
 مقاله پژوهشی

 محیط جغرافیایی و توسعه فضایی روستا شهر شهمیرزاد

 
 *1سعید کامیابی

 1400مهر  25تاریخ پذیرش:   1399بهمن  1تاریخ دریافت: 

  

 چکيده 

سرترش فضرايی عوامل محيطی مؤثر در رشد و توسعه روستا شهر به تعيين جهات بهينه توسعه آتی شهر و توان محي  بررای گ بررسی

كه ، شهر استان سمنانشهميرزاد در شمال شهر مهدی فضايی روستا شهر،-گردد  در اين تحقيق تناسب زمين برای توسعه كالبدیمنجر می

 در نيست، بر پايه ده معيرار )حوزه رودخانه چاكه( از ثبات مورفوديناميک نسبی برخوردار ها در محي  جغرافيايی آناستقرار مساكن و كاربری 

يابی و راهکارهای مناسب برای توسرعه آتری شرهميرزاد، انجرام ، با هد  ارائه مکانمنطقه پيشنهادی بر اساس روش توصيفی تحليلی چهار

افرزار اكسرپورت با كمک دانش خبرگران و نررمو  مدل مخدوم  سلسله مراتبیتحليل دهی معيارها و پارامترهای مربوط، از مدل و وزن شد، 

های صورت گرفته، اين نتيجه حاصل شد كه منراطق مختلرف جغرافيرايی شرهری شرهميرزاد )شرهميرزاد يرفت  با بررسیچويس صورت پذ

كيفری  هرای يکسران محيطری از نظرر كمری وشمالی شهميرزاد جنوبی، شهميرزاد شرقی و شهميرزاد غربی( به لحاظ اعمال و توزيع روش

ارتفاع و شيب زمين، وضرعيت نسربت  هايی همچون تمايالت مردم،ر ارتباط با شاخ همگن نيستند و توزيع و پراكندگی مکانی مسکونی د

 (،وقف و زمين دولتریمساحت، عامل مالکيت زمين ) های سطحی،فاصله از آب های كشاورزی و باغات،به مخاطرات طبيعی، فاصله با زمين

هرای اقتصرادی همچرون متناسب نيست  در اين برين شراخ  های نامتجانس(سازی و وضعيت نسبت به كاربریهزينه خريد، هزينه آماده

درصد سهم را به خود اختصاص داده است روند گسترش شهر بره سرمت  50سازی و عامل مالکيت زمين بيش از هزينه خريد و هزينه آماده

 شرکل گرفتره اسرت ر كراربری های پر خطر از نظر مخاطرات طبيعی )سيل و رانش و زلزله( و تخريب ،تصر  باغات حاصلخيز و تغييپهنه

هرگونه توسعه بايد متناسب با محدوديت های اكولوژيکی صورت گيرد و حال آنکه قرار است توسعه هدفمندی برين چهرار محردوده جهرت 

 شرقانجام شده مشخ  گرديد كه محدوده  بندیشکل گيرد  پس از ارزيابی و پهنه پايدارتوسعه شهميرزاد در آينده و بر اساس افق توسعه 

های محيطی بيشتری جهت توسرعه فضرايی پايردار نسبت به سمت غرب و شمال و جنوب شهر توان (تا كمربندی)حوالی شهرک كالهدوز 

