
 :GAHR.2022.322200.1643 doi/10.22034                                                                    645-3851:شاپا الکترونیکی

 
 619-636صص ،4، شماره4، دوره1401 بهارجغرافیا و روابط انسانی، 

های ژئومورفولوژی در مکان گزینی و توسعه فیزیکی آتی شهر بررسی و تحلیل نقش شاخص

 ()مطالعه موردی: شهر زاهدان

 5دولتشاهیزینب  ، 4، زبیده پویش 3فاطمه بهروج ،2، داود حاتمی* 1علی موحد

 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.-1

 دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.-2

 ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه-3

 ریزی گردشگری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه-4

 .رانیا ،تهران ،خوارزمی، دانشگاه آب و هواشناسی یتخصص یدکترا یدانشجو-5
movahed@khu.ac.ir 

 12/10/1400تاریخ پذیرش:                                                            09/06/1400تاریخ دریافت:

 چکیده

زاهدان پرداخته  گزینی و توسعه فیزیکی آتی شهرهای ژئومورفولوژی در مکانپژوهش حاضر به بررسی و تحلیل نقش شاخص

تحلیلی است. اطالعات مورد نیاز پژوهش  –توصیفی روشای و از لحاظ توسعه -کاربردیاست. این پژوهش از لحاظ هدف 

 ترتیب به موردمطالعه محدوده برای شدهگرفته نظر در پارامترهای است. شدهیآورجمعبه دو صورت اسنادی و پیمایشی 

 بهینه هایمکان نهایی اراضی. در پایان نقشه شیب و کاربری جهت توپوگرافی، گسل، از فاصله شیب، اند ازاولویت عبارت

 نسبتاً ،تفاوتیب مناسب، نسبتاً مناسب، کامالً کالسِ پنج در ArcGIS محیط در AHP مدل از حاصل شهر فیزیکی توسعه

ی در وضعیت شیب نامناسب که ریقرارگنتایج نشان داد که شرق شهر زاهدان به دلیل  .گردید تهیه نامناسب کامالً و نامناسب

کند و همچنین به دلیل نزدیکی به حریم گسل برای توسعه شهر این قسمت از شهر را تهدید می هازهیرسنگریزش و سقوط 

 مناسب نیست.

 های ژئومورفولوژیکی، توسعه فیزیکی، شهر زاهدان.شاخص واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 توسعه در اثر زمین پوسته تبدیل و تغییر از آن در که است ژئومورفولوژی مهندسی علم از ایشاخه شهری ژئومورفولوژی

 (.3: 1392کند)اشتری و همکاران،می بحث شهرنشینان جهت مخاطرات و مشکالت بروز و شهری مناطق ناهماهنگ و رویهبی

فرایندهای  و هافرم زیرا است محیطی عوامل و طبیعی هایفرایند و فرم تابع چیزی هر از بیش شهری یک سکونتگاه استقرار

 عوامل یا و عوامل مثبتعنوان به توانندمی و دارند بسزایی نقش شهری هایسکونتگاه یپراکندگو  یافتگیتوسعه در طبیعی

 دهند،می اختصاص خود به را وسیعی هایزمین دارند که گستردگی به توجه با شهرها. شوند شهری محسوب یتوسعه بازدارنده

 پیدا بیشتری گستردگی شهرها هرچه و است شدهلیتشک مورفولوژیک و توپوگرافیک مختلف ترکیب واحدهای از هازمین این

های وابسته به آن در پهنه استقرار شهر و فعالیت گریدانیببه(. 30شود)گنجائیان و گروسی، می ترعوامل پررنگ این نقش کنند

ی قرار نگرفته باشد، دور از منطق جغرافیایی بوده و شناخت موردبررسو سازندهای سطحی  ساختنیزم نظر ازفضایی که 

ژئومورفولوژی کاربردی واقع  ژهیوبهیابی و گسترش شهرها در قلمرو جغرافیایی کاربردی ی این فضا در راستا مکانجانبههمه

 شهرهای فیزیکی و سریع گسترش ایران، در فرایند شهرنشینی مهم هایویژگی از (. یکی3و فریدونی کردستانی: است)گنجائیان

 و جمعیت سریع افزایش شکل به دگرگونی این. اندپذیرفته و دگرگونی تغییرسرعت به شهرها جدید، تحوالت اثر در. است آن

(. شهرها با توجه به مقر 522: 1394است)آفریده و همکاران، بوده ناهماهنگو  نامتعادل صورتی به شهرها، فیزیکی رشد

های ژئومورفولوژیک مختلفی مواجه باشند. این ، ممکن است برای توسعه آتی خود با پدیدهاندشدهواقعجغرافیایی که بر آن 

و عمران شهری مطرح شوند. بعضی از تنگنا در توسعه  عنوانبهها ممکن است اسباب گسترش شهر را فراهم آورند یا پدیده

ها ها از عوامل گسترش و توسعه شهرها هستند. ولی بعضی از این پدیدهها و دشتمانند مخروط افکنه ساختنیزمهای پدیده

(. 32: 1388شوند)شایان و همکاران،ی زیرزمینی، مانع توسعه شهر میهاآبکمهای سست و عمق ، زمینهالغزشنیزمنیز مانند 

 کمک ما کند، بهمی بحث ژئومورفولوژیک ریزیبرنامه و زمین اشکال تغییر درباره که است علمی ژئومورفولوژی کهییازآنجا

 از بسیاریمحل  انتخاب ی نظیر،مسائل در یاتوجه قابل نقش و کنیم پیدا زمین از استفاده برای راحل راه بهترین که کندمی

 مکان طبیعی عوامل به بیشتر شهر یابیمکان در باستیه ژان دارد.... و شهری مورفولوژی شهر،محل  انتخاب زمین، هایکاربری

(. 72: 1392است)مقصودی و مرادی پور، در رابطه ویژه هایمکان انتخاب با شهرها آینده نقش که است معتقد و ورزیده تأکید

 علم به توانمیها آنترین مهم هستند، از شهرها ژهیوبه مختلف هایپدیده یابیمکان مطالعهاندرکار دست مختلفی علوم

 تکتونیکی هوایی، و آب مختلف و زوایای پرداخته علمی دیدگاه از را شهرها مکان و به موقعیت که نمود اشاره ژئومورفولوژی

 بیترتنیا. بهنمایدمی یاری شهرها صحیح گزینی و مکان یابیمکان در را ربطیذ مسئولین و داده قرار یموردبررس غیره و

 شهرها گیردامن معنوی و مادی ینهیدرزم را ناگواری عواقب تواندمی زمینه، علمی در این رشته این به توجه عدم گفت توانمی

شهرها  (.1)ناصروندی و اسکانی، ...و زلزله و بهمن سقوط ها،لغزش ها،ریزش ها،سنگ سقوط مانند سازد عواقبی آن ساکنین و

ها از ترکیب واحدهای مختلف دهند. این زمینهای وسیعی را به خود اختصاص میزمین سطحشانبا توجه به گستردگی 

