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چکیده
توسعه شهری بدون در نظر گرفتن ویژگیهای ژئومورفولوژی منجر به مخاطرات محیطی و
تهدید برای جوامع انسانی می شود .با توجه به اینکه شهرستان فارسان از نظر
ژئومورفولوژیکی با محدودیتهای زیادی مواجه است ،هدف از پژوهش حاضر این است تا با
اعمال مناطق ممنوعه توسعه شهری ،مناطق مستعد توسعه سکونتگاههای شهرستان فارسان
شناسایی شوند .پژوهش حاضر بر مبنای روشهای نرمافزاری ،کتابخانهای و تحلیلی استوار
است .در این پژوهش از  8پارامتر شیب ،جهت شیب ،ارتفاع ،زمینشناسی ،کاربری اراضی،
فاصله از گسل ،فاصله از رودخانه و فاصله از نقاط شهری برای ارزیابی تناسب زمین استفاده
شده است .همچنین بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها و مکان گزینی مناطق مستعد جهت اهداف
مورد نظر از روش مناطق ممنوعه و مدلهای منطق فازی و  AHPاستفاده شده است .روش کار
بهگونهای است که پس از تهیه الیههای اطالعاتی ،مناطق ممنوعه جهت اهداف توسعه شهری
شناسایی شده و سپس با استفاده از مدل  AHPوزن نهایی هرکدام از الیههای اطالعاتی
بهدستآمده است .سپس در محیط  GISبا استفاده از منطق فازی الیههای اطالعاتی بر اساس
وزنهای بهدستآمده و همچنین اعمال مناطق ممنوعه باهم تلفیق شدهاند .روش بکار
گرفتهشده در پژوهش حاضر سبب شده تا مناطقی که جهت اهداف توسعه شهری مناسب
نیستند جزء مناطق ممنوعه قرار گیرند .نتایج پژوهش بیانگر این است که بخش زیادی از
وسعت شهرستان فارسان در مناطقی قرار دارند که حداقل از نظر یکی از معیارهای مورد نظر
تناسب الزم را برای اهداف توسعه شهری ندارند.

واژگان کلیدی:

ارزیابی تناسب زمین ،جهتهای توسعه شهری ،مناطق ممنوعه

ژئومورفولوژیکی ،شهرستان فارسان.
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مقدمه
شهرها همواره تحت تأثیر نیروها و عوامل گوناگون قرار گرفته و توسعه مییابند (هوشیار )7931 ،و در سرتاسر جهان،
کشورها بهطور فزایندهای در حال شهری شدن هستند ( .)Dutta, 2012امروزه شهرنشینی ،به یکی از عوامل تغییردهنده
سطح زمین تبدیل شده است ( ،)Gutman et al, 2004بهطوریکه افزایش جمعیت در صد سال گذشته حدود یکسوم
از سطح زمین را تغییر داده است ) (Yang & Li, 2013و مطابق پیشبینی سازمان ملل احتمال میرود تا سال 1212
حدود  32درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی کنند ) .(Jha et al, 2012توسعه فیزیکی خود را در قالب فعالیتهای
انسانی یا تغییرات کاربری اراضی در شهرها و روستاها نمایان میسازد ) (Amoateng et al, 2013و این توسعه فیزیکی
منجر به استفاده گسترده از اراضی و آثار نامطلوب زیستمحیطی میشود ) .(Shen, 2012همچنین در برخی موارد
گسترش فضاهای شهری منجر به مخاطرات محیطی و تهدید برای جوامع انسانی میشود ( Sanders & Clark,