 دارد شهميرزاد آتی 
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 مقدمه

اكز روستايی بره رشد فزاينده تعداد شهرها از طريق تبديل مر

فرايند شهرگرايی شتابان برر ، شهرهای كوچک، از جمله تأثيرات

طبق گرزارش بانرک است،  ساختار فضايی و جمعيتی كشور بوده

جهانی، نر  رشد شهری با سررعتی بريش از نرر  رشرد مطلرق 

جمعيت در حال افزايش است و اين رشد و توسرعه شرهری اگرر 

وژيکی بستر شرهر صرورت اكول محيطی و بدون توجه به پايداری

های محي  زيستی در سطوح مختلرف پذيرد، موجب بروز بحران

های سرزمين پريش از بر اين اساس شناسايی قابليت ،خواهد شد

هرای شرهری ها و فعاليتاستقرار بر روی آن و بارگذاری كاربری

غير ايرن صرورت   در (1376زاده، ابراهيم) بسيار حائز اهميت است

های طبيعی و كه محدوديت باشدمی ایشهرها به گونه یتوسعه

های ی مختلف بويژه فعاليتهااكولوژيکی مانع از استمرار فعاليت

های انجام شده به هدر گذاریبسياری از سرمايه وشده اقتصادی 

دوديت زمررين و محر  (1391پررورجعفر و همکراران، ) خواهرد رفرت

عوامل توليد از يک سو و افزايش جمعيت از طر  ديگر، بازدهی 

توليدی زمين را كاهش داده و اقتصاد نواحی روستايی را ناپايردار 

روستا شهر منبع با ارزش مهمی است كه عالوه برر   ساخته است

كه با فضاهای سبز خود موجب تعديل فضاهای شهری مری  اين

گيررد  حفرظ و ر و جامعه را در بر میشود، خاطرات و هويت شه

ر طبيعی كه بخشی از فرهنر  و نگهداری از اين ميراث تاريخی

 ( 1389آفرين، )نروش هرد، ضرروری اسرتدهويت ما را شکل می

امرروزه توسرعه نراموزون شرهرها، نرابودی اراضری كشرراورزی و 

های سريالبی حوزه پذير، نظيرهای آسيبگسترش به سمت پهنه

هرای نشين به سبب مهراجرتهای حاشيهگيری محلهو نيز شکل

گسترده و رشد سريع جمعيت، ضمن اختالل در تروازن و تعرادل 

)زمرديران،  كنرداكولوژيک، از توسعه پايدار شهری جلوگيری مری

 ارزيرابی اسراس برر كشرور مرا در محيطری توان زيابیار (1378

هرای است  با توجه به منحصر به فررد برودن ويژگری چندعامله

در هر منطقه  سرزمينیاكولوژيکی هر منطقه، عمل ارزيابی توان 

  حرال برا توجره بره  برردارد معيارها و ضواب  خاص خرود را در

های توسررعه شررهری شررهميرزاد برره دليررل ارزش محرردوديت

راهکارهرای  يرابی وارائره مکان اكولوژيکی منابع و سرزمين آن،

مناسب برای توسعه آتی شهر از اهدا  اين تحقيرق بشرمار مری

ريزی برا داشتن برنامه شهری برای رسيدن به توسعه پايدارروند  

تکيه بر ارزيابی همه جانبه محي  طبيعی امری ضروری است  برا 

توجه به اينکره محري  زيسرت طبيعری پيرامرون شرهرها تروان 

ی انسان داراسرت بنرابراين فادهاكولوژيکی محدودی را برای است

ارزيابی توان اكولوژيکی به عنوان هسته مطالعات زيست محيطی 

های موجرود بسرتر مناسربی را دسرتيابی بره با پيشگيری بحران

ارزيابی توان محي  زيسرت آورد  توسعه پايدار شهری  فراهم می

)چه توان اكولوژيکی چه تروان اقتصرادی اجتمراعی آن( عبرارت 

راورد اسررتفاده ممکررن انسرران از سرررزمين برررای اسررت از برر

داری داری، جنگلررداری، پررارکهررای كشرراورزی ، مرتررعكاربری

آبرزی پرروری، امرور نظرامی و مهندسری و  )حفاظت، توريسرم(،

های توسعه شهری، صنعتی و روستايی در چهرار چروب اسرتفاده

 ( 1384)مخردوم، كشاورزی ،صنعت، خردمات و بازرگرانی اسرت 

گيری چند معياره، انتخاب گزينه برتر برا در نظرر داشرتن تصميم

معيارهای بسيار است كه بيش از يک معيار سرنجش در انتخراب 

توانند كمری يرا كيفری ، گزينه برتر دخالت دارند  اين معيارها می

روش  100ود حرد (2005عبدوس و مزينری، مثبت يا منفی باشند )

گروه هسرتند   21بندی به برای ارزيابی وجود دارد كه قابل دسته

گروه ،پنج گروه بيشتر كاربرد دارند در بين پنج  گروه  21از ميان 

در ايرن تکنيرک، روش تحليل سلسله مراتبی كاربرد بيشتر دارد  

ارزيابی مناسرب برودن منراطق براسراس شراخ  امتيرازدهی و 

امترهای موجرود در مردل اكولروژيکی تعيرين بندی به پارتاولويّ

 منراطق آوردن دسرت بره بررای پارامترها ارزيابی از پس گردد می
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هرای مکران ترا كررده تركيب هم با را پارامترها یهمه بايد مستعد

  مناسب مشخ  شوند

برگرفتره از شرمرزاد بره معنری  دهخدا، شهميرزادنامه در لغت

ن دارای حوضچه و آبگير فراوان ذكر شده و نيز برخی آن سرزمي

دانند  سمنانی هرا را متناسب با شميران يعنی منطقه سردسير می

شررهميرزاد را شررومرزه، سنگسررری هررا آن را شررامرزا و خررود 

اوليه در شهميرزاد در  هسته .نامندها آن را شامرزا میشهميرزادی

ای كره فعلی( در كنار تپهای به نام آينه بندان )محرم دشت محله

، صورت گرفتره اسرت  گسرترش و توسرعه دارد قلعه شيخی قرار

ای به مركزيت ستاره شهر به صورت پراكنده اما به شکل شعاعی

ای شرهميرزاد بره گونره باشد می )ميدان امام( ميدان اصلی شهر

يک باغ شهر است و تعامل پاياپای انسان و طبيعت به وضوح در 

ای كره ترراكم شرود، بره گونرهشرهر ديرده مری گيرینوع شکل

واحدهای مسکونی به جز در چند نقطه بره علرت فراوانری آب و 

باشند و از وضعيت ها به صورت پراكنده میوجود نهرها ورودخانه

بخرش  كنرد هرا پيرروی مریتوپوگرافی و مسير نهرها و رودخانه

شمال شرقی شهر كه به شکل شهرک سازی احداث شرده تنهرا 

باشد، كه با الگوی مرنظم وشرطرنجی شرکل تی از شهر میقسم

ز ديگرر موانرع توسرعه ا ( 1395 طرح جامع شهميرزاد،) گرفته است

گسرل وهای فرعری آسرتانه و چاشرم شهر شهميرزاد وجود گسل

باغات و اراضی زراعی به عنوان مانع توسعه شرهر و وجود انزاب 

، همچنين رودخانره استلی و جنوب غربی در جهات شرقی، شما

فصلی گل رودبار كه تمام حاشيه جنوب شرقی ترا شرمال غربری 

كند درمواقع بارندگی به عنوان يک عامل تهديرد شهر را طی می

كياسرر  -آيد  وجود راه ارتبراطی شرهميرزاد كننده به حساب می

كند با ساری نيز توسعه شهر در اين جهت را با مشکل مواجه می

از مسرراحت  1398تررا  1378هررای گذشررت زمرران در طرری سررال

های باغی و زراعی، و زمين باير كاسرته شرده و كراربریكاربری

كره دليرل آن رشرد اند های مسکونی و انسان ساز افزايش يافته

های دوم و توسعه گردشرگری در منطقره جمعيت، گسترش خانه

 برابرر 1378مسراحت كراربری براغی و زراعری در سرال   اسرت

 2855094 به مقردار 1388متر مربع بوده كه در سال  3830317

متر مربع رسريده اسرت  2429144به  1398متر مربع و در سال 

 1378همچنين اراضی مسکونی و انسان ساخت در سرال    است

 1264976برابر  1388در سال  متر مربع، 360623مساحتی برابر 

مربع داشرته كره متر  2495357 مقدار 1398متر مربع و در سال 

باشد  با استفاده از آشرکار دهنده روند به شدت افزايشی مینشان

هرا در سازی تغييرات مشخ  گرديد بيشرترين تبرديل كراربری

مربوط به تبديل اراضی باغی و زراعری بره  1388تا  1378سال 

هرای رصد تغيير و در بازه زمانی سالد20های باير با حدود زمين

به تبديل اراضی باغی و زراعی به اراضری  مربوط 1398تا  1388

باشرد  بررسری نترايج حاصرل از درصد می 16مسکونی با حدود 

 20سال اول حدود  10دهد در بازه زمانی آشکار سازی نشان می

سرال دوم  10های باير و در برازه درصد از اراضی باغی به زمين

درصد از اراضی باير بره اراضری مسرکونی و انسران  هفتحدود 

شهميرزاد در شرکل  (1398فرد، )كمالی اخت تبديل شده استس

با دارا  باشدگيری نظم مکانی آن كه در واقع يک روستا شهر می

توليرد مرازاد و اقتصرادی  باغرداریهای كشاورزی و بودن جاذبه

بعنرروان منطقرره نمونرره بررا توجرره برره قرررار گرررفتن كشرراورزی و 

( 1386داد خرر 23هيئرت وزيرران در تراريخ  جلسرهگردشگری )

