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مقدمه 
در قرن حاضر گرایش به شهرنشینی در بیشتر کشورها مشاهده میشود (شایان و دیگران .)02 :5000 ،توسعة فیزیکی و
رشد جمعیتی شهرهای ایران تا چند دهه پیش افزایشی هماهنگ و متعادل داشته است (قرخلو و دیگران .)33 :5033 ،در
اثر تحوالت جدید ،شهرها بهسرعت تغییر کردند و دگرگون شدند که این دگرگونی به شکل افزایش سریع جمعیت و رشد
فیزیکی شهرها ،بهصورتی نامتعادل و ناهماهنگ بوده است (هوشیار .)50 :5009 ،درمجموع ،این توسعة نامتعادل شهری،
در اراضی آمادهسازینشده شهرها شکل میگیرد (النگو)520 :5003 ،؛ بنابراین ،مهمترین مسئلهای که در برابر توسعة
شهری قرار میگیرد ،مکان توسعة آتی آنهاست (هس .)2 :5003 ،اصوالً استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز
تابع شرایط و موقعیت جغرافیایی است .با توجه به مقر جغرافیایی که شهرها بر آن واقع شدهاند ،ممکن است برای توسعة
آتی خود با پدیدههای ژئومورفولوژیک مختلفی مواجه باشند .این پدیدهها اسباب گسترش شهر را فراهم میکنند یا
بهعنوان تنگنا در توسعه و عمران شهری مطرح میشوند (شایان و دیگران .)02 :5000 ،هراندازه که شهرها گسترش پیدا
کند ،برخورد آنها با واحدهای گوناگون توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر میشود؛ از
اینرو اهمیت و ضرورت شناخت ویژگیهای محیط طبیعی بهمنظور تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و
ساختمانها ،از مناطق نامساعد معلوم میشود (رضایی و ملکرودی .)2 :5003 ،رشد و توسعة فضایی شهر ایالم
بهگونهای از عوامل جنگ تحمیلی ،مهاجرت روستا -شهری اعم از روستاها و شهرهای مرزی متأثر است .علیرغم پایان
جنگ ،بهدلیل آغاز عملیات گسترده و چشمگیر و نقش مهم شهر ایالم و مرکزیت اداری -سیاسی و خدماتی ،کماکان
رشدی برونزا و القایی داشته است .این افزایش جمعیت سبب تقاضای فراوان برای مسکن شد و با توجه به محدودبودن
عرصه در ایالم در این دوره شاهد ساختوسازها بر روی تپهها و شیبهای باالی  51درصد هستیم (اسماعیلی:5039 ،
)31؛ بنابراین ،وضعیت طبیعی اطراف شهر از نظر شرایط محیطی بستر مناسبی برای توسعه ندارد .با توجه به اشکاالت
مذکور ضروری است توسعة شهری برای جلوگیری از نابودشدن کاربریهای مناسب منظم شود که یکی از راهحلها برای
ازدستنرفتن این کاربریها ،مکانیابی بهینة توسعة شهری است (ژائو.)201 :5003 ،


مبانینظری 
توسعة فضایی شهری به مفهوم گسترش و بسط فضاهای کالبدی شهر است (پوراحمد و شماعی .)53 :5003 ،درک
فرایند توسعة شهری در برنامهریزی و مدیریت آن نقشی تعیینکننده دارد (چنگ و ماسر .)2 :5000 ،تاریخ شهرسازی و
روند شهرنشینی نیز نشان میدهد گسترش شهر در ابعاد کالبدی و سایر موارد وابسته به توسعة شهری ،بهواسطه
ضرورتهای علمی سبب بروز روشها و ابتکارات عمدتاً مبتنی بر آزمونوخطا شده که حاصل نوعی ابهام و تناقض
نظری و عملی در تصمیمسازی و تصمیمگیری برای شهرها بوده است (بمانیان و محمودنژاد .)53 :5000 ،در طرحهای
توسعة شهری و توسعههای خودرو در دهههای گذشته ،شهرها و آبادیها غالباً بدون توجه به امر حیاتی کاربری زمین ،در
جهات مختلف و بر روی اراضی با ارزش مانند دشتهای غنی ،کوهپایهها ،سواحل دریاها و حواشی رودخانهها گسترش
یافتهاند (اعتماد .)51 :5003 ،توسعة فیزیکی شهرها فرایندی پویا و مداوم است که طی آن محدودههای فیزیکی شهرها و
فضاهای کالبدی آن در جهات افقی و عمودی از حیث کمی و کیفی افزایش مییابد و اگر این روند سریع و بیبرنامه
باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید ،درنتیجه سیستمهای شهری را با مشکالت عدیدهای
مواجه خواهد کرد (سرور و دیگران.)33 :5030 ،
با توجه به نوع توسعه ،توسعة شهری شامل گسترش ابعاد فیزیکی و تغییرات در عملکردها میشود .پیش از این
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درمورد توسعة شهری به تغییر در فضا (تحول فضاهای ساختهنشده به فضای شهری) ،مانند افزایش ابعاد فیزیکی محیط
ساختهشده اشاره میشد ،اما بهتازگی به تغییر در فعالیتهای اصلی (کاربری زمین) مانند مسکونی و تجاری نیز اشاره
میشود (چنگ.)50 :5002 ،
از نگرش جغرافیای شهری بهنظر میرسد اصطالح مناسب برای فرایندی که طی آن هم کالبد شهری رشد میکند و
هم فعالیتها و کاربریهای شهری در این فرایند دچار تحول میشوند و نیز در محیط اطراف تغییراتی ایجاد میشود
«توسعة کالبدی -فضایی» باشد .این اصطالح دربرگیرندة رشد فیزیکی و کالبدی شهر ،تغییر و رشد کاربریها و تغییرات
سرانههای شهری ،همچنین مصرف غیرشهری اطراف شهر برای توسعة شهری است .پس چنانچه تعریف توسعة شهری
از نگرش جغرافیای شهری مطرح شد ،فضا و فعالیت اصلیترین عناصری هستند که باید در درک مفهوم رشد شهری به
آنها توجه کرد (حاتمینژاد و دیگران.)10-11 :5035 ،
باید توجه داشت توسعة فیزیکی شهرها که یکی از الزامات گسترش شهرنشینی است ،باید به سمت و سویی حرکت
کند که تمام مبانی توسعه در آن رعایت شود .امروزه با گسترش روزافزون معیارها و ضوابط مختلف شهرسازی ،به استفاده
از مدلها و نرمافزارهایی نیاز است که همة این ضوابط را درنظر بگیرد و با تلفیق آنها نیازهای گوناگون مدیران شهری را
برطرف کند (قربانی و دیگران .)5032 ،در حال حاضر  GISابزار قدرتمندی در مدلسازی فضایی است که با تعداد زیادی
از مشکالت تصمیمگیری فضایی سروکار دارد و سناریوهای گزینه را در چارچوب نقشه فراهم میکند (چاندیو و دیگران،
 .)5 :5035ترسیم نقشه و تحلیل مناسب کاربرد زمین از مفیدترین کاربردهای سیستم اطالعات جغرافیایی در برنامهریزی
و مدیریت فضایی است (اوزدمیر.)9-1 :5032 ،
گفتنی است ارزشگذاری چند معیاری مجموعهای از روند کارهاست که برای تسهیل تصمیمگیری طراحی شده است
(باردو)2 :5000 ،؛ بنابراین یکپارچگی

