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ازشیاتی تناغة عولکسدی پازکهای تانواى تا اغتفاده اش هدل AHP
(نوونه هوزدی :کالنؿهس تثسیص)
زحین حیدزی :اػتبدیبس جغشافیب ٍ ثشًبهِسیضی ؿْشی ،داًـگبُ تجشیض ،تجشیض ،ایشاى
صفیه حاضسی :1وبسؿٌبػی اسؿذ جغشافیب ٍ ثشًبهِسیضی ؿْشی داًـگبُ تجشیض ،تجشیض ،ایشاى
ؾهسیوز زوغتایی :اػتبدیبس جغشافیب ٍ ثشًبهِسیضی ؿْشی ،داًـگبُ تجشیض ،تجشیض ،ایشاى
شهسا آزتونی :وبسؿٌبػی اسؿذ جغشافیب ٍ ثشًبهِسیضی سٍػتبیی ،داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی ،تْشاى ،ایشاى
چکیده
پبسوْب ٍ فضبّبیػجض هختق ثبًَاى ،ثِ فٌَاى یىی اص هْنتشیي هشاوض خذهبت سفبّی ٍ تفشیحی ثَدُ اػت وِ فالٍُ ثش جٌجِ ثْذاؿتی ٍ
سٍاًی ،دس تَػقِ پبیذاس ؿْشی ٍ ثْجَد ویفیت صًذگی ثبًَاى اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس اػتّ .ذف اكلی ایي پظٍّؾ اسصیبثی فولىشد
پبسن ّبی ثبًَاى ؿْش تجشیض ثب تَجِ ثِ هقیبسّبی وبسثشی اساضی (وبلجذی) ٍ اجتوبفی هیثبؿذ .دس ایي ساػتب فولىشد پبسنّبی ثبًَاى تجشیض
ثب اػتفبدُ اص هذل  ،AHPاص ًؾش هقیبسّبی وبسثشی اساضی ؿْشی (دػتشػی ،ػبصگبسیّ ،وجَاسی) ٍ هقیبسّبی اجتوبفی (هحشهیت ٍ
ًیبصّبی ثبًَاى) هَسد اسصیبثی لشاسگشفت .ثشسػی ؿقبؿ دػتشػی ثیبىوٌٌذُ ایي ٍالقیت اػت وِ پبسنّبی ثبًَاى هَجَد تجشیض توبم هحذٍدُ
ؿْش سا تحت پَؿؾ لشاس ًویدٌّذ ٍ ًیبص ثِ هىبًیبثی ٍ ایجبد پبسنّبی ثبًَاى جذیذ ٍجَد داسد اهب ثشسػی ػبصگبسی پبسنّبی ثبًَاى ثب
وبسثشیّبی ّوجَاس حبوی اص ایي ٍالقیت اػت وِ ایي پبسن ّب اص ًؾش ػبصگبسی دس ٍضقیت ًؼجتب هٌبػجی لشاس داسًذ .دس ثشسػی هقیبسّبی
اجتوبفی ًیض هـخق ؿذ وِ اص هٌؾش وبسثشاى ایي پبسن ّب اص ًؾش ؿبخق هحشهیت ٍضقیت هٌبػجی ًذاسًذ ٍ اص ػبختوبىّبی هؼىًَی
ثلٌذهشتجِ هجبٍس لبثل هـبّذُ ّؼتٌذٍ .لی ثشسػی ؿبخق ًیبصّبی ثبًَاى ًـبى داد وِ ایي پبسنّب دس ثشآٍسدُ وشدى ًیبصّبی هختلف
ثبًَاى (ّوبًٌذ وبّؾٍصى ٍ تٌبػت اًذام ،احؼبع آساهؾ ،افضایؾ وبسایی ،افضایؾ سٍحیِ ؿبدی ٍ ًـبط ،ایجبد ٍ تمَیت جوـّبی دٍػتبًِ،
تمَیت افتوبد ثِ ًفغ ،تَاًوٌذػبصی) فولىشد هغلَثی داؿتِاًذ .دس ول ًتبیج ًـبًگش آى اػت وِ :ثیـتش پبسوْبی ثبًَاى تجشیض داسای
تٌبػت فولىشدی هتَػظ ( )66/6هیثبؿٌذ ٍ  33/4دسكذ داسای تٌبػت ثؼیبس پبییي هیثبؿٌذ.
واضههای کلیدی :فضبی تفشیحی ،تٌبػت فولىشدی ،پبسن ّبی ثبًَاى ،هذل  ،AHPتجشیض.

ًَ . 1یؼٌذُ هؼئَل09378466195 ،Hazeri.safa@yahoo.com :
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تیاى هػأله:
دس ؿْشػبصی ًَیي ثشًبهِسیضی فضبّبی ػجض ؿْشی ثِ كَست فقبلیتی تخللی دسآهذُ وِ ثشًبهِسیضی ٍ عشاحی اًَاؿ
فضبّبی ػجض ثب اّذاف ٍ فولىشدّبی هختلف سا دس ثشگشفتِ ٍ اًتؾبسات ؿْشًٍذاى سا ثشآٍسدُ هیػبصًذ (لشثبًی .)12 :1386 ،دس
ایي ساػتب دس دِّّبی اخیش دس وـَسّبی دس حبل تَػقِ اص جولِ ایشاى ،تَجِ ثِ ًیبصّبی ٍیظُ ثبًَاى اص ػَی ثشًبهِسیضاى ؿْشی
هغشح ؿذُ اػت چشا وِ ًیوی اص ؿْشًٍذاى سا ثبًَاى تـىیل هیدٌّذ .پبسوْب ٍ فضبّبی ػجض هختق ثبًَاى ،ثِ فٌَاى یىی اص
هْنتشیي هشاوض خذهبت سفبّی ٍ تفشیحی ثَدُ اػت وِ فالٍُ ثش جٌجِ ثْذاؿتی ٍ سٍاًی ،دس تَػقِ پبیذاس ؿْشی ٍ ثْجَد
ویفیت صًذگی ثبًَاى اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس اػتّ .وچٌیي پظٍّـْبی هحممبى ایشاًی ًـبى هیدّذ الگَّبی اٍلبت فشاغت
صًبى ؿْشی ،اص ؿىل اًفقبلی ٍ دسٍى خبًگی ثِ ؿىل فقبالًِ ٍ ثشٍى خبًگی هیل هیوٌذ (ػشایی )47 :1391 ،ثٌبثشایي ثشًبهِ-
سیضی ثشای ثشآٍسدُ وشدى ًیبصّبی ثبًَاى ثشای تفشیح ٍ اٍلبت فشاغت اّویت دٍ چٌذاى پیذا هیوٌذ .چشا وِ توبم وبسّبی سٍصهشُ
ٍ تذثیش اهَس هٌضل ٍ ّوچٌیي آػبیؾ ٍ سفبُ خبًَادُّب فوذتب دس گشٍ تالؽ صًبى اػت ٍ آساهؾ جبهقِ ًیض هٌتج اص آػبیؾ ٍ
سفبُ خبًَادُّبػت ،ثٌبثشایي ًبدیذُ اًگبػتي صًبى دس ػیبػتگزاسی ٍ ثشًبهِسیضی ّضیٌِ گضافی سا ثش جبهقِ تحویل هیوٌذ.
ثب تَجِ ثِ هغبلت روش ؿذُ دس ایي پظٍّؾ تالؽ اػت ثِ اسصیبثی تٌبػت فولىشدی ،پبسنّبی ٍیظُ ثبًَاى پشداختِ ؿَد.
چشا وِ هتٌبػت ثَدى پبسنّبی ثبًَاى ٍ تقییي هىبى ثْیٌِ ثشای ایي پبسنّب ثِ جْت ایي وِ لبدسًذ فشكتّبی تفشیحی ثب
اسصؿی سا ثشای ثبًَاًی وِ دس ؿْشّب صًذگی هیوٌٌذ ،فشاّن ًوبیٌذ؛ اّویت صیبدی داسد .ثذیي جْت ًیبص سٍصافضٍى ثِ ثشًبهِ-
سیضیْب ٍ اّویتدّی ثِ ٍجَد پبسوْب ٍ هشاوض تفشیحی ٍیظُثبًَاى ثشای سفـ وؼبلت ٍ خؼتگیّبی ًبؿی اص فقبلیتّبی سٍصاًِ،
تَجِ ثِ هٌبػت ثَدى یب فذم تٌبػت پبسوْب ٍ فضبّبی ػجض اختلبكی ثبًَاى سا جْت ثشلشاسی فذالت فضبیی دس ػغح ؿْش
ضشٍسی ػبختِ اػتّ .وچٌیي پبسوْبی هخلَف ثبًَاى فالٍُ ثش حفؼ وبسثشی پبسن ٍ فضبی ػجض ،اهىبًبت سفبّی ٍ تفشیحی ٍ
آهَصؿی سا ًیض دس دل خَد گٌجبًذُ اػت ،عجك آهبس ػبصهبى پبسنّب ٍ فضبی ػجض دس ػبل  1390تقذاد پبسنّبی ؿْش تجشیض
حذٍد  170هَسد هیثبؿذ وِ اص ایي تقذاد  6پبسنٍ ،یظُ ثبًَاى اػت .پظٍّؾ حبضش ثش آًؼت تٌبػت فولىشدی پبسوْبی ثبًَاى
والًـْش تجشیض سا هَسد هغبلقِ ٍ اسصیبثی لشاس دّذ .اص ایٌشٍ ػقی هیؿَد ثش اػبع تقشیف ؿبخقّبی وبسثشی اساضی ٍ اجتوبفی
ٍ ًیض ثب اػتفبدُ اص ػیؼتن اعالفبت جغشافیبیی ٍ هذل  AHPهیضاى تٌبػت فولىشدی ایي فضبّب ػٌجؾ ٍ اسصیبثی ؿًَذ .ثذیي
هٌؾَس فشضیِّبی صیش هغشح هیؿَد:


