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مقدمه

و  یکیزیف ةتوسع (.02: 5000 ،دیگران و انیشا) شود یم مشاهده شورهاک بیشتر در ینیشهرنش به شیگرا حاضر قرن در

در  (.33: 5033 ،دیگرانو  قرخلواست )هماهنگ و متعادل داشته  یشیافزا شیپ دهه چند تا رانیا یشهرها یتیرشد جمع

و رشد  تیجمع عیسر شیبه شکل افزا یدگرگون نیا که شدند و دگرگون کردند رییتغ سرعت بهشهرها  د،یاثر تحوالت جد

 ،یشهر نامتعادل ةتوسع نیامجموع، در. (50: 5009 ار،یهوشاست )نامتعادل و ناهماهنگ بوده  یصورت شهرها، به یکیزیف

 ةتوسعکه در برابر  یا مسئله نیتر مهم ،نیبنابرا ؛(520: 5003 النگو،) ردیگ یمشهرها شکل  نشده یساز آماده یدر اراض

 زیچ هر از شیب شهر کی شیدایپ و استقرار اصوالً(. 2: 5003 هس،هاست ) آن یآت ةتوسعمکان  ،ردیگ یمقرار  یشهر

 ةتوسع ی، ممکن است برااند شدهکه شهرها بر آن واقع  ییایبا توجه به مقر جغراف. است ییایجغراف تیموقع و طیشرا تابع

 ای کنند میاسباب گسترش شهر را فراهم  ها دهیپد نیمواجه باشند. ا یمختلف کیژئومورفولوژ یها دهیپدخود با  یآت

 دایهراندازه که شهرها گسترش پ(. 02: 5000، دیگرانو  انیشاشوند ) میمطرح  یتنگنا در توسعه و عمران شهر عنوان به

؛ از شود یم ادتریز ها آنو موضوعات مربوط به  یکیو ژئومورفولوژ یگوناگون توپوگراف یبا واحدها ها آند، برخورد کن

بناها و  جادیا ینقاط مناسب برا صیو تشخ زیتم منظور به یعیطب طیمح یها یژگیوو ضرورت شناخت  تیاهم رو این

 المیشهر ا ییفضا ةتوسعو  رشد(. 2: 5003 ،یرود ملکو  ییرضاشود ) یم، از مناطق نامساعد معلوم ها ساختمان

 انیپا رغم یعل. است متأثر یمرز یاعم از روستاها و شهرها یشهر -روستا مهاجرت ،یلیتحم جنگ عوامل از یا گونه به

 انکماک ،یو خدمات یاسیس -یادار تیزکمر و المیشهر ا مهمو نقش  ریچشمگ و گسترده اتیعمل آغاز لیدل به ،جنگ

 محدودبودن به توجه با و شد نکمس یفراوان برا یتقاضا سبب تیجمع شیافزا نیداشته است. ا ییو القا زا برون یرشد

: 5039 ،یلیاسماع) میهستدرصد  51 یباال یها بیشو  ها تپه یرو بر وسازها ساختدوره شاهد  نیا در المیاعرصه در 

 اشکاالت به توجه با. ندارد توسعه یبرا یمناسب بستر یطیمح طیشرااز نظر  شهر اطراف یعیطب تیوضع ،نیبنابرا ؛(31

 یبرا ها حل راهاز  یکیمناسب منظم شود که  یها یکاربر نابودشدن از یریجلوگ یبرا یشهر ةتوسع است یضرور مذکور

 .(201: 5003 ،ئوژااست ) یشهر ةتوسع ةنیبه یابی مکان ،ها یکاربراین  نرفتن دست از



ینظریمبان

 درک(. 53: 5003 ،یپوراحمد و شماعاست )شهر  یکالبد یبه مفهوم گسترش و بسط فضاها یشهر ییفضا ةتوسع

 و یشهرساز خیتار(. 2: 5000 ماسر، و چنگ) دارد  کننده نییتع ینقش آن تیریمد و یزیر برنامه در یشهر ةتوسع ندیفرا

 واسطه به ،یشهر ةتوسع به وابسته موارد ریسا و یکالبد ابعاد در شهر گسترش دهد می نشان زین ینیشهرنش روند

 تناقض و ابهام ینوع حاصل که  شده وخطا آزمون بر یمبتن عمدتاً ابتکارات و ها روش بروز سبب یعلم یها ضرورت

 یها طرح در(. 53: 5000 محمودنژاد، و انیبمان) است بوده شهرها یبرا یریگ میتصم و یساز میتصم در یعمل و ینظر

 در ن،یزم یکاربر یاتیح امر به توجه بدون غالباً ها یآباد و شهرها گذشته، یها دهه در خودرو یها توسعه و یشهر ةتوسع

 گسترش ها رودخانه یحواش و اهایدر سواحل ،ها هیکوهپا ،یغن یها دشت مانند ارزش با یاراض یرو بر و مختلف جهات

 و شهرها یکیزیف یها محدوده آن یط که است مداوم و ایپو یندیفرا شهرها یکیزیف ةتوسع(. 51: 5003 اعتماد،) اند افتهی

 برنامه یب و عیسر روند نیا اگر و ابدی یم شیافزا یفیک و یکم ثیح از یعمود و یافق جهات در آن یکالبد یفضاها

 یا دهیعد مشکالت با را یشهر یها ستمیس جهیدرنت د،یانجام نخواهد یشهر یفضاها از یمناسب یکیزیف بیترک به باشد

 (.33: 5030 ،دیگران و سرور) کرد خواهد مواجه

 پیش از این. شود یم عملکردها در راتییتغ و یکیزیف ابعاد گسترش شامل یشهر ةتوسع توسعه، نوع به با توجه



 123...یشهرتوسعةیبرایطیمحیهاتوانلیتحل

 طیمح یکیزیف ابعاد شیافزا مانند ،(یشهر یفضا به نشده ساخته یفضاها تحول) فضا در رییتغ به یشهر ةتوسع درمورد

 اشاره نیز یتجار و یمسکون مانند( نیزم یکاربر) یاصل یها تیفعال در رییتغ بهتازگی  اما به ،شد یم اشاره شدهساخته

 (.50: 5002 چنگ،) شود یم

 و کند یم رشد یشهر کالبد هم آن یط که یندیفرا یبرا مناسب اصطالح رسد یم نظر به یشهر یایجغراف نگرش از

