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 چکیده

خلاال و توسعه در یاراض یکاربر یرا برا نهیزم شیآما ،گسترده یدر مفهوماهداف: 

 ،ینیگزبار مااان ی. ژئومورفولاوژکنا یما ایامه یقاانون هاایاز کنترل ایمجموعه

 اثار هاا،ساونتگاه یایزیف ةو جهات توسع یمساون یسازهاوو ساخت یفولوژرمو

 هاایتیو محا ود هااتیاشاناخت قابل ،پاووهش نیاه ف از ا ،نیبنابرا ؛گذاردمی

در شامال شار   یانساان هایساونتگاه ةو توسع جادیا برایمنطقه  کیمورفولوژژئو

  .است زدی

 هااسااونتگاه جاادیمناطق مستع  توساعه و ا ییشناسا برای پووهش، نیدر اروش: 

ارتفاا،،  ب،یجهات شا ب،یشا هاایاز پاارامتر ک،یژئومورفولوژ واح های براساس

سل، فاصاله از رودخاناه، فاصاله از فاصله از گ ،یاراض یخاک، کاربر ،شناسینیزم

اساتفاده  شیثر در آماؤعنوان عوامل مبه یجاده، فاصله از ساونتگاه و ژئومورفولوژ
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و  یاسااس ما ل فاازبر بنا یو پهناه قیاتلف ،یپس از استان اردسازیت، نهادر. ش 

دسات هها باساونتگاه بن ی آمایشی برای توسعةپهنه ، نقشةکیژئومورفولوژ شیآما

 آم .

مطالعه در مورد ةمنطق حتمسااز درص   72نشان داد که ح ود  جینتا: / نتایجهاافتهی

متوسط و ح ود  طیشرا یدرص  دارا 51/5نامناسب و نامناسب، ح ود  اریطبقات بس

 هیااز ناح یا. بخش عم هان مناسب و مناسب قرارگرفته اریدرص  در طبقات بس 27

 میو اقلا یابانیب کیژئومورفولوژ یاح اهانسبتاً صاف و هموار با و یهاتوسط دشت

 است. فراگرفته ش ه فراخشک 

 جینتااباه  باا توجاه ،و دشات طابس ریمعروف به دشت کو یهادشتگیری: نتیجه

 یواحاا ها ةنقشاا ،یمساااون ةمناااطق مسااتع  توسااع بناا یپهنااه ةحاصاال از نقشاا

را بارای  ملااز طیشاراموجود،  مساونی نقاط با هاانطبا  آن نیزو  کیژئومورفولوژ

 طیشارا لیادلمنااطق باه نیاادرواقع، .  ارن ن  یج  هایتوسعه و ساخت ساونتگاه

 یاراضا ،ایماساه هاایتپاه اد،یز ینامناسب، خشا یتولوژیخاک و ل ،یستیسخت ز

  ن ارن . یمساون ةتوسع برای یمناسب طیشرا غیرهو  ینما -یرس

 .یفاز نطقم ،یژئومورفولوژ ،یمساون ةتوسع ش،یآما :هاکلیدواژه

   مقدمه .6

 ؛دارد ایویاوه تاهمیا هاامحل استقرار سااونتگاه یعیطب طیمح ةنیزمدر پووهشمطالعه و 

کاه در اغلاب  یطیها است. در شراساونتگاه در ارتباط مستقیم با بستر طبیعی آن ةتوسع ،رایز

توساعه  یمناسب بارا یهادارد، شناخت ماان یرش و روبه عیرون  سر یکالب  ةشهرها توسع

جهاات  کردنشاهر و روساتا، مشاخ  ةتوساع تیکنتارل و ها ا یاست. برا یورضر اریبس

. ازآنجاکاه رسا ینظار ماباه یضارور یمتناسب و اق امات حفااتت یهامطلوب توسعه، ماان

 همراهبهرا  یبرنامه مسائل و مشالات فراوانداشتن ب ون  ،یانسان هایساونتگاه یکالب  ةتوسع

. عوامال سازدیم انیرا نما یمناطق مساون ةتوسع قیقد ةو مطالع یزیررنامهبدارد، لزوم وجود 

  یباکه  دخالت دارن  یانسان هایساونتگاه یریپذو شال ینیگزگوناگون در ماان یروهایو ن

و  یبشار تیاافازون جمعروز شی. باا توجاه باه افازارن یم نظر قرار گ یابیدر هرگونه ماان

 یناگزیمااان ةمطالعا ک،یاژئومورفولوژ اگونگون یهاتیح ودوجود مخاطرات و م ،نیهمچن
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عوامال  نیبا  یابا ، یج  یهاساختار ساونتگاه نییدارد. در تع زیادی تیاهم یمناطق مساون

استوار باشا   یمنطق ةرابط، منطقه کیها همراه با عوامل ژئومورفولوژمؤثر بر ساختار ساونتگاه

پاووهش  یاساس ةمسئل ،نیبنابرا شود؛ دارمثبت جهت ریمس کیجهت به  نیدر ا یزریتا برنامه

 ةتوساع بارای کا ام منااطق ،مطالعاهمورد ةمنطقا یگزساتازیر طیاست که با توجه به شرا نیا

 ؟هستن  مناسب یآت یمساون

 ةتوساع بارای ترفیات زیااد دارای کیاژئومورف یواحا ها ییشناساا پووهش، نیه ف ا

  ،یاج  هاایساونتگاه جادیبر توسعه و ا کیرفعوامل ژئومو ریتأث یچگونگ یبررس ،یمساون

باا  یمنطقا ةرابطا یبرقارار بارای یمنااطق مسااون ةتوساع یبارا یکااربرد یراهاارها ةارائ

 یواحاا ها تنگناهااای و هاااتااوان نیاایمطالعااه، تعمورد ةدر منطقاا کیااژئومورف یواحاا ها

 ةتوساع منااطق مساتع  بنا یو پهناه یژئومورفولاوژ شیاساس روش آمابر کیژئومورفولوژ

   است. کیژئومورف یدر ارتباط با واح ها یمساون

 تحقیق پیشینة .2

از  ایخلاال مجموعاهو توسعه در یاراض یکاربر یرا برا نهیزم شیآما، گسترده یدر مفهوم

ا ر یزریاکامال در برناماه هاایمجااز و کنتارل ةکه حاق توساع کن یم ایمه یقانون هایکنترل

سطح  ةردهن ییاز عوامل تغ یای به ینیشهرنش ه،(. امروز32 .ص، 4339 ،2نی ی)را ردگییمدربر

ساال  در صا  کاهیطورباه(؛ 244ص. ،4332، و هماااران 4ش ه اسات )گااتمن لیتب  نیزم

کاه  یزجمله عواملا .داده است رییرا تغ نیسوم از سطح زمکیح ود  تیجمع شیافزا، گذشته

شاهری  ةتوساع  ،نشاویما ایالاو احتماال باروز ب تیارشا  جمع یاحتماال شیبه افازا منجر