) .2010این مسئله به این معنا است که مناطق شهری به مکان اصلی بسیاری از بالیای احتمالی تبدیل خواهند شد
()Leon & March, 2014؛ بنابراین توسعه فیزیکی شهرها باید بر اساس اصول صحیح برنامهریزی شهری صورت
گیرد .توسعه شهری بدون در نظر گرفتن بستر مورفولوژیکی و مخاطرات ناشی از آن منجر به توسعه شهر در مناطق
پرخطر شده و منجر به آسیبپذیری ساکنین و مراکز مسکونی و صنعتی میگردد .در واقع اگر روند ایجاد سکونتگاههای
جدید بدون تناسب با ظرفیتها و امکانات طبیعی شکل گیرد پیامدهای ناخوشایندی را در فضای کالبدی -زیستی
درونشهری به وجود میآورد .از جمله این پیامدها :بروز مخاطرات طبیعی ،برهم زدن تعادل محیطزیست و اختالل در امر
خدمات رسانی است (اسفندیاری .)7931 ،بر این اساس ،استقرار شهر و فعالیتهای وابسته به آن در پهنه فضایی که از
نظر زمینساخت و سازندهای سطحی مورد بررسی قرار نگرفته باشد ،دور از منطق جغرافیایی بوده و شناخت همهجانبه
این فضا در راستای مکانیابی و گسترش شهرها در قلمرو جغرافیای کاربردی بهویژه ژئومورفولوژی کاربردی واقع است
(نادر صفت .)7931 ،از نظر وضعیت ژئومورفولوژیکی بسیاری از شهرهای ایران ،بخصوص شهرهای نواحی کوهستانی
دارای محدودیتهای زیادی هستند .شهرستان فارسان با توجه به قرارگیری در ارتفاعات زاگرس و محدودیتهای
ژئومورفولوژیکی آن ،محدودیتهای زیادی جهت اهداف توسعه شهری دارد که مطالعه و شناخت عوامل ژئومورفولوژیک
محدودکننده و همچنین مدیریت سوانح طبیعی و فرآیندهای ژئومورفولوژی در توسعه و ایجاد سکونتگاههای جدید امری
ضروری و الزم میباشد .اولین گام در جهت مدیریت توسعه شهری ،تعیین جهتهای مناسب توسعه شهری بر مبنای
معیارهای ژئومورفولوژیکی است ،در واقع شناسایی مناطق ممنوعه و مخاطره آفرین ژئومورفیک سبب میشود تا در
سالهای آتی شهرها به سمت مناطق کم خطرتر توسعه یابند .مطابق موارد مذکور هدف از پژوهش حاضر شناسایی
مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی شهرستان فارسان و سپس تعیین مناطق مستعد توسعه شهری شهرستان بر مبنای این
مناطق است تا بر اساس آن جهتهای مناسب توسعه آتی شهرستان فارسان تعیین شود.
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در مورد نقش عوامل ژئومورفولوژی بر سکونتگاهها در سطح ایران و جهان پژوهشهای زیادی در مورد مسائل
ژئومورفولوژی و نقش آنها بر روی سکونتگاههای شهری و همچنین در مورد مخاطرات ناشی از آنها صورت گرفته که
در ادامه پارهای از آنها تشریح میشود ،)Malczewski, 2006( :در پژوهش خود با عنوان میانگین درجهبندی با منطق
فازی با استفاده از روش ترکیب خطی وزندار و میانگین درجهبندی وزنی در مکزیکوسیتی ،راهبردهای توسعه آتی شهر را
بررسی کرده است )Thapa & Muryama, 2009( .به بررسی محرکههای رشد شهری در دره کادماندو با استفاده از
فرایند آنالیز سلسله مراتبی پرداخته که در این روش با استفاده از مدل  AHPمحرکههای فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی
مؤثر بر توسعه شهر برای سه ناحیه هسته ،حاشیه و نواحی روستایی مورد بررسی قرار داده است )Liu et al, 2010( .در
مطالعهای با عنوان تأثیر مستقیم الگوهای استفاده از زمینهای منطقهای و کیفیت محیطزیست منطقهای ،با استفاده از
تصاویر ماهوارهای ،مدل ارتفاعی رقومی ،شیب و سایر پارامترهای زیستمحیطی برای تعیین تناسب توسعه صنعتی
زمینهای شهری بر اساس تحلیل همپوشانی در محیط  ArcGISاقدام کردهاند کرده و با تعیین سه کالس نسبتا مناسب،
مناسب و نامناسب ،توسعه اکولوژیک محور شهر وهان را مشخص کردهاند )Soyoung, et al, 2011( .با استفاده از GIS

