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تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهرستان خوی و ارایه مدلی مناسب در
راستای شناخت توانمندیهای منطقهای
علیاکبر تقیلو* -دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
احمد آفتاب -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
حمیده کلب خانی -دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی آمایش سرزمین ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

تاريخ دريافت5931/51/51 :

تاريخ پذيرش39/51/10 :

چكيده
با توجه به اين که محيط زيست طبيعي توان اکولوژيكي محدودي را براي استفاده هاي بشر داراست ،لذا ارزيابي توان سرزمين
بستر مناسبي براي برنامهريزي مناسب محيط زيست و کاربري اراضي فراهم ميآورد .برنامهريزي کاربري اراضي در واقع مجموعه
فعاليتهايي است که محيط انساني را مطابق خواستهها و نيازهاي جامعه سامان ميبخشد .از اين رو اين مطالعه سعي دارد وضعيت
کاربريهاي مختلف در وضع موجود و ميزان اختصاص آن به فعاليتهاي گوناگون در شهرستان خوي را مورد شناسايي و تناسب يا
عدمتناسب آن را مورد ارزيابي قرار دهد .در اين پژوهش که با روشي توصيفي -تحليلي و بر اساس توانسنجي اراضي نگاشته
شده است مراحل کار بدين ترتيب صورت پذيرفت -7:شناخت وضع موجود اراضي و ميزان سرانه آن -8توانسنجي مناطق و
مشخص کردن توان باال اراضي در محيط  ،GISبا روش نظر سنجي از کارشناسان و تحليل سلسله مراتبي -9مشخص کردن
محدوديتهاي اکولوژيک و قانوني بر اساس ايجاد حريمهاي قانوني استاندارد -4استخراج اطالعات نهايي به دست آمده در قالب
نقشه و تحليل کمي و کيفي آن .نتايج تحقيق حاکي از آن است که در وضع موجود شهرستان خوي ،به غير از کاربريهاي مسكوني،
در ساير کاربريها باکمبود فضاي مورد نياز مواجه اند .به عالوه ،سطوح کمي از اراضي شهرستان خوي توان باال براي کاربريهاي
مختلف دارد .بطوريكه  411049کيلومترمربع و تنها حدود  82درصد از اراضي ،توان باال براي فعاليتهاي مختلف دارد .همچنين از
 813روستا واقع شهرستان 31روستا و نيز  9شهر خوي ،ايواغلي و فيروق اين شهرستان با محدوديت گسترس روبهرو هستند که
بايد با مديريت صحيح از تخريب اراضي اطراف آنها و تغيير کاربري آن جلوگيري شود.
واژهگان کليدي :کاربری اراضی ،توان اکولوژيکی ،سیستم اطالعات جغرافیايی ،مدل تحلیل سلسله مراتبی ،شهرستان خوی
*  -نويسنده مسئول:

