
 1                                                                                                   شهري پایداري بر تأکید با مراغه شهر فیزیکی توسعۀ بهینۀ یابی مکان

،آمایش جغرافیایی فضامجله   
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

1395سال ششم/ شماره مسلسل نوزدهم/ بهار   
  

  بر پایداري شهري تأکیدبا  مراغه شهرفیزیکی  ۀتوسع ۀبهینیابی مکان
  

   2علی عشقی چهاربرج*، 1حسین حاتمی نژاد
  دانشگاه تهران دانشیار گروه برنامه ریزي شهري،1

 دانشجوي دکتري برنامه ریزي شهري دانشگاه محقق اردبیلی2
 21/4/94؛ تاریخ پذیرش:  12/3/93تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
کمبود زمین، تغییر اراضی مجـاور بـه    به منجرشهرنشینی  روزافزونافزایش جمعیت و رشد  باشهرها  برنامۀ بیگسترش افقی و 

 ها کاربريو بدون برنامه از زمین و تغییر  غیراصولیاستفاده هایی در نواحی پرشیب شده است. شهري و ایجاد زاغه وسازهاي ساخت
پایدار شهري را ۀ شهرها گردیده است و توسع زیست محیطموجب از بین رفتن تعادل و توازن  ،محیطی هاي ظرفیتبدون توجه به 

ریزي رشـد شـهر و کـاهش اثـرات نـامطلوب اقتصـادي، اجتمـاعی و        جهت مدیریت و برنامهپژوهش این . دچار چالش نموده است
 باهـدف تحلیلـی   –توصیفی  ،فیزیکی شهر مراغه پرداخته است. روش پژوهش ۀتوسع ۀبهین هايجهتیابی ، به مکانمحیطی زیست

تحلیل تنگناهاي محیطی و انسانی در جهت رشد فیزیکی شهر مراغـه، بـا اسـتفاده از     ضمن بررسی و ،پژوهشاین . استکاربردي 
 ۀمـؤثر در توسـع   هـاي  شـاخص مراغه اسـت.   فیزیکی آتی شهر ۀتوسع منظور  به ۀبهین هاي پهنهدرصدد یافتن  GISو  AHPروش 

مـورد تحلیـل قـرار گرفـت، وزن      ،که توسط کارشناسان خبره امتیازدهی شده بودنـد  AHP فیزیکی با استفاده از روش محاسباتی
 GISها در محیط  با تلفیق الیه درنهایتفیزیکی شهر اعمال شد،  ۀهاي مؤثر در توسع در الیه  Expert Choiceحاصل از يمعیارها

فیزیکـی خـود از    ۀدر توسـع  ،شـهر مراغـه   :دهـد  مـی فیزیکی شهر استخراج گردید. نتایج پژوهش نشان  ۀتوسع ۀبهیننقشه جهات 
، رودخانه صوفی چاي، یک درجه هايباغاین شهر به دلیل محصور بودن در بین ارتفاعات بلند،  .الگویی تبعیت نکرده است گونه هیچ
سطحی،  هاي آبدر پیرامون خود و همچنین حالت گودي بودن شهر و مشکل دفع  نشینی حاشیه، اراضی نظامی، گسترش آهن راه

خـالی بـا    هـاي  زمـین قسمت مرکزي شهر که داراي  یکی در فیزیکی پیش رو دارد؛ ۀعنوان جهات مناسب توسعه تنها دو گزینه ب
  .هستواقع در غرب و جنوب غربی شهر  ماهوري تپهاراضی نیمه هموار و  روستایی پراکنده است و دیگري هاي بافت

  
  مراغه ،پایداري شهري ،فیزیکی ۀتوسع ،ۀیابی بهینمکان :هاي کلیدي واژه

  
  1مقدمه

، 2007در سـال  جمعیت شهرنشین، براي اولین بار 
). UN, 2014: 7فراتر رفت (از جمعیت روستایی جهان 

از  تـر  سریع ،رشد جمعیت شهري جهان ،حاضر حال در
و بـیش از نیمـی از جمعیـت     استجمعیت کل جهان 

). UN, 2010کننـد ( جهان در نواحی شهري زندگی می
است رشـد   توسعه درحالبیشتر این رشد در کشورهاي 

ــکونتگاه ــر    ايهس ــنج براب ــن کشــورها پ ــهري در ای ش
). Lopez et al., 2001باشد (می یافته توسعهکشورهاي 

رشد شهري با تغییر کاربري زمین بـه همـراه افـزایش    
هاي شهر بوده است که نتیجه افزایش جمعیـت  فعالیت

                                                             
  aeshghei@gmail.com  ویسنده مسئول:ن*

 :Achmad et al., 2015و توسـعه اقتصـادي اسـت (   

اسـت   ناپـذیري گزیراین شهرنشینی فراینـد  ). بنابر237
یـت  اقتصـادي و رشـد سـریع جمع    که در اثـر توسـعۀ  

اصـلی بسـیاري از    آید. شهرنشـینی، مسـئلۀ  بوجود می
-که شامل گسـترش بـی   استنواحی شهري در جهان 

ریـزي و  رویه شهر به سمت نواحی پیرامـونی بـا برنامـه   
 ،نشـده ریـزي شهرنشینی برنامه باشدکنترل ضعیف می

زدائـی  اي همچون آلودگی، ترافیک، جنگلمسائل عمده
 & Deep( هــا را بوجـود آورده اســت و تـراکم مکـان  

Saklani, 2014: 179  .(  
متـأثر از رشـد جمعیـت و     ،شـهرها  روزافـزون رشد 

و  ریزي برنامهبدون  وسازهاي ساختمهاجرت، منجر به 
 ۀتوسـع  ویـژه  بـه تغییرات زیاد در سـاختارهاي فضـایی   
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نامساعد طبیعی گشته است  هاي مکانفیزیکی شهر در 
 رشـد  دالیـل  تـرین  مهـم از ی یکـ  ).10:1381(نظریان، 

 و صـنایع  خـدمات،  تمرکـز  شـهرها،  اینگونـه  سـریع 
 بـه مهاجرپـذیري   منجـر  کـه  بـوده  هـا  آندر  تسهیالت

 خـود،  ي نوبـه   بـه  جمعیت افزایش است. گردیده شدید
 و برنامـه  بـدون  کالبـدي  و فیزیکـی  ۀتوسـع  باعـث 
 هـا  شهرك ایجاد و نشینی حاشیه ، افزایشگسیخته لجام

 در شـود.  مـی  بزرگ شهرهاي و شهرها کالن پیرامون در
 بـه  توجـه  بـدون  فیزیکـی معمـوالً   ۀتوسـع  ،شرایط این

 تخریب افتد. می اتفاق شناختی بوم و طبیعی پارامترهاي
 ،سـازها  و  سـاخت  نفـع  بـه  زراعـی  هـاي  زمـین  و ها باغ

 هــاي ارزش و هــا رودخانــه حــریم بــه انــدازي دســت
 هايهمجواري تند، هاي شیب در توسعه ،محیطی زیست

 نـوع  ایـن  تبعـات  جملـه  از ... و ها کاربري نامناسب در
 رسـاندن  حـداقل  به برايلذا . است فیزیکی هاي توسعه
 چنــین از حاصـل  محیطـی  زیســت نــامطلوب اثـرات 

 فاکتورهـاي  سـایر  بـر  عـالوه ( اسـت  الزم فراینـدي، 
و  طبیعی فاکتورهاي به) سیاسی و اجتماعی -اقتصادي

 ۀتوسـع  اصـلی  عناصر و پایه عنوان به زمین خصوصیات
گردد(کـرم و   مبـذول  الزم و کـافی  توجـه  فیزیکـی 
  ).60-59: 1388، محمدي

اثرات مخربـی بـر شـهرها و    توسعۀ نامنظم شهري، 
توان  از جمله میگذارد، که  می ها آنهاي اطراف  محیط

اندازهاي طبیعـی و از دسـت رفـتن    ناهمگونی چشمبه 
 Batisani and).( کشـاورزي اشـاره کـرد    هـاي  زمـین 

Yarnal, 2008: 2    ۀبنابراین ضروري اسـت کـه توسـع 
 يهـا  کـاربري بـراي جلـوگیري از بـین رفـتن      ،شـهري 
بـراي از دسـت    هـا  حـل  راهیکی از  ، منظم شود.مناسب
 ۀتوسـع  ۀیـابی بهینـ  مناسب، مکـان  هاي کاربرينرفتن 

از  ،شــهر مراغــه .)Zhao, 2010: 246( شــهري اســت
ـ  از آن است کـه باستانی و تاریخی  شهرهاي  عنـوان ه ب

. شود میشهر ایران و بهشت شهرهاي آذربایجان یاد باغ
 رودخانـه صـوفی   موازات  بهدر داخل حصاري  این شهر

رشـدي بطئـی و آرام    1343و تا سال  چاي بنا گردیده
بـه   سـریع رشـد کـرد،    ،بـه بعـد   سالاما از این . داشت

ســبب  ،شــهر در چنــد ســال اخیــر ۀتوســعکــه نحــوي
پهرآباد و میکاییل آبـاد و   فقیرنشینمناطق  گیري شکل

مناطقی مانند دارایی، شهرك ولیعصر، شـهرك سـهند   
 ۀتوسـع  در شمال شرقی و شرق این شهر شـده اسـت.  

