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پذیرش مقاله 1393/12/23 :تأیید مقاله1394/1/31 :

چکيده
توسعۀ فيزيکی شهرها در ارتباط مستقيم با بستر طبيعی و عروار

ژئومورفولروژی اسرت و بسرياری از شرهرهای

ايران از نظر توسعۀ فيزيکی با محدوديتهای ژئومورفولوژی مواجهاند .شهر جديد پرديس واقع در استان البررز در
فاصلۀ  3۰کيلومتری شمال شرقی تهران و در مسير جادة تهران شمال واقع شده است .هدف از انجام اين پژوهش
مطالعه و بررسی پتانسيل ها و محدوديت های توسعۀ ژئومورفولوژيکی شهر جديد پرديس است .روش تحقيرق برر
پايۀ روش توصيفی -تحليلی و با انجام مطالعات کتابخانهای و ميردانی و اسرتفاده از روش تحليرل سلسرلهمراتبری
 AHPو توسط نرمافزار  Arc GISصورت گرفته است .با استفاده از شاخصهای شريب ،کراربری اراضری ،ارتفراع،
فاصله از گسل ،فاصله از حوضۀ زهکشی ،فرسايش و زمينشناسی ،نقشۀ پهنهبندی مناطق دارای پتانسيل گسترش
آتی شهر پيشنهاد شد .نتايب حاصل از اين پژوهش نشان میدهد که بخش وسيعی از محدودة فعلری شرهر مرورد
مطالعه روی موانع طبيعی مشکلآفرين واقع شده است و مکانهای دارای پتانسيل گسترش فيزيکی آتری شرهر در
بخشهای شمال شرقی و شمال و شمال غرب قراردارد.

کليدواژهها :پتانسيلسنجی ،توسعۀ فيزيکی ،شاخصهای ژتومورفولوژی ،شهر جديد پرديس.
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مقدمه
شهرها با توجه به مقر جغرافیایی که بر آن واقع شدهاند ،ممکن است برای توسعت آتی خود با پدیدههـای ژئومورفولوژیـک
مختلفی مواجه باشند .این پدیدهها ممکن است اسبا گسترش شهر را فراهم آورند یا تنگنا در توسـعه و عمـران شـهری
مطرح شوند (شایان و همکاران .)32 :1388 ،هر اندازه که شهرها گسترش پیدا کنند ،برخورد آنها با واحدهای گونـاگون
توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر میشود .لذا ،اهمیت و ضرورت شناخت ویژگیهای محیط
طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و ساختمانها ،از منـاطق نامسـاعد ،معلـوم مـیشـود .بـرای
شناخت بخش اعظمی از ویژگیهای محیط طبیعی نیاز به مطالعت ژئومورفولوژی است .در سایت کسب این گونـه آگـاهی
است که میتوان قدمهای مؤ ری در انتخا مناسبترین مکان برای ایجـاد و گسـترش شـهرها برداشـت و نسـبت بـه
جلوگیری از خطر پدیدههای طبیعی یا مقابله با آنها اقدامی جدی به عمل آورد (رضایی و ملکرودی .)2 :1389 ،بنابراین،
پدیدههای طبیعی گاه عوامل مثبت و گاه عامل منفی و بازدارنده عمل میکنند ( روتی و همکـاران .)27 :1388 ،همـواره
بشر در ارتباط و در جدال با محیط طبیعی است ،لذا در حیات شهرها از ابتدا رابطت متقابل بین انسان و محیط وجود دارد و
محیط پدیدهای تعیینکننده است (عزیزپور.)3 :1383 ،
هدف ژئومورفولوژی شهری ،درک متقابل آ ار فرایندهای شهری و ژئومورفولوژی و در نهایت خدمت به مردم و رفـاه
آنهاست .از طرفی ،آگاهی و استانداردسازی برای شهرها ،سیاستگذاران و برنامهریزان شهری نیز از اهداف دیگر آن بـه
شمار میآید .متخصصان ژئومورفولوژی شهری در این زمینه چهار کار عمدۀ ذیل را باید انجام دهند ( مقیمی:)4 :1385 ،
 .1شناخت زمینی که شهر روی آن احداث شده یا در دست احداث است یا برای احداث آماده میشود .این شناخت
باید به طور عام جغرافیای طبیعی و به طور خاص ژئومورفولوژی باشد.
 .2درک و تشخیص فرایندهای کنونی که در شهر وجود دارد و یا در ا ر شهرنشینی و شهرگرایی تغییر مییابد.
 .3پیشبینی تغییرات ژئومورفولوژیک آتی که احتمال دارد از توسعت شهری ناشی شود که نیازمند شناخت گذشـته،
درک زمان حاضر و توان پیشبینی آینده است.
 .4بزرگی ،گستره و جمعیت شهر همواره باید مورد توجه باشد.
بررسی مشکالت مربوط به انتخا مکان مناسب برای توسعت شهرها ،چگـونگی اسـتقرار سـکونتگاههـا در محـدودۀ
شهرها و آ ار توسعت شهر روی لندفرمها و زمینهای اطراف و نظایر اینها ،موضوعات مورد مطالعت ژئومورفولوژی شهری
است (جباری و روستایی.)254 :1386 ،
توسعت فیزیکی شهر فرایندی پویا و مـداوم اسـت کـه طـی آن محـدودۀ فیزیکـی شـهر و فضـاهای کالبـدی آن در
جهتهای عمودی و افقی از حیث کمّی و کیفی افزایش مییابد (فردوسی .)182 :1384 ،یکی از ویژگیهای مهم فراینـد
شهرنشینی در ایران ،گسترش سریع و فیزیکی شهرهای آن است .در ا ـر تحـوالت جدیـد ،شـهرها بـه سـرعت تغییـر و
دگرگونی پذیرفتهاند .این دگرگونی به شکل افـزایش سـریع جمعیـت و رشـد فیزیکـی شـهرها ،بـه صـورتی نامتعـادل و
ناهماهنگ بوده است (هوشیار.)1384 ،
پردیس از شمال به سلسله جبال البرز ،از مر به منطقت جاجرود ،از جنو به روستای کرشت ،سیاهسنگ و طاهرآباد و
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از شر به بومهن محدود میشود .مکانیابی شهر جدید پردیس در منطقت شهری تهران با توجه به اهداف دولت صـورت
گرفته که با عنایت به موقعیت حساس شهر تهران به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی و اداری کشور اهمیـت ویـژهای دارد.