 شود یم جادیا یراتییتغ اطراف طیمح در زین و شوند یم تحول دچار ندیفرا نیا در یشهر یها یکاربر و ها تیفعال هم

 راتییتغ و ها یکاربر رشد و رییتغ ،شهر یکالبد و یکیزیف رشد ةرندیدربرگ اصطالح نیا. باشد «ییفضا -یکالبد ةتوسع»

 یشهر ةتوسع فیتعر چنانچه پس. است یشهر ةتوسع یبرا شهر اطراف یرشهریغ مصرف ، همچنینیشهر یها سرانه

به  یشهر رشد مفهوم درک درکه باید  هستند یعناصر نیتر یاصل تیفعال و فضا شد، مطرح یشهر یایجغراف نگرش از

 (.10-11: 5035 گران،ید و نژاد یحاتم) کرد توجه ها آن

 حرکت ییسو و سمت بهباید  است، ینیاز الزامات گسترش شهرنش یکیکه شهرها  یکیزیف ةتوسعباید توجه داشت 

 استفاده به ،یشهرساز مختلف ضوابط و ارهایمع روزافزون گسترش با امروزه .شود تیتوسعه در آن رعا یمبان تمام هک ندک

 را یشهر رانیمد گوناگون یازهاین ها آن قیتلف با و ردیگب درنظر ضوابط را نیا ةهم هک است نیاز ییافزارها نرم و ها مدلاز 

 یادیزاست که با تعداد  ییفضا یساز مدلدر  یابزار قدرتمند GISدر حال حاضر  .(5032، دیگرانو  یقربان) کند برطرف

 ،دیگرانو  ویچاندکند ) یمرا در چارچوب نقشه فراهم  نهیگز یوهایو سنار رددا سروکار ییفضا یریگ میتصماز مشکالت 

 یزیر برنامهدر  ییایاطالعات جغراف ستمیس یکاربردها نیدتریاز مف نیمناسب کاربرد زم لینقشه و تحل میترس (.5: 5035

 (.9-1: 5032 ر،یاوزدم) است ییفضا تیریو مد

است شده  یطراح یریگ میتصم لیتسه یاز روند کارهاست که برا یا مجموعه یاریچند مع یگذار ارزشگفتنی است 

 یرا برا دیو مف فرد منحصربه یحل راه یاریچند مع یریگ میتصم لیو تحل GIS یکپارچگی نیبنابرا ؛(2: 5000 باردو،)

 (.5: 5035 ،دیگرانو  ویچاندکرد )فراهم خواهد  ییفضا یریگ میتصممشکالت  لیمشکالت مربوط به تحل

 که است گرفته صورت شهرها یکیزیف ةتوسع یبرا نهیبه جهات مبحث با رابطه در ی متعددیها پژوهشمطالعات و 

 یبرا اجرا و مجدد یابیارز ل،یتحل شناخت، بحث دررا  یابی مکان یارهایمع و اصول به توجه و یشهر یزیر برنامه نگاه

 :داند یم یضرور مسئله نیا به جامع نگاه و شناخت داشتن و مسئله نیا با یاصول برخورد

 ،ییایجغراف اطالعات ستمیس قالب در ازدور سنجش و یمراتب سلسله لیتحل روش از استفاده با( 2330) دیگران و انگی

 .کردند ارائه نیچ یچانگشا شهر در نیزم یکاربر تیریمد یبرا را یستمیس

 یشهر ةتوسع تناسب یابیارز به ،ازدور سنجش و ییایجغراف اطالعات ستمیس یریکارگ به با( 2355) پارادهان و وسفی

 .پرداختند مصر سواحل در یشناس نیزم و یطیمح ستیز طیشرا براساس منطقه یبند رتبه و

 اطالعات ستمیس از استفاده با یجنوب هکر یشهر ةتوسع سهیمقا و ینیب شیپ به یا مقاله در( 2355) دیگران و پارک

 لیتحل ندیفرا و یمصنوع یعصب ةشبک ک،یلجست ونیرگرس از منظور نیا به ها آن. پرداختند ازدور سنجش و ییایجغراف

 .کردند استفاده یمراتب سلسله

 ریتصاو پردازش از استفاده با گذشته سال چهل یط را ویتوک شهر یزمان و ییفضا رشد روند( 2352) اماگاتای و باگان

 و رشد نیب یقو و مثبت یهمبستگ ةدهند نشان ییفضا یهمبستگ لیتحل. کردند لیوتحل هیتجز لندست یا ماهواره

 .است یتیجمع تراکم راتییتغ و شهر گسترش

 کردند انیب و ،یبررس نیچ در یکشاورز یاراض یکاربر ةنحو بررا  شهرها گسترش ریتأث( 2350) دیگران و انگیج

 تداوم زین ندهیآ دراین فشار  و دهد می قرار فشار تحت شدت به را شهر ةحوم و اطراف یعیطب منابع ،یشهر گسترش که

 .داشت خواهد
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 قالب در یعیطب یها شاخص از استفاده با بابلسر شهر یکیزیف ةتوسع ةنیبه یابی مکان به( 5033) دیگران و قرخلو

GIS برایمکان  نیتر مناسبکه  دندیرس جهینت نیبه ا ،یکشاورز یاراض در شهراین  بودنپرداختند. با توجه به محصور 

 بابلسر است. یدوم جنوب غرب تیو در اولو یجنوب شرق ،شهر یآت گسترش

 مدل از استفاده با واندرهید شهر یکیزیف ةتوسع جهات یابی مکان عنوان با یپژوهش در( 5033) دیگران و ینیحس

 را منطقه یکوهستان طیشرا جهت به یکالبد ةتوسع و گسترش در رگذاریتأث یعیطب عوامل به مربوط ریمتغ ده ،یفاز

 دررا  شهر یشرق جهت شمال، و جنوب ویژه به ،مختلف جهات و اطراف در رخداده گسترش رغم یعل و کردند یبررس

 .اند کرده قلمداد توسعه یبرا مناسب کالس

 یرا بر رو یعیو طب یعوامل مختلف انسان AHPو مدل  GIS افزار نرمبا  ی( در پژوهش5035) دیگرانو  ینیحس

 به سمت جنوب مساعد دانستند.را شهر  نیا ةکردند و توسع یرشت بررس یکیزیف ةتوسع

 AHPو مدل  یعیو طب یمتشکل از عوامل انسان ریمتغ چهاردهمجموعه  ری( با استفاده از تأث5032) دیگرانو  پور امان

