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 24/42/1939: تاریخ تصویب                     1932/ 41/ 8: تاریخ دریافت

  چکیده

هجوم انبوه مردم به شهرها،  ،نقل ماشينیووسيع حمل ةرشد سریع شهرنشينی و توسعهمراه با  ،در طول قرن بيستم

این  شد. باعث بروز بسياري از مسائل خواهد، کنندهشهري بدون توجه به عوامل طبيعی محدود ةتوسع .استسرازیر شده

 آینده ةابی مناسب آن در توسعیمکانفيزیکی شهر سنقر و  ةهاي ژئومورفولوژیک توسعمطالعه با هدف شناخت محدودیت

هاي سازمان هواشناسی، شناسی، کاربري اراضی، دادهتوپوگرافی، زمين ةاز نقش ،براي رسيدن به این هدفاست.  انجام شده

اطالعات  1:25444 (DEMاست. با استفاده از مدل رقومی ارتفاع )گرفته شده اي و تحقيقات ميدانی بهرهخانهمنابع کتاب

بر شاخص  8با استفاده از  ،سپس .استمورد مطالعه به دست آمده ةيب، جهت شيب، طبقات ارتفاعی منطقمربوط به ش

پس از است.  سنقر شده فيزیکی شهر ةبندي زمين براي توسعاقدام به پهنه ARC GISافزار اساس مدل فازي در نرم

. نتایج حاصل از ضرب فازي نشان است عمال شدهها عمل ضرب و جمع فازي بر آنها اسازي الیهسازي و استانداردآماده

 31مناسب و  ةکيلومتر مربع( در پهن 21درصد منطقه ) 5مناسب،  کامالً ةکيلومتر مربع( در پهن 5/11درصد منطقه ) 1داد که 

رف غرب به طمناسب منطقه  مناطق مناسب و کامالً ةنامناسب قرار دارد. عمد کامالً ةکيلومتر مربع( در محدود 934درصد )

 سنقر به سطر قرار دارد. ةشهر سنقر و گسترش به سمت روستاهاي شورآباد در مسير جاد

 .فيزیکی، شهر سنقرة توسع محدودیت ژئومورفولوژیک، :هاواژهکلید
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 مقدمه. 1

