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 چکیده

ي جدیـد و همچنـین   هـا  سـکونتگاه گیـري  ژئومورفولوژیک محدودکننـده در شـکل  مطالعه و شناخت عوامل 
این اساس در تحقیـق حاضـر بـه آمـایش ژئومورفولـوژیکی       . براستمدیریت سوانح طبیعی امري ضروري و الزم 

مناطق مسکونی جنوب استان خراسان جنوبی جهت توسعه مناطق مسکونی پرداخته شده است. در این تحقیـق  
امتر شـیب، جهـت شـیب، ارتفـاع،     پـار  10بندي منـاطق مسـاعد بـراي توسـعه شـهري،      ررسی و پهنهمنظور ب به

شناسی، خاك، کاربري اراضی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از راه ارتباطی، فاصله از سکونتگاه و  زمین
اي اسـت کـه ابتـدا    بـه گونـه   در مسئله تحقیق استفاده شده است. روش کـار  مؤثرعوامل  عنوان بهژئومورفولوژي 

ارزش هـر کـدام از    ANPسپس با استفاده از مـدل   شدن،مقایسه قابل سازي و فازي پردازش،هاي اطالعاتی  الیه
 Raster calculatorر دستو از استفاده با ARC GISافزار نرم در هاهر کدام از الیه نهایت در .گردیدها محاسبه  الیه
هـاي اطالعـاتی در   و با استفاده از منطق فـازي ایـن الیـه    شده ضرب ANP طریق مدلدست آمده از ه وزن ب در

شدند. در نهایت پس از همپوشانی، نقشه مناطق مساعد براي توسعه شهري در  تلفیق هممحدوده مورد مطالعه با 
بدست آمده است. نتایج تحقیق بیانگر این اسـت کـه    ANPمدل فازي و  محدوده مورد مطالعه براساس تلفیق دو

یلومترمربـع، در طبقـات بسـیار    ک 17545مسـاحتی حـدود   بـا   ،درصد مساحت منطقه مورد مطالعـه  59حدود 
ي مناسب با توجـه بـه شـرایط ژئومورفولـوژیکی     ها مکاننامناسب و نامناسب واقع شده که نشان از محدود بودن 

 .استسکونتگاهی جدید  مناطقو ساخت  سازو ساختهاي  یتفعالمنطقه جهت 
  

 ، خراسان رضويANP، مدل فازي، مدل مسکونیژئومورفولوژي، توسعه : کلیدي هاي واژه
  

  1و طرح مسئله مقدمه
افزایش جمعیت انسانی ضـرورت روزافزونـی بـراي    

آورده اسـت کـه ایـن    هاي اطراف به وجود اشغال زمین
هـاي  زیسـت و شـاخص   نیاز بـا بسـتر طبیعـی محـیط    

ژئومورفولوژیک هـر منطقـه داراي ارتبـاطی تنگاتنـگ     
ــت ( ــایی، اسـ ــاد   23:1373رجـ ــد ایجـ ــر رونـ ). اگـ
هـا و   بـدون تناسـب بـا ظرفیـت     هاي جدیـد  سکونتگاه

امکانات طبیعی شکل گیرد پیامدهاي ناخوشـایندي را  
                                                   

 anvar.moradi@ut.ac.irنویسنده مسئول: *

هري بــه وجــود شــ زیســتی درون -بــديدر فضــاي کال
آورد. ازجمله این پیامدها: بروز مخـاطرات طبیعـی،    می

ــادل محــیط  ــرهم زدن تع ــر   ب ــتالل در ام زیســت و اخ
). یکـی از  42: 1392اسفندیاري، است (رسانی  خدمات

هاي  مشکالت اساسی موجود بر سر راه ایجاد سکونتگاه
جدیـد گسـیختگی سـازمان فضـایی و فقـدان سلسـله       

. استها ه تعاملی میان سکونتگاهمراتبی مبتنی بر رابط
اي اجراشـده  هاي توسـعه این ویژگی منبعث از سیاست

گیـري رابطـه   هاي گذشته و عـدم شـکل  در خالل دهه
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مـــنظم و منطقـــی میـــان ایجـــاد ســـطوح مختلـــف 
سکونتگاهی کشور با عوامل طبیعی چه در سطح کالن 

کــه بــه  ؛اي و محلــی اســتو چــه در مقیــاس منطقــه
ــع هــا، فعالیــت، خــدمات و ســکونتگاه نابســامانی توزی

 (عزیـزي،  است منجر شده کارکردها در سطوح مختلف
هـاي  ). بر این اساس، استقرار شهر و فعالیت82: 1382

سـاخت و  وابسته به آن در پهنه فضایی که از نظر زمین
سازندهاي سطحی مورد بررسی قرار نگرفته باشـد، دور  

نبه این فضا جااز منطق جغرافیایی بوده و شناخت همه
یــابی و گسـترش شــهرها در قلمــرو  در راسـتاي مکــان 

یژه ژئومورفولوژي کاربردي واقع و بهجغرافیاي کاربردي 
 نظر از مورد مطالعه ). محدوده1385، نادر صفتاست (

ــوژي ــتان،  ژئومورفولـــ ــدهاي کوهســـ  داراي واحـــ
هـاي سـیالبی و...   دشـت  ماهورهـا، تپه ها،افکنه مخروط

مطالعه بیشـتر در   محدوده مورد است. مناطق مسکونی
گرفتـه و منطقـه    ها شکلافکنهها و مخروط سطح دشت

هـا  هاي کوهها تمام زهکشی دامنهگود شدگی بین کوه
هاي  و دشت ها مسیل ،ها افکنه مخروطگیرد.  را در برمی

. ایـن منطقـه در   گردد یم مشکالتی بروز سیالبی باعث
ن شـبکه  اسـت، بنـابرای  شـده   یک منطقه خشـک واقـع  

ها حالـت روان دارنـد کـه    ها ناپایدار بوده و ماسهآبراهه
عنـوان یـک مخـاطره     ممکن است براثر حرکت بـاد بـه  

هـا ایجـاد   ژئومورفولوژیکی مشکالتی را براي سـکونتگاه 
 طبیعـی  عوامـل  تـأثیرات  کنند. در این منطقـه گرچـه  

ــه ــده ازجمل ــايپدی ــوژي ه ــعه در ژئومورفول  آن توس
 ژئومورفولوژیکی عوامل اما نبوده علمی مدنظر صورت به
چنانچه  اند.کرده هدایت را آن گسترش حدود زیادي تا

ــتقرار ــه اس ــکونی   اولی ــاطق مس ــتر من ــر بیش ــراز ب  ف
 از هـا آن حفظ جهت در ماهورها و مناطق پایکوهی تپه

 اسـت.  گرفتـه  صـورت  برتـر  دفـاعی  و موقعیت سیالب
 واحـدهاي  و هـا  لنـدفرم که  داشت باید توجه همچنین

 شناســی، شــیب زمــین هــاي ســاخت ژئومورفولــوژیکی،
ــی ــد  و... در اراض ــر فرآین ــاياکث ــی ه ــعه از ناش  توس

