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مکان یاتی تُیىٍ فضای سثش ضُزی:مًردمطالعٍ ضُز تىاب
دكتز میز وجف مًسًی
اػتبديبس رنشاىيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي ،داًـگبُ اسٍهيِ

اصغز رضیدی اتزاَیم حصاری
داًـزَي دّتشي رنشاىيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي،داًـگبُ خَاسصهی تْشاى

سمیٍ ريضه ريدی
داًـزَي دّتشي رنشاىيب ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشي،داًـگبُ هحٌَ اسدثيلی

چکیدٌ

هَرَد ،تشاّن ثبالي روقيتی ٍ ػشاًِ پبييي ىضبي ػجض دس

سؿذ كٌقت ٍ اىضايؾ روقيّت دس ؿْشّب ،ثِ ػبخت ٍ ػبصّبي

ػغح هحالت اػتيبدُ ؿذُ اػت .ثِ هٌؾَس تقييي هْبى ثْيٌِ

ػَداگشاًِاي هٌزش ؿذُ اػت .ايي ػبخت ٍ ػبصّب ثِ هؼبئل

ثشاي ايزبد ىضبي ػجض اثتذا دادُّبي هْبًی گشدآٍسي ؿذُاًذ.

ثْذاؿتی ٍ تأهيي حذاٍل ًَس ٍ َّا دس هٌبعٌ هتشاّن ؿْشي

ػپغ پبيگبُ اعالفبتی  SIGتـْيل ؿذُ ٍ ًَـِّبي تْيِ ؿذُ

تَرْی ًذاؿتِاًذ .اص ػَي ديگش ،ضشٍست ايزبد ّبسثشيّبي

ثشاي ّش يِ اص هقيبسّب ،ثِ يِ اليِ اعالفبتی دس هحيظ SIG

رذيذ ؿْشي ،ثشاي پبػخگَيی ثِ ًيبصّبي سٍصاىضٍى ؿْشًـيٌبى

تجذيل ؿذ .ثب سٍي ّن گزاسي ايي اليِّب عجَِثٌذي هْبىّبي

ثِ تذسيذ ثبفج ّبّؾ ػْن ىضبي ػجض ٍ ثبكّبي ؿْشي

هَرَد ،ثِ كَست خيلی خَة ،خَة ،هتَػظ ،ضقيو ،خيلی

گشديذُ اػت ِّ هبحلل آى آلَدگیّبي صيؼت هحيغی

ضقيو ٍ ّبهال ًبهٌبػت اًزبم گشىتِ اػت .دس ايي عجَِثٌذي،

هَرَد هیثبؿذ .پبسّْب ٍ ىضبّبي ػجض ؿْشي اص اّويت

صهييّبيی ِّ دسرِي تٌبػت آًْب خيلی خَة ٍ خَة ثَدُاًذ

اػتشاتظيْی صيبدي ثشاي ثْجَد ؿشايظ صيؼتی رَاهـ ؿْشي

سا ثشاي ايزبد ىضبي ػجض اًتخبة ؿذُاًذ .ايي هْبىّب دس

اهشٍصي ثشخَسداسًذ .ؿْش ثٌبة اص رولِ ؿْشّبيی اػت ِّ اص

هحالت پشتشاّن ِّ ػشاًِي ىضبي ػجض ّوی داسًذ ّوچٌيي

تَصيـ هٌبػت ىضبي ػجض ثشخَسداس ًيؼت ٍ يشخی اص هحالت

دس حَاؿی سٍدخبًًِ ،ضديِ ثِ هشاّض هؼًَْی ،آهَصؿی،

آى ىبٍذ ىضبي ػجض يب پبسُ هیثبؿٌذ.دس كَستيِْ ثشخی ديگش

ؿجِْي استجبعی ،تبػيؼبت ؿْشي ٍ ىشٌّگی ّؼتٌذ ٍ اص

اص هحالت اص ىضبي ػجض ثيـتشي ثشخَسداسًذّ .ذه ايي

پبساهتشّبي ديگش هبًٌذ ىضبي ػجض هَرَد ىبكلِي هٌبػجی

پظٍّؾ تَصيـ ثْيٌِي ىضبي ػجض دس ّش يِ اص هحالت

داسًذ ٍ ثشخی اصآًْب دس صهييّبي ثبيش ِّ هبلْيت آًْب دٍلتی

هیثبؿذ .ثشاي هْبى يبثی ثْيٌِي ىضبي ػجض،اسصؽ صهييّبي

داسًذ ٍشاسگشىتِاًذ.

هٌغَِ ثشاي ايزبد ىضبي ػجض ،هَسد اسصؿيبثی ٍشاس گشىتِ اػت.

كلمات كلیدی :هْبى يبثی ،ؿْشثٌبة ،ىضبي ػجضؿْشي

ثذيي هٌؾَس ،اص هقيبسّبي ًضديْی ثِ سٍدخبًًِ ،ضديْی ثِ هشاّض

مقدمٍ

هؼًَْی ،ػبصگبسي ثب ّبسثشي اساضی ،دػتشػی ثِ ؿجِْ

سؿذ كٌقت ٍ اىضايؾ روقيت دس ؿْشّب ،ثِ ػبخت ٍػبصّبي

استجبعیً ،ضديْی ثِ هشاّض آهَصؿیً ،ضديْی ثِ تبػيؼبت ٍ

ػَداگشاًِ هٌزش ؿذُ اػت ِّ دس ػبختوبىّب ثِ هَضَفبت

تزْيضاتً ،ضديْی ثِ هشاّض ىشٌّگی ٍ دٍسي اص ىضبّبي ػجض

ثْذاؿتی ،تأهيي ًَس ّبىی ٍ َّاي ػبلن ٍ ىضبّبي گزساى

ؿْشي سا ثبيذ دس صهشُ اػبػیتشيي فَاهل پبيذاسي حيبت عجيقی

اٍٍبت ىشامت تَرِ ّبىی ًویٌٌّذ .اص ػَي ديگش ،ضشٍست

ٍ اًؼبًی دس ؿْشًـيٌی اهشٍص ثِؿوبس آٍسد (اػوبفيلی:1381 ،

ايزبد ّبسثشيّبي رذيذ ؿْشي ،ثشاي پبػخگَيی ثِ ًيبصّبي

 ِّ ،)11اگش ثِ كَست كحيحی ثشًبهِ سيضي ؿًَذ ،دس ػبلن

سٍصاىضٍى ؿْشًـيٌبى ثِ تذسيذ ثبفج ّبّؾ ػْن ىضبي ػجض

ػبصي رؼن ٍ سٍح اًؼبى تأحيشات هغلَثی خَاٌّذ داؿت.

ؿْشي ؿذُ ِّ ،پيبهذِ هحذٍد ؿذى دػتشػی اًؼبى ؿْشًـيي

پبسُّبي ؿْشي ثِ فٌَاى يْی اص هْنتشيي ىضبّبي فوَهی

ثِ عجيقت اػت .اهب ثٌب ثش داليلی ،اص اٍايل ٍشى ثيؼتن ثذيي ػَ

خذهبتی ؿْش ًَؾ صيبدي دس استَبي ؿشايظ ارتوبفی،

اًؼبى ؿْشًـيي تَرْی دٍثبسُ ثِ عجيقت ٍ ىضبي ػجض ًـبى

ىشٌّگی ،اٍتلبدي ٍ صيؼت هحيغی ًَاحی ؿْشي داسًذ .ايي

دادً ِّ ،وَد فيٌی آى ايزبد ثبكّبي ّبسثشدي ثِ ربي ثبكّبي

ىضبّب ثِ هَاصات سؿذ ٍ هتشاّن ؿذى ًَاحی ؿْشي دس رَاهـ

تيشيحی اػت ِّ ثِ ًيبصّبي رذيذ ؿْشًٍذاى پبػخ هیدّذ

هختلو هَسد تَرِ ٍشاس گشىتِاًذ ٍ ساّجشدّبي گًَبگًَی ثشاي

(ٍشثبًی ٍ تيوَسي.)48 :1389 ،

هْبىيبثی ٍ تَصيـ هٌبػت آًْب دس هحيظّبي ؿْشي اثذاؿ ٍ

پبسُّبي ؿْشي ثخـی اص ىضبّبي ػجض فوَهیاًذ ِّ فالٍُ

ثِ ّبس گشىتِ ؿذُ اػت (ٍشثبًی .)54 :1386 ،هْبىيبثی هشاّض

ثش داسا ثَدى رٌجِّبي تيشيحی ٍ ىشٌّگی ٍ صيؼت هحيغی،

خذهبت سػبًی دس ثشًبهِسيضي ؿْشي اص اّويت خبكی

رٌجِ خذهبتدّی ثِ هٌبعٌ هختلو ؿْش سا ًيض داسًذ (ٍشثبًی ٍ

ثشخَسداس اػت .هْبىيبثی ثْيٌِ خذهبت ؿْشي ثبفج ّبّؾ

تيوَسي .)48 :1389 ،اػتَشاس پبسُّبي ؿْشي اص يِ ػَ ثِ

ّضيٌِّبي هذيشيت ؿْشي ٍ ّضيٌِ دػتشػی هیؿَد ٍ تحٌَ

رْت تأحيشي ِّ ثش ّيييت صًذگی ؿْشي ٍ ًيل ثِ تَػقِ

فذالت ارتوبفی سا ثِ دًجبل داسد ٍ اهْبى صيؼت ثْتش ،سىبُ ٍ

پبيذاس داسًذ ٍ اص ػَي ديگش ثِ رْت ثبس هبلی ثذٍى ثبصگـت

آػبيؾ ؿْشًٍذاى سا ىشاّن هیآٍسد.

