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چکیده
پارامترهاي طبيعي از عوامل اصلي و تعيينکننده جهات توسعهي فيزيکي شهرهاي کوهستاني
نظير مريوان محسوب ميشوند .بنابراين شناسايي و ارزيابي عوامل تأثيرگذاربر توسعه فيزيکي اين
شهر از اهميت بسزايي برخوردار است .براي اين کار از شاخصهاي پهنهبندي ارتفاعي ،شيب و
جهت شيب ،گسل ،نقاط کانوني وقوع زلزله ،فرسايش و آبراهههاي اصلي و فرعي استفاده شده
است .تحقيق کاربردي و روش انجام آن توصيفي_ تحليلي ميباشد براي ارزيابي و مدلسازي
نواحي مناسب توسعه از مدل منطق فازي استفادهشده است .بهطوريکه هرکدام از اليهها با توجه
به توابع عضويتي فازي در محيط  GISفازي سازي شدهاند و سپس عملگر ضرب ،جمع و مقادير
مختلف گاماي فازي ،روي اين اليهها اجراشده است .پس از رويهم گذاري و ضرب اليههاي
فازي شده ،نقشه پهنهبندي مسير مناسب توسعه شهر تهيه گرديد و در  5کالس کامالً مناسب،
 -1مربي دانشجوي دکتري جغرافيا طبيعي گرايش ژئومورفولوژي(نويسنده مسئول)
 -2استاد گروه ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز
 -3دانشيار گروه ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز
 -4استاد گروه ژئومورفولوژي دانشگاه تبريز
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نسبتاً مناسب ،مناسب ،نامناسب و کامالً نامناسب براي توسعه تقسيمبندي گرديد .نتايج نشان داد
مناسب ترين مسير براي توسعه آتي شهر مريوان سمت شرقي و تا حدي جنوب شرقي اين شهر
ميباشد.
واژگان کلیدی :عوامل ژئومورفولوژيکي ،منطق فازي ،مکانيابي ،توسعه شهري،مريوان

مقدمه

در چند دهه اخير "شهرها به عنوان مهمترين سککونتگاههکاي بشکر" بواسکطه افکزايش
درجه شهرنشيني و جمعيت شهري که از مهمترين جنبههکاي تغييرجهکاني اسکت ،مقدمکهي
رشد و توسعهي گستردهي شهري را فراهم آورده است (مرکز سکونتگاههاي انساني سازمان
ملل7 :2334 ،7؛ ليتو و همکاران .)511 :2331 ،2چنين رشد و توسعهي بي رويهاي تغييکرات
وسيعي نيز از مقياس محلي تا جهاني در کاربري زمين ايجکاد نمکوده اسکت (نکامنجوجونيو،9
 .)511 :2331تمامي تحوالت فوق در بستر طبيعي زمين شکل گرفته و به وقوع ميپيوندند؛
بنابراين ،توجه به عوامل جغرافيايي و محيطي ازاينجهت که بستر و جايگکاه اصکلي شکهر را
تشکيل داده و کليه عناصر و اجزاي طراحي شهري نظير مکان ،شکل ،ساختار و بافت شکهر
را تحت تاثير قرار ميدهند از اهميت بسزايي برخوردارنکد (بحرينکي .)75 :7911 ،عکوار و
پديدههاي طبيعي در مکانيابي ،پراکندگي ،حوزه نفوذ ،توسعه فيزيککي ،مورفولکوژي شکهر و
امثال آن اثر قاطعي دارند (سرور و همکاران .)15 :7919 ،بدين معني که گاه بهعنکوان يک
عامل مثبت و زماني بهصورت ي عامل منفي و بازدارنده عمل ميکننکد .بکه طکور معمکول
توجه صرف به عوامل فيزيکي بدون تاکيد و شناخت پارامترهاي طبيعي و بوم شناختي اتفاق
ميافتد بنابراين ،الزم است عالوه بر سکاير فاکتورهکاي اقتدکادي ،اجتمکاعي و سياسکي بکه
فاکتورهاي طبيعي و خدوصيات زمين به عنوان پايه و عناصر اصلي توسکعه فيزيککي شکهر
توجه کافي و الزم مبذول گردد (کرم .)13 :7911 ،چکرا ککه برنامکهريکزي مقکررات توسکعه
1

