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 چکيده

اسرت و بسرياری از شرهرهای     ژئومورفولروژی  عروار   و طبيعی بستر با ارتباط مستقيم در شهرها فيزيکی توسعۀ

اند. شهر جديد پرديس واقع در استان البررز در   های ژئومورفولوژی مواجه ايران از نظر توسعۀ فيزيکی با محدوديت

کيلومتری شمال شرقی تهران و در مسير جادة تهران شمال واقع شده است. هدف از انجام اين پژوهش  3۰فاصلۀ 

ر های توسعۀ ژئومورفولوژيکی شهر جديد پرديس است. روش تحقيرق بر   ها و محدوديت مطالعه و بررسی پتانسيل

مراتبری   ای و ميردانی و اسرتفاده از روش تحليرل سلسرله     تحليلی و با انجام مطالعات کتابخانه -پايۀ روش توصيفی

AHP افزار  نرم و توسطGIS Arc های شريب، کراربری اراضری، ارتفراع،      صورت گرفته است. با استفاده از شاخص

بندی مناطق دارای پتانسيل گسترش  شۀ پهنهشناسی، نق کشی، فرسايش و زمين فاصله از گسل، فاصله از حوضۀ زه

دهد که بخش وسيعی از محدودة فعلری شرهر مرورد     آتی شهر پيشنهاد شد. نتايب حاصل از اين پژوهش نشان می

های دارای پتانسيل گسترش فيزيکی آتری شرهر در    آفرين واقع شده است و مکان مطالعه روی موانع طبيعی مشکل

 مال غرب قراردارد.های شمال شرقی و شمال و ش بخش
 

 های ژتومورفولوژی، شهر جديد پرديس. توسعۀ فيزيکی، شاخص سنجی، پتانسيل ها: کليدواژه
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 522 ۱393 زمستان، 4، شمارة 2ريزی شهری، دورة  های جغرافيای برنامه پژوهش 

 مقدمه

 هـای ژئومورفولوژیـک   آتی خود با پدیده توسعت برای است ممکن اند، شده واقع آن بر که مقر جغرافیایی به توجه با شهرها

توسـعه و عمـران شـهری     در تنگنا یا آورند فراهم را شهر اسبا  گسترش است ممکن ها پدیده این. باشند مواجه مختلفی

 گونـاگون  واحدهای با ها آن برخورد کنند، پیدا که شهرها گسترش اندازه (. هر32: 1388مطرح شوند )شایان و همکاران، 

 محیط های ویژگی اختشن ضرورت و ،اهمیت شود. لذا می زیادتر ها آن به مربوط موضوعات و ژئومورفولوژی و توپوگرافی

 شـود. بـرای   مـی  معلـوم  نامسـاعد،  منـاطق  از ها،  ساختمان و بناها ایجاد برای مناسب نقاط تشخیص و تمیز جهت طبیعی

 آگـاهی  گونـه  این کسب سایت است. در ژئومورفولوژی مطالعت طبیعی نیاز به محیط های ویژگی از اعظمی بخش شناخت

 بـه  نسـبت  و برداشـت  شـهرها  گسـترش  و ایجـاد  برای مکان ترین مناسب تخا ان در مؤ ری های قدم توان می که است

(. بنابراین، 2: 1389رودی،  آورد )رضایی و ملک عمل به جدی اقدامی ها آن با مقابله یا طبیعی های پدیده خطر از جلوگیری

 همـواره  (.27: 1388مکـاران،  ه و کنند ) روتی می عمل بازدارنده و منفی عامل گاه و مثبت عوامل گاه طبیعی های پدیده

 و دارد وجود محیط و انسان بین متقابل رابطت ابتدا از شهرها حیات در لذا است، طبیعی محیط با جدال در و ارتباط در بشر

 (.3: 1383است )عزیزپور،  کننده تعیین ای پدیده محیط

و در نهایت خدمت به مردم و رفـاه   هدف ژئومورفولوژی شهری، درک متقابل آ ار فرایندهای شهری و ژئومورفولوژی

ریزان شهری نیز از اهداف دیگر آن بـه   گذاران و برنامه هاست. از طرفی، آگاهی و استانداردسازی برای شهرها، سیاست آن

 (:4: 1385آید. متخصصان ژئومورفولوژی شهری در این زمینه چهار کار عمدۀ ذیل را باید انجام دهند ) مقیمی،  شمار می

شود. این شناخت  مینی که شهر روی آن احداث شده یا در دست احداث است یا برای احداث آماده میشناخت ز .1

 باید به طور عام جغرافیای طبیعی و به طور خاص ژئومورفولوژی باشد.

 یابد. درک و تشخیص فرایندهای کنونی که در شهر وجود دارد و یا در ا ر شهرنشینی و شهرگرایی تغییر می .2

ییرات ژئومورفولوژیک آتی که احتمال دارد از توسعت شهری ناشی شود که نیازمند شناخت گذشـته،  بینی تغ پیش .3

 بینی آینده است. درک زمان حاضر و توان پیش

 بزرگی، گستره و جمعیت شهر همواره باید مورد توجه باشد. .4

هـا در محـدودۀ    نتگاهبررسی مشکالت مربوط به انتخا  مکان مناسب برای توسعت شهرها، چگـونگی اسـتقرار سـکو   

ها، موضوعات مورد مطالعت ژئومورفولوژی شهری  های اطراف و نظایر این ها و زمین شهرها و آ ار توسعت شهر روی لندفرم

 (.254: 1386است )جباری و روستایی، 

توسعت فیزیکی شهر فرایندی پویا و مـداوم اسـت کـه طـی آن محـدودۀ فیزیکـی شـهر و فضـاهای کالبـدی آن در          

های مهم فراینـد   (. یکی از ویژگی182: 1384یابد )فردوسی،  های عمودی و افقی از حیث کمّی و کیفی افزایش می جهت

شهرنشینی در ایران، گسترش سریع و فیزیکی شهرهای آن است. در ا ـر تحـوالت جدیـد، شـهرها بـه سـرعت تغییـر و        

