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  :چكيده

نجر بـه سـاخت و سـازهاي بـدون برنامـه ريـزي ،         رشد بي رويه جمعيت شهري و افزايش مهاجرت به شهرها ، م            
 سـازماندهي اساسـي و      كه نيازمنـد  گسترش مهار نشدني شهرها و تغييرات فراواني در ساختار فضايي شهرها گرديده است،              

سـعي  و در اين تحقيق به بررسي اشكال مختلف توسعه شهري پرداختـه شـده       . مناسب است ) برنامه ريزي (طراحي فضايي   
لي توسعه هاي شهري با تاكيد بر مسائل زيست محيطي اعم از طبيعي مانند وجود رودخانـه، كـوه، شـيبهاي                     موانع اص  شده

بـه صـورت مـدون    ) و يـا غيـر قابـل انتقـال        (و غير طبيعي مانند وجود تاسيسات و صنايع سـنگين           تند، جنس خاك، گسل     
و قابليت هاي آن     GIS سپس به كمك     ، شود گردآوري و تدوين شده و نقش هر يك از اين عوامل به طور جداگانه بررسي              

روند توسعه بر اساس پارامترهاي موثر مدلسازي شده و  ميزان و ضريب اهميت هر يك از اين عوامل به طور تجربـي و بـا         
 بـا   تـا  ه شـد  راهنمايي افراد خبره براي حالت كلي و همچنين براي نمونه موردي شهر نالوس، دسته بندي و ارزش گـذاري                  

 مكانيـابي در    ، شرايط مختلف، با محاسبه ميزان زمين مورد نياز توسعه آينده شـهر نـالوس              توجه به و با    GIS از   بهره گيري 
 .صورت گيرد تحقق توسعه پايدار وراستاي اهداف برنامه ريزي 

  
  

  توسعه كالبدي شهرها ، توسعه مكاني ، سيستم اطالعات جغرافيايي و مدلسازي : كليد واژه ها
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  مقدمه 
 

 روز افزون شهرها ، رشد بي رويه جمعيت شهري و افزايش مهاجرت به شهرها ، منجر به ساخت و سازهاي بدون توسعه
برنامه ريزي ، گسترش مهار نشدني شهرها و تغييرات فراواني در ساختار فضايي شهرها گرديده است ، كه لزوم هدايت آگاهانه و 

ريزي درست و منطقي عبارت از توسعه برنامه .اسب را دو چندان نموده استمن) برنامه ريزي(سازماندهي اساسي و طراحي فضايي 
ريزي شامل برنامه. هاي انساني و طبيعي بدون ايجاد نابرابري يا ناهنجاري زيست محيطي مي باشدشهرها ، منابع و سرمايه

و به روز است ، زيرا برنامه ريزان با ادغام فرايندهاي مختلفي مي شود كه انجام هر يك از آنها مستلزم به كارگيري اطالعات دقيق 
اطالعات متنوع قادر به شناخت تحوالت حادث شده در محيط طبيعي و انساني مي شوند و بر اساس شرايط موجود با در نظر 

ي اين با وجود آگاهي از اثرات نامطلوب ناشي از توسعه هاي شهر بر محيط طبيع .گرفتن اولويت هاي آتي برنامه ريزي مي كنند
واقعيت را نيز بايد قبول كرد كه توسعه هاي شهري امري اجتناب ناپذير است نگاهي به پيش بيني اطالعات و آمار ايران در سال 

 برابر مساحت كنوني براي شهرها را 2 ميليون نفر و با محاسبه نرخ رشد شهر نشيني فعلي نياز به حداقل 130 با تخمين 1400
        شد درون شهري مي تواند بخشي از اين نياز را مرتفع نمايد ، توسعه غالب در حومه شهرها اتفاق قطعي مي سازد و اگر چه ر

مي افتد، جايي كه توسعه كاربريها نه تنها باعث تحليل زمينهاي مرغوب و از بين رفتن اكوسيستم هاي حساس مي گردد بدليل 
دنبال خود، تمركز گرايي، تخصص گرايي و مكانيزه شدن را به ارمغان آنكه تنها هدف چنين توسعه هايي افزايش مقياس است به 

آورد كه هر دو محيط طبيعي و مصنوعي را دچار بحران مي سازد براي كنترل و هدايت چنين توسعه هايي مشخص نمودن جهات 
رنامه ريزي توسعه زمين  اقتصادي نياز به ب–مطلوب توسعه، مكانهاي صحيح زمين و اعمال سياستهاي راستاي اهداف اجتماعي

امروزه ثابت شده است كه مديريت كارآمد شهري بدون استفاده از اطالعات به روز در مورد كاربري  )2، ص1381حبيبي، ( .شهري دارد
ستا از اين رو منابع اطالعاتي متنوعي در اين را.  ها و روند تغييرات آن، نوع وسعت فعاليت ها، رشد و توسعه كالبد شهر عملي نيست
در اين ميان فن آوريهاي نوين و پيشرفته نظير . پديد آمده و حجم اطالعات سازمان هاي مرتبط با امور شهري فزوني يافته است

GIS  به عنوان ابزار مهم پشتيباني از تصميم گيري مسئوالن شهري مور توجه قرار گرفته كه اين امر سبب گسترش كاربردهاي آن
و در  اهميت و كارايي يك سيستم اطالعاتي در اين است كه توانايي تصميم گيري را افزايش مي دهد )2،ص1385نقيبي،( .شده است

پاسخ سئواالتي چون نقاط قوت وضعف در توسعه شهري، سطح مطلوب مداخله . واقع فرايند تصميم گيري را تسهيل مي بخشد
ري سئواالت ديگري در مقوله شهر سازي و دولت در زمين شهري، تأمين زمين مناسب جهت كاربري هاي مختلف و بسيا

استحصال زمين و توسعه شهري و حتي پاسخ عملي به مسائل فكري و اعتقادي نظير عدالت اجتماعي، حذف روابط، ايجاد قوانين و 
مختلفي جنبه هاي   توسعه شهر ابعاد و  )214 ، ص1381رضويان،( .به راحتي قابل حصول است GISمقرارت اصولي نيز به روش تفكر 

