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  هاي محیطی و فعالیت با توجه به توان جمعیتشناسایی نواحی مستعد استقرار 

  و البرز استان تهراندو  در

  

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  رشته جغرافیا وبرنامه ریزي شهريدانشجوي مقطع دکتري ( محسن محمدخانی

  )مالیر

  )واحد مالیراستادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ( عباس ملک حسینی

  )دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر( مجید شمس

  

  چکیده

هاي تهران و البرز به دلیل استقرار شهرهاي تهران و کرج همواره مقصد  استان يمحدوده

محرز است که این منطقه به وزن قابل . بسیاري از مهاجرین از اقصی نقاط کشور بوده است

ها و جوامع رسیده و بر پایه آن با مسائل و مشکالت بی  از نظر تمرکز فعالیتمالحظه اي 

شهر تهران در الگوي توزیعی جمعیت با اختصاص کلیه امکانات و . شماري مواجه گشته است

تخصص ها و فرصت ها به خود و اجراي عملکردهاي خاص سیاسی اداري و اقتصادي جمعیت 

کرده و موجب به هم خوردگی و گسیختگی توزیع متناسب زیادي را از تمام نقاط کشور جذب 

جمعیت و فعالیت در ساختار فضایی پیرامونش و در نتیجه بروز معضالت حاد زیست محیطی 

ده تا با رویکردي آمایشی در این مقاله تالش گردی. همچون آلودگی هوا و منابع آب شده است

ت و همچنین شناخت مناطق حساس شناخت مناطق مستعد استقرار جمعیت و فعالی نسبت به

در محدوده اشاره GIS و آسیب پذیر به لحاظ عوامل و عناصر طبیعی با استفاده از نرم افزار 

و جوامع را به دنبال  فعالیت هاهدف، شناسایی نواحی ایست که توزیع فضایی . شده، اقدام شود

هاي نهایی بر مبناي برهم نهی لذا الیه هاي اطالعاتی متعددي تهیه گردیده و سنتز. داشته باشد

نتایج در سه رده کیفی و اولویت بندي شده . و آنالیز این الیه هاي اطالعاتی حاصل شده است

 ها طبقه بندي گردید که نشان می دهد  اول، دوم و سوم به جهت استقرار جوامع و فعالیت

ند در صورت اتخاذ پهنه هاي وسیعی از محدوده مطالعاتی واجد شرایط مساعد بوده و می توا

هاي عملکردي  هاي کالن توسعه منطقه اي به عنوان مناطق توسعه پذیر با قبول نقش سیاست

نحوه پراکندگی مناطق حساس و آسیب پذیر مشخص می . در مقیاس ملی ایفاي نقش نماید

یل کند که بسیاري از نقاط جمعیتی کنونی، در این پهنه ها استقرار یافته اند که این موضوع دل

                                                
 نویسنده رابط: Mohsen.mohammadkhani.up@gmail.com 
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برعکس بسیاري از مناطقی که داراي شرایط . اصلی بروز بسیاري از معضالت موجود می باشد

هاي محیطی خالی و بدون  مناسبی جهت استقرار هستند به دلیل عدم توجه به پتانسیل

  .استفاده باقی مانده اند

  

  :واژه هاي کلیدي

ب پذیر، مناطق هاي تهران و البرز، رویکردي آمایشی، مناطق حساس و آسی استان

  .هاي محیطی ، پتانسیلGISمستعد، نرم افزار
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  مقدمه

هاي جغرافیایی از عمده ترین مسائل ارزیابی محیط هاي زیستی، نحوه استقرار و  ویژگی

نوع معیشت محسوب می شوند و به تبع آن رابطه انسان با مکان و چگونگی استفاده و بهره 

از این رو در هر منطقه مجموعه اي پیچیده از . می سازدبهینه از منابع آن را مشخص   برداري

آن میدان و فضاي فعالیت و پویش  يهمناسبات و روابط انسانی با محیط وجود دارد که محدود

اهمیت ویژه اي برخوردار است شناخت و  این ساختار از يهآنچه که در مطالع. انسانی است

از این رو . محیط طبیعی است يهي تشکیل دهندبرقراري رابطه اي معقول و متناسب میان اجزا

با توجه به این واقعیت که قدرت عمل ما در محیط به اقتضاي تعداد فزاینده جمعیت و تکامل 

گیرد الزم است که شیوه مطالعات تري به خود می سریع ابزار و وسایل، شتاب و ابعاد وسیع

گیرد که آسیب پذیري محیط و تخریب جغرافیایی به ویژه در قالب یک منطقه به شکلی انجام 

در واقع با شناخت و تجزیه و تحلیل . ین حد ممکن کاهش یابدکم ترآن توسط انسان در 

یکی از مقدمات ایجاد توسعه پایدار  دبای پهنه بندي آمایشی می در نتیجهویژگیهاي جغرافیایی و 

  .را در سطح جوامع زیستی فراهم آورد

هاي محیطی، بهره وري و استفاده مفید انسان  بررسی توان پهنه بندي آمایشی در نتیجه

توان هاي محیطی، مجموعه داده هایی محیطی هستند که در . از فضا را به همراه خواهد داشت

صادي جمعیت در محیط ي اقتفعالیت هااستفاده مناسب انسان از محیط موثر بوده و در راستاي 

هاي محیط طبیعی، شامل توان هاي نهفته و  بنابراین توانمندي .)1: 1379نوري،(کاربرد دارند

آینده را  يهگسترده اي می گردد که با شناخت و ارزیابی آن به راحتی می توان تصویر توسع

چه توان اکولوژیک، چه توان (ارزیابی توان محیط  .)18: 1379حسینی ابري، (نمایان نمود

رد و تشخیص مناطق مستعد جهت استفاده ممکن ست از برآوا عبارت) اقتصادي و اجتماعی

  ) 25: 1384مخدوم، . (هاي آن هاي مرتبت با نیازمندي جوامع از سرزمین براي استقرار کاربري

اقدام  GISبراي شناسایی توان و تحلیل الیه هاي اطالعاتی مولر و همکاران با استفاده از 

