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   چكيده

هاي الدر سع ة فيزيكي سريرويه به سوي شهرها و به دنبال آن توسعجمعيت و مهاجرت بي ةرشد انفجاري و بدون برنام

وژيكي رفولئوموژبررسي وضعيت  وجود آورده است. پژوهش حاضر به ا بههمشكالت بسياري را براي شهرها و ساكنان آن ،اخير

با بررسي  ف تحقيق،براي نيل به اهدافيزيكي شهري پرداخته است.  ةتوسعهاي آن براي اهداف شهر سروآباد و ارزيابي قابليت

ي و انساني از جمله شناسژئومورفولوژيكي، زمين و تأثيرگذار مطالعات گذشته و استفاده از نظر كارشناسان، پارامترهاي الزم

ز و فاصله ا رتباطيشناسي، كاربري اراضي، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از راه ا، زمينشيب، جهت شيب، ارتفاع

 ANPازي و فل منطق آنها اقدام شد. براي اين منظور، از دو مد هاي اطالعاتيمحدودة شهري تعيين گرديد؛ سپس به تهية اليه

ها محاسبه م از اليهارزش هر كدا ،ANP؛ سپس در مدل به صورت فازي درآمدهاي مورد نياز تهيه شده و استفاده شد. ابتدا اليه

ايج ه شدند. نتعه ارائو در نهايت به صورت نقشة مناطق مستعد توس تلفيقشده با استفاده از منطق فازي هاي شبكهگرديد و نقشه

وده قرار شرقي محدي، شرقي  و جنوبهاي جنوبدرصد از منطقة مطالعاتي كه در قسمت 25حاصل، مؤيد آن است كه حدود 

   دارد، مستعد توسعه است.
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  مقدمه 

 يدآيمشمار عنوان يك منبع كمياب، نقطة كانوني راهبرد توسعة پايدار سكونت شهري به زمين به

عاد و حركت به طرف شهري شدن جهان با رشد انفجاري جمعيت، اب ). شهرنشيني و58: 1381رضويان، (

در حال  )؛ بنابراين، مقولة مديريت شهري17: 1389نظريان، ( استتنوع الگوي توسعة شهري همسو شده

)؛ از 1: 1389 زادگان،عبدي و مهدياست (ها تبديل شدهمباحث و دغدغة دولت ترينحاضر به يكي از مهم

براي  اراضي يابند، تشخيص مكان مناسب و بررسي تناسبدر دامن محيط طبيعي استقرار مي آنجا كه شهرها

  يرد.گر ميتوسعة كالبدي آنها در حيطة وظايف متخصصان علوم محيطي، از جمله دانش ژئومورفولوژي قرا

 ساند.رل ميپذيري انسان و محيط را از مخاطرات موجود به حداقتوسعه بر مبناي تناسب اراضي، آسيب

). 14-93: 2002آياال، است (هاي سطح زمين مخاطرات در ژئومورفولوژي، ناشي از ناپايداري ويژگي ةپديد

 ،ل؛ اوشونداصلي بررسي مي ةمخاطرات ژئومورفولوژيك شهري در مناطق كوهستاني در دو دست ،به طور كلي

بر اثر  تي كه، مخاطرادوم آيند؛مي يعني كوهستاني بودن به وجود ،مخاطراتي كه در ارتباط با مكان شهر

                     شوند پذيري آنها ميهاي شهري سبب آسيبهاي محيطاستفاده از منابع و دگرگونيتشديد 

ست، افراد و محيط زيآوري بر شناسايي و درك تاب ،پذيري). تجزيه و تحليل آسيب1358: 2007بازرلوس، (

ارد لت درد آمدن خسارات ناشي از رخداد يك مخاطره قرار دارند، دالتأسيساتي كه در معرض خطر و وا

  ).13: 2004بل،  ؛5: 2012(فوچس، 

معين  تخصيص يك كاربري ن قابليت يك قطعه زمين مشخص برايارزيابي تناسب اراضي، فرايند تعيي

ك نوع يهاي ندينيازماي با يك محدوده تا اندازه كند كه يك قطعه زمين واقع دراست. اين پروسه بيان مي

يازمندي شد و نحداكثر كارايي را داشته با ،به نحوي كه كاربري اختصاص يافته ؛كاربري خاص مطابقت دارد

