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 چكيده
شهري نيازمند آگاهي از مسير تحول شهر و روند توسعه  هاييطمحي در كاربردهاي یزيربرنامهانجام    

روند تحول  LCMآن است. بنابراین در تحقيق حاضر سعي بر آن شده است تا با استفاده از مدل 

ارزیابي و همچنين ميزان توسعه فيزیكي این  2013تا  1998هاي هاي شهر پاوه در طي سالسكونتگاه

ي و كنترل حركت دهسامانهاي الزم را جهت ریزيبرنامه بتوانتا بيني شود يشپ 2030نواحي براي سال 

آفرین انجام داد. رویكرد كلي مبتني بر دید ژئومورفولوژیكي و به بياني این نواحي به سمت مناطق مخاطره

و روند تغيير آن  1998مدیریت محيط است. در این راستا، بر مبناي كاربري اراضي و سكونتگاهي سال 

 2030، ميزان گسترش نواحي سكونتگاهي تا سال مؤثرو همچنين سایر پارامترهاي  2013تا سال 

تهيه شده است.  2013و  1998ي هاسالي اماهوارهبيني شده است. براي این منظور ابتدا تصاویر يشپ

ي اراضي رربكا، نقشه شدهنظارتي بندطبقهبعد از تهيه تصاویر و عمل پيش پردازش با استفاده از 

، مؤثرو بر مبناي متغيرهاي  LCMتهيه شده است. سپس با استفاده از مدل  2013و  1998ي هاسال

یج تحقيق نتابيني شده است. يشپ مطالعه موردهاي سكونتگاهي در منطقه روند و ميزان توسعه آتي پهنه

باشد، يمجه ي مواروزافزونبا رشد  مطالعه موردحاضر بيانگر این است كه نواحي سكونتگاهي منطقه 

كيلومترمربع بوده است، این  1/4 مطالعه موردكل نواحي سكونتگاهي منطقه  1998كه در سال يطوربه

كيلومترمربع رسيده است.  همچنين ميزان گسترش  5/6به  2013در حالي است كه این مقدار در سال 

، وسعت نواحي آمدهتدسبهبيني شده است كه مطابق نتيجه يشپ 2030نواحي سكونتگاهي براي سال 

ي تهيه شده و اطالعات هانقشهكيلومترمربع خواهد رسيد. مطابق  10به حدود  2030سكونتگاهي در سال 

هاي خاص و غالبا حاصله، توسعه آتي نواحي سكونتگاهي در قالب گسترش فيزیكي)كالبدي( و نيز هسته

آميز همراه خواهد سطح مناطق مخاطره اي است كه با افزایشاي و حریم رودخانهمنطبق بر سطوح دامنه

گيري از آن به عنوان یک سند اوليه، ضرورت تهيه بود. بنابراین با وجود كارا بودن رویكرد موجود و بهره

و عملياتي شدن سند ژئومورفولوژیكي شهري پاوه مبتني بر فرم و فرایندشناسي با هدف شناخت واقعيت 

 ابي روند توسعه شهري و نيز كاهش سطح ریسک وجود دارد. یمكاني و مخاطرات محيطي موجود، جهت
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 مقدمه

(. 1385زاده دلیر و هوشیار، یابند )حسینیمگیرند و توسعه یر عوامل و نیروهای گوناگونی قرار میتأثشهرها همواره تحت    
صورت  یشتریتوسعه با شدت ب حال در یدر کشورها یتجمع یعسر یشافزا یلبه دل ،شهرها یو کالبد یزیکیگسترش ف

 ینیروند شهرنش یران،در ا یدر غرب و قانون اصالحات ارض ی(؛ و با شروع انقالب صنعت2005، 1همکارانو  یلوریا)س گیردیم
 یمنجر به استفاده گسترده از اراض ینیشهرنش یناکه  (1391 کاران،و هم یرکتولیمواجه شده است )م یریبا رشد چشمگ

منجر به  یشهر یموارد گسترش فضاها یدر برخ ین(. همچن2012، 2)شن شودیم محیطییستو اثرات نامطلوب ز
ترش هر اندازه که شهرها گس واقع در(. 2010، 3)ساندرز و کالرک شودیم یجوامع انسان یبرا یدو تهد یطیمخاطرات مح

. لذا شودیم یادترها زو موضوعات مربوط به آن یو ژئومورفولوژ یتوپوگراف گوناگون یها با واحدهاکنند، برخورد آن یداپ
ها، بناها و ساختمان یجادا ینقاط مناسب برا یصو تشخ یزجهت تم یعیطب یطمح هاییژگیو ضرورت شناخت و یتاهم

 یبه مطالعات ژئومورفولوژ یازن یعیطب یطمح هاییژگیاز و یشناخت بخش اعظمشود. برای یمعلوم م از مناطق نامساعد،
و گسترش  یجادا یمکان برا ینترمؤثر در انتخاب مناسب یهاقدم توانیاست که می آگاه گونهین کسب ا راستایاست. در 

)رضایی و استاد  به عمل آورد یجد یها اقداممقابله با آن یا یعیطب هاییدهاز خطر پد یریجلوگ شهرها برداشت و نسبت به
عنوان عامل منفی و بازدارنده عمل  عنوان عوامل مثبت و گاه به طبیعی گاه به هاییدهپدبنابراین، . (1389رودی، ملک

ریزی در هر زمینه شهری قبل از هر عوامل فوق بیانگر این است که برنامه مجموعه(. 1388کنند )ثروتی و همکاران، یم
 (.1390کند )حسینی و همکاران، آگاهی از مسیر تحول شهر و ماهیت پویای آن را طلب میچیزی 

های شهر پاوه در طی روند تحول سکونتگاه LCMبنابراین در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از مدل  
-بینی شود تا بتوان برنامهیشپ 2030 ارزیابی و همچنین میزان توسعه آتی این نواحی برای سال 2013تا  1998های سال