 ملزومـات  از ها آن به توجه و گذارندمی ها اثر سکونتگاه
 شـناخت  عدم بعالوه است. هاي موفق ریزي برنامه انجام

 هـاي  طـرح  هزینـه  افـزایش  باعـث  هاي محیطی قابلیت
 گسـترش  روند تسریع به توجه با است. گردیده عمرانی

 محـیط  دقیـق  شـناخت  عـدم  اخیـر  هاي سال شهر در
 جـدي  طبیعـی  مخـاطرات  و مشـکالت  بـروز  بـه  منجر

 از مشـکالتی  بـا  شـهر  نیـز  امـروزه  چنانچه .خواهد شد
 در شـهري  معـابر  آبگیري فاضالب، نامناسب دفع قبیل

 کـاهش  اثـر  در آب منابع شدید کاهش زمان بارندگی،
بنابراین در حال حاضر با  ؛است مواجه ... و نفوذپذیري

ــه اینکــه بســیاري از ســکونتگاه  هــاي منطقــه  توجــه ب
 نـه یزم درموردمطالعه به علـت عـدم مطالعـات دقیـق     

ــعه و    ــدودیت توس ــا مح ــوژي ب ــدهاي ژئومورفول فرآین
همچنین مخـاطرات ناشـی از عوامـل ژئومورفولـوژیکی     
روبرو هستند، مطالعه و شناخت عوامل ژئومورفولوژیک 

هـاي جدیـد و    گیـري سـکونتگاه  محدودکننده در شکل
ــین مــدیریت ســوانح طبیعــی و فرآینــدهاي      همچن

اي جدیـد  هـ  ژئومورفولوژي در توسعه و ایجاد سکونتگاه
ریـزي  رو در برنامـه  باشد. ازاینامري ضروري و الزم می

هـا در برابـر    منظور باال بردن ایمنی سکونتگاه توسعه به
خطرات ناشی از فرایندهاي ژئومورفولوژیک الزم اسـت  
با شناخت زمـین و آمـایش ژئومورفولـوژیکی، منـاطق     

هـاي جدیـد    مناسب بـراي توسـعه و ایجـاد سـکونتگاه    
  مشخص شود.

ــر    د ــوژي بـ ــل ژئومورفولـ ــش عوامـ ــورد نقـ ر مـ
صورت هاي در سطح ایران و جهان تحقیقات  سکونتگاه

شـود:  ها تشریح میاي از آنکه در زیر پارهگرفته است 
اي بــا عنــوان ) در مقالــه1997( 1اســچیک و همکــاران

ــدودیت  ــدرولوژیک و محــ ــدهاي هیــ ــاي فراینــ هــ
 بــر روي مخروطــه   ژئومورفولوژیــک در شهرنشــینی 

هـا را  افکنـه ها، چند شهر مستقر بـروي مخروطـه   افکنه
) 2007( 2همکـاران  اند. منتس ومورد مطالعه قرار داده

به مطالعه نقش عوامل ژئومورفولوژیکی از جمله، شیب، 
اي در اطراف رودخانه دانـوب  تکتونیک در حرکات توده

هاي این عوامـل را بـروي   پرداختند و سپس محدودیت
انـد.  مورد ارزیـابی قـرار داده   نواحی مسکونی اطراف آن

ــاران  ــاز و همک ــک 2010( 3ب ــاس تکنی ــر اس ــاي ) ب ه
توسـعه بـدون    GISوتحلیل بر مبناي  یهتجزسازي  مدل

ریــزي در منطقــه شــهر اســتانبول را در جهــت برنامــه

                                                   
1. Schik 
2. Mentes et al. 
3. Baz et al. 
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هـاي غربـی شناسـایی کردنـد.     شمال، شرق و قسـمت 
 GIS) با استفاده از 2011( 1سویونگ پارك و همکاران

مقایسه شـاخص مناسـب بـودن زمـین بـراي      به  RSو 
هاي مناطق در نهایت نقشه و اند پرداختهتوسعه شهري 

هـاي اراضـی را تهیـه    مناسب توسعه شهري و کـاربري 
ـ  ايمطالعـه  ) در2013( 2همکاران و مارینونیکردند.  ا ب

هـاي مناسـب،   عنوان هدایت توسعه شـهري بـه مکـان   
رودهـا بـه   بررسی تأثیر توسعه شهري در محیط دهانه 

اند کـه توسـعه مسـکن    توصیف روش جدیدي پرداخته
فضایی تأثیر بر کیفیت آب را به حداقل برسـاند.   ازنظر

هاي اخیر تحقیقات زیادي صـورت  در ایران نیز در سال
 یبهرامـ انـد از:  ها عبارتگرفته است که به برخی از آن

 آن تـأثیر  و تنگناهاي محیطـی  و ها یتمحدود) 1390(
سـنندج   شهرستان هاي روستاییسکونتگاه ناپایداريبر 
 بـا  طبیعـی  ی قرار داده اسـت کـه عوامـل   موردبررسرا 

 مشـکالت  معیشتی، و فضایی -مکانی  محدودیت وجود
است. هـدف   کرده دوچندان نیز را سنندج شهر حاشیه

مناطق مستعد توسـعه   يبند پهنهاصلی پژوهش حاضر 
ی و کیرفولــوژژئومو يدر ارتبــاط بــا واحــدها یمســکون

هـاي واحـدهاي   هـا و محـدودیت  همچنین تعیین توان
. حسـینی  استژئومورفولوژیکی جهت توسعه مسکونی 

هـاي توسـعه کالبـدي    ) محـدودیت 1391و همکاران (
اند. در این تحقیـق  شهر رشت را مورد مطالعه قرار داده

به شناخت تنگناهاي طبیعی و انسانی توسعه فیزیکـی  
گســترش فضــایی آن بــا مــدل شــهر رشــت و تحلیــل 
ي منطقی جهـت  کارها راهاند و آنتروپی شانون، پرداخته

ــی شــهر ارائــه داده ــد. توســعه آت ــدیري معصــومان  و ق
 در پـراکنش  طبیعـی  عوامـل  ) نقـش 1392همکـاران ( 

را  جـام  تربـت  شهرستان ي روستاییها سکونتگاه فضایی
بررسی کرده اسـت. در ایـن تحقیـق از مـدل الجیـک      

ه است. نتایج تحقیق بیانگر ایـن اسـت کـه    استفاده شد
از جـام  درصد از روستاهاي شهرستان تربت 85بیش از 

نظر معیارهاي مورد نظر در تحقیق در شرایط مناسـب  
 زاده يریـ خو  مقدم ییرضامناسبی قرار دارند.  نسبتاًو 
هـاي ژئومورفولـوژیکی   ) مخاطرات و محدودیت1393(

شهر ملکان را مورد بررسی قرار دادند. در ایـن تحقیـق   
                                                   
1. Soyoung, et al. 
2. Marynouni et al 

با توجه به روند گسترش شهري شـهر ملکـان، الگـوي    
هـاي   ینماشـ رشد آتی شهر با استفاده از مدل ترکیبی 

سازي شده و به یره مارکوف شبیهزنج -خودکار سلولی
ها و مخاطرات ژئومورفولوژیکی پـیش رو در  محدودیت

