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 دهای بین رشته ایگزارش دومین همایش بین المللی علم اطالعات جغرافیایی: بنیادها و کاربر

ای به مناسبت رشته بین کاربردهای و (: بنیادهاGIScienceجغرافیایی ) اطالعات علم المللی بین همایش دومین

 شرق ، برای ششمین بار در(GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم جهانی جهانی هفته آگاهی جغرافیایی و روز بزرگداشت

 و دور از سنجش یکی از دالیل برگزاری این همایش تاسیس رشتهبه صورت حضوری و مجازی برگزار شد.  کشور

 است که این مشهد فردوسی دانشگاه جغرافیای گروه در ارشد کارشناسی مقطع در( GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم

 1372 سال در مدرس تربیت دانشگاه در GIS و دور از سنجش دانشجویان پذیرش اولین از سال 28 از پس مهم

 .است ردیدهگ محقق

 جامعه در آن از استفاده و GIS و دور از سنجش علم مزایای درک و کشف برای فرصتی ایجاد منظور این همایش به 

ایران، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و  GISبا همکاری دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن سنجش از دور و 

 گردید:  ذیل برگزار جنبی اهداف با بین المللیبسیاری از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و اجرایی ملی و 

 مقاالت قالب در مرتبط های زمینه در علمی و فنی جدید دستاوردهای ها، ایده آخرین ارائه. 

 در ضعف و قدرت نقاط شناسایی GIS&RS کشور در فعال های مجموعه 

 زمینه  در مختلف های بخش در نیازها شناسایی GIS&RS 

 وضعیت از...  و نهادها /سازمانها /ادارات آتی های برنامه و اقدامات گزارش ارائه GIS&RS مربوطه مجموعه در 

 زمینه در برتر مجموعه از تقدیر و شناسایی GIS&RS جاری سال در کشور و استان در 

 دانشگاهی جامعه و متخصصین ،دولتی و خصوصی ها مجموعه مابین فی دستاوردها و اطالعات تبادل. 

 کارها و کسب اندازی به توجه به فرصت های داخل کشور و راه دانشگاهی التحصیالن ارغف و جوانان تشویق 

 مکانی های داده مبنای بر هایاستارتاپ و
 

فنی سخنرانانی از ایران و از کشورهای خارجی -در این دوره برای اولین بار به منظور تبادل نظرات و تجربیات علمی

ز کشور و دانشمندان بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. برای مثال شامل دانشمندان ایرانی مقیم خارج ا

( و فعالیت های آن IGUاتحادیه بین المللی جغرافیا ) GIScienceپروفسور دوکر از کشور ترکیه به معرفی کمسیون 

از اسپانیا نیز طی  پروفسور فرناندزپرداخت تا این کمسیون و فعالیت های آن برای جامعه علمی بیشتر معرفی شود. 

هواشناسی و خدمات اقلیمی مرتبط با بهداشت و سالمت که مبتنی -سخنرانی خود به معرفی زیرساختهای داده زیست

پرداخت. به منظور آشنایی و معرفی فعالیت های مرتبط در کشور استرالیا، ارتباط خوبی با محققین و هستند  GISبر 

کشور برقرار گردید و سرکار خانم دکتر شارن کاظمی و جناب آقای دکتر علی دانشمندان فعال در این زمینه در آن 

در مدیریت یکپارچه منابع آب در مقیاس حوضه  GISفرقانی در قالب پنل تخصصی آب و کاربردهای سنجش از دور و 

آب پرداختند. این پنل با آبریز ، به ارائه دستاوردهای کشور استرالیا در بهره برداری از این علم نافع در مدیریت منابع 

همراهی و سخنرانی جناب آقای دکتر گل محمدی رئیس گروه نوآوری، مدلسازی و تحلیل داده های آب کشور، جناب 

آقای محمود ارجمند شریف مدیر محترم مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، جناب آقای 

جناب آقای دکتر امیر نشگاه تبریز و محقق دانشگاه هامبولت برلین بود. دکتر بختیار فیضی زاده عضو هیئت علمی دا
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( در استرالیا را گزارش نمودند و GISهای مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی )سعید همایی نژآد فعالیت های پروژه

طالعات مکانی جناب آقای دکتر محمدرضا ملک عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در باب آینده ا

همچنین با سخنرانی جناب آقای دکتر یاسر ( سخنرانی جالبی را ارائه نمودند . Noosphereدر مسیر خردکره )

بر  یمبتن تحول جادیبر ا یسرآغاز ک،یژئومات یها یتوسعه فناور یمل یسند راهبرد نیتدو "ابراهیمیان تحت عنوان 

ا و فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  برای زمینه برای معرفی فرآینده "ییایاطالعات جغراف

 متخصصین فعال، شرکت های دانش بنیان و فعالین بخش خصوصی فراهم گردید. 

در این همایش تالش شد تا ضمن ارائه دستاوردهای نوین علمی، مقاالت و پژوهش های مرتبط با موضوعات روز  

ا می توان به موضوعات مختلف جغرافیایی و بین رشته ای همچون پایش و کشور نیز پوشش داده شود که از جمله آنه

مدیریت بهینه منابع آب، بخش های منابع طبیعی و کشاورزی و خاک، تغییرات کاربری اراضی و بیابان زایی، بهداشت 

زمینه های فعالیت  و سالمت، پاندمی کرونا، مسائل شهری و روستایی و پهپادها و کاربردهای آنها و به صورت کلی تمام

 می توانند حامی تصمیم گیری های درست باشند اشاره شد. GISدر کشور که سنجش از دور و 

ایران همایش امسال  GISباتوجه به سابقه چندین ساله این همایش و برگزاری مشترک آن با انجمن سنجش از دور و 

 110غم شرایط ناشی از پاندمی کرونا، بیش از در مسیر پیشرفت نسبت به سال های گذشته بود. خوشبختانه علی ر

مقاله توسط بخش های مختلف جامعه علمی کشور برای این همایش یک روزه ارسال گردید. که از بین مقاالت ارسال 

درصد مقاالت برای ارائه شفاهی در دوسالن آنالین همایش  40شده خوشبختانه تعداد مقاالت ضعیف بسیار اندک بود و 

 ید و مابقی به صورت پوستر ارائه شدند. انتخاب گرد

 GISاز مساعدت، همکاری و حمایت های بی دریغ ریاست محترم انجمن سنجش از دور و در این جا الزم است از 

ایران جناب آقای دکتر علی اکبر متکان، هیئت رئیسه محترم دانشگاه فردوسی مشهد به ویژه جناب آقای دکتر محمد 

حسین انصاری، جناب آقای دکتر احسان قبول، مجموعه مدیریت پژوهشی دانشگاه فردوسی  کافی، جناب آقای دکتر

 جناب آقای دکتر حسین عقیقی دبیر اجرایی همایش، مشهد، اساتید گروه جغرافیا و بیابان دانشگاه فردوسی مشهد،

علمی دانشجویی جغرافیای  اعضای محترم کمیته علمی و داوران، دانشجویان گرامی و پرتالش گروه جغرافیا و انجمن

دانشگاه فردوسی مشهد، حامیان گرامی برگزاری همایش از جمله: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، شرکت 

مدیریت منابع آب ایران، ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته ریاست جمهوری، شهرداری و شورای 

شک مسلح، مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری و ... که بی شهر مشهد مقدس، سازمان جغرافیایی نیروهای

اند بدون حمایت های آنها برگزاری این همایش ممکن نبود و همه بزرگوارانی که ما را در برگزاری همایش یاری نموده

وفیق روز افزون و مجال تشکر از یکایک آنها در این مختصر فراهم نیست، صمیمانه سپاسگزاریم و از خداوند منان ت

 ایشان در عرصه های علمی و اجرایی کشور عزیزمان ایران را آرزومندیم.

 دبیر علمی همایش

 دکتر مسعود مینایی
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 مشهد فردوسی لمی دانشگاهعضو هیات ع راشکی: علیرضا دکتر
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 چکیده

روند. مسکن و سکونتگاه اگر کیفیت ها به شمار میگی انسانمسکن و سکونتگاه از دیرباز جزء نیازهای اساسی زند

مناسبی داشته باشند یا با کیفیت مناسبی ایجاد شوند باعث پیشرفت انسان در زندگی می شود. مطلوبیت مکانی از 

ی های شهراین مقاله به بررسی مطلوبیت مکانی سکونتگاه .جمله عوامل مهم در تعیین کیفیت مسکن و سکونتگاه است

(پرداخته است. بعد از تعیین AHPو فرایند تحلیل سلسله مراتبی) (GIS)های اطالعات جغرافیاییبا استفاده از سیستم

های ما با توجه به اطالعات در دسترس و شرایط منطقه انتخاب ها، معیاری مطالعه و گردآوری اطالعات و دادهمحدوده

های اطالعاتی هر شوند. سپس الیهتعیین وزن می Expert choice افزاردر نرم AHPشده و با استفاده از تکنیک 

آماده سازی شده و هر الیه را به پنج کالس بسیار نامناسب، نامناسب، تناسب  ArcGIS 10.5معیار در نرم افزار 

را پس بندی شده  های کالسکنیم.الیهبندی میمتوسط، مناسب و بسیار مناسب طبق ضوابطی که تهیه کردیم تقسیم 

ی شهرها را روی نقشه ی بدست آمده تطبیق داده و مطلوبیت مکانی شهرها و از اعمال وزن همپوشانی کرده و نقشه

 آوریم.ی مناسب را بدست میهای توسعهجهت

ی (، توسعهGISهای اطالعات جغرافیایی)(، مکانیابی، سیستمAHPتحلیل سلسله مراتبی)های کلیدی: واژه

 شهر،دزفول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                    
+989381030161نویسنده مسئول مکاتبات:  شماره تماس  



 

122 
 

Investigation of spatial suitability of constructed cities using GIS and AHP 

technique (Case study: Dezful) 
 

Davood saduni 1, Mahdi arabi 2, farhad hosseinali 3 

 

Abstract 

Housing and settlement have long been one of the basic necessities of human life. Housing and housing, 

if they are of good quality or created with good quality, will cause human progress in life. Spatial 

suitability is one of the important factors in determining the quality of housing and settlement. This 

article examines the spatial desirability of urban settlements using Geographic information systems and 

Hierarchical analysis process. After determining the scope of study and collecting information and data, 

our criteria were selected according to the available information and conditions of the region and were 

weighted using AHP technique in Expert choice software. Then, the information layers of each criterion 

are prepared in ArcGIS 10.5 software and we divide each layer into five classes: very inappropriate, 

inappropriate, average appropriateness, appropriate and very appropriate according to the prepared 

criteria. Overlap the classified layers after applying the weight and adapt the map of the cities to the 

obtained map, and the spatial desirability of the cities and the appropriate development directions are 

obtained. 
 

Keywords: Analytical Hierarchy process(AHP), Location, Geographic Information Systems (GIS), 

City Development, Dezful 

 

 مقدمه - 1

(. 1390مسکن به عنوان بستری برای زندگی انسان با سایر ابعاد زندگی او در ارتباط و کنش متقابل است)پوردیهیمی و همکاران،

مسکن از نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و همواره در تالش برای دگرگونی و یافتن پاسخی 

قانون اساسی جمهوری  41و نیز بند یک اصل 31(. در اصل 1367،اهری و حبیبیای آن است)مناسب، معقول و اندیشیده بر

 به باید هاسکونتگاه و مسکن .(1395و اسدپور، اسالمی ایران به تأمین مسکن به عنوان نیاز اصلی مردم تاکید شده است)نوری

دهند)فرهاد و  قرار خوبی وضعیت در و غیره حیطیانسان را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، م شرایط زندگی که باشند ایگونه

ها دچار ی مسکن در مرکز شهرستانها در مواجه با تهیه(. با توجه به رشد جمعیت در چند سال اخیر دولت1399همکاران،

شهرها  ی مناسبی جهت سکونت مردم باشند اماتوانند گزینههای هر شهرستان می(. از این رو شهر1396اند)قادری،مشکل شده

 (.1396ها داشته باشند)آجیلیان ممتاز،باید از نظر مکانی مطلوبیت مناسبی را جهت رفاه زندگی انسان

تواند با حجم انبوهی به عنوان ابزاری که به راحتی می  (Geospatial Information Systems)های اطالعات جغرافیاییسیستم

تناسب زمین   ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد همواره در مکانیابی و ارزیابیآنای کار کرده و های رایانهها در محیطاز داده

های احداث شده مورد استفاده قرار گرفته و نتایج های مختلف و همچنین سنجش میزان مطلوبیت کاربریبرای احداث کاربری

مکانیابی و سنجش مطلوبیت مکانی استفاده کرد  (. ابزار دیگری که می توان برای1390مناسبی را رقم زده است)لطفی و حبیبی،

وسیعی از تصمیمات و ی در محدوده  MCDM( است.Multiple-criteria decision Makingتصمیم گیری چند معیاره )

 تواند مورد استفادهو نقل، کشاورزی و غیره میریزی شهری، حملریزی محیط زیست، برنامههای مدیریتی مانند برنامهموقعیت

تحلیل  MCDMتوان اهمیت نسبی معیار های مورد نظر را تعیین کرد. یکی از روش های می MCDMبا استفاده از  قرار گیرد.

 ( است.Analytical Hierarchy processسلسله مراتبی )

 AHP (. 1395کند)آذری و شیرزادی،با مقایسه ی زوجی معیارهای مورد سنجش وزن یا اهمیت نسبی هر معیار را مشخص می

باشد تا در برای تعیین میزان مطلوبیت شهرهای احداث شده در شهرستان دزفول می AHPو  GISهدف از این تحقیق تلفیق 

 صورت حصول نتایج مناسب شهرهای مناسب و نامناسب از نظر مطلوبیت مکانی و جهت توسعه تعیین گردند.

