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  و ارائه الگوي  کرمانشاه شهر کالن توسعه فیزیکیروند  یررسب
  رشد جهات ینۀبه

  

   3 ، ابراهیم فرهادي2، رامین قربانی*1نژاد حسین حاتمی
 ریزي شهري، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران برنامهدانشیار گروه جغرافیا و 1

  ریزي شهري، دانشگاه تهران ي دکتري جغرافیا و برنامهدانشجو2
  27/1/96 ؛ تاریخ پذیرش: 11/7/95تاریخ دریافت: 

  

  چکیده
 سـاختاريو  شکلی تغییرات ،توسعه و رشد فرآیند که نظامیاست.  یابندهگسترش ساخت و  ، انسانییفضا یسکونتگاهشهر 

شهر  .است ناپذیر اجتناب امري شهر پایداري براي یکدیگر بانظام  این هماهنگی یا انطباق. کند می مدیریت را آن و به خود دیده را
هاي اخیر با گسترش کالبدي و جمعیتی شدیدي مواجـه بـوده اسـت. طی دهه اي ایران منطقه شهر کالننهمین  عنوان بهکرمانشاه 

هـدف  نظـر از پـژوهشپـردازد. ایـن  می ایـن شـهررشد ت اجه ۀبهین الگوي و کیف این وضعیت و ارائه کماین پژوهش به بررسی 
و  TM اي لندسـتتحلیلی است. براي انجـام ایـن مقالـه در بخـش نخسـت از تصـاویر مـاهواره -توصیفیروش،  ازنظرکاربردي و 

ETM+  سـازي تغییـرات  آشـکار منظور بـهاستفاده شد.  1394و  1389، 1386، 1377، 1370، 1365 هاي سال زمانی دورهطی
از  ،بایر و فضاي باز. 3 اراضی کشاورزي. 2مسکونی و شهري کاربري زمین . 1 :در سه کالس پوششی تغییرات بندي سطوح و طبقه

و میانگین ضریب کاپـاي بـیش از  )Maximum Likelihood( با حداکثر احتمال شده  نظارت بندي روش طبقهو  ENVI افزار نرم
و  که گسترش سـطوح شـهري دهد مینتایج نشان  استفاده شد که نشان از صحت باال دارد. و تصاویر درصد براي کلیه طبقات 95

، جمعیـت نفـر 905602و  هکتـار 11432به  نفر جمعیت 560514هکتار مساحت و  3221از ) 94 -65طی سه دهه ( جمعیتی
دوره  یط یعسر جمعیتیو  کالبديتوسعه  یانگرکه ب است رسیده جمعیت برابري 61/1 یشو افزا کالبدي برابر 4حدود رشد  یعنی

 و پـردازش تهیـه شـهري نقشه معیار در رابطه با پارامترهاي مؤثر بر گسـترش کالبـد 20در بخش دوم بیش از  مذکور بوده است.
افـزاري  در دو محیط نـرم )Fuzzy Logic( منطق فازي) و Fuzzy Clustering( فازي بندي خوشهبا استفاده از دو روش  ندکهشد

MATLAB  وArc GIS توسـعه جهـات کـه  مشـخص گردیـد درنهایـتها و جهات بهینه نمایان شدند.  اقدام به همپوشانی الیه
  . است "مناسب متوسط و به نسبت" یوضعیت ايرادآینده  در کرمانشاه شهرفیزیکی 

  

  .، منطق فازيبندي خوشهگسترش کالبدي، کرمانشاه، نقشه معیار،  :هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
امروزه و در آستانه هزاره سوم شهرنشـینی یکـی از 

هاي عصر حاضـر اسـت تـا حـدي کـه  پدیده ترین مهم
شـود. از انقـالب  صحبت از انقالب شهري در جهان می

طور نمایی  ، جمعیت جهان به18صنعتی در اواخر قرن 
ـــا ســـرعت  یافتـــه اســـت؛  یشافزاانگیـــزي  یرتحو ب

به بـیش  1830که از یک میلیارد نفر در سال  يطور به
از  رسـیده اسـت. 2013از هفت میلیارد نفـر در سـال 

تر از  یعسـرطرف دیگر، جمعیت شـهري جهـان بسـیار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 hataminejad@ut.ac.irنویسنده مسئول: *

درصد در سال  14جمعیت روستایی افزایش یافت و از 
ــه  1900 ــی  رســیده و پیش 2005درصــد در  47ب بین

درصد خواهـد رسـید. در  61 به 2030شود تا سال  می
رشـد آتـی جمعیـت در  همـهرود کـه  اصل انتظار مـی

ــواحی شــهري و  ــهن ــواحی شــهري کشــورهاي و ب یژه ن
ــعه درحال  ).Wu et al., 2010: 2(رخ دهــد  توس

 خـواه شـهرها، یتـیبه رشد روزافزون جمع ییپاسخگو
 مهـاجرت، و خـواه براثـر یتجمع یعیاز رشد طب یناش

ــد ــد کالب ــهرها را گر يرش ــذیرش ــاخته یزناپ  اســت س
ـــاظم یديســـع( ـــعه .)120: 1390 ی،و ک ـــن توس   ای

ریــزي و  بــدون برنامــه ايوســازه ساختروزافــزون، بــه 
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منجـر شـده و تغییـرات  ی شـهرهاگسترش مهارنشـدن
 بـه وجـود آورده اسـت هـا آن زیادي در ساخت فضایی

).(Barton, 2003:8 طبیعی و روستایی مناطق  واقع در
 شـهري ۀخـام توسـع ةمـادعنوان  شهرها بـه  یهدر حاش

نـا  ي کـه توسـعه  ییگیرنـد، جـا استفاده قرار می مورد
 هـاي مرغـوب و باعث تحلیل زمین ها يکاربر یشیدهاند

 حساس گردیـده و محـیط هاي یستماز بین رفتن اکوس
احمد و  (پور سازد یطبیعی و مصنوعی را دچار بحران م

کـــه امــروزه یکـــی از  يطور به ).16 : 1382، دیگــران
ــا  موضــوعات حیــاتی قــرن بیســت و یکــم در رابطــه ب
پایداري شهر، چگونگی رشد و توسعه شهر در فضاست 

ي  و بر این مبنـا، مـدیریت شـهري نـاگزیر بـه توسـعه
هاي  شهرهاست تا بتوانـد منـافع و مصـلحت  اندیشیده

ــهرها و  ــاکن در ش ــده س ــونی و آین عمــومی نســل کن
هم کنـد (میرکتـولی و همکـاران، را فـرا ها آنپیرامون 

توسـعه  یامدعنوان پ شهر به یگسترش افق). 34: 1390
ــه ین،معــ یطتحــت شــرا یاجتمــاع -اقتصــادي  طور  ب
ــ ــ یروزافزون ــئله اص ــه مس ــ یلـب ــواح یاريبس  یاز ن

 از .)Jia, 2006:826( شده اسـت یــلبدـت ها یتنمتروپل
 حـال در يشـدن در کشـورها يروند شـهر که ییآنجا

و  یتو پراکنش جمع یخدمات يها ا عدم تعادلتوسعه ب 
 کـه يطور اسـت. به مواجـه بـوده  يشـهر  قواره یرشد ب

رشد نـاموزون بـه شـکل عـدم  ینحاصل از ا یداريناپا
 ي،فقر شـهر يبا نمودها یاجتماع - ییفضا يها تعادل

و  یمحلـ یـتضـعف حاکم یررسمی،اسکان و اشتغال غ
 :1385 ی،است (بوچان شده  یاننما یستیز هاي یآلودگ

مـورد  یشـترشهرها را هـر چـه ب یداريامر پا ین). ا 88
ــش ــه پرس ــه ب ــت و توج ــرار داده اس ــدگاه ق و  ها دی

ــدارپا ي اصــول توســعه هــاي یافتره ــیش یشرا ب ی  ازپ
 :1385 ،يو موسـو یـاساخته است (حکمـت ن يضرور

الگـوي رشـد  کـه یتـا هنگامنیز در کشور ما  ).33- 37
ــل تع ــک و عوام ــده یینشــهرها ارگانی ــل کنن  آن، عوام

رامـی آزا و محلی بودند، شهرها از توسعه کالبدي  درون
کفایت کاربري سنتی را  برخوردار بودند و زمین شهري

مبنـاي توسـعه و گسـترش  کـه یداده، اما از هنگام می
مـدهاي آزا بـه خـود گرفـت و در بـرون شهرها ماهیتی

ر اقتصاد شهري وارد شد، رشد کالبدي حاصل از نفت د

شهري نه بر مبناي نیـاز، بلکـه  يوسازها و ساخت شهر
و سـوداگري زمـین انجـام گرفـت  يبـاز بر پایـه بورس

تحــوالت اخیــري کــه در ســطح  ).6 :1378 (ماجــدي،
 صورت گرفت، با گسـترش بخـش اقتصادي و اجتماعی

 خدمات و همچنین تمرکـز صـنایع در شـهرها موجـب
 افراد بسیاري از روستاها به سـمت شـهرها شـدجذب 

رشـد و و  )94 :1391، همکارانو  آبادي ملک (مختاري
 قـرارداد یرشدت تحـت تـأث توسعه کالبدي شهرها را به

زمــین شــهري و  بــازار باعــث نابسـامانیکـه ایــن امــر 
وسـیعی از اراضـی  بالاستفاده ماندن بخـش خصوص به

سـترش منفـی گ شـهري و عرضـه يها داخل محـدوده
 و)؛ 36 :1379 و افقی شهرها شـد (اطهـاري، 1پراکنده

منـابع  یـبو تخر ياقتصاد -یاجتماع هاي یبباعث آس
اسـت  یـدهگرد ها آندر شهرها و اطراف  محیطی یستز

