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تعیین محورهای مناسب برای توسعة فیزیکی شهر با تأکید بر عاملهای ژئومورفولوژیک
(مطالعة موردی :شهر دزفول)

رعنا شیخ بیگلو -استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری بخش جغرافیا ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز
سعید نگهبان - استادیار ژئومورفولوژی بخش جغرافیا ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز

پذیرش مقاله 2015/23/19 :تأیید مقاله2011/33/23 :

چکیده
در چند دهة اخیر ،بهدنبال گسترش روزافزون شهرگرایی و شهرنشینی ،همچنین تداوم افزایش جمعیت ،بسیاری از
شهرهای کشور با توسعة کالبدی چشمگیری مواجه شدند که این امر ،برنامهریزان و مدیران ش هری را ب ا مس ئلة
تعیین محورها و محدودههای مناسب برای توسعة فیزیکی آتی شهرها روبهرو ک رده اس ت .دزف ول از جمل ة ای ن
شهرهاست که در فاصلة سالهای  5937-5995با نرخ رشد سالیانة جمعیت  9/55درصد مواجه بوده و جمعیت آن
در سال  5937به  955هزار و  957نفر رسیده است .با توجه به پیشبینی افزایش جمعیت این شهر در ساله ای
آینده ،شناسایی اراضی مناسب برای توسعة کالبدی آن ضرورتی اجتنابناپذیر است .از آنجا که در تعیین مکانهای
مطلوب توسعة شهری ،مؤلفههای ژئومورفولوژیک همواره اهمیت زیادی داش ته ،در پ ژوهش حاض ر ب ه مطالع ه و
شناسایی محورهای مناسب توسعة شهر دزفول از نظر عاملهای ژئومورفولوژیک شامل شیب ،جهت شیب ،گس ل،
جنس زمین ،ارتفاع ،فاصله از رودخانهها و آبراههها ،کاربری اراض ی و فاص له از س ایر مراک ز اص لی س کونتگاهی
پرداخته شده است .با تهیة نقشههای مربوط به هریک از این مؤلفهها ب ا اس تفاده از  ،GISمحوره ا و جه ته ای
جغرافیایی محتمل توسعه با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHPمقایسه و ارزیابی شدند؛ به این ترتی ب
که ضریب اهمیت نسبی مؤلفههای ژئومورفولوژیک محاسبه و تعیین شد سپس جهتهای هش تگان ة جغرافی ایی
شامل شمال ،شمال ش رق ،ش رق ،جن وب ش رق ،جن وب ،جن وب غ رب ،غ رب و ش مال غ رب از نظ ر عوام ل
ژئومورفولوژیک مقایسه ،و درنهایت با تلفیق ضریب اهمی ت عام له ای ف وق و امتی ازات هری ک از جه ته ای
جغرافیایی ،امتیاز نهایی گزینهها محاسبه شد .براساس تحلیلها ،در میان عاملهای ژئومورفولوژیک م ورد مطالع ه،
دو عامل «شیب» و «گسل» باالترین ضریب اهمیت را دارند و جهتهای شرق ،شمال غرب و غ رب ب هترتی ب ب ا
کسب امتیاز  7/555 ،7/553و  7/553بهعنوان اولویت محورهای توسعة کالبدی تعیین و پیشنهاد شدند.

کلیدواژهها :توسعة فیزیکی شهر ،ژئومورفولوژی ،شهرنشینی ،شهر دزفول.
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مقدمه
شهرها زمینهای وسیع و گستردهای دارند که از ترکیب واحدهای مختلف توپوگرافی و ژئومورفولـوژی تشـکیل شـده اسـت.
همچنان که مکانیابی اولیة شهرها از واحدهای ژئومورفولوژیک (دشت ،جلگه ،کوه و )...و فرایندهای ژئومورفولوژیـک متـأثر
است ،قطعاً گسترش و توسعة شهرها نیز سبب برخورد آن ها بـا عناصـر و واحـدهای گونـاگون ژئومورفولـوژی خواهـد شـد.
بهعالوه ویژگیهای ژئومورفولوژیک یک مکان جغرافیایی نهتنها در پراکندگی یا تجمیع فعالیتهای انسانی مؤثر است ،بلکـه
عامل مهمی در شکل و سیمای فیزیکی ساختهای فضایی نیز بهشمار میرود؛ به همین دلیـل برنامـهریـزی بـرای توسـعة
سکونتگاههای روستایی و شهری بدون توجه به عوامل مورد نظر و شناخت قابلیتهای محـیط طبیعـی عمـالً موفقیـتآمیـز
نخواهد بود؛ زیرا این عناصر گاهی بهعنوان عوامل منفی و خطرسـاز ،توسـعة مکـان جغرافیـایی را مخـاطرهآمیـز و پرهزینـه
میکنند ،گاهی نیز ظرفیتهای مثبتی برای توسعه و گسترش شهرها ارائه میدهند؛ از اینرو ،برنامـهریـزان شـهری نخسـت
باید پدیدههای ژئومورفولوژی مؤثر بر شهر را مطالعه کنند سنس فرایندهای حاکم بر آنها را شناسـایی ،و درنهایـت نیـز بـه
برنامهریزی مناسب برای توسعة شهر در جهات مناسب اقدام کنند (سلیمانی شیری.)21 :2011 ،
شهرنشینی و رشد شهری شاخصههای اصلی رشد اقتصادی و توسعة کشورهاست .به موازات افزایش جمعیت ،شهرها نیز
رشد فیزیکی شتابانی را در چند دهة اخیر داشتهاند .فرایند شهرنشینی تغییرات چشمگیری را در چشمانداز و سط زمین ایجاد
کرده و آثار و پیامدهای منفی مختلفی را در محیط فیزیکی موجب شده است ،مواردی نظیر کاهش اراضی کشاورزی ،تخلیـة
آبهای سطحی و زیرزمینی و غیره ( .)Mohapatra et al., 2014کشورهای درحالتوسعه که تقریباً بیشتر آنها در منـاطق
استوایی واقع هستند ،در حال حاضر با شهرنشینی شتابانی مواجه شدهانـد .بسـیاری از ایـن شـهرها قـدمت زیـادی ندارنـد و
بهمنظور کارکردهایی مانند تجارت منطقهای یا مراکز اداری بنیان شدهاند .در فرایند توسعة این شهرها جای تردید است کـه
به شرایط مکانی توجه شود و درنتیجه بسیاری از این شهرها در مناطق مخـاطرهآمیـز یـا نـواحی حسـاس محیطـی تکـوین
یافتهاند .از آنجا که این شهرها بهتدریج توسعه مییابند ،گسترش آنها عمدتاً در اراضی نامساعد مانند دشـتهـای سـیالبی،
باتالقهای ساحلی ،اراضی با شیب تند یا تنههای شنی انجام میشود (.)Gupta and Ahmad, 1999: 133

