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منجر به مشکالت عدیده  ها آنلحاظ نمودن عوامل محیطی است که عدم توجه به شهري، ي توسعهیکی از محورهاي 

کلیدي  يها شاخصبه عنوان  یمحیط يها شاخصع در واق .باشد ینمکه رفع آن به سادگی امکان پذ یر  شود یماي 

 بهمسائل محیطی که در آینده  نیتر مهمراهکار مدیریتی در جهت توسعه ارائه دهند و از  توانند یمشهر  ي توسعه

در این رساله، ارائه و تعیین مکان مناسب  مده ترین هدفع. د، جلوگیري کننشود یمگسترش شهر ایجاد  ي واسطه

با تاکید بر پارامترهاي  وان محیطیاصلی ت يها شاخصجهت گسترش آتی شهر قروه در استان کردستان با استفاده از 

راي ب. تاس ،تیپ ناهمواري ،ین شناسیزم مخاطرات محیطی، به نام شیب، ییها شاخص قالب درژئومرفیک منطقه 

با استفاده از  صورت گرفت یفرم يمنطقه که بر اساس افتراقها یارض يستمهایک سیپس از تفک رسیدن به این هدف

پرداخته  يشهر ي توسعهمناسب  یارض جهت انتخاب واحد ها آناصلی توانهاي محیطی به اولویت بندي  يها شاخص

آتی  ي توسعهاولویت، جهت  نداراي پایین تری A) ي منطقهباالترین و  يدارا B) 1 ي منطقهنتایج نشان داد که  .شد

 .باشند یم یحاصل از وزن ده يشهر با توجه به مقدار عدد

  قروههرش ،فیزیکی ي توسعه ،کیژئومورف ياحدهاو ،محیطی يها شاخص: 

  

ژئومرفولوژي با تکیه بر اصول فلسفی و جهان بینی سیستمی، بر آن است که ضمن گویا کردن مکانیسمهاي حاکم بر محیط علم 

توسعه کالبدي و پایدار، زمانی به تحقق خواهد  .به گونه اي عمل نماید که عملکردهاي بشري در تقابل با محیط قرار نگیرد

پیوست که بر قابلیتهاي محیط و همخوان با ویژگیهاي طبیعی شهر، برنامه ریزي شده باشد و در عین حال ضمن لحاظ روندها و 
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 ي نهیزمدر  يادیتاکنون مطالعات ز).Gumus, 2009: 4076(و تنگناههاي موجود نیزتوجه شده باشد  ها تیمحدود، به ها شیگرا

به  توان یم ها آن يازجمله  تصورت گرفته اس ین المللیو ب یبکارگیري مطالعات محیطی در برنامه ریزي شهري در سطح مل

به ارزیابی نقش ژئومورفولوژي در موضوعات مدیریت محیط و تاثیر و مشارکت ) 1377(کوک و همکاران :موارد زیر اشاره کرد

 ،کوک( پردازد یمبررسی محیط، ارزیابی منابع، تحوالت وتاثیر آنهاو سیاستهاي ارزیابی پس ازتوسعه  ژئومورفولوژي در تقویم بالیا،

و با توجه و تعمق بر کاربري اراضی  پردازد یمبه تقابل بین ژئومورفولوژي و سیاستهاي عمومی ) 1372(هوک ).  9- 1377،12

روستایی، فرسایش خاک، کاربري اراضی شهري، مدیریت دامنه هاي آبخیزداري و مدیریت سواحل سیاست بهینه سازي را 

هوا، انرژي، نواحی سبز، صدا،  ي عمدهبه توصیف و بررسی هفت شاخص ) 2001( 3دناتیلو).17- 19، 1372هوک،( کند یمبررسی 

نتیجه گرفت شهرایتالیا پرداخت و  درسطح پایدار محیطی ازشاخصهاي و زباله براي رسیدن به یک سیستم جامع حمل ونقل، آب

، 2001دناتیلو، ( باشد یمپایدار  يها شاخصشاخص در جهت رسیدن به یک درک جامع از  نیتر مهممحیطی،  يها شاخصکه 

که این روش ترکیب بهتري از مدیریت پایدار در  پردازند یمیک روش ادراکی  ي ارائهبه ) 2005(و همکاران  4ویلند ).1-14

فضایی و مدیریت فرآیندها را  -فرآیندهاي برنامه ریزي بوسیله ي طبقه بندي مدیریت فضا، مدیریت منابع آب، مدیریت زمانی