پبسنّبی ثبًَاى اص تٌبػت فولىشدی ًؼجتب هغلَثی ثشخَسداس ّؼتٌذ.



دػتشػی ثِ پبسنّبی ثبًَاى هحذٍدُ هَسد هغبلقِ هتٌبػت ثب اػتبًذاسدّب ًویثبؿذ.



پبسنّبی ثبًَاى هَسد هغبلقِ ػبصگبسی چٌذاًی ثب وبسثشیّبی ّوجَاس ًذاسًذ.

پیؿینه و هفاهین تحقیق:
هىبىگضیٌی ٍ اسصیبثی تٌبػت فولىشدی وبسثشیّبی ؿْشی ّوَاسُ دس عشاحی ٍ ثشًبهِسیضی ؿْشّب اص اّویت ٍیظُای
ثشخَسداس ثَدُ اػت ،ثِ ّویي جْت دس صهیٌِ هىبىگضیٌی ٍ تحلیل تٌبػت وبسثشیّبی ؿْشی ثب اػتفبدُ اص ػیؼتن اعالفبت
جغشافیبیی ( )GISتحمیمبت هتقذدی كَست گشفتِ اػت وِ ثِ هَاسد صیش هی تَاى اؿبسُ وشد.
ساضیِ تیوَسی دس ػبل 1389دس پبیبىًبهِ وبسؿٌبػیاسؿذ ثب فٌَاى" اسصیبثی تٌبػت فضبیی -هىبًی پبسنّبی ؿْشی ثب
اػتفبدُ اص ً GISوًَِ هَسدی :پبسنّبی هحلِای هٌغمِ 2ؿْشداسی تجشیض" ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبی هَجَد ّوچَى تحلیلْبی
هىبًی ،ؿجىِ ،هجبٍست ٍ ًیض ؿبخلْبی فیضیىی ّوچَى :ػبصگبسی ،دػتشػی ،ؿیت ،هؼبحت ٍ ؿبخلْبی اجتوبفی ّوچَى:
تشاون جوقیت ،تشاونخبًَاس ثِ اسصیبثی تٌبػتفضبیی -هىبًی پبسنّبی هحلِای دس ػغح هٌغمِ  2ؿْشداسی تجشیض پشداختِ
اػت .اص ًوًَِّبی خبسجی هیتَاى ثِ پبیبًٌبهِ« » Suitability Analysis of urban green Space Based onGIS
ًَؿتِ ) Yong manlun (2003اؿبسُ وشد وِ دس ؿْش دًٍگٍَاى ( )Dongguanچیي ثب تقییي ؿبخقّبیی هخل ویفیت-
َّا ،ویفیت چـناًذاص ،ویفیت آثْبی ػغحی ،اسصؽّبی فشٌّگی -تبسیخی ،تَاًبیی ػیؼتن آة ،تأحیشات آلَدگی كَتی،
وبسثشی اساضی هَجَد ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  AHPثِ اسصیبثی هىبىّبی هٌبػت جْت فضبی ػجض ؿْشی پشداختِ اػت.
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ّوچٌیي همبلِ « of land suitability analysis and landscape ecology greenspace planning in
 »Application Hanoi to urbanوِ تَػظ  Pham Duc Uyدس وـَس ٍیتٌبم وبس ؿذُ اػت ٍ ًیض همبلِ « GIS-
ًَ »based land – use suitability analysis: a critical overviewؿتِ  Jacek Malczewskiوِ ثِ عَس
هفلل ثِ فَاهل تٌبػت صهیي دس هَسد وبسثشیْب پشداختِ ؿذُ اػت.
گضاسؿی ثب فٌَاى ? why women onlyوِ دس اًگلؼتبى تَػظ ػبصهبى  Women’s Resource Centreوِ دس
ػبل  2007هٌتـش ؿذُ اػت ثِ ثشسػی هضایب ٍ اسصؿْبی خذهبت ٍیظُ ثشای صًبى پشداختِ اػت ٍ ثشای ثِ دػت آٍسدى
دیذگبّْبی اػتفبدُوٌٌذگبى اص خذهبت ،اسائِ وٌٌذگبى خذهبت ٍ صًبى فوَم جبهقِ ،اص تشویت سٍؿْبی ووی ٍ ویفی اػتفبدُ
وشدُ اػت .یبفتِّبی ایي گضاسؽ ًـبى هی دّذ وِ خذهبت ٍیظُ صًبى گؼتشُ ٍػیقی اص هٌبفـ سا داسد ٍ ولیذیتشیي ٍ اكلی-
تشیي ػَد آى ،ایوٌی چِ جؼوی ٍ چِ رٌّی هی ثبؿذ .همبلِ ) and through an ethic of care support:
 ) Women and physical activity in an urban park Enrichmentدس ػبل  2004وِ تَػظ Kira
 krenichynدس وـَس آهشیىب وبس ؿذُ اػت ٍ ثِ فقبلیتْبی فیضیىی صًبى دس پبسنّبی ؿْشی (هغبلقِ هَسدی ؿْش ثشٍولیي)
پشداختِ اػت .دس هَسد تحلیل ٍ اسصیبثی تٌبػتفولىشدی دس هَسد پبسنّبی ثبًَاى تحمیمی دس ایشاى كَست ًگشفتِ اهب هی تَاى
ثِ تحمیمبتی دس ثبسُ صًبى ٍ پبسنّبی ؿْشی كَست گشفتِ اؿبسُ وشد .پبیبى ًبهِ" پبسن ثبًَاى" وِ تَػظ تمیصادُ افـبسی
( )1387كَست گشفتِ ٍ پغ اص تذٍیي اكَل ٍ ضَاثظ عشاحی پبسنثبًَاى ثب اًتخبة یه ػبیت ثِ عشاحی پبسنثبًَاى دس آى
ػبیت الذام وشدُ اػت.
پازک ویطه تانواى :پبسن ثبًَاى پیؾ ثیٌی ؿذُ یب تلبدفی ،پغ اص آصهبیؾ دس وـَسّبی هؼلوبى اعشاف ثِ ایشاى پب ًْبد .ثِ
