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 چکیده

گسارر   مسائلی همچون تغییر کااررری ممای     ارومیه در چند دهه اخیر موجب  فضایی شهر رشد کالبدی

و  رنادی پهناه   ام رویکردهای مطار  در ایا  ماورد    شده است. محیطیمیست مخاطراتشهر و  نامرناسب

 - توسعه کالبادی  ارمیاری روندای  پژوهش هدف عه مرعادل شهری است. شهر ررای توس هایممی آمایش 

 اساا   رار مسرعد توسعه کالبادی شاهر    هایپهنهو تعیی   1151تا  1119 هایسالشهر ارومیه طی فضایی 

راه توساعه    فضاایی  -کالبادی  هاای شااخص ر اسا  رشهری  آمایشاست.  فضایی –کالبدی  هایشاخص

 شاام:: ارتااا     فضاایی  -مکاانی شاخص  11 اسا رر پژوهش  ای . کندمیشهری کمک  و مروامن مرعادل

و  راهفاصاله ام   اقلیم  ژئومورفولوژی  فاصله ام روسرا  فاصله ام شهر  کاررری ممی      وضعیت خاکشیب

توسعه شهر را ارمیااری   ررای مناسب هایپهنهروند توسعه کالبدی فضایی شهر ارومیه و   خانهام رود فاصله

اسات.   Fuzzyمنطا    و Arc GIS افااار نرمرا اسرااده ام تحلیلی  -توصیای  . رو  پژوهشه استنمود

 هایقسمتدر رشد و توسعه شهر ررای را تناسب رسیار میاد  هایپهنه دهدمینرایج حاصله نشان و  هایافره

 در .سات و شامال شارو واقا  ا    پراکنده در ناواحی جناوب   صورترهو غرب و جنوب غرری شهر ارومیه 

راا   هاای پهناه هسریم که  ایپادگانه هاینهشرهآن شاهد  رالفص: هایپهنه ه ودریاچه ارومی ساحلی هایپهنه

 توساعه کالبادی شاهر قارلیات انادکی دارناد.       املحاا  . ای  نواحی هسرند  کم و مروسط تناسب رسیار کم

نیاا مشااهده    اکناده پر تصاور رهشمال شرو تا جنوب شرو  هایقسمتمچنی  نواحی را تناسب کم در ه

 .گرددمی

فضاایی  شاهر    -توساعه کالبادی    مکانی هایشاخص  آمایش شهری  ممی  شهری رندیپهنه :هاید واژهکل

 .ارومیه
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 مقدمه. 5

م مرحلاه  در رسرر محیط طبیعای هسارند. شاهرها در اگار گا ار ا      فضایی تحول و تکام: تمدن انسانیشهرها تبلور 

 شهرنشاینی . اناد یافراه توسعهدر طول ممان رشد و  طبیعی ره اشکال گوناگون هایپهنهرر  ییو روسرا نشینیکوچمندگی 

 اساا   رار  (.9: 1511 6محیط اسات ررونلاد  و تحول تغییر  تمدن رشری و هایجنبه تری مهمو توسعه شهری یکی ام 

یات مالحااات   کاه سااخرارهای کالبادی فضاایی آن راا ر ا      اسات شاهری   شهر اکولوژیک  رویکرد شهر اکولوژیک

چنای  شاهری کمراری      درنریجاه راشاد.   گرفراه شک:سامگار را شرایط محیط طبیعی  دیگر بارتیرهو یا  محیطیمیست

راا   توسعه شهری راه ماهاوم امارومی    (.118: 1156 و پوراحمد  رشما ی را دارد محیطیمیستو معضالت  هاآلودگی

پیراماون  را در محایط طبیعای    ایگساررده تحاوتت   هایمینهمقرن نومدهم انقالب شهری در و انقالب صنعری  توسعه

تمای: ره شهرنشینی و افاایش ساری  جمعیات شاهرها      توسعهدرحال(. در جوام  11: 1111رشیعه  ره دنبال آوردشهر 

ر را  رامیاادی  محیط طبیعی فشار در رسرر  نامرعادلشک: نامومون و را ره وجود آورد. شهر ره  1پدیده رشد پراکنده شهر

 موجب شاکنندگی شهر  هایپهنهظرفیت تناسب  وجمعیت  اماندامهریشرا تراکم  کهطوریره. منار  طبیعی وارد ساخت

توپاوگرافی  مناار  آب  خااک     تحات تایگیر   الگاوی رشاد شاهر    (. 11: 1186رفریاد    منار  طبیعی آن گردید و مرمها

 توساعه رررسای مراحا: رشاد و     .اسات ات شاهری  راه و تیسیسات و تجهیا هایشبکه ویژهرهشهری  هایمیرساخت

 فنّااوری  ویاژه راه قارن اخیار    فنّااوری کاه تغییارات    دهاد مای کالبدی شهرهای جهان ام گ شرة دور تا ره امروم نشان 

چنانچاه ایا  فرایناد جریاان      .شهرها و تغییر در الگوی رشد شهرها شاده اسات  کالبدی رشد سری   ث   راونق:حم:

. رارای راه حاداق:    گا ارد مای شهری  طبیعی و فضای ت نامطلوری را رر  ناصر مخرلف محیطدرسری را طی نکند  اگرا

مادیریری     واما:  رر الوه  رسدمینار  هر توسعه کالبدی شهر حاص: ام فرآیند محیطیمیسترساندن اگرات نامطلوب 

گاردد. ارمیااری تناساب ممای       رسرر اصلی شهر توجه کافی مب ول  پایه و  نوانرهاجرما ی ره  وام: طبیعی   اقرصادی

الگوی رهینه اسرااده و کاررری ممی  اسات کاه ساعی در کااهش مخااطرات       رینیپیشررای طراحی و  ریایررنامهاراار 

ایا  فرایناد را تحات  ناوان      (.16: 1559  و دیگران 9راسکوپ و (19: 1559  و دیگران1دارد رایسرمان  محیطیمیست

هاا و ناواحی رار    حاومه  در شاهر توسعه مروامن و مرعادل  مناوررهشهر  ریایررنامهدر و آمایش ممی  شهری  رندیپهنه

ایجااد منااط  و    مناورره رندیپهنه دیگر بارتره .نامندمیرشد و توسعه رهینه شهری یا رالقوه و رالاع:  هایتواناسا  

 رنادی پهناه اسات. هادف   مناساب  نی طبیعی و انسا معیارهایمحالت مسکونی صنعری تجاری و... رر اسا  ضوارط و 

کشااورمی و جلاوگیری ام    هاای ممی تناسب ممی  ررای توسعه کالبدی شهر  حااظت ام منار  طبیعی  کاهش تخریب 
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صنعری و کاهش مخاطرات محیطی در شهر اسات. چنانچاه ارمیااری و تناساب     حاصلخیا و معدنی و  هایخاکانهدام 

ی راا سیسارم اطال اات     واما: طبیعا   امجمله  چندگانه وام: و معیارهای  را گیریتصمیمیک راهبرد  صورترهممی  

 .نمایدمی هر حومه یا پهنه شهری ارائهررای مناسب را رد  الگویی یگصورت پارچه جغرافیایی یک

هماراه  فضاایی   -کالبادی راا گسارر  شاراران      اخیر هایسالایران در  رااهمیتو ام شهرهای تاریخی  یکی ارومیه

در ناواحی شاهری    ویاژه رهکاررری ممی   ریایررنامهررای پشریبانی  شناخریرومطبیعی و  هایدادهاسرااده ام  روده است.

 در شاهر آمایش شهر ارومیه کنررل گسارر  شاراران    هایضرورتاست. یکی ام  گرفرهنشیتشهری  آمایشام اهمیت 

 میار صنعری و معدنی را راه   هایخاکو  حاصلخیااراضی   نامروامنو  نامرعادل صورترهآن است که  ایحاشیهنواحی 

راه دنباال    محیطای میستاقرصادی و  های درممینهمرعددی را  مخاطرات مسئلهو ای   رردمیو سامهای شهری  ساخت

هاای کشااورمی اطاراف شاهر راه      را گسرر  شراران شهر در پیراماون مسااحت رسایار میاادی ام ممای       آورده است.