در برنامه ريزي شهري دارد كه يكي از مهمترين جنبه هاي آن توسعه كالبدي شهر و گسترش مناطق مسكوني و خدمات وابسته 
شيب :  در مكانيابي براي اين مناطق معيارهاي مختلفي مورد بررسي قرار مي گيرد ، كه از آن جمله عبارتند از )3،ص1379بدر،( .است

، جنس خاك ، دوري از مناطق زلزله خيز ، خارج بودن از حريم رودها و انهار و حريم تأسيسات موجود در جهت شيب ،باد ، ارتفاع 
و يا حريم راههاي بين شهري و ساير موانع توسعه كالبدي مانند باغ ها ، زمينهاي ) مانند برق ، گاز ، فاضالب ، آب ( شهر 
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از  مختلفي انجام گرفته است كه در اين تحقيق در اين راستا مطالعات )3، صNaito،2006( .كشاورزي و شهركها و نواحي صنعتي
 آقاي كيومرث حبيبي به بررسي روند و الگوي 1381 در سال. مباني نظري آن مطالعات تجربيات و نتايج آنها بهره گرفته شده است

      است پارامترهاي موثر در نشيمنگاه در تحقيق مذكور آنچه كه مورد توجه واقع شده . توسعه كالبدي شهر سنندج پرداخته است
 تقي خليلي جويباري به روند و 1378همانند مطالعه فوق در سال . شهر سنندج مي باشد...) از جمله شيب ، ارتفاع ، جهت شيب و (

اوير در مقاله اي به بررسي توسعه شهري با كمك تص Wayne Forsytheدر مورد ديگر .الگوي توسعه شهر سازي پرداخته است
در موارد .  مطالعه اي در زمينه گسترش شهري و پيش بيني آن انجام داده استAdam Naitoهمچنين  .ماهواره اي پرداخته است

ديگر بررسيهاي توسعه شهر با اولويت قرادادن پارمترهايي چون محيط زيست ، زيبايي بصري، كيفيت هوا و حول ونقل انجام گرفته 
اين تحقيق ضمن بررسي عوامل دخيل در توسعه كالبدي ، به كمك سيستم اطالعات جغرافيايي  در )2،صYan Li،1998( .است

اطالعات و نقشه هاي شهر نالوس مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته و در نهايت جهات توسعه شهري براي شهر نالوس و سياستهاي 
        وامل طبيعي مانند رودها ، كاربري اراضي، در اين راستا عواملي چون شيب، جنس خاك، ع. گسترش آن مشخص گرديده است

راه ها، زمين شناسي، حوزه هاي آبريز، ابهاي زير زميني  بعنوان اليه هاي اصلي در فرايند بررسي توسعه شهري نالوس دخالت داده 
  .شده اند

  

 مفاهيم و اصطالحات

طـرح،  ( ان يافته كـه سـهم سـه اصـل مهـم كالبـد             هر از ديدگاه سازمان ملل كالبدي است براي فعاليتهاي اجتماعي سازم           
شهر كـانون جمعيتـي بـا       .  را با هم بيان مي كند      3فعاليتهاي اجتماعي و سازمان يافتگي و روابط بين اين          ) ساختمان، حصار، خيابان  

، 1381يبـي، حب( .اهميتي است كه به هدف يك زندگي آمايش يافته باشد و اين آمايش مبناي گرايش شهرنشيني را تشكيل مـي دهـد         

 توسعه كالبدي هر شهري در مراحل و زمانهاي مختلفي تحت تاثير نيروهاي خاص اجتماعي، اقتصادي ، سياسـي ، نظـامي و              )13ص
طبيعي صورت مي گيرد كه با درنظر گرفتن اين عوامل نظريات مختلفي در باب توسعه شهري ارائه شده است كه از ايـن ميـان بـه                           

    :)5، ص1381حبيبي،( مطرحترين آنها مي پردازيم
ارنست برگس، اين محقق آمريكايي با بررسي كه برروي شهر شيكاگو انجام مي دهد نظريه دوايـر متحـدالمركز را ارائـه مـي                         -1  

 برگس به دنبال توجه خاصي كه به تاثير شرايط آب و هوايي برتوسعه و تكامل جمعيت شهر دارد، گـسترش                     )108،ص1373فريد،( .كند
 .رت دايره اي شكل فرض مي كند و حداكثر توسعه و انبساط شهر را به صورت دواير كامال متداخل نـشان مـي دهـد                 شهر را به صو   

 شهرهاي اوليه، شهري كه نيازهـاي  -الف.  طبقه اصلي طبقه بندي مي كند3پاتريك گلديس، شهرها را در  -2  )5، ص1381حبيبـي، (
 شـهر نـوع سـوم كـه امكـان گذرانـدن اوقـات        -ج. مركز مبادالت عمل مي كند شهرهاي ثانويه، بعنوان -ب. بشر را توليد مي كند 

 نـوع شـهر   3در واقع يك شهر مي تواند آميزه اي از هـر      . فراغت، امكانات تحصيلي و سكونتي را براي ساكنين خود فراهم مي كند           
 ائوپـوليس،   -الـف . رحله تقسيم بندي مـي كنـد       م 6لوئير مامفورد، مرحله رشد شهر را به         -3   )32،ص1376سليماني و يكاني فرد،   (. باشد

 پوليس، در اين مرحله شهر واحد كوچك با فعاليـت بازرگـاني و              -ب. شهر كل واحدي است كه اساس اقتصادي آن كشاورزي است         
 مگالوپليس، شهري كه به دليل گسترش بـيش از          -د.  متروپليس، در اين مرحله شهر به نهايت رشد خود مي رسد           -ج. تجاري است 

 تيراناپوليس، در اين شهرها در تمام زمينه هاي تجاري و بازرگاني قـدرت نظـامي زوال                 -و. د به شكلي پيچيده و درهم در مي آيد        ح
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سـليماني و   (.  نگروپليسف در اين مرحله شهر در بدترين وضعيت خود بوده كه مرده شهر گفته مي شـود                 -ل. بيشتري نمايان مي شود   

