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  ۲۰- ۱۱ ،صفحة٨٧ پاييز٤٧مجلة محيط شناسي ،سال سي و چهارم،شمارة 

   آن ي توسعه آتةنين جهات بهيي شهر سقز و تعيکيزي فةت توسعي وضعيبررس

  
  ۲ زاده يانور اول ، ۱*ي مظفريغالمعل
  زديا دانشگاه يار گروه جغرافي استاد‐۱

  دانشگاه يزد ي شهريزيا و برنامه ريکارشناس ارشد جغراف ‐۲

  2/7/86:    تاريخ پذيرش۲۵/۸/۸۵:ريخ دريافتتا

  
  دهيچك

ـ   يها نشان م ينيب شيبرند، پ مي هم اكنون تقريباً بيش از نيمي از مردم جهان در شهرها بسر    ت کـشور در سـال   يـ ، جمعيدهد که با نرخ رشـد فعل
 يکـ يشهر سقز   ).١٣٧٩امين زاده،   (از است   ي ن  برابر مساحت كنوني براي گسترش شهرها      ٢د که حداقل به     ي ميليون نفر خواهد رس    ١٣٠ به   ١٤٠٠

ز يـ ن شـهر در جهـت افقـي و ن         يـ  فيزيكـي ا   ةت و توسـع   يـ زان رشد جمع  يست، م ي ن ين قاعده مستثن  يز از ا  ي استان کردستان ن   ي شمال ياز شهرها 
 يهـا  يژگـ يالـه و  ن مق يـ در ا . ده اسـت  شـ اطـراف شـهر     هاي  گسترش مداوم ساخت و سازهاي شهري سبب از بين رفتن مزارع كشاورزي و باغ             

از يـ ن مـورد ن يزان زمـ يـ ن مي ب يا سهيز مقا ي و مطالعه قرارگرفته و ن     ي مسکن مورد بررس   يها  از شاخص  ي شهرو برخ  يکيزي ف ة،روند توسع يتيجمع
ـ يپذ ي انجام ميمي اقليها پي معمول در تانة و سري استاندارد در شهرسازة با سران يت شهر يجمع  يرهـا ي بعـد بـا دخالـت دادن متغ   ةرد، در مرحل
ـ يق از توابـع تحل ين تحق ي انجام ا  يد، برا شون  يي شهر تع  ي آت ةْ توسع ةْني شهر، جهات به   يکيزي ف ةثر درتوسع ؤم ر همپوشـاني، اشـتراك دو   يـ  نظ,يل

 شـهر در گذشـته   ةْدهد که رونـد توسـع   يق نشان ميج تحقينتا. استفاده به عمل آمده استييايستم اطالعات جغرافيمجموعه، ادغام و برش درس   
رفتـه اسـت کـه    ي شهر انجـام پذ ي و غربي شماليها  به طور عمده در بخشيطيست محي و مالحظات ز ي شهرساز يها ون توجه به استاندارد   بد
 ةْ و شبک  ي ارتباط يها م شبکه يز در گذشته در حر    ي از شهر ن   يهائ  منطقه است، بخش   يها م گسل ياد و در حر   ي ز يها بيها منطبق بر ش    ن بخش يا

ده، اين اراضي که در جدول جمـع  ششنهاد ي آتي شهر در اراضي سمت شرقي و جنوبي پ         ةْق، توسع ين تحق يدر ا . افته است ي توسعه   ي سطح يآبها
  . است هكتار٢٠٠٠ها از بيشترين امتياز برخوردارند داراي مساحتي حدود  وزني شاخص

  

  واژه د يكل
  هر سقزش-توابع تحليلي-ييايستم اطالعات جغرافيس-ي شهرةْتوسع-يكيزي فةْتوسع
  
  سرآغاز

هاي  افته و تبلور فضايي ايفاي نقشي  مشهر مجموعه تجس
اساسي انسان در محيط جغرافيايي است كه به تناسب امكانات، 

هاي فردي شكل گرفته  استعدادها، بضاعت فرهنگي و ذوق و سليقه
 ،به استناد گزارش سازمان ملل ).١٣٦٩ رهنمايي،(پذيرد  و توسعه مي

در   درصد،٦/٣٦ معادل با ١٩٧٠ جهان در سال يت نقاط شهريجمع
 درصد ١/٦١زان ي به م٢٠٢٥ درصد و در سال ٨/٤٤ به ١٩٩٤سال 
افته از ي ه کمتر توسعي کشورهاين نسبت براي ا.ابدي يش ميافزا
 و در ٢٠٢٥ درصد در سال ٥٧ به ١٩٧٠صد در سال  در١/٢٥

 United) دي درصد خواهد رس٨٤ به ٥/٦٧شرفته از ي پيکشورها

Nation, 1995). گيري و تغييرات ظاهري بافت شهري و رشد  شكل

گيري،  هاي تصميم سازوكار عوامل ة آن در تبعيت از مجموعةو توسع
سياست شهري، رفاه اجتماعي و بهبود زندگي انساني صورت خواهد 

عوامل فوق تحقق خواهد يافت دنبال  بهگيري جديد  گرفت و شكل
 فيزيكي ناموزون شهرها بيشتر به ةفي توسعاز طر، )١٣٨١زنگنه چكني،(

هاي اداري روستا ـ شهر وابسته بوده و روند بورس بازي،  سياست
 فيزيكي ناموزون ةمعامالت اقماري زمين نيز از عوامل اصلي در توسع

