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تاريخ وصول ،1337/21/13 :تاريخ تاييد1337/21/13 :

چکیده
هرگونه برنامهي آمايشي در سطح زمين انجام گرفته و تغيير و تحوالت لندفرمهاي سطحي و حتي زير زميني را در پي خواهد داشت.
در اين راستا ضرورت دارد با توجه به اهميت لندفرمهاي زميني جايگاه آنها در مدلهاي آمايش سرزمين مورد توجه قرار گيرد.
بنابراين با توجه به اينكه دانش ژئومورفولوژي به مطالعهي اشكال و فرآيندهاي سطح زمين ميپردازد الزم است براي ارزيابي توان
محيطي ،ويژگيها و فرآيندهاي موثر بر لندفرمها مورد توجه قرارگيرد .در اين پژوهش روشهاي ارزيابي توان محيطي در آمايش
سرزمين ايران از ديدگاه ژئومورفولوژي مورد تحليل قرارگرفته است .بررسي روشها با توجه به معيارهاي مورد استفاده در هر روش
نشان داد كه در روش تحليل سيستم ارضي ،معيارهاي آب و هوا ،گسل ،آب زيرزميني و مخاطرات محيطي در نظر گرفته نشده و
همچنين در روش طرح جامع منابع طبيعي نيز توجهي به مخاطرات محيطي نشده و تنها دو كاربري حفاظت و مرتعداري تعيين شده
اند .در روش سيستمي نيز با توجه به اينكه كارشناسان تخصصهاي متفاوتي دارند ،تمامي اجزاء يك سيستم را مورد توجه قرار
نميدهد .مدلهاي توسعه شهري ،روستايي و صنعتي مكهارگ و مخدوم ،ديد كلگرا به طبيعت دارند .بنابراين مدل ارزيابي توان
محيطي جديدي براساس تلفيق روشهاي موجود و با توجه به ديدگاه ژئومورفولوژي ارائه گرديد تا ارزيابي توان محيطي براساس
واحدهاي پايه لندفرم انجام شود و نتايح حاصل از آن با واقعيت زمين انطباق بيشتري داشته باشد .اين مدل شامل ارزيابي توان
اكولوژيك و ارزيابي توان مخاطرات محيطي است .در ارزيابي توان اكولوژيك ،زيرمعيارهاي جهت باد غالب ،انحناي دامنه ،آبهاي
سطحي و زيرزميني اضافه گرديد .همچنين در معيار شكل زمين ،تقسيمبندي متفاوتي از لندفرمها به منظور توسعه شهري ارائه گرديد
و ارزيابي توان مخاطرات محيطي نيز شامل ارزيابي پتانسيل سيالب ،زمينلغزش و زلزلهخيزي است.
کلیدواژگان :ارزيابي توان محیطي ،آمايش سرزمین ،لندفرم ،ژئومورفولوژي.

 -1دانشیار ،ژئومورفولوژي ،دانشكده جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی ،نویسنده مسئول.Ezghanavati@yahoo.com :
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مقدمه
آمايش سرزمين 1به "تنظيم روابط بين انسان ،سرزمين و فعاليتهاي انساني براي استفاده مناسب و پايدار از كليه امكانات
انساني و فضايي سرزمين در جهت بهبود وضعيت مادي و معنوي در طول زمان" ميپردازد(.)makhdoum,1999
تعيين قدرت بالقوه و يا نوع كاربرد طبيعي سرزمين به عنوان تعيين توان محيطي سرزمين در برنامه آمايش سرزمين مد
نظر است ( .)makhdoum,1999ارزيابي توان محيطي ابزاري مهم براي برنامهريزي راهبردي در حوزه بهرهبرداري از
سرزمين (stewart,1968؛ makhdoum,1976؛ beek,1978؛ )rossiter,1996و توسعه پايدار به حساب
ميآيد( .)Zabihi et al, 2015:116امروزه ارزيابي توان محيطي در اروپا پايهاي علمي براي برنامهريزي ،مديريت،
حفظ و بقا ،احيا و آبادسازي سيماي سرزمين به تصوير كشيده ميشود(naveh and liberman,1994؛ wu and
 .)hobbs,2002در ارزيابي توان محيطي ،نقش عوامل ژئومورفولوژي ،2ديناميك محيط و لندفرم3هاي سطح زمين بارز
و مشخص است و دانش ژئومورفولوژي نقش كاربردي و مهمي در ارزيابي توان محيطي دارد.
تداوم حيات بشر ،وابستگي تنگاتنگي به منطقهي بسيار كم ضخامتي از پوسته زمين به نام ليتوسفر دارد .اين بخش شامل
آبهاي سطحي ،خاكهاي قابل كشت به عمق چند متر ،عوارض و لندفرمهاي ژئومورفولوژيكي است .چشماندازها و
عوارض اين بخش ،موضوع مورد مطالعه علم ژئومورفولوژي است كه بيشترين فعاليتهاي انساني در آن انجام ميشود.
بنابراين واقعگرايانه است كه مطالعهي ژئومورفولوژي هر منطقه مقدم بر اجراي هرگونه طرح ارزيابي توان محيطي در
نظر گرفته شود .چرا كه هر نوع فعاليت انساني اعم از توسعهي شهري ،روستايي ،صنعتي و كشاورزي موجب دستكاري
و تغيير در عوارض ،لندفرمها و چشماندازهاي سطح زمين خواهد شد .بنابراين درك ژئومورفولوژي براي توسعهي
پايدار و اقتصادي سالم در سياره زمين اساسي به نظر ميرسد (قنواتي و بهشتي .)2:1332 ،يكي از توانمنديهاي
ژئومورفولوژيستها ،تهيه و ترسيم نقشههاي ژئومورفولوژي براي مناطق مختلف با اهداف متفاوت ميباشد .تهيه چنين
نقشههايي در بسياري از از طرحهاي ارزيابي توان محيطي در آمايش سرزمين ،برنامهريزي و مديريت منابع زمين كاربرد
و فوايد زيادي در برداشته است(شهماري اردجاني.)21 :1333 ،
در ارزيابي توان محيطي كشورهاي انگليسي زبان ،فرآيندهاي آب و هوايي و ژئومورفولوژي در نظر گرفته ميشوند كه
الگوهايي از شكل زمين و آب و هوا را فراهم كرده و فرآيندهاي ايجاد و تغيير الگوهاي اكولوژيكي را رهبري ميكنند.
در آمريكا ،سرزمين را براساس شكل خصوصيات و زمينشناسي خاصي كه دارد ،تقسيمبندي ميكنند ،همچنين در
استراليا ،شكل سرزمين است كه مبنايي براي طبقه بندي به شمار ميرود(.)makhdum,2007
بسياري از مخاطرات طبيعي و زيست محيطي كه امروزه دامنگير شهرها و مراكز جمعيتي در بسياري از مناطق جهان از
جمله كشور ما شده است بخاطر عدم توجه به موقعيت ،ساختار و فرآيندهاي شكل دهندهي عوارض و لندفرمهاي
سطحي زمين ميباشد .تنها در هنگام وقوع مخاطرات محيطي چون زلزله ،سيل و زمين لغزش است كه تمامي اذهان
متوجه قدرت و اهميت نيروها و عوامل طبيعي ميشوند و متأسفانه غالباً از اين كه دانش ژئومورفولوژي ميتواند در
چنين مواردي در اصالح و بهبود كيفي و موفقيت برنامههاي طراحي شده سهمي داشته باشد ،غفلت ميگردد .با اين
تفاصيل شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه نه تنها آگاهي برنامهريزان از مسائل فوق يك امر ضروري است بلكه يك
برنامهريز خوب بايد بداند كه چگونه ،چه زمان و حتي چرا دانش ژئومورفولوژي بايد در فرآيند برنامهريزي سهيم باشد.
آنها بايد توانايي پيشبيني تغييرات ناگهاني محيط و استفاده از منابع طبيعي در حد بهينه را داشته باشند.

