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چكيده
انجام برنامهریزيهاي كاربردي در محيطهاي شهري نيازمند آگاهي از مسير تحول شهر و روند توسعه
آن است .بنابراین در تحقيق حاضر سعي بر آن شده است تا با استفاده از مدل  LCMروند تحول
سكونتگاههاي شهر پاوه در طي سالهاي  1998تا  2013ارزیابي و همچنين ميزان توسعه فيزیكي این
نواحي براي سال  2030پيشبيني شود تا بتوان برنامهریزيهاي الزم را جهت ساماندهي و كنترل حركت
این نواحي به سمت مناطق مخاطرهآفرین انجام داد .رویكرد كلي مبتني بر دید ژئومورفولوژیكي و به بياني
مدیریت محيط است .در این راستا ،بر مبناي كاربري اراضي و سكونتگاهي سال  1998و روند تغيير آن
تا سال  2013و همچنين سایر پارامترهاي مؤثر ،ميزان گسترش نواحي سكونتگاهي تا سال 2030
پيشبيني شده است .براي این منظور ابتدا تصاویر ماهوارهاي سالهاي  1998و  2013تهيه شده است.
بعد از تهيه تصاویر و عمل پيش پردازش با استفاده از طبقهبندي نظارتشده ،نقشه كاربري اراضي
سالهاي  1998و  2013تهيه شده است .سپس با استفاده از مدل  LCMو بر مبناي متغيرهاي مؤثر،
روند و ميزان توسعه آتي پهنههاي سكونتگاهي در منطقه مورد مطالعه پيشبيني شده است .نتایج تحقيق
حاضر بيانگر این است كه نواحي سكونتگاهي منطقه مورد مطالعه با رشد روزافزوني مواجه ميباشد،
بهطوريكه در سال  1998كل نواحي سكونتگاهي منطقه مورد مطالعه  4/1كيلومترمربع بوده است ،این
در حالي است كه این مقدار در سال  2013به  6/5كيلومترمربع رسيده است .همچنين ميزان گسترش
نواحي سكونتگاهي براي سال  2030پيشبيني شده است كه مطابق نتيجه بهدستآمده ،وسعت نواحي
سكونتگاهي در سال  2030به حدود  10كيلومترمربع خواهد رسيد .مطابق نقشههاي تهيه شده و اطالعات
حاصله ،توسعه آتي نواحي سكونتگاهي در قالب گسترش فيزیكي(كالبدي) و نيز هستههاي خاص و غالبا
منطبق بر سطوح دامنهاي و حریم رودخانهاي است كه با افزایش سطح مناطق مخاطرهآميز همراه خواهد
بود .بنابراین با وجود كارا بودن رویكرد موجود و بهرهگيري از آن به عنوان یک سند اوليه ،ضرورت تهيه
و عملياتي شدن سند ژئومورفولوژیكي شهري پاوه مبتني بر فرم و فرایندشناسي با هدف شناخت واقعيت
مكاني و مخاطرات محيطي موجود ،جهتیابي روند توسعه شهري و نيز كاهش سطح ریسک وجود دارد.
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مقدمه