رشد شهرنشيني در كشور ما  ).١٣٧٣شكوئي،(شود  شهرها محسوب مي
فضاهاي شهري و ک سو با توان تجهيز ي گذشته ازةطي چهار ده

 نظير گراني مسكن، ،ها متناسب نبوده و مشكالتي تساخ زير گسترش
به شديدترين شكل ممكن در سيماي را بيكاري و اسكان غيررسمي 

  .)١٣٧٨زياري، (به وجود آورده است  ظاهري شهرها
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ن يز از اي استان کردستان ني شمالي از شهرهايکيشهر سقز 
ن شهر در جهت افقي ي فيزيكي اةست، رشد و توسعي نيقاعده مستثن

از بين رفتن مزارع ، م ساخت و سازهاي شهريو گسترش مداو
 هاي اجتماعي، ز ناهنجاريي و ن اطراف شهرهايكشاورزي و باغ

 زيست هايها،خطر افزايش مهاجرت ها، توزيع نامناسب كاربري
در ) (Tashin and Parker 1993.اشته استرا به دنبال دمحيطي 
 شهري با استفاده ةْتوسعبراي  اراضي يده عنوان سامانبه اي  مطالعه

 زمين و حل دماتوزيع كارمنظور  بهاز سيستم اطالعات جغرافيايي، 
 اراضي را بر يده  سامان و مدل, اراضي شهرييده مشكالت سامان

 تغيير كاربري اراضي يها براي مديريت بهتر در فرايندساج  يمبنا
شنهادكردند تا امکان يپ) مسكوني(به شهري ) كشاورزي(روستايي 
 را يران شهري مدةلي شهر به وسيکيزي مجدد گسترش فيسامانده

  .فراهم سازد
Gupta and Ahmad عنوان به  يا  در مقاله١٩٩٩در سال

 استقرار يها  مکاني مناطق حاره به بررسي شهرهايژئومرفولوژ
 در .اند  پرداختهيطي محهايت جهان از جنبه خطري پر جمعيشهرها

 ،ي ساحليها باتالق ،يالبي سيها ر دشتي نظيطين مقاله شرايا
، يکيصفحات تکتون هيبا حاش مجاورت ،يا ماسه يها تپه تند، يها بيش

ش از ي حاصل از برداشت بيني، فرونشيا  حارهيها کلونيکمربند س
 و  Dai . مورد توجه قرار گرفته استينير زميحد منابع آب ز

 ي اراضي کاربريطيمح‐ني زميابي ارزبه ٢٠٠١سال  درهمكاران
النزهو در شمال يي ايستم اطالعات جغرافي با استفاده از سيشهر

ن ي،زميت توپوگرافيق وضعين تحقي ارند ددكرن اقدام يغرب چ
 و ينير زميط آب زي و سنگ بستر،شراي سطحيها هي اليشناس

  . مد نظر قرار گرفته استين شناسيخطرات زم
 با ي اراضيرات کاربريي در خصوص تغزي نيشماريقات بيتحق

رفته است که از آن جمله ياستفاده از سنجش از دور انجام پذ
  شهري اراضيرات کاربرييتغ) Hashiba and et al, 1998(قاتيتحق
 شهر يبرا) Ulbrich and Heckendorff,1998 (  وو ژاپنيتوک

  .توان ذکر کرديل را ميجائو پسوا در شمال شرق برز
موقعيت جغرافيايي، مسائل اقتصادي، ) ١٣٧١(دي زنگي آبا

 فيزيكي شهر كرمان مؤثر دانسته ةت را در توسعيسياسي و رشد جمع
له اشتغال و دستيابي به درآمد بهتر، ئمس) ١٣٧٢(عاشري  .است

هاي عمومي شهر و عدم امنيت در اثر جنگ در  كمبود زمين، جاذبه
ش مهاجرت به اروميه و جان غربي در افزايينواحي مرزي استان آذربا

با ) ١٣٧٨(بدر .  فيزيكي اين شهر مؤثر دانسته است را درتوسعه

 و سنجش از دور جهت گسترش  استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي
هايي  فيزيكي شهر رضي را مورد مطالعه قرار داده و با تجزيه و تحليل

توانايي  انجام داد،Arcinfo   و Idrisiكه در محيط نرم افزارهاي 
نه  جهات بهيت آتي شهر مشخص و در نهايةتوسعبراي ها را  زمين
بررسي و روند ) ١٣٨٠(كليك  حبيبي. شهر را مشخص ساختةْتوسع

ستم مورد مطالعه قرار ين سي شهري سنندج را با استفاده ازاةْالگوي توسع
 نظير عوامل طبيعي، , فيزيكيهاي توسعه داده و با درنظرگرفتن شاخص

ت، رشد جمعيت و تناسب اراضي به اين نتيجه رسيده است كه مهاجر
هاي توسعه شهري اجرا شده در  عوامل طبيعي، مركزيت سياسي، طرح

 فيزيكي شهر سنندج در جهات جنوب و جنوب غربي مؤثر بوده ةتوسع
  .ستا

  
   يو مواد بررسروش 

اي و روش بررسي آن توصيفي ـ  نوع تحقيق كاربردي ـ توسعه
 شهر سقز از توابع استان کردستان ة مورد مطالعة، محدودتحليلي است