 لهأطرح مس. 1 .1

-درصد از سطح زمیين را در  1هاي شهري اگر چه ناحيه

در شهرها ساکن اند؛ اما بيش از نصف جمعيت جهان برگرفته

اند. تمرکز باالي جمعيت در نیواحی شیهري منجیر بیه     شده

اسیت. شهرسیازي ییک    تغييرات بزرگ مقياس محيطی شیده 

فرآیند پيچيدة تبیدیل کیاربري زمیين روسیتایی بیه کیاربري       

شهري است کیه باعیث تیرايرات گونیاگونی روي سیاختار،      

کارکرد و دیناميک اکوسيستم شده است. همان طور که ییک  

هیاي  کند، افزایش تمرکیز جمعيیت و فعاليیت   ر رشد میشه

اقتصادي، تقاضاي نيیاز بیه زمیين بیراي توسیعة م سسیات       

هاي اقتصیادي بيشیتر   سازي، صنعت و استفادهزیربنایی، خانه

شود. تبدیل کاربري زمين در فرآیند شهرسازي باعث تراير می

هیوایی و افیزایش   وبر گوناگونی زیسیتی، تغييیر شیرایب آب   

 ,.Devana, 2009 & Weng, Yشیود ) طرات میی مخیا 

هاي وسیيع  شهرها در اار این رشد و گسترش، زمين .(2007

هیا  دهنید. ایین زمیين   اي را به خود اختصاص میی و گسترده

ترکيبی از واحیدهاي مختلیف توپیوگرافی، ژئومورفولیوژي     

هستند و هر اندازه که شهرها توسعه پيدا کنند، برخورد آنهیا  

ونییاگون توپییوگرافی و ژئومورفولییوژي و هییاي گبییا واحیید

شییود. واحییدهاي موضییوعات مربییوط بییه آنهییا زیییادتر مییی

ژئومورفولوژیکی هميشه با پویایی و دیناميک محيب طبيعیی  

در ارتباط هستند. هرگونه اقدام در راستاي توسیعه و عمیران   

هیاي  شهرها به نحوي با پویایی مذکور، در نتيجیه بیا پدییده   

کند. در این برخورد، اگر برخیی از  می ژئومورفولوژي تالقی

اصول و نکات رعایت نشود تعادل، مورفودیناميک محيب بیه  

خورد و خطرات بزرگی غالب تجهيیزات و امکانیات   هم می

(. 243: 1939دهید )رجیایی،   شهري را مورد تهدید قرار میی 

بررسی مشکالت مربوط به انتخاب مکان مناسب براي ایجاد 

ها در داخل شهرها، آایار  ار ساختمانشهرها، چگونگی استقر

هیاي اطیراف،   هیا و زمیين  توسعة شهرها روي زمیين شیکل  

موضییوعات مییورد مطالعییه ژئومورفولییوژي شییهري اسییت  

-(. با توجه به این که روند شهر2: 1988)جباري، روستایی، 

است، شهر سنقر نشينی در اکثر نقاط کشور روند مثبتی داشته

است؛ به ع شهرنشينی قرارگرفتهنيز در جریان روند رشد سری

شهرستان استان کرمانشیاه   19در ميان  85طوري که در سال 

است )سرشماري عمومی و در ردة پنجم جمعيتی قرار گرفته

 14(. ميزان توسعة فيزیکی شهر از دهة 1985نفوس مسکن، 

، سه برابر شده که توسعة بيشتر به سمت جنوب )دامنة 32تا 

و شرق محدوده، بوده است. این شیکل  ارتفاعات داالخانی( 

هایی از شیهر داراي شیيب   شود که بخشاز توسعه باعث می

گیرفتن در حیریم رودخانیه دچیار     باال، وجود گسل و قیرار 

محدودیت در گسترش شود که در این پژوهش با استفاده از 

مدل منطق فازي بیه بررسیی مکیان مناسیب جهیت توسیعة       

رات آن در توسعة آینیده  فيزیکی شهر سنقر و شناسایی مخاط

 پردازیم تا زمينة یک توسعة پایدار شهري فراهم آید.می

 . پیشینۀ تحقیق2. 1

-با توجه به اهميت مطالعیات ژئومورفولیوژي در برنامیه   

ریزي شهري به بررسی ادبيات تحقيق، کارهایی کیه در ایین   

پردازیم. گوها است، میزمينه در ایران و جهان صورت گرفته

هاي تهية نقشیة  ( با کمک پایگاه داده2448) 1لسلیوکومار و 

ریزي شیهري و توسیعه در شیهر    ژئومورفولوژي براي برنامه

شناسیی و  و نقشیة زمیين   IRSبا استفاده از تصیاویر   2کوربا

تکتونيک منطقه به تهية نقشة ژئومورفولیوژي پرداختیه و بیا    

گرفتن این نقشه بر روي مناطق شهري، کاربري مناسیب  قرار

هیاي ژئومورفولیوژیکی و   نقطه از شهر با توجه به ویژگیهر 

اسییت. همچنییين، دیوانییا و  شناسییی مشییخص شییده زمییين

( به مطالعة تغييرات کیاربري اراضیی بیا    2443) 9یاماقوچيپ

                                                 
1. Guha & Kumar & Lesslie  

2. korba   

3. Devana & Yamaguchib 
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هییاي هییاي سیینجش از دور بییراي قابليییت اسییتفاده از داده

اي پرداختیه و زمیين   شهرسازي بیا کمیک تصیاویر میاهواره    

خطر را مشخص کرده است. علماي وداال نامناسب و نواحی 

شناسیی مهندسیی   ( با تهية یک نقشة زمیين 2414) 1و چنينی

 2براي شهر تی نوسا تعيين مناطق مستعد براي توسعة شهري،

تیرین  اند، در این نقشه مهمدر شمال آفریقا به مطالعه پرداخته

ها براي توسیعة شیهري ماننید ليتولیوژي، شیيب،      محدودیت

، زلزله، قابليت سيالب در نقشه بررسی شیده ساختمان زمين

هاي رشید  ( به بررسی محرکه2414) 9است. باهاتو و موریاما

-شهري در درة کادماندو با استفاده از فرآینید آنیاليز سلسیله   

 AHPمراتبی پرداخته که در این روش بیا اسیتفاده از میدل    

هاي فيزیکی، اجتماعی و اقتصیادي می ار بیر توسیعة     محرکه

ي سه ناحية هسته، حاشيه و نواحی روسیتایی میورد   شهر برا

( به ارزییابی  1983اند. در ایران نيز صفاري )بررسی قرار داده

پیذیري ناشیی از   ژئومورفولوژیکی توسعة شیهري و آسیيب  

لغزش در شیهر تهیران پرداختیه و همچنیين، اروتیی و      زمين

( تنگناهاي توسیعة فيزیکیی شیهر سینند  و     1988خضري )

( 1983) ري الري و نجفییی و نییوربخش همچنییين، انصییا 

هاي ژئومرفولوژیکی توسیعة فيزیکیی   ها و محدودیتقابليت

( بیه  1934) شهر ایالم و همچنين، حسينی و صفاري، قنواتی

یابی جهات توسعة فيزیکی شهر دیوانیدره بیا   ارزیابی و مکان

انید و در نهاییت،   استفاده از منطق فازي به مطالعیه پرداختیه  

آميیز در گسیترش   شهر و نواحی مخیاطره  محدودیت توسعة

است و شایان و شیکيبافر و زارع و  فيزیکی شهر را بيان کرده

هیاي ژئوموفولیوژیکی   ( به بررسی آاار لندفرم1932رحيمی )