بین پدیده هاي  ي رابطهبه بیان کاربرد ژئومورفولوژي در برقرار کردن  )1373(رجایی  ).441- 2005،450ویلند،( دهد یمارئه 

ایستاي محیط طبیعی با عوامل پویا و داشتن نگرش سیستمی به نتایج و فرآیندهاي این روابط در آمایش سرزمین و مدیریت 

یده هاي ژئومورفیک را در نقش واحدها و پد) 1385(رضایی  ..)1-346، 1373رجایی،( پردازد یمفضاهاي مختلف جغرافیایی 

احتمالی واحدها و  يدهایتهدو  ها توانتوسعه و گسترش آن را مورد بررسی قرارمی دهدو به بررسی  ،سیماي فضایی شهر شیراز

ومکان  جبه بررسی و شناخت تنگناهاي طبیعی شهر سنند 1387در  یثروت .)4، 1385رضایی،( پردازد یمپدیده هاي ژئومورفیک 

آتی شهر پرداخت به این تنیجه رسید که توپوگرافی و عوامل طبیعی در توسعه فیزیکی شهر سنندج  ي توسعهیابی مناسب جهت 

با توجه به آنکه قروه یکی از شهر هاي  ).1387ثروتی،. (اند شدهو باعث ایجاد محدودیتهایی در توسعه  اند داشتهنقش به سزایی 

عواقب جبران ناپذیري براي  تواند یم یال گسترش است و این گسترش بدون مطالعات محیطکوچکی است که به سرعت در ح

جهت گسترش آتی شهر قروه با  بنابر این عمده ترین هدف در پژوهش حاضر ارائه و تعیین مکان مناسب. دساکنان آن بوجود آور

  .بوده است شهر ي وسعهت يدیکل يها شاخصبه عنوان  اصلی توان محیطی منطقه يها شاخص زاستفاده ا

   

   
حدود م. دتوصیفی نرم افزاري تاکید دار - و کارهاي میدانی بر روش تحلیلی  عروش بکاررفته دراین تحقیق عالوه بر بررسی مناب

از  همطالعراي تحدید چارچوب منظقه ي مورد ب. تمورد مطالعه در تحقیقات جغرافیایی شرط اساسی کار اس هکردن چارچوب منطق

 ،ارضی منطقه بر اساس معیارهاي زمین شناسی يها ستمیسدر این مقاله. بهره گرفته شد 1:50000با مقیاس  یشیت توپوگراف 4

قسیم بندي ت)D, E ,C,2B , 1B ,1A , A یارضواحد  7یب و افتراقهاي توپوگرافیک به ش ،شابهات فرمی در مقیاس سطوحت

شهر قروه عالوه بر مطالعات اسنادي در خصوص  ي توسعهمحیطی تاثیر گذار در  يها شاخصبه منظور شناسایی سپس. شد
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تاثیر  یها شاخصپس از تعیین . نیز استفاده شده استنظرات افراد متخصص محیطی تاثیر گذار بر فضای شهری، از  یها شاخص

براساس  ها آنو تعیین وزن و اهمیت هر کدام از  ،، تیپ ناهمواریین شناسیزم، مخاطرات محیطی، یتوپوگرافیب، ش) رگذا

ر یتاث یطیمح یها شاخص یهت بررسج. دپرداخته ش ها شاخصن یبر اساس ا ها ستمیس یت بندیاولو به نظرات افراد متخصص

ل یتکم یاستفاده شده برا یاصل یبه عنوان ابزارها یا ارهور ماهیو تصاو ین شناسیو زم یتوپوگراف یاز انواع نقشه ها رگذا

ز بهره گرفته شد سر انجام اطالعات و ین یدانیومصاحبه با صاحب نطران و متخصصان و مشاهدات م یاطالعات از منابع اسناد

ل یه و تحلیتجز یکم یو در قالب نقشه ها یرقوم(.Surfer,Global mapper,GIS( رمذکور با استفاده از نرم افزا یداده ها

  .شدند

دقیقه عرض جغرافیائی را  15و ل طو قهیدق 20در مجموع . باشد یمقروه در استان کردستان  ستانشامل شهر یمنطقه مطالعات

 48ر نصف النهان آترین نقطه  یدقیقه واز شرق 45درجه و  47ن نصف النهار آبدین نحو که ازغربی ترین نقطه  ردیگ یمدر بر 