فرایند شهرنشینی تأثیرات عمیقی بر محیط دارد و پیامدهای ویژهای برای میزان و ماهیت فرایندهای فیزیکی رقم زده اسـت
)(Steele et al., 2014؛ بهعنوان مثال ،تغییرات زیاد در الگوهای کاربری اراضی و تغییر محیط طبیعی ).(Wilby, 2003
از سوی دیگر ،ساختار جغرافیایی شهرها نیز به طور مـؤثری بـر نحـوة توزیـع جمعیـت در نـواحی شـهری و مخـاطرات
ژئومورفولوژیک تهدیدکنندة این شهرها تأثیر میگذارد ()Martín-Díaz et al., 2015a: 376
) .(Martín-Díaz et al., 2015a: 376برخـی پژوهشـگران معتقدنـد جغرافیـای سـکونتگاهی بـدون درنظرگـرفتن
ریختشناسی 2و هیدرولوژی منطقه ناقص است ()Anhert, 1996؛ بهطورکلی تأثیر پدیدههای ژئومورفولوژیک بر یک شـهر
را مـیتــوان در مکــانگزینــی و تکامــل شــهر ،گســترش فیزیکــی و تعیــین جهــات گســترش شــهر ،مورفولــوژی شــهر و
ساختوسازهای شهری طبقهبندی کرد (ستایشی نساز و همکاران.)1 :2010 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فعالیتها و اقدامات انسانی در محیط آثار منفی و آسیبهایی را به زمین وارد میکند و آسـیبپـذیری محـیط را افـزایش
میدهد )(Pikelj and Ju acˇic´ 2013؛ بهعنوان مثال ،توسعة شهرها موجب تغییراتی در لنـدفرمهـا شـده و فرسـایش را
تشدید کرده است ()Rivas et al., 2006؛ بدین ترتیب ،اکوسیستم و سالمت محیطی و درنهایت پایـداری تهدیـد مـیشـود
) .(Thornbush, 2015: 350بهمنظور توسعة پایدار شهری و جلوگیری از ایجاد سکونتگاههای بیضـابطه و کنتـرلنشـده،
درنظرگرفتن راهبردهای ساختاری و غیرساختاری ضروری است )(Fombe and Molombe, 2015: 169؛ بهعنوان مثـال،
بهمنظور پیشـگیری از آسـیبهـای ناشـی از خطـرات هیـدرولوژیکی و ژئومورفولوژیـک الزم اسـت مالحظـات مربـوط در
برنامهریزیها مدنظر قرار بگیرد (.)Fombe and Molombe, 2015: 169
ارزیابی مطلوبیت مکان توسعة شهری براساس عاملهای محیطی و ژئومورفولوژیک ،فرایندی است برای تعیـین میـزان
تناسب محدودهای از زمین برای ساختوسازهای شهری .در این فرایند ،ژئومورفولوژی ،زمینشناسی ،زمینشناسی مهندسـی،
خطرها و سایر عوامل زمینشناختی بررسی میشود ) .(Xua et al., 2011: 992نکتة مهم دیگر این است که اراضی هموار
پیرامون شهرها ممکن است زمینهای زراعتی باشند؛ در این خصوص الزم است با شناسایی ویژگیهای کمی و کیفـی ایـن
عوارض ،از مصرف زمینهای کشاورزی برای توسعة فضای شهری جلوگیری کرد (رهنمایی.)229 :2011 ،
این پژوهش سعی دارد ب ه بررسـی محورهـای مناسـب توسـعة شـهری بـرای شـهر دزفـول بـا توجـه بـه پارامترهـای
ژئومورفولوژیک منطقه بنردازد .شهر دزفول مانند بسیاری از شهرهای کشور در چند دهة گذشته ،بهطور پیوسـته بـا افـزایش
جمعیت و نرخ رشد مثبت مواجه بوده است .جمعیت این شهر از  51هزار و  212نفر در سال  2005بـه  119هـزار و  331نفـر در
سال  2015رسیده و به عبارتی طی این دورة  13ساله ،نرخ رشد ساالنة جمعیت آن بهطور متوسط  1/35درصد بوده است.
با توجه به تداوم افزایش جمعیت شهر دزفول و نیاز روزافزون جمعیت به عرصههـای مناسـب بـرای زیسـت و فعالیـت و
درنتیجه ،ناگزیربودن توسعة فیزیکی-کالبدی شهر ،شناسایی محدودههای مناسب برای توسعههای آتی اهمیـت زیـادی دارد.
در فرایند تعیین جهتهای مناسب برای توسعة شهری ،مطالعة عوامل ژئومورفولوژیک بسیار مهم است .با توجـه بـه اهمیـت
موضوع ،پژوهش حاضر به بررسی وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک در محدودههای پیرامونی شهر دزفـول پرداختـه و جهـات
مناسب برای توسعههای آتی این شهر را از نظر عاملهای ژئومورفولوژیک تعیین کرده است.

پیشینة پژوهش
با توجه به اهمیت مطالعات ژئومورفولوژیک در برنامهریزی و توسعة شهری ،در دهههـای اخیـر در داخـل و خـارج از کشـور
پژوهشهای مختلفی در راستای تأثیرات عوامل ژئومورفولوژیک بر ویژگیهای مختلف شهرها انجام شده است که در ادامـه
به معرفی تعدادی از آنها پرداخته میشود:
سلیمانی شیری ( )2011فرصتها و محدودیتهای ژئومورفولوژیک را در انتخـاب محورهـای توسـعة شـهری در شـهر
داراب بررسی و مؤلفههای ژئومورفولوژیک شامل شیب ،خطر سیلگیری ،فرسایش آنتروپیک ،توپوگرافی ،مسـیل و رودخانـه،
پایداری رسوبات ،سط آب زیرزمینی ،گسل ،جنس سن

بستر ،فرونشست ،دانهبندی خا ،و ریزش را مطالعه کـرده اسـت.