 ی پرداختـه شـده اسـت.   فعلـ ه تداوم الگوي رشـد  زمین
آثـار  عالوه بر این مطالعـات دیگـري نیـز در خصـوص     

 یشناخت ییبایزارزش  يدارا هايپهنه بر يتوسعه شهر
توسـعه شـهري بـر    آثـار  )، 1397(سعیدي و همکاران، 

میراث ژئومورفولوژیکی شـهري ( مقیمـی و همکـاران،    
 يها سکونتگاه يبند سطح)،  1398؛ مرادي پور، 1397
ــهر ــاران،  ش ــر و همک ــم ف ــه)، 1397ي (نظ ــدي پهن بن

بهینـه   و مناسـب  يهـا  يکـاربر  توسـعه  جهتآمایشی 
 توسـعه  )1396توسعه گردشگري (یمانی و همکـاران،  

سـاالري و   ؛1397(شـکوهی و شـاددل،    شـهر  یکیزیف
ــاران،  ــاران،   ؛1397همک ــژاد و همک ، )1398حــاتمی ن

و غیـره   مخـاطره شناسـی  مکان گزینی شهر با رویکرد 
در آمـایش   توانـد  یمـ انجام شده که نتـایج هـر کـدام    

ی بسـیار  جهت توسعه مناطق مسـکون ژئومورفولوژیکی 
 حائز اهمیت باشد. 

  
  ينظر یو مبان ها دگاهید م،یمفاه

ــتماتیک از    ــابی سیس ــک ارزی ــرزمین ی ــایش س آم
هاي مختلـف از  هاي آب و زمین جهت استفادهپتانسیل

نظر گرفتن شـرایط اقتصـادي و اجتمـاعی    اراضی با در 
ها جهت توسـعه  منظور انتخاب و اتخاذ بهترین گزینه به

ــائو، اســت ( ــع آمــایش ســرزمین  ).18: 1993ف در واق
عبـارت اسـت از تنظـیم رابطــه بـین انسـان، اراضــی و      

بـرداري   اي انسان در اراضـی بـه منظـور بهـره    هفعالیت
انســانی و درخــور و مایــه و پایــدار از جمیــع امکانــات 

فضایی اراضی در جهت بهبود موقعیت مادي و معنـوي  
ئومورفولوژي ژ ).1385 مخدوم،زمان (اجتماع در طول 

 يهـا  هیـ پاهـاي جغرافیـاي طبیعـی و از    یکی از شـاخه 
جغرافیا است که با ایجاد پل و گـذرگاهی   اساسی علوم

 خـورده  ونـد یپعلوم طبیعی و زمـین   يها رشتهبا سایر 
انسان در ژئومورفولوژي و مطالعـات   نقشی را که. است

کم از دو دیـدگاه درخـور    کند دستژئومورفیک ایفا می
) واحــــدهاي 1 ؛بررســــی اســــت توجــــه و قابــــل
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ــوژ ــوه و...) ( یکیژئومورفولـ ــت و کـ ــه، دشـ ) 2 ؛جلگـ
لغزه و ریـزش   سیل، زمین( یکیژئومورفولوژفرآیندهاي 

هـاي وسـیع و   زمین هاسکونتگاه ).2007، 1(هاگت و...)
هـا  دهند، این زمیناي را به خود اختصاص میگسترده

از ترکیب واحدهاي مختلف توپوگرافی و ژئومورفولوژي 
یابی اولیـه شـهرها   شوند. همچنان که مکانتشکیل می

و فرآینـدهاي   یکیژئومورفولـوژ تحت تـأثیر واحـدهاي   
است، قطعاً گسترش و توسعه شـهرها   یکیژئومورفولوژ

با عناصر و واحـدهاي گونـاگون   ها نیز باعث برخورد آن
هـاي یـک   عالوه ویژگـی  ژئومورفولوژیکی خواهد شد. به

تنهـا در پراکنـدگی و یـا تجمیـع      مکان جغرافیـایی نـه  
هاي انسانی مؤثر است، بلکه یک عامل مهـم در  فعالیت

هاي فضایی نیز به شـمار   شکل سیماي فیزیکی ساخت
ت کـه جهـ   یعمرانـ  يهـا  برنامه لیدل نیبه همآید. می

بـدون   ردیـ گ یمـ صـورت   یسکونت يها مکان ي توسعه
 يهـا  تیقابلمؤثر و شناخت  يروهایتوجه به عوامل و ن

عناصر  نیا راینخواهد بود، ز زیآم تیموفق عمالً یطیمح
ــاه ــ  یگ ــل منف ــوان عوام ــه عن ــان  یب ــاز مک و خطرس
توسـعه   يبـرا  نـه یو پـر هز  زیـ آم مخاطرهرا  ییایجغراف

عوامـــل . البتـــه )12: 1994 ،2دگری(شـــ ســـازند یمـــ
جهت توسـعه و   خوبی نیزهاي ظرفیت ژئومورفولوژیکی

کـاربرد ژئومورفولـوژي   . دهندگسترش شهرها ارائه می
هاي اول قـرن  و مدیریت محیط در دهه يزیر برنامهدر 

اهمیت بوده و تنها در معدود مطالعات بیستم نسبتاً بی
بنیادي مانند فرآیندهاي ساحلی جلوه داشـت. پـس از   

فزاینده مطالعات که با توسعه و ترقی فنون دقیق  روند
بـرداري شـروع شـد و منجـر بـه آگـاهی از       مانند نقشه

ــون و  تغییــرات چشــم ــا فن ــی شــد و ب ــدازهاي زمین ان
هـاي  هـاي حاصـل از سیسـتم   هایی از قبیل روش روش

تحلیل که بـه بررسـی و کنتـرل اوضـاع پویـا و بسـیار       
کـه   یکیولـوژ ژئومورفهـاي  پـردازد، توجیـه  پیچیده می

هایی که خارج از قلمـرو ایـن علـم در    نسبت به توصیه
 قابـل  ترتر و معقولجستجوي آن بودند به شکلی دقیق

                                                   
1. Huggett 
2. Scheidegger 

ارائه گردید و جایگـاه خاصـی در مـدیریت محـیط بـه       
  ).1990، 3دورنکامپکوك و ( دست آورد

  روش تحقیق
بنــدي منظــور بررســی و پهنــه در ایــن تحقیــق بــه

پـارامتر   10 از مسـکونی مناطق مسـاعد بـراي توسـعه    
شناسـی، کـاربري   شیب، جهـت شـیب، ارتفـاع، زمـین    

اراضی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصـله از راه  
 عنـوان  بـه ارتباطی، فاصله از سکونتگاه و ژئومورفولوژي 

در مسئله تحقیـق؛ و همچنـین از دو روش    مؤثرعوامل 
و  هـا  دادههت تجزیـه و تحلیـل   ج ANPمنطق فازي و 

از تصـاویر  اسـتفاده شـده اسـت.     انتخاب مکـان بهینـه  
 OLIســنجنده  8) لندســت 10/07/2016اي (مــاهواره

