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چكيده
شهر كرمانشاه در طي چهل سال گذشته داراي روند توسعه فيزیكي سریعي در جهات شمالي و
غربي بوده است .این امر متاثر از شرایط شرایط ژئومورفولوژیكي دشت كرمانشاه بوده ،زیرا
پارامترهاي ژئومورفولوژیكي در این نواحي داراي شرایط مساعدي براي توسعهي شهري بوده-
اند .گسترش شهر در این نواحي نيز تاثيرات مهمي بر لندفرمها و چشماندازهاي
ژئومورفولوژیكي منطقه به جا گذاشته است .هدف این پژوهش ،شناخت تاثيرات متقابل
ژئومورفولوژي و توسعهي شهري در شهر كرمانشاه در چهار دههي گذشته ميباشد .بنابراین در
ابتدا نقشهي عوارض ژئومورفولوژي محدودهي شهر كرمانشاه ترسيم گردید .سپس روند
توسعهي شهر در سالهاي مختلف بر اساس تصاویر ماهوارهیي در ارتباط با نقشه ژئومورفولوژي
مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج نشان داد ،لندفرمهاي ژئومورفولوژي جهت توسعهي شهري را
تعيين نموده و توسعه ي شهر كرمانشاه بيشتر در جهات شمالي ،غربي و شرقي بر روي لندفرم
هموار دشت آبرفتي بوده است .سه لندفرم هموار و مناسب دشت آبرفتي ،مخروطافكنه و دشت
پایكوهي در مجموع  %72مساحت شهر كرمانشاه را در برگرفتهاند .توسعهي شهري در قلمرو
لندفرمهاي مخاطرهزا به علت وجود محدودیتهاي ژئومورفولوژیكي در نيمهي جنوبي شهر
كرمانشاه ميباشد .توسعهي شهري باعث نابودي بستر رودخانههاي چم بشير و آبشوران شده
و لندفرمهاي دیگر همچون دشت آبرفتي ،مخروط افكنه و ...به چشم انداز شهري تبدیل شده و
روند تكاملي آنها متوقف شده است .این تغييرات در لندفرمهاي ژئومورفيک ميتواند در آینده
منجر به ایجاد مخاطره در مناطق شهري گردد.

واژگان کليدي :ژئومورفولوژي ،توسعهي شهري ،لندفرم ،سنجش از دور ،شهر کرمانشاه.
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مقدمه