رهويت، با تعديل نظريه ارنست برگر نظريه ساخت قطاعي شهر ارائه مي كند هويت معتقد است كـه                   هم -4    )33،ص1376يكاني فرد، 
با دگرگونيهايي كه در نتيجه عملكرد امكانات حمل و نقل در صطوح شهري مشاهده مي شود شكل دايره اي منـاطق متحـدالمركز                       

      )6، ص 1381حبيبـي، ( .اخت سـتاره اي بـه شـهر مـي بخـشد           تعديل شده و به شكل شعاعي يا ستاره اي در مي آيد و توسعه شهرها س               
 . چنسي هاريس و ادوارداولمن، با الگـو پـذيري از نظريـات بـرگس و هويـت سـاخت چنـد هـسته اي شـهر را ارائـه مـي كنـد                                 -5
. تنظيم شده است   اين طرح زير بناي كامال جغرافيايي داشته و براساس اختالف در مورفولوژي و توپوگرافي زمين                 )147،ص1373فريد،(

ساخت خطي و كريـدوري ، سـاخت طبيعـي شـهر ، توسـعه دردآور                ) ربرت ديكنسيون ( مي شهرها .عالوه براين نظريات ساخت عمو    
  .ارائه شده است... شهري ، ساخت آشفته شهري و

 

 برنامه ريزي شهري

شهرنـشينان از طريـق ايجـاد    يك فعاليت علمي و منطقي جهت رسيدن به هدفهاي مورد توجه و تالش جهت تامين رفـاه            
 از برنامه ريزي تعاريف مختلف و متعددي ديگـري نيـز ارائـه              )101،ص  1373شيعه،( .محيطي بهتر و، مساعدتر و موثر و دلپذيرتر است        

شده است ولي علي رغم تفاوت هايي كه در تعاريف و نظام هاي برنامه ريزي كشورهاي مختلف وجـود دارد، فراينـد كلـي برنامـه                          
  :ا مي توان بدين صورت تفكيك كردريزي ر

شـناخت وضـع موجـود، و از دل آن           -2  مطالعه روند گذشته و بررسي نقاط ضعف و قوت بـا شناسـايي متغييرهـاي بحرانـي                   -1 
راه هاي دسترسي به اهداف، توسط تبيين و تدوين استراتژي و تبيـين سياسـت                -3    تشخيص نقاط ضعف و قوت و تبيين اهداف       

 اجراي برنامه -5     ارزشيابي بر مراحل مختلف برنامهنظارت و -4    هاي مختلف

يكي از جنبه هاي برنامه ريزي، برنامه ريزي شهري وسطوح مختلف آن يعني طرح هـاي كالبـدي، طـرح هـاي توسـعه و                          
است كه در آن    طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلند مدتي          .عمران شهري، طرح هاي جامع و تفضيلي و هادي شهري مي باشد           

نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوطه به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تاسيسات و تجهيزات                     
و فرودگاه و بنادر وسطح الزم      ) ترمينال(  شهري و نيازمندي هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز و انتهاي خط              

ات و تجهيزات و تسهيالت عمومي، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت هاي مربوط بـه آنهـا تعيـين مـي شـود و         براي ايجاد تاسيس  
ضوابط ومقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نمادهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظـيم                        

   )14،ص1381حبيبي،( .ظر خواهد بودطرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديد ن. مي گردد 
كاربري زمين ، چگونگي استفاده از زمين در يك محدوده قانوني شهر توسط شهروندان را ثبت مي كند و نوع كاربري اعم                      

طرح تفـضيلي شـهري، خطـوط         )110، ص 1375نوريان،( .را مشخص مي كند   ... از مسكوني ، تجاري ، صنعتي ، عمومي ، فضاي باز و           
طرح تفضيلي متعاقب طرح جامع شهري و به منظور انجام برنامه هاي اجراي تصويب شده ايـن                 . ح جامع را بيان مي كند     اجرايي طر 

طرح هادي نيز ، عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحـوه اسـتفاده از زمـين هـاي                         .طرح صورت مي پذيرد   
 و فوري شـهر و ارائـه راه حـل هـاي كوتـاه مـدت و مناسـب بـراي            شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكالت حاد        

  )95،ص 1373شيعه، ( .شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي باشند تهيه مي شود
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   )GIS( سيستمهاي اطالعات جغرافيايي

محلي سيستمهاي بسياري براي طراحي كاربري اراضي و مديريت منابع طبيعي در سطوح شهري ، منطقه اي ، استاني و يا                 
 كاملترين شكل اين سيستمها كه شامل گردآوري، ذخيره سازي ، تجزيه و تحليـل            )3، ص   1385نقيبي،  ( .بوجود آمده و توسعه يافته اند     

. داده هاي مكاني و نهايتا توليد خروجي هاي مناسب از اين داده ها را فراهم مي سـازد سيـستمهاي اطالعـات جغرافيـايي هـستند                          
 واژه  )5،ص1375رجبـي، ( .، سيستمي رايانه اي براي مـديريت داده هـاي مكـاني اسـت             )  GIS(  يا مكاني  ييجغرافياسيستم اطالعات   

گوياي اين حقيقت است كه موقعيت داده ها ، برحسب مختصات مكانيشان شناخته شده اند يـا مـي تواننـد شـناخته                        GISمكان در   
اي ارائه دانسته ها ، نـه فقـط بـصورت نقـشه ، تـصاوير هـوايي و                بر GISواژه اطالعات نشان دهنده آن است كه داده ها در           . شوند

 واژه  )326،ص1384رسـولي،   ( .ماهواره اي بلكه بصورت گرافهاي آماري ، جداول و خروجي هاي متنوع ، ذخيره و سازماندهي مي شوند                 
 .نـاگون ايجـاد مـي شـود    از چندين قسمت متصل و وابسته به يكديگر بـا كاركردهـاي گو   GISسيستم نشان دهنده اين است كه 

ــايي   ــستمهاي اطالعــات جغرافي ــام اطالعــات گرافيكــي , ) GIS(ويژگيهــاي اساســي سي ــايي ادغ ــشه(  توان ــا نق                و داده هــاي) ه
تجزيه و تحليل داده ها و اسـتخراج اطالعـات از طـرف             , و توانائي تلفيق اطالعات     ,  رقومي مربوط به آنها از يك طرف         _توصيفي  

