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 چکيده

هاي شتهري از اقتدامات اوليته در     تحليل سازگاري و تعيين تناسب و استعداد زمين براي توسعة کالبدي سکونتگاه

گيري از سيستتم ا العتات    هاي فضايي و محيطي است. لذا، در اين پژوهش سعي شده است تا با بهره ريزي مهبرنا

اي شناستايي و   گزيني توسعة آتي شهر ياستوج بتر استاس دانتش داده     هاي مکان ترين عرصه جغرافيايي، مناسب

يابي توسعة فيزيکي بتدون   امتر در مکانکارگيري مقدار عددي هر پار اي فرايند استفاده و به تعيين شود. دانش داده

اي و  منظور دستيابي به اهداف، نخست براساس دانتش داده  شود. به استفاده و اعمال نظرات کارشناسي را شامل مي

کتالس   84پتارامتر و   15شناسي، هيدرولوژي و انساني منطقه،  هاي ژئومورفولوژي، اقليمي، زمين با توجه به ويژگي

گزيني آتي شهر ياسوج شناسايي شد که هتر پتارامتر ارزش    ها و فرايندهاي  بيعي در مکان فرمبراي بررسي تأثير 

 بقات براساس مقتادير واقعتي هتر پتارامتر و        اي را به خود اختصاص داده است. پس از محاسبة وزن عددي ويژه

افتزار   زبتور در محتيط نترم   هتاي م  هاي رستري پارامترها براساس وزن و مدل اي، اليه هاي دانش داده  راحي مدل

ArcGIS هتاي مناستب بتراي توستعة آتتي       لحتاظ مکتان   بندي منطقة مطالعاتي بته  با يکديگر تلفيم، و نقشة پهنه

کيلومترمربتع( از   72/8% )72/41دهد کته پهنتة بستيار مناستبي کته       سکونتگاه ياسوج تهيه شد. نتايج نشان مي

کيلومترمربتع را دارد. همننتين،    45/77مکان افزايشي معتادل  مساحت سکونتگاه فعلي را به خود اختصاص داده، ا

 ةنقشت کيلومترمربتع( از مستاحت ستکونتگاه فعلتي، بتا توجته بته         36/3% )08/16پهنة مناسبي به وسعت معادل 

 کيلومترمربع امکان توسعه دارد. 35/36شهر ياسوج، تا  گزيني آتي مکان

 يابي، فرم و فرايندهاي  بيعي، ياسوج. عات مکانتناسب زمين، جغرافيايي، سيستم ا ال :ها کليدواژه
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 مقدمه

 و توپـوگرافی  مختلـف  واحـدهای  ترکیـب  از دهـد کـه   مـی  اختصـاص  خـود  بـه  را ای گسـترده  و وسیع های زمین شهرها

 ییئومورفولویی و توپوگراف گوناگون واحدهای با ها آن برخورد یابد، توسعه شهرها اندازه هر یابد. تشکیل می مورفولوییکی

 بـا  نتیجـه  در و آن، دینامیسـم  و پویـایی  بـا  نحـوی  به شهری عمران و توسعه راستای در اقدام گونه هر شود، و می زیادتر

 تعـادل  نشـود،  رعایـت  ضـروری  نکـات  و اصـول  برخـی  اگـر  برخورد این کند. در تالقی پیدا می های مورفولوییکی پدیده

 خواهـد کـرد. گـاهی    تهدیـد  را شهری امکانات و تجهیزات غالب بزرگی و خطرهای خورد می هم به محیط مورفودینامیکی

شـامل  شـهری  فیزیکـی   ۀتوسع(. 2: 1387 آورد فرجایی، می بار به ناپذیر جبران نتایۀ که شود می زیاد چنان مورفوینز شدت

سـط انسـان در   ها یـا اراضـی تو   در استفاده از ساختمان اتمهندسی یا اصالح و تغییر و گونه عملیات ساختمانی انجام هر

فیزیکـی خـود را در قالـب     ۀزیسـت و راحـت اسـت. توسـع     سطح یا زیرزمین در جهت تالش برای ایجاد محیطـی قابـل  

 (.Amoateng et al., 2013: 96فسـازد   ها نمایان مـی  کاربری اراضی در شهرها و شهر تغییرات های انسانی یا  فعالیت

امر حیاتی کاربری بهینۀ زمین، در جهات  انی، شهرها غالبا  بدون توجه بههای اخیر در اثر توسعۀ خودروی مراکز انس در دهه

ها شکل گرفته اسـت   ها، سواحل دریا و حواشی رودخانه های غنی، کوهپایه مختلف و روی اراضی باارزش کشاورزی، دشت

فیزیکـی و فضـاهای    هـای  توسعۀ شهری فرایندی پویا و مداوم است که طـی آن محـدوده   ،بنابراین(. 16: 1379فاعتماد، 

برنامـه باشـد، بـه     یابد. اگر این رونـد سـریع و بـی    کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمّی و کیفی افزایش می

هـای شـهری را بـا مشـکالت      ترکیب فیزیکی متعادل و موزونی از فضاهای شهری نخواهد انجامید. در نتیجـه، سیسـتم   

(. لـذا، بررسـی   123: 1393؛ صدوق و فهـیم،  18: 1384فردوسی، ؛ 38: 1372ی، آباد فزنگی ای مواجه خواهدساخت عدیده

محیط طبیعی محل استقرار شهر اهمیت خاصی دارد و بدون شناخت موقع و مقر شهر، ایجاد شـهر میسـر نیسـت یـا بـا      

 (. 6: 1391مشکالت زیادی مواجه خواهد بود فروستایی و جباری، 

های اقتصادی و اجتماعی، شناخت و  بر تحلیل سترش شهرها، الزم است عالوهبرای کنترل مناسب توسعۀ فیزیکی و گ

(. ارزیابی تناسـب زمـین،   59: 1388تحلیل دقیقی از خصوصیات زمین و تناسب آن نیز در دسترس باشد فکرم و محمدی، 