شهرها همواره تحت تأثیر عوامل و نیروهای گوناگونی قرار میگیرند و توسعه مییابند (حسینزاده دلیر و هوشیار.)1385 ،
گسترش فیزیکی و کالبدی شهرها ،به دلیل افزایش سریع جمعیت در کشورهای در حال توسعه با شدت بیشتری صورت
میگیرد (سیلوریا و همکاران)2005 ،1؛ و با شروع انقالب صنعتی در غرب و قانون اصالحات ارضی در ایران ،روند شهرنشینی
با رشد چشمگیری مواجه شده است (میرکتولی و همکاران )1391 ،که این شهرنشینی منجر به استفاده گسترده از اراضی
و اثرات نامطلوب زیستمحیطی میشود (شن .)2012 ،2همچنین در برخی موارد گسترش فضاهای شهری منجر به
مخاطرات محیطی و تهدید برای جوامع انسانی میشود (ساندرز و کالرک .)2010 ،3در واقع هر اندازه که شهرها گسترش
پیدا کنند ،برخورد آنها با واحدهای گوناگون توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر میشود .لذا
اهمیت و ضرورت شناخت ویژگیهای محیط طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و ساختمانها،
از مناطق نامساعد ،معلوم میشود .برای شناخت بخش اعظمی از ویژگیهای محیط طبیعی نیاز به مطالعات ژئومورفولوژی
است .در راستای کسب این گونه آگاهی است که میتوان قدمهای مؤثر در انتخاب مناسبترین مکان برای ایجاد و گسترش
شهرها برداشت و نسبت به جلوگیری از خطر پدیدههای طبیعی یا مقابله با آنها اقدامی جدی به عمل آورد (رضایی و استاد
ملکرودی .)1389 ،بنابراین ،پدیدههای طبیعی گاه به عنوان عوامل مثبت و گاه به عنوان عامل منفی و بازدارنده عمل
میکنند (ثروتی و همکاران .)1388 ،مجموعه عوامل فوق بیانگر این است که برنامهریزی در هر زمینه شهری قبل از هر
چیزی آگاهی از مسیر تحول شهر و ماهیت پویای آن را طلب میکند (حسینی و همکاران.)1390 ،
بنابراین در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از مدل  LCMروند تحول سکونتگاههای شهر پاوه در طی
سالهای  1998تا  2013ارزیابی و همچنین میزان توسعه آتی این نواحی برای سال  2030پیشبینی شود تا بتوان برنامه-
ریزیهای الزم را جهت ساماندهی و کنترل حرکت این نواحی به سمت مناطق مخاطرهآفرین انجام داد .در واقع در ارتباط
با شهر با یک رویکرد ژئومورفولوژیکی در راستای مدیریت واقعی محیط تالش می گردد .بر همین اساس و با توجه به
اهمیت موضوع ،در ارتباط با موضوع پژوهش مطالعات زیادی در سطح ایران و جهان صورت گرفته است .که در ادامه به
تشریح پارهای از آنها پرداخته شده است:
منتس و همکاران )2007( 4به مطالعه نقش عوامل ژئومورفولوژیکی از جمله ،شیب ،تکتونیک در حرکات تودهای در
اطراف رودخانه دانوب پرداختند و سپس محدودیتهای این عوامل را بر روی نواحی مسکونی اطراف آن مورد ارزیابی قرار
دادهاند .باز و همکاران )2010( 5بر اساس تکنیکهای مدلسازی تجزیه و تحلیل بر مبنای  GISادامه توسعه بدون
برنامهریزی در منطقه شهری استانبول را در جهت شمال ،شرق و قسمتهای غربی شناسایی کردند .جی و همکاران6
( )2010در مطالعهای با عنوان تأثیر مستقیم الگوهای استفاده از زمینهای منطقهای و کیفیت محیطزیست منطقهای ،با
استفاده از تصاویر ماهوارهای ،مدل ارتفاعی رقومی ،شیب و سایر پارامترهای زیستمحیطی برای تعیین تناسب توسعه
صنعتی زمینهای شهری بر اساس تحلیل همپوشانی در محیط  ArcGISاقدام کردهاند و با تعیین سه کالس نسبتاً
مناسب ،مناسب و نامناسب ،توسعه اکولوژیک محور شهر وهان را مشخص کردهاند .همچنین یوسف و همکاران)2011( 7
در کشور مصر با استفاده از تکنیکهای سنجشاز دور و سیستم اطالعات جغرافیایی و با استفاده از مدل  ،AHPاقدام به
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شناسایی و رتبهبندی مکانهای مختلف برای توسعه شهر کردند .آنها برای انجام این کار از شاخصهای مختلف ،زمین-
شناسی و زیستمحیطی استفاده کردهاند و در نهایت به این نتیجه رسیدهاند که بعضی از مناطق برای توسعه شهر با
مشکالت جغرافیایی و زیستمحیطی مواجه است .از جمله تحقیقات خارجی دیگر میتوان به پژوهش هان و جیا)2017( 1
کرد که به بررسی تغییرات کالبدی شهری و توسعه شهری در فوشان چین پرداخته و با استفاده از الگوی توسعه آن در 20
سال گذشته ،روند تغییرات آن را با استفاده از ویژگیهای محیطی برای سال  2025مشخص کردند و در نهایت الگوی
شهری مورد نظر خود را ارائه کرده و اذعان داشتند که برنامهریزی بر مبنای آن باعث حفظ ویژگیهای زیستمحیطی در
آینده میشود .مارتیندیاز و همکاران )2018(2در پژوهشی توسعه شهری را در روی سطوح شیبدار دامنهای و در ارتباط با