ها با واحدهای گوناگون توپوگرافی که شهرها گسترش پیدا کنند برخورد آن هراندازهشود. توپوگرافی و مورفولوژیک تشکیل می

های طبیعی جهت های محیطشود. اهمیت و ضرورت شناخت ویژگیها بیشتر میوژی و موضوعات مربوط به آنو ژئومورفول

(. 160: 1394شود)ملکی و همکاران، ها، از مناطق نامساعد معلوم میتمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و ساختمان

 شهرها گسترش و ایجاد برای مکان ترینمناسب انتخاب در مؤثری هایقدم توانمی که آگاهی است گونهنیا کسب سایه در

: 1394آورد)آفریده و همکاران،  عمل به جدی اقدامی هاآن با مقابله یا طبیعی هایپدیده خطر از به جلوگیری نسبت و برداشت

 شهرها یابیمکان امروزه کنند.می عمل بازدارنده و منفی عاملعنوان به گاه و مثبت عواملعنوان به گاه طبیعی های(. پدیده522

 ژئومورفولوژی مخاطرات. دارد ارتباط محیط اقلیم حتی و ژئومورفولوژی شرایط با مسکونی و صنعتی مراکز استقرار و روستاها و
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 اگرچه. هستند نیز یقدرتمند اجتماعی هایجنبه پردازد، دارایآن می به طبیعی علوم که ایدهنده تشکیل اجزایبرداشتن  عالوه

 آمادگی و قبلی هایریزیبرنامه کمک به را آن زیآمفاجعه عواقب آثار و توانمی ولی کرد، جلوگیری تواننمی هاآن وقوع از

 خود محیط اطراف شناخت نیز و موجود یهایفناور از گیریبهره با انسان امروزه. داد کاهش اضطراری اقدامات انجام برای

 هایپدیده تأثیر یطورکل. بهبکاهد ژئومورفولوژیکی مخاطرات ناشی از خساراتروزافزون  ابعاد از است توانسته

 مورفولوژی شهر، گسترش جهات تعیین و فیزیکی گسترش شهر، یابی، تکاملمکان در توانمی شهر یک بر را ژئومورفولوژیکی

(. هدف از ژئومورفولوژی شهری، درک متقابل 2: 1393از و همکاران،نسنمود)ستایشی بندیشهری طبقه یوسازهاساخت شهر،

ی برای شهر سازها، استانداردسازهاست. از طرفی آگاهی و خدمت به مردم و رفاه آن تیدرنهاآثار فرایندهای شهری و 

ری در این زمینه چهار آیند. متخصصان ژئومورفولوژی شهشهری نیز از اهداف دیگر به شمار میریزانو برنامه گذاراناستیس

. درک و 2شود. یا برای احداث آماده می شدهاحداث. شناخت زمینی که شهر بر روی آن 1کار عمده را باید انجام دهند: 

بینی تغییرات . پیش3یابد. یی تغییر میگراشهری و نیشهرنشتشخیص فرایندهای کنونی که در شهرها وجود دارد و یا در اثر 

بینی آینده ژئومورفولوژیک آتی که احتمال دارد از توسعه شهری ناشی شود که نیازمند شناخت گذشته، درک زمان حاضر و پیش

شهرها ترکیبی از واحدهای   (.4: 1385قرار گیرد )مقیمی، موردتوجه. بزرگی و گستره و جمعیت شهری همواره باید 4است. 

رافی و ژئومورفولوژیکی هستند. بدیهی است که هر اندازه شهرها توسعه فیزیکی یابند  ارتباط و تالقی آن ها با مختلف توپوگ

ها، اگر موافق  و منطبق با پارامترهای پارامترهای زئومورفولوژیک بیش تر می شود و هرگونه اقدام در راستای توسعه شهر

(. توسعه فیزیکی شهرها، فرایندی پویا و 1379کند)مجیدی، ها ایجاد میژئومورفولوژِک نباشد خطرات بزرگی را برای شهر

مداوم است که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضای کالبدی آن در جهت عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش 

هری نخواهد انجامید؛ و در برنامه باشد، به تنسیق فیزیکی و متعادل و موزون فضاهای شمی یابند و اگر این روند سریع و بی

. یکی از مشکالت قابل توجه در جوامع در )1393ای مواجه خواهد کرد)سرور،های شهری را با مشکالت عدیدهنتیجه سامانه

های تر از آن عدم وجود برنامه و زیرساختحال توسعه، رشد سریع شهرها و به تبع کاهش جمعیت و تخلیه روستاها است. مهم

های شهری به وجود آورده است. رشد ناموزون و گسترش فزاینده شهرها، مسائل و مختلفی را در محیطمناسب، مسائل 

(. رشد بی رویه 1388مشکالتی را در زمینه مدیریت یکپارچه شهرهای امروزی فراهم آورده است)شمس و حاجی مالیری،

ن برنامه ریزی، گسترش مهار نشدنی شهرها و جمعیت شهری و افزایش مهاجرت به شهرها، منجر به ساخت و سازماندهی بدو

های (.گسترش شهر با تخریب زمین1386تغییرات فراوانی در ساختار فضایی شهرها گردیده است)شیرمحمدی و نقیبی،

ها در تولید مواد غذایی، تغییر الگوی تولید محصوالت و نهایتاً واردات کشاورزی منجر به از دست رفتن بخشی از فرصت

بنابراین بررسی مشکالت مربوط به انتخاب مکان مناسب  برای توسعه شهرها،  (.Guneralp et al, 2008می گردد)محصوالت 

ها، های اطراف و نظایر اینها در محدوده شهرها و اثرات توسعه شهر روی لندفرم ها  و زمینچگونگی استقرار سکونتگاه

 (.1385جباری و روستایی ،  ها هستند)های مورد مطالعه ژئومورفولوژی شهرموضوع

 که برنامه دهدمی نشان تحقیق متون بررسی دارد، شهری توسعه ریزیبرنامه در ژئومورفولوژیک مطالعات که اهمیتی رغم علی

. اندکرده مهم عبور مبحث این از گذرا صورت به شناسیزمین مطالعات غالب در کهاین یا اندپرداخته موضوع این به کمتر ریزان،

(، ارتباط ژئومورفولوژیک و 2002از: آلکانتارا) است عبارت گرفته صورت ایران و جهان در زمینه این در که تحقیقاتی جمله از

مخاطرات محیطی در کشورهای در حال توسعه را ارزیابی و خاطر نشان کرده است که به رغم وقوع بالیای طبیعی در سراسر 

های در حال توسعه به دلیل موقعیت جغرافیایی)قرارگیری در مناطق بسیار مستعد  ابتال های آن در کشورجهان، تاثیر و آسیب

ریزی محیطی برنامهای تحت عنوان ارزیابی اثرات زیست(، در مطالعه2010شود. لیو و همکاران)به خطرات طبیعی( بیشتر می
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ای را براساس های منطقهقیم الگوهای استفاده از زمیناستفاده از زمین در شهر وهان براساس تحلیل تناسب اکولوژیکی تاثیر مست

بررسی کرده و یا تعیین سه کالس نسبتاً مناسب، مناسب و نامناسب توسعه اکولوژیک  ArcGISتحلیل همپوشانی در محیط 

 رشد برای مساعد نواحی GIS مدل و AHPاز ( با استفاده 2011بترالس و همکاران )محور شهر وهان را مشخص نمودند.  