GIS

و تحلیل تصمیمگیری چند معیاری راهحلی منحصربهفرد و مفید را برای

مشکالت مربوط به تحلیل مشکالت تصمیمگیری فضایی فراهم خواهد کرد (چاندیو و دیگران.)5 :5035 ،
مطالعات و پژوهشهای متعددی در رابطه با مبحث جهات بهینه برای توسعة فیزیکی شهرها صورت گرفته است که
نگاه برنامهریزی شهری و توجه به اصول و معیارهای مکانیابی را در بحث شناخت ،تحلیل ،ارزیابی مجدد و اجرا برای
برخورد اصولی با این مسئله و داشتن شناخت و نگاه جامع به این مسئله ضروری میداند:
یانگ و دیگران ( )2330با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی و سنجشازدور در قالب سیستم اطالعات جغرافیایی،
سیستمی را برای مدیریت کاربری زمین در شهر چانگشای چین ارائه کردند.
یوسف و پارادهان ( )2355با بهکارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجشازدور ،به ارزیابی تناسب توسعة شهری
و رتبهبندی منطقه براساس شرایط زیستمحیطی و زمینشناسی در سواحل مصر پرداختند.
پارک و دیگران ( )2355در مقالهای به پیشبینی و مقایسه توسعة شهری کره جنوبی با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی و سنجشازدور پرداختند .آنها به این منظور از رگرسیون لجستیک ،شبکة عصبی مصنوعی و فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی استفاده کردند.
باگان و یاماگاتا ( )2352روند رشد فضایی و زمانی شهر توکیو را طی چهل سال گذشته با استفاده از پردازش تصاویر
ماهوارهای لندست تجزیهوتحلیل کردند .تحلیل همبستگی فضایی نشاندهندة همبستگی مثبت و قوی بین رشد و
گسترش شهر و تغییرات تراکم جمعیتی است.
جیانگ و دیگران ( )2350تأثیر گسترش شهرها را بر نحوة کاربری اراضی کشاورزی در چین بررسی ،و بیان کردند
که گسترش شهری ،منابع طبیعی اطراف و حومة شهر را بهشدت تحت فشار قرار میدهد و این فشار در آینده نیز تداوم
خواهد داشت.
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قرخلو و دیگران ( )5033به مکانیابی بهینة توسعة فیزیکی شهر بابلسر با استفاده از شاخصهای طبیعی در قالب
 GISپرداختند .با توجه به محصوربودن این شهر در اراضی کشاورزی ،به این نتیجه رسیدند که مناسبترین مکان برای
گسترش آتی شهر ،جنوب شرقی و در اولویت دوم جنوب غربی بابلسر است.
حسینی و دیگران ( )5033در پژوهشی با عنوان مکانیابی جهات توسعة فیزیکی شهر دیواندره با استفاده از مدل
فازی ،ده متغیر مربوط به عوامل طبیعی تأثیرگذار در گسترش و توسعة کالبدی به جهت شرایط کوهستانی منطقه را
بررسی کردند و علیرغم گسترش رخداده در اطراف و جهات مختلف ،بهویژه جنوب و شمال ،جهت شرقی شهر را در
کالس مناسب برای توسعه قلمداد کردهاند.
حسینی و دیگران ( )5035در پژوهشی با نرمافزار

GIS

و مدل

AHP

عوامل مختلف انسانی و طبیعی را بر روی

توسعة فیزیکی رشت بررسی کردند و توسعة این شهر را به سمت جنوب مساعد دانستند.
امانپور و دیگران ( )5032با استفاده از تأثیر مجموعه چهارده متغیر متشکل از عوامل انسانی و طبیعی و مدل
در نرمافزار

Edrisi

AHP

به تحلیل تعیین جهت بهینة توسعة فیزیکی شهر اردبیل پرداختند و نتایج بهدستآمده را در قالب

