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مکانگزینی جهتهای مناسب توسعۀ شهری از دیدگاه مخاطرهشناسی


تیمور جعفری

استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه کوثر بجنورد

ابراهیم مقیمی
استاد ژئومورفولوژی ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت9911/90/ 9 :

تاریخ پذیرش)9911/92/8 :

چکیده
فعالیتهای بدون برنامۀ انسان در محیط ،مخاطرات و خسارات مختلفی از جنبههای انسانی ،اجتماعی ،زیستتمحیطتی
و اقتصادی در پی دارد که میتوان آثار و عواقب فاجعهآمیز آنها را به کمت برنامتهریتزیهتای بعتدی و آمتادگی بترای
اقدامات اضطراری کاهش داد .هدف پژوهش حاضر ،تعیتی منتاطق ممنتوژ ژئومورفولتوژیکی بتهمنظتور مکتانگزینتی
جهتهای مناسب توسعۀ شهری از دیدگاه مخاطرهشناسی در گسترة شهری و پیراشهری بجنورد است .با ایت هتدف و
در رویکرد سیستمی ،متغیرهای محیطی شامل پارامترهای ژئومورفولوژی ،زمی شناسی (لیتولوژی و گسلهتای فعتا))،
توپوگرافی (شیب ،جهت شیب و ارتفاژ) ،هیدرولوژی (فاصتله از رودخانته و مستیلهتا) و پارامترهتای انستانی (کتاربری
اراضی و فاصله از نقاط شهری و جمعیتی) در محدودة مطالعاتی در قالب نقشههای طبقهبندی تهیه شد و فتازیستازی
الیهها انجام گرفت .با استفاده از مد)  ANPوزن نهایی هر کدام از الیههای عاملی در نرمافزار  Super decisionبهدستت
آمد .از حاصلضرب وزن نهایی بهدستآمده از مد)  ANPبا الیههای فازیشده و با استتفاده از عملگتر Fuzzy Gamma
 ،0.5نقشۀ تلفیقی بهدست آمد و مناطق ممنوژ ژئومورفولتوژیکی از منظتر توستعۀ شتهری مشتخ شتد و پهنتههتای
باقیماندة محدودة مطالعاتی به ردههای مناسب و بسیار نامناسب طبقهبندی شدند .نتایج تحقیتق نشتان داد کته 47/7
کیلومتر مربع معاد)  29/24درصد از محدودة تحقیق با توجه به استانداردها و شرایط موجود ،منطقۀ ممنوژ استت کته
اغلب منطبق بر قسمتهای شرقی ،شمالی و شما) شرقی شهر بجنورد یعنی بستر و حتریم بستتر رود فیتروزه و محتل
تالقی مسیلهای حلقهسنگ ،ملکش ،پسته ،دوبرار ،آققلعه ،قشالق ،لنگر ،باغچق و علیآباد و نقاط مجتاور ستامانههتای
گسلی چهار خروار -باباامان ،دوبرار -برج و گسل پارگی و پنهان منطبق بر بستر رودخانه فیروزه است .از کتل مستاحت
محدودة تحقیق 48/9 ،کیلومتر مربع معاد)  94/84درصد شتامل پهنتۀ منتاطق بستیار مناستب استت کته بیشتتر در
قسمتهای مرکزی (پادگان ارتش قدیم) ،جنوبی (اراضی باالدست پادگان منطقه ،ملکش و تخت ارکان) ،جنتوب غربتی
(پلیسراه قدیم) و جنوب شرقی (اراضی حمزانلو ،کالته یاوری و شتهر فرهنگیتان) محتدوده قترار دارد و بنتابرای بتا
توجه به مساحت کنونی شهر بجنورد ،فضای بهینۀ توسعه برای سا)های آتی مبتنی بر حرکت در مسیر کمخطر وجتود
دارد .نتیجه نهایی ای است که پژوهش حاضر مبتنی بر نگرش سیستمی و اعما) مناطق ممنوژ ژئومورفولوژیکی استت
و نتایج تحقیق برای مدیریت فضا از کارایی توسعۀ سکونتگاهی ویژة شهری و پیراشهری برخوردار است.
واژههای کلیدی :بجنورد ،توسعۀ شهری ،ژئومورفولوژی شهری ،مخاطرات طبیعی ،مناطق ممنوژ ژئومورفولوژیکی.
 نویسندة مسئو) ،تلف 0192 6986246 :
-

Email: Tei.Jafarie.53@Gmail.Com
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مقدمه
محل استقرار سکونتگاهها و دیگر تأسیسات انسانساخت ،تحت تتأثیر عوامتل محیطتی و بتهویتژه
ژئومورفولوژی و زمی شناسی است [ .]8استقرار و رشد شهرها بدون توجه به قابلیتهتای زمتی و
استعدادهای آن ،آثار مخرب و زیانبار فراوانی دارد و موجب افزایش چنتدبرابری خستارات جتانی و
مالی در مواقع بحرانی میشود .در کشورهای در حا) توسعه ،شهرنشتینی همتراه بتا رشتد ستریع
اقتصتتادی ستتبب مشتتکالت توستتعهای متتیشتتود کتته یکتتی از ای ت مشتتکالت افتتزایش بالیتتای
ژئومورفولوژیکی است [ .]29مخاطرات ژئومورفولوژیکی عالوهبر اجزای تشکیلدهنتدهای کته علتوم
طبیعی به آنها میپردازد ،جنبههای اجتماعی قدرتمندی نیز دارند که باید به آنها توجه کترد []98
و میتوان آثار و عواقب فاجعهآمیز آنها را به کم برنامهریزیهای قبلی و آمتادگی بترای اقتدامات
اضطراری کاهش داد [ .]91در ای زمینه ،با توجه به آنکه احتما) خطر ناشی از مصیبت و بالیا در
کشورهای کمتر توسعهیافته سه تا چهار برابر کشورهای توستعهیافتته و ثروتمنتد استت [ ،]2نگتاه
مدیریتی و مخاطرهشناسی در پهنههای محیطی سکونتگاهی و بهویژه شهری ضرورت دارد .با ایت
اوصاف ،کاربرد و نقش ژئومورفولوژی در توسعۀ پایدار شهری از طریق پژوهشهای زیربنتایی متورد
نیاز پتروژههتای شتهری و نیتز آگتاهی و استانداردستازی محیطتی بترای برنامتهریتزان شتهری و
سیاستگذاران آشکار است [ .]96بهطور موردی ،تأثیر پدیدههای ژئومورفولوژیکی بتر یت شتهر را
میتوان در مکانیابی ،مکانگزینی و تکامل شهر ،گسترش فیزیکی و تعیی جهتتهتای گستترش
شهر ،مورفولوژی شهر و نیز ساختوسازهای شهری طبقهبندی کرد [ .]9بنتابرای لتزوم مطالعتات
اولیه برای استقرار شتهرها و ستکونتگاههتای انستانی بتیش از پتیش احستا متیشتود و ایجتاد
برنامههای مدون متناسب با محیط و اعما) آنهتا در تصتمیمگیتریهتا در مقیتا هتای مختلت،،
ضروری به نظر میرسد .با توجه به آنکه از دیدگاه مخاطرهشناسی و مدیریتی ،بیشتتر خستارتهتا
ناشی از مکانیابی نادرستت ستاختمانهتا و بناهاستت ،اهمیتت و ضترورت شتناخت ویژگتیهتای
محیطهای طبیعی بهمنظور تمییز و تشخی نقاط مناستب بترای ایجتاد بناهتا و ستاختمانهتا از
مناطق نامساعد معلوم میشود [ .]90برای شناخت بیشتر ویژگیهای محیط طبیعتی ،بته مطالعتۀ
ژئومورفولوژی نیاز است .در سایۀ کسب ای گونه آگاهی ،میتوان قتدمهتای متثثری بترای انتختاب
مناسبتری مکان بهمنظور گسترش شهرها برداشت و برای جلوگیری و مقابله با خطر پدیدههتای
طبیعی اقدامی جدی انجام داد [.]91
شهرنشینیِ شتابان و حرکت به طرف شهری شدن در جهان ،با انفجار جمعیتت و گستترش
ابعاد و تنوژ الگوی توسعۀ شهرها همسو شده است [ .]29ای افزایش جمعیت در ایران در طتی
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چند دهۀ گذشته با توان تجهیز فضتاهای شتهری و گستترش زیرستاختهتا متناستب نبتوده و
مشکالتی همچون گرانی مسک  ،بیکاری و اسکان غیررسمی را به شتدیدتری شتکل ممکت در
سیمای ظاهری شهرها به وجود آورده است [ .]1شهر بجنورد بتهعنتوان مرکتز اداری -سیاستی
استتتان خراستتان شتتمالی جایگتتاه وی تژهای در نظتتام ستتکونتگاهی شتتما) شتترق کشتتور دارد و
چهلوچهارمی شهر ایران از نظر جمعیت است .نرخ افزایش ستکونتگاههتای شتهری در دشتت
بجنورد از  97درصد در سا)  9977به  97درصد در سا)  9912رسیده [ ]99که تخریب سطح
وسیعی از کاربریهای کشاورزی و باغهای حاصلخیز دشت بجنورد را در پی داشتته استت [.]4
کمبود زمی مناسب برای اختصاص به کاربریهای شهری ،فقر اقتصادی و نبود بررسی دقیق و
جانمایی کاربریهای زمی شهری ،سبب شده که جمعیت در عرصتههتای مختاطرهخیتز ماننتد
سیالبدشتها ،حریم رودخانهها و مسیلها ،نواحی مجاور گسلهای فعا) و نقتاط دارای ستطح
ایستابی باال اسکان یابد که ای مسئله همواره از دغدغههای متولیان امور شهری و برنامهریتزان
شهری بوده است( .شکل )9