- United Nations Human Settlements
- Litu et al
3
- Nam Ng and Jun Yu
2
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شهري نامناسب ميتواند آسيبپذيري در مقابل بالياي طبيعکي را تشکديد نمايکد (موسکوي،
 .) 715 :7913از آنجايي که ژئومورفولوژي علمي اسکت ککه دربکاره تغييکر اشککال زمکين و
برنامهريزي ژئومورفولوژي بحث ميکند ،به ما کم ميکند که بهترين راه حکل را بکراي
استفاده از زمين پيدا کنيم و نقش قابل توجهي در مسائلي نظير انتخاب مسکير توسکعه آتکي
شهر ،انتخاب محل کاربريهاي زمکين و مورفولکوژي شکهري و  ...دارد (عکادلي و خورشکيد
دوست .)112 :2377 ،ژان باستيه 7در مکانيابي شهر بيشتر به عوامل طبيعکي مککان تاکيکد
ورزيده و معتقد است که نقش آينده شهرها بکا انتخکاب مککانهکاي ويک ه در ارتبکاط اسکت
(مقدودي و مراديپور.)12 :7912 ،
بررسي پيشينه مربوط به مطالعات تاثير عوامل ژئومورفولوژيکي در مکانگزيني و توسعه
شهري نشان ميدهد محقيقن مختلفي به اهميت اين عوامل در توسعه شهري پرداختکهانکد؛
الرسن و جيمز  )2379(2به مکانيابي جهات بهينه توسعه شهري در شهر لندن ،با استفاده از
نقشههاي ژئومورفولوژيکي و با تاکيد بر پيشبيني افزايش و ککاهش جمعيکت در بکازههکاي
زماني مختلف پرداختند .رن ي ليو )2374( 9پس از بررسي و تجزيهوتحليکل تناسکب اراضکي
براي استفاده و توسعه شهر پکن ،چند توصيه براي بهبود بلندمدت طرحهاي توسعه اين شهر
ارائه داده است و به تجزيهوتحليل راهکارهاي مناسب در برنامهريزي بهينه از زمين پرداختکه
است .کيت ويليام )2374( 4به بررسکي توسکعه دوره بعکد از جنکا و اينککه چگونکه الگکوي
سکونتگاهها در ارتباط با سرمايهگذاري در زيرساخت تکامليافته ،پرداخته است .اين تحقيکق
عواقب مثبت و منفي الگوهاي کليدي توسعه استقرار شهرها و شهرکهکا و توسکعه مسککن
شهري و شهرکهاي جديدتر و رشد پراکنده آنها بررسي گرديده است.
در ايران نيز محققين بسياري به اين موضوع پرداختهاند؛ عنابستاني و همکاران ()7911
پس ازتحليل روشهاي فازي در مکانيابي توسعه بهينه شهر درود لرستان به اين نتيجه
ميرسند مدل گاماي فازي نيز بهترين مسير توسعه را به شکل خطي و در امتداد خطوط
1

-Jean Bastiat
- Larsen & James
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- Renzhi Liu
4
-Katie Williams
2