1- Land use planning
2- Geomorphology
3- Landform
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در اين راستا هدف اين پژوهش بررسي و تحليل كاستيهاي ژئومورفولوژيكي مدلهاي موجود ارزيابي توان محيطي در
آمايش سرزمين ايران ،شامل :روشهاي تحليل سيستم ارضي ،سيستمي ،طرح جامع منابع طبيعي ،مدل توسعه شهري،
روستايي و صنعتي مك هارگ ،مدل اكولوژيكي مخدوم و ارائه مدل ژئومورفولوژيكي بهينه آمايش شهري است.
مواد و روشها
در اين پژوهش از طريق مطالعه كتابخانهاي ،اسناد و مدارك مربوط به موضوع ،اقدام به گردآوري اطالعات و دادههاي
مورد نياز شده است .اين اطالعات شامل مدلهاي ارزيابي توان محيطي و آمايش سرزمين در ايران و بررسي اجزاء و
موارد تشكيل دهنده اين مدلها بوده است .در ادامه مدل ژئومورفولوژيكي ارزيابي توان محيطي نيز براي كالنشهر كرج
تهيه شده است .در اين مدل از نقشههاي  1:122222زمينشناسي ،نقشه توپوگرافي1:21222و دادهي آبهاي زيرزميني
از شركت آب منطقهاي استفاده شد .با توجه به اينكه شكل زمين بعنوان واحد پايه در مطالعات طبيعي و زيست محيطي
مورد استفاده قرار ميگيرد ،در اين پژوهش در راستاي بررسي نقش لندفرمها در توسعهي شهري كالنشهر كرج از نقشه
ژئومورفولوژي كه عالوه بر شكل زمين ،فرايندهاي موثر را به نوعي با نماد مشخص معرفي ميكند ،استفاده شده است.
از بررسي محتوا و روشهاي ارزيابي توان محيطي در آمايش سرزمين ايران كه در حال حاضر در دستگاه اجرايي متولي
آمايش سرزمين در ايران و دانشگاهها قابل رصد كردن است ،ميتوان به روشهاي تحليل سيستم ارضي ،طرح جامع
منابع طبيعي و سيستمي اشاره كرد .در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي -تحليلي به بررسي ،تجزيه و تحليل و
دستهبندي يافتهها پرداخته و در پايان اقدام به نتيجهگيري و ارائه مدل ژئومورفولوژيكي آمايش شهري شده است.
روشهاي ارزيابي توان محیطي در آمايش سرزمین ايران
اگرچه روشهاي ارزيابي توان محيطي در آمايش ،هر يك داراي قابليتهايي هستند كه در ارزيابي توان محيطي مورد
توجه قرار گرفتهاند ،ليكن با توجه به نقش و اهميت لندفرمهاي تشكيلدهندهي سطح زمين به عنوان بستر ارزيابي توان
محيطي ،ضرورت دارد در مدلها و روشهاي ارزيابي توان محيطي ،شناخت و تحليل چگونگي شكلگيري و تغييرات
لندفرمها ،مورد توجه بيشتري قرارگيرند .در ادامه ضمن بررسي روشهاي ارزيابي توان محيطي ذكر شده ،جايگاه
لندفرمها و فرآيندهاي تشكيل دهنده سطح زمين در آنها تحليل و تشريح شده است.
 -روش تحلیل سیستمهاي ارضي