 مورد شهرهای سمت رشد بین که رسیدند نتیجه این به و کردند طبیعی مطالعه مخاطرات به توجه با را یونان شهر سه در شهری

 تاکنون که نمودند معرفی اجتماعی و عوامل اقتصادی را علت آنان. ندارد وجود هماهنگی تعیین شده، مساعد نواحی و مطالعه

های سنجش از دور (، در کشور مصر با استفاده از تکنیک2011یوسف و همکاران) .است بوده شهرها رشد سمت تعیین کننده

های مختلف برای توسعه شهری، صنعتی و بندی مکاناقدام به شناسایی و رتبه AHPو سیستم  اطالعات جغرافیایی و یا مدل 

برای توسعه شهری با مشکالت متعدد جغرافیایی و زیست  توریسم کردند و در نهایت، به این نتیجه دست یافتند که این مناطق

 مرکز در کوچک شهر شهری، توسعه بر اثرات ژئومورفولوژی بررسی به( 2012) همکاران و پارتا.کیمحیطی رو به رو است. 

 شناسیزمین ساختار و شناسی سنگ شیب، توپوگرافی، اراضی، چون کاربری هایشاخص به و اندداده قرار مطالعه مورد را هند

 ها نشاننتایج تحقیق آن که دهند نشان را شهری مناسب توسعه جهت شهری بینی رشدپیش برای تکنیکی تا اندپرداخته منطقه

(، 2013جیانگ و همکاران) .پرداخت آن ریزیبرنامه به شهر توسعه برای تواندمی شناسیو زمین ژئومورفولوژی ترکیب با که داد

شهرها بر نحوه کاربری اراضی کشاورزی در چین را مورد بررسی قرار دادند و بیان داشتند که گسترش شهری تاثیر گسترش 

منابع طبیعی اطراف و حومه شهر را به شدت تحت فشار قرار داده و در آینده نیز این فشار تداوم خواهد داشت. اوالر و 

ها تغییرات کاربری و نیرو در برزیل را مورد مطالعه قرار دادند. آنها در ریودوژا(، اهداف پایداری در ژئوسایت2017همکاران)

شناسی در این منطقه های انسانها با فعالیتپوشش اراضی در این منطقه ساحلی برزیل را طی چهار دهه گذشته و ارتباط آن

متفاوت، تنوع آب و  یو ساختار ژئومورفولوژ دهیچیپ یشناسنیبا داشتن زم رانیا(، 2018مقصودی و رحمتی) ارزیابی کردند.

 یاسهیمقا یابیمقاله به ارز نیدهد. در ایرا ارائه م یادیز یعیمناظر طب رانی، اچیو ساحل مارپ یشماریب ری، جزاییهوا

مطالعه بر اساس  نی. در اپرداختند ومنزسوزوروس و ک یواقع در منطقه پلدختر با استفاده از روش ها یها تیژئومورفوس

 یبررس Comanescuبا روش  اریو پنج مع Zourosدر روش  اریبا استفاده از شش مع یکیژئومورفولوژ ری، مقادیدانیم یسفرها

 .کردند سهیو مقا

 ها در برابر سوانح طبیعی نمونهپذیری آنای تحت عنوان »توسعه فیزیکی ناپایدار شهرها و آسیب( در مقاله1388زاده )طالب  

 مخاطرات به ماکو شهر فیزیکی توسعه برای ریزیدر برنامه که است موردی: شهر ماکو در آذربایجان غربی« به این نتیجه رسیده

 گسترش و توسعه مناسب جهات یابیمکان پایدار شهری، فیزیکی توسعه ریزیبرنامه در بنابراین،. است نشده توجهی طبیعی

احمدی  .دارد ضرورت شهرها جغرافیایی و موقعیت مقر طبیعی، هایویژگی بررسی ها،آن پذیریآسیب میزان ارزیابی و شهرها

، نمونه GIS( در تحقیقی با عنوان »ارزیابی نقش دانش ژئومورفولوژی در توسعه فیزیکی شهر با استفاده از 1389و همکاران )

تحلیلی به این نتایج رسیدند که توسعه فیزیکی شهر زنجان در بعضی  -های توصیفیموردی: شهر زنجان« با استفاده از روش

جهات سازگار با شرایط ژئومورفولوژیکی است مانند محدوده جنوبی شهر و از بعضی جهات به صورت ناسازگار قرار گرفته 

ت زیادی مانند زمین های ارتفاعات طارم که گسترش شهر در این جهت ممکن است با مخاطرامانند جهت شمالی شهر در دامنه

یابی مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر بابلسر بر مبنای ( در پژوهشی با عنوان »مکان1390قرخلو و همکاران ) لغزش همراه باشد.

ها به این نتایج دست یافتند که شهر سازی دادههای طبیعی« با استفاده از روش تجزیه و تحلیل وضع موجود و مدلشاخص
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پذیر است برای توسعه فیزیکی پیش رو دارد: یکی توسعه از درون که با تخصیص تراکم ساختمانی بیشتر امکانبابلسر دو راه 

ترین مکان برای گسترش آتی شهر جنوب شرقی و در اولویت دوم جنوب و دیگری توسعه به سمت بیرون است و مناسب

های ژئومورفولوژیکی ها و محدودیتی با عنوان »قابلیتا( در مقاله1390انصاری الری و همکاران ) باشد.غربی بابلسر می

استفاده  EXPERT CHOICEافزار و نرم AHPو مدل تحلیل سلسله مراتبی  GISافزار توسعه فیزیکی شهر ایالم« از نرم

 کی،عوامل ژئومورفولوژی در گذشته ایالم شهر مکان انتخاب در که دهدمی نشان پژوهش این از حاصل اند. نتایجکرده

 ای،دامنه هایفرآیند و توپوگرافی جمله از های ژئومورفولوژیکیمحدودیت. است بوده توجه مورد ترکم محیطی و شناسیزمین

 واقع دیم اراضی جز به وجود این با. است داشته دنبال به را محیطی مخاطرات و هاافزایش هزینه فرسایش، و زمین فرونشست

 آمیز مخاطره ای،دامنه و حرکات هامسیل حریم در گرفتن قرار و شیب افزایش دلیل به جهات سایر ایالم، شهر غرب در شمال

بندی جغرافیایی ( در پژوهشی به »پهنه1391حسینی و همکاران ) .کنندمی ایجاد محدودیت فیزیکی توسعه روند در و بوده

 عینک، تاالب فرودگاه، همچون « پرداختند و به این نتیجه رسیدند که عواملیGISتوسعه کالبدی شهر رشت با استفاده از 