ًؾش هیسػذ وِ ایذُ احذاث ایي گًَِ پبسنّب اص ایذُ فوٌیؼتی دٍدِّ اخیش دس وـَسّبی غشثی الگَثشداسی ؿذُ اػت .پبسن
صًبى هَسد ًؾش آى فوٌیؼتّب ،اٍلیي ثبس وِ تأػیغ ؿذ ،وبسوشدی هتفبٍت ثب پبسوْبی هَسد ًؾش هب دس ایشاى داؿت ،تبسیخچِ
احذاث پبسنثبًَاى ثِ فقبلیتّبی صًی ثِ ًبم ساوؼی ثبلتیي ٍ ّوىبساًؾ دس دِّ  1990م .ثش هیگشدد .ثب افالم حوبیت ؿْشداس
ٍلت اص ایذُ ایي صًبى ٍ تَافك ؿَسای ؿْش ،دس ػبل  ،1992دس ؿْش هیبهی ایبلت فلَسیذای اهشیىب ،فضبیی ثِ ٍػقت ّ 15ىتبس
دس وٌبس دسیبچِ ثب اهىبًبت تخللی ثِ ثْشُ ثشداسی سػیذ .دس ایشاى پبسنّبی ثبًَاى دس دِّ ّـتبد ،ثش اػبع ػٌذ چـناًذاص،
ثٌذ چْبسدُ (اهَس فشٌّگی) دس دػتَس وبس ؿْشداسیّب ٍ ؿَساّبی ؿْش ػشاػش وـَس لشاس گشفتٌذ .دس ؿشح خذهبت پبسنّبی
ثبًَاى آهذُ اػت "ایي پبسنّب ثبیذ داسای فولىشد هٌغمِای ثَدُ ٍ ثالهقبسم ٍ داسای خلَكیبت جغشافیبیی ،التلبدی ٍ
ساّْبی استجبعی هٌبػت ثبؿٌذ" .دس ٍالـ پبسن ثبًَاى ثب ّذف پبػخ دادى ثِ ًیبصّبیی وِ ثِ دلیل هحذٍدیتّبی جبهقِ یب
تشجیح ؿخلی ثشای ثبًَاى ثِ ٍجَد آهذُاًذ ،ایجبد ؿذُاًذ .سفبیت اهٌیت اجتوبفی ،هحلَس ثَدى ،هـشف ًجَدى ػبختوبىّبی
اعشاف ثِ پبسنّبی صًبى اص ٍیظگیّبی اكلی ایي هشاوض اػت .پبسن ثبًَاى ثشٍجشد ،اٍلیي پبسن ٍیظُ صًبى دس ایشاى اػت ،وِ دس
ػبل  1380دس صهیٌی ثِ هؼبحت ثیؾ اص ّ 40ضاس هتشهشثـ ثِ ثْشُثشداسی سػیذ (تمیصادُ.)20:1387 ،
زوؼ تحقیق:
دس ایي پظٍّؾ ثِ تٌبػت ؿشایظ ٍ صهیٌِّبی هختلف ،اص سٍؿْبی وتبثخبًِای ٍ هیذاًی اػتفبدُ هیؿَد .دس هشحلِ ًخؼت،
ثِ هٌؾَس وٌىبؽ دس هجبحجًؾشی اص سٍؽ هجتٌی ثش تحمیك وتبثخبًِای ٍ اػٌبدی اػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ .ػپغ ثِ هٌؾَس
ثشسػی هیضاى تٌبػت فولىشدی وبسثشیْبی فضبی ػجض (پبسوْبی ثبًَاى) اص سٍؽ اسصیبثی ووه گشفتِ خَاّذ ؿذ .اعالفبت هَسد
ًیبص دس ایي تحمیك ثِ دٍ لؼوت تمؼین هیؿًَذ :اعالفبت هىبًی وِ اص ًمـِّبی ؿْشی هَجَد ثِ دػت هیآیٌذ ٍ اعالفبت
غیشهىبًی وِ ثب اػتفبدُ اص پشػـٌبهِ ٍ تىٌیه هلبحجِ ثِ دػت آهذُ .ثشای اًجبم ایي پشٍطُ اثتذا ًمـِّبی پبیِ دس
هحیظ  Autodesk mapتْیِ ٍ ٍیشایؾ ؿذًذ ٍ دس هشحلِ ثقذی ًمـِّبی هَسد ًؾش دس ًشمافضاس  ArcGISهقشفی ٍ ػپغ
دادُّبی تَكیفی دس ٍ ArcMapاسد پبیگبُ اعالفبتی ؿذًذ .ثقذ اص ٍسٍد اعالفبت ثِ ػیؼتناعالفبت جغشافیبیی ٍ الذام ثِ
هذلؼبصی ایي اعالفبت ؿذُ ٍ ثب  AHPدس هحیظ ًشمافضاس  Expert Choiceالذام ثِ تقییي ٍصى آًْب گشدیذ دس هشحلِ ًْبیی
ثبتَجِ ثِ هقیبسّبی وبسثشیاساضی ٍ هقیبسّبیاجتوبفی ٍ ثب اػتفبدُ اص لبثلیت  model builderدس ًشمافضاس  ٍ ARC GISثب
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اػتفبدُ اص سٍؽ ّوپَؿبًی ( )weighted overlayالذام ثِ ؿٌبػبیی پٌِّْبی هٌبػت ثشای وبسثشی پبسوْبی ثبًَاى ؿذ .ثقذ
اص عی هشاحل فَق پبسوْبی هَجَد دس هحذٍدُ هَسد هغبلقِ ثشای تـخیق هٌبػت ثَدى ٍ یب فذم تٌبػت ثب ایي پٌِّْب همبیؼِ
ؿذُ ٍ هیضاى تٌبػت ّشیه اص پبسوْبی هحلِای هَجَد دس هحذٍدُ هَسد هغبلقِ (ؿْش تجشیض) دس پٌج عیف ،تٌبػت ثؼیبس ثبال،
تٌبػت ثبال ،تٌبػت هتَػظ ،تٌبػت پبییي ،تٌبػت ثؼیبس پبییي اسائِ ؿذُ اػت .دس ایي همبلِ هْنتشیي هقیبسّبی تٌبػت
فضبیی -هىبًی پبسنّبی ثبًَاى اص ًؾش اثقبد وبسثشی اساضیؿْشی ٍ اجتوبفی ثشسػی هیؿَدً( .وَداس ؿوبسُ .)1
نووداز  -1هواد و زوؾهای ازشیاتی تناغة عولکسدی پازکهای تانواى
هواد و زوؾهای ازشیاتی تناغة عولکسدی پازکهای تانواى تثسیص
کازتسی ازاضی ؾهسی
ؿبخق آػبیؾ
ؿبخق ػبصگبسی
ؿبخق هغلَثیت
ؿبخق ّوجَاسی