نقش شهر جدید پردیس در ناحیت شرقی منطقت شهری تهران از نظر جذ جمعیت اهمیت دارد و به این دلیل در آینده بـا
افزایش جمعیت در این ناحیه روبهرو خواهیم بود و به مرور این مسئله باعث گسترش این شهر خواهد شد .اینکه گسترش
این شهر به کدام جهت و چگونه صورت گیرد ،خود چالشی مهم و جدی است .قرارگیری شهر جدید پردیس در منطقهای
کوهستانی این توسعه را بـا مسـائل جـدیتـری بـهخصـوص از لحـاظ ژئومورفولـوژیکی مواجـه سـاخته اسـت .مسـائل
مورفولوژیکی مانند ارتفاع ،شیب ،فاصله از گسل ،فاصله از رودخانه ،و کاربری زمین عواملی محدودکننده برای رشد شـهر
پردیس محسو میشود .شناسایی و بررسی این عوامل در کاهش صدمات و هزینهها طی رشد و توسعت فیزیکـی شـهر
پردیس مؤ ر است.

منطقۀ مورد مطالعه
شهر جدید پردیس در فاصلت  30کیلومتری شر تهران در جادۀ تهران -آبعلی قراردارد و به دلیل عوامل مناسب زیر ،برای
احداث و اسکان 150هزار نفر از سرریز جمعیت تهران بزرگ برنامهریزی و طراحی شده است :این شهر از مر به رودخانت
جاجرود و از شمال به رشتهکوههای البرز ،از شر به شهر بومهن و از جنو نیز به روستاهای کرشت ،سیاهسنگ ،طاهرآباد
و دشت ورامین محدود است (ذوالفقاری .)1385 ،شهر پردیس به صورت مستطیلی است که حداکثر دوازده کیلومتر درازا و
 3/5کیلومتر پهنا دارد (شهریاری.)1385 ،

شکل  .۱نقشۀ محدودة مورد مطالعه
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شکل طراحی شهر جدید پردیس ،براساس محدودیت توسعت شهر در جهات مختلف از سمت شـر زمـینهـای شـهر
بومهن و از جهت شمال رشتهکوههای البرز و در جهتهای دیگر عدم مالکیت زمین شهری ،تحت تأ یر قرارگرفتـه اسـت.

توجه به عوامل فو و عوامل مصنوعی چون آزادراه تهران -رودهن ،ایجاد شکل و بافت خطی شـهر را توجیـه مـیکنـد.
شکلگیری شهر در شمال و جنو این آزادراه گسترش یافته که عوامل طبیعی زمین و پستیوبلندیها ،طراحی شهر را به
سوی شکل خطیِ نامنظمی سو داده است .شهر جدید پردیس از طریق دو آزادراه تهران رودهن و دماوند فیروزکوه )که
از میانت شهر پردیس میگذرد ،به شهرهای مجاور خود ،به ویژه نزدیکترین مادرشـهر( بـه تهـران مـیپیونـدد (زیـاری و
همکاران.)7 :1392 ،

پيشينۀ تحقيق
علیرمم اهمیتی که مطالعات ژئومورفولوژیک در برنامهریزی توسعت شهری دارد ،بررسی متون تحقیق نشان میدهد کـه
برنامهریزان ،کمتر به این موضوع پرداختهاند یا اینکه در مالب مطالعات زمینشناسی بهصورت گذرا از ایـن مبحـث مهـم
عبور کردهاند .از جمله تحقیقاتی که در این زمینه در جهان و ایران صورت گرفته عبارت است از فصلی کـه یـانداگـالس
( ،)1983استاد ژئومورفولوژی شهری در کتا خود بهنام محیط شهری به مسائل ژئومورفولوژیک شهر اختصاص داده و در
آن فرایندهای ژئومورفولوژیک محدودکنندۀ توسعت شهری ،همچنین نقش انسان را در تسریع فعالیت این فرایندها مطالعه
کرده است .همچنین ،آویجیتا گوپتا و رافی احمد ( )1997در مقالهای با عنوان «ژئومورفولوژی و شـهرهای منـاطق حـاره:
ساختوساز» ،نحوۀ عمل گسترش سریع شهرها را در مناطق حاره بررسی کردند و به بررسی تأ یر منفی توسـعت فیزیکـی
شهرها روی محیط طبیعی پرداختند.
ای .پی .اسچیک و همکاران ( )1997نیز در مقالهای با عنوان «چنـد شـهر مسـتقر بـر مخـروطافکنـه» فراینـدهای
هیدرولوژیک و محدودیتهای ژئومورفیک در شهرنشینی بر مخروطافکنهها را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند کـه
مخروطافکنهها که به دلیل محیط طبیعی مساعد در کاربریهای شهری بیشتر استفاده مـیشـود ،شـهرها را بـا خطـرات
ژئومورفولوژیک و هیدرولوژیک از قبیل بارشهای مکرر و جاری شدن سیل مواجه میکند .همچنین ،گرگوری و والینـگ
بر ساماندهی شبکت زهکشی شهری تأکید کرده و بر این باورند که برنامهریزان و طراحان شهری باید بـه آن توجـه کننـد.
بهخصوص ،باید به سرعت حمل رسوبات به وسیلت سیال ها در این مناطق بیشـتر توجـه کـرد .الکـانترا ( )2002ارتبـاط
ژئومورفولوژیک و مخاطرات محیطی در کشورهای در حال توسعه را ارزیابی و خاطر نشان کرد که به رمم وقـوع بالیـای
طبیعی در سراسر جهان ،تأ یر و آسیبهای آن در کشورهای در حال توسعه به دلیـل موقعیـت جغرافیـایی قرارگیـری در
مناطق بسیار مستعد ابتال به خطرات طبیعی بیشتر است.

