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ارزیابی مکان گسینی حقوقی کاربری های اصلی شهری با استفاده از GIS
(مطالعه موردی شهر بابل)
2

ػلی طالبی ، * 1هْشًاص خسشٍی

تاسیخ پزیشش همالِ97/9/27 :

تاسیخ دسیافت همالِ1397/8/5 :
صفحات77-89 :

چکیذُ
تحلیل کاسبشی اساضی ضْشی چگًَگی استفادُ اص تَصیغ  ،حفاظت  ،ساهاًذّی هکاًی -فضایی فؼالیت ّا ٍ ػولکشدی ّای ضْشی سا بش
اساع خَاست ٍ ًیاصّای جاهؼِ ضْشی ،بشسسی هی کٌذ .اهشٍصُ با تَجِ بِ سضذ ًابساهاى کالبذی ٍ بی تؼادل ضْشّا ،بشای استمای کیفیت
ضْشًطیٌی ٍ تؼادل بخطی ،ساهاًذّی ٍ بْیٌِ گضیٌی کاسبشی ّای اساضی ضْشی ،اص اّویت بسیاس صیادی بشخَسداس است .گستشش سشیغ
ًَاحی ضْشی ٍ دس پی آى ،اتخار سیاست کاسبشی اساضی ،همَلِ کاسبشی ضْشی سا بِ ػٌَاى یکی اص هْن تشیي هؤلفِّای تؼییي کٌٌذُ دس
هسائل ضْشی کطَس هَسد تَجِ لشاس دادُ است؛ لیکي بِ دلیل تٌَع پشاکٌص کاسبشی ضْشّا ٍ تأثیشپزیشی کاسبشی ّا اص هتغیشّای
هختلف ،تحلیل ٍ تبییي آى ّوَاسُ با هطکالتی هَاجِ بَدُ است .بٌابشایي با ضٌاخت ٍ بکاسگیشی سٍضْایی کِ بتَاًذ بِ چٌیي هْوی
کوک ًوایذ ،گام هطلَبی بشای استغٌای ادبیات چْشُآسایی کطَس بشداضتِ خَاّذ ضذ.
بشسسی فشآیٌذ تحَالت ساختاس فضایی ضْش بابل ًطاى هی دّذ کِ دس سالْای لبل اصّ 1300ـ ش هحالت هختلف ایي ضْش بشاساع ٍیظگی
ّای لَهی ،صٌفی ٍ هزّبی ضکل گشفتِ ٍ اص سضذ آسام ٍ اسگاًیک بشخَسداس بَدُ است .اها بِ ًظش هی سسذ دس سالْای اخیش اجشای
سیاست ّای ػوشاًی ،بذٍى اًذیطِ ٍ اًطباق با ٍالؼیات هَجَد ،باػث سضذ کالبذی ٍ افضایص جذایی گضیٌی فضایی دس بیي هحالت ایي
ضْش گشدیذُ است.
ًتایج پظٍّص حاضش کِ با سٍش تَصیفی -تحلیلی ٍ ّوچٌیي استفادُ اص سیستن اطالػات جغشافیایی ( )GISاًجام گشفتِ ٍ اص ًَع
کاسبشدی استً ،طاى هیذّذ دس تخصیص کاسبشی ّای ضْشی ّن اص ًظش هکاًی -فضایی ٍ ّن اص ًظش سشاًِ ّای ضْشی ،تَجِ الصم اًجام
ًگشفتِ است.

ٍاطگاى کلیذی :وبضثطی اضاضیٔ ،ىبٖ ٌعیٙی ،تٛؾق ٝوبِجسی فضبیی ،قٟط ثبثُ

 . 1زا٘كزٛی زٚض ٜزوتطی رغطافیب  ٚثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی ٚاحس ؾٕٙبٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ؾٕٙبٖ ،ایطاٖ؛ serajemonir1422@gmail.com
 . 2وبضقٙبؼ اضقس حمٛق حجت اؾٙبز  ٚأالن ٚاحس ؾٕٙبٖ ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ؾٕٙبٖ ،ایطاٖ؛ Mehrnazkhosravi@gmail.com
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همذهِ

ظٔیٗ ثطای ضقس آٖ ضا ٔٛضز تٛرٚ ٝافط لطاض زٞس .ظیطا

یىی اظ اثعاضٞبی ٔ ٟٓثط٘بٔ ٝضیعی زضظٔی ٝٙوبضثطی

ٔؿئّ ٝظٔیٗ زض قٟط ثمسضی ٔ ٟٓاؾت و ٝزؾتطؾی

ظٔیٗ اؾتفبز ٜاظؾطا٘ٞ ٝبی وبضثطی ظٔیٗ اؾت وٝ

فبزال٘ ٝث ٝظٔیٗ  ٚاؾتفبز ٜثٟی ٝٙاظ آٖ یىی اظ ٔؤِفٝ

٘مف اؾبؾی زضتٟی ٝعطح ٞبی قٟطی ٘ ٚح ٜٛی

ٞبی اؾبؾی تٛؾق ٝپبیساض ٔحؿٛة ٔی قٛز .ثغٛض

تٛظیـ  ٚتمؿیٓ اضاضی قٟطی زاضز .أب ٔزٕٛفٝ

وّی ظٔیٗ  ٚفضب یه ٔٙجـ فٕٔٛی حیبت  ٚیه حطٚت

ٔغبِقبت  ٚثطضؾی ٞبی ا٘زبْ قس ٜزض ایٗ ظٔی٘ ٝٙكبٖ

ٍٕٞب٘ی  ٚوبالی فٕٔٛی ٔحؿٛة ٔی قٛز وٝ

ٔی زٞس و٘ ٝؾبْ ثط٘بٔ ٝضیعی ؾطا٘ ٝای ایطاٖ انٛالً ثب

اؾتفبز ٜاظ آٖ ٔی ثبیس ٞطچ ٝثیكتط زض ضاؾتبی تبٔیٗ

تٍٙٙبٞبی اؾبؾی ٘ؾطی  ٚفّٕی ضٚثطٚؾت .ثٕٞ ٝیٗ

ٔٙبفـ فٕٔٛی ،زض حبَ  ٚآیٙس ،ٜتحت ٘ؾبضت ٚ

زِیُ ٔزٕٛف ٝضٚقٟب  ٚف ٖٛٙتقییٗ ؾطا٘ٞ ٝبی قٟطی

ٔسیطیت ؾٙزیس ٜلطاض ٌیطز  ٚایٗ ٔ ٟٓث ٝفٟس ٜثط٘بٔٝ

یب انٛالً اظ ٔف ْٟٛثط٘بٔ ٝضیعی وبضثطی ظٔیٗ  ٚربٔـ

ضیعی وبضثطی ظٔیٗ اؾت و ٝؾبٔب٘سٞی ٔىب٘ی ٚ

ٍ٘طی الظْ ثی ثٟط ٜا٘س  ٚیب پیف قطط ٞبی الظْ ثطای

فضبیی فقبِیتٟب  ٚفّٕىطزٞبی قٟطی ثطاؾبؼ

وبضثطز زضؾت آٟ٘ب زض عطح ٞبی قٟطی ایطاٖ ٚرٛز

ذٛاؾتٟب ٘ ٚیبظٞبی ربٔق ٝقٟطی ضا زض زؾتٛض وبض

٘ساضز  ٚزض ٚالـ اثعاض ؾطا٘ٞ ٝبی وبضثطزی ث ٝزِیُ

زاضز .ایٗ ثط٘بٔ ٝضیعی اظ آ٘زب و ٝزض فُٕ ٞؿت ٝانّی

ذهّت وبِجسی_وبضوطزی ذٛز ثؿیبض ٘بتٛاٖ تط اظ آٖ

ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی اؾت ثبیؿتی ثغٛض رسی زض ثط٘بٔٝ

اؾت و ٝثتٛا٘س ث٘ ٝیبظٞبی ثط٘بٔ ٝای  ٚاثقبز حمٛلی،

ضیعی ثطای قٟطٞب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز

التهبزی  ٚارتٕبفی اؾتفبز ٜاظ ظٔیٗ  ٚفضب پبؾد

(ظیبضی.)22 :1378،

ٌٛیس ثٕٞ ٝیٗ زِیُ زض اغّت ٔٛاضز تحمك پیسا ٘ىطزٜ

أب زض ضٚاَ و٘ٛٙی قٟطؾبظی وكٛض ٔبٛٙٞ ،ظ ٔجب٘ی ٚ

اؾت .ضقس رٕقیت قٟطٞبی قٕبِی ایطاٖ اظ رّٕٝ

ضٚقٟبی ؾبظٔبٖ ثركی ث ٝوبضثطی ظٔیٗ ثطاؾبؼ

قٟط ثبثُ ثبفج ٌؿتطـ پطاوٙسٞ ٜطد ٔ ٚطد

ٕٞبٖ اٍِٞٛبی ؾٙتی  ٚضٚقٟبی قٟطؾبظی وبضوطزی

زضوبضثطی ظٔیٗ  ٚتجسیُ اضاضی وكبٚضظی  ٚثبغبت ثٝ

اؾتٛاض اؾت و ٓٞ ٝاظ ٘ؾط حمٛق ٔبِىیت  ٚالتهبز

ٔٙبعك ٔؿى٘ٛی  ٚنٙقتی  ٚتجسیُ ضٚؾتبٞب ث ٝقٟطن

ظٔیٗ  ٚؾبذتٕبٖ  ٓٞ ٚاظ ٘ؾط قی ٜٛتٟی ٝعطحٟبی

ٞب  ٚزض ٟ٘بیت تٛؾق٘ ٝبٔٛظٌ ٖٚطزیس ٜاؾت و ٝفطنت

تٛؾق ٝقٟطی  ٚضٚقٟبی تمؿیٓ  ٚتٛظیـ اضاضی ثب

ٞطٌ ٝ٘ٛثط٘بٔ ٝضیعی ضا اظ ثیٗ ثطز ٚ ٜایٗ ٔٙبعك ضا

٘ٛالم  ٚتٍٙٙبٞبی ثبضظی ضٚثط ٚاؾت و ٝث٘ ٝؾط

ثب ٔكىالت فسیس ٜای زض ضاثغ ٝثب ٚرٛز وبضثطی ٞب ٚ

ٔیطؾس حیبت قٟطٞبی وكٛضٔبٖ ضا ثب ٔكىالت

زؾتطؾی ث ٝآٟ٘ب ٔٛار ٝوطز ٜاؾت(ٔكٟسی ظازٜ

اؾبؾی ٔٛارٕٛ٘ ٝز ٜاؾت ( ثحطیٙی .)11 :1377،زض

زٞبلب٘ی .)14 :1374،ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝقٟط ٔبٚضای

