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ارسیابی ساسگاری کاربزی اراضی بافت قذیمی شهز سابل با استفاده اسGIS

غالمعلی خمّز ،*1صذیقه سزگلشایی

2

 -1اؾتبزیبض گطٍُ خغطافیب ٍ ثطًبهِ ضیعی قْطی زاًكگبُ ظاثل
 -2زاًكدَی کبضقٌبؾی اضقس خغطافیب ٍ ثطًبهِ ضیعی قْطی زاًكگبُ ظاثل

چکیذه:
عوَهبً اضظیبثی چگًَگی کبضثط ی اضاضی قْطی هٌعکؽ کٌٌدسُ تهدَیطی گَیدب اظ هٌودط ٍ ؾدیوبی قدْطی اؾد
ّوچٌیي ؾبظگبضی ٍ ًبؾبظگبضی ثیي کبضثطیّبی قْطی ثِ زلیل تأثیطات هثج

ٍ هٌفی اؾ

ٍ

کِ کبضثطیّبی ّوؿدبیِ

ثط ضٍی ّن زاضًس .اضظیبثی ؾبظگبضی کبضثطی اضاضی ثِ عٌدَاى ّؿدتِ اندلی ثطًبهدِ ضیدعی قدْطی ًمكدی هْدن زض
ؾبهبًسّی فضبیی -هکبًی قْطّب ایفب هیکٌس کِ ایي اهط ؾجت گطزیسُ کِ هسلّبی هرتلفی ثطای تحلیدل کدبضثطیّدب
قکل گیطز .ایي هسلّب ،ؾبظگبضی ضا ثب اؾتفبزُ اظ هبتطیؽ کبضثطیّب هَضز ثطضؾی قدطاض هدیزٌّدس .زض ایدي همبلدِ ثدب
اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  ،GISؾبظگبضی کبضثطیّبی هْن قْطی زض ثبف

قسیوی قْط ظاثدل اضظیدبثی ٍ اندل ؾدبظگبضی

کبضثطیّب زض هکبى یبثی هَضز تحلیل قطاضگطف ً .تبیح تحمیق ثیبًگط آى اؾ

کِ کبضثطی تددبضی ،ازاضی ٍ ًودبهی اظ

لحبػ هَلفِ ؾبظگبضی زض قطایظ ًبهٌبؾت ّؿتٌس ،اهب ؾبیط کبضثطیّبی هَخَز زض هٌغمِ اظ ایدي لحدبػ زض ٍضدیع
ًؿجتب هغلَثی قطاض زاضًس.
واصههای کلیذی :کبضثطی اضاضی ،ؾبظگبضی ،عسم ؾبظگبضی ،ؾیؿتن اعالعبت خغطافیبیی .GIS

* ًَیؿٌسُ هؿؤٍل:

E-mail: ah.Khammar@gmail.com
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کٌددبض کددبضثطی هتدددبًؽ ذددَز قددطاض گیددطز .ثٌددبثطایي

 -1مقذمه:

ثطًبهِضیعاى قْطی ثطای زؾ

 -1-1طزح مسأله

یبثی ثِ اّدساف عودسُ

خْبًی کِ اهطٍظُ کِ زض آى ظًسگی هیکٌین ،خْبى

ذددَز ثددِ ٍیددػُ اّددساف کبلجددسی ٍ فضددبیی ًیبظهٌددس

کِ هتبؾدفبًِ ًتیددِ آى زٍضی اظ هحدیظ

هسیطیتی نحیح ثدطای اًددبم ایدي اهدط هْدن ّؿدتٌس

کدِ

(ظیبضی .)58 :1387 ،ثطای تعیدیي هیدعاى ؾدبظگبضی ٍ

اظ ضٍاثظ ًبهَظٍى اًؿبىّدب ٍ فضدبی قدْطی ًكدأت

ًبؾددبظگبضی ،ثددیي زٍ کددبضثطی ثبیددس هكرهددبت ٍ

هددیگیددطز (فطیددس .)8 :1375 ،تَؾددعِ فیعیکددی قددْط،

ضا ثدددطای اًددددبم زازى

قْطی اؾ

عجیعی ٍ پصیطـ ًبذَاؾتِ عسم تعبزلّبیی اؾد

ّطید د

ًیبظّدددبی هرتلد د

کِ عی آى هحسٍزُ قدْط

فعبلی ّبی عبزی آى تعییي ٍ ؾدسؽ ثدب همبیؿدِ ایدي

ٍ فضددبی کبلجددسی آى زض یددبت عوددَزی ٍ افمددی اظ

هكرهبت ،هَاضز تَافدق ٍ عدسم تَافدق ضا هكدرم

یث کوی ٍ کیفی افعایف هییبثس ٍ اگدط ایدي ضًٍدس

کطز (پَضهحودسی .)11 :1387 ،تعیدیي اندَل زقیدق

ؾطیع ٍ ثی ثطًبهِ ثبقس فضب ٍ کبلجس قْط ضا ثب هكکل

زض قدْط ،ثدِ زلیدل

فطایٌسی پَیب ٍ هساٍم اؾ

هَاخِ ذَاّس ؾبذ

( جیجی ٍ زیگدطاى.)14:1386 ،

هکبىیبثی فعبلید ّدبی هرتلد
هبّی

پَیبیی هؿبئل قْطی ،اگطًِ غیط هوکي ،ثدسٍى

اهطٍظُ زضپی تحدَتت کبلجدسی – فضدبیی ؾدطیع زض

تطزیس ثؿیبض زقَاض اؾ  .اظ ّویي ضٍ ،یکی اظ اّساف

قْطّب ،ثطًبهِ ضیعی کبضثطی اضاضی قْطی ثط پبیِ زٍ

ثطًبهِ ضیعی کبضثطی اضاضی قْطی هکبى یبثی هٌبؾت

انددل اضظـّددبی تَؾددعِ پبیددساض ٍ اعددتالی کیفی د

کددبضثطیّددب ٍ خساؾددبظی کددبضثطیّددبی ًبؾددبظگبض اظ

ظًسگی ،زض پی تسٍیي هعیبضّب ٍ اؾتبًساضزّبی هٌبؾت

یکسیگط اؾد

کبضثطی ٍ ...اؾ  ،زض ٍاقع ّسف ًْبیی ثطًبهدِ ضیدعی

اضاضددی ّودددَاض قددْطی ،اثددطات ذددبضخی ثددط ضٍی

کددبضثطی ظهددیي ایدددبز ًددَعی «تعددبزل اکَلَغی د » ٍ

یدب هٌفدی

«عسال

اختودبعی» زض ضًٍدس تَؾدعِ ٍ عودطاى قدْط

(ثحطیٌدی .)193:1387 ،کدبضثطی ّدبی

یکسیگط زاضًس .ایي تبثیطات هیتَاًدس هثجد
ثبقس .اثطات هثج

ثِ افعایف کبضآیی ثِ هیعاًدی هٌددط

اؾ  .زض ضاؾتبی ایي ّسف هْن ،تَخدِ ٍیدػُ ای ثدِ

قسُ کِ کبضثطیّبی اضاضی ّودَاض ثِ تَؾعِ پبیدساض

هعیبضّددبی هکددبى گعیٌددی کددبضثطیّددبی قددْطی ثددِ

ٍ قیَُ ثْتط ظًسگی هٌدط هیقَز ،زض بلی کِ اثدطات

ذهَل خسا ؾدبظی کدبضثطی ًبؾدبظگبض اظ یکدسیگط

هٌفی ثِ کدبّف کدبضایی هٌددط قدسُ ،کدبّف اضظـ

زاضز .ثِ عٌَاى ًوًَِ کبضثطیّبیی کِ آلَزگیّدبیی اظ

کبضثطی اضاضی ضا ثِ زًجبل ذَاّس زاق

کِ ثِ ایددبز

قجیل زٍز ،ثَ ٍ نسا تَلیس هیکٌٌس ،ثبیس زٍض اظ هٌغمدِ

ًبؾبظگبضی هیبى کبضثطی ّبی هرتل

هؿدکًَی ،فطٌّگدی ٍ اختودبعی اؾدتمطاض یبثٌدس ٍ زض

) .)Taleai, 2008, 376ایدي همبلدِ ؾدعی زض ثطضؾدی

همبثل ،فعبلی ّبیی کِ هکول یکسیگطًس زض کٌدبض ّدن

کیفی کبضثطیّبی ثبف

قسیوی قْط ظاثل ،ثدِ هٌودَض

هکددبى یددبثی قددًَس .ثددِ عجددبضتی زیگددط هکددبى یددبثی

اضظیبثی هیعاى ؾبظگبضی ثیي آًْب ضا زاضز.

