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 چکیذُ

گشدد ٍ افضایؾ تشاکن دس ٍاحدذ  ؾوذتاً تِ توشکض ٍ تدوؽ خوؿیت دس ػطَح هحذٍدتش هٌدش هی ؿْشػاصی کًٌَی

ػطح ٍ گشایؾ ؿذیذ تِ اػتفادُ اص ٍػیلِ ًقلیِ ؿخلی ٍ ٍػایل دیگش تِ افضایؾ آلَدگی ٍ تِ ّدن ودَسدى تؿدادل    

لدٌَؾی، ًیاصّدای   ّدای ه دوالت دس هحیط طثیؿدی ٍ ایدداد هحدیط    ،اص طشف دیگش .هحیطی هٌدش ؿذُ اػتصیؼت

ّدا ٍ  خؼوی ٍ سٍحی اًؼاى سا تیـتش تشٍص دادُ اػت. تشای سفؽ ایي ًیاصّاػت کِ اًؼاى ؿْشًـیي اقذام تِ ایداد تاـ

فضاّای ػثض هلٌَؾی دس داول ؿْشّا ًوَدُ اػت. دس ایي هقالِ تَصیؽ ٍ خاًوایی فضداّای ػدثض ؿدْشی صاتدل تدا      

ِ     GISػیؼتن ّای ّای هیذاًی ٍ تحلیلاػتفادُ اص پظٍّؾ ّدای ایدي   هَسد تشسػی قشاس گشفتِ اػدت. تدش اػداع یافتد

هتشهشتدؽ   56/2دس هدوَؼ ػشاًِ کل فضدای ػدثض   1385ًفشی ؿْش صاتل دس ػال  130937تحقیق تا تَخِ تِ خوؿیت 

کٌدذ، تدِ هیدضاى صیدادی فاكدلِ      هتش ػشاًِ سا هطلَب قلوذاد هی 7اػت کِ تا اػتاًذاسد فضای ػثض ؿْشی کِ حذاقل 

سد. ایي دس حالی اػت کِ تَصیؽ فضایی آى ًیض تؼیاس ًاهتؿادل ٍ ًاهتٌاػة اػت؛ تذیي كدَس  کدِ تدا اػدتفادُ اص     دا

تَصیؽ هکاًی ایي فضاّا تا ػلؼلِ هشاتة کالثذی ؿْش  GISتَػط ًشم افضاس  Spatial Analysis  ٍBufferّای  تحلیل
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 2هکاى هـدخق تدِ كدَس  پداسن، تٌْدا       17ذ کِ اص دّّای هیذاًی ًیض ًـاى هیّوگًَی ٍ تٌاػة ًذاسد. پظٍّؾ

ای ٍخَد داسد ٍ لیکي ّیچ پاسکی تا ؾولکدشد ؿدْشی ٍخدَد ًدذاسد. ًکتدِ      پاسن تا کاسکشد ًاحیِ 2ای ٍ پاسن هحلِ

ّا، هکاًیاتی آًْا ّوؼدَ تدا ودشٍسیا  صًدذگی ؿدْشی ٍ دس      ٍیظُ پاسنتؼیاس هْن دس ایداد فضاّای ػثض ؾوَهی تِ

ِ  ّای ؿْشًٍذاى، تا دس ًػش گشفتي اهکاًا  ٍ هحذٍدیتصپاػخگَیی تِ ًیا ای ًػیدش  ّای ؿْشی اػت. اهکاًدا  سایاًد

GIS ّای آى یکی اص اتضاسّدای تحلیلدی فضداّای ؿدْشی، ػداهاًذّی، هکاًیداتی ٍ طشاحدی ٍ تَػدؿِ         ػاصیٍ هذل

ِ   ّدای ؿدْشی  ؿًَذ کِ دس ایي هقالِ تشای هکاًیداتی پداسن  ّای گًَاگَى هحؼَب هی کاستشی ای ٍ دس هقیداع ًاحید

 ؿْشی اػتفادُ ؿذُ اػت.

 ، هکاًیاتی.GISفضایی،  -ؿْش صاتل، فضای ػثض، تَصیؽ هکاًی ّای کلیذی: ٍاشُ

 

 هقذهِ -1

ّای طثیؿی ٍ خَاهؽ اهشٍصُ هذیشیت پایذاس هحیط

    ِ ای تدشای  ٍ اقتلاد تطَس گؼدتشدُ تدِ كدَس  صهیٌد

ا ّا ٍ تلویوا  هذیشیتی دس اغلة ًَاحی دًیػیاػت

 :Bengochea-Morancho, 2003پزیشفتِ ؿذُ اػت )

(. دس ایي هیاى اّویت ؿْش ٍ ؿْشػاصی اص دیذگاُ 35

 ؿدْش »صیؼدت دس چداسچَب ید     ػاصی هحدیط ػالن

تیؾ اص ّش صهاى هَسد تَخِ قدشاس گشفتدِ ٍ تدِ    « ػالن

ؾٌَاى یکی اص وشٍسیا  تَػؿِ پایذاس هطدشح اػدت   

ای ؿدْشی  ّد (. اکَػیؼتن40:1387خَکٌذاى، )ؾثادی

اساودی،  ّدا، کداستشی  ای اص اقلدین ّای پیچیذُی یهَصا

اختواؾی ؿدْشّا  -حیا  فیضیکی ٍ تغییشا  اقتلادی

(. اهدشٍصُ تدا افدضایؾ    Chesura, 2004: 129ّؼدتٌذ ) 

ّدا تدِ   خوؿیت ٍ تَػؿِ ٍ گؼتشؽ ؿْشًـیٌی، اًؼاى

اًذ ٍ تدشاکن تدیؾ اص حدذ    تذسیح اص طثیؿت دٍس ؿذُ

طثیؿددی ٍ ایددداد   خوؿیددت ٍ دوالددت دس هحددیط  

(، 15:1381ػدداوت )هحوددذی، ّددای اًؼدداى  هحددیط

ّوثؼتگی طثیؿی اًؼاى سا تا طثیؿت تِ خذایی ػدَ   

ًاهددِ ؿددشکت كددٌؿت ػدداوتواى دادُ اػددت )آگدداّی

(. اص ػَی دیگش پیـدشفت چـدوگیش   73کـَس، تی تا: 

ٍ ػشیؽ كٌؿت ٍ تکٌَلَطی ّودشاُ تدا ایدي افدضایؾ     

فیضیکدی  خوؿیت، هـدکت  اقتلدادی، اختوداؾی ٍ    

ّدای سٍ تدِ تَػدؿِ پذیدذ آٍسدُ     فشاٍاًی سا دس کـَس

اػت کِ افضایؾ فقش دس ؿْشّا، دػتشػدی ًاکدافی تدِ    

هؼکي ٍ وذها  اكلی ؿْشی، گؼدتشؽ ؾودَدی ٍ   

ّا، تیگاًگی ؿْشًٍذاى اص ّن، ایداد اًذاصُ ػاوتواىتی

ّدا، افدضایؾ آلدَدگی ٍ کداّؾ فضدای ػدثض ٍ       صاغِ

ًذ. تشای سفؽ ایي ًیاصّدا  اطثیؿی دس ؿْشّا اص آى خولِ

ـ  ّدا ٍ  ٍ هـکت ، اًؼاى ؿْشًـیي اقذام تِ ایداد تدا

فضاّای ػثض هلٌَؾی دس داول ؿدْشّا کدشدُ اػدت    

(. فضدداّای ػددثض ؿددْشی ؿدداهل 15:1381)هحوددذی،

ّای گیاّی تْن پیَػدتِ  ّا ٍ پَؿؾدسوتاى، دسوتچِ

 ,Cranzّای ؿدْشی داسًدذ )  ًقؾ هْوی سا دس هحیط

Boland, 2004: 105 ُّای ( ٍ تِ ؾٌَاى یکی اص پذیذ

ّایی اػت کِ اًؼاى ّودَاسُ  ٍاقؿی، اص ًخؼتیي هقَلِ

 1381تا آى دس تواع تَدُ ٍ وَاّدذ تدَد )هحودذی،   

(. تِ ؾثاس  دیگش هٌػَس اص فضاّای ػدثض ؿدْشی   15:

ًَؾی اص ػدطَح کداستشی صهدیي ؿدْشی تدا پَؿدؾ       

تداصدّی  »ػاوت اػدت کدِ ّدن ٍاخدذ     گیاّی اًؼاى

ّؼدتٌذ  «تداصدّی اکَلَطید   » ٍ ّدن ٍاخدذ  «اختواؾی

( ٍ تدِ ؾٌدَاى تخـدی اص ػداوتاس     29:1371ًیا،)ػؿیذ

سیضی ؿْشی هَسد اػتفادُ ؿْش دس طَل هشاحل تشًاهِ



 GIS  /41صاتل تا اػتفادُ اص  تشسػی ٍوؽ هَخَد ٍ هکاًیاتی فضای ػثض هَسد ًیاص ؿْش

 ,Dwyer, ,Peterson, ,Darraghگیشًددذ )قددشاس هددی

ّدای  (. تَخِ تِ ایدي ػدطَح اص کداستشی   187 :1983,

، طؿْشی تِ هٌػَس تَلیذ اکؼیظى، تؿذیل دهدای هحدی  

-ّا، تثثیت تشوی اص ػطَح ؿیةخزب تشوی آالیٌذُ

داس تددِ هٌػددَس افددضایؾ سطَتددت ٍ ًْایتدداً تدداصدّی   

اکَلَطی  تاؾث استقاء کیفیت هحیط صیؼدت ؿدْشی   

ؿَد ٍ تشقشاسی تؿاهت  اختواؾی ٍ هْوتدش اص آى  هی

ًیاص تِ گدزساى اٍقدا  فشاغدت، تفدشیح ٍ اػدتشاحت      

-ػدددداصد )ؾثددددادیؿددددْشًٍذاى سا فددددشاّن هددددی

(. تٌداتشایي، اگدش فضدای ػدثض تدِ      40:1387خَکٌذاى،

ؾٌَاى خضئی اص تافت ؿْشّا ٍ ًیض تخـی اص ودذها   

ّای تَاًذ خذا اص ًیاصؿْشی وشٍس  یافتِ تاؿذ، ًوی

خاهؿِ ؿْشی تاؿذ، اص ایي سٍ فضای ػثض تایذ اص ًػش 

کوددی ٍ کیفددی هتٌاػددة تددا حدددن فیضیکددی ؿددْش )  

ّدای خاهؿدِ   ( ٍ ًیاصّا ّا ٍ خادُّا، ویاتاىػاوتواى

)اص لحاظ سٍاًی، گدزساى اٍقدا  فشاغدت ٍ ًیاصّدای     

تْذاؿتی تا تَخِ تِ ؿشایط اکَلَطیکی ؿدْش ٍ سًٍدذ   

تتَاًدذ تدِ ؾٌدَاى     تدا گؼتشؽ آتی آى ػداوتِ ؿدَد،   

فضای ػثض فؿال، تاصدّی صیؼدت هحیطدی هؼدتوشی    

تشاػاع اكل . (34-33:  1379 )ػؿیذًیا، داؿتِ تاؿذ

حفاغدت هحدیط   "َْسی اػتهیقاًَى اػاػی خو 50

آى  ّای تؿدذی تایدذ دس   ًؼل صیؼت کِ ًؼل اهشٍص ٍ

تِ سؿدذی داؿدتِ تاؿدٌذ، ٍغیفدِ      حیا  اختواؾی سٍ

تَخدِ تدِ ایدي     تا. (21)ّواى،"گشددؾوَهی تلقی هی

ّدا تدِ ؾٌدَاى    ٍغایف هْن ؿْشداسی هَوَؼ یکی اص

حدل هؼدائل صیؼدت    ، سکي اكدلی هدذیشیتی ؿدْشّا   

قاتل صیؼت تدشای   ای ػالن ٍّهحیط ایداد هحیطی ٍ

تَػدؿِ   ٍ ایي سٍػت کِ ایدداد  اص ٍ اػتػاکٌاى آى 

-ّای اكلی ؿْشداسیّوَاسُ خضء فؿالیت فضای ػثض

 کـَس دس ّای اویشػال . دسّؼت ّای کـَس تَدُ ٍ

ٍ  ها تیـتش تِ خٌثِ  ّای ؾولکشدی ؿْشّا تَخدِ ؿدذُ 

الگَّدای ؿْشػداصی کـدَسّای     ًدِ اص ّاگاآ ًا تطَس

-ؿشایط حاکن تشکـَسهاى کپدی  ٍى اًطثا  تاهذسى تذ

َسؿدددلواًی، هکا ٍی،د)ّدددا تدددشداسی ؿدددذُ اػدددت

پدیؾ   ایي هَودَؼ خدایگضیٌی تدیؾ اص    (.409:1380

ٍ ػدطَح تتٌدی ػدخت ًفدَر     فضاّای ػثض تا  ًاپدزیش 

ؿْشّای کـدَسهاى   ػثة ؿذُ ٍ سا فضای ػثض کوثَد

 تا هحشٍم ًوَدُ اػت. اسصًذُ فضای ػثض هضایای اص سا

ؿْشی هَخدَد   خوالی تِ ٍوؿیت فضای ػثضًگاّی ا

 گدشدد. ایي وؿف تِ ٍوَح هـدخق هدی   کـَس دس

َ   خاًوایی فضای ػدثض  تٌاتشایي تایذ  تدا  ؿدْشی ّوؼد

پاػخگَیی تدِ ًیاصّدای    وشٍسیا  صًذگی ؿْشی دس

ٍ  ًػش دس ؿْشًٍذاى، تا -هحدذٍدیت  گشفتي اهکاًدا  

اسصؽ کدِ   تِ دػت آٍسدى الگَّای تدا  ّای ؿْشی ٍ

دسٍى  هٌدتح اص  هفاّین فشٌّگ ایشاًی ٍ ی ٍداسای هؿاً

 (.15: 1381هحوذی، ) خاهؿِ اػت، كَس  پزیشد

 ػدَی هحدیط   اص اػتاًذاسدّای خْاًی فضای ػثض

 هشتدؽ تدشای ّدش    هتش 22-20صیؼت ػاصهاى هلل هتحذ

ٍ  حالی اػت کِ تشاػت، ایي دس ًفش  اػاع هطالؿدا  

ؿْشػدداصی، ػددشاًِ  ّددای ٍصاس  هؼددکي ٍتشسػددی

 ؿددْشی دس قاتددل قثددَل فضدداّای ػددثض  هتؿدداسف ٍ

 ًفدش  هشتدؽ تدشای ّدش    هتش 13 تا 7ؿْشّای ایشاى تیي 

 الثتِ ایي ًکتدِ قاتدل رکدش   (. 82:1379)ػؿیذًیا،  اػت

-ػداصهاى  طثق آهاسّای ًْادّا ٍاػت کِ ایي هیضاى تش

ّددای هتفدداٍ  تَخددِ تددِ ٍیظگددی ّددای هختلددف تددا

اوتتفداتی   اقلیودی ؿدْشّای کـدَس تدا     خغشافیایی ٍ

صاتل ػشاًِ فضدای   ؿْش ایي ٍخَد دس وشاُ اػت. تاّ

 دسكدذ 25/2 ؿشایط هَخَد چیدضی دسحدذٍد   ػثض دس
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 اهدا سػدذ.  هدی  تِ ًػش هحذٍد ٍ ًاچیض کِ تؼیاس اػت

 فضدایی تؼدیاس  -تَصیؽ هکداًی  ًػش ًیض اص ّویي هقذاس

کدِ   طدَسی ِ تد  ،هٌطقی تَصیدؽ ؿدذُ   غیش ًاهتٌاػة ٍ

گًَدِ  ّدش  ؾودتً فاقدذ  ، (4ٍ5) ًَاحی ؿدْش  تؿضی اص

( 2ًدَاحی دیگدشی چدَى ًاحیدِ )     تَدُ ٍ فضای ػثض

 ًػدش  داسای ػشاًِ تاالیی ًؼثت تِ ػایش هٌاطق ؿْش اص

ِ  يای اػت. دس ػشاًِ فضای ػثض هَخَد ؾدتٍُ   ،هقالد

ؿددْشی صاتدل تددِ   تشسػدی ٍوددؿیت فضدای ػدثض    تدش 

ِ هکاًیاتی  ؿٌاػایی ٍ هٌاػدة تدشای ایدداد    ّدای  پٌْد

 ArcGISافضاسّایی چَى  اػتفادُ اص ًشم فضای ػثض تا

 ها الصم تِ تَویح اػت کِ هٌػَس .پشداوتِ ؿذُ اػت

اص هکاًیاتی فضای ػثض ؿدْشی، هشتدَب تدِ فضداّای     

ٍ یؿٌی پاسن ؛)اختواؾی( ػثض ؾوَهی  ػدایش  ّا اػدت 

 گیشد.ًوی تش دس ؿْشی سا فضاّای ػثض

 

 پیشیٌِ تحقیق -2

ـ ّا دس دٍسُهلشیاى ٍ یًَاًی ّدای  ّای تاػتاى تدا

ّدای  اًذ. تاـ کشدٌتی سا ایداد ٍ اص آًْا ًگْذاسی هیصی

ػدال قثدل اص هدیتد هؼدیح ایدداد       600هؿلق تاتل دس 

ؿذًذ ٍ تدِ ؾٌدَاى یکدی اص ؾدایدة ّفتگاًدِ ؾدالن       

ـ 15: 1381ؿْش  یافتٌذ )هحوذی،  ّدای  (. ػاتقِ تدا

گدشدد. ایدي   ایشاًی ًیض تِ قشى چْاسم هدیتدی تدش هدی   

ؿدذُ کدِ تدشای تفدشیح     یّایی اطدت  هد  ؾٌَاى تِ تاـ

گشدیذًددذ. ٍاطُ پددشدیغ سیـددِ  ؾوددَم احددذا  هددی 

ػاًؼکشیت داؿتِ کِ تدِ هفْدَم تْـدت اػدت ٍ دس     

تدِ   Paradiseهتَى اًگلیؼی ایدي ٍاطُ تحدت ؾٌدَاى    

ّدای  ؿَد؛ حتی دس تدَسا  ًیدض اص پدشدیغ   کاستشد هی

(. 81: 1371ایشاى تاػتاى كحثت ؿذُ اػت )ؿشیفی، 

ٍ    تاـ ّدا ٍ  دس ؿدکل پداسن   ػداصی تدِ ػدث  خذیدذ 

فضاّای ػثض ٌّذػی اص حذٍد دٍ قشى پدیؾ هؿودَل   

ّای ؿذ ٍ اهشٍصُ ایي اهش تِ كَس  تخـی اص فؿالیت

ِ سیضی ٍ هطالؿا  ؿْشی دسآهذُ اػت، تِتشًاهِ -گًَد

تَاى ًقؾ حیداتی ایدي فضداّا سا دس    ای کِ دیگش ًوی

تدددِ ولدددَف دس ؿدددْشّای تدددضس  ٍ   -ؿدددْشّا

(. دس 15: 1381حوددذی، اًکدداس کدشد ) ه  -هادسؿدْشّا 

هیتدی، دسوتداى دس   19طَل اًقتب كٌؿتی دس قشى 

ؿداى دس  ّای اسٍپا، تِ هٌػَس تَاًاییّا ٍ پاسنویاتاى

ّدای  ّای تَلیذ ؿذُ تِ ٍػیلِ ػَوتتلفیِ آلَدگی

 , Chen,Bفؼدیلی دس ّدَای ؿدْشّا کاؿدتِ ؿدذًذ )     

Adimo,Bao, 2009: 76    دس قشى تیؼدتن تدشوتف .)