 هاارسااختیعملاارد ز نیبارای تمام ییو عا م تواناا ستمیاکوس شیانش ه، فرسیزیربرنامه

دلیال باه ،یجواماع انساان. (4323،  9)دفتر ملل  متح  جهت کاهش بلایای طبیعایخواه  بود 

در  کیاژئومورفولوژ هاایفارم با آشنانبودن و هاحاکمیت الگوهای سنتی در ساخت ساونتگاه

خاود  لیاتفعا باا بتوان  تا هستن  هاییجوی ماانودر جست پیوسته ،برخورد با محیط طبیعی

کننا . هاا اساتفاده سااونتگاه جاادیا برایآن  ة  و از اماانات بالقونتسخیر درآورطبیعت را به

                                                 
1. Rydin 

2. Gutman 

3. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) 
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 و در اساتطبیعای  ةماانات بالقوتأثیر اتحت یساونتگاه نچنیکه  گفت توانمی ترتیب،اینبه

 ةچنین جوامعی در مراحل اولیا ،بنابراین ؛(23 .ص ،2954 ،یزی)عز ارتباط مستقیم با آن است

 بارای آل هیاا طشارای دارای کاه کننا ساونتگاه جستجو مای برای را هاییخود ماان راراستق

 نی. در چناشاودفظ ح یعیبرابر عوامل طبها درح ودی امنیت آنتا ،  و همچنیننساونت باش

وجاود عوامال طبیعای چاون  و کیعوامل ژئومورفولوژ ریبا توجه به تأثتا است لازم  ،ینگرش

 هااایهااای جاااری همااراه بااا لناا فرماقلاایم مساااع  و آب ،، زمااین همااوارخاااک مناسااب

 جواماع کاه سااخت فاراهم را هااییزمینه ، یج  یهادر ارتباط با ساونتگاه کیژئومورفولوژ

تواناایی ها جذب شاون  و باا توجاه باه ف آنطربه  یج  هایساونتگاه ساخت برای انسانی

، 2951 ،ییروساتاو  ی)جباارکنن  اق ام   یج  یهابه ساخت ساونتگاه ،نیزم یبسترها بالقوة

ابتا ا عوامال   یابا ، یاج  هاایسااونتگاه جاادیا که بارایگفت  توانیم ،نیبنابرا ؛(41 .ص

 نااهیبا توجاه باه ابراین، زون . افنشو ییشناساعه مطالمورد ةموجود در منطق کیژئومورفولوژ

 بارای یزیااد  تواناایی باالقوة یکه دارا کیژئومورفولوژ هایک ام فرم یرو  یساونتگاه ج 

 ةبرنامااسات، بایا   ترشیب تیامن یو دارااست  قرار گرفته ،  بودنخواه  ی ساونتگاه ج جادیا

 جاادیا. همچنین، شودم فراه نیدر ارتباط با چهارچوب ساونتگاه در ارتباط با بستر زم یمنظم

 ،2934 ،یاری)اسافن  موجود در منطقاه باشا  کیاساس عوامل ژئوموفولوژبر  یساونتگاه ج 

 (.  75 .ص

اساتفاده از  یالگوهاا میمستق ریتأث»با عنوان  ای( در مطالعه411، ص. 2432) 2مارچو  نویل

ما ل  ،ایمااهواره ریباا اساتفاده از تصااو ،«ایمنطقه ستیزطیمح تیفیو ک ایمنطقه هاینیزم

 یصانعت ةتناساب توساع نیایتع یبرا یطمحیستیز یپارامترها ریو سا بیش ،یرقوم یارتفاع

 هاا. آنانا اق ام کرده 4.اس.آی.آرک جی طیدر مح یهمپوشان لیاساس تحلبر یشهر هاینیزم

 محاور شاهر وهاان را کیااکولوژ ةاً مناسب، مناسب و نامناسب، توسعسه کلاس نسبت نتعیی با

 .  ان مشخ  کرده

که ازجملاه  ان انجام ش ه یدر خارج و داخل کشور مطالعات پووهش، موضو، در ارتباط با

  کرد.اشاره  موارداین به  توانیم

                                                 
1. Leon & March 

2. ArcGIS 
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و واکانش  کیامخااطرات ژئومورفولوژ( در کتاب خود با عناوان 232، ص. 2337) 2زایپان

مخااطرات  میغاام مفااهاد بارای هااروش ةتوساع یدر پنج بخش مختلف باه بررسا ،یطیمح

 ةیاته ،آن یکاه در دو بخاش اصال است کردهآن اشاره  یطیمحستیو اثرات ز یفولوژژئومور

 آن یطایمحساتیز هاایمخاطرات در ارتباط باا اثر یابیو ارز یمخاطرات ژئومورفولوژ ةنقش

 است. ش ه  یبررس

 یعیمخاطرات طب ،یکاربرد علم ژئومورفولوژ»عنوان با  ای( در مقاله222، ص. 4334) 4لایآ

مفهاوم  یتوسعه باه بررسادرحال یدر کشورها «یعیطب یایاز بلا یریو جلوگ یریپذبیدر آس

را در   هیاپ  نیاوقو، ا تیپرداخته است و وضع کیژئومورفولوژ  گاهیاز د یعیمخاطرات طب

 روش از ای( در مطالعاه4331)  9تولگاا، دمیرسان و کهرماان اسات. کرده یبررسسطح جهان 

 اکولوژیاک منااطق مناساب ارزیاابی برای جغرافیا اطلاعات سیستم و هچن معیار ارزیابی تلفیق

 لایاة یاک و هاایاک از کااربریمناسب برای هر ةیلا یک هاآن پیشنهادی روش. کردن  استفاده

 . کن  فراهم زمین از قطعه هر برای را کاربری ترینمناسب توان می کهبود  نهایی

باار  لغاازشنیزم ریتااأث ةمطالعاا بااه( 22 .ص، 4331) 2گوپلااا ر وسااارکا ، آرورار،گونکااانو

از  یاای هاالغزشنیکاه زم دسات یافتنا  جاهینت نایا باه و نا پرداخت یانساان یهاساونتگاه

 هاایگاروه یو زن گ ییبه دارا هاییساله خسارت هستن  که هر یعیطب های هیپ  نتریمخرب

اسااتع اد  یبناا پهنااه ،نیبنااابرا کنناا ؛یوارد ما ییو روسااتا یساااکن در مناااطق شااهر یانساان

 یضارور ییروساتا هایدر ساونتگاه ایتوسعه هایتیفعال ةن یآ یزیربرنامه یبرا لغزشنیزم

 است. 