اهداف این . (Moller,1997)مان نمودندآل) Kill(به بررسی در برنامه ریزي محیطی ناحیه کیل

طرح شامل تعیین ارتباط بین تنوع، تولید، پایداري و فشارهاي موجود بر اکوسیستم هاي آبی و 

پریرا و تیالنا  .)91: 1390نقدي و دیگران،(تر بود خاکی و تسري این نگرش به مناطق بزرگ

راضی سریالنکا با استفاده از به مطالعه کاربري ا (Perera&Thillanadarajan,1991)دراجان

GIS آن ها بر اساس . پرداخته و تناسب اراضی را براي کشت محصوالت کشاورزي تعیین نمودند

عوامل شیب، سري خاك، و قابلیت زمین منطقه مورد مطالعه خود را به چهار واحد تقسیم 
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به ارزیابی تناسب  GISکرده، سپس با استفاده از تحلیل نقشه ها و اطالعات مربوطه در محیط 

و بهره گیري از روش  GISجهانی با استفاده از   .)91: 1390نقدي و دیگران،(اراضی پرداختند

احمدي زاده و  .)1376جهانی،(چند عامله، قابلیت اراضی منطقه طالقان راشناسایی نمود

خراسان و مدل هاي اکولوژیک، برنامه جامع کاربري استان  GISبا استفاده از ) 1377(همکاران

اي آمایش ه آن ها با استفاده از تحلیل همپوشانی سیستم با توجه به مدل. را انجام دادند

سرزمین، طبقات نقشه هاي مختلف را کدگذاري کرده و سپس به ارزیابی توان اکولوژیک استان 

در منطقه خرم آباد مهاجر شجاعی نقشه قابلیت اراضی استان لرستان را با . خراسان پرداختند

عمده ترین هدف ) 91: 1390نقدي و دیگران،. (تهیه نمود 25000/1هره گیري از نقشه هاي ب

این تحقیقات، ارزیابی توان سرزمین در جهت شناسایی مناطق مستعد توسعه با استفاده از ابزار 

GIS یند تلفیق و همپوشانی وآو فر)Query (بوده است .  

به ارزیابی توان سرزمین در  GISدر مقاله حاضر نیز تالش شده است تا با استفاده از ابزار 

. پرداخته شود) البرز(+جهت شناسایی مناطق مستعد توسعه در محدوده سیاسی استان تهران 

حجم اطالعات گسترده به تبع گستردگی موضوع مطالعاتی به صورت باز تولید الیه هاي مختلف 

دسته بندي شده و پس از آن راستی آزمایی  GIS(ARC)ر محیط نرم افزاري اطالعاتی د

اطالعات گنجانده شده در الیه هاي اطالعاتی در مقایسه با سایر منابع اطالعاتی به اصالح و 

هاي نرم افزار  در نهایت با استفاده از توانمندي. کنترل صحت و سقم این الیه ها منتهی گردید

  .ت موارد منعکس شده در مقاله استخراج گردیدنتایج تحلیلی به صور

  

  مسألهبیان 

ي استان هاي فعالیت هاي انسانی در نواحی محدود از پهنه انباشتگی جمعیت و تمرکز و

کسی در کشور از آن بی اطالع  کم ترتهران و البرز مسائل و مشکالت زیادي را در پی داشته که 

کارکردهاي ملی به خود،  مقصد بسیاري از جریان هاي شهر تهران با اختصاص بسیاري از  .است

 ازدحام و تراکم بیش از حد جمعیت، مهاجرتی بوده و همواره با مسائلی همچون آلودگی هوا،

گذاري هاي کالنی در  سیاست براي حل مسائل فوق برنامه ها و. مواجه بوده است... ترافیک و 

 .د حاکی از عدم موفقیت کامل آنهاستسطح ملی و منطقه اي تدوین شده که شرایط موجو

به این واقعیت معطوف باشد که با فرض  دنکته حائز اهمیت درسیاست گذاري هاي آتی می بای

توقف میزان جریان هاي مهاجرتی به داخل منطقه، در هر صورت جمعیت فعلی تغییرات 

می توان شرایط پس چگونه می توان شرایط فعلی را بهبود بخشید؟ آیا . کاهشی نخواهد یافت
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ي تمرکز و انباشتگی جوامع و فعالیت ها در مکانی مشخص ایجاد زیستی نامناسبی که در نتیجه

  دهی و هدایت نمود؟ کجا وچگونه؟ شده است را سامان

در کلیت مجموعه هاي طبیعی تشکیل  دبایاالت را میؤبه نظر می رسد که پاسخ این س 

سایی حدود وثغور توانمندي هاي آن جست و جو نمود تا البرز و شنا دهنده استان هاي تهران و

اراضی و پهنه هاي حساس و آسیب پذیر شناسایی  از طریق ارزیابی توانمندي هاي محیطی، اوالً

ثانیا مناطق . گردند تا ابزاري باشد در جهت حفظ و کنترل روند هاي جمعیت پذیري آنها

سایی گردند تا ساماندهی و هدایت جوامع مستعد و مناسب جهت استقرار جمعیت و فعالیت شنا

  .ها امکان پذیر گردد و فعالیت

  

  روش تحقیق 

استان  يهدر این مطالعه براي شناسایی مناطق مستعد استقرار جمعیت و فعالیت در پهن

این الیه ها و متغیرها . الیه و متغیر استفاده شده است 10تهران با رویکرد ارزیابی چند عامله، از 

هاي تحقیقاتی متنوع و پراکنده انجام شده در منطقه، که توسط نگارنده  با استفاده از نتایج طرح

نقشه هاي پایه بر  ابتدا. تولید، تلفیق و قابل آنالیز می گردد GISجمع آوري شده، در محیط 

ویرایش و سپس  GISسازمان نقشه برداري کشوردر محیط  25000/1اساس نقشه هاي 

متغیرهاي اولیه همچون طبقات ارتفاع، درجه شیب، و خصوصیات فیزیولوژیکی از آن استخراج 

 ، خروجیGISبا تولید و تلفیق سایر متغیرها و هم پوشانی کلیه الیه ها و متغیرها در . می گردد