یدا   "ّای کداستشدی تاـ"،19ٍ 18شیحی قشى ّای تفتاـ

ـ   ّدا تدا حدذی تدِ     فضاّای ػثض ایداد ؿذًذ. ایدي تدا

احتیاخدددا  خذیدددذ ؿدددْشًٍذاى ًاؿدددی اص کثدددش  

(. دس 34: 1379دادًدذ )ػدؿیذًیا،   ؿْشًـیٌی، پاػخ هی

-احذا  پاسکْا، تاـ 1350ی ایشاى ًیض هـخلاً اص دِّ

ذ ّا ٍ ٍیتػاصی تِ ػث  کـَسّای اسٍپایی تاب ؿد 

 (.18: 1371)حکوتی، 

آٍسی ّای اویش تا پیـشفت ٍ تکاسگیشی فيدِّ دس

ّدای  ای ٍ هذل ػداصی ًَیي اطتؾا ، اهکاًا  سایاًِ

آى یکدی اص اتضاسّددای تحلیلدی تددشای تثدذیل ٍ تغییددش    

ّای هَخَد تدِ حالدت تْیٌدِ ٍ تحلیدل فضداّای       فشم

ّای هَخَد ؿْشی، ػاهاًذّی ٍ هذلؼاصی صیشػاوت

لددف، هکاًیدداتی ٍ طشاحددی تَػددؿِ   دس هٌدداطق هخت

ّای گًَاگَى اص خولِ فضای ػدثض هحؼدَب   کاستشی

افضاسّددایی ؿددًَذ. دس ایددي صهیٌددِ اهکاًددا  ًددشم هددی

ًیدددض اص خولدددِ   ARCGIS ٍARC VIEWًػیدددش

ّایی اػت کِ تدا تحلیدل ٍ پدشداصؽ اطتؾدا       ًوًَِ

تَاًددذ تددِ تلددوین گیددشاى ٍ طشاحدداى ؿددْشی دس هددی
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فضداّای ػدثض کود      اًتخاب ٍ خایگضیٌی ٍ تحلیدل 

 (.23-22: 1384کٌذ )سوایی، 

دس کـَسّای پیـشفتِ هذ  هذیذی اػدت کدِ اص   

GIS   ؿدَد. اص  دس هکاًیاتی اساوی ؿْشی اػدتفادُ هدی

تددَاى تددِ هقالددِ اهیلددی تددالي تحددت   آى خولددِ هددی

ّای حقَقی تدشای تشًاهدِ   تدؼن صیثایی، ًقـِ"ؾٌَاى:

ّا تا سنکِ دس آى تِ هکاًیاتی پا 1998دس ػال  "سیضاى

پشداوتددِ ؿددذُ اػددت ٍ دس هدلددِ    GISاػددتفادُ اص 

تدِ   APA Jurnalسیضی ؿْشی آهشیکا تشًاهِ تخللی

چاج سػیذُ اػت اؿاسُ کشد. هقاال  دیگشی ًیدض دس  

دس هکاًیداتی   GISّای اویش دس استثاب تا کداستشد  ػال

هشاکددض هختلددف ؿددْشی)دسهاًی، آهَصؿددی، ؾولیددا  

شفتِ اػت. دس ایشاى هذیشیت اٍسطاًؼی ٍ...( كَس  گ

ٍ ًَ تَدى آى، ایي في  GISتِ ؾلت ٍاسداتی تَدى في 

ٌَّص ًتَاًؼتِ خایگاُ ؿایؼتِ ودَد سا دس هدذیشیت ٍ   

ّذایت ؿْشی تاص کٌذ ٍ تِ ؾثداستی ٌّدَص دس اتتدذای    

ّدای اویدش   تدشد. تدا ایدي ٍخدَد دس ػدال     ساُ تؼش هی

تحقیقددا  هحددذٍدی دس ایددي تدداب دس کـددَس اًدددام 

اص ػددَی اػددتاداى، داًـدددَیاى ٍ  گشفتددِ اػددت کددِ

ؾٌَاى هقداال  ؾلودی ٍ    تاّای ؿْشی  طشاحاى هحیط

ّای کاسؿٌاػی اسؿذ تِ چاج سػدیذُ اػدت.    ًاهِپایاى

 ّایی اص هْوتشیي ٍ خذیذ تشیي آًْا ؾثاستٌذ اص:ًوًَِ

ّدای   تشسػی تحلیل کاستشی فضای ػثض )پداسن  -

  ِ سیدضی ؿدْشی)ًوًَِ   دسٍى ؿْشی( اص دیدذگاُ تشًاهد

داًـدگاُ تشتیدت    -ؿْشداسی تثشیض 1ٍ8َسدی هٌاطق ه

 .1381-داًـکذُ ٌّش -هذسع

هکاًیاتی فضای ػدثض تدشٍى ؿدْشی ؿْشػدتاى      -

هیتشا غتهی کشصاًی، ساودیِ   – GISکشج تا اػتفادُ اص 

داًـدکذُ هٌداتؽ    -داًـگاُ تْدشاى  -ا... وشاػاًیًؿوت

 .1382-گشٍُ ؿیت  ٍ هحیط صیؼت -طثیؿی

ػاصی پشاکٌؾ فضای ػثض)پاسن هکاًیاتی ٍ هذل -

دس هقیاع هحلِ( هطالؿِ هَسدی هٌطقدِ ید  ؿدْشی    

داًـدکذُ ؾلدَم    -والذ ؾثذی داًـگاُ تثشیض -ػٌٌذج

 .1385 -گشٍُ خغشافیا -اًؼاًی

تشسػی پشاکٌؾ فضای ػثض ؿدْشی ٍ هکاًیداتی    -

اػددواؾیل  -تْیٌددِ آى دس هٌطقددِ ػددِ ؿددْشی صاّددذاى

 -تلَچؼددتاىداًـدگاُ ػیؼدتاى ٍ    -ؾثدادی خَکٌدذاى  

1385. 

اسائِ الگَی هکاًیاتی تْیٌِ فضای ػثض ؿْشی تدا   -

اتَالفضدل  -ّای ؿدْش صًدداى (  )پاسن GISاػتفادُ اص 

 -داًـدکذُ ؾلدَم اًؼداًی    -داًـدگاُ سًدداى   -ؿیشی

1385. 

احودذ   -ػاهاًذّی خغشافیایی فضای ػثض هْاتاد -

داًـددکذُ ؾلددَم  -داًـددگاُ ؿددْیذ تْـددتی -کشیوددی

 .1385 -صهیي
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ؿدذى، اصدیداد    صًذگی كٌؿتی اهدشٍصُ تدا هاؿدیٌی   

ّا، آپاستواى ػکًَت دستِ  خوؿیت، ؿْشًـیٌی، اخثاس

اؽ هتَقدؽ  پدیؾ تدِ هحدیط صًدذگی     تدیؾ اص  سا تـش

فضداّایی   اطشاف ودَد  دس ذلضٍهاً تای ػاوتِ اػت. اٍ

لحػدا    کِ تتَاًذ تشای اٍقا  فشاغت ٍ ،داؿتِ تاؿذ

پٌداُ   ذگی هاؿیٌی تِ آًددا سّایی اص صً تخؾ ٍآساهؾ

تَػؿِ ؿْشی ّوشاُ تا گؼتشؽ ؾوَدی ؿدْشّا   تثشد.

ٍ   ػددَ ٍ یدد  اص  تخشیددة هحددیط صیؼددت ؿددْشی 

 دس ػددَی دیگددش اص اطددشاف ؿددْشّا ّددای تکددش صهددیي

ّدایی  ّواٌّگیچٌاى تَدُ کِ تِ ایداد ًا ّای اویش دِّ
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ؿدذُ  هٌددش  ّای ؿْشی اػتفادُ اص صهیي چگًَگی دس

ّدای ؿدْشی   اّای ػثض ٍ پاسناػت. دس ایي هیاى فض

ًِ تٌْا تِ دلیل اّویت تفشیحی، تلکِ تدِ ؾلدت ًقدؾ    

هْوی کِ دس حفع ٍ تؿادل هحدیط صیؼدت ؿدْشی ٍ    

تؿذیل آلَگی داسًذ ٍ ّوچٌیي تاؾث کاّؾ تدشاکن ٍ  

ؿدًَذ، هدَسد    پشٍسؽ سٍحی ٍ خؼوی ؿْشًٍذاى هی

اًددذ. تشسػددی ٍوددؿیت فضدداّای ػددثض  تَخددِ تددَدُ

ػشاًِ هَخَد ایي فضداّا  ؿْشی)فضاّای ؾوَهی( ٍ 

دس ؿْش صاتل دس هقایؼِ تا اػتاًذاسدّای ؿْشػاصی ٍ 

تشاکن خوؿیت، هطالؿِ الگَی تَصیؽ فضدایی آًْدا دس   

ػطح ًدَاحی ٍ هحدت  ؿدْش ٍ تشسػدی هـدکت       

ّدای ؿدْشی،   دػتشػی اکثش ػداکٌاى ؿدْش تدِ پداسن    

اًگیضُ اكلی تشای اًدام ایي تحقیق تَدُ اػت. تطدَس  

ػی کِ دس ایدي تحقیدق تدذاى پاػدخ     کلی ػَاال  اػا

 دادُ وَاّذ ؿذ ؾثاستٌذ اص:

آیا فضای ػثض هَخدَد دس ؿدْش صاتدل خَاتگدَی     

 ًیاصّای هشدم اػت؟

آیا فضای ػثض هَخدَد دس ؿدْش صاتدل تدِ لحداظ      

گضیٌی ػلؼلِ هشاتدة ؿدْشی سا سؾایدت کدشدُ     هکاى

 اػت؟

ّای تشای پاػخگَیی تِ ایي هؿضت  ٍ پیچیذگی

اى ٍ هددذیشاى ؿددْشی هدثَسًددذ  سیددضؿددْشی، تشًاهددِ

تش تا ؿشایط هکاى ٍ صهاى تش ٍ هتٌاػةّای دقیق تشًاهِ

 تؿییي کٌٌذ.

ّدا  ّای پاػخگَیی تِ ایي ؾذم تؿدادل یکی اص ساُ

ّا ٍ اتضاسّای قَی ٍ کاسآهذ اػدت.  اػتفادُ اص تکٌی 

( تددا GISاهددشٍصُ ػدداهاًِ اطتؾددا  خغشافیددایی )   

، هـدکت  ٍ  ّای فشاٍاى وَد تَاًؼدتِ اػدت   قاتلیت

ّا سا تِ ؿکل هٌاػة تش طشف ػداصد. اسائدِ   پیچیذگی

ّا دس هٌطقِ هدَسد  هذلی هٌاػة چْت هکاًیاتی پاسن

   ِ ّدای   هطالؿِ هَخثا  افضایؾ کداسایی، کداّؾ ّضیٌد

ؾوَهی ٍ کو  تِ تإهیي ؾذالت اختواؾی دس ؿدْشّا  

ٍ فشاّن کشدى آػدایؾ ٍ سفداُ تدشای کلیدِ قـدشّای      

ّای ایدي  تشیي فشویِ. ؾوذُػاصدخاهؿِ سا هقذٍس هی

 تحقیق ؾثاستٌذ اص:

فضای ػثض هَخَد دس ؿْش صاتدل اص لحداظ کودی    

 )ٍػؿت( خَاتگَی ًیاصّای خوؿیت ایي ؿْش ًیؼت.

ّا( دس ؿْش صاتل اص ًػدش  فضای ػثض هَخَد )پاسن

هقیاع هحلِ، ًاحیدِ ٍ ؿدْش اص ػلؼدلِ هشاتثدی ید       

 کٌذ.هٌطقی پیشٍی ًوی
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تخـی اص کیفیا  هحیط ؿْشی هشتَب تدِ هؼدائل   

صیؼددت هحیطددی ٍ صیثاػدداصی اػددت. هتإػددفاًِ دس   

اكَلی ؿْشّا، تِ سٍیِ ٍ غیشّای اویش تا سؿذ تی ػال

تدَخْی واكدی   ّای دیگش تیایي خٌثِ ًیض هاًٌذ خٌثِ

ؿذُ اػت. اص ػَی دیگش، اهشٍصُ تا سؿذ خوؿیدت ٍ  

ًددا  كدٌؿتی   تِ دًثال آى افضایؾ تإػیؼا  ٍ کاسوا

دس ّش ؿْشی، َّای ػالن ٍ پداکیضُ سٍ تدِ کداّؾ ٍ    

وطشا  ًاتَدی هحیط صیؼت سٍ تِ افضایؾ اػدت. اص  

ّای ایي تخؾ، احدذا   سٍ یکی اص هْوتشیي خٌثِایي

پاسن ٍ فضای ػدثض تدِ تٌاػدة افدضایؾ خوؿیدت ٍ      

هیدددددضاى ػددددداوت ٍ ػاصّاػدددددت )حقددددداًی،  

(. تٌدداتشایي تَػددؿِ ؿددْشی ٍ   192:1380اتشاّیوددی،

هحیطدی،  پیاهذّای آى ٍ پیچیذگی هؿضدت  صیؼدت  

تاؾث حیاتی ؿذى ٍخَد فضای ػدثض ٍ گؼدتشؽ آى   

(. دس 413:1380گـتِ اػت )ّادٍی ٍ کاهَس ؿلواًی،

تدَاى گفدت: تخدؾ اص     تؿشیف فضای ػثض ؿْشی هدی 
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ػیوای ؿْش کِ اص اًَاؼ گیاّاى تـکیل یافتِ اػدت ٍ  

ًدِ  گَیا تخـی اص هٌاطق کدِ داسای گیاّداى ٍ یدا ّدش    

ّا ّا ٍ چويّا، گلػثضیٌگی اؾن اص دسوتاى، دسوتچِ

اػت. اص دیدذگاُ کاسؿٌاػدی فضدای ػدثض تخـدی اص      

تٌذی ؿْشی اػت کدِ دس کٌداس   هشفَلَطی یا اػتخَاى

کٌٌذُ اًدذام ٍ تطدَس کلدی    اػکلت فیضیکی ؿْش تؿییي

 (.98:1385ػیوای ؿْش اػت )هحوذی ٍ كثَسی، 

ِ فضای ػدثض اص دیدذگاُ کاسؿٌاػداى تشً    سیدضی  اهد

تخـی اص فضای ؿْشی اػت کدِ ؾشكدِ طثیؿدی یدا     

-ّا، گدل هلٌَؾی آى تحت اػتقشاس دسوتاى، دسوتچِ

ّا ٍ ػایش گیاّاًی اػت کِ تشاػاع ًػداس   ّا، چوي

ٍ هددذیشیت اًؼدداى تددا دس ًػددش گددشفتي وددَاتط ٍ    

ّای هشتثط تش آى تشای تْثَد ؿشایط صیؼتی، تخلق

-غیددش  گدداّی ٍ سفدداّی ؿددْشًٍذاى ٍ هشاکددضصیؼددت

-هٌْذػداى ؿًَذ)سٍػتایی حفع، ًگْذاسی ٍ یا تٌا هی

(. اص دیدددذگاُ 24:1380ػدددشصهیي، ؾودددشاىهـددداٍس

ؿْشػاصی ًیض فضای ػثض ؿْشی دس تشگیشًذُ تخـدی  

ّای گیاّی اص ػیوای ؿْشی اػت کِ اص اًَاؼ پَؿؾ

تـکیل ؿذُ اػدت ٍ تدِ ؾٌدَاى ید  ؾاهدل صًدذُ ٍ       

کٌٌذُ ػداوت  يخاى ؿْش، تؿییحیاتی دس کٌاس کالثذ تی

(. فضدایی  29: 1379هشفَلَطی  ؿْش اػت)ػؿیذ ًیدا، 

ًؼثتاً ٍػیؽ اػت کِ تا کاستشی واف ٍ تشای سػیذى 

سیضی ؿذُ، دس ؿْش ایدداد  تِ ّذفی هـخق ٍ تشًاهِ

ؿذُ ٍ تایدذ اص تداصدّی اکَلَطید  هؿدیي ٍ دسودَس      

هحیطددی حدداکن تددش ؿددْش تشوددَسداس ؿددشایط صیؼددت

 (. 418: 1380تاؿذ)ّادٍی، کاهَس ؿلواًی،

تش اػاع تؿاسیف تاال فضای ػثض دٍ ٍیظگی هْدن  

 دّذ.سا دس ؿْشّا تِ وَد اوتلاف هی

ای کِ هفْدَم  ای اص پَؿؾ ػثضیٌِهدوَؾِ -الف(

 ًوایذ.فضای ػثض سا اص ًػش ؿکل غاّشی تذاؾی هی

هحیطدی  تإهیي تخـدی اص اًتػداسا  صیؼدت    -ب(

ؿددْشًٍذاى ٍ ًیاصّددای اکَلَطیدد  ٍ گددزساى اٍقددا  

: 1385شاغت ٍ صیثدایی ؿدْش )هحودذی ٍ كدثَسی،    ف

98.) 

 

 اّویت ٍ ضرٍرت فضای ظبس -5

سؿذ كٌؿت ٍ افدضایؾ خوؿیدت دس ؿدْشّا، تدِ     

ػاوت ٍ ػاصّای ػَدگشایاًِ هٌدش ؿذُ اػدت. ایدي   

سٍاًی، تْذاؿدتی ٍ  -ػاوت ٍ ػاصّا تِ هؼائل سٍحی

تإهیي حذاقل ًدَس ٍ ّدَا دس هٌداطق هتدشاکن ؿدْشی      

اص ػَی دیگش وشٍس  ایدداد   تَخْی ًذاؿتِ اػت ٍ

ّددای خذیددذ ؿددْشی تددشای پاػددخگَیی تددِ کدداستشی

افضٍى اػکاى خوؿیت تدِ تدذسیح ػدثة    ًیاصّای سٍص

ّای ؿْشی گـدتِ ٍ   کاّؾ هیضاى فضاّای ػثض ٍ تاـ

هَخثا  آلَدگی هحیط صیؼت سا فشاّن آٍسدُ اػدت  

(. لددزا وددشٍس  تَخددِ تددِ 34ٍ33: 1379)ػددؿیذًیا، 

ِ ْشی سٍصفضاّای ػثض دس خَاهدؽ ؿد   سٍص افدضایؾ  تد

 یاتذ.هی

فضاّای ػدثض دس ؿدْشّا تدِ ٍیدظُ دس ؿدْشّای      

تضس  اهشٍصی ؾولکشدّای هختلفی داسًدذ. فضداّای   

ػثض اص ی  ػَ هَخة تْثَد ٍوؿیت صیؼت هحیطی 

ؿًَذ ٍ اص ػَی دیگدش ؿدشایط هٌاػدثی سا    ؿْشّا هی

کٌٌدذ  تشای گزساى اٍقا  فشاغت ؿْشًٍذاى تؿثیِ هدی 

(. ؾدتٍُ  76: 1385ٍ ػلیواى فاسػاًی، )کیاًی، غتهی

ّدای  ّا ٍ اّویدت تش ایي فضاّای ػثض داسای ؾولکشد

 کالثذی ٍ اکَلَطیکی فشاٍاًی ًیض اػت.
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تا گؼتشؽ كٌؿت ٍ توشکدض آى دس اکثدش هٌداطق،    

ػطَح آلَدگی ًاؿی اص تَلیذ ٍ پخؾ گاصّدا ٍ هدَاد   

ؿیویایی افضایؾ یافتِ، تذیي تشتیة ًقؾ فضای ػدثض  

ًاپدزیش تدِ   ّای ؿْشی، اختٌابى دس هحیطٍ حضَس آ

تدَاى گفدت   سػذ. تِ طَسی کِ تِ خشؤ  هدی  ًػش هی

تذٍى ٍخَد آى هوکدي ًیؼدت ؿدْشّا پایدذاس تداقی      

 تواًٌذ.

اثشا  فضداّای ػدثض اص دیدذگاُ صیؼدت هحیطدی      

 ؿاهل هَاسدی چَى:

 کاّؾ آلَدگی َّا -

 ّای كَتیکاّؾ آلَدگی -

 شتْثَد ؿشایط تیَکلیواتی  دس ؿْ -

 افضایؾ ًفَرپزیشی وان -

 ّای صیشصهیٌیافضایؾ کیفیت آب -

 کشتياکؼیذتَلیذ اکؼیظى ٍ خزب دی -

 تإثیشا  اقلیوی -

 ولق صیثایی -

ؿدَد)کیاًی،   کٌتشل تلدشی فضداّا ٍ غیدشُ هدی     -

 (.76ٍ75: 1385غتهی ٍ ػلیواًی فاسػاًی، 

اختواؾی فضای ػثض ًیدض  -دس تشسػی اثشا  سٍاًی

ؼاى دس ّش ؿشایطی سٍصاًِ تدِ صهداًی   تایذ گفت کِ اً

تشای آساهؾ ٍ ػکَ  دس فضدای تداص ًیداص داسد. تدِ     

ؾثاس  دیگش طثیؿت اًؼاى تِ فضای ػدثض تداص ٍ آصاد   

ًیاص داسد. ایي توایل ٍ کـدؾ تدا تدداسب ؾلودی تدِ      

اثثا  سػیذُ اػت. سًگ ػثض اص ًػش سٍاًـٌاػی اثشی 

 ًاهدِ ؿدشکت  آساهؾ تخؾ تشای اؾلاب داسد )آگاّی

 (.73كٌؿت ػاوتواى کـَس، تی تا: 

اًدذ کدِ   ّا ٍ سٍاًـٌاػاى تش ایي ؾقیذُتیَلَطیؼت

ًَؼ صًذگی ٍ ولَكیا  سٍحدی ٍ اوتقدی اًؼداى    

تدداتؽ ٍ صاییددذُ تحشیکددا  هحیطددی اػددت کددِ دس آى 

کٌذ ٍ دس ایي هیاى ًقؾ فضداّای ػدثض تدِ    صًذگی هی

ؾٌَاى فضایی کدِ تاؾدث کداّؾ فـداسّای ؾلدثی،      

دلثؼتگی تِ هحدیط کداس ٍ صًدذگی     احؼاع آساهؾ ٍ

ؿَد حیاتی اػت. فضای ػدثض ؿدْشی تدِ ؾٌدَاى     هی

 ؛خداى داس هحیط ؿْشی هکودل تخدؾ تدی   تخؾ خاى

تاؿدذ)کیاًی، غتهدی ٍ    یؿٌی ػاوتاس کالثذی ؿْش هدی 

(. دس ایددي ولددَف، 76: 1385ػددلیواًی فاسػدداًی، 

دٌّدذُ  تَاًذ تِ ؾٌَاى سیِ ؿْش، آسایدؾ  فضای ػثض هی

کٌٌذُ فضداّای هتدشاکن ؿدْشی،    ٍ تفکی ّا ؿثکِ ساُ

 (.4: 1371ایفای ًقؾ ًوایٌذ )تْشام ػلطاًی، 

اص دیذگاُ تْذاؿتی ٍ دسهاًی، تؼیاسی اص پضؿدکاى  

هؿتقذًذ کِ تشای افشادی کِ ًداساحتی ؾلدثی، هؿدذُ،    

گشدؽ وَى، تشًٍـیت ٍ... داسًذ اػتشاحت دس َّای 

ذ تَاًد  كذا ٍ فضاّای ػدثض هدی  ٍػشػالن، هحیطی تی

ثوش تاؿذ، تٌاتشایي تَخِ تِ لضٍم حفع ّوثؼتگی هثوش

طثیؿدت تدا هحدیط ؿددْشی ٍ ایدداد فضدا ٍ هحیطددی      

ًاهِ ًضدی  تِ طثیؿت دس ؿْشّا وشٍس  داسد)آگاّی

 (.73ؿشکت كٌؿت ػاوتواى کـَس، تی تا: 

اص دیذگاُ هؿوداسی ٍ ؿْشػداصی کیفیدت هحدیط     

صیؼت ؿْشی، تا اهکاًدا  ٍ تإػیؼدا  فضدای ػدثض     

ب هؼتقین داسد. اهشٍصُ هؿواسی ٍ طشاحی فضای استثا

ػددثض، تددِ ؾٌددَاى تخـددی اص ؿْشػدداصی هطددشح      

(. فضددای ػددثض، خددایگضیي 36: 1379اػت)ػددؿیذًیا، 

هٌاػثی تشای ػایش هلالح هَسد اػدتفادُ دس هؿوداسی   

خْت تقؼین فضای ایداد حفاظ، ولَتگداُ ٍ فضدای   

سٍد. ؾتٍُ تدش ایدي تدِ     ولَكی ٍ غیشُ تِ ؿواس هی

ى کاتالیضٍس ؾاهل هْوی دس ایداد پیًَذ ٍ استثداب  ؾٌَا

 ؿدَد  ّدا ٍ اتٌیدِ هحؼدَب هدی    هٌطقی تیي ػداوتواى 



 GIS  /47صاتل تا اػتفادُ اص  تشسػی ٍوؽ هَخَد ٍ هکاًیاتی فضای ػثض هَسد ًیاص ؿْش

(. ّوچٌددیي فضدداّای ػددثض دس 74: 1374)هدًٌَیدداى، 

گًَِ ػیؼتن تفشخگداّی هدؤثش تدَدُ ٍ    گیشی ّشؿکل

ؾاهل هؤثشی دس گزساى اٍقا  فشاغت هشدم تدِ ؿدواس   

ّدَا ٍ ّدَای    اًذاص، تلطیفسٍد. ایداد ػایِ، چـنهی

پان، خذا اص صیثایی اص خولِ ؾدَاهلی ّؼدتٌذ کدِ دس    

قاتدل  ّا حضَس فضای ػثض سا غیشگیشی تفشخگاُؿکل

کٌٌذ. دس تاب اّویدت ٍ ودشٍس  فضدای    اختٌاب هی

ػثض دس ؿدْشّا هثاحدث فشاٍاًدی ٍخدَد داسد کدِ دس      

 گٌدذ.حَكلِ ایي تحث ًوی

 