هـا،  جهت اصالح نقشه کاربري اراضی (سازمان جنگـل 
در زیر بـه صـورت   ) استفاده گردید. يزداریآبخمراتع و 

  ها تشریح شده است.مختصر هر کدام از روش
فازي: در منطق کالسیک درجه عضـویت بـراي   منطق 

همه اجزا در گروه یـک قـرار دارد و تمـام اجـزا ارزش     
دیگـر در منطـق    عبـارت  بـه  مشابهی براي سیستم دارد

صـورت   بولین، عضویت یک عنصر در یک مجموعـه بـه  
شود؛ امـا   صفر (عدم عضویت) و یک (عضویت) بیان می

وجـود   در منطق فازي، قطعیت موجود در منطق بولین
ندارد و میزان عضویت یک عنصر در یک مجموعـه، بـا   
مقداري در بازه یک (عضـویت کامـل) تـا صـفر (عـدم      

  ).Lin, et al, 1996شود ( عضویت کامل) تعریف می
A   :1رابطه  = {x , μ (x)|x ∈ X}    0 ≤ μ ( ) ≤ 1  

، اجتمــاع و اشــتراك، مــتمم، يریپــذ تیعضــودرجــه 
هاي اساسـی ایـن مـدل تلفیـق      ضرب، جمع، گاما توان

). 34: 1386شوند (پوراحمـد و همکـاران،    محسوب می
شود  درجه عضویت معموالً با یک تابع عضویت بیان می

صـورت خطـی، غیرخطـی،     توانـد بـه   که شکل تابع می
 ).Bonham, 1991: 291( پیوسته و یا ناپیوسـته باشـد  

و روش منطق فازي مثالی از تابع عضویت در د 1شکل 
  دهد. و منطق کالسیک را نشان می

                                                   
3. Cooke and Doornkamp 
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  )21: 1391کالسیک و منطق فازي (حسنی و همکاران،  درروش: توابع عضویت 1شکل 

  

  
  ANP اي: ساختار شبکه2شکل 

 
شـوند   توابع عضویتی که معمـوالً بیشـتر اسـتفاده مـی    

و خطـی. توابـع ذکرشـده در محـیط      S ،Jاند از  عبارت
GIS تواند بـا   وجود دارد و عالوه بر این توابع، کاربر می

  توجه به نیاز خود، تابع را نیز تعریف نماید.
هـاي ارزیـابی چنـد معیـاره کـاربرد      روش :ANPمدل 

جملـه ژئومورفولـوژي پیـدا    وسیعی در علوم مختلف از 
 ايها فرآینـد تحلیـل شـبکه   اند. یکی از این روشکرده

)ANP( ياتحلیـل شـبکه   ) است. فرایندANP  شـکل (
) اسـت. در  AHP( یمراتبـ کامل شده تحلیـل سلسـله   

مراتبی ابتدا مسئله یا موضوع مورد نظر را تحلیل سلسله
کند که در آن به یک ساختار سلسله مراتبی تبدیل می

که از اجزاء تصمیم نیز  دهنده این ساختار یلتشکعناصر 
؛ شـوند  شوند، مسـتقل از یکـدیگر فـرض مـی    تلقی می

ایـن اسـت    AHP يجدهاي بنابراین یکی از محدودیت

هاي متقابـل بـین عناصـر تصـمیم، یعنـی       یوابستگکه 
ها را در نظر نمیوابستگی معیارها، زیرمعیارها و گزینه

صر تصمیم را سلسـله مراتبـی و   گیرد و ارتباط بین عنا
کند. این فرض ممکن است در بعضی طرفه فرض می یک

روش از موارد صادق نباشد و در چنین شرایطی نتیجه 
AHP ؛ هـا شـود  ممکن است موجب برعکس شدن رتبه

بنـدي  اي ممکن است نتیجه رتبـه یعنی با حذف گزینه
بنابراین بایـد در اسـتفاده از روش   ؛ ها تغییر کندگزینه
AHP    اندکی محتاط بود زیرا کلیه مسـائل و مشـکالت
داراي ساختار سلسله مراتبی نیستند (زبردسـت،   لزوماً

-دهی به الیـه در تحقیق حاضر براي وزن ).18، 1380
اي (شـکل  ساختار شـبکه  تشکیل از پسهاي اطالعاتی 

معیارهـا، از  ونـی و بیرونـی   ربا توجـه بـه رابطـه د    ) و2
 سـتون بـراي   10و  سطر 10شامل  ايمقایسه ماتریس
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 و معیارهـا  ایـن  از یک هر اهمیت میزان و رابطه تعیین
امتیـازدهی بـه    منظور بهشده است.  استفاده زیرمعیارها
کارشناسـان   هايدیدگاه و نامهپرسش طریق معیارها از

متخصص آمایش  10متخصص ژئومورفولوژي و  10امر (
 از محاسـبات  استفاده شده است. براي انجـام سرزمین) 

و پس از بدست  شد استفاده Super Decisions افزار نرم
 افـزار  نرم ، درنهایی هر کدام از معیارها هايآوردن وزن
Arc GIS در  .هاي اطالعاتی اعمال گردیـد بر روي الیه

نهایت با توجه به پارامترهاي ژئومورفولوژیکی، توانـایی  
منطقه اهداف توسعه مسکونی مورد ارزیابی قرار گرفته 

 يعملگر فاز يباال یلیخ تیحساس لیجهت تعداست. 
جمـع، از   يکم فـاز  یلیخ تیحساس نیضرب و همچن

اسـتفاده شـده اسـت. پـس از      9/0گامـا   يعملگر فـاز 
 یتوسعه مسـکون  ينقشه مناطق مساعد برا ،یهمپوشان

 يدو مدل فاز قیتلف بر اساسدر محدوده مورد مطالعه 
  آمده است. به دست ANPو 

  
  محدوده و قلمرو پژوهش

بـه   ایـران  در شـمال شـرقی   استان خراسان رضوي
و  ترکمنسـتان  که از شمال با واقع شده مشهد مرکزیت

، از اسـتان سـمنان   ، از غـرب بـا  خراسان شمالی استان
و از  اسـتان خراسـان جنـوبی    جنوب غربی و جنوب بـا 

همسایه است. ایـن اسـتان در سـال     افغانستان شرق با
بـه سـه اسـتان ایجـاد      استان خراسان با تقسیم 1383
در جنـوب اسـتان خراسـان     منطقه مورد مطالعـه شد. 