 222

نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 17

حمل و نقل (جاده متدل به شهر از سمت شمال غرب) نشان ميدهد .شکور و همکاران
( )7915پس از ب ررسي نقش عوامل ژئومورفولوژي در توسعه فيزيکي بخش ميمند استان
فارس به اين نتيجه رسيدهاند که نقش عوامل ژئومورفولوژي در مکانگزيني بخش ميمند
بسيار موثرتر از ديگر عوامل محيطي بوده است .همچنين تحليل دادهها نشان ميدهد بخش
ميمند و محالت مختلف آن در معر تهديد عوامل مختلف محيطي قرار دارند .برخي از
اين عوامل نظير شيب به صورت جدي محدوديت ايجاد کرده و شرايط نامناسبي را براي
وقوع ساير مخاطرات محيطي نظير حرکتهاي دامنهاي فراهم ميکند .به اين منظور بايد به
تبعيت از فرآيندهاي ژئومورفولوژي روند گسترش شهر امتداد يابد.
ياري قلي و همکاران ( )7915به تعيين اراضي مناسب توسعه شهري زنجان با اسکتفاده
از تحليل فرآيند سلسله مراتبي ( )AHPپرداختهاند .حاتمي ن اد و عشکقي چهکاربر( ()7915
نيز به مکان يابي بهينه توسعه فيزيکي شهر مراغه با تاکيد بر پايکداري شکهري پرداختکهانکد؛
نتايج اين بررسي نشان مي دهد :شهر مراغه در توسکعه فيزيککي خکود از هيچگونکه الگکويي
تبعيت نکرده است .اين شهر به دليل محدور بودن در بين ارتفاعات بلنکد ،بکا هکاي درجکه
ي  ،رودخانه صوفي چاي ،راه آهن ،اراضي نظامي ،گسترش حاشيه نشيني در پيرامون خکود
و همچنين حالت گودي بودن شهر و مشکل دفع آبهاي سطحي ،تنها دو گزينه  -7اراضي
نيمه هموار و تپه ماهوري واقع در غرب و جنوب غربي شهر و  -2قسمت مرکزي شهر ککه
داراي زمينهاي خالي و بافتهاي روستايي پراکنده است ميباشد.
الوندي و همکاران ( )7915پس از مدلسازي تناسکب زمکين بکراي توسکعه شکهري بکا
استفاده از روشهاي تدميمگيري چند شاخده و  ARC GIS؛ نتيجه مکيگيرنکد هکر قکدر
نظرات کارشناسي دقيقتر و دادهها و اطالعات به روزتر باشند ،استفاده از اين فنون و ابزار با
نتايج بهتري همراه است .خاکپور و همکاران ( )7914در ارزيابي و مکانيکابي توسکعه بهينکه
جهتهاي توسعه فضايي_کالبدي شهر بوکان به اين نتيجه رسيدهاند رشد اين شکهر بکدون
توجه به عوامل ژئوموفولوژيکي مشکلهاي اقتدادي و زيست محيطي زيادي را براي شکهر
بوکان ايجاد کرده است.
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بر اين اساس در تحقيق حاضر با درک مسئله واهميت مطالعات ژئومورفولوژي در توسعه
شهري در پي شناسايي و مکان يابي توسعه بهينه شهر مريوان به عنوان يککي از شکهرهاي
کوهستاني که با محدوديتهاي ژئومورفولوژيکي توسعه فيزيکي روبروسکت پرداختکه اسکت.
اين شهر بهواسطه قرار گرفتن در موقعيت مرزي پس از پايان جنا تحميلي با رشد و توسعه
کالبدي چشمگير و بيسابقهاي روبرو بوده است و اين امر سبب گرديکده تکا توسکعه در ايکن
شهر گاهاً بدون توجه به محدوديتهاي زمين ساختي به وقوع بپيوندد .در حکال حاضکر ايکن
شهر با بهرهگيري از پتانسيل گردشگر پذيري طبيعي و فرهنگي خود و همچنين بکهواسکطه
بازارچه مرزي باشماق و بازارهاي عرضه لوازم و محدوالت خارجي به يکي از شهرهاي پويا
در اين بخش از کشور تبديل گرديده و هرروز شاهد رشد و توسعه بيشتري ميباشد .بنابراين
توجه به عوامل ژئوورفولوژيکي و تعيين جهات بهينه توسعه اين شهر با توجکه بکه رشکد روز
افزون آن از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد.
معرفی محدوده موردمطالعه

شهر مري وان مرکز شهرستان مريوان و در غرب استان کردسکتان در مجکاورت مرزهکاي
غربي در فاصله  71کيلومتري با کشور عراق و بين  95درجهو  27دقيقه تکا  95درجکه و 41
دقيقه عر شمالي و  45درجه و  51دقيقه تا  41درجه و  45دقيقه طول شرقي قکرار دارد.
براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  ،7915جمعيت شهر مريکوان برابکر
با  757711نفر مکيباشکد (شککل  .)2ايکن شکهر در نقطکه ابتکدايي منطقکه زمکينشکناختي
مريوان_اسفندقه ميباشد و ازنظر ساختار ژئومورفولوژيکي در محدوده زاگکرس جکوان قکرار
دارد (مهندسين مشاور فجر و توسعه.)45 :7911 ،
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شکل)  (2نقشه سلسلهمراتب تقسیمات سیاسی_اداری شهرستان مریوان
منبع (مرکز آمار ایران)1331 ،