نتیجة پژوهش نشان میدهد شهر داراب برای توسعة آتی در تمام جهات با محدودیت ژئومورفولوژیک مواجـه اسـت ،امـا بـا
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توجه به اجتنابناپذیربودن توسعة آن ،در حال حاضر بهطور نسبی مناسبترین جهت برای توسعه ،زمینهـای واقـع در شـرق
این شهر است.
ستایشینساز و همکاران ( )2010تنگناهای ژئومورفولوژیک و تأثیر آن بر توسعة فیزیکی شهر گیوی را با استفاده از GIS

و روش  AHPبررسی کردهاند .معیارهای مطالعهشده در این بررسی عبارتانـد از شـیب ،گسـل ،هینسـومتری ،هیـدرولوژی،
لیتولوژی ،کاربری اراضی و جهت شیب .نتایج مطالعه نشان میدهد از میان این هفت عامل ،عاملهای شیب و جهـت شـیب
بهترتیب ،بیشترین و کمترین تأثیر را در توسعة فیزیکی شهر دارند؛ ضمن آنکه برای توسعة فیزیکی شهر ،جهتهای شـمال
غرب و غرب مکانهای کامالً مناسب و شرق شهر کامالً نامناسب هستند.
ملکی و عزیزی ( )2010پس از بررسی تنگناهای طبیعی (ژئومورفولوژی) شهر پاوه ،مکانهای مناسـب را بـرای توسـعة
فیزیکی آن تعیین کردهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد در برخی مناطق شـهر ،توسـعة فیزیکـی در گذشـته بـا عـوارض
ژئومورفولوژی و توپوگرافی متناسب نبوده است.
شایان و همکاران ( )2019تأثیرات لندفرمهای ژئومورفولوژیک را در جهـات جغرافیـایی گسـترش فیزیکـی شـهر داراب
بررسی کرده و دریافتهاند که اگرچه زیربنای شهر و منطقة داراب را مخروطافکنهها تشکیل میدهند ،این لنـدفرمهـا از نظـر
مساحت ،شیب ،اندازة دانة رسوبی تشکیلدهندة آنها ،مورفولوژی سطحی و توانمندیهـای کشـاورزی بـا یکـدیگر متفـاوت
هستند.
نی  )2115( 2ضمن بررسی موضوع کاهش آسیبپذیری ناشی از خطرات طبیعی ،بر مباحثی نظیـر برنامـهریـزی بـرای
آمادگی مواجهه با حوادث و آسیبهای طبیعی در سط محلی و اقدامات مؤثر برای کاهش خطرها تأکید کرده است.
گوپتا 1و احمد )2111( 0مشکالت مکانی ،اطالعات و دادههای ژئومورفولوژیک مورد نیـاز را بـرای انجـام اقـدامات ویـژه
بهمنظور بهبود محیط و سط مدیریتی الزم برای حفاظت و ساماندهی شهری در شهرهای مواجه با مسائل ژئومورفولوژیـک
بررسی کردهاند .در این مطالعه ،مواجهه با عوامل ژئومورفولوژیک از طریق اقدامات مهندسـی و برنامـهریـزی شـهری بـرای
مدیریت شرایط ،الزم برشمرده شده است.
عادلی 9و خورشیددوست )1322( 5به تبیین کاربرد ژئومورفولوژی در برنامهریزی شهری پرداخته و بهویژه بر نقـش آن در
مکانیابی کاربریهای مختلف شهری ،ریختشناسی شهری ،مکانیابی صنعتی و غیره تأکید کردهاند .در این پژوهش محل
جدیدی برای دفن زباله در شهر بناب با توجه به برخی عوامل ژئومورفولوژی مانند سن  ،خا ،،شیب ،گسل ،اراضی سسـت
و عوامل اکولوژیکی ،اجتماعی -اقتصادی ،هیدرولوژی و اقلیم با استفاده از  GISمکانگزینی شده است.
زوا 1و همکاران ( )1322بهمنظور ارزیابی مطلوبیت عرصة سـاختوسـازها و توسـعة شـهری در هـانگجو ،3بـا اسـتفاده از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nigg
2. Gupta
3. Ahmad
4. Adeli
5. Khorshiddoust
6. Xua
7. Hangzhou
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سیستم اطالعات جغرافیایی ) ،(GISتحلیل شبکه و تحلیل فضایی ،به بررسی  1مؤلفة ژئو -محیطی در قالـب چهـار عامـل
کلی پرداختهاند .نتایج این پژوهش اراضی شهری را به چهار گروه زمینهای مناسب برای احداث ساختمانهای بلندمرتبـه و
بسیار بلندمرتبه ،ساختمانهای چندطبقه ،ساختمانهای کمارتفاع و اراضی نامناسب برای احداث بنا دستهبندی کرده است.
پارتا 2و پراساد )1321( 1اثرات ژئومورفیک را بر توسعة شهری یک شهر کوچک در هندوستان مرکزی بررسی کـردهانـد.
در این پژوهش با استفاده از دادههای گردآوریشده از تصاویر دورهای ماهوارهای لندسـتLISS-IV Mx ،IRS LISS-III ،

