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تاریخ پذیزش هقالِ99/9/99 :

تاریخ دریافت هقالِ5399/6/51:
صفحات9-51 :

چکیذُ
در طی دٍ دِّ اخیز  ،رضذ فشایٌذُ تؼذاد ضْزّا اس طزیق تبذیل هزاکش رٍستایی بِ ضْزّای کَچک ،اس جولِ تأثیزات فزایٌذ ضْزگزایی
ضتاباى بز ساختار فضایی ٍ جوؼیتی کطَر بَدُ ،یکی اس رٍستاّایی کِ تاسُ بِ جزگِ ضْزّا پیَستِ ضْز هاکلَاى در استاى گیالى بَدُ است.
ضْز هاکلَاى در خزداد هاُ سال  5395اس تجویغ 9رٍستای هاکلَاى پاییي ٍ هاکلَاى باال هزکش بخص سزدار جٌگل ضْزستاى فَهي بِ ػٌَاى
ضْز هاکلَاى بِ تقسیوات کطَری افشٍدُ ضذ کِ بِ ًظز هی رسذ بِ ًظز ساس ٍ کار تبذیل ًقاط رٍستایی بِ ضْز ّا آى جٌاى هٌؼطف بِ هٌافغ
هلی ٍ سیست هحیطی هٌطقِ ًیست .گستزش ضْز در چٌذ هزحلِ ضکل گزفتِ است ٍ با تَجِ بِ رضذ جوؼیت ،تَسؼِ فیشیکی آى بِ صَرت
افقی ٍدر جْت ضزقی – غزبی ٍ در اهتذاد جادُ فَهي هاسَلِ است .گستزش هذاٍم ساخت ٍ ساسّای ضْزی سبب اس بیي رفتي هشارع
کطاٍرسی ٍ باؽ ّای اطزاف ضْز ضذُ است .در گذضتِ چٌیي تصَر هی ضذ کِ سَاًح طبیؼی در ًَاحی ضْزی پیاهذ ّای کوتزی ًسبت بِ
رٍستاّا دارًذ ٍلی در حال حاضز با تَجِ بِ تغییزاتی کِ در ساختارکالبذی ٍ ساسهاًذّی ضْزّا بِ ٍجَد آهذُ است ،ضْزّا را در هقابل
سَاًح آسیب پذیزتز کزدُ است  .ایي اهز بِ ػلت جوؼیت سیاد ضْزّا ٍ گستزش بی رٍیِ ضْزی ٍ تَسؼِ فیشیکی آًْا بز رٍی هٌاطق پز خطز
بَدُ کِ ثبات آًْا را بزّن سدُ است .جْت تَسؼِ آتی ضْز ٍ جلَگیزی اس تخزیب ضذیذ سیست هحیطی هٌطقِ ٍ پیاهذّای اقتصادی ٍ
اجتواػی آى بزًاهِ ریشی ٍ ارسیابی تَاى اکَلَصیک ضْز صَرت گیزد تحقیق حاضز با ػلن بِ اّویت هَضَع ٍ با ّذف بزرسی هٌاطق هستؼذ
جْت تَسؼِ ضْزی با استفادُ اس رٍش ارسیابی چٌذ هؼیارُ تذٍیي ضذُ است.

کلوات کلیذی ۶تٛاٖ ٔحیغی ،اسصیبثی چٙذ ٔقیبس ،ٜتٛػق ٝپبیذاس ؿٟشیٔ ،بوّٛاٖ
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 هقذهِسٚػتب سا ٔیتٛاٖ لذیٕیتشیٗ پبیٍب ٜاػتمشاس ٚ
ػى٘ٛت ا٘ؼبٖ دا٘ؼت .أشٚص ٜث ٝدِیُ ؿشایظ خبف
رٛأـ ،ایٗ ػى٘ٛتٍبٟٞبی صیؼتی ٕٛٞاس ٜرٕقیت خٛد
سا ث٘ ٝفـ ؿٟشٞب اص دػت ٔیذٙٞذ .اص دالیُ ٔ ٟٓایٗ
ٚالق ،ٝربرثٞٝبی ؿٟشی ،فذْ ٚرٛد أىب٘بت سفبٞی ٚ
تبػیؼبت  ٚتزٟیضات ٔٙبػتٚ ،ضقیت ٘بٔٙبػت
التلبدی ،ثیىبسی ،فذْ ثش٘بٔٝسیضی رٟت استمبء
وـبٚسصی  ٚخشدؿذٖ صٔیٗٞبی وـبٚسصی ث ٝدِیُ
فبُٔ ٚساحت ٔیثبؿذ.سٚػتب ؿٟش ٔٙجـ ثب اسصؽ ٕٟٔی
اػت و ٝفال ٜٚثش ایٙى ٝثب فضبٞبی ػجض خٛد ٔٛرت
تقذیُ فضبٞبی ؿٟشی ٔی ؿٛد ،خبعشات ٛٞ ٚیت ؿٟش
 ٚربٔق ٝسا دس ثش ٔیٌیشد .حفؼ ٍٟ٘ ٚذاسی اص ایٗ
ٔیشاث تبسیخی ـ عجیقی و ٝثخـی اص فشٛٞ ٚ ًٙٞیت ٔب
سا ؿىُ ٔیدٞذ ،ضشٚسی اػت (٘ٛؽ افشیٗ۶98۴۵ ،
)9۴سٚػتب ؿٟش دس ثؼتش عجیقت  ٚعی صٔبٖ ؿىُ ٔی
ٌیشد ،اص ایٗ سٞ ٚش ؿٟشی ٔی ثبیؼت دس دسر٘ ٝخؼت
ثب افتجبس أىب٘بت عجیقی اؽ  ٚثب اسصیبثی كحیح تزبسة
وؼت ؿذ ٜدس صٔی ٝٙاػتفبد ٜاص ٔٙبثـ  ٚأىب٘بت ٔٛرٛد
 ٚثب تٛر ٝث ٝتفىش ؿٟشػبصی حبوٓ ث ٝتٛػق ٝربٔـ ٚ
پبیذاس ؿٟشی دػت یبثذ .أشٚص ٜتٛػق٘ ٝبٔٛص ٖٚؿٟشٞب،
٘بثٛدی اساضی وـبٚسصی ٌ ٚؼتشؽ ث ٝػٕت پٞ ٟٝٙبی
آػیت پزیش٘ ،ؾیش حٛصٞ ٜبی ػیالثی ٘ ٚیض ؿىُ ٌیشی
ٔحّٞ ٝبی حبؿی٘ ٝـیٗ ث ٝػجت ٟٔبرشت ٞبی
ٌؼتشد ٚ ٜسؿذ ػشیـ رٕقیت ،ضٕٗ اختالَ دس تٛاصٖ
 ٚتقبدَ اوِٛٛطیه ،اص تٛػق ٝپبیذاس ؿٟشی رٌّٛیشی
ٔی وٙذ ( .(Srivastava andGupta, 2003:78دس
عی ٘یٓ لشٖ اخیش ،سؿذ فضایٙذ ٜتقذاد ؿٟشٞب اص عشیك
تجذیُ ٔشاوض سٚػتبیی ث ٝؿٟشٞبی وٛچه ،اص رّٕٝ
تأحیشات فشایٙذ ؿٟشٌشایی ؿتبثبٖ ثش ػبختبس فضبیی ٚ
رٕقیتی وـٛس ثٛد ،ٜث ٝعٛسی و ٝتقذاد ؿٟشٞبی وـٛس