رشـد فیزیکـی شـهرها، بـه صـورتی نامتعـادل و       اند. این دگرگونی به شکل افـزایش سـریع جمعیـت و     دگرگونی پذیرفته

 (.1384ناهماهنگ بوده است )هوشیار، 

 و طاهرآباد و سنگ سیاه کرشت، روستای به جنو  از جاجرود، منطقت به مر  از البرز، جبال سلسله به شمال از پردیس
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 صـورت  دولت به اهداف وجهبا ت تهران شهری منطقت در پردیس جدید شهر یابی مکان .شود می محدود بومهن به شر  از

 .ای دارد ویـژه  اهمیـت  کشور اداری و سیاسی مرکز و پایتخت عنوان به تهران شهر حساس موقعیت به عنایت با که گرفته

دارد و به این دلیل در آینده بـا   اهمیت جمعیت جذ  نظر از تهران شهری منطقت شرقی ناحیت در پردیس جدید شهر نقش

رو خواهیم بود و به مرور این مسئله باعث گسترش این شهر خواهد شد. اینکه گسترش  ه روبهافزایش جمعیت در این ناحی

ای  این شهر به کدام جهت و چگونه صورت گیرد، خود چالشی مهم و جدی است. قرارگیری شهر جدید پردیس در منطقه

ه سـاخته اسـت. مسـائل    خصـوص از لحـاظ ژئومورفولـوژیکی مواجـ     تـری بـه   کوهستانی این توسعه را بـا مسـائل جـدی   

مورفولوژیکی مانند ارتفاع، شیب، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، و کاربری زمین عواملی محدودکننده برای رشد شـهر  

ها طی رشد و توسعت فیزیکـی شـهر    شود. شناسایی و بررسی این عوامل در کاهش صدمات و هزینه پردیس محسو  می

 پردیس مؤ ر است. 
 

 لعهمنطقۀ مورد مطا

 برای زیر، مناسب عوامل دلیل به و قراردارد آبعلی -تهران جادۀ در تهران شر  کیلومتری 30 فاصلت در پردیس جدید شهر

 رودخانت به مر  از شهر این :است شده طراحی و ریزی برنامه بزرگ تهران جمعیت سرریز از نفر هزار150 اسکان و احداث

 طاهرآباد سنگ، سیاه کرشت، روستاهای به نیز جنو  از و بومهن شهر به شر  از ز،البر های کوه رشته به شمال از و جاجرود

 و درازا کیلومتر دوازده حداکثر که است مستطیلی صورت به پردیس شهر (.1385ذوالفقاری، )است  محدود ورامین دشت و

 (.1385 شهریاری،)دارد  پهنا کیلومتر 5/3

 
 . نقشۀ محدودة مورد مطالعه۱شکل 
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 شـهر  هـای  زمـین  شـر   سمت از مختلف جهات در شهر توسعت محدودیت براساس پردیس، جدید شهر راحیط شکل

 .اسـت  قرارگرفتـه  تأ یر تحت ،شهری زمین مالکیت عدم دیگر های جهت در و البرز های کوه رشته شمال جهت از و بومهن

 کنـد.  مـی  توجیـه  را شـهر  خطی بافت و شکل ایجاد رودهن، -تهران آزادراه چون مصنوعی عوامل و فو  عوامل به توجه

 به را شهر طراحی ها، وبلندی پستی و زمین طبیعی عوامل که یافته گسترش آزادراه این جنو  و شمال در شهر گیری  شکل

 که (فیروزکوه دماوند و آزادراه تهران رودهن دو طریق از پردیس جدید شهر است. داده سو  نامنظمی خطیِ شکل سوی

پیونـدد )زیـاری و    مـی  تهـران بـه  ) مادرشـهر  ترین نزدیک ویژه به خود، مجاور شهرهای به گذرد، می پردیس شهر میانت از

 (.7: 1392همکاران، 

 

 پيشينۀ تحقيق

 کـه  دهد می نشان تحقیق متون بررسی دارد، شهری توسعت ریزی برنامه در ژئومورفولوژیک مطالعات که اهمیتی رمم علی

 مهـم  مبحـث  ایـن  از گذرا صورت به شناسی زمین مطالعات مالب در اینکه یا اند پرداخته موضوع این به کمتر ریزان،  برنامه

داگـالس   یـان  کـه  فصلی از عبارت است گرفته صورت ایران و جهان در زمینه این در که تحقیقاتیجمله  ازاند.  هکرد عبور

 در و داده اختصاص شهر ژئومورفولوژیک ائلمس به شهری محیط نام به خود کتا  در شهری ژئومورفولوژی استاد (،1983)

 مطالعه فرایندها این فعالیت تسریع در را انسان نقش همچنین شهری، توسعت محدودکنندۀ ژئومورفولوژیک فرایندهای آن

ژئومورفولوژی و شـهرهای منـاطق حـاره:    » عنوان اب ای مقاله در (1997احمد ) رافی و گوپتا آویجیتا همچنین،. است کرده

و به بررسی تأ یر منفی توسـعت فیزیکـی    کردند بررسی حاره را در مناطق شهرها سریع گسترش، نحوۀ عمل «وساز ساخت

  شهرها روی محیط طبیعی پرداختند.

 فراینـدهای  «افکنـه  مخـروط  بـر  مسـتقر  شـهر  چنـد » عنوان با ای مقاله در نیز (1997همکاران ) و اسچیک .پی .ای

 کـه  رسیدند نتیجه این به و کردند مطالعه را ها افکنه مخروط بر شهرنشینی در ورفیکژئوم های محدودیت و هیدرولوژیک

 خطـرات  بـا  را شـهرها  شـود،  مـی  استفاده بیشتر شهری های کاربری در مساعد طبیعی محیط دلیل به که ها افکنه مخروط

 والینـگ  و گرگوری، همچنین .کند می مواجه سیل شدن جاری و مکرر های بارش قبیل از هیدرولوژیک و ژئومورفولوژیک

 کننـد.  توجـه  آن بـه  باید شهری طراحان و ریزان برنامه که باورند این بر و کرده تأکید شهری کشی زه شبکت ساماندهی بر