کددبضثطیّددبی قددْطی ثبیدس ثددِ گًَددِایددی ثبقددس کددِ
کبضثطیّب زض تضبز یکسیگط ًجدَزُ ٍ ّدط کدبضثطی زض

ذَاّس اًدبهیدس

اضظیبثی ؾبظگبضی کبضثطی اضاضی ثبف

ؾددبهبًِ اعالعددبت هکددبًی ( )GISثددطای هددسل ؾددبظی

 -2-1اهمیت و ضزورت تحقیق
ثطضؾی ؾبظگبضی کبضثطی قْطی ثِ آى زلیل اؾ
کِ زض هٌبعق تَؾعِ یبفتِ قْطی ٍ زض دبل تَؾدعِ،
ایدبز ی

قسیوی قْط ظاثل ثب اؾتفبزُ اظ37 / GIS

هکبًی ضٍاثظ ثیي کبضثطیّب هحؿَؼ اؾ ؛ یعٌدی زض
ثطضؾی هؿألِ ؾدبظگبضی GIS ،ثبیدس ثدِ عٌدَاى ید

کبضثطی خسیس عدَضی ثبقدس کدِ ثیكدتطیي

ؾددبهبًِ ثددطای آهددبزُ ؾددبظی ٍ ٍضٍز زازُّددب ،اًدددبم

ضا ثب ٍا سّبی ّوؿدبیِ زاقدتِ

آًبلیعّبی هٌبؾت ٍ ًودبیف ًتدبیح زض قبلدت هٌبؾدت

تعبهل ٍ اضتجبط هثج

ثبقس؛ یعٌی ثطضؾی ؾبظگبضی ثدیي کدبضثطی ّدب ثدطای

اؾتفبزُ گطزز( .هحوس ؿیٌیبى.)9:1387،

اعویٌبى اظ ایٌکِ ثب تَؾعِ قدْط ّدط کدبضثطی خسیدس،
ّوؿبیِ ذَثی ثطای ؾدبیط ّوؿدبیِّدب ذَاّدس ثدَز،

 -2-1روش تحقیق
اضظیبثی ؾبظگبضی کبضثطی اضاضی ثبف

نددَضت هددیگیددطز ( Municipal, Council of

قسین قْط

 .)California, 2008, 1تدبضة خْبًی ًكبى هیزّدس

ظاثددل ثددب اؾددتفبزُ ًددطم افددعاض  ٍ GISزض قبلددت ضٍـ

زض عطنِ ثطًبهِ ضیعی کدبضثطی

تحلیلی ٍ تَنیفی ٍ خوع آٍضی اعالعدبت ٍ زازُّدب

ظهیي قْطی ثِ ّوکبضی ٍ ّوبٌّگی زٍ زؾتِ عَاهل

هجتٌی ثط اعالعدبت کتبثربًدِای ٍ هكدبّسات هیدساًی

ثؿتگی زاضًس کِ عجبضتٌدس اظ :الد ) ٍخدَز قدَاًیي ٍ

ثددَزُ اؾد  .زض ثرددف کتبثربًددِای هجددبًی ٍ ؾددَاثق

ؾیبؾ ّبی کالى هٌبؾت زض ظهیٌدِ ًحدَُ اؾدتفبزُ اظ

هغبلعبتی هَضَع ثطضؾدی قدسُ اؾد  .زض هغبلعدبت

ظهددیي .ة) اؾددتفبزُ اظضٍـّددبی کبضآهددس زض تْیددِ ٍ

کبضثطیّدبی

کِ چگًَگی هَفمی

هیساًی اظ عطیق هطاخعِ ضَضی ٍ ثج

اخدددطای عدددط ّدددبی قدددْطی ٍ ثطًبهدددِ کدددبضثطی

هْن هَخَز زض ثبف

ظهیي(ظیددبضی .)24: 1378 ،فطایٌددس اضظیددبثی ثبیددس ثددِ

ًیبظ خوع آٍضی قس .ؾسؽ ثِ تحلیل ؾدبظگبضی هیدبى

نَضت آقدکبض ٍ آگبّبًدِ اًددبم گیدطز تدب ثطذدَضز

ایي کبضثطیّب پطزاذتِ قس .ثطای ایٌکبضٍ ،یػگدیّدبی

ثب هؿبئل ثِ عَض ضٍقي ًكدبى زازُ

اظ کبضثطیّب ،ضٍاثظ هیبى کبضثطیّب ثب یکدسیگط

گطٍّْبی هرتل

ّطی

قسین قْط ظاثل ،اعالعبت هدَضز

قَز ٍ ثطای عطا بى قْطی ٍ گدطٍُّدبی شیٌفدع ثدِ

ٍ تأثیطاتی کِ کبضثطیّب ثدط ضٍی یکدسیگط زاضًدس ،ثدِ

ذَثی قبثدل تفْدین ثبقدس (ثحطیٌدی .)415 :1377 ،اظ

عَض کبهل ثطضؾی ٍ زض ًْبی

عَاهل ظیدط ثدِ عٌدَاى

عطف زیگط ،ؾبظگبضی ٍ ًبؾبظگبضی ثیي کبضثطیّدبی

عَاهل هَثط زض ؾدبظگبضی ٍ ًبؾدبظگبضی کدبضثطی ّدب

قددْطی ثددِ زلیددل اثددطات هثج د

ٍ هٌفددی اؾ د

کددِ

کبضثطیّبی ّوؿبیِ ثطضٍی ّن زاضًس .ایدي ضٍاثدظ ضا
هی تَاى زض قبلت هَقیع

ّط کبضثطی زض ؾغح قدْط،

اؾترطاج گطزیس:
 -1آلَزگی نَتی؛
 -2آلَزگی َّا؛

ًحَُ قطاض گیطی ٍ چیسهبى کبضثطیّب زض کٌدبض ّدن ٍ

 -3اهٌی

ضٍاثظ هکبًی ثیي ّط کبضثطی ثدب ؾدبیط کدبضثطیّدبی

 -4ضا تی ٍ آؾبیف؛

ّوؿبیِ ثیبى کطز .ثٌبثطایي ،ثِ زلیل ٍیػگی ّبی هکبًی

 -5ظیجبیی قٌبؾی.

ایي ضٍاثظ ٍ تأثیط آى زض ؾبظگبضی کبضثطیّب ًیدبظ ثدِ

عوَهی؛
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ؾغَ ؾبظگبضی هیبى کدبضثطیّدب ًیدع ثدِ چْدبض
ؾغح تمؿین گطزیس:

زض ّط ثطًبهِضیعی کبضثطی اضاضی هعیبضّبی هکبى

 -1کبهالً ؾبظگبض:یعٌی ّط زٍ ذهَنی
زاقتِ ٍ فعبلی

 -3-1منطقه مورد مطالعه

هكتطکی

آًْب هٌغجق ثط یکسیگط ثبقس.

