
409-424/ ص 9911، زمستان 4، شمارة 7ات سابق(/ دورة مدیریت مخاطرات محیطی )دانش مخاطر  

DOI: 10.22059/jhsci.2021.315867.618 

 

منظور  به ددر شهر بجنور مناطق ممنوع ژئومورفولوژیکی تعیین

 شناسی  مخاطرهشهری از دیدگاه توسعۀ مناسب های  جهت ینیگز مکان

 تیمور جعفری
 بجنورد دانشگاه کوثر شهری یزیر برنامهجغرافیا و گروه استادیار 

 ابراهیم مقیمی
 ندانشگاه تهرا ،جغرافیادانشکدة  ،استاد ژئومورفولوژی

 (8/92/9911 :تاریخ پذیرش     90/9911/ 9 :)تاریخ دریافت 

 چکیده
 یطت یمح ستت یزانسانی، اجتماعی،  یها جنبهاز  یانسان در محیط، مخاطرات و خسارات مختلف ۀبرنامبدون  یها تیفعال

بعتدی و آمتادگی بترای     یهتا  یزیت ر برنامته آنها را به کمت    زیآم فاجعهآثار و عواقب  توان یمو اقتصادی در پی دارد که 
 ینت یگز مکتان منظتور   بته منتاطق ممنتوژ ژئومورفولتوژیکی     تعیتی   ،اضطراری کاهش داد. هدف پژوهش حاضراقدامات 
است. با ایت  هتدف و    بجنوردو پیراشهری ی شهرگسترة در  یشناس مخاطرهشهری از دیدگاه توسعۀ مناسب های  جهت
فعتا((،   یهتا  گسل)لیتولوژی و  یشناس  یزمژئومورفولوژی، رویکرد سیستمی، متغیرهای محیطی شامل پارامترهای  در

( و پارامترهتای انستانی )کتاربری    هتا  لیمست توپوگرافی )شیب، جهت شیب و ارتفاژ(، هیدرولوژی )فاصتله از رودخانته و   
 یستاز  یفتاز و شد تهیه  یبند طبقه یها نقشهدر قالب  مطالعاتی ةمحدوداراضی و فاصله از نقاط شهری و جمعیتی( در 

دستت   به Super decision افزار نرمعاملی در  یها هیالوزن نهایی هر کدام از  ANPانجام گرفت. با استفاده از مد(  ها هیال
 Fuzzy Gammaشده و با استتفاده از عملگتر    فازی یها هیالبا  ANPاز مد( آمده  دست بهضرب وزن نهایی  . از حاصلآمد

 یهتا  پهنته و شتد  شتهری مشتخ     ۀتوستع نظتر  از م ژئومورفولتوژیکی  مناطق ممنوژدست آمد و  هتلفیقی ب نقشۀ ،0.5
 7/47 شدند. نتایج تحقیتق نشتان داد کته    یبند طبقهمناسب و بسیار نامناسب  یها ردهمطالعاتی به ماندة محدودة  باقی

ممنوژ استت کته   منطقۀ با توجه به استانداردها و شرایط موجود، تحقیق  ةمحدود درصد از 24/29کیلومتر مربع معاد( 
و محتل   یعنی بستر و حتریم بستتر رود فیتروزه    بجنوردشهر  یشما( شرق و شمالیشرقی،  یها قسمتمنطبق بر  اغلب
 یهتا  هستامان و نقاط مجتاور   آباد یعل، قشالق، لنگر، باغچق و قلعه آق، ملکش، پسته، دوبرار، سنگ حلقه یها لیمستالقی 

. از کتل مستاحت   استو پنهان منطبق بر بستر رودخانه فیروزه  یگ پاربرج و گسل  -باباامان، دوبرار -گسلی چهار خروار
کته بیشتتر در    استت منتاطق بستیار مناستب    پهنتۀ   شتامل درصد  84/94 معاد( کیلومتر مربع 9/48 ،محدودة تحقیق

 یغربت   جنتوب  تخت ارکان(، و دست پادگان منطقه، ملکش)اراضی باال یجنوب ،قدیم(ارتش )پادگان  مرکزی یها قسمت
قترار دارد و بنتابرای  بتا    محتدوده   و شتهر  فرهنگیتان(   ، کالته یاوری)اراضی حمزانلو یجنوب شرق و (قدیم راه سیپل)

وجتود   خطر کممبتنی بر حرکت در مسیر  تیآ یها سا(توسعه برای  ۀنیبهفضای ، توجه به مساحت کنونی شهر بجنورد
 استت ژئومورفولوژیکی  ژپژوهش حاضر مبتنی بر نگرش سیستمی و اعما( مناطق ممنوکه است  ای نهایی  جهینت. ددار

   شهری و پیراشهری برخوردار است.   ةژیوسکونتگاهی توسعۀ ق برای مدیریت فضا از کارایی و نتایج تحقی

 .مناطق ممنوژ ژئومورفولوژیکیعی، مخاطرات طبی شهری، ژئومورفولوژیۀ شهری، توسعبجنورد، کلیدی: های  واژه
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 مقدمه

 ژهیت و بته ، تحت تتأثیر عوامتل محیطتی و    ساخت انسان و دیگر تأسیسات ها سکونتگاهمحل استقرار 

زمتی  و   یهتا  تیقابلاستقرار و رشد شهرها بدون توجه به  .[8]است  یشناس  یزمژئومورفولوژی و 

خستارات جتانی و    و موجب افزایش چنتدبرابری  فراوانی دارد انباریزو مخرب آثار  ،استعدادهای آن

. در کشورهای در حا( توسعه، شهرنشتینی همتراه بتا رشتد ستریع      شود یممالی در مواقع بحرانی 

کتته یکتتی از ایتت  مشتتکالت افتتزایش بالیتتای   شتتود یمتت یا توستتعهاقتصتتادی ستتبب مشتتکالت 

کته علتوم    یا دهنتده  لیتشکبر اجزای  عالوه کیمخاطرات ژئومورفولوژی .[29]ژئومورفولوژیکی است 

 [98] به آنها توجه کترد باید که  اجتماعی قدرتمندی نیز دارند یها جنبه، پردازد یم هاطبیعی به آن

متادگی بترای اقتدامات    آقبلی و  یها یزیر برنامهآنها را به کم   زیآم فاجعهآثار و عواقب  توان یم و

احتما( خطر ناشی از مصیبت و بالیا در در ای  زمینه، با توجه به آنکه  .[91] اضطراری کاهش داد

نگتاه   ،[2]و ثروتمنتد استت    افتته ی توستعه سه تا چهار برابر کشورهای  افتهی توسعهکشورهای کمتر 

شهری ضرورت دارد. با ایت    ژهیو بهمحیطی سکونتگاهی و  یها پهنهدر  یشناس مخاطرهمدیریتی و 

زیربنتایی متورد    یها پژوهششهری از طریق پایدار توسعۀ اوصاف، کاربرد و نقش ژئومورفولوژی در 

شتهری و   زانیت ر برنامته شتهری و نیتز آگتاهی و استانداردستازی محیطتی بترای        یهتا  پتروژه نیاز 

ژئومورفولوژیکی بتر یت  شتهر را     یها دهیپدموردی، تأثیر  طور به [.96]سیاستگذاران آشکار است 

گستترش   هتای  زیکی و تعیی  جهتت و تکامل شهر، گسترش فی ینیگز مکان، یابی مکاندر  توان یم

بنتابرای  لتزوم مطالعتات     [.9]کرد  یبند طبقهشهری  یوسازها ساختشهر، مورفولوژی شهر و نیز 

و ایجتاد   شتود  یمت انستانی بتیش از پتیش احستا       یهتا  ستکونتگاه اولیه برای استقرار شتهرها و  

مختلت،،   یهتا  ا یت مقدر  هتا  یریت گ میتصتم مدون متناسب با محیط و اعما( آنهتا در   یها برنامه

 هتا  خستارت و مدیریتی، بیشتتر   یشناس مخاطرهاز دیدگاه با توجه به آنکه  .رسد یمضروری به نظر 

 یهتا  یژگت یوو بناهاستت، اهمیتت و ضترورت شتناخت      هتا  ستاختمان نادرستت   یابی مکانناشی از 

از  هتا  ستاختمان تمییز و تشخی  نقاط مناستب بترای ایجتاد بناهتا و      منظور بهطبیعی  یها طیمح

 ۀمطالعت بته  محیط طبیعتی،   یها یژگیو. برای شناخت بیشتر [90] شود یممناطق نامساعد معلوم 