           دست ه مختلف و تولید الیه هاي اطالعاتی جدید ب) Query(نهایی با اعمال پرس و جوهاي

  .می آید

  

  محدوده مطالعاتی

ْ  9کیلومترمربع در محدوده جغرافیایى َ  18800با مساحت حدود  )البرز(+تهراناستان 

استان تهران، از . گرفته استشمالى قرار عرض 36ْ  21تا َ  34ْ  53شرقى و َ  طول 53ْ  9تا َ  50

هاى قم و مرکزى و از  سمنان و از جنوب با استان شمال با استان مازندران، از شرق با استان

غرب  جغرافیایى این استان در شمال از نظر موقعیت نسبى. غرب با استان قزوین همسایه است

  ).1378،زاده  عالم. (است هاى البرز واقع شده دشت کویر و جنوب رشته کوه
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  محدوده مطالعاتی سیاسی موقعیت و تقسیمات: 1نقشه 
  نگارنده با استفاده از نقشه هاي تقسیمات کشوري، وزارت کشور: منبع

  

  بحث و نتایج

  هاي محیطی و فعالیت با توجه به توان جمعیتتشخیص نواحی مستعد استقرار 

خالصه شامل ارزیابی اکولوژیکی رایج ترین شیوه هاي مدیریت پایدار محیطی به طور 

-1386،539احسنی و همکاران،. (هاي زمین می باشد منابع و پهنه بندي آمایشی توان کاربري

              و بالفعل منطقه براي تشخیص  ندي برشناسایی استعدادهاي بالقوهگونه پهنه ب این) 558

که در آن تالش می . )1382،377،رجایی(زمین هاي پایدار و ناپایدار براي توسعه تاکید دارد

 ترین مهم از. توان پهنه هاي مختلف براي ارزیابی امکان توسعه شناسایی گردد شود تا

 محدود یا و تسهیل را منطقه کالبدي توسعه فرآیند که فیزیکی اراضی و ساختاري خصوصیات

روانگرایی، میزان ارتفاع، شیب، سیل گیري، پهنه هاي در معرض خطر  به توان می نماید، می

از سوي دیگر با شناخت اراضی کشاورزي و . نمود اشاره... فاصله از منابع آلودگی آب و هوا و 

هاي محیطی، تاریخی و محدود کردن  اراضی حفاظتی به منظور حفظ محیط زیست و ارزش

ینه نهایت نواحی مستعد و اراضی بهدر هاي مختلف،  تر براي کاربري مطالعات به اراضی مشخص

با توانایی باال در GIS ابزار. براي هرگونه فعالیتی با توجه به نوع و قابلیت آن شناسایی می شود

هاي جدید به عنوان ابزاري کارآمد در شناسایی مناطق مستعد داده ها و ارائه ستانده مدیریت

-الیه که در مرحله اول نیازمند ورود و تولید) 93-1384،106کرم،(استقرار جمعیت مطرح است

              هاي اطالعاتی مناسب به فراخور نوع هدف گذاري استفاده از آن داده ها و الیه هاي اطالعاتی 

در ادامه الیه هاي اطالعاتی مورد نیاز جهت شناسایی مناطق مستعد استقرار جمعیت . می باشد

   .  در منطقه مطالعاتی تشریح می گردد
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 25000/1نگارنده با استفاده از نقشه هاي : طبقه بندي ارتفاعی   منبع: 3شماره نقشه 

  GISسازمان نقشه برداري کشور و تهیه در محیط 

 

   :ارتفاع -1

 آستانه. بود قائل حداکثر و حداقل آستانه دو توان می کالبدي توسعه اهدیدگ از ارتفاع براي

 محدودیت و اقلیمی زیست محدودیت. شود می تعیین محدودیت دو توسط عمدتاً حداکثر

به باال را  متر 2000خط ارتفاعى  اى است که از ارتفاعات شمالى منطقه محدوده. دسترسی

اراضى این بخش . یابد مرز شمالى استان تهران ادامه مى تاو به عنوان آستانه حداکثري شامل 

حاشیه جنوبى . است کوهستانی مرطوب و داراى آب وهوایى داراى شیب زیاد است و عمدتاً

اى  هاى دامنه دشترا متر ازسطح دریا  1000و  1500ارتفاعات البرز را درحد فاصل ارتفاع 

پهنه هاي داخلی را از اراضی پست و شور  به عنوان آستانه حداقلیدهد که  تشکیل مى آبرفتى

    .)1383مهندسان مشاور آمایش محیط،(حاشیه کویر جدا می سازد

     

  

  

  

  

  

  

  

سازمان  25000/1نگارنده با استفاده از نقشه هاي : توپوگرافی محدوده مطالعاتی   منبع :2شماره  نقشه

  GISنقشه برداري کشور و تهیه در محیط 
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 تعیین تأثیر که توان به سه پهنه متمایز مى توپوگرافیسطح استان را ازحیث در حقیقت 

این سه . تقسیم نمود، اند منطقه داشتههاى انسانى در  فعالیت اى برنحوه استقرار جمعیت و کننده

  .)1378گتمیري،(شمالى، بخش میانى و بخش جنوبى پهنه عبارتند از ارتفاعات

 پهنه ارتفاعات شمالى  

به  متر 1500خط ارتفاعى  اى است که با اندك اغماض از ارتفاعات شمالى منطقه محدوده

 50 تقریبی این بخش حدود. یابد مىمرز شمالى استان تهران ادامه  وتا شود باال را شامل مى

داراى  داراى شیب زیاد است و اراضى این بخش عمدتاً .را در بر می گیرد استان درصد مساحت