 از اساتفاده باا کادمانا و درة در شهری رش  هایمحرکه ی( به بررس4333)  1امایتاپا و مور

 ،مراتبایسلسالهباا اساتفاده از ما ل  روش نیاکاه در ا نا پرداخت یمراتباسلساله زیآنال ن فرای

و  هیهسته، حاشا ةیشهر برای سه ناح ةو اقتصادی مؤثر بر توسع یاجتماع ،یایزیف هایکهمحر

 .  کردن  یبررسرا  ییروستا ینواح

                                                 
1. Panizza 

2. Ayala 

3. Tolga, Demican & Kahraman 

4. Kunongo, Arorar, Sarkar & Gupla 

5. Thapa & Muryama 
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اساتفاده از  یالگوهاا میمستق ریتأث»با عنوان  ایدر مطالعه( 415، ص. 2432) 2مارچو  نویل

ما ل  ،ایمااهواره ریباا اساتفاده از تصااو «ایمنطقه ستیزطیحم تیفیو ک ایمنطقه هاینیزم

 هااینیزما یصانعت ةتناساب توساع، یطمحیستیز یپارامترها ریو سا بیش ،یرقوم یارتفاع

ساه  نیایو با تع تعیین کردن . .اس.آی.آرک جی طیدر مح یهمپوشان لیاساس تحلبررا  یشهر

 شاخ محاور شاهر وهاان را م کیالوژاکو ةکلاس نسبتاً مناسب، مناسب و نامناساب، توساع

 .  ن کرد

 سامانة یمبنابر لیوتحلهیتجز سازیم ل هایکتانی براساس( 4323) 4، جیمن و نوگایباز

اساتانبول را در جهات  یشاهر ةدر منطقا یزریب ون برنامه ةتوسع ةداماا ،9اطلاعات جغرافیایی

 کردن . ییشناسا یغرب هایشمال، شر  و قسمت

در  ییتاروسا هاایسااونتگاه ی اریدر پا یعی( نقش عوامل طب29 .، ص4322) یعنابستان 

و  یبشار یهاسااونتگاه شی ایاکاه پ  یرسا جاهینت نیو به ا کرد یسرشهرستان سبزوار را بر

ایان محقاق خاک مناسب استوار بوده اسات.  و مانن  آب ،یعیعوامل طب ةیپاروستاها بر وهیوبه

 ایهاهسااونتگا ی اریاتا اوم پا یبرا ییاجرای یهاارها، راخود پووهش یهاافتهیبا توجه به 

 ةتوساع تیها ا»باا عناوان  ای( در مطالعه27 .، ص4329) 2گریس ول. کرد شنهادیپ ییروستا

 فیباه توصا «رودهاا ةدهانا طیدر مح یشهر ةتوسع ریتأث یبررس :مناسب هایبه ماان یشهر

حا اقل را باه آب تیافیبار ک ریتاأث ،فماایی ازنظر مسان توسعة که ن پرداخت ی یروش ج 

 برسان . 

 تیریو ما  نیسارزم شیدر آماا یکااربرد ژئومورفولاوژسوم کتاب  فصل (2954) ییرجا

 واختصااص داده اسات  یعماران شاهر یزریادر برناماه یژئومورفولاوژ تیبه اهم را طیمح

 ،دارد وجاود هاااحتماال باروز آن یکه در مناطق شهررا  کیمختلف ژئومورفولوژ ین هایفرا

 کرده است.  بررسی

 یبارا  یاج  هاایکیاکااربرد تان ةباه مطالعا یپووهشادر  (2952) ثقفیمق م و ییرضا

براسااس نتاایج  .پرداختن  زیدر گسترش شهر تبر یمخاطرات ژئومورفولوژ لیو تحل بن یطبقه

                                                 
1. Leon & March 
2. Baz, Geymen & Nogay 
3. GIS 

4. Nuni & Gresswell 
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 زیاتبر زآمیااز منااطق مخااطره عصاریو ول شهیباغم نواحی رود،مهران هایکرانه ها،پووهش آن

 هااپراکنش گسال لیدلبه ،در شهر و حومه لرزهنیمخاطرات زم وجود،نیا. باشون یمحسوب م

 شهر برابر است.  تمامی در

 و توساعهبارای  تهاران شاهرکلان تیقابل لیتحلوهیبه تجزدر رسالة خود ( 2957) یصفار

و  اینهدام ین هایاز فرا یمخاطرات ناش هایلیو تحل یبه بررس شتریو در آن ب پرداخت یمنای

 یابیاباه ارز ،یلایتام ةدر دو مقالاوی  ،آن متعاقاب  کارد. توجاه تهاران شهردر کلان یلابیس

 .  پرداخت تهران شهرکلان ةتوسع کیژئومورفولوژ

در  کیاژئومورفولوژ هایتیاماانات و مح ود لیتحل ة( به مطالع2955) پرهیزکار و انشای

 یو بررسا یاسناد و ی انیم اتاز مطالع استفادهشهر داراب با  یشهر ةتوسع یانتخاب محورها

فعاال  کیاژئومورفولوژ ینا هایکاردن فرامشخ نیز و  یشهر هایو نقشه ییهوا هایعاس

 پرداختن .

در  یشاهر ةتوساع کیاژئومورفولوژ یابیاباه ارز ی( در پووهشا2953)صفاری و  یمیمق 

دوره  نیچنا  یخیتاار رسیبر از استفاده با تهران شهرکلان یسطح یزهاش یهاقلمرو حوضه

آرک  افاازاردر ناارم یای رولوژیااو محاساابات ه یتوپااوگراف هاااینقشااه ،ییهااوا هااایعاااس

 هاایآب ریمسا رتغییا ها،حوضه قیکه تلف دادنشان ها پووهش آن جینتا . پرداختن .اس.آی.جی

 زانیام شیافزا ،جهینتو در یدهآب شیباعث افزا ،یمصنوع هایکانال به هاآن لیو تب  یسطح

 ش ه است. یشهر هایلابیس ةمخاطر

را  کرمانشااه یشاهر ةتوساع کیژئومورفولوژ هایتیمح ود( 2934) یآبادنیحس یپناه 

 یشهر را طا یایزیف ةرون  توسع ایماهواره رتصاوی و هااست. او با کمک عاس کرده یبررس

 نیزما بنا یپهنه به نیو بول یبا استفاده از منطق فاز ،و سپس کردمختلف مشخ   یهادوره

 .پرداخت یو عوامل انسان یعیعوامل طب ةیپابر یایزیف ةتوسع یبرا

تعیااین  رایباا یارزیااابی تااوان اکولااوژیا ( بااه2932) منتظرالحجااه و رنجباار ،پااورجعفر 

