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Abstract 

The habitat development and establishment are directly related to the natural bedrock and 

geomorphologic complications. Due to topographical and geological conditions, the area under study 

has certain limitations in locating and developing human settlements. In order to reduce the hazards in 

the southeast of Khorasan Razavi province and modify plans for the development and establishment 

of human settlements, the feasibility of the area under study for residential development was 

investigated. After conducting library and field studies and selecting appropriate criteria, the fuzzy 

logic model was applied using the GIS software to identify areas for habitat development and 

establishment. In this study, to identify the potential areas for habitat development and establishment 

based on geomorphologic landforms, eleven parameters – including slope, slope direction, elevation, 

soil, land use, elevation, distance from fault, distance from river, distance from road, distance from 

settlement, and geomorphology – were used as independent variables in identifying geomorphological 

abilities and bottlenecks in the area. The results of zoning based on the fuzzy model showed that 

about 61% of the study area is located in very inappropriate and inappropriate classes, which means 

that geomorphological conditions in this part of the study area are unfavorable for the development 

and establishment of human settlements. About 14.58% of the study area has moderate conditions and 

about 24% of the study area shows favorable geomorphological conditions for construction activities 

and creation of new habitat areas. Alluvial fan units and alluvial plains are the most suitable sites for 

habitat development and establishment. 
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 های انسانی تگاهسکون ةتوسعجهت  یکیژئومورفولوژ های لندفرم شیآما

 (یرضوجنوب شرق استان خراسان های  شهرستان موردی:مطالعة )

 4، موسی عباسی3محسن برزکار ،2رضا نامجویان ،1شیرین محمدخان

 جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشکدة استادیار،  .1

ها، مراتع و  سازمان جنگل ،آبخیزهای  مدیریت جامع حوزهدبیرخانة مسئول  داری، ی مرتعادکتر ةآموخت دانش .2
 تهران، ایران آبخیزداری کشور،

 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یطیو علوم مح یزیر برنامه ةدانشکد ،یژئومورفولوژ یادکتر یدانشجو .3
 تهران ،یدانشگاه خوارزم ا،یجغراف ةدانشکد ،یمخاطرات ژئومورفولوژ یادکتر ةآموخت دانش .4

 (01/04/1399تاریخ پذیرش:  ـ 21/10/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده
به علت شرایط توپـوررافيکي   مطالعه موردمحدودة است.  ژئومورفولوژي عوارض و طبيعي بستر با مستقيم ارتباط توسعه و ایجاد سکونتگاه در

جنـو   محـدودة  کاهش مخـاطرا    منظور به. بودهاي انساني  سکونتگاه ةرزیني و توسع هاي خاص در مکان شناسي داراي محدودیت و زمين
جهت  مطالعه موردمنطقة سنجي  انساني، به بررسي امکان هاي سکونتگاههاي آتي توسعه و ایجاد  استان خراسان رضوي و اصالح برنامه شرق
و به کمـ    فازي منطق  اي و ميداني و رزینش معيارهاي مناسب، با استفاده از مدل هاي کتابخانه پرداخته شد. پس از بررسي سکونتيتوسعة 
جهـت شناسـایي منـاطق مسـتعد توسـعه و ایجـاد        ،. در ایـن مطالعـه  شد، مناطق مستعد جهت توسعه و ایجاد سکونتگاه تعيين GISافزار  نرم

هاي ژئومورفولوژیکي، از یازده پارامتر شيب، جهت شيب، ارتفاع، خاک، کـاربري اراضـي، ارتفـاع، فاصـله از رسـ ،       بر اساس لندفرمسکونتگاه 
هـا و تنگناهـاي    متغيرهـاي مسـتق  در شـناخت تـوان    منزلـة   بـه فاصله از رودخانه، فاصله از راه ارتباطي، فاصله از سکونتگاه، ژئومورفولوژي 

 مطالعـه  موردمنطقة درصد مساحت  61بر اساس مدل فازي نشان داد حدود  بندي پهنهاز  نتایج حاص . استفاده شدژئومورفولوژیکي در منطقه 
 مـورد محـدودة  که این به معني نامساعد بودن شرایط ژئومورفولوژیکي در این بخـش از   است شده واقعبسيار نامناسب و نامناسب در طبقا  
داراي شرایط متوسـط و حـدود    مطالعه موردمساحت محدودة درصد از  58/14. حدود استانساني  هاي سکونتگاهتوسعة جهت ایجاد و  مطالعه
نـواحي سـکونتگاهي جدیـد     ایجـاد و  وسـاز  ساخت هاي فعاليتمطلو  و مساعد جهت شرایط  داراي مطالعه ردمومنطقة مساحت از درصد  24
 .ندا سکونتگاهتوسعة مکان براي ایجاد و  ترین مناسبآبرفتي  هاي دشتاي و  افکنه . واحدهاي مخروطاست

 واژگانکلید

 .يفاز  مدل اني،هاي انس ي، سکونتگاهژئومورفولوژ ،يخراسان رضو ،بندي پهنه ،آمایش
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 مقدمه

ا  از  آمایش در یک مفهوم گسترده زمینه را بررا  اراربر  ارا ر  و عو رره در مرمو م  و ره      

ریری  را در برر    ها  اامل در برنامره  ا  م از و انترو اند اه حق عو ره ها  قانون  مهیا م  انترو

انسرا  در  عو رر   ا  بره   (. هدف ا ا   هر برر    ل   در هر زمینره Rydin 2003: 94) گیرد م 

عو ر  فراگیر در  طح مل  مستلیم عو ر  یاب  به  گردد. از دیدگاه فضای  د ت ابراد مختلف برم 

هرا    بخش رو تای  و شهر  ا ت. یک  از مشکمت ا ا   موجود بر  ر راه ای راد  رکونتهاه  

هرا    میا   رکونتهاه  عرامل رابط  مراعب  مبتن  بر  جدید گسیخته   ازما  فضای  و فقدا   لسله

مرنم  و منطقر  میرا   رطوت مختلرف      رابط  . این ویژگ  ا تجدید با  وامل ژئومورفولوژیک  

در صورت  دم ا  و محل  ا ت اه  چه در  طح ام  چه در مقیاس منطقه ،ها  جدید  کونتهاه

مان  عوزیع نابساها، موجب  ویژه ژئومورفولوژیک  در  امت  کونتهاه اارگیر   وامل طبیر  به به

(. 14: 1382 ییی  ) باشد ج ریت، فرالیت، مدمات و ااراردها در  طوت مختلف به طور  ام م 

شررای   دچرار  ها  ا ت اه ااثر  کونتهاه آ ها  جدید بیانهر  ای اد  کونتهاهمطالر   ،به طور ال 

 مرثم،، . ا رت  وامل طبیر  از ج له ژئومورفولوژیک   ناش  ازاه  هستند؛ االبد عو ر  ناه سا  

 دینامیک ، ها  فرالیت در اثر ا  دامنه مواد و ندنیست برموردار منا ب  پیو ته  و ا تحکام از ها دامنه

 حرارت  پرایین    ت به و گیرند قرار م عأثیر  عحت دامنه شیب و ،ثقل نیرو  هوازدگ ، فرایندها 

 برا  فراینردها،  ایرن  فرالیرت  اثرر  برر  انرد،  شده  واقع ها اوه ها پا  آباد  و شهرها ااثر چو  و انند م 

عوا  وجود  رامتار فضرای     (. ه چنین م 62: 1379نادرصفت ) شوند م  رو هروب جد  ها  آ یب