و  RSبه مقایسه شاخص مناسب بودن زمین برای توسعه شهری پرداختهاند .در این پژوهش از روشهای رگرسیون
لجستیک ( )LRو فرایند تحلیلی سلسلهمراتبی ( )AHPبه بررسی اراضی مناسب توسعه شهری پرداختند.
در ایران نیز ،مقیمی و صفاری ( ،)7931به ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعه شهری در قلمرو حوضههای زهکشی در
محدوده شهر تهران پرداختند .در این پژوهش که بر پایه روشهای تحلیلی و نرمافزاری استوار است ،محدودیتهای
ژئومورفولوژیکی توسعه شهری در قلمرو حوضه بررسی شده است .میرکتولی و حسینی ( )7939به ارزیابی تناسب اراضی
میان بافتی شهر گرگان با استفاده از  AHPو  GISپرداختند .آنها در بررسیهای خود  71شاخص تأثیرگذار را در سه
رده شاخصهای طبیعی ،کالبدی و اجتماعی بررسی کرده و دریافتند که بیشترین اراضی میان بافتی سازگار در محدوده
شمالی و شمال شرقی و کمترین اراضی سازگار در جنوب و حریم رودخانهها قرار دارند .عیسی پور و مجد رحیمآبادی
( )7931عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد (شهرستان رودسر) را مورد ارزیابی قرار دادند .پژوهشهای آنها
نشان میدهد که در بین عوامل مؤثر در توسعه محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد،
سهم عوامل اجتماعی از قبیل افزایش جمعیت ،مهاجرتپذیر و همچنین اجرای برنامههای عمرانی دولت بیش از عوامل
محیطی و اقتصادی بوده است .سعیدی و امیری ( )7931به ارزیابی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر اصفهان بر
پایه فاکتورهای طبیعی پرداختهاند .نتایج پژوهشهای آنها نشان داده است که شمال ،شرق و غرب محدوده ،سطوح با
تناسب زیاد بهطور پراکنده وجود دارد .شیخی و همکاران ( )7931به ارزیابی تناسب زمین برای توسعه اراضی مسکونی
شهر بهبهان با استفاده از روشهای چند معیاره ( )TOPSISپرداختند .برای این منظور با توجه به معیارهای انتخاب شده
سه نقطه از شهر را بهعنوان مناطق مستعد انتخاب جهت مکان گزینی سکونتگاهها انتخاب و اولویتبندی کردهاند.
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محدوده مورد مطالعه

شهرستان فارسان از نظر تقسیمات سیاسی در مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار گرفته است .این شهرستان بین
شهرستانهای شهرکرد در شرق و شمال شرق ،کیار در جنوب ،کوهرنگ در شمال غرب و اردل در غرب قرار دارد (شکل
 .)7این شهرستان از نظر تقسیمات ژئومورفولوژیکی در واحد زاگرس قرار دارد و دارای موقعیتی کوهستانی است و از
مهمترین ویژگیهای ژئومورفولوژیکی آن میتوان به دشتهای میانکوهی ،دشتهای فرونشسته و درههای تنگ و
کشیده هم امتداد با چینخوردگیها اشاره کرد .همچنین گسل اصلی زاگرس از این شهرستان عبور میکند ،بنابراین از
نظر حرکات زمینساخت نیز داری پتانسیل باالیی است .از نظر وضعیت آب و هوایی نیز با توجه به قرارگیری شهرستان
در منطقهای کوهستانی و مرتفع دارای تابستانهای معتدل با زمستانهای سرد و خشک است.

مأخذ :نگارندگان
شکل  :1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه

دادهها و روشها

در این پژوهش بهمنظور بررسی و پهنهبندی مناطق مساعد برای توسعه شهری از  3پارامتر شیب ،جهت شیب ،ارتفاع،
زمینشناسی ،کاربری اراضی ،فاصله از گسل ،فاصله از رودخانه و فاصله از نقاط شهری بهعنوان عوامل مؤثر در مسئله
پژوهش استفاده شده است .همچنین بهمنظور تجزیهوتحلیل داده و مکان گزینی مناطق مستعد جهت اهداف مورد نظر از
روش مناطق ممنوعه و مدلهای منطق فازی و  AHPاستفاده شده است که در ادامه به تشریح روند تجزیهوتحلیل با
استفاده از هرکدام از روشها پرداختهشده است.
روش مناطق ممنوعه :بهمنظور مکان گزینی سکونتگاهها روشهای مختلفی به کار گرفته میشود و در نهایت مکان
بهینه بر اساس معیارهای مورد نظر انتخاب میشود ولی همیشه مناطق بهینه از نظر تمامی معیارها مناسب نیستند ،در
واقع ممکن از نظر اکثر معیارها مناسب باشند ولی از نظر یک معیار و یا بیشتر از یک معیار نامناسب باشند .برای مثال
ممکن در یک پهنهبندی  3معیار مورد نظر باشد و یک منطقه که در حریم گسل قرار دارد از نظر  1معیار دیگر وضعیت
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مناسبی داشته باشد در نتیجه این باعث میشود که منطقهای که در حریم گسل قرار دارد در پهنهبندی صورت گرفته در
طبقه مناسب قرار گیرد؛ بنابراین در پژوهش حاضر بهمنظور اینکه مناطقی که در طبقات مناسب قرار میگیرند از نظر
تمامی معیارها تناسب الزم را داشته باشند از روش مناطق ممنوعه استفاده شده است .برای این ابتدا مناطق ممنوعه که
تناسبی برای اهداف توسعه شهری ندارند مشخص شده است (جدول  ،)7سپس برای مناطقی که خارج از مناطق ممنوعه
قرار دارند عمل پهنهبندی با استفاده از مدل تلفیقی منطق فازی و  AHPصورت گرفته است.
جدول  :1مناطق ممنوعه توسعه شهری
ردیف

