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پهنه
(مطﺎلﻌةموردي:ﺷهﺮکﺮمﺎنشﺎه)
منصور پروین -استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور ،ایران
تاریخ دریافت6937/7/61 :

تاریخ پذیرش6931/1/67 :

چکﯿده
ینﺷهﺮغﺮبکشور،درپهنهﻫﺎيدﺷتپُﺮمخﺎﻃﺮةکﺮمﺎنشﺎهواقعﺷدهودرباﺎزة

عنوانبزرگتﺮ


ﺷهﺮکﺮمﺎنشﺎه،به
زمﺎنﯽ44سﺎلهمسﺎحتآنحدود7بﺮابﺮﺷدهوحدود17کﯿلومتﺮمﺮبعبهتصﺮفﺷهﺮدرآمدهاسات ایانتوساﻌة
ﻓﯿزیکﯽبدوناﺟﺮايمطﺎلﻌﺎتژئومورﻓولوژیکﯽودرنظﺮگﺮﻓتنمحدودیتﻫﺎومخاﺎﻃﺮاتنﺎﺷاﯽازآنباودهاسات 

رو،ﺷنﺎسﺎیﯽمنﺎﻃقمستﻌدتوسﻌةﻓﯿزیکﯽبﺎدرنظﺮگﺮﻓتنمحدودیتﻫﺎومخﺎﻃﺮاتژئومورﻓولاوژیکﯽاماﺮي


ازاین
الزمدرتوسﻌةﺷهﺮيکﺮمﺎنشﺎهاست ﻫدفازپژوﻫﺶحﺎضﺮﺷنﺎسﺎیﯽمنﺎﻃقمنﺎسببﺮايتوسﻌةﻓﯿزیکﯽﺷاهﺮ
کﺮمﺎنشﺎهبﺮاسﺎسﺷﺮایطژئومورﻓولوژیکﯽمنطقهاست دراینپژوﻫﺶبﺎاستفﺎدهازمدلﻓﺎزينقشةپهناهبنادي
نهﺎیﯽتوسﻌةﺷهﺮيبﺮاسﺎسنُهپﺎرامتﺮمؤثﺮتهﯿهﺷد سپس،ایننقشاهبﺮاساﺎسﺷاﺮایطژئومورﻓولاوژیکﯽو
کﺎربﺮياراضﯽدﺷتکﺮمﺎنشﺎهارزیﺎبﯽومنﺎﻃقمستﻌدتوسﻌةﺷهﺮيپﯿشنهﺎدﺷد نتﺎیجنشﺎنماﯽدﻫادتوساﻌة

ﻓﯿزیکﯽﺷهﺮکﺮمﺎنشﺎهدرﻃﯽچهﺎردﻫةگذﺷتهتاﺎبعﺷاﺮایطتوپاوگﺮاﻓﯽباودهومخاﺎﻃﺮاتومحادودیتﻫاﺎي
ﻃوريکاه 41درصادمساﺎحتمنطقاهباﺮاي


ژئومورﻓولوژیکﯽبسﯿﺎرزیﺎديدرمحدودةموردمطﺎلﻌهوﺟوددارد؛به
توسﻌةﺷهﺮيمنﺎسبنﯿست منﺎﻃقمسﺎعدبﺎحدود15کﯿلومتﺮمﺮبعدردﺷاتآبﺮﻓتاﯽدرغاﺮبوﺷاﺮرﺷاهﺮ
نشﺎهواقعﺷدهاند 

کﺮمﺎ


پهنهبندي،توسﻌةﺷهﺮي،ﺷهﺮکﺮمﺎنشﺎه،مخﺎﻃﺮاتژئومورﻓولوژیکﯽ،مدلﻓﺎزي 
واژگﺎنکلﯿدي :

مقدمه
شهرنشینی و توسعة شهری یکی از مهمترین جنبههای تمدن بشری است ،که به تغییر و تحول محیط منجر
میشود(رونالد .)5 :6379 ،توسعة شهرها بهعنوان یک تغییر فیزیکی در نتیجة تبدیل سایر چشماندازها به چشماندازهای
شهری در اثر تغییرات توزیع جمعیتی از روستا به شهر است .یکی از مشکالت عمده در برنامهریزی شهری تعیین جهت
مناسب و نحوة گسترش فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیازهای فعلی و پیشبینی نیازهای آینده است(کالنتری،
 ،)661 :6915زیرا هر اندازه که شهرها توسعه یابند ،برخورد آنها با واحدهای زمینشناسی -ژئومورفولوژی زیادتر میشود
و واحدهای ژئومورفولوژی همیشه با پویایی و دینامیسم محیط همراه است و هرگونه اقدام در راستای توسعه و عمران
مناطق مسکونی با این واحدهای ژئومورفولوژی تالقی میکند(مقیمی .)943 :6911 ،در صورت عدم برنامهریزی مناسب،
تالقی شهرها با لندفرمهای مختلف ژئومورفولوژی میتواند به ایجاد مخاطرة ژئومورفیک در نواحی شهری منجر شود.
مخاطرات ژئومورفولوژیکی عبارتاند  :از احتمال ناپایداری پدیدههای خاص ژئومورفولوژیکی در قلمرو معین با بزرگی و
دورههای زمانی مشخص (پانیزا .)961 :6335 ،در بیشتر مواقع رخداد مخاطرات ژئومورفولوژیکی در شهرها به ایجاد
 نویسندة مسئول ،تلفن13611911766 :