 دقيقه عرض ١٦ درجه و ٣٦ دقيقه تا ١٣ درجه و ٣٦که بين مدار است 
 دقيقه طول شرقي و در ١٧ درجه و ٤٦ دقيقه تا ١٤ درجه و ٤٦شمالي، 
 واقع شده است رودخانه چم سقز در جهت جنوب ي کوهستاناي منطقه
خان در جهت شمال ي کوچک چم ولخانه و رودي به شمال شرقيغرب
   ).١ ة شمارةنقش( است ي در شهر سقز جاري به جنوب شرقيغرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شهر سقزيائيت جغرافي موقع:)1(ة شمارةنقش
 تحقيق به روش ،ها و اطالعات مورد نياز پس از جمع آوري داده

عات و با استفاده از مطالعات ميداني نسبت به تكميل اطال ،يا کتابخانه
برداري اقدام  ها از طريق مشاهده، مصاحبه و تصوير نقشهروز ساختن به 

 رفت،ي انجام پذ ها و ساخت پايگاه داده سازي نقشه رقوميدر ادامه شد و 
و   R2Vافزارهاي  ساخت پايگاه داده با استفاده از نرميکل به طور

 ٤٧مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                                                                           ١٢
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ARCVIEW 3.3يها از بسط .رفتي انجام پذ Spatial Analyst و 

Xtools ةْر نقشي نظ,قياز تحقي مورد نيها هي از الي ساخت برخيبرا 
ز يها و ن هي مجدد الي و طبقه بنديده  جهت، وزنةْب و نقشيش
در اين  . شده استفاده به عمل آمديده  وزنيها هيق اليب و تلفيترک

در محور نخست  . مورد توجه قرار گرفتيدو محور اساستحقيق 
 فيزيكي شهر در ادوار گذشته تاكنون و ةوضعيت جمعيتي، روند توسع

 يهاي مسكن مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و بررس خصشا
ق با ين تحقياز برآورد شده در اين مورد نيزان زمين مي بيا سهيمقا
 يها  و سرانهي استاندارد در شهرساز آن با سرانهيزان برآورديم

دوم فرايند رفت و در محور ي انجام پذيمي اقليها پيمعمول در ت
  انجام شد آتي شهر ة توسعةسازي به منظور تعيين جهات بهين مدل

  
  )تي جمعيها يژگيو (بحث

، ١٢٧٢٩ به ترتيب ٧٥،٦٥،٥٥،٤٥،٣٥شهر سقز طي سالهاي 
روند   نفر جمعيت داشته است،١١٥٣٩٤، ٨١٣٥١، ٣٠٦٦١، ١٧٨٣٤

 افزايش جمعيت طي هر دوره ةْدهند گذشته رشد جمعيت نشان
 داراي بيشترين نرخ رشد جمعيت ١٣٦٥‐٥٥ دهه .ست اسرشماري

 ة دوررو متوسط نرخ رشد جمعيت اين شهر طي چها)  درصد٢/١٠(
هاي رسمي عمومي و  طبق سرشماري.  است درصد٦/٥سرشماري 

 نفر ٥٠٧٠٠حدود , ١٣٧٥ تا ١٣٥٥نفوس مسكن شهر سقز از سال 
 اين شهر  ساله مهاجرپذيري٢٥اند، روند  به اين شهر مهاجرت كرده

 ١٣٦٥ـ٥٥ن مربوط به دهه ادهد كه بيشترين آمار مهاجر نشان مي
بر . اند  نفر مهاجر وارد اين شهرشده٢٧١٤٤ اين دهه حدود يط ؛است

 از جمعيت ١٣٧٥اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در 
 نفر زن ٥٦٧٤٢ نفر مرد و ٥٨٦٥٢ نفر شهر سقز تعداد ١١٥٣٩٤

ران، نتايج يمرکز آمار ا(است  ١٠٣ اند كه نسبت جنسي برابر بوده
  ).١٣٧٥ تا ١٣٣٥سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 

  
   شهر سقز در ادوار گذشتهيکيزي فةروند توسع

 تاکنون نشان از ١٣٢٥ فيزيكي شهر سقز از سال ةروند توسع
ست ي و زي شهرسازيها اري ناموزون بدون توجه به معيکيزي فةْتوسع
 شهر يي هوايها ن عکسياساس اولمساحت شهر بر .  دارديطيمح

 هکتار در سال ٩٥/٨٥٨ به حدود ١٣٣٥ هکتار در سال ١٦سقز از 
 ١٣٢٥هاي دهد كه طي دوره يده است، مطالعات نشان مي رس١٣٨٣

 ارتباطي به صورت ة شهري به تبع از شبكةْ الگوي توسع١٣٦٥تا
 شهري به دليل وجود موانع ة الگوي توسع،شعاعي و در سالهاي بعد

بيعي در ضلع غربي شهر بتدريج از حالت شعاعي به شكل فشرده ط
 ةزمين) چم سقز (ده و احداث پل بر روي شاخه اصلي زرينه رود شل يتبد
 شهر را به طرف ضلع شرقي اين رودخانه فراهم ساخته است ةتوسع
 شهر سقز را در ادوار ة فيزيكي و جهات توسعةروند توسع) ٢(ة شمارةنقش

  .دهد ين م نشايگذشته بخوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )1325-1383( شهر سقزةروند توسع: )2(ة شمارةنقش

  در شهرسازيهاي استاندارد هاي موجود با سرانه  سرانهةمقايس
 ٦٥/١٧٢ ,هاي شهري كل كاربريبراي  استاندارد شهرسازي ةسران

 شهر ين سرانه برايکه ا ي، درحال)١٣٧٥،يلئ و مسايحبيب(متر مربع است
 استاندارد  ةبا توجه به سران . است متر مربع٩٤/٦٣کنون معادل سقز هم ا
 هکتار ٦٦/٢٣٦١حدود , ١٣٨٣ت شهر سقز در سال ي و جمعيشهرساز