ػشهبيِ ٍ ػَد ِّ ثشاي ؿْشداسيّب ثِ ربي هیًٌْذ ،اسصؽ

هْبى يبثی ًبدسػت ىضبّبي ؿْشي دس ًْبيت هٌزش ثِ ايزبد
ًبٌّزبسيّبيی اص رولِ:اػتيبدُ ّن ّبسثشاى اص ىضبّبي ايزبد

ثشسػی گؼتشدُ سا داسًذ ( .)Manlum,2003: 31ػبٌّبى
ؿْشّبي اهشٍصي تٌْب ثِ مزا ًيبصهٌذ ًيؼتٌذ ِّ ثب ثشعشه
ّشدى آى ،هؼألِ ثِ ًَفی پبيبى يبىتِ تلَی گشدد؛ ثلِْ هؼْي
خَة ،ىضبي صًذگی هٌبػت ،هحيظ آسام ٍ تٌيغ َّاي
پبّيضُ ًيض دس صهشُ ًيبصّبي اكلی ٍ فوذُ ثِ ؿوبس هیآيٌذ
(ؿَْيی .)65 :1358 ،الجتِ سؿذ ػشيـ ؿْشّب سا هیتَاى اص
ثضسگتشيي تْذيذٌٌّذُّبي هحيظ صيؼت ثشؿوشد ِّ ،تأحيشات

ؿذُ ،ايزبد هحذٍديت دس اسائِ عشح هقوبسي هٌبػت،ايزبد
هحذٍديت دس اًتخبة ٍ چيذهبى گيبّی هٌبػت ،آؿيتگی دس
ػيوبي ؿْشي ،هـْالت هشثَط ثِ آثيبسي ٍ اكالح خبُ،
فذم تقبهالت ارتوبفی ًبهٌبػت ،هـْالت هذيشيت ٍ
ًگْذاسيّ ،بّؾ اهٌيت سٍاًی ٍ ارتوبفی ٍ ميشُ ؿذُ اػت
(سحوبًی .)17:1383،اهشٍصُ ثش فوَم هتخللبى ٍ هذيشاى
ؿْشي هـخق گشديذُ اػت ِّ هذيشيت ٍ اداسُ اهَس هختلو

آى ثِ ػبٌّبى ؿْشّب يقٌی اًؼبىّب هٌتَل خَاّذ ؿذ ٍ تأحيشي

ؿْشّب ثب اثضاسّبي ػٌتی ميشهوْي اػت.اّويت اػتيبدُ اص
ػيؼتن اعالفبت رنشاىيبيی  SIGدس دس ثشًبهِسيضي ؿْشي ثب

گزاؿت .پبسُّبي ؿْشي داساي ًَؾ ارتوبفی ،اٍتلبدي ٍ

گؼتشؽ ػشيـ ؿْشّب ٍ اىضايؾ ػشػبمآٍس اعالفبت ِّ،ثبيذ
ثشاي هذيشيت ؿْشي پشداصؽ ؿًَذ،سٍؿي ؿذُ اػت (ىشد
صادُ.)18:1381،

ثغ ىشػبيٌذُ ثش سٍح ٍ رؼن اًؼبى ؿْشي ثبٍی خَاّذ
اَّلَطيْی ّؼتٌذ ،ثب هضايبيی چَى دسهبى ثيوبسيّبي سٍحی،
هحيغی هغلَة ثشاي پشٍسؽ َّدّبى ،يْپبسچگی ارتوبفی،
حيؼ آػبيؾ ٍ ًؾبيش ايٌْب ِّ ،دس فيي حبل ؿبخلی ثشاي
استَبي ّيييت ىضبي صًذگی ٍ تَػقِ ربهقِ هحؼَة هیؿًَذ
( .)Balram,2005:149ثیتشديذ ىضبيػجض ٍ پبسُّبي

ؿْش ثٌبة دس دِّّبي اخيش اص يِ ػَ ؿبّذ سؿذ ػشيـ
روقيت ٍ اص ػَي ديگش فذم تَاًبيی دس ايزبد هشاّض خذهبتی
اص رولِ پبسُ ّبي ؿْشي،ثِ فلت هـْالت هبلی ًْبدّبي
ريشثظ ٍ يب ًذاؿتي ىشكت ّبىی رْت خذهبت سػبًی،

هَرت ثشٍص هؼبئل ٍ هـْالتی دس ايي ؿْش گشديذُ اػت.اص

 -اسائِ ساّْبس رْت ىشاّن ّشدى آػبيؾ ٍ سىبُ ثشاي ّليِي

رولِ ايي هـْالت هیتَاى ثِ ًحَُي هْبى يبثی ٍ تَصيـ

ٍـشّبي ربهقِ ٍ دس ًتيزِ ّوِ ثِ تبهيي فذالت ارتوبفی دس

ًبهٌبػت ّبسثشيّب اؿبسُ ّشد .دس ايي هيبى ّبسثشي ىضبي ػجض

ؿْشّب.

ِّ ثِ فلت گؼتشؽ ثیسٍيِي ؿْش ٍ تجذيل ثبمبت ٍ اساضی
ّـبٍسصي ثِ ثبىت ؿْشي ثب تْذيذات رذي هَارِ ثَد ،ثب

فزضیٍی يیضٌ تحقیق

هقضالتی ّوچَى :فذم اػتَشاس ٍ هْبى يبثی كحيح دس ػغح

 -ثب اػتيبدُ اص سٍؽّبي تحليل هْبًی ٍ ػيؼتن اعالفبت

ؿْش،اػتيبدُ اص ىضبّبي ًبهٌبػت ،فذم سفبيت ّوزَاسيّب،

رنشاىيبيی هیتَاى هٌبػتتشيي هْبى سا ثشاي ايزبد پبسُ دس

فذم تَچِ ثِ ػشاًِّب ٍ اػتبًذاسدّب ٍ ...سٍثِ سٍ گشديذ.

هحذٍدُ هَسد هغبلقِ هـخق ّشد.

دس ايي پظٍّؾ ػقی ثش آى اػت ِّ اّويت اػتيبدُ اص ػيؼتن
اعالفبت رنشاىيبيی دس اهش ّبسثشي صهيي ثب هغبلقِ سٍي هْبى