گیری چند معیاره تحقیقات زیادی انجام شده است که به موارد زیر های تصمیم و تلفیق آن با روش GISی مکانیابی در زمینه
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 توان اشاره کرد:می
های جامد در ( به مکانیابی محل دفن پسماندFuzzy logicو منطق فازی) AHP( با استفاده از 1391سازان و همکاران )چیت

وزن هر معیار را مشخص کرده  AHPتبط با استفاده از های مرها در این تحقیق بعد از شناسایی معیارشهر رامهرمز پرداختند. آن

سازی کرده ها فازیبه الیه های اطالعاتی هر معیار اعمال کردند و  با استفاده از توابع فازی الیه  هاوزن ArcGISو در نرم افزار 

ی شهر های مناسب توسعههت( در تحقیق خود ج1394اند. حسینی و همکاران )ها همپوشانی فازی شدهی الیهو در نهایت همه

بندی ها را کالسها، الیهشناسایی کردند. آن ها پس از تعیین الیه ها و محاسبه ی وزن آن GISو  AHPگمیشان را با استفاده از  

هایی که مناسب فضای گیری از منطق فازی مکان( در مقاله ی خود با بهره1394کرده و همپوشانی کردند. علوی و همکاران )

ای های خود برای تعیین وزن هر معیار پرسشنامهاز انتخاب معیار  پس ها آن کردند. شناسایی را هستند تهران شهر در زسب

ها که به دهی کارشناسان جواب پرسشنامهی بی اهمیت تا فوق العاده مهم تهیه کرده و پس از پاسخای از گزینههفت گزینه

ایش اعداد فازی مثلثی هفتگانه و فرمول مینکووسکی به اعداد مثلثی قطعی تبدیل کردند. صورت اعداد کیفی بود با استغاده از نم

های ( در تعیین محل حوضچه1396پس از اعمال وزن ها خروجی را از همپوشانی فازی بدست آوردند.باقری دادوکالیی و همکاران)

استفاده کردند. منطق  (Boolean logic)لینو منطق بو AHPی مصنوعی آب زیرزمینی در دشت گرمسار از دو روش تغذیه

شوند که ارزش های صفر و یک بوده که الیه های اطالعاتی به دو کالس صفر و یک تبدیل میارزشبولین یک منطق دودویی با 

 های مناسب( در تحقیقات خود مکان1396صفر برابر نامناسب بودن و ارزش یک برابر مناسب بودن است. یوسفی و همکاران)

میالدی( با 2015و همکاران) کردند. محمدو منطق فازی تعیین AHPجهت دفع زائدات صنعتی در سلفچگان را با استفاده از 

میالدی( در مقاله ی خود مکان 2016)  پرداختند. پرامانیک به مکانیابی مرکز تجاری در شهر العین کشور امارات GISاستفاده از 

و  کرد.جهانزیشناساییAHPجیلینگ کشور هند با استفاده از تکنیکهای مستعد کشاورزی را در شهر دار

ی خدمات شهری در دوشهر  سرینگار و جامو کشور هند را با استفاده از خود مطلوبیت ارائه تحقیق در(میالدی2018)همکاران

AHP .بررسی کردند 

 

 روش تحقیق داده ها و -2

 روش

ی مورد مطالعه و م آن توصیفی است. در این تحقیق بعد از انتخاب منطقهاین پژوهش یک تحقیق کاربردی است و روش انجا

کنیم و به جهت تعیین میزان مطلوبیت مکانی و ها و زیرمعیار های خود را انتخاب میها، معیارگردآوری اطالعات و داده

ب، نامناسب، تناسب متوسط، مناسب، ها جدول کالس بندی خود را در پنج کالس بسیار نامناساستانداردسازی ارزش مقداری الیه

وزن معیارها و زیرمعیارها را محاسبه  Expert choiceدر نرم افزار  AHPکنیم و سپس با استفاده از بسیار مناسب تهیه می

و ها بندی کردن آنپس از آماده سازی الیه های اطالعاتی معیار ها و زیر معیارها و کالس ArcGIS 10.5کرده و در نرم افزار 

ی بدست آمده ی شهرها را روی نقشهها همپوشانی کرده و نقشه ی نهایی به دست می آید. و در نهایت نقشهاعمال وزن به آن

 دهیم .تطبیق می

 ی مورد مطالعهمحدوده

بین  استان خوزستان است که در قسمت شمالی این استان قرار دارد. از دید  جغرافیایی هایشهرستان دزفول یکی از شهرستان

ی عرض درجه 32دقیقه تا 58درجه و  32و  چینوینصف النهارگر دقیقه طول شرقی از 33درجه و  49دقیقه  و 50درجه و  47

متر از سطح دریا 140کیلومتر مربع و ارتفاع 7884شهرستان دزفول دارای مساحت  استشمالی از خط استوا گسترده شده

ول شامل شهرهای صفی آباد، شمس آباد، حمزه، میانرود، امام)ره(، سالند، باشد. شهرستان دزفول به مرکزیت شهر دزفمی

 دهدهای آن را نشان میموقعیت شهرستان دزفول و شهر 1منصور، چغامیش، شهیون، منتظران و جندی شاپور است. شکل سیاه
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 معیارها و زیر معیارها

 ه تحقیقات و شرایط منطقه انجام شده است که از این قرار هستند:ها و زیرمعیارها با توجه بانتخاب معیار

ها و هم بر ارزش اقتصادی خوی و سالمت انسانو: شرایط اقلیمی از جمله مواردی است که همواره می تواند هم بر خلقاقلیم-1

در نظر گرفته شده است. شهرستان  منطقه تأثیرگذار باشد، به علت محدودیت داده برای معیار اقلیم تنها زیر معیار آب و هوا

دزفول به پنج نوع منطقه ی آب و هوایی: نیمه خشک شدید، نیمه خشک خفیف ،خشک، نیمه خشک متوسط، نیمه مرطوب 

 تقسیم بندی می شود.

 

ژی گیر مردمان استان خوزستان شده است معیار هیدرولوبه دلیل کم آبی موجود در سال های اخیر که گریبانهیدرولوژی: -2

 با زیر معیار دسترسی به رودخانه ها در نظر گرفته شده است.
 

های مد نظر باید حداالمکان متناسب با شرایط منطقه باشد برای معیار کاربری ی چیدمان کاربرینحوه کاربری اراضی:-3

اکثر مردم دزفول کشاورزی  اراضی دو زیر معیار در نظر گرفته شد. زیر معیار دسترسی به اراضی کشاورزی به این دلیل که شغل

های اخیر در استان خوزستان و آسیب به مناطق مسکونی، زیر معیار دوری از مناطق سیل خیز نیز است. با توجه به وجود سیل

 در نظر گرفته شده است.

. موقعیت جغرافیایی شهرستان دزفول و شهرهای آن1شکل  
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ای دولتی و غیره هبا توجه به اینکه تمام مراکز آموزشی از جمله دانشگاه ها، مراکز درمانی، سازمان اقتصادی: _اجتماعی -4

در مرکز شهرستان دزفول یعنی شهر دزفول قرار دارند و همچنین برای راحتی رفت و آمد به شهرستان های مجاور و مرکز استان 

های ارتباطی اصلی دارند معیار ))اجتماعی و همچنین باال بود ارزش شهرها و تسریع پیشرفت شهر هایی که فاصله ی نزدیکی به راه

 های اصلی در نظر گرفته شده است.با دو زیر معیار دسترسی به مرکز شهرستان و دسترسی به جاده اقتصادی(( _

از جهت مناسب بودن توسعه ی شهر همواره باید توپوگرافی منطقه مورد ارزیابی قرار گیرد برای این توپوگرافی منطقه: -5

ی فاضالب شهری و غیره و زیرمعیار های آب، تخلیهمسیر لوله معیار دو زیر معیار ارتفاع به جهت مناسب بودن برای مواردی مثل

 های شهری مختلف در نظر گرفته شده است.شیب به جهت تناسب برای ساخت  کاربری
 

 

 

 

 

 تعیین میزان مطلوبیت و استانداردسازی

ها و در الیه اقتصادی، باید میزان مطلوبیت دسترسی و دوری از عارضه-های معیار هیدرولوژی، کاربری اراضی، اجتماعیدر الیه

ها برای همپوشانی  معیار توپوگرافی مقدار ارتفاع و شیب و در الیه معیار اقلیم نوع آب و هوا مشخص شود و همچنین باید الیه

از بسیار نامناسب تا بسیار  1ها را در پنج گروه طبق جدول سازی شود برای این منظور الیهددر یک مقیاس مشخص استاندار

 کنیم.مناسب کالس بندی می

 آماده سازی داده ها جهت پردازش

ن کنیم منظور از آماده سازی ایمی ArcGISافزار ها در نرمهای اطالعاتی مرتبط شروع به آماده سازی الیهپس از گردآوری الیه

استفاده کردیم برخی الیه ها باید اطالعاتی از آن  Mergeاست که برخی الیه ها باید باهم ترکیب شوند که در اینجا از دستور 

استفاده  Editorشد که از ها تغییراتی ایجاد میاستفاده شد برخی الیه ها باید در فیلدهای آن clipها برداشت شود که از دستور 

 واحدها زیرمعیار معیار
بسیار 

 نامناسب
 نامناسب

تناسب 

 متوسط
 مناسب

بسیار 

 مناسب

 

 کاربری اراضی

دسترسی به اراضی 

 کشاورزی

 

 

 فاصله

برحسب 

 کیلومتر

16+ 16-12 12-8 8-4 4-0.01 

دوری از مناطق 

 سیل خیز
3-0 6-3 9-6 12-9 12+ 

-اجتماعی

 اقتصادی

دسترسی به مرکز 

 شهرستان
 5-7 7-9 9-11 11-13 -5+ و 13

دسترسی به 

 های اصلیجاده

+ و 4

0.02- 
4-3 3-2 2-1 1-0.02 

 هیدرولوژی
دسترسی به 

 رودخانه
 0.3-1 1-2 2-3 3-4 -0.3+ و 4

 

 توپوگرافی

 ارتفاع
برحسب 

 کیلومتر
1+ 1- 0.75 0.75 – 0.5 0.5-0.25 0.25-0 

 شیب
برحسب 

 درصد
9%+ 9%-7% 7%-5% 5%-3% 3%-0% 

 

 اقلیم
 آب و هوا

نوع آب و 

 هوا
 خشک

خشک نیمه

 شدید

خشک نیمه

 متوسط

نیمه خشک 

 خفیف

نیمه 

 مرطوب

(( سمت چپ یک عدد به معنای مقدار -ها و زیرمعیارها )راهنما: عالمت ))قدار مطلوبیت معیار.ضوابط مربوط به تعیین م1جدول

(( بین دو عدد به معنای مقادیر بین دو عدد به همراه مقدار عدد بزرگتر -آن عدد و مقادیر کوچکتر آن است.عالمت ))

 ت.(است.عالمت ))+(( سمت چپ یک عدد به معنای مقادیر بزرگتر از آن عدد اس
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ی مرتبط با معیارها و الیه های آماده شده 9تا  2های ها انجام شد. شکلسازی الیهر که به جهت آمادهکردیم و دستوراتی دیگ

 زیرمعیار ها را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوا شهرستان وی زیرمعیار آب. الیه2شکل

 دزفول از معیار اقلیم

از  ی زیرمعیار اراضی کشاورزی شهرستان دزفول. الیه5شکل

 معیار کاربری اراضی

شهرستان هایی زیرمعیار رودخانه. الیه3شکل

 دزفول از معیار هیدرولوژی

خیز شهرستان دزفول از ی زیرمعیار مناطق سیل. الیه4شکل

 معیار کاربری اراضی
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ی زیرمعیار مرکز شهرستان دزفول از . الیه6شکل

اقتصادی-معیار اجنماعی  

های اصلی شهرستان ی زیرمعیار جاده. الیه 7شکل

اقتصادی-دزفول از معیار اجنماعی  

ی زیرمعیار ارتفاع شهرستان دزفول . الیه8شکل

از معیار توپوگرافی)واحد اعداد برحسب متر 

 هستند(

ی زیرمعیار شیب  شهرستان دزفول . الیه9شکل

از معیار توپوگرافی)واحد اعداد برحسب درصد 

 هستند(
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 (AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی)

بندی ی ارائه شد. هدف از این روش الویتمیالدی توسط توماس الساعت1980( در سال AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی)

ها با استفاده یک روش ریاضی معیارها، زیرمعیارها و گزینه های احتمالی از طریق  محاسبه ی ضریب اهمیت یا همان وزن آن

گزینه  ها به این شکل است که ابتدا یک شکل گرافیکی سلسله مراتبی از هدف، معیار ها، زیرمعیارها واست. مراحل محاسبه وزن

هایی نسبت به های احتمالی ماتریسشود پس از آن برای هر ردیف  از معیار ها، زیرمعیارها و گزینههای احتمالی   ایجاد می

ها یک شود ورودی ماتریسی زوجی عناصر هر ردیف انجام میها مقایسهشود که در این ماتریسها ایجاد میردیف باالیی آن

طبق جدول  9تا 1العاده قوی است که هر کدام از میزان اهمیت ها برابر یک عدد از ابر تا اهمیت فوقتایی از اهمیت بر 9مقیاس 

دهد شود نرخ ناسازگاری نشان میشوند و سپس نرخ ناسازگاری محاسبه میها وزن ها محاسبه میاست. بعد از تکمیل ماتریس 2

 (2015هر کارشناس اعتماد کرد)مالچفسکی و راینر،توان به نظرات گردآوری شده از دیدگاه تا چه اندازه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و بحث-3

 AHPوزندهی معیار ها و زیر معیارها به روش 

ها رسم شد. برای تعیین وزن معیار 10سلسله مراتبی سنجش مطلوبیت مکانی شهرستان دزفول طبق شکل در ابتدای کار ساختار 

طراحی شد و در اختیار کارشناسان قرار گرفت. سپس  با   AHPی زوجی طبق تکنیکای برای مقایسهو زیرمعیارها پرسشنامه

ن وزن ها و نرخ ناسازگاری محاسبه شد. نرخ ناسازگاری مجاز بر اساس نظرات کارشناسا expert choiceاستفاده از نرم افزار   

های اولیه معیار ها وزن 14و  13و  12و  11. در شکل های  ی مجاز بودی حاالت در محدودهباشدکه در همه 1/0باید کمتر از 

محاسبه شده   ArcGISنرم افزار  ها برای اعمال درهای نهایی الیهوزن 15و زیرمعیارها در نرم افزار تعیین شده است و در شکل 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاده قویاهمیت قوق 9

 اهمیت خیلی قوی 7

 اهمیت قوی 5

 اهمیت متوسط 3

 اهمیت برابر 1

 های فوقفواصل بین اهمیت  2و  4و  6و  8

.ساختار سلسله مراتبی معیارها و زیرمعیارهای سنجش مطلوبیت مکانی شهرستان دزفول10شکل  

ها. میزان اهمیت2جدول  
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 است. 3طبق جدول  Arc GISافزار جهت اعمال در نرمهای نهایی محاسبه شده وزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن زیرمعیار معیار

 کاربری اراضی
 0.057 دسترسی به اراضی کشاورزی

 0.17 دوری از مناطق سیل خیز

 اقتصادی-اجتماعی
 0.312 سی به مرکز شهرستاندستر

 0.156 دسترسی به جاده

 0.155 دسترسی به رودخانه هیدرولوژی

 توپوگرافی
 0.059 ارتفاع

 0.059 شیب

 0.032 آب و هوا اقلیم

اولیه زیر معیارهای شیب و ارتفاع معیار توپوگرافی محاسبه شده  . وزن های12شکل   

 Arc GISافزار های اطالعاتی محاسبه شده جهت در نرم افزار جهت اعمال در نرم. وزن های نهایی زیرمعیارهای مرتبط با الیه15شکل 

 

3جدول  

.وزن های اولیه معیارهای محاسبه شده 11شکل   

. وزن های اولیه زیر معیارهای شیب و ارتفاع معیار توپوگرافی محاسبه شده 12شکل   
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  ArcGISافزار بندی میزان مطلوبیت در نرمکالس

 Euclidean Distanceکنیم ابتدا با استفاده از دستور ل میعم 1طبق جدول  ArcGISافزار  ها در نرمبندی الیهبرای کالس

های دسترسی به اراضی کشاورزی، دوری از مناطق سیل خیز، دسترسی به مرکز شهرستان، دسترسی به فاصله از عوارض در الیه

ب مشخص بوده و در های ارتفاع و شیب مقدار ارتفاع و شیشود. در الیهها مشخص میدسترسی به رودخانه های اصلی وجاده

طبق جدول دو به  Reclassifyها را با استفاده از دستور ی الیهالیه ی آب و هوا نوع آب و هوا تعیین شده است. سپس همه

دهند. و در نهایت با استفاده از دستور های کالس بندی شده را نشان میالیه 23تا  16کنیم شکل های پنج کالس تبدیل می

Weighted Sum ی نقشه 24کنیم.شکل ی الیه های کالس بندی شده را همراه با وزنشان وارد کرده و همپوشانی میهمه

 نهایی مطلوبیت مکانی شهرستان دزفول را نشان می دهد.