طبقـه بنـدي اطالعـات    , سـازي هاي اطالعات جغرافيايي را نبايد تنهـا بـه عنـوان ابـزار ذخيـره       به عبارت ديگر سيستم  . ستديگر ا 
, كنـد    هاي اطالعاتي متمايز مـي       را از ساير سيستم    ) GIS( آنچه كه سيستمهاي اطالعات جغرافيايي       )15ص1378مديري،  ( .نگريست

 نيرومند اين سيستمها امكان انجام آناليز هاي پيچيده و استخراج اطالعـات را فـراهم       ابزار هاي تحليلي  . هوشمندي نسبي آن است     
جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل داده ها با توجه به پارامترهاي متعدد و تعيين ضـرايب اهميـت        )327،ص1384رسولي،( .مي آورد 

وه ذكر شده با استفاده از روش هاي قديمي و معمول بسيار            هر كدام در فرايند هاي مختلف از جمله توسعه شهري و اعمال تمام وج             
ابزاري است براي تجزيه و تحليل وضع موجود و تصميم گيري براي جهات توسعه آينـده            GISولي  . وقت گير و پر هزينه مي باشد      

بـه منظـور درك بهتـر و    شهر و مشاهده اثرات سياست ها و تصميم هاي اتخاذ شده بر سيما و كالبد شهر و محيط پيرامون آن كـه                 
يكي از اهداف طرح هادي انتخاب مناطق       .دقيق تر اين تصميمات در يك فرايند كامل برنامه ريزي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد               

در پروسـه   GISيكي از اهداف اساسـي ايـن تحقيـق بكـارگيري عملـي         )5،ص  1385نقيبي،  ( .مناسب براي توسعه آتي شهر مي باشد      
با استفاده از اين سيستم مي توان حجم عظيمي از داده هاي مكاني و داده هاي توصيفي را به صورت يكپارچـه در         . شهرسازي است 

يك محيط ذخيره و با پردازشهاي مورد نياز آناليز مسائل مختلف را انجام داده و اطالعات مورد نياز جهت تصميم گيري را بـصورت                        
لذا اين سيـستم بعنـوان ابـزاري بـسيار مـوثر و كـارا در اختيـار برنامـه ريـزان ،                       . ردخروجي هاي گرافيكي و غيرگرافيكي بدست آو      

 آنچه اين سيستم را از ساير سيـستمهاي اطالعـاتي   )8،ص1385نقيبـي،  ( .شهرسازان و ساير متخصصان علوم مختلف قرار گرفته است       
 GIS و اطالعات توصيفي  موجود در پايگاه داده هاي           اين توابع داده هاي مكاني    . متمايز مي سازد ، وجود توابع تحليل مكاني است        

در اين تحقيق از مـدلها ، توابـع و تحليلهـاي        )16ص1378مديري،( .را براي پاسخگويي به سواالت درباره دنياي واقعي به كار مي برند           
ارها و شـرايط توسـعه شـهري     مورد استفاده در زمينه بررسي و ارزيابي كاربريها و گسترش و توسعه شهري  و همچنين برقراري معي         

بهره گرفته شده است كه از اين توابع مي توان به توابع بازيـابي ، طبقـه بنـدي ، انـدازه گيـري ، ايجـاد حـريم ، شـبكه ، عمليـات                                   
امـروزه ثابـت شـده اسـت كـه مـديريت        .همپوشاني اليه ها ، تحليل فاصله نقاط ، عمليات همسايگي و عمليات نزديكي اشاره كرد              



 
فريدون نقيبيمهندس دكتر حميد شيرمحمدي و   
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 شهري بدون استفاده از اطالعات به روز در مورد كاربري ها و روند تغييرات آن ، نوع و وسعت فعاليـت هـا ، رشـد و توسـعه                              كارآمد
از اين رو منابع اطالعاتي متنوعي در اين راستا پديد آمده و حجم اطالعات سازمان هـاي مـرتبط بـا امـور                       . كالبد شهر عملي نيست   

به عنوان ابزار مهم پشتيباني از تصميم گيري مـسئوالن شـهري ، مـورد توجـه قـرار                     GISان  در اين مي  . شهري فزوني يافته است   
 از جملـه امـوري كـه در مطالعـات شـهري در نتيجـه       )9،ص1385نقيبـي، ( .گرفته كه اين امر سبب گسترش كاربردهاي آن شده است       

ي ، به روزرساني ، پردازش اطالعات ، مديريت امـالك           تسهيل يافته و بر بازدهي آنها افزوده شده جمع آور           GISاستفاده از سيستم    
، و دارايي ها ، صدور پروانه ساخت ، تحليل ترافيك ، تعيين مسيرهاي بهينه ، مكانيابي بـراي احـداث منـابع خـدماتي ، فرهنگـي ،                     

وعات ، جايگـاه خاصـي   در كشور ما نيز همچون سـاير موضـ    GIS در سال هاي اخير ،      )198، ص   1378شـاعلي، ( .است. . . ورزشي و   
 نمـايش نزديكتـرين     )14،ص1378مـديري، ( .احراز كرده است و در پشتيباني از تصميم گيري ها بازده بااليي از خود نـشان داده اسـت                  

فاصله بين مناطق شهري ، توزيع مناسب خدمات و تحليل مكاني آنها ، مدل سازي فرسايش خاك ، تعيين قابليـت اراضـي ، مـدل                          
هستند كه تاكنون مورد استفاده كاربران ، برنامـه ريـزان و تـصميم گيـران                  GIS و هوا از جمله امكانات متعارف        سازي آلودگي آب  

ارگانها و سازمان هاي مختلف مانند وزارت جهاد كشاورزي ، نيرو، شهرداري ، سازمان برنامه و بودجه مي باشد و دامنه كاربردهـاي                       
با توجه به اينكه ايران يكي از مناطق حادثه خيز طبيعي در جهان مي باشد و هـر ده تـا       )17،ص1385نقيبي،( .آن در حال افزايش است    

