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  چكيده

اند. توسعه فيزيكي نواحي مواجه شده يتوجهقابلهاي اخير، شهرها با توسعه فيزيكي در طي سال

د. باشها شهر سقز ميآن ازجملهسكونتگاهي در بسياري از شهرها با محدوديت مواجه شده است كه 

هايي مواجه باشد، به ، وضعيت ژئومورفولوژي شهر سقز سبب شده است تا اين شهر با محدوديتدرواقع

همين دليل در اين تحقيق به شناسايي مناطق مستعد توسعه فيزيكي در محدوده اين شهر پرداخته شده است. 

رودخانه، ارتفاع،  شيب،پارامتر (شيب، جهت  8از  موردنظردستيابي به اهداف  منظوربهدر اين تحقيق 

 استفاده شده است. AHPليتولوژي، گسل، راه ارتباطي و كاربري اراضي) و مدل تلفيقي منطق فازي و 

به اين اليه وزن  AHPهاي اطالعاتي، با استفاده از مدل روش كار به اين صورت است كه پس از تهيه اليه

تركيب شده و در نهايت نقشه ميزان  باهمفازي  ها با استفاده از منطقداده شده است و سپس اين اليه

كالس (خيلي كم تا خيلي زياد) تهيه شده  5تناسب زمين جهت توسعه فيزيكي نواحي سكونتگاهي در 

بر اساس نقشه نهايي، مناطقي كه داراي پتانسيل كم و خيلي كم هستند شامل واحد پادگانه رودخانه و  است.

اشد كه در مركز و حاشيه شهر سقز قرار دارند. همچنين مناطقي كه داراي بمناطق با شيب و ارتفاع زياد مي

شامل مناطق با شيب و ارتفاع كم و خارج از حريم رودخانه قرار  عمدتاًپتانسيل زياد و خيلي زيادي هستند 

دخانه بيانگر اين است كه محدوده مطالعاتي به دليل وجود واحد پادگانه رو آمدهدستبهدارند. مجموع نتايج 

  باشد.توسعه فيزيكي مواجه مي ازنظرهاي زيادي و واحد كوهستاني با محدوديت

  سقز ژئومورفولوژي، توسعه فيزيكي، كلمات كليدي:
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  مقدمه

 بر شهري هايتوسعه نمودارهاي صعودي و نامتعادل روند و شهري مناطق در جمعيت تمركز رشد شهري و

اي و جهاني ايجاد حدود، مشكالت اجتماعي زيادي در سطح محلي، منطقههاي طبيعي معرصه و زمين روي

كنترل نواحي  رقابليغها سبب توسعه افزايش جمعيت و توسعه سكونتگاه ).136: 2004، 1(مرو كرده است

شهرنشيني و حركت به طرف شهري شدن جهان با رشد انفجاري  ).2: 2011، 2شهري شده است (اورتگا

لذا مقوله مديريت  ).17: 1389نظريان، است (وع الگوي توسعه شهري همسو شده جمعيت، ابعاد و تن

- عبدي و مهدياست (ها تبديل شده مباحث و دغدغه دولت ترينشهري در حال حاضر به يكي از مهم

يابند. تشخيص مكان مناسب و از آنجا كه شهرها در دامن محيط طبيعي استقرار مي ).1: 1389 زادگان،

دانش  ازجملهها در حيطه وظايف متخصصين علوم محيطي سب اراضي جهت توسعه كالبدي آنبررسي تنا

و  يعوس هايينزم نواحي شهري). در واقع، 50: 1397گيرد (نيري و همكاران، ميژئومورفولوژي قرار 

 يلتشك مورفولوژيكي و يمختلف توپوگراف يواحدها يبكه از ترك دهديمرا به خود اختصاص  ياگسترده

 توپوگرافي زيادتر و گوناگون ژئومورفولوژي واحدهاي با هاآن برخورد يابد، توسعه شهرها هراندازه .يابديم

