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 چکیده

یی و شهرنشینی، همچنین تداوم افزایش جمعیت، بسیاری از گسترش روزافزون شهرگرا دنبال بهاخیر، دهة در چند 

ة مس ئل ب ا   یزان و مدیران ش هری را ر برنامهمواجه شدند که این امر،  چشمگیریکالبدی توسعة شهرهای کشور با 

رو ک رده اس ت. دزف ول از جمل ة ای ن       فیزیکی آتی شهرها روبهتوسعة ی مناسب برای ها محدودهتعیین محورها و 

درصد مواجه بوده و جمعیت آن  55/9یانة جمعیت سالبا نرخ رشد  5937-5995ی ها سالدر فاصلة  شهرهاست که

ی ه ا  سالبینی افزایش جمعیت این شهر در  یشپنفر رسیده است. با توجه به  957هزار و  955به  5937در سال 

ی ها مکاناز آنجا که در تعیین یر است. ناپذ اجتنابکالبدی آن ضرورتی توسعة آینده، شناسایی اراضی مناسب برای 

، در پ ژوهش حاض ر ب ه مطالع ه و      ی ژئومورفولوژیک همواره اهمیت زیادی داش ته ها مؤلفهشهری، توسعة مطلوب 

ی ژئومورفولوژیک شامل شیب، جهت شیب، گس ل،  ها عاملشهر دزفول از نظر توسعة شناسایی محورهای مناسب 

، کاربری اراض ی و فاص له از س ایر مراک ز اص لی س کونتگاهی       ها آبراههو  ها رودخانهجنس زمین، ارتفاع، فاصله از 

ی ه ا  جه ت ، محوره ا و  GISب ا اس تفاده از    ها مؤلفهی مربوط به هریک از این ها نقشهیة تهپرداخته شده است. با 

ین ترتی ب  مقایسه و ارزیابی شدند؛ به ا (AHP)مراتبی  جغرافیایی محتمل توسعه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله

جغرافی ایی  گان ة   هش ت ی ها جهتی ژئومورفولوژیک محاسبه و تعیین شد سپس ها مؤلفهکه ضریب اهمیت نسبی 

از نظ ر عوام ل    ش مال غ رب  ، غ رب و  جن وب غ رب  ، جن وب،  جن وب ش رق  ، ش رق،  شمال ش رق شامل شمال، 

ی ه ا  جه ت هری ک از   ی ف وق و امتی ازات  ه ا  عام ل یت با تلفیق ضریب اهمی ت  درنهاژئومورفولوژیک مقایسه، و 

های ژئومورفولوژیک م ورد مطالع ه،    ها، در میان عامل تحلیل براساسها محاسبه شد.  ینهگزجغرافیایی، امتیاز نهایی 

ترتی ب ب ا    ی شرق، شمال غرب و غ رب ب ه  ها جهتباالترین ضریب اهمیت را دارند و « گسل»و « شیب»دو عامل 

 کالبدی تعیین و پیشنهاد شدند.توسعة اولویت محورهای  عنوان به 553/7و  555/7، 553/7کسب امتیاز 
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 مقدمه

. شـده اسـت  از ترکیب واحدهای مختلف توپوگرافی و ژئومورفولـوژی تشـکیل   که  دارند یا وسیع و گسترده های ینشهرها زم

متـأثر  واحدهای ژئومورفولوژیک )دشت، جلگه، کوه و...( و فرایندهای ژئومورفولوژیـک   ازرها شهیة اول یابی همچنان که مکان

. ها بـا عناصـر و واحـدهای گونـاگون ژئومورفولـوژی خواهـد شـد        برخورد آن سبب، قطعاً گسترش و توسعة شهرها نیز است

انسانی مؤثر است، بلکـه   های یتیا تجمیع فعالتنها در پراکندگی  ژئومورفولوژیک یک مکان جغرافیایی نه های یژگیعالوه و به

بـرای توسـعة    یـزی ر به همین دلیـل برنامـه   رود؛ یشمار م فضایی نیز به یها در شکل و سیمای فیزیکی ساخت مهمیعامل 

 آمیـز  یـت محـیط طبیعـی عمـالً موفق    های یتروستایی و شهری بدون توجه به عوامل مورد نظر و شناخت قابل یها سکونتگاه

 ینـه و پرهز یـز آم عنوان عوامل منفی و خطرسـاز، توسـعة مکـان جغرافیـایی را مخـاطره      بود؛ زیرا این عناصر گاهی بهنخواهد 

شـهری نخسـت    یـزان ر ، برنامـه رو یناز ا دهند؛ یتوسعه و گسترش شهرها ارائه م برایمثبتی  های یت، گاهی نیز ظرفکنند می

بـه   درنهایـت نیـز  و ، ها را شناسـایی  فرایندهای حاکم بر آنعه کنند سنس مطالژئومورفولوژی مؤثر بر شهر را  های یدهباید پد

 (.21 :2011)سلیمانی شیری،  کنندمناسب برای توسعة شهر در جهات مناسب اقدام  یزیر برنامه

به موازات افزایش جمعیت، شهرها نیز ست. اصلی رشد اقتصادی و توسعة کشورها یها شهرنشینی و رشد شهری شاخصه

انداز و سط  زمین ایجاد  . فرایند شهرنشینی تغییرات چشمگیری را در چشماند داشتهکی شتابانی را در چند دهة اخیر رشد فیزی

یـة  کرده و آثار و پیامدهای منفی مختلفی را در محیط فیزیکی موجب شده است، مواردی نظیر کاهش اراضی کشاورزی، تخل

ها در منـاطق   توسعه که تقریباً بیشتر آن کشورهای درحال(. Mohapatra et al., 2014) سطحی و زیرزمینی و غیره یها آب

. بسـیاری از ایـن شـهرها قـدمت زیـادی ندارنـد و       انـد  مواجه شدهشهرنشینی شتابانی با ، در حال حاضر هستنداستوایی واقع 

این شهرها جای تردید است کـه    اند. در فرایند توسعة یا مراکز اداری بنیان شده یا منظور کارکردهایی مانند تجارت منطقه به

یـا نـواحی حسـاس محیطـی تکـوین       یـز آم بسیاری از این شهرها در مناطق مخـاطره  یجهو درنت شودشرایط مکانی توجه به 

سـیالبی،   یهـا  ها عمدتاً در اراضی نامساعد مانند دشـت  ، گسترش آنیابند یتوسعه م یجتدر . از آنجا که این شهرها بهاند یافته

 .(Gupta and Ahmad, 1999: 133شود ) یشنی انجام م یها ساحلی، اراضی با شیب تند یا تنه یها باتالق

برای میزان و ماهیت فرایندهای فیزیکی رقم زده اسـت   ای یژهو پیامدهای و داردفرایند شهرنشینی تأثیرات عمیقی بر محیط 

(Steele et al., 2014) اربری اراضی و تغییر محیط طبیعی در الگوهای ک زیادمثال، تغییرات   عنوان به؛(Wilby, 2003). 