Email: a.taghilo@gmail.com
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مقدمه
هستی انسان به مثابه موجودی در حال تزايد برای بقا به زمین وابسته است ،اگر چه اين وابستگی با پیشرفتهای جامعه
بشری میل به کاهش دارد ،اما هنوز زمین به عنوان سرزمین ،فضا ،محیط و نشانه در تأمین نیازهای اساسی دارای اهمیت
است .زمین مکانی است که تمامی فعالیتهای انسانی بر روی آن انجام شده و منبع و مواد الزم برای اين کار محسوب
میشود .کمیابی زمین و عدم امکان تولید آن در سطح کره زمین ،ايجاب میکندکه نحوه بهره برداری و مديريت آن از
سازماندهی مطلوبی برخوردار باشد) .(Bacon, 2002: 4با مطالعه چگونگی استفاده از زمین در هر کشور با قطعیت
میتوان نتیجه گرفت که آينده کشور چه خواهد شد (قدمی و صالحی .)591 :5935،جوامع انسانی نمیتواند جدا از عوامل
اقتصادی ،اجتماعی ،فیزيکی زندگی کند .بلکه جهت برخورداری از نیازهای اصلیشان به طبیعت ،به ويژه محیط زيست نیز
وابستهاند .جريان جمعیت در حواشی شهر ناشی از مهاجرت از نواحی روستايی به همراه رشد سريع جمعیت ،توان اکولوژيک
را مختل نموده است ،اين فرايند توسعه پايدار اجتماعی ،اقتصادی در هر ناحیه جلوگیری میکند (قرخلو و همکاران:5900،
 .)11در حال حاضر ،منطقیترين راه برای انجام مطالعات محیط زيست در چهارچوب برنامه ريزی منطقهای ،همان دخالت
دادن جنبههای اکولوژيک درباره برنامه ريزی و سازمان دهی کاربری زمین است (سلطانی .)519 :5995،همچنین ،برای
هماهنگی رابطه انسان با طبیعت ابتدا نیاز به آگاهی از توان اکولوژيکی محیط طبیعی و ارزيابی آن میباشد و استفاده
نادرست از سرزمین بدين معنی است که زمین در تناسب توانمندی آن استفاده نمیشود (حسنی پور و شاهور.)590 :5903،
از اين رو ،نحوه استفاده از زمین به عنوان اطالعات پايه برای برنامه ريزیهای مختلف از اهمیت ويژهای برخوردار است.
نقشههای پوشش اراضی حاصل از تصاوير ماهوارهای نقش مهمی در ارزيابیهای منطقهای و ملی ايفا میکند (اصالح و
همکاران .)1 :5939،بنابراين شناخت مشکالت و محدوديتهای اراضی در يک منطقه و استفاده مناسب از آنها بر اساس
استعداد و توانايی که دارند میتواند در به حداقل رساندن تخريب و به حداکثر رساندن بهره برداری از آن اراضی مؤثر باشد
(صیادی و همکاران )5 :5900،شناخت کافی از نوع استفاده بشر از سطح زمین برای سازمانهای دولتی ،برنامه ريزان،
مهندسان و بسیاری از حوزههای مرتبط با تصمیم گیریهای خرد و کالن اهمیت بااليی در نواحی دارد .از اين رو تهیه و
تولید نقشههای کاربری اراضی همواره به عنوان يکی از موضوعات مهم تحقیقاتی مطرح بوده است (قلويی و
همکاران .) 11 :5939،مفهوم کاربری اراضی به معنای بکارگیری زمین برای اهداف مختلف انسان است (احدنژاد و
همکاران .)510 :5931،کاربری اراضی در مفهوم کلی آن به دو نوع استفاده از زمین در وضعیت موجود گفته میشود که در
برگیرنده تمامی کاربری در بخشهای مختلف کشاورزی ،منابع طبیعی و صنعت می شود و به عبارت ديگر شامل تمام
فعالیتهای موجود در منطقه يا ناحیه مانند يک حوضه آبخیز روی زمین مانند تخصیص اراضی به فعالیتهای زراعی (ديم،
آبی) ،مناطق مسکونی ،،جنگل ،مرتع ،معدن ،تاسیسات صنعتی و همانند آن (سالجقه و همکاران .)05 :5931،امروزه رشد
جمعیت ،گسترش فعالیتهای انسان در طبیعت ،کاربریهای نامناسب اراضی و بهره برداری بی رويه و غیراصولی از منابع
آب ،خاک و پوشش گیاهی ،عرصههای وسیعی از کشور را در معرض بیابان زايی و تخريب اراضی قرار داده است .که نتیجه
آن بروز عواملی چون زوال پوشش گیاهی ،فرسايش ،کاهش حاصلخیزی خاک ،کاهش تولید ،بیکاری و پیامدهای منفی
اقتصادی اجتماعی شده است (بیات و همکاران .)515 :5931،بنابراين ،افزايش میزان نابودی اراضی مناسب برای تولید غذا،
توسعه شهری ،صنعتی ،کاهش پرشتاب در حاصلخیزی خاک به وسیله فرسايش و آلودگی موجب شده است که نیاز به
اجرای آمايش سرزمین به صورت علمی و قابل پذيرش توسط اجتماع ،بیشتر آشکار شود تا به ايجاد بیشترين فوايد اجتماعی-
اقتصادی و حفاظت زيست محیطی در يک منطقه کمک کرده باشد (قنواتی و همکاران .)591 :5931،لذا ،با آمايش سرزمین
میتوان استعدادها و قابلیت زمین را برای کشاورزی ،توسعه شهری ،مرتع داری ،توريسم ،جنگل داری ،آبزی پروری شناخت
و در ابعاد ريزتر میتوان نوع گونههای گیاهی ،جنگلی و مرتعی را که بايد در هر واحد زيست محیطی کشت نمود انتخاب
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کرد و نوع تاسیسات و مشخصات فنی را که میتوان ايجاد کرد برنامه ريزی نمود .از اين رو ،دسترسی عادالنه به زمین و
به کارگیری بهینه آن يکی از مؤلفههای اساسی توسعه پايدار محسوب میشود (پوراحمديان و همکاران .)505 :5931،به
عبارت ديگر ،تعادلبخشی به فعالیتها متناسب با محدوديتها و توانايیهای محیطی باشد تا توان بالقوه و شايسته اراضی
برای تعیین مطلوبترين نوع بهرهوری قرار گیرد (شريفی.)31 :5903 ،
اين مطالعه سعی دارد وضعیت کاربری های مختلف در وضع موجود و میزان اختصاص آن به فعالیت های گوناگون در
شهرستان خوی را مورد شناسايی و تناسب يا عدم تناسب آن را مورد ارزيابی قرار دهد .همچنین با توجه به تغییرات جمعیتی
آتی مکانهای مناسبی را برای فعالیتهای مختلف از جمله کشاورزی ،باغداری ،مسکونی و صنعتی پیشنهاد دهد .به طور
خالصه مقاله حاضر در جهت پاسخگويی و دستیابی بدين سواالت نگاشته شده است :آيا سرانه کاربری ها مطابق با
سرانه های استاندارد است؟ آيا فعالیت های استقرار يافته در سطح منطقه با کاربری های همجوار سازگاری الزم را دارند؟