 توساعة برای مناسب هایمح وده و ن پرداخت سهن  ج ی  شهر توسعة برای مناسب هایعرصه

 .  دادن  پیشنهادرا  شهر

 یاایزیف ةرا در توسع کیژئومورفولوژ ین هایفرم و فرا رتأثی( 2934) حی ریغلام ن وتقیا

  پاووهش، نیا. در اکردنا  یبررس مراتبیسلسله لیبا استفاده از م ل تحل اسوجی یهاساونتگاه
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عوامال  نیتارعنوان مهمبه ، ژئومورفولوژی و کاربری اراضیجنس سازن هابر عوامل مؤثر  نیب

 .ن ش  ییشناسا اسوجی یشهر هایساونتگاه ینگزینماا نییدر تع

در  یشاهر هاایاساتقرار سااونتگاه یابیابه ارز یدر پووهش (2939) ایکمامیمختاری و ا 

با استفاده  ها. آنن پرداخت زیتبر ةشیدر شهرک باغم زیگسل شمال تبر ریاز تأث رپذیبیمناطق آس

و  کیاامطالعااات ژئومورفولوژ یاساساا ایهااشاااخ  یو بررساا 2مراتباایساالهسل از روش

از  یماایاز ن شیکااه باا ناا ثاباات کرد ،مطالعااهمورد ةمنطقاا بناا یپهنااه ساااسارب کیاامورفوژنت

 قرار گرفته است. زیگسل شمال تبر تیفعال بالقوة در خطرة یادش ه منطق یشهر یهاساونتگاه

 آباادمیشاهر رح یاایزیف ةتوساع درعوامال ماؤثر  (2932) آبادیمیپور و مج  رحیسیع 

عوامال ماؤثر در  نیکاه در با داد نشاان هااآن قاتی. تحقکردن  یابیارز)شهرستان رودسر( را 

ساهم عوامال  آبااد،میشهر رح یایزیف ةدر توسع یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمح ةتوسع

 یعمرانا هاایبرناماه یاجارا ،نیو همچنا یریپذمهاجرت و تیجمع شیافزا لیقباز یاجتماع

 بوده است.  یو اقتصاد یطیمحاز عوامل  شیدولت ب

فاازی  یهااباا اساتفاده از روش( 4322) ان و صافرپور، ذولحی ی، احما ، پرادهادادرس

. مناطق مستع  اساان در شهر بن رعباس پرداختن  یابیبه ماان 4فازی تاپسیس ومراتبی سلسله

   .شودیمناسب م یریگجهیدو روش منجر به نت نیا بیکردن  که ترک شنهادیپ هاآن

 یابیاباه مااان2 مراتبی فاازیسلسله ( با استفاده از روش2432) 9، چاهان و گویالیشتآوا

 زیآناال وسایلةهب ینا هآ ه درتوساع یبارا یشانهادیمنااطق پ ییو شناساا مناطق مستع  اسااان

   استفاده کردن . ارهایمع ةسیمقا یبرا اسمی یرهایو از متغ پرداختن  تیحساس

باه  1یو ترکیاب خطای وزنا مراتبایسلسالهاساتفاده از روش  ( با4322) حسینی شناور و

هاا هیالا نیرگاذارتریثأگسال و خااک را ت ةیلامستع  در باغ ملک پرداختن  و  مناطق یابیماان

باا  نا هیدر آ کاردن گساترش شاهربه ما ل( 4324) دلاورفروتن و  ،در اصفهان کردن . یمعرف

                                                 
1. AHP 

2. TOPSIS AHP 

3. Awasthi, Chauhan & Guyal 

4. Fuzzy AHP 

5. Weighted Linear Composition 
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 باا و 4کاپاا بیرضو  2ویوگی عملگر گیرن ه یهاتمیپرداختن  و با الگور یاستفاده از روش فاز

   پرداختن . یابیبه ارز یدقت کل

سابز در  یفماا ةسران ،یعبارتبهو سبز  یفما طیشرا ی( به بررس4322) رستمیو  یهاشم

 ییشناساا ،فاصاله دارد ینظر باا اساتان ارد جهاان نیکه از ارا  ییهاکرمانشاه پرداختن  و ماان

 شاتریب دریافت کهتوان یم مرور مطالعات گذشته بادادن . شنهادیسبز پ یفما ةوسعت برایو  کردن 

شاهرها  ةدر محا ود ویوههو ب یانسان یهاساونتگاه زیآم یمخاطرات ته  یبن پهنه یراستامطالعات در

شا ه  مطالعاه کیانزد یانا هیگساترش شاهرها در آ یچگونگ درزمینة شتریب ،نیهمچن ان .انجام ش ه

 تیوضاعبررسای باه حاضر، پووهش در . ان داده شنهادیاساان پ یرارا ب  یتع  ج و مناطق مساست 

 جینتاا یابیاارز ،نیشود. همچنیمساع  اساان پرداخته م طینظر شرااز ییروستا هایگاهموجود ساونت

   .ردیگیقرار م لیو تحل هیتجزروستاها مورد یماان ةیابا ل

  تحقیق شناسیروش .1

 تحقیقروش  .6. 1

نظر ماورد ریو تصااو هاهیالا ،هانقشاه ینظر، ابتا ا تمااممورد یمربوط به پارامترها یهاهیلا ةیته رایب

 .جای آرک  طی( وارد محا9مرکاتور عرضی جهانی) اسانی ستمیش ه با استفاده از سمرجعنیصورت زمبه

اعات مورداساتفاده ش . منابع و اطل  یمتر تول 93مشترک  زیسا اسلیبا پ ییهاهیش  و لا  23 .اس نسخةآی

(، یهواشناسا یهاستگاهیا ی)آمار کم یآمار یهاداده ،یبر اسناد و م ارک نوشتار پووهش مشتمل نیدر ا

 یهاشاامل نقشاه قیاتحق هاایداده. انا ش هنشان داده  (2) که در شال استو مصاحبه  یریاسناد تصو

(، 413333/2)نقشاة خااک (، 233333/2، 413333/2) یشناسنی(، زم413333/2، 13333/2) یتوپوگراف

باا  یجمله م ل ارتفاا، رقاوماز ی، منابع رقوم11333/2) ییهوا های( و عاس413333/2)یاراض یکاربر

از اطلاعات  یادیبخش ز ،نی. همچنستا 2نقشه های موضوعی یاماهواره ریمتر و تصاو 93سلولی  ان ازة

 ماتیتقسا یهانقشاه ،یپساومتریه ،یاراض یرو گسل، خاک، کارب یتولوژیجمله لها ازمربوط به حوضه

و  ایمااهواره ریتصااو ،ییهاوا هایذکرش ه، عاس هایاز انوا، نقشه و غیره، شهرها و روستاها ،یاسیس

                                                 
1. Receiver Operating Characteristic 

2. Kappa Index 

3. UTM: WGS 1984, Zone 40N 

4. TM satellite images 
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وزارت  ،یشناسنیزم ،بردارینقشه یهامنابع از سازمان نی. اشودمی استخراج هاحوضه یم ل ارتفا، رقوم

