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 2معصومه رجبی

 3یاسداهلل حجاز ریم

 4ییشهرام روستا

 چکیده

ي فيزيکي شهرهاي کوهستاني کننده جهات توسعه پارامترهاي طبيعي از عوامل اصلي و تعيين
شوند. بنابراين شناسايي و ارزيابي عوامل تأثيرگذاربر توسعه فيزيکي اين نظير مريوان محسوب مي
بندي ارتفاعي، شيب و هاي پهنهبرخوردار است. براي اين کار از  شاخصشهر از اهميت بسزايي 

شده   هاي اصلي و فرعي استفادهجهت شيب، گسل، نقاط کانوني وقوع زلزله، فرسايش و آبراهه
سازي باشد براي ارزيابي و مدلتحليلي مي _تحقيق کاربردي و روش انجام آن توصيفي است.

ها با توجه که هرکدام از اليه طوري شده است. به طق فازي استفادهنواحي مناسب توسعه از مدل من
اند و سپس عملگر ضرب، جمع و مقادير فازي سازي شده GISبه توابع عضويتي فازي در محيط 
هاي هم گذاري و ضرب اليه ها اجراشده است. پس از رويمختلف گاماي فازي، روي اين اليه

کالس کامالً مناسب،  5و در  گرديد اسب توسعه شهر تهيهبندي مسير منفازي شده، نقشه پهنه

                                                           
 )نويسنده مسئول(يژئومورفولوژ شيگرا يعيطب ايجغراف يدکتر يدانشجو يمرب -1

Tel:09183802754-  Email: aalineg1382@gmail.com 
 زيدانشگاه تبر ياستاد گروه ژئومورفولوژ -2

 زيدانشگاه تبر يگروه ژئومورفولوژ اريدانش 3-
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بندي گرديد. نتايج نشان داد نسبتاً مناسب، مناسب، نامناسب و کامالً نامناسب براي توسعه تقسيم
 ترين مسير براي توسعه آتي شهر مريوان سمت شرقي و تا حدي جنوب شرقي اين شهر مناسب

 باشد.مي

 يابي، توسعه شهري،مريوان ولوژيکي، منطق فازي، مکانعوامل ژئومورف: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

بواسکطه افکزايش    "هکاي بشکر  شهرها به عنوان مهمترين سککونتگاه "در چند دهه اخير 
ي هکاي تغييرجهکاني اسکت، مقدمکه    درجه شهرنشيني و جمعيت شهري که از مهمترين جنبه

هاي انساني سازمان کونتگاهي شهري را فراهم آورده است )مرکز سي گستردهرشد و توسعه
اي تغييکرات  ي بي رويه(. چنين رشد و توسعه511: 2331، 2؛ ليتو و همکاران7: 2334، 7ملل

، 9وسيعي نيز از مقياس محلي تا جهاني در کاربري زمين ايجکاد نمکوده اسکت )نکامنجوجونيو    
پيوندند؛ ي(. تمامي تحوالت فوق در بستر طبيعي زمين شکل گرفته و به وقوع م511: 2331

جهت که بستر و جايگکاه اصکلي شکهر را     بنابراين، توجه به عوامل جغرافيايي و محيطي ازاين
و کليه عناصر و اجزاي طراحي شهري نظير مکان، شکل، ساختار و بافت شکهر   تشکيل داده

عکوار  و  (. 75: 7911بحرينکي،  )دهند از اهميت بسزايي برخوردارنکد  را تحت تاثير قرار مي
رفولکوژي شکهر و   ويابي، پراکندگي، حوزه نفوذ، توسعه فيزيککي، م هاي طبيعي در مکانپديده

يک    عنکوان  به(. بدين معني که گاه 15: 7919، همکارانامثال آن اثر قاطعي دارند )سرور و 
بکه طکور معمکول     کننکد. ي  عامل منفي و بازدارنده عمل مي صورت بهعامل مثبت و زماني 

کي بدون تاکيد و شناخت پارامترهاي طبيعي و بوم شناختي اتفاق توجه صرف به عوامل فيزي
افتد بنابراين، الزم است عالوه بر سکاير فاکتورهکاي اقتدکادي، اجتمکاعي و سياسکي بکه       مي

فاکتورهاي طبيعي و خدوصيات زمين به عنوان پايه و عناصر اصلي توسکعه فيزيککي شکهر    
ريکزي مقکررات توسکعه    چکرا ککه برنامکه    (.13: 7911توجه کافي و الزم مبذول گردد )کرم، 

                                                           
1- United Nations Human Settlements 
2- Litu et al 
3- Nam Ng and Jun Yu 
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پذيري در مقابل بالياي طبيعکي را تشکديد نمايکد )موسکوي،     تواند آسيبشهري نامناسب مي
(. از آنجايي که ژئومورفولوژي علمي اسکت ککه دربکاره تغييکر اشککال زمکين و       715: 7913
حکل را بکراي   کند که بهترين راه کند، به ما کم  ميريزي ژئومورفولوژي  بحث ميبرنامه