متثثری بترای انتختاب     یهتا  قتدم  توان یم ،گاهیآ گونه  یاکسب  ۀیساژئومورفولوژی نیاز است. در 

 یهتا  دهیپدخطر و مقابله با گسترش شهرها برداشت و برای جلوگیری  منظور بهمکان   یتر مناسب

 [.91]داد  انجاماقدامی جدی  طبیعی

گستترش  در جهان، با انفجار جمعیتت و   شدن یشهرشتابان و حرکت به طرف  شهرنشینیِ

ای  افزایش جمعیت در ایران در طتی  [. 29] شهرها همسو شده است ۀتوسعابعاد و تنوژ الگوی 
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بتوده و  متناستب ن  هتا  رستاخت یزگذشته با توان تجهیز فضتاهای شتهری و گستترش     ۀدهچند 

مشکالتی همچون گرانی مسک ، بیکاری و اسکان غیررسمی را به شتدیدتری  شتکل ممکت  در    

سیاستی   -مرکتز اداری  عنتوان  بته شهر بجنورد . [1]ورده است آسیمای ظاهری شهرها به وجود 

 دارد وکشتتور  شتتما( شتترقدر نظتتام ستتکونتگاهی  یا ژهیتتوجایگتتاه  استتتان خراستتان شتتمالی

شتهری در دشتت    یهتا  ستکونتگاه نرخ افزایش  است. ن از نظر جمعیتوچهارمی  شهر ایرا چهل

که تخریب سطح  [99]رسیده  9912درصد در سا(  97به  9977درصد در سا(  97بجنورد از 

. [4] استت را در پی داشتته  حاصلخیز دشت بجنورد  های کشاورزی و باغ یها یکاربروسیعی از 

دقیق و  نبود بررسی، فقر اقتصادی و شهری یها یکاربراختصاص به برای کمبود زمی  مناسب 

ماننتد   زیت خ مختاطره  یهتا  عرصته جمعیت در  کهشده سبب ، زمی  شهری یها یکاربرجانمایی 

ستطح  دارای فعا( و نقتاط   یها گسلمجاور نواحی ، ها لیمسو  ها رودخانه، حریم ها دشت البیس

 زانیت ر برنامهتولیان امور شهری و م یها دغدغههمواره از  مسئلهای  که ایستابی باال اسکان یابد 

 (9)شکل  شهری بوده است.

 

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

شتهرها بتا استتفاده از پارامترهتای مختلت، طبیعتی و        ینیگز مکان ۀبر ای  اسا ، در زمین

بسیاری از شهرهای داخل و خارج از کشور صورت گرفته استت و  دربارة زیادی تحقیقات انسانی 

 یهتا  پتژوهش در  آن و ضترورت موجتود،    ،ل اهمیتت موضتوژ  دلیت  بهاخیر  یها سا(در  ژهیو به

  (9)جدو( . شود یمکه به برخی از آنها اشاره  اند افتهیروندی صعودی  ینیچن  یا
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 موضوع پژوهش  زمینۀتحقیق در پیشینۀ ادبیات و  .1جدول 

 نتایج روش سال نویسنده/نویسندگان عنوان تحقیق

شاخ  ژئومورفولوژی 

پشتیبانی برای 

 [24]شهری  یزیر هبرنام

گارسیا، آگوستی  و 

 کاساگرانده
2020 

،  یژئوتکن-یشناس  یزماستفاده از 

 ، شاخ  زبری، فرایندHIشاخ  

فرسایش گالی و واحدهای 

 ژئومورفولوژی

 توان یمژئومورفولوژی  یها شاخ از 

 ۀمرحل لیوتحل هیتجزمبنایی برای  عنوان به

 دکر استفاده کالنشهرهاساخت  یزیر برنامه

عملی  یها برنامهبزاری مهم برای اجرای او 

 د.هستن

طرح شهری 

برای  یطیمح ستیز

فایالکا در کویت  ةجزیر

[27] 

احمد حس ، المطر، تراب 

 و آل 
2020 

سنجش از دور  یها روش

ادهای بدون پپه یریکارگ به)

میدانی و ایجاد  ۀسرنشی ( و مطالع

 GISپایگاه داده مبتنی بر 

عامل و چهار ه از با استفاد EAHPمد( 

 برایو انسانی  یطیمح ستیزمعیار  سیزده

انتخاب مرکز ایجاد ی  طرح شهری مناسب 

 از کارایی خوبی برخوردار است.

تحلیل و ارزیابی 

پارامترهای 

ژئومورفولوژیکی تأثیرگذار 

 ۀتوسع های بر جهت

فیزیکی شهر بجنورد 

[99] 

، زنگنه مقدم  یسلمان

و  مقدم  یتقواسدی، 

 نپوریا

9911 
و  ANP ،AHP یها روش

 Fuzzy یها تمیالگور

کیلومتر  99/90، 2096تا  9111از سا( 

مربع به وسعت شهر بجنورد افزوده شده 

درصد دشت بجنورد  4/96ژ وجمماست و 

در کال  مناسب و بسیار مناسب قرار دارد 

 یجنوب غربکه منطبق بر مناطق غربی و 

 .استشهر بجنورد 

بدی بررسی تغییرات کال

شهری در  ۀتوسعو 

 [26] فوشان چی 

 2097 هان و جیا

 20آن در  ۀتوسعبا استفاده از الگوی 

سا( گذشته، روند تغییرات آن را با 

استفاده از پارامترهای محیطی برای 

 کردند ینیب شیپ 2024سا( 

برمبنای پارامترهای محیطی،  یزیر برنامه

 یطیمح ستیز یها یژگیوموجب حفظ 

 .شود یمه شهرها در آیند

ریزی بررسی نقش برنامه

شهری در بهبود 

 آوری در برابر زلزله تاب

شهر  ی:مورد ۀنمون)

 [4] بجنورد(

و  مقدم  یسلمانجعفری، 

 سعیدی
9914 

تحلیلی با تکیه بر منابع  -توصیفی

، اسناد و ها نقشهنظیر  یا کتابخانه

مطالعات میدانی با استفاده از 

 GIS یها  یتکن

جمعیت ساک  در شهر بجنورد درصد از  40

خطر زلزله خیلی زیاد و زیاد قرار  ۀپهندر 

درصد از کل مساحت  20دارند که فقط 

؛ نواحی دهد یمشهر را به خود اختصاص 

مرکزی و بافت قدیم شهر شرایط مناسبی از 

 ندارند. یآور تابلحاظ 

ارزیابی میزان روایی 

 یریگ میتصم یها روش

چندشاخصه در تعیی  

 ۀتوسعمناسب  یها پهنه

 [4]شهری آذرشهر 

پورطاهری، پاشانژاد و 

 احمدی
9914 

 یریگ میتصم یها روشاستفاده از 

 چندشاخصه

مراتبی با بیشتری   سلسلهروش تحلیل 

 یها روشدیگر مقادیر نسبت به 

چندشاخصه، بهتری  مد( با  یریگ میتصم

 تحقیق است. ۀمنطقموضوژ مورد بحث در 

بررسی تنگناهای 

ۀ رفولوژی  توسعژئومو

کالبدی شهر جوانرود 

[91] 

 Fuzzyاستفاده از مد( منطق  9914 ییملکی، دهساری و رضا

شهری بیشتری  تأثیر را بر عوارض توسعۀ 

محدودة ژئومورفولوژی  داشته است و 

برای  ها مکان  یتر مناسب یغرب  شما(

 جوانرود است. آتی شهر ۀتوسع

 

(، 2094) موهاپتاترا و همکتاران  ط محققانی همچتون  دیگری در ای  زمینه توسهای  پژوهش

انجتام   (9914( و شتکور و همکتاران )  2097(، رینارد و همکتاران ) 2096و همکاران ) مونته د(

   .[92 ،  24، 21   ،90] بر اهمیت موضوژ و جایگاه آن است (گرفته که دا
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تعیتی  منتاطق    مینتۀ در ز یتحقیقتات و با توجه به اینکه تتاکنون  یادشده با عنایت به موارد 

شتهری بجنتورد از دیتدگاه     ۀتوستع مناستب   هتای  تجهت  ینیگز مکانممنوژ ژئومورفولوژیکی و 

شهری و پیراشهری گسترة در  با ای  موضوژ پژوهشی اجرایاست، نگرفته انجام  یشناس مخاطره

محیطی و با ای  تفکتر کته    -دیدگاه سیستمیبراسا  . در ای  پژوهش ابدی یمبجنورد ضرورت 