مثاوی وظزی پضيَص

يبثی ىضبي ػجض ؿْشي دس ػغح ؿْش ثٌبة هـخق ؿَد ٍ ثب

 -تحلیل تىاسة فضایی مکاوی

اػتيبدُ اص سٍؿْبي تحَيٌ ،اػٌبدي ،تَكييی ،تحليلی ٍ ًيض
هـبّذات هيذاًی ،اعالفبت هَسد ًيبص روـ آٍسي ؿذُ ٍ دس
پبيگبُ اعالفبتی رخيشُ گشدد.ػپغ ثب اػتيبدُ اص ٍبثليتّبي
ػيؼتن اعالفبت رنشاىيبيی هغلَةتشيي صهييّب ثشاي احذاث
ىضبي ػجض رذيذ دس پٌذ گشٍُ ثؼيبس خَة ،خَة ،هتَػظ،
ضقيو ٍ خيلی ضقيو ؿذُ اػتً .تيزِ حبكلِ ًـبى دٌّذُ
ٍذست ػيؼتن اعالفبت رنشاىيبيی دس هْبىيبثی ّبسثشي صهيي
ثب تَرِ ثِ اعالفبت ٍػيـ هیثبؿذ.
اص آًزب ِّ ّذه اكلی ثشًبهِ سيضي ؿْشي ،ػالهت ،آػبيؾ
ٍ صيجبيی هیثبؿذ ،هْبى يبثی ىضبي ػجض ؿْشي ًيض ثِ فٌَاى
يْی اص هْوتشيي فٌبكش هحيض ؿْشي ػْن صيبدي دس هغلَثيت
ٍ هغجَفيت ىضب اص ًؾش ؿْشًٍذاى داسد ،ثٌبثشايي ّذه ًْبيی
اص ايي پظٍّؾ ثِ ٍشاس صيش اػت:
 تقييي فَاهل هَحش ثش هْبى يبثی پبسُّب ٍ ًحَُي تشّيتآًْب دس هحيظ  SIGثِ هٌؾَس ايزبد الگَيی هٌبػت ثشاي هْبى
يبثی پبسُّب دس هحذٍدُ هَسد هغبلقِ؛
 اسصيبثی ًحَُي تَصيـ پبسُّب ٍ تـخيق ًَاحی هحشٍم اصىضبي ػجض دس هحذٍدُ هَسد هغبلقِ؛
 اسائِ ساّْبس رْت اىضايؾ ّبسآيی ٍ ّبّؾ ّضيٌِّبيفوَهی ٍ اكالح ًحَُي تلوينگيشي دس هْبىيبثی
پبسُّبي ؿْشي

تحليل تٌبػت ىضبيی -هْبًی ىشايٌذي اػت ِّ هْبى هٌبػت
سا دس پٌِْ تقييي ؿذُ ثشاي ّبسثشي خبف تقييي هیٌّذ
1

( )Hopkins, 1997:13تحليل تٌبػت صهيي ثِ ىشايٌذ تقييي
ػبصگبسيٍ ،بثليت ٍ ؿبيؼتگی ثخـی اص صهيي ثشاي ّبسثشي
هقيي ٍ تقشيو ؿذُ اعالً هیگشدد ٍ ثِ فجبست ديگش ىشايٌذي
اػت ثشاي تقييي ؿبيؼتگی هٌجـ صهيي ثشاي تقذاد خبكی اص
ّبسثشيْب ٍ تقييي ػغح تٌبػت آى ( Yang Manlun,

 .)2003:21ثِ هٌؾَس تقييي هغلَثتشيي هؼيش تَػقِ آتی،
تٌبػت ثشاي ّبسثشيْبي هتٌَؿ هیثبيؼتی ثب ّذه سؿذ دس
هؼيش هٌبػتتشيي هْبًْب هَسد هغبلقِ ٍشاس گيشد ايي تحليل يِ
هتذ هْن ثشاي ثشًبهِسيضيْبي اَّلَطيْی هیثبؿذ .تٌبػت
صهيي ثب تَرِ ثِ ٍيظگيْبيی هبًٌذ ّيذسٍلَطيْی ،رنشاىيبيی،
تَپَگشاىی ،طئَلَطي ،ثيَلَطي ،ارتوبفی ٍ ميشُ تقييي
هیگشدًذ (.)AL-Shalabi, 2006:2
 ريیکزدَای مًجًد در تحلیل تىاسة كارتزیسمیه تا استفادٌ اس GIS
تحليل ّبسثشي صهيي چيضي ثيؾ اص يِ ىشايٌذ  GISهحَس
هیثبؿذ ٍ لَ آًِْ ؿبهل سٍيْشدّبي هـتشُ هیثبؿٌذ .دس
حبليِْ پبيگبّْبي اعالفبتی ٍ ػيؼتوْبي اعالفبت ىضبيی
فٌبكش هْوی ثشاي ىقبليتْبي ثشًبهِسيضي هیثبؿٌذ ،ثشًبهِسيضاى
. Land Suitability Analysis

1

ثب سٍاثظ هشثَط ثِ ٍذست ٍ هؼبئل پيچيذُ ؿْشي ٍ هٌغَِاي

ىشٌّگی ،ثبؿگبُ ٍسصؿی ،ىقبليتّبي دسهبًی ،پبسُ هٌغَِاي،

هَارِ هیثبؿٌذ .ايي ثيبى ٌٌّذُ آى اػت ِّ  GISثِ چـن -

دثيشػتبى هیتَاًذ هؼتَش ؿًَذ (ثبسٍٍی.)17: 1383 ،

اًذاصّبي ػيبػی – ارتوبفی ثِ فٌَاى يِ ٍػيلِ ثشاي ثشًبهِ -

 -عملکزد اكًلًصیکی

سيضي ًيبص داسد ).(Harvey and Chrisman,1998:31

تٌَؿ صيؼتی ٍ حيبؽت اص هحيظ صيؼت ّبّؾ آلَدگی َّا ٍ

ّوچَى ػبيش تٌَْلَطيْب GIS ،ثِ لحبػ ارتوبفی اص تقبهالت

كَتی ،هقتذل ّشدى َّا ،ػبيِ اىٌْی ٍ تٌؾين هيْشٍ ّليوب،

ثيي گشٍّْبي هتٌَؿ ارتوبفی ّوچَى تَػقِ دٌّذُّبٍّ ،ال،

ّوِ ثِ آسام ّشدى رشيبًبت ػيل ٍ ّيييت آة ،ايزبد

ثشًبهِسيضاى ،تلوين ػبصاى ،گشٍّْبي ثب گشايـبت ٍيظُ،

ػغح ًيَر پزيشي ثشاي رزة آة ٍ ايزبد ىشكتّبيی ثشاي

ؿْشًٍذاى ٍ ّؼبًی ِّ هوْي اػت دس ىشايٌذ ػيبػت ٍ

هغبلقبت تبسيخی ٍ هحيغی ،اص فولْشدّبي هْن اَّلَطيْی

ثشًبهِسيضي هؤحش ثبؿٌذ ،تـْيل هیگشدد.

ىضبي ػجض ؿْشي هیثبؿذ ()Scottish, 1981: 2

اخيشاً اًتَبد اص تٌَْلَطي ثِ فٌَاى اثضاسي ثشاي تلوينػبصي ٍ

 -عملکزد اجتماعی – رياوی

ثشًبهِسيضي سؿذ يبىتِ اػت .اًتَبد داًـوٌذاى فلَم ارتوبفی ثش

ايزبد هْبىّبي هٌبػت ثشاي ٍسصؽ ،تيشيح ،دس رْت ػبلن

پيبهذّبي ًبهتقبدل ارتوبفی ًبؿی اص تٌَْلَطي  ،GISتبحيشات

ًگْذاؿتي ػالهتی اًؼبى ٍ دس دػتشع ثَدى ىضبّب ثشاي ّوِ

آى ثش فذالتٍ ،ضبٍت ،حشين خلَكی ،دٍتٍ ،بثليت دػتشػی

ػبٌّبى ؿْش ٍ ثِ ٍرَد آٍسدُ هحيظّبي آسام دس ؿْش

ٍ ّيييت صًذگی هتوشّض هیثبؿذ (ّ .(Pickles,1995:67ش

هیتَاًذ ثِ فٌَاى فبهلی هْن دس رْت ػالهتی ارتوبفی ٍ

پشٍػِ ثشًبهِسيضي ثبيؼتی ثش تشّيجی اص اعالفبت ػخت ٍ ًشم

سٍاًی فول ٌّذ ()Scottish, 1981: 4

توشّض ًوبيٌذ .توشّض ثش تحليلْبي تٌبػت ّبسثشي صهيي سٍؿی

دس ثيـتش ثحجّب ثش پبسُّب ٍ ىضبي ػجض ؿْشي ثِ فٌَاى يِ

اػت ِّ ايي دٍ ًَؿ اعالفبت ثِ عَس هتقبدلی دس رْت

ساّْبس ثؼيبس هْن ِّ هیتَاًذ ّيييت صًذگی ارتوبفی ؿْشي

تحليلْب ثب ّن تشّيت هی گشدًذ .ايي اؿبسُ ثِ ايي داسد ِّ

سا ثبال ثجشد ،تبّيذ ؿذُ اػت ()G.Girarde, 1992: 25

 GISثبيؼتی اهْبًبت پيًَذدّی دادُّبي ًشم سا دس فولْشدّبي

ىضبي ػجض هی تَاًذ خذهبت ارتوبفی ٍ سٍاًی ثؼيبس صيبدي

ًَـِاي ايي ػيؼتن داسا ثبؿذ تب دس پبػخگَيی ثِ ػئَاالت

اسائِ دّذ ٍ ثِ فٌَاى فبهلی ِّ هیتَاًذ ًَؾ ثؼيبس هْوی دس

هشتجظ ثب تحليلْبي تٌبػت ّبسثشي صهيي هييذ ٍاٍـ ؿَد.