 یهااشاامل داده زیان یآمار های. دادهشون یم هیمسلح ته یروهاین ییایو سازمان جغراف یجهاد کشاورز

 یساازمان هواشناسا یسنجو باران شناسیمیاقل ک،ینوپتیس یهاستگاهیا یخصوص بارش و دمابه یمیاقل

 .است
 

 
 ها و اطلاعاتهای گردآوری دادهروش -6شکل 

 2931خذ: نگارن گان، مأ
 

   :داده ش ه استنشان  (4) کلی پووهش در شال مراحل
 

 
 فلوچارت کلی مراحل پژوهش -2 شکل

 2931خذ: نگارن گان، مأ

 های تحقیق. متغیرها و شاخص2. 1

هاای پاارامتر، هااشناسایی مناطق مستع  توسعه و ایجااد سااونتگاه در این پووهش، برای

شناسی، خاک، کااربری اراضای، فاصاله از گسال، فاصاله از شیب، جهت شیب، ارتفا،، زمین
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عنوان عوامل ماؤثر در ه از ساونتگاه و ژئومورفولوژی، بهرودخانه، فاصله از راه ارتباطی، فاصل

 .ش ن تحقیق انتخاب  مسئلة

 تحقیققلمرو جغرافیایی  .1. 1

مطالعه در شمال شر  استان یزد واقع ش ه است که از غرب به استان اصافهان، منطقة مورد

 33رضاوی محا ود شا ه اسات. حا ود ستان خراسانسمنان و از شر  به ا از شمال به استان

از آن جناوب اساتان درصا   23استان یازد و حا ود  از منطقة موردمطالعه در مح ودةدرص  

، 2:413333های توپاوگرافی اساس ان کس نقشهسمنان را در برگرفته است. مح وده یادش ه بر

اسات. شاهر طابس و  )نیمة شمالی( سرب )نیمة جنوبی( و شیت مع ن چاه شامل شیت طبس

 1(. مح ودة موردمطالعه شامل 9 )شالهای موجود در این مح وده هستن  آباد تنها شهرعشق

حا ود  ،. نسبت جمعیت به مساحت در این محا ودهبخش است 27دهستان و  24 شهرستان،

جمعیات در ایان محا وده  تراکم کامدهن ة نفر در کیلومترمربع است که این ارقام نشان 19/2

، جمعیات کال محا ودة انجاام شا  2933اسااس آخارین سرشاماری کاه در ساال بر است.

، تعا ادی از . همچناینباود 22/12329و دارای مسااحتی حا ود  نفر بود 53115موردمطالعه 

ایاران مرکازی ساختی، این منطقه در مح ودة زوننه هستن . ازلحاظ زمینسااز  روستاها خالی

 خشک واقع ش ه است. فراو ازلحاظ اقلیمی در شرایط خشک تا 

 

 
 مطالعهموقعیت جغرافیایی منطقة مورد - 1شکل 

 2931، خذ: نگارن گانمأ
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 تحقیق ینظر یمبان. 4

فاازی و روش آماایش  شاامل ما ل منطاق هاداده وتحلیلتجزیه برای کاررفتهبه هایروش

ان ای بااا عنااوزاده در مقالااهلطفاای ،2311نخسااتین بااار در سااال  اساات. ژئومورفولوژیااک

منطاق فاازی را  ارائاه شا ، منطاق فاازیاطلاعات و کنترل  نشریة درکه  «های فازیمجموعه»

مجموعه ن ارد و  صفر ب ین معنی است که هیچ عمویتی در آن ،فازی ةمجموع مطرح کرد. در

  ،"4یاا" ،"2و" عملگرهایسازی از در م ل .عمو آن مجموعه است صورت کاملبه ،یعنی ،یک

 .  (993، ص. 2311، 1)زاده شوداستفاده می "2گاما" و "9جمع"

های فازی و منطق فازی را اولین بار لطفی زاده در رساالهمجموعه م ل منطق فازی: نظریة

یاا  هاا، یاک عنصار،کلاسیک مجموعه معرفی کرد. در نظریة« های فازیالگوریتم»ای با عنوان 

گوی صافر و یاک پیاروی عمویت عناصر از یک ال ،حقیقتعمو مجمو، هست یا نیست. در

دها  و عماویت درجاههای فاازی ایان مفهاوم را گساترش مایمجموعه ؛ اما، نظریة کنمی

، عمو یاک کاملاًتوان  تا درجاتی و نه که یک عنصر میترتیبینابهکن . ش ه را مطرح میبن ی

ع دی ممان  به مقادیر x نگاشتی از مقادیر u(x) ،دیگریانببه(. 2334، 1مجموعه باش  )کاساو

ای از مقادیر گسسته یاا پیوساته است مجموعه ممان u (x)سازد. تابع میان صفر و یک را می

دها ، در ایان تنها تع ادی از مقادیر گسسته میان صفر و یک را تشاایل مای uکه یوقتباش . 

بیاانگر یاک عماو  xکاه شاود مای مشاخ  u (x)نظریه، عمویت اعمای مجموعاه از راه 

کنا  و در مجموعه مربوطه را تعیاین مای xعمویت  بعی فازی است که درجةتا uمشخ  و 

، در منطاق فاازی .(243 ، ص.2334، 7)جانا،، لای و شای مق ار آن میان صفر و یاک اسات

صفر و یک خاواهیم داشات. باا ایان  در بازة بستة ها راطیفی از ارزشبودن، جای دوارزشیبه

از ما ل فاازی و عملگار ، یش داد. در ایان پاووهشخوبی نماقطعیت را به توان ع مطیف می

کاه در  کارگیری منطاق فاازی بایا  اشااره کارداستفاده ش ه است. در ارتباط با به 3/3گامای 

                                                 
1. AND 

2. OR 

3. SUM 

4. GAMMA 

5. Zadeh 

6. Kosko 

7. Juang, Lee & Sheu 
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ترین روش برای بحث و بررسی عا م فازی معمول های چن معیاره، نظریةگیریتحلیل تصمیم

هاای رایاج بارای اسات لال شیای از رو (.4332، 2)کاس ون ریها شناخته ش ه است قطعیت

استفاده « B گاهآن، Aاگر »از شرط منطقی  ،است. در این روش 4فازی استفاده از روش مم انی

تعیااین درجااه تااأثیر و عمااویت  ،در روش فااازی (.251، ص. 2331، 9)کلیاار و بااو شااودمی

 (.94، ص. 2331، 2)زادهاست  (2) رابطةصورت به

 یت: تعیین درجة تأثیر و عضو6رابطة 

 
 

 ری از پارامتر موردنظر برابار باا یاک، مقا ار فاازی نقطاةمت 2333 ، مق ار فازی نقطةیعنی