ذيري، پيب). تناسب همراه با آس70: 1393(ميركتولي و حسيني،  شهري را به صورت بهينه تأمين نمايد

د باشاشته دري را پذييد حداكثر تناسب و حداقل آسيبكند. كاربري پايدار باپايداري يك كاربري را معين مي

  ).12: 2000دالروسا، (

خارج  وداخل  بندي زمين براي توسعة شهري، مطالعات زيادي دردر زمينة ارزيابي تناسب اراضي و پهنه

 ره جي اشااست. در ادامه، به صورت اجمالي به تعدادي از مطالعات داخلي و خاراز كشور صورت گرفته

  شود.مي

 وكة ارتباطي هايي مانند شيب، ارتفاع، دسترسي به شببا استفاده از شاخص ،)2011ياكوب و همكاران (

ير با ي مغافاصله از رودخانه، به تخصيص زمين براي كاربري مسكوني در طرح محلي پكن پرداخته و نواح

  استانداردهاي ساخت و ساز براي توسعة اين نوع كاربري را مشخص كردند.

بندي شهر نيويورك به ارزيابي تناسب زمين براي توسعة شهري و منطقه ،)2016نان و همكاران (كي

مقياس بررسي شدند. پارامترهاي مقياس و كوچكپرداختند. پارامترهاي مورد نظر آنها در دو قالب بزرگ
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يزان دسترسي به مقياس، شامل مهاي محيطي و پارامترهاي كوچكمقياس، شامل توزيع فضايي و ويژگيبزرگ

هاي موجود، منطقة مورد مطالعه خدمات و فاصله از خطوط ارتباطي بودند؛ در نهايت، با استفاده از شاخص

  بندي كردند.را در سه كالس نسبتاً مناسب، مناسب و نامناسب طبقه

 ه و بابه بررسي تغييرات كالبدي شهري و توسعة شهري در فوشان چين پرداخت ،)2016هان و جيا (

 هاي محيطي برايسال گذشته، روند تغييرات آن را با استفاده از ويژگي 20استفاده از الگوي توسعة آن در 

              ند كه مشخص كردند و در نهايت، الگوي شهري موردنظر خود را ارائه كرده و اذعان داشت 2025سال 

  شود.آينده ميمحيطي در هاي زيستريزي بر مبناي آن باعث حفظ ويژگيبرنامه

گرگان با  بافتي شهربه ارزيابي تناسب اراضي ميان ،)1393در داخل كشور نيز، ميركتولي و حسيني (

                دة شاخص تأثيرگذار را در سه ر  14هاي خود آنها در بررسي .پرداختند GISو  AHPاستفاده از 

ار، در تي سازگبافترين اراضي ميانفتند كه بيشهاي طبيعي، كالبدي و اجتماعي بررسي كرده و  درياشاخص

  رند. ها قرار داترين اراضي سازگار، در جنوب و حريم رودخانهشرقي و كممحدودة شمالي و شمال

هاي اساسي خصبندي كاربري اراضي شهرك ارم تبريز بر اساس  شابه پهنه ،)1393كيا (مختاري و امامي

ارزيابي  هايوشراي و غيره و با استفاده از لزله، سيالب، حركات تودهمخاطرات ژئومورفولوژيك از قبيل ز

              ا استاندارد بها را ند و مناطق مورد نظر در پهنهپرداخت AHP مراتبيچندمعيارة مبتني بر تحليل سلسله

  بندي كردند.زياد تقسيمكم، كم، متوسط، زياد و خيليخيلي

             به  هاي مناسب توسعة آتي شهر ياسوج با توجهيابي عرصهمكان به ،)1395موسوي و همكاران (

اد ا نشان دايج آنهشناسي، هيدرولوژي و انساني منطقه پرداختند. نتهاي ژئومورفولوژي، اقليمي، زمينويژگي

مال و گزيني مطلوب، توسعه در جهات شگيري گسترش بهينة آتي شهر بر اساس نقشة مكانكه در سمت

 نواحي مركزي و غرب منطقه است.