 

 

 

 

ی زیرمعیار بندی شدهی کالس. الیه16شکل

هوا از معیار اقلیموآب  

ی زیرمعیار بندی شدهی کالس. الیه17شکل 

 دسترسی به رودخانه از معیار هیدرولوژی

ی زیرمعیار بندی شدهکالس ی. الیه18شکل

خیز از معیار کاربری دوری از اراضی سیل

 اراضی

ی زیرمعیار دسترسی بندی شدهی کالس. الیه19شکل

های کشاورزی از معیار کاربری اراضیبه زمین  
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ی زیرمعیار دسترسی به بندی شدهی کالس. الیه21شکل

اقتصادی -جاده از معیار اجتماعی  

ی زیرمعیار دسترسی به بندی شدهی کالس. الیه20شکل

اقتصادی -مرکز شهرستان دزفول از معیار اجتماعی  

ی زیرمعیار  ارتفاع بندی شدهی کالس. الیه22شکل

 شهرستان دزفول از معیار توپوگرافی

ی زیرمعیار شیب بندی شدهی کالسیه. ال23شکل

 شهرستان دزفول از معیار توپوگرافی
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موقعیت مکانی هر  25کنیم و طبق شکل این نقشه منطبق میحال که نقشه ی نهایی تهیه شد نقشه ی موقعیت شهرها را روی 

 شود.شهر از نظر مطلوبیت سنجیده می

 
 

شهرستان دزفول یمکان تیمطلوب یینها ینقشه 24.شکل   

کانی شهرستان دزفولی شهرها بر روی نقشه ی نهایی مطلوبیت م. انطباق نقشه25شکل   
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 نتیجه گیری و جمع بندی - 4

شهر منتظران از نظر مکانی در قسمت بسیار مناسب قرار داشته وتنها قسمت کوچکی از شمال شرقی آن در قسمت مناسب قرار 

ی آن در قسمت بسیار مناسب هستند  ولی توسعه در های توسعهن را توسعه داد زیرا جهتتوان آدارد و از هر جهتی نیز می

آباد نیز در قسمت بسیار مناسب قرار داشته و  گیرد. شهر شمسجهت غرب اولویت دوم باشد زیرا در قسمت مناسب قرار می

ها در قسمت بسیار مناسب قرار داشته و جهت قسمتی از جهت شمالی آن در مکان مناسب قرار دارد و از نظر توسعه از همه ی

آباد به طور گیرند. شهر صفیهای شمال غربی و شمال شرقی در در قسمت مناسب و اولویت دوم قرار میدر اولویت اول اما جهت

 هایی جهتکامل در قسمت بسیار مناسب مکانی قرار دارد و از جهت توسعه نیز همه

ی شرق و شمال شرق در اولویت دوم باشند چون به قسمت مناسب اند اما جهت توسعهدهتوسعه در قسمت بسیار مناسب بو

های شرق،شمال،شمال غرب،غرب و جنوب غرب از رسند. شهر جندی شاپور نیز در مکان بسیار مناسب قرار داشته و جهتمی

ها به دلیل رسیدن به عه و باقی جهتها برای توسآن جهت که در قسمت بسیار مناسب قابل پیشروی خواهند بود بهترین جهت

گیرند. شهر امام)ره( به صورت نسبی در قسمت بسیار مناسب و مناسب قرار دارد که قسمت قسمت مناسب در اولویت بعد قرار می

شمالی، شمال شرقی، شرق و جنوب شرقی آن در مکان بسیار مناسب و باقی شهر در قسمت مناسب قرار دارد و از نظر توسعه 

ر شمالی شهر از شمال شرق تا شمال غرب و قسمتی از شرق و قسمتی از جنوب در قسمت بسیار مناسب برای توسعه بوده نوا

باشند. قسمت زیادی از شهر میانرود در قسمت مکانی گیرند در اولویت دوم میها که در قسمت مناسب قرار میاست و باقی جهت

شرقی،غرب، جنوب و جنوب غرب در قسمت بسیار مناسب قرار دارد و از نظر لمناسب قرار دارد و تنها قسمت کوچکی از شما

جز شمال غربی و جنوب شرقی و قسمتی از شرق که در قسمت مناسب و اولویت دوم توسعه قرار ها بهی جهتتوسعه همه

غامیش به صورت کامل های توسعه هستند. شهر چگیرند در قسمت بسیار مناسب مکانی جهت پیشروی بوده و بهترین جهتمی

منصور را ها در قسمت مناسب توسعه بوده است.شهر سیاهی جهتدر قسمت مکانی مناسب قرار داشته و از نظر توسعه در همه

توان به سه قسمت تبدیل کرد قسمت جنوب شرقی که در قسمت بسیار مناسب مکانی قرار داشته از نظر مطلوبیت مکانی می

مت مناسب بوده و باقی شهر که در قسمت متوسط مکانی قرار دارد. از لحاظ توسعه قسمتی از قسمت شمال غربی که در قس

جهت شمال شرقی قسمتی از شرق بعد از قسمت اندکی که در مکان مناسب قرار می گیرد،جنوب شرقی و جنوب در قسمت 

متی از شمال تا شمال غربی که قسمت توانند باشند و الویت دوم توسعه قسبسیار مناسب مکانی و بهترین حالت توسعه می

توانند پیشروی کنند و باقی جهت های باقیمانده که درقسمت متوسط مکانی قابل پیشروی هستند با احتیاط الزم مناسب می

اولویت سوم می توانند قرار گیرند. شهر حمزه از نظر مکانی در قسمت مکانی متوسط قرار داشته و تنها قسمت جنوب غربی آن 

توانند جهت توسعه ها در قسمت متوسط مکانی  با احتیاط الزم میسمت مناسب قرار دارد و از نظر توسعه بوده و باقی جهتدر ق

های شمال شرقی،شرق،جنوب قرار گیزند. شهر سالند از نظر مکانی در قسمت مناسب قرار دارد و از نظر توسعه قسمت

ها در قسمت متوسط های مناسب توسعه بوده و باقی جهتب در قسمتهای اندکی از غرب و جنوشرقی،جنوب غربی و قسمت

گیرند. شهر شهیون هم از نظر مکانی و هم از لحاظ توسعه به طور کامل در قسمت نامناسب وجود توسعه با احتیاط الزم قرار می

 دارد. 

 .های بایر قابل ساخت و ساز هستندی پیشنهادی در صورت وجود زمینجهت های توسعه

 

 منابع -5

 .5-14، 54،1390شهرام پوردیهیمی، بهادر زمانی، صمد نگین تاجی ،رویکردی انسانی به مسکن، صفه، -

 زهرا اهری، محسن حبیبی، مسکن حداقل، انتشارات مرکز تحقیقات و مسکن. -

سکونت )مطالعه موردی:  . کاوه اسدپور، تبیین عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان مسکن مهر از وضعیتمحمدجواد نوری -

 .76-63(، 18)5،  1395شهر دهاقان(. فصلنامه مطالعات شهری. 

ارزیابی نقش رضایت مندی سکونتگاهی بر دلبستگی به  شراره فرهاد، محمدجواد مقصودی تیلکی، معصومه هدایتی مرزبالی، - 

معماری و شهرسازی آرمان  ه آقازمان شهر سنندج،مکان با تأکید بر مؤلفه های هویت ساز در محالت سنتی. مورد مطالعاتی: محل
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 .267-255(.  32)13، 1399شهر،

پژوهی: ( )نمونهELESیافته )جعفر قادری، تعیین قدرت خرید مسکن خانوارهای شهری با استفاده از سیستم مخارج خطی بسط -

 .16-1(، 2)2، 1396(. اقتصاد شهری، 1393مناطق شهری ایران در سال 

یان ممتاز،مجتبی رفیعیان، عارف آقاصفری، بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی سکونتی از پروژه های مسکن شیوا آجیل -

 .257-247(.  13، )1396اقشارکم درآمد )مورد پژوهشی: مسکن مهر قرقی )شهرک مهرگان((، معماری و شهرسازی ایران،

لبدی با استفاده از روش تحلیل تصمیم چند معیاره صدیقه لطفی، کیومرث حبیبی، تحلیل تناسب زمین جهت توسعه کا - 

(MCDA مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی ،)( مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی )نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر

 .43-31(، 17)6، 1390)چشم انداز جغرافیایی(،

مراتبی و شهری با استفاده از تلفیق فرآیند تحلیل سلسلهیک توسعهپانته آ آذری. علی بابکان شیرزادی، ارزیابی توان اکولوژ -

، (18)3، 1395فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست،  ).مطالعه موردی: شهرستان باغملک GIS (سیستم اطالعات جغرافیایی

173-188. 

محل دفن پسماندهای جامد شهری منوچهر چیت سازان، فاطمه دهقانی، فاطمه راست منش، سید یحیی میرزایی، مکانیابی  -

)مطالعه موردی: رامهرمز(،  Fuzzy-AHPتحلیل سلسله مراتبی  -با استفاده از فن آوری های اطالعات مکانی و منطق فازی 

، 1392در علوم منابع طبیعی (،GISسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی ) کاربرد سنجش از دور و 

4(1 ،)39-55. 

مرضیه حسینی، ابراهیم مقیمی، محمدرضا ثروتی، مدل توسعه شهر ساحلی گمیشان بر اساس عوامل محیطی و تجزیه و تحلیل  -

 .28-17(، 28)8،  1394مکانی. جغرافیای طبیعی،

منطق فازی سیدعلی علوی، بهبود جعفری، محدثه معززبرآبادی، محمد ابراهیمی، مکانیابی مراکز فضای سبز با استفاده از مدل  -

 .156-139(، 20)6، 1394در سیستم اطالعات جغرافیایی )مطالعه موردی: منطقه هشت تهران(. پژوهش و برنامه ریزی شهری،

سامانی. جواد  سروریان، تعیین بهترین مکان برای اجرای طرح حوضچه های تغذیه امید باقریدادوکالیی. جمال محمدولی -

، 1396. دو فصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت،AHPز دو روش بولین و مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده ا

2(1 ،)12-16. 

 Fuzzy-AHPحسین یوسفی، زهرا جوادزاده، یونس نورالهی. ،مکان یابی محل های دفع زائدات صنعتی با استفاده از مدل  -

 .121-107( ،  4) 6، 1396در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان. علوم و فنون نقشه برداری،
- M. M., Yagoub & Katheeri, Fatima & Salam, Abul. (2015). A GIS Application for Location Selection 

and Customers' Preferences for Shopping Malls in Al Ain City; UAE. American Journal of Geographic 

Information System 2015,. 4. 76-86. 

- Pramanik, Malay. (2016). Site suitability analysis for agricultural land use of Darjeeling district using 

AHP and GIS techniques. Model. Earth Syst. Environ. 2. 

- Parry, Jahangeer & Ganaie, Showkat & Bhat, Mohammad. (2018). GIS based land suitability analysis 

using AHP model for urban services planning in Srinagar and Jammu urban centers of J&K, India. 

Journal of Urban Management. 7. 

- Malczewski Jacek, Rinner Claus, Multicriteria Decision Analysis in Geographic Information Science, 

Springer, Berlin, Heidelberg.  
 

 

 
 

 

 



 

135 
 

 و تحلیل منطق فازی  استفاده با شهری سبز فضاهای مکانی بهینه استقرار

 ایالم( شهر: موردی نمونهسیستم اطالعات مکانی ) نزدیکترین همسایه در

 
3محمد علی فیروزی، 2محمد قندهاری 1فاطمه پیری 

  
 ، اهواز، ایران.اهواز چمران جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید دانشجوی دکتری1                

 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.2 
 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.3                                                      

              

 چکیده

 دسترسی عادالنه به زمین و استفاده بهینه از آن یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است.

فضای سبز به عنوان یکی از مهمترین فضاهای شهری که باید در شهری مانند شهر ایالم در دسترس همگان قرار بگیرد 
 استقرار تحلیل راستای در تحلیلی  -توصیفی شناسی روش با حاضر مطالعهاز این رو  بسیار مهم و حائز اهمیت است.

 شهری کاربری 10 از پژوهش هدف به دستیابی جهت است. رسیده انجام به ایالم شهر در شهری سبز فضاهای مکانی بهینه

 استخراج آوری، جمع شده است. منبع استفاده سبز فضای استقرار بهینه هایمکان ارزیابی به سبز فضای کاربری همراه به

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل  .باشد ایالم می شهرداری اراضی کاربری 1: 5000نقشه  پژوهش؛ داده های تولید و
، استفاده و برای بررسی نحوه پراکنش Fuzzy Logicهای مورد نیاز جهت تعیین مکان بهینه فضای سبز از مدل الیه

 با ها الیه سازی فازی پس از آنها تحلیل جهت که بهره گرفته شده است. GISنزدیکترین همسایه از فضای سبز میانگین 

در شهر ایالم  شهری سبز فضای استقرار بهینه هایمکان نهایی ارزیابی به فازی گامای عملگر و فازی، توابع از استفاده
 فضاهای و پارکها که بود آن بیانگر همسایگی نزدیکترین میانگین ابزار با گرفته صورت محاسبات نتایج است. شده پرداخته

قسمت  7/0مطابق با تحلیل گامای فازی  یافته اند. توزیع نامتوازن و خوشه ای صورت به ایالم شهر سطح در شهری سبز
های مرکزی متمایل به شمال و جنوب شهر و همچنین قسمت هایی از شمال شرق بهترین نقاط برای استقرار فضاهای 

 سبز در شهر ایالم می باشد.

 فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطالعات جغرافیایی، شهر ایالم ز،فضای سب مکان بهینه، ها:کلیدواژه
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Abstract 
equal sharing and optimal using of the land is the one of the principal component in sustainable 

development and social justice. As one of the city spaces, green space that must be available for public 
in large cities like Ilam is very important and considerable. herefore using Descriptive-analytical 
methodology, present study has analyzed optimal allocation of green spaces in the Ilam city. In 
achievement to the study goal, 10 urban land -uses along with green space uses have been used for 
evaluation of optical green space allocations. The source of gathering, extracting and providing of study 
data is the 1:5000 land use map of the Ilam municipality. In this study, Fuzzy logic method has been 
used for required layers analysis in order to evaluate the optical green space allocation and the GIS has 
been used for investigation of green space mean distribution of the nearest neighbor. After the phasing 
of layers using with phase functions and phase Gama operator, we have made the final evaluation of 
optimal allocation of green spaces in the Ilam city. the results of calculations using the nearest neighbor 
mean tool showed that city parks and green spaces in Ilam city have been distributed clustered and 
unequally. According to phase Gama analysis, 0.7th of central parts tended toward north and south and 
also some parts of north-east are the best allocations for green spaces in Ilam city. 

Key words: optimal allocation, green space, Analytical hierarchy process, Geographic Information 
System, Ilam city. 

 

 مقدمه

استقرار بهینه مکانی فضاهای سبز شهری مهمترین پارامتر در تعیین سنجش عدالت فضایی در دسترسی به این فضاها برای 
 هر گذاری ارزش و هستیم رو به رو متفاوتی پارامترهای با پژوهش این در آنجاییکه ازقشرهای مختلف شهرنشینان می باشد. 

برای  شهر ایالم سطح در موجود های کاربری تناسب میزان تعیین همچنین باشد؛ می فازی اساس منطق بر پارامترها از یک
 ارزشیابی چند منظوره در  GIS اصلی خاصیت که این به توجه با و دارد فراوان دقت و طوالنی زمان به نیاز سبز؛ فضای ایجاد

 قطعی گیری شمار تصمیم بی پارامترهای زشپردا با شکل ترین دقیق و زمان کمترین در که است این نگر جامع های تحلیل و
 به شهری سبز فضاهای ها و پارک نگر جامع و دقیق یابی مکان در تواند می سیستم این از استفاده بنابراین سازد؛ می ممکن را
 شهر، یمکان ها بهترین کردن پیدا و بندی اولویت در  ...و اطالعات جغرافیایی، منطق فازی سیستمنماید.  فراوانی کمک ما

 برنامه و در مدیریت و برده بین از را همدیگر کاستی های می شوند، استفاده هم کنار در که زمانی و بسیاری دارند توانمندی
تکنولوژی  و زمین نادرست کاربری و شهرها گسترش سوء اثرات با مقابله در. هستند رسان یاری بخش رضایت نتایج و بهتر ریزی

شود می شهرها زیستی کیفیت افزایش سبب زیبا انداز چشم و انگیز دل و نواز روح فضای ایجاد اب سبز فضای پیشرفته، سطح
(Hajish-shafie & Midama., 2010).  اهمیت این مسئله تا حدی است که امروزه توجه به فضاهای سبز شهری و اعمال

و باعث ارتباط با فضاهای سبز و محیط می گردد امیدی برهانند هایی که مردم شهرها را از مشکالتی مانند یأس و ناسیاست
(2000 ،Wright.) شهری سبز فضاهای وجود آن، شهروندان سالمت نظر از هم و اقتصادی نظر از هم شهری سالم داشتن رایب 

 و آید می حساب به شهری منطقۀ هر الینفک جزءِ فضا از نوع این(.  (Morancho., 2003گردد می تلقی ضروری امر یک
ارائۀ فرصت برابر در  .(Goetz et al., 2012)باشد  می شهری مدیران و ریزان برنامه اولیه های دغدغه از آن کیفیت و تکمی

های ها یکی از مسائل مهم در طراحی و توزیع مناسب فضای سبز است که به عدالت بیشتر برای همۀ گروهدسترسی به پارک
ت فضاهای سبز در نهایت به ناهنجاریهایی از جمله استفادۀ کم کاربران از فضاهای شود. لذا مکان یابی نادرساجتماعی منجر می
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سبز، محدودیت در ارائۀ طرح معماری مناسب، محدودیت در انتخاب و چیدمان گیاهی مناسب، آشفتگی در سیمای سکونتگاه، 
یریت و نگهداری، کاهش امنیت روانی و مشکالت مربوط به آبیاری و اصالح خاک، نبود تعامالت اجتماعی نامناسب، مشکالت مد

(. بنابراین، برای رفع این مسائل باید الگویی طراحی شود که با بکارگیری 1387اجتماعی و غیره منجر می شود )سعیدنیا، 
ود. ها برای احداث فضای سبز نیز انجام شبندی مکانیابی فضای سبز، بهترین مکان انتخاب و اولویتمعیارهای استاندارد مکان

ها و فضای سبز که از مؤثرترین عناصر در تداوم کیفیت زندگی مردم همانطور که عنوان شد انتخاب مکان مناسب برای پارک
های تکنیکی فراوانی است، بلکه نیازهای فضایی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، است فرایندی پیچیده که نه تنها نیازمند توانایی

و روش  GISگیری، از قبیل هایی ناگریز از استفاده از ابزارهای متعدد تصمیمد؛ چنین پیچیدگیمحیطی و سیاسی را نیز می طلب
 مکانی مختلف های داده مجموعه با پیچیده آنالیزهای انجام امکانهای فازی همچون استفاده از عملگرهای فازی را می طلبد. 