 پروریدام شرکت اراضی طبیعی، هایزیستگاه گورستان، پرورش ماهی، استخرهای کشاورزی، مرغوب اراضی صنعتی، شهرک

ای تحت ( در مقاله1392امانپور و همکاران ) اند.آورده وجود به توسعه شهر برای را تنگناهایی مرطوب اراضی و سفیدرود

« به این نتایج رسیدند که با توجه AHPیابی جهات بهینه توسعه فیزیکی شهر اردبیل با استفاده از مدل عنوان »تحلیلی بر مکان

یابی جهات دارای اهمیت بیشتری در بحث مکان AHPوزن در مدل  527/0منطقه، شاخص عوامل طبیعی با کسب به وضعیت 

 و منطقه در موجود گسل خط سوی از شده کسب هایوزن بیشترین بین این در که بهینه توسعه فیزیکی شهر اردبیل گردید

 بهینه جهت از آگاهی و فضایی نمایش برای هاآن ترکیب و آمده بدست هایوزن دیگر تلفیق سوی از. بود زمین توپوگرافی

 فیزیکی توسعه برای جهت ترینمناسب جهات سایر به نسبت شهر جهات شرقی که داد نشان اردبیل شهر برای فیزیکی توسعه

 جهت انتخاب اصلی عوامل از زمین مناسب شیب و گسل اصلی خط از دوری مناسب، توپوگرافی. بود خواهد شهر احتمالی

(، نقش عوامل محیطی در امکان سنجی 1393هوشنگ سرور و همکاران) شهر اردبیل بودند. برای فیزیکی توسعه برای شرقی

ها نشان داد که بررسی و شناخت ویژگی های توسعه فیزیکی بهینه شهر ملکان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آن

ها و ریزی و مکان یابی مناسب جهت توسعه و استقرار ساختمانای را در امر برنامهعمده تواند نقشطبیعی هر منطقه می

ای ( در مقاله1393عماد الدین و نامجو ) تواند مخاطرات محیطی را به حداقل برساند.تاسیسات شهری ایفا کند و از طرفی می

 با گرگان شهر اند کهشهر گرگان« به این نتایج رسیدهتحت عنوان »ارزیابی پارامترهای ژئومورفولوژیکی در توسعه فیزیکی 

 توسعه برای. شده است محدود کشاورزی هایزمین توسط هاقسمت سایر از و جنگل به جنوب از وضع موجود به توجه

 شهری هایساختمان به بیشتر ساختمانی تراکم با تخصیص که شهری درون توسعه 1: دارد رو پیش گزینه دو شهر فیزیکی

مکان  ترینمناسب هامدل به توجه با بنابراین باشد؛ شهر فیزیکی توسعه مساعد که اراضی شهریبرون توسعه 2. است پذیرامکان

  .باشدمی گرگان غرب و شرق هایقسمت گرگان شهر آتی گسترش و توسعه جهت

گزینی و گسترش کالبد شهری (، در تحلیلی که بر کارکرد و نقش عوامل طبیعی در مکان1397محمد صدیق قربانی و همکاران)

گزینی و توسعه فیزیکی شهر و ارائه مدلی مناسب با توجه ها در پی شناخت عوامل موثر بر مکانشهر کامیاران انجام دادند. آن

های هوایی، تصاویر ماهواره ای)لندست( و  میاران بودند. از مشاهده میدانی، عکسبه این عوامل جهت توسعه آتی شهر کا

DEM  27 ها در محیط ای از اطالعات و نقشهمتر منطقه، جهت استخراج بخش عمدهGIS  استفاده شده است. نتایج بدست

های دارای مطلوب احداث شدند. زمین های دارای تناسبدرصد از محدوده کنونی شهر کامیاران در پهنه 33آمده نشان داد که 

درصد از مساحت آن، از تناسب زیاد و خیلی  29گیرند. نزدیک به های بعدی قرار میتناسب متوسط و کم به ترتیب در اولویت
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زیاد برای توسعه برخوردار بوده که در شمال شرقی، شمال غربی، غرب و جنوب غربی موقعیت کنونی شهر کامیاران قرار گرفته 

 اند. 

آباد با تاکید بر گزینی و توسعه کالبدی شهر خرم(، به شناسایی تنگناهای ژئومورفولوژیکی در مکان1398بیرانوند و همکاران) 

های نئوتکتونیکی پرداختند. برای این کار از شواهد ژئومورفولوژیکی مانند ارتفاع و شیب سطح شهر، همچنین از شاخص

  22/1در محدوده شهر خرم آباد  Sاند. نتایج نشان داد مقدار استفاده کرده FDو  SL ،S ،SMF شاخص های نئوتکتونیکی مانند

برای  SMFبه دست آمده است. میانگین شاخص   6/151برای کل رودخانه خرم آباد در محدوده شهر  SLاست و مقدار 

  302/0ستان شمالی و جنوبی شهر برای کوه FDو میانگین شاخص  988/0های شمالی و جنوبی شهر خرم آباد کوهستان

 با فعالیت های شدید نئوتکتونیکی قرار می گیرد. 1آباد در کالس باشد. براساس نتایج خرممی

 ها:روش و مواد

 گسل، از فاصله شیب، :شامل  اولویت ترتیب به مطالعه مورد محدوده برای شده گرفته نظر در پارامترهای از هریک

 محدوده، فیزیکی هایویژگی و مشخصات براساس پارامترها بندیاولویت باشدمی اراضی کاربریشیب و  جهت توپوگرافی،

 کدام هر ابتدا که ترتیب است. بدین شده بیان شان تأثیرگذاری و اهمیت ترتیب به که است گرفته صورت کارشناسی نظر طبق

 وزن کارشناسی نظر طبق سپس و شدند تبدیل Rastery به Vectory حالت از ArcGIS محیط در شدن آماده از بعد هاهالی از

 کردن Overly با در نهایت و آمد دست به ا ه الیه از کدام هر نهایی وزن AHP مدل از استفاده شدند. با بندیاولویت و دهی

 کالسِ پنج در ArcGIS محیط در AHP مدل  ازحاصل  شهر فیزیکی توسعه بهینه هایمکان نهایی نقشه شده داروزن هایالیه

 .گردید تهیه نامناسب کامالً و نامناسب نسبتاً تفاوت،بی مناسب، نسبتاً مناسب، کامالً

 :AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی 

 آمده دست به هایداده و اطالعات مناسبی میان منطقی و علمی ارتباط بتواند محقق که است پذیرامکان زمانی بهینه یابیمکان

 مراتبی سلسله فرایند یابیمکان در هامدل از سازد. یکی برقرار هااولویت به توجه با را یابیمکان موضوع با مرتبط کارشناسان از

(AHP) مفهوم اصلی نهفته در  .(5: 1393باشد)ستایشی نساز و همکاران،میAHPگیری ی تصمیم، اجرای سلسله مراتبی مسأله