گعیٌددی عجبضتٌددس اظ :ؾددبظگبضی ،آؾددبیف ،کددبضایی ٍ
هغلَثی  .ایي همبلدِ ّدسف ذدَز ضا ثدط ضٍی هَلفدِ

ًَع

ً -2ؿجتبً ؾبظگبض :یعٌی ّط زٍ کبضثطی اظ ی
ثَزُ ،اهب زض خعییبت ثبّن اذتالف زاقتِ ثبقس.

ؾبظگبضی هتوطکع ًوَُ اؾ  .زض ایي هَلفِ قطاض گیطی
کبضثطی ّدبی ؾدبظگبض زض کٌدبض یکدسیگط ٍ زض همبثدل

ً -3ؿجتبً ًبؾبظگبض

خساؾبظی کبضثطیّبی ًبؾبظگبض هس ًوط قطاض هیگیطز.

 -4کبهالً ًبؾبظگبض :یعٌدی هكرهدبت کدبضثطیّدب

ثطای ثطضؾی ایي هَضَع هحسٍزُ هكرهی هدس ًودط

ّیچگًَِ ّورَاًی ثدب یکدسیگط ًساقدتِ ٍ زض تمبثدل

قطاض گطفتِ اؾ  .قْط ظاثل زض  31زضخدِ ٍ  2زقیمدِ

یکسیگط ثبقٌس.

عطو قوبلی ٍ  61زضخِ ٍ  39زقیمِ عَل قطقی ثدب

ثِ زلیل آًکِ ّیچ ی
ٍضددیع

اظ کدبضثطیّدبی هٌغمدِ زض

هؿددب تی ثطاثددط ثددب ّ 2084.5کتددبض زض قددوبل اؾددتبى

کددبهالً ًبؾددبظگبض ًجَزًددس ،ایددي ؾددغح اظ

ایي قدْط ثدط

ؾبظگبضی زض پػٍّف بضط صف گطزیس.

اؾبؼ ؾطقوبضی  ،1385ثبلغ ثدط ً 136959فدط ثدَزُ

ایي کدبضثطیّدب زض ًدطم افدعاض  GISثدب تَخدِ ثدِ
هَلفِ ّبی هَخَز ،هَضز تدعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفتٌدس
ٍ ؾددبظگبضی یددب عددسم ؾددبظگبضی ّددط یدد
کبضثطیّب هكرم گطزیس.

ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى قطاض زاضز .خویع

اظ ایددي

اؾ (ثعّی .)2 :1389 ،هحدسٍزُ هدَضز هغبلعدِ ثبفد
قسیوی قْط ظاثل اؾ

کِ تمطیجبً زض هطکدع ایدي قدْط

قطاض زاضز ٍ عولکطزّدبی هرتلفدی ضا زض ذدَز خدبی
زازُ اؾ
هرتل

ٍ ثِ تجع آى خبشة خویع

ٍ خطیدبىّدبی

اؾ  .ثطای تحلیل ؾدبظگبضی کدبضثطیّدب ثدِ

ثطضؾی هْوتطیي کبضثطیّبی ایي هٌغمِ هیپطزاظین.

شکل شماره  :1پزاکنذگی کاربزیهای مختلف در منطقه مورد مطالعه

اضظیبثی ؾبظگبضی کبضثطی اضاضی ثبف

قسیوی قْط ظاثل ثب اؾتفبزُ اظ39 / GIS

هیکَقٌس تب ثب ثطًبهِ ضیعی ثطای قْطّبی زضخدِ زٍم

 -4-1سابقه تحقیق
ؾبثمِ هغبلعدبت کدبضثطی ظهدیي زض ؾدغح خْدبى

ٍ اخطای عدط ّدبی ؾلؿدلِ هطاتجدی ٍ ثدب هكدبضک

چٌساى عَتًی ًیؿ  ،چٌبًکِ ثدطای اٍلدیي ثدبض ؾدبل

هطزهی ثِ ل هكکالت ذَز ثسطزاظًس ،کِ ا توالً ایي

هٌعٍی

کكَضّب ًیع زض آیٌدسُ ثدط توطکدع ظزایدی زض تهدوین

زض اضتجبط ثب کكبٍضظی ٍ اقتهدبز هلدی» ثدط الگَّدبی

گیطی ّبیكبى تأکیس ذَاٌّس ًوَز .کكَضّبی اضٍپدبیی

 1826هیالزی «فَى تًَي» ثب اًتكبض اثط «زٍل
پبیساضی ظهیي ثب تَخِ ثِ قیو

تَلیدسات کكدبٍضظی

ٍ ثطذددی اظ کكددَضّبی آهطیکددبی قددوبلی اظ خْ د

تأکیس ًوَز ،اهب پؽ اظ اٍ ثدَز کدِ هغبلعدبت کدبضثطی

گؿددتطـ قددْطی ٍ ًَؾددبظی زضٍى قددْطّب زاضای

ظهددیي قددْطی ًیددع آغددبظ قددس (ثددبقطی.) 11 :1380 ،

ٍیػگی ّبی هكتطکی ّؿدتٌس .ثطًبهدِ ضیدعی کدبضثطی

ؾبل ّب پؽ اظ فَى تدًَي تدالـ ّدبی پطاکٌدسُای زض

اضاضی ایي کكَضّب ثؿیبض خدبهع ثدَزُ ٍ ثدط هفدبّین

اضتجددبط ثددب هغبلعددبت کددبضثطی ظهددیي قددْطی تَؾددظ

ظیؿ

هحیغی تأکیس زاضًس .ثالذطُ آهطیکبی هطکدعی

اقربنی چَى ضاثدطت پدبض  ،اثٌدعضّدبٍاضز ،کدبهیلَ

ٍ خٌَثی ثیكدتط اظ قدَاًیي اؾدسبًیبیی ٌّدس قدطقی ٍ

ظیتٍِ ،اگٌط ٍ غیطُ نَضت گطف ٍ ،لی اظ اٍایل قدطى

ظهیي ّبی ضٍؾتبیی هتدأثط گكدتِاًدس (کیدبًی،

هبلکی

ثِ ثعس زض کكَض اهطیکب ًرؿتیي کَقف خدبهع

 .)12 :1379زض اضتجددبط ثددب پیكددیٌِ ثطضؾددی کددبضثطی

زض تججیي تئَضی کبضثطی ظهدیي تَؾدظ افدطازی چدَى

اضاضی قْطی زض ایطاى چٌسیي کتدبة ٍ همبلدِ چدبح

هکٌعی ،چٌؿی

قسُاًس :علی عؿدگطی ،ضاظاًدی ٍ ضذكدبًی زض ؾدبل

ّطیؽ ،ازٍاضز اٍلوي ،فبیطی ٍ غیدطُ اًددبم قدس .ثدب

 1381زض کتبة «ثطًبهِ ضیعی کبضثطی اضاضدی قدْطی

ًگبّی ثِ ضًٍس تکبهل تدسضیدی ًوطیدبت ایدي افدطاز

(ؾیؿتنّب ٍ هسلّب)» پؽ اظ اضایِ تعبضی  ٍ ،کلیدبت

زض تکبهل هؿیط هغبلعبت

ثِ اضائدِ هدسلّدبی  ٍ urbanism ٍ what ifعولکدطز

کبضثطی ظهیي ًمف هْوی زاقتِ اًس ( Chapin, 1972:

آًْب زض ثطًبهِ ضیعی کبضثطی اضاضی قْطی پطزاذتدِ ٍ

 .)3قجبّ ّبی زضٍى قبضُ ای کبضثطی ظهیي قدْطی

ثِ ایي ًکتِ اقبضُ هیکٌٌس کِ تی زقیقتطیي هسلّبی

کِ ثِ لحبػ خغطافیدبیی ٍ

ثطًبهِ ضیعی ًویتَاًٌس ٍ ًجبیدس هفدبّین خدبی ثطًبهدِ

ثط اؾدبؼ قدبضُ ای زؾدتِ ثٌدسی قدسُ اًدس .چٌبًکدِ

ضیعاى ٍ ثِ عجبضتی اًؿبى ضا ثگیطًس .ثدِ ظعدن آًْدب زض

کكَضّبی آؾیبیی ثب ؾبثمِ ظیبز زض قْطًكدیٌی اهدطٍظ

ٍاقددع ایددي ؾیؿددتنّددب تٌْددب افددقّددب ٍ اهکبًددبت ٍ

ثب هكکالتی اعن اظ ًطخ ثبتی ضقس خویع  ،گؿتطـ

فطن ّدبی ثیكدتطی ثدطای ثطًبهدِ ضیدعاى ضا فدطاّن

کبلجسی قْطّب ،بقیِ ًكیٌی ٍ غیدطُ هَخدِ ّؿدتٌس؛

هیکٌٌس .فطاً

السیٌی زض ؾبل  1383زض کتدبة

لصا ایي کكَضّب هیکَقٌس تب زض آیٌسُ ،توطکدع ظزایدی

«هجبًی ثطًبهِ ضیعی قْطی» ثِ ایي ًکتِ اقدبضُ ًودَزُ

ثیؿ

ّوط َّی  ،اضًؿ

ثطگؽ ،ضٍزضی

هكرم هی قَز کِ ّط ی

هعوَت زض کكَضّبیی اؾ

ضا زض زؾتَض کبض ذَز قطاض زٌّسٍ .ضیع

ثؿدیبضی اظ

ؾی

کِ ثطًبهِ ضیعی کبضثطی ظهیي ثیبى کٌٌسُ همبندس ید

کكَضّبی آفطیمبیی کِ هتأثط اظ کكَضّبی اؾدتعوبضی

اختوبع زض هدَضز چگدًَگی اؾدتفبزُ اظ ظهدیي اؾد .

ثَزُ ًیع ثسیي گًَِ اؾد  ،ثدِ عدَضی کدِ آًْدب ًیدع

کتبة «ثطًبهِ ضیعی کدبضثطی اضاضدی قدْطی» تدألی
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هحوس تمی ضضَیبى زض ؾبل  ،1381اظ زیگط کتدبةّدب
زض ظهیٌِ ثطًبهِ ضیعی کبضثطی اضاضی قْطی اؾ

هکددبى گعیٌددی

قددْطی» هتددسّبی هتعددسزی ضا خْ د

کدِ

ذسهبت زض ؾدغح قدْط تجطیدع هعطفدی کدطزُ اؾد .

ثِ چگًَگی کبضثطی اضاضی قْطی اقبضُ زاضز .جیجی

همبلِای ًیع ثب عٌَاى «اضظیدبثی کدبضثطی اضاضدی قدْط

ٍ زیگطاى زض ؾبل  ،1386ضٍقی ثطای اضظیدبثی خدبهع

اضزکبى فبضؼ» زض ؾبل  ،1385تَؾظ عیؿدی اثدطاّین

کدددبضثطیّدددبی اضاضدددی اظ عطیدددق ضٍـ تكدددکیل

ظازُ ٍ هدیس اضزکبًی زض هدلِ خغطافیب ٍ تَؾعِ چبح

هبتطیؽ ّدبی ّوددَاض ،هبًٌدس ثدَ ،ندسا ،قدکل ٍ...

قسُ اؾ  .کِ زض آى پؽ اظ اضظیدبثی کودی اظ عطیدق

ثطضؾی گطزیسُ اؾ  .هبتطیؽ ّودَاضی ثِ کبض ضفتدِ

تغجیق ؾطاًِّبی هَخَز کبضثطیّبی قْطی اضزکدب ثدب

ثطای اضظیبثی اًَاع فعبلی ّبی هَخَز زض هحلِ ذب

هعیبضّبی کوی ،ثِ تحلیل کیفی کبضثطیّدب ثدِ کود

ؾددفیس تَؾددظ هددسلی هجتٌددی ثددط ؾیؿددتن اعالعددبت

هبتطیؽ ّبی چْبضگبًِ (ؾبظگبضی ،هغلَثی  ،ظطفی ،

خغطافیبیی ٍ اضظیبثی زٍزٍیی ّوؿدبیگیّدب هحبؾدجِ

ٍاثؿتگی) پطزاذتِ ٍ ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسُاًس کِ خْ

قسُ اؾ  .عبلعی زض ؾبل  ،1385ثِ تَؾعِ ی

هدسل

تعبزل ثركی ثِ کبضثطیّب ٍ ؾبذ

ٍ ؾبظ ٍ عودطاى

ثطای اضظیبثی ؾبظگبضی کبضثطی ّبی قْطی ثدب کود

قددْطی ضددطٍضت ثطًبهددِ ضیددعی ٍ هتعددبزل ؾددبظی

 GISهیپطزاظزٍ ،لی زض ایي هسل ؾبظگبضی کلدی ثدیي

کبضثطی ّبی آهَظقی ،فضبی ؾجع ٍ ثْساقتی هتٌبؾت

کددبضثطیّددب زض ًوددط گطفتددِ قددسُ ٍ عَاهددل هددَثط زض

ثب تطاکنّب ثبیس ثیكتط هَضز تَخِ قطاض گیطز .ایي همبلدِ

ؾبظگبضی ثِ نَضت هكرم ٍ خعئی لحبػ ًگطزیسُ

ؾعی زاضز ثب تَخِ ثدِ هغبلعدبت ندَضت گطفتدِ ،ثدِ

اؾ  .هكکیٌی ٍ زیگطاى زض ؾدبل  ،1386ثدِ تحلیدل

قدْطی زض

ؾبظگبضی کبضثطی قْطی هٌغمِ ی

قدْط ظًددبى ثدب

اؾتفبزُ اظ هسل  AHPپطزاذتِاًسٍ ،لدی ایدي پدػٍّف

اضظیبثی ؾدبظگبضی کدبضثطیّدبی هرتلد
ثبف

قسین قْط ظاثل ثط اؾبؼ ضٍـ تهدوین گیدطی

چٌس هعیبضُ  AHPثسطزاظز.

ثِ ضغن ایٌکِ ّوِ کبضثطیّبی قْطی ضا ثدِ ندَضت
یکدب ٍ کبهل زض ًوط گطفتدِ اؾد  ،عَاهدل هدَثط زض

 -2مبانی نظزی:

ؾبظگبضی زض آى لحبػ ًگطزیسُ اؾ  .هحوس ضضب پَض
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هحوددسی زض ؾددبل  ،1385زض کتددبة «ثطًبهددِ ضیددعی

ارسیابی آن:

کبضثطی اضاضی قْطی» ،ضوي ثیبى کلیدبت ٍ ضدَاثظ

زض ذهَل چگدًَگی کدبضثطی اضاضدی قدْطی

ثطًبهددِ ضیددعی کددبضثطی اضاضددی قددْطی ،ثددِ کددبضثطی

خودع

هحل ّبی هرتل

زیسگبّْبی هتفبٍتی هغط اؾ  ،لیکي زض ی

زض ایدي ضاؾدتب اقدبضُ زاقدتِ ٍ ثدِ

ثٌسی کلی هی تَاى آًْب ضا زض قبلت پٌح زیسگبُ عودسُ

هعیبضّبی هکدبى یدبثی کدبضثطیّدبی اقدبضُ ًودَزُ ٍ

هغط کطز کِ عجبضتٌس اظ :ال ً -وطیِ ًمف اختودبعی

ضٍـّبی اضظیبثی آى ضا ثِ تفضیل ثیدبى کدطزُ اؾد .