 مثل دیگر های روش با را آن توان نمی که باشد می1یاییسیستم اطالعات جغرافقابلیت  مهمترین توأم، بصورت غیرمکانی و

 به را مرجع زمین اطالعات از استفاده و ایجاد امکان مختلف، های داده توأم تحلیل و تجزیه توانایی داد انجام آنالوگ های روش

اهای سبز شهری و اهمیت با توجه به ضرورت مسئله و وجود فض .(Shi., 2002)سازد  فراهم می با گذشته متفاوت کامالً شکلی
شهر ایالم به عنوان یکی از شهرهای  دسترسی به آنها، شهر ایالم در مطالعه حاضر برای ارزیابی این مسئله انتخاب شده است.

-کشور و مرکز استان در دهه های اخیراز یک سو شاهد رشد سریع جمعیت و از سوی دیگر عدم توانایی در ایجاد مراکز خدمات

رسانی، موجب های شهری به علت مشکالت مالی نهادهای ذیربط و با نداشتن فرصت کافی جهت خدماته پارکرسانی از جمل
متر مربع کاهش یافته است.  39/1دگرگونی روابط متقابل انسان با محیط شده است به گونه ای که مقدار سرانه فضای سبز به 

اسب کاربری ها به دلیل ماهیت کوهستانی بودن و کمبود فضای کافی یابی و توزیع نامناز جمله این مشکالت می توان به مکان
یابی برای احداث پارک ها و فضای سبز اشاره کرد در این میان کاربری فضای سبز با مشکالتی همچون: عدم استقرار و مکان

ستانداردها و... رو به رو می صحیح در سطح شهر، استفاده از فضاهای نامناسب، عدم رعایت همجواری، عدم توجه به سرانه ها، ا
گردد. در شهر ایالم مانند دیگر شهرها، با توجه به روند رو به افزایش جمعیت و گسترش پدیده شهرنشینی تعدادی از باغات که 
در دهه های قبل در داخل محدوده شهر قرار داشت به کلی تخریب گشته و از بین رفته اند. )علی اکبری و موسی کاظمی، 

 سبز فضاهای مکانی بهینه استقرار تحلیل می گردد به سعی حاضر پژوهش در شده یاد ضرورت به توجه با و نابراینب (.1389
 نتایج است بدیهی شود. پرداخته GIS و فازی منطق از استفاده با شهراراضی  کاربری وضعیت توجه با در شهر ایالم شهری

 بندی پهنه در مؤثر اطالعاتی های الیه ساخت با پژوهش این در .باشد اهگشار بسیار آینده های ریزی برنامه تواند در می پژوهش

 دقیق و ریاضی رابطه بتوان یک تا است آمده فراهم امکان این فازی منطق های تحلیل با ها الیه این فضاهای سبز و ترکیب

 شبکه از استفاده با ترکیب این باشد. شتهدا جهان طبیعی روابط با تطبیق را بیشترین رابطه این که کرد برقرار ها معیار میان

، ضرب فازی، جمع فازی، ترکیب ضرب و جمع فازی، عملگر گامای فازی و (AND( ،)OR)چون عملگرهایی2فازی استنتاج
 (.320: 1388روش میانگین وزنی مرتب شده فازی انجام می گیرد )متکان، 

 پیشینه تحقیق    
 خالف بر ما، کشور در که است یمبحث ییایجغراف اطالعات ستمیس از استفاده با شهری سبز فضاهای یابیمکان هایپژوهش

 مذکور نۀیدر زم قیتحق به مبرم ازین دهنده نشان که است گرفته صورت تر کم نسبت به یقاتیتحق شرفتهیکشورهای پ ریسا

 و ناتسفورد به توان آنها می جمله از .کرد آن اشاره به توان یم که پژوهش موضوع با مرتبط موارد از یبرخ ریز در باشد. یم
( اشاره کرد 2014)7(؛ و کاتانو 2014)6هاپمن  و (؛ وانزوست2013)5(؛ لی و همکاران2013)4(؛ زو و همکاران 2013)3همکاران 

 شهری سبز یفضاها به تأثیر آماری آنالیزهای و اطالعات و ای ماهواره تصاویر و جغرافیایی اطالعات سیستم قابلیت از استفاده با
 با همراه برتر شهری های طراحی شهروندان، برای روانی و روحی مثبت تأثیرات سالم، محیط زیست پایدار، شهرهای تحقق در

و  GISاز  استفاده با شهری سبز فضای یابی مکان نۀیبه (، الگوی1390همکاران ) و احمدی .اند پرداخته شهری سبز فضای
                                                                    
1 Geography information System 
2 Fuzzy Inference Network 
3 Nutsford et al., 2013 
4  Zhou et al., 2013 
5  Lee et al., 2014 
6 Van zoest & Hopman, 2014 
7  Kaetano, 2014 
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دهی شده براساس میزان نتایج حاصل از تلفیق الیه های وزن اهواز را ارائه داده اند. شهرداری هفت منطقه برای AHPروش
اهمیت هر یک از الیه ها در مکان یابی فضای سبز، زمین های مورد مطالعه را برای انتخاب مکان مناسب برای ایجاد فضای سبز 

ده و مشخص شد که زمین های با درجه خیلی خوب و بندی کرد، سپس این زمین ها با نقشه کاربری اراضی مقایسه کراولویت
خوب و متوسط در فاصله نزدیکی از مراکز مسکونی، فرهنگی، آموزشی که بیشتر مالکیت دولتی داشتند، واقع شده اند. و زمین 

یکی با مراکز های با درجه تناسب ضعیف و خیلی ضعیف در فاصله دورتری از کاربری های سازگار قرار گرفته اند و بیشتر در نزد
ایمانی  صنعتی، اداری، بهداشتی و تجاری که اغلب آنها خصوصی است، واقع شده اند؛ لذا برای ایجاد فضای سبز پیشنهاد نشدند.

یابی بهینه پارکهای شهر اردبیل را (، پراکنش مکانی فضاهای سبز و اولویت های تناسب اراضی با هدف مکان1395و همکاران )
. نتیجه نهایی طیف بندی اراضی شهر اردبیل به لحاظ دارا بودن پتانسیل استقرار پارک و فضای سبز اده اندمورد بررسی قرار د

 در شهر سبز فضای سرانه با جمعیت تراکم بین منفی فضایی خود همبستگی بیانگر دو متغیره موران شاخص تحلیل نتایجبود. 

 بین معنی دار ارتباط عدم مبین نیز اردبیل شهر نواحی و سبز هایفضا مساحت بین ارتباط تحلیل و بوده اردبیل شهر نواحی

 و مساحت سرانه افزایش بر است نتوانسته اردبیل شهر نواحی مساحت و جمعیت تراکم افزایش اینکه یعنی است. بوده آنها

 ترکیب و سبز فضای ابییمکان تحلیل در مؤثر شاخص 21 تعداد از استفاده با نهایت در باشد. تاثیرگذار سبز فضای کاربری

 بهینۀ مکان های پیشنهاد راستای در اراضی تناسب اولویت بندی به اقدام جغرافیایی، اطالعات سیستم هایقابلیت و AHPمدل

 در است. بوده شهرداری نواحی در مذکور کاربری استقرار مناسب مکانهای معرفی آن، حاصل که است شده سبز فضای استقرار

 اولویت در ترتیب به نیز 1 و 4 مناطق و بوده سبز فضای استقرار اول اولویت در 3 منطقه اردبیل، شهرداری نهچهارگا مناطق بین

 اولویت از استانداردها از فراتر سرانه ای از برخورداری دلیل به شهرداری 2 منطقه همچنین بودند، گرفته قرار سوم و دوم

 از مدل استفاده با شهر مشهد سبز فضای بهینه یابی(، به بررسی مکان1394حاتمی و همکاران ) .است شده خارج یابیمکان

Fuzzy Logic  وAHP  .که باشد، می ای سبز خوشه فضای فضایی توزیع که باشد می این بیانگر پژوهش نتایجپرداخته اند 

در محیط  AHPو  Fuzzy Logicنتایج حاصل از خرجی الیه نهایی مدل  .است شهر از قسمت یک در خدمات تمرکز نتیجه
GIS مراکز به نزدیک خوب؛ خیلی تناسب درجه با مناطق که است، این بیانگر مشهد شهر اراضی کاربری و انطباق آن با نقشه 

 از چنین هم و دارند فاصله موجود، های پارک عملکردی شعاع و ناسازگاری کاربری از و هستند فرهنگی آموزشی، مسکونی،

شهر تهران  8یابی مراکز فضای سبز منطقه (، به مکان1394علوی و همکاران ) .است داشته فاصله صنعتی ها مراکزکارگاه کاربری
با استفاده از مدل منطق فازی در سیستم اطالعات جغرافیایی پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که فضاهای سبز موجود 

 برنامه ریزی(، به 1395عبدالهی و پازند ) والن در این زمینه است.در منطقه هشت تهران کافی نبوده است و نیازمند توجه مسئ

 FUZZY AHPو تکنیک  GISاز  استفاده با منطقه دو شهر زاهدان -محله ای پارکهای بهینه یابیمکان جهت راهبردی
 زیر بعنوان ونیمسک مراکز به نزدیکی معیارهای که است آن بیانگر هاشاخص سنجی اولویت در پژوهش نتایجپرداخته اند. 

 در اولویت بیشترین 123/0نسبی وزن با اجتماعی شاخص زیر بعنوان جمعیت و تراکم 368/0نسبی وزن با کالبدی شاخص

 14های مناسب فضای سبز شهری منطقه (، در مطالعه ای عرصه1391زیاری و همکاران) .دارند را محله ای پارکهای یابیمکان
یابی کرده اند. نتایج نشان می دهد که طبقه مکان GISو  فازی در محیط  AHPز روش ترکیبی شهرداری تهران را با استفاده ا

طبقه، به  5در  FAHPشهر تهران جهت ایجاد فضای سبز با استفاده از تکنیک  14بندی مکان های موجود در سطح منطقه 
، طبقه ضعیف 467/0تا  571/0ه متوسط (، طبق571/0تا  867/0(، طبقه خوب)867/0تا  947/0صورت خیلی خوب با اوزان)

هایی که از درجه تناسب خیلی خوب و خوب برخوردارند انجام گرفت. زمین 237/0و خیلی ضعیف کمتر از  237/0تا  467/0
 می توانند جهت ایجاد فضای سبز شهری مورد نظر قرار بگیرند. این زمین ها از تمامی جهات به سایر زمین ها در ارتباط با ایجاد

 فضای سبز برتری داشته و از نظر تراکم جمعیتی نیاز بیشتری به فضای سبز دارند.
 

 مبانی نظری

های شهری می باشد. در روش های سنتی یابی عملی، با توجه به عوامل مؤثر در انتخاب آن یک مقوله مهم در طراحیمکان
کارشناسان، مناطقی پیشنهاد و مورد ارزیابی قرار می گرفت؛ برای تعیین مکان مناسب برای یک فعالیت، با اعزام گروهی به عنوان 

های گوناگون زمینی و عوامل مؤثر، تصمیم گیرندگان را چنین روش هایی مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی بود و وجود ویژگی
ه ها را با یکدیگر برای دچار سردرگمی می کرد. از طرفی هم وسعت زیاد منطقه مورد تحلیل، تجسم شرایط فضائی و ارتباط پدید
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(. از طرفی 1390فرد مشکل می نمود و در نظر گرفتن عوامل متعدد و دخالت دادن آنها در تصمیم گیری مشکل بود )محمدی، 
در مکان گزینی و تحلیل مناسب مکانی تأثیر هر یک از عوامل مؤثر در تعیین مکان مناسب حائز اهمیت بوده و تهیه نقشه های 

ل مؤثر دارای ارزش اساسی است که در روش های سنتی با استفاده از نقشه های پوستی و شفاف عمل ترکیب و هر یک از عوام
تحلیل انجام می گرفت. ولی امروزه ابزارهای رایانه ای امکانات فوق العاده ای را در ترکیب و ارزش گذاری عوامل مؤثر فراهم می 

ایانه ای و سیستم های اطالعات جغرافیایی برای انتخاب یک موقعیت مکانی از سازد و تصمیم گیرندگان ناچار به انتخاب روش ر
: 1390بین موقعیت های موجود و از طریق شناخت و ارزیابی دقیق با استفاده از مدل ها و ابزارهای مناسب می باشند )مجدی، 

 توان می که باشد می تعاقباً متنوعم نیز شهری سبز فضاهای کارکردهای شهری، سبز فضاهای وجود ضرورت بامطابق (. 50ص
 برای را فضاهایی فرصتی داد. چنین جای مهندسی کارکرد و هوایی و آب کارکرد زیبایی، و معماری کارکرد گروه سه در را ها آن

 می و الزم ضروری شهروندان زندگی کیفیت بهبود برای مذکور کارکردهای آورند. می فراهم طبیعت تجربۀ و سرگرمی و تفریح
برای  امروزی پرتراکم شهرهای در فضاها این به دسترسی برای شده طی زمان و فاصله میزان گرفتن نظر در بین این در که باشند
 فضا فقدان و آلودگی سنگین، ترافیک همچون معاصر شهری های واقعیت به توجه با شهرها در اجتماعی سالمتی و نشاط تقویت

 اختصاص شهرها تمام در بنابراین کند. می تر نمایان را شهری سبز فضاهای وجود یتاهم و ضرورت اجتماعی، برای تعامالت
 ,.Kong & Nakagoshi))گردد  می محسوب ضرورت یک زمین کاربری از بخشی عنوان به سبز به فضاهای شهری زمین

2006 . 
  شهری سبز فضای یابی مکان در بهینه معیارهای

 تردید بدون ممکن غیر نه اگر شهری مسائل پویای ماهیت دلیل به شهر در مختلف ایه فعالیت یابی مکان دقیق اصول تعیین

 شهروندان اقتصادی و اجتماعی رفاه تامین شهری اراضی کاربری ریزی برنامه اقدامات سلسله از اصلی است. هدف دشوار بسیار

است  زیر شرح به نیست آن از جدا هم شهری سبز فضای کاربری که فوق؛ هدف راستای در که گزینی- مکان معیارهای است.
.(Salazer & Koster., 2008) 

 های کاربری جداسازی و هاکاربری مناسب یابیشهری مکان اراضی کاربری ریزی برنامه اصلی اهداف از یکی: سازگاری

 مناطق از دور کنند می ولیدت صدا و بو، دود، قبیل از هاییآلودگی که هاییکاربری شودمی سعی است. مثال یکدیگر از ناسازگار