نرمافزار  GISتلفیق کردند .نتیجة پژوهش آنها نشان داد ،عوامل محیطی اهمیت و وزن بیشتری در بحث مکانیابی
جهات بهینه توسعة فیزیکی دارند و جهت بهینه برای توسعة فیزیکی شهر اردبیل جهت شرقی است که دلیل آن دوری از
خط گسل و شیب مناسب زمین است.
نوبخت حقیقی و دیگران ( )5032در پژوهشی توصیفی -تحلیلی به بررسی جهات توسعة شهر مهاباد پرداختند که
مشخص شد تنها از جهت شمال قابلیت توسعه وجود دارد که آن هم شامل زمینهای درجه یک کشاورزی و باغداری
است.
سرور و دیگران ( )5030به نقش عوامل محیطی در امکانسنجی توسعة فیزیکی بهینة شهر ملکان پرداختند و بیان
کردند که ویژگیهای طبیعی منطقه ،فرصتهای زیادی را برای توسعة فیزیکی شهر فراهم کرده است؛ در عین حال،
توسعة فیزیکی شهر به سمت شمال مسائلی مانند برخورد با واحدهای ژئومورفولوژیکی نامناسب از نظر توسعة شهری،
شیبهای تند و سازندهای مستحکم بهوجود آورده است.
ملکی و عزیزی ( )5030نقش تنگناهای طبیعی توسعة فیزیکی شهر پاوه را با تأکید بر عوارض ژئومورفولوژی بررسی،
و بیان کردند توسعة فیزیکی در گذشته در مناطقی از شهر با عوارض ژئومورفولوژی و توپوگرافی مناسب نیست و شهر در
معرض مخاطرات محیطی قرار گرفته است ،درنهایت مناسبترین مکان با توجه به عوامل مؤثر نیز پیشنهاد شده است.
آفریده و دیگران ( )5030پتانسیلسنجی توسعة فیزیکی شهر جدید پردیس را با تأکید بر شاخصهای ژئومورفولوژی
بررسی ،و بیان کردند که بخش وسیعی از محدودة شهر مورد مطالعه بر روی موانع طبیعی مشکلآفرین واقع شده است و
مکانهای دارای پتانسیل گسترش فیزیکی آتی شهر ،در بخشهای شمال شرقی ،شمال و شمال غرب قرار دارد.

روشپژوهش
روش تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی -تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات نیز
براساس مطالعات کتابخانهای -میدانی و دادههای فضایی محدودة مورد مطالعه است .ابزارهای تحقیق شامل نقشة
توپوگرافی با مقیاس  ،13333:5نقشة زمینشناسی منطقه با مقیاس  ،533333:5و نقشة قابلیت اراضی شهرستان ایالم
است ،همچنین از تصاویر ماهوارهای  Google Earthدر شناسایی و تطبیق عوارض و محدودة مورد مطالعه بر روی زمین،
و برای تولید نقشهها از نرمافزار  Arc GISاستفاده شده است.
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اطالعات فضایی (شیب ،جهت شیب ،توپوگرافی ،کاربری اراضی ،زمینشناسی ،فاصله از رودخانه و جاده) از روی
نقشههای مربوط رقومی ذخیره شد .مدلی که بهمنظور تلفیق اطالعات مذکور استفاده شد ،در اصل مدلی وزنی است که
معیارها در نظام سلسلهمراتبی قرار میگیرد و بهصورت زوجی مقایسه و به هریک وزنی خاص در مقیاس  5تا  3داده
میشود .فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPچهارچوبی منطقی است که درک و تحلیل تصمیمگیریهای پیچیده را با
تجزیة آن به ساختاری سلسلهمراتبی آسان میکند (الشلبی .)5001 ،براساس مدل  ،AHPوزندهی و اولویتبندی
پارامترها براساس مشخصات و ویژگیهای فیزیکی محدوده ،طبق نظر کارشناسی صورت گرفته است (جدول ( )5ساعتی،
 )233 :5013و نقشة نهایی توسعة فضایی حاصل از مدل فرایند تحلیل سلسلهمراتبی در محیط  Arc GISدر پنج کالس
بسیار نامناسب ،نامناسب ،متوسط ،مناسب و بسیار مناسب تهیه شده است.

جدول.1تعیینارزشمعیارهادرمقایسهبایکدیگرتوسطنظراتکارشناسی 
ترجیحات 

ارزشعددی 

کامالً ارجح ،کامالً مهمتر یا کامالً مطلوبتر
ترجیح ،اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
ترجیح ،اهمیت یا مطلوبیت قوی
کمی ارجح ،کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر
ترجیح ،اهمیت یا مطلوبیت یکسان
ترجیحات بین فواصل فوق

3
0
1
0
5
2و9و1و0

معرفیمحدودةموردمطالعه 
شهر ایالم با مساحت  59کیلومتر مربع در شمال استان ایالم قرار گرفته است و موقعیت چغرافیایی آن بین  91درجه و
 21دقیقه طول شرقی و  02درجه و  00دقیقة عرض شمالی واقع شده است؛  .این شهر از شمال به شهرستان ایوان و
چرداول ،از شرق و جنوب به شهرستان شیروان و درهشهر ،از جنوب و جنوبغربی به شهرستان مهران و از غرب با عراق
محدود است (قنبری و فتاحی .)0 :5035 ،گفتنی است ایالم طی دهههای اخیر با تحوالت جمعیتی مواجه بوده است؛
بهطوریکه در سال  5003با جمعیت  551هزار و  920نفر ،با نرخ رشد  5/1درصد به  521هزار و  091نفر در سال 5001
رسیده است .همچنین با رشد  2/5درصد ،جمعیت آن به  593هزار و  125نفر در سال  5003افزایش یافته است .در
فاصلة پنجساله  5001 -5003با دوبرابرشدن نرخ رشد  9/9درصد ،جمعیت این شهر به  513هزار و  011نفر افزایش
یافته است .شایان ذکر است که جمعیت این شهر با توجه به سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  502 ،5033هزار و
 250نفر است که نمایانگر روند کاهندة نرخ رشد جمعیت در مقایسه با سالهای گذشته است (مرکز آمار ایران.)5033 ،