ؿبخق هشوضیت

تحلیل دػتشػی یب ؿجىِ
تحلیل ػبصگبسی
شهری(کالبدی)شهر
ؿیت
ی اراضی
اثقبد صهیي( هؼبحت)
فبكلِ اص وبسثشی هؼىًَی
فبكلِ اص هقبثش اكلی
فبكلِ اص هشاوض ًؾبهی
فبكلِ اص هشوض هٌغمِ

اتعاد اجتواعی
ؿبخق هحشهیت
ؿبخق ًیبص ثبًَاى

شهری(کالبدی)شهر
ی اراضی

هحدوده هوزد هطالعه:
ؿْش تجشیض ثب ٍػقتی حذٍدّ14000ىتبس ٍ داسای جوقیتی ثشاثش ثب  1695094هیثبؿذ (دسگبُ هلی آهبس .)1390 ،پبسوْبی
ؿْشی ثیؾ اص  52دسكذ فضبّبی ػجض فوَهی ؿْش سا تـىیل هیدٌّذ .عجك آهبس ػبصهبى پبسوْب ٍ فضبی ػجض دس ػبل 1390
تقذد پبسنّبی ؿْش تجشیض حذٍد  170هَسد هیثبؿذ وِ اص ایي تقذاد  6پبسنٍ ،یظُ ثبًَاى اػت .پبسنثبًَاى ؿوغ ٍ ٍلیقلش دس
هٌغمِ یه ٍالـ ؿذُاًذ ،پبسنثبًَاى آًب دس هٌغمِ  ،3پبسنثبًَاى ثْبس دس هٌغمِ  ،4پبسنثبًَی هْش دس هٌغمِ  ٍ 5پبسن سضَاى
دس هٌغمِ ٍ 6الـ ؿذُ اػت .دس هٌبعك دٍّ ،فتّ ،ـت ٍ ًِ ،دُ ّیچ پبسوی ٍیظُ ثبًَاى ٍجَد ًذاسد( .ؿىل ؿوبسُ .)1

ؾکل  -1نقؿه هوقعیت پازکهای تانواى ؾهس تثسیص
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یافتههای تحقیق:
 )1آغایؽ (تحلیل دغتسغی یا ؾثکه):
هیضاى آػبیؾ ٍ ساحتی ؿْشًٍذاى ثؼتگی ثِ فبكلِ ٍ صهبى دػتشػی آًبى ثِ خذهبت ؿْشی اص جولِ فضبّبی ػجض ؿْشی
داسد؛ جْت تأهیي آػبیؾ ؿْشًٍذاى ٍ ثْشُگیشی دس اٍلبت فشاغت ،فضبی ػجض ؿْشی ٍ چگًَگی دػتشػی ثِ آًْب اّویت
ثؼضایی داسد .ثش اػبع هغبلقِ هیذاًی ٍ پشػـگشیّبی اًجبم ؿذُ ثبًَاى (وبسثشاى) ثشای دػتشػی پیبدُ ًْبیتب حبضش ثِ عی
هؼبفتی ثشاثش ًین ػبفت هیثبؿٌذ ٍ ایذُآلتشیي صهبى دػتشػی سا  10تب  15دلیمِ هیداًٌذ .ؿقبؿ فولىشد هفیذ پبسنّبی
ثبًَاى (ّوبًٌذ پبسن دس همیبع هٌغمِ) ثبیذ  1500تب 2500هتش هی ثبؿذ( .ؿىل ؿوبسُ .)2

ؾکل  -2نقؿه تحلیل ؾثکه تا هقیاظ دقیقه

 )2ؾاخص غاشگازی:
وبسثشیّبیی وِ دس یه هٌغمِ اػتمشاس هییبثٌذً ،جبیذ هَجت هضاحوت ٍ هبًـ اجشای فقبلیتّبی یىذیگش گشدًذ ثب تَجِ ثِ
ایٌىِ تأویذ اكلی پظٍّؾ حبضش ثش سٍی پبسوْبی ثبًَاى هیثبؿذ ٍ دس ؿشح خذهبت پبسنّبی ثبًَاى آهذُ وِ ایي پبسوْب ثبیذ
فولىشد هٌغمِیی داؿتِ اػت .دس جذٍل ؿوبسُ  1ػبصگبسی پبسنّبیثبًَاى ،ثش اػبع هبتشیغ ػبصگبسی پبسنّبی هٌغمِای
تْیِ ؿذُ اػت .ثش ایي اػبع وبسثشیْب اص ًؾش ػبصگبسی هوىي اػت حبلتّبی صیش سا داؿتِ ثبؿٌذ.
جدول  -1غاشگازی غایس کازتسیها نػثت ته پازکتانواى
ًَؿ وبسثشی

ًؼجتب ػبصگبسی

ًَؿ وبسثشی

ًؼجت ػبصگبسی

هؼىًَی

ًؼجتب ػبصگبس

اًتؾبهی

ػبصگبس

تجبسی

وبهال ػبصگبس

فشٌّگی

وبهال ػبصگبس

كٌقتی

ًبػبصگبس

ٍسصؿی

وبهال ػبصگبس

هزّجی

ًؼجتب ًبػبصگبس

ثْذاؿتی ٍ دسهبًی

ًبػبصگبس

آهَصؿی

ًبػبصگبس

فضبی ػجض

وبهال ػبصگبس

آهَصؽ فبلی

ػبصگبس

فضبی ثبص ٍ ثبیش

وبهال ػبصگبس

اداسی

ػبصگبس

تأػیؼبت ٍ
تجْیضات ؿْشی

ًؼجتب ًبػبصگبس

ثبغبت ٍ هضاسؿ

ًؼجتب ًبػبصگبس

هٌجـ :پَسهحوذی.15:1382 ،
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دس ایي ساػتب ؿىل ؿوبسُ  3ػبصگبسی وبسثشیْبی هختلف هحذٍدُ هَسد هغبلقِ سا ًؼجت ثِ پبسوْبی ثبًَاى ًـبى هیدّذ
وِ دس پٌج عیف ( وبهال ػبصگبسً ،ؼجتب ػبصگبس ،ثیتفبٍتً ،ؼجتب ًبػبصگبس ٍ ًبػبصگبس) ًـبى دادُ ؿذُ اػت.