ظهیي ،ةً -وطیِ ًمدف اقتهدبزی ظهدیي .جً -وطیدِ

اکجط پطّیعگبضزض ؾبل  ،1375زض ضؾدبلِ زکتدطی ذدَز

ؾبهبًسّی ظهیي .زً -وطیدِ تَؾدعِ پبیدساض قدْطی ٍ

ثب عٌَاى «الگَی هٌبؾت ثطای هکبى گعیٌدی ذدسهبت

اضظیبثی ؾبظگبضی کبضثطی اضاضی ثبف

قسیوی قْط ظاثل ثب اؾتفبزُ اظ41 / GIS

ظهیيً -ّ .وطیدِ هسضًیؿدن ٍ ظهدیي (ظیدبضی:1381 ،

چَى خَلَگیطی اظ آلَزگی هحیظ قْطی ٍ ًب یِای،

.)11

کبّف ظطفی ّبی تَلیس هحیظ عجیعی ،عسم وبید

 زض ًوطیِ ًمف اختوبعی ظهدیي ،هحدسٍز کدطزىهبلکیدد

ذهَنددی ٍ ثْددطُ ثددطزاضی اظ اضاضددی زض

اظ تَؾعِّبی ظیدبى آٍض ٍ وبید

اظ ثبظیبفد ّدب ضا

هغط هیکٌس.

ضاؾتبی هٌبفع عوَهی هطزم زض قدْطّب ثیكدتط هدسًوط

 -ثبتذطُ ًوطیِ هسضًیؿن ٍ کدبضثطی اضاضدی ،ثدِ

اؾ ٌّ« .طی خَضج» ٍ «اتَ ٍاگٌدط» ثدِ ایدي زیدسگبُ

هٌغمِ قْطی ثدط اؾدبؼ عولکطزّدبی ذدبل ثدسٍى

کدِ اضاضدی اعدطاف

زض تدطاکن

اعتمبز زاضًسٍ .اگٌط هعتمدس اؾد
قْطّب ثبیس ثِ هبلکی

عوَهی زضآیس تب قیو

اضاضدی

قْطی قبثدل کٌتدطل ثبقدس ٍ ثدِ ؾدَزخَیی ؾدبکٌبى
ًیبًدبهس.

تَخِ ثِ هَقعی  ،هکبى ،فطٌّد

ٍ ؾدٌ

عوَزی ٍ افعایف فضبی ؾجع ثط اؾبؼ ؾلؿلِ هطاتت
قْطی اقبضُ هیکٌس (ظیبضی.)66 :1378 ،
 -زض ذهَل اضظیبثی چگًَگی اؾتفبزُ ثْیٌدِ اظ

 -هعتمساى ثِ ًوطیِ ًمدف اقتهدبزی ظهدیي ،آى ضا

اضاضی ًیع زیسگبّْبی هتعسزی هغدط اًدس کدِ اظ آى

عبهل اؾبؾی تغییط فضدبّبی قدْطی زاًؿدتِ ٍ اثدطاظ

خولِ اًس؛ اضظیبثی ّبی اقتهبزی ،اختوبعی ،فطٌّگدی،

هیزاضًس کِ چدَى ظهدیي ٍ هؿدکي اظ هٌدبثع کویدبة

هحیغی ٍ غیطُ کِ هْن تطیي آًْدب زض

ّؿتٌس ،ضطٍضی اؾ

ؾیبؾی ،ظیؿ

زض ثْطُ ثطزاضی اظ آًْب ساکثط

اضتجبط ثب ثطًبهدِ ضیدعی ٍ عطا دی فضدبّبی قدْطی،

کددبضایی زض ًوددط گطفتددِ قددَز ٍ ضددَاثظ ٍ همددطضات

هحیغی ٍ اقتهبزی هغط ّؿتٌس.

ذبنی زض ًحدَُ اؾدتفبزُ هغلدَة اظ ظهدیي تدسٍیي
گطزز .ظیطا ظهدیي اظ کبضکطزّدبی هرتلد

ههدطفی ٍ

اضظیبثیّبی ظیؿ
 -اضظیبثی ظیؿ

هحیغی ،ثِ زلیل آثبض گؿتطزُ ای

کِ زض پطٍغُ ّبی عطا ی قدْطی ثدط هحدیظ ظیؿد

هجبزتتی ٍ اقتهبزی ٍ فٌدب ًبپدصیط ثطذدَضزاض ثدَزُ ٍ

زاضًس ٍ عوستب خٌجِ قبًًَی ٍ العاهی پیسا کطزُ اؾد ،

ٍیددػُ ای اؾدد  « .زیَّددبضٍی » اظ

(ثحطیٌدی .)419 :1377 ،ایدي

زاضای هغلَثیدد

عطفساضاى ایي ًوطیِ اؾ .

ثیكتط هَضز تَخِ اؾ

ًَع اضظیبثی ثطای اضتمبی کیفی

ثطًبهدِ ّدبی ظیؿد

 -زض ًوطیِ ؾبهبًسّی ظهدیي ،ضدَاثظ ٍ همدطضات

هحیغی ٍ اتربش ؾیبؾدتی هٌبؾدت زضثدبضُ ترهدیم

چگًَگی تمؿین اضاضی قْطی ٍ ًحَُ اؾدتفبزُ اظ آى

هعمَتًِ هٌبثع اضضی ثطای ههبضف هرتلد

ثدِ کدبض

هی ضٍز .اگطچِ تب کٌَى زضثبضُ اضظیبثی ظیؿ

هحیغی

ثِ هَضَعبتی هبًٌس هبلکید

ظهدیي اظ ًودط ٍضدبی

ثرف عوَهی زض ثطاثدط ذغدطات ٍ ؾدَاًح عجیعدی ٍ

زض غضٍغُّبی قْطی – ًب یدِای ٍ هلدی تمطیجدب کدبض

نٌعتی ثط هیگطزز« .آثط کطاهجی» ٍ «لطز ضی » عودستب

اًسکی نَضت گطفتِ ،لیکي ثِ لحبػ اندَل علودی ٍ

ثِ ایي زیسگبُ هعتمسًس.

هٌغمی ثؿیبض هفیس اؾ  .زض عیي بل زض ایدي ضٍـ،

 -زض ًوطیِ تَؾعِ پبیساض قْطی ٍ کبضثطی ظهدیي،

اضظیبثی ثبیس قبزض ثِ پیف ثیٌی ًوبیف آثبض اکَلَغیکی

ثط ًگْساضی هٌبثع اضاضی ثطای بل ٍ آیٌسُ اظ عطیدق

ًبقی اظ اؾتمطاض کبضثطیّب ثدط هحدیظ قدْط ٍ ًب یدِ

اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ ظهیي تأکیدس هدیگدطزز ٍ هَضدَعبتی

ثبقس ( ؿیي ظازُ زلیط.)103 :1380 ،
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ؾٌدف ا توبل ؾَز ٍ