و  ،QuickBirdتوسعة فیزیکی شهری با توجه به ویژگیهای ژئومورفولوژیک ،شیب ،لیتولوژی و سازندهای زمینشناسـی از
سال  2131تا  1322مطالعه شده است.
موهاپاترا ) 1329( 0در پژوهشی متقابـل ،پیامـدهای توسـعة شـهری را بـر ژئومورفولـوژی در شـهر تـاریخی گوالیـور در
هندوستان بررسی ،و بدین منظور از دادههای مستخرج از تصاویر لندست طی چهار دهه استفاده کردهاند .نتایج ایـن پـژوهش
نشان میدهد نواحی ساختهشدة شهری در فاصلة سالهای  2131تا  2113تا  1/91کیلومترمربع و طی سـالهـای  2113تـا
 1331به میزان  21/11کیلومترمربع وسعت یافته و درنهایت ،در سالهای  1331تا  1320بـه  10/21بـال شـده اسـت .ایـن
ساختوسازها و فعالیتهای عمرانی بر عوامل ژئومورفولوژیک مانند تنهها ،دشتها و جلگهها تأثیر گذاشـته اسـت .فومـب 9و
مولومب )1325( 5به بررسی مسائل سکونتگاههای در معرض آسیبهـای هیـدروژئومورفولوژیک در شـهر لـیم 1در کـامرون
پرداختهاند .برخی از عوامل مطالعهشده در این پژوهش عبارتاند :از تنوع بارشها ،باالآمدن سـط آب دریـا ،مکـانهـای در
معرض خطر و آسیبپذیر.
مارتیندیز 3و همکاران ( )1325مخاطرات هیدرولوژیک و ژئومورفولوژیک را کـه تعـداد چشـمگیری از شـهرها و نـواحی
پیراشهری سارایوو در معرض آنها هستند بررسی کردند؛ همچنین به تبیین محـدودیتهـای ژئومورفولوژیـک و مخـاطرات
فزایندة ناشی از ساختوسازهای جدید پرداختند.
ناپیرالسکی 1،کارواالس 1و همکاران ( )1321یکی از پیامدهای توسعه و شهرنشینی شتابان را از بـین رفـتن رودهـا ذکـر
کردهاند؛ از اینرو ،نقشة نواحی شهری بدون رودخانه را در  22کالنمنطقة واقع در ایاالتمتحـده تهیـه کـردهانـد .بـا تلفیـق
دادههای مربوط به آمار نواحی شهری ایاالتمتحده و پوشش سطحی نفوذناپذیر برگرفتـه از دادههـای ملـی پوشـش زمـین،
همچنین دادههای هیدرولوژی مربوط به خطوط جریانها ،به شناسایی و تحلیل بیابانهای شهری پرداختهاند .در ایـن راسـتا،
به شناخت آن دسته از حوضههای آبریز که جریان رودها در آنها مدفون شده و از بین رفته نیـز مبـادرت کـردهانـد .در ایـن
پژوهش ،رشد اقتصادی سریع و کوتاهمدت عاملی برای نادیده گرفتهشدن و قربانیشدن پایداری محیطی برشمرده شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pareta
2. Prasad
3. Mohapatra
4. Fombe
5. Molombe
6. Limbe
7. Martín-Díaz
8. Napieralski
9. Carvalhaes
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سانتوس 2و همکاران ( )1323نقشة تنوع زمین ساختی شهر آرماکائو داس بازیوس 1واقع در ایالت ریودوژانیروی برزیـل را
با هدف نمایش توزیع عناصر متنوع زمین ساختی شامل زمینشناسی ،زمین ریختشناسی ،خـا،هـا و هیـدرولوژی را تهیـه
کردهاند؛ همچنین با استفاده از تفسیر عکسهای هوایی ،نقشة رشد شهری آرماکـائو داس بـازیوس را در فاصـلة سـالهـای
 2131تا  1331تهیه و درنهایت با تلفیق دو نقشة مذکور ،تأثیر توسعة شهری را بر تنوع زمینساخت منطقه تحلیل کـردهانـد.
نتایج این مطالعه نشان داده است محیط فیزیکی و تنوع زیستی با تهدید جدی مواجه است.
مارتیندیز و همکاران ( )1321به بررسی خطرات بـالقوة ژئومورفولوژیـک شـهر سـارایوو پایتخـت بوسـنی و هرزگـوین
پرداختهاند .با توجه به اینکه شهرنشینی در دامنههای سارایوو پس از جن

بوسنی ( )2115-2111در نواحی دارای شیب تنـد

از سر گرفته شده بود ،محققان مذکور مخـاطرات ژئومورفولوژیـک بـالقوه را در اراضـی شـیبدار شـهری مطالعـه ،و میـزان
آسیبپذیری ساختوسازهای شهری را بررسی کردهاند.
همانطور که اشاره شد ،بررسی ویژگیهای ژئومورفولوژی شهری در کشـورهای مختلـف دنیـا مـورد بحـث اسـت و در
سالیان متمادی برنامهریزان و ژئومورفولوژیستها این مقوله را بررسی و دنبال کردهاند .مبحث مشتر ،تمـام ایـن پارامترهـا
اهمیت زیاد مسئلة شیب و کوهستانها در برنامهریزی شـهری در کشـورهای مختلـف دنیاسـت هرچنـد دیگـر پارامترهـای
ژئومورفولوژیک نیز اهمیت زیادی دارند.

مواد و روشها
در پژوهش حاضر بهمنظور تعیین محورها و جهتهای مناسب توسعة شهر دزفول ،به بررسی وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک
در محدودة بالفصل این شهر پرداخته شده است .برای این کار از روشهای میدانی ،کتابخانهای ،نـرمافـزاری و مـدلسـازی
استفاده شد که ابتدا مهمترین پارامترهای ژئومورفولوژیک تأثیرگذار بر شهر از طریق منابع علمی و مصـاحبه بـا متخصصـان
مربوط شناسایی ،سنس اطالعات مورد نیاز از قبیل ویژگیهای توپوگرافی (شیب ،جهت و ارتفاع) ،زمینشناسی ،هیدرولوژیک
و ...از طریق مراجعه به دستگاهها و سازمانهای مربوط جمعآوری شد .بهمنظور شناسایی پتانسیلها و محدودیتهای توسـعة
شهری از دیدگاه ژئومورفولوژیک ،هشت پارامتر شامل میزان شیب ،جهـت شـیب ،گسـل ،جـنس زمـین ،ارتفـاع ،فاصـله از
رودخانهها و آبراههها ،کاربری اراضی و فاصله از سایر مراکز اصلی سکونتگاهی درنظر گرفتـه شـد .در ابتـدا پـس از مطالعـة
وضعیت هریک از این پارامترها در سط شهرستان و شهر دزفول ،نقشههای مربوط با استفاده از  GISتهیه ،سنس وضـعیت
اراضی بالفصل شهر در هشت جهت جغرافیایی (شمال ،شمال شرق ،شرق ،جنوب شرق ،جنوب ،جنوب غرب ،غرب و شمال
غرب) از نظر هریک از عوامل ژئومورفولوژیک مذکور تحلیل مقایسهای شد .برای تحلیلهای مقایسهای نیـز از روش AHP

و نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شد .جهـت وزندهـی پارامترهـای منتخـب ،از نظـرات متخصصـان ژئومورفولـوژی و
برنامهریزی شهری استفاده شد که با ارائة جدولهایی از پارامترهای انتخابشده به ایـن متخصصـان ،از آنهـا خواسـته شـد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Santos
2. Armaçao dos Búzios
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اهمیت و وزن هریک از پارامترها را در راستای موضوع مورد پژوهش مشخص کننـد .درنهایـت ،مطلـوبتـرین جهـتهـای
توسعة شهری از نظر عوامل ژئومورفولوژیک تعیین شد.

روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP
روش  AHPچارچوب مناسبی را برای ارائة ترجیحات و تعیین اولویتها در هر سـطحی از سلسـلهمراتـب تصـمیمگیـری بـا
استفاده از مقایسات زوجی فراهم میکند .بهمنظور انجام مقایسة زوجی ،از روش مقایسة  1کمیتی ساعتی 2به شرح جـدول 2
استفاده شده است.
جدول  .5مقادیر عددی ترجیحات در مقایسة زوجی در روش AHP

ترجیحات

مقدار عددی

کامالً مرج یا کامالً مطلوبتر

1

ترجی یا مطلوبیت خیلی قوی

3

ترجی یا مطلوبیت قوی

5

کمی مرج یا کمی مطلوبتر

0

ترجی یا مطلوبیت یکسان

2

ترجیحات بین فواصل فوق

 9 ،1 ،1و 1

منبع :قدسیپور29 :2019 ،

مقایسههای زوجی ارائهشده برای تعداد  mشاخص ،در یک ماتریس  m × mبهصورت زیر نمایش داده میشود.
... a1m 
... a2 m 
... ... 