 ػولکردّای فضای ظبس شْری -6

ػثض ؿدْشی افدضٍى تدش ًقدؾ      تِ طَس کلی فضای

ؿٌاوتی ٍ اختوداؾی آى داسای ؾولکشدّدای صیدش    صیثا

 :اػت

 ؾولکشدّای صیؼت هحیطی (1

ایددي ًددَؼ ؾولکشدّددا ؾوددذتاً تددِ تْثددَد ؿددشایط  

اکَلَطیدد  ٍ کدداّؾ هیددضاى تدداس آلددَدگی آى کودد  

تَاى گفت: ایداد فضای ػدثض   کٌذ. تِ طَسی کِ هی هی

ّدای  ش آلدَدگی ّایی اػت کِ تِ ؿکل هؤثیکی اص ساُ

ای، كدَتی،  هحیط صیؼت، اؾن اص آلَدگی گاصی، رسُ

ّای هَخدَد  تـؿـؿی، تَّای ًاهطثَؼ ٍ دیگش آالیٌذُ

تشی دس َّا ٍ آب ٍ وان سا کٌتشل کشدُ، هحیط ػالن

(. تایدذ   37: 1379کٌذ )ػؿیذًیا، تشای اًؼاى فشاّن هی

  ِ ّدای تٌفؼدی   قثَل کشد کِ فضای ػثض تِ ؾٌدَاى سید

ایددي تـددثیِ حددذاقل کدداسکشد آى سا دس ؿْشّاػددت ٍ 

کٌذ )ّادٍی، کاهَس ؿٌاوتی ؿْشّا تیاى هیهفَْم تَم

 (. 413: 1380ؿلواًی،

ؾولکشدّدای صیؼدت هحیطدی،     ،تِ ؾثاس  دیگدش 

صیؼدت خداهؽ   ّای ؿْشی سا تدِ ؾٌدَاى هحدیط   هحیط

داس کددشدُ ٍ تدا اثددشا  هٌفددی گؼددتشؽ  اًؼداًی هؿٌددی 

-هقاتلِ هدی ّای ًادسػت تکٌَلَطی كٌؿت ٍ کاستشی

ّددای گیدداّی اص کٌددذ ٍ اص ایددي سٍػددت کددِ پَؿددؾ

ّدای صیؼدت   ّای هقاتلدِ تدا آلدَدگی   هؤثشتشیي ؿیَُ

ؿددًَذ. افددضٍى تددش ایددي،    هحیطددی هحؼددَب هددی  

ؾولکشدّای صیؼت هحیطی فضای ػثض، داهٌدِ تٌدَؼ   

ّای صیؼدت هحیطدی   داؿتِ ٍ تٌْا تِ هقاتلِ تا آلَدگی

 ؿَد.هحذٍد ًوی

 اوت کالثذی ؿْشؾولکشد فضای ػثض دس ػ (2

اص ایي دیذگاُ، فضای ػثض ؿْشی تِ ؾٌَاى تخدؾ  

ؿدَد ٍ دس  داس ػاوت کالثذی ؿدْشی تلقدی هدی   خاى

خاى کالثذ ؿْش، ػاوتاس یا تافت ٍ تداًغ تا تخؾ تی

 (.37: 1379دّذ.)ػؿیذًیا، ػیوای ؿْش سا تـکیل هی

اص حیث کالثذی، فضاّای ػثض دس دٍ هقیاع کتى 

گیشًذ. دس هقیاع کتى آى  س هیٍ وشد هَسد تَخِ قشا

دػددتِ اص اخددضای فضددای ؿددْشی)کوشتٌذّای ػددثض،   

ِ     ًاحیِ ای( هطدشح  ّدای ػدثض ٍ فضداّای ػدثض هٌطقد

ؿَد کِ اص ًػش ؾولکشد ٍ تاصدّی تشای کل فضدای   هی

ؿْشی طشاحی ؿذُ اػت ٍ ػشاػش فضداّای ؿدْشی   

 دّذ.ّای وَد قشاس هی سا دس صیش پَؿؾ تاصدّی

ی ػدثض تدِ كدَس  پداسن     دس هقیاع وشد فضاّا

هحلِ، پاسن کَچ ، کدَدن ٍ هاًٌدذ آى قادسًدذ تدِ     

كِشف ٍخَد ودَد، اص تدشاکن ػداوتواًی خلدَگیشی     

ّدای ؿدْشی ٍ   ػاصی ؿدثکِ ساُ کٌٌذ ٍ یا دس تشخؼتِ

ّای ؿْشی ًقؾ قاتدل  افضایؾ وَاًایی ًـاًِ یا ًـاًِ

 (.92 -102: 1384تَخْی سا ایفا کٌٌذ)تْشام ػلطاًی، 

 سٍاًی فضای ػثض-ی اختواؾیؾولکشدّا (3

دس ؿْشّای تضس  ؾتٍُ تش آلَدگی َّا، آلدَدگی  

ّوشاُ تا ػدایش فـداسّای   -كَتی ٍ ػیوای هحیط ًیض
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هحیطی هاًٌذ اصدحام خوؿیت، تشاکن تشافی ، ودؿف  

تدِ  -ؿذیذ ػیؼتن حول ٍ ًقدل ؿدْشی ٍ هاًٌدذ آًْدا    

ؾٌددَاى یکددی اص هْوتددشیي ؾَاهددل اػددتشع، ػددتهت 

: 1384کٌٌدذ)تْشام ػدلطاًی،   هدی ؿْشًٍذاى سا تْذیدذ  

(. اًؼاى دس ّش ؿشایطی، سٍصاًِ تدِ چٌدذ ػداؾت    104

ػکَ  ٍ آساهدؾ ًیداص داسد. ایدي ًیداص تدا فـدشدگی       

ًـدیٌی  خوؿیت دس هحل هؼکًَی ٍ صًذگی آپاستوداى 

دس آیٌذُ تیـتش ّن وَاّذ ؿذ؛ تٌاتشایي اص ایي دیذگاُ 

ًیض ایداد ٍ تَػؿِ فضدای ػدثض ؿدْشی تدِ كدَس       

: 1379کٌذ)ػدؿیذًیا،  ّای ٍاقؿی وَدًوایی هیؾولکشد

41.) 

ؿٌاػاى، سٍاًـٌاػاى ٍ پضؿدکاى تدش   اهشٍصُ خاهؿِ

ایي تاٍسًذکِ فضای ػثض افضٍى تش تدإهیي تْذاؿدت ٍ   

ّای هؼدکًَی، ًقدؾ هثثتدی دس ػدتهتی     ٍخَد هکاى

(. تٌدداتشایي 42ؿددْشًٍذاى تددش ؾْددذُ داسًددذ)ّواى،   

ش صًدذگی  ّای ػثض ؿْشی تد ؾولکشدّایی سا کِ هحیط

گزاسًدذ،   ّای سٍاًی ؿْشًٍذاى هدی اختواؾی ٍ ٍیظگی

تیؾ اص ّش ؾاهل دیگدشی دس ػداوت فضدای ؿدْشی     

 .اػتهؤثش 

 ؾولکشدّای اکَلَطی  فضای ػثض (4

اهشٍصُ ؿْشّای تدضس  هثدتت تدِ هؼدائل دؿدَاس      

اکَلَطیدد  ّؼددتٌذ ٍ تددِ ّوددیي دلیددل اص دیددذگاُ    

اص  ؿدًَذ.  ّای ًاپایدذاس ؿدوشدُ هدی   اکَلَطی ، هحیط

تَاى تِ تغییدشا    ّا دس ؿْشّا هیخولِ ایي ًاپایذاسی

اقلیوی، تغییشا  دس چشوِ ّیذسٍلَطی ، تغییشا  دس 

هٌاتؽ وان، تغییشا  دس سٍؽ طثیؿدی ٍ تغییدشا  دس   

تشکیة خاًَسی اؿاسُ کشد. فضاّای ػدثض ؿدْشی تدِ    

ّای ؾٌَاى اتضاسی هٌاػة تشای هقاتلِ تا ایي ًاپایذاسی

تشقشاسی دٍتاسُ ؿشایط طثیؿی حاکن اکَلَطی ، یؿٌی 

تَاًٌدذ  ؿدَد. ایدي فضداّا هدی    تش ؿْشّا هحؼَب هی

دٌّددذُ ٍ تؿددذیل کٌٌددذُ ّددش کددذام اص ایددي  تخفیددف

اوتتال  تاؿٌذ. گیاّاى هَخَد دس فضداّای ؿدْشی   

تِ كَس هختلف قادسًذ تاؾث کداّؾ دهدای هحدیط،    

صهیٌی، حفع تؿادل اقلیودی  ّای صیشافضایؾ هیضاى آب

ّدا ٍ...  شی، حفع ولَكیا  سٍیؾ وانهحیط ؿْ

گشدًذ. دس کٌاس هَاسد یاد ؿذُ تایذ ًقؾ فضدای ػدثض   

کشتي ٍ تَلیذ اکؼیذای دیسا ًیض دس خزب گاص گلخاًِ

اکَلَطیدد  -اکؼددیظى، دس صهددشُ ؾولکشدّددای کلیوددا 

-72: 1384فضای ػثض تِ ؿواس آٍسد)تْدشام ػدلطاًی،  

76.) 

 ؾولکشدّای حفاغتی فضاّای ػثض (5

ِ یکی د ّدای کداستشدی فضدای ػدثض،     یگش اص صهیٌد

ّای هَخدَد، تْؼداصی   اػتفادُ اص آى دس هشهت وشاتی

ػاصی هؿوَالً ػاصی هحیط اػت. ایويطثیؿت ٍ ایوي

دس هقثددل حددَاد  طثیؿددی ٍ ؿددثِ طثیؿددی اص قثیددل   

فشػددایؾ وددان، طغیدداى سٍدواًددِ، لغددضؽ ٍ ساًددؾ 

وددان، سیددضؽ ػددٌگتم ٍ تْوددي اص استفاؾددا  ٍ...  

 یشد.گ كَس  هی
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فضاّای ػثض دس ٍّلِ ًخؼت تِ فضاّای ػدثض ٍ  

ػطَح ػثض ٍ دس هشحلِ تؿذ تِ فضاّای ػدثض ؿدْشی   

ؿًَذ. تفداٍ  فضدای ػدثض ٍ    ؿْشی تقؼین هیٍ غیش 

ػطَح ػثض اص ًػش اکَلَطی  دس ایي اػت کِ ػطَح 

هاًٌدذ فضدای ػدثض ؿدثِ خٌگدل دس       ،تَاًٌدذ ػثض ًوی

  َ دگی كدَتی هددَثش تاؿدٌذ ٍ یدا تدِ ًحددَ     کداّؾ آلد

هطلَب ػثة کداّؾ دهدا ؿدًَذ )کیداًی، غتهدی ٍ      

 (74:1385ػلیواى فاسػاًی، 
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ؿدْشی( اص ػدَیی   ؿْشی )تدشٍى فضاّای ػثض غیش

سٍیِ ؿْش سا داسًذ ٍ اص ػَی کٌٌذُ سؿذ تیًقؾ هْاس

ؿاى، ؿداهل  دیگش تاصدّی اکَلَطی  ٍ صیؼت هحیطی

 )ػددؿیذًیا،گددشدد  هددی کددل هحددیط صیؼددت ؿددْشی 

(. ایي ًَؼ فضداّا ؿداهل کوشتٌدذّای ػدثض     47:1379

ّدای هلدی،   ّای ػثض ؿْشی، پداسن کواى،احاطِ کٌٌذُ

 .ؿًَذّای خٌگلی ٍ غیشُ هیپاسن

ؿْشی کِ اغلدة تدِ كدَس  پداسن     فضاّای ػثض

ؿدًَذ، اص دیدذگاُ ؿْشػداصی تدِ صیثدایی       هی احذا 

افضایٌذ ٍ دس كَس  طشاحدی  هحیط صیؼت ؿْشی هی

اختوداؾی سا تدِ   -، قادسًذ وذها  تفشخگداّی هٌاػة

ؿْشی تاصدیذکٌٌذگاى وَیؾ اسائِ کٌٌذ. فضاّای ػثض

تش هثٌای چگًَگی هالکیت تِ چْداس دػدتِ فضداّای    

  ِ ِ ػثض ولَكی، فضاّای ػدثض ًیود -ولَكدی)ًیو

ؾوَهی(، فضاّای ػثض ؾوَهی ٍ فضاّای ػثض هؿداتش  

 تٌذی کشد:طثقِ ّا ٍ ویاتاى

ـ  د فضای ػثض ولَكی؛ 1 -ایي فضاّا ؿداهل تدا

ِ هثوش، صهیيّای هثوش ٍ غیش -ّای کـاٍسصی ٍ تاغچد

ّای ولَكی ّؼتٌذ کِ تِ دلیل ولَكی تَدًـاى، 

سًٍدذ)تْشام  ّای اختوداؾی تدِ ؿدواس هدی    فاقذ اسصؽ

( ٍ اػددتفادُ اص آى اوتلاكدداً تددِ  65:1384،ػددلطاًی

ؿَد. ؾلیشغن ایي کِ ایي ًَؼ اص هالکیي آى هحذٍد هی

اقذ کداسکشد اختوداؾی ّؼدتٌذ، لدیکي     فضاّای ػثض ف

تاصدّی اکَلَطی  آًْدا تؼدیاس حدائض اّویدت اػدت.      

ّای هؼکًَی اص ایي ًدَؼ  ّای ٍاحذفضای ػثض حیاب

سًٍذ کِ تخؾ هْوی اص پَؿؾ ػثض ؿْش سا تـواس هی

 (. 48:1379،دٌّذ)ػؿیذًیاتـکیل هی

2 ِ ولَكدی؛ فضداّای ػدثض    د فضاّای ػثض ًیود

ص فضداّای ػدثض ؿدْشی    ولَكی تِ آى تخؾ اًیوِ

ّدای واكدی اص خاهؿدِ دس    ؿَد کدِ گدشٍُ  اطت  هی

کٌٌددذ. کلیددِ ؿددشایطی هـددخق، اص آى اػددتفادُ هددی 

ّا، ًْادّدا، اداسا  ٍ هشاکدض دٍلتدی،    فضاّای ػاصهاى

وذهاتی، ًػاهی، آهَصؿی ٍ دسهاًی خدضء ایدي گًَدِ    

(. ایدي ًدَؼ    18:1383،آیٌذ)تاسٍقیفضاّا تِ ؿواس هی

لیل هحذٍدیتی کِ دس ًحَُ اػدتفادُ  فضاّای ػثض تِ د

کداسایی اختوداؾی کداهتً هحدذٍدی     ،اص آى ٍخَد داسد

 (. 65:1384داسًذ)تْشام ػلطاًی، 

د فضاّای ػثض ؾوَهی؛ فضداّای ػدثض ؾودَهی    3

ٌّذُ هْوتشیي گشٍُ اص فضداّای ػدثض ؿدْشی    تـکیل

ّدا  . ایٌْا ّواى فضاّای ػدثض ؿدْشی ٍ پداسن   ّؼتٌذ

واؾی داسًدذ. ایدي فضداّا    ّؼتٌذ، کِ ؾلوکشدّای اخت

تشای ؾوَم هشدم دس گزساى اٍقا  فشاغدت، تفدشیح ٍ   

ّای اختواؾی ٍ فشٌّگی هَسد اػتفادُ قشاس گشدّوایی

 (. 18:1383گیشًذ)تاسٍقی،هی

اػددتفادُ اص فضدداّای ػددثض ؾوددَهی تددشای کلیددِ   

ّای اختواؾی آصاد اػدت ٍ تدذیي ػدثة اسصؽ     گشٍُ

. دس ٍاقددؽ اختودداؾی ٍ سٍاًددی تؼددیاس تدداالیی داسًددذ 

فضاّای ػثض ؾوَهی ؿاهل فضاّای ػدثض هدْدض تدِ    

وذها  ٍ تؼْیت  خْت ایداد آػدایؾ ٍ اػدتفادُ   

تاؿٌذ. فضاّای ػثض ؾودَهی سا تایدذ دس    هی اختواؾی

ّای ؿْشی تلقدی کدشد ٍ تدش ّودیي     ػاوتصهشُ صیش

 اػاع تا آى هَاخِ ؿذ.
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اػاع ولَكدیا   ْش تایذ تش ّش تشًاهِ ٍ طشح ؿ

اختواؾی، فشٌّگی ٍ اقتلدادی هدشدم ٍ ّواٌّدگ تدا     

ّا ٍ ؾتیق آًْا تِ اًددام تشػدذ. اص هْوتدشیي    وَاػتِ

تدَاى اًددام داد، تؿیدیي     هدی  اقذاهاتی کِ دس ایي صهیٌِ
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ّا هثٌدایی  تاؿذ. ایي اػتاًذاسد هی اػتاًذاسدّای ؿْشی

 تشای تقؼین فضای ؿْشی هحؼدَب ؿدذُ ٍ طشاحدی   

ِ   هی ؿْشی سا آٌّگی ٍیظُ ای تخـدذ. ّوچٌدیي ٍػدیل

تشای کٌتشل هحیط کالثذی ؿْش ٍ دػتیاتی تدِ اهٌیدت،   

صادُ، )خوـدیذ  اػدت آػایؾ،کاسایی ٍ هٌافؽ ؾودَهی  

(. دس تؿیدددیي اػدددتاًذاسدّای ؿدددْشی 11ٍ10: 1381

ؾَاهل هختلفی ّواًٌذ اقلین ٍ ؿدشایط آب ٍ ّدَایی،   

ْش، داًؾ فٌدی  ّای اختواؾی خاهؿِ، اقتلاد ؿٍیظگی

: 1378ٍ تؼیاسی اص هَاسد دیگش دوالت داسًذ )ؿیؿِ، 

77.) 

 ِ سیدضی ؿدْشی تدِ    اػتاًذاسدّای فضایی دس تشًاهد

ّدا ٍ  ًیاص تشای فؿالیدت هیضاى فضا یا ػطح صهیي هَسد 

ؿَد. ایدي اػدتاًذاسدّا    هی ّای ؿْشی اطت ؾولکشد

ّای هٌاػة تشای ػٌدؾ هیضاى کیفیت اخضای هقیاع

ٌذُ تافت یا ػاصهاى کالثدذی ؿدْش ّؼدتٌذ    تـکیل دّ

 (.38: 1378)ػؿیذًیا، 

هحیطدی، فضدای ػدثض    تِ طَس کلی، اص ًػش صیؼت

دّدذ.  تخؾ خاًذاس ػاوت کالثذی ؿْش سا تـکیل هی

خاى ّای تیکٌذ کِ هیاى تخؾهٌطق طشاحی حکن هی

ٍ خاًذاس ػاوت کالثذی ًَؾی تؿدادل تشقدشاس تاؿدذ.    