ــ ــارانو  ی(لطف ــهر  ).193 :1391 ،همک ــاهش  کرمانش
 شمالغرب و  ي منطقه یتشهر بزرگ و پرجمع یندوم

شـهر  ینتـر ) و بزرگیـز(پـس از شـهر تبر کشور  یغرب 
ه است. این شهر همانند سایر شـهرهاي استان کرمانشا

تحوالت جمعیتی و کالبدي زیادي به خود دیده کشور 
نفر در سـال  125439جمعیت آن از  که يطور است. به

رسـیده اسـت.  1390نفر در سـال  851405به  1335
-1390 هاي ســال یدر طـ يشــهر یـتجمع یجـهدرنت

 یـتشده است. با توجه بـه جمع برابر 8از  یشب 1335
 15 ورهبوده است در د 692986بر  که بالغ 1375سال 
 يدرصـد 68/2شـاهد نـرخ رشـد  1375-1390ساله 

 یـازشـهر و ن یـتجمع یشافزا این  .بوده است جمعیت
به فضاي زیستی و عملکـردي  یدرو به تزا یتجمع ینا

 نیـز و دامن زده اي سیختهگ رشد شتابان و لجام شهر به
در  خصوص به مهاجرپذیريل مختلف دیگر مانند؛ به عل

بخـش اعظـم   ینـیگز یو سـکن یلـیجنـگ تحمزمان 
ــ ــاجران جنگ ــتان در ا یمه ــناس ــهر، موقع ی ــتش  ی

 هـاي زمین يگسترش خدمات، واگذار ،شهر یاییجغراف
ــ  ــرا اي یهحاش ــهر ب ــازها ساخت يش ــکون يوس و  یمس

 -عمرانی کشور، تغییـرات اجتمـاعی يها برنامه ي،شهر
 هاي یاسـتناکـارا بـودن س ،و سیاسی کشـور اقتصادي

 یــنرهــا شــدن ا یشــهر، حتــ يبافــت کالبــد یــدتحد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Urban Sprawl 
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برنامـه و  یبها و غیره؛ موجب رشد و گسـترش  یاستس
نابسامان شهر شده اسـت (مهندسـین مشـاور طـرح و 

خود موجـب  نوبه بهاین عوامل   ). همه2 :1382آمایش، 
ــدیل  ــاي زمینتب ــه ه ــوب ب  فضــاهاي کشــاورزي مطل

و  برنامه شـهري بی يوسازها مسکونی و صنعتی، ساخت
طبیعــی شــده اســت،  هــاي یتنــابودي امکانــات و قابل

شهري را به مخاطره انداخته و ناپایـداري  زیست یطمح
ارائـه  بـراي بنـابراین؛ اسـتدنبـال داشـته  بـه شهر را

 يگســترش منطقــه شــهر يبهبــود الگــو يراهکارهــا
و  یتو هـدا یناز زمـ هینـکرمانشاه جهـت اسـتفاده به

 نیـاز بـه يشـهر یـدارتوسعه پا يآن در راستا یریتمد
و اطــالع از  ییفضــا -يشــناخت رونــد توســعه کالبــد

در طول زمـان اسـت؛  یاراض يکاربر ییراتتغ يالگوها
و سیسـتم اطالعـات  ازدور سـنجشکه در حال حاضـر 

 یطیمح ییراتتغ یشپا يبرا هاابزار ینبهترجغرافیایی 
کـه از سـرعت و  اند بوده یاراضي و استخراج نوع کاربر

لذا ؛ ندها برخوردار روش یربا سا یسهدر مقا ییدقت باال
 تحلیـل و  یـهو تجز یپژوهش قصد دارد تا به بررس ینا

رشد و توسعه شهر کرمانشاه و ابعاد مختلـف آن  يالگو
  مختلف بپردازد. نیدر مقاطع زما

  
  مبانی نظري

 کـه انـد زنده هایی ه وار اندام شهرها: شهري رشد انواع
 زمان بستر در متعدد عوامل تأثیر تحت پیدایش از پس

ــان و ــد مک ــد می رش ــد بررســی در. کنن ــعۀ فراین  توس
 انـواع از مختلفـی هاي تقسـیم شـهر فضـایی -کالبدي
 نـوع دو میـان، ایـن در اسـت، شده یانب شهري توسعۀ
 :اسـت نظران صـاحب قبـول مـورد بیشـتر بندي تقسیم

 بـا مطـابق شـهر رشـد. 2 منشـأ؛ با مطابق شهر رشد.1
ــت ــاتم( جه ــژاد یح ــاران، و ن ــد). 57 :1391 همک  رش
. 1: شـود می تقسـیم دوطبقه در منشأ با مطابق شهرها

بـر  شـهرها رشد. شده ریزي برنامه رشد. 2 طبیعی؛ رشد
 انجـام  صورت دو به نیز گسترش مسیر و جهت اساس

ــاري،( عمــودي رشــد. 2 افقــی؛ رشــد. 1: گیــرد می  زی
 عیـطبیـ طور بـه درگذشته شهرها بیشتر). 55 :1388

 زيـــری برنامه بدون رــــشه رشد یعنی اند، ه کرد رشد
 رشـد در. است هــــپذیرفت صورت اتفاقی طور به و آتی

ــا، پارك اي، جــاده سیســتم شــهر طبیعــی ــدارس، ه  م
ــدهاي ــنعتی، واح ــز ص ــاري، مراک ــتان تج  و ها بیمارس

 ۀـتوسعـ مالحظات و نظم بدون غیره و بازي هاي زمین
 اران،ــــــرســولی و همک( شــوند می ایجــاد شــهر آتــی

 ما کشور در که شده ریزي برنامه رشد در اما ؛)1: 1395
 ريـــکارگی  به نحوة گیرد، می صورت جامع طرح قـطب

 مسـکونی، هـاي حوزه بـه مربـوط بندي منطقه و اراضی
ــنعتی، ــانی، ص ــاورزي، و اداري بازرگ ــات کش  و تأسیس
 شـهري، عمـومی هاي نیازمنـدي تسـهیالت، تجهیزات،

 رراتــمق و ضوابط همۀ با غیره و ارتباطی کلی خطوط
 مربوط ضوابط همچنین و یادشده موارد همۀ به مربوط

 تنظــیم و تهیــه تــاریخی، و طبیعــی منــابع حفــظ بــه
ــود  می ــی( ش ــرفی، حجت ــا). 204 :1370 اش ــه ب  اینک

 رشد ازيـــــس زمینه باهدف ایران در جامع هاي طرح
 و انـرژي تنها نه شوند، می تدوین شهرها موزون کالبدي
ــه ــیاري هاي هزین ــر را بس ــاد ب ــهري اقتص ــل ش  تحمی

 محقـق هرگـز هـا آن اهـداف از اي عمده بلکه کنند، می
). 174 :1389 همکاران، و دلیر حسین زاده( شوند نمی

 توسـعۀ اسـتراتژي هـاي طرح امـروزه اسـاس همین بر
 کردـــروی این است، هــــگرفت قرار توجه مورد شهري

 ايــکشوره از بسیاري در اکنون هم که است راهبردي
ــا توســعه  حــال در کشــورهاي خصــوص به و جهــان  ب

 جامع هاي طرح که  حالی در. است شده مواجه استقبال
 وبــمحس ما کشور در شهر توسعۀ سند که تفصیلی و

ــوند، می ــتر ش ــش بیش ــده نق ــد بازدارن ــش و دارن  نق
 هاي طرح اما است، کمرنگ بسیار ها آن کنندگی هدایت

 را مردمـی نهادهاي و ها شهرداري توانند می استراتژیک
 و فعـال نقشـی هـا آن به و آورند بیرون انفعال حالت از

 و کـاردار( کننـد اعطـا شـهر توسعۀ جهت در هدفمند
 شـهري توسـعۀ هاي استراتژي). 183 :1388 همکاران،

 شـهر توسعۀ مسیر که است شده نهاده بنیاد اساسی بر
 راهبـردي مداخالت توسط توجهی قابل طور به تواند می

مکـان  داراي مـدنی جامعـه و خصوصی عمومی، بخش
 Cities( شـود دگرگـون مناسـب بنـدي زمان و ینیگز

Alliance, 2006: 3 .(هـاي طرح بـرخالف ،طورکلی بـه 
 میـزان و زمـین کـاربري بـر تأکیـد بیشـتر کـه جامع
 توسـعۀ اسـتراتژي هـاي طرح رویکـرد در بود، ها سرانه
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 اجتمـاعی و اقتصـادي مسـائل بـر زیادي حد تا شهري
 کـرد ادعـا تـوان می و اسـت شـده تأکید منعطف شهر

 عــدبُ بـه اي شایســته توجـه هــا طرح ایـن در متأسـفانه

 و حـاتمی نــژاد( اســت نشـده شــهر فضـایی -کالبـدي
  ).58 :1391 همکاران،

 
  ر بر رشد فیزیکی شهرهامؤثعوامل 

  
  
  

 توسـعۀ و اسـتقرار: عوامل محیطـی توسـعه شـهري   
 و محیطی شرایط تاریخ ، اول ۀوهل در ، شهرها فیزیکی

 ارتبـاط در شهري فضاهاي مجاور .هاست آن جغرافیاي
 شــکل جملــه از طبیعــی، محــیط گونــاگون عوامــل بـا

 مانند طبیعی، با عوارض ها آن جواري و هم ها، ناهمواري
 طـشرایـ و دریـا سـواحل و جلگه رودخانه، دشت، کوه،

 نقش شهرها چگونگی توسعه در ها آن بر حاکم اقلیمی
 از تبعـی بـه شـهرها که طوري به دارند، اي کننده تعیین