تَاًوٌذ ػبختي ؿْشّبي رذيذ ٍ ّوچٌيي ػبٌّبى آىّب داؿتِ

 -عملکزدَای فضای سثش در ساخت كالثدی ضُز

ثبؿذ ،فول ٌّذ (.)Urich, 1981: 2

ثب تَرِ ثِ تَؼيوبت ّبلجذي ؿْش ،فولْشد ىضبي ػجض ؿْشي ًيض

 -معیارَای مکان گشیىی فضای سثش ضُزی

تنييش خَاّذ ّشد ٍ اص لحبػ ّبلجذي ثِ سدُّبي هختلو ٍاحذ

اكَال ثذتشيي پبسّْبي داساي هـْل ،آىّبيی ّؼتٌذ ِّ دس

ّوؼبيگی ،هحلًِ ،بحيِ ٍ هٌغَِ تَؼين هیؿَد ٍ تقذادي اص

هْبىّبيی ِّ هشدم اص ٌّبس آىّب ًویگزسًذ ٍ توبيل ثِ چٌيي

ّبسثشيّبي خذهبتی هتٌبػت ثب آى دس ايي تَؼيوبت ّبلجذي

ّبسي ًذاسًذٍ ،شاس داسًذ (ػقيذ ًيب.)87 :1379 ،

گٌزبًذُ هیؿًَذ .اص رولِ خذهبت ٍبثل اػتَشاس دس ٍاحذ

هقيبسّبيی ِّ دس هْبًيبثی ىضبي ػجض فوَهی ثبيذ سفبيت

ّوؼبيگی ،ثَػتبى َّدُ ٍ َّدّؼتبى ٍ ٍاحذ تزبسي اػت.

ؿًَذ ،ثِ ؿشح صيش اػت:

دس هَيبع هحلِ هذاسع اثتذايیٍ ،احذ تزبسي ٍ ،ثَػتبى

.1هشّضيت  .2ػلؼلِ هشاتت  .3دػتشػی

هحلِاي هؼتَش هیؿَد .دس هَيبع ًبحيِ ،هذاسع ساٌّوبيی،

مزكشیت

ىقبليتّبي تزبسي دس حذ ًبحيِ ٍ ّبسثشي ٍسصؿی ٍ پبسُ

ّبسثشي ىضبي ػجض فوَهی ثبيذ دس هشاّض ؿْشي ،افن اص

ًبحيِاي هؼتَش هیؿًَذ .دس هَيبع هٌغَِ ًيض ىقبليتّبي

هشاّض هحالت ،هشاّض ًبحيِ ٍ هٌبعٌ ؿْشي ،هگبًيبثی ؿًَذ.
سلسلٍ مزاتة

ىضبّبي ػجض فوَهی ثبيذ هتٌبػت ثب هٍَقيت ّبسّشدي خَد

اص سٍؽ ّوپَؿبًی )(weighted overlayاٍذام ثِ ؿٌبػبيی

ثش حؼت ٍاحذ ّوؼبيگی ،هحلًِ ،بحيِ ٍ هٌغَِ هْبًيبثی ؿًَذ.

پٌِّْبي هٌبػت ثشاي ّبسثشي پبسُّب ؿذ.ثب اػتيبدُ اص ايي

ٍ اص ربًوبيی پبسُّبي ثب هَيبع ىشاهحلِاي دس داخل

سٍؽ اهْبى ثبصيبثی ،عجَِثٌذي ،تزضيِ ٍ تحليل دادُّب ٍ حزه

هحالت ثبيذ دس حذ اهْبى رلَگيشي ؿَد.

ٍ اضبىِ آًْب ثِ ٍرَد آهذُ اػتًْ .بيتب ضوي ثشسػی ٍضـ

دستزسی

هَرَد خشٍری دادُّب تَليذ ًَـِّبيی ثَدُ ِّ هْبىّبي

ّش يِ اص پبسُّبي ؿْشي ثبيذ اص چْبس ػَ ثِ ؿجِْ

هٌبػت ثشاي ايزبد ىضبي ػجض ؿْشي سا ًوبيؾ هیدٌّذ.

استجبعی دػتشػی داؿتِ ثبؿذ؛ تب ثذيي عشيٌ ّن اهْبى رزة

محديدٌ مًرد مطالعٍ:

روقيت ثيـتش ىشاّن ؿَد ٍ ّن اهْبى ًؾبست ارتوبفی ٍ

هحذٍدُي هَسد هغبلقِ دس ايي پظٍّؾ ؿْش ثٌبة اػت.ايي

اهٌيت پبسُ اىضايؾ يبثذ ،دس فيي حبل اهْبى ثْشُثشداسي

ؿْش دس هٍَقيت رنشاىيبيی  36دسرِ ٍ  54دٍيَِ الی  37دسرِ

ديذاسي اص رلَُّبي صيجبي پبسُ ثشاي سّگزساى اص چْبسػَ

ٍ  10دٍيَِ فشم ؿوبلی ٍ  45دسرِ ٍ  30دٍيَِ الی  46دسرِ

ىشاّن ثبؿذ (ػقيذ ًيب.)88 :1379 ،

عَل ؿشٍی ّـَس ٍاٍـ ؿذُ اػت .ثش اػبع ػشؿوبسي

تَصيـ هْبًی ىضبي ػجض ثبيذ ثِ گًَِاي ثبؿذ ِّ دػتيبثی ثِ

فوَهی ًيَع ٍ هؼْي دس ػبل  1390روقيتی ثبلل ثش 79894

آى ثِ آػبًی كَست گيشد .ثشخی صهبى دػتشػی سا دُ دٍيَِ،

ًيش سا دس خَد ربي دادُ اػت .دس ايي ػبل هؼبحت ايي ؿْش

ِّ هقبدل  400تب  500هتش اص ًَاحی هؼًَْی اػت ،ثشآٍسد

تَشيجب ثشاثش ثب ّ20يلَهتشهشثـ هیثبؿذ .ؿْش ثٌبة ثش اػبع

هیٌٌّذ (هزًٌَيبى.)57:1374،

آخشيي تَؼين ثٌذيّب ثِ پٌذ ًبحيِ ؿْشي ٍ دس ٍبلت ػيضدُ

اص آًزب ِّ يْی اص اّذاه ثشًبهِسيضي ؿْشي ،ثشٍشاسي

هحلِ ؿْشي تَؼين ؿذُ اػت.

فذالت ارتوبفی اػت؛ ثذيي هٌؾَس ثشاي هْبىيبثی ىضبي ػجض

یافتٍَای تحقیق

ؿْشي اص الگَي حذاٍل ىبكلِ اػتيبدُ ؿذُ اػت .دس ايي الگَ

دادُّبي هَسدًيبص ايي تحَيٌ ثِ دٍ ٍؼوت دادُّبي هْبًی ٍ

ػقی ثش آى اػت تب توبم اىشاد ربهقِ ّوتشيي ىبكلِ سا ثشاي

ميش هْبًی تَؼينثٌذي هیؿًَذ،اص هٌبثـ صيش روـآٍسي ؿذُاًذ.

سػيذى ثِ پبسُّب ٍ ىضبي ػجض ؿْشي ثپيوبيٌذ ٍ دس ٍاٍـ

 -دادُّبي هْبًی ؿبهلًَ:ـِّبي هَرَد دس هَيبع 1:2000

ىبكلِ اص پبسُّب ٍ ىضبي ػجض ؿْشي ثِ حذاٍل هوْي ثشػذ.

ؿْش ثٌبة ،هـبّذُ هيذاًی ِّ اص عشيٌ آى هقيبسّبي هَسد ًؾش

مًاد يريشَا

اص ٍجيل؛ ّبسثشي هؼًَْی ،آهَصؿی ،ىشٌّگی ،تبػيؼبت ٍ

دس پظٍّؾ حبضش ثب اػتيبدُ اص سٍؽّبي تحَيٌ اػٌبدي،

تزْيضات ،ىضبي ػجض هَرَد ٍ،ؿجِْ استجبعیٍ ،ػقت ،ػشاًِ

تَكييی ،تحليلی ٍ ًيض هـبّذات هيذاًی ،اعالفبت هَسد ًيبص

ىضبي ػجض ًَاحی ِّ سٍي ًَـِ هَرَد هـخق گشديذُاًذ.