محدودیت فیزیکى توسعه مراکز مسکونى دراین . اى است مدیترانه مرطوب و آب وهوایى

که جمعیت  دیگر موجب شده صعوبت دسترسى به مراکز اشتغال ازسوى ارتفاعات ازیکسو و

  )همان(.ترى دراین ارتفاعات ساکن شوند بالنسبه کم

 ى هاى دامنه پهنه دشت  

متر ازسطح دریا  1000و  1500حاشیه جنوبى ارتفاعات البرز را درحد فاصل ارتفاع 

هاى کشاورزى استان را در  دشت دهد که عمدتاً تشکیل مى اى آبرفتى هاى دامنه دشت

پهنه کویرى جنوب قرارگرفته است  شمالى و این پهنه که درحد فاصل پهنه ارتفاعات. گیرد برمى

میزان رطوبت  شویم از مى داراى آب وهوایى نیمه خشک است که هرچه به جنوب آن نزدیک

 و دماوند در ادامههاى مهم استان نظیرکرج، جاجرود  رودخانه ).1378گتمیري،(شود کاسته مى

ارتفاعات شمال در این دشت جارى هستند که درگذشته بخش اعظم نیاز آب  مسیر خود از

ها،  ین رودخانها معذالک با کاهش حقابه کشاورزى از. کردند تأمین مى کشاورزى منطقه را

شدت گرفته است که تهدیدى جدى براى اکوسیستم  هاى زیرزمینى بردارى از منابع آب بهره

  )همان(.شود طقه قلمداد مىمن

  کویري و حاشیه کویرپهنه اراضى   

 ها افزوده شده و میزان شورى زمین شویم بر هرچه به نواحى جنوبى استان نزدیک مى

شود تا جائى که در نواحى جنوبى  فیزیکى خاك منطقه حاصل مى تغییرات مهمى در بافت

 خاك کم عمق تا داراى تپه ماهورهاى بامنطقه که  این. رود قابلیت کشاورزى به کلى ازبین مى

درصد مساحت کل  20 تقریبی حدود باشد درصد مى 40تا  20دار با شیب  نیمه عمیق سنگریزه

  .)1378گتمیري،(استان است
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  طبقه بندي طبیعی: 4شماره نقشه 

  GISسازمان نقشه برداري کشور و تهیه در محیط  25000/1نگارنده با استفاده از نقشه هاي : منبع

  

   :شیب -2

 آستانه. دارد وجود حداکثر و حداقل آستانه دو نیز شیب براي کالبديي هتوسع دیدگاه از

 قابل ماکزیمم لحاظ از حداکثر آستانه و ثقل نیروي طبیعی عملکرد با در ارتباط عمدتاً حداقل

 زمین سازي آماده متعارف هاي هزینه همچنین و زهکشی و گودهاي ها کانال شیب براي قبول

 سرویس در تسهیل موجب جهاتی از اینکه ضمن درصد 1 از کم تر هاي شیب .شود می تعیین

 این جمله از. آورند می پدید مهمی مشکالت شهري تأسیسات نظر از اما شوند می ارتباطی دهی

 دارد، وجود درصد 1 از کم تر هاي شیب در واقع فعالیت و تجمع مراکز تمام در که مشکالت

 موضعی منابع از مراکز این آب اگر خصوصا. است آن ضعیف زهکشی و فاضالب تخلیه چگونگی

 موجب زمین آب به بیش تر نفوذ و ها فاضالب دفع کندي. شود تأمین شهرها حاشیه با داخل

 آب هاي آبی ایست سطح که سال باران پر مواقع در ویژه به. شد خواهد زیادتري هاي آلودگی

 دراین سطحی هاي آب دفع همچنین. گردد می بیش تر چاه آب آلودگی آید می باال زمینی زیر

مهندسان . (طلبدمی را اي پرهزینه و ویژه فنی تمهیدات که است مواجه مشکالتی با گونه اراضی

    ) 1383مشاور آمایش محیط،

 جهت زمین کردن آماده و تسطیح هاي هزینه نیز درصد 15 از باالتر هاي شیب در

 العاده فوق ارقام به ها شبکه نصب و تعبیه و قبول قابل هاي گذرگاه طراحی و يکالبد استقرار

 استثنائی موارد در مگر هایی محوطه چنین برروي ساز و ساخت که طوري به. رسند می باالیی

 آسـتانه عنـوان به نـیز درصد 15 شـیب لذا. داشـت نـخواهد اقتصادي توجیه خاص دالیل به و
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 منطقه شهري تهران در شیب محدودیت .گردد می توجیه متعارف وسـازهاي ساخت حـداکثر

ي توسعه بوده است و تعداد کمی در پهنه شمالی منطقه مطالعاتی از عوامل محدود کننده عموماً

  . از مراکز جمعیتی و فعالیتی در این پهنه ها مستقر می باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سازمان نقشه  25000/1نگارنده با استفاده از نقشه هاي : منبع    درجه بندي شیب : 5شماره نقشه 

  GISبرداري کشور و تهیه در محیط 

  

  زیرزمینی هاي آب تراز -3

 توسعه و ها سازه طراحی در توجه قابل عامل یک زیرزمینی هاي آب آبی ایست سطح

 یندخوردگیآفر تشدید ضمن متر سه از باالتر عموما سطح این بودن باال آید می حساب به کالبد

 کشی لوله تلفن، برق، زیرزمینی هاي کابل آب، شبکه هاي سیستم احداث ها، ساختمان پی در

 دلیل به زیرزمینی هاي آب بیش تر آلودگی و کند می مواجه اي عمده مشکالت با نیز را... و گاز

 متر سه تراز فوق دالئل به. است محتمل همواره نیز ها فاضالب نشست و ها آب پس نفوذ

 دلیل به ها رودخانه حاشیه اراضی البته است، زیرزمینی آبهاي سطح براي قبول قابل حداکثر

 دلیل همین به و بوده آب از اشباع غالبا CAPILARITY "موئینگی "خاصیت کرد عمل

 .گردند می مشخص محدودیت با فوق اراضی کل و نیست جوابگو رابطه این در متر سه آستانه

    ) 1383مهندسان مشاور آمایش محیط،(
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  :ریزش -4