نَضت هی گیطز .اضظیبثی کیفدیٍ ،یػگدیّدبی کیفدی

 -اضظیبثی اقتهبزی ،خْ

ظیبى اقتهبزی عط ّب ثب تَخِ ثدِ اذتهدبل زضآهدس

هعییي قسُ زض اؾتبًساضزّبی هطثَعِ ٍ ًؿج

آًْب ثدِ

عوَهی ثِ آًْب اظ ًودط تحلیدل ّعیٌدِ – فبیدسُ هدَضز

یکسیگط ضا ثط اؾبؼ هدبتطیؽّدبی هتعدسز اضظیدبثی ٍ

تَخِ ثطًبهِ ضیعاى قطاض هی گیطز .زض ایي اضظیبثی ،اثتسا

تحلیل هیًوبیدس کدِ هْوتدطیي آًْدب چْدبض هدبتطیؽ

ثطضؾی ؾَز – ّعیٌِ زض ًوط گطفتِ هیقدَز ٍ ؾدسؽ

ّؿددتٌس

ی

ؾددبظگبضیٍ ،اثؿددتگی ،ظطفی د

ٍ هغلَثی د

ضبثغِ اضظیبثی اختوبعی  -اقتهبزی کِ ثط خدط

(اثددطاّین ظازُ .)49 :1385 ،زض تحلیددل ثددب هددبتطیؽ

ٍ تعسیل ّبیی زض ثطضؾی ؾَز ٍ ّعیٌدِ هجتٌدی اؾد

ؾبظگبضی ،کبضثطیّدبیی کدِ زض ید

هٌغمدِ اؾدتمطاض

هَضز تَخِ ٍاقع هی قَز .زض عیي بل ایي تحلیدل ضا

هددییبثٌددسً ،جبیددس هَخددت هعا و د

ٍ هددبًع اخددطای

هی تَاى ثِ هٌوَض زضخِ ثٌسی عط ّب ثط ؿت هیعاى

فعبلی ّبی یکسیگط گطزًس ،ثط ایي اؾبؼ کدبضثطیّدب

ًیع هَضز اؾتفبزُ قطاض زاز (ظهطزیدبى:1370 ،

بلد ّدبی شیدل ضا

هغلَثی
.)265

اظ ًوط ؾدبظگبضی هوکدي اؾد

زاقتِ ثبقٌس :ال ) کبهالً ثب یکدسیگط ؾدبظگبض ثبقدٌس؛
ة) ًؿجتبً ؾبظگبض ثبقٌس؛ ج) ًؿجتبً ًبؾبظگبض ثبقٌس؛ ز)

 -2-2فنون رایج ارسیابی کمّیی و کیفیی کیاربزی

کددبهالً ًبؾددبظگبض ثبقددٌس .زض هددبتطیؽ هغلَثیدد ،

اراضی شهزی

ؾبظگبضی ثیي کدبضثطی ٍ هحدل اؾدتمطاض آى اضظیدبثی

زض اضظیبثی کوّی ،عوستب ؾطاًِّدب ٍ اؾدتبًساضزّبی
ترهیم ثْیٌِ فضبی قْطی ثِ کبضثطیّبی هرتلد
قْط هس ًوط قطاض هیگیطًسً .ؿج

ایي کبضثطیّب ثؿتِ

هیقَز ٍ ثط ایي اؾبؼ هیتَاى گف

کِ ّط کدبضثطی

عجق ٍیػگیّدبی ذدبل ذدَز ثدطای هحدل ذبندی
هٌبؾت اؾ

ٍ ّط هحلی ًیع کبضثطی ذدبل ذدَز ضا

ثِ قطایظ هحیغی ٍ کبضکطزّبی اًؿبًی ٍ هٌغمِای زض

زاضز ،ثب همبیؿِ عَاهل ٍ ٍیػگیّبی هعل اؾتمطاض ّدط

کكَضّبی هرتلد  ،هتٌدَع اؾد ؛ زض عدیي دبل زض

کبضثطی هی تَاى ًتیدِ گطفد

کدِ هحدل اؾدتمطاض آى

ؾغح هلی ًیع ثؿدتِ ثدِ قدطایظ خغطافیدبیی (عدطو

کبضثطی کبهالً هغلَةً ،ؿجتبً هغلَةً ،ؿجتب ًدبهغلَة

خغطافیبیی ،اضتفبع ،زٍضی ٍ ًعزیکی ثِ زضیدب ٍ غیدطُ)

ٍ یب کبهالً ًدبهغلَة اؾد

ٍ ثدط اؾدبؼ آى تهدوین

تفددبٍتّددبیی ضا زاضًددس (اثددطاّینظازُ .)48 :1380 ،زض

هٌبؾت زض تَظیع فضبیی کدبضثطیّدب زض ؾدغح قدْط

اضظیبثی کیفی ،هَلفِ ّبیی چَى؛ ؾَزهٌسی اختودبعی،

گطف  .زض هبتطیؽ ظطفید ّ ،دط فعبلید

(کدبضثطی)

هَاظًِ ثطًبهِ ضیعیٍ ،اثؿتگی ،ؾدبظگبضی ،هغلَثید ،

قْطی همیبؼ زاضزّ ،وچٌبى کِ ؾبذتبض ید

ظطفید  ،اّدساف – اقدساهبت ٍ غیدطُ هدس ًودط قدطاض

ًوددط کبلجددسی ؾددغَ هرتلفددی زاضز ٍ ّددط ؾددغح اظ

هیگیطًس (اثدطاّین ظازُ .) 49 :1385 ،اندَتً اضظیدبثی

پصیطـ ؾدغح

ؾبذتبض فضبیی قْطی ًیع ًتْب ظطفی

قدْط اظ

ضا زاضز ،چٌبًکدِ ؾدبذتبض فضدبیی

کوًی ثدط اؾدبؼ ؾدطاًِّدبی هَخدَز کدبضثطیّدب یدب

هٌبؾجی اظ فعبلید

اؾددتبًساضزّبی هطثددَط ٍ اظ عطیددق ثطضؾددی ًیبظّددبی

قْط زاضای ؾغَ ٍا س ّوؿبیگی ،ظیط هحلِ ،هحلِ،

فعلی ٍ آتی قْطهَضز هغبلعِ ثِ کبضثطیّبی هرتلد

ًب یِ قْطی ٍ هٌغمِ قْطی اؾ  .بل اگدط ثدیي زٍ

اضظیبثی ؾبظگبضی کبضثطی اضاضی ثبف

قسیوی قْط ظاثل ثب اؾتفبزُ اظ43 / GIS

همیبؼ تٌبؾجی ٍخَز زاقدتِ ثبقدس؛ تٌبؾدت هغلدَة

ثب گؿتطـ ٍ افعایف ؾطیع قدْطّب ٍ تَؾدعِ ددن

زض ًودط

قْطی پطزاظـ قًَس

بنل هیقَز ٍ فعبلی ّب ثط اؾبؼ ظطفی

گطفتِ هی قَز ٍ گطًِ هرل یکسیگط ذَاٌّس ثدَز .زض
هبتطیؽ ٍاثؿتگی ،گبّی اٍقبت فعبلی
ٍاثؿتِ ثِ فعبلی

ی

(ثٌبیی ًػاز.)1378 ،

آقکبض قسُ اؾ

کدبضثطی،

یب فعبلی ّبی زیگط کبضثطیّب اؾ

ٍ هطاکع زیگط قْطی ًیع ّطید

اعالعبتی کِ ثبیس ثطای هسیطی

 -4-2ساسگاری

ثدِ ًحدَی ثدب ؾدبیط

هٌوَض اظ عبهل ؾبظگبضی زض ثطًبهِ ضیعی کدبضثطی

فعبلی ّبی قْطی زض اضتجبعٌس ٍ ثِ آًْب ٍاثؿدتِ اًدس،

اضاضی آى اؾ

کِ کبضثطیّبیی کدِ زض دَظُ ًفدَش

ثٌبثطایي زض ایي هبتطیؽ هیعاى ٍاثؿتگی کبضثطیّب ثدِ

یکددسیگط قددطاض هددیگیطًددس ،ثبیددس اظ ًوددط ؾددٌری

یکسیگط ٍ لدعٍم ّوددَاضی آًْدب ثطضؾدی هدیقدَز،
چٌبًکِ هثالً ی

هحلِ هؿکًَی ثسٍى ٍخَز ذدسهبت

آهَظقی ،زضهبًی ٍ تدبضی ًبقم اؾ

ّورَاًی ٍ فعبلی
هعا و

ٍ

ثب یکسیگط هٌغجق ثَزُ ٍ هَخدت

ٍ هبًع اًدبم فعبلی ّبی زیگطی ًگطزًس.