شناسایی و نیز مدیریت محیط و کاهش خطرنتد،   ساز نهیزمژئومورفولوژیکی شهری های  ژوهشپ

شتهری بجنتتورد بتا نگتترش    ۀتوستع مناستتب  هتای  فضتاها و جهتتت  ینت یگز مکتتانارزیتابی و  بته  

   سیستمی پرداخته شده است. صورت بهتأثیرگذار  یها مثلفهژئومورفولوژیکی و نیز 

 تحقیق ۀمحدود

و  شتهری بجنتورد   ةگستتر آبرفتتی بجنتورد استت کته      -شتت تکتتونیکی  مطالعتاتی د  دةمحدو

، از گرمختان  دشتت بته   شما( شرق. ای  دشت از اند افتهیروی آن استقرار  پیرامون یها شهر 

بدرانلو و از رودخانۀ آبخیز  ۀحوض، از شرق به شهرستان شیروان، از غرب به مانهشما( به دشت 

   (9و  2 یها شکل) .دشو یمشهرستان اسفرای  محدود  هجنوب ب

، یشتهر  تتراکم  و جمعیتت  نسبت جدیدی است که در اثر افتزایش  بهبجنورد جزء شهرهای 

 استفاده قابل زمی  کمبود ،ختهیگس ازهمنشده و رشد  ی زیر برنامهتوسعۀ ، یشهر ضعی،  تیریمد

رستایش  ، فیاقتصتاد  امتوا(  و هتا  یتی دارا نامناسب، تمرکز وساز ساخت، درآمد کم شهروندان یبرا

وجتتود عبتتور و  ژهیتتو بتتهو ژئومورفولتتوژیکی  یشتتناخت  یزمتتاکوسیستتتم و شتترایط توپتتوگرافی، 

ترتیتب در   بهبرج  -باباامان و دوبرار -معکو  چهارخروار لغز بیش یها گسلمتعدد و  یها لیمس

 شترق   جنتوب فیتروزه در   ۀپنهان منطبق بر بستتر رودخانت   یپارگو جنوب و گسل  شما( شرق

 ایت  شترایط  . مواجه استت  یا دهیعدب(، با مسائل و مشکالت محیطی  1شکل شهری )گسترة 

در سطوح مختلت، محلتی و    یطیمح ستیزپیامدهای مخرب اقتصادی، اجتماعی و  ممک  است

 .کنتد پایدار با مشکالت جدی مواجته  توسعۀ و ای  شهر را در دستیابی به باشد داشته  یا منطقه

اسا  نظر کارشناسان تا و گلستانشهر )مسک  مهر( برشهری بجنورد  ةمحدوددر تحقیق حاضر 

استکان جمعیتت، استتقرار     ،رشد فیزیکی به سمت نواحی پرخطتر  شد. کیلومتر بررسی 6شعاژ 

دولتتی و خصوصتی در ایت  منتاطق، خطرپتذیری       یهتا  یگتذار  هیسرماتجهیزات و تأسیسات و 

 ای  شهرکه  سبب شده واده را افزایش دو سطح ایستابی زلزله شهر از مخاطرات سیل، محدودة 

اصتلی   یها تیمحدودموانع ژئومورفولوژیکی از  .برخوردار باشد یا رهیجزو  ختهیگس ازهماز رشد 

  است.شهر بجنورد توسعه در حریم 
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 گسترۀ شهری و دشت بجنورد در استان خراسان شمالی تیموقع ۀنقش .1 شکل

 
و سطح  ها رودخانههای گسلی، اراضی کشاورزی،  یعی )ارتفاعات و پرتگاهی طبها تیمحدود .3 شکل

 دهای پیرامونی( توسعۀ شهر بجنور )فرودگاه و سکونتگاه باالی آب زیرزمینی( و مصنوع
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 ها واد و روشم

ممنتوژ و  تعیتی  منتاطق   و بتا هتدف    یشناست  مختاطره تحقیق حاضتر بتا دیتدگاه متدیریتی و     

تحقیقتات  . بتدی  منظتور از   گرفتت انجتام  بجنتورد  شتهری   ۀتوستع مناطق مستعد  ینیگز مکان

و مباحث کارشناسی استفاده  یافزار نرمخاص در محیط  یها روشهمراه با نظری و  یا کتابخانه

معیار و پارامتر محیطی متثثر   1شد. برای انتخاب مناطق مستعد و متناسب با اهداف مورد نظر، 

و  رودهتا بستتر  فاصتله از   ،دامنته  جهت شتیب  ، شیب،از سطح دریا ژارتفا ژئومورفولوژی، شامل

نقتاط شتهری در نظتر    فاصتله از  و  فعا( یها گسل، کاربری اراضی، لیتولوژی، فاصله از ها لیمس

 گرفته شد.

، براسا  نظر کارشناسی ها هیالاز و سپس برای هر کدام  نداطالعاتی تهیه شد یها هیالابتدا 

در ای  زمینه با مشتکالت و خطرهتایی    یزیر برنامهند یا شهری نداشت ۀتوسعناطقی که امکان م

همتۀ  در طبقه مناطق ممنوژ قرار گرفتند. در واقع با ای  کار  صفربا دادن امتیاز ، شود یممواجه 

مناطق  تعیی پس از  ند.گرفتمناطق ممنوژ قرار طبقۀ خارج و در  یبند پهنهمناطق نامناسب از 

 ۀتوستع ، بترای اهتداف   بودنتد  ممنوژطالعاتی که خارج از مناطق م ةمحدودمناطق دیگر ممنوژ، 

بستیار  در بتی  وضتعیت مناستب تتا      وشتدند   یبنتد  پهنته شهری براسا  معیارهای مورد نظر 

 9یریت گ میتصتم از سیستتم پشتتیبانی   زمینته   ایت  در  یریگ میتصممناسب قرار گرفتند. برای نا

در ایت   استتفاده شتد.    Gamma 0.5 فازی منطقو  ANP یها مد(از  وربدی  منظاستفاده شد. 

شتده و   فازی صورت بهو شدند تهیه  شده یبند طبقه در قالب رستراطالعاتی  یها هیالابتدا راستا 

ارشناستی و  نظر ک ،میدانیهای  پژوهشبراسا  که اشاره شد،  طور همانو  نددرآمد ریپذ سهیمقا

سپس با استفاده از مد( ارزش هر کتدام  و [ 28]بع فازی تعری، شد تا شناخت روابط و معیارها،

بتا استتفاده از    ILWIS افتزار  نترم در  هتا  هیالاز  هر کدام سپس محاسبه شد. ها هیالطبقات در از 

ضرب شده و بتا استتفاده از    ANPاز طریق مد(  آمده دست بهدر وزن  Map calculationدستور 

ختارج از منتاطق ممنتوژ     ةمحتدود در گانته   نته اطالعتاتی   یهتا  هیت ال  Gamma 0.5منطق فازی

 ۀتوستع مستتعد  ممنتوژ و نقتاط   مناطق  ۀنقشبا هم تلفیق شدند. در نهایت و یافتند همپوشانی 

و نیتز اعمتا(    شتده  گرفته کار به یها روشآمد که با توجه به  دست بهتحقیق  ةمحدودشهری در 

ایت  تحقیتق، منتاطق قرارگرفتته در     صتورت سیستتمی و جتامع در     بهمتغیرهای محیطی مثثر 

 امتیازهای الزم را دارند. کثری موجود و تأثیرگذار، حدامعیارهاهمۀ طبقات مناسب، از نظر 
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 اطالعاتی یها هیالنمودار تابع عضویت فازی  .4 شکل

 (ANP) یا شبکهتحلیل فرایند 

 وآن استت  گستتردة  مراتبی و شتکل   سلسلهتحلیل فرایند حالت عمومی  یا شبکهتحلیل فرایند 

معیارهای کمتی  همزمان  یریکارگ به، یریپذ انعطافمثبت آن از جمله سادگی،  یها یژگیوهمۀ 

ارتباطتات   توانتد  یمت بتر آن   افتزون و  سترا دارا ها قضاوتو کیفی و قابلیت بررسی سازگاری در 

 یا شتبکه ستاختار   یریکارگ بهمتقابل و بازخورد( بی  عناصر تصمیم را با  یها یوابستگپیچیده )

در  یا شبکهمراتبی و  سلسله هایدر نظر بگیرد. تفاوت بی  ساختار یمراتب هسلسلساختار  یجا به

 نشان داده شده است. 4شکل 
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 یا شبکهمراتبی و ساختار  سلسله هایتفاوت ساختار .1 شکل

