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Abstract
The habitat development and establishment are directly related to the natural bedrock and
geomorphologic complications. Due to topographical and geological conditions, the area under study
has certain limitations in locating and developing human settlements. In order to reduce the hazards in
the southeast of Khorasan Razavi province and modify plans for the development and establishment
of human settlements, the feasibility of the area under study for residential development was
investigated. After conducting library and field studies and selecting appropriate criteria, the fuzzy
logic model was applied using the GIS software to identify areas for habitat development and
establishment. In this study, to identify the potential areas for habitat development and establishment
based on geomorphologic landforms, eleven parameters – including slope, slope direction, elevation,
soil, land use, elevation, distance from fault, distance from river, distance from road, distance from
settlement, and geomorphology – were used as independent variables in identifying geomorphological
abilities and bottlenecks in the area. The results of zoning based on the fuzzy model showed that
about 61% of the study area is located in very inappropriate and inappropriate classes, which means
that geomorphological conditions in this part of the study area are unfavorable for the development
and establishment of human settlements. About 14.58% of the study area has moderate conditions and
about 24% of the study area shows favorable geomorphological conditions for construction activities
and creation of new habitat areas. Alluvial fan units and alluvial plains are the most suitable sites for
habitat development and establishment.
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آبخیزداری کشور ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی ،دانشکدة برنامهریزی و علوم محیطی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .4دانشآموختة دکترای مخاطرات ژئومورفولوژی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی ،تهران
(تاریخ دریافت 1398/10/21 :ـ تاریخ پذیرش)1399/04/01 :

چکیده
توسعه و ایجاد سکونتگاه در ارتباط مستقيم با بستر طبيعي و عوارض ژئومورفولوژي است .محدودة مورد مطالعه به علت شرایط توپـوررافيکي
و زمينشناسي داراي محدودیتهاي خاص در مکانرزیني و توسعة سکونتگاههاي انساني بود .به منظور کاهش مخـاطرا محـدودة جنـو
شرق استان خراسان رضوي و اصالح برنامههاي آتي توسعه و ایجاد سکونتگاههاي انساني ،به بررسي امکانسنجي منطقة مورد مطالعه جهت
توسعة سکونتي پرداخته شد .پس از بررسيهاي کتابخانهاي و ميداني و رزینش معيارهاي مناسب ،با استفاده از مدل منطق فازي و به کمـ
نرمافزار  ،GISمناطق مستعد جهت توسعه و ایجاد سکونتگاه تعيين شد .در ایـن مطالعـه ،جهـت شناسـایي منـاطق مسـتعد توسـعه و ایجـاد
سکونتگاه بر اساس لندفرمهاي ژئومورفولوژیکي ،از یازده پارامتر شيب ،جهت شيب ،ارتفاع ،خاک ،کـاربري اراضـي ،ارتفـاع ،فاصـله از رسـ ،
فاصله از رودخانه ،فاصله از راه ارتباطي ،فاصله از سکونتگاه ،ژئومورفولوژي بـه منزلـة متغيرهـاي مسـتق در شـناخت تـوانهـا و تنگناهـاي
ژئومورفولوژیکي در منطقه استفاده شد .نتایج حاص از پهنهبندي بر اساس مدل فازي نشان داد حدود  61درصد مساحت منطقة مورد مطالعـه
در طبقا بسيار نامناسب و نامناسب واقع شده است که این به معني نامساعد بودن شرایط ژئومورفولوژیکي در این بخـش از محـدودة مـورد
مطالعه جهت ایجاد و توسعة سکونتگاههاي انساني است .حدود  14/58درصد از مساحت محدودة مورد مطالعه داراي شرایط متوسـط و حـدود
 24درصد از مساحت منطقة مورد مطالعه داراي شرایط مطلو و مساعد جهت فعاليتهاي ساختوسـاز و ایجـاد نـواحي سـکونتگاهي جدیـد
است .واحدهاي مخروطافکنهاي و دشتهاي آبرفتي مناسبترین مکان براي ایجاد و توسعة سکونتگاهاند.

کلیدواژگان
آمایش ،پهنهبندي ،خراسان رضوي ،ژئومورفولوژي ،سکونتگاههاي انساني ،مدل فازي.

 رایانامة نویسندة مسئولmosa.abbasi@ut.ac.ir :
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مقدمه
آمایش در یک مفهوم گسترده زمینه را بررا اراربر ارا ر و عو رره در مرمو م

و رها از

انتروها قانون مهیا م اند اه حق عو رها م از و انتروها اامل در برنامرهریری را در برر
م گیرد ( .)Rydin 2003: 94هدف ا ا

هر برر

ل

در هر زمینرها بره عو رر انسرا در

ابراد مختلف برم گردد .از دیدگاه فضای د تیاب به عو ر فراگیر در طح مل مستلیم عو ر
بخش رو تای و شهر ا ت .یک از مشکمت ا ا
جدید گسیخته

ازما فضای و فقدا

موجود بر ر راه ای راد رکونتهاههرا

لسلهمراعب مبتن بر رابط عرامل میا

جدید با وامل ژئومورفولوژیک ا ت .این ویژگ رابط مرنم و منطقر میرا

رکونتهاههرا
رطوت مختلرف

کونتهاهها جدید ،چه در طح ام چه در مقیاس منطقها و محل ا ت اه در صورت دم
بهاارگیر

وامل طبیر بهویژه ژئومورفولوژیک در امت کونتهاهها ،موجب نابسامان عوزیع

ج ریت ،فرالیت ،مدمات و ااراردها در طوت مختلف به طور ام م باشد ( ییی .)14 :1382
به طور ال  ،مطالر ای اد کونتهاهها جدید بیانهر آ ا ت اه ااثر کونتهاهها دچرار شررای
ناه سا عو ر االبد هستند؛ اه ناش از وامل طبیر از ج له ژئومورفولوژیک ا رت .مرثم،،
دامنهها از ا تحکام و پیو ته منا ب برموردار نیستند و مواد دامنها در اثر فرالیتها دینامیک ،
فرایندها هوازدگ  ،نیرو ثقل ،و شیب دامنه عحت عأثیر قرار م گیرند و به

ت پرایین حرارت

م انند و چو ااثر شهرها و آباد ها پا اوهها واقع شدهانرد ،برر اثرر فرالیرت ایرن فراینردها ،برا
آ یبها جد روبهرو م شوند (نادرصفت  .)62 :1379ه چنین م عوا وجود رامتار فضرای
طبیر نامنا ب و نامترادو کونتهاه ها را یک از مسائل ا ا

