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 GIS افزارنرماز  استفاده با فیزیکی شهرها توسعه در کژئوموفولوژی عوامل نقش

 (فارس -میمند بخش)مطالعه موردی: 
 
 

 علی شکور
 یرانا مرودشت، آزاد اسالمی، دانشگاه ،واحد مرودشتدانشیار گروه جغرافیا، 

 الدینیعلی شمس
 مرودشت، ایران المی،آزاد اس دانشگاه استادیار گروه جغرافیا، واحد مرودشت،

 لیال توکلی
 نالرستان، ایرا دانشگاه آزاد اسالمی، محیطی، واحد الرستان، یزیربرنامهکارشناس ارشد ژئومورفولوژی در 

 

 8/91/9215 یرشپذتاریخ            2/2/9215 یافتدرتاریخ 
 

 چکیده
ریزی و توسعه رنامه، بیابیمکان درروندنقش مهمی  ژئومورفولوژی یژهوبهرایندهای طبیعی ف

شده که بهترین مکان به لحاظ محیطی و از گذشته تاکنون سعی  کهینحوبهشهرها بر عهده دارد. 

 به حاضر پژوهش در ژئوموفولوژیک برای استقرار و روند توسعه فیزیکی شهرها در نظر گرفته شود.

 سیستم از استفاده با میمند بخش فیزیکی توسعه در آن نقش و کاربردی ژئومورفولوژی بررسی

 (AHP) مراتبی سلسله تحلیل معیاره چند ارزیابی هایتکنیک و (GIS) جغرافیایی اطالعات

 لیتولوژی، شیب، جهت شیب، ارتفاع،: جمله از ثرمؤ معیارهای کار این برای. است شدهپرداخته

 شده ستفادها گسل از فاصله و آبراهه از فاصله خاک، بافت زیرزمینی، آب سطح اراضی، کاربری

 Experchoice افزارنرم از استفاده با و کارشناسی نظر طبق بررسی مورد یارهایمع از هرکدام .است

 و شهر موجود وضع مناسب هایپهنه، تحلیلی مقایسه به توجه با نهایت در. گردید گذاری وزن

 سلسله لیلتح از حاصل مناسب هایپهنه با بحرانی نقاط اساس بر منطقه ژئومورفولوژی نقشه

 نقش که است این از حاکی پژوهش نتایج .گرفت انجام جغرافیایی اطالعات سیستم و مراتبی

. بوده استمحیطی  عوامل دیگر از ثرترمؤ بسیار میمند بخش گزینی مکان در ژئومورفولوژی عوامل

 ملعوا تهدید معرض در آن مختلف تمحال و میمند بخش که دهدیم نشان هاداده تحلیلهمچنین 

 و دهکر ایجاد محدودیت جدی صورتبه شیب نظیر عوامل این از برخی. دارند قرار محیطی مختلف

ه ب. کندمی فراهم ایدامنه هایتحرک نظیر محیطی مخاطرات سایر وقوع برای را نامناسبی شرایط

 ین منظور باید به تبعیت از فرایندهای ژئومورفولوژیک روند گسترش شهر امتداد یابد.ا
 

 .GIS افزارنرم شهر، توسعه شهری، ژئومورفولوژی شهری، میمند، کلیدی:گان ژوا
 

 مقدمه

 زیرا ،آیدمی حساببه شهری ریزیبرنامه مباحث مطرح در ترینمهم از شهرهاو روند گسترش  فیزیکی فضای مطالعه

 از شهرها مطالعه درین ترتیب ه اب .شودمی انجام مطالعات این مینای بر و حتی روند توسعه شهری بعدی هایریزیبرنامه
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 ثیرتأ و ارتباط و گردد مطالعه... و شناسیزمین هیدرولوژیکی، هوایی، و آب ژئومورفولوژیکی، شرایط باید فیزیکی ابعاد نظر

 سایر و هاسکونتگاه استقرار و محل زیرا ؛(32 :9288 زاده، علمی) شود بررسی یکدیگر بر محیطی هایپدیده این متقابل

 و ژئومورفولوژی ساختارهای ویژهبه محیطی کنندهکنترل عوامل ثیرتأ تحت کامالً ،کندمی ایجاد انسان که سیساتیأت

 شهری، هایمهاجرت و جمعیت روزافزون رشد دلیل به حاضر حال در(. 2: 9283 ،همکاران و جباری) است شناسیزمین

 و جوامع شدن صنعتی دیگر سوی از و است شده ناپذیرناباجت ایپدیده به تبدیل شهریدرون وسازهایساخت توسعه

 در که مهمی ینکته. است کرده دوچندان را شهری مشکالت ؛شهرها اقتصاد در داریسرمایهشرایط  حاکمیت افزایش

 بیشتری انعکاس اقتصادی تنگناهای دلیل به مسئله این سوم، جهان کشورهای در که است این شودمی مطرح رابطه این

کرم و ) است آورده وجود به جوامع از دسته این برای را چندانی دو خسارات طبیعی بالیای نتیجه در و است کرده داپی

 و جغرافیا بستر در زمین علوم کاربردی هایرشته از یکی ،شهری ژئومورفولوژیدر این راستا  (.39: 9288همکاران، 

 هایکاربری با ارتباط در را شهری گذارانسرمایه سایر و ریزان مهبرنا شهری، مدیران تواندمی که شودمی محسوب انسان

 میمند بخش کهییآنجا از (.39: 9211، نادر صفت) نماید یاری شهر شکل و وسازهاساخت دنکر پایدار و شهرها فیزیکی

. است دهکر پیدا یاهمالحظ قابل رشد اخیر سالیان طیاقتصادی  ،توریستی یهاجاذبه بودن دارا بااز توابع استان فارس 

 در زیاد تغییرات و برنامه بدون وسازهایساخت به منجر که بوده مهاجرین ورود و جمعیت رشد از متأثر گسترش این