پيشينه تحقيق
رويکرد ب رنامه ای به کاربری زمین همراه با پیدايش شهرسازی جديد ،نحست در اروپا و آمريکا مطرح گرديد .از اوايل دهه
 5311میالدی موضوع چگونگی استفاده از اراضی شهری در مفهوم خاص برنامه ريزی کاربری زمین به طور جدی شکل
گرفت .کاربری اراضی در ايران از دهه  5911به موازات تدوين طرح های هادی ،جامع و تفصیلی برای شهرهای مختلف،
به شکل کلی و اجمالی در چارچوب اين طرح ها مد نظر قرار گرفت .مهمترين و اولین تجربه کاربری اراضی شهری در
ايران به معنای واقعی آن برنامه ريزی کاربری اراضی در مناطق زلزله خیز شمال کشور (منجیل ،رودبار و لوشان) در اوايل
دهه  5991می باشد(ضرابی و همکاران .)155 :5935 ،در ادامه به برخی از مطالعات انجام شده در زمینه کاربری اراضی
اشاره می شود .پورمحمدی و همکاران(،)5909در ارزيابی گسترش فضايی زنجان با تاکید بر تغییر کاربری زمین ،مهاجرت
روستايیان را عمده ترين دلیل در گسترش فضايی-کالبدی شهر زنجان میدانند .کريمی و همکاران( )5903با هدف تکوين
و توسعه مدلی جديد برای برنامه ريزی انواع کاربری اراضی منطقه ای با استفاده از مدل سازی تعامل بین تناسب سرزمین
در سطح بزرگ مقیاس و تقاضای کاربری های سطح کوچک مقیاس،مطالعه ای انجام داده اند .نتیجه تحقیق بیانگر آن
است که در مدل سازی برنامه ريزی کاربری اراضی منطقه ای،ارزيابی يکپارچه تناسب سرزمین،تقاضای کاربری ها و قوانین
تغییر کاربری به صورت همزمان ضروری است.قربانی و همکاران(،)5903در تحقیقی در مورد اثرگذاری تغییرات جمعیت بر
تغییرات کاربری اراضی در منطقه باال طالقان به اين نتیجه رسیدن که اثر تغییرات جمعیتی به تغییر کاربری کشاورزی
انجامید.گیويی اشرف و اردکانی( ،)5931در مقاله ای به بررسی کاربری اراضی به منظور ارزيابی بیابان زايی در دشت
مروست استان يزد پرداخته اند،که نتايج بیانگر پیشرفت بیابان زايی در منطقه است.و همچنین در منطقه از اراضی مرتعی
کم و به اراضی کشاورزی افزوده شده اشت که استفاده نامناسب از اراضی به منظور کشاورزی نشان می دهد .مشیری و
نظام آباد(،)5931در پژوهشی ديگر به تحلیل برنامه ريزی کاربری اراضی با تاکید بر توسعه پايدار شهری شهر میاندوآب
پرداخته اند .نتايج تحقیق نشان داد که اين شهر به علت توزيع نامناسب و نامتعادل اراضی شهری به کاربری های مختلف،
با فرسودگی بافت ،عدم بهسازی و نوسازی بافت مرکزی ،بوجود آمدن فضاهای خالی و مخروبه داخل بافت ،عدم تجانس
بین کاربری های همجوار و غیره مواجه گشته است .غفوری و همکاران( ،)5939در تحقیقی در مورد برنامه ريزی کاربری
اراضی مناطق شهری و مکان گزينی بهینه با تاکید بر مراکز بهداشتی درمانی منطقه 9شهر زاهدان که جزء محروم ترين
مناطق استان و کشور است با استفاده از  GISو مدل AHPبرای تعیین اولويت ها اقدام نمودند که نتايج نشان می دهد
که ساخت دو مرکز بیمارستانی جديد الزامی می باشد.
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مفاهيم و مباني نظري
سابقه مطالعه کاربری زمین در جهان چندان طوالنی نیست ،چنان که برای اولین بار در سال  5011میالدی " فون تونن"
با انتشار اثر " دولت منزوی در ارتباط با کشاورزی و اقتصاد ملی" بر روی الگوهای کاربری زمین با توجه به قیمت تولیدات
کشاورزی تأکید نموده است ،اما پس از او بود که مطالعات کاربری زمین شهری نیزآغاز شد(مستوفی الممالکی.)01 :5900 ،
در سطح جهان مهمترين کاربری انسان از سرزمین شامل کشاورزی ،ساخت و ساز(شهرسازی) ،اندوختگاه ها ،مناطق
حفاظت شده و جنگلکاری صنعتی است(رفیعی .)11 :5931،اصطالح و مفهوم کاربری زمین ابتدا در غرب و به منظور نظارت
دولت ها بر نحوة استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد ،ولی همراه با گسترش سريع شهرنشینی و رشد برنامه
ريزی شهری و منطقه ای ،ابعاد و محتوای اين مفهوم روز به روز وسیع تر شده است (مهدی زاده  .)95 :5993 ،بگونه ای
که امروزه کاربری زمین شهری در نظام های پیشرفتة جهان ،به لحاظ استفادة بهینه از زمین های شهری ،جايگاه خاصی
در همة طرح ها پیدا کرده است(زياری.)11:5905 ،در خصوص ارزيابی چگونگی استفادة بهینه از اراضی ديدگاه های
متعددی مطرح است که ارزيابی های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،زيست محیطی و غیره از آن جمله اند .اما
معموالً جهت ارزيابی کاربری اراضی شهری دو نوع تکنیک مورد توجه قرار می گیرد ،که شامل ارزيابیهای کمی و
ارزيابی های کیفی می باشد.
در ارزيابی کمی ،عمدتاً سرانه ها و استانداردهای تخصیص بهینه فضای شهری به کاربری های مختلف شهر مد نظر قرار
می گیرند .نسبت اين کاربری ها بسته به شرايط محیطی و کارکردهای انسانی و منطقه ای در کشورهای مختلف ،متنوع
است؛ در عین حال در سطح ملی نیز بسته به شرايط جغرافیايی (عرض جغرافیايی ،ارتفاع ،دوری و نزديکی به دريا و غیره)
تفاوت هايی را دارند( ابراهیم زاده .)10 :5901،در ارزيابی کیفی ،مؤلفه هايی چون؛ سودمندی اجتماعی ،موازنه برنامهريزی،
وابستگی ،سازگاری ،مطلوبیت ،ظرفیت ،اهداف-اقدامات و غیره مد نظر قرار می گیرند(همان منبع.)13،
 در نظريه نقش اجتماعی زمین؛ هنری جورج( )5039-5051اعتقاد به محدود کردن مالکیت خصوصی و بهره برداری ازاراضی در راستای منافع عمومی مردم درشهرها دارد (حبیبی و مسائلی .)11 :5990 ،در اين ارتباط ،اسکات ( )5053-5031
بر حفظ اراضی کشاورزی اطراف شهرها و حومه های شهری و حفظ مصلحت عموم در کاربری تأکید دارد (زياری:5993،
.)51
 نظريه واگنر ( )5015-5350به نظارت در توسعه شهرها و بیرون آمدن اراضی شهری از مالکیت عموم درجهت حفظ وکنترل وضعیت اراضی شهری مبتنی است .نظريه سازماندهی زير زمین ،به کاربری زمین به منظور ساماندهی فعالی تهای
شهری ،از جمله ،ايجاد معبر باری مترو ،تردد اتومبیل ،استقرار تأسیسات شهری ،استفاده تفريحی ،خدماتی ،تجاری ...پیشنهاد
می دهد.
 نظريه برنامه ای که با پیدايش شهرسازی جديد ( )5311ظهور يافته ،به جنبه های حقوقی ،مهندسی اداری ،متدولوژیخاص در راستای طرحهای جامع ،ساختاری -راهبری ،تفصیلی و ساماندهی شهری اشاره دارد.
 نظريه اصالح گرايی ،به گسترش نیافتن شهرها و پر کردن بافت های خاص شهری تأکید دارد. نظريه مدرنیسم به منطقه بندی شهری بر اساس عملکردهای خاص بدون توجه به موقعیت ،مکان ،فرهنگ و سنت درتراکم های عمومی ،افزايش آزاد و سبز (تا  01درصد) بر اساس سلسله مراتب شهری اشاره دارد.
 نظريه فرهنگ گرايی نقطه متقابل مدرنیسم است و بر تقدم شاخص های فرهنگی ،اجتماعی بر جنبه مادی آن و بانگرش بر زيباشناسی معتقد است.
 نظريه طبیعت گرايی ،اصل رهايی انسان از محیط مصنوعی و استقرار در طبیعت و کاربری های طبیعی و عملکردگرايیدر شهر را ارايه می دهد.
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 نظريه سالمت روان به مشارکت شهروندان در برنامه ريزی کاربری ،گسترش نیافتن شهرهای بزرگ صنعتی ،سرانه هاو آستانه ها معتقد است.
 نظريه پست مدرنیسم ،در اين نظريه کاربری اراضی شهری ،ترکیبی از عناصر جديد و سنتی ،توجه به هنر بومی و هنرمتعالی مشارکت است.
 نظريه توسعه پايداری شهری بر نگهداری طبیعت ،منابع ،استفاده بهینه ،جلوگیری از آلودگی شهری ،کاهش ظرفیتهایتولیدی محیط ،کنترل کاربريها از طريق قانون ،نقش دولت سرانه باالی سبز ،تراکم متوسط در حومه های شهری ،کاهش
فواصل ارتباطی ،تنوع مساکن در بعد زيباشناختی و مديريتی زمین استوار است(ضرابی و همکاران.)91 :5900،
با توجه به ديدگاه های نظری موجود در خصوص کاربری اراضی و برنامه ريزی استفاده بهینه از زمین می توان اهداف
کلی در برنامه ريزی کاربری زمین را اينچنین برشمرد:
اهداف زيست محیطی :جلوگیری از تخريب زمین ،حفظ پیوند شهر و طبیعت ،توسعه پايدار ،حفظ منابع تاريخی و فرهنگی،
گسترش فضای سبز ،مکان يابی صنايع و خدمات مزاحم ،ايمنی از سوانح و . ...
اهداف اقتصادی  :استفاده بهینه از زمین ،جلوگیری از سوداگری زمین ،تعديل حقوق مالکیت ،استفاده از اضافه ارزش زمین
در جهت منافع عمومی و . ...
اهداف اجتماعی  :کاهش نابرابری در استفاده از زمین ،افزايش تسهیالت و خدمات عمومی ،گسترش فضاهای جمعی،
بهسازی بافت های قديمی ،زيباسازی محیط شهری ،تقويت هويت محل های و . ...
اهداف کالبدی – فضايی  :توزيع متعادل کاربری ها ،جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار ،حفظ تناسب در توسعه افقی
و عمودی ،تشويق تنوع و اختالط کاربری ها ،حفظ تناسب میان توده و فضا ،تدوين استانداردهای قالب و. ...
اين در حالی است که در ايران به داليل ساختاری ،طرح های کاربری زمین به طور معمول ،به نقشه کاربری ها ،جدول
سرانه های کاربری و ضوابط منطقه بندی محدود شده است و کمتر به ابعاد اقتصادی ،زيست محیطی ،حقوقی و اجتماعی
و کالبدی استفاده از زمین و فضا توجه می شود (.)UNHS,2003