 و مارن آهک، الجنس مختلف هاي سازنده وجود ها، دامنه امتداد در مواد حرکت علت   

 که هاست کوه دیواره سطحی بافت و فیزیک تخریب و سازندها این در تفریقی فرسایش تسلط

            و دره قعر به متر یک تا متري دسی مختلف ابعاد به هایی سنگ تخته سقوط به منجر

 ریزش پدیده. گردد می عملکردها و تأسیسات برروي ها آن فرود و دامنه پایین هاي قسمت

 گرفته قرار متناوب طور به سخت و نرم هايه سازند که شرایطی در باال هاي شیب در اصوال

 سازند و رود می بین از فرسایش تأثیر تحت نرم طبقه حالتی چنین در. دارد وقوع امکان باشند

  .)1378گتمیري،(نماید می ریزش به شروع گاه تکیه بدون تر سخت

  :لغزش -5 

 زمانی. باشند می مارن و رس مانند نفوذ قابل غیر هاي سازنده لغزش، وقوع اصلی عامل

 میزان به جوي ممتد هاي ریزش و باشند نفوذ قابل الیه یک زیرین طبقه فوق هاي سازنده که

 نفوذ قابل غیر الیه به و کرده عبور نفوذ قابل الیه از باران آب دهد رخبیش تر و میلیمتر 50 زیاد

 خمیري و چسبنده حالتی ها الیه دیگر به آن انتقال عدم و آب جذب علت به الیه این. رسد می

 لغزش را پدیده این. گردد می منجر شیب جهت در آرام حرکت به نهایت در که یابد می شکل

 منتهی لغزش به و ایجاد را فرآیند همین تواند می زیرزمینی آب سطح آمدن باال البته. نامیم می

 با درصد 15 از باالتر هاي شیب در مارن و رس نفوذ قابل غیر هايه سازند ترتیب این به. شود

 توسعه محدودیت عنوان به باشند می دارا را لغزش خط بالقوه هاي زمینه که این به توجه

تهران به ویژه قسمت هاي  يهدر محدود .)1378گتمیري،(گیرند می قرار توجه مورد کالبدي

دور از شدت رگبارها و تداوم بارش، و با  دارد شمالی استان، شرایط مستعدي براي لغزش وجود

عبور گسل هاي بزرگ و پهنه هاي خردشده ناشی از . وقوع سیل را شاهد باشیمانتظار نیست 

عبور گسل ها، همراه با پراکندگی برخی سنگ هاي سست و با مقاومت پایین و بارندگی مناسب 

مناطق مستعد لغزش،  یکی از .هایی مواجه شویمسبب شده که در برخی نواحی با زمین لغزه

دامنه هاي ارتفاعات ساحل راست دریاچه سد لتیان است که مواردي از لغزش هاي جوان در 

از دیگر لغزش ها در حاشیه رودخانه منتهی به لوشان، پیست . حریم آن قابل مشاهده است

اسکی شمشک و نواحی اطراف آن مانند پیست آفتاب، روستاهاي زاگون و اللون، در محدوده 

روستاي آدران در دامنه هاي شرقی حوزه آبریز کرج، در حوالی روستاهاي خور و چاران پتانسیل 

  .باالیی براي لغزش دارند
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گتمیري و دیگران،طرح مجموعه شهري : منبع    )لغزش(پهنه بندي پتانسیل روانگرایی: 5شماره نقشه 

  .توسط نگارنده GISتهران، مرکز مطالعات تحقیقات شهرسازي و معماري کشور  تهیه در محیط 

  

  :زلزله -6

 با که مواقعی در و شود می ایجاد زمین درون فرآیند نتیجه در طبیعی حوادث انواع از یکی

 به منجر و پیوندد می وقوع به زمین سطح در مشخص تقریباً اي محدوده در باال بسیار قدرت

 برنامه در ستا الزم منظور همین به .است زلزله گردد، می فراوانی مالی و جانی خسارات بروز

 جلوگیري و بررسی منظور به ها پدیده این وقوع نحوه و فعال هاي زون موقعیت آتی، ي ها ریزي

 شکل در عمده طور به (fults) ها گسل .گیرد می قرار دقیق بررسی مورد احتمالی خطرات از

           از بیش به ها آن درازاي و بوده جوانی گسلهاي که، زا لرزه و اصلی باشند می هایی گسل جنبا،

 این از و شده جاییه جاب دچار که دارند را آن توانایی جنبا هاي گسل. رسد می کیلومتر ها ده

 هاي گسل. باشد گذارتأثیر گرفته صورت ها آن از فواصلی در یا ها آن بروي که هایی سازه در رو

 از متأثر هايلرزه زمین سبب به لیکن نداشته را خیزي لرزه توانایی خود خودي به نیز جنبا غیر

 از)1383مهندسان مشاور آمایش محیط،( .گردند می لغزش دچار کاري و جوان هاي گسل

 کوه موجب دیگر سویی از و گردد می ها سازه ناپایداري و تخریب سبب ها لرزه زمین  طرفی

 چه هر بررسی. گردند می باشد می لرزه زمین ثانوي اثرات از که روانگرایی و فرونشست لغزش،

گسل هاي فعال . است برخوردار خاصی اهمیت از کواترنر هاي گسل ویژه به ها گسل دقیقتر

این گسل می تواند به منزله یک  :فشم –گسل مشا :  مطالعاتی عبارتند از يهمحدوداصلی در 

 )198:  1378 عالم زاده، مهنا و( .باالراندگی در برخی نقاط و روراندگی در سایر نقاط تلقی شود

 از دور آن غربی شمال بخش اما دارد، امتداد کیلومتر 90 از بیش گسل این :نگسل شمال تهرا
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 در تواند می آتی هاي زلزله از یکی کانون عنوان به آن شرقی بخش رو، این از. است تهران شهر

گسل هاي جنوب و شمال  :گسل هاي جنوب و شمال ري. )1378 عالم زاده،( شود گرفته نظر

این گسل ها در سراسر هر دو . ري شاخص ترین گسل ها در دشت هاي جنوبی تهران هستند

 اندتو می نیز تهران شهر جنوب در ري جنوب گسل. سوي فرونشست ري پراکندگی دارند

  ).1378مهنا،( باشد آمیز مخاطره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،طرح 1378 عالم زاده، مهنا و: منبع    ها و موقعیت رخداد زلزله هاي تاریخی گسل: 6شماره نقشه 