از معیارهتا، زیرمعیارهتا و    یا شتبکه  ۀمثابت  بته را  یا مسئلههر موضوژ و  یا شبکهتحلیل فرایند 

، در نظتر  انتد  شتده ع جم ییها خوشه( که با یکدیگر در شوند یمنامیده  9عناصر نهایا ۀهم) ها نهیگز

  عبتارت  بته باشتند.  ارتبتاط داشتته   به هر شکل با یکتدیگر   توانند یماصر در شبکه نعهمۀ  .ردیگ یم

 تتوان  یمرا  ANPاست. بنابرای   ریپذ امکان ها خوشه، در شبکه، بازخورد و ارتباط متقابل بی  گرید

کنترلتی ارتبتاط    مراتتب  لهسلست . یا شبکهکنترلی و ارتباط  مراتب سلسلهدو قسمت دانست:  شامل

و بر ارتبتاط درونتی سیستتم تأثیرگتذار استت و      شود  میبی  هدف، معیارها و زیرمعیارها را شامل 

امکان در نظتر   ANP. ای  قابلیت شود یمرا شامل  ها خوشهوابستگی بی  عناصر و  یا شبکهارتباط 

ه نگترش دقیقتی را در مستائل    و در نتیجآورد  میمتقابل بی  عناصر را فراهم  یها یوابستگگرفت  

. تأثیر عناصر بر عناصر دیگر در ی  شبکه توستط یت  ستوپرماتریس در نظتر گرفتته      کند یمارائه 

 خالصه کرد: توان یمزیر مرحلۀ را در چهار  یا شبکه. فرآیند تحلیل شود یم

 یا شبکهبه ساختار  ساخت مدل و تبدیل مسئلهالف( 

منطقی مثل شتبکه تبتدیل شتود. ایت  ستاختار       یسیستم و روش  به آشکار طور بهه باید مسئل

مغزها یا هر روش مناسب دیگری چون روش دلفی یتا روش  توفان از طریق  توان یمرا  یا شبکه

 شتود  یمتبدیل  یا شبکه یمورد نظر به ساختارمسئلۀ دست آورد. در ای  مرحله  بهگروه اسمی 

یا عنصر ر درون ی  خوشه ممک  است با ی  . عناصاند مطرح ها خوشه عنوان به ها گرهکه در آن 

 .اثرگذار باشند آنها بربوده یا  آنهاتحت تأثیر و دیگر ارتباط داشته باشند  یها خوشهعناصر  همۀ

. همچنتی  ممکت  استت    شتوند  یمت )وابستگی بیرونی( با پیکان )فلش( نشان داده  ها ارتباطای  

                                                           
1. Elements 
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 گونه  یاابل باشند )وابستگی درونی( که عناصر درون ی  خوشه بی  خودشان دارای ارتباط متق

 (6)شکل  .شود یمی  کمان متصل به آن خوشه نشان داده  ۀلیوس به ها ارتباط

 دودویی و تعیین بردارهای اولویت مقایسۀتشکیل ماتریس ب( 

، عناصر تصمیم در هر ی  از (AHP)مراتبی  سلسلهتحلیل فرایند دودویی در  یها سهیمقامشابه 

. ختود  شوند یممقایسه  دو دوبهبا معیارهای کنترلی  ارتباطدر  آنهااهمیت  حداسا  ، برها خوشه

. ندشتو  یمت مقایسته   دو دوبته در دستتیابی بته هتدف،     آنهتا نیز براسا  نقتش و تتأثیر    ها خوشه

کننتد.   یریت گ میتصمباید  دو دوبه ها خوشهدودویی عناصر یا خود  مقایسۀدر مورد  رانیگ میتصم

. تأثیر هر شوندمقایسه  دو دوبهمتقابل بی  عناصر ی  خوشه نیز باید  یها یبستگوابر ای ،  عالوه

عنصر بر عنصر دیگر از طریق بردار ویژه قابل ارائه است. اهمیت نسبی عناصر براستا  مقیتا    

. در ای  قسمت، بتردار اهمیتت داخلتی محاستبه     شود یمسنجیده  AHPکمیتی ساعتی مانند  نُه

که از طریق رابطه  هاست خوشهاهمیت نسبی )ضریب اهمیت( عناصر یا  دهندة نشانکه  شود یم

 :  دیآ یمبه دست  9

(9) 
macAW  w  

A دودویی معیارها مقایسۀ: ماتریس ،W )و  : بردار ویژه )ضریب اهمیتتλmac :  یتتر  بتزر  

، ستاعتی چنتد روش ارائته کترده استت. در      Wبردار ویژه محاسبۀ برای  عددی است.ویژة قدار م

، بهتر استت از روش  گیردخاصی انجام  افزار نرمبدون استفاده از محاسبات صورتی که قرار است 

تقریب میانگی  هندسی استفاده شود. بنابرای  در ای  مرحله بردارهای اولویت داخلی محاستبه  

   .شوند می

 تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حدج( 

کلی در ی  سیستم با تأثیرات متقابل، بردارهتای اولویتت داخلتی     یها تیاولوبرای دستیابی به 

(w در شده محاسبههای ) در نتیجته، یت    شتوند  یمت مناستب یت  متاتریس وارد     یهتا  ستتون .

ر بخش از ای  ماتریس ارتباط بی  دو شده( که ه یبند دستهسوپرماتریس )در واقع ی  ماتریس 

ستطحی هتدف،    مثا( ساختار سته  برای. دیآ یمدست  به، دهد یمخوشه در ی  سیستم را نشان 

 ارائه شده است. 6مراتبی و شبکه در شکل  شکل سلسله به ها نهیگزمعیارها و 
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 یا شبکهمراتبی و  ساختار سلسله .6 شکل

 ه داد:زیر ارائ صورت به توان یمرا  (a)سوپرماتریس مربوط به حالت سلسله مراتبی 

 
 تتأثیرات  W32هتدف بتر معیارهتا و     تتأثیرات برداری است کته   W21در ای  سوپرماتریس، 

ماتریس واحد است. اگر معیارها دارای تأثیرات متقابتل   Iو  دهند یمرا نشان  ها نهیگزمعیارها بر 

بتر  . تتأثیرات متقابتل معیارهتا    شتوند  یمت تبدیل  یا شبکهفرایند مراتبی به  سلسلهیند اباشند، فر

 ریپتذ  امکتان زیتر   صتورت  بته  Wnدر ستوپرماتریس   W22یکدیگر از طریق وارد کردن متاتریس  

 :شود یم

 
داخلتی   یهتا  تیت اولو. بتا جتایگزینی بتردار    نامنتد  یمای  نوژ ماتریس را سوپرماتریس اولیه 

دستت   بته در ستوپر متاتریس اولیته، ستوپرماتریس نتاموزون       ها خوشه)ضرایب اهمیت( عناصر و 

بعد، سوپرماتریس موزون از طریتق ضترب مقتادیر ستوپرماتریس نتاموزون در      مرحلۀ ر د .دیآ یم

. ستپس از طریتق نرمتالیزه کتردن ستوپرماتریس متوزون،       شتود  یمت محاسبه  یا خوشهماتریس 

سوم، سوپرماتریس حتد   ۀمرحلدر  .شود یمسوپرماتریس از نظر ستونی به حالت تصادفی تبدیل 

واگرایی حاصل  از طریق تکرار سوپرماتریس موزون تا زمانی کهبا به توان رساندن تمامی عناصر 

 :شود یمتمامی عناصر سوپر ماتریس همانند هم شوند، محاسبه  و

 



 9911 زمستان، 4، شمارة 7/ دورة  مخاطرات سابق( دانشمدیریت مخاطرات محیطی )  492

 

 بحثو  ها داده

و شناستایی   یابیت  مکتان دنبتا(   بته فضتایی ختود    -با توجه به ماهیت پژوهش که با دید سیستتمی 

پارامتر محیطی متثثر  نُه  ،نخستمرحلۀ ر ، دتوسعه با کمتری  احتما( خطر استبهینۀ  های جهت

ارتفتاژ از  شیب، جهت شیب، ژئومورفولوژی، شهری بجنورد شامل توسعۀ طق مساعد در بررسی منا

نتوژ کتاربری   ، هتا  لیمست فعا(، فاصتله از بستتر رودهتا و     یها گسلسطح دریا، لیتولوژی، فاصله از 

بعتد منتاطق   مرحلتۀ  و در  ندتی واکاوی شداطالعا یها هیال عنوان بهفاصله از مراکز شهری اراضی و 