بحثویافتهها 
عوامل مؤثر و متعددی در توسعة کالبدی شهر نقش دارند که هریک دارای درجه اهمیتی هستند (طبیبی و دیگران،
 .)93 -03 :5033در این بخش از مقاله به بررسی و ارزشگذاری متغیرهای تأثیرگذار و ارزیابی نسبت تأثیر هریک از
عوامل فوق در تعیین جهات بهینه توسعة شهری ایالم پرداخته شده است ،همچنین ضمن تحلیل میزان اثرگذاری هر
عامل ،نقشة جهت توسعة متناسب با هر الیه نیز تهیه و نقشة نهایی جهات توسعة شهر تهیه و ارائه شده است.
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شکل.1محدودةموردمطالعه 


یهایتوپوگرافی 
ویژگ 

هدف از مطالعات توپوگرافی ،ارزیابی و تجزیهوتحلیل خصوصیات ناهمواری سطح زمین از جمله پستیوبلندی در
شهرهاست .توپوگرافی در بسیاری از مسائل شهری همچون تعیین مسیر لولههای آب ،گاز ،تخلیة آبهای سطحی و
فاضالب شهری دخیل است .همچنین در تعیین مسیر خیابانها (برای دریافت نور آفتاب) ،امور حفاظت از آبوخاک در
پیرامون شهرها و ایجاد فضای سبز اهمیت شایانی دارد (رهنمایی .)559 :5002 ،بهمنظور شناسایی و طبقهبندی
ناهمواریها ،مدل ارتفاعی رقومی ( 5)DEMتهیه شده و در سامانة اطالعات جغرافیایی از روش طبقهبندی بهره گرفته
شده است (بربیان )01 :5000 ،شواهد نشان میدهد توپوگرافی در مکانگزینی ،گسترش و توسعة فضایی شهر تأثیر
بسزایی داشته است؛ زیرا ایالم از همه جهات با ارتفاعات محصور شده است .این شهر از نظر سطوح ارتفاعی در محدودة
ارتفاعی  5213متر در جنوب و جنوب غرب تا  5113متر در شمال و شمال شرق امتداد مییابد (طرح جامع شهر ایالم،
 .)0-2 :5032در جدول  2با توجه به محدودة ارتفاعی ایالم ،تقسیمبندی گروههای ارتفاعی انجام ،و امتیازدهی شده است
و در شکل  2محدودة هریک از گروههای ارتفاعی در این شهر مشخص گردیده است .براساس نتایج بهدستآمده ،بیشتر
اراضی محدودة مورد مطالعه بین سطوح ارتفاعی  5533 -5133متر قرار دارند و ارتفاعات مانعی در توسعة این شهر
بهشمار میآیند.
آنها 
جدول.2معیارارتفاعواهمیتنسبی 
کالسها 


میانگین
 1055>  1055-1055  1155-1055  1955-1155  1155-1955
هندسی 

اهمیت
نسبی 

5533 -5033

5

0

1

0

3

9/3920

3/1502

5033 -5933

5/0

5

0

1

0

2/5550

3/2032

5933 -5133

5/1

5/0

5

0

9

3/3119

3/5229

5133 -5133

5/0

5/1

5/0

5

2

3/9215

3/3199

>5133

5/3

5/0

5/9

5/2

5

3/2031

3/3013

1. Digital Elevation Model

توانهایمحیطیبرایتوسعةشهری...
تحلیل 

199



شکل.2نقشةخطوطارتفاع


وضعیتشیب

عامل مهم دیگر در توسعة فیزیکی شهرها و احداث بنا شیب است« .حداکثر شیب متعادل بهمنظور توسعة شهری  53تا
 51درصد است» (شیعه .)232 :5003 ،گفتنی است شیب عمومی شهرهای کوهستانی در یک جهت است ،اما در جهات
مختلف نیز شیب دارد .اگرچه وجود این عامل از بعضی جهات مانند زیبایی شهر ،شستوشوی طبیعی معابر با رواناب و
غیره مهم است ،شیب سطح شهرها (بهویژه شیبهای بحرانی و بیشازاندازه) مشکالتی نظیر وقوع سیل ،دشواری
حملونقل درونشهری ،حرکات دامنهای و امثال آن را بهدنبال دارد.
براساس استاندارد ارائهشده در اتحادیة جغرافیایی بینالمللی ،سطوح هموار و کمشیب برای استقرار شهرها مناسب
هستند .در این رابطه حداکثر شیب زمینی که برای استقرار شهر مناسب تشخیص داده شده است ،نباید از  55درجه تجاوز
کند .البته با توجه به شرایط محیط این مقدار اندکی تغییر میکند (رضائی ،ملکرودی .)90 :5003 ،از نظر شیب نیز بستر
ایالم در شیبهای تقریباً صفر تا  51درصد استقرار یافته و شیبهای باالتر منطبق بر ارتفاعات است .افزایش شیب در
محدودة شهر بهطورمعمول به سمت شمال و شرق است .همانطور که در جدولهای  0و  9مشاهده میشود ،هرچه
شیب کمتر باشد امتیاز بیشتری دارد و شیبهای باالی  51درصد کمترین امتیاز را دارند .درصد و جهت شیب مناطق
مختلف ایالم در شکلهای  0و  9نشان داده شده و حدود  92درصد جهت شیب اراضی به سمت شمال و شرق است.
آنها 
جدول.9معیارشیبواهمیتنسبی 
کالس 

%5-0

%0-1

%1-3

 %3-10

 <10%

میانگینهندسی 

اهمیتنسبی 

%3-1

5

1

0

0

3

9/0039

3/1913

%1-0

5/1

5

1

0

0

2/02

3/2193

%0-3

5/0

5/1

5

1

0

5

3/5592

%3-51

5/0

5/0

5/1

5

1

3/9905

3/3155

<51%

5/3

5/0

5/0

5/1

5

3/2350

3/3203
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آنها
جدول.1معیارجهاتشیبواهمیتنسبی 
کالس 