باا اساتفاده از تاابع  2133 ابر با صفر و مق ار فازی نقطاةبر فاصله نسبت به جادهمتری  2333

فازی در یاک مسائله شاامل ساه مرحلاه  خواه  بود. کاربرد منطق 21/3خطی برابر با  ةآستان

ای از قواعا  کاردن مجموعاهای از مقاادیر فاازی، اثره مجموعاه یل مقادیر ع دی باتب است:

. در ها به مقادیر ع دیو تب یل آنگاه( و بازگردان ن مقادیر فازی آن-های اگراستنتاجی )قانون

شون  که شاامل ایان ماوارد طالعات در چهار سطح انجام میروش آمایش ژئومورفولوژی نیز م

 هستن :

 ؛شناسی و ژئومورفولوژیمطالعات هوا و اقلیم، سن، -2سطح 

 ؛مطالعات منابع آب، پوشش گیاهی، خاک و فرسایش -4 سطح

 ؛شناسایی و ارزیابی منابع -9سطح 

هاا و تا وین بنا ی دادهقابلیت اراضی، مسائل اجتماعی، اقتصادی، سنتز و جماع -2سطح 

 برنامه.

                                                 
1. Kuwswandari 

2. Mammdani Approach 

3. Klir & Bo 

4. Zadeh 
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 های تحقیق یافته .5

 هاسکونتگاه امل مؤثر بر توسعةامتیازدهی عوبررسی و  .6. 5

ای، ساطوح ای و پادگاناهمطالعه را سازن های مخروط افانهبیشتر سازن های مح ودة مورد

سان، ای، شیل، ماارن و ماساههای ماسههای، تپهای آتشفشانی و دگرگونی منطقهنمای، سن،

)ساازن های  ای کاواترنریهنهشاته ،اساس م ل فاازی و تاابع عماویت آنبر .ده تشایل می

انا . ساطوح هخود اختصااص دادبیشترین امتیااز را باه های ق یمی(ای و پادگانهافانهمخروط

سان، و شایل، ساطوح ماساه. ی کمترین امتیاز را دارنا اهای ماسهتپه نمای، دریاچة نمای و

. ی زلزله هساتن ها فعال عامل اصلگسل. نیز امتیاز متوسط را دارن  کنگلومرایی و سطوح رسی

، نقاط مساع  برای توسعة آتی سااونتگاه ضعیف زلزله توانایی بالقوةمناطق با  ،در این پووهش

نگااری منطقاة ماورد سازی لایة نقااط کاانونی زلزلاه، لایاة لرزهشون . برای فازیمحسوب می

کاه این مسائله  با توجه به ریشتر هستن ، استفاده ش . 1تا  9آن بین  هایزلزله مطالعه که بیشتر

در ، ها از این نقااط کاانونی هساتن ساونتگاه دورترین محل ها برای توسعةترین ماانمناسب

ها از ارزش صافر باه پیاسال ،شاویمتابع عمویت م ل فازی هرچه از کانون زلزله دورتر می

 یابن .سمت ارزش یک سو  می

ساتقیم صاورت مو به ر داردنظیار دماا، باارش، تبخیار، اثاعوامل اقلیمای ، بر عامل ارتفا،

 ،هاای زاگارس(گاه تأثیرگذار باش . در مناطق کوهساتانی )ناهمواریتوان  بر استقرار ساونتمی

بار تاأثیر بار ، ارتفاا، علااوهها است؛ زیراترین عوامل استقرار ساونتگاهاین معیار یای از مهم

)ملاای،  أثیرگاذار اساتتعناصر اقلیمی، بر تولی  خاک و شرایط مناسب یا نامناسب سااونت 

 به توجه با متر 2273 تا شرایطی در متر 2433 تا 333 بین ارتفاعات ،ایران (. در49 .، ص2955

 را گزینای شاهریمااان ترینمناساب ،آن جغرافیایی و موقعیت ایران فلات ارتفا، متوسط ح 

صاورت ها، بعامال ارتفا ،(. با توجه به شرایط منطقاه225 .، ص2971 )نظریان، دهن می نشان

گونه تعریاف تابع این ،اما ، هیچ طبقة ارتفاعی حذف نش ؛یعنی تابع خطی کاهن ه تعریف ش ؛

ارزشی نزدیک باه یاک محل استقرار مناطق مساونی و کمترش  که ارتفاعات نزدیک به ارتفا، 

ها ا، از اهمیات پیاسالو با افازایش ارتفا کنن سمت صفر میل میی بهارزشیشترو ارتفاعات ب

نظر درص  در 21ها، شیب تا یابی شهرها برای اح اث آندر مطالعات ماانمعمولاً کاسته شود. 

سااخت  ،زیارا شاود؛وسااز انجاام نمیدرصا  ساخت 43های بالای شیب شود و درگرفته می
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ترین شاایب باارای صاارفه نیساات. مناسااببهها ازنظاار اقتصااادی مقرونشااهرها در ایاان شاایب

 های مسااونی،درص  نیز مجتمع 3تا های درشیب ،درص  است؛ اما 1تا  1/3شهرسازی، شیب 

تار و باش ، قیمت زماین ارزانشود. هرچه شیب بیشتر تأسیسات و تجهیزات شهری ساخته می

گذاری بیشاتری ه سارمایههای زیاد نیاز بوساز درشیبساخت ،ساخت بیشتر است؛ زیرا هزینة

درجاه  1شایب تاا  (.224 .، ص2975رد )زیااری، باقیمت ساخت را بالاا می ،نتیجهدارد و در

نیسات مجااز درجاه  21شایب بایش از ازنظر ضریب خطار، را دارد و کمترین ضریب خطر 

داده  تشاخی  مناساب شاهر اساتقرار برای که زمینی شیب (. ح اکثر41. ، ص2951)مقیمی، 

(. باا 49 .ص، 2959 کنا  )زمردیاان،می تغییار انا کی مق ار محیط شرایط به بسته ،است ش ه

، درجه که مناسب برای نقاط مسااونی هساتن  7ح ود های تاجه به شرایط منطقه، به شیبتو

ارزش بین یک تا صفر دریافت  ،عنوان اولویت دومدرجه به 43تا  7ارزش یک داده ش . شیب 

شاود و ها کاساته میکنا ، از ارزش پیاسال شیب افزایش پی ا ه درجةکه هرچمعنیاین؛ بهکرد

  تاأثیر که جهت شیب بر دریافات ناور و انارژی از خورشایازآنجاکنن . سمت صفر میل میبه

ی، ناو، حرکاات پوشاش گیااه جمله مان گاری رطوبات، خااک وگذارد، شرایط بع ی ازمی

تارین یاای از مهمعامال وجاه شایب دها . تأثیر قرار می زیادی تحت ای را نیز تاح وددامنه

 ،پاووهشایان  در بناابراین، ؛هساتن تانی ایران باا آن مواجاه که شهرهای کوهساست  عواملی

