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 های بندی کاربری اراضی شهری شهرک ارم تبریز بر اساس شاخصپهنه

 اساسی مخاطرات ژئومورفولوژیک
 

 *2وحید امامی کیا ،1د مختاریوداو
 دانشگاه تبریز ریزیدانشکده جغرافیا و برنامه دانشیار1

 ریزی محیطیدر برنامه ژئومورفولوژی ،ارشد جغرافیاکارشناس2

  14/8/39؛ تاریخ پذیرش: 12/4/39تاریخ دریافت: 

 چکیده

های قطاعی و احداث و ساخت شهرک یهشهر تبریز به دلیل تنگناهای ژئومرفولوژیکی، به توسعکالن

در مجاورت گسل  ،ویژه شهرک ارمهشده بهای ایجادشهرکاقماری در اطراف شهر روی آورده است. اغلب 

.. که .ای وز قبیل زلزله، سیـالب، حرکـات تودهمخاطرات طبیعی ا کنندهدیدفعال شمال تبریز و عوامل ته

 داردر مناطق شیب عمدتا   وقرار گرفته  ،است های مخاطرات ژئومرفولوژیکیهای اساسی در مطالعهشاخص

دار، کنگلومرا و ی و نمكـهای آهک)تناوبی از مارن لیتولوژی نامقاوم متشکل از سازندهای میوسنبا 

تعیین وضعیت فعلی الگوی  ،تحقیق حاضر هدف عمده. اندهای آهکی( ایجاد شدهسنگ با میان الیهماسه

های ژئومورفولوژیك مورد مطالعه بر اساس شاخص منطقه یبندو پهنه اراضی شهریهای استقرار کاربری

ه ب .استدر شهرک ارم تبریز  اراضی شهریهای در تطابق با استانداردهای کاربری ،پذیردر مناطق آسیب

 از ،های شهریگاهثر در تعیین کیفیت مکانی استقرار سکونتؤپیچیدگی و ازدیاد فاکتورهای مدلیل 

فاده است اراضیهای تناسب کیفی استقرار کاربری تعیین درجه برایساز تصمیم یمتغیرههای چندروش

برای تولید و  AHP مراتبیمعیاره مبتنی بر تحلیل سلسلههای ارزیابی چندبدین منظور از روش. شده است

های تحقیق، از کل ها استفاده شده است. بر اساس یافتهف کاربریهای مختلـها و الیهتجزیه و تحلیل نقشه

 هکتار 44/134، ر در مناطق با استاندارد خیلی کمهکتا 15/36حدود  ،شهرکهکتاری  93/554مساحت 

 با مناطق در هکتار 63/115متوسط،  استاندارد با مناطق در هکتار 45/133، کم استاندارد با مناطق در

 اند. یافته راستقرا خیلی زیاد استاندارد با مناطق در هکتار 2/18 و زیاد استاندارد
 

  1.شهرک ارم تبریز  ،مراتبیتحلیل سلسله ،ژئومورفولوژیكمخاطرات بندی، پهنه :واژگان کلیدي

 

                                                   
  v.emamikia@tabriz.ir نویسنده مسئول:*
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 مسأله طرحو  مقدمه

ورت شهری به ص یتنگناهای ژئومورفولوژی شهری برای شناسایی بهتر مناطق توسعه مطالعات اولیه

، نقش اساسی بر طرف و مدیریت شهری از طرف دیگرریزی محیطی از یك بندی شده در برنامهپهنه

اغلب به  ،هاهای وارده به بناها و ساختمانخرابی (، معموال 263: 1949ی )رجای عهده دارد. به عقیده

ها مربوط به جایگزینی و خسارت درصد 36بلکه بیش از  نیستعملیات مهندسی و معماری مربوط 

 ها و بناها بستگی دارد. یابی نادرست ساختمانمکان

ی را های جدیدکند بلکه لندفرمنه تنها سطح زمین را دگرگون می ،کندکه شـهر توسعه پیدا می همچنان

ث اندازی باعگذارد. ظهور چنین چشــمهر میرا بر محیط طبیعی شــ ناپذیریثیرات جبرانکند که تأایجاد می

شــده و اثرات آن در تحریك و حتی تغییر فرایندهای زمین  تغییر و تبدیل وســیعی در بیالن انرژی، آب و مواد

ــشود )روستو ژئومورفولوژی منعکس می ــایـ ــه (.2: 1985 ،یـ ــوژی و تأ به توجـ ــولـ ــل ژئومورفـ ــثیعوامـ ر ـ

 ضرورت دارد شود،می های عمرانیهایی که منجر به تهیه طرحگیریهای مورفوژنتیــــك در تصمیمدهــــپدی

 (.  41: 1984 )مختاری،

ولی  ؛شودپرداخته میهای پایداری مناطق شهری به تبیین شاخص در بسیاری از مطالعات شهری

نادیده  ،های مربوطه به زمین و ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی ناشی از آنهمچنان انواع شاخص

ریزش، ای سریع و آرام، انواع حرکات توده ترین مخاطرات ژئومورفیك شهری عمدتا شود. مهمگرفته می

 . باید توجه داشتاستانحالل  و ایهای سنگی و خاکی، نشست، خزش الیهجریانات گلی، جریانات واریزه

های هـای احداث شهرکز، طرحـت خود تبریـشهر، افزایش شدید جمعی یمهاجرت زیاد از حومهکه 

گوی پیامدهای پاسخ ،یـهای رسمی و قانونها و ارگانشهرداری از طرفقطاعی و واگذاری زمین  یپراکنده

ریع فیزیکی بسیار س یپذیری و تراکم انسانی و ساختمانی نبوده و منجر به گسترش و توسعهجمعیت

منجر به تشدید ناپایداری و تغییر  ،این گسترش و شرق و شمال شده است شهر تبریز در جهات عمدتا 

 دینامیك حاکم بر این مناطق شده است. 

 مطالعات ژئومورفولوژی در حیطه ،عی و تنگناهای ناشی از آن در گسترش شهرمجموعه عوامل طبی کال 

 دنیشبه نحوی که برای عموم لمس دارد،وضوح و شفافیت بسیاری ؛ به این ترتیب برخی تنگناها، قرار دارد

بنابراین بسیاری از مشکالت در گسترش  .دشوشهر مطالعه می یل مورفولوژی توسعهاست و در قالب مسای

ای هویژگی ،لی این مسایاز جمله .طلبدی بوده که مطالعات دقیق متخصصان را میشهر، بطئی و نامری

 ،علم ژئومورفولوژی یبنابراین در حیطه .ژئومورفولوژیکی مناطق مختلف شهر و پیرامون آن است

وان تمی بندی و در قالب مخاطرات ژئومورفولوژیکیفیزیکی شهر را در یك دسته یتنگناهای توسعه

گردآوری، ذخیره، ویرایش، تحلیل  یبارهسیستم اطالعات جغرافیایی در تواناییبا توجه به  مطالعه کرد.