استفاده از زمين پيدا کنيم و نقش قابل توجهي در مسائلي نظير انتخاب مسکير توسکعه آتکي    
هاي زمکين و مورفولکوژي شکهري و ... دارد )عکادلي و خورشکيد      شهر، انتخاب محل کاربري

يابي شهر بيشتر به عوامل طبيعکي مککان تاکيکد    در مکان 7(. ژان باستيه112: 2377دوست، 
هکاي ويک ه در ارتبکاط اسکت     عتقد است که نقش آينده شهرها بکا انتخکاب مککان   ورزيده و م

 (.  12: 7912پور، )مقدودي و مرادي

گزيني و توسعه بررسي پيشينه مربوط به مطالعات تاثير عوامل ژئومورفولوژيکي در مکان
انکد؛  دهد محقيقن مختلفي به اهميت اين عوامل در توسعه شهري پرداختکه شهري نشان مي
يابي جهات بهينه توسعه شهري در شهر لندن، با استفاده از ( به مکان2379)2الرسن و جيمز 

هکاي  بيني افزايش و ککاهش جمعيکت در بکازه   هاي ژئومورفولوژيکي و با تاکيد بر پيشنقشه
تناسکب اراضکي    ليک وتحل هيتجز( پس از بررسي و 2374) 9زماني مختلف پرداختند. رن ي ليو

ي توسعه اين شهر ها طرح بلندمدت، چند توصيه براي بهبود پکنوسعه شهر براي استفاده و ت
ريزي بهينه از زمين پرداختکه  راهکارهاي مناسب در برنامه ليوتحل هيتجزارائه داده است و به 

به بررسکي توسکعه دوره بعکد از جنکا و اينککه چگونکه الگکوي         (2374) 4کيت ويلياماست. 
 اين تحقيکق ، پرداخته است. يافته در زيرساخت تکامل گذاري هيها در ارتباط با سرماسکونتگاه

و توسکعه مسککن    هکا  عواقب مثبت و منفي الگوهاي کليدي توسعه استقرار شهرها و شهرک
 .ها بررسي گرديده است جديدتر و رشد پراکنده آن يها شهري و شهرک

( 7911همکاران )اند؛ عنابستاني و در ايران نيز محققين بسياري به اين موضوع پرداخته
يابي توسعه بهينه شهر درود لرستان به اين نتيجه هاي فازي در مکانپس ازتحليل روش

رسند مدل گاماي فازي نيز بهترين مسير توسعه را به شکل خطي و در امتداد خطوط مي

                                                           
1-Jean Bastiat 
2- Larsen & James 
3- Renzhi Liu 
4-Katie Williams 
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دهد. شکور و همکاران حمل و نقل )جاده متدل به شهر از سمت شمال غرب( نشان مي
ررسي نقش عوامل ژئومورفولوژي  در توسعه فيزيکي بخش ميمند استان ( پس از ب7915)

گزيني بخش ميمند اند که نقش عوامل ژئومورفولوژي  در مکانفارس به اين نتيجه رسيده
دهد بخش ها نشان ميبسيار موثرتر از ديگر عوامل محيطي بوده است. همچنين تحليل داده

عوامل مختلف محيطي قرار دارند. برخي از  ميمند و محالت مختلف آن در معر  تهديد
اين عوامل نظير شيب به صورت جدي محدوديت ايجاد کرده و شرايط نامناسبي را براي 

کند. به اين منظور بايد به اي فراهم ميهاي دامنهوقوع ساير مخاطرات محيطي نظير حرکت
   تبعيت از فرآيندهاي ژئومورفولوژي  روند گسترش شهر امتداد يابد.

( به تعيين اراضي مناسب توسعه شهري زنجان با اسکتفاده  7915ياري قلي  و همکاران )
( 7915اند. حاتمي ن اد و عشکقي چهکاربر) )  ( پرداختهAHP) از تحليل فرآيند سلسله مراتبي

انکد؛  يابي بهينه توسعه فيزيکي شهر مراغه با تاکيد بر پايکداري شکهري پرداختکه   نيز به مکان
دهد: شهر مراغه در توسکعه فيزيککي خکود از هيچگونکه الگکويي      رسي نشان مينتايج اين بر

هکاي درجکه   تبعيت نکرده است. اين شهر به دليل محدور بودن در بين ارتفاعات بلنکد، بکا   
ي ، رودخانه صوفي چاي، راه آهن، اراضي نظامي، گسترش حاشيه نشيني در پيرامون خکود  

اراضي  -7هاي سطحي، تنها دو گزينه دفع آبو همچنين حالت گودي بودن شهر و مشکل 
قسمت مرکزي شهر ککه   -2نيمه هموار و تپه ماهوري واقع در غرب و جنوب غربي شهر و 

 باشد. هاي روستايي پراکنده است ميهاي خالي و بافتداراي زمين

سازي تناسکب زمکين بکراي توسکعه شکهري بکا       ( پس از مدل7915الوندي و همکاران )
گيرنکد هکر قکدر    ؛ نتيجه مکي  ARC GISگيري چند شاخده و هاي تدميمز روشاستفاده ا