ایٗ ضاؾتب تٛر ٝوبفی ثٔ ٝقیبضٞب  ٚاؾتب٘ساضزٞبی

عجیقت ا٘ؿبٖ ٔتٕسٖ اؾت  ٚثكط ضفب ٚ ٜآؾبیف ذٛز

وبضثطی اضاضی  ٚاحطثركی آٟ٘ب زض عطحٟبی قٟطی

ضا زض زاذُ قٟط رؿتزٔ ٛی وٙس ،ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی

ٔی تٛا٘س ٌبٔی ٔ ٟٓزض ؾبٔب٘سٞی اٚضبؿ آقفت ٝظٔیٗ

ثقٛٙاٖ اثعاضی ؾٛزٔٙس ثطای ؾبٔبٖ زازٖ ا٘سأٛاضٜ

زض قٟطٞبی وكٛضٔبٖ ثبقس .پػٞٚف پیف ض ٚلهس

قٟطٔ ،ؿئِٛیت ٞسایت تٛؾق ٝآتی ایٗ ؾیؿتٓ

زاضز ثب ثطضؾی  ٚاضظیبثی ٚضـ ٔٛرٛز وبضثطی اضاضی

اضٌب٘یه ضا ثقٟس ٜزاضز  ٚثبیس چٍٍ٘ٛی اؾتفبز ٜاظ

قٟطی ثبثُ  ٚتغجیك آٟ٘ب ثب اؾتب٘ساضزٞبی ٔطؾ،ْٛ
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ٌبٔی زض رٟت ضیك ٝیبثی  ٚقٙبؾبیی ٔكىالت
ٔٛرٛز ثطزاضز .اظ آ٘زب و ٝأطٚظ ٜیىی اظ ٕٟٔتطیٗ

اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛرٛز  ٚثطآٚضز ٘یبظ ؾبوٙبٖ قٟط ثٝ
ظٔیٗ ثطای ا٘ٛاؿ فقبِیت ٞبی قٟطی تجییٗ ٌطزز.

ٔؿبئُ ظ٘سٌی قٟطی٘ ،ح ٜٛاؾتفبز ٜاظ ظٔیٗ ٘ ٚؾبضت
 ٚوٙتطَ ثط چٍٍ٘ٛی تفىیه اضاضی اؾتٔ ،ؤحطتطیٗ
ضاٞىبض ،ارطای ضٛاثظ ثط٘بٔ ٝضیعی ٙٔ ٚغم ٝثٙسی
قٟطٞب ثٙٔ ٝبعك ٔؿى٘ٛی ،نٙقتی ،تزبضی ،ازاضی ٚ
احطزٞی ضٛاثظ ٔطثٛط ث ٝاؾتفبز ٜاظ اضاضی قٟطی ٔی
ثبقس .اضظیبثی چٍٍ٘ٛی تمؿیٓ  ٚوبضثطی اضاضی ٔی
تٛا٘س ٔٙقىؽ وٙٙس ٜتهٛیطی ٌٛیب اظ ٔٙؾط  ٚؾیٕبی
قٟطی ٕٞ ٚچٙیٗ چٍٍ٘ٛی ترهیم فضبی قٟطی ثٝ
وبضثطی ٞبی ٔرتّف قٟط زض عی ظٔبٖ  ٚزض رٟت
ضؾیسٖ ث ٝاٞساف تٛؾق ٝقٟطی ثبقس .أیس اؾت
اعالفبت فطا ٓٞآٔس ٜزض ایٗ پػٞٚف ثتٛا٘س زض ثط٘بٔٝ
ضیعی آتی ثطای ٔسیطاٖ قٟطی ثبثُ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض
ٌیطز.
دادُّا ٍ سٍشّا
الف -سٍش ضٌاسی:

پػٞٚف حبضط ،اظ ِحبػ ٔبٞیت ،تٛنیفی -تحّیّی
ثٛزٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٚ ٜیطی ث ٝنٛضت تهبزفی ؾبز ، ٜث ٝضٚـ
وٛوطاٖ ا٘زبْ پصیطفت ٝاؾت .اعالفبت اؾٙبزی ایٗ
ٔغبِق ،ٝضٕٗ ثٟطٌ ٜیطی اظ وتبثرب٘ٞ ٝب  ٚآضقیٛ
ؾبظٔبٖ ٞب  ٚاضٌبٖ ٞبی زِٚتی ،ثب ٔكبٞسٚ ٜضـ
ٔٛرٛز قٟط ثسؾت آٔس ٚ ٜرساٛٔ َٚرٛز زض آٖ ثط
اؾبؼ اعالفبت آٔبضی تٟی ٚ ٝتٙؾیٓ قس ٜاؾت .زض
ایٗ تحمیك ؾقی قس ٜاؾت تب ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ٘مكٝ
ٞبی ؾیؿتٓ اعالفبت رغطافیبیی ( )GISث ٝثطضؾی
ا٘ٛاؿ وبثطی اضاضی ٔٛرٛز زض قٟط ثبثُ پطزاذتٚ ٝ
ثبتٛر ٝثٔ ٝىبٖ لطاضٌیطی  ٚحزٓ آٟ٘ب ،اضظیبثی ٔیعاٖ
ارطای وبضثطی ٞبی پیكٟٙبزی ٔ ٚمبیؿٔ ٝیعاٖ
تغجیك ٔىبٖ  ٚا٘ساظ ٜوبضثطی ٞب ثب ٔقیبض ٞب ٚ

ب -هباًی ًظشی تحمیك:
ضْش

قٟط یىی اظ پسیسٞ ٜبی ثكطی زض ٔحیظ ظیؿت ثٝ
ٔٙؾٛض اؾىبٖ ،تأٔیٗ ٔقیكت ،زاقتٗ ضٚاثظ ارتٕبفی
 ٚالتهبزی ٔ ٚب٘ٙس آٟ٘بؾت .احؿبؼ ِع ْٚتخجیت زض
یه ٘مغ ٚ ٝاحتیبد ث ٝظ٘سٌی زض وٙبض یىسیٍط  ٚالظْ ٚ
ّٔعٔٚبت آٟ٘ب ،ا٘ؿبٖ ضا ثط آٖ زاقت ٝاؾت وٕٞ ٝبًٙٞ
ثب ٔحیظ عجیقی  ٚزازٞ ٜبی ؾبذتٕب٘ی ٔحیظ اعطاف
ذٛز ث ٝایزبز ٔؿىٗ زؾت ثع٘س ( فىٞٛی:1383،
.)32
رصة  ٚرّت رٕقیت ضٚؾتبیی ث ٝعطف قٟط ث ٝزِیُ
ٚرٛز أىب٘بت ضفبٞی زض قٟطٞب  ٚوٕجٛز آٖ زض
ضٚؾتبٞب نٛضت ٌطفت ٝاؾتٟٔ .برطت اظ ؾٛی ضٚؾتبٞب
ث ٝعطف قٟطٞب (ٔرهٛنب قٟطٞبی ثعضي) ثبفج
پبییٗ ضفتٗ ؾغح تِٛیسات وكبٚضظی  ٚزأپطٚضی،
ٔكىالت افعایف رٕقیت  ٚتطاوٓ زض آٖ قٟطٞب،
ٔكىالت ٔطثٛط ثٔ ٝؿىٗ ،تٛؾق ٝی ٘بٔٛظ ٖٚقٟطٞب،
فسْ تىبفٛی (وبفی ثٛزٖ) تبؾیؿبت قٟطیٔ ،كىالت
تطافیه  ٚضفت  ٚآٔس  ٚفسْ آقٙبیی ضٚؾتبیی ثب
ظ٘سٌی قٟطی ٔ ٚب٘ٙس آٟ٘ب قس ٜاؾت .ثٙبثطایٗ قٟطٞب
ثبیؿتی ثط ٔجٙبی ٘مف ٚ ٚؽیف ٚ ٝأىبٖ  ٚاؾتقسازی
و ٝزض ؾغح ٔٙغم ٝذٛز زاض٘س ،ا٘زبْ ٚؽیف ٝوطزٚ ٜ
ث٘ ٝحٛی تٛؾق ٝیبثٙس و ٝاحطات ٔٙفی ذٛز ضا ثط ضٚاَ
ظ٘سٌی ضٚؾتبٞب ث ٝحسالُ ثطؾب٘ٙس (ٕٞبٖ)34،
صهیي

ظٔیٗ ٔىب٘ی اؾت و ٝتٕبٔی فقبِیت ٞبی ا٘ؿب٘ی ثط
ضٚی آٖ ا٘زبْ قسٙٔ ٚ ٜجـ ٔٛاز الظْ ثطای ایٗ وبض
ٔحؿٛة ٔی قٛز .اؾتفبز ٜا٘ؿبٖ اظ ایٗ ٔٙبثـ وبضثطی
ظٔیٗ ٘بٔیسٔ ٜی قٛز .و ٝثؿت ٝث ٝاٞساف ٔٛضز ٘ؾط
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ٕٞچ ٖٛتِٛیس غصا تأٔیٗ ؾطپٙب ،ٜتفطیح٘ ٚ ... ٚ ،یع
ذهٛنیبت ظیؿتی-فیعیىی ظٔیٗٚ ،ضقیت ٔتفبٚتی ضا
زض ٔىبٖ ٞبی ٔرتّف اظ ذٛز اضائٔ ٝی زٞس
(ثطیبؾِٛیؽ.)14 :1388،
کاسبشی صهیي :