روش تحقيق
روش تحقیق در اين مقاله از نوع تحقیق توسعه ای -کاربردی و روش تحقیق آن تحلیلی -تطبیقی است .در انجام اين
تحقیق پس از شناخت وضع موجود با بهره گیری از مطالعات اسنادی و میدانی به تحلیل سطوح و سرانههای شهری
متناسب با استانداردهای الزم پرداخته و بامشخص نمودن نسبت کمبودها ،مقدار زمین مورد نیاز هر کاربری در وضع موجود
محاسبه و تعین گرديده است .درمرحله بعد مکان استقرار هر کاربری را با توجه به ماتريسهای کیفی از جهات؛ سازگاری،
مطلوبیت و ظرفیت در ارتباط با کاربریهای همجوار و براساس نیاز شهروندان در نرم افزار ArcGISمورد تجزيه و تحلیل
قرار داده و نهايتاً چگونگی توزيع مطلوب کاربریها و راهبردهای هماهنگ شهر براساس اوضاع منطقه همراه با نقشههای
کیفی کاربری های شهر ارايه گرديده است .برای مشخص کردن پتانسیل مناطق برای هر يک از کاربری ها از روش
نظرسنجی از کارشناسان علوم طبیعی و انسانی در قالب پرسشنامه استفاده شده است .بطوريکه پنج مولفه اصلی خصوصیات
طبیعی ،خصوصیات جمعیتی ،کاربری اراضی ،فاصله از کاربری های ناسازگار و دسترسی به زيرساخت ها انتخاب و برای
هر يک زيرمعیارهای استاندارد تعريف شده و توسط کارشناسان وزندهی شد سپس با استفاده از فرآيند تحلیل سلسله
مراتبی به عنوان يکی از مهمترين تکنیکهای  - MCDMمیزان ضرايب اهمیت معیارها مشخص گرديده است .در
مرحله بعد به وسیله سامانه اطالعات جغرافیايی ) (GISاليههای اطالعاتی در تناسب با شاخصها ،تولید شده و با توجه
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به قابلیتهای  ،GISادغام و همپوشانی اليههای اطالعاتی و بر اساس آن توان باال ،متوسط و ضعیف برای هر يک از
کاربریها به دست آمده است.
جدول  .7معيارهاي مورد مطالعه جهت توان سنجي محيطي شهرستان خوي

دسترسي به زيرساخت ها

شیب
جهت شیب
ارتفاع از سطح دريا
دما
بارش
نوع خاک
صنعتی
زراعی ،جنگل و مرتغ
باغات
ساخته شده(شهری /روستايی)

خصوصيات طبيعي

بستر
کاربري اراضي

راستاي شناخت توانمنديهاي منطقهاي

فاصله از مراکز خطرزا و ناسازگار

تحليل و ارزيابي کاربري اراضي شهرستان خوي و ارايه مدلي مناسب در

معيارهاي فرعي
دسترسی به شريانات اصلی
دسترسی به شريانات فرعی
دسترسی به گاز
دسترسی به برق
دسترسی به آب
فاصله از خط گسل

معيارهاي اصلي

(منبع :نگارندگان)