مخاطرات ژئومورفولوژیکی در دوران پس از جنگ در سارایوو مورد بررسی قرار دادند .پژوهش دارای یک رویکرد بین
رشتهای در حوزه ژئومورفولوژی شهری بود .نتایج نشان داد که مولفههای جغرافیایی نقش مهمی را در توزیع جمعیت
داشتهاند .توسعه شهری در فاصله سالهای پس از جنگ  1992-1995در شیب با درجات باال بوده است و در سایتهای
پنجگانه مورد مطالعه مخاطرات ژئومورفولوژیکی زیاد شدهاند .نتایج نهایی بیانگر ضرورت برنامههای اصالحی و نیز
استراتژیک در روند توسعه جدید شهری میباشد .همچنین در پژوهشی دیگر ژانگ و همکاران )2018( 3به بررسی گسترش
افقی و عمودی توسعه شهری در مگاشهرها در شرق آسیا پرداختند .مدل به کارگیری شده  SS-coMCRFو با تصاویر
لندست بود که در سه شهر پکن ،سئول و توکیو مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در بازه زمانی  1980تا ،2010
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.
در ایران نیز تحقیقات زیادی صورت گرفته است که از جمله آنها میتوان به پژوهش قربانی و همکاران ( )1392اشاره
نمود که در پژوهشی با عنوان تحلیل تناسب اراضی برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از
روش تحلیل سلسله مراتبی ،شاخصهای طبیعی و انسانی تأثیرگذار در  12شاخص شناسایی و با استفاده از  GISاراضی
مجموعه شهری تبریز را برای توسعه با برنامه هوشمند آتی شهر تبریز مشخص کردند .در پژوهشی دیگر بالدپس و
همکاران ( ،)1392به ارزیابی استقرار سکونتگاههای شهری در مناطق آسیبپذیر از تأثیر گسل شمال تبریز در شهرک
باغمیشه تبریز پرداختند .با استفاده از روش  AHPو بررسی شاخصهای اساسی مطالعات ژئومورفولوژیکی و مورفوژنتیکی
با پهنهبندی منطقه مورد مطالعه ثابت کرد که بیش از نیمی از سکونتگاههای شهری منطقه مذکور در ریسک باالی خطر
فعالیت گسل شمال تبریز قرار گرفته است .فاضلنیا و همکاران ( )1393عوامل طبیعی مؤثر در پراکنش و استقرار سکونتگاه-
های روستایی در شهرستان سیرجان را مورد ارزیابی قرار دادند .در این پژوهش  5معیار طبیعی شامل ،ارتفاع ،شیب،
جهتشیب و عناصر اقلیمی (بارش و دما) بهعنوان عوامل مؤثر در استقرار سکونتگاهها انتخاب شده و با استفاده از روشهای
آماری در محیط  GISو شاخص موران مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند .نتایج بیانگر نقش قابل توجهتر شیب و ارتفاع
در پراکنش فضایی نواحی سکونتگاهی بود و در همین راستا نوع غالب پراکنش نیز خوشهای بود .حیدریان و همکاران
( )1393در پژوهشی به مدلسازی توسعه شهری برای کالن شهر تهران پرداختند .روش پژوهش تلفیق تکنیکهای ،RS
 GISو مدل  LCMبود .پیش بینی موجود برای سال  96گویای بیشترین گسترش فضایی به ترتیب در غرب و شرق
کالنشهر تهران بود .سعیدی و امیری ( )1395به پهنهبندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر اصفهان بر پایه
فاکتورهای طبیعی با استفاده از مدل فازی پرداختند .در این تحقیق از  11الیه اطالعاتی استفاده شده است و در نهایت با
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استفاده از گامای فازی  ./9نقشه نهایی مناطق مستعد توسعه سکونتگاهی تهیه شده است .نتایج این تحقیق بیانگر این
است که سطح با تناسب زیاد در قسمتهای شمال ،غرب ،شرق و جنوب غربی محدوده به صورت پراکنده قرارگرفته است.
همچنین شناور و همکاران ( )1395به ارزیابی توان سرزمین در حوضه آبخیز زرد خوزستان به منظور استقرار کاربری توسعه
شهری با استفاده از روش ترکیب خطی وزندار در محیط  GISپرداختند و دریافتند که در بین معیارهای تحت بررسی
نقاط زلزلهخیز ،کاربری اراضی و خاکشناسی اهمیت بیشتری را دارا بودهاند و در نهایت الگویی را جهت انتخاب مکانهای
مناسب توسعه شهری با توجه به مالحظات محیط زیستی ارائه دادند .ساالری و همکاران( )1396در پژوهشی مرتبط به
مکانگزینی جهات مناسب توسعه شهری کامیاران پرداختند .رویکرد بین رشتهای موجود مخاطرهشناسی در حوزه
ژئومورفولوژی شهری بود .نتایج بیانگر میزان توسعه پهنهها و نیز سطح خطر آنها و ارائه الگوی کم خطرتر بر مبنای
پارامترهای محیطی موجود و با دید مدیریت سیستمی بود .برایند پژوهشهای داخلی و نیز خارجی گویای اهمیت موضوع
مورد پژوهش و نیز ماهیت بینرشتهای و جایگاه دید ژئومورفولوژی در مدیریت محیطهای شهری و نیز توسعههای آتی
آنها میباشد .بنابراین در این پژوهش با رویکرد مورد بحث ،شهر پاوه به عنوان یک ناحیه سکونتگاهی خاص با توجه به
اختصاصات موجود مورد مطالعه قرار گرفته است.
محدوده موردمطالعه