  شود یم محدود عرض شمالی درجه 35وجنوب دقیقه  15درجه و  35به مدار  شمالاز جانب  .گذرد یم قهیدق 5درجه و 

  

  )1390(نگارندگان : موقعیت منطقه قروه تهیه وترسیم. 1شکل 
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شهر در ضلع  ی هیاول ی هستهانجام شده درمورد روند شکل گیری وتوسعه ی کالبدی شهر بیانگر این مطلب است که  یها یبررس

طرح . (تو شمال شرق گسترش یافته اس قارتفاعات شکل گرفته و به تدریج به سمت شر ی دامنهجنوب غربی شهر کنونی و در 

 یدر توسعه شهر یاراض یرک و کاربیژئومورف یستمهاین سیباط بوجود ارت یه منظور بررسب) 1374جامع شهرستان قروه، 

ص ین منظور جهت تشخیدب. دساله پرداخته ش 55 ی دورهک یشهر در  ی توسعه ی نحوه ی سهیمقابه  یمطالعات ی منطقه

جهت مشخص کردن د؛ و استفاده ش 1:50000اس یبا مق یتوپوگراف ینقشه ها از 1335در سال ر شه ی توسعه ی محدوده

 شود یممشاهده ه مانطور که در نقشه. تاستفاده شده اس Google earth یر ماهواره ایاز تصاو 1390شهر در سال  ی توسعه

انجام شده درمورد روند شکل  یها یبررسبه طوری که  .با شد یم یمخروط یبه صورت واگرا یمطالعات ی منطقه ی توسعهروند 

 یبه طور. ک بوده استیستم ژئومورفیاز س یک فرم بستری ،شهر ی توسعهگیری وتوسعه ی کالبدی شهر بیانگر این مطلب است 

ین عارضه که ا. تدرصد اس 20غرب و جنوب غربی شهر با ارتفاعاتی تالقی دارد که شیب عمومی آن بیش ا ز  یکه در قسمتها

شهر رودخانه ای وجود دارد که  یشرق یدر قسمتهاو. تفیزیکی شهر قروه به سمت غرب اس ی توسعه ی بازدارندهعامل 

ین رودخانه ا. دشور بپیوند ی رودخانهتا به  کند یمجنوبی شهر قروه را جمع و به سمت شمال هدایت  یحوضهروانابهای بخشی از 

نقش این رو دخانه به عنوان قوی . هر به سمت شرق عمل خواهد کردش ی توسعهنیز به عنوان یک محدودیت جدی در مسیر 

  کالبدی شهر قروه کماکان قابل تاکید است  ی کرهیپترین عامل گسست در 

  

  
  )1390(نگارندگان : تهیه وترسیم. شهر قروه یکیزیف ی توسعهروند .2شکل 



 

٥ 
 

شهری  ی توسعهبه تعریف مولفه هایی که در  ستیبا یماز دید توسعه  یارض یها ستمیس ی سهیمقاو  یبه طور کلی جهت ارزیاب

 اند شدهشهری بکار برده  ی توسعهکلیدی  یها شاخصدر منطقه به عنوان  هک ییها شاخص نیتر مهماز . پرداخت باشند یمموثر 

  .به مواد زیر اشاره کرد توان یم

  

 ین شناسیممکن است از نظر زم ردیگ یمان قرار  ی توسعهر یا در مسیو  شود یمان احداث  یکه شهر بر رو یمکان

 ،اساس مطالعات صورت گرفتهبر .مواجه سازد ییها یدشوارشهر را با  یکیزیف ی توسعهداشته باشد و روند  ییها تیمحدود

 تیوریگرانود ،)درصد 3/19( کهآ ،)درصد 1/75( یو رودخانه ا یرسوبات آبرفت بیمنطقه رابه ترت یتولوژیجنس ل نیشتریب

ل یبه دل یآهک یها سنگکه  از آن است یطالعات حاکم. تدر برگرفته اس) درصد 26/0( نو مار درصد 10) لیش( ،)درصد 1/15(

ق یون عمیاز به فونداسیز نین یرودخانه ا یهشته هان. اند کردهجاد یا یشهر یر بنایز یبرا یمشکالت ها شکافوجود ترک و 

ل یش. اند ساختهان را متوقف  ی توسعهو روند  شوند یمشهر قلمداد  ی توسعهدر برابر  یجد یز مانعیبرون زده ن یل هایش ودارند