اند و در همة بر محورهاي توسعة فيزیکی شهرداراب پرداخته

ها در نهایت مکیان مناسیب بیراي    این مطالعات با تلفيق الیه

  انديزیکی شهر را بيان کردهتوسعة ف
 

                                                 
1. Elmay & Dlala & Chenini   

2. Tunisa  

3. Bahadu and Murrayama 

 شناسی تحقیق. روش2

 . روش تحقیق1. 2

سنجی توسعة آتی شهر سینقر عیالوه بیر    در بررسی امکان

افزاري استفاده هاي نرمکارهاي ميدانی از منابع اسنادي و روش

شیيت نقشیه    1است. در ابتدا براي تعيين حدود منطقه از شده

است. با تهية مدل اده شدهاستف 1:25444توپوگرافی در مقياس 

هیاي طبقیات   منطقه از نقشیة توپیوگرافی، الییه    رقومی ارتفاع

، 2استخرا  شده اسیت )شیکل    ارتفاعی، شيب و جهت شيب

سینقر و   1:144444شناسیی  (. با اسیتفاده از نقشیة زمیين   1، 9

شناسیی  شناسیی کشیور، نقشیة زمیين    ميانراهان سازمان زمیين 

منظور بررسی رونید توسیعة   ( و به 5محدوده تهيه شده )شکل

هیاي  اي لندسیت سیال  فيزیکی شهر سنقر از تصاویر میاهواره 

 1932و تصیییویر گوگیییل ار  سیییال  2441و  2444، 1383

است. الیة کاربري اراضی و زمين لغزش و سيل از استفاده شده

(. با 3، 1هاي منابع طبيعی استان استفاده شده است )شکل داده

بندي توسعة فيزیکی شیهر  به پهنه استفاده از روش منطق فازي

در مجموعة فازي شاخص انجام شده است.  8سنقر بر اساس 

-عضویت یک شیء ییا پدییده نسیبت بیه ییک مجموعیه در      

پیذیري،  اي از صفر تا یک است. درجة عضویتبرگيرندة دامنه

هاي اساسیی  اجتماع و اشتراک، متمم، ضرب، جمع، گاما توان

ند. در مجموعة فازي یکیی از  شواین مدل تلفيق محسوب می

عملگرهاي مهم مدل فازي عملگر ضرب جبري فیازي اسیت   

گيرد. در این اپراتور، ها صورت میکه با استفاده از ترکيب الیه

هیاي اطالعیاتی در هیم ضیرب شیده و در الییة       تمامی الییه 

کنید و ایین رونید    خروجی اعداد به سمت صفر ميل پيدا میی 

ر از ییک اسیت. در نتيجیه،    ناشی از ضرب چندین عیدد کمتی  

هاي خيلی کمتري در کالس خيلی خیوب قیرار   تعداد پيکسل

تیر  در عملگر جمع جبري فازي نتيجه هميشه بیزرگ گيرد. می

تیرین مقیدار عضیویت الییه اسیت و نقشیة       یا مساوي بزرگ

خروجی بر خالف ضرب فازي ارزش پيکسل به سمت ییک  

اي بيشیتري در  هی کند و در نتيجه، تعیداد پيکسیل  ميل پيدا می
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 8گيرنید. در ایین پیژوهش از    کالس خيلی خیوب قیرار میی   

بندي توسعة فيزیکی شیهر سینقر اسیتفاده    شاخص جهت پهنه

ها عمل ضرب سازي و استانداردسازي الیهشده و پس ازآماده

 است.و جمع فازي بر آنها اعمال شده
 . قلمرو جغرافیايی پژوهش2. 2

حدودة شهر سنقر را مورد مطالعة این پژوهش، م محدودة

گيرد که قسمتی از زیرحوضیه آبرییز دینیور اسیت.     می بردر

تیا   29́و 13˚شیمالی و  عیر   28́و 91تا  19́و 91منطقه در

 125طول شرقی قرار داشته و مساحتی در حدود  15́ و 13˚

شود. شهر سنقر در قسمت شیمال  کيلومتر مربع را شامل می

با کرمانشاه از جنیوب  کوه از شرق با همدان از غرب با ميان

شیود. ارتفیاع متوسیب منطقیه از     با دشت دینور محدود میی 

و حیداقل   2114متر، حداکثر ارتفاع منطقه  2114سطح دریا 

متر است. رودخانة جاميشان به عنوان رودخانة  1584ارتفاع 

هیاي  اصلی این شهر که از غرب محدوده گذشیته و از کیوه  

گيیرد، در  مه میی اطراف سنقر و سراب سنقر چاي سر چشی 

دشت دینور به رودخانة عالی سياه پيوسته و رودخانة دینور 

اند و در بيستون بیه گاماسیياب پيوسیته و    را به وجود آورده

از لحیا  ژئومورفولیوژي منطقیه     .انید سيمره را ایجاد کرده

شامل دو واحید بیزرگ نیاهمواري در جنیوب شیرق کیوه       

رفتی سنقر بوده و کوه و دشت آبداالخانی و در شمال مادیان

متیر از سیطح درییا     9221بلندترین ارتفاع آن کوه داالخانی 

 -هیاي در ناحيیة سینقر غیرب    روند نیاهمواري ارتفاع دارد. 