فرآيند تحليل سلسله مراتبي
تکنیک های آنالیز چند معیاری( ،)MCDMابزارهای شناخته شده پشتیبان تصمیم گیری هستند که درارتباط با تصمیم
گیری در مسائل پیچیده ،که جنبه های تکنولوژيکی ،اقتصادی ،محیطی و اجتماعی بايستی در نظر گرفته شوند ،به کار
گرفته می شوند .برای بهینه سازی طراحی کاربری های اراضی ،اين تکنیک ها مکررا با  GISترکیب شده اند.
 AHPبه عنوان يک روش تصمیم گیری چند معیاری و چند هدفی ،از مقايسه دو بدوی معیارها استفاده می کند تا به
درجه بندی اولويت های مربوط به آلترناتیو ها برسد( .)Saaty and vagas,1991برای به کارگیری اين روش در يک
مساله ی ساختار نیافته ،بايستی ابتدا در يک ساختار سلسله مراتبی تجزيه شود (شکل يک).
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شكل  .7يک مسأله ساختار يافته در سه سطح سلسله مراتبي

همه معیارها و فاکتورهای شناسايی شده ،در يک ماتريس مقايسه دو به دو که بیانگر اولويت های نسبی فاکتورها است،
بیان می شوند .بنابراين مقادير عددی مربوط به اولويت بندی و يا اهمیت نسبی يک فاکتور نسبت به ديگری ،بايستی
اختصاص دهی شده باشند )Saaty,1997) .و) )Saaty and vagas,1991يک دامنه برای مقايسه پیشنهاد کردند
که شامل مقادير عددی  5تا  3می شود .هر کدام از اين اعداد بیانگر درجه اهمیت می باشند به طوريکه مقدار يک،
نشاندهنده" اهمیت برابر " و مقدار  3نشان دهنده" اهمیت بسیار زياد " يک فاکتور نسبت به ديگری می باشد.

ارزیابی و توانسنجی محیطی
مطالعه و بررسی نظری معیار ها
خصوصیات طبیعی
خصوصیات جمعیتی
كاربری اراضی

فاصله از كاربری های

تعیین معیار های هدف

ناسازگار
دسترسی به زیر ساخت ها

ایجاد نقشه های وضع موجود
اولویت بندی و مقایسه معیارها بر اساس تحلیل سلسه مراتبی
اعمال اوزان و همپوشانی معیار ها بر اساس تحلیل سلسه مراتبی

مشخص نمودن توانمندی های محیطی منطقه و ارائة الگوی مناسب جهت
مكانیابی بهینة كاربری ها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS

شكل .8نمودار فرايند ارزيابي و توانسنجي اراضي منطقه(منبع :نگارندگان)
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معرفي محدوده مورد مطالعه
شهرستان خوی يکی از شهرستانهای استان آذربايجانغربی است .مرکز اين شهرستان شهر خوی است .جمعیت اين
شهرستان طبق سرشماری سال  5931برابر با  911٬913نفر بودهاست که از اين تعداد  111٬911نفر آنان در نقاط شهری
و  519٬113نفر آنان در نقاط روستايی بودهاند(مرکز آمار ايران ،سالنامه آماری  5931استان آذربايجان غربی) .اين شهرستان
درشمالغربی ايران و در شمالغربی استان آذر بايجان غربی در دشتی وسیع واقع شده است .دشت خوی بین  90درجه و
 11دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 11درجه و  51دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ قراردارد  .ارتفاع متوسط
خوی با سطح درياهای آزاد  5591متر می باشد .ارتفاع شهر خوی از سطح درياچه ارومیه  591متر پايینتر است .مساحت
تقريبی خوی  111911هکتار است .دشت خوی حدود  11کیلومتر طول و  11کیلومتر عرض دارد .مساحت تقريبی آن
 1111کیلومترمربع است .از لحاظ تقسیمات سیاسی و کشوری شهرستان خوی دارای  1بخش و  1شهر و 55دهستان و
 111روستا می باشد .خوی بواسطه شرايط خاص جغرافیايی دارای چشمه های آب معدنی و يک منطقه کشاورزی مناسب
است.

شكل .9موقعيت جغرافيايي شهرستان خوي در استان و کشور (منبع :نگارندگان)

يافتههاي تحقيق
بررسي وضع موجود و تحليل کاربري اراضي شهرستان خوي به لحاظ کمي
کاربري مسكوني(شهري و روستايي) :اين کاربری در شهرستان خوی سطحی معادل  919511متر مربع دربرگرفته و از
سرانه ای معادل  31/9مترمربع برخوردار می باشد که به مراتب از سرانه های رايج در طرح های شهری و منطقه ای ايران
( 11تا  11متر) بیشتر است .شايان ذکر است که به دلیل اوضاع خاص زندگی ساکنین روستا ها و شهرهای اين شهرستان،
وجود باغ و مزارع در اطراف خانه های مسکونی ،مخصوصاً فعالیت در امورکشاورزی و دامداری که خود نیازمند فضايی زياد
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جهت استقرار ادوات کشاورزی و دامداری است ،سطوح کاربری مسکونی در اين شهر افزايش يافته ،لذا رقم باالی سرانه
مسکونی نمی تواند دلیلی بر تمکن مالی ساکنین اين شهر باشد.
کاربري صنعتي :شهرستان خوی با دارا بودن يک شهرک صنعتی و  0کارگاه صنعتی  11نفر به باال وضعیت مناسب تری
در برخورداری از اين کاربری نسبت به ديگر شهرستان ها (بدون احتساب مرکز استان شهرستان ازومیه) دارد .و در واقع
دومین شهرستان صنعتی استان آذربايجان غربی بعد از شهرستان ارومیه محسوب می شود .از میان اين  0کارگاه صنعتی
تعداد  1کارگاه  11تا  33نفری و  1کارگاه نیز ظرفیت  511نفر و بیشتر دارند .به طور کلی حدود  5911شاغل در اين کارگاه
ها مشغول فعالیت هستند .ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاه های صنعتی دارای  11نفر کارکن و بیشتر شهرستان 313311
میلیون ريال (سالنامه آماری استان  )5939،می باشد که نسبتا عدد قابل قبولی است .همچنین  91شرکت تعاونی فعال
صنعتی و فرش دستفاف در شهرستان فعالیت می کند که  959عضو و  913شاغل دارند.
مخازن و جايگاه هاي فروش مواد سوختي در شهرستان :تعداد جايگاه های فروش مواد سوختی که در واقع زيرمجموعه
کاربری خدمات است در شهرستان خوی به اين ترتیب است 99 :پمپ بنزين 1 ،پمپ بنزين سوپر 15 ،پمپ نفت گاز99 ،
جايگاه گاز  CNGو  00شعبه فروش نفت خام.
کاربري زراعي :اين کاربری در شهرستان سطحی معادل  19191هکتار را در بر گرفته است و از سرانه  5913متر مربعی
برای هر نفر برخوردار است که رقم قابل توجهی است اما در ادامه و بر اساس نقشه های توان اکولوژيک اراضی مشخص
می شود قسمت زيادی از اين اراضی در زمین هايی با خاک نامناسب و بازدهی نسبتا کم قرار دارند که کیفیت پايین سرانه
را نشان می دهد .لذا حدود  1119هکتار از اراضی باير و بالاستفاده است .از مجموع اراضی زراعی  11039هکتار را اراضی
زراعی آبی و  9511هکتار را اراضی زراعی ديم به خود اختصاص داده است.
کاربري باغات و تاکستانها :اراضی مربوط به اين کاربری نیز سطحی معادل  9151هکتار را به خود اختصاص داده است.
قسمت اعظم اراضی اين کاربری در شمال شهرستان واقع شده است .سرانه اين کاربری در شهرستان حدود  31متر مربع
می باشد.