اقتصراد عامل گسترش آن به ويژه در دهه اخيرر گرديرده اسرت 

شهر شهميرزاد بر كشاورزی آن تکيه دارد  بطوری كه شهميرزاد 

ميوه آلو است بطروری كره از وترين توليد كنندگان گردو از اصلی

هکتار آن در  135شهر، هکتار باغات آلوی شهرستان مهدی 165

هرای شرهميرزاد كشرت و ز شاخصرهيکری ا .شهميرزاد قرار دارد

 700)حردود صنعت اين شهر و بزرگتررين براغ گرردوی جهران 

در صورت عدم  جمله زيست بوم هايی است كه اين شهر  (هکتار

دچار معضالت ناشی از عدم حاكميت نظام انضباطی  ريزیبرنامه

بر منابع طبيعی است و افرزايش جمعيرت ناشری از شرهر شردن 

منجرر بره  ،به اين شهرگردشگران ورود  ب آن،زودهنگام ومتعاق
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-ساخت و سازهای بدون برنامه و تغيير زياد در سراختار فضرايی

و همچنين توسعه نامناسب  شهر باغات كالبدی و گسترش آن در

آن به در جهات مختلف جغرافيايی شده است كه اين امرر لرزوم 

سرازماندهی اساسری و  هردايت آگاهانره، ،ريزیبرنامره مديريت،

 مناسب را دو چنردان نمروده اسرت  ريزی(ی فضايی )برنامهطراح

قسمت عمده ای از آن در بخش پايکوهی و قسمت كمری از آن 

از اراضی كوهستانی برخوردار است  شيب عمومی آن از قسرمت 

باشد  شرراي  اكولوژيرک شمال و غرب بطر  جنوب و شرق می

 در اين محدوده با توجره بره برخرورداری از خصوصريات محري 

طبيعرری بسرريار مطلرروب )آب و هرروای سررالم ، منررابع آب غنرری، 

توپوگرافی مناسب، خاک بسيار حاصرلخيز و غيرره(، دارای تنروع 

باشد  رويش انواع گياهان بومی و دست كاشت كه برا فراوانی می

های نوع آب و هوای منطقره سرازگاری دارنرد، همچنرين گونره

ار از شرراي  جانوری متنروع، محردوده مرورد مطالعره را برخرورد

منحصر به فرد ساخته است  اين عوامل باعث شده تا از گذشرته 

تاكنون سکونت در اين روستا شرکل گيررد  بعرد از خطرر سريل 

كننرد وقروع زلزلره برا عوامل مهم ديگری كه شهر را تهديد می

های كوچک و بزرگ و احتمرال وقروع توجه به نزديکی به گسل

صورت به وقوع پيوسرتن،  خشکسالی در اين محدوده بوده كه در

اقتصاد ساكنين روستا را كه مبنی برر زيرمجموعره هرای بخرش 

سررازد  بطررور كلرری كشرراورزی مرری باشررد، بررا ركررود مواجرره می

 های ذيل مد نظر است :سئوال

 های محيطی شهميرزاد چگونه است  الف (وضعيت توان 

توان نقاط مناسب توسعه شهری را در منطقه با ب(چگونه می

 ر توان محيطی منطقه مورد مطالعه تعيين نمود در نظ

سرزمين به عنروان يکری از ابزارهرای محيطی  ارزيابی توان

حركت در راستای توسعه پايدار، به دنبرال سرنجش موجرودی و 

ها و معيارهای مشخ  و از پريش سرزمين با مالک توان نهفته

ريزی شده است  ضرورت اين پيمايش و كنتررل پيامردهای طرح

های زمين در شرايطی كه ايران يکری از عه و سنجش قابليتتوس

كشورهای در حال توسعه و مواجه با روندهای شهرنشينی شتابان 

توسرعه كالبردی شرهرها، نرابودی  .شروداست، بيشتر مطرح می

پذير، نظير های آسيباراضی كشاورزی و گسترش به سمت پهنه

هرای شريبهرا و هرا، گسرلهای سيالبی، مسرير رودخانرهحوزه

نامناسب را به دنبال دارد كره باعرث بره هرم خروردن تعرادل و 

هرای چنين به هدر رفتن هزينرهدر شهرها و هم محيطیپايداری 

شرود، مالی و در مواقع بروز مخاطرات طبيعی و تلفات جانی مری

هرای تروان ضرروری اسرتتروان محيطری  ارزيابی ضرورت  لذا

ه عمرده مرورد بررسری توان در دو گرومحيطی يک ناحيه را می

)منابع انسانی( است،  یهای انساناين دو گروه يکی توان  قرار داد

های طبيعی )محيطی( می باشرد  وجرود پتانسريلو ديگری توان

های جغرافيايی و يرا عردم آن در شرهرهای مختلرف كشرور در 

 كره اسرت موضروعاتی شرهرها ايرن كالبردی –توسعه فيزيکی 

 ايرن در اسرت داشته مشغول خود هب را پژوهشگران ذهن همواره

 و تغييرر در مرؤثر عاملی عنوان به محيطی هایتوان نقش ميان

 هست مواردی از يکی گمان بی شهر فضايی –گسترش كالبدی 

   شود پرداخته بدان بايد كه

 

 محلي توس   و کوچک شهرهاي

 ايجاد منظور به 1970 دهه از كوچک شهرهای توسعه راهبرد

 ترر عادتنره الگروی و يکپارچره و تناسربم سرکونتگاهی نظرام

 نظرام در تعادل عدم  گرفت قرار توجه مورد اجتماعی و اقتصادی

 جمعيرت، نامتعرادل مکرانی توزيرع سرکونتگاهی، مراتب سلسله

 منابع شدن گرفته ناديده شهری، و يروستايی نواح بين دوگانگی

 نظرام برزرگ، شهرهای به روستاييان مهاجرت تشديد روستايی،

 نظير رويکردهايی اجرای نامطلوب آثار با همراه مديريتی، ركزمتم

 كره كوچرک شرهرهای توسرعه راهبرد كه شد سبب رشد، قطب

 اهردا  جهرت در باتسرت، بره پايين از توسعه ديدگاه بر مبتنی

 در و شرود مطررح ملری و ایمنطقره روسرتايی، شرهری، توسعه
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 كشرورهای ويژه به كشورها هایريزیبرنامه و هاگذاریسياست

  (1383 قادرمزی،) گيرد و توجه مورد توسعه، حال در

 

 توان محيطي

های محيطی هسرتند كره های محيطی، مجموعه دادهتوان  

هرای اقتصرادی انسران از محري  مرؤثر بروده و در وریدر بهره

های اقتصادی انسان در محري ، كراربری داشرته راستای فعاليت

هرای محري  طبيعری و   بنرابراين توانمنردی(1379)نوری،  ندباش

هرای انسانی، هم شامل توان وضع موجرود و هرم شرامل تروان

هرای نهفتره وسرعتی گسرترده كه اين توان استمنطقه  ینهفته

تروان تصروير دارد كه با شناخت و ارزيابی دقيق آن به راحتی می

 ( 1379ابری، )حسينینمايان ساخت  آينده را یهتوسع

 