اص  ۱۰9ؿٟش دس ػبَ  988۱ث 9۰9۱ ٝؿٟش دس ػبَ
 998۵ ٚ 98۴۱ؿٟش دس ػبَ  98۵۰سػیذ ٜاػت (ٔشوض
آٔبس ایشاٖ .)98۵9 ،ث ٝفجبست دیٍش ،اص ػبَ  988۱تب
ػبَ  98۵۰تقذاد  ۵8۴ؿٟش ث ٝؿٟشٞبی ایشاٖ افضٚدٜ
ؿذ ٜاػت .اص ایٗ تقذاد ،ثٝرض  ۱۲ؿٟش رذیذ و ٝثشای
رزة ػشسیض رٕقیتی ؿٟشٞبی ثضسي احذاث ؿذ٘ذ،
ثمی -ٝیقٙی  ۵9۱ؿٟش دیٍش -سٚػتبٞبیی ثٛد٘ذ و ٝثٝ
ؿٟش استمب یبفتٝا٘ذدس وـٛس ٔب ٔالن ٔ ٚقیبس تٕبیض ؿٟش
اص سٚػتب اص صٔبٖ اِٚیٗ ػشؿٕبسیٞبی فٕٔٛی ٘فٛع ٚ
ٔؼىٗ تب ث ٝأشٚص  ٚحتی پیؾ اص آٖ ،چٙذیٗ ثبس تغییش
وشد ٜاػت(.صٍ٘ ٝٙؿٟشوی .) ۶98۵۱،س٘ٚذ س ٚث ٝسؿذ
ؿٟش ٘ـیٙی  ٚث ٝتجـ آٖ سؿذ ؿتبثبٖ فضبی وبِجذی
ؿٟشٞب  ،یىی اص ٕ٘ٛد ٞبی ثشرؼت ٝدس ص٘ذٌی ثـش
أشٚصی تّمی ٔی ؿٛد  .ثش ٕٞیٗ اػبع ثىبس ٌیشی ػبص
 ٚوبس ٞبی وبسأذ دس وب٘بِیض ٜوشدٖ تٛػق ٝفیضیىی ؿٟش
ٞب دس ثؼتش ٞبی ٔٙبػت سا ٔی تٛاٖ أشی ارتٙبة
٘بپزیش دس فشآیٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی دس ٘ؾش ٌشفت .
تٛػق ٚ ٝفٕشاٖ دس ٔٙبعك ٔختّف ؿٟشی  ،سٚػتبیی ٚ
كٙقتی و ٝدس ثؼتش عجیقی لشاس داس٘ذ ٕٛٞاس٘ ٜیبصٔٙذ
ٔغبِق ٝدلیك دس ٚیظٌی ٞبی عجیقی آٟ٘بػت (
حشٚتی، 98۴۳ف  . )91تٛاٖ ٞبی عجیقی ٞش ٘بحیٝ
ٕٟٔتشیٗ فبُٔ تقییٗ وٙٙذٛ٘ ٜؿ فقبِیت ٞبی التلبدی
ٕٞ ٚچٙیٗ تٛصیـ رٕقیت دس آٖ ٘بحی ٝاػت
( .)Mandal ,1989 :169فٛاسم  ٚپذیذٞ ٜبی
عجیقی دس ٔىبٖ ٌضیٙی  ،پشاوٙذٌی ،حٛص ٜی ٘فٛر ،
تٛػق ٝفیضیىی ٛٔ ٚسفِٛٛطی ؿٟش  ٚأخبَ آٖ احش لبعقی
داس٘ذ  .ثذیٗ ٔقٙی وٌ ٝب ٜث ٝفٛٙاٖ یه فبُٔ ٔخجت ٚ
صٔب٘ی ث ٝكٛست یه فبُٔ ٔٙفی  ٚثبصداس٘ذ ٜفُٕ ٔی
وٙٙذ (صٔشدیبٖ  .) ۴۶ 98۳۴ ،فٛأُ  ٚفٙبكش تـىیُ
دٙٞذٛ٘ ٜاحی ٔختّف سا ٔٙبثـ عجیقی  ٚیب اوِٛٛطیىی
ٔی ٘بٔٙذ و ٝؿبُٔ ٔٙبثـ فیضیىی  ٚصیؼتی اػت  ٚثٝ
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كٛست ٔٙفشد  ٚیب تشویجی ٔٛسد ثٟش ٜثشداسی ا٘ؼبٖ لشاس
ٔی ٌیشد  ،اػتفبد ٜاص ػشصٔیٗ ثذ ٖٚدس ٘ؾش ٌشفتٗ
تفبٚت اوِٛٛطیه  ٚپتب٘ؼیُ ٞبی ٔحیغی  ،ثبفج پیبٔذ
ٞبی ٘بٌٛاس  ٚتخشیت ٔحیظ صیؼت ٔی ؿٛد و ٝدس
ٟ٘بیت ٙٔ ،بثـ عجیقی سا دس ٔقشم تٟذیذ لشاس دادٚ ٜ
ٔحیظ سا اص تٛػق ٝپبیذاس دٚس ٔی وٙذ(ٔیش وتِٛی
.)98۴۵ثشای سػیذٖ ث ٝتٛػق ٝپبیذاس داؿتٗ ثش٘بٔٝ
سیضی ثب تىی ٝثش اسصیبثی  ٕٝٞرب٘جٔ ٝحیظ عجیقی أشی
ضشٚسی اػت .ثب تٛر ٝث ٝایٙىٔ ٝحیظ صیؼت عجیقی
پیشأ ٖٛؿٟشٞب تٛاٖ اوِٛٛطیىی ٔحذٚدی سا ثشای
اػتفبد ٜی ا٘ؼبٖ داساػت ثٙبثشایٗ اسصیبثی تٛاٖ
اوِٛٛطیىی ث ٝفٛٙاٖ ٞؼتٔ ٝغبِقبت صیؼت ٔحیغی ثب
پیـٍیشی ثحشاٖ ٞبی ٔٛرٛد ثؼتش ٔٙبػجی سا دػتیبثی
ث ٝتٛػق ٝپبیذاس ؿٟشی فشأ ٓٞی آٚسد .اسصیبثی تٛاٖ
ٔحیظ صیؼت (چ ٝتٛاٖ اوِٛٛطیىی چ ٝتٛاٖ التلبدی
ارتٕبفی آٖ ) فجبست اػت اص ثشاٚسد اػتفبدٕٔ ٜىٗ
ا٘ؼبٖ اص ػشصٔیٗ ثشای وبسثشی ٞبی وـبٚسصی ٔ ،شتـ
پبسن داسی(حفبؽت ،
داسی ،رٍّٙذاسی ،

تٛسیؼٓ)،آثضی پشٚسی  ،أٛس ٘ؾبٔی ٟٙٔ ٚذػی  ٚتٛػقٝ
ؿٟشی  ،كٙقتی  ٚسٚػتبیی دس چٟبس چٛة اػتغبدٞ ٜبی
وـبٚسصی ،كٙقت ،خذٔبت  ٚثبصسٌب٘ی اػت ( ٔخذْٚ
 .)۱۱۶98۴1،تلٕیٓ ٌیشی چٙذ ٔقیبس ،،ٜا٘تخبة ٌضیٝٙ
ثشتش ثب دس ٘ؾش داؿتٗ ٔقیبسٞبی ثؼیبس اػت و ٝثیؾ اص
یه ٔقیبس ػٙزؾ دس ا٘تخبة ٌضی ٝٙثشتش دخبِت داس٘ذ .
ایٗ ٔقیبسٞب ٔی تٛا٘ٙذ وٕی یب ویفی ٔ ،خجت یب ٔٙفی
ثبؿٙذ ( )Abdoos & Mozayeni, 2005,743
حذٚد  9۰۰سٚؽ ثشای اسصیبثی ٚرٛد داسد و ٝلبثُ
دػتٝثٙذی ثٌ ۱9 ٝشٞ ٜٚؼتٙذ .اص ٔیبٖ ٌ ۱9ش۱ ٜٚ
ٌش ٜٚثیـتش وبسثشد داس٘ذ  .دس ثیٗ ٌ ۱ش ٜٚسٚؽ تحّیُ
ػّؼّٔ ٝشاتجی یب  AHPوبسثشد ثیـتش داسد.و ٝدس ایٗ
تحمیك اػتفبد ٜؿذ .دس ایٗ تىٙیه ،اسصیبثی ٔٙبػت
ثٛدٖ ٔٙبعك ثش اػبع ؿبخق أتیبصدٞی  ٚاِٛٚیّتثٙذی
ث ٝپبسأتشٞبی ٔٛرٛد دس ٔذَ اوِٛٛطیىی تقییٗ
ٔیٌشدد.پغ اص اسصیبثی پبسأتشٞب ثشای ث ٝدػت آٚسدٖ
ٔٙبعك ٔؼتقذ ثبیذ ٕٝٞی پبسأتشٞب سا ثب  ٓٞتشویت وشدٜ
تب ٔىبٖٞبی ٔٙبػت ٔـخق ؿ٘ٛذ.