ن ابتدا به بررسي شرايط محيطي شـهر و اطـراف آ   ،ستعد توسعهپژوهش حاضر با هدف تشخيص نواحي م

ز ، فاصـله ا شهري از جمله شيب، ليتولوژي، فاصله از رودخانه، فاصـله از گسـل   ةو عوامل تأثيرگذار در توسع

در آينـده   گزينـي شـهر را  نـواحي مسـتعد مكـان    آنهـا، بنـاي  هاي ارتباطي و غيره پرداخته و در نهايت بر مراه

  كند.مشخص مي

  شناسي ها و روشداده

  مطالعه منطقة مورد

شهر سروآباد يكي از شهرهاي استان كردستان است كه از شمال با مريوان، از شرق با سنندج، از جنوب با 

 35 24′تا  35 2′جغرافيايي  بين عرض ؛ كه)1مرز است (شكلكامياران و از غرب با كشور عراق هم
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شرقي قرار دارد. اين شهرستان بخشي از ناحية اورامانات نيز  46 44′تا  46 03′شمالي و طول جغرافيايي 

  آيد.به حساب مي

 مترميلي 650طقه، در حدود هاي ايستگاه مجاور منميانگين نزوالت جوي بر اساس نتايج آمار بارندگي

آن از  ةدامن ،الهاي سگراد بوده كه در طي ماهسانتية درج 9/13قه منط دماي و حرارت ساليانة است. متوسط

ي هاه نيز، به بخشسيماي توپوگرافي منطق است.گراد تغيير داشتهسانتي ةدرج 6/20گراد تا سانتي ةدرج 2/7

ر دتقريباً  هادگي كوهشود. پراكنكوهي تقسيم ميهاي مياناي و دشتودخانههاي رماهور، پادگانهكوهستان، تپه

 35تا  5نها از ه شيب آكماهور قرار دارند تر از اين واحد، مناطق تپهتمام جهات جغرافيايي وجود دارد و پائين

خش د. اين بناكوهي گسترده شدههاي ميانماهور، دشتدرصد متغير است. در بين مناطق كوهستاني و تپه

 ند.درصد پراكندگي دار 10تا  0اي است كه با شيب حدود هاي كوهپايهغالباً متشكل از مخروط

  
  معرفي منطقة مورد مطالعه -1شكل

  هاو شاخص رهايمتغ يمعرف

هاي ديتو محدو هاترين مزيتآباد، ابتدا مهمدر پژوهش حاضر، با توجه به موقعيت جغرافيايي شهر سرو

، فاصله از شناسي، كاربري اراضيپارامتر شيب، جهت شيب، ارتفاع، زمين 9توسعة آن در قالب مؤثر در 

س گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از خطوط ارتباطي و فاصله از محدودة شهري مشخص شدند؛ سپ

شناخت  هقدام باهاي مربوط به هر كدام از پارامترها بررسي شد و در نهايت بر مبناي نتايج حاصل، ويژگي

  ترين مكان گرديد.مناسب

مقايسه درآمدند قابل  و صورت فازيهاي اطالعاتي تهيه شدند و بهاي بود كه ابتدا اليهروش كار به گونه

هاي ژئومورفولوژيكي اساس مطالعات ميداني و بررسي هاي اطالعاتي مورداستفاده، برو براي هر يك از اليه

از نظرات كارشناسان و شناخت روابط و معيارها، تابع فازي تعريف شد شناسي و همچنين استفاده و زمين

ت هر كدام از است، ارزش و اهميپارامتر صورت گرفته 9). از آنجا كه تحقيق حاضر بر مبناي 2 (شكل

                ها استفاده گذاري شاخصبراي ارزش ANPپارامترها براي اهداف موردنظر متفاوت است. از روش 

 ضربدست آمده بود، بهANP وزني كه از طريق مدل  در ArcGISافزار نرم در هاهر كدام از اليه است.هشد
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تعديل  شدند. براي تلفيق همهاي اطالعاتي در محدودة مورد مطالعه با . با استفاده از منطق فازي، اين اليهشد

فازي جمع، از عملگر فازي گاما  كم باالي عملگر فازي ضرب و همچنين حساسيت خيلي خيلي حساسيت

دست آمده، نقشة نهايي مناطق مستعد توسعة شهري در هاي بهپوشاني نقشهاستفاده شد؛ در نهايت، پس از هم

) مراحل انجام تحقيق 3دست آمد. در شكل (به ANPمدل فازي و  تلفيق دو بر اساسمحدودة مورد مطالعه 