شـهر مراغـه بــا توجـه بـه محصــور شـدن آن در بــین      
حاصلخیز کشاورزي،  هاي زمینو ها  باغکوههاي سهند، 

ــه،  ــن راهرودخانـ ــترش  آهـ ــامی و گسـ ــی نظـ ، اراضـ
در اطراف شهر با مشکالتی مواجه اسـت   نشینی حاشیه

فضایی در این  سامانی بیکه موجب آشفتگی کالبدي و 
فیزیکـی   ۀعشهر شده است. بنابراین ضروري است توس

 ۀدر این شهر از الگوي منظمی پیـروي کنـد تـا توسـع    
 هاي زمینفیزیکی و گسترش شهر موجب از بین بردن 

مناسب کشاورزي و بوجود آوردن مخـاطرات محیطـی   
تمـامی  اسـت کـه    پژوهش سـعی بـر آن  این نشود. در 

 جهـت گسـترش فیزیکـی شـهر در نظـر      ،موانع موجود
منـاطق   GISو  AHP گرفته شود تا با استفاده از روش

یـابی شـود.   فیزیکـی شـهر مراغـه مکـان     ۀتوسع ۀبهین
بـه دنبـال تحقـق آن اسـت      ی که ایـن پـژوهش،  اهداف

  از:   اند عبارت
عوامـل   هـاي ناشـی از   محدودیت و شناسایی تنگناها -

  .مراغه فیزیکی شهر ۀتوسع طبیعی و انسانی در
 ۀبهینـ  هـاي  مکـان تعیین  ارزیابی تنگناهاي موجود و -

کـاهش   منظـور   بـه مراغـه   فیزیکی شـهر  ۀجهت توسع
پراکنده شهر و جلـوگیري از پیامـدهاي منفـی     ۀتوسع

  .آن
  

  پژوهش هايپرسش
در حین حفظ ماهیت باغ شهري  توان یچگونه م -

  جلوگیري کرد؟ ،پراکنده آن ۀاز توسع مراغه
با الگوها، مفاهیم  ،شهر مراغهرشد فیزیکی آیا روند  -
پایدار شهري همخوانی داشته  ۀتوسع هاي انگارهو 

  است؟
 شهر مراغه فیزیکی ۀجهت توسع ۀبهین هاي مکان -3

   شهر کدامند؟
  

  
 تحقیقپیشینۀ 

 ،شهرهافیزیکی گسترش  ۀیابی بهینمکان زمینۀ در
مختلـف صــورت   ياهدانشــگاه تحقیقـات متعـددي در  
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) در پژوهشـی  1382و همکاران ( پوراحمد :گرفته است
 GISشـهري سـنندج بـا اسـتفاده از      ۀبه بررسی توسع

 تـرین  مناسـب و بـه ایـن نتیجـه رسـیدندکه      ندپرداخت
 کیلـومترمربعی  12 پهنه یک فیزیکی شهر ۀتوسع جهت

و تـوالیی   نظریـان  .باشـد  مـی  سـنندج  غـرب  شمال در
 ۀتوسـع  جهـت  تعیـین « ) در پژوهشی با عنوان1385(

 هــاي داده از اســتفاده اندیمشــک بــا شــهر فیزیکــی
 ۀتوسـع  جهـت  بینـی  پـیش  به» GIS و RS ماهوارهاي

 :ماننـد  عـواملی  اندیمشـک بـا اسـتفاده از    شهر فیزیکی
 صـنعتی،  مراکـز  از فاصله ،جاده از فاصله شهر، از فاصله
 مسـیل  و هـا  نـاهمواري  شـیب،  گسـل،  خطـوط  وجـود 

شـهري را شـرق،    ۀو بهترین جهـات توسـع   اند پرداخته
  .اند کردهشمال شرقی و شمال شهر تعیین 

در پژوهشــی بــه  )1389کیــا و همکــاران ( شــریفی
گریزناپذیري رشد و گسترش شـهر ماهنشـان و    مسئلۀ
مجاور بـه علـت افـزایش     ايدرزمینهخودرو آن  ۀتوسع

عـدم توجـه بـه    وي معتقـد اسـت    ،جمعیت اشاره دارد
هـاي  ، موجـب افـزایش آسـیب   ۀیابی بهینـ اصول مکان

توجـه بـه    ،رو ازایـن  .ناشی از مخـاطرات محیطـی شـد   
ژئومورفولـوژیکی   هاي نقشه و تهیۀ شناسی زمینمسائل 

 ۀیـابی جهـات توسـع   در حین مکـان  GISبا استفاده از 
) در 1390( . کنعانی و همکارانداند میشهر را ضروري 

ناشـی از  محیطی زیستپژوهشی  به بررسی پیامدهاي 
شـهري در   ايههسکونتگا ۀافزایش شهرنشینی و توسع

 انـد  رسـیده و به این نتیجه  اند پرداخته مازندراناستان 
 47درصد مسـاحت اسـتان در پهنـه مناسـب،      23که 

درصـد بـه پهنـه نامناسـب      47درصد پهنه متوسـط و  
اسـت. امـانپور و    یافتـه  اختصاصشهري  ۀکاربري توسع

یـابی جهـات   ) در پژوهشـی بـه مکـان   1392همکاران (
 فیزیکی شهر اردبیل بـا اسـتفاده از مـدل    ۀتوسع ۀبهین

AHP کـه جهـات    اند رسیدهو به این نتیجه  اند پرداخته
شرقی شهر اردبیل به دلیل توپوگرافی مناسـب، شـیب   

جهـت بـراي    تـرین  مناسبمناسب و دور از خط گسل، 
) 1393( کیا فیزیکی آتی است. مختاري و امامی ۀتوسع

در پژوهشـی بـه بررسـی تنگناهـاي ژئومورفولــوژي در     
 یز با اسـتفاده از روش گسترش شهر، در شهرك ارم تبر

AHP کـه از کـل    انـد  رسیدهاین نتیجه و به  ندپرداخت
هکتار بـا   2/18هکتاري شهرك، فقط  36/554مساحت

. ستایشـی نسـاز و   اند یافته استقراراستاندار خیلی زیاد 
بـه بررسـی تنگناهـاي     ،) در پژوهشی1393همکاران (

فیزیکـی شـهر    ۀآن بـر توسـع   تـأثیر ژئومورفولوژیکی و 
پرداختند و بـه   GISو  AHPبا استفاده از روش  ،گیوي

 ،کـه شـمال غربـی و غـرب شـهر      درسـیدن این نتیجـه  
کـامالً  ی های مکان ،کامالً مناسب و شرق شهر هاي مکان

 و1 بوجورکوئزفیزیکی شهر است.  ۀبراي توسع ،نامساعد
 مکزیـک  در زمین تناسب ارزیابی در )2001( همکاران

 )2005( همکـاران  و 2لیا. کردند استفاده AHPروش از
 جغرافیایی، اطالعات سیستم و  AHPروش از استفاده با

 مصـر  جدیـد  مینیـاي  شهر در زمین تناسب ارزیابیبه 
 AHP مـدل  کـارگیري  بـه  با )2005( 3. بناییپرداختند

 ارزیـابی  را شـهري  ۀتوسـع  براي طبیعی منابع پایداري

 تجربـی  تحلیل براي AHP  روش از )2006( 4کرد. لی

 5یانـگ . گرفت بهره شهري ي توسعه در سازي خصوصی
 وAHP  روش از اسـتفاده  بـا  نیـز  )2008( همکـاران  و

 جغرافیـایی،  اطالعـات  سیسـتم  قالب در دور از  سنجش
 شـهر  در زمـین  کـاربري  مـدیریت  را بـراي  سیسـتمی 
) 2009( 6الرسن و جیمـز . نمودند ارائه چین چانگشاي