طور مـؤثری بـر نحـوة  توزیـع جمعیـت در نـواحی شـهری و مخـاطرات          بهنیز ساختار جغرافیایی شهرها از سوی دیگر، 

 (Martín-Díaz et al., 2015a: 376) گذارد یاین شهرها تأثیر م یدکنندةژئومورفولوژیک تهد

(Martín-Díaz et al., 2015a: 376).   رفتن گـ معتقدنـد جغرافیـای سـکونتگاهی بـدون درنظر     پژوهشـگران برخـی

ژئومورفولوژیک بر یک شـهر   های یدهطورکلی تأثیر پد به(؛ Anhert, 1996) و هیدرولوژی منطقه ناقص است 2شناسی یختر

و  و تکامــل شــهر، گســترش فیزیکــی و تعیــین جهــات گســترش شــهر، مورفولــوژی شــهر ینــیگز در مکــان تــوان یرا مــ

 (.1 :2010)ستایشی نساز و همکاران،  کرد یبند شهری طبقه یوسازها ساخت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. morphology 



 550 دزفول( ة موردی: شهرمطالعی ژئومورفولوژیک )ها عاملة فیزیکی شهر با تأکید بر توسعتعیین محورهای مناسب برای 

محـیط را افـزایش    پـذیری  یبو آسـ  کند وارد میزمین  بهرا  هایی یبو اقدامات انسانی در محیط آثار منفی و آس ها یتفعال

هـا شـده و فرسـایش را     ر لنـدفرم شهرها موجب تغییراتی د مثال، توسعة  عنوان به ؛(Pikelj and Ju acˇic´ 2013)دهد  می

 شـود  مـی پایـداری تهدیـد    یتبدین ترتیب، اکوسیستم و سالمت محیطی و درنها(؛ Rivas et al., 2006)تشدید کرده است 

(Thornbush, 2015: 350). نشـده،   لو کنتـر  ضـابطه  یبی ها منظور توسعة پایدار شهری و جلوگیری از ایجاد سکونتگاه به 

مثـال،    عنوان به ؛(Fombe and Molombe, 2015: 169)ساختاری و غیرساختاری ضروری است  ایراهبرده درنظرگرفتن

ناشـی از خطـرات هیـدرولوژیکی و ژئومورفولوژیـک الزم اسـت مالحظـات مربـوط در         هـای  یبمنظور پیشـگیری از آسـ   به

 .(Fombe and Molombe, 2015: 169) گیردب مدنظر قرار  ها یزیر برنامه

فولوژیک، فرایندی است برای تعیـین میـزان   رمحیطی و ژئومو یها یت مکان توسعة شهری براساس عاملارزیابی مطلوب

مهندسـی،   شناسی ین، زمشناسی ینفولوژی، زمرشهری. در این فرایند، ژئومو یوسازها از زمین برای ساخت یا تناسب محدوده

اراضی هموار نکتة مهم دیگر این است که  .(Xua et al., 2011: 992) شود میبررسی  شناختی ینو سایر عوامل زم هاخطر

کمی و کیفـی ایـن    های یژگیزراعتی باشند؛ در این خصوص الزم است با شناسایی و های ینپیرامون شهرها ممکن است زم

 (.229 :2011کشاورزی برای توسعة  فضای شهری جلوگیری کرد )رهنمایی،  های ینعوارض، از مصرف زم

ه بررسـی محورهـای مناسـب توسـعة شـهری بـرای شـهر دزفـول بـا توجـه بـه پارامترهـای             این پژوهش سعی دارد ب

طور پیوسـته بـا افـزایش     گذشته، بهدهة ژئومورفولوژیک منطقه بنردازد. شهر دزفول مانند بسیاری از شهرهای کشور در چند 

نفـر در   331هـزار و   119بـه   2005ل نفر در سا 212هزار و  51جمعیت و نرخ رشد مثبت مواجه بوده است. جمعیت این شهر از 

 درصد بوده است. 35/1متوسط  طور بهجمعیت آن ساالنة ساله، نرخ رشد  13دورة رسیده و به عبارتی طی این  2015سال 

ی مناسـب بـرای زیسـت و فعالیـت و     هـا  عرصهبا توجه به تداوم افزایش جمعیت شهر دزفول و نیاز روزافزون جمعیت به 

ی آتی اهمیـت زیـادی دارد.   ها توسعهی مناسب برای ها محدودهکالبدی شهر، شناسایی -فیزیکیتوسعة ن یجه، ناگزیربوددرنت

عوامل ژئومورفولوژیک بسیار مهم است. با توجـه بـه اهمیـت    مطالعة شهری، توسعة ی مناسب برای ها جهتدر فرایند تعیین 

ی پیرامونی شهر دزفـول پرداختـه و جهـات    ها همحدودموضوع، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک در 

 ی ژئومورفولوژیک تعیین کرده است.ها عاملی آتی این شهر را از نظر ها توسعهمناسب برای 

 

 یشینة پژوهشپ

ی اخیـر در داخـل و خـارج از کشـور     هـا  دههیزی و توسعة شهری، در ر برنامهبا توجه به اهمیت مطالعات ژئومورفولوژیک در 

های مختلف شهرها انجام شده است که در ادامـه   یژگیویرات عوامل ژئومورفولوژیک بر تأثلفی در راستای ی مختها پژوهش

 شود: یمپرداخته  ها آنبه معرفی تعدادی از 

در انتخـاب محورهـای توسـعة شـهری در شـهر      را ژئومورفولوژیک  های یتها و محدود ( فرصت2011سلیمانی شیری )

، فرسایش آنتروپیک، توپوگرافی، مسـیل و رودخانـه،   گیری یلمورفولوژیک شامل شیب، خطر سژئو یها مؤلفهو داراب بررسی 

اسـت.   کـرده مطالعه را خا، و ریزش  یبند پایداری رسوبات، سط  آب زیرزمینی، گسل، جنس سن  بستر، فرونشست، دانه

ومورفولوژیک مواجـه اسـت، امـا بـا     شهر داراب برای توسعة آتی در تمام جهات با محدودیت ژئ دهد یپژوهش نشان میجة نت



 555 5935، زمستان 5، شمارة 5ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

واقـع در شـرق    هـای  ینجهت برای توسعه، زم ینتر طور نسبی مناسب ، در حال حاضر بهآنبودن توسعة یرناپذ توجه به اجتناب

 این شهر است.