  است.نشان داده شده

  
  هاي اطالعاتيت فازي اليهتابع عضوي - 2شكل 

  
                                                                             مراحل انجام تحقيق - 3شكل 

  بحث
ي پارامتر (پارامترها 9مطالعه، از  براي بررسي مناطق مساعد توسعة شهري در منطقة مورد

رامترها اين پا است؛ در ادامه به تشريح هر كدام ازاستفاده شدهشناسي و انساني) ژئومورفولوژيكي، زمين

  پرداخته خواهد شد:

  پارامترهاي ژئومورفولوژيكي

توسعة شهري و انتخاب نوع كاربري، بايد متناسب با عوامل ژئومورفولوژيكي منطقه صورت گيرد؛ به 

شيب، ارتفاع و فاصله از همين دليل در تحقيق حاضر، از پارامترهاي ژئومورفولوژيكي شيب و جهت 
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است. در بسياري از مناطق رودخانه براي تعيين مناطق مستعد در اهداف توسعة شهري استفاده شده

شده از سوي شده و بر اساس استاندارد ارائهترين عامل محدودكننده محسوبمهمعنوان  كوهستاني، شيب به

براي استقرار شهرها مناسب هستند. در اين رابطه، شيب المللي، سطوح هموار و كماتحادية جغرافيايي بين

درصد تجاوز كند؛ البته بسته به شرايط  11زميني كه براي استقرار شهر مناسب است، نبايد از  حداكثر شيب

                عنوان حد فوقاني شيب قابل اجرا براي  درصد، به 15كند. شيب محيطي اين مقدار كمي تغيير مي

  ). 211: 1381است (زمرديان، اي شهري در نظر گرفته شدهسازهوساخت

ضي ارا ريهاي كاربريزيبرنامه ثر درعنوان يكي ديگر از عوامل مؤ در كنار شيب، جهت شيب نيز به

رگيري سئلة نومسائلي كه شهرهاي كوهستاني ايران با آن مواجه هستند، م نيترمهمشود. يكي از محسوب مي

سكن يجاد ماستفاده از تابش آفتاب است. تابش آفتاب در بافت شهرها و روستاها، اهاي شهري و خيابان

                        آيد حساب ميشهري و روستايي و طرح آنها، در اماكن كشاورزي و مانند آنها عامل مهمي به

ي دارند؛ تربيش)؛ بنابراين براي اهداف توسعة شهري، جهات شيب رو به جنوب ارزش 189: 1381(شيعه، 

اصر ير بر عنبر تأث زيرا ارتفاع عالوه؛ ها استعوامل استقرار سكونتگاه نيترمهمهمچنين، ارتفاع نيز يكي از 

 ن ارتفاععه بياقليمي، بر توليد خاك و شرايط مناسب يا نامناسب سكونت اثرگذار است. محدودة مورد مطال

هداف اتري براي ط منطقه، مناطق ارتفاعي پايين ارزش بيشاست. با توجه به شرايقرار گرفته 2020تا  1052

  توسعة شهري دارند. 

ن ريزاامهكه برن ترين فاكتورهاييمهم شود. يكي ازرودخانه نيز پارامتر ژئومورفولوژي ديگري محسوب مي

 ي باال،بدجه به هاست. در پژوهش حاضر با توشهري بايد آن را مورد توجه قرار دهند، رعايت حريم رودخانه

ظور، اي اين مناست؛ برهاي مناسب براي توسعة شهر در نظر گرفته شدهعنوان يكي از مكان ها بهرودخانه

 تر بهم 200است؛ به طوري كه خط تالوگ رودخانه به سمت حواشي تا ابتدا حريم رودخانه مشخص شده

يك نه نزدمناطقي كه به رودخا است. خارج از حريم رودخانه،عنوان حريم رودخانه در نظر گرفته شده

قشة ) ن4( شوند. شكلترين وضعيت براي توسعة شهري محسوب ميهستند، داراي باالترين امتياز و مناسب

  دهد.هاي اطالعاتي را نشان ميطبقاتي اليه
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 پارامترهاي ژئومورفولوژيكي - 4شكل 

  شناسيپارامترهاي زمين

: شودينجام مابه سه منظور  مسكوني ةتوسع يا يابيمكان ةالعدر مط شناسيينزم يطشرا ي،كل طور به