مسطح 

شمالی 

شرقی 

غربی 

جنوبی 

میانگینهندسی 

اهمیتنسبی 

مسطح

5

2

0

9

1

9/91

3/01

شمالی

5/2

5

2

0

9

0/03

3/29

شرقی

5/0

5/2

5

2

0

2/95

3/50

غربی
جنوبی

5/9

5/0

5/2

5

2

5/01

3/50

5/1

5/9

5/0

5/2

5

5/03

3/53

شکل.9نقشةشیب

شکل.1نقشةجهتشیب

یهایزمینشناسی 
ویژگ 
مکانی که شهر بر روی آن احداث میشود یا در مسیر توسعة آن قرار میگیرد ،ممکن است از نظر زمینشناسی
محدودیتهایی داشته باشد و روند توسعة فضایی شهر را با دشواریهایی مواجه کند .ویژگیهای سنگ و اثرپذیری آن در
فرایندهای شهری در رخنمون سطحی زمین و شهر ،تغییرات زیادی را بهوجود میآورد .با توجه به محدودیتها ،شیل در
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برابر فشارهای ناشی از اوج زلزله و نیز فشارهای ناشی از ساختوسازهای شهری ،مقاومت متفاوتی دارد؛ و سنگهای
آهکی بهدلیل وجود ترک و شکاف مشکالتی برای زیربنای شهر ایجاد کردهاند ،نهشتههای رودخانهای نیز به
فونداسیونهای عمیق نیاز دارند (حسینزاده و دیگران .)03 :5035 ،با توجه به اینکه ایالم بر روی زون زاگرس
چینخورده واقع شده و سنگهای موجود در آن از نظر زمینشناسی شامل آهک ،مارن ،شیل و سازندهای آبرفتی است،
بهدلیل توسعة فیزیکی این شهر بر روی سازندهای آبرفتی و سست ،و فشار ناشی از وزن بناها و خالیشدن و پایینرفتن
سطح آبخوانها انتظار فرونشست در مرکز و مناطق جنوبی و جنوب غربی شهر در صورت وقوع موارد ذکرشده دور از
انتظار نیست و به توجه جدی نیاز دارد .در جدول  1و شکل  1میزان اهمیت جنس زمین و محدودة این جنس در ایالم
بهترتیب ذکر شده است.
آنها 
نشناسیواهمیتنسبی 
جدول.0معیارزمی 
کالسها 


سبک

متوسط 

سنگین 

میانگینهندسی 

اهمیتنسبی 

مارن ،آهک و شیل

5

1

3

0/1113

3/0012

شیل و الیههای رس ریزدانه

5/1

5

1

5

3/2310

رسوبات آبرفتی

5/3

5/1

5

3/2055

3/3105

نشناسی 
شکل.0نقشةزمی 

کاربریاراضی 
هدف از مطالعات کاربری اراضی ،تعیین خصوصیات و ارزش اراضی برای کشاورزی ،آبیاری ،تأسیسات و تجهیزات
شهری ،همچنین تأثیرگذاری در جهت مناسب توسعة شهری است (حبیبی .)531 :5009 ،گفتنی است یکی از چالشهای
مدیریت منابع زمین ،توسعة شهرها در زمینهای کشاورزی است؛ بنابراین باید از توسعة شهر به طرف زمینهای
کشاورزی و تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کنیم .تحقق این امر به برنامهریزی اراضی بهینه بستگی دارد و الزم است
برای نیل به این هدف ،توسعة فیزیکی در شهرها کنترل شود .طبق مادة  2قانون حفظ اراضی زراعی و باغها ،مصوب
 5009شورای عالی شهرسازی ،وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است مسیر توسعة شهرها و شهرکها را حتیالمقدور
در خارج اراضی زراعی و باغها طراحی کند و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای موجود داخل محدودة قانونی شهرها
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را به حداقل برساند (قرخلو و دیگران .)530-531 :5033 ،براساس بررسی صورت گرفته ،نتایج حاکی از آن است که در
محدودة مورد مطالعه بیشترین درصد تیپ اراضی ،بهترتیب به اراضی بایر و کشاورزی اختصاص دارد .بهدلیل وجود اراضی
دیم و کشاورزی ،محدودة جنوب و غرب بهترین جهت برای توسعة فضایی ایالم است ،البته با رشد و توسعة بیشتر شهر
در سالهای آتی این محدوده نیز کفاف روند توسعة فضایی را نخواهد داشت .با توجه به آنچه در جدول  1نشان داده شده
است مسلماً زمینهای بایر بهترین کاربری برای توسعه آتی هستند .در شکل  1محدودة هریک از کاربریها مشخص
شده است.
آنها 
جدول.0معیارکاربریاراضیواهمیتنسبی 
کالسها 