هاا در  ها و اراضی مرا ی پیراماونی در حاال تخریاب و ناارودی اسات. پیادایش شاهرک       غمیرساخت و سام رفره و را

های جدید و توسعه در رسرر مکانی و شیوه کاررری ممی  هر شهر  دتی: گوناگونی دارد. شاناخر  ایا  دتیا: در    پهنه

سات. کاارررد مهام ایا      گیری و ساخرار کالبدی شهر در رسرر مکان و گ ر ممان حائا اهمیات ا شناسایی الگوی شک:

توساعه کالبادی   . کندشهر کمک می و آمایش ممی  شهری و نحوه توسعه کالبدی مناسب تشخیص درست شناسایی ره

مهم در مدیریت توساعه فضاایی شاهر اسات. ایا        هایچالششهر در نواحی پیرامون در حال حاضر یکی ام  رویهری

 پژوهش ره دنبال پاسخگویی ره مسائ: ذی: است:

 چگونه روده است؟ 1119_1151 هایسالفضایی شهر ارومیه طی  –وند توسعه کالبدی ر -1

 مسرعد ررای توسعه مروامن شهر ارومیه در چه نواحی واق  است؟ هایپهنه -6

ملای    هاای ریاای ررناماه مخرلاف   حاوی سطو  رلندمدتراهبردی ملی و   نوانرهسند آمایش سرممی  هر کشور 

یش سارممی  کشاور    اآم هایررنامهدر کشور ایران   ریایررنامهساله  91سارقه  راوجودلی است.   اسرانی و محایمنطقه

عاات پایاه   ام مرحلاه مطال  اناد نروانسره گاههیچتوسعه کشور   هایررنامهره دتی: مخرلف و وجود مشکالت اجرایی در 

 یاری گشاک:  راه  اول دوره. نمایاد یما  ریان الصهخ طورره را ایران در سرممی  آمایش هاییتفعال یرند دورهفراتر رود. 

 ساط   در هاا تعاادل   دم رسیدن اوج ره را دوم دوره در .شودیم محدود ایران یایرررنامه ناام در سرممی  آمایش ماهوم

 طار   مطالعاات  آن حاصا:  که گردید مطر  دولت در یامنطقه توسعه ملی سیاست یک اتخاذ ضرورت ایران  سرممی 

 گردیاد  اساالمی  سرممی  آمایش طر  مطالعات ره منرهی ایران اسالمی انقالب وقو  ام پس سوم دوره .رود سریران جام 

 .شد آن هاییاستس یاجرا ام مان  جنگ مشکالت که

 .گیارد یما  قارار  حاشایه  در سارممی   آمایش که است تحمیلی جنگ ام پس سامندگی دوران را همامان چهارم دوره

 توساعه  پایاه  ناریاه  مطالعات آن حاص: که گیردیم شک: سرممی  آمایش مقوله ره دوراره وجهت را 16 سال ام پنجم دوره
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 یهاا دولات  رویکارد  دلیا:  ره سرممی  آمایش رکود دوم دوره آن را توانیم که است فعلی دوره ششم  دوره .است ملی

   .نامید کنونی

 6تاوان راه تحقیقاات ساویی    یما ام ایاران   ی صورت گرفره در خارج هاپژوهشام نمونه در ممینه آمایش سرممی  

ا   ارمیاری ممای  شاهری را موردرررسای قارار     آی( اشاره کرد که را اسرااده ام مدل منط  فامی در محیط جی1556ر

ممی  را را اسرااده ام سیسرم اطال اات جغرافیاایی و رو     (  ارمیاری آمایش1551ر و همکاران 1داده است. دیوید س 

(  در ممینه نقش  وام: محیطای در توساعه شاهرها ریاان     6111ر 8یونان موردمطالعه قراردادند. روترد رولی  و فامی در

هاای جغرافیاایی   و مناساب راودن محایط    ای دارندرها و روسراها سهم  مدهکند که  ای  شرایط در تعیی  اندامه شهمی

(  راا اسارااده   6119ر 5هاد داشات. دیکنساون   هاا خوا گیری و توساعه آن ای تیگیر رساایی درروند شک:صورت ناحیهره

های میرممینی را ماورد ارمیااری قارار داده اسات.     پ یری آبرندی آسیبا  و مدل منط  فامی  پهنهآیتلایقی ام جی

هاای  گیری چند معیااره فاامی  ممای    ( را اسرااده ام ترکیب سیسرم اطال ات جغرافیایی و مدل تصمیم6118ر 11چانگ

( راا کماک پایگااه    6118ر 11رقرار جنگ: شهری در هالینگ  شناسایی کرده اسات. کوماار و لسالی   مسرعد را جهت اس

 16ریای شهری و توسعه در شهر کوررا راا اسارااده ام تصااویر آی آر ا    های تهیه نقشه ژئومورفولوژی ررای ررنامهداده

را قرار گرفر  ای  نقشاه رار روی منااط     شناسی و تکرونیک منطقه ره تهیه نقشه ژئومورفولوژی پرداخره و و نقشه ممی 

شاده اسات.   شناسی مشاخص های ژئومورفولوژیکی و ممی شهری  کاررری مناسب هر نقطه ام شهر را توجه ره ویژگی

هاای  امدور رارای قارلیات  های سنجش( ره مطالعه تغییرات کاررری ارضی را اسرااده ام داده6115ر 11دیوانا و یاماقوچیپ

ای پرداخره و اراضی نامناسب و نواحی خطار را مشاخص کارده اسات.  لماای و      صاویر ماهوارهشهرسامی را کمک ت

شناسی مهندسای تعیای  منااط  مسارعد رارای توساعه شاهری  رارای         ( را تهیه یک نقشه ممی 6111ر 11دتت و چنینی

شهری مانند لیراوژی  شایب     ها ررای توسعهتری  محدودیتاند  در ای  نقشه مهمشهرتی نوسا در شمال آفریقا پرداخره

سامی رشد شاهری  ( ره مدل6116ر 19شده است. فروت  و دتورساخرمان ممی   ملاله  قارلیت سیالب در نقشه رررسی

 16ای لندسات ای تای ام  های کاررری ممی  و تصااویر مااهواره  اند. ایشان ام دادهاصاهان را اسرااده ام مدل فامی پرداخره
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ی اسرااده کردند. ایشان ام سه پارامرر کمی ررای ا ربار سنجی تحقی  خود اسارااده کردناد و   سامی رشد شهرررای شبیه

   شده است.دهنده صحت و ا ربار مدل ره کار گرفرهره دست آمد که نشان 99/1و  18/1  8/1های دقت

 ئاه ارا هاا داده یرناد  جم و وتحلی:یهتجا ررای نوی  شیرو وممخد  می مسر مایشآ و طبیعی منار  یاریارم ردمو در

 در (1116ر مخادوم  (.1116 وم مخاد ر دهنماو  رما کو  رو  تکمی: و نگریمرا ره امقدا سپس و (1166 مخدوم ر دنمو

 هاای یکااررر  اکولوژیاک  مادل  ام اسارااده  را ”فار  اساران جنگلی حومه میر شش سرممی  آمایش ” نوان را پژوهشی

 ارمیااری  راار  اولای   (1181مخادوم ر  .اسات  کارده  ارمیااری  را منطقه یسماکو تور و جنگلاداری  یدارمرت  کشاورمی 

 در دهساراا ا ررای یترمناسب صورتره را حرفی یهامدل و کرد مطر  ایران میسری محیط مطالعات در را ممی  خودکار

 امقاد ا دخاو  یکرار د سالهر در (1181ر یککاا رارائی(. 1181  همکاران و مخدومر دنمو ئهارا فیاییاجغر تطال اا سیسرم

 یهاا جنگا:  16 مهحور رود کاظم رخیاآ مهحو یهاجنگ: (جرما یا و دیقرصاا  یکیژکولوار محیطییستم یاریارم ره

 کاه  دادناد  نشاان  (1181ر گیوی و محمدی .ستا داده دپیشنها را منطقه هیژو یکیژکولوا انتو تعیی  لمد دهوانم (لمااش