شكل  .4نقشه کاربري اراضي شهرستان خوي در وضع موجود(منبع :نگارندگان)
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ارزيابي کيفي و تحليل کاربري ها
متعاقب ارزيابی کمی کاربری ها ،معیار های کیفی ارزيابی مانند سازگاری (سازگاری کاربری با کاربريهای اطراف) مطلوبیت
(سازگاری کاربری با مکان) ظرفیت(مقیاس عملکردی و چگونگی توزيع اراضی) و وابستگی (چگونگی حمايت کاربری ها
از يکديگر جهت تکمیل عملکردهای يکديگر) (پورمحمدی )513 :5901 ،و توجه به شرايط جغرافیايی منطقه و نیز
خصوصیات جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ساکنین شهر و روستاها و حوزه نفوذ آن ها در تحلیل و ارزيابی کاربری
اراضی شهرستان خوی دخیل داده شده است .برای اين منظور معیارها انتخاب شده در نرم افزار ( AHPتحلیل سلسله
مراتبی شبکه) وزن دهی شد (جدول  )1و براساس اوزان به دست آمده نقشه های نهايی در نرم افزار  Arc GISتولید شد.
جدول  .8اوزان به دست آمده نسبي و نهايي معيارها و زيرمعيارهاي مورد بررسي جهت توان سنجي محيطي
وزن نهايي
1/1903
1/1109
1/1119

معيارهاي فرعي
دسترسی به شريانات اصلی
دسترسی به شريانات فرعی
دسترسی به گاز

1/1111

دسترسی به برق

1/5135

دسترسی به آب

1/11113

فاصله از گسل

1/111

شیب

1/1501

جهت شیب

1/1131

ارتفاع از سطح دريا

1/1139

دما

1/1111

بارش

1/111

نوع خاک

1/1511

صنعتی

1/10

زراعی ،جنگل و مرتغ

1/1599

باغات

1/513
(منبع :نگارندگان)

وزن نسبي

معيارهاي اصلي

1/473

دسترسي به زيرساخت ها

1/138

1/131

1/828
1/727

فاصله از مراکز خطرزا و ناسازگار

خصوصيات طبيعي

بستر
کاربري اراضي

)ساخته شده(شهری /روستايی

تعيين تناسب :اندازهگیری يا محاسبه مقدار دقیق تناسب يک واحد از سرزمین برای يک کاربری خاص غیر علمی است.
در تحقیقات مختلف برای مقايسه نسبی تناسب و توان سنجی محیطی يک منطقه ،مجموعه ای از معیار های محیطی و
اقتصادی و اجتماعی شامل توان اکولوژيکی ،همسايگی ،دسترسی و محدوديت ها را تعیین کرده اند .در ادامه روند مدل
سازی هر يک از معیار های مذکور و ارزيابی آنها به منظور تعیین تناسب تشريح می گردد.
تعيين توان اکولوژيكي :توان اکولوژيکی از مقايسه منابع اکولوژيکی (شیب ،خاک ،اقلیم و )...با ويژگی ها طبیعی مورد نیاز
هر يک از کاربری ها تعیین می گرد .با توجه به پیچیدگی تعريف نیازمندی های مذکور ،از مدل توان اکولوژيکی مخدوم
(مخدوم )5990 ،استفاده گرديد .در اين مدل ويژگی های طبیعی موردنیاز کاربری ها و پوشش های مختلف مانند کشاورزی،
مرتع ،صنعت و غیره به صورت استاندارد طبقه بندی و تعريف می شوند.
تعيين توان اکولوژيكي اراضي زراعي :برای تعیین توان اکولوژيکی اين کاربری مؤلفه های اصلی خصوصیات طبیعی و آب
و هوايی ،نوع خاک و نیز دسترسی ها مورد استفاده قرار گرفت و توان اکولوژيکی اراضی را در سه سطح بسیار باال ،متوسط
روبه باال و ضعیف طبقه بندی کرديم که در نقشه شماره ( )1قابل مشاهده است .بر اساس نقشه به دست آمده 55103هکتار
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از اراضی کشاورزی شهرستان خوی توان ضعیفی برای بهره گیری در بخش کشاورزی دارد لذا به تبع آن تناسب آن با
کارکرد اين اراضی در وضع موجود دارای ايراداتی است که بايد بررسی شود .همچنین  119951هکتار از اين اراضی پتانسیل
مناسبی برای بهرگیری در زمینه کشاورزی دارد و نیز  19595هکتار از اراضی موجود با توان باال و بسیار مناسب قابلیت و
استعداد اين را دارد تا با بکارگیری روش های مناسب کشاورزی به بهترين شکل ممکن به بهره برداری الزم برسد.
جدول .9معيارهاي توانسنجي اراضي کشاورزي
معیار