آفرین انجام داد. در واقع در ارتباط ی و کنترل حرکت این نواحی به سمت مناطق مخاطرهدهسامانهای الزم را جهت ریزی
با شهر با یک رویکرد ژئومورفولوژیکی در راستای مدیریت واقعی محیط تالش می گردد. بر همین اساس و با توجه به 

وع، در ارتباط با موضوع پژوهش مطالعات زیادی در سطح ایران و جهان صورت گرفته است. که در ادامه به اهمیت موض
 ها پرداخته شده است:ای از آنتشریح پاره

ای در ( به مطالعه نقش عوامل ژئومورفولوژیکی از جمله، شیب، تکتونیک در حرکات توده2007) 4منتس و همکاران   
های این عوامل را بر روی نواحی مسکونی اطراف آن مورد ارزیابی قرار پرداختند و سپس محدودیت اطراف رودخانه دانوب

ادامه توسعه بدون  GISو تحلیل بر مبنای  یهتجزسازی های مدل( بر اساس تکنیک2010) 5اند. باز و همکارانداده
 6و همکاران جیی غربی شناسایی کردند. هاریزی در منطقه شهری استانبول را در جهت شمال، شرق و قسمتبرنامه

 با ای،منطقه زیستمحیط کیفیت و ایمنطقه هایزمین از استفاده الگوهای مستقیم تأثیر عنوان با ایمطالعه ( در2010)
توسعه  تناسب تعیین برای محیطیزیست پارامترهای و سایر شیب رقومی، ارتفاعی مدل ای،ماهواره تصاویر از استفاده
 نسبتاً کالس سه تعیین با و انداقدام کرده ArcGIS محیط در تحلیل همپوشانی اساس بر شهری هایزمین صنعتی
( 2011) 7همچنین یوسف و همکاران .اندکرده مشخص را وهان شهر محور اکولوژیک نامناسب، توسعه و مناسب مناسب،

، اقدام به AHPیستم اطالعات جغرافیایی و با استفاده از مدل سو  دور ازسنجشهای یکتکندر کشور مصر با استفاده از 
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-های مختلف، زمینها برای انجام این کار از شاخصهای مختلف برای توسعه شهر کردند. آنبندی مکانشناسایی و رتبه

وسعه شهر با اند که بعضی از مناطق برای تیت به این نتیجه رسیدهنها دراند و محیطی استفاده کردهشناسی و زیست
( 7201) 1یاهان و جتوان به پژوهش یمتحقیقات خارجی دیگر  جمله ازمحیطی مواجه است. یستزمشکالت جغرافیایی و 

 20توسعه آن در  یپرداخته و با استفاده از الگو یندر فوشان چ یو توسعه شهر یشهر یکالبد ییراتتغ یبه بررسکرد که 
 یالگو یتنها مشخص کردند و در 2025سال  یبرا یطیمح هاییژگیآن را با استفاده از و ییراتسال گذشته، روند تغ

در  محیطییستز هاییژگیآن باعث حفظ و یبر مبنا ریزیداشتند که برنامه انمورد نظر خود را ارائه کرده و اذع یشهر
ای و در ارتباط با دار دامنهروی سطوح شیب( در پژوهشی توسعه شهری را در 2018)2دیاز و همکارانمارتین .شودیم یندهآ

مخاطرات ژئومورفولوژیکی در دوران پس از جنگ در سارایوو مورد بررسی قرار دادند. پژوهش دارای یک رویکرد بین 
های جغرافیایی نقش مهمی را در توزیع جمعیت ای در حوزه ژئومورفولوژی شهری بود. نتایج نشان داد که مولفهرشته
های در شیب با درجات باال بوده است و در سایت 1992-1995های پس از جنگ . توسعه شهری در فاصله سالاندداشته

های اصالحی و نیز اند. نتایج نهایی بیانگر ضرورت برنامهگانه مورد مطالعه مخاطرات ژئومورفولوژیکی زیاد شدهپنج
( به بررسی گسترش 2018) 3وهشی دیگر ژانگ و همکارانباشد. همچنین در پژاستراتژیک در روند توسعه جدید شهری می

و با تصاویر  SS-coMCRFشهرها در شرق آسیا پرداختند. مدل به کارگیری شده افقی و عمودی توسعه شهری در مگا
 ،2010تا  1980لندست بود که در سه شهر پکن، سئول و توکیو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بازه زمانی 

توسعه قابل توجه در سطح هر سه شهر وجود داشته ولی به دلیل شرایط طبیعی و اجتماعی، میزان و نیز الگوهای توسعه 
 متفاوت بوده است و روش و مدل موجود منجر به ایجاد یک دید مفید و جدید از توسعه شهری شده است.   

    

( اشاره 1392توان به پژوهش  قربانی و همکاران )ها میآن جمله ازدر ایران نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته است که    
نمود که در پژوهشی با عنوان تحلیل تناسب اراضی برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از 

اراضی  GISشاخص شناسایی و با استفاده از  12یرگذار در تأثی طبیعی و انسانی هاشاخصروش تحلیل سلسله مراتبی، 
و  بالدپسند. در پژوهشی دیگر کردهوشمند آتی شهر تبریز مشخص  مجموعه شهری تبریز را برای توسعه با برنامه

 شهرک در تبریز شمال تأثیر گسل از پذیرآسیب مناطق در شهری هایسکونتگاه استقرار ارزیابی (، به1392همکاران )
 یکیو مورفوژنت یکیمطالعات ژئومورفولوژاساسی  هایشاخص بررسی و AHP روش از استفاده با پرداختند. تبریز باغمیشه

 خطر باالی ریسک در مذکور منطقه شهری هایسکونتگاه از یمیاز ن یشثابت کرد که ب مورد مطالعهمنطقه  یبندبا پهنه
-در پراکنش و استقرار سکونتگاه مؤثر( عوامل طبیعی 1393نیا و همکاران )فاضل است. گرفته قرار تبریز شمال گسل فعالیت