درجاه  33، شیب صفر تاا ان کسب کردهرا  جنوب غرب ارزش یک تقریباًهای جنوب و شیب

درجاه ارزش  473تا  33، ارزش صفر تا یک، شیب گیردمیهای تقریباً شرقی را در بره شیبک

انا ؛ خود اختصااص دادهفر را باهدرجاه، ارزش یاک تاا صا 913تا  473و شیب بیش از یک 

 لااترین ارزش پیاسالی را دارنا ؛با ،درجات شایب نزدیاک باه شایب جناوب کهمفهومب ین

 جهت جنوب بالاترین امتیاز و جهت شمالی کمترین امتیاز را دارن .  ،بنابراین

آن  عرض رودخانه و شیب سواحل کناارة نظرهای منطقه ازرفتن شرایط رودخانهگبا درنظر

های رود برای رودخاناه و شااخه متری 433 یحریمسیلاب مؤثر است،  در میزان گسترشکه 

متاری از رودخاناه باه دو طارف آن،  433صافر تاا  که از فاصلةمفهومدرنظر گرفته ش ؛ ب ین

ان از و نیز تأمین زیبایی چشم نظرازها با توجه به ایناه استقرار ساونتگاهصفر داده ش . ارزش 

، تاابع نیازمنا  اسات، باه مناابع آب ساطحی آب برای مصارف مختلاف و غیارهتأمین ازنظر 

صاورت تا ریجی و به ،ش ه برای رودخانهش ن از حریم تعیینای تعریف ش  که با دورگونهبه



 شمارة بیست ونهم                ای                    مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                               255

 

نظار محا وده از ترین نقااط باه مارزشود و نزدیکها کاسته میپیوسته از میزان ارزش پیاسل

 رسن . و به صفر می ها را دارن پیاسلی کمترین ارزش

را ازلحااظ توساعه داشاته باشا . در داخال نقاط  کنن ةتوان  نقش کنترلدسترسی می عامل

شاهر ج یا  عباور  هایی که ازکنار محا ودةراهطریق بزرگازشهر و بین محیط اطراف آن بای  

 توساعة هاا بارایراهبرقرار باش . مجاورت این بزرگ هاوآم  ماشینآزادی در جریان رفت  ،نکن

در فواصال دور از ایان عامال حتای (. 221 .، ص2975شهر ج ی  بسیار مهم است )زیااری، 

هماراه  یهای بالااتراستقرار مناطق مساونی با هزینه ،مطلوب باوجود شرایط ژئومورفولوژیک

های نقشاة ، ارزش پیاسلسمت دو طرفه اصلی بهبا افزایش فاصله از را ،خواه  بود؛ بنابراین

سااونتگاه،  هاا بارای توساعةبهترین ماانم ه از یک به سمت صفر میل خواه  کرد. آدستبه

روساتاهایی  ، به مح ودة کنونی شهر یا محا ودةسایر شرایطداشتن بر مناطقی هستن  که علاوه

ل درماورد لایاة فاصاله از کردن ایان مساائ، نزدیک باشن . با لحاظکه به شهر خواهن  پیوست

تر اسات و ارزش بحث از مناطق مساونی کمتار باشا ، مناسابمورد ساونتگاه، هرچه فاصلة

تاابع عماویت  رونا .سمت ارزش صافر میها بهافزایش فاصله از ساونتگاه گیرد و بایک می

اده نشاان د( 2، در شاال )مسااونی بن ی مناطق مستع  توسعةدر پهنه مؤثرک ام از عوامل هر

   ش ه است:
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 های جدیدتوابع عضویت عوامل مؤثر در توسعه و ایجاد سکونتگاه -4ل شک

 2931: نگارن گان، مأخذ
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 های انسانی در مدل فازیمناطق مستعد توسعه و استقرار سکونتگاه بندیپهنه .2. 5

یااابی مناااطق مسااتع  توسااعه و اسااتقرار ماان شاا ه باارایپارامترهااا و عواماال درنظرگرفته

عناوان بهتارین ضاریب ، باه3/3ی در م ل فازی با استفاده از عملگر گاماا های انسانساونتگاه

ایان (. 1 )شاالو نقشة نهایی تهیه ش   2پوشانیهم .،اس.آی.بوده و در محیط آرک جیتلفیق 

(، 3-252/3های طبیعای باه پانج کلااس بسایار نامناساب )نقشه با استفاده از روش شاستگی

( و بساایار 235/3-141/3) (، مناسااب994/3-235/3) (، متوسااط252/3-994/3) نامناسااب

های مناساب را بارای ( مساحت پهنه2) بن ی ش ه است. ج ول( طبقه141/3-351/3) مناسب

هاا نشاان های انساانی برحساب درصا  هریاک از پهناهونتگاهیابی سااتوسعه و ماان ایجاد،

وردمطالعاه را دارد؛ ساب بیشاترین مسااحت منطقاة مبسایار نامنا ، طبقاةاسااساینده ؛ برمی

خود اختصااص داده اسات. از مساحت منطقه را باهدرص   73/74این طبقه ح ود  کهطوریبه

خود اختصااص داده و دوماین از مساحت منطقه را باهدرص   34/3بسیار مناسب ح ود  طبقة

از مسااحت درصا   25/2حا ود شامل نامناسب  طبقة وسیع در منطقة موردمطالعه است. طبقة

درصا  از مسااحت منطقاة  51/5و  41/7ترتیاب شود. طبقات مناسب و متوسط، باهمی منطقه

 ان .خود اختصاص دادهموردمطالعه را به

 

 
 های جدیدسکونتگاه مستعد برای ایجاد و توسعةبندی مناطق پهنه نقشة  -5شکل 

2931: نگارن گان، مأخذ

                                                 
1. Overlaying 
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 های انسانیی ساونتگاهیابتوسعه و ماان ای مناسب برایهمساحت پهنه -2ج ول 
 2931: نگارن گان، مأخذ

 تراکم جمعیت نقاط درصد به کیلومترمربع مساحت ضریب وزنی طبقه

 21/3 23591 22 34/3 15/9322 3-25/3 بسیار مناسب

 43/3 29411 15 41/7 15/4444 25/3-22/3 مناسب

 21/3 953722 293 51/5 17/4724 22/3-13/3 متوسط

 2/3 2291 92 25/2 34/919 13/3-19/3 نامناسب

 35/3 13 49 73/74 2/44931 19/3-33/3 بسیار نامناسب

 

 
 بندی مناطق مستعد توسعه و تطابق نقاط مسکونی دارای سکنه و خالی از سکنهپهنه نقشة -1شکل 

 2931: نگارن گان، مأخذ
 

لی از ساانة دارای سانه و خا تطابق مناطق مساونی ،آم ه است (1) که در شالطورهمان

بنا ی ش ه است. انطبا  این نقاط با نقشاة پهنهبن ی نهایی ارائه پهنه منطقة موردمطالعه با نقشة