شـهري   ۀتوسـع  ۀیابی جهات بهینمکان بهدر پژوهشی 
ژئومورفولـوژیکی   هاي نقشهدر شهر لندن، با استفاده از 

افـزایش و کـاهش جمعیـت در     بینی پیشبر  تأکیدو با 
) 2011( 7زمانی مختلف پرداختند. لو و هوانگ هاي بازه

و  اي مـاهواره ) در پژوهشی با استفاده از تصاویر 2011(
مناسـب   يهـا  پهنـه مکانی اقدام به شناسایی  هاي مدل

. دپرداختنــفیزیکــی شــهر پکــن چــین  ۀجهــت توســع
) در پژوهشـی بـا اسـتفاده از    2012( 8شلتون و ناریـان 

اقـدام بـه    ،چنـد معیـاره   هاي مدلو  اي ماهوارهتصاویر 
فیزیکی  شهر آمستردام  ۀتوسع ۀجهات بهین بینی پیش

  .  اند پرداختهسال آینده  20هلند در طی 
  

                                                             
1. Bojorquez 
2. Aly 
3. Banai 
4. Lee 
5. Yang 
6. Larsen & James 
7. Lu & Hwang 
8. Shelton & Narayan 
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  مبانی نظري
 در چـه  ،جمعیـت  طبیعـی  رشـد  نرخ افزایش عامل

شــهر،  بــه روســتا از مهــاجرت روســتا، در چــه و شــهر
 ،روسـتایی  هـاي  سـاخت  فروپاشـی  وابسته، شهرنشینی

 گـردد  میشهرها  بافت فیزیکی ناموزون گسترش باعث
)Castells, 1975:44.(  رشد و گسترش فیزیکی شهرها

است که هرچند از دوران یکجانشینی و آغـاز   اي پدیده
افزایش جمعیت آغاز  ،آن تبع بهتولید مازاد کشاورزي و 

آن را بعد آغاز  ،زاي مسئلهو  جدي طور بهاست ولی  شد
محـیط   از انقالب صنعتی و غلبۀ دانش بشري بر سلطۀ

). Larsen  et al., 2009: 95( انــد دانســتهطبیعــی 
افـزایش جمعیـت در   دوران بـود کـه مسـئله     بعدازاین

ا صورت منفی خـود را  ه گسترش شهرهشهرها و مسئل
 و سـریع  رونـد ). 59: 1387پـاکزاد،  نمایـان سـاخت (  

را از  شهري فضاهاي نظم موزون ،رشد شهري ۀبرنام بی
 را شـهري  هـاي  سـامانه  درنتیجـه  تعادل خـارج کـرد و  

رشد ساخت. کولمن معتقد است که مواجه  بامشکالتی
، برخالف توسعه شهري متفاوت است، ۀشهري با توسع
در پی داشته باشـد کـه یکـی از     تواند میجوانب منفی 

مظاهر بارز آن همین گسترش کالبدي اسـت کـه اگـر    
نشـده و غیـر اصـولی آن همـراه      ریـزي  برنامه صورت به

ناگواري را براي شهرها در پی خواهد  هاي چالشباشد؛ 
  ).Colman, 2003: 20( داشت

  

  
  )UN, 2011( آن هاي چالش: رشد شهري و 1شکل 

  

ا حائز اهمیـت اسـت   فیزیکی شهره ۀآنچه در توسع
ناگواري که گسـترش   هاي چالشرغم  این است که علی

شهر، بـه وجـود    غیراصولینشده و  ریزي برنامهکالبدي 
 بـه عمـل   ممانعـت  شـهرها  ۀتوسع از توان نمی ،آورد می

 وجـود ه ب موجودات زنده، همچون نیز شهر چراکه آورد
 اي عدیـده  عوامل شود. می بزرگ و کند می رشد ،آید می

 را فیزیکی شـهر  ۀتوسع، مهاجرت و جمعیت رشد نظیر
 قـرن  نـیم  ). طـی 106: 1387 ،(بمانیـان  کند می تسریع
 و ایـران  جهـان  در شـهرها  ۀتوسـع  و شهرنشینی اخیر،

 دهـۀ  چنـد  ، طـی نیـز  ایران است داشته شتابان رشدي
 از را شـهرها  ۀتوسـع  و شـتابان شهرنشـینی   رونـد اخیر 

 اســت داشــته جمعیتــی و فیزیکـی  ۀتوسـع  جهـت 
ــان ــاد، (مهندس ــاور هامونپ ــی از  ).50: 1383 مش یک

افزایش جمعیـت و کمبـود   راهکارهاي مواجه با چالش 
رشــد و گســترش بیرونــی اســت. از  ،منـابع در شــهرها 

تـدارك   ،راهکارهاي اولیه مواجهه با این نـوع گسـترش  

جهـت   ریـزي  برنامـه جدید براي اسـتقرار یـا    هاي مکان
 و اصـولی شهرهاسـت   شده ریزي برنامهرشد و گسترش 

)Sutcliffe, 1981: 19ــابی جهــات رشــد و ). مکــان ی
 ریـزي  برنامـه در حقیقت یکی از ارکان اصلی  ،گسترش

براي کنترل و مدیریت رشد و گسترش شهرها  ،صحیح
کـه نیازمنـد توجـه بـه اصـول و       آیـد  می حساب بهنیز 

  ).43: 1385(شیعه،  باشد میمعیارهاي مربوط بدان 
 

  وهشژروش پ
کـاربري   باهـدف تحلیلـی   -توصیفیروش پژوهش 

  :باشدمیمرحله اصلی بوده  سه برمبتنی که  است
مکتـوب در مـورد    انواع اسناد :اي کتابخانهمطالعات  -1

 بررسی موردابعاد شهر مراغه  و ،، تاریخچهها ویژگی
  است. قرارگرفته

محلـی: شـامل مشـاهدات     میـدانی و  هـاي  پژوهش -2
نطبـاق  ا ،تصـاویر  و هـا  نقشـه سازي به هنگام مکرر،
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ــۀ ــود    نقش ــع موج ــا وض ــی ب ــاربري اراض ــه وک  ب
سازي آن بوده است تا بـه تکمیـل اطالعـات     هنگام

  پرداخته شود. اي کتابخانه
در این مرحله تمـامی موانـع    :ها داده وتحلیل تجزیه -3

فیزیکی شهر مراغه شناسـایی   ۀموجود جهت توسع
الیـه در محـیط    داز موانع موجـو  یک هربراي  ،شد

GIS از موانـع   یـک  هـر  ،بعـد  تهیه شد، در مرحلۀ
 امتیازدهیخبره  فیزیکی توسط کارشناسان ۀتوسع

شـــد و امتیـــازات حاصـــل بـــا اســـتفاده از روش 
جهـت   .مورد تحلیـل قـرار گرفـت    AHPمحاسباتی

 Expert افزار نرمامتیازات نهایی از  تر دقیق محاسبۀ

Choice 2000   .با همپوشانی  سرانجاماستفاده شد
 Expertحاصـله از تحلیـل   اسـاس وزنِ  بـر  هـا  الیه

Choice  در محـیط GIS  ۀبهینـ  هـاي  پهنـه ، نقشـه 
  فیزیکی شهر مراغه استخراج گردید. ۀجهت توسع

   محدوده و قلمرو پژوهش
، واقـع  ایـران  شهرهاي ترینقدیمی از یکی ،مراغه

 2647 در استان آذربایجان شرقی، به وسـعت تقریبـی  
در  و چـاي صـوفی  رودخانـه امتداد  که در است هکتار 
 37 در شهر این .قرار دارد سهند کوه جنوبی هايدامنه

 16 و درجــه 46 و شــمالی عــرض دقیقــه 23 و درجــه
 سـطح  از آن و ارتفـاع  قـرار گرفتـه   شـرقی  طول دقیقه

 سرشـماري  طبـق  شـهر  جمعیت. است متر 1390 دریا
 اســـت بـــوده نفـــر 149929 معـــادل ،1390 ســـال

 بـه  شهر این .)1385(سرشماري عموم نفوس و مسکن 
 آن قدیم بافت و است شطرنجی یباًتقر ساختاري لحاظ

 26 داراي مراغـه  شـهر اکنون  . هماست ارگانیک یباًتقر
ــه ــه 7 و محل ــت ناحی ــش   (مهند اس ــاور نق ــان مش س
  .)2(شکل ) 1390محیط،

  

  
  