معیار طبیعی شامل، ارتفاع، شیب،  5های روستایی در شهرستان سیرجان را مورد ارزیابی قرار دادند. در این پژوهش 
های ها انتخاب شده و با استفاده از روشدر استقرار سکونتگاه مؤثرعوامل  عنوانبهشیب و عناصر اقلیمی )بارش و دما( جهت

تر شیب و ارتفاع نتایج بیانگر نقش قابل توجه اند.وتحلیل قرار گرفتهیهتجزو شاخص موران مورد  GISمحیط  آماری در
حیدریان و همکاران ای بود. در پراکنش فضایی نواحی سکونتگاهی بود و در همین راستا نوع غالب پراکنش نیز خوشه

 ،RSهای تهران پرداختند. روش پژوهش تلفیق تکنیک( در پژوهشی به مدلسازی توسعه شهری برای کالن شهر 1393)
GIS  و مدلLCM  گویای بیشترین گسترش فضایی به ترتیب در غرب و شرق  96بود. پیش بینی موجود برای سال

بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر اصفهان بر پایه ( به پهنه1395سعیدی و امیری )کالنشهر تهران بود. 
یت با نها درالیه اطالعاتی استفاده شده است و  11با استفاده از مدل فازی پرداختند. در این تحقیق از  فاکتورهای طبیعی
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. نقشه نهایی مناطق مستعد توسعه سکونتگاهی تهیه شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این /9استفاده از گامای فازی 

پراکنده قرارگرفته است.  صورت بهشمال، غرب، شرق و جنوب غربی محدوده  یهاقسمتاست که سطح با تناسب زیاد در 
استقرار کاربری توسعه  منظور به( به ارزیابی توان سرزمین در حوضه آبخیز زرد خوزستان 1395همچنین شناور و همکاران )

بین معیارهای تحت بررسی پرداختند و دریافتند که در  GISدار در محیط شهری با استفاده از روش ترکیب خطی وزن
های یت الگویی را جهت انتخاب مکاننها دراند و تری را دارا بودهشناسی اهمیت بیشخیز، کاربری اراضی و خاکنقاط زلزله

( در پژوهشی مرتبط به 1396مناسب توسعه شهری با توجه به مالحظات محیط زیستی ارائه دادند. ساالری و همکاران)
شناسی در حوزه ای موجود مخاطرهرشته اسب توسعه شهری کامیاران پرداختند. رویکرد بینگزینی جهات منمکان

ها و نیز سطح خطر آنها و ارائه الگوی کم خطرتر بر مبنای ژئومورفولوژی شهری بود. نتایج بیانگر میزان توسعه پهنه
داخلی و نیز خارجی گویای اهمیت موضوع های پارامترهای محیطی موجود و با دید مدیریت سیستمی بود. برایند پژوهش

های آتی های شهری و نیز توسعهای و جایگاه دید ژئومورفولوژی در مدیریت محیطرشتهمورد پژوهش و نیز ماهیت بین
باشد. بنابراین در این پژوهش با رویکرد مورد بحث، شهر پاوه به عنوان یک ناحیه سکونتگاهی خاص با توجه به آنها می

 ت موجود مورد مطالعه قرار گرفته است.   اختصاصا
 موردمطالعهمحدوده 

شرق شهرستان پاوه در غرب کشور و در شمال غربی استان کرمانشاه واقع شده است. این شهرستان از سمت شرق و جنوب   
شود. یممنتهی روانسر، از سمت جنوب به جوانرود، از سمت شمال به سروآباد و از سمت غرب به کشور عراق  شهرستانبه 

غالب منطقه را واحد کوهستان و مناطق پرشیب در برگرفته است و در تقسیماتی که  اندازچشمژئومورفولوژیکی  ازنظر
نظر  از(. 1383گیرد )عالیی طالقانی، عالیی طالقانی انجام داده است این منطقه در واحد زاگرس شمال غرب قرار می

 ایسرد و تابستانه یهاکه دارای زمستان شودیمحسوب م یو کوهستان یرسردس مناطق مطالعه، جزو مورد منطقه یمی نیزاقل
(. در 1393)ملکی و عزیزی، داده شده است یصکوپن، مرطوب تشخ یبندطبقه یستممنطقه بر طبق س یماست. اقل معتدل

نقشه موقعیت منطقه  1شکل  قرارگرفته شده است و در موردمطالعهکیلومتری  5تحقیق حاضر محدوده شهری پاوه تا شعاع 
 نشان داده شده است. مطالعه مورد
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: نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه1شكل   

 

 

 هامواد و روش

 2013تا  1998های ی شهری پاوه و فضای پیراشهری در طی سالسکونتگاههدف از تحقیق حاضر بررسی روند توسعه    
و  1998است. در کل روش کار به این صورت است که بر مبنای کاربری اراضی سال  2030بینی این روند تا سال یشپو 

بینی یشپ 2030، میزان گسترش نواحی سکونتگاهی تا سال مؤثرو همچنین سایر پارامترهای  2013روند تغییر آن تا سال 
ی به تشریح این مراحل پرداخته شده امرحله صورتبهدر زیر  شده است. برای این منظور اقداماتی صورت گرفته است که

 است:

الزم  تهیه شده است. 2013و  1998های ای لندست سالبا توجه به هدف تحقیق ابتدا تصاویر ماهواره :تهيه تصاویر -

 باشد.یمبه ذکر است که هر دو تصویر مربوط به ماه ژوئن 
نظر وجود خطای  ها ازو پردازش، دادهو تحلیل  یهقبل از هرگونه تجزپس از تهیه تصاویر،  پردازش تصاویر:يشپ -

رنگی  هاییبترک اطمینان از عدم خطا، با نمایش تک تک باندها و همچنین منظوربه . ندبررسی شد هندسی و رادیومتری
 خطاهای لحاظ ازدو زمان هر  یهاادهمختلف این تصاویر، د یهابزرگنمایی قسمت مختلف بر روی صفحه نمایش و با
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از مناسب بودن هندسه تصاویر،  بررسی شد. برای بررسی وضعیت هندسی تصاویر و اطمینانشدگی  راه راه مانند رادیومتری