 تحلیل (. فرایند1162: 2008ی پیچیده به مقایسات دو به دویی تبدیل شود)چاخار و موسو، مسألهای که یک است؛ به گونه

 امکان مدل این زیرا است گانه چند معیارهای با گیریتصمیم برای شده های طراحیترین مدلاز جامع (AHP) مراتبی سلسله

 فرایند این کند،می فراهم مراتبی سلسله صورت به کیفی و کمی مختلف معیارهای گرفتن در نظر با را مسأله کردن فرموله

 و مختلف کمی معیارهای زیر و هامعیار روی حساسیت تحلیل امکان و دهدمی دخالت گیریتصمیم در را های مختلفگزینه

 را محاسبه و قضاوتکه  است شده نهاده بنا دویی به دو یا زوجی یمقایسه مبنای بر این بر عالوه. دارد مسأله در را کیفی

 ساعتی (. توماس50: 1392دهد)قنواتی و دلفانی گودرزی،می نشان را تصمیم ناسازگاری و سازگاری مقدار و بخشدمی تسهیل

 یکلیه و نموده بیان مراتبی سلسله تحلیل فرایند عنوان اصول به را زیر اصل چهار( میالدی 70 دهه در روش این گذار بنیان)

 از: عبارتند اصول است. این نهاده بنا اصول بر این را مقررات و قوانین محاسبات،

 بر عنصر Bباشد، ترجیح عنصر  nبرابر  Bبر عنصر  Aاگر ترجیح عنصر  (،Reciprocal Condition: شرط معکوسی )1اصل 

A .برابر یک انم خواهد بود 
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بر  Aباید همگن و قابل مقایسه باشد. به بیان دیگر برتری عنصر  Bبا عنصر  A عنصر (،Homogenity: اصل همگنی )2اصل 

 نهایت یا صفر باشد.تواند بینمی Bعنصر 

تواند وابسته باشد و به صورت خطی هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح باالتر خود می (،Dependency: وابستگی )3اصل 

 امه داشته باشد.تواند اداین وابستگی تا باالترین سطح می

ی ارزیابی بابد مجدداً انجام گیرد مراتبی رخ دهد پروسههرگاه تغییری در ساختمان سلسله (،Expectations: انتظارات )4اصل 

 (.43-42: 1393)ملکی و عزیزی،

 شیب:

 شیب وجود. هستندشیب  دارای نیز مختلف جهات در است، جهت یک در هاآن عمومی شیب کهاین ضمن کوهستانی شهرهای

 سطح شیب اما است، اهمیت غیره حائز و رواناب توسط معابر طبیعی شستشوی شهر، زیبایی مانند جهات بعضی از چه اگر

 شهری، درون نقل و حمل دشواری سیل، وقوع مشکالتی نظیر تواندمی( اندازه از بیش و بحرانی هایشیب باالخص) شهرها

 و هموار سطوح المللیبین جغرافیایی اتحادیه طرف از شده ارائه استاندارد اساس آورد بر بار به را آن امثال و ایدامنه حرکات

 (.47: 1389هستند)رضائی و استاد ملکرودی، مناسب شهرها برای استقرار شیب کم

 : متوسط زاویه شیب، توسعه ساخت و ساز و عملیات خاکبرداری و تسطیح1جدول شماره 

 پتانسیل توسعه و خاکبرداری و تسطیح مورد نیاز زاویه شیب

بندی ضروری نیست، تسطیح و خاکبرداری تنها نواحی با پتانسیل توسعه آسان و اقتصادی. در کل، تراس درصد 5تا 

شود. پستی و بلندی محدودیت خاصی در زمینه تراکم به ایجاد شبکه فاضالب و زهکشی محدود می

 کند.ساختمان ایجاد نمیساخت و ساز یا ابعاد 

بندی و تسطیح ناپذیر است؛ توسعه صرفاّ با تراسهای توسعه. تسطیح و خاکبرداری اجتنابافزایش هزینه درصد 12 -5

 شود.پذیر است. توسعه تا حدی محدود میها امکانشیب

رهای نگهدارنده پتانسیل توسعه بندی و احداث دیوااین نواحی با هزینه و نیروی کار قابل توجه، تراس درصد 25 -12

ای مورد نیاز است؛ و اساساّ، ناهمواری یا پستی و بلندی کند. تغییر و تبدیل توپوگرافیک عمدهپیدا می

 تعیین کننده نوع توسعه خواهد بود.

با ابعاد  هایسطوح با پتانسیل محدود برای توسعه شهری. ساخت و ساز با تراکم پایین همراه با ساختمان درصد 35 -25

 و اندازه کوچک مجاز است.

 سطوح نامناسب برای توسعه شهری درصد 35بیشتر از 

 (Szabo et al, 2010: 182سرور و همکاران به نقل از )منبع: 
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 :  ارزش گذاری طبقات شیب2جدول شماره 

 طبقات شیب ارزش گذاری

 0 -5 کامال مناسب 9

 5 -12 نسبتا مناسب 7

 12 -25 متوسط 5

 25 -35 نسبتا نامناسب 3

 35بیش از  کامال نامناسب 1

 1400منبع: یافته های پژوهش 

 

 

 : ارزش گذاری طبقات شیب منطقه مورد مطالعه1شکل شماره

 

 جهت شیب:

 سبب ویژگی این توجهی بهبی چراکه، .شودمی گرفته نظر در جنوب سمت به شیب جهت بهترین شهرسازی مسائل به توجه با

 رسانی خدمات در وقفه ایجاد و های آبلوله زدگی ها، یخخیابان و معابر زدگی یخ و آفتاب به پشت سازهای و ساخت ایجاد

 معابر، ها،خیابان مسیر تعیین در شیب جهت به آتی شهر، توسعه در که است ضروری بنابراین،. گرددمی سال سرد فصول در

های جنوبی دارای باالترین امتیاز و (. لذا دامنه106: 1392شود)تقیان و غالم حیدری، توجه دیگر موارد و مسکونی واحدهای

 های شرقی دارای کمترین امتیاز برای توسعه شهری هستند.دامنه
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 : ارزش گذاری جهت شیب3جدول شماره 

 جهات شیب ارزش گذاری

 شرقی کامال نامناسب 1

 غربی متوسط 5

 شمالی نسبتا مناسب 7

 جنوبی کامال مناسب 9

 1400منبع: یافته های پژوهش 

 

 

 1400: ارزش گذاری جهت شیب. منبع: یافته های پژوهش 2شکل شماره 

 توپوگرافی:

 شهرسازی مسکونی و کاربری مورد که هاییزمین. دارد زیادی اهمیت زمین توپوگرافی شهری، هایریزیبرنامه و مطالعات در

 هایزمین. کندمی آن را مشخص کاربری نوع زمین توپوگرافی و نیستند توپوگرافی یکسان ویژگی دارای همیشه گیرندمی قرار

 و ارزیابی توپوگرافی مطالعات از هدف .شودمی انجام ترسریع هاآن به رسانیخدمات و دارند کمتری هزینه مسطح و هموار

