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دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ،دانشکدة جغرافیا و برنامهریزی ،دانشگاه تبریز
(تاریخ دریافت - 1393/7/1 :تاریخ پذیرش)1393/9/26 :

چکیده 
ژئومورفولوژی در برخی موارد ،بستر مناسبی برای توسعۀ فیزیکی شهرها فراهم میسازد .گااهی نیاز باا وجاود
مساعدت ژئومورفولوژی ،توسعۀ فیزیکی شهرها بهسمتی است که نتیجۀ آن برخورد شهر با فرمها و فراینادهای
ژئومورفولوژیکی نامناسب و پرمخاطره خواهد بود .بنابراین ،در برنامهریازی توساعۀ فیزیکای شاهرها توجاه باه
ژئومورفولوژی منطقه ضروری است .در این تحقیق ،با توجه به روند گذشاتۀ گساترش مرزهاای شاهر منکاان
(واقع در جنوب استان آذربایجان شرقی) ،الگوی رشد آتی شهر با استفاده از مدل ترکیبی ماشینهای خودکاار
سنولی -زنجیرة مارکوف شبیهسازی شده و به محدودیتها و مخااطرات ژئومورفولاوژیکی پایش رو در زمیناۀ
تداوم الگوی رشد فعنی شهر بررسی میشاود .در ایان زمیناه ،از تصااویر مااهوارهای  Spot ،Asterو ،Landsat
نقشههای توپوگرافی ،زمینشناسی و نرمافزارهای  GISو  RSاستفاده شد .پایش رشد شاهری از ساال 1985
میالدی نشان میدهد که الگوی رشد شهر ،بیشتر بهسمت اراضی بایر و در سالهای اخیر باهسامت محادودة
تاالب بوده است .با تداوم الگوی رشد گذشته و درنظر گرفتن احتماالت گذار و قوانین همسایگی ،روناد توساعۀ
آتی شهر اغنب بهسمت محدودة تاالب و واحد تپهماهورها خواهد بود .ژئومورفولاوژی منطقاه ،محادودیتهاا و
مخاطراتی را به این قسمتها تحمیل خواهد کرد .استقرار قسمتهایی از شهر بر روی شیبهای تناد برخاورد
با لندفرمهای تپهماهوری با لیتولوژی منفصل ،سست و استحکام اناد؛ بااال باودن ساطس ایساتابی آبهاای
زیرزمینی در محدودة تاالب و احتمال آبگرفتگی و وقوع سیالب در این محدوده ،از مهمتارین مساائل پایش
روی توسعۀ فیزیکی شهر است.
واژههایکلیدی:توسعۀ فیزیکی ،ژئومورفولوژی ،شهر منکان ،ماشینهای خودکاار سانولی ،مخااطرات
محیطی.

 نویسنده مسئول ،تنفن09144142190 :