پانزده سال يكبار شاهد زلزله اي هستيم كه هزاران نفر را به كام مرگ مي كشاند و همچنين وقـوع سـيل هـاي متعـدد در نـواحي                             
شـهري شـناخت از بـستر طبيعـي شـهر و موقعيـت          مختلف كشور حاكي از اين موضوع است كه در تهيه طرح هـا و برنامـه هـاي                   

قرارگيري آن در ميان عوارض طبيعي و آگاهي از كليه شرايط اعم از شيب ، ارتفاع ، جهت شيب، وجود موانـع طبيعـي ماننـد رود و                            
سب توسعه  گسل و جنس خاك و تعيين مناطق پرخطر زلزله و سيل و تعيين حرايم آن ها به منظور ارائه پيشنهادات براي جهات منا                      

همچنين با توجه به ايـن كـه اكثـر شـهرهاي      )2،ص1381حبيبي،( .شهردر طرح و پيش بيني مسائل ايمني و پيش گيرانه ضروي است   
امروزي در محل روستاهاي پر رونق سال هاي دور قرار گرفته اند و با توجه به سياست دولت مركزي مبني بر شهري كردن كـانون                    

منظور حفظ جمعيت خود، لذا بهترين و با ارزش ترين زمين هاي باغي و زراعي اين شهرها، بويژه بـا          هاي بزرگ و مهم روستايي به       
لزوم حفظ و نگهداري از اين زمين ها و جهت دهـي       . توسعه شهرها در سال هاي اخير به زير ساخت و ساز و توسعه شهري رفته اند               

          بيعـي و اقتـصادي بيـانگر حـساسيت تـصميم گيـري در ايـن                مناسب براي توسعه شهرها با در نظـر گـرفتن تمـامي مالحظـات ط              
مي تواند بعنوان ابزاري براي تجزيه و تحليل وضع موجود و تصميم گيري براي               GISدر اين راستا     )5،ص  Ready،2003( .مورد است 

جهات توسعه آينده شهر و مشاهده اثرات سياست ها و تصميم هاي اتخاذ شده بر سيما و كالبد شهر و محـيط پيرامـون آن كـه بـه                             
  . مورد استفاده قرار گيردمنظور درك بهتر و دقيق تر اين تصميمات در يك فرايند كامل برنامه ريزي مي تواند

  

  

 عوامل مؤثر در توسعه كالبدي 

توسعه شهر ابعاد و جنبه هاي مختلفي را        . يكي از اهداف طرح هادي انتخاب مناطق مناسب براي توسعه آتي شهر مي باشد             
. مـسكوني اسـت   در برنامه ريزي شهري در بر مي گيرد كه يكي از مهمترين جنبه هاي آن توسعه كالبدي شهر و گسترش مناطق                      

شيب جهـت شـيب ،      : در مكانيابي براي مناطق مسكوني معيارهاي مختلفي مورد بررسي قرار مي گيرد ، كه از آن جمله عبارتند از                    
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ماننـد  ( باد ، ارتفاع ، جنس خاك ، دوري از مناطق زلزله خيز ، خارج بودن از حريم رودها و انهار و حريم تأسيسات موجود در شـهر        
ــاغ هــا و زمينهــاي   ) فاضــالب ، آب بــرق ، گــاز ،  ــا حــريم راههــاي بــين شــهري و ســاير موانــع توســعه كالبــدي ماننــد ب و ي

شيب، يكي از معيارهاي تعيين مناطق مسكوني دارا بودن شيب مناسب براي استقرار ساختمانها و معابر مـي                   .]18و3،16.[كشاورزي
 ساختمانها و تأسيسات و به طور خالصه هزينه تسطيح و آماده سـازي              احداث معابر و  . هر چه شيب منطقه انتخابي كمتر باشد      . باشد

. ضمن اينكه محيط مسكوني داراي مطلوبيت بيشتري به لحـاظ سـكونت و تـردد بـراي سـاكنين مـي باشـد             . زمين كمتر مي باشد   
كوهـستاني ،   (د بحـث    مناسب ترين شيب براي اين منظور صفر تا پنج درصد مي باشد كه اين درجه بندي بنا به نـوع منطقـه مـور                       

جهت شيب ،در خالل صدها سال گذشته ، مقادير زيادي انرژي جهت به وجود آمدن     )،1378بير،( .متفاوت مي باشد  . . . ) جلگه اي و    
در . شرايط محيطي مناسب در داخل ساختمانها مصرف شده تا اين فضا را نسبت به محيط خارجي براي انسان راحـت تـر بگردانـد      

. خانه ها ، كارخانه ها و مراكز تجاري را گرم مي كنند و در اقليم گرم با استفاده از تهويه مطبوع آنها را خنك مي كننـد                 اقليم سرد ،    
برنامه ريز بايد از رابطه بين مصرف . اغلب اوقات مقدار بسيار زيادي انرژي صرف جبران برنامه ريزي و طراحي ناانديشيده مي گردد            

  . ص اگر بخواهد هزينه پيشنهادات طراحي را براي مصرف كننده به حداقل برساند آگاهي داشته باشد انرژي و اقليم محلي ، بخصو
براي مثال در عرضهاي شمالي ، قرار دادن مسكن در يك شيب شمالي به گونه اي كه رو به سمت شيب داشته باشد الزاماً                        

در حالي كه در اقليم هاي گرم و آفتابي ،          . ق كاري خواهد بود     به مفهوم تقاضاي بيشتري براي انرژي و يا هزينه بيشتري براي عاي           
قرار دادن خانه روي شبيي كه به طور كامل رو به آفتاب بوده و سقف و ديوارهاي آن فاقد سايبان باشد ، هزينه سرمايش مصنوعي                         

 غربي گرمترين منـاطق بـوده و        شيب هاي رو به سمت جنوب و جنوب        )7و6،ص  Ready،2003( .آن را به طور اساسي باال خواهد بود       
شيب هاي رو به سمت جنوب شرقي و غرب از نظـر گرمـا در درجـه                  -الف. هر گونه تورفتگي در اين جهت ها نيز گرم خواهند بود          

بعدي قرار داشته و هر گونه حفره يا منطقي كه آفتاب در آن حبس شده و توسط ديوار و يا پوشش گياهي محصور شده باشد اقلـيم                          
شيب هاي رو به سمت شـمال        -ب. وعي را به وجود مي آوردكه با تابش آفتاب دمايي بيش از مناطق اطراف پيدا مي كند                خرد مطب 