Email: mansorparvin@pnu.ac.ir
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خسارات جانی و مالی گسترده منجر میشود .توسعة شهری در کشورهای در حال توسعه ناشی از افزایش جمعیت در قرن
گذشته و مهاجرت از نواحی روستایی به شهرهاست .پیشبینی میشود در سال  3135میزان جمعیت شهرنشین دنیا به
 %73بالغ شود(شایان و همکاران .)93 :6911 ،طبق پیشبینی ،جمعیت ایران در سال  6411در حدود  691میلیون نفر
برآورد میشود(پوراحمد و همکاران .)61 :6913 ،با محاسبة نرخ رشد شهرنشینی فعلی فضای شهری مورد نیاز برای این
میزان جمعیت حداقل دو برابر مساحت کنونی شهرهای زمان حال است .در طی چهار دهة گذشته مساحت و جمعیت
شهر کرمانشاه بهترتیب  7و  9برابر افزایش یافته و در آینده نیز شهر کرمانشاه نیازمند توسعة فیزیکی است .از نظر
ژئومورفولوژی ،شهر کرمانشاه در دشت ناودیسی کرمانشاه واقع شده و وجود رشتهکوههای شمالی و جنوبی ،قرارگیری بر
روی سازندهای سست ،وجود گسلهای فعال ،تپهماهور ،شبکة زهکشی گسترده ،و ناپایداری مسیر آبراههها و رودخانهها
دارای عوامل محدودکنندة توسعة فیزیکی و مخاطرات ژئومورفولوژیکی بسیار زیادی است .بنابراین ،پهنهبندی و شناخت
مناطق مستعد توسعة فیزیکی با رویکرد ژئومورفولوژیکی میتواند مبنایی برای تهیة طرحهای توسعة شهری قرار گیرد و
به برنامه ریزی صحیح عمرانی و مدیریت علمی شهر منجر شود .هدف از پژوهش حاضر شناخت مناطق مستعد توسعة
فیزیکی شهر کرمانشاه در آینده است .با توجه به اهمیت موضوع ،تا کنون مطالعات بسیار زیادی در زمینة توسعة شهری و
ژئومورفولوژی در سطح جهان و ایران انجام شده که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ستایشی نساز و همکاران( )6939تنگناهای ژئومورفولوژیکی شهر گیوی را بررسی کردند؛ نتایج نشان داد که شیبْ
مؤثرترین عامل در توسعة شهر است و مناطق شرق شهر مناسب توسعة فیزیکی شهر گیوی است .امامیکیا ( )6933با
استفاده از شاخصهای ژئومورفولوژیک به پهنهبندی خطر آسیبپذیری شهرک باغمیشه از فعالیت گسل شمال تبریز
پرداخت؛ نتایج نشان داد بیش از نیمی از مساحت شهرک در محدودة خطر زیاد قرار دارد .صابریفر ( )6936به مطالعة
توسعة فیزیکی شهر بیرجند براساس مخاطرات پرداخت؛ نتایج نشان داد که تراکم ساختوسازهای شهری افزایش یافته و
این تراکم بدون توجه به عوامل پهنههای خطرناک بوده است .مقیمی و صفاری ( )6911به ارزیابی ژئومورفولوژیکی
توسعة شهری در قلمروی حوضههای زهکشی سطحی کالنشهر تهران پرداختند؛ نتایج نشان داد میزان مخاطرة
سیالبهای شهری افزایش یافته است .رضایی مقدم و همکاران( )6913به طبقهبندی محدودیتهای مورفولوژیکی
توسعة شهری شهر اهر پرداختند و دریافتند که بیشتر مساحت شهر در مناطقی با محدودیتهای مورفولوژیک قرار دارند.
رضایی و استاد ملکرودی ( )6913محدودیتهای ژئومورفولوژیکی توسعة فیزیکی شهر رودبار را مطالعه کردند؛ نتایج
نشان داد که شیب ،حرکات دامنهای و زلزله بهترتیب مهمترین تأثیر را در توسعة فیزیکی شهر دارند .مهپاترا و همکاران
( ) 3164به مطالعة تأثیرات شهرنشینی بر ژئومورفولوژی در شهر گویلیو 6هند پرداختند؛ نتایج نشان داد رشد شهری در طی
چهل سال سه برابر بوده و توسعه بیشتر در مناطق دشتی و تپهماهوری انجام گرفته است .باتلویس و همکاران()3163
پتانسیل منطقهای تریالکا 3در مرکز یونان را برای توسعة شهر و صنعت براساس مخاطرات ژئومورفولوژیکی-
زمین شناسی مطالعه کردند؛ نتایج نشان داد که رشد شهرها و توسعة صنعت متناسب با توان محیطی نیست و شرایط
ژئومورفولوژیک و زمینشناسی مورد توجه قرار نگرفتهاند .یوسف و همکاران( )3161به ارزیابی برنامة توسعهای شهری با
دخیلشمردن دادههای ژئومورفولوژی در ساحل خلیج سوئز مصر پرداختند و منطقهای مناسب برای ایجاد مرکز

1. Gwalior
2. Trikala
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گردشگری را مشخص کردند .آلبریکو و همکاران ( )3115به ارزیابی خطرهای ژئومورفیک در شهر ناپولی ایتالیا پرداختند
و نتایج نشان داد که خطرهای آتشفشان و مخاطرات ناشی از فرایندهای آبرفتی شهر را تهدید میکنند.