ؾکل  -3نقؿه غاشگازی کازتسیهای هوجود نػثت ته پازک تانواى

 )3ؾاخص هطلوتیت ،هػاحت (قطعات هناغة):
جذٍل ؿوبسُ  2هؼبحت پبسوْبی ثبًَاى تجشیض سا ًـبى هیدّذ .پبسنّبی ثبًَاى ثبیذ داسای فولىشد هٌغمِای ثبؿٌذ ٍ
هؼبحت آى ًجبیذ ووتش اص ؿؾ ّىتبس ثبؿذ ،اهب ّوبعَس وِ هالحؾِ هیؿَد پبسنّبی ثبًَاى هحذٍدُ هَسد هغبلقِ ثیي 5000
تب  12000هتش هؼبحت داسًذ ٍ ایي هبًـ اسائِ خذهبت هٌبػت ایي پبسنّب ثِ وبسثشاى آًْب هی ؿَد .ثذیيجْت دس ؿىل ؿوبسُ
 4لغقبتی سا وِ اص لحبػ هؼبحت ثشای پبسنّبی ثبًَاى هٌبػت هیثبؿٌذ ثِ كَست الیِ جذاگبًِ آٍسدُ ؿذُ اػت.
جدول  -2پازکهای تانواى تثسیص و هػاحت آنها
سدیف

ًبم پبسن

هؼبحت
(هتش هشثـ)

هٌغمِ
ؿْشداسی

1

پبسن ثبًَاى ٍلیقلش

5423

هٌغمِ 1

2

پبسن ثبًَاى ؿوغ

4493

هٌغمِ1

3

پبسن ثبًَاى آًب

9323

هٌغمِ 3

4

پبسن ثبًَاى ثْبس

12193

هٌغمِ 4

5

پبسن ثبًَاى ثبًَی هْش

5050

هٌغمِ 5

6

پبسن ثبًَاى سضَاى

7000

هٌغمِ 6

هٌجـ :ػبصهبى پبسوْب ٍ فضبی ػجش تجشیض.1391 ،
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ؾکل  -4نقؿه قطعات هناغة اش لحاظ هػاحت تسای پازک های تانواى

 )4هوجوازی تا کازتسی هػکونی:
ؿىل ؿوبسُ  5فَاكل وبسثشی هؼىًَی سا ثِ اعشاف آى ثب ٍاحذ هتش ًـبى دادُ ؿذُ اػت وِ دس ایٌجب فبكلِ هٌبػت اص
وبسثشی هؼىًَی  500هتش دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت.

ؾکل  -5نقؿه فاصله هناغة اش هساکص هػکونی

 )5هوجوازی تا هعاتس اصلی:
ّوجَاسی ثب وبسثشی هقبثش ٍ ؿجىِ حول ٍ ًمل فبهل ثؼیبس هْوی دس ون ٍ ویف ٍ ًحَُ دػتشػی وبسثشاى ٍ ؿْشًٍذاى ثِ
پبسنّبیؿْشی ثِ ؿوبس هیآیذ .ؿىل ؿوبسُ  6ؿشایظ وًٌَی فَاكل هقبثش ٍ ؿجىِ حولًٍمل اكلی سا دس ػغح هحذٍدُ هَسد
هغبلقِ ًـبى هیدّذ.
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ؾکل  -6نقؿه فاصله اش هعاتس اصلی

 )6عاهل هسکصیت هنطقه:
ثب ٍجَد ایٌىِ ثش اػبع عشح تفلیلی تجشیض  9هٌغمِ ؿْشی ٍجَد داسد ٍلی دس ایي پظٍّؾ ،ایي هٌبعك ًِ گبًِ هذًؾش لشاس
دادُ ًـذُ اػت ٍ دس فَم هشاوض فشفی ؿْشی ثِ دلیل وخشت جوقیت آى هشاوض هذًؾش لشاسگشفتِ ٍ  12هشوض اًتخبة ؿذُ
اػت .دس ًْبیت ؿىل ؿوبسُ  7هشثَط ثِ هشوض هٌغمِ جْت تحلیل آهبدُ گشدیذ.

ؾکل  -7نقؿه فاصله هناغة هساکص هناطق ؾهسی نػثت ته پازک های تانواى

 )7اتعاد اجتواعی:
دس ایي پظٍّؾ ثِ هٌؾَس ثشسػی ؿبخقّبی اجتوبفی اص سٍؽ پیوبیـی ٍ تذٍیي پشػـٌبهِ اػتفبدُ ؿذُ اػت .دادُّبی
هَسد ًیبص اص عشیك تْیِ ٍ تىویل پشػـٌبهِ ٍ هلبحجِ حضَسی ثب ً 200فش اص ثبًَاى هشاجقِوٌٌذُ ثِ پبسنّبی ثبًَاى جوـ-
آٍسی گشدیذُ اػت .تقذاد ًوًَِ هَسد ثشسػی اص عشیك فشهَل وَوشاى ٍ اعالفبت حبكلِ اص  30پشػـٌبهِ پیؾآصهَى ؿذُ ثِ
دػت آهذ..اص پبسنثبًَاى ؿوغ ثِ دلیل تقغیلی هَلت پشػـٌبهِای پش ًـذُ اػت .ثِ هٌؾَس ثشسػی ؿبخقّبی اجتوبفی،
(هؤلفِ هحشهیت ٍ ًیبصّبی ثبًَاى) دس فولىشد پبسنّبی ثبًَاى اص ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى اػتفبدُ ؿذُ اػت.
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الف) هحسهیت:
هیتَاى فٌَاى داؿت وِ هشاد اص هحشهیت دس فضبی هقوبسی ٍ ؿْشػبصی ،وبلجذ دادى ثِ فضب ثِ گًَِای اػت وِ داسای
حشین اص دٍ جٌجِ وبلجذی ٍ هقٌبیی ثبؿذ .حشین داؿتي دس حَصُ وبلجذ فضبیی ثیـتش هتوشوض ثش اكَلی اػت وِ اهٌیت فضب سا
ؿىل خَاٌّذ داد ٍ دس حیغِ هقٌبیی ٍیظگیّبیی اػت وِ حشهت ٍ اسصؽ سا ثشای فضبی هقوبسی ثِ اسهغبى آٍسد ثِ گًَِای وِ
فشد دس آى ثِ آساهؾ ثشػذ .ثب تَجِ ثِ هغبلت روشؿذُ ٍ دس ًؾش گشفتي ایي ًىتِ وِ پبسنّبیثبًَاى ثب ّذف ساحتی ٍ آػبیؾ
ثبًَاى ػبختِ هیؿَدً ،ىتِ هْن ٍ ضشٍسی ّش پبسن ثبًَاى ایي اػت وِ ایي پبسن اص هحیظ پیشاهَى لبثل هـبّذُ ًجبؿذ ٍ
تَػظ حلبس هٌبػت هحلَس ؿذُ ثبؿذ ٍ ػبختوبىّبی هجبٍس ثش پبسن احبعِ ًذاؿتِ تب ثبًَاى دغذغِای ثشای حفؼ ؿئًَبت-
اػالهی خَد ًذاؿتِ ثبؿٌذ .دس ًؾش گشفتي ایي ًىتِ ثِ فٌَاى ضشٍسیتشیي فبهل دس احذاث پبسنّبی ثبًَاى هَجت سضبیت ٍ
ثْشُگیشی ثیـتش اص ایي پبسنّب هیؿَد .ثشای ثشسػی ؿبخق هحشهیت ػؤالْبی صیش دس لبلت عیف لیىشت هغشح ؿذُ اػت ٍ
ًتبیج پبػخ ّبی هشاجقِ وٌٌذگبى ثِ ایي دٍ ػؤال دس ًوَداسّبی ؿوبسُ  3 ٍ 2لبثل هـبّذُ اػت.
جدول  -3غؤاالت هطسح ؾده اش تانواى
 -1پبسن تَػظ ّوؼبیگبى ٍ خبًِ ّبی اعشاف لبثل هـبّذُ اػت

وبهال هَافمن

هَافمن

ثی ًؾش

هخبلفن

وبهالهخبلفن

 - 2پبسن ثِ ٍػیلِ حلبس هٌبػجی هحلَس ؿذُ اػت ٍ ثبًَاى ثِ ساحتی
هی تَاًٌذ دس آى ثِ فقبلیت خَد ثپشداصًذ.