ها و اطالعات به روزتر باشند، استفاده از اين فنون و ابزار با تر و دادهنظرات کارشناسي دقيق
يکابي توسکعه بهينکه    ( در ارزيابي و مکان7914نتايج بهتري همراه است. خاکپور و همکاران )

اند رشد اين شکهر بکدون   کالبدي شهر بوکان به اين نتيجه رسيده_هاي توسعه فضاييجهت
هاي اقتدادي و زيست محيطي زيادي را براي شکهر  توجه به عوامل ژئوموفولوژيکي مشکل

 بوکان ايجاد کرده است. 
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بر اين اساس در تحقيق حاضر با درک مسئله واهميت مطالعات ژئومورفولوژي در توسعه 
يابي توسعه بهينه شهر مريوان به عنوان يککي از شکهرهاي   کانشهري  در پي شناسايي و م
هاي ژئومورفولوژيکي توسعه فيزيکي روبروسکت پرداختکه اسکت.    کوهستاني که با محدوديت

واسطه قرار گرفتن در موقعيت مرزي پس از پايان جنا تحميلي با رشد و توسعه  اين شهر به
و اين امر سبب گرديکده تکا توسکعه در ايکن     اي روبرو بوده است  سابقه گير و بيکالبدي چشم

هاي زمين ساختي به وقوع بپيوندد. در حکال حاضکر ايکن    شهر گاهاً بدون توجه به محدوديت
واسکطه   گيري از پتانسيل گردشگر پذيري طبيعي و فرهنگي خود و همچنين بکه شهر با بهره
يکي از شهرهاي پويا مرزي باشماق و بازارهاي عرضه لوازم و محدوالت خارجي به  بازارچه

باشد. بنابراين در اين بخش از کشور تبديل گرديده و هرروز شاهد رشد و توسعه بيشتري مي
توجه به عوامل ژئوورفولوژيکي و تعيين جهات بهينه توسعه اين شهر با توجکه بکه رشکد روز    

 باشد. افزون آن از اهميت بسزايي برخوردار مي

 محدوده موردمطالعه معرفی

وان مرکز شهرستان مريوان و در غرب استان کردسکتان در مجکاورت مرزهکاي    شهر مري
 41درجکه و   95دقيقه تکا   27درجهو  95کيلومتري با کشور عراق و بين  71غربي در فاصله 

دقيقه طول شرقي قکرار دارد.   45درجه و  41دقيقه تا  51درجه و  45دقيقه عر  شمالي و 
، جمعيت شهر مريکوان برابکر   7915مسکن سال براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و 

شکناختي   (. ايکن شکهر در نقطکه ابتکدايي منطقکه زمکين      2باشکد )شککل   نفر مکي  757711با 
باشد و ازنظر ساختار ژئومورفولوژيکي در محدوده زاگکرس جکوان قکرار    اسفندقه مي_مريوان

 (. 45: 7911دارد )مهندسين مشاور فجر و توسعه، 
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 اداری شهرستان مریوان_سیاسی مراتب تقسیمات نقشه سلسله )2 (شکل

 (1331منبع )مرکز آمار ایران، 

اسفندقه قرارگرفته و بکا  _گونه که عنوان شد محدوده شهر مريوان در زون مريوان همان
خيکزي   کشور اين شهر در پهنه با خطر نسبتاً بکاالي زلزلکه   5توجه به طرح کالبد ملي منطقه 
موقعيکت قرارگيکري شکهر     9(. درشککل  7917(، 5يران)منطقکه  قرار دارد )طرح کالبد ملکي ا 
هاي پيراموني  نشان داده شده است. بر اساس اين شکل در بخش مريوان در ارتباط با گسل

گسکل اصکلي    2گسکل فرعکي قکرار دارد و در محکدود غکرب شکهر نيکز         1شمالي اين شهر 
اند. مريوان همچنين از نظکر  قرارگرفته است که توسعه اين شهر را با محدوديت مواجه نموده

موقعيت قرارگيري در ارتباط با خطرات طبيعي در پهنه با خطر نسبتاً باالي لرزه خيزي قکرار  
 دارد. 
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 های شهرستان مریوانموقعیت شهر مریوان نسبت به گسل (3)شکل 

 (1331های علوم زمین، )پایگاه داده

 هامواد و روش

اي، مطالعکات اسکنادي و   ردنظر از روش کتابخانکه هکاي مکو  در گردآوري اطالعات و داده
 هايمطالعات ميداني استفاده شده است. براي ارزيابي توسعه بهينه اراضي شهري از  شاخص

، فرسکايش، نقکاط   هاي اصکلي و فرعکي  ، آبراههبندي ارتفاعي، گسلشيب، جهت شيب، پهنه
جهکت ارزيکابي زمکين بکراي      زلزله خيز در محدوده شهر مريوان و پيرامون اسکتفاده گرديکد.  

( اسکتفاده شکده   AHPتوسعه شهري از تلفيق دو مدل فازي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي )
 است.  