موقﻌﯿتمنطقهايموردمطﺎلﻌه

شهر کرمانشاه بهعنوان مرکز استان در ´ 94°67تا ´ 94°31عرض شمالی و ´ 41°53تا ´ 47°64طول شرقی در مناطق
مرکزی استان کرمانشاه واقع شده است .این شهر با مساحت  613کیلومتر مربع در دشت ناودیسی کرمانشاه قرار گرفته و
حداقل و حداکثر ارتفاع آن  6911تا  6114متر است .جمعیت شهر کرمانشاه در طی سرشماریهای نفوس و مسکن
سالهای  6955و 6935بهترتیب  331111و  311766نفر بوده و این امر نشاندهندة افزایش چندبرابری جمعیت این
شهر در طی بازة زمانی چهلساله است.

ﺷکل 5نقشةموقﻌﯿتمنطقةموردمطﺎلﻌه

موادوروشﻫﺎ

پژوهش حاضر مبتنی بر روشهای کتابخانهای ،تحلیل تاریخی ،و مدلسازی است .نخست میزان و جهات توسعة فیزیکی
شهر کرمانشاه در طی چهار دهه با استفاده از تصاویر سنجندههای  MSSو  OLIماهوارهای لندست با استفاده از روش
طبقهبندی نظارتشده حداکثر احتمال و انتخاب نمونههای تعلیمی براساس تفسیر بصری ،ترکیب رنگی کاذب ،و بازدید
زمینی مشخص شد .جزئیات دادههای ماهوارهای در جدول  6آمده است.
ﺟدول 5اندکسزمﺎنﯽتصﺎویﺮمورداستفﺎدهبﺮايتهﯿةمحدودةﺷهﺮکﺮمﺎنشﺎه

مﺎﻫواره
لندست 6
لندست 1

سنجنده

تﺎریخبﺮداﺷت

Path

Row

MSS

28-6-1977

179

36

OLI

31-8-2017

167

36
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در ادامه نقشة پهنهبندی مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل فازی بر اساس پارامترهای
شیب توپوگرافی ،ارتفاع از سطح دریا ،فاصله از گسلهای اصلی ،فاصله از گسلهای فرعی ،فاصله از آبراهة اصلی ،فاصله
از آبراهة فرعی ،لیتولوژی ،لندفرم های ژئومورفولوژیکی ،و فاصله از مرکز شهر تهیه شد .توسعة فیزیکی شهرها فرایندی
پیچیده و تحت تأثیر عوامل مختلف بوده و برای مطالعة چنین شرایط پیچیدة مدل فازی مناسب است ،زیرا با استفاده از
نظریة فازی میتوان متغیرهای نادقیق و مبهم را به شکل ریاضی درآورد(مؤمنی .)617 :6917 ،در مدل فازی هر فرد
همزمان در مجموعههای مختلف اما به درجات متفاوت عضویت دارد .درجات عضویت مقادیر بین صفر و یک یا خود این
دو حد را میپذیرد(ونآلفن و استوروگل .)6761 :3111 ،در تئوری مجموعههای دقیق اگر یک مجموعه را درنظر بگیریم،
هر عضو مجموعه مرجع یا در مجموعه هست و یا نیست و میتوان برای هر مجموعه  Aتابع زیر را تعریف کرد (مؤمنی،
.)637 :6917
x A
x A

()6

, If
, If

1
μA  x   
0

این تابع به هر عضو مجموعة  Aعدد  6و به هر عضو خارج از مجموعة  Aعدد  1را نسبت میدهد .اگر عضویت
عنصری در مجموعة  Aدر بازهای از  1و  6قرار گیرد ،به هر  xاز  Xعددی در بازة  1و  6نسبت داده میشود ،که تابع
عضویت نامیده میشود .تابع عضویت بهصورت

نشان داده میشود که درجة عضویت بین  1و  6خواهد داشت.

تابع عضویت برابر  6نشاندهندة عضویت کامل در مجموعه و مقدار  1نشاندهندة عدم عضویت کامل عنصر در مجموعه
است .برای پهنهبندی مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهر ،الیههای رستری براساس توابع عضویت فازیسازی میشوند
(شکل  .)3روش فازی دارای پنج عملگر در محیط نرمافزار  GISاست که در این پژوهش از عملگر گاما با ضرایب
مختلف استفاده شده است .این عملگر بر حسب حاصل ضرب جبری فازی و حاصل جمع جبری فازی براساس رابطة 3
تعریف میشود.
μ combination( Fuzzy Algebraic Sum Fuzzy Algebraic Product  )1γ