امروزه ،شهرنشیني یکي از چالشهای عمده ،جهان معاصر است و حداقل  %0.5مساحت خشکيها را شهرها در برگرفتهاند
(اشــنایدر و همکاران .)2 ،2009 ،1از طرف دیگر شــهرنشــیني و توســعه شــهری به عنوان یکي از مهمترین مســائل و
شــاخ های ضــروری رشــد اقتصــادی و توســعه یر نشــور در نیر گرفته ميشــوند(موهاپاترا و همکاران.)1 ،2017 ،2
توســـعهای شـــهری به عنوان یر مقولهای انســـاني در بســـتر فئومورفولوفی و لندفرمهای ســـزم زمین ری ميدهد.
بریجز( ،3)1990فئومورفولوفی را علم تفســیر ناهمواری های ســزم زمین و درک فرایندهایي نه لندفرم ها را ایجاد و
تغییر ميدهند ،تعریف مينند .هاگت )2003(4فئومورفولوفی را علم مزالعه اشکال طبیعي سزم زمین و لندفرمهای آن
همچون رودها ،تپهها ،د شتها ،سواحل و ...تعریف نرده و بلوم )1991(5لندفرم را یکي از مهمترین اجزای سازنده هر
چ شم انداز معرفي مينند .لین سولن )2008(6لندفرم را ا شکال م شخ صي در سزم زمین تعریف نرده ،نه دارای شکل
مشخ منفرد یا ترنیبي بوده و بوسیله عوامل طبیعي ایجاد شده اند .ایجاد و توسعهی شهرها بر روی لندفرمها صورت
گرفته و فئومورفولوفی شهری عالوه بر بررسي محدودیتهای فئومورفیر در توسعه شهری(نوئر ،)22 ،1984 ،7مناسب
بودن لندفرمها برای ناربریهای شــهری ،تاریر فعالیتهای شــهری بر فرایندهای ســزم زمین و لندفرمهای ایجاد شــده
تو سط شهرن شیني را مورد ارزیابي و مزالعه قرار ميدهد(داگالس و جیمز .)52 ،2015 ،8در فئومورفولوفی شهری ،ان سان
به عنوان فرآیند فیزیکي برای تغییر لندفرم به منیر شهر عمل مينند(ماریا و همکاران9؛ .)2 ،2006توسعه شهری و ایجاد
ســاختارهای زیربنایي بســیار تاریرگذار بوده و گاه به طور نامل لندفرمها را نابود مينند(ریندر و همکاران10؛ .)7 ،2017از
طرف دیگر لندفرمها یا ویژگيهای فئومورفیر نقش مهمي در ایجاد و توســعه شــهرها در طول تاریش داشــته و هرگونه
اقدام در را ستای تو سعه و عمران مناطق م سکوني با واحدهای فئومورفولوفی تالقي مينند(مقیمي .)342 ،1388 ،تالقي
با واحدهای فئومورفولوفی سبب ميگردد ،نه لندفرمها در تو سعهای شهری یا به عنوان ت سهیل نننده تو سعه یا عامل
محدود نننده و مخاطرهزا در تو سعه فیزیکي شهر مزرح با شند .شناخت این امر نیازمند برر سي و تهیه نق شه عوارض
فئومورفولوفی ا ست .نق شههای فئومورفولوفی چ شم اندازها و لندفرمهای سزم زمین را ن شان ميدهد(اوتو و ا شمیت11؛
 .)1 ،2013نقشـــه های فئومورفولوفی ميتوان ند ،به عنوان یر ابزار اول یه برای مدیر یت محیط و مدیر یت ریســـر
فئومورفولوفی و زمین شنا سي و ارائهای دادههای پایه برای سایر بخشهای تحقیقاتي مورد ا ستفاده قرار گیرند(درمیس و
همکاران .)41 ،2011 ،12از این رو به نارگیری نق شهای فئومورفولوفی در م سائل مرتبط به تو سعه شهری جهت مدیریت
علمي و بهینه شهر الزم و ضروری است .شهر نرما نشاه از نیر فئومورفولوفی در دشت ناودیسي نرمانشاه واقع شده و از
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لندفرمها متفاوتي تشکیل شده است .هر یر از این لندفرمها در چگونگي توسعهای شهری نقش دارند .همچنین توسعهی
شـــهری بر لندفرمهای فئومورفولوفیکي تاریرات زیادی داشـــته و تاننون هیو گونه مزالعهی در این زمینهها در محدوده
شهر نرمان شاه صورت نگرفته ا ست .با توجه به شرایط خاص فئومورفولوفیکي محدوده شهر نرمان شاه و مخاطرات آن،
شناخت تاریرات متقابل فئومورفولوفی و تو سعهی شهری بر یکدیگر ،نقش مهمي در برنامهریزی و مدیریت علمي شهر
نرمان شاه خواهد دا شت .از این رو انجام پژوهش حا ضر و ارزیابي تاریرات عوارض فئومورفولوفی بر تو سعهی شهری در
شهر نرمان شاه ضروری ا ست .هدف از انجام این پژوهش ارزیابي تاریرات فئومورفولوفی بر چگونگي تو سعهی شهری
نرمانشاه در بازهای زماني  40ساله است .دستیابي به این امر بدون در دسترس بودن دادههای مناسب غیر ممکن است.
از این رو مدیریت مورر و پایدار شـــهری به طور فزاینده نیاز به تکنیرهای پیشـــرفته برای به دســـت آوردن اطالعات
دارد(ا سوش و همکاران .)839 ،2010 ،1ت صاویر ماهوارهای یر منبع داده مهم برای آنالیز محیط شهری و تغییرات آن در
طول زمان در مقیاسهای فضایي و زماني ميباشند(برانسلي و بارا .)211 ،1997 ،2در دهههای گذشته ،سنجش از دور به
طور گ سترده ی در اموری مانند ا ستخراج ساختار شهری ،پایش تو سعه شهری و شنا سایي تغییرات به نار گرفته شده
است(ویلسون و همکاران .)305 ،2003 ،3در این پژوهش نیز برای بدست آوردن روند توسعه شهری نرمانشاه از تصاویر
ماهورهی ا ستفاده مي شود .بی شتر مزالعات فئومورفولوفی شهری مخت مکانیابي تو سعهای فیزیکي شهر بر ا ساس
پارامترهای فئومورفیر ،لیتولوفیکي و زمین ساختي بوده و در زمینهای پژوهش حا ضر تحقیقات گ ستردهی انجام نگرفته،
در ادامه ميتوان به موارد زیر اشاره نرد.
ابیسمجیو )1989(4در مزالعهی به بررسي تاریرات شهرنشیني بر تغییرات الگوی نانال رودخانهها در جنوبغربي
نیجریه پرداختند و نتایج نشان داد ،نه نانال رودخانهها در داخل شهرها دارای عدم تعادل بوده و این امر ناشي از افزایش
ضــریب رواناب به علت افزایش ســزوح ناپذیر اســت .ریواس و همکاران )2006(5در پژوهشــي به بررســي پیامدهای
فئومورفیر ســاخت ســاز شــهری و معدن ناری در  4منزقه در آرفانتین و اســپانیا پرداختند ،نتایج نشــان داد ،نه میزان
فر سایش و انتقال ر سوب در این مناطق چهار برابر ا ستاندارد جهاني ا ست .چن )2006(6در پژوه شي به برر سي تحول
شهری بر چ شم اندازهای رودخانهی پرداخت و نتایج ن شان داد ،نه پا سش لندفرمهای رودخانهی در مناطق مختلف آب و
هوایي به توســعه ی شــهری متفاوت اســت و بار رســوبي و رواناب بیشــترین تاریر را در تغییرات دارا ميباشــند .البنا و
فریهي( ،)2009در پژوه شي به ارزیابي تاریرات ان ساني بر سواحل شمال شرقي دلتای نیل در م صر پرداختن ،نتایج ن شان
داد ،در طي بازهای  10ســاله به علت ســاخت و ســازهای انســاني ،خزود ســواحل دچار تغییرات زیادی گردیدند .گویها و
همکاران )2009(7در پژوه شي به برر سي تو سعهی شهری با ا ستفاده از نق شههای فئومورفولوفیکي تهیه شده از ت صاویر
ماهوارهای در شهر نوربا 8هند پرداختند و نتایج نشان داد ،نه نقشههای فئومورفولوفیکي در ادغام با دادهها زمین شناسي،
مناطق مســاعد را برای توســعهی شــهری مشــخ نرده و این دو مقوله تاریرات متقابلي بر یکدیگر داشــتهاند .پارتا و
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پر سدا )2012(1به مزالعهای تاریرات فئومورفولوفی بر تو سعهای شهری در شهر ساگار 2در هند پرداخته و نتایج ن شان
دهندهی تاریرات متقابل آنها بر یکدیگر بوده و برنامهریزی جدید برای توسعه باید بر پایه پارامترهای همچون شیب زمین،
منابع آب و  ...باشـــد .لي و همکاران )2014(3در مزالعهای به بررســـي تغییرات فئومورفیر تاالبهای ســـاحلي به دلیل
گسترش سریع شهرنشیني در جیانگ سو 4چین پرداختند و نتایج نشان داد ،نه مساحت زیادی از تاالبها برای توسعهی
شهری خ شکانده شده و به زمینهای شهری تبدیل شدهاند .دلمونته و همکاران )2016(5در پژوه شي به طبقهبندی
فئومورفولوفیکي ،چ شم اندازهای شهری در شهر رم ایتالیا پرداخته و دریافتند ،نه شبکهای زهک شي و سزوح توپوگرافي
در طي  3هزار ســال گذشــته تحت تاریر دخالت انســان ،دچار تغییر شــدهاند .موهاپاترا و همکاران )2017(6به مزالعهای
تاریرات رشد سریع شهرنشیني و فئومورفولوفی در بازهای زماني 40ساله در شهر گولیور 7هندوستان پرداخته و نتایج نشان
داد ،نه رشد شهری در  4دهه 3 ،برابر بوده و بیشترین رشد شهری در پدی پلینها و تپهها صورت گرفته است.
موقعيت محدوده مورد مطالعه