 بـا ارتبـاط ضمن برقراري و گیرند می شکل شرایط این
 ایـن. دهنـد می ادامـه خود ي توسعه و رشد به یکدیگر،
 سـهم و روسـتاها شـهرها اندازه نقش تعیین در شرایط
 جغرافیـایی هـاي محیط بـودن مناسب و دارند اي عمده

 و گیري شـکل روند در سزاییب تأثیر اي، ناحیه صورت به
 زاده دلیر و هوشیار، (حسین داشت خواهد ها آن توسعه
1385 :217.( 

در مطالعـات شـهري : عوامل اجتماعی توسعه شـهري 
موازات بررسی خصوصـیات توپـوگرافی و سـاختمان  به

هاي مسـتقر در  الزم است به توپوگرافی اجتماعی گروه
هاي  شهرها نیز توجه شود. مقصود از آن بررسی منزلت

هاي مختلـف شـهر اسـت کـه هریـک  اجتماعی محلـه
هاي فضایی  اندازها، ساختمان چشمتناسب امکانات و  به

ی توپــوگراف آورنــد. معینـی را در محــیط بــه وجـود می
هاي اجتمــاعی  بنــدي توانــد توضــیح الیه اجتمــاعی می

فرهنگـی،  بـه خصوصـیاتموجود در شهرها را با توجه 
معیشتی، مسکونی و رفتاري آنان موردتوجه قـرار داده 

و هاي شـهري، حـدود فعالیـت  گیري است و در تصمیم

ــونگی ــا  چگ ــا ب ــا آنبرخورده ــد. در  ه را مشــخص کن
جغرافیاي اجتماعی شهرها توپوگرافی اجتماعی مبنـاي 
سنجش جدایی گزینی اقشار مختلف ساکن شهرها بـه 

ممکن است به دالیل قـومی، نـژادي،  ؛ کهرود شمار می
باشـند دینی و مذهبی و یا به علل دیگر جداي از هـم 

ه شــهر، در ارتبــاط توســع امــا ).26 :1369رهنمــایی، (
ــا میــزان رشــد جمعیــت شــهري اســت و  تنگاتنــگ ب

ارتباط افزایش طبیعـی جمعیـت شـهري، میـزان  دراین
مهـاجرت خـالص بــه شـهر، انتقــال سـاخت جمعیتــی 
جوامع غیرشهري به شـهر و سـاخت جمعیـت شـهر از 

زاده دلیـر و  حسـینرونـد ( عوامل اساسی به شمار مـی
  ).8: 1385 هوشیار،

ــه ــاجرت ب ــاي سیاســی  ان یکــی از معلولعنو مه ه
اي در ایجـاد  که خود تأثیر عمـده اقتصادي و اجتماعی

اجتمــاعی دارد، نقــش  -سـاختارهاي جدیــد اقتصــادي
است اي در توسعه فیزیکی شهرها بر عهده داشته  عمده

). نـرخ رشـد شـهري هـم 116: 1367خلیل عراقـی، (
هاي انسـانی در  پدیده تغییر شکل سـکونتگاه ترین مهم
توسعه است و نیاز به مـدیریت بهتـر  رهاي درحالکشو

هـا  براي این رشد توسط اشخاص، اجتماعات و حکومت
طورمعمول  حیاتی است. در ایـن کشـورها، شـهرها بـه

دوســوم افــزایش جمعیــت کــل بیشــتر از نصــف شــد 
جمعیت شهري و درنتیجه افزایش طبیعی و مهـاجرت 

ــی ــذب م ــهر را ج ــه ش ــتا ب ــد ( روس  ,Mcgillmکنن

1998:464.(  
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پایـه اصـلی مطالعـات : عوامل اقتصادي توسعه شهري
شهرسازي و طراحـی شـهري، مطالعـه پایـه اقتصـادي 

آن اشتغال، جمعیـت درآمـد و شهر است که بر اساس 
ــه فضــا مشــخص مــی نهایــت در ــاز ب ــزان نی شــود  می
 و انــــساختم از اطالع و ). آگاهی116: 1380شیعه،(

 و شـهري ریزي برنامـه بـراي شهر، یک اقتصاد کار طرز
 در مطالعه دارد. ضرورت زمین از استفاده وتحلیل تجزیه
 یک شهر ونهـچگ اینکه و ها فعالیت این اقتصادي مبانی
 است طیـشرای چه در حاضر حال در و پیداکرده توسعه

 راهنمـاي مـؤثري بـود، خواهـد چگونـه آینـده در و
 موجـد اقتصـادي هـاي فعالیت طورکلی بـه .اشدـبـ می

 مراکز گونه این به تـجمعی جذب موجب و بوده اشتغال
 عامـل شـهر، یـک اقتصـاد گفت توان می شوند. پس می

  ).195 همان:است ( اراضی توسعه براي مؤثري
ها در  نقش دولت امروزه: عوامل سیاسی توسعه شهري

که قبالً در مطالعـات جغرافیـایی  فضاسازي جغرافیایی
کننــده اســت و در  تعیینشـده بــود، از عوامـل  فراموش

ویژه جغرافیاي شهري بـر  هاي جغرافیایی به تمام زمینه
ــی ــد م ــود ( آن تأکی ــکویی، ش ــذا 31-29: 1373ش ) ل

یـک مجموعـه توانـد در  هاي سیاسـی می گیري تصمیم
تواننـد  می وعـاري از جـذابیت سـازنده  را شهر جاذب

ــعیتی را کــه بــراي گذاري و همچنــین  ســرمایه وض
طور کامـل تغیـر  گر مساعد است، بـههاي دی جایگزینی

ن خطـوط مـرزي و یدهند. ازجمله این تصمیمات تعیـ
ـــر رشـــد و توســـعه شـــهر و همچنـــین  تـــأثیر آن ب

طور کامـل تغیـر  هاي دیگر مساعد است، بـه جایگزینی
دهند. ازجمله این تصـمیمات تعـین خطـوط مـرزي و 
تأثیر آن بـر رشـد و توسـعه شـهر و همچنـین انتقـال 

ــاي اداري نقش ــر  ه ــه ب ــه شهرهاســت ک ــادي ب و ارش
 زاده دلیر و هوشیار، حسیناست (دینامیزم شهرها مؤثر 

1385 :9.( 
  

  روش تحقیق
روش  ازنظـرهدف کاربردي و  ازنظرحاضر  پژوهش

توصیفی ـ تحلیلی است. این پژوهش شـامل دو بخـش 
است. در بخش نخست به بررسی توسعه کالبدي شـهر 

، 1370، 1365 هاي سـال ي زمـانی کرمانشاه طی بـازه

. بـراي ایـن شـد پرداخته1394و  1389، 1385، 1377
 +ETMو  TM اي لندسـت منظور ابتدا تصاویر ماهواره

 در ایـن تحقیـق لندسـت کاررفته بهاي  تصاویر ماهواره(
TM   متـر و 30با انـدازة سـلول  1365سال +ETM 

متـر و بقیـۀ  15با اندازة سـلول   Pan باند 1394 سال
در زمـانی مـذکور  هـاي طـی بازه) متر است 30باندها 

عملگـر  یلهوسـ بهENVI 5.0 پـردازش تصـویر  افزار نرم
ROI  حداکثر احتمال  شده نظارتبندي  روش طبقه باو

)Maximum Likelihoodو میزان دقت  ) صورت گرفت
ت از ترتیب عبار به ها پردازش کلیهکلی و ضریب کاپاي 

ـــد.  97و  96، 95، 41/96، 61/97، 1/98 درصـــد بودن
ــال طبقه ــس از اعم ــاویر و  پ ــدي تص ــاي پردازشبن  ه

  دادهانتقـال  ARC GIS افـزار نرمتصاویر به  شده، انجام
(سطح) تغییر  به پلیگون شده بندي طبقهو سطوح  شده

هـاي مختلـف  هاي شهري طـی دوره کاربريو مساحت 
ــد. در بخــش دوم  ــهمحاســبه ش ــی و  پیش منظور ب بین

ریزي جهـات بهینـه توسـعه شـهري از دو روش  برنامـه
بـا  )Fuzzy Clustering( بندي فـازي اي خوشه مقایسه

ـــزار نرماســـتفاده از  ـــق MATLAB 2013 اف  و منط
ــازي همپوشــانی ــد.  )Fuzzy Overlay( ف اســتفاده ش

بـا توجـه بـه عوامـل  مورداسـتفادهاطالعـاتی  هاي الیه
ابتـدا پارامترهـاي مـؤثر در توسـعه  منطقه، موجود در

تهیـه  اي کتابخانـهشهر با توجـه بـه مطالعـات  یزیکیف
اولیـه  بندي دسـتهدر قالـب  معیارهـا یـنکـه ا ،دگردی

ـــارت ـــد از عب ـــی،  -1 :ان ـــیط طبیع ـــیط  -2مح مح
روش  .اقتصـادي -محـیط اجتمـاعی -3و  ساخت انسان

کــه از  اســت صــورت بدینفــازي  بندي خوشــهکــار در 
در سـطح  مـوردنظرهاي اطالعـاتی منطقـه  تمامی الیه

اندازه سـلول یکسـان  بر اساس يشهرمنطقه  ةمحدود
رستري شوند. پس  ها الیهشد تا  هفاصله اقلیدسی گرفت

فرمـت قابـل  صـورت به، مقادیر ها الیه شدناز رستري 
ـــا ( ـــه  صـــورت به) Asciiخوان ـــزار نرمماتریســـی ب  اف

MATLAB بنـدي بـر روي  عمل خوشـهو  انتقال یافت
طبقـه نقشـه تهیـه  4 در نهایـتانجام گرفت و ها  داده

ات همپوشانی و مناطق بهینه مشـخص شد. سپس طبق
ها پـس  در روش منطق فازي نیز طبقات و الیـه شدند.