همان گونه که عنوان شد محدوده شهر مريوان در زون مريوان_اسفندقه قرارگرفته و بکا
توجه به طرح کالبد ملي منطقه  5کشور اين شهر در پهنه با خطر نسبتاً بکاالي زلزلکهخيکزي
قرار دارد (طرح کالبد ملکي ايران(منطقکه  .)7917 ،)5درشککل  9موقعيکت قرارگيکري شکهر
مريوان در ارتباط با گسلهاي پيراموني نشان داده شده است .بر اساس اين شکل در بخش
شمالي اين شهر  1گسکل فرعکي قکرار دارد و در محکدود غکرب شکهر نيکز  2گسکل اصکلي
قرارگرفته است که توسعه اين شهر را با محدوديت مواجه نمودهاند .مريوان همچنين از نظکر
موقعيت قرارگيري در ارتباط با خطرات طبيعي در پهنه با خطر نسبتاً باالي لرزه خيزي قکرار
دارد.
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شکل ( )3موقعیت شهر مریوان نسبت به گسلهای شهرستان مریوان
(پایگاه دادههای علوم زمین)1331 ،

مواد و روشها

در گردآوري اطالعات و دادههکاي مکوردنظر از روش کتابخانکهاي ،مطالعکات اسکنادي و
مطالعات ميداني استفاده شده است .براي ارزيابي توسعه بهينه اراضي شهري از شاخصهاي
شيب ،جهت شيب ،پهنهبندي ارتفاعي ،گسل ،آبراهههاي اصکلي و فرعکي ،فرسکايش ،نقکاط
زلزله خيز در محدوده شهر مريوان و پيرامون اسکتفاده گرديکد .جهکت ارزيکابي زمکين بکراي
توسعه شهري از تلفيق دو مدل فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPاسکتفاده شکده
است.
براي تهيه اليه تناسب زمين اليههاي موردنظر ابتدا با استفاده از مدل فازي توسط ابکزار
 Raster Calculatorاستاندارد و فازي شده و در قالب رستر بهصورت ارزشي از صفرتا ي
درآمدهاند .سپس عملگرهاي جمع و ضرب جبري فازي روي اليهها انجام گرفت .درنهايت با
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عملگر متعادل گاماي فازي و در نظر گرفتن بهترين توان گاما ،نقشه نهکايي تناسکب زمکين
جهت توسعه فيزيکي شهر مريوان مشخص و سپس مسير توسعه شهر مريوان در پنج گروه
کامالً مناسب ،نسبتا مناسب ،مناسب ،نامناسب و بسيار نامناسب طبقه بندي گرديد.