 ارزیابي توان اکولوژیکي

ارزيابی توان محي  زيست )چه توان اكولروژيکی، چره تروان 

اقتصادی و اجتماعی آن( عبارت از برآورد استفاده ممکن انسران 

داری، داری، جنگرلهای كشراورزی، مرترعاز زمين برای كاربری

پررروری، امررور نظررامی و تورسرريم(، آبررزی )حفاظررت، داریپررارک

شرهری، صرنعتی و روسرتايی در چرارچوب  یمهندسی و توسعه

)مخدوم، های كشاورزی، صنعت، خدمات و بازرگانی است استفاده

 یترروان ترروان اكولوژيررک را ترروان بررالقوهبنررابراين مرری ( 1384

ای اكولروژيکی آن بررای توسرعه هرسرزمين در رابطه با قابليرت

  دانست

 

 حوز  اقتصاد روستایي

هرای كشراورزی در بررسی وضعيت و چگونگی انجام فعاليت

اقتصاد روستايی كشور از اهميت زيادی برخوردار است  چررا كره 

در شراي  فعلی، كشاورزی مهمترين فعاليت اقتصرادی در اغلرب 

هرای ور برنامرهروستاهای ايران بوده و تزم است به عنوان محر

هرای توسعه قرار گيرد  محوريرت كشراورزی و روسرتا در برنامره

نی است كه از بخشی نگری مح  پرهيز شده عتوسعه به اين م

های توليدی مورد توجه جردی و مناطق روستايی به عنوان مکان

های اقتصادی در راستای تحقرق اهردا  قرار گيرد و همه بخش

محردوديت  مکمل عمل كنندتوسعه ملی، به صورت هماهن  و 

زمين و عوامل توليد از يک سو و افزايش جمعيت از طر  ديگر، 

بازدهی توليدی زمين را كاهش داده و اقتصاد نواحی روسرتايی را 

ايرن نظر برخر  از جغرافيردانان، به   از طرفیناپايدار ساخته است

بخشر  از جغرافيراى كره  جغرافياى اقتصادىحوزه در مجموعه 

سرت كره در آن، دو عامرل انسران و طبيعرت در مقابرل انسان  ا

برردارى انسران از منرابع گيرند و چگرونگ  بهرهيکديگر قرار م 

عاليرتو ف شرودتوليد با درنظر گرفتن وضعيت طبيع  بررس  م 

های اقتصادی انسان را در محي  های طبيعی مطالعه و بررسری 

   كندمی

 زيست شهر

يرا شرهر زيسرت محيطری يا زيسرت شرهر  1شهراكولوژيکی

كره  "شناسی شهریبوم"بوسيله يک موسسه غيرانتفاعی به نام 

توس  ريچارد رجيستر ايجاد گرديرد، معرفری شرد  1975در سال 

زيسرت "وی اولين فردی برود كره از اصرطالح  ( 1997، 2رز لند)

ک يعنی شهری كه رفاه را برای شهروندانش از طريرق ير "شهر

ها و ريزی شهری كل نگر با رويکرد حذ  زبالهمديريت و برنامه

در زمينه پيشرينه تحقيرق  كند استفاده كرد ها تضمين میآلودگی

بررا هررد   (2010و همکرراران ) 3اسررنوولد ترروان برره تحقيقرراتمی

 "مند تروان سررزمين در هلنرد در سره دهره اخيررارزيابی نظام"

هررای تعيررين مرررز مقايسرره تکنيک"بررا هررد   (2010) 4نيکرررک

واحدهای زمين با هد  ارزيابی توان سررزمين در دماغره غربری 

ارزيرابی اثرر "با هد  (2007و همکاران ) 5شين "آفريقای جنوبی 

                                                                                           
1 -Urban Ecology 
2 - Roseland 

3 -Sonneveld 

4 -Niekerk 

5 -Shi-Yin, C., Yao-lin,L.,Cui-fang 
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( 2006) 1ای  مالچوسرکیبخشی كاربری زمين در مقياس منطقه

سيستم  استفاده از روش ارزيابی چند معياری مبتنی بر "با هد  

 "به منظور تحليرل تناسرب كراربری زمرين اطالعات جغرافيايی

هراى هرا و بازتابارتباطرات فضرائ  و ويژگ  "2جتيس و فلمان

ها و تنروع هاى اقتصادى و نظرام معيشرت  انسرانمکان  فعاليت

 یموضروع جغرافيراى اقتصراد حاكم بر الگوهاى گوناگون آن را،

( به ارزيابی توسعه شرهری 2014) 3  و دكين و ريداندقلمدادكرده

( به رواب  بين توسعه شهر 2015) و همکاران 4لورا مندوتپايدار، و 

و  سرراتنقو  وريررغدر داخررل كشررور ،  و محرري   اشرراره كرررد 

 قيراسرتفاده از تلف را براشهر قوچران  یابيمکان (1390)همکاران

 6تصميم گيری چند معيرارهش و رو 5اطالعات جغرافيايی ستميس

 هيرناح کير یيابی مناسب برامطالعه مکاناين  درانجام دادند و 

برر  یرگيميدر مجاورت شهر قوچان برا اسرتفاده از تصرم ليلندف

پررورجعفر و   نرردكرد نيرريتعی را اريچنرردمع یزهررايآنال یمبنررا

( در مورد ارزيابی توان اكولوژيکی بره منظرور 1391همکارانش )

های مناسب توسعه در محدوده شرهر جديرد سرهند تعيين عرصه

اند و بهترين مکان مناسرب بررای توسرعه شرهری پژوهش كرده

شهر جديد سهند كه كمترين آثار سوء را در حال حاضر و در بلند 

در  (1391پرور احمرد ) اند يشنهاد دادهمدت به دنبال داشته باشد، پ

مناطق مستعد توسعه شهری ، شهرستان بابلسر را برا اسرتفاده از 

روش ارزيابی چند معياره در محي  سيستم اطالعرات جغرافيرايی 

انرد و مسراحت هرر يرک از منراطق دارای تناسرب بررسی كرده

تناسب بات و بسريار برات  ضعيف و بسيار ضعيف، تناسب متوس ،

را، به صورت تفکيک شرده جهرت توسرعه آتری شرهر پيشرنهاد 

، در پژوهشی تحت عنوان نيز (1392عزيزيان و همکاران)اند  نموده

                                                                                           
1 -malchoski 

2 -Getis & Felloman 

3 -Deakina and  Reid 

4 -Lora Mandela 

5 -GIS 

6 -Multiple-criteria decision analysis 

ارزيابی توان اكولوژيک حاشه شهر تبريز به منظور توسعه پايردار 

دارند كه برای رسيدن بره بيان می ( 1392ان و جم )قنبرو  شهری

ريزی با تکيه بر ارزيرابی همره جانبره توسعه پايدار داشتن برنامه

ازاصررول  بهررره گيرری و محري  طبيعری امررری ضرروری اسرت

مطروحه درنظريه روستا شهر دركنرار برومی سرازی و مشراركت 

دولتی و مردمری گرامی مرؤثر درجهرت پايرداری شرهری و بره 

( و 1391افراختره )  پايداری زيست محيطی خواهرد برود خصوص

 روسرتای محيطری مخراطرات ( معتقد بره تشرديد1398كاميابی )