را در قالب  آمده دست به جیپرداختند و نتا لیشهر اردب یکیزیف ةتوسع ةنیجهت به نییتع لیبه تحل Edrisi افزار نرمدر 

 یابی مکاندر بحث  یشتریو وزن ب تیاهم یطیمح عوامل، نشان داد ها آنپژوهش  ةجیکردند. نت قیتلف GIS افزار نرم

از  یآن دور لیاست که دل یجهت شرق لیشهر اردب یکیزیف ةتوسع یبرا نهیجهت به و دارند یکیزیف ةتوسع نهیجهات به

 است.  نیمناسب زم بیخط گسل و ش

شهر مهاباد پرداختند که  ةجهات توسع یبه بررس یلیتحل -یفیتوص ی( در پژوهش5032) دیگرانو  یقینوبخت حق

 یو باغدار یکشاورز کیدرجه  یها نیزمتوسعه وجود دارد که آن هم شامل  تیمشخص شد تنها از جهت شمال قابل

 است. 

بیان شهر ملکان پرداختند و  ةنیبه یکیزیف ةتوسع یسنج امکاندر  یطی( به نقش عوامل مح5030) دیگرانسرور و 

 حال، نیدر ع؛ است کردهشهر فراهم  یکیزیف ةتوسع یرا برا یادیز یها فرصتمنطقه،  یعیطب یها یژگیو کردند که

 ،یشهر ةتوسع نظر از نامناسب یکیژئومورفولوژ یمانند برخورد با واحدها یشهر به سمت شمال مسائل یکیزیف ةتوسع

 است.  وجود آورده بهستحکم م یتند و سازندها یها بیش

، یبررس یبر عوارض ژئومورفولوژ دیتأکشهر پاوه را با  یکیزیف ةتوسع یعیطب ی( نقش تنگناها5030) یزیعزو  یملک

و شهر در  ستینمناسب  یو توپوگراف یاز شهر با عوارض ژئومورفولوژ یدر مناطقفیزیکی در گذشته  ةتوسع بیان کردند و

 است.  شده شنهادیپ زین مؤثرمکان با توجه به عوامل  نیتر مناسب تیدرنها، استگرفته  قرار یطیمعرض مخاطرات مح

 یژئومورفولوژ یها شاخصبر  دیتأکبا را  سیپرد دیشهر جد یکیزیف ةتوسع یسنج لی( پتانس5030) دیگران و دهیآفر

واقع شده است و  نیآفر مشکل یعیموانع طب یروبر شهر مورد مطالعه  ةمحدود از یعیکه بخش وس ، و بیان کردندیبررس

 شمال و شمال غرب قرار دارد. ،یشمال شرق یها بخشدر  ،شهر یآت یکیزیگسترش ف لیپتانس یدارا یها مکان

 

 پژوهشروش

نیز  اطالعات یگردآور روش. است یلیتحل -یفیتوص تیماه نظر از و یکاربرد نوع از هدف براساس قیتحق روش

 ةنقش شامل قیتحق یابزارها. است مطالعه مورد ةمحدود ییفضا یها داده و یدانیم -یا کتابخانه مطالعات براساس

 المیا شهرستان یاراض تیقابل ةنقش، و 533333:5 اسیمنطقه با مق یشناس نیزم ةنقش، 13333:5 اسیبا مق یتوپوگراف

 ،نیزم یرو رمورد مطالعه ب ةعوارض و محدود قیو تطب ییدر شناسا Google Earth یا ماهواره ریتصاواز  نیهمچن است،

 استفاده شده است. Arc GIS افزار نرماز  ها نقشه دیتول یو برا
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 یفاصله از رودخانه و جاده( از رو ،یشناس نیزم ،یاراض یکاربر ،یتوپوگراف ب،یجهت ش ب،یش) ییفضا اطالعات

 که است یوزن یمدل اصل در، شد استفاده مذکور اطالعات قیتلف منظور به که یمدل. شد رهیذخ یمربوط رقوم یها نقشه

 داده 3 تا 5 اسیمق در خاص یوزن کیهر به و سهیمقا یزوج صورت به و گیرد می قرار یمراتب سلسله نظام در ارهایمع

 با را دهیچیپ یها یریگ میتصم لیتحل و درک که است یمنطق یچهارچوب( AHP) یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا .شود یم

 یبند تیاولوو  یده وزن ،AHP مدل براساس .(5001 ،یالشلب) کند یم آسان یمراتب سلسله یساختار به آن ةیتجز

 ،یساعت) (5 جدول) صورت گرفته است یمحدوده، طبق نظر کارشناس یکیزیف یها یژگیومشخصات و  براساسپارامترها 

در پنج کالس  Arc GIS طیمح در یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا مدل از حاصل ییفضا ةتوسع یینها ة( و نقش233: 5013

 .ه استشد هیمناسب ته ارینامناسب، نامناسب، متوسط، مناسب و بس اریبس


یکارشناسنظراتتوسطگریکدیدرمقایسهباارهایارزشمعنیی.تع1لجدو

یارزشعددحاتیترج

 3 تر امالً مطلوبکا یتر  امالً مهمک، امالً ارجحک
 0 یقو یلیت خیا مطلوبیت یاهم، حیترج

 1 یت قویا مطلوبیت یاهم، حیترج
 0 تر مطلوب یمکا ی تر مهم یمک، ارجح یمک

 5 سانکیت یا مطلوبیت یاهم، حیترج
 0و  1و  9و  2 ن فواصل فوقیبحات یترج

 

موردمطالعهةمحدودیمعرف

درجه و  91 نیب موقعیت چغرافیایی آنو قرار گرفته است  المیا استان شمالدر مربع  لومتریک 59با مساحت  المیاشهر 

و  وانیشهر از شمال به شهرستان ا نی. ا اقع شده است؛و یعرض شمال ةقیدق 00درجه و  02 و طول شرقی قهیدق 21

به شهرستان مهران و از غرب با عراق  یغرب جنوب، از جنوب و شهر درهو  روانیچرداول، از شرق و جنوب به شهرستان ش

؛ است مواجه بوده یتیجمع تحوالتبا  ریاخ یها دهه یط المیاگفتنی است (. 0: 5035 ،یو فتاح یقنبراست )محدود 