ا ستان نرمان شاه با مرنزیت شهر نرمان شاه در غرب ن شور واقع شده و شهر نرمان شاه با مخت صات´ 34°17تا
´ 26°34عرض شــمالي و ´ 46°59تا ´ 47°14طول شــرقي در مرنز اســتان در حاشــیهای ارتفاعات پراو -بیســتون قرار
دارد( شکل  .)1محدوده فعلي شهر نرمان شاه با م ساحت حدود  90نیلومترمربع در سزوح ارتفاعي  1300تا  1600متری
قرار داشته و بر اساس سرشماری سال  1395دارای  980711نفر جمعیت است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Pareta and Prasad

1

Saugar

2

Li et al

3

Jiangsu

4

Del Monte et al

5

Mohapatra et al

6

Gwalior

7

ارزیابي تاثيرات متقابل شرایط ژئومورفولوژیكي و توسعهي شهري بر...

235

شكل  : 1نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه( تصویر سنجنده  OLIمورخه )2018/7/17

مواد و روش ها

در پژوهش حاضـــر با تو جه به ماه یت بین رشـــ تهی از روش های مختلف ن تاب خا نهی ،تحل یل تاریخي،
نارتوگرافیکي و ســنجش از دوری اســتفاده ميگردد .دادههای پژوهش شــامل تصــاویر ســنجندههای مختلف ماهورهای
لند ست با قدرت تفکیر مختلف(جدول  ،)1نق شهای زمین شنا سي  1:100000نرمان شاه و نق شهای توپوگرافي 1:50000
نرمانشــاه اســت .نرمافزارهای  ArcGIS10.3و  ENVI5.3ابزار اصــلي پژوهش ميباشــند .در ابتدا نقشــه عوارض
فئومورفولوفیکي محدوده شهر و اطراف نرمان شاه بر ا ساس تحلیل سی ستمهای ار ضي تهیه گردید .این تحلیل یر
طبقهبندی علمي بر مبنای فرم اراضي و با ساختارهای سلسه مراتبي است و بر رابزه چهره زمین(لندفرمها) با قابلیتها
و محدودیتهای ار ضي تانید دارد(رام شت؛  .)154 ،1388پس از تهیهی نق شهی عوارض فئومورفولوفیکي محدوده مورد
مزالعه ،میزان و جهات توسعه فیزیکي شهر نرمانشاه در طي چهار دهه در سالهای انتخابي 2006 ،1996 ،1986 ،1977
و  2017با اســتفاده از تصــاویر ســنجندههای  TM،MSSو OLIماهوارهای لندســت مشــخ ميگردد .انتخاب این
سال ها ،بر اساس دسترسي به اطالعات بدون خزا برای منزقه مورد مزالعه است .برای مشخ نردن محدودهای شهر
نرمانشــاه در هر  5ســال انتخابي عالوه بر تفســیر بصــری از روش طبقهبندی نیارت شــده حدان ر احتمال و انتخاب
نمونههای تعلیمي بر اساس تفسیر بصری ،ترنیب رنگي ناذب و بازدید زمیني استفاده گردید .با توجه به پیچیدگي محیط
و تنوع عوارض فئومورفولوفیکي اطراف شهر نرمانشاه و مشابهت بافت و تن عوارض شهری و طبیعي در مناطق حاشیهی
شهر نرمانشاه ،به خصوص در محدوده جنوبي شهر ،جهت ناهش خزای روش تفسیر بصری از روش طبقه بندی نیارت
شده ا ستفاده گردید .جزئیات ت صاویر ماهوارهای مورد ا ستفاده در جدول( )1ارائه شده ا ست .در ادامه محدودهای ا ستخراج
شده شهر نرمانشاه در سالهای انتخابي با نقشه ای عوارض فئومورفولوفیکي منزقه تزبیق داده شد و بر اساس آن میزان
تو سعهای شهر نرمان شاه در هر یر از عواض فئومورفولوفیکي م شخ گردید .سپس تغییرات عوارض فئومورفولوفیکي
منزقه بر ارر فعالیت های شهر سازی و گ سترش شهر م شخ شد و در نهایت تاریرات متقابل فئومورفولوفی و تو سعه
شهری در محدودهی شهر نرمانشاه مورد ارزیابي قرار ميگیرد.
جدول  : 1اندكس زماني تصاویر مورد استفاده براي تهيه محدوده شهر كرمانشاه