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه  مجموعه شهري تهران، مرکز مطالعات تحقیقات شهرسازي و معماري کشور و

  .نگارندهتوسط  GISتهران،  تهیه در محیط 

  

  :خیزي سیل -7

 اساس بر که باشد می سیل پدیده ناحیه هر در ژئومورفولوژیک فرآیندهاي از دیگر یکی

 ها، ناهمواري و ها دره شـکل و مورفولوژي خیز،آب هاي حوضه وگرافیفیزی و هـندسی هاي ویژگی

 عواملی به ستا الزم ناحیه خیزي سیل احتمال به بردن پی براي واقع در. یابد ضعف می و شدت

 و خاك شود، می جاري آن برروي آب بارش مواقع در که بستري سطح شیب ارتفاعات، جمله از

 باشد، داشته وجود اي واریزه چنانچه نواحی برخی در. کرد توجه آن در آب پذیري نفوذ میزان

 سیل پدیده .یابد می افزایش آن تخریب توان و سرعت حتی و دارد وجود سیل بروز احتمال

 در محدوده شهرستان کرج، جاجرود کرج هاي رودخانه مسیر در منطقه شهري تهران در خیزي

حبله رود  ،اوند در محدوده ي شهرستان دماونددم ي شهرستان پاکدشت و ورامین،در محدوده

 ي شهرستان هاي نظرآباد، شهریار، ري قراري شهرستان فیروزکوه، شور در محدودهدر محدوده
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هاي ساوجبالغ، نظرآباد،  شهرستان در و منطقه استان تهران محدوده در آن بر عالوه .دارند

 گیري سیل جاجرود خطر و شور و کرج هايدر حوالی رودخانهري، ورامین، پاکدشت کرج،

   .کند می تهدید را مراکز جمعیتی از برخی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، طرح مجموعه شهري 1378 و دیگران،عمرانی : منبع  پهنه هاي سیالبی رودخانه ها و: 7شماره نقشه 

  .توسط نگارنده GISتهران، مرکز مطالعات تحقیقات شهرسازي و معماري کشور تهیه در محیط 

  

  وضعیت قابلیت زمین با توجه به نوع کاربري -8

یکی از عمده ترین عواملی که در تشخیص نواحی مستعد جهت استقرار جمعیت و فعالیت 

هایی است که به لحاظ قابلیت بالقوه از توانایی  گیرد شناسایی زمینمورد بررسی قرار د بای می

هاي مناسب براي  هرچند که غالباً زمین. زراعت آبی، باغداري و اراضی دیم برخوردارهستند

چرا . ها می باشند کشت و زرع در واقع بهترین و مناسب ترین اراضی به جهت استقرار سکونتگاه

ین کم ترم بوده و وضعیت فیزیکی خاك به گونه اي است که از که در این پهنه شیب اراضی ک

سطح سنگالخی و رخنمون سنگی، که جهت ساخت و سازهاي شهري هزینه ساز می باشند، 

 ترین فاکتورهاي مهم ایجاد سکونتگاهم برخورداربوده و از طرفی دسترسی به منابع آب که از مه

  .هاي انسانی است، دراین اراضی مشهود است

وجود برنامه ریزي صحیح و عملی به منظور بهره برداري بهینه از منابع اراضی طی  عدم

در صورت . سالیان متمادي، موجب تخریب بخش قابل توجهی از منابع اراضی کشور شده است

چنین روندي دیري نخواهد پائید که دشت هاي حاصلخیز امروزي به شوره زار و مراتع و  يهادام

از . اي سرسبز کنونی به کویرهاي بی آب و علف و اراضی فرسایش یافته خواهد شده جنگل
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هاي آن  طرفی دیگر شناخت کاربري اراضی ارتباط تنگاتنگ با وضعیت ساخت طبیعی و قابلیت

در  تا. لیکن در این مرحله قابلیت عمده اراضی منطقه مورد تجدید و تحلیل قرار می گیرد. دارد

و بهینه درآن براي بهره برداري و استفاده به منظور اهداف توسعه پایدار  نهایت نواحی مستعد

همچون باال بردن کارآیی و راندمان بهره وري از اراضی و حفظ هر گونه اراضی مناسب با توجه 

  . ین آسیب وارده به منابع شناسایی شوندکم تربه نوع کاربري و 

  

  نواحی با ارزش زیست محیطی منظر طبیعی  -9

هاي مربوطه شناسایی  ها رسماً از طریق سازمان ارتباط با اراضی حفاظتی برخی از آن در

مشخص با ضوابط ویژه هستند این اراضی در مقیاس کالن  يهو ثبت شده اند که داراي محدود

قابل شناسایی هستند مانند اراضی حفاظتی اعالم شده از سوي  يهروي نقشه ها، داراي محدود

ست و نظایر آن و سایر اراضی نیز به دلیل کوچک بودن مقیاس یا عدم وجود ادارات محیط زی

در این مرحله اراضی داراي . محدوده از طریق آیین نامه مورد حفاظت قرار می گیرندنقشه و 

ها دریافت شده است مورد توجه قرار گرفته  حفاظتی آن يهمحدوده که به هر نحوي محدود

منطقه حفاظت شده  -البرز مرکزي يهمنطقه حفاظت شد": مناطق حفاظت شده عبارتند از. اند

  "پارك هاي ملی- منطقه حفاظت شده کویر-منطقه حفاظت شده ورجین-جاجرود

 

  هاي معضالت زیست محیطی ناشی از آلودگی -10

 جارى هاى رودخانه دراطراف جمعیتى مراکز متعدد نداشت قرار ازجمله چندى دالیل به

 حاصل شده تصفیه هاى پساب یا حتى و خام هاى فاضالب از برخى تخلیه نیز و منطقه سطح در

 و باغات و مزارع آبیارى ناشى از آب جریانات گذر و تولیدى هاى کارگاه و ازصنایع ازتعدادى