شکل  .1نقشۀ گسترش فیزیکی شهر بجنورد از سال  1331تا ]1[ 1331

بر ای اسا  ،در زمینۀ مکانگزینی شتهرها بتا استتفاده از پارامترهتای مختلت ،طبیعتی و
انسانی تحقیقات زیادی دربارة بسیاری از شهرهای داخل و خارج از کشور صورت گرفته استت و
بهویژه در سا)های اخیر بهدلیتل اهمیتت موضتوژ ،در آن و ضترورت موجتود ،پتژوهشهتای
ای چنینی روندی صعودی یافتهاند که به برخی از آنها اشاره میشود( .جدو) )9
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جدول  .1ادبیات و پیشینۀ تحقیق در زمینۀ موضوع پژوهش

عنوان تحقیق

نویسنده/نویسندگان

سال

روش

نتایج

شاخ ژئومورفولوژی
پشتیبانی برای
برنامهریزی شهری []24

گارسیا ،آگوستی و
کاساگرانده

2020

استفاده از زمی شناسی-ژئوتکنی ،
شاخ  ،HIشاخ زبری ،فرایند
فرسایش گالی و واحدهای
ژئومورفولوژی

از شاخ های ژئومورفولوژی میتوان
بهعنوان مبنایی برای تجزیهوتحلیل مرحلۀ
برنامهریزی ساخت کالنشهرها استفاده کرد
و ابزاری مهم برای اجرای برنامههای عملی
هستند.

طرح شهری
زیستمحیطی برای
جزیرة فایالکا در کویت
[]27

احمد حس  ،المطر ،تراب
و آل

2020

روشهای سنجش از دور
(بهکارگیری پهپادهای بدون
سرنشی ) و مطالعۀ میدانی و ایجاد
پایگاه داده مبتنی بر GIS

مد)  EAHPبا استفاده از چهار عامل و
سیزده معیار زیستمحیطی و انسانی برای
انتخاب مرکز ایجاد ی طرح شهری مناسب
از کارایی خوبی برخوردار است.

تحلیل و ارزیابی
پارامترهای
ژئومورفولوژیکی تأثیرگذار
بر جهتهای توسعۀ
فیزیکی شهر بجنورد
[]99

سلمانی مقدم ،زنگنه
اسدی ،تقوی مقدم و
پوریان

9911

روشهای  AHP ،ANPو
الگوریتمهای Fuzzy

از سا)  9111تا  90/99 ،2096کیلومتر
مربع به وسعت شهر بجنورد افزوده شده
است و مجموژ  96/4درصد دشت بجنورد
در کال مناسب و بسیار مناسب قرار دارد
که منطبق بر مناطق غربی و جنوب غربی
شهر بجنورد است.

بررسی تغییرات کالبدی
و توسعۀ شهری در
فوشان چی []26

هان و جیا

2097

با استفاده از الگوی توسعۀ آن در 20
سا) گذشته ،روند تغییرات آن را با
استفاده از پارامترهای محیطی برای
سا)  2024پیشبینی کردند

برنامهریزی برمبنای پارامترهای محیطی،
موجب حفظ ویژگیهای زیستمحیطی
شهرها در آینده میشود.

بررسی نقش برنامهریزی
شهری در بهبود
تابآوری در برابر زلزله
(نمونۀ موردی :شهر
بجنورد) []4

جعفری ،سلمانی مقدم و
سعیدی

توصیفی -تحلیلی با تکیه بر منابع
کتابخانهای نظیر نقشهها ،اسناد و
مطالعات میدانی با استفاده از
تکنی های GIS

 40درصد از جمعیت ساک در شهر بجنورد
در پهنۀ خطر زلزله خیلی زیاد و زیاد قرار
دارند که فقط  20درصد از کل مساحت
شهر را به خود اختصاص میدهد؛ نواحی
مرکزی و بافت قدیم شهر شرایط مناسبی از
لحاظ تابآوری ندارند.

ارزیابی میزان روایی
روشهای تصمیمگیری
چندشاخصه در تعیی
پهنههای مناسب توسعۀ
شهری آذرشهر []4

پورطاهری ،پاشانژاد و
احمدی

بررسی تنگناهای
ژئومورفولوژی توسعۀ
کالبدی شهر جوانرود
[]91

ملکی ،دهساری و رضایی

9914

9914

9914

استفاده از روشهای تصمیمگیری
چندشاخصه

استفاده از مد) منطق Fuzzy

روش تحلیل سلسلهمراتبی با بیشتری
مقادیر نسبت به دیگر روشهای
تصمیمگیری چندشاخصه ،بهتری مد) با
موضوژ مورد بحث در منطقۀ تحقیق است.
توسعۀ شهری بیشتری تأثیر را بر عوارض
ژئومورفولوژی داشته است و محدودة
شما) غربی مناسبتری مکانها برای
توسعۀ آتی شهر جوانرود است.