... amm 

a12
a22
...
am 2

 a11
a
  21
 ...

am1

A  (aij ) mm

اگر در مقایسههای زوجی شاخصها قاعدة  a ij  a ik a kjرعایت شود ،قضاوتها سازگار خواهند بود .با توجه به اینکه
در برخی موارد تصمیمگیرنده نمیتواند سازگاری در همة قضاوتها را کنترل کند ،الزم است میـزان ناسـازگاری از مقـدار
 3/2بیشتر نشود .گفتنی است نرخ ناسازگاری ( )I.Rاز طریق رابطة ذیل محاسبه میشود.

max  n /n  1
R.I .I .

در این رابطهmax ،

I .R. 

حداکثر مقدار ویژه n ،تعداد شاخصها ،و  R.I.I.شـاخص تصـادفیبـودن اسـت(Wang et al., .

) .2008: 514-515پس از تعیین وزن معیارها ،امتیاز گزینهها محاسبه میشود ،اما ابتدا گزینههـای مـورد مطالعــه ،از نظـر
هریک از معیارها بهطور جداگانه مقایسـه شـده و وزن هرکدام نسبت به این معیارها مشخص میشود سنس وزن معیارها بـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Saaty
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هدف تعیین و با ترکیب آنها وزن نهایی گزینهها محاسبه میشود (قدسیپور )20 :2019 ،و در آخـرین مرحلـه ،وزن نهـایی
هر گزینه از مجموع حاصلضرب اهمیت معیارها در وزن گزینهها بهدست میآید (همان.)51 ،

منطقة مورد مطالعه
محدودة مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،شهر دزفول و اراضی پیرامونی بالفصل آن است .دزفول ،مرکز شهرستان دزفول
با ارتفاع  290متری از سط دریا ،با طول جغرافیایی  91درجة شرقی و عرض جغرافیایی  01درجة شمالی در دامنـههـای
زاگرس مرکزی یکی از مناطق بسیار حاصلخیز و متنوع ایران است .ایـن شهرسـتان از نظـر وسـعت و جمعیـت ،دومـین
شهرستان بعد از اهواز در استان خوزستان است (مرکز آمـار ایـران )2012 ،رونـد تحـوالت جمعیتـی شـهر دزفـول طـی
سالهای  2005تا  2015در جدول  1نشان داده شده و همانطور که مالحظه میشود جمعیـت شـهر از  51هـزار و 212
نفر در سال  2005به  119هزار و  331نفر در سال  2015رسیده که متوسط نرخ رشد سـالیانة آن در ایـن دورة  13سـاله
 1/35درصد بوده است.
جدول  .9جمعیت شهر دزفول طی سالهای 5937-5995

سال

2005

2095

2055

2015

2033

2035

2015

2013

2015

جمعیت (نفر)

51212

19911

212152

252913

212031

131101

105121

191013

119331

منبع :مرکز آمار ایران2011 ،

نام دزفول مرکب از دو کلمة دز (دژ) به معنای قلعه و کوشک ،و پهل به معنای پل است و بهدلیل قلعـهای کـه در کنـارة
شرق رودخانة آبدیز و در جوار پل قرار دارد ،این نام به آن محل اطالق میشـود .ایـن شـهر در عهـد ساسـانیان بـر سـر راه
جندیشاپور و شوش و بر کنار رودخانة آبدیز قرار داشت ،دروازة سوقالجیشی که شاید بهمنظور حراست از راه ارتباطی شـهر،
کنار رودخانة دز و بر روی تنهای به ارتفاع  123متر بنا شده بود .گفتنی است دزفول کنونی (شکل  ،)2میراث سـوقالجیشـی
بودن خود را کماکان حفظ کرده و با تأسیس پایگاه وحدتی ،مسئلة ژئوپلیتیک منطقه شکل حادتری به خود گرفتـه و درواقـع
حراست از منابع غنی نفت و گاز و سرمایة مادی و معنوی منطقه عمالً به این شهر سنرده شده است (مهندسان مشاور ایـران
آمایش.)2013 ،
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شکل  .5موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه

شهر دزفول از نظر بافت ،شهری با دو بافت فیزیکی مشخص است؛ یکی بافـت قـدیمی و کهـن کـه از نظـر فرهنگـی،
معماری و تاریخی ارزشمند است و دیگری بافت جدید نوساز با خیابانهای هندسی .شهر دزفول در مقایسـه بـا هسـتة اولیـه
(بافت قدیم) بیشتر از جنوب ،شرق و شمال و کمتر از سمت غرب توسعه یافته است که وجود رودخانـة دز بـهعنـوان عـاملی
طبیعی ،علت گسترشنیافتن آن از سمت غرب بوده است .جهات توسعه و گسـترش شـهر دزفـول را مـیتـوان در سـه دورة
مشخص بررسی کرد:
 .2هستة اولیه و توسعة شهر تا قبل از سال  :2023در این دوران ،جمعیت شهر دزفول حدود  53هـزار نفـر ،و گسـترش
آن ،به محالت قدیمی محدود بود .از ویژگیهای این قسمت از شهر بافت فیزیکی آن است که کامالً بـا شـرایط آبوهـوای
منطقه هماهنگی دارد .سرپوشیدهبودن کوچهها در برخی نقاط ،مصونیت از گرما و آفتاب را فراهم میکند.
 .1توسعة شهر بین سالهای  2023تا  :2095در این دوره با افزایش جمعیت که به حدود  13هـزار نفـر رسـید ،افـزایش
تعداد خانوارها و بهتبع آن احتیاج به واحدهای مسکونی بیشتر ،در گسترش شهر تأثیر عمدهای داشت و در این در سـالهـای
مذکور ،شهر بیشتر در جهتهای جنوب ،شرق و شمال و کمتر در غرب توسعه یافته است.
 .0توسعة شهر از سال  2095تا  :2011در این دوران جمعیت شهر دزفول حدود دو برابر شده و احـداث پـل دیگـری بـر
روی رودخانة دز ،ارتباط آسانتری بین دو بخش غربی و شرقی رودخانه ایجاد کرده اسـت .گسـترش شـهر در تمـام جهـات
بهویژه در جهت غرب صورت گرفته و محالت مسکونی ،سازمان آب و برق و آموزشوپرورش در قسمت غرب در آن سـوی
رودخانه ساخته شدهاند .در حال حاضر ،بخش اداری شهر در این قسمت جای دارد .در داخل بافت قدیم ،توسعههایی صـورت
گرفت و حاشیهنشینی بهخصوص در بخشهای شرقی بهدلیل مهاجرت روستاییان و عشایر و اسـکان آنهـا در مسـیر جـادة
دزفول -شوشتر بیشتر بهچشم میخورد .با توسعة شهر ،این مناطق به بافت شهری متصل شـدند (صـفاییپـور-59 :2033 ،
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 .)51در سالهای بعد نیز با استمرار افزایش جمعیت ،محدودة کالبدی شهر گسترش یافت .توسعة فیزیکـی شـهر دزفـول در
دورههای مختلف در شکل  1نمایش داده شده است.
در شکل  0موقعیت شهر دزفول و اراضی پیرامونی آن مشاهده میشود.