شهرستان پاوه در غرب کشور و در شمال غربی استان کرمانشاه واقع شده است .این شهرستان از سمت شرق و جنوبشرق
به شهرستان روانسر ،از سمت جنوب به جوانرود ،از سمت شمال به سروآباد و از سمت غرب به کشور عراق منتهی میشود.
ازنظر ژئومورفولوژیکی چشمانداز غالب منطقه را واحد کوهستان و مناطق پرشیب در برگرفته است و در تقسیماتی که
عالیی طالقانی انجام داده است این منطقه در واحد زاگرس شمال غرب قرار میگیرد (عالیی طالقانی .)1383 ،از نظر
اقلیمی نیز منطقه مورد مطالعه ،جزو مناطق سردسیر و کوهستانی محسوب میشود که دارای زمستانهای سرد و تابستانهای
معتدل است .اقلیم منطقه بر طبق سیستم طبقهبندی کوپن ،مرطوب تشخیص داده شده است(ملکی و عزیزی .)1393 ،در
تحقیق حاضر محدوده شهری پاوه تا شعاع  5کیلومتری موردمطالعه قرارگرفته شده است و در شکل  1نقشه موقعیت منطقه
مورد مطالعه نشان داده شده است.
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شكل  :1نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه

مواد و روشها

هدف از تحقیق حاضر بررسی روند توسعه سکونتگاهی شهری پاوه و فضای پیراشهری در طی سالهای  1998تا 2013
و پیشبینی این روند تا سال  2030است .در کل روش کار به این صورت است که بر مبنای کاربری اراضی سال  1998و
روند تغییر آن تا سال  2013و همچنین سایر پارامترهای مؤثر ،میزان گسترش نواحی سکونتگاهی تا سال  2030پیشبینی
شده است .برای این منظور اقداماتی صورت گرفته است که در زیر بهصورت مرحلهای به تشریح این مراحل پرداخته شده
است:
 تهيه تصاویر :با توجه به هدف تحقیق ابتدا تصاویر ماهوارهای لندست سالهای  1998و  2013تهیه شده است .الزمبه ذکر است که هر دو تصویر مربوط به ماه ژوئن میباشد.
 پيشپردازش تصاویر :پس از تهیه تصاویر ،قبل از هرگونه تجزیه و تحلیل و پردازش ،دادهها از نظر وجود خطایهندسی و رادیومتری بررسی شدند .به منظور اطمینان از عدم خطا ،با نمایش تک تک باندها و همچنین ترکیبهای رنگی
مختلف بر روی صفحه نمایش و با بزرگنمایی قسمتهای مختلف این تصاویر ،دادههای هر دو زمان از لحاظ خطاهای
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رادیومتری مانند راه راه شدگی بررسی شد .برای بررسی وضعیت هندسی تصاویر و اطمینان از مناسب بودن هندسه تصاویر،
الیههای برداری جادههای منطقه موردمطالعه استخراج و روی تصاویر ماهوارهای قرار داده شده است .پس از پیشپردازش
تصاویر ،نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه تهیه شده است .از آنجا که تفکیک و شناسایی پدیدهها به لحاظ رنگ
نتایج بهتری ارائه میدهد ولی نمایش دادههای حاصل از اسکنرها در تک باندها با استفاده از گامهای خاکستری است،
تصویر رنگی کاذب هر  2تاریخ با استفاده از ترکیب ( 2سبز) ( 3قرمز) و ( 4مادون قرمز نزدیک) تولید شده است که این
تصاویر به تجسم انواع کاربریها در منطقه کمک میکنند(خوی و موریاما.)2010 ،1
 تهيه نقشه كاربري اراضي سالهاي  1998و  :2013برای تهیه نقشه کاربری اراضی ،از روش طبقهبندی نظارتشده استفاده شد .اولین گام در انجام دادن یک طبقهبندی نظارتشده ،تعریف مناطقی است که به مثابه نمونههای تعلیمی
برای هر کالس استفاده میشوند (استمن .)2006 ،2نمونههای تعلیمی در  5کالس کشاورزی (آبی و دیم) ،باغات ،مراتع،
نواحی سکونتگاهی و همچنین اراضی بدون پوشش تعریف شدهاند .سپس نمونههای تعلیمی به شیوه رقومی کردن روی
صفحه تولید و تفکیک شدند .با تعیین نمونههای تعلیمی با استفاده از روش حداکثر احتمال ،نقشههای کاربری اراضی
محدوده مورد مطالعه سالهای  1998و  2013تهیه شده است.
 آشكارسازي تغييرات با استفاده از  :LCMآشکارسازی تغییرات کاربری اراضی ابزاری برای تجزیه و تحلیلهایمحیطی و برنامهریزی میباشد و در راستای مدیریت ضروری است .مدلساز تغییرات زمین به صورت ابزار جانبی درون
سامانه نرمافزاری  EDRISIوجود دارد و همچنین بهصورت افزونه برای نرمافزار  ARC GISدر دسترس است(فتحالهی
رودباری و همکاران .)1397 ،مدلسازی تغییرات زمین ،ابزاری است که به کمک آن میتوان به ارزیابی و مدلسازی
تجربی و کمی تغییرات کاربری اراضی و تأثیرات محیطی آن پرداخت .مراحل مدلسازی در  4مرحله انجام میشود:
 -1بررسی تغییرات :برای بررسی تغییرات باید دو نقشه به عنوان ورودی وجود داشته باشد که در تحقیق حاضر از نقشه
کاربری اراضی سالهای  1998و  2013استفاده شده است .در این مرحله میزان تغییرات هر کدام از کاربریها در طی
سالهای مذکور مورد ارزیابی قرارگرفته شده است.
 -2مدلسازی پتانسیل انتقال :در این مرحله بر اساس مدل زنجیره مارکوف میزان پتانسیل هر کاربری به کاربری دیگر
سنجیده شده است .به این معنی که هر پیکسل از تصویر برای تغییر از یک کاربری به نوع دیگر چقدر قابلیت دارد .سپس
بر مبنای تغییرات عمده روی داده در منطقه مورد مطالعه 4 ،زیر مدل انتقال تغییر کاربری که عبارتاند از تبدیل باغ به
نواحی سکونتگاهی ،تبدیل کشاورزی به نواحی سکونتگاهی ،تبدیل مراتع به نواحی سکونتگاهی و تبدیل اراضی بدون
پوشش به نواحی سکونتگاهی مشخص شده است .برای ساخت هر یک از زیر مدلهای مذکور ،از متغیرهای توصیفی
مختلف استفاده شد که با استفاده از روش  MLPمدلسازی شده و در نهایت به تولید نقشههای پتانسیل انتقال انجامیده
است .متغیرهای توصیفی به کار رفته در تحقیق حاضر عبارتاند از  :شیب ،ارتفاع ،فاصله از جاده ،فاصله از نواحی سکونتگاهی
و همچنین باغات میباشد.
 -3پیشبینی تغییرات کاربری اراضی :پس از محاسبه پتانسیل انتقال هر کاربری به کاربری سکونتگاهی با استفاده از
دادههای توصیفی مورد نظر ،نقشه پیشبینی کاربری اراضی برای سال  2030تهیه شده است.

 -4ارزیابی صحت پیشبینی :برآورد صحت برای درک نتایج به دست آمده و به کار بردن این نتایج برای تصمیصم-
گیری خیلی مهم هستند .معمولترین پارامترهای برآورد دقت شامل دقت کل 3و ضریب کاپا 4هستند (لو و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Khoi & Murayama
. Eastman
3 . Overall accuracy
4 . Kappa Coefficient
2
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همکاران .)2004 ،1برای ارزیابی توان مدل  LCMجهت تولید نقشه کاربری اراضی سال  ،2030ابتدا از نقشههای 1998
و  2013برای پیشبینی نقشه هدف استفاده شده است .برای انجام این پیشبینی ،ماتریس احتمال تغییرات و ماتریس
مساحتهای احتمالی تغییرات تهیه و بر مبنای زیر مدلهای تعریف شده و نقشههای احتمال انتقال تغییرات ،نقشه کاربری
اراضی سال بازه زمانی هدف تهیه شد .سپس نقشه پیشبینی شده توسط مدل  LCMبا نقشه واقعیت زمینی مورد مقایسه
قرارگرفته شده است .با محاسبه ضریب کاپای استاندارد ،ضریب کاپای موقعیت ،ضریب کاپای کمیت و محاسبه خطای
 False Alarm ،Hitsو  Missesوضعیت صحت برای موقعیت و کمیت پیکسلهای هر طبقه بدست آمد .نتایج برآورد
صحت نقشه در جدول  1نشان داده شده است که بیانگر صحبت قابل قبول نقشههای تهیه شده است.
جدول  :1ارزیابي صحت نقشههاي توليد شده