در ایران نیز در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته است .مخدوم ( )1372نیز در ا ر تـألیفی خـود بـا عنـوان «شـالودۀ
آمایش سرزمین» به بررسی نقش ژئومورفولوژی و میزان تأ یر این عوامل در طرحهای آمـایش سـرزمین پرداختـه اسـت.
رجائی ( )1378در کتا کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط به تـأ یر عوامـل ژئومورفولـوژیکی در
برنامهریزیهای شهری و عمرانی پرداخته است .محمودیان ( )1378نیز در ارزیابی حرکات دامنهای در منطقهای زلزلهزده،
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در پی وقوع زمینلرزۀ  31خرداد  1369منجیل ،علت تخریب و خسارات وارده را عالوهبر موج لرزهای در برخی نقاط ،وقوع
حرکات دامنهای زمینلغزشها دانسته است .بدر ( ،)1379با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور ،جهت
گسترش فیزیکی شهر رضی را مطالعه کرد و با تجزیهوتحلیلهایی که در محیط نرمافزارهای  Edrisiو  Arcinfoانجـام
داد ،قابلیت زمینها را برای توسعت آتی شهر و در نهایت جهات بهینت توسعت شهر مشخص کرد .مفاری (« )1380ارزیـابی
نظام توسعت کالبدی شهری و ارائت الگوی مناسب توسعت کالبدی شهر با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیـایی در قالـب
مدل توسعت پایدار (مطالعت موردی :اردبیل)» را تهیه کرد .کرم ( )1384در پژوهشی با عنوان «تحلیل تناسب زمـین بـرای
توسعت کالبدی در محور شمال مر شیراز در ) »(MCEبا استفاده از رویکرد ارزیابی چندمعیاری محیط سیستم اطالعات
جغرافیایی ،از معیارهایی مانند شیب ،قابلیت زمین ،فاصله از شهر و راههای اصلی استفاده کرد.
روستایی و ساری صراف ( )1385نیز در پهنهبندی مخاطرات محیطی مؤ ر در توسعت فیزیکی شهر تبریز ،به بررسی و
شناسایی عمدهترین مخاطرات طبیعی تهدیدکنندۀ شهر پرداخت و راهکارهای مختلفی مطـرح کـرد .کامیـابی ( )1385در
تحقیق خود با عنوان «زمینت جلوگیری و کاهش خطرات ناشی از پیشگیری و کاهش خطـرات زمـینلغـزش در طراحـی
سازههای خطی» به زمینلغزشهایی اشاره دارد که بر شهرها تأ یر دارند .نظریان و همکاران ( )1385در مقالهای با عنوان
«تعیین جهت توسعت فیزیکی شهر اندیمشک» با استفاده از دادههای ماهوارهای و سیستم اطالعات جغرافیایی و با استفاده
از عواملی مانند فاصله از شهر ،فاصله از جاده ،فاصله از مراکز صنعتی ،وجود خطوط گسل ،شیب ،نـاهمواریهـا و مسـیل
اقدام به پیشبینی و تعیین جهت گسترش شهر اندیمشک کردند .روتی و همکاران ( )1388تنگناهای طبیعی شهر سنندج
را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که عواملی همچون ارتفاعات آبیدر ،تپههای داخل شهر و رودخانت قشـال تنگناهـایی را
برای توسعت شهر به وجود میآوردند.
ابراهیمزاده و همکاران ( )1388مکانیابی بهینت جهات گسترش شهر مرودشت را با بهرهگیـری از سیسـتم اطالعـات
جغرافیایی انجام دادند .ابتدا ،شاخصهای طبیعی و انسانی تاً یرگذار در قالب ده شاخص شناسایی شدند .نقشت نهایی جهات
مناسب گسترش آتی شهر مرودشت بهینهگزینی و ارائه شد .مقیمی و صفاری ( )1388در پژوهشی بـه بررسـی و ارزیـابی
ژئومورفولوژی شهری و آسیبپذیری ناشی از زمینلغزش در دامنهها پرداختند و به این نتیجه رسیدند کـه هشـت عامـل
سنگشناسی ،ارتفاع ،شیب ) (LIMکوهستانی تهران با استفاده از مدل دامنهها ،جهت دامنهها ،میـانگین بـارش سـاالنه،
حداکثر بارش  24ساعته ،فاصلت گسلها ،فاصله از شبکت زهکشی عوامل مؤ ر در زمینلغزشاند.
قنبری و همکاران ( )1389با بررسی عوامل ژئومورفولوژیکی بازدارنده در آمایش فضایی شهر الر به این نتیجه رسیدند
که مهمترین پارامترهای ژئومورفولوژیکی بازدارندۀ شهر عبارتاند از سیال ها ،زمینلرزهها ،و حرکات دامنهای .اسفندیاری
( )1389تنگناهای ژئومورفولوژیکی را در توسعت شهرستان اردبیل مطالعه و بررسی کرد .رضاییمقـدم و همکـاران ()1389
طبقهبندی مورفولوژیکی توسعت شهری با استفاده از ماهواره و سیستم اطالعات جغرافیایی را در  DEMشهر اهـر انجـام
دادند .در این مطالعه ،مناطق مستعد توسعت آتی شهر اهر بر مبنای دادههای مورفولوژی سطح زمین طبقهبندی شـده و در
نهایت نتایج مطالعه به گونهای بصری ارائه شده است.
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مواد و روشهای تحقيق
برای انجام این پژوهش عالوه بر استفاده از روش کتابخانهای به منظور جمعآوری اطالعات مورد نیـاز از محـدودۀ مـورد
مطالعه از تصاویر ماهوارهای  Google Earthدر شناسایی و تطبیق عوارض و محدودۀ مورد مطالعه روی زمـین اسـتفاده
شد .در ادامه ،با استفاده از نقشههای توپوگرافی 1:50000شر تهران و نقشت  1:250000زمینشناسی شر استان تهران
برای تولید نقشههای ارتفاع ،شیب ،فاصله از گسل ،کاربری زمین ،فاصله از رودخانـه و فرسـایش از نـرمافـزار Arc GIS