()3
در این رابطه

الیة حاصل از گامای فازی و  γپارامتر تعیینشده در محدودة صفر و یک است .زمانی

که  γرا برابر  6قرار دهیم ،ترکیبی که اعمال میشود همان جمع جبری فازی و زمانی که  γبرابر صفر باشد ،ترکیبْ برابر
با ضرب جبری فازی است .مقدار درنظرگرفتهشده برای  γمقادیری در خروجی ایجاد میکند که با اثر افزایشی جمع
جبری و اثر کاهشی ضرب جبری فازی سازگاری دارد .الیههای رستری براساس توابع فازی تعریفشده برای هریک از
آنها فازیسازی میشود (شکل  .)3طبقات مختلف الیههای کیفی براساس میزان تأثیر در توسعة فیزیکی شهر امتیاز بین
 1تا  355را به خود اختصاص میدهند و سپس با استفاده از رابطة  9مقادیر اختصاصدادهشده نرمالسازی فازی میشوند.
 xi  x min
)
(
 xmox  x min

()9

نقشة نهایی پهنهبندی مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه براساس محدودیتهای کاربری اراضی بررسی
میشود و در نهایت مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهر در آینده مشخص میگردد.
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توابعﻓﺎزيسﺎزيپﺎرامتﺮﻫﺎيمورداستفﺎده؛الف)ﻓﺎصلهازگسلاصلﯽ؛ب)ﻓﺎصلهازگسلﻓﺮعﯽ؛ج)ارتفﺎع؛د)ﺷﯿب؛ه)

ﺷکل5
ﻓﺎصلهازرودخﺎنةاصلﯽ؛و)ﻓﺎصلهازآبﺮاﻫه؛ي)ﻓﺎصلهازمﺮکزﺷهﺮ

یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق

بﺮرسﯽتوسﻌةﻓﯿزیکﯽﺷهﺮکﺮمﺎنشﺎه

برای شناخت میزان و چگونگی توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه در دورة چهلساله ،نخست ،با انتخاب نمونههای تعلیمی در
کالسهای مختلف ،محدودة شهر کرمانشاه در سالهای  6377و  3167مشخص شد (شکل  -9ب و د) .مقایسة
محدودههای شهر کرمانشاه (شکل  -9ه) در دو سال مورد نظر نشان میدهد که توسعة فیزیکی در همة جهات رخ داده و
بیشترین توسعة فیزیکی در نواحی شمالی شهر حد فاصل رودخانة قرهسو و ارتفاعات تاقبستان در امتداد جادة کرمانشاه-
همدان و کرمانشاه -سنندج بوده است .دشت آبرفتی و توپوگرافی هموار در نواحی شرقی و غربی شهر کرمانشاه سبب
توسعة فیزیکی زیاد شهر در این مناطق شده است .در جهت جنوبی در امتداد کوهپایه چندین شهرک ایجاد شده و در
جهت جنوب غربی بر روی دشت میان کوهی شهرک پردیس ایجاد شده است .بهطورکلی ،میتوان گفت توسعة فیزیکی
شهر کرمانشاه در چهار دهة گذشته تابع شرایط توپوگرافی بوده و فقط نواحی ناهموار در جهات جنوبی ،جنوب غربی ،و
جنوب شرقی توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه را نسبت به سایر مناطق محدود کرده و توسعة فیزیکی شهر در چهل سال
گذشته از نظم خاصی پیروی نکرده است.
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ﺷدةمحدودةﺷهﺮکﺮمﺎنشﺎهدرسﺎلﻫﺎي5377و5557

