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  چكيده
 هاياز دغدغه يكيبه عنوان  ينقاط مناسب جهت اهداف توسعه شهر نييسبب شده است تا تع يسكونتگاه ينواح عيرشد سر

 ياحجهت توسعه نو نيشهر هرس يعيطب يبر آن است تا فضا يحاضر سع قياساس در تحق نيبر ا. محسوب شود يشهر رانيمد
و  يدانيم، ايانهكتابخ هايبر روش يپژوهش حاضر مبتن. رديقرار گ يواكاومورد  يراشهريپ نشيو ب يبا نگاه توسعه آت يسكونتگاه

، بيجهت ش، بيش، ارتفاع اريمع 8از  يتوسعه شهر يمناطق مساعد برا بنديو پهنه يمنظور بررس به قيتحق نيدر ا. است افزارينرم
 هياز ته يبيروش كار ترك نديبرا. شده است ستفادها ياراض يو كاربر يراه ارتباط، يتولوژيل، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه

با استفاده  بنديو پهنه AHPدر قالب مدل  دهيوزن، يفازبه روش منطق  سازياستاندارد، ARC GIS طيدر مح ياطالعات هايهيال
و  يطيمح يبه لحاظ پارامترها نيهرس يفعل ينشان داد كه محدوده و پهنه شهر جينتا. بوده است WLCو  OWAاز دو مدل 
به  WLCو  OWAشده  يريبه كارگ هايمدل يقرارداشته و بر مبنا يمناسب ينسب طيموجود در پژوهش در شرا يكيژئومورفولوژ

 يابيانتوسعه و مك رينامناسب در مس اريبس زيوجود مناطق نامناسب و ن نيبا ا. وسعت است لومترمربعيك 6/9و   8/8 يدار بيترت
 ييهان جهنتي. هستند هارودخانه و گسل ميحر، و مرتفع بيغالبا شامل واحد كوهستان و مناطق پرش هوجود دارند ك نيهرس يشهر

فت كه گ توانياساس م نيبوده و بر ا يشهر هايستميس يرگيدر شكل كيژئومورف يقش قابل توجه واحدهان انگريپژوهش ب
    . اشدبيم ندهيدر آ يراشهريپ هايتوسعه تيريمد ريكارا در مس ييموجود الگو ايسهيمقا -يستميپژوهش حاضر با نگرش س

  . نيهرس، يوزن هايمدل، كيژئومورفولوژ يپارمترها، يكيزيتوسعه فواژگان: كليد

                                                            
 .)nayyerihadi@yahoo.com( نويسنده مسئولدانشگاه كردستان، ، يژئومورفولوژ ارياستاد -1
    .)m.salari@uok.ac.irتان (دانشگاه كردس، يژئومورفولوژ ارياستاد -2
 .)h.ganjaeain@ut.ac.irدانشگاه تهران، (، يژئومورفولوژ يدكتر يدانشجو -3
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 مقدمه

. )2011، 1ها سبب توسعه غير قابل كنترل نواحي شهري شده است (آلوراز و فورسافزايش جمعيت و توسعه سكونتگاه
 شناسياز آنجا كه محل استقرار سكونتگاهها و تاسيسات انساني تحت تاثير عوامل  ژئومورفولوژيك و زمين

برابر  4تا  3و از طرفي احتمال خطر بالياي محيطي در كشورهاي كمتر توسعه يافته ) 1391، است(روستايي و جباري
هاي آتي هاي محيطي پيراشهري براي توسعهشناخت پهنه. )1382، كشورهاي توسعه يافته است(مقيمي و گودرزي نژاد

 هاي احتماليناسازگاري سها است كه بر اساگزينه اي ازشامل مجموعهياره چندمع يريگيمتصم. شهرها ضروري است
  . )2002، 2(رينر و مالچفسكي شوندمعيارها ارزيابي مي

هاي متعددي در داخل و خارج كشور صورت گرفته كه در ادامه به ذكر در رابطه با موضوع تحقيق حاضر پژوهش
روند رشد  ستگي فضاييهمب تحليل در مورد، )2012( 3، شود؛ مطالعات باگان و ياماگاتاها پرداخته ميتعدادي از آن

لندست صورت گرفت و  ايماهواره تصاوير چهل سال گذشته با استفاده از پردازش يط يوشهر توكفضايي و زماني 
 و جيانگ. وجود دارد جمعيتي تراكم تغييرات و شهر و گسترش رشد بين قوي مثبت نتايج آن نشان داد كه همبستگي