ا حکدن تدش ایدداد    ٍوؿیت هَخدَد ؿدْشّا، ًدِ تٌْد    

سیضی ؿدذُ  فضاّای ػثض ٍػیؽ ٍ هْوتش اص ّوِ تشًاهِ

کٌذ، تلکدِ تدیؾ اص ّویـدِ طالدة     ٍ حؼاب ؿذُ هی

فضدداّای ػددثض ٍػددیؽ تددِ هٌػددَس تشقددشاسی هَاصًددِ  

ّدای ػداوتِ ؿدذُ اػدت     هحدیط  اکَلَطی  دس هقاتل

(. اص 75: 1385فاسػداًی،  )کیاًی، غتهدی ٍ ػدلیواًی   

دس طشاحی فضداّای ػدثض    ایي سٍ یکی اص هؼائل هْن

 ِ ّدای فضدای ػدثض    ؿْشی تؿییي اػتاًذاسدّا ٍ ػدشاً

اػددت. اػددتاًذاسد فضدداّای تدداص ٍ ػددثض داسای تؿددذ   

اختواؾی، سفاّی ٍ تکٌیکی اػت کِ تا تَخِ تِ هکاى 

ٍ هَقؿیت اقلیوی ٍ فشٌّگ واف ػاکٌاى، ّوچٌدیي  

ؿَد ٍ اتؿاد واف ّای آًاى، فشاّن هیًیاصّا ٍ اسصؽ

تدَاى ػدطح یدا    طلثذ. تا ایي ؿدشایط ًودی  وَد سا هی

حدن اػتاًذاسد ٍاحذی سا تدشای ایدداد فضدای ػدثض     

اسائِ کشد، صیشا کویّت فضای ػدثض، ػداوت، اًتخداب    

گًَِ ٍ... دقیقاً تِ ؿشایط اقلیودی ّدش هٌطقدِ تؼدتگی     

 (.83: 1379داسد )ػؿیذًیا، 

دس ایي هیداى، هیدضاى فضدای ػدثض ؾودَهی کدِ اص       

تدَاى  اّویت داسد سا كشفاً هی دیذگاُ هحیط اختواؾی

ّای فضای ػثض هطشح ًودَد.  دس استثاب تا تحث ػشاًِ

تَاًدذ   هی تِ ؾثاس  دیگش هفَْم ػشاًِ فضای ػثض تٌْا

دس هَسد فضایی تکداس سٍد کدِ تدشای گدزساى اٍقدا       

فشاغدددت، تفدددشیح ٍ تددداصی تدددذاسن دیدددذُ ؿدددذُ  

(. تِ هٌػَس هحاػدثِ ػدشاًِ   192: 1383اػت)تاسٍقی، 

ایدي  ض تایذ تِ ؾَاهل هتؿذدی تَخِ ًوَد. تشفضای ػث

 ِ ّدای هدؤثش دس هحاػدثِ    اػاع ّش چِ تؿذاد ؿاولد

تیـتش تاؿذ، تِ ّواى ًؼثت ػشاًِ تذػت آهذُ تٌاػة 

سٍاًی خاهؿِ ؿدْشی   -ّای اختواؾیتیـتشی سا تا ًیاص

داسد. تا تَخِ تِ هَاسد یاد ؿذُ تدشای هحاػدثِ ػدشاًِ    

شاى ػددشاًِ فضددای ػددثض ؿددْشی، تددشای ؿددْشّای ایدد

ّدا  ّا، ًْادهتؿاسفی ٍخَد ًذاسد ٍ ّش کذام اص ػاصهاى

ّای كاحة ًػش تٌاتش تـدخیق ودَد ٍ   ٍ ؿخلیت

الدی سا  تا تَخِ تِ هحدذٍدُ هطالؿاتـداى، ػدشاًِ ایدذُ    

 کٌٌذ.هی تشای ػشاًِ فضا ػثض دس کـَس پیـٌْاد

ّای ٍصاس  هؼکي ٍ تش اػاع هطالؿا  ٍ تشسػی

 ٍ هٌاػدة فضداّای ػدثض     ؿْشػاصی، ػشاًِ هتؿداسف 

هتدش هشتدؽ    12تدا   7ؿْشی، دس ؿدْشّای ایدشاى تدیي    

ّا ٍ فضدای ػدثض ؿدْشداسی    اػت. ٍلی ػاصهاى پاسن
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هتش هشتدؽ، آقدای کداهثیض     25تا  20تْشاى ایي هیضاى سا 

هتش هشتؽ، دکتش هدیدذ هخدذٍم    40تا  30ػلطاًی تْشام

هتش هشتؽ سا تِ ؾٌَاى ػدشاًِ فضدای ػدثض     50-15تیي 

(. 98ٍ99: 1385کٌٌذ )هحوذی ٍ كثَسی، هیپیـٌْاد 

کٌٌدذ،  ػاصی ًیض پیـٌْاد هیتؿذادی اص کاسؿٌاػاى ؿْش

ًػدش  ی  دّن تا ی  ؿاًضدّن دسكذ کل ؿْش كدشف 

اص تشاکن تِ فضای ػثض اوتلاف یاتذ. الصم تِ تَویح 

الوللی فضای ػثض ؿدْشی تدیي   اػت کِ اػتاًذاسد تیي

ُ اص ػدَی  هتش هشتؽ اػت. ؿاوق تؿیي ؿدذ  50تا15

هتدش   25تدا   20ٍاحذ هحیط صیؼت ػاصهاى هلل هتحذ 

 (. 18:1383،)تاسٍقی اػت هشتؽ تشای ّش ًفش

 ِ ّدای ػدثض   دس هحاػثِ اػتاًذاسد فضای ػثض، ًیض پٌْد

ّای کَچ  ٍ تضس ، فضای ػثض ؿدثکِ  اؾن اص پاسن

ّدا ٍ غیدشُ دس ًػدش    ّای خٌگلدی، هیدذاى  ّا، پاسنساُ

ِ  حالیکِ  ؿًَذ؛ دس گشفتِ هی ای اؿدتثاُ  چٌدیي هحاػدث

اػت. تدا تَخدِ تدِ تؿشیدف فضدای ػدثض ؿدْشی ٍ        

ؾولکشد آًْدا، ّدش کدذام اص فضداّای ػدثض ؾولکدشد       

ودداف ٍ َّیددت هؼددتقل داسًددذ. تٌدداتشایي دس تْیددِ  

ّای تَػؿِ ؿْشی ایي گًَِ فضاّا تایؼدتی تدِ    تشًاهِ

طَسکاهل اص یکذیگش هٌفد  ؿدًَذ ٍ ػدطَح ػدشاًِ     

ّدا ٍ ؾلوکشدّدای   عکاستشی فضاّای ػدثض دس هقیدا  

هختلف ؿْشی، خذاگاًِ هحاػدثِ گدشدد. تدِ ؾثداس      

دیگش هیضاى فضای ػثض تایذ اص ًػدش تَصیدؽ هکداًی ٍ    

گؼتشؽ ٍ ًَؼ تا خوؿیدت، تدشاکن ػداوتواًی ؿدْش،     

ًیاصّای خاهؿِ ؿْشی ٍ ًَؼ ؿْش اص ًػش ٍغیفِ)ؿدْش  

تدداسی، تَسیؼدتی ٍ كدٌؿتی( تٌاػدة داؿدتِ تاؿددذ      

 .( 53: 1374)هدًٌَیاى، 
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ّدای ؿدْشی دس هقیداع    د وَاتط طشاحی پاسن1

 ّوؼایگی

هؼاحت فضای ػثض تا ولَكیا  پداسن، کدِ دس   

-هتدش  5000تدا  2000ٍاحذ ّوؼایگی اػت، تایذ تیي 

ػدالِ اص   9هشتؽ تاؿذ. استثاب پیادُ تشای ید  کدَدن   

دٍستشیي ًقطِ ٍاحذ ّوؼایگی تا پاسن، ًثایذ تیؾ اص 

قذم تاؿذ ٍ دس طی هؼیش پیادُ تشای سػدیذى تدِ    900

 پاسن، ًثایذ تقاطؽ ویاتاىِ تٌذسٍ ٍخَد داؿتِ تاؿذ.

ّدای ؿدْشی دس هقیداع    وَاتط طشاحی پاسن د2

 هحلِ

د فضای ػثض تا ولَكیا  پداسن کدِ دس ٍاحدذ    

 ؿًَذ.هحلِ هؼتقش هی

 هتشهشتؽ تاؿذ. 20000تا  5000د هؼاحت آى 

ػالِ اص دٍستشیي  9کَدن  د استثاب پیادُ تشای ی 

قدذم ًثاؿدذ    1500ًقطِ ٍاحذ هحلِ تا پاسن تدیؾ اص  

 ػاًتی هتش یا ی  فَ (. 30)حذٍد

د دس طدی ؾثدَس اص هؼدیش پیدادُ ؾثدَس اص ویاتداى       

 کٌذسٍ هداص اػت.

د دس طی ؾثَس اص هؼیش پیادُ ًثایذ ؾثَس اص ویاتداى  

 ػشیؽ ٍخَد داؿتِ تاؿذ.

دس هقیداع  ّدای ؿدْشی   د وَاتط طشاحی پاسن3

 ًاحیِ

د فضای ػثض تا ولَكیا  پداسن کدِ دس ٍاحدذ    

 ًاحیِ هؼتقش ؿَد.

 ّکتاس تاؿذ. 6تا  2د هؼاحت آى 

د استثاب پیادُ تشای سػیذى تِ پداسن اص دٍستدشیي   

 دقیقِ تاؿذ. 20ًقطِ هحلِ، ًثایذ تیؾ اص 
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د دس طی سػدیذى هؼدیش پیدادُ تدشای سػدیذى تدِ       

ف هدداص  ّدای هختلد  پاسن، ؾثَس اص ؾشم دػتشػدی 

 اػت.

ّدای ؿدْشی دس هقیداع    د وَاتط طشاحی پاسن4

 هٌطقِ

د فضای ػثض تا ولَكیا  پداسن کدِ دس ٍاحدذ    

 هٌطقِ هؼتقش ؿَد.

د فضای ػثضی اػت کِ هؼاحت آى ًثایذ کوتش اص 

 ّکتاس تاؿذ. 6

د هذ  صهاى طی ؿذُ تا ٍػیلِ ًقلیِ، ًثایدذ تدیؾ   

ػددشصهیي ؾوددشاىهـدداٍسهٌْذػدداىدقیقددِ تاؿذ) 15اص 

 (. 203د 201: 1380
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 کالبذی شْری

ّددای ؿددْش اص لحدداظ تقؼددیوا  کالثددذی تددِ سدُ 

هختلددف، ٍاحددذ ّوؼددایگی، هحلددِ، ًاحیددِ ٍ هٌطقددِ 

ّای ودذهاتی ًیدض   گشدد. تؿذادی اص کاستشیتقؼین هی

دس ایي تقؼیوا  کالثذی گٌداًذُ ؿَد. اص خولدِ   تایذ

قشاس دس ٍاحدذ ّوؼدایگی؛ تَػدتاى    وذها  قاتل اػدت 

کَدن، هْذ کَدن ٍ کَدکؼتاى ٍ ٍاحذّای تدداسی  

اتتدذایی، ٍاحدذّای   اػت. دس هقیداع هحلدِ هدذاسع   

ؿدَد. دس هقیداع    هی ای هؼتقشتداسی ٍ تَػتاى هحلِ

حدذ  ّای تداسی دس ًاحیِ، هذاسع ساٌّوایی، فؿالیت

ِ  ًاحیِ  ای هؼدتقش ای ٍ کاستشی ٍسصؿی ٍ پداسن ًاحید

ّای فشٌّگی، شدًذ ٍ دس هقیاع هٌطقِ ًیض فؿالیتگ هی

ِ تاؿگاُ ٍسصؿی، فؿالیت ای، ّای دسهاًی، پاسن هٌطقد

(. 19: 1383تَاًٌذ هؼتقش ؿدًَذ)تاسٍقی،  دتیشػتاى هی

تٌذی اص ؿْش اػت کِ فضاّای اػاع ّویي تقؼینتش 

ؿدًَذ.  تٌذی هدی ّای هختلف طثقِػثض ًیض دس هقیاع

ّددای شی دس هقیدداعّددای ؿددْتٌددذی پدداسنتقؼددین

. تدِ  اػدت تقؼیوا  کالثذی ؿدْش تدِ كدَس  صیدش     

 ؾثاس  دیگش فضای ػثض ٍقتی دس کالثذ ؿدْشی قدشاس  

کٌدذ ٍ  گیشد، گشایؾ ػلؼلِ هشاتة ؿْشی پیذا هی هی

ؿدَد.   هدی  ّدای هتفداٍتی دس ؿدْش تقؼدین    تِ هقیداع 

اػاع ؿاوق هؿوَالً ًحَُ اػتفادُ اص فضای ػثض تش 

م تا ػلؼلِ هشاتدة ؿدْشی   فاكلِ ٍ هَقؿیت آى ّوگا

 (.3:1367ؿَد)ٍصاس  هؼکي ٍ ؿْشػاصی، هؿیي هی

 ّای ؿْشی دس هقیاع ٍاحذ ّوؼایگید پاسن1

ؿَد، کِ تِ طَس هؿوَل دس ی  تِ پاسکی گفتِ هی

ٍاحذ ّوؼایگی قشاس گشفتِ ٍ چٌذ ٍاحذ هؼدکًَی اص  

کٌٌدذ ٍ هؼداحتی کوتدش اص ًدین ّکتداس      آى اػتفادُ هی

 (.29: 1380سؾوشاى ػشصهیي،هـاٍ هٌْذػاىداسد)

 پاسن ؿْشی دس هقیاع هحلِ د2

ؿددَد کددِ دس یدد  ٍاحددذ  تددِ پدداسکی گفتددِ هددی 

تشاتددش  2قددشاس داسد ٍ هؼدداحت آى حددذٍد   «هحلددِ»

-هٌْذػاىهؼاحت پاسن دس هقیاع ّوؼایگی اػت )

ای (. فضای ػثض هحل30:1380ِػشصهیي، ؾوشاىهـاٍس

ی ٍ دس تَاى، اداهدِ ٍاحدذّای ؾودذتاً آپاستوداً    سا هی

ًتیدِ تذٍى حیاب ٍ خدایگضیٌی تدشای حیداب حدزف     

ؿذُ ٍ یا دس حال حزف ؿذى اص ؿْشّای کٌدًَی تدِ   

ؿواس آٍسد. هکاًی کِ اًؼاى تتَاًذ تؿذ اص کاس سٍصاًدِ  

هذتی سا دس آى تگزساًدذ ٍ احیاًداً تدذٍى ّدیچ گًَدِ      

ی ودَد  ّا ایدستایؼتی، تشوی اص ّن هحلِاخثاس ٍ سٍ

 (.183: 1384ػلطاًی،سا هتقا  کٌذ)تْشام 

 پاسن ؿْشی دس هقیاع ًاحیِ د3

ؿَد کِ دس ًاحیِ هؼکًَی قدشاس   هی تِ پاسکی گفتِ

تشاتدش هؼداحت پداسن دس     4تدا   2داسد ٍ هؼاحت آى 
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 (.56: 1379ّکتاس( تاؿذ )ػؿیذًیا، 4هقیاع هحلِ )

 پاسن ؿْشی دس هقیاع هٌطقِ د4

ؿَد کِ دس ی  هٌطقِ هؼدکًَی  تِ پاسکی گفتِ هی

تشاتش اًذاصُ حذاکثش،  2داؿتِ، هؼاحت آى حذاقل  قشاس

 ؿدَد  ّکتداس( دس ًػدش گشفتدِ هدی     8دس هقیاع ًاحیِ)

 (.56: 1379)ػؿیذًیا،

ِ ّوچٌدیي تدش   تٌددذی گدشٍُ هطالؿددا   اػدداع طثقد

ّا تِ كدَس   سیضی ؿْشی ٍصاس  کـَس، پاسنتشًاهِ

 ؿًَذ؛ هی صیش تقؼین

تدا   ّؼدتٌذ ّدایی  ای ؿْشی؛ پداسن د پاسن هحل1ِ

ت کن ٍ قاتلیت دػتشػی صیاد تیـتش تدِ كدَس    ٍػؿ

ّدا سا وشدػداالى ٍ   کٌٌذگاى ایدي پداسن  پیادُ. اػتفادُ

دٌّدذ. تدْیدضا  ایدي گًَدِ     افشاد هؼي تـدکیل هدی  

ؿَد ایي سیضی هیّا ًیض تشای ایي خوؿیت تشًاهِپاسن

ؿدًَذ  ّای هٌاطق ػاوتِ هیّا تَػط ؿْشداسیپاسن

اس گؼتشؽ ًذاسًذ، ٍ تِ طَس هؿوَل تیـتش اص ی  ّکت

-هتدش  5000هشتؽ تا کوتدش اص  هتش 1000ٍلی گاّی تیي 

ّدا  هشتؽ ًیض تِ ؾلت فقدذاى صهدیي ایدي گًَدِ پداسن     

 ػاوتِ ؿذُ اًذ.

ای ؿددْشی؛ ٍػددؿت ایددي ّددای هٌطقددِددد پدداسن2

ّکتداس هتفداٍ  اػدت. ؾولکدشد      6تدا   2ّدا اص   پاسن

ِ پاسن ای ؿدْشی ؾثداس  اػدت اص: ایدداد     ّای هٌطقد

ّدای ؾدادی ؿدْشی ٍ    ِ تدیي ػداوتواى  تٌَؼ ٍ فاكدل 

توشکض فضای ػثض تیي آًْا خْت تغییش طثیؿدی ّدَای   

 آلَدُ.

ّا دس حدذٍد  ّای تؼیاس تضس ؛ ایي پاسند پاسن3

ّدا  اًدذاص ایدي پداسن   ّکتاس گؼتشؽ داسًذ. چـدن  40

کٌدذ ٍ ّدش تخدؾ    تیـتش ؿشایط طثیؿی سا تذاؾی هدی 

    َ د تضسگی اص ؿْشّا تایذ ایي ًدَؼ پداسن سا تدشای ود

ّدضاس خوؿیدت    50داؿتِ تاؿذ. تِ طَس کلی تدِ اصای  

 ّا هَسد ًیاص اػت.یکی اص ایي پاسن

ّا اص ًػش ایي گشٍُ، ؿداهل  تٌذی پاسندیگش تقؼین

-ّدا، ًدَاس  ای)واسج اص ؿْش(، تاغچِّای حاؿیِپاسن

ّای خلَی هٌاصل، ػدطَح  ّا ٍ تاغچِّای ػثض، کش 

دٌّدذُ ٍ  تضییٌی، کوشتٌذّای ػثض، فضای ػدثض ستدط   

 (.73د75: 1374ؿَد)هدًٌَیاى، ّای ؿْشی هیتاـ
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ٍوددؿیت هَخددَد دس ؿددْشّا ًددِ تٌْددا تددش ایددداد 

تش اص ّوِ تشًاهِ سیضی ؿذُ فضاّای ػثض ٍػیؽ ٍ هْن

کٌذ، تلکِ تیؾ اص ّدش صهداى دیگدش وَاّداى     حکن هی

فضدداّای ػددثض ٍػددیؽ تددِ هٌػددَس تشقددشاسی هَاصًددِ  

ی ػدداوتِ ؿددذُ  ّددا یدد  دس هقاتددل هحددیط  اکَلَط

تشدیدذ هْوتدشیي   (. تدی 2: 1371اػدت)تْشام ػدلطاًی،  

سیضی ٍ هکاًیاتی فضدای ػدثض تؿیدیي    هشحلِ دس تشًاهِ

الگَی فضای ػدثض هٌاػدة تدشای ید  ؿدْش اػدت.       

هکاًیاتی فضاّای ػثض تایذ تش اػاع ًگدشؽ كدحیح   

تِ ًیاصّای صیؼت هحیطی ٍ اختواؾی ؿْش، اهکاًدا   

ّای کالثذی ؿْش كَس  گیشد. ّا ٍ هحذٍدٍُ قاتلیت

ّدای ؿدْشی، تدا دادى ؾٌدَاى     سٍؽ هؿوَل دس طدشح 

ّدای  فضای ػثض دس ًقـِ کاستشی صهیي تِ قطؿِ صهیي

سیضی کداستشی صهدیي تدذٍى    کِ دس طَل فشآیٌذ تشًاهِ

. ایدي ًدَؼ تشودَسد تدا هقَلدِ      اػت اًذ،اػتفادُ هاًذُ

   ٍ سؾایدت   فضای ػثض فاقذ ّش گًَدِ پـدتَاًِ ؾلودی 

سیضی ٍ هکاًیاتی اػت. هکاًیداتی  اكَل ٍ هٌطق تشًاهِ

تشیي هحل تدشای اًددام ّدش    تِ هؿٌای اًتخاب هٌاػة

تدشیي هحدل تدشای ّدش     ٍ هٌاػدة  اػدت  ًَؼ کاستشی

کاستشی، هکاًی اػت کِ اص آًدا کوتشیي فـاس هوکدي  
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-آیدذ)تیظى ّا ٍاسد هدی تش هحیط کاسی ٍ ػایش کاستشی

 (.91: 1380صاد،

اًیدداتی تددشای احددذا  فضددای ػددثض ٍ  اكددَل هک

گیدشد. ایدي   ّا دس طی ػدِ هشحلدِ كدَس  هدی     پاسن

-هشاحل ؿاهل هکاًیاتی حقدَقی، هکاًیداتی اقتلدادی   

)ّواى(کِ اػددتاختودداؾی ٍ هکاًیدداتی اکَلَطیدد    

   ِ گاًدِ تْتدشیي هکداى    ًوایؾ تشکیة ایدي هشاحدل ػد

هٌاػددة خْددت احددذا  فضددای ػددثض سا هـددخق   

هشٍصُ تحدت ایدي ؾٌدَاى    ای کِ اًوایذ. لیکي ؿیَُ هی

ّای هکاًیداتی تدِ هٌػدَس    ؿَد، فاقذ دیذگاُاؾوال هی

ّای ؾشكِ هَسد ًػش تدشای  تشسػی ٍ ؿٌاوت قاتلیت

ای تثؿیدت  احذا  فضای ػثض اػت ٍ اص هٌطق تایؼتِ

ّدا  کٌذ)ّواى(. تذیي خْت هکاًیاتی كحیح پاسنًوی

ٍ فضای ػثض تِ لحاظ تإثیش هثثت ایي قثیل فضاّا تدش  

ای ّا اص اّویت ٍیدظُ ٍ ًیاصّای اختواؾی اًؼاىهحیط 

تشوددَسداس اػددت ٍ دس ایددي ساػددتا تشسػددی تددَاى    

ّای ؿْشی تِ هٌػَس احذا  پداسن ٍ ػدطَح    ؾشكِ

گیدشی دس هدَسد تؿیدیي    ػثض وشٍسی تَدُ ٍ تلدوین 

هحل احذا  چٌیي فضاّایی سا تدِ هکاًیداتی هٌطقدی    

 ػاصد.تش هیًضدی 
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پیؾ اص ّش اقذاهی دس طشاحی ٍ هکاًیداتی فضدای   

ّای ؾول سا تِ دسػتی هـخق کشد ٍ ػثض تایذ هؿیاس

اسائددِ داد. خْددت هکاًیدداتی فضددای ػددثض دس ػددطَح 

ّای هختلف هحیطی، اقتلدادی،  هختلف ؿْشی هؿیاس

هدذًػش قدشاس گیدشد. دس ایدي هقالدِ       تایذاختواؾی ٍ... 

کِ تشای فضدای ػدثض دس   هْوتشیي هؿیاسّای هکاًیاتی 

ػددطَح هختلددف ؿددْشی هددذًػش قددشاس گشفتددِ اػددت 

 ؾثاستٌذ اص:

هشکضیت؛ هشکضیدت فضدای ػدثض تدذیي هفْدَم       -

الوقدذسٍس دس هشکدض هحلدِ،    اػت کِ فضای ػثض حتی

 ًاحیِ ٍ یا هٌطقِ ؿْشی هکاًیاتی ؿَد.

ػلؼلِ هشاتة؛ اًطثا  ػلؼدلِ هشاتدة ػداوتاس     -

وتاس فضدای  کاسکشدی فضاّای ػدثض ؾودَهی تدا ػدا    

ؿْش؛ فضاّای ػثض ؾوَهی تایذ هتٌاػة تدا هَقؿیدت   

کاسکشدی وَد تش حؼدة ٍاحدذ ّوؼدایگی، هحلدِ،     

 ًاحیِ ٍ هٌطقِ هکاًیاتی ؿًَذ.

