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چکیده
در دهههای اخیر ،رشد و گسترش شهرها بهصورتِ بيرویه و شتابان صورت گرفته است .این رشد بيرویه ،پیامدهایي نظیر نابودی اراضي
کشاورزی و گسترش بهسمتِ پهنههای آسیبپذیر (نظیر حوضه های سیالبي ،مناطق مخاطرهآمیز ازجهتِ لرزه خیزی و نیزز شزیبهزای
نامناسب) داشته است که باعث بههم خوردن تعادل و پایداری اکولوژیکي شهرها شده است .در این ارتباط ،شهر شیراز بهعنوان یکزي از
کالن شهرهای کشور شاهدی بر این مدعاست که رشد کالبدی آن بدون برنامهریزی و مالحظات زیستمحیطي ،سبب گسترش بزهسزوی
پهنههای آسیبپذیر از منظرِ مخاطرات محیطي و اکولوژیکي شده است .درواقع در رشد و گسترش فضایي شهر شیراز ،تناسب محیطي یا
هماهنگي با شرایط و بسترهای محیط زیستي و اکولوژیکي رعایت نشده است؛ آنچه که کمّ و کیف آن نیازمند ارزیابي علمي است .لزذا،
برای ارزیابي میزان تناسب محیطي شهر شیراز در چارچوب روش تحقیق توصیفي -تحلیلي ،از فنون تحلیل مناسبت محیطي اسزتفاده
شد .در ادامه با توجه به ساختار اطالعات موجود و قابلیت بهکارگیری آن در سیستمهای رایانهای ،از میان فنون تحلیل مناسبت محیطي،
فن ترکیب خطي انتخاب شد .سپس معیارهای توپوگرافیك و اکولوژیك شاملِ شیب ،ارتفاع ،پهنهبندی خطر زلزله و اراضي کشزاورزی و
باغي انتخاب شد و براساس فن ترکیب خطي رتبه بندی شدند .سپس این معیارها با توجه به اهمیتشان ترکیب شزدند و نقشزن نهزایي
میزان تناسب محیطي بهدست آمد .نتایج نشان داد که از کل مساحت شهر 91/2 ،درصد را پهنههای نامناسب 91/5 ،درصد پهنزههزای
کمتر مناسب و تنها  66/1درصد را پهنههای مناسب تشکیل ميدهد .وضعیتي که میزان تناسب محیطي پزایین شزهر شزیراز را نشزان
ميدهد.
کلید واژگان :توسعن کالبدی ،مناسبت محیطي ،فن ترکیب خطي ،شهر شیراز.
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مقدمه
اگرچه مناطق شهری تنها  1درصد از سدطز زمديا را
شامل مي شود ،ولي تأثيرات محيط زيستي آنهدا بسديار
گسددتردهتددر اسددت (.)Herold et al, 2002: 1445
ع م رعايت سازگاری محيط طبيعي در توسدع شدهر ا
مي توان زمينه ای ايجاد مخاطرات گونداگون را فدرا
سازد .رعايدت عوامدل طبيعدي و مطاب دت دادن توسدع
شددهر ا بددا آن از ااد امات اساسددي دربهدتا م ابلدده بددا
حوادث طبيعي و حتي ممانعدت از مخداطرات طبيعدي
بدهشدمار مديرود ( .)Leichenko, 2001: 330دروااد،،
توسدعه و گسدترش شدهری بد ون برنامده يدا ،را ند ه،
محيط زيست ،سالمت انسان و يفيت زن گي را ته ي
مددي ن د ()Johnson, 2001: 719؛ بنددابرايا ارزيددابي
يفيت رش و توسع شهر ا و نيز ميدزان تناسدب آنهدا
با شرايط و بستر ای محيطي برای رسي ن بده توسدع
،اي ار از ضرورت بااليي برخوردار است.
در واا ،،توسدع البد ی و گسدترش بديرويد شدهر ا
موضوعي است ه در سال ای اخير نظر دانش ،ژو دان
شددهری را بدده خددود بلددب ددرده اسددت .مچندديا
فددرا آمدد ن شددرايطي خدداق در م دداط ،زمدداني بدده
دگرگوني ايي در سازمان و سداخت شدهر منجدر شد ه
اسددت؛ درنتيجدده شددناخت شددهر و تحددوالتش دربه دتا
تأميا ت اوم در رشد و توسدعه ،امدری ضدروری اسدت؛
چرا ه در گذشته رون رش شهر ا بهگونهای بوده است
ه ايا رش  ،مسائل و مشدالالت خداق امدروز را بدرای
شهرنشينان بده ارمادان نمديآورد ،امدا امدروزه يالدي از
مشددالالت شددهر و شهرنشدديني ،گسددترش نامتناسددب
شهر است .ايا فراين عم تاً ،ويا و م اوم است ه طي
آن مح وده ای فيزيالي شهر و فضا ای الب ی آن در
بهات عمودی و اف ي ازحيدِا ميدي و يفدي افدزايش
ميياب و درصورتي ه ايا رون  ،سري ،و بيبرنامه باش ،
باعِ بروز مشالالت فراواني در شهر ا ميشود .بهدنبال
رش د الب د ی شددتابان مجتمدد ،ددای زيسددتي ،بخددش
وسيعي از مرغوبتدريا اراضدي بالف دل شدهر ا ده از
دير باز شرايط محيط زيستي الزم و افي بدرای تجمد،
انسان ا در آنها وبود داشته ،در معدر ندابودی ادرار

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،62بهار 7931


گرفته است (محم زاده)222 :3131 ،؛ ازبمله ،ندابودی


اراضي حاصلخيز اطراف شهر ا ،از بديا رفدتا روسدتا ا،
بددا ددا ،آلددودگي ددای محدديط زيسددتي ،تخريددب
بومسازگان ای طبيعي و گسترش بهسدمت ،هنده دای
آسيب ،ذير شهری از نظرِ مخاطرات محيطي نظير سيل،
زلزله و. ...
در ايا ارتباط ،توسدع برنامدهريدزی شد ه و مبتنديبدر
تحليل مناسبت محيطي ،امری است ده در د ده دای
اخير بهطور ب ی مطرح ش ه است .با تحليل مناسدبت
محيطي مي توان ضما شناخت مشدالالت توسدعه دای
شهری در گذشته ،اطالعات الزم را بدرای اصدالح وضد،
موبود و بهبود در آين ه بهدسدت آورد (رضدايي:3131،
.)33-59
دروااد ،تحليددل مناسدبت محيطددي يالدي از روش ددای
مطالعات محيطي در برنامهريدزی توسدع در ناحيده و
فضای بارافيايي است .تحليل مناسبت محيطدي ،يد
روش مپوشدداني فضددايي اسددت دده بددراسدداآ آن ،بددا
انتخاب شاخص ای مناسب و تر يدب آنهدا باتوبده بده
اصدول علمدي مربددوط ،فضدای مددورد مطالعده در االددب
سطوح فضايي از ندواحي مناسدب تدا ندواحي نامناسدب
،هنددهبن د ی مدديشددود (حددقبددو32 :3131 ،؛ رضددايي،
 .)59-331 :3131به ارگيری ايدا فدا بدرای تعيديا
مناسبتريا اربرد فضای شهری در زميا ای نيازمن
توسع مج د در فراين برنامهريدزی محيطدي ندواحي
شهری ضرورت دارد ( ايتي فرد .)3:3153
تحليل مناسبت محيطي بر ،اي ايا اصل ادرار دارد ده
رگدداه م د شدداخص ددای مناسددبت محيطددي بددرای
گسترش فضايي بر منطبق شدون  ،ناحيد بدهدسدت
آمد ه دارای بدداالتريا مناسددبت گسددترش و توسددعه در
م ايسه با ساير نواحي است؛ بندابرايا ،تحليدل تر يبدي
ه مي توان آن را نتيج نهدايي تحليدل بدهشدمار آورد،
عموماً دربهبن ی چهارگانهای را بهدست مديد د ده
ري بر مبنای ويژگي ای متفاوت خود مولد عرصد
ت مي گيری مجزايي است .ايا چهار دربه عبدارتاند
از (Duglas,1983؛ به ن ل از حقبو:)32:3131،
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- 1نواحي مناسب گسترش فضايي (ازطريق ايجاد ن اط
زيستي ب ي با گسترش فضا ای موبود)؛
- 2نواحي متر مناسدب بدرای گسدترش فضدايي :ايدا