بر ر راه ای راد رکونتهاههرا

جدید دانست اه متأثر از وامل طبیر  ،از قبیل اوهستا ها و اوهپایهها و دشتها ،ا رت؛ اره در
عریین امتار کونتهاه ها جدیرد بایرد برین وامرل مررثر برر رامتار رکونتهاههرا و وامرل
ژئومورفولوژیک منطقه رابطها منطق ا توار باشد عا برنامهریی در این زمینه در مسریر مثبرت
جهتدار شود (ا فندیار  .)54 :1392اما مسئل ا ا

آ ا ت اره در ای راد رکونتهاههرا در

برض مناطق رابطها بین امتار کونتهاه و وامرل ژئومورفولروژیک وجرود نردارد و بایرد
جهرت ای رراد ررکونتهاههررا جدیررد از پتانسرریلهررا ژئومورفولرروژیک منطقرره جهررت ررامتن
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کونتهاهها ا تفاده ارد .زیرا اگر روند ای اد کونتهاهها جدید بدو عنا رب برا ظرفیرتهرا و
امکانات طبیر شکل گیرد ،پیامدها ناموشایند را در فضا االبد ر زیست درو

کونتهاه

به وجود م آورد و به ه ین دلیل عوجه به وامل ژئومورفولوژیک جهرت ای راد رکونتهاههرا
جدید الزم و رور ا ت .پس انسا باید با بستر زمین رابطه ا منطق برقرار اند عا بتواند مانع
گسترش کونتهاه ها جدید به

ت نواح نامطلوب باشد و با برنامه ریی ها مرورد نمرر بره

احداث مکان منا ب برا ای اد کونتهاهها جدید بپردازد .منطقه از ش او و جنوب به و ریل
یک ر رشتهاوهها محدود شده ا ت .گودشدگ بین اوهها ه

زهکش دامنهها اوهها را در

بر م گیرد و در ه ین حاو به مثاب یک طح مبنا فر ایش موقرت و مو رر

رل مر انرد.

بیشتر کونتهاهها منطقه رو دشت واقع شدهاند اه در فاصرل برین دشرت و واحرد اوهسرتا
مخروطافکنهها متردد در اندازهها متفاوت شکل گرفتهانرد .ر روبات مخرروطافکنره بیشرترین
قس ت دشتها منطق مورد مطالره را م پوشانند .با عوجه بره اینکره محردود مرورد مطالرره در
منطقها مشک واقع شده ،شبک آبراههها رو بستر ناپایدارند و ما ههرا حالرت روا دارنرد .در
نتی ه بهراحت ما هها جابهجا م شوند و مشکمع را برا

کونتهاهها ای اد م انند .با عوجه به

مخراطرات ژئومورفولروژیک ارره منراطق مسرکون را عهدیررد مر اننرد و برمر از لنردفرمهررا
ژئومورفیک اه حالت ناپایدار دارند و امتو از در آ ها با مشکل جد مواجه م شرود ،بایرد
عو ره و ای اد کونتهاهها طور باشد اه ا ترر در مرررم مخراطرات ژئومورفولروژیک قررار
گیرند .بنابراین ،در ایرن عحقیرق رر شرد ،برر ا راس روش آمرایش ژئومورفولروژ و وامرل
ژئومورفولوژیک مرثر در ای اد و عو ر

کونتهاههرا ،جهرت برقررار اررد رابطر متررادو برین

کونتهاه ها و واحدها زئومورفولوژیک و به منمرور براال بررد ای نر

رکونتهاههرا در برابرر

مطرات ناش از فرایندها ژئومورفولوژیک ،اقدام به شنا ای مناطق دارا پتانسیل باال شرود .در
این زمینه در طح دامل و مارج نیی مطالراع ان ام شده ا ت .ر یی )13 :1996( 1بره نقرش
دشتها

یمب در ا تقرار کونتهاهها پردامت و به این نتی ه ر ید اه وقت فراینردها یرک

دشت یمب در برنامهریی

کونتهاهها رو تای دمالرت داده شروند بره طرور قطرع مرردم از
1. Smith

170

آمایش سرزمین ،دورة  ،13شمارة  ،1بهار و تابستان 1400

آ یب عحراات دشت یمب مصو مواهند ماند و این مصونیت به رفاه آ ها من ر مواهد شرد.
اانونهو 1و ه کارانش ( )11 :2006به مطالر عأثیر زمینلغیش بر کونتهاهها انسان پردامتند و
به این نتی ه ر یدند اه زمرینلغریشهرا یکر از پدیردههرا طبیرر مخرربانرد اره هرر راله
مسارتهای به دارای و زندگ گرروههرا انسران

راان در منراطق شرهر و رو رتای وارد

م انند .بنابراین ،پهنهبند ا ترداد زمینلغیش برا برنامهریی آیند فرالیرتهرا عو ررها در
کونتهاهها رو تای

رور ا ت .نابستان  )13 :2011( 2نقش وامرل طبیرر در پایردار
بیوار را بر

کونتهاهها رو تای در شهر تا

اررد و بره ایرن نتی ره ر رید اره پیردایش

کونتهاهها بشر  ،بهویژه رو تاها ،بر وامل طبیر  ،مانند آب و ماک منا ب ،ا توار بوده ا ت
و با عوجه به یافتهها پژوهش راهکارها اجرای برا عرداوم پایردار

رکونتهاههرا رو رتای

پیشنهاد شده ا ت .مارینون و ه کارانش )17 :2013( 3در مطالررها  ،برا نروا «هردایت عو رر
شهر به مکا ها منا ب ،برر

عأثیر عو ر شهر در محی دهان رودها» ،به عوصریف روش

جدید پردامتند اه عو ر مسکن از نمر فضای عأثیر بر ایفیت آب را به حداقل بر اند .نهارش
( )21 :1376در مقالها  ،عحت نوا «ااربرد ژئومورفولوژ در مکا گیین شهر و پیامدها آ »،
پدیدهها ژئومورفولوژیک مرثر بر ارا

شهر را برر ر اررد .امیرر صرفار ( )94 :1378در

ر ال مود ،عحت نوا «قابلیتها و محدودیتها ژئومورفولوژیک ام شهر عهرا بره منمرور
عو ره و ای ن » ،دربار ویژگ ها ژئومورفولوژیک موجود در منطقره عحقیرق اررد و بره عریرین
مناطق امن و مناطق آ یبپذیر در محی شهر عهرا پردامرت .بهرامر ( )25 :1390در مقالرها
محدودیتها و عنهناها محیط و عأثیر آ بر ناپایدار
را برر