ّای ؿْشی تایذ دػتشػی؛ تذیي هفَْم کِ پاسن -

اص چْاس خْت تِ ؿثکِ استثاطی دػتشػی داؿتِ تاؿٌذ 

تا تذیي طشیق، ّدن خوؿیدت تیـدتشی اص آى اػدتفادُ     

کٌٌذ ٍ ّن اهکاى ًػداس  اختوداؾی ٍ اهٌیدت پداسن     

تشداسی دیذاسی افضایؾ یاتذ. اص ػَی دیگش اهکاى تْشُ

ّای صیثای پداسن تدشای سّگدزساى اص چْداس     اص خلَُ

-ؿددَد)کیاًی، غتهددی ٍ ػددلیواًیخْددت فددشاّن هددی

 (.76: 1385 فاسػاًی،

ّدای ػداصگاس دس   ػاصگاسی؛ قشاسگیشی کداستشی  -

دٍس اص یکذیگش، تِ طَسی کِ هثتً  کٌاس ّن ٍ ًاػاصگاس

ّدای   ّدا، کداستشی  ّای هضاحن هاًٌذ تؿویش گاُکاستشی

آالیٌددذُ ٍ... اص ٍاحددذّای هؼددکًَی دٍس ؿددًَذ ٍ دس 

ّای ػاصگاس تدا هحدیط هؼدکًَی هثدل     ؾَم کاستشی

 پاسن خایگضیي آى ؿَد.

هکاًیاتی حقَقی؛ الصم اػت خْت ایداد فضای  -

ؼدللِ هالکیدت حقدَقی    ػثض ٍ پاسن قثل اص ّش چیض ه

اساوی سٍؿي گشدد. اٍلَیت تکاسگیشی تا اساوی هلی 

اػت کِ یا هالکیت آى هشتدَب تدِ دٍلدت اػدت، یدا      

كاحة کِ آًاى ًیض ؾوتً دس اوتیاس اساوی هَا  ٍ تت
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دٍلت اػت. ّوچٌدیي اساودی کدِ هالکیدت آًْدا تدِ       

ّددای دٍلتددی یددا ٍصاستخاًددِ تؿلددق داسد ٍ دس ؿددشکت

گیدشی اص اساودی   کاى ؾدذم تْدشُ  ًْایت دس كَس  اه

فَ ، اساوی هشتَب تِ اؿخاف حقیقی یا حقَقی تدا  

هلالحِ تا آًْا خْت ایداد فضای ػدثض تکداس گشفتدِ    

 (.44:1387خَکٌذاى، ؿَد)ؾثادی
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 ّای شْریریسی

دس ؾلش حاوش دس هؼیش گزاس اص هذیشیت ؿدْشی  

ٍ حشکدت تدِ ػدَی هدذیشیت تَػدؿِ پایدذاس       ػٌتی 

ؿْشی ؾَاهل تؼدیاسی دوالدت داسًدذ. یکدی اص ایدي      

( GISؾَاهل اػتفادُ اص ػیؼتن اطتؾا  خغشافیدایی ) 

ای اػت کِ استثاب ػیؼتن ػادُ GISسٍد. تِ ؿواس هی

هیاى ًقـدِ ٍ اطتؾدا  تَكدیفی سا تدِ كدَس  دٍ      

ِ   ػَیِ تشقشاس هی سیدضی  کٌذ )ؿدشکت پدشداصؽ تشًاهد

ّدای هختلفدی   (. ایي ػیؼتن دس صهی4ٌِ: 1385ؿْشی، 

 ِ ِ   اص خولِ تشًاهد ای، هدذیشیت  سیدضی ؿدْشی ٍ هٌطقد

ؿٌاػی، هٌاتؽ طثیؿی ٍ... کاستشد داؿتِ ٍ ؿْشی، صهیي

سیضی سا تْثَد تخـذ. قادس اػت، اهش هذیشیت ٍ تشًاهِ

تَاًذ ؾتٍُ تش ػَدآٍسی هی GISّوچٌیي تکاسگیشی 

سیددضی، تـددخیق، شًاهددِتاؾددث تؼددشیؽ دس سًٍددذ ت 

 1387ػاصهاًذّی، هَاسد تحشاًی ٍ... گشدد )ػٌدشی، 

:13.) 

ّای اهکاى اًدام آًالیضّای پیچیذُ تا هدوَؾِ دادُ

هکاًی تلَس  تدَؤم، هْوتدشیي   هختلف هکاًی ٍ غیش 

ّای تَاى آًشا تا سٍؽقاتلیت ایي ػیؼتن اػت کِ ًوی

ٍ تحلیدل   آًالَ  اًدام داد. ایي ػاهاًِ تَاًایی تدضیِ

ّای هختلف، اهکاى ایداد ٍ اػتفادُ اص اطتؾدا   دادُ

صهیي هشخؽ تِ ؿکل کاهتً هتفاٍ  تا گزؿتِ سا فشاّن 

ػداصد، تدذیي هؿٌدی کدِ ًدِ تٌْدا اهکداى تشکیدة         هی

-ّای هختلف ٍخدَد داسد. تلکدِ سٍؽ  هدوَؾِ دادُ

تَاى تشای دػتیاتی تدِ تْتدشیي   ّای هختلف سا ًیض هی

تَاًدذ   شکیة ًوَد. ایي ػیؼدتن هدی  ًتیدِ تا یکذیگش ت

دقت تغییشا  سا کٌتشل ًوَدُ ٍ ػپغ ًقـِ ٍ خذاٍل 

 (.11-10: 1387هشتَطِ سا تِ سٍص ًوایذ)ػٌدشی، 

افضاس، ؿاهل کاستشاى، ػختGISّای ػیؼتن هؤلفِ

تاؿذ کِ تشکیة ایي  ّا هیًشم افضاس، اطتؾا  ٍ سٍؽ

ّا سا دس ّا اهکاى ایداد دقیقتشیي تدضیِ ٍ تحلیلهؤلفِ

ػاصد. پیـدشفت   استثاب تا هؼائل هطشح ؿذُ فشاّن هی

ّدددای اطتؾدددا  هکددداًی دس افدددضٍى ػیؼدددتنسٍص 

گیشی هدذیشیت ؿدْشّای   سیضی ؿْشی ٍ خْت تشًاهِ

اهشٍص دس خْت اػتفادُ اص ایي ػیؼتن دس هدذیشیت ٍ  

وذها  ؿْشی ػثة سًٍق چـوگیش ایدي ػیؼدتن دس   

   ِ  ذُ اػدت سیدضی ؿدْشی ؿد   هؼائل هشتدَب تدِ تشًاهد

اص آًداػت کِ   هؼإلِاّویت ایي  .(48: 1385)ایاسی، 

% آًالیضّای هطشح دس صهیٌِ ؿْشػاصی، تدش  80تیؾ اص 

ّای هکاًی اػت )ؿشکت پشداصؽ تشًاهِ  اػاع هؤلفِ

 (.4: 1385سیضی ؿْشی، 
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ای دس حال سؿدذ،  ؿْشّا ّوچَى هَخَدا  صًذُ

: 1385ؽ ّؼتٌذ )هؿتضدذی، هدشادی،   تَػؿِ ٍ گؼتش

( ٍ ًػاس  تش ایي تَػؿِ تِ لحداظ پیچیدذُ ؿدذى    54

هؼددائل ؿددْشی هؼددتلضم تشوددَسداسی اص اتضاسّددای   

تَػدؿِ پایدذاس ؿدْشّا     ،ًیشٍهٌذ اػت. اص ػَی دیگش

ًیاصهٌذ ّذایت ٍ هدذیشیت كدحیح فضداّای ؿدْشی     

تشای خاًوایی وذها  ٍ تدْیضا  ؿْشی اػت، تا تِ 

گَی ًیداص ؿْشًـدیٌاى تاؿدذ ٍ ّدن     ًحَی ّن پاػدخ 
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ّدا سا  هَخثا  آػایؾ ٍ اداهِ صًدذگی دس ایدي هکداى   

سیددضی ؿددْشی، دس تشًاهددِ GISفددشاّن آٍسد. اهددشٍصُ 

طشاحی فضای ػثض ؿْشی اص خایگاّی ٍیظُ ٍ تؼدیاس  

هْن تشوَسداس ؿذُ اػت. تؼدیاسی اص هـدکتتی کدِ    

ِ هؼددلَال ّددای هحلددی ٍ   سیددضیى اخشایددی دس تشًاهدد

ِ  ػاصهاًذّی  اًدذ،  فضای ػثض هٌاطق وَد تدا آى هَاخد

ّای اػتاًذاسد ٍ اتضاسی ؾیٌی تشای ًاؿی اص ًثَد سٍؽ

سیضی اػدت)هشکض اطتؾدا    ّای تشًاهِهقایؼِ هتغییش

 (.TGIS ،1376 :18خغشافیایی ؿْش تْشاى 

ّددای گًَدداگًَی دس پَؿددؾ گیدداّی ؿددْش، ًقددؾ

کٌذ، تدوؽ ٍ اّویدت   هٌػشّای ؿْشی اًؼاى تاصی هی

تَاًذ اٍلیي گدام   تِ آى، دس ی  ػیؼتن ؿْشی هیدادى 

تِ ػَی تَػدؿِ پایدذاس تاؿدذ. اتٌخداب ید  ػداهاًِ       

   ِ ای اص فضای ػثض هٌاػة تشای ؿدْش ؿداهل هدوَؾد

هؿیاسّا ٍ وَاتط اًتخاتی ٍ هَودَؾا  هختلدف کدِ    

 ِ -اًدام دادى آى تِ كَس  دػتی کاس دؿَاس ٍ وؼدت

فشآیٌدذ   ٍ اػدت سیضاى ٍ طشاحاى ای تشای تشًاهِکٌٌذُ

تش اػت. ّدذایت ٍ اًتخداب كدحیح ایدي     آى ًیض صهاى

ّا تا تَخِ تِ هَوَؾا  هختلدف  هؿیاسّا ٍ اًَاؼ دادُ

ٍ یافتي پَؿؾ ػثض ؿْشی هٌاػة، تِ هٌػَس داؿدتي  

ای هاًٌدذ  ؿْشی ػالن ٍ کاسا، فقط تا اتضاسّای پیـشفتِ

GIS اهکاى  ِ سیدضی  پزیش اػت)ؿشکت پدشداصؽ تشًاهد

(. ایددي گًَددِ اقددذام  49-48 :1385ؿددْشی تْددشاى،  

تَاًذ هحیطی سا کِ اص ًػش کداسکشد تْتدش ٍ اص ًػدش     هی

تدش تاؿدذ،   تش ٍ آساهؾ تخؾاختواؾی ٍ سٍاًی دلپزیش

ّای ًام تشدُ تدِ اطتؾدا  ٍ   فشاّن کٌذ. اًدام فؿالیت

ّای صیادی)هاًٌذ هالکیدت صهدیي، تَپدَگشافی،    پاساهتش

ُ ٍ ّای هختلف ؿدْش، اًدذاص  ٍوؿیت اقتلادی تخؾ

طثیؿت ؿْش ٍ اهثال آًْا( ًیداص داسد. تْیدِ تودام ایدي     

ّا تشای ایداد ی  هذل کاسآهذ ٍ هٌاػة هکاًیاتی دادُ

هحیطدی  فضای ػثض ؿْشی تِ هٌػَس ّدذایت صیؼدت  

تدِ آػداًی    GISهٌاطق ؿْشی، تا کو  اتدضای هاًٌدذ   

پزیشد. تِ ؾثاس  دیگش في آٍسی ًدَیي دس  كَس  هی

اتحداد ٍ استثداب ًْادّدای    تَاًذ تدِ پیًَدذ ٍ   ؿْش هی

ؿدْشی   GISّدای  هختلف ؿْش کو  کٌذ ٍ قاتلیدت 

سٍی توام آًچِ هشتَب تِ هؼائل ؿْشداسی ٍ وذها  

: 1377ؿَد هتوشکض اػدت)هْشاى قذٍػدی،   ؿْشی هی

ػدداص تَاًددذ، صهیٌددِ (. افددضایؾ چٌددیي استثدداطی هددی27

هدداصی  ّدای ٍاقؿدی ٍ غیدش    یگاًگی ؿَد ٍ تِ هکاى

تشی   ٍاقؿی ٍ صًذگی ٍاقؿی غٌیؿْشّای ها استثاطا

ّدایی چدَى   افدضاس سا تثخـذ. دس ایي هیاى اهکاًا  ًشم

ARC GIS,ARC INFO ّای هدشتثط  افضاسٍ ػایش ًشم

ِ  GISتا  ّدایی اػدت کدِ تدا تحلیدل ٍ      اص خولِ ًوًَد

گیشاى ٍ طشاحاى تَاًذ تِ تلوینپشداصؽ اطتؾا  هی

یی، ؿْشی دس ایداد استثاب ٍ یگاًگی کو  کٌذ)سودا 

1384 :23.) 
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ّای هیذاًی ًگاسًذگاى ٍ گضاسؽ تش اػاع تشسػی

 18پاسن،  17ٍاحذ فضای ػثض ؿْشداسی صاتل، تؿذاد 

حال حاوش دس ایي ؿدْش هَخدَد   تلَاس دس 10هیذاى ٍ 

اػت کِ دس ػطَح هختلف ؿْشی تَصیؽ ؿذُ اػدت.  

دس هدوَؼ ؿْش صاتل تشاػاع هطالؿدا  خداهؽ ؿدْش    

تٌدذی ؿدذُ اػدت ٍ هؼداحت کدل      ًاحیِ تقؼین 5تِ 

فضای ػثض ؿْشی آى تشاػداع اؾدتم ٍاحدذ فضدای     

ّکتداس اػدت کدِ ایدي      37ػثض دس حال حاوش حذٍد

ّدا، هیدادیي ٍ تلَاسّدا،    هیضاى ؾتٍُ تش هؼاحت پاسن

گیدشد.  هیسٍّا ٍ سفیَطّا سا ًیض دس تشفضای ػثض پیادُ



 GIS  /57صاتل تا اػتفادُ اص  تشسػی ٍوؽ هَخَد ٍ هکاًیاتی فضای ػثض هَسد ًیاص ؿْش

س ؿدْش  ّدای داسای فضدای ػدثض د   هؼاحت کل هیذاى

ّدا تشاتدش تدا    هشتدؽ ٍ هؼداحت تلدَاس   هتش 20998صاتل 

تاؿذ. ّوچٌیي اص هیضاى کل فضای  هشتؽ هیهتش 54000

-هشتؽ تِ چودي ّضاس هتش 75ػثض هَخَد دس ؿْش صاتل 

هشتؽ دیگدش  ّضاس هتش 225کاسی اوتلاف دادُ ؿذُ ٍ 

هشتَب تدِ کاؿدت دسودت ٍ دسوتچدِ دس فضداّای      

یددت ؿددْش صاتددل دس هددزکَس داسد. تددا تَخددِ تددِ خوؿ

ّدضاس ًفدش    130937کِ حدذٍد   1385ػشؿواسی ػال 

؛ دس ًتیدِ ػشاًِ فضای ػثض دس ایي ػال تشاتش تدا  اػت

هتش هشتؽ تِ اصای ّش ًفش تَدُ اػت کِ تا تَخدِ   56/2

تِ ػشاًِ اػتاًذاسد هَخَد دس کـَس، فاكلِ صیدادی سا  

 دّذ.ًـاى هی

 الصم تِ تَویح اػت، اص آًددا کدِ فضداّای ػدثض    

ؾوَهی تِ ؾٌَاى فضای اختواؾی ٍ تذٍى هحدذٍدیت  

-تشای آػایؾ ٍ ساحتی ؿْشًٍذاى دس ًػش گشفتدِ هدی  

ؿَد. دس ایي تحقیق ًیض تشسػی ٍوؿیت فضاّای ػثض 

ّا( هذًػش اػت ٍ تشای آى ّا ٍ تَػتاىؾوَهی )پاسن

 هکاًیاتی كَس  گشفتِ اػت.
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 ْاظبس در آً

اًذ کدِ سػدیذى   اهشٍصُ ؿْشّا تقذسی ٍػؿت یافتِ

تِ حَهِ ؿدْش ٍ اػدتفادُ اص طثیؿدت هؼدتلضم كدشف      

صهاى ٍ ّضیٌِ صیادی اػت ٍ گاّاً ًیض اهکاى دػتشػدی  

هؼتقین تِ طثیؿت تِ ًذس  هقذٍس اػت. دس ایي هیاى 

ّا دس ؿدْش ًدِ تٌْدا    ایداد فضای ػثض هلٌَؼ ٍ پاسن

ای تدشای  لکِ ٍػیلِی  ّذف تشای اؾوال هذیشیت، ت

استقاء کیفیت هحیط ٍ فضای ػدثض ؿدْشی تدِ ؿدواس     

( ٍ لدزا احدذا ،   48: 1386سٍد)ؾثادی خَکٌذاى، هی

هکاًیاتی ٍ هدذیشیت هٌطقدی فضدای ػدثض دس ؿدْشّا      

اّذاف هـخلی هاًٌذ ایداد، حفع ٍ تْثدَد ؿدشایط،   

آساهددؾ سٍحددی ٍ سٍاًددی ٍ آػددایؾ هحیطددی تددشای 

ْش صاتدل تدش اػداع    کٌدذ. ؿد  ؿْشًٍذاى سا فشاّن هدی 

ّای كَس  گشفتِ دس طدشح خداهؽ دس ػدال    تشداؿت

 هحلِ اػت. 38ًاحیِ ٍ  5هـتول تش  1383

ّکتداس، داسای   48/331ًاحیِ ی  تا ٍػؿتی هؿادل

هحدذٍدُ خغشافیددایی اػددت کدِ تطددَس کلددی قؼددوت   

ؿدَد.  خٌَب ٍ خٌَب غشتی ؿْش صاتل سا ؿداهل هدی  

اٌّش ٍ حذ ؿشقی ایي ًاحیِ ولؽ غشتی تلَاس ؿدْیذ تد  

حذ ؿوالی آى ودلؽ خٌدَتی تلدَاس تؼدیح اص اتتدذای      

هیذاى تؼیح تا هیذاى تٌیاد هؼکي، حذ غشب آى ودلؽ  

غشتی تلَاس کاسگش تا تقاطؽ ویاتاى تؿثدت اػدت. حدذ    

خٌَتی ایي ًاحیِ ًیض تا هحذٍدُ هؼتقین ؿْش دس ًػدش  

گشفتِ ؿذُ اػت. تش اػاع هطالؿدا  طدشح تفلدیلی    

 7ًاحیدِ ید  ؿداهل    ى هـاٍس طداؽ،  اتَػط هٌْذػ

کِ تش ایي اػاع هحت  ی  تا ّفت صیش  اػتهحلِ 

دٌّذ. خوؿیدت ایدي   هدوَؾِ ایي ًاحیِ سا تـکیل هی

تشاتدش   85ًاحیِ دس هطالؿا  تاصًگشی طشح خاهؽ ػال 

ًفش رکدش گشدیدذُ اػدت ٍ تدشاکن ودالق       36971تا 

ًفش تِ اصای ّش ّکتداس   7/88ؿْشی ایي ًاحیِ تشاتش تا 

ًفش تِ اصای ّش ّکتداس اػدت.   9/132یٍ تشاکن هؼکًَ

ّای هَخَد دس ًاحیِ ی  ؿدْشی صاتدل ؿداهل    پاسن

ای هیذاى سػتن، تَػتاى پًَِ، تَػتاى ّای حاؿیِپاسن

ًؼتشى، پاسن هؿلَم آتاد ٍ پاسن اتتذای تؿثت غشتدی  

ّای هَخدَد دس ایدي ًاحیدِ    اػت. هؼاحت کل پاسن

خدَد  هشتؽ ٍ ػشاًِ فضای ػثض هَهتش  39740هؿادل تا

 .اػتهتش هشتؽ تِ اصای ّش ًفش  07/1دس آى تشاتش تا 
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ّکتدداس  8/457ًاحیددِ دٍ داسای ٍػددؿتی تشاتددش تددا

. هحذٍدُ خغشافیایی ایي ًاحیِ اص خٌدَب ودلؽ   اػت

ؿوالی تلدَاس کداسگش خٌدَتی، حدذ فاكدل چْداس ساُ       

. حذ ؿدوالی  اػتگاساط) قذین( تا هیذاى تٌیاد هؼکي 

وت ؿدوال، حدذ   آى حَصُ ًفَر هؼتقین ؿدْش دس قؼد  

ؿشقی ایي ًاحیِ ولؽ غشتی ویاتداى اهدام وویٌدی تدا     

هیذاى خاًثاصاى ٍ حدذ غشتدی آى ودلؽ ؿدشقی تلدَاس      

     ِ ّدای قدذیوی   کاسگش تدا تقداطؽ ؿدْیذ هفدتح ٍ هحلد

 .اػتحؼیي آتاد ٍ اػتم آتاد دس قؼوت ؿوال غشب 

ّددای كددَس  گشفتددِ تَػددط  طثددق تشسػددی تددش

 اػدت هحلدِ   هـاٍس، ًاحیِ دٍ ؿاهل دٍاصدُ هٌْذػاى

ؿدَد.  سا ؿداهل هدی   19تدا   9کِ تِ تشتیدة هحدت    

خوؿیت ایي ًاحیِ طثق هطالؿدا  كدَس  گشفتدِ دس    

ًفدش اؾدتم گشدیدذُ اػدت.      41619تشاتدش تدا    85ػال 

ًفدش   9/104تشاکن والق ؿْشی دس ایي ًاحیِ تشاتش تا 

 7/223تِ اصای ّش ّکتاس ٍ تشاکن والق هؼکًَی آى 

ّدای هَخدَد دس   . پداسن اػدت ًفش تِ اصای ّش ّکتاس 

ؿدْش(،  )پداسن  ًاحیِ دٍ ؿْشی صاتل ؿاهل پاسن هلت

ای کاسگش، پاسن تقداطؽ  لیث، پاسن هحلِپاسن یؿقَب

هتدشی  12فشدٍػی ٍ کاسگش، پداسن ػدیوشـ ٍ پداسن    

ّای هَخَد دس ایي ًاحیِ دس اػت. هؼاحت کل پاسن

هشتؽ ٍ ػشاًِ فضای ػثض هَخَد دس هتش 82250حذٍد 

 هتش هشتؽ تِ اصای ّش ًفش اػت.97/1آى تشاتش 

 هٌْذػاىًاحیِ ػِ ؿْشی صاتل تش اػاع هطالؿا  

ّکتدداس داسای  308هـداٍس طدداؽ تدا ٍػددؿتی هؿدادل    

هحذٍدُ خغشافیایی اػت کِ اص ؿوال تِ ویاتاى ؿْیذ 

هطْشی، اص تقاطؽ ویاتاى اهام وویٌی تا هیذاى پادگداى  

اُ هتدشی ٍاقدؽ دس تلدَاس داًـدگ     40ٍ اص ایي هیذاى تِ 

ؿدَد. اصخٌدَب تدِ تلدَاس تؼدیح، اص هیدذاى        وتن هدی 

خاًثاصاى تا ویاتاى ػیاّوشد، اص ػوت غشب تدِ ودلؽ   

ؿشقی ویاتاى اهام وویٌی، اص تقاطؽ ؿْیذ هطْدشی تدا   

ؿَد ٍ اص ػوت ؿش  تِ ولؽ هیذاى خاًثاصاى وتن هی

ؿشقی تلَاس ػام ؿشقی ٍ هحذٍدُ ًفَر هؼتقین ؿدْش  

گشدد. خوؿیدت ایدي   دس قؼوت ؿشقی ؿْش هٌتْی هی

 35546ّای كَس  گشفتدِ تشاتدش تدا    ًاحیِ دس تشسػی

ًفدش تدِ    5/133ًفش اػت. تشاکن والق ؿْشی هؿادل 

اصای ّش ّکتداس هحاػدثِ گشدیدذُ اػدت. ایدي ًاحیدِ       

هحلدِ   6ّای كَس  گشفتدِ تدِ   تٌذیتشاػاع تقؼین

سا دس  25تدا   20ؿَد کِ تِ تشتیة هحت  تفکی  هی

َخَد دس ًاحیِ ػِ ؿْشی صاتدل  ّای هگیشد. پاسنهی

ای غذیش، پداسن هؿلدن ٍ پداسن    ّای هحلِؿاهل پاسن

ّدای  ػی هتشی ػام ؿشقی اػت. هؼاحت کل پداسن 

هتدش هشتدؽ ٍ    14700هَخَد ایي ًاحیِ ًیض هؿدادل تدا   

هتش هشتؽ 41/0ػشاًِ فضای ػثض هَخَد دس آى تشاتش تا 

 تِ اصای ّش ًفش اػت.