استفاده شد .سپس ،بر اساس موضوع مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،هفت معیار محـدودیتسـاز توسـعت فیزیکـی شـهر
پردیس بررسی شد .هر یک از پارامترهای در نظر گرفته شده برای محدودۀ مورد مطالعه به ترتیب اولویت عبارت اسـت از
شیب ،ارتفاع ،زمین شناسی ،فاصله از حریم زهکشی ،کـاربری زمـین ،فرسـایش خـاک و فاصـله از گسـل .اولویـتبنـدی
پارامترها بر اساس مشخصات و ویژگیهای فیزیکی محدوده ،طبق نظر کارشناسی صورت گرفته است .ابتدا ،هـر کـدام از
الیهها بعد از آماده شدن در محیط  ARC GISاز حالت  Vectorبه  Rasterتبدیل شد .سـپس ،طبـق نظـر کارشناسـی،
وزندهی و اولویتبندی شدند .با استفاده از مدل  AHPالیههای مورد نظـر بعـد از مقایسـت دوبـهدو و تشـکیل مـاتریس
زوجی ،و محاسبت وزن نسبی هر یک از الیهها ،با  Overlyکردن الیههای وزندار شده ،نقشت نهایی توسعت فیزیکی شهر
حاصل از مدل فرایند تحلیل سلسلهمراتبی در محیط  ARC GISدر سه کالس مناسب ،متوسط و ضعیف تهیه شد.

يافتههای تحقيق
شهرها زمینهای وسیع و گستردهای را به خود اختصاص میدهند که این زمینها از ترکیب واحدهای مختلف توپوگرافی
و ژئومورفولوژی تشکیل یافتهاند .همچنان که مکانیابی اولیت شهرها تحت تأ یر واحدهای ژئومورفولوژیک (دشت ،جلگه،
کوه و )...و فرایندهای ژئومورفولوژیک است ،قطعاً گسترش و توسعت شهرها نیز باعث برخورد آنها با عناصر و واحـدهای
گوناگون ژئومورفولوژی خواهد شد .بهعالوه ،ویژگیهای ژئومورفولوژیک یک مکان جغرافیایی نهتنهـا بـر پراکنـدگی یـا
تجمیع فعالیتهای انسانی مؤ ر است ،بلکه عاملی مؤ ر بر شکل و سیمای فیزیکی ساختهای فضایی نیز به شمار میآید.
به همین دلیل برنامهریزی عمرانی که جهت توسعت مکانهای سکونتی روستایی و شهری صورت میگیرد ،بدون توجه به
عوامل مورد نظر و شناخت قابلیتهای محیط طبیعی عمالً موفقیتآمیز نخواهد بود ،زیرا این عناصر گاه عوامـل منفـی و
خطرسازند که مکان جغرافیایی را برای توسعت مخاطرهآمیز و پرهزینه کرده و گاهی ظرفیتهای مثبتـی جهـت توسـعه و
گسترش شهرها ارائه میدهد .در این صورت برعهدۀ برنامهریزان شهری است که ابتدا پدیدههای ژئومورفولوژیک مؤ ر بر
شهر را مطالعه کنند ،فرایندهای حاکم بر آنها را بشناسند ،سپس به برنامهریزی مناسـب بـرای توسـعت شـهر در جهـات
مناسب اقدام کنند .برنامهریزی برای شهرها و تهیت طرحهای توسعت شهری ،مستلزم مطالعه و تجزیه و تحلیلِ فرایندهای
تأ یرگذار ژئومورفولوژی بر شهرهاست.

فرايند تحليل سلسلهمراتبی

AHP

یکی از مراحل مهم در فرایند برنامهریزی ،مرحلت ارزیابی و انتخا مناسبترین گزینه است .مکانیابی فعالیتی اسـت کـه
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قابلیتها و تواناییهای یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب وکافی و ارتباط آن با سایر کاربریها و تسهیالت ،برای
انتخا مکانی مناسب جهت کاربری خاص تجزیه و تحلیل مـیکنـد (فرهـادی .)94 :1378 ،مکـانیـابی بهینـه زمـانی
امکانپذیر است که محقق بتواند ارتباط علمی و منطقی مناسبی میان اطالعات و دادههای به دست آمـده از کارشناسـان
مرتبط با موضوع مکانیابی را با توجه به اولویتها برقرار سازد (رضویان.)222 :1388 ،
یکی از مدلها در مکانیابی فراینـد تحلیـل سلسـلهمراتبـی ( )AHPاسـت .فراینـد تحلیـل سلسـلهمراتبـی یکـی از
معروف ترین فنون تصمیم گیری چندمنظوره است که اولین بار توماس ال .ساعتی عراقی االصل در دهت  1970ابداع کـرد.
این مدل روشی برای تصمیمگیری و انتخا بهترین گزینـه هـا در مـواقعی اسـت کـه چنـدین شـاخص و معیـار جهـت
تصمیمگیری وجود دارد .این مدل براساس ساختاردهی سلسلهمراتبی عناصری است که در مسئلت تصمیمگیـری دخالـت
دارند .این روش شامل سه گام اصلی در فرایند اجرایی نرمافـزار  GISاسـت :الـف) تولیـد مـاتریس مقایسـت دوتـایی) ،
محاسبت وزنهای معیار ،و ج) تخمین نسبت توافق .پس از تبیین اهداف کلی و بیان مقاصد برنامهریزی و تهیت گزینههـای
مختلف برای رسیدن به اهداف و مقاصد برنامهریزی ،ارزیابی صورت میگیرد تـا براسـاس شایسـتگی نسـبی هـر یـک از
گزینهها ،گزینت مطلو یا بهینه انتخا شود (زبردست .)13 :1380 ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی براساس چهار اصل شرط
معکوس ،همگنی ،وابستگی و انتظارات بنیانگذاری شده است و رعایت این اصول در به کارگیری آن الزامی است .شـرط
معکوس بیان میدارد که در مقایست دو به دویی عناصر ،اگر اهمیت  Iنسبت به  Jبرابر  Nباشد ،اهمیت عنصر  Jنسبت بـه
 Iبرابر  1/Nخواهد بود .اصل همگنی یعنی عناصر  Iو  Jباید با هم همگن و قابل مقایسه باشند .به عبارت دیگر ،اهمیت I