 یهاا مجمو اه  ناریاه  ام دهساراا ا ومهمرا که جایی تا دهنمو طی را دخو املیتک سیر سر تره ضیارا یاریارم یهارو 

 سیسارم  و امدورسنجش ام دهسرااا را (1181ر کرمی و ماده جفر .ستا شرهدا ره دنبال انیرا در را قبولی قار: نرایج11 یمفا

 و مرتا    یورمکشاا  اراضی توسعه نامکا داد نشان یجنرا نمودند. امقدا ضیارا رریرکا یایرررنامه ره فیاییاجغر تطال اا

 راا  توساعه  نمکاا ا ریشارری   رای  ی اما که دارد دجوو منطقه وسعت ام صددر 61 و 19  66 میاان تا ترتیب ره یارجنگلد

 ام اسارااده  راا  را اراضای  کااررری  یاقرصااد  یاای رررنامه (1181ر شمسی فال  .است روده درصد 5 جنگلداری کاررری

 اسات  یانقشاه  مطالعه ای  انجام نریجه .داد انجام (شمالی ارسبارانر وسطی چای کلیبر آرخیا حومه در  امله چند ارمیاری

 حااظات  و یپارک دار گوساندداری  مرت  گردو  راغداری دیم  جو  کشت ررای تناسب  امله چند ارمیاری رو  ره که

 نشهرسارا  گردییعتطب انتو یاریارم رررسی ره (1188ر و همکاران ماهینی نسلما .است شدهیهته موردمطالعه منطقه در

 حادود  شهرساران  مسااحت  کا:  ام کاه  شاد  مشخص مطالعه ای  در .پرداخرند یارهمع چند یاریارم رو  یررمبنا رهشهر

 6611 حادود  و مروساط  توان دارای هکرار 99111 حدود رات  توان دارای هکرار 1911 محدودیت  دارای هکرار 86111

 سیسارمی  رو  مقایساه  را   الف(1188ر رانهمکا و امیری است. گسررده گردییعتطب ررای یفضع توان دارای هکرار

 یهاا جنگا:  یاک ژکولوا انتاو  یااری ارم در یمفاا  – راولی   منطا   ترکیاب  جدیاد  رو  و هانقشه مغااد (رولی  منط ر

 سابب  ای اچ پای   رو ره هید ومن رر اسا  یمفا منط  رو  که شد گیرییجهنر ر کشو لشما 11 و 11 یهاحوضه

 نقشاه  و شناساایی  مطالعاه   ام پس  ب( 1188ر همکاران و امیری .شودیم جنگلی مناط  کاررری تعیی  در دقت افاایش

 رو  رار  مبرنای  جنگلاداری  اکولوژیاک  مادل  و جغرافیاایی  اطال اات  ساامانه  ام اسارااده  راا  اکولوژیکی  وام: سامی

 ام حااکی  نراایج  .کردناد  مشاخص  راولی   منطا   اسا  رر را م کور یهاحومه اکولوژیک توان سیسرمی  وتحلی:یهتجا

                                                   
1 Fuzzy Set Theory 
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 یدگار  هاای یعات طب یااری ارم قارلیت ان نو را تحقیقی در (1188ر ماده حسی  و گرنوحه .رود اول طبقه پنج فقط وجود

 مادیریت  د ملکار  درهباو  و نا  رو یارار  را هاایی دهبررا18 ساوات  تژیاسارر ا مدیریت لمد ام یریگرهره را قشم هجایر

 مانشات  شدهحااظت منطقه حااظری یساممدل (1185ر همکاران و یمیقد .دادند ئهارا موردمطالعه منطقه گردییعتطب

 و یردمقاا  تعیی  ام پس و15 ادریسی افاارنرم ام دهسرااا را یمفا هایی:تحل .دادند انجام یمفا منط  ام دهسرااا را نگرقال و

 یساام مادل  در را قتد ریشرری  =λ 51/1 ارمقد را گاما یمفا رتواپرا داد ننشا نرایج .گرفت رتصو یمفا  ضویت ر اتو

 شاهری  توساعه  مناسب رریرکا ی اتعی راهدف تحقیقی ( در1151ر کنعانی و میرکرولی .دارد موردمطالعه منطقه حااظری

 رو  ام دهساراا ا راا  و انیار ا صانعری  و سراییرو  شهری توسعه کایژکولوا انوات اریایارم لمد یهاشاخص  ساا رر

 آن ام حااکی  نرایج .رساندند انجام ره ساری نشهرسرا در فیاییاجغر تطال اا سیسرم پایه رر 61یرمعیا چند گیرییمتصم

 راه  هکراار  16111/6 اسات  شاده ییشناساا  اکولوژیک واحد 1569 در که ساری نشهرسرا مساحت  مجمو ام که ستا

 اخرصاا   شاهری  توسعه نامناسب کاررری ره هکرار 619118/1 و مروسط کاررری ره هکرار 11668/1 مناسب  کاررری

 رو  راه  راه اخر بسایا آ یکیژفولاو رئوموژ یهاا مکاان  یسمیاکو تور هاییتوانمند یاریارم ره (1185ر مخراری .دارد

 را یاک ژفولورئوموژ یساری رتو نمکاا  یک  نوانره  طر قارلیت  شدهطر  یهامکان داد ننشا نرایج .پرداخت61 لونگاپر

 یاای رررناماه  راه  (1151ر همکااران  و ریات .آورد رشما ره منطقه شگریدگر و طبیعی منار  ءجا را هاآن توانیم و نددار

 شاهری  آرریاا  حوضاه  در66 ا آییجا  محایط  ویاژه  هاای یتوانمناد  ام اسارااده  را آمایش نقشه تهیه و اراضی کاررری

 قیاسای  کیاای  رو  راا  هاا یکااررر  رای   رندییتاولو و ی سرمم آمایش رررسی یجهدرنر .پرداخرند کرمانشاه ماهیدشت

 فار  ینجاا  .داشات  افااایش  فعلای  کاررری ره نسبت رهینه شرایط در کشاورمی و مرت  جنگ:  مساحت که شد مشخص

 واقا   شاهر  دره سراب یجنگل حوضه یررا را  یسرمم شیآما نقشه  یسرمیس وتحلی:یهتجا رو  ام اسرااده را (1151ر

 تیا فعال ساط    یمرار ک هکا  داد نشاان  جینرا .شد اسرااده یاسیق - یمک شدهاصال  رو  ام و کردند هیته مالیا اسران در

 راه  یدارجنگا:  و حااظات   یاداریا آرخ هاای یات فعال مخرص آن  یشرریر و رارکه 16/1 را ییروسرا توسعه ره مرروط

 یااری ارم یهاا دسارورالعم:  راه  اسارناد  اارا  (1151ر همکااران  و راقر ماده .است رارکه 6688 و 6891 و 1116 را بیترت

 رو   ساا ا رار  و لمحصاو  هار  یارار  شاده ارائه قلیمیا و خاکی هایمنیا اولجد و فائو نمامسا توسط ضیارا تناسب

 تاشا د یاضا ارا باتناسا  یاکیاا  اریایا ارم هارا  امداقا ا فیاییاجغر تطال اا سیسرم ام دهسرااا و کالوگیرو و پارامرریک

 یارار  یتودمحاد   اما:  ی تار مهم هاک داد ناانش نرایج .گردید پنبه و ذرت گندم  توتامحص یارار راروانیش ایامرک

 یاقلیما ا یطاشار  توساط  ه ماد  طاور راه  پنباه  و ذرت تولیاد  کاه یدرحاال  است خاک فیایکی خصوصیات مگند کشت

                                                   
1 SWAT 

2 IDRISI 

3 MCDM 

4 Pralong 

5 GIS 
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 جهات  مناساب  یمادل  یاک ژنر رمیالگاور  و یسالول  ونیاتوماسا   یا تلا راا  (1151ر شیخ آل و مار ی .ستا محدودشده

 اسارااده  مادل  یاریا ارم یرارا  اپاا ک شااخص  و یلک دقت ام یتدرنها و نمودند ارائه شیرام یشهر رشد ندیفرا یساممدل