نمودار( )1نمودار فرآیند انجام پژوهش جهت ارزیابی جهت توسعه شهر مریوان

ارزشگذاری و وزندهی الیههای اطالعاتی

براي مشخص شدن و امتياز دهي ضکريب تاثيرگکذاري شکاخصهکاي ژئومورفولکوژيکي
موثر بر توسعه شهري پس از استخرا( معيارهاي بررسي شده در مقاالت و تحقيقکات مکورد
بررسي نظکرات ده نفکر از کارشناسکان و متخددکين مربکوط بکه حکوزه ژئوموفولکوژيکي و
شهرسازي استخرا( گرديد سپس براي تعيين ميزان اهميت هر ي از شکاخصهکاي مکورد
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بررسي بر مکانگزيني و توسعه کالبدي شهر مريوان نظرات کارشناسکان و متخددکين بکر
مبناي برتري ي عامل بر عامل ديگر و بر اساس قضاوت کارشناسي امتيازي بکين  7تکا 1
داده شد .معادل سازي امتيازات کارشناسي بر اساس روش فازي توسط نگارندگان اين مقالکه
و به کم نرم افزار  ahp&fuzzyانجام پذيرفت.
پس از تعين وزن هر ي از شاخصها و معيارهاي تاثيرگذار بکر توسکعه فيزيککي شکهر
مريوان ماتريس مقايسه زوجي آنها تشکيل گرديد .در ادامه ،معيارها و زير معيارها بهصورت
زوجي باهم مقايسه گرديدند .براين اساس از طريق مقايسه زوجي معيارهاي مربکوط بکه هکر
ي از شاخصهاي تحقيکق وزن و ميکزان تاثيرگکذاري هکر يک از معيارهکاي مربکوط بکه
شاخصهاي مورد بررسي محاسبه گرديد.
محاسبه ضرايب مربوط به تاثيرگذاري هر ي از شاخصهاي تاثيرگذار در توسعه شهري
مريوان نشان داد معيار فاصله نسبت به گسلهاي موجود با اختداص وزن  30931بيشکترين
وزن را به خود اختداص دادهاست؛ نقاط کانوني وقوع زلزله با  30294در رتبه دوم قکرار دارد.
از ميان معيارهاي مربوط به فاصله از گسل نيز فواصل بيشتر از  7333متر با ضکريب 30415
در بيشترين پتانسيل را در مکانيابي سمت و سوي توسعه شهري به خود اختداص دادهانکد
(جدول.)7
جدول(  )1مراحل وزن دهی به معیارها

زيرمعيار

وزن
3097
30221
30751
30719
3072
30911
30277
30719
30742

133-7233
7233-7533
7533-7133
7133-2733
+2733
3-733
733-233
233-933
933-433

وزن

معيار

30311

پهنهبندي
ارتفاعي

30311

فرسايش

وزن
30922
30222
30751
30717
30721
30995
30991
30777
30731

زير معيار
جنوبي
شمالي
شرقي
غربي
ساير جهات
3-23
23-43
43-733
733-233

وزن

معيار

30771

جهت شيب

30311

مسيلهاي
موجود
(اصلي و
فرعي)
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433-2333
3-233
233-433
433-133
133-133
133-2333
3-733
733-233
933-533
533-733
 7333و بيشتر

30294

نقاط زلزله

30731
3079
30719
30711
30221
30214
3
3
30712
30955
30412

+233
+ 93
75-93
1-75
9-1
3-9

30771

درصد شيب

30931

فاصله از
گسل

منبع ( :محاسبات آماری نگارنگان)

یافته ها و بحث

بررسي نقش عوا مل ژئومورفولوژيکي مؤثر در توسعه کالبدي فضايي شهر مريوان نشکان
ميدهد که توسعه اين شهر تا سال  7915تا حدي مطابق بکا شکرايط متناسکب توسکعه و بکا
توجه به عوامل ژئومورفولوژيکي صورت پذيرفته است از اين سال به بعکد بکه دليکل رشکد و
توسعه فزاينده شهر و شکلگيري سکونتگاههاي غيررسمي سبب گرديده تا توسعه شهري با
توجه کمتر به مالحظات ژئومورفولوژيکي توسعه يابد؛ اين مسکئله توسکعه فضکايي_کالبکدي
شهر مريوان را در بخشهاي شمالي در نزديکي گسلهکاي موجکود سکبب گرديکده اسکت و
به نوعي گسترش شهر در مسير پهنههاي با خطر نسبتاً باالي لکرزهخيکز در منطقکه شکهري
مريوان توسعه يافته است.
از سال  7915تاکنون توسعه شهر در امتداد جنوب شرقي اين شهر و در پهنکه بکا خطکر
نسبتاً باالي زلزله خيزي صورت پذيرفته است .بررسي طرح تفديلي پيشنهادي شهر مريکوان
نيککز کککه در سککال  7911تهيککه گرديککده اسککت نشککان مککيدهککد ،طککرح فککوق مالحظککات
ژئومورفولوژيکي را در هدايت توسعه شهري مريوان مدنظر قرار داده است (شکل .)4
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شکل( )4نقشه توسعه ادواری شهر مریوان
منبع (مهندسین مشاور فجر و توسعه)1311 ،