ارزیابي صحت

نقشه سال 1998

نقشه سال 2013

نقشه سال 2030

صحت کلی

 94درصد

 93درصد

 91درصد

ضریب کاپا

 92درصد

 91درصد

 90درصد

بحث:

با توجه به ماهیت موضوع پژوهش ،بحث این پژوهش در قالب سه بخش ،ارزیابی وضعیت محیطی و مولفههای مرتبط،
وضعیت موجود محدوده پژوهش در افق گذشته و نیز پیشبینی آتی آن و نیز در مرحله آخر چالشها و مسائل موجود
میباشد.
وضعيت ژئومورفولوژیكي و توپوگرافيک منطقه مورد مطالعه

شهر پاوه با قرارگیری بر روی زون زاگرس مرتفع و در امتداد شمال غربی – جنوب شرقی ،ویژگیهای رشته کوه زاگرس
را به خوبی در خود نمایان ساخته است .در این قسمت از زاگرس فاصله میان رشتهکوهها اندک است و کوهستانها با
درههای عمیق و شیب تند از همدیگر جدا میشوند که به واسطه شیب زیاد پدیده خاکشویی زیاد است .اختالف ارتفاع
بلندترین و پستترین نقطه در محدوده مورد مطالعه حدود  1900متر است .در درهها رودهای پر آب جریان دارد .وجود
غارها و دولینهای فراوان در منطقه گواه خوبی بر کارستیک بودن زمین و فرسایش انحاللی است .سکونتگاههای انسانی
اغلب بر دامنه کوهستانها استقرار یافتهاند و هر جا درهها باز بوده و شیب مالیمی داشتهاند سکونتگاهها گسترش یافتهاند.
بررسی ژئومورفولوژیکی محدوده مطالعاتی شهر پاوه و فضای پیراشهری دال بر وجود واحد ژئومورفولوژیک کوهستان با
سیستم دامنهای شیبدار و نیز سیستمهای درهای با سیستم رودخانهای فعال و دارای رتبههای زهکشی رده یک تا باالتر
است که در سطح آن سیستم گسلی فعال نیز برونزد دارد .بررسی دقیقتر منطقه بر مبنای نقشه  2که وضعیت ارتفاعی،
موقعیت گسل و رودخانههای محدوده را نشان داده است بیانگر آن است که در شهر پاوه در کنار وضعیت توپوگرافی ،وجود
خط گسل به موازات روند توسعه سکونتگاهها (شمال غرب -جنوب شرق) و همچنین وجود سیستم فلویال نیز که دارای
روند شمال غرب -جنوب شرق است ،سبب شده تا در جهات مختلف توسعه شهر پاوه را با چالش بزرگی مواجهه کنند.
مجموعهای از عوامل فوق بیانگر این است که یکی از مهمترین چالشهای شهر پاوه ،تنگنای توپوگرافی و نبود زمین
مناسب برای گسترش شهری است(شکل.)3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.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
موجود نیز این مساله مشخص است .با این اوصاف ،در سایر مناطق که منطبق بر واحد کوهستان است میزان شیب بیشتر
از  50درصد است که از نظر ژئومورفولوژیکی متناسب برای ساخت نواحی سکونتگاهی نیست .بنابراین میتوان گفت که
روند توسعه شهری پاوه در زمان حال با مشکل نسبی مواجه است و قطعا رشد آتی در صورت عدم برنامهریزی و ارائه
الگوی مناسب میتواند چالشهای محیطی زیادی را به همراه داشته باشد.

شكل (2الف) :نقشه وضعيت ارتفاعي منطقه مطالعاتي

شكل(2ب) :نقشه وضعيت شيب منطقه مطالعاتي

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

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

مطابق نقشه کاربری اراضی حاصل شده منطقه مورد مطالعه (شکل  )4در سال  4/2 ،1998کیلومترمربع از کل محدوده
را نواحی سکونتگاهی در برگرفته است .این نواحی عمدتاً شامل محدوده شهری ،شهر پاوه است .در واقع مناطق سکونتگاهی
منطقه مورد مطالعه به صورت خطی و به موازات مناطق کم شیبتر که حد فاصل نواحی کوهستان هستند شکل گرفتهاند.
در واقع در این بازه فاصله نواحی شهری با پیراشهری و از جمله نواحی سکونتگاهی روستایی نسبتا قابل توجه بوده است.
این نواحی در محدوده شرق به سمت شمال و نیز شمال غربی به سمت غرب محدوده مطالعاتی بودهاند .پهنه کلی محدوده
سکونتگاهی در یک روند شمالغرب -جنوبشرق و پهنه اصلی شهری نیز به صورت هستهای با همین روند به عالوه یک
بازوی تقریبی شرقی -غربی گسترده شده است .در سطح این کاربری که با توجه به بازه زمانی قدیمتر ،محدود میباشد،
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باز اثرات شدید واحدهای ژئومورفولوژیک کوهستان و سطوح دامنهای به همراه رودخانهای دیده میشود .به بیانی در همین
بازه نیز تنگناهای ژئومورفولوژیک و توپوگرافیک کامال در سطح محدوده مشخص هستند .از طرفی با توجه به کوهستانی
بودن منطقه و شرایط مناسب جهت فعالیتهای باغداری ،بخش زیادی از اراضی منطقه مورد مطالعه به باغداری اختصاص
داده شده است .اراضی باغی عمدتاً در درههای رودخانهها و منطبق با روند توپوگرافیک آنها در یک روند نسبی شرقی به
غربی قرارگرفتهاند و به دلیل وجود رودخانههای پر آب ،باغات منطقه دارای پتانسیل باالیی هستند و کاربری باغات در
فضای بالفصل شهری حدود  8/2کیلومترمربع را به خود اختصاص داده است .اراضی کشاورزی نیز به صورت پراکنده و با
فاصله بیشتر موجود هستند که حدود  6/9کیلومترمربع از منطقه را در برگرفتهاند که در قالب اراضی کشاورزی آبی و دیم
میباشد .کاربری مرتع نیز به دلیل وجود مناطق کوهستانی زیاد به همراه شرایط آب و هوایی مناسب ،سبب شده تا بخش
عمده از اراضی منطقه را مراتع در بر بگیرد که البته در ارتباط با توسعه مناطق شهری و پیراشهری کمتر درگیر هستند.
آخرین کاربری ،مناطق بدون پوشش هستند که با توجه به شیب باالی منطقه در بسیاری از مناطق صخرههای دیواره
مانندی برونزد یافتهاند که فاقد پوشش هستند.