 موثر انسان هایفعالیت پراکنش در تنها نه در شهرها زمین سطح هایناهمواری چون است کاربری جهت زمین سطح تحلیل

 ایران ارتفاعات (. در94: 1393فیزیکی شهرهاست)عماد الدین و نامجو، سیمای و شکل بر تاثیرگذار عامل یک بلکه باشدمی

 ترینمناسب آن جغرافیایی و موقعیت ایران فالت ارتفاع متوسط حد به توجه با متر 1500 تا شرایطی در متر 1200 تا 900 بین

(. برای استفاده صحیح از توپوگرافی در مباحث توسعه و 151: 1391دهند )عابدینی و مقیمی،می نشان را گزینی شهریمکان

بندی زیر را برای شرایط مختلف توپوگرافی ( طبقه1391های متعددی ارائه شده است. عابدینی و مقیمی )آمایش سرزمین روش

 (.2ت، جدول )ارائه داده اس
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 بندی برای شرایط مختلف توپوگرافی: طبقه4جدول شماره 

 جهت: جنوبی و شرقی درجه 6تا  0شیب:  متر 400 -1200ارتفاع:  طبقه اول

 شرقی و شمالی -جهت: شبه دشت: غربی درجه 6 -9شیب:  متر 1200 -1800و  0-400ارتفاع:  طبقه دوم

 غربی -جهت: شمالی و جنوبی درجه 9شیب: بیش از  متر 1800ارتفاع: بیش از  نامناسب

 (154، 1391منبع: عابدینی و مقیمی )

ای و های صخرهاصوال ارتفاعات و اراضی تپه ماهوری با وجود داشتن محاسن متعدد، به دلیل وجود شیب زیاد معابر، زمین

سخت اقلیمی، محدود بودن  مناسب، شرایط نسبتاًالعبور بودن، محدودیت فضا و زمین، فقدان خاک سنگالخی، ناهموار و صعب

های سطحی و شبکه فاضالب و ... برای استقرار شهرها حوزه نفوذ شهری، مشکالت حمل و نقل شهری و مترو، مشکل دفع آب

 (.105: 1393های انسانی خیلی مناسب نیستند)سرور و همکاران،و سایر سکونتگاه

 اعی: ارزش گذاری طبقات ارتف5جدول شماره 

 طبقات ارتفاعی ارزش گذاری

 341.5 -1200 کامال مناسب 9

 1200 -1500 نسبتا مناسب 7

 1500 -1700 متوسط 5

 1700 -1800 نسبتا نامناسب 3

 1800 -2545 کامال نامناسب 1

 1400منبع: یافته های پژوهش 

 

 1400: ارزش گذاری طبقات ارتفاعی. منبع: یافته های پژوهش 3شکل شماره 
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 شرایط ژئومورفولوژیکی در رابطه با توسعه فیزیکی شهر:

توانند شناسی میهای زمینهای ژئومورفولوژیکی همراه با سایر اطالعات زمینی مربوطه از قبیل شیب، لیتولوژی و ساختماننقشه

، در طول تاریخ نقش های محلیریزی و توسعه شهری را مشخص سازند. لندفرمنواحی مناسب برای نوع خاصی از برنامه

 -1ای تحت تأثیر قرار گرفته است )ها توسط ژئومورفولوژی منطقهاند و توسعه آتی آنها داشتهیابی سکونتگاهاساسی در مکان

9:2012, Pareta and Prasad.) 

 فاصله از گسل:

های زمین باعث تشدید شدن لرزهباشند که های گسله و نقاط با خاک نرم میسازی، مکانهای ساختمانترین مکانخطرناک

بنابراین تا حد امکان باید از این قبیل مناطق جهت احداث واحد مسکونی و ساختمانی اجتناب شود یا ساختمان با  شوند؛می

 گسل کیلومتری یک فاصله در گسل حریم نامهآیین به توجه (. با115: 1390تراکم کم در آنجا احداث گردد)قرخلو و همکاران،

 اختصاص سبز فضای و پارک جمله از تفریحی هایمحیط به توانمی را منطقه این بلکه کرد ایجاد وساز مسکونی ساخت نباید

های ممتد طولی الر است که از منطقه های منطقه مجموعه گسلترین گسل(. از بزرگ94: 1393داد )عماد الدین و نامجو،

ارتفاعات پراغی کشیده شده و شرق زاهدان و منطقه فرودگاه تا شرق همت آباد و حرمک تا جنوب شرقی زاهدان نزدیک به 

شود که رشته شرقی دره الر گیرد. این گسل از منطقه پاسگاه انتظامی شمال زاهدان به چند رشته تقسیم میشیر آباد را در بر می

های فلیشی آذرین ائوسن را در جاده زابل رسوب کند و بخشی از رشته غربی آن در امتدادرا در شمال شرق زاهدان ایجاد می

گیرد. در شرق و جنوب شرقی زاهدان، گسل فوق به جنوب شرقی یعنی به سمت میر جاوه با انشعابات متعدد هدایت بر می

که در هنگام فعالیت  کندمیگسل موجود در محدوده مورد مطالعه از شرق شهر زاهدان عبور (. 49: 1375شده است )معتمد،

بحران احتمالی تلقی شود. لذا موقع ارزش  تواندمیگسل خطر آفرین خواهد بود و همچنین به خاطر شیب زیاد این عامل 

 وبرعکس. انددادهکه بیشترین فاصله از گسل دارند باالترین ارزش را به خود اختصاص  هاییقسمتگذاری 

 : ارزش گذاری فاصله از گسل6جدول 

 گسلفاصله از  ارزش گذاری

 <200 کامال نامناسب 1

 400 -200 نسبتا نامناسب 3

 400 -600 متوسط 5

 800 -600 نسبتا مناسب 7

 + 800 کامال مناسب 9

 1400منبع: یافته های پژوهش 
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 1400: ارزش گذاری فاصله از گسل.منبع: یافته های پژوهش 4شکل شماره 

 

 کاربری اراضی:

 از یکی .باشدمی شهرهاکالن ویژه به کشور بزرگ شهرهای اغلب اصلی یمشخصه اخیر هایدهه در جمعیت سریع افزایش

 شدید به مهاجرپذیری منجر که بوده هادر آن و تسهیالت صنایع خدمات، تمرکز شهرها، گونهاین سریع رشد دالیل ترینمهم

و  نشینیحاشیه افزایش گسیخته،و لجام برنامه بدون وکالبدی فیزیکی توسعه باعث خود ینوبه به جمعیت افزایش گردیده،

 پارامترهای به توجه بدون معموالً فیزیکی شرایط توسعه این در. شودمی بزرگ شهرهای و شهرهاکالن پیرامون در هاشهرک ایجاد

 هارودخانه حریم به اندازی دست وسازها،ساخت نفع به های زراعیو زمین هاباغ تخریب. افتدمی اتفاق شناختیبوم و طبیعی