 5001 سال در نفر 091هزار و  521درصد به  1/5با نرخ رشد  ،نفر 920هزار و  551 تیجمع با 5003 سال در که طوری به

 در. است افتهی شیافزا 5003 سال در نفر 125هزار و  593آن به  تیجمع درصد، 5/2 رشد با نیهمچن. است دهیرس

 شیافزا نفر 011هزار و  513به  شهراین  تیجمع درصد، 9/9 رشد نرخ دوبرابرشدن با 5001 -5003 ساله پنج ةفاصل

هزار و  502، 5033سال  نکنفوس و مس یعموم یسرشمار به توجه با شهر نیا تیجمع که است رکذ انیشا. است افتهی

 (.5033 ران،یمرکز آمار ااست )گذشته  یها سال در مقایسه با تینرخ رشد جمع ةاهندکروند  انگرینما هک است نفر 250

 

هاافتهیوبحث

 و دیگران، یبی)طب هستند یتیدرجه اهم دارای یکشهر نقش دارند که هر یکالبد ةعوامل مؤثر و متعددی در توسع

 از کیهر ریتأث نسبت یابیارز و رگذاریتأث یرهایمتغ یگذار ارزش و یبررس به مقاله از بخش نیا در (.93 -03: 5033

 هر یاثرگذار زانیم لیتحل ضمن است، همچنین شده پرداخته المیا یشهر ةتوسع نهیبه جهات نییتع در عوامل فوق

 .است شده ارائه و هیته شهر ةتوسع جهات یینها ةنقش و هیته زین هیال هر با متناسب ةتوسع جهت ةنقش عامل،
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موردمطالعهةمحدود.1شکل



یتوپوگرافیهایژگیو

در  یوبلند یپستاز جمله  نیسطح زم یناهموار اتیخصوص لیوتحل هیتجزو  یابیارز ،یتوپوگراف مطالعات از هدف

و  یسطح یها آب ةیآب، گاز، تخل یها لوله ریمس نییهمچون تع یاز مسائل شهر یاریدر بس یشهرهاست. توپوگراف

در  وخاک آبنور آفتاب(، امور حفاظت از  افتیدر یبراها ) ابانیخ ریمس نییتع در نیهمچن. است لیدخ یفاضالب شهر

 یبند طبقهو  ییشناسا منظور به(. 559: 5002 ،ییرهنمادارد ) یانیشا تیسبز اهم یفضا جادیا و شهرها رامونیپ

بهره گرفته  یبند طبقهاز روش  ییایاطالعات جغراف ةسامان در و شده هیته 5(DEM) یرقوم یارتفاع مدل ،ها یناهموار

 ریتأثشهر  ییضاف ةتوسع و گسترش ،ینیگز در مکان یتوپوگراف دهد یمشواهد نشان ( 01: 5000 ان،یبرب) ه استشد

 ةدر محدود یاز نظر سطوح ارتفاعشهر این است.  شدهارتفاعات محصور  بااز همه جهات  المیا رایز ؛داشته است ییبسزا

 الم،یطرح جامع شهر ا) ابدی یممتر در شمال و شمال شرق امتداد  5113متر در جنوب و جنوب غرب تا  5213 یارتفاع

شده است  یازدهیو امت، انجام یارتفاع یها گروه یبند میتقس الم،یا یارتفاع ةبا توجه به محدود 2 جدول. در (2-0: 5032

 شتریب ،آمده دست به جینتا براساس .است گردیدهشهر مشخص این در  یارتفاع یها گروهاز  یکهر ةمحدود 2شکل و در 

شهر  ة اینتوسع در یمانعمتر قرار دارند و ارتفاعات  5533 -5133 یسطوح ارتفاع نیمورد مطالعه ب ةمحدود یضاار

 .ندیآ یم شمار به

 
هاآنینسبتیارتفاعواهماری.مع2جدول

1055<1055-11551055-19551055-11551155-1955هاکالس
نیانگیم

یهندس
تیاهم
ینسب

5033- 5533 5 0 1 0 3 3920/9 1502/3 

5933- 5033 0/5 5 0 1 0 5550/2 2032/3 

5133- 5933 1/5 0/5 5 0 9 3119/3 5229/3 

5133- 5133 0/5 1/5 0/5 5 2 9215/3 3199/3 

>5133 3/5 0/5 9/5 2/5 5 2031/3 3013/3 

                                                                                                                                                                              
1. Digital Elevation Model 
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 ارتفاعخطوطةنقش.2شکل



 بیشتیوضع

تا  53 یشهر ةتوسع منظور بهمتعادل  بیش ثرکحدا» .است بیششهرها و احداث بنا  یکیزیف ةدر توسع گریدمهم  عامل

در جهات  اما جهت است، کیدر  یکوهستان یشهرها شیب عمومیگفتنی است  (.232: 5003 عه،یش)« درصد است 51

رواناب و  بامعابر  یعیطب یشوو شست شهر، ییبایجهات مانند ز یاز بعضاین عامل وجود اگرچه . ددار بیش زیمختلف ن

 یدشوار ل،یوقوع س رینظ یمشکالت( ازاندازه شیبو  یبحران یها بیش ویژه بهشهرها )سطح  بیاست، ش مهم رهیغ

 .دنبال دارد و امثال آن را به یا دامنه، حرکات یشهر درون ونقل حمل

استقرار شهرها مناسب  یبرا بیش کمسطوح هموار و  ،یالملل نیب ییایجغراف ةیاتحاد در شده ارائهاستاندارد  براساس

درجه تجاوز  55از  دیاست، نبا شدهداده  صیاستقرار شهر مناسب تشخ یکه برا ینیزم بیرابطه حداکثر ش نیهستند. در ا

بستر  زین بی(. از نظر ش90: 5003 ،یرود ملک ،یرضائکند ) یم رییتغ یمقدار اندک نیا طیمح طیشرا با توجه بهکند. البته 

در  بیش شیباالتر منطبق بر ارتفاعات است. افزا یها بیشو  افتهیدرصد استقرار  51صفر تا  باًیتقر یها بیشدر  المیا

هرچه ، شود یممشاهده  9و  0 یها جدولکه در  طور همانبه سمت شمال و شرق است.  طورمعمول بهشهر  ةمحدود

مناطق  بیرا دارند. درصد و جهت ش ازیامت نیتر کمدرصد  51 یباال یها بیشو دارد  یشتریب ازیباشد امت تر کم بیش