Row

ماهواره

سنجنده

قدرت تفكيک

تاریخ

Path

لندست 1

MSS

 60متر

برداشت
28-6-1977

179

36

لندست 3

TM

 30متر

26-9-1986

167

36

لندست 4

TM

 30متر

27-10-1996

167

36

لندست 5

TM

 30متر

16-6-2006

167

36

لندست 8

OLI

 15متر

31-8-2017

167

36

زمين شناسي و ژئومورفولوژي منطقهاي مورد مطالعه

دشت نرمانشاه از نیر زمین ساختي ،یر دشت ساختماني در زون زاگرس مرتفع است .عالئي طالقاني()1383
پرتگاههای بلند ،جبهه رورانده ،پرتگاههای خط گســـل ،پیچیدگي ســـاختمان چینها و نمای نارســـتي و خشـــن را از
اختصاصات این زون به شمار ميآورد .ارتفاعات پراو  -بیستون در شمال دشت نرمانشاه دارای خصائ ذنر شده در باال
بوده و راندگي تاقب ستان مرز این ارتفاعات و دشت نرمان شاه را ت شکیل ميدهد .رودخانه قره سو امتداد راندگي قره سو در
مرنز د شت نرمان شاه را دنبال نرده و با ر سوبگذاری بر سزم سنگ مادر ،د شت آبرفتي را شکل داده ا ست .ارتفاعات
جنوبي د شت نرمان شاه از سنگهای رادیوالریتي و نه شتههای مارني ت شکیل شده و نرمفر سا بودن این نه شتهها باعث
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فر سایش پذیری آنها و ایجاد سزوح فر سای شي شده ا ست .راندگي نوه سفید مرز ارتفاعات جنوبي با د شت نرمان شاه را
تشــکیل داده اســت .به طورنلي محدوده مورد مزالعه از نیر ســاختماني تکتونیزه بوده و دارای تنوع لیتولوفیکي باالی
ميباشد(شکل2الف) .وضعیت فئومورفولوفیکي حال حاضر دشت نرمانشاه متارر از شرایط لیتولوفیکي-زمینساختي و فعال
بودن فرسایش و رسوبگذاری آبهای جاری به عنوان فرایند شکلزایي برتر عهد حاضر و دوران نواترنری است .محدوده
مورد مزالعه به  3واحد دامنه ،تپه ماهور و دشت تقسیم مي شود .واحد دامنه متشکل از دو عارضهای مشخ  ،دامنههای
منیم و نامنیم اســت .دامنههای منیم با شــیب نم و یکنواخت منزبق بر ارتفاعات رادیوالریتي جنوبي شــهر نرمانشــاه
ميباشند .دامنههای نامنیم منزبق بر ارتفاعات آهکي شمال دشت نرمانشاه است .این دامنهها پرشیب ،صخرهی ،دارای
سزوح واریزهی و درزه و شکاف زیاد ه ستند .واحد د شت حا صل ر سوبگذاری و ترانم ر سوبات نا شي از فعالیتهای آب
جاری بوده و چهار لندفرم هموار دشــت پایکوهي ،دشــت ســیالبي ،دشــت آبرفتي و مخرود افکنهها در این واحد شــکل
گرفتهاند .واحد تپهماهور حا صل فرسایش سازندهای نرم فرسای رادیوالریتي و نه شتههای مارني بر ارر فرایند فر سای شي
آبهای جاری بوده و تپه ماهورها ،دشتسرهای فرسایشي و درهی رودخانهی آبشوران در این واحد قرار دارند(شکل2ب).

شكل  : 2الف) -نقشه زمين شناسي و ب) -نقشه ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه

یافتههاي پژوهش

تو سعهی شهرها از جمله شهر نرمان شاه در ب ستر سزم زمین و بر روی لندفرمها اتفاق افتاده و این امر زمینه
ساز تاریرپذیری متقابل تو سعهی شهری نرمان شاه و فئومورفولوفی منزقه را فراهم نموده ،نه در سالهای انتخابي به
بررسي این وضعیت پرداخته ميشود.
 -بررسي محدوده شهر كرمانشاه در طي سالهاي مورد مطالعه

