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چکیده
هايدشتپُرمخاطرةکرمانشاهواقعشدهودرباازةینشهرغربکشور،درپهنهترعنوانبزرگشهرکرمانشاه،به

کیلومترمربعبهتصرفشهردرآمدهاسات ایانتوساعة17برابرشدهوحدود7سالهمساحتآنحدود44زمانی

اسات هاومخااطراتناشایازآنباودهفیزیکیبدوناجرايمطالعاتژئومورفولوژیکیودرنظرگرفتنمحدودیت

هاومخاطراتژئومورفولاوژیکیاماريرو،شناساییمناطقمستعدتوسعةفیزیکیبادرنظرگرفتنمحدودیتازاین

الزمدرتوسعةشهريکرمانشاهاست هدفازپژوهشحاضرشناساییمناطقمناسببرايتوسعةفیزیکیشاهر

بناديشبااستفادهازمدلفازينقشةپهناهکرمانشاهبراساسشرایطژئومورفولوژیکیمنطقهاست دراینپژوه

براسااسشارایطژئومورفولاوژیکیونهاییتوسعةشهريبراساسنُهپارامترمؤثرتهیهشد سپس،ایننقشاه

دهادتوساعةشد نتایجنشانمایکاربرياراضیدشتکرمانشاهارزیابیومناطقمستعدتوسعةشهريپیشنهاد

هاايچهاردهةگذشتهتاابعشارایطتوپاوگرافیباودهومخااطراتومحادودیتفیزیکیشهرکرمانشاهدرطی

درصادمسااحتمنطقاهباراي 41کاهطوريژئومورفولوژیکیبسیارزیاديدرمحدودةموردمطالعهوجوددارد؛به

کیلومترمربعدردشاتآبرفتایدرغاربوشاررشاهر15توسعةشهريمناسبنیست مناطقمساعدباحدود

اند نشاهواقعشدهکرما



 فازيمدلژئومورفولوژیکی،مخاطراتکرمانشاه،شهرشهري،توسعةبندي،پهنه:کلیديواژگان

مقدمه
که به تغییر و تحول محیط منجر  ،های تمدن بشری است ترین جنبه شهرنشینی و توسعة شهری یکی از مهم

 اندازهای چشم به اندازها چشم سایر تبدیل نتیجة در فیزیکی رتغیی یک عنوان به (. توسعة شهرها5: 6379شود)رونالد،   می

ریزی شهری تعیین جهت  است. یکی از مشکالت عمده در برنامه شهر به روستا از جمعیتی توزیع تغییرات اثر در شهری

ی، بینی نیازهای آینده است)کالنتر گویی به نیازهای فعلی و پیش مناسب و نحوة گسترش فیزیکی شهر برای جواب

 شود می زیادتر ژئومورفولوژی - شناسی زمین های واحد با ها آن برخورد یابند، توسعه شهرها که (، زیرا هر اندازه661: 6915

 عمران و توسعه راستای در اقدام هرگونه و است همراه محیط دینامیسم و پویایی با همیشه ژئومورفولوژی واحدهای و

ریزی مناسب،  در صورت عدم برنامه .(943: 6911مقیمی، )کند می تالقی فولوژیژئومور های واحد این با مسکونی مناطق

تواند به ایجاد مخاطرة ژئومورفیک در نواحی شهری منجر شود.  های مختلف ژئومورفولوژی می تالقی شهرها با لندفرم

 و بزرگی با معین قلمرو در کیژئومورفولوژی خاص های ه پدید ناپایداری احتمال از : اند عبارت ژئومورفولوژیکی مخاطرات

ها به ایجاد  (. در بیشتر مواقع رخداد مخاطرات ژئومورفولوژیکی در شهر961: 6335، پانیزا) مشخص زمانی یاه هدور
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شود. توسعة شهری در کشورهای در حال توسعه ناشی از افزایش جمعیت در قرن  خسارات جانی و مالی گسترده منجر می

میزان جمعیت شهرنشین دنیا به  3135سال  شود در می بینی ی روستایی به شهرهاست. پیشگذشته و مهاجرت از نواح

میلیون نفر  691در حدود  6411بینی، جمعیت ایران در سال  (. طبق پیش93: 6911% بالغ شود)شایان و همکاران، 73

فضای شهری مورد نیاز برای این  (. با محاسبة نرخ رشد شهرنشینی فعلی61: 6913شود)پوراحمد و همکاران،   برآورد می

میزان جمعیت حداقل دو برابر مساحت کنونی شهرهای زمان حال است. در طی چهار دهة گذشته مساحت و جمعیت 

برابر افزایش یافته و در آینده نیز شهر کرمانشاه نیازمند توسعة فیزیکی است. از نظر  9و  7ترتیب  شهر کرمانشاه به

های شمالی و جنوبی، قرارگیری بر  کوه شاه در دشت ناودیسی کرمانشاه واقع شده و وجود رشتهژئومورفولوژی، شهر کرمان