ر مجموع د. ددارن یمقاومت متفاوت یاز ساخت و ساز شهر یز فشار ناشیها از لحاظ مقاومت در برابر فشار و امواج زلزله و ن

در  یک و اصول فنیبط ژئومورفولوژوات ضین رو رعایتوسعه شهر فراهم آورده از ا یرا برا یبالقوه ا یتنگناها قفو یتولوژیل

نشان داده ) 3( هشکل شماردر منطقه پژوهش در  ها آنوع سنگ و مساحت ن. تاس ین شهر ضروریدر ا اخصوص ساخت و سازه

 .تشده اس

 

 )1390(نگارندگان : تهیه وترسیم .یمنطقه مطالعات ین شناسیزم.3شکل 
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د و درزه های بسیاری دار ها ، گسلسیرجان- فعال و نا آرام تکتونیکی سنندج ی پهنهمورد مطالعه به سبب قرار گرفتن در  ی منطقه

جنوب شرقی راندگی اصلی زاگرس - از مسیر شمال غربی ها گسلکه غالب این  دهد یمدر واقع ارزیابی گسلهای منطقه نشان  ...

به صورت مجموعه ؛ و شوند یه ممطالعاتی مشاهد ی منطقه و غرب غالبا در قسمت حنوب غربی ها یشکستگین ا. کنند یمتبعیت 

نقش موثری  ها گسلعالوه بر آن این  اند بودهبر ساختار های زمین شناسی و چینه شناسی منطقه تاثیر گذار  ها یشکستگای از 

. در تکوین مورفولوژی منطقه در دوره های مختلف زمین شناسی داشته که این تغییرات پیامد های مختلفی را بدنبال داشته است

به تغییر در نوع و میزان گسترش سازنده های زمین شناسی دوره های مختلف و همچنین وقوع ناپایداری در  امدهایپاز جمله این 

  .درز و شکاف اشاره کرد ی جهینتدر  یزایش فرسایش فیزیک، افها دامنه

  

  
 )1390(نگارندگان : تهیه وترسیم یمطالعات ی منطقهگسلهای  -4شکل 

  ) :12- 3 شکل( دبه سه منطقه تقسیم بندی کر توان یممطالعاتی را  ی منطقهاز نظر توپوگرافی 

A 

به  ردیگ یمرا فرا  یمطالعات ی منطقه یجنوب و جنوب غرب یها قسمتکه در  باشد یماین منطقه شامل مناطق ناهموار و مرتفع 

رتفاعات موجود درا. شود یممتر نیز مشاهده  3000 یباالمتر و تا ارتفاعات  2000طوری که حداقل ارتفاع در این مناطق حدود 

شهر عمل نموده و هرگونه احداث و ایجاد پدیده های انسان ساخت در این  ی توسعهاین منطقه به عنوان یکی از موانع اساسی 

مینهای صخره ای و ز ،جود شیب زیادو ،گرچه این نواحی به دلیل حالت خاص مورفولوژیا. تمحدوده غالبا پیچیده و پر هزینه اس

در  یرایط نسبتا سخت اقلیمش ،قدان خاک مناسبف ،حدودیت فضا و زمانم ،ر بودناهمواربودن و صعب العبون ،سنگالخی

کالبدی شهر قروه باالخص ایجاد تاسیسات وتجهیزات زیر بنایی و همچنین احداث ساختمانها به عنوان یک محدودیت  ی توسعه
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شهر قروه محسوب  یکالبد ی عهتوسبه عنوان یک فرصت در  تواند یم یولی این اراضی با نگرش دیگر شود یمجدی تلقی 

مناسبی جهت ایجاد  یها فرصت) بشم انداز مناسچ ،ارزان بودن زمین( نزیرا این اراضی با توجه به خصوصیاتشا گردد یم

  .ندینما یمضای سبز فراهم ف ،وریستیت ،فضاهای تفریحی

  

B

 2000تا  1850که حداقل ارتفاع در این منطقه  باشد یمشهر قروه  ی توسعهکه بستر  باشد یمشامل دشت هموار و بدون عارضه  

ضور آبرفتهای حاصلخیزو غنی از آب و سهولت دسترسی و ارتباطی ح ،ر واقع وجود ارتفاع و شیب نسبتاً مناسبد. باشد یممتری 