٘ح ٜٛاؾتفبز ٜاظ ظٔیٗ ٚوبضوطزی و ٝث ٝآٖ تقّك ٔی
ٌیطز ضا وبضثطی ظٔیٗ (ٌٛ )Land useیٙس ،ایٗ
وبضوطز ٕٔىٗ اؾت زض ٔمیبؼ ٔٙغم ٝثبقس یب زض
ٔمیبؼ ؾى٘ٛت ٌبٟٞبی ا٘ؿب٘ی  ٚقٟط و ٝزض ایٙزب
ٔحٛض زٛٔ ْٚضز ٘ؾط اؾت ٔ .ف ْٟٛوبضثطی ظٔیٗ ،اثتسا
زض غطة ثٙٔ ٝؾٛض ٘ؾبضت زِٚت ٞب ثط ٘ح ٜٛاؾتفبز ٜاظ
ظٔیٗ  ٚحفؼ حمٛق ٔبِىیت ٔغطح قسِٚ ،ی ثب
ٌؿتطـ ؾطیـ قٟط٘كیٙی  ٚتح َٛزض ثط٘بٔ ٝضیعی،
اثقبز ٔ ٚحتٛای آٖ ضٚظ ث ٝضٚظ ٚؾیـ تط قس (
ٞبقٕی.)61 :1376،
بشًاهِ سیض کاسبشی اساضی ضْشی

اظ ثط٘بٔ ٝضیعی وبضثطی قٟطی تقبضیف ٔرتّفی شوط
قس ٜاؾت وٍٕٞ ٝی ٚرٔ ٝكتطوی اظ ٔٛضٛؿ ضا
ٔس٘ؾط لطاض زاز ٜا٘س .اظ ٔیبٖ تقبضیف ٔرتّف ز ٚتقطیف
ربٔـ ث ٝقطح ظیط اؾت:
ثط٘بٔ ٝضیعی وبضثطی قٟطی یقٙی ؾبٔب٘سٞی ٔىب٘ی
فضبیی فقبِیت ٞب  ٚفّٕىطزٞبی قٟطی ثط اؾبؾی
ذٛاؾتٞ ٝب ٘ ٚیبظٞبی ربٔق ٝقٟطی و ٝا٘ٛاؿ اؾتفبزٜ
اظ ظٔیٗ ضا عجم ٝثٙسی ٔی وٙس (ؾقیس٘یب)32 :1378،
ثط٘بٔ ٝضیعی وبضثطی ظٔیٗ فّٓ تمؿیٓ ظٔیٗ ٔ ٚىبٖ
ثطای وبضثطزٞب ٔ ٚهبضف ٔرتّف ظ٘سٌی ٔی ثبقس.
ٞسف انّی ثط٘بٔ ٝضیعی وبضثطی ظٔیٗ ،اؾتفبز ٜث ٝرب
ٙٔ ٚبؾت  ٚزض ٟ٘بیت آٔبز ٜؾبظی ظٔیٗ رٟت ٔهبضف
قٟطی اؾت ( ضضٛیبٖ.)23 :1381،
سشاًِ ّای کاسبشی ضْشی

ؾطا٘ ٝفجبضت اظ ٔؿبحت ،تمؿیٓ ثط رٕقیت ،زض ٚالـ
ؾطا٘ ٝفجبضت اظ ٔمساض ظٔیٙی و ٝث ٝعٛض ٔتٛؾظ اظ ٞط
وساْ اظ وبضثطی ٞبی قٟطی ثٞ ٝط ٘فط اظ رٕقیت قٟط
ٔی ضؾس .زضتقییٗ ؾطا٘ ٝفٛأّی اظ لجیُ ظٔیٗٛ٘ ،ؿ
زضآٔس ٔطزْ ،أىب٘بت ٌؿتطـ قٟطٛٔ ،لقیت الّیٕی ٚ
عجیقی قٟطٔ ،ؿبئُ ارتٕبفی ،آزاة  ٚضؾ٘ ،ْٛیبظٞبی
رٕقیت ث ٝتبؾیؿبت ضفبٞیٛ٘ ،ؿ ٔقكیت ،تىِٛٛٙغی
ؾبذتٕبٖ  ٚغیطٔ ٜؤحط اؾت .
ٔقٕٛال تقییٗ ؾطا٘ٞ ٝب زض اضتجبط ثب ٘ٛؿ تطاوٓ ٞبی
پیكٟٙبزی لطاض زاضز  .رٕقیت ٕٟٔتطیٗ فبُٔ زض
تقییٗ ٔیعاٖ تٛؾق ٝقٟطی زض آیٙس ٜاؾت  .تقییٗ
ؾطا٘ٞ ٝبی ٔؿى٘ٛی اظ اِٛٚیت اؾبؾی ثطذٛضزاض اؾت .
زض تقییٗ ؾطا٘ٞ ٝبی ٔؿى٘ٛی فٛأّی ٔب٘ٙس :زضآٔس
ذب٘ٛاض ،ثقس ذب٘ٛاض ،لیٕت ظٔیٗ ،حسالُ تفىیه ظٔیٗ،
الّیٓ قٟط ،ذهٛنیبت فطٍٙٞی ٔٛحطاؾت ٔ .قٕٛال
پؽ اظ تقییٗ ٔؿبحت وُ قٟط ٘ ٚیبظٞب رٕقیت زض
ٞطیه اض تطاوٓ ٞب ،ثبیس ٔجبزضت ث ٝتقییٗ ؾبیط ؾطا٘ٝ
ٞبی قٟطی ٔكتُٕ ثط ؾطا٘ٞ ٝبی تزبضی ،ازاضی،
تفطیحی  ٚغیطٌ ٜطزز  .ؾطا٘ٔ ٝؿى٘ٛی ثبیس ٔتٙبؾت ثب
ذهٛنیبت رٕقیت زض تطاوٓ ٔجتٙی ثط ٔغبِقبت
اؾبؾی ثبقس.
ـ ؾطا٘ ٝذبِم فجبضت اؾت اظ ٔؿبحت اضاضی
ٔؿى٘ٛی آٖ حٛظٔ(ٜتط ٔطثـ) ث ٝرٕقیت ؾبوٗ زضآٖ
حٛظ. ٜ
ـ ؾطا٘٘ ٝبذبِم فجبضت اظ ٔؿبحت وُ اضاضی ؾبذتٝ
قس ٜیه قٟط یب یه حٛظ ٜقٟطی (ٔتط ٔطثـ) ثٝ
رٕقیت ؾبوٗ زضآٖ قٟط یب حٛظ( ٜظیبضی)17 :1381،

اسصیابی کوی کاسبشی اساضی ضْش

زض ایٗ ٘ٛؿ اضظیبثی ،تحّیُ ٞب فٕستبً ٔجتٙی ثط
قٙبؾبیی تغجیك ؾطا٘ٞ ٝب  ٚاؾتب٘ساضزٞبی وبضثطزی
ٞبی قٟطی ثب ٚضـ ٔٛرٛز ایٗ وبضثطی ٞب زض ؾغح

اسصیابی هکاى گضیٌی حمَلی کاسبشی ّای اصلی ضْشی با استفادُ اص GIS

قٟط  ٚچٍٍ٘ٛی ترهیم فضبی قٟطی ثٞ ٝط یه اظ
وبضثطی ٞبی ٔرتّف ٔی ثبقس .
زض تقییٗ ؾطا٘ٞ ٝبی ٔتٙبؾت زض ٞط قٟط  ،فٛأُ
ٕٟٔی چ ٖٛ؛ ٔٛلقیت الّیٕی ٚعجیقی ٔ ،ؿبیُ
ارتٕبفی  ٚآزاة  ٚضؾ ، ْٛتىِٛٛٙغی ؾبذتٕبٖ ٚ
ٔؿىٗ  ،لیٕت ظٔیٗ ٛ٘ ،ؿ ٔ ٚیعاٖ زضآٔس ٛ٘ ،ؿ
ٔقیكت  ،أىب٘بت ٌؿتطـ قٟطٞب  ،احتیبربت
رٕقیت قٟط ث ٝتبؾیؿبت ضفبٞی  ٚغیطٔ ٜس ٘ؾط لطاض
ٔی ٌیطز  ٚؾپؽ ٔتٙبؾت ثب تطاوٓ ٞبی پیكٟٙبزی ٚ
زض اضتجبط ثب آٖ ٘ؿجت ثٞ ٝطیه اظ وبضثطی ٞبی
قٟطی ایٗ ؾطا٘ٞ ٝب ٔكرم ٔیٍطزز (قیق:1375،ٝ
.)27
ٔقٕٛالً پؽ اظ تقییٗ ٔؿبحت وُ قٟط ٘ ٚیبظٞبی
رٕقیت زض ٞط یه اظ تطاوٓ ٞب زض قطایظ ٔٛرٛز  ٚزض
افك عطح پیكٟٙبزی ،ثبیس ٔجبزضت ث ٝتقییٗ ؾطا٘ٞ ٝبی
قٟطی ٔكتُٕ ثط ؾطا٘ٞ ٝبی ٔؿى٘ٛی ،تزبضی ،ازاضی،
نٙقتی ،تفطیحی  ٚغیطٌ ٜطزز (ظیبضی.)17 :1384،
زض ٔزٕٛؿ ثبیس ٌفت و ٝتقییٗ اؾتب٘ساضزٞب  ٚؾطا٘ٝ
ٞبی قٟطی ثطای ٞط قٟط ٔ ،ؿتّعْ ٔٛلقیت
رغطافیبیی آٖ قٟط ٔی ثبقس  .زض ؾغح وكٛض ٔب
اؾتب٘ساضزٞب ٔ ٚقیبض ٞبی ٔكرهی ثٙٔ ٝؾٛض تقییٗ
 ٕٝٞؾطا٘ٞ ٝبی قٟطی  ٚث ٝتفىیه قٟطٞبی ٔرتّف،
تبو ٖٛٙاضائٍ٘ ٝطزیس ٜاؾت ؛ زض فیٗ حبَ اؾتفبز ٜاظ
اؾتب٘ساضزٞبی ؾبیط وكٛضٞب ٘یع زض ظٔی ٝٙتأؾیؿبت ٚ
وبضثطی ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛقٟطی چٔ :ٖٛؿى٘ٛی ،زضٔب٘ی،
آٔٛظقی  ٚغیط ٜث ٝزِیُ ٔغبیطت قطایظ آٟ٘ب زض
ثؿیبضی اظ ٔٛاضز اظ ٘ؾط آة ٛٞ ٚاییٚ ،یػٌی ٞبی
فطٍٙٞی  ٚارتٕبفی ،زضآٔس ،اثقبز  ٚا٘ساظٞ ٜبی ذب٘ٛاض ٚ
أخبَ آٟ٘ب ذبِی اظ اقىبَ ٕ٘ی ثبقس (حجیجی1378،
)41:
اسصیابی کیفی کاسبشی اساضی ضْش