ها  ها و رودخانه ماهور، شبکة زهکشی گسترده، و ناپایداری مسیر آبراهه های فعال، تپه روی سازندهای سست، وجود گسل

بندی و شناخت  ر زیادی است. بنابراین، پهنهدارای عوامل محدودکنندة توسعة فیزیکی و مخاطرات ژئومورفولوژیکی بسیا

های توسعة شهری قرار گیرد و  تواند مبنایی برای تهیة طرح مناطق مستعد توسعة فیزیکی با رویکرد ژئومورفولوژیکی می

ریزی صحیح عمرانی و مدیریت علمی شهر منجر شود. هدف از پژوهش حاضر شناخت مناطق مستعد توسعة  به برنامه

کرمانشاه در آینده است. با توجه به اهمیت موضوع، تا کنون مطالعات بسیار زیادی در زمینة توسعة شهری و فیزیکی شهر 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  ژئومورفولوژی در سطح جهان و ایران انجام شده که می

یج نشان داد که شیبْ ( تنگناهای ژئومورفولوژیکی شهر گیوی را بررسی کردند؛ نتا6939ستایشی نساز و همکاران)

( با 6933کیا ) مؤثرترین عامل در توسعة شهر است و مناطق شرق شهر مناسب توسعة فیزیکی شهر گیوی است. امامی

پذیری شهرک باغمیشه از فعالیت گسل شمال تبریز  بندی خطر آسیب های ژئومورفولوژیک به پهنه استفاده از شاخص

( به مطالعة 6936فر ) ز مساحت شهرک در محدودة خطر زیاد قرار دارد. صابریپرداخت؛ نتایج نشان داد بیش از نیمی ا

وسازهای شهری افزایش یافته و  توسعة فیزیکی شهر بیرجند براساس مخاطرات پرداخت؛ نتایج نشان داد که تراکم ساخت

 ژئومورفولوژیکی ابی( به ارزی6911های خطرناک بوده است. مقیمی و صفاری ) این تراکم بدون توجه به عوامل پهنه

 مخاطرة تهران پرداختند؛ نتایج نشان داد میزان شهر کالن سطحی زهکشی های قلمروی حوضه در شهری توسعة

های مورفولوژیکی  بندی محدودیت ( به طبقه6913افزایش یافته است. رضایی مقدم و همکاران) شهری های سیالب

های مورفولوژیک قرار دارند.  ر مساحت شهر در مناطقی با محدودیتتوسعة شهری شهر اهر پرداختند و دریافتند که بیشت

رودبار را مطالعه کردند؛ نتایج  شهر فیزیکی توسعة ژئومورفولوژیکی های ( محدودیت6913رضایی و استاد ملکرودی )

مهپاترا و همکاران  دارند. شهر فیزیکی توسعة در را تأثیر ترین مهم ترتیب و زلزله به ای دامنه شیب، حرکات نشان داد که

هند پرداختند؛ نتایج نشان داد رشد شهری در طی  6( به مطالعة تأثیرات شهرنشینی بر ژئومورفولوژی در شهر گویلیو3164)

( 3163ماهوری انجام گرفته است. باتلویس و همکاران) چهل سال سه برابر بوده و توسعه بیشتر در مناطق دشتی و تپه

 - در مرکز یونان را برای توسعة شهر و صنعت براساس مخاطرات ژئومورفولوژیکی 3ای تریالکا پتانسیل منطقه

شناسی مطالعه کردند؛ نتایج نشان داد که رشد شهرها و توسعة صنعت متناسب با توان محیطی نیست و شرایط  زمین

ای شهری با  توسعه  بی برنامة( به ارزیا3161اند. یوسف و همکاران) شناسی مورد توجه قرار نگرفته ژئومورفولوژیک و زمین

ای مناسب برای ایجاد مرکز  های ژئومورفولوژی در ساحل خلیج سوئز مصر پرداختند و منطقه شمردن داده دخیل

                                                           
1. Gwalior 

2. Trikala 
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 ( به ارزیابی خطرهای ژئومورفیک در شهر ناپولی ایتالیا پرداختند3115گردشگری را مشخص کردند. آلبریکو و همکاران )

 کنند.  ای آتشفشان و مخاطرات ناشی از فرایندهای آبرفتی شهر را تهدید مینتایج نشان داد که خطرهو 

ايموردمطالعهموقعیتمنطقه
طول شرقی در مناطق  47°64´تا  41°53´عرض شمالی و  94°31´تا  94°67´عنوان مرکز استان در  شهر کرمانشاه به

یلومتر مربع در دشت ناودیسی کرمانشاه قرار گرفته و ک 613مرکزی استان کرمانشاه واقع شده است. این شهر با مساحت 

های نفوس و مسکن  متر است. جمعیت شهر کرمانشاه در طی سرشماری 6114تا  6911حداقل و حداکثر ارتفاع آن 