 31/711ؿتی تشاتدش  ًاحیِ چْاس ؿْش صاتل ًیض تا ٍػ

ّکتاس داسای هحذٍدُ خغشافیایی اػت کِ اص ؿوال تِ 

ؿدَد. اص   هحذٍدُ حَصُ ًفَر هؼتقین ؿدْش ودتن هدی   

خٌَب تِ ولؽ ؿوالی تلَاس داًـگاُ، اص ػوت ؿدش   

ًیض تِ هحذٍدُ حَصُ ًفَر هؼدتقین ؿدْش، اص قؼدوت    

غشب تِ ولؽ ؿشقی ویاتاى ؿدْیذ تْـدتی اص هیدذاى    

دد. ایي ًاحیِ تشاػاع هطالؿدا   گشپادگاى هحذٍد هی

کدِ تدِ تشتیدة     اػتكَس  گشفتِ داسای ؿؾ هحلِ 

گیشد. خوؿیت ایي ًاحیِ  سا دس تش هی 31تا  26هحت 

ًفش تشآٍسد گشدیذُ اػت  7391تشاتش تا  1385دس ػال 

ًفدش تدِ    28/33ٍ تشاکن والق ؿْشی دس آى تشاتش تدا  

ا اصای ّش ّکتاس ٍ تشاکن والق هؼکًَی آى تشاتدش تد  

ًفش تدِ اصای ّدش ّکتداس اػدت. ًاحیدِ چْداس        7/266
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ؿْشی صاتل فاقذ ّش گًَِ پاسن ٍ فضدای ػدثض تدشای    

 اػتفادُ ػاکٌیي اػت ٍ ػشاًِ آى كفش اػت.

ًاحیِ پٌح دس ػلؼدلِ هشاتدة تقؼدیوا  کالثدذی     

ّکتاس اػدت.   276ؿْش صاتل داسای ٍػؿتی دس حذٍد 

هحذٍدُ خغشافیایی ایي ًاحیِ تلدَستی اػدت کدِ اص    

ؿوال، هحذٍدُ ًفَر هؼتقین ؿْش دس قؼدوت ؿدوال   

ؿْش، اص ػوت خٌَب، ویاتاى ؿْیذ هطْشی اص هیذاى 

پادگاى تا تقاطؽ ویاتاى اهام وویٌی، اص طدشف ؿدش ،   

ولؽ غشتی ویاتداى ؿدْیذ تْـدتی ؿدوالی اص هیدذاى      

پادگاى ٍ اص ػوت غدشب ودلؽ ؿدشقی ویاتداى اهدام      

ِ دس . ایدي ًاحید  اػدت وویٌی اص تقاطؽ ؿْیذ هطْشی 

هحلدِ تقؼدین    7هطالؿا  طشح تفلیلی ؿْش صاتل تدِ  

 38تدا   32ّای  گشدیذُ اػت کِ تِ تشتیة ؿاهل هحلِ

 .اػت

 85ّدای ػدال   خوؿیت ایي ًاحیِ ًیدض دس تشسػدی  

ًفدش تدشآٍسد گشدیدذُ اػدت کدِ تدشاکن        22732تشاتش 

ًفش تِ اصای ّش ّکتاس ٍ  3/141والق ؿْشی تشاتش تا 

دّذ. ًاحیِ ا ًـاى هیس 2/139تشاکن والق هؼکًَی 

پٌح ؿْشی صاتل ًیض فاقذ ّش گًَِ فضای ػثضی اػت. 

تٌاتشایي ػشاًِ کل فضای ػثض دس ایي ًاحیدِ تشاتدش تدا    

 كفش اػت.

 

 

هکبباًی فضبباّای -بررظببی تَزیببغ فضببایی -17

 ّای ػوَهی( در شْر زابل ظبس)پارک

ّای اسائدِ ؿدذُ ٍ هَخدَد دس     تش اػاع اػتاًذاسد

ِ ای پاسنکـَس حذاقل هؼاحت تش -ای هدی ّای هحلد

ِ  هشتؽ، تشای پاسنهتش5000تایؼت حذٍد  -ّدای ًاحید

 ایّای هٌطقِ هشتؽ ٍ تشای پاسنهتش20000-60000ای

هشتددؽ تاؿددذ. تشاػدداع  هتددش60000)ؿددْشی( تدداالی 

ًقطدِ تدا    17ّای هیذاًی، دس ؿدْش صاتدل حدذٍد     یافتِ

کاستشی فضای ػثض هَخَد اػت کِ اص ایي تؿذاد تٌْدا  

ِ پدداسن د 2 پدداسن داسای  2ای ٍ اسای کدداسکشد هحلدد

ای ّؼتٌذ. لدزا ؾودتً ؿدْش صاتدل فاقدذ      کاسکشد ًاحیِ

 .اػتپاسن تا کاسکشد ؿْشی 

تِ ؾلت ؾذم ٍخَد ػشاًِ اػتاًذاسد قطؿدی تدشای   

   ِ ای دس ای ٍ ًاحیددِفضددای ػددثض دس ػددطَح هحلدد

کـَسهاى هؿوَالً ایي هیضاى تِ كدَس  تقشیثدی ٍ تدا    

ی ٍ اقلیوی ّش ی  اص هٌاطق تَخِ تِ ؿشایط خغشافیای

گشدد لیکي تِ طَس هؿودَل ٍ تدا تَخدِ تدِ     تؿییي هی

ِ ؿشایط خغشافیایی کـَسهاى ػشاًِ پاسن ای ّای هحلد

هشتدؽ تدِ ؾٌدَاى    هتدش  5/1ٍ  2ای تدِ تشتیدة   ٍ ًاحیِ

حذاقل ػشاًِ فضای ػثض هَسد ًیداص پیـدٌْاد گشدیدذُ    

شاًِ ای )ؿْشی( ًیض اص آًدا کِ ػاػت. دس اتؿاد هٌطقِ

فضای ػثض اػتاًذاسد هتٌاػة تا ؿشایط ایدشاى حدذٍد   

هشتؽ پیـٌْاد گشدیدذُ اػدت. دس ًتیددِ دس     هتش 12-7

ایي پظٍّؾ ػشاًِ فضای ػثض ؿْشی دس ؿْش صاتل سا 

هشتدؽ دس ًػدش   هتدش  7تا تَخِ تدِ ؿدشایط هحیطدی آى    

گیشین. ایٌ  تدا دسًػدش گدشفتي ایدي هَودَؼ تدِ        هی

ای ٍ ای، ًاحیددِّددای هحلددِتشسػددی ٍوددؿیت پدداسن

ؿْشی ٍ ػشاًِ آًْا دس ساتطِ تا ٍوؽ هَخَد دس ؿدْش  

 صاتل پشداوتِ ؿذُ اػت.

دس تشسػی ٍوؽ هَخَد ًکتِ قاتل تأهل ایي اػت 

ّای یاتی پاسنکِ دس طشح خاهؽ ؿْش صاتل تشای هکاى

سیضی ٍ خاًوایی دسػتی كَس  ًگشفتِ ؿْشی تشًاهِ

ًگشدیذُ اػت ٍ تِ ػطَح کالثذی ؿْش تَخِ چٌذاًی 

هحلِ ایي ؿدْش فقدط تدشای     38اػت، صیشا اص هدوَؼ 

دٍ هحلِ فضای ػثض هذیشیت ؿذُ، ایداد ؿدذُ، ٍلدی   
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هحلِ دیگش ایي ؿْش، هتإػفاًِ فضدای ػدثض تدا     36دس 

ای دس ًػش گشفتِ ًـذُ اػدت. اص ػدَی   کاستشی هحلِ

تددشاکن خوؿیتددی ؿددذیذی کددِ تددِ ؾلددت      ،دیگددش

ٍ  ّددای ًاؿددی اص وـکؼددالی ٍ احددذا    هْدداخش 

ّددا ٍ هشاکددض آهددَصؽ ؾددالی دس   گؼددتشؽ داًـددگاُ 

ّدای  ّای اویش اتفا  افتدادُ اػدت، ایدداد پداسن     ػال

 ػاصد. ای سا دس ایي ؿْش وشٍسی هیهحلِ

 ِ ای ًیدض ؾولکدشد فضداّای ػدثض     دس ػطَح ًاحید

 4ٍ5، 3، 1ّواًٌذ هحت  اػت، تدِ طَسیکدِ ًدَاحی   

. ایي دسحدالی  اػتای ؾوتً فاقذ ّش گًَِ پاسن ًاحیِ

 2اػت کِ ًاحیِ دٍ ؿْشی صاتدل تدِ ؾلدت اػدتقشاس     

ای ٍ ّوچٌیي ٍخدَد تیـدتشیي   پاسن تا کاستشی ًاحیِ

ّددای کددَدن اص تٌاػددة ًؼددثتاً هٌطقددی هیددضاى پدداسن

تشوَسداس اػت ٍ تا تَخِ تِ خوؿیت ایي ًاحیدِ کدِ   

ِ اػدت ًفش  41619حذٍد  ای دس حدذٍد  ، داسای ػدشاً

ػدطح کدل   هشتؽ تِ اصای ّش ًفدش اػدت. دس   هتش 97/1

ؿْش ًیض ؾتٍُ تش ایٌکِ فضای ػثض تا کاستشی ؿدْشی  

ى تاؿذ ٍخدَد ًدذاسد، فضدای    اکِ خَاتگَی ًیاص ػاکٌ

ػثض هَخدَد اص ید  ؾدذم تٌاػدة ًؼدثی تشودَسداس       

طَسیکِ ػشاًِ کدل فضدای ػدثض ؿدْشی دس     ِ اػت، ت

 .اػتهتش هشتؽ  56/2حذٍد 

تشاػدداع اطتؾددا  ػددالٌاهِ آهدداسی ػیؼددتاى ٍ   

دس  1375ؿددْش صاتددل دس ػددال  تلَچؼددتاى خوؿیددت

ّای هشکدض آهداس   ًفش تَدُ ٍ طثق یافتِ 100887حذٍد 

ًفش  130937تِ  1385ایشاى، خوؿیت ایي ؿْش دسػال 

سػیذُ اػت. تا اػتفادُ اص فشهدَل ًدشم سؿدذ طثیؿدی     

Pt=P0(1 + r)
t   10ًشم سؿذ طثیؿی ؿْش صاتل دس طدی 

دسكددذ تددَدُ اػددت؛ دس  97/2ػددال گزؿددتِ حددذٍد 

شاس ایي ًشم سؿذ دس دّدِ آیٌدذُ، پدیؾ    كَس  اػتو

 حدذٍد  1395ؿَد خوؿیت ایي ؿْش دس ػال تیٌی هی

ّضاس ًفشوَاّذ تَد. اص ػَی دیگدش اص آًددا    175457

هتدش   7کِ ػشاًِ فضای ػثض ؿْش صاتل دس ایي پظٍّؾ 

هشتؽ دس ًػش گشفتِ ؿذُ اػت، لزا هیضاى فضدای ػدثض   

 11تدا   9تدیي   1395هطلَب تشای ایي هٌطقِ دس ػدال 

تدش ٍ  هتشهشتؽ وَاّذ تَد؛ کِ ودشٍس  تَخدِ خدذی   

ًوایددذ سیددضی اكددَلی تددشی سا طلددة هددی   تشًاهددِ

 ّای هیذاًی(. )پظٍّؾ

 

ّا از ًظام ظلعبلِ هراتب     تحلیل تبؼیت پارک -18

 کالبذی در شْر زابل

ّدای  تِ هٌػدَس تشسػدی ٍ تحلیدل تثؿیدت پداسن     

هَخَد دس ؿْش صاتدل، الصم اػدت تدا اتتدذا حدذٍد ٍ      

 قؼیوا  کالثذی ؿْش هـخق گشدد.هشاتة ت

کَچکتشیي ؾٌلش کالثدذی ؿدْش ٍاحدذ هؼدکًَی     

 90اػددت کددِ اص هدوددَؼ تؿددذادی ٍاحددذ هؼددکًَی)

ٍاحدذ(، کَچدِ یدا هدتودؽ هؼدکًَی تـدکیل       200تا

هدتوؽ( کَی یدا   3-5ّای هؼکًَی )ؿَد. هدتوؽ هی

آٍسًدذ. هحلدِ ًیدض اص    ٍاحذ ّوؼایگی سا تَخدَد هدی  

ؿدَد.  تـدکیل هدی   ٍاحدذ ّوؼدایگی   3تدا   2تشکیة 

تقؼین کالثذی تضسگتش اص هحلِ، تشصى اػت کدِ ؿداهل   

ؿَد. دٍ تشصى ی  ًاحیدِ ؿدْشی ٍ ّدش     دٍ هحلِ هی

آٍسد )پدَس   چْاس ًاحیِ ی  هٌطقدِ سا تدِ ٍخدَد هدی    

 (.31-32: 1386هحوذی،

 

 



 GIS  /61صاتل تا اػتفادُ اص  تشسػی ٍوؽ هَخَد ٍ هکاًیاتی فضای ػثض هَسد ًیاص ؿْش

 (1378( تقعیوات کالبذی پیشٌْادی)تْراى،1جذٍل)

 ٍاحذهؼکًَی تقؼیوا 
 کَچِ یا

 هدتوؽ هؼکًَی

 َی یاک

ٍاحذ 

 ّوؼایکی
 هحلِ

 تشصى
 ًاحیِ

  ٍاحذ هؼکًَی

 200-90 هدتوؽ هؼکًَی کَچِ یا

 5-3 600-400 ٍاحذ ّوؼایگی کَی یا

 3-2 0-8 1250-700 هحلِ

 2 5-4 20-15 3000-1800 تشصى

 2 4 9-8 40-30 5000-3500 ًاحیِ

 4 8 16 34-32 160-120 18000-13500 هٌطقِ

 (.1371ثؽ:)حثیثی ٍ هؼائلی،هٌ

 

دس ّویي استثاب تایذ ؾٌَاى ًودَد تدا تدِ حدال دس     

ّدا دس ػدطح   ایشاى ػلؼلِ هشاتة ؾولکدشدی کداستشی  

: 1381ٍاحذ ّوؼایگی هطدشح ًثدَدُ اػدت)هحوذی،   

(. اها تشای ّش کدذام اص تقؼدیوا  هحلدِ، ًاحیدِ ٍ     16

ؿددْش)هٌطقِ( ػددطَح کدداستشی، ػددشاًِ ٍ ؿددشایط     

یدا  هـدخق گشدیدذُ    یّدا تدا خض  قشاسگیشی کاستشی

( دس قؼددوت وددویوِ،   3،4ٍ5اػددت. دس خددذاٍل) 

هـخلا  ؾوَهی فضاّای ػثض ؾوَهی تدِ تفکید    

 ؾٌَاى گشدیذُ اػت.

ّش فؿالیتی دس ؿْش ؿؿاؼ ؾوکشد واكی داسد کدِ  

ؿَد. تش طثق ایي ٍیظگی  تِ آى آػتاًِ فؿالیتی گفتِ هی

ػددطح هتٌاػددثی اص کالثددذ یدد  ؿددْش تددِ آى فؿالیددت  

 (.35: 1386هحوذی، یاتذ)پَسلاف هیاوت

ّای دس ایي تحقیق ًقـِ ؿؿاؼ ؾولکشد هفیذ پاسن

   ِ ِ  ؿْشی دس ػدِ ػدطح هحلد ای ٍ ای)کدَدن(، ًاحید

ؿْشی هطاتق تا اػتاًذاسدّای هَخدَد اسائدِ ؿدذُ دس    

خدذٍل هـخلدا  ؾودَهی هشتدَب تدِ ّدش ید  اص        

 Distanceّا اص طشیق تاتؽ فاكدلِ ّوددَاسی )  پاسن

Allocation  ِتا اػتفادُ اص تشًاهد )Spatial Analyest 

تْیِ گشدیذُ اػت ٍ اص ایي طشیدق   Bufferٍ ؾولیا  

ػؿی ؿدذُ تدا هحدذٍدُ پَؿدؾ هفیدذ ّدش کدذام اص        

ّدای هَخدَد دس ػدطَح کالثدذی آى هـدخق       پاسن

 ؿَد.

( اص خولدددِ تَاتدددؽ ؾودددَهی Allocationتددداتؽ )

(globalاػت )  ،( کدِ اص آى تدِ   226: 1387)ػدٌدشی

ؿدَد. ایدي تحلیدل    حلیل تایؼي ًیض ًاهثشدُ هیؾٌَاى ت

کٌٌذُ هٌاطق هٌحلش تِ فدشد ًفدَر ٍ تدإثیش دس    تؿشیف

ای اص ًقاب اػت. دس ٍاقؽ ایدي سٍؽ  اطشاف هدوَؾِ

تشای تَػؿِ دادى تِ اطتؾا  ًقاب اػدت، تطَسیکدِ   

ّدای هدزکَس   دس اطشاف ی  ػدشی اص ًقداب، پلیگدَى   

ّدا  گدَى ؿدَد کدِ هشصّدای پلی    تذیي طشیق ػاوتِ هی

داسای فَاكددل هؼدداٍی اص ًقدداب ّوؼددایِ تاؿددذ. تددِ 

ؾثاس  دیگش ّش ًقطِ دس داول ی  پلیگَى تدِ ًقطدِ   

هشکضی آى پلیگَى ًضدیکتش اػت تا تِ ًقطدِ دیگدشی.   