و نمـایش  تعیین درجـه عضـویت فـازي همپوشـانی از
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زیر ارائـه  صورت بهفرآیند روش  نقشه نهایی اعمال شد.
  گردد: می

 تقسیم بندي،خوشه از هدف :بندي فازي روش خوشه
 هـر آن در کـه اسـت هـااز دسته ايمجموعه به هاداده

 بـا مقایسـه بیشـتري در نزدیکـی  و شـباهت دسـته
 هـاي الگوریتم .دارنـد هـم بـه هـادسـته سایر هاي داده

 هـا آن جملـه از که شده ارائه بندي خوشه براي مختلفی
 بندي خوشـه مراتبی وسلسله ابتکاري، روش به توانمی
هـاي خوشـهالگـوریتم .کـرد اشاره افراز کردن روش به

جهـت  کـه هسـتند افراز کننده هايروش فازي، بندي
 کـار بـه هـاخوشـه از ايمجموعـه بـه هاداده تخصیص

 هدف تابع یک از استفاده با هاالگوریتم این در .روند می
 هـايداده رود،مـی کـار به ارزیابی شاخص عنوان به که

ــه صــورت به موجــود ــديخوشــه بهین ــوندمــی بن  ش
)Afrakhte & Bostani Amlashi, 2010: 211در .( 

ــن ــق، ای ــازي خوشــه روش تحقی ــیله به بندي ف  وس
. اجـرا شـد  MATLABافزار نرم محیط در نویسی برنامه

 دو بایـد حـداقل مدل این وروديتوجه به این نکته که 
هاي  هــا و الیــهداده پــارامتر بنــابراین پـارامتر باشــد،

در روش تحقیـق اشـاره  تـر پیشمختلف کـه  اطالعاتی
 بندي خوشـه هاي الگوریتم ادامه در شد استفاده شد که

 1توسـط دان FCMالگـوریتم  .اسـت شـده ارائه فـازي
بیـان  منظور بهمطرح گردید.  )1981و بزدك ( )1974(

ـــه ـــازي ( روش خوش ـــه)، FCMبندي ف از  يا مجموع
بندي  گیـرد. هـدف خوشـه نظـر قـرار می مـد هاي داده

) خوشـه اسـت و Cها به تعداد ( بندي داده فازي، دسته
درجه عضویت و تعلق داده  ماتریس که در آن صورت به
k خوشه  بهC  گردد:  زیر مدل می صورت بهام است که  
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1. Dunn & Bezdek 

هـا  تعـداد داده Kها و  تعداد خوشه iدر روابط فوق 
توان نشان داد که با کمینـه  باشد. از طرف دیگر می می

هاي موجـود در هـر خوشـه  کردن تابع هدف زیر، داده
هاي دیگــر از  هــاي موجــود در خوشــه نســبت بــه داده

  شباهت بیشتر برخوردار خواهند بود.
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2ام و iمرکز خوشـه  iVها،  داده

ik VV   نیـز فاصـلۀ
در مباحث . ها است ها و مراکز خوشه اقلیدسی بین داده

 غالباًگردد که  هاي بیان می ها، شاخص بندي داده خوشه
)، 4ها هستند. براي کمینـه کـردن ( مبنی مراکز خوشه

) در تکرارهاي مختلف بـه هنگـام 6) و (5باید همواره (
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ik  درجه عضویت دادهK  ام از
) ام است. اجراي الگوریتم t+1ام در تکرار ( Cدسته 

  پیشنهادي داراي مراحل زیر بوده است: 
فر در نظر گرفته و یک کد را برابر ص tقدم اول: مقدار 

  ایجاد گردید. P)0(اولیه 
را با استفاده از  ها خوشهقدم دوم: در هر تکرار، مراکز 

انتخاب   m) محاسبه کرده و یک مقدار براي5رابطه (
  گردید.

)1(قدم سوم:  t
ik ) محاسـبه 6را با استفاده از رابطه (

) ام به هنگام گردیـد. t+1را در تکرار ( یهاولکرده و کد 
 منظور بـهبهینـه  هـاي مکانبندي  خوشهۀ نقش درنهایت

مقایسـه  منظور به، منطقه شهريتوسعه شهري بر روي 
هـاي مختلـف  ها آورده شد. جـداول زیـر، موقعیت الیه

نشـان  C-meansبندي  خوشه هاي مدلاطالعاتی را در 

},...{
1 XX nnCU .*][ ik
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ــدیهی اســت چــارچوب جــامع  می ــدلدهنــد. ب  هاي م
ــه الزم C-meansبندي  خوشــه ــل را ، زمین ــراي تحلی ب
یـا فـازي فـراهم ها اعم از قطعی  اي سایر ورودي خوشه

  آورد.  می
اسـتنتاج معیـار و ضـابطه واحـدي بـراي  : مرحله اول

بهینه مستلزم اعمال چنـدین مرحلـه  یابی مکانتعیین 
و  Arc GISافـزاري  در محـیط نرم فرآینـد پـردازشاز 

 بــهاســت.  MATLABاســتنتاج فــازي در محــیط 
بندي  دسـته بـر اسـاسکه در مرحلـه اول و  ترتیب این 

هـاي  و الیـه ها نقشـهاولیه صورت گرفته روي مجموعه 
شوند.  گانه اصلی حاصل می 3هاي  اطالعاتی، و شاخص

ــا  از کلیــه الیــه در ایــن مرحلــه هاي اطالعــاتی کــه ب
) موجـود بـود، در ..,Shp,Xls,Txtهاي مختلف ( فرمت

ــــیط نرم ــــزاري مح ــــورت به Arc GIS اف  Shp ص
)Geodatabaseرداري بُـ هـا ه شد تا الیه) خروجی گرفت
)Shape file شــوند. ســپس بــه نقشــه پایــه منطقــه (  
)Base Map .اعمـال پـردازش،  منظور بـه) اضافه شدند

ها و انجام چنـدین دسـتور در روش  رستري کردن الیه
تنظیمـات  نـوارابزاربندي فازي، ابتدا در قسـمت  خوشه

) محاسـبه Extentمحیطی و تحلیل رستري، محدوده (
 ها سـلولو انـدازه  قـراردادیم ناحیه شـهريرات را تغیی

)Cell Size (در قـراردادیممتر  1000ترتیب برابر  را به .
هاي معیار)  هاي اطالعاتی (نقشه این مرحله از تمام الیه

فاصله اقلیدسی گرفتـه شـد ، شهري محدودة بر اساس
کـه هـر سـلول  صـورت بدینها رسـتري شـوند.  تا الیه

که بیانگر ارزش آن  يحاوي یک مقدار مشخص از عدد
ناحیـه شود. در این صورت محدوده نقشه بسلول است 

شود که  در یک ماتریس ارزشی نمایش داده می شهري

شود که  هر سلول حاوي یک مقدار عددي مشخص می
ها هستند. این اعداد در مراحـل بعـد Cell Sizeهمان 

هایی هستند کـه در فرآینـد  دههمان ماتریس نهایی دا
  گیرند. قرار می مورداستفادهبندي  خوشه

بـه اینکـه انـدازه،  با توجـهدر این مرحله  :مرحله دوم
اطالعـاتی متفـاوت بـود بـراي  حجم و ابعـاد هـر الیـه

ها تصمیم گرفته شـد  سازي خروجی تمامی الیهیکسان
تحلیـل ها و ابعاد آن بـا تنظیمـات Cell sizeکه اندازه 
ــایی ــتري  )Spatial Analyst( فض ــبات رس و محاس

)Raster Calculator(  .ــگ و یکنواخــت شــود هماهن
صـورت  2در انتهـا بـه  ها الیـهسپس از هریک از ایـن 

geotiff  و تبدیل رستر  بهAscii (Txt)  خروجی گرفته
 صـورت بـهها بایـد از الیه شده گرفتههاي شد. خروجی

باشـند. بـراي  MATLABفرمت قابل خوانا در محـیط 
و  Ascii(txt)صـورت  2ها بـه همـان  این منظـور الیـه

Geotiff در  .د و سپس خروجی گرفتـه شـدشدن تبدیل
تغییر  Notepadافزار  نرم ) باtxtهاي خروجی ( انتها الیه

حـاوي  txtو پردازش یافتند. در این صورت هـر فایـل 
در این ماتریس مختصات طـول  باشد، یک ماتریس می

و عرض، تعداد سطر و ستون و ارزش عـددي هـر الیـه 
ها هستند وجـود دارد ـ کـه Cell Sizeنقشه که همان 

شـوند.  نمایش داده می ) headerعنوان (  یک همگی در 
بایـد  می MATLABانتقال به محیط  خوانا سازيبراي 

عنوان مربوطه را که حـاوي جـدول زیـر اسـت حـذف 
که تنها یـک مـاتریس بـاقی بمانـد.  به صورتییم؛ نمای

بـراي تمـام  txtجداول زیر مشخصات عنوان هر فایـل 
ــه ــاتی الی ــده پردازش هاي اطالع ــاتریس  ش ــک م در ی
دهـد. را نشـان می بندي خوشـهبراي روش  250×264

  
    txt) هر فایل headerاطالعات عنوان ( :1 جدول

 ماتریس مشخصات  ها (ماتریس) داده بندي روش خوشه

FCM 

264  Ncols (تعداد ستون)  
250   Nrows (تعداد سطر)           

46,427017810624  Xllcorner ترین نقطه) (مختصات طولی       
33,789394240252  yllcorner ترین نقطه) (مختصات عرضی           

1000  Cellsize (اندازه سلول)        
9999-  NODATA_value   اي یافت نشده) داده(ارزش  

  .Note Pad ،1395و  MATLAB افزار نرمهاي تحقیق در  یافته مأخذ:
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 از ها خوشـه جـدایی سنجش میـزان براي :مرحله سوم
 :فاصـله توابـع ازجملـهشود.  می استفاده اي فاصله توابع
 اقلیدسـیتابع  است. منهاتان فاصله تابع اقلیدسی، تابع