 GIS( تنگناهای ژئومورفولوژیک و تأثیر آن بر توسعة فیزیکی شهر گیوی را با استفاده از 2010نساز و همکاران ) ستایشی

انـد از شـیب، گسـل، هینسـومتری، هیـدرولوژی،       شده در این بررسی عبارت . معیارهای مطالعهاند کردهبررسی  AHPو روش 

شیب و جهـت شـیب    یها از میان این هفت عامل، عامل دهد نشان میلیتولوژی، کاربری اراضی و جهت شیب. نتایج مطالعه 

شـمال   یها فیزیکی شهر دارند؛ ضمن آنکه برای توسعة  فیزیکی شهر، جهت ترتیب، بیشترین و کمترین تأثیر را در توسعة به

 .هستندکامالً مناسب و شرق شهر کامالً نامناسب  یها غرب و غرب مکان

توسـعة   را بـرای مناسـب   یها مکان، تنگناهای طبیعی )ژئومورفولوژی( شهر پاوهپس از بررسی ( 2010ملکی و عزیزی )

در برخی مناطق شـهر، توسـعة فیزیکـی در گذشـته بـا عـوارض        دهد ینتایج این مطالعه نشان م. اند کردهفیزیکی آن تعیین 

 ژئومورفولوژی و توپوگرافی متناسب نبوده است.  

ژئومورفولوژیک را در جهـات جغرافیـایی گسـترش فیزیکـی شـهر داراب       یها ( تأثیرات لندفرم2019شایان و همکاران )

هـا از نظـر    ، این لنـدفرم دهند یها تشکیل م افکنه زیربنای شهر و منطقة داراب را مخروط که اگرچه اند کرده و دریافتهبررسی 

تفـاوت  مکشـاورزی بـا یکـدیگر     هـای  یها، مورفولوژی سطحی و توانمند آن دهندة یلرسوبی تشک ةمساحت، شیب، اندازة دان

 .  هستند

بـرای   یـزی ر ، بر مباحثی نظیـر برنامـه  ناشی از خطرات طبیعی پذیری یب( ضمن بررسی موضوع کاهش آس2115) 2نی 

 است. کردهتأکید  هاکاهش خطر برایطبیعی در سط  محلی و اقدامات مؤثر  های یبآمادگی مواجهه با حوادث و آس

بـرای انجـام اقـدامات ویـژه     را ژئومورفولوژیک مورد نیـاز   یها ( مشکالت مکانی، اطالعات و داده2111) 0و احمد 1گوپتا

یط و سط  مدیریتی الزم برای حفاظت و ساماندهی شهری در شهرهای مواجه با مسائل ژئومورفولوژیـک  بهبود مح منظور به

شـهری بـرای    یـزی ر اقدامات مهندسـی و برنامـه   یقفولوژیک از طرر. در این مطالعه، مواجهه با عوامل ژئومواند کردهبررسی 

 مدیریت شرایط، الزم برشمرده شده است.  

در  آنبر نقـش   یژهو شهری پرداخته و به یزیر ( به تبیین کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه1322) 5دوستیدخورشو  9عادلی

. در این پژوهش محل اند کردهصنعتی و غیره تأکید  یابی شهری، مکان شناسی یختمختلف شهری، ر های یکاربر یابی مکان

ژی مانند سن ، خا،، شیب، گسل، اراضی سسـت  جدیدی برای دفن زباله در شهر بناب با توجه به برخی عوامل ژئومورفولو

 شده است. ینیگز مکان GISاقتصادی، هیدرولوژی و اقلیم با استفاده از  -و عوامل اکولوژیکی، اجتماعی

، بـا اسـتفاده از   3وسـازها و توسـعة شـهری در هـانگجو     منظور ارزیابی مطلوبیت عرصة سـاخت  ( به1322و همکاران ) 1زوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Nigg 

2. Gupta 

3. Ahmad 

4. Adeli 

5. Khorshiddoust 

6. Xua 

7. Hangzhou 
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محیطی در قالـب چهـار عامـل     -مؤلفة ژئو  1، تحلیل شبکه و تحلیل فضایی، به بررسی (GIS)یی سیستم اطالعات جغرافیا

بلندمرتبـه و   یها مناسب برای احداث ساختمان های ینبه چهار گروه زم را اند. نتایج این پژوهش  اراضی شهری کلی پرداخته

 بندی کرده است. دسته اراضی نامناسب برای احداث بناارتفاع و  کم یها چندطبقه، ساختمان یها بسیار بلندمرتبه، ساختمان

 انـد.  کـرده ( اثرات ژئومورفیک را بر توسعة شهری یک شهر کوچک در هندوستان مرکزی بررسی 1321) 1و پراساد 2پارتا

 IRS LISS-III ،LISS-IV Mxلندسـت،   یا ماهواره یا شده از تصاویر دوره گردآوری یها در این پژوهش با استفاده از داده

از  شناسـی  ینژئومورفولوژیک، شیب، لیتولوژی و سازندهای زم های یژگی، توسعة فیزیکی شهری با توجه به وQuickBirdو 

 است. شدهمطالعه  1322تا  2131سال 

( در پژوهشی متقابـل، پیامـدهای توسـعة شـهری را بـر ژئومورفولـوژی در شـهر تـاریخی گوالیـور در          1329) 0موهاپاترا

. نتایج ایـن پـژوهش   اند کردهمستخرج از تصاویر لندست طی چهار دهه استفاده  یها بدین منظور از داده ، ورسیهندوستان بر

تـا   2113 یهـا  و طی سـال  یلومترمربعک 91/1تا  2113تا  2131 یها سال ةشدة شهری در فاصل نواحی ساخته دهد ینشان م

بـال  شـده اسـت. ایـن      21/10بـه   1320تا  1331 یها در سال ،یتوسعت یافته و درنها یلومترمربعک 11/21به میزان  1331

و  9فومـب  ها تأثیر گذاشـته اسـت.   ها و جلگه ها، دشت عمرانی بر عوامل ژئومورفولوژیک مانند تنه های یتوسازها و فعال ساخت

ر کـامرون  د 1شـهر لـیم  هیـدروژئومورفولوژیک در   هـای  یبدر معرض آس یها ( به بررسی مسائل سکونتگاه1325) 5مولومب

در  یهـا  ها، باالآمدن سـط  آب دریـا، مکـان    از تنوع بارش :اند در این پژوهش عبارت شده اند. برخی از عوامل مطالعه پرداخته

 .  پذیر یبمعرض خطر و آس

( مخاطرات هیدرولوژیک و ژئومورفولوژیک را کـه تعـداد چشـمگیری از شـهرها و نـواحی      1325همکاران ) و 3دیز ینمارت

ژئومورفولوژیـک و مخـاطرات    هـای  یتهمچنین به تبیین محـدود  کردند؛ها هستند بررسی  ارایوو در معرض آنپیراشهری س

 جدید پرداختند. یوسازها ناشی از ساخت ةفزایند

( یکی از پیامدهای توسعه و شهرنشینی شتابان را از بـین رفـتن رودهـا ذکـر     1321و همکاران ) 1کارواالس 1ناپیرالسکی،