 نیز آینده در رسدیم نظر به. است شده اطراف کشاورزی هایزمینبه سمت  آن گسترش و شهر کالبدی -فضایی ساختار

 مرغوب هایینزم از بسیاری تنهانه مطلوب گسترش جهات و الگو تعیین در نمعی راهبرد یک اجرای عدم صورت در

 خدمات یارائه و زیربنایی تسهیالت ایجاد بلکه رفت، خواهد شهری وسازساخت زیر به شهر پیرامون در کشاورزی

 با تا است تالش پژوهش این در .کرد خواهد مواجه مشکل با را شهر مدیریت، سوی از شهروندان یازموردن عمومی

 عکس نقشه، اسناد،) یاکتابخانه مطالعات و ARC GIS افزارنرم از استفاده و توصیفی -تحلیلی یهاروش از یریگبهره

 و هایلپتانس به نیز و ژئومورفولوژیک عوامل وتحلیلیهتجز و شناخت به AHP مدل طریق از میدانی و (هوایی

 .بپردازیم ،دهندمی قرار شهری میمند یمنطقه و گسترش وسعهت مسیر در عوامل گونهینا که هایییتمحدود

 

 پژوهش پیشینه

 پرداخته شهرها توسعه در عیطبی عوامل ناپذیر انکار نقش بهدر کتاب مباحث جغرافیا در شهرسازی ( 9231) ییرهنما

 میزان و ورفولوژیژئوم نقش بررسی به سرزمین آمایش شالوده عنوان تحت خود تألیفی اثر در( 9213) مخدوم. است

 آمایش در ژئومورفولوژی کاربرد کتاب در( 9212) رجایی. است پرداخته سرزمین آمایش یهاطرح در عوامل این تأثیر

 نگارش. است پرداخته عمرانی و شهری هاییزیربرنامه در ژئومورفولوژیکی عوامل تأثیر به محیط مدیریت و سرزمین

 هاییدهپد بررسی به آن، پیامدهای و شهرها گزینی مکان در ژئومورفولوژی اربردک عنوان با یامقاله در نیز( 9215)

( 9211) محمودیان .است پرداخته شهری اراضی بر مؤثر ژئومورفیک فرایندهای و شهرها گیریشکل بر مؤثر ژئومورفیک
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 در ایلرزه موج بر عالوه را دهوار هایآسیب و تخریب علت ،زدهزلزله منطقه یک در ایدامنه هایحرکت ارزیابی در نیز

 .است دانسته( هالغزشزمین) ایدامنه هایحرکت وقوع علت به نقاط برخی

 شهرهای ژئومورفولوژیک هایمحدودیت و امکانات تحلیلبا عنوان  ایمقالهدر ( 9218) همکاران و شایان سیاوش

 در ژئومورفولوژی کاربرد کتاب سوم فصلدر  نیز (9211) رجایی .اندپرداخته مسئله اینبررسی  به ،یرانا غربجنوب

 مناطق در که را مختلفی ژئومورفولوژیک ایفراینده و شهری ریزیبرنامه در ژئومورفولوژی اهمیت ،سرزمین آمایش

 هایناپایداری و زلزله از ناشی مخاطرات ارزیابی( 9282) حائری. است کرده بررسی دارد، وجود هاآن بروز احتمال شهری

رضایی . است گرفته بکار یامنطقه و هریش هایریزیبرنامه در را زلزله از ناشی زمین، هایناپایداری به مربوط لغزهینمز

که:  اندیافتهدستبه این نتیجه  تبریز شهردر گسترش  یژئومورفولوژتحلیل مخاطرات  در مقاله (9281مقدم و همکاران )

یکسان برابر است و روند گسترش شهر چندان توجهی  طوربهو پیامدهای حاصل از آن در تمام شهر  لرزهزمینمخاطرات 

 مؤثر محیطی مخاطرات بندیپهنه در نیز( 9285) صراف صاری و روستاییبه فرایندهای ژئومورفولوژیک نداشته است. 

 دهند قرارمی تهدید مورد ا ر شهر که طبیعی مخاطرات ترینعمده شناسایی و بررسی به تبریز، شهر فیزیکی توسعه در

 .است پرداخته

 یاهخطر کاهش و پیشگیری منظوربه مختلف یکارهاراه ارائه" عنوان تحت خود پژوهش در( 9285) کامیابی 

 تأثیر شهرها رب که هالغزشینزم از ناشی یاهخطر کاهش و جلوگیری زمینه "خطی یهاسازه طراحی در لغزشینزم

 توسعه یهاطرح در ژئومورفولوژی و شناسیینزم مطالعات عنوان با پژوهشی در (9288) مختار پور. دارد اشاره دارند

 و شناسیینزم به مربوط مسائل به هاطرح این توجه میزان مازندران، در شهری توسعه طرح چند ارزیابی ضمن شهری

 این با را شهری مدیران برخورد چگونگی و شودمی ارائه هاطرح گزارش در عنوان این ذیل که مباحثی ومورفولوژی،ژئ

 هایمحدودیتحلیل امکانات و تبا عنوان  یامقاله( در 9288شایان و همکاران )است.  کرده بررسی مطالعات

شهر داراب برای توسعه آتی در تمامی یجه رسیدند که به این نت ر دارابیک در انتخاب محورهای توسعه شهژئومورفولوژ

سطحی و شیب  هایآببا محدودیت فرایندهای مختلف ژئومورفولوژیک مواجه است، اما فرایندهای مربوط به  هاجهت

 توسعه و طبیعی محیط سنجی توان مورد در (9281) پور یزعز .فرایندهای محدودکننده توسعه شهر هستند ترینمهم

 کاربرد کتاب اول فصل در (9281) زمردیان همچنین. است کرده هیارا مدرس تربیت گاهدانش در را یارساله هرش فیزیکی

 و طراحی بر ژئومورفیک فرایندهای و ژئومورفیک واحدهای نقش روستایی، و شهری یزیربرنامه در طبیعی جغرافیای