ايوﻃﺒقه 
بندي


تصﺎویﺮمﺎﻫواره
ﺷکل9

تهﯿةنقشةپهنهبنديمنﺎﻃقمستﻌدتوسﻌةﻓﯿزیکﯽﺷهﺮکﺮمﺎنشﺎه


در این بخش از پژوهش با مد نظر قراردادن مبانی نظری و با توجه به استانداردهای ذکرشده در مطالعات مختلف،
پارامترهای نُهگانه برای مدلسازی فازی مناطق مستعد توسعة فیزیکی آمادهسازی میشود .از نظر زمینشناسی ،دشت
کرمانشاه یک دشت ناودیسی است که ارتفاعات شمالی آن در زون زاگرس مرتفع ،محدودة مرکزی دشت و ارتفاعات واقع
در آن در زون بینابینی و ارتفاعات حاشیهای جنوبی دشت کرمانشاه در زون زاگرس چینخورده قرار گرفته است .ازاینرو،
این منطقه دارای تنوع لیتولوژیکی زیادی است و ارتفاعات پراو -بیستون در شمال از آهک بیستون ،کوهپایهها و نواحی
دشتی از نهشتههای کواترنری ،تپهماهورها از رادیوالریتها و نهشتههای مارنی و ارتفاعات جنوبی از سازندهای کربناته
کرمانشاه ،ایالم ،سروک و سازند گورپی و رادیوالریتها تشکیل شده است (شکل  -4الف) .سازندهای سخت آهکی،
سازند گورپی و سنگهای شیلی -مارنی و رادیوالریتی بهعلت سختی و ایجاد توپوگرافی ناهموار ،برای ساختوساز و
توسعة شهری مناسب نیستند .جدای از توپوگرافی ناهموار ،امکان حفاری عمده و ایجاد زیرساختهای شهری در سازندها
و سنگهای سخت وجود ندارد .نهشتههای کواترنری بهعلت توپوگرافی هموار و امکان اجرای عملیات ساختوساز برای
توسعة شهری مناسباند ،اما نهشتههای رودخانهای عهد حاضر بهعلت سستی برای ایجاد ساختوساز مناسب نیست .بر
این اساس ،نهشته های کواترنری بیشترین امتیاز و سازندهای سخت کمترین امتیاز را برای توسعة شهری به خود
اختصاص دادهاند (شکل  -4ب) .از نظر زمینساختی ،محدودة مورد مطالعه تکتونیزه است و گسلهای قرهسو (مرکز
شهر) ،گسل تاقبستان -بیستون (در شمال شهر) ،گسل سفیدکوه (جنوب شهر) گسلهای اصلی منطقهاند .گسلهای
فرعی منطقه بیشتر در محدودة ارتفاعات شمالی و جنوبی شهر کرمانشاه قرار دارند .محدودة شهر کرمانشاه در ایالت لرزه
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زمینساخت زاگرس قرار گرفته و با توجه به ادامة فعالیتهای تکتونیکی و وجود گسلهای فعال و رخداد زلزلههای
مخرب تاریخی و دستگاهی محدودة شهر کرمانشاه دارای درجة خطرپذیری باال از نظر رخداد زلزله است .در امتداد
گسلهای فعال و عمده شدت زلزله بیشتر است و بهعلت گسیختگی و جابهجایی قطعات آن تخریب ناشی از زلزله بیشتر
میشود .استانداردهای مختلف برای فاصله از گسل جهت ساختوساز ارائه شده که در این پژوهش از استاندارد ذکرشده
توسط فرجزاده ( )6915برای گسلهای اصلی منطقه استفاده شده است؛ شکل  -3الف تابع فازیسازی این پارامتر را
نشان میدهد .بر این اساس ،مناطق با فاصلة کمتر از یک کیلومتر از گسلهای اصلی (شکل  -4د) و مناطق با فاصلة
کمتر از  311متر از گسلهای فرعی (شکل  -4ه) دارای کمترین امتیاز و مناطق با دورترین فاصله از گسلها بیشترین
امتیاز را به خود اختصاص دادهاند.

ﻫﺎيمنطقه؛د)نقشةﻓﺎزيسﺎزيﻓﺎصلهاز


سﺎزيپﺎرامتﺮلﯿتولوژي؛ج)نقشةگسل

الف)نقشةلﯿتولوژي؛ب)نقشةﻓﺎزي
ﺷکل4
گسلاصلﯽ؛ه)نقشةﻓﺎزيسﺎزيﻓﺎصلهازگسلﻓﺮعﯽ


پستی و بلندی زمین ،جهت و میزان شیب از عوامل مهم و مؤثر در استقرار و مکانیابی شهرها ،سامانة حرکت آبهای
سطحی ،چگونگی دفع فاضالبهای شهری و وضعیت شبکهبندی گذرگاهها محسوب میشوند (حبیبی و کوهساری:6911
 .)611ارتفاع یا توپوگرافی در بسیاری از مسائل شهری همچون تعیین مسیر لولههای آب ،گاز ،تخلیة آبهای سطحی و
فاضالب شهری دخیل است (رهنمایی .)664 :6913 ،همچنین ،ارتفاع در ساختوساز و تعیین مسیر خیابانها و حتی
میکرو اقلیم مؤثر است .مقدار بهینة این پارامتر در عرض جغرافیاهای مختلف یکسان نیست .محدودة فعلی شهر کرمانشاه
در ارتفاع  6911تا  6114متری قرار گرفته و محدودة مورد مطالعه دارای حداقل ارتفاع  6364متر و حداکثر ارتفاع 9973
متر است (شکل  5الف) .بر اساس استاندارد مخدوم و همکاران ( ،)6919محدودة ارتفاعی  6911تا  6111برای توسعة
شهری مناسب است .با توجه به شرایط توپوگرافی اطراف شهر کرمانشاه ،محدودة ارتفاعی مناسب تا 6511متری است،
اما تا 6711متری نیز بهصورت محدود قابلیت توسعة شهری را داراست (شکل  -3ج) .بنابراین ،مناطق دشتی و کمارتفاع
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بیشترین امتیاز و نقاط کوهستانی و مرتفع کمترین امتیاز را دارند (شکل  -5ب) .شیب توپوگرافی محدودة مورد مطالعه
تابع ناهمواری سطح زمین است و بین  1تا  71درجه است (شکل  -5ج) .این پارامتر در مباحث توسعة شهری نقش
اساسی دارد و مناسبترین شیب برای توسعه و گسترش فیزیکی شهر شیب صفر تا  1درجه است که میزان تخریب آن
کم و هزینة سرمایه برای آن ناچیز است .شیب تا  3درجه نیز تا حدودی مساعد است ،ولی شیب از  3درجه به باال مستلزم
تأمین هزینههای سرمایهای و نگهداری زیاد و تخریب پیوسته در محیط زیست است (مخدوم .)15 :6919 ،ثروتی و
همکاران ( )6911شیب  3تا  65درجه را حد نهایی ساختوساز درنظر گرفتهاند .شکل  -3د تابع فازیسازی پارامتر ارتفاع
را نشان میدهد .نواحی کمشیب و هموار دشتی در محدودة دشت کرمانشاه بیشترین امتیاز و نواحی کوهستانی و پُرشیب
در شمال و جنوب شهر کرمانشاه کمترین امتیاز را دارا هستند (شکل  -5د).