 مواد از بقایاى برخى خود همراه به و یافته جریان باران توسط که ها آن آب زه همچنین

مطلوبى  وضعیت از ها آن فرعى هاى شاخه و ها رودخانه اغلب نمایند، مى حمل را شیمیایى

و تسري و نفوذ آن به منابع آبی زیر زمینی، منابع آبی منطقه مطالعاتی را به  نبوده برخوردار

 نقلیه وسیله ها میلیون روزمره تردد براى از سوي دیگر چون. رسانده اند بحرانى اى مرحله

 واحد ها میلیون گرمایشى انرژى تأمین تولیدى و و صنعتى واحد هزار صدها فعالیت و موتورى

 است، فسیلى هاى سوخت از استفاده به ناگزیر منطقه درسطح موجود و ادارى تجارى مسکونى،

 بود خواهد ناپذیر اجتناب هوا کننده مواد آلوده از توجهى قابل حجم انتشار و تولید لذا
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که نتیجه آن بروز درجات مختلفی از میزان آلودگی در محدوه منطقه  .)1378،پورفرهادى(

  .مطالعاتی خواهد بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، طرح مجموعه شهري 1378میر معزي و دیگران،: منبعطبقه بندي آلودگی منابع آب  :8شماره  نقشه

  و معماري کشورتهران، مرکز مطالعات تحقیقات شهرسازي 

  

  

  

  

  

  

                     

                               

  

  

  

، طرح مجموعه شهري 1378پورفرهادى ودیگران،: منبع طبقه بندي میزان آلودگی هوا: 9شماره نقشه 

  .توسط نگارنده GISتهران، مرکز مطالعات تحقیقات شهرسازي و معماري کشور تهیه در محیط 
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  نتیجه گیري

روش پهنه بندي در جهت شناسایی مناطق مستعد استقرار جمعیت و فعالیت با  اصوالً

. نمایش بهتري از واقعیت هاي محیطی یک منطقه در اختیار می گذارد GISتلفیق در برنامه 

      چرا که الیه هاي عامل و چندگانه به سهولت مورد ترسیم، دسته بندي، وهم پوشانی قرار

در این مطالعه نیز با تلفیق الیه هاي عامل در . )1389،14منصوري دانشور،بهنیافر،(می گیرند

پهنه بندي اول که نقشه . دو پهنه بندي در محدوده مورد مطالعه حاصل می گردد GISمحیط 

نواحی حساس به آسیب پذیري در آن شناسایی شده تا نسبت به روند دخل و تصرف انسانی در 

ازجمله این مناطق می توان به اراضی در معرض خطر . مطالعاتی جلوگیري شود يهمحدود

ها و همچنین اراضی حفاظت شده و  سیل، اراضی واجد پتانسیل روانگرایی، مناطق مجاور گسل

پهنه بندي دوم نیز نقشه مناطق مستعد .. ي ملی و اراضی کشاورزي و باغات اشاره نمودپارك ها

ت را نمایش می دهد که این نقشه در سه رده کیفی و اولویت بندي استقرار جمعیت و فعالی

این امر از . شده اول، دوم و سوم به جهت استقرار مراکز جمعیتی و فعالیتی طبقه بندي می شود

طریق هم پوشانی و تلفیق الیه هاي اطالعاتی و حذف نواحی حساس و آسیب پذیر از آن با 

 . صورت می گیرد GISموجود در محیط  )Query(استفاده از توابع پرس و جوي

نهایی نشان می دهد که در شمال منطقه در محدوده اي از غرب تا شرق از  يهنقش

متر  2000ي ارتفاعات باالي محدوده ي شهرستان ساوجبالغ تا شهرستان فیروزکوه در بردارنده

فاع زیاد و قلل مدور و است که تحت عنوان اراضی کوهستانی از آن نام برده می شود به دلیل ارت

درصد، از نـظر قـابلیت عمدتا جزو اراضی فاقد قابلیت به  80تا  30فرسایش یافته با شـیب 

هاي محدودي امکان گسترش و توسعه  منـظور استقرار کاربري به حساب آمده و تنها در قسمت

اراضی دشت هاي  به موازات این دیواره شمالی پهنه. فضاهاي تفرجی و فعالیتی را خواهند داشت

دامنه اي استقرار یافته که عمدتا محل تجمع و تمرکز مراکز جمعیتی و فعالیتی طی دهه هاي 

هاي سطحی رودخانه هاي کرج و جاجرود و  این پهنه به واسطه وجود جریان. اخیر بوده است

حمل رسوبات ریزدانه مناسب کشت همواره مورد توجه کشاورزان و ساکنین مناطق روستایی 

هاي گسترده  بوده که در حال حاضر با توجه به رشد و گسترش شهر تهران و در نتیجه مهاجرت

البته هنوز جاي امیدواري در جهت حفظ و احیاي . به آن با آسیب هاي جدي مواجه شده است

ها  گذاريهاي وسیعی از آن وجود دارد که نیازمند توجه ویژه در برنامه ریزي ها و سیاستبخش

روند کار ایجاب می کند که با تاکید بر قابلیت اراضی براي بهره برداري بهینه از این  لذا. است

از اینرو ( ها جلوگیري شود ها و استقرار مراکز فعالیتی در آن اراضی، از ایجاد و توسعه سکونتگاه
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ترتیب با شناخت اراضی کشاورزي و همچنین  بدین). ها قرار نمی گیرد در هیچکدام از اولویت

هاي محیطی، و محدود کردن مطالعات به  راضی حفاظتی به منظور حفظ محیط زیست و ارزشا

نواحی مستعد و اراضی بهینه براي استقرار مراکز فعالیتی با توجه به  تر، در نهایت مشخص اراضی

  . نوع و قابلیت آن شناسایی گردیدند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تعیین مناطق حساس و آسیب پذیر :10شماره  نقشه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نواحی مستعد استقرار جمعیت و فعالیت: 11نقشه شماره 
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   پیشنهادات