 ژئومورفولوژی کمی بررسی با عنوان  یامطالعه( در 9219قربانیان و همکاران ). است کرده بررسی را شهری یزیربرنامه

رود کارون به دلیل شیب مالیم شهر اهواز در که  دارندمیبیان  اهواز شهرحوضه رود کارون و کاربرد آن در عمران 

 است. یرگذارتأثبر روند توسعه و گسترش شهر  مرحله پیری بوده که این

 

 نظری مبانیمفاهیم و 

 زمین سطح هاییناهموار شناخت علم «نزمی پیکرشناسی» فارسی ادبیات در آن معادل اصطالح یا ژئومورفولوژی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=25725
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=189456
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=189456
http://www.sid.ir


 / شکور و ...GIS افزاراز نرم استفاده با فیزیکی شهرها توسعه در ژئوموفولوژیک ملعوا نقش                                                        31

 

 

 استفاده و یزیکیف توسعه به اساساً یزیربرنامهدر این راستا (. 9283 طالقانی، عالیی) هاستآن تبیین و تشریح صورتبه

 عنصر تواندیم زمین علوم سایر و ژئومورفولوژی به مربوط اطالعات که است بدیهی بنابراین ؛شودمی مربوط زمین از

 (.9213، هوك.ام.ج) باشد خصوصی تقاضاهای ارزیابی در هم و ریزیبرنامه هایسیاست و هاطرح تنظیم در هم مهمی،

 ایجاد شهری توسعه روند در هایییتمحدود ایجاد دلیل به و ژئومورفولوژیکی ایهپدیده بودن یزآممخاطره دلیل به

 آسیب موجب مستعد، مناطق در ژئومورفولوژیک عوامل و یندهافرآ شدن فعال در صورت اینکه به توجه با و کنندیم

 .است هاآن با همراه طیمحی مخاطرات و عوامل این به توجه نیازمند شهری ریزان برنامه ،شوندیم مالی و جانی شدید

 تعیین در و دارند عمومی و کلی جنبه ،کندیم مشخص ریزیبرنامه در را ژئومورفولوژی از استفاده روش که هایییتفعال

 (.9218 ،همکاران و معتمد) شودمی داده دخالت نیز ریزیبرنامه هایسیاست و اجتماعی یاهموضوع مراحل این

 
 ژئومورفولوژیک ریزیبرنامه بازنگری و ارزشیابی و ااجر و تدوین مراحل: 1 جدول

 د ج ب الف

 مشکالت و موانع منابع گیرییمتصم پدیده تعریف و اولیه شناخت

 مناسب تکنولوژی پدیده شناخت پدیده تعریف پدیده اهمیت

 مورد وضعیت به موجود وضعیت از یابیراه
 نظر

 اقتصادی و یسیاس توجیه اطالعات یآورجمع کلی اهداف تعیین

 انسانی بودجه ینتأم اطالعات تحلیل کار روش ینو تع وظایف تفکیک تحلیل

 علمی و فرهنگی و اجتماعی تحلیل تغییرات بینییشپ تعدیل و کنترل برای الزم زمانمدت پدیده تغییر یا تکمیل برای الزم زمانمدت

 9281 مقیمی، معتمد و: منبع

 
 در ایکنندهیینتع نقش هاانسان زیستیطمح یعمده ارکان از یکی زمین طحس اشکال تغییرپذیریبه عبارتی 

 محیط دینامیسم و پویایی با نحوی به شهرها عمران یا توسعه ایجاد، راستای در اقدام هرگونه .دارد هاآن هاییتفعال

 جلوگیری محیط ینامیکد تعادل زدن هم بر از تا گیرد صورت نکاتی و اصول رعایت باید کرد خواهد تالقی طبیعی

 زمینه این در .دهدیم قرار تهدید مورد را شهری امکانات و تجهیزات قالب بزرگی یاهخطر صورت این غیر در نمود،

 (9285 مهدوی،: )کندیم ایفا نقش سه شهری یژئومورفولوژ

 ؛شودمی یا شده بنا آن روی بر شهر که زمینی شناخت -9

 ؛کندیم تغییر گرایی شهر و شهرنشینی براثر که کنونی رفیکژئومو فرایندهای تشخیص و درك -3

 .شودمی ناشی شهر گسترش از که آتی ژئومورفیک تغییرات بینییشپ 

 و ریزیبرنامه در دانش این خاص یاهثیرتأ در باید را ریزیبرنامه در ژئومورفولوژی کاربرد حقوقی مبنای ینبنابرا 

 معنی به محیطی گذارییاستس فرآیندهمچنین  ت.یاف سرزمین فضایی آمایش در دانش این یریکارگبه مستقیم ثیرتأ

 و زمین از استفاده قدمت(. 9218 ،همکاران و معتمد) است ریزیبرنامه و ژئومورفولوژی قلمرو دو در پدیده این به توجه

 را انسان است، واردشده محیط بر که هایتفعال این جریان در ناآگاهانه یا آگاهانه هاییانز و یوربهره هاییتفعال تنوع

 نوعی برای است و برخوردار محدودی توان از محیطی هر که است رسانیده نتیجه این به و واداشته تفکر و ملتأ به
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 نبوده یرپذامکان بعدی دقیق مطالعات و اولیه شناسایی طریق از جز معضل این بر آگاهی .است مناسب یبرداربهره

 تمام که است علمی تنها زیرا دارد، عهده به را نقش ترینیاساس ژئومورفولوژیکی مطالعات پایدار توسعه یک درت. اس

 نقشه مقیاس حد در دارند، قرار ریزان برنامه مستقیم مورداستفاده که را هایناهموار اشکال تنوعات و هاکارییزهر

 (.9213 محمودی،) سازدیم نمایان

 ترکیب از هاینزم این. دهندیم اختصاص خود به را یاگسترده و وسیع هایینزم شهرهاکه با توجه به این 

