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 چكيده 

و كشاورزي به يكي از چالش هاي اساسي دولت مردان و برنامه ريزان  يامروزه تهديدات عليه امنيت غذاي
زايش شديد جمعيت و ساكن شدن بيشتر مردم در تمامي جوامع بشري تبديل شده است. چرا كه با اف

مناطق  شهري، عالوه بر كاسته شدن از نيروي توليد مواد غذايي و كشاورزي، اين امر منجر به از بين 
رفتن زمين هاي حاصلخيز در سطح و حاشيه كالن شهر ها شده است. چرا كه اين شهر ها كه به صورت 

در وضعيت عادي با مشكل تامين مواد غذايي روبرو هستند و اگر انگلي از منابع بيروني تغذيه مي كنند 
  .شرايط بحراني  روي دهد به سرعت دچار آشفتگي هاي امنيتي خواهند شد

سنجش  يها يكاز تكن يبيترك يجهنت يحومه شهر يكشاورز يبرا GIS  يارهچند مع يها يلتحل مدل
 ياست. در اين مدل كاربر  يمكان يمتصم نييباپشت يها يستمو س  يايياطالعات جغراف يستماز دور، س

 يحومه شهر يكشاورز يبرا ياصل يرگذارتأث يخاك، منابع آب، جاده و بازار به عنوان پارامترها ي،اراض
هر پارامتر بكار گرفته  يبند يتوزن اولو يبه منظور محاسبه  AHPدر نظر گرفته مي شوند. روش 

مي  يبند ياسمتوسط، كم، نامناسب مق ياد،در سطوح ز يتشانمپارامتر با توجه به اه 5 ينخواهد شد و ا
 يها ينشبكه، زم يها داده يهفضايي بر پا يها يلو تحل  يسشوند. در ادامه با استفاده از مدل تاپس

 ينگردند. ا يمشخص م يقدق ياردر سطوح مختلف به صورت بس يحومه شهر يكشاورز يمناسب  برا
در سطوح  يريگ يمكند تا به تصم يكمك م يرانگ يمو تصم يومه شهرح يكشاورز يزانمدل به برنامه ر

   مختلف و متنوع بپردازند.
  

سنجش  ي،مكان يمتصم يبانيپشت يستم، سGIS يارهچند مع يها يلتحل ي،حومه شهرواژگان كليدي: 
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 مقدمه 
 

 يفشارها ي،ناكاف يها يرساختز يلقب از يشماريممكن است مسائل ب ياراض يكاربر ييرسرعت گسترش نامنظم شهر و تغ
 يدر مورد غذاها ييغذا يكم درامد، ناامن يتوسط گروه ها يرنشينمحالت فق يدايشپ يتي،و اشتغال، ازدهام جمع يتيجمع
 يسالم برا يو غذا يكاف ييمواد غذا يرهرو چالش ذخ ين. از اياوردب د) را به وجويو اجتماع يعي(طب يطتازه، تنزل مح يمقو

). اين مسئله در زمان بحران خود را بيشتر نمايان مي  2000است(ناجنت  و درشر ،  يشهر مسئله اي اساس ينساكن
  ).1383 ي،سازد(درابك و ج

 ينزم يلاز قب يعياز منابع طب يكسانيآنها به حوضه  يشتكه مع ييشود. (جا يم يدهنام  يحومه شهر يكه منطقه  يا منطقه
و  يشهر يرشد مشاهده شده در كشاورز يلاز دال يوابسته است). بخش يزندگ يبرا يخال يغذا، آب، سوخت و فضا يبرا

محل  يشهر ي). حومه 2004است(تاپا  و همكاران،  ييروستا ي كشاورزآن در مقابل  ياييو پو يسازگار يلبدل يحومه شهر
و  يراتدر برابر تأث يژهكم كه بو با درآمد يدهد، منجمله گروه ها يم يلرا تشك يتاز جمع يگوناگون يسكونت گروه ها

تواند  يم يشهر حومه ي). كشاورز2000،  يالهستند(بروك  و داو يرپذ يبشهر و روستا آس يستمنامطلوب هر دو س يامدهايپ
اشتغال  يفرصت ها يدو تول يمحصوالت لبن ي،ها،گوشت و ماه يها، سبز يوهمانند م يفاسد شدن يمتمركز غذاها يدبه تول

). 2000،  يالكنند(بروك  و داو ياز غذاها را مصرف م يبعض يبطور قابل مالحظه ا يشهر يصرف كننده هاكمك كند. م
را  يرسم يرو غ يرسم ياشتغال ها يزخود كشاورزان ن يكنندگان، برا يعها و توز رآورندهعالوه بر ف يحومه شهر يكشاورز
 ي،شهر يطدرآمد، بهبود مح يد)، اشتغال و توليمقو يتازه  يغذاها يژهشهر (به و يغذا ي يرهذخ يشآورد. افزا يفراهم م

). سرعت گسترش نامنظم شهر و 2003 اپا،است (ت يحومه شهر يو كمك كشاورز يهمكار يترينغذا،اصل يجهان يكاهش ناامن
ام و اشتغال، ازده يتيجمع يفشارها ي،ناكاف يها يرساختز يلاز قب يشماريممكن است مسائل ب ياراض يكاربر ييرتغ