شكل  :4نقشه كاربري اراضي سال  1998منطقه مورد مطالعه

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

با توجه به هدف پژوهش که توسعه شهری با یک دید بین رشتهای در ارتباط با مسائل ژئومورفولوژیک است ،مقایسه
زمانی -مکانی روند توسعه و گسترش پهنه محیطی شهر پاوه یکی از فرایندهای اصلی پژوهش میباشد .بررسیها در این
راستا نشان داد که در فاصله زمانی  1998تا  ،2013با توجه به گسترش روزافزون جمعیت خصوصاً در نواحی شهری و
پیراشهری ،روند توسعه پهنه سکونتگاهی رشد قابل توجهی داشته است .نقشه  5نیز که کاربری اراضی که بعد سکونتگاهی
را با تاکید بر فضای شهری و پیراشهری در  2013نشان داده است ،گویای افزایش  2/4کیلومتر مربع پهنه سکونتگاهی و
رسیدن پهنه به  6/5کیلومتر مربع بوده است که بیانگر تغییرات فضایی قابل توجه و به تبع آن تداخل بیشتر با واحدهای
ژئومورفولوژیک است .در این بین و با دید مقایسهای روند افزایش طولی به سمت جنوبشرق و نیز توسعه عرضی پهنههای
سکونتگاهی به صورت نسبی همراه با ایجاد هستههای سکونتگاهی و توسعه آنها از جمله در فضای پیراشهری پاوه مشهود
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است(شکل .)6در کل در این بین با توجه به خشونت توپوگرافی ،فضاهای با شرایط تعدیلتر توپوگرافی و نیز مسیر راههای
ارتباطی در کانون توسعه بودهاند .بنابراین میتوان گفت که نیاز به برنامهریزی در مسیر توسعه آتی شهر پاوه ضروری است
و در این بین دید ژئومورفولوژیکی که یک رویکرد محیطی -مخاطرهشناسی دارد کاراست .برخالف نواحی سکونتگاهی،
کاربری باغات و اراضی کشاورزی با کاهش همراه بوده است .به طوری که کاربری باغات با حدود  ./4کیلومترمربع کاهش
از  8/3کیلومترمربع در سال  1998به  7/9کیلومترمربع در سال  2013رسیده است .کاربری اراضی کشاورزی نیز از 6/9
کیلومترمربع به  6/2کیلومترمربع کاهش یافته است .بیشترین میزان کاهش اراضی باغی و کشاورزی در نواحی حاشیه شهر
پاوه صورت گرفته است .در واقع میتوان گفت که به موازات توسعه شهری در منطقه از میزان اراضی باغی و کشاورزی
کاسته شده است .به بیانی میتوان گفت روند گسترش عرضی و نیز طولی پهنههای موجود تحت تاثیر خشونت توپوگرافی
در فضاهای شهری و نیز افزایش جمعیت در فضاهای حداقلی موجود صورت میگیرد که می تواند عامل تشدید فرایندهای
مخاطره آمیز و نیز افزایش سطح آسیبپذیری باشد.

شكل  :5نقشه كاربري اراضي سال  2013منطقه موردمطالعه
جدول  :2مساحت كاربريهاي منطقه در سالهاي  1998و 2013

ردیف
1
2
3
4
5

نوع كاربري
سکونتگاهی
باغی
کشاورزی
مراتع
بدون پوشش

مساحت در سال (1998كيلومترمربع)
4/1
8/3
6/9
106
11

مساحت در سال ( 2013كيلومترمربع)
6/5
7/9
6/2
108/7
6/9
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شكل  :6توسعه شهري و سازمانیابي فضایي پاوه منطبق بر هستههاي مجزا و پيراشهري