ارزیابی تناسب محیطی  یدر زمینه بوده و ریزان محیطیسازی، ابزار مفیدی برای برنامهها و مدلداده
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از دیدگاه علم ژئومورفولوژی و لزوم  ویژهبه با توجه به اهمیت مخاطرات محیطی پس .شودمیاستفاده 

 ستمسیهای شهری، در این پژوهش از این گاهسکونت در استقرار و توسعهو دقیق مطلوب های ریزیبرنامه

 استفاده شده است.  

 

 تحقیق پیشینه
توان به مواردی چند این موضوع صورت پذیرفته که می درباره جهانو  ایرانهای مختلفی در پژوهش

 :دکراشاره 
نی و بیهای تناسب اراضی برای پیشکاربرد شاخص»عنوان  بادر تحقیقی سویونگ پارک و همکاران 

شاخص مناسب بودن زمین برای  به مقایسه ،«جنوبی در کره RS و GIS رشد شهری با استفاده از مقایسه

فرایند تحلیلی سلسله و 1(LR) رگرسیون لجستیكهای شهری پرداختند. در این تحقیق از روش توسعه

های مختلف ق از الیهـتند. در این تحقیـپرداخری ـشه یبررسی اراضی مناسب توسعهبه  (AHP) مراتبی

 ،بینی تغییرات کاربری اراضیپیش برای یـمحیط، توپوگرافی و عوامل ایر ماهوارهـتصاوی، یـشناسزمین

 های قانونیطی و محدودیتـمحیاز زیستـن، امتیـ، استفاده از زمیهاجادهمانند ارتفاع، شیب، فاصله از 

-ترتیب نقشهبه LR و AHPهای جنوبی روش یکره در است که در نهایت مشخص شده و استفاده شده

 (. Soyoung, 2011) کنندمی تولید های مشابهی برای شاخص تناسب اراضی

ریزی استفاده از محیطی برنامهارزیابی اثرات زیست»عنوان  باای در مطالعه( 2616)لیو و همکاران 

های ثیر مستقیم الگوهای استفاده از زمینأت ،«عوامل محیطیبر اساس تحلیل  ،زمین در شهر وهان

و  ب، شیای، مدل ارتفاعی رقومیای با استفاده از تصاویر ماهوارهزیست منطقهکیفیت محیط ای ومنطقه

 یلهای شهری بر اساس تحلصنعتی زمین یمحیطی برای تعیین مناسبت توسعهسایر پارامترهای زیست

 ،مناسبمناسب، مناسب و نا بررسی کرده و با تعیین سه کالس نسبتا را  ArcGISهمپوشانی در محیط 

  .دندکراکولوژیك محور شهر وهان را مشخص  یتوسعه

های  سنجش از دور و  سیستم مصر با استفاده از  تکنیكر کشور د (2611) یوسف و همکارانش

های مختلف برای توسعه شهری، بندی مکاناقدام به شناسایی و رتبه ،AHP اطالعات جغرافیایی و  با مدل

حیطی مشناسی، زیستهای مختلف زمینها برای انجام این کار به شاخصصنعتی و توریستی کردند. آن

ا مناسب شهری ب یاین منطقه برای توسعهکه و غیره توجه کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند 

  .استرو همحیطی روبچندین مشکل جغرافیایی و زیست

ایی زترکیه برای جنگل ها در آنتاکیایاز ســرزمین و توانایی اکوســیســتم اســتفاده مطالعات ارزیابی

ای د. این تحقیق برای تناسب سرزمین و اکوسیستم در منطقهشازی( انجام ساز )شهرس و ساخت توسعه
                                                   

Logistic regression  1-  
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د. برای این منظور از ســیستم ارزیابی شـواحد نقشـه تهیه  24هکتار انجام گرفت و  4831به مسـاحت 

Senol افزار و نرمLlsen استفاده شد (Kilic, 2003.)  

برای ارزیابی تناســب  GISمتغیره مبتنی بر چندرویکرد »عنوان  بادر تحقیقی ( 2663)شــالبی و همکاران 

 های مسکونی بر اساس متغیرهای شیب،به بررسـی کیفیت کاربری ،«مکانی کاربری مسـکونی در شـهر صـنعا

د و مراتبی پرداختن ها و مناسـبت مکانی با روش تحلیل سـلسلهراه جهت شـیب، ارتفاع، دسـترسـی به شـبکه

سیستم » عنوان بادر تحقیقی ( 2611)یاکوپ  .دندکرزی را مشخص مناطق منطبق بر اسـتانداردهای شـهرسا

اریوهای به بررسی سن« مالزی های توسعهگیری برای طرحهای پشتیبان تصمیماطالعات جغرافیایی و سیستم

ــتفاده از نرم ــکونی با اس ــیص زمین برای کاربری مس و پارامترهای مختلفی نظیر شــیب،  What ifافزار تخص

 یو اراضی مستعد توسعه در طرح محلی پکن پرداخته رودخانهفاصـله از ، به شـبکه راه ها ارتفاع، دسـترسـی

   .دندکرمشخص را ساز مسکونی ومسکونی مغایر با استانداردهای ساخت

ر ثیپذیر از تأمناطق آسیبهای شـهری در گاه( در پژوهشـی به ارزیابی اسـتقرار سـکونت1932) کیاامامی

های اساسی و بررسی شاخص AHPبا استفاده از روش  ،گسـل شمال تبریز در شهرک باغمیشه تبریز پرداخته

ی از که بیش از نیم دکربنـدی منطقـه مورد مطالعه ثابت مطـالعـات ژئومورفولوژیکی و مورفوژنتیکی بـا پهنـه

   .گرفته استخطر فعالیت گسل شمال تبریز قرار  مذکور در ریسك باالی های شهری منطقهگاهسکونت

های ( با استفاده از فرمول کوکران و تجزیه و تحلیل اطالعات و داده1931) آبادی و اسماعیلیزنگی

پذیری مساکن شهر اصفهان در برابر های آسیباقدام به ارزیابی تحلیل شاخص، SPSSآماری در محیط 

 یانهگچهاردهپذیری وضع موجود در مناطق آسیب یبا مقایسه نهایتدر خطرات بالیای طبیعی نمودند و 

ذیری پیج پژوهش نشان داد که میزان آسیبنتا د.شبندی پذیری مسکن اولویتهای آسیبشاخص ،شهر

 « دسترسی به ساختمان» متغیرهای آماری   ،مساکن شهر در برابر خطر بالیای طبیعی بسیار زیاد بوده

  پذیری مساکن شهر اصفهان دارد.ثیر را در آسیبترین تأبیش، « قدمت بنا» و 

اقدام به  ،یجغرافیای در سیستم اطالعات IHWPمراتبی ( با استفاده از مدل سلسله1931) موحد