پژوهشهای دیگری در ای زمینه توسط محققانی همچتون موهاپتاترا و همکتاران (،)2094
د)مونته و همکاران ( ،)2096رینارد و همکتاران ( )2097و شتکور و همکتاران ( )9914انجتام
گرفته که دا) بر اهمیت موضوژ و جایگاه آن است [.]92، 24، 21 ،90
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با عنایت به موارد یادشده و با توجه به اینکه تتاکنون تحقیقتاتی در زمینتۀ تعیتی منتاطق
ممنوژ ژئومورفولوژیکی و مکانگزینی جهتتهتای مناستب توستعۀ شتهری بجنتورد از دیتدگاه
مخاطرهشناسی انجام نگرفته است ،اجرای پژوهشی با ای موضوژ در گسترة شهری و پیراشهری
بجنورد ضرورت مییابد .در ای پژوهش براسا دیدگاه سیستمی -محیطی و با ای تفکتر کته
پژوهشهای ژئومورفولوژیکی شهری زمینهساز شناسایی و نیز مدیریت محیط و کاهش خطرنتد،
بته ارزیتابی و مکتتانگزینتی فضتاها و جهتتتهتای مناستتب توستعۀ شتهری بجنتتورد بتا نگتترش
ژئومورفولوژیکی و نیز مثلفههای تأثیرگذار بهصورت سیستمی پرداخته شده است.
محدودۀ تحقیق
محدودة مطالعتاتی دشتت تکتتونیکی -آبرفتتی بجنتورد استت کته گستترة شتهری بجنتورد و
شهر های پیرامون روی آن استقرار یافتهاند .ای دشت از شما) شرق بته دشتت گرمختان ،از
شما) به دشت مانه ،از شرق به شهرستان شیروان ،از غرب به حوضۀ آبخیز رودخانۀ بدرانلو و از
جنوب به شهرستان اسفرای محدود میشود( .شکلهای  2و )9
بجنورد جزء شهرهای بهنسبت جدیدی است که در اثر افتزایش جمعیتت و تتراکم شتهری،
مدیریت ضعی ،شهری ،توسعۀ برنامهریزینشده و رشد ازهمگسیخته ،کمبود زمی قابل استفاده
برای شهروندان کمدرآمد ،ساختوساز نامناسب ،تمرکز دارایتیهتا و امتوا) اقتصتادی ،فرستایش
اکوسیستتتم و شتترایط توپتتوگرافی ،زم تی شتتناختی و ژئومورفولتتوژیکی بتتهویتژه عبتتور و وجتتود
مسیلهای متعدد و گسلهای شیبلغز معکو چهارخروار -باباامان و دوبرار -برج بهترتیتب در
شما) شرق و جنوب و گسل پارگی پنهان منطبق بر بستتر رودخانتۀ فیتروزه در جنتوب شترق
گسترة شهری (شکل  1ب) ،با مسائل و مشکالت محیطی عدیدهای مواجه استت .ایت شترایط
ممک است پیامدهای مخرب اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در سطوح مختلت ،محلتی و
منطقهای داشته باشد و ای شهر را در دستیابی به توسعۀ پایدار با مشکالت جدی مواجته کنتد.
در تحقیق حاضر محدودة شهری بجنورد و گلستانشهر (مسک مهر) براسا نظر کارشناسان تا
شعاژ  6کیلومتر بررسی شد .رشد فیزیکی به سمت نواحی پرخطتر ،استکان جمعیتت ،استتقرار
تجهیزات و تأسیسات و سرمایهگتذاریهتای دولتتی و خصوصتی در ایت منتاطق ،خطرپتذیری
محدودة شهر از مخاطرات سیل ،زلزله و سطح ایستابی را افزایش داده و سبب شده که ای شهر
از رشد ازهمگسیخته و جزیرهای برخوردار باشد .موانع ژئومورفولوژیکی از محدودیتهای اصتلی
توسعه در حریم شهر بجنورد است.
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شکل  .1نقشۀ موقعیت گسترۀ شهری و دشت بجنورد در استان خراسان شمالی

شکل  .3محدودیتهای طبیعی (ارتفاعات و پرتگاههای گسلی ،اراضی کشاورزی ،رودخانهها و سطح
باالی آب زیرزمینی) و مصنوع (فرودگاه و سکونتگاههای پیرامونی) توسعۀ شهر بجنورد
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مواد و روشها
تحقیق حاضتر بتا دیتدگاه متدیریتی و مختاطرهشناستی و بتا هتدف تعیتی منتاطق ممنتوژ و
مکانگزینی مناطق مستعد توستعۀ شتهری بجنتورد انجتام گرفتت .بتدی منظتور از تحقیقتات
کتابخانهای و نظری همراه با روشهای خاص در محیط نرمافزاری و مباحث کارشناسی استفاده
شد .برای انتخاب مناطق مستعد و متناسب با اهداف مورد نظر 1 ،معیار و پارامتر محیطی متثثر
شامل ژئومورفولوژی ،ارتفاژ از سطح دریا ،شیب ،جهت شتیب دامنته ،فاصتله از بستتر رودهتا و
مسیلها ،کاربری اراضی ،لیتولوژی ،فاصله از گسلهای فعا) و فاصتله از نقتاط شتهری در نظتر
گرفته شد.
ابتدا الیههای اطالعاتی تهیه شدند و سپس برای هر کدام از الیهها براسا نظر کارشناسی،
مناطقی که امکان توسعۀ شهری نداشتند یا برنامهریزی در ای زمینه با مشتکالت و خطرهتایی
مواجه میشود ،با دادن امتیاز صفر در طبقه مناطق ممنوژ قرار گرفتند .در واقع با ای کار همتۀ
مناطق نامناسب از پهنهبندی خارج و در طبقۀ مناطق ممنوژ قرار گرفتند .پس از تعیی مناطق
ممنوژ ،دیگر مناطق محدودة مطالعاتی که خارج از مناطق ممنوژ بودنتد ،بترای اهتداف توستعۀ
شهری براسا معیارهای مورد نظر پهنتهبنتدی شتدند و در بتی وضتعیت مناستب تتا بستیار
9
نامناسب قرار گرفتند .برای تصمیمگیری در ایت زمینته از سیستتم پشتتیبانی تصتمیمگیتری
استفاده شد .بدی منظور از مد)های  ANPو منطق فازی  Gamma 0.5استتفاده شتد .در ایت
راستا ابتدا الیههای اطالعاتی در قالب رستر طبقهبندیشده تهیه شدند و بهصورت فازیشتده و
مقایسهپذیر درآمدند و همانطور که اشاره شد ،براسا پژوهشهای میدانی ،نظر کارشناستی و
شناخت روابط و معیارها ،تابع فازی تعری ،شد [ ]28و سپس با استفاده از مد) ارزش هر کتدام
از طبقات در الیهها محاسبه شد .سپس هر کدام از الیههتا در نترمافتزار  ILWISبتا استتفاده از
دستور  Map calculationدر وزن بهدستآمده از طریق مد)  ANPضرب شده و بتا استتفاده از
منطق فازی  Gamma 0.5الیتههتای اطالعتاتی نتهگانته در محتدودة ختارج از منتاطق ممنتوژ
همپوشانی یافتند و با هم تلفیق شدند .در نهایت نقشۀ مناطق ممنتوژ و نقتاط مستتعد توستعۀ
شهری در محدودة تحقیق بهدست آمد که با توجه به روشهای بهکار گرفتهشتده و نیتز اعمتا)
متغیرهای محیطی مثثر بهصتورت سیستتمی و جتامع در ایت تحقیتق ،منتاطق قرارگرفتته در
طبقات مناسب ،از نظر همۀ معیارهای موجود و تأثیرگذار ،حداکثر امتیازهای الزم را دارند.