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

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی روند توسعه نواحی سکونتگاهی منطقه مورد مطالعه و سپس پیشبینی گسترش این
نواحی با یک رویکرد مدیریت محیط میباشد .بنابراین در راستای این هدف و رویکرد پژوهش ،با به کارگیری مدل
 ،LCMروند گسترش سکونتگاههای منطقه مورد مطالعه پیشبینی شده است که در شکل  8نشان داده شده است .مطابق
نتایج حاصله روند توسعه سکونتگاهها تا سال  2030به حدود  10کیلومترمربع خواهد رسید .بررسیهای دقیق مبتنی بر مدل
نشان داد که مسیرهای موجود سکونتگاهی شهری در سال  2013با وجود گسترش قابل توجه نسبت به بازه مورد بررسی
 ،1998گسترش فیزیکی(کالبدی) قابل توجهی در افق پیشبینی سال  2030پیدا کردهاند .گسترش مذکور سکونتگاهی
غالبا منطبق بر حرکت در سمت نواحی با گرادیان شیب باالتر و نیز حریمهای رودخانهای میباشد که روند مذکور حرکت
در جهت افزایش سطح فعالیت فرایندهای ژئومورفولوژیکی دامنهای و رودخانهای و افزایش سطح آسیبپذیری است(شکل7
و  .)8بررسیهای مبتنی بر مدل پیشبینیکننده نشان داد که توسعه پیراشهری و به ویژه در اطراف راههای ارتباطی بیشتر
خواهد بود و بر این مبنا ضرورت شناخت دقیق این پهنهها به لحاظ فرایندشناسی ضروری است .نکته قابل توجه دیگر
توسعه هستههای منفرد سکونتگاهی است که نسبت به سال  2013گسترش قابل توجهی داشتهاند و در نظام برنامهریزی
در قالب پایداری محیطی باید مورد توجه قرار گیرند .به موازات توسعه نواحی سکونتگاهی ،میزان تخریب اراضی کشاورزی
و همچنین باغات بیشتر شده است(شکل  .)9با توجه به پتانسیل باالی منطقه از نظر اراضی باغی ،توسعه سکونتگاهها در
افزایش کنار افزایش فعالیت فرایندها و به تبع آن مخاطرات ،سبب کاهش درآمدهای حاصل از محصوالت کشاورزی منطقه
نیز میشود که باید این مساله نیز مورد توجه مجموعه مدیران شهری قرار گیرد.

ارزیابي و پيشبيني روند توسعه فيزیكي نواحي سكونتگاهي...

شكل  :7روند توسعه شهري غالب در مسير شيب توپوگرافيک و حریم سيستمهاي رودخانهاي

شكل  :8نقشه كاربري اراضي سال  2030منطقه موردمطالعه

شكل :9توسعه نواحي سكونتگاهي و كاهش كاربريهاي پوششي و باغي
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چالشهاي محيطي توسعه فيزیكي نواحي سكونتگاهي پاوه

نتایج حاصل از بررسی وضعیت توسعه فیزیکی و سکونتگاهی فضای شهری و پیراشهری پاوه در قالب وضع موجود و نیز
آتی ،گویای افزایش سطوح و پهنهها در بازه  32ساله مورد بررسی بوده و خواهد بود .نتایج گویای افزایش و گسترش
فیزیکی(کالبدی) فضاهای موجود ،توسعه هستههای تراکمی در سطح شهرها و نیز افزایش پهنههای پیراشهری است .در
این بین مساله مهمی که در روند توسعه نواحی سکونتگاهی منطقه مورد مطالعه وجود دارد ،وضعیت توپوگرافی منطقه است.
در واقع با توجه به وضعیت موجود منطقه از نظر ژئومورفولوژیکی ،توسعه نواحی سکونتگاهی به عنوان مهمترین چالش
پیشروی شهر پاوه خواهد بود .به بیانی ،با توجه به وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه و فرمهای مورفولوژیک ،گسترش
نواحی شهری در واقع گسترش به سمت مناطق پرمخاطره خواهد بود .در اصل قرار دادن شرایط جمعیتی ناشی از عوامل
مختلف اقتصادی و اجتماعی ،شرایط توپوگرافیک منطقه و نیاز سکونتگاهی موجود در کنار هم موید این مساله است .نتایج
پیشبینی و تطبیق آن با وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه ،بیانگر این است که بخش زیادی از نواحی سکونتگاهی تا سال
 2030به سمت مناطق با شیب بیشتر از  30درصد حرکت خواهد کرد که این مناطق به عنوان یکی از مناطق مستعد انواع
حرکات دامنهای خواهد بود .چالش دیگر پیش رو خط گسلی است که با روند شمال غرب -جنوب شرق به موازات محدوده
شهری پاوه و در حاشیه شمالی آن قرار دارد .مطابق نقشه پیشبینی ،بخشی از نواحی سکونتگاهی تا سال  2030به سمت
خط گسل نزدیک میشوند که به عنوان یکی از مناطق با ریسک باال محسوب میشود .در کنار خط گسلی ،شبکه رودخانه
عارضه خطی دیگری است که میتواند منطقه را تهدید کند .با توجه به اینکه نواحی سکونتگاهی عمدتاً در درهها شکل
گرفتهاند ،خطر سیالب و مخاطرات ناشی از رودخانه دو چندان است .توسعه روزافزون مناطق سکونتگاهی در نزدیکی
رودخانهها بدون توجه به حریم رودخانه یکی از مسائل مهم پیش روی شهر پاوه خواهد بود .مجموعهای از عوامل فوق
بیانگر این است که عدم توجه به مسئله توسعه سکونتگاهها در منطقه سبب تداخل بیشتر با بستر طبیعی نامناسب و به تبع
آن رشد روزافزون مناطق خطرآفرین شده است که در صورت ادامه بیتوجهی ،چالش مخاطرات محیطی در منطقه
غیرقابلکنترل خواهد بود(شکل  .)10بنابراین الزم است تا مسئولین برنامهریزی الزم را جهت ساماندهی به وضعیت گسترش
نواحی سکونتگاهی منطقه مورد مطالعه انجام دهند.