انات امك يبررس يي،زالرزه ةو سابق يكيتكتون هاييتشناخت فعال ين،زم يداريو پا ينشناخت مقاومت زم

مورد مطالعه  اي از محدودةمطابق نقشة ليتولوژي منطقه، بخش عمده). 24- 23: 1378 مقدم،ي(اصغر ياقتصاد

مكان مناسب  ). با توجه به اينكه در تحقيق حاضر، تعيين5است (شكل  واد آبرفتي دربرگرفتهرا آهك و م

لوژيكي ظر ليتوناست تا بر اساس نظر كارشناسان، مناطق مقاوم از ها مدنظر است، سعي شدهبراي سكونتگاه

م از ر كدار به هگزيني قرار گيرند؛ بر اين اساس، برحسب تناسب براي اهداف مورد نظدر اولويت مكان

 طقة مورد مطالعهشناسي ديگر، فاصله از گسل است. من). پارامتر زمين1است (جدول طبقات امتياز داده شده

 است؛ بر اينوسيلة دو خط گسلي در شمال شرق و جنوب غرب محدودة شهر سروآباد محدود شدهبه

  امتياز پاييني دارند.اساس، مناطق نزديك خطوط گسلي در شمال شرق و جنوب غرب محدوده، 

  
  شناسيينزمپارامترهاي  - 5شكل 
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  گذاري واحدهاي ليتولوژيارزش -1جدول 

  امتياز  نوع ليتولوژي  طبقات

  2  شيل  1

  3  مواد آبرفتي  2

  4  آهك  3

  6  مارن، ژيپس  4

5  
كنگلومرا و ماسه 

  سنگ
8  

  9  گابرو و ديوريت  6

  پارامترهاي انساني

وط از خط حاضر شامل كاربري اراضي، فاصله از محدودة شهري و فاصلهپارامترهاي انساني در تحقيق 

ايي در قش بسزنهاي كشاورزي آبي و مرغوب ارتباطي است. در منطقة مورد مطالعه، با توجه به اينكه زمين

خريب و دچار ت ي باشد كه اين اراضي كمتراگونه بهريزي بايد اقتصاد شهرستان و حتي استان دارد، برنامه

 متياز رارين  اتهاي كشاورزي آبي و باغات، كميير كاربري  شوند؛ به همين دليل، در تحقيق حاضر زمينتغ

يابي و كانمتواند نقش بسزايي در ، عامل دسترسي ميعالوهبه)؛ 2براي اهداف گسترش شهري دارند (جدول 

 وآمدترفان شهر و بين محيط اطراف آن، بايد آزادي جري گسترش آتي شهرها داشته باشد. در داخل ناحية

از اين  صل دوركند، برقرار باشد. در فواميهايي كه از كنار محدودة شهر عبور ها از طريق بزرگراهماشين

مراه ههاي باالتر عامل، حتي با وجود شرايط ژئومورفولوژيكي مطلوب، استقرار مناطق مسكوني با هزينه

د اصلة موررچه فها لحاظ كردن اين مسائل در مورد الية فاصله از راه ارتباطي و نقاط شهري، خواهد بود. ب

 ةي) نقشة طبقاتي ال6تر است. در شكل (بحث از خطوط ارتباطي و مناطق شهري كمتر باشد، مناسب

  است.پارامترهاي انساني نشان داده شده

  گذاري واحدهاي كاربري اراضيارزش -2جدول 

  امتياز  ع كاربرينو  طبقات

  1  كشاورزي آبي  1

  2  باغ  2

  3  جنگل انبوه  3

  5  كشاورزي ديم  4

  7  مراتع متوسط  5

  8  جنگل فقير  6

  9  مناطق شهري  7
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  فازي سازي پارامترهاي انساني - 6شكل 

  هاي اطالعاتيفازي سازي اليه

). 7ل رآمدند (شكدمقايسه  قابلو شده صورت فازي ها بههاي اطالعاتي، هر كدام از اليهپس از تهية اليه

كه  وريطو صفر است؛ به  1ها، ارزش مناطق براي توسعة اهداف شهري بين شدة اليهمطابق نقشة فازي

  ارند.و مناطقي كه پتانسيل كمتري دارند، ارزش نزديك به صفر د 1مناطق مستعد، ارزش نزديك به 
  