هرا    ها را یک  از مسائل ا ا   بر  ر راه ای راد  رکونتهاه   طبیر  نامنا ب و نامترادو  کونتهاه

اره در   ا رت؛  ،ها ها و دشت اوهپایهو  ها از قبیل اوهستا  ،جدید دانست اه متأثر از  وامل طبیر 

 وامرل   وهرا   ها  جدیرد بایرد برین  وامرل مررثر برر  رامتار  رکونتهاه         عریین  امتار  کونتهاه

مثبرت    مسریر در زمینه ریی  در این  منطق  ا توار باشد عا برنامه ا  ژئومورفولوژیک  منطقه رابطه

هرا در   آ  ا ت اره در ای راد  رکونتهاه   ا ا   مسئل  (. اما 54: 1392 ا فندیار ) شوددار  جهت

و بایرد  نردارد  ا  بین  امتار  کونتهاه  و  وامرل ژئومورفولروژیک  وجرود     برض  مناطق رابطه

هررا  ژئومورفولرروژیک  منطقرره جهررت  ررامتن  هررا  جدیررد از پتانسرریل جهرت ای رراد  ررکونتهاه 
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 و هرا  ظرفیرت  برا    عنا رب بدو ها  جدید ای اد  کونتهاه روند ها ا تفاده ارد. زیرا اگر  کونتهاه

  کونتهاه  درو  زیست  ر فضا  االبد  در را گیرد، پیامدها  ناموشایند  شکل طبیر  امکانات

هرا    آورد و به ه ین دلیل عوجه به  وامل ژئومورفولوژیک  جهرت ای راد  رکونتهاه    م  به وجود

 بتواند مانع اند عا رقرارب منطق  ا  رابطه زمین باید با بستر انسا  پس .ا تجدید الزم و  رور  

 بره  نمرر  مرورد  ها  ریی  با برنامه باشد و نامطلوب نواح    ت به ها  جدید گسترش  کونتهاه

  و ریل ه بو جنوب منطقه از ش او بپردازد.  ها  جدید ای اد  کونتهاه برا  منا ب  احداث مکان 

ها را در  ها  اوه   دامنهزهکش ه   ها گودشدگ  بین اوه. ا ت شده محدود ها اوه رشتهیک  ر  

. انرد  یک  طح مبنا  فر ایش  موقرت و مو رر    رل مر      مثاب ه در ه ین حاو بو  گیرد بر م 

برین دشرت و واحرد اوهسرتا        فاصرل اه در  اند ها  منطقه رو  دشت واقع شده بیشتر  کونتهاه

افکنره بیشرترین    طر روبات مخررو  انرد.   گرفته  ها  متفاوت شکل ها  متردد در اندازه افکنه مخروط

مطالرره در  محردود  مرورد   با عوجه بره اینکره    .دنپوشان را م مورد مطالره منطق   ها  قس ت دشت

در  .هرا حالرت روا  دارنرد    ها رو  بستر ناپایدارند و ما ه آبراههشبک   ،مشک واقع شده ا  منطقه

انند. با عوجه به  ا ای اد م ه و مشکمع  را برا   کونتهاهشوند  م جا  ها جابه راحت  ما ه نتی ه به

هررا    اننرد و برمرر  از لنردفرم   مخراطرات ژئومورفولروژیک  ارره منراطق مسرکون  را عهدیررد مر      

بایرد   شرود،  م با مشکل جد  مواجه  ها و از در آ  و  امتدارند ژئومورفیک  اه حالت ناپایدار 

ورفولروژیک  قررار   ها طور  باشد اه ا ترر در مرررم مخراطرات ژئوم    عو ره و ای اد  کونتهاه

برر ا راس روش آمرایش ژئومورفولروژ  و  وامرل       شرد، در ایرن عحقیرق  رر      ،بنابراین .گیرند

تررادو برین   رابطر  م جهرت برقررار اررد      ،هرا   کونتهاهعو ر  ژئومورفولوژیک  مرثر در ای اد و 

رابرر  هرا در ب  ها و واحدها  زئومورفولوژیک  و به منمرور براال بررد  ای نر   رکونتهاه       کونتهاه

در . شرود اقدام به شنا ای  مناطق دارا  پتانسیل باال  ،مطرات ناش  از فرایندها  ژئومورفولوژیک

( بره نقرش   13: 1996) 1 ر یی  ا ت.شده  مطالراع  ان ام نییدر  طح دامل  و مارج  این زمینه 

یرک  ها  فراینرد ید اه وقت  ر ها پردامت و به این نتی ه   کونتهاه ا تقرارها   یمب  در  دشت

مرردم از   قطرع  طرور   بره د ن  رو تای  دمالرت داده شرو  ها  کونتهاهیی  ر برنامهدشت  یمب  در 

                                                                                                                            
1. Smith 
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ها من ر مواهد شرد.   یت به رفاه آ نآ یب عحراات دشت  یمب  مصو  مواهند ماند و این مصو

متند و ها  انسان  پردا لغیش بر  کونتهاه ینزمعأثیر مطالر  ( به 11: 2006)ش و ه کاران 1اانونهو

  راله  هرر اره   انرد  مخررب  هرا  طبیرر    هرا یکر  از پدیرده    لغریش  ینزمر به این نتی ه ر یدند اه 

هرا  انسران   راان در منراطق شرهر  و رو رتای  وارد        های  به دارای  و زندگ  گرروه  مسارت

ر ا  د هرا  عو رره   فرالیرت آیند  یی  ر برنامهلغیش برا   ینزمبند  ا ترداد  پهنه ،. بنابراینانند م 

 در پایردار   طبیرر    وامرل  ( نقش13: 2011) 2ها  رو تای   رور  ا ت.  نابستان   کونتهاه

 و بره ایرن نتی ره ر رید اره پیردایش       اررد  بیوار را بر    ها  رو تای  در شهر تا   کونتهاه

 ا ت بوده ا توار ،منا ب ماک و  آب مانند ،طبیر   وامل بر ،رو تاها یژهو به، بشر   ها  کونتهاه

رو رتای    هرا   ه  رکونتها  پایردار   عرداوم  برا  اجرای  پژوهش راهکارها  ها  یافته به با عوجه و

عو رر   هردایت  » نروا    برا  ،ا  مطالرره  ( در17: 2013) 3شه کاران و ا ت. مارینون  شده یشنهادپ

به عوصریف روش   ،«رودهادهان  شهر  در محی  عو ر  ها  منا ب، برر   عأثیر  شهر  به مکا 

 فضای  عأثیر بر ایفیت آب را به حداقل بر اند. نهارش نمر ازمسکن عو ر  د  پردامتند اه جدی

 ،«ین  شهر و پیامدها  آ گی مکا ااربرد ژئومورفولوژ  در »عحت  نوا   ،ا  ( در مقاله21: 1376)

( در 94: 1378) . امیرر صرفار   اررد   برر ر ها  ژئومورفولوژیک مرثر بر ارا   شهر  را  پدیده

 منمرور  بره عهرا   شهر ام ها  ژئومورفولوژیک   ها و محدودیت قابلیت»عحت  نوا   ،مودال  ر 

و بره عریرین    اررد  عحقیرق ها  ژئومورفولوژیک موجود در منطقره   ویژگ دربار  ، «عو ره و ای ن 

 ا  مقالره در ( 25: 1390) بهرامر   .پذیر در محی  شهر  عهرا  پردامرت  مناطق امن و مناطق آ یب