سﺎزيپﺎرامتﺮارتفﺎع؛ج)نقشةﻃﺒقﺎتﺷﯿب؛د)نقشةﻓﺎزيسﺎزيﺷﯿب


الف)نقشةﻃﺒقﺎتارتفﺎعﯽ؛ب)نقشةﻓﺎزي
ﺷکل1
محدودةموردمطﺎلﻌه

شبکة زهکشی اعم از رودخانهها و آبراههها در توسعة فیزیکی شهرها نقش زیادی دارند .در این پژوهش شبکة زهکشی
محدودة مورد مطالعه از  DEMده متر منطقه استخراج شده است (شکل  -1الف) .رودخانة قرهسو زهکش اصلی منطقه
است و رودخانههای فرعی چم بشیر ،آبشوران ،و  ...نیز آبراهههای فرعیاند .رودخانة قرهسو از سرشاخههای مهم رودخانة
کرخه است و از داخل شهر کرمانشاه عبور میکند .میانگین دبی ساالنه و حداکثر دبی پیک سیالب مشاهداتی رودخانة
قرهسو در ایستگاه پلکهنه در شرق شهر کرمانشاه در بازة زمانی  6915-6945بهترتیب  33/3و 6355متر مکعب بر ثانیه
بوده است .رودخانة قرهسو در بیشتر مسیر خود در بستر آبرفتی و کمشیب جریان دارد و با توجه به تبدیل کاربریهای زمین
از مرتع به کشاورزی و از بین رفتن پوشش گیاهی و از همه مهمتر عبور بخش باالدست رودخانه و میانی آن از شهر ،که
تحت تأثیر تأسیسات و ساختوسازهای شهری قرار میگیرد ،زمینة مناسبی برای تشدید سیالبها فراهم کرده است (شریفی

بنديمنﺎﻃقمستﻌدتوسﻌةﺷهﺮيبﺎتأکﯿدبﺮمحدودیتﻫﺎومخﺎﻃﺮاتژئومورﻓولوژیکﯽ 


پهنه

 113

پیچون و پرنون .)63 :6937 ،بنابراین خطر رخداد سیل در شهر کرمانشاه در محدودة اطراف رودخانة قرهسو زیاد است.
معیارهای بسیار زیادی براساس شرایط هیدروژئومورلوژیکی رودخانهها برای فاصله از رودخانه ذکر شده که در این میان
مختاری و همکاران ( )6915فاصلة 911متری ،تقیان و حیدری ( )6933فاصلة 51متری ،و باتلویس و همکاران ( )3163و
عابدینی و همکاران ( )6934فاصلة 611متری را ذکر کردهاند .با توجه به شرایط هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژیکی رودخانة
قرهسو و بستر آن ،محدودة خطر  611متر درنظر گرفته شده و محدودهای با فاصلة باالی  6111متر از رودخانة قرهسو
کمترین خطر سیلگیری را دارد (شکل  -3ه) .محدودة فاصلة خطر سیلگیری برای رودخانههای فرعی  51متر است.
محدودة فاصلة بیش از  311متر نیز دارای کمترین میزان خطر سیلگیری است (شکل  -3و) .شکلهای  -1الف و ب نشان
میدهد که محدودههای نزدیک به رودخانة قرهسو در دشت آبرفتی این رودخانه و همچنین محدودههای اطراف آبراهههای
فرعی کمترین امتیاز و مناطق دورتر بهخصوص ارتفاعات شمالی و جنوبی نیز بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند.
یکی دیگر از پارامترهای مهم در زمینة مکانیابی مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهرها پارامتر فاصله از شهر است .زیرا این
پارامتر تعیینکنندة دسترسی به امکانات شهری مانند مراکز درمانی ،آموزشی ،اداری و تجاری ،و  ...است .بنابراین ،این پارامتر
از یک تابع مستقیم -معکوس پیروی کرده و مناطق نزدیک به شهر بیشترین امتیاز و مناطق دورتر کمترین امتیاز را به خود
اختصاص دادهاند .شهر کرمانشاه از نظر هندسی دارای شکل نامنظم است و عمدتاً در راستای شمالی -جنوبی گسترش یافته
است .البته ،در طی چند دهة گذشته نواحی شمالی شهر به موازات ارتفاعات تاقبستان گسترش غربی -شرقی داشتهاند .با
توجه به احداث شهرک های متعدد و شکل نامنظم شهر کرمانشاه ،برای محاسبة پارامتر فاصله از مراکز شهر ،خیابانهای
اصلی شهر مد نظر قرار گرفته است .بنابراین ،مناطق حومهای شهر کرمانشاه با فاصلة کمتر بیشترین امتیاز و مناطق دورتر از
شهر کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند (شکل  -1د).