)1. Decision Support System (D.S.S.
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شکل  .4نمودار تابع عضویت فازی الیههای اطالعاتی

فرایند تحلیل شبکهای ()ANP

فرایند تحلیل شبکهای حالت عمومی فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و شتکل گستتردة آن استت و
همۀ ویژگیهای مثبت آن از جمله سادگی ،انعطافپذیری ،بهکارگیری همزمان معیارهای کمتی
و کیفی و قابلیت بررسی سازگاری در قضاوتها را داراست و افتزونبتر آن متیتوانتد ارتباطتات
پیچیده (وابستگیهای متقابل و بازخورد) بی عناصر تصمیم را با بهکارگیری ستاختار شتبکهای
بهجای ساختار سلسلهمراتبی در نظر بگیرد .تفاوت بی ساختارهای سلسلهمراتبی و شبکهای در
شکل  4نشان داده شده است.
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شکل  .1تفاوت ساختارهای سلسلهمراتبی و ساختار شبکهای

فرایند تحلیل شبکهای هر موضوژ و مسئلهای را بتهمثابتۀ شتبکهای از معیارهتا ،زیرمعیارهتا و
گزینهها (همۀ اینها عناصر 9نامیده میشوند) که با یکدیگر در خوشههایی جمع شتدهانتد ،در نظتر
میگیرد .همۀ عناصر در شبکه میتوانند به هر شکل با یکتدیگر ارتبتاط داشتته باشتند .بتهعبتارت
دیگر ،در شبکه ،بازخورد و ارتباط متقابل بی خوشهها امکانپذیر است .بنابرای  ANPرا میتتوان
شامل دو قسمت دانست :سلسلهمراتب کنترلی و ارتباط شبکهای .سلستلهمراتتب کنترلتی ارتبتاط
بی هدف ،معیارها و زیرمعیارها را شامل میشود و بر ارتبتاط درونتی سیستتم تأثیرگتذار استت و
ارتباط شبکهای وابستگی بی عناصر و خوشهها را شامل میشود .ای قابلیت  ANPامکان در نظتر
گرفت وابستگیهای متقابل بی عناصر را فراهم میآورد و در نتیجه نگترش دقیقتی را در مستائل
ارائه میکند .تأثیر عناصر بر عناصر دیگر در ی شبکه توستط یت ستوپرماتریس در نظتر گرفتته
میشود .فرآیند تحلیل شبکهای را در چهار مرحلۀ زیر میتوان خالصه کرد:
الف) ساخت مدل و تبدیل مسئله به ساختار شبکهای

مسئله باید بهطور آشکار و روش به سیستمی منطقی مثل شتبکه تبتدیل شتود .ایت ستاختار
شبکهای را میتوان از طریق توفان مغزها یا هر روش مناسب دیگری چون روش دلفی یتا روش
گروه اسمی بهدست آورد .در ای مرحله مسئلۀ مورد نظر به ساختاری شبکهای تبدیل میشتود
که در آن گرهها بهعنوان خوشهها مطرحاند .عناصر درون ی خوشه ممک است با ی عنصر یا
همۀ عناصر خوشههای دیگر ارتباط داشته باشند و تحت تأثیر آنها بوده یا بر آنها اثرگذار باشند.
ای ارتباطها (وابستگی بیرونی) با پیکان (فلش) نشان داده متیشتوند .همچنتی ممکت استت

1. Elements
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عناصر درون ی خوشه بی خودشان دارای ارتباط متقابل باشند (وابستگی درونی) که ای گونه
ارتباطها بهوسیلۀ ی کمان متصل به آن خوشه نشان داده میشود( .شکل )6
ب) تشکیل ماتریس مقایسۀ دودویی و تعیین بردارهای اولویت

مشابه مقایسههای دودویی در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ) ،(AHPعناصر تصمیم در هر ی از
خوشهها ،براسا حد اهمیت آنها در ارتباط با معیارهای کنترلی دوبهدو مقایسه میشوند .ختود
خوشهها نیز براسا نقتش و تتأثیر آنهتا در دستتیابی بته هتدف ،دوبتهدو مقایسته متیشتوند.
تصمیمگیران در مورد مقایسۀ دودویی عناصر یا خود خوشهها دوبهدو باید تصمیمگیتری کننتد.
عالوهبر ای  ،وابستگیهای متقابل بی عناصر ی خوشه نیز باید دوبهدو مقایسه شوند .تأثیر هر
عنصر بر عنصر دیگر از طریق بردار ویژه قابل ارائه است .اهمیت نسبی عناصر براستا مقیتا
نُهکمیتی ساعتی مانند  AHPسنجیده میشود .در ای قسمت ،بتردار اهمیتت داخلتی محاستبه
میشود که نشاندهندة اهمیت نسبی (ضریب اهمیت) عناصر یا خوشههاست که از طریق رابطه
 9به دست میآید:
()9

AW  mac w

 :Aماتریس مقایسۀ دودویی معیارها :W ،بردار ویژه (ضریب اهمیتت) و  :λmacبتزر تتری
مقدار ویژة عددی است .برای محاسبۀ بردار ویژه  ،Wستاعتی چنتد روش ارائته کترده استت .در
صورتی که قرار است محاسبات بدون استفاده از نرمافزار خاصی انجام گیرد ،بهتر استت از روش
تقریب میانگی هندسی استفاده شود .بنابرای در ای مرحله بردارهای اولویت داخلی محاستبه
میشوند.
ج) تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد

برای دستیابی به اولویتهای کلی در ی سیستم با تأثیرات متقابل ،بردارهتای اولویتت داخلتی
(wهای محاسبهشده) در ستتونهتای مناستب یت متاتریس وارد متیشتوند .در نتیجته ،یت
سوپرماتریس (در واقع ی ماتریس دستهبندیشده) که هر بخش از ای ماتریس ارتباط بی دو
خوشه در ی سیستم را نشان میدهد ،بهدست میآید .برای مثا) ساختار ستهستطحی هتدف،
معیارها و گزینهها بهشکل سلسلهمراتبی و شبکه در شکل  6ارائه شده است.
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شکل  .6ساختار سلسلهمراتبی و شبکهای

سوپرماتریس مربوط به حالت سلسله مراتبی ) (aرا میتوان بهصورت زیر ارائه داد:

در ای سوپرماتریس W21 ،برداری است کته تتأثیرات هتدف بتر معیارهتا و  W32تتأثیرات
معیارها بر گزینهها را نشان میدهند و  Iماتریس واحد است .اگر معیارها دارای تأثیرات متقابتل
باشند ،فرایند سلسلهمراتبی به فرایند شبکهای تبدیل متیشتوند .تتأثیرات متقابتل معیارهتا بتر
یکدیگر از طریق وارد کردن متاتریس  W22در ستوپرماتریس  Wnبتهصتورت زیتر امکتانپتذیر
میشود:

ای نوژ ماتریس را سوپرماتریس اولیه مینامنتد .بتا جتایگزینی بتردار اولویتتهتای داخلتی
(ضرایب اهمیت) عناصر و خوشهها در ستوپر متاتریس اولیته ،ستوپرماتریس نتاموزون بتهدستت
میآید .در مرحلۀ بعد ،سوپرماتریس موزون از طریتق ضترب مقتادیر ستوپرماتریس نتاموزون در
ماتریس خوشهای محاسبه متیشتود .ستپس از طریتق نرمتالیزه کتردن ستوپرماتریس متوزون،
سوپرماتریس از نظر ستونی به حالت تصادفی تبدیل میشود .در مرحلۀ سوم ،سوپرماتریس حتد
با به توان رساندن تمامی عناصر سوپرماتریس موزون تا زمانی که از طریق تکرار واگرایی حاصل
و تمامی عناصر سوپر ماتریس همانند هم شوند ،محاسبه میشود:
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دادهها و بحث
با توجه به ماهیت پژوهش که با دید سیستتمی -فضتایی ختود بتهدنبتا) مکتانیتابی و شناستایی
جهتهای بهینۀ توسعه با کمتری احتما) خطر است ،در مرحلۀ نخست ،نُه پارامتر محیطی متثثر
در بررسی مناطق مساعد توسعۀ شهری بجنورد شامل ژئومورفولوژی ،شیب ،جهت شیب ،ارتفتاژ از
سطح دریا ،لیتولوژی ،فاصله از گسلهای فعا) ،فاصتله از بستتر رودهتا و مستیلهتا ،نتوژ کتاربری
اراضی و فاصله از مراکز شهری بهعنوان الیههای اطالعاتی واکاوی شدند و در مرحلتۀ بعتد منتاطق
ممنوژ براسا نوژ پارامترهای موجود و اهداف تحقیق بهعنتوان منتاطق بتا احتمتا) خطتر زیتاد
مشخ شده و سپس با بهکارگیری روشهای ارزیابی و پهنهبندی ،نقشۀ نهایی تهیه شد.
واکاوی عوامل مؤثر در مکانیابی مناطق مستعد توسعۀ شهری در منطقۀ پژوهش

مجموعه پارامترهای نهگانه مثثر در ای پژوهش را میتوان در کل بتهعنتوان پارامترهتای محیطتی و
بهصورت موردی نیز در قالب پارامترهای ژئومورفولوژی و توپوگرافی (ژئومورفولوژی ،شیب ،جهتت
شیب ،ارتفاژ) ،زمی شناسی (لیتولوژی و گسل) ،پارامترهتای هیتدروژئومورفولوژی (رودخانته) ،و در
نهایت پارامترهای انسانی (کاربری اراضی و فاصله از نقاط شهری) در نظر گرفت .با توجته بته اهتداف
پژوهش ،برای هر ی از ای پارامترهای مثثر نقشۀ طبقاتی و پهنهای آن در سطح محدودة مطالعتاتی
تهیه شد تا واقعیت موجود محدودة مطالعاتی در مسیر توسعۀ شهری و سکونتگاهی مشخ شود.
پارامترهای ژئومورفولوژیک و توپوگرافیک (ژئومورفولوژی ،شیب ،جهت شیب و ارتفاع)

بررسی لندفرمها نشان داد که محدودة وسیعی از منطقۀ تحقیق را زمی شتکلهتای نامناستبی نظیتر
مسیلها و بستر سیالبی رودها ،پادگانههای رودخانهای ،مخروطافکنهها و پادگانههای آبرفتتی جتوان،
مخروطهای واریزه و جزایر سنگی تشکیل میدهند که جزء موانع توسعۀ شهری محسوب میشتوند و
با توجه به هدف پژوهش که مکانیابی مناطق مستعد برای اهتداف توستعه شتهری استت ،از ارزش و
اهمیت کمتری برخوردارند .البته مخروطهای واریزه و جزایر سنگی صرفاً برای توستعۀ کتاربریهتای
گردشگری و گذران اوقات فراغت مناسباند؛ ولتی بترای توستعۀ فضتاهای مستکونی فاقتد ارزشانتد.
مخروطافکنهها و پادگانههای آبرفتی قدیمی واقع در جنوب ،جنوب شرق و جنوب غترب شتهر نظیتر
اراضی باالتر از پادگان منطقه ،ملکش و تخت ارکان مناسبتتری زمتی شتکل بترای توستعۀ شتهری
بجنورد محسوب میشوند و از ارزش بیشتری برخوردارند (شکل  7ال .)،از سوی دیگتر شتیب عامتل
مهمی در برنامهریزی منطقهای است .مثلفۀ شیب در ارتباط با پارامترهای دیگر ،زمینهستاز ارزیتابی و
برنامهریزی آسانتر برای استفاده از سرزمی است [ .]94نقشۀ طبقات شیب محدودة تحقیتق نشتان
داد که بخش بزرگی از مناطق شمالی و شما) شرقی محدودة شهری بجنتورد شتامل کالتته آرویت ،
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کالته محمدعلی پهلوان ،کالته شهید آذرسا ،پنجشنبه بازار و انتهای خیابتان تختتی ،کالتته جوادیته،
کالته کوره ،کوی امام هادی و باقرخان  9روی مناطق پست و کمشیب قرار دارند .از ایت رو بتهدلیتل
سیلگیری ،ای مناطق برای اهداف توسعۀ شهری نامناسب و ممنوژ تلقی میشوند (شتکل  7ب) .در
کنار شیب ،جهت شیب نیز از اهمیت زیادی در مکانگزینی برخوردار است .بتا توجته بته قرارگیتری
شهر بجنورد در دشت تکتونیکی -آبرفتی با  9000متر ارتفاژ از ستطح دریتا بتا برختورداری از اقلتیم
نیمهخش و باد غالب غربی و مالیم ،جهت پشت به آفتاب تناسب بیشتری با اهداف توستعۀ شتهری
دارد و بنابرای دامنههای رو به شما) مانند شهر امتام خمینتی ،اراضتی بتاالتر از پادگتان منطقته،
منطقتتۀ ملکتتش ،ختتداقلی ،اللهوردیختتان ،حمزانلتتو و بتتاالتر از شتتهر فرهنگیتتان از ارزش بیشتتتری
برخوردارند (شکل  7پ) .پارامتر ارتفاژ ،عامل مستقلی است که تأثیر مهمی بر عناصتر اقلیمتی نظیتر
دما ،بارش و تبخیر و تعرق دارد و با توجه به ارتباط نزدی بتا واحتدهای ژئومورفولوژیت بتهصتورت
مستقیم میتواند بر استقرار سکونتگاه نیز تأثیرگذار باشد و بر ای اسا  ،یکی از پارامترهتای متثثر در
نظر گرفته شده است .نقشۀ طبقات ارتفاعی محدودة تحقیق نشان داد که بختش بزرگتی از محتدودة
تحقیق که منطبق بر پیرامون محدودة شهری است ،ارتفاعی کمتر از  9900متر دارد (شکل  7ت).

الف

ب

پ

ت

شکل  .7نقشۀ پارامترهای مورفولوژیک و توپوگرافیک محدودۀ تحقیق :الف) ژئومورفولوژی؛ ب) شیب؛
پ) وجه شیب؛ ت) طبقات ارتفاعی محدودۀ تحقیق
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شکل  .8توپوگرافی پست و هموار شمال و شمال شرقی بجنورد و محدودیت توسعۀ سکونتگاهی آن.
بازار روز شهر بجنورد با تراکم زیاد جمعیت در عکس مشاهده میشود.