این   دهندة افزایش چندبرابری جمعیت نفر بوده و این امر نشان 311766و  331111ترتیب  به6935و  6955های  سال

 ساله است.  بازة زمانی چهل شهر در طی

 

  نقشةموقعیتمنطقةموردمطالعه5شکل

هاموادوروش
سازی است. نخست میزان و جهات توسعة فیزیکی  ای، تحلیل تاریخی، و مدل های کتابخانه پژوهش حاضر مبتنی بر روش

ای لندست با استفاده از روش  وارهماه OLIو  MSSهای  شهر کرمانشاه در طی چهار دهه با استفاده از تصاویر سنجنده

های تعلیمی براساس تفسیر بصری، ترکیب رنگی کاذب، و بازدید  شده حداکثر احتمال و انتخاب نمونه بندی نظارت طبقه

 آمده است. 6ای در جدول  های ماهواره زمینی مشخص شد. جزئیات داده

شهرکرمانشاه اندکسزمانیتصاویرمورداستفادهبرايتهیةمحدودة5جدول

 Path Rowتاریخبرداشتسنجندهماهواره

 MSS 28-6-1977 179 36 6لندست 

 OLI 31-8-2017 167 36 1لندست 
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اساس پارامترهای  بندی مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل فازی بر در ادامه نقشة پهنه

های فرعی، فاصله از آبراهة اصلی، فاصله  های اصلی، فاصله از گسل از گسل شیب توپوگرافی، ارتفاع از سطح دریا، فاصله

های ژئومورفولوژیکی، و فاصله از مرکز شهر تهیه شد. توسعة فیزیکی شهرها فرایندی  از آبراهة فرعی، لیتولوژی، لندفرم

ناسب است، زیرا با استفاده از مدل فازی م ةبرای مطالعة چنین شرایط پیچید بوده و پیچیده و تحت تأثیر عوامل مختلف

هر فرد در مدل فازی (. 617: 6917توان متغیرهای نادقیق و مبهم را به شکل ریاضی درآورد)مؤمنی،  نظریة فازی می

خود این  یادرجات عضویت مقادیر بین صفر و یک . به درجات متفاوت عضویت دارد اماهای مختلف  زمان در مجموعه هم

های دقیق اگر یک مجموعه را درنظر بگیریم،  در تئوری مجموعه (.6761: 3111آلفن و استوروگل، ونپذیرد) دو حد را می

، منیؤ)م تابع زیر را تعریف کرد Aتوان برای هر مجموعه  هر عضو مجموعه مرجع یا در مجموعه هست و یا نیست و می

6917 :637.) 

(6)  
1 ,

0 ,


 


A

           If     x A
μ x

           If     x A
 

اگر عضویت  دهد. نسبت میرا  1عدد  A ةو به هر عضو خارج از مجموع 6عدد  A ةاین تابع به هر عضو مجموع

تابع  که ،شود نسبت داده می 6و  1ة عددی در باز Xاز  x، به هر گیردقرار  6و  1 ای از در بازه A ةعنصری در مجموع

خواهد داشت.  6و  1عضویت بین  ةکه درج شود داده مینشان  صورت  هب . تابع عضویتشود می نامیدهعضویت 

عدم عضویت کامل عنصر در مجموعه  ةدهند نشان 1عضویت کامل در مجموعه و مقدار  ةدهند نشان 6تابع عضویت برابر 

شوند  زی میسا های رستری براساس توابع عضویت فازی بندی مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهر، الیه برای پهنهاست. 

است که در این پژوهش از عملگر گاما با ضرایب  GISافزار  (. روش فازی دارای پنج عملگر در محیط نرم3)شکل 

 3 ةاین عملگر بر حسب حاصل ضرب جبری فازی و حاصل جمع جبری فازی براساس رابطمختلف استفاده شده است. 

 شود. تعریف می

(3)    1 γcombination ( Fuzzy Algebraic Sum Fuzzy Algebraic Product )
μ  

زمانی صفر و یک است.  ةشده در محدود پارامتر تعیین γحاصل از گامای فازی و  ةالی رابطه  نایدر 

 برابر ترکیبْ ،برابر صفر باشد γشود همان جمع جبری فازی و زمانی که  ترکیبی که اعمال می قرار دهیم، 6برابر را  γکه 

کند که با اثر افزایشی جمع  در خروجی ایجاد می مقادیری γ شده برای مقدار درنظرگرفتهضرب جبری فازی است.  با

شده برای هریک از  های رستری براساس توابع فازی تعریف الیه جبری و اثر کاهشی ضرب جبری فازی سازگاری دارد.