 ارتبـاط ( 2002الکـانترا ) . کـرد  توجـه  بیشـتر  مناطق این در ها سیال  وسیلت به رسوبات حمل سرعت به باید خصوص، به

 بالیـای  وقـوع  رمم به که کرد نشان خاطر و ارزیابی را توسعه حال در در کشورهای محیطی راتمخاط و ژئومورفولوژیک

 در رارگیـری یـایی ق جغراف موقعیـت  دلیـل  به توسعه حال در کشورهای در آن های آسیب و تأ یر جهان، سراسر در طبیعی

 .است بیشتر طبیعی خطرات به ابتال مستعد بسیار مناطق

 شـالودۀ » عنـوان  بـا  خـود  تـألیفی  ا ر در ( نیز1372است. مخدوم ) گرفته صورت تحقیقاتی مینهز این در نیز ایران در

. اسـت  پرداختـه  سـرزمین  آمـایش  های طرح در عوامل این تأ یر میزان و ژئومورفولوژی نقش بررسی به «سرزمین آمایش

 در ژئومورفولـوژیکی  عوامـل  تـأ یر  به محیط مدیریت و سرزمین آمایش در ژئومورفولوژی کاربرد کتا  در (1378جائی )ر

 زده، زلزله ای منطقه در ای دامنه حرکات در ارزیابی نیز (1378)محمودیان  است. پرداخته عمرانی و شهری های ریزی برنامه
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 وقوع نقاط، برخی در ای لرزه بر موج عالوه را وارده خسارات و تخریب علت منجیل، 1369 خرداد 31 لرزۀ زمین وقوع پی در

 جهت دور، از سنجش و جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با ،(1379) بدر .است دانسته ها لغزش زمین ای دامنه اتحرک

 انجـام  Arcinfoو  Edrisi فزارهای ا نرم محیط در که هایی وتحلیل تجزیه با و کرد مطالعه را رضی شهر فیزیکی گسترش

 ارزیـابی » (1380) مفاری کرد. مشخص شهر توسعت بهینت جهات نهایت در و شهر آتی توسعت برای را ها زمین قابلیت داد،

 قالـب  در جغرافیـایی  اطالعات سیستم از استفاده با شهر کالبدی تتوسع مناسب الگوی ارائت و شهری کالبدی توسعت نظام

 بـرای  زمـین  تناسب یلتحل» عنوان با پژوهشیدر  (1384م )کر کرد. تهیه را« اردبیل( موردی: مطالعت) پایدار توسعت مدل

 اطالعات سیستم محیط چندمعیاری ارزیابی رویکرد از استفاده با «(MCE)در  شیراز مر  شمال محور در کالبدی توسعت

 .کرد استفاده اصلی های راه و شهر از فاصله زمین، قابلیت شیب، مانند معیارهایی از جغرافیایی،

 و بررسی به تبریز، شهر فیزیکی توسعت در مؤ ر محیطی مخاطرات بندی  پهنه در نیز( 1385)صراف  ساری و روستایی

 در (1385)مطـرح کـرد. کامیـابی     مختلفی پرداخت و راهکارهای شهر تهدیدکنندۀ طبیعی مخاطرات ترین عمده شناسایی

 در طراحـی  لغـزش   زمـین  خطـرات  کاهش و پیشگیری از ناشی خطرات و کاهش جلوگیری زمینت» عنوان با خود تحقیق

 عنوان با ای مقاله در( 1385) نو همکارا نظریان .دارند تأ یر شهرها بر که هایی اشاره دارد لغزش زمین به «خطی های ازهس

 استفاده با و جغرافیایی اطالعات سیستم و ای ماهواره های داده از استفاده با «اندیمشک شهر فیزیکی توسعت جهت تعیین»

 مسـیل  و هـا  نـاهمواری  شیب، گسل، خطوط وجود صنعتی، مراکز از جاده، فاصله از هفاصل شهر، از فاصله مانند عواملی از

 سنندج شهر طبیعی تنگناهای( 1388همکاران ) و  روتی. کردند اندیمشک شهر گسترش جهت تعیین و بینی پیش به اقدام

 را تنگناهـایی  قشـال   رودخانت و شهر داخل های تپه آبیدر، ارتفاعات همچون عواملی که گرفتند نتیجه و بررسی کردند را

 . آوردند وجود می به شهر توسعت برای

 اطالعـات  سیسـتم  از گیـری  بهره با را مرودشت شهر گسترش جهات بهینت یابی مکان (1388همکاران ) و زاده ابراهیم

 جهات نهایی نقشت .شناسایی شدند شاخص ده قالب در تاً یرگذار انسانی و طبیعی های شاخص دادند. ابتدا، انجام جغرافیایی

 ارزیـابی  و بررسـی  بـه  پژوهشی در (1388صفاری ) و شد. مقیمی ارائه و گزینی  بهینه مرودشت شهر آتی گسترش مناسب

 عامـل  هشـت  کـه  رسیدند نتیجه این به و پرداختند ها دامنه در لغزش زمین از ناشی پذیری آسیب و شهری ژئومورفولوژی

 سـاالنه،  بـارش  میـانگین  ها، دامنه جهت ها، دامنه مدل از استفاده با تهران ستانیکوه (LIM) شیب ارتفاع، شناسی، سنگ

 اند.  لغزش زمین در مؤ ر عوامل زهکشی شبکت از فاصله ها، گسل فاصلت ساعته، 24 بارش حداکثر

 رسیدند یجهنت این به الر شهر فضایی آمایش در بازدارنده ژئومورفولوژیکی عوامل بررسی ( با1389) همکاران و قنبری

اسفندیاری . ای دامنه حرکات و ها، لرزه زمین ها، سیال  از اند عبارت شهر بازدارندۀ ژئومورفولوژیکی پارامترهای ترین مهم که

( 1389همکـاران )  و مقـدم  رضایی .کرد بررسی و مطالعه اردبیل شهرستان توسعت در را ژئومورفولوژیکی تنگناهای (1389)

 انجـام  اهـر  شهر DEMدر  را جغرافیایی اطالعات سیستم و ماهواره از استفاده با شهری توسعت مورفولوژیکی بندی طبقه

 در و شـده  بندی طبقه زمین سطح مورفولوژی های داده مبنای بر اهر شهر آتی توسعت مستعد مناطق مطالعه، این در دادند.