 250000هاي توپـوگرافی  رضوي شامل محدوده نقشه
درجـه و   58بین مدار  است؛ کهتربت حیدریه و گناباد 

 36درجه تـا   34درجه طول شرقی و  60دقیقه تا  30
جمعیت . )3(شکل  است واقع شدهدرجه عرض شمالی 

ــدوده   ــل مح ــهک ــوده  1456061 موردمطالع ــر ب  نف

 3000) که داراي مسـاحتی حـدود   1390(سرشماري 
یلومترمربع اسـت. شـهرهاي خضـري دشـت بیـاض،      ک

آبـاد،   یضف، رشتخوار، آباد قاسمکاخک، بیدخت، گناباد، 
اد، فرهاد یدریه، بابک، کدکن، قلندرآبح تربت، آباد دولت

ین نقـاط شـهري ایـن منطقـه     تـر  مهـم گرد و فریمـان  
  باشند. می

  

  
  

  نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه: 3شکل 
  

  نتایج و بحث
در  مسکونیبررسی مناطق مساعد توسعه  منظور به

پارامتر استفاده شـده اسـت.    10منطقه مورد مطالعه از 

به صـورت خطـی    ها الیههر کدام از تابع عضویت براي 
اند. در ادامه نشان داده شده 4ه که در شکل تعریف شد

به تشریح هر کدام از پارامترهـا پرداختـه شـده اسـت.    
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  اطالعاتی هاي: تابع فازي الیه4 شکل

  
  و فازي سازي پارامترهاي ژئومورفولوژیکی تحلیل

هـاي توپوگرافیـک بـراي بسـیاري از      بررسی :ارتفاع -
هـاي آب، گـاز، تخلیـه     کشـی  شهري مانند لولـه  مسائل

گیـري   و فاضالب شـهرك و یـا جهـت    هاي سطحی آب
ها براي دریافت نور آفتاب، همچنین امـور   مسیر خیابان

حفاظت خاك و آبخیز در پیرامون شهر و یا براي حفظ 
فضاي سبز اهمیت شـایانی دارد. بـا توجـه بـه      جادیو ا

تابع خطی کاهنده  صورت بهشرایط منطقه عامل ارتفاع 
نگردید اما تعریف شد، یعنی هیچ طبقه ارتفاعی حذف 

تعریف شد که ارتفاعات نزدیک به ارتفـاع   گونه نیاتابع 
محل استقرار مناطق مسکونی و کمتر ارزشـی نزدیـک   

تر ارزش به سـمت صـفر میـل    به یک و ارتفاعات بیش
هـا کاسـته    کرده و با افزایش ارتفاع از اهمیـت پیکسـل  

  ).5شود (شکل 
  

 
  فازي شده محدوده مورد مطالعهطبقات ارتفاعی و : نقشه 5 شکل

  
احداث شهرها در  يمعموالً برا :یبجهت شو  شیب-

در نظـر   جـه در 20تـا   یبها، ش آن یابی مطالعات مکان
 سـاخت  جهدر 20 يباال هاي یبش و در شود یگرفته م

 یـن سـاخت شـهرها در ا   یـرا ز شود، یانجام نم يساز و
. یســتصــرفه ن بــه مقــرون ياز نظــر اقتصــاد هــا یبشــ

 6تـا   1 یبش توسعه مسکونی، يبرا یبش ینتر مناسب
). بـا توجـه بـه    250: 1385، نـادر صـفت  است ( جهدر

درجـه کـه مناسـب     6 تا 1هاي  شرایط منطقه به شیب
 6شد، شـیب   داده 1براي نقاط مسکونی هستند ارزش 

اولویـت دوم ارزش بـین یـک تـا      عنوان بهدرجه  20تا 
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صفر دریافت کرد به این معنی که هرچه درجـه شـیب   
ها کاسته شده و بـه   افزایش پیدا کند، از ارزش پیکسل

تـابش آفتـاب در    .)6شـکل  کنند ( سمت صفر میل می
ــهري و     ــکن ش ــاد مس ــتاها، ایج ــهرها و روس ــت ش باف

هـا، در امـاکن کشـاورزي و ماننـد      روستایی و طرح آن
آیـد. جهـت و ارتفـاع     ها عامل مهمی به حساب مـی  آن

ا، فاصله ه ها، طول و عرض آن تعداد پنجره ،ها ساختمان

... بسـتگی بـه میـزان تـابش     ها بـا یکـدیگر و   ساختمان
انه آفتاب و زاویـه تـابش آن دارد (شـیعه،    روزانه و سالی

یبــاً تقرهــاي جنــوب و  در ایــن قســمت شــیب )1381
و سـایر جهـات    جنوب غرب ارزش یـک کسـب کـرده   

ارزش یـک تـا صـفر را بـه خـود اختصـاص داده       شیب 
  است.

  

  

  
  و فازي شده آنها یبجهت شو  شیب هاي: نقشه6شکل 

  
ها در هنگـام   رعایت نکردن حریم رودخانه :هاآبراهه-

تواند براي ساکنین شـهر خطرآفـرین باشـد.     طغیان می
اي و ادواري را  ریزان شـهري بایـد تغییـرات دوره    برنامه

هـا   مطالعه کنند، زیرا ممکن است یـک رودخانـه سـال   
طغیان نکند و در دوره آرامـش بـه سـر ببـرد و حتـی      

آن احـداث  مراکز مسکونی و صـنعتی هـم در حاشـیه    
شود ولی ناگهان دوره طغیانی رودخانـه شـروع شـود و    

). بـا در  62: 1378خساراتی را به بـار آورد (زمردیـان،   
هاي منطقـه از نظـر عـرض     نظر گرفتن شرایط رودخانه

ــزان    ــه در می ــاره آن ک ــیب ســواحل کن ــه و ش رودخان
متـري   200گسترش سیالب مؤثر اسـت، یـک حـریم    

د در نظر گرفته شـد، بـه   هاي رو براي رودخانه و شاخه
متـري از رودخانـه    200این معنی که از فاصله صفر تا 

نقشه  7شکل داده شد.  ترین ارزشکمبه دو طرف آن، 
دهد که با دور فازي شده فاصله از رودخانه را نشان می

ها بـه  ارزش پیکسلشده براي آن  شدن از حریم تعیین
  شود.صفر نزدیک می
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  آنفازي شده ها و فاصله شبکه آبراهه: نقشه 7شکل 

  

  
  شده واحدهاي ژئومورفولوژي محدوده مورد مطالعه: نقشه فازي8شکل 

  
ــدها- ــوژ يواح ــل اســتقرار  یکی:ژئومورفول  مح

 کند، تأسیساتی که انسان ایجاد میها و سایر  سکونتگاه
ویژه ژئومورفولـوژي  کامالً تحت تأثیر عوامل محیطی به

 هـدف  تـرین  مهـم  کـه  بنـابراین اگـر بپـذیریم   ؛ اسـت 
 یلهوسـ  بـه  شهرنشـینان  رفـاه  تأمین شهري ریزان برنامه
 شایسـته  اسـت،  مساعدتر و تر سالم بهتر، محیطی ایجاد
 بـه  کـه  سـنگین  هاي یا پروژه شهرها ایجاد از قبل است

 دارنـد،  نیـاز  بیشتري ایمنی شرایط و کالن هاي سرمایه
 هـــاي پـــژوهش بـــه دیگـــر، بـــر مطالعـــات عـــالوه

 اغلـب  بشـود؛ چـون   خاص عنایتی نیز ژئومورفولوژیکی
 را خـود  عـادي  شـرایط  در ژئومورفولوژیکی فرآیندهاي

 در ولی مانند می باقی مخفی صورت بهو  دهند نمی بروز
نادر گردند ( می ناگوار حوادث بروز باعث مناسب شرایط