 رنند    شهر رتا   ها  رو تای   کونتهاه بر ناپایدار  آ  عأثیر و عنهناها  محیط  و ها یتمحدود

 حاشی  مشکمت مریشت  و فضای ر  مکان  محدودیت وجود با طبیر   وامل و ا مم ارد  برر را 

 هرا   یلپتانسر  عروا    مر  در رت  ریری   برنامه با دیهر طرف از ا ت. ارده دوچندا  را  نند  شهر

  وامرل  ( نقرش 10: 1392)ش ه کاران لو و بیگ. ارد مختلف متحوو ها  ینهزم دررا  منطقه محیط 

 نترای  و  نرد را برر ر  ارد  جرام  عربت شهر تا    رو تای ها  کونتهاه فضای  در پراانش طبیر 

                                                                                                                            
1. Kanungo 
2. Anabstani 
3. Mary nouni 
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 موقریرت  اره  ،شهر رتا   پهنر   از درصد 55 در این شهر تا  رو تاها  درصد 45 از بیش داد نشا 

 از درصد 15 در نیی درصد رو تاها 15 و مستقرند ،دارند چهارگانه مریارها  نمر از منا ب متو ط 

اند. هدف از این عحقیق برر   نقش  وامرل   یافته ا تقراردارند  نامنا ب  موقریت اه شهر تا  پهن 

  واحردها  هرا   یرت و قابل هرا  یتمحردود مناطق مسرکون  و برر ر    عو ر  در ژئومورفولوژیک  

 مورد مطالره ا ت.محدود  ها   آع   کونتهاهعو ر  ریی  و  برنامهجهت ک  ولوژیژئومورف

 ها مواد و روش

  آو روش ان رام   پژوهش حا ر با عوجه به نوع نهرش و هردف آ  از نروع عحقیقرات اراربرد     

 ،، آمرار  ا  اتابخانره ) ا رناد   بره شریو    و اطم رات  هرا  دادهور  آگررد  .ا ت عحلیل  ر عوصیف 

 رازما    1:250000و  1:100000 شنا ر   زمرین ها   نقشهدر این پژوهش از . شد ان ام (عصویر 

جغرافیای    ازما  1250000و  1:50000پوگراف   ها  عو نقشه ایرا  مربوط به منطقه، شنا   زمین

هرا  عکتونیرک و گسرل  رازما       ، نقشره برردار   نقشره  رازما    1:250000 نقش  ،ها  مسلح نیرو

 شده عهیه  DEM نییو  ،Google Earthعصاویر  ،IRSو  ETMا   یر ماهوارهاشور، عصاو شنا   زمین

، Arc GIS10.2 افیارهرا   نررم  . ه چنین ازشد  ا تفاده بردار  نقشهها  عوپوگراف   ازما   از نقشه

ENVI ،Google Earth، Freehannd10 ،Excel پرردازش  و  هرا  نقشره   عهیر  هدف باال   صورت  به

بنرد  اطم رات و    طبقه نهایت درها  موجود اقلی   و هیدرولوژیک و ... و  عصاویر و عحلیل آمار

هرا  ریا ر  و عحلیرل     شامل مدو ،ها  ا   ها با ا تفاده از روش داده .شد  گرفتهبهره  ها آ ارائ  

ارد  محدوده و روند گسرترش آ    ا  برا  مشخص عصاویر ماهواره. شدند وعحلیل ع ییه ،فضای 

هرا    بنرد  عصراویر محردوده در  راو     شد و پس از طبقه Enviف وارد محی  ها  مختل ط  دوره

و با اطم ات زمین  مرورد برازبین  و عصرحیح قررار گرفرت. بررا  عک یرل        شد مختلف مشخص 

  ژئومورفولروژ  محردود  نقشر   ا رتفاده شرد. ه چنرین     Google Earthعصراویر   از اطم ات نیری 

افریار   ها  ژئومورفولوژیک  محدوده با ا تفاده از نرم همطالراع  برا  شنا ای  نوع و گسترش پدید

ARC GIS  شنا ر  و  زمرین نقشر   ا   آ  عصاویر ماهوارها تفاد   موردپای    اطم اتعر ی  شد اه 

اره در   ،فراز    مردو پای  ها بر  و علفیق الیه ده  وز با  ،عوپوگراف  محدوده بوده ا ت.  پسنقش  

آمرد و   بره د رت  آمیری     مناطق مسرترد عو رره و منراطق مخراطره    بند پهنهنقش  ا ت،  آمدهادامه 
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و از  ی شنا را ین  لرل محردودیت   عرر  مهر  ین جهات محدوداننرده و  عر مه عا  شد وعحلیل ع ییه

آعر   رکونتهاه انسران     عو رر   مطر و مسترد برا   مسیرها  ا  . نییدشوجهات مختلف عحلیل 

فاز ، قطریت موجود در منطق بولین وجود ندارد و در منطق  .شودمررف  و پیشنهادها  الزم ارائه 

) ردم   0) ضرویت اامرل( عرا     1براز   مییا   ضویت یک  نصر در یک م  و ه برا مقردار  در   

 (.Liu & phinn 2003: 645) شود  ضویت اامل( عرریف م 

(1)  A A(x)A x ,μ (x)|x X      μ   1 0 1 
ها  ا ا   این مدو  گاما عوا  و پذیر ، اجت اع و اشتراک، مت  ،  رب، ج ع،  ضویتدرج  

 ضویت مر روال، برا یرک عرابع     درج   (.34: 2007)پوراح د و ه کارا   شوند علفیق محسوب م 

 یا ناپیو ته باشرد  ،مط ، غیرمط ، پیو ته صورت  بهعواند  شود اه شکل عابع م   ضویت بیا  م 

(Sowlat 2011: 45.)  از  و منطرق ام ریک را   مثال  از عابع  ضویت در دو روش منطق ف 1شکل

 دهد. نشا  م 

 
 (Hassani 2012: 21)توابع عضویت در روش کالسیک و منطق فازی  .1شکل 

عوابرع   .3مطر   ،2شکلJ، 1شکلSاند از  شوند  بارت اه مر وال، بیشتر ا تفاده م   ابع  ضویتوع

جه به نیاز مرود، عرابع   با عو ،عواند وجود دارد و  موه بر این عوابع ااربر م  GISدر محی   شدهیاد

چند ن ونه عابع مطر  را نشرا     2. شکل شد ا تفاده. در این پژوهش عابع مط  اندرا نیی عرریف 

 دهد. م 

                                                                                                                            
1. Sigmoidal 

2. J-shape 

3. Linear 
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 (Matkan et al 2010: 126) خطیتابع  .2شکل 

هرا  چنردمریاره عئرور      گیر  در عحلیل عص ی  گفتمنطق فاز  باید  اارگیر  بهدر ارعباط با 

 :Altman 1994) ا رت  شرده   شنامتهها  روش برا  بحث و برر    دم قطریتعرین  فاز  مر وو

ها  رای  برا  ا تدالو فاز  ا تفاده از روش م دان  ا ت. در ایرن روش از   یک  از روش(. 277

در روش فراز  عریرین    .(Chen et al 1995: 185) شرود  ا تفاده مر  « Bگاه  ، آ Aاگر »شرط منطق  

 (.Srinivas et al 2008: 156) ا ت 2رابط   صورت  بهعأثیر و  ضویت درج  

(2) 

 
مترر    4000نقطر   ، مقدار فاز  1نمر برابر با  متر  از پارامتر مورد 1000نقط  یرن  مقدار فاز  