و تنازعـات   بینـی الگـوی بهینـۀ کـاربری زمـین اسـت کـه سـعی دارد مناقشـات          ریزی برای طراحی و پـیش  ابزار برنامه

صـورت   (. چنانچه ارزیابی تناسب یا اسـتعداد زمـین بـه   Eastman et al., 1995: 539زیستی را به حداقل برساند ف محیط

گیری با معیارهای چندگانه و سیستم اطالعات جغرافیایی یکپارچه شود، الگویی برای کـاربری زمـین مهیـا     مسئلۀ تصمیم

 کند.  اندرکاران را نیز تا حد زیادی ملحوظ می ند و نظرات دسترسا حداقل می کند که مناقشات را به می

هـای   شـود. اسـتفاده از داده   زیستی اخذ مـی  های طبیعی و محیط بخشی از اطالعات اصلی برای کاربری زمین از داده

شناسـی   ۀ بـوم ویژه در نواحی شهری از مفهوم گسـترد  ریزی کاربری زمین به شناختی برای پشتیبانی از برنامه طبیعی و بوم

در ایـن  (. 60: 1388کـرم و محمـدی،   ؛ Sukopp and Numata, 1995شهری شـکل گرفتـه و تکامـل یافتـه اسـت ف     

را پایگاه داده، نمـایش گرافیکـی و تحلیـل فضـایی      سه نوع امکانِ است کهابزاری  سیستم اطالعات جغرافیایی، خصوص

خصوص  بهها،  تصمیم در بسیاری از زمینهاز مندی برای پشتیبانی  . پایگاه داده و نمایش گرافیکی ابزار قدرتسازد مهیا می

گرافیکی مبتنی بر نقشـه   یسازد. قابلیت پرسشگری اطالعات فضایی مناسب از طریق رابط در مدیریت امکانات فراهم می
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دهـد.   مـی  نیـاز بـرای بررسـی و مـدیریت مشـکالت یـاری       همراه اطالعات مـورد  گیران را به در بسیاری از موارد تصمیم

روشی برای غنی و پربـارکردن اطالعـات    ،های فضایی مرجع تولید پارامترهای جدید از داده ۀواسط هب ،های فضایی تحلیل

در رابطـه بـا    سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی   های مهـم   دهد. در این زمینه، یکی از جنبه گیرندگان ارائه می تصمیم موجود

هـای   کـه داده  زی و ادغام اطالعات فضایی حاصل از منابع مختلف است. هنگـامی سا ریزی، قابلیت آن در یکپارچه برنامه

وتحلیـل و ترکیـب سـازماندهی شـود،      یکپارچه همراه با قابلیت آن برای تجزیه یحاصل از منابع مختلف در قالب سیستم

های اطالعات  ر، سیستمدر حال حاض. های جداگانه است ای از بخش تحلیل کل منتظم مفیدتر و کاراتر از تحلیل مجموعه

ای و تحلیـل شـبکه را     ، تحلیل ناحیهفازیای از امکانات تحلیل فضایی، از قبیل عملیات بولین و  جغرافیایی طیف گسترده

نیازی کـه براسـاس آن    منظور رسیدن به پارامترهای مورد اما اغلب به کرده است،های موضوعی مختلف فراهم  روی الیه

هـای خـارجی ارتبـاط یابـد      د، ضروری است که تحلیل فضایی بـا سـایر محاسـبات یـا مـدل     گیر گیری صورت می تصمیم

 (. Timmermans, 2005: 57ف

جمعیتـی   رشـد  اخیـر  هـای  شهر یاسو  مرکز و یکی از شهرهای مهم استان کهگیلویه و بویراحمد است که طی دهه

 هـای  فیزیکی و جمعیتی شهری، لزوم تأمین زمین توجهی داشته است. گسترش فیزیکی قابل ۀتبع آن توسع بسیار باال و به

بنابراین، در این پژوهش سعی شـده اسـت تـا بـا     . سازد می ضروری را زمین تناسب ارزیابی و شهری توسعۀ برای مناسب

هـای شـهری و الگـوی     ها و فرایندهای طبیعـی در توسـعۀ سـکونتگاه    ای به مطالعۀ نقش فرم استفاده از روش دانش داده

ها و فرایندهای طبیعی، تغییرات سـاختاری   در منطقۀ یاسو  بپردازیم و ضمن بررسی نقش و آثار هر ی  از فرمتوسعۀ آن 

هـای روش تلفیقـی سیسـتم اطالعـات      ای سکونتگاه شهری یاسو  را ارزیابی کنیم. در نهایت، از طریـق قابلیـت   و توسعه

شهری در منطقۀ مطالعاتی مشخص شد. بنابراین، انتخاب  ترین مکان برای توسعۀ آتی ای، مناسب جغرافیایی و دانش داده

ها و تهیۀ نقشـۀ گسـترش    پوشانی الیه های رقومی عوامل، تعیین وزن نسبی و نهایی، هم معیارها و استانداردها، تهیۀ الیه

 های شهری از محورهای اصلی این پژوهش است تا مناطق مناسب با بیشـترین قابلیـت بـرای توسـعۀ شـهری      سکونتگاه

 تعیین شود. 