 تحت شهرها اولیه یابیمکان که همچنان (9281 زیاری،) یابندیم تشکیل توپوگرافی و ژئومورفولوژی مختلف واحدهای

 شهرها فیزیکی توسعه و گسترش قطعاً  است، آن فرایندهای و غیره و جلگه کوه، دشت، ژئومورفولوژیکی واحدهای یرتأث

 ژئومورفولوژیک هاییژگیو عالوهبهد. ش خواهد ژئومورفولوژی گوناگون واحدهای و عناصر با هاآن برخورد باعث نیز

 و شکل در ثرمؤ عامل یک بلکه است ثرمؤ انسانی هاییتفعال تجمع یا و پراکندگی در تنهانه جغرافیایی مکان یک

 یهامکان توسعه جهت که عمرانی برنامه دلیل همین به .آیدیم شمار به نیز فضایی یهاساخت فیزیکی سیمای

 عمالً  محیطی هاییتقابل شناخت و مدنظر عوامل به توجه بدون ،گیردیم صورت شهری و روستایی سکونتی

 پرهزینه و یزآممخاطره را جغرافیایی مکان خطرساز و منفی عوامل از  گاهی عناصر این زیرا بود، نخواهد آمیزیتموفق

 یواحدها یطورکلبه. دهندیم ارائه شهرها گسترش و توسعه جهت مثبتی هاییتظرف گاهی و سازندیم توسعه برای

 (9289، شیعه) :گذارندیم اثر شهر یک بر زیر صورتبه ژئومورفولوژی

 ؛مبادالت سرعت و ونقلحمل در تحول (1

 ؛کاریمتقس و تخصص پیدایش (2

 ؛جمعیت ازدیاد (3

 ؛هامهاجرت یتوسعه (4

 .تجارت و صنعت تمرکز (5

 

 محدوده مورد مطالعه

 فارس استان در که بخش این. است شدهگرفته نظر در موردمطالعه محدوده ،میمند بخش محدوده پژوهش این در

 رافارس  استان مساحت از یلومترمربعک 2/9113 حدود و داشته قرار شیراز شهر جنوب کیلومتری 911 در است شدهواقع

 یهاعرض و شرقی 1553َ  جغرافیایی یهاطول بیــن جغرافیایی ازنظربخش  این. است داده اختــصاص دخو به

 موقع یک و است ایهارتفاع الرأسخط بر منطبق اغلب میمند بخش محدوده .است شدهواقع شمالی 5338َ  جغرافیایی

 تقسیمات در قرارگرفته فارس استان جنوبی نیمه در میمند شهر. آوردمی وجود به شهر ینا برای را میانکوهی نسبی

 شیراز، شهر کوهمره و کوار یهابخش بین محدوده در و فیروزآباد شهرستان یهابخش از یکی میمند بخش کشوری
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 متری 9515 ارتفاع در ندمیم شهر .است شدهواقع فیروزآباد شهرستان مرکزی بخش و جهرم شهرستان سیمکان و خفر

 (.9. )شکل رسدیم متر 2311 تا اطراف یهاکوه در که شدهواقع دریا سطح از

 

 
 جغرافیایی محدوده مورد مطالعه موقعیتنقشه  :1 شکل

 بحث

 شهر میمند شناسیینهچو  ژئومورفولوژی

 یلومترمربعک 1/1181 و( درصد 3/31 حدود) دشت یلومترمربعک 9/3112 میمند بخش یلومترمربعیک 1118 مساحت مجموع از

 بخش مساحت بیشتر که کرد گیرییجهنت توانیم بنابراین (.2و  3شکل . )گیرندیم بر در اهارتفاع را آن( درصد 1/11 حدود)

 .است شدهداده پوشش اهارتفاع توسط میمند

 

 
 9211، کشور شناسیینزم سازمان: منبع   .میمند شناسیینزم نقشه :2 شکل
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 9213 نگارندگان، :منبع     میمند بخش فرم لند نقشه :3 شکل

 
ArcMap جانبی برنامه از استفاده با و Spatial Analyst روش به ارتفاعی یهاداده IDW الیه و شده یابیدرون 

. است شدههداد نشان 1 شکل در بخش این ارتفاعی تغییرات به مربوط نقشه. دش تهیه میمند شهر ارتفاعی-رقومی رستری

 ،2181 با برابر ترتیب به میمند شهر ارتفاع میانگین و حداقل حداکثر، که دهدیم نشان مزبور الیه روی بر رستری یاههمحاسب

( 5 شکل) میمند بخش آلتیمتری نمودار تهیه و رستری محاسبات انجام با همچنین. است دریا سطح از باالتر متر 315 و 9153

 متر 2181-3258 و 9811-9518 ارتفاعی یهارده در میمند بخش مساحت کمترین و بیشترین ترتیب به که شد مشخص

 .اندشده واقع دریا سطح از باالتر

 

 همطالع مورد منطقه توسعه مسیر در ژئومورفولوژیک عوامل نقش

 

 
 کشور شناسیزمین سازمان: منبع     . میمند شناسیزمین سازند نقشه :4شکل 
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 میمند بخش هایسکونتگاه تمرکز و پراکندگی در فولوژیژئومور تأثیرات

 استقرار بر عالوه تأثیر این و دارد ایویژه تأثیر منطقه آن توسعه در منطقه هر شناسیزمین ساختمان و پیکربندی

 اب جغرافیایی مکان هر ساختی زمین و مورفولوژی هایویژگی. شودمی شامل را مربوط اقتصادی مباحث ،هاسکونتگاه

 به توانیم ساختینزم مطالعه با و کرده ترسیم را مکان هایتوانایی اصلی خطوط آن، اقلیمی پتانسیل داشتن ملحوظ

 کرد اشاره هاانسان اقتصادی هاییتفعال و معیشت نوع به آن ژئومورفولوژیکی هایویژگی و زمین ساختار محکم پیوند