 آن از روسرتا بره شرهر برود  ارتقرای موقعيرت دليرل به ماكلوان

اری ی جردهد كه رونرد توسرعهنشان می ايشان ی تحقيقنتيجه

شرايطی به وجود آورده كه وقوع و برروز مخراطرات محيطری، از 

جمله اتال  خاک زراعی، تخريب جنگل، تشديد آتيندگی منابع 

سراز های توليد سنتی، حذ  معماری بومی همآب، تضعيف بنيان

ی فضايی متروازن با اقليم را تقويت كرده است  از اين رو، توسعه

و مالحظات سياسی ميسر نبوده و به تبعيت از رويکرد قطب رشد 

ی فضرايی ريزی توسعههای جديد برنامهمستلزم استفاده از شيوه

برا اسرتفاده از  (1398كمرالی فررد )در مورد شهر شهميرزاد،  است

 كه با گذشت زمان در طری سرال داد نشان فنون سنجش از دور

هرای براغی و زراعری، و های مورد مطالعه از مساحت كراربری 

زمين باير كاسته شده و كراربری هرای مسرکونی و انسران سراز 

  اندافزايش يافته
 

 هامواد و روش

در حررد واسرر  دو  ای كوهسررتانیشررهميرزاد در منطقرره

اكوسيستم  معتدل خزری و اكوسيسرتم منطقره گررم و خشرک 

كيلومتری شرمال  25در  بيابانی با آب و هوای نيمه خشک سرد،

المللی شهر و به عنوان شهر بينسمنان در شهرستان مهدیشهر 

و دارای طررول و عررر   شررودگردشررگری ايررران شررناخته مرری

دقيقره  46درجره و  35دقيقه شرقی و  19درجه و  53جغرافيايی 

يررن شررهر از نظررر گردشررگری، ترراريخی و باشررد  امی شررمالی

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670713000279
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670713000279#aff0005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210670713000279
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شرهميرزاد از نظرر  .باشرددارای اهميت می و باغداری كشاورزی

 1جردول  آب و هوايی زمسرتانی سررد و تابسرتانی معتردل دارد

شراي  آسايش حرارتی  در روز  و شب در طری مراه هرای سرال 

اسرت   مشرجر و از لحاظ پوشش گيراهی سربز و دهد  نشان می

بردليل اخرتال  ارتفراع  اشهمچنين نسبت به شهرهای همسايه

 اسرت تررخنکمتر از سط  دريا(  2100تا  1880قابل توجه آن )

های كه مجموع همه اين مسايل باعث تقويت ايجاد پديده خانره

دوم و انگيزه گردشگری بررای گردشرگران از منظرر تفريحری و 

بلندترين قلره شرهميرزاد برا سالمت و طبيعت گردی شده است  

واقع متر نيزوا نام دارد كه در منطقه دهستان چاشم  3965ارتفاع 

له و تپه، سه قلعره تراريخی شهميرزاد دارای چندين ق  شده است

و  نهرر و قنرات 15چشمه،  16شيرقلعه، قلعه شيخی و دژ وهل، 

  استاستخر 10بيش از 

 

 
 موقعيت محدوده مورد مطالعه  1شکل 

 
   محدوده ضريب آسايش اقليمی در شهميرزاد1جدول

شاخص 

آسايش 

 حرارتی

همنب دی اذر ابان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين داسفن   

ضريب 
 ترجون 

2-  0 0 1+  1+  0 0 2-  2-  2-  2-  1-  

 اسايش روز
بسيار 
 خنک

کبسيارخن مطبوع مطبوع گرم گرم مطبوع مطبوع کبسيارخن  کبسيارخن  کبسياخن   خنک 

ضريب 
 ترجون 

2-  2-  2-  1-  0 1-  2-  3-  3-  3-  3-  3-  

اسايش 
 شب

بسيار 
 خنک

 بسيار خنک
بسيار 
 خنک

کبسيارخن خنک مطبوع خنک  سرد سرد سرد سرد سرد 

شاخ   
 اولگی

 سرد سرد سرد سرد سرد سرد مطبوع مطبوع مطبوع مطبوع سرد سرد

7/21 ضريب  8/17  4/12  10 1/9  9/6  17 2/22  5/26  8/30  5/30  8/28  
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شاخ  
 بيکر

 
 خنک

ماليم 
 ومطبوع

ماليم 
 ومطبوع

ماليم 
 ومطبوع

گرم 
وقابل 
 تحمل

 گرم قابل
 تحمل

ماليم 
 ومطبوع

 خنک سرد سرد خنک خنک

 

 مواد و روش 

در اين پژوهش از روش توصيفی تحليلی بر پايره پيمرايش و 

با توجه به سوابق موجود، برر پايره  اطالعات ميدانی استفاده شد،

كيرد برر شراخ  و معيرار اقتصرادی و برا روش أمعيار و با ت 10

دار تروان محيطری بررای توسرعه شهرشرهميرزاد همپوشانی وزن

رای تجزيره تحليرل از فرآينرد تحليرل سلسرله ب شود تحليل می

معيارها  ها،بندی عناصر شامل: هد مراتبی با شناسايی و اولويت

بنردی بکارگرفتره های احتمرالی در اولويتها و گزينهيا مشخصه

شوند  ايرن فراينرد شرامل مردل سرازی، قضراوت ترجيحری می

ايند فرباشد  روش ها می)مقايسات زوجی( و سازگاری در قضاوت

قابرل  11 2اكس پورت چويسدر نرم افزار  1تحليل سلسه مراتبی

اجرا است  در نرم افزار مذكورابتدا معيارها و زير معيارها مشخ  

و سپس با استفاده از روش مقايسه دوتايی وزن دهی انجام مری

از فرمول كوكران  گيرد  جهت انتخاب حجم جامعه آماری معموتً

شرود ولری بردليل حجرم جامعره ه میو يا جدول مورگان استفاد

دهنردگان از و عدم توانايی و حوصله بسياری از پاسخ آماری زياد،

نفر بر  25ها صر  نظر شد  حجم جامعه آماری تحقيق آن روش

اساس روش گلوله برفی و بر پايه اسرتفاده از دانرش خبرگران و 

سرال و تحصريالت مررتب   5كارشناسان حداقل با سابقه كاری 

هرای پرسشرنامه سی ارشد و باتتر انجام شد  تعداد سروالكارشنا

( ابتردا در 9-1هم بر اساس ارزشگذاری طيرف مقايسره زوجری )