کونتهاهها رو تای شهر رتا

رنند

و ا مم ارد وامل طبیر با وجود محدودیت مکان ر فضای و مریشت مشکمت حاشی

شهر نند را دوچندا ارده ا ت .از طرف دیهر با برنامهریری در رت مر عروا پتانسریلهرا
محیط منطقه را در زمینهها مختلف متحوو ارد .بیگلو و ه کارانش ( )10 :1392نقرش وامرل
طبیر در پراانش فضای

کونتهاهها رو تای شهر تا عربتجرام را برر ر اردنرد و نترای
1. Kanungo
2. Anabstani
3. Mary nouni
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نشا داد بیش از  45درصد رو تاها این شهر تا در  55درصد از پهنر شهر رتا  ،اره موقریرت
منا ب متو ط از نمر مریارها چهارگانه دارند ،مستقرند و  15درصد رو تاها نیی در  15درصد از
پهن شهر تا اه موقریت نامنا ب دارند ا تقرار یافتهاند .هدف از این عحقیق برر

نقش وامرل

ژئومورفولوژیک در عو ر مناطق مسرکون و برر ر محردودیتهرا و قابلیرتهرا واحردها
ژئومورفولوژیک جهت برنامهریی و عو ر آع

کونتهاهها محدود مورد مطالره ا ت.

مواد و روشها
پژوهش حا ر با عوجه به نوع نهرش و هردف آ از نروع عحقیقرات اراربرد و روش ان رام آ
عوصیف ر عحلیل ا ت .گرردآور داده هرا و اطم رات بره شریو ا رناد (اتابخانرها  ،آمرار ،
عصویر ) ان ام شد .در این پژوهش از نقشهها زمرینشنا ر  1:100000و  1:250000رازما
زمین شنا

ایرا مربوط به منطقه ،نقشهها عوپوگراف  1:50000و  1250000ازما جغرافیای

نیروها مسلح ،نقش  1:250000رازما نقشرهبرردار  ،نقشرههرا عکتونیرک و گسرل رازما
زمینشنا

اشور ،عصاویر ماهوارها  ETMو  ،IRSعصاویر  ،Google Earthو نیی  DEMعهیهشده

از نقشهها عوپوگراف

ازما نقشهبردار ا تفاده شد .ه چنین از نررمافیارهرا ،Arc GIS10.2

 Excel ،Freehannd10 ،Google Earth ،ENVIبه صورت ال با هدف عهیر نقشرههرا و پرردازش
عصاویر و عحلیل آمارها موجود اقلی

و هیدرولوژیک و  ...و در نهایت طبقهبنرد اطم رات و

ارائ آ ها بهره گرفته شد .دادهها با ا تفاده از روشها ا

 ،شامل مدوهرا ریا ر و عحلیرل

فضای  ،ع ییهوعحلیل شدند .عصاویر ماهوارها برا مشخص ارد محدوده و روند گسرترش آ
ط دورهها مختلف وارد محی  Enviشد و پس از طبقهبنرد عصراویر محردوده در راوهرا
مختلف مشخص شد و با اطم ات زمین مرورد برازبین و عصرحیح قررار گرفرت .بررا عک یرل
اطم ات نیری از عصراویر  Google Earthا رتفاده شرد .ه چنرین نقشر ژئومورفولروژ محردود
مطالراع برا شنا ای نوع و گسترش پدیدهها ژئومورفولوژیک محدوده با ا تفاده از نرمافریار
 ARC GISعر ی شد اه اطم ات پای مورد ا تفاد آ عصاویر ماهوارها نقشر زمرینشنا ر و
نقش عوپوگراف محدوده بوده ا ت .پس ،با وز ده و علفیق الیهها بر پای مردو فراز  ،اره در
ادامه آمده ا ت ،نقش پهنهبند مناطق مسرترد عو رره و منراطق مخراطرهآمیری بره د رت آمرد و
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ع ییهوعحلیل شد عا مه عرین جهات محدوداننرده و مهر عررین لرل محردودیت شنا رای و از
جهات مختلف عحلیل شود .نیی مسیرها ا مطر و مسترد برا عو رر آعر

رکونتهاه انسران

مررف و پیشنهادها الزم ارائه شود .در منطق فاز  ،قطریت موجود در منطق بولین وجود ندارد و
مییا

ضویت یک نصر در یک م

و ه برا مقردار در براز  ( 1ضرویت اامرل) عرا  ( 0ردم

ضویت اامل) عرریف م شود (.)Liu & phinn 2003: 645

A  x1 ,μ A (x)|x  X 0  μ A(x)  1

()1
درج

ضویتپذیر  ،اجت اع و اشتراک ،مت  ،رب ،ج ع ،و گاما عوا ها ا ا

علفیق محسوب م شوند (پوراح د و ه کارا  .)34 :2007درج

این مدو

ضویت مر روال ،برا یرک عرابع

ضویت بیا م شود اه شکل عابع م عواند به صورت مط  ،غیرمط  ،پیو ته ،یا ناپیو ته باشرد
( .)Sowlat 2011: 45شکل  1مثال از عابع ضویت در دو روش منطق فاز و منطرق ام ریک را
نشا م دهد.

شکل  .1توابع عضویت در روش کالسیک و منطق فازی ()Hassani 2012: 21

عوابع ضویت اه مر وال ،بیشتر ا تفاده م شوند بارتاند از SشکلJ ،1شکل ،2مطر  .3عوابرع
یادشده در محی  GISوجود دارد و موه بر این عوابع ااربر م عواند ،با عوجه به نیاز مرود ،عرابع
را نیی عرریف اند .در این پژوهش عابع مط ا تفاده شد .شکل  2چند ن ونه عابع مطر را نشرا
م دهد.

1. Sigmoidal
2. J-shape
3. Linear

آمایش لندفرمهای ژئومورفولوژیکی جهت توسعة سکونتگاههای انسانی ...