ؿٟش ٔبوّٛاٖ اػتبٖ ٌیالٖ دس ؿىُ ٌیشی ٘ؾٓ ٔىب٘ی
آٖ و ٝدس ٚالـ یه سٚػتب ؿٟش ٔی ثبؿذ ثب داسا ثٛدٖ
ربرثٞ ٝبی وـبٚسصی  ٚعجیقی  ٚالتلبدی تِٛیذ ٔبصاد
وـبٚسصی  ٚثب تٛر ٝث ٝلشاس ٌشفتٗ دس ٔؼیش تٛسیؼتی
ف ٗٔٛثٔ ٝبػ ِٝٛفبُٔ ٌؼتشؽ آٖ ثٚ ٝیظ ٜدس د ٝٞاخیش
ٌشدیذ ٜاػت ،ایٗ ؿٟش رّٕ ٝصیؼت ثٞ ْٛبیی اػت وٝ
دچبس ٔقضالت ٘بؿی اص فذْ حبوٕیت ٘ؾبْ ا٘ضجبعی ثش
ٔٙبثـ عجیقی اػت  ٚافضایؾ رٕقیت ٘بؿی اص ؿٟش
ؿذٖ صٚدٍٙٞبْ ٔٚتقبلجب ٚسٚد ٌشدؿٍشاٖ ث ٝایٗ ؿٟش
و ٝایٗ خٛد ٔٙزش ث ٝػبخت  ٚػبص ٞبی ثذ ٖٚثش٘بٔٚ ٝ
تغییش صیبد دس ػبختبس فضبیی-وبِجذی ؿٟشٌ ٚؼتشؽ آٖ
دس دس صٔیٗ ٞبی وـبٚسصی  ٚثبغبت چبیی ؿٟشٚ
ٕٞچٙیٗ تٛػق٘ ٝبٔٙبػت آٖ ث ٝدس رٟبت ٔختّف

رغشافیبیی ؿذ ٜاػت و ٝایٗ أش ِضٔ ْٚذیشیت ،ثش٘بٔٝ
سیضی ٞ ،ذایت آٌبٞب٘، ٝػبصٔب٘ذٞی اػبػی  ٚعشاحی
فضبیی (ثش٘بٔ ٝسیضی)ٔٙبػت سا د ٚچٙذاٖ ٕ٘ٛد ٜاػت.
دس صٔی ٝٙپیـی ٝٙتحمیك ٔی تٛاٖ ث ٝتحمیمبت اػِٚٛٙذ
ٕٞ ٚىبساٖ ( )۱۰9۰ثب ٞذف "اسصیبثی ٘ؾبْ ٔٙذ تٛاٖ
ػشصٔیٗ دس ّٙٞذ دس ػ ٝد ٝٞاخیش" ٘یىشت( )۱۰9۰ثب
ٞذف "ٔمبیؼ ٝتىٙیه ٞبی تقییٗ ٔشص ٚاحذ ٞبی صٔیٗ
ثب ٞذف اسصیبثی تٛاٖ ػشصٔیٗ دس دٔبغ ٝغشثی آفشیمبی
رٛٙثی " ؿیٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )۱۰۰۳ثب ٞذف "اسصیبثی
احش ثخـی وبسثشی صٔیٗ دس ٔمیبع ٔٙغم ٝای "
ٔبِچٛػىی ( )۱۰۰۲ثب ٞذف "اػتفبد ٜاص سٚؽ اسصیبثی
چٙذ ٔقیبسی ٔجتٙی ثش GISثٙٔ ٝؾٛس تحّیُ تٙبػت
وبسثشی صٔیٗ" اؿبس ٜوشد .دس داخُ وـٛس  ،صوی ٝغیٛس
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ػبال٘مٛس ٕٞ ٚىبساٖ(ٔ )98۵۰ىب٘یبثی ِٙذفیُ ؿٟش
لٛچبٖ سا ثب اػتفبد ٜاص تّفیك ػیؼتٓ  ٚ GISسٚؽ
 MCDAا٘زبْ داد٘ذ  ٚدسایٗ ٔغبِقٔ ٝىبٖ یبثی
ٔٙبػت ثشای یه ٘بحیِٙ ٝذفیُ دس ٔزبٚست ؿٟش لٛچبٖ
ثب اػتفبد ٜاص ( MCDA ٚ GISتلٕیٓ ٌیشی ثش
ٔجٙبی آ٘بِیضٞبی چٙذٔقیبسی) ساتقییٗ وشد٘ذ ..پٛس
رقفش ٕٞ ٚىبسا٘ؾ( )98۵9دس ٔٛسد اسصیبثی تٛاٖ
اوِٛٛطیىی ثٙٔ ٝؾٛس تقییٗ فشكٞ ٝبی ٔٙبػت تٛػقٝ
دس ٔحذٚد ٜؿٟش رذیذ ػٟٙذ پظٞٚؾ وشد ٜا٘ذ ٚ
ثٟتشیٗ ٔىبٖ ٔٙبػت ثشای تٛػق ٝؿٟشی ؿٟش رذیذ
ػٟٙذ و ٝوٕتشیٗ آحبس ػٛء سا دس حبَ حبضش  ٚدس ثّٙذ
ٔذت ث ٝد٘جبَ داؿت ٝثبؿذ ،پیـٟٙبد داد ٜا٘ذ .دوتش پٛس
احٕذ (٘)98۵9یض ثٕٞ ٝشا ٜد٘ ٚفش اص دا٘ـزٛیبٖ دس
ٔٙبعك ٔؼتقذ تٛػق ٝؿٟشی  ،ؿٟشػتبٖ ثبثّؼش سا ثب
اػتفبد ٜاص سٚؽ اسصیبثی چٙذ ٔقیبس )MCE(ٜدس ٔحیظ
 GISثشسػی وشد ٜا٘ذ ٔٚؼبحت ٞش یه اص ٔٙبعك
داسای تٙبػت ضقیف  ٚثؼیبس ضقیف،تٙبػت ٔتٛػظ ،
تٙبػت ثبال  ٚثؼیبس ثبال سا  ،ث ٝكٛست تفىیه ؿذٜ
رٟت تٛػق ٝآتی ؿٟش پیـٟٙبد ٕ٘ٛد ٜا٘ذ.فضیضیبٖ ٚ
ٕٞىبساٖ(٘ )98۵۱یضدس پظٞٚـی تحت فٛٙاٖ(( اسصیبثی
تٛاٖ اوِٛٛطیه حبؿ ٝؿٟش تجشیض ثٙٔ ٝؾٛس تٛػق ٝپبیذاس
ؿٟشی ثب سٚیىش د  ٚ ))MCEلٙجشاٖ  ٚرٓ
()98۵۱ثیبٖ ٔی داس٘ذ و ٝثشای سػیذٖ ث ٝتٛػق ٝپبیذاس
داؿتٗ ثش٘بٔ ٝسیضی ثب تىی ٝثش اسصیبثی  ٕٝٞرب٘جٔ ٝحیظ
عجیقی أشی ضشٚسی اػت ٚ .ثٟشٌ ٜیش ی اصاكَٛ
ٔغشٚح ٝدس٘ؾشی ٝسٚػتب ؿٟش دسوٙبس ثٔٛی ػبصی ٚ
ٔـبسوت دِٚتی ٔ ٚشدٔی ٌبٔی ٔٛحش دسرٟت پبیذاسی
ؿٟشی  ٚث ٝخلٛف پبیذاسی صیؼت ٔحیغی خٛاٞذ
ثٛددسٔٛسد ؿٟش ٔبوّٛاٖ لؼٕت فٕذ ٜای اص آٖ دس
ثخؾ رٍّ ٝای  ٚلؼٕت وٕی اص آٖ اص اساضی پبیىٞٛی
ثشخٛسداس اػت .ؿیت فٕٔٛی آٖ اص لؼٕت غشة ثغشف
ؿشق ٔی ثبؿذ .ؿشایظ اوِٛٛطیه دس ایٗ ٔحذٚد ٜثب