معیار

مناطق ممنوعه

1

ارتفاع

مناطق باالی  1122متر

2

شیب

مناطق داری شیب بیش از  92درصد

3

جهت شیب

جهتها رو به شمال

4

کاربری اراضی

باغها

5

گسل

حریم  7222متری

6

رودخانه

حریم  122متری

مأخذ :نگارندگان

مدل تحلیل سلسله مراتبی ( :)AHPامروزه در بسیاری تصمیمگیریها از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره
استفاده میشود .در این میان تحلیل سلسله مراتبی ،یک روش تصمیمگیری چند معیاره بیش از سایر روشها در
تصمیمگیری مورد استفاده قرارگرفته است که بر پایه سه اصل تجزیه ،قضاوت مقایسهای و ترکیب اولویتها میباشد
(مالچفسکی .)961 ،7932 ،مدل تحلیل سلسله مراتبی چه در واقعیت و چه در تئوری ،در فرایند حل مشکالت راهبردی
به کار گرفته میشود (تولگا )1221 7و بیشتر از این نظر مهم است که زمینهای را برای تحلیل و تبدیل مسائل پیچیده
به سلسله مراتبی منطقی و ساده فراهم میآورد که برنامهریز بتواند ارزیابی گزینهها را با کمک معیارها و زیر معیارها
بهراحتی انجام دهد ،همچنین مکان بررسی سازگاری در قضاوتها را نیز فراهم آورد (زبردست .)7932،بر این اساس در
پژوهش حاضر بهمنظور اولویتبندی معیارها و تعیین وزنهایی هرکدام از آنها از مدل  AHPاستفاده شده است .برای
این منظور از نظرات کارشناسان مربوطه استفاده است و پس مقایسه زوجی معیارها وزن نهایی هرکدام از معیارها
بهدستآمده است.
مدل منطق فازی :پس تعیین معیارها و مشخص کردن مناطق ممنوعه و سپس وزن دهی به معیارها از منطق فازی
جهت انجام پهنهبندی استفاده شده است .روش کار بهگونهای است که ابتدا الیههای اطالعاتی تهیه و بهصورت فازی
. Tolga

1
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شده و قابلمقایسه درآمدهاند برای هر یک از الیههای اطاعاتی که از ابتدا در قالب رستر تعریف شدهاند ،بر اساس
مطالعات میدانی و نظر کارشناسی و شناخت روابط و معیارها تابع فازی تعریفشده است (شکل  .)1در نهایت هرکدام از
الیهها در نرمافزار  ARC GISبا استفاده از دستور  Raster calculatorدر وزن بهدستآمده از طریق مدل  AHPضرب
شده و با استفاده از منطق فازی این الیههای اطالعاتی در محدوده مورد مطالعه باهم تلفیق و سپس مناطق ممنوعه بر
روی نقشه نهایی اعمالشده است .جهت تعدیل حساسیت خیلی باالی عملگر فازی ضرب و همچنین حساسیت خیلی کم
فازی جمع ،از عملگر فازی گاما  2/3استفاده شده است .در نهایت پس از همپوشانی ،نقشه مناطق مساعد برای توسعه
شهری در محدوده مورد مطالعه مشخصشده است.

مأخذ :نگارندگان
شکل  :2تابع عضویت فازی الیههای اطالعاتی

یافتهها

عوامل مؤثر در مکانیابی مناطق مستعد جهت توسعه شهری در منطقه مورد مطالعه :بهمنظور بررسی مناطق
مساعد توسعه شهری در منطقه مورد مطالعه از  3پارامتر استفاده شده است .در ادامه به تشریح هرکدام از این پارامترها
پرداخته خواهد شد:
 لیتولوژی و فاصله از گسل :کشور ایران از چند طرف تحت فشارهای افقی نیروهای تکتونیک صفحهای است ،بنابراینگسلها اکثرا فعالاند و ایران از لحاظ تکتونیکی ،فعال است .ایران بر روی کمربند زلزله آلپ-هیمالیا واقعشده و باوجود
گسلهای متعدد ،پتانسیل زلزله در کشور بسیار باال است (نگارش .)793 :7931 ،نقشه زمینشناسی شهرستان فارسان
(شکل  )9بیان کننده این است که خط گسل اصلی در جهت شمال غرب-جنوب شرق؛ شرق شهرستان را احاطه کرده
است و با توجه به اینکه از نوع گسلهای فعال است این مناطق جهت اهداف توسعه شهری کامال نامناسب هستند .در
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این پژوهش مناطق با پتانسیل ضعیف زلزله نقاط مساعد جهت توسعه آتی سکونتگاه محسوب میشوند .با توجه به این
مسئله مناسبترین مکانها برای توسعه سکونتگاه ،دورترین محلها از گسلها هستند .دیگر عامل زمینشناسی،
لیتولوژی است .ارتباط مستقیمی بین پدیدههای ژئومورفولوژی با شرایط زمینشناسی هر منطقه وجود دارد .بهاینترتیب
که عوامل اولیه و ثانویه مؤثر بر شرایط زمینشناسی به ایجاد پدیدههای ژئومورفولوژیکی منتهی میگردد .بهطورکلی
شرایط زمینشناسی در مطالعات مکانیابی و یا توسعه مسکونی به سه منظور انجام میشود :شناخت مقاومت زمین و
پایداری زمین ،شناخت فعالیتهای تکتونیکی و سابقه لرزهزایی ،بررسی امکانات اقتصادی (اصغریمقدم.)19-11 :7913 ،
مطابق نقشه زمینشناسی ،رسوبات آبرفتی و آهکی بخش زیادی از منطقه را در برگرفتهاند .با توجه به اینکه هدف از
پژوهش حاضر مکانیابی مناطق مستعد جهت اهداف توسعه شهری است ،سازندهای مقاوم ارزش و اهمیت بیشتری
دارند.