زيرسدداخت ددای برتددر از گسددترش البدد ی -فضددايي
گسترده ای برخوردار بوده است .رش و گسترش فضايي
شهر شيراز تا ح زيادی بر اثر عوامل طبيعي و عدوار

نواحي در مناسبت ،ايياتدر نسدبتبده دسدته اول ادرار
دارن و از سويي نيز امالان رف ،مح وديت ای گسترش
فضايي نيز در آنها وبود دارد؛
- 3نددواحي نامناسددب گسددترش فضددايي :ايددا نددواحي
باالتريا ميزان مح وديت ا و ايود توسعه را دارن ؛
- 4نواحي حفاظتي :ايا نواحي يا در شرايط ندوني در
معر نابودی و آسيب ارار دارن يدا امالدان بيشدتريا

زميني مچون وه ا و درياچه (مهن سان مشاور شدهر
و خانه )3132 ،و عوامل ابتماعي مانن رش بمعيدت،
مهابرت و توسع اات ادی شالل گرفته اسدت ( Sabet
 .)Sarvestani, 2011: 329بهطدوری ده در آغداز د د
 3111وسعت شهر  211التار بدوده اسدت (مهن سدان
مشاور ،يگيران)3111 ،؛ ولي در طول چن د اخيدر و
بدا توبده بدده گسدترش بدديرويد شددهر ،وسدعت آن بدده

آسيب و نابودی را در آين ه خوا ن داشت.
تحليل مناسبت محيطي با استفاده از فنون مختلد و
متع دی اابل انجام است؛ بهطوری ده مديتدوان فندون
تحليددل مناسددبت محيطددي را بدده سدده عنددوان لددي
طب هبن ی درد ده در شدالل ( )3آمد ه اسدت :فندون
روی گدذاری ،فندون تحليدل سلسدلهمراتبدي و فندون
رايانهای تحليل.

 33111التار رسي ه است (سالنام آمداری شدهرداری
شدديراز .)3152 :چندديا گسترشددي در شددرايط ف دد ان
برنامدده ددای را بددردی و مدد يريت يالپارچدد شددهری،
مطمئناً شهر را از نظرِ تناسدب محيطدي گسدترش دای
ايجادش ه با مسئله روبرو ميسازد؛ بندابرايا ،ارزيدابي و
تحليل فضايي ميزان تناسب محيطي شهر شديراز بدرای
شناخت بهتر وض ،موبود و برنامهريدزی دربهدتا نيدل
به توسع ،اي ار ضروری و الزم است .در ايا ،ژو ش ،با
توبدده بدده بدده سدداختار اطالعددات موبددود و اابليددت
بدده ددارگيری آن در سيسددت ددای رايانددهای ( ،)GISبددا
انتخاب فا تر يب خطي ،به ارزيدابي تناسدب محيطدي
شهر شيراز ،رداخته ش ه اسدت .در ايدا راسدتا ،سد ال
اصلي ،ژو ش نيز چنيا طرح ش  :گسدترش فيزيالدي-
فضايي شدهر شديراز طدي سدال دای  3119تدا ،3139
ازنظرِ ميزان تناسب محيطي چگونه است؟
مباني نظری و پیشینن تحقیق

شکل  .7طبقهبندی فنون تحلیل مناسبت محیطي

(منب :،رضايي)51:3131 ،
با توبه به موارد فوق ،شهر شيراز نيز به عندوان يالدي از
بزرگتريا مجتمد ،دای زيسدتي و بمعيتدي شدور در
د ه ای اخير بهدليل رش روزافدزون بمعيدت ،تمر دز
فعاليددت ددای اداری -سياسددي ،خ د مات ،تسددهيالت و

شهرنشيني و توسعۀ شهري را ميتوان بدونشک يکيي
از عمي ي تييريج بن ي ه ي ي تمييدن بشييري نان ي
(محالتي .)313: 1332،نر قرن بي يم شي هد اناري ر
بمعي و گ مرش سريع شهره مي ب شي و ب ي يمي
قرن بي م را قرن شهرنشيني ن ميد .شهر واحدي اس
کيي بيي لحيي ن ن يي و سيييم ي هيي هري نر يي ي
بغرا ي يي ناراي هوي بونه و محل وقيو نن نر ي
ک مالً مشهون اس (تولّ يي.)102 :1331 ،
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از د ه ای  3531به ايا طرف ،تحوالت ايجادشد ه در


امروزه شهر ای بزرگ ،به عنوان موتور ای اصلي رش و
توسع اات ادی م نظر ادرار گرفتدهاند ( Kunzmann,
 .)1998:122در اثر فعاليت ای اات ادی حا بر شدهر،

دنيا به ويژه در شور ای صنعتي و ظهدور  ،يد ه دای
ب ي ی مچون فراين تايير مالان شهری-روسدتايي و

عامل ارتباطات موبب تسري ،حملو ن دل منداب ،ميدان
مرا ز شهری ش ه و توسع شهری را ش ت مديبخشد
( .)Peiser, 2002:280در ايا ارتباط ،گسترش بيرويد
شهر ا ه با رش ارگاني و الب ی آنها مگام نبدوده
اسددت ،باعددِ ش د ه تددا شددهر ا بددهصددورت ندداموزون و
غير ارگانيالي در بهات مختلفي ،رشد فيزيالدي داشدته
باشن ) .)Merlin, 2000:56افزايش بمعيدت و اند ازG

رش بي ساب حومه نشيني ،ت سي ب يد بدياالمللدي
ار و باالخره  ،ي بهانيش ن ،مباحِ مربوطبه رش
و توسع شهر ا را تحتتدأثير ادرار داد .در ايدا زمينده
مدديتددوان از نظريددات يبددل و تامسددون ( ،)3531اون
( ،)3531سدددووي و وارد ( ،)3551فيگدددديا (،)3533
ساسا ( )3551و برون ( )3555نام برد.
مچنيا ،يرامون ايا مسئله بهصدورت لدي و مدوردی