 : نگارندگان)مأخذ( شهرستان واستان  مراغه شهرموقعیت جغرافیایی  :2 شکل
  

  اصلیبحث 
  هاي شاخص معرفی
در  مـؤثر بـراي ارزیـابی معیارهـاي     این پژوهشدر 

فیزیکـی شـهر مراغـه شـش      ۀتوسـع  ۀبهینـ  یابی مکان
فیزیکـی شـهر،    ۀعنوان عوامل مؤثر در توسع شاخص به

هاي مطالعات پیشین و طرح جامع  که برمبناي شاخص
انـد،   گرفته بررسی قرار اند مورد شده  شهر مراغه انتخاب

ی چــاي، هــاي شــیب زمــین، رودخانــه صــوف  شــاخص
تخریـب  سطحی، اراضی نظـامی،   هاي آب، دفع آهن راه

 نشـینی  حاشـیه و گسـترش   هـا  بـاغ زراعی و  هاي زمین
باشد. برخی از معیارها از اهمیت زیادي نسـبت بـه    می

اي در  کننـده  دیگر معیارها برخوردارند و نقـش تعیـین  
  ).3(شکل شهردارندرشد فیزیکی  گیري شکل
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  )با استفاده از طرح جامع شهر مراغه (نگارندگان فیزیکی شهر مراغه ۀدر توسع مؤثر هاي شاخص: 3 شکل
  

  

 وضعیت شیب
از تـوده   اي کشـیده و  آمده پیشرشته قره داغ که یال 

سهند است با امتداد نسبی شـمال بـه جنـوب در شـمال     
متـر در شـمال    2100تـا   2000شرقی شـهر بـه ارتفـاع    

قـرار دارد. دره رودخانـه صـوفی     مراغه شرقی و شرق شهر
چاي و شاخه فرعی آن رودخانـه سـنوکش از شـمال وارد    

و در شمال غربی نیز کوه گوشیر و پیر نبـی   شوند میشهر 
متــر بــر شــهر مســلط هســتند. شــیب  2180بــه ارتفــاع 

آبرفتـی   هاي پادگانهاز شمال به جنوب است. آثار  ،عمومی
کـه   شـود  مـی مشـاهده   هـایی  تپه صورت بهدر غرب شهر 

 ۀمتـر بلندترنـد. جلگـ    160تـا   120ود نسبت به شهر حد
 در قـرار دارد، وسیع و آبرفتی صوفی چاي در جنوب شـهر  

فـاع بـه همـواري    شدن ارت باکمشهر از سمت جنوب  واقع
  .کند مینسبی رسیده و موقعیت دشتی پیدا 

تبعیت از وضـعیت توپـوگرافی و    به ،حریم شهر مراغه
قسـمتی   کـه  طوري بهترسیم گردیده است  ها آبراهه ۀشبک

 .اســت برگرفتــهچــاي را نیــز در از دره رودخانــه مــردوق
تـرین و بلنـدترین نقـاط     ارتفاع بین پسـت اختالف نسبی 

نقـاط شـهر در    تـرین  پـایین . اسـت متـر   400حدود شهر 
متري از سطح دریا در بدو ورود بـه شـهر از    1400ارتفاع 

 1800ر تراز ارتفـاعی  نقاط شهر د بلندترینو سمت بناب 
در حـال   هـاي  شـهرك شـمال شـرقی آن و   متر در گوشۀ 

ه در محـدود  حداث در حاشیه روستاي جهانگیر قرار دارد.ا
متـر   1700متر تا  1650طبقه ارتفاعی  شامل ،حریم شهر

هکتــار مســاحت در حــدود  4213بــا وســعتی در حــدود 
که بیشـترین گسـترش    ،استدرصد از کل محدوده  6/13
ارتفاع متوسـط شـهر    .دهد میا در طبقات ارتفاعی نشان ر

از  اي عمـده بخـش  و  متر از سطح دریا 1485مراغه حدود 
متر گسترده شـده   1580تا  1440شهر در طبقه ارتفاعی 

 31هکتار از محدوده شـهر معـادل    820 که طوري بهاست 
ــن محــدوده  ــل ای ــن در در صــد از ک ــاعی  ای ــه ارتف طبق

با افزایش ارتفاع شهر و نزدیک شـدن بـه    .است قرارگرفته
، از مساحت شهر کاسته شـده  ،مرتفع و پرشیب هاي دامنه

هکتار از محدوده شهر در ارتفاعـات   14که حدود طوري هب
شیب زیـاد زمـین در    .است قرارگرفتهمتر  1700 باالتر از 
مـانع بزرگـی    ،شـمال و شـمال شـرقی شـهر     هاي قسمت

 :1جـدول  ). 4 1(شکل باشد میفیزیکی شهر  ۀجهت توسع
عـاتی  توزیع مساحت طبقات کیفی شیب در محدوده مطال

  .  دهد میشهر مراغه را نشان 
اراضی هموار در نیمـه  دهد که  ) نشان می4شکل (

بــزرگ  هــاي لکــهصــورت  جنــوبی و جنــوب غربــی بــه
درصـد از مسـاحت هـر     56. در حدود اند یافته گسترش
 ،یـا محـدوده حـریم شـهر     یطبیع هاي محدودهیک از 

 بنـابراین . تدر صد اس 3داراي اراضی با شیب کمتر از 
آن پوگرافی علیرغم سیستم تو ،موقعیت جغرافیاي شهر

و همـوار   اي پهنـه داراي  ،و کوهستانی اسـت  اي دره که 
 هـاي  محدودهدرصد از کل  72 مجموع دراست   وسیع

در صد هسـتند   15داراي شیب کمتر از  ،پیرامون شهر
طـرح جـامع   ( انـد  آوردهوجود ه که اراضی همواري را ب

ــه،  ــهر مراغـ ــدول . )33-19: 1386شـ ــع 2جـ : توزیـ
 وده شـهر مراغـه را نشـان   بنـدي شـیب در محـد    طبقه

   .دهد می

                                                             
اشکال در صفحات بعدي آورده شده است. - 1  
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  شهر مراغه مطالعاتیتوزیع مساحت طبقات کیفی شیب در محدوده  :1جدول 
 طبقات شیب مساحت (هکتار) مساحت نسبی (درصد)

 کم شیب و هموار 1175 45
 نیمه هموار با شیب متوسط 1143 44
 ناهموار با شیب زیاد 219 8
 ناهموار با شیب زیاد کامالً 59 3

 جمع 2596 100
  : نگارندگان)مأخذ( 
  

  شیب در محدوده محاسباتی شهر مراغه بندي طبقهتوزیع : 2جدول 
 طبقات شیب )رمساحت (هکتا مساحت نسبی (درصد)

 درصد 3کمتر از  3/576 8/21
 درصد 5 تا 3 8/600 7/22
 درصد 10 تا 5 2/749 3/28
 درصد 15 تا 10 9/280 6/10
  درصد 20 تا 15 6/148 6/5
 درصد 30 تا 20 6/155 9/5
 درصد 50 تا 30 3/109 1/4

 به باال درصد 50 4/26 1
  جمع  1/2647  100

  : نگارندگان)مأخذ(
  

 چايرودخانه صوفی
ــه شــهر ــدود شــهرهایی اســت   مراغ ــه جــزو مع ک
از داخـل شـهر    دائمـی و  توجه قابلبا حجم  اي رودخانه

 هـاي  فاضـالب رها شدن  ،در وضع موجود کند میعبور 
شدید به این رودخانـه و   هاي بارندگیدر مواقع  یخانگ

عدم توجه به ساماندهی بستر و رهـا شـدن ضـایعات و    
پسماندهاي شهري در بستر صـوفی چـاي باعـث افـت     

زشتی را  انداز چشمشهري شده و  زیست محیطکیفیت 
 ،موضـوع  ایـن  بـر . عـالوه  گـذارد  مـی از خود به نمایش 

 ،مراغـه  شهر گیري شکلرودخانه صوفی چاي از ابتداي 
ــترش    ــت گس ــدي جه ــورت س ــی بص ــهرفیزیک  در ش

: موقعیــت )5(شـکل   غربـی بــوده اسـت.   هـاي  قسـمت 
 ۀرا بعنوان سدي در جهت توسـع صوفی چاي رودخانه 

  .دهد مینشان در قسمت غربی را فیزیکی شهر 
  

  آهن راه
 ،فیزیکـی شـهر   ۀموانع توسـع از مراغه یکی  آهن راه

سدي سرتاسـر   صورت بهکه  باشد میدر قسمت جنوبی 
اسـت و مـانع ایجـاد     رفتـه گرا فـرا  جنوب شهر مراغـه  

زیربنـایی و رشـد شـهر در قسـمت جنـوبی       تأسیسات
را  آهــن راه: موقعیــت )5(شــکل  شــده اســت. آهــن راه