شکل  .9محدودة کالبدی توسعة شهر دزفول در دورههای مختل
منبع :نگارندگان (اقتباس از :صفاییپور ،مهندسان مشاور ایران آمایش و شهرداری دزفول)

شکل  .9تصویر ماهوارهای شهر دزفول و کاربری کنونی مجاور آن (منبع)Google Earth :
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شهرستان دزفول از نظر ژئومورفولوژی از دو وجه متمـایز طبیعـی تشـکیل شـده اسـت :ناحیـة شـمال و شـرق ایـن
شهرستان که ارتفاعات سلسله جبال زاگرس آن را پوشانده و حاشیة غربی شهرستان که اراضی مسط و جلگهای تشکیل
داده است.
در محدودة مورد مطالعه تنهماهورهای مرتفع کنگلومرای سازند بختیاری وجود دارد و مابقی منطقه از رسوبات جوان و
آلوویومهای رودخانهای پوشیده است که با رودخانة دز در مسیر عبور بـهجـا گذاشـته شـده اسـت ،ایـن رسـوبات از نظـر
لیتولوژی عمدتاً از رس ،سیلت ،ماسه و ذرات شن و گراول تشکیل شده که بهصورت تنهماهور و مخـروطافکنـه و تـراس
رودخانهای خود را ظاهر کرده است؛ بهطورکلی میتوان گفت شهرستان دزفول بر روی یک باالآمدگی قرار دارد که سبب
شده از نظر مورفولوژی به دو صورت نیز دیده شود :ناحیة شمالی باالآمدگی بهعلت پدیدة فوق ارتفـاع نسـبتاً بلنـدتری در
مقایسه با اطراف خود پیدا کرده است؛ بنابراین ،رودخانة دز در این ناحیه حالت و شکل مئاندری به خود گرفتـه اسـت؛ در
صورتی که ناحیة جنوبی بهدلیل فوقالذکر به شکل دشت و جلگه درآمده و رودخانة دز در این ناحیه حالت شـریانی پیـدا
کرده است؛ بهطوری که در مواقع سیالبی رودخانه در اطراف پخش شده و رسوبات دانه درشتتر را در وسعت بیشتری بـر
جای میگذارد.
بهطورکلی ،منطقة دزفول حاصل هوازدگی حمل و تهنشست رسـوبات دامنـة جنـوبی زاگـرس اسـت کـه بـهصـورت
آبرفتهای قطور از رسوبات دانهدرشت همراه با فرمینه دانهریز نمود پیدا میکند .این رسوبات را با توجه به نبـود سـیمان
چسبنده نمیتوان بهصورت بلو ،جدا و ثابت نگهداری کرد ،اما همین نوع رسوبات در بدنة تشکیالت توانایی باالیی برای
تحمل فشارهای عمودی را دارد که نتیجة پذیرش فشار از سوی دانههـای محکـم چرتـی و تـا حـدودی کربناتـه اسـت
(مهندسان مشاور طرح افرا .) 2015 ،وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک در شهرستان و شهر دزفـول در شـکل  9نشـان داده
شده است.

ارتفاع
شکل  .5وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک در شهرستان دزفول
منبع :نگارندگان
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گسل و سازندهای زمینشناسی

شیب
ادامه شکل  .5وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک در شهرستان دزفول
منبع :نگارندگان
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جهت شیب

نقشة لرزة زمینساخت
ادامه شکل  .5وضعیت عوامل ژئومورفولوژیک در شهرستان دزفول
منبع :نگارندگان

بحث و یافتهها
بهمنظور تعیین جهتهای مناسب برای توسعة فیزیکی شهر دزفول از نظر عاملهـای ژئومورفولوژیـک ،وضـعیت هشـت مؤلفـة
انتخابی شامل میزان و جهت شیب ،گسل ،جنس زمین ،ارتفاع ،فاصله از رودخانهها و آبراههها ،کاربری اراضی و فاصـله از سـایر
مراکز اصلی سکونتگاهی در محدودة بالفصل شهر بررسی ،و نقشههای مربوطه با اسـتفاده از  GISتهیـه شـد .در مرحلـة بعـد،
ساختار سلسلهمراتبی ارزیابی مقایسهای معیارها و گزینهها ترسیم (شکل  )5و ضریب اهمیت نسبی مؤلفههای مذکور بـا اسـتفاده
از روش تحلیل سلسلهمراتبی محاسبه و تعیین شد ،سنس جهتهای هشتگانة جغرافیایی (شمال ،شـمال شـرق ،شـرق ،جنـوب
شرق ،جنوب ،جنوب غرب ،غرب و شمال غرب) از نظر عوامل ژئومورفولوژیک مقایسه ،و درنهایت ،با تلفیق امتیـازات هریـک از
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جهتهای فوق و ضریب اهمیت عاملهای ژئومورفولوژیک ،امتیاز نهایی گزینههای ارزیابیشده محاسبه شد.