شهر ا و شهرک ا در بهان به تب ،افزايش شهرنشيني،
اثرات زيادی برروی انسان و محيط داشته است ( Hahs
 .)and McDonnell, 2006:436تدرا بديش از اند از
بمعيت ،تمر ز فعاليت ا و فراواني ساختوساز ا ،رش
و گسددترش فيزيالددي ددانون ددای شددهری و تخريددب
ا وسيسددت ددای طبيعددي را در،ددي داشددته اسدددت
(شالويي.)331 :3131،

دربار شهر ای خاق ايران تح ي دات متعد دی انجدام
گرفته است .چن مدورد از مهمتدريا آنهدا بد ياشدرح
است :نظريان و مالاران ( )3133به بررسدي و ارزيدابي
توسع فيزيالي شهر شيراز با تأ ي بدر عوامدل طبيعدي
،رداخته و نواحي بنوبي و غربي شهر را بهتريا بهدات
مناسب برای رش آتي شهر شناسايي ردهان  .مظفدری
و مالداران ( )3133در م الدهای بهدات توسدع وضدد،

مطالعددات علمددي مبدداني و الگو ددای رشدد شددهری از
د ه ای اول ارن نوزد شروع ش ه منجدربده ارائد
نظريه ای متع دی در ايا زمينه ش  .اوليا نظريده دا
عم تاً ساختار فضدايي -ابتمداعي را مدورد توبده ادرار
داده ان  .دستهای از ايا تئوری ا بدر فشدار بدرای رشد
مر ز شهر يعندي توسدع عملالرد دای بخدش تجدارت
مر زی تأ ي داشتن  .دست ديگری از نظريه ای رش
شهری مطرح ش ن ه بدا ديد گاه اات دادی بده شدهر

موبود شهر و بهات بهيند آن را بدا اسدتفاده از مد ل
، )SWOT)2يشدنهاد دردهاند  .اائد رحمتدي و اددانعي
( )3151با استفاده از م ل ل رن به بررسدي گسدترش
فيزيالي شهر تهران ،رداخته و به ايا نتيجه رسدي هاند
ه  53درص از رش شهر ناشياز رش بمعيت بدوده و
 5درص ب يه مربوطبه رش اف ي و اسپرال بوده اسدت.
وشيار ( )3133با مطالع برنامهريزی توسع فيزيالدي
شدهر ای مياندهاند ام در مهابداد ،توسدع فيزيالدي

مي نگريستن (زنگنه چالني .)33 :3133،مطابق با نظري
توسدع ،ايد ار شدهری ،بايسدتي روابدط منط دي ميدان
محيط ،عوامل اات ادی و ابتمداعي بدهخدوبي مراعدات
شود .به ادول موناسدين  ،3يد شدهر ،ايد ار ،در گدرو
ارتباط مت ابل و تنگاتن ا سه عامل محيطي ،اات دادی
و ابتماعي ايجاد مديشدود (.)Munasinghe,1993: 2
مچنيا باي توبه داشت ه مناسببودن محيط دای
بارافيايي بهصورت ناحيدهای ،تدأثير بسدزايي بدر روند
مثبددت شدداللگيددری و توسددع شددهر ا خوا د داشددت
(.)Bullard, 2003: 16

،يشنهادی خود را در بهاتي ديد ده حد اال تدأثير
نامطلوب بر محيط زيست و فضای سبز اطراف را داشته
باش .

1-Munasinghe

معرفي محدودۀ مورد مطالعه
شيراز يالدي از شدهر ای بدزرگ ايدران و مر دز اسدتان
فارآ است .بر،اي آخريا سرشماری مر دز آمدار ايدران
در سال  ،3151ايا شهر بمعيتي بالغبر 1,460,665
نفر داشته است (مر ز آمار ايران ،سرشدماری .)1390
2- SWOT Analysis: (Strengths, Weaknesses,
)Opportunities, Threats
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شهر شيراز در بخش مر زی استان فدارآ و در عدر
بارافيايي  25دربه و  11داي د شدمالي و طدول 92
دربدده و  13داي دد شددراي و در منط دد و سددتاني

ترا نسدبي  39نفدر در التدار بدوده اسدت .در سدال
 3199به مراه افدزايش بمعيدت ،وسدعت شدهر 1/31
برابر سال  3119ش  ،بهطوری ه ترا نسدبي دا ش

زاگرآ واا ،شد ه اسدت و آب و دوای معتد لي دارد.
شهر شديراز درحدالحاضدر ،مسداحتي بدالغ بدر 33335
التار دارد )سالنام آماری شهرداری شيراز.)3152 :
بيا سال ای  3132تا  ،3121ابزا و عناصدر ب يد ی
بدده شددهر افددزوده شدد  .تخريددب ح ددار شددهر ،ايجدداد
خيابان دای ب يد ازابيدل دري خدان و تمر دز ايدا
خ مات بر خيابان زن و خيابان ای موازی و عمدود بده

يافته و برابر با  15نفر در التار ش  .در دور  31سدال
 3199-3119بمعيت شهر شيراز از نرخ رش سدريعي
برخوردار بود ده ايدا روند بدر گسدترش شدهر تدأثير
گذاشته است (مهن سان مشاور شهر و خانه.)3132 ،
بهطور لي ميتوان نتيجه گرفت ده در طدول دور 91
سال  3119-3139به ميزان  31112التار بدر وسدعت
شهر افزوده ش ه و مح ود شهر  3/3برابر شد ه اسدت.

آن ،ساخت شهر را از حالت حل دوی بده خطدي تبد يل
رد (بذرگر .)313-313 :3133 ،شدهر شديراز در سدال
 3119با وسدعتي برابدربدا  22/33يلدومترمربد ،دارای

ترا بمعيت نيز به  31نفر در التدار در سدال3151
رسي (ب ول  3و شالل .)2

شکل  .6روند گسترش فیزیکي شهر شیراز طي سالهای  7995تا 7915
(منب :،نويسن گان)3159،
جدول  .7تغییرات تراکم نسبي جمعیت در شهر شیراز طي سالهای  7995تا 7931

سال

جمعیت (نفر)

3119
3119
3199
3119
3139
3131
3151

331195
215319
129331
311199
3191129
3111131
3933191

وسعت (هکتار) تراکم (نفر)
2233
3111
31319
31192
31135
3333573
3333573

(منب :،سالنام آماری شهرداری شيراز)3152 ،

39
13
15
13
32
31753
31731
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بدا افدزايش بدديرويده و گسدترش سددري ،شدهر بددر روی
،هنه ای طبيعي ،بهخ دوق بدا دای ا درال شدت و
اراضي شاورزی ،بخش اعظمي از ايا اراضي و بدا دا
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در توضيز فنون تر يب خطي الزم بده ذ در اسدت ده


ابت ا شاخص ای مناسب برای تحليل مناسبت محيطي
انتخاب مي شود .در ادامه ري از شاخص ا متناسدب

به نابودی شان ه شد  .بدرای آگدا ي از روند ندابودی
با ا و اراضي شاورزی الزم به ذ ر است ه در سدال
 3112وسعت با دا در محد ود شدهر بدالغبدر 3233
التار بدوده ده ايدا راد در سدال  3192بده 319/9
التار (مهن سان مشداور آمدود )12:3131 ،و در سدال
 3151به  193/9التار ا ش يافته است.