 ام اسارااده  راا  (1156ر همکاران و قررانیشده است.  ررآورد 1/ 68 کاپا شاخص و 51/1 یلک دقت بیترت  یرد .نمودند

 مماانی  مقطا   در را اراضی کاررری تغییرات مارکوف  منجیره خودکار یهالسلو و لندست چند ممانه یاماهواره تصاویر

 افااایش  حاصاله   نراایج  رر اسا  .قراردادند ارمیاری مورد تبریا  شهرکالن فضایی گسرر  رر تیکید را و 6111 - 1581

 66116/86 راه  1581 ساال  در هکراار  1661/11 ام (اقمااری  شهرهای و تبریا مادر شهر) تبریا شهرکالن مساحت مقدار

  .است رسیده 6111 سال در هکرار

آمایش شهری کار  لمای و دقیقای    درممینهتاکنون را اسرااده ام مدل فامی  دهدمیکه پیشینه تحقی  نشان  طورهمان

و  رنادی پهناه است. را توجه ره اهمیت تاریخی ای  شاهر  هادف ام پاژوهش حاضار      نشدهانجامررای شهرسران ارومیه 

 فضایی است. –کالبدی  هایشاخصهری رر اسا  آمایش ش

 موردمطالعهه منطق. 2

رود. املحاا  موقعیات   شهر ارومیه مرکا اسران آذررایجان غرری  یکای ام شاهرهای قادیمی ایاران راه شامار مای       

مرری سط  دریاا قرارگرفراه اسات     1116  در ارتاا  11/16و  رض شمالی  1/19جغرافیایی ای  شهر در طول شرقی 

 هکرار است. 918هاار و  11(. مساحت شهر 1 رشک:
 

  
 محدوده موردمطالعه. 5 شکل

 

شاده اسات. ایا  جلگاه ام     کیلاومرر واقا    11کیلاومرر و  ارض    11شهر در جلگه گسررده و سر سبای ره طاول  

امند سا طاور مانام آن را مشاروب مای    ساله رهرسورات رودهای راراندوم  شهر چای  روشه چای و ناملو چای که همه

وهوای مدیررانه داخلی است. رار اساا  آماار سااممان     رندی کوپ  شهر ارومیه دارای آبپوشیده شده است. طب  طبقه
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اسات. میاانگی     6/11 1/9ماهانه حداق: و حداکثر ای  شهر ره ترتیاب   دمای   میانگی )1591-6119(هواشناسی کشور

هاا  شناسای و رخسااره  است. منطقه ارومیه املحا  ممی  مررمیلی 111درصد و میانگی  ماهانه رار   61رطورت نسبی 

شاود.  شناسی در ای  منطقه یافت مای های دوران مخرلف ممی دارای تنو  رسیار میادی است. تا جایی که اکثر رخساره

هاای  گیارد. ریشارر نهشاره   رندی در ساخرارهای رسوری البارم غررای قارار مای    های رسوری منطقه امنار تقسیمرخساره

حال شدت تغییارات سااخراری چاون کاوهاایی و گسا: ممکا  اسات        موجود در منطقه ام نو  رسوری روده  در ی 

های منطقه ایجاد کرده راشد. رخنمون ریشارر واحادهای رساوری منطقاه     های دینامیکی را در ررخی ام قسمتدگرگونی

 شناسی است.نر( ممی ژوراسیک( و دوران چهارم رکواترارومیه مرروط ره دوران دوم ر

 هاروشمواد و . 9

 هاداده الف(

است. در مرحله رعدی  راا اسارااده    شدهاسراادهررای رررسی پیشینه تحقی   ایکرارخانهدر ای  پژوهش ارردا ام اسناد 

اهم آماد.  آماایش شاهری فار    رندیپهنهپایه ررای  هاینقشه و رامدیدهای میدانی اقلیمی و مدل رقومی ارتاا  هایدادهام 

: ارتاا   شیب  خاک  کاررری ارضی  اقلیم  ژئومورفولوژی  فاصاله ام روسارا    یرا توجه ره هدف تحقی  معیارها  سپس

. انرخااب ایا  معیارهاا و    (6رشاک:   واقا  شادند   مورداسارااده  هاا رودخاناه فاصاله ام راه و فاصاله ام   فاصله ام شهر  

  معیارها را اسارااده ام توارا    رعدامآنانجام گرفت.  موردمطالعهحدوده رر اسا  مشاهدات میدانی رود که ام م هاشاخص

 موردمطالعاه در محادوده  آماایش شاهری    رنادی پهناه  رارای  5/1و ام  ملگر گامای فامی  ندشد   فامی ضویت فامی

   .(1رشک:  فراهم آمد

 
 

 
 

 )ب(                                                          )الف(                          
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 )د(                                                          )ج(                          

 )ز(                                                                )و(                       

 
 )خ(                                                                )ح(                      
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 )س(                                                                )ر(

 -اقلیم، ز( -کاربری ارضی و( -خاک، د( -شیب، ج( -ارتفاع، ب( -معیارها: الف( هاینقشه .2شکل

 هارودخانهفاصله از  -س( ،فاصله از راه -ر(فاصله از شهر،  -خ(فاصله از روستا،  -ح(، ژئومورفولوژی
 

 مدل فازی ب(

نریجاه گرفات    تئوری فاامی (. 1: 1569  61( ارائه شد رلطای ماده1569مدل فامی ررای اولی  رار توسط لطای ماده ر

 فاامی  ام منطا  را اسارااده  یارد. یمی جدید توسعه هارو   م ا داد حقیقیدر محدودهای ا تار   ضویت  را ساخر که

(. 16: 6119و همکااران    61شاوند تاا منطا  راولی  رماوسای     یمتوصیف  تریواقعجغرافیایی   فرآیندهای های:در تحل

راا توارا   ضاویت فاامی        پارامررهاا افااار نرمشود. در ای  یما  انجام آییج افاارنرمهای فامی را اسرااده ام ی:تحل

 .(11: 6116  69راشاند رایسارم    یاچندجملاه توانند خطی  گوسی   نمایی  لگاریرمی  یاا  یمشوند. ای  توار  یمتبیی  

 Arcارردا ررای هر پارامرر تار   ضویت تعیی  گردیده و  رر همای  اساا  در محایط     است که صورتردی نحوه کار 

GIS10 نقشاه گاماای فاامی راه      هاا تیاه   و سپس ام تلای  گردندمیاسراندارد و فامی  هایهت  را تعیی  مقدار  ضویت

 .شودمیو را توجه ره گامای فامی نقشه نهایی تهیه  آیدمیدست 

 بحث و نتایج. 4

ی آمایش شهری ررای شهرسران ارومیاه راه دسات    رندپهنه  نقشه 5/1پس ام فامی معیارها و انرخاب  ملگر گامای 

 (.1آمد رشک: 

 

                                                   
1 Lotfi Zadeh 

2 Mez˝osi 

3 Eastman, 2006 
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 3/0نقشه گامای  .9شکل 

 

ره ای  دلی: رود که را توجه ره رامدیاد میادانی و شاناخت ام منطقاه و تطبیا  راا تصااویر         5/1 لت انرخاب گامای 

قرار گرفات و راا    مورداسراادهی رهینه توسعه شهر هامکانگامای مناسب جهت انرخاب   نوانره  5/1ی  گامای اماهواره

 قشه تناسب ارضی ررای شهرسران ارومیه فراهم آمد.توجه ره همی  گاما ن

هاای غارب و   های را تناساب رسایار میااد در قسامت    گردد  محدوده( مشاهده می1طور که در نقشه شماره رهمان

صاورت پراکناده در ناواحی جناوری و شامال شارو       های را همی  تناسب راه جنوب غرری شهر ارومیه  همچنی  پهنه

 ایای را تناسب رسایار میااد در شامال شاهر و پهناه       گردیده است. تمم ره ذکر است که  پهنهمحدوده موردمطالعه واق

را تناسب میاد  که رافاصله ام شهر و مرص: ره اراضی ساحلی دریاچه ارومیه وجاود دارد  در رامدیاد میادانی مشاخص     