 داراي بررسـی مـورد پارامترهاي که رود می بکار زمانی
. شود می مشخص بیشتر آن در فاصله تأثیر و باشند وزن
پارامترهـا و  تمـام کـه این بـه توجـه بـا این تحقیق در

ارزش وزنـی و تـأثیر فاصـله  داراي هاي تحقیق شاخص
اسـت.  شـده استفاده اقلیدسـی فاصـله تابع از باشند می

در دو مرحلـه قبـل کـه ها پس از پردازش و تغییر الیه
ــد  ــام ش ــه دادهانج ــن مرحل ــیط در ای ــه مح ــا را ب ه

MATLAB  که بـا  صورت بدین. وارد کردیمفراخوانی و
قبـل کـه از  هـاي فایلاستفاده از دستورهاي بازخوانی 

در ایـن  loadیا  geotiffreadخروجی گرفته شد ( ها آن
 txtیـا  geotiff  هـاي فایلتمـامی هـا یـا محیط)، الیه

ها دسـتور  اضافه شدند. پس از اضافه کردن تمامی الیه
  زیر اجرا شد: صورت به FCMو  k-means بندي خوشه

ها ـ اعدادي کـه  ابتدا از مقادیر تمامی ماتریس داده -1
) بـا no data valueداراي یک کمیت ارزشی نـامعلوم (

و این مقادیر از تمامی  پیداکردهبودند را  -9999مقدار 
. به عبـارتی تمـامی ندها کنار گذاشته شد ماتریس داده

- =~idx( قراردادیم -9999عناصر ماتریس را نابرابر با 

 است. 1 اطالعات بیشتر در جدول .)9999

ــادیر  -2 ــار گذاشــتن مق ــا کن ــراي تمــامی  -9999ب ب
جدیـدي سـاخته شـد و  هـاي ماتریسها،  ماتریس داده

، ها ماتریسکردن تعداد سطر و ستون تمامی براي برابر 
مـاتریس اولیـه قـرار  برابر مقادیر ،مقادیر جدید مجدداً

) تعـداد عناصـر (ســطر و idx. (بـه عبــارتی: (داده شـد
ماتریس جدید). سپس تمامی  =ستون) ماتریس قدیم 

  :گذاشـته شـدماتریس دادها در یـک مـاتریس جدیـد 
 = [a,b,c,d,..])x( متغیر جدید. 
ــد ( -3 ــر جدی ــاختن متغی ــا س ــایج را xب ــامی نت ) تم
اجـرا  k-meansمجموعه قرار داده و دستور  k صورت به

ها در یـک فضـاي  تمامی ماتریس داده که نحوي بهشد. 
ــداکثر شــباهت برحســببندي و  خوشــه ــداکثر  -ح ح
  :داده شـدگروه قرار  4نسبت به مرکز دسته، در  تفاوت

 result = kmeans (x,4)به عبارتی: 
) ساخته شد تا r( در آخرین مرحله یک متغیر دیگر -4

هـاي سـتون) را برابـر مـاتریس داده-عناصر آن (سطر 
و نتیجــه نهــایی را در آن لحــاظ  اده شــداولیــه قــرار د

 قـرار داده،   r: ماتریس اولیه را برابر باکه نحوي به نموده
r = (idx) = result سـپس مـاتریس را پـردازش و در .

وارد  GISدر محـیط  مجدداًو  گذاشتهفرمت اولیه قرار 
خوشه شـبیه  4 بر اساستا نقشه نهایی مناطق همگن 

  به هم حاصل شود. 
  

  لبتدر محیط م FCMفرآیند اجراء دستور  :2 جدول
1 .[center, U, obj_ fcn] = fcm (data, cluster_n)  

2 .data = rand (100, 2);  
3 .[center, U, obj_ fcn] = fcm (data, 2)  

4 .Plot (data(:,1), data (:,2 ,'o');  
5 .index1 = find) (U(1,:) == maxU);(  
6 .Index2 = find) (U(2,:) == maxU);(  

7 .line(data(index1,1),data(index1, 2),'linestyle','none',…  
8 .line(data(index2,1),data(index2, 2),'linestyle','none',…  

  .Matlab 2013 افزار نرمنبع: م
  

 GIS )Fuzzyمحـیط   درمنطـق فـازي    سـازي  پیاده

Logic( :بندي از کلیه پارامترهـاي  همانند روش خوشه
معیار) فاصله اقلیدسی گرفته شد؛  يها اطالعاتی (نقشه

سپس مقدار عضویت فازي مشـخص و از روش خطـی 

)Linear (0  شـــد. در مرحلـــه بعـــد  اســـتفاده 1تـــا
) صـورت گرفـت و Fuzzy Overlayهمپوشانی فـازي (

ــار عملگر ــن ک ــراي ای ــايب ــع ( ه ــا  )Sumجم و گام
)0,9Gamma (.تعریف گردید  
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  مطالعه موردمحدوده 
 شـمال از فرخشـاد، کوه به شمال کرمانشاه از شهر

 وهـــــــسفیدک به جنوب از و بستان طاق کوه به غربی
 کرمانشـاه استان مرکزي قسمت در که شود می منتهی

 و درجه 34 و شرقی هـدقیق 7 و هـدرج 47 موقعیت با
ــــه 19 ــــمالی دقیق ــــرار ش  24500 داراي و دارد ق

 حـسطـ از رـمت 1200 ارتفاع و گستردگی کیلومترمربع
 شـرق ارتباطی هاي شاهراه از یکی کرمانشاه. است دریا

 عالیـات عتبـات زائـران عبور راه ترین قدیمی و غرب و

 ويــــمعن و فرهنگی تأثیرات سبب همین به که است
شـهر بــزرگ و  یندومـ کرمانشــاه.اسـت  گـذارده برجـا

(پـس از  کشور  یغرب  شمالغرب و  ي منطقه یتپرجمع
ه اسـت. شهر اسـتان کرمانشـا ینتر ) و بزرگیزشهر تبر

ــن شــهر هماننــد ســایر شــهرهاي کشــور  تحــوالت ای
ــده اســت.  ــود دی ــه خ ــادي ب ــدي زی ــی و کالب جمعیت

ــه يطور به ــت آن از  ک ــال  125439جمعی ــر در س نف
 رسـیده اسـت 1390نفر در سـال  888465به  1335

  .)1390(مرکز آمار ایران،
  

  
  )1395موقعیت محدوده تحت پژوهش (نگارندگان،  :1 شکل

  
  تحقیق هاي یافته
 معیار هاي نقشه مورداستفادههاي  داده

الیــه  -2؛ ناحیـه الیـه جمعیتـی و نقـاط روسـتایی -1
ــهري ــاط ش ــی و نق ــه جمعیت ــه  -3؛ ناحی ــه و نقش الی

هاي ارتباطی  نقشه شبکه -4هاي عمرانی منطقه؛  هپروژ
و  )سـو قره( هاي اصلی نقشه رودخانه -5شهر و منطقه؛ 

 ـ نقشـه خـاك منطقـه6؛ ) یگراف یدروه(شبکه  فرعی
ــ نقشـه منـاطق 7هاي اصـلی و فرعـی)؛  (تیپ شهري

منطقـه  نقشه رقومی ارتفاع در سـطح -8؛ شده حفاظت
 هاي حوضــهنقشــه و تعیــین  -9شهرســتان؛  شــهري و

نقشــه نقــاط  -10؛ شــهريي هــا اصــلی و زیــر حوضــه
منطقــه  نقشــه تیـپ زمـین -11منطقـه؛  لغـزش زمین

 -13؛ ناحیه شهري خیز سیلمناطق ـ نقشه 12؛ شهري
نقشـه فرسـایش خـاك  -14منطقـه؛  هاي گسلنقشه 

 ـــ نقشــه کــاربري اراضــی منطقــه15؛ شــهري منطقــه
 -17؛ خطـوط گـاز هـاي  استفاده از نقشه -16؛ شهري

و  سـنجی بارانوضـعیت اقلـیم منطقـه،  -18هم باران؛ 
؛ هاي نفتی و پاالیشگاه استقرار کاربري -19ها؛  ایستگاه

  نقاط و جهت شیب. -20
  

  هاي معیار نقشه
 عامـل تـرین مهم :شهري و روستایی سطوح از فاصله

 هـــــب نزدیکـی توان می را شهري توسعه در تأثیرگذار
ــدوده ــاي مح ــهري و ه ــره ش ــدي به ــدمات از من  و خ
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 نـواحی شـهر، گسـترش بـا. کرد ذکر شهري تسهیالت
 تشـکیل شهري را ناحیه از بخشی آن از متأثر روستایی

 ق،ـسابـ شهري اشیوح نواحی که گونه همان دهند، می
 نــواحی بنــابراین؛ گردنــد می شــهري ناحیــه از بخشــی

 معــرض در شــده ساخته ســطوح بالفصــل پیرامــونی و
:  1386 (لیـنچ،گیرند  می قرار شهري گسترش و توسعه

115.(  
 اشیــــن آنجا از ونقل حمل براي تقاضا :جاده از فاصله

بـین  ارتباط توان اصالح راه از نقل و  حمل که شود می
. دهد می کاهش را فضایی جدایی گوناگون، هاي فعالیت
 حمـل و زمین کاربري بین نزدیک رابطه همین درواقع

 از یکی صورت به را یونقل حمل تسهیالت ، کنترلنقل و 
 برنامه اختیار در جغرافیایی هویژ ابزارهاي نیرومندترین

 توسعه یتهدا براي را آن بتوانند ، تادهد می قرار ریزان
 زمـین کـاربري و ونقـل حمل رابـط. یرندکارگ به شهري

 ونقـل حمل زیربناهـاي ایجاد طرف یکاز. است دوسویه
 شود می زمین ارزش و زمین کاربري در تغییراتی باعث

ــابالً و ــرات متق ــم تغیی ــین، در مه ــاربري زم ــدازة ک  ان
ــت ــراکنش و جمعی ــت پ ــکونی جمعی ــا مس ــر ی  تغیی

 یرـتغیـ را ونقل حمل تقاضاي الگوي صنعتی، هاي مکان
  ).25:  1391 (پورمحمدي، دهد می

 ،نقشـه کـاربري اراضـی :نقشه کاربري اراضی منطقـه 
 ینچنـ همنحوه توزیع پوشش گیاهی و غیـر گیـاهی و 

. دهـد مینشان  ع پوشش گیاهی را در نقاط مختلف نو
اراضـی  هـاي يکاربربر اساس بررسـی صـورت گرفتـه 

)، اراضـی DE( )، اراضـی زراعـی آبـیDF( زراعی دیـم
ــی ــی زراع ــی (DL( تخریب )، اراضــی F)، اراضــی جنگل

ـــی( ـــه R( اي ) و اراضـــی صـــخرهDLمرتع ) در منطق
  شناسایی شد.