روـ آٍسي ؿذُ ،ثذيي هقٌی ِّ ًَـِّب ٍ دادُّبي هْبًی

 -اعالفبت ميشهْبًی ٍ تَكييی :عشح تيليلی ؿْش ثٌبة

هَرَد سٍَهی ؿذُ ٍ دس پبيگبُ اعالفبتی رخيشُ گشديذُ ٍ

ؿبهل تشاّن روقيت هیثبؿذ.

دادُّبي ميشهْبًی (تَكييی) ٍاسد پبيگبُ اعالفبتی ٍ ثِ

عًامل تاثیز گذار در مکان یاتی فضای سثش

فَاسم ًؼجت دادُ ؿذُ؛ ػپغ ثب اػتيبدُ اص سٍؽّبيی ّوچَى

ؿٌبػبيی ٍ اًتخبة فَاهلی ِّ دس هْبى يبثی تبحيش گزاسًذ،اص

(تحليلّبي

هشاحل هْن هغبلقِ اػتّ .ش چَذس فَاهل ؿٌبػبيی ؿذُ ثب

هْبًی)( Proximity ،هزبٍست) ٍ  ...ثِ تزضيِ ٍ تحليل

ٍاٍقيتّبي صهيٌی تغبثٌ ثيـتشي داؿتِ ثبؿذً ،تبيذ هْبى يبثی

هْبىّبي هٌبػت دس هحذٍدُ هَسد هغبلقِ،پشداختِ ؿذُ اػت

سضبيت ثخؾتش خَاّذ ثَد(ىشد صادُ اكل .)91:1384،فَاهل

ػپغ ثشاي سػيذى ثِ ّذه هَسد ًؾش. ،ثقذ اص ٍسٍد اعالفبت

هَسد اػتيبدُ ثشاي هْبى يبثی ىضبي ػجض ؿْش ثٌبة دس ًوَداس

ثِ ػيؼتن اعالفبت رنشاىيبيی دس هحيظ  ٍ ArcGISثب اػتيبدُ

ؿوبسُ يِ آهذُ اػت:

ّ( overlayوپَؿبًی)Spatial Analysis،

ًوَداس ( :)1فَاهل هَحش دس هْبى يبثی ىضبي ػيض ؿْش ثٌبة

یافتٍ َای تحقیق

هَليِّبي هْن آػبيؾ تلَی هیؿًَذ (صيبسي .)30:1381،ثش

ارسش گذاری الیٍ َای اطالعاتی

ّويي اػبع اسصؽگزاسي اليِّبي اعالفبتی ثشاػبع ىبكلِي

دٍ هَليِي ىبكلِ ٍ صهبى هْوتشيي هَليِّب دس هْبى يبثی

هقيبسّب ثش حؼت ،كذ ثِ كذ هتشدس ًؾش گشىتِ ؿذُ ٍ

ّبسثشي ّب ّؼتٌذًَ .ؿ دػتشػی ثب ىبكلِ ٍ صهبى ػٌزيذُ

ّبسثشي ّبي هتٌبػت ثب ىضبي ػجض ّش چِ ىبكلِ ّوتشي داؿتِ

هیؿَد ،ايي دٍ فبهل ٍاحذ اًذاصُ گيشي آػبيؾ هحؼَة

ثبؿٌذ ،اهتيبص ثيـتش ٍ ّشچِ ىبكلِ ثيـتشي داؿتِ ثبؿٌذ،اهتيبص

هی ؿًَذ .چگًَگی دػتشػی ثِ خذهبت ؿْشي هَسد ًيبص

ّوتشي هیگيشًذ(رذٍل)1

ػبٌّبى ٍ دٍسي اص ّبسثشيّبي هضاحن ٍ ًبػبصگبس اص
رذٍل ( :)1اسصؽ گزاسي اليِّب ثش حؼت ىبكلِ (هتش)
ىبكلِ(هتش)

سٍدخبًِ

هشاّض هؼًَْی

تبػيؼبت ٍ تزْيضات

هشاّضآهَصؿی

ؿجِْ استجبعی

هشاّض ىشٌّگی

ىضبي ػجض

0-100

10

10

10

10

10

10

1

100-200

9

9

9

9

9

9

2

200-300

8

8

8

8

8

8

3

300-400

7

7

7

7

7

7

4

400-500

6

6

6

6

6

6

5

500-600

5

5

5

5

5

5

6

600-700

4

4

4

4

4

4

7

700-800

3

3

3

3

3

3

8

800-900

2

2

2

2

2

2

9

+ 900

1

1

1

1

1

1

10

هٌجـٍ:اسحی93:1387،

اتعاد اجتماعی

اص آًزب ِّ پبسُّب ثشاي اػتيبدُ ؿْشًٍذاى ٍ ثْشُ گيشي ّش

ثب تَرِ ثِ گؼتشدگی اثقبد ارتوبفی رْت هْبى يبثی

چِ ثيـتش اىشاد اًؼبًی ايزبد هیؿًَذ ،ثٌبثشايي دػتشػی تقذاد

پبسُ ّبً ٍ ،يض فذم دػتشػی ثِ آهبس ٍ اعالفبت دس ايي صهيٌِ

ثيـتشي اص ؿْشًٍذاى ثِ ايي ّبسثشي ٍ تَرِ ثِ هْبىّبي پش

ىَظ اص يِ ؿبخق اػتيبدُ ؿذُ اػت.

تشاّن اص لحبط روقيت ؿْشي هیتَاًذ ثِ فٌَاى هقيبسي ثشاي

تزاكم ي سزاوٍ جمعیت

ػٌزؾ تٌبػت ثشاي هْبى ثْيٌِ پبسُّب ثبؿذ .ثٌبثشايي دس ايي

تحليل ًيض اليِ اي اص تشاّن دس ػغح هحالت ؿْشي ثش اػبع

تشاّن روقيت(ًَـِّ ٍ )1وتشيي ػشاًِ ىضبي ػجض(ًَـِ،)2

دادُّبي ثِ دػت آهذُ اص ػشؿوبسي ًيَع ٍ هؼْي ػبل

ثبفج اهتيبص ثبالتش ثِ پبسُّب ؿذُ اػت.

 1385تْيِ گشديذُ اػت .هزبست ثب هشاّض داساي ثيـتشيي
ًَـِ ( :)2ػشاًِي ىضبي ػجض دس هحالت ؿْش ثٌبة

ًَـِ ( :) 1تشاّن روقيتی دس هحالت ؿْش ثٌبة

هٌجـً:گبسًذگبى

اتعاد كالثدی -فیشیکی

ىضبّبي ػجض ؿْشي ثِ ٍيظُ پبسُّب اص رولِ هشاّض هْن

ثشسػی ٍ تحليل ؿبخقّبي تشاّن ثبال دس هحالتً ،ضديْی

خذهبتی دس ؿْش ّؼتٌذ ِّ ِّ دػتشػی ثب كشه صهبى ٍ

ثِ سٍدخبًًِ ،ضديْی ثِ هشاّض هؼًَْی ،ػبصگبسي ثب ّبسثشي

ّضيٌِ ّوتش ثِ آًْب دس ًيل ثِ اّذاه اػبػی تَػقِ يقٌی

اساضی دػتشػی ثِ ؿجِْ استجبعیً ،ضديْی ثِ هشاّض آهَصؿی،

فذالت ارتوبفی ٍ تَػقِ فبدالًِ حبئض اّويت صيبدي هیثبؿذ.

ًضديْی ثِ تبػيؼبت ٍ تزْيضاتً ،ضديْی ثِ هشاّض ىشٌّگی ٍ

هيضاى آػبيؾ ٍ ساحتی ؿْشًٍذاى ثؼتگی ثِ ىبكلِ ٍ صهبى

هزبست ثب ىضبي ػجض رْت هْبىيبثی پبسُّب دس ؿْش ثٌبة

دػتشػی آًبى ثِ خذهبتؿْشي اص رولِ ىضبي ػجض ؿْشي

دس ايي پظٍّؾ هَسد ًؾش هیثبؿذ.

داسد؛ رْت تبهيي آػبيؾ ؿْشًٍذاى ٍ ثْشُگيشي دس اٍٍبت

وشدیکی تٍ مکانَای مستعد

ىشامت ،ىضبي ػجض ؿْشي ٍ چگًَگی دػتشػی ثِ آًْب اّويت

ايي هْبىّبي هؼتقذ ؿبهل صهيي ّی داخل حشين سٍدخبًِّب

ثِ ػضايی داسد.