1

يكي از تكنيكهاي دانش ژئومورفولوژي براي شناخت قابليتها و محدوديتهاي محيطي ،روش تحليل سيستمهاي
ارضي است .اين روش ،يك طبقهبندي علمي بر مبناي فرم اراضي و با ساختار سلسله مراتبي است كه با تكيه بر
شاخصهاي ويژه ،يك منطقه به واحدهاي كوچكتر تقسيم ميشود .مشابهتهاي فرمي اساس طبقهبندي قرار ميگيرد
و ويژگيهاي ارضي ناشي از فرم در برابر موضوعي ،ارزيابي و به صورت قابليت و محدوديت معرفي ميشود(رامشت،
 .)114-111 :1311از جمله مزاياي اين روش ،سهولت در نمايش و نمود نتايج حاصل از بررسيها در يك نقشه است.
نقشه سيستمهاي ارضي به سادگي با استفاده از نقشههاي توپوگرافي و تحليل مجازي آن و عكسهاي هوايي امكان پذير
بوده و سرعت در تهيه آنها و كم هزينه بودن اين روش و دقت نسبي اطالعات به دست آمده از منابع ارضي يك ناحيه
از جمله مزيتهاي ديگري است كه نميتوان از آن چشم پوشي كرد .عليرغم امتيازات روش سيستمهاي ارضي و
كارآيي آن در ثبت كاراكترهاي محيطي ،نقاط ضعف متعددي را هم در اين روش ميتوان ديد كه عمدهترين آن مربوط
به تفسير و تشخيص دلخواهانه واحدها از سوي محقق است .همچنين در اين روش همواره فرض بر اين بوده است كه
با بكارگيري اين سيستم ،اطالعات فراواني درباره اراضي به دست خواهد آمد ،حال آنكه اندازهگيريها يا ارزيابي چنداني
در مورد روابط و عملكردهاي مهم بين خاك ،اقليم ،حيات گياهي و جانوري صورت نميگيرد ،به عبارتي اين روش
)1- Land System Approch (LSA
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بيشتر تأكيد بر جنبههاي ايستا و متغيرهاي غيرپويا داشته و شبيه يك روش فهرستبرداري است تا يك روش پويا و
ديناميك كه ضرورت آن در تحليلهاي منطقهاي بيشتر احساس ميشود(رامشت .)114-111 :1311 ،منتصري و همكاران
در سال  1331به مطالعهي نقش ژئومورفولوژي در مديريت منابع طبيعي با استفاده از روش تحليل سيستمهاي ارضي
در حوضه آبي كالته سادات سبزوار پرداختند .با بررسي خطوط ارتفاعي و توپوگرافي منطقه ،نواحي كوهستاني و مرتفع،
نواحي كم ارتفاع و دشت و تپهماهورها را تشخيص دادند .سپس با توجه به نقشههاي طبقات ارتفاعي ،شيب ،جهت
شيب ،شبكه هيدروگرافي ،زمينشناسي ،پوششگياهي ،خاك و ژئومورفولوژي هر كدام از اين سه سيستم اصلي را به
واحدهاي كوچكتري تقسيم كردند .سرانجام با توجه به ويژگيهاي فوق ،پيشنهاداتي در زمينه استفاده بهينه از منابع
طبيعي موجود در منطقه در جهت مديريت سازنده و كارآمد حفظ منابع طبيعي ،ارائه كردند و توجهي به شاخصهاي
گسل ،آبهاي زيرزميني و مخاطرات محيطي شامل پتانسيل سيالب ،زمينلغزش و زلزلهخيزي(جدول  )3نكردهاند.
 روش طرح جامع منابع طبیعيبا توجه به وضعيت منابع طبيعي كشور ،بويژه در بخش آبخيز و بيابان ،گروه احياي مناطق خشك و كوهستاني دانشكده
منابع طبيعي دانشگاه تهران ،با توجه به تجربيات بيست ساله خود با همكاري صاحب نظراني از جمله دكتر حسن
احمدي ،روش معين و مشخصي را به عنوان الگو جهت شناخت ،ارزيابي و قابليت اراضي در طرحهاي جامع مرتعداري،
آبخيزداري و بيابانزدائي براي ايران تهيه نمودند (احمدي .)471: 1374 ،مطالعات انجام شده در اين روش به منظور
طراحي و تدوين طرح جامع صورت گرفته است .از روش طرح جامع منابع طبيعي در موارد متعددي استفاده شده كه
بيشتر اين پژوهشها در استانهاي بياباني كشور تمركز يافته است .از جمله اين پژوهشها؛ طرح جامع منطقه كوه
مبارك جاسك ( )1371است .در اين منطقه انواع رخساره ژئومورفولوژي مانند ماسه سنگ با توان مرتعداري فقير،
رخساره خاك سيلتي با توان مرتع فقير ،رخساره بدلند با توان مرتع فقير ،رخساره ماسه ريزدانه و رخساره نبكا با توان
مرتع خوب مورد شناسايي قرار گرفت .طرح بيابانزدايي نگرجاسك ( )1373و طرح مطالعاتي بيريزگ ( )1371نيز از
ديگر پژوهشهاي انجام شده است(پرورش.)32 :1313 ،
در اين روش ،واحدهاي سنگشناسي مشخص و با تفسير و تجزيه و تحليل واحدهاي سنگشناسي ،تيپها معين و در
داخل تيپها بر حسب شرايط ،رخسارهها تعيين ميشود .سپس با دخالت دادن عوامل توپوگرافي (شيب ،ارتفاع و
جهت) ،رخسارههاي اصلي و يا واحدهاي كاري مشخص ميشود .واحدهاي كاري به عنوان پايه مطالعات در زمين
محسوب ميشوند ،و براساس آن مطالعات خاك و پوششگياهي ،فرسايش در واحد ،تيپ و رخساره انجام خواهد شد.
سپس با مطالعه اقليم و منابع آب ،مطالعات شناخت و ارزيابي منابع انجام ميگيرد .در كنار مطالعات شناخت منابع،
مطالعات تفضيلي اجتماعي -اقتصادي نيز پيگيري ميشود (احمدي .)437 :1374 ،پرورش و همكاران در سال  1313به
مقايسه روش ژئومورفولوژي و روش آمايش سرزمين مخدوم جهت ارزيابي توان اكولوژيكي حوضه آبخيز نساء در
استان هرمزگان پرداختند .بدين منظور از شاخصهاي شيب ،جهت شيب ،ارتفاع ،سنگشناسي ،لندفرم ،خاك،
پوششگياهي و منابع آب استفاده كردند و توجهي به شاخصهاي گسل ،آبهاي زيرزميني و مخاطرات محيطي شامل
پتانسيل سيالب ،زمينلغزش و زلزلهخيزي (جدول  )3نكردند .روش طرح جامع منابع طبيعي بيشتر جهت ارزيابي توان
مناطق بياباني كشور كاربرد دارد و فقط دو كاربري حفاظت و مرتعداري را تعيين مينمايد .توان منطقه را براي كاربريهاي
متنوعتري از جمله توريسم ،توسعه شهري ،صنعتي و روستايي به دست نميآورد .به نظر ميرسد اين روش از كارآيي
مناسبي در برنامههاي آمايش سرزمين جهت توسعه كاربريهاي شهري ،روستايي و صنعتي برخوردار نباشد.
 -روش سیستمي