معیارهای تاثیرگذار در توسعه شهری

اصولي که بر اساس آن مکانيابي پهنههاي مناسب جهت توسعه شهر شناسکاييشکده و
اليههاي موردنظر طبق آن بهصورت تابع فازي شکل ميگيرند عبارتند از :استقرار در مناطق
کم شيب ،فاصله گرفتن از حريم گسل ،قرار گرفتن در محدودههايي که از فرسايش کمتري
برخوردارند ،قرار گرفتن در جهات جنوبي جغرافيايي ،مستقر شدن در اليههاي ککم ارتفکاع از
سطح زمين و فاصله نسبت به نقاط کانوني وقوع زلزله ميباشد.
نوع اليهها جهت فازي سازي به دو صورت متفاوت ( )Feature and rasterميباشکند.
براي اليههاي وکتوري و نقطهاي و خطي (فاصله از مسکيل ،نقکاط زلزلکهخيکز ،پهنکهبنکدي
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فرسايش ،نقاط وقوع زلزله) ابتدا با توجه به وزن و امتياز دادهشده براي هر يک از معيارهکا،
بافر تهيه شد و در ادامه دادههاي وکتوري به دادههاي رستري تبديل گرديکدهانکد .دادههکاي
مربوط به پهنهبندي ارتفاعي ،درصد شيب و جهت شيب نيز که جزء دادههاي رستري قلمداد
ميشود ابتدا از طريق دستور  Reclassifyدر محيط  ARCGISبر اساس وزن دادهشده بکه
هر ي از شاخصها و معيارهاي تعريفشده ،مجدداً طبقکهبنکديشکده و بکراي هکر يک از
پيکسلهاي موجود با توجه به پهنهاي که در آن قرارگرفتهاند (شکل .)5

شکل( )1توابع فازی سازی معیارها  )1فاصله از گسل  )2جهت شیب  )3درصد شیب  )4ارتفاع
 )1فاصله از نقاط کانونی زلزله  )6فاصله از آبراه اصلی  )7آبراه فرعی  )1فرسایش

با داشتن توابع فازي ميتوان بکهصکورت فرمکول نويسکي در محکيط  GISتوابکع
مربوطه را با تحليلگر Raster Calculatorبهصورت اليههاي استانداردشکده در بکازه
ارزشي صفرتا ي درآورد .نکته مهم ،توجه بکه ماهيکت برخکي از اليکههکا بکوده ککه
بهصورت وکتوري ميباشند .براي اين کار از تحليل ( Distanceبکر روي اليکههکاي
وکتوري) استفادهشده است .با توجه به ضوابط در نظر گرفته شد،هرکدام از اين اليهها
بهنوعي محدوديت و امکانات جهات توسعه شهر را بيان ميکند .در مرحلکه بعکدي از
طريق رويهم گذاري اليههاي فوق و اعمال ضرب و جمعهاي فازي؛ مناسبتکرين
مکانهاي توسعه آتي شهر مشخص گرديده است.
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شکل()6نقشه الیه فازی سازی شده شیب

شکل ( )7نقشه الیه فازی سازی شده جهت شیب
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شکل( ) 1الیه فازی سازی شده فاصله از نقاط کانونی وقوع زلزله

شکل(  )3الیه فازی سازی شده فاصله از گسل

تحليل ساختار ژئومورفولوژي در مکانيابي و توسعه نقاط شهري ......

شکل ( )11الیه فازی سازی شده فاصله از آبراهه اصلی

شکل(  )11الیه فازی سزی شده فاصله از آبراهه فرعی
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شکل ( )12الیه فازی سازی فرسایش