ٍ صهييّبي ثبيش هیثبؿذ .ثب تَرِ ثِ حشين سٍدخبًِّب دس

ايي تحليل ثش اػبع هذت صهبى عی ؿذُ تَػظ يِ ًيش ثش

استجبط ثب ػبيش ّبسثشيّب ،ػبصگبستشيي ّبسثشي دس ايي حشين

حؼت دٍيَِ هحبػجِ ؿذُ اػت .اكل ثش ايي اػت ِّ هْبى

ىضبي ػجض هیثبؿذ .ثِ ايي كَست ِّ پبسُّب ّش چِ ثِ

يبثی ٍ تَصيـ ىضبيی ىضبي ػجض فوَهی ثش حؼت ػلؼلِهشاتت

سٍدخبًِ ًضديْتش ثبؿذ اهتيبص ثبالتشي هیگيشدّ .وچٌيي ثب

هتٌبػت ػبختبس ىضبيی ؿْش ثبؿذ (ػقيذًيب .)138:1379،ؿقبؿ

تَرِ ثِ هـْالت هشثَط ثِ خشيذ صهييّب ثشاي احذاث

فولْشد پبسُّب دس ثشخی هٌبثـ ثشًبهِ سيضي ؿْشي تب

پبسُّب ػقی ؿذُ اص صهييّبي ثبيش ٍ دٍلتی دس ؿْش ثشاي

1000هتش هیثبؿذ (ؿيشيّ .)41:1385شچِ پبسُّب ثِ ؿجِْ

هْبى يبثی پبسُّب اػتيبدُ ؿَد(ًَـِ.)3

استجبعی ًضديْتش ثبؿذ اهتيبص ثبالتشي هیگيشد(ًَـِ .)4

وشدیکی تٍ ضثکٍ ارتثاطی

ًَـِ ( :)3ىبكلِ ٍ اسصؽ گزاسي ثشحؼت ىبكلِ اص سٍدخبًِ

ًَـِ ( :)4ىبكلِ ٍ اسصؽ گزاسي ثشحؼت ىبكلِ اص ؿجِْ استجبعی

هٌجـً:گبسًذگبى

وشدیکی تٍ مزاكش مسکًوی

ػجض ثِ هشاّض آهَصؿی ًضديْتش ثبؿذ اهتيبص ثبالتشي هیگيشد

ّبسثشي هؼًَْی ثِ فٌَاى فوذُتشيي ثخؾ تـْيل دٌّذُ

(ًَـِ .)6

ؿْشّب ثِ فٌَاى ربيگبُ اػْبى ؿْشًٍذاى هْوتشيي ّبسثشي
ؿْشي اػت ِّ اهْبًبت ٍ تؼْيالت هختلو صًذگی ثب تَرِ

وشدیکی تٍ تاسیسات ي تجُیشات ضُزی

ثِ آى هْبى يبثی هیؿًَذ .دس ايي پظٍّؾ ًيض پبسُّب ثِ

ّش چِ پبسّْب ثِ تبػيؼبت ٍ تزْيضات ؿْشي ًضديْتش ثبؿٌذ

فٌَاى هحلی ثشاي آػبيؾ ٍ گزساى اٍٍبت ىشامت ٍ ثِ دٍس ثِ

اهتيبص ثبالتشي هیگيشًذ(ًَـِ)7

اص دمذمِّب ٍ آلَدگیّبي هختلو صًذگی هذسى اهشٍصي دس
استجبط ثب ّبسثشي هؼًَْی ٍ دس هزبٍست آى هَسد تَرِ ٍشاس

وشدیکی تٍ مزاكش فزَىگی

گشىتِ اػت ،ثِ ايي كَست ِّ ّش چِ پبسُّب ثِ هشاّض

دس ّبسثشي ىشٌّگی ًيض ًضديْی آى ثِ پبسّْب هَسد تَرِ ٍشاس

هؼًَْی ًضديْتش ثبؿذ تٌبػت ثيـتش ٍ اهتيبص ثبالتشي هیگيشد

گشىتِ اػت(ًَـِ .)8

(ًَـِ .)5
وشدیکی تٍ مزاكش آمًسضی
هزبٍست ٍ ًضديْی دٍ ّبسثشي آهَصؿی ٍ پبسُ ثِ يْذيگش
ثِ فٌَاى يِ هقيبس ثشاي ػٌزؾ تٌبػت ّبسثشي ىضبي ػجض
دس ًؾش گشىتِ ؿذُ اػت .دس ًتيزِ ّش چِ پبسُّب يب ىضبي
ًَـِ ( :)5ىبكلِ ٍ اسصؽ گزاسي ثشحؼت ىبكلِ اصهشاّض هؼًَْی

ًَـِ ( :)6ىبكلِ ٍ اسصؽ گزاسي ثشحؼت ىبكلِ اصهشاّض آهَصؿی

هٌجـً:گبسًذگبى
ًَـِ ( :) 7اسصؽ گزاسي ثشحؼت ىبكلِ اصتبػيؼبت ٍ تزْيضات ؿْشي

ًَـِ ( :)8اسصؿگزاسي ثشحؼت ىبكلِ اص هشاّض ىشٌّگی

هٌجـً:گبسًذگبى
ًَـِ ( :)9ىبكلِ ٍ اسصؽ گزاسي ثشحؼت ىبكلِ اص ىضبّبي ػجض هَرَد

هٌجـً:گبسًذگبى

مجايرت تا فضای سثش

هْبى پبسُّبي رذيذ ثبيذ اص ىضبّبي ػجض هَرَد ىبكلِ

ثْبي ثيـتشي دادُ ؿَد ،ثِ فٌَاى هخبل صهييّبي ثبيش ثِ ػجت

داؿتِ ثبؿذ .ثِ ايي كَست ِّ ّشچِ اص ىضبي ػجض هَرَد

اسصؽ اٍتلبدي ّوتش ٍ صهييّبي هچبٍس ثِ ػجت ػبصگبسي ٍ

دٍستش ٍ ثيـتش ثبؿذ اهتيبص ثبالتشي هیگيشد(ًَـِ .)9

هتٌبػت ثَدى ثب ىضبي ػجض اص اسصؽ ثيـتشي ثشخَسداسًذ ٍ

ساسگاری تا كارتزی اراضی

ثشفْغ ثقضی اص صهييّبي ديگش هبًٌذ اليِّبي پش ٍ ػبختِ

ثشاي تْيِ ًَـِ هٌبػت صهيي ثِ هٌؾَس تجذيل ثِ ىضبي ػجض

ؿذُ ٍ اليِي ؿقبؿ فولْشد ىضبي ػجض اهتيبص ّوتشي دسيبىت

اّويت دادى ثِ ّوِ ّبسثشيّب الصم اػتٍ ،لی دس ايي هيبى

هیٌٌّذ( .رذٍل.)2

ثقضی اص ّبسثشيّب تبحيشگزاستش ٍ اص تٌبػت ثيـتشي
ثشخَداسًذ .ثٌبثشايي الصم اػت ِّ ثِ ايي ّبسثشيْب اسصؽ ٍ
رذٍل ( :)2اسصؽ گزاسي ّبسثشيّب ثش اػبع دسرِي تٌبػت آًْب ثشاي ايزبد ىضبي ػجض
ًَؿ ّبسثشي

هيضاى اسصؽ

ثبيش،صسافیّ،ـبٍسصي،داهذاسي،ثبك،هخشٍثِ

10

رْبًگشدي ٍ پزيشايی

9

پبسّجٌگً،ؾبهی،آهَصؿی،اداسيٍ،سصؿی

8

ثْذاؿتی،دسهبًیّ،بسگبّی،اًجبس

6

ىشٌّگی

4

كٌقتی،تزبسي،گَسػتبى

3

هؼًَْی،هزّجی

2

ىضبي ػجض

0

سٍدخبًِ،ؿجِْ استجبعی

NODATA

يسندَی وُایی الیٍَای اطالعاتی تزحسة يسن

رذٍل اػت ً.ؼجت هضَّس ،دسرِي اّويت ًؼجی اص ثذتشيي

دَی درجٍتىدی یا وسثتی ي ضىاسایی مکانَای مستعد

ػغح ثِ ثْتشيي ػغح سا ثيبى هیٌّذ(ٍاسحی.)94:1387،

ايي سٍؽ هؼتلضم دس ًؾش گشىتي ٍصىّب ثش اػبع هَيبع اص

دس رذٍل ثش اػبع هقيبسّبي دّش ؿذُ هحبػجبت اًزبم ؿذُ

پيؾ تقييي ؿذُ اػت.دس ايي پظٍّؾ اسصؽ  0-100دس ًؾش

ثيبى گشديذُ اػت.دس ايي رذٍل،اهتيبص  100ثِ هْوتشيي هقيبس

گشىتِ ؿذُ اػت ثذيي تشتيت ِّ دس هزوَؿ  100اهتيبص ثِ ّل

(هْبى گضيٌی دس هحالت تشاّن ثبال ٍ ػشاًِ ّن ىضبي ػجض)