شکل  .5ساختار سلسلهمراتبی تعیین جهتهای مناسب توسعة کالبدی شهر دزفول
منبع :نگارندگان

در میان هشت مؤلفة مورد بررسی« ،شیب»« ،گسل» و «لیتولوژی» بـهترتیـب بـا کسـب وزنهـای نسـبی ،3/021
 3/021و  3/221بیشترین ضریب اهمیت را دارد ،کمترین ضریب اهمیت نیز به عاملهای «جهت شیب» با امتیاز 3/319
و «کاربری اراضی» با امتیاز  3/300تعلق دارد .نرخ ناسازگاری محاسبهشده برابر  3/30و پذیرفته اسـت .ضـریب اهمیـت
محاسبهشده برای هریک از عاملهای ژئومورفولوژیک مورد مطالعه در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .9ضریب اهمیت عاملهای ژئومورفولوژیک مورد مطالعه در روش AHP

عوامل
ژئومورفولوژیک
ضریب اهمیت

شیب

گسل

لیتولوژی

ارتفاع

3/021

3/021

3/221

3/331

فاصله از

فاصله از

کاربری

جهت

سکونتگاهها

رودخانه

اراضی

شیب

3/331

3/391

3/300

3/319

منبع :نگارندگان

پس از محاسبه و تعیین ضریب اهمیت عاملهای ژئومورفولوژیک ،وضعیت جهتهای مختلف جغرافیایی در محـدودة
بالفصل شهر دزفول از نظر هریک از این عامل ها در دو مرحله بررسی شد .در مرحلة نخست ،نقشة مربـوط بـه وضـعیت
هریک از عاملها با استفاده از  GISتهیه ،و در مرحلة بعد ،جهتهای هشتگانة جغرافیایی از نظر هر مؤلفه با اسـتفاده از
روش  AHPتحلیل مقایسهای شد .از نظر عامل «شیب» ،جهتهای شرق ،غرب و شمال غرب با اکتسـاب وزن ،3/112
مناسبترین جهتها برای توسعة آتی شهر مشخص شدند ،اما جهتهای شمال شرق ،جنوب و جنوب غرب نیز بهترتیـب
با وزن نسبی  3/390 ،3/392و  3/390در مقایسه با سایر جهتها مطلوبیت کمتری داشتند؛ بهطوریکه نـرخ ناسـازگاری
این محاسبات برابر  3/31و در محدودة پذیرفته است.
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از نظر فاصله داشتن از گسل جهتهای شمال شرق ،شـرق و شـمال بـهترتیـب بـا امتیـاز  3/120 ،3/112و 3/259
مطلوبیت بیشتری دارند و سایر جهتها با وزن نسبی یکسان  3/332در شـرایط نامسـاعدتری هسـتند ،نـرخ ناسـازگاری
مربوط به این مقایسههای زوجی  3/32و مطلوب است .نتایج حاصل از تحلیل مقایسهای جهـتهـای جغرافیـایی از نظـر
عامل «لیتولوژی» نشاندهندة وضعیت بهتر جهتهای غرب و شمال غرب با امتیـاز یکسـان  3/131اسـت؛ جهـتهـای
شمال شرق و شرق نیز با کسب امتیاز  3/300کمترین وزن نسبی را دارند .نـرخ ناسـازگاری ایـن محاسـبات نیـز  3/31و
رضایتبخش است .از نظر عامل «ارتفاع» ،ضریب اهمیت جهتهای شمال شرق و شمال غرب معادل  3/109و بـیش از
سایر گزینههاست ،مطلوبیت ارتفاع جهتهای جنوب و جنوب غرب با امتیاز یکسان  3/391نیز کمتر است .نرخ ناسازگاری
این بخش از محاسبات نیز  3/32و مطلوب است .ارزیابی مقایسهای جهتهای جغرافیایی از نظر فاصـلهداشـتن از مراکـز
اصلی سکونتگاهی نشان میدهد جهتهای شرق ،جنوب شرق و جنوب با کسب وزن نسبی  3/109برای توسعههای آتی
مناسبترند و جهتهای شـمال غـرب و شـمال بـا امتیـاز  3/321و  3/319مطلوبیـت کمتـری دارنـد .نـرخ ناسـازگاری
محاسبهشده برای این معیار  3/30است.
از نظر معیار فاصله از رودخانه و آبراهـههـا ،جهـت هـای جنـوب و جنـوب شـرق بـا وزن نسـبی  3/151محورهـای
مناسبتری برای توسعة شهری هستند؛ درحالیکه جهت غرب با امتیاز  3/301نامناسـبتـر از سـایر جهـتهاسـت .نـرخ
ناسازگاری تحلیل مقایسهای گزینهها از نظر این معیار معادل  3/32و رضایتبخش است .اولویت جهتهـای هشـتگانـة
جغرافیایی برای توسعة شهری از نظر معیار کاربری اراضی نیز بهطور مشتر ،به جهتهای شرق و شمال شـرق بـا وزن
نسبی  3/112تعلق دارد و جهتهای جنوب و جنوب غرب با کسب امتیاز یکسان  3/301مطلوبیـت کمتـری دارنـد .نـرخ
ناسازگاری مربوط به این قسمت معـادل  3/31اسـت کـه در محـدودة پذیرفتـهای قـرار دارد .نتـایج ارزیـابی مقایسـهای
جهتهای هشتگانه از نظر عامل «جهت شیب» نشان میدهد که جهت جنوب شرق با کسـب بـاالترین وزن نسـبی بـه
میزان  3/150در مقایسه با سایر گزینهها اولویت بیشتری دارد و جهتهای جنوب غرب با امتیاز  3/305و جنوب با امتیـاز
 3/351با کمترین مطلوبیت مواجه هستند .نرخ ناسازگاری محاسبهشده برای ارزیابی مقایسهای گزینهها از نظر این معیـار
نیز  3/32و درنتیجه مطلوب است.
همانطور که ذکر شد ،نرخ ناسازگاری ارزیابیهای مقایسهای در تحلیل تمام عاملهای ژئومورفولوژیک کمتـر از 3/2
است؛ از اینرو ،مقایسهها سازگار و پذیرفته قلمداد میشوند .نمودارهای وزن نسبی جهتهای جغرافیایی هشتگانه از نظـر
عاملهای ژئومورفولوژیک مورد مطالعه در جدول  9نمایش داده شده است.
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جدول  .5وزن نسبی جهتهای جغرافیایی هشتگانه از نظر عاملهای ژئومورفولوژیک