مواهرد برود.    46/0مط  برابر برا  آ تان  با ا تفاده از عابع  1600نقط  و مقدار فاز  ، 0بر با ااز راه بر

ا  از مقادیر فاز ،  عبدیل مقادیر  دد  به م  و ه  در یک مسئله شامل  ه مرحلااربرد منطق فاز  

مقرادیر فراز  و    و بازگردانرد   ،گراه(  آ ...   هرا  اگرر   ا  از قوا د ا تنتاج  )قانو  اثر ارد  م  و ه

 یب رر  برا متغیرها  ،مرحله این در متغیرها، ارد  ا تاندارد از بردبه مقادیر  دد  ا ت.  ها آ عبدیل 

 عوصریف  بررا   پیر رو   ه بسرته    رریب . شروند  م   ن   صحت و ارزیاب  ا پیرمن ه بسته 

. رود مر   اار  به ،اند شده گیر  اندازه نسب  یا ا  فاصله مقیاس از ا تفاده با اه ،متغیر دو بین ه بسته 

  رریب . ارد گیر  اندازه نسب  یا ا  فاصله صورت  به را ها آ  عوا  ن   اه دارند وجود نیی متغیرهای 
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 هرا  ن رره  اره  شود م  ا تفاده زمان  و ا ت پیر و  ه بسته   ریب از صورع  ا پیرمن ه بسته 

 .باشد د ت در ها آ  ها  رعبه ا داد جا   به یا باشند شده بند  رعبه

(3)  rs 1 [ 1 d2 / (n(n2 1))]    
Rs 2، ا پیرمن ا  رعبه ه بسته   ریب رابطه این درd  و هر   از هرا  رعبره  عفراوت  م رذور ،n 

 .ها ت آزمودن  عرداد

 و ندنداشرت  نرمراو  اامم، عوزیع ها داده عرداد اه شد  ا تفاده جهت  از این ا پیرمن ه بسته  از

 .ا ت نو ا  در -1 و+ 1 بین ه واره ا پیرمن ه بسته   ریب. بود ا  رعبه بیشتر ها داده مقیاس

شنا ر  و   ک ، مطالرات هروا و اقلری  و  رنگ   بر ا اس روش آمایش ژئومورفولوژی ،نهایت در

مراک و فر رایش   و  ها  مربوط به مطالرات آب و پوشرش گیراه    برر   ازژئومورفولوژ  قبل 

جهرت و هیپسرومتر ،   و  هرا  شریب   . با ا تفاده از واحردها  ژئومورفولروژ  و نقشره   شدان ام 

قابلیرت   بررد مرحلر   در  .شرد واحدها  اار  مشخص منیل   بهو  آمادهفیییک  پای  زیرواحدها  

هرا و   بهینره برر ا راس و رع موجرود، محردودیت      ا تفاد  ارا  ، و ریت موجود، عوا  موجود، 

و نترای    شرده  ان امها و مطالرات  شد و با عوجه به عحلیل دادهعریین ا ترداد و برنامه و عوا  آینده 

ب  واحد اار  قابلیت آ  هر واحد اار  مشخص و با عوجه به شنامت و ارزیابرنام   آمده د ت به

 .شدمرین 

 مطالعه موردمحدودة 

ا ت اه از ش او  مشهد به مراییت در ش او شرق ایرا  ها   ا تا  ازیک   ا تا  مرا ا  ر و 

ا تا   با  و جنوب جنوب شرقا تا    نا ، از  بامرا ا  ش ال ، از غرب  ا تا و  عرا نستا  با

ا رتا    عقسری  برا   1383ه سایه ا ت. این ا تا  در  راو    افغانستا باو از شرق ، جنوب مرا ا  

در جنوب شرق ا تا  مرا ا  ر و  قررار   مطالره موردمحدود  به  ه ا تا  ای اد شد.  مرا ا 

 10درجره و   34طروو شررق  و     دقیقر  16درجره و   61دقیقه عا  10درجه و  60بین مدار اه  دارد

شهرها  نشی ا ، مرواف،  . (1)شکل  ا ت قع شدهوا رم ش ال    دقیق 50درجه و  35دقیقه عا 

شرکل  ) انرد  عرین نقاط شهر  این منطقه و نوبامیر مه  ،آباد جام، نصرآباد، صالح عایباد، ااریی، عربت

 (.1 جدووو  3
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 یاستان خراسان رضو جنوب شرق های شهرستانمحدودة موقعیت  .3شکل 

 آمار ایران( )مأخذ: مرکز ن خراسان رضویاستا جنوب شرقهای  و مساحت شهرستان جمعیت .1جدول 

 جمعیت شهرستان شهرستان        
مساحت شهرستان 

 (کیلومترمربع)

 یلومترک)نفر در  تراکم جمعیتی

 مربع(

 32 8009 262712 جام عربت

 23 4663 108424 عایباد

 19 4709 90929 مواف

 151 412 62352 فری ا 

 10 609 6253 یدریهح عربت

 404 1288 521232 مشهد

 20 578 12032  رمس

 52 20271 1063934 ال محدوده

 ها و بحث یافته
 مطالعه موردمنطقة ژئومورفولوژی 

 ،وهوا آبشنا  ، عوپوگراف ، شیب،  ها  زمین مصوصیات ژئومورفولوژیک  هر ناحیه حاصل ویژگ 

آورنرد.   مر   ها   طح  ا ت اه با   رل مشرترک ژئومورفولروژ  ماصر  را بره وجرود       و فرالیت
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انند و  عرین نقش را در عشکیل مناطق مورفولوژیک ایفا م  مارج  یا  وامل فر ایش مه فرایندها  

انرد و شرکل ماصر  از     هرا اثرر مر     مخصوص مود در ای اد نراه وار  شیو  با فرایند هر م  و ه 

افکنه و  مخروطواحدها   ،. در یک نهاه ال  و با عوجه به مورفولوژ  ناحیهدیآ  وارم به وجود م 

در ا   ما ه ها  عپه ، دشت ر  ، شیفر ا  ها غهیع ،اوهستا  ، دشت آبرفت ا،یماهور، پم پادگانه، عپه

را  موردمطالرره واحردها  ژئومورفولروژیک  محردوده     4شرکل   .شود مشاهده م  مطالره موردناحی  

ور، دشت ر   ن کر ، دق،  ماه ها  جدید و قدی ، عپه افکنه اوهستا ، مخروطدهد اه شامل  نشا  م 

در ا ت. دشت آبرفت  و  نه   ،ا ، بدلند،  طوت ن ک ، دشت  ر، دشت ر   ن ک  ها  ما ه عپه

هررا   مررورد مطالررره را فرررم محرردود  میررا  ایررن واحرردها  ژئومورفولرروژیک ، بیشررتر مسرراحت   

( 2جردوو  ) هندد ماهور عشکیل م  ها  جدید، و عپه افکنه ژئومورفولوژیک  از قبیل اوهستا ، مخروط

ها   اه واحد اوهستا  به صورت پراانده در ال محدوده، واحد دشت آبرفت  در مرای محدوده، فرم

 ا ت.  واقع شده ،مرای و شرق محدودهو ول  بیشتر در جنوب  ،ا  به صورت پراانده افکنه مخروط

 
 یاستان خراسان رضو جنوب شرق های شهرستانژئومورفولوژی عمومی نقشة . 4 شکل
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 های پژوهش( )مأخذ: یافته ها آن. مساحت واحدهای ژئومورفووژیکی و تعداد نقاط مسکونی در 2جدول 