(پَضهحوسی،

.)109-116 :1385

 - 3بحث اصلی
زض تجییي هیعاى ؾبظگبضی کبضثطی ّبی هْدن ثبفد

 -3-2سیستم اطالعات جغزافیایی ()GIS
ؾیؿتن ّبی ثؿیبضی ثطای عطا ی کبضثطی اضاضدی
ٍ هسیطی

هٌبثع عجیعی زض ؾغَ قْطی ،هٌغمدِ ای،

قسین قْط ظاثل ،چگًَگی قطاضگیطی اًَاع کبضثطی ّدب
زض کٌبض یکسیگط ٍ ًؿج
ی

عی

ؾبظگبضی آًْب ثب یکدسیگط اظ

کبهالً ؾدبظگبض تدب کدبهالً ًبؾدبظگبض اظ ًودط

اؾتبًی ٍ یب هحلی ثِ ٍخَز آهسُ ٍ تَؾعِ یبفتدِ اًدس.

ًیبظّبی اٍلیِ ٍ ضطٍضی ّدط کدبضثطی هبًٌدس :کیفید

اغلت ایي ؾیؿتنّدب ثدط هجٌدبی زازُّدبی ًمكدِّدبی

َّا ،نسا ،ضًد  ،زیدس ٍ هٌودط هدَضز اضظیدبثی قدطاض

هَخَز ٍ یب زازُّبیی کِ ثدِ ضا تدی قبثدل تجدسیل ثدِ

گطفتٌس ٍ ًْبیتدب هدبتطیؽ ؾدبظگبضی تطؾدین گطزیدسُ

ًمكِ ّؿتٌس قکل گطفتِاًس .کبهدل تدطیي قدکل ایدي

اؾ  .ؾسؽ ثب تَخِ ثِ ایدي هدبتطیؽ ،کدبضثطیّدبی

ؾیؿتن ّب کِ قبهل گطزآٍضی ،شذیطُ ؾبظی ،پدطزاظـ

هَخددَز زض ؾددغح هٌغمددِ هددَضز هغبلعددِ اظ لحددبػ

ٍ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّبیی کِ ٍاثؿدتگی خغطافیدبیی

ؾبظگبضی زض ًطم افدعاض  GISهدَضز تدعیدِ ٍ تحلیدل

زاضًس ٍ ًْبیتدبً تَلیدس ذطٍخدیّدبی هٌبؾدت اظ ایدي

قطاض گطفتٌس:

زازُّب ضا فطاّن هیؾبظز ،ؾیؿتن اعالعبت خغطافیدبیی
اؾ  .اّوی

اؾتفبزُ اظ  GISزض ثطًبهِ ضیعی قدْطی
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شکل شماره :2پزاکنذگی کاربزی اداری-انتظامی در منطقه مورد مطالعه.

شکل شماره :3وضعیت ساسگاری کاربزی اداری-انتظامی نسبت به سایز کاربزیها

کددبضثطی ازاضی ٍ اًتوددبهی ًؿددج
ٍضعی

ثددِ ذددَزـ

ؾبظگبض زاضز .ایي کبضثطی ،ثب کبضثطی تدبضی

اظ ٍضددعی

کبضثطیّبی آهَظقدی ،کدبضثطی هؿدکًَی ٍ کدبضثطی
هصّجی ًبؾبظگبض اؾ .

ًؿددجتبً ؾددبظگبض ثطذددَضزاض ثددَزُ ٍ ثددب

شکل شماره :4پزاکنذگی کاربزی آموسشی در منطقه مورد مطالعه.

اضظیبثی ؾبظگبضی کبضثطی اضاضی ثبف

قسیوی قْط ظاثل ثب اؾتفبزُ اظ45 / GIS

شکل شماره :5وضعیت ساسگاری کاربزی آموسشی نسبت به سایز کاربزیها

کددبضثطی آهَظقددی ًیؿد
ؾبظگبض زاضزً .ؿج

ثددِ ذددَزـ ٍضددعیتی

ثِ کدبضثطی هؿدکًَی ٍ کدبضثطی

هصّجی اظ ٍضعیتی ًؿجتبً ؾبظگبض ٍ ًؿج

تدددبضی ٍ کددبضثطی ازاضی – اًتوددبهی اظ ٍضددعی
ًبؾبظگبض ثطذَضزاض اؾ .

ثِ کدبضثطی

شکل شماره :6پزاکنذگی کاربزی تجاری در منطقه مورد مطالعه

شکل شماره :7وضعیت ساسگاری کاربزی تجاری نسبت به سایز کاربزیها

کبضثطی تدبضی زض اضتجبط ثب ذدَزـ اظ ٍضدعی
ؾبظگبض ثطذَضزاض اؾ  .ایي کبضثطی ،ثب کبضثطی ازاضی
ٍ اًتوددبهی ًؿددجتبً ؾددبظگبض ٍ ثددب کددبضثطی آهَظقددی،

هؿکًَی ٍ هدصّجی اظ ٍضدعی
اؾ .

ًبؾدبظگبض ثطذدَضزاض
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شکل شماره :8پزاکنذگی کاربزی مذهبی در منطقه مورد مطالعه

شکل شماره :9وضعیت ساسگاری کاربزی مذهبی نسبت به سایز کاربزیها

ثدِ ذدَزـ اظ ٍضدعی

کبضثطی هدصّجی ًؿدج

ؾبظگبض ثطذَضزاض اؾ  .زض اضتجبط ثب کبضیطی آهَظقی
ٍکدبضثطی هؿدکًَی ٍضدعی

ًؿج
ٍضعی

ثِ کبضثطی ازاضی -اًتوبهی ٍ کبضثطی تدبضی اظ
ًبؾبظگبض ثطذَضزاض اؾ .

ًؿدجتبً ؾدبظگبض زاضزٍ .

شکل شماره:11پزاکنذگی کاربزی مسکونی در منطقه مورد مطالعه

اضظیبثی ؾبظگبضی کبضثطی اضاضی ثبف

قسیوی قْط ظاثل ثب اؾتفبزُ اظ47 / GIS

شکل شماره :11وضعیت ساسگاری کاربزی مسکونی نسبت به سایز کاربزیها

کبضثطی آهَظقی هَخَز زض هٌغمِ هدَضز هغبلعدِ،
زض اضتجبط ثب ذَزـ اظ ٍضدعی

ٍضعی

ًؿجتبً ؾبظگبضی زاضز ٍ ًؿج

ثِ کبضثطیّبی

تدددبضی ٍ ازاضی – اًتوددبهی اظ ٍضددعی

ؾدبظگبض ثطذدَضزاض

اؾ  .ایي کبضثطی ثب کبضثطیّبی آهَظقدی ٍ هدصّجی

ًبؾددبظگبض

ثطذَضزاض اؾ .

جذول شماره  :1ماتزیس متقابل ساسگاری وضع موجود کاربزیهای بافت قذیم شهز سابل
هصّجی

آهَظقی

ازاضی_ًوبهی

تدبضی

هؿکًَی

3

2

3

3

1

هؿکًَی

2

3

2

1

3

تدبضی

2

3

1

2

3

ازاضی_اًتوبهی

2

1

3

3

2

آهَظقی

1

2

3

2

2

هصّجی

هغبلعبت ًگبضًسُ1390 ،

 -کبضثطی هؿکًَی ًؿج

 -4نتیجه گیزی
 -ثط اؾبؼ ًمكِّبی ثِ زؾد

آهدسُ اظ ًدطم افدعاض

ثِ کبضثطیّدبی ّوددَاض

ذدَز اکثدطا زاضای ٍضدیع

ًؿدجتبً ؾدبظگبض ٍ ثددب

 ٍ GISهبتطیؽ ؾبظگبضی ،کدبضثطی آهَظقدی ثدب

کددبضثطیّددبی ازاضی – اًتوددبهی ٍ تدددبضی ًؿددجتبً

اکثط کبضثطیّدبی ّوددَاض ذدَز ًؿدجتبً ؾدبظگبض

ًبؾبظگبض اؾ .
 -کددبضثطی آهَظقددی ثددب کددبضثطیّددبی هؿددکًَی ٍ

اؾ .
 کبضثطی تدبضی تمطیجبً ثب اکثط کبضثطیّدبی هٌغمدٍِضیع

ًبؾبظگبض ضا زاضاؾ .