  .ترایط نسبتا مطلوبی را برای آمایش سرزمین این نواحی فراهم آورده اسش) یفقدان موانع طبیع(

 
c 

 ی توسعهتپه ماهوری اشاره کرد از دیدگاه  یها یدگیبرناهموار و  یها دشتبه  توان یمتوپوگرافی این منطقه  یها یژگیواز 

شمال و شمال شرقی شهر محدود  یقسمتها هدر این منطقه که ب. وجود دارد عحداکثر و حداقل برای ارتفا ی آستانهو د ،کالبدی

شامل اراضی واقع در بستر  عحداقل ارتفا ی آستانهکه به علت  یطوره ب. تمتر تقلیل یافته اس 1900شودارتفاعات به کمتر از می 

و ارضی پست و کم ارتفاع در ضلع شمالی شهر به دلیل باال بودن سطح ) ضلع شرقی و جنوبی شهر(شور  ی رودخانهو اطراف 

 ی توسعهمواجه است و هرگونه احداث بنا و ساخت و ساز و  یای سطحی با محدودیتهایبگیر بودن و دفع آبهآ ،آبهای زیرزمینی

 .باشد یماندیشدن تدابیر ویژه ای  ازمندینکالبدی در این نواحی 

 

 
 مطالعاتی ی منطقهتوپوگرافی  -5شکل 
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و  ها تیقابلبه منظور شناسایی  ... دیآ یماز نکات اساسی به شمار  ها بیشرزیابی ا ،ارضی و مدیریت سطوح یها ستمیسدر تحلیل 

مورد مطالعه در  ی منطقهبرای  ها نقشهبهره برداری از اراضی این  یها مدلمحدودیتهای عامل شیب و تاثیر سطوح ارتفاعی بر 

رفتن حداقل و حداکثر شیبهای ا در نظر گب ،شیب ی نقشهس از عملیات برداشت و برازش پ. دمحیط نرم افزاری سرفرتهیه ش

 62 که دهد یمشیب نشان  ی نقشهتحلیل رقومی  )13-3( لکش. داقدام ش ها آنمنطقه کالسهای شیب تعریف و به مساحت یابی 

 ی نقشه ی سهیمقا. تقرار گرفته اس درصد 5 ازکمتر  یها بیشمورد مطالعه تحت  ی منطقهکیلومتر مربع از  430/ 67 ایدرصد و 

خش عمده ای ب. اند افتهیمترگسترش  1900 بهنزدیک  عکه این سطوح تا ارتفا کند یمشیب مشخص  ی نقشهسطوح ارتفاعی با 

درصد باقیمانده  38.شیب قرار دارند ی ردهعابر یخچالی در این م ،خروط افکنهم ،از سطوح مورفیک منطقه شامل دشت قروه

 عکوه های کم ارتفا وکوهستانی  یها غیستشامل  ها نیا. اند گرفتهرصد قرار د 60- 5سطوح شیب داری هستند که در رده های 

ضمن اینکه از جهاتی موجب تسهیل در سرویس دهی ارتباطی  درصد 1کالبدی شیبهای کمتر از  ی توسعهزدیدگاه ا. باشند یم

به ضعیف بودن  توان یماز جمله اینکه  آورد یماما از نظر برخی از تاسیسات شهری و کشاورزی مشکالتی مهمی را پدید  شوند یم

 یها یآلودگو نفوذ بیشتر آن به زمین منجر به  ها فاضالبه طوری که کندی دفع ب. داشاره کر ها آنسیستم زهکشی و فاضال ب 

فنی و  ی ژهیوهمچنین دفع آبهای سطحی در اینگونه اراضی با مشکالت جدی مواجه است که تمهیدات . خواهد شد یادتریز

انجام شده در مورد ساختار شیب شهر قروه و اطراف آن بیانگر این است  یها یبررس) 1385،طرح جامع قروه. (طلبد یمزینه را پره

راضی ضلع غربی شهر قروه با ا. تکالبدی شهر را تحت تاثیر قرار داده اس ی توسعهکه محدودیتهای شیب در طرف غرب و شمال 

در این اراضی امکان هرگونه  دیآ یمکالبدی شهر به حساب  ی توسعهطبیعی رشد و  اساسی ترین منابع درصد 25شیب باالی 

شهری از قبیل راه  یها ساختدر این اراضی اگرچه احداث ساختمان و سایر زیر . باشد یمساخت و سازی مستلزم هزینه های زیاد 