ی براساس میزان تأثیر در توسعة فیزیکی شهر امتیاز بین های کیف (. طبقات مختلف الیه3شود )شکل  سازی می آنها فازی

 شوند. سازی فازی می شده نرمال داده مقادیر اختصاص 9دهند و سپس با استفاده از رابطة  را به خود اختصاص می 355تا  1

(9) )
min

min
(








xxmox

xxi
 

های کاربری اراضی بررسی  بندی مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه براساس محدودیت نقشة نهایی پهنه

 گردد. شود و در نهایت مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهر در آینده مشخص می می
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فاصلهازگسلفرعی؛ج(ارتفاع؛د(شیب؛ه(سازيپارامترهايمورداستفاده؛الف(فاصلهازگسلاصلی؛ب( توابعفازي5شکل

فاصلهازرودخانةاصلی؛و(فاصلهازآبراهه؛ي(فاصلهازمرکزشهر

هايتحقیقیافته
بررسیتوسعةفیزیکیشهرکرمانشاه

در های تعلیمی  ساله، نخست، با انتخاب نمونه برای شناخت میزان و چگونگی توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه در دورة چهل

ب و د(. مقایسة  -9مشخص شد )شکل  3167و  6377های  های مختلف، محدودة شهر کرمانشاه در سال کالس

دهد که توسعة فیزیکی در همة جهات رخ داده و  ه( در دو سال مورد نظر نشان می -9های شهر کرمانشاه )شکل  محدوده

 - بستان در امتداد جادة کرمانشاه سو و ارتفاعات تاق بیشترین توسعة فیزیکی در نواحی شمالی شهر حد فاصل رودخانة قره

سنندج بوده است. دشت آبرفتی و توپوگرافی هموار در نواحی شرقی و غربی شهر کرمانشاه سبب  - همدان و کرمانشاه

توسعة فیزیکی زیاد شهر در این مناطق شده است. در جهت جنوبی در امتداد کوهپایه چندین شهرک ایجاد شده و در 

توان گفت توسعة فیزیکی  طورکلی، می میان کوهی شهرک پردیس ایجاد شده است. به  ت جنوب غربی بر روی دشتجه

شهر کرمانشاه در چهار دهة گذشته تابع شرایط توپوگرافی بوده و فقط نواحی ناهموار در جهات جنوبی، جنوب غربی، و 

طق محدود کرده و توسعة فیزیکی شهر در چهل سال جنوب شرقی توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه را نسبت به سایر منا

 گذشته از نظم خاصی پیروی نکرده است.
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5557و5377هايشدةمحدودةشهرکرمانشاهدرسالبنديايوطبقه تصاویرماهواره9شکل

بنديمناطقمستعدتوسعةفیزیکیشهرکرمانشاهتهیةنقشةپهنه

اردادن مبانی نظری و با توجه به استانداردهای ذکرشده در مطالعات مختلف، در این بخش از پژوهش با مد نظر قر

شناسی، دشت  شود. از نظر زمین سازی می سازی فازی مناطق مستعد توسعة فیزیکی آماده گانه برای مدل پارامترهای نُه

دشت و ارتفاعات واقع  کرمانشاه یک دشت ناودیسی است که ارتفاعات شمالی آن در زون زاگرس مرتفع، محدودة مرکزی

رو،  است. ازاین   خورده قرار گرفته ای جنوبی دشت کرمانشاه در زون زاگرس چین در آن در زون بینابینی و ارتفاعات حاشیه

ها و نواحی  بیستون در شمال از آهک بیستون، کوهپایه -این منطقه دارای تنوع لیتولوژیکی زیادی است و ارتفاعات پراو

های مارنی و ارتفاعات جنوبی از سازندهای کربناته  ها و نهشته ماهورها از رادیوالریت ای کواترنری، تپهه دشتی از نهشته

الف(. سازندهای سخت آهکی،  -4ها تشکیل شده است )شکل  کرمانشاه، ایالم، سروک و سازند گورپی و رادیوالریت

وساز و  و ایجاد توپوگرافی ناهموار، برای ساخت علت سختی مارنی و رادیوالریتی به - های شیلی سازند گورپی و سنگ

ها  های شهری در سازند توسعة شهری مناسب نیستند. جدای از توپوگرافی ناهموار، امکان حفاری عمده و ایجاد زیرساخت

وساز برای  علت توپوگرافی هموار و امکان اجرای عملیات ساخت های کواترنری به های سخت وجود ندارد. نهشته و سنگ

وساز مناسب نیست. بر  علت سستی برای ایجاد ساخت ای عهد حاضر به های رودخانه اند، اما نهشته مناسب  وسعة شهریت

های کواترنری بیشترین امتیاز و سازندهای سخت کمترین امتیاز را برای توسعة شهری به خود  این اساس، نهشته

سو )مرکز  های قره مورد مطالعه تکتونیزه است و گسل ساختی، محدودة ب(. از نظر زمین -4اند )شکل  اختصاص داده

های  اند. گسل های اصلی منطقه بیستون )در شمال شهر(، گسل سفیدکوه )جنوب شهر( گسل -بستان شهر(، گسل تاق