1

1- system analysis
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براي شناسايي و تعريف پهنههاي همگن از نظر توان سرزمين براي كاربريها در ارزيابي توان محيطي آمايش سرزمين،
از روي همگذاري همه ويژگيهاي محيطي (كليه عوامل ارزيابي) و حصول به واحدهاي همگن محيط زيست استفاده
ميكنند ،كه اين شيوه را روش سيستمي ناميدهاند (ابراهيم زاده و موسوي .)141 :1333 ،در روش سيستمي وجود يك
ديدگاه سيستماتيك در مدل نسبت به محيط و بررسي اجزاي آن و نيز برآورد توان ،بدون پيش داوري و تنها براساس
توان واقعي سرزمين ،از ويژگي منحصر به فرد آن است .از اينرو در محيط طبيعي ،ارتباط اجزاء به قدري دقيق و منطقي
است كه به منظور بررسي آن ،بايستي تمامي اجزاء و ارتباط اجزاء با يكديگر مورد بررسي قرار گيرند .همچنين در
نظامهاي علمي ،به دليل چارچوب مشخصي كه براي خود ترسيم ميكند نميتواند به تنهايي از عهدهي پاسخگويي به
سواالت عديدهاي كه در مورد محيط طبيعي ،نحوهي بهرهگيري از آن ،ساماندهي و آمايش محيط مطرح ميشود ،برآيد
و مشكالت بيشماري كه در آن پيش ميآيد ،حل نمايد .براي فايق آمدن بر اين دشواريها ،ديد عمومي و همه جانبه
الزم است تا با ياري تجزيه و تحليل رابطههاي موجود بين عوامل نظامهاي علمي گوناگون ،راه حلهاي مناسب به دست
آيد .با توجه به وابستگيهاي عواملي كه در شاخههاي جغرافياي طبيعي وجود دارد ،ميتوان دريافت كه موضوعات اين
علم تا چه اندازه با تعريف سيستم هماهنگي دارد .دانش ژئومورفولوژي از شاخههاي جغرافياي طبيعي ميباشد كه با
روش سيستمي ،ويژگي خاصي كسب ميكند و ميتواند به طور علمي و سيستماتيك ارتباط خود را با قلمرو اكولوژي
نشان دهد.
چورلي و كندي 1به عنوان اولين جغرافيداناني بودند كه در  1312نظريه سيستمها را در ژئومورفولوژي مطرح و بهكار
گرفتهاند .سيستم در ژئومورفولوژي عبارت است از ساختماني با اثر متقابل فرايندها و شكلهاي زمين ،كه به طور مجزا
يا مشترك عمل كرده و مجموعهاي از واحدهاي شكلي زمين را ايجاد ميكند (معتمد .)11 :1371 ،اساس تحليلهاي
ژئومورفولوژي سيستمي بر اندازهگيري فرآيندها و رابطه بين فرم 2و فرآيند استوار شده و با مشاهدات صحرايي سعي
در ارائه مدلهايي است كه بتواند حالت پايداري را تبيين نمايد(.)Longbein &, Leopold, 1964
از معايب عمده روش سيستمي اين است كه در يك سيستم ،ارتباط اجزاء به قدري دقيق و منطقي است كه به منظور
بررسي يك سيستم بايستي تمامي اجزاء سيستم و ارتباط اجزاء با يكديگر مورد بررسي قرار گيرد .با توجه به اينكه
كارشناسان تخصصهاي متفاوتي دارند ،تمامي اجزاء يك سيستم را مورد توجه قرار نميدهند .از اينرو ضرورت دارد
كه دانش ژئومورفولوژي با ديد عمومي و همه جانبه خود ،اثر متقابل فرآيندها و شكلهاي زمين را نيز در سيستم مورد
توجه قرار دهد تا اجزاي سيستم با واقعيت زمين انطباق بيشتري داشته باشد و شناسايي استعدادهاي بالقوه و بالفعل
سرزمين با توجه به اهداف ارزيابي توان محيطي آمايش سرزمين و استفاده بهينه از سرزمين بطور اصولي صورت گيرد.
همچنين از ديگر معايب روش سيستمي اين است كه ،پارامترهاي معرفي شده جهت ارزيابي هم وزن معرفي ميشوند،
در حاليكه بعضي پارامترها تأثير كليدي بر كارآيي اكوسيستم و تعيين نوع كاربري دارند .نجفي نژاد و همكاران در سال
 1332به مقايسهي كارآيي دو روش سيستمي و تخصيص سرزمين چند فاكتوره در فرآيند آمايش سرزمين پرداختند و
از معيارهاي ارتفاع ،شيب ،جهت شيب ،سنگشناسي ،خاك ،پوششگياهي ،اقليم و آب استفاده كردند و توجهي به
شاخصهاي لندفرم ،گسل ،آبهاي زيرزميني و مخاطرات محيطي شامل پتانسيل سيالب ،زمينلغزش و
زلزلهخيزي(جدول  )3نكردهاند.
مدلهاي ارزيابي توان محیطي در آمايش سرزمین ،بهکار گرفته شده در ايران

1- Chorly, Kennedy
2- form
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به طوركلي مدلها متأثر از روشها هستند .روشها در مطالعات ارزيابي توان محيطي آمايش سرزمين با توجه به ابعاد،
متغيرها و شاخصهاي مورد استفاده ،تكنيكهاي بهكارگرفته شده و فرآيند انجام آن قابل تعريف هستند .بر همين اساس
ميتوان روشها را به كمي و كيفي ،كلي و جزئي ،ارگانيكي و مكانيكي ،جامع و بخشي ،تجريدي و يكپارچه و موارد
مشابه آن تقسيم كرد .بطورمثال ميتوان مدل مك هارگ و مدل توان اكولوژيكي مخدوم را مبتني بر روش سيستمي،
روش طرح جامع منابع طبيعي و روش سيستم ارضي را جزو روشهاي موضوعي جامع ناميد .در ادامه هر يك از اين
مدلها به تفكيك مورد بررسي و تحليل قرار گرفتهاند.
 مدل توسعه شهري ،روستايي و صنعتيمك هارگ 1و لينچ اعتقاد دارند كه شهر بايد در بستر منطقهاي خود ديده شود و شكل شهر بياني تاريخي و فرهنگي از
منطقه باشد .تأكيد بيشتر مك هارگ بر فرايندهاي ژئومورفولوژيكي نسبت به عوارضي از قبيل مسيلها و گسلها ،بيانگر
اين واقعيت است كه او برآوردي كلگرا از طبيعت دارد و طرحهايي را ميپروراند كه از محدوديتهاي فضايي ناپايدار
كوچك فراتر ميرود .مك هارگ ،مدل اكولوژيكي توسعه شهري ،روستايي و صنعتي را تهيه نموده است (جدول )3-1
(قنواتي ،در حال چاپ) .منوري و طبيبيان در سال  1311در تعيين عوامل زيست محيطي در مكانيابي شهرهاي جديد
در ايران ،از مدل اكولوژيكي توسعه شهري ،روستايي و صنعتي مك هارگ و از معيارهاي ويژگي شكل زمين (شيب،
جهت شيب و ارتفاع) ،سنگ مادر و تراكم پوششگياهي ،موقعيت و شكل زمين ( ميانبندها ،دشت و شبه دشت و درهها
و موقعيتهاي كاسهاي مانند) استفاده كردند و توجهي به شاخصهاي گسل ،آبهاي زيرزميني و مخاطرات محيطي
شامل پتانسيل سيالب ،زمينلغزش و زلزلهخيزي(جدول  )3نكردهاند .در مدل مك هارگ پارامترهاي محيط زيستي شهر
جديد هشتگرد ،به عنوان مناسبترين گزينهها در انتخاب اراضي مورد نظر واقع شده است .اما براساس معيارهاي
پيشنهادي ،اين شهر از نظر زلزلهخيزي ،پتانسيل آلودگي هوا و ظرفيت منابع آب زيرزميني در موقعيت مناسبي قرار نگرفته
است .به نظر ميرسد مدل توسعه شهري ،روستايي و صنعتي مك هارگ ،ديدي كلگرا نسبت به محيط طبيعي داشته
باشد و تمامي اجزاي محيط طبيعي از جمله فرآيندهاي ژئومورفيك را در نظر نگرفته است .بنابراين در مكانيابي
وگسترش سكونتگاهها و مراكز صنعتي ،بايستي تمامي ويژگيها و فرآيندهاي موثر بر لندفرم مورد توجه قرار گيرد در
غيراين صورت خطرات جدي سكونتگاهها و مراكز صنعتي را تهديد ميكند و سبب بروز مخاطرات جبرانناپذيري
ميشود.
جدول  :1مدل اکولوژيكي توسعه شهري ،روستايي و صنعتي مک هارگ از نظر زيستمحیطي براي احداث شهرهاي جديد
بسیار مناسب