ترکیب الیههای اطالعاتی و تولید نقشه نهایی

پس از تعيين معيارهاي مؤثر در مکانيکابي و شناسکايي وزن معيارهکا ،بايکد اليکههکاي
اطالعاتي را با استفاده از ي روش مناسب باهم تلفيق کرد .تلفيکق نقشکههکا از همپوشکاني
نقشههاي وزندار به دست ميآيکد .تلفيکق و ترکيکب اليکههکاي مختلکف فضکايي از منکابع
گوناگون با يکديگر ،هدف اصکلي پکروژههکاي  GISو وي گکيمنحدکربهفکرد آن اسکت تکا
بهاينترتيب اثرات متقابل توصيف و تجزيهوتحليل شده با کم مدلهاي پيشبيني صورت
گيرد تا براي تدميم گيران تکيهگاهي فراهم شود (عظيمي حسيني و همکاران.)11 :7911 ،
در اين تحقيق ،براي ترکيب اليههاي اطالعاتي از مدل همپوشاني شکاخصهااسکتفادهشکده
است .بر اساس جمع فازي اليههاي مورد مطالعه نقشه اراضي مناسب توسعه شکهر مريکوان
مشخص گرديده است (شکل شماره  ،)79همانگونه که در ايکن نقشکه نيکز مشکخص اسکت
اراضي جنوبي شهر مريوان به واسطه نزديکي بکه درياچکه زريبکار و قکرار گکرفتن در مسکير
آبراهههاي اصلي و فرعي و نزديکي به کانونها وقوع زلزله از تناسب کمتري بکراي توسکعه
آتي اين شهر برخوردارند؛ همچنين بر اساس نقشه فوق ،اراضي شمال شرقي شهر مريوان و
تا حدي شرق شهر از تناسب باالتري براي توسعه آتي شهر برخوردار ميباشند.
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شکل :13نقشه نهایی تناسب زمین برای توسعه آتی شهر مریوان

کالسبندی پتانسیلهای توسعه آتی شهر مریوان

در اين مرحله نقشه پتانسيل نهايي توسعه شهر مريوان که از روي همگذاري اليکههکاي
مختلف اطالعاتي تهيه گرديده بر اساس طيف ليکرت طبقهبندي گرديد .در اين طبقهبنکدي
اراضي مناسب توسعه شهري در  5گروه اراضي با پتانسيل توسعه خيلي ککم ،ککم ،متوسکط،
زياد و خيلي زياد در نظر گرفته شد .نتايج حاصل در قالب شکل شماره ( )1نمايش دادهشکده
است .بر اساس نقشه فوق ،بخش عمدهاي از اراضکي بالفدکل شکهر در بخکش شکمالي در
محدوده اراضي متوسط براي توسعه شهري قرار دارند .اراضي جنوب شهر محکدوده کالبکدي
شهر مريوان نيز از تناسب کم و يا خيلي کمي براي توسعه آتي شکهر برخکوردار مکيباشکند.
نزديکي به کانونهاي وقوع زلزله ،فاصه اندک نسبت به آبراهههاي اصکلي و فرعکي و قکرار
داشتن در مسير سيالب از عمده داليل عدم تناسب اراضي فوق براي توسعه کالبکدي شکهر
مريوان مي باشد .اراضي واقع در شرق محدوده کالبدي شهر مريوان و در مسکير ورودي ايکن
شهر از سمت سنند( به عنوان تنها محدوده بالفدل شهر ميباشد که از تناسب زيادي براي
توسعه آتي اين شهر برخوردار ميباشد؛ شکل شماره (.)74
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شکل  :14کالسبندی نقشه نهایی مکان بهینه توسعه فیزیکی شهر مریوان