نسبت به  Jممکن است بینهایت یا صفر باشد .اصل وابستگی یعنی هر عنصر سلسلهمراتبی به عنصر باالیی خود وابسته
است و این وابستگی به صورت خطی است (پورطاهری .)78 :1390 ،اصل انتظارات هم یعنی هر گاه تغییـری در سـاختار
سلسلهمراتبی رخ دهد ،فرایند ارزیابی باید مجدداً انجام شود (قدسیپور.)6 :1379 ،
یکی از مزیت های روش  ،AHPامکان بررسی سازگاری در قضاوت های انجـام شـده بـرای تعیـین ضـریب اهمیـت
شاخص و زیرشاخص هاست .سازوکاری که این مدل برای بررسی ناسازگاری در قضاوت هـا در نظـر مـی گیـرد ،محاسـبت
ضریبی به نام «ضریب ناسازگاری» است که از تقسیم «شاخص ناسازگاری» به «شاخص سـازگاری» حاصـل مـیشـود
چنانچه مقدار  ،CR≤ 0/1نشاندهندۀ این است که سازگاری الزم در قضاوتها رعایت شده ،در میـر ایـن صـورت بایـد
تجدید نظر در قضاوتها صورت گیرد .به عبارت دیگر ،ماتریس مقایست دودویی شـاخصهـا بایـد مجـدداً تشـکیل شـود.
شاخص ناسازگاری از فرمول زیر به دست میآید.
()1

CI = λ-n/n-1

همچنین ،میتوان «نسبت توافق»  CRرا به طریق زیر محاسبه کرد:
()2

CR=CI/RI

که در آن  RIشاخص تصادفی بودن است که برای مقادیر مختلف تعداد معیارها ( )nاز طریق جدول  1به دسـت مـیآیـد
(زبردست .)42-37 :1380 ،در فرایند توسعت فیزیکی شهر پردیس این نسبت  0/06بهدست آمد.
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جدول  .۱تعيين شاخص تصادفی  RIبرای مقادير مختلف تعداد معيارها

طی مطالعات انجام شده ،هفت معیار محدودیتساز توسعت فیزیکی شهر پردیس بررسی شد .هر یک از پارامترهای در
نظر گرفته شده برای محدودۀ مورد مطالعه به ترتیب اولویت عبارت است از شیب ،ارتفاع ،زمینشناسـی ،فاصـله از حـریم
زهکشی ،کاربری زمین ،فرسایش خاک و فاصله از گسل.
شيب
ضمن اینکه شیب عمومی شهرهای کوهستانی در یک جهت است ،در جهات مختلف نیز دارای شیب است .وجـود شـیب
اگرچه از بعضی جهات مانند زیبایی شهر و شستشوی طبیعی معابر توسط روانا اهمیـت دارد ،امـا شـیب سـطح شـهرها
بهخصوص شیبهای بحرانی و بیش از اندازه مشکالتی نظیر وقوع سیل ،دشـواری حمـلونقـل درون شـهری ،حرکـات
دامنهای و امثال آن را به بارمیآورد .بر اساس استاندارد ارائه شده از طرف اتحادیت جغرافیایی بینالمللی ،سـطوح همـوار و
کمشیب برای استقرار شهرها مناسباند .در این رابطه حداکثر شیب زمینی که برای استقرار شـهر مناسـب تشـخیص داده
شده است ،نباید از  11درجه تجاوز کند .البته ،بسته به شرایط محیط این مقدار اندکی تغییر میکند .شیب  8درجـه یـا 15
درصد حد فوقانی شیب قابل اجرا برای ساختوسازهای شهری است (زمردیان.)29 :1383 ،
بر اساس طبقهبندی انجامشده (جدول  )2طبقات شیب منطقه ارزشگذاری شد و بر این اساس نقشت شیب با طبقـات
ارزشی کامالً مناسب ،مناسب ،ارزش متوسط ،نامناسب و کامالً نامناسب بهدست آمده است (شکل .)2
جدول  .2ارزشگذاری شيب منطقه

ارزشگذاری

طبقات شیب (درصد)
5 -2

کامالً مناسب

1

10 -5

مناسب

2

15 -10

متوسط

3

30 -15

نامناسب

4

کامالً نامناسب

5

+39
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شکل  .2نقشۀ شيب شهرستان پرديس