 (.1392یابند )اعربی و حاتمی،  استقرار و اجتماعی فرهنگی مسکونی،

 تأمین اثر بر که چرا آید، می شمار به ها انسان راحتی و آسایش میزان گیری اندازه در مهمی عوامل زمان، و فاصله: آسایش

 (.1391شود )محمدی و همکاران، می میسر شهری ریزیمهمهم برنا اهداف از یکی که شهری خدمات به دسترسی آنها سهولت

 هر اینکه لحاظ به است؛ شهری زمین قیمت الگوی شهر، در ها کاربری مکان کنندۀ تعیین اصلی عوامل از یکی کارایی:

 هزینه حلیلت شیوۀ اساس بر که است آن بر متصور های هزینه و زمین قیمت از تابعی گذاریو سرمایه اقتصادی لحاظ از کاربری

 (.1389شود )پورمحمدی، می معین منفعت و
 راهها، معابر، شبکۀ سبز، فضاهای باز، فضاهای اندازها، چشم طبیعی، عوامل حفظ یعنی مطلوبیت از منظور مطلوبیت:

 و لذت ترین بیش سواره و پیاده عابران که شود یابیمکان طوری باید جهات راهها، شبکه مطلوبیت در است. مسکونی فضاهای
 (.1392باشند )رضایی،  داشته شهری پیرامون و شهری حومه شهری، مناظر از را دلپذیری

 معیارهای و استانداردها رعایت و مطلوب سرانۀ و تراکم به توجه با ها کاربری همۀ رعایت سالم، شهر از منظور: سالمتی

 است. ضروری غیره و آسایش از حراست هنگی،فر های میراث حفظ فونداسیون، محیطی، زیست مسائل رعایت است. سرانه

 جهان در کلی طور به دارند می نگه امان در را مسکونی های واحد صدا، آلودگی خطرات از دوجداره های الیه دادن قرار با امروزه
 (.1391است )زیاری،  نهفته شهری هایکاربری تبیین در سالم اجتماعی شهر وجود و سالمتی حفظ امروز

 از حفاظت ۀمسال است. شهری کاربریهای مکان تعیین در مهم های مؤلفه از یکی عنوان به امنیتی عوامل و نیتام: ایمنی

 (.1392)حاتمی،  شهرهاست در جنگ زمان در حمله مقابل در شهروندان از دفاع و شهری تجهیزات و تاسیسات و ها پدیده

 محدوده مورد مطالعه
دقیقه عرض شمالی،  38درجه و  33دقیقه طول شرقی و  26درجه و  46موقع جغرافیایی در  شهر ایالم، مرکز استان ایالم از نظر

(. شهر ایالم از 130: ص1389متر است )ملکی،  1363در غرب و جنوب غربی کشور قرار دارد. ارتفاع این شهر از سطح دریا 
از جنوب و جنوب غربی به شهرستان مهران  های ایوان و شیروان چرداول و دره شهر،شمال، شرق و جنوب شرقی به شهرستان
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ای کوهستانی و در شمال شرقی دشتی به مساحت (. این شهر در دره1376و از غرب به استان دیاله عراق محدود است )رهنمایی، 
جمعیتی  مطابق آمارهای موجود دارای کوه از سلسله جبال زاگرس واقع شده است.کیلومتر مربع در دامنه جنوبی کبیر 25تقریبی 
 می باشد. 17213

 
 

 
 (.1400موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه )منبع: ترسیم نگارندگان) :1شکل

 
 روش شناسی پژوهش

 بهینه استقرار تحلیل پژوهش هدف است. رسیده انجام به تحلیلی - توصیفی شیوه به کاربردی گذاری هدف با حاضر پژوهش
 و یدانیم دیبازد و ای اسنادی، کتابخانه مطالعات اساس بر آن کیتئور یمبان باشد می شهر ایالم  در شهری سبز فضای مکانی

 مکان ضوابط اساس بر یابی مکان جهت استفاده مورد ارهاییاست. مع گرفته انجام مربوطه های ارگان و ها سازمان به مراجعه

پراکنش  الگوی ه،یهمسا نیتر کینزد لیتحل روش از دهاستفا با ابتدا آمده، دست به اطالعات توجه به با. است شده انتخاب یابی
 Expert افزار  نرم قیطر از AHP مدل از ارهایمع به یده وزن برای است. دهیگرد شهر ایالم مشخص در سبز فضای ییفضا

Choice عنوان اب دیگر کاربری 11 از شهری سبز فضای کاربری بر عالوه پژوهش، اهداف به دستیابی برایاست.  شده استفاده 
الیه  است. شده استفاده و مذهبی ورزشی نظامی، اداری، صنعتی، درمانی، تفریحی، فرهنگی، آموزشی، تجاری، مسکونی، کاربری

 گردیده استخراج گردید تهیه ایالم شهرداری از که شهر ایالم 1: 5000مقیاس به اراضی کاربری نقشه از ها،کاربری به مربوط های
 آنها سازی استاندارد و سازی همسان جهت گانه، 11 الیه های ابتدا پژوهش، هدف به دستیابی برای هاداده  تحلیل جهت .است
 فازی عضویت به   10Arc GIS افزار نرم محیط در 2شبکه تحلیل ابزار جعبه در موجود 1فازی توابع از استفاده با تحلیل، برای

 بهینه استقرار فازی تحلیل به 3فازی گامای عملگر از استفاده با نهایت در و آمده در یک تا صفر ارزش با رستری های الیه قالب در
 fuzzyدر محیط  آمده، دست به دار وزن های هیال لیتحل از پس تینها در است. شده اقدام شهر ایالم در سبز فضای مکانی

overlay است. آمده بدست یینها نقشه و داده قرار هم روی دار وزن های هیال گامای فازی عملگر از استفاده با 
 

 
 
 

                                                                    
1 Fuzzy function 
2 Network Analyst Tool 
3 Fuzzy Gama 
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 (1400یابی فضاهای سبز)منبع: ترسیم نگارندگان : فرایند مکان2شکل

 

 یافته های پژوهش 
 1همسایگی نزدیکترین میانگین شاخص

 استفاده آن از پدیده ها پراکندگی نوع تعیین برای که است خوشه بندی آزمونهای جمله از همسایگی، نزدیکترین شاخص

تا  صفر عدد بین آن دامنه که می آید دست به )میزان مجاورت( Rn نام به روش، شاخصی این بکارگیری نتیجه شود. درمی
می  بیان آن شکل گیری در عوامل موثر از جدا ناحیه سطح در را عناصر و هاسکونتگاه پراکندگی شاخص متغیر است این 15/2
 نزدیکتر 15/2به  هرچه و خوشه ای و متراکم توزیع الگوی باشد، نشانگر نزدیکتر صفر به Rnر مقدا هرچقدر نتیجه در و کند

 (.1391سکونتگاههاست )فاضل و بیگ محمدی،  توزیع تصادفی الگوی بیان کننده نیز منظم و عدد یک الگوی بیانگر باشد،

انگین از هر یک از ویژگی های به کار برده شده در روش نزدیکترین همسایه برآورد شاخص نزدیکترین همسایه بر پایه فاصله می
 می باشد.

 

                                                                    
11  Average Nearest Neighbor 

 صنعتی

 درمانی

 تفریحی

 فرهنگی

آماده سازی الیه 

 ها

 آموزشی

 تجاری

 مسکونی

 فضای سبز

 اداری

 ورزشی

 نظامی

 مذهبی

 استقرار بهینه فضاهای سبز شهری

 AHP با مدل الیه ها تعیین وزن

 Expert choiceدر محیط 

استخراج اطالعات الیه های 

ارها به پایگاه دادهرستری معی  

 
با استفاده از عملگرگامای فازی تحلیل الیه های وزن دار  

روی هم گذاری الیه های وزن 

(دار fuzzy overlay( 

فازی سازی الیه های تحقیق)با استفاده 

 از تابع آستانه خطی فازی سازی(

 

الگوی پراکنش فضای سبز)با شاخص 

 نزدیکترین همسایگی(

 

 

کاربری ها با  مربوط به استخراج الیه های

(5000:1استفاده از نقشه )  
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 : نحوه محاسبه عملگر نزدیکترین همسایه برای محاسبه و تشخیص نوع تراکنش صورت گرفته در سطح3شکل

رض صفر زمانی حاصل از لحاظ آماری نشان دهنده تایید یا رد فرض صفر )پوچ( می باشند. فz-score و   p-valueنتایج
شود که هیچ گونه ارتباطی بین توزیع کاربری ها وجود نداشته باشد و به صورت تصادفی این توزیع صورت گرفته باشد. در می

 دهد.را در محاسبه سطح اطمینان را نشان میz-scores و   p-valuesجدول زیر تفاوت های

 سبه سطح اطمینانرا در محاz-scores و   p-valuesتفاوت های :1جدول 

z-score (انحراف استاندارد) p-value سطح اطمینان 

 %90 0/10 > 1.65+ < یا 1.65- >

 %95 0/05 > 1.96+ < یا 1.96- >

 %99 0/01 > 2.58+ < یا 2.58- >

 
زرگتر باشد توزیع به صورت خوشه ای می باشد و اگر این شاخص  ب 1اگر شاخص کمتر از  1در تکنیک نزدیکترین همسایه

باشد تمایل به حالت پراکندگی وجود دارد. روش میانگین نزدیکترین همسایه بسیار حساس می باشد و تغییر کوچکی در  1از 
توزیع کاربری ها در سطح ناحیه می تواند تغییرات زیادی را در محاسبات ایجاد کند. این روش می تواند تفاوت های مؤثر را در 

( مثالی است که نشان می دهد چگونه یک توزیع می تواند یک توزیع خوشه ای یا 4شماره ) سطح ناحیه را نشان دهد. شکل
پراکنده باشد. این تصویر در واقع گویای آن است که با یک توزیع همسان در دو محدوده متفاوت نتایج متفاوتی می تواند از 

 طریق این روش صورت پذیرد. 
 

 
 ای با پراکنده : تفاوت توزیع  طبقه بندی  خوشه 4شکل

در روش نزدیکترین همسایه در سیستم اطالعات جغرافیایی با استفاده از الیه فضای سبز شهر ایالم به بررسی چگونگی نحوه 
 میانگین ابزار از ایالم، شهر سطح در شهری سبز فضاهای فضایی پراکنش توزان سنجش منظور به ابتداتوزیع پرداخته شده است. 

 شهری سبز فضای کاربری فضایی توزیع آیا که شود پرداخته موضوع این بررسی به تا است شده استفاده همسایگی نزدیکترین

 این تمرکز و پراکنش میزان سنجش به نهایت در تا خیر؟ یا است؟ گرفته شکل یکنواخت صورت به شهر نواحی سطح در ایالم،

 نزدیکترین میانگین ابزار با گرفته صورت محاسبات شود. داماق آنها برخورداری میزان و شهری نواحی و مناطق سطح در کاربری

 یافته اند. توزیع نامتوازن و خوشه ای صورت به ایالم شهر سطح در شهری سبز فضاهای و پارکها که بود آن بیانگر همسایگی

 مقدار بودن باال به جهتو با است. بوده -93/8 نیز برابر آنZ امتیاز  و 67/0 برابر شده محاسبه همسایگی نزدیکترین شاخص

 %99 اطمینان با می توان گرفته، صورت تحلیل در Z باالی امتیاز و کسب آمدهبدست  همسایگی نزدیکترین ضریب عددی
 لذا است. نشده رعایت ایالم شهری سبز فضای کاربری پراکنش در فضایی عدالت و تخصیص در برابری که نمود اذعان درصد

 نتایج 5 شکل قالب در باشد. داشته وجود کاربری این از برخورداری لحاظ به شهری نواحی بین عمیقی شکاف می رود انتظار

                                                                    
1 - Nearest Neighbor Index 
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نتایج این آزمون نشان دهنده خوشه ای بودن پراکنش  .است درآمده نمایش به همسایگی نزدیکترین شاخص محاسبه از حاصل
 فضای سبز می باشد.

 

 
 شهری ایالم سبز فضای کاربری برای گیهمسای نزدیکترین ضریب تحلیل تابع : محاسبه5شکل 

 

 فازی سازی الیه های تحقیق
 از استفاده با پژوهش هدف به دستیابی جهت پژوهش منتخب کاربری 12 به مربوط های الیه ابتدا پژوهش از مرحله این در
 و هاشاخص ماهیت علت است. به بوده یک تا صفر بین آنها گذاریارزش مبنای که اند آمده در فازی به عضویت فازی توابع

 تابع از استفاده با هاشاخص شهری، سبز فضاهای مکانی استقرار در آنها منطقی تحلیل و فازی عملگر های در ها الیه خوانایی
 را منتخب گانه 10 هایشاخص به مربوط شده فازی نقشه های 15تا  6شماره  های شکل .اند شده سازی فازی خطی آستانه
 .دهد می نشان
 

 
 گذاری عامل تجاری: ارزش7گذاری شاخص فضای سبز                               شکل: ارزش6شکل 

 



 

144 
 

 
 گذاری عامل اداری: ارزش9گذاری عامل آموزشی                       شکل : ارزش8شکل 

 

 
 

 گذاری عامل درمانی: ارزش11شکل            گذاری عامل صنایع                                               : ارزش10شکل
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 مسکونی گذاری عامل: ارزش13شکل                                گذاری عامل نظامی    : ارزش12شکل                

 

 
 و ورزشی گذاری عامل مسکونیارزش : 14شکل 

 
شود، که شکل تابع می تواند خطی، غیر خطی، پیوسته یا در این مدل درجه عضویت، معموال با یک تابع عضویت بیان می

شود که ناپیوسته باشد. در مدل فازی به هر یک از پیکسل ها در هر نقشه فاکتور مقداری بین صفر تا یک اختصاص داده می
یت در بکارگیری بیانگر میزان مناسب بودن محل پیکسل از دیدگاه معیار مربوطه برای هدف مورد نظر می باشد. رسیدن به موفق

(. 1389ریاضیات فازی در کاربردهای مختلف تا حد زیادی به تعریف توابع عضویت مناسب بستگی دارد )بهشتی فر و همکاران، 
با توجه به تأثیر عوامل مختلف در مکانیابی فضای سبز در سطح یک شهر و نیز وضعیت داده های موجود مربوط به آنها دو نوع 

 شود:رفته میتابع عضویت در نظر گ

 تابع نوع اول)خطی چند تکه(  
شود، که در آنها درجه تناسب مکان های مختلف جهت احداث فضا سبز از این تابع در تهیه نقشه های فاکتوری استفاده می 

ده های با توجه به نقش عامل مربوط به صورت تدریجی و پیوسته تغییر می یابد. به طور کلی عوامل مربوط به فاصله و نیز پدی
پیوسته مثل توپوگرافی را می توان با این تابع مدلسازی کرد. به عنوان مثال در نقشه فاکتور احداث فضای سبز با فازایش فاصله 
از مناطق مسکونی، درجه تناسب به تدریج کاهش می یابد. با بررسی مطالعات انجام گرفته و نظر کارشناسان درجه تناسب 

گردد. سپس با توجه به مقدار تایع عضویت در مرزها، توابع خصی از فضاهای سبز موجود معین میمکانهای مختلف در فواصل مش
 گردد.شود. و مقدار عضویت در سایر فواصل تعیین میخطی مختلف تعریف می
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  تابع نوع دوم)غیر خطی(   
جی درجه مناسبت مکان های مختلف با توجه به ماهیت برخی از عوامل و نیز داده های موجود، امکان بررسی تغییرات تدری

در نقشه های فاکتور مربوط به آنها وجود ندارد. برای این عوامل تابع عضویت به صورت میله ای مشخص خواهد شد )فاضل نیا 
 (.191-189: 1391و همکاران، 

 وزن دهی به فاکتورها   
شود. وزن از آنها وزنی در نظر گرفته می یابی، برای هر یکجهت مشخص کردن اهمیت نسبی فاکتورهای مختلف در مکان

هر یک از فاکتورها با استفاده از روش امتیاز دهی طبق نظر کارشناسان تعیین  می گردد. در این روش از تصمیم گیرنده خواسته 
ر فقط دو عامل تغییر می کنند. مقال اگ 100تا 0امتیاز را بین معیارهای مختلف تقسیم نماید. که این امتیازها بین 100شود می

و  4/0بین آنها تقسیم کند، وزن این دو عامل به ترتیب  60و  40امتیاز را به صورت  100داشته باشیم و کارشناس متخصص 
نشان  2خواهد بود.  فاکتورهای مربوط به مدل فازی، وزن فاکتورها و نوع تابع بکار رفته جهت تهیه نقشه های آنها در جدول  6/0

 داده شده است.
 