محدودهی شهر نرمانشاه در سال  1977با استفاده از تفسیر بصری تصویر سنجندهای ( MSSشکل3الف) و
روش طبقهبندی نیارت شده(شکل3ب) استخراج شده و مساحت شهر نرمانشاه حدود  16نیلومتر مربع بوده و بر روی 6
لندفرم دشتسر ،دشت آبرفتي ،دشت سیالبي ،درهی رودخانه ،دامنهی منیم و دشت پایکوهي در جنوب رودخانهی قرهسو
واقع شده است(شکل4الف) .بیشتر مساحت شهر بر روی لندفرمهای دشت سر(حدود  )%54و دشت آبرفتي(حدود  )%33و
نمترین مساحت آن بر روی لندفرمهای دامنهی منیم و دشت پایکوهي قرار دارد(جدول .)2شکلهای (4الف) و (4ب) به
ترتیب محدوده استخراج شده شهر نرمانشاه را در سال  1986بر اساس تصویر سنجندهای  TMبا استفاده از روشهای
تف سیر ب صری و طبقهبندی نیارت شده را ن شان ميدهد .م ساحت شهر نرمان شاه در این سال به حدود  42نیلومتر مربع
افزایش یافته و محدوده شهر به شمال رودخانهی قره سو نشیده شده و بستر رودخانهی چم بشیر در محدودهی شهر قرار
گرفته ا ست .تو سعهی شهر نرمان شاه در این سال ،ن سبت به سال  1977به سمت جهات شمالي ،غربي و شرقي بوده و
زمینهای خالي زیادی در ق سمت جدید شهر وجود دا شته ا ست( شکل4ب) .محدودهی شهر نرمان شاه در سال مذنور بر
روی  7لندفرم دشت آبرفتي ،دشتسر ،مخرود افکنه ،دشت سیالبي ،درهی رودخانه ،دامنهی منیم و دشت پایکوهي قرار
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گرفته و لندفرمهای دشــت آبرفتي( )%55و دشــتســر( )%28بیشــترین مســاحت و لندفرمهای درهی رودخانهی و دشــت
آبرفتي( هریر نمتر از  ) %2نمترین م ساحت را دارا ميبا شند(جدول .)2در این سال محدودهی شهر نرمان شاه بر روی
مخرود افکنه تنگ ننشت در نوهپایههای تاقبستان نشیده شده است.

شكل  : 3الف) -تصویر رنگي كاذب سنجده  MSSدر سال 1977؛ ب) -تصویر طبقه بندي شده؛ ج) -نقشه لندفرمهاي
ژئومورفولوژیكي و محدوده شهر كرمانشاه .شكل  : 4الف) -تصویر رنگي كاذب سنجده  TMدر سال 1986؛ ب) -تصویر طبقه
بندي شده؛ ج) -نقشه لندفرمهاي ژئومورفولوژیكي و محدوده شهر كرمانشاه در سال 1986

در سال  1996مساحت شهر نرمانشاه حدود  49نیلومتر مربع بوده و در جهات شمالي و غربي توسعهی فیزیکي
دا شته و رودخانهی چم ب شیر و مخرودافکنه تنگ نن شت به طور نامل در محدودهی شهری قرار گرفتهاند( شکل 5الف).
ف ضاها یا زمین های خالي شهری در محدوده شمال شهر( شمال رودخانه قره سو) ن سبت به سال  1986ناهش زیادی
دا شته ا ست( شکل 5ب) .محدوده شهر نرمان شاه در سال  1996همچون سال  1986بر روی  7لندفرم قرار گرفته نه به
ترتیب لندفرمهای دشت آبرفتي( )%57و درهای رودخانهی( )%1.1بیشترین و نمترین مساحت را به خود اختصاص دادهاند.
مساحت شهر نرمانشاه در سال  2006نسبت به سال  1996افزایش نسبتا زیادی داشته و به  62نیلومترمربع رسیده است.
بی شترین تو سعهی شهری در محدودهی جنوبي شهر و در د شت میانکوهي ری داده( شکل6الف) و در سایر جهات نیز
تو سعه نم و بیش ادامه دا شته ا ست .زمینهای خالي محدوده شمالي شهر ن سبت به سالهای قبل ناهش دا شته و
محدوده اطراف رودخانهی قره سو همچون سالهای قبل در محدودهی م سکوني قرار نگرفته ا ست( شکل 6ب) .محدوده
شهر نرمان شاه در این سال بر روی  9لندفرم قرار گرفته و ق سمتهای محدودی از شهر بر روی لندفرمهای تپه ماهور و
دامنههای نامنیم تو سعه یافته ا ست( شکل 6ج) .لندفرم د شت آبرفتي با اخت صاص حدود  %56م ساحت محدودهی شهر
نرمانشاه بیشترین مساحت و لندفرمهای دامنهای نامنیم ،تپه ماهور و درهی رودخانهی با اختصاص نمتر از  %1مساحت
شهر ،نمترین مساحت را دارا ميباشند(جدول.)2
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شكل  : 5الف) -تصویر رنگي كاذب سنجده  TMدر سال 1996؛ ب) -تصویر طبقه بندي شده؛ ج) -نقشه لندفرمهاي
ژئومورفولوژیكي و محدوده شهر كرمانشاه در سال  .1996شكل  : 4الف) -تصویر رنگي كاذب سنجده  TMدر سال 2006؛ ب)-
تصویر طبقه بندي شده؛ ج) -نقشه لندفرمهاي ژئومورفولوژیكي و محدوده شهر كرمانشاه در سال 2006

م ساحت شهر نرمان شاه در سال  2017با افزایش ب سیار زیادی ن سبت به سال  2006به حدود  93نیلومترمربع
رسیده است .بیشترین توسعهی شهری در محدودهی شمال غربي و شرقي شهر نرمانشاه اتفاق افتاده و مخرود افکنهی
نونان در شمال شرق شهر و منزقهی نرناچي در شمال غرب شهر به محدودهی شهری پیو سته اند( شکل 7الف).
همچنین در محدوده جنوبي شــهر توســعهی شــهری قابل توجه بوده اســت .محدودهی اطراف رودخانهی قرهســو نیز به
تصرف شهر درآمده و نواحي شهری به نانال احداري اطراف رودخانهی قره سو گسترش یافتهاند(شکل7ب) .محدوده شهر
نرمان شاه در سال  2017بر روی  9لندفرم واقع شده نه د شت آبرفتي با اخت صاص حدود  %53م ساحت شهر نرمان شاه
بیشــترین مســاحت را دارا بوده و لندفرمهای تپهماهور ،دامنههای نامنیم و درهی رودخانهی نیز نمترین مســاحت را دارا
ميباشند(جدول .)2