بر این اساس قسمتهایی از مناطق شمالی شهر پردیس در زمینهایی با شیب مناسب ،قسمتهایی از جنو  ،شـمال
شرقی و مرکزی شیب نامناسب و سایر زمینها در محدودهای با شیبی با قابلیت متوسط برای ساختوساز قرارگرفتهاند.
ارتفاع
شهر پردیس در ارتفاع بین  1300تا  3600متر قرار گرفته است .بر اساس جدول  3سطوح ارتفاعی شهر پردیس بـه پـنج
سطح کامالً مناسب ،مناسب ،متوسط ،نامناسب و کامالً نامناسب ارزشگذاری و تقسیمبندی شده و بـر ایـن اسـاس نقشـت
سطوح ارتفاعی منطقه ترسیم شده است (شکل  .)3زمینهایی در شمال و جنو منطقـه ارتفـاعی بـا قابلیـت متوسـط ،و
بخشهای مرکزی به صورت نواری قابلیت نامناسب و گوشهای از جنو مربی منطقه قابلیت مناسب دارد.
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جدول  .3ارزشگذاری ارتفاع منطقه

ارزش گذاری

طبقات ارتفاعی
1800 -1300

کامال مناسب

1

2300 -1800

مناسب

2

2500 -2300

متوسط

3

3000 -2500

نامناسب

4

+3000

کامال نامناسب

5

شکل  .3نقشۀ ارتفاع شهرستان پرديس

زمينشناسی و ليتولوژی
بسیاری از پدیدههایی که مورفولوژی کنونی منطقه را به وجود میآورد به ویژگیهای لیتولوژی مربـوط مـیشـود .لـذا ،بـرای
تحلیل مطلو تحول ژئومورفولوژیکی نیاز به بررسی دقیق تمامی مشخصـات لیتولـوژیکی منطقـه ضـروری اسـت (عالیـی
طالقانی .)82-72 :1386 ،در بررسی لیتولوژی محدودۀ مورد مطالعه جهت آگاهی و شناخت مخاطرات ژئومورفولوژیکی تحت
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این عامل (جنس و مقاومت سازندها) در برابر تغییرات ژئومورفیکی و نقش آنها در جهت جلوگیری از مخاطرات بررسی شد.
سنگها از لحاظ لیتولوژیکی به سه گروه تقسیم میشوند (احمدی:)1388 ،
 سازندهای مقاوم (آندزیتهای پورفیری) سازندهای نامقاوم (پادگانههای آبرفتی جوان ،مارنهای خاکستری ،مارنهای قرمز ژیپسدار و نمکدار) سازندهای نیمهمقاوم (مخروطهافکنه ،تراورتن ،پادگانههای قدیمی و مرتفع).و بر این اساس منطقه مورد مطالعه به پنج بخش سازندهای خیلی مقاوم ،مقاوم ،با مقاومت متوسـط ،مقاومـت کـم و
مقاومت بسیار کم تقسیم و ارزشگذاری شد (جدول .)4
در نهایت نقشت زمینشناسی و لیتولوژی منطقت مورد نظر ترسیم شد .طبق این نقشه بیشتر مساحت شهر پـردیس در
منطقهای با مقاومت خیلی کم قرار گرفته است.
جدول  .4ارزشگذاری زمينشناسی منطقه

زمینشناسی
خیلی مقاوم

ارزشگذاری
کامالً مناسب

1

مقاوم

مناسب

2

متوسط

متوسط

3

مقاومت کم

نامناسب

4

کامالً نامناسب

5

مقاومت خیلی کم

شکل  .4نقشۀ زمينشناسی شهرستان پرديس
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فاصله از حريم زهکشی
رودخانهها ضمن اینکه چشمانداز بسیار زیبایی برای شهرها ایجاد میکنند ،اگر حریم آنها رعایت نگردد ،در هنگام طغیان
برای ساکنان شهر ،خطرآفرین خواهند بود .اگر ساختوساز اماکن و استقرار تأسیسات و دریای آزاد ابت در کنار رودهـا بـا
حفظ حریم و آگاهی از دورههای طغیان و میزان آن نباشد ،تمام این سازهها دائم مورد تهدید رودخانه قرار خواهنـد داشـت
(نگارش.)137 :1382 ،
بر اساس طبقهبندی و ارزشگذاریهای انجامشده (جدول  )5زمینهای منطقت مورد مطالعـه از نظـر فاصـله از حـریم
زهکشی به پنج قسمت کامالً مناسب ،مناسب ،متوسط ،نامناسب و کامالً نامناسب تقسیمبندی شد .بر ایـن اسـاس نقشـت
فاصله از حریم زهکشی شهرستان پردیس ترسیم شد (شکل .)5
جدول  .5ارزشگذاری فاصله از رودخانه

فاصله از رودخانه (متر)
+1000
1000 -600
600 -400
400 -200
<200

ارزشگذاری
کامالً مناسب
مناسب
متوسط
نامناسب
کامالً نامناسب

شکل  .5نقشۀ فاصله از رودخانۀ شهرستان پرديس

1
2
3
4
5
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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
قابلیت متوسط و اراضی بایر با حاصلخیزی خاک پایین به عنوان اراضی با قابلیت خو برای شهرسـازی در نظـر گرفتـه
شدهاند .همچنین ،بامات در دسته اراضی کامالً نامناسب برای شهرسازی قرارگرفتهاند.
کاربریهای منطقت مورد مطالعه شامل اراضی با قابلیت خو  ،متوسط و ضعیف برای شهرسازی ،همـینطـور بامـات
تقسیمبندی و ارزشگذاری شد (جدول  )6و بر این اساس نقشت کاربری اراضی شهرستان پردیس ترسیم شـد (شـکل .)6
بر اساس این نقشه بیشتر مساحت شهر جدید پردیس در اراضی با قابلیت متوسط قراردارد.
جدول  .6ارزشگذاری کاربری اراضی