انـد. بـا تلفیـق     متحـده تهیـه کـرده    یاالتامنطقة واقع در  کالن 22رو، نقشة نواحی شهری بدون رودخانه را در  نیاز ااند؛  کرده

هـای ملـی پوشـش زمـین،      متحده و پوشش سطحی نفوذناپذیر برگرفتـه از داده  یاالتاهای مربوط به آمار نواحی شهری  داده

اند. در ایـن راسـتا،    های شهری پرداخته یابانبه شناسایی و تحلیل ها، ب های هیدرولوژی مربوط به خطوط جریان همچنین داده

انـد. در ایـن    مدفون شده و از بین رفته نیـز مبـادرت کـرده    ها آنهای آبریز که جریان رودها در  به شناخت آن دسته از حوضه

 محیطی برشمرده شده است. شدن پایداری شدن و قربانی عاملی برای نادیده گرفته مدت کوتاهپژوهش، رشد اقتصادی سریع و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Pareta 

2. Prasad 

3. Mohapatra 

4. Fombe 

5. Molombe 

6. Limbe 

7. Martín-Díaz 

8. Napieralski 
9. Carvalhaes 
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واقع در ایالت ریودوژانیروی برزیـل را   1( نقشة تنوع زمین ساختی شهر آرماکائو داس بازیوس1323و همکاران ) 2سانتوس

و هیـدرولوژی را تهیـه    هـا  خـا، شناسی،  یخترشناسی، زمین  ینزمهدف نمایش توزیع عناصر متنوع زمین ساختی شامل  اب

ی هـا  سـال رشد شهری آرماکـائو داس بـازیوس را در فاصـلة    نقشة ی هوایی، ها عکستفاده از تفسیر اند؛ همچنین با اس کرده

. انـد  کـرده ساخت منطقه تحلیل  ینزمشهری را بر تنوع توسعة مذکور، تأثیر نقشة یت با تلفیق دو درنهاتهیه و  1331تا  2131

 هدید جدی مواجه است.نتایج این مطالعه نشان داده است محیط فیزیکی و تنوع زیستی با ت

ژئومورفولوژیـک شـهر سـارایوو پایتخـت بوسـنی و هرزگـوین       بـالقوة  به بررسی خطرات  (1321همکاران ) ودیز  ینمارت

( در نواحی دارای شیب تنـد  2115-2111) بوسنی جن  از پس سارایوو یها دامنه در شهرنشینیینکه ا. با توجه به اند پرداخته

دار شـهری مطالعـه، و میـزان     یبشـ ن مذکور مخـاطرات ژئومورفولوژیـک بـالقوه را در اراضـی     از سر گرفته شده بود، محققا

 .اند کردهی شهری را بررسی وسازها ساختپذیری  یبآس

های ژئومورفولوژی شهری در کشـورهای مختلـف دنیـا مـورد بحـث اسـت و در        یژگیوکه اشاره شد، بررسی  طور همان

. مبحث مشتر، تمـام ایـن پارامترهـا    اند کردهها این مقوله را بررسی و دنبال  رفولوژیستریزان و ژئومو سالیان متمادی برنامه

دیگـر پارامترهـای    هرچنـد  سـت یزی شـهری در کشـورهای مختلـف دنیا   ر برنامهدر  ها کوهستانة شیب و مسئلاهمیت زیاد 

 ژئومورفولوژیک نیز اهمیت زیادی دارند.

 

 ها مواد و روش

شهر دزفول، به بررسی وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک توسعة ی مناسب ها جهتعیین محورها و ت منظور بهدر پژوهش حاضر 

ی سـاز  مـدل ی و افـزار  نـرم ی، ا کتابخانهی میدانی، ها روشبالفصل این شهر پرداخته شده است. برای این کار از محدودة در 

شهر از طریق منابع علمی و مصـاحبه بـا متخصصـان    یرگذار بر تأثین پارامترهای ژئومورفولوژیک تر مهماستفاده شد که ابتدا 

شناسی، هیدرولوژیک  ینزمشیب، جهت و ارتفاع(، ) یتوپوگرافهای  یژگیویی، سنس اطالعات مورد نیاز از قبیل شناسامربوط 

توسـعة  ای ه یتمحدودها و  یلپتانسمنظور شناسایی  ی شد. بهآور جمعی مربوط ها سازمانو  ها دستگاهو... از طریق مراجعه به 

شهری از دیدگاه ژئومورفولوژیک، هشت پارامتر شامل میزان شیب، جهـت شـیب، گسـل، جـنس زمـین، ارتفـاع، فاصـله از        

، کاربری اراضی و فاصله از سایر مراکز اصلی سکونتگاهی درنظر گرفتـه شـد. در ابتـدا پـس از مطالعـة      ها آبراههو  ها رودخانه

تهیه، سنس وضـعیت   GISی مربوط با استفاده از ها نقشههرستان و شهر دزفول، در سط  ش پارامترهاوضعیت هریک از این 

شمال ، غرب و جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق، شرق، شمال شرقاراضی بالفصل شهر در هشت جهت جغرافیایی )شمال، 

 AHPنیـز از روش   ای یسهمقاهای  یلتحلای شد. برای  یسهمقا( از نظر هریک از عوامل ژئومورفولوژیک مذکور تحلیل غرب

دهـی پارامترهـای منتخـب، از نظـرات متخصصـان ژئومورفولـوژی و        استفاده شد. جهـت وزن  Expert Choice افزار نرمو 

خواسـته شـد    هـا  آنشده به ایـن متخصصـان، از    یی از پارامترهای انتخابها جدولیزی شهری استفاده شد که با ارائة ر برنامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Santos 
2. Armaçao dos Búzios 
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ی هـا  جهـت ین تـر  مطلـوب یـت،  درنهاکننـد.   مشخصرا در راستای موضوع مورد پژوهش اهمیت و وزن هریک از پارامترها 

 شهری از نظر عوامل ژئومورفولوژیک تعیین شد.توسعة 

 

 (AHPمراتبی ) روش فرایند تحلیل سلسله

بـا   گیـری  یممراتـب تصـم   در هر سـطحی از سلسـله   ها یتچارچوب مناسبی را برای ارائة ترجیحات و تعیین اولو AHPروش 

 2 به شرح جـدول  2ساعتی یتیکم 1یسة زوجی، از روش مقایسة منظور انجام مقا به کند. یاستفاده از مقایسات زوجی فراهم م

 استفاده شده است.