کاررری مانعی جهات توساعه فیایکای    ای  دو  که های گورسران و پادگان ناامی استشد که ره ترتیب دارای  کاررری

گردند. ام شمال شرو تا جنوب شرو منطقه  دریاچه ارومیه و نواحی ساحلی آن وجود دارد. رادیهی  شهر محسوب می

هاای شامال   اند. همچنی  نواحی راا تناساب کام در قسامت    است که ای  نواحی در پهنه را تناسب رسیار کم قرارگرفره

ای ایا  منااط    که را توجه ره تصاویر ماهواره گرددنده در شمال شهر مشاهده میراکصورت پشرو تا جنوب شرو و ره

ژئولااوژی منطقااه نیاا امجملااه معیارهااایی اساات کااه در   راشااند.هااای مخلااوط راااغ و کشااورمی ماای دارای کااررری 

اچاه ارومیاه قارار    در منطقه موردمطالعه در قسمت شارو  دری  های توسعه شهری راید موردتوجه قرار گیرد.ریایررنامه

هاای  ها شااهد نهشاره  های نمکی و در نواحی رالفص: ای  دریاچهدارد و رالفاصله رعدامآن  در نواحی ساحلی  دریاچه

رینایم. در رخاش شامال غارب     ها میهای را تناسب رسیار کم  کم و مروسط را در ای  محدودهپهنه که ای هسریمپادگانه

هاایی در مجااورت   صاورت پهناه  سنگ راه آهک  کنگلومرا و ماسهش   مارن  سنگ محدوده موردمطالعه نیا ترکیبی ام
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پهناه نسابراو وسایعی را راه خاود       که یکدیگر و در قسمت غرب  جنوب و جنوب غرب نیا کنگلومرای قرما قرار دارد

 اند.های را تناسب میاد و رسیار میاد نیا در همی  نواحی قرارگرفرهاخرصا  داده است. پهنه

های ارتباطی در توسعه فیایکی شاهر انکارناپا یر   ها و راه واملی چون پراکندگی شهرها و روسراها  رودخانهنقش 

است. جهت تعیی   وام: رامدارنده در توسعه و  وام: محرک در توسعه شهر تمم است که  موقعیت قرارگیاری شاهر   

 9تاا   1مهندسی شهر  حاد نهاایی توساعه شاهر     اامجوار نیا موردرررسی قرار گیرد. طب  قانون ننسبت ره شهرهای هم

طورکلی ره دودساره انساانی و طبیعای    که ره وام: مان  توسعه شهری میاد هسرندگردد. ولی  ررارر حد کنونی تعیی  می

شاهر   کاه  شهر  ارومیه  قوشچی و سیلوانه اسات  1  محدوده موردمطالعه شام: 1.5شوند. طب  نقشه گامای تاکیک می

ای راا تناساب مروساط و کام توساعه      سبت ره دو شهر دیگر  در پهنه را تناسب راتتر  و شهر قوشچی در پهنهسیلوانه ن

های راا تناساب مروساط صاورت گرفراه      اند. همچنی  اکثریت مساحت توسعه فیایکی شهر ارومیه نیا در پهنهپیداکرده

هاای کشااورمی در ایا     صورت گرفره که ره دلی: توساعه ممای   است. پراکندگی روسراها ریشرر در پهنه را تناسب کم 

منطقه است. در قسمت شرو  شمال شرو و جنوب شرو محدوده  تمرکا ریشرر روساراها را شااهد هساریم کاه دلیا:      

های مرا ی و راغی در ای  نواحی است. در مسیرهایی کاه رارای توساعه فیایکای شاهر      ای  تناسب پایی   وجود ممی 

صاورت پراکناده و رافاصاله میااد ام هام هساریم. اماا        شده است  نیا شاهد اسرقرار روساراها راه  داده مناسب تشخیص

احادا  هرگوناه    اناد. طورکلی اکثریت روسراها محدوده موردمطالعه  در نواحی را تناسب کم و مروسط اسارقراریافره ره

 191اسارحااظی و حاریم شاهرها راه  ما       واق  در محدوده  شهریی ر یهاساخرمان و تاسیسات در طرفی  کلیه راه

مگار در   .ممناو  اسات    اصلی یهاسط  ره جادهدسررسی هم یهاام رر حریم قانونی راه و همچنی  ایجاد راه  مررمرر 

مصاوب جاام  و    یهاا در قالب طار    یناٌ  دسررسی تمم یهامح: کاررری و هم راههم  خا  که هاییمورد کاررر

 راشد. شدهیی ها تعیا ضوارط مرروط ره آن دهشیمتاصیلی و هادی ترس

رناد   _انهار و ارومیاه    _خطایلو و در حدفاص: رای  محورهاای ارومیاه   _ریشرر در امرداد محور ارومیه شهر ارومیه

تری  پهناه جهات توساعه    اند که مناسبهای را تناسب میاد قرارگرفرهتوسعه پیداکرده است. محورهای ذکرشده در پهنه

ریشارر ساطو  راا      1.5آماده ام نقشاه گاماای    دسات هسرند. را توجه ره نو  کاررری و رر اسا  نرایج راه فیایکی شهر 

تناسب رسیار میاد و میاد جهت توسعه فیایکی  در محدوده کاررری مخلوط مرا ات دیام راا مرتا  مروساط  و مرتا        

و رااغ قرارگرفراه اسات. راه      مروسط صورت گرفره است. سطو  را تناسب کم در محدوده کاررری مخلوط کشاورمی

شاده  هاا امریاام پاایی  اخرصاا  داده    دلی: اهمیت سطو  کشاورمی و راغ ررای توسعه فیایکی شهر  ره ایا  کااررری  

هاای کشااورمی و رااغ    اناد. راه دلیا: اهمیات رسایار رااتی کااررری       شدهها را تناسب کم مشخصاست. ل ا ای  پهنه

ها توجاه شاده و ماان  تخریاب و     ای صورت گیرد که ره اهمیت ای  کاررریگونههای توسعه شهری راید رهریایررنامه

های رااغ و کشااورمی امریاام پاایی      رو در امریامدهی تیه کاررری ررای توسعه شهری  ره کارررینارودی آن گردد. امای 
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هاای راا تناساب رسایار کام نیاا       اند. پهنهشده است. درنریجه ای  نواحی در پهنه را تناسب کم قرارگرفرهاخرصا  داده

 شام: دریاچه ارومیه در شمال شرو تا جنوب شرو محدوده موردمطالعاه اسات و رادیهی اسات کاه در ایا  ناواحی       

هاا  هاای کااررری  صورت پراکنده در محادوده های را تناسب مروسط نیا رهپهنه امکان توسعه فیایکی شهر وجود ندارد.

نماید که ای  پدیده را ث ام رای  رفار    کی شهر توجه ره ای  نکره ضروری میشود. در توسعه فیایمخرلف مشاهده می

های راا تناساب رسایار    های حاص: خیا و مناسب ررای کشاورمی نشود. در محدوده موردمطالعه پهنهو فرسایش خاک

راه دلیا:    "آریادی سا:   "و سنگی قرار دارد. ناواحی دارای خااک  "ای  سپری س: "میاد و میاد در نواحی دارای خاک

اناد. رادون   مناسب رودن جهت مرا ت و راغداری ررای توسعه فیایکی شهر نامناسب و در پهنه را تناسب کم قرارگرفره

ها نامطلوب خواهد رود. شارایط اقلیمای تایگیر رسااایی در تمایا:      ریایدر نار گرفر  شرایط اقلیمی  رسیاری ام ررنامه

شاده  رنادی اقلیمای اسارااده   ارد. جهت رررسی ای  پارامرر ام نقشه پهناه های خاصی ام شهر دافراد ره سکونت در رخش

های را تناسب میااد و رسایار   ای  نیمه مرطوب و مرطوب در پهنهاست. و رر ای  اسا  نواحی را شرایط اقلیمی مدیررانه

اسات. رررسای    مرطاوب خشک و خیلای  های را تناسب کم و مروسط شام: نواحی را اقلیم نیمهپهنه اند.میاد قرارگرفره

توجهی ررخاوردار اسات.  ادم توجاه راه ایا        های توسعه شهری ام اهمیت قار:ریایوضعیت شیب مناط  در ررنامه

تری  شیب جهت توسعه فیایکای شاهر   کند. مناسبای درروند توسعه فیایکی شهر ایجاد میموضو  مشکالت  دیده

 .هسرنددرجه  6های تا شیب

تحلیا:   رار اساا   درجاه هساریم.    91تاا   1هاای رای    یبش  شاهد موردمطالعهدوده نقشه شیب در مح رر اسا 

ایا    کاه  درجاه اسات   11تا  1های ری  یبش گردد که رخش وسیعی ام محدوده شام:یمچشمی نقشه شیب مشاهده 

هات  ی راا تناساب میااد و رسایار میااد ج     هاا پهنهها ریشرر در شمال  شمال شرو و جنوب شرو شهر قرار دارند. یبش

درجاه ریشارر در شامال     11تاا   11های ری  یبشتوسعه فیایکی شهر نیا ریشرر در ای  نواحی مشخص گردیده است. 