 (.38: 9282 رحیمی،)

 

 
 نگارندگان: منبع       میمند بخش لوژیژئومورفو نقشه :5 شکل

 

 دیدگاه از ؛ وباشندیم فیزیکی توسعه در خاصی طبیعی تنگناهای دارای میمند بخش شهری هایسکونتگاه اکثر

 یهاآب سطح وضعیت ،لرزهینزم یلقب از اییدهعد مشکالت با خود فیزیکی توسعه در مراکز این ژئومورفولوژی

 محیطی مدیریت کارهای از بسیاری در. باشندیم مواجه یرهو غ یادامنه حرکات سیالب، یورپس و پیشروی ،یرزمینیز

 روی برینزم سطح عوارض و اشکال نمایش ژئومورفولوژیست، کمک یدترینمف و ینترمهم سرزمینی، آمایش و

 یعیطب محیط ایطشر تابع چیز هر از بیش هاسکونتگاه پیدایش و استقرار زیرا ،است ژئومورفولوژی یهانقشه

 در ژئومورفولوژی هاییدهپد بنابراین ؛است جغرافیای موقعیت و( وهواآب هیدرولوژی، خاك، توپوگرافی، ،شناسیزمین)

 تأثیرات بررسی از پس. دارند بسزایی یرتأث میمند شهری هایسکونتگاه فیزیکی توسعه و پراکندگی ،یریگشکل پیدایش،

 نقش ژئومورفولوژی هاییدهپد که دهدیم نشان نتایج میمند بخش هایسکونتگاه مرکزت و پراکندگی در ژئومورفولوژی

 آبرفتی و مواد ،گسل ،هاتپه یلقب از هایدهپد این از برخی دارند، میمند شهری هایسکونتگاه فیزیکی توسعه در مهمی
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 محدوده هایسکونتگاه فیزیکی توسعه رایب را تنگناهای ،یادامنه فرآیندهای و هاآب هرز و هارودخانه از ماندهیباق

 .آورندیم وجود به میمند شهری

 چندین از که باشندیم زاگرس ناودیس بزرگ از کوچکی قسمت ؛اندکرده احاطه را موردمطالعه منطقه که ییهاکوه

 و بوده منطقه شناسیزمین تشکیالت ینترمهم از کرتاسه یهاآهک. اندیافته تشکیل تکتونیکی طاقدیس و ناودیس

 دوران) کامبرین از منطقه شناسیزمین تشکیالت. باشدیم زاگرس جبال سلسله اصلی محور با موازی هایسطاقد حداکثر

 .است شدهیلتشک هاسنگ شدن خرد و سیالبی یا دائمی یهارودخانه رسوبات از( دوم دوران) پلیوسن به و شروع( اول

 یافته تشکیل( ودولومی مارنی یهاآهک) آهکی تشکیالت از عموماً دارد رارق آن در میمند دشت که اطراف یهاکوه

 یژهوبه ییهاگسل و هایشکستگ نقاط تریشب در و اندکرده پیدا درزهایی و شده خرد هایسطاقد محور در هاآهک. است

 هاخوردگیینچ محور موازاتبه اصلی یهاگسل. شودمی مشاهده آبرفتی یهادشت با تماس سطح در اهارتفاع حاشیه در

 ناودیس یک از آبریز حوضه این و باشدیم فیروزآباد آبریز حوضه از جزئی میمند منطقه مورفولوژی نظر از. اندشده واقع

 در شناسیزمین تشکیالت نوع. است دادهیجا خود در را میمند و فیروزآباد قیروکارزین، یهادشت که شدهیلتشک بزرگ

 خاص مورفولوژیکی هایویژگی فقط که است دوم دوران آهکی هایسنگ سخت یاههطبق از اکثراً  الکلینی آنتی این

 تند هایشیب و عمومی هاییدگیبر و بلند هاییغست بزرگ یرو راندگ و کوهزایی شدید هایحرکت تأثیر تحت هاآهک

 .دارند قرار

 نرم رسوبات و هاواریزه از و بوده هاخوردگیچین محور امتداد در و بلند و باریک ناحیه هایکوه بینواقع هایدره

 توپوگرافی نظر از ناحیه این. است شده انباشته هاواریزه از باریکی نوار یاهارتفاع دامنه در و شده انباشته سیلیسی و مارنی

 دریاچه کف مانیز منطقه هایدشت. شودمی منتهی یاجلگه مسطح نواحی به تند شیب با و هاستدشت از ترمرتفع

 نفوذ یتقابل و بوده یاماسه و رسی بیشتر و هایرسوب از کم شیب با و مسطح تقریباً و هموار همگی و اندبوده قدیمی

 یهاکوهرشته یریقرارگ نحوه یطورکلبه. است شده پوشیده چهارم دوران یاهرسوب از دشت سطح بیشتر و دارند کمی

 مردم زندگی در یمهم بسیار نقش که ده،ش خیزحاصل بسیار دشت یریگشکل باعث هم از هاکوه این فاصله و زاگرس

. است دهکر ایجاد را دامپروری و کشاورزی هاییتفعال انجام جهت را مناسبی زمینه کهیطوربه است داشته منطقه این

 .است گردیده روستاییان درآمد رفتن باال باعث و بوده منطقه غالب یتفعال کشاورزی

 نشان شیب جدول کهچنان. آمد دست به طبقه هر در شدهاشغال سطوح و محاسبه سطح هر مساحت ادامه در

. نیست شهرسازی استانداردهای با منطبق سطح این در شهری سطوح استقرار و داریبش کامالً میمند بخش ،دهدیم

 در اراضی شیب حداکثر. است یافته اراستقر ،شودمی کم شیب محدود مقیاس در که هادره حاشیه در نیز شهری سطوح