شكل  : 4الف) -تصویر رنگي كاذب سنجده  OLIدر سال 2017؛ ب) -تصویر طبقه بندي شده؛ ج) -نقشه لندفرمهاي
ژئومورفولوژیكي و محدوده شهر كرمانشاه در سال 2017
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جدول  : 2مساحت و درصد لندفرمها در محدودهي شهر كرمانشاه در سالهاي انقالبي

سال

1977
1986
1996
2006
2017

مساحت
درصد
مساحت
درصد
مساحت
درصد
مساحت
درصد
مساحت
درصد

دشت

دشت-

مخروط

دشت

دشت

دره

دامنه

دامنه

تپه

آبرفتي

سر

افكنه

سيالبي

پایكوهي

رودخانه-

منظم

نامنظم

ماهور

5.42
32.69%
22.96
54.62%
28.43
57.65%
35.13
56.52%
48.92
52.92%

8.91
53.74%
11.71
27.93%
11.83
23.98%
12.30
19.78%
14.80
16.02%

2.82
6.72%
4.57
9.28%
6.91
11.12%
12.97
14.04%

1.08
6.56%
2.23
5.31%
1.93
3.92%
3
4.82%
6.48
7.01%

0.31
1.89%
0.64
1.54%
1.14
2.31%
2.45
3.94%
3.92
4.32%

اي
0.53
3.37%
0.55
1.19%
0.56
1.10%
0.56
0.91%
0.67
0.73%

0.29
1.75%
1.10
2.69%
1.14
1.76%
1.79
2.88%
4.04
4.38%

0.02
0.03%
0.51
0.55%

0.0007
0.001%
0.02
0.03%
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شکل( 8الف) نمودار م ساحت شهر نرمان شاه را در بازهی زماني  40ساله ن شان ميدهد .در فا صلهای زماني
 1977تا  1986م ساحت شهر نرمان شاه حدود  26نیلومترمربع یا  2.5برابر افزایش داشته است .در بازهای ده ساله دوم و
سوم افزایش مساحت حدود  7و  12نیلومترمربع بوده نه نسبت به بازهی ده ساله اول نمتر بوده است .افزایش مساحت
در بازهی زماني  2006تا  2017بیش از  30نیلومتر مربع بوده اســت ،نه نســبت به دو بازهی ده ســاله قبل افزایش چند
برابری دا شته ا ست .افزایش م ساحت شهر نرمان شاه در بازهی زماني  40ساله حدود  5.5برابر بوده ا ست .شکل( 8ب)
نمودار مساحت هر یر از لندفرمها را در شهر نرمانشاه در  5سال انتخابي نشان ميدهد .لندفرم دشت آبرفتي به جز سال
 1977در تمامي سالها بیشترین مساحت را داشته و در نلیهی سالها با افزایش مساحت روبرو بوده است .درصد مساحت
لندفرم د شت آبرفتي در شهر نرمان شاه در سالهای  1986و  1996افزایش دا شته و سپس در سالهای  2006و 2017
ناهش جزئي داشته است(شکل 8ج) .این امر به علت توسعهی شهر در لندفرمهای دیگر و افزایش مساحت آنها ميباشد.
لندفرم د شت سر تنها در سال  1977بی شترین م ساحت را دا شته و در سالهای بعدی افزایش م ساحت آن جزئي بوده و
در صد م ساحت آن در سالهای مورد مزالعه روند نزولي دا شته ا ست .این امر در مورد لندفرم درهی رودخانه نیز صادق
بوده و دلیل آن گسترش شهر بر روی لندفرمهای دیگر بوده است .لندفرمهای مخرود افکنه ،دشت پایکوهي و دامنههای
منیم از نیر میزان مساحت و درصد مساحت در طي  5سال مورد مزالعه دارای روند صعودی بوده ،نه حاني از توسعهی
شهر در قلمرو این لندفرمها مي باشد .لندفرم دشت سیالبي از نیر مساحت افزایش داشته اما از نیر درصد مساحت شهر
ابتدا روند نزولي داشته و سپس روند افزایشي داشته است .دو لندفرم تپه ماهور و دامنههای نامنیم نیز مساحت محدودی
داشته و تنها در دو سال آخر مورد مزالعه در محدودهی شهری قرار گرفتهاند.
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شكل  : 8الف) -نمودار مساحت شهر كرمانشاه در طي  5سال مورد مطالعه؛ ب) -نمودار مساحت لندفرمها در سالهاي مورد
مطالعه؛ ج) -درصد مساحت لندفرمها در سالهاي مورد مطالعه