 قسـمت  درفیزیکی شهر  ۀبعنوان سدي در جهت توسع
  .دهد مینشان جنوبی، 

  
  ها باغبین رفتن  از و شهر رشد

شـهر   بخـش  هویـت شهر مراغه یکی از عناصر  هاي باغ
 شـهرهایش که این شـهر بـا بـاغ    طوري هب آید میبه شمار 
 تغییـر در داخـل محـدوده قـانونی شـهر      شـود  میتعریف 
 غیرقـانونی قـانونی و   طـور  بـه به مسکونی  ها باغاز  کاربري
وسعت زیـاد   باوجود ها باغاین روند تخریب . گیرد میانجام 

اراضی بایر مناسب توسعه در داخل محـدوده شـهر انجـام    
 927 که 1365وسعت شهر در سال  هکطوري هب .دگیر می

بـه   1385ایـن مقـدار در سـال     شـد  مـی هکتار را شـامل  
 ولیعصـر با احداث شهرك  .تاس یافته افزایشهکتار  2597
 سـاز  و  زیرساختهکتار از اراضی دیم اطراف شهر به  334

مسکونی رفته است همچنین بـا احـداث سـد علویـان در     
هکتــار از باغــات حاشــیه ســد از بــین  120شــمال شــهر 

 ،نتایج حاصل از بررسی طرح جـامع شـهر مراغـه   ( دان رفته
دیـد در  ج هاي شهركاحداث  ،عالوه این). 1386 و 1365

تـداوم  ، 1385تا  75 هاي سالۀ اطراف شهر مراغه در فاصل
روسـتایی   هـاي  مهـاجرت و روند افزایش تقاضاي مسـکن  
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 هـا اسـت.  کشاورزي و باغوساز در اراضی علل ادامه ساخت
و ادارات دولتـی بـه    ها سازمانتوسط  عمدتاًاینگونه اراضی 

مسکن کارکنـان دولتـی بـه     تأمینو جهت  درآمدهتملک 
 شـمال  واخیر در شرق  هاي توسعه .درفتن وساز ساختزیر 

شـهرك ولیعصـر و خیابـان     بـین   واقعشرق شامل اراضی 
 صـورت  بـه همچنین در شـرق شـهرك ولیعصـر    ، دانشگاه

نیـروي   ،همچون شـهرك امـام حسـن    ها تعاونیو  ها کوي
ــامی ــا ،انتظ ــهریار و ســهند    ،نفرهنگی  ،2 و 1کــوي ش
 .گرفتـه اسـت   کوي فرمانداري انجام و مباغ بیگل ،پاسداران

شهري بـه حـریم    وسازهاي ساخت اندازي دست: )6(شکل 
  .  دهد میرا نشان  ها باغ

  
  سطحی هاي آبدفع  ترشد شهر و مشکال

دلیـل سیسـتم توپـوگرافی از شـیب      شهر مراغه به
 .تسـطحی برخـوردار اسـ    هـاي  آبکافی جهـت دفـع   

صوفی چاي به عنوان گودترین نقطه از شمال  ۀرودخان
و  هـا  مسـیل به جنوب شهر کشیده شده است و تمامی 

متوجه این نقطه شـده و بـه    درنهایتفرعی  هاي شبکه
 هــاي آبیســتم دفــع س. دشــون مــیسـمت آن ســرازیر  

 .تزمینی اس روباز هاي کانال صورت به ،سطحی در شهر
و  تاسـ تفکیکـی   صورت بهسطحی  هاي آبشبکه دفع 

در  حـال  بـااین  .ددفع فاضالب ندار اتداخلی ب گونه هیچ
ی از بافت مرکزي شـهر و نـواحی تـاریخی و    های قسمت

بـه   هـا  روانـاب قدیمی مشکالت گرفتگـی آب و تجمـع   
جهت عمومی حرکت  .دهنگام بارندگی شدید وجود دار

شرقی شهر از شمال شرق به سمت جنوب  ۀآب در نیم
بخـش   شـامل  شـرقی شـهر کـه    ۀدر نیمـ  .تغرب اسـ 

بافـت قـدیم را    ویژه بهو  شده ساختهاز بافت  تري وسیع
مخـالف  سـطحی   هـاي  آب جهت حرکت شود میشامل 
در  طـورکلی  بـه  .باشـد  مـی آب عمـومی   حرکـت جهت 
تنهـا تــابع   هـا  آبجهـت حرکـت    ،شـهري  هـاي  حـوزه 

 اي آبراهـه شـبکه   بـرخالف سیستم توپوگرافی نبـوده و  
طبیعی ممکن است در امتداد یک محور یا یک خیابان 

همگرا بـا حرکـت بـه سـمت یـک نقطـه و        هاي جریان
تجمـع   ،یکـدیگر  بـرخالف برخورد دو جریـان سـطحی   

در  ویژه بهین مسئله ا. درا به دنبال داشته باش ها رواناب

خصـوص   هنگـام بارنـدگی شـدید بـه     ،بافت قدیم شهر
  .ددنبال دارمشکالتی را به  ،بارندگی بهاره

سـطحی در بافـت    هـاي  آب عاز دیگر مشکالت دفـ 
عدم توجـه بـه    ،اخیر ۀیافت  توسعهجدید شهر و نواحی 

بدون توجـه بـه   ، وساز ساختزمین و ایجاد  سازي آماده
شـمال شـرقی    ۀدر نیمـ  .تاصلی آن اس هاي زیرساخت

تراکم  آید میجدید به شمار  یافته توسعهکه بافت  ،شهر
مشـکالت   اي آبراهـه  هـاي  شـبکه و  هـا  مسـیل و تعـداد  

 .تفیزیکی شهر بوجود آورده اسـ  ۀبراي توسع اي عدیده
عدم توجه  ،دن اراضیبایر مان ،سازهاي پراکندهوساخت

و مسـدود کـردن   هاي موجود و گاهی پـر  به خط القعر
را هـم   اي عمـده مشـکالت   ،کوچـک  هاي مسیلدهانه 

 .تبراي ساکنان و هم براي مسئوالن بوجـود آورده اسـ  
در فصـل بهـار وقـوع     ویـژه  بـه وقوع بارشهاي رگبـاري  

سطحی  هاي روانابشدید و ایجاد هرزاب و  هاي سیالب
بـه تخریـب    کـه  طوري به .ددر این محالت در پی داررا 

ی از هـای  قسـمت نیز انجامیده اسـت و در   نوسازبناهاي 
را بـه   هـا  روانـاب بایر و خط القعرهـا تجمـع    هاي زمین

محـدوده   .ترش به دنبال داشته اسمدت چند روز از با
شرقی شهر به دلیل فاصـله نسـبی بـا بسـتر رودخانـه      

 اي آبراهـه  هـاي  شـبکه صوفی چاي و نیز تراکم و تعدد 
داراي مشکالت متعددي در خصـوص دفـع فاضـالب و    

، اول جلـد رح جـامع شـهر مراغـه    طـ (اسـت   هـا  پساب
 هـاي  رودخانـه و  هـاي  مسـیل : )7(. نقشه )139: 1386

  . دهد مینشان  1368 سالدر  ورودي به شهر را
  

  اراضی نظامی
 ، در جنـوب غربـی شـهر مراغـه    مورفولوژي اراضـی  

بـا شـیب کـم تـا      یهـای  دامنـه و  ماهوري  تپه صورت هب
این اراضی در امتداد جـاده بنـاب در    است. کهمتوسط 

طرف مقابل پادگان امام رضا و غرب محله پهرآباد واقع 
شـهر   ۀبـراي توسـع   هـا  زمـین  تـرین  مناسـب و ند اهشد

شـکل   .باشد میاراضی نظامی  ،که تنها مانع آن هستند
محدودیت اراضی نظامی جهت گسترش فیزیکـی  ، )8(

 .دهد میشهر را نشان 
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  نشین حاشیهگسترش مناطق 
جنـوب و  ، شامل جنوب غربی نشین حاشیهمناطق 
 ،که به ترتیب شامل میکائیـل آبـاد   است، یجنوب شرق

در  کـه پهرآباد ، )آهن راه ه(در جنوب ایستگا آباد یوسف
ارتبــاطی بـین شــهر هشـترود و بنــاب    هـاي  راه مسـیر 

 )رجانبـازان و گلـ  ، مچنین محالت انزابه( اند شده واقع
روستایی به شـهر و   هاي مهاجرتۀ درنتیجکه  باشد،می

رشد جمعیت شهر مراغه و تقاضا براي مسکن به سمت 
بـه زیـر    هـا  آن حدفاصـل یافتند و اراضـی   ۀشهر توسع