 .است %21 تا 31 بین نیز آمدهدستبه شیب حداقل و دارد قرار %51 از بیش کالس
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 نگارندگان: منبع       میمند بخش شیب جهت نقشه :6 شکل

 

 
 کشور یبردارنقشهسازمان : منبع        میمند بخش توپوگرافی نقشه :7 شکل

 

 هاییشهری هایویژگی از یکی اصوالً .است زیاد ارتفاع با یشهر فارس، استان دیگر یهاشهر همچون میمند شهر

 مکان نظر از تواندمی میمند شهری حوالی در زیاد ارتفاعات وجود .است زیاد ارتفاع ،اندگرفته قرار زاگرس دامنه در که

 .آورد به وجود را مشکالتی شهری گزینی

 مشکالت از دیگر یکی .سازد یرممکنغ آینده یهاافق در را میمند شهری فیزیکی توسعه تواندمی اهارتفاع وجود

 زیاد ارتفاع به خاطر چراکه داشت، اشاره شدید بارندگی هنگام به هایالبس شدن جاری به توانیم میمند شهر در ارتفاعی

 میمند شهر سمت به بارندگی آغازین زمان در هارواناب شدن جاری باعث شدید یهابارش هنگام در ناهموار توپوگرافی و

 .نماید ایجاد میمند شهر برای را شدیدی مشکالت تواندمی و شودمی
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 فارس استانداری: منبع میمند بخش روستایی و شهری نقاط پراکندگی نقشه :8 شکل

 

 
 نگارندگان: منبع میمند بخش میزان منحنی خطوط نقشه :9 شکل

 

 مناسب یهامکان ینتعی و فاکتور هانقشه تلفیق

 حاصل خروجی نقشه است بهتر. است جدید شهری توسعه برای مناسب یهامکان تعیین فاکتور، یهانقشه تلفیق هدف

 مکان بودن مناسب میزان یدهندهنشان آن پیکسل هر مقدار که باشد شده تهیه یاگونهبه فاکتور یهانقشه تلفیق از

 به و 5 بند در شده ذکر مطالب به توجه با. باشد مؤثر یفاکتورها تمامی رفتنگ نظر در با شهری توسعه جهت مربوطه

 از پژوهش این در بنابراین هستند، متفاوتی هایارزش دارای مختلف، هایرنج در استفاده مورد فاکتورهای اینکه علت

 نشان جدید شهری عهتوس برای مناسب هایمحدوده زیر شکل در .است دهش استفاده شاخص همپوشانی مدل دوم روش

  .است شده داده
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 نگارندگان: منبع    خاك فرسایش اساس بر میمند بخش خاك یبندطبقه نقشه :11 شکل

 
آثار سوء پدیده فرسایش شهری میمند در کوتاه مدت ممکن است چندان چشمگیر و محسوس نباشد، ولی در بلند 

 هدر رفت و فرسایش. نماید وارد شهری میمندمدت محسوس خواهد بود.و می تواند خسارات جبران ناپذیری را به بافت 

 و آبیاری هایکانال ،هاآبراهه در مواد رسوب محصول، کاهش خاك، خیزیحاصل کاهش در اصلی عوامل از یکی خاك

 هاراه شدن مسدود و زیستمحیط و آلودگی سیل وقوع ها،آن عمر و کاهش سدها مخازن ظرفیت شکاه ها،رودخانه

 مخازن و آبی هایسازه در رسوب تجمع از ناشی یاهخطر با آبخیز، مقابله هایحوضه دهیرسوب مقدار تخمین. شودمی

 .تاس آب منابع مدیریت در بخصوص میمند شهری مدیریت در اساسی اهداف از سدها

 

 
 نگارندگان: منبع      بخش میمند گسل از فاصله گذاریارزش نقشه :11 شکل

 

 و آیند شمار به مفید و کارآمد شهری مدیریت در مطالعات توانندمی دارند هازلزله پیدایش که نقشی به خاطر هاگسل

 اطالعات سیستم از استفاده با ندمیم شهری گسل از فاصله نقشه منظور ینبد .روندیم بشمار مطالعاتی اصول از یکی

 نقشه در همچنان چه 9 منطقه در که تقسیم منطقه ده به گسل ینیخطرآفر لحاظ به میمند بخش .دش تولید جغرافیایی

 .رودیم بشمار یزیخزلزله لحاظ از خطر کمترین ای دار 91 منطقه و است دارا را خطر بیشترین .شودمی دیده
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 نگارندگان: منبع     ارزش برحسب بخش میمند اراضی کاربری یدبنطبقه نقشه :12 شکل

  

 همیشه مسکونی هایکاربری. کنندیم ایفا میمند شهری ژئومورفولوژی در را متفاوتی نقش مختلف هایکاربری

 ونیمسک کاربری از بعد تولیدی و صنعتی و تجاری هایکاربری. دارند یمندم شهری ژئومورفولوژی در را نقش بیشترین

 ابن. گیرندمی قرار بعدی هایرتبه در شهری ونقلحمل شبکه و جمعیت تراکم. دارند قرار بعدی یهارتبه در ترتیب به

 شد خواهند گرفته کار به میمند شهری ژئومورفولوژی گزینی مکان در هاآن دهی وزن در یهر کاربر یهاارزش اهامتیاز

 .است میمند شهری ژئومورفولوژی زینیگ درممان معیارها ترینیتاهم با از یکی و

 

 
 نگارندگان: منبع      ه بخش میمندجاد از فاصله بندیطبقه نقشه :13 شکل

 

 این GIS محیط در منظور ینبد .است بوده هاجاده از فاصله نقشه تهیه فوقپژوهش  در شدهانجام موارد از یکی

 نقشه در چنانچه .است شدهتهیه میمند شهری منطقه برای هاجاده و ارتباطی هایراه از فاصله نقشه .گردید تهیه نقشه

 در ؛ کهدهدمی پوشش را میمند شهری مختلف مناطق و است شدهتقسیم قسمت 91 به هاجاده از فاصله نقشه بینیدمی