ها ها و سپس تلفيق ماتريس هر كدام از شاخ ماتريس شاخ 

   های پيشنهادی بصورت جداگانه صورت گرفتبا مکان
 

 نتایج

                                                                                           
1 -AHP 

2 -Expert Choice11 

گرام  در اين پژوهش شناسايی منابع اكولوژيکی بره عنروان 

هايی مؤلفرهرود، ريزی سرزمين به شمار مریاول ارزيابی و برنامه

شناسی، خاک و پوشش گياهی همچون اقليم، شکل زمين، زمين

 ها با توجه به توان اكولوژيکی درو ساير مؤلفه پتانسيل آلودگی و

  تقسريم گرديدنرد مناسب، نسبتاً مناسرب و نامناسربسه كالس 

از دادهای هواشناسی استان سرمنان بندی جهت ارزيابی و كالس

( و 1:100000شناسی )مقيراس )ايستگاه شهميرزاد( و نقشه زمين

مقياس( و خاک و پوشش گيراهی منطقره  1:50000توپوگرافی )

مقايسره  و اجزاء منابع اكولوژيکی مد نظرر 2استفاده شد  جدول 

معيارهرای پيشرنهادی در شرهميرزاد ومحيطی پارامترهای زيست

 دهد اضر را نشان میپژوهش ح

گانه، به معيارهرا بندی بين معيارهای منتخب دهبرای اولويت

وزن داده شد تا درجه اهميت هر فاكتور يا معيار در تعيرين تروان 

دهی در اين بخش نسبی اسرت و منطقه قابل محاسبه باشد  وزن

ها دهی معيارهرا و گزينرهدهی به معيارها است  وزنبرای اولويت

دهی در ايرن قايسه زوجی صورت گرفت  سيستم نمرهبه روش م

گيرد  در جدول  صورت می 3تايی ساعتی 9روش بر اساس طيف 

ماتريس مقايسره زوجری معيارهرای انتخراب بهتررين منطقره  3

 توسعه اكولوژيک نشان داده شده است 

گانره يرک در مرحله بعد ارتباط با هرر يرک از معيارهرای ده

يرل شرد كره در سرطر و سرتون آن ماتريس مقايسه زوجی  تکم

مناطق چهارگانه قرار گرفته و وضعيت هر يرک از منراطق را برا 

ای توجه به معيار مورد نظر در همران طيرف يرک ترا نره درجره

نشان داده شده است  3تکميل گرديد و نمودار نتايج آن در شکل 

سرازی زمرين و شود كه هزينره آمادهكه از آن، چنين دريافت می

های اقتصررادی( بيشررترين اهميررت را برره خررود خريررد )شرراخ 

دهد كه ناشی از شراي  توپوگرافی و زمين شناسری اختصاص می

هرای ارتفراع و شريب و وضرعيت اراضی است و بعد از آن عامرل

                                                                                           
3 Sati 
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نسبت به مخاطرات طبيعی است كه ناشی از قرار گرفتن مسريل 

در قسمت شرمال و شريب و پسرکرانه محردود زمرين  چاكه رود

 تايکوهی اس÷

 

 

 
 پهنه بندی كلی كاربری اراضی  شهميرزاد .2شکل

 

 1معيارهای پيشنهادیو  شهميزادمحيطی شهر پارامترهای زيست. 2جدول
پارامترهای 

محيطی زيست

 شهر 

 مناسب Iطبقه 
طبقه 

II 
طبقه 

III 

معيارهای 

 پيشنهادی

 اقليم و آب و هوا

ميانگين بارندگی 

 ساالنه
  *  ميلی متر65/237

 نسبتا 

 مناسب

 مناسب   * سانتيگراد12/12 ميانگين دمای ساتنه

 مناسبنسبتا   * 01/44 درصد رطوبت

 مناسبنسبتا    *  متر بر ثانيه33/21 سرعت باد غالب

 شکل زمين

موقعيت و شکل 
 زمين

 مناسبنسبتا    *  كوهستانی و كوهپايه ای

                                                                                                                                                                                                 
 ( بيانگر اين است كه در جدول نامبرده هيچ معيار خاصی در خصوص آن پارامتر زيست محيطی وجود ندارد -) راهنما: عالمت 1
 باشد شهر می یمحيطی الگوی توسعهمناسب: معيار مطابق با پارامتر زيست ٭

 باشد شهر نمی یمحيطی الگوی توسعهمعيار مطابق با پارامتر زيستنامناسب:  ٭٭
 شهر  ی: نشانگر بهترين وضعيت ممکن از نظر اكولوژيکی برای توسعه Iطبقه 
 شهر ی: نشانگر وضعيتی تقريباً مناسب از نظر اكولوژيکی برای توسعه IIطبقه 
 شهر  یای توسعه: نشانگر وضعيتی غيرمناسب از نظر اكولوژيکی بر IIIطبقه 
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 شيب
بر  رسددرصد می 4درصد و در شرق به  8بيش از درصد است كه در غرب به  5در محدوده شهر شيب حدود 

 2كمتر ازب شيددرص5درصد و تنها حدود  5درصد اراضی شيب بيش از  80اساس نقشه درصد شيب منطقه، 
شوددرصد مشاهده می 2درصد دارند و در محدوده به ندرت شيب كمتر از   

 مناسبنسبتا  * 

 ارتفاع از سط  دريا
 2100متر واقع شده كه بلندترين قسمت شهر در شمال غربی آن  2100تا  1880عی شهر شهميرزاد در تراز ارتفا

 متر ارتفاع دارد 1875شرقی شهر و ترين نقطه آن در جنوبمتر و پست
 مناسبنسبتا   * 

 جهت جغرافيايی 
 

و از  های جنوبی البرز واقع شده و شيب عمومی اراضی از غرب به شرقبه طور كلی شهر شهميرزاد در دامنه
 شمال غرب به جنوب شرق است

 مناسبنسبتا    * *

 زمين شناسی

 سن  مادر
مربوط به دوران سوم و دارای سن  های رسوبی و آهکی است و معادن كلسيت، گالن )سولفور سرب(، سولفات 

 باريت، كمی كربنات سرب، دولوميت و كوارتزيت، سن  گرانيت و سيليس )شيشه
 مناسب  * 

 مناسبنسبتا - *-  را تشديدخيزی شهركيلومتری شمال شهر و گسل ديکتاش در جنوب شهر زلزله 6جمله گسل بشم در فاصله  از خيزیزلزله

 نسبتا مناسب  *  مناطق شمالی و اطرا  رودخانه در باتدست مستعد رانش زمين رانش و زمين لغزه