مأخذ :نگارندگان
شکل  :3نقشه زمینشناسی شهرستان فارسان

 شیب و جهت شیب :معموال برای احداث شهرها در مطالعات مکانیابی آنها ،مناطق پرشیب در نظر گرفته نمیشودزیرا ساخت شهرها در این شیبها از نظر اقتصادی مقرون بهصرفه نیست .مناسبترین شیب برای توسعه مسکونی ،شیب
 7تا  71درصد است؛ اما درشیبهای تا  92درصد نیز مجتمعهای مسکونی و تأسیسات و تجهیزات شهری و روستایی نیز
ساخته میشود .هرچه شیب بیشتر باشد ،قیمت زمین ارزانتر و هزینه ساخت بیشتر است؛ زیرا ساختوساز در شیبهای
زیاد نیاز به سرمایهگذاری بیشتری دارد و در نتیجه قیمت ساخت را باال میبرد (مقیمی .)7931 ،حداکثر شیب زمینی که
برای استقرار شهرها و روستاها مناسب تشخیص داده شده است بسته به شرایط محیط مقدار اندکی تغییر میکند
(زمردیان .)7937 ،قرارگیری شهرستان فارسان بر روی ارتفاعهای زاگرس سبب شده تا سطوح پرشیب بخش عمدهای از

16

تعیین جهتهای مناسب توسعه شهری بر اساس مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی /صفاری و ...

این شهرستان را احاطه کنند که این مناطق جهت اهداف مورد نظر بهعنوان مناطق نامناسب و ممنوعه تلقی میشوند.
همچنین از آنجایی که جهت شیب بر دریافت نور و انرژی از خورشید تأثیر میگذارد ،شرایط بعدی از جمله ماندگاری
رطوبت ،خاک ،پوشش گیاهی ،نوع حرکات دامنهای را نیز تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار میدهد .یکی دیگر از مهمترین
مسائلی که شهرهای کوهستانی ایران با آن مواجه هستند ،مسئله نورگیری خیابانهای شهری و به دور ماندن از تابش
آفتاب است .تابش آفتاب در بافت شهرها و روستاها ،ایجاد مسکن شهری و روستایی و طرح آنها ،در اماکن کشاورزی و
مانند آنها عامل مهمی بهحساب میآید .به همین دلیل در کنار شیب ،جهت شیب نیز نقش مهمی در مکانگزینیها
دارند با توجه بهقرار گیری شهرستان فارسان در یک منطقه کوهستانی و ارتفاع زیاد ،جهتهای آفتابگیر تناسب
بیشتری جهت اهداف مورد نظر دارند بنابراین دامنههایی که رو به جنوب هستند ارزش بیشتری دارند .در شکل  1نقشه
طبقاتی پارامترهای شیب و جهت شیب شهرستان فارسان نشان دادهشده است.