173

شکل  .2تابع خطی ()Matkan et al 2010: 126

در ارعباط با بهاارگیر منطق فاز باید گفت در عحلیل عص ی گیر هرا چنردمریاره عئرور
فاز مر ووعرین روش برا بحث و برر

دم قطریتها شنامته شرده ا رت

( Altman 1994:

 .)277یک از روش ها رای برا ا تدالو فاز ا تفاده از روش م دان ا ت .در ایرن روش از
شرط منطق «اگر  ،Aآ گاه  »Bا تفاده مر شرود ( .)Chen et al 1995: 185در روش فراز عریرین
درج عأثیر و ضویت به صورت رابط  2ا ت (.)Srinivas et al 2008: 156
()2
یرن مقدار فاز نقط  1000متر از پارامتر مورد نمر برابر با  ،1مقدار فاز نقطر  4000مترر
از راه برابر با  ،0و مقدار فاز نقط  1600با ا تفاده از عابع آ تان مط برابر برا  0/46مواهرد برود.
ااربرد منطق فاز در یک مسئله شامل ه مرحل عبدیل مقادیر دد به م و ها از مقادیر فاز ،
اثر ارد م و ها از قوا د ا تنتاج (قانو هرا اگرر  ...آ گراه) ،و بازگردانرد مقرادیر فراز و
عبدیل آ ها به مقادیر دد ا ت .برد از ا تاندارد ارد متغیرها ،در این مرحله ،متغیرها برا رریب
ه بسته ا پیرمن ارزیاب و صحت ن

م شروند .رریب ه بسرته پیر رو بررا عوصریف

ه بسته بین دو متغیر ،اه با ا تفاده از مقیاس فاصلها یا نسب اندازهگیر شدهاند ،به اار مر رود.
متغیرهای نیی وجود دارند اه ن

عوا آ ها را به صورت فاصلها یا نسب اندازهگیر ارد .رریب
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ه بسته ا پیرمن صورع از ریب ه بسته پیر و ا ت و زمان ا تفاده م شود اره ن رره هرا
رعبهبند شده باشند یا به جا ا داد رعبهها آ ها در د ت باشد.

]))rs  1  [1d2  / (n(n2  1

()3

 Rsدر این رابطه ریب ه بسته رعبه ا ا پیرمن d2 ،م رذور عفراوت رعبرههرا از هر  ،و

n

عرداد آزمودن ها ت.
از ه بسته ا پیرمن از این جهت ا تفاده شد اه عرداد داده ها عوزیع اامم ،نرمراو نداشرتند و
مقیاس دادهها بیشتر رعبها بود .ریب ه بسته ا پیرمن ه واره بین  +1و  -1در نو ا ا ت.
در نهایت ،بر ا اس روش آمایش ژئومورفولوژیک  ،مطالرات هروا و اقلری و رنگشنا ر و
ژئومورفولوژ قبل از برر

ها مربوط به مطالرات آب و پوشرش گیراه و مراک و فر رایش

ان ام شد .با ا تفاده از واحردها ژئومورفولروژ و نقشرههرا شریب و جهرت و هیپسرومتر ،
زیرواحدها پای فیییک آماده و به منیل واحدها اار مشخص شرد .در مرحلر بررد قابلیرت
ارا

 ،و ریت موجود ،عوا موجود ،ا تفاد بهینره برر ا راس و رع موجرود ،محردودیتهرا و

ا ترداد و برنامه و عوا آینده عریین شد و با عوجه به عحلیل دادهها و مطالرات ان امشرده و نترای
بهد تآمده برنام هر واحد اار مشخص و با عوجه به شنامت و ارزیاب واحد اار قابلیت آ
مرین شد.
محدودة مورد مطالعه
ا تا مرا ا ر و یک از ا تا ها ایرا در ش او شرق به مراییت مشهد ا ت اه از ش او
با عرا نستا و ا تا مرا ا ش ال  ،از غرب با ا تا

نا  ،از جنوب شرق و جنوب با ا تا

مرا ا جنوب  ،و از شرق با افغانستا ه سایه ا ت .این ا تا در راو  1383برا عقسری ا رتا
مرا ا به ه ا تا ای اد شد .محدود مورد مطالره در جنوب شرق ا تا مرا ا ر و قررار
دارد اه بین مدار  60درجه و  10دقیقه عا  61درجره و  16دقیقر طروو شررق و  34درجره و 10
دقیقه عا  35درجه و  50دقیق

رم ش ال واقع شده ا ت (شکل  .)1شهرها نشی ا  ،مرواف،

عایباد ،ااریی ،عربتجام ،نصرآباد ،صالحآباد ،و نوبامیر مه عرین نقاط شهر این منطقهانرد (شرکل
 3و جدوو .)1
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شکل  .3موقعیت محدودة شهرستانهای جنوب شرق استان خراسان رضوی
جدول  .1جمعیت و مساحت شهرستانهای جنوب شرق استان خراسان رضوی (مأخذ :مرکز آمار ایران)

مساحت شهرستان

تراکم جمعیتی (نفر در کیلومتر

(کیلومترمربع)

مربع)

عربتجام

262712

8009

32

عایباد

108424

4663

23

مواف

90929

4709

19

فری ا

62352

412

151

عربتحیدریه

6253

609

10

مشهد

521232

1288

404

رمس

12032

578

20

ال محدوده

1063934

20271

52

جمعیت شهرستان

شهرستان

یافتهها و بحث
ژئومورفولوژی منطقة مورد مطالعه

مصوصیات ژئومورفولوژیک هر ناحیه حاصل ویژگ ها زمینشنا
و فرالیتها

طح ا ت اه با

 ،عوپوگراف  ،شیب ،آبوهوا،

رل مشرترک ژئومورفولروژ ماصر را بره وجرود مر آورنرد.
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فرایندها مارج یا وامل فر ایش مه عرین نقش را در عشکیل مناطق مورفولوژیک ایفا م انند و
هر م و ه فرایند با شیو مخصوص مود در ای اد نراه وار هرا اثرر مر انرد و شرکل ماصر از
وارم به وجود م آید .در یک نهاه ال و با عوجه به مورفولوژ ناحیه ،واحدها مخروطافکنه و
پادگانه ،عپهماهور ،پمیا ،دشت آبرفت  ،اوهستا  ،عیغهها فر ایش  ،دشت ر

 ،عپهها ما ها در

ناحی مورد مطالره مشاهده م شود .شرکل  4واحردها ژئومورفولروژیک محردوده موردمطالرره را
نشا م دهد اه شامل اوهستا  ،مخروطافکنهها جدید و قدی  ،عپهماهور ،دشت ر
عپهها ما ها  ،بدلند ،طوت ن ک  ،دشت ر ،دشت ر

ن کر  ،دق،

ن ک  ،دشت آبرفت و نه ا ت .در

میررا ایررن واحرردها ژئومورفولرروژیک  ،بیشررتر مسرراحت محرردود مررورد مطالررره را فرررمهررا
ژئومورفولوژیک از قبیل اوهستا  ،مخروطافکنهها جدید ،و عپهماهور عشکیل م دهند (جردوو )2
اه واحد اوهستا به صورت پراانده در ال محدوده ،واحد دشت آبرفت در مرای محدوده ،فرمها
مخروطافکنها به صورت پراانده ،ول بیشتر در جنوب و مرای و شرق محدوده ،واقع شده ا ت.