Email: Rezmogh@yahoo.com
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مقدمه 
با اینکه نواحی شهری تنها بخش کوچکی از سطس زمین را اشغال کردهاند ،شهرنشینی به یکای
از عوامل تغییردهندة محیط زمین تبدیل شده است [ .]18بهطوریکاه ،در طای قارن گذشاته،
رشد شتابان فعالیتهای انسانی نزدیک به یکسوم سطس زمین را تغییر داده است [ .]33شهرها
زمااینهااای وساایع و گسااتردهای را بااه خااود اختصاااص ماایدهنااد .درنتیجااه بااا پدیاادههااای
ژئومورفولوژی تالقی میکند .در این برخورد اگر اصول و نکاات ضاروری رعایات نشاود ،تعاادل
مورفودینامیک محیط بههم میخورد و بسایاری از تجهیازات و امکاناات شاهری باا خطرهاای
بزرگی مواجه خواهند شد .گاهی شدت مورفوژنز چنان زیاد میشود کاه نتاای جبارانناپاذیری
بهبار میآورد [ .]4بنابراین ،در منطقهبندی شهری یا کااربری زماین در ناحیاۀ شاهری ،عوامال
جغرافیای طبیعی تأثیر فراوانی دارند [ .]3ازاینرو ،ضرورت دارد که روند توسعۀ فیزیکی شاهرها
پایش شده و الگوهای رشد شهری شبیهسازی شود و با توجه به ویژگیهاای محیطای منطقاه،
برنامهریزی در زمینۀ اهداف مناسب توسعه صورت گیرد.
توسعۀ شهری یک فرایند فضایی دینامیک است که برخی از ویژگیهای اساسی یاک سیساتم
خودسازمانده را نمایش میدهد .همانند انتشار بیماری یا آتش ،مارز یاک ناحیاۀ شاهری باهطاور
مداوم بهسمت اراضی روستایی مجاور گسترش مییابد .فرم سابق شهر بر روی شکل کناونی شاهر
تأثیر میگذارد و آن هم ،خود ،الگوهای آتی شهری را تحت تأثیر قرار میدهد .اتخاذ رویکاردی در
چارچوب پارادایم خودسازمانده برای بررسی رفتاار محنای سیساتم در مدلساازی توساعۀ شاهری
واقعبینانهتر است ،همین امر ،به ظهور دستۀ جدیدی از مدلهای شبیهسازی منجر شد که یکی از
متداولترین آنها ،شبیهسازی جغرافیایی مبتنی بر ماشینهای خودکار 1است [.]20
اتوماتای سنولی 2را اوالم و فون نیومن 3در دهۀ  1950بهعنوان سیستمهای دینامیک گسساته
مطرح کردند که در آن ،تعامالت محنی 4بین اجزا به ایجاد تغییرات کنی یا فراگیر در فضاا و زماان
منجر میشود [ .]17اتوماتای سنولی ،ماشین خودکاری 5است که اطالعاات را پاردازش مایکناد،
بهصورت منطقی پیش میرود و بعد از بهکاربستن دادههایی که از خارج دریافت مایکناد باهطاور
اجتنابناپذیری در پرتو دستورالعملهای برنامهریزیشده در درون خود ،عمل یاا کانش بعادی را
انجام میدهد [ .]20یعنی فرایندی که در آن ،سیستم ساازماندهی درونای خاود را باا پیییادگی
1. Geo-simulation based on automata
2. Cellular automata
3. S.Ulam & Von Neumann
4. Local interactions
5. Self-operating machine
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افزایش میدهد ،بدون اینکه توسط یک منباع خاارجی هادایت یاا مادیریت شاود .در ایان گوناه
سیستم خودسازماندهی ،الگوها و سااختارهای جدیاد و منساجم از آشافتگی و آشاوب باهوجاود
میآیند [ .]20بازی زندگی کانوی ،1نمونهای ساده از ماشینهای خودکار سنولی است .این باازی از
یک شبکۀ دوبعدی ساخته شده است که در آن ،هر سنول دارای یکی از دو حالت 2ممکن (مرده یا
زنده) و یک همسایگی هشتسنولی (همسایگی مور) 3است .در بازی زنادگی کاانوی ،یاک سانول
میتواند زنده بماند ،بمیرد ،یا متولد شود (شکل )1مطابق قوانین زیر [:]24 ،20 ،16 ،15
 بقا :4یک سنول زنده با دو یا سه همسایۀ زنده در نسل بعدی زنده میماند مرگ :یک سنول زنده با کمتر از دو یا بیشتر از سه همسایۀ زنده ،میمیرد (بهدلیل انازوایا ازدحام)
 تولد :یک سنول مرده با دقیقاً سه همسایۀ زنده در نسل بعدی زنده میشود.با استفاده از این قوانین ساده ،مدل قادر به تولید ساختارهای بسیار پیییده است .مدلهای
 CAبهطور فزایندهای برای شبیهسازی فرایندهای فضایی -زمانی از قبیل گسترش آتاشساوزی
[ ،]34 ،11انتشااار اپیاادمی [ ،]27تغییاارات کاااربری اراضاای [،]32 ،30 ،29 ،25 ،23 ،21 ،10
رشد شهری [ ]28 ،26 ،19 ،9 ،8 ،1و تکامل مورفولوژی رودخانهها [ ]13 ،12استفاده شدهاند.

شکل.1نوعیشبیهسازیسادهبراساسبازیزندگیکانوی[ ]24

”1. John Conway’s “Game of Life
2. State
3. Moore Neighbourhood
4. Survival
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امروزه ،ماشینهای خودکار سنولی بهمنظور تولید قوانینِ گذار 1با مدلهای دیگری از قبیال زنجیارة
مارکوف 2ترکیب میشوند .در زنجیرة مارکوف ،وضعیت آتی یک سیستم تنهاا باه وضاعیت ساابق خاود
وابسته است .اما در ماشینهای خودکار سنولی ،وضعیت آیندة سیستم ،هم به وضعیت سابق خاود و هام
به وضعیت همسایگانش وابسته است و بههمین دلیل است کاه ماشاینهاای خودکاار سانولی بارعک
زنجیرة مارکوف دارای مفهوم فضایی و بهعبارت بهتر جغرافیاییاند .در این تحقیق ،با شبیهساازی الگاوی
رشد آتی شهر منکان با استفاده از مدل ترکیبی ماشینهای خودکار سنولی -زنجیارة ماارکوف ،احتماال
برخورد شهر با مخاطرات و محدودیتهای ژئومورفولوژیکی بررسی میشاود .در طای ساالهاای اخیار،
مکانیابی توسعۀ فیزیکی شهر بدون درنظر گرفتن واقعیتهای ژئومورفولوژیکی منطقاه باوده اسات کاه
تداوم این روند سبب ایجاد مسائل مختنف در قسمتهایی از شاهر خواهاد شاد .ازایانرو ،شابیهساازی
فضایی الگوی رشد آتی و بررسی ژئومورفولوژی اراضی پیرامون شهر ضرورت مییابد.
منطقۀتحقیق 
شهر منکان مرکز شهرستان منکان است که در گوشۀ جنوب غربی استان آذربایجان شرقی واقع شاده
است (شکل .)2این شهرستان دارای سه شهر منکاان ،لایالن و مباار؛شاهر و پان دهساتان اسات.
مطابق سرشماری سال  ،1390جمعیت شهرستان  106118نفر و جمعیت شهر منکاان  25312نفار
بوده است .هستۀ اولیۀ شهر منکان بر روی مخروطافکنۀ رودخانۀ مردقچای مستقر شده است.