پارامترهای زمینشناسی (لیتولوژی و فاصله از گسلهای فعال)

مطابق نقشۀ لیتولوژی ،آبرفتهای اخیر بخش بزرگی از محدوده را در بر گرفتهاند و با توجه بته
هدف پژوهش ،کنگلومرای نئوژن و پادگانهها ،مخروطافکنههتای قتدیمی و دشتتهتای آبرفتتی
مناطق مستعدی برای اهداف توسعۀ شهری هستند .همچنی نقشۀ طبقتاتی تکتونیت فعتا) و
گسلی منطقه بیانگر ای است که خطوط گسلی جهتت شترق (ستامانۀ گستلی بستتر رودخانته
فیروزه) ،شما) شرق ،شما) ،شما) غرب (سامانه گستلی چهتارخروار-باباامتان) ،جنتوب شترق،
جنوب و جنوب غرب (سامانۀ گسلی دوبرار-برج) گسترة شتهری بجنتورد را احاطته کتردهانتد و
برای اهداف توسعۀ شهری کامالً نامناسباند( .شکل )1

الف

ب

شکل  .3نقشۀ پارامترهای زمینشناسی محدودۀ تحقیق :الف) لیتولوژی؛ ب) فاصله از گسلهای فعال.

پارامتر هیدروژئومورفولوژیکی (رودها)

رودها و جریانهای سطحی که تغییرات حاصل از آنها وابستته بته انترژی آب و تکامتل ختا استت
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[ ،]97از مهمتری عوامل هیدروژئومورفولوژیکی مثثر در جذب جمعیت و توسعۀ شتهری هستتند .در
نظام برنامهریزی و مکانگزینی جهتهای توسعۀ شهری ،رعایت حتریم رودهتا از مهتمتتری عتواملی
است که باید لحاظ شود .در ای تحقیق با عنایتت بته دیتدگاه مختاطرهشناستی موجتود در ستازوکار
جریانهای سطحی و از طرفی گترایش متردم بته توستعه در ایت واحتد ژئومورفولتوژیکی ،براستا
شناخت از منطقه و نیز دورههای بازگشت موجود ،حریم  200متتری در نظتر گرفتته شتد و ستپس
مناطق حاشیۀ رودخانه برحسب فاصله از رودخانه طبقهبندی شدند( .شکل )90

شکل  .11نقشۀ طبقاتی فاصله از رودخانه در محدودۀ تحقیق

پارامترهای انسانی (نوع کاربری اراضی و فاصله از نقاط شهری)

در کنتتار پارامترهتتای طبیعتتی ماننتتد شتتاخ هتتای ژئومورفولتتوژی ،توپتتوگرافی ،زمتتی شناستتی و
هیتتدروژئومورفولوژی ،پارامترهتتای انستتانی نیتتز از اهمیتتت ویتژهای در ارزیتتابی و تحلیتلهتتای محیطتتی
برخوردارند .بر ای اسا پارامترهتای انستانی شتامل نتوژ کتاربری اراضتی و فاصتله از نقتاط شتهری و
جمعیتی نیز در مکانگزینی جهتهای مناسب توسعۀ شهری بجنورد در نظر گرفته شدند .بتا توجته بته
اینکتته گستتترش شتتهری و تغییتترات الگوهتتای کتتاربری زمتتی ستتبب تتتأثیرات گستتتردة اجتمتتاعی و
زیستمحیطی میشود ،در برنامهریزیهای شهری نوژ کاربری اراضتی ،از عوامتل متثثر در برنامتهریتزی
محسوب میشود و برنامهریزیها باید منطبق بر نوژ کاربری اراضتی انجتام گیترد .عامتل انستانی دیگتر،
فاصله از نقاط شهری است .با توجه به نقتش و اهمیتت عامتل دسترستی در مکتانگزینتیهتا ،بهتتری
مکانها برای توسعۀ سکونتگاهها ،مناطقیاند که افزونبر سایر شرایط به محدودة کنتونی شتهرها نزدیت
باشند (شکل  .)99ای موضوژ مانع توسعۀ منفصل ،بدقوارگی شهرها و هزینهکرد زیاد توستط دولتتهتا
میشود .بهمنظور نشان دادن وضعیت فاصلۀ محدودة تحقیق از محدودة شهری ،ای محتدوده بته یتازده
طبقه تقسیم شد .مناطق نزدی به محدودة شهری با توجه به موارد یادشده امتیاز بیشتری میگیرند.
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الف

ب

شکل  .11نقشۀ طبقاتی پارامترهای انسانی در محدودۀ تحقیق :الف) نوع کاربری اراضی؛ ب) فاصله از
نقاط شهری.
الف

ب

شکل  .11الف) سیالب شهری اردیبهشت  1338در چهارراه مخابرات بجنورد .رشد شهرنشینی ،توپووگرافی و
زمینشناسی شهر کاهش زمان تأخیر سیالب و آبگرفتگی در محدودۀ خیابان طالقانی و معوابر شومالی
آن را در پی دارد؛ ب) شهرک گلستان در مجاورت سامانۀ گسلی چهارخروار -باباامان.

اعمال مناطق ممنوع

بهمنظور پهنهبندی و مکانگزینی مناطق مستعد توسعۀ شهری ،پس از تهیۀ الیتههتای اطالعتاتی،
فازیسازی الیهها و اعما) مناطق ممنوژ صورت گرفت .با توجه به اینکته هتدف پتژوهش حاضتر،
تعیی مناطق ممنوژ و اعما) ای مناطق در مکانگزینی توسعۀ شهری است ،با دادن امتیاز صتفر
به طبقات ممنوژ عمل فازیسازی صورت گرفت .مناطق خطرآفری در نقاط مختل ،ممک استت
متفاوت باشد؛ در واقع با توجه به وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه و دیگر شترایط حتاکم متیتتوان
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منتتاطق ممنتتوژ را مشتتخ کتترد .در ایت تحقیتتق بتتا توجتته بتته منتتابع استتتفادهشتتده ،وضتتعیت
ژئومورفولوژیکی منطقه و نظر کارشناسان مربوط ،مناطق ممنوژ مشخ شده است (جدو) .)2
جدول  .1موانع توسعۀ شهری بجنورد با تأکید بر مناطق ممنوع ژئومورفولوژیکی و توجه به شرایط
منطقۀ تحقیق
ردیف

معیار

9

ژئومورفولوژی

2
9

شیب
وجه شیب

4

ارتفاژ

4
6
7

کاربری
اراضی
فاصله از
گسل
فاصله از رود

8

لیتولوژی

1

فاصله از شهر

مناطق ممنوع
بستر سیالبی رودها و مسیلها ،مخروطافکنهها و پادگانههای آبرفتی
جوان ،مخروطهای واریزه ،جزایر سنگی ،پادگانههای رودخانهای
شیب  %0-%2و بیش از %98
جهتهای رو به جنوب ،جنوب غرب و غرب
ارتفاژ بیشتر از  9400متر

منابع استفادهشده
چورلی و همکاران [ ]6و بررسی میدانی پژوهشگر
عابدینی و همکاران [ ]99و بررسی میدانی پژوهشگر
بررسی میدانی پژوهشگر
رضایی مقدم و خیریزاده آروق [ ]7و بررسی میدانی
پژوهشگر

بستر سیالبی رودها ،مراکز نظامی ،آرامستانها ،فرودگاه بجنورد

میرکتولی و همکاران [ ]20و بررسی میدانی محقق

حریم  9000متری

قدیری معصوم و همکاران []94

حریم  200متری
سنگآه اوربیتولی دار ،ماسهسنگ قرمز ،ماسهسنگ کنگلومرایی و
مارن و رسوبات اخیر
فاصلۀ  6کیلومتری و بیشتر از آن