وبهال هَافمن

هَافمن

ثی ًؾش

هخبلفن

وبهالهخبلفن

نووداز ؾوازه  -3قاتل هؿاهده تودى پازک های تانواى

نووداز  -2و ضعیت پازک های تانواى اش نظس حصاز هناغة

دس ایي تحمیك آصهَى ساثغِ ثیي دٍ هتغیش هحشهیت ٍ فولىشد هغلَة پبسوْبیثبًَاى ثب اػتفبدُ اص آصهَى ضشیت
ّوجؼتگی  rپیشػَى اًجبم ؿذُ اػت وِ ًتبیج ثذػت آهذُ دس جذٍل ؿوبسُ  4هـبّذُ هیؿَد.
جدول -4آشهوى ضسیة هوثػتگی هتغیسهای زضایتوندی و هحسهیت
X
Y
سضبیتوٌذی اص پبسوْبی ثبًَاى

هحشهیت

ضشیت ّوجؼتگی

0/174

ػغح هقٌی داسی

0/126

تقذاد هقتجش

79
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ثب تَجِ ثِ اعالفبت جذٍل فَق ػغح هقٌیداسی ثذػت آهذُ هقبدل 0/126هیثبؿذ ٍ چَى ایي همذاس ثیـتش اص آلفبی هَسد
تأییذ دس تحمیمبت اجتوبفی یقٌی 0/05هیثبؿذ ،لزا فشم اكلی سد ٍ فشم كفش تأییذ هیؿَد .یقٌی وبسثشاى اص ٍضقیت
هحشهیت ٍ پَؿیذگی پبسنّبی ثبًَاى سضبیت ًذاسًذ.
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ب) نیاش تانواى:
اهشٍصُ ایي دغذغِ احؼبع هیؿَد وِ دس ثشًبهِسیضی فقبلیتّبی ؿْشی ،هغبلجبت صًبى ثِ فٌَاى همَلِای ووشًگ ثِ حبؿیِ
ساًذُ ؿَد .پیبهذ ایي ًبدیذُ گشفتي ،هـىالت آؿىبس ٍ پٌْبى دس جشیبى صًذگی سٍصهشُ خبًَادُّب ٍ ثشٍص چبلؾّبی اػبػی دس
جبهقِ اػت (تبجذاس .)32:1387 ،اص ایيسٍ یىی اص هْنتشیي اّذاف احذاث پبسنّبی ثبًَاى سا هیتَاى دس پبػخ ثِ ًیبصّبی
هختلف ٍ خبف جؼتجَ وشد .ثشای ثشسػی ؿبخق ًیبص ثبًَاى ػؤالْبی صیش دس لبلت عیف لیىشت هغشح ؿذُ اػت ٍ پبػخّبی
هشاجقِوٌٌذگبى ثِ ایي ػؤال دس ًوَداسّبی ؿوبسُ ( )9( ٍ )8( ،)7( ،)6( ،)5( ،)4لبثل هـبّذُ اػت.
نووداز  -4احػاظ آزاهؽ ذهنی

نووداز  -6افصایؽ زوحیه ؾادی و نؿاط

نووداز  -8تأثیس پازکتانواى دز تقویت اعتواد ته نفع

نووداز  -5افصایؽ کازایی

نووداز -7تاثیس پازکتانواى تقویت جوعهای دوغتانه

نووداز  -9تأثیس پازکتانواى دز افصایؽ توانوندی تانواى
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دس پظٍّؾ حبضش جْت آصهَى هیضاى ساثغِ هقٌیداسی ثیي دٍ هتغیش فولىشد هغلَة پبسوْبی ثبًَاى ٍ ًیبصّبی ثبًَاى ثب
تَجِ ثِ ػغح اًذاصُگیشی هتغیشّب ،اص آصهَى ضشیت ّوجؼتگی  rپیشػَى اػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ ًتبیج حبكل ثِ ؿشح جذٍل
ؿوبسُ  5هیثبؿذ.
جدول  -5آشهوى ضسیة هوثػتگی هتغیسهای زضایتوندی و نیاش تانواى
X

نیاشهای تانواى

Y
سضبیتوٌذی اص پبسوْبی ثبًَاى

ضشیت ّوجؼتگی

0/449

ػغح هقٌی داسی

0/000

تقذاد هقتجش
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چٌبًچِ دس جذٍل فَق هالحؾِ هیؿَد ػغح هقٌیداسی ثذػت آهذُ هقبدل  0/000هیثبؿذ ٍ چَى ایي همذاس ووتش اص
آلفبی هَسد تأییذ دس تحمیمبت اجتوبفی یقٌی  0/05هیثبؿذ ،لزا فشم اكلی هفشٍم دس فشضیِ ًخؼت تأییذ ٍ فشم كفش سد
هیؿَد ،یقٌی ثیي ًیبصّبی جوقیت ًوًَِ ٍ هیضاى سضبیتوٌذی اص فقبلیتّبی پبسوْبی ثبًَاى ساثغِ هقٌیداسی ٍجَد داسد،
ؿذت ّوجؼتگی ًیض ثیي ایي دٍ هتغیش هؼتمین ٍ دس حذ هتَػظ هیثبؿذ ٍ فولىشد ثبًَاى دس صهیٌِ ثشآٍسدُ وشدى ًیبصّبی
ثبًَاى هٌبػت هیثبؿذ.
تجصیه و تحلیل یافتههای تحقیق:
اسصیبثی تٌبػت فولىشدی پبسنّبی ثبًَاى دس ایي پظٍّؾ ثش اػبع هقیبسّبی وبلجذی ٍ اجتوبفی دس لبلت  9ؿبخق ٍ ثش
اػبع سٍؽ  AHPكَست گشفتِ اػتً ،تبیج حبكلِ ًـبًگش تأییذ فشضیِ اٍل ٍ دٍم ٍ سد فشضیِ ػَم هیثبؿذ.