اضظیبثی وبضثطیٞبی ٔرتّف قٟطی اؾبؾبً ثٙٔ ٝؾٛض
اعٕیٙبٖ ذبعط اظ اؾتمطاض ٔٙغمی آٟ٘ب  ٚضفبیت
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تٙبؾجبت الظْ ث ٝز ٚضٚـ وّٕی  ٚویفی نٛضت ٔی
پصیطز .زض اضظیبثی وّٕی ثطاؾبؼ ٔمبیؿ ٝؾطا٘ٞٝبی
ٔٛرٛز وبضثطیٞب ثب اؾتب٘ساضزٞبی ٔطثٛط یب اظ عطیك
ثطضؾی ٘یبظٞبی فقّی  ٚآتی ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِقٝ
نٛضت ٔیٌیطز .أب زض اضظیبثی ویفی ٚیػٌیٞبی ویفی
تقییٗ قس٘ ٚ ٜؿجت آٟ٘ب ث ٝیىسیٍط ثطاؾبؼ چٟبض
ٔبتطیؽ شیُ ثطضؾی ٔی ٌطزز:
اِف) ٔبتطیؽ ؾبظٌبضی  :وبضثطی ٞبی ٔؿتمط زض یه
ٔٙغم٘ ،ٝجبیس ٔٛرت ٔعاحٕت ٔ ٚب٘ـ ارطای فقبِیتٟبی
زیٍط ٌطز٘س .
ة) ٔبتطیؽ ٔغّٛثیت  :زض ایٗ ٔبتطیؽ ثبیس
ذهٛنیبت ٘ ٚیبظٞبی ٞط وبضثطی ثب ٚیػٌی ٞبی ٔحُ
اؾتمطاض تغجیك زاز ٜقٛز .
د) ٔبتطیؽ ؽطفیت  :زض ٔحّٞ ٝب ثبیس تٙبؾت ٔغّٛة
حبنُ قٛز  ٚفقبِیت ٞب ثطاؾبؼ ؽطفیت زض ٘ؾط
ٌطفت ٝقٛز .
ز) ٔبتطیؽ ٚاثؿتٍی ٌ :بٞی اٚلبت فقبِیت یه
وبضثطیٚ ،اثؿت ٝث ٝفقبِیت یب فقبِیتٟبی زیٍط وبضثطی
ٞبؾت(پٛضٔحٕسی)37 :1390،
استاًذاسدّای فضایی اسصیابی کاسبشی اساضی ضْشی

ٞط فقبِیتی زض قٟط ققبؿ فّٕىطزی ذبل زاضز و ٝثٝ
آٖ آؾتب٘ ٝفقبِیتی ٘یع ٌفتٔ ٝی قٛز .عجك ایٗ ٚیػٌی
ؾغح تٙبؾجی اظ وبِجس یه قٟط ث ٝآٖ فقبِیت
اذتهبل ٔی یبثس.اظ آ٘زب و ٝایٗ ذهیه ٝثٙب ثٝ
ذهٛنیبت التهبزی ،ارتٕبفی ،فطٍٙٞی ٚرغطافیبیی
ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِق ٝاظ قٟطی ث ٝقٟط زیٍط ٔتفبٚت
اؾت .ثٙبثطایٗ ثٙٔ ٝؾٛض ثطذٛضز ٚالـ ثیٙب٘ ٝزض ثط٘بٔٝ
ضیعی ،قٙبذتٔ ،غبثمت ٔ ٚمبیؿ ٝآٟ٘ب ضطٚضت زاضز.
وبضقٙبؾبٖ ثط٘بٔ ٝضیعیٔ ،زٕٛف ٝای اظ وسٞب ،اضلبْ ٚ
لٛا٘یٗ ضا ثطای تقییٗ فٙبنط ٔتكىّ ٝیه عطح ٚ
ترهیم ثٟیٙٔ ٝٙبثـ اضائ ٝزاز ٜا٘س .ایٗ اؾتب٘ساضزٞب
ٚؾیّ ٝای ثطای وٙتطَ ٔحیظ فیعیىی قٟط ٚزؾتیبثی
ث ٝأٙیت آؾبیف  ٚوبضایی ٙٔ ٚبفـ فٕٔٛی ٔی ثبقس.
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قبیس آؾبٖ تطیٗ ضٚـ ثطآٚضز ظٔیٛٔ ٝٙضز ٘یبظ ثطای
وبضثطی ٞبی ٔرتّف ٕٞبٖ ضٚـ ٔحبؾج٘ ٝیبظ ٚالقی
قٟط زض ظٔبٖ حبَ  ٚتقٕیٓ  ٚتغجیك اضلبْ  ٚوٕیت
ٞبی ثسؾت آٔس ٜثب آیٙس ٜثبقسٕٙٞ .غٛض و ٝشوط
ٌطزیس ث ٝزِیُ تفبٚت ؾغح تٛؾق ٝالتهبزی ،ارتٕبفی
وكٛضٞبٕ٘ ،ی تٛاٖ اؾتب٘ساضز ٚاحسی ضا ثطای تٕبٔی
وكٛضٞب زض ٘ؾط ٌطفت .ثب ٚرٛز ایٗ ثٙٔ ٝؾٛض اضئٝ
تهٛیطی اظ تزبضة ٔٛرٛز٘ ،یبظ ث ٝتغجیك ٔ ٚمبیؿٝ
وبضثطی ٞب زض ؾغح ّٔی  ٚثیٗ إِّّی ٔی ثبقس(ٕٞبٖ،
.)44
هذیشیت ضْشی

ثغٛضوّی اٌط ٔسیطیت ٔقبزَ تهٕیٓ ٌیطی ٘ ٚؾبضت
زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛزٔ ،سیطیت قٟطی قبُٔ ٘ؾبضت ٚ
تهٕیٓ ٌیطی زض أٛض قٟطی اؾتٔ .سیطیت قٟطی ثب
ؾیبؾتٟب ،عطحٟب ،ثط٘بٔٞ ٝب  ٚفّٕیبتی ٔطتجظ ٔی قٛز
و ٝأىبٖ زؾتطؾی ٞبی زض حبَ ضقس ضا ث ٝظیط
ؾبذتبضٞبی اؾبؾی ؾطپٙب ٚ ٜاقتغبَ ضا تضٕیٗ وٙس.
زض فیٗ حبَ و ٝزؾت یبثی ث ٝایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛیبظٞب تب حس
ظیبزی ث ٝذاللیت ٞبی ثرف ذهٛنی  ٚقطوتٟب
ٚاثؿت ٝاؾت أب ایٟٙب ثغٛض چكٍٕیطی اظؾیبؾتٟب ٚ
ٚؽبیف ثرف ٞبی زِٚتی تبحیط ٔی پصیط٘س ث ٌٝ٘ٛ ٝای
و ٝحىٔٛت ٔی تٛا٘س آٖ ضا ا٘زبْ زٞس (فعتی:1378،
)69
کاسبشی ّای اصلی ضْشی

أطٚظ ٜثیف اظ ٛ٘ 180ؿ وبضثطی انّی  ٚفطفی زض
عطاحی عطح ٞبی قٟطی ٔٛضز قٙبؾبیی  ٚاؾتفبزٜ
لطاض ٔی ٌیطز و ٝانّی تطیٗ آٟ٘ب فجبضتٙس اظ :
 . 1کاسبشی هسکًَی

تفبٚت ثؿیبض ظیبزی زض ٔمساض ظٔیٗ اذتهبل یبفت ٝثٝ
وبضثطی ظٔیٗ ٔؿى٘ٛی زض قٟطٞبی ٔٛرٛز وكٛضٞب
ٚرٛز زاضز.

ؾطا٘ ٝوبضثطی ٔؿى٘ٛی زض ز٘یب ثیٗ 100-150
ٔتطٔطثـ زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜؤ ٝیبٍ٘یٗ آٖ ثطاثط ثب
ٔ 125تط ٔطثـ ٔی ثبقس.ؾطا٘ٔ ٝؿى٘ٛی پیكٟٙبزی زض
وكٛض ٔب و ٝاظ ؾٛی ٚظاضت وكٛض فٛٙاٖ قس ٜاؾت ثط
حؿت تطاوٓ ثیٗ ٔ 30-50تطٔطثـ ٔی ثبقس وٝ
ٔیبٍ٘یٗ ؾطا٘ ٝوبضثطی ٔؿى٘ٛی زض ایطاٖ ٔ 40تط ٔطثـ
ٔی ثبقس( .پٛضٔحٕسی.)46 :1390،
 . 2کاسبشی ساُ ٍ ضبکِ هؼابش

ضا ٞ ٜب فبُٔ اضتجبط زٙٞس ٜتبؾیؿبت ٔرتّف قٟطی
ا٘س  ٚاظ ایٗ ٘ؾط إٞیتكبٖ زض ؾغح قٟطٞب لبثُ
ٔالحؾ ٝاؾت .ؾطا٘ٔ ٝطثٛط ث ٝوبضثطی حُٕ ٘ ٚمُ
ٔب٘ٙس ؾبیط وبضثطی ٞب زض ثیٗ قٟطٞبی ٔرتّف رٟبٖ
ٔتفبٚت اؾت .ؾطا٘ ٝوبضثطی ضا ٚ ٜقجىٔ ٝقبثط زض ز٘یب
ثیٗ ٔ 30-50تط ٔطثـ اؾت ؤ ٝیبٍ٘یٗ آٖ ثطاثط ثب
ٔ 40تطٔطثـ اؾت .ؾطا٘ ٝضا ٚ ٜقجىٔ ٝقبثط چیكٟٙبزی
زض وكٛض ٔب ثیٗ ٔ 20-30تط ٔطثـ ثٛزٔ ٚ ٜیبٍ٘یٗ
ؾطا٘ ٝآٖ ٔ 25تط ٔطثـ ٔی ثبقس(پٛضٔحٕسی:1390،
.)49
 . 3کاسبشی صٌؼتی