   . استياز شهرين مورد نيزم
 شهر سقز و با ي نفر١٣٦٧٨٩ت يدر حال حاضر باتوجه به جمع

زان کل ي مترمربع م٩٤/٦٣ معادل ،ي شهري کل کاربرةْاحتساب سران
ن شهر سقز با ي، بنابرااست هکتار ٦٢/٨٧٤ شهر سقز معادل با يضارا

بر  ١ ةجدول شمار(است  هكتار مواجه ٠٤/١٤٨٧كمبود سطحي معادل 
  ). محاسبات نگارندهاساس 

  
هـاي   هاي معمول در تيـپ     هاي موجود با سرانه     سرانه ةمقايس

  اقليمي 

يپ  شهرهاي ايران را با توجه به تة سران,ن مشاور امكوامهندس
در اين مطالعه ايران به هشت گروه اقليمي . ندا بندي كرده اقليمي طبقه
 با آب و هواي سرد در يي شامل شهرها٢ه گروه اقليمي تقسيم شده ک

  ). ١٣٨٣،يزيار( است زمستان و تقريباً معتدل در تابستان
 متر مربع ١٠١ شهري در اين گروه اقليمي ةميانگين کل سران

 ١٣٨٣ت شهر سقز در سال ين و جمعيانگيزان ميمن يبا توجه به ا ،است
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که نسبت به است از شهر سقز ين مورد ني هکتار زم٥٦/١٣٨١حدود 
ن وجود دارد ي هکتار کمبود زم٩٤/٥٠٦زان يت موجود به ميوضع

  ).١ ةجدول شمار(

  ۱۴۰۳ سال يد و تيپ اقليمي برا استاندارة شهر با توجه به سرانةْتوسعبراي برآورد ميزان نياز به زمين :) ۱ (ةجدول شمار

  نفر۱۹۰۰۲۳بر اساس جمعيت 

  * يسرانه شهر  
  )مترمربع(

  )هكتار (يشنهادي پيمساحت برآورد
ن نسبت به وضع موجود يکمبود زم
  )هكتار  (۱۳۸۳ سال يبرا

  04/1487  66/2361  65/172  ي استاندارد شهرساز
  94/506  56/1381  101  تيپ اقليمي  

  -  62/874  94/63  ۱۳۸۳ل ت موجود در سايوضع

  يشنهادي پةسران* 
  

  هاي مسكن  برآورد ميزان نياز به زمين با توجه به شاخص

 متوسط تعداد خانوار در ، تعداد خانوار،بررسي وضعيت مسكن
 گوياي تواند واحد مسكوني و تعداد نفر در واحد مسكوني مي

حدهاي تعداد وا. هاي بخش مسكن و برآورد نياز به آن باشد واقعيت
 . استبوده  واحد٢٥٧٠٠معادل  ,١٣٨٣سقز در سال  مسكوني در شهر

 يون خانوار در واحد مسك بعد نفر ميانگين١٣٦٧٨٩با احتساب جمعيت 
همچنين تعداد خانوارهاي ساكن .  است نفر در واحد مسكوني٣٢/٥

 خانوار كه نشان ٢٨٣٦٣در واحد مسكوني اين شهر در سال مذكور 
طرح (است خانوار در واحد مسكوني ٤/١ نفر و ٦/٤دهنده بعد خانوار 

  .)١٣٦٥جامع توسعه و عمران،
 كه معادل ١٤٠٣بيني جمعيت شهر در سال  با توجه به پيش

ده است اگر بعد خانوار و تعداد نفر در واحد ش نفر برآورد ١٩٠٠٢٧
 سال ٢٠ در )١ (ة شمارةرابطبا توجه به  ،مسكوني ثابت فرض شود

 همچنين اگر ،واحد مسكوني نياز دارد١٠٧٧٥ آينده اين شهر به
اين  ،دشو متر مربع ثابت فرض ١٧٠متوسط مساحت زمين مسكوني 

 آينده در بخش ةتوسعبراي  هكتار زمين ٨٣/١٨٢به فقط  شهر
  . )محاسبات نگارنده(مسكن نياز دارد

  )1 (ةرابطه شمار
H = نفر در واحد مسكوني(بعد خانوار( 
P =1403 سال يبرا شده ينيش بيت پيجمع 
 مورد نياز در يتعداد واحد مسكون =190027 ÷32/5=35719 

  1403سال

از در ي مورد ني مسكونيكمبود واحدها  =35719 – 24963 = 10756
  1403سال 

 مترمربع 83/182 )هكتار( 1403ازدر سال ي مورد نيهكتار اراض
1828520=170×10756  

  
  يند مدل سازيفرا

  ل اوةمرحل
ن يبراي انجام ا:  شهريکيزي فگذار بر توسعه ريثأ تيرهاين متغييتع
  :دشر استفاده ي زي موضوعيها ق از نقشهيتحق

 ١ : ٥٠٠٠٠ توپوگرافي با مقياس  از نقشه :ي توپوگرافة نقش‐الف
 سطوح ة نقشةيي نيروهاي مسلح به منظور تهيسازمان جغرافيا

تفاده به  اسيدروگرافي هة شبکة جهت و نقشةنقش ب،ي شة،نقشيارتفاع
  .عمل آمد
بار براي ها   سنگيبه منظور طبقه بند: ين شناسي زمةنقش‐ب
 ١ : ١٠٠٠٠٠ سقز در مقياس يشناس  زمينة از نقشي شهريگذار