تٛر ٝث ٝثشخٛسداسی اص خلٛكیبت ٔحیظ عجیقی ثؼیبس
ٔغّٛة (آة ٛٞ ٚای ٔقتذَ ٔ ٚشعٛةٙٔ ،بثـ آة غٙی،
تٛپٌٛشافی ٔٙبػت ،خبن ثؼیبس حبكّخیض  ،) … ٚداسای
تٛٙؿ فشاٚا٘ی ٔی ثبؿذ .سٚیؾ ا٘ٛاؿ ٌیبٞبٖ ثٔٛی ٚ
دػت وبؿت و ٝثب ٘ٛؿ آة ٛٞ ٚای ٔٙغم ٝػبصٌبسی
داس٘ذٕٞ ،چٙیٗ ٌٞ ٝ٘ٛبی رب٘ٛسی ٔتٛٙؿ ٔ ،حذٚدٜ
ٔٛسد ٔغبِق ٝسا ثشخٛسداس اص ؿشایظ ٔٙحلش ث ٝفشد
ػبخت ٝاػت .ایٗ فٛأُ ثبفج ؿذ ٜتب اص ٌزؿت ٝتبوٖٛٙ
ػى٘ٛت دس ایٗ سٚػتب ؿىُ ٌیشدٔ .بوّٛاٖ ث ٝدِیُ
ٔزبٚست ثب سٚدخب٘ ٝثضسي ٔبػ ِٝٛسٚدخبٖ احتٕبَ ٚلٛؿ
ػیُ ٚرٛد داسد ٔ .بػ ِٝٛسٚدخبٖ و ٝث ٝصثبٖ تبِـی
ٔٛػّ ٝسخ ٖٛخٛا٘ذٔ ٜیؿٛد .اص سٚدخب٘ٞٝبی صیجبی
ٌیالٖ اػت و ٝثخؾ ػشداسر ٍّٛٙؿٟشٔبوّٛاٖ سا دس
دٚعشف خٛد داسد .ایٗ سٚدخب٘ ٝعجیقتی ٚحـی داسد
ٚث ٝػجت فذْ وٙتشَ ٟٔٚبس آٖ دس ػیالثٟبی ػبَٞبی
اخیش خؼبست رب٘ی ٔٚبِی ػٍٙیٙی ثش ٔٙغمٚ ٝاسد
وشدٜاػت ؤٟ ٝبس ٚوٙتشَ آٖ اص ٘یبصٞبی اػبػی ؿٟش
ٔبوّٛاٖ اػت .ایٗ سٚدخب٘ ٝاص استفبفبت ٔبػٚ ِٝٛدیٍش
وٟٞٛبی ثخؾ ػشداسر ٍُٙاص استفبفبت ٔ 8۰۰۰تشی
ػشچـٕٔ ٝیٌیشد ٚدس (چٔ ٛخمبَ) ٚاسد تبالة ا٘ضِی
ٔیؿٛد .دس حبَ حبضش ٕٟٔتشیٗ ربرثٌ ٝشدؿٍشی ثشای
ٌشدؿٍشاٖ ٚسٚدی ثٔ ٝبوّٛاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٌشدؿٍشاٖ
ثٔٛی آٖ  ،عجیقت ثىش ایٗ ٔٙغمٔ ٝی ثبؿذ.
ثقذ اص خغش ػیُ فٛأُ ٔ ٟٓدیٍشی و ٝسٚػتب سا تٟذیذ
ٔی وٙٙذ ٚلٛؿ صِضِ ٝثب تٛر ٝث٘ ٝضدیىی ثٌ ٝؼّٟبی
وٛچه  ٚثضسي  ٚاحتٕبَ ٚلٛؿ خـىؼبِی دس ایٗ
ٔحذٚد ٜثٛد ٜو ٝدس كٛست ثٛلٛؿ پیٛػتٗ ،التلبد
ػبوٙیٗ سٚػتب سا ؤ ٝجٙی ثش صیشٔزٕٛفٞ ٝبی ثخؾ
وـبٚسصی ٔی ثبؿذ ،ثب سوٛد ٔٛارٔ ٝی ػبصد

بزرسی ػَاهل سیست هحیطی در راستای تَسؼِ ضْز هاکلَاى با استفادُ اس GIS
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شدٔبوّٛاٖ اص ٘ؾش ٔٛلقیت رغشافیبیی داسای ػ ٝأتیبص

 9-9هحذٍدُ ٍ قلوزٍ پضٍّص

اػت۶اِف ـ ٔٛلقیت پبی وٞٛی ٕٞچٙیٗ ٚرٛد

ایٗ ؿٟش دس ع َٛرغشافیبیی  ۱1دسر 1۴ ، ٝدلیمٚ ٝ

وٞٛؼتبٟ٘بی پٛؿیذ ٜاص ر ٍُٙدس رٟت غشة  ٚؿٕبَ

دس فشم رغشافیبیی  1۴دسر 8۳ ، ٝدلیم ٚ ٝثب استفبؿ

آٖ  ،و ٝاستفبفی ثیؾ اص ٞضاس ٔتش داس٘ذ  .ة ـ فجٛس

ٔ 1۱تشی اص ػغح دسیب  ٚدس اص ؿٟشٞبی رذیذ اػتبٖ

سٚدخب٘ ٝپش آة ٔبػ ِٝٛسٚدخبٖ ـ ث ٝفٛٙاٖ ثضسٌتشیٗ

ٌیالٖ ٔ ٚشوض ثخؾ ػشداسر ٍُٙف ٗٔٛاػت وٝ

سٚدخب٘ٙٔ ٝغم ٝـ ثب رشیبٖ دائٕی آة  ٚثؼتش

دسفبكّ 8۱ ٝویّٔٛتشی سؿت  ۴ٚویّٔٛتشی ؿٟش فٗٔٛ

ػٍٙالخی ٙٔ ،ؾش ٜثؼیبس صیجبیی ث ٝؿٟش ثخـیذ ٜا٘ذ.