 : فاکتورهای مربوط به مدل فازی، وزن فاکتورها و نوع تابع بکار رفته در آنها2جدول      

 تابع عضویت وزن فاکتور فاکتور
 1تابع  03/0 فاصله از پارکها و فضای سبز موجود

 1تابع  15/0 فاصله ازکاربری مسکونی

 1تابع  13/0 فاصله از کاربری ورزشی

 1تابع  05/0 فاصله از کاربری نظامی

 1تابع  05/0 فاصله از کاربری صنتعی

 1تابع  16/0 فاصله از کاربری درمانی

 1تابع  06/0 فاصله از کاربری تجاری

 1تابع  14/0 فاصله از کاربری آموزشی

 1تابع  11/0 فاصله از کاربری مذهبی

 1تابع  3/0 فاصله از کاربری اداری

 1400نگارندگان، منبع: 
، AND OR ،Sum ,عبارتند از: عملگر که شوند می خالصه عملگر 5 در فازی منطق شیوه به تحلیل برای فازی عمده عملگر

Product  وGama. 
 از عملگر این از خروجی تهیه برای که باشد می کالسیک های مجموعه در اشتراک عملگرهای مشابه AND فازی عملگر

 .شودمی زیر استفاده تابع
1 𝜇combination = Min (𝜇𝐴, 𝜇𝐵, 𝜇𝐶, 1رابطه                                   …  

 
می  منظور نهایی نقشه در و نموده استخراج را سلولی های واحد عضویت درجه حداقل مشخص موقعیت یک در عملگر این
 این ضعف و توسعه برای مناسب مکان یا پهنه تعیین در خاص شاخص یا عامل یا شاهد وجود عدم دلیل حقیقت به کند. در

 استفاده تحلیل برای حاضر مطالعه در عملگر این مکانی؛ بهینه استقرار ارزیابی در دخیل تمامی شاخص های اثر اعمال در عملگر
  .است نشده

 گردد. می تعریف زیر رابطه صورت به که می کند عمل کالسیک های مجموعه در اجتماع عملگر مشابه فازی OR عملگر
2 𝜇combination = M𝑎x (𝜇𝐴, 𝜇𝐵, 𝜇𝐶, …  .                                                   2رابطه   

 نقشه در و استخراج سلولی واحدهای عضویت درجه حداکثر ، AND برخالف عملگر مشخص، موقعیت یک در عملگر این در
 محدود فاکتور نقشه های مناسب ترین سطتو موقعیت، یک در شده ترکیب عضویت مقدار دیگر عبارت به می گردد. نهایی اعمال

 مکان یا پهنه تعیین برای مثبت های شاخص یا عوامل وجود و بوده محدود گذار تأثیر هایشاخص که در مناطقی گردد. می
 صرفاً ORاستفاده از عملگر شود. در واقع می توان گفت می استفاده عملگر این از باشد کافی طرح و پیشبرد توسعه برای مناسب



 

147 
 

در مواردی قابل استفاده است که اجتماع داده ها مالک قرار گیرد و در صورت عدم اشتراک یک الیه با الیه های دیگر سیستم 
به الیه بعدی می رود و صرفاً وجود یک الیه کفایت خواهد کرد. بنابر توضیحاتی که داده شد و استفاده از الیه های اطالعاتی در 

است.  نشده نظر استفاده مد موضوع در ها شاخص همه تأثیر اعمال عدم واسطه به نیز عملگر این ازراستای هدف پژوهش  
 حداکثر گرایش ترتیب به هستند معروف  2فازی جبری جمع و 1فازی جبری ضرب به که فازی Sum و  Product عملگرهای

 مورد فازی Gama عملگر بدنه در و نمی دهند ارائه اتکایی قابل نتیجه تنهایی به معموالً و دارند افزایشی و حداکثر کاهشی
 گیرند. می قرار استفاده
 زیر رابطه قالب در و تلفیقی صورت به که باشد می فازی Sum وProduct  عملگرهای از کلی حالت یک فازی Gama عملگر

 شود.می بکار گرفته

3𝜇combination(𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎𝑖𝑐 𝑆𝑢𝑚)𝛿(𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎𝑖𝑐 𝑆𝑢𝑚)1 − 𝛿         3رابطه  
 

بین صفر تا یک متغیر هست اگر مقدار یک انتخاب شود تبدیل به 𝛿 مقدار آن برای شده بیان رابطه وفازی Gama عملگر در
 که ودش توجه بایستی بنابراین می گردد. تبدیل Product δ عملگر به شود انتخاب صفر اگر و می گردد فازی Sumیک عملگر

 قرار  Product عملگر در که کاهشی گرایشات سازگاری در می تواند و گذاشت خواهد تأثیر خروجی در𝛿 مقدار صحیح انتخاب
 یک مجموعه از عضوی که دارد احتمال تر بیش ورودی تر کوچک مقادیر که شودمی استفاده کوچک فازی تابع از زمانیدارد. 
(. مقادیر باالتر از یک نقطه با احتمال اینکه یک عضو از 5/0  عضویت اختصاص با(نماید می مشخص را متقاطع نقطه که باشند؛

 ویژگی و شکل یافته گسترش پارامتر .دهد می کاهش را عضویت میانی نقطه از تر پایین مقدار ومجموعه باشد افزایش می یابد؛ 
 این در کنیم، گذاری هم روی را ها آن بایستی ها یهال سازی فازی از (، پس2010، 3کند)ازری می تعریف گذار منطقه از را

 درخاص  شرایط برخی در استفاده برای مناسب عملگر انواع زیر فهرست نمود. در استفاده توانمی مختلفی عملگرهای از مرحله
 آمده است. 3شکل

 باشد، از داشته باالیی رمقدا نیز خروجی دارد، باالیی مقدار ورودی رسترهای از یکی حداقل که زمانی بخواهیم اگر -
 شود. می استفاده or عملگر

 عملگر از باشد، داشته باالیی مقدار نیز خروجی دارد، باالیی مقدار ورودی رسترهای ی همه که زمانی بخواهیم اگر -
and شودمی استفاده. 

 .شودمی ادهاستف PRODUCT عملگر از است کمتر ها داده تک تک از ها داده ترکیب اهمیت میزان که زمانی -

 .شودمی استفاده sum عملگر از است تر بیش ها داده تک تک از ها داده ترکیب اهمیت میزان که زمانی -

 هرگاه .گرددمی استفاده دارند فراوان ای پایه هایداده که فازی ترکیبات ساخت برای معموالً GAMMA نوع عملگر -

Gamma حاصل باشد، نتیجۀ 0 برابر بود. هرگاه خواهد فازی جمع دهمانن عملگر این از حاصل نتیجۀ باشد، 1 برابر 
 ترکیباتی با داده را که دهد می را آن امکان کاربر به 1 و 0 بین مقادیر بود. خواهد فازی ضرب همانند عملگر این از

برای  Gama در این پژوهش از عملگر .کنند ترکیب با هم کرانه دو این بین فازی or یا فازی and با متفاوت احتماالً

 یابی بهترین نقاط برای توسعه و ایجاد فضای سبز استفاده شده است.مکان

 

                                                                    
1 Fuzzy Algebraic Product 
2Fuzzy Algebraic Sum 
3 Esri  
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 GIS: انواع عملگرهای فازی در محیط 16شکل

 1400منبع: تهیه و ترسیم نگارنده گان، 
 

 
 برای تحلیل استقرار بهینه مکانی فضای سبز شهر ایالم 8/0و   7/0:  گامای فازی 17شکل 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 برای تحلیل استقرار بهینه مکانی فضای سبز شهر ایالم 9/0:  نقشه گامای فازی 18شکل 



 

149 
 

 
مشخص گردید که حد  9/0و  8/0، 7/0های  آستانه حد آزمایش و مطالعه مورد محدوده در هاشاخص شرایط به توجه با

 استقرار ارزیابی برای ها شاخص تلفیق در جودمو کاهشی و افزایشی گرایشات بین را سازگاری تعادل یک است توانسته 7/0آستانه 
 هایبخش که دهد می نشان گاما عملگر در آستانه حد این از حاصل نتایج کند. شهر ایالم ایجاد در فضای سبز مکانی بهینه

 ستقرارا و توسعه برای مناسبی بسیار پتانسیل هایی از شمال شرق ایالمشمال و جنوب شهر و همچنین قسمت به متمایل مرکزی
  دارد. شهری سبز فضاهای بهینه
 

 نتیجه گیری 
 ترافیکی و کالبدی انباشت و تراکم و شهرها در جمعیت افزایش آن متعاقب و شهرگرایی و شهرنشینی افزایش به توجه با امروزه

 اجتماعی زندگی کیفیت و نشاط روحیه تقویت و فراغت اوقات گذران مراکز به نیاز ها؛مکان این در حد از بیش و شلوغی شهرها در
 داشتن لزوم و مناسب گزینیمکان دسترسی، مسأله حاضر مطالعه در باشد. می ضروری بیش از بیش سرزندگی اجتماعی افزایش و

 درست یابیمکان که نمود اذعان می توان فوق مسائل به توجه باگرفت.  قرار بررسی در شهر ایالم مورد شهری سبز فضاهای

 فضایی عدالت برقراری و شهرها پایداری در مهم معیارهای از یکی عنوان به می تواند آن مناسب توزیع و شهری سبز فضاهای

 مکانی بهینه استقرار برای تحلیل شهر ایالم اراضی کاربری نقشه به توجه با اراضی کاربری الیه 10 از این کار برای .آید شمار به
 نقشه ها،آن به دهی وزن و نظر مورد های کاربری برای اراضی تناسب تعیین از پس منظور، بدین شد. استفاده شهری سبز فضای

 مستعد هایمکان و فضاها کننده تعیین نقشه، این .آمد دست به کاربری هر وزن و اهمیت درجه تلفیق از که شد حاصل ای

 احداث برای اراضی تناسب حقیقت این در نسبی دهی وزن مدل بردن بکار است. همچنین، سبز و فضای ها پارک ایجاد برای
 پراکنش و توزیع که گفت می توان تحقیق نتایج به توجه با است. کرده بندی طبقه را ها آن و داده قرار بررسی مورد نیز را پارکها

 در ما شهری مدیران که است آن مبین امر این است. بوده خوشه ای و نامتوازن طور به ایالم شهر در سبز فضاهای مکانی

 وضع در مذکور کاربری مکانی توزیع و نداشته اند فضایی عدالت به توجهی شهری، نواحی به کاربری این اختصاص و یابیانمک

 نواحی مردم خواست و پایۀ نیاز بر سبز فضای تخصیص امر به مسؤوالن کم توجهی عبارتی به یا توجه عدم نشانه شهر، موجود
 استفاده فازی گامای از عملگر خطی آستانه تابع از استفاده با ها الیه سازی فازی از بعد ها داده تحلیل . برایمی باشد شهر مختلف

 نهایی تحلیل برای 9/0و  8/0، 7/0 های آستانه حد با گاما عملگر از آن هدف قالب در پژوهش موضوع نهایی تحلیل برای شد.
 توجیه شهر و در مطالعه، مورد های شاخص وضعیت به توجه با نهایی تحلیل برای آمده بدست نتایج مقایسه که شد استفاده
 استقرار بهتر از سایر حد آستانه ها به تحلیل 7/0 آستانه حد با فازی گامای عملگر گردید مشخص آنها؛ از واقعی خروجی و منطقی

حاکی از آن است  حاصل نتایج حد این بازه در عملگر این نتایج با است. مطابق پرداخته شهر ایالم در شهری سبز فضای بهینه
 و توسعه برای مناسبی بسیار پتانسیل هایی از شمال شرق ایالمشمال و جنوب شهر قسمت به متمایل مرکزی های بخش که

 نواحی سبز فضای و پارک ایجاد برای ها مکان نهایی نشان داد که بهترین گذاریارزش دارد. شهری سبز فضاهای بهینه استقرار

 از حاصل نهایی الیه خروجی از نتایج حاصل اند. شده واقع سازگار و مهم هایکاربری اطراف در و اند اربریک فاقد که بوده اند

 با مناطق که است، این بیانگر ایالم شهر اراضی کاربری نقشه با آن انطباق و GIS محیط در Fuzzy Logic  ،AHP مدل

 عملکردی شعاع و ناسازگاری کاربری از و هستند رهنگیف آموزشی، مسکونی، مراکز به نزدیک خوب؛ خیلی تناسب درجه

 توزیع اینکه به توجه لذا با .است داشته فاصله صنعتی مراکز کارگاهها کاربری از چنین هم و دارند فاصله موجود، هایپارک

 مقابل در شهر از صیخا نواحی تر بیش برخورداری به می تواند سبز( فضای کاربری جمله )از هاکاربری ناعادالنه و نامتوازن
 نیز اجحاف احساس این نهایت در و شود شهروندان در اجحاف احساس گیریشکل موجب و انجامیده دیگر نواحی محرومیت

 شهروندان و شهر ضرر به آن نتیجه که شد خواهد )وندالیسم( تخریب گرایانه اعمال بروز و اجتماعی تعارضات شروع مقدمۀ

 کاربری علی الخصوص ها،کاربری متوازن توزیع اهمیت متوجه پیش از بیش ما شهری مدیران رودمی  انتظار فلذا .بود خواهد

 از یک هر به سبز فضای کاربری متوازن تخصیص و توزیع یابی،مکان با خود، برنامه ریزی آتی و اقدامات با تا باشند سبز فضای

 محیط پایداری زمینه ساز و برداشته گام مذکور کاربری از یشهر نواحی عادالنه برخورداری راستای در شهری، نواحی و مناطق

براساس  .شود جلوگیری اجتماعی تعارضات و وندالیسم آلودگی، چون نامطلوبی پیشامدهای وقوع و بروز از نهایت در و شوند
ز شهری، پارامترهای زیادی یافته ها می توان اینطور بیان نمود که با توجه به اینکه انتخاب مکان بهینه برای احداث فضاهای سب
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دخالت دارند، لذا تئوری های مکان یابی سنتی قادر به ترکیب تمامی این پارامترها در فرایند مکان یابی نیستند. از طرفی دیگر 
 همانگونه که در روند پژهش حاضر، مشاهده گردید، سیستم اطالعات مکانی با دارا بودن قابلیت های فراوان در زمینه تحلیل های

مکانی، امکان تجزیه و تحلیل انواع اطالعات را فراهم می سازد و توان ترکیب کلیه پارامترهای مؤثر در مکان یابی  -فضایی 
اطالعات جغرافیایی، منطق  سیستم ،AHP مدل از استفادۀ توأم که دهد می نشان حاصله نتایجفضاهای سبز شهری را داراست. 