 

 پيشينة پژوهش

از جمله مطالعاتی که در زمینۀ تأثیر فرم و فرایندهای طبیعی در توسعۀ آتی شهر بر مبنای دیدگاه علمی در جهان و ایران 

بـه   محـیط شـهری  ( در کتاب خـود بـا عنـوان    1983داگالس ف توان به موارد زیر اشاره کرد. یان  صورت گرفته است، می

ئل یئومورفولوییکی شهر پرداخته و در آن فرایندهای یئومورفولوییکی محدودکنندۀ توسعۀ شـهری،  بررسی بخشی از مسا

شهر شـیکاگو    ( با بررسی1955همچنین نقش انسان را در تسریع فعالیت این فرایندها مطالعه کرده است. ارنست برگ  ف

: 1380کز را ارائه کـرد فپوراحمـد و شـماعی،    و توسعۀ فضایی آن در راستای توسعۀ فضایی این شهر مدل دوایر متحدالمر

 های پژوهش از وساز، ساخت: ای حاره مناطق شهرهای و یئومورفولویی» عنوان ا( در پژوهشی ب2004آویجیتا و رافی ف(. 5

 سـریع  گسـترش  که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی را حاره مناطق در شهرها سریع گسترش «عمل نحوۀ تا علمی

 و شـهرها  فیزیکـی  توسـعۀ  دلیـل  بـه  بیشتر تأثیر این که دارد طبیعی محیط بر منفی و جدی تأثیر این مناطق، در شهرها
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( از 337: 2005بیش از حد از منـابع طبیعـی اسـت. تـال و همکـاران ف      ۀهمچنین استفاد ،های زیرزمینی آب سطح افزایش

ناسـب منـاطق اکولـوییکی اسـتفاده کردنـد.      تارزیابی ی برای یه و سیستم اطالعات جغرافیاریاعچندمسازوکار روش تلفیق 

تـرین کـاربری را بـرای هـر      که مناسـب است نهایی  ۀها و الی برای هر ی  از کاربری یمناسب ۀروش پیشنهادی آنان الی

 .کند میقطعه از زمین پیشنهاد 

ــرای م ای خاکســتری و تحلیــل سلســله ( از تلفیــق روش ضــرایب رابطــه1279: 2008یانــگ و همکــاران ف راتبــی ب

غربـی چـین    معلوم برای آمـایش شـهری شـمال    یآوردن ارتباط بین عامل اصلی و دیگر عوامل مرجع در سیستم دست هب

 ۀتوسع ۀادام ،GISوتحلیل بر مبنای  تجزیهو سازی  های مدل ( براساس تکنی 128: 2009باز و همکاران ف دند.کراستفاده 

طیبـی و   هـای غربـی شناسـایی کردنـد.     را در جهت شـمال، شـرق و قسـمت   شهر استانبول  ۀریزی در منطق بدون برنامه

مـدلی   ،و پارامترسازی شعاعیسیستم اطالعات جغرافیایی ، مصنوعی عصب یها ( با استفاده از شبکه35: 2011همکاران ف

اسـتفاده  هر مـرزی شـ   ۀهندسـ  ۀکننـد  بینـی  پیش رهفت متغیاز را برای رشد مرزی شهر تهران ارائه کردند. در این زمینه، 

بینـی مـدل    پیش نشده. توا ارتفاع، مراکز خدماتی و اراضی ساخته ،ها، فضاهای سبز، شیب، جهت شیب شامل جادهکردند، 

کند که رشد مرزهـای شـهر در تمـامی     می یبین درصد است و مدل پیش 84تا  80رشد مرزی شهر تهران  منظور بهها  آن

  .برابر خواهد بود جهات اصلی تقریبا 

ـ  چهلروند رشد فضایی و زمانی شهر توکیو را طی ( 210: 2012ف ان و یاماگاتاباگ اسـتفاده از پـردازش    اسال گذشته ب

همبستگی مثبت قوی بین رشـد و   ۀدهند تحلیل همبستگی فضایی نشان .دندکروتحلیل  ای لندست تجزیه تصاویر ماهواره

کـاربری   ۀثیر گسـترش شـهرها بـر نحـو    أ( ت33: 2013فجیانگ و همکاران . تغییرات تراکم جمعیتی است وگسترش شهر 

شدت  شهر را به ۀحوم ودند و بیان داشتند که گسترش شهری منابع طبیعی اطرا  کررا بررسی  ناراضی کشاورزی در چی

  .(97: 1393فسرور و همکاران،  خواهد داشت مو در آینده نیز این فشار تداو دهد میتحت فشار قرار

، رابطـۀ محـیط   «سنجی محیط طبیعی و توسعۀ فیزیکی شهر تبریز توان»نامۀ خود با عنوان  ایان( در پ1375ف عزیزپور

شناسـی، توپـوگرافی، پیکرشناسـی،     طبیعی و توسعۀ فیزیکی شهر تبریز را بررسی کرد. در این مطالعـه مشخصـات زمـین   

زیکی شهر تبریز در ارتباط بـا ایـن   شناسی منطقه ارزیابی شده و سعی شده است که مشکالت توسعۀ فی شناسی و اقلیم آب

بررسی وضعیت توسعۀ فیزیکی شهر سقز و تعیین جهات بهینۀ   ( به11: 1387ف زاده اولیها مشخص شود. مظفری و  پدیده

طور عمده متوجه اراضی سمت شرقی و جنوبی محدودۀ شهر  توسعۀ آتی آن پرداختند و بیان داشتند که توسعۀ آتی شهر به

های یئومورفولوییکی توسعۀ فیزیکی شـهر رودبـار را بررسـی کردنـد و      ( محدودیت41: 1389کرودی فاست. قضایی و مل

گونه بیان کردند که توسعۀ فیزیکی شهر رودبار تحت تأثیر عوامل محدودکنندۀ زیـادی   نتایۀ حاصل از پژوهش خود را این

ترین تأثیر را در توسعۀ فیزیکـی شـهر    ترتیب مهم خیزی به ای، گسل و خطر لرزه قراردارد. در این بین شیب، حرکات دامنه

هـای مورفولـوییکی همـراه اسـت.      دارد. مناطق مستعد توسعۀ محدود و گسترش شهر با هزینۀ باال و احتمال خطر پدیـده 

ـ    ۀتوسع ۀیابی بهین ( به مکان99: 1390قرخلو و همکاران ف هـای طبیعـی در    اسـتفاده از شـاخص   افیزیکی شـهر بابلسـر ب

 ۀبابلسر در اراضی کشاورزی، به این نتیجه رسیدند که دو گزینه بـرای توسـع   نپرداختند. با توجه به محصور بود چارچوب