شکل.2موقعیتمنطقۀتحقیقدرشمالغربکشور 
1. Transition rules
2. Markov chain
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موادوروشها 
مهمترین مواد تحقیق حاضر شامل نقشههای توپوگرافی مقیاس  ،1:25000نقشۀ زمینشناسای
منطقه [ ]6با مقیاس ،1:100000تصاویر ماهوارهای  Google Earth ،SPOT ،ASTERو تصاویر
سنجندههای  ETM+ ،TMو  OLIماهوارههای لندسات اسات .همیناین ،بازدیادهای میادانی
بهمنظور بررسی ژئومورفولوژی و سایر شرایط محیطی اراضی پیرامون شهر صورت گرفت .الگو و
روند رشد فیزیکی شاهر (از ساال  1985تاا  )2014از روی تصااویر مااهوارههاای  Landsatباا
استفاده از روش طبقهبندی نظارتشده حاصل شد .دادههای الزم برای اجرای مدل ماشینهاای
خودکار سنولی -زنجیرة مارکوف شامل سه سری پوشش زمین (دو سری برای پیشبینی و یاک
سری برای اعتبارسنجی مدل) اسات .بادین منظاور از بانادهای  15متاری تصاویر مااهوارهای
 ASTERمربوط به تابستان سال ( 2002بهعنوان تصویر اولیه و پایه) ،تصویر مااهوارهای SPOT
با قدرت تفکیک  10متر مربوط به تابساتان ساال ( 2005بارای اعتبارسانجی مادل) و تصاویر
ماهوارهای سنجندة  OLIماهوارة لندست مرباوط باه تابساتان ساال  2014اساتفاده شاد .کال
منطقه از روی تصاویر ماهوارهای یادشده به پن نوع پوشش عماده طبقاهبنادی شاد (باا دقات
حدود  95درصد) .این پن پوشش عبارتند از :کالس  .1اراضای سااختهشاده کاه شاامل شاهر،
روستاها و جادههای آسفالت است کالس .2اراضی کشاورزی آبای کاه بیشاتر شاامل باا هاا و
تاکستانهای منطقه است کاالس .3اراضای دیام و باایر .اراضای باایر و دیام بار روی تصااویر
ماهوارهای ،بازتاب طیفی نزدیک به هم دارند و بههمین دلیل ،بهمنظور اجتناب از خطاا ،هار دو
پوشش تحت عنوان یک کالس درنظرگرفته شد کالس .4محدودة تاالب و در نهایت ،کاالس.5
تودههای آب که مربوط به قسمتهایی از رودخانۀ مردقچای است.
از مدل ترکیبی ماشینهای خودکار سنولی -زنجیرة مارکوف برای شبیهسازی الگوی فضایی
رشد آتی شهر استفاده شد .تحنیل زنجیرة مارکوف ،تغییرات کاربری اراضی از یک دوره به دورة
دیگر را توصیف میکند و آن را بهعنوان پایهای برای پیشبینی تغییرات آینده بهکار مایگیارد.
این امر از طریق توسعۀ یک ماتری احتمال گذار 1تغییرات کاربری اراضی از یک زمان به زمان
دیگر به انجام میرسد که مبنای پیشبینی برای یک دورة زمانی بعدی است .اما ،یکی از مسائل
ذاتی همراه با تحنیل مارکوف این است که دارای مفهوم جغرافیایی نیست .بنابراین ،ماشینهای
خودکار سنولی برای افزودن مشخصۀ فضایی به مدل بهکار گرفته میشاوند [ .]14یاک ماشاین
خودکار سنولی میتواند بهصورت زیر بهزبان ریاضی بیان شود [.]20
1. Transition probability matrix
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اگر  Stxijحالت یک سنول  xijدر موقعیت  i,jدر زمان  Stxij ،tعضو یک تعداد متناهی از حالاتهاای
سنولها در فضای سنولی ،و  Stx1ijنیز حالت سنول در زمان  t + 1باشد ،آنگاه:
() 1



ij



Stxij1  f Stxij ,St x

که در آن  xij :نشاندهندة یک مجموعه از سنولها در همساایگی سانول  St x ، xijنشااندهنادة
ij