پراکناده ریشارر در شامال     صاورت رهدرجه نیا  91تا  11های یبشغرب  جنوب غرب و شرو محدوده وجود دارند. 

گاردد.  یما و شمال غرب محدوده مشاهده  ی کوچکی را ای  میاان شیب در شرو  شمال شروهاپهنهغرب و همچنی  

که رارای توساعه فیایکای شاهر و اسارقرار      ییامآنجاو  توپوگرافی و مورفولوژی خاصی است هر شهر دارای وضعیت

 ماثگر یکای ام ایا  معیارهاای      ناوان راه توجه ره ارتاا  نیا  گیرند یمی قرار موردرررسجوانب مرعددی  هاگاهسکونت

مرر را توجه ره حاد مروساط ارتااا      1911مرر و در شرایطی تا  1611 تا 511ران ارتاا ات ری  د. در اینماییمضروری 

رای    موردمطالعاه دهد. ارتاا  محادوده  یمی  مکان گاینی شهر را نشان ترمناسبفالت ایران و موقعیت جغرافیایی آن 

ا ی  ای  دامنه ارتاا  ام شارو محادوده   . رر اسا  نقشه رقومی ارتااستمرر در نقاط مخرلف آن مرغیر  6611تا  1611

ی شامال  شامال   هاا رخاش در  درواقا  یاراد.  یما مرر در غرب محدوده ادامه  6611و تا  شدهشرو مرر  1611را ارتاا  

تری وجود دارد. در نواحی غرب  شمال غارب و جناوب غارب محادوده     یی پاشرو  شرو و جنوب شرو ارتاا ات 
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. اناد قرارگرفراه ی را تناسب رسیار میاد و میااد ریشارر در ایا  ناواحی     هاپهنهیم  که هسر 6611تا  1611نیا شاهد ارتاا  

ی را تناسب رات در نواحی شرو  شمال شرو و جنوب شرو که دارای ارتااا  اساراندارد رارای    هاپهنهدلی:  دم اسرقرار 

ه  شااهد تمرکاا روساراها و راه     در نواحی غرری ای  است که  در شارو محادود   هاآنتوسعه شهری هسرند و اسرقرار 

ره دلی: اهمیت فراوان ای  اراضای امریاام پاایی  رارای      که یمهسرتبعیت آن تمرکا اراضی مرا ی و راغی در ای  نواحی 

یی راا  هاا پهناه . اناد قرارگرفراه ی را تناسب کم هاپهنهیجه در درنر  شدهدادهتوسعه فیایکی شهر ره ای  نواحی اخرصا  

اراضی کشاورمی و راغی  ریشارر در شامال    حدفاص:مرری و در  1111تا  1611یشرر در ارتاا ات تناسب مروسط نیا ر

پراکناده در شامال شارو  شارو و جناوب محادوده        صاورت راه ای را وساعت کمرار و   ینواح  موردمطالعهمحدوده 

تاا   1611تاا اات  ی دیگری نیا را تناسب مروسط در شمال غرب و جناوب غارب محادوده در ار   هاپهنه. اندشدهواق 

 گردد.یممرری مشاهده  1811

رغم انساجام و فشاردگی   سامد که   لیآمده پیرامون روند رشد کالبدی شهر ارومیه مشخص می م:های رهرررسی

در مرحله پیدایش  جوانه و رشد ارگانیک آن امرومه گرفرار ساخراری مرخلخ: و ریمارگونه شده است. ای  شاهر نایار   

ران دو سناریوی رشد را تجرره کرده است. سناریوی رشاد در مادل ارگانیاک کاه تاا دوره پهلاوی و       سایر شهرهای ای

صاورت توساعه   خصو  قب: ام اصالحات ارضی رر توسعه فیایکی ای  شهر حاکمیت داشره  و تیگیر آن ریشارر راه  ره

 رااوده اساات دروناای شااهر در پاسااخ رااه رشااد جمعیاات و دگرگااونی محرااوایی و تغییاار و ترکیااب  ناصاار شااهری 

(. سناریوی جدیدتری که شهر ارومیه در مرحله رشد شهری ام سر گ راناده مادل غیار ارگانیاک راوده      1111ناریان ر

داری مده و فراگیر و رسط رواراط سارمایه  قرن اخیر تحوتتی ناشی ام مدرنیااسیون شراباست. ای  شهر در کمرر ام نیم

ی شهر در ایا  دوره نریجاه تغییراتای اسات کاه قابالن در رواراط تولیاد         در ایران را  ره خود دیده است. توسعه فیایک

هاای  داده و اکنون تااهر فضایی یافره است. در دهه اخیر نیا توسعه ریرونی یا پیرامونی شهر شادیدتر شاده و نشاانه   رخ

  راه  11در دهاه   هکرار 611که وسعت شهر ام طوریرشد افقی و ویالهای رارگ و غیر ارگانیک   ینیت یافره است. ره

رسایده اسات. ایا  روناد را فروپاشای ام       1151هکرار در ساال   8911   و ریش ام1119هکرار در سال  11 11ریش ام 

درمجمو   رشد ناپیوسره و گسسره شهر را ره دنبال داشاره و موامناه کلای     که توان نام نهاددرون و انبساط ام ریرون می

 یخره است.رشبکه میررنایی و خدمات شهر را درهم

گیاری  هجاوم جمعیات مهااجر راه شاهر ارومیاه شادت گرفات. شاک:           1111در پی اصاالحات ارضای ساال    

  تهیاه و تصاویب   1115رود. در سال هایی در قسمت شمال و شمال شرقی شهر ام تبعات آن ره شمار مینشینیحاشیه

عه در ایا  دوره جهاات شامال     ریشرری  توس که طر  جام  شهر را ث افاایش مساحت و گسرر  محدوده شهر شد

و مرعاقاب آن جناگ    1191پیرومی انقالب اساالمی در ساال    جنوب و جنوب غرری شهر را در ررگرفره است. رعد ام

گسارر  شاهر  مادتاٌ در     یافات. در ایا  دوره   تحمیلی مهاجرت ام شهرهای مرمی کردنشی  ره شهر ارومیه افااایش 
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ریشارر در ایا  دوره    گسرر  شهر گرفره رود صورت گرفت.ه پیشی  شک:های خالی و مراکا مناصلی که در دورممی 

رون  1166ره سمت شمال  شمال غرب و جنوب غرب صورت گرفره است. گسرر  افقی شهر ارومیاه رعاد ام ساال    

و  مادتاٌ در ناواحی غارب      تاکنون ریشرری  گسرر  و رشد فیایکی شهر 1166رسیار محسوسی داشره است. ام سال 

 _شرو و جنوب شهر ارومیه صورت گرفره اسات. شاهر در حاال حاضار دارای سااخرار تاک مرکاای         ب شمال غر

 شعا ی است.