هاي موردنظر ابتدا با استفاده از مدل فازي توسط ابکزار  براي تهيه اليه تناسب زمين اليه
Raster Calculator ي از صفرتا ي  صورت ارزش استاندارد و فازي شده و در قالب رستر به

گرفت. درنهايت با  ها انجاماند. سپس عملگرهاي جمع و ضرب جبري فازي روي اليهدرآمده
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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 

 اسب، نسبتا مناسب، مناسب، نامناسب و بسيار نامناسب طبقه بندي گرديد. کامالً من

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

 های اطالعاتیدهی الیه  ی و وزنگذار ارزش

هکاي ژئومورفولکوژيکي   براي مشخص شدن و امتياز دهي ضکريب تاثيرگکذاري شکاخص   
سعه شهري پس از استخرا) معيارهاي بررسي شده در مقاالت و تحقيقکات مکورد   موثر بر تو

بررسي نظکرات ده نفکر از کارشناسکان و متخددکين مربکوط بکه حکوزه ژئوموفولکوژيکي و         
هکاي مکورد   شهرسازي استخرا) گرديد سپس براي تعيين ميزان اهميت هر ي  از شکاخص 
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نظرات کارشناسکان و متخددکين بکر     گزيني و توسعه کالبدي شهر مريوانبررسي بر مکان
 1تکا   7مبناي برتري ي  عامل بر عامل ديگر و بر اساس قضاوت کارشناسي امتيازي بکين  

داده شد. معادل سازي امتيازات کارشناسي بر اساس روش فازي توسط نگارندگان اين مقالکه  
 انجام پذيرفت.   ahp&fuzzyو به کم  نرم افزار 

ها و معيارهاي تاثيرگذار بکر توسکعه فيزيککي شکهر     اخصپس از تعين وزن هر ي  از ش
 صورت ها تشکيل گرديد. در ادامه، معيارها و زير معيارها بهمريوان ماتريس مقايسه زوجي آن

مقايسه گرديدند. براين اساس از طريق مقايسه زوجي معيارهاي مربکوط بکه هکر     باهم زوجي
ر يک  از معيارهکاي مربکوط بکه     هاي تحقيکق وزن و ميکزان تاثيرگکذاري هک    ي  از شاخص

 هاي مورد بررسي محاسبه گرديد.  شاخص

هاي تاثيرگذار در توسعه شهري محاسبه ضرايب مربوط به تاثيرگذاري هر ي  از شاخص
بيشکترين   30931هاي موجود با اختداص وزن مريوان نشان داد معيار فاصله نسبت به گسل

در رتبه دوم قکرار دارد.   30294ي وقوع زلزله با است؛ نقاط کانونوزن را به خود اختداص داده
 30415متر با ضکريب   7333از ميان معيارهاي مربوط به فاصله از گسل نيز فواصل بيشتر از 

انکد  يابي سمت و سوي توسعه شهري به خود اختداص دادهدر بيشترين پتانسيل را در مکان
 (.7)جدول

 ارهایبه مع یمراحل وزن ده  (1 )جدول

 معيار وزن زير معيار وزن معيار وزن معيارزير وزن

3097 7233-133 

30311 
بندي  پهنه

 ارتفاعي

 جنوبي 30922

 جهت شيب 30771

 شمالي 30222 7533-7233 30221

 شرقي 30751 7133-7533 30751

 غربي 30717 2733-7133 30719

 ساير جهات 30721 +2733 3072

30911 733-3 

 ايشفرس 30311

30995 23-3 

30311 

هاي مسيل
 موجود
)اصلي و 
 فرعي(

30277 233-733 30991 43-23 

30719 933-233 30777 733-43 

30742 433-933 30731 233-733 
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30731 2333-433 30731 233+ 

30432 233-3 

 نقاط زلزله 30294

3079 93 + 

 درصد شيب 30771

30291 433-233 30719 93-75 

30717 133-433 30711 75-1 

30774 133-133 30221 1-9 

30314 2333-133 30214 9-3 

733-3 3 

30931 
فاصله از 
 گسل

233-733 3 

533-933 30712 

733-533 30955 

 30412 و بيشتر 7333

 منبع: ) محاسبات آماری نگارنگان(

 

 بحث یافته ها و 

مل ژئومورفولوژيکي مؤثر در توسعه کالبدي فضايي شهر مريوان نشکان  بررسي نقش عوا
تا حدي مطابق بکا شکرايط متناسکب توسکعه و بکا       7915دهد که توسعه اين شهر تا سال مي

توجه به عوامل ژئومورفولوژيکي صورت پذيرفته است از اين سال به بعکد بکه دليکل رشکد و     
غيررسمي سبب گرديده تا توسعه شهري با  هايگيري سکونتگاهتوسعه فزاينده شهر و شکل

کالبکدي  _توجه کمتر به مالحظات ژئومورفولوژيکي توسعه يابد؛ اين مسکئله توسکعه فضکايي   
هکاي موجکود سکبب گرديکده اسکت و      هاي شمالي در نزديکي گسلشهر مريوان را در بخش

قکه شکهري   خيکز در منط هاي با خطر نسبتاً باالي لکرزه نوعي گسترش شهر در مسير پهنه به
 مريوان توسعه يافته است. 