پردازش یشپی قرار داده شده است. پس از اماهوارهاستخراج و روی تصاویر  موردمطالعهی منطقه هابرداری جاده هاییهال
رنگ  به لحاظ هایدهکه تفکیک و شناسایی پد آنجا ازتهیه شده است.  مطالعه موردتصاویر، نقشه کاربری اراضی منطقه 

است،  خاکستری هایاز اسکنرها در تک باندها با استفاده از گام های حاصلولی نمایش داده دهدمینتایج بهتری ارائه 
 )مادون قرمز نزدیک( تولید شده است که این 4)قرمز( و  3)سبز(  2 تفاده از ترکیبتاریخ با اس 2 تصویر رنگی کاذب هر

 (.2010، 1)خوی و موریاماکنندها در منطقه کمک میکاربریانواع  تجسم به تصاویر
بندی نظارت از روش طبقهبرای تهیه نقشه کاربری اراضی،  :2013و  1998هاي سال تهيه نقشه كاربري اراضي -

های تعلیمی تعریف مناطقی است که به مثابه نمونه ،شدهبندی نظارتاستفاده شد. اولین گام در انجام دادن یک طبقه شده

کالس کشاورزی )آبی و دیم(، باغات، مراتع،  5های تعلیمی در (. نمونه2006، 2شوند )استمنمی استفاده کالس هر برای

های تعلیمی به شیوه رقومی کردن روی سپس نمونه. اندشدهعریف نواحی سکونتگاهی و همچنین اراضی بدون پوشش ت
های کاربری اراضی های تعلیمی با استفاده از روش حداکثر احتمال، نقشهبا تعیین نمونه صفحه تولید و تفکیک شدند.

 تهیه شده است. 2013و  1998های محدوده مورد مطالعه سال
های و تحلیلیه تغییرات کاربری اراضی ابزاری برای تجزآشکارسازی  :LCMي تغييرات با استفاده از آشكارساز -

صورت ابزار جانبی درون  بهتغییرات زمین  سازمدیریت ضروری است. مدلدر راستای و  باشدیزی میربرنامهیطی و مح
الهی س است)فتحدر دستر ARC GISافزار صورت افزونه برای نرمجود دارد و همچنین بهوEDRISI ی افزارسامانه نرم

 یسازمدل و ارزیابی به توانیکه به کمک آن ماست ابزاری  زمین، اتتغییر یسازمدل(. 1397رودباری و همکاران، 
  شود:یممرحله انجام  4ی در سازمدلمراحل  پرداخت.ات محیطی آن تأثیر و اراضی کاربری تغییرات تجربی و کمی

ورودی وجود داشته باشد که در تحقیق حاضر از نقشه  عنوان بهبررسی تغییرات: برای بررسی تغییرات باید دو نقشه  -1
ها در طی استفاده شده است. در این مرحله میزان تغییرات هر کدام از کاربری 2013و  1998ی هاسالکاربری اراضی 

 های مذکور مورد ارزیابی قرارگرفته شده است.سال
ی پتانسیل انتقال: در این مرحله بر اساس مدل زنجیره مارکوف میزان پتانسیل هر کاربری به کاربری دیگر سازمدل -2

دیگر چقدر قابلیت دارد. سپس  که هر پیکسل از تصویر برای تغییر از یک کاربری به نوعسنجیده شده است. به این معنی 
از تبدیل باغ به  اندعبارتی که کاربر ییرزیر مدل انتقال تغ 4مطالعه،  رددر منطقه مو ی دادهعمده رو ییراتتغ یبر مبنا

نواحی سکونتگاهی، تبدیل کشاورزی به نواحی سکونتگاهی، تبدیل مراتع به نواحی سکونتگاهی و تبدیل اراضی بدون 
 یفیتوص اییرهمذکور، از متغ یهامدل ساخت هر یک از زیر یبرا پوشش به نواحی سکونتگاهی مشخص شده است.

پتانسیل انتقال انجامیده  یهانقشهید به تول یتنها شده و در یسازمدل MLPبا استفاده از روش  مختلف استفاده شد که
اند از : شیب، ارتفاع، فاصله از جاده، فاصله از نواحی سکونتگاهی است. متغیرهای توصیفی به کار رفته در تحقیق حاضر عبارت

  باشد.و همچنین باغات می
بینی تغییرات کاربری اراضی: پس از محاسبه پتانسیل انتقال هر کاربری به کاربری سکونتگاهی با استفاده از یشپ -3

 تهیه شده است. 2030بینی کاربری اراضی برای سال ، نقشه پیشنظر موردهای توصیفی داده

-برای تصمیصم دست آمده و به کار بردن این نتایج صحت برای درک نتایج به برآوردبینی: یشپارزیابی صحت  -4

و  هستند )لو 4و ضریب کاپا 3پارامترهای برآورد دقت شامل دقت کل ترینگیری خیلی مهم هستند. معمول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Khoi & Murayama 
2 . Eastman 
3 . Overall accuracy 
4 . Kappa Coefficient 
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 1998های ، ابتدا از نقشه2030جهت تولید نقشه کاربری اراضی سال  LCM(. برای ارزیابی توان مدل 2004، 1همکاران

و ماتریس  ییراتماتریس احتمال تغ بینی،یشپ انجام این یبرابینی نقشه هدف استفاده شده است. برای پیش 2013و 
 ینقشه کاربر ییرات،احتمال انتقال تغ یهانقشه و تعریف شده یهازیر مدل یو بر مبنا یهته ییراتاحتمالی تغی هامساحت

با نقشه واقعیت زمینی مورد مقایسه  LCMبینی شده توسط مدل بازه زمانی هدف تهیه شد. سپس نقشه پیش اراضی سال
ی و محاسبه خطا یتکم یضریب کاپا یت،موقع یکاپاضریب  استاندارد، کاپای ضریب محاسبه قرارگرفته شده است. با