مأخذ :نگارندگان
شکل  :4الف) نقشه طبقاتی شده جهت شیب ،ب) نقشه شیب

 ارتفاع و رودخانه :بررسیهای توپوگرافیک برای بسیاری از مسائل شهری مانند لولهکشیهای آب ،گاز ،تخلیه آبهایسطحی و فاضالب شهرک و یا جهتگیری مسیر خیابانها برای دریافت نور آفتاب ،همچنین امور حفاظت خاک و آبخیز
در پیرامون شهر و یا برای حفظ و ایجاد فضای سبز اهمیت شایانی دارد .عامل ارتفاع بر روی عوامل اقلیمی نظیر دما،
بارش ،تبخیر ،اثر داشته و بهصورت مستقیم میتواند بر استقرار سکونتگاه تأثیرگذار باشد .شهرستان فارسان بین ارتفاع
 7312تا  9621متر از سطح دریا قرار گرفته است و با توجه به موقعیتی که دارد ،داری زمستانهای سرد به همراه بارش
برف سنگین است .در واقع مناطق مرتفع این شهرستان بهعنوان یکی از کانونهای برفگیر استان محسوب میشوند .با
توجه به موارد مذکور عامل ارتفاعی بهعنوان یکی از پارامترهای مؤثر در نظر گرفته شده است .همچنین با توجه به اینکه
رودخانهها بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در جذب جمعیت و توسعه شهری محسوب میشوند ،رودخانه نیز بهعنوان
عامل ژئومورفولوژیکی دیگر در نظر گرفته شده است .یکی از مهمترین فاکتورهایی که برنامهریزان شهری باید آن را
مورد توجه قرار دهند ،رعایت حریم رودخانههاست .در پژوهش حاضر به با توجه به دبی باالی رودخانهها ،رودخانهها
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بهعنوان یکی از مکانهای مناسب جهت توسعه شهر در نظر گرفته شده است .برای این منظور ابتدا حریم رودخانه
مشخص شده است بهطوریکه خط تالوگ رودخانه به سمت حواشی تا  122متر بهعنوان حریم رودخانه در نظر
گرفتهشده است .در شکل  1نقشه وضعیت ارتفاعی و شبکه رودخانههای شهرستان فارسان نشان داده شده است.

مأخذ :نگارندگان
شکل  :5الف) نقشه طبقات ارتفاعی ،ب) نقشه فاصله شبکه رودخانه

 عوامل انسانی :در پژوهش حاضر در کنار پارامترهای ژئومورفولوژیکی ،پارامترهای انسانی کاربری اراضی و فاصله ازنقاط شهری نیز در نظر گرفته شده است .توسعه شهری و تغییرات الگوهای کاربری زمین باعث ایجاد تأثیرات گسترده
اجتماعی و زیستمحیطی میگردد .این تأثیرات شامل کاهش فضاهای طبیعی ،افزایش تجمع وسایل نقلیه ،کاهش
زمینهای کشاورزی با توان تولید باال ،تأثیر بر زهکشهای طبیعی و کاهش کیفیت آب است .با تعیین محدودههای دقیق
کاربریها ،یک سری از اراضی بهعنوان نمونه زمینهای کشاورزی ،مراتع درجهیک و جنگلها و حریمهای حفاظتی
بایستی از امر شهرسازی خارج گشته و به کاربردهای دیگر اختصاص یابند .در منطقه مورد مطالعه با توجه به اهمیت
باغات و اراضی کشاورزی ،برنامهریزی باید بهگونهای باشد که این اراضی کمتر دچار تخریب و تغییر کاربری شوند.
همچنین در روند گسترش نقاط مسکونی فاصله از بافت و محدوده کنونی نیز دارای اهمیت است .چراکه عامل دسترسی
به خدمات و امکانات مرکزی شهر مطرح میشود .بهترین مکانها برای توسعه سکونتگاه ،مناطقی هستند که عالوه بر
سایر شرایط به محدوده کنونی شهر و یا محدوده روستاهایی که به شهر خواهند پیوست نزدیک باشند .با لحاظ کردن این
مسائل در مورد الیه فاصله از سکونتگاه ،هرچه فاصله مورد بحث از مناطق مسکونی کمتر باشد ،جهت اهداف مورد نظر
مناسبتر است .در شکل  6نقشه وضعیت کاربری اراضی شهرستان فارسان نشان داده شده است.
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مأخذ :نگارندگان
شکل  :6نقشه کاربری اراضی شهرستان فارسان