يجه به اين نت، باط با توسعه فيزيكي شهرها و روند كاربري اراضي كشاورزيدر مطالعه خود در ارت، )2013(4، همكاران
 اين نيز آينده در و دهدقرار مي فشار تحت شدتبه را شهر حومه و اطراف طبيعي منابع شهري رسيدند كه گسترش

) 2017ي و همكاران(گراوان. داشت و بنابراين بايد بر مبناي برنامه در مسير رشد شهري حركت كرد خواهد تداوم فشار
ر سنجش از دوهاي در مراكش با استفاده از داده "فز"به بررسي رشد جمعيت شهري و پيرو آن گسترش افقي شهر 

درصدي داشته است  121گسترش افقي ، 1984-2013نتايج پژوهش نشان داد كه پهنه مذكور در بازه زماني . پرداختند
مطالعات متعدد . ندادرصدي بوده 3و  11جنگلي به ترتيب داراي كاهش  هايهاي روستايي و پوششدر حالي كه پهنه

وان به تريزي صورت گرفته است كه به صورت موردي ميگيري و برنامههاي تصميمديگر و مبتني بر روش و مدل
البي و ال ش، AHPو   GIS) در مورد تناسب زمين براي توسعه شهري با استفاده 2015مطالعات ابوراس و همكاران(

) ارزيابي رشد 2014الميا طاها(، در شهر صنعا يمن SLEUTH) در زمينه توسعه افقي شهر با مدل 2014همكاران(
   .شهري روي منطقه جزايري المنيب مصر با ديدگاه مقايسه اي مبتني بر منطق فازي و مشاهدات ميداني اشاره كرد

اي هتلف در اين زمينه صورت گرفته است كه از پژوهشهاي مختحقيقات داخلي متعددي نيز بر مبناي مدل و روش
) در پژوهشي به ارزيابي اراضي مناسب 1395ياري قلي و همكاران(. توان به اين موارد اشاره كردمرتبط و جديد مي

ناسب مبراي توسعه شهري زنجان با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي پرداخته و نتايج بيانگر آن است كه اراضي 
) ارزيابي 1396نيري و همكاران(. اندقرار گرفته يشمال غرب و شرق و جنوب غرب، هاي شمالدر قسمت يشتروسعه بت

ژئومورفولوژيكي تناسب زمين براي گسترش كالبدي شهر سنندج با اعمال مناطق ممنوعه را بررسي كردند و بر مبناي 
جهت اهداف توسعه شهري در سه ، ورفولوژيكي هستندمعيارهاي موجود مناطقي را كه خارج از مناطق ممنوعه ژئوم

- رامونبنابراين در پژوهش حاضر نيز پهنه شهري و پي. مناسب و نسبتا مناسب تقسيم بندي كردند، كالس بسيار مناسب
  . گيردهاي موجود مورد واكاوي قرار مياي بر مبناي روششهري هرسين با نگرش محيطي و مقايسه

  محدوده موردمطالعه

                                                            
1 - Alveraz & Fors 
2 - Rinner & Malczewski,  
3 - Bagan & Yamagata, 
4 - Jiang 
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شهر هرسين با ارتفاع . كيلومتري شرق شهركرمانشاه قرار دارد 44هرسين به عنوان مركز شهرستان هرسين و در  شهر
ارتفاعات غالباً در محدوده شمالي و شرقي . اي كوهستاني واقع شده استمتر از سطح دريا در منطقه 1500حدود 

درجه و  34دقيقه و عرض جغرافيايي  35درجه و  47شهر در محدوده طول جغرافيايي اين . اندمحدوده گسترده شده
هاي مورفولوژيكي اين منطقه آهك با ضخامت و خلوص باال از ويژگيبرونزد شاخص از سنگ . دقيقه قرار دارد 16

رت صوها بهها و توده كوهستاني در اين دامنههاي فعال مرز بين دشتهاي زياد و گسلاست كه به دليل شكستگي
رايط به بياني از منظر ش. شناسي محدوده مطالعاتي)باشد(نقشه زمينلند و مرتفع و به شكل پرتگاه ميهاي بديواره

سبتا هاي ناز نظر آب و هوايي هرسين داراي زمستان. اندليتولوژيك و نيز تكتونيك به آن شرايط محيطي خاصي داده
  . متر استميلي 240اساس آمار برابر با  متوسط بارندگي ساالنه اين حوضه بر. هاي گرم استسرد و تابستان