منتاطق بتا احتمتا( خطتر زیتاد       عنتوان  بهممنوژ براسا  نوژ پارامترهای موجود و اهداف تحقیق 

   نهایی تهیه شد. نقشۀ ،یبند پهنهارزیابی و  یها روش یریکارگ بهمشخ  شده و سپس با 

 طقۀ پژوهشمنشهری در توسعۀ مناطق مستعد  یابی مکانواکاوی عوامل مؤثر در 

پارامترهتای محیطتی و    عنتوان  بته در کل  توان یممثثر در ای  پژوهش را  گانه نهمجموعه پارامترهای 

)ژئومورفولوژی، شیب، جهتت  و توپوگرافی  موردی نیز در قالب پارامترهای ژئومورفولوژی   صورت به

ژی  )رودخانته(، و در  )لیتولوژی و گسل(، پارامترهتای هیتدروژئومورفولو   یشناس  یزمشیب، ارتفاژ(، 

نهایت پارامترهای انسانی )کاربری اراضی و فاصله از نقاط شهری( در نظر گرفت. با توجته بته اهتداف    

مطالعتاتی  محدودة آن در سطح  یا پهنهطبقاتی و  نقشۀپژوهش، برای هر ی  از ای  پارامترهای مثثر 

 ی و سکونتگاهی مشخ  شود.  شهرتوسعۀ مطالعاتی در مسیر محدودة تهیه شد تا واقعیت موجود 

 )ژئومورفولوژی، شیب، جهت شیب و ارتفاع( و توپوگرافیک پارامترهای ژئومورفولوژیک

نامناستبی نظیتر    یهتا  شتکل   یزمرا  منطقۀ تحقیقوسیعی از محدودة نشان داد که  ها لندفرمبررسی 

جتوان،  آبرفتتی   یها پادگانه و ها افکنه مخروط، یا رودخانه یها پادگانهو بستر سیالبی رودها،  ها لیمس

و  شتوند  یمشهری محسوب توسعۀ که جزء موانع  دهند یمکیل تشجزایر سنگی  و واریزه یها مخروط

مناطق مستعد برای اهتداف توستعه شتهری استت، از ارزش و      یابی مکانبا توجه به هدف پژوهش که 

 یهتا  یکتاربر توستعۀ  برای اً صرفجزایر سنگی  و واریزه یها مخروطالبته اهمیت کمتری برخوردارند. 

. انتد  ارزشفضتاهای مستکونی فاقتد    توستعۀ  ولتی بترای    ؛اند مناسبگردشگری و گذران اوقات فراغت 

نظیتر  شتهر   جنوب غترب و  جنوب شرقواقع در جنوب، آبرفتی قدیمی  یها پادگانهو  ها افکنه مخروط

شتهری  توستعۀ  بترای   شتکل   یزمت   یتتر  مناسباراضی باالتر از پادگان منطقه، ملکش و تخت ارکان 

از سوی دیگتر شتیب عامتل     ال،(. 7)شکل  و از ارزش بیشتری برخوردارند شوند یمبجنورد محسوب 

ارزیتابی و   ستاز  نهیزمشیب در ارتباط با پارامترهای دیگر، مثلفۀ است.  یا منطقه یزیر برنامهمهمی در 

نشتان  تحقیتق   محدودةبقات شیب ط نقشۀ .[94]استفاده از سرزمی  است برای  تر آسان یزیر برنامه

شتامل کالتته آرویت ،     شهری بجنتورد  محدودة یشما( شرقمناطق شمالی و از بزرگی داد که بخش 
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بازار و انتهای خیابتان تختتی، کالتته جوادیته،      شنبه پنجکالته محمدعلی پهلوان، کالته شهید آذرسا، 

دلیتل   بته  رو  یت ااز  .قرار دارند بیش کمروی مناطق پست و  9کالته کوره، کوی امام هادی و باقرخان 

در  .ب( 7)شتکل   شوند یمممنوژ تلقی نامناسب و  شهری ۀتوسع، ای  مناطق برای اهداف یریگ لیس

برخوردار است. بتا توجته بته قرارگیتری      ینیگز مکانکنار شیب، جهت شیب نیز از اهمیت زیادی در 

ژ از ستطح دریتا بتا برختورداری از اقلتیم      ارتفامتر  9000 با آبرفتی -شهر بجنورد در دشت تکتونیکی

شتهری  توستعۀ  ، جهت پشت به آفتاب تناسب بیشتری با اهداف مالیمو  باد غالب غربی و خش  مهین

دگتان منطقته،   مانند شهر  امتام خمینتی، اراضتی بتاالتر از پا     رو به شما( یها دامنهبنابرای   و دارد

ارزش بیشتتتری  از ، حمزانلتتو و بتتاالتر از شتتهر  فرهنگیتتاناللهوردیختتان ملکتتش، ختتداقلی،منطقتتۀ 

(. پارامتر ارتفاژ، عامل مستقلی است که تأثیر مهمی بر عناصتر اقلیمتی نظیتر    پ 7ند )شکل برخوردار

 صتورت  بته دارد و با توجه به ارتباط نزدی  بتا واحتدهای ژئومورفولوژیت     تبخیر و تعرق دما، بارش و 

بر ای  اسا ، یکی از پارامترهتای متثثر در   و  سکونتگاه نیز تأثیرگذار باشدبر استقرار  تواند یممستقیم 

 محتدودة از بزرگتی  نشان داد که بختش  تحقیق  محدودةطبقات ارتفاعی  نقشۀنظر گرفته شده است. 

    (.   ت 7متر دارد )شکل  9900شهری است، ارتفاعی کمتر از  محدودة پیرامونتحقیق که منطبق بر 

  

 
 ؛ب( شیب ؛الف( ژئومورفولوژی تحقیق: ۀپارامترهای مورفولوژیک و توپوگرافیک محدود ۀنقش .7شکل 

 تحقیق ۀت( طبقات ارتفاعی محدود ؛پ( وجه شیب

 ب الف

 ت پ
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تگاهی آن. سکون ۀبجنورد و محدودیت توسع یشمال شرقتوپوگرافی پست و هموار شمال و  .8شکل 

 .شود یمجمعیت در عکس مشاهده  زیادبازار روز شهر بجنورد با تراکم 

 (فعال یها گسل)لیتولوژی و فاصله از  یشناس نیزمپارامترهای 

و با توجه بته   اند گرفتهبر  از محدوده را دربزرگی اخیر بخش  یها آبرفتلیتولوژی،  نقشۀمطابق 

 آبرفتتی  یهتا  دشتت قتدیمی و   یهتا  افکنه مخروط، ها پادگانهکنگلومرای نئوژن و هدف پژوهش، 

طبقتاتی تکتونیت  فعتا( و     نقشۀ. همچنی  شهری هستندتوسعۀ برای اهداف مناطق مستعدی 

گستلی بستتر رودخانته    ستامانۀ  ) گسلی منطقه بیانگر ای  است که خطوط گسلی جهتت شترق  

، جنتوب شترق  ، باباامتان( -)سامانه گستلی چهتارخروار   شما( غربشما(، ، شما( شرقفیروزه(، 

و  انتد  کترده را احاطته   شتهری بجنتورد  سترة گبرج( -گسلی دوبرارسامانۀ ) جنوب غربو  جنوب

 (1)شکل  .اند نامناسبکامالً  شهریتوسعۀ برای اهداف 

 

 
 .فعال یها گسلب( فاصله از  ؛الف( لیتولوژی تحقیق: ۀمحدود یشناس نیزمپارامترهای  ۀنقش .3شکل 

 هیدروژئومورفولوژیکی )رودها( پارامتر

که تغییرات حاصل از آنها وابستته بته انترژی آب و تکامتل ختا  استت        سطحی یها انیجررودها و 

 الف ب
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شتهری هستتند. در   توسعۀ کی مثثر در جذب جمعیت و تری  عوامل هیدروژئومورفولوژی از مهم ،[97]

عتواملی    یتتر  مهتم شهری، رعایت حتریم رودهتا از    ۀتوسع های جهت ینیگز مکانو  یزیر برنامهنظام 

موجتود در ستازوکار    یشناست  مختاطره . در ای  تحقیق با عنایتت بته دیتدگاه    شودکه باید لحاظ است 

عه در ایت  واحتد ژئومورفولتوژیکی، براستا      سطحی و از طرفی گترایش متردم بته توست     یها انیجر

متتری در نظتر گرفتته شتد و ستپس       200بازگشت موجود، حریم  یها دورهشناخت از منطقه و نیز 

 (90)شکل  .شدند یبند طبقهفاصله از رودخانه  برحسبرودخانه حاشیۀ مناطق 

 

 

 تحقیق ۀطبقاتی فاصله از رودخانه در محدود نقشۀ .11شکل 

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

و  یشناستت  یزمتتژئومورفولتتوژی، توپتتوگرافی،   یهتتا شتتاخ کنتتار پارامترهتتای طبیعتتی ماننتتد   در 

محیطتتی  یهتتا لیتتتحلدر ارزیتتابی و  یا ژهیتتواز اهمیتتت  نیتتز ستتانیپارامترهتتای ان ،هیتتدروژئومورفولوژی

پارامترهتای انستانی شتامل نتوژ کتاربری اراضتی و فاصتله از نقتاط شتهری و           بر ای  اسا  برخوردارند.