 نقاط مسکونی (مربع کیلومتر) مساحت واحد ژئومورفولوژی

 0 73/613 بدلند

 3 54/11  نه عپ  

 6 06/694 دشت آبرفت 

 2 41/397 دشت ر   ن ک 

 1 32/181 دشت  ر

 2 06/122 دشت  یمب 

 0 91/36 دق

 1 31/429 ا  ها  ما ه عپه

 103 8/6410 افکنه جدید مخروط

 31 42/1654 افکنه قدی  مخروط

 20 26/1201 ماهور عپه

 76 22/8293 اوهستا 

 0 56/75 دشت ن ک 

 یک از عوامل های مربوط به هر استانداردسازی الیه

بر ا اس نمرر اارشنا را  و    امل زده یادر این پژوهش  ،شد اشارهگونه اه در روش عحقیق  ه ا 

 امرل نقرش  وامرل طبیرر  در ای راد      یرازده  و  لت انتخراب ایرن    شد گرفته نمردر متخصصا  

یک از ایرن   ها  مربوط به هر اه الیه ا تها  ژئومورفیک   ها  جدید بر ا اس لندفرم  کونتهاه

یرک از   هرا  هرر   ز  الیره  را  آماده .شدا تا  مرا ا  ر و  آماده  جنوب شرقمنطق   وامل در 

بررد   ،در این مرحله از پرژوهش  . تها به الیه ده  وز پردازش و    وامل نیی مشت ل بر دو مرحل

)ا تاندارد راز ( برا     راز   فراز  جهرت   GISها در محی   ، الیهنمر موردها   الیه  از  آمادهاز 

اه مریارها  عریین منراطق   ،ها یک از الیه و هرشدند  واردا تفاده از عوابع موجود و   لکرد گاما 

 (.5شکل )گذار  شدند  ، ارزششوند ها  انسان  را شامل م   کونتهاه  منا ب عو ر
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 (های پژوهش مأخذ: یافته) یاستان خراسان رضو جنوب شرق های شهرستانطبیعی و انسانی  متغیرهایشدة  های فازی نقشه .5 شکل
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 ها آنسنجی  منطق فازی و صحت در مؤثرمتغیرهای 

 مستقی  رابط  وجود از اه ا ت 7/0 برابر آبراهه و شیب متغیر دو بین ا پیرمن ه بسته   ریب مقدار

  ردم  شرد،  مقایسه 05/0 مقدار با اه مرنادار ،  طح برر   با و حکایت دارد متغیر دو این بین مثبت

 پذیرفتره  ا رتقمو  فرم باشد، عر بیرگ 05/0 از ر مرنادا  طح اگر) شود م  عأیید نیی دو این ا تقمو

 05/0 از ا تر متغیرها بیشتر بین مرنادار   طح (.3 جدوو) (ندا ارعباط ب  دیهر یک با متغیرها و شود م 

 دهرد  مر   نشرا   و انرد  مر   رد مروارد  بیشتر در را دیهر یک از متغیرها ا تقمو فرم نتی ه این ا ت.

 ه بسرته   وجرود   دم دهند  نشا  ،باشد صفر ه بسته   ریب اگر. ندا اطارعب در دیهر یک با متغیرها

 .نیست صفر متغیرها از یک هیچ ه بسته   ریب آزمو  این در اه ا ت

 های پژوهش( )مأخذ: یافته در مدل فازی مؤثراسپیرمن و سطح معناداری متغیرهای  . ضریب همبستگی3جدول 

متغیرها
 

ب
شی

 
صد(

)در
 

آبراهه
 

ضی
کاربری ارا

 

ارتفاع
 

صله از گسل
فا

 

ک
خا

 
شناسی

ب 
ت شی

جه
صله از راه  

فا
ارتباطی

 
)کیلومتر(

صله از سکونتگاه 
فا

  
ی)ک

لومتر
لیتولوژی (

ژئومورفولوژی 
 

ش
ب
ی

 (
درصد(
 ریب  

 ه بسته 
1 608/0 675/0 477/0 690/0- 970/0- 802/0 621/0 587/0 589/0 580/0 

 طح 
 مرنادار 

0 012/0 002/0 005/0 008/0 005/0 045/0 022/0 037/0 041/0 03/0 

 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 عرداد

آبراهه
 

 ریب 
 ه بسته 

 1 574/0 357/0 629/0- 850/0- 406/0 542/0 627/0 885/0 422/0 

 طح 
 مرنادار 

 0 021/0 004/0 042/0 003/0 042/0 032/0 027/0 042/0 014/0 

 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  عرداد

  ارا  
ااربر

 ریب  
 ه بسته 

  1 210/0 685/0- 582/0 701/0 502/0 652/0 876/0 21/0 

 طح 
 مرنادار 

  0 014/0 012/0 028/0 042/0 036/0 037/0 042/0 015/0 

 11 11 11 11 11 11 11 11 11   عرداد

ارعفاع
 

 ریب 
 ه بسته 

   1 430/0- 554/0 690/0 552/0- 557/0- 673/0 601/0 

 طح 
 مرنادار 

   0 16/0 033/0 41/0 011/0 010/0 047/0 026/0 

 11 11 11 11 11 11 11 11    عرداد
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 های پژوهش( اسپیرمن و سطح معناداری متغیرهای مؤثر در مدل فازی )مأخذ: یافته . ضریب همبستگی3جدول ادامة 

متغیرها
 

ب
شی

 
صد(

)در
 

آبراهه
 

ضی
کاربری ارا

 

ارتفاع
صله از گ 

فا
سل

 

ک
خا

 
شناسی

ب 
ت شی

جه
صله از راه  

فا
ارتباطی

 
)کیلومتر(

صله از سکونتگاه 
فا

  
ی)ک

لومتر
لیتولوژی (

ژئومورفولوژی 
 

فاصله از گسل
 ریب  

 ه بسته 
    1 680/0- 731/0- 575/0 705/0 602/0- 601/0- 

 طح 
 مرنادار 

    0 033/0 027/0 016/0 048/0 041/0 022/0 

 11 11 11 11 11 11 11     عرداد

ک
ما

 
شنا 

  

 ریب 
 ه بسته 

     1 990/0 642/0- 543/0- 592/0 544/0 

 طح 
 مرنادار 

     0 025/0 032/0 013/0 024/0 016/0 

 11 11 11 11 11 11      عرداد

ب
ت شی

جه
 ریب  

 ه بسته 
      1 632/0 489/0 521/0 472/0 

 طح 
 مرنادار 

      0 003/0 029/0 042/0 019/0 

 11 11 11 11 11       عرداد

فاصله از راه 
ارعباط 
 

)ایلومتر(
 ریب  
 ه بسته 

       1 521/0 948/0 535/0- 

 طح 
 مرنادار 

       0 017/0 014/0 021/0 

 11 11 11 11        عرداد

فاصله از  کونتهاه
 

)ایلومتر(
 

 ریب 
 ه بسته 

        1 642/0- 632/0 

 طح 
 مرنادار 

        0 045/0 031/0 

 11 11 11         عرداد

 
لیتولوژ

 

 ریب 
 ه بسته 

         1 978/0 

 طح 
 مرنادار 

         0 036/0 

 11 11          عرداد

 
ژئومورفولوژ

 ریب  
 ه بسته 

          

 طح  1
 مرنادار 

          