 .است شرق و شمال سمت به یاراض بیش جهت درصد 92 حدود ونشان داده شده  9و  0 یها شکلدر  المیمختلف ا

 
هاآنینسبتیواهمبیشاریعم.9جدول

ینسبتیاهمیهندسنیانگیم>10%%3-10 %1-3 %0-1 %5-0کالس

1-3% 5 1 0 0 3 0039/9 1913/3 

0-1% 1/5 5 1 0 0 02/2 2193/3 

3-0% 0/5 1/5 5 1 0 5 5592/3 

51-3% 0/5 0/5 1/5 5 1 9905/3 3155/3 

%51< 3/5 0/5 0/5 1/5 5 2350/3 3203/3 
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 هاآنینسبتیواهمبیجهاتشاری.مع1جدول

ینسبتیاهمیهندسنیانگیمیجنوبیغربیشرقیشمالمسطحکالس

 01/3 91/9 1 9 0 2 5 مسطح

 29/3 03/0 9 0 2 5 2/5 یشمال

 50/3 95/2 0 2 5 2/5 0/5 یشرق

 50/3 01/5 2 5 2/5 0/5 9/5 یغرب

 53/3 03/5 5 2/5 0/5 9/5 1/5 یجنوب

 

 
 بیشةنقش.9شکل

 
 بیشجهتةنقش.1شکل

 

یشناسنیزمیهایژگیو

 یشناس نیزمممکن است از نظر  ،ردیگ یمآن قرار  ةتوسع ریمس در ای شود یمآن احداث  یکه شهر بر رو یمکان

 درآن  یریسنگ و اثرپذ یها یژگیو. کندمواجه  ییها یدشوارشهر را با  ییفضا ةداشته باشد و روند توسع ییها تیمحدود

در  لیش ،ها تیمحدود. با توجه به آورد یموجود  را به یادیز راتییو شهر، تغ نیزم یدر رخنمون سطح یشهر یندهایفرا
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 یها سنگو  ؛ددار یمقاومت متفاوت ،یشهر یوسازها ساختاز  یناش یفشارها زیاز اوج زلزله و ن یناش یبرابر فشارها

به نیز  یا رودخانه یها نهشته ،اند کرده جادیشهر ا یربنایز یبرا یوجود ترک و شکاف مشکالت لیدلبه یآهک

زون زاگرس  یرو بر المیا نکهی(. با توجه به ا03: 5035، دیگرانو  زاده نیدارند )حسنیاز  قیعم یها ونیفونداس

است،  یآبرفت یسازندهاو  لیشامل آهک، مارن، ش یشناس نیزمموجود در آن از نظر  یها سنگواقع شده و  خورده نیچ

رفتن  نییشدن و پا یاز وزن بناها و خال یو فشار ناش ،و سست یآبرفت یسازندها یشهر بر رواین  یکیزیف ةتوسع لیدل به

دور از  ذکرشدهشهر در صورت وقوع موارد  یو جنوب غرب یدر مرکز و مناطق جنوب فرونشستانتظار  ها آبخوانسطح 

 المیجنس در ا نیا ةمحدود و نیزم جنس تیاهم زانیم 1شکل و  1جدول در . داردنیاز  یتوجه جدبه و  یستانتظار ن

 .ذکر شده استترتیب  به
 

هاآنینسبتیواهمیشناسنیزماری.مع0جدول

ینسبتیاهمیهندسنیانگیمنیسنگمتوسط سبکهاکالس

 0012/3 1113/0 3 1 5 لیمارن، آهک و ش

 2310/3 5 1 5 1/5 زدانهیرس ر یها هیالو  لیش

 3105/3 2055/3 5 1/5 3/5 یرسوبات آبرفت

 

 
یشناسنیزمةنقش.0شکل

 

یاراضیکاربر

 زاتیتجه و ساتیتأس ،یاریآب ،یکشاورز یبرا یاراض ارزش و اتیخصوص نییتع ،یاراض یکاربر مطالعات از هدف

 یها چالشاز  یکیگفتنی است (. 531: 5009 ،یبیحباست ) یشهر ةتوسع مناسب جهت در یرگذاریتأث نیهمچن، یشهر

 یها نیزمشهر به طرف  ةتوسعاز  دیبا نیبنابرا ؛است یکشاورز یها نیزمشهرها در  ةتوسع ن،یمنابع زم تیریمد

الزم است  بستگی دارد و نهیبه یاراض یزیر برنامهامر به  نی. تحقق امیکن یریجلوگ یاراض نیا یکاربر رییو تغ یکشاورز

مصوب  ها، و باغ یزراع یقانون حفظ اراض 2 ةدر شهرها کنترل شود. طبق ماد یکیزیف ةتوسع ،هدف نیا به لین یبرا

 المقدور یحترا  ها شهرکشهرها و  ةتوسع ریمکلف است مس یوزارت مسکن و شهرساز ،یشهرساز یعال یشورا 5009

شهرها  یقانون ةمحدودموجود داخل  یها باغو  یزراع یاراض یکاربر رییکند و تغ یطراح ها باغو  یزراع یدر خارج اراض
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 در از آن است که یحاک جیصورت گرفته، نتا یبررس براساس(. 530-531: 5033، دیگرانقرخلو و برساند )را به حداقل 

 یاراض وجود لیدل . بهدارد اختصاص یکشاورز و ریبا یاراض به بیترت به ،یاراض پیدرصد ت نیشتریمورد مطالعه ب ةمحدود

شهر  شتریب ةبا رشد و توسع، البته است المیا ییضاف ةتوسع یجهت برا نیجنوب و غرب بهتر ةمحدود ،یکشاورز و مید

نشان داده شده  1جدول در  آنچهرا نخواهد داشت. با توجه به  ییضاف ةکفاف روند توسع زیمحدوده ن نیا یآت یها سالدر 

مشخص  ها یکاربراز یک هر ةمحدود 1شکل در  هستند. یتوسعه آت یبرا یکاربر نیبهتر ریبا یها نیزم است مسلماً

 است. شده
هاآنینسبتیواهمیاراضیکاربراری.مع0جدول

ینسبتیاهمیهندسنیانگیم یمسکونیاراض باغ جنگلیکشاورز ریبایاراضهاکالس

 1535/3 3010/0 3 0 1 0 5 ریبا یاراض

 2100/3 301/2 0 1 0 5 0/5 یکشاورز

 5231/3 5 1 0 5 0/5 1/5 جنگل

 3101/3 9355/3 0 5 0/5 1/5 0/5 باغ

 3023/3 2193/3 5 0/5 1/5 0/5 3/5 یمسکون یاراض

 