جهت

فاصله از

فاصله از

کاربری

جهت

سکونتگاهها

رودخانه

اراضی

شیب

3/312

3/311

3/299

3/112

3/299
3/311

شیب

گسل

لیتولوژی

ارتفاع

شمال

3/290

3/259

3/352

3/201

3/319

شمال شرق

3/392

3/112

3/300

3/109

3/390

3/230

شرق

3/112

3/120

3/300

3/201

3/109

3/219

3/112

جنوب شرق

3/313

3/332

3/331

3/313

3/109

3/151

3/353

3/150

جنوب

3/390

3/332

3/219

3/391

3/109

3/151

3/301

3/351

جنوب غرب

3/390

3/332

3/219

3/391

3/231

3/312

3/301

3/305

غرب

3/112

3/332

3/131

3/313

3/231

3/301

3/353

3/299

شمال غرب

3/112

3/332

3/131

3/109

3/321

3/312

3/292

3/299

جغرافیایی

منبع :نگارندگان

پس از مطالعه و تبیین وضعیت عاملهای ژئومورفولوژیک در جهتهای مختلف جغرافیایی ،از تلفیق ضـریب اهمیـت
معیارها و وزن نسبی هریک از آنها از نظر هر معیار ،وزن نهایی گزینهها و به عبارتی ،امتیاز نهایی جهتهـای هشـتگانه
محاسبه ،و اولویتبندی جهتهای جغرافیایی برای پیشنهاد عرصههای مناسبتر برای توسعة آتی شهر دزفول بـر مبنـای
این امتیازات انجام شد .نتایج حاصل از تلفیق ضرایب اهمیت معیارها و وزن نسبی گزینهها در جدول  5نشـان داده شـده
است.
جدول  .5امتیاز نهایی جهتهای مختل جغرافیایی از نظر عاملهای ژئومورفولوژیک

جهت

شمال

شمال شرق

شرق

جنوب شرق

جنوب

جنوب غرب

غرب

شمال غرب

امتیاز

3/212

3/205

3/211

3/313

3/315

3/315

3/291

3/251

منبع :نگارندگان

براساس تحلیلهای انجامشده در راستای تعیین جهتهای مناسب توسعة شهر دزفول ،جهتهای شرق ،شمال غـرب
و غرب بهترتیب با کسب امتیاز  3/251 ،3/211و  3/291اولویت محورهای توسعة کالبدی هستند .شایان ذکر اسـت کـه
نرخ ناسازگاری کلی فرایند ارزیابی نیز برابر  3/30محاسبه شد و با توجه به اینکه حداکثر نرخ سازگاری پذیرفته در فراینـد
تحلیل سلسلهمراتبی 3/2 ،است تمام مقایسههای زوجی سازگار تلقی میشوند.

نتیجهگیری
با توجه به تداوم روند افزایش جمعیت در شهرها و گسترش شتابان شهرنشینی و درنتیجه نیاز فزاینده به فضـای زیسـتی
جمعیت ،تأمین مکان مناسب برای توسعههای آتی شهرها یکی از مسائل مهم برنامهریزی و مـدیریت شـهری اسـت .در
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این راستا ،بهدلیل اهمیت فرایندها و نقش مؤثر عاملهای ژئومورفولوژیک در میزان مطلوبیت مکانی عرصههـای توسـعة
شهری ،پژوهش حاضر ،وضعیت مؤلفه های ژئومورفولوژیک را در اراضی بالفصل محدودة کالبـدی شـهر دزفـول بررسـی
کرده که عبارت است از :شیب ،جهت شیب ،گسل ،جنس زمین ،ارتفاع ،فاصله از رودخانهها و آبراههها ،کاربری اراضـی و
فاصله از سایر مراکز اصلی سکونتگاهی .با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،نقشههای هریک از این مؤلفهها تهیـه،
و از سوی دیگر ،جهتهای محتمل توسعه در قالب هشت جهت جغرافیایی (شمال ،شـمال شـرق ،شـرق ،جنـوب شـرق،
جنوب ،جنوب غرب ،غرب و شمال غرب) بهعنوان گزینههـای توسـعة کالبـدی مفـروض شـده اسـت سـنس سـاختاری
سلسلهمراتبی از مسئله شامل هدف ،معیارها و گزینهها تنظیم ،و گزینههای محتمل توسعه بـا اسـتفاده از فراینـد تحلیلـی
سلسلهمراتبی از نظر مؤلفههای ژئومورفولوژیک مقایسه و ارزیابی شده است.
در میان هشت عامل ژئومورفولوژیک مورد مطالعه ،دو عامل «شیب» و «گسل» باالترین ضریب اهمیت ،و عامـلهـای
«جهت شیب» و «کاربری اراضی» نیز کمترین اهمیت را دارند .نتایج تحلیل مقایسهای جهتهای هشـتگانـة جغرافیـایی از
نظر عاملهای ژئومورفولوژیک نیز نشان میدهد که از نظر عامل «شیب» ،جهتهای شرق ،غرب و شمال غرب در مقایسـه
با سایر گزینههای مطلوبیت بیشتری دارند؛ از نظر عامل «گسل» جهتهای شمال شرق و شرق مناسبترند و از نظـر عامـل
لیتولوژی ،جهتهای غرب و شمال غرب اولویت بیشتری دارند .مقایسة گزینهها از نظر عامل «ارتفاع» نیز حاکی از مطلوبیت
بیشتر جهتهای شمال شرق و شمال غرب است .فاصله از مراکـز اصـلی سـکونتگاهی ،مؤلفـة دیگـری بـود کـه براسـاس
تحلیلهای انجامشده ،جهتهای شرق ،جنوب و جنوب شرق ،عرصههای مساعدتری برای توسعة شهری از نظر ایـن مؤلفـه
تشخیص داده شدند .از نظر معیار کاربری اراضی نیز جهتهای شرق و شمال شرق بهعنـوان محورهـای مناسـبتـر تعیـین
شدند .ارزیابی مقایسهای جهتهای هشتگانه از نظر معیار فاصله از رودخانه و آبراههها نشان میدهد که محورهای جنـوب و
جنوب شرق وضعیت بهتری دارند و درنهایت ،از نظر معیار «جهت شیب» ،اراضی واقع در جنـوب شـرق شـهر بـا مطلوبیـت
بیشتری مواجه هستند.
پس از مشخصشدن ضریب اهمیت معیارها و امتیاز نسبی گزینهها از نظر هریک از عاملهـای مـورد مطالعـه ،ضـرایب
اهمیت معیارها و وزن نسبی گزینهها در چهارچوب روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی تلفیق ،و امتیـاز هریـک از جهـتهـای
هشتگانه جغرافیایی بدین شرح محاسبه شد :شرق  ،3/211شمال غرب  ،3/251غرب  ،3/291شمال شـرق  ،3/205شـمال
 ،3/212جنوب شرق  ،3/313جنوب  3/315و جنوب غرب 3/315؛ بدین ترتیب از نظـر عامـلهـای ژئومورفولوژیـک مـورد
مطالعه در این پژوهش ،جهتهای شرق ،شمال غرب و غرب بهعنوان اولویت محورهای توسعة کالبـدی آتـی شـهر دزفـول
پیشنهاد میشوند.
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