نشان  ایج این تحقیقنت سلیمان در برابر زلزله نمود.های شهری شهر مسجدپذیری ساختمانبررسی آسیب

تلخاب با وجود وسعت  یو محله است پذیرسلیمان آسیبشهر مسجد هایساختماندرصد  63/43داد که 

 . داردپایینی  یپذیرآسیب ،دازی

دهد آینده شهری تهران نشان می تعیین تناسب اراضی برای توسعه یبارههای انجام شده دربررسی

ر مورد عیین شود تا بتوان دکه عالوه بر تعیین تناسب اراضی باید کاربری اراضی فعلی این مناطق نیز ت

. (1981)مرکز سنجش از دور ایران،  دکرنظر  ی مورد نظر اظهارمتناسب بودن این اراضی برای توسعه

آباد خرم در منطقه GISو  RS1 با استفاده از را ریزی کاربری اراضی( در تحقیقی برنامه1989) کرمی

                                                   
1- Remote Sensing 
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شناسی، پوشش گیاهی، شیب، جهت شیب، زمینانجام داد. در این تحقیق، عوامل محیطی از جمله 

از جمله  GISسپس با استفاده از توابع ویژه  .آوری شدندارتفاع، میزان بارندگی و نوع خاک، تولید و جمع

تناسب اراضی منطقه  CRITIC1 دهیهمپوشانی و با فرینگ و ارزیابی چند عامله با استفاده از روش وزن

  داری تعیین شد.کاری و مرتعکشاورزی، توریسم، جنگل مسکونی، های مختلف از جملهبرای کاربری

کالبدی در محور شمال غرب شیراز  یتحلیل تناسب زمین برای توسعه بارههای انجام شده دربررسی

نشان داده که سیستم اطالعات جغرافیایی به دلیل  (MCE) معیاری ا استفاده از رویکرد ارزیابی چندب

ها و اطالعات مکانی گردآوری، ویرایش، تغییر و تحلیل حجم انبوهی از داده یکه در زمینه یهایقابلیت

 ی استهای فضایریزیها و برنامهتحلیل یبارهی درنابزار بسیار مناسبی برای پشتیبا ،و غیر مکانی دارد

 .(1984)کرم، 

 

 روش تحقیق

  هاداده
ناپایداری دامنه، شیب، حریم گسل، حریم خطوط  متغیرهای که شامل متغیر هشت این پژوهش از در

هرک شکاربری اراضی  در تطابق با الیهشناسی، ارتفاع، جهات شیب ارتباطی، حریم رودخانه، ساختار زمین

 از یادشده های سازی بانك اطالعاتی الیهآماده و تهیه برای (.1)جدول  استفاده شده استارم تبریز 

 .شده استاستفاده AHP مدل  وArcGIS10  افزارنرم
 

 هاي اطالعاتی مورد استفادهالیه -3جدول 

 خذ مورد استفادهمنبع و مأ الیه

 (برداریسازمان نقشه)تحلیل استریوسکپی عکس هوایی منطقه  ناپایداری دامنه

 (برداریسازمان نقشه)های توپوگرافی نقشه شیب

 (شناسی کشورزمینسازمان )شناسی های زمینسازی نقشهرقومی حریم گسل

 (سازمان مسکن و سهرسازی)کاربری اراضی  نقشه حریم خطوط ارتباط

 (سازمان مسکن و سهرسازی)کاربری اراضی  نقشه حریم رودخانه

 (شناسی کشورسازمان زمین)شناسی های زمینسازی نقشهرقومی ساختار زمین شناسی

 (برداریسازمان نقشه)های توپوگرافی نقشه ارتفاع

 (برداریسازمان نقشه)های توپوگرافی نقشه جهات شیب

                                                   
1- Criteria Importance Through Intercriteria Correction 
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 تحقیقروش 

AHP، مراتبی معیاری است. فرآیند تحلیل سلسلهکالت تصمیم چندجامع برای حل مش یروشAHP ،

د شومی ت تصمیـم استراتژیـك به کار گرفتـهدر واقعیت و چه در تئوری، در فرآیند حل مشکال چه

(Tolga, 2004: 90.) 

های تصمیمی وسیع برای مشکالت مدل - تحلیلی یبه عنوان ابزار را AHP، ساعتی 1341سال در 

ها برای ارزش ،که بر اساس آن آورد، اقتصاد، اجتماع و علم مدیریت به وجود همانند سیاست ،ساختبی

ی و ساعت 2661در سال  (.Yu, 2002: 1970) شوندمی مقایسه دوصورت دوبهای از اهداف به مجموعه

 میاناز  حلرا برای انتخاب بهترین راه AHP، با به کارگیری هر دو مفهوم عقالنیت و شهود ،وارگس

  (.Tolga, 2004: 90) گرفتند کار حل بهچندین راه

 :استدارای مراحل زیر  AHPها در حلارزیابی کارایی راه

 گیریدو برای معیارهای تصمیمبهی دوایجاد ماتریس مقایسه -الف

 ارجحیت معیارها نسبت به یکدیگر یمحاسبه -ب

 (.Hwang, 2004: 672) تحلیل پایداری -ج

 کاره ب معیار دو نسبی هایاولویت تعیین میزان برای 3تا  1 مقادیر با را اساسی مقیاس یك اول: مرحله

 (. 2)جدول  گیرد می
 

 دوتایی  يمقیاس مقایسه -2جدول

 اهمیت میزان تعریف

 1 اهمیت برابر

 2 متوسط تا برابر اهمیت

 9 اهمیت متوسط

 4 قوی تا اهمیت متوسط

 5 اهمیت قوی

 3 قوی بسیار تا اهمیت قوی

 4 قوی اهمیت بسیار

 8 قوی العادهفوق تا قوی اهمیت بسیار

 3 قوی العادهاهمیت فوق

 (1984پور، )قدسی خذأم
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 است: زیر مراحل شامل مرحله این دوم: مرحله

 دوتایی.  یمقایسه ماتریس ستون هر مقادیر جمع -1

 «هدش دوتایی نرمال مقایسه ماتریس»، حاصل ماتریس ستونش. مجموع بر ماتریس مؤلفه هر تقسیم -2

 (.5: 1983، پورمحمدی) دارد نام

 

 است: زیر عملیات شامل مرحله این سوم: مرحله

ی هایاین موضوع پرداخت که آیا ارجحیت باید به محاسبه ،از به دست آوردن وزن نهایی هر معیار پس

ی در صورت ،از انجام محاسبات زیر پسیا خیر؟  دارندسازگاری یا پایداری  ،که ما برای مقایسه قرار دادیم

در غیر این صورت باید  و سازگاری وجود دارد ،(CR0.1)باشد  1/6تر از که جواب به دست آمده کوچك

 :شود. محاسبات برای این امر به ترتیب زیر استها تجدید نظر در مقدار ارجحیت

ن دو، سپس ضرب دومیبهدو با ضرب وزن مربوط به اولین معیار در ستون اول از ماتریس اولیه از مقایسه -

به دست  1وزنی بردارهای مجموع ،هاها در طول ردیفبا جمع این ارزش وزن در ستون دوم و... و نهایتا  

 آید.می

قبل، بردار پایندگی تعیین  یشده در مرحلههای معیار تعییندارهای مجموع وزنی بر وزنبا تقسیم بر -

و  ()ها را در دو بعد دیگر یعنی میزان الندا بردار پایندگی، الزم است ارزش یاز محاسبه پس .شودمی

ارزش بردار محاسبه کنیم. ارزش مربوط به الندا به طور ساده شامل میانگین  2(CI) شاخص پایندگی

 پایندگی است.