 AHPزوجی در روش یسة مقادیر عددی ترجیحات در مقا .5 جدول

 مقدار عددی ترجیحات

 1 تر کامالً مرج  یا کامالً مطلوب

 3 قویترجی  یا مطلوبیت خیلی 

 5 ترجی  یا مطلوبیت قوی

 0 تر کمی مرج  یا کمی مطلوب

 2 ترجی  یا مطلوبیت یکسان

 1و  9 ،1 ،1 ترجیحات بین فواصل فوق

 29: 2019، پور ی: قدسمنبع

 .شود یصورت زیر نمایش داده م به m × mشاخص، در یک ماتریس  mبرای تعداد شده  ارائهزوجی  های یسهمقا
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ها قاعدة  زوجی شاخص های یسهاگر در مقا
ij ik kja a a  ینکهها سازگار خواهند بود. با توجه به ا ، قضاوتشودرعایت 

، الزم است میـزان ناسـازگاری از مقـدار    کندکنترل را ها  سازگاری در همة قضاوت تواند نمی گیرنده یمدر برخی موارد تصم

 .شود می( از طریق رابطة ذیل محاسبه I.R)نرخ ناسازگاری  نی استبیشتر نشود. گفت 2/3
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 ,.Wang et al)بـودن اسـت.    شـاخص تصـادفی   .R.I.Iها، و  تعداد شاخص n، یژهحداکثر مقدار و maxدر این رابطه، 

مـورد مطالعــه، از نظـر     هـای  ینهابتدا گز شود، اما یمحاسبه م اه ینه. پس از تعیین وزن معیارها، امتیاز گز(514-515 :2008

سنس وزن معیارها بـه   شود یطور جداگانه مقایسـه شـده و وزن هرکدام نسبت به این معیارها مشخص م هریک از معیارها به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Saaty 
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ن مرحلـه، وزن نهـایی   ( و در آخـری 20 :2019، پور ی)قدس شود میمحاسبه  ها ینهها وزن نهایی گز هدف تعیین و با ترکیب آن

 (.51 ،)همان آید یدست م به ها ینهضرب اهمیت معیارها در وزن گز هر گزینه از مجموع حاصل

 

 منطقة مورد مطالعه

. دزفول، مرکز شهرستان دزفول استمورد مطالعه در پژوهش حاضر، شهر دزفول و اراضی پیرامونی بالفصل آن محدودة 

ی هـا  دامنـه شمالی در درجة  01شرقی و عرض جغرافیایی درجة  91ا طول جغرافیایی متری از سط  دریا، ب 290با ارتفاع 

زاگرس مرکزی یکی از مناطق بسیار حاصلخیز و متنوع ایران است. ایـن شهرسـتان از نظـر وسـعت و جمعیـت، دومـین       

ر دزفـول طـی   ( رونـد تحـوالت جمعیتـی شـه    2012)مرکز آمـار ایـران،    استشهرستان بعد از اهواز در استان خوزستان 

 212هـزار و   51شود جمعیـت شـهر از    یمطور که مالحظه  نشان داده شده و همان 1در جدول  2015تا  2005ی ها سال

سـاله   13دورة یانة آن در ایـن  سـال رسیده که متوسط نرخ رشد  2015نفر در سال  331هزار و  119به  2005نفر در سال 

 درصد بوده است. 35/1

 5937-5995ی ها سالول طی . جمعیت شهر دزف9جدول 

 2015 2013 2015 2035 2033 2015 2055 2095 2005 سال

 119331 191013 105121 131101 212031 252913 212152 19911 51212 نفر()جمعیت 

  2011منبع: مرکز آمار ایران، 

 

کـه در کنـارة    یا قلعـه  دلیل به و مرکب از دو کلمة دز )دژ( به معنای قلعه و کوشک، و پهل به معنای پل استنام دزفول 

در عهـد ساسـانیان بـر سـر راه     شـود. ایـن شـهر     میاطالق  این نام به آن محل، ردشرق رودخانة آبدیز و در جوار پل قرار دا

منظور حراست از راه ارتباطی شـهر،   که شاید به یشیالج سوق ةو شوش و بر کنار رودخانة آبدیز قرار داشت، درواز شاپور یجند

 یشـی الج ، میراث سـوق (2)شکل  دزفول کنونیگفتنی است . بودمتر بنا شده  123به ارتفاع  یا رودخانة دز و بر روی تنه کنار

ژئوپلیتیک منطقه شکل حادتری به خود گرفتـه و درواقـع    ةبودن خود را کماکان حفظ کرده و با تأسیس پایگاه وحدتی، مسئل

ن مشاور ایـران  ای و معنوی منطقه عمالً به این شهر سنرده شده است )مهندسمادیة حراست از منابع غنی نفت و گاز و سرما

 (.2013، آمایش
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 . موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه5 شکل

 

شهر دزفول از نظر بافت، شهری با دو بافت فیزیکی مشخص است؛ یکی بافـت قـدیمی و کهـن کـه از نظـر فرهنگـی،       

هسـتة اولیـه    در مقایسـه بـا  هندسی. شهر دزفول  های یابانگری بافت جدید نوساز با خاست و دی مندمعماری و تاریخی ارزش

 یعنـوان عـامل   )بافت قدیم( بیشتر از جنوب، شرق و شمال و کمتر از سمت غرب توسعه یافته است که وجود رودخانـة دز بـه  

در سـه دورة   تـوان  یل را مـ ست. جهات توسعه و گسـترش شـهر دزفـو   بوده ااز سمت غرب  نیافتن آن طبیعی، علت گسترش

 :کردمشخص بررسی 

و گسـترش  ، هـزار نفـر   53: در این دوران، جمعیت شهر دزفول حدود 2023هستة اولیه و توسعة شهر تا قبل از سال  . 2

 یوهـوا  این قسمت از شهر بافت فیزیکی آن است که کامالً بـا شـرایط آب   های یژگی. از وبودآن، به محالت قدیمی محدود 

 .کند یها در برخی نقاط، مصونیت از گرما و آفتاب را فراهم م بودن کوچه ماهنگی دارد. سرپوشیدهمنطقه ه

هـزار نفـر رسـید، افـزایش      13: در این دوره با افزایش جمعیت که به حدود 2095تا  2023 یها توسعة شهر بین سال. 1

 یهـا  در سـال  و در این داشت یا عمده ترش شهر تأثیرتبع آن احتیاج به واحدهای مسکونی بیشتر، در گس تعداد خانوارها و به

 جنوب، شرق و شمال و کمتر در غرب توسعه یافته است. یها شهر بیشتر در جهت ،مذکور

احـداث پـل دیگـری بـر      و: در این دوران جمعیت شهر دزفول حدود دو برابر شده 2011تا  2095توسعة شهر از سال . 0

. گسـترش شـهر در تمـام جهـات     ه اسـت بین دو بخش غربی و شرقی رودخانه ایجاد کرد یتر روی رودخانة دز، ارتباط آسان

وپرورش در قسمت غرب در آن سـوی   و محالت مسکونی، سازمان آب و برق و آموزش هدر جهت غرب صورت گرفت ویژه به

صـورت   ییها یم، توسعهند. در حال حاضر، بخش اداری شهر در این قسمت جای دارد. در داخل بافت قدا هرودخانه ساخته شد