شکل  .4نقشة ژئومورفولوژی عمومی شهرستانهای جنوب شرق استان خراسان رضوی
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جدول  .2مساحت واحدهای ژئومورفووژیکی و تعداد نقاط مسکونی در آنها (مأخذ :یافتههای پژوهش)

واحد ژئومورفولوژی

مساحت (کیلومتر مربع)

نقاط مسکونی

بدلند

613/73

0

نه

11/54

3

694/06

6

397/41

2

دشت ر

181/32

1

دشت یمب

122/06

2

36/91

0

429/31

1

مخروطافکنه جدید

6410/8

103

مخروطافکنه قدی

1654/42

31

عپهماهور

1201/26

20

اوهستا

8293/22

76

دشت ن ک

75/56

0

عپ

دشت آبرفت
ن ک

دشت ر

دق
عپهها ما ها

استانداردسازی الیههای مربوط به هر یک از عوامل

ه ا گونه اه در روش عحقیق اشاره شد ،در این پژوهش یازده امل بر ا اس نمرر اارشنا را و
متخصصا در نمر گرفته شد و لت انتخراب ایرن یرازده امرل نقرش وامرل طبیرر در ای راد
کونتهاهها جدید بر ا اس لندفرمها ژئومورفیک ا ت اه الیهها مربوط به هر یک از ایرن
وامل در منطق جنوب شرق ا تا مرا ا ر و آماده شد .آماده راز الیرههرا هرر یرک از
وامل نیی مشت ل بر دو مرحل پردازش و وز ده به الیهها ت .در این مرحله از پرژوهش ،بررد
از آماده از الیهها مورد نمر ،الیهها در محی  GISجهرت فراز
ا تفاده از عوابع موجود و
منا ب عو ر

راز (ا تاندارد راز ) برا

لکرد گاما وارد شدند و هر یک از الیهها ،اه مریارها عریین منراطق

کونتهاهها انسان را شامل م شوند ،ارزشگذار شدند (شکل .)5
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شکل  .5نقشههای فازیشدة متغیرهای طبیعی و انسانی شهرستانهای جنوب شرق استان خراسان رضوی (مأخذ :یافتههای پژوهش)
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متغیرهای مؤثر در منطق فازی و صحتسنجی آنها

مقدار ریب ه بسته ا پیرمن بین دو متغیر شیب و آبراهه برابر  0/7ا ت اه از وجود رابط مستقی
طح مرنادار  ،اه با مقدار  0/05مقایسه شرد ،ردم

مثبت بین این دو متغیر حکایت دارد و با برر

ا تقمو این دو نیی عأیید م شود (اگر طح مرنادار از  0/05بیرگ عر باشد ،فرم ا رتقمو پذیرفتره
م شود و متغیرها با یکدیهر ب ارعباطاند) (جدوو  .)3طح مرنادار بین بیشتر متغیرها ا تر از 0/05
ا ت .این نتی ه فرم ا تقمو متغیرها از یکدیهر را در بیشتر مروارد رد مر انرد و نشرا مر دهرد
متغیرها با یکدیهر در ارعباط اند .اگر ریب ه بسته صفر باشد ،نشا دهند دم وجرود ه بسرته
ریب ه بسته هیچیک از متغیرها صفر نیست.

ا ت اه در این آزمو

ارعفاع

ااربر ارا

آبراهه

شیب (درصد)

متغیرها

شیب (درصد)

آبراهه

کاربری اراضی

ارتفاع

فاصله از گسل

خاکشناسی

جهت شیب

فاصله از راه
ارتباطی (کیلومتر)

فاصله از سکونتگاه
(کیلومتر)

لیتولوژی

ریب
ه بسته
طح
مرنادار
عرداد
ریب
ه بسته
طح
مرنادار
عرداد
ریب
ه بسته
طح
مرنادار
عرداد
ریب
ه بسته
طح
مرنادار
عرداد

ژئومورفولوژی

جدول  .3ضریب همبستگی اسپیرمن و سطح معناداری متغیرهای مؤثر در مدل فازی (مأخذ :یافتههای پژوهش)

1

0/608

0/675

0/477

-0/690

-0/970

0/802

0/621

0/587

0/589

0/580

0

0/012

0/002

0/005

0/008

0/005

0/045

0/022

0/037

0/041

0/03

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

0/574

0/357

-0/629

-0/850

0/406

0/542

0/627

0/885

0/422

0

0/021

0/004

0/042

0/003

0/042

0/032

0/027

0/042

0/014

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

0/210

-0/685

0/582

0/701

0/502

0/652

0/876

0/21

0

0/014

0/012

0/028

0/042

0/036

0/037

0/042

0/015

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

-0/430

0/554

0/690

-0/552

-0/557

0/673

0/601

0

0/16

0/033

0/41

0/011

0/010

0/047

0/026

11

11

11

11

11

11

11

11
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ژئومورفولوژ

لیتولوژ

فاصله از کونتهاه
(ایلومتر)

فاصله از راه
ارعباط (ایلومتر)

جهت شیب

ماکشنا

فاصله از گسل

متغیرها

شیب (درصد)

آبراهه

کاربری اراضی

ارتفاع

فاصله از گسل

خاکشناسی

جهت شیب

فاصله از راه
ارتباطی (کیلومتر)

فاصله از سکونتگاه
(کیلومتر)

لیتولوژی

ریب
ه بسته
طح
مرنادار
عرداد
ریب
ه بسته
طح
مرنادار
عرداد
ریب
ه بسته
طح
مرنادار
عرداد
ریب
ه بسته
طح
مرنادار
عرداد
ریب
ه بسته
طح
مرنادار
عرداد
ریب
ه بسته
طح
مرنادار
عرداد
ریب
ه بسته
طح
مرنادار
عرداد

ژئومورفولوژی

ادامة جدول  .3ضریب همبستگی اسپیرمن و سطح معناداری متغیرهای مؤثر در مدل فازی (مأخذ :یافتههای پژوهش)

1

-0/680

-0/731

0/575

0/705

-0/602

-0/601

0

0/033

0/027

0/016

0/048

0/041

0/022

11

11

11

11

11

11

11

1

0/990

-0/642

-0/543

0/592

0/544

0

0/025

0/032

0/013

0/024

0/016

11

11

11

11

11

11

1

0/632

0/489

0/521

0/472

0

0/003

0/029

0/042

0/019

11

11

11

11

11

1

0/521

0/948

-0/535

0

0/017

0/014

0/021

11

11

11

11

1

-0/642

0/632

0

0/045

0/031

11

11

11

1

0/978

0

0/036

11

11

1
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پهنهبندی مناطق مستعد توسعة سکونتی بر اساس مدل فازی

پارامترها و وامل درنمرگرفتهشده جهت مکا یاب مناطق مسترد عو ره و ا تقرار کونتهاههرا
انسان در مدو فاز با ا تفاده از