شکل( 9الف) الگوی تو سعهی شهری نرمان شاه را در بازهای زماني  40ساله ن شان ميدهد .تو سعهی شهری
بازهی زماني  1977تا  1986بر روی لندفرمهای دشـت آبرفتي و مخرود افکنه و در جهات شـمالي ،غربي و شـرقي بوده
ا ست .این لندفرمها به علت همواری و شرایط توپوگرافي ،منا سب تو سعهی شهری بودهاند .تو سعهی شهری در بازهای
زماني  1986تا  1996به طور عمده در جهات شــمالي و غربي و بر روی لندفرمهای دشــت آبرفتي و در مخرود افکنهها
بوده است .در این بازه محدوده شهر نرمانشاه از شمال به محدوده نوهپایههای تاقبستان رسیده است .در بازهای زماني
 1996تا  2006به علت رســیدن محدوده شــهر نرمانشــاه به ارتفاعات شــمالي ،جنوبي و غربي ،فضــای مورد نیاز برای
توسعهی فیزیکي محدود بوده و توسعهی شهر نرمانشاه به صورت محدود در محدودهی مخرود افکنهها در شمال شهر و
دشت نوهپایهی در جنوب غربي شهر صورت گرفته است .در بازه ی زماني  2006تا  2017موانع فئومورفولوفیکي سبب
شده توسعهی فیزیکي عمدتا در جهات شمال غرب و شمال شرقي شهر بر روی لندفرمهای دشت آبرفتي و مخرود افکنه
صورت گیرد .در محدوده غربي شهر توسعه محدوده بوده و در محدوده شرقي شهر نرمانشاه توسعه فیزیکي قابل توجهی
بر روی لندفرمهای د شت آبرفتي و د شت سر ری داده ا ست .عالوه بر آن در بازهی زماني  2006تا  2017با نانال ن شي
بستر رودخانهی قرهسو ،توسعهی فیزیکي در دشت سیالبي حاشیهی رودخانه قرهسو صورت گرفته و به محدودهی شهری
پیو سته ا ست .برر سي اجمالي الگوی تو سعهای شهری نرمان شاه ن شان ميدهد ،شرایط فئومورفولوفیکي نقش مهمي در
چگونگي توسعه فیزیکي این شهر داشتهاند .در شهر نرمانشاه جهت توسعهی شهری متارر از وجود لندفرم دشت آبرفتي
بوده به طوری نه بیشترین میزان توسعه بر روی این لندفرم در جهات شمالي ،شمال غرب ،شمال شرقي ،غربي و شرقي
صورت گرفته ا ست .تو سعهی فیزیکي شهر نرمان شاه در نواحي نوهپایهی تاقب ستان در شمال شهر نیز متارر از شرایط
توپوگرافي لندفرم مخرود افکنه بوده ،نه مناسب ساخت و ساز ميباشد .گسترش شهر نرمانشاه در زبانهی جنوب غربي
آن نیز متارر از وجود دشتهای نوهپایهای با توپوگرافي مناسب است.
از طرف دیگر گسترش فیزیکي شهر نرمانشاه در  40سال گذشته ،تاریراتي را بر چشماندازهای فئومورفولوفیکي
دشت نرمانشاه داشته است .بر اساس تصاویر ماهوارهی موجود(شکلهای 9ب و 9ج) لندفرمهای همچون دشت آبرفتي،
دشت سیالبي ،مخرود افکنهها و درهی رودخانهی به چشم انداز شهری تبدیل شدهاند .مخرودافکنههای شمال شهر از
جمله مخرود افکنه تنگ نن شت به ت صرف شهر درآمده و روند تکاملي آن متوقف شده ا ست( شکل 9ج) .رودخانههای
فرعي آبشــوران و چم بشــیر به صــورت نانالهای زیرزمیني باریکي درآمده و دیگر در ســزم زمین قابل روئیت نبوده و
تکامل بســتر آنها متوقف شــده اســت(شــکل 10الف) .همچنین بســتر رودخانهی قرهســو در محدوده شــهری نرمانشــاه
دیوارنشــي شــده و روند تغییرات طبیعي بســتر رود و حاشــیهی آن نیز متوقف شــده اســت .همچنین دامنههای منیم و
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تپهماهورها به علت انجام عملیات ت سزیم و ساخت ساز دچار تغییراتي در شرایط توپوگرافي شده و به چ شماندازهای
شهری با پستي و بلندی تبدیل شدهاند(شکل  10ب).

شكل  : 9الف) -محدودهاي شهر كرمانشاه در  5سال انتخابي؛ ب) -تغييرات در بستر و حریم رودخانه اي چم بشير؛ ج) -تغييرات
و تبدیل مخروط افكنه تنگ كنشت به چشم انداز شهري

شكل  : 10الف) -نمایي از رودخانهي آبشوران؛ ب) -نمایي از گسترش شهري در دامنههاي منظم در شهرک زیبا شهر در جنوب
شهر كرمانشاه