بحث

وجود محدودیتهای ژئومورفولوژیکی در مناطق کوهستانی سبب شده تا بحث مکان گزینی در این مناطق نسبت به سایر
مناطق ضروریتر باشد .با توجه به آسیبپذیر بودن شهرها در این مناطق ،مکان گزینی باید به صورتی باشد که شهرها
در خارج از مناطق مخاطره آفرین قرار گیرند .بنابراین باید مطابق با اصول صحیح ژئومورفولوژی شهری ،مناطقی که
پتانسیل باالیی جهت وقوع مخاطرات دارند شناسایی شوند .در شهرستان فارسان ،توپوگرافی ناهموار و وضعیت
زمینساخت فعال سبب شده است تا مناطق آسیبپذیر نسبت به سایر مناطق بیشتر باشد .همین مسئله سبب شده است
تا شناسایی مناطق آسیبپذیر تحت عنوان ،مناطق ممنوعه ژئومورفولوژی و انتخاب مناطق مستعد خارج از این نقاط
بهعنوان هدف اصلی پژوهش باشد .با توجه به هدف پژوهش در هرکدام از الیههای اطالعاتی مناطق ممنوعه
مشخصشده است که در ادامه نحوه انتخاب این مناطق در هرکدام از الیهها و نحوه فازی سازی آنها تشریح شده است.
برای الیه گسل با توجه به اینکه گسلهای منطقه از نوع گسلهای فعال است تا حریم  7222متری از خط گسلی
بهعنوان مناطق ممنوعه در نظر گرفتهشده است و از این فاصله به بعد هر چه از حریم گسل دورتر شویم ارزش پیکسلها
بیشتر میشود .برای الیه رودخانه نیز همانند الیه گسل تا حریم  122متر بهعنوان مناطق ممنوعه و از این فاصله به بعد
برخالف الیه گسل هرچه از حریم رودخانه دورتر شویم ارزش پیکسلها کمتر میشود .برای الیه شیب با توجه به
کوهستانی بودن منطقه و محدودیتهایی که از نظر سطوح هموار دارد ،آخرین حد مورد نظر تا شیب  92درصد در نظر
گرفتهشده است .در واقع هر چقدر که شیب کمتر باشد ارزش پیکسلها بیشتر میشود و مناطقی که شیب بیشتر از 92
درصد دارند جزء مناطق ممنوعه در نظر گرفته میشوند .برای الیه ارتفاعی نیز تا ارتفاع  1122متر هر چقدر که ارتفاع
کمتر باشد ارزش پیکسلها بیشتر میشود و از ارتفاع  1122متر باالتر بهعنوان مناطق ممنوعه در نظر گرفته شده است.
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همچنین جهتهای شیب رو به شمال نیز بهعنوان مناطق ممنوعه در نظر گرفتهشده است و جهتهای روبه جنوب
ارزشی نزدیک به  7دارند .برای الیه کاربری اراضی ،باغهای و همچنین مراتع مرغوب بهعنوان مناطق ممنوعه در نظر
گرفتهشده است .مناطق شهری و زمینهای بایر داری ارزش نزدیک به  7و اراضی کشاورزی ارزشی نزدیک به صفر
دارند .برای الیههای فاصله از نقاط شهری و لیتولوژی مناطق ممنوعه اعمال نشده است .برای فاصله از شهر هرچه از
نقاط شهری دورتر شویم ارزش پیکسلها کمتر میشود .همچنین برای الیه لیتولوژی با توجه به اینکه اختالف زیادی
بین سازندها نداریم مناطق ممنوعه در نظر گرفته نشده است ولی با توجه به میزان مقاومت سازندها جهت اهداف مورد
نظر عمل فازی سازی صورت گرفته است .در واقع کنگلومرا و ماسه سنگ ارزش نزدیک به  7و شیل و مارن ارزش
نزدیک به صفر دارند .در شکل  1نقشه فازی الیههای اطالعاتی نشان داده شده است و با توجه به موارد مذکور مناطق
ممنوعه نیز بر روی آن اعمالشده است.

مأخذ :نگارندگان

شکل  :7نقشه فازی شده الیههای اطالعاتی

تلفیق و ترکیب الیههای اطالعاتی

بعد از فازی سازی الیههای اطالعاتی و اعمال مناطق ممنوعه ،الیههای اطالعاتی در محیط  GISباهم ترکیب و تلفیق
شدهاند .با توجه به اینکه تمامی الیهها ارزش و اهمیت یکسانی ندارند ،الیهها ارزشگذاری شدهاند .در واقع پس از به
دست آوردن الیههای اطالعاتی ارزش و اهمیت هر کدام از الیه بر اساس نظر کارشناسان مربوطه ( 1کارشناس
ژئومورفولوژی و  9کارشناس برنامهریزی شهری) و با استفاده از روش  AHPمحاسبه شده است .پس از به دست آوردن
وزن هرکدام از الیهها (شکل  ،)3وزن حاصله بر روی الیهها اعمال گردیده است و سپس همپوشانی الیهها با استفاده از
منطق فازی صورت گرفته است .جهت تعدیل حساسیت خیلی باالی عملگر فازی ضرب و همچنین حساسیت خیلی کم
فازی جمع ،از عملگر فازی گاما استفاده شده است .برای عملگر گاما از سه توان /1 ./1؛ و  ./3استفاده شده و پس از
تلفیق و ارزیابی هرکدام در نهایت از گامای  ./1استفاده شده است .نتایج بهدستآمده حاصل از تلفیق الیههای اطالعاتی
و همچنین اعمال مناطق ممنوعه (شکل  )3بیانگر این است که بخش زیادی از شهرستان فارسان جزء مناطق ممنوعه و
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فاقد تناسب جهت اهداف مورد نظر هستند .برخالف مناطق حاشیهای ،مناطق مرکزی شهرستان داری پتانسیل مناسبی
اهداف توسعه شهری هستند .در واقع بخش زیادی از این مناطق خارج از مناطق ممنوعه قرار دارند.