پارامترها

تقريباً مناسب

نامناسب

اقليم و آب و هوا
ميانگين بارندگي ساالنه
ميانگين دماي ساالنه
درصد رطوبت
سرعت باد غالب

 122 -122ميلي متر
 11 - 24درجه

هر اقليم و آب وهوايي (به

در مسير گردبادها و بادهاي شديد موسمي،

سانتيگراد

استثناي شرايطي كه نامناسب

سرعت باد غالب بيش از  12كيلومتر در

 12-12درصد

ذكر شدهاند)

ساعت

تا  31كيلومتر در
ساعت
شكل زمين

موقعيت و شكل زمين

ميان بندها

دشتها و شبه دشت

درهها و موقعيتهاي كاسهاي مانند

شيب

 1درجه

 1-3درجه

بيش از 3درجه

ارتفاع از سطح دريا

 222-1222متر

 2-222و 1222-1122

بيش از  1122متر

1- McHarg
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آب وهواي معتدله:

آب وهواي معتدله :دامنه

دامنه جنوبي

غربي-شرقي

آب وهواي نيمه

آب وهواي نيمه گرمسيري:

آب وهواي نيمه گرمسيري :دامنه جنوبي-

گرمسيري :دامنه شرقي

دامنه شمالي

غربي

جهت جغرافيايي (آب وهواي
معتدله؛
آب وهواي نيمه گرمسيري)

ماسه سنگ ،روانههاي
بازالتي ،رسوبات آبرفتي
(آبرفتهاي فالت

سنگ مادر

قاره)

سنگ آهك و سنگ رس،
گرانيت و توفهاي شكاف دار،
روانههاي بين چينهاي ،لس،
آبرفتي(مخروط افكنه ،آبرفت-
هاي درهساز)

آب وهواي معتدله :دامنه شمالي

گسل پيدا و پنهان ،سنگ مادر مارني يا
وجود اليههاي مارن در زير سنگ مادر،
زلزلهخيز ،شيست تپههاي ماسهاي و دشت-
هاي سيالبي

خاك
شني عميق ،شني لومي كمعمق
بافت و عمق خاك

لومي -لومي رسي

تا عميق ،لومي كمعمق تا

شني كمعمق رسي سنگين يا نيمه سنگين و

(عميق)

متوسط و لومي رسي كمعمق تا

خاك هيدرومرف

متوسط
شرايط زهكشي خاك
ساختمان خاك

خوب تا كامل
نيمه تحول يافته با دانه-
بندي متوسط

متوسط تا خوب

ناقص

نيمه تحول يافته

كمتحول يافته– دانهبندي خيلي ريز

منابع آب
كميت آب

 322-221ليتر در روز

 112-221ليتر در روز براي هر

براي هر نفر

نفر

كمتر از  112ليتر در روز براي هر نفر

پوشش گياهي
تراكم پوشش گياهي

كمتر از  32درصد

 32-12درصد

بيش از  12درصد

تراكم پوشش علفي

كمتر از  32درصد

كمتر از  12درصد

بيش از  12درصد يا كشتزار آبي

مأخذ :منوري و طبیبیان.1385 ،

مدلهاي توان اکولوژيكي مخدوم
نخستين تجربه تعيين توان اكولوژيكي در ايران را مخدوم در دهه  1372در تحليل و بررسي قابليتهاي هر كاربري
برداشت(.حاتمي نژاد ،حسين .)12 :1332 ،اساس اين مدل بر پايه تجزيه و تحليل سيستمي مكهارگ بنا شده و تجزيه
و تحليل و جمعبندي دادهها براساس ارزيابي چند عامله انجام ميپذيرد .شايان ذكر است كه در مدلهاي توان اكولوژيكي
مخدوم ،نقشه واحدهاي شكل زمين (شكل )1به دو صورت تهيه ميشود :1 .شيوه چند تركيبي كه در آن نقشههاي طبقه
شيب ،ارتفاع از سطح دريا و جهتهاي جغرافيايي با هم تلفيق ميشوند :2 .شيوه دو تركيبي ،كه نخست نقشه طبقه
ارتفاع از سطح دريا و نيز طبقات درصد شيب روي همگذاري و تلفيق ميشوند و سپس نقشه تلفيق شده روي نقشه
جهتهاي جغرافيايي قرار داده ميشود و تلفيق نهايي براي دستيابي به نقشه واحدهاي شكل زمين انجام ميپذيرد
(مخدوم )121 :1332 ،كه تفاوت فاحشي از نظر مفهوم و نحوهي استخراج لندفرمها با نقشه شكلهاي زمين در دانش
ژئومورفولوژي دارد و به سيستمهاي فرمزا و فرآيندهاي حاكم بر آن توجه نشده است و لزوم توجه به اين امر در مدل
توان اكولوژيكي مخدوم مطرح است.
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شكل  :1نقشه واحد شكل زمین با استفاده از روش دو ترکیبي

مدل اکولوژيكي توسعه شهري ،روستايي و صنعتي
مدل اكولوژيكي توسعه شهري ،روستايي و صنعتي ،نمايشگر شرايط مناسبترين يا مناسب براي بر پا كردن ساخته
شدهها در شرايط سازگار با توان اكولوژيكي محيطزيست است ،كه در اين حالت با كمترين هزينه ،با دوامترين ساختنيها
(نه از نظر مصالح بلكه از نظر زيرساخت) ساخته ميشوند(مخدوم .)223 :1332 ،نوري و جوزي در سال  ،1311به
ارزيابي توان اكولوژيك منطقه  22شهرداري تهران به منظور كاربري توسعه شهري ،از مدل مخدوم و از معيارهاي شيب،
جهت شيب ،ارتفاع از سطح دريا ،لندفرم ،گسل ،تيپ خاك ،تيپ و تراكم پوشش گياهي ،سنگشناسي ،منابع آب و اقليم
استفاده كردند و توجهي به شاخصهاي آبهاي زيرزميني و مخاطرات محيطي شامل پتانسيل سيالب ،زمينلغزش و
زلزلهخيزي(جدول  )3نكردهاند .اين مدل مانند مدل مك هارك ديد كل گرا نسبت به طبيعت دارد .از ديگر معايب اين
مدل ،اين است كه ميزان اثرگذاري و يا ضريب اهميت معيارها مشخص نيست و فقط وجود و يا عدم وجود آنها مورد
توجه قرار ميگيرد .همچنين در هنگام روي همگذاري اليهها به دليل عدم پوشش و نبود سطوح مشترك بين اليهها،
بسياري از پهنههاي سرزمين كه ممكن است داراي ويژگيهاي مطلوبي براي توان مورد نظر باشد ،به منظور رسيدن به
يك واحد همگن بين اليهها ،حذف ميشوند.
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جدول  :2مدل اکولوژيكي توسعه شهري ،روستايي و صنعتي مخدوم
پارامترها