 كيلومتر با ١١ × ١٣شناسي كشور در شعاع در شعاع  سازمان زمين
بندي كوين  بر اساس طبقه. دش هكتار استفاده ١١٦٩٨٠مساحتي بالغ بر 

شيل و ماسه سنگ و (، خوب)آندزيت(يي با مقاومت عالياه ليخ سنگ
سيلت و رس، ماسه سنگ، آهك و سيلت و (و متوسط) شيل و آهك

 درصد ١٦/٢ و ٦٨/٢٩، ٧٥/١٥ب ي به ترتي شهريدر برابر بارگذار)آهك
ميزان مقاومت . از سطح منطقه مورد مطالعه را در بر گرفته است

) عالي، خوب، متوسط( طبقه ها در برابر بارگذاري شهري در سه سنگ
  . بندي و وزن دهي شده است دسته

H
P=∆

 ٤٧مجلة محيط شناسي شمارة                                                                                                                                         ١٤
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اس ي با مقي اراضي کاربرةنقش: ياراضتوانايي  ةنقش‐پ
اس کوچک انجام ي با استناد به مطالعات گذشته که در مق١: ٥٠٠٠٠

ر ي تصاويربصري و تفسيداني ميها ديز به کمک بازديشده است و ن
ص يسطح منطقه تشخ در ياراض طبقه ٦ مبنا نيد، براشه يماهواره ته
 زيو ن زراعي غير ريبا  اراضييعني ,٦ و ٥ يها  کالس داده شد،
 شهر ة شهر و چسبيده به محدودةهاي نظامي داخل محدود  كاربري

براي ترين اراضي   هكتار مناسب٥٢/٣٦٤با داشتن ) اه بجز كالنتري(
 ،تراكم باير و مراتع با پوشش گياهي نيمه مياراض ند،ا توسعه شهري

 .ند هستي شهرة توسعيهاي بعدي برا اولويت
 شاخص در نتري همم شيب ةدر اين مطالع: بي شةنقش‐ت
 آن از ةْن و براي تهييي شهري تعةيابي اراضي مناسب توسع مكان
در  .دش استفاده ١ : ٥٠٠٠٠ توپوگرافي شهر سقز با مقياس ةْنقش
 بيشتري  شيب، هر چه شيب كمتر باشد از وزنةدهي به نقش وزن

  .  شهري برخوردار استةتوسعبراي 
 درصد است، که ٨ ـ٠ترين شيب در شهرسازي معادل  مناسب

 که به طور عمده در  را مورد مطالعهة درصد از محدود٧/٤٦
هاي شرقي و شمالي شهر قرار دارد به خود اختصاص داده  بخش
  . است

 ةب با استفاده ازنقشي جهت شةنقش: جهات شيب ‐ث
ترين جهت شيب  مناسب د،شه ي ته١ : ٥٠٠٠٠مقياس توپوگرافي 
 ,)جهت جنوب( کشور ي مناطق کوهستاني شهري براةبراي توسع

 مطالعه را به خود ة درصد كل محدود٥/٦ معادل ، هكتار٩/٧٦٦حدود 
  .اختصاص داده است

شناسي   گسل از نقشه زمينة نقشهي تهيبرا: ها  گسلة نقش‐ج
ان زمين شناسي كشور استفاده به  سازم١ : ٥٠٠٠٠سقز با مقياس 

 شهر در گذشته در ة روند توسعدهنده  گسل نشانةْنقش. عمل آمد
 حريم ةهاي غربي و شمالي و شمال شرقي در محدود بخش
 گسل، هر چه ةدر وزن دهي به الياست  دو هاي فرعي درجه گسل

 شهري ةتوسعبراي فاصله از گسل بيشتر باشد داراي موقعيت بهتر 
  . است

در اين مطالعه با توجه به ضوابط و مقررات سازمان مسكن و 
ت يشوراي عالي معماري و شهرسازي وزارت مسكن مبني بر رعا

، است متر ٥٠٠ تا ٣٠٠ دو ةهاي فرعي درج  فاصله از گسل,حداقل
حريم منزلة  دو به ة متر از دو طرف خط گسل فرعي درج٤٠٠م يحر

  . ه استگسل در نظر گرفته شد

 ة حاضر منظور از شبكةدر مطالع: ي ارتباطة شبکة نقش‐چ
 ة شبكه ارتباطي از نقشةشهري است، نقش هاي بين ارتباطي،جاده

ي نيروهاي مسلح اقتباس ي سازمان جغرافيا١: ٥٠٠٠٠توپوگرافي مقياس
  . شده و در پايگاه ساج رقومي شده است

  جاده سنندج ـ تبريز و سنندج ـ بانه دري ارتباطةترين شبك مهم
با توجه به استانداردهاي شهرسازي و .  مورد مطالعه استةمحدود

‐١٠٠٠ ة که در فاصليهاي شهري، اراض ي طرحيضوابط و مقررات اجرا
ن يده و از ارزش پائشم جاده محسوب ي از جاده قراردارند حري متر١٠٠
  .ند  برخورداري شهرة توسعيبرا

تقال برق  خطوط انةنقش : خطوط انتقال برق فشار قوية نقش‐ح
 تهيه ١ : ٥٠٠٠٠ توپوگرافي منطقه در مقياس ةفشار قوي از روي نقش

 بانه در داخل ‐ ديواندره و سقز‐دو خط انتقال برق فشار قوي سقز . دش
  . مورد مطالعه قرار داردةمحدود