 .است آمده نقشه راهنمای
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 نگارندگان: منبع       بخش میمند– شیب ارزش بندیطبقه نقشه :14 شکل

 

 
 نگارندگان: منبع      بخش میمند جمعیتی مراکز از فاصله گذاریارزش نقشه :15 شکل

 

 
 نگارندگان: منبع      بخش میمند خاك فرسایش اساس بر بندیطبقه نقشه :16 شکل
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 AHP از استفاده با بهینه مکان انتخاب

 و AHP))یمراتب سلسله تحلیل فرآیند از تفادهاس با میمند، شهری توسعه برای مناسب هایمحدوده آوردن به دست از بعد

 تعداد نظر از هابلوك ییدودو مقایسه ماتریس 91 شکل در .گرددیم تعیین نیز مکان بهترین ArcGIS افزارنرم محیط در

 بین ،شدهیلتشک هاییسماتر به توجه با .است شدهداده نمایش میمند شهری منطقه در درمانی و مسکونی کاربری

 .شودمی مشخص جدید شهری توسعه و احداث برای بهینه مکان و گیردیم انجام مقایسه اهبلوك

 
 نگارندگان: منبع       بخش میمند شهری توسعه مکانی مناسبت نقشه :17 شکل

 
 نقش تواندمی میمند شهری طراحی در ژئومورفولوژیکی اصول رعایت گردید مشاهده پژوهش در همچنان چه

 مورد منطقه شهری ریزیبرنامه آینده، در اصول این به پرداختن عدم .کند ایفا میمند شهری ریزیمهبرنا در بسزایی

 توجهییب و ژئومورفولوژیکی اصول با ریزان برنامه آشنایی عدم ینهمچن .کرد خواهد روبرو زیادی مشکالت با را مطالعه

 مواجه مشکل با امروزه خوب هایویژگی داشتن رغمیعل میمند شهر که شده باعث میمند یشهر ریزیبرنامه در آن به

 آن از حاکی شهری، توسعه و ساماندهی در ژئومرفولوژی نقش خصوص در شدهانجام هایوتحلیلیهتجز به توجه با .شود

 چنین به توجهییب عدم ولی .دارند شهری توسعه و ساماندهی در اساسی و حیاتی نقش ژئومرفولوژی عوامل که است

 مدت بلند ریزیبرنامه یک با توانیم .است شده میمند شهری ریزیبرنامه در اییدهعد مشکالت باعث مواردی

 در انسانی عوامل برخالف طبیعی عوامل که چرا داد سامان را ژئومورفولوژی با رابطه در شهری ساماندهی یهاشکاف

 ریزیبرنامه و پایدار توسعه راستای در .است دمدتبلن ریزیبرنامه یک نیازمند بلکه آیدمین دست به کوتاه زمانمدت

 در سیستمی نگرش به پرداختن لذا رسدیم نظر به اساسی ژئومورفولوژی و ریزیبرنامه عوامل همه به پرداختن شهری

 .است ضروری شهری هاییتفعال

 تطابق شهری ومورفولوژیژئ هایویژگی و موازین با میمند شهری توسعه آمدهدستبه نتایج به توجه با متأسفانه

 معرض در میمند شهری هایکاربری یشترب .خوردیم چشم به شهری مختلف مناطق در وضوحبه همچنان که .ندارند
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 واقع فعال یهاگسل متری چند در که اندقرارگرفته مناطقی در هایسازساختمان یشترب .هستند شهری هاییالبس

 .افزایدیم فوق مسئله بریبش جهت و یبش همچون مواردی به توجه عدم .اندشده

 .دانست مقصر را ژئومورفولوژیکی هاییتمحدود شهر توسعه و ریزیبرنامه در توانیم – 1

 منطقه ،یآب و منابع گیاهی پوشش خاك، نوع شیب، جهت ،یبش ژئومورفولوژیکی، خاص شرایط وجود علت به

 شهری ریزیبرنامه هاییوهش در ساختاری تغییرات لزوم محیطی یریزبرنامه هر که است هایویژگی دارای میمند شهری

 .باشدمی

 :که دهدمی نشان پژوهش در گرفتهانجام هاییبررس

 مدیران غلط ریزیبرنامه نتیجه این که است شده مواجه بسیاری هاییتمحدود با منطقه ژئومورفولوژی یاستعدادها 

 ؛است امر مسئوالن و

 هاییتمحدود با حاضر حال در شوندیم انتخاب شهری هایکاربری استفاده برای حاضر حال در که مناطقی 

 ؛باشندیم روبرو ژئومورفولوژیکی

 برای و هستند مناسب خاك نظر از که مناطقی مثال یبرا .ندارند باهم چندانی انطباق ژئومورفولوژیکی هایقابلیت 

 ؛گیردیم قرار استفاده مورد شهری جهت رد گیرند قرار یبرداربهره مورد باید کشاورزی استفاده

 پرخطر منطقه در فراوان، یهاگسل عبور علت به اما ؛برخوردارند مناسبی نسبتاً طبیعی شرایط از یکوه یپا مناطق 

 ؛دارند شدید محدودیت جمعیتی و شهری یهاسکونتگاه استقرار برای مناطق این که اندشده واقع

 هایکاربری و شهری مناطق اکثر که دهدمی نشان میمند شهری ریزیبرنامه در شناسیزمین عوامل به توجه عدم 

 براثر تواندمی که است گسترش به رو شهری هاییتفعال ییدرجاها یعنی ندارند ساختی زمین انطباق تجاری

 .شوند یریناپذجبران یهاآسیب دچار ساختی زمین هاییتفعال

 

 گیرییجهنت

 آن مختلف محالت شهر و بخصوص میمند بخش که دهدیم نشان هانقشه تفسیر و میدانی ایبازدیده ،هاداده تحلیل 