 
یاراضیکاربرةنقش.0شکل



(آبراههها)لیمس

روند  ریاخ یها سالوقوع آن در  یکه فراوان استیدن یاز کشورها یاریدر بس یعیطب یایبال نیتر مهماز  یکی لیس

 مؤثراز عوامل  یکی گفتنی است. گذارد می ریتأثاز کشور  یبخشبر  ساله همهاز آن  یو خسارات ناش است داشته یشیافزا

مسیر  یها مراکز انسانی و سازه بیتخر سبب البیو س لیحال بروز س. به هر است ینیشهرنش ةتوسع البیدر بروز س

به مدد علم و  ها دهیپد ریسا مانند یعیطب ای دهیپد عنوان به لیس ،نیبنابرا هاست؛ آنخسارت و تلفات به  جادیا ، وسیالب

رساند آن را به حداقل  یها انیزو  ها خسارت توان یمو  استو کنترل  ینیب شیپقابل  حیصح تیریو مد یزیر برنامه

ل دو ین دلیبه هم ؛به سمت غرب باشد یب اراضیه از همه سو شکوجود ارتفاعات موجب شده است  (.535: 5001 ور،یغ)

منطقه  یاز سمت جنوب غرب تیدرنهاو  کند میاز درون شهر عبور  دریگ یمه از ارتفاعات سرچشمه کحوزه  یل اصلیمس
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رگبار  جادیدر صورت ا ،استگرد  باًیتقر المیا زیآبر ضة(. از آنجا که شکل حو503: 5003، یو احمد یکملد )شو یمخارج 

 یریگ شکلموجب  ،یشهر رینفوذناپذزمان تمرکز و به همراه سطوح  یعامل منجر به کوتاه نیا د،یشد یها بارشو 

از عوامل  اد،یز بیارتفاعات و ش نیب المی. با توجه به استقرار اشود می یشهر یها لیمسمعابر و  یگرفتگ آبو  البیس

 وساز ساختو مارن،  لیش ریپذ شینرم و فرسا یو سازندها رینفوذپذوجود رسوبات به  توان یمدر شهر  لیبر وقوع س مؤثر

 ختنیر ،یاز اراض یبردار بهرهو  یاهیرفتن پوشش گ نیب از آسفالته، سطوح گسترش قیطر از نیقابل نفوذکردن زمریو غ

بارز  ةنمون. شود یممنجر و بروز خطرات در شهر  یزیخ لیساحتمال  شیاشاره کرد که به افزا ها لیمسو  ها آبراههزباله در 

 202ساله داشته و بارش  صد یکبازگشت  ةبارش دور ینبود. ا 5039در آبان ماه  یراخ یلمدعا س ینبر ا یو شاهد

و  میرانی) ه استوجود آورد بهرا  یدیساعت خسارت شد 02باران در  متر یلیم 029ساعت و حدود  90در  متر یلیم

 :از است  عبارت آن لیدال نیتر مهم که (90-91: 5031 ،دیگران

 ؛شهر یاصل لیو مس یسطح یها آب تیکارآمد در هدا ستمیس نبود .5

 ؛در گذشته و حال یسطح یها آببه مسائل دفع  یتوجه بیشهر و  ةتوسع .2

 ؛یسطح یها آبدفع  یانتقال یها کانالمناسب معابر و  یبند بیبه ش یتوجه بی .0

 یوسازها ساختدر اثر  ها آن شدنو مسدود زیآبخ یها حوزهدر  یفصل یها آبراهه ریو مس میبه حر نداشتن توجه .9

 ؛یراصولیغ

و  البیسسبب شده است آن که  یراصولیغو احداث  یسطح یها آبدفع  یها کانال یطراح بارةدر نکردن مطالعه .1

و  یرانیم) هدایت شوندشهر  یاصل یرهایبه نقاط پست و مس ،شهر یتوپوگراف تیبا توجه به وضع یسطح یها رواناب

 (.30-31: 5031 ،دیگران

در ، شود می جادیتوسعه ا یبرا یمساعدتر طیشرا ،باشد شتریب ها آبراهههرچه فاصله از  شد، انیب آنچهبا توجه به 

 0شکل ؛ این مسئله در دندارن ها آبراههبا  یچندان ةفاصل این شهرنقاط شتر یب رایز ؛وجود دارد تر کم طیشرا نیا المیا

 شود. مشاهده می

 
هاآنینسبتیهاواهمفاصلهازآبراههاری.مع1جدول

ینسبتیاهمیهندسنیانگیم<955955-055 055-155155-355 >355کالس

333< 5 0 1 0 3 3012/0 131/3 

333-033 0/5 5 0 1 0 3015/2 210/3 

033-133 1/5 0/5 5 1 0 5091/5 519/3 

133-033 0/5 1/5 1/5 5 2 9300/3 315/3 

033> 3/5 0/5 0/5 2/5 5 2101/3 302/3 
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آبراههازاصلهةنقش.1شکل



هاجاده

و انتقال  افتی، درها مجتمعبدون ورود و خروج در  هستند. یستیمجتمع ز هرگونه ازین شیپالزمه و  یارتباط یها شبکه

: 5000 ،یعیو رف زاده میبود )ابراهخواهد  ارزش یبو  یمعن یبمجتمع  کی یحرکت کاال و انسان، فضا نیاطالعات، همچن

 سبب ونقل حمل یربناهایز جادیا سو کیاست؛ از  هیدوسو نیزم یو کاربر ونقل حمل ةرابطباید توجه داشت که (. 13

و پراکنش  تیجمع زةااند ن،یزم یمهم در کاربر راتییتغ از سوی دیگر،و  شود یم نیو ارزش زم نیزم یدر کاربر یراتییتغ

: 5001 ،یپورمحمددهد ) یم رییرا تغ ونقل حمل یتقاضا یدارد و الگو دنبال بهرا  یصنعت یها مکان رییتغ ای یمسکون

 یینقاط روستا ای یشهر نیب یدر کنار خطوط مواصالت یکه توسعه شهر دهد یمنشان  ها جادهرشد شهر با  قی(. تطب21