           عرداد
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 ی بر اساس مدل فازیسکونتتوسعة ی مناطق مستعد بند پهنه

هرا    مناطق مسترد عو ره و ا تقرار  کونتهاه یاب  مکا شده جهت  پارامترها و  وامل درنمرگرفته

گرذار  و   ه  بهترین  ریب علفیق رو منیل   به 9/0انسان  در مدو فاز  با ا تفاده از   لهر گاما 

ها  طبیر  بره پرن  ارمس     ه (. این نقشه با ا تفاده از روش شکست6 )شکلشد نهای  عهیه نقش  

 (، منا ررب0.498 - 0.332) (، متو رر 0.332 - 0.184) (، نامنا ررب0.184 - 0) بسرریار نامنا ررب

  هرا  پهنره  مساحت 4بند  شد. جدوو  ( طبقه0.986 - 0.625) ( و بسیار منا ب0.625 - 0.498)

هرا   هر یک از پهنهانسان  بر حسب درصد   ها  کونتهاه یاب  مکا منا ب جهت ای اد و عو ره و 

، یرنر   مورد مطالرهمنطق  بسیار نامنا ب بیشترین مساحت طبق  دهد اه بر این ا اس  را نشا  م 

 58/14متو ر  حردود   طبق  را به مود امتصاص داده ا ت.  ،درصد مساحت منطقه 21/53حدود 

. ا تالره مورد مطمنطق  و یع در طبق  دومین اه درصد مساحت منطقه را به مود امتصاص داده 

. طبقات منا ب و بسیار منا ب شود  مدرصد مساحت منطقه را شامل  98/7نامنا ب حدود طبق  

و  79/13 مطالرره  موردمحدود  از ایلومتر مربع  141/2092و  3/2771 مساحت نشتبه عرعیب با دا

 اند. را به مود امتصاص داده مطالره موردمنطق  درصد از مساحت  41/10

دهرد.     نهرای  نشرا  مر    بند پهنهرا با نقش   مطالره مورداطق مسکون  منطق  عطابق من 7شکل 

  نهای  گویا  آ  ا ت اه بیشتر نقاط مسرکون  در طبقر  بسریار    بند پهنهانطباق این نقاط با نقش  

اند. این در حال  ا ت اه ا ترین عرداد نقاط مسکون  در طبق  بسریار منا رب    نامنا ب واقع شده

را در طبقرات مختلرف نشرا      هرا  آ عرداد نقاط مسکون  و میریا  عرراا     5د. جدوو ان قرار گرفته

ا رت؛   013/0دهد. طبق  بسیار نامنا ب با داشتن بیشترین عرداد نقراط مسرکون  دارا  عرراا      م 

اه طبقات بسیار منا ب و نامنا ب با داشتن ا ترین عرداد نقاط مسکون  به عرعیرب دارا    درحال 

 صرورت   بره  گانه پن دهند  پراانش نقاط مسکون  در طبقات  عراا  هستند اه نشا  01/0و  009/0

متفاوت ا ت. در این میا  نقاط مسکون  در محدود  شهرها  نشرتیفا ، مرواف، نوبرامیر دارا     

، و نصررآباد عطرابق   آبراد  صالح، جام عربت  منا ب ا ت و محدود  شهرها  ااریی، عایباد، ابی مکا 

   دارند.ابی مکا ها  ا تر  با مریار
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 های پژوهش( )مأخذ: یافته مناطق سکونتگاهیتوسعة مساعد و نامساعد جهت  یها پهنه مساحت .4جدول 

 

 
استان  جنوب شرق های شهرستان در انسانی های سکونتگاهتوسعة مناطق مستعد جهت ایجاد و  بندی پهنه  نقشة .6 شکل

 (های پژوهش مأخذ: یافته)ی خراسان رضو

 درصد (مربع لومتریک) مساحت طبقه

 41/10 14/2092 بسیار منا ب

 79/13 3/2771 منا ب

 58/14 77/2929 متو  

 98/7 54/1603 نامنا ب

 21/53 23/10687 بسیار نامنا ب
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  انسانی های سکونتگاه یابی مکانجهت توسعه و  در طبقات مختلف ها آنتعداد نقاط مسکونی و میزان تراکم  .5 جدول

 های پژوهش( خذ: یافته)مأ

 

 
 یاستان خراسان رضو جنوب شرق ایه شهرستان در مناطق مستعد توسعه و تطابق نقاط مسکونی بندی پهنه  نقشة .7 شکل

 (های پژوهش مأخذ: یافته)

 منطقه یکیژئومورفولوژ های سنجی لندفرم توان

ژئومورفولوژ  هر منطقه، ژئومورفولروژ    گیر  شکلبا عوجه به عأثیر و عرایب  وامل مختلف در 

و  هرا   عروا ماص  ه راه ا رت. در ایرن میرا  شرنامت ایرن       ها  محدودیتها و  هر ناحیه با عوا 

 (مربع لومتریکسکونتی در هر نقطة ) تراکم تعداد نقاط مسکونی طبقه

 009/0 19 بسیار منا ب

 012/0 35 منا ب

 008/0 25 متو  

 01/0 23 نامنا ب

 013/0 143 بسیار نامنا ب
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در ایرن   (.85: 2001 نادرصفت) پایدار و آمایش  رزمین  داردعو ر  عنهناها نقش بسیار مه   در 

پژوهش نیی آمایش مناطق جنوب شرق  ا تا  مرا ا  ر و  بر ا اس واحدها  ژئومورفولوژ  

. شرود ها و عنهناها  هر واحد ژئومورفولوژ  مشرخص    ر  شد عوا زمینه در ه ین نمر بود.  مد

واحدها  ژئومورفولوژ  و ه چنرین برر ر    نقش  بر ا اس  ها و محدودیت ها شنا ای  این عوا 

واحردها  ژئومورفولروژیک    (. 6 جدوو) شد  شنا   ان ام ها  جغرافیای  و زمین ویژگ و   وامل

، بدلنرد، دق، دشرت آبرفتر ، ریهریار،     ماهور عپه افکنه، پادگانه، شامل مخروط مطالره موردمحدود  

افکنره و پادگانره جهرت     مخرروط  مشرخص شرد.   هرا  لندفرماز این یک  هرهستا  ا ت اه عوا  او

 مراهور  عپره و با ر ایت ا تانداردها عو ره و ای راد  رکونتهاه،    ،، اشاورز ، آبخییدار  دار مرعع

واحد اوهسرتا    طور اه ؛ ه ا ندا دق و ریهیار برا  گردشهر  منا بو  بدلند و ، دار مرععبرا  

 دشت، اشاورز ، عو ره و ای اد  کونتهاه،  دار مرعععوا  دارا  ، دشت آبرفت   دار مرعع مسترد

. بره  ا رت و اشراورز     دار مرععدارا  عوا  و دشت ر    ،عو ره و ای اد  کونتهاهمسترد   ر 

هرا    از عروا  لنردفرم   عروا    م کونتهاه عو ر  جهت ای اد و  مطالره موردمحدود  بیا  دیهر در 

هرا قابلیرت و     ایر لنردفرم  ارد.ا تفاده   ر  دشتو ( 8)شکل  افکنه، پادگانه، دشت آبرفت  مخروط

اشاورز  و گردشهر  را دارند. در انار عوا  واحردها  ژئومورفولروژیک ،   و   دار مرععا ترداد 

د به دلیل اوعراه  زمرا  ای را    ها پادگانهافکنه و  ند. مخروطدارهای   ها محدودیت از لندفرمیک هر 