یک مجموعه از حالتهای سنولهای   xijدر زمان  ،tو  ƒیک تابع نشاندهنادة مجموعاهای از قاوانین
گذار است.
یک ماشین خودکار سنولی شامل پن مؤلفه یا عنصر اساسی است [:]31 ،22 ،20 ،12
 .1سنول :1سنولها در یک ماشین خودکاار سانولی در یاک شابکهبنادی فضاایی 2آرایاش
مییابند .در این زمینه شباهت زیادی بین مدل ماشینهای خودکار سنولی و مدل  GISرستری
وجود دارد .در این تحقیق ،تعداد سنولهای موجود در هر ستون و سطر باهترتیاب  654و 584
است و ابعاد هر سنول  15×15متر است
 .2حالت 3یا وضعیت :که ویژگیهای سیستم را تعریف میکند .در هر زمان ،هر سانول تنهاا
میتواند یک حالت از مجموعهای از حالتها را داشته باشد .در مدل ماشینهای خودکار سانولی
شهری ،حالتهای سنولها میتواند انواع کاربری اراضی ،از قبیل کاربری شهری یا روستایی ،یاا
هر نوع خاص از کاربری اراضی را نمایش دهد
 .3همسایگی :4مجموعهای از سنولهاست که با سنول مورد نظر در تعاملاناد .در یاک فضاای
دوبعدی ،دو نوع اساسی همسایگی وجود دارد :همسایگی فون نیاومن( 5چهارسانولی) ،کاه شاامل
همسایههای شمال ،جنوب ،شرق ،و غرب سنول مورد نظر است و همسایگی مور( 6هشتسانولی)،
که شامل سنولهای تعریفشده در همسایگی فون نیومن بهعاالوة سانولهاای در جهاات شامال
غرب ،شمال شرق ،جنوب شرق ،و جنوب غرب سنول مورد نظر است (شکل)3
 .4قانونِ گذار :تعریف میکند چگونه حالت یک سنول در پاساخ باه حالات کناونی خاود و
حالتهای همسایگانش تغییر مییابد .این مؤلفۀ کنیدی ماشینهای خودکار سنولی اسات .زیارا
این قوانین ،فرایند سیستمی را که مدلسازی میشود نشان میدهناد .در ایان تحقیاق ،زنجیارة
1. Cell
2. Spatial tessellation
3. State
4. Neighborhood
5. Von Neumann Neighborhood
6. Moore Neighborhood
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مارکوف بهعنوان بخشی از قوانین گذار بهکار گرفته میشود .قوانین دیگری نیز باا باهکاارگیری
یک ارزیابی چندمعیاره و توابع عضویت فازی برای ایجاد نقشههای تناسب 1ایجاد شد
 .5زمان :که بُعد زمانی یک ماشین سنولی را مشخص میکند .اتوماتای سنولی در گاامهاای
زمانی گسسته تکامل مییابد .حالتهای تمامی سنولها بهطاور همزماان در هماۀ تکرارهاا 2در
طی زمان بهنگام 3میشوند.

شکل.3آرایشهایفضاییدوبعدیهمسایگیهایمعمولماشینهایخودکارسلولی)a(:همسایگی
3×3فوننیومن)b(،همسایگی3×3مور)c(،همسایگی5×5فوننیومن[]16

بحث 
شبیهسازیفضاییالگویرشدشهر
 -تبادالتپوششهایزمیندرطیدورۀتحقیق

در طی دورة تحقیق ،یعنی از سال  2002تاا ساال  ،2014تغییارات باهنسابت زیاادی باهنفاع اراضای
کشاورزی آبی و اراضی ساختهشده صورت گرفته است (شکلهای 4تا  .)7دالیل اصانی افازایش اراضای
کشاورزی آبی ،افزایش جمعیت ،بهرهبرداری بیرویه از آبهای زیرزمینی و توسعۀ سیساتم آبرساانی از
رودخانۀ زرینهرود بوده است .تغییر عمدة دیگر مربوط به افزایش نسبت اراضی سااختهشاده (کاالس )1
در منطقۀ تحقیق است ،بهطوریکه در مجموع ،در بیش از  600هکتار از اراضای کشااورزی آبای ،دیام،
بایر و محدودة تاالب در نتیجۀ توسعۀ فیزیکی شهرها و روستاهای پیرامون ،ساختوسااز شاده اسات .در
طی  25سال اخیر با احداث شهر؛ (ولیعصر) در شمال غرب هساتۀ اصانی شاهر ،روناد توساعۀ شاهر
منکان بیشتر بهسمت اراضی دیم و بایر (کالس )3بوده است که باا تاداوم توساعۀ فیزیکای در طای 10
سال اخیر بهسمت محدودة تاالب آالمالیگؤل نیز توسعه یافته است (شکل.)6

1. Suitability maps
2. Iterations
3. Updated
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شکل.4پوششزمینمنطقهدرسال 2002

شکل.5پوششزمینمنطقهدرسال 2005

شکل.6پوششزمینمنطقهدرسال 2014

سالهای
شکل.7تبادالتپوششزمیندرطی 
2002تا 2014

 -محاسبۀماتریسگذار 

احتماالت گذار ،نشاندهندة احتمال تغییر (یا عدم تغییر) یک سنول کالس خااص در دورة زماانی
بعد به یک سنول کالس دیگر است [ .]15ماتری احتمال گذار انواع پوششهای زمین (حالتهاا)
در جدول  1ارائه شده است .در این جدول ،احتمال گذار هر کاربری به کااربری دیگار بارای ساال
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 2026محاسبه شده است .در بین پن کالس موجود ،احتمال گذار کاالس 1باه ساایر کاالسهاا
بسیار کم است ،بهطوریکه ،به احتمال بیش از  99درصد ،کاالس  1همیناان باهصاورت کاالس
اراضی ساختهشده باقی خواهد ماند .برعک  ،باا درنظار گارفتن مسااحت هار یاک از کاالسهاا،
احتمال تغییر حالت کالس  4به سایر کاربریها زیاد است .این امر بهدلیل گسترش فضاایی ساریع
شهر در سالهای اخیر بهسمت محدودة تاالب است و اگر الگوی رشد شهری همانند گذشته تداوم
یابد ،به احتمال  40درصد ،کل محدودة تاالب زیر ساختوساز خواهد رفت.
محاسبهشدهبرایسال 2026