های مثبت دوسویه میزان الندا برای ماتریس ،هامشاهداتی قرار دارد که در آن یبر پایه CI یمحاسبه

دوی یك ماتریس بهای دواست و اگر ماتریس مقایسه nتر یا برابر با تعداد معیارهای مورد نظر همواره بزرگ

ای از عدم توان سنجهرا می -nهمچنین  .=nاهیم داشت: گاه خوباشد، آن داشته استحکام و پایندگی

 توان به صورت زیر استاندارد کرد:ثبات و پایندگی در نظر گرفت. این سنجه را می

CI =
 − n

n − 1
 

انحراف از پایندگی است. عالوه  یاندازه یکنندهکه مشخص نامندمیشاخص پایندگی  را CIاصطالح 

 د:شورا نیز تعیین کنیم که در قالب عبارت زیر تعریف می CR9 توانیم نسبت پایندگیبر آن می

CR =
CI

RI
 

                                                   
1- Weighted sum vector 
2- Consistency index 
3- Consistency ratio 
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بیانگر شاخص تصادفی است. این شاخص همان شاخص پایندگی از یك ماتریس  RIکه در آن 

بستگی به تعداد عناصر  RIتوان نشان داد که دو است که تصادفی ایجاد شده است. میبهی دومقایسه

 (.918-914: 1985ی، مورد مقایسه دارد )مالچفسک

 

اه هشقن هیهت و اه هداد يروآ  مجيدنب هنهپ یر يارب اهرای مو اهروتکاف  یی ت

يرتسر  مرف هب يروتکو  مرف زا اه هداد لید ت
 ياهدرادناتسا ساسا رب اه هداد يدنب هق ط

يدنب هنهپ یر يارب دوجوم

اهروتکاف يرترب شزرا و  یرتام  یی ت
 و هژیو رادقم زا هدافتسا اب روتکف ره نزو  یی ت

هژیو رادرب

 نزو زا هدافتسا اب ییاهن هشقن ه ساحم
ل   هلحرم رد هدمآ  سدب ياه

 يربراک هشقن يور رب هل اح هشقن نداد رار 
ی ارا

          
 فلوچارت و مراحل انجام تحقیق -3شکل 

 

 محدوده و  لمرو پژوهش

 12  13 و در  مختصات جغرافیایی زیتبر شهر غرب شمال ی مورد مطالعه )شهرک ارم( درمنطقه

 43   الی54  18  43  طول شرقی و42  65  98  الی96  64  98  عرض شمالی واقع شده

 از و یعلبنعون کوه یهادامنه به شمال سمت از است که زیتبر شهر یخیتار یهامحله از یکی ارم است.

ای قدیمی به نام محله. است یکی از محالت قدیمی و تاریخی به نام امیرخیز محدود به جنوب سمت

 های ورود و خروج شهر محسوبیکی از دروازه سرخاب در قسمت شرق شهرک واقع است که در قدیم،

تقریبا  در قسمت جنوب غرب شهرک، میدانی بزرگ به نام میدان آذربایجان قرار دارد که در واقع . شدیم

شود و میدان خروجی شهر به سمت شمال غرب و شهر صوفیان و ترین میدان شهر محسوب میبزرگ

 .شوداتصال کشور به مرزهای شمال غربی محسوب میمرند است که راه  -ی ترانزیتی تبریزجاده
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 شهرک ارم  در ایران، استان آذربایجان شر ی و شهر ت ری مو  ی   -2شکل 

 

 حث ا لیب
... که شهر تبریز نیز از این قاعده مستثنی ها همچون تهران، اصفهان، شیراز وشهردر بسیاری از کالن

لعات از پیشرفت علوم وابسته به مطا پیش ،خطرمناطق پرفت که گسترش شهر به سمت توان گنیست، می

امکان و بستر مناسب برای جلوگیری از این  ،مخاطرات طبیعی و انسانی اتفاق افتاده است و در آن مرحله

اما اکنون با پیشرفت علوم مختلف در این زمینه و امکانات و تجهیزات بسیار پیشرفته  .روند وجود نداشت

، جای بسی شناسیانبوه و تخصصی محققان و پژوهشگران علوم جغرافیایی و زمینو مجهز و مطالعات 

اند، با توجه به مشخص خالی از سکنه بوده مناطقی که کامال  ،سف است که در عرض چند سال اخیرتأ

 ،اهمخاطره با ریسك باال و دالیل و مستندات علمی کافی مبنی بر فعالیت آنهای دقیق پرشدن محل

عنوان مثال گسل شمال تبریز که به ها هدایت شده و در حال گسترش است.وساز به این سمتساخت

هایی همچون ارم، شهرکیا حریم در حال حاضر از داخل  ،کیلومتر از شهر فاصله داشت سهزمانی حداقل 

و  دکننیمانتقاد  از آنبه شدت  که محققان و پژوهشگرانکند آباد عبور میباغمیشه، ولی امر و یوسف

 د.شوه در مجامع علمی مطرح و گوشزد میهموارآن مخاطرات ناشی از 

های مختلف با موانع و مخاطراتی چون در جهت عمدتا های شهری گاهاستقرار سکونت ،در شهرک ارم

مواجه  شناسیتناسب ساختار زمین و تهدیدات فعالیت گسلی ،ایناپایداری دامنه ،شیب ،تناسب ارتفاع

ها( انجام گرفته روی نقاط ارتفاعی )تپه ،تبریز در این منطقه یخواهد بود. در حال حاضر توسعه بوده و
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. استدرصد و یا بیش از آن  سیها در شمال و شمال شرق، حدود و ادامه دارد که گاهی شیب این تپه

های تند یبهای منفرد و با شهای تپههای مسکونی در دامنهچنانچه در شمال شهرک اغلب ساختمان

 (. 9)شکل  درصد و بیشتر( مارنی و رسی گسترش یافته است سی)

هایی شکل شهرک روی تپه ینقاط، توسعه رخیدهد که در بمشاهدات میدانی در این محل نشان می