Hits ،False Alarm  وMisses های هر طبقه بدست آمد. نتایج برآورد وضعیت صحت برای موقعیت و کمیت پیکسل
 های تهیه شده است.نشان داده شده است که بیانگر صحبت قابل قبول نقشه 1نقشه در جدول صحت 

 
 هاي توليد شده: ارزیابي صحت نقشه1جدول 

 2030نقشه سال  2013نقشه سال  1998نقشه سال  ارزیابي صحت

 درصد 91 درصد 93 درصد 94 صحت کلی

 درصد 90 درصد 91 درصد 92 ضریب کاپا

 
 بحث:

های مرتبط، توجه به ماهیت موضوع پژوهش، بحث این پژوهش در قالب سه بخش، ارزیابی وضعیت محیطی و مولفهبا    
ها و مسائل موجود بینی آتی آن و نیز در مرحله آخر چالشوضعیت موجود محدوده پژوهش در افق گذشته و نیز پیش

 باشد.       می
 مطالعه موردمنطقه  و توپوگرافيک وضعيت ژئومورفولوژیكي

رشته کوه زاگرس  یهایژگیو شرقی، جنوب – یزاگرس مرتفع و در امتداد شمال غربزون  یبر رو یریشهر پاوه با قرارگ   
 با هاکوهستان و است اندک هاکوهرشته یانقسمت از زاگرس فاصله م ینساخته است. در ا یاندر خود نما یخوب را به
اختالف ارتفاع  است. یادز ییشوخاک یدهپد یادز یبواسطه ش که به ندشویجدا م یگرتند از همد یبو ش یقعم هایدره

دارد. وجود  یانجرپر آب   رودهای هامتر است. در دره 1900حدود  مطالعه مورددر محدوده نقطه  ترینو پست ینبلندتر
 یانسان هایگاهاست. سکونت یانحالل رسایشو ف ینبودن زم یکبر کارست یفراوان در منطقه گواه خوب یهاینغارها و دول

 .اندیافته گسترش هاگاهسکونتاند داشته یمیمال شیب و بوده باز هااند و هر جا درهیافته استقرار هااغلب بر دامنه کوهستان
ستان با بررسی ژئومورفولوژیکی محدوده مطالعاتی شهر پاوه و فضای پیراشهری دال بر وجود واحد ژئومورفولوژیک کوه

های زهکشی رده یک تا باالتر ای فعال و دارای رتبهای با سیستم رودخانههای درهدار و نیز سیستمای شیبسیستم دامنه
که وضعیت ارتفاعی،  2تر منطقه بر مبنای نقشه است که در سطح آن سیستم گسلی فعال نیز برونزد دارد. بررسی دقیق

ا نشان داده است بیانگر آن است که در شهر پاوه در کنار وضعیت توپوگرافی، وجود ی محدوده رهارودخانهموقعیت گسل و 
جنوب شرق( و همچنین وجود سیستم فلویال نیز که دارای  -)شمال غرب هاسکونتگاهروند توسعه  موازات بهخط گسل 

بزرگی مواجهه کنند.  جنوب شرق است، سبب شده تا در جهات مختلف توسعه شهر پاوه را با چالش -روند شمال غرب
ی شهر پاوه، تنگنای توپوگرافی و نبود زمین هاچالشین ترمهمی از عوامل فوق بیانگر این است که یکی از امجموعه

 (. 3مناسب برای گسترش شهری است)شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Lu et al 
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بررسی وضعیت شیب منطقه نیز به عنوان یکی از عوامل مهم توپوگرافیک در ارتباط با شهر و مخاطرات مرتبط با آن     

در محدوده مطالعاتی بررسی شد. نتایج نشان داد که در کل درجات شیب محدوده باال است و حتی در مناطق سکونتگاهی 
ر مناطق که منطبق بر واحد کوهستان است میزان شیب بیشتر موجود نیز این مساله مشخص است. با این اوصاف، در سای

توان گفت که یمژئومورفولوژیکی متناسب برای ساخت نواحی سکونتگاهی نیست. بنابراین  نظر ازدرصد است که  50از 
ئه ریزی و اراروند توسعه شهری پاوه در زمان حال با مشکل نسبی مواجه است و قطعا رشد آتی در صورت عدم برنامه

 ی محیطی زیادی را به همراه داشته باشد. هاچالشتواند یمالگوی مناسب 

  
 )ب(: نقشه وضعيت شيب منطقه مطالعاتي2شكل )الف(: نقشه وضعيت ارتفاعي منطقه مطالعاتي2شكل 

 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرارگيري سكونتگاهي: وضعيت توپوگرافيک بستر شهري پاوه و روند موجود 3شكل                     

 

  :1998در سال با تاكيد بر نواحي سكونتگاهي كاربري اراضي ارزیابي وضعيت 

کیلومترمربع از کل محدوده  2/4، 1998( در سال 4)شکل  مطالعه موردمطابق نقشه کاربری اراضی حاصل شده منطقه    
مناطق سکونتگاهی  واقع درشهری، شهر پاوه است.  شامل محدوده عمدتاًرا نواحی سکونتگاهی در برگرفته است. این نواحی 

. اندگرفتهنواحی کوهستان هستند شکل  فاصل حدتر که مناطق کم شیب موازات بهخطی و  صورت به مطالعه موردمنطقه 
است. در واقع در این بازه فاصله نواحی شهری با پیراشهری و از جمله نواحی سکونتگاهی روستایی نسبتا قابل توجه بوده 

اند. پهنه کلی محدوده این نواحی در محدوده شرق به سمت شمال و نیز شمال غربی به سمت غرب محدوده مطالعاتی بوده
ای با همین روند به عالوه یک شرق و پهنه اصلی شهری نیز به صورت هستهجنوب -غربسکونتگاهی در یک روند شمال

باشد، تر، محدود میبه بازه زمانی قدیم با توجه طح  این کاربری کهغربی گسترده شده است. در س -بازوی تقریبی شرقی
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شود. به بیانی در همین ای دیده میای به همراه رودخانهباز اثرات شدید واحدهای ژئومورفولوژیک کوهستان و سطوح دامنه