اسفندیاری []9
مقیمی [ ،]96سازمان زمی شناسی و اکتشافات
معدنی کشور [ ]22و بررسی میدانی پژوهشگر
بررسی میدانی پژوهشگر

بر اسا جدو)  ،2در معیار ژئومورفولوژی ،بستر سیالبی رودهتا و مستیلهتا ،قاعتده مختروط
افکنههای جوان ،مخروطهای واریزه ،جزایر سنگی و پادگانههای رودخانهای ،در معیار شیب ،بخش
عمدهای از مناطق شمالی ،شما) شرقی و غربی محدوده با شیب کمتر از  2درصد و بیشتتر از 98
درصد ،در معیار وجه شیب جهتهای رو به جنوب ،جنوب غرب و غرب و در معیار ارتفاژ از ستطح
دریا ،نقاط با ارتفاژ کمتر از  9000و بیشتر از  9400متر در شما) غرب و جنتوب شترق محتدودة
تحقیق ،در مناطق ممنوژ قرار دارند .در معیار نوژ کاربری اراضی ،مسیلهای دوبرار ،پسته ،ملکتش
و فیروزه ،مراکز نظامی ،آرامستانها و فرودگاه بجنورد و حریم امنیتتی آن ،در معیارهتای فاصتله از
گسلهای فعا) و رود بهترتیب حریمهای  9000و  200متری و در معیار لیتولوژی نیز سنگآه
اوربیتولی دار بهدلیل برخورداری از مقاومتت ،درز و شتکاف و انحتال)پتذیری ،ماستهستنگ قرمتز
بهدلیل برخورداری از سیمان تبخیری و انحال)پذیر ،ماستهستنگ کنگلتومرایی بتهدلیتل ستیمان
رسی-گچی با مقاومت انتد  ،متارن و رستوبات اخیتر بته دالیلتی چتون قابلیتت انحتال) زیتاد و
ناپیوستگی رسوبات آواری جزء مناطق ممنوژانتد .پتس از مشتخ کتردن منتاطق ممنتوژ ،ایت
مناطق روی نقشۀ نهایی اعما) شدهاند .هدف از اعما) مناطق ممنوژ ژئومورفولتوژیکی ایت استت
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که مناطق مذکور در پهنهبندی در طبقات نامناستب قترار گیرنتد و مکتانگزینتی توستعۀ شتهری
بجنورد خارج از ای مناطق صورت گیرد .با ای روند ،در واقع زمینۀ احتما) خطتر کته در نتواحی
نامناسب و با دخالت عوامل انسانی بهویژه مسائل توسعۀ شهری بسیار فزونی متییابتد ،خیلتی کتم
میشود و برمبنای اعما) مناطق ممنوژ ،زمینۀ مدیریت آسان مخاطرات فراهم میآید.
فازیسازی و وزندهی به الیهها

پس از تهیۀ الیههای اطالعاتی ،مناطق ممنوژ در هنگام فازیسازی الیههای اطالعاتی اعمتا) شتد
و سپس با استفاده از مد)  ANPبهمنظور جلوگیری از محدود کردن منتاطق توستط الیتهای کته
اهمیت کمتری در مکانیابی نسبت به بقیه دارد ،وزن نهایی هر کدام از الیهها در نرمافتزار Super
 Decisionsبهدست آمد (شکل  .)94با توجه بته اینکته وزندهتی معیارهتا از مهتمتتری مراحتل
تصمیمگیری است ،سعی شد در تعیی وزن هر ی از معیارها دقت بیشتری شود تا نتتایج هرچته
بیشتر با واقعیت همگام و از صحت و دقت بیشتری برخوردار باشد .در ای پژوهش گذشته از تکیه
به تحقیقات پیشی و اعما) نظر شخصی ،سعی شد با ستازگاری بتا شترایط محلتی و بتومی ،نظتر
کارشناسی و استفاده از پرسشنامه ،اهمیت معیارهای دخیل مشخ شود .از ایت رو وزندهتی بته
معیارها با استفاده از نظرهای کارشناسی با توجه به مقیا نُهکمیتی ستاعتی انجتام گرفتت .بترای
ای کار ،پس از تشکیل ساختار شبکهای و با توجه به رابطۀ درونی و بیرونتی معیارهتا ،از متاتریس
مقایسهای شامل نُه سطر و نُه ستون برای تعیی رابطه و میزان اهمیت هر یت از ایت معیارهتا و
زیرمعیارها استفاده شد .برای تعیی اهمیت نسبی اطالعات ،ابتدا هر کدام از الیههتا براستا نظتر
کارشناسی وزندهی شد .سپس ارزش هر الیه مشخ و از حاصلضترب وزندهتی کارشناستی و
ارزش الیتههتتا ،ارزش وزندهتیشتتده حاصتتل شتتد .در نهایتتت از حاصتتل جمتتع همتتۀ ارزشهتتای
وزندهیشده ،ارزش نهایی بهدست آمد .پس از تعیی اهمیت نسبی اطالعات یا همتان وزندهتی،
روی الیههای نقشهای ،عملیات تلفیق الیهها در نرمافزار  ILWIS 3.3انجام پذیرفت.
تلفیق الیههای اطالعاتی و اِعمال مناطق ممنوع

پس از فازیسازی و وزندهی به الیتههتای اطالعتاتی و همچنتی امعمتا) منتاطق ممنتوژ در محتدودة
تحقیق ،عملگرهای فازی اجتماژ ) (Sumو اشتترا ) (Productدر  Command lineنترمافتزار Ilwis 3.3
درج شد و نقشههای مربوط به هری در محیط  GISبتهدستت آمتد .پتس از دستتیابی بته نقشتههتای
حاصل از عملگرهای فازی اجتماژ و اشترا  ،عملگر فازی گامای  0/4که حالت بینابی فتازی اجتمتاژ و
اشترا است و به هر دو امتیاز مساوی میدهد بهصورت تلفیقی بهدستت آمتد .در منطتق فتازی بترای
تعدیل حساسیت خیلی زیاد عملگر فازی اشترا و همچنی حساستیت خیلتی کتم فتازی اجتمتاژ ،از
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عملگر فازی گامای  0/4استفاده میشود که از دقت زیادی برخوردار استت .عملگتر فتازی Gamma 0.5

بعد از دستیابی به نقشههای حاصل از فازی اجتماژ ) (Uو اشترا )∩( از طریق رابطۀ  2بهدست آمد:
)Gamma fuzzy= (Fu Sˆ0.5)×( Fu Pˆ0.5

()2

گامتای

بر ای اسا  ،مناطق مساعد برای اهداف توسعۀ شهری با نگاه سیستمی و براسا
 0/4استخراج شد (شکل .)94

جهت شیب

فاصله از مرکز شهر

ارتفاژ از سطح دریا

فاصله از گسلهای فعا)

ژئومورفولوژی

نوژ کاربری اراضی

لیتولوژی

فاصله از بستر رود

شیب

راهنمای نقشه:

ارزش

مناطق ممنوعه
کم
زیاد

شکل  .13فازیسازی الیههای اطالعاتی

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،7شمارة  ،4زمستان 9911

420

شکل  .14نمودار ستونی وزن نهایی الیههای اطالعاتی براساس مدل ANP

وضعیت:
مناطق مناسب

مناطق بسیار
نامناسب
مناطق ممنوعه

شکل  .11نقشۀ مناطق ممنوع و مستعد توسعۀ سکونتگاهی در محدودۀ تحقیق

نتیجهگیری
ای پژوهش با هدف مکانگزینی جهتهای مناسب توستعۀ ستکونتگاهی و شتهری در محتدودة
مطالعاتی شهر بجنورد ،به شناسایی پهنههای مناسب توسعه مبتنی بر اعما) مناطق ممنتوژ بتا
نگرش سیستمی و در نظرگیری بیشتری متغیرهای محیطی پرداختت .در مرحلتۀ نخستت نُته
مثلفتتۀ محیطتتی شتتامل پارامترهتتای متتثثر ژئومورفولوژیتت  ،توپوگرافیتت  ،زمتتی شناستتی،
هیدروژئومورفولوژی و انسانی در سطح محتدودة مطالعتاتی شناستایی شتدند .پتس از ارزیتابی
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پارامترهای نهگانۀ محیطی و شرایط موجود آنهتا ،مشتخ شتد کته از منظتر ژئومورفولتوژیکی
بخش مرکزی محدودة تحقیق متشکل از پادگانههای رودخانهای است که بتا توجته بته ویژگتی
ژنتیکی لندفرم مزبور که محصو) رسوبگذاری رودها در اثتر ستیالبهتای کاتاستتروف گذشتته
است ،تعیی جهتهای توسعه به سمت پیرامون و نقاط ایم را ضتروری متیستازد .لیتولتوژی
محدودة نقشه از سازندهای مختلفی تشکیل شده و از ای نظر مکانگزینی شهری در پهنههتای
مختل ،شهری تفاوت دارد؛ همچنی سامانههای گسلی در قسمتهای شما) شترقی و شتمالی
(گسل چهار خروار-باباامان) ،شرقی (گسل پارگی و پنهان منطبق بتر بستتر رودخانتۀ فیتروزه)،
جنوب شرقی و جنوب (گسل دوبرار-برج) محدوده قرار دارند که گسترش شهر در ای جهتهتا
را بهشدت محدود میکنند .از منظر پارامترهای میزان شیب ،جهت شیب و ارتفاژ از سطح دریتا
به جز مناطق پست و هموار شما) شرقی و شمالی و تودههای کوهستانی شما) غرب (آخرداغ)،
جنوب غرب و جنوب محدوده (ارتفاعات بدرانلو و آالداغ) با ارتفاژ بتیش از  9400متتر و شتیب
بیش از  90درصد ،در بقیۀ قسمتهای نقشۀ محدودیت خاصتی از ایت نظتر دیتده نمتیشتود.
جریانهای سطحی موجود نیز اغلب از تودههای کوهستانی جنوب ،جنوب غرب ،شما) غترب و
شما) شهر بجنورد سرچشمه گرفتهاند و با شیب توپتوگرافی بته ستمت شتما) شترق و شترق،
منطقه را زهکشی میکنند و بنابرای در زمینتۀ مختاطراتی ماننتد ستیالبهتای شتهری و نیتز
آبگرفتگی معابر و از طرف دیگر بابت سست بودن رسوبات ،فواصل و حریمهای ممنوژ بایتد در
نظر گرفته شوند .با توجه به بررسی متغیرهای محیطی و امعما) مناطق ممنوژ میتتوان نتیجته
گرفت که مناطق مناسب اغلب در فواصل نزدی به محدودة شهری نظیر اراضی تخت ارکتان و
امتداد شرقی آن ،روی مخروطافکنهها و پادگانههای قدیمی ،شیبهای بهنسبت کم ،جهتهتای
رو به شما) و شما) شرق ،با رعایت فاصلۀ مناسب از حریم رودخانههتا و دور از حتریم خطتوط
گسلی قرار دارند و در مناطق ممنوژ در نقشۀ نهایی ،هرگونته برنامتهریتزی بتا افتزایش خطتر و
خسارات جانی و مالی مواجه خواهد بود .نقشۀ نهایی مثید ای است که در قسمتهتای شترقی،
شما) شرقی ،شما) و شما) غربی شهر بجنورد زمینۀ مناسب برای توسعۀ شهری وجود ندارد و
باید به کاربریهای کمتراکم انسانی اختصاص یابد؛ اما در نواحی جنوبی ،جنوب غربی و جنتوب
شرقی بهجز چند محدودة خطی که رودخانه در آنها جریان دارد و اغلب منطبق بر ختط گستل
هستند ،شرایط محیطی برای گسترش و توسعههای آتی شهری و پیراشهری فراهم است.
نتیجۀ نهایی پژوهش بیانگر آن است که مجموژ مساحت و محدودة پژوهش حاضتر 968/9
کیلومتر مربع است که  47/7کیلومتر مربع معاد)  29/24درصد از آن در محدودة ممنوژ قترار
گرفتتته و از نظتتر پارامترهتتای ژئومورفولتتوژیکی ،نئوتکتتتونیکی ،لیتولتتوژیکی ،توپتتوگرافیکی
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هیدروژئومورفولوژیکی ،نوژ کاربری اراضی و  ...بهنوعی در معرض خطر است .ای محدوده ،اغلب
منطبق بر بخش شرقی ،شمالی و شما) شرقی پهنۀ مطالعاتی یعنتی بستتر و حتریم بستتر رود
فیروزه و محل تالقی مسیلهای حلقهسنگ ،ملکش ،پسته ،دوبرار ،آققلعه ،قشالق ،لنگر ،باغچق
و علیآباد است (شکل  .)94با هدف توسعۀ شهری و پیراشهری و بهصتورت کلتی ستکونتگاهی،
اراضی بخش مرکزی (پادگان ارتش قدیم) ،جنوب غربتی (محتدودة پلتیس راه قتدیم) ،جنتوبی
(باالدست حصار شیرعلی ،پادگان منطقه ،ملکش ،حلقهسنگ و تختت ارکتان) و جنتوب شترقی
(حمزانلو ،کالته یاوری و باالدستت شتهر فرهنگیتان) پهنتۀ مطالعتاتی ،فضتا و اراضتی بستیار
مناسب برای توسعۀ مدنظر بجنورد هستند که  48/9کیلومتر مربع معاد)  94/84درصد از کتل
محدوده را به خود اختصاص میدهند و بتا توجته بته اینکته مستاحت کنتونی شتهر بجنتورد و
شهر های پیرامونی آن حدود  99/9کیلومتر مربع است ،میتوان نتیجه گرفت کته ایت شتهر
فضای بهینۀ توسعه را برای چند سا) آینده مبتنی بر حرکت در مسیر کمخطتر در اختیتار دارد
(شکل  .)94بارزتری ویژگی ایت پتژوهش ،تشتخی اولیتۀ منتاطق ممنتوژ توستعۀ شتهری و
پیراشهری منطبق بر نگاه سیستمی و ارزیابی همۀ پارامترهای مثثر است ،بهگونهای کته فراینتد
پهنهبندی را در مراحل بعدی سهولت میبخشد؛ زیرا ممک است یت محتدوده از نظتر بیشتتر
پارامترهای مورد بحث قابل قبو) باشد ،اما از نظر ی عامل در تنگنا قترار داشتته باشتد کته در
ای حالت نتایج پهنهبندی را با مشکل مواجه میکند؛ بنابرای میتتوان گفتت پتژوهش حاضتر،
مبتنی بر اعما) مناطق ممنوژ و نگرش سیستمی آن زمینۀ مدیریت کارای فضایی توستعههتای
شهری و پیراشهری است.
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