ّای تیؼي تشای پدیؾ تیٌدی هقدادیش دس ًقداب      پلیگَى

)هحوذی  گیشد اطشاف ی  ًقطِ هَسد اػتفادُ قشاس هی

 (.79: 1385ػشیي دیضج، 
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Buffer ِای اػت کدِ تدا فاكدلِ یکٌَاودت،     ًاحی

ؿَد ٍ تیداًگش ید  هحدذٍدُ    ای سػن هیدٍس ؾاسوِ

(. ایدي  299: 1384دط، تدی ؿاوق ٍ واف اػت )تی

ؾولیا  تشای تؿدیي هقدادیش هحدذٍدُ تحدت پَؿدؾ      

ؾولکشدی هداص دس اطشاف ی  ًقطدِ هدَسد اػدتفادُ    

(. تددا ٍاسد کددشدى  58: 1386گیشد)ؾثددذی،قددشاس هددی 

ای ی فضایی هشتَب تِ ّش ی  اص ؾَاسم ًقطِّا دادُ

ٍ تا اًدام ایي تحلیل دس اطشاف ًقاب هشتدَب تدِ ّدش    

ّایی تِ ؿکل دٍایش هتحذالوشکض ی  اص پاسکْا پلیگَى

تِ دٍس ًقطِ هشکضی ایداد ؿدذُ کدِ تیداًگش هحدذٍدُ     

تحت پَؿؾ هفیذ ؾاسوِ پاسن دس ػطح ؾولکدشدی  

 .اػتآى 

کشدى هحدذٍدُ  تشای هـخق  Bufferدس ؾولیا  

ّای هَخَد، ؿؿاؼ ؿؿاؼ ؾولکشد هفیذ دػتشػی پاسن

ّدای ّوؼدایگی)کَدن(، ؿدؿاؼ    هتش تشای پاسن1600

هتدش   3000ای ٍ ؿؿاؼ ّای هحلِهتش تشای پاسن 2000

 ّای ًاحیِ ای دس ًػش گشفتِ ؿذُ اػت.تشای پاسن

 

تحلیل هکاًیابی فضای ظبس شبْر زابل)پبارک    -19

 ری(ای ٍ شْدر هقیاض ًاحیِ

تا پیـشفت فٌاٍسی ٍ کَتداُ ؿدذى ػداؾا  کداس،     

سیضی تدشای گزساًدذى اٍقدا  فشاغدت اّویدت      تشًاهِ

ّای اٍقا  فشاغت تشحؼدة  یاتذ. کاستشی تیـتشی هی

هقیدداع ؾولکددشدی دس ػددطح ؿددْش ٍ هٌطقددِ آى،    

: 1386هـخلا  هکاًی هتفاٍتی داسًذ)پَسهحودذی،  

(. دس ایي هیاى فضدای ػدثض ؾودَهی ؿدْشی تدِ      102

ّای اٍقا  فشاغت تخـدی اص  اى خضئی اص کاستشیؾٌَ

ّوؼدَ تدا    تایدذ ػاوتاس ؿْشی اػت کِ خاًودایی آى  

وشٍسیا  صًذگی ؿْشی ٍ دس پاػخگَیی تِ ًیاصّای 

ؿْشًٍذاى تاؿذ. اص آًدا کِ دس تحلیل هٌاػثت هکداًی  

ِ ٍ هکاًیاتی، اسصؽ ای گزاسی ٍ تذٍیي هؿیاسّا هشحلد

ّدا تدا تَخدِ تدِ     اػاػی اػت. تٌاتشایي ؿٌاوت هؿیاس

 سٍد تشیي هؼائل تِ ؿواس هدی ّذف هَسد ًػش اص ؾوذُ

ّایی کِ تشای هکاًیداتی  (. پاساهتش16: 1381)هحوذی، 

ای ٍ ؿْشی دس ایي تحقیدق دس  پاسن دس هقیاع ًاحیِ

 :اػتًػش گشفتِ ؿذُ، تِ ؿشح صیش 

 ًضدیکی تِ هشاکض آهَصؿی -

 ًضدیکی تِ هشاکض فشٌّگی -

 ی هؼتؿذ تشای تثذیل تِ پاسنّا دػتشػی تِ صهیي -

 تشاکن خوؿیت ًَاحی ؿْش -

 دػتشػی تِ ؿثکِ استثاطی هٌاػة -

 ّای هَخَددٍس تَدى اص پاسن -

دٍس تددَدى اص تاػیؼددا  ؿْشی)گَسػددتاى، تلددفیِ  -

 واًِ ٍ...(

 دٍس تَدى اص هشاکض كٌؿتی ٍ کاسگاّی -

 هطاتقت اص ًػش هؼاحت هَسد ًیاص -

ائِ هذلی کاسآهدذ تدشای   الصهِ تدضیِ ٍ تحلیل ٍ اس

هکاًیاتی فضدای ػدثض ؿدْشی تدا اػدتفادُ اص ػیؼدتن       

 ِ ّدای اطتؾداتی هدَسد    اطتؾا  خغشافیایی، تْیِ الید

ًیدداص اػددت. تددشای ایددي هٌػددَس تددا اػددتفادُ اص تَاتددؽ 

ّدای ٍاسد ؿدذُ دس   ٍ دادُ Spatial Analysisتحلیلدی 

 ِ ّددا، ّددش یدد  اص پایگدداُ اطتؾدداتی هشتددَب تددِ الیدد

رکش ؿذُ تِ ی  الیِ اطتؾداتی دس هحدیط   پاساهتشّای 

GIS گشدد.تثذیل هی 

ای اػت تشًاهِ Spatial Analysisتحلیلگش فضایی 

ػاصی سػدتشی استثداب تدیي    ّا ٍ هذلخْت آًالیض دادُ

ّدای هٌاػدة، اًتخداب هؼدیش     اطتؾا  هکاًی، هکاى

ّددای (. تددشای تْیددِ الیدد5ِ: 1386تْیٌددِ ٍ...)ؾثددذی، 
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هکاًیداتی تدا اػدتفادُ اص تَاتدؽ     هشتَب تِ پاساهتشّدای  

Distance     ًقـِ فاكلِ ّش ید  اص ؾدَاسم هَخدَد

 گشدد. ای کِ قثتً تْیِ ؿذُ تشػین هیتَػیلِ الیِ ًقطِ

دس هشحلِ تؿذ تِ هٌػَس یافتي هکاًی هٌاػدة کدِ   

، اص پاساهتشّدای  تایدذ ّوِ ؿشایط پشٍطُ سا داسا تاؿدذ،  

ؾودل  هَخَد اؿتشان گشفتِ ؿَد ٍ تشای اًددام ایدي   

ّای سػتشی تْیِ ؿذُ اص ید   الصم اػت کِ ّوِ الیِ

ًَؼ تاؿٌذ. دس كَستی کِ سػتشّای هَخَد ّش کدذام  

اص ی  خٌغ هختلف)ؿیة، ًَؼ کاستشی، فاكلِ ٍ...( 

هتفاٍتی داسًذ. تِ ایي ؾول کِ  Pixel Valueّؼتٌذ ٍ 

ؿدَد،  تِ هٌػَس ّودٌغ ًودَدى سػدتشّا اًددام هدی    

Reclassify س ایي ؾودل ّدش کدذام اص    ؿَد. دگفتِ هی

-Norminalسػددتشّا تددِ سػددتشی اص خددٌغ اٍلَیددت)

Ordinal 220: 1387ؿدًَذ )ػدٌدشی،   ( تثذیل هدی-

217.) 

 New Valuesدس ایي سٍؽ اؾذادی کِ دس ػدتَى  

ًودایین، هطداتق تدا هدذل     هشتَب تِ ّش الیدِ ٍاسد هدی  

، دس استثداب تددا هیددضاى  AHPتحلیلدی ػلؼددلِ هشاتثددی  

ِ  9تدِ   1تشتیدة اص  تإثیشی کدِ داسًدذ تدِ     تٌدذی  طثقد

گیدشد،  هدی  9ای کدِ ؾدذد   ؿًَذ. تذیي تشتیة طثقِ هی

سا دسیافددت  1تیـددتشیي تددإثیش ٍ طثقددِ ای کددِ ؾددذد  

کٌذ، کوتشیي تإثیش سا دس هکاًیاتی داسا اػدت. ّودِ    هی

ّدای اطتؾداتی   ؿذُ تشای تْیِ الیِهؿیاسّای هـخق

ضدای  هَسد ًیاص، اّویت ٍ تإثیش یکؼاًی دس هکاًیاتی ف

ػثض ؿْشی ًذاسًذ، تلکِ ّش کذام اص هؿیاسّا اص دسخدِ  

یداتی فضدای ػدثض ؿدْشی     اّویت واكدی دس هکداى  

تشوَسداس ّؼتٌذ. تِ ّودیي هٌػدَس دس هشحلدِ ػدَم،     

دّی تِ هٌػَس هـدخق کدشدى اّویدت ٍ    سٍؽ ٍصى

ّای اطتؾاتی هتفداٍ  هدَسد اػدتفادُ قدشاس     تإثیش الیِ

 گیشد.هی

ّدا تدش حؼدة    اص الیِدس ایي سٍؽ تشای ّش کذام 

یاتی فضای ػدثض ؿدْشی   اّویت ٍ ًقؾ آًْا دس هکاى

ؿَد، تطَسیکدِ خودؽ    ٍصى هٌاػثی اوتلاف دادُ هی

وَاّذ تَد. دس ایي  100ّای اطتؾاتی تشاتش ٍصى الیِ

 ِ ِ   هشحلِ تشای ّش ی  اص الید ّدایی تؿشیدف   ّدا هٌطقد

گددشدد ٍ ػددپغ تددِ ّددش هٌطقددِ وددشیة هٌاػددثی  هددی

افدضاس  ای اًدام ایي ؾودل اص ًدشم  یاتذ. تشاوتلاف هی

اػدتفادُ ؿدذُ ٍ    GISدس هحیط ػیؼدتن   AHPخاًثی 

ّای هَخَد تدِ  ّا، ٍصى الیِتا تْیِ ٍ ؿٌاوت هاتشیغ

 ؿشح صیش تؿییي گشدیذُ اػت:

 دسكذ6/25ًضدیکی تِ هشاکض آهَصؿی; -

 دسكذ5/8ًضدیکی تِ هشاکض فشٌّگی; -

ّدای هؼدتؿذ تدشای تثدذیل تدِ       دػتشػی تدِ صهدیي   -

 دسكذ5/51اسن;پ

 دسكذ1/5ّای هَخَد;دٍس تَدى اص پاسن -

دٍس تددَدى اص تاػیؼددا  ؿْشی)گَسػددتاى، تلددفیِ  -

 دسكذ5/4واًِ ٍ...(;

 5/4دٍس تَدى اص هشاکض كٌؿتی ٍ کاسگاّی; -
 

 AHPٍزى دّی با اظتفادُ از برًاهِ  -21

سا دس  Extention AHPتشای اًدام ایي تحلیل اتتذا

ًودایین. تدذیي هٌػدَس    ة هدی ًل GISافضاس داول ًشم

 کٌین:تلَس  صیش ؾول هی

 Tools\ Customizeدّددین هؼددیش فایددل سا هددی

Comands \Add from file 
 okکٌدین  هدی  dragآى سا سٍی ًَاس اتضاس اػدتاًذاسد 

 Ext-ahp dllفایل  آى سا اًتخاب کشدُ
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ّای هَسد ًػدش   کلی  کشدُ، الیِ AHPسٍی گضیٌِ

دّین، ػدپغ تدش   ًتقال هیسا اًتخاب ٍ تِ طشف دیگش ا

ِ    nextگضیٌِ  ّدا تـدکیل   کلی  کدشدُ ٍ هداتشیغ الید

ّدای  ؿَد، آًگاُ تدا کلید  کدشدى تدش سٍی کدادس      هی

هشتَب تِ اؾذاد خلَی ّش الیِ، هیضاى اّویتی کدِ ّدش   

ّا ًؼدثت تدِ الیدِ هقاتدل داسد سا تؿشیدف      ی  اص الیِ

کٌین، اّویت الیِ هقاتدل تَػدط ػیؼدتن هحاػدثِ      هی

دس کدادس   Calculateتا کلی  کشدى تش گضیٌِ ؿَد. هی

ّدا   پاییي آى هیضاى ٍصى دادُ ؿذُ تشای ّش کذام اص الیِ

ؿَد. دس خذٍل ریل هشاحل اًدام کاس تدِ  هـخق هی

 كَس  وتكِ تیاى گشدیذُ اػت.

ّدای اطتؾداتی هدَسد ًیداص ٍ     پغ اص تؿشیف الیِ

ّا الصم اػت، تا اػتفادُ اص ید   گزاسی ایي الیِاسصؽ

داس تدا یکدذیگش تشکیدة    ّای ٍصىسٍؽ هٌاػة هٌطقِ

ّدای هٌاػدة تدشای ایدداد     ؿًَذ تا ًقـِ ًْایی هکاى

فضای ػثض ؿْشی تذػت آیذ. دس ایي هشحلدِ اص تداتؽ   

 ؿَد. ( اػتفادُ هیOverlayّوپَؿاًی)

Overlay  یا ّوپَؿاًی دس ػیؼتنGIS   تش دًٍدَؼ

 اػت:

 Logical Overlayّوپَؿاًی هٌطقی -1

 Arithmetic Overlayاًی سیاویّوپَؿ -2

( یدا تدِ   0ٍ1ًتیدِ ّوپَؿاًی هٌطقدی، ید  تداتؽِ)   

( ٍ ًاهٌاػدددة suitableؾثددداستی دیگدددش هٌاػدددة) 

(unsuitable     اػت. ًتیدِ ّوپَؿداًی سیاودی ید )

اػت کِ تش حؼة دسخدِ هٌاػدة    Suitabilityًقـِ 

ّا سا دس تدش  تَدى تٌػین ؿذُ ٍ طیف هختلفی اص سًگ

(. تذیي هٌػدَس اتتدذا تودام    11: 1386گیشد)ؾثذی، هی

 Spatialّای هَخَد سا واهَؽ ٍ ػپغ اص هٌَی الیِ

Analysis  ٌِگضیRaster Calculator  سا اًتخاب هدی-

ًوایین. دس ایي سٍؽ ؿشایط هَخَد ًیدض ودَد داسای   

تاؿذ ٍ دس حقیقت تِ ّش ؿدشب اص پدشٍطُ    اٍلَیت هی

ی ٍصى اوتلاف دادُ ؿذُ اػت. تدِ ؾلدت پیَػدتِ    

تِ  Reclassify ى تلاٍیش ایي الیِ سػتشی اص گضیٌِتَد

ؿدَد.  ّای گؼؼتِ اػتفادُ هیهٌػَس تثذیل آى تِ دادُ

% 100دس ًْایت هٌاطقی کِ دسخِ هٌاػة تدَدى آًْدا   

ٍ هٌاطق تدا دسخدِ هٌاػدة     9اػت، تْتشیي ٍ تا ؾذد 

ّدای تؿددذی قددشاس   % ٍ... دس اٍلَیددت90% ٍ 80تدَدى  

 گیشًذ. هی

 

 AHPّا ٍ ٍزى دّی تَظظ برًاهِ  ط الیِ( هاتری2جذٍل )

=Criteria & LayerSource (clsfd<). 

rec-landuse rec-landuse 
rec-di-school rec-di-school 
rec-discultue rec-discultue 
rec-dis-park rec-dis-park 
rec-distasisa rec-distasisa 
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 (.1388هٌثؽ:)هحاػثا  ًگاسًذگاى،
 

دس هشحلِ تؿذ تِ هٌػَس ایداد استثداب هیداى ًقـدِ    

ًْایی تا ًقـِ تشاکن خوؿیت ًَاحی اص ّوپَؿاًی تدِ  

اػتفادُ ؿذُ اػت ٍ ػپغ تِ هٌػَس  Intersectسٍؽ 

ؿٌاػایی هٌاطق داسای استثاب هٌاػة تا ؿثکِ استثاطی 

)اًتخاب ؾَاسم اص  Select by Locationاص ؾولیا  

( اػتفادُ ؿذُ اػت کدِ دس  طشیق هَقؿیت هکاًی آًْا 

ّدای  یاتی پاسنتشیي هٌاطق خْت هکاىًْایت هؼتؿذ

ای ٍ ؿْشی تا تَخِ تِ هؼاحت هَسد ًیاص تشای ًاحیِ

 احذا  آًْا تؿییي گشدیذُ اػت.

 

[Preference Matrix] 

rec-landuse rec-di-school rec-discultue rec-dis-park rec-distasisa 

rec-landuse 1  9 7  5 3 

rec-di-school 0.1111  1 9 7  7 

rec-discultue 0.1429  0.1111 1  5   3 

rec-dis-park 0.2  0.1429  0.2  1  3 

rec-distasisa 0.3333  0.1429  0.3333 0.3333  1 

*****=AHP results<***** 

=criteria weights< 

0.5108 (rec-landuse) 

0.2566 (rec-di-school) 

0.0854 (rec-discultue) 

0.0515 (rec-dis-park) 

0.0457 (rec-distasisa) 

0.0457 (Rec-industry) 

=consistency ratio CR< 

0.4216 

(Revision of preference values is recommended if CR > 0.1) 
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 ای ٍ شْریّای هعتؼذ برای احذاث پارک در ظغَح ًاحیِ(: ًقشِ ًْایی هکاى1ًقشِ)

 (.1388هٌثؽ: )هطالؿا  ًگاسًذگاى، 
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 (.1388هٌثؽ:) هطالؿا  ًگاسًذگاى،

 

ّبای اًجبام شبذُ در    ًتایج حاصل از تحلیبل  -21

 ارتباط با فرضیات

تا ٍخَد آًکِ اهشٍصُ فضای ػثض تِ ؾٌَاى یکدی اص  

پایدذاس ؿدْشی ٍ هؿیداسی     ّای اكلی تَػؿِؿاوق

ؿدَد)ؾثادی  خْت ؿٌاوت ؿدْش ػدالن ؿدٌاوتِ هدی    

ّدا ٍ  اص تشسػدی (؛ ًتایح حاكدل  39: 1387خَکٌذاى، 

دّذ کدِ  ّای اًدام ؿذُ دس ؿْش صاتل ًـاى هیتحلیل

ایي ؿْش تا کوثَدّایی تِ لحاظ فضدای ػدثض ؿدْشی    

تَیظُ تا کاسکشد پاسن ؿْشی سٍتِ سٍ اػت. تا تَخدِ  

تِ آًچِ گزؿت، فشویِ اٍل تحقیدق هثٌدی تدش ایٌکدِ     

فضددای ػددثض هَخددَد دس ؿددْش صاتددل اص لحدداظ      »

، تإییدذ  «ؿیت ًیؼدت کوی)ٍػؿت( خَاتگَی ًیاص خو
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گشدد. صیشا تش اػداع ًتدایح تذػدت آهدذُ، ػدشاًِ      هی

-هتدش  56/2فضای ػثض ؾوَهی دس ؿْش صاتل دس حذٍد

هشتؽ تِ اصای ّش ًفش اػت، کِ تا ػدشاًِ اػدتاًذاسد دس   

هتدش هشتدؽ اػدت     12تدا   9هقیاع ؿْشی کِ تشاتش تدا  

دّذ. ّوچٌیي تا اػتفادُ اص فاكلِ تؼیاسی سا ًـاى هی

تَػط تشًاهِ  Spatial Analysis  ٍBufferایّتحلیل

GIS      ٍ کِ تِ هٌػَس تؿیدیي هحدذٍدُ تحدت پَؿدؾ

ّدای هَخدَد اًددام گشفتدِ     ؿؿاؼ ؾولکشد هفیذ پاسن

سػدذ فضدای   تِ ًػش هی»اػت، فشویِ دٍم تحقیق کِ 

ػثض هَخَد دس ؿْش صاتل اص ًػش هقیاع هحلِ، ًاحیدِ  

، ًیدض  «کٌدذ ٍ ؿْش اص ػلؼلِ هشاتة هٌطقی پیشٍی ًوی

ّای تِ ؾول آهذُ ؿَد. صیشا تش اػاع تحلیل اثثا  هی

 10ٍ24ّای دس ایي تحقیق، دس هقیاع هحلِ تٌْا هحلِ

ای تشوَسداسًذ ٍ دس ػدایش ًدَاحی   ّای هحلِاص پاسن

اص ایي حیث کوثدَد فضدای ػدثض تدِ ًؼدثت صیدادی       

  ِ ای ًیدض تٌْدا   هـَْد اػت. ّوچٌیي دس هقیداع ًاحید

ِ ؿْشی صاتل داس 2ًاحیِ  ای ای پاسن تا ؾولکشد ًاحید

اػت. دس ایدي ًاحیدِ تدِ ؾلدت قشاسگیدشی دٍ پداسن       

ای هلت ٍ یؿقدَب لیدث، اص تٌاػدة هٌطقدی ٍ     ًاحیِ

 ًؼثتاً هٌاػثی تا تشاکن خوؿیت تشوَسداس اػت.

دس هقیاع ؿْشی ًیض تِ ؾلت ؾدذم ٍخدَد پداسن    

تا کاستشی ؿْشی، ؿْش صاتل تا هحدذٍدیت ٍ هـدکل   

حدال  ِ تدِ خوؿیدت تداال ٍ دس   هَاخِ اػت کِ تا تَخ

سؿذ آى ٍ تثذیل ایي ؿْش تِ ؾٌَاى قطة آهَصؿی دس 

خٌَب ؿش  کـَس وشٍس  هکاًیاتی ٍ ایداد پداسن  

ؿدَد. ّوچٌدیي   دس هقیاع ؿْشی ؿذیذاً احؼاع هی

الصم تددِ رکددش اػددت کددِ دس ػددطح ؿددْش، ٍاحددذّای 

کَچکی تحت ؾٌَاى پاسن هحلِ احذا  گشدیذُ کدِ  

ٌاػدة ٍ تدذٍى تشًاهدِ، اص ًػدش     ؾتٍُ تش خاًوایی ًاه

تدَاى ؾٌدَاى   هؼاحت ٍ اهکاًا  تِ ّیچ ؾٌدَاى ًودی  

 پاسن سا تِ آى اطت  ًوَد.

تش اػداع ًتدایح حاكدل اص ػشؿدواسی ؾودَهی      

 130937، ؿدْش صاتدل   1385ًفَع ٍ هؼکي، دس ػال 

ًفش خوؿیت داؿتِ کِ دس ٍاقؽ تشاکن ودالق ؿدْشی   

دّدذ. اص  ًفش دس ّکتداس سا ًـداى هدی    18/427هؿادل تا

 137475ّدا   دس ایي ػال هؼاحت پداسن  ،ػَی دیگش

 54000هشتؽ ٍ تلَاسّدا  هتش  20997ّاهشتؽ، هیذاىهتش 

هشتؽ اػدت. تٌداتشایي هؼداحت کدل فضدای ػدثض       هتش

هَخددَد تددذٍى احتؼدداب فضددای ػددثض پیددادُ سٍّددا،  

هشتدؽ  هتدش  212472سفیَطّدا ٍ... دس ؿدْش صاتدل تشاتدش    

ذ، دس ایي هقالِ ػشاًِ . ّواى طَس کِ قثتً رکش ؿاػت

هشتؽ تدِ اصای ّدش ًفدش دس    هتش 7فضای ػثض اػتاًذاسد 

ًػش گشفتِ ؿذُ ٍ تا تَخِ تِ خوؿیت هَخَد دس ایدي  

ّکتاس فضای ػثض ٍخَد  975/100دس حذٍد تایذؿْش 

حال حاوش تا تَخِ تِ فضای ػدثض  داؿت، ٍلی دسهی

ِ   975/63هَخَد تا کوثَدی دس حذٍد  سٍ ّکتداس سٍتد

ؿَد، ّن ًؼثت فضدای  دس ًتیدِ هـخق هی ّؼتین.