  
  هاي اطالعاتينقشة فازي شدة اليه -7 شكل

  ANPها با استفاده از مدل يهالدهي به وزن

) استفاده ANPاي (دهي به آنها از مدل تحليل شبكهبراي وزن ،هاي اطالعاتيدست آوردن اليههپس از ب

ني و بيروني معيارها، از رود ةبا توجه به رابط اي وساختار شبكه تشكيل از پس ،براي اين منظور ؛استشده

 و معيارها اين از يك هر تاهمي ميزان و رابطه تعيين ستون براي 9و  رسط 9شامل  ايمقايسه ماتريس
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متخصص  5كارشناسان امر ( هايامتيازدهي به معيارها از ديدگاه براياست. شده استفاده زيرمعيارها

 SuperDecisions افزارنرم از محاسبات براي انجام و ريزي شهري)متخصص برنامه 5ژئومورفولوژي و 

بر  Arc GISافزار نرم )، در3جدولاز معيارها ( كدام هرنهايي  هايدست آوردن وزنهو پس از ب دش استفاده

 اي اعمال گرديدند.هاي نقشهروي اليه

   ANP حاصل از بررسي جفتي متغيرهاي محيطي در ضرايب وزني نرمال -3جدول 

  

  ANPهاي اطالعاتي بر اساس مدل تلفيقي فازي و تلفيق اليه

               و سپس  ها اعمال گرديدها، وزن حاصله بر روي اليهدست آوردن وزن هر كدام از اليههپس از ب

ي عملگر فاز باالي حساسيت خيليبراي تعديل  ها با استفاده از منطق فازي صورت گرفت.پوشاني اليههم

ا از لگر گاماست. براي عمكم فازي جمع، از عملگر فازي گاما استفاده شده ضرب و همچنين حساسيت خيلي

ه هم بت كلي بسيار گرچه در حال ،دست آمده از هر سه توانهاستفاده گرديد. نتايج ب 9/0 و 7/0، 5/0سه توان 

مورد ارزيابي  ،آمدهدستهب ولي اختالفاتي نيز با هم دارند كه همين عامل سبب شده تا نتايج است؛نزديك 

  قرار گيرد. 

هاي ميداني و همچنين مشورت ي گوگل ارث، بازديدبر رونتايج  كردن يپوشانهم زاها براي ارزيابي توان

 اندشده overlayهاي نهايي بر روي گوگل ارث، براي اين منظور، ابتدا نقشه است؛با كارشناسان استفاده شده

 9/0گاماي  ،اني نهايي با واقعيت و همچنين بازديدهاي ميداني و مشورت با كارشناسهانقشهو پس از تطبيق 

بعضي از  ،واقع در ؛نظر انتخاب شدبراي انجام هدف مورد ترمطلوبكارايي  واقع دربه دليل دقت بيشتر و 

اند، بعد از تطبيق نامناسب قرار گرفته ةدر طبق 5/0مناسب و در گاماي  بسيار ةدر طبق 7/0مناطق كه در گاماي 

              ،بر اين اساس .گرفتنددر طبقات مناسب قرار مي بايدو بازديدهاي ميداني معلوم شد كه با گوگل ارث 
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تواند مي 9/0گاماي  ه،مورد مطالع ةمحدود درشهري  ةبندي مناطق مساعد توسعپهنه برايتوان گفت كه مي

 ).8كارايي بيشتري داشته باشد (شكل 

 
 مورد مطالعه ةشهري منطق ةبندي مناطق مستعد توسعپهنه ةنقش -8شكل 

سيل و توانايي ، منطقة مورد مطالعه به لحاظ پتانANPبر پاية نتايج حاصل از تلفيق مدل منطق فازي و 

بندي اين پهنه است. با توجه به معيارهايي كه درمنطقه تقسيم شده 5موجود براي اهداف توسعة شهري، به 

                 طق ، در منادارند ترين امتياز راشود كه در نقشة نهايي، مناطقي كه باالمورد توجه بود، چنين استنباط مي

        است ده شده) نتايج حاصل از نقشة نهايي نشان دا4. در جدول (اندشدهو به دور از خطر واقع  آليدها