 لرزه فرعی منطقه بیشتر در محدودة ارتفاعات شمالی و جنوبی شهر کرمانشاه قرار دارند. محدودة شهر کرمانشاه در ایالت 
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های  های فعال و رخداد زلزله های تکتونیکی و وجود گسل توجه به ادامة فعالیتبا ساخت زاگرس قرار گرفته و  زمین

مخرب تاریخی و دستگاهی محدودة شهر کرمانشاه دارای درجة خطرپذیری باال از نظر رخداد زلزله است. در امتداد 

جایی قطعات آن تخریب ناشی از زلزله بیشتر  سیختگی و جابهعلت گ های فعال و عمده شدت زلزله بیشتر است و به گسل

وساز ارائه شده که در این پژوهش از استاندارد ذکرشده  شود. استانداردهای مختلف برای فاصله از گسل جهت ساخت می

تر را سازی این پارام الف تابع فازی -3های اصلی منطقه استفاده شده است؛ شکل  ( برای گسل6915زاده ) توسط فرج

د( و مناطق با فاصلة  -4های اصلی )شکل  دهد. بر این اساس، مناطق با فاصلة کمتر از یک کیلومتر از گسل نشان می

ها بیشترین  ه( دارای کمترین امتیاز و مناطق با دورترین فاصله از گسل -4های فرعی )شکل  متر از گسل 311کمتر از 

 اند. امتیاز را به خود اختصاص داده

 

سازيفاصلهازهايمنطقه؛د(نقشةفازيسازيپارامترلیتولوژي؛ج(نقشةگسل الف(نقشةلیتولوژي؛ب(نقشةفازي4شکل

سازيفاصلهازگسلفرعیگسلاصلی؛ه(نقشةفازي

 های بآ سامانة حرکت شهرها، یابی ن مکا و استقرار در مؤثر و مهم عوامل از شیب میزان و جهت زمین، بلندی و پستی

: 6911شوند )حبیبی و کوهساری می محسوب ها گذرگاه بندی شبکه وضعیت و شهری های فاضالب دفع چگونگی سطحی،

و  سطحی های آب تخلیة گاز، آب، های لوله مسیر تعیین همچون شهری مسائل از بسیاری در (. ارتفاع یا توپوگرافی611

ها و حتی  وساز و تعیین مسیر خیابان  ن، ارتفاع در ساخت(. همچنی664: 6913است )رهنمایی،  دخیل شهری فاضالب

های مختلف یکسان نیست. محدودة فعلی شهر کرمانشاه  میکرو اقلیم مؤثر است. مقدار بهینة این پارامتر در عرض جغرافیا

 9973ر ارتفاع متر و حداکث 6364متری قرار گرفته و محدودة مورد مطالعه دارای حداقل ارتفاع  6114تا  6911در ارتفاع 

برای توسعة  6111تا  6911(، محدودة ارتفاعی 6919الف(. بر اساس استاندارد مخدوم و همکاران ) 5متر است )شکل 

متری است، 6511شهری مناسب است. با توجه به شرایط توپوگرافی اطراف شهر کرمانشاه، محدودة ارتفاعی مناسب تا 

ارتفاع  ج(. بنابراین، مناطق دشتی و کم -3ت توسعة شهری را داراست )شکل صورت محدود قابلی متری نیز به6711اما تا 
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ب(. شیب توپوگرافی محدودة مورد مطالعه  -5بیشترین امتیاز و نقاط کوهستانی و مرتفع کمترین امتیاز را دارند )شکل 

ث توسعة شهری نقش ج(. این پارامتر در مباح -5درجه است )شکل  71تا  1تابع ناهمواری سطح زمین است و بین 

 آن تخریب میزان که است درجه 1 تا صفر شیب شهر فیزیکی و گسترش توسعه برای شیب ترین اساسی دارد و مناسب

 باال مستلزم به درجه 3 از شیب ولی است، مساعد حدودی تا نیز درجه 3 تا شیب است. ناچیز آن سرمایه برای هزینة کم و

(. ثروتی و 15: 6919محیط زیست است )مخدوم،  در پیوسته تخریب و زیاد ارید نگه و ای سرمایه های هزینه تأمین

سازی پارامتر ارتفاع  د تابع فازی -3اند. شکل  وساز درنظر گرفته درجه را حد نهایی ساخت 65تا  3( شیب 6911همکاران )

ز و نواحی کوهستانی و پُرشیب شیب و هموار دشتی در محدودة دشت کرمانشاه بیشترین امتیا دهد. نواحی کم را نشان می

 د(. -5در شمال و جنوب شهر کرمانشاه کمترین امتیاز را دارا هستند )شکل 

 

سازيشیبسازيپارامترارتفاع؛ج(نقشةطبقاتشیب؛د(نقشةفازي الف(نقشةطبقاتارتفاعی؛ب(نقشةفازي1شکل