 يطتازه، تنزل مح يمقو يدر مورد غذاها ييغذا يكم درامد، ناامن يتوسط گروه ها يرنشينمحالت فق يدايشپ يتي،جمع
و توسعه دارد به  يستهشا يريتمد يبرا يژهبه مراقبت و يازن يحومه شهر ي. كشاورزياورد) را به وجود بيو اجتماع يعي(طب

 ييم،نما يريتمد يتجار يدد يكرا با  يحومه شهر ي. اگر ما كشاورزيدمعه كمك نماو جا يطكه بتواند به اقتصاد، مح ياندازه ا
  .يافتخواهند  ودبهب يكم يبجا يفياز نظر ك يشتريبا سرعت ب يداتتول

ضرورت معرفي و استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي، سنجش از دور و  يشهر يرامونپ ياراض ينهدر زم ينهبه مديريت
آنها به اثبات  يها ييباني تصميم مكاني كه در سطح دنيا در زمره ي تكنولوژي هاي نوين مطرح بوده و تواناسيستم هاي پشتي

است كه مسائل  GIS يروش شناس يكمقاله نشان دادن  ينا يكه هدف اصل ترو اس يناست را روشن مي سازد. از ا يدهرس
  .يدحل نما يحومه شهر يرزكشاو يزانبرنامه ر يمكانمند را برا يارهچند مع يريگ يمتصم

  
  روش تحقيق 

 ياز روشها يرهباغات و غ ي،كشاورز ينهايبر روي زم يشهر ياز امور مانند اثرات پراكندگ يبعض يروش جهت بررس يندر ا
ز ا يداني،و م يكتابخانه ا يو مراجعات مكرر به منطقه مورد مطالعه و مشاهده شهر استفاده خواهد شد. عالوه بر روشها يدانيم

 يها يلاز تحل يشهر يهشود. در ادامه ناح ياستفاده م يرهو غ ينرم افزار يفي،ك مي،ك ي،آمار يمانند روشها يگريد يروشها
 يخاك، منابع آب، جاده و بازار به عنوان پارامترها ي،اراض يشده و سپس كاربر يمستثن يحومه شهر يكشاورز يتمطلوب

امكان استخراج اليه  Landsatشوند. با استفاده از تصاوير ماهواره اي  يانتخاب م يحومه شهر يكشاورز يبرا ياصل يرگذارتأث
 يآب يكه پهنه ها ياستخراج خواهد گرديد در حال يي كاربري اراضي فراهم مي گردد. شبكه ي  راه ها  از نقشه توپوگراف

ها به عنوان پارامتر منابع آب  ياچهاالب ها و درماهواره اي آشكار سازي  خواهند شد. رودخانه ها، ت يربا استفاده ازتصاو ي،اصل



ها در نظر گرفته شد.  ياچهآب در رودخانه ها، تاالب ها و در ياناز حركت و جر يمورد استفاده قرار گرفتند. سطوح متفاوت
ها و تاالب ها  ياچهاز در يلومترك  9/0و  6/0، 3/0از رودخانه ها و  يلومترك 3و 2  يلومتر،ك 1 ييآب در فاصله هوا يكينزد

به  يمتفاوت ييفضا يها ياسبه جاده و بازار در مق يدسترس يزانتهيه شده و م يشهر ياز نقشه  زارها،محاسبه شد. پتانسيل با
از مراكز بازار  يلومترك 30و  20، 10جاده ها و  ياز شبكه  يلومترك 3و 2  يلومتر،ك 1 ييصورت مشابه با قبل در فاصله هوا

  يديخاك بر اساس روش بر ياستفاده قرار مي گيرد و نقشه  موردمدل  يندر ا يزخاك  ن يرقوم يمحاسبه خواهند شد. نقشه 
پارامترها  يبند يتبه منظور شناخت اولو AHP يسلسله مراتب يلتحل يند). مدل فرا1974 يدي،خواهند شد(بر يطبقه بند

]. 11كند[ يم يينتع يجفت ي يسهمقا يكمدل وزن ثابت هر پارامتر را از درون  ين). ا1990،  يتمورد استفاده قرار گرفت(ساع
 يلتبد يمتر 30 يشبكه  يكبدست به  يقابل قبول است. اطالعات و نقشه ها 1/0 يبا نسبت سازگار يبند يتوزن اولو

 ياررا به صورت بس يحومه شهر يكشاورز يبرا مناسب  يها ينمدل توانست زم يتدر نها يسو با استفاده از مدل تاپس يدگرد
تواند به  ينقشه م ين. ايدخوب، مشخص نما يلي) خ3) خوب  و (2) نسبتاً خوب ،(1كشت ،( ابلق ير) غ0در جند طبقه ( يقدق

 يرامونپ يكشاورز ينهبه يريتدر منطقه مورد نظر جهت مد  يشهر يرامونپ يكشاورز يزيبرنامه ر يراهنما برا يكعنوان 
  .يردمورد استفاده قرار گ يشهر

  
  نتايج و بحث:

 يت(هماهنگ بودن) قابل يقاصول حفظ شده كه مستلزم تطب يسر يكبر  يبه استفاده، مبتن   يدارياصطالح پا يبطور اساس
با  يريگ يمشاخص تصم 5اشاره دارد.  ي،حومه شهر ياستفاده كشاورز يبرا يازها،شده با ن يينتع يها يتدر محدود ين،زم

 يحومه شهر يكشاورز  يبرا ينزم يتمطلوب يين، آب، و بازار  كه به منظور تع ه، خاك ، جاد ياراض يذكر نام عبارتند از كاربر
  مورد استفاده قرار گرفتند.