  
  : نقشه موقعيت استان كرمانشاه و شهر هرسين 1شكل 

  هامواد و روش

بسط ، اهدر واقع بر مبناي اين روش. افزاري و نيز ميداني استنرم، ايهاي تئوريك و كتابخانهاين تحقيق مبتني بر روش
رفته هاي الزم صورت گسنجي و نيز مقايسه صحت، هابنديپهنه، تغيرهاهاي اطالعاتي متهيه اليه، ادبيات نظري موضوع

جهت ، شيب، معيار ارتفاع 8از ، بندي مناطق مساعد براي توسعه شهريمنظور بررسي و پهنه در اين تحقيق به. است
ار به اين روش ك. تراه ارتباطي و كاربري اراضي استفاده شده اس، ليتولوژي، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، شيب

پس از تهيه . بندي صورت گرفته استكار پهنه، ARC GISهاي اطالعاتي در محيط صورت است كه پس از تهيه اليه
 AHPو سپس از طريق مدل  هاي اطالعاتي به روش منطق فازي استاندارد سازي شدهاليه، و وارد كردن اطالعات

اند و در نتيجه باهم تلفيق شده WLCو  OWAمه با استفاده از دو روش دهي گرديده و در اداهاي اطالعاتي وزناليه
 كه روش ريسكبا توجه به آن. اندمناطق مستعد جهت اهداف توسعه شهري با استفاده از اين دو روش شناسايي شده

ه ر بريزي شهري از جمله ساخت مسكن خطرناك است و از طرفي ديگر روش ريسك گزيپذير براي كارهاي برنامه
وهش سعي بر آن شده تا با انحراف نسبي وزن در اين پژ، )1395، كند(نيري و كرميشدت تخصيص زمين را محدود مي

ر هاي مورد استفاده در تحقيق حاضدر ادامه به معرفي روش. ها بين اين دو تعادل برقرار شده و نقشه نهايي ارائه گردداليه
  . دهدند تحقيق حاضر را نشان ميچارت كلي فراي )2(پرداخته شده است شكل 
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  بحث و نتايج
  هاي اطالعاتيدهي به اليهاستاندارد سازي و وزن، ارزيابي

خطوط  فاصله از، نوع ليتولوژي، فاصله از رودخانه، جهت شيب، شيب، پارامتر ارتفاع از سطح دريا 8در تحقيق حاضر از 
اقع مطالعه در و. ان معيارهاي موثر در تحقيق استفاده شده استنوع كاربري اراضي و فاصله از راه ارتباطي به عنو، گسل

  انجام شده در محدوده و نتايج حاصله بر مبناي معيارهاي مذكور صورت گرفته است:

  معيارهاي ژئومورفولوژي

اين معيارها در مناطق . شوندمعيارهاي ژئومورفولوژيكي پايه و اساس تحقيقات ژئومورفولوژي شهري محسوب مي
در تحقيق حاضر عامل ارتفاع به عنوان يكي از معيارهاي . هاي مختلفي را به همراه داشته باشدتواند محدوديتف ميمختل

متر  2600ترين قسمت منطقه مربوط به ارتفاعات بيستون است كه بيش از مرتفع. شودژئومورفولوژيكي محسوب مي
بودن  با توجه به كوهستاني. ق مياني محدوده و شهر هرسين استترين منطقه نيز مربوط به مناطارتفاعارتفاع دارد و كم

  . تر داراي ارزش بيشتري هستندمنطقه ارتفاعات كمتر و پايين
ن درصد ترياز نظر شيب نيز مناطق كوهستاني شمالي و جنوبي محدوده داري بيش. معيار ديگر وضعيت شيب است

كم  بر اين اساس مناطق. شوندنواحي سكونتگاهي محسوب مي شيب هستند كه به عنوان موانع جدي در برابر توسعه
با توجه به كوهستاني . تري جهت اهداف مورد نظر دارندارزش بيش ،شيب كه عمدتاً در مناطق مياني محدوده قرار دارند

نرژي ا با توجه به اينكه جهات جنوبي در فصول سرد سال. يرگذار هستندتأثجهات شيب نيز بسيار مهم و  بودن منطقه
داشته  ارزش بيشتري نسبت به جهات شمالي، تري دارندكنند و نسبت به جهات شمالي يخبندان كميافت ميدرتري بيش