در نظر گرفته شدند. بتا توجته بته    شهری بجنورد  ۀتوسعمناسب  های جهت ینیگز مکاندر نیز جمعیتی 

اجتمتتاعی و گستتتردة اینکتته گستتترش شتتهری و تغییتترات الگوهتتای کتتاربری زمتتی  ستتبب تتتأثیرات  

 یزیت ر برنامته شهری نوژ کاربری اراضتی، از عوامتل متثثر در     یها یزیر برنامه، در شود یم یطیمح ستیز

گیترد. عامتل انستانی دیگتر،      انجتام اراضتی  باید منطبق بر نوژ کاربری  ها یزیر برنامهو  ودش یممحسوب 

، بهتتری   هتا  ینت یگز مکتان فاصله از نقاط شهری است. با توجه به نقتش و اهمیتت عامتل دسترستی در     

یت   کنتونی شتهرها نزد   محدودةبر سایر شرایط به  افزونکه  اند یمناطق، ها سکونتگاهتوسعۀ برای  ها مکان

 هتا  دولتت زیاد توستط   کرد نهیهز و شهرها یبدقوارگ ،منفصلتوسعۀ  مانعای  موضوژ  .(99)شکل  باشند

یتازده  محتدوده بته   ای  شهری، محدودة از  محدودة تحقیقفاصلۀ نشان دادن وضعیت  منظور به. شود یم

   .رندیگ یمتری شهری با توجه به موارد یادشده امتیاز بیشمحدودة مناطق نزدی  به . طبقه تقسیم شد
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ب( فاصله از  ؛الف( نوع کاربری اراضی تحقیق: ۀهای انسانی در محدودطبقاتی پارامتر ۀنقش .11شکل    

 .نقاط شهری

 
در چهارراه مخابرات بجنورد. رشد شهرنشینی، توپووگرافی و   1338سیالب شهری اردیبهشت الف(  .11شکل 

ر شومالی  خیابان طالقانی و معواب  ۀدر محدود یگرفتگ آبکاهش زمان تأخیر سیالب و ی شهر شناس نیزم

 باباامان. -ب( شهرک گلستان در مجاورت سامانۀ گسلی چهارخروار را در پی دارد؛آن 

 اعمال مناطق ممنوع

 ،اطالعتاتی  یهتا  هیت التهیۀ شهری، پس از توسعۀ مناطق مستعد  ینیگز مکانو  یبند پهنه منظور به

پتژوهش حاضتر،   هتدف  . با توجه به اینکته  صورت گرفتو اعما( مناطق ممنوژ  ها هیال یساز یفاز

با دادن امتیاز صتفر   است، شهریتوسعۀ  ینیگز مکانو اعما( ای  مناطق در  مناطق ممنوژ تعیی 

صورت گرفت. مناطق خطرآفری  در نقاط مختل، ممک  استت   یساز یفازعمل  به طبقات ممنوژ

 تتوان  یمت متفاوت باشد؛ در واقع با توجه به وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه و دیگر شترایط حتاکم   

 ب الف

 ب الف
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، وضتتعیت شتتده در ایتت  تحقیتتق بتتا توجتته بتته منتتابع استتتفادهمنتتاطق ممنتتوژ را مشتتخ  کتترد. 

 (.2مناطق ممنوژ مشخ  شده است )جدو(  ،ژئومورفولوژیکی منطقه و نظر کارشناسان مربوط

توجه به شرایط تأکید بر مناطق ممنوع ژئومورفولوژیکی و با بجنورد شهری توسعۀ موانع  .1جدول 

 منطقۀ تحقیق

 شده استفاده منابع مناطق ممنوع معیار ردیف

 ژئومورفولوژی 9
آبرفتی  یها پادگانهو  ها افکنه مخروط، ها لیمسبستر سیالبی رودها و 

 یا رودخانه یها پادگانهواریزه، جزایر سنگی،  یها مخروطجوان، 
 پژوهشگرو بررسی میدانی  [6]چورلی و همکاران 

 میدانی پژوهشگر و بررسی [99]عابدینی و همکاران  %98بیش از % و 0-%2شیب  شیب 2
 بررسی میدانی پژوهشگر و غرب جنوب غربرو به جنوب،  های جهت وجه شیب 9

 متر 9400ارتفاژ بیشتر از  ارتفاژ 4
و بررسی میدانی  [7]زاده آروق  خیریو  مقدم ییرضا

 پژوهشگر

4 
کاربری 
 اراضی

 و بررسی میدانی محقق[ 20]لی و همکاران میرکتو فرودگاه بجنورد، ها آرامستانبستر سیالبی رودها، مراکز نظامی، 

6 
فاصله از 

 سلگ
 [94]و همکاران  معصوم یریقد متری 9000حریم 

 [9]اسفندیاری  متری 200حریم  رودفاصله از  7

 لیتولوژی 8
کنگلومرایی و  سنگ ماسهقرمز،  سنگ ماسه، دار  یتولیاورب آه  سنگ

 مارن و رسوبات اخیر
و اکتشافات  یشناس  یزمسازمان ، [96] مقیمی

 و بررسی میدانی پژوهشگر [22] معدنی کشور
 بررسی میدانی پژوهشگر کیلومتری و بیشتر از آن 6فاصلۀ  فاصله از شهر 1

 

، قاعتده مختروط   هتا  لیمست بستر سیالبی رودهتا و  در معیار ژئومورفولوژی، ، 2بر اسا  جدو( 

بخش در معیار شیب، ، یا رودخانه یها دگانهپاواریزه، جزایر سنگی و  یها مخروطجوان،  یها افکنه

 98از  تربیشت و درصد  2کمتر از و غربی محدوده با شیب  یشما( شرقاز مناطق شمالی،  یا عمده

در معیار ارتفاژ از ستطح   وو غرب  جنوب غربرو به جنوب،  های جهت در معیار وجه شیبدرصد، 

 محتدودة  جنتوب شترق  و  شما( غربدر متر  9400از  تربیشو  9000کمتر از اژ فنقاط با ارت دریا،

دوبرار، پسته، ملکتش   یها لیمس. در معیار نوژ کاربری اراضی، قرار دارند، در مناطق ممنوژ تحقیق

فاصتله از   هتای معیار در و فرودگاه بجنورد و حریم امنیتتی آن،  ها آرامستان، ، مراکز نظامیفیروزهو 

 آه  سنگو در معیار لیتولوژی نیز  متری 200و  9000 یها میحر ترتیب به و رودفعا(  یها گسل

قرمتز   ستنگ  ماسته ، یریپتذ  انحتال( درز و شتکاف و  مقاومتت،  دلیل برخورداری از  به دار  یتولیاورب

دلیتل ستیمان    بته کنگلتومرایی   ستنگ  ماسته ، ریپذ انحال(دلیل برخورداری از سیمان تبخیری و  به

ه دالیلتی چتون قابلیتت انحتال( زیتاد و      با مقاومت انتد ، متارن و رستوبات اخیتر بت      گچی-رسی

. پتس از مشتخ  کتردن منتاطق ممنتوژ، ایت        انتد  ممنوژجزء مناطق ناپیوستگی رسوبات آواری 

. هدف از اعما( مناطق ممنوژ ژئومورفولتوژیکی ایت  استت    اند شدهنهایی اعما(  نقشۀمناطق روی 
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شتهری  توستعۀ   ینت یگز نمکتا در طبقات نامناستب قترار گیرنتد و     یبند پهنهکه مناطق مذکور در 

احتما( خطتر کته در نتواحی    زمینۀ بجنورد خارج از ای  مناطق صورت گیرد. با ای  روند، در واقع 