با شرايط ناحي مورد مطالعه طب ه بن ی ش ه و سدپس
ن شه ای مربوط تهيه مدي شدون  .در وااد ،،ايدا فندون
شامل ن شه ای مربوطبه شاخص ای طب هبند یشد ه
مديباشددن  ،بددهطدوری دده ممالددا اسدت بددرای تحليددل
مناسبت ر يد از اربرد دای مربدوطبده زمديا ،ايدا
طب ه بن ی تاييدر ند  .در ايدا فندون بده ر د ام از
شاخص ا و برای ر ام از اربرد دا اعد ادی نسدبت

روش تحقیق

داده ميشود ه درواا ،نشاند ن رتبهبن ی طب داتي
ري از شاخص است .ايا اع اد نشدان د ند ارزش
مطلق آن شاخص نيستن ؛ بلاله تنها مناسبت بيشتر يدا
متر را نسبت به م يگر نشان ميد ن  .در ايا فندون
برای رتبهبن ی شاخص ای اصلي از فرضياتي اسدتفاده
ش ه ه بر اسداآ داده دای فاصدلهای اسدت تدا بد يا
وسدديله بتددوان اعمددال بمدد ،و ضددرب را انجددام داد

با توبه بده مسدئله و سد ال ،دژو ش ،بهدت سدنجش
ميزان تناسدب محيطدي سدطوح گسدترش يافتد شدهر
شيراز ،در چارچوب روش تح يق توصديفي-تحليلدي ،از
فنون تحليل مناسدبت محيطدي اسدتفاده شد  .از بديا
فنون تحليل مناسبت محيطي نيز ،با توبه بده سداختار
اطالعدددات موبدددود و اابليدددت بددده دددارگيری آن در
سيست ای رايانه ای ،فا تر يب خطي انتخاب ش  .در
ايا راستا ،ابت ا شداخص دای سدنجش ميدزان تناسدب
محيطي در چارچوب رويالرد تحليل مناسبت محيطدي
انتخاب ش  ،شاملِ شديب ،ارتفداع ،لدرزهخيدزی ،حدري
رودخانه ،با ا و اراضي شداورزی .در ادامده داده دای
مددوردنيدداز نيددز عم د تاً ازطريددق روش تابخانددهای و بددا
مرابعه به سازمان ای مربدوط گدردآوری شد  .در ايدا
،دژو ش بدهطدور وااعددي يد فرايند عمدومي تحليددل
مناسبت محيطي دنبال ش ه است؛ به ميامنظور بعد
از انتخاب ،بررسي و تشريز شاخص ای فوقالدذ ر ده
مرتبط با ويژگي ای تو،وگرافي ،محيطدي و ا ولدوكيالي
است ،بر اساآ فا تر يب خطدي ااد امبده رتبدهبند ی
شاخص ا ش و سپس شاخص ای مذ ور با توبده بده
ا ميت نسبي ر ي  ،با تر يدب شد ن و درنتيجده
،هنه ای رتبهبن یش ه بهصورتا ن ش نهايي مناسدبت
محيطي تهيه ش .
در ايا ،ژو ش ن شه ای مربوطبه شاخص ای تحليدل
در محيط نرمافزار  ArcGisنسخ  571تنظي و آمداده
و سپس روی گذاری ش هان .

(حددددقبددددو32:3131،؛ رضددددايي59-331 :3131،؛
ايتي فرد .)3-1 :3153،فا يا روش تر يب خطي بده
شرح روابط ذيل است:3

 -1مح س ت مربوطب بداول  8ت  12براس س ايج روابط انر م شده اس .
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درواا ،،فا تر يدب خطدي (مطدابق آنچده ده در ايدا
،ژو ش نيز انجام ش ه است) شدامل چهدار مرحلده بده
شرح ذيل است -3 :انتخداب شداخص دا يدا معيار دای

انتخززاب معیارهززای پزز وهش و طبقززهبنززدی و
رتبهبندی آنها
در ايددا ،ددژو ش منظددور از تعددادل و ،اي د اری شددهری
عمد تاً تعددادل و ،اي د اری ا ولددوكيالي -الب د ی اسددت؛
بندابرايا ،توسددع البد ی -اف ددي شدهر ازنظدرِ عوامددل
محيطي (نظيرِ شيب ،گسل و رودخانه) و داربری دای

مناسددب و تهيدد ن شدده ددای محيطددي مربددوط؛ -2
طب هبن ی و رتبهبن ی ر معيار يا شاخص برروی يد
م يدداآ طددولي؛  -1دگرگددوني ارزش ددای رتبددهبن د ی
ر ي از معيار ا به ي م ياآ مشترک بدرای تمدامي
م والت ي معيار؛  -1تر يدب معيار دا ازطريدقِ روش
مپوشاني و تهيد ن شد نهدايي يدا تر يبدي مناسدبت
محيطي .الزمبه ذ ر است ه مراحل  2و  1در چارچوب

حيات بخش مثل با ا و اراضدي شداورزی ده باعدِ
تعادل ا ولوكيالي از بُع فيزيالي -البد ی (يالپدارچگي
نظام الب ی -فضايي شهر با نظام محيطي) مديشدود،
بررسي ش ه است (ب ول .)2

رابط فوقالذ ر محاسبه ميشود.
جدول  .6معیارهای انتخابي برای تحلیل مناسبت محیطي

دستهبندی معیار

معیارهای بهکار رفته

هدف از معیار

تو،وگرافي

شيب و ارتفاع

شناسايي مناطق مح ود نن ه يا مناسب در توسع

لرزهخيزی

ميالروزونبن ی، ،هنه ای خطر زلزله

شناسايي مناطق در مح ود خطر زلزله

حري حوضه ای سيالبي

حري رودخانه

تعييا حري رودخانه ا بلوگيری از ساختوساز در حري رودخانه ا

با ا و اراضي شاورزی

با ا و اراضي شاورزی

حفاظت و بلوگيری گسترش شهر بهسمت محيط زيست طبيعي شهر

الب ی شهر

(منب :،مطالعات نظری و مي اني نگارن گان(3151 ،

معيار ای مذ ور چنانچه در بخدش روش تح يدق نيدز

رتبه بندی معیارهای مربوط به توپوگرافي (شیب و

بيان ش  ،برای سنجش ميزان مناسبت محيطي يدا بده
بياني ديگر برای تحليل ،اي اری و تعدادل ا ولدوكيالي و
مچندديا تعيدديا نددواحي آسدديب،ددذير شددهر ازنظددرِ
مخاطرات محيطي بر اساآ مباني علمي مربوط انتخاب
ش ه است.

ارتفاع)
تو،وگرافي و شيب زميا مديتوانند بده عندوان عدواملي
مح ود نن ه يا مناسب در توسع الب ی شدهر تل دي
شون (عزيز،ور .)39 :3139 ،طب ه بند ی ايدا معيار دا
در ب ول ( )1و ( )1آم ه است.