بسیار مناسب

تقريباً مناسب

نامناسب

اقليم و آب و هوا
ميانگين بارندگي ساالنه
ميانگين دماي ساالنه
درصد رطوبت
سرعت باد غالب

 122 -122ميلي
متر
 11 - 24درجه
سانتيگراد
 12-12درصد

هر اقليم و آب وهوايي (به

در مسير گردبادها و بادهاي شديد موسمي،

استثناي شرايطي كه

سرعت باد غالب بيش از  12كيلومتر در

نامناسب ذكر شدهاند)

ساعت

تا  31كيلومتر در
ساعت
شكل زمين

موقعيت و شكل زمين

ميان بندها

دشتها و شبه دشت

درهها و موقعيتهاي كاسهاي مانند

شيب

 1درجه

 3-1درجه

بيش از 3درجه

ارتفاع از سطح دريا

 222-1222متر

 2-222و 1222-1122

بيش از  1122متر

جهت جغرافيايي آب وهواي معتدله:

دامنه جنوبي

دامنه غربي-شرقي

دامنه شمالي

آب وهواي نيمه گرمسيري:

دامنه شرقي

دامنه شمالي

دامنه جنوبي-غربي

ماسه سنگ ،روانه-

سنگ آهك و سنگ رس،

سنگ مادر

هاي بازالتي،

گرانيت و توفهاي شكاف

رسوبات آبرفتي

دار ،روانههاي بين چينهاي،

(آبرفتهاي فالت

لس ،آبرفتي(مخروط افكنه،

قاره)

آبرفتهاي درهساز)

گسل پيدا و پنهان ،سنگ مادر مارني يا
وجود اليههاي مارن در زير سنگ مادر،
زلزلهخيز ،شيست تپههاي ماسهاي و دشت-
هاي سيالبي

خاك
شني عميق ،شني لومي كم-
بافت و عمق خاك

لومي -لومي رسي

عمق تا عميق ،لومي كم-

شني كمعمق رسي سنگين يا نيمه سنگين و

(عميق)

عمق تا متوسط و لومي

خاك هيدرومرف

رسي كمعمق تا متوسط
شرايط زهكشي خاك
ساختمان خاك

خوب تا كامل
نيمه تحول يافته با
دانهبندي متوسط

متوسط تا خوب

ناقص

نيمه تحول يافته

كمتحول يافته– دانهبندي خيلي ريز

منابع آب
 221-322ليتر در

 112-221ليتر در روز براي

روز براي هر نفر

هر نفر

هيدرولوژي

-

-

كميت آب

كمتر از  112ليتر در روز براي هر نفر
بستر خشك رودخانه ،مسيل ،گذرگاه آبراهه
هاي طبيعي

پوشش گياهي
تراكم پوشش گياهي

كمتر از  32درصد

 32-12درصد

بيش از  12درصد

تراكم پوشش علفي

كمتر از  32درصد

كمتر از  12درصد

بيش از  12درصد يا كشتزار آبي

مآخذ :مخدوم.1332 ،
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جدول  :3مروري بر معیارهاي استفاده شده در مدلهاي بكار گرفته شده در آمايش سرزمین ايران

مأخذ :نگارندگان.
راهنما )+( :بيانگر اين است كه معيار در مدل مورد استفاده قرار گرفته است.
( )-بيانگر اين است كه معيار در مدل مورد استفاده قرار نگرفته است.