هصّجی ًؿجتبً ؾبظگبض اؾد
ّودَاضی زض ٍضعی

ٍ اظ لحدبػ ٍضدیع

ًؿجتب هٌبؾدجی قدطاض زاضز،
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اهب ثب کبضثطی ازاضی  -اًتوبهی ٍ تدبضی ٍضعی

پبیبى ًبهدِ کبضقٌبؾدی اضقدس خغطافیدب ،زاًكدگبُ

ًؿجتبً ًبؾبظگبض ضا زاضاؾ .

انفْبى.

 کبضثطیّبی ازاضی ٍ ًوبهی اظ لحدبػ ّوددَاضیثب کبضثطیّبی ّودَاض ذدَز زض ٍضدیع

 -ثحطیٌی ،ؿیي .1377 .فطایٌدس عطا دی قدْطی،

ًؿدجتبً

ًبؾبظگبض ثِ ؾط هیثطز.

اًتكبضات زاًكگبُ تْطاى ،چبح اٍل .تْطاى.
 -ثددعی ،ذددساض ن ٍ ؾددبتضی ؾددطزضی ،فطضددعلی.

 -کبضثطی هصّجی ثب ّودِ کدبضثطیّدبی هَخدَز زض

ً .1389مف اقلین زض ؾبذ

هٌغمِ ثِ خع کبضثطی ازاضی – اًتوبهی ٍ تددبضی،
ٍضعی

ثْیٌِ قْط ،ؾدَهیي

ّوبیف هلدی همدبٍم ؾدبظی ٍ هدسیطی

ًؿجتبً ؾبظگبض ضا زاضاؾ .

قدْطی،

اضا .

ثٌبثطایي ثط هجٌبی ًمكدِّدبی کدِ زض ًدطم افدعاض GIS

 -پطّیعگبض ،اکجط .1375 .الگَی هٌبؾت ثطای هکدبى

تَلیس قسُ ،هکبى یبثی کبضثطیّبی چَى تددبضی،

گعیٌی ذسهبت قْطی تجطیع ،پبیدبى ًبهدِ زکتدطی

ازاضی ٍ ًوبهی اظ لحبػ هَلفِ ؾبظگبضی زض ثبف

ثطًبهِ ضیعی قْطی ٍ هٌغمِ ای ،زاًكدگبُ تطثید

قسیوی قْط ظاثل ًبهٌبؾت هیثبقدس ٍ تظم اؾد

هسضؼ ،تْطاى.

ایدبز هحیغدی هغلدَة زض قدْط اقدساهبت

 -پَض هحوسی ،هحوس ضضدب .1385 .ثطًبهدِ ضیدعی

هددَثطی ثددطای هکددبى یددبثی ایددي کددبضثطیّددب اظ

کبضثطی اضاضی قْطی ،چبح زٍم ،اًتكبضات گیتدب

خْ

خٌجِّبی هرتلد

ثدِ ٍیدػُ اظ لحدبػ ؾدبظگبضی

نَضت گیطز.

قٌبؾی ،تْطاى.
 ثٌدبیی ًددػاز ،ؾدیس ؿددیي .1378 .همسهدِ ای ثددطؾیؿدتن اعالعددبت خغطافیدبیی ( ،)GISاًتكددبضات
خْبز زاًكگبّی هكْس ،هكْس.

منابع
 -اثطاّین ظازُ ،عیؿی ٍ عجسالطضدب هدیدط اضزکدبًی.

-

جیجی ،کیدَهط

ٍ ؾدعیس ًودطی عدسلی.1386 .

 .1385اضظیبثی کدبضثطی اضاضدی قدْطی اضزکدبى

پیبزُ ؾبظی هبتطیؽ ّدبی ّوددَاضی زض ؾیؿدتن

فبضؼ ،هدلِ خغطافیب ٍ تَؾعِ ،زاًكگبُ ؾیؿدتبى

اعالعددبت هکددبًی ثددِ هٌوددَض تعیددیي ٍ یددب تغییددط

ٍ ثلَچؿتبى ،پػٍّكکسُ علَم ظهدیي ٍ خغطافیدب،

کبضثطی ّبی قدْطیّ ،ودبیف غئَهبتید

،1386

ؾبل چْبضم ،قوبضُ  ،7ظاّساى.

ؾبظهبى ًمكِ ثطزاضی کكَض.

 اثددطاّین ظازُ ،عیؿددی .1380 .کددبضثطی اضاضددیقْطی ،خدعٍُ زضؾدی کبضقٌبؾدی اضقدس ،گدطٍُ
خغطافیب ٍ ثطًبهِ ضیعی قْطی ،زاًكگباُ ؾیؿدتبى
ٍ ثلَچؿتبى ،ظاّساى.
 ثبقطی ،علیطضب .1380 .تحلیلی ثط کبضثطی اضاضیقْطی ،هغبلعِ هَضزی قْط ذَضاؾگبى اندفْبى،

-

ؿیي ظازُ زلیط ،کطین .1380 .ثطًبهِ ضیعی ًب یِ
ای ،اًتكبضات ؾو  ،تْطاى.

 ضضَیبى ،هحوس تمی .1381 .ثطًبهِ ضیعی کبضثطیاضاضددی قددْطی ،چددبح اٍل ،اًتكددبضات هٌكددی،
تْطاى.

اضظیبثی ؾبظگبضی کبضثطی اضاضی ثبف

 -ظیددبضی ،کطاهدد

قسیوی قْط ظاثل ثب اؾتفبزُ اظ49 / GIS

ا  .1378 .انددَل ٍ ضٍقددْبی

 -کیبًی ،عجبؼ .1379 .تحلیلی ثط کدبضثطی اضاضدی

ثطًبهددِ ضیددعی هٌغمددِ ای ،چددبح اٍل ،اًتكددبضات

قْط انفْبى ،ضؾبلِ کبضقٌبؾی اضقدس خغطافیدب ٍ

زاًكگبُ یعز.

ثطًبهددِ ضیددعی قددْطی ،گددطٍُ خغطافیددب ،زاًكددگبُ

 -ظیبضی ،کطاه

ا  .1381 .ثطًبهِ ضیدعی کدبضثطی

اضاضی قْطی ،چبح اٍل ،اًتكبضات زاًكگبُ یعز.
 ظهطزیبى ،هحودس خعفدط .1370 .اندَل ٍ هجدبًیعوطاى ًب یِ ای ،اًتكبضات کتبثؿتبى ،هكْس.
 -ؾی

السیٌی ،فطاً  .1383 .هجبًی ثطًبهدِ ضیدعی

قْطی ،چبح زٍم ،اًتكبضات آییػ ،تْطاى.
 عبلعی ،هحوس .1385 .ؾبهبًِ بهی ثطًبهِ ضیدعیهجتٌی ثط  GISخْ

اضظیبثی پیبهدسّبی ذدبضخی

ًبقی اظ کبضثطی ّبی تفهیلی قْطی ،پبیدبى ًبهدِ
زکتطا ،زاًكکسُ هٌْسؾی ًمكِ ثدطزاضی ،زاًكدگبُ
ذَاخِ ًهیط السیي عَؾی.

انفْبى.
 -هحوس ؿیٌیبى ،قْطام .1387 .تَؾعِ ید

هدسل
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ؾددبظگبضی کددبضثطیّددبی قددْطی ،پبیددبى ًبهددِ
کبضقٌبؾی اضقس ،زاًكکسُ هٌْسؾی ًمكِ ثطزاضی،
زاًكگبُ ذَاخِ ًهیط السیي عَؾی.
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