 است. شده ارائه بصری ای گونه به مطالعه نتایج نهایت
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 تحقيق های مواد و روش

آوری اطالعات مورد نیـاز از محـدودۀ مـورد     ای به منظور جمع برای انجام این پژوهش عالوه بر استفاده از روش کتابخانه

در شناسایی و تطبیق عوارض و محدودۀ مورد مطالعه روی زمـین اسـتفاده    Google Earthای  مطالعه از تصاویر ماهواره

شناسی شر  استان تهران  زمین 1:250000شر  تهران و نقشت  1:50000توپوگرافیهای  شد. در ادامه، با استفاده از نقشه

 GIS Arcافـزار   های ارتفاع، شیب، فاصله از گسل، کاربری زمین، فاصله از رودخانـه و فرسـایش از نـرم    برای تولید نقشه

توسـعت فیزیکـی شـهر     سـاز  استفاده شد. سپس، بر اساس موضوع مورد مطالعه در پژوهش حاضر، هفت معیار محـدودیت 

عبارت اسـت از   اولویت ترتیب به مطالعه مورد محدودۀ برای شده گرفته نظر در پارامترهای از پردیس بررسی شد. هر یک

 بنـدی  شناسی، فاصله از حریم زهکشی، کـاربری زمـین، فرسـایش خـاک و فاصـله از گسـل. اولویـت        زمین ارتفاع، شیب،

 از کـدام  هـر  است. ابتدا، گرفته صورت کارشناسی نظر طبق محدوده، فیزیکی ایه و ویژگی مشخصات بر اساس پارامترها

 کارشناسـی،  نظـر  طبـق  سـپس،  شد. تبدیل Rasterبه  Vectorاز حالت  ARC GISمحیط  در شدن آماده از بعد ها الیه

 مـاتریس  تشـکیل  و ود دوبـه  مقایسـت  از بعـد  نظـر  مورد های الیه AHPشدند. با استفاده از مدل  بندی اولویت و دهی وزن

دار شده، نقشت نهایی توسعت فیزیکی شهر  های وزن کردن الیه Overlyها، با  زوجی، و محاسبت وزن نسبی هر یک از الیه

 در سه کالس مناسب، متوسط و ضعیف تهیه شد. ARC GISمراتبی در محیط  سلسله تحلیل حاصل از مدل فرایند

 

 های تحقيق يافته

 توپوگرافی مختلف واحدهای ترکیب از ها زمین این که دهند می اختصاص خود به را ای هگسترد و وسیع های زمین شهرها

 جلگه، شت،ک )دژئومورفولوژی واحدهای تأ یر تحت شهرها اولیت یابی مکان که همچنان .اند یافته تشکیل ژئومورفولوژی و

 واحـدهای  و عناصر با ها آن برخورد باعث نیز هاشهر توسعت و گسترش قطعاً است، ژئومورفولوژیک فرایندهای و...( و کوه

 یـا  پراکنـدگی  بـر  تنهـا  نه جغرافیایی مکان یک ژئومورفولوژیک های ویژگی عالوه، به خواهد شد. ژئومورفولوژی گوناگون

 آید. می شمار به نیز فضایی های ساخت فیزیکی سیمای و شکل بر مؤ ر عاملی بلکه است، مؤ ر انسانی های فعالیت تجمیع

 به توجه بدون گیرد، صورت می شهری و روستایی سکونتی های مکان توسعت جهت که عمرانی ریزی برنامه دلیل همین به

 و منفـی  عوامـل  گاه عناصر این زیرا بود، نخواهد آمیز موفقیت عمالً طبیعی محیط های قابلیت شناخت و نظر مورد عوامل

 و توسـعه  جهـت  مثبتـی  های ظرفیت گاهی و کرده پرهزینه و آمیز رهمخاط توسعت برای را جغرافیایی مکان خطرسازند که

 بر مؤ ر ژئومورفولوژیک های دهپدی ابتدا که است شهری ریزان برنامه برعهدۀ صورت این در .دهد می ارائه شهرها گسترش

 جهـات  در شـهر  تتوسـع  بـرای  مناسـب  ریزی برنامه به سپس بشناسند، را ها آن بر حاکم فرایندهای کنند، مطالعه را شهر

 فرایندهای تحلیلِ و تجزیه و مطالعه مستلزم شهری، توسعت های طرح تهیت و شهرها برای ریزی برنامه .کنند اقدام مناسب

 .شهرهاست بر ژئومورفولوژی تأ یرگذار

 

 AHP مراتبی  فرايند تحليل سلسله

کـه   اسـت  فعالیتی یابی است. مکان ترین گزینه سبمنا انتخا  ارزیابی و ریزی، مرحلت برنامه فرایند مهم در مراحل از یکی
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 برای و تسهیالت، ها کاربری سایر با آن و ارتباط وکافی مناسب زمین وجود لحاظ از منطقه را یک های توانایی و ها قابلیت

 زمـانی  بهینـه  یـابی  (. مکـان 94: 1378کنـد )فرهـادی،    تحلیل مـی  و تجزیه خاص کاربری مناسب جهت مکانی انتخا 

 کارشناسـان  آمـده از  دست به های داده و اطالعات مناسبی میان منطقی و علمی ارتباط بتواند محقق است که پذیر انامک

 (. 222: 1388سازد )رضویان،  برقرار ها به اولویت توجه با را یابی مکان موضوع با مرتبط

 از یکـی  مراتبـی  سلسـله  تحلیـل  ( اسـت. فراینـد  AHP)مراتبـی   سلسـله  تحلیـل  یابی فراینـد  ها در مکان یکی از مدل

. کـرد  ابداع 1970 دهت در االصل عراقی ساعتی. ال توماس بار اولین که است چندمنظوره گیری تصمیم فنون ترین معروف

هـا در مـواقعی اسـت کـه چنـدین شـاخص و معیـار جهـت          انتخا  بهترین گزینـه  و گیری تصمیم روشی برای مدل این