لهر گاما  0/9به منیل بهترین ریب علفیق رو ه گرذار و

نقش نهای عهیه شد (شکل  .)6این نقشه با ا تفاده از روش شکسته ها طبیر بره پرن ارمس
بسرریار نامنا ررب ( ،)0.184 - 0نامنا ررب ( ،)0.332 - 0.184متو ر ( ،)0.498 - 0.332منا ررب
( )0.625 - 0.498و بسیار منا ب ( )0.986 - 0.625طبقهبند شد .جدوو  4مساحت پهنرههرا
منا ب جهت ای اد و عو ره و مکا یاب

کونتهاهها انسان بر حسب درصد هر یک از پهنههرا

را نشا م دهد اه بر این ا اس طبق بسیار نامنا ب بیشترین مساحت منطق مورد مطالره ،یرنر
حدود  53/21درصد مساحت منطقه ،را به مود امتصاص داده ا ت .طبق متو ر حردود 14/58
درصد مساحت منطقه را به مود امتصاص داده اه دومین طبق و یع در منطق مورد مطالره ا ت.
طبق نامنا ب حدود  7/98درصد مساحت منطقه را شامل م شود .طبقات منا ب و بسیار منا ب
به عرعیب با داشتن مساحت  2771/3و  2092/141ایلومتر مربع از محدود مورد مطالرره  13/79و
 10/41درصد از مساحت منطق مورد مطالره را به مود امتصاص دادهاند.
شکل  7عطابق مناطق مسکون منطق مورد مطالره را با نقش پهنهبند نهرای نشرا مر دهرد.
انطباق این نقاط با نقش پهنهبند نهای گویا آ ا ت اه بیشتر نقاط مسرکون در طبقر بسریار
نامنا ب واقع شده اند .این در حال ا ت اه ا ترین عرداد نقاط مسکون در طبق بسریار منا رب
قرار گرفتهاند .جدوو  5عرداد نقاط مسکون و میریا عرراا آ هرا را در طبقرات مختلرف نشرا
م دهد .طبق بسیار نامنا ب با داشتن بیشترین عرداد نقراط مسرکون دارا عرراا  0/013ا رت؛
درحال اه طبقات بسیار منا ب و نامنا ب با داشتن ا ترین عرداد نقاط مسکون به عرعیرب دارا
 0/009و  0/01عراا هستند اه نشا دهند پراانش نقاط مسکون در طبقات پن گانه بره صرورت
متفاوت ا ت .در این میا نقاط مسکون در محدود شهرها نشرتیفا  ،مرواف ،نوبرامیر دارا
مکا یاب منا ب ا ت و محدود شهرها ااریی ،عایباد ،عربتجام ،صالحآبراد ،و نصررآباد عطرابق
ا تر با مریارها مکا یاب دارند.
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جدول  .4مساحت پهنههای مساعد و نامساعد جهت توسعة مناطق سکونتگاهی (مأخذ :یافتههای پژوهش)

طبقه

مساحت (کیلومتر مربع)

درصد

بسیار منا ب

2092/14

10/41

منا ب

2771/3

13/79

متو

2929/77

14/58

نامنا ب

1603/54

7/98

بسیار نامنا ب

10687/23

53/21

شکل  .6نقشة پهنهبندی مناطق مستعد جهت ایجاد و توسعة سکونتگاههای انسانی در شهرستانهای جنوب شرق استان
خراسان رضوی (مأخذ :یافتههای پژوهش)
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جدول  .5تعداد نقاط مسکونی و میزان تراکم آنها در طبقات مختلف جهت توسعه و مکانیابی سکونتگاههای انسانی
(مأخذ :یافتههای پژوهش)

طبقه

تعداد نقاط مسکونی

تراکم (نقطة سکونتی در هر کیلومتر مربع)

بسیار منا ب

19

0/009

منا ب

35

0/012

متو

25

0/008

نامنا ب

23

0/01

بسیار نامنا ب

143

0/013

شکل  .7نقشة پهنهبندی مناطق مستعد توسعه و تطابق نقاط مسکونی در شهرستانهای جنوب شرق استان خراسان رضوی
(مأخذ :یافتههای پژوهش)

توانسنجی لندفرمهای ژئومورفولوژیکی منطقه

با عوجه به عأثیر و عرایب وامل مختلف در شکلگیر ژئومورفولوژ هر منطقه ،ژئومورفولروژ
هر ناحیه با عوا ها و محدودیتها ماص ه راه ا رت .در ایرن میرا شرنامت ایرن عروا هرا و
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عنهناها نقش بسیار مه

در عو ر پایدار و آمایش رزمین دارد (نادرصفت  .)85 :2001در ایرن

پژوهش نیی آمایش مناطق جنوب شرق ا تا مرا ا ر و بر ا اس واحدها ژئومورفولوژ
مد نمر بود .در ه ین زمینه ر شد عوا ها و عنهناها هر واحد ژئومورفولوژ مشرخص شرود.
شنا ای این عوا ها و محدودیتها بر ا اس نقش واحدها ژئومورفولوژ و ه چنرین برر ر
وامل و ویژگ ها جغرافیای و زمینشنا

ان ام شد (جدوو  .)6واحردها ژئومورفولروژیک

محدود مورد مطالره شامل مخروطافکنه ،پادگانه ،عپهماهور ،بدلنرد ،دق ،دشرت آبرفتر  ،ریهریار،
اوهستا ا ت اه عوا هر یک از این لندفرمهرا مشرخص شرد .مخرروطافکنره و پادگانره جهرت
مرععدار  ،اشاورز  ،آبخییدار  ،و با ر ایت ا تانداردها عو ره و ای راد رکونتهاه ،عپرهمراهور
برا مرععدار  ،و بدلند و دق و ریهیار برا گردشهر منا باند؛ ه ا طور اه واحد اوهسرتا
مسترد مرععدار  ،دشت آبرفت دارا عوا مرععدار  ،اشاورز  ،عو ره و ای اد کونتهاه ،دشت
ر مسترد عو ره و ای اد کونتهاه ،و دشت ر

دارا عوا مرععدار و اشراورز ا رت .بره

بیا دیهر در محدود مورد مطالره جهت ای اد و عو ر

کونتهاه م عروا از عروا لنردفرمهرا

مخروطافکنه ،پادگانه ،دشت آبرفت (شکل  )8و دشت ر ا تفاده ارد .ایر لنردفرمهرا قابلیرت و
ا ترداد مرععدار و اشاورز و گردشهر را دارند .در انار عوا واحردها ژئومورفولروژیک ،
هر یک از لندفرمها محدودیتهای دارند .مخروطافکنه و پادگانهها به دلیل اوعراه زمرا ای راد
عرادو ندارند و در مقابلِ وز ِ ازهها