می  استفاده هم کنار در که زمانی و بسیاری دارند توانمندی شهر، هایمکان بهترین کردن پیدا و بندی اولویت در  ...و فازی
 بر عالوه. هستند رسان یاری بخش رضایت نتایج و بهتر ریزی برنامه و در مدیریت و برده بین از را همدیگر کاستی های شوند،

 های به فناوری توجه بدون و سبز فضای موجود وضع های از ویژگی استفاده با تنها شهری سبز فضایی بیشتر مطالعات این،

های  مدل از استفاده با ترکیبی و صورت به را نظر مورد متغیرهای حاضر اما مطالعه اند، پرداخته سبز فضایی ارزیابی به نوین
 و درک برای ریزان شهری برنامه به تواند می مطالعه این نتایج بنابراین، .است کرده تحلیل سبز، فضای مناسب تحلیلی
 .شایانی نماید کمک مشکالت این رفع برای هایی حل یافتن راه و شهری مسائل بندیاولویت
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مکانیابی انبارهای متقاطع شهری با ارائه یک مدل ریاضی و بهرهمندی از سیستم اطالعات 

 جغرافیایی )مطالعه موردی: شرکت توزیع محصوالت فله ای در کرج(

 ، bنوئی ه، مهدی باقری قلعa مجتبی عرب مومنی
a (بوشهر دانشگاه خلیج فارس، ،دانشکده مهندسی جم، ستادیار گروه مهندسی صنایعا) 

b (بوشهر دانشگاه خلیج فارس، ،دانشکده مهندسی جم، مربی گروه مهندسی صنایع) 
 (mbagheri.pgu@gmail.com-09366497966نویسنده مسئول: مهدی باقری قلعه نوئی )

 چکیده

های توزیع دارد. در تحقیق های شبکهموثری در بهبود خدمات شهری و کاهش هزینه مدیریت لجستیک و زنجیره تامین، نقش

های ورودی به نقاط ورودی یک شهر و سپس حاضر، مکانیابی انبارهای متقاطع شهری )یعنی انبارهایی که برای ذخیره جریان

گیرد. بدین وگان این شبکه مورد مطالعه قرار میشود( در یک شبکه توزیع و تعیین اندازه ناتوزیع آن به مناطق مختلف، تعبیه می

شود که داده های ورودی این مدل، منظور، یک مدل ریاضی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای طراحی بهینه شبکه ارائه می

ستم های یک سیگردد. مقاله حاضر که روش بکارگیری از دادهاز سیستم اطالعات جغرافیایی شبکه مورد نظر استخراج می

کند، یکی از نیازهای اساسی تحقیقات در این حوزه یعنی اطالعات جغرافیایی را در مسائل طراحی زنجیره تامین، تشریح می

دهد. مدل پیشنهادی، بر روی شبکه حمل و نقل یک شرکت توزیع های بزرگ را پوشش میهای واقعی در شبکهدستیابی به داده

های زمانی مجاز برای حرکت وسایل ایج حل مدل نشان دهنده تاثیر قابل توجه محدودهشود و نتدر شهر کرج پیاده سازی می

 باشد.ی انبارهای متقاطع مینقلیه بر تعداد بهینه

 مدیریت لجستیک و زنجیره تامین، انبارهای متقاطع، سیستم اطالعات جغرافیایی.کلمات کلیدی: 

 . مقدمه1

لجستیک شهری از اهمیت دو چندانی برخوردار گردیده است. امروزه شهرها کانون توسعه با توسعه روز افزون شهرها، برنامه ریزی 

باشند. توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف هستند و جمعیت شهری بیشترین مصرف کنندگان کاالها و خدمات مختلف می

مدیریت موثر و کارآمد دارد. در حقیقت، با افزایش  باشد که خود نیاز بهشهری، نه تنها یک نیاز بلکه یک مساله پویا و متناوب می

یابد و بهبود خدمات شهری نیز خود باعث افزایش بیشتر جمعیت در نتیجه جمعیت، نیاز به خدمات توسعه شهری افزایش می

 شود. زاد و ولد و مهاجرت می

نحصر به فرد برای تولید و جریان اطالعات ریزی و چارچوب است که به دنبال ایجاد یک برنامه ماساسا لجستیک گرایش برنامه

شود و بدنبال دستیابی به پیوند و هماهنگی باشد. مدیریت زنجیره تامین بعد از این چارچوب ایجاد میاز طریق کسب و کار می

 رایب یکپارچه شهری، یک رویکرد . لجستیک(2015استادلر، باشد )های دیگر در این خط پیوند میبین فرایندهای سازمان

لجستیک شهری به حمل و نقل بار در مناطق شهری اشاره  سیستماتیک است. رویکرد اساس بر حمل ونقل شهری موضوعات

(. از 2005گیرد )بارسلو و همکاران، های باری وابسته به تامین کاالها به مراکز شهری را در بر میکند و مشخصات جریانمی

راه  هستند، پیچیده بسیار و اجتماعی زیست محیطی اقتصادی، نقطه نظر از کاال ریشه حمل و نقل به مسائل مربوط آنجایی که

 سیستمها، مهندسی مختلف مانند رشته های از وسیعی طیف از گرفتن کمک و یکپارچه به رویکرد نیاز شهری لجستیک هایحل
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 تواندمی امر اجتماعی دارد. این علوم و جغرافیا اقتصاد، اطالعات، مهندسی زمین، از استفاده برنامه ریزی حمل و نقل، برنامه ریزی

 .(2011کند.)براون و همکاران،  کمک شود،کاهش هزینه می باعث که ابتکاری طرح های ترویج به

استراتژی اصلی برای پیکربندی فعالیت های  4های توزیع در زنجیره تامین می باشند. های شبکهانبارهای متقاطع از استراتژی

معرفی شده است. در  ،  انبار کردن و انبارهای متقاطعmilk-runرکت شامل حمل و نقل مستقیم، استراتژی توزیع یک ش

ها از چندین ، محمولهmilk-runشود. در استراتژی استراتژی حمل مستقیم هر محموله مستقیماً از مبدا به مقصد ارسال می

شوند چرا که نیاز به وند. این دو استراتژی هزینه کمتری را شامل میشگیرند، تلفیق میمبدا یا مقصد که در یک مسیر قرار می

ها کوچک است و مشتریان از نظر جغرافیایی های ثابت احداث تسهیالت نیستند. با این وجود زمانی که اندازه محمولههزینه

شود چرا که فاصله حویل زیاد میپراکندگی زیادی دارند، این دو استراتژی منجر به ظرفیت خالی وسایل حمل و نقل و زمان ت

توانند از استراتژی انبار یا انبارهای متقاطع مکانی بین عرضه و تقاضا طوالنی می باشد. در پاسخ به این چالش ها، شرکت ها می

 (.2014استفاده کنند )بوئیجس و همکاران، 

تقلیل مسائل شهری داشته باشد، استفاده از یکی از رویکردهای زنجیره تامین و لجستیک که می تواند نقش قابل توجهی در 

های شوند تا محمولهانبارهای متقاطع است. این انبارها به عنوان نقاط میانی بین عرضه و مصرف یک کاال در زنجیره تامین واقع می

فاده از ظرفیت کامل کمتر از ظرفیت وسایل نقلیه در این انبارها تجمیع شوند و سپس با بهره گیری از وسایل نقلیه جدید و است

شود و از طریق این تجهیزات به نقاط مقصد تقاضا ارسال گردند. این رویکرد به وضوح باعث کاهش حمل و نقل و جریان مواد می

دهد. در مسائل لجستیک شهری، انبارهای متقاطع از چندین جهت های لجستیک را نیز کاهش میصرفه جویی در مقیاس، هزینه

های حمل و نقل، اهمیت باشند. نخست اینکه سیاست گذاران و تصمیم گیران از صرفه جویی حاصل در هزینهتوانند دارای می

های شهری و عمرانی بهره گیرند. از طرف دیگر کاهش حمل و نقل باعث کاهش ترافیک ها و سیاستتوانند در توسعه برنامهمی

 شود.شهری و آلودگی ناشی از حمل و نقل می

های اخیر مورد توجه کالن شهرها قرار گرفته است، عدم ر که در ارتباط با انبارهای متقاطع به خصوص در سالنقطه نظر دیگ

باشد. در حقیقت به منظور افزایش انگیزش اجازه عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین، با مصرف انرژی باال و با نشر آلودگی زیاد می

هایی ها قوانین و محدودیتژِی و آلودگی کم، سیاست گذاران شهری مانند شهرداریسرمایه گذاری در وسایل نقلیه با مصرف انر

هایی برای انواع خاصی از وسایل نقلیه با اند. این قوانین معموالً به شکل محدودیتبرای ناوگان حمل و نقل شهری وضع کرده

عبور و مرور آنها را به ساعات خاصی از روز محدود  شود وتوجه به اندازه، میزان مصرف انرژی و نوع موتورهای آنها نمایان می

برای مثال در یکی از شهرهای هلند وسایل نقلیه سبک و سبز اجازه تردد در همه ساعات  (.2005کنند )مونازوری و همکاران، می

رند )فرانچسکتی و همکاران، را دا 20تا  18و  12تا  7روز را دارند در حالی که سایر وسایل نقلیه تنها اجازه تردد در ساعات بین 

کند و هایی برای وسایل نقلیه سنگین در معابر شهری عمل می(. از این رو احداث انبارهای متقاطع به عنوان ترمینال2007

توانند به نقاط مقصد ارسال کاالهای ورودی وسایل نقلیه سنگین، از انبارهای متقاطع با استفاده از سایر وسایل نقلیه مجاز می

 دند.گر

در حوزه مسائل لجستیک شهری، تعیین مکان مکان یابی و مسیر یابی از مهمترین مسائل در لجستیک شهری می باشند. 

ها از مسائل استراتژیک است. با این وجود، اکثر تحقیقات در حوزه لجستیک شهری، انبارهای متقاطع و توزیع جریان از این مکان

(. بنابراین مساله مکانیابی و 2014اند )کاچ و همکاران، یا تاکتیکی مورد بررسی قرار دادهمسائل این حوزه را در سطح عملیاتی 

باشد که در تحقیق حاضر به آن پرداخته توزیع در لجستیک شهری با در نظر گرفتن انبارهای متقاطع از مسائل در خور اهمیت می

های شهری و با اهداف انبارهای متقاطع و قوانین و محدودیتخواهد شد. مطابق با توضیحات فوق این مساله با در نظر گرفتن 
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های مربوط به ناوگان حمل و نقل های لجستیک شهری شامل هزینه احداث تسهیالت، هزینه حمل و نقل و هزینهکاهش هزینه

 به عالوه کاهش آلودگی و ترافیک شهری مدلسازی خواهد شد.

بی و توزیع لجستیک شهری، تقریب های ساده شونده ای است که در محاسبه نکته حائز اهمیت در مسائل مربوط به مکانیا

)هوانگ  مستطیلی 1توان به تقریبات پیوستهگیرند. از این تقریبات میمسافت مسیرهای حمل و نقل و تراکم شهری در نظر می

ینه تراکم نیز ثابت در نظر گرفتن ( اشاره کرد. در زم2012)جبلی و همکاران،  2و شبکه های حلقوی شعاعی (2013و همکاران، 

)هوانگ و همکاران،  توان ذکر کردشود را میتراکم جمعیت نسبت به سطح شهری که با یک توزیع احتمال یکنواخت مشخص می

. این تقریبات از آن جهت قابل توجه است که امکان مکانیابی و توزیع در یک محیط پیوسته را فراهم ساخته و با ساده (2013

تواند منجر به نتایجی کاهد. با این وجود، افزایش بیش از حد تقریبات میهای مساله را میکه به همراه دارد، پیچیدگی سازی

گردد که با مساله دنیای واقعی تفاوت چشمگیری داشته باشد و از این رو با توجه به اینکه تاکید محققان در حوزه لجستیک و 

(. 2015باشد )استادلر، های توسعه داده شده در عمل میسازی مدلجه به مسائل واقعی و پیادههای اخیر، توزنجیره تامین در سال

های ساده شونده، در در استفاده از این تقریبات باید جانب احتیاط به عمل آید. بنابراین در تحقیق حاضر بجای استفاده از تقریب

 Googleو  ArcGISتقاضای مناطق مختلف، از نرم افزارهای  های حمل و نقل و همینطور تراکم جمعیت ومدلسازی فاصله

Earth شوده شده است که روش کار آن در ادامه توضیح داده میبه صورت توامان بهره گرفت . 

این  نرم افزار  های اصلی است. همچنین،ها در منطقه و خیابانشامل همه جاده ArcGISای در های یک شبکه جادهداده

(. از 2017زارهایی برای تخمین سرعت حمل و نقل در سفرهای شهری و برون شهری است )کوتاوارا و همکاران، ابدربردارنده 

توان به مسائل مکانیابی و مسیریابی انبارهای بیمارستان مسائل مکانیابی و مسیریابی، می دیگر این نرم افزار درکاربردهای 

های پست ( و مکانیابی ایستگاه2010مسیرهای تحویل )بوزکایا و همکاران، (، بهینه سازی فضایی 2017)کوتاوارا و همکاران، 

( اشاره کرد. این نرم افزار بانک اطالعات جغرافیایی، نه تنها توانایی محاسبه فواصل جغرافیایی و 2017)طهماسبی و همکاران، 

اکم نقاط تقاضا در مناطق شهری مورد استفاده تواند به منظور محاسبه ترطول مسیرها در یک شبکه حمل و نقل را دارد، بلکه می

شود، های جغرافیایی مختلف منطقه مورد بررسی، ثبت و ذخیره میقرار گیرد. در حقیقت اطالعاتی که در مورد تقاضای قسمت

 .(2017)طهماسبی و دیگران،  می تواند به عنوان تخمینی از احتمال تقاضا در آن مناطق بکار گرفته شود

های اخیر واقع شده است. در لش های سیستم های لجستیک شهری و انبارهای متقاطع مورد توجه محققان در سالمسائل و چا

 شود:ادامه برخی از تحقیقات در این زمینه مرور می

مدلی برای تخصیص ظرفیت به مسیرهای موجود شبکه و تخصیص  (2010موسی و همکاران ) در بحث برنامه ریزی انبار متقاطع،

های حمل و نقل اجازه داده می شد تا مستقیماً از نقاط مبدا به به جریان آنها ن به آن مسیرها پرداخت. در مدل پیشنهادیجریا

نقاط مقصد ارسال شوند یا از طریق ارسال به یکی از انبارهای متقاطع جریان یابند. محدودیت های جریان و همچنین هزینه 

 رفته شد.های مسیریابی در این تحقیق در نظر گ

های مراکز تلفیق تقاضای شهری مانند انبارهای ( فاکتورهای کلیدی موفقیت برای ارائه مدل2017در مقاله جانسون و بیوکلند )

های پویا به منظور به روز های پیچیده شهری، توانایی بگارگیری دادهمتقاطع شناسایی شد. این فاکتورها شامل توانایی حل مدل

                                                                    
1 Continues Approximation 
2 ring-radial shape  
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ا، نقش حمایتی سیاست گذاران و ذینفعان لجستیک شهری، شایستگی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک هآوری عملکرد مدل

 های شهری بیان شد.شهری و استفاده موثر از فناوری اطالعات در توسعه مدل

به وسیله  ( مساله توزیع کاالها بین تامین کنندگان و مراکز خرده فروشی در یک مرکز شهری2017در مقاله جی و همکاران )

های زمانی به عنوان تصمیم گیرنده مرحله اول؛ پنجره ؛یک مدل دو سطحی مدل سازی شد. در مدل این مقاله، انبار متقاطع

کرد و سپس تامین کنندگان با توجه به برای تحویل کاالها به خرده فروشان توسط تامین کنندگان در سطح دوم را تعیین می

 پرداختند.ر یک مساله مسیریابی بهینه، به توزیع کاالها در شبکه لجستیک شهری میهای تحویل مقرر شده و دزمان

( مساله تعیین نوع و تعداد وسایل نقلیه در ناوگان حمل و نقل و تخصیص آنها به مناطق 2017در مقاله فرانچسشتی و دیگران )

ز برنامه ریزی پویا برای حل آن استفاده شد. در شهری با استفاده از یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط مدلسازی شد و ا

دهد برنامه ریزی پویا این مقاله از تقریب پیوسته برای مدلسازی تراکم و فاصله حمل و نقل استفاده شد و نتایج آن نشان می

 های دقیق دارد.عملکرد مناسبی در بدست آوردن جواب بهینه نسبت به سایر روش

های حمل و (، با استفاده از سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده به بهینه سازی هزینه2018)در مقاله آرانگو و همکاران 

نقل و موجودی، افزایش سطح خدمات مشتریان و همچنین کاهش ترافیک در یک سیستم توزیع شهری پرداخته شد. مدل ارائه 

د چرا که باعث کاهش ترافیک ناشی از یک های شهری مناسب تشخیص داده شهای صنعتی و هم سیستمشده هم برای سیستم

 شود.سیستم توزیع می

( طراحی انبارهای متقاطع برای یک سازمان پستی شهری مورد مطالعه قرار گرفت. در این مقاله 2018در مقاله زنکر و بویسن )