یمت زمین امکان بهره برداری ق ،مثل چشم انداز شانیها یژگیوبا هزینه های فراوان روبرو است اما این اراضی به دلیل برخی از 

. اند شدهدرصد واقع  5-1ایر قسمتهای قروه بر روی اراضی دارای شیب س. دبرای ایجاد فضاهای تفریحی وجود دار ها آناز 

عضالت و امکان دفع آبهای سطحی از م باشند یم درصد 1رقسمتهای شمالی شهر قروه برخی از اراضی دارای شیب کمتر از د

و فاضالبهای شهری گردیده و مسائل  ها آبمچنین پایین بودن شیب سبب تجمع ه. دیآ یم باصلی اینگونه اراضی به حسا

کالبدی شهر به سمت این اراضی مناسب نیست و  ی توسعهه همین دلیل ب. تزیست محیطی نامناسبی را به دنبال خواهد داش

 .شود یمآتی الزم است مورد توجه واقع  یها یزیرت این اراضی در برنامه شهر به سم ی توسعهحتی االمکان جلوگیری از 
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 )1390(نگارندگان : تهیه وترسیم مطالعاتی ی منطقه بیش 7شکل 

وتاثیر  ها دامنهکه شیب تند  باشد یم ها کوهازجمله مخاطرات محیطی موجود در منطقه مربوط به ریزش دامنه های سنگی 

نقش اند  شدهدر این منطقه به خصوص در دامنه های جنوب غربی که از گرانودیوریت و آهک تشکیل  یفرایندهای فرسایش

، وپوگرافی، ته طوری که ضخامت واریزه ها در منطقه متاثر از عواملی چون شیبب. دمهمی در ریزش و تولید خطرات جدی دار

یزش معموال ر. تتکتونیکی منطقه، متغییر و به طور متوسط ازچند سانتی متر تابیش از چند متر در نوسان اسرایط ، شنس سنگج

خطر بزرگی  تواند یم شود یمساخته  ها کوهبرای مساکن شهری و تاسیسات و کارخانه های صنعتی که در پای دامنه های سنگی 

  محسوب شود

  

عوامل مزاحم برنامه های عمرانی در  نیتر بزرگلغزش جزو آن دسته از پدیده های ژئومورفولوژی است که اکثراً به عنوان یکی از 

 ی توسعهبه عنوان تهدیدی در  تواند یو م رود یمشبکه های ارتباطی زمینی به شمار  ی توسعهو د از جمله در ایجا ها نهیزم ی هیکل

  . شهرها باشدمراکز صنعتی و مسکونی 

  

و مراکز مسکونی  ها ساختمانبا طغیان و لبریز شدن وتغییر شکلهای بستر خود موجب تخریب و ویرانی در  ها رودخانهطور کلی به 

، چگونگی فرسایش و نتایج ها دهیپدگاهی از منشا پیدایش ها، آ آنبه طوری که شناخت مکانیسم هریک از  شود یمو صنعتی شهر 

موثر  ها رودخانهه همان میزان در طغیان ب) 1373رجایی،. (آورد یمعمران شهری فراهم ن آن داده های مهمی برای برنامه ریزا
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عمرانی و برداشت  یها تیفعالمورد مطالعه نیز به دلیل برداشتهای بی رویه و غیر اصولی جهت استفاده در  ی منطقهر د. افتد یم

رودخانه ای در امتداد رودخانه مسیر آن گاهی به صورت جزئی دچار تغییراتی گردیده است وگاه به  نهشته های ی هیتخلزیاد آن و 

  .شود یمداده ر به هنگام طغیان مورد هجوم قرا به خصوصهمین علت بخشی از زمینهای کشاورزی جناحین رود خانه را به 

  

 ی کنارهه تنها خانه های بنا شده در ن. ردیگ ینمآب به سهولت انجام  ی هیتخلکه جریان و  ها رودخانهدر مواقع طغیانی و پرآبی 

مورد مطالعه  ی منطقهدر  ... گردد یم نیز منتقل ها رودخانهلکه اثرات آن به باال دست ب. شوند یمبستر و مسیر آن مورد تهدید واقع 

 باشد یمهمچنین سیالبهای سطحی  و) هسراب و چشم(آب زیر زمینی  یآبهای سطحی که تلفیقی از سرریز سفره ها ی هیتخل

 ی توسعهه در صورت پیشنهاد ک. گردد یمخشک در جبهه های شرقی و غربی شهر به اراضی شمالی تخلیه  ی رودخانهتوسط دو 