 ۱۰ ٚویّٔٛتشی ؿٟشن تبسیخی ٔبػ ِٝٛلشاس داسد .ایٗ

د ـ لشاسٌیشی دس ٔؼیش اكّی سٚػتبی ٌشدؿٍشی

ؿٟش اص پبیٍبٟٞبی اكّی ٔجبسصاتی ػشداس ر،ٍُٙ

ٔبػ ِٝٛثبثشد ثیٗ إِّّی ٚؿٟش ف، ٗٔٛالّیٓ ایٗ ؿٟش

ٔیشصاوٛچه خبٖ رٍّٙی ثٛدٔ ٚ ٜشدْ ایٗ ؿٟش ٚ

ثبتٛر ٝث ٝلشاس ٌشفتٗ دس دأ ٝٙوٞٛؼتبٖ ٞبی ٔبػ ِٝٛاص

سٚػتبٞبی تٛاثـ ث ٝصثبٖ تبِـی ػخٗ ٔیٌٛیٙذؿٟش

یه ػٚ ٚ ٛالـ ؿذٖ دس ػبحُ دسیبی خضس اص ػٛی

ٔبوّٛاٖ دس خشداد ٔب ٜػبَ  98۵9اص تزٕیـ ۱سٚػتبی

دیٍش د ٌٝ٘ٛ ٚاػت و ٝث ٝؿشح صیش ٔی ثبؿذ  9 ۶ـ آة

ٔبوّٛاٖ پبییٗ ٔ ٚبوّٛاٖ ثبال ٔشوض ثخؾ ػشداس رٍُٙ

ٛٞ ٚای وٞٛؼتب٘ی ثب صٔؼتبٟ٘بی ػشد  ٚتبثؼتبٟ٘بی

ث ٝفٛٙاٖ ؿٟش ٔبوّٛاٖ ث ٝتمؼیٕبت وـٛسی افضٚدٜ

ٔقتذَ  ۱ .ـ آة ٛٞ ٚای ٔشعٛة ٔ ٚقتذَ

ؿىُ (ٛٔ ۶)9لقیت ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغبِقٔ – ٝأخزٍ٘ ۶بس٘ذٌبٖ98۵1 ،

 - 9-9رٍش تحقیق
سٚؽ وبس دس ایٗ تحمیك تٛكیفی – تحّیّی اػت ٚ
ثشپبیٔ ٝغبِقبت وتبثخب٘ ٝای ٔ ٚیذا٘ی ث ٝعٛسی و ٝثٝ
ٌشدآٚسی  ٚتٟی ٝثب٘ه اعالفبتی سارـ ثٙٔ ٝغم ٝثخؾ
ػشداس رٔ ٚ ٍُٙشارق ٝحضٛسی ث ٝػبصٔبٖ ٞب  ٚاسٌبٖ
ٞبی ری سثظ دس ؿٟش ٔبوّٛاٖ كٛست ٌشفت ٔغبِقٝ
ٔیذا٘ی ثب تٛر ٝث ٝاٞذاف تحمیك ٔتـىُ اص ٔ ،ـبٞذٜ

ٔؼتمیٓٔ ،لبحج ٝثب ٔؼئٛالٖ ٚوبسؿٙبػبٖ ٕٞچٙیٗ
اػتفبد ٜاص ٘مـٞ ٝبی  GISؿٟش ٔبوّٛاٖ خٛاٞذ ثٛد.
فال ٜٚثش اػتفبد ٜاص ٘ؾشیٞ ٝبی اسائ ٝؿذ ٜدس صٔیٝٙ
ٔٛضٛؿ تحمیك اص سٚؽ تحّیّی دس رٟت تزضیٚ ٝ
تحّیُ دادٞ ٜب ثٟشٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت .دس ایٗ صٔی ٝٙاص
٘شْ افضاس Excel ٚAccesاػتفبد ٜخٛاٞذ ؿذ.
ٔٛاد  ٚدادٞ ٜبی الصْ ثشای ا٘زبْ ایٗ تحمیك ث ٝؿشح صیش اػت۶
٘مـٞ ٝبی تٛپٌٛشافی دس ٔمیبع  9۶۱۱۰۰۰ؿٟش
٘مـٞ ٝبی صٔیٗ ؿٙبػی ثب ٔمیبع 9۶9۰۰۰۰۰
٘مـٞ ٝبی آة ٞبی  ٚفبكّ ٝاص سٚدخب٘ٝ
٘مـ ٝوبسثشی اساضی ؿٟش ٘ ،مـٔ ٝشاحُ
ٌؼتشؽ ؿٟش ٘ ،مـٔ ٝخبعشات عجیقی
 -3تجشیِ ٍ تحلیل
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دس ایٗ پظٞٚؾ ؿٙبػبیی ٔٙبثـ اوِٛٛطیىی ث ٝفٛٙاٖ ٌبْ
ا َٚاسصیبثی  ٚثش٘بٔٝسیضی ػشصٔیٗ ث ٝؿٕبس ٔیسٚد.
دس ٔٛسد اسصیبثی ٔحیظ صیؼتی ؿٟش ٔبوّٛاٖ  ٚثخؾ
ػشداس رٔ ٍُٙی تٛاٖ ٔٛاسد ریُ سا اؿبس ٜوشد۶
اِف) ػغح آػیت پزیشی سٚدخب٘ٔ ٝبػ ِٝٛسٚدخبٖ  ٚآة
ثِ ٝحبػ تٛػقٌ ٝشدؿٍشی ثبالػت.
ة ) ٘یبصٔٙذی ٞبی ایٗ ٔٙغم ٝثِ ٝحبػ تٛسیؼتی ثٛدٖ،
ثب تٛر ٝثٔ ٝیضاٖ لٛت ٞب ٔ ٚحذٚد ثٛدٖ تٟذیذٞب غبِجب
ثؼیبسثبالػت.
اِف) دس ثیٗ ٘مبط لٛت دس ٔٙغمٔ ٝغبِق ٝؿذ ٜفٛأُ
ٔحیغی  ٚاوِٛٛطیىی ٘ؾیش چـٓ ا٘ذاصٞبی صیجب ٚ
ٔٙحلش ث ٝفشد ،ػٛاحُ سٚدخب٘ ،ٝو ،ٜٛچـٕٚ ٝ
ییاللبت ...ثٕٞ ٝشا ٜفضب ٞبی ػجض ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ
ٔضیت ایٗ ٔٙغم ٝرٟت تٛػقٌ ٝشدؿٍشی ث ٝؿٕبس ٔی
آیذ و ٝثٙٔ ٝؾٛس اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ایٗ فٛأُ ثش تٛػقٝ
اوٛتٛسیؼٓ(ٌشدؿٍشی عجیقی) ٌ ٚشدؿٍشی دس
عجیقت ،تٛسیؼٓ ٚسصؿی  ... ٚتأویذ ٔی ؿٛد.
ة ) دس ثیٗ ٘مبط ضقف ٘بٔٙبػت ثٛدٖ تؼٟیالت ٚ
تزٟیضات البٔتی  ٚسفبٞی خذٔبتی  ٚحُٕ ٘ٚمُ ،
ػشٔبیٌ ٝزاسی ثخؾ دِٚتی  ٚخلٛكی  ،فذْ
ثشخٛسداسی اص یه ثش٘بٔ ٝسیضی كحیح ٔذیشیتی دس
ساػتبی تٛػق ٝتٛسیؼٓ ٔٙغم ٝدس اِٛٚیت ثٛد ٜو ٝدس
ایٗ صٔی ٝٙثب ٔـبسوت ٔشدْ ٔحّی  ٚثخـٟبی دِٚتی ٚ
خلٛكی ایٗ ٔٛاسد ث ٝفٛٙاٖ ٔٛا٘ـ تٛػقٌ ٝشدؿٍشی
ثشعشف ؿذ ،ٜثٟجٛد  ٚاستمب یبثذ.
د ) فال ٜٚثش ایٗ اص ثیٗ فشكت ٞبی ثیش٘ٚی  ،افضایؾ
تٛر ٝدِٚت ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی  ٚػشٔبیٌ ٝزاسی دس ثخؾ
ٌشدؿٍشی ِٛٔٚف ٝافضایؾ اٍ٘یض ٜثیـتش ثشای ٔؼبفشت اص
عشیك ٔقشفی لبثّیت ٞبی  ٚربرثٞ ٝبی اوِٛٛطیىی ٚ