 نوع این تبعات جمله از...  و هاکاربری در نامناسب هایهمجواری های تند،شیب در توسعه محیطی،زیست هایو ارزش

 به است الزم فرایندی، چنین از حاصل محیطیزیست نامطلوب اثرات حداقل رساندن به برای. است فیزیکی هایتوسعه

گردد)عماد الدین  مبذول الزم و کافی توجه فیزیکی توسعه اصلی عناصر و پایه عنوان زمین به خصوصیات و طبیعی فاکتورهای

 و است مراتبیسلسله ساختاری با و اراضی فرم مبنای بر علمی بندیطبقه یک ارضی هایسیستم (. تحلیل95: 1393و نامجو،

 با هاآن تلفیق و هاموقعیت ارزیابی با و. دارد تاکید ارضی هایمحدودیت و هاقابلیت با( هازمین )لندفرم یچهره رابطه بر

گیری (. در این زمینه تصمیم11: 1391کرد)زارعی و رامشت، معین خاصی کاربری برای را هر منطقه استعداد توانمی یکدیگر

ه باشد و ثانیاً باعث حذف کاربری موجود هایی مد نظر باشد که اوالً شرایط این امر را داشتبرای توسعه دادن شهر باید مکان

لذا در  ها ممکن است به لحاظ کارایی دارای امتیاز باالتری نسبت به تغییر کاربری مورد نظر باشد.نشود. چرا که بعضی کاربری

در نظر شوند، باالترین ارزش جهت توسعه فیزیکی شهر هایی را که کاربری بایر و هموار را شامل میپژوهش حاضر به قسمت

 گرفته شده است.
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 : ارزش گذاری کاربری اراضی7جدول 

 کاربری اراضی ارزش گذاری

 مسکونی نسبتا مناسب 3

 باغات متوسط 5

 زراعی نسبتا مناسب 7

 بایر و هموار کامال مناسب 9

 1400منبع: یافته های پژوهش 

 

 1400پژوهش : ارزش گذاری فاصله از گسل.منبع: یافته های 5شکل شماره 

(، برای تعیین AHPهای قابل مقایسه و استاندارد، از مدل تحلیل سلسله مراتبی )ها به مقیاسبعد از ارزیابی معیارها و تبدیل آن

های مورد ها با توجه به نظرات کارشناسی و ارزیابی شاخصبندی شاخصهر معیار استفاده شده است. اولویتنسبی  وزن

های بدست آمده از مدل مربوطه، در جدول نشان داده شده است. هر چه وزن محاسبه شده بیشتر وزنمطالعه صورت پذیرفت. 

 ها خواهد بود.یابی بیشتر از دیگر شاخصباشد، تأثیر آن شاخص در مکان

 AHP: ضریب تأثیر شاخص با استفاده از مدل 7جدول شماره 

 اراضی کاربری شیب جهت توپوگرافی گسل شیب شاخص

 036/0 068/0 128/0 277/0 491/0 تاثیر ضریب

CR 03/0 
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 1400: جهات مناسب توسعه فیزیکی. منبع: یافته های پژوهش 6شکل شماره 

 نتیجه گیری:

اندازها از جهات مختلفی آورد. این چشماندازهای جدیدی به وجود میاستقرار شهرها و مناطق مسکونی بر روی زمین، چشم

زند شود و چرخه آب، انرژی و مواد را به هم میای در محیط میاند؛ خلق این بناها از طرفی موجب تغییرات عمدهقابل بررسی

ی محیط طبیعی محل استقرار شهرها اهمیت گیرد؛ بنابراین مطالعه در زمینهتأثیر محیط طبیعی قرار میو از سوی دیگر تحت

های مختلف ژئومورفولوژیکی را مورد بررسی فیزیکی شهر زاهدان شاخص خاصی دارد. لذا برای بررسی جهات مختلف توسعه

دهد که از مجموع حدود بندی شده است، نشان میپنج کالس طبقهقرار دادیم و نتایج به دست آمده از نقشه نهایی، که در 

هکتار  28/3475مناسب، هکتار مکان های نسبتاً  40/3608های کامال مناسب، هکتار مکان 84/10782، هکتار، 92/20098

شرق  شود.های کامال نامناسب را شامل می/.  هکتار مکان92های نسبتاً نامناسب و ، هکتار مکان48/2231های متوسط، مکان

کند و ها این قسمت از شهر را تهدید میریزهزاهدان به دلیل قرارگیری در وضعیت شیب نامناسب که ریزش و سقوط سنگ

دهد گذاری از طریق جهت شیب نشان میدیکی به حریم گسل برای توسعه شهر مناسب نیست. نتایج ارزشهمچنین به دلیل نز

پارامتر  لحاظ ازبرای توسعه شهری هستند.  1های شرقی دارای کمترین امتیاز و دامنه 9های جنوبی دارای باالترین امتیاز که دامنه

ممتد طولی الر است در شرق و جنوب شرقی زاهدان، گسل فوق به  هایهای منطقه مجموعه گسلترین گسلگسل، از بزرگ

 است. شدهتیهداجنوب شرقی یعنی به سمت میر جاوه با انشعابات متعدد 

  :منابع

(، »ارزیابی نقش دانش ژئومورفولوژی در توسعه فیزیکی شهر 1389احمدی، عبد المجید؛ حیدری، تقی؛ آراء، هایده ) -1

نمونه موردی: شهر زنجان«، همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد  GIS با استفاده از

 اسالمی خرم آباد.
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(. تحلیلی بر مکان یابی جهات بهینه گسترش فیزیکی شهرستان گرمی 1397اسفندیاری، فریبا، صغری جدی، الناز پیروزی) -2

 .51بردی علوم جغرافیایی سال هجدهم. شماره . نشریه تحقیقات کارVIKORبا استفاده از مدل 

، »مکان سنجی دستیابی به توسعه پایدار با تاکید بر (2014یا  1392)اشتری، نفیسه؛ اطهری، فریبا؛ علیپور، سمیه  -3

 و توسعه شهری؛ تبریز. ژئومورفولوژی شهری؛ نمونه پژوهی: شهر کرج« دومین کنگره بین المللی سازه معماری

(، »تحلیلی بر مکان یابی جهات بهینه توسعه فیزیکی شهر اردبیل با 1392سعید؛ علیزاده، هادی؛ قراری، حسن ) امانپور، -4

 ای، سال دوم، شماره دهم.، فصلنامه برنامه ریزی منطقهAHPاستفاده از مدل 

ومورفولوژیکی توسعه های ژئها و محدودیت(، »قابلیت1390انصاری الری، احمد؛ نجفی، اسماعیل؛ نوربخش، فاطمه ) -5

 فیزیکی شهر ایالم«، فصنامه آمایش محیط، شماره پانزدهم.