محدودةموردمطالعه

ها نقش زیادی دارند. در این پژوهش شبکة زهکشی  ها در توسعة فیزیکی شهر آبراههها و  شبکة زهکشی اعم از رودخانه

سو زهکش اصلی منطقه  الف(. رودخانة قره -1ده متر منطقه استخراج شده است )شکل  DEMمحدودة مورد مطالعه از 

های مهم رودخانة  سو از سرشاخه هاند. رودخانة قر های فرعی های فرعی چم بشیر، آبشوران، و ... نیز آبراهه است و رودخانه

کند. میانگین دبی ساالنه و حداکثر دبی پیک سیالب مشاهداتی رودخانة  کرخه است و از داخل شهر کرمانشاه عبور می

متر مکعب بر ثانیه 6355و  3/33ترتیب  به 6915-6945کهنه در شرق شهر کرمانشاه در بازة زمانی  سو در ایستگاه پل قره

های زمین  شیب جریان دارد و با توجه به تبدیل کاربری سو در بیشتر مسیر خود در بستر آبرفتی و کم خانة قرهبوده است. رود

تر عبور بخش باالدست رودخانه و میانی آن از شهر، که  از مرتع به کشاورزی و از بین رفتن پوشش گیاهی و از همه مهم

ها فراهم کرده است )شریفی  د، زمینة مناسبی برای تشدید سیالبگیر وسازهای شهری قرار می تحت تأثیر تأسیسات و ساخت
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سو زیاد است.  (. بنابراین خطر رخداد سیل در شهر کرمانشاه در محدودة اطراف رودخانة قره63: 6937پیچون و پرنون، 

که در این میان  ها برای فاصله از رودخانه ذکر شده معیارهای بسیار زیادی براساس شرایط هیدروژئومورلوژیکی رودخانه

( و 3163) باتلویس و همکارانمتری، و 51( فاصلة 6933متری، تقیان و حیدری )911( فاصلة 6915مختاری و همکاران )

. با توجه به شرایط هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژیکی رودخانة اند متری را ذکر کرده611( فاصلة 6934عابدینی و همکاران )

سو  متر از رودخانة قره 6111ای با فاصلة باالی  متر درنظر گرفته شده و محدوده 611ر سو و بستر آن، محدودة خط قره

متر است.  51های فرعی  گیری برای رودخانه ه(. محدودة فاصلة خطر سیل -3گیری را دارد )شکل  کمترین خطر سیل

الف و ب نشان  -1های  و(. شکل -3گیری است )شکل  متر نیز دارای کمترین میزان خطر سیل 311محدودة فاصلة بیش از 

های  های اطراف آبراهه سو در دشت آبرفتی این رودخانه و همچنین محدوده های نزدیک به رودخانة قره دهد که محدوده می

اند.  خصوص ارتفاعات شمالی و جنوبی نیز بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده فرعی کمترین امتیاز و مناطق دورتر به

یابی مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهرها پارامتر فاصله از شهر است. زیرا این  از پارامترهای مهم در زمینة مکاندیگر   یکی

... است. بنابراین، این پارامتر  و تجاری، و اداری آموزشی، درمانی، مراکز مانند کنندة دسترسی به امکانات شهری پارامتر تعیین

ده و مناطق نزدیک به شهر بیشترین امتیاز و مناطق دورتر کمترین امتیاز را به خود معکوس پیروی کر - از یک تابع مستقیم

جنوبی گسترش یافته  - اند. شهر کرمانشاه از نظر هندسی دارای شکل نامنظم است و عمدتاً در راستای شمالی اختصاص داده

اند. با  شرقی داشته - بستان گسترش غربی است. البته، در طی چند دهة گذشته نواحی شمالی شهر به موازات ارتفاعات تاق

های  های متعدد و شکل نامنظم شهر کرمانشاه، برای محاسبة پارامتر فاصله از مراکز شهر، خیابان توجه به احداث شهرک

ر از ای شهر کرمانشاه با فاصلة کمتر بیشترین امتیاز و مناطق دورت اصلی شهر مد نظر قرار گرفته است. بنابراین، مناطق حومه

 د(. -1اند )شکل  شهر کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده

 

سازيفاصلهازآبراهةفرعی؛د(سازيپارامترفاصلهازارتفاع؛ج(نقشةفازيالف(نقشةشبکةزهکشی؛ب(نقشةفازي:4شکل

سازيفاصلهازمرکزشهرنقشةفازي
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های انسانی اعم از شهری، روستایی، صنعتی، و ... در بستر سطح  توسعة سکونتگاههای انسانی از جمله ایجاد و  عمده فعالیت

 و زمین اشکال تغییر دربارة که است علمی ژئومورفولوژی که گیرد. از آنجا زمین و در قلمرو علم ژئومورفولوژی انجام می