، خیلتی کتم   ابتد ی یمت شهری بسیار فزونی توسعۀ مسائل  ژهیو بهنامناسب و با دخالت عوامل انسانی 

  .  دآی یمهم مدیریت آسان مخاطرات فرازمینۀ و برمبنای اعما( مناطق ممنوژ،  شود یم

 ها هیالبه  یده وزنو  یساز یفاز

 اعمتا( شتد  اطالعاتی  یها هیال یساز یفاز در هنگام مناطق ممنوژ ،اطالعاتی یها هیالتهیۀ پس از 

کته   یا هیت الجلوگیری از محدود کردن منتاطق توستط    منظور به ANPو سپس با استفاده از مد( 

 Super افتزار  نرم در ها هیالوزن نهایی هر کدام از د، نسبت به بقیه دار یابی مکاناهمیت کمتری در 

Decisions  مراحتل    یتتر  مهتم معیارهتا از   یدهت  وزنبا توجه بته اینکته    .(94شکل ) دست آمد به

تا نتتایج هرچته   شود در تعیی  وزن هر ی  از معیارها دقت بیشتری  سعی شد ،است یریگ میتصم

تکیه  گذشته ازبرخوردار باشد. در ای  پژوهش  تریبیشبا واقعیت همگام و از صحت و دقت  شتریب

، نظتر  پیشی  و اعما( نظر شخصی، سعی شد با ستازگاری بتا شترایط محلتی و بتومی     تحقیقات  به

بته   دهتی  وزن رو از ایت   .شودمشخ  اهمیت معیارهای دخیل  کارشناسی و استفاده از پرسشنامه،

بترای   .گرفتت کمیتی ستاعتی انجتام    نُهمقیا   با توجه بهی کارشناس هایمعیارها با استفاده از نظر

درونی و بیرونتی معیارهتا، از متاتریس     ۀرابطو با توجه به  یا شبکهای  کار، پس از تشکیل ساختار 

ه ستون برای تعیی  رابطه و میزان اهمیت هر یت  از ایت  معیارهتا و    ه سطر و نُشامل نُ یا سهیمقا

براستا  نظتر    هتا  هیالکدام از هر نسبی اطالعات، ابتدا  برای تعیی  اهمیتزیرمعیارها استفاده شد. 

کارشناستی و   یدهت  وزن ضترب  حاصلشد. سپس ارزش هر الیه مشخ  و از  یده وزنکارشناسی 

 یهتتا ارزشهمتتۀ شتتده حاصتتل شتتد. در نهایتتت از حاصتتل جمتتع  یدهتت وزنارزش  ،هتتا هیتتالارزش 

، یدهت  وزن یا همتان  سبی اطالعاتتعیی  اهمیت ن پس ازآمد.  دست به، ارزش نهایی هشد یده وزن

 .فتپذیر انجام ILWIS 3.3 افزار نرمدر  ها هیالعملیات تلفیق  ،یا نقشه یها هیالروی 

 اطالعاتی و اِعمال مناطق ممنوع یها هیالتلفیق 

 محتدودة در  اطالعتاتی و همچنتی  امعمتا( منتاطق ممنتوژ      یهتا  هیت البه  یده وزنو  یساز یفازپس از 

 Ilwis 3.3 افتزار  نترم  Command lineدر  (Product) و اشتترا   (Sum) ازی اجتماژ، عملگرهای فتحقیق

 یهتا  نقشته دستتیابی بته    دستت آمتد. پتس از    بته  GISدر محیط مربوط به هری   یها نقشهو شد درج 

که حالت بینابی  فتازی اجتمتاژ و    4/0عملگر فازی گامای  ،حاصل از عملگرهای فازی اجتماژ و اشترا 

در منطتق فتازی بترای     دستت آمتد.   صورت تلفیقی به به دهد یمبه هر دو امتیاز مساوی  اشترا  است و

تعدیل حساسیت خیلی زیاد عملگر فازی اشترا  و همچنی  حساستیت خیلتی کتم فتازی اجتمتاژ، از      
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 Gamma 0.5عملگتر فتازی   . که از دقت زیادی برخوردار استت  شود یماستفاده  4/0عملگر فازی گامای 

 :  آمددست  هب 2 ۀاز طریق رابط )∩(و اشترا   (U)حاصل از فازی اجتماژ  یها نقشهی به بعد از دستیاب

(2) Gamma fuzzy= (Fu Sˆ
0.5

)×( Fu Pˆ
0.5

) 

شهری با نگاه سیستمی و براسا  گامتای   ۀمناطق مساعد برای اهداف توسع بر ای  اسا ، 

 .(94شکل ) شداستخراج  4/0
 

   
 از سطح دریا ارتفاژ فاصله از مرکز شهر شیب جهت

   
 نوژ کاربری اراضی ژئومورفولوژی فعا( یها گسلفاصله از 

   
 شیب فاصله از بستر رود لیتولوژی

 راهنمای نقشه:
 

 

 اطالعاتی یها هیال یساز یفاز .13شکل 

 مناطق ممنوعه 

 کم

 
 زیاد

 ارزش
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 ANPاطالعاتی براساس مدل  یها هیالنمودار ستونی وزن نهایی  .14شکل 

 
 تحقیق ۀمحدوددر سکونتگاهی  ۀمناطق ممنوع و مستعد توسع ۀنقش .11شکل 

 یریگ جهینت

ة ستکونتگاهی و شتهری در محتدود   ۀ مناسب توستع  های جهت ینیگز مکانهدف با ای  پژوهش 

ق ممنتوژ بتا   مبتنی بر اعما( مناط توسعهمناسب  یها پهنهشهر بجنورد، به شناسایی  مطالعاتی

نُته  نخستت  ۀ بیشتری  متغیرهای محیطی پرداختت. در مرحلت  گرش سیستمی و در نظرگیری ن

 ،یشناستت  یزمتتتوپوگرافیتت ،  پارامترهتتای متتثثر ژئومورفولوژیتت ،  شتتاملمحیطتتی  ۀمثلفتت

شناستایی شتدند. پتس از ارزیتابی     مطالعتاتی  ة در سطح محتدود هیدروژئومورفولوژی  و انسانی 

 وضعیت:
 مناطق مناسب

  
مناطق بسیار 

 نامناسب

 مناطق ممنوعه
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منظتر ژئومورفولتوژیکی   مشتخ  شتد کته از     ،موجود آنهتا  محیطی و شرایط ۀگان نهپارامترهای 

است که بتا توجته بته ویژگتی      یا رودخانه یها پادگانهتحقیق متشکل از ة بخش مرکزی محدود

گذشتته  کاتاستتروف   یهتا  البیست  اثتر که محصو( رسوبگذاری رودها در مزبور ژنتیکی لندفرم 

 لیتولتوژی . ستازد  یمت را ضتروری  توسعه به سمت پیرامون و نقاط ایم   های است، تعیی  جهت

 یهتا  پهنهشهری در  ینیگز مکاناز ای  نظر از سازندهای مختلفی تشکیل شده و نقشه ة محدود

 شتمالی  و یشما( شترق  یها قسمتگسلی در  یها سامانه همچنی مختل، شهری تفاوت دارد؛ 

، فیتروزه( ۀ و پنهان منطبق بتر بستتر رودخانت    یپارگ)گسل  ، شرقیباباامان(-)گسل چهار خروار

 هتا  شهر در ای  جهت د که گسترشنمحدوده قرار دار برج(-)گسل دوبرار و جنوب یجنوب شرق

. از منظر پارامترهای میزان شیب، جهت شیب و ارتفاژ از سطح دریتا  کنند یممحدود  شدت بهرا 

، )آخرداغ( شما( غربکوهستانی  یها تودهشمالی و  و یشما( شرقمناطق پست و هموار  جز به

متتر و شتیب    9400ارتفاژ بتیش از   با )ارتفاعات بدرانلو و آالداغ( و جنوب محدوده نوب غربج

. شتود  ینمت محدودیت خاصتی از ایت  نظتر دیتده      نقشۀ یها قسمتۀ در بقی ،درصد 90از  بیش

و  غترب  شما( ،جنوب غرب، کوهستانی جنوب یها تودهاز اغلب سطحی موجود نیز  یها انیجر

 ،و شترق  شتما( شترق  بته ستمت   توپتوگرافی  و با شیب  اند گرفتهمه شهر بجنورد سرچش شما(

شتهری و نیتز    یهتا  البیست  ماننتد مختاطراتی  ۀ و بنابرای  در زمینت  کنند یممنطقه را زهکشی 