شكل :10توسعه سكونتگاهي و تداخل آن با بسترهاي ناپایدار
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نتیجهگیری

یکی از مسائل مهمی که در سالهای اخیر در یک چهارچوب میان رشتهای حوزههای محیطی توجه زیادی را به خود
معطوف داشته است ،مسائل شهری و توسعه فضایی آن با رویکرد ژئومورفولوژیکی و مخاطرهشناسی است .گسترش جمعیت
و توسعه نواحی سکونتگاهی در مناطق مختلف روند و پیامدهای متفاوتی خواهد داشت .در این بین وضعیت ژئومورفولوژیک
و نیز توپوگرافیک مناطق بسیار تاثیرگذار است .نتایج پژوهش در ارتباط با توسعه نواحی سکونتگاهی شهری و پیراشهری
پاوه نشان داد که توسعه نواحی سکونتگاهی دارای رشد روز افزونی بوده و از  4/1کیلومتر مربع در سال  1998به 6/5
کیلومتر مربع در سال  2013رسیده است .با توجه به هدف پژوهش ،که مبتنی بر پیشبینی روند توسعه با مدل LCM
است ،برآورد موجود برای سال  2030حدود  10کیلومترمربع میباشد .مطابق نقشههای تهیه شده و نیز اطالعات حاصله،
به موازات توسعه نواحی سکونتگاهی ،از میزان اراضی باغی و کشاورزی کاسته شده است .شکل و الگوی توسعه نیز دال بر
گسترش طولی و نیز عرضی هستههای موجود شهری در سال  2013نسبت به  1998بوده و این فرایند بر مبنای نقشه
پیشبینی برای سال  2030نیز در سطح گستردهتری نسبت به سال  2013اتفاق خواهد افتاد .الگوی غالب دیگر نیز ایجاد
هستههای سکونتگاهی در فضاهای پیراشهری است که تحت تاثیر خشونت توپوگرافی سایر نواحی موجود برای تمرکز
جمعیتی در قالب طرحهای دولتی یا بعضا خصوصی ایجاد شدهاند که پایداری آنها نیز مهم است.
بنابراین با رویکرد مدیریت محیط و مخاطرهشناسی میتوان گفت مولفهای که مساله توسعه سکونتگاهی و فضای شهری
و پیراشهری پاوه را بسیار مهم میکند ،وضعیت ژئومورفولوژیکی و توپوگرافیک است .به بیانی هم موقعیت موجود و نیز
روند افزایشی جمعیت در بازه مورد بررسی سبب شده است تا توسعه نواحی سکونتگاهی با حرکت به سمت مناطق پر
مخاطرهتر و افزایش ضریب ریسک همراه باشد .نقشه پیشبینی بیانکننده این است که با ادامه روند توسعه نواحی
سکونتگاهی در سال  ،2030شاهد حرکت جمعیت به سمت مناطق پرشیبتر خواهیم بود که مستعد انواع حرکات دامنهای
هستند .نمونههایی تیپیک از ناپایداری دامنهای در سمت چپ ورودی شهر و در مجاورت بازارچه و پیرامون پاسگاه نظامی
مشهود است .همچنین بخشی از نواحی سکونتگاهی تا سال  2030به سمت خط گسل نزدیک میشوند که به عنوان یکی
از مناطق با ریسک باال محسوب میشود .در کنار خط گسلی ،شبکه رودخانه عارضه خطی دیگری است که میتواند منطقه
را تهدید کند و با توجه به اینکه نواحی سکونتگاهی عمدتاً در درهها شکل گرفتهاند ،خطر سیالب و مخاطرات ناشی از
رودخانه دوچندان است .به صورت تحلیلی میتوان گفت که گسترش فیزیکی(کالبدی) پهنههای سکونتگاهی پاوه تحت
تاثیر نیاز و ضرورت موجود و نیز شرایط و تنگناهای توپوگرافیک ،منجر به فعالسازی و تشدید فرایندهای محیطی در قالب
مخاطرات میشوند .نکته برداشت شده از مطالعات نشان داد که مسیرها و جهات مختلف شهر پاوه درگیر مخاطرات محیطی
مختلف هستند که با روند توسعه فیزیکی در آتی سطح مخاطرات آنها بیشتر خواهد شد.
پس الزم است که به منظور کاهش سطح فعالیت فرایندها و به تبع آن کاهش خطر آسیبپذیری جمعیت ،برنامهریزیهای
مناسب جهت کنترل نواحی سکونتگاهی صورت گیرد .برای این منظور پهنههای فعال و پر مخاطره در ارتباط با حرکات
دامنهای ،زلزله و سیالب که مهمترین فرایندهای مخاطره آمیز موجود با توجه به موقعیت و شرایط منطقه هستند ،مشخص
گردند .در این مسیر ،شناسایی سایتها و هستههای با پایداری باالتر و میزان سطح خطر کمتر و نیز تعیین حد مجاز
پیشروی در محدودههای موجود و جهت یابی مسیر رشد شهری ضروری است و باید متناسب با روند توسعه سکونتگاهها
صورت گیرد تا سطح خطر کمتری را داشته باشند .کنترل مناطق حاشیه رودخانهها و پرشیب در قالب اختصاص به اراضی
باغی هم یک نوع کاربری منطبق بوده و نیز زمینهساز کنترل جمعیت به سمت این نواحی و نیز تعدیل کننده میزان خطر
سیالب و حرکات دامنهای میباشد .برایند نتایج ،ضرورت شناسایی پهنههای منفرد به عنوان هستههای مناسب توسعه
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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پژوهش نشان داد که با وجود کارا بودن این پژوهش به عنوان یک پیش سند ،ضرورت تهیه طرح و سند ژئومورفولوژیکی
شهری با نگرش فرم و فرایند ،برای پاوه و نیز سایر شهرهای ایران ضروری و کارا است.
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