نتيجه گيري

روند سریع تو سعهای شهری نرمان شاه در  40سال گذ شته سبب ایجاد تاریرات متقابل بین فرایند تو سعهی
شهری و شرایط فئومورفولوفیکي منزقه شده است .مهمترین تاریر لندفرمهای فئومورفولوفی در فرایند توسعهای شهری
نرمانشاه ،تعیین جهت و مناطق توسعهای شهری بوده است .هستهای اصلي شهر نرمانشاه در نواحي فرسایشي و دشت
آبرفتي در نیمهای جنوبي دشت نرمانشاه در نزدیکي ارتفاعات نوه سفید بوده است .اما توسعهای شهر نرمانشاه در جهات
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غالب شمالي ،غربي و شرقي ری داده ا ست .به طوریکه شهر نرمان شاه با عبور از رودخانهای قره سو به ارتفاعات تاق
ب ستان در شمال شهر ر سیده و در جهات غربي و شرقي نیز به طور متو سط حدود  5نیلومتر تو سعه دا شته ا ست .تزبیق
محدودههای شــهر نرمانشــاه در ســالهای انتخابي با نقشــه عوارض فئومورفولوفیکي منزقه نشــان دهندهای تاریر قاطع
پارامتر فئومورفولوفی در تعیین جهت و مناطق تو سعهای شهری بوده ا ست .گ سترش شهری نرمان شاه در بازه زماني 40
ساله بر روی لندفرم دشت آبرفتي صورت گرفته است و امروزه بیش از نیمي از مساحت شهر نرمانشاه بر روی این لندفرم
قرار گرفته است .لندفرم دشت آبرفتي به علت شرایط توپوگرافي و لیتولوفیکي مناسب توسعه ميباشد .شهر نرمانشاه در
بین دو رشــته ارتفاع شــمالي و جنوبي محصــور شــده و پس از تصــرف لندفرمهای دشــت آبرفتي و مخرود افکنه شــهر
نرمان شاه در ق سمت شمالي به محدوده نوه ستان تاقب ستان ر سیده و تو سعهای شهر به ناچار به سمت شمال غربي و
شمال شرقي ن شیده شده ا ست .زیرا د شت آبرفتي و مخرود افکنههای این نواحي دارای شرایط منا سب توپوگرافي -
لیتولوفیکي برای توســعهای شــهر ميباشــند .در محدودهای جنوب شــهر پس از گســترش شــهر به ارتفاعات و دامنههای
نامنیم ،توسعه ای شهری به ناچار به سمت لندفرم متناسب دشت پایکوهي در جنوب غرب شهر نشیده شد .بررسي آماری
گسترش شهر نرمانشاه بر روی لندفرمهای فئومورفولوفیکي نشان ميدهد ،نه سه لندفرم مناسب دشت آبرفتي ،مخرود
افکنه و دشت پایکوهي در مجموع  %72مساحت شهر نرمانشاه در سال  2017را به خود اختصاص دادهاند .لندفرم دشت
سر ،نه هستهای قدیمي شهر بر روی آن واقع شده است ،در سال  2017حدود  %16مساحت شهر نرمانشاه را شامل شده
و لندفرمهای محدودنننده و یا مخاطرهزای دشـــت ســـیالبي ،دامنههای منیم ،دامنههای نامنیم ،درهای رودخانه و تپه
ماهور در این سـال حدود  %12مسـاحت شـهر نرمانشـاه را به خود اختصـاص دادهاند .لندفرم دشـت سـیالبي نه از نیر
توپوگرافي مساعد توسعهای شهری بوده ،اما در معرض خزر سیلگیری قرار دارد ،بیش از  %7مساحت شهر نرمانشاه را
شامل ميگردد .لندفرم دامنههای منیم نیز بیش از  %4مساحت نرمانشاه را در سال  2017به خود اختصاص داده و سایر
لندفرم در مجموع نمتر از  %1م ساحت را نل شهر را دارا ميبا شند .برر سيها ن شان ميدهد تو سعهای شهری در قلمرو
لندفرمهای مخاطره زا به علت محدودیتهای فئومورفولوفیکي -توپوگرافي در توسعهای شهری نرمانشاه به خصوص در
نیمهای جنوبي شــهر ميباشــد .توســعهای شــهری نرمانشــاه نیز پیامدهای را بر روی لندفرمهای فئومورفولوفی به دنبال
دا شته و منجر به تغییرات قابل مالحیه و نابودی لندفرمها شده ا ست .تو سعهای شهر یر فرایند تغییر دهندهای سزم
زمین ا ست و با ایجاد شبکهای معابر و ساختمانها ،سزم زمین را پو شانده و چ شم انداز طبیعي را به چ شم انداز شهری
تبدیل نرده و مانع فعالیت طبیعي فرایندهای بیروني بر سزم زمین ميگردد .شهر نرمانشاه نیز از این امر مست نا نبوده و
باعث تغییرات زیادی در چشـم اندازهای طبیعي منزقه شـده اسـت .بزوری نه حریم رودخانههای چم بشـیر و آبشـوران
نانال ن شي شده و با م سقف نردن این نانالها در بخشهای زیادی از طول م سیر ،چ شم انداز طبیعي آنها از بین رفته
است .همچنین ب ستر رودخانهای قره سو نیز در محدوده شهر نرمان شاه نامال به وسیلهای دیوارهای بتوني محدود شده و
سیر تکاملي بستر رودخانه متوقف شده است .این امر تاریرات زیانباری بر شبکهای زهکشي ،منابع آب و مناطق مسکوني
اطراف آنها خواهد داشـت .لندفرمهای دیگر همچون دشـت آبرفتي ،مخرود افکنه ،دشـت پایکوهي و دشـت سـیالبي به
چ شم انداز شهری تبدیل شده و روند تکاملي آنها متوقف شده است .لندفرمهای ناهموار نیز تبدیل به چ شم انداز شهری
شده و روند تکاملي آنها متوقف شده و تنها پستي و بلندی ناشي از توپوگرافي ناهموار آنها در چشم انداز شهری منعکس
شــده اســت .تغییرات و دســتکاری نیمری دامنهها و شــیب توپوگرافي آنها ميتواند منجر به ناپایداری آنها گردد .در واقع
گســترش شــهر بر روی لندفرمهای مخاطرهزا(دشــت ســیالبي) و محدود نننده(دامنه نامنیم ،تپه ماهور و )...در آینده
مي تواند ،منجر به ایجاد مخاطره برای مناطق شــهری گردد .بنابراین مدیران شــهری با توجه به امکان ریداد مخاطره در
آینده ،باید تمهیدات الزم برای شناسایي ،دامنه و شدت عملکرد مخاطرات اندیشیده شود و همچنین اقدامات پیشگیرانه و
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