تقییٗ ؾطا٘ٞ ٝبی پیكٟٙبزی ثطای نٙقت غبِجبً ثٝ
تزعی ٝتحّیُ ٞبی التهبزی ،ارتٕبفی  ٚؾیبؾی ٘یبظ
زاضز٘ .ىبتی و ٝزض ثیكتط ٔٛاضز اظ حیغ ٝثط٘بٔ ٝضیعاٖ
قٟطی ذبضد اؾت  ٚثب ٌؿتطـ نٙقت زض قٟطٞب
إٞیت آٖ ثیف اظ پیف ٕ٘بیبٖ قس ٜاؾت  .زض
وكٛضٞبی ٔرتّف ثط اؾبؼ زضر ٝتٛؾق ٝنٙقتی
ٔمساض ظٔیٗ اذتهبل یبفت ٝث ٝنٙبیـ ٔتفبٚت اؾت.
ثط اؾبؼ تزبضة وكٛضٞبی ٔرتّف ثبال اذتهبل
فٕٔٛی ظٔیٗ ثطای نٙبیـ ضا ثیٗ ٔ 20-45تط ٔطثـ
ثطای ٞط وبضٌط ٔی تٛاٖ پصیطفت  .ؾطا٘ ٝوبضثطی
نٙقتی زض وكٛض ٔب ثط اؾبؼ تمؿیٓ ثٙسی نٙبیـ
ث ٝؾجه ،وبضٌبٞیٔ ،تٛؾظ  ٚثعضي تقییٗ قس ٚ ٜثٝ
تطتیت ٔ 100 ٚ 60 ،30 ،%5تط ٔطثـ ثطای ٞط قبغُ
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اؾت  .ثب ایٗ حبَ ؾطا٘ ٝوبضثطی نٙقتی زض وكٛض ٔب
٘ؿجت ثٞ ٝط فطز ثیٗ 1.5تب ٔ 5تط ٔطثـ ٔی ثبقس وٝ
 3/25ضا ٔس٘ؾط لطاض ٔی
ٔیبٍ٘یٗ
زٙٞس(پٛضٔحٕسی.)55 :1390،

ٔمیبؼ ٘بحی ٚ )ٝثیٕبضؾتب ٟ٘ب (زض ٔمیبؼ ٔٙغم)ٝ
إٞیت زاضز .زض وكٛض ٔب ؾطا٘ ٝوبضثطی زضٔب٘ی ـ
ثٟساقتی ثیٗ  0.75تب ٔ 2.5تط ٔطثـ ٔ ٚیبٍ٘یٗ
ٔ 1/62تط ٔطثـ ثطای ٞط ٘فط ٔی
ثبقس(پٛضٔحٕسی.)86 :1390،

. 4کاسبشی تجاسی

یىی اظ وبضثطی ٞبی ٔ ٟٓقٟطی وبضثطی تزبضی اؾت
و ٝفقبِیت ٞبی زیٍط قٟطی ضا ٘یع تحت تأحیط لطاض
ٔی زٞس .ظٔیٗ ٔٛضز ٘یبظ ثطای وبضثطی تزبضی ثٝ
قزبؿ فّٕىطز آٖ ثؿتٍی زاضز و ٝاظ ؾغح ٚاحس
ٕٞؿبیٍی قطٚؿ ٚتب ٔٙغم ٝقٟطی  ٚثبالتط اظ آٖ ضا
قبُٔ ٔی قٛز .ؾطا٘ ٝوبضثطی تزبضی زض ز٘یب ثیٗ
ٔ 10-14تطٔطثـ ؤ ٝیبٍ٘یٗ آٖ ثطاثط ثب ٔ 12تط
ٔطثـ ٔی ثبقس .ؾطا٘ ٝوبضثطی تزبضی زض وكٛض ٔب ثیٗ
ٔ 2-4تط ٔطثـ ثٛز ٜؤ ٝیبٍ٘یٗ آٖ ٔ 3تط ٔطثـ ٔی
ثبقس ( پٛض ٔحٕسی .)63 : 1390،

تقساز ٛ٘ ٚؿ ازاضات  ٚؾبظٔبٟ٘بی ا٘تؾبٔی زض وكٛضٞبی
ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت  ٚاظ اظ ٘ؾط ٘ح ٜٛپطاوٙسٌی ٚ
٘ٛؿ ٚاحسٞبی ازاضی  ٚحتی ققجبت آٟ٘ب زض ؾغط
قٟط ،ثب یىسیٍط فطق زاضز .ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝؿ ازاضات ،
ؾطا٘ٔ 1/5 ٝتط ٔطثـ ظٔیٗ ضا ثطای ا٘ٛاؿ تأؾیؿبت
ازاضی قٟطٞب ٔی تٛاٖ پیكٟٙبز ٕ٘ٛز .زض وكٛض ٔب
ؾطا٘ ٝوبضثطی ازاضی-ا٘تؾبٔی ثیٗ ٔ 1/5 -9/5تط
ٔطثـ ٔ ٚیبٍ٘یٗ ٔ 5/5تطٔطثـ ثطای ٞط ٘فط ٔی
ثبقس(پٛضٔحٕسی.)91 :1390،

 . 5کاسبشی آهَصضی

کاداستش

یىی اظ اٞساف ثط٘بٔ ٝضیعی وبضثطی اضاضی قٟطی،
تبٔیٗ ٔٙبؾت ذسٔبت فٕٔٛی اظ رّٕ ٝزؾتطؾی ثٝ
ذسٔبت آٔٛظقی اؾتٔ .غبِق ٝفضبٞبی اذتهبل
یبفت ٝث ٝذسٔبت آٔٛظقی زض وكٛضٞبی ٔرتّف
تفبٚت فٕس ٜای ضا ٘كبٖ ٔی زٞس .ثغٛضی و ٝزض
وّىت ٝؾطا٘ ٝآٔٛظقی ثطاثط ثب ٔ %8تط ٔطثـ ٚزض
فطا٘ؿ ٝثط اؾبؼ ثط٘بٔ ٝتٛؾ ٟٝقٟطٞبی رسیس ثطاثط ثب
ٔ 10تطٔطثـ اؾت .زض وكٛض ٔب ؾطا٘ ٝوبضثطی
آٔٛظقی ثیٗ ٔ 3/5 -11تط ٔطثـ ٔ ٚیبٍ٘یٗ 7/25
ٔتط ٔطثـ ثطای ٞط ٘فط ٔی ثبقس( .پٛضٔحٕسی:1390،
.)77

پبی ٚ ٝاؾبؼ یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ظٔیٙی و ٝقبُٔ
ظٔیٟٙب  ٚاعالفبت ثٍٙٞ ٝبْ قس ٜحمٛلی ٔبِىیت زض
لغقبت ظٔیٗ ٞبؾتٔ .زٕٛف ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضاتی و ٝثب
ثٟطٌ ٜیطی اظ ذسٔبت فٙی قبُٔ ٘مك ٝثطزاضی ٚ
ؾیؿتٓ اعالفبت رغطافیبیی (ٔ )GISی ثبقس ٚ
ٕٞچٙیٗ ذسٔبت حجتی  ٚحمٛلی ثٚ ٝرٛز آٔس ٜثط
وّیٔ ٝؿبئُ ٙٞسؾی  ٚحمٛلی أالن حبوٕیت پیسا
ٔی وٙس (پٛضوٕبَ)13 :1377،

 . 7کاسبشی اداسی -اًتظاهی

یافتِّای تحمیك :
هَلؼیت جغشافیایی هحذٍدُ هَسد هطالؼِ

 . 6کاسبشی دسهاًی – بْذاضتی

ثبثُ یىی اظ قٟطؾتبٖ ٞبی ٔطوعی اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ

یىی زیٍط اظ وبضثطی ٞبی ٔ ٟٓقٟطی فضبی
اذتهبل یبفت ٝث ٝوبضثطی زضٔب٘ی -ثٟساقتی اؾت.
زض ایٗ ضاثغ ٝاؾتب٘ساضزٞبی ٔطثٛط ث ٝزضٔبٍ٘بٞ ٜب (زض

اؾت و ٝزض ع 52َٛزضر 44 ٚ ٝزلیم 20ٚ ٝحب٘یٚ ٝ
فطو  36زضر 34 ٚ ٝزلیم 10 ٚ ٝحب٘یٚ ٝالـ قسٜ
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اؾت .ایٗ قٟط اظ قٕبَ ث ٝقٟطؾتبٖ ثبثّؿط  ،اظ

 1311ایٗ قٟط ث ٝثبثُ تغییط ٘بْ زاز  ،ظیطا ضٚز ثبثُ
زض غطة آٖ رطیبٖ زاضز  .قٟط ثبثُ ثب تٛر ٝثٝ
ٔٛلقیت رغطافیبیی ٘ ،عزیىی ث ٝزضیب  ٚقطایظ عجیقی
ٔٙبؾت زض ؾبَ ٞبی اذیط ث ٝؾطفت تٛؾق ٝیبفتٝ
اؾت.

ضکل  :1هَلؼیت جغشافیایی ضْشستاى بابل

ضکل  :2هَلؼیت جغشافیایی ضْش بابل

ٔكطق ث ٝقٟطؾتبٖ ٞبی لبئٓ قٟط  ٚؾٛازو ، ٜٛاظ
ٔغطة ث ٝقٟطؾتبٖ آُٔ  ٚاظ رٛٙة ث ٝوٞٛپبیٞ ٝب ٚ
زأٞ ٝٙبی قٕبِی ضقت ٝوٞ ٜٛبی اِجطظ ٔحسٚز ٔی
قٛز ٔ .ؿبحت قٟط 1431ویّٔٛتط ٔی ثبقس.