 گیرییجهنت. 1

 .طلباد مای آماایش ممای  شاهری را      محیطای  هاای محدودیتره دلی: ناشی ام رشد جمعیت شهر  کالبدیتوسعه 

ممای  شاهری در    هاای کااررری  نامناساب  یااری مکانغالباٌ ناشی ام  محیطیمیست هایآلودگیو  میستمحیط تخریب

ام جنباه  هام  اگارات مناای رسایاری را    آماایش ممای  شاهری     هاای طار  اراضی پیرامون شهری است.  دم توجه ره 

در  ویاژه راه سیسارم کااررری ممای  شاهری      دهای سااممان . هدایت آگاهانه و آوردمیره دنبال انسانی و  محیطیمیست

اخیر رشاد شاراران و    هایسالشهر ارومیه در . توسعه شهری است ریایررنامهنیادی در پیرامون شهر یکی ام اقدامات ر

 -  گسرر  خدمات  ا طاای هویات سیاسای    مهاجرپ یریداشره و ره  لت داشر  رشد طبیعی جمعیت   نامومونی را

 مرانای کشاور     هاای مهررنامخرلف دولری در شهر   هایارگانمرکا اسران  واگ اری توسط   نوانرهشهر   اداری ره ای

ی وضعیت مسا د طبیعی تحاوتت جمعیرای و کالبادی میااد     درنهایتاقرصادی و سیاسی کشور و _تغییرات اجرما ی

و  رسایده  1151ناار در ساال    681668راه   1119ناار در ساال    61619جمعیت آن ام  کهطوریره ره خود دیده است؛

هکراار راه    9515( ام 1189-1169ر ساال  61 فاصاله مشااور در  مساحت شهر ارومیه نیا رر مبنای محاسبات مهندسی  

است. در حاال حاضار    شدهافاودهدرصد ره مساحت اولیه شهر  65طی ای  مدت حدود  که هکرار رسیده است 8911

تاا   1119 هاای ساال مورد روند توسعه کالبدی شاهر ارومیاه طای     در هکرار رسیده است. 11918نیا مساحت شهر ره 

جمعیات مهااجر راه     هجاوم   1111که در پی اصالحات ارضی ساال   سامدمیمشخص  آمده م:ره هایرررسی 1151

در مسایر ارتبااطی راه    در قسمت شمال و شمال شرقی شاهر   هایینشینیحاشیه گیریشک:شهر ارومیه شدت گرفت. 

  تهیاه و  1115. در ساال  رودمای ام تبعاات آن راه شامار    سمت شهر سلما  در حاشیه شمال غرری دریاچاه ارومیاه   

تصویب طر  جام  شهر را ث افاایش مساحت و گسرر  محدوده شهر کاه ریشارری  توساعه در ایا  دوره جهاات      

مرعاقاب آن جناگ    و 1191پیرومی انقالب اساالمی در ساال    ام رعد .شک: دادشمال  جنوب و جنوب غرری شهر را 

گسارر  شاهر  مادتاٌ در     افات. در ایا  دوره  ی ره شهر ارومیه افااایش  کردنشی تحمیلی مهاجرت ام شهرهای مرمی 

ریشارر در   شاهر  گسارر   .پراکنده رشد و توسعه یافت هایشهرک پیرامون روسراهای اطراف شهر وخالی و  هایممی 

 روناد  1166سمت شمال  شمال غرب و جنوب غرب صورت گرفره است. گسرر  افقی شاهر ارومیاه رعاد ام ساال     

 مدتاٌ در ناواحی غارب     یشهر هایپهنهریشرری  گسرر  و رشد  تاکنون 1166رسیار محسوسی داشره است. ام سال 
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سابب الحااو اراضای پیراماونی راه شاهر         کاه  و جناوب شاهر ارومیاه صاورت گرفراه اسات       شارو  شمال غارب  

ام  هاا مالکیات  مسائله شده اسات و   نشینیحاشیهنامناسب و  هایسکونرگاهتعاونی و توسعه و ایجاد  هایسامیشهرک

 داشره است. ایپراکندهرشد   ری  جمعیت و مساحت ررخوردار رودرشد س

 1.5طبیعی و انسانی را مدل منطا  فاامی  تیاه حاصا: ام گاماای       پارامررهایهش را تحلی: تعدادی ام ودر ای  پژ

 مورداسارااده  هاا تحلیا: مبناای    نوانرهتوسعه فیایکی شهر ارومیه   رندیپهنهتیه ررای ارمیاری و  تری مناسب  نوانره

 19شاهر ارومیاه در ماوقعیری قارار دارد کاه در قسامت شارو آن در فاصاله حادوداٌ           کاه ای قرار گرفت. را توجه ره 

. همچنای  در ناواحی   شودمیاست  مان  مهمی ررای توسعه فیایکی شهر محسوب  قرارگرفرهارومیه  دریاچهکیلومرری 

در  هاا قسامت راغی وجود دارند که شهر را توسعه در ای  شرقی  شمال شرو و جنوب شرو شهر اراضی کشاورمی و 

. لا ا توساعه شاهر در    گاردد مای  هاکاررریو را ث ایجاد مخاطره و محدودیت ررای ای   قرارگرفرهتقار: را ای  اراضی 

 جهاات  .کناد مای ای  مسیر مروقف گردیده و روند توسعه ره سمت غرب  شمال  جنوب غرب و جناوب شاهر میا:    

ره رعد روند توسعه را طای کارده اسات ام میااان تناساب قارا: قباولی         1161ر در ای  جهات ام سال که شه ذکرشده

و ررخای نقااط دارای ارتااا      هاجادهو  هارودخانهررای حاظ حریم  هاییقسمت جاره هامحدودهررخوردارند. در ای  

یه  رقیاه ناواحی رارای توساعه شاهری      رات و همچنی  محدوده مرعل  ره دریاچه سد در قسمت جنوب غرری شهر اروم

هساره اولیاه    شودمیکه در نقشه مشاهده  طورهماندیگری در آن وجود ندارد. ولی  ذکرقار:مناسب روده و محدودیت 

صاورت گرفراه در    هاای ارمیاری اسا  رر طورکلیرهاست.  یافرهتوسعهرا تناسب مروسط  هایپهنهشهر ارومیه ریشرر در 

راا تناساب    هاای پهناه و  اسات غرب  شمال  جنوب غرب و جنوب شهر ررای توسعه مناسب  پژوهش حاضر  نواحی

شعا ی است. سااخرار شاعا ی جااء     -ای  شهر دارای ساخرار تک مرکای  درواق . گیرندررمیمیاد و رسیار میاد را در 

اصر مرروط ره هار فارم    ن وسیلهرهمحدود در داخ: مرمهایی  صورترهاست که گسرر  شهر در آن  ایرسره هایفرم

ه را توجه ره شناخت و رامدیاد ام  ک شودمی ررنامهریو خارج ام ای  مرمها شهر دچار رشدی  پ یردمیشعا ی صورت 

تاا حاد میاادی     آماده دسات راه موجود ام توسعه فیایکی شاهر نراایج    هاینقشههوایی و  های کسمنطقه و تطبی  را 

و ارمیاری در وسعت کمرر دقت ریشرری را راه هماراه خواهاد داشات.      معیارها. ردیهی است که افاایش است قبولقار:

 یااری مکاان و  تار دقیا   هایارمیاری  منط  فامی امکان هاآنپایه و تلای  و تحلی: دقی   هاینقشهل ا را انرخاب مناسب 

 ار گیرد.قر مورداسراادهتوسعه شهری  هایریایررنامهجهت  تواندمیو  کندمیرا فراهم  ترصحی 

 کتابنامه

؛ جاللی  سید غالمعلی؛ سلمان ماهینی   بد الرساول  حساینی  ساید محسا  و آذری دهکاردی  فارود      ؛ محمدجواد  امیری 

. مجلاه  GISهاار شمال ایاران راا اسارااده ام    و سه  هاار دوآرخیا  هایحوضه هایجنگ:ارمیاری توان اکولوژیک . 1188

 .      11 – 11 (.91ر19.  شناسیمحیط

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=86047
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 .1188؛ ؛  بد الرسول  سکینه؛ جاللی  ساید غالمعلای؛ حساینی  ساید محسا  و آذری دهکاردی  فارود       محمدجواد  امیری

 هاای حوضاه  هاای جنگ:فامی در ارمیاری توان اکولوژیک  -و ترکیب منط  رولی   هانقشهسیسرمی ادغام  مقایسه رو 

 .  161 – 115(  6ر1. مجله  لوم محیطی  شمال ایران 11و  11آرخیا 

 درو کااظم  آرخیاا  حاومه  یهاا جنگ: (اجرما ی و اقرصادی راکولوژیکی  محیطییستم ارمیاری .1181؛ رارائی کااکی  ساسان

 .  611 – 1(. رساله دکرری  دانشگاه آماد اسالمی واحد  لوم تحقیقات تهران  شامال یهاجنگ: 16 حومهر

ارمیاری کیای تناسب اراضی دشت نیشارور رارای کشات گنادم     .1151؛ معی  راد  حمید ؛راقر ماده  حمید رضا؛ راقر ماده   لی

( راا اسارااده ام   Gossypium herbaceum. L( و پنباه ر Zea mays. L(  ذرت رTriticum aestivum. Lر

GIS91 – 11(  1ر1شناسی کشاورمی  . مجله روم.   