در این نواحی  .(4)شکل  درصد است 96و گاهی  25از نقاط آن بیش از  رخیهای بگرفته که شیب دامنه

ن مساک یکنندهیکی دیگر از مخاطرات تهدید. استصورت جدی مطرح  هنیز مشکل ناپایداری دامنه ب

ه کاست روی سازندهای سست با لیتولوژی نامقاوم و منفصل های شهری گاهسکونتساز وساخت ،شهری

 ،ین را نیز دگرگون کردهکند، سطح زمهای طبیعی ایجاد میکه تغییرات جدی در لندفرمعالوه بر این

د که اثرات آن در تحریك عوامل شوموجب تغییر و تبدیل وسیعی در بیالن انرژی و آب و مواد می

 ویژهبه ها و...(ن سنگدای، انحالل، افتاخزش الیه جریانات گلی، ای،)جریانات واریزه مخاطره ژئومورفیكپر

 . (8 و 4، 5 های)شکل ود استـبسیار مشه د،ـشدی یـهای موضعی و فصلوقوع بارش هنگام

 ،مورد مطالعه یاز شمال و شمال شرق منطقه عال بزرگ شمال تبریز و عبور این گسلوجود گسل ف

وجود  ،شکلاین (. با توجه به 3در منطقه است )شکل  ساختزمینهای فعالیت ینشان از ادامه

ز حاکی ا ،هاگیاهی در پای دامنههای پوشش نبودها و افتادگی متعدد الیهای و فروهای دامنهگسیختگی

نرسیده و  تعادلساخت به حالت مورد مطالعه از لحاظ حرکات زمین یاین حقیقت است که منطقه

له خطر شیب تند و سازند سست و منفصل از طرف دیگر مسأ .ساخت در آن ادامه داردحرکات زمین

محتمل ناشی از گسل شمال تبریز که چندان  یویداد یك زلزلهتشدید امواج زلزله هنگام ر ،مارنی و رسی

 یقشهبه ن توجهبا . ناپذیر استمالی و جانی اجتناب  یو گسترده وسیع ساراتهم دور از انتظار نیست، خ

بوده  کوهستانی های شهرک ارم عمدتا لندفرم شود کهتناسب ارتفاعی و توپوگرافیکی شهرک مشخص می

متر به سمت شمال شرق به کد ارتفاعی  1936و نیز توپوگرافی از قسمت شمال غرب از کد ارتفاعی 

 96تا  15)دارد تری بیش رفرکانس متغی ،میانی یکه شیب منطقه در محدوده استمتر متغیر  1516

شود که به سمت شمال غرب صورت پرتگاهی دیده میه ب پرشیب و گاه ارتفاعات غالبا  یدرصد( و دامنه

  .شوداز شیب منطقه کاسته می

مورد  یشرقی دارد، اغلب محدوده -گیری غربیعلی در بخش شمالی که جهتبنوجود ارتفاعات عون

ای و سنگی و تغییرات در نوسانات های واریزهمطالعه را از لحاظ مخاطرات محیطی ناشی از سیالب، ریزش

های آب ،به نحوی که طی نوسانات فصلی ،کندثر تهدید میؤدر کنار سایر عوامل م ،های سطحیآب

ر د ویژهههای لیتولوژیکی بژئومورفولوژی )انحالل سطحی و زیر سطحی منطقه از نظر مخاطرات هیدرو

 ا نیزرکننده های سطحی تهدیدآب های بطئی زمین( نیز قابل توجه است.های آهکی و فرونشستقسمت

ای در باالدست قسمت شمال )رودخانه چایای به نام آجیهای احداثی به سمت رودخانهکانال برخی
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 .ولی کافی نیست ،ه باشدرمخاطاین کار شاید شرط الزم برای تعدیل که این راه کندشهرک( هدایت می

های یت آبهدا ،در طبقات ارتفاعی خاص گاه ،میانی یمتر در ناحیه 1516تا  1426در کدهای ارتفاعی 

 ،یبش یبا افزایش درجهمورد مطالعه  یدر منطقه .کندمی ناپذیرهای سنگین اجتنابدر بارندگیرا جاری 

 موال خطر معبی یمنطقه همحدوده به دلیل نوسانات آن هموار این که در شودضریب ناپایداری نیز زیاد می

ها سالرأاین ضریب در خط کهدرجه با ضریب صفر در نظر گرفته شده است ده  هایی تا سقفدر شیب

  .کندپیدا میچشمگیری افزایش 

ای مارنی هتناوب الیه شود کهشناسی و لیتولوژیکی منطقه مشاهده میتناسب زمین یبه الیه توجهبا 

موجب ناپایداری  ،احتمالی یلرزههای زمینتکان هنگامهای کنگلومرائی دار و ماسه سنگدار و نمكآهك

ای هها )پدیده تیکسوتروپی( شده و به فونداسیون بناها آسیبگرا شدن آنای و نیز روانی تودهجایهو جاب

شمال شرقی نیز های شمالی و در قسمت ویژههاز طرفی وضعیت سازندهای مذکور ب .جدی خواهد رساند

های سنگی و جریانات گلی و خزش، ریزش انش،)گسیختگی، ر های مورفودینامیكموجب تشدید پدیده

 فرونشست( خواهد شد. 

جنس سازندهای این منطقه  ،های میدانی به عمل آمدهبه بررسی توجهبا  یادشده،در ادامه مطالب 

 هایهای عصر حاضر و پادگانهدار و آبرفتدار و نمكهای گچی از ماسههایالیهشامل مارن قرمز رنگ با میان

یعی در گسترش وس این سازندها کال  .باشدتری دارند، میهای آبرفتی که قدرت تحمل کمپشته آبرفتی و

ر گسل عبو بار دیگر باید گفت که نشستگاه شهرک ارم دارند. یبخش شمالی و شمال شرقی و در منطقه

ق از جنوب شر - های فرعی آن با جهت شمال غربکیلومتر( با شاخه 146)به طول  فعال شمال تبریز

احتمالی را  یلرزهخطر بالفعل و بالقوه شدید ناشی از زمین ،مورد مطالعه یشمال منطقه یمحدوده

ای هویژه در نشستگاه بخش شمال شرق منطقه با عنایت به شیب الیهشیب زیاد به ده است.کرتر بیش

 مخاطرات نشست، ریزش، خزش، ،ی باال و مسیر خط گسل فعال شمال تبریزشناسی با حد خمیرایزمین

در نتیجه بخش  .شناسی و تنگناهای حاد ناشی از این عامل استل زمیننش زمین و... از جمله مسایرا

 دار برایبریز با اراضی مارنی شیببسیار نامناسب در مجاورت گسل شمالی ت ایمحدوده ،شمالی

پی زمین در سازندهای مارنی و در، ریزش کوه، نشست پیدر این بخش .استهای مسکونی بریرکا