ٔٙجـٔ :قب٘ٚت تٛؾق ٚ ٝثط٘بٔ ٝضیعی اؾتب٘ساضی ٔبظ٘سضاٖ 1395 ،

قٟطؾتبٖ ثبثُ ثطاؾبؼ آذطیٗ تمؿیٕبت ؾیبؾی
قبُٔ  6ثرف ٔطوعی ٘ 7 ٚمغ ٝقٟطی 13 ،زٞؿتبٖ
٘ 689 ٚمغ ٝضٚؾتبیی اؾتٔ .ؿبحت قٟط ثبثُ حسٚز
 30/3ویّٔٛتط ٔطثـ فبزَ ٞ 3037ىتبض ٔی ثبقس.
ثبتٛر ٝث ٝرٕقیت ٘ 201335فطی قٟط ثبثُ زض ؾبَ
 ،1385وّی ٝؾغٛح قٟط ثبثُ زض ٘ 7بحی ٝقٟطی ٚ
ٔ 34حّ ٝثب ٔحالت تبثـ تمؿیٓ ٌطزیس ٜاؾت.
ثبثُ اظ قٟطٞبیی اؾت و ٝزض زٚضاٖ اؾالٔی ٘یع ٚرٛز
زاقت ٝاؾت ٘ .بْ ایٗ قٟط زض لسیٓ ٔبٔغیط (ٔؿىٗ
پیطٚاٖ ٔیتطا) ثٛز ٜاؾت  .زض لطٖ زٍٙٞ ٓٞبٔی وٝ
ٔحٕسذبِس حبوٓ آٖ ثٛز ثبظاض  ٚفٕبضتی زض آٖ ثٙب وطز
و ٝث ٝثبضفطٚـ زٔ ٜقطٚف قس  .زضؾبَ ٞ 160ـ .ق
ٔبظیبض ثٗ لبضٖ ٔؿزس ربٔـ آٖ ضا ثٙب ٟ٘بز و ٝقبُٔ
ٔؿبرس ،فٕبضتٔ ،ساضؼ ،زوبویٗ ،ؾطاٞب ،ثیٛتبت ٚ
ؾبی ٝثٛز  .ثبضفطٚـ ث ٝفٛٙاٖ ٔطوع تزبضی ثٚ ٝیػ ٜزض
زٚض ٜنفٛی اظ ض٘ٚك  ،آثبزی ٚ ،ؾقت ٌ ٚؿتطزٌی
ثطذٛضزاض قس  .قب ٜفجبؼ ا َٚفطٔبٖ زاز ثبك اضْ ضا زض
لؿٕت رٛٙثی قٟط ثٙب وٙٙس  .ثبثُ زض ظٔبٖ فتحقّی
قب ٜلبربض ٘یع إٞیت لبثُ تٛرٟی پیسا وطز .زض ؾبَ

ٔٙجـٔ :قب٘ٚت تٛؾق ٚ ٝثط٘بٔ ٝضیعی اؾتب٘ساضی ٔبظ٘سضاٖ 1395 ،

آب ٍ َّا

اظ ذهٛنیبت ربِت تٛر ٝقٟطؾتبٖ ثبثُ ایٗ اؾت وٝ
ث ٝزِیُ زاضا ثٛزٖ ٔٙغك رٍّٝای ،وٞٛپبیٝای ٚ
وٞٛؿتب٘ی زاضای زٛ٘ ٚؿ آة ٛٞ ٚا ٔتفبٚت اؾت.
ثرفٞبی الِ ٝآثبزٔ ،طوعی  ٚأیط وال ثسِیُ ٕٛٞاض ٚ
پؿت ثٛزٖ ؾغح ظٔیٗ اظ آة ٛٞای ٔقتسَ ذعضی
ثٟطٔ ٜیثط٘س .ثركٟبی ٌتبة ،ثبثّىٙبض ،ثٙسپی قطلی ٚ
ثٙسپی غطثی ثٚ ٝاؾغ ٝزاقتٗ ٘ب ٕٛٞاضی زض اضتفبفبت
ذٛز اظ آة ٛٞ ٚای ٔالیٓ وٞٛؿتب٘ی ثٟطٔ ٜیثط٘س
(ٔقب٘ٚت تٛؾق ٚ ٝثط٘بٔ ٝضیعی اؾتب٘ساضی ٔبظ٘سضاٖ ،
.)1395
سًٍذ جوؼیتی

ثط پبی٘ ٝتبیذ ؾطقٕبضی فٕٔٛی ٘فٛؼ ٔ ٚؿىٗ،
رٕقیت قٟط ثبثُ زض ؾبَ  1365ثطاثط ثب 115.320
٘فط ثٛز ٜاؾت ٚ .زض ؾبَ  1375ث ٝفسز ٘ 158.346فط
ضؾیس ٜاؾت  ٚ.ایٗ زضحبِی اؾت و ٝایٗ قٟط زض ؾبَ
 1385ث ٝرٕقیت ٘ 201.335فط  ٚزض ؾبَ  1390ثٝ
٘ 219.467فط ضؾیس ٜاؾت  .رٕقیت ایٗ قٟط زض
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ضکل  :3تمسیوات ضْشی بابل

ؾطقٕبضی ؾبَ  1395ث٘ 250.217 ٝفط حجت ٌطزیسٜ
اؾت (ٔطوع آٔبض ایطاٖ)1395،

ٔٙجـٟٙٔ :سؾبٖ ٔكبٚض ا٘سیك ٝضا ٜقٕبَ 1397 ،

جذٍل  :1جوؼیت ضْش بابل

٘ٛؾبٖ ٞبی ا٘زبْ قس ٜزض ؾغح ثبثُ زض ؾبَ ٞبی

سال

تؼذاد جوؼیت

1365

115.320

1375

158.346

1385

201.335

1390

219.467

1395

250.217

اذیط افعایف چكٍٕیطی زاقت ٚ ٝثركی اظ آٖ زض
رٛاض ثبفت تبضیری قٟط نٛضت ٌطفت ٝاؾت  ٚؾجت
فسْ تٙبؾت حزٓ  ٚاضتفبؿ ثٙبی ؾبذت ٝقس ٜاظ اعطاف
آٖ زض ظٔی ٚ ٝٙثبفت اضظقٕٙس قٟط قس ٜاؾت .تٛؾقٝ
ٚاحسٞبی ؾبذتٕب٘ی ثّٙسٔطتج ٚ ٝحزیٓ زض زض ٖٚایٗ
ثبفت ٌبٔی اؾت ثطای ترطیت ٚاحسٞبی ٔزبٚض  ٚثٝ
تسضیذ تٕبٔی اضظقٟبی وبِجسی ٛٞ ٚیتی آٖ ٔحسٚزٜ
ضا ٔرسٚـ ٔی وٙس .تٛؾقٔ ٝیبٖ افعا ؾجت تؿّظ

ٔأذص ٔ :طوع آٔبض ایطاٖ  ،ؾبِٙبٔ ٝآٔبضی 1395

ثهطی ٚاحسٞبی رسیس ثطاعطاف قس ٚ ٜاقطافیت
ذبنی ثٔ ٝحیظ زاقت و ٝثب فط ًٙٞاؾالٔی وكٛض

ٍضؼیت کًٌَی ساختاس فضایی ضْش بابل

ٔب ٔغبثمت ٘ساضز.

ثطضؾی فطآیٙس تحٛالت ؾبذتبض فضبیی ثبثُ ٘كبٖ
ٔیسٞس و ٝزض ؾبِٟبی لجُ اظٞ 1300ـ.ـ ٔحالت

ضکل  :4کاسبشی اساضی ٍضغ هَجَد

ٔٙجـٟٙٔ :سؾبٖ ٔكبٚض ا٘سیك ٝضا ٜقٕبَ 1397 ،

ٔرتّف قٟط ثطاؾبؼ ٚیػٌی ٞبی لٔٛی ،نٙفی ٚ
ٔصٞجی قىُ ٌطفت ٚ ٝاظ ضقس آضاْ  ٚاضٌب٘یه
ثطذٛضزاض ثٛز .فّی ضغٓ تٛؾق ٝاضٌب٘یً قٟط ٚ
ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖ ٔحالت عی ؾبَ ٞبی ٌصقت ،ٝارطای
ؾیبؾت ٞبی فٕطا٘ی  ٚثس ٖٚا٘سیك ٚ ٝا٘غجبق ثب
ٚالقیبت ٔٛرٛز ،زض زٞ ٝٞبی اذیط ثبفج ضقس وبِجسی
 ٚافعایف رسایی ٌعیٙی فضبیی ٔیبٖ ٔحالت قٟطی
ٌطزیس ٜاؾت.

اسصیابی اًَاع کاسبشی ّای ضْشی با استفادُ اص : GIS

عی ز ٚز ٝٞاذیط ،قٟط ثبثُ قبٞسٌؿتطـ لبثُ تٛرٝ
فضبٞبی ؾبذت ٝقس ٜثٛز ،ٜث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض ثیٗ
قٟطٞبی اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ،پؽ اظ قٟط ؾبضی ثیكتطیٗ
ٔیعاٖ تٛؾق ٝفیعیىی ضا زاقت ٝاؾت .ثرف افؾٓ ایٗ
تٛؾق٘ ٝبٔٙؾٓ ذٛزؾطا٘ ٝنٛضت ٌطفت ،ٝزض٘تیز ٝضقس
٘بٔٛظ ٖٚقٟط ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٝاؾت.
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ضکل  :5کاسبشی اداسی  ،تجاسی ٍ هزّبی

ٔٙجـٟٙٔ :سؾبٖ ٔكبٚض ا٘سیك ٝضا ٜقٕبَ 1397 ،

فٕس ٜتطیٗ اضظـ افعٚز ٜزض اضاضی و ٝث ٝثرف
تزبضی اذتهبل زاضز ،ضٚی ٔیسٞس .عی ز ٚز ٝٞاذیط
زض قٟط ثبثُ لیٕت ایٗ اضاضی ث ٝقست افعایف یبفتٝ
اؾت .ایٗ افعایف ثیكتط زض اضاضی حبقی ٝذیبثبٖ ٞب
ضٚی زاز ٜاؾت .ایٗ افعایف لیٕت ،ظٔی ٝٙضا ثطای
تغییط وبضثطی ٞبی زیٍط ث ٝذهٛل ٔؿى٘ٛی ثٝ
تزبضی فطا ٓٞوطز ٜاؾت .ثٕٞ ٝیٗ رٟت ثؿیبضی اظ
اضاضی ٚالـ زض ضاؾتبی ٔقبثط ث ٝوبضثطی تزبضی
اذتهبل یبفت ٝا٘س.