ژيكي آخرين پارامتر ژئومورفولو. يكي از پارامترهاي مذكور در نظر گرفته شده است عنوان بهين اساس جهات شيب بر او 
بنابراين در تحقيق . امري ضروري است هارودخانهوژيكي توجه به حريم در مطالعات ژئومورفول. ها هستندرودخانه

، )1( در جدول. متر در نظر گرفته شده است 200حاضر براي اليه رودخانه كه در جنوب شهر هرسين قرار دارد حريم 
  . نحوه استانداردسازي معيارهاي ژئومورفولوژي آمده است

  شناسيمعيارهاي زمين

از نظر  .شناسي استفاده شده استو معيار نوع ليتولوژي و فاصله از گسل به عنوان معيارهاي زميندر تحقيق حاضر از د
اي از منطقه را ليتولوژي آهكي در برگرفته كه با توجه به وضعيت توسعه يافتگي اين مناطق به ليتولوژي بخش عمده

به همين دليل اين مناطق . ني ندارنداين مناطق براي اهداف توسعه شهري تناسب چندا، خصوص آهك كوه بيستون
، ورمطابق موارد مذك. دارند، تري نسبت به مناطق مياني محدوده كه عمدتا از مواد آبرفتي تشكيل شده استارزش كم

گذاري رزشا، منطقه مورد مطالعه متناسب با نوع ليتولوژي و ميزان مقاومت و تناسبي كه براي اهداف توسعه شهري دارند
  . شده است

  : نحوه استاندارد سازي و تابع عضويت معيارهاي ژئومورفولوژيكي1جدول 
  تابع عضويت  شكل مربوط  نحوه استانداردسازي  وزن  معيار

جهت 
  0/060  شيب

تري هستند و ارزش جهات جنوبي داري ارزش بيش
  . شودتر ميها به سمت جهات شمالي كمپيكسل

 A-2شكل 
 

  متقارن
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  0/220  شيب
تري دارند بنابراين از مناطق رزش بيششيب امناطق كم

تر ها كمشيب به سمت مناطق پرشيب ارزش پيكسلكم
  . شودمي

 B-2شكل 
 

  كاهنده يكنواخت

  0/071  ارتفاع
. متر قرار دارد 1417تا  2665محدوده مطالعاتي بين ارتفاع 

ا هاز مناطق كم ارتفاع به سمت مناطق مرتفع ارزش پيكسل
  . شودمي تركم

 C-2 شكل

 
  كاهنده يكنواخت

فاصله از 
  0/129  رودخانه

متري در نظر گرفته شده  200براي معيار رودخانه حريم 
است و خارج از حريم رودخانه مناطق نزديك به رودخانه 

  . تري هستندداراي ارزش بيش
 D-2شكل 

 
  كاهنده يكنواخت

  اسيشن: نحوه استاندارد سازي و تابع عضويت معيارهاي زمين2جدول 

  نحوه استانداردسازي  وزن  معيار
شكل 
  مربوط

  تابع عضويت

فاصله از 
 0/250  گسل

متري از خطوط گسلي پيكسل ها ارزش  1000تا فاصله از 
صفر دارند و بعد از آن با افزايش فاصله از گسل ارزش 

  . شودها بيشتر ميپيكسل
 E -2شكل 

  

نوع 
  0/048  ليتولوژي

  1شيل: داراي ارزش 
  2: داراي ارزش آهك بيستون

  3آهك و ماسه سنگ: داري ارزش 
  4مواد آبرفتي: داراي ارزش 

  5آندزيت: داراي ارزش 

 F-2شكل 

  

نطقه هاي مبا توجه به فعال بودن گسل. شودشناسي محسوب ميفاصله از خطوط گسلي به عنوان ديگر معيار زمين
ل و جنوب شهر هرسين كه تقريبا به موازات هم وجود دو خط گسلي در شما. شودمي اهيمت اين معيار دو چندان

ا در تحقيق حاضر ت. سبب شده تا خطوط گسلي به عنوان يكي از موانع جدي اهداف مورد نظر محسوب شود، هستند
متري  1000متري از خطوط گسلي به عنوان مناطق ممنوعه در نظر گرفته شده است و خارج از حريم  1000فاصله 