مورد  ناشی از حوزه های باال دست یشمالی باید تدابیر و تمهیدات بیشتری جهت جمع آوری و دفع آبهای سطح ی جبههشهر در 

  .توجه قرار بگیرد

  

هت حرکت آبهای زیرزمینی نیز در سمت فوق بوده و وجود این پدیده و ، جبا توجه به شیب طبیعی دشت به طرف مرکز آن

رسوبی آهکی با وجود افزایش ضخامت آبرفت موجبات  ی هیالهمچنین بافت سنگین خاک در نواحی شمالی شهر قروه وجود 

  .آورد یمدر فصول پرباران فراهم  ژهیبه وکاهش نفوذپذیری زمین را 

  

آب زیر زمینی شور یک (ب زهکش نامناسک نگینی بافت خا، سشیب بسیار پایین ،مورد مطالعه ی منطقهدر قسمت جنوب شرقی 

  .باشند یمایجاد خطر آبگرفتگی در منطقه و عوامل موثر در کاهش نفوذ آب  نیتر مهماز ) متری سطح زمین

  
)1390(نگارندگان : مخاطرات محیطی منطقه مطالعاتی تهیه وترسیم..8شکل   
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زمین  ی چهرهتحلیل سیستمهای ارضی یک طبقه بندی علمی بر مبنای فرم اراضی و با ساختاری سلسله مراتبی است و بر رابطه 

استعداد هر  توان یم ربا یکدیگ ها آنوتلفیق  ها تیموقعو با ارزیابی . .و محدودیتهای ارضی تاکید دارد ها تیبلبا قا ) لندفرمها(

واحدهای مطالعاتی منطقه مورد مطالعه، برمبنای تشابهات فرمی در )  1375،رامشت. (دمنطقه را برای کاربری خاصی معین کر

   . )9شکل ( دواحد ژئومورفیک تفکیک شدن 7شیب و افتراقهای توپوگرافیک به  ،مقیاس سطوح

  

  
  )1390(نگارندگان : تهیه وترسیم .مطالعاتی ی منطقهسیستمهای ارضی .9شکل 

  

محیطی در  یها شاخصجهت توسعه شهری با توجه به  یمطالعات ی منطقه یو محدودیتهای واحدهای ارض ها یژگیوبه طور کلی 

  .نظرگرفته شده در جدول زیر خالصه شده است
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ن پهنه ییپژوهش حاضر تع یاز اهداف اصل یکی. درنیگر قرار گیکدیمختلف در ارتباط با  یها تالش بر آن است تا پارامترها یابیمکان ر د

 یها شاخصبا در نظر گرفتن  ین وزن دهیبنابر ااست  بوده یطیمح یها شاخصبا استفاده از  شهر قروه یآت ی توسعه یمناسب برا یها

  .تر صورت گرفته اسیز یطیمح

  .درصد قرار دارد 15- 3ن یب بیشهر از لحاظ ش ی توسعهمناسب  یپهنه ها-1

  .استیمتر از سطح در 2000شهر از بعد ارتفاع کمتر از  ی توسعهمناسب  یپهنه ها-2

  ستین یم گسل اصلیشهر در حر ی توسعهمناسب  یهاه پهن-3

  دهد یم هموار یدشتهاو  یدامنه ا یت را به دشتهایاولو یپ اراضیاز نظر تر شه ی توسعهمناسب  یپهنه ها-4

 یه طور کلب. دهد یمن یر و کم عمق همراه با بافت سنگینفوذ پذ یت را به خاکهایشهر از لحاط خاک اولو یمناسب تو سعه  یپهنه ها-5

 محیطی یها شاخصشهری بر اساس  ی توسعهژئومورفیک منطقه جهت دستیابی به مکان بهینه جهت  یها ستمیسارزیابی و اولویت بندی 

اک خ ،در آن به علت داشتن شیب مناسب انتخابی یها شاخصبا توجه به بررسی  B)1 ی منطقهکه  دهد یمنشان  در نظر گرفته شده

دارای  یحاصل از وزن ده ین مقدار عددیشتریو داشتن بمناسب به صورت دشت هموار  یهموارتیپ نا و یتوپوگراف نو داشت ،مساعد

  اال بودن مخاطره و تیپ ب ،اک نامناسبخ ،به علت شیب نامناسب A) ی منطقهآتی شهر و همچنین  ی توسعهبیشترین اولویت جهت 