ضکل  : 6ضبکِ هؼابش بابل

ٔٙجـٟٙٔ :سؾبٖ ٔكبٚض ا٘سیك ٝضا ٜقٕبَ 1397 ،

زضؾبَ ٞبی اذیط ایٗ تغییط وبضثطی ثیكتط ثهٛضت
ٔزتٕـ ٞبی تزبضی ثب تطاوٓ ظیبز ثٛز ٜاؾت .أب
افعایف لیٕت ظٔیٗ ثیكتط ث ٝاضاضی ثبغی ،ظضافی ٚ
ثبیط ٔطثٛط ثٛز ٜاؾت ،چطا و ٝایٗ اضاضی رعٚ
فضبٞبی ثبظ  ٚلبثُ تٛؾق ٝثٛز ٚ ٜثیكتط ٔٛضز تٛرٝ
افطاز  ٚثٍٙبٟٞب لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثب تّٕه اضاضی ثیطٖٚ
ٔحسٚزٚ ٚ ٜضٚز آٖ ث ٝزاذُ ٔحسٚز ،ٜلیٕت اضاضی ثٝ

قست افعایف یبفت٘ ٚ ٝهیت ٔبِىبٖ آٖ قس ٜوٝ
٘كبٍ٘ط ٘مف  ٚإٞیت وبزاؾتط اؾت.
عی زٚزٌ ٝٞصقت ٝثرف ثبظضٌب٘ی  ٚآٔٛظـ فبِی ٚ
ٕٞچٙیٗ ثٟساقت  ٚزضٔبٖ زض قٟط ثبثُ افعایف لبثُ
تٛرٟی زاقت ٝاؾت .ایٗ ٌ ٝ٘ٛذسٔبت ث ٝفضبٞبی
رسیس ثطای اؾتمطاض  ٚا٘زبْ فقبِیت ذٛز ٘یبظ زاض٘س .ثٝ
ٕٞیٗ زِیُ ثرف لبثُ تٛرٟی اظ اضاضی ٚالـ زض
أتساز قجى ٝاضتجبعی ،ثرهٛل ذیبثبٟ٘بی انّی
تٛؾظ ،ای ٍٝ٘ٛٙوبضثطیٟب اقتغبَ قس ٜاؾت.

ضکل  : 7ضؼاع ػولکشدی بخص بْذاضت ٍ دسهاى

ٔٙجـٟٙٔ :سؾبٖ ٔكبٚض ا٘سیك ٝضا ٜقٕبَ 1397 ،

ثطضؾی تزطثیبت ٘كبٖ زاز ٜفٕس ٜحٛازحی و ٝزض
قطایظ ثحطاٖ ضخ ٔیسٞس ،آتف ؾٛظی ٘بقی اظ نسٔٝ
زیسٖ قجى ٝا٘تمبَ ؾٛذت ،ث ٝزِیُ ٔهبِح ٘بٔمب ْٚزض
ثطاثط ظِعِٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ثطذٛضز ثب ذغٛط فكبض لٛی
ثطق ٔیثبقس .ثطضؾی ٔؿیطٞبی ٔكتطن ثیٗ ذغٛط
ٌبظ  ٚقجى ٝفكبض لٛی ثطق ایٗ زض قٟط ثبثُ٘ ،كبٍ٘ط
ثیكتطیٗ آؾیت پصیطی ثٚ ٝیػ ٜزض ثرف ٔطوعی اؾت
و ٝفجٛض ِ ِٝٛقجى ٝفكبض لٛی ثطق ایٗ ٔؿیط ضا احبعٝ
وطز ٜاؾت .فال ٜٚثط ایٗ زضؾت زض ثرف ٔطوعی قٟط
 ٚزلیمبً ٔٙغجك ثط ٔؿیط فجٛض ٌِ ِٝٛبظ ز ٚپؿت فكبض
ثطق لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثغٛض وّی زض ٘ٛاحی ٔ 8ٚ 7ی
تٛاٖ زٔ ٚح ٛثحطا٘ی ضا تطؾیٓ وطز و ٝتب حسٚزی
٘ٛاحی  5ٚ4ضا ٘یع زض ثطٔی ٌیطز  ٚث٘ ٝؾط ٔی ضؾس
٘مف ایؿتٍبٞ ٜبی آتف ٘كب٘ی زض ٔٛالـ ثحطا٘ی غیط
لبثُ ا٘ىبض ثبقس.

اسصیابی هکاى گضیٌی حمَلی کاسبشی ّای اصلی ضْشی با استفادُ اص GIS

ضکل  : 8ضؼاع ػولکشدی ایستگاُ ّای آتص ًطاًی

ٔٙجـٟٙٔ :سؾبٖ ٔكبٚض ا٘سیك ٝضا ٜقٕبَ 1397 ،

ٌفتٙی اؾت و ٝچٙب٘چ ٝاظ ٞ 305ىتبض فضبٞبی ثبظ
و٘ٛٙی اؾتفبز ٜزضؾتی قٛز  ٚوبضثطی ٞبی ٘ؾبٔی زض
ثیط ٖٚاظ قٟط ٔؿتمط ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝربی تٛؾق ٝافمی
ث ٝتٛؾق ٝفٕٛزی تٛر ٝقٛز  ٚثبفت ٞبی فطؾٛزٚ ٜ
ظٔیٗ ٞبی ٔتطٚو ٚ ٝأبوٗ ٔرطٚث ٝزٚثبض ٜؾبظی قٛز،
٘یبظ ث ٝظٔیٗ حسٚز ٞ 674/5ىتبض تب افك عطح وبٞف
ٔی یبثسٞ .ط چٙس زض تٛؾق ٝفٕٛزی ؾطا٘ٔ ٝقبثط ٚ
زؾتطؾی ٞب فعایف پیسا ٔی وٙس  ٚؾبیط ؾطا٘ٞ ٝب ثٝ
٘ؿجت وٕتط ٔی قٛز.
ًتیجِ گیشی ٍ پیطٌْادات
اظ وُ ٔؿبحت قٟط ثبثُ زض عطح تفهیّی ٔٛرٛز،
ٞ 322/5ىتبض ث٘ ٝبحی ٝیه ٞ 482/5 ٚىتبض ث٘ ٝبحیٝ
ز ٚاذتهبل یبفت ٚ ٝوبضثطی ٞبی قٟطی ٍٕٙٞی ثیٗ
ز٘ ٚبحی ٚ ٝزٚاظزٔ ٜحّ ٝآٖ ترهیم زاز٘ ٜكس ٜاؾت
ثطاؾبؼ ٔغبِقبت پیكٟٙبزیٔ ،ؿبحت وُ وبضثطی ٞب
زض افك عطح ثٞ 1479/5 ٝىتبض ظٔیٗ ثطای ترهیم
ث ٝوبضثطی ٞبی ٔرتّف قٟطی ثطاؾبؼ ؾطا٘ٞ ٝبی
اؾتب٘ساضز ٘یبظٔٙس ذٛاٞس ثٛز  ٚؾطا٘ٞ ٝبی قٟطی زض
وّی ٝؾغٛح اظ ٔ 53تطٔطثـ زض ٚضـ ٔٛرٛز ث68 ٝ
ٔتطٔطثـ ذٛاٞس ضؾیسِ .صا ٘تبیذ حبنُ اظ ایٗ پػٞٚف
فجبضتٙس اظ :
 .1پطاوٙف فضبیی وبضثطی ٞبی قٟطی٘ ،بٔتٙبؾت ثب
اؾتب٘ساضزٞبی ضایذ وكٛض اؾت.