سارممی  در  جاام  کااررری اراضای و آماایش      ریاای ررنامه .1151.ر  رری  رهنام ؛رحمانی  ریژن   راقر؛ مرکان   لی اکبر؛ریات

 115(  11ر1. مجله آماایش محایط    مطالعه موردی: حوضه آرریا ماهیدشت - GISآرریا شهری را اسرااده ام  هایحوضه

– 119  . 

اده ام اتوماسایون سالولی و الگاوریرم ژنریاک     توسعه شاهری راا اسارا    مدل سامی .1151؛ آل شیخ   لی اصغر ؛  رضامار ی

 .16 – 1(  11ر1ریای شهری  . مجله پژوهش و ررنامه: شهر شیرام(موردمطالعهرمنطقه 

 www.irimo.irساممان هواشناسی کشور  

یااری  ارم .1188؛ جاوادی تریجاانی   طیاه    ؛رارایی کاااکی  ساساان   ماهینی   بدالرسول؛ ریاضی  ررهان؛ نعیمی  رارک؛سلمان 

. مجلاه  لاوم و تکنولاوژی    GISشهرسران رهشهر رر مبنای رو  ارمیاری چند معیااره راا اسارااده ام     گردیطبیعتتوان 

 .  158 – 181(  1ر11میست  محیط

 رهسامی و نوسامی شهری ام دیدگاه  لم جغرافیا. انرشارات دانشگاه تهران. .1156؛ احمد  پوراحمد ؛شما ی   لی

 انرشارات دانشگاه  لم و صنعت تهران. ریای شهری.ای رر مبانی ررنامهمقدمه .1111؛ شیعه  اسما ی:

رهره گیری ام رشد هوشمندانه و ساماندهی رشد پراکناده شاهرها. مجلاه     .1181؛ رسرم یادی  رهم  ؛ با  مادگان  مصطای

 .  18 – 11(  1ر1فناوری و آموم   

و سیسارم اطال اات    امدورسانجش کااررری اراضای راا اسارااده ام      ریایمهررنا .1181؛ کرمی  تاج الدی  ؛فرج ماده  منوچهر

 .  51 – 81(  11ر16های جغرافیایی  . مجله پژوهش(آرادخرم: موردمطالعهجغرافیایی رمنطقه 

 جغرافیا و شهرشناسی. انرشارات دانشگاه تبریا. .1186فرید  یداهلل؛ 

های مخرلف در حومه آرخیا کلیبرچای وسطی رارساباران شامالی(   رریارمیاری اقرصادی کار .1181؛ فال  شمسی  سید رشید

 -1ریای خطی و سامانه اطال ات جغرافیایی. رساله دکرری  دانشاکده مناار  طبیعای دانشاگاه تهاران       را اسرااده ام ررنامه

191  . 

حاااظری منطقاه     ساامی مادل  .1185؛ مارادی  حمیاد رضاا    ؛پور قاسمی  حمیدرضاا  ؛ حسینی  سید محس ؛  مهدیقدیمی

 .  119 – 89(   1ر8. مجله  لوم محیطی  مانشت و قالرنگ را اسرااده ام منط  فامی شدهحااظت

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=86047
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=79021
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=141743
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=33937
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تغییارات   یامسا در مادل  محیطای یسات رویکارد م  .1156؛ محماود ماده  حسای    ؛قررانی  رسول؛ پور محمدی  محمد رضا

 یهاا   ارمیاری چند معیاری و سالول یاچند ممانه یاشهر تبریا را اسرااده ام تصاویر ماهوارهکاررری اراضی محدوده کالن

 .  11 – 11(  8ر6. مجله مطالعات شهری  (1161-1111خودکار منجیره مارکوف ر

آری در منطقه فالورجان راصااهان(  راا اسارااده ام    ارمیاری تناسب اراضی ررای گندم  .1181؛ گیوی  جواد ؛محمدی  جهانگرد

 .  119 – 111(  1ر9وخاک ر لوم و فنون کشاورمی و منار  طبیعی(  . نشریه  لوم آبفامی هایمجمو هناریه 

ومورفیکی حوضه آرریا آسایاب خراراه در شامال    ئژ هایمکان توریسری اکوی ارمیاری توانمند .1185؛ داوود  مخراری کشکی

 .  96 – 61(  18ر8. مجله جغرافیا و توسعه  (Pralongغرب ایران ره رو  پرالونگ ر

ها در فرآیند آماایش سارممی . مجلاه مناار  طبیعای      رندی دادهوتحلی: و جم روشی تامه جهت تجایه .1166؛ مخدوم مجید

 .  18 – 68(  11ر1ایران  

هاا در فرآیناد آماایش    رنادی داده وتحلیا: و جما   ررای تجایاه  1166تکام: رو  ارائه شده در سال  .1116؛ مخدوم  مجید

 .  116 – 115(  16ر1سرممی . مجله منار  طبیعی ایران  

سارراتژیک  ریاای ا آمایش سرممی  شش میر حوضه جنگلای اساران فاار . رهنماودی رارای ررناماه       .1116؛ مخدوم  مجید

 .  91 – 11(  15ر15شناسی  ماگر . مجله محیط

 ریاای ررناماه  و ارمیااری  .1181؛ مخادوم   باد الرضاا    ؛ جعاار ماده  هاورفر؛  مخدوم  مجید؛ درویاش صاات   لای اصاغر    

 جغرافیایی. انرشارات دانشگاه تهران.   اطال ات هایسامانه را میستمحیط

 گیاری تصامیم ارمیااری تاوان اکولوژیاک کااررری توساعه شاهری راا مادل          .1151؛ کنعانی  محماد رضاا   ؛جعار  میرکرولی

هاای جغرافیاای   . مجلاه پاژوهش  رمطالعه موردی: شهرسران سااری  اساران مامنادران(    GISو  MCDMچندمعیاری 

 ..88 – 19(  11ر11های جغرافیایی(  انسانی رپژوهش

ماگر  رمطالعه موردی: حوضه ساراب دره شاهر     هایجنگ:نقش آمایش سرممی  در مدیریت رهینه  .1151؛ نجای فر   لی

 .  966 – 911(  1ر15. مجله تحقیقات جنگ: و صنورر ایران  اسران ایالم(

رهیناه جهات توساعه فیایکای آتای شاهر       های آشکارسامی مکان .1181؛  بدالهی   لی اصغر ؛ناریان  اصغر؛ ضیائیان  پرویا

شناسی ایران  تهاران  ایاران.   . نهمی  همایش انجم  ممی RS و GISهای کنگان را اسرااده ام مدل منط  رولی  و تکنیک

9 – 18. 

 گیاری رهاره جایره قشم را  گردیطبیعت هایقارلیتارمیاری  .1188؛ اسره  اسماپیر  احمد؛ حسی  ماده  محمد مهدی؛ نوحه گر

 .  116 – 191(  19ر1. مجله جغرافیا و توسعه  SWOTام مدل مدیریت اسرراتژی 
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