. منطقه بر اسیاس  جنوب شرقی است -شمال غرب و شرق

کیه  تقسيمات آقانباتی در زون سنند  سيرجان واقیع شیده   

شيل، ماسه درصد، انواع  25هاي منطقه آهک بيشترین سنگ

 55اي درصید و رسیوبات رودخانیه    13سنگ و گنگلیومرا  

متوسیب بیارش سیاليانه     .اسیت درصد منطقه را در برگرفتیه 

ميليمتیر و متوسیب    191ساله  12منطقه در یک دورة آماري 

گراد، کمتیرین متوسیب   درجه سانتی 2/12درجة حرارت نيز 

 گیراد و بيشیترین  درجیه سیانتی   -9دما در دي ماه به ميیزان 

رسید.  درجیه میی   3/21ماه به ميزان مقدار متوسب دما در تير

خشیک سیرد   اقليم منطقه در اقليم نماي آمبرژه در اقليم نيمه

 (.  1گيرد )شکل قرار می

  

 
 نقشۀ موقعیت استان کرمانشاه و شهر سنقر -1شکل 

 1932مرخذ: مطالعات نگارندگان، 
    

  
 

 مادیان کوه

 ي جاميشان رودخانه
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 طبقات ارتفاعی نقشۀ -2شکل 

 متر 94شده از استر با ضریب تفکيک استخرا 

شده از استر با استخرا شیب  نقشۀ -3شکل 

 متر 94ضریب تفکيک 

  جهت شیبنقشۀ  -4شکل 

 متر 94  استخرا  از استر با ضریب تفکيک

-استخرا  از نقشه زمين شناسیزمیننقشۀ  -5شکل 

 سنقر سازمان زمين شناسی کشور 1:144444 شناسی

 

 

 ميانراهان سنقر و  1:144444

  کاربري اراضی محدوده شهر سنقر -6شکل 

 کرمانشاه هاي سازمان منابع طبيعی استاناستخرا  از داده

 

   محدوده شهر سنقرخیزي استعداد سیلنقشۀ  -7شکل 

 هاي سازمان منابع طبيعی استان  کرمانشاهاستخرا  از داده
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 اي تحقیقه. يافته3   

 . وضعیت و روند توسعۀ فیزيکی شهر سنقر1. 3 

برابري جمعيت شیهر سینقر از سیال    همزمان با افزایش دو

اي ، مساحت شهر سنقر بر پایة تصاویر میاهواره 1935تا  1915

(ETM سال )کيلومتر مربع بیوده اسیت کیه در     41/2، 1911

کيلیومتر   34/9مساحت این شهر بیه   1933تا  1911هاي سال

ربع رسيده است. در این بازة زمانی بيشترین گسترش شهر به م

-سمت شمال غرب و جنوب )ایجاد شیهرک وليعصیر( بیوده   

مساحت  1985اي لندست سال اساس تصویر ماهوارهاست. بر

-کيلومتر مربع بوده که نسبت بیه دهیه   43/1هاي شهري بلوک

برابیر   2هاي گذشته، مساحت فضاي کالبدي شیهر بیه ميیزان    

 1932اساس تصویر گوگیل ار  سیال   یش داشته است. برافزا

کيلیومتر مربیع    399/5مساحت فضیاي کالبیدي شیهر سینقر     

 51/1و  1/1به ترتيیب   33و  85است که نسبت به سال رسيده

است. شایان ذکر است که بيش از برابر گسترش فيزیکی داشته

تیا   1184ها در سیطو  ارتفیاعی بیين    سازودرصد ساخت 34

ر صییورت گرفتییه اسییت. بییه تبییع آن، ميییزان رشیید متیی 1354

درصید در   99/11درصد بیه   13/91از  35شهرنشينی در سال 

رسيده است. البته در زمينة افیزایش جمعيیت شیهري     85سال 

شده بیه شیهر را نيیز بایید     عالوه بر مواليد نقش مهاجران وارد

اضافه کرد. بر اساس سرشماري عمومی نفوس مسیکن سیال   

سیال   14شیده بیه شیهر سینقر طیی      ران وارد، کل مهاج1985

( ميزان 3و  8هاي )نفر بوده است. شکل 1144گذشته بيش از 

 دهد.توسعة فيزیکی شهر سنقر را نشان می

  
 

 

 

 عوامل طبیعی موثر در توسعۀ فیزيکی شهر سنقر. 2. 3

 . توپوگرافی1. 2. 3

 عامل ارتفاع بر روي عوامل اقليمی همچون دمیا، بیارش و  

توانید بیر اسیتقرار    تبخير اار داشته و به صیورت مسیتقيم میی   

(؛ بیه عیالوه   29: 1988ها ترايرگذار باشد )ملکیی،  گاهسکونت

توپوگرافی در بسياري از مسائل شهري همچون تعيیين مسیير   

 هاي سطحی و فاضالب شهري، هاي آب، گاز، تخلية آبلوله

فاظت از آب و ها براي دریافت نور، امور حتعيين مسير خيابان

(. 111: 1982خاک در پيرامون شهرها اهميت دارد )رهنمیایی،  

-اسیاس مطالعیات بیه   دشت سنقر یک دشت مرتفع بوده و بر

  نمودار روند توسعه فیزيکی شهر سنقر -8شکل

 1932، : مطالعات نگارندگانمرخذ  

 1392تا  1366سنقراز سال  فیزيکی شهرتوسعه  -9شکل

 1932، : مطالعات نگارندگانمرخذ 

 شهرک بشيرآباد

 شهرک وليعصر
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 1154سازها در ارتفیاع  ودرصد ساخت 34آمده، بيش از دست