هـای شـهر    بیشـتر بـه سـاختمان    یشهر از درون که با تخصیص تراکم ساختمان ۀ، توسعنخست ؛فیزیکی شهر وجود دارد
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شـرقی و در   گسـترش آتـی شـهر جنـوب     بـرای مکان ترین  مناسب .و دوم، توسعه به سمت بیرون است ؛پذیر است امکان

 بابلسر است.  یغرب اولویت دوم جنوب

ـ  تیابی جها منظور مکان را بهمراتبی  تحلیل سلسله( مدل 83: 1392امانپور و همکاران ف فیزیکـی شـهر    ۀتوسـع  ۀبهین

 تیابی جهـا  ی در بحث مکانرسیدند که عوامل محیطی دارای اهمیت و وزن بیشتر هدند و به این نتیجکراردبیل استفاده 

فیزیکی  ۀترین جهت برای توسع مناسب ،فیزیکی شهر اردبیل است. جهات شرقی شهر نسبت به سایر جهات ۀتوسع ۀبهین

دوری از خط گسل اصلی و شیب مناسب زمین از عوامل اصلی انتخاب جهت  ،احتمالی شهر خواهد بود. توپوگرافی مناسب

هـای ناشـی از    قابلیـت  وهـا   ( محـدودیت 19: 1392. احمـدی و همکـاران ف  استدبیل فیزیکی شهر ار ۀتوسع یشرقی برا

به ایـن نتیجـه    و دندکررا با استفاده از مدل تاپسی  بررسی  دآبا ریزی شهر خرم در توسعه و برنامه یواحدهای یئومورفیک

 .اسـت  داشـته  شـهر  توسـعۀ  و بندی مناطق جهت سکونت ثیرگذاری را در اولویتأکه خطرات احتمالی، بیشترین ت درسیدن

شناسی، شیب،  ، زمینیترین عوامل طبیعی شامل واحدهای یئومورفولوییک مهم( با استفاده از 95: 1393سرور و همکاران ف

ترین منـاطق   مناسب، های زیرزمینی ارتفاع، قابلیت کشاورزی اراضی پیرامون شهر، نوع خا ، سطح ایستابی و کیفیت آب

هـای زیـادی را بـرای     های طبیعی منطقه، فرصت ویژگیرا بررسی و بیان کردند که  ی شهر ملکانفیزیکی آت ۀبرای توسع

ویژه احداث برخی واحـدهای   هب ،فیزیکی شهر به سمت شمال ۀدر عین حال، توسع ،ده استکرفیزیکی شهر فراهم  ۀتوسع

ا واحدهای یئومورفولوییکی نامناسـب از  تاریخی تاالب باعث ایجاد مسائلی مانند برخورد ب ۀمسکونی و خدماتی در محدود

 ،هـای زیرزمینـی   های تند و سازندهای با استحکام پایین، باالبودن سطح ایسـتابی آب  شهری، برخورد با شیب ۀنظر توسع

 ۀبهترین جهت بـرای توسـع   ، بنابراینهای محلی شده است همچنین در معرض قرارگیری برخی واحدها در مقابل سیالب

 عصر است. اصلی شهر و جنوب شهر  ولی ۀغرب هست غربی یعنی شمال-ن، قطاعی با روند شرقیفیزیکی شهر ملکا

طبیعـی   عوامل قبیل از متعددی های و انگیزه اساس عوامل بر های شهری سکونتگاه از ی  هر مکان استقرار انتخاب

 برداری بهره طریق از اقتصادی اصخ شیوۀ پذیرساختن امکان و طبیعی های محیط با مطلوب انطباق و سازگاری و انسانی،

 و اقتصـادی،  و اجتمـاعی  تحـوالت  نظـامی،  و سیاسـی  هـای  ارتباطی، انگیزه امکانات از برخورداری ها، محیط گونه این از

هـای   شـده در پـژوهش   ها و معیارهای انتخـاب  پذیرد. بنابراین، نوع و دقت روش می مذهبی صورت و فرهنگی های انگیزه

هـا متفـاوت    بنـدی آن  های عمومی منطقۀ مطالعاتی، هد ، تعداد و نوع عوامل موثر و اولویـت  ه ویژگیگوناگون با توجه ب

گیـری از نتـایۀ مطالعـات     دهد. لذا، در این پژوهش سعی شده است تا با بهـره  های متنوعی ارائه می است. در نتیجه، مدل

تـرین روش و   هـای مـورد اسـتفاده، مناسـب     رزیابی روششده و ا کارگرفته شده در مناطق مختلف، نوع پارامترهای به انجام

بندی توسعۀ فیزیکی آتی سکونتگاه شهری یاسو  انتخاب شود تا بتوان بـه نتـایۀ    مؤثرترین عوامل جهت تهیۀ نقشۀ پهنه

 یافت. قابل قبولی در این زمینه دست

 

 محدودة مورد مطالعه

ن بویراحمد و مرکز اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد اسـت.     شهر یاسو  از نظر سیاسی و تقسیمات کشوری، مرکز شهرستا

درجه  30دقیقه طول جغرافیایی و در  41درجه و 51متری از سطح دریا و در مختصات  1880محدودۀ این شهر در بلندی 
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یل شده و دارای هوای معتدل متما (. یاسو  در منطقۀ اقلیم سردسیری واقع1دقیقۀ عرض جغرافیایی قراردارد فشکل  50و 

 34/26و حـداکثر دمـای سـالیانۀ     32/9متر و میانگین حداقل دمای سـالیانۀ   میلی 1/858به سرد با بارش متوسط سالیانه 

 95/4، و سرعت باد در منطقـۀ مطالعـاتی   49/50و حداکثر رطوبت نسبی  33/32گراد و حداقل رطوبت نسبی  درجۀ سانتی

تـرین واحـدهای    زایی آلپی در زمان پلیوسن است. از مهم د پایان کوهنات است. سیمای کنونی این منطقه نیز حاصل رویدا