رفی با توجه به کوهستانی بازه نیز تنگناهای ژئومورفولوژیک و توپوگرافیک کامال در سطح محدوده مشخص هستند. از ط
به باغداری اختصاص  مطالعه موردهای باغداری، بخش زیادی از اراضی منطقه بودن منطقه و شرایط مناسب جهت فعالیت

ها  و منطبق با روند توپوگرافیک آنها در یک روند نسبی شرقی به های رودخانهدر دره عمدتاًداده شده است. اراضی باغی 
های پر آب، باغات منطقه دارای پتانسیل باالیی هستند و کاربری باغات در د و به دلیل وجود رودخانهانغربی قرارگرفته

کیلومترمربع را به خود اختصاص داده است. اراضی کشاورزی نیز به صورت پراکنده و با  2/8فضای بالفصل شهری حدود 
اند که در قالب اراضی کشاورزی آبی و دیم در برگرفته کیلومترمربع از منطقه را 9/6فاصله بیشتر موجود هستند که حدود 

باشد. کاربری مرتع نیز به دلیل وجود مناطق کوهستانی زیاد به همراه شرایط آب و هوایی مناسب، سبب شده تا بخش می
یر هستند. عمده از اراضی منطقه را مراتع در بر بگیرد که البته در ارتباط با توسعه مناطق شهری و پیراشهری کمتر درگ

ی دیواره هاصخرهین کاربری، مناطق بدون پوشش هستند که با توجه به شیب باالی منطقه در بسیاری از مناطق آخر
 اند که فاقد پوشش هستند. مانندی برونزد یافته

 
 منطقه مورد مطالعه 1998: نقشه كاربري اراضي سال 4شكل 

 

  :2013در سال با تاكيد بر نواحي سكونتگاهي كاربري اراضي ارزیابي وضعيت 

ای در ارتباط با مسائل ژئومورفولوژیک است، مقایسه با توجه به هدف پژوهش که توسعه شهری با یک دید بین رشته   
ها در این باشد. بررسیمکانی روند توسعه و گسترش پهنه محیطی شهر پاوه یکی از فرایندهای اصلی پژوهش می -زمانی
در نواحی شهری و  خصوصاً جمعیت  روزافزون، با توجه به گسترش 2013تا  1998ا نشان داد که در فاصله زمانی راست

نیز که کاربری اراضی که بعد سکونتگاهی  5پیراشهری، روند توسعه پهنه سکونتگاهی رشد قابل توجهی داشته است. نقشه 
کیلومتر مربع پهنه سکونتگاهی و  4/2ده است، گویای افزایش نشان دا 2013را  با تاکید بر فضای شهری و پیراشهری در 

کیلومتر مربع بوده است که بیانگر تغییرات فضایی قابل توجه و به تبع آن تداخل بیشتر با واحدهای  5/6رسیدن پهنه به 
های ه عرضی پهنهشرق و نیز توسعای روند افزایش طولی به سمت جنوبژئومورفولوژیک است. در این بین و با دید مقایسه

های سکونتگاهی و توسعه آنها از جمله در فضای پیراشهری پاوه مشهود سکونتگاهی به صورت نسبی همراه با ایجاد هسته
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تر توپوگرافی و نیز مسیر راههای (. در کل در این بین با توجه به خشونت توپوگرافی، فضاهای با شرایط تعدیل6است)شکل

ریزی در مسیر توسعه آتی شهر پاوه ضروری است توان گفت که نیاز به برنامهاند. بنابراین میدهارتباطی در کانون توسعه بو
نواحی سکونتگاهی،  برخالفشناسی دارد کاراست. مخاطره -و در این بین دید ژئومورفولوژیکی که یک رویکرد محیطی

. کیلومترمربع کاهش /4ی باغات با حدود کاربر که یطور بهکاربری باغات و اراضی کشاورزی با کاهش همراه بوده است. 
 9/6رسیده است. کاربری اراضی کشاورزی نیز از  2013کیلومترمربع در سال  9/7به  1998کیلومترمربع در سال  3/8از 

کیلومترمربع کاهش یافته است. بیشترین میزان کاهش اراضی باغی و کشاورزی در نواحی حاشیه شهر  2/6کیلومترمربع به 
توسعه شهری در منطقه از میزان اراضی باغی و کشاورزی  موازات بهتوان گفت که یم واقع دروه صورت گرفته است. پا

های موجود تحت تاثیر خشونت توپوگرافی توان گفت روند گسترش عرضی و نیز طولی پهنهکاسته شده است. به بیانی می
گیرد که می تواند عامل تشدید فرایندهای ی موجود صورت میدر فضاهای شهری و نیز افزایش جمعیت در فضاهای حداقل

 پذیری باشد. مخاطره آمیز و نیز افزایش سطح آسیب

 
 موردمطالعهمنطقه  2013: نقشه كاربري اراضي سال 5شكل 

 

 2013و  1998هاي هاي منطقه در سال: مساحت كاربري2جدول 

 )كيلومترمربع( 2013مساحت در سال  )كيلومترمربع(1998مساحت در سال  نوع كاربري ردیف
 5/6 1/4 سکونتگاهی 1

 9/7 3/8 باغی 2

 2/6 9/6 کشاورزی 3

 7/108 106 مراتع 4

 9/6 11 بدون پوشش 5
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 هاي مجزا و پيراشهريیابي فضایي پاوه منطبق بر هستهتوسعه شهري و سازمان :6شكل     

 

  :2030در سال با تاكيد بر نواحي سكونتگاهي كاربري اراضي ارزیابي وضعيت 

بینی گسترش این یشپو سپس  مطالعه موردهدف اصلی تحقیق حاضر بررسی روند توسعه نواحی سکونتگاهی منطقه    
 باشد. بنابراین در راستای این هدف و رویکرد پژوهش، با به کارگیری مدل یم رویکرد مدیریت محیطنواحی با یک 