جدول.1ماتریساحتمالگذار

پوشش زمین
کالس 1
کالس 2
کالس 3
کالس 4
کالس 5

کالس 1
0/994
0/043
0/168
0/403
0/020

از روی مقادیر ماتری

احتمال تغییر به:
کالس 3
کالس 2
0/003
0/003
0/009
0/948
0/648
0/181
0/029
0/025
0/126
0/136

کالس 4
0/000
0/000
0/002
0/543
0/000

کالس 5
0/000
0/000
0/001
0/000
0/718

احتمال گذار ،مجموعهای از تصاویر احتمال شرطی 1برای هر کاالس

پوشش زمین بهدست می آید که بیانکنندة احتمالی است که هر سنول در دورة زمانی بعدی به
کالس تعیینشده تعنق داشته باشد (شکلهای  8تا  .)11ایان احتماال ،مشاروط باه حالات یاا
وضعیت کنونی آنهاست [.]15
 -محاسبۀماتریسمساحتهایگذار 

ماتری

مساحتهای گذار ،2نشاندهندة کل مساحتی است کاه پایشبینای مایشاود در دورة

زمانی بعدی تغییر یابد [ .]15مقادیر این ماتری در جدول  2ارائه شاده اسات .در باین چهاار
پوشش عمدة زمین (کالسهای  1تا  ،)4کالس  1یعنی اراضی ساختهشاده ،از بیشاترین ثباات
برخوردار است ،بهطوریکه با اندکی اغماض میتوان گفت بیشتر سنولهای ایان کاالس بادون
تغییر حالت باقی خواهند ماند و تنها تعداد معدودی از سنولهای این پوشاش باه کاالس  2یاا
کالس  3گذار میکنند که برخی از آنها نیز ممکن است ناشی از خطاهای طبقهبندی باشد .اماا
1. Conditional probability images
2. Transition areas matrix

14

دانش مخاطرات /دورة  ،1شمارة  ،1پاییز 1393

با درنظر گرفتن مساحت هر پوشش ،کالس  4بیشترین تغییرات را خواهد داشت ،باهطاوریکاه
بیش از  40درصاد سانولهاای ایان پوشاش باه کاالس  1تغییار حالات خواهناد داد .از نظار
مساحتهای گذار کل ،مشخص است که مساحت کالس اراضی ساختهشده بهترتیب در نتیجاۀ
تبدیل اراضی بایر و دیم ،زمینهای کشاورزی آبی و محدودة تاالب ،افزایش خواهد یافت .تبدیل
اراضی کشاورزی آبی به اراضی ساختهشده بیشتر در نتیجۀ رشد حاشیههای شهر اصنی و بهویژه
بهواسطۀ رشد فیزیکی روستاها بهسمت اراضی کشاورزی خواهد بود.

شکل.8احتمالشرطیمارکوفیتعلقبهکالس 1

شکل.9احتمالشرطیمارکوفیتعلقبهکالس 2

شکل.10احتمالشرطیمارکوفیتعلقبهکالس  3شکل.11احتمالشرطیمارکوفیتعلقبهکالس 4
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محاسبهشدهبرایسال(2026مقادیرنشاندهندۀتعدادسلولاست)