 يبنـد طبقهاعی از نقشه طبقات ارتفـ :طبقات ارتفاعی
ــات  منطقــه تهیــه می DEMنقشــه  شــود. نقشــه طبق

، 1655-1441، 1441-1017کـــالس  5ارتفـــاعی در 
متــــــر  3354-2342 و 1929-2342، 1655-1929

ــتان ــد. شهرس ــه ش ــاه تهی ــک در کرمانش ــ ی  همنطق
 نـبیـ شهرسـتان ایـن ارتفـاع و شـده  واقع کوهستانی

ــر 3354 ــطح از مت ــاي س ــرق آزاد دری ــمال ش  در ش
 انــشهرست جنوبی قسمت در متر 1017 تا شهرستان

 متـر 1292 بین نیز شهر کرمانشاه ارتفاع . است متغیر
 متـر 1587 تـا شـهر شمالی و شمال شرقی تقسم در
 بنـابراین؛ است متغیر جنوب و جنوب شرقی تقسم در
 در ارتفاع عامل نقش شهر، بودن به کوهستانی توجه با

 مهـم شهر کالبدي گسترش براي مساعد نواحی تعیین
  .است

 یعامل گسل اثرات مختلفـ يبرا :نقشه فاصله از گسل
متصــور شــد.  تــوان یم ها دامنــهرا در بــروز لغــزش در 

نفـوذ آب  ی،شدن در مناطق گسـل یو برش یخردشدگ
در  یوسـتگیوز ناپ، بـرُها دامنـهمناطق به داخـل  یناز ا

 یاثراتـ ازجمله ها دامنهدر  یشو اختالف فرسا ها گسل
 تحقیـق یـناشاره کـرد. در ا ها آنبه  توان میاست که 

 یخطـ عاملی عنوان بهنقشه فاصله از گسل  ینکها يبرا
، 500-0طبقـه بـا فواصـل  5اثر خود را نشان دهند به 

ـــر بیشو  3500-5000، 1500-3000، 500-1500  ت
  است. شده بندي طبقهمتر  5000از 

 اصلی و فرعـی):  هاي رودخانهنقشه فاصله از آبراهه (
تهیـه نقشـه حـریم از فاصـله آبراهـه، شـبکه  منظور به

 محـیطآبراهه از روي نقشه توپـوگرافی مشـخص و در 
GIS  کـالس  5به  موردنظررقومی گردید. سپس نقشه

و بیشــتر از  300-200، 200-100،100-0بــا فواصــل 
بیـان ارتبـاط بـین خطـر  منظور بـهمتر تقسیم و  400
و حریم فاصله از آبراهه به کار گرفته شـد.  لغزش زمین

ــل  ــاط عوام ــی ارتب ــراي بررس ــذارب ــوع  تأثیرگ ــر وق ب
ه نقشـه ایـن در حوضه کشوري بعد از تهی لغزش زمین

نقـاط لغزشـی ۀ نقشـ بـا ها نقشهاین عوامل و با تلفیق 
 مـؤثرمنطقه، پراکندگی نقاط لغزشی نسبت به عوامـل 

  است. شده بررسی ArcGISدر محیط  لغزش زمینبر 
نفـوذ  :و نقشـه هـم بـاران    سنجی بارانهاي  ایستگاه

هاي سطحی در فصـل بارنـدگی باعـث بـاال آمـدن  آب
و  مـؤثرسطح آب زیرزمینی و درنتیجـه کـاهش تـنش 

. کـاهش پارامترهـاي گـردد میها مقاومت برشی شیب
لغـزش را افـزایش  وقـوعمقاومتی خاك خود پتانسیل 

مسـتعد  هـاي خاكدر  خصوص به. این مسئله دهند می
مارنی بسیار حائز اهمیت است. با  هاي الیهلغزش مانند 

 GISها در محیط  توجه به آمار بارندگی ساالنه ایستگاه
، 470-411، 402<منطقـه 3نقشه هم باران منطقه به 
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  است.  شده تقسیم متر میلی 524>
 طـی رــــشه گسـترش :بایر و زراعی اراضی از فاصله

 مرغوب اورزيــــکش اراضی سمت هــب اخیر هاي دهه
 گشـته اراضی این از بسیاري تخریب سبب اطراف شهر

ــه را محیطی زیســت خســارت و اســت.  آورده وجــود ب
 صـنعتی شهري هاي کاربري کشاورزي به اراضی تبدیل

ــدهاي و ــی آن، محیطی زیســت و اقتصــادي پیام  از یک
 .اســت شــهري ریــزان برنامــه هاي دشــواري و مســائل
 و درصـد 31 جهـان کشورهاي جنگلی اراضی میانگین

این  که  حالی در ، است درصد 36 اورزيــــکش اراضی
 است درصد 11 و 5/7 ترتیب به ما کشور براي ها نسبت

 اــــی هکتار میلیون 9/6 تنها کشاورزي اراضی کل از و
 هـا باغ و آبـی هـاي زمین را کشـور درصد مساحت 2/4

ــد می تشــکیل ــانی، و صــدر موســوي( دهن :  1385 قرب
موازي با روند گسـترش کالبـدي  کرمانشاه شهر. ) 138
ــادي  هــاي زمینشــاهد گســترش  خــود کشــاورزي زی

 براثـر اخیـر هاي دهـه طی ولی پیرامون خود بود است
ر ـشهـ پیرامون. اند شده  تخریب شهر روي بی گسترش

 سـال اخیـر چنـد طـی ولـی ،دارد وجـود زیادي مزارع
 هاي زمینسازي موجب نابودي  گسترش شهر و شهرك

 جهـت هـدایت در بایسـت بنـابراین ؛اند شدهکشاورزي 
 اقـداماتی غیر کشاورزي نواحی سمت به شهري توسعه
  .گیرد صورت

 تـرین مهم از یکـی زمـین شـیب :شیب شیب و جهت
 گونـه همان. است شهر گسترش بر تأثیرگذار معیارهاي

ــه ــیب ک ــد 25 و 15( بــاالي ش ــراي درص  برخــی ب
 درصد 1 از کمتر شیب ، نیست مناسب )وسازها ساخت

 اسبــــمن. نیست مناسب ضعیف زهکشی علت به نیز
 ،روهــا پیاده ،ســازي جاده بــراي مکــان یــک بــودن

ــاختمان  از تــابعی اي تاانــدازه ها ســازه دیگــر و ها س
 هنـگ در مثـال براي. است در مکان موجود هاي شیب
 گرم، نسبتاً وهواي آب دلیل به ،فرانسیسکو سان و کنگ

 ولـی ، اسـت افتاده تند اتفاق هاي درشیب اغلب توسعه
 چنین در وساز ساخت از یخبندان و سردسیر نواحی در

 و وسـایل نقلیـه تحرکـ تسـهول دلیـل به هایی شیب
 :James & Lagro, 2001( شـود مـی پرهیز روي پیاده

 نـور از گیـري بهره دلیل به نیز ییجغرافیا جهت .)107

 دو در و دارد تـاهمیـ ها ساختمان روشنایی و خورشید
 نیمکـرة اسـت. در متفـاوت تأثیرش نیمکرة جغرافیایی

 دارنـد کمتري خورشیدي انرژي شمالی جهات شمالی،
 دریافــت بیشــتري انــرژي جهــات جنــوبی ، بــرعکس و

 شـهر میکروکلیماي در تأثیراتی ایجاد باعث و کنند می
 با. )371: 1394(موسوي و یزدانی چهار برج،  شوند می

 در و شـمالی نیمکـرة کرمانشاه در شهر اینکه به توجه
 جهـت بـودن دارا پـایکوهی اسـت،-دشـتی منطق یک

 داشـتن دلیـل بـه کرمانشـاه شهر. اهمیت زیادي دارد
. اسـت غالـب وجـه دو داراي همـوار، نسـبتاً توپوگرافی

 شـهر شمالی نیمه در شمال و شمال شرقی غالب وجه
  شهر. جنوب غربی قسمت در دیگر غالب و جهت

 بـه توجـه بـا متغیـر ایـن در :ها کاربري قابلیت نقشۀ
 شـهر، بـه شدن تبدیل براي هاکاربري تناسب و قابلیت

ــیص ــازاتی تخص ــود می داده امتی ــی. ش ــایر اراض ــا ب  ب
ــا آبــی ســطوح و شــهري توســعه ناســبت بیشــترین  ب

  .شود می مشخصشهري  توسعه براي تناسب کمترین
  

  تحلیل وضعیت توسعه شهري
یق اشـاره در بخش روش تحق تر پیشکه  طور همان

سعه کالبدي شهر از تصاویر شد براي تحلیل وضعیت تو
-1365هاي زمانی  طی بازه تناوب بهاي لندست  ماهواره
ــهاســتفاده شــد. ســپس  1394 ــدي و  طبقه منظور ب بن