LCMنشان داده شده است. مطابق  8بینی شده است که در شکل یشپ مطالعه موردهای منطقه ، روند گسترش سکونتگاه
های دقیق مبتنی بر مدل کیلومترمربع خواهد رسید. بررسی 10به حدود  2030ها تا سال نتایج حاصله روند توسعه سکونتگاه

با وجود گسترش قابل توجه نسبت به بازه مورد بررسی  2013نشان داد که مسیرهای موجود سکونتگاهی شهری در سال 
اند. گسترش مذکور سکونتگاهی پیدا کرده 2030بینی سال قابل توجهی در افق پیش گسترش فیزیکی)کالبدی(، 1998

حرکت باشد که روند مذکور ای میهای رودخانهغالبا منطبق بر حرکت در سمت نواحی با گرادیان شیب باالتر و نیز حریم
 7پذیری است)شکلای و افزایش سطح آسیبای و رودخانهدر جهت افزایش سطح فعالیت فرایندهای ژئومورفولوژیکی دامنه

کننده نشان داد که توسعه پیراشهری و به ویژه در اطراف راههای ارتباطی بیشتر بینیهای مبتنی بر مدل پیش(. بررسی8و 
شناسی ضروری است. نکته قابل توجه دیگر ها به لحاظ فراینددقیق این پهنه خواهد بود و بر این مبنا ضرورت شناخت

ریزی اند و در نظام برنامهگسترش قابل توجهی داشته 2013های منفرد سکونتگاهی است که نسبت به سال توسعه هسته
میزان تخریب اراضی کشاورزی در قالب پایداری محیطی باید مورد توجه قرار گیرند. به موازات توسعه نواحی سکونتگاهی، 

ها در (. با توجه به پتانسیل باالی منطقه از نظر اراضی باغی، توسعه سکونتگاه9و همچنین باغات بیشتر شده است)شکل 
افزایش کنار افزایش فعالیت فرایندها و به تبع آن مخاطرات، سبب کاهش درآمدهای حاصل از محصوالت کشاورزی منطقه 

 این مساله نیز مورد توجه مجموعه مدیران شهری قرار گیرد.  شود که بایدنیز می
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 اي هاي رودخانهروند توسعه شهري غالب در مسير شيب توپوگرافيک و حریم سيستم :7شكل                

 

 

 
 موردمطالعهمنطقه  2030: نقشه كاربري اراضي سال 8شكل 

 

  

 

 

 

 

 
 هاي پوششي و باغيكاربري: توسعه نواحي سكونتگاهي و كاهش 9شكل
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 هاي محيطي توسعه فيزیكي نواحي سكونتگاهي پاوهچالش

نتایج حاصل از بررسی وضعیت توسعه فیزیکی و سکونتگاهی فضای شهری و پیراشهری پاوه در قالب وضع موجود و نیز    
نتایج گویای افزایش و گسترش ساله مورد بررسی بوده و خواهد بود.  32ها در بازه آتی، گویای افزایش سطوح و پهنه

های پیراشهری است. در های تراکمی در سطح شهرها و نیز افزایش پهنهفیزیکی)کالبدی( فضاهای موجود، توسعه هسته
وجود دارد، وضعیت توپوگرافی منطقه است.  مطالعه مورداین بین مساله مهمی که در روند توسعه نواحی سکونتگاهی منطقه 

ترین چالش مهم عنوان بهوضعیت موجود منطقه از نظر ژئومورفولوژیکی، توسعه نواحی سکونتگاهی  با توجه به واقع در
های مورفولوژیک، گسترش روی شهر پاوه خواهد بود. به بیانی، با توجه به وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه و فرمپیش

قرار دادن شرایط جمعیتی ناشی از عوامل  گسترش به سمت مناطق پرمخاطره خواهد بود. در اصل واقع درنواحی شهری 
مختلف اقتصادی و اجتماعی، شرایط توپوگرافیک منطقه و نیاز سکونتگاهی موجود در کنار هم موید این مساله است. نتایج 

بینی و تطبیق آن با وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه، بیانگر این است که بخش زیادی از نواحی سکونتگاهی تا سال یشپ
یکی از مناطق مستعد انواع  عنوان بهدرصد حرکت خواهد کرد که این مناطق  30به سمت مناطق با شیب بیشتر از  2030

محدوده  موازات بهجنوب شرق  -ای خواهد بود. چالش دیگر پیش رو خط گسلی است که با روند شمال غربحرکات دامنه
به سمت  2030بینی، بخشی از نواحی سکونتگاهی تا سال شیپشهری پاوه و در حاشیه شمالی آن قرار دارد. مطابق نقشه 

شود. در کنار خط گسلی، شبکه رودخانه یکی از مناطق با ریسک باال محسوب می عنوان بهشوند که خط گسل نزدیک می
 شکل هادرهدر  عمدتاًتواند منطقه را تهدید کند. با توجه به اینکه نواحی سکونتگاهی یمعارضه خطی دیگری است که 

مناطق سکونتگاهی در نزدیکی  روزافزوناست. توسعه  چندان دو، خطر سیالب و مخاطرات ناشی از رودخانه اندگرفته
ی از عوامل فوق امجموعهها بدون توجه به حریم رودخانه یکی از مسائل مهم پیش روی شهر پاوه خواهد بود. رودخانه

در منطقه سبب تداخل بیشتر با بستر طبیعی نامناسب و به تبع  هاکونتگاهسبیانگر این است که عدم توجه به مسئله توسعه 
توجهی، چالش مخاطرات محیطی در منطقه یبمناطق خطرآفرین شده است که در صورت ادامه  روزافزونآن رشد 

به وضعیت گسترش ریزی الزم را جهت ساماندهی (. بنابراین الزم است تا مسئولین برنامه10کنترل خواهد بود)شکل یرقابلغ
 انجام دهند.   مطالعه موردنواحی سکونتگاهی منطقه 

 
 نتگاهي و تداخل آن با بسترهاي  ناپایدارتوسعه سكو :10شكل
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 گیرییجهنت