 هـا در مسـیر جـادة    مهاجرت روستاییان و عشایر و اسـکان آن دلیل  شرقی به یها خصوص در بخش هب نشینی یهگرفت و حاش

-59 :2033، پـور  یی)صـفا  شـدند . با توسعة شهر، این مناطق به بافت شهری متصل خورد یچشم م شوشتر بیشتر به -دزفول
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توسعة  فیزیکـی شـهر دزفـول در    کالبدی شهر گسترش یافت. محدودة مرار افزایش جمعیت، ی بعد نیز با استها سالدر (. 51

 نمایش داده شده است. 1 مختلف در شکل یها دوره

 شود. موقعیت شهر دزفول و اراضی پیرامونی آن مشاهده می 0در شکل 
 

 
 مختل  یها توسعة شهر دزفول در دوره محدودة کالبدی .9 شکل

 فول(ن مشاور ایران آمایش و شهرداری دزامهندس ،پور )اقتباس از: صفاییگان : نگارندمنبع

 

 
 (Google Earthی شهر دزفول و کاربری کنونی مجاور آن )منبع: ا ماهواره. تصویر 9شکل 
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یـة شـمال و شـرق ایـن     ناحشهرستان دزفول از نظر ژئومورفولوژی از دو وجه متمـایز طبیعـی تشـکیل شـده اسـت:      

ی تشکیل ا جلگهو حاشیة غربی شهرستان که اراضی مسط  و   پوشاندهفاعات سلسله جبال زاگرس آن را شهرستان که ارت

 داده است. 

ی مرتفع کنگلومرای سازند بختیاری وجود دارد و مابقی منطقه از رسوبات جوان و ماهورها تنهمورد مطالعه محدودة در 

گذاشـته شـده اسـت، ایـن رسـوبات از نظـر        جـا  بـه در مسیر عبور  که با رودخانة دز استی پوشیده ا رودخانههای  آلوویوم

و تـراس   افکنـه  مخـروط و  ماهور تنه صورت بهلیتولوژی عمدتاً از رس، سیلت، ماسه و ذرات شن و گراول تشکیل شده که 

که سبب  توان گفت شهرستان دزفول بر روی یک باالآمدگی قرار دارد یمکلی طور بهی خود را ظاهر کرده است؛ ا رودخانه

علت پدیدة فوق ارتفـاع نسـبتاً بلنـدتری در     یة شمالی باالآمدگی بهناحشده از نظر مورفولوژی به دو صورت نیز دیده شود: 

دز در این ناحیه حالت و شکل مئاندری به خود گرفتـه اسـت؛ در   رودخانة مقایسه با اطراف خود پیدا کرده است؛ بنابراین، 

به شکل دشت و جلگه درآمده و رودخانة دز در این ناحیه حالت شـریانی پیـدا    الذکر فوق دلیل یة  جنوبی بهناحصورتی که 

را در وسعت بیشتری بـر   تر درشتکه در مواقع سیالبی رودخانه در اطراف پخش شده و رسوبات دانه  یطور بهکرده است؛ 

 گذارد. یمجای 

 صـورت  بـه کـه   اسـت جنـوبی زاگـرس   امنـة  درسـوبات   نشست تهدزفول حاصل هوازدگی حمل و منطقة ی، طورکل به

کند. این رسوبات را با توجه به نبـود سـیمان    یز نمود پیدا میر دانههمراه با فرمینه  درشت دانهی قطور از رسوبات ها آبرفت

بلو، جدا و ثابت نگهداری کرد، اما همین نوع رسوبات در بدنة تشکیالت توانایی باالیی برای  صورت بهتوان  ینمچسبنده 

 اسـت ی محکـم چرتـی و تـا حـدودی کربناتـه      هـا  دانهیجة پذیرش فشار از سوی نتحمل فشارهای عمودی را دارد که ت

نشـان داده   9(. وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک در شهرستان و شهر دزفـول در شـکل   2015، افرا  طرح)مهندسان مشاور 

 شده است.

 
 ارتفاع

 تان دزفول. وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک در شهرس5شکل 

 منبع: نگارندگان
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 رودخانه و آبراهه

 
 شناسی ینگسل و سازندهای زم

 
 شیب

 . وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک در شهرستان دزفول5شکل ادامه 

 منبع: نگارندگان
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 جهت شیب

 
 ساخت نقشة لرزة زمین

 . وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک در شهرستان دزفول5شکل ادامه 

 نبع: نگارندگانم

 ها بحث و یافته

مؤلفـة  ی ژئومورفولوژیـک، وضـعیت هشـت    هـا  عاملفیزیکی شهر دزفول از نظر توسعة ی مناسب برای ها جهتتعیین  منظور به

، کاربری اراضی و فاصـله از سـایر   ها آبراههو  ها رودخانهانتخابی شامل میزان و جهت شیب، گسل، جنس زمین، ارتفاع، فاصله از 

بعـد،  مرحلـة  تهیـه شـد. در    GISی مربوطه با اسـتفاده از  ها نقشهبالفصل شهر بررسی، و محدودة اصلی سکونتگاهی در مراکز 

ی مذکور بـا اسـتفاده   ها مؤلفه( و ضریب اهمیت نسبی 5ها ترسیم )شکل  ینهگزای معیارها و  یسهمقامراتبی ارزیابی  ساختار سلسله

جنـوب  ، شـرق،  شـمال شـرق  جغرافیایی )شمال، گانة  هشتی ها جهتین شد، سنس مراتبی محاسبه و تعی از روش تحلیل سلسله

یت، با تلفیق امتیـازات هریـک از   درنها( از نظر عوامل ژئومورفولوژیک مقایسه، و شمال غرب، غرب و جنوب غرب، جنوب، شرق
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 ه محاسبه شد.شد های ارزیابی ینهگز، امتیاز نهایی ی ژئومورفولوژیکها عاملی فوق و ضریب اهمیت ها جهت

 
 کالبدی شهر دزفولتوسعة ی مناسب ها جهتمراتبی تعیین  . ساختار سلسله5شکل 

 منبع: نگارندگان

 

، 021/3هـای نسـبی    ترتیـب بـا کسـب وزن    بـه « لیتولوژی»و « گسل»، «شیب»در میان هشت مؤلفة مورد بررسی، 

 319/3با امتیاز « جهت شیب»های  نیز به عاملبیشترین ضریب اهمیت را دارد، کمترین ضریب اهمیت  221/3و  021/3

. ضـریب اهمیـت   اسـت  پذیرفتهو  30/3شده برابر  تعلق دارد. نرخ ناسازگاری محاسبه 300/3با امتیاز « کاربری اراضی»و 

 ارائه شده است. 0های ژئومورفولوژیک مورد مطالعه در جدول  شده برای هریک از عامل محاسبه