اراضیبایر

کشاورزی 

جنگل

باغ

اراضیمسکونی

میانگینهندسی 

اهمیتنسبی 

اراضی بایر

5

0

1

0

3

0/3010

3/1535

کشاورزی

5/0

5

0

1

0

2/301

3/2100

جنگل

5/1

5/0

5

0

1

5

3/5231

باغ

5/0

5/1

5/0

5

0

3/9355

3/3101

اراضی مسکونی

5/3

5/0

5/1

5/0

5

3/2193

3/3023

شکل.0نقشةکاربریاراضی 


لها(آبراهه) 
مسی 
سیل یکی از مهمترین بالیای طبیعی در بسیاری از کشورهای دنیاست که فراوانی وقوع آن در سالهای اخیر روند
افزایشی داشته است و خسارات ناشی از آن همهساله بر بخشی از کشور تأثیر میگذارد .گفتنی است یکی از عوامل مؤثر
در بروز سیالب توسعة شهرنشینی است .به هر حال بروز سیل و سیالب سبب تخریب مراکز انسانی و سازههای مسیر
سیالب ،و ایجاد خسارت و تلفات به آنهاست؛ بنابراین ،سیل بهعنوان پدیدهای طبیعی مانند سایر پدیدهها به مدد علم و
برنامهریزی و مدیریت صحیح قابل پیشبینی و کنترل است و میتوان خسارتها و زیانهای آن را به حداقل رساند
(غیور .)535 :5001 ،وجود ارتفاعات موجب شده است که از همه سو شیب اراضی به سمت غرب باشد؛ به همین دلیل دو
مسیل اصلی حوزه که از ارتفاعات سرچشمه میگیرد از درون شهر عبور میکند و درنهایت از سمت جنوب غربی منطقه
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خارج میشود (ملکی و احمدی .)503 :5003 ،از آنجا که شکل حوضة آبریز ایالم تقریباً گرد است ،در صورت ایجاد رگبار
و بارشهای شدید ،این عامل منجر به کوتاهی زمان تمرکز و به همراه سطوح نفوذناپذیر شهری ،موجب شکلگیری
سیالب و آبگرفتگی معابر و مسیلهای شهری میشود .با توجه به استقرار ایالم بین ارتفاعات و شیب زیاد ،از عوامل
مؤثر بر وقوع سیل در شهر میتوان به وجود رسوبات نفوذپذیر و سازندهای نرم و فرسایشپذیر شیل و مارن ،ساختوساز
و غیرقابل نفوذکردن زمین از طریق گسترش سطوح آسفالته ،ازبینرفتن پوشش گیاهی و بهرهبرداری از اراضی ،ریختن
زباله در آبراههها و مسیلها اشاره کرد که به افزایش احتمال سیلخیزی و بروز خطرات در شهر منجر میشود .نمونة بارز
و شاهدی بر این مدعا سیل اخیر در آبان ماه  5039بود .این بارش دورة بازگشت یکصد ساله داشته و بارش 202
میلیمتر در  90ساعت و حدود  029میلیمتر باران در  02ساعت خسارت شدیدی را بهوجود آورده است (میرانی و
دیگران )90-91 :5031 ،که مهمترین دالیل آن عبارت است از:
 .5نبود سیستم کارآمد در هدایت آبهای سطحی و مسیل اصلی شهر؛
 .2توسعة شهر و بیتوجهی به مسائل دفع آبهای سطحی در گذشته و حال؛
 .0بیتوجهی به شیببندی مناسب معابر و کانالهای انتقالی دفع آبهای سطحی؛
 .9توجهنداشتن به حریم و مسیر آبراهههای فصلی در حوزههای آبخیز و مسدودشدن آنها در اثر ساختوسازهای
غیراصولی؛
 .1مطالعهنکردن دربارة طراحی کانالهای دفع آبهای سطحی و احداث غیراصولی آن که سبب شده است سیالب و
روانابهای سطحی با توجه به وضعیت توپوگرافی شهر ،به نقاط پست و مسیرهای اصلی شهر هدایت شوند (میرانی و
دیگران.)30-31 :5031 ،
با توجه به آنچه بیان شد ،هرچه فاصله از آبراههها بیشتر باشد ،شرایط مساعدتری برای توسعه ایجاد میشود ،در
ایالم این شرایط کمتر وجود دارد؛ زیرا بیشتر نقاط این شهر فاصلة چندانی با آبراههها ندارند؛ این مسئله در شکل 0
مشاهده میشود.
آنها 
فاصلهازآبراهههاواهمیتنسبی 

جدول.1معیار
کالس 

<355

 155-355

055-155

 955-055

 >955

میانگینهندسی 

اهمیتنسبی 

<333

5

0

1

0

3

0/3012

3/131

033-333

5/0

5

0

1

0

2/3015

3/210

133-033

5/1

5/0

5

1

0

5/5091

3/519

033-133

5/0

5/1

5/1

5

2

3/9300

3/315

>033

5/3

5/0

5/0

5/2

5

3/2101

3/302
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شکل.1نقشةاصلهازآبراهه 


جادهها 

شبکههای ارتباطی الزمه و پیشنیاز هرگونه مجتمع زیستی هستند .بدون ورود و خروج در مجتمعها ،دریافت و انتقال
اطالعات ،همچنین حرکت کاال و انسان ،فضای یک مجتمع بیمعنی و بیارزش خواهد بود (ابراهیمزاده و رفیعی:5000 ،
 .)13باید توجه داشت که رابطة حملونقل و کاربری زمین دوسویه است؛ از یکسو ایجاد زیربناهای حملونقل سبب
تغییراتی در کاربری زمین و ارزش زمین میشود و از سوی دیگر ،تغییرات مهم در کاربری زمین ،اندازة جمعیت و پراکنش
مسکونی یا تغییر مکانهای صنعتی را بهدنبال دارد و الگوی تقاضای حملونقل را تغییر میدهد (پورمحمدی:5001 ،
 .)21تطبیق رشد شهر با جادهها نشان میدهد که توسعه شهری در کنار خطوط مواصالتی بینشهری یا نقاط روستایی
چالسرا و هفتچشمه بوده است (جدول  0و شکل .)0
آنها 
جدول.1معیارفاصلهازجادهواهمیتنسبی 
 105-955

>105

میانگینهندسی 

اهمیتنسبی 

کالس 

<155

0

0

3

9/0039

3/1930

<033

5

1

0

0

2/2013

3/2110

133-033

5/1

5

1

0

5/3005

3/5533

033-133

5/0

5/1

5

1

3/9905

3/3150

513-033

5/0

5/0

5/1

5

1

3/2350

3/3205

>513

5/3

5/0

5/0

5/1

5

955-055  055-155
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شکل.1نقشةفاصلهازجاده 