ــرات از  ــال تغیی ــزار نرماعم ــ Envi اف ــتفاده گردی د. اس
 سـطح شـامل سـه ،به تغییـرات یافته اختصاصطبقات 

و مسـکونی؛  فضـاي شـهري -1سطح (پلیگون) اصلی: 
 -3اراضی کشاورزي و فضاي سبز (بـاغ و چمـن) و  -2

بیانگر میـزان  شده انجام بندي طبقهفضاي باز بود. دقت 
 تمـامیدرصد براي  95صحت و ضریب کاپاي بیش از 

پـردازش تصـاویر، مذکور بود. پـس از  هاي سالتصاویر 
منتقـل و پـس از  Arc GISي افزار نرمها به محیط  الیه

بــه  ها رســتري، الیــه هــاي پردازشاعمــال تغییــرات و 
ــونی  ــهســطوح پلیگ ــدوده  تغییریافت و مســاحت و مح

مـذکور محاسـبه شـد. نتــایج  هـاي دورهشـهري بـراي 
 2 با اسـتفاده از پـردازش تصـاویر بیـانگر آمده دست به

  نکته جالب بود:
 2شـکل  شـده بندي طبقهکـه در تصـاویر  طور همان-1
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مشهود است، همگام با رشد کالبدي و جمعیتـی شـهر 
بایر بدون کاربري (به رنگ قرمـز)  هاي زمینکرمانشاه، 

اند، در جهــت  کــه در محــدوده شــهري وجــود داشــته
 مورداستفادهگسترش کاربري کشاورزي (به رنگ سبز) 

دهـد  نشـان می خوبی بهگیرند (مقایسه تصاویر  قرار می
مختلـف گسـترش  هاي سـالطـی  سبزرنگکه سطوح 

ــد).  می ــه یابن ــی ک ــن معن ــه ای ــرخالفب بســیاري از  ب
ة محـدودهاي ناموزون و اسپرال شهري در ایـن  توسعه

شهري شاهد رونق کشاورزي و به عبـارتی آبـاد کـردن 
. بـه نظـر باشـیم بایر جهـت کشـاورزي مـی هاي زمین
رســد توســعه کالبــدي کرمانشــاه نتوانســته اســت  مــی

یف کند. اهمیت کشاورزي در اهمیت کشاورزي را تضع
خطـی هاي  حاصلخیز و در محدوده ۀحوضناحیه و این 

کامیاران (استان -میان دربند و میان دربند  -کرمانشاه
 هـاي قطبکردستان) به حـدي اسـت کـه بـه یکـی از 

لـذا اسـت؛  شده تبدیلاصلی کشاورزي استان و منطقه 
جلـوگیري  منظور به رشد مناطق بهینه و ارائه راهکارها

ضـروري  کـامالًشهري آیندة از تخریب ناشی از توسعه 
  رسد. به نظر می

ــوط  -2 ــور خط ــر مح ــاه ب ــدي کرمانش ــعه کالب توس
و الگـوي توسـعه  گرفته شـکلو جاده اصلی  ونقل حمل

خطـی اسـت. ایـن توسـعه در دو  تصـور بهاین شـهر  
-محـور کرمانشـاه -1اسـت:  رؤیـت  قابـلمحور اصلی 

 -محــور کرمانشــاه -2 و ســنقر -رمانشــاه ن، کاکامیــار
 سـو قرهالبته نباید نقش و اهمیـت رودخانـه خوزستان. 

گـذرد را نادیـده گرفـت. ایـن که از مرکز این شهر می
 بخـش عامـل تقسـیم شـهر بـه دو تـرین مهمرودخانه 

 تـر بزرگ جنـوبیبخش و  پشت به دامنه شمالیبزرگ 
  است. رو به دامنه

  

  
  شده نظارت بندي طبقهاي و  با استفاده از تصاویر ماهواره شهر کرمانشاهتوسعه کالبدي : 2 شکل

  )Arc GIS ،1395و  ENVI افزار نرممأخذ: پردازش و ترسیم نگارندگان در (
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  به سطح جهت محاسبه توسعه کالبدي  شده بندي طبقهتبدیل واحدهاي  :3 شکل

  )Arc GIS  ،1395افزار  ترسیم نگارندگان در نرم مأخذ:(
  

  موردمطالعه هاي سالطی کرمانشاه جمعیت و سطوح توسعه شهري : 3 جدول
  (هکتار) مساحت شهري  جمعیت (نفر)  سال
1365  560514  3221  
1370  630210  5850  
1377  731476  8530  
1386  801625  9486  
1389  842582  9858  
1394  905602  11432  

 و 1390استانداري کرمانشـاه   اطالعات  و  آمار  دفتر ،1378 کرمانشاه،  شهر جامع   طرح طرح تجدید نظر آمایش،  و  طرح مهندسین مشاور :منبع
  .1395جمعیت، محاسبات نگارندگان با استفاده از مدل رشد نمایی 
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   .1394 - 1365طی  کرمانشاه جمعیت و مساحت شهر :4 شکل

  )Excel ،1395 افزار نرمدر  نگارندگان و محاسبهترسیم  :مأخذ(
  

که از نمودار و جدول باال مشخص اسـت  طور همان
معـادل  1365مساحت سطوح کاربري شهري در سال 

این وسعت بـه  1370بوده است. در سال  هکتار 3221
این مقدار به  1377در سال  و تغییریافته هکتار 5850
 1386در سـال  دوره ازایـن پسرسد.  می هکتار 8530

 9486گیـرد و بـه  جهشی در توسعه شهري صورت می
 1389در سـال  که طوري بهکند. افزایش پیدا می هکتار

 هکتـار 11432به رشد  1394و در سال  9858معادل 
تغییرات سطوح شـهري طـی سـه  طورکلی بهرسد.  می

ــه ( درصــدي داشــته  61/1) رشــدي 1395-1365ده
است که بیانگر توسعه کالبدي سریع طی دوره مـذکور 

رسد دوره اوج و گسترش ناهنجار به نظر می بوده است.
بـوده کـه  1377تـا 1365کالبدي شهر کرمانشاه طی 

بعـد استانی و بین اسـتانی  هاي مهاجرتناشی از اثرات 
و  شـهري حمـایتگرانِهـاي سیاستاز جنگ تحمیلی، 

  بوده است.  افزایش نرخ موالید شهري
  

  تعیین جهات بهینه توسعه شهري
 آمده دست بهنتایج از فرآیند تحقیق،  در این بخش
گردد: می زیر ارائه صورت به هاي معیار از پردازش نقشه
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  هاي معیار.  فاصله از نقشه: 5 شکل

  )Arc GIS ،1395 افزار نرمدر  نگارندگانترسیم مأخذ: (
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  Arc GIS ،1395 افزار نرمنگارندگان در  ترسیممأخذ: ي معیار. ها نقشهعضویت فازي برخی از  :6شکل

  

  
  .فازي بندي خوشهروش  بر اساسکالس نقشه استخراج شده  چهار : 7شکل

  )Arc GIS ،1395 افزار نرمنگارندگان در  ترسیممأخذ (
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  و  بندي خوشههاي استخراج شده در روش  کالس نقشه 4همپوشانی :8 شکل

  .شهر کرمانشاهگسترش  تعیین جهات بهینه
  

        
  ي معیار  در روش منطق فازي و تعیین ها نقشههمپوشانی کلیه  :9 شکل

  .کرمانشاه شهر گسترش جهات بهینه
  

  گیري یجهنت
 در سـاخت انسان فیزیکـی عنصر یک عنوان به شهر

 بسـتر طبیعـیو  محـیط با تماس در و سرزمین عرصه
ــود، ــاط داراي موج ــل ارتب ــا متقاب ــیط ب ــی مح  طبیع
 و اشـکال در که شهر جغرافیایی است. محیط پیرامونی

 جاي آن پهنۀ بر متفاوت عملکردهاي با و مختلف ابعاد
 شـهري پـویش و فعالیـت يو فضا میدان است، گرفته
 و جغرافیـایی عناصـر و عوامـل شـناخت ،درواقعاست. 

پایــدار  توســعۀ خاســتگاه و زیربنــا عنوان بــه محیطــی،

 خـاص اهمیتـی عمرانـی هاي گذاري سیاست در شهري
اي با  منطقه شهر کالنیک  عنوان بهشهر کرمانشاه  دارد.