 

 AHPهای ژئومورفولوژیک مورد مطالعه در روش  . ضریب اهمیت عامل9جدول 

عوامل 

 ژئومورفولوژیک
 ارتفاع لیتولوژی گسل شیب

فاصله از 

 ها سکونتگاه

فاصله از 

 رودخانه

کاربری 

 اراضی

جهت 

 شیب

 319/3 300/3 391/3 331/3 331/3 221/3 021/3 021/3 ضریب اهمیت

 منبع: نگارندگان

های مختلف جغرافیایی در محـدودة   های ژئومورفولوژیک، وضعیت جهت عاملپس از محاسبه و تعیین ضریب اهمیت 

ها در دو مرحله بررسی شد. در مرحلة نخست، نقشة مربـوط بـه وضـعیت     بالفصل شهر دزفول از نظر هریک از این عامل

ر مؤلفه با اسـتفاده از  گانة جغرافیایی از نظر ه های هشت تهیه، و در مرحلة بعد، جهت GISها با استفاده از  هریک از عامل

، 112/3با اکتسـاب وزن   شمال غربهای شرق، غرب و  ، جهت«شیب»ای شد. از نظر عامل  تحلیل مقایسه AHPروش 

ترتیـب   نیز به جنوب غرب، جنوب و شمال شرقهای  ها برای توسعة آتی شهر مشخص شدند، اما جهت ترین جهت مناسب

که نـرخ ناسـازگاری    طوری ها مطلوبیت کمتری داشتند؛ به یسه با سایر جهتدر مقا 390/3و  390/3، 392/3با وزن نسبی 

 است. پذیرفتهو در محدودة  31/3این محاسبات برابر 
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 259/3و  120/3، 112/3ترتیـب بـا امتیـاز     ، شـرق و شـمال بـه   شمال شرقی ها جهتاز نظر فاصله داشتن از گسل 

در شـرایط نامسـاعدتری هسـتند، نـرخ ناسـازگاری       332/3یکسان با وزن نسبی  ها جهتمطلوبیت بیشتری دارند و سایر 

هـای جغرافیـایی از نظـر     ای جهـت  و مطلوب است. نتایج حاصل از تحلیل مقایسه 32/3های زوجی  مربوط به این مقایسه

هـای   ؛ جهـت اسـت  131/3با امتیـاز یکسـان    شمال غربهای غرب و  دهندة وضعیت بهتر جهت نشان« لیتولوژی»عامل 

و  31/3کمترین وزن نسبی را دارند. نـرخ ناسـازگاری ایـن محاسـبات نیـز       300/3و شرق نیز با کسب امتیاز  شرقشمال 

و بـیش از   109/3معادل  شمال غربو  شمال شرقهای  ، ضریب اهمیت جهت«ارتفاع»بخش است. از نظر عامل  یترضا

نیز کمتر است. نرخ ناسازگاری  391/3یاز یکسان با امت جنوب غربهای جنوب و  ، مطلوبیت ارتفاع جهتستها سایر گزینه

داشـتن از مراکـز    های جغرافیایی از نظر فاصـله  ای جهت و مطلوب است. ارزیابی مقایسه 32/3این بخش از محاسبات نیز 

های آتی  برای توسعه 109/3و جنوب با کسب وزن نسبی  جنوب شرقهای شرق،  دهد جهت اصلی سکونتگاهی نشان می

مطلوبیـت کمتـری دارنـد. نـرخ ناسـازگاری       319/3و  321/3و شـمال بـا امتیـاز     شـمال غـرب  های  و جهت ترند مناسب

 .است 30/3برای این معیار  شده محاسبه

محورهـای   151/3هـای جنـوب و جنـوب شـرق بـا وزن نسـبی        هـا، جهـت   از نظر معیار فاصله از رودخانه و آبراهـه 

. نـرخ  سـت ها تـر از سـایر جهـت    نامناسـب  301/3ه جهت غرب با امتیاز ک یدرحالتری برای توسعة شهری هستند؛  مناسب

گانـة   هـای هشـت   بخش است. اولویت جهت یترضاو  32/3ها از نظر این معیار معادل  ای گزینه ناسازگاری تحلیل مقایسه

بـا وزن   رقشمال شـ های شرق و  مشتر، به جهت طور بهجغرافیایی برای توسعة  شهری از نظر معیار کاربری اراضی نیز 

مطلوبیـت کمتـری دارنـد. نـرخ      301/3های جنوب و جنوب غرب با کسب امتیاز یکسان  تعلق دارد و جهت 112/3نسبی 

ای  ای قـرار دارد. نتـایج ارزیـابی مقایسـه     کـه در محـدودة پذیرفتـه    اسـت  31/3ناسازگاری مربوط به این قسمت معـادل  

با کسـب بـاالترین وزن نسـبی بـه      جنوب شرقدهد که جهت  نشان می« جهت شیب»های هشتگانه از نظر عامل  جهت

و جنوب با امتیـاز   305/3با امتیاز  جنوب غربهای  ها اولویت بیشتری دارد و جهت در مقایسه با سایر گزینه 150/3میزان 

ظر این معیـار  ها از ن ای گزینه شده برای ارزیابی مقایسه با کمترین مطلوبیت مواجه هستند. نرخ ناسازگاری محاسبه 351/3

 یجه مطلوب است.درنتو  32/3نیز 

 2/3های ژئومورفولوژیک کمتـر از   ای در تحلیل تمام عامل های مقایسه که ذکر شد، نرخ ناسازگاری ارزیابی طور همان

ظـر  های جغرافیایی هشتگانه از ن شوند. نمودارهای وزن نسبی جهت قلمداد می پذیرفتهها سازگار و  رو، مقایسه یناز ا؛ است

 نمایش داده شده است. 9های ژئومورفولوژیک مورد مطالعه در جدول  عامل
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 های ژئومورفولوژیک های جغرافیایی هشتگانه از نظر عامل . وزن نسبی جهت5جدول 

جهت 

 جغرافیایی
 ارتفاع لیتولوژی گسل شیب

فاصله از 

 ها سکونتگاه

فاصله از 

 رودخانه

کاربری 

 اراضی

جهت 

 شیب

 299/3 311/3 312/3 319/3 201/3 352/3 259/3 290/3 شمال

 299/3 112/3 230/3 390/3 109/3 300/3 112/3 392/3 شمال شرق

 311/3 112/3 219/3 109/3 201/3 300/3 120/3 112/3 شرق

 150/3 353/3 151/3 109/3 313/3 331/3 332/3 313/3 جنوب شرق

 351/3 301/3 151/3 109/3 391/3 219/3 332/3 390/3 جنوب

 305/3 301/3 312/3 231/3 391/3 219/3 332/3 390/3 جنوب غرب

 299/3 353/3 301/3 231/3 313/3 131/3 332/3 112/3 غرب

 299/3 292/3 312/3 321/3 109/3 131/3 332/3 112/3 شمال غرب

 منبع: نگارندگان

 

ختلف جغرافیایی، از تلفیق ضـریب اهمیـت   های م های ژئومورفولوژیک در جهت پس از مطالعه و تبیین وضعیت عامل

هـای هشـتگانه    ها و به عبارتی، امتیاز نهایی جهت ها از نظر هر معیار، وزن نهایی گزینه معیارها و وزن نسبی هریک از آن

تر برای توسعة آتی شهر دزفول بـر مبنـای    های مناسب های جغرافیایی برای پیشنهاد عرصه بندی جهت محاسبه، و اولویت

نشـان داده شـده    5ها در جدول  ینهگزامتیازات انجام شد. نتایج حاصل از تلفیق ضرایب اهمیت معیارها و وزن نسبی این 

 است.
 