 ( الیة 1اند. در ادامه، بر مبناي جدول )متر قرار گرفته 1354تا 

ا دامنة ارزشی صفر تا یک تهيه مربوط به معيار توپوگرافی ب

 (.14شد )شکل 

 بندي ارتفاعی به منظور استانداردسازي فازيطبقه -1جدول 

 1932: براساس نظر کارشناسی، مرخذ 
 

 . شیب2. 2. 3

هیاي سیطحی، بیر    عامل شيب با تراير بر سامانة حرکیت آب 

هیا  بنیدي گیذرگاه  چگونگی دفع فاضالب شهري وضعيت شبکه

تیرین  مناسیب (. 188: 1981، احد پورتراير مستقيم دارد )حبيبی و 

 1شيب براي توسعه و گسترش فيزیکی شیهر، شیيب صیفر تیا     

ن کم و هزینیة سیرمایه بیراي آن    درجه است که ميزان تخریب آ

درجه نيز تا حدودي مساعد اسیت؛ ولیی    3ناچيز است. شيب تا 

اي و هیاي سیرمایه  درجه مسیتلزم تیرمين هزینیه    3شيب بيش از 

نگهداري زیاد و تخریب پيوسته در محيب زیست است )مخدوم، 

درصد  31شده در حدود (. با توجه به محاسبات انجام15: 1982

 13/9درجیه و   4 -1در شیهر سینقر در شیيب    سیازها  وساخت

درجه ساخته شده است؛ ولی در مجموع،  1 -15درصد در شيب 

شيب به عنوان یکی از تنگناهاي توسعة شیهري محسیوب شیده    

بنیدي شیيب در   ( بيانگر تقسيم11( و شکل )2است که جدول )

 منطقه است.

 زيبندي معیار شیب به منظور استانداردسازي فاتقسیم -2دول ج

 1932: براساس نظر کارشناسی، مرخذ 

 

 

 

  
 

 

 نامناسب کمتر مناسب مناسب معیار

 باشدمی  متر داراي ارزش صفرx  >1854 داراي ارزش بين صفر تا یک 1344 -1854 داراي ارزش یک 1534 –1344 ارتفاع

 کامالً نامناسب مناسب کامالً مناسب معیار

درجه داراي  4-1 شیب

 1ارزش 

درجة داراي ارزشی بين  15-1

 صفر تا یک

x> 15  درجه به بعد داراي

 ارزش صفر

 ماديان کوه ماديان کوه

 کوه داالخانی کوه داالخانی

   ي شیب حاصل استاندارد سازي فازيهنقش -11شکل 

 1932، : مطالعات نگارندگانمرخذ  

  نقشه ارتفاعی حاصل استاندارد سازي فازي -11شکل

 1932، : مطالعات نگارندگانمرخذ 
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 . جهت دامنه3. 2. 3 

طوبت جهت دامنه، اار مهمی بر ذوب برف، درجة حرارت، ر 
خاک و در نتيجه، پوشش گياهی و نوع فرسایش دارد که با توجه 

بیودن دمیا )حیداقل دمیاي     بودن شهر سنقر و پیایين به کوهستانی
هیاي  و بیا مجمیوع سیاليانة روز    -5/5میاه  متوسب ماهيانه در دي

هاي پشت بیه آفتیاب   ساز در دامنهوروز( ساخت 5/143یخبندان 
هیاي  ها و لولهمعابر و خيابانباعث شده که در فصول سرد سطح 

زدگی شود. در موقعيت جغرافيایی ایران آب و فاضالب دچار یخ
هیاي  هاي جنوب و جنوب غربی نسیبت بیه شیيب   اغلب شيب

شمال و شرق از تابش بيشتري برخوردارند. در نتيجه، ذوب برف 
-تري را تشیکيل میی  رو، مناطق خشکاینتر بوده است. ازسریع

سازي بیه  هایی را که در استانداردهمين امر، ارزشاساس دهند. بر
 (.19شکل ) ( است.9شود، به شر  جدول )جهت شيب داده می

 سازي فازيبندي معیار جهت شیب به منظور استانداردتقسیم -3جدول 

 1932: براساس نظر کارشناسی، مرخذ 

 شناسی. زمین4. 2. 3

خصوصيات سنگ بستر مکانی که شیهر بیر روي آن ایجیاد    
کنید و  است، وضعيت ژئومورفولوژیکی خاصی را ایجاد میشده

شوند، شیرایب خاصیی را بیر    شهرهایی که روي آنها احدا  می
توسیب  هاي سنگ و اارپیذیري آن  کنند. ویژگیسنگ تحميل می

هاي شهري در رخنمون سطحی زمیين و شیهر، تغييیرات    فرآیند
آورد. بر اار تجزییه و هیوازدگی، مقاومیت    زیادي را به وجود می
تیدریج  هاي سنگ بیه یابد. در مقابل، ویژگیسنگ بکر کاهش می