ماهور و دشت اشاره کرد که به شکل متناوبی در کنار یکدیگر  توان به واحدهای کوهستان، تپه یئومورفیکی این منطقه می

رین سرشماری در سال و طبق آخ 75هزار نفر در سال  70به 65هزار نفر در سال  30قرارگرفته است. جمعیت این شهر از 

 برابر( افزایش یافته است فدرگاه ملی آمار ایران(. 7/3هزار نفر ف 110به  90

 

 . موقعيت جغرافيايي منطقة مطالعاتي1شکل 

 

 پژوهش شناسي  روش

های میدانی،  ای، بررسی پژوهش پیش رو از نوع کاربردی است. روش شناسی آن مبتنی بر روش تلفیقی مطالعات کتابخانه

اسـت. در   ArcGISافزار  های ریاضی و آماری در محیط نرم های مکانی، محاسبات و مدلسازی وتحلیل رقومی داده جزیهت

هـای توپـوگرافی    های پایه بـرای ایـن امـر، نقشـه     این راستا، نخست مبادرت به تعیین موقعیت منطقۀ مطالعاتی شد. داده

هـای میـدانی اسـت؛ بـدین گونـه کـه بـا تلفیـق مـوارد فـوق،            یای گوگل ارث و بررس منطقه، تصاویر ماهواره 1:50000

تعیین حدود شد که شهر یاسو  در آن واقع شده و از نظر طبیعی امکان گسترش شـهر  بویراحمد ای از شهرستان  محدوده

ای کوهسـتانی اسـت و عوامـل     و محـل اسـتقرار شـهر یاسـو  منطقـه      ویراحمددر آن وجود دارد. از آنجا که شهرستان ب

ای بـا مسـاحت    دهد، بنـابراین محـدوده   مواری، ارتفاعات، قلل مرتفع و شیب امکان توسعۀ شهر را در تمام جهات نمیناه
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هـا و تجزیـه و    کیلومترمربع پیرامون شهر یاسو  منطقۀ مطالعاتی مشخص و تعیین موقعیت شد که در بررسـی  503/282

کنـد. تمـامی    یب بـرای توسـعۀ آتـی شـهر ایجـاد نمـی      های مقدماتی محدودیتی مبتنی بر عوامـل ارتفـاعی و شـ    تحلیل

 آماری و مکانی در آن انجام شده است.  های زمین تحلیل و تجزیه

گام دوم، تعیین معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر توسعۀ آتی شهر یاسو  و تهیۀ الیۀ رسـتری و تعیـین مقـادیر رقـومی     

، یئومورفولویی، هیدرولویی و عوامل انسانی، پانزده پارامتر برای شناسی، اقلیمی های زمین هاست که با توجه به ویژگی آن

ای شناسـایی شـد. ایـن     داده گزینی آتی شهر یاسو  با اسـتفاده از دانـش   ها و فرایندهای طبیعی در مکان تبیین تأثیر فرم

فاعی، جن  مواد؛ معیـار  پارامترها عبارت است از معیار یئومورفولویی با زیرمعیارهایی نظیر شیب، جهت شیب، طبقات ارت

خیزی با زیرمعیارهایی نظیر تراکم و فاصله از رودخانه؛ معیار عوامل انسانی با زیرمعیارهایی نظیـر تـراکم و فاصـله از     سیل

های ارتباطی، کاربری ارضی؛ معیار اقلیم با زیرمعیارهـایی نظیـر دمـا و بـارش؛ و در      مناطق سکونتی، تراکم و فاصله از راه

معیارهـای  زیرمعیارهـا و  هـای اطالعـاتی    الیه ۀتهیخیزی با زیرمعیارهایی نظیر تراکم و فاصله از گسل.  ر لرزهنهایت معیا

هـای   ای گوگـل ارث، نقشـه   تصـاویر مـاهواره   نظیر پایه های نقشهها و  دادهبر مبنای  ArcGIS افزار نرم محیط در مذکور

شناسـی و   سـازمان زمـین   شناسـی  هـای زمـین   نقشـه  ،1:50000 توپوگرافی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با مقیـاس 

بـا انـدازۀ پیکسـل     USGS DEMمستخر  از  منطقه رقومی ارتفاعی ، مدل1:100000اکتشافات معدن کشور با مقیاس 

 .گرفت های هواشناسی منطقه انجام های اقلیمی ایستگاه متر، داده 90

معیارها و زیرمعیارها بر اساس مقادیر رقـومی هـر مؤلفـه و       زنمنظور محاسبۀ و ای به دانش داده  گام سوم، طرح مدل

های رستری پارامترهای مؤثر بر اساس ضـریب   شهر یاسو  بود. در نهایت، الیه گزینی آتی مکانهای ریاضی  تدوین مدل

لحـاظ تعیـین    بـه بنـدی منطقـۀ مطالعـاتی     با یکدیگر تلفیق و نقشۀ پهنه ArcGISافزار  شده در نرم های ارائه تأثیر و مدل

بنـدی   ای تهیه شد. در پایان، نقشۀ پهنـه  های مناسب برای توسعۀ آتی سکونتگاه شهری یاسو  بر اساس دانش داده مکان

 های فعلی ارزیابی دقت شد و درجۀ اعتبارسنجی آن گزارش گردید.  براساس سکونتگاه

 

 وتحليل نتايج هاي پژوهش و تجزيه يافته

گزینـی   اط مستقیم با فرم و فرایند طبیعی است. از جمله مواردی که در توسعۀ شهرها و مکـان توسعۀ کالبدی شهر در ارتب

توجهی بر آن تأکید شده، عبارت است از شیب، جهـت   طور قابل خصوص در این پژوهش به آتی شهر تأثیر بسزایی دارد، به

له از منـاطق سـکونتی، تـراکم و فاصـله از     شیب، طبقات ارتفاعی و جن  مواد، تراکم و فاصله از رودخانه، تـراکم و فاصـ  