تٛسیؼتی ثبْ ػجض ٚربرثٞ ٝبی عجیقی ثب تٛر ٝثٝ
ساٞىبسٞبی اسائ ٝؿذٔ ٜی تٛاٖ حذاوخش اػتفبد ٜاص ایٗ
ٔٛاسد دس رٟت تٛػق ٝتٛسیؼتی ث ٝفُٕ آٚسد.
اص ٔیبٖ تٟذیذٞبی خبسری ٘یض تٟذیذ ٞبی صیؼت
ٔحیغی ٚایزبد خؼبسات ث ٝعجیقت دس احشٚسٚد
ٌشدؿٍشاٖ ،لغـ دسختبٖ ،ؿىبس غیش ٔزبص،آِٛدٌی آة
سٚدخب٘ .. ٚ ٝث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ تٟذیذٞبی خبسری ثٝ
ؿٕبس ٔی آیذ پغ اص ؿٙبػبیی لبثّیتٟب  ٚپتب٘ؼیّٟبی
ٌشدؿٍشی ٔٙغمٌ ٝشدؿٍشی ثخؾ ػشداس ر ٚ ٍُٙؿٟش
ٔبوّٛاٖ و ٝپتب٘ؼُ ٔٙغمٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝشدؿٍشی سا داسد ثب
اػتفبد ٜاص ٘مبط لٛت دس ساػتبی تٛػقٌ ٝشدؿٍشی ایٗ
ٔٙغم ٝثشسػی ٞبی ا٘زبْ ٌشفت ٝاػت٘ .تبیذ حبكُ اص
ایٗ ثشسػی ٘ـبٖ ٔیدٞذو ٝثذِیُ تٛسیؼتی ثٛدٖ
ٔٙغم ٝرٕـ صیبدی اص اٞبِی دس البٔتٍبٞب ٚػفش ٜخب٘ٞٝب
ٞٚتُٞب ٚخذٔبت دیٍش ٌشدؿٍشاٖ فقبَ  ٚأشاس ٔقبؽ
داس٘ذ فّیشغٓ ٚرٛد پتب٘ؼیّٟبی ثبالی ٔحیظ عجیقی ٚ
ربرثٞ ٝبی اوِٛٛطیىی ثشای رزة تٛسیؼتٔ ،تبػفب٘ٝ
ثٟش ٜثشداسی ٔٙبػجی اص ربرثٞٝب ٔٛرٛدٔ ،ذیشیت
كحیح ،ػشٔبیٌ ٝزاسی ثٟی ٚ ٝٙحفبؽت اص ٔحیظ صیؼت
و ٝالصٔٝی تٛػقٝی كٙقت تٛسیؼٓ اػت ثٟشٜی
چٙذا٘ی ٘جشد ٜاػت ٌٚشدؿٍشاٖ اص أىب٘بت سفبٞی ٚ
تؼٟیالت  ٚتزٟیضات ٌشدؿٍشی ٔٛرٛد دسایٗ ٔٙغمٝ
احؼبع سضبیت ٕ٘یوٙٙذ  ٚفمظ ربرثٞٝبی عجیقی ثی-
٘ؾیش ایٗ ٔٙغم٘ ٝؾیش آثـبس،سٚدخب٘ ٚ ٝپغ وشا٘ٞ ٝبی
ای آٖ دسٟٞب ،وٟٞٛبی اعشاف ،عجیقت ثىش ،ثشخٛسداسی
اص آة ٛٞ ٚای ٔغجٛؿ  ... ٚاػت وٌ ٝشدؿٍشاٖ سا اص
ػشاػش ؿٟش ،اػتبٖ ٚوـٛس ث ٝػٛی خٛد رّت ٔیوٙذ.
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ؿىُ (٘ ۶)۱یٕشخ  ٚپشٚفیُ عِٛی ٔبػ ِٝٛسٚدخبٖ دس أتذاد ؿٟش ٔبوّٛاٖ(ٔأخزٟٙٔ ۶ذػیٗ ٔـبٚس ثضي أیذ)

ؿىُ (ٛٔ ۶)8لقیت ؿٟش ٘ ٚمبط ا٘تخبثی رٟت تٛػق ٝآتی ؿٟش

ًتیجِ گیزی

ٔحٛس اكّی دسر ٝیه ٔ ٚحٛس ٔٙتٟی ثٔ ٝشوض ٔحّٝ

ؿٟش ٔبوّٛاٖ اص ثبفت خغی  ٚتمشیجب ٔتشاوٓ دس

سٚػتب ٚالـ ؿذ ٜا٘ذ .رٟت ػبخت  ٚػبص ٚاحذٞبی

حبؿیٔ ٝحٛسٞبی اكّی تـىیُ ؿذ ٜاػتٚ .احذٞبی

ٔؼى٘ٛی ٘ٛػبص اص إٞیت ثبالتشی ثشخٛسداس٘ذ .و ٝدس ثیٗ

ػبخت  ٚػبص ؿذ ٜاِٚی، ٝفٕذتبَ دس ثخؾ ٔشوضی ثبفت

چٟبس ٔحذٚد ٜرٟت تٛػق ٝؿٟش ٔبوّٛاٖ دس آیٙذ ٚ ٜثش

آٖ ؿىُ ٌشفت ٚ ٝثٔ ٝشٚس صٔبٖ ث ٝكٛست ؿقبفی

اػبع افك تٛػق ٝؿٟشی ٔحذٚدٔ ٜبوّٛاٖ پبییٗ ٘ؼجت

ٌؼتشؽ یبفت ٝاػت .دس حبَ حبضش اساضی و ٝدس حبؿیٝ
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ثٔ ٝبوّٛاٖ ثبال ،أتذاد رٛٙثی ربد ٜاكّی  ٚد ٚساٞی

وٙبس سٚدخب٘٘ ٝیض ٔی ٌزسد  ٚث ٝفشم ایٙى ٝآثشفت

سٚػتبی خب٘ٛا٘ ، ٝصیذ ، ٜثب تٛر ٝثٞ ٝذف ایٗ تحمیك

ٔزوٛس ٔٛسٚحی ثٛد٘ ٚ ٜـب٘ ٝای اص فقبِیت ػیؼتٓ

ؤ ٝحذٚدیت اوِٛٛطیىی سا دس ٘ؾش داسد  ،ایٗ ٔحذٚدٜ

ٔشفٛط٘ض دس ٌزؿت ٝثٛد ٜثبؿذ(و ٝدس ایٗ كٛست غبِجب اص

٘ؼجت ث ٝدیٍش ٘ٛاحی ؿٟش تٛاٖ ٞبی ٔحیغی ثیـتشی

حجبت ٘ؼجی ثشخٛسداس ٔی ؿ٘ٛذ)  ٚدس كٛستی و ٝث ٝدٚس

داسد  ٚرٟت تٛػق ٝپبیذاس ٔٙبػت تش اسصیبثی ٔی ٌشدد.