 دخالـت  گیـری  تصمیم مسئلت است که در عناصری مراتبی سلسله ساختاردهی براساس مدل گیری وجود دارد. این تصمیم

دوتـایی،  (   مقایسـت  مـاتریس  تولیـد  اسـت: الـف(   GISافـزار   نرم اجرایی فرایند در اصلی گام شامل سه روش دارند. این

هـای   گزینه تهیت و ریزی نامهمقاصد بر بیان و کلی اهداف تبیین از توافق. پس نسبت و ج( تخمین معیار، های وزن محاسبت

از  یـک  هـر  نسـبی  شایسـتگی  براسـاس  تـا  گیرد  می صورت ریزی، ارزیابی برنامه مقاصد و اهداف به رسیدن برای مختلف

 شرط اصل چهار براساس مراتبی سلسله تحلیل (. فرایند13: 1380شود )زبردست،  انتخا  بهینه یا مطلو  گزینت ها، گزینه

 شـرط  .است الزامی آن کارگیری به در اصول این و رعایت است شده گذاری بنیان انتظارات و یوابستگ همگنی، معکوس،

نسبت بـه   Jباشد، اهمیت عنصر  Nبرابر  Jنسبت به  Iاگر اهمیت  عناصر، دویی به دو مقایست در که دارد می بیان معکوس

I  برابرN/1 عناصر  یعنی همگنی اصل .بود خواهدI  وJ اهمیت  دیگر، عبارت به .باشند مقایسه قابل و همگن هم با بایدI 

 وابسته خود باالیی عنصر به مراتبی سلسله عنصر هر یعنی نهایت یا صفر باشد. اصل وابستگی ممکن است بی Jنسبت به 

 سـاختار  در تغییـری  هر گاه یعنی هم انتظارات (. اصل78: 1390است )پورطاهری،  خطی صورت به وابستگی این و است

 (.6: 1379پور،  باید مجدداً انجام شود )قدسی ارزیابی فرایند دهد، رخ مراتبی سلسله

 اهمیـت  ضـریب  تعیـین  بـرای  شـده  انجـام  های قضاوت در سازگاری بررسی امکان ،AHP روش های مزیت از یکی

 سـبت محا گیـرد،  مـی  نظـر  در هـا  قضاوت در ناسازگاری بررسی برای مدل این که سازوکاری. هاست زیرشاخص و شاخص

 شـود  مـی  حاصـل  «سـازگاری  شاخص» به« ناسازگاری شاخص»تقسیم  از که است «ناسازگاری ضریب»نام  به ضریبی

 صـورت بایـد   ایـن  میـر  در شده، رعایت ها قضاوت در الزم سازگاری که است این دهندۀ ، نشان ≥1/0CRچنانچه مقدار 

شـود.   مجـدداً تشـکیل   بایـد  هـا  شـاخص  دودویی یستمقا ماتریس دیگر، عبارت به گیرد. صورت ها قضاوت در تجدید نظر

 آید. دست می به زیر فرمول از ناسازگاری شاخص

(1  )  1CI = λ-n/n- 

 را به طریق زیر محاسبه کرد: CR« توافق نسبت»توان  می همچنین،

(2)  CR=CI/RI 

آیـد   مـی  دسـت  به 1جدول  طریق ( ازnمعیارها ) تعداد مختلف مقادیر برای که شاخص تصادفی بودن است RIکه در آن 

 دست آمد. به 06/0شهر پردیس این نسبت  فیزیکی توسعت فرایند (. در42-37: 1380)زبردست، 
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 برای مقادير مختلف تعداد معيارها RI. تعيين شاخص تصادفی ۱جدول 

 
 

 در ارامترهایپ از ساز توسعت فیزیکی شهر پردیس بررسی شد. هر یک طی مطالعات انجام شده، هفت معیار محدودیت

شناسـی، فاصـله از حـریم     زمین ارتفاع، عبارت است از شیب، اولویت ترتیب به مطالعه مورد محدودۀ برای شده گرفته نظر

 کشی، کاربری زمین، فرسایش خاک و فاصله از گسل. زه

 

 شيب

 شـیب  وجـود است.  شیب دارای نیز مختلف جهات در است، جهت یک در کوهستانی ضمن اینکه شیب عمومی شهرهای

 شـهرها  سـطح  شـیب  امـا  دارد، اهمیـت  روانا  توسط معابر طبیعی شهر و شستشوی زیبایی مانند جهات بعضی از اگرچه

 حرکـات  شـهری،  درون ونقـل  حمـل  دشـواری  سیل، وقوع نظیر مشکالتی اندازه از بیش و بحرانی های شیب خصوص به

 و همـوار  سـطوح  المللی، بین جغرافیایی اتحادیت طرف از شده ارائه رداستاندا اساس بر .آورد بارمی به را آن امثال و ای دامنه

 داده تشـخیص  مناسـب  شـهر  استقرار برای که زمینی شیب حداکثر رابطه این اند. در مناسب شهرها استقرار برای شیب کم

 15 یـا  درجـه  8شیب  ند.ک می تغییر اندکی مقدار این محیط شرایط به بسته البته، .کند تجاوز درجه 11 از نباید است، شده

 (.29 :1383است )زمردیان،  شهری وسازهای ساخت برای اجرا قابل شیب فوقانی حد درصد

گذاری شد و بر این اساس نقشت شیب با طبقـات   ( طبقات شیب منطقه ارزش2شده )جدول  بندی انجام بر اساس طبقه

 (.2دست آمده است )شکل  ناسب بهارزشی کامالً مناسب، مناسب، ارزش متوسط، نامناسب و کامالً نام

 گذاری شيب منطقه . ارزش2جدول 

 گذاری ارزش طبقات شیب )درصد(

 1 کامالً مناسب 5 -2

 2 مناسب 10 -5

 3 متوسط 15 -10

 4 نامناسب 30 -15

 5 کامالً نامناسب +39
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 . نقشۀ شيب شهرستان پرديس2شکل 

 

هایی از جنو ، شـمال   هایی با شیب مناسب، قسمت دیس در زمینهایی از مناطق شمالی شهر پر بر این اساس قسمت