شیب
(درجه)

جهت شیب

وضعیت

1-1

شمالی

معیار

شیب
(درجه)
1-0

جهت شیب

وضعیت

توان باال
بارش
دما
(میلی متر)
(درجه)

معیار

شیب
(درجه)

وضعیت
(منبع :نگارندگان)

+8

جنوبی

111--111

113-5111

*INC

1 Km

توان متوسط
بارش
دما
(میلی متر)
(درجه)
111-111
1-51

ارتفاع
(متر)
5111-5111

توان ضعيف
بارش
دما
(میلی متر)
(درجه)

51-51

شمالی
جهت شیب

ارتفاع
(متر)

نوع خاک

دسترسی به آب

1-1

1-111

نوع خاک

دسترسی به آب

INC

8 Km

ارتفاع
(متر)

نوع خاک

دسترسی به آب

+5011

†Ent

+51

شكل .3نقشه تعيين توان اراضي کشاورزي(منبع :نگارندگان)

* -ريشه اين لغت از کلمه ی التین  inceptumبه معنی ابتدايی بودن آمده است .اين خاک در دامنه ی گسترده ای از دما و رطوبت در محیط میتواند وجود داشته باشد .ويژگی اين خاک اپی پدون
اُکريک و افق کمبیک بوده و افق های بارز آن به ترتیب  Bw ،Aو  Cمیباشد.
† Entisols -خاکهايی که توسعه و تکامل کم و ناچیزی پیدا کردهاند و ويژگی های آنها نمايانگر ويژگیهای ماده مادری آنها میباشد (ريشه اين کلمه به معنای متاخر میباشد) اين خاکها
مربوط به مناطق پر شیب ،دشتهای غرقابی و تپه های شنی میشوند که به روی صخرههای محکم و رسوبات شنی تشکیل میشوند.
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تعيين توان اراضي براي کاربري صنعتي :چنانچه گفته شد شهرستان خوی دومین شهرستان صنعتی استان است که با
 5111113مترمربع مساحت کاربری صنعتی سرانه ای حدود  1.1مترمربع را داراست .با در نظرگیری معیارهای مناسب و
اعمال اوزان آن نقشه نهايی نقاط مناسب برای مکانگزينی اين کاربری و در واقع مناطق مستعد کاربری صنعتی در شهرستان
خوی مشخص شد .بر اين اساس  3151هکتار از اراضی شهرستان دارای پتانسیل باال برای مکانگزينی کاربری های صنعتی
می باشد که در نقشه زير مشخص شده است .پارامترهای انتخابی به قرار زير بوده است:
جدول .4معيارهاي توانسنجي اراضي صنعتي
معیار

شیب
(درجه)

جهت
شیب

دسترسی به
شريانات اصلی

بارش
(میلی متر)

ارتفاع
(متر)

نوع
خاک

فاصله از
گسل

وضعیت

51-0

جنوبی

 1-1کیلومتر

1-111

5111-5011

Ent

+1 Km

(منبع :نگارندگان)

شكل .2نقشه تعيين توان اراضي صنعتي(منبع :نگارندگان)

تعيين توان اراضي مسكوني و خدماتي :با در نظر گیری محدوديتهای قانونی و اکولوژيکی توسعه فیزيکی اراضی مسکونی
و خدماتی و همچنین اعمال پارامترهای طبیعی و جغرافیايی اين اراضی ،حدود  119111متر مربع اراضی با توان باال جهت
مکانگزينی کاربری های مسکونی و خدماتی به دست آمد .نکته جالب توجه اين است که اکثر اين اراضی پیرامون شهر
خوی يعنی مرکز شهرستان می باشد و در ديگر نقاط پتانسیل توسعه اين کاربری بسیار کم و يا غیرقابل توسعه است .دلیل
اين امر به جز موانع طبیعی و اکولوژيکی می تواند محدوديت های اکولوژيک و قانونی باشد که در ادامه بررسی می شود.
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شكل  .2نقشه تعيين توان اراضي مسكوني و خدماتي(منبع :نگارندگان)

محدوديت ها
در فرايند برنامهريزی کاربری ،توجه به عواملی که به نوعی مانع تغییرات کاربری میگردند ،ضروری است .در اين خصوص
می توان از مقررات و آيین نامه ها ،طرح های توسعه مصوب و مجموعه تهديدات محیطی و اقتصادی و اجتماعی نام برد.
برخی از سیاست ها تخصیص هر نوع کاربری را محدود می سازند ولی برخی ديگر تعدادی از کاربری ها را محدود می
کنند .به عنوان مثال مرزی بودن شهرستان خوی خود عاملی برای محدود ساختن برخی از کاربری هاست .بر اساس
اطالعات موجود و حريم های قانونی و نیز توان های اکولوژيک مناطق ،محدوديت های قانونی و اکولوژيک تغییرات
کاربری اراضی در شهرستان خوی به دست آمد که در نقشه شماره  9قابل مشاهده است .نتايج قابل توجه اين بررسی اين
است که از مجموع  193روستای محدوده مورد مطالعه  31روستا و از بین شهرهای شهرستان سه شهر خوی ،ايواغلی و
فیروق اين شهرستان با محدوديت گسترس فیزيکی (اعم از محدوديت اکولوژيک و قانونی) روبه رو هستند که بايد با
مديريت صحیح از تخريب اراضی اطراف آنها و تغییر کاربری آن جلوگیری شود.
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شكل .1نقشه محدوديت هاي اکولوژيک و قانوني تغيرات کاربري در شهرستان خوي(منبع :نگارندگان)