ــائل  1385، صـــفت ). از ســـوي دیگـــر بررســـی مسـ
ــوژي و نتــایج حاصــل از تحقیقــات آن در     ژئومورفول
بسیاري از علـوم طبیعـی و انسـانی ماننـد شهرسـازي،      
گردشگري، آمایش سرزمین و... داراي کاربرد و اهمیت 
فراوان است. منطقـه مـورد مطالعـه بـه دلیـل ترکیـب       

شناســی از نظــر امســاعد جغرافیــایی و زمــینشــرایط ن
. اسـت هـاي زیـادي روبـرو    ژئومورفولوژي با محدودیت

ــرو  بخــش عمــده ــه در قلم ــورد مطالع ــه م اي از منطق
هــا، افکنــههــاي مرتفــع و خشــن، مخــروطکوهســتان

 .هاي سنگی و... واقع شده استهاي آبرفتی و تپه دشت
را شـده واحـدهاي ژئومورفولـوژي    فـازي  نقشه 8شکل 

اي، هـاي ماسـه  دهد. بر این اساس مناطق تپهنشان می
هـاي سـنگی   مـاهور و تپـه    دق، بدلند، کوهستان، تپـه 
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ــاز و مخــروط ــهکمتــرین امتی ــدیمیافکن ــاي ق ــر و ه ت
 باشـند. در  هاي آبرفتی بیشترین امتیاز را دارا می دشت

هاي جدید امتیاز متوسـط را بـه   افکنهحالی که مخروط
  اند.خود اختصاص داده

  یشناس نیزمسازي پارامترهاي و فازي لیتحل
 شناسـی  ینزمـ  یطشرا یطورکل به :گسللیتولوژي و -

بـه سـه    مسـکونی توسـعه   یـا و  یابی در مطالعات مکان
 یداريو پا ین: شناخت مقاومت زمشود یمنظور انجام م

ــ ــناخت فعال ین،زم ــتش ــاي ی ــون ه ــابقه  یکیتکت و س
 مقـدم،  ي(اصـغر  يامکانـات اقتصـاد   یبررسـ  یی،زا لرزه

بـر  هـا و   بـا شناسـایی ویژگـی سـنگ    ). 24-23: 1378
نتـایجی کـه از پرسشـنامه بـه دسـت آمـده بـه         اساس

هـایی از صـفر تـا یـک بـه نـوع        ترتیب اهمیـت، ارزش 
سـازي  نقشه فـازي  9شناسی الیه داده شد. شکل  سنگ

دهـد. بـر   الیه فاصله از گسل و لیتولوژي را نشـان مـی  

سـازندهاي  ( يکـواترنر ي هـا  نهشـته اساس این شـکل  
ي قدیمی) بیشترین امتیـاز  ها پادگانهي و ا افکنه مخروط

ي، ا ماسـه ي هـا  تپهي سست، ها نهشتهباشند. را دارا می
ــی  ــاز را دارا م ــرین امتی ــرداب کمت ــاتالق و م باشــند. ب

سازندهاي شیلی، مارنی، آهکی نیز امتیاز متوسط را به 
از چند طـرف   یراناچون کشور  .اند دادهخود اختصاص 

اي است،  افقی نیروهاي تکتونیک صفحه يفشارها تحت
انــد و ایــران از لحــاظ  هــا اکثــراً فعــال بنــابراین گســل

در ایـن   ).139: 1382تکتونیکی، فعال است. (نگارش، 
پژوهش مناطق با پتانسیل ضعیف زلزله نقـاط مسـاعد   

شـوند. جهـت    جهت توسعه آتی سکونتگاه محسوب می
متـري بـراي    1000سل ابتدا حـریم  سازي الیه گفازي

خطوط گسلی تعریف شـده و ارزش صـفر بـه آن داده    
مـورد  ي به بعد تابع الیه متر 1000شد سپس از حریم 

  خطی کاهنده مستقیم تعریف شده است. صورت به نظر
  

 

  
  شده آنهاو فازي و لیتولوژي گسل  هاي: نقشه9شکل 
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  و فازي سازي پارامترهاي انسانی لیحلت
در رونـد گسـترش    :و راه ارتبـاطی  شهرفاصله از -

نقاط مسکونی فاصله از بافت و محـدوده کنـونی داراي   
عامـل دسترسـی بـه خـدمات و      چراکـه اهمیت اسـت.  

هـا   شود. بهترین مکـان  امکانات مرکزي شهر مطرح می
براي توسعه سکونتگاه، مناطقی هستند کـه عـالوه بـر    
سایر شرایط بـه محـدوده کنـونی شـهر و یـا محـدوده       
روستاهایی که به شهر خواهند پیوست نزدیک باشـند.  
با لحـاظ کـردن ایـن مسـائل در مـورد الیـه فاصـله از        

اه، هرچه فاصله مورد بحث از مناطق مسـکونی  سکونتگ
گیـرد و بـا    تر است و ارزش یک می کمتر باشد، مناسب

هـا بـه سـمت ارزش صـفر      افزایش فاصله از سـکونتگاه 
در کنار فاصله از شهر فاصـله از راه ارتبـاطی   گیرد.  می
نقاط مسکونی از لحـاظ   کننده کنترلتواند نقش  مینیز 

اخـل ناحیـه شـهر و بـین     توسعه را داشـته باشـد. در د  
ها  ماشین وآمد رفتمحیط اطراف آن باید آزادي جریان 

هایی که از کنار محدوده شـهر جدیـد    از طریق بزرگراه
کند، برقرار باشد. با افزایش فاصله از راه اصلی بـه   عبور 

دست آمده  هاي نقشه به  سمت دو طرف ارزش پیکسل
 10در شـکل   از یک به سمت صفر میـل خواهـد کـرد.   

فازي سازي شده عامل فاصله از شهر و راه ارتباطی در 
  مدل فازي نشان داده است.

  

  
  محدوده مورد مطالعهو راه ارتباطی : نقشه فازي شده فاصله از شهر 10شکل 

  

  
  : نقشه فازي شده کاربري اراضی محدوده مورد مطالعه11شکل 
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 الگوهاي تغییرات و مسکونی توسعه: یاراض يکاربر-
 و گسترده اجتمـاعی  تأثیرات ایجاد باعث زمین کاربري
 کـاهش  شـامل  تـأثیرات  ایـن  گـردد.  محیطی می زیست

کـاهش   نقلیـه،  وسـایل  تجمع افزایش طبیعی، فضاهاي
 بـر  تـأثیر  بـاال،  تولیـد  تـوان  بـا  هـاي کشـاورزي   زمـین 
است. با تعیین  آب کیفیت کاهش و طبیعی هاي زهکش

ي از اراضـی  سـر  کهـا، یـ   هاي دقیق کـاربري  محدوده
هاي کشاورزي، مراتع درجه یک و  نمونه زمین عنوان به

ــل ــریم  جنگ ــا و ح ــر    ه ــتی از ام ــاظتی بایس ــاي حف ه
شهرسازي خارج گشته و به کاربردهاي دیگر اختصاص 

فازي سازي شده عامل کاربري اراضـی   11شکل یابند. 
را در مدل فازي نشان داده است. بر این اساس منـاطق  