یابد )مقيمیی،  کند و با این تغيير ویژگی شهر نيز تغيير میتغيير می
گرفتیه، بيشیتر جینس    طالعات صورت(. با توجه به م155: 1988

درصید(   3/13درصید( و شیيل )   2/25ليتولوژي منطقه را آهک )
دهد که با توجه به محدودیتی درصد( تشکيل می 55مواد آبرفتی )

-که شيل از لحا  مقاومت در برابر فشار ناشی از زلزله و نيز فشار

سازهاي شهري دارند و سینگ آهیک بیه    وهاي ناشی از ساخت
-هیا و نهشیته  اصيت انحاللی آنها و وجود ترک و شکافدليل خ

هیاي عميیق دارنید،    اي که احتيیا  بیه فندانسیيون   هاي رودخانه
رو، ایناند. ازاي را براي توسعة شهري فراهم کردهتنگناهاي بالقوه

ساز در این ورعایت اصول ژئومورفولوژیک در خصوص ساخت
ليتولیوژي منطقیه،   اساس نوع رسد و برشهر، ضروري به نظر می

   (.19گیییذاري آنهیییا صیییورت گرفتیییه اسیییت )شیییکل ارزش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شمال رقشمال ش شرق جنوب شرق جنوب جنوب غرب غرب شمال غرب هموار جهت شیب

 4 4 4 4-1 1 1-4 4 4 1 ارزش

 استاندارد سازي فازي دري جهت شیب نقشه -12شکل

 1932، : مطالعات نگارندگانمرخذ   

 ي زمین شناسی حاصل استاندارد سازي فازينقشه -13شکل 

 1932، : مطالعات نگارندگانمرخذ    



 29                                                       ... هاي ژئومورفولوژیک محدودیت بررسی                                                           دومسال  
 

 . گسل5. 2. 3

سيرجان واقیع شیده    -در زون سنند منطقة مورد مطالعه  

-ساخت پیی هاي دگرگونی، ماگماتيسم و زميناست که پدیده

شیده در  سیاختی شیناخته  آهنگ بیا فازهیاي زمیين   پی و همدر

رو، ایین زون را  ایین جهانی در بيشترین مقدار است. ازمقياس 

زاده، )دروییش انید  سیاختی اییران ناميیده   ترین پهنة زمينناآرام

بنیدي خطیر   (. منطقة مورد مطالعه با توجه بیه پهنیه  11: 1934

لرزه در ایران که توسب مرکز مطالعات و تحقيقیات  سبی زمينن

اسیت، از نظیر خطیر    معماري و شهرسازي ایران انجیام شیده  

-لرزه در شمال منطقه در پهنة خطر متوسب و در قسیمت زمين

هاي جنوب )به سمت ارتفاعیات داالخیانی و جنیوب غیرب     

اسیت )شیکل   محدوده( در پهنه با خطر نسبتاً باال قیرار گرفتیه  

سینقر و   1:14444شناسی هاي منطقه از نقشة زمين(. گسل15

-متر در نظر گرفتیه شیده   244ميانراهان استخرا  و حریم آنها 

 (11و شکل  1است )جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لرزهبندي خطر نسبی زمیننقشۀ پهنه -14شکل 

 1985مرخذ: مرکز مطالعات معماري و شهرسازي ایران، 

 

 

 

 

 سازي فازيدگذاري گسل به منظور استاندارارزش -4جدول 

 13: 1988خضري، : اروتی ورخذم
 

 . سیل 6. 2. 3

 باال است بارندگیدر گسترة مورد مطالعه با توجه به اینکه 

هاي شمال به طیرف مادییان کیوه و    ميليمتر( در قسمت 191)

و با توجه به نوع مصالح سنگی موجود در آن، در  شرق منطقه

خيزي وجود دارد. سيلوقوع نقاط، احتمال از نتيجه، در بعضی 

-گسترة مورد مطالعه با توجه به وجیود سیاختارهاي چیين   در 

-بندي همیهخورده، در جاهایی که شيب توپوگرافی با شيب ال

تواند محلی براي وقیوع سیيل در آینیده بیه     جهت هستند، می

بعضی از مناطق حوضه که از ارتفیاع  چنين، در مهشمار برود. 

بیودن حوضیة   گيربه علت برف نسبی باالیی برخوردار هستند،

شیود  خيزي منطقه میو باعث سيل هميزان رواناب افزایش یافت

: 1983داري کشیور،  خيیز مهندسين مشاور سازمان مراتیع و آب )

 ارزش فاصله معیارگسل

 سازي فازياندارداست

 

 4داراي ارزش  متر  244 -4

 1تا  4داراي ارزشی بين 244 - 1444

X ≥1444  1داراي ارزش 
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( بيان شده است. در 5دهی به این الیه در جدول )امتياز (.235

خيیزي بیاال   سازي فازي، مناطق داراي پتانسیيل سیيل  استاندارد

 (.11اند. شکل )ارزش صفر گرفته

 گذاري سیل در مدل فازيارزش -5جدول 

 1932: براساس نظر کارشناسی، مرخذ 

 
           

 

 

 

 

 
 
 

 