نتیجهگیری

در اين نوشتار مناطق بهينه توسعه فيزيکي شهر مريوان با استفاده از نقشههاي طبيعي و
تدوين معيارهاي تاثيرگذار در توسعه شهري و به کم سيستم اطالعات جغرافيايي و مکدل
 AHP &Fuzzyو با همپوشاني اليهها در محيط سيستم اطالعات جغرافيکايي مککانيکابي
شده است .موقعيت قرارگيري شهر مريوان در ابتکداي زون زمکينسکاختي مريکوان اسکفندقه
(سنند(_سيرجان) و در پهنهي با خطر نسبتاً باالي لکرزه خيکزي اهميکت توجکه بکه عوامکل
ژئومورفولوژيکي و يافتن سمت و سوي توسعه شکهري بکا توجکه بکه اينگونکه معيارهکاي از
اهميت بسزايي برخوردار ميباشد .در اين راستا در تحقيق حاضر با توجه به معيارهايي نظيکر
شيب ،جهت شيب ،پهنهبندي ارتفاعي ،فراسايش ،نزديکي و دوري از کانونهاي وقکوع زلکزه
در منطقه و فاصله تا گsلهاي مورجود و قرارگيري نسبت به حرايم مسيلهکاي اصکلي و
فرعي مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج تحقيق نشان داد مدل گاماي  3/31فازي به سبب انطباق بيشتر با مناطق مستعد و
کم خطر محدوده کنوني شهر مريوان به عنوان مناسبترين اليه پهنهبنکدي تناسکب زمکين
جهت توسعه فيزيکي شهر مريوان ميباشد .بر اساس يافتههاي تحقيق نيز مشخص گرديکد
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مخاطرات طبيعي نظير نزديکي به پهنههاي سيلخيز ،فاصله کم نسبت به گسکل سراسکري
زاگرس و کانونهاي وقوع زلزله در کناب سکاختار ژئومورفولکوژيکي شکهر مريکوان از جملکه
مهمترين محدوديتهاي پيشروي توسعه کالبدي_فضايي شهر مريوان ميباشد.
با توجه به يافتههاي تحقيق ميتوان نتيجه گرفت:
 نزديکي به گسل در بخشهاي شمالي شهر و وجود کانونها و نقکاط وقکوع زلزلکه دربخش جنوبي شهر در کنار شيب نسکبتاً بکاالي محکدودههکاي چسکبيده بکه شکهر ،از جملکه
محدوديتهاي توسعه فيزيکي شهر به اين سمت ميباشند.
 در بخشهاي غربي و جنوب غربي وجود آبراهه اصلي و لزم رعايت حريمهاي مربوطبه آن سبب گرديده توسعه شهري با محدوديت روبرو باشد ،اين موضوع با نزدي شدن بکه
کانونهاي وقوع زلزله(شکل  )1تشديد ميگردد.
نقشه طبقهبندي شده نشان داد ،محدودههاي بالفدل شهر مريکوان از پتانسکيل ککم،خيلي کم و نهايتاً متوسطي براي توسعه برخوردار ميباشند و اراضي مناسب براي توسعه آتي
اين شهر در محدودهاي بافاصله ي نزدي به ي کيلومتر از شهر قرار دارد.بنکابراين توسکعه
در اراضي متوسط براي توسعه شهري مستلزم به کارگيري تمامي معيارها و ضکوابط فنکي در
ساختوساز در اين محدودهها ميباشد.
با توجه به نتايج مطالعه ميتوان گفتارزيابي انتخاب مکان مطلکوب بکراي شکهر مريکوان
زماني مؤثر خواهد بود که مکان موردنظر از حداکثر همگني برخوردار باشد.
پیشنهادات

 توجه به محدوديتهاي ژئومورفولوژيکي شهر مريوان و لحکا ککردن آن در برنامکه-ريزيهاي آتي
 آمککاده کککردن و برنامککهريککزي و تهيککه نقشککههککاي کککاربردي بککا اهککداف شککهري وژئومورفولوژي با افقهاي  7423و بيشتر
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 نگاه برنامهريزي به رويکرد سيسکتمي و جکامع در فعاليکتهکاي آتکي شکهر و منطقکهپيراموني
 ايجاد طرح هاي مربوط بکه کنتکرل فرسکايش در منکاطق مختلکف شکهري بکهمنظکورجلوگيري از فرسايش بيشتر در راستاي توسعه پايدار
 رعايت حرايم مربوط به گسلها ،مسيلهاي اصلي و فرعي و همچنين نقکاط ککانونيوقوع زلزله در سمتوسو دادن به توسعه شهر در طرحهاي توسعه شهر مريوان
 تشکيل بان اطالعات ژئومورفولوژي مبتني بر سيسکتم اطالعکات جغرافيکايي بکرايبرنامهريزي شهر مريوان
 رعايت ضوابط و مقررات و آييننامههاي موجود درزمينهسکاختوسکاز در محکيطهکايشهري در راستاي به حداقل رساندن سطح آسيبپذيري در مقابل مخکاطرات طبيعکي نظيکر
سيل ،زلزله و ...
 ارزيابي الگوهاي توسعه شهري با توجه به مناسبت اراضي پيرامکوني شکهر مريکوان وانتخاب الگوي متناسب با قابليتهاي اراضي براي نيل به پايداري توسعه شهري.
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