نحوه  )2(جدول . تري هستندمناطق دور از خط گسل داراي ارزش بيش. رفته استسازي صورت گعمل فازي
  . دهدشناسي بر مبناي مطالعات محققين و نظرات كارشناسان را نشان مياستانداردسازي معيارهاي زمين

  معيارهاي انساني

. انداني تحقيق در نظر گرفته شدهعنوان عوامل انسدر تحقيق حاضر دو معيار فاصله از راه ارتباطي و كاربري اراضي به
ها اهميت زيادي در جهت راه ارتباطي به دليل دسترسي آسان و سهولت در جهت كارهاي عمراني و توسعه زيرساخت

ها تمامي كاربري كه چراشود وضعيت كاربري اراضي نيز از معيارهاي مهم محسوب مي. اهداف توسعه شهري دارد
 .وندشمراتع جزء مناطق ممنوعه محسوب مي ازجملهها هري را ندارد و برخي از كاربريقابليت تبديل شدن به نواحي ش

در  .هاي مستعد جهت اهداف توسعه شهري شناسايي و در اولويت اهداف مورد نظر قرارگيرنديكاربربنابراين بايد 
  . سازي معيارهاي انساني توضيح داده شده استنحوه استاندارد )3(جدول 
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  استاندارد سازي و تابع عضويت معيارهاي انساني : نحوه3جدول

  تابع عضويت  شكل مربوط  نحوه استانداردسازي          وزن  معيار

فاصله از راه 
  0/074  ارتباطي

با نزديك شدن به راه ارتباطي ارزش 
  . شودنزديك مي 1ها به پيكسل

 G-2شكل 

 
  كاهنده يكنواخت

  0/146  نوع كاربري

 2زش كشاورزي آبي داراي ار  
  3مراتع مرغوب داراي  ارزش  
  4كشاورزي ديم داراي ارزش  
  5اراضي باير داراي ارزش  
  6مناطق شهري داراي ارزش  

 H-2شكل 

 
  فزاينده يكنواخت

  

  
  هاي اطالعاتي (پارامترهاي محيطي موثر): نقشه استاندارد شده ترتيبي اليه2شكل 

  هاي اطالعاتيدهي اليهوزن

استفاده شده و  )AHP(ها از مدل تحليل سلسله مراتبي دهي به آنبراي وزن، هاي اطالعاتييهآوردن ال دست بهپس از 
 از محاسبات براي انجام. كارشناسان امر صورت گرفته است هايديدگاه و نامهبرمبناي پرسش امتيازدهي به معيارها

در ، )3هايي هر كدام از معيارها (شكل ن هايآوردن وزن دست بهو پس از  شد استفاده Expert Choice افزارنرم
 . ها و نيز مقايسه اعمال شده استها و روشها با هدف ساير تحليلافزاري بر روي دادهنرممحيط

  
 AHP هاي اطالعاتي بر اساس مدلگذاري اليه: ارزش3شكل 



  159                      ... يژئومورفولوژ يپارامترها يبر مبنا نيشهر هرس يگسترش آت ييفضا يابيسازمان

 

  )OWA(دار تركيبي گيري وزنتهيه نقشه نهايي براساس مدل ميانگين

  ):1393، تفاده از معادله شماره يك قابل استنتاج است (طالعي و همكارانبا اس OWAعمگلر 

	 : )1(رابطه  1
∑ 	

OWAt:  

وزن معيار  wjوزن ترتيبي و  vj. آيد) به دست ميxijهاي يك معيار (طريق ارزشبه  zi1 ≥  . . .≥ Zijدر اين معادله 
هاي كسليپها به موقعيت مكاني ها وزنشوند كه در آندار استفاده مياي ترتيبي جهت تركيب معيارهاي وزنهوزن. است
هاي وزن، اندهايي كه در يك موقعيت در چند نقشه قرار گرفتهتمام پيكسل، يگرد عبارت به. يابديمها اختصاص اليه

هاي سنجكميت .هاي ترتيبي ساختتوان وزنهاي مفهومي فازي ميجسنبا استفاده از كميت. پذيرندترتيبي يكساني را مي
هاي نسبي با ) جزء كميت سنج5) و (حدود 4عباراتي مانند (حداقل . شوندمفهومي به دو دسته مطلق و نسبي تقسيم مي

هاي استراتژي، هاسنجكميت. شوندكي و حداقل يكي مشخص مياند، نيمي، تعداد زيادي، اغلب، اكثراً عباراتي نظير 
اي از توان مجموعهمي aكه با تغيير پارامتر طوريبه، دهندگيرندگان قرار ميگيري مختلفي را در اختيار تصميمتصميم