 ).2(جدول 

 يلومترمربعك برحسبمساحت و درصد مساحت طبقات  -4جدول 

  مناسب  بسيارمناسب  طبقات
 نسبتاً

  مناسب
  يارنامناسببس  نامناسب

  5/3  8/7  5  7/3  7/1  مساحت

  1/16  9/35  23  17  8/7 درصد

  گيري نتيجه
مناطق  ادايج و توسعه در هاو كاربرد آن محيطيبر عوامل  يدبا تأككه است شده يپژوهش سع ينا در

ه به جبا تو ياضار يهايو كاربر يشهر ةاهداف توسع برايها مكان ينبهتر ،عوامل ينايل با تحل ي ومسكون

مورد ارزيابي قرار  مترمربعكيلو 7/21اي معادل بر اين اساس، محدودهانتخاب گردد.  يطو استعداد مح ييتوانا

ر اساس ينده بي كاربري اراضي در آهابرنامهاست و پتانسيل اين محدوده براي اهداف توسعة شهري و گرفته

  است.  دست آمدهشده بهمعيارهاي تعيين

شود كه بخش زيادي از منطقة مورد مطالعه براي بندي نهايي، چنين استنباط ميپهنهبا توجه به نقشة 

دهد كه گزيني توسعة آتي شهر سروآباد نشان مياهداف توسعة شهري شرايط نامناسبي دارد. نتايج نقشة مكان
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يرد و پيشنهاد   گشده را دربرميدرصد كل محدودة ارزيابي 8/7كيلومترمربع بوده و  7/1مناسب  پهنة بسيار

درصد كل  17هاي مسكوني و تجاري اختصاص يابد. پهنة مناسب، شود كه اين محدوده به كاربريمي

كيلومتر است. كاربري پيشنهادي براي اين محدوده، خدماتي و  7/3گيرد كه مساحت آن محدوده را دربرمي

شود به فضاهاي سبز و پيشنهاد مي درصد كل مساحت را شامل شده كه 23تفريحي است. پهنة نسبتاًمناسب، 

مربع است؛ كيلومتر 8/7ترين مساحت را به خود اختصاص داده و ها اختصاص يابد. پهنة نامناسب، بيشپارك

نامناسب بوده و پيشنهاد            درصد از مساحت منطقة موردبررسي براي توسعة شهري بسيار 1/16در نهايت، 

  طلبد، شكل نگيرد.اي كه تراكم باالي انساني را ميع كاربريشود در اين نواحي، هيچ نومي

وان تمي را آنشرقي قرار دارند كه دليل هاي جنوبي، شرقي و جنوبغالب مناطق مستعد توسعه در قسمت

ساعد با متباط عالوه بر شيب كم، توپوگرافي مناسب، فاصلة زياد از خطوط گسل و جنس مقاوم ليتولوژي، ار

 هايت، بهدر ن مريوان دانست. از جمله داليل اهميت اين راه ارتباطي اين است كه -سنندج محور ارتباطي

                 وها شود و مسير اصلي عبور مسافران، كاميونبازارچة مرزي با شماق و كشور عراق منتهي مي

وگرافي ياد و توپهاي شمالي محدودة شهري كنوني، عواملي مانند شيب زاما در قسمت هاست؛ترانزيت

مناسب  ر آينده،هاي متراكم انساني دشده كه براي استقرار كاربريعالوة دسترسي دشوار سبب نامناسب، به

ند تصاص يابيي اخهاارزيابي نشود. اين نواحي غالباً منطبق بر واحد كوهستان هستند و بهتر است به كاربري

  طلبد.كه تراكم و تجمع باالي انساني را نمي

ه كه ت گرفتگزيني توسعة آتي شهري، مطالعات متعددي صورزمينة ارزيابي تناسب اراضي براي مكان در

، معموالً ي آنهابندها و پارامترهاي مؤثر از عموميت خاصي برخوردارند و نحوة اولويتدر اكثر آنها شاخص

اليق لت عاليق و ستوان به دخابر اساس نظرات كارشناسان و متخصصان است. از معايب اين روش مي

ددي قدار عسازي معيارها از مشخصي كارشناس و افزايش ميزان خطا اشاره كرد. پژوهش حاضر براي كمي

ه بس اقدام رساند؛ سپهر پارامتر استفاده كرده كه امكان دخالت عاليق و ساليق كارشناسان را به حداقل مي

  كرده است. ANPهاي نوين فازي و بندي محدودة شهري با استفاده از تلفيقي از روشپهنه
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