تحلیل يافتهها
هر يك از شاخصهاي محيط طبيعي مانند مورفولوژي به زير شاخصهاي ديگري تقسيم ميشود .بهعنوان مثال ،شاخص
مورفولوژي داراي زير شاخصهاي شكل زمين (شيب ،جهت شيب و ارتفاع) ،لندفرمها و فرايندهاي ژئومورفيك است.
اما در مدلها و روشهاي ارزيابي توان محيطي در آمايش سرزمين از ميان شاخصهاي ژئومورفولوژيكي بيشتر به
شاخصهاي شكل زمين توجه شده است .در حالي كه منظور از شاخصهاي مورفولوژيكي لزوماً اينها نيستند و
شاخصهاي ديگري نيز بايستي مورد توجه قرار گيرند .براي ارزيابي توانهاي محيطي ،تنها ميزان شيب و جهتهاي آن
و يا حتي ويژگيهاي واحدها و زير واحدهاي لندفرمي نميتواند به عنوان ويژگيهاي اساسي ژئومورفولوژيك در نظر
گرفته شود .بلكه در ارزيابي توانهاي محيطي يك منطقه ،پويايي اين عوارض نيز بايد مورد توجه قرار گيرد .عوارض
ژئومورفولوژيك ،عوارضي پويا هستند .از اين رو تنها تأكيد بر ويژگيهاي ايستاي اين عوارض نميتواند منجر به ارزيابي
كامل و بدون نقص استعداد محيطي مكانها باشد .در واقع هر يك از فرايندهاي تغيير دهنده شكل زمين مانند آب ،باد،
يخچال و نيروي ثقل ،بطور مستمر در حال دستكاري و تغيير چهره زمين هستند كه اين سبب پويايي چشماندازها شده
و نيز گاهي باعث رخداد مخاطرات جبرانناپذيري ميشود .شناخت فرايندها و بررسي ساز و كارهاي ايجاد و تحول
اين عوارض كمك شاياني به شناخت توانهاي بالقوه و برنامهريزي بهرهوري مطلوب و در نهايت توسعه پايدار مناطق
جغرافيايي ميشود .براي مثال در مكانيابي برج ميالد (تهران) ،مسيل بزرگ دركه -اوين ،روانگرايي و فرآيندهاي حاكم
بر آن مطالعه نشده است و در صورت وقوع مخاطرات ،خسارات فراوان جاني و مالي را در پي خواهد داشت .لذا با
توجه به ضرورت اين امر در ارزيابي توان محيطي ،پس از مطالعه روشهاي ارزيابي توان محيطي در آمايش سرزمين
ايران ،مدل ارزيابي توان محيطي جديدي براساس تلفيق روشهاي موجود و با توجه به ديدگاه ژئومورفولوژي ارائه
گرديد(جدول شماره 4و .)1مدل ارزيابي توان اكولوژيك جديد ،شامل ارزيابي توان اكولوژيك و ارزيابي توان مخاطرات
محيطي است .ارزيابي توان اكولوژيك شامل معيار آب و هوا كه به زير معيارهاي ،ميانگين بارندگي ساالنه ،ميانگين دماي
ساالنه ،سرعت باد ،درصد رطوبت نسبي طبقهبندي شده است .همچنين با توجه به اينكه جهت باد غالب با در نظر گرفتن
توپوگرافي منطقه تأثير بسزايي در استقرار صنايع دارد به نحوي كه اگر جهت باد غالب در مكانگزيني صنايع رعايت
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نشود شاهد آلودگي هوا بخصوص در فصل زمستان در شهرها هستيم(كرم و همكاران .)1333 ،زير معيار جهت باد غالب
با توجه به ضرورت اين امر ،به معيار آب و هوا اضافه گرديد(جدول.)4
مطالعه شكل دامنه ،محور مطالعات ژئومورفولوژيكي براي مدت طوالني بوده است .دامنهها نه تنها بخش اعظم مناظر
طبيعي را شامل ميشوند ،بلكه قسمت كاملي از سيستم زهكشي ،آب و رسوبات را براي رودخانه تأمين ميكنند (صمدي،
 .)72 :1331از اين رو زيرمعيار انحناي دامنه ،كه محدب و مقعر بودن دامنه را نشان ميدهد به معيار شكل زمين افزوده
شد .همچنين در معيار موقعيت و شكل زمين ،طبقهبندي جديدي از لندفرمها به منظور توسعه شهري ارائه شد .با تهيه
نقشه ژئومورفولوژي منطقه كالنشهر كرج ،واحدهاي دشت آبرفتي ،مخروط افكنه ،دشت سر ،تپه ماهور و كوه تشخيص
داده شد(شكل .)1كوه و تپه ماهور به دليل شيب زياد در طبقه نامناسب توسعه شهري قرار گرفتند .همچنين دشت آبرفتي،
به دليل دارا بودن شيب ماليم و توپوگرافي هموار ،نفوذپذيري باالي رسوبات ،آب زيرزميني و حاصلخيزي خاك ،محيط
مناسبي را جهت استقرار و توسعه شهرها بوجود آورده است  .اما تمامي بخش هاي دشت آبرفتي بطور يكنواخت مناسب
نمي باشند .همچنين در معرض فرآيندهاي رودخانهاي (طغيان) و نشست زمين قرار دارند .به همين دليل دشت آبرفتي
در طبقه تقريباً مناسب از نظر توسعه شهري قرار گرفت .مخروط افكنه و دشت سر از نظر ويژگيهاي آب و هوايي
(بادهاي بين كوه و دشت) ،آبهاي سطحي و زيرزميني ،خاك و كشاورزي ،چشم انداز خوب و فضاي سبز طبيعي ،از
شرايط مثبتي به منظور توسعه شهري برخوردارند و همچنين داراي عوامل بازدارنده از جمله سيالب و نشست زمين
هستند اما نسبت به دشت آبرفتي داراي شرايط بهتري براي توسعه شهري ميباشند و در طبقه بسيار مناسب از نظر توسعه
شهري قرار گرفتند.

شكل  :1نقشه زئومورفولوژي محدوده کالنشهر کرج

با توجه به اهميت گسلها در شهر بايستي حريم آنها مورد بررسي قرار گيرد از اين رو زيرمعيار گسل اصلي با توجه به
ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي ،حريم آنها مشخص و به معيار زمين شناسي اضافه گرديد(جدول.)4
باال بودن آبهاي زيرزميني و افزايش رطوبت خاك سبب كاهش مقاومت خاك ،افزايش پتانسيل روانگرايي ،افزايش
خطر رمبندگي خاك ناشي از تراكم آبي و شسته شدن ذرات ريز خاك و فساد اجزاي بتني و فلزي خواهد شد (ترابي
حكم آبادي .)1333 ،از اين رو زيرمعيار آبهاي زيرزميني به معيار هيدرولوژي اضافه گرديد .با توجه به دادههاي سطح
آب زيرزميني كالنشهر كرج (وزارت نيرو) سطح ايستابي آب زيرزميني بيش از  12متر در طبقه اول 12-21 ،متر براي
طبقه دوم و كمتر از  21متر براي طبقه سوم (نامناسب) درنظر گرفته شد .همچنين حريم آبهاي سطحي با توجه به
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ضوابط وزارت نيرو تعيين شد(جدول .)4امروزه با وجود پيشرفت فنآوريهاي نوين ،مخاطرات محيطي در بسياري از
شهرهاي دنيا هنوز حادثهساز و بحرانزا است .از اين رو منطقي به نظر ميرسد با پهنهبندي مخاطرات محيطي در شهرها
از استقرار تأسيسات و نواحي مسكوني در مناطقي با خطر زياد جلوگيري و يا تمهيدات الزم به عمل آيد .با توجه به
ضرورت اين امر ،معيار مخاطرات محيطي و زيرمعيارهاي پتانسيل سيالب ،پتانسيل زمينلغزش و لرزهخيزي نيز در نظر
گرفته شد تا از استقرار تأسيسات و نواحي مسكوني در مناطقي با خطر زياد جلوگيري و يا تمهيدات الزم به عمل
آيد(جدول.)1
جدول  :4ارزيابي توان اکولوژيک توسعه شهري
معیار

شاخص
ميانگين بارندگي
ساالنه
ميانگين دماي
ساالنه
سرعت باد
درصد رطوبت

آب و هوا

نسبي

تقريباً مناسب

بسیار مناسب

نامناسب

مراجع
مخدوم 1332 ،و

 122-122ميلي متر

منوري1311 ،
در مسير گردبادها و

مخدوم 1332 ،و

هر اقليم و آب و

بادهاي شديد موسمي،

منوري1311 ،

كمتر از  31كيلومتر در

هوايي به استثناي

سرعت باد غالب بيش

مخدوم 1332 ،و

ساعت

شرايطي كه نامناسب

از  12كيلومتر در

منوري1311 ،

ذكر شده اند

ساعت

مخدوم 1332 ،و

 24-11سانتي گراد

 12-12درصد

منوري1311 ،
توپوگرافي منطقه
بصورت دره و استقرار

جهت باد غالب

صنايع در جهت باد

نگارندگان

غالب
موقعيت و لندفرم

مخروط افكنه ،دشت

دشت آبرفتي

سر
انحناي دامنه
شيب

كوچكتر و بزرگتر از

مقدار صفر
تا  1درجه

كوه ،تپه ماهور

صفر
 3-1درجه

بيش از  3درجه

نگارندگان
نگارندگان
مخدوم 1332 ،و
منوري1311 ،

ارتفاع از سطح
دريا

ژئوموفولوژي

 1222-422متر

 422-2و1222-1122

بيش از  1122متر

مخدوم1332 ،

جهت جغرافيايي
آب و هواي
معتدله
آب و هواي نيمه

جنوبي

غربي-شرقي

شمالي

مخدوم 1332 ،و

شرقي

شمالي

جنوبي-غربي

منوري1311 ،

گرمسيري
سنگ آهك و سنگ
ماسه سنگ ،روانه هاي
سنگ مادر
زمين شناسي

بازالتي ،رسوبات آبرفتي
(آبرفت هاي فالت
قاره)