که در قسمت نتیجه گیري اشاره گردید، بخش هاي از پهنه هاي داخلی منطقه  همان طور .1

مطالعاتی که به موازات کوهستان البرز از غرب به شرق امتداد یافته است، کانون شکل گیري 

هجوم وسیع جمعیتی به نقاط فوق . اکثر مراکز سکونتگاهی کوچک و بزرگ منطقه می باشد

از این رو الزم است  .اراضی حاصلخیز را فراهم آورده است موجبات اضمحالل سطوح وسیعی از

 .که روند جمعیت پذیري این نواحی به شدت کنترل گردد

ین کم تري ارتفاعات شمالی به دلیل شرایط توپوگرافی و صعوبت دسترسی عمدتا از پهنه .2

               وجود حداقل هایی از اراضی مستعد در . اقبال در جذب مهاجرین برخوردار بوده است

دشت هاي کوهپایه و میان کوهی این پهنه شرایط مناسبی جهت ایجاد فضاهاي فراغتی، 

                 اي دوم و حتی توسعه اماکن گردشگري را فراهم می سازد لذا پیشنهاد ه توسعه اقامتگاه

محیطی این می گردد با تدوین برنامه اي مشخص ابتدا نسبت به شناسایی توام با ارزش هاي 

مناطق اقدام الزم صورت گرفته و در مرحله بعد توزیع کاربري هاي متناسب با ویژگی هاي 

 .ها در دستور کار قرار گیرد محیطی آن

پهنه هاي وسیعی از اراضی مستعد استقرار جمعیت و فعالیت، از جنوب غرب استان تهران  .3

گزین،  می تواند به عنوان جايبه صورت هالل مانند تا شرق منطقه امتداد یافته است که 

میزان سطح و . بسیاري از کارکردهاي ملی و منطقه اي شهر تهران وکرج را در خود بپذیرد

پراکندگی این پهنه ها در حدي است که عالوه بر توانایی پذیرش اضافه جمعیت نواحی داخلی، 

هاد می گردد که اراضی لذا پیشن. امکان توزیع فعالیت ها را در سطح وسیعی نیز فراهم می سازد

جنوب غربی استان به استقرار جمعیت و شرق و جنوب شرق به استقرار فعالیت هاي صنعتی 

  . در نظر گرفته شود

   

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  178                21فصل نامه آمایش محیط، شماره 

 

 

  :خذآمو  عمناب

طرح توسعه و عمران ناحیه همدان، سازمان مسکن  .1383.آمایش محیط، مهندسان مشاور .1

 جغرافیاییهاي  گیرسازي استان همدان، فصل تحلیل ویژو شه

معرفی شیوه اي براي اعمال مدیریت پایدار بر سرزمین بر  .1386.ن و همکاران احسنی، .2

 14در استان کردستان، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد  IUCNمبناي معیارهاي 

 558- 539: 4شماره 

برنامه ریزي استان خراسان با  .1377 .قوامی. داوري و م. ر. احمدي زاده،س،ع،ر، زارع،م .3

انتشارات . 78مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک . GISاستفاده از مدل هاي اکولوژیک و 

  43-45سازمان نقشه برداري کشور،

پهنه بندي آمایشی با رویکرد ارزیابی چند عامله و  .1389.م الف و منصوري دانشور، بهنیافر، .4

موردي حوضه آبریز  مطالعه GISگردشگري در محیط به منظور توسعه  AHPاستفاده از مدل 

 1-14: 9گلمکان، فصلنامه جغرافیایی آمایش، شماره 

ارزیابی چند منظوره تناسب اراضی با استفاده از روش کمی و منطق فازي،  .1386.ع.جهانی .5

 پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشگاه تربیت مدرس

وب نظري الگوي توسعه مجموعه هاي روستایی در طرح چارچ .1379.حسینی ابري، ح .6

 بلوچستان، معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان

کاربرد جغرافیاي طبیعی در برنامه ریزي روستایی و شهري، انتشارات  .1382.رجایی،ع  .7

 سمت، چاپ اول،

 سراسري تهران NTDB 25000/1نقشه هاي  .1388.سازمان نقشه برداري کشور .8

تهران و شهرهاى  طرح مجموعه شهرى .1378.... ،ك و دیگران پژوهکیوان ، ع،زاده عالم .9

  تهران،. ، فصل مطالعات طبیعیمرکزمطالعات وتحقیقات شهرسازى ومعمارى ایران، اطراف آن

غرب تبریز با  تحلیل تناسب زمین براي توسعه کالبدي در محور شمال .1384.کرم،ع .10

 ستم اطالعات جغرافیایی، مجله پژوهشدر محیط سی  MCEاستفاده از رویکرد چند معیاري 

  106-93: 54هاي جغرافیایی، شماره 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ....شناسایی نواحی مستعد استقرار جمعیت و                  179

 

مرکزمطالعات ، تهران و شهرهاى اطراف آن طرح مجموعه شهرى.1378.گتمیرى ب .11

   تهران،. ، فصل مطالعات طبیعیوتحقیقات شهرسازى ومعمارى ایران

 هرانشالوده آمایش سرزمین، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه ت .1384.م.مخدوم .12

 .1391.موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران .13

ارزیابی توان اکولوژیک اراضی با استفاده از سیستم  .1390.ش.م، صدر.ف، حسینی.نقدي .14

، )اراضی حاشیه شهر تبریز: مطالعه موردي(اطالعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 1دوم،شماره درعلوم منابع طبیعی، سال  GISمجله کاربرد سنجش از دور و 

تحلیل فضایی در جغرافیاي کشاورزي، فصلنامه پژوهشهاي جغرافیایی،  .1379.ه.نوري .15

 49شماره 

16. Moller, R., Z. Heinrich and M. Nachbav. 1997. The use of geographical 
information and ecosystems approach in environmental planning in part of 
northern Karanataka. 
17. Perera. A and V. Thillanadarajan. 1991. GIS for land use planning. 
Asia-Pacific Remote Sensing. 3(2): 238-252. 

www.sid.ir