کاه کمتارین ان ؛ درحالیش هده  که بیشتر نقاط مساونی در طبقة متوسط واقعنهایی نشان می

هماین تعا اد باه  ان ؛ اما، در چن  دهة اخیار،هنامناسب قرار گرفت تع اد نقاط مساونی در طبقة

تعا اد نقااط  (2) شامارة انا . جا ولبودن شرایط محیطی خالی از سانه شا هدلایل نامناسب

 293بودن ده . طبقة متوسط با دارادر طبقات مختلف نشان میها را مساونی و میزان تراکم آن
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سایار بکه طبقات نامناسب و لیحایشترین تع اد نقاط مساونی است؛ درمساونی، دارای ب طةنق

کاه  مترین تع اد نقااط مسااونی هساتن مساونی، دارای ک نقطة 22و  92بودن مناسب با دارا

 ،میاانصاورت متفااوت اسات. درایانگانه بهقاط مساونی در طبقات پنجپراکنش ندهن ة نشان

یاابی مناساب بارای توساعه و ایجااد ی و شر  منطقاة موردمطالعاه، دارای مااننواحی جنوب

یابی دارنا . تطابق کمتری با معیارهای ماان ،نواحی شمالی و غربی مح ودهو  ساونتگاه است

ویاوه ، در چنا  دهاة اخیار باهمطالعاهمنطقة مورد ط نامناسب محیطی و ژئومورفولوژیکشرای

ن آن باه شاهرها است و ساکنا روستاهای زیادی مانن  خیرآباد ش ه ، باعث تخلیةپیشروی کویر

و  (4322) و هماااران دادرس مطالعااتایان پاووهش باا   .انو مناطق دیگری مهاجرت کرده

کاارگیری هو با راساتا اساتهای فاازی همکارگیری م لهنظر ب، از(4329) شتی و هماارانآوا

براین، پووهش حاضار در کن . افزونیی  میها تأساونتگاه ا در بررسی توسعةهایی رچنین م ل

پاور یسایعو  (2934) حی ری(، تقیان و غلام2934ی )آبادنیحس یپناه هایمقایسه با پووهش

 هاا دارای نقطاةسااونتگاه ازنظر بررسی عوامل ماؤثر در توساعة ،(2932) آبادیمیو مج  رح

در مقایسه باا تحقیقاات امل است. وجه تمایز این پووهش کارگیری عوهقوت ترکیب و تع د ب

ومورفولوژیک ژئ مل مح ودکنن ة(، ازنظر عوا4323) مارچو  نویلو  (2955) پرهیزکار و انشای

 کارگیری عوامال ماؤثر در توساعةهدر روش تحلیل و بها دارای نوآوری نسبت به آناست که 

 .فرد استهقبلی منحصرب هاینسبت به پووهش از این نظرها است. پووهش حاضر، ساونتگاه

 گیری و پیشنهادها. نتیجه1

، نشاانگر  ل منطاق فاازی و طبقاات آنبنا ی نهاایی باا اساتفاده از ماپهنه بررسی نقشاة

و سااخت ناواحی  وساازساختهای فعالیت نامساع بودن شرایط ژئومورفولوژیک منطقه برای

مسااحتی از مساحت منطقة موردمطالعاه کاه دارای درص   72. ح ود ج ی  است ساونتگاهی

کاه است  ، در طبقات بسیار نامناسب و نامناسب واقع ش هاست کیلومترمربع 14/44115ح ود 

ای نامساع بودن شرایط ژئومورفولوژیک در ایان بخاش از محا ودة موردمطالعاه بارای معنبه

مطالعاه کاه درصا  از محا ودة مورد 51/5است. ح ود  های انسانیساونتگاه ایجاد و توسعة

توساعه و  ی بارایمتوساط کیلومترمربع اسات، دارای شارایط 17/4724دارای مساحتی ح ود 

از مساحت منطقة مورد مطالعاه کاه درص   27ح ود ی انسانی ج ی  است. هاساونتگاهایجاد 
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، در طبقااات بساایار مناسااب و مناسااب کیلومترمربااع اساات 91/1412دارای مساااحتی حاا ود 

منطقاه در  بودن و مساع بودن شرایط ژئومورفولوژیاکمطلوبدهن ة قرارگرفته است که نشان

. باا اخت نواحی ساونتگاهی ج ی  استاز و سسوهای ساخت، برای انجام فعالیتهااین طبقه

گویی ایان میازان مسااحت قاادر باه پاساخ ،توجه به شرایط جغرافیای طبیعی و انسانی منطقه

بنا ی نیازهای منطقه برای اح اث و توسعة شهرها و روستاها اسات. باا توجاه باه نقشاة پهنه

باا توجاه باه شارایط  تمطالعه، ارزیاابی عوامال ماؤثر در ایجااد و رونا  طبقاامح ودة مورد

احاا اث  ژئومورفولوژیااک، نقااش مهماای در مساااع بودن یااا نامساااع بودن مناااطق باارای

بن ی نهایی، نقااط مسااونی ناواحی جناوب و پهنه د. براساس نقشةهای انسانی دارساونتگاه

. ی برای ایجاد و توسعة منااطق مسااونی هساتن یابی مستع  و مناسبشر  منطقه، دارای ماان

که کمتارین تعا اد نقااط ان ؛ درحالیش ه متوسط واقع بیشتر نقاط مساونی در طبقة ،همچنین

تعا اد باه دلایال  همایندر چنا  دهاة اخیار، انا . نامناساب قارار گرفتاه مساونی در طبقاة

ارز آن روستای خیرآباد اسات کاه ب ان . نمونةخالی از سانه ش هبودن شرایط محیطی نامناسب

ها نشاان بررسای (.7 )شاال کویر خالی از سانه ش ه است پیشرویثر ادر چن  دهة اخیر، بر 

 های کوهساتانی، پلایاا، دشاتبر واحا  ، مناطق نامساع  منطبقمطالعهداد که در مح ودة مورد

شایب توپاوگرافی  دلیلای است. این مناطق باههای ماسهب لن  و تپهرسی، دشت رسی نمای، 

یط مسااع  شارای ب لن ی، لیتولوژی نامسااع  و غیاره راضزیاد، توپوگرافی ناهموارها، وجود ا

 دلیلق پاایاوهی اسات و باهها و منااطافانه. طبقات مساع  منطبق بر مخروطتوسعه را ن ارن 

های انسانی توپوگرافی هموار، خاک مساع  و غیره مستع  ایجاد و توسعة ساونتگاهشیب کم، 

 .هستن 

 

 
 روی کویرسکنه براثر پیششده از نمونه روستای خالی -7کل ش

 2931: نگارن گان، مأخذ
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