فشػبیؾ سٚدخب٘ ٝای فلّی لشاس ٍ٘شفت ٝثبؿٙذ ٕٔىٗ

اص آ٘زبئی و ٝؿشایظ ٔحیظ عجیقی دس ػغح ٔبوّٛاٖ دس

اػت دس ٔقشم خغش تخشیجی رشیبٖ آة و٘ٛٙی

ٚضقیت ثؼیبس ٔغّٛثی لشاس داسد ثٙبثشایٗ ثب ثش٘بٔٝسیضی

لشاسٌیشد ٌ .بٞی خغش تخشیت رشیبٖ آة و٘ٛٙی چٙبٖ

كحیح دس ثخؾ وـبٚسصی ؤٕٟ ٝتشیٗ سوٗ التلبدی

ؿذیذ اػت وٌ ٝؼتشؽ آثشفتٟبی ػبص٘ذٞ ٜبی ػغحی

سٚػتبی ٔٛسد ٔغبِق ٝسا ؿبُٔ ٔیؿٛدٔ ،یتٛاٖ تٛػقٝ

خبسد اص ٔحذٚد ٜثؼتش ثضسي  ٚثقضب ثؼتش اػتخٙبیی ٘یض

التلبدی سٚػتب سا دس ػبِٟبی آتی دس پی داؿت.

دس ٔقشم تٟذیذ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ثذیٗ تشتیت رشیبٖ آة

ٕٟٔتشیٗ ٔؼأِ ٝدس ثخؾ وـبٚسصی تأٔیٗ آة صسافی

دس حبِت ٔأ٘ذسی عی ٔشفِٛٛطی خٛد ٌبٞی ،دیٛاس دأٝٙ

ثشای اساضی صیش وـت ثش٘ذ ٔیثبؿذ ،دس ٚضـ ٔٛرٛد

خٛد ثٛیظ ٜدس ثخؾ ٔمقش دأ ٝٙتحت تبحیش ثشؽ وٙبسی

آة ٔٛسد ٘یبص اساضی صسافی اص عشیك سٚدخب٘ٛٔ ٝرٛد دس

لشاس داسد  ٚث ٝتذسیذ حجبت ٔشفٛدیٙبٔیىی ٔٛاد آثشفتی

ثخؾ رٛٙثی سٚػتب  ٚسٚدٞب ٟ٘ ٚشٞبی فلّی ٔٛرٛد دس

ٔزوٛس سا اص ثیٗ ثشد ٜصیشا فال ٜٚثش ایٙى ٝثشؿٟبی دیٛاسٜ

ػغح سٚػتب تبٔیٗ ٔی ٌشد٘ذ .ایٗ ٚضقیت ثب تٛر ٝثٝ

ٞبی دأٞ ٝٙب خٛد فبّٔی دس رٟت ثی حجبتی ث ٝؿٕبس

ػٙتی ثٛدٖ اٟ٘بس ٞ ٚذس سفتٗ ثخؾ صیبدی اص آة دس

ٔی س٘ٚذ ثشخی اص پذیذٞ ٜب ٔشفِٛٛطیه ٘یض ٘ؾیش سیضؽ،

عٔ َٛؼیش ٔـىالت فشاٚا٘ی سا ثشای وـبٚسصاٖ ثذ٘جبَ

ِغضؽ ث ٝد٘جبَ آٟ٘ب فقبَ ٔی ؿٛد تٕبْ ایٗ فٛأُ

داسد  .ػیُ ٞب پذیذ ٜعجیقی ٞؼتٙذ و ٝدس احش ثبسؽ

دػت ث ٝدػت ٔ ٓٞی دٙٞذ  ٚث ٝتخشیت  ٚاص ثیٗ سفتٗ

ؿذیذ  ٚعغیبٖ سٚد خب٘ٞ ٝب ثٛرٛد ٔی آیٙذ  ،ػیالثٟب

ربد ٚ ٜتبػیؼبت وٙبس ربد ٚ ٜسٚدخب٘ ٝثٛیضٕٞبٖ ٞبی

ٔی تٛا٘ٙذ ثب وٕه اص ٚیظٌیٟبی فشػبیؾ خٛد ثبفج

تٛسیؼتی ٔٙزش ٔی ٌشد٘ذ

خشاثی ساٟٞب  ،ؿؼت ٝؿذٖ خبن سیضٞب  ،تخّی ٝسػٛثبت

٘تبیذ حبكُ اص ثشسػیٟبی ثخؾ عجیقی دس

٘ضدثه دیٛاسٞب حبیُ پُ ٞب  ٚفشٚسیختٗ آٟ٘ب ؿٛد ٚ

ٔحذٚدٔ ٜبوّٛاٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝدس ٔحذٚد ٜایٗ ؿٟش

خغشات صیبدی ثشای رشیبٖ سفت  ٚآٔذ ایزبد وٙٙذ ربدٜ

٘مبط لٛت ٘ ٚمبط ضقف دس ایٗ ساثغٚ ٝرٛد داؿت ٝوٝ

دس ٔحُ تمبعـ ثب حٛضٛٔ ٝسد ٔغبِق ٝاص سٚی آثشفتٟبی

ٞش یه اص آٟ٘ب ثذیٗ ؿشح دػت ٝثٙذی ٔی ٌشد٘ذ۶
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اِف) ٘مبط لٛت ثخؾ عجیقی۶
 -9ثشخٛسداسی اص آة ٛٞ ٚای ٔقتذَ ٔ ٚشعٛة،
سیضؽ ٘ضٚالت رٛی فشاٚاٖ  ٚدٔبی ٔتقبدَ.
ٚ -۱رٛد اساضی ٔؼغح دس ثخؾ افؾٕی اص ٔٙغمٝ
ٚ -8رٛد ٔٙبثـ آثی فشاٚاٖ (ٔٙبثـ ػغحی ٔب٘ٙذ
سٚدخب٘ٔ ٝبػ ِٝٛسٚدخبٖ ٙٔ ٚبثـ صیشصٔیٙی).
ٚ -1رٛد خبوٟبی سػٛثی ثؼیبس حبكّخیض  ٚآثشفتی.
 -۱ثٟشٙٔ ٜذی اص پٛؿؾ ٌیبٞی  ٚرب٘ٛسی ثؼیبس
ٔتٛٙؿ ٚغٙی ٘ ٚضدیىی ث ٝاساضی رٍّٙی  ٚؿشایظ
عجیقی ٔؼبفذ
ٚ -۲رٛد اػتقذاد  ٚپتب٘ؼیّٟبی ٔتٛٙؿ ٌشدؿٍشی
(سٚدخب٘ ٝدس ثخؾ رٛٙثی سٚػتب  ٚاساضی پبیىٞٛی).

ة) ٘مبط ضقف ثخؾ عجیقی۶
 -9احتٕبَ ٚلٛؿ ػیُ.
ٔ -۱ؼتقذثٛدٖ ٔٙغم ٝاص ِحبػ ِشص ٜخیضی ثٝ
تجقیت اص وُ اػتبٖ.
 -8خغشات ٘بؿی اص ٚلٛؿ خـىؼبِی ثب تٛر ٝثٝ
ؿىٙٙذ ٜثٛدٖ ٔحیغی.
 -1احتٕبَ ٚلٛؿ ِغضؽ  ٚسا٘ؾ دس ٘ٛاحی وٝ
احتٕبَ ایٗ خغشات ٚرٛد داسد.
 -۱فذْ ٕٞبٍٙٞی  ٚتٛصیـ غیش یىٛٙاخت سیضؽ
٘ضٚالت رٛی ثب فلُ وـبٚسصی.
اص ایٙش ٚعجك ٔٛاسد فٛق ثٙٔ ٝؾٛس اػتفبدٜ
ٔٙبػت رٟت ثٟشٌ ٜیشی ٔغّٛة اص ٘مبط لٛت عجیقی ٚ
وبٞؾ خغشات ٘بؿی اص ٘مبط ضقف دس ٔحذٚدٛٔ ٜسد
ٔغبِق ،ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔغّٛة  ٕٝٞ ٚرب٘ج ٝای ثبیذ
كٛست ٌیشد.
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پظٞٚؾ ؛ ؿٟشػتبٖ ثبثّؼش  ،چٟبسٔیٗ ٕٞبیؾ فّٕی
ػشاػشی دا٘ـزٛیی رغشافیب()98۵9