های ارتباطی، کاربری ارضی، دما و بارش، تراکم و فاصله از گسل. با درنظرگرفتن پارامترهـای مـذکور و روش دانـش     راه

 تر و کارآمدتری بررسی کرد.  گزینی آتی شهر یاسو  را به صورت اصولی توان مکان ای می داده

 رقـومی  مقـادیر  و رسـتری  هـای  الیـه  منطقـه،  طبیعـی  هایینداتعیین فرم و فر ۀبخش اول پژوهش حاضر دربردارند

های پارامترهـای مزبـور در    الیه. است ای داده دانش براساس یاسو  شهر آتی گزینی مکان نقشۀ تهیۀ در مؤثر پارامترهای

 84بنـدی، و در نهایـت    هایی طبیعی، نوع کاربری و نوع سـازند طبقـه   تهیه و بر اساس شکست ArcGISافزار  محیط نرم

 (. 2کالس برای دسترسی به اهدا  تدوین شد فشکل 
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 جهت شيب  ةنقش (گ شيب ةنقش (الف

 
 

 فاصله از سکونتگاه ةنقش د( تراکم سکونتگاه ةنقش ج(
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 فاصله از رودخانه ةنقش و( تراکم رودخانه  ةنقشه( 

 
 

 بارش ةنقش همح(  دما  هم ةنقش ز(
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 فاصله از راه  ةنقش ي( تراکم راه ةنقش ط(

 

 

 

 

 ل( نقشة کاربري اراضي  بقات ارتفاعي ةنقش ک(
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 گسل  ن( نقشة تراکم م( نقشة فاصله از گسل

 

 شناسي نقشة جنس مواد و سازندهاي زمين س(

 گزيني گسترش آتي شهر ياسوج هاي ا العاتي پارامترهاي مؤثر در مکان . اليه2شکل 

 

کارگیری مقدار عددی هر  ای آمده، عبارت است از استفاده و به آنچه در بخش دوم پژوهش حاضر به عنوان دانش داده

منظور دستیابی به اهـدا ، پارامترهـای    یابی مناطق مناسب توسعۀ فیزیکی آتی شهر یاسو . به عبارتی، به پارامتر در مکان
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خود اختصاص داد؛ برای نمونه، پارامترها طبقـات ارتفـاعی    ای را به ویژهمتعددی شناسایی شد که هر پارامتر ارزش عددی 

تـوان از فراینـد     متر. در نتیجـه مـی   میلی 890تا  454متر، پارامتر بارش دارای دامنۀ  2842تا  1787دارای دامنۀ عددی از 

ـ     به ای نـام بـرد.    وان دانـش داده کارگیری مقدار واقعی هر پارامتر بدون دخالت نظرات کارشناسی در هـد  نهـایی بـه عن

شهر یاسو ، مقادیر عـددی پارامترهـا مـال  بـوده و از      گزینی آتی مکان ۀنقش ای در تهیۀ منظور استفاده از دانش داده به

 (.1ویژگی میانگین هر طبقه به عنوان نمایندۀ کل طبقه استفاده شده است فجدول 

منظور دستیابی بـه نتـایۀ    بر این، به (. عالوه1ادق است فجدول اصل مذکور در مورد پارامترهای دارای مقادیر کمّی ص

تر، از پارامترهایی نظیر جهت شیب، کاربری اراضی و جن  مواد استفاده شده که از مقدار عددی برخوردار نیسـت و   دقیق

رامتری کمّـی، از  شهر یاسو ، بـه عنـوان پـا    گزینی آتی مکان ۀنقشها در مدل تهیۀ  کیفی است. بنابراین، برای تداخل آن

گذاری استفاده شده است. در نتیجهریال بر اساس اهمیت هر طبقه مقدار عددی از ی  تا تعـداد طبقـات هـر     مقوله ارزش

هـا سـنجیده    فاکتور برای طبقات در نظر گرفته شد. برای نمونه مال  اهمیت جن  مواد بر اساس خاصیت فرسـایش آن 

، و سازندی که بیشترین مقاومت را دارد 1در برابر فرسایش را دارد ارزش عددی شد و برای سازندی که کمترین مقاومت 

، و برای پارامترهای کاربری 9تا  1گذاری پارامتر جهت شیب بر اساس دریافت انریی از  اعمال شد. ارزش 9ارزش عددی 

، درجۀ سـه بـرای ایجـاد    اراضی بر اساس درجۀ اهمیت زمین صورت گرفت فبرای نمونه، زمین درجۀ ی  برای کشاورزی

 (.3و  2های  سکونتگاه شهری و جزآن؛ جدول

بنـدی عوامـل    ای، ارجحیـت  پ  از تشخیص فرم و فرایندهای طبیعی موجود در منطقۀ مطالعاتی و روش دانـش داده 

های  گیگرفت و بردار وزن عوامل بر اساس مقادیر رقومی هر پارامتر محاسبه شد. با توجه به ویژ نسبت به یکدیگر صورت

گزینـی   مکـان  ۀنقشـ منظور تهیـۀ   های انتخابی به کالس طبقاتی برای دستیابی به اهدا  طراحی شد. مؤلفه 84پارامترها، 

شهر یاسو ، هر کدام دارای واحدهای خاصی بود که با یکدیگر متفاوت است. برای نمونه، واحـد ارتفـاع، متـر؛ واحـد      آتی

ها در مدل نادرسـت   ه دربردارندۀ اهمیت است. بنابراین، استفادۀ مستقیم از آنگراد؛ واحد جهت شیب، عددی ک دما، سانتی

کـردن دادهـا و    هـای نرمـالیزه   منظور حذ  واحدها و تأثیر هر پارامتر بر اساس مقدار واقعی آن از روش است. در نتیجه، به

سـت. چنانچـه در پـارامتری، حـداکثر     ( ا2( و ف1های مزبور جهت این مهم معادالت ف ها استفاده شد. روش بعدسازی آن بی