د مسکونی در اثر تشدینشست زمین و فرو رفتن احتمالی واحدهای  ناپذیر است.اجتناب ،انحالل یپدیده

 .تاسیکی از تهدیدهای بالقوه  ،دار در بستر این منطقهمدت در سازندهای آهکی و مارنی آهكانحالل دراز

در  مخصوصا  ،ها در باالی ارتفاعات شمال شرقیمانترک برداشتن دیوارها و کج شدن برخی از ساخت

 ی احداث ومستنداتی بارز از ناپایداری بستر در این سازند است که باید از ادامه ،چهار شهرک یمنطقه

 شود.ساز در این ناحیه جلوگیری وگسترش ساخت
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 هاي با وساز روي تپهي ساخ نمونه -1شکل 

 در د 13شیب تند بیش از 

هاي منفرد ساز  در دامنه تپهوساخ  نمونه -4شکل 

مارنی و رسی با شیب تند و در م رض خطر 

 ايناپایداري کامل دامنه

                                                       

  
وساز روي سازندها با  ساخ  نمونه -5 شکل

 ایجـادلیتولوژي نامقـاوم و منفصـل که در ترانشـه 
دار و ماسه سنگ با میان هاي آهکمارن ده تناوبشـ

 آهکی مشهود اس .هاي الیه

( 2هاي مت دد  )اي از گسیختگی( نمونه1) -6شکل 
ها در امتداد گسل شمال ت ری  که فروافتادگی الیه

ي حرکات هر دو حاکـی از عـدم ت ادل و ادامـه
 مورد مطال ه اس . ساخ  در منطقهزمی 
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اي از جریانات گلی در پاي دامنه که با نمونه -7 شکل

به سم  مجتم  مسکونی به مرور زمان موجب حرک  

 ي  اول مجتم  شده اس دف  نیم ط قه

ي وساز غیر مجاز در حاشیهاي از ساخ نمونه -8شکل

ـد  ان در تشدیـانس  اي بارز از دخال شهرک که نشانه

 اس .فرایندهاي مربوط به ناپایداري 

 

 ها و اجراي مدل ت یی  تناسب ارا یاستانداردسازي الیهنتایج 
      متغیره را الزامی های چندروشکاربرد  ،گیریوجود معیارهای مختلف و گاه متضاد برای تصمیم

ه دشبرای رسیدن به هدف استفاده  انسانیدر این پژوهش نیز از معیارهای مختلف طبیعی و  .سازدمی

 د )جدولشدوتایی انجام  یدهی به معیارها با استفاده از روش مقایسهوزنابتدا  ،. طی این فرآینداست

ها و ضوابط مربوط به شهرسازی استاندارد هر الیه نامهتحقیقات صورت گرفته، آیین یبا مطالعه (.9

 ها و منابع استخراج استانداردهاها، ضوابط مربوط به آنبه معرفی الیه 4د. جدول شمشخص و اعمال 

سازی و تشکیل بانك اطالعاتی، از رقومیپس را  1شده در جدول یادهای برای اجرای مدل، الیه پردازد.می

 و فرمت رستری به محیط Integerبا ساختار  4بر اساس استاندارهای شهرسازی مندرج در جدول 

ArcGIS هشتثیرگذار در قالب مورد نیاز و تأ محیطیهای طبیعی و شاخص د.شازی ساستاندارد وارد و 

ی، شناسشاخص ناپایداری دامنه، شیب، حریم گسله، حریم خطوط ارتباطی، حریم رودخانه، ساختار زمین

ویرایش  تهیه وکاربری اراضی شهرک ارم تبریز  یو در انطباق با الیهگردید  ارتفاع و جهات شیب شناسایی

 (.16 و 3 های)شکل دشها تولید و استخراج های تناسب شاخصنقشه نهایتا و 
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 شده استاندارد اطالعاتی هايالیه مجموعه -3 شکل
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 شهرک ارم ت ری شهري در کاربري ارا ی و  ی  ف لی  ياستخراج شده نقشه -33 شکل

 
 دوتایی  يمقایسهدهی به م یارها با استفاده از روش وزن نتایج -1 جدول

 وزن کل

فاصله از 

های آب

 سطحی

 ناپایداری

 ایدامنه 

جهات 

 شیب
 ارتفاع

فاصله 

 از جاده

زمین 

 شناسی

فاصله 

 از گسله
 شیب

 

 شیب 1 9 4 3 4 5 3   8 65254

 فاصله از گسله  1 9 4 3 4 4 3 65191

 شناسیزمین   1 →2   4 4 4 3 65689

 جادهفاصله از     1 4 9 4 5 65634

 ارتفاع     1 2 9 4 65693

 جهات شیب      1 4 9 65695

65615 9 1       
ناپایـداری  

 ایدامنه

65614 1        
های فاصله از آب

 سطحی
 

ختار ارتفاع و سا یبه عنوان مثال در مقایسه است.ها در ماتریس بیانگر ترجیحات معکوس : پیکاننکته

  است. شناسیبرابری ارتفاع نسبت به ساختار زمین دوبرتری  دهندهنشان 4شناسی عدد زمین
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 هام یارهاي مورد استفاده در استانداردسازي نقشه -4جدول 

 کداستاندارد )متر( حریم رودخانه کد استاندارد طبقات ارتفاعی )متر( ینقشه

 1 966تا  5 1466-1966

1566-1466 4 566-966 2 

1366-1566 9 466-566 9 

1866-1466 2 366-466 4 

>1866 1 >366 5 

 (8: 1985)مختاری، مأخذ  (213-185 :1989 ،)مخدوممأخذ 

 کداستاندارد شناسیزمین کد استاندارد )درصد( شیب

 5 گرانیت آتشفشانی، ماسه سنگ، 2 5-6

 4 ای، کنگلومرا، توف، دولومیت، گابروآهك توده 5 4-5

 9 های بازیكهای رسوبی، شیل، سنگسنگ 4 3-4

 2 ها، مارنافکنههای آبرفتی، مخروطپادگانه 9 15-3

 1 نمك، گل سنگ 1 15<

 (96: 1941، یان)وفایمأخذ  (26: 1988)ثروتی، مأخذ 

 کداستاندارد حریم گسل)متر( استانداردکد  جهات شیب

 1 1666تا  2 شمالی

 2 1666-9666 9 جنوبی

 9 9666-4666 5 شرقی

 4 4666-16666 4 غربی

 5 16666< 1 مسطح

 (33: 1985، زادهمأخذ )فرج (99: 1983)رهنمایی، مأخذ 

 کداستاندارد ایناپایداری دامنه اندارداستکد  حریم راه

 5 خیلی کم 5 متر 156تا 

 4 کم 4 966تا 

 9 متوسط 9 566تا 

 2 زیاد 2 466تا 

 1 خیلی زیاد 1 466<

 )مصوبه عالی شهرسازی(مأخذ 
http://www.mhud.gov.ir 

 های هوایی(نگارندگان با تحلیل استریوسکپی عکس) :مأخذ

 