 ٤٥ بر اساس ضوابط و مقررات وزارت نيرو، حريم خطوط مذكور 
  .  استمتر از پي دكل در دو طرف

 متري ٩٠ ـ ٠ اراضي حد فاصل ،دهي به اين شاخص در وزن
 ١٠٠٠ ـ ٩٠ترين وزن و اراضي حد فاصل  خطوط برق فشار قوي از كم

هاي  هاي برق و كاهش هزينه  متري به دليل دسترسي آسان به پست
از بديهي است  شهري برخوردارند،ةتوسعبراي جانبي از وزن بيشتري 

ايش فاصله از وزن اراضي  متري خطوط به موازات افز١٠٠٠ فاصله
  . كاسته خواهد شد

 آبهاي سطحي ةدر اين مطالعه شبك: ي سطحي آبهاة شبک‐خ
 برداشت شده و ١ : ٥٠٠٠٠ توپوگرافي ة اطراف شهرسقز از نقشةمحدود

  . در پايگاه ساج رقومي شده است
 شمال شرقي است ‐ دائمي چم سقز با جهت جنوب غربيةرودخان

 ي مسيل فصل٨هاي فرعي از  شبكه. کند ي مکه از وسط شهر سقز عبور
  .  كيلومتر طول دارند٥/٣٠افته كه در مجموع يتشكيل 

 متر اطراف ٢٠٠ ـ ٠ وزن دهي، اراضي حد فاصل ةدر مورد نحو
 متري رودخانه به ١٠٠٠ متر تا ٢٠٠رودخانه از كمترين وزن، فاصله 

ي شهر از ثير رودخانه در تلطيف هواأانداز زيبا و ت دليل داشتن چشم
 متري رودخانه به موازات افزايش ١٠٠٠بيشترين امتياز و  از فاصله 
  .شود فاصله از وزن آن كاسته مي

در اين مطالعه جهت حفظ  :يي روستاي سکونتگاههاة نقش‐د
ن روستاها در درون ياراضي روستاهاي اطراف شهر و جلوگيري از ادغام ا

صله آنها از شهر، هاي جمعيتي و فا شهر سقز، ضمن بررسي ويژگي
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 بر حسب يابي از طريق روش درونيياراضي اطراف نقاط روستا
  . رفتي آن انجام پذي و وزن دهي برا شدهجمعيت به پنج طبقه تبديل

 اراضي اطراف يابي  اساس نقشه حاصل از عمليات درونرب
روستاهايي كه داراي جمعيت بيشتري هستند از وزن كمتري 

   .برخوردارند
   متغيرهاة تعيين اهميت و رتب: دوم ةمرحل

هاي شوراي عالي معماري و  در اين مرحله با توجه به مصوبه
هاي جامع و ضوابط و  ي طرحيشهرسازي، ضوابط و مقررات اجرا

مقررات وزارت راه و ترابري، وزارت نيرو در مورد حريم راه و خطوط 
ي و انتقال نيرو و ضوابط وزارت جهاد كشاورزي در مورد قابليت اراض

ريزي شهري وزارت كشور در  استانداردهاي مركز مطالعات و برنامه
هاي مذكور   شهري، شاخصةهاي مطرح شده در توسع مورد شاخص

يابي به شرح جدول  در هشت طبقه با توجه به اهميت آن در مكان
جدول مذكور شامل سه ستون درجه  د،شبندي  رتبه) ٢( ةشمار

اعداد در ستون .  است كسب شدهةْاهميت، تعداد طبقه و معكوس رتب
ت، با توجه به ضوابط و معيارهاي موجود در مورد ي اهمةدرج

يابي  هاي مورد بررسي و به ترتيب ميزان اهميت آنها در مكان شاخص
 شاخص شيب، جهات شيب و هك  به طوري، شهري استةتوسع

ه تعداد طبقه با توجه ب. ل قرار دارد اهميت اّوسطوح ارتفاعي در درجه
هاي مورد بررسي  ها و شاخص  قرارگيري شهر نسبت به نقشهةْنحو

معكوس  .بندي بر اساس فاصله صورت گرفته است است و طبقه
ترين   اهميت ضعيفترين شاخص معادل درجة امتياز كسب شده مهم

و است  اهميت شيب، معادل يك ةمثال درجبراي است شاخص 
ن ي است، بنابراي هشتي اهميت شاخص سكونتگاههاي روستاةدرج

 كسب شده شيب معادل ةها معكوس رتب بندي شاخص در جدول رتبه
  .  استهشت
 متغيرها  به دهي وزن ةنحو و نظري مباني تعيين : سوم ةمرحل

) ٢( ةر مورد بررسي در جدول شماري متغ١٠در اين مرحله براي 
 ي اراضي کاربرة نقشي آن براةک نمونير که يبراساس روش ز

  ). ٣ ةجدول شمار(رفت ي انجام پذي وزن ده,ستاعمال شده ا
   ياراضتوانايي   به نقشهيروش وزن ده

ر ي بر دو اصل زيت اراضي قابلة به نقشي وزن دهي اصليمبنا
  :استوار است
بر اساس مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي، : الف 

 شهري ةهاي يك و دو و سه نبايد به زير توسع اراضي زراعي كالس
 و ٥ يها ر غير زراعي کالسي شهر در اراضي باة بلكه بايد توسع،رود

 شهر و چسبيده ةهاي نظامي داخل محدود كاربري:  صورت پذيرد ب ٦
 شهر و در ةبايد به خارج از محدود) اه بجز كالنتري( شهر ةبه محدود