- بيني تصميمباعث افزايش خوش aكاهش مقدار ، ديگرعبارت به. دست آوردگيري بهنتايج ارزيابي را براي هدف تصميم
 جنكانلو ودهد (طالعگيرنده را افزايش ميبيني شده و بدبيني تصميمباعث كاهش خوش aگيرنده و افزايش مقدار 

هاي پس از محاسبه وزن. )4سنج نسبي منظم افزايش استفاده شده است (جدول در اين تحقيق از كميت. )1394، همكاران
است  آمدهدستبه OWAس مدل تلفيق پارامترها بر اسا نقشه AHP آمده از طريق مدلدستهاي بهترتيبي و وزن

  . ) 5(شكل

 αمتناظر و پارامتر  يهاسنج: كميت4جدول 

  همه  بسيار زياد  اكثراً   بسياري  نيمي  بعضي  كمي  حداقل يكي Qسنج زباني كميت

α  001/0  1/0  5/0   1  2  5  10  1000  

  
  OWA: نقشه مناطق مستعد توسعه شهري با استفاده از روش 4شكل 
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  )WLC(ر اساس روش تركيب خطي وزني تهيه نقشه نهايي ب

اســت كه مطابق معادله شــماره دو محاســبه شــده  MCEهاي ارزيابي چندمعياره يكي از روش WLCتكنيك 
                                                                      :)1392، ديوا و همكاراناست (تقي زاده 

  S=∑ wtxi  :)2(رابطه 

براي تهيه . ام اســـت iمعرف محدوديت  xiام و  iوزن فاكتور  wi، تناســـب زمين xi، معرف Sدله در اين معا
سازي اليه ستاندارد شه به روش تركيب خطي وزني پس از ا ست  IDRISIافزار ها در نرمنق با اعمال وزن به د

ــدهاليه AHP آمده از طريق مدل ــه ناند هاي اطالعاتي با هم تلفيق ش ــتفاده از مدل و در نهايت نقش هايي با اس
WLC  در اين پژوهش تكنيك . )5تهيه شده است (شكلWLC  با استفاده از تابعMCE انجام شده است  .  

  
  WLC: نقشه مناطق مستعد توسعه شهري با استفاده از روش 5شكل 

  ها ارزيابي نتايج مدل

ساس از بر اين ا. احي سكونتگاهي استهدف از تحقيق حاضر ارزيابي تناسب شهري شهر هرسين به منظور توسعه نو
هاي اطالعاتي با استفاده از اين دو مدل نقشه نهايي پس از تلفيق اليه. استفاده شده است WLCو  OWAدو مدل 

هاي نهايي بيانگر اين است كه نتايج حاصل از دو مدل بسيار نزديك به ارزيابي نقشه. حاصل از دو مدل تهيه شده است
 ترين وسعت و مناطقي كه در طبقهكم، كه در هر دو مدل مناطقي كه داراي باالترين تناسب هستند هم هستند به طوري

وسعت طبقات تناسب اراضي در هركدام از طبقات نشان ، 5در جدول . متوسط قرار دارند داراي بيشترين وسعت هستند
كيلومترمربع وسعت و در مدل  8/8داراي  OWAطبقه بسيار مناسب در مدل ، مطابق جدول مذكور. داده شده است

WLC  طبقه مناسب و نسبتا مناسب نيز در مدل . كيلومترمربع وسعت است 6/9دارايOWA تري نسبت وسعت كم
 WLCتري نسبت به مدل وسعت بيش OWAاما طبقات نامناسب و بسيارنامناسب در مدل . دارد WLCبه مدل 

تعديل  OWAمدل ، اين است كه در كنار نزديك بودن نتايج به هم اي از عوامل فوق بيانگردر واقع مجموعه. دارند
   .تر كرده استداشته است و تا حدودي اختالف وسعت طبقات مناسب و نامناسب را كم WLCتري نسبت به مدل بيش
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 WLCو  OWA: مساحت طبقات تناسب كاربري اراضي در دو مدل 5جدول 