ای، حـداکثر مقـدار طبقـه کمتـرین      (، و چنانچه در مؤلفه1مقدار طبقه بیشترین تأثیر را در تعیین سکونتگاه دارد از رابطۀ ف

ها به صورت  های طبقات و بردار وزن آن بعدسازی داده ( بهره گرفته شده است. نتایۀ حاصل از بی2تأثیر را دارد از رابطۀ ف

 است.  6تا  4جدول 
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حـداکثر مقـدار    maxحداقل مقدار عـددی پـارامتر و    i ،minمقدار متوسط طبقۀ  i ،Xiوزن طبقۀ  Wi در این روابط

 عددی پارامتر است. 
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 . ارزش عددي  بقات معيار کاربري اراضي6جدول 

 نگلج جمع
مخلوط زراعی 

 آّبی و باغات
 مرتع محدودۀ شهر زراعت دیم

اراضی فاقد 

 پوشش گیاهی

کاربری 

 اراضی

 وزن 095/0 286/0 239/0 143/0 047/0 191/0 1

 

شود. وزن معیارها برابـر   ای، میزان تأثیر و وزن هر زیرمعیار از مجموع بردار وزن طبقات آن محاسبه می در دانش داده

جمع وزن طبقات حاصل شده است. نتایۀ حاصـل از معـادالت    جمع وزن زیرمعیارها که خود از حاصل حاصلخواهد بود با 

 گزینـی آتـی   مکان ۀنقشمنظور تهیۀ  ای به ( است. مدل نهایی دانش داده7( تا ف3محاسبۀ وزن پارامترها به صورت روابط ف

 ( است. 8صورت رابطۀ فمحاسبه شده است، به  پارامترهاشهر یاسو  نیز که از مجموع وزن 

, (3ف  , , , ,
n n n n

i i i i

Wp Geo wi Sl wi AS wi Lit wi El
   

      
1 1 1 1  

, (4ف  , , , ,
n n

i i

Wp Run wi Den St wi Dis St
 

  
1 1  

, (5ف  , ,
n n

i i

Wp Cli wi Tem wi Per
 

  
1 1  

, (6ف  , , , ,
n n

i i

Wp EQ wi Den Fa wi Dis Fa
 

  
1 1  

, (7ف  , , , , , , , , ,
n n n n n

Wp HM wi LU wi Den Set wi Dis Set wi Den Wa wi Dis Wa
i i i i i
        
    1 1 1 1 1  
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عامـل   Runعامـل زلزلـه،    EQعامـل انسـانی،    HMعامل یئومورفولویی،  Geoوزن پارامترها،  Wpدر این روابط 

جـن  سـازند،    Litطبقـات ارتفـاعی،    Elجهت شیب،  Asشیب،  Slوزن زیرمعیارها،  wiعامل اقلیمی،  Cliخیزی،  سیل

Dis,Set  ،فاصله از سکونتگاهDen,Set  ،تراکم مراکز مسکونیLU  ،کاربری اراضیDis,Wa ها،  فاصله از راهDen,Wa 

 Temتـراکم رودخانـه،    Den,Stفاصله از رودخانه،  Dis,Stتراکم گسل،  Den,Faفاصله از گسل،  Dis,Faها،  تراکم راه

های مناسـب گسـترش آتـی     بندی مکان ای برای تهیۀ نقشۀ پهنه  مدل نهایی دانش داده DSMYبارش،  هم Perدما،  هم

 سکونتگاه شهری یاسو  در منطقۀ مطالعاتی است.

هـای رسـتری پارامترهـا بـر      طبقات، زیرمعیارها و معیارهـا، الیـه     ای و محاسبۀ وزن های دانش داده از طرح مدلپ  

منظـور تعیـین    بندی بـا یکـدیگر تلفیـق شـد. نتـایۀ حاصـل از آن بـه        های فوق برای تهیۀ نقشۀ پهنه اساس وزن و مدل

 آمده است. 3شکل ترین مکان توسعۀ کالبدی آتی سکونتگاه شهری یاسو  در  مناسب
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 اي گزيني آتي سکونتگاه شهري ياسوج بر اساس دانش داده . نقشة مکان3شکل 

 

برای بررسی میزان دقت و صحت مدل گسترش آتی سکونتگاه شهری یاسو  از شاخص ارزیابی دقت مدل از رابطـۀ  

ای با نقشـۀ سـکونتگاه فعلـی     داده بندی آتی سکونتگاه شهری حاصل از دانش استفاده شد. برای این منظور، نقشۀ پهنه 9

( دقت و صحت مدل محاسـبه  Van Westen et al., 1997: 404( ف9شهر یاسو  تالقی داده شد و با استفاده از رابطۀ ف

شد. خالصۀ نتایۀ حاصل از تلفیق نقشۀ فعلی سکونتگاه شهری و نقشۀ گسترش آتی سکونتگاه شهری یاسو  در جـدول  

 گزارش شده است. 7

 

 (9ف 
( )
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n
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Aii
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 1

100

 
 

مسـاحتی از سـکونتگاه فعلـی اسـت کـه در پهنـۀ        Siشاخص ارزیابی دقت در هر پهنه به درصد،  AcIدر این رابطه 

 هاست.   تعداد پهنه nشده و  بینی مساحت پهنۀ پیش Aiبینی قرارگرفته است،  پیش
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 قشة گسترش آتي سکونتگاه شهري ياسوج . نتايج حاصل از تلفيم نقشة فعلي سکونتگاه شهري و ن7جدول 

 اي بر اساس دانش داده

AcI )%ف Si/Ai Si )%ف Si (KM
2
) Ai )%ف Ai فKM

 پهنه (2

 بسیار مناسب 45/77 14/29 72/8 72/41 112/0 71/32

 مناسب 35/36 68/13 36/3 08/16 092/0 9/26

 متوسط 15/66 89/24 45/5 09/26 082/0 92/23

 نامناسب 97/60 94/22 29/3 77/15 053/0 66/15

 بسیار نامناسب 86/24 35/9 07/0 34/0 003/0 81/0

 جمع 78/265 100 89/20 100 344/0 100

 