نتایج حاصل اش تحلیل تناغة عولکسدی و آشهوى فسضیه اول

فشضیِ اٍل :پبسنّبی ثبًَاى اص تٌبػت فولىشدی ًؼجتب هغلَثی ثشخَسداس ّؼتٌذ.
دس ساػتبی آصهَى ٍ ثشسػی فشضیِ اٍل ایي پظٍّؾ تقذاد  9هقیبس ثشای ثشسػی تٌبػت فولىشدی ایي پبسوْب دس ًؾش گشفتِ
ؿذ وِ ثب ثشسػی ٍصى ّش یه اص ایي هقیبسّب (جذٍل ؿوبسُ  )6ثب ضشیت تَافك هَسد لجَل ( ٍ )0/09ثب اػتفبدُ اص تحلیل
ّوپَؿبًی الیِّبی هَسد ًؾش دس هحیظً ، GISتیجِ حبكلِ دس لبلت ًمـِ تٌبػت فولىشدی دس پٌج عیف ،تٌبػت ثؼیبسثبال،
تٌبػت ثبال ،تٌبػت هتَػظ ،تٌبػت پبییي ،تٌبػت ثؼیبس پبییي اسائِ گشدیذُ اػت ،وِ اًغجبق هىبًی پبسوْب ًـبىدٌّذُ هیضاى
تٌبػت ّش یه اص پبسوْب هیثبؿذ وِ دس لبلت (جذٍل ؿوبسُ ً )7ـبى دادُ ؿذُاًذ.
جدول  -6وشنهای حاصل اش هقایػه شوجی هعیازهای هوزد نظس دز تحلیل تناغة
هقیبس

اهتیبص هقیبس

وبلجذی
0.75

اجتوبفی

0.25

صیش هقیبس

اهتیبص صیش هقیبس

اهتیبص ًْبیی

وبسثشی اساضی

0.343

0.257

تحلیل ؿجىِ

0.157

0.118

دػتشػی اكلی

0.107

0.080

هشوض هٌغمِ

0.076

0.057

ؿیت

0.025

0.019

لغقبت هٌبػت

0.222

0.167

هؼىًَی

0.034

0.026

ًیبص ثبًَاى

0.59

0.148

هحشهیت

0.41

0.103
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جدول  -7وضعیت تناغة عولکسدی پازکهای تانوا تثسیص
زدیف

نام پازک

وضعیت تناغة

دزصد

1

-

تٌبػت ثؼیبس ثبال

0

تٌبػت ثبال

0

2

-

3

ثْبس

4

آًب

5

ٍلیقلش

6

ثبغویـِ

7

-

8

سضَاى

9

ؿوغ

تٌبػت هتَػظ

66/6

تٌبػت پبییي

0

تٌبػت ثؼیبس پبییي

33/4
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ثشسػی جذٍل ٍضقیت تٌبػت پبسوْبی ثبًَاى تجشیض ًـبًگش آى اػت وِ ثیـتش پبسوْبی ثبًَاى تجشیض داسای تٌبػت
فولىشدی هتَػظ ( )66/6هیثبؿٌذ ٍ  33/4دسكذ داسای تٌبػت ثؼیبس پبییي هیثبؿٌذ .ثب تَجِ ثِ هغبلت فَقالزوش ٍ ًتبیج
حبكل اص ؿبخقّبی اجتوبفی فشضیِ ؿوبسُ یه احجبت هیگشدد .ؿىل ؿوبسُ ً 8ـبًگش تٌبػت پبسوْبی ثبًَاى هیثبؿذ.

ؾکل  -8نقؿه تناغة پازکهای تانواى دز ؾهس تثسیص

 نتایج حاصل اش تحلیل ؾثکه و آشهوى فسضیه دوم:

فشضیِ دٍم :فبهل دػتشػی اص هْنتشیي فَاهل دس تٌبػت فولىشدی پبسنّبی ثبًَاى اػت.
تحلیل ؿجىِ یىی اص فلویتشیي تحلیلّب جْت تقییي حذٍد دػتشػی ٍ فولىشد وبسثشیّب ثِ ؿوبس هیآیذ وِ ثشای ّش
ًَؿ وبسثشی ثب افوبل اػتبًذاسّبی فلوی هی تَاى حذٍد فولىشدّبی هغلَة آًْب سا هـخق ًوَد .دس ایي پظٍّؾ ًیض ثب تَجِ ثِ
وبسثشی ّذف وِ ثب فٌَاى وبسثشی پبسنثبًَاى هغشح هیثبؿذ اػتبًذاسد هَسدًؾش ثشای فولىشد هغلَة ایي وبسثشی 1500
تب 2500هتش هی ثبؿذ ثب فشم ایٌىِ ّش ؿخق ثِ عَس هقوَل دس ّش ػبفت تَاى پیبدُ سٍی ثِ هیضاى  2400الی  3000هتش سا
داسد ،ثٌبثشایي دس تحلیلؿجىِ كَست گشفتِ دس ایي پظٍّؾ فبكلِ  30الی  60دلیمِ اص ّش پبسن هغلَة هیثبؿذ .ثب تَجِ ثِ
ًتبیج حبكلِ اص تحلیل ؿجىِ ،فضبی دسٍى هحذٍدُ هَسد هغبلقِ ثِ عَس وبهل پَؿؾ دادُ ًـذُ ٍ خالءّبیی دس ایي هحذٍدُ ثِ
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چـن هیخَسد وِ دس فبكلِ  60تب  90دلیمِای ًیض تَػظ پبسن ثبًَاى پَؿؾ دادُ ًـذُاًذ .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ دس كَست فذم
دػتشػی ثِ پبسن ،ثبًَاى تَاًبیی ٍ اهىبى هشاجقِ ٍ ثْشُثشداسی اص ایي پبسنّب سا ًذاسًذ ثٌبثشایي فشضیِ دٍم یقٌی فبهل
دػتشػی اص هْن تشیي فَاهل دس تٌبػت فولىشدی پبسنّبی ثبًَاى اػت ،تأییذ هیگشدد.


نتایج حاصل اش تحلیل غاشگازی و آشهوى فسضیه غوم:

فشضیِ ػَم :پبسنّبی ثبًَاى هَسد هغبلقِ ػبصگبسی چٌذاًی ثب وبسثشیّبی ّوجَاس ًذاسًذ
دس ساػتبی آصهَى ٍ ثشسػی ایي فشضیِ ،تحلیل ػبصگبسی ثشای وبسثشیْبی هَجَد دس هحذٍدُ هَسد هغبلقِ دس جْت ثشسػی
هیضاى ػبصگبسی ثب وبسثشی پبسن ثبًَاى ،ثب تَجِ ثِ جذٍل ػبصگبسی هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت .وِ ثب تَجِ ثِ جذٍل ؿوبسُ
ً 8تبیج حبكلِ ًـبًگش آى اػت وِ  33/3دسكذ اص پبسوْبی ثبًَاى هحذٍدُ هَسد هغبلقِ وبهال ػبصگبس  49/9دسكذ ًؼجتب
ػبصگبس ٍ  16/8دسكذ اص پبسوْب ًؼجتب ًبػبصگبس هیثبؿٌذ .ثٌبثشایي ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبكلِ فشضیِ ػَم سد هیگشدد.
جدول  -8هیصاى غاشگازی پازکهای تانواى ؾهس تثسیص تا کازتسیهای هجاوز
زدیف

نام پازک

هیصاى غاشگازی

1

سضَاى

وبهال ػبصگبس

2

ؿوغ

3

آًب

4

ثْبس

5

ٍلیقلش

6

ثبًَی هْش

ًؼجتب ػبصگبس
ًؼجتب ًبػبصگبس

دزصد
33/3

49/9
16/8
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ازائه پیؿنهادها:
-