رس ،گرانيت و
توفهاي شكافدار،
روانههاي بين چينه
اي ،لس ،آبرفتي
(مخروط افكنه آبرفت
دره ساز)

سنگ مادر مارني يا
وجود اليه هاي مارن
در زير سنگ مادر،

مخدوم 1332 ،و

شيست تپه هاي ماسه

منوري1311 ،

اي و دشت هاي
سيالبي
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ضوابط و مقررات

گسل اصلي

وزارت مسكن و

 1كيلومتر

شهرسازي
شني عميق ،شني لومي
بافت و عمق
خاك

لومي-لومي رسي عميق

كم عمق تا عميق،

شني كم عمق رسي

لومي كم عمق تا

سنگين و خاك

متوسط و لومي رسي

هيدرومرف

منوري1311 ،

كم عمق تا متوسط

خاك
شرايط زهكشي
خاك
كميت آب

هيدرولوژي

خوب تا كامل

متوسط تا خوب

 221-322ليتر در روز

 221-112ليتر در روز

كمتر از  112ليتر در

مخدوم 1332 ،و

براي هر نفر

براي هر نفر

روز براي هر نفر

منوري1311 ،

پوشش

تراكم پوشش

گياهي

درختي

منوري1311 ،

ضوابط و مقررات

1222متر
سطح ايستابي آب

آب هاي زيرزميني

مخدوم 1332 ،و

ناقص

آب هاي سطحي

و منابع آب

مخدوم 1332 ،و

زيرزميني بيش از 12
متر باشد

كمتر از  32درصد

وزارت نيرو

سطح ايستابي آب

سطح ايستابي آب

زيرزميني  12-21متر

زيرزميني كمتر از 21

باشد

متر باشد

 12-32درصد

بيش از  12درصد

نگارندگان

مخدوم 1332 ،و
منوري1311 ،

مأخذ :نگارندگان.
جدول  :5ارزيابي توان مخاطرات محیطي
معیار

مخاطرات
محيطي

شاخص

بسیار مناسب

تقريباً
مناسب

نامناسب

مرجع
بهنيافر ،1313 ،زياري،1334

پتاسيل سيالب

كم

متوسط

زياد

پتانسيل زمين لغزش

كم

متوسط

زياد

بهنيافر1313 ،

سوابق بروز زلزلههاي بيش از 1

پورجعفر1331 ،

زلزله خيزي

پوراحمد.1331

ريشتر در اين مناطق وجود دارد.

مأخذ :نگارندگان.

نتیجهگیري
به منظور پيشگيري از وقوع بحرانهاي محيط زيستي ناشي از استفاده غير منطقي از زمين ،روشهاي متفاوتي در ايران
براي ارزيابي توان محيطي و آمايش كاربريها در سرزمين ارائه شده است .در اين پژوهش روشها و مدلهاي مختلف
ارزيابي توان محيطي آمايش سرزمين در ايران از نظر ويژگيهاي ژئومورفولوژيكي مورد تحليل قرار گرفتند .سپس مدل
ارزيابي توان محيطي جديدي براساس تلفيق روشهاي موجود و با توجه به ديدگاه ژئومورفولوژي ارائه گرديد .در اين
خصوص مدلهاي ارزيابي توان محيطي آمايش سرزمين در ايران در پنج گروه شامل روش تحليل سيستم ارضي ،طرح
جامع منابع طبيعي ،سيستمي و مدل توسعه شهري ،روستايي و صنعتي مك هارگ و توان اكولوژيكي مخدوم بررسي
شدند .بررسي روشها با توجه به معيارهاي مورد استفاده در هر روش نشان داد كه در روش تحليل سيستم ارضي،
معيارهاي آب و هوا ،گسل ،آب زيرزميني و مخاطرات محيطي در نظر گرفته نشده و همچنين در روش طرح جامع منابع
طبيعي نيز توجهي به مخاطرات محيطي نشده و تنها دو كاربري حفاظت و مرتعداري تعيين شدهاند .در روش سيستمي
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نيز با توجه به اينكه كارشناسان تخصصهاي متفاوتي دارند ،تمامي اجزاء يك سيستم را مورد توجه قرار نميدهد.
مدلهاي توسعه شهري ،روستايي و صنعتي مكهارگ و توان اكولوژيك مخدوم ،ديد كلگرا به طبيعت دارند و توجهي
به معيارهاي آبهاي سطحي و زيرزميني و مخاطرات محيطي در آنها نشده است .بنابراين مدل ارزيابي توان محيطي
جديدي براساس تلفيق روشهاي موجود و با توجه به ديدگاه ژئومورفولوژي ارائه گرديد .اين مدل شامل ارزيابي توان
اكولوژيك و ارزيابي توان مخاطرات محيطي است .در ارزيابي توان اكولوژيك ،زيرمعيار جهت باد غالب ،انحناي دامنه،
آبهاي سطحي و زيرزميني اضافه گرديد .همچنين در معيار موقعيت و شكل زمين ،طبقهبندي جديدي از لندفرمها به
منظور توسعه شهري ارائه شد .با توجه به اهميت گسلها در شهر بايستي حريم آنها مورد بررسي قرار گيرد از اين رو
زيرمعيار گسل اصلي با توجه به ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي ،حريم آنها مشخص و به معيار زمين
شناسي اضافه گرديد .با توجه به دادههاي سطح آب زيرزميني كالنشهر كرج (وزارت نيرو) سطح ايستابي آب زيرزميني
بيش از  12متر در طبقه اول 12-21 ،متر براي طبقه دوم و كمتر از  21متر براي طبقه سوم (نامناسب) درنظر گرفته شد.
همچنين حريم آبهاي سطحي با توجه به ضوابط وزارت نيرو تعيين شد.
با تهيه نقشه ژئومورفولوژي منطقه كالنشهر كرج ،واحد كوه و تپه ماهور در طبقه نامناسب ،واحدهاي دشت آبرفتي در
طبقه تقريب ًا مناسب و واحد مخروط افكنه و دشت سر در طبقه بسيار مناسب از نظر توسعهي شهري قرار گرفتند .ارزيابي
توان مخاطرات محيطي نيز شامل ارزيابي پتانسيل سيالب ،زمينلغزش و زلزلهخيزي است.
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