تلفیقوهمپوشانیالیهها 

در حال حاضر ،سیستمهای اطالعات جغرافیایی ( )GISطیف گستردهای از امکانات تحلیل فضایی ،تحلیل ناحیهای و
تحلیل شبکه را بر روی الیههای موضوعی مختلف فراهم کردهاند ،اما اغلب بهمنظور رسیدن به پارامترهای مورد نیازی
که براساس آن تصمیمگیری صورت میگیرد ،ضروری است که تحلیل فضایی با سایر محاسبات یا مدلهای خارجی
ارتباط یابد (تیمرمانس)10 :5009،؛ بدین منظور ،در این تحقیق از مدل تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبرای وزندهی و
تلفیق الیهها در قالب  GISاستفاده شده است؛ بنابراین ،پس از مقایسات زوجی و حاصلشدن اهمیت نسبی ،هریک از
کالسهای متغیرهای مورد بحث برای وزندهی و تلفیق الیهها در قالب  GISاستفاده( ،جدول  )3و نقشة نهایی تعیین
جهات توسعة فضایی ایالم در محیط  Arc GISاستخراج شده است (شکل  .)3در الیة نهایی ،معیارهایی با ارزش بیشتر
در مقایسه با دیگر معیارها اولویت بیشتری دارند .ضرایب معیارهای شیب ،هیپسومتری ،لیتولوژی ،کاربری اراضی ،فاصله
از جاده ،جهت جغرافیایی و فاصله از آبراهه به ترتیب با  3/31 ،3/30 ،3/55 ،3/51 ،3/22 ،3/00و  3/39درصد است .با
توجه به نتایج بهدستآمده همانگونه که در نقشة نهایی نیز پیداست ،مطلوبیت اراضی توسعة شهری به پنج پهنة کالس
بسیار نامناسب ،نامناسب ،متوسط ،مناسب و بسیار مناسب تقسیم شده است .همچنین میزان مساحت هر کالس در جدول
 53مشاهده میشود .با توجه به نتایج ،از کل مساحت  0339/0هکتاری محدودة مورد مطالعه ،حدود  231/1هکتار (3/1
درصد) در طبقه بسیار مناسب و  900/1هکتار ( 59/1درصد) نیز در طبقه مناسب برای توسعة فضایی قرار دارد؛ به عبارت
دیگر حدود  001/9هکتار ( 29/1درصد) مساحت محدودة ارزیابیشده از نظر معیارهای طبیعی تناسب خوبی برای توسعة
فضایی دارد .پراکنش فضایی این اراضی نشان میدهد که بخش اعظم آنها در جهات جغرافیایی جنوب و غرب شهر قرار
دارند.
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آنها 
دستآمدهاز 

تبندیمعیارهابراساسمقایساتزوجیووزننهایی 
به
جدول.3اولوی 
کاربری فاصلهاز

جهت

فاصلهاز میانگین 

اهمیت

هندسی 

نسبی 

0

9/50

3/00

0/30

3/22
3/51

کالس 

شیب 

هیپسومتری 

لیتولوژی 

شیب

5

2

0

9

هیپسومتری

5/2

5

2

0

9

لیتولوژی

5/0

5/2

5

2

0

9

کاربری اراضی

5/9

5/0

5/2

5

2

0

9

فاصله از جاده

5/1

5/9

5/0

5/2

5

2

0

5/30

جهت جغرافیایی

5/1

5/1

5/9

5/0

5/2

5

2

3/01

3/31

فاصله از آبراهه

5/0

5/1

5/1

5/9

5/0

5/2

5

3/13

3/39

جغرافیایی  آبراهه 

اراضی 

جاده 

1

1
1

1
1

2/59
5/93

3/55
3/30

تبندیتوسعةفیزیکیبراساستلفیقالیهها 
شکل.3نقشةاولوی 

کالسهای توسعهدر محدودة شهری ایالمبراساس مدلAHP

جدول.15مساحت و نسبت
کالس 

بسیارنامناسب 

نامناسب 

متوسط 

مناسب 

بسیارمناسب 

کل 

مساحت(هکتار) 

013/3

312/0

111/5

900/1

231/1

0339/0

درصد 

21/0

0510

50/1

59/1

3/3

533



جهگیری 
نتی 
توسعة فضایی شهری به مفهوم گسترش و بسط فضاهای کالبدی شهر ،یکی از الزامات گسترش شهرنشینی است و باید
به سمت و سویی حرکت کند که تمام مبانی توسعه در آن رعایت شود .درک فرایند توسعة شهری در برنامهریزی و
مدیریت توسعة شهری پایدار نقشی تعیینکننده دارد .بررسی و شناخت ویژگیهای طبیعی هر منطقه نقش عمدهای در
امر برنامهریزی و مکانیابی مناسب برای توسعة شهری ایفا میکند .در عین حال ،گسترش شهر بدون توجه به
ویژگیهای طبیعی میتواند شهر را به سمتی توسعه دهد که نتیجة آن افزایش هزینهها ،مشکالت در خدماترسانی و
مواجه با برخی مخاطرات محیطی باشد؛ بنابراین ،توجه به عوامل طبیعی ،جغرافیایی و محیطی از این جهت که بستر و
جایگاه اصلی شهر را تشکیل دادهاند و ممکن است بر تمام عناصر و اجزای طراحی شهری نظیر مکان ،شکل ،ساختار و
بافت شهر تأثیرگذار باشد ،مهم است.

توانهایمحیطیبرایتوسعةشهری...
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ایالم در داخل دشتی میانکوهی قرار دارد که از اطراف با ارتفاعات محصور شده که با توسعة فضایی به سمت ارتفاعات در
اثر نبودن زمین کافی در دشت در ادامه گسترش خود در تقابل با شرایط ژئومورفولوژیکی قرار گرفته است .با توجه به
ویژگیهای طبیعی محدودة مورد مطالعه ،با تهیه الیههای اطالعاتی مختلف ،ورود و تجزیهوتحلیل آنها در پایگاه سیستم
اطالعات جغرافیایی ،با استفاده از مدل  ،AHPتناسب اراضی به پنج پهنة بسیار نامناسب ( 2110درصد) ،نامناسب ( 0510درصد)،
متوسط ( 5011درصد) ،مناسب ( 5911درصد) و بسیار مناسب ( 313درصد) تقسیم شده است .با توجه به مساحت کمتر اراضی
مناسب و بسیار مناسب برای توسعة شهر ایالم در مقایسه با اراضی نامناسب میتوان با تدوین راهبردهای مناسب توسعة مراکز
سکونت و فعالیت را بهسوی اراضی مناسب هدایت ،و از گسترش سکونتگاهها در اراضی نامناسب ممانعت کرد ،همچنین میتوان
ضمن حفاظت از محیط زیست منطقه از منابع موجود به نحو مطلوبتری استفاده کرد.