 ایجاد محدودیت جدی صورتبه شیب نظیر عوامل این از برخی. دارند قرار محیطی مختلف عوامل تهدید معرض در

 از حاصل نتایج .کندیم فراهم ایدامنه حرکات نظیر محیطی مخاطرات سایر وقوع برای را نامناسبی شرایط و نموده

 به توانیم هاداده تحلیل و نهائی یبندجمع در اساس این بر. شهراست توسعه برای اندك فضاهای دهندهنشان پژوهش

 :دکر اشاره باشندیم توسعه هاییتقابل یا و محدودکننده عوامل ینترمهم که از یرز نتایج

 شدهگرفته نظر در شهری هایوسازساخت برای اجراقابل شیب فوقانی حد ،درصد 95 یا درجه 8 شیب که یآنجائ از 

( قرار دارد شهری هاییکاربر مورداستفاده حاضر حال در) اندك میمند در فوق آستانه از کمتر شیب دارای اراضی. است

 ؛تاس روبرو جدی محدودیت با عمالً و اختصاص دارد درصد 51 شیب از باالتر اراضی به شهر سطح %55 از بیش و
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 عبارتی به یا گسل از فاصله. است زیادی اهمیت حائز هالغزشزمین ایجاد در لرزهینزم احتمالی و اثر گسل از فاصله 

. دارد هادامنه ناپایداری افزایش در مؤثری نقش ،هایشکستگ و درزها ،هاگسل شامل ناپیوستگی دارای سطوح تراکم

 یزخلرزه نواحی و هاگسل عبور محل از نزدیکی و دوری با لغزش انیفراو که، دهدیم نشان شدهانجام بررسی نتایج

 ؛دارد مستقیم رابطه

  و هاتپه از یبردارخاك و سکونتگاه ایجاد برای الزم فضای کمبود دلیل به میمند شهر گسترش و و توسعه رشد 

 و نا مقاوم هایینزم روی بر فاًصر شهر توسعه و مساکن ایجاد. گیردیم صورت خطرناك بالقوه نواحی در تند هاییبش

. است مشاهدهقابل میمند شهر در زلزله و سیل طبیعی مخاطرات پتانسیل بررسی با امر این. است پذیریبآس بسیار

 قرار نظر از شهر نامناسب موقعیت دهندهنشان وضعیت این. دارد قرار خطر یهامحدوده روی بر شهر گستره تمامی

 این وجود. است هادامنه روی بر متعدد یهاچشمه همراه به تند شیب با اراضی و هایشکستگ و هاگسل روی بر گرفتن

 آب و هاخزش ،هاریزش ،هالغزشزمین خصوصبه متنوع ژئومورفولوژیکی فرایندهای برای مناسبی بستر شرایط

 ؛است هابردگی

  مقیاس در همآن موجود خالی فضاهای در و شهر فعلی سطح در فقط شیب فاکتور به توجه با نیز میمند شهر توسعه 

 .است یرپذامکان فنی اصولی رعایت با یجاساز در صورتبه کوچک

 

 یشنهادهاپه ارای

 ؛آتی هایریزیبرنامه در آن کردن لحاظ و میمند شهری ژئومورفولوژی هاییتمحدود به توجه 

 ؛بیشتر و 9111 یهاافق با ژئومورفولوژیک و هریش اهداف با کاربردی یهانقشه تهیه و ریزیبرنامه و کردن آماده 

 ؛میمند بخش آتی هایفعالیت در جامع و سیستمی رویکرد به ریزیبرنامه نگاه 

 راستای در بیشتر فرسایش از جلوگیری منظوربه شهری مختلف مناطق در فرسایش کنترل به مربوط یهاطرح ایجاد 

 ؛پایدار توسعه

 ؛میمند بخش مختلف مناطق در شهری بهتر ریزیمهبرنا در مردمی نهادهای مشارکت 

 ؛میمند شهری ریزیبرنامه برای جغرافیایی اطالعات یستمبر س مبتنی ژئومورفولوژی اطالعاتی بانک تشکیل 

 هایکاربری ،یتآمار جمع مورد در بروز اطالعات کسب برای شهرداری و مختلف سازمان هماهنگی و همکاری 

 ؛است...  و یازن مورد هایابانخ ترافیک وضعیت نیز و مختلف

 یهاداده که شودمی محقق زمانی شهر یک مدیریت برای مکانی اطالعات سامانه و اطالعات یآورفن از استفاده 

 .باشد داشته وجود الزم صحت و دقت با یازموردن توصیفی و مکانی
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 .سمت انتشارات تهران، ،ریزیبرنامه در ژئومورفولوژی کاربرد (:9218) .مقیمی ابراهیم و احمد معتمد، -91
 با انسانی و طبیعی عوامل به توجه با ورزقان شهرستان مرکزی بخش یبندپهنه چگونگی (:9285) .زاده کریم و دویمه -98

 .اندپرداخته GIS ابزار از استفاده
 .نور پیام دانشگاه انتشارات تهران، شهری، مناطق ژئومورفولوژی (:9211) .ینمحمدحس ،نادر صفت -91
 اول، چاپ سمت، سازمان انتشارات زمردیان، محمدجعفر ترجمه محیطی، یزیربرنامه در فولوژیژئومور (:9213) .ام.ج.ك هو -31

 .تهران
 .سمت انتشارات تهران، زمردیان، محمدجعفر ترجمه محیطی، ریزیبرنامه در ژئومورفولوژی (:9213) .ام. ج هوك، -39
 .(9231) .زمین یسازآماده پروژه در شهری یزیربرنامه ،یو شهرساز مسکن وزارت -33
 .تهران ،جغرافیایی اطالعات سازمان نژاد، روشن اصغریعل فضا، از جغرافیایی اطالعات. 9213.جاناتان ویلیامز، -32
 

24- Wilson, A.G. (1975): Urban and Regional Model in Geography and Planning, Yohn Wiley 

Son, London. 
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