78

 .2وبضثطی ٞبی ٘بؾبظٌبض فبُٔ ٔ ٟٓزض فسْ ا٘تؾبْ
ثركی وبضثطی ٞبی قٟط ثبثُ ٔحؿٛة ٔی قٛز.
ثسیٗ ٔقٙی و ٝزض ترهیم وبضثطی ٞبی قٟطی  ٓٞاظ
٘ؾط ٔىب٘ی ـ فضبیی  ٓٞ ٚاظ ٘ؾط ؾطا٘ٞ ٝبی قٟطی،
تٛر ٝالظْ ا٘زبْ ٍ٘طفت ٝاؾت.
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ حبنُ اظ ایٗ تحمیك ،ثطذی
پیكٟٙبزات  ٚضاٞجطزٞبی ٔٛضز٘ؾطٔ ،غطح  ٚاضائٝ
ٔیٌطزز .أیس اؾت و ٝزض پیكجطز أٛض  ٚتحمك
فساِت ارتٕبفیٔ ،ؤحط ٚالـ ٌطزز :
* قٟطؾبظی لبٕ٘ٙ٘ٛس ٕٞطا ٜثب ثط٘بٔٝضیعی نحیح،
ؾطِٛح ٝوبض ٔؿئِٛیٗ لطاض ٌطفت ٚ ٝفضبٞبی رسیس
پؽ اظ ٘یبظؾٙزیٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛىبٖیبثی ٔٙبؾت،
ٔٛضز ؾبذت  ٚؾبظ لطاض ٌیطز.
* پطاوٙف ذسٔبت قٟطی ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ تطاوٓ
رٕقیتی  ٚثب ٞسف ثطاثط  ٚفساِت ارتٕبفی نٛضت
پصیطز.
* ث ٝرٟت پبیساضی وبضثطی اضاضی قٟط  ٚاضتمبء ؾغح
وٕی  ٚویفی ٔحیظ ظیؿت قٟطی ،وٙس ٕ٘ٛزٖ ض٘ٚس
ضقس ٌ ٚؿتطـ ؾٙتی قٟط ٞ ٚسایت آٖ ثٌ ٝؿتطـ
اضتفبفی ٕٞطا ٜثب ایزبز تٔ ُ٘ٛكتطن قٟطی ٚ
ضاٜا٘ساظی ؾیؿتٓٞبی فبضالة  ٚثبظیبفت زض ایٗ
اِعأی ٔیثبقس.
* ث ٝوبضٌیطی اؾتطاتػی تٛؾق ٝقٟط اظ پبییٗ ،یقٙی
عطاحی  ٚتىٕیُ آٖ اظ ثغٗ ٔطزْ ٔ ٚترههبٖ.
* ایزبز تقبزَ فضبیی زض وبضثطی ظٔیٗ  ٚاضظـٌصاضی
زض ترهیم ظٔیٗ ث ٝوبضثطیٞبی ٔرتّف ثط ٔجٙبی
٘یبظٞبی رٕقیتی ثٕٞ ٝطا ٜتٛظیـ ٔٙبؾت وبضثطیٞبی
ٔٛرٛز ٘ ٚیع تٛر ٝثٔ ٝؿئّ ٝتطویت وبضثطیٞب ٚ
اؾتفبز ٜچٙس ٔٙؾٛض ٜاظ فضبٞبی ٔٛرٛز.
* ؾطفت ثركیسٖ ث ٝعطحٞبی زض زؾت احساث اظ
رّٕ ٝؾبذتٕبٖ آتف٘كب٘ی ،فطٍٙٞؿطا ،وتبثرب٘ٝ
فٕٔٛیٔ ،سضؾ ،ٝپبضن ... ٚ
* تالـ زض رٟت ضفـ ٔٛا٘ـ تٛؾق ٝاظ حٛظ ٜزاذّی اظ
عطیك ٔساذّ ٝزض فٛأُ زاذّی ٘بٔغّٛة ٕٞچٖٛ
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آِٛزٌیٞبی ٘بقی اظ فبضالة  ٚظثبِٝ
* ا٘تربة وبضثطیٞب ثط اؾبؼ قٙبذت ٔیعاٖ ٛ٘ ٚؿ
٘یبظٞبی آٟ٘ب ثٛٔ ٝاز  ٚا٘طغی
* ا٘تربة وبضثطیٞب ثط اؾبؼ تأحیطقبٖ ثط وبضثطیٞبی
زیٍط ٔ ٚحیظ عجیقی
* تطویت وبضثطیٞبی آٔٛظقی ثب فّٕىطز فضبٞبی
رٕقی ثطای پٛیبیی ثیكتط
* تزٕیـ لغقبت ٔؿى٘ٛی ٕٞطا ٜثب افعایف تطاوٓ
ؾبذت ٓٞ ،اضظ ثب ارطای عطح انالح ثبفت فطؾٛزٚ ٜ
ترطیت  ٚؾبظی ثٙبٞبی ٔٛرٛز
* تمٛیت ٔطاوع فّٕىطزی ٔحّٞٝب اظ ِحبػ ذسٔبت
ٔحیغی
* ٘یبظؾٙزی  ٚقٙبؾبیی ٘یبظٞبی ذسٔبتی ٞط ٔحّٚ ٝ
٘بحیٝ
* قٙبؾبیی  ٚتقییٗ ٔبِىیت  ٚتقییٗ وبضثطی ثطای
اضاضی فبلس وبضثطی  ٚتٛر ٝث ٝحمٛق فٕٔٛی زض
اؾتفبز ٜاظ اضاضی قٟطی.
* اذتهبل ظٔیٗٞبی ثبیط  ٚاضاضی ٘ؾبٔی ثٝ
وبضثطیٞبی ٔٙبؾت
* ؾبٔب٘سٞی  ٚا٘تمبَ نٛٙف ٔعاحٓ ثٔ ٝحسٚزٜٞبی
ٔٙبؾت
* رصة ثطذی اظ وبضوطزٞبی والٖقٟط وطد ثِ ٝحبػ
ٔٛلقیت ٔٙبؾت رغطافیبیی
* افعایف تطاوٓ ثط اؾبؼ ٔغبِقبت زلیك اظ ٘ؾط
ٔیعاٖ ،تكریم  ٚتقطیف ٘ح ٜٛتٛظیـ تطاوٓ زضظ
فضبی قٟط
* تٛر ٝث ٝإٞیت لبثُ ٔالحؾٔ ٝقبثط  ٚفضبٞبی
پیبز *.ٜایزبز ضاٜٞبی ٔٙبؾت ثطای تطزز زٚچطذٚ ٝ
تكٛیك اؾتفبز ٜاظ آٖ.
هٌابغ
ٔكٟسی ظاز ٜزٞبلب٘ی ٘بنط؛ ( .)1374تحّیّی اظ ٚیػٌی ٞبی
ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی زض ایطاٖ ،ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜفّٓ  ٚنٙقت

ظیبضی وطأت اهلل؛ ( .)1378ان ٚ َٛضٚـ ٞبی ثط٘بٔ ٝضیعی
ٔٙغمی ،ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜیعز
ثحطیٙی ؾقیس؛ (ٔ .)1377جب٘ی عطاحی قٟطی ،ا٘تكبضات
زا٘كٍب ٜتٟطاٖ
فىٞٛی ٘بنط؛ ( .)1383ا٘ؿبٖ قٙبؾی قٟطی٘ ،كط ٘ی تٟطاٖ
ثطیبؾِٛیؽ ّٗٞ؛ ( .)1389اٍِٞٛبی تحّیّی تغییط وبضثطی ظٔیٗ
ٔ ٚسَ ؾبظیٔ ،تطرٓ زوتطٔزتجی ضفیقیبٖ ٘ ،كط آشضذف
ٞبقٕی فضُ اهلل؛ ( .)1376حمٛق  ٚلٛا٘یٗ قٟطیٔ ،طوع
ٔغبِقبت  ٚتحمیمبت قٟطؾبظی ٔ ٚقٕبضی تٟطاٖ
ؾقیس ٘یب احٕس؛ ( .)1378وبضثطی ظٔیٗ قٟطی ،رّس ز،ْٚوتبة
ؾجع ضإٙٞبی قٟطزاضیٟب ،ا٘تكبضات ٚظاضت وكٛض
ضضٛیبٖ ٔحٕستمی؛ ( .)1381ثط٘بٔ ٝضیعی وبضثطی اضاضی
قٟطی ،ا٘تكبضات ٔٙكی تٟطاٖ
ظیبضی وطأت اهلل؛ ( .)1381ثط٘بٔ ٝضیعی وبضثطی اضاضی قٟطی،
ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜیعز
قیق ٝاؾٕبفیُ؛ (ٔ .)1375مسٔ ٝای ثط ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی.
چبح پٙزٓ .ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜفّٓ  ٚنٙقت ایطاٖ .تٟطاٖ
ظیبضی وطأت اهلل؛( .)1384ان ٚ َٛضٚـ ٞبی ثط٘بٔ ٝضیعی
ٔٙغمی ،ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜیعز
حجیجی ؾیس ٔحؿٗ  ٚنسیمٔ ٝبیّی؛ (  .)1378ؾطا٘ ٝوبضثطی
ٞبی قٟطی .ا٘تكبضات ؾبظٔبٖ ّٔی ظٔیٗ  .تٟطاٖ
پٛضٔحٕسی ٔحٕسضضب؛ ( .)1390ثط٘بٔ ٝضیعی وبضثطی اضاضی
قٟطی ،ا٘تكبضات ؾبظٔبٖ ٔغبِق ٚ ٝتسٚیٗ وتت فّ ْٛا٘ؿب٘ی
فعتی ٔطتضی؛( .)1387تٛؾق ٝزضآٔس قٟطزاضی ٞب  ٚتبٔیٗ ٔبِی
پطٚغٞ ٜبی قٟطیٔ ،طوع پػٞٚكٟبی التهبز چبح اَٚ
ٔقب٘ٚت تٛؾق ٚ ٝثط٘بٔ ٝضیعی اؾتب٘ساضی ٔبظ٘سضاٖ 1395 ،
ٔطوع آٔبض ایطاٖ ،ؾطقٕبضی فٕٔٛی ٘فٛؼ ٔ ٚؿىٗ1395 ،
ٟٔٙسؾبٖ ٔكبٚض ا٘سیك ٝضا ٜقٕبٌَ ،عاضـ ثطضؾی ٞؿتٝ
ٔطوعی قٟط ثبثُ1397،
پٛضوٕبَ ٔیتطا؛( .)1377وبزاؾتط  ٚؾیؿتٓ ٞبی حجت ظٔیٗ،
ٔطوع اعالفبت رغطافیبیی قٟط تٟطاٖ
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Evaluating the legal location of the main urban uses using GIS
(Case Study of Babol)

Abstract
Urban land use analysis examines how to use the distribution, conservation, spatial organization of urban
activities and functions based on the needs and needs of the urban community. Today, due to the
disproportionate growth of cities and the imbalance of cities, it is important to organize and optimize urban
landscapes in order to improve the quality of urbanization and balance. The rapid expansion of urban areas and,
consequently, the adoption of land use policy consider urban utilization as one of the most important
determinants in the urban issues of the country; however, due to the diversity of distribution of urban use and the
impact of the use of variables Various, analyzing and explaining it has always encountered problems. Therefore,
recognizing and applying methods that can contribute to such an important step will be a good step for the
faculty of the faculty of literature.
The study of the process of evolution of the spatial structure of Babylon shows that in the years prior to 1300,
various neighborhoods of the city were formed based on ethnic, religious and religious characteristics and have
enjoyed a calm and organic growth. But in recent years, the implementation of developmental policies, without
thinking and adapting to existing facts, seems to have resulted in physical growth and increased spatial
separation among the neighborhoods of the city. The results of this study, which are descriptive-analytical and
also using GIS (Geographical Information System), are of a practical nature, show that in allocating urban
utilities, both spatial and per capita urban considerations Not done.
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