  . مناسب از شهر قرار گيردةفاصل
   ح روش مورد استفادهيتشر

 كسب شده هر شاخص ةادل معكوس رتبل مع ـ وزن طبقه اّو١
 ة درجي دارايب و سطوح ارتفاعيب،جهت شي شيرهايچون متغ(است 
ک از آنها ي کسب شده هر ةن معکوس رتبيند بنابراهستک يت ياهم

 يت اراضير قابلي متغي و برا٧ر گسل برابر ي متغي خواهد بود،برا٨برابر 
  ) است٤برابر 
  :آيد دست مي هب) ٢(ة شمارة ـ وزن طبقات بعدي از رابط٢

  اختالف ⇒4 -/. 66 =34/3      )2( شمارهةرابط
  وزن طبقه دوم به بعد= وزن طبقات ـ وزن طبقه مافوق 

م بر ياختالف وزن طبقات برابر است با معکوس رتبه کسب شده تقس
  تعداد طبقات

 ياختالف وزن طبقات برا=  کسب شده ةمعکوس رتب÷ تعدادطبقه 
   يت اراضيقابل

  يت اراضي قابلياختالف وزن طبقات برا= ٤  ÷ ٦/ . =٦٦
   سومةوزن طبق = ٣٤/٣ –/. ٦٦ = ٦٨/٢

   چهارموزن طبقة = ٨٦/٢ –/. ٦٦ = ٠٢/٢ 
   پنجمةوزن طبق = ٢٠/٢ –/. ٦٦ = ٣٦/١

   ششموزن طبقة=٣٦/١‐/.٦٦/.=٧
 يصفر درنظرگرفته شد، وزن ده) ح رودخانهسط(  ششمةوزن طبق

با توجه به مدل فوق ) ٢( ةموجود در جدول شمار )ها نقشه(رها يه متغيکل
ن ي مورد استفاده در اياراضتوانايي  ةنقش) ٣ (ةانجام گرفت، نقشه شمار

   دهد ي را نشان ميوزن ده

متغيرهاي مؤثر در شناخت اراضي مناسب ):۲(جدول شمارة 

  هريتوسعة شبراي 

  متغيرها  رديف
  درجه
   اهميت

 تعداد 
  طبقه

معكوس 
  رتبه 

كسب 
  ۸  ۵  ۱  شيب ۱
  ۸  ۵  ۱  جهت شيب ۲
  ۸  ۹  ۱  سطوح ارتفاعي ۳
  ۷  ۸  ۲  گسل ۴
  ۶  ۵  ۳شــــبكه ارتبــــاطي    ۵
  ۵  ۳  ۴  زمين شناسي ۶
  ۴  ۶  ۵  توانايي اراضي ۷
  ۳  ۸  ۶شبكه آبهاي سـطحي     ۸
  ۲  ۵  ۷ خطوط انتقال نيرو ۹
  ۱  ۵  ۸نقاط روستايي اطـراف     ۱۰
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  اراضي شهر سقزتوانايي  ):۳ (ة شمارةنقش

  
  بندي و وزن دهي نقشة کاربري اراضي   طبقه):۳(جدول شمارة 

   فيزيكي شهرةثر در توسعؤهاي م تلفيق نقشه:  چهارم ةمرحل

اشتراك ١ر توابع همپوشانيينظ , توابعيدر اين مرحله با استفاده 
 نسبت ييايطالعات جغرافستم ايس در ٤ و برش٣، ادغام٢دو مجموعه

 ةمؤثر در توسع شده يده وزنگانه  هاي ده  تلفيق اليهب وي ترکبه
  و)٤ ة شمارةنقش( نهايي ة آن نقشةو نتيج دشم اقدا شهر فيزيكي

وزن جهت برحسب  در جدول مذكور اراضي ،است)  ٤ (ةجدول شمار
 ضعيف، متوسط، خوب و عالي ة فيزيكي شهر به چهار طبقةتوسع

  . ه استشدتقسيم 
بندي وزني اليه نهايي، اراضي كه داراي جمع  طبق جدول جمع

بنابه ، از طرفي است هكتار ٢٠٠٠ بوده در برگيرنده ٤٥ ـ ٢٧وزني 
) ١ (ة جدول شمار، شهري سقزةتوسعبراي ميزان زمين مورد نياز 

 متر مربع، نيازمند ٦٥/١٧٢ ة سال آينده اين شهر با سران٢٠طي 
 شهر در ين است که نسبت به مساحت کنون هكتار زمي٦٦/٢٣٦١

 هکتار ٠٤/١٤٨٧حدود است  هکتار ٦٢/٨٧٤ که معادل ١٣٨٣سال 

 آتي شهر را از ةتوان اراضي مورد نياز توسع ميبنابراين کمبود دارد، 
ن يمأتاست  جمع وزني متغيرها داراي بيشترين وزن ةاراضي كه در نقش

 كه داراي ٢٧ ـ ٤٥ني اراضي با جمع وز) ٤ (ة شمارةطبق نقش .كرد
هاي  ند به طور عمده در بخشا  شهريةتوسعبراي مناسب توانايي 

ن اراضي ي بنابرا.اند دهش شهر واقع ةشرقي، جنوب شرقي و جنوب محدود
 آتي شهر متوجه سمت جنوب و جنوب شرق و شرق ة توسعيبهينه برا
شناسي، توپوگرافي، كاربري اراضي و ساير  هاي زمين نقشه است،
هاي جنوب شرقي و جنوب از وزن   به طور عمده محدوده,ها شهنق