( به دلیرل  25عا  4ها   )شکل ماهور عپهند. پذیر یبآ  می    ها  ازه وز ِ و در مقابلِندارند عرادو 

 رکونتهاه، بدلنرد بره دلیرل  سرت برود  ر روبات          جهت و عو رو  ای اد محدودیت در روند

بسیار ریی رس و  ریلت، ریهریار بره دلیرل حرارت        ها دانهآ ، دق به دلیل ر وب   دهند عشکیل

دشرت   ،(27عرا   4ها   )شکل وجود شیب عند و  نهمم  بود اوهستا  به دلیل ها  روا ،  هما 

هرا  مخررب،    به دلیل فقر پوشش گیراه  و  ریمب    ر  دشتناپایدار  ر وبات،  دلیلآبرفت  به 

هرا  مراص مرود     یلت دارا  محردودیت رس و   ییر یاربس  ها دانهر وب  یلبه دلدشت ر   

را مد نمر مو وع این  مطالره موردمنطق  مناطق مسکون  در عو ر  ی اد و هستند اه باید جهت ا

منطقر   ها را برا  هر یک از واحدها  ژئومورفولوژیک  در  ها و محدودیت عوا  6جدوو قرار داد. 

 دهد. نشا  م  مطالره مورد
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 (4) ای ماسه های تپه  ، واحد(3) ی، دشت آبرفت(2) ماهور تپه، واحد (1) کوهستان العبور صعبواحد سنگالخی و  .8شکل 

 (های پژوهش مأخذ: یافته)

 های پژوهش( )مأخذ: یافته های انسانی فعالیتتوسعة جهت  توان واحدهای ژئومورفولوژیکی .6جدول 

 ها یتمحدود ها توان واحد

 افکنه و پادگانه مخروط
و با ر ایت  ،، اشاورز ، آبخییدار  دار مرعع

  اد  کونتهاها تانداردها عو ره و ای

پذیر   آ یبافکنه و  مخروطقا د  ناپایدار  

  می   ها  ازهدر مقابل وز  

  دار مرعع ماهور عپه
عو ر  و  ،ای اد محدودیت در روند، جهت

  کونتهاه

 گردشهر  بدلند
پذیر، ای اد محدودیت در عو ره  فر ایش

 به دلیل  ست بود  ر وبات

 نامقاوم و ناپایدار گردشهر  دق

 ت آبرفت دش
، اشاورز ، عو ره و ای اد  دار مرعع

  کونتهاه
  آبرفتنامقاوم بود  انتها  دشت 

 ها  روا  حرات ما ه گردشهر  ریهیار

  دار مرعع اوهستا 
ای اد  ، نهمم  بود ، وجود شیب عند

 محدودیت در عو ره

 باال بتا،نسفقر پوشش گیاه  و رواناب  مقاوم جهت عو ره و ای اد  کونتهاه  ر  دشت

 ها نامقاوم و ناپایدار به دلیل ر وب رییدانه ، اشاورز  دار مرعع دشت ر  
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 نتیجه

اه مسرارات وارده   شود م وقت  آشکار در عو ره و ای اد مناطق مسکون  اه یت ژئومورفولوژ  

و   ریریا  شرهر   هدف برنامره  عرین مه بپذیری  اه  اگربنابراین  .داز عح ل انسا  باش زیاد و مار 

و مسا دعر ا ت، شایسته ا ت قبرل از   عر  ال  و ای اد محیط  بهتر اب  اانا عأمین رفاه  رو تای 

ام  و شررای  ای نر  بیشرتر  نیراز دارنرد،  رموه برر         ها   رمایهاه به  ، نهین ها  پروژه عهی 

دها  ینر افرچو  اغلرب  . ژئومورفولوژیک  نیی  نایت  ماص بشود ها  پژوهشمطالرات دیهر، به 

 در اما، .مانند م مخف  باق   صورت  بهو  دهند ن  ژئومورفولوژیک  در شرای   اد  مود را بروز 

 هرا   رامت ا  امرروزه   (.191: 2011 نادرصفت) ندشو م شرای  منا ب با ث بروز حوادث ناگوار 

ر شرهرها  ااثر   و در حاشری  اند ارده پیدا عوجه  قابلشهرها و رت  .اند گرفته ابراد و یر  به مود

مسامحه و اشتباه در شرای  انرون  م کرن    عرین اوچک ،. بنابرایناند یافته  عو رهعأ یسات صنرت  

گیینر    در مکرا   بایرد   رامت ا    امتقبل از  رو ازین .به بار آورد ناپذیر  جبرا ا ت مسارات 

قیقر   د هرا   پرژوهش ها مطالررات و    امت ا   و انتخاب محل منا ب برا  عو ر مناطق  کونت 

ها و راز   رامت اگر به ژئومورفولروژ  در پر  و    ،ها گیین   کونتهاه مکا زمین  . در صورت گیرد

   وامرل مخررب و بازدارنرده در ا رتقرار و عو رر      عنها نهژئومورفولوژیک   ها  پدیده ،عوجه شود

 جانبر   ه ره ریریا  آگراه  اامرل از نروع و اراربرد       ، بلکره اگرر برنامره   شوند ن  شهرها محسوب 

  بره  رامل  مثبرت در ا رتقرار و عو رر     را  هرا  آ داشرته باشرند،    هرا  پدیرده ئومورفولوژیک  ایرن  ژ

 در .به   رل مواهنرد آورد   ها آ بهینه و مرقوو از  ا  ا تفادهعبدیل مواهند  امت و ها   کونتهاه

 فراینرد  ا رت اره از    و ف نهای  آمایش  ررزمین اهدیک  از ا بهینه یاب  مکا گیین  و  مکا  واقع

و با عوجه به منابع و امکانات موجود بهترین محرل را   شده عریینعوا  بر ا اس شرای   طریق آ  م 

منراطق   ی نها  نقش  برر  نیو ه چن قیعحق  یبه نتا عوجه بابرا  ااربردها  مختلف عریین ارد. 

  نطقر م  کیژئومرورف  واحردها    نقشر و عطابق آ  با   انسان ها   کونتهاه  ادیمسترد عو ره و ا

  اروه  ا یر م  آبرفت ها  دشت افکنه و ه چو  مخروط  اوه  اه مناطق پا شدمشخص  مطالراع 

   رامت مرااری انسران     بررا   کیژئومورفولروژ  ویژه بهو   ریو طب  انسان اتیمصوص نمر ازاه 

  عوپروگراف   امنراطق دار  نیر ا رایز .نددیجد  ها  امت  کونتهاه  مناطق برا نیند بهترا منا ب
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باال  لیبه دل ایپم  کی. واحد ژئومورفولوژندا منا ب  و ااربر شنا   زمینا ،  بیه وار، ش ا،عقریب

جهرت  ها  شدید رگبار   محل ع  ع آب در زما  بارا  و ،ادیز  شور  ،نیرزمیبود   طح آب ز

  چهرر و  ادیر ز بیشر  لیبه دل یینامنا ب ا ت. واحد اوهستا  ن اریعو ره و  امت  کونتهاه بس

منراطق   بنرد   پهنره  نهرای    نقشر   عطابق. ا ت نامنا ب ها  کونتهاه  عو رناه وار جهت  مشن و

  نقراط مسرکون   نیو ه چن  کیژئومورفولوژ واحدها    نقشبا  دیجد ها   کونتهاه  ادیمسترد ا