كه  ييدر جا يارهچند مع يريگ يممدل تصم يكاست تا  يازن يت،مسئله چند شاخصي با چند خصوص يكمنظور حل كردن  به
وزن  يريگ يم. هر شاخص تصميرداست، مورد استفاده قرار گ يريگ يمدر هنگام تصم ياسمق يكزم داشتن هر شاخص مستل

شدند و  يبترك يبه صورت خط يشانشاخص ها با وزنها تماميگردد.  يمحاسبه م AHPمربوط به خود را دارد كه از روش 
مود نظر را  ينحو ممكن نواح ينبه بهتر يزن يساپس. روش تيدمحاسبه گرد يرستر GISمربعات آنها با استفاده از  يانگينم

 اصلخيز،فقدان خاك ح يلدر نظر گرفته شده تحت عنوان نامناسب ممكن است به دل ينواح يين. تعيدنما يم يطبقه بند
م با تراك ينواح ي،همچون خانه ساز يتواند جهت امور يم ينواح ينباشد.ا يرهبه منابع آب و غ يبه بازار، دسترس يدسترس

    مناسب باشد يرهو غ يدجد يصنعت يطشرا ياساختماني باال 

 
   گيريبحث و نتيجه

شهرها، رشد  يندهد كه ا ينشان م يخيمختلف تار يدر كشور در دوره ها يبزرگ كنون يمراحل رشد و توسعه شهرها يبررس
 يشافزا ي،شهر يدارتوسعه پا ياصول اساساز  يكي ينكهداشته اند. حال با توجه به ا يدينسبتا شد يزيكيو ف يتيو توسعه جمع

 يكشاورز يزحاصلخ ينهايبردن زم ينو از ب يافق يهرو ياز توسعه ب وگيريبه منظور جل يدر توسعه شهر يكالبد يفشردگ
 يشترب يداريشهرها را به سمت ناپا يدهپد يناست و ا يدارشود كه اسپرال كامال مخالف با اصول توسعه پا ياست، استنباط م

كشور به طور اعم و  ياسيو س يستيز يتدر امن يداريابعاد مختلف ناپا يجادا يديشد ييراتتغ يندهد. برآمد چن يم سوق
 ياست بهتر است از روش ها يهيبد يرشد شهرها امر ينكهباشد. البته با توجه به ا يكشور به صورت اخص م يكالنشهرها
حومه  يكشاورز يبرا يژهها را (به و ينزم يتارائه شده سطوح مطلوب گردد. چنانچه استفاده از مدل يريترشد مد ينمختلف ا

داده  يصتخص يها ينرا در زم يشانقادر خواهند بود طرح ها يزانبرنامه ر ينكند. بنابرا يم يين) تعفضاييدر ابعاد  يشهر
 يها ينمثال زم يفته شود، برابكار گر ياهداف مختلف يتواند برا يم  يتاجرا كنند. هر سطح از مطلوب يتشده بر اساس مطلوب

مورد  يصنعت يها يتفعال يسشروط الزم جهت تأس يرنظر گرفتن سا رتوانند با د يم يشهر يرامونپ يكشاورز ينامناسب برا



 ييغذا يازمورد ن يگونه ها يگرد يا يگاودار يا يتوانند جهت پرورش ماه يكم م يتبا مطلوب ي. مكان هايرنداستفاده قرار گ
 يرانگ يمو تصم يمدل به طرحان حومه شهر ينگفت ا يد. و بايابندكمتر خاك دارند اختصاص  يزيبه حاصلخ ازيشهر كه ن

 يشهر يطمدل مح ينا يرياست با بكارگ يدگوناگون در سطوح مختلف كمك خواهد كرد و ام يماتانجام عمل در تصم يبرا
 شود. يم ييبودن بهتر راهنما يمنو ا يداريبه سمت پا يندهدر آ

 
  :يشنهاداتارائه پ

  در نظر گرفته شوند:  يرشود موارد ز يم يشنهادپ يشهر يرامونپ يكشاورز يفاز تضع يتوجه به مشكالت ناش با
  توجه  بيشتر سازمان ها و ارگان هاي زيربط به مقوله ي امنيت غذايي در مناطق كالن شهري   �
  و تراكم  يتمتناسب و متعادل جمع يعتوز  �
  موجود در داخل شهر  يو خال يربا يها يناستفاده از زم  �
 يكشاورز ينهاياز زم يرغ يسمت توسعه شهر در جهات يتهدا  �
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