منابع 
شاخصهای

لسنجیتوسعةفیزیکیشهرجدیدپردیسباتأکیدبر
 .5آفریده ،فائزه ،اسدی ،اکرم و امیر احمدی ،5030 ،پتانسی 
ژئومورفولوژی ،پژوهشهای جغرافیایی برنامهریزی شهری ،شمارة  ،9صص .193 -125
بهرهگیری از سیستم اطالعات
مکانیابی بهینة جهات گسترش شهری با  

 .2ابراهیمزاده ،عیسی و قاسم رفیعی،5000 ،
جغرافیایی(()GISموردشناسی:شهرمرودشت) ،جغرافیا و توسعه ،شمارة  ،51صص .03 -91
گروههای کمدرآمد شهری (نمونة موردی:
استهای مسکن مهر در تأمین مسکن  

 .0اسماعیلی ،رضا ،5039 ،ارزیابی سی
شهرایالم) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.
 .9اعتماد ،گیتی ،5003 ،شهرنشینیدرایران،تهران ،انتشارات آگاه .
مکانیابی جهاتبهینة توسعة فیزیکی شهراردبیل بااستفادهازمدل

 .1امانپور ،سعید و هادی علیزاده ،5032 ،تحلیلی بر
 ،AHPفصلنامة برنامهریزی منطقهای ،سال سوم ،شمارة  ،53صص .31 -00
 .1بمانیان ،محمدرضا و هادی محمودنژاد ،5000 ،نظریههای توسعة کالبدی شهر ،چاپ اول ،انتشارات سازمان شهرداریها و
دهیاریهای کشور ،تهران.
 .0پوراحمد ،احمد و علی شماعی ،5003 ،توسعةفیزیکیشهریزدوتأثیرآنبرساختارجمعیتبافتقدیمشهر ،فصلنامة علوم
اجتماعی ،شمارة  ،50صص .03 -0
برنامهریزیکاربریاراضیشهری ،چاپ سوم ،انتشارات سمت ،تهران.

 .0پورمحمدی ،محمدرضا،5001 ،
 .3حاتمینژاد ،حسین و دیگران ،5035 ،توسعة کالبدی -فضایی شهر ورزنه و ارائة راهبردهای توسعة آتی شهر ،آمایش
سرزمین ،دورة چهارم ،شمارة  ،2صص 09 -10
 .53حبیبی ،کیومرث و احمد پوراحمد،5009 ،توسعةفیزیکیشهرسنندجبااستفادهاز ،GISچاپ اول ،دانشگاه کردستان.
تهای ژئومورفولوژیک برای توسعة فیزیکی شهرکرمانشاه،
 .55حسینزاده ،محمدمهدی و دیگران ،5035 ،بررسی محدودی 
فصلنامة آمایش محیط ،شمارة  ،21صص .00 -53
 .52حسینی ،سیدعلی ،ویسی ،رضا و سجاد احمدی ،5035 ،تحلیل روندتوسعة فضایی وتعیین جهاتبهینة توسعة شهررشت
بااستفادهازسامانةاطالعاتجغرافیایی ،پژوهشهای جغرافیایی انسانی ،دورة  ،91شمارة  ،2صص .539 -00
 .50حسینی ،هاشم و دیگران ،5033،ارزیابیومکانیابیجهاتتوسعةفیزیکیشهربااستفادهازمدلمنطقفازی(مطالعة
موردی:شهردیواندره) ،نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،جلد  ،23شمارة  ،20صص .00 -10
تهای ژئومورفولوژیکی توسعة فیزیکی شهر رودبار ،فصلنامة
 .59رضائی ،پرویز و پروانه استاد ملکرودی ،5003 ،محدودی 
جغرافیای طبیعی ،سال سوم ،شمارة  ،0صص .12 -95
روشهای شهرسازی (جغرافیا) ،چاپ اول ،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات

 .51رهنمایی ،محمدتقی ،5002 ،مجموعه مباحثو
شهرسازی و معماری ایران ،تهران.
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امکانسنجی توسعة فیزیکی بهینة شهر

 .51سرور ،هوشنگ ،خیریزاده ،منصور و منیژه اللهپور ،5030 ،نقشعواملمحیطی در
ملکان ،فصلنامة پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال پنجم ،شمارة  ،50صص .559 -31
تهای ژئومورفولوژیک در انتخاب
 .50شایان ،سیاوش ،پرهیزگار ،اکبر و مرتضی سلیمانی ،5000 ،تحلیل امکانات و محدودی 
محورهایتوسعةشهری(نمونةموردی:شهرداراب) ،فصلنامة مدرس ،دورة سیزدهم ،شمارة  ،0صص .10 -05
برنامهریزیشهری(رشتةجغرافیا) ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،تهران.

 .50شیعه ،اسماعیل ،5003 ،کارگاه
ستمحیطی(مطالعةموردی:
مدلسازیمکانیتوسعةکالبدیشهریبراساستوانزی 
 .53طبیبی ،مظاهر و دیگران ،5033 ،
شهرگرگان) ،فصلنامة پژوهشی ساخت شهر ،شمارة  ،53صص .91 -00
 .23غیور ،حسنعلی ،5001 ،سیلومناطقسیلخیز ،فصلنامة تحقیقات جغرافیا ،شمارة  ،93صص .523 -535
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