با  جهيدرنت و آن ديناميسم و پويايي با نحوي به شهري عمران و توسعه راستاي در اقدام هرگونه و شوديم

 يابيمكان ،شهري فيزيكي توسعه در راين). بناب1387(رجايي،  كنديم پيدا تالقي مورفولوژيكي هاييدهپد

 هاي اخير،. در طي سال)24: 1392است (لطفي و همكاران،  برخوردار بسياري اهميت از اصولي مناسب و

(سانت  نداريزي كاربري شهري توسعه داده شدهها در اشكال مختلفي براي برنامهها و پژوهشها، روشمدل

- ) ميAHPو تحليل سلسله مراتبي ( ها، مدل منطق فازيز جمله اين مدل)، ا258: 2008، 3ريورا و همكاران

ها به شناسايي مناطق مستعد توسعه فيزيكي شهري در محدوده شهري باشد، كه در اين تحقيق بر مبناي آن

 سقز پرداخته شده است. 

- جيسي و يان توان بهها ميدر مورد موضوع مطالعه تحقيقات مختلفي صورت گرفته است كه از جمله آن

و بر مبناي پارامترهاي مشاهده ميداني  ي واماهواره) اشاره كرد كه با استفاده از تصاوير 2006( 4يانگ

و  GIS) با استفاده از تركيب 2008( 5چانگ اند.ها را مشخص كردهمختلف، مناطق مستعد توسعه سكونتگاه

موسوي و  .شناسايي كرده استرا هارلينگن  مناطق مستعد توسعه شهري در گيري چند معياره يمتصممدل 

پور اند. ارزيابي قرار داده موردهاي مناسب توسعه شهري ياسوج را يابي عرصه) مكان1395همكاران (

هاي در تعيين پهنه چند شاخصهگيري هاي تصميمارزيابي ميزان روايي روش) به 1395و همكاران ( يطاهر

 اراضي تناسب ارزيابيبه ) 1396زياري و همكاران ( رداختند.پ مناسب توسعه شهري شهرستان آذرشهر

                                           
١ . Merwe 

٢ . Ortega 

٣ . Sant´e-Riveiraa 

٤ . Yan Sui & Jie Yong 

٥ . Chang 
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جهات مناسب توسعه  ينيمكان گز) به 1396ساالري و همكاران ( پرداختند. اهواز شهريتوسعه  منظوربه

صفاري  شهري كامياران با رويكرد مخاطره شناسي مبتني بر اعمال مناطق ممنوعه ژئومورفولوژي پرداختند.

بر اساس مناطق ممنوعه شهرستان فارسان  يجهات مناسب توسعه شهر يينتع) به 1397و همكاران (

پرداختند. با توجه به موارد مذكور، هدف از تحقيق حاضر شناسايي مناطق مستعد توسعه  يكيژئومورفولوژ

-مي) AHP( تحليل سلسله مراتبيشهري در محدوده شهري سقز با استفاده از مدل تلفيقي منطق فازي و 

  باشد.

ر در سقز باشد. شهاي اين شهر ميمحدوده مطالعاتي شامل شهر سقز و مناطق حاشيه محدوده مطالعاتي:

 ستانن شهرايغرب كشور و از نظر تقسيمات سياسي در شمال استان كردستان و شهرستان سقز قرار دارد. 

ه ز جنوب بايواندره، دبه  شرقاز  دژ، از شمال شرق به تكاب،هاي بوكان و شاهينبه شهرستاناز شمال 

ليل دده و به كوهستاني بو ژئومورفولوژيشود. شهرستان سقز از نظر منتهي ميبانه مريوان و از غرب به 

كه طوريبه ،ستاهاي بسيار سرد هاي معتدل و زمستانارتفاع زياد و عرض باالي جغرافيايي داراي تابستان

 1ر شكل د شود.مناطق كشور در زمستان محسوب ميسردترين منطقه استان و از سردترين اين شهرستان 

  نقشه موقعيت شهرستان سقز و محدوده مطالعاتي نشان داده شده است.