 ،تسـاکنان ایـن محـال   نـد.  رفت غیرقانونی وساز ساخت

مهاجران روستایی با توان مالی پایین هسـتند از   عمدتاً
بافت خودرو و ارگانیـک شـبکه    ،مشخصات این مناطق

 ومعابر نامنظم با پوشش خاکی فاقد سیستم فاضـالب  
کـه در مواقـع بارنـدگی    اسـت،  سـطحی   هـاي  آب دفع

 دائمـی خـروج   ،همچنـین  ،شود می گرفتگی آبموجب 
باعث بـوي   ها خیابانو  ها کوچهخانگی به  هاي فاضالب

بصـري   آشـفتگی شهري را بـا   منظرة و گردد میتعفن 
شـهر در   ۀخود مـانع توسـع  نوبۀ  بهکه سازد می رو روبه

  .)9(شکل این مناطق است 

  
 (مأخذ تمامی اشکال: نگارندگان)هاي مؤثر در توسعۀ فیزیکی شهر مراغه  اشکال شاخص

  

  
  فیزیکی ۀ: محدودیت شیب در شمال جهت توسع4 شکل

  

  
  آهن : محدودیت رودخانه صوفی چاي و راه5 شکل

  ها جهت توسعۀ فیزیکی : محدودیت باغ6 شکل
  

  : مسیرهاي ورود آب سطحی به شهر7 شکل
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  شهر: محدودیت اراضی نظامی جهت توسعۀ فیزیکی 8 شکل
  

  نشین جهت گسترش فیزیکی شهر : محدودیت مناطق حاشیه9شکل 
  

ـ تاریخی شکل روند رشـد شـهر    لگیري و مراح
   )1356قبل از (  مراغه 

در شرق رودخانـه صـوفی    ،مراغه اولیه شهرۀ هست
از  .تاسـ  یافتـه   گسترش تدریج ولی بهگرفته  قرارچاي 
در داخل حصار و  شهر 1320تا سال  گیري شکلزمان 

بـازار و   ،کهنـدژ  ،و واحـدهاي مسـکونی   قلعه رشد کرد
آثـار   تمـامی  قریبـاً ت. دداخل حصار قرار داشـتن  ،باغات
از دوران قبلــی در داخــل حصــار تــاریخی  مانــده بــاقی
محـالت   .دنـ کن مـی  یـد تأیکه قدمت آن را  اند شده واقع

شـجاع   ،شیخ تاج ،مال محمود ،قم پایین ،قاضی ریحان
ــه ــین الشــرع ،دول ــب از   ،ام ــر حبی ــد و می هفــت دربن

که در داخـل   آیند می حساب بهقدیمی شهر  هاي همحل
 عـرض  کـم فشردگی بافت و  .اند شده واقعحصار تاریخی 

و معابر محلـی حـاکی از    ها کوچهزیاد  وخم پیچبودن و 
ــن محــدو  ــاد ای ــیچ د. دارد دهقــدمت زی ــن دوره ه ر ای

ب رودخانــه انجــام نگرفــت و در ســمت غــر اي توســعه
عنوان مانع فیزیکـی از گسـترش شـهر بـه      به، رودخانه

مهندسـین مشـاور   (تکـرده اسـ   سمت غرب جلوگیري
روند رشد شـهر مراغـه تـا     :)10(قشه ن ).1368 ،زیستا
  . دده می را نشان 1356سال 

شـهر   حصـار  یابه بعد دیوار قلعه و  1340از سال 
خـود را در  رشـد   ،شـهر  1357 ا سـال شد و تـ  برچیده

تـا سـال    1357. از سال دادامه دا يداخل کمربند شهر
هـاي روسـتایی    وقوع انقالب و افزایش مهـاجرت  1365

تقاضا براي مسـکن   ،به شهر و رشد جمعیت شهر مراغه
ه ب کمربنديخارج  هاي قسمتشهر به  و درا افزایش دا

غــرب  )رویــژه بخــش شــمال شــرقی (شــهرك ولیعصــ
ــه ــ   رودخان ــترش یاف ــاي گس ــوفی چ ــین تص . همچن

روسـتایی واقـع در جنـوب شـرقی و جنـوب       هاي بافت
غربی شهر روستاهاي میکائیـل آبـاد و پهرآبـاد کـه در     

اي ارتبـاطی بــین شـهر هشــترود و بنــاب   هــ مسـیر راه 
شده بودند نیـز بـه سـمت شـهر توسـعه یافتنـد و        واقع

 عمـدتاً وسـاز   هـا بـه زیـر سـاخت     اراضی حدفاصـل آن 
  .تغیرقانونی رف

  

  
  )و نگارندگان زیستا مهندسین مشاور :مأخذ( 1356 سالتا  مراغه شهر: روند رشد فیزیکی 10 شکل
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رشـد شـهر    گیـري  جهـت  1375 تا 1365از سال  
شــهرك  .شــهر متمایــل شــد بــه ســمت شــرق عمـدتاً 
در  امیرکبیـر شهرك سهند و اطـراف خیابـان    ،ولیعصر

 تـا  1375 هـاي  سـال در فاصله  .داین دوره شکل گرفتن
تـداوم رونــد افــزایش تقاضــاي مســکن موجــب   1385
 باغـات  وسـاز در اراضـی کشـاورزي    و سـاخت   ،گردید

و  هـا  سـازمان توسـط  عمـدتاً   ،اینگونه اراضی .دادامه یاب
 تـأمین و جهـت   درآمـده دولتـی بـه تملـک     هاي ارگان

 رفتنـد.  سـاز  و  سـاخت مسکن کارکنان دولتی به زیـر  
در شرق و شمال شـرق شـامل    عمدتاً ،اخیر هاي توسعه
شـهرك ولیعصـر و خیابـان دانشـگاه      بـین   واقعاراضی 
و  هـا  کـوي  صورت بهدر شرق شهرك ولیعصر  نهمچنی
 ،نیروي انتظـامی  ،شهرك امام حسن ن:همچو ها تعاونی

 درمجمــوع .تفرهنگیــان و کــوي شــهریار انجــام گرفــ
هسته اولیه خود را در شرق  ،شهر مراغه :گفت توان می

با افزایش نیـاز   تدریج بهچاي بنیان نهاده است و صوفی
گسترش خود را در تمام جهات آغـاز کـرده    ،به مسکن

در سـمت شـرق و شـمال     ۀاما بیشـترین توسـع   ،است
ــ  ــهرك ولیعص ــرقی (ش ــ) رش ــنهادب ــاس پیش  هاير اس

طـرح  ( شـهري انجـام گردیـده اسـت     ۀتوسع هاي طرح
بـا همپوشـانی    ).6: 1386، جامع شهر مراغه جلـد اول 

 هـاي  دهـه فیزیکـی شـهر مراغـه در     ۀتوسـع  هـاي  الیه
جهـت   ،فضـاهاي خـالی شـهر    1385مختلف تـا سـال   

 شـده  مشـخص قـانونی   فیزیکی آتی در محدودة ۀتوسع
 1385: مراحـل رشـد شـهر تـا سـال      )11(است. نقشه 

  . دهد نشان می
مسئلۀ حائز اهمیت این است که از فضاهاي خالی، 

توسعۀ ها را براي  شده کدام فضاها بهترین پهنه مشخص
بـه همـین جهـت، موانـع      باشند.شهر در آینده دارا می

موجــود در توســعۀ فیزیکــی شــهر مراغــه توســط      
کارشناســان شــهرداري مراغــه مشــخص شــدند. بــراي 
تشریح موانع موجود جهت توسـعۀ فیزیکـی اقـدام بـه     

هـا،   شد و با همپوشانی الیـه  GIS سازي در محیطالیه
دست آمد. ه بهنقشه کلی موانع رشد فیزیکی شهر مراغ

دهـد کـه    ها نشـان مـی   نقشۀ حاصل از همپوشانی الیه
موانع توسعۀ فیزیکی شـهر در شـمال و شـمال شـرقی     

 متعـدد و تـراکم   هاي ارتفاعات کوههاي سهند و مسیل
یـک   هاي درجـه  در شرق، وجود باغ اي هاي آبراهه شبکه

هاي زراعـی، در جنـوب شـرقی سـکونتگاههاي      و زمین
آهن، در جنوب غربـی اراضـی    راهغیررسمی، در جنوب 

 باشـد  نظامی و در غرب شهر رودخانه صوفی چاي مـی 
  ).   12(شکل 

  

  
  