سﺎزيپﺎرامتﺮﻓﺎصلهازارتفﺎع؛ج)نقشةﻓﺎزيسﺎزيﻓﺎصلهازآبﺮاﻫةﻓﺮعﯽ؛د)


الف)نقشةﺷﺒکةزﻫکشﯽ؛ب)نقشةﻓﺎزي
ﺷکل:4
نقشةﻓﺎزيسﺎزيﻓﺎصلهازمﺮکزﺷهﺮ
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عمده فعالیتهای انسانی از جمله ایجاد و توسعة سکونتگاههای انسانی اعم از شهری ،روستایی ،صنعتی ،و  ...در بستر سطح
زمین و در قلمرو علم ژئومورفولوژی انجام میگیرد .از آنجا که ژئومورفولوژی علمی است که دربارة تغییر اشکال زمین و
برنامهریزی ژئومورفولوژیک بحث میکند ،به ما کمک میکند تا بهترین راهحل را برای استفاده از زمین پیدا کنیم و نقش قابل
توجهی در مسائلی نظیر انتخاب محلّ بسیاری از کاربریهای زمین ،انتخاب محلّ شهر ،و مورفولوژی شهری دارد (عادلی و
خورشیددوست .)113 :3166 ،دشت کرمانشاه و نواحی اطراف آن بهعلت تنوع لیتولوژیکی ،شرایط زمینساختی ،و فعالبودن
فرایندهای شکلزایی مختلف دارای تنوع قابل توجه عوارض ژئومورفولوژیکی است (شکل  -7الف) .بخشهای شمالی و جنوبی
منطقه جزو واحد کوهستانی است که برای فعالیت توسعهای شهری مساعد نیست و واحد تپهماهور نیز بهعلت شرایط توپوگرافی
و لیتولوژیکی شرایط چندان مساعدی برای این نوع فعالیتها ندارد .دشت سیالبی حاشیهای رودخانة قرهسو و دیگر آبراهههای
اصلی بهعلت سستی رسوبات و قرارگرفتن در معرض سیلگیری مساعد ساختوساز نیستند .واحدهای دشت آبرفتی ،پادگانهها،
و مخروطافکنهها بهعلت شرایط توپوگرافی مناسب و امکان حفاری و همچنین مقاومت نسبی رسوبات برای توسعة فعالیت
شهری مساعدند و بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند (شکل  -7ب).

الف)نقشةواحدﻫﺎيژئومورﻓولوژیکﯽ؛ب)نقشةﻓﺎزيسﺎزيپﺎرامتﺮژئومورﻓولوژیکﯽ

ﺷکل7

پس از تهیة الیة فازیسازیشدة پارامترهای نُهگانه با استفاده از عملگر گاما  1.1بهعنوان بهترین ضریب تلفیق
رویهمگذاریشده و نقشة پهنهبندی توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه تهیه شد (شکل  .)1این نقشه با استفاده از روش
شکستگیهای طبیعی به پنج کالس تقسیم شد (جدول  .)3طبقه با تناسب بسیار کم ،بیش از نیمی از مساحت محدودة
مورد مطالعه را دربر گرفته و طبقات مناسب نیز حدود 31درصد مساحت منطقه را شامل میشود.
پهنهبندينهﺎیﯽودرصدآنهﺎ
نقشهﻫﺎي 

کالسﻫﺎي

ﺟدول 5مسﺎحت

کالس
بسیار متناسب
متناسب
تناسب متوسط
تناسب کم
تناسب بسیار کم

دامنه
1.611-1
1.469-1.611
1.559-1.469
1.114-1.559
1.191-1.114

مسﺎحتKm2

693.17
311.14
667.43
663.37
747.19

درصد
61.11
65.33
1.33
3.19
51.79
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ﺷکل1