جدول  .9طبقهبندی و رتبهبندی معیار مربوط به ارتفاع

رتبه
معیار
ارتفاع (متر)

مناسب ()9

کمتر مناسب ()6

نامناسب ()7

3111 – 3111

3111 - 3311

باالی 3311

(منب :،مطالعات نظری و مي اني نگارن گان)3151 ،
جدول  .4طبقه بندی و رتبه بندی معیار مربوط یه شیب

رتبه
معیار

کامالً متناسب ()4

متناسب ()9

شیب (درصد)

1-9

9 -31

(منب :،مطالعات نظری و مي اني نگارن گان)3151 ،

نامتناسب ( )6کامالً نامتناسب ()7
31 – 39

باالی  39درص
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زلزلده در منداطق مختلد

رتبهبندی معیارهای مربوطبه لرزهخیزی
خطر زلزله بيش از ساير مخداطرات طبيعدي ،گسدترش
الب ی شهر شيراز را متدأثر سداخته اسدت .در تحليدل
خطرات ناشي از زلزله ،دربهبن ی  9اسدمتي برگرفتده

از ميالدروزونبند ی ريسد
استفاده ش ه است ( ه ايا ميالروزونبن ی، ،هنده دای
خطر زلزله را به  9دربه يا ،هنده ت سدي درده اسدت)
(ب ول .)9

جدول  .5طبقهبندی و رتبهبندی معیار مربوط به پهنهبندی خطر زلزله

رتبه
معیار
زلزله ،هنه ای بسيار

مناسب ()4

کامالً مناسب ()5

خطر ،هنه ای

خطر

نسبتاً مناسب ()9
،هنه ای متوسط

کامالً نامناسب ()7

نامناسب ()6

،هنه ای خطرناک ،هنه ای امالً خطرناک

(منب :،مطالعات نظری و مي اني نگارن گان(3151 ،

رتبه بندی معیار مربزوط بزه حزریم حوضزههزای
سیالبي
در تعييا معيار مربوطبه حوضده دای سديالبي؛ حدري
انهار طبيعي ،رودخانه دا و مسديل دا اعد از اينالده آب
ف لي يا دائمي داشته باشدن  ،بررسدي مدي شدود .ايدا
حري بر اساآ م وب وزرات نيرو بوده و از  3تا  21متر
است، .هنه ای واا ،در ايا حري بهعنوان حوضده دای
سيالبي بوده ه امالً نامتناسب برای ساختوساز است
و ،هنه ای خارج از ايا حري مناسدب بدرای گسدترش
شهر ميباشن (ب ول .)1
در شهر شيراز مسديل دای طبيعدي بدزرگ و دوچالي
وبود دارد ه از بديا ايدا دا رودخاند خشد ده از
شمال غرب به بنوب شرق امت اد دارد ،مهمتدريا آنهدا
بددوده و ايددا رودخان ده تددأثير زيددادی در شدداللگيددری
سيل ای اتفاق افتاده در شيراز داشته است (مهن سدان
مشاور شهر و خانه)3132 ،
جدول  .2طبقهبندی و رتبهبندی معیار مربوطبه
حوضن سیالبي
رتبه

مناسب ()6

معیار
حریم رودخانه خارج از حري

کامالً نامناسب ()7
 21-3متر

(منب :،مطالعات نظری و مي اني نگارن گان)3151 ،

رتبه بندی معیارهای مربوطبزه بزا هزا و اراضزي
کشاورزی
بررسي معيار ای مربوطبه با ا و اراضي سبز ،درزمين
حفاظت و بلدوگيری از گسدترش شدهر بدهسدمت آنهدا

انجام ميشدود ده طب ده بند ی ايدا معيدار بدراسداآ
توسعهای ه بدهسدمت اراضدي بداغي و زراعدي صدورت
ميگيرد ،انجام ميشود (ب ول .)3
جدول  .1طبقهبندی و رتبهبندی معیار مربوطبه با ها و
زمینهای کشاورزی

رتبه
معیار
با ها و اراضي
کشاورزی

مناسب ()6
خارج از مناطق
باغي و زراعي

کامالً نامناسب
()7
بهسمت مناطق
باغي و زراعي

(منب :،مطالعات نظری و مي اني نگارن گان)3151 ،

یافتههای پ وهش
تهین نقشه هزا در  GISو تحلیزل شزاخ

هزای

تحلیل مناسبت محیطي
داده ای ارتفاع و شديب بدر اسداآ فايدل مد ل ارتفداع
راومي (DEM) 3منط ده و در ندرمافدزار  ArcGISدر
اسمت  Spatial Analysisتهيه و طب دهبند ی شد
(شالل ای  1و  .)1مطابق طب هبن ی درنظر گرفتهش ه
برای شيب و ارتفاع ،ح ود  11درص از مسداحت شدهر
در مح د ود شدديب بدديا  1–9درصدد  31 ،درصدد در
مح ود بديا  9–31درصد  21 ،درصد بديا 31-39
درص و ح ود  39درص از اراضي شهر در شيب باالی
 39درص ارار گرفتهان  .از نظر ارتفاعي نيدز حد ود 15
درص از اراضي در طب دهبند ی بديا  3111تدا 3111
بديا  3111تدا 3311

متری ارار دارن و  91درص
متر واا ،ش هان (يافته ای ،ژو ش.)3151 ،

1- Digital Elevation Model
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شکل  .9طبقهبندی شیب در شهر شیراز

(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،

ازنظرِ شاخص مربوطبده لدرزهخيدزی ،طبدق شدالل ()9
اسمت ای شمالغرب و بندوبشدرق شديراز در ،هند
امالً خطرناک ارار گرفته است ه حد ود  1درصد از
خطدر
مساحت شهر را شامل ميشود .مچنيا ،هن
در مناطق شمالي و بنوبي شهر وااد ،شد ه ده 33/9
درص از مساحت شهر را اشاال رده است.

شکل  .4طبقهبندی ارتفاعي شهر شیراز

(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،

ن شه ای مربوط به شاخص ای ديگر تحليدل مناسدبت
محيطددي ،يعنددي حددري رودخاندده و بددا ددا و اراضددي
شاورزی نيز به ميا ترتيب تهيه ش (شالل دای  1و
.)3

شکل  .5پهنهبندی مناطق زلزلهخیز شهر شیراز
(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،

هزای تحلیزل

شاخص ا به دست آي تا برای تهي ن شد تر يبدي ده
مان ن ش تحليل مناسبت محيطي است ،آماده شون ؛

در ادامه الزم است بر اساآ روابط محاسباتي مربوطبده فدا

امددا ابددل از آن الزم اسددت دده امتيدداز ارزشددي يددا وزن
شاخص ای انتخاب ش ه نيدز تعيديا شدود؛ چرا ده در
تحليل توسع الب ی و مناسدبت محيطدي ،معيار دای