ػددثض هَخددَد دس ػددطح ؿددْش، ًددَاحی ٍ هحددت    

فضدایی ٍ تثؿیدت   -ًاهتٌاػة تَدُ ٍ ّن تَصیؽ هکاًی

 .ًیؼتػلؼلِ هشاتثی کاسکشدی آى هٌطقی 

سػذ کِ تا تَخِ تِ سؿذ خوؿیت  چٌیي تِ ًػش هی

ؿْش صاتل دس طی دِّ آتی دس تواهی ػدطَح کالثدذی   

اى فضدای ػدثض دس آیٌدذُ هَاخدِ     ؿْش تا کوثدَد هیدض  

وَاّین ؿذ. صیشا تش اػاع هحاػثا  كدَس  گشفتدِ   

ػدال  10تَػط ًگاسًذگاى، خوؿیت ؿْش صاتل دس طی 

تددِ حددذٍد  2/ 97تددا ًددشم سؿددذ  1395آیٌددذُ یؿٌددی 

ّضاس ًفش وَاّذ سػیذ، کِ تا تَخِ تِ ػدشاًِ   175457

هشتؽ فضای ػثض هطلَب هَسد ًیاص تدِ  هتش 7پیـٌْادی 
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هتش هشتدؽ افدضایؾ وَاّدذ یافدت. دس ًتیددِ       11تا  9

تَاى گفت کِ ًیاصّای آیٌدذُ فضدای ػدثض ؿدْشی      هی

صاتددل تددا تَخددِ تددِ افددضایؾ خوؿیددت آى، وددشٍس  

ؾولکشد تْتدش هدذیشاى ؿدْشی ٍ تَػدؿِ ٍ گؼدتشؽ      

فضاّای ػثض ؿْشی تَیظُ فضداّای ؾودَهی خْدت    

اػتفادُ ّوِ اقـاس هشدم سا تدیؾ اص گزؿدتِ ودشٍسی    

 ًوایذ. هی

س اًتخدداب هکدداى تددشای فضددای ػددثض ؿددْشی ٍ  د

خاًوایی آى پاساهتشّای هختلدف طثیؿدی ٍ هلدٌَؾی    

سٍؽ هٌاػثی تشای تشکیدة   GIS تإثیش گزاسًذ. ػیؼتن

یاتی اػدت. دس ایدي   کلیِ پاساهتشّای هَثش دس اهش هکاى

ٍ تْددشُ گیددشی اص  GISهقالددِ تددا اػددتفادُ اص ػیؼددتن 

ثض ؿْشی یاتی فضای ػّای آى، خْت هکاىتَاًوٌذی

ای ٍ ؿْشی پشداوتدِ ؿدذُ   ًیاص دس هقیاع ًاحیِ هَسد

اػت ٍ دس ًْایت تا تَخِ تدِ پاساهتشّدای پیـدٌْادی    

ّدای  یاتی پاسنیاتی، دٍ ًقطِ خْت هکاىخْت هکاى

یداتی پداسن ؿدْش    ای ٍ ی  ًقطِ خْدت هکداى  ًاحیِ

-پیـٌْاد گشدیذُ اػت. ًقاب پیـٌْادی خْدت هکداى  

ؿذُ دس تَدى پاساهتشّای رکش یاتی پاسن ؾتٍُ تش داسا

تحقیق تا حذ صیادی هتٌاػة تا ػلؼلِ هشاتة کالثذی 

ؿْش ٍ خْت ایداد تَاصى دس خایگضیٌی فضدای ػدثض   

 اًتخاب گشدیذُ اػت.

 

 هٌابغ

ًاهِ ؿشکت كٌؿت ػاوتواى کـَس. تی تا. آگاّی .1

 فضای ػثض ٍ وذها  هحَطِ ػاصی.

 ّدای (. ؿٌاػایی تافدت 1385ایاسی، ػیذ هحوذ. ) .2

فشػدددَدُ تدددا اػدددتفادُ اص ػیؼدددتن اطتؾدددا   

(، ؿدددْشًگاس، هشکدددض اطتؾدددا   GISهکددداًی)

 خغشافیایی ؿْش تْشاى. ػال ؿـن.

(. کدداستشی فضددای ػددثض 1383تدداسٍقی، فشیددذُ. ) .3

ّدا، ػدال   ؿْشی اص تشًاهِ تا ٍاقؿیدت، ؿدْشداسی  

 .60پٌدن، ؿواسُ 

-(. تحلیلی تدش هحدذٍدیت  1383تضی، وذاسحن. ) .4

ْ   -ّای فضایی ش صاتدل تدا تإکیدذ تدش     کالثدذی ؿد

ًاهِ دٍسُ دکتشی خغشافیدا ٍ  ؾَاهل فشٌّگی، پایاى

 سیضی ؿْشی، داًـگاُ اكفْاى.تشًاهِ

(. سٍؽ تحقیق)اكدَل ٍ  1386تضی، ودذاسحن. )  .5

چْاسچَب تْیِ ٍ تٌػین هقالِ، پایاى ًاهِ ٍ طدشح  

 تحقیق ؾلوی(، چاج اٍل، هـْذ، ػخي گؼتش.

ی پیشاهدَى  (. هثداحث 1371ػلطاًی، کاهثیض. ) تْشام .6

 ّدا. تْدشاى:  ٍ ًفشخگداُ  ّدا ٍ فضدای ػدثض   پاسن

 ّا ٍ فضای ػثض ؿْش تْشاى.ػاصهاى پاسن

ِ 1381تیظى صاد، هحوذ سودا. )  .7 ّدایی دس   (. تَكدی

ّدا ٍ  هَسد هکاًیاتی، طشاحدی ٍ ًگْدذاسی پداسن   

ّددای فضددای ػددثض، هدوَؾددِ هقدداال  ّوددایؾ 

آهَصؿی ٍ پظٍّـدی فضدای ػدثض ؿدْش تْدشاى،      

 فضای ػثض. ّا ٍػاصهاى پاسن

ِ 1382هحودذی، هحوذسودا. )  پَس .8 سیدضی  (. تشًاهد

کاستشی اساوی ؿْشی، تْشاى، ػداصهاى هطالؿدِ ٍ   

 تذٍیي کتة ؾلَم اًؼاًی داًـگاّْا )ػوت(.

 ARC(. وَدآهددَص 1384دط، اهیددذ. )تددیتددی .9

GIS   آهل: هَػؼِ فشٌّگی، ٌّشی ؿدوال پایدذاس.

 )داًـگاُ ؿوال(.

ًی طشاحددی (. هثددا1381خوـددیذ صادُ، اتددشاّین. ) .10

هاٌّاهدِ پیدام ػدثض،     ؿْشی ٍ فضای ػثض ؿدْشی، 

 .11ٍ 10دٍم، ؿواسُ  ػال



 1391 تْاس (4)پیاپی  ،ْاسمچ، ؿواسُ اٍلػال سیضی فضایی،  تشًاهِ تخللیؾلوی هدلِ /  70

 

(. هدوَؾددِ هقدداال   1371حؼددیٌی، ؾلیشوددا. )  .11

اًؼاًی ٍ اختواؾی: اػتاًذاسدّای حدذاقل ػدشاًِ   

ّدای ؿدْشی، ؿدیشاص،    کاستشی اساوی دس طشاحدی 

 ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدخِ.

ػدی  (. تشس1380فشصاًِ. ) اتشاّیوی، حقاًی، هدیذ، .12

اّویت ٍ اثشا  فضاّای ػدثض تؿٌدَاى تخـدی اص    

ِ ّای هذاولِداًؾ سیدضی کالثدذی ٍ   گش دس تشًاهد

ّدای  طشاحی ؿْشی. هدوَؾدِ هقداال  ّودایؾ   

آهَصؿی ٍ پظٍّـدی فضدای ػدثض ؿدْش تْدشاى،      

 ّا ٍ فضای ػثض ؿْش تْشاى.ػاصهاى پاسن

(. طشاحدددی تددداـ ٍ 1371حکوتدددی، خوـدددیذ. ) .13

اسا  فشٌّددگ پاسن)چدداج پددٌدن(، تْددشاى، اًتـدد

 خاهؽ.

سیضی: دفتش اهدَس فٌدی ٍ   ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ .14

(. وَاتط طشاحدی فضدای   1380ّا. )تذٍیي هؿیاس

 ػثض ؿْشی، تْشاى.

(. کداستشی صهدیي ؿدْشی،    1378ًیا، احوذ. )ػؿیذ .15

   ِ سیدضی  تْشاى: اًتـاسا  هشکدض هطالؿدا  ٍ تشًاهد

 ؿْشی.

ّددای ػددثض   (. فضددا1379ًیددا، احوددذ. ) ػددؿیذ .16

ًْددن(. تْددشاى، اًتـدداسا  ػدداصهاى  ؿددْشی)خلذ 

 ّا. ؿْشداسی

 ARC (. ساٌّوای کاستشدی1387ػٌدشی، ػاسا. ) .17

GIS 9.2.چاج ػَم(. تْشاى: ؾاتذ( 

تشًاهِ فضای ػدثض  "(. 1385ػَساًذام، هیٌاًتچی. ) .18

یداتی تدِ   تِ ؾٌدَاى اتدضاسی تدشای دػدت     "ؿْشی

. تشخودِ ساهدا قلوثدش    GISتَػؿِ پایذاس تا کو  

هشکدض اطتؾدا  خغشافیدایی    دصفَلی، ؿدْشًگاس،  

 ، ػال ؿـن.37ؿْش تْشاى، ؿواسُ 

ای تددش هثدداًی (. هقذهدد1385ِؿددیؿِ، اػددواؾیل. ) .19

سیضی ؿْشی)چاج ًَصدّن(، تْشاى،داًـگاُ تشًاهِ

 ؾلن ٍ كٌؿت.

ای تددش هثدداًی (. هقذهدد1371ِؿددشیفی هشتضددی. ) .20

طشاحددی فضددای ػددثض)هدوَؾِ هقدداال  ػددویٌاس 

ا ٍ فضدای  ّد  فضای ػثض(، تْشاى، ػداصهاى پداسن  

 ػثض.

سیضی ؿْشی ٍاتؼدتِ تدِ   ؿشکت پشداصؽ ٍ تشًاهِ .21

سٍی ّدای پدیؾ  (. چالؾ1385ؿْشداسی تْشاى. )

GIS     ؿْشی دسایشاى، ؿْش ًگاس، هشکدض اطتؾدا

 .37خغشافیایی ؿْش تْشاى، ػال ؿـن، ؿواسُ 

(. هطالؿا  تاصًگشی طشح 1385ؿْشداسی صاتل. ) .22

 خاهؽ ؿْش صاتل.

 ٍاحذ فضای ػثض.(. 1388ؿْشداسی صاتل. )  .23

(. وتكِ طشح خاهؽ ؿْش 1385ؿْشداسی صاتل. ) .24

 صاتل.

ؿدْشی ٍ   GIS(. هثداًی  1377قذٍػی، هْدشاى. )  .25

طثیؿی. ؿْش ًگاس، هشکض اطتؾا  خغشافیایی ؿْش 

 .7تْشاى، ؿواسُ 

کیدداًی، گـتاػددة، غتهددی، یددًَغ، ػددلیواًی    .26

(. وددَاتط، اػددتاًذاسدّا، 1385فاسػدداًی، صّددشا. )

دس فضای ػثض ٍ هٌػدش ؿدْشی،   قَاًیي ٍ هقشسا  

 .12ػثضیٌِ ؿشقی، ؿواسُ 

(. تحلیلدی تدش   1387ؾثادی خَکٌذاى، اػواؾیل. ) .27

هکداًی کداستشی فضدای ػدثض دس      -تَصیؽ فضایی

هٌطقددِ ػددِ ؿددْشی صاّددذاى،خغشافیا ٍ تَػددؿِ،  

 .11ؿواسُ 



 GIS  /71صاتل تا اػتفادُ اص  تشسػی ٍوؽ هَخَد ٍ هکاًیاتی فضای ػثض هَسد ًیاص ؿْش

(. خددضٍُ کتػددی ػیؼددتن 1386ؾثددذی، اهیددذ. ) .28

اطتؾا  خغشافیایی،داًـدگاُ گلؼدتاى، داًـدکذُ    

 ٌاتؽ طثیؿی.ه

(. طشاحددی ؿددْشی دس 1384سوددایی، هحوددَد. ) .29

ّضاسُ ػدَم )تدإثیشا  ٍ ًقدؾ فدي آٍسی ًدَیي      

اطتؾاتی ٍ استثاطا  دس طشاحدی ؿدْشی، كدفِ،    

، چدداج ٍ اًتـدداسا  40ػددال پدداًضدّن، ؿددواسُ 

 فشٌّگ ٍ اسؿاد اػتهی.

(. ػدداهاًِ اطتؾددا   1381هحوددذی، خددَاد. )  .30

ض ؿدْشی  ( دس هکاًیاتی فضای ػثGISخغشافیایی)

ّدا،  )هٌطقِ دٍ ؿْشی تثشیدض(، ًـدشیِ ؿدْشداسی   

 .44ػال چْاسم، ؿواسُ 

(. تحلیدل  1385هحوذی، ػدشیي دیدضج هْدذی. )    .31

ّای ؿْشی تا اػدتفادُ  پشاکٌذگی ٍ هکاًیاتی پاسن

ًاهددِ کاسؿٌاػددی اسؿددذ، داًـددگاُ  پایدداى GISاص 

 ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى.

(. 1385هحوذی، ؾلیشودا ٍ كدثَسی، هشودیِ. )    .32

ضای ػثض ؿْشی ٍ تإثیش تغییشا  خوؿیت ػشاًِ ف

ؿْش تش آى، ػدثضیٌِ ؿدشقی، فلدلٌاهِ تخللدی     

 فضای ػثض کـَس، ػال پٌدن، ؿواسُ ّـتن.

(. هثدداحثی پیشاهددَى 1374هدًٌَیدداى، ٌّشیدد . ) .33

ّا، تْشاى، ػاصهاى  ّا، فضای ػثض ٍ تفشخگاُ پاسن

 ّا ٍ فضای ػثض ؿْش تْشاى. پاسن

تش اهَس فٌی ٍ هـاٍس ؾوشاى ػشصهیي )دف هٌْذػاى .34

-(. وَاتط طشاحی پداسن 1380تذٍیي هؿیاسّا(. )

ّددا ٍ فضدداّای ػددثض ؿددْشی، تْددشاى، ػدداصهاى   

 هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی.

(. پدشٍطُ  1385هؿتضذی، اقثال ٍ هشادی، ًاصیت. ) .35

تؿییي ؾدَاسم ًَػداصی تدا اػدتفادُ اص ػیؼدتن      

 اطتؾا  خغشافیایی، ؿْشًگاس، ػال ؿـن.

. TGISؿدْش تْدشاى    هشکض اطتؾدا  خغشافیدایی   .36

(. کاستشدّای ػیؼتن اطتؾا  خغشافیدایی  1376)

GIS .دس خْاى)چاج اٍل(، تْشاى 

(. ػشؿدواسی ؾوددَهی  1385هشکدض آهداس ایددشاى. )   .37

 ًفَع ٍ هؼکي.

 هطالؿا  هیذاًی ًگاسًذگاى. .38

(. ودَاتط  1384ٍصاس  هؼکي ٍ ؿدْش ػداصی. )   .39

یاتی فضداّای ؿدْشی، ًـدشیِ كدفِ، ػدال      هکاى

 .40پاًضدّن, ؿواسُ 

(. 1380ّددادٍی، ػدداسا، کدداهَس ؿددلواًی، آهٌددِ.)  .40

خایگاُ طشاحی فضای ػثض دس تشًاهِ سیضی هحیط 

ّای آهَصؿدی ٍ   صیؼت، هدوَؾِ هقاال  ّوایؾ

ّدا  پظٍّـی فضای ػثض ؿْش تْشاى، ػاصهاى پاسن

 ٍ فضای ػثض ؿْش تْشاى.
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 ضواین

 باز ٍ ظبس ػوَهی، ًَع هرکس: پارک هحلِ (: هشخصات ػوَهی تاظیعات: فضای3جذٍل)

 ّا ّا ٍ تٌاػة ٍیظگی ًحَُ اػتقشاس دس هحیط ًحَُ کاستشد فضا هـخلا  پایِ

 .ؿؿاؼ ؾولکشد هفیذ1

 کیلَهتش2-3

 .خوؿیت صیش پَؿؾ:2

-700غشفیددت هتَػددط

1250 

 واًَاس تشای ّش ٍاحذ

 .قطؿا  تفکی :3

 ّضاس هتش 10حذاقل 

 . ػطح صیش تٌا ٍ طثقا :1

اساوی تاػیؼا  تفشیحی دس 

ػطح کل صیش تٌا دس طثقدا   

%ػطح کل صهیي تدداٍص  5اص 

 ًکٌذ.

 . ػطَح ٍ فضاّای آصاد:2

%کدل  95حذاقل ػطح آصاد -

 ػطح صهیي اػت

هتشهشتددؽ 200تددِ اصای ّددش -

هتشهشتددؽ تددشای پاسکیٌددگ   6

 اوتلاف دادُ ؿَد.

 ّای هتٌاػة: .ّودَاسی1

ّدای   حتی الوقذٍس دس کٌاس کداًَى -

 فشٌّگی قشاس داؿتِ تاؿذ.آهَصؿی ٍ 

تشاکن تَصیؽ ػٌی ّش ًاحیدِ تدشای   -

ایددداد ًدددَؼ پددداسن ٍ تإػیؼدددا   

 تفشیحی دس ًػش گشقتِ ؿَد.

ّدددای ّوددددَاسی   .هحدددذٍدیت2

 ّا: ٍحشین

دس هحَطددِ پدداسن فقددط دس ًقدداب   

ّای داولی احذا   اوطشاسی ویاتاى

ّای طشح سیضی ؿدذُ   ؿَد ٍ ویاتاى

تایذ وطَب تشافیکی کوتدشی داؿدتِ   

 ؿٌذ.تا

 .ػطح ػشاًِ:1

تِ طَس هتَػط تشای ّدش  

 هتش هشتؽ 2ًفش 

 .هؼاحت هَسد ًیاص2

ّددضاس هتددش   14حددذاقل 

 هشتؽ تِ اصای ّش ٍاحذ

 .غشفیت:3

 ّضاس ًفش4-6

 (.23، 1371هٌثؽ: )حؼیٌی، 

 

 (: هشخصات ػوَهی تأظیعات: فضای باز ٍ ظبس ػوَهی، ًَع هرکس: پارک ًاحیِ ای4جذٍل)

 (.24، 1371هٌثؽ: )حؼیٌی، 

 ّا ّا ٍ تٌاػة ٍیظگی ًحَُ اػتقشاس دس هحیط تشد فضاًحَُ کاس هـخلا  پایِ

 .ؿؿاؼ ؾولکشد هفیذ1

 کیلَهتش3حذاکثش 

 .خوؿیت صیش پَؿؾ:2

-3500غشفیدددت هتَػدددط

5000 

 واًَاس تشای ّش ٍاحذ

 .قطؿا  تفکی :3

 ّکتاس 4

 .ػطح صیش تٌا ٍ طثقا :1

دس اساوددددی تإػیؼددددا   -

تفشیحی ػطح کل صیش تٌدا دس  

%ػطح کل صهدیي  5طثقا  اص 

حدذاکثش تؿدذاد   -تداٍص ًکٌذ.

 .اػتطثقِ هداص  2طثقا  تا 

 ػطَح ٍ فضاّای آصاد:2

%کدل  95حذاقل ػدطح آصاد  -

 ػطح صهیي اػت

هتشهشتددؽ  150تددِ اصای ّددش -

هتشهشتددؽ تددشای پاسکیٌددگ  12

 اوتلاف دادُ ؿَد.

 ّای هتٌاػة: .ّودَاسی1

ّددای  حتددی الوقددذٍس دس کٌدداس کدداًَى-

 آهَصؿی ٍ فشٌّگی قشاس داؿتِ تاؿذ.

تشاکن تَصیؽ ػدٌی ّدش ًاحیدِ تدشای     -

ایداد ًَؼ پاسن ٍ تإػیؼدا  تفشیحدی   

 دس ًػش گشقتِ ؿَد.

 ّا: ّای ّودَاسی ٍحشین .هحذٍدیت2

دس هحَطدددِ پددداسن فقدددط دس ًقددداب 

ّای داولدی احدذا     اوطشاسی ویاتاى

ّای طدشح سیدضی ؿدذُ     ؿَد ٍ ویاتاى

تایذ وطدَب تشافیکدی کوتدشی داؿدتِ     

 تاؿٌذ.

 .ػطح ػشاًِ:1

س هتَػدط تدشای   تِ طَ

 هتش هشتؽ 5/1ّش ًفش 

 .هؼاحت هَسد ًیاص2

 ّکتاس 4-6

 .غشفیت:3

 ّضاس ًفش 30تشای 



 GIS  /73صاتل تا اػتفادُ اص  تشسػی ٍوؽ هَخَد ٍ هکاًیاتی فضای ػثض هَسد ًیاص ؿْش

 (: هشخصات ػوَهی تأظیعات: فضای باز ٍ ظبس ػوَهی، ًَع هرکس: پارک شْر5جذٍل)

ّدددددا ٍ  ٍیظگددددی  ًحَُ اػتقشاس دس هحیط ًحَُ کاستشد فضا هـخلا  پایِ

 ّا تٌاػة

 .ؿؿاؼ ؾولکشد هفیذ1

 کیلَهتش5-6

 .خوؿیت صیش پَؿؾ:2

ّضاس ًفدش تدِ اصای   100

 ّش ٍاحذ

 .قطؿا  تفکی :3

 ّکتاس 8الی6حذاقل 

 .ػطح صیش تٌا ٍ طثقا :1

دس اساوی تإػیؼا  تفشیحدی  -

ػطح کل صیش تٌا دس طثقدا  اص  

 %ػطح کل صهیي تداٍص ًکٌذ.5

 2حددذاکثش تؿددذاد طثقددا  تددا -

 تاؿذ. طثقِ هداص هی

 َح ٍ فضاّای آصاد:ػط2

%کددل 95حددذاقل ػددطح آصاد -

 ػطح صهیي اػت.

هتشهشتددؽ  150تددِ اصای ّددش  -

هتشهشتدددؽ تدددشای پاسکیٌدددگ 25

 اوتلاف دادُ ؿَد.

 ّای هتٌاػة: .ّودَاسی1

ّدای   حتی الوقذٍس دس کٌداس کداًَى  -

 آهَصؿی ٍ فشٌّگی قشاس داؿتِ تاؿذ.

تشاکن تَصیؽ ػٌی ّدش ًاحیدِ تدشای    -

ؼا  تفشیحی ایداد ًَؼ پاسن ٍ تإػی

 دس ًػش گشفتِ ؿَد.

ّددددای ّودددددَاسی  .هحددددذٍدیت2

 ّا: ٍحشین

دس هحَطددِ پدداسن فقددط دس ًقدداب    

اوددطشاسی ویاتدداى احددذا  ؿددَد ٍ  

ّدای طدشح سیدضی ؿدذُ تایدذ       ویاتاى

 وطَب تشافیکی کوتشی داؿتِ تاؿٌذ.

 .ػطح ػشاًِ:1

تددِ طددَس هتَػددط  

هتدش   4تشای ّش ًفش 

 هشتؽ

.هؼدداحت هددَسد  2

 ًیاص

تدِ  ّکتاس  6حذاقل 

 اصای ّش ٍاحذ

 .غشفیت:3

 ّضاس ًفش 100تشای 

 (.25، 1371هٌثؽ: )حؼیٌی، 
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