، زمـین نمکـی، کشـاورزي و باغـات     يا ماسـه  يهـا  تپه
کمترین امتیاز و مناطق با کاربري مراتـع فقیـر، بـایر و    

  .باشند یمترین امتیاز را دارا شهري بیش
 GISیطدر مح: هاي اطالعاتیتلفیق و ترکیب الیه

مـورد مطالعـه تمـامی     بر روي شبکه مرجـع محـدوده  
در  از شکل برداري به رستري تبـدیل شـدند.   فاکتورها

(جدول  ANPمدل  آمده از طریق به دستوزن نهایت 
بر روي تمامی معیارها اعمال شـد و نتیجـه نهـایی    ) 1

حاصل گردید. همچنین براي مدل فازي با اسـتفاده از  
 تلفیـق  هـم فازي شده با  هايعملگر گاماي فازي نقشه

شدند. جهت تعـدیل حساسـیت خیلـی بـاالي عملگـر      
فازي ضرب و همچنـین حساسـیت خیلـی کـم فـازي      
جمع، از عملگر فازي گاما استفاده شـده اسـت (رابطـه    

2.(  
:   2رابطه   

μ = (μ 푓푢푧푧푦 푠푢푚) × (μ 푓푢푧푧푦 푝푟표푑푢푐푡)   
پس از تلفیق و ارزیـابی هرکـدام   براي عملگر گاما  

اسـتفاده گردیـد. لـذا پـس از      9/0در نهایت از گامـاي  
اهـداف توسـعه   ها مناطق مساعد بـراي   همپوشانی الیه

اسـتخراج گردیـد    9/0گاماي فـازي   بر اساس مسکونی
هـاي  . درنهایـت مسـاحت هرکـدام از پهنـه    )12شکل (

بسیار مناسـب، مناسـب، متوسـط، نامناسـب و بسـیار      
اسب در سـطح واحـدهاي ژئومورفولـوژیکی مـورد     نامن

نشـان   14و  13هـاي  محاسبه قرار گرفتـه و در شـکل  
هاي مذکور بیشـترین  داده شده است. با توجه به شکل

سطح در واحد بدلند نامناسـب، در واحـد تپـه سـنگی     
نامناسب، در واحـد دشـت آبرفتـی بسـیار مناسـب، در      

، يا ماسـه  يها تپهواحد دشت رسی نامناسب، در واحد 
مناســب و بســیار  افکنــه مخــروطنامناســب، در واحــد 

مناسب، در واحد کوهستان  ماهور تپهمناسب، در واحد 
بسیار نامناسب، در واحد دشت نمکی بسـیار نامناسـب   

  بوده است.

  

 
  انسانی يها سکونتگاهمناطق مستعد جهت ایجاد و توسعه  يبند پهنه : نقشه13شکل 

  

حاصل از بررسی  ضرایب وزنی نرمال :1جدول 
 ANP محیطی درجفتی متغیرهاي 
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  بخش اول)( یکیژئومورفولوژ يواحدها: تطبیق نتایج حاصل از نقشه نهایی با 14شکل 

  

 
  بخش دوم)( یکیژئومورفولوژ يواحدهابا هرکدام از  نهاییتطبیق نتایج حاصل از نقشه  :15شکل 

  
هـا  تعداد نقاط مسکونی و میزان تراکم آن 2جدول 

دهد. طبقه نامناسـب بـا   را در طبقات مختلف نشان می
دارا بودن بیشترین تعداد نقاط مسـکونی داراي تـراکم   

کــه طبقـات بســیار نامناســب و   یدرحــال اسـت  023/0
ــاط    ــودن کمتــرین تعــداد نق ــا دارا ب بســیار مناســب ب

ــب داراي   ــه ترتی ــکونی ب ــراکم  009/0و  037/0مس ت
هستند که ایـن نشـان از پـراکنش نقـاط مسـکونی در      

 بررسـی نقشـه   متفاوت است. صورت به گانه پنجطبقات 
بندي نهایی و طبقات آن نشـانگر نامسـاعد بـودن    پهنه

ئومورفولوژیکی بخش زیادي از منطقـه جهـت   شرایط ژ
و ایجـاد سـکونتگاهی جدیـد     وسـاز  ساختهاي فعالیت

درصد مساحت منطقـه مـورد مطالعـه     59. حدود است
یلومترمربــع، در ک 17545کـه داراي مســاحتی حـدود   

طبقات بسیار نامناسب و نامناسب واقع شده که این به 
ایـن   معنی نامساعد بودن شـرایط ژئومورفولـوژیکی در  

بخش از محدوده مورد مطالعه جهـت ایجـاد و توسـعه    
درصد از  44/21باشند. حدود  یمي انسانی ها سکونتگاه

 6370محدوده مورد مطالعه که داراي مساحتی حدود 
یلومترمربع است، داراي شـرایطی متوسـط در جهـت    ک

 ؛ واسـت هـاي انسـانی جدیـد    توسعه و ایجاد سکونتگاه
قه مـورد مطالعـه کـه    درصد مساحت منط 5/19حدود 

، در استیلومترمربع ک 5786داراي مساحتی در حدود 
طبقات بسیار مناسب و مناسب قرار گرفتـه اسـت کـه    

ي مناسـب بـا توجـه بـه     ها مکاننشان از محدود بودن 
هــاي  یـت فعالشـرایط ژئومورفولـوژیکی منطقــه جهـت    

. اسـت و ساخت نواحی سکونتگاهی جدیـد   وساز ساخت
غرافیاي طبیعی و انسـانی منطقـه   با توجه به شرایط ج

این میزان مساحت قادر به پاسخگویی نیازهاي منطقـه  
جهت احداث و توسعه شهرها و روستاها در حال حاضر 

ي محـدوده مـورد   بنـد  پهنـه با توجـه بـه نقشـه     .است
مطالعه، ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد و روند طبقات بـا  

ــوژیکی نقــش مهمــی د  ــه شــرایط ژئومورفول ر توجــه ب
مســاعدت یــا نامســاعد بــودن منــاطق جهــت احــداث 

ي بنـد  پهنهي انسانی دارند. بر اساس نقشه ها سکونتگاه
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نهایی، نواحی شرقی، مرکـزي و تـا حـدودي شـمال و     
هایی مستعد و مناسب جهـت  جنوب غرب داراي مکان

  ایجاد و توسعه مناطق مسکونی هستند.