می آ یبپذیرند .عپهماهور (شکلها  4عا  )25به دلیرل

ای اد محدودیت در روند و جهت و عو ر

رکونتهاه ،بدلنرد بره دلیرل سرت برود ر روبات

عشکیلدهند آ  ،دق به دلیل ر وب دانهها بسیار ریی رس و ریلت ،ریهریار بره دلیرل حرارت
ما هها روا  ،اوهستا به دلیل وجود شیب عند و نهمم بود (شکلها  4عرا  ،)27دشرت
آبرفت به دلیل ناپایدار ر وبات ،دشت ر به دلیل فقر پوشش گیراه و ریمبهرا مخررب،
دشت ر

به دلیل ر وب دانهها بسیار ریی رس و یلت دارا محردودیتهرا مراص مرود

هستند اه باید جهت ای اد و عو ر مناطق مسکون در منطق مورد مطالره این مو وع را مد نمر
قرار داد .جدوو  6عوا ها و محدودیتها را برا هر یک از واحدها ژئومورفولوژیک در منطقر
مورد مطالره نشا م دهد.
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شکل  .8واحد سنگالخی و صعبالعبور کوهستان ( ،)1واحد تپهماهور ( ،)2دشت آبرفتی ( ،)3واحد تپههای ماسهای ()4
(مأخذ :یافتههای پژوهش)
جدول  .6توان واحدهای ژئومورفولوژیکی جهت توسعة فعالیتهای انسانی (مأخذ :یافتههای پژوهش)

واحد
مخروطافکنه و پادگانه

توانها
مرععدار  ،اشاورز  ،آبخییدار  ،و با ر ایت
ا تانداردها عو ره و ای اد کونتهاه

عپهماهور

مرععدار

بدلند

گردشهر

دق

گردشهر

دشت آبرفت

مرععدار  ،اشاورز  ،عو ره و ای اد
کونتهاه

ریهیار

گردشهر

اوهستا

مرععدار

دشت ر
دشت ر

مقاوم جهت عو ره و ای اد کونتهاه
مرععدار  ،اشاورز

محدودیتها
ناپایدار قا د مخروطافکنه و آ یبپذیر
در مقابل وز

ازهها

می

ای اد محدودیت در روند ،جهت ،و عو ر
کونتهاه
فر ایشپذیر ،ای اد محدودیت در عو ره
به دلیل ست بود ر وبات
نامقاوم و ناپایدار
نامقاوم بود انتها دشت آبرفت
حرات ما هها روا
نهمم بود  ،وجود شیب عند ،ای اد
محدودیت در عو ره
فقر پوشش گیاه و رواناب نسبتا ،باال
نامقاوم و ناپایدار به دلیل ر وب رییدانهها
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نتیجه
اه یت ژئومورفولوژ در عو ره و ای اد مناطق مسکون وقت آشکار م شود اه مسرارات وارده
زیاد و مار از عح ل انسا باشد .بنابراین اگر بپذیری اه مه عرین هدف برنامرهریریا شرهر و
رو تای عأمین رفاه اانا با ای اد محیط بهتر و ال عر و مسا دعر ا ت ،شایسته ا ت قبرل از
عهی پروژهها

نهین ،اه به رمایهها ام و شررای ای نر بیشرتر نیراز دارنرد ،رموه برر

مطالرات دیهر ،به پژوهش ها ژئومورفولوژیک نیی نایت ماص بشود .چو اغلرب فراینردها
ژئومورفولوژیک در شرای

اد مود را بروز ن

دهند و به صورت مخف باق م مانند .اما ،در

شرای منا ب با ث بروز حوادث ناگوار م شوند (نادرصفت  .)191 :2011امرروزه رامت ا هرا
ابراد و یر به مود گرفتهاند .شهرها و رت قابل عوجه پیدا اردهاند و در حاشری ااثرر شرهرها
عأ یسات صنرت عو ره یافتهاند .بنابراین ،اوچکعرین مسامحه و اشتباه در شرای انرون م کرن
ا ت مسارات جبرا ناپذیر به بار آورد .ازینرو قبل از امت رامت ا بایرد در مکرا گیینر
مناطق کونت و انتخاب محل منا ب برا عو ر
صورت گیرد .در زمین مکا گیین

امت ا ها مطالررات و پرژوهشهرا دقیقر

کونتهاهها ،اگر به ژئومورفولروژ در پر و رامتو رازها

عوجه شود ،پدیدهها ژئومورفولوژیک نهعنها وامرل مخررب و بازدارنرده در ا رتقرار و عو رر
شهرها محسوب ن

شوند ،بلکره اگرر برنامرهریریا آگراه اامرل از نروع و اراربرد ه رهجانبر

ژئومورفولوژیک ایرن پدیردههرا داشرته باشرند ،آ هرا را بره رامل مثبرت در ا رتقرار و عو رر
کونتهاهها عبدیل مواهند امت و ا تفادها بهینه و مرقوو از آ ها به

رل مواهنرد آورد .در

واقع مکا گیین و مکا یاب بهینه یک از اهداف نهای آمایش ررزمین و فراینرد ا رت اره از
طریق آ م عوا بر ا اس شرای عریینشده و با عوجه به منابع و امکانات موجود بهترین محرل را
برا ااربردها مختلف عریین ارد .با عوجه به نتای عحقیق و ه چنین برر

نقش نهای منراطق

مسترد عو ره و ای اد کونتهاهها انسان و عطابق آ با نقشر واحردها ژئومرورفیک منطقر
مطالراع مشخص شد اه مناطق پا اوه ه چو مخروطافکنه و دشتها آبرفت میرا اروه
اه از نمر مصوصیات انسان و طبیر و بهویژه ژئومورفولروژیک بررا
منا ب اند بهترین مناطق برا

رامت مرااری انسران

امت کونتهاهها جدیدند .زیرا ایرن منراطق دارا عوپروگراف
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عقریبا ،ه وار ،شیب ا  ،زمینشنا
بود

و ااربر منا باند .واحد ژئومورفولوژیک پمیا به دلیل باال

طح آب زیرزمین  ،شور زیاد ،و محل ع

ع آب در زما بارا ها شدید رگبار جهرت

عو ره و امت کونتهاه بسیار نامنا ب ا ت .واحد اوهستا نیی به دلیل شریب زیراد و چهرر
مشن و ناه وار جهت عو ر

کونتهاهها نامنا ب ا ت .عطابق نقشر نهرای پهنرهبنرد منراطق

مسترد ای اد کونتهاهها جدید با نقش واحدها ژئومورفولوژیک و ه چنین نقراط مسرکون
موجود نشا دهند عأثیر واحدها پمیا و اوهستا در ای راد محردودیت بررا عو رره و ای راد
مناطق مسکون بیش از ایر واحدها ژئومورفولوژیک ا ت.
نتای حاصل از برر