  : نگارندگان)مأخذ( 1385 سال تا مراغه شهرفیزیکی  رشد : روند11ل شک
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  : نگارندگان)مأخذ( رشد فیزیکی شهر مراغه موانع: نقشه کلی 12شکل 
  

براي رشد آتـی   ۀبراي یافتن مکان بهین ،نهایت در
یابی در الیه نهایی شد. با توجه بـه  اقدام به مکان ،شهر

از موانع موجود جهت رشد فیزیکی شـهر   یک هراینکه 
برخـی از  مراغه از اهمیـت یکسـانی برخـوردار نبودنـد     

معیارهـا از اهمیـت زیـادي نســبت بـه دیگـر معیارهــا      
رشـد فیزیکـی   در  اي کننـده  تعیـین برخوردارند و نقش 

نقـش و اهمیـت هـر یـک از     براي تفکیـک  . ددارن شهر
از روش سلسـله   هـا  آنها و مقایسه زوجی بین  شاخص

 روش محاسـباتی  و اسـت  شـده   اسـتفاده  AHP مراتبی
AHP  متفاوت به بهره  بااهمیت ها شاخصبراي ارزیابی
توان از این روش بـه عنـوان روش    میاست.  شده گرفته

 ۀبهینــت اجهـ و ارزیـابی   ســازي مـدل مناسـبی جهـت   
کرد. بر مبنـاي ایـن روش    استفاده شهرفیزیکی  ۀتوسع

 یکـی  دراهمیتی کـه دارد،   اساس بر معیارها هر یک از
(داراي بیشــترین  9) تــا اهمیــت کــم( 1 هــاي گــروهاز 

  گیرد. قرار می اهمیت)
  

  توسط کارشناسان خبره مراغه شهرفیزیکی  ۀدر توسع مؤثر: امتیازبندي به هریک از معیارهاي 3 جدول

اهمیت   موانع رشد
  1جزئی 

اهمیت 
 کمخیلی 
2  

اهمیت 
  3کم 

اهمیت 
متوسط به 

  4پایین

اهمیت 
 متوسط

5   

اهمیت 
متوسط 

   6 به باال

اهمیت 
  7 باال

اهمیت 
خیلی 

  8 باال

 غیرقابل
 ۀتوسع
9  

                    شیب زمین
                    صوفی چايرودخانه 

                    آهن راه
                    سطحی هاي آبدفع 

                    اراضی نظامی
                     ها باغتخریب 

                    نشینی حاشیهگسترش 
  : نگارندگان)مأخذ(
  

 هـاي  شـاخص اهمیـت هریـک از    ،در ماتریس فوق
ــه   ــهرداري مراغ ــره ش ــان خب ــط کارشناس  اصــلی توس

یـک از   دست آوردن ضـریب هـر   مشخص شد. براي به
معیارهــاي اصــلی، جــدول مــاتریس مقایســه دوتــایی  

معیارهاي اصلی تشکیل گردیـد، تـا از طریـق مقایسـه     
دودویی معیارهاي اصلی ضریب هر یک از عوامـل کـه   

 یـک جـدول ترکیبـی هسـتند، بدسـت آیـد       صورت به
  ).4(جدول 
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  اصل معیارهاي: ماتریس مقایسه دوتایی 4 جدول

 معیارها

ین
 زم

یب
 ش

ب 
خری

ت
ها باغ

 

ش
ستر

گ
  

شیه
حا

 
نی

شی
ن

 

فع 
د

 آب
اي

ه
 

حی
سط

 
 راه 

هن
آ

 

انه
دخ

رو
 

ی 
صوف

اي
 چ

می
نظا

ی 
راض

 ا

 6 6 5 4 3 2 1 شیب زمین
ها باغتخریب   5/0  1 2 3 4 5 6 

نشینی حاشیهگسترش   33/0  5/0  1 1 2 4 4 

سطحی هاي آبدفع   25/0  33/0  1 1 2 5 4 

آهن راه  20/0  25/0  5/0  5/0  1 3 3 
16/0 رودخانه  صوفی چاي  20/0  20/0  20/0  33/0  1 1 

16/0 اراضی نظامی  16/0  25/0  25/0  33/0  1 1 
  : نگارندگان)مأخذ(

  

و دقیـق   تـر  راحـت وزن معیارها و  محاسبۀ منظور به
 Expert افـزار  نـرم شدن ضـریب هـر یـک از معیارهـا از     

Choice 2000 است که ابـزاري توانمنـد در    شده استفاده
حاصـل ایـن    شـود.  محاسبه وزن معیارهـا محسـوب مـی   

در  مــؤثر معیارهــاي تحلیــل بدســت آوردن ضــریب   
 ت گسـترش فیزیکـی شـهر مراغـه    اجهـ  ۀیابی بهین مکان

نمـوداري در   صـورت  بـه است. ضریب هر یک از معیارهـا  
  شود.نشان داده میشکل زیر 

اهمیـت اســت  داراي  AHPآنچـه در محاســبه روش 
آن اسـت. نـرخ سـازگاري    ) CR( بررسی نـرخ سـازگاري  

اي را  هـاي مقایسـه   مکانیزمی است که سازگاري شـاخص 
 هـاي مقایسـه  باشد، >CR 1/0چنانچه کند.  مشخص می

 اسـتخراج  هـاي را  معیـار  وزن و را پذیرفتـه  شـده  انجـام 

 بـا  مـی بایسـت   باشـد،  <1/0CR صورتی که در کنیم. می
یا نرخ سازگاري  CR ماتریس دوتایی، در تغییراتی اعمال

شـده،   در تحلیل انجـام  کنیم. تنظیم قبول، قابل حد در را
باشد که نشانگر سازگاري  می 01/0نرخ سازگاري برابر با 

اي است. براي تهیه نقشـه   هاي مقایسه کامل بین شاخص
  ازآنکـه وزن  پسجهات بهینۀ توسعۀ فیزیکی شهر مراغه، 

ــا اســتفاده از ــرار  AHP روش معیارهــا ب موردمحاســبه ق
ها با استفاده از سیستم اطالعـات   گرفتند هرکدام از وزن

هاي مربوطه اعمال شد. با همپوشـانی   جغرافیایی در الیه
 Expert Choiceاساس وزن حاصله از تحلیـل  ها، بر الیه

هــاي بهینــۀ جهــت  ، نقشــه پهنــهGIS در محــیط 2000
  توسعۀ فیزیکی شهر مراغه استخراج گردید.

  

  
  : نگارندگان)مأخذ( از موانع موجود یک هرکارشناسان به  توسط شده تعیین هاي وزن: 13شکل 

 



  95 بهار/ نوزدهمشماره مسلسل  / پنجمسال  مجله آمایش جغرافیایی فضا /                                                                                             28

 
  : نگارندگان)مأخذ( آتی شهر مراغه ۀیابی مناطق بهینه جهت توسع: مکان14 شکل

  
نیمه جنـوبی شـهر    حاکی از آن است که 14 شکل

شرق و جنوب شـرق تـا    سمت ازتا روستاي ورجوي و 
 نسـبتاً  هـاي  مسـیل و  هـا  درهکند به دلیـل امتـداد   تازه

 ،ب سـطحی آ و نیـز جریانـات فصـلی    یبزرگ و آبرفتـ 
شهر در قسمت شرق و جنـوب   ۀتوسع مانعی در جهت

تپـه باسـتانی    ،شمال غرب و شمال در باشد. شرقی می
پرشیب که در  هاي دامنه) و نزدیک شدن به رصدخانه(

از هـا هسـتند،   کاربري بـاغ  مختص ،ها قسمتبعضی از 
از سـمت   رونـد.  میموانع توپوگرافی به شمار  ترین مهم

 هـاي  شـبکه و تراکم ها شمال نیز به دلیل گسترش باغ
وابسته به سـد   تأسیساتشهر و نیز  به  مشرف اي آبراهه
ضمن آنکـه   اند گرفتهدر نظر  ۀمحدودیت توسع ،علویان

 ،سـد و حـریم پیرامـون آن    ةمحدود ،حفظ فاصله شهر
از این سمت را نیز بـا محـدودیت مواجـه     ۀامکان توسع

 هـاي  مسـیل شرق  شمال واز سمت شرق  ساخته است.
عالوه بر محدودیت  اي آبراهه هاي شبکه متعدد و تراکم

ر خطـ  ،این اراضـی  يساز آمادهشیب و هزینه زیاد براي 
 آلــود گــلشــدید و  هــاي روانــاب دگیــري و تولیــسـیل 

بـه   فیزیکـی شـهر   شهر ۀتوسع جهتمحدودیت جدي 
 یکـی در  ،ۀمناسب جهت توسـع  هاي پهنه .آید میشمار 