تعیین وزن یا امتیاز ارزشي شاخ
مناسبت محیطي

تر يب خطي ه در فوق ارائه ش ه است ،رتبده دا يدا بدار
دگرگوني شاخص ا محاسبه شود و سپس امتياز نهايي
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انتخابش ه وزن و به ي ميدزان در فرايند تحليدل
موثر نيستن ؛ بلالده برخدي از ايدا معيار دا در گسدتر
مورد مطالعه بدهعندوان عامدل ليد ی بدوده ده دارای
ارزش نسبي باالتری سدتن و درم ابدل عوامدل ديگدر
برای تحليل گسترش فضايي ن ش متری دارن .
بددر ايددا اسدداآ ،بددرای تعيدديا وزن يددا امتيدداز ارزشددي
شاخص ای ايا ،دژو ش ،متناسدب بدا چدارچوب دای
روش تحليل مناسبت محيطي ،از روش دلفي و ،رسش
از بامع خبرگان استفاده ش  .ب يا صدورت ده از 39
نفر از استادان دانشگا ي متخ ص در توسدع ،ايد ار و
برنامه ريزی محيطي و تا ح ودی آشنا با شهر شيراز ،در
االب ،رسشنامه ای خواسته ش ه بهصورتا م ايسهای،
برای شاخص ای ايا ،ژو ش امتياز ارزشي يا وزندي از
 3تا  31درنظر بگيرند  .سدپس برحسدب فراواندي نظدر
ارشناسان ،وزن يدا امتيداز ارزشدي شداخص دا بد يا
صورت تعيديا شد  :شداخص دای شديب و ارتفداع2 ،؛
شدداخص ددای لددرزهخيددزی و بددا ددا1 ،؛ و شدداخص
حوضه ای سيالبي.1 ،
درجه بندی و محاسبن بار دگرگوني و امتیاز نهایي
شاخ

های تحلیل مناسبت محیطي

درجه بندی و محاسبه بار دگرگوني و امتیاز نهایي
شاخ

های ارتفاع و شیب

بدد اول ( 3و  )5امتيددازد ي بددهدسددت آمدد ه بددرای
معيار ای ارتفاع و شيب را نشان ميد  .برای محاسب
بار دگرگوني ،مطابق رابطد ذ درشد ه در بخدش روش
تح يق ،ر ي از بار ای ستون دوم ب ول دای ( 3يدا
 ،)5ت سي بر م ار ح ا ثر مان ستون ميشود .برای
محاسب امتياز نهايي نيز ،م ادير مربوط بده سدتون بدار
دگرگوني در امتياز ارزشي يا
ميشود .وزن يا امتياز ارزشي
ستون اول ب اول مشخص ش
وزن شاخص ارتفاع برابر با م

مان وزن شاخص ضدرب
ر شاخص نيدز در بداالی
ه اسدت؛ بدهطدور مثدال،
ار  2است.


جدول  .1درجهبندی و امتیازدهي متغیّر مربوط به شاخ 
ارتفاع

امتیاز ارزشي یا وزن) 6( :

درجات

بار اولیه

بار دگرگوني

1
2
3

3
1/13
1/11

کامالً مناسب
مناسب
نامناسب

امتیاز نهایي:7

7

(بار دگرگوني × وزن)

2
3/11
1/11

(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،
جدول  .3درجهبندی و امتیازدهي متغیّر مربوط به شاخ
امتیاز ارزشي یا وزن) 6( :

ارتفاع

درجات
کامالً مناسب
مناسب
نامناسب

بار اولیه

بار دگرگوني

امتیاز نهایي

1
1
2

3
1/39
1/9

2
3/9
3

کامالً نامناسب

3

1/29

1/9

(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،

درجه بندی و محاسبن بار دگرگوني و امتیاز نهایي
شاخ

لرزهخیزی

ل مح ود شهر شيراز را ميتوان ازنظرِ خطر زلزله بده
، 9هنه ت سي رد ه با توبده بده ايدا ،هندهبند ی و
امتياز ارزشي ،خطر زلزله دارای امتيداز بدااليي در بديا
متايير ای تحليل توسع شهر است (ب ول  .)31ح ود
 1درصددد از مسددداحت دددل شدددهر در محددد ود
بسيارخطرناک و  21/9درص در ،هند خطرنداک وااد،
ش ه است؛ بنابرايا بيش از  25/9درص از مح ود ل
شهر دارای باالتريا خطر،ذيری ناشياز زلزلده سدتن .
ايا درحالي است ه ف ط  33/9درص از مساحت شهر
در ،هن خطر،ذيری بسديار د و حد ود  31درصد در
خطر دربهتا توسعه واا ،ش هاند  .محاسدبات
،هن
مربوط به بار دگرگوني و امتياز نهدايي ايدا شداخص در
ب ول ( )31ارائه ش ه است.
جدول  .71درجهبندی و امتیازدهي متغیّر مربوط به لرزهخیزی
امتیاز ارزشي یا وزن)2( :

بار اولیه

بار دگرگوني

امتیاز نهایي

9
1
1
2
3

3
1/3
1/1
1/1
1/2

1
1/3
1/1
2/1
3/2

درجات
کامالً مناسب
مناسب
نسبتاً مناسب
نامناسب
کامالً نامناسب
(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،
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درجه بندی و محاسبن بار دگرگوني و امتیاز نهایي
شاخ

حوضههای سیالبي

درجه بندی و محاسبن بار دگرگوني و امتیاز نهایي
شاخ

با ها

بر اساآ مواعيت حوضه ای سيالبي موبود در شدهر و
معيار دربه بن ی ش ه حري رودخانده خشد  ،حد ود
ي درصد از مسداحت شدهر در حوضده سديالبي ايدا
رودخانه ارار گرفته است (شالل  )1ه ايا امدر نشدانگر

با توبه به بررسي و ارزيابي با ا در شيراز ،امتيدازد ي
آن با توبه به مدوارد فدوق در نظدر گرفتده شد ه اسدت
(شددالل  .)3حددال بددا ايددا ت دوير درصددورتي دده د ف،
گسترش فضايي شهر و تعييا بهت آن باش  ،بداالتريا

ايا است ه بخش ايي از شهر در معر خطدر سديل
ستن و از لحاظا توسع الب ی شهر در وضعيت امالً
نامناسبي ارار گرفته ان  .بد ول ( )33امتيدازد ي ايدا
شاخص را نشان ميد .

رتبه به آن اراضي داده شد ه ده فااد عملالدرد بداغي
باشن و متدريا رتبده را بده اراضدي محد ود بدا دا
دربهتا حفد و بلدوگيری از تخريدب آنهدا درنتيجد
توسددع البدد ی شددهر خددوا ي داد .در بدد ول ()32
دربهبن ی و امتيازد ي ،هنه ا آم ه است

جدول  .77درجهبندی و امتیازدهي شاخ
امتیاز ارزشي یا وزن)9( :

مربوط به حوضن سیالبي

بار اولیه

بار دگرگوني

امتیاز نهایي

کامالً مناسب

3

3

1

کامالً نامناسب

1

1

1

درجات

(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،

جدول  .76درجهبندی و امتیازدهي متغیّر مربوط به با ها
امتیاز ارزشي یا وزن)2( :

بار اولیه

بار دگرگوني

امتیاز نهایي

کامالً مناسب

6

7

2

کامالً نامناسب

7

1/5

9

درجات

(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،

شکل  .2موقعیت رودخانن خشك در شهر شیراز
(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،

شکل  .1پهنهبندی با ها در شهر شیراز
(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،

تحلیززل و ترکیززب معیارهززای تحلیززل مناسززبت

مرحلن اول :تعیین پهنههای خطر

محیطي

،هنه ای خطر بيانگر ،هنه دايي اسدت ده در معدر
انواع مخاطرات محيط طبيعي ارار دارد .ايا ،هنه دا از
تر يب ن شه ای تحليلي مربوط به خطر زلزله ،شديب،
ارتفاع و حوضه ای سيالبي بهدست ميآي ده نشدانگر
،هنه ای مخاطره آميز دربهتا توسع الب ی است ه
توسعه و گسترش فعلي شهر بهسمت آنها صورت گرفته

مرحل نهايي فراين تحليل مناسبت محيطدي ،تر يدب
معيار ای مورد مطالعه اسدت ده در دو مرحلده انجدام
ش .
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است .مطابق شالل ( ،)3حد ود  13درصد از مسداحت
شهر در ،هنه ای خطر ارار دارد.
مرحلن دوم :تعیین پهنههای حفاظت محیطي
،هنه ای حفاظت محيطي بيانگر ،هنه دايي اسدت ده
شددامل ويژگددي ددای محيطددي چددون بددا ددا و اراضددي


شاورزی است .در تحليل و تعييا ،هنه ای حفداظتي،


از معيار مربوط به با ا و زميا ای شاورزی اسدتفاده
ش ه است .طبق شالل ( 32 ،)3درصد از اراضدي شدهر
در المرو ايا ،هنه ارار دارد.