دوتایی  یابتدا با تعریف ماتریس مقایسه AHPها، محاسبات مربوط به مدل پس از تعیین ضوابط الیه

ها نسبت به یکدیگر، وزن نهایی هر الیه با و تعیین ارجحیت الیه Expert Choiceافزار در محیط نرم
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 پذیرفتنی استمدل نهایی ، 1/6 از نتیجهتر بودن که با توجه به کم دست آمدهب 62/6 ضریب ناپایداری

 (.11)شکل 
 

 
 Expert Choiceاف ار وزن نهایی و  ریب ناپایداري در محیط نرمنتایج  -33شکل 

 

 ینقشه، ArcGIS10افزار در محیط نرم AHPاز تابع الحاقی  CRبا توجه به قابل قبول بودن ضریب 

 (.12د )شکل شاراضی مناسب توسعه استخراج  یبندی شدهطبقه
 

 
  .ت ری در شهرک ارم  شهري  بندي کاربري ارا یپهنه پیشنهادي نهایی نقشه -32شکل 
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 گیري نتیجه بندي وم ج

ه ک شدشاخص تهیه و استخراج  پنجدر قالب  ،تبریزبندی کاربری اراضی شهری در شهرک ارم پهنه

هایی ن یبا توجه به نقشهاست. ، زیاد و خیلی زیاد طهایی با استاندارد خیلی کم، کم، متوسشامل پهنه

که وضعیت فعلی کاربری اراضی شهری  16آن با شکل  یو مقایسه 12بندی اراضی شهری در شکل پهنه

 32/224حدود  ،هکتاری شهرک 93/554از کل مساحت  شود کهمیمشاهده  ،استدر شهرک ارم تبریز 

 تاس آموزشی، خدماتی، فرهنگی، بهداشتی(، اداری )مسکونی، های شهریشامل کاربری هکتار که عمدتا 

در مناطق با ریسك خطر باال از لحاظ  ،را تشکیل داده استنزدیك به نصف مساحت کل شهرک  و تقریبا 

 در هکتار 45/133از کل مساحت شهرک حدود  .اندژئومورفولوژیکی استقرار یافتهمخاطرات طبیعی 

 با مناطق در هکتار 63/115جنوب و جنوب غرب،  یهاقسمت در عمدتا  ،متوسط استاندارد با مناطق

خیلی  استاندارد با مناطق در هکتار 2/18 و مرکزی به طرف جنوب یهاقسمت در عمدتا  ،زیاد استاندارد

  .اندشهرک استقرار یافته قسمت جنوب شرق در تقریبا  ،زیاد

ق شهرک به سمت مناط یاحداث و توسعه شود کههای مشابه پیشنهاد میبه مقایسه توجهبا بنابراین 

ص ـمشخی یادشـده بندی منطقـهبا توجه به پهنه .در جنوب و جنوب غرب شهرک هدایت شوتامن نسبتا 

امری است  ،«ولی محکم بسازیم ،ساز کنیم و خواهیم ساختهر کجا میدر »فرض که  شود که اینمی

تر یا حداقل با ریسك های امندر محل ،سازها و توسعهوساخت و باید عموما  اندکردهرد  محققان آن راکه 

 های تقویت شده احداث گردیده و توسعه یابد. مقاوم به همراه زیرساخت خطر کم با سازند نسبتا 

که  شودگیری حاصل میاین نتیجه ،فعلی یشهری استخراج شدهکاربری اراضی  به نقشه توجهبا 

 ،طرح جامعکه  اندپذیرفته و همه به این موضوع واقفبر اساس طرح جامع انجام  کگسترش شهر

از جهتی  .کندکاربری اراضی مختلف را نیز تعیین میاز طرفی کند و های شهری را مشخص میمحدوده

شاهد  زیرا ،رویه نیستبی یگسترش ،در مناطق پرمخاطرهک گسترش شهر توجه داشت کهباید 

ایی که هکند بر اساس طرح جامع و یا طرحساختارمند بودن این مناطق هستیم که مشخص می

  ، انجام پذیرفته است.اندکردههای متولی زمین و مسکن تهیه سازمان
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 شهرک ارم ت ری  درکاربري ارا ی شهري   یمطلوب يهاکالسنمودار توزی   -31شکل 

 

ه ک سازهاییوساختهای پرخطر و نیز گسل یا پهنه محدودهدر  بلند دقیقا  های نسبتا ساخت برج

 کشهرو شمال شرقی های شمالی ها بر پای دامنهتر گسترش آنهنوز هم با سرعت و شدت هر چه بیش

 ،مردم ار تمام این گسترش»فرض که  این پس .گسترشی استمند بودن چنین حاکی از برنامه ،ادامه دارد

 هشود کپیشنهاد میپس  .شودمیرد  کامال  ،«انددادهشهری انجام  بدون در نظر گرفتن قوانین توسعه

معاونت  تر حوزهه مهمـهای متولی امر از جمله مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی و از همسازمان

های جامع و تفصیلی مربوطه که مجری تهیـه و اجرای طرح یشهرسازی و معماری شهرداری منطقه

وطه های مربساخت در مناطق نامطلوب و تغییر کاربری اراضی از طریق کمیسیون یاز صدور پروانه ،است

با اعمال  ،نموده یزپرهخطر به شدت  یها( در پهنهشهرداری 5 یمادهکمیسیون توافقات و کمیسیون )

هر گونه اقدامات در این تا  کنندترتیبی اتخاذ ، های مذکوردر طرح کارشناسی شدهو تغییرات اساسی 

   .پذیردصورت یید شده های تأبندیبر اساس پهنهخصوص در مناطق امن یا حداقل با ریسك خطر کم 
 

 مناب  
 عه)مطال پذیر از تأثیر گسلهای شهری در مناطق آسیبگاهی سکونت. ارزیابی توسعه1932امامی کیا، وحید.  .1

 زمستان. ،26شماره های نو در جغرافیا،ی اندیشهنامهموردی:شهرک باغمیشه تبریز(، فصل

و  GISیابی خدمات شهری با ترکیب . مکان1983اکبر. پور5 علیتقی، جمالی، فیروز .،رضادپورمحمدی، محم .2

 ، پاییز.91 فضای جغرافیایی، شماره نامهموردی: مدارس ابتدایی شهر شاهرود(، فصل )مطالعه AHPمدل 

نمودار توزیع کالس های مطلوبیت استقرارکاربری اراضی شهری در شهرک ارم تبریز
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ای هپژوهش، ی فیزیکی شهر سنندجبررسی تنگناهای طبیعی توسعه .1988 محمدرضا؛ خضری، سعید.، ثروتی .9

 .، بهار34ی ه شمار، جغرافیای طبیعی

ی مناطق شهری با رویکرد توسعه پایداری درهای توزیع شاخص .1988 محمد. ملکی،.، کریم زاده،حسین .4

 .36-23صفحات  ،23ی ریزی،شمارهنامه جغرافیا و برنامهی موردی: شهر ایالم(، فصل)مطالعه پایدار

های شهرسازی: جغرافیا.چاپ پنجم، مرکز مطالعات و . مجموعه مباحث و روش1983رهنمایی، محمدرضا.  .5

 تحقیقات معماری و شهرسازی ایران.