بایتد در  ممنوژ  یها میحر، فواصل و بودن رسوباتبابت سست  معابر و از طرف دیگر یگرفتگ آب

نتیجته   تتوان  یمای محیطی و امعما( مناطق ممنوژ . با توجه به بررسی متغیرهدننظر گرفته شو

و  نظیر اراضی تخت ارکتان  شهریة مناطق مناسب اغلب در فواصل نزدی  به محدود کهگرفت 

 هتای  جهتکم، نسبت  به یها بیشقدیمی،  یها پادگانهو  ها افکنه مخروطروی ، امتداد شرقی آن

و دور از حتریم خطتوط    هتا  رودخانهم مناسب از حریۀ ، با رعایت فاصلشما( شرقو  شما(رو به 

و بتا افتزایش خطتر     یزیت ر برنامته هرگونته  ، نهایی نقشۀممنوژ در مناطق در و  دارندگسلی قرار 

شترقی،   یهتا  قسمتدر    است کهینهایی مثید ا نقشۀ مواجه خواهد بود.خسارات جانی و مالی 

شهری وجود ندارد و ۀ مناسب برای توسعۀ شهر بجنورد زمین یشما( غربو  (شما ،یشما( شرق

جنتوب  و  یجنوب غربجنوبی، انسانی اختصاص یابد؛ اما در نواحی  تراکم کم یها یکاربرباید به 

خطی که رودخانه در آنها جریان دارد و اغلب منطبق بر ختط گستل   ة چند محدود جز به یشرق

  .پیراشهری فراهم است آتی شهری و یها توسعهو  ، شرایط محیطی برای گسترشهستند

 9/968 پژوهش حاضتر ة نهایی پژوهش بیانگر آن است که مجموژ مساحت و محدودۀ نتیج

ممنوژ قترار  ة در محدود آن درصد از 24/29کیلومتر مربع معاد(  7/47 کیلومتر مربع است که

ی نئوتکتتتونیکی، لیتولتتوژیکی، توپتتوگرافیک  ژئومورفولتتوژیکی، گرفتتته و از نظتتر پارامترهتتای   
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در معرض خطر است. ای  محدوده، اغلب  ینوع بهو ...  نوژ کاربری اراضی ی،هیدروژئومورفولوژیک

یعنتی بستتر و حتریم بستتر رود     مطالعاتی ۀ پهن یشما( شرقشمالی و شرقی، منطبق بر بخش 

قشالق، لنگر، باغچق ، قلعه آقملکش، پسته، دوبرار، ، سنگ حلقه یها لیمس فیروزه و محل تالقی

کلتی ستکونتگاهی،    صتورت  بهشهری و پیراشهری و ۀ هدف توسع (. با94است )شکل  آباد یعلو 

جنتوبی  ، (پلتیس راه قتدیم  ة محتدود ) یجنوب غربت بخش مرکزی )پادگان ارتش قدیم(، اراضی 

 یجنتوب شترق  ( و تختت ارکتان   و سنگ حلقه، باالدست حصار شیرعلی، پادگان منطقه، ملکش)

بستیار  مطالعتاتی، فضتا و اراضتی    ۀ پهنت  (شتهر  فرهنگیتان  باالدستت  و  ، کالته یاوریحمزانلو)

کتل  از درصد  84/94کیلومتر مربع معاد(  9/48 که هستندمدنظر بجنورد ۀ توسعبرای مناسب 

و و بتا توجته بته اینکته مستاحت کنتونی شتهر بجنتورد          دهند یمرا به خود اختصاص محدوده 

یت  شتهر   نتیجه گرفت کته ا  توان یمکیلومتر مربع است،  9/99 حدودپیرامونی آن  یها شهر 

در اختیتار دارد   خطتر  کمتوسعه را برای چند سا( آینده مبتنی بر حرکت در مسیر ۀ فضای بهین

شتهری و  ۀ منتاطق ممنتوژ توستع   ۀ (. بارزتری  ویژگی ایت  پتژوهش، تشتخی  اولیت    94)شکل 

کته فراینتد    یا گونه بهپارامترهای مثثر است، همۀ پیراشهری منطبق بر نگاه سیستمی و ارزیابی 

؛ زیرا ممک  است یت  محتدوده از نظتر بیشتتر     بخشد یمرا در مراحل بعدی سهولت  یدبن پهنه

کته در   پارامترهای مورد بحث قابل قبو( باشد، اما از نظر ی  عامل در تنگنا قترار داشتته باشتد   

حاضتر،  گفتت پتژوهش    تتوان  یم؛ بنابرای  کند یمرا با مشکل مواجه  یبند پهنهای  حالت نتایج 

 یهتا  توستعه فضایی کارای مدیریت ۀ طق ممنوژ و نگرش سیستمی آن زمینمنامبتنی بر اعما( 

  شهری و پیراشهری است.
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 منابع

فیزیکتی شتهر    ۀبررسی نقش عوامل ژئومورفولوژی  بر توسع(. »9912[. اسفندیاری، مهدیه )9]

کارشناستی ارشتد جغرافیتای طبیعتی،      ۀنام انیپا، «مفهومی ةتدوی  مد( داد منظور بهارا  

 علوم زمی ، دانشگاه شهید بهشتی. ةکددانش

، نتژاد  یگتودرز ابراهیم مقیمی و شتاپور   ۀ، ترجممخاطرات محیطی(. 9982[. اسمیت، کیت )2]

 تهران: سمت.

 هتای  جهتت  یابی مکانتحلیلی بر (. »9912[. امانپور، سعید؛ علیزاده، هادی؛ و قراری، حس  )9]

، 9 ةدور، یا منطقته  یزیر برنامه، «AHPمد( فیزیکی شهر اردبیل با استفاده از  ۀتوسع ۀبهین

 .89-17، ص 90 ةشمار

ارزیتابی میتزان روایتی    (. »9914[. پورطاهری، مهدی؛ پاشانژاد، احسان؛ و احمتدی، حست  )  4]

 ۀمطالعت شتهری )  ۀتوستع مناستب   یهتا  پهنهچندشاخصه در تعیی   یریگ میتصم یها روش

 .9-20، ص 9 ة، شمار20 ةدور، ضاو آمایش ف یزیر برنامه، «موردی: شهرستان آذرشهر(

بررستی نقتش   (. »9914، محمد؛ و سعیدی برجی، معصومه )مقدم  یسلمان[. جعفری، تیمور؛ 4]

شهر بجنورد(، مجموعته   :موردی ۀآوری در برابر زلزله )نمون ریزی شهری در بهبود تاببرنامه

 .HSEمقاالت سومی  کنفرانس جامع مدیریت بحران و 

ژئومورفولوژی )جلتد  (. 9971) .استانلی امی.؛ و سودن، دیوید امی د جی.؛ شوم؛[. چورلی، ریچار6]
 .احمد معتمد، تهران: سمتۀ ، ترجمی، ساحلی و بادی(ا آبراههی، ا دامنهسوم( )فرایندهای 

فضتایی،   یستاز  هیشتب (. »9919آروق، منصتور )  زاده یریت خ، محمدحسی ؛ و مقدم  ییرضا[. 7]

مدیریت مخاطرات ، «فیزیکی شهر ملکان ۀمورفولوژیکی توسعژئو یها تیمحدودمخاطرات و 
 .4-24، ص 9 شمارة، 9 دورة، محیطی

، چتاپ چهتارم،   ژئومورفولتوژی منتاطق شتهری   (. 9919[. روستایی، شهرام؛ و جباری، ایرج )8]

 سمت.تهران: 

 سمت. ، چاپ ششم، تهران: شهرهای جدید یزیر برنامه(. 9984) اهلل کرامت[. زیاری، 1] 

 ینت یگز مکتان (. »9916[. ساالری، ممند؛ نیری، هادی؛ امانی، خبات؛ و گنجائیتان، حمیتد )  90]

مبتنتی بتر امعمتا( منتاطق      یشناس مخاطرهشهری کامیاران با رویکرد  ۀتوسعجهات مناسب 

، 4 دورة، دیریت مختاطرات محیطتی )دانتش مختاطرات ستابق(     ، م«ممنوژ ژئومورفولوژیکی

 .491-496، ص 4 شمارة
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، ابتراهیم؛ و پوریتان، زهترا    مقتدم   یتقتو ، محمتدعلی؛  یاسد  زنگنه، محمد؛ مقدم یلمانس[. 99]

فیزیکتی  ۀ تحلیل و ارزیابی پارامترهای ژئومورفولوژیکی تأثیرگذار بر جهات توسع(. »9911)
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