  

شهر محسوب  ی توسعهدا رای پایین ترین اولویت در ) یحاصل از وزن ده( یکمترین مقدار عدد نو داشت) کوهستانی(ناهمواری نامناسب 

که برای مدیران . باشند یمدارای ارجحیت در توسعه شهر ) E(، ) C( ،)D(، )A1 ( ،B2) قبه ترتیب مناط B)1 هبعد از منطق. گردد یم

  )10کل ش( تتصمیم گیر در شهر حائز اهمیت اس

  

       

 .یزان و طراحان شهریتوسط برنامه ر یشهر ی توسعهک در یتوجه به مطالعات ژئومورف-1  

کیلومتر ( تمساح  واحد های ارضی  تیپ اراضی

  )مربع

  ها تیمحدود  ها خاک 

    A  کوهستان

25/107  

خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق بر روی 

  مواد مادری آهکی

  وضعیت -خطر ریزش -شیب زیاد

  آبدهی ضعیف

A1       5/8   لخت و بدون خاک همراه با خاکهای خیلی

  کم عمق کوهستانی         

خاکهای عمیق با بافت سنگین همراه   47/150  )دشت هموار( B1  دشت

  تجمع مواد آهکی

  خطرسیل

  B2)3/212 )دشت ناهموار  

  

خاکهای نیمه عمیق با بافت سنگین همراه 

  تجمع مواد آهکی

  داشتن پستی و بلندی وسنگینی بافت 

  لغزش-خاک

خاکهای عمیق با بافت سنگین همراه   C 25/12          دشتهای دامنه ای

  تجمع مواد آهکی

  سیل ضعیف-وضعیت ضعیف آبدهی

ا بافت سنگین بر   E     21/16         تراس رودخانه ای خاکهای نیمه عمیق ب

  روی سنگریزه

  خطر طغیان

حدودیت م ،خاک عمیق با بافت سنگین  D  5/58          دشتهای سیالبی

  شوری با قلیالیت

  طر آبگرفتگیخ ،شیب خیلی پایین
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  یطیمح يها شاخصعالوه بر  یانسان ییها شاخصاستفاده کردن از  -2

به . ضروري است تر کوچکاستفاده از واحدهاي مطالعاتی  ،در شهر ها آن تر قیدقبه لحاظ کاهش اثرات حوادث طبیعی و امکان تفکیک -3

  .یعنی نواحی تبدیل نمودکوچکتر فعلی را از مناطق به واحدهاي واحدهاي مطالعاتی توان یمعبارت دیگر 

  

  
  )1390(نگارندگان : هیه وترسیمت. يشهر ي توسعهجهت  یارض يستمهایس يت بندیاولو -10شکل 

  

  .نتشارات دانشگاه کردستانا ،GISفضایی شهر سنندج با استفاده از -کالبدي ي توسعه ،)1381( ،وراحمدپ ،یومرث، احمدک ،حبیبی -

 شماره ،یعیطب يایجغراف يژوهشهاپ ،شهر سنندج یکیزیف ي توسعه یعیطب يتنگناها یبررس 1388،یق رحمانیوفت ،حمد رضام ،یثروت-

  13-29 ص.67

  .، توانهاي محیطی ایران، مرکز مطالعات وتحقیقات شهرسازي و معماري ایران)1370(رهنمایی، محمد تقی،  -

  .، کاربرد ژئومورفولوژي در آمایش سرزمین و مدیریت محیط انتشارات قومس، تهران)1373(رجایی، عبدالمجید،  -

  .انتشارات قومس، تهران ،ئومورفولوژي کاربردي در برنامه ریزي و عمران ناحیه ايژ ،)1373( ،------------  -

  .هرانت ،نتشارات سمتا ،اربرد جغرافیاي طبیعی در برنامه ریزي شهري و روستاییک ،)1382( ،------------  -

  نتشارات دانشگاه اصفهانا ،صفهانا ،قتصاديا ،نطقه ايم ،ریزي ملیاربرد ژئومورفولوژي در برنامه ک ،)1375( ،حمد حسینم ،رامشت-

کارشناسی ارشد، اصفهان،  ي نامهشهري استان فارس معیري، مسعود، پایان  ي شبکهحلیل جغرافیایی نظام ت ،)1383( ،رضایی، محمد رضا -
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