ایجبد پبسوْبی ثبًَاى جذیذ ثشای ثْیٌِػبصی هیضاى دػتشػی ؿْشًٍذاى ثِ ایي ًَؿ پبسوْب ثَیظُ دس هٌبعمی اص ػغح ؿْش
تجشیض وِ ثِ لحبػ ؿقبؿ دػتشػی ثِ پبسوْبی ثبًَاى داسای هـىالتی هیثبؿٌذ؛
ثشًبهِسیضی جْت هىبىگضیٌی ثْیٌِ پبسوْبی ثبًَاى؛
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ یىی اص هْن تشیي فَاهل هَفمیت پبسنّبی ثبًَاى ثشگضاسی والػْبی آهَصؿی ٍ ٍسصؿی هیثبؿذ ،افضایؾ
تقذاد ٍ تٌَؿ ّش چِ ثیـتش ایي والعّب هیتَاًذ هَجت اػتمجبل ثیـتش ثبًَاى اص ایي پبسوْب گشدد؛
ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثبًَاى فوَهب ثب وَدوبى خَد ثِ ایي پبسنّب هشاجقِ هیوٌٌذ ،پیـٌْبد هیؿَد هىبًْبی ثبصی هٌبػت
ثشای وَدوبى دس ایي پبسوْب ایجبد ٍ تجْیض ؿَد؛
تَجِ ثِ تفبٍتّبی ؽشیفی وِ دس صًبى ًؼجت ثِ هشداى هـبّذُ هیؿَد دس عشاحی پبسنّبی ثبًَاى هـبّذُ ًویؿَد ٍ
هجلوبى هَجَد دس پبسنّبی ثبًَاىّ ،یچ تفبٍتی ثب پبسنّبی دیگش ًذاسد ٍ دس ٍالـ تٌْب تفبٍت پبسن ثبًَاى حلبس اعشاف
آى اػت ،ثٌبثشایي پیـٌْبد هیؿَد دس عشاحی هجلوبى پبسنّبی ثبًَاى ًیبصّبی ٍیظُ ثبًَاى دس ًؾش گشفتِ ؿًَذ.

هناتع و هأخر:
 .1ثْشامػلغبًی ،وبهجیض ( :)1371هجوَفِ هجبحج ٍ سٍؿْبی ؿْشػبصی (هحیظ صیؼت) ،هشوض هغبلقبت ٍ تحمیمبت ؿْشػبصی
ٍ هقوبسی ایشاى ،چبح اٍل ،تْشاى.
 .2پَسهحوذی ،هحوذسضب ( :)1382ثشًبهِسیضی وبسثشی اساضی ؿْشی ،اًتـبسات ػوت ،چبح اٍل ،تْشاى.
 .3تبجذاسٍ ،حیذ ٍ هلغفی اوجشی (تبثؼتبى« :)1387صًبى ٍ حىوشٍاییخَة ؿْش» ،هجلِ جؼتبسّبی ؿْشػبصی ،ؿوبس-24
 ،25تْشاى ،كق .17-35
 .4تیوَسی ،ساضیِ (« :)1388اسصیبثی تٌبػت فضبیی-هىبًی پبسوْبی ؿْشی ثب اػتفبدُ اص  :GISهَسد ًوًَِ پبسوْبی هحلِ ای
هٌغمِ 2ؿْشداسی تجشیض» ،پبیبىًبهِ وبسؿٌبػیاسؿذ جغشافیب ٍ ثشًبهِسیضیؿْشی ،داًـگبُ صًجبى.
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 .5تمیصادًُ ،ذا (« :)1387پبسن ثبًَاى» ،پبیبىًبهِوبسؿٌبػی اسؿذ هقوبسی هٌؾش ،داًـگبُ تْشاى.
 .6خبًی ،فضیلِ ( :)1386دسآهذی ثش پبساداین جغشافیبی جٌؼیت ،اًتـبسات ػوت ،چبح اٍل ،تْشاى.
 .7جوـیذی ،اػذاهلل ،غضیضیویب ،غالهقلی ٍ احوذ عبّشیًیب ( :)1382جؼتبسی دس ّؼتی ؿٌبػی صى ،هشوض اًتـبسات هؤػؼِ
آهَصؿی ٍ پظٍّـی اهبم خویٌی (ؿ) ،چبح اٍل ،تْشاى.
 .8دساثىیي ،دی (ً« :)1374یبص ثِ صهیي جْت تَػقِ ؿْشی» ،تشجوِ هحوذسضب داللپَسً ،ـشیِ داًـىذُ فلَم اًؼبًی ٍ
اجتوبفی داًـگبُ تجشیض ،ؿوبسُ.2
 .9سضَیبى ،هحوذتمی ( :)1381هذیشیتؿْشیً ،ـش پیًَذ ًَ ،چبح اٍل ،تْشاى.
 .10صسًٍذیً ،فیؼِ (ً« :)1386مذی ثش دیذگبّْبی سایج فویٌیؼتی» ،فللٌبهِ فشٌّگی -دفبفی صًبى ،ؿوبسُ ،4تْشاى ،كق
.79-90
 .11ػشایی ،هحوذحؼیي ،سٍػتب ،هجتجی ٍ اهیش اؿٌَئی (پبییض« :)1391فَاهل هؤحش ثش گزساى اٍلبت فشاغت دس هٌبعك ؿْشی
ایشاى هغبلقِ هَسدی :هٌغمِ  8هـْذ» ،فللٌبهِ ثشًبهِسیضی هٌغمِای ،ػبل دٍم ،ؿوبسُ  ،7هشٍدؿت ،كق .25-37
 .12ػیف الذیٌی ،فشاًه ( :)1381هجبًی ثشًبهِسیضی ؿْشی ،اًتـبسات آییظ ،چبح اٍل ،تْشاى.
 .13ؿىَئی ،حؼیي ( :)1382فلؼفِّبی هحیغی ٍ هىتتّبی جغشافیبیی ،اًتـبسات گیتب ؿٌبػی ،چبح ػَم ،تْشاى.
 .14فتحی ٍاجبسگبُ ،وَسٍؽ (ً :)1381یبصػٌجی آهَصؿی ( الگَ ّب ٍ فٌَى)ً ،ـش آییظ ،تْشاى.
 .15فخشی ،هجیذ ٍ اوجش پشّیضگبس (« :)1379تحلیل تٌبػت اساضی ثشای هىبىگضیٌی پبدگبًْبی لجؼتیه ثب اػتفبدُ اص ،GIS
هغبلقِ هَسدی :هٌغمِ  2اسان»ً ،ـشیِ هذسع فلَم اًؼبًی ،دسسُ ،4ؿوبسُ  ،3تْشاى.
 .16لشثبًی ،سػَل ( « :)1386تحلیل فضبیی تَصیـ پبسن ّبی ؿْشی تجشیض ٍ ًبسػبیی ّبی هَجَد دس آى» ،عشح تحمیمبتی،
داًـگبُ تجشیض.
 .17وبفی ،هجیذ ( :)1379هجوَفِ همبالت اػالم ٍ فویٌیؼنًْ ،بد ًوبیٌذگی همبم هقؾن سّجشی دس داًـگبُ فشدٍػی ،هـْذ.
ّ .18بل ،پیتش ( :)1381ثشًبهِسیضی ؿْشی ٍ هٌغمِ ای ،تشجوِ :جالل تجشیضی ،اًتـبسات ؿشوت پشداصؽ ٍ ثشًبهِ سیضی
ؿْشی (ٍاثؼتِ ثِ ؿْشداسی تْشاى) ،چبح اٍل ،تْشاى.
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