كه از نظر ساختار زمين شناسي، ارتفاع،  طوري  بهند،بيشتري برخوردار
ها  و دوري از گسل در موقعيت بهتري نسبت به ساير بخش نوع اراضي
  .ند ا قرار گرفته

 يابي  صحت و سقم مناطق مکان,يدانيدها و مطالعات ميانجام بازد
  . اند گرفتهديئأ شهر سقز را مورد تي آتة توسعيه براشد

  

  
   شهر سقزي آتةتوسعبراي  يت اراضيمطلوبة درج): ٤ (ة شمارةنقش

  
 ةجمع وزني اليه نهايي جهت توسع ي دسته بند:)۴ (ةدول شمارج

  آتي شهر

وزن  طبقه
  نهايي

جهت توانايي 
شهريتوسعه   

مساحت 
  )هكتار(

  درصد

  56/4  7/536  نامناسب  12– 1  1
  58/72  8530 ضعيف 19 – 13  2
  82/5  3/684  متوسط 26 – 20  3
  01/17  2000  خوب  45 –۲۷  4

  

 وزنتعداد درصد)هكتار(مساحت  طبقات  رديف
 4 2 9  62/1054  سطح شهر 1
 34/3 3 11/3  52/364  نظامي 2
 68/2 5 11/35  44/4116  باير و مرتع 3
 02/2 8 46/47  18/5563  زراعي ديم 4
 36/1 3 47/1  172  زراعي آبي 5
 0 1 84/3  450سطح  6
 ـــ 22 100 76/11720  جمع 
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    گيري نتيجه
 چون ي فيزيكي شهر سقز در گذشته معلول عواملةروند توسع

ها و  هاي روستايي، عدم وجود طرح ازدياد جمعيت، تشديد مهاجرت
رات شهرسازي  اجراي ضوابط و مقرمهاي مصوب شهري و عد برنامه

هاي  دهد كه طي دوره ينتايج حاصل از مطالعات نشان م .بوده است
 ارتباطي به صورت ة شهري به تبع از شبكة الگوي توسع١٣٦٥‐٢٥

شعاعي و در سالهاي بعد به دليل وجود موانع طبيعي در ضلع غربي 
ده و احداث پل شل ي شعاعي به شكل فشرده تبددريج از حالتتشهر ب

 شهر را به ةزمينه توسع) چم سقز ( اصلي زرينه رود ةبر روي شاخ
كه از   به طوري,طرف ضلع شرقي اين رودخانه فراهم ساخته است

 و غرب ق به بعد شهر به صورت دو بخش مجزا در شر١٣٤٥سال 
 مطالعات انجام شده ةافته است، بر پاييرودخانه مذكور گسترش 

  . طلوبي داشته استبخش غربي شهر سقز با توجه به شيب، توسعه نام
 شهري در گذشته بدون توجه و رعايت حريم ةروند توسع

افته و از نظر يهاي شمالي و غربي شهر گسترش  ها، در بخش گسل
شهر بر بيشتر مقاومت زمين و سنگ بستر در مقابل بارگذاري شهري 

افته كه داراي مقاومت متوسط در مقابل يي توسعه يها سازند روي
هايي از شهر در گذشته در  ت، به طوركلي بخشبارگذاري شهري اس

گسل و شبكه آبهاي سطحي توسعه پيدا  هاي ارتباطي، حريم شبكه
   .كرده است

هاي مورد نياز جهت   اطالعات و اليهق حاضر كليهيدر تحق
 قرار گرفت يي شهر مورد شناساة توسعةنيتعيين جهات به

 و يعي طب شهري اعم از عواملةهاي مورد نظر در توسع شاخص
 وزن دهي شد در نهايت بعد از انجام عمليات مختلف با يانسان

اشتراك دو  ،يگذار هم  رويهاي فضايي از طريق استفاده از تحليل

بندي جمع وزني  هاي مختلف و تقسيم  اليهوها   شاخصمجموعه، ادغام
  .دشه ي تهي نهائة نقش،ها اين اليه
ه متوجه اراضي سمت  آتي شهر به طور عمدةق، توسعين تحقيدر ا

 اين اراضي که در جدول جمع وزني . شهر استةشرقي و جنوبي محدود
 ٢٠٠٠ساحتي حدود ها از بيشترين امتياز برخوردارند داراي م شاخص
 درصد از ٥٠دهد که حدود  ي نشان ميداني ميها ي بررس، هستندهكتار

 آن را يو مابقاست م ي دي زراعي ذکر شده جزء اراضيمساحت اراض
  . گيرد ي در بر مي نظاميها ز پادگانير و نير، مرتع فقي باياراض

در   شهري آتةاز توسعي مورد نين اراضيمأتبراي شود  يه ميتوص
 شهر که بالغ بر ةر و متروکه داخل محدودي باي اول از اراضةمرحل
  .دي هکتار است استفاده به عمل آ٥/٤٠١

 يهر و آزاد ساز از سطح شي نظاميها  بعد خروج پادگانةدرمرحل
 استگر ي ديشنهادي متصرف شده آنها راهکار پي هکتار اراض٢٨حدود 

  .)٣ ة شمارةنقش(
 ٣ تا ٢ يها ت فروش تراکم و صدور مجوز ساخت آپارتمانيدر نها

 ة توسعين و مسکن براين کمبود زميمأ تيگر برايز راهکار ديطبقه ن
رد تجاوز قرار  کمتر مويعي طبيها تا عرصه تواند باشد ي شهر ميآت
  .دگير

  
  ها يادداشت

1-Union 
2-Intersection 
3-Merge 
4-Clip 
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