جدول.2ماتریسسطوحگذار

سنولها در:
پوشش زمین
کالس 1
کالس 2
کالس 3
کالس 4
کالس 5

پیشبینی میشود گذار کند به:
کالس 1
55894
10047
15154
1519
13

کالس 2
169
221493
16327
94
87

کالس 3
169
2103
58452
109
81

کالس 4
0
0
180
2045
0

کالس 5
0
0
90
0
459

 -نقشههایتناسب

در مدلهای اتوماتای سنولی ،قوانین گذار بر روی سنولها براساس همسایگی محنای آن سانولهاا
عمل میکنند [ .]16برای نمونه ،اگر یک شهر فرضی درنظر گرفته شود که در یک فضاای سانولی
ساخته شده است ،این شهر مشتمل بر یک شبکۀ منظم دوبعدی از  n×nسنول ،یا قطعاات 1زماین
است .هر قطعه زمین میتواند دارای یکی از دو حالت ممکن باشد :شاهر یاا غیرشاهر .همساایگی،
نشاندهندة منطقهای است که بر روی توسعۀ قطعۀ مورد نظر تأثیر میگذارد .قوانین گاذار تعیاین
می کند که چگونه یک قطعاه زماین از یاک حالات باه حالات دیگار تبادیل مایشاود ،ازایانرو،
نشاندهندة فرایند توسعه در منطقه است .این قوانین گذار ،بهطور معمول بهصورت مجموعاهای از
عبارات «اگر -آنگاه» بیان میشوند .اگر فرض شود که وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و محیطای در
کل منطقه یکنواخت باشد و بهعبارت دیگر ،بهغیر از چند قطعه زمین که به شهر تبدیل شادهاناد،
بقیۀ قطعهها در حالت غیرشهری باشند ،تنها عامل تحریککنندة توسعۀ قطعههاای زماین ،تعاداد
قطعههای توسعهیافته در همسایگی یک قطعۀ مورد نظر خواهد بود [ .]20بناابراین باا اساتفاده از
قوانین همسایگی ،گذار حالت قطعهها کنترل میشود .با توجه به قرابت زیاد ماشاینهاای خودکاار
سنولی با مدل رستری در سیستمهای اطالعات جغرافیایی ،باهساادگی مایتاوان باا باهکاارگیری
فینترهای مختنف ،قوانین همسایگی را اعمال کرد .در این تحقیق ،با استفاده از یک فینتر مجااورت
(شکل )c-3قانون همسایگی  5×5اعمال شد.
با وجود این ،وضعیت جغرافیایی در یک ناحیه بهندرت یکنواخت است .بارای مثاال ،ممکان
است اختالفات زیادی در زمینۀ ناهمواریهای زمین ،شبکۀ حملونقل و  ...وجاود داشاته باشاد
1. Parcels
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[ .]20ازاینرو ،قوانین جدیدی بهصورت عبارات اگر -آنگاه میتواند درنظار گرفتاه شاود .ایان
قوانین گذار با بهکارگیری ارزیابی چندمعیاره ( )MCEو توابع عضاویت فاازی باهمنظاور ایجااد
نقشههای تناسب برای هر کالس پوشاش زماین ایجااد مایشاوند .ارزیاابی چنادمعیاره شاامل
محدودیتها 1و فاکتورها است .محدودیتها ،بهصورت تصااویر باولین 2بیاان مایشاوند و بارای
محدود کردن توسعه بهکار میروند .فاکتورها ،بارای تناساب ،دسترسای 3و تاأثیرات همساایگی
استفاده میشوند [ .]22در این تحقیق ،مهمترین فاکتورها برای تهیاۀ نقشاۀ تناساب ،عاالوهبار
درنظر گرفتن روند تغییرات گذشتۀ پوششهای زمین (تصاویر احتمال شرطی) ،عامال فاصانه و
کاربریهای فعنی است .پ از حاصل شادن نقشاههاای تناساب بارای هار یاک از کاالسهاا
(شکلهای 12تا  ،)14تغییرات پوششهای زمین و الگوی رشد شهر شبیهسازی شد (شکل.)15
دقت مدل با توجه به مقدار ضریب کاپای 4کل 86 ،درصد است .خطاهای مدل ،بیشتر مربوط به
رشدهای منقطع اراضی ساختهشده است .در کل ،مدل با تاوان پایشبینای  86درصاد از دقات
بهنسبت خوبی برخوردار است.

شکل.12نقشۀتناسبکالس 1

شکل.13نقشۀتناسبکالس 2

1. Constraints
2. Boolean images
3. Accessibility
4. Kappa
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پیشبینیالگویرشدشهربرایسال
شکل .15
 2026