(، »پتانسیل سنجی توسعه فیزیکی شهر جدید پردیس با تأکید بر 1394آفریده، فائزه؛ اسدی، اکرم؛ احمدی، امیر ) -6

 ر.های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دوره دوم، شماره چهاهای ژئومورفولوژی، پژوهششاخص

(، شناسایی تنگناهای ژئومورفولوژیکی در 1398بیرانوند، حجت اله، حامد عباسی، عبداله سیف ، حمید بابلب موخر) -7

پژوهشی فضای  -مکان گزینی و توسعه کالبدی شهر خرم آباد با تاکید بر شاخص های نئوتکتونیکی، فصلنامه ی علمی

 . 191-213، صص 65جغرافیایی، سال هجدهم، شماره 

ها و موانع ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر یاسوج با (، »پتانسیل1392تقیان، علیرضا؛ غالم حیدری، حمیده ) -8

 «، دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران، سال اول، شماره دوم. AHP استفاده از مدل

کتب  نیاپ اول. سازمان مطالعه و تدو، چ "یمناطق شهر یژئومورفولوژ"( ، 1386، )ییروستا شهرام . ،ایرج،  یجبار -9

  .دانشگاه یعلوم انسان

های توسعه کالبدی شهر (، »پهنه بندی جغرافیایی محدودیت1391حسینی، سید علی؛ ویسی، رضا؛ محمدی، مریم ) -10

 «، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.GISرشت با استفاده از 

های ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی شهر رودبار«، (، »محدودیت1389استاد ملکرودی، پروانه )رضائی، پرویز؛  -11

 فصلنامه جغرافیای طبیعی، سال دوم، شماره هفتم.

های محیطی موثر درتوسعه فیزیکی شهر قروه«، چهارمین (، »شاخص1391زارعی، پروین؛ رامشت، محمد حسین ) -12

 شهری، مشهد.کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت 

(، »بررسی تنگناهای ژئومورفولوژیکی و 1393ستایشی نساز، حسن؛ عمرانی دور باش، مجتبی؛ زارع بیشه، نرگس ) -13

های ژئومورفولوژی )مطالعه موردی: شهر گیوی(«، پژوهش AHPو روش  GIS تأثیر آن بر توسعه فیزیکی شهر با استفاده از

 کمی، سال دوم، شماره چهار.

(، نقش عوامل محیطی در امکان سنجی توسعه فیزیکی 1393هوشنگ، منصور خیری زاده آروق، میژه الله پور) سرور، -14

 . 95-114بهینه شهر ملکان، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره هجدهم. صص
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سنجی توسعه  در امکان (، »نقش عوامل محیطی1393سرور، هوشنگ؛ خیری زاده اروق، منصور؛ الله پور، منیژه ) -15

 ریزی شهری، سال پنجم، شماره هیجدهم. فیزیکی بهینه شهر ملکان«، مجله پژوهشی و برنامه

( ارزیابی پارامترهای ژئومورفولوژیکی در توسعه فیزیکی شهر گرگان، 1393سمیه عمادالدین و فخرالدین نامجو ) -16

 . 42، شماره 11فصلنامه جغرافیایی سرزمین سال 

ها ژئومورفولوژیک (، »تحلیل امکانات و محدودیت1388یان، سیاوش؛ پرهیزکار، اکبر؛ سلیمانی شیری، مرتضی )شا -17

 در انتخاب محورهای توسعه شهری )نمونه موردی: شهر داراب(«، مدرس علوم انسانی، شماره شصت و دوم.

و  85غییرات کاربی اراضیشهر مالیر)(، توسعه فیزیکی و تاثیر آن در ت1388شمس، مجید، پریسا حجی مالیری) -18

 .75-91، 7(، فصلنامه جغرافیایی آمایش، دوره دوم، شماره 1365

(، توسعه کالبدی شهر نالوس با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی به کمک 1386شیرمحمدی، حمید، فریدون نقیبی) -19

GIS 27-38، صص1، نشریه هویت شهر، سال اول، شماره . 

موردی:  (، »توسعه فیزیکی ناپایدار شهرها و اسیب پذیری انها در برابر سوانح طبیعی نمونه1388طالب زاده، میرحیدر ) -20

 فصلنامه مسکن و محیط روستا. شهر ماکو در آذربایجان غربی«،

(، »نقش تنگناهای ژئومورفولوژیکی در توسعه کالبدی کالنشهر تبریز به منظور 1393عابدینی، موسی؛ مقیمی، ابراهیم ) -21

 کاربری بهینه«، مجله جغرافیا و برنامه محیطی، سال بیست و سوم، شماره دهم.

(. تحلیلی بر کارکرد و نقش عوامل طبیعی 1397محمد صدیق؛ مسعود علیمردانی، فرزاد ویسی، رامین قربانی)قربانی، -22

پژوهشی مطالعات برنامه ریزی  -در مکان گزینی و گسترش کالبد شهری) مطالعه موردی: شهر کامیاران(. فصلنامه علمی

 .527-505(،2)13سکونتگاه های انسانی. دوره 

(، »مکان یابی مناطق بهینه 1390داوودی، محمود؛ زندوی، سید مجدالدین؛ جرجانی، حسن علی؛ ) قرخلو، مهدی؛ -23

 توسعه فیزیکی شهر بابلسر بر مبنای شاخص های طبیعی«، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره بیست وسوم.

ا تأکید بر پارامترهای طبیعی با (، »مکان یابی بهینه توسعه شهری ب1392قنواتی، عزت اله؛ دلفانی گودرزی، فاطمه ) -24

مطالعه موردی: شهرستان بروجرد«، دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایرن، سال  AHPاستفاده از مدل تلفیقی فازی/ 

 اول، شماره اول.

(، »عوامل محدود کننده توسعه فیزیکی شهر مریوان«، دومین 1392گنجائیان، حمید؛ فریدونی کردستانی، مژده ) -25

 رانس ملی جغرافیا و زمین شناسی.کنف

(، »ارزیابی نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در توسعه شهری شهرهای استان 1388گنجائیان، حمید؛ گروسی، لیال ) -26

 کردستان«، کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار.

 قاتی، مرکز مطالعات و تحق ی، مجله آباد "است یتوسعه شهر یمسئله اصل نیزم"( ، 1378، ) مید، ح یماجد -27

 .3-14: 33،  یو معمار یشهر
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 (، طرح مشابه یابی ماسه زاهدان، معاونت عمران استانداری سیستان و بلوچستان.1375معتمد، احمد ) -28

ودرز با استفاده (، »مکان یابی مناطق بهینه جهت توسعه فیزیکی شهر الیگ1392مقصودی، مهران؛ مرادی پور، فاطمه ) -29

 «، دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران، سال اول، شماره دوم.GISی ژئومورفولوژی و از نقشه

 (، ژئومورفولوژی شهری، انتشارات دانشگاه تهران.1385مقیمی، ابراهیم ) -30

کالبدی شهر جوانرود با  (، »تنگناهای ژئومورفولوژیک توسعه1394ملکی، امجد؛ دهساری، مهین؛ رضایی، پیمان ) -31

 استفاده از مدل منطق فازی«، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره نوزدهم، شماره چهار.
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