نتيجه گيري
هدف از انجام اين تحقیق عالوه بر تحلیل و ارزيابی کاربری اراضی شهرستان خوی به لحاظ کمی و کیفی ،به نوعی تکوين
و توسعه روشی مناسب برای مدل سازی تخصیص انواع کاربری در سطح منطقه ای است .لذا مجموعهای از مدلهای
مختلف در محیط سامانه اطالعات جغرافیايی مورد استفاده قرار گرفت .در اين تحقیق ساختار سلسله مراتبی تلفیق معیارها
در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال ،نقشه های تناسب کلی از تلفیق نقشه های تناسب محیطی ،تاثیر همسايگی،
د سترسی و محدوديت ،نقشه معیار تناسب محیطی از تلفیق نقشه های زيرمعیار شیب ،جنس خاک ،اقلیم و از اين جمله ،و
نقشه معیار دسترسی از تلفیق نقشه های زير معیار دسترسی به مجموعه زيرساخت ها و مراکز و نقاط مهم تشکیل شده
است .وزن عوامل و فاکتورهای مؤثر در مراحل مختلف مدل سازی براساس روش  AHPتعیین گرديده است .نتايج و
خروجی های نهايی در قالب نقشه ارايه شده است و نتايج کمی به اين صورت است که :در وضع موجود شهرستان خوی،
بغیر از کاربری های مسکونی ،در ساير کاربری ها باکمبود فضای مورد نیاز مواجه اند .به عالوه سطوح کمی از اراضی
شهرستان خوی توان باال برای کاربری های مختلف دارد .بطوريکه  191.19کیلومتر مربع و تنها حدود  11درصد از اراضی،
توان باال برای فعالیت های مختلف دارد .و ديگر اينکه از میان  193روستا واقع در شهرستان 31روستا و نیز  9شهر خوی،
ايواغلی و فیروق اين شهرستان با محدوديت گسترس روبه رو هستند که بايد با مديريت صحیح از تخريب اراضی اطراف
آنها و تغییر کاربری آن جلوگیری شود .همچنین نتايج اين تحقیق نشان می دهد در زمینه کاربری اراضی و حل مشکالت
مکانیابی انواع خدمات شهری و روستايی و توزيع بهینه کاربری ها از فرايند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو سامانه
اطالعات جغرافیايی ( )GISکارايی بااليی دارند .اين کارايی بخاطر امکان مقايسه و ارزيابی مکان های مختلف و انتخاب
مکان بهینه با توجه به معیار های مورد نظر می باشد .از اين رو برنامه ريزان و مديران شهری با بهره گیری از اين سامانه
می توانند با شناسايی مکان های مناسب و تخصیص آنها به کاربری های مورد نیاز بسیاری از مشکالت مکانیابی اين نوع
کاربری ها را حل کنند.
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منابع
.5
.1

.9
.1
.1
.1
.9
.0
.3
.51
.55
.51
.59
.51
.51
.51
.59
.50
.53
.11

احدنژاد ،محسن و همکاران( « :)5931بررسی روند توسعه درون شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی،نمونه موردی
بافت های فرسوده شمالی شهر زنجان»91-5900؛ مجله آمايش جغرافیايی فضا ،سال سوم ،شماره  ،0گلستان ،صص . 33-553
اصالح ،مهدی و همکاران (« :)5939بررسی و کارايی مدل زنجیرهای مارکوف در برآورد تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین با
استفاده از تصاوير ماهواره ای»LANDSAT؛ نخستین همايش ملی کاربرد مدل پیشرفته تحلیل فضايی سنجش از دور و GIS
در آمايش سرزمین ،دانشگاه آزاد يزد ،يزد.
بیات ،باقر و همکاران (« :)5931برنامهريزی کاربری اراضی و آمايش سرزمین در حوضه های آبريز شهری با استفاده از -GIS
مطالعه موردی:حوضه آبريز ماهیدشت» ،فصلنامه جغرافیايی آمايش محیط ،سال  ،شماره  ،59همدان ،صص . 553-591
پوراحمد ،احمد و همکاران (« :)5939بررسی و ارزيابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی،کاشان»،آمايش سرزمین،
دوره ششم ،شماره دوم ،تهران ،صص .593 - 110
پورمحمدی ،محمدرضا و همکاران (« :)5909ارزيابی گسترش کالبدی فضايی شهر زنجان با تاکید بر تغییر کاربری زمین»،
پژوهشهای جغرافیايی ،سال  ،شماره ،19تهران ،صص .13 – 11
حبیبی ،سید محسن و مسايلی( :)5990سرانه کاربری شهری ،انتشارات سازمان ملی زمین و مسکن ،تهران.
حسن پور،صديقه و حمید شاهور(« :)5903پیامدهای توسعهی گردشگری دهستان حیران با تاکید بر تغییر کاربری اراضی در دهه
 5991تا  ،»01فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی،سال سوم،شماره اول ،تهران ،صص . 599 - 531
زياری،کرامت اهلل ( :)5903برنامه ريزی کاربری اراضی شهری ،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هشتم ،تهران.
زياری ،کرامت اهلل ( :)5901برنامه ريزی کاربری اراضی شهری ،انتشارات دانشگاه يزد ،چاپ دوم ،يزد.
زياری ،کرامت اهلل ( ،)5993برنامهريزی شهر های جديد ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ دوم ،تهران..
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Analysis and evaluation of land use in Khoy and providing a suitable model
for recognizing regional capabilities
Abstract
Given that the natural environment has limited ecological power for human use, therefore,
Land Capacity Assessment provides a suitable platform for proper environmental and
land use planning. Land use planning is in fact a set of activities that regulates the human
environment in accordance with the needs and demands of the community. Therefore,
this study tries to identify the status of different users in the current situation and the
amount of its allocation to various activities in the county of Khoy and to assess its
appropriateness or disproportion. In this research, a descriptive-analytical method has
been written based on land ability evaluating, the steps were taken in this way: 1Recognition the current status of the land and its per capita amount, 2- ability evaluating
of the regions and the identification of high ground potential in the GIS environment, by
expert survey method and hierarchical analysis, 3- identification of ecological and legal
constraints based on the creation of privacy legal standards, 4- extraction of the final
information obtained in the form of a map and its quantitative and qualitative analysis.
The results of the research indicate that in Khoy County, apart from residential
applications, in other uses there is a shortage of space required. In addition, few levels of
land in Khoy have high power for different uses. as such, 470.43 square kilometers and
only 26 percent of the land has high capacity for various activities. There are also 90
villages of 279 villages located in the County, as well as 3 cities of Khoy, Iveoghli and
Firooraq of this County are expansion to restrictions, which must be properly managed to
prevent land degradation around them and change it.
Key words: Land Use, Ecological potential, Geographic Information System (GIS),
Hierarchical Analytic Model (AHP), Khoy County