8-Sonneveld, M.P.V., Hack-ten Broeke
,M.J.D. , van Diepen,C.A. ,Boogaard,
H.L.,2010,Thirty Years of Systematic Land
Evaluation in the Netherlands, Goderma
journal, Vol.156, pp.84-92

 --9۱فضیضیبٖٔ،حٕذ كبدق ٘،مذی ،فشیذٔ، ٜال صادٟٔ ، ٜذی،
اسصیبثی تٛاٖ اوِٛٛطیه حبؿ ٝؿٟش تجشیض ثٙٔ ٝؾٛس تٛػقٝ
پبیذاس ؿٟشی ثب سٚیىش د ٔ ، MCEزّ ٝپظٞٚؾ  ٚثش٘بٔٝ
سیضی ؿٟشی ،ػبَ چٟبسْ ،ؿٕبس ٜػیضد، ٓٞتبثؼتبٖ1392
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 --56ثبلشی ،فشیذٜ؛ ػقیذی ،فجذاهلل؛ ثٛرسی ،ػٟیال،تحّیُ

( )AHPدس اسصیبثی تٛاٖ اوِٛٛطیه ثشای تٛػق ٝسٚػتبیی-

ٙٞذػی  ٚرٙجـی ٘یٕ ٝثبختشی ٌؼُ ٔیبٔی ،فلّٙبٔ ٝفّْٛ

ؿٟشی (ٔغبِقٛٔ ٝسدیٙٔ ۶غم ٝكیذ ٖٚاػتبٖ خٛصػتبٖ (،

صٔیٗ ( ، )98۴۳ػبَ ٞزذ ،ٓٞؿٕبس۲۵ ٜ

،)98۴۴ف8

-9۳سرجی  ،حؼیٗ ٔ ،ىبٖ یبثی فضبٞبی آٔٛصؿی ؿٟش

-۱1وبٔیبثی،ػقیذ،رٚاِفمبسخب٘یبٖٟٔ،ذی ،ٝاسصیبثی تبحیش فٛأُ

،پبیبٖ ٘بٔ ٝرغشافیب  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی وبسؿٙبػی

ٔحیغی ثش ػبٔب٘ذٞی ٘ٛاحی ؿٟشی ثب اػتفبد ٜاص فشآیٙذ تحّیُ

اسؿذ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ػٕٙبٖ 98۵۰ ،

ػّؼّٔ ٝشاتجی (ٔ ۶)AHPغبِقٛٔ ٝسدی ٘ٛاحی ؿٟش ػٕٙبٖ،وبٚؽ

--9۴تبد ،ؿٟش،ٜداسآفشیٗ ،فبعٕ ،ٝتبحیش پزیشی التلبدی سٚػتبٞب
اص ٘ٛاحی كٙقتی ٔغبِقٛٔ ٝسدی ٘بحی ٝكٙقتی ٔبوّٛاٖ٘ ،ـشیٝ
ٍ٘شؽ ٞبی ٘ ٛدس رغشافیبی ا٘ؼب٘ی( ، )98۵۰دٚس ، 1 ٜؿٕبس9 ٜ
،ف  98۱تب911

ٞبی رغشافیبیی ٔٙبعك ثیبثب٘ی ()98۵9كق۱9۴-۱۰8۶

-۱-9۵ضیبءتٛا٘بٔ ،حٕذحؼٗ  ٚأیش ا٘تخبثی  ،ؿٟشاْ (،)98۲۴
س٘ٚذ تجذیُ سٚػتب ث ٝؿٟش  ٚپیبٔذ ٞبی آٖ دس ؿٟشػتبٖ تبِؾ،
رغشافیب ٚتٛػق ،ٝؿٕبس ،9۰ ٜكق-9۱۴ ،
-۱۰عبٞشخب٘ی ٟٔذی* ,سوٗ اِذیٗ افتخبسی فجذاِشضب ()98۴8
تحّیُ ٘مؾ سٚاثظ ٔتمبثُ ؿٟش  ٚسٚػتب دس تحٛ٘ َٛاحی سٚػتبیی
اػتبٖ لضٚیٗٔ،ذسع  ۶صٔؼتبٖ  , 98۴8دٚس , ۴ ٜؿٕبس1 ٜ

ٛ٘ -۱۱ؽ افشیٗ سٚػتبـ ؿٟش ،تزشثٝای رذیذ دس ؿٟشٞبی أشٚص
ٔمبِ ،۱ ٝدٚس ،۱ ٜؿٕبس ،۵ ٜتبثؼتبٖ  ،98۴۵كفح۱9-9۴ ٝ
ٔ--۱۲یىبییّی  ،فّیشضب ٔ ،ظٌبٖ كبدلی ثٙیغ ،98۴۵،ؿجىٝ
اوِٛٛطیىی ؿٟش تجشیض  ٚساٞىبسٞبی پیـٟٙبدی ثشای حفؼ ٚ
تٛػق ٝآٖ ،پظٞٚؾٞبی ٔحیظصیؼت ،ػبَ  ،9ؿٕبس ،۱ ٜپبییض
 ٚصٔؼتبٖ ،98۴۵ف  18تب ۱۱
ٟٙٔ -۱۳ذػیٗ ٔـبٚس ثضسي أیذ  )98۴۵(،عشح ٞبدی
سٚػتبیی ٔبوّٛاٖ ثبال  ٚپبییٗ،ثٙیبد ٔؼىٗ ا٘مالة اػالٔی
اػتبٖ ٌیالٖ

(پیبپی  ; )8۱اص كفح ۳۵ ٝتب كفح99۱ ٝ
--۱9لٙجشاٖ فجذاِحٕیذ  ٚرٓ فبعٕ٘ )98۵۱( ٝؾشی ٝسٚػتب ؿٟش،
سٞیبفتی دس رٟت پبیذاسی صیؼت ٔحیغیٕٞ،بیؾ ّٔی ٔقٕبسی
پبیذاس  ٚتٛػق ٝؿٟشی
 -۱۱وشو ٝآثبدی صیٙت،وؼبئیبٖٔ،یتشا ،ثشسػی ٘مؾ ؿٟشٞبی
وٛچه دس تٛػق ٝسٚػتبٞبی حٛص٘ ٜفٛر ٔغبِقٛٔ ٝسدی ؿٟش
ٔیبٔی٘،ـشی ٝػبخت ؿٟش(، )98۵9ثٟبس ، ۵9دٚس، ۵ ٜؿٕبس9۵ ٜ
 -۱8وبؿیػبصٟٙٔ ،بص ٔ ،ؼقٛد ٔٛٙسیٟٔ ،شاٖ افخٕی،
فجذاِشضب وشثبػی،وبسثشد فشایٙذ تحّیُ ػّؼّٔ ٝشاتجی

Investigation of Environmental Factors in the Development of the City of Maklown
Using GIS
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abstract
The path to the development of science-based environmental studies and scientific understanding
of the environment, due to the potential, the environmental assessment and a comprehensive and
rational use of the land is. this study intends to also express the natural characteristics of the
study area and access to the conditions and characteristics, to determine the degree of importance
of these factors and characteristics of the development process and ultimately determine the
appropriate future development using multi criteria evaluation of pay. given that the main
objective of this study was to analyze the environment in Miami for sustainable development,
studies and efforts of the appropriate highway north of the road was known as the first priority
Keywords: environmental capacity, multi-criteria assessment, sustainable urban, Maklavan