ارزشگذاری

کاربری اراضی
اراضی با قابلیت خو

مناسب

2

اراضی با قابلیت متوسط

متوسط

3

اراضی با قابلیت ضعیف

نامناسب

4

کامالً نامناسب

5

بامات

شکل  .6نقشۀ کاربری اراضی شهرستان پرديس

پژوهشهای جغرافيای برنامهريزی شهری ،دورة  ،2شمارة  ،4زمستان ۱393

534

فرسايش خاک
محدودۀ مورد بررسی از نظر شدت و قابلیت فرسایش خاک به پنج طبقه تقسیمبندی شده است .مناطق با شدت فرسایش
خیلی کم در دستت مناطق کامالً مناسب ،مناطق با فرسایش کم در دستت مناسب و مناطق با فرسایش متوسـط در دسـتت
مناطقی با قابلیت شهرسازی متوسط ،مناطق با فرسایش زیاد در دستت نامناسب و مناطق با فرسایش بسیار زیاد در دسـتت
مناطق با قابلیت کامالً نامناسب قرارمیگیرد (جدول .)7
بر این اساس نقشت قابلیت فرسایش خاک شهرستان پردیس تهیه شد (شکل  .)7به این ترتیب و بر اساس این نقشـه
بیشترین مساحت شهر پردیس را محدودهای با فرسایش زیاد ،سپس محدودۀ با فرسایش متوسط دربرگرفته است.
جدول  .7ارزشگذاری فرسايش منطقه

ارزشگذاری

شدت فرسایش
فرسایش خیلیکم

کامالً مناسب

1

فرسایش کم

مناسب

2

فرسایش متوسط

متوسط

3

فرسایش زیاد

نامناسب

4

فرسایش خیلی زیاد

کامالً نامناسب

5

شکل  .7نقشۀ فرسايش شهرستان پرديس

پتانسيلسنجی توسعۀ فيزيکی شهر جديد پرديس با تأکيد بر شاخصهای ژئومورفولوژی

535

فاصله از گسل
بهطور کلی ،در شهرستان پردیس چند گسل مهم رویتپذیر است که در این میان یکی از گسلهـا از مرکـز شـهر جدیـد
پردیس عبور میکند .با ارزشگذاری فاصله از گسل پنج دسته طبقه بهدست آمد ،شامل فاصلت بـاالی  1000متـر کـامالً
مناسب ،بین  600تا  1000مناسب ،بین  400تا  600متوسط ،بین  200تا  400نامناسب و زیر  200متر فاصـلت نامناسـب
برای ایجاد و گسترش شهر (جدول .)8
بر این اساس نقشت فاصله از گسلهای شهرستان پردیس ترسیم شد (شکل  .)8طبق نقشت حاصل اگر شهر پردیس را
به دو قسمت شرقی و مربی تقسیم کنیم ،تنها قسمت شمالی هر دو بخش در محدودۀ کامالً مناسب قرارمـیگیـرد و هـر
چه به سمت جنو پیش میرویم ،به ترتیب قابلیت شهرسازی و گسترش شهر کاهش مییابد و به محدودههای نامناسب
گسلها نزدیکتر میشویم.
جدول  .8ارزشگذاری فاصله از گسل

ارزشگذاری

فاصله از گسل (متر)
+1000

کامالً مناسب

1

1000 -600

مناسب

2

600 -400

متوسط

3

400 -200

نامناسب

4

< 200

کامالً نامناسب

5

شکل  .8نقشۀ فاصله از گسل شهرستان پرديس
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مناطق دارای پتانسيل گسترش آتی شهر پرديس
در نهایت ،با توجه به نقشه های ترسیم شده از عوامل مؤ ری که در گسترش محدودۀ مـورد مطالعـه تـأ یر دارنـد شـامل
شیب ،ارتفاع ،زمینشناسی ،فاصله از حریم زهکشی ،کاربری زمین ،فرسایش خاک و فاصله از گسل ،نقشت نهـایی منـاطق
دارای پتانسیل گسترش آتی شهر پردیس ترسیم (شکل  )9و شهرستان پردیس از نظر قابلیت توسـعه بـه سـه طبقـه بـا
قابلیت مناسب ،متوسط و نامناسب تقسیمبندی شد.

شکل  .9پهنهبندی مناطق دارای پتانسيل گسترش آتی شهر پرديس

همانطور که در نقشت نهایی به دست آمده مالحظه میگردد ،با توجه به شاخصهای ژئومورفولوژیک مـورد بررسـی،
برای رشد و گسترش آتی شهر جدید پردیس در دستت مناسب ،فضای کافی وجود ندارد .به این معنا که فضـاهای موجـود
در اطراف شهر ،هر کدام با یک یا چند محدودیت طبیعی و ژئومورفولوژیکی مواجهاند و بـرای سـاختوسـازهای شـهری
مناسب نیستند .این موضوع علیرمم این مسئله است که شهر جدید پردیس به علت قرارگیری در فاصلت نزدیک از شـهر
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