 خاک

 ٭٭نامناسب  *  های كواترنرآبرفت بافت خاک

 مناسب  *  خاک به دليل ماهيت كوهستانی منطقه كم عمق عمق خاک

 مناسب *    شراي  زهکشی خاک

 مناسبنسبتا    *   ساختمان خاک

 منابع آب

 مناسب    *  كميت آب

 نامناسب - - * 1182/97IRWQIGTبسيار خوب   های زيرزمينیآب

 آب های سطحی
يک و شده از چشمه هفت چشمه در سط  معابر بافت ارگانامتداد رودخانه چاكه درميانه شهر و جويبارهای جاری 

 قديم شهر نمايانگرجريان آب در سط  شهر است 
 مناسب - - *

 نسبتا نامناسب - * - دارای سوابق سيل سيل

 پوشش گياهی

 مناسبنسبتا  *  استپی و مرتعی علفی

 درختی
در    شهر، به دليل حضور جريان آبپوشش گياهی معابر و فضاهای سبز عمومی در سط 2429144متر مربع 

   امتداد معابر شهری ازتراكم قابل توجهی برخوردارند
 مناسبتسبتا  * 

 ساير

حيات وحش و 
 زيستگاه

 جنس شناسايی 35گونه پستاندار در قالب  39جمعا 
د می باشند  در بخش شهميرزا راسته موجود پستانداران ايران كه ، نشانگر تنوع حيات وحش 10از  راسته 6وجود 

های پستاندار موجود كشور در اين منطقه، زی و حدودگونه راسته پستانداران خشکی 7راسته از  6يعنی وجود 
 های اكولوژيکی آن را مشخ  می سازندجايگاه و ويژگی

 مناسبنا * - -

 مناسبنسبتا نا - * - اصلی 2درجه  های ارتباطیشبکه

 پتانسيل آلودگی 

 مناسب - - *    PSI &2AQI   > 100سالم  هوا

 آب
 ارزشبسيار خوب  

94-89 3WQI  
 

 نسبتا مناسب  * 

 نامناسب - *   خاک

      

دسترسی به 
 هازيرساخت

 مناسبنسبتا - *- - متوس 

 جمعيت  
 تراكم جمعيت 

 مناسب - * - نفر191/10

 سب نسبتا نامنا - - - متمايل به فرهن  شمالی)مازندرانی( مردم نگاری 

 1385منوری و طبيبيان، با اقتباس از ذ: نگارنده مأخ

                                                                                                                                                                                                 
1. IRan Water Quality Index for Surface Water Resources- Conventional Parameter 
2. Air Quality Index=AQI 
3. Water Quality Index 
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 نمايش سلسله مراتب در تعيين محدوده مناسب .4شکل 

 ماتريس مقايسه زوجی معيارهای انتخاب بهترين منطقه توسعه اكولوژيک .3جدول 
وقف و زمين 

های دولتی 

نمالکيت زمي  

 ارتفاع و

 شيب

از فاصله 

آب 

 سطحی

ت وضعيت نسب

به کاربری 

 نامتجانس

رغبت 

 عمومی
 مساحت

ن فاصله اززمي

های 

 کشاورزی

ت وضعيت نسب

به مخاطرات 

 طبيعی

هزينه 

 خريد

هزينه 

آماده 

 سازی

 

7 25/5  2/4  3 5/2  72/1  26/1  75/1  18/1  1 
هزينه آماده 
 سازی

43/5  33/5  4 66/2  2 6/1  14/1  14/1  هزينه خريد  1 

6 5 2 4 75/1  18/1  2 1   
به  وضعيت نسبت

 مخاطرات طبيعی

5 75/3  3 14/2  75/1  27/1  1    

فاصله اززمين 
های كشاورزی و 

 باغات

66/3  75/2  75/2  57/1  37/1  مساحت     1 

66/2  2 2 14/1  1      
اقبال عمومی و 
 تمايالت مردم

2 3 33/1  1       

به  وضعيت نسبت
كاربری های 
 نامتجانس

5/1  1 1        
فاصله از آبهای 

 سطحی

 ارتفاع و شيب          1

          

مالکيت 
زمين)وقف و 
زمين های 
 دولتی(

 

 ها مرحل  نهایي انتخاب گایش 

پس از تجزيه تحليل نتايج به دسرت آمرده از مردل بره كرار 

گرفته شده و با توجه به جدول وزن معيارها و نمودارهرای رسرم 

بندی ازطريرق ، سپس به وزن1چويس افزار اكسپورتشده در نرم

محدوده شرقی تا محدود اراضی باغ تلفيق مناطق منتخب شهر )

( امتداد محور چاشم، و امتداد جنوب، محدوده جنوب شرقی ،گردو

                                                                                           
1 -(EC) Expert choice 
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نسبت به شاخ  اول تادهم پرداخته شد كه نتيجره تلفيرق وزن 

معيارها و مناطق منتخب شهری شرهميرزاد دال برر وزن براتتر 

هميرزاد شرقی حوالی شرهرک كالهردوز ترا كمربنردی منطقه ش

باشد  در ضمن شهميرزاد بات يا شمالی محور ميدان امرام ترا می

سرچشمه نسبت به ديگر مناطق شهری جهت تقويت بهسازی و 

نمودار وزن و  4باشد  در شکل سازی شهری متناسب میباز زنده

های شرهری جهرت مندی اكولوژيرک محردودهتوان 5در شکل 

 گردد توسعه شهر مشاهده می

 
 وزن معيارها .5شکل 

 

 گيرینتيجه

بررسی عوامل محيطی مؤثر در رشد و توسعه روستا شهر به  

تعيين جهات بهينه توسعه آتی شهر و توان محي  برای گسترش 

گردد  در محدوده و پيرامون شهميرزاد به طرور فضايی منجر می

با توجه به موانرع  شود  میبارزی ساختارهای طبيعی زمين ديده 

شرهميرزاد در ايرن  محردودآتری قاطی را برای توسرعه نتوسعه، 

در نظرر تحقيق بر پايه استفاده از ظرفيت طبيعی و نظر خبرگران 

در واقع سازمان فضايی شهر، حاصل ارتباط و انسجام  شد  گرفته

عناصرر  ميان عناصر استوار شهر است كه در آن روابر  و تقابرل

 شود شهر در آن تعريف میسازمانی 

 

 
 هاوزن محدوده.6شکل 
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 محدوده توان محيطی شهر شهميرزاد . 7شکل 

 