ــاکنون  ــاریخی و فرهنگــی بســیار از ابتــدا ت پیشــینۀ ت
 رو یـنازاتغییرات کالبدي بسیاري به خود دیده اسـت. 
نگري و  مدیریت کالبدي شهر و سرزمین نیازمند آینـده
 پـژوهشرعایت مالحظات بسیاري است که هدف ایـن 

 در فرآیند توسعه جانبه همهاهمیت مالحظات  تأکید بر
 اسـت. رشـد و گسـترش کالبـدي شـهرشـهر  کالبدي

 یريگ . و هدف از شکلگردد یبازم 40کرمانشاه به دهه 
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ــادآن ا ــب یک یج ــنعت قط ــا  یص ــور و ب ــرب کش در غ
مطالعـه الگـو و  یـنشهر بوده اسـت. در ا ینا یتمحور

 ي بـازه 6کرمانشـاه در  يشـهر ينحوه گسترش کالبد
ـــان  1394و  1389، 1386، 1377، 1370، 1365 یزم

چنـد زمانـه  يا مـاهواره یرشد. تصـاو یینعمشخص و ت
سـطوح گسـترش  یـهمذکور جهـت ته یبازه زمان یط

با روش حداکثر احتمـال بـه کـار  بندي طبقهو  يشهر
 ینبهتـر عنوان بـهگرفته شـد. روش حـداکثر احتمـال 

 يکاپـا یزاناست. که م شده یینتع بندي طبقه یتمالگور
ــ ــل از بررس ــت یحاص ــدي طبقه یدرس ــاو بن ــه  یرتص ب

ـــبترت ـــد  97و  96، 95، 41/96، 61/97، 1/98ی درص
ها  نقشـه یناعتماد به ا يباال یتاز قابل یبودند. که حاک

 یطبـه محـ بنـدي طبقه یر. سپس تصاودهد یرا نشان م
GIS Arc و  یلتبد يو به سطوح کاربر انتقال داده شد

 که طوري بهمحاسبه شد.  يگسترش سطوح شهر یزانم
، 1394-1365 یزمـان ةدر بـاز يشهر يمساحت کالبد

 560514هکتـار مسـاحت و  3221از سه دهـه و  یط

نفــر  905602و  هکتــار 11432بــه  نفــر جمعیــت
 یشو افـزا کالبـدي برابـر 4حدود رشد  ، یعنیجمعیت

توسـعه  یـانگرکـه ب رسیده است برابري جمعیت 1,61
. دوره مذکور بوده اسـت یط یعسر جمعیتیو  کالبدي

 یـینبـه تع يکالبـد رشـدتوسـعه و  یصپس از تشـخ
 آینده جهات و الگوي توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه در

 يبند از دو روش خوشـه ارکـ یـنا يو برا پرداخته شد
کـار ابتـدا  یـنا ي. بـراشداستفاده  يو منطق فاز يفاز
و پـردازش  ییرو عمل تغ یهته یارمع يها ها و نقشه یهال

انجـام  GIS Arcو  MATLAB یطدر مح ها آن يبر رو
 یبـر همپوشـان نهایتـاًها اسـتخراج و  شد. کالس نقشه

 يهــا شــده و جهــات مطلــوب مشــخص شــدند. نقشــه
در هـــر دو روش همپوشـــانی فـــازي و  آمده دســـت به

 یـنا گویـايبندي فازي بر هـم منطبـق بـوده و  خوشه
 یتکرمانشـاه در وضـعآینـده شـهر است کـه توسـعه 

  قرار دارد. "یمناسب نسبتاًمتوسط و "

  

     
  وضعیت جهات بهینه توسعه کالبدي شهر کرمانشاه در آینده. : 10 شکل

  )Google Earth ،1395 افزار نرممأخذ: ترسیم نگارندگان در (
  

 یدبا آیندهگسترش  یینتع منظور به صورت هر در
 یتدر اولو باشد یم 4جدول  که به شرح یرز يمحورها

  :یرندقرار گ
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  کرمانشاه شهر فیزیکی و کالبدي توسعه انسانی و طبیعی موانع :4 جدول
  علل  جهات  موانع  عوامل

  .طبیعی1

  ارتفاعات. 1ـ1
  ، شرقی شمال ، شمال

  جنوب

  ـ ارتفاعات و شیب زیاد منطقه1
  تشکیل خاك ـ عدم2
  ـ خطر زلزله و ریزش3

  غرب شرق،  کشاورزي هاي ینزم .1-2

  ـ ارزش غذایی1
  طبیعی زیبا ياندازها چشمـ 2

  ـ توسعه اقتصادي ناحیه3
  ـ نفوذ آب در زمین و تغذیه ي سفره هاي زیر زمینی4

  ـ آبرفتی بودن زمین و مشکل زیر ساخت5

  غرب ، شرق ، جنوب  سبز فضاي و باغات .1-3
  محیطی زیستـ چشم انداز طبیعی زیبا و ارزش 1

  ـ ارزش توریستی2
  محیطی زیستـ ارزش 3

  ـ توسعه اقتصادي ناحیه1  )شهر میانی بخش(غرب  تا از شرق  سو قره رودخانه .1-4
  ـ اهمیت نظامی و استراتژیکی2

  . انسانی2

  شرق  فرودگاه .2-1
  ناحیه اقتصادي توسعه ـ1

  استراتژیکیـ اهمیت نظامی و 2

  شرق  آهن راه .2-2
  ـ توسعه اقتصادي ناحیه1

  ـ اشتغال2

وحوزه  صنعتی .شهرك2-3
  کارگاهی هاي

  غربی جنوب ، غرب
  اشتغال -1

  توسعه اقتصادي ناحیه -2
  محیطی زیستآلودگی  -3

  شرقی جنوب  .گورستان2-4
  ـ کمبود زمین1

  وابسته هاي کاربريـ 2
  1389 حسینی، و شمس: مأخذ

  
  پیشنهادها

آن  یو طـو مـداوم اسـت  یاپو ینديشهرها، فرآ ۀتوسع
و  يجهـات عمـوددر شـهر  یزیکـیف يها محـدوده

کـه  یابـد. یم یشافـزا یفـیو ک یکمّ یثاز ح یافق
ــزا یــنا و گســترش  یــتجمع یعســر یششــکل اف
ــیف ــتاب آم یزیک ــزش ــورتی ی ــه ص ــادل و  ب نامتع

 ،یطـیمح یفیـتکناهماهنگ بوده و با اثر سوء بـر 
 محیطی یســتو ز ياقتصــاد ی،اجتمــاع هاي ینـههز
هوا،  یآلودگ ،يمنابع انرژ حد از  یشبمصرف  یرنظ

 ینروزانـــه و تـــأم يســـفرها هاي ینـــهصـــدا، هز
 منظور بهدهد.  یم یشرا افزا یعموم هاي یرساختز

 ایج تحقیـق،با توجـه بـه نتـ از این روند پیشگیري
  شود: شهر کرمانشاه ارائه می پیشنهادهاي زیر براي

توسـعه کالبـدي شـهر کرمانشــاه در  کـه ییآنجا از -1 
کوه محـدود  وسیله بهشمالی و جنوبی  يها قسمت

 شهري در این نـواحی وساز ساختشود، هرگونه  می
هـاي  هزینـه موجـب افـزایش دلیل شـیب زیـاد به

ــی  ــایی و عمران ــود میزیربن ــه ش ــا توجــه ب ــذا ب . ل
، بهترین ناحیه جهت توسعه آمده دست بهي ها نقشه

جنـوب غـرب و  يها قسمتفیزیکی شهر کرمانشاه 
 یکه داراي شیب و ارتفـاع باشد یمغربی این شهر 

  بسیار کم نسبت به سایر مناطق است.
 کننـده تضـمینشهر کرمانشاه بایـد فیزیکی توسعه  -2

کشاورزي و حاصلخیز ناحیه  هاي زمینعدم نابودي 
ناحیه در استان و این نقش کشاورزي  چراکه باشد؛

هـاي  کشور بسـیار چشـمگیر و مهـم اسـت. نقشـه
ــابی مکان ــن مق ی ــده در ای ــه ش ــهال ــان  خوبی ب نش

کرمانشاه منطبق با یندة شهر آ ۀتوسعکه  دهند می
 یارکمبه سـشیب  با بایر و بدون کاربري هاي زمین

ــر  ــانی در نظ ــی و انس ــاي محیط ــایر پارامتره و س
، سـیل، لغـزش زمینگسـل، از قبیـل  ( شده گرفته

کـاربري اراضــی، خطــوط ارتبــاطی و..) اســت. لــذا 
ي محور غربی شهر کرمانشاه متضمن بسـتر  توسعه

  شهرسازي بسیار خوبی خواهد بود.
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 قطـب یکو  اسـتانمرکـز  عنوان بـهشهر کرمانشاه  -3
 هاي یلپتانسداراي  ناحیه غربدر اي  منطقه توسعه

(کشاورزي، صنعت سنگ و ساختمان، پتروشـیمی 
هاي ارتبـاطی  و سیمان) بسیاري است که نقش راه

 . توسـعهبسـیار مهـم اسـتایـن فرآینـد در تزریق 
(بـا توجـه بـه  بـر محـور غـرب فیزیکی این شـهر

محـور خوزسـتان  یژهو بـه شده) یابی مکانمحدوده 
گیــر  و مــرزي را در ســعهکــم توتوانــد منــاطق  می

در ایـن مسـیر را توسعه به دسترسی و  توسعه کند
  .سوق دهد

سـو در  هاي ارتباطی و عامـل رودخانـه قرهنقش راه -4
اسـت  پررنـگکرمانشاه بسیار شهر توسعه فیزیکی 

جهات توسعه این شهر متأثر از ایـن دو  که يطور به
ي منطبـق بـر  بوده است. در حـال حاضـر توسـعه

، یطـیمخـاطرات محسو به دو دلیل  ي قره رودخانه
ــیل دوره ــاي بازگشــت و س ــر در  ه (از ســویی دیگ

شـهرهاي  یـابی مکانهاي قـدیم توسـعه و  پارادایم
ایران، توسعۀ شهري و روسـتایی در دسترسـی بـه 

امـا بـا رت با آن بسـتگی داشـته اسـت، آب و مجاو
اخیـر و کمبـود بـارش،  هاي یسـال خشکتوجه به 
نصـیب نمانـده  از ایـن رونـد بینیز  سو قرهرودخانه 

بوده است  رو روبهو با کاهش حجم آبی بسیار است 
هاي  اي طی دهه مقایسه تصاویر ماهواره که يطور به

ــهاخیــر  . ایــن واقعیــت اســت دهنده نشــان خوبی ب
کـاري  در نظـر گـرفتن هـر دو جنبـه ورتدرهرص

و همچنـین اینکـه  )اساسی و نیازمند تحلیل اسـت
کشـاورزي حاصـلخیز  هـاي زمین بـا نواحی شمالی

 بـا جنـوبی دست یینپا مناطقو  دربند یانم ناحیه
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