  

 
  : نقشه موقعيت شهرستان سقز و محدوده مطالعاتي1شكل 

  

  هامواد و روش

هاي اي است. ابتدا با استفاده از نقشهافزاري و كتابخانههاي ميداني، نرماين تحقيق مبتني بر روش

هاي توپوگرافي هاي اصلي پژوهش نقشهتوپوگرافي، محدوده حوضه مورد مطالعه مشخص شده است. داده
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بندي مناطق منظور بررسي و پهنههستند. در اين تحقيق به 1:100000شناسي هاي زمينو نقشه 1:50000

، كاربري اراضي، فاصله از ليتولوژيجهت شيب، ارتفاع،  پارامتر شيب، 8 مساعد براي توسعه شهري از

) و منطق AHPفاصله از راه ارتباطي همچنين دو مدل تحليل سلسله مراتبي ( و گسل، فاصله از رودخانه

هاي اطالعاتي تهيه و اي است كه ابتدا اليهگونهروش كار به در اين تحقيق، فازي استفاده شده است.

ها ارزش هر كدام از اليه AHP، سپس با استفاده از مدل انددرآمدهمقايسه بلو قا شده يفازصورت به

 Rasterر دستو از استفاده با ARC GISافزار نرم در هاهر كدام از اليه نهايت در محاسبه شده است.

calculator آمده از طريق مدل به دستوزن  در AHP و با استفاده از منطق فازي اين اليه شده ضرب -

شدند. جهت تعديل حساسيت خيلي باالي عملگر فازي  تلفيق باهمي اطالعاتي در محدوده مورد مطالعه ها

ضرب و همچنين حساسيت خيلي كم فازي جمع، از عملگر فازي گاما استفاده شده است. در نهايت پس از 

مدل فازي و  دو اساس تلفيق همپوشاني، نقشه مناطق مساعد براي توسعه شهري در محدوده مورد مطالعه بر

AHP  .بدست آمده است  

  

  بحث و نتايج

ارامتر پ 8ه از منظور بررسي مناطق مساعد توسعه شهري در منطقه مورد مطالع به :مؤثربررسي پارامترهاي 

  شده است:در ادامه به تشريح هر كدام از اين پارامترها پرداخته استفاده شده كه 

، گيردر ميريزهاي شهري مورد توجه قراهايي كه در برنامهيكي از عوامل و معيارشيب:  شيب و جهت-

تا  يبها، شآن يابياحداث شهرها در مطالعات مكان يمعموالً براوضعيت شيب و جهت شيب منطقه است. 

 يراز شود،يمانجام ن يساز و ساخت جهدر 20 يباال هاييبش و در شوديدر نظر گرفته م جهدر 20

توسعه  يبرا يبش ينتر. مناسبيستصرفه نبهمقرون ياز نظر اقتصاد هايبش ينساخت شهرها در ا

و  يساتأستو  يمسكون يهامجتمع يزدرصد ن 9تا  هاييباما درش ت؛اس جهدر 6تا  1 يبش مسكوني،

به دليل  همچنين جهات جنوبي نيز ).250: 1385(مقيمي،  شوديساخته مو روستايي  يشهر يزاتتجه

ستند. تري جهت اهداف توسعه شهري هنسبت به جهات جنوبي، داراي ارزش بيشتر دريافت انرژي بيش

  نقشه فازي شده شيب و جهت شيب محدوده مطالعاتي نشان داده شده است. 2در شكل 
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  ) نقشه فازي شده جهت شيبB) نقشه فازي شده شيب A: 2شكل 

 عي است.عه شهري، وضعيت ارتفاجهت اهداف توس رگذاريتأثيكي از پارامترهاي  ارتفاع و رودخانه:-