 اند. وساز قرارگرفته ای با شیبی با قابلیت متوسط برای ساخت ها در محدوده شرقی و مرکزی شیب نامناسب و سایر زمین

 

 ارتفاع

هر پردیس بـه پـنج   سطوح ارتفاعی ش 3متر قرار گرفته است. بر اساس جدول  3600تا  1300شهر پردیس در ارتفاع بین 

بندی شده و بـر ایـن اسـاس نقشـت      سطح کامالً مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و کامالً نامناسب ارزشگذاری و تقسیم

هایی در شمال و جنو  منطقـه ارتفـاعی بـا قابلیـت متوسـط، و       (. زمین3سطوح ارتفاعی منطقه ترسیم شده است )شکل 

 ای از جنو  مربی منطقه قابلیت مناسب دارد. مناسب و گوشههای مرکزی به صورت نواری قابلیت نا بخش
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 گذاری ارتفاع منطقه . ارزش3جدول 

 ارزش گذاری طبقات ارتفاعی

 1 کامال مناسب  1800 -1300

 2 مناسب 2300 -1800

 3 متوسط 2500 -2300

 4 نامناسب 3000 -2500

 5 کامال نامناسب +3000

 

 

 

 ن پرديس. نقشۀ ارتفاع شهرستا3شکل 
 

 شناسی و ليتولوژی زمين

 بـرای  لـذا،  شـود.  مـی  مربـوط  لیتولوژی های ویژگی به آورد می وجود به را منطقه کنونی مورفولوژی که هایی پدیده از بسیاری

اسـت )عالیـی    ضـروری  منطقـه  لیتولـوژیکی  مشخصـات  تمامی دقیق بررسی به نیاز ژئومورفولوژیکی تحول مطلو  تحلیل

 تحت ژئومورفولوژیکی مخاطرات شناخت و آگاهی جهت مطالعه مورد محدودۀ لیتولوژی بررسی در (.82-72: 1386طالقانی، 
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 مخاطرات بررسی شد. از جلوگیری جهت در ها آن نقش و ژئومورفیکی تغییرات برابر سازندها( در مقاومت و عامل )جنس این

 (:1388شوند )احمدی،  می تقسیم گروه سه به لیتولوژیکی لحاظ از ها سنگ

 پورفیری( های مقاوم )آندزیت سازندهای -

 دار( نمک و دار ژیپس قرمز های مارن خاکستری، های مارن جوان، آبرفتی های نامقاوم )پادگانه سازندهای -

 مرتفع(. و قدیمی های پادگانه تراورتن، افکنه، مقاوم )مخروطه نیمه سازندهای -

خش سازندهای خیلی مقاوم، مقاوم، با مقاومت متوسـط، مقاومـت کـم و    و بر این اساس منطقه مورد مطالعه به پنج ب

 (. 4مقاومت بسیار کم تقسیم و ارزشگذاری شد )جدول 

شناسی و لیتولوژی منطقت مورد نظر ترسیم شد. طبق این نقشه بیشتر مساحت شهر پـردیس در   در نهایت  نقشت زمین

 ای با مقاومت خیلی کم قرار گرفته است. منطقه

 شناسی منطقه گذاری زمين . ارزش4جدول 

 گذاری ارزش شناسی زمین

 1 کامالً مناسب خیلی مقاوم

 2 مناسب مقاوم

 3 متوسط متوسط

 4 نامناسب مقاومت کم

 5 کامالً نامناسب مقاومت خیلی کم

 
 شناسی شهرستان پرديس . نقشۀ زمين4شکل 
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 کشی فاصله از حريم زه

 طغیان هنگام در نگردد، رعایت ها آن حریم اگر کنند، می ایجاد شهرها برای زیبایی بسیار انداز چشم اینکه ضمن ها رودخانه

 بـا  رودهـا  کنار در  ابت آزاد دریای و تأسیسات استقرار و اماکن وساز ساخت گر. ابود خواهند خطرآفرین شهر، ساکنان برای

خواهنـد داشـت    قرار رودخانه تهدید مورد دائم ها ازهس این تمام نباشد، آن میزان و طغیان های دوره از آگاهی و حریم حفظ

 (.137 :1382)نگارش، 

های منطقت مورد مطالعـه از نظـر فاصـله از حـریم      ( زمین5شده )جدول  های انجام بندی و ارزشگذاری بر اساس طبقه

بر ایـن اسـاس نقشـت    بندی شد.  کشی به پنج قسمت کامالً مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و کامالً نامناسب تقسیم زه

 (. 5کشی شهرستان پردیس ترسیم شد )شکل  فاصله از حریم زه

 گذاری فاصله از رودخانه . ارزش5جدول 

 گذاری ارزش فاصله از رودخانه )متر(

 1 کامالً مناسب +1000
 2 مناسب 1000 -600
 3 متوسط 600 -400
 4 نامناسب 400 -200
 5 کامالً نامناسب 200>

 
 ۀ فاصله از رودخانۀ شهرستان پرديس. نقش5شکل 
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 کاربری زمين

اراضی با ارتفاع خیلی کم و خیلی زیاد به عنوان اراضی با قابلیت نامناسب، اراضی با ارتفاع متوسط بـه عنـوان اراضـی بـا     

ـ    ه قابلیت متوسط و اراضی بایر با حاصلخیزی خاک پایین به عنوان اراضی با قابلیت خو  برای شهرسـازی در نظـر گرفت

 اند. اند. همچنین، بامات در دسته اراضی کامالً نامناسب برای شهرسازی قرارگرفته شده

طـور بامـات    های منطقت مورد مطالعه شامل اراضی با قابلیت خو ، متوسط و ضعیف برای شهرسازی، همـین  کاربری

(. 6ردیس ترسیم شـد )شـکل   ( و بر این اساس نقشت کاربری اراضی شهرستان پ6گذاری شد )جدول  بندی و ارزش تقسیم

 بر اساس این نقشه بیشتر مساحت شهر جدید پردیس در اراضی با قابلیت متوسط قراردارد.