تاکنون توسعه شهر در امتداد جنوب شرقي اين شهر و در پهنکه بکا خطکر     7915از سال 
خيزي صورت پذيرفته است. بررسي طرح تفديلي پيشنهادي شهر مريکوان   نسبتاً باالي زلزله
دهککد، طککرح فککوق مالحظککات تهيککه گرديککده اسککت نشککان مککي  7911نيککز کککه در سککال 

 (. 4فولوژيکي را در هدايت توسعه شهري مريوان مدنظر قرار داده است )شکل ژئومور
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 نقشه توسعه ادواری شهر مریوان (4)شکل

 (1311منبع )مهندسین مشاور فجر و توسعه، 

 معیارهای تاثیرگذار در توسعه شهری 

شکده و   هاي مناسب جهت توسعه شهر شناسکايي يابي پهنهاصولي که بر اساس آن مکان
گيرند عبارتند از: استقرار در مناطق مي صورت تابع فازي شکل هاي موردنظر طبق آن بهاليه

هايي که از فرسايش کمتري کم شيب، فاصله گرفتن از حريم گسل، قرار گرفتن در محدوده
هاي ککم ارتفکاع از   دن در اليهبرخوردارند، قرار گرفتن در جهات جنوبي جغرافيايي، مستقر ش
 باشد.سطح زمين و فاصله نسبت به نقاط کانوني وقوع زلزله مي

باشکند.  ( ميFeature and rasterها جهت فازي سازي به دو صورت متفاوت )نوع اليه
بنکدي  خيکز، پهنکه   فاصله از مسکيل، نقکاط زلزلکه   ) اي و خطيهاي وکتوري و نقطهبراي اليه



 

 

 

 

232  17ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

شده براي هر يک  از معيارهکا،    زلزله( ابتدا با توجه به وزن و امتياز داده فرسايش، نقاط وقوع
هکاي  انکد. داده هاي رستري تبديل گرديکده هاي وکتوري به دادهبافر تهيه شد و در ادامه داده

هاي رستري قلمداد بندي ارتفاعي، درصد شيب و جهت شيب نيز که جزء دادهمربوط به پهنه
شده بکه   بر اساس وزن داده ARCGISدر محيط  Reclassifyدستور شود ابتدا از طريق مي

شکده و بکراي هکر يک  از      بنکدي  شده، مجدداً طبقکه  ها و معيارهاي تعريفهر ي  از شاخص
 (.5شکل ) اند اي که در آن قرارگرفتههاي موجود با توجه به پهنهپيکسل

 
 ( ارتفاع4( درصد شیب 3یب ( جهت ش2فاصله از گسل ( 1توابع فازی سازی معیارها ( 1)شکل

 ( فرسایش1( آبراه فرعی 7( فاصله از آبراه اصلی 6( فاصله از نقاط کانونی زلزله 1

توابکع  GIS صکورت فرمکول نويسکي در محکيط      توان بکه با داشتن توابع فازي مي
هاي استانداردشکده در بکازه   صورت اليه بهRaster Calculator گرمربوطه را با تحليل
هکا بکوده ککه    ي  درآورد. نکته مهم، توجه بکه ماهيکت برخکي از اليکه     ارزشي صفرتا

هکاي  )بکر روي اليکه  Distance باشند. براي اين کار از تحليل صورت وکتوري مي به
ها شده است. با توجه به ضوابط در نظر گرفته شد،هرکدام از اين اليه وکتوري( استفاده

کند. در مرحلکه بعکدي از   بيان مي نوعي محدوديت و امکانات جهات توسعه شهر را به
تکرين  هاي فازي؛ مناسبهاي فوق و اعمال ضرب و جمعهم گذاري اليه طريق روي
 هاي توسعه آتي شهر مشخص گرديده است.مکان
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 نقشه الیه فازی سازی شده شیب(6)شکل

 

 
 نقشه الیه فازی سازی شده جهت شیب (7)شکل 
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 ز نقاط کانونی وقوع زلزلهالیه فازی سازی شده فاصله ا( 1 )شکل

 

 
 الیه فازی سازی شده فاصله از گسل (3 )شکل
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 اصلی الیه فازی سازی شده فاصله از آبراهه (11)شکل 

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

 های اطالعاتی و تولید نقشه نهاییترکیب الیه

هکاي  يکابي و شناسکايي وزن معيارهکا، بايکد اليکه     معيارهاي مؤثر در مکان پس از تعيين
هکا از همپوشکاني   اطالعاتي را با استفاده از ي  روش مناسب باهم تلفيق کرد. تلفيکق نقشکه  

هکاي مختلکف فضکايي از منکابع     اليکه  آيکد. تلفيکق و ترکيکب   دار به دست مي هاي وزننقشه
فکرد آن اسکت تکا     منحدکربه و وي گکي  GISهکاي  گوناگون با يکديگر، هدف اصکلي پکروژه  