 .کاربري اراضی7. 2. 3

 کشیاورزي،  از آنجا که خاک بستر حيات پوشش طبيعیی، 

هاي نباتی و حيوانی، محل پرورش فرآورده دامداري، اري،باغد

هیاي انسیان   راه و سایر کاربري استقرار ساختمان و ترسيسات،

رو، مدیریت صحيح و حفاظت از ایین  ایندر سرزمين است. از

رییزي توسیعة پاییدار در    عنصر حياتی نقش اساسی در برنامیه 

ين بیه منظیور   در ارزیابی تناسیب سیرزم  . کندسرزمين ایفا می

کاربري توسعة شهري بر اساس مصیوبات سیازمان مسیکن و    

( 1شهرسازي استان، الزم است که به نکات ذیل توجیه شیود:   

ها و مراتع نشود. توسعة شهري و صنعتی باعث تخریب جنگل

را بیه مخیاطره    ( توسعة شهري اراضی مرغیوب کشیاورزي  2

انجیام  ( توسعة شهري در منیاطق حفیاظتی و قیرق    9نيندازند. 

گذاري کاربري اراضی براي مدل بر پاییة جیدول   ارزشنشود. 

   (.13( است. )شکل 1)

 گذاري کاربري اراضی به منظور فازيارزش -6جدول 

 1932اساس نظر کارشناسی، : برمرخذ

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ارزش درصد کیلومتر مربعمساحت بر حسب  خیزيسیل

 کامال مناسب 53 219 بسیار پايین

 مناسب 8 1/95 پايین

 مناسب 1/14 2/15 متوسط

 نامناسب 1/15 9/15 باال

 کامال نامناسب 2/91 2/91 بسیار باال

 گذاري براي مدل فازيارزش نوع کاربري گذاري براي مدل فازيارزش نوع کاربري

 مناسب مرتع متوسط بکامالً نامناس کشاورزي آبی

 کامالً مناسب مرتع ضعیف کامالً نامناسب باغ و کشاورزي

 مناسب ديم و مرتع کامالً نامناسب زمین لغزش

 سازي فازينقشۀ گسل حاصل استاندارد -15شکل

 1932مرخذ: مطالعات نگارندگان، 

 

 

سازي نقشۀ سیل حاصل استاندارد -16شکل 

 1932مرخذ: مطالعات نگارندگان، فازي، 
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 سازي فازياستاندارد نقشۀ کاربري اراضی حاصل -17شکل 

 1932ارندگان، مرخذ: مطالعات نگ

 بندي. تحلیل نقشۀ پهنه3. 3

بندي سطو  توسعة فيزیکی شیهر سینقر در   نقشة نهایی پهنه
ها به دست مدل فازي، در نتيجة اعمال عملگر ضرب و جمع الیه

است. الیة حاصل از ضرب فازي با حساسيت بیاال حیداقل   آمده
مکان مناسب و الیة حاصیل از جمیع فیازي بیا حساسیيت کیم       

مکان مناسب را جهت توسعة فيزیکی شهر سینقر نشیان    حداکثر
(. 24و  13است )شیکل  بندي شدهدهد که به سه کالس طبقهمی

درصد منطقه در محیدودة کیامالً مناسیب کیه      1 در ضرب فازي
کيلومتر مربع را شامل شده است که این محدوده به طیرف   5/11

غرب شهر سنقر و گسترش به سمت روستاهاي داشیلی بیالو و   
 5شورآباد و در مسير جادة سنقر به سطر قرار دارد. پهنة متوسیب،  

گيرد که شیامل  میبرکيلومتر مربع را در 21درصد منطقه و حدود 

هاي مرکزي و به طرف شمال غرب دشت سنقر به سمت قسمت
 31گرفته است. محدودة کامالً نامناسب که برقلعه حا  امين را در

که به دليل عواملی چون شیيب   شوددرصد محدوده را شامل می
گرفتن در محدودة حریم گسل در زیاد در مناطق کوهستانی، قرار

قسمت جنوب و شرق به طرف کوه داالخانی و شمال به طیرف  
مرغیوب و   هیاي کشیاورزي آبیی   مادیان کوه، وجود باو و زمين

-گرفتن در پهنههاي شرق و نيمة جنوبی، قرارمستعدي در قسمت

هاي نامناسب آهکی و شيلی کنیارة غربیی   سازندخيز و هاي سيل
    .(3باشد )جدول ها میمحدوده و جنوب از جملة این محدودیت

 
 

 

 

 ماديان کوه

 کوه داالخانی

 بندي سطوح توسعۀ فیزيکینقشۀ پهنه -18شکل 

 شهر سنقر حاصل ضرب فازي 

 1932مرخذ: مطالعات نگارندگان،        

 طوح توسعه فیزيکیي پهنه بندي سنقشه -19شکل 

  شهر سنقر حاصل جمع فازي 

 1932مرخذ: مطالعات نگارندگان،      
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 آمده حاصل ضرب و جمع فازيدستنتايج به -7جدول 

 1932مرخذ: مطالعات نگارندگان، 

 

 

 

 

 

 