های محیطی توجه زیادی را به خود ای حوزههای اخیر در یک چهارچوب میان رشتهیکی از مسائل مهمی که در سال   
شناسی است. گسترش جمعیت آن با رویکرد ژئومورفولوژیکی و مخاطره توسعه فضاییمعطوف داشته است، مسائل شهری و 

و توسعه نواحی سکونتگاهی در مناطق مختلف روند و پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. در این بین وضعیت ژئومورفولوژیک 
گذار است. نتایج پژوهش در ارتباط با توسعه نواحی سکونتگاهی شهری و پیراشهری مناطق بسیار تاثیرو نیز توپوگرافیک 

 5/6به  1998کیلومتر مربع در سال  1/4پاوه نشان داد که توسعه نواحی سکونتگاهی دارای رشد روز افزونی بوده و از 
 LCMبینی روند توسعه با مدل ه مبتنی بر پیشرسیده است. با توجه به هدف پژوهش، ک 2013کیلومتر مربع در سال 

 های تهیه شده و نیز اطالعات حاصله،باشد. مطابق نقشهمربع میکیلومتر 10حدود  2030است، برآورد موجود برای سال 
 توسعه نواحی سکونتگاهی، از میزان اراضی باغی و کشاورزی کاسته شده است. شکل و الگوی توسعه نیز دال بر موازات به

بوده و این فرایند بر مبنای نقشه  1998نسبت به  2013های موجود شهری در سال گسترش طولی و نیز عرضی هسته
اتفاق خواهد افتاد. الگوی غالب دیگر نیز ایجاد  2013تری نسبت به سال نیز در سطح گسترده 2030بینی برای سال پیش
تاثیر خشونت توپوگرافی سایر نواحی موجود برای تمرکز  های پیراشهری است که تحتهای سکونتگاهی در فضاهسته

 اند که پایداری آنها نیز مهم است.     های دولتی یا بعضا خصوصی ایجاد شدهجمعیتی در قالب طرح
ای که مساله توسعه سکونتگاهی و فضای شهری توان گفت مولفهشناسی میبنابراین با رویکرد مدیریت محیط و مخاطره   

کند، وضعیت ژئومورفولوژیکی و توپوگرافیک است. به بیانی هم موقعیت موجود و نیز هری پاوه را بسیار مهم میو پیراش
روند افزایشی جمعیت در بازه مورد بررسی سبب شده است تا توسعه نواحی سکونتگاهی با حرکت به سمت مناطق پر 

کننده این است که با ادامه روند توسعه نواحی انیببینی یشپتر و افزایش ضریب ریسک همراه باشد. نقشه مخاطره
ی ادامنهحرکات  انواعتر خواهیم بود که مستعد ، شاهد حرکت جمعیت به سمت مناطق پرشیب2030سکونتگاهی در سال 

 ای در سمت چپ ورودی شهر و در مجاورت بازارچه و پیرامون پاسگاه نظامیهایی تیپیک از ناپایداری دامنههستند. نمونه
 یکیعنوان  که به شوندیم یکبه سمت خط گسل نزد 2030تا سال  یسکونتگاه یاز نواح یبخشمشهود است. همچنین 

منطقه  تواندیاست که م یگرید یشبکه رودخانه عارضه خط ی،در کنار خط گسلشود. یباال محسوب م یسکاز مناطق با ر
از  یو مخاطرات ناش یالبخطر س اند،تهگرفها شکل عمدتاً در دره یسکونتگاه ینواح ینکهبا توجه به ا و کند یدرا تهد

تحت  های سکونتگاهی پاوهگسترش فیزیکی)کالبدی( پهنهتوان گفت که به صورت تحلیلی می رودخانه دوچندان است.
ی محیطی در قالب سازی و تشدید فرایندهاتاثیر نیاز و ضرورت موجود و نیز شرایط و تنگناهای توپوگرافیک، منجر به فعال

شوند. نکته برداشت شده از مطالعات نشان داد که مسیرها و جهات مختلف شهر پاوه درگیر مخاطرات محیطی مخاطرات می
 مختلف هستند که با روند توسعه فیزیکی در آتی سطح مخاطرات آنها بیشتر خواهد شد. 

های یزیربرنامه پذیری جمعیت،یبآسبع آن کاهش خطر پس الزم است که به منظور کاهش سطح فعالیت فرایندها و به ت   
های فعال و پر مخاطره در ارتباط با حرکات مناسب جهت کنترل نواحی سکونتگاهی صورت گیرد. برای این منظور پهنه

شخص ترین فرایندهای مخاطره آمیز موجود با توجه به موقعیت و شرایط منطقه هستند، مای، زلزله و سیالب که مهمدامنه
های با پایداری باالتر و میزان سطح خطر کمتر و نیز تعیین حد مجاز ها و هستهگردند. در این مسیر، شناسایی سایت

 هاسکونتگاههای موجود و جهت یابی مسیر رشد شهری ضروری است و باید متناسب با   روند توسعه پیشروی در محدوده
ها و پرشیب در قالب اختصاص به اراضی کنترل مناطق حاشیه رودخانه صورت گیرد تا سطح خطر کمتری را داشته باشند.
ساز کنترل جمعیت به سمت این نواحی و نیز تعدیل کننده میزان خطر باغی هم یک نوع کاربری منطبق بوده و نیز زمینه

های مناسب توسعه های منفرد به عنوان هستهباشد. برایند نتایج، ضرورت شناسایی پهنهای میسیالب و حرکات دامنه
شهری در راستای پایداری سکونتگاهی با توجه به شرایط موجود پهنه شهری پاوه در زمان حال  آتی است. در نهایت این 
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و سند ژئومورفولوژیکی  پژوهش نشان داد که با وجود کارا بودن این پژوهش به عنوان یک پیش سند، ضرورت تهیه طرح

 ای پاوه و نیز سایر شهرهای ایران ضروری و کارا است. شهری با نگرش فرم و فرایند، بر
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