بيني صورت هاي پيشوتحليل شده با کم  مدل ترتيب اثرات متقابل توصيف و تجزيه اين به
(. 11: 7911عظيمي حسيني و همکاران، ) شود گاهي فراهمگيران تکيه گيرد تا براي تدميم

شکده   هااسکتفاده  ي شکاخص هاي اطالعاتي از مدل همپوشاندر اين تحقيق، براي ترکيب اليه
هاي مورد مطالعه نقشه اراضي مناسب توسعه شکهر مريکوان   است. بر اساس جمع فازي اليه

(، همانگونه که در ايکن نقشکه نيکز مشکخص اسکت      79مشخص گرديده است )شکل شماره 
اراضي جنوبي شهر مريوان به واسطه نزديکي بکه درياچکه زريبکار و قکرار گکرفتن در مسکير       

ها وقوع زلزله از تناسب کمتري بکراي توسکعه   صلي و فرعي و نزديکي به کانونهاي اآبراهه
آتي اين شهر برخوردارند؛ همچنين بر اساس نقشه فوق، اراضي شمال شرقي شهر مريوان و 

 باشند. تا حدي شرق شهر از تناسب باالتري براي توسعه آتي شهر برخوردار مي



 

 

 

 

  291 ...... يو توسعه نقاط شهر يابيدر مکان يساختار ژئومورفولوژ ليتحل

 

 
 سعه آتی شهر مریوان: نقشه نهایی تناسب زمین برای تو13شکل

 های توسعه آتی شهر مریوانبندی پتانسیل کالس

هکاي  گذاري اليکه در اين مرحله نقشه پتانسيل نهايي توسعه شهر مريوان که از روي هم
بنکدي   بندي گرديد. در اين طبقه مختلف اطالعاتي تهيه گرديده بر اساس طيف ليکرت طبقه

ضي با پتانسيل توسعه خيلي ککم، ککم، متوسکط،    گروه ارا 5اراضي مناسب توسعه شهري در 
شکده   ( نمايش داده1زياد و خيلي زياد در نظر گرفته شد. نتايج حاصل در قالب شکل شماره )

اي از اراضکي بالفدکل شکهر در بخکش شکمالي در      است. بر اساس نقشه فوق، بخش عمده
حکدوده کالبکدي   محدوده اراضي متوسط براي توسعه شهري قرار دارند. اراضي جنوب شهر م

باشکند.  شهر مريوان نيز از تناسب کم و يا خيلي کمي براي توسعه آتي شکهر برخکوردار مکي   
هاي اصکلي و فرعکي و قکرار    هاي وقوع زلزله، فاصه اندک نسبت به آبراههنزديکي به کانون

داليل عدم تناسب اراضي فوق براي توسعه کالبکدي شکهر    داشتن در مسير سيالب از عمده
باشد. اراضي واقع در شرق محدوده کالبدي شهر مريوان و در مسکير ورودي ايکن   ميمريوان 

باشد که از تناسب زيادي براي شهر از سمت سنند) به عنوان تنها محدوده بالفدل شهر مي
 (.74باشد؛ شکل شماره )توسعه آتي اين شهر برخوردار مي
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 یکی شهر مریوانبندی نقشه نهایی مکان بهینه توسعه فیز: کالس14 شکل

 گیرینتیجه

هاي طبيعي و در اين نوشتار مناطق بهينه توسعه فيزيکي شهر مريوان با استفاده از نقشه
تدوين معيارهاي تاثيرگذار در توسعه شهري و به کم  سيستم اطالعات جغرافيايي و مکدل  

AHP &Fuzzy ابي يک ها در محيط سيستم اطالعات جغرافيکايي مککان  و با همپوشاني اليه
سکاختي مريکوان اسکفندقه    شده است. موقعيت قرارگيري شهر مريوان در ابتکداي زون زمکين  

ي با خطر نسبتاً باالي لکرزه خيکزي اهميکت توجکه بکه عوامکل       سيرجان( و در پهنه_)سنند)
ژئومورفولوژيکي و يافتن سمت و سوي توسعه شکهري بکا توجکه بکه اينگونکه معيارهکاي از       

باشد. در اين راستا در تحقيق حاضر با توجه به معيارهايي نظيکر  اهميت بسزايي برخوردار مي
هاي وقکوع زلکزه   بندي ارتفاعي، فراسايش، نزديکي و دوري از کانونشيب، جهت شيب، پهنه

هکاي اصکلي و   قرارگيري نسبت به حرايم مسيل  هاي مورجود ولsدر منطقه و فاصله تا گ
 فرعي مورد بررسي قرار گرفت. 