 (.0و شکل  0جدول است )بوده  چشمه هفتچالسرا و 

 
هاآنینسبتیفاصلهازجادهواهماری.مع1جدول

ینسبتیاهمیهندسنیانگیم <105105-955 955-055055-155 >155کالس

033< 5 1 0 0 3 0039/9 1930/3 

033-133 1/5 5 1 0 0 2013/2 2110/3 

133-033 0/5 1/5 5 1 0 3005/5 5533/3 

033-513 0/5 0/5 1/5 5 1 9905/3 3150/3 

513> 3/5 0/5 0/5 1/5 5 2350/3 3205/3 
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جادهازفاصلهةشقن.1شکل

 

هاهیالیوهمپوشانقیتلف

و  یا هیناح لیتحل ،ییفضا لیاز امکانات تحل یا گسترده فی( طGIS) ییایجغرافاطالعات  یها ستمیسحال حاضر،  در

 یازیمورد ن یبه پارامترها دنیرس منظور بهاما اغلب  ،اند  کردهمختلف فراهم  یموضوع یها هیال یشبکه را بر رو لیتحل

 یخارج یها مدل ایمحاسبات  ریبا سا ییفضا لیاست که تحل یضرور ،ردیگ یمصورت  یریگ میتصمآن  براساسکه 

و  یده وزن یبرا( AHP) یمراتبسلسله  لیاز مدل تحل قیتحق نیمنظور، در ا نیبد ؛(10: 5009مرمانس،یت) ابدیارتباط 

از  کیهر ،ینسب تیاهم شدن و حاصل یزوج ساتیپس از مقا ن،یبنابرا ؛استفاده شده است GISدر قالب  ها هیال قیتلف

 نییتع یینها ةنقش و( 3 جدول)، استفاده GISدر قالب  ها هیال قیو تلف یده وزن یمورد بحث برا یرهایمتغ یها کالس

 شتریب ارزش ی بایارهایمع ،یینها ةیال در(. 3 شکل) ه استشداستخراج  Arc GIS طیدر مح المیا ییفضا ةتوسع جهات

 فاصله ،یاراض یاربرک ،یتولوژیل ،یپسومتریه ب،یش یارهایمع بیضرادارند.  یشتریب تیاولو ارهایمع گریددر مقایسه با 

. با استدرصد  39/3و  31/3، 30/3، 55/3، 51/3، 22/3، 00/3با  بیو فاصله از آبراهه به ترت ییایجغراف جهت جاده، از

 کالس پهنة پنج به یشهر توسعة یاراض تیمطلوب داست،یپ زین یینها نقشة در هک گونه همان آمده دست به جینتاتوجه به 

 جدولمساحت هر کالس در  زانیم نیهمچن .است شده میتقس مناسب اریبس و مناسب متوسط، نامناسب، نامناسب، اریبس

 1/3) هکتار 1/231 حدود مطالعه، مورد ةمحدود یهکتار 0/0339 مساحت کل از، جینتا با توجه به. شود مشاهده می 53

 عبارت به ؛دارد قرار ییفضا ةتوسع یبرا مناسب طبقه در زین( درصد 1/59) هکتار 1/900 و مناسب اریبس طبقه در( درصد

 ةتوسع یبرا یخوب تناسب یعیطب یارهایمع از نظر شده یابیارز ةمحدود مساحت( درصد 1/29) هکتار 9/001 حدود گرید

 قرار شهر غرب و جنوب ییایجغراف جهات در ها آن اعظم بخش که دهد یم نشان یاراض نیا ییفضا پراکنش. دارد ییفضا

 .دندار
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هاآنازآمدهدستبهییووزننهایساتزوجیارهابراساسمقایمعیبندتیاولو.3جدول

یتولوژیلیپسومتریهبیشکالس
یکاربر

یاراض

فاصلهاز

جاده

جهت

ییایجغراف

فاصلهاز

آبراهه

نیانگیم

یهندس

تیاهم

ینسب

 00/3 50/9 0 1 1 9 0 2 5 بیش

 22/3 30/0 1 1 9 0 2 5 2/5 یپسومتریه

 51/3 59/2 1 9 0 2 5 2/5 0/5 یتولوژیل

 55/3 93/5 9 0 2 5 2/5 0/5 9/5 یاراض یکاربر

 30/3 30/5 0 2 5 2/5 0/5 9/5 1/5 فاصله از جاده

 31/3 01/3 2 5 2/5 0/5 9/5 1/5 1/5 ییایجهت جغراف

 39/3 13/3 5 2/5 0/5 9/5 1/5 1/5 0/5 فاصله از آبراهه

 

 
هاهیقالیبراساستلفیکیزیفةتوسعیبندتیاولوة.نقش3شکل



 AHP مدل براساسالمیا یشهر محدودة درتوسعه یهاکالس نسبت و مساحت.15جدول

کلمناسباریبسمناسبمتوسطنامناسبنامناسباریبسکالس

 0/0339 1/231 1/900 5/111 0/312 3/013)هکتار(مساحت

 533 3/3 1/59 1/50 0510 0/21درصد



یریگجهینت

 دیاست و با ینیاز الزامات گسترش شهرنش یکی ،شهر یکالبد یبه مفهوم گسترش و بسط فضاها یشهر ییفضا ةتوسع

 و یزیر برنامه در یشهر ةتوسع ندیفرا درکشود.  تیتوسعه در آن رعا یمبان تمام هک ندک حرکت ییسو و سمت به

 در یا عمده نقش منطقه هر یعیطب یها یژگیوو شناخت  یبررس .دارد  کننده نییتع ینقش داریپا یشهر ةتوسع تیریمد

 به توجه بدون شهر گسترش حال، نیع در .کند می فایا یشهر ةتوسع برای مناسب یابی مکان و یزیر برنامه امر

 و یرسان خدمات در مشکالت ،ها نهیهز شیافزا آن ةجینت که دهد توسعه یسمت به را شهر تواند یم یعیطب یها یژگیو

 و بستر هکجهت  نیاز ا یطیو مح ییایجغراف ،یعیطب عوامل به توجه ،نیبنابرا ؛باشد یطیمح مخاطرات یبرخ با مواجه

ساختار و  ل،کش ان،کم رینظ یشهر یطراح یاجزا و عناصربر تمام  ممکن استو  اند داده لیکشهر را تش یاصل گاهیجا