  .شيب هاي رو به سمت شمال ، شمال شرقي و شرق سرد ترين مناطق هستند -ج .غربي از حد معمول سرد ترند
همچنـين اسـتقرار منـاطق      . ستي  جلوگيري بعمل آيـد     ازقرار گرفتن معابر و مناطق مسكوني در جهت بادهاي نامطلوب باي           

بـراي  . مسكوني در ارتفاع هاي زياد استقرار تأسيسات و خدمات رساني را دشوار كرده و مصرف انرژي بيشتري را سـبب مـي شـود                       
ن براي انتخاب مناطق براي توسعه شهر در نظر گرفتن جنس خاك به لحاظ رانش و سستي و نفوذ پذيري خاك مقاومت مكانيكي آ       

آبهاي سطحي و زير زميني پـاكيزه بايـد در مقابـل هـر              . ايجاد تأسيسات و تحمل وزن ساختمانها و تأسيسات بسيار ضروري ميباشد          
گونه ضايعه ايجاد شده در اثر توسعه حمايت شوند و هرگونه آب آلوده را كه توليد مي شود بايد قبل از بازگشت به محيط طبيعي بـه                         

اين شامل آبهايي نيز مي گردد كه در اثر جريان روي سطوح سخت زمين هاي توسعه يافتـه آلـوده مـي     . دنحو صحيح پاكسازي شو   
دوري از گسل هـاي موجـود و رعايـت حـريم آنهـا بـراي حفـظ جـان                    . پارامتر ديگر موثر در توسعه زلزله خيزي منطقه است        .شوند

از آنجا  )1378بيـر، ( .كي از نكات مهم در توسعه شهرها مي باشدشهروندان و كاهش هزينه هاي ايجاد تأسيسات ايمني و ساختمانها ي  
بنابراين حفظ اين رودها و نهرها براي ادامة حيات شهر          . كه بسياري از شهرهاي ما دركنار رودها بنا شده اند و منشأ كشاورزي دارند             

نيـرو اعـالم مـي شـود و هـدف از آن             الزم و ضروري است و رعايت حريمشان الزمة حفظ آنها مي باشد اين حرايم توسـط وزارت                  
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در توسعه الزم اسـت حـريم تأسيـسات         . كاهش خسارت در موقع طغيان وسيل و همچنين امكان اليروبي و نگهداري آنها مي باشد              
بايستي رعايت شود اين مهم در راستاي رعايت     . . . نظير تأسيسات شهري شامل چاه و منبع آب شرب شهر ، تأسيسات برق ، گاز و                 

در صورتي كه شهر و يا مناطق شهري در نظر گرفته شـده             . ي سالمت شهروندان و امكان نگهداري مناسب تأسيسات مي باشد         ايمن
در مجاورت راههاي بين شهري باشند رعايت حريم آنها نيز براي ايجاد فضاي ايمن ، توسعه آتي راه ، عبور تأسيسات و نهايتاً عـدم                         

در مطالعه مـوردي ايـن      ( عوامل غير طبيعي نيز در توسعه شهر         )6، ص Naito،2006( .ي باشد مجاورت كاربريهاي ناسازگار ضروري م    
  .مي توانند نقش بسزايي داشته باشند كه از اين عوامل مي توان به گرايشات اهالي و نواحي فقير خدماتي اشاره كرد )تحقيق

  

 شناخت نمونه مورد مطالعه 

ايـن شهرسـتان از     . ان آذربايجان غربي بوده و در جنوب غربي آن واقـع اسـت             شهرستان است  14 شهرستان اشنويه يكي از      
سمت شمال با شهرستان اروميه، از سمت شرق با شهرستان نقده، ازسمت جنوب با شهرستان پيرانشهر و از سمت غرب نيز با كشور           

 طـول   o45 و   ′8 شهر نـالوس در      )2،ص1380آمارنامه،( . كيلومتر مربع بالغ مي گردد     1193عراق همسايه است و مساحت آن به حدود         
95شرقي و  مـشاور توسـعه و   ( . متـر مـي باشـد   1420ارتفاع متوسط اين شهر از سـطح دريـا   .  عرض شمالي واقع شده است o36 و ′

 نسبت به عوارض طبيعي مي توان به دو رودخانه كه از داخل و شمال شـهر عبـور مـي                      در خصوص موقعيت شهر    )6ص1385بهسازي،
اول رودخانه گدارچاي كه از شمال شهر عبور مي كند و رودخانه كاني رش كه از داخل شهر عبور مـي كنـد و بـه             . گذرند اشاره كرد  

لوس در يك منطقه كوهستاني واقع شده به طوري         نا. گدار چاي مي ريزد و در واقع جزء شاخه هاي رودخانه گدار محسوب مي شود              
  از شمال نيـز بـه دشـت اشـنويه منتهـي            . كه كوههاي قوچ ، زندان ، كاني پيس و كاني رش جنوب و غرب شهر را احاطه نموده اند                  

  )26،ص1382مشاور پوياب،(. مي شود
  

  بررسي انطباق پذيري نظريه هاي ساخت شهر در شهر نالوس
الوس يك شهر كشاورزي با جامعه اي سنتي و داراي يك جامعـه يكدسـت بـه لحـاظ فرهنگـي، نـسبتا                       با توجه به اينكه ن     

هماهنگ، به لحاظ اقتصادي و يك چهره به لحاظ كالبدي  مي باشد، لذا مكاتب شهرسازي از جمله مكتب اصـالح گرايـي، مكتـب              
اما بـا توجـه بـه       . يي الزم را در شهر نالوس داشته باشند       اكولوژي شهري و مكتب مدرنيسم با توجه به ويژگيهايشان نمي توانند كارا           

ويژگيهاي فرهنگي و شيوه زيست مردم آن مكتب فرهنگ گرايي و همچنين مكتب طبيعت گرايي و نظرات لويـد رايـت بـه علـت                         
     نولـوژي،  تاكيد بر استقرار در طبيعت، توجه به خانه، حفظ طبيعت، هماهنگي محيط مـصنوع بـا محـيط طبيعـي و بـه كـارگيري تك                         