فازي به سبب انطباق بيشتر با مناطق مستعد و  31/3نشان داد مدل گاماي نتايج تحقيق 
بنکدي تناسکب زمکين    ترين اليه پهنهکم خطر محدوده کنوني شهر مريوان به عنوان مناسب

هاي تحقيق نيز مشخص گرديکد  باشد. بر اساس يافتهجهت توسعه فيزيکي شهر مريوان مي
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خيز، فاصله کم نسبت به گسکل سراسکري   سيل هايمخاطرات طبيعي نظير نزديکي به پهنه
هاي وقوع زلزله در کناب سکاختار ژئومورفولکوژيکي شکهر مريکوان از جملکه      زاگرس و کانون

 باشد. فضايي شهر مريوان مي_هاي پيشروي توسعه کالبديمهمترين محدوديت

 توان نتيجه گرفت:هاي تحقيق ميبا توجه به يافته

ها و نقکاط وقکوع زلزلکه در    ي شمالي شهر و وجود کانونهانزديکي به گسل در بخش -
هکاي چسکبيده بکه شکهر، از جملکه      بخش جنوبي شهر در کنار شيب نسکبتاً بکاالي محکدوده   

 باشند. هاي توسعه فيزيکي شهر به اين سمت ميمحدوديت

هاي مربوط هاي غربي و جنوب غربي وجود آبراهه اصلي و لزم رعايت حريمدر بخش -
ب گرديده توسعه شهري با محدوديت روبرو باشد، اين موضوع با نزدي  شدن بکه  به آن سب
 گردد. ( تشديد مي1هاي وقوع زلزله)شکل کانون

هاي بالفدل شهر مريکوان از پتانسکيل ککم،    بندي شده نشان داد، محدوده نقشه طبقه-
براي توسعه آتي  باشند و اراضي مناسبخيلي کم و نهايتاً متوسطي براي توسعه برخوردار مي

ي نزدي  به ي  کيلومتر از شهر قرار دارد.بنکابراين توسکعه    اي بافاصلهاين شهر در محدوده
کارگيري تمامي معيارها و ضکوابط فنکي در    در اراضي متوسط براي توسعه شهري مستلزم به

 باشد.ها ميدر اين محدوده وساز ساخت

انتخاب مکان مطلکوب بکراي شکهر مريکوان      توان گفتارزيابيبا توجه به نتايج مطالعه مي
 زماني مؤثر خواهد بود که مکان موردنظر از حداکثر همگني برخوردار باشد.

 پیشنهادات

-هاي ژئومورفولوژيکي شهر مريوان و لحکا  ککردن آن در برنامکه   توجه به محدوديت -

 هاي آتيريزي

هککداف شککهري و هککاي کککاربردي بککا اريککزي و تهيککه نقشککهآمککاده کککردن و برنامککه -
 و بيشتر 7423هاي ژئومورفولوژي  با افق
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هکاي آتکي شکهر و منطقکه     ريزي به رويکرد سيسکتمي و جکامع در فعاليکت   نگاه برنامه -
 پيراموني

منظکور   هاي مربوط بکه کنتکرل فرسکايش در منکاطق مختلکف شکهري بکه       ايجاد طرح -
 جلوگيري از فرسايش بيشتر در راستاي توسعه پايدار

هاي اصلي و فرعي و همچنين نقکاط ککانوني   ها، مسيلحرايم مربوط به گسل رعايت -
 هاي توسعه شهر مريوانوسو دادن به توسعه شهر در طرح وقوع زلزله در سمت

تشکيل بان  اطالعات ژئومورفولوژي مبتني بر سيسکتم اطالعکات جغرافيکايي بکراي      -
 ريزي شهر مريوان برنامه

هکاي  وسکاز در محکيط   هاي موجود درزمينهسکاخت نامهآيينرعايت ضوابط و مقررات و  -
پذيري در مقابل مخکاطرات طبيعکي نظيکر    شهري در راستاي به حداقل رساندن سطح آسيب

 سيل، زلزله و ...

ارزيابي الگوهاي توسعه شهري با توجه به مناسبت اراضي پيرامکوني شکهر مريکوان و     -
 براي نيل به پايداري توسعه شهري.هاي اراضي انتخاب الگوي متناسب با قابليت



 

 

 

 

  247 ...... يو توسعه نقاط شهر يابيدر مکان يساختار ژئومورفولوژ ليتحل

 

 منابع

سکازي تناسکب   (، مکدل 7911الوندي، احسان، فروتن دانش، مهتاب، دهمرده قلعه نو، محمدرضکا )  -

مطالعکه   GISگيکري چنکد شاخدکه و    هاي تدميمزمين براي توسعه شهري با استفاده از روش
ی اطالعلات جررافیلایی   پزوهشل _فصللنامه علملی  ، موردي: حوزه آبخيز زيارت استان گلسکتان 

 ، بهار. 737، شماره 21دوره  ،)سپهر(

، تهران،انتشارات دانشکگاه تهکران، چکا     «فرآیند طراحی شهری»(، 7911) بحريني، سيد حسين -
 اول.

 ، ايرانف تهرانهای ایراننقشه گسله(، 7915هاي علوم زمين )پايگاه داده -

يابي بهينه توسعه فيزيکي شهر مراغکه  (، مکان7915حاتمي ن اد، حسين، عشقي چهار بر)، علي ) -
سال ششم، فصلنامه دانشگاه گلستان، با تاکيد بر پايداري شهري، مجله آمايش جغرافيايي فضا، 

 شماره مسلسل نوزدهم، بهار. 