شکل  .1پهنههای خطر و حفاظت محیطي در شهر شیراز
(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،

پهنهبندی نهایي مناسبت محیطي شهر شیراز
در ايا اسمت ،هنده دای رتبدهبند یشد معيار دای
مختل با تر يب ميشون ده ازطريدق رتبده دای
ارزشگذاریش ه و بم ،بن ی بار دای آنهدا در محديط
، ،ArcGisهنه بند ی ب يد و تر يبدي بدهدسدت آيد .
در واا، ،س از ،وشاني الي منداطق شدهری بدر روی
ن ش نهايي مناسدبت محيطدي در محديط  ،ArcGisبدا
استفاده از دسدتورات مختلد ابدزار  Geoprocessingو
 ،Spatial Analyst Toolsن شه ا و اليده دای مختلد
روی ان اخته و تر يب ش و ،هنهبن ی نهايي تولي
ش .
دربددات متفدداوت مناسددبت محيطددي در سدده دربدده
رتبه بن ی مي شود )3 :دست اول، :هنه ايي با بيشتريا
مناسبت گسترش فضايي؛  )2دست دوم، :هنده دای بدا
مناسددبت متددر گسددترش فضددايي؛  )1دسددت سددوم:
،هندده ددای نامناسددب دربهددتا گسددترش فضددايي.
ب يا ترتيب بر اساآ دربات سهگان مناسبت محيطدي

و دامن امتياز ای نهدايي ،تر يدب نهدايي ،هندهبند ی
مناسبت محيطي در محد ود مطالعده انجدام شد ده
دامن امتياز ،هنه بن ی به دست آم ه از متريا امتيداز
ه برابربا  5/91است شروع و بده بيشدتريا امتيداز ده
برابربا  35است خت مدي شدود .درصدورتا گدروهبند ی
امتياز ای به دست آم ه در سه گروه ،امتياز ،هنده دای
به دست آم ه به صورت زير است (يافتده دای ،دژو ش،
:)3151
گروه اول، :هنه دايي بدا بيشدتريا مناسدبت گسدترش
فضايي با دامن امتيازی  33تا 35؛
گروه دوم، :هنه ايي با مناسبت متر گسترش فضدايي
با دامن امتيازی  39تا 33؛
گروه سوم، :هنه ای نامناسب گسترش فضايي با دامند
امتيازی  5تا .39
شالل (، ،)5هنه بن ی نهايي تحليل مناسبت محيطي را
بر اساآ متايير ای مورد مطالعه در ايا ،دژو ش نشدان
ميد  .از ل مساحت شهر  13/1درص را ،هنده دای
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نامناسب 13/9 ،درص ،هنه ای متدر مناسدب و تنهدا
 22/3درصد از سددطز فعلددي شددهر در مح د ود ،هن د
مناسب ارار گرفته اسدت .بدا توبده بده شدالل مدذ ور،

شدمالغدرب ،غدرب ،اسددمت دايي از بندوب شددراي و
منط ه ای ح فاصل بيا رودخاند خشد  ،خيابدان ارم،
خيابان امام خميني ،بلوار گلستان و بلوار ن ر مشدا ه

توسعه و گسترش شهر بدهسدمتا ،هنده دای نامناسدب
صددورتگرفتدده دده ايددا ،هندده ددا بيشددتر در نددواحي

ميشود.

شکل  .3پهنهبندی نهایي مناسبت محیطي شهر شیراز
(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،

خود در ،هن مناسب واا ،ش هان  .ب ول ( )31م ايس
نسبت ،هنه ای مناسبت محيطي را بدراسداآ منداطق
شهری و ل مح ود مورد مطالعه نشان ميد .

مطابق نتايج به دست آم ه ،مناطق  3، 1و  1بدهترتيدب
بددا  11/3 ،51/1و  15درص د مسدداحت خددود در ،هن د
امالً نامناسب ارار گرفتهان  .مچنديا منداطق  1 ،9و
 3به ترتيب بدا  11/5 ،12/1و  11/3درصد از مسداحت