 قابل نقش و کنیم پیدا زمین از استفاده برای ار حل راه بهترین کند تا می کمک ما کند، به می بحث ژئومورفولوژیک ریزی برنامه

دارد )عادلی و  شهری و مورفولوژی شهر، محلّ انتخاب زمین، های کاربری از بسیاری محلّ انتخاب مسائلی نظیر در توجهی

ودن ب ساختی، و فعال علت تنوع لیتولوژیکی، شرایط زمین (. دشت کرمانشاه و نواحی اطراف آن به113: 3166خورشیددوست، 

های شمالی و جنوبی  الف(. بخش -7زایی مختلف دارای تنوع قابل توجه عوارض ژئومورفولوژیکی است )شکل  فرایندهای شکل

علت شرایط توپوگرافی  ماهور نیز به ای شهری مساعد نیست و واحد تپه منطقه جزو واحد کوهستانی است که برای فعالیت توسعه

های  سو و دیگر آبراهه ای رودخانة قره ها ندارد. دشت سیالبی حاشیه رای این نوع فعالیتو لیتولوژیکی شرایط چندان مساعدی ب

ها،  وساز نیستند. واحدهای دشت آبرفتی، پادگانه گیری مساعد ساخت علت سستی رسوبات و قرارگرفتن در معرض سیل اصلی به

نین مقاومت نسبی رسوبات برای توسعة فعالیت علت شرایط توپوگرافی مناسب و امکان حفاری و همچ ها به افکنه و مخروط

 ب(. -7اند )شکل  شهری مساعدند و بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده

 

سازيپارامترژئومورفولوژیکی الف(نقشةواحدهايژئومورفولوژیکی؛ب(نقشةفازي7شکل

عنوان بهترین ضریب تلفیق  به 1.1از عملگر گاما گانه با استفاده  شدة پارامترهای نُه سازی پس از تهیة الیة فازی

(. این نقشه با استفاده از روش 1بندی توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه تهیه شد )شکل  شده و نقشة پهنه گذاری  هم روی

(. طبقه با تناسب بسیار کم، بیش از نیمی از مساحت محدودة 3های طبیعی به پنج کالس تقسیم شد )جدول  شکستگی

 شود. درصد مساحت منطقه را شامل می31د مطالعه را دربر گرفته و طبقات مناسب نیز حدود مور

آنهادرصدویینهابنديپهنهيهانقشهيهاکالسمساحت 5جدول

درصد Km2مساحتدامنهکالس
 61.11 693.17 1.611-1 بسیار متناسب

 65.33 311.14 1.469-1.611 متناسب
 1.33 667.43 1.559-1.469 تناسب متوسط

 3.19 663.37 1.114-1.559 تناسب کم
 51.79 747.19 1.191-1.114 تناسب بسیار کم
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بنديمناطقمستعدتوسعةفیزیکیشهرکرمانشاه نقشةنهاییپهنه1شکل

گیريبحثونتیجه
ریزی دقیق و مطالعات گستردة عوامل  امهتوسعة فیزیکی شهرها یکی از مسائل مهم جوامع انسانی عهد حاضر است که نیازمند برن

یابی مناطق  اند، نقش مهمی در مکان انسانی و طبیعی است. عوامل طبیعی، که عمدتاً در حیطة عوامل ژئومورفولوژی قرار گرفته

در دشت  کند. محدودة مورد مطالعه ها و مخاطرات زیادی ایجاد می مستعد توسعه دارند و درنظرنگرفتن این پارامترها محدودیت

ساخت شکننده( و شرایط جغرافیایی و  شناسی )تنوع لیتولوژیکی و زمین علت ترکیب شرایط زمین کرمانشاه قرار گرفته و به

ها و مخاطرات قابل توجهی برای توسعة فیزیکی شهر است. بررسی نقشة نهایی  زایی دارای محدودیت بودن فرایند شکل فعال

درصد مساحت منطقه برای توسعة شهر مناسب نیست. مناطق 11دهد که حدود  ن میبندی مناطق مستعد توسعه نشا پهنه

سو در  سفید در جنوب شهر، و محدودة اطراف رودخانة قره بیستون در شمال شهر، ارتفاعات کوه -نامناسب شامل ارتفاعات پراو

زند سخت آهکی، شیب و ارتفاع زیاد، علت رخنمون سا بیستون به -بودن مناطق کوهستانی پرآو دشت کرمانشاه است. نامناسب

زایی همچون انحالل و ریزش قطعات و  بودن فرایندهای شکل های فرعی و فعال بستان و گسل وجود گسل اصلی طاق

های ناشی از ارتفاع و شیب زیاد، رخنمون سازندهای سخت آهکی و  های آهکی است. در ارتفاعات جنوبی محدودیت بلوک

بودن فرایندهای فرسایشی آبی در دامنة این ارتفاعات است. محدودة رودخانة  سفید، و فعال فعال کوهرادیوالریتی، وجود گسل 