بحثونتﯿجهگﯿﺮي

توسعة فیزیکی شهرها یکی از مسائل مهم جوامع انسانی عهد حاضر است که نیازمند برنامهریزی دقیق و مطالعات گستردة عوامل
انسانی و طبیعی است .عوامل طبیعی ،که عمدتاً در حیطة عوامل ژئومورفولوژی قرار گرفتهاند ،نقش مهمی در مکانیابی مناطق
مستعد توسعه دارند و درنظرنگرفتن این پارامترها محدودیتها و مخاطرات زیادی ایجاد میکند .محدودة مورد مطالعه در دشت
کرمانشاه قرار گرفته و بهعلت ترکیب شرایط زمینشناسی (تنوع لیتولوژیکی و زمینساخت شکننده) و شرایط جغرافیایی و
فعالبودن فرایند شکلزایی دارای محدودیتها و مخاطرات قابل توجهی برای توسعة فیزیکی شهر است .بررسی نقشة نهایی
پهنهبندی مناطق مستعد توسعه نشان میدهد که حدود 11درصد مساحت منطقه برای توسعة شهر مناسب نیست .مناطق
نامناسب شامل ارتفاعات پراو -بیستون در شمال شهر ،ارتفاعات کوهسفید در جنوب شهر ،و محدودة اطراف رودخانة قرهسو در
دشت کرمانشاه است .نامناسببودن مناطق کوهستانی پرآو -بیستون بهعلت رخنمون سازند سخت آهکی ،شیب و ارتفاع زیاد،
وجود گسل اصلی طاقبستان و گسلهای فرعی و فعالبودن فرایندهای شکلزایی همچون انحالل و ریزش قطعات و
بلوکهای آهکی است .در ارتفاعات جنوبی محدودیتهای ناشی از ارتفاع و شیب زیاد ،رخنمون سازندهای سخت آهکی و
رادیوالریتی ،وجود گسل فعال کوهسفید ،و فعالبودن فرایندهای فرسایشی آبی در دامنة این ارتفاعات است .محدودة رودخانة
قرهسو بهعلت رسوبات سست رودخانهای ،خطر سیلگیری ،و وجود گسل اصلی قرهسو نامناسب است .نواحی تپة ماهوری نیز
عمدتاً بهعلت محدودیتهای توپوگرافی ،لیتولوژیکی ،و قرارگیری در حریم گسل برای توسعة فیزیکی شهر مناسب نیست.
پهنهای با تناسب متوسط عمدتاً شامل مناطق با شیب بین  61تا  65درجه ،ارتفاع  6411تا 6111متری ،و فاصلهای بیش از
 3111متر از گسلهای اصلی است .مناطق مناسب و با تناسب بسیار زیاد منطبق بر دشت آبرفتی با شرایط توپوگرافی مناسب و
رخنمون نهشتههای کواترنری و فاصلهای مناسب از گسل و شبکهای زهکشی است .ازاینرو ،میتوان گفت محدودیتها و
مخاطرات ناشی از شرایط ژئومورفولوژیکی نقش اساسی در تعیین مناطق مستعد توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه دارند .همچنین،
بخشهایی از شهر کرمانشاه در محدودههای شمالی ،جنوبی ،و مرکز شهر بهعلت قرارگیری در حریم گسلهای اصلی و
محدودیتهای لیتولوژیکی و توپوگرافی در پهنههای نامناسب قرار دارند .از طرف دیگر ،بهرغم مساحت زیاد  999کیلومتر مربعی
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مناطق متناسب و با تناسب بسیار زیاد و همچنین مساحت  667کیلومتر مربعی پهنهای با تناسب متوسط ،بهعلت محدودیتهای
ناشی از کاربریهای مختلف انسانی و همچنین بُعد فاصله از مناطق اصلی شهر مناطق مناسب توسعهای شهری در اطراف شهر
کرمانشاه محدود است .شکل  -3الف پهنهای با تناسب بسیار زیاد را نشان میدهد .محدودههای  6و  3عمدتاً دارای کاربری
انسانی اعم از خصوصی و دولتی (شهرک صنعتی ،پادگان نظامی ،و  )...است و همچنین محدودة  6در کنار فرودگاه کرمانشاه قرار
دارد و محدودة  3نیز فاصلة زیادی با شهر دارد .ازاینرو ،این محدودهها مناسب توسعة شهری نیستند و محدودههای  1و  7نیز
فاصلة زیادی از شهر دارند و مناسب نیستند .محدودههای  ،4 ،9و  5مناسب توسعة شهریاند .شکل  -3ب پهنهای متناسب را
نشان میدهد که بر اساس آن محدودههای  ،4 ،9و  1بهعلت دوری از شهر مناسب نیستند و محدودة  ،6عالوهبر دوری ،دارای
کاربریهای دولتی و خصوصی است و مناسب طرح توسعة فیزیکی شهر نیست .محدودههای  3و  5مناسب توسعة شهریاند .در
پهنهای با تناسب متوسط (شکل  -3ج) محدودههای  ،1 ،5 ،9 ،6و  7بهعلت دوری از شهر و همچنین محدودة  6بهعلت کاربری
انسانی مساعد طرح توسعة فیزیکی شهر نیستند و فقط محدودههای  3و  4دارای شرایط نسبتاً مناسب برای توسعة فیزیکی شهر
کرمانشاهاند .شکل  3د محدودههای پیشنهادی نهایی برای توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه در دهههای آینده را نشان میدهد.
مساحت این پهنهها حدود  51کیلومتر مربع است که با رعایت فاصلة متناسب از گسلها و آبراههها در مناطقی با توپوگرافی
مناسب و عمدتاً بر روی نهشتههای کواترنری در لندفرم دشت آبرفتی در غرب و شرق شهر کرمانشاه قرار دارند .در نهایت،
میتوان گفت محدودة کنونی شهر کرمانشاه و همچنین محدودة اطراف آن بهعلت شرایط ژئومورفولوژیکی دارای مخاطرات و
محدودیتهای فراوانی است و ،در طی چند دهة گذشته ،توسعة فیزیکی شهر کرمانشاه بدون توجه به این محدودیتها انجام
گرفته است .بنابراین ،پیشنهاد میشود برنامهای جامع برای مناطق پُرخطر شهر کرمانشاه تدوین شود و در مرحلة بعدی با مدنظر
قراردادن شرایط اقتصادی -اجتماعی مناطق پیشنهادی برای توسعة فیزکی شهر انتخاب شود .همچنین ،بهعلت محدودیتهای
فراوان ژئومورفولوژیکی ساختوسازهای عمودی و انبوه با برنامهریزی دقیق در مناطق مناسب انجام گیرند.

ايبﺎتنﺎسبمتوسط؛د)نقشهايبﺎ


ايمتنﺎسب؛ج)نقشةپهنه

ايبﺎتنﺎسببسﯿﺎرزیﺎد؛ب)نقشةپهنه

الف)نقشةپهنه
ﺷکل3
تنﺎسبمتوسط
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