جدول  .79نسبت پهنهبندی مناسبت محیطي به تفکیك مناطق شهری شیراز
پهنهها

پهنههای نامناسب

پهنههای کمتر مناسب

پهنههای مناسب

درصد منطقه نسبتبه
درصد نسبتبه

درصد نسبتبه

درصد نسبتبه

درصد نسبتبه

درصد نسبتبه

درصد نسبتبه

کل شهر

منطقه

کل شهر

منطقه

کل شهر

منطقه

7

23/1

33/2

11/3

9/11

35/31

9/9

1/2

6

31/5

3/2

31/3

3/51

32/3

3/3

31/9

9

33/1

2/3

29

1/11

13/13

1/3

11/5

4

33/3

5/3

15

1/22

11/1

1/1

33/3

5

33/9

3/3

31

9/11

13/13

1/5

12/1

2

1/3

1/1

51/1

1/11

1/1

1/3

3/2

1

31/3

1/3

3/1

1

95/1

1/1

11/3

1

2/1

1/13

1/1

2/11

55/3

1

1

مجموع
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13/93

-

13/15

-

22/3

-

شمارۀ مناطق

کل شهر

(منب :،يافته ای ،ژو ش)3151 ،
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نتیجهگیری و پیشنهادها
ارزيابي ا و نتايج تحليل فضايي ميزان تناسب محيطدي
شهر شيراز وااعيت ای چن گانهای را نشان ميد ه
نيازمن توبه و تأمل اساسي است .از ي طرف بد يهي
است ه ر چ ر شهر ا توسعه و گسترش ،ي ا نن ،
برخددورد آنهددا بددا واحدد ای گوندداگون تو،ددوگرافي و
كئومورفولوكی و انواع داربری دا و ندوع اراضدي زيدادتر
مدديشددود؛ امددا از طددرف ديگددر ،ايددا توسددعه نيازمن د
برنامددهريددزی و مدد يريت را بددردی اسددت تددا شددا
توسعه ای بديرويده و نا،ايد ار نباشدي  .توسدعهای ده
باالتريا تناسب محيطي در آن رعايت ش ه باش  .نتايج
ه شهر شيراز در ايا زمينه
ايا ،ژو ش نشان مي د
از وضعيت بسيار نامناسبي برخوردار است؛ وضعيتي ه
در آن تنهددا ح د ود  21درصدد از وسددعت شددهر دارای
تناسب محيطي اابل ابول و مناسدب اسدت و متأسدفانه
ح ود  33درص وسدعت شدهر دارای تناسدب محيطدي
نامناسب و متر مناسب مي باشن ؛ وضعيتي ه مطابق
نتايج ،ژو شِ روستا و مالاران ( )3152نشان ميد د
ه زميا ای شاورزی ،آبي و باغي شهر شيراز بهطدور
،يوسددته بددا نددرخ ددای  %973 ،%1373و  %1973از سددال
 3551تا  2115در م ت  35سال ا ش يافتده اسدت؛
درحالي ه مناطق دارای ساختوساز شهری دارای ندرخ
رش افزايشي  %13درص ی بوده است.
ايا سطز از ع متناسب محيطي و بهخ وق ت اوم آن
نشان د ن ضع اساسي برنامهريزی و م يريت شهری
و در نتيجه رشد لجدامگسديخت شدهر ا و شهرنشديني
بديضددابطه اسددت .ضددع مد يريت شددهری در سددطوح
مختل در نار چالش ای اساسي در اات داد زمديا و
مسالا نظير بورآ بازی و زميا خواری و ضع اات داد
تولي ی و مولّ و جوم سرمايه ای سرگردان به زمديا
و مسالا شهری؛ نتيجه ای بز چنديا وضدعيتي در،دي
نخوا داشت.
ايا وضعيتي است ه بهطور عمومي بر ا ثدر شدهر ای
شور و بهخ وق شهر ای بزرگ و النشهر ا حدا
است و در ،ژو ش ای مرتبط به آن اذعان ش ه اسدت؛
از بمله :شهر اصفهان (ت وايي و مالاران)115 :3151،؛
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شهر زنجان (ربيعي فر و مالداران)319 :3152 ،؛ شدهر


رج (فيروزبخت و مالاران )231 :3153 ،و . ...در واا،
بددهزعدد (حسدديازاد دليددر و وشدديار،)231 :3133 ،
امدروزه ،يالددي از مسدائل تمددام شدهر ای شددور ،رشد
شهرنشيني و بهتب ،آن گسدترش شداخ دای خزند
شهری بر اراضي ،يرا شهری است ،ه ،يام ايي چدون:
حاشدديهنشدديني ،نددابودی اراضددي شدداورزی ،افددزايش
بمعيت شهر ا ،ع م امالان ،اسخگويي برخي از خ مات
و اربری ا در شدهر ،گسسدتگي بافدت دای فيزيالدي،
مشددالالت زيسددتمحيطددي ،بددهخ ددوق آلددودگي و
نابساماني سيمای شهری داشدته اسدت؛ بندابرايا ،الزم
است توبه رده ه با توبه بده مبداني نظدری مربدوط،
رش د و گسددترش ندداموزون شددهر ا بددراسدداآ عوامددل
متع د دی مچددون دگرگددوني بنيددان اات ددادی شددهر،
فرا شد ن امالدان بدورآبدازی زمديا ،سياسدت دای
سهل انگاران شهرسازی ،ت مي گيری ای ناگهاني برای
توسع شهری و اوانيا نا ارآم شهری شالل مديگيدرد
و سبب ظهور بافدت دای خدودروی شدهری و تخريدب
مرات ،و اراضي شاورزی و معد ني شد ه و زمينده دای
نا،اي اری شهری را فدرا مديآورد؛ درنتيجده ،اصدالح
رون فعلي رش و گسترش شهر ا ازبمله شدهر شديراز
نيازمن سياست ای مهبانبه و مدا نگي اسدت ده
معطوف به حل ايا عوامل و مسائل در سدطوح مختلد
(از سددطز ملددي تددا محلددي) باش د  .در ايددا راسددتا ،در
چدددارچوب موضدددوع و يافتددده دددای ايدددا ،دددژو ش،
،يشنهاد ايي بهصورتا موردی در ادامه ارائه ش ه است:
 الزم است عالوهبر نتدرل مسداحت و محد ود شدهرشيراز و افزايش ترا شهری ،الگوی توسع دروني نيدز
در االب برنامه ريزی م اوم و سياستگدذاری را بدردی
ايت شود.
 رشد وشددمن شدهری مسددتلزم نظدامي منسددج ازم يريت و نترل بر اراضي و فعاليت ای شهری اسدت.
بلددوگيری از زمددياخددواری و بددورآبددازی زمدديا و
ساختمان از ملزومات آن است.
 يالي از اصول مه آن چيدزی اسدت ده حسديازاددلير و وشيار ( )3133در نتيجهگيدری ،دژو ش خدود

تحليل فضايي ميزان تناسب محيطي شهر شيراز با استفاده از روش مناسبت محيطي

بيان رده ان  :نگام برنامه ريزی برای توسدع ،ايد اری
فيزيالي ي شهر ،باي ابدل از درچيدز بسدتر طبيعدي
شهر مورد بررسي ارار گيرد.
 درواا ،بايستي بهتيابي توسع فيزيالي با توبده بدهعوامل تأثيرگذار به گونه ای باشد ده مدراهبدا توسدع
فيزيالي شهر ،متريا ميزان خسارت به محيط زيسدت
وارد ش ه و بتوان بدا حفد محديط زيسدت بده توسدع
،اي ار مهبانب شهر نيز دست يافت.
 امروزه «سرماي طبيعي» (شدرزهای و مح دق:3151 ، )21شدداملِ زمدديا ،مندداب ،طبيعددي (تج ي ،ددذير و
تج ي نا،ددذير) و زيسددتبددوم ددا م ولددهای مهدد در
نظريه ای ،اي اری است ه بايستي بهطور ب ی مدورد
توبه و حف و حراست ارار گيرد.
 توا روند ندامطلوب توسدع فيزيالدي و حر دت درمسير توسع ،اي ار نيازمن بازتعري و تعييا استراتژی
توسع ،اي ار در ابعاد مختلد فيزيالدي و غيدرفيزيالدي
است ه تنها ت ويا آن برای شهر شيراز افي نيسدت؛
بلاله بايستي بهطور ب ی ،يگيری و ابرا شود.
 يالي از موارد مهمي ه در حوضد آبريدز مشدرف بدهشهر شيراز و مسيل ای عبور سيالب مشا ه ميشود،
دست ان ازی و تعر به حري رودخانه و مسيل اسدت.
الزم است تا حري رودخانه و مسيل ا در شهر مشخص
شود و ضوابط الزم به مراه نظدارت و ضدمانت ابرايدي
دربهتا رعايت ايا حري ا تعييا و ت ويب شود.
 با توبه به زلزلهخيزی ،هند شديراز الزم اسدت تدا ازن شه ای ريز،هنه بن ی خطر زلزل شهر شيراز دربه ا
ت
بارگذاری ا و ساختوساز استفاده شود تا از مالان يدابي
مرا ز حساآ در ،هنه ای خطر بلوگيری شود.
 با توبه به رش بيروي شدهر و سداختوسداز ای آنالزم است تا نظارت داي ي ازسویِ شهرداری با توبه به
ادوانيا و م رراتدي دده موبدود اسدت اعمددال شدود يددا
سازمان يدا واحد ی خداق زيدرنظدر اسدتان اری دا يدا
شهرداری ا ايا ار را انجام د .
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