  راد یعو رره و ا   بررا  تیمحردود   راد یو اوهستا  در ا ایپم  واحدها عأثیر دهند  نشا موجود 

 .ا ت  کیژئومورفولوژ  واحدها ریاز  ا شیب  مناطق مسکون

نهرای  برا ا رتفاده از مردو منطرق فراز  و طبقرات آ           بند پهنه  نقش نتای  حاصل از برر   

و  امت  و از  امت ها  یتفرالنامسا د بود  شرای  ژئومورفولوژیک  منطقه جهت دهند   نشا 

مساحت  حردود   با ،مطالره موردمنطق  درصد مساحت  61. حدود ا تنواح   کونتهاه  جدید 

اره بره مرنر      ا رت  ، در طبقات بسیار نامنا ب و نامنا رب واقرع شرده   مربع یلومترا 12290/ 77

جهرت ای راد و    ،مطالرره  مرورد محردود   نامسا د بود  شرای  ژئومورفولوژیک  در این بخش از 

مسراحت   برا   ،رره مطال مرورد محردود   درصد از  58/14. حدود ا ت ،انسان   ها  کونتهاهعو ر  

هرا  انسران     ، دارا  شرای  متو   جهت عو ره و ای اد  کونتهاهمربع یلومترا 77/2929حدود 

 یلرومتر ا 44/4800مساحت  حدود  ، بامطالره موردمنطق  درصد مساحت  24. و حدود ا تجدید 

در طبقات بسیار منا ب و منا ب قرار گرفتره ا رت اره مطلروب و مسرا د برود  شررای          ،مربع

را و  رامت نرواح   رکونتهاه  جدیرد      و از  امت ها  یتفرالژئومورفولوژیک  منطقه جهت 

  عو رر جهرت  ها  ژئومورفولروژیک    ( به نقش لندفرم1396) ش. اح د  و ه کاراندهد نشا  م 

 شرد مشرخص    پردامتند و جنوب غرب ا تا  مرا ا  ر و ها  شهر تا  ها  انسان   کونتهاه

 رامت    بررا   کیژئومورفولوژ ویژه بهو   ریو طب  انسان اتیمصوص نمر ازاه   اوه  مناطق پا

با عوجه به شررای   . نددیجد  ها  امت  کونتهاه  مناطق برا نیمنا ب باشند بهتر  مراای انسان

جغرافیا  طبیر  و انسان  منطقه این مییا  مساحت قادر بره پا رخهوی  نیازهرا  منطقره جهرت      

، ارزیراب   مطالره موردمحدود    بند پهنهنقش  . با عوجه به  تهاشهرها و رو تاعو ر  احداث و 

 عریرین   وامل مرثر در ای اد و روند طبقات با عوجه به شرای  ژئومورفولروژیک  نقرش مه ر  در   
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  بند پهنه  انسان  دارند. بر ا اس نقش  ها  کونتهاهمسا د یا نامسا د بود  مناطق جهت احداث 

مسرترد   های  مکا از جنوب  ی ها بخشو  ،ش او، عا حدود  مرای نهای ، نقاط مسکون  نواح  

 .اند  مناطق مسکون عو ر  و منا ب جهت ای اد و 

 دپیشنها

یک از واحدها  ژئوموفولوژ  در ای راد و   ها  موجود برا  هر ها و محدودیت نتای  عحقیق عوا 

 ارائر   ریریا  و  یشرتر برنامره  . جهرت عوجره ب  را نشرا  داد ها  انسان   ها و فرالیت  کونتهاه  عو ر

محدود  در  ویژه بهها  انسان    کونتهاه  ها  مطالراع  و اجرای  در مصوص ای اد و عو ر طرت

 :آید در ادامه م های   عوصیه مطالره مورد

هرا  جدیرد جهرت     هرا هنهرام  رامت  رکونتهاه     ها و رودمانره  عریین و ر ایت حری  گسل

 ؛ها  احت ال  جلوگیر  از مسارت

 ان رام  و از  امت مالکا  اه مود های  بخش در شهروندا  عو   اصول  و از  امت ایتر 

 شرکل  و ،مسریرها  شریب  زمرین،  شد  عفکیک قطرات طبیر  شکل عغییر از جلوگیر  جهت دهند م 

 ؛ها مسیلو  ها دره

بررا    ریری   طرت، الزم ا ت هنهام مطالره موردمنطق  ژئومورفیک   ها  محدودیتبا عوجه به 

 نیی ان ام شود. عر بیرگدر مقیاس بسیار یادشده ها  جدید پژوهش  امت  کونتهاه 
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شهر  بر ا راس  عو ر  ها  منا ب جهت  عریین  ایت» .(1395) زینال  بتوو؛ اصغر   را کانرود، صیاد

 .57 ر 39 صص، 7، هیدروژئومورفولوژ ، ش «مورد : شهر ارومیه(مطالر  ) پارامترها  مورفولوژیک

   رامت ان   ریپذ بیآ    از مدو». (1389)  اریز اهلل ارامت ؛قرملو  مهد محسن؛ ، روشت احدنژاد

 ،«ی ایر اطم ات جغراف ست ی   یدر مح  مراعب  لسله لیعحل ندایفرشهر زن ا  با ا تفاده از روش 

 .46 – 21صص 19Tو عو ره، ش  ایجغراف

  نامر ¬ا یر ، پا«شهر اراک  کیییف  در عو ر کیژنقش  وامل ژئومورفولو» .(1392) هیمهد ، اریا فند

 . دبهشتیارشد، دانشهاه شه  اارشنا 

نامرر   پایررا ، «نمررام مرارری  در بخررش میرران  ا ررتا  مازنرردرا    » .(1365) بحرانرر ، مح دحسررین 

 ، دانشهاه مازندرا .ارشد اارشنا  

، «یدگاه فضای ، رفترار  گیین  نوین در قالب د ها  جغرافیا   کونت برر  » .(1371) فروز، فاط ه به

 در   جغرافیا، دانشهاه عهرا .جیو  

  هرا   رکونتهاه   داریآ  بر ناپا ریو عأث  طیمح  ها و عنهناها تیمحدود» .(1390) اهلل رح ت ، بهرام

 .173 ر 150ص ، ص3ش  ،ی رو تا  ها ، پژوهش«: شهر تا   نند ( مورد  مطالر) ی رو تا

نقرش  » (.1392) بخشر   زهررا  روزا ؛ مو رو   مح رد   یدمرصوم؛  قدیر  م تب  ؛منصور جرفربیهلو،

عو ر   و فضا ، اقتصاد«جام عربت شهر تا  رو تای  ها   کونتهاه فضای  پراانش در  وامل طبیر 

 .54 ر 33ص ، ص2رو تای ، ش 

 لوم انسان  و   دانشکد  م ل ،«فیییک  شهر عبریی  عو رعنهناها   نهرش  بر» .(1373) میام، مقصود

 .11ص  ،1 اجت ا  ، س

به منمرور    مرای  رو تاها ی و شنا ا ی رو تا   ن ش  طوت عو ر» .(1382) اصغر   ل ، یی ی

  نامر ¬ا یر ، پا«بخش فراها  نقرش  در رو تاها  ر ان منا ب مدمات   لسله مراعب  الهو  ارائ

 دانشهاه عهرا .  ،یگروه عرو ، ارشد اشاورز  اارشنا 

 .  ت عهرا ، شهر ، مناطق ژئومورفولوژ  .(1379) مح دحسین نادرصفت،
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