 گذاری کاربری اراضی . ارزش6جدول 

 گذاری ارزش کاربری اراضی

 2 مناسب اراضی با قابلیت خو 

 3 متوسط اراضی با قابلیت متوسط

 4 نامناسب اراضی با قابلیت ضعیف

 5 کامالً نامناسب بامات
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 فرسايش خاک

بندی شده است. مناطق با شدت فرسایش  محدودۀ مورد بررسی از نظر شدت و قابلیت فرسایش خاک به پنج طبقه تقسیم

ایش متوسـط در دسـتت   خیلی کم در دستت مناطق کامالً مناسب، مناطق با فرسایش کم در دستت مناسب و مناطق با فرس

مناطقی با قابلیت شهرسازی متوسط، مناطق با فرسایش زیاد در دستت نامناسب و مناطق با فرسایش بسیار زیاد در دسـتت  

 (.7گیرد )جدول  مناطق با قابلیت کامالً نامناسب قرارمی

و بر اساس این نقشـه  (. به این ترتیب 7بر این اساس نقشت قابلیت فرسایش خاک شهرستان پردیس تهیه شد )شکل 

 ای با فرسایش زیاد، سپس محدودۀ با فرسایش متوسط دربرگرفته است. بیشترین مساحت شهر پردیس را محدوده

 گذاری فرسايش منطقه . ارزش7جدول 

 گذاری ارزش شدت فرسایش

 1 کامالً مناسب کم فرسایش خیلی

 2 مناسب فرسایش کم

 3 متوسط فرسایش متوسط

 4 ناسبنام فرسایش زیاد

 5 کامالً نامناسب فرسایش خیلی زیاد

 

 

 . نقشۀ فرسايش شهرستان پرديس7شکل 
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 فاصله از گسل

هـا از مرکـز شـهر جدیـد      پذیر است که در این میان یکی از گسل طور کلی، در شهرستان پردیس چند گسل مهم رویت به

متـر کـامالً    1000دست آمد، شامل فاصلت بـاالی   گذاری فاصله از گسل پنج دسته طبقه به کند. با ارزش پردیس عبور می

متر فاصـلت نامناسـب    200نامناسب و زیر  400تا  200متوسط، بین  600تا  400مناسب، بین  1000تا  600مناسب، بین 

 (.8برای ایجاد و گسترش شهر )جدول 

ل اگر شهر پردیس را (. طبق نقشت حاص8های شهرستان پردیس ترسیم شد )شکل  بر این اساس نقشت فاصله از گسل

گیـرد و هـر    به دو قسمت شرقی و مربی تقسیم کنیم، تنها قسمت شمالی هر دو بخش در محدودۀ کامالً مناسب قرارمـی 

های نامناسب  یابد و به محدوده رویم، به ترتیب قابلیت شهرسازی و گسترش شهر کاهش می چه به سمت جنو  پیش می

 شویم. تر می ها نزدیک گسل

 گذاری فاصله از گسل زش. ار8جدول 

 گذاری ارزش فاصله از گسل )متر(

 1 کامالً مناسب +1000

 2 مناسب 1000 -600

 3 متوسط 600 -400

 4 نامناسب 400 -200

 5 کامالً نامناسب 200 >
 

 

 . نقشۀ فاصله از گسل شهرستان پرديس8شکل 
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 مناطق دارای پتانسيل گسترش آتی شهر پرديس

های ترسیم شده از عوامل مؤ ری که در گسترش محدودۀ مـورد مطالعـه تـأ یر دارنـد شـامل       به نقشهدر نهایت، با توجه 

کشی، کاربری زمین، فرسایش خاک و فاصله از گسل، نقشت نهـایی منـاطق    شناسی، فاصله از حریم زه زمین ارتفاع، شیب،

نظر قابلیت توسـعه بـه سـه طبقـه بـا      ( و شهرستان پردیس از 9دارای پتانسیل گسترش آتی شهر پردیس ترسیم )شکل 

 بندی شد.  قابلیت مناسب، متوسط و نامناسب تقسیم

 

 
 بندی مناطق دارای پتانسيل گسترش آتی شهر پرديس . پهنه9شکل 

 

های ژئومورفولوژیک مـورد بررسـی،    گردد، با توجه به شاخص طور که در نقشت نهایی به دست آمده مالحظه می همان

تی شهر جدید پردیس در دستت مناسب، فضای کافی وجود ندارد. به این معنا که فضـاهای موجـود   برای رشد و گسترش آ

وسـازهای شـهری    اند و بـرای سـاخت   در اطراف شهر، هر کدام با یک یا چند محدودیت طبیعی و ژئومورفولوژیکی مواجه

رارگیری در فاصلت نزدیک از شـهر  رمم این مسئله است که شهر جدید پردیس به علت ق مناسب نیستند. این موضوع علی

تهران، به خوبی توانسته است جاذبت جمعیتی زیادی به دست آورد و بخش بزرگی از سرریز جمعیتی شهر تهـران را خـود   

جذ  کند و اسکان دهد. بنابراین، با توجه به عدم وجود فضاهای دارای محدودیت و نامناسب، مجبور به استفاده از سطح 
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ایم، به نحوی که باید برای گسترش و  سازهای شهری و گسترش آتی مسکن و نیازهای وابسته به آنو بعدی برای ساخت

های آتی این شهر از فضاهای دارای قابلیت متوسط استفاده کرد کـه ایـن فضـاها عمـدتاً در جهـات       توسعت فیزیکی دهه

ج این مقالـه، بـرای مـدیریت بهتـر رشـد و      جغرافیایی شمال، شمال مر  و مر  این شهر قرار دارد. پس با توجه به نتای

فیزیکـی   –ها و کمترین هزینه باشد، باید توسعت کالبـدی  هدایت توسعت شهر به سمت بهینه که دارای کمترین محدودیت

آتی شهر جدید پردیس را به این سه جهت )یعنی شمال، شمال مر  و مر ( هدایت کرد. البته، ناگفته نماند که در کنـار  

های هیدرولوژیکی،  های اقلیمی، شاخص ها و پارامترهای دیگری نیز از قبیل شاخص ژئومورفولوژیکی، شاخصپارامترهای 