سو نامناسب است. نواحی تپة ماهوری نیز  گیری، و وجود گسل اصلی قره ای، خطر سیل علت رسوبات سست رودخانه سو به قره

برای توسعة فیزیکی شهر مناسب نیست.   ری در حریم گسلهای توپوگرافی، لیتولوژیکی، و قرارگی علت محدودیت عمدتاً به

ای بیش از  متری، و فاصله6111تا  6411درجه، ارتفاع  65تا  61ای با تناسب متوسط عمدتاً شامل مناطق با شیب بین  پهنه

وگرافی مناسب و های اصلی است. مناطق مناسب و با تناسب بسیار زیاد منطبق بر دشت آبرفتی با شرایط توپ متر از گسل 3111

ها و  توان گفت محدودیت رو، می ای زهکشی است. ازاین ای مناسب از گسل و شبکه های کواترنری و فاصله رخنمون نهشته

مخاطرات ناشی از شرایط ژئومورفولوژیکی نقش اساسی در تعیین مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه دارند. همچنین، 

های اصلی و  علت قرارگیری در حریم گسل های شمالی، جنوبی، و مرکز شهر به ر محدودههایی از شهر کرمانشاه د بخش

کیلومتر مربعی  999رغم مساحت زیاد  های نامناسب قرار دارند. از طرف دیگر، به های لیتولوژیکی و توپوگرافی در پهنه محدودیت
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های  علت محدودیت ای با تناسب متوسط، به ربعی پهنهکیلومتر م 667مناطق متناسب و با تناسب بسیار زیاد و همچنین مساحت 

ای شهری در اطراف شهر  های مختلف انسانی و همچنین بُعد فاصله از مناطق اصلی شهر مناطق مناسب توسعه ناشی از کاربری

دارای کاربری عمدتاً  3و  6های  دهد. محدوده ای با تناسب بسیار زیاد را نشان می الف پهنه -3کرمانشاه محدود است. شکل 

در کنار فرودگاه کرمانشاه قرار  6انسانی اعم از خصوصی و دولتی )شهرک صنعتی، پادگان نظامی، و ...( است و همچنین محدودة 

نیز  7و  1های  ها مناسب توسعة شهری نیستند و محدوده رو، این محدوده نیز فاصلة زیادی با شهر دارد. ازاین 3دارد و محدودة 

ای متناسب را  ب پهنه -3اند. شکل  مناسب توسعة شهری 5، و 4، 9های  ز شهر دارند و مناسب نیستند. محدودهفاصلة زیادی ا

بر دوری، دارای  ، عالوه6علت دوری از شهر مناسب نیستند و محدودة  به 1، و 4، 9های  دهد که بر اساس آن محدوده نشان می

اند. در  مناسب توسعة شهری 5و  3های  فیزیکی شهر نیست. محدوده های دولتی و خصوصی است و مناسب طرح توسعة کاربری

علت کاربری  به 6علت دوری از شهر و همچنین محدودة  به 7، و 1، 5، 9، 6های  ج( محدوده -3ای با تناسب متوسط )شکل  پهنه

ناسب برای توسعة فیزیکی شهر دارای شرایط نسبتاً م 4و  3های  انسانی مساعد طرح توسعة فیزیکی شهر نیستند و فقط محدوده

دهد.  های آینده را نشان می های پیشنهادی نهایی برای توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه در دهه د محدوده 3اند. شکل  کرمانشاه

ها در مناطقی با توپوگرافی  ها و آبراهه کیلومتر مربع است که با رعایت فاصلة متناسب از گسل 51ها حدود  مساحت این پهنه

های کواترنری در لندفرم دشت آبرفتی در غرب و شرق شهر کرمانشاه قرار دارند. در نهایت،  ب و عمدتاً بر روی نهشتهمناس

علت شرایط ژئومورفولوژیکی دارای مخاطرات و  توان گفت محدودة کنونی شهر کرمانشاه و همچنین محدودة اطراف آن به می

ها انجام  شته، توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه بدون توجه به این محدودیتهای فراوانی است و، در طی چند دهة گذ محدودیت

ای جامع برای مناطق پُرخطر شهر کرمانشاه تدوین شود و در مرحلة بعدی با مدنظر  شود برنامه  گرفته است. بنابراین، پیشنهاد می

های  علت محدودیت ب شود. همچنین، بهاجتماعی مناطق پیشنهادی برای توسعة فیزکی شهر انتخا -قراردادن شرایط اقتصادی

 .انجام گیرندریزی دقیق در مناطق مناسب  های عمودی و انبوه با برنامه وساز اختژئومورفولوژیکی س فراوان

 

ايباايباتناسبمتوسط؛د(نقشهايمتناسب؛ج(نقشةپهنهايباتناسببسیارزیاد؛ب(نقشةپهنه الف(نقشةپهنه3شکل

متوسطتناسب
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