هقيبس تخليق هیيبثذ ِّ اسصؽ كيش ًـبى دٌّذُي ّوتشيي

ػپغ ثشاي هقيبس دسرِثٌذي حبًَيِ ،يِ ًوشُ ًؼجی دس استجبط

تَرِ ٍ ً 100ـبىدٌّذُ ي ثيـتشيي تَرِ ثِ هقيبسّبي هَسد

ثب اّويت آى ًؼجت ثِ هْوتشيي هقيبسّب اختلبف هیيبثذ.دس

ثشس ػی اػت؛ يقٌی ّش ٍذس يِ هقيبس اسصؽ ثيـتشي ثِ خَد

رذٍل هزَّس ّوِ اسصؽّب يش ّن اّويتتشيي هقيبس تَؼين

گيشد ،اّويت ًؼجغ آى ثيـتش هی ؿَد .ثِ فجبست ديگش ًوشُي

هیؿًَذ .ػپغ ّشيِ اص ٍصىّبي اكلی ثش روـ ٍصىّبي

حذاٍل ثِ ّن اّويتتشيي خليلِ ثِ فٌَاى هجٌبثشاي هحبػجِي

اكلی تَؼين ؿذُ ٍ ٍصى ًشهبل ّش يِ اص هقيبسّب ثِ دػت

دسرِّبي دادُ ؿذُ تخليق هیيبثذ .ػپغ ّوِ ًؼجتّبي

هیآيذ ِّ هزوَؿ آًْب ثبثش ثب  1اػت(رذٍل .)3

تخليق يبىتِ ثِ اسصؽ حذاٍل تَؼين هیؿَد؛ يقٌی W/Wj
ِّ ّ Wjوتشيي اسصؽ دادُ ؿذُ ٍ ً Wوشُي jاهيي هقيبس دس

رذٍل (ً :)3حَُي ٍصى دّی اليِّبي اعالفبتی ثش حؼت ٍسصىدّی دسرِثٌذي يب ًؼجتی

هقيبسّب

هَيبع ًؼجت

ٍصى اكلی

ٍصى ًشهبل ؿذُ

تشاّن ثبال دس هحالت

100

10

0.17

ًضديْی ثِ سٍدخبًِ

99

9.9

0.169

ًضديْی ثِ هشاّض هؼًَْی

73

7.3

0.124

ػبصگبسي ثب ّبسثشي اساضی

70

7

0.119

دػتشػی ثِ ؿجِْ استجبعی

65

6.5

0.11

ًضديْی ثِ هشاّض آهَصؿی

63

6.3

0.107

ًضديْی ثِ تبػيؼبت ٍ تزْيضات

58

5.8

0.099

ًضديْی ثِ هشاّض ىشٌّگی

48

4.8

0.081

هزبست ثب ىضبي ػجض

10

1

0.017

58.6

1

ًَـِ ( :)10اسصؽ گزاسي ًْبيی ٍ اٍلَيت ثٌذي صهييّبي ؿْشي ثشاي ايزبد پبسُ ٍ ىضبي ػجض ثشحؼت دسكذ

ًَـِ ( :)11اسصؽ گزاسي ًْبيی ٍ اٍلَيتثٌذي صهييّبي ؿْشي ثشاي ايزبد پبسُ ٍ ىضبي ػجض

هٌجـً:گبسًذگبى

طثقٍتىدی سمیهَای ضُزی تز اساط میشان تىاسة

دس ايي عجَِ ثٌذي اثتذا هيضاى تٌبػت صهييّبي ؿْشي ٍ پٌِّْب

آنَا تزای ایجاد فضای سثش

ثش اػبع دسكذ دس ًَـِ  10هـخق ؿذُ اػت.ػپغ ثش

اػبع پٌذ عيو خيلی خَة،خَة،هتَػظ،ضقيو ٍ خيلی

ػجض هَرَد هیثبؿذ .ايي صهييّب ًيض ثشاي ايزبد پبسُّبي

ضقيو دس ًَـِ ٍ 11بثل هـبّذُ اػت ِّ ثِ ّلی ثَدى

ؿْشي رذيذ تَكيِ ًویؿَد (صهييّبي ٍاٍـ دس هحلِي)

عيوّب ٍ ثْتش ًـبى دادى عجَِثٌذي صهييّبي ؿْشي ثش اػبع

صهييّبي ثب دسرِي تٌبػت خيلی ضقيو ٍ ّبهال ًبهٌبػت

تٌبػت ثشاي ايزبد ىضبي ػجض اص آى اػتيبدُ هیٌّين.

ايي ًَؿ اص صهييّب ثِ چٌذ دػتِ تَؼين هیؿًَذ:

پُىٍَای تا درجٍی تىاسة خیلی خًب

 -ىضبي ػجض هَرَد دس ؿْش ٍ ؿقبؿ فولْشد آى

ايي ًَؿ هْبىّب دس هحالت ثب تشاّن خيلی ثبالي روقيت ٍ

 -صهييّبي ثبيش حبؿيِي ؿْش ٍ هْبىّبي دٍس اىتبدُ

ػشاًِي پبييي ىضبي ػجض،دس حبؿيِي سٍدخبًِ ،صهييّبي ثبيش

 -صهييّبيی ِّ اص هحالت پشتشاّن،سٍدخبًِ،هشاّض هؼًَْی،

ؿْشي ًضديِ ثِ هشاّض هؼًَْی هتشاّنً ،ضديِ ثِ هشاّض

آهَصؿی ،ىشٌّگی ،تبػيؼبت ٍ ؿجِْي استجبعی ىبكلِي

آهَصؿی ،ىشٌّگی ،تبػيؼبت صثش ثٌبيی ٍ دس هزبٍست هقبثش

صيبدي داسًذ.

اكلی ؿْشي ّؼتٌذ ٍ اص ّبسثشيّبي ًبػبصگبس ٍ ؿقبؿ
فولْشد پبسُّبي هَرَد ىبكلِ داسًذ(هبًٌذ صهييّبي ثبيش
دس هحلِ ٍ صهييّبي اعشاه سٍدخبًِ)
سمیهَای تا درجٍی تىاسة خًب
ايي ًَؿ صهييّب دس ػغح ؿْش پشاٌّذُاًذ اهب ثيـتش دس اعشاه
صهييّبي ثب دسرِي تٌبػت خيلی خَة ّؼتٌذ .اص ؿقبؿ
فولْشد پبسُّب ٍ ىضبي ػجض هَرَد ىبكلِ داسًذّ .وچٌيي
دس هحالت ثب تشاّن ثبالً ،ضديِ ثِ هشاّض آهَصؿی ،هؼًَْی،
ىشٌّگی ،تبػيؼبت ٍ دس رَاس هقبثش اكلی ٍشاس گشىتِاًذ (هبًٌذ
صهييّبي ثبيش هَرَد دس هحالت ٍ دس رَاس سٍدخبًِ)
سمیهَای تا درجٍی تىاسة متًسط
ثيـتشيي پٌِْ هتقلٌ ثِ پٌِْ ثب دسرِي تٌبػت هتَػظ هیثبؿذ،
ِّ دس اعشاه صهييّب ثب دسرِي تٌبػت خَة اػت .ايي پٌِْ
ثب ىبكلِ ثيـتشي اص هحالت ثب تشاّن ثبال ٍ سٍدخبًِ ّؼتٌذ
ّوچٌيي ىبكلِي آًْب ثب هشاّض آهَصؿی ىشٌّگی،تبػيؼبت
دٍستش ٍ تَشيجب دس ؿقبؿ فولْشدي ىضبي ػجض هَرَد ٍشاس
گشىتِ اًذّ .وچٌيي ثِ دليل خلَكی ثَدى هبلْيت ايي پٌِّْب،
تنييش ايي ّبسثشيّب ثِ ىضبي ػجض هـْل اػت .دس ًتيزِ ايي
ًَؿ صهييّب ثشاي ايزبد ىضبي ػجض پيـٌْبد ًویگشدًذ.
سمیهَای تا درجٍی تىاسة ضعیف
ايي صهييّب ثِ دليل ىبكلِ صيبدي اص هحالت پشتشاّن ،سٍدخبًِ،
هشاّض آهَصؿی ،ىشٌّگی ،تبػيؼبت،هؼًَْی ٍ ؿجِّْبي
استجبعی اكلی داسد چوپٌيي دس ؿقبؿ ّبهل فولْشدي ىضبّبي