 .استتأثیرگذار باشد، مهم بافت شهر 
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به سمت ارتفاعات در  ییضاف ةکه با توسع شدهارتفاعات محصور  باکه از اطراف  قرار دارد یانکوهیم یدر داخل دشت المیا

قرار گرفته است. با توجه به  یکیژئومورفولوژ طیدر دشت در ادامه گسترش خود در تقابل با شرا یکاف نیاثر نبودن زم

 ستمیس گاهیدر پا ها آن لیوتحل هیتجزمختلف، ورود و  یاطالعات یها هیال هیمورد مطالعه، با ته ةمحدود یعیطب یها یژگیو

درصد(،  0510نامناسب )درصد(،  2110نامناسب ) اریبس پهنة پنج به یاراض تناسب ،AHPبا استفاده از مدل  ،ییایاطالعات جغراف

 یبا توجه به مساحت کمتر اراض. است شده میتقس( درصد 313مناسب ) اریدرصد( و بس 5911مناسب )درصد(،  5011متوسط )

 زکمرا ةتوسع مناسبراهبردهای  نیتدو با توان یم نامناسب یاراض در مقایسه با المیشهر ا ةتوسع برایمناسب  اریمناسب و بس

 توان کرد، همچنین می ممانعت نامناسب یاراض در ها سکونتگاه گسترش از و ،تیهدا مناسب یاراض یسو به را تیفعال و ونتکس

 .ردک استفاده یتر مطلوب نحو به موجود منابع از منطقه ستیز طیمح از حفاظت ضمن



منابع
یهاشاخصبردیتأکباسیپرددیشهرجدیکیزیفةتوسعیسنجلیپتانس ،5030 ،یاحمد ریام و رمکا ،یاسد ،فائزه ده،ی. آفر5

 .193 -125 صص ،9 ةشمار ،یشهر یزیر برنامه ییایجغراف یها پژوهش، یژئومورفولوژ

یجهاتگسترششهرةنیبهیابیمکان ،5000 ،یعیرفقاسم و  یسی، عزاده میابراه. 2 سیریگبهرهبا اطالعاتستمیاز

 .03 -91 ص، ص51 ةشمار توسعه، و ای، جغراف(مرودشتشهر:ی()موردشناسGIS)ییایجغراف

:یموردةنمون)یشهردرآمدکمیهاگروهنکمسنیتأممهردرنکمسیهااستیسیابیارز، 5039رضا،  ،یلیاسماع. 0

 واحد همدان. یاسالم آزاد دانشگاه ،(المیاشهر

.آگاه انتشارات تهران،ران،یدراینیشهرنش، 5003 ،یتیگ اعتماد،. 9

بااستفادهازمدللیشهراردبیکیزیفةتوسعةنیجهاتبهیابیمکانبریلیتحل ،5032 زاده،یعل یهادو  دی، سعپور امان. 1

AHP31 -00 ص، ص53 ة، سال سوم، شماریا منطقه یزیر برنامه ة، فصلنام. 

و  ها یشهردارچاپ اول، انتشارات سازمان  ،شهریالبدکةتوسعیهاهینظر، 5000 نژاد،محمود یهاد و محمدرضا ان،یبمان. 1

 .تهران ،شورک یها یاریده

علوم  ة، فصلنامشهرمیبافتقدتیآنبرساختارجمعریوتأثزدیشهریکیزیفةتوسع ،5003 ،یشماععلی  و . پوراحمد، احمد0

 .03 -0 صص ،50 ةشمار ،یاجتماع

 ، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران.یشهریاراضیکاربریزیربرنامه ،5001 ،محمدرضا ،ی. پورمحمد0

ییفضا-یکالبدةتوسع،5035و دیگران،  نیحس نژاد، یحاتم. 3 و ورزنه  شیآما ،شهریآتةتوسعیراهبردهاةارائشهر

 09 -10، صص 2 ةچهارم، شمار ةدور ن،یسرزم

 .کردستان دانشگاه اول، چاپ ،GISشهرسنندجبااستفادهازیکیزیفةتوسع،5009 پوراحمد، احمد و ومرثیک ،یبیحب .53

، شهرکرمانشاهیکیزیفةتوسعیبراکیژئومورفولوژیهاتیمحدودیبررس ،5035 ،و دیگران یمحمدمهد، زاده نیحس. 55

 .00 -53صص  ،21 ةشمار ط،یمح شیآما ةفصلنام

شهررشتةتوسعةنیبهجهاتنییوتعییفضاةتوسعروندلیتحل ،5035 ،یاحمد سجاد و رضا ،یسیو ،یدعلیس ،ینی. حس52

 .539 -00صص  ،2 ة، شمار91 ةدور ،یانسان ییایجغراف یها پژوهش، ییایاطالعاتجغرافةسامانبااستفادهاز

ةمطالع)یفازشهربااستفادهازمدلمنطقیکیزیفةجهاتتوسعیابیمکانویابیارز ،5033و دیگران، هاشم ،ینی. حس50

 .00 -10 صص ،20 ةشمار، 23 جلد ،ییایجغراف علوم یکاربرد قاتیتحق ةی، نشر(واندرهیدشهر:یمورد

رودباریکیزیفةتوسعیکیژئومورفولوژیهاتیمحدود ،5003 ،یرود ملک استاد پروانه و زیپرو ،ی. رضائ59  ة، فصلنامشهر

 .12 -95 صص ،0 ةشمار سوم، سال ،یعیطب یایجغراف

 قاتیتحق و مطالعات زکمر انتشارات اول، چاپ ،(ایجغراف)یشهرسازیهاروشمباحثومجموعه، 5002 ،یمحمدتق ،ییرهنما. 51

 .تهران ران،یا یو معمار یشهرساز
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شهرةنیبهیکیزیفةتوسعیسنجامکاندریطینقشعواملمح ،5030پور،  الله ژهیزاده، منصور و من یریخ ،. سرور، هوشنگ51

 .559 -31 صص ،50 ةسال پنجم، شمار ،یشهر یزیر برنامهپژوهش و  ة، فصلنامملکان

لیتحل ،5000 ،یمانیسل یمرتض و برکا زگار،یپره اوش،یس ان،ی. شا50 انتخابکیژئومورفولوژیهاتیمحدودامکاناتو در

 .10 -05 صص ،0 ةشمار زدهم،یس ةمدرس، دور ةفصلنام ،(دارابشهر:یموردةنمون)یشهرةتوسعیمحورها
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