افیا جغر نامهی فیزیکی شهر تبریز، فصلبندی مخاطرات محیطی مؤثر در توسعهپهنه .1982 شهرام. تایی،روس .3

 .123-116 صفحاتو توسعه، 

 . کاربرد ژئومورفولوژی در مدیریت محیط. تهران، انتشارات قومس.1982 حمید. رجایی، .4

پذیری مساکن شهری در برابر خطر های آسیبتحلیل شاخص. 1985 اسماعیلی. جعفر. .،علی ،آبادیزنگی .8

 پاییز و زمستان. ،های جغرافیای طبیعیپژوهش، مساکن شهر اصفهان( ی موردی:)مطالعه زلزله

 شناسی استان آذربایجان شرقی.شناسی کشور، سازمان زمینسازمان زمین .3

 یلزله در منطقهشناسی در مقابل نیروهای زبندی حساسیت تشکیالت زمینپهنه .1985 .منوچهر، زادهفرج .16
 .، بهار55ی شماره، های جغرافیاییی پژوهشمجله، GISشیراز با استفاده از 

 امیرکبیر. صنعتی دانشگاه انتشارات ،، تهرانAHPمراتبی سلسله . فرایندتحلیل1984. حسن پور،قدسی .11

ی اکبر پرهیزکار ترجمه ،اطالعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چندمعیاری سامانه. 1985. یاچك،مالچفسکی .12

 .سمت انتشارات ،تهران و عطا غفاری گیالنده،

 عهها )مطالجایی آنهای روستایی از فعالیت گسل و ضرورت جابهگاهپذیری سکونتآسیب. 1984 .داوود، مختاری .19

 .51شماره  ،های جغرافیاییی پژوهشنامهفصل ،موردی: روستاهای واقع در امتداد گسل شمالی میشو(

ی عملکردهای شهری وکاربرد سازی توسعه. مدل1985 کاظم.، رنگزن ،صفایی اصل، آرش ،مهدیمختاری،  .14

فیزیکی شهر، سومین همایش  برای تعیین مناطق مناسب برای توسعه GISمحیطی در محیط های زیستمدل

 های اطالعات مکانی، تهران. سیستم

زیست بـا ریزی محیـطارزیابی و برنامه. 1989 جعفرزاده، هورفر. ،اصغرصفت، علیدرویش.، مجید ،مخدوم .15

 .تهران دانشگاه انتشارات ،، تهران(GIS) های اطالعات جغرافیاییسامانه

بی مراتهای شهری در برابر زلزله با استفاده از مدل سلسلهپذیری ساختمانبررسی آسیب .1931 علی. موحد، .13

 ریزی شهری،پژوهش و برنامه سلیمان(، مجله مسجدی موردی: شهر )مطالعه در سیستم اطالعات جغرافیایی

 .193-115 صفحات ،11 شماره

ی شهری از آینده . تعیین تناسب اراضی برای توسعهGIS .1981مرکز سنجش از دور ایران، واحد کاربرد و  .14

 )مطالعه موردی: شهر تهران(.   دیدگاه اکولوژیکی

 ارات دانشگاه یزد.. مکانیك سنگ. یزد، انتش1941محمود.  وفاییان، .18

 وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی. .13

 وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی استان آذربایجان شرقی. .26



 911                                      های...                         بندی کاربری اراضی شهری شهرک ارم تبریز بر اساس شاخصپهنه

ی کالبدی در محور شمال غرب تبریز با استفاده از برداری توسعه. تحلیل تناسب زمین1984کرم، عبداالمیر.  .21

، 54ی های جغرافیایی، شماره( در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی، پژوهشMCEچندمعیاری )رویکرد 

 .163-39 صفحات

 ریزی کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی. برنامه1989کرمی، تاج الدین.  .22

 .34-81 صفحاتبهار،  ،44ی های جغرافیایی، شمارهآباد(، پژوهشی موردی: خرم)مطالعه

23. Hwang, H. 2004. Web-based multi-attribute analysis model for engineering project 

evaluation, Journal of Computer & industrial engineering. 46 (4): 669-678. 
24. Kilic, S. et al. 2003. Evaluation of Land Use Potential and Suitability of Ecosystems in 

Antakya for Reforestation and Forestry, 27 (1): 15-22. 
25. Liu, J., Ye, J., Yang, W., and Yu, S. 2010. Environmental Impact Assessment of Land 

Use Planning in Wuhan City Based on Ecological Suitability Analysis, Journal of 

Procedia Environmental Sciences. 2: 185-191. 
26. Meng, Y., Malczewski, J., and Boroushaki, S. 2011. A GIS-Based Multicriteria Decision 

Analysis Approach for Mapping Accessibility Patterns of Housing Development Sites: A 

Case Study in Canmore, Alberta, Journal of Journal of Geographic Information System. 

3: 50-61.  

27. Shalabi, M., Mansor, S., Ahmed, N., and Shiriff, R. 2006. GIS Based Multicriteria 

Approaches to Housing Site Suitability Assessment, Conference of TS 72–GIS 

Applications – Planning Issues Munich, Germany, pp: 8-13. 
28. Soyoung, P., Seongwoo, J., Shinyup, K., and Chuluong, C. 2011. Prediction and 

comparison of urban growth by land suitability index mapping using GIS and RS in South 

Korea, Journal of Landscape and Urban Planning. 99: 104-114. 
29. The analytic hierarchy process, Journal of Arab J. Geosci. 4: 463-473. 
30. Tolga, E., Demircan, L., and Kahraman, C. 2005. Operating system selection using fuzzy 

replacement analysis and analytic hierarchy process, Journal Production economics. 

97(1): 89-117. 
31. Yaakup, A., Johar, F., Maidin, M., and Ahmad, E. 2011. GIS and Decision Support 

System for Malaysian Development Plan Studies, Journal of Environment and Planning 

B: Planning zand Design, 21:1-26. 

32. Youssef, A., Pradhan, B., and Tarabees, E. 2011. Integrated evaluation of urban 

development suitability based on remote sensing and GIS techniques.  

33. Yu, C. 2002. A GP-AHP method for solving group decision-making fuzzy AHP 

problems, Journal of Computer & Operation Research. 29(14):1969-2001. 

 

 

 

 

 

 