محدودیتهاومخاطراتژئومورفولوژیکیتوسعۀآتیشهر


در طی  25سال اخیر ،توسعۀ شهر منکان با هدف حفظ اراضی کشاورزی پیرامون شاهر ،بیشاتر
بهسمت اراضی بایر و در سالهای اخیر بهسامت محادودة تااالب باوده اسات .در زمیناۀ روناد
گسترش فیزیکی (شکل )16و همینین پیشبینی رشد آتای شاهر (شاکل ،)15ژئومورفولاوژی
منطقه نقش قاطعی در ایجاد محدودیتها و مخاطرات محیطی ایفا خواهد کرد .اگر روناد رشاد
فعنی شهر تداوم یابد ،مطابق مدل استفادهشده ،شاهر بایش از پایش باهسامت تپاهماهورهاا و
محدودة تاالب کشیده خواهد شد .این امر میتواند مسائل مختنفی را سبب شود کاه آگااهی از
آن نیازمند بررسی ژئومورفولوژی منطقاه اسات .از نظار ژئومورفولاوژی ،بادون درنظار گارفتن
رشتهکوههای قرهقشون در شرق منطقۀ تحقیق ،اراضی پیرامون شهر را میتاوان باه ساه واحاد
دشت (که بیشتر منطبق بر مخروطافکنه مردقچای اسات) ،واحاد تپاهماهورهاا و تاراسهاای
شمالی و در نهایت ،محدودة تاالب دستهبندی کرد.
هستۀ اولیۀ شهر منکان بر روی مخروطافکنۀ مردقچای مستقر شده است (شاکل  .)16در تأسای
مناطق شهری بر روی مخروطافکنهها معموالً به مسائل مربوط باه تغییار مجااری ،وقاوع سایالبهاا و
تغییر مقدار رسوب کمتر توجه میشود و ازاینرو مناطق یادشده تنها در صورتی بارای کااربری
شهری مناسب خواهند بود که مجاری سیالب عریض و فضاهای کافی بارای عباور جریاانهاای
استثنایی باالدست در میان منطقۀ ساختهشده تدار؛ دیده شود [ .]5بنابراین ،در برناماهریازی
برای توسعۀ آتی شهر باید به این مسئنه توجه کرد .حاشیههای مخروطافکنۀ مردقچای باا بااال
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بودن سطس آبهای زیرزمینی مشخص میشود که در مناطق مستعد ،به تشاکیل تااالب منجار
شده است .در این مورد ،میتوان به تاالبهای قرهچال (اطراف روستای قرهچال) ،گبُای و خاان
گااؤلی (واقااع در اراضاای جنااوبی روسااتای آروق) در حاشاایۀ جنااوبی مخااروطافکنااه و تاااالب
آالمالیگؤل در حاشیۀ شمالی مخروطافکنه (شمال روستای عباسآباد و شارق شاهر؛) اشااره
کرد .این تاالبها بهدلیل خشکسالیهای اخیر ،برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی و همینین
برداشت اکثر آب رودخانۀ مردقچای در شهرستان مراغه خشک شدهاناد .برداشات بایرویاه از
آبهای زیرزمینی همینین به افزایش شوری آبهاای دشات منکاان در نتیجاۀ نفاوذ آبهاای
شورهزارهای دریاچۀ ارومیه منجر شده است .بهطاوریکاه نماودار تغییارات هادایت الکتریکای
(کموگراف) دشت منکان (سازمان آب منطقهای استان آذربایجان شارقی) نشاان مایدهاد کاه
هاادایت الکتریکاای از  1196میکااروزیمن باار سااانتیمتاار مربااع در سااال  1377بااه 1444
میکروزیمن بر سانتیمتر مربع در سال  1390رسیده است و روند کنی نماودار ،نشااندهنادة
افزایش هدایت الکتریکی و بهعبارت دیگر ،افزایش شوری آبهای زیرزمینی دشت است .در بین
تاالبهای حاشیۀ مخروطافکنه ،تنها تاالب آالمالیگؤل در قسمتهایی از سال بهویژه فصل بهار
دارای آب است .این تاالب بهعنت وجود تپاههاای باهنسابت مرتفاع سانیمان تخات در غارب،
تپهماهورهای شمال ،رشتهکوه قرهقشون در شرق و در نهایت مخروطافکنۀ مردقچای در جنوب
و بهشکل محدب ،به صاورت یاک ساطس اسااس محنای عمال مایکناد و آب قسامتهاایی از
آبراهههای دامنههای غربی رشتهکوه قرهقشون و تپههاای اطاراف را دریافات مایدارد .در طای
سالهای اخیر ،قسمتهایی از تاالب در نتیجۀ توساعۀ فیزیکای شاهر منکاان باه سااختوسااز
اختصاص یافته است (شکلهای  16و  .)17با توجه به نتای مدل ماشینهای خودکاار سانولی-
زنجیرة مارکوف ،احتمال گذار کل محدودة تاالب به اراضی ساختهشده  40درصد است که ایان
مقدار در مقایسه با احتمال گذار سایر کاربریها بسیار زیاد است .یعنی اگر این روند ادامه یاباد،
به احتمال زیاد بخشهای زیادی از محدودة تاالب به یک منطقۀ شهری تبدیل خواهاد شاد .در
این قسمتها عالوهبر باال بودن سطس آبهای زیر زمین ،با توجاه باه اقنایم منطقاه ،رگبارهاای
شدید بهاری و تابستانی میتواند به مخاطرهای جدی تبدیل شود .برای نمونه یک بارش رگباری
در تابستان 1391به جاری شدن سیالب بهسمت این محدوده منجر شد .بنابراین ،باا توجاه باه
پیشبینی الگوی رشد آتی شهر ،این قسمت از شهر با مسئنۀ باال بودن سطس آبهای زیرزمینی،
سیالب محنی و مسائل مربوط به دفع فاضالبهای شهری مواجه خواهد بود.
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زمینشناسیوژئومورفولوژیاراضیپیرامونشهر 

بههمراه
شکل.16روندتوسعۀفیزیکیشهرملکان 

ساختوسازدرمحدودۀتاالب

شکل.17

تپهماهورهاو
شکل.18لیتولوژیمنفصلواحد 
تراسها 


در منطقۀ تحقیق ،تپهماهورها و تراسهاای دریاچاهای نیاز از گساتردگی زیاادی برخوردارناد
(شکل .)16این واحد همراه با واحد مخروطافکنهها بر روی نقشاۀ زماینشناسای منطقاۀ تحقیاق،
تحت عنوان سازند  Qt2یعنی تراسهای جوان و مخروطافکنهها مشخص شدهاند (شکل )16کاه از
نظر لیتولوژی ،بیشتر از جن قنوهسنگ ،شن ،ماسۀ ریز و درشت و رس سختنشده تا نیمهسخت
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تشکیل شدهاند [ .]7اما از نظر ژئومورفولوژی و دانهبندی رسوبات ،اخاتالف فاحشای باین ایان دو
واحد وجود دارد .با توجه به لوگ زماینشناسای نصارتآبااد (واقاع بار مخاروطافکناه) رساوبات
مخروطافکنه از سینت ،رس و ماسه تشکیل شادهاناد .اماا نهشاتههاای ساازند واحاد تاراسهاا و
تپهماهورها بیشتر شامل قنوهسنگ و شن هستند .بنابراین ،استحکام اندکی دارند و ساختوسااز در
این قسمتها مستنزم هزینههای هنگفت برای گودبرداری و تسطیس است (شکل.)18
نتیجهگیری 