پتانسيلسنجی توسعۀ فيزيکی شهر جديد پرديس با تأکيد بر شاخصهای ژئومورفولوژی

537

بعدی برای ساختوسازهای شهری و گسترش آتی مسکن و نیازهای وابسته به آنایم ،به نحوی که باید برای گسترش و
توسعت فیزیکی دهه های آتی این شهر از فضاهای دارای قابلیت متوسط استفاده کرد کـه ایـن فضـاها عمـدتاً در جهـات
جغرافیایی شمال ،شمال مر و مر این شهر قرار دارد .پس با توجه به نتایج این مقالـه ،بـرای مـدیریت بهتـر رشـد و
هدایت توسعت شهر به سمت بهینه که دارای کمترین محدودیتها و کمترین هزینه باشد ،باید توسعت کالبـدی– فیزیکـی
آتی شهر جدید پردیس را به این سه جهت (یعنی شمال ،شمال مر و مر ) هدایت کرد .البته ،ناگفته نماند که در کنـار
پارامترهای ژئومورفولوژیکی ،شاخصها و پارامترهای دیگری نیز از قبیل شاخصهای اقلیمی ،شاخصهای هیدرولوژیکی،
و شاخصهای اداری سیاسی نیز باید برای دستیابی به نتایج بهتر استفاده شود.
چنانچه بخواهیم نتایج حاصل از یافتههای پژوهشی این مقاله را به بحث و بررسی بگذاریم به این نکتـه بایـد اشـاره
کرد که شهرهای جدید به عنوان سکونتگاههای برنامه ریزی شده ،بـیش از دو دهـه اسـت کـه جایگـاه خـود را در نظـام
برنامهریزی شهری و شهرسازی ایران به دست آوردهاند و تاکنون بیش از  26شهر جدید عمدتاً در اطراف کالنشـهرها و
شهرهای بزرگ کشور (زیاری )1385 ،طراحی و احداث شدهاند .آنچه باید بیش از پیش دقت شود دو موضوع است :یکـی
مکانیابی اولیت این شهرهاست که باید در هنگام برنامه ریزی بـرای تعیـین مکـان بهینـت یـک شـهر جدیـد ،بـه تمـامی
شاخصهای طبیعی و از همه مهمتر شاخصهای ژئومورفولوژیکی توجه شود تا شهر جدید در مکانی واقـع شـود کـه بـا
کمترین محدودیتها و مخاطرات طبیعی مواجه باشد .نکتت دوم این اسـت کـه هنگـام برنامـهریـزی ،طراحـی و سـاخت
شهرهای جدید نیز همانند سایر شهرها ،رشد و گسترش فیزیکی است و برای رشد ،نیاز به فضای کافی است .پـس بایـد
شهر در مکانی قرارگیرد که چنانچه جاذبت جمعیتی مداوم و رو به گسترشی داشته باشد ،با محدودیتهای طبیعـی مواجـه
نباشد ،بلکه فضا و زمین کافی برای رشد و گسترش آتی شهر وجود داشته باشد.
نتيجهگيری
در این پژوهش پتانسیلسنجی توسعت فیزیکی شهر جدید پردیس با تأکید بر شاخصهای ژئومورفولوژی بررسی شد .ایـن
شاخصها عبارتاند از شیب ،ارتفاع ،زمینشناسی ،فاصله از حریم زهکشی ،کـاربری زمـین ،فرسـایش خـاک و فاصـله از
گسل .با استفاده از روش  ،AHPابتدا اولویتبندی پارامترها براساس مشخصات و ویژگیهای فیزیکی محدوده ،طبق نظر
کارشناسی صورت گرفت و وزندهی و اولویتبندی شد .در نهایت ،نقشت نهایی منـاطق دارای پتانسـیل توسـعت فیزیکـی
شهر حاصل از مدل فرایند تحلیل سلسلهمراتبی در محیط  ARC GISدر سه کالس مناسب ،متوسط و ضعیف تهیه شد.
براساس نقشههایی که از شاخصهای مورد بررسی حاصل شد در زمینت شیب ،بیشتر محدودۀ شهر پـردیس در طبقـت
نامناسب و کامالً نامناسب قرار گرفته است .در زمینت ارتفاع بیشتر در محـدودۀ ارتفـاعی نامناسـب و بـا قابلیـت ارتفـاعی
متوسط قراردارد .در زمینت زمینشناسی و لیتولوژی بیشتر مساحت شهر روی سازندها و زمینهایی با مقاومت خیلـی کـم،
در مورد فاصله از حریم زهکشی اکثر مساحت در طبقت کامالً منا سـب ،در مـورد کـاربری زمـین بیشـتر قسـمت شـهر در
زمینهایی با قابلیت و کاربری متوسط ،در زمینت فرسایش خاک بیشتر روی زمینهایی با فرسایش زیاد و در زمینت فاصـله
از گسل در حدود دوسوم مساحت شهر در محدودۀ کامالً مناسب قراردارد ،البته به استثنای مناطق جنـوبی کـه کـامالً در
محدودۀ گسلها قرارمیگیرد.
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بدین ترتیب ،می توان گفت که به طور کلی و با در نظر گرفتن این هفت شاخص ،مکان کنونی شهر پـردیس از نظـر
ویژگیهای ژئومورفولوژی در شرایط نامناسبی واقع شده است .همانطور که از نقشت نهایی پهنهبندی شهرستان پـردیس
مشخص است ،شهر جدید پردیس در زمینهایی با قابلیت ضعیف تا متوسط از نظر ژئومورفولوژیکی قراردارد.
حال با توجه به جایگزینی نامناسب این شهر از نظر ژئومورفولوژیکی و با توجه به توسعه و گسـترش شـهر در آینـده
بهتر است مناطقی که از این نظر برای توسعت آتی شهر مستعدند بررسی و شناسایی شود و جهت رشد شهر بـا توجـه بـه
عوامل ژئومورفولوژیکی نیز مشخص شود.
بر اساس نقشت پهنهبندی مناطق دارای پتانسیل گسترش آتی شهر پردیس که از مطالعات انجام شده بهدسـت آمـده
است می توان جهت این رشد و توسعه را مشخص کرد .به طور کلی ،به علت جایگیـری نامناسـب اولیـت شـهر پـردیس
توسعت این شهر با مشکل روبهروست و زمین های مناسب برای این منظور در اطراف شهر در دسترس قرارندارند .ولی ،در
نهایت با توجه به طبقهبندی صورت گرفته اگر شهر پردیس را به دو قسمت شرقی و مربی تقسیم کنـیم ،بهتـرین جهـت
توسعت شهر در بخش مربی به سمت جنو و در بخش شرقی به سمت شمال است که در این توسعه باید فاصله از حریم
زهکشی را هم در نظر بگیریم چون رشد زیاد شهر به جهات مذکور ،شهر را با خطر نزدیکـی زیـاد بـا رودخانـههـا مواجـه
میکند.
توصیت کلی بر مبنای پژوهش صورت گرفته این مطلب را بیان میکند که بـه علـت وجـود شـهر پـردیس در مکـان
نامناسب ژئوموروفولوژیکی ،توسعت این شهر نیز با مشکل روبه روست .میزان رشد و توسعت شهر در جهات ذکرشده بسـیار
محدود است.
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