 های ژئومورفولوژیک ی مختل  جغرافیایی از نظر عاملها جهت. امتیاز نهایی 5جدول 

 شمال غرب غرب جنوب غرب جنوب جنوب شرق شرق شمال شرق شمال جهت

 251/3 291/3 315/3 315/3 313/3 211/3 205/3 212/3 امتیاز

 منبع: نگارندگان

 

ی شرق، شمال غـرب  ها جهتشهر دزفول، توسعة ی مناسب ها جهتدر راستای تعیین  شده انجامهای  یلتحل براساس

کـه   کالبدی هستند. شایان ذکر اسـت توسعة اولویت محورهای  291/3و  251/3، 211/3ترتیب با کسب امتیاز  و غرب به

در فراینـد   پذیرفتهینکه حداکثر نرخ سازگاری امحاسبه شد و با توجه به  30/3نرخ ناسازگاری کلی فرایند ارزیابی نیز برابر 

 شوند. های زوجی سازگار تلقی می یسهمقاتمام  است 2/3مراتبی،  تحلیل سلسله

 

 گیری یجهنت

یجه نیاز فزاینده به فضـای زیسـتی   درنتان شهرنشینی و با توجه به تداوم روند افزایش جمعیت در شهرها و گسترش شتاب

یزی و مـدیریت شـهری اسـت. در    ر برنامهی آتی شهرها یکی از مسائل مهم ها توسعهجمعیت، تأمین مکان مناسب برای 



 555 دزفول( ة موردی: شهرمطالعی ژئومورفولوژیک )ها عاملة فیزیکی شهر با تأکید بر توسعتعیین محورهای مناسب برای 

هـای توسـعة    ی ژئومورفولوژیک در میزان مطلوبیت مکانی عرصهها عاملدلیل اهمیت فرایندها و نقش مؤثر  این راستا، به

های ژئومورفولوژیک را در اراضی بالفصل محدودة کالبـدی شـهر دزفـول بررسـی      هری، پژوهش حاضر، وضعیت مؤلفهش

، کاربری اراضـی و  ها آبراههو  ها رودخانهکرده که عبارت است از: شیب، جهت شیب، گسل، جنس زمین، ارتفاع، فاصله از 

تهیـه،   ها مؤلفهی هریک از این ها نقشهتم اطالعات جغرافیایی، فاصله از سایر مراکز اصلی سکونتگاهی. با استفاده از سیس

، جنـوب شـرق  ، شـرق،  شـمال شـرق  ی محتمل توسعه در قالب هشت جهت جغرافیایی )شمال، ها جهتو از سوی دیگر، 

کالبـدی مفـروض شـده اسـت سـنس سـاختاری       توسـعة  هـای   ینهگز عنوان به( شمال غرب، غرب و جنوب غربجنوب، 

های محتمل توسعه بـا اسـتفاده از فراینـد تحلیلـی      ینهگزها تنظیم، و  ینهگزشامل هدف، معیارها و  مسئله مراتبی از سلسله

 ی ژئومورفولوژیک مقایسه و ارزیابی شده است.ها مؤلفهمراتبی از نظر  سلسله

هـای   مـل باالترین ضریب اهمیت، و عا« گسل»و « شیب»در میان هشت عامل ژئومورفولوژیک مورد مطالعه، دو عامل 

گانـة جغرافیـایی از    های هشـت  ای جهت نیز کمترین اهمیت را دارند. نتایج تحلیل مقایسه« کاربری اراضی»و « جهت شیب»

در مقایسـه   شمال غربهای شرق، غرب و  ، جهت«شیب» عاملدهد که از نظر  های ژئومورفولوژیک نیز نشان می نظر عامل

ترند و از نظـر عامـل    و شرق مناسب شمال شرقهای  جهت« گسل»از نظر عامل های مطلوبیت بیشتری دارند؛  با سایر گزینه

نیز حاکی از مطلوبیت « ارتفاع»ها از نظر عامل  اولویت بیشتری دارند. مقایسة گزینه شمال غربهای غرب و  لیتولوژی، جهت

 براسـاس ری بـود کـه   . فاصله از مراکـز اصـلی سـکونتگاهی، مؤلفـة دیگـ     است شمال غربو  شمال شرقهای  بیشتر جهت

های مساعدتری برای توسعة شهری از نظر ایـن مؤلفـه    ، عرصهجنوب شرقهای شرق، جنوب و  ، جهتشده انجامهای  تحلیل

تـر تعیـین    محورهـای مناسـب   عنـوان  بههای شرق و شمال شرق  تشخیص داده شدند. از نظر معیار کاربری اراضی نیز جهت

دهد که محورهای جنـوب و   ها نشان می گانه از نظر معیار فاصله از رودخانه و آبراهههای هشت ای جهت شدند. ارزیابی مقایسه

شـهر بـا مطلوبیـت     جنـوب شـرق  ، اراضی واقع در «جهت شیب»یت، از نظر معیار درنهاجنوب شرق وضعیت بهتری دارند و 

 .هستندبیشتری مواجه 

هـای مـورد مطالعـه، ضـرایب      نظر هریک از عامل ها از شدن ضریب اهمیت معیارها و امتیاز نسبی گزینه پس از مشخص

هـای   مراتبی تلفیق، و امتیـاز هریـک از جهـت    ها در چهارچوب روش فرایند تحلیل سلسله اهمیت معیارها و وزن نسبی گزینه

، شـمال  205/3 شمال شـرق ، 291/3، غرب 251/3، شمال غرب 211/3جغرافیایی بدین شرح محاسبه شد: شرق  گانه هشت

هـای ژئومورفولوژیـک مـورد     ؛ بدین ترتیب از نظـر عامـل  315/3 جنوب غربو  315/3، جنوب 313/3 ب شرقجنو، 212/3

اولویت محورهای توسعة کالبـدی آتـی شـهر دزفـول      عنوان بهو غرب  شمال غربهای شرق،  مطالعه در این پژوهش، جهت

 شوند. پیشنهاد می
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