مكتب آمايش انساني نيز به دليل نگاه چند بعدي به شهر و مسائل شهري و در نظر گـرفتن شـهر                     . مي تواند مورد استفاده قرار گيرد     
در خـصوص نظريـه     . به عنوان مكان فرهنگي و اعتقاد به مشاركت مردمي در طرح هاي شهري مي تواند مورد استفاده قـرار گيـرد                    

 شـكل يافتـه     "نيمـه شـعاعي   " و هم به صـورت       " خطي "لوس را مي توان شهري دانست كه هم به صورت         هاي شكل شهر نيز نا    
رودخانه كهنه دل در جنوب شهر سبب گسترش خطي شهر در امتداد رودخانه و در دو  طرف آن شده، كه بـه شـهر سـاختاري         .است

يه روستا و فرم آن همچنين توسعه شـبكه هـاي         همچنين وجود محله قديمي مسجد جامع و هسته اول        .خطي در جنوب آن داده است     
دسترسي منطيق بر آن سبب ايجاد يك شبكه نيمه شعاعي در شهر شده است  و در توسعه آينده نيـز همـين سـاختار بـا توجـه بـه                               
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ه در خـصوص توسـع     .شرايط طبيعي زمين و اقليمي، و استفاده بهينه از زمين و گسترش در جهت تمايالت مردم، پيشنهاد مي شـود                   
شهر نيز با توجه با اينكه شهر نالوس هنوز به پويايي و تكاپوي شهري الزم دست نيافتـه و بـه لحـاظ جمعيـت نيـز جـز شـهرهاي                               

 قرار مي گيرد و     "واحدهاي توسعه "كوچك محسوب مي شود، هنوز نيازمند توسعه پيوسته كالبدي مي باشد و در رديف نظريه هاي                 
 پيرانشهر  ادامه داد  و ساختار خطي شـهر را تقويـت              –دخانه كهنه دل تا سر حد جاده اشنويه         توسعه شهر را مي توان در راستاي رو       

  .نمود
  

  پيش بيني ميزان زمين براي توسعه شهر
لذا اصلي ترين نيـاز شـهر   . با توجه به مطالعات انجام شده، شهر نالوس يك شهر كشاورزي با عملكرد غالب مسكوني است       

لذا بر اين اساس    . از مساحت شهر را شامل مي شود      % 50ر اساس استاندارد هاي موجود چيزي در حدود         نياز مسكوني مي باشد كه ب     
براي اين منظـور از روشـهاي آمـاري در          . ما با پيش بيني نياز مسكوني شهر به حدود زمين مورد نياز براي توسعه شهر دست يافتيم                

       ين روش ابتدا تعداد خـانوار فعلـي بـا تعـداد مـساكن موجـود مقايـسه، و                   در ا . پيش بيني ميزان زمين براي توسعه شهر بهره گرفتيم        
سپس با اعمال نرخ رشد جمعيـت و افـزودن آن بـه مـساكني كـه بـه دليـل                     . بر اساس يك استاندارد معين، كمبود برآورد مي شود        

ه ظرف مدت معين ساخته شوند، محاسبه       استهالك و يا پايين بودن كيفيت در سالهاي آتي از رده خارج خواهد شد، تعداد مسكني ك                
اين روش در برنامه ريزي هاي مسكن اغلب طرح هاي جامع شهري براي شهرهاي ايران تهيه شده اند، به كار برده شـده                       .مي شود 

  E (t) = (H – U) + H (t) + ru (t)                                                                                     )1379پورمحمدي،(. است
E (t) =    واحد مسكوني مورد نياز تا زمانt   
H      =   تعداد خانوار ها   
U       =  تعداد واحد مسكوني موجود    
H (t)   =   در طول برنامه ريزي اضافه خواهد شد(تعداد خانوار هاي موجود و نياز خانوار هاي جديد(.   

ru ( t ) =  سكوني است كه تا زماندرصد واحد هاي م tنياز  به تخريب و تجديد بنا خواهند داشت.  
پيش بيني شده است و مبناي      ) به عنوان  افق طرح       ( 94، جمعيت در سال      )2455 ( 84و جمعيت در سال      ) 93/1( با توجه به نرخ رشد ساليانه شهر نالوس         

  .برآورد نياز فرار گرفته است
   94 تعداد واحدمسكوني نوساز در سال 450 =  345 +  85 +  (407 –  427)  =

  450 – 345 =  105تعداد واحد مسكوني موردنياز بدون بازسازي واحدهاي كم دوام       
در ادامه جهت بدست آوردن ميزان فضا و زمين مورد نياز جهت توسعه با توجه به مطالعـات اقتـصادي و فرهنگـي بدسـت                          

در ايـن روش متغيـر هـاي        . پيشنهاد شده است   "مساحت واحدهاي مسكوني از ديدگاه فرهنگي        روش برآورد    "آمده از پرشنامه ها،     
مـدنظر قـرار گرفتـه و بـه هريـك           .…زيادي از جمله بعد خانوار، شغل ،تحصيالت، نوع معيشت، سابقه شهرنسيني و ميزان درآمد و              

رنامه ريزي مسكن و با توجه شـرايط شـهر داده شـده             امتيازي داده شده است، اين امتيازها براساس اهميت اين شاخصها درفرآيند ب           
بـر اسـاس نتـايج حاصـل از ايـن           . مجموع امتياز ها، ميانگين مساحت واحدهاي مسكوني مورد نياز آنهـا را تعيـين مـي كنـد                  .است

احت مورد نياز   با توجه به اينكه مس    .  متر مربع برآورد گرديده است     154محاسبات ميانگين مساحت زيربناي واحدهاي مسكوني برابر        
و بـا  )  درصد كل زمين اسـت 60زير بنا (بدست آمده، مساحت زير بناي ساختمان است، ابتدا مساحت زمين مورد نياز را بدست آورده   

  .توجه به تعداد واحد مسكوني بدست آمده و ميزان كل زمين مورد نياز بدست آمده است
  هكتار  2/7  =   مترمربع 26880=105×256                         256=154×100/60 