خـالی   هـاي  زمینکه داراي است، قسمت مرکزي شهر 
اراضـی   روستایی پراکنده اسـت و دیگـري   هاي بافتبا 

واقع در غرب و جنوب غربـی   ماهوري تپهنیمه هموار و 

 2 ایـن اراضـی بـراي کشـاورزي درجـه      .باشـد  میشهر 
(کشت آبی با تراست بندي اراضی و محدودیت جـنس  

) تناسـب  کـاري  دیـم ( 3نیز کشاورزي درجـه   و) كخا
بـراي باغـداري   را کوچکی از این اراضی  هاي لکه. ددارن

شامل  ،مورفولوژي این اراضیاند. دادهمناسب تشخیص 
 هــاي شــبکهآبرفتــی قــدیمی بــا تــراکم  هــاي انــهپادگ

و  مـاهوري  تپـه کـه   هاسـت  مسیلو فرسایش  اي آبراهه
 .انـد  آورده وجـود  هبا شیب کم تا متوسط را ب هاي دامنه

این اراضی در امتداد جاده بناب در طرف مقابل پادگان 
در صـورت  قـرار دارنـد،    امام رضا و غرب محله پهرآباد

و شیب بندي مناسب زمـین بـراي توسـعه     سازي آماده
 ،لـذا از دیـدگاه طبیعـی    اند،شده  ارزیابیبسیار مناسب 

شهر بـه شـمار   آتی  ۀجهت توسعدر  ۀترین پهن مناسب
  آید. می
  

  گیري   بندي و نتیجه جمع
 ،شهرنشــینی روزافــزونافــزایش جمعیــت و رشــد 

رشد و گسترش شهرها و کمبود اراضـی بـراي    به منجر
خدمات و تسـهیالت بـه شـهروندان     و ارائۀ وساز ساخت

روند گسترش فیزیکی شهرها، جهـت رفـع    .شده است
بـه حـریم شـهري     انـدازي  دستنیاز شهروندان موجب 

 اراضـی  شـهرها،  گسترش فیزیکیاست. در اثر  گردیده
 يسـازها  و  سـاخت زیـر   یـک   درجـه  هاي باغو  مرغوب
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 بـه  نـاگزیر  زراعـی  هـاي  فعالیـت  و ندشد مدفونشهري 
 مراغـه  شـهر  است. نشسته عقب اراضی نامرغوب سمت
 پـاي  در قرارگیـري  یعنـی  آن، موقعیـت  به توجه نیز با

 و کشـاورزي  مرغـوب  هاي زمینداراي  کوههاي سهند،
نـرخ   دلیـل  بـه  شهر، این .باشد می جهات همۀ در ها باغ

مجـاور در   ايهـ  آبادي و روستاها ادغام باالي مهاجرت،
ــۀ ــر بدن ــريگ شــکلفیزیکــی و  ۀتوســع شــهر در اث  ی

 ۀرســمی در اطــراف شــهر، توســع غیــر ايههســکونتگا
، برنامـه  بـی فیزیکی  ۀتوسع است. داشته فیزیکی زیادي

 اقتصـادي،  و پیامـدهاي  شـهر  افقـی  گسترش به منجر
شـده اسـت از جملـه ایـن      محیطـی  زیسـت  و اجتماعی
 مرغـوب  اراضـی  کـاربري  تغییر یا رفتن بین ازپیامدها، 

پژوهش  این .باشد میشهر  پیرامون هاي باغکشاورزي و 
بـــراي کـــاهش پیامـــدهاي اقتصـــادي، اجتمـــاعی و 

مناسب جهـت   هاي پهنهیابی ، لزوم مکانمحیطی زیست
قـرار داد.   موردبررسـی شـهر مراغـه را    ،فیزیکی ۀتوسع

فیزیکی شهر مراغه  ۀجهات توسع ۀیابی بهینبراي مکان
شش شـاخص؛ شـیب زمـین، رودخانـه صـوفی چـاي،       

سطحی، اراضی نظـامی، تخریـب    هاي آب، دفع آهن راه
 نشـینی  حاشـیه و گسـترش   هـا  بـاغ زراعی و  هاي زمین

فیزیکـی شـهر مراغـه     ۀعنوان عوامل مـؤثر در توسـع   به
 ۀمـؤثر در توسـع   هـاي  شاخصد. نقرارگرفت موردبررسی

که توسـط  AHP فیزیکی با استفاده از روش محاسباتی 
ودند مـورد تحلیـل   کارشناسان خبره امتیازدهی شده ب

در   Expert Choiceوزن معیارها حاصل از .قرار گرفت
 فیزیکـی شـهر اعمـال شـد.     ۀثر در توسـع هاي مـؤ  الیه

نقشه جهـات   GISها در محیط  با تلفیق الیه ،درنهایت
فیزیکـی شـهر اسـتخراج گردیـد. نتـایج       ۀتوسـع  ۀبهین

 ۀشـهر مراغـه در توسـع   کـه   دهـد  مـی پژوهش نشـان  
الگویی تبعیت نکرده اسـت و   گونه هیچفیزیکی خود از 

 تبدیل و سو یک از جمعیت اخیر با افزایش هاي دههدر 
 بـه  شـهر  اطـراف  هـاي  بـاغ و  اراضی از اي عمده قسمت

 مشکالت را دچار شهر مدیریتی روند کاربري مسکونی،
 آشـفتگی  در را مشـکالت  ایـن  اسـت.  نمـوده  فراوانـی 
، نشـینی  حاشـیه  فضـایی، گسـترش   سامانی بی کالبدي،

 هـاي  زمـین  و هـا  باغ تخریب ،ها کاربري نامناسب توزیع

 مشـاهده  تـوان  می بافت شهري، ناهمگونی کشاورزي و

  .کرد
فیزیکـی شـهر از ملزومـات     ۀتوسع ۀیابی بهینمکان

فیزیکـی شـهر    ۀباشـد. توسـع   رشد فیزیکی شهرها مـی 
و بـا آشـفتگی    نیسـت مراغه در حـال حاضـر مناسـب    

رشد شهري در جهاتی که موجـب   ست،رو روبهکالبدي 
و اراضی حاصلخیز کشاورزي  یک درجه هاي باغتخریب 

 مشرف اي آبراهه هاي شبکهتراکم یا در ارتفاعاتی که با 
کـه بـا مخـاطرات     گیـرد  باشد صـورت مـی   شهر می به 

ست. شهر مراغه به دلیل محصور روامحیطی جدي روبه
، رودخانه یک درجهي ها باغبودن در بین ارتفاعات بلند، 

ــوفی ــاي، ص ــامی، گســترش   آهــن راهچ ــی نظ ، اراض
در پیرامــون خــود و همچنــین حالــت  نشــینی حاشــیه

دو  سـطحی  هـاي  آبگودي بودن شهر و مشـکل دفـع   
کـه بـا گسـترش     فیزیکی خود دارد ۀگزینه براي توسع

فیزیکی خود مشکالتی را براي شهر و اراضـی همجـوار   
 هـاي  زمـین شـهر   قسمت مرکـزي  -1به وجود نیاورد: 

اراضـی   -2روستایی پراکنـده اسـت.    هاي بافتخالی با 
واقع در غرب و جنوب غربـی   ماهوري تپهنیمه هموار و 

  .شهر است
  

  هاپیشنهاد
پیشنهادهایی جهـت   ،هانجام شد مطالعهبه با توجه 

محیطـی   هاي ویژگی اساس برپایدار شهر مراغه  ۀتوسع
  .گردد میو شرایط جغرافیایی آن ارائه 

نقشـه    ؛شـهر  قـانونی  کـردن محـدوده   تـر  کوچک -
بسـیار بـزرگ   ، حدوده قانونی فعلی و مصوب شهرم

و اراضی کشـاورزي   ها باغبوده و مساحت زیادي از 
 را در برگرفته است.

ویژه ه ب نشین حاشیهساماندهی و نظارت بر مناطق  -
بی شهر، کـه بـا اقـدامات ناآگاهانـۀ     در مناطق جنو

زراعی و  هاي زمینموجب تخریب بسیاري از  ،خود
 .اند شدهباغات 

زمین با استفاده از قـوانین   بازي بورسجلوگیري از  -
 مالیات.
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 شـود  مـی  توصـیه  مراغـه  شهر فیزیکی گسترش در -
غربـی و   هـاي  قسمتخالی مرکز شهر و  هاي زمین

 .گیرد قراراول  اولویت در شهر جنوب غربی
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