و  هاي سطحيهاي آب، گاز، تخليه آبكشيشهري مانند لوله مسائلوضعيت ارتفاعي در بسياري از 

ها براي دريافت نور آفتاب، اهميت شاياني دارد و مناطقي كه گيري مسير خيابانفاضالب شهرك و يا جهت

يكي از  عنوانهبها نيز تري دارند. رودخانهرزش بيشتري هستند نسبت به مناطق مرتفع، اداراي ارتفاع كم

- مهه برناترين فاكتورهايي كترين عوامل در جذب جمعيت و توسعه شهري محسوب شوند. يكي از مهممهم

قز ودخانه سينكه رهاست. با توجه به اريزان شهري بايد آن را مورد توجه قرار دهند، رعايت حريم رودخانه

گذاري يق ارزشكند، توجه به اين پارامتر بسيار ضروري است. در اين تحقمي عبور از مركز شهر اين شهر

ر نظر گرفته شده متر به عنوان حريم رودخانه د 200پارامتر رودخانه به اين صورت بوده است كه تا فاصله 

صفر ك به و به مناطق دورتر ارزش نزدي 1است و سپس به مناطق نزديك به حريم رودخانه ارزش نزديك 

  .)3(شكل  داده شده است

  
  ) نقشه فازي شده فاصله از رودخانهB) نقشه فازي شده ارتفاع A: 3شكل 
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ند توسعه شهري يرگذار در روتأثيك عامل  عنوانبهشناسي هر منطقه وضعيت زمين ليتولوژي و گسل:-

حاظ كه سازندهايي كه از ليطوربههايي را به همراه داشته باشد. تواند محدوديتشود كه ميمحسوب مي

تفاوتي مومتي هاي شهري مقامقاومت در برابر فشار و امواج زلزله و نيز فشارهاي ناشي از ساخت و سازه

مناطق با  و 1ه ندارند، مناسب براي اهداف توسعه شهري نيستند. بنابراين سازندهاي مقاوم ارزش نزديك ب

وسعه شهري يكي از موانع مهم در ت عنوان بهنيز  گسلسازند سست داراي ارزش نزديك به صفر هستند. 

طق ينكه مناابا توجه به گيرند. هاي شهري بسيار مورد توجه قرار ميريزيشود كه در برنامهمحسوب مي

زش اي ارنزديك به خطوط گسلي داراي پتانسيل آسيب پذيري بااليي هستند، مناطق نزديك به گسل دار

  ).4تر داراي ارزش نزديك به صفر هستند (شكل نزديك به صفر و مناطق دور

  

  
  گسل ) نقشه فازي شده فاصله ازB ليتولوژي) نقشه فازي شده A: 4شكل 

ريزي مهدر امر برنا مؤثريكي از فاكتورهاي  عنوانبهنوع كاربري اراضي  كاربري اراضي و راه ارتباطي:-

يي قش بسزانهاي كشاورزي آبي و مرغوب زمينشود. در منطقه مورد مطالعه با توجه به اينكه محسوب مي

 ر تخريب وتر دچااراضي كم ي باشد كه ايناگونهبهريزي بايد در اقتصاد منطقه و حتي استان دارد، برنامه

 ين امتيازتركم هاي كشاورزي آبي و باغات دارايتغيير كاربري شوند. به همين دليل در تحقيق حاضر زمين

يابي و در مكان ييبسزاتواند نقش عامل دسترسي ميهمچنين شهري هستند. اهداف توسعه  منظوربه

و مناطق  1به  گسترش آتي شهرها داشته باشد، بنابراين مناطق نزديك به راه ارتباطي داراي ارزش نزديك

  ).5شكل دورتر داراي ارزش نزديك به صفر هستند (
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  كاربري اراضيزي شده ) نقشه فاB فاصله از جاده) نقشه فازي شده A: 5شكل 

  

ظور به منعاتي هاي اطالبا توجه به اينكه ارزش و اهميت اليه هاي اطالعاتي:دهي و تركيب اليهوزن-