  بسيارنامناسب  سبنامنا  نسبتاً مناسب  مناسب  بسيار مناسب  مدل

OWA 8/8  1/23  35  6/32  6/16  

WLC  6/9  5/24  8/35  5/30  16  

  گيرينتيجه

 ،شودريزان شهري محسوب ميروي برنامهترين مسائل پيشعنوان يكي از مهم روند رو به رشد نواحي سكونتگاهي به
اساس در تحقيق  اين بر. كنندميتري پيدا روز ارزش بيشبهبنابراين تعيين جهات مناسب توسعه اين نواحي روز

يابي ارز. حاضر با استفاده از معيارهاي مورد نظر نواحي مستعد توسعه شهري هرسين در آينده شناسايي شده است
هاي مهمي مواجه معيارها و نتيجه نهايي بيانگر آن است كه توسعه شهري در منطقه مورد مطالعه در آينده با چالش

 هايارزيابي اليه. زا باشدتواند بسيار مخاطرهجه به اصول ژئومورفولوژي شهري مياست كه در صورت عدم تو
اطالعاتي بيانگر اين است كه از نظر شيب و ارتفاع  مناطق شمالي محدوده مطالعاتي كه منطبق بر كوهستان بيستون 

جود دو خط گسلي كه از نظر خطوط گسلي نيز و. باشداست داراي تناسب پاييني براي اهداف توسعه شهري مي
كنند به عنوان يك عامل مهم محدود كننده تقريبا به موازات هم از محدوده شمالي و جنوبي شهر هرسين عبور مي

ليتولوژي و راه ارتباطي ، كاربري اراضي، رودخانه، معيارهاي جهت شيب، عالوه بر معيارهاي مذكور. شودمحسوب مي
نتيجه نهايي پژوهش بر . اندجهت اهداف توسعه شهري در منطقه ايجاد كرده هايي رانيز هر كدام به نوعي محدوديت

بيانگر وجود پنج كالس بسيار ، WLCو  OWAهاي مبتني بر بنديگذاري معيارهاي موجود و نيز پهنهمبناي ارزش
عمدتا در محدوده  بطبقه بسيار مناس. نامناسب و بسيارنامناسب براي پهنه مطالعاتي بود، نسبتا مناسب، مناسب، مناسب

به ترتيب  WLCو  OWAهاي كنوني هرسين قرار دارد كه از نظر اكثر معيارها داري تناسب الزم است و در مدل
طبقه مناسب كه عمدتا بر روي مخروطه افكنه و سطوح كم شيب قرار . كيلومترمربع وسعت است 6/9 و  8/8داري 

 هايطبقه نسبتا مناسب در مدل. كيلومترمربع وسعت دارد  5/24و  1/23به ترتيب  WLCو  OWAهاي دارد در مدل
OWA  وWLC  بيشتر ، شوداي از  محدوده را شامل ميكيلومترمربع بخش عمده 8/35و  35به ترتيب با وسعت

شامل حاشيه غربي و شرقي محدوده مطالعاتي است كه اغلب به دليل نزديكي به خطوط گسل و در جاهايي به علت 
ها و جاهايي كه شيب طبقه نامناسب اغلب بر روي دامنه. درصد در اين طبقه واقع شده است 20بيش از  داشتن شيب

كيلومترمربع  5/30و  6/32به ترتيب  WLCو   OWAاين طبقه در دو مدل . درصد است واقع شده است 30باالي 
شامل واحد كوهستان و مناطق اين كالس . كالس بسيار نامناسب است، اخرين كالس از نظر تناسب. وسعت دارد

 16و  6/16به ترتيب داراي  WLCو  OWAحريم رودخانه و گسل است كه از در دو مدل ، پرشيب و مرتفع
محدوده  ،نتايج حاصله بيانگر اين است كه با وجود مناسب بودن نسبي پهنه شهري موجود. كيلومترمربع وسعت است

هاي محتمل در آينده و در فضاي پيراشهري داراي تنگاهاي مطالعاتي در مسير توسعه آتي و نيز مكانيابي
 ،هاي شمالي محدوده شهريهاي پرشيب در قسمتدر واقع وجود مانع كوهستان با دامنه. باشدژئومورفولوژيكي مي

-ريزي جهت اهداف بلندمدت با چالشوجود خطوط گسلي و ليتولوژي نامناسب بعضي از نقاط سبب شده تا برنامه
تواند خسارات جبران ناپذيري به بار آورد و بنابراين اجه باشد كه عدم توجه به اصول ژئومورفولوژيكي ميهايي مو

  . باشداين پژوهش الگوي كارا براي نظام و سيستم توسعه شهري هرسين مي
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