در این تحقیق ،روند توسعۀ فیزیکی شهر منکان در طی  30سال گذشته بررسی و الگوی توسعۀ
آتی شهر در طی  12سال آینده شبیهسازی شد و با بررسی ژئومورفولوژی اراضی پیرامون شهر،
محدودیتها ،تنگناها و مخاطرات احتمالی ناشی از تداوم الگوی رشد فعنی شاهر ماورد بررسای
قرار گرفت .در طی  30سال گذشته ،بیشتر توسعۀ فیزیکی شهر باهصاورت احاداث شاهر؛ در
اراضی بایر و دیم شمال غرب هستۀ اولیۀ شهر بوده است که در سالهای اخیر ،عالوه بار تاداوم
این روند ،الگوی رشد بهسمت محدودة تاالب آالمالیگؤل در شرق شهر؛ نیز جهتگیری کرده
است که درنتیجۀ آن ،قسمتی از محدودة تاالب به یک منطقۀ شهری تبدیل شده است .با توجه
به مشاهدات میدانی بهنظر میرسد این روند همینان تداوم خواهد یافت .برای پیشبینی الگوی
رشد آتی شهر از مدل ماشینهای خودکار سنولی -زنجیرة مارکوف استفاده شد .با توجه به روند
گذشته ،احتمال توسعۀ شهر بهسمت واحدهای ژئومورفیک تپهماهورها و محادودة تااالب زیااد
خواهد بود .همین وضعیت ممکن است موجب ایجاد مساائل و مشاکالتی شاود .تپاهماهورهاا و
تراسهای منطقه ،عالوه بر شیب زیاد ،بیشتر از قنوهسنگ و شن تشکیل شدهاند .بناابراین ،ایان
واحااد از نظاار لیتولااوژی بساایار منفصاال اساات و اسااتحکام اناادکی دارد .در نتیجااه ،اسااتقرار
ساختمانها و تأسیسات شهری مستنزم عمنیات خا؛برداری و تسطیس زیادی است و در صورت
غفنت ممکن است به نشست و تخریب ساختمانها منجر شود .با توجه به الگوی رشاد شاهر در
سالهای اخیر ،دستاندازی به محدودة تاالب و پیشبینی مدل ماشینهای خودکار سانولی ،باه
احتمال زیاد در سالهای پیش رو قسمتهای زیادی از گسترة تاالب به زیر ساختوساز شاهری
خواهد رفت .در این قسمت ،سطس آب زیرزمینی بهدلیال قرارگیاری در حاشایۀ مخاروطافکناه
باالست .افزونبر این ،با توجه به ژئومورفولوژی منطقه ،این قسمت به چالاۀ بساته تبادیل شاده
است و در طی بارندگیها ،آب دامنۀ تپههای مشرف و همیناین قسامتی از دامناههاای غربای
رشتهکوه قرهقشون به این قسمت وارد میشوند .بنابراین ،در طی رگبارهای شدید ،این قسامت
از شهر با خطر وقوع سیالب و آبگرفتگی مواجه خواهد باود .در حاال حاضار ،بااالبودن ساطس
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آبهای زیرزمینی و تجمع روانابها مسائل زیادی را متوجاه واحادهای مساکونی تاازهتأسای
کرده است که این امر نشاندهندة بیتوجهی به ژئومورفولوژی منطقه بههنگام مکانیابی توسعۀ
فیزیکی شهر است .درصورتیکه باید ژئومورفولوژی منطقه بهعنوان یکی از مهمترین معیارهاای
مکانیابی مدنظر قرار میگرفت .بنابراین بهمنظور کاهش مخااطرات و محادودیتهاا ،پیشانهاد
میشود که از توسعۀ بیشتر شهر بهسمت محدودة تاالب جنوگیری شود و در خصوص واحدهای
مسکونی و خدماتی که در این محدوده احداث شدهاند با اتخاذ راهکارها و اقداماتی ،مشاکالت را
به حداقل رساند .با توجه به کیفیت بهتر آبهاای زیرزمینای و حاصانخیزی اراضای موجاود در
شرق شهر اصنی منکان ،وجود تپهماهورها و تاالب در شمال ،غرب و شرق شهر؛ ولیعصر و باا
درنظر گرفتن عوامنی همیون خطر سیالبهاای رودخاناۀ ماردقچاای و فاصانه از جاادههاای
ارتباطی ،بهتر است توسعۀ شهر؛ ولیعصر بهسمت جنوب و جنوب غرب و توسعۀ شاهر اصانی
بهسمت غرب و شمال غرب باشد.
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