آمده در ضرب فازي در حدود دستبا توجه به مطالعات به

است و شهر سنقر در منطقه مناسب قرار گرفتهبافت درصد  11

اسیت. در نتيجیة   نامناسب قیرار گرفتیه  درصد در محدودة  89

درصید در محیدودة مناسیب و در     59نهایی در جمیع فیازي   

اسیت و  مناسب قرار گرفته درصد در محدودة کامالً 19حدود 

 است.درصد در محدودة نامناسب توسعه پيدا کرده 1کمتر از 
 

 گیري و پیشنهادها. نتیجه4

ی و در طول قرن بيستم همیراه بیا رشید سیریع شهرنشیين     

نقل ماشينی و هجوم انبوه مردم به شهرها، وتوسعة وسيع حمل

هیاي  جاذبیه  بسیياري از منیابع و   یک طرف باعث شده که از

هیا، میزارع،   هیا، سیواحل، بیاو   ها، دریاچهطبيعی؛ مانند جنگل

ي هیا حياط وحش در معر  نابودي و انواع آلودگی روستاها،

عه بدون توجیه  محيطی قرار گرفته و از طرف دیگر توسزیست

کنندة منتهی به بروز بسياري از مسیائل  به عوامل طبيعی محدود

اییین مطالعییه بییا هییدف شییناخت  و مشییکالت خواهیید شیید.

هاي توسعة فيزیکی شهر سنقر و شیناخت جهیات   محدودیت

بهينة توسعة آیندة آن، زمينة یک توسعة پاییدار شیهري فیراهم    

شیامل   هیاي میورد مطالعیه در ایین پیژوهش     آید. که شاخص

ارتفاع، شيب، جهت شيب، ليتولوژي منطقه، کیاربري اراضیی،   

لغزش است. شیهر سینقر در داخیل دشیت     عامل سيل و زمين

سنقر قرار گرفته که ارتفاعات مادیان کوه در شمال و ارتفاعات 

است که با توجه به رونید  گرفتهبرداالخانی در جنوب آن را در

توسیعة بيشیتر بیه     32تا سیال   11توسعة فيزیکی شهر از سال 

است و این سمت جنوب پاي ارتفاعات داالخانی و غرب بوده

-متر صورت گرفته 1354تا  1154توسعه در خطوط ارتفاعی 

است. این شکل از توسعه به سمت جنیوب باعیث شیده کیه     

سیاز  وهاي کشاورزي آبی به زیر ساختها و زمينبسياري باو

-عة فيزیکی با محدودیترفته و عالوه بر آن، در ادامه این توس

-هاي سیيل ها، محدودهشدن به حریم گسلهایی از جمله وارد

-با توجه بیه نقشیة پهنیه   خيز و محدودیت شيب مواجه شود. 

درصد جزو منطقیة مناسیب و    3بندي در ضرب فازي حدود 

درصید   51متوسب براي توسعة فيزیکی بوده و در جمع فازي 

اکنون، ایین توسیعة   مهاست. جزو منطقة مناسب به دست آمده

هاي شمال و جنوب ادامه دارد و این مناطق در شهر در قسمت

معر  خطرات ناشی از مخاطرات قرار دارنید، در حیالی کیه    

هیاي غیرب در   مناطق مستعد توسعة فيزیکی شهر در قسیمت 

مسير جاده سنقر به سطر و شمال غرب منطقه به طیرف قلعیه   

و در سیایر جهیات    استبالو بودهحا  امين و روستاي داشلی

رییزي دقيقیی را   داراي محدودیت توسعه است که لزوم برنامه

طلبد. با توجه به نتایج حاصیل از مطالعیات و   در این زمينه می

تیوان  جهت یک توسعة پایدار منابع و کاربري بهينة زمیين میی  

هیاي سیازمان   رییزي پيشنهاداتی را ارائه داد از جمله در برنامیه 

مناطق مستعد توسعة فيزیکی در اولوییت  مسکن و شهرسازي 

هیاي آینیده بیر اسیاس     یابی شیهرک توسعه قرار گيرد و مکان

هیا، کیاربري مناسیب زمیين،     اصولی مانند رعایت حریم گسل

شییيب، ليتولییوژي منطقییه صییورت گيییرد و عییالوه بییر آن، از 

 وضعیت
 حاصل از جمع فازي ۀنتیج حاصل از ضرب فازي ۀنتیج

 درصد ساحت به کیلومتر مربعم درصد km²مساحت به 

 15 15 1 5/11 مناسب کامالً ۀمحدود

 11 131 5 21 مناسب ۀمحدود

 5/19 185 31 934 نامناسب کامالً ۀمحدود
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هییایی کییه داراي محییدودیت هسییتند،  گسییترش در قسییمت

ها، ترسيسات سازي ساختمانجلوگيري شود و همچنين، مقاوم

-از نظر خطر زمیين و تجهيزات شهري با توجه به اینکه منطقه 

در صورتی که  لرزه در پهنة خطر متوسب تا نسبتاً باال قرار دارد،

رفیتن منیابع   یابی باعث هیدر توجهی به این عوامل در مکانبی

مادي شده و صدمات سنگينی را به مردم و میدیریت شیهري   

 .کندوارد می
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