مأخذ :نگارندگان

شکل  :8وزن نهایی معیارها

مأخذ :نگارندگان

شکل  :9نقشه پهنهبندی مناطق مستعد توسعه شهری در شهرستان فارسان

ارزیابی پهنهبندی

تفاوت اصلی این روش با اکثر روشهایی که برای مکان گزینی صورت میگیرد ،وجود مناطق ممنوعه است .در واقع با
توجه به اینکه برای انجام پهنهبندی نهایی از  3الیه اطالعاتی استفاده شده است و نتیجه نهایی از تلفیق این الیهها به
دست میآید ،ممکن است مناطقی که در طبقه مناسب قرار میگیرند از نظر تمامی موارد تناسب نداشته باشند مثال از نظر
بیشتر پارامترها تناسب داشته باشد ولی در حریم رودخانه و یا گسل و مناطق پرشیب و  ...قرار گیرند؛ بنابراین در
پژوهش حاضر از مناطق ممنوعه استفاده شده است یعنی تمامی مناطقی که امکان توسعه شهری را ندارند تحت عنوان
مناطق ممنوعه انتخاب شدهاند و سایر مناطق بر اساس معیارهای مورد نظر پهنهبندی شده است .مزایای این روش این
است مناطقی در طبقات مناسب قرار میگیرند از نظر تمامی پارامترها شرایط مناسبی دارند.

فصلنامه جغرافیای طبیعی ،سال یازدهم ،شماره  ،93بهار 7931
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نتیجهگیری

در مورد تناسب زمین و تعیین جهتهای مناسب برای توسعه شهری پژوهشهای مختلفی صورت گرفته است ولی در
بیشتر پژوهشهای صورت گرفته توجه کمتری به مناطق ممنوعه شده است .در واقع مهمترین هدف ژئومورفولوژی
شهری که تعیین مناطق مناسب جهت اهداف توسعه شهری است باید بر اساس مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی صورت
گیرد به همین دلیل در پژوهش حاضر مناطق ممنوعه ژئومورفولوژی بهعنوان عامل اصلی در تعیین جهتهای مناسب
برای توسعه شهری در نظر گرفته شده است .در واقع هدف اصلی پژوهش این است که مکان انتخاب شده کمترین
ریسک و باالترین تناسب را داشته باشد .نتایج پژوهش حاضر بیانکننده این است که بخش زیادی از وسعت شهرستان
فارسان در مناطقی قرار دارند که حداقل از نظر یکی از معیارهای مورد نظر تناسب الزم را برای اهداف توسعه شهری
ندارند .مطابق نقشه پهنهبندی نها یی ،مناطق اطراف نقاط شهری دارای باالترین تناسب جهت اهداف مورد نظر هستند در
واقع این مناطق خارج از حریم رودخانه و گسل و خارج از طبقات ممنوعه کاربری اراضی ،ارتفاع ،شیب و جهت شیب قرار
دارند .در پژوهش حاضر مناطقی که خارج از مناطق ممنوعه قرار دارند از نظر تناسب بین وضعیت بسیار مناسب تا مناسب
قرار دارند .همچنین مناطقی که در طبقه ممنوعه قرار دارند بیشتر شامل مناطق کوهستانی شهرستان فارسان و حریم
رودخانهها و گسلها میشود .مزایایی استفاده از این روش این است که برخالف بسیاری از پهنهبندیها ،مناطقی که در
وضعیت مناسب قرار دارند از نظر تمامی معیارهای مورد نظر حداقل تناسب الزم را دارند؛ یعنی تمامی مناطقی که در
وضعیت بسیار مناسب تا مناسب قرار دارند در فاصله بیش از  122متری از رودخانه ،فاصله بیش از  7222متری از گسل،
ارتفاع پایینتر از  ،1122شیب کمتر از  92درصد ،بدون جهتها رو به شمال و خارج از کاربری باغها و مراتع مرغوب قرار
دارند؛ اما در بسیاری از پهنهبندیها مناطقی که در طبقات مناسب قرار دارند ممکن است حداقل از نظر یکی از معیارها
تناسب الزم را نداشته باشند.
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