خـود   % از سـکونتگاه فعلـی را بـه   72/41دهد کـه پهنـۀ بسـیار مناسـب کـه       نشان می 7دست آمده از جدول  نتایۀ به

کیلومترمربع را در آینـده   45/77شود، امکان افزایشی برابر  مل میکیلومترمربع را شا 72/8اختصاص داده و وسعتی معادل 

 36/3% از سکونتگاه فعلـی منطقـۀ مطالعـاتی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و وسـعت         08/16دارد. پهنۀ مناسبی که 

پذیر  مترمربع توسعهکیلو 35/36شده تا  ارائه گزینی آتی مکان ۀنقشکیلومترمربع از سکونتگاه فعلی را دربرگرفته، با توجه به 

ای برای  قبول حاصل از روش دانش داده است. رعایت ترتیبی روند نزولی مقادیر شاخص ارزیابی دقت نیز مؤید نتایۀ قابل

 یابی مناطق مناسب توسعۀ فیزیکی شهر یاسو  است. مکان

 

 گيري بحث و نتيجه

هـای   ناپذیر شهرهای ایـران در دهـه   ارد اجتنابواسطۀ افزایش جمعیت و پیشرفت فناوری از مو توسعۀ فضاهای شهری به

گزینی آن براساس فرم و فراینـدهای   ترین موضوع، گسترش شهرها در بستر طبیعی و مکان اخیر است. در این میان، مهم

یابی، پراکندگی، توسعۀ فیزیکی و مورفولویی شـهر اهمیـت بسـزایی     طبیعی است، زیرا فرم و فرایندهای طبیعی در مکان

گزینـی توسـعۀ آتـی شـهر،      کنـد. در زمینـۀ مکـان    صورت عاملی بازدارنده عمل می و گاهی عاملی مثبت و زمانی بهدارد، 

ها فاکتورها و پارامترهای مؤثر از عمومیت خاصی برخـوردار اسـت و نحـوۀ     گرفته که در اکثر آن مطالعات متعددی صورت

تـوان بـه دخالـت     ناسانه بوده است. از معایب این روش مـی ها معموال  براساس نظرات متخصصانه و کارش بندی آن اولویت

عالیق و سالیق شخصی کارشناس و افـزایش میـزان خطـا اشـاره کـرد. ایـن پـژوهش سـعی دارد تـا روشـی را جهـت            

گزینی  بندی پارامترها بیان کند که این معایب را تا حدودی برطر  نماید. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی مکان اولویت

ای پرداختـه اسـت. در ایـن روش،     ۀ آتی شهر یاسو  براساس فرم و فرایندهای طبیعی با استفاده از روش دانش دادهتوسع

سـازی اسـتفاده شـده، کـه امکـان       های نرمال بندی معیارها از مقدار عددی هر پارامتر و روش سازی و ارجحیت برای کمّی

قبـولی   . بنابراین، نتـایۀ حاصـل از آن از اعتبـار و اعتمـاد قابـل     رساند دخالت عالیق و سالیق کارشناسان را به حداقل می

 برخوردار است.  
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% 71/32دهد که پهنۀ بسیار مناسب با مقدار  ای نشان می گزینی آتی شهر یاسو  براساس دانش داده نتایۀ نقشۀ مکان

کیلومترمربـع در آینـده    45/77کیلومترمربـع فعلـی تـا     72/8بیشترین شاخص ارزیابی دقت را به خود اختصاص داده و از 

کیلومترمربع  35/36کیلومترمربع تا  36/3% بود و از 9/26یابد. عرصۀ مناسب نیز دارای شاخص ارزیابی دقت  گسترش می

 پذیر است.   توسعه

گزینی مطلوب توسعۀ آتی، در جهات شمال و نـواحی   گیری گسترش بهینۀ آتی شهر یاسو  براساس نقشۀ مکان سمت

گیری دلیل بر تناسب بسیار خوب ایـن منـاطق بـرای توسـعۀ آتـی شـهر یاسـو          منطقه است. این جهت مرکزی و غرب

های ارتباطی  خیزی، حداقل احتمال وقوع زلزله، حداکثر راه واسطۀ شیب کم، دمای مناسب، حداکثر بارش، کمترین سیل به

دارای تناسـب بسـیار خـوب کـه در منـاطق       تر به مراکز خدماتی فعلی است. به عبارتی، مناطق و سهولت دسترسی آسان

سویگی را بـا عوامـل محیطـی و کمتـرین تقابـل را بـا        غربی و نواحی مرکزی واقع شده است، بیشترین هم شمال، شمال

های انسانی در این نواحی، حـداکثر مطلوبیـت را دارد و بـه     مخاطرات محیطی دارد. در نتیجه، توسعه و استقرار سکونتگاه

 های کمتری است و بازدهی باالتری خواهد داشت. ینهنسبت دارای هز

شرقی منطقۀ مطالعاتی کمترین تناسب را برای توسعۀ کالبدی شهر یاسـو  دارد، زیـرا    در مقابل، نواحی شرق و شمال

آمیزبودن این منـاطق   مطلوبیت این مناطق از منظر پارامترهای مؤثر دارای مقادیر حداقلی است که خود حاکی از مخاطره

شود و حفظ آن در گرو صر   رو می است. قاعدتا  چانچه شهر بدین جهات گسترش یابد، با نوعی عدم تعادل محیطی روبه

شـرق نـوعی رویـارویی بـا محـیط       نوعی، توسعۀ شهر به سمت شرق و شـمال  های هنگفت مالی و انسانی است. به هزینه

 ریب محیط است.ترین پیامد آن خسارت انسانی و تخ شود و ابتدایی محسوب می
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