-به وزن  )AHP، در اين تحقيق با استفاده مدل تحليل سلسله مراتبي (اهداف توسعه شهري يكسان نيست

ئومورفولوژي كارشناس ژ 5ها از دهي به اليههاي اطالعاتي پرداخته شده است. به منظور وزندهي اليه

در  ست كهااستفاده شده است و پس از مقايسه زوجي معيارها، وزن نهايي براي هر معيار محاسبه شده 

  .نشان داده شده است 1جدول 

  

  )AHP: وزن نهايي پارامترها با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي (1جدول 

  شيب  معيار
جهت 

  شيب
  دخانهرو  ارتفاع

كاربري 

  اراضي

راه 

  ارتباطي
  ليتولوژي

  گسل

  109/0  ./098  117/0  ./099  ./195  089/0  ./091  ./202  وزن

هاي يهالنهايت  ها اعمال شده است و درهاي اطالعاتي، وزن بدست آمده بر روي آندهي به اليهپس از وزن

 ه فيزيكيد توسعشه نهايي مناطق مستعتلفيق و تركيب شده و نق باهماطالعاتي با استفاده از گاماي فازي 

  ).6شهري تهيه شده است (شكل 
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  AHPدل تلفيقي منطق فازي و مبا استفاده از  ينقشه مناطق مستعد توسعه فيزيكي شهر :6شكل 

  

  گيرينتيجه

هاي اخير بسياري از نواحي شهر با محدوديت توسعه روند افزايشي جمعيت سبب شده است تا در طي سال

مواجه باشند. در واقع شهرهايي كه از نظر ژئومورفولوژي داراي تنگناهايي هستند، از نظر توسعه  فيزيكي

 نيمخاطره آفربه همين دليل بسياري از نواحي سكونتگاهي در مناطق اند، فيزيكي با محدوديت مواجه شده

هايي مواجه است، در اين حدوديتاند. با توجه به اينكه شهر سقز نيز از نظر ژئومورفولوژي با ماستقرار يافته

تحقيق به شناسايي مناطق مستعد توسعه فيزيكي در محدوده اين شهر پرداخته شده است. نتايج تحقيق 

هاي زيادي از جمله وجود مناطق پرشيب و پادگانه رودخانه بيانگر اين است كه شهر سقز با محدوديت

، AHPارد، با استفاده مدل تلفيقي منطق فازي و هايي كه اين شهر دمواجه است. با توجه به محدوديت

محدوده مطالعاتي مناطق مستعد توسعه فيزيكي اين شهر شناسايي شده است. بر اساس نتايج بدست آمده، 

كالس (خيلي كم تا خيلي زياد) تقسيم شده است. ارزيابي  5ميزان تناسب جهت توسعه فيزيكي به از نظر 

باشد كه هيچ طبقه با تناسب خيلي كم شامل محدوده حريم رودخانه مي نتايج نهايي بيانگر اين است كه

تناسبي جهت توسعه فيزيكي نواحي سكونتگاهي ندارد. طبقه با تناسب كم شامل مناطق پرشيب و با ارتفاع 

باشد كه پتانسيل كمي جهت توسعه فيزيكي نواحي سكونتگاهي دارد. طبقه با تناسب متوسط زيادي مي
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باشد. طبقه با تناسب زياد شامل مناطق با شيب و ارتفاع كم مناطق با شيب و ارتفاع متوسط ميشامل  عمدتاً

و همچنين طبقه با تناسب خيلي زياد نيز شامل مناطق خارج حريم رودخانه، ارتفاع كم، شيب كم و نزديك 

مختلف توسط باشد. مجموع نتايج حاصله بيانگر اين است كه شهر سقز از جهات به خطوط ارتباطي مي

هاي زيادي واحد پادگانه رودخانه و كوهستان احاطه شده است، بنابراين در توسعه فيزيكي با محدوديت
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