 شود.  های اداری سیاسی نیز باید برای دستیابی به نتایج بهتر استفاده  و شاخص

نکتـه بایـد اشـاره     های پژوهشی این مقاله را به بحث و بررسی بگذاریم به این چنانچه بخواهیم نتایج حاصل از یافته

ریزی شده، بـیش از دو دهـه اسـت کـه جایگـاه خـود را در نظـام         های برنامه کرد که شهرهای جدید به عنوان سکونتگاه

شـهرها و   شهر جدید عمدتاً در اطراف کالن 26اند و تاکنون بیش از  ریزی شهری و شهرسازی ایران به دست آورده برنامه

اند. آنچه باید بیش از پیش دقت شود دو موضوع است: یکـی   طراحی و احداث شده( 1385شهرهای بزرگ کشور )زیاری، 

ریزی بـرای تعیـین مکـان بهینـت یـک شـهر جدیـد، بـه تمـامی           یابی اولیت این شهرهاست که باید در هنگام برنامه مکان

واقـع شـود کـه بـا     های ژئومورفولوژیکی توجه شود تا شهر جدید در مکانی  تر شاخص های طبیعی و از همه مهم شاخص

ریـزی، طراحـی و سـاخت     ها و مخاطرات طبیعی مواجه باشد. نکتت دوم این اسـت کـه هنگـام برنامـه     کمترین محدودیت

شهرهای جدید نیز همانند سایر شهرها، رشد و گسترش فیزیکی است و برای رشد، نیاز به فضای کافی است. پـس بایـد   

های طبیعـی مواجـه    تی مداوم و رو به گسترشی داشته باشد، با محدودیتشهر در مکانی قرارگیرد که چنانچه جاذبت جمعی

 نباشد، بلکه فضا و زمین کافی برای رشد و گسترش آتی شهر وجود داشته باشد. 

 

 گيری نتيجه

های ژئومورفولوژی بررسی شد. ایـن   سنجی توسعت فیزیکی شهر جدید پردیس با تأکید بر شاخص در این پژوهش پتانسیل

کشی، کـاربری زمـین، فرسـایش خـاک و فاصـله از       شناسی، فاصله از حریم زه زمین ارتفاع، اند از شیب، عبارتها  شاخص

 نظر طبق محدوده، فیزیکی های و ویژگی مشخصات براساس پارامترها بندی ، ابتدا اولویتAHPگسل. با استفاده از روش 

نقشت نهایی منـاطق دارای پتانسـیل توسـعت فیزیکـی      شد. در نهایت، بندی اولویت و دهی وزن گرفت و صورت کارشناسی

 در سه کالس مناسب، متوسط و ضعیف تهیه شد. ARC GISمراتبی در محیط  سلسله تحلیل شهر حاصل از مدل فرایند

های مورد بررسی حاصل شد در زمینت شیب، بیشتر محدودۀ شهر پـردیس در طبقـت    هایی که از شاخص براساس نقشه

نامناسب قرار گرفته است. در زمینت ارتفاع بیشتر در محـدودۀ ارتفـاعی نامناسـب و بـا قابلیـت ارتفـاعی       نامناسب و کامالً 

هایی با مقاومت خیلـی کـم،    شناسی و لیتولوژی بیشتر مساحت شهر روی سازندها و زمین متوسط قراردارد. در زمینت زمین

سـب، در مـورد کـاربری زمـین بیشـتر قسـمت شـهر در        کشی اکثر مساحت در طبقت کامالً منا در مورد فاصله از حریم زه

هایی با فرسایش زیاد و در زمینت فاصـله   هایی با قابلیت و کاربری متوسط، در زمینت فرسایش خاک بیشتر روی زمین زمین

از گسل در حدود دوسوم مساحت شهر در محدودۀ کامالً مناسب قراردارد، البته به استثنای مناطق جنـوبی کـه کـامالً در    

 گیرد. ها قرارمی محدودۀ گسل
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توان گفت که به طور کلی و با در نظر گرفتن این هفت شاخص، مکان کنونی شهر پـردیس از نظـر    بدین ترتیب، می

بندی شهرستان پـردیس   طور که از نقشت نهایی پهنه های ژئومورفولوژی در شرایط نامناسبی واقع شده است. همان ویژگی

 هایی با قابلیت ضعیف تا متوسط از نظر ژئومورفولوژیکی قراردارد. ر زمینمشخص است، شهر جدید پردیس د

حال با توجه به جایگزینی نامناسب این شهر از نظر ژئومورفولوژیکی و با توجه به توسعه و گسـترش شـهر در آینـده    

شهر بـا توجـه بـه     بهتر است مناطقی که از این نظر برای توسعت آتی شهر مستعدند بررسی و شناسایی شود و جهت رشد

 عوامل ژئومورفولوژیکی نیز مشخص شود.

دسـت آمـده    مناطق دارای پتانسیل گسترش آتی شهر پردیس که از مطالعات انجام شده بهبندی  بر اساس نقشت پهنه

گیـری نامناسـب اولیـت شـهر پـردیس       توان جهت این رشد و توسعه را مشخص کرد. به طور کلی، به علت جای است می

های مناسب برای این منظور در اطراف شهر در دسترس قرارندارند. ولی، در  روست و زمین شهر با مشکل روبه توسعت این

بندی صورت گرفته اگر شهر پردیس را به دو قسمت شرقی و مربی تقسیم کنـیم، بهتـرین جهـت     نهایت با توجه به طبقه

ل است که در این توسعه باید فاصله از حریم توسعت شهر در بخش مربی به سمت جنو  و در بخش شرقی به سمت شما

هـا مواجـه    کشی را هم در نظر بگیریم چون رشد زیاد شهر به جهات مذکور، شهر را با خطر نزدیکـی زیـاد بـا رودخانـه     زه

 کند. می

کند که بـه علـت وجـود شـهر پـردیس در مکـان        توصیت کلی بر مبنای پژوهش صورت گرفته این مطلب را بیان می

روست. میزان رشد و توسعت شهر در جهات ذکرشده بسـیار   ئوموروفولوژیکی، توسعت این شهر نیز با مشکل روبهنامناسب ژ

 محدود است.
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