يکابي  (، ارزيابي و مکان7912خاکپور، براتعلي، معروفي، ايوب، احمد توزه، واحد و هادي سليماني ) -
، 41، دوره های جررافیای انسانیپژوهشکالبدي شهر بوککان،  _هاي توسعه فضاييجهتبهينه 
 . 7شماره 

نقکش عوامکل محيطکي در    »(، 7919)سرور، هوشنا، خيري زاده آروق، مندور، اليه پور، منيک ه   -
، شکماره  5ريزي شکهري، دوره   ، فدلنامه برنامه«سنجي توسعه فيزيکي بهينه شهر ملکان امکان
71. 

(، نقش عوامکل ژئومورفولوژيک  در توسکعه    7915شکور، علي، شمس الديني، علي و ليال توکلي ) -
فصللنامه  فکارس(،  _)مطالعه موردي: بخش ميمنکد  GISفيزيکي شهرها با استفاده از نرم افزار 

 ، تابستان. 92، سال نهم، شماره جررافیای طبیعی

در  GISکلاربرد  (، 7911محمکد، )  عظيمي حسيني،رضا، عظيمي حسيني، علي، محمکد عظيمکي،   -

 11انتشارات مهرگان قلم، چا  اول، ص، مکانیابی



 

 

 

 

222  17ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

-(، تحليکل روش 7911عنابستاني، علي اکبر، سليماني راد، اسماعيل و سيد رضا حسيني کهنکو) )  -

 ریزیفصلنامه برنامهيابي توسعه بهينه شهرها )مطالعه موردي: شهر درود(، هاي فازي در مکان
 ، زمستان. 21، شماره 1 اي سالمنطقه

( LSA(، تحليکل تناسکب اراضکي )   7912پور، علي اکبکر ) قرباني، رسول، محمودزاده، حسن، تقي -
براي توسعه شهري در محدوده مجموعه شهري تبريز با استفاده از روش تحليل فرايند سلسکله  

 .    1ايف شماره منطقه، فصلنامه جررافیا و آمایش شهریمراتبي، 

بندي تناسب زمين براي توسکعه فيزيککي شکهر    (،ارزيابي و پهنه7911مير، محمدي، اعظم، )کرم، ا-
کر) و اراضي پيرامکوني بکر پايکه فاکتورهکاي طبيعکي و روش فرآينکد تحليکل سلسکله مراتبکي          

(AHP ،)الرستان.4، ش فصلنامه جررافیای طبیعی ، 

 . 7915س و مسکن سال (، نتايج تفديلي سرشماري عمومي نفو7915مرکز آمار ايران )-

-(،برنامکه 7913، )داراب خاني رسول ،جهانگير ابراهيم، رجب صالحي حسينموسوي، سيد عارف،  -

هاي ناشي از زلزله با تاکيد بر امکان اضکطراري و موقکت در   اراضي شهري جهت کاهش آسيب
 ، تهران.21، شماره مجله مدیریت شهریماهدشت، 

 ، کردستان، مريوان. طرح توسعه و عمران شهر مریوان(، 7911مهندسين مشاور فجر و توسعه ) -

 ، جلد اول.5، منطقه طرح کالبد ملی(، 7917وزارت راه و شهرسازي ) -

(، تعيين اراضي مناسکب توسکعه   7915ياري قلي، وحيد، زرين کاوياني، عظيم، سلطاني، ابوالفضل ) -

(، مطالعه موردي: شکهر زنجکان،   AHP)شهري با استفاده از روش تحليل فرآيند سلسله مراتبي 
 ، شهر زنجان. ریزی شهری چشم انداز زاگرسفصلنامه جررافیاو برنامه

-Adeli, Zahra; Khorshiddoust, Alimohammad (2011), 

"Application of geomorphology in urban planning: Case study 

in landfill site selection", Procedia Social and Behavioral 

Sciences, 19. 

-Douglas, J; The urban environment (1983), “London”, Edward 

Arnold. 



 

 

 

 

  249 ...... يو توسعه نقاط شهر يابيدر مکان يساختار ژئومورفولوژ ليتحل

 

-Habitate international (2004), “Urbanization yimplosion, 

Mohammad. Qadeer”, Published byElsevier Science Ltd.1-12, 

www. elsevier.com/locate /habitiant . 

-Nam,Ng Yun Yu, Xi,, Cho (2007),“Spatial andtemporal dynamics 

of urban sprawl along twourban – rural transects: A case study 

ofGuangzhou”, China, , Available online 

atwww.sciencedirect.com 

-Larsen, L. and Vitali, F (2013) urban development and graet challenge 

for urban planner: a view of theoretical research. Urban economy 

confrance. Melburn, Australia. 

-Renji Liu (2014) Analyzing land suitability for use and evelopment in 

Beijing, International Journal of Climatology Volume 31, Issue 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/journal/10970088
https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/toc/10970088/31/2