  7/2 × 2)نصف ديگر براي ايجاد خدمات شهري=( هكتار4/5 )     540000مترمربع (كل زمين موردنياز جهت توسعه شهري 
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 آلترناتيوهاي الگوي توسعه نالوس

ـ   شعاعي براي توسعه شهر انتخاب شده-الگوي مركزي راي شـهر در  و در اين راستا مي توان دو سازمان فضايي متفـاوت ب
  .نظر گرفت

سازماندهي مراكز خدماتي در اطراف محورهاي اصلي موجود و تقويت مركز كنوني شهر كه منجر به تمركز و تراكم بيستري                     - الف
  . در گره گاههاي فعلي مي شود

   بـه هـاي بافـت     سازماندهي فضايي مراكز شهري با توجه به روند گسترش تاريخي آن و همجواري بافتهاي نـو و قـديمي در ل                     -ب
 نيمه خالي از طريق ايجاد يك حلقه مركزي در لبه بافت قديمي شهر و در اراضـي حدفاصـل آن بـا بافـت خـالي انجـام                             –نيمه پر   

ميگيرد با توجه به وجود اراضي خالي كافي در اطراف اين محور مركزي، امكانات ايجاد يك مركز خدماتي خطي حـول آن محـور و                   
  . شهر وجود داردتوزيع مناسب آن در كل 

  
  

 GISمدلسازي توسعه شهر نالوس به كمك 

با در نظرگرفتن تمامي پارامترهاي مطرح شده مدلسازي شده و سپس  GISدر اين راستا فرايند توسعه شهري نالوس در  
وپوگرافي كه از آن نقشه نقشه ت: اين اليه ها عبارتند از . داده هاي مرتبط با آنها تهيه شده و آماده ورود به مدل ايجاد شده گردد

شيب ، نقشه جهت شيب ، راهها و معابر ، رودخانه ها قابل استخراخند، نقشه خاك شناسي و زمين شناسي منطقه ، نقشه سطح 
ارتباط اين اليه  ).1شكل شماره (آبهاي زيرزميني و نقشه كاربري اراضي كه توسط مولفين به كمك برداشت ميداني يروز شده است

در مرحله بعد ، اين  .نالوس توسط مولفين تهيه شده است  براي بررسي توسعه شهر.)2شكل شماره (بصورت چارت ها در مدل 
مدلسازي گشته و متناسب با داده هاي اوليه تهيه شده در مرحله قبل  Model Builder و به كمك ArcGISچارت در نرم افزار 

زم به ذكر است ساير اطالعات توصيفي نظير جمعيت و سرانه هاي استاندارد نيز ال. اجراگرديد و نتايج كار مورد ارزيابي قرار گرفت
بدين ترتيب كمبود هاي كمي . وارد نرم افزار مي گردد ، سپس سرانه هاي موجود تعيين و با سرانه هاي استاندارد مقايسه مي شود

 4/5اين مهم به همراه اندازه مساحت . گرددمشخص شده و ميزان رشد آنها تعيين مي ...)فرهنگي، آموزشي، تجاري و(خدمات 
هكتار براي توسعه شهر نالوس در ارزيابيها نظر گرفته شده و محدوديتهاي توسعه شهر نالوس با توجه به پارامترهاي موثر تعيين 

ناسب توسعه در نهايت با توجه به پتانسيلهاي توسعه و محدوديتهاي توسعه براي شهر نالوس ، نواحي م). 3شكل شماره (گرديد
  .  تعيين شدند4مطابق شكل شماره 

  )برداشت ميداني توسط مولفين(نقشه كاربري اراضي شهرنالوس  : 1شكل 
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 روند عملياتي تعيين نواحي توسعه شهري : 2شماره 

 

 
)نتايج تجزيه و تحليل مولفين( نقشه محدوديتهاي شهرنالوس : 3شكل   

 
 

)نتايج تجزيه و تحليل مولفين(  شهرنالوسنقشه مناطق مناسب براي توسعه : 4شكل   
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 گيرينتيجه 

توسعه روز افزون شهرها و رشد بي رويه جمعيت شهري منجر به ساخت و سازهاي بدون برنامـه ريـزي ، گـسترش مهـار                         
 چنـدان   مناسـب واحـد   ) برنامه ريـزي  (نشدني شهرها گرديده است ، كه لزوم هدايت آگاهانه و سازماندهي اساسي و طراحي فضايي                

سعي گرديد تا موانع اصلي توسعه هاي شهري اعم         . در اين تحقيق به بررسي اشكال مختلف توسعه شهري پرداخته شد          . نموده است 
و يا غير   (از طبيعي مانند وجود رودخانه، كوه، شيبهاي تند، جنس خاك، گسل و يا غير طبيعي مانند وجود تاسيسات و صنايع سنگين                      

ايـن   در   . صورت مدون گردآوري و تدوين شده و نقش هر يك از اين عوامل به طور جداگانه در بررسي گردنـد                    به... و  ) قابل انتقال 
 GISراستا ضمن بررسي پارامترهاي موثر در توسعه شهري ، اين پارامترها در براساس نقش و اهميتشان در توسعه شـهري توسـط                       

نـالوس   سپس مناطقي از شهر   . براي مطالعه موردي انتخاب گرديد     ربيغ مدلسازي شده و شهر نالوس از شهرهاي استان آذربايجان        
طبيعـي و   كه قابليت توسعه شهري را داشتند با در نظر گرفتن انواع محدوديت هاي طبيعي مانند توپوگرافي ، جنس زمين و عوارض    

 GISتحليلـي   قابليتهاي. ال تعيين شدنديا محدوديت هاي ضابطه اي و قانوني مانند رعايت حريم راه ها و تاسيسات با دقت بسيار با      

شبكه هاي ارتباطي     باعث ادغام اليه هاي متعدد اطالعاتي چون زمين شناسي ، خاكشناسي، توپوگرافي، كاربري اراضي، منابع آبي ،                
مچنـين بررسـي   توسعه و ه همچنين با مدلسازي توسط آن امكان تغيير پارامترهاي. فرايندهاي توسعه  را بهتر تجزيه و تحليل نمود   

  .نقش آنها در فرايند توسعه مي تواند در سريعترين زمان ممكن و با دقت باال انجام پذيرد
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