  
  ي انسانیها سکونتگاهیابی  مکانمناسب جهت توسعه و  يهاپهنه مساحت :2جدول 

  تراکم km2مساحت  تعداد نقاط مسکونی  طبقه
 037/0  51/702 26  بسیار مناسب

 022/0  1/5084 113  مناسب
 017/0  27/6370 109  متوسط
 023/0  74/7300 163  نامناسب

 009/0  17/10244 94  بسیار نامناسب
  

 منطقه مورد مطالعه واحدهاي ژئومورفولوژیکی يها تیمحدودها و توان :3جدول 
  ها تیمحدود  هاتوان  واحدها

، کشاورزي، آبخیزداري و با رعایت يدار مرتع  ها افکنه مخروط
  استانداردها توسعه و ایجاد سکونتگاه

 بیو تخرجدید، آب گرفتگی، نم کشیدگی  هاافکنه مخروطناپایداري قاعده 
  دست نییپاتدریجی بناهاي 

ایجاد محدودیت در روند، جهت و توسعه سکونتگاه، فقدان خاك مناسب،   يدار مرتع  ماهور تپه
  ونقل حملمشکالت 

  زیاد و ناپایدار يریپذ شیفرسا  گردشگري  بدلند
  هادر برابر فونداسیون سازه نا مقاوم  گردشگري  دق

  ها در صورت عدم رعایت استانداردهادر برابر فونداسیون سازه نا مقاوم  ، کشاورزي، توسعه سکونتگاهيدار مرتع  دشت آبرفتی
  هاي روان و طوفان شن و ماسهحرکت ماسه  گردشگري  ايهاي ماسهتپه

، ينورد کوه، يدار مرتع، يگرد عتیطب  کوهستان
  و... ينورد صخره

بودن،  العبور صعبو سنگالخی، ناهموار و  يا صخره يها نیزمشیب زیاد، 
  محدودیت فضا و زمین و...

  نا مقاومفقدان خاك مناسب، شوري زیاد،   گردشگري  دشت نمکی
  

 
  ) منطقه مسکونی در واحد نامناسب کوهستان،3) واحد کوهستان، 2) دشت آبرفتی، 1: 16شکل 

 ايهاي ماسه) واحد تپه4 
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بــا توجــه بــه تــأثیر و ترکیــب عوامــل مختلــف در 
ي ژئومورفولوژي هر منطقه، ژئومورفولوژي هر ریگ شکل

ي خاصی همـراه اسـت.   ها تیمحدودها و ناحیه با توان
و تنگناها نقش بسـیار   ها تواندر این میان شناخت این 

ایش سـرزمینی دارد (نـادر   مهمی در توسعه پایدار و آم
بنابراین در این پـژوهش بـا توجـه بـه     ؛ )1385صفت، 

اهداف پژوهش کـه آمـایش منطقـه مـورد مطالعـه بـر       
، سعی شده اسـت  استاساس واحدهاي ژئومورفولوژي 

ــه برخــی از تــوان   هــاي واحــد  هــا و محــدودیت ک
ژئومورفولوژي بر اساس نقشه واحدهاي ژئومورفولـوژي  

ي جغرافیـایی و  هـا  یژگـ یومل و و همچنین بررسی عوا
ی انجام شده در منطقه، مشـخص شـد کـه    شناس نیزم

 16یی نیـز در شـکل   هـا  و نمونـه  3نتایج آن در جدول 
  ارائه شده است.

  
  گیري نتیجه

در توسـعه و ایجـاد منـاطق    اهمیت ژئومورفولوژي 
شود که خسارات وارده زیاد و وقتی آشکار میمسکونی 

بپـذیریم کـه    اگـر بنابراین ؛ داز تحمل انسان باش خارج
ریــزان شــهري تــأمین رفــاه تــرین هــدف برنامــهمهــم

تـر و  ایجاد محیطـی بهتـر، سـالم    یلهوس بهشهرنشینان 
هـاي  مساعدتر است، شایسته است قبل از ایجاد پـروژه 

هـاي کـالن و شـرایط ایمنـی     سنگین کـه بـه سـرمایه   
بیشــتري نیــاز دارنــد، عــالوه بــر مطالعــات دیگــر، بــه 

. اي ژئومورفولوژیکی نیز عنایتی خـاص شـود  هپژوهش
) داراي 59تر وسعت منطقه مورد مطالعه (حـدود  بیش

هـاي  سـکونتگاه  شرایط نامساعد جهت ایجاد و توسـعه 
. منـاطق مسـاعد جهـت ایجـاد و توسـعه      اسـت انسانی 

هاي انسانی در محدوده مورد مطالعـه حـدود   سکونتگاه
) را لومترمربـع یک 5786(حدود  درصد مساحت 44/21

این امر نشـان دهنـده وجـود منـاطق      شود وشامل می
هـاي  مستعد کـافی جهـت ایجـاد و توسـعه سـکونتگاه     

جدید با رعایـت اسـتانداردهاي الزم در منطقـه مـورد     

ــه  ــاطق مســاعد در محــدوده  اســتمطالع . بیشــتر من
، گنابــاد، بیــدخت، کاخــک و هیــدریح تربــتشــهرهاي 

تـر نـواحی   بـیش انـد.  خضري دشت بیـاض واقـع شـده   
هـاي  نامساعد نیز در جهت ایجـاد و توسـعه سـکونتگاه   

و کـدکن قـرار    آبـاد  ضیفـ انسانی در محدوده شهرهاي 
، العبـور  صـعب هـاي سـنگالخی و   اند. کوهسـتان گرفته
اي عوامــل اصــلی هــاي ماســه، دق و تپــهيمــاهور تپــه

بازدارنده منطقه مورد مطالعـه جهـت ایجـاد و توسـعه     
باشـند. نـواحی اطـراف شـهر     نی میهاي انساسکونتگاه

و گنابــاد بـه علــت   آبـاد  دولـت بابـک، تربـت حیدریــه،   
نزدیکی به مسیر اصلی جاده و واقع شـدن در طبقـات   

تـرین منطقـه بـراي احـداث و توسـعه      مساعد، مناسب
هـاي آبرفتـی و   باشند. دشـت هاي انسانی میسکونتگاه

داراي (بـا رعایـت اسـتانداردهاي الزم)     ها افکنه مخروط
ــب  ــیل مناس ــاد   پتانس ــعه و ایج ــه توس ــري در زمین ت

بدلند، دق و ریگـزار بـراي تـوان    باشند. ها میسکونتگاه
گردشگري مناسب هستند، چنان چه واحد کوهسـتان  

هـاي  افکنهقاعده مخروط داري است.مستعد براي مرتع
و در  ناپایـدار به دلیل کوتاهی زمان ایجاد داراي جدید 

باشـند.  مـی  ریپـذ  بیآسـ  عظـیم  يهـا  سازهمقابل وزن 
به دلیل ایجاد محـدودیت در رونـد، جهـت و     ماهور تپه

مشــکالت فقــدان خــاك مناســب، ، توســعه ســکونتگاه
بـه  بـاال، دق   يریپذ شیفرسا، بدلند به دلیل ونقل حمل
، ریگزار هابودن در برابر فونداسیون سازه نا مقاومدلیل 

از آن  هاي روان و خطـرات ناشـی  به دلیل حرکت ماسه
 نکتـه  ایـن  بـه  بایـد  پایان در داراي محدودیت هستند.

 و یطـ یمح سـت یز پیامـدهاي  و آثـار  کـه  کـرد  اشـاره 
 بـه  توجه عدم خاطر به شده وارد مالی و خسارات جانی

شهري  ریزيدر برنامه یکیژئومورفولوژ اطالعات و دانش
 آشـکار  توجهیبی بلکه است، بار انیز تنها نه و روستایی

 را منـاطق مسـکونی   توانـد وضـعیت  مـی  زمین علوم به
  نماید. بار فاجعه و وخیم
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