وتیجٍگیزی
دس ايي پظٍّؾ اثتذا هقيبسّبي هْبى يبثی پبسُّب ٍ ىضبي
ػجض دس ؿْش ثٌبة تقييي ؿذًذِّ فجبستٌذ اص :اثقبد ّبلجذي
ؿبهل ًضديْی ثِ سٍدخبًًِ ،ضديْی ثِ هشاّض هؼًَْی،
ػبصگبسي ثب ّبسثشي اساضی ،دػتشػی ثِ ؿجِْ استجبعی،
ًضديْی ثِ هشاّض آهَصؿیً ،ضديْی ثِ تبػيؼبت ٍ تزْيضات،
ًضديْی ثِ هشاّض ىشٌّگی ٍ دٍسي اص ىضبّبي ػجض هَرَد
.اثقبد ارتوبفی ؿبهل تشاّن ثبالي روقيتی ٍ ػشاًِ پبييي
ىضبي ػجض دس ػغح هحالت.
ػپغ ثب سٍي ّنگزاسي ايي اليِّب عجَِثٌذي هْبىّبي هَرَد
دس ػغح ؿْش ثشاي ايزبد پبسُ ٍ ىضبي ػجض ،ثِ كَست خيلی
خَة ،خَة،هتَػظ،ضقيو،خيلی ضقيو ٍ ّبهال ًبهٌبػت
اًزبم گشىتِ اػت.دس ايي عجَِثٌذي ،صهييّبيی ِّ دسرِي
تٌبػت آًْب خيلی خَة ٍ خَة ثَدُاًذ سا ثشاي ايزبد ىضبي
ػجض اًتخبة ٍ ثب ًَـِ ّبسثشي اساضی ؿْش ثٌبة هَبيؼِ
ًوَدُاين .پغ اص هَبيؼِي هْبىّبي اًتخبة ؿذُ ثب ّبسثشي
اساضی ،هـخق ؿذ ِّ صهييّبي هٌبػت ثشاي ايزبد ىضبي
ػجض تٌبػت صيبدي ثب ّبسثشي اساضی داسًذ،ايي هْبى دس هحالت
پشتشاّن ِّ ػشاًِي ىضبي ػجض ّوی داسًذ ّوچٌيي دس حَاؿی
سٍدخبًًِ ،ضديِ ثِ هشاّض هؼًَْی ،آهَصؿی ،ؿجِْي
استجبعی ،تبػيؼبت ؿْشي ٍ ىشٌّگی ّؼتٌذ ٍ اص پبساهتشّبي
ديگش هبًٌذ ىضبي ػجض هَرَد ىبكلِي هٌبػجی داسًذ ٍ ثشخی

اصآًْب دس صهييّبي ثبيش ِّ هبلْيت آًْب دٍلتی داسًذ ٍشاس

ٍ -8شثبًی ،سػَل ٍ ساضيِ تيوَسي ( ،)1389تحليلی ثش ًَؾ

گشىتِاًذ.

پبسُّبي ؿْشي دس استَبي ّيييت صًذگی ؿْشي ثب اػتيبدُ اص

اص آًزب ِّ دس ايي پظٍّؾ ثب پبساهتشّبي هتيبٍتی ثشاي هْبى

الگَي ً Seeking - Escapingوًَِ هَسدي :پبسُّبي ؿْشي

يبثی ثْيٌِ سٍثِ سٍ ّؼتين ،اسصؽگزاسي ّشيِ اص ايي
پبساهتشّب ٍ تقييي هْبى ثْيٌِ ثشاي ايزبد ىضبي ػجض رذيذ
ًيبصهٌذ صهبى عَالًی ٍ دٍت ىشاٍاى اػت ّ.وچٌيي  SIGدس
اسصؿيبثی چٌذهٌؾَسُ ٍتحليلّبي ربهـًگش هیتَاًذ دس
ّوتشيي صهبى ٍ دٍيَتشيي ؿْل ثب پشداصؽ پبساهتشّبي ثیؿوبس،

تجشيض ،ىللٌبهِي پظٍّؾّبي رنشاىيبي اًؼبًی ،ؿوبسُ .72
ٍ -9شثبًی ،سػَل( ،)1386تحليل ىضبيی تَصيـ پبسّْبي ؿْشي
تجشيض ٍ ًبسػبئيْبي هَرَد دس آى ،عشح تحَيَبتی ،داًـگبُ تجشيض.
 -10هزًٌَيبىٌّ،شيِ()1374هجبحخی پيشاهَى پبسُّب ،ىضبي ػجض
ٍ تيشرگبُّب ،اًتـبسات ػبصهبى پبسّْبٍىضبي ػجض ؿْشداسي تْشاى
ٍ -11اسحی ،حويذسضب،هحوذي روبل ،ؿبّيًَذي احوذ (،)1387

دس هْبى گضيٌی دٍيٌ ٍ ربهـ ًگش پبسُّب ٍ ىضبّبي ػجض ثِ

هْبى يبثی ىضبي ػجض ؿْشي ثب اػتيبدُ اص ػيؼتن اعالفبت

هب ّوِ ىشاٍاًی ثٌْذ ،دس هٌغَِي هَسد هغبلقِ ثب اػتيبدُ اص

رنشاىيبيی (ًوًَِي هَسدي :ؿْش خشم آثبد) ،هزلِي رنشاىيب ٍ

تزضيِ تحليل پبساهتشّبي هْبىيبثی پبسُّب تَاًؼتِاين هْبى

تَػقِي ًبحيِاي ،ؿوبسُ ي .10
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ٌّين ،ثٌبثشايي ايي ىشضيِي تحَيٌ تبييذ هیؿَد.
مىاتع:
 -1اػوبفيلی ،اّجش ()1381؛ ثشسػی ٍ تحليل ىضبي ػجض (پبسُ-
ّبي دسٍى ؿْشي) اص ديذگبُ ثشًبهِسيضي ؿْشي دس هٌبعٌ 8 ٍ 1
ؿْشداسي تجشيض ،پبيبى ًبهِ ّبسؿٌبػی اسؿذ داًـگبُ تشثيت هذسع.
 -2ثبسٍٍی ،ىشيذُّ ،)1383( ،بسثشي ىضبي ػجض ؿْشي اص ثشًبهِ تب
ٍاٍقيت ،هزلِ ؿْشداسيّب ،ػبل پٌزن ،ؿوبسُ ؿـن..
 -3سحوبًی،هحوذ رَاد)1382(،ثشسػی سًٍذ تلوين گيشي دس
هْبى يبثی پبسُّب ٍ ىضبي ػجض فوَهی تبحيش آى ثش ايوٌی آىّب،
هزلِ ػجضيٌِ ؿشً،ػبل ػَم،ؿوبسُ 6
 -4صيبسيّ ،شاهتالِ ٍ حبىؼ هْذًظاد ٍ ىشيبد پشّيض ( ،)1388هجبًی
ٍ تٌْيِّبي ثشًبهِسيضي ؿْشي ،اًتـبسات داًـگبُ ثييالوللی
چبثْبس ،چبح اٍل.
 -5ػقيذًيب ،احوذ ( ،)1379ىضبي ػجض ؿْشيّ ،تبة ػجض ؿْشداسي،
هشّض هغبلقبت ٍ ثشًبهِسيضي ؿْشيٍ ،صاست ّـَس ،چبح ًْن.
 -6ؿَْئی ،حؼيي ( ،)1358اَّلَطي ارتوبفی ؿْشّب ،اًتـبسات
داًـگبُ تجشيض.
 -7ؿيشي ،اثَاليضل ( ،)1385اسائِي الگَي هْبى يبثی ثْيٌِي
ىضبي ػجض ؿْشي ثب اػتيبدُ اص  ، GISهغبلقِي هَسدي :پبسّْبي
ؿْش صًزبى ،پبيبى ًبهِي ّبسؿٌبػی اسؿذ رنشاىيب ٍ ثشًبهِ سيضي
ؿْشي ،داًـگبُ صًزبى.