استفاده از روش فراينرد سلسرله مراتبری و برر اسراس نظرر 

های كارشناسان و خبرگان آشنا به امرور شرهميرزاد و برا بررسری

مختلرف  منراطق  صورت گرفته، ايرن نتيجره حاصرل شرد كره

شررهری شررهميرزاد )شررهميرزاد شررمالی، شررهميرزاد جغرافيررايی 

اعمرال و بره لحراظ جنوبی، شهميرزاد شرقی و شهميرزاد غربی( 

همگرن های يکسان محيطی از نظر كمری و كيفری توزيع روش

و توزيررع و پراكنرردگی مکررانی مسررکونی در ارتبرراط بررا  نيسررتند

هايی همچرون تمرايالت مرردم، ارتفراع و شريب زمرين، شاخ 

هررای ه مخرراطرات طبيعرری، فاصررله بررا زمينوضررعيت نسرربت برر

های سرطحی، مسراحت، عامرل  كشاورزی و باغات، فاصله از آب

مالکيررت زمررين )وقررف و زمررين دولترری(، هزينرره خريررد، هزينرره 

هرای نامتجررانس( در سرازی و وضرعيت نسرربت بره كاربریآماده

محرردوده مررورد مطالعرره متناسررب نيسررت  كرره در ايررن بررين 

سرازی هزينه خريد و هزينه آماده های اقتصادی همچونشاخ 

درصررد سررهم را برره خررود  50و عامررل مالکيررت زمررين برريش از 

اختصاص داده است كه اين مسئله در محدوده مرورد مطالعره از 

سازگاری و مطلوبيت وضعيت مناسبی ندارند روند گسترش شرهر 

های پر خطر از نظرر مخراطرات طبيعری )سريل و به سمت پهنه

يب، تصر  باغات حاصخيز و تغيير كاربری رانش و زلزله( و تخر

ای پر خطرر و است  از طرفی رغبت عمومی مردم به سمت پهنه

نامناسب دليل اقتصادی دارد چرا كه از لحاظ اقتصاد گردشرگری 

روستايی تقاضای بيشتری برای آن است و همچنين با بات رفتن 

ا گذاری به دليل عدم تمکن مرالی اكثرر روسرتهای سرمايههزينه

نشينان، سرمايه داران و شهرنشينان منطقه با خريد زمين و ملک 

گردند  حرال برا توجره بره ارزش محيطری و منرابع جايگزين می

ريزی اكولوژيکی آن در راستای طرح توسعه آتی شهر بايد برنامره

ای را مد نظر قرار داد تا شهر در مسير توسعه از پيش تعيين شده

ا برررای ندرسررتی و رفرراه رپايرردار شررهری يعنرری شررهری كرره ت

نگر ريزی شهری كلشهروندانش از طريق يک مديريت و برنامه

ها وآلودگی ها با رويکرد عدم تخريب محي  زيست و حذ  زباله

تضمين كند  مطالعات ميدانی و شواهد ديداری و شنيداری حاكی 

هرای زيسرت ازآن است كه شهر شهميرزاد بدون توجه به ارزش
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ار گرفته بطوری كه  باغرات  بوم خود در مسير توسعه فيزيکی قر

های كشاورزی تغيير كاربری داده و تبديل به خانه و ويال و زمين

اند  تجاوز به حريم رودخانه چاكه به شدت ها شدهو ديگر كاربری

شکل گرفته است  خطرر مخراطراتی همچرون سريل، فرسرايش 

خاک، رانش زمين، نيرز وجرود دارد  عردم سراماندهی و مبلمران 

ت حکمروايی مطلوب شهری نيز ضعيف است و خوب شهری جه

آشفتگی و نوعی آنارشيسم كالبدی شکل گرفته است  از ايرن رو 

های اكولروژيکی هر گونه توسرعه بايرد متناسرب برا محردوديت

صورت گيرد و حال آنکه اگر قرار است توسرعه هدفمنردی برين 

چهار محدوده جهت توسعه شهر شهميرزاد در آينده و بر اسراس 

عه شهری  شکل گيرد پس از ارزيابی و بررسی مشخ  افق توس

گرديد كه محدوده شهميرزاد شرقی و حروالی شرهرک كالهردوز 

نسبت به شهميرزاد شمالی، غربی و جنوبی باتوجه به هد  ايرن 

تحقيق كه محدوديت اكولوژيکی را در نظرر دارد، ايرن محردوده 

 هرای محيطری بيشرتری دارد ونسبت به ديگر نواحی شهر توان

گردد  توسعه شرهميرزاد تر ارزيابی میجهت توسعه پايدار مناسب

ريزی، شراي  ايجاد مخاطرات محيطی بويژه زلزله و بدون برنامه

ها در محري  سيالب ممکن نخواهد بود  استقرار مساكن و سرازه

جغرافيايی منطقه مورد مطالعه )حوزه رودخانه چاكه( كه از ثبرات 

وردار نيسرت  بردون مطالعرات و مورفوديناميک نسربی نيرز برخر

آورد كه هم تعادل واحدهای ريزی اثرات سويی را به بار میبرنامه

كند و هرم ترأثيرات زيرادی در طبيعی را تا حدودی دگرگون می

گرذارد  بره طروری كره در بريالن های مختلف بر مردم میقالب

اقتصادی منطقه در آينده اثر عمده بجا خواهد گذاشت و ضرريب 

 محيطی كاهش پيدا خواهد كرد و زيستايمنی 
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Abstract 

The study of environmental factors affecting the growth and development of rural and 

urban areas leads to determining the optimal aspects of future urban development and the 

potential of the environment for spatial expansion. In this study, land suitability for 

physical-spatial development of Shahr, Shahmirzad village in the north of Mahdishahr, 

Semnan province, where the settlement of dwellings and uses in its geographical 

environment (Chakeh river basin) does not have relative morphodynamic stability, based 

on ten criteria in four proposed areas The descriptive-analytical method was performed 

with the aim of providing location and appropriate solutions for Shahmirzad's future 

development, and the weighting of related criteria and parameters was done from AHP 

hierarchical model and Makhdoom model with the help of experts' knowledge and Chois 

export software. Based on the studies, it was concluded that different urban geographical 

areas of Shahmirzad (Shahmirzad North Shahmirzad South, Shahmirzad East and 

Shahmirzad West) are not quantitatively and qualitatively homogeneous in terms of 

application and distribution of environmental methods and the distribution of residential 

spatial in Relation to indicators such as people's inclinations, height and slope of land, 

situation in relation to natural hazards, distance from agricultural lands and gardens, 

distance from surface water, area, land ownership factor (endowment and government 

land), purchase cost, preparation cost And the situation with respect to heterogeneous 

uses) is not commensurate. Meanwhile, economic indicators such as purchase cost and 

preparation cost and land ownership factor accounted for more than 50% of the share of 

the city's expansion to high-risk areas in terms of natural hazards (floods, landslides and 

earthquakes) and destruction. Capture fertile gardens and change land use. Any 

development must be done in accordance with ecological constraints, while purposeful 

development is to be formed between the four areas for the future development of 

Shahmirzad and based on the horizon of sustainable development. After evaluation and 

zoning, it was found that the eastern area (eastern Shahmirzad area and around Kolahdooz 

town) has more environmental potential for the future sustainable development of 

Shahmirzad space than the west, north and south of the city.  

Keywords: Environmental Capacity, Multi-Criteria Evaluation, Sustainable Urban 

Development,. 
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