نقش پهنهبند نهرای برا ا رتفاده از مردو منطرق فراز و طبقرات آ

نشا دهند نامسا د بود شرای ژئومورفولوژیک منطقه جهت فرالیتها
نواح

امتو از و امت

کونتهاه جدید ا ت .حدود  61درصد مساحت منطق مورد مطالره ،با مساحت حردود

 12290/ 77ایلومتر مربع ،در طبقات بسیار نامنا ب و نامنا رب واقرع شرده ا رت اره بره مرنر
نامسا د بود شرای ژئومورفولوژیک در این بخش از محردود مرورد مطالرره ،جهرت ای راد و
عو ر

کونتهاهها انسان  ،ا ت .حدود  14/58درصد از محردود مرورد مطالرره ،برا مسراحت

حدود  2929/77ایلومتر مربع ،دارا شرای متو

جهت عو ره و ای اد کونتهاههرا انسران

جدید ا ت .و حدود  24درصد مساحت منطق مورد مطالره ،با مساحت حدود  4800/44ایلرومتر
مربع ،در طبقات بسیار منا ب و منا ب قرار گرفتره ا رت اره مطلروب و مسرا د برود شررای
ژئومورفولوژیک منطقه جهت فرالیتها

امتو از و رامت نرواح

رکونتهاه جدیرد را

نشا م دهد .اح د و ه کارانش ( )1396به نقش لندفرمها ژئومورفولروژیک جهرت عو رر
کونتهاهها انسان شهر تا ها جنوب غرب ا تا مرا ا ر و پردامتند و مشرخص شرد
مناطق پا اوه اه از نمر مصوصیات انسان و طبیر و بهویژه ژئومورفولوژیک بررا
مراای انسان منا ب باشند بهترین مناطق برا

رامت

امت کونتهاهها جدیدند .با عوجه به شررای

جغرافیا طبیر و انسان منطقه این مییا مساحت قادر بره پا رخهوی نیازهرا منطقره جهرت
احداث و عو ر شهرها و رو تاها ت .با عوجه به نقش پهنهبند محدود مورد مطالره ،ارزیراب
وامل مرثر در ای اد و روند طبقات با عوجه به شرای ژئومورفولروژیک نقرش مه ر در عریرین
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مسا د یا نامسا د بود مناطق جهت احداث کونتهاهها انسان دارند .بر ا اس نقش پهنهبند
نهای  ،نقاط مسکون نواح ش او ،عا حدود مرای  ،و بخشهای از جنوب مکا های مسرترد
و منا ب جهت ای اد و عو ر مناطق مسکون اند.
پیشنهاد
نتای عحقیق عوا ها و محدودیتها موجود برا هر یک از واحدها ژئوموفولوژ در ای راد و
عو ر

کونتهاهها و فرالیتها انسان را نشرا داد .جهرت عوجره بیشرتر برنامرهریریا و ارائر

طرتها مطالراع و اجرای در مصوص ای اد و عو ر

کونتهاهها انسان بهویژه در محدود

مورد مطالره عوصیههای در ادامه م آید:
عریین و ر ایت حری گسلها و رودمانرههرا هنهرام رامت رکونتهاههرا جدیرد جهرت
جلوگیر از مسارتها احت ال ؛
ر ایت امتو از اصول عو

شهروندا در بخشهای اه مود مالکا

امتو از ان رام

م دهند جهت جلوگیر از عغییر شکل طبیر قطرات عفکیکشد زمرین ،شریب مسریرها ،و شرکل
درهها و مسیلها؛
با عوجه به محدودیتها ژئومورفیک منطق مورد مطالره ،الزم ا ت هنهام طرتریری بررا
امت کونتهاهها جدید پژوهش یادشده در مقیاس بسیار بیرگعر نیی ان ام شود.
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منابع
اصغر

را کانرود ،صیاد؛ بتوو زینال (« .)1395عریین ایتها منا ب جهت عو ر شهر بر ا راس

پارامترها مورفولوژیک (مطالر مورد  :شهر ارومیه)» ،هیدروژئومورفولوژ  ،ش  ،7صص  39ر .57
احدنژاد روشت  ،محسن؛ مهد قرملو؛ ارامتاهلل زیار (« .)1389مدو از آ یبپذیر
شهر زن ا با ا تفاده از روش فرایند عحلیل لسلهمراعب در محی

رامت ان

یست اطم ات جغرافیرای »،

جغرافیا و عو ره ،ش T19صص .46 – 21
ا فندیار  ،مهدیه (« .)1392نقش وامل ژئومورفولوژیک در عو ر فیییک شهر اراک» ،پایرا ¬نامر
اارشنا

ارشد ،دانشهاه شهیدبهشت .

بحرانرر  ،مح دحسررین (« .)1365نمررام مرارری در بخررش میرران ا ررتا مازنرردرا » ،پایررا نامرر
اارشنا

ارشد ،دانشهاه مازندرا .

بهفروز ،فاط ه (« .)1371برر
جیو در

ها جغرافیا

کونتگیین نوین در قالب دیدگاه فضای  ،رفترار »،

جغرافیا ،دانشهاه عهرا .

بهرام  ،رح تاهلل (« .)1390محدودیتها و عنهناها محیط و عأثیر آ بر ناپایدار
رو تای (مطالر مورد  :شهر تا

رکونتهاههرا

نند )» ،پژوهشها رو تای  ،ش  ،3صص  150ر .173

جرفربیهلو ،منصور؛ م تب قدیر مرصوم؛ ید مح رد مو رو روزا ؛ زهررا بخشر (« .)1392نقرش
وامل طبیر در پراانش فضای

کونتهاهها رو تای شهر تا عربتجام» ،اقتصاد فضا و عو ر

رو تای  ،ش  ،2صص  33ر .54
میام ،مقصود (« .)1373نهرش بر عنهناها عو ر فیییک شهر عبریی» ،م ل دانشکد لوم انسان و
اجت ا  ،س  ،1ص .11
ییی  ،ل اصغر ( « .)1382ن ش طوت عو ر رو تای و شنا ای رو تاها مرای به منمرور
ارائ الهو
اارشنا

لسله مراعب منا ب مدماتر ان در رو تاها بخش فراها نقرش» ،پایرا ¬نامر
ارشد اشاورز  ،گروه عروی  ،دانشهاه عهرا .

نادرصفت ،مح دحسین ( .)1379ژئومورفولوژ مناطق شهر  ،عهرا ،

ت.
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