های خروجی اشتراک دربهای خروجی انبار متقاطع به نقاط مقصد مورد مطالعه قرار گرفت و همچنین مدلی برای تخصیص درب

زمانی که ظرفیت یکی از درب های خروجی تخصیص داده شده به نقاط مقصد برای پاسخ گویی به تقاضای آن مقصد کافی 

های خروجی با هدف حداقل کردن باشد، ارائه شد. در این مقاله مدلی برای دسته بندی نقاط مقصد به منظور اشتراک دربنمی

 نبار متقاطع ارائه شد و یک راه حل ابتکاری برای این مساله پیشنهاد گردید.موجودی در فضای استیج ا

مهمترین نوآوری مقاله حاضر نسبت به تحقیقات مرور شده را می توان استفاده از بانک اطالعاتی یک سیستم اطالعات جغرافیایی 

کانیابی، مسیریابی و پنجره زمانی نیز از دیگر های ساده شونده و بعضاً  نادقیق بر شمرد. یکپارچگی تصمیمات مبه جای تقریب

های تحقیق در حوزه مسائل لجستیک شهری است که با توسعه یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط به آن پرداخته نوآوری

 شود.می

 روش تحقیق داده ها و. 2

های شود و سپس دادهآن شرح داده می در این بخش، نخست مدل ریاضی تحقیق به همراه مفروضات و نمادگذاری بکار رفته در

 گردد.تشریح می  ArcGISهای مکانی و توصیفی استخراج شده از سیستم اطالعات جغرافیایی تحقیق به همراه داده

 باشد:مفروضات بکارگرفته شده در مدل تحقیق به شرح زیر می

همانطور که توضیح داده  ArcGISنرم افزار مدل ارائه شده در تحقیق حاضر یک مدل قطعی است. در اینجا استفاده از  .1

توان تا حد قابل ها را میکند و از این رو این تخمینشد، تخمین مناسبی از پارامترهای مورد نیاز در توسعه مدل ایجاد می

 قبولی رضایت بخش در نظر گرفت.
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ی توسط یک انبار متقاطع شود که تقاضای فروشندگان موجود در هر کدام از بخشهای شهردر مدل تحقیق فرض می .2

 شود.تهیه می

ناوگان حمل و نقل را جز متغیرهای تصمیم مساله و با توجه به اینکه مدل ارائه شده یک مدل استراتژیک می باشد  .3

عالوه بر مکان انبارهای متقاطع، نوع و تعداد ناوگان مورد استفاده در هر کدام از انبارهای متقاطع را به عنوان متغیرهای 

 شود.م در نظر گرفته میتصمی

توانند در مناطق شهری حمل و نقل کنند. برای مثال یک نوع کامیون هر نوع از وسایل نقلیه مدل، زمان مشخصی می .4

شود. در ساعت در شهر تردد کند و این زمان شامل زمان رفت و برگشت می 2خاص حداکثر مجاز است که به میزان 

که تغییر این پنجره زمانی چه اثراتی بر نشر آلودگی و کاهش هزینه ها خواهد تحلیل حساسیت نشان داده خواهد شد 

 داشت.

 گردد.با در نظر گرفتن مفروضات فوق، نمادگذاری مورد استفاده در تحقیق به شرح زیر معرفی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارامترها و اندیس 

 ها
 توضیحات

I اندیس نقاط بالقوه انبارهای متقاطع 

J  تیک شهریهای شبکه لجسبخشاندیس 

L های شهریبخشهای موجود در اندیس فروشگاه 

K اندیس وسایل نقلیه 

i,j,lds  فاصله حمل و نقل از انبار متقاطعi  ام تا فروشگاهl بخشام در j 

j,ld  تقاضای فروشگاهl  بخشام در j 

kv  سرعت وسیله نقلیهk ام 

iF  هزینه ثابت احداث تسهیلiام 

iCG احد ظرفیت در انبار متقاطع هزینه توسعه هر وiام 

kT  حداکثر زمان مجاز وسیله نقلیهk ام برای خدمت رسانی به مناطق شهری 

kVC  هزینه متغیر استفاده از وسیله نقلیه نوعk در واحد مسافت 

kFC  هزینه ثابت استفاده از وسیله نقلیه نوعk 

Wg ها در واحد زماننرخ دستمزد راننده 

ku  های وسیله نقلیه نوع محمولهزمان تخلیهk 

kC  نقل وسیله نقلیه نوع و هزینه حملkام در واحد مسافت 

kQ 
 امkظرفیت وسیله نقلیه نوع 
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 شود:با در نظر گرفتن نمادگذاری فوق، مدل ارائه شده در تحقیق به شرح زیر مشخص می

(1) 
, ,

, ,

1

, , ,

min ( . . )

( ).wg . .
i j l

i j

i i i i

i

k k k

i j l k k

l i j l k

F y CG Cap

u VC FC
v

ds
ds Tr

   

 
   

 




 

 s.t. 

(2) 
 

, 1i j

i

x j 
  

(3) 
 

, ,.j l i j i

j l

d x Cap i 
  

(4) 
 

.i iCap M y i 
  

(5) 
 

, .i j i

j

x M y i 
  

(6) 
 

, , , ,. ,i j l k i j

k l

Tr M x i j 
  

(7) 

 

,l

, , , , ,. .(1 ) , , ,
j

i j l k j k i j

k

d
Tr s M x i j k l

Q
   

  
(8) 

 

, ,

, ,

2max ds
.s .(1 ) , ,

i j l
l

j k k k i j

k

u T M x i j k
v

    

  
(9) 

 , ,, , {0,1} , ,i i j j ky x s i j k 
 

(10) 
 

0iCap i 
  

(11) 
 , , ,i j l kTr 

   

 نوع متغیر توضیحات متغیرها

iy  گیرد در صورتی که انبار متقاطع می 1این متغیر مقدارi ام احداث شود و در غیر اینصورت مقدار صفر

 یرد.گمی

 باینری

i,jx  بخشگیرد در صورتی که می 1این متغیر مقدار j   به انبار متقاطعi  تخصیص یابد و در غیر اینصورت

 گیرد.مقدار صفر می

 باینری

j,ks  در صورتی که وسیله نقلیه نوعk بخشام برای ارسال کاالهای مشتریان j  1ام انتخاب شود، مقدار 

 گیرد.دار صفر میگیرد و در غیر اینصورت مقمی

 باینری

iCap  ظرفیت انبار متقاطعiحقیقی  ام 

i,j,lz  مقدار کاالیی که از انبار متقاطعi  به فروشگاهl بخشام در j حقیقی شود.فرستاده می 

i,j,l,kTr های نوع تعداد کامیونk  بخشکه از i  برای ارسال تقاضای مشتریl  بخشدر  j.عدد صحیح ام استفاده می شود 

1  حقیقی تابع هدف اول نشان دهنده هزینه کل لجستیک 
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های کل شامل هزینه ثابت احداث انبارهای متقاطع، هزینه دهد که به حداقل کردن هزینه(، تابع هدف مدل را نشان می1رابطه )

(، 2پردازد.  محدودیت )های ثابت و متغیر حمل و نقل میتوسعه ظرفیت در انبارهای متقاطع، دستمزد حمل و نقل و هزینه

( نشان 3ای شبکه لجستیک باید به یکی از انبارهای متقاطع تخصیص یابد. محدودیت )هدارد که هر کدام از بخشاذعان می

تواند از ظرفیت آن انبار بیشتر باشد. های تخصیص داده شده به هر کدام از انبارهای متقاطع نمیدهد که تقاضای بخشمی

ت تخصیص داده شده به آن برابر صفر کند که در صورتی که انبار متقاطعی احداث نگردد، ظرفی( تضمین می4محدودیت )

 باشد.می

یابد. ها به آن تخصیص نمیکند در صورتی که انبار متقاطعی احداث نگردد، آنگاه هیچ کدام از یخش( تضمین می5محدودیت )

ن آن دهد در صورتی که یک بخش به یک انبار متقاطع تخصیص نیابد، از آن انبار متقاطع به مشتریا( نشان می6محدودیت )

( برای محاسبه تعداد وسایل نقلیه از هر نوع که به 7یابد. از طرفی دیگر محدودیت )ای تخصیص نمیبخش هیچ وسیله نقلیه

رود. مطابق با این محدودیت در صورتی که نوع خاصی از وسایل نقلیه شود، بکار میهای مختلف فرستاده میمشتریان در بخش

تعداد وسایل نقلیه از آن نوع به آن بخش بزرگتر از صفر خواهد بود که با توجه به در نظر به یک مشتری تخصیص نداده باشد، 

شود. باید گرفتن ضریب هزینه برای تعداد وسایل نقلیه در تابع هدف هزینه، در جواب بهینه این تعداد برابر صفر محاسبه می

1ijxتخصیص یابد یعنی  iبار متقاطع به ان jشود که اوالً بخش توجه داشت این محدودیت زمانی فعال می   و ثانیاً وسیله

انتخاب شود. در این صورت نیز محدودیت بزرگتر و مساوی چون تعداد  jهای مشتریان بخش ام برای ارسال محموله kنقلیه نوع 

ه شده است به صورت تساوی در جواب بهینه وسایل نقلیه با ضرایب مثبت هم در تابع هدف هزینه و هم در تابع آلودگی استفاد

های شبکه لجستیک باید توسط وسایل نقلیه تامین کند که تقاضای بخششود. این محدودیت همچنین تضمین میبرقرار می

( زمان رفت و برگشت وسایل نقلیه به عالوه زمان سرویس دهی وسایل نقلیه به هر کدام از مشتریان را محدود 8شود. محدودیت )

دهد که در صورتی یک کند. این محدودیت به نوعی نشان میبه حداکثر زمان تردد مجاز وسیله نقلیه در شبکه لجستیک می

تواند به یک بخش تخصیص یابد که حداکثر زمان خدمت رسانی به مشتریان آن بخش کمتر از مدت زمان مجاز وسیله نقلیه می

 دهد.( نوع متغیرهای تصمیم در مساله را نشان می10( تا )9های )وسیله نقلیه باشد. در نهایت محدودیت

باشد که شود. داده های تحقیق، مربوط به یک شرکت توزیع در شهر کرج میهای تحقیق شرح داده میدر قسمت بعد داده

ای تحقیق مربوط به هکند. نخستین قسمت از دادهای برای آنها ارسال میکاالهای مورد نیاز مناطق مختلف کرج را به صورت فله

باشد. همچنان که در بیان مساله توضیح داده شد، شبکه لجستیک مورد مطالعه شبکه حمل و نقل مورد مطالعه در تحقیق می

مسیرهای ارتباطی و بخش بندی مورد مطالعه در  1های تقاطع( ، گرهdهای خرده فروشی )(، مغازهcشامل مکان انبارهای بالقوه )

رسم شده است نشان داده شده است. در  ArcGIS(، این شبکه که در نرم افزار 1باشد. در شکل )ت میشبکه لجستیک شرک

های خرده های سبز رنگ، مغازهدهد، چند ضلعیهای تقاطع شهری بین مسیرها را نشان میاین شکل، نقاط صورتی رنگ، گره

 های نارنجی رنگ از سایر نقاط متمایز شده است.       هفروشی است و نقاط بالقوه برای احداث انبارهای متقاطع، با دایر

 

                                                                    
1 Junction 



 

159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArcGIS  افزار نرم خروجی: کرج شهر تحقیق در مطالعه مورد توزیع شرکت لجستیک شبکه. 1 شکل

به برای محاس ArcGISدر نرم افزار  Network Analysis(، از جعبه ابزار 1با معرفی شبکه لجستیک نشان داده شده در شکل )

 New ODشود. بدین منظور، گزینه فاصله هر کدام از انبارهای متقاطع تا نقاط تقاضا )مغازه های خرده فروشی( استفاده می

cost Matrix شود. سپس را انتخاب و انبارهای متقاطع به عنوان نقاط مبدا و سپس نقاط تقاضا به عنوان نقاط مقصد انتخاب می

 Pivot tableشود. در این نرم افزار از ابزار ذخیره  و فایل حاصل به نرم افزار اکسل منتقل می shp.خروجی حاصل را با پسوند 

های برای تبدیل فاصله بین تسهیالت در قالب یک ماتریس مسافت استفاده شده است. خروجی این مرحله را که فاصله بین بخش

 (  ارائه شده است:1باشد، در جدول )مختلف می
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 (: فاصله بین انبارهای متقاطع تا نقاط تقاضا در شبکه لجستیک مورد مطالعه1)جدول 

 انبار متقاطع

 نقاط تقاضا
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 

d1 5/1  51/5  73/1  49/3  72/4  22/6  68/9  34/17  59/18  66/16  09/16  33/12  25/17  
d2 22/1  23/5  95/1  7/3  93/4  43/6  89/9  16/18  4/19  87/16  91/16  54/12  07/18  
d3 73/1  74/5  32/2  02/3  62/3  12/5  57/8  21/16  45/17  55/15  96/14  22/11  12/16  
d4 35/3  14/7  31/3  15/2  99/1  5/3  95/6  59/14  83/15  93/13  34/13  6/9  5/14  
d5 44/4  04/7  83/3  07/2  52/1  02/3  48/6  49/14  74/15  46/13  25/13  13/9  41/14  
d6 44/4  99/7  81/2  06/1  9/0  4/2  86/5  93/14  18/16  84/12  69/13  51/8  85/14  
d7 79/4  95/1  96/7  54/9  83/9  95/10  18/14  64/16  88/17  47/16  39/15  41/13  55/16  
d8 78/3  76/1  94/6  53/8  85/8  97/7  2/13  66/15  9/16  49/15  41/14  43/12  57/15  
d9 38/3  33/1  55/6  13/8  32/7  44/8  67/11  13/14  37/15  96/13  88/12  9/10  04/14  

d10 99/5  79/5  95/5  55/4  38/3  51/4  73/7  54/13  78/14  37/13  29/12  53/9  45/13  
d11 69/4  64/2  86/7  44/9  63/8  75/9  97/12  44/15  68/16  27/15  19/14  21/12  35/15  
d12 58/5  76/2  69/7  29/6  12/5  25/6  47/9  11/12  35/13  94/11  86/10  88/8  02/12  
d13 36/6  13/4  32/6  92/4  75/3  88/4  1/8  27/12  52/13  11/12  03/11  05/9  19/12  
d14 63/5  88/4  59/5  19/4  02/3  15/4  37/7  63/12  88/13  47/12  38/11  17/9  54/12  
d15 57/4  96/6  85/3  02/9  92/0  42/2  88/5  9/13  15/15  85/12  66/12  53/8  82/13  
d16 46/7  92/4  28/7  52/5  53/4  48/5  15/8  47/10  72/11  31/10  22/9  24/7  38/10  
d17 08/7  62/6  93/5  17/4  94/2  42/3  65/6  24/13  49/14  77/12  12 44/8  16/13  
d18 97/6  29/6  28/6  52/4  35/3  48/4  7/7  92/12  16/14  75/12  67/11  5/9  83/12  
d19 32/5  18/6  62/4  87/2  7/1  82/2  05/6  12/13  37/14  17/12  88/11  84/7  04/13  
d20 35/6  21/7  2/5  44/3  21/2  79/1  02/5  75/13  99/14  14/11  42/12  81/6  58/13  
d21 32/7  39/8  96/4  2/3  97/1  41/1  19/4  06/14  31/15  96/9  24/11  63/5  4/12  
d22 7.41 9.34 5.06 3.3 2.07 0.57 2.89 15.08 16.33 10.91 12.18 6.58 13.34 
d23 29/7  15/8  14/6  38/4  16/3  67/2  45/5  8/12  05/14  22/11  48/11  89/6  64/12  
d24 65/10  02/12  29/8  54/6  31/5  81/3  35/0  48/16  73/17  12/12  4/13  79/7  56/14  
d25 14/10  02/11  78/7  02/6  8/4  3/3  35/1  48/15  72/16  12/11  4/12  79/6  56/13  
d26 18/9  04/9  83/6  07/5  84/3  14/3  04/4  5/13  75/14  44/8  17/9  11/4  88/10  
d27 13/10  99/9  77/7  01/6  78/4  09/4  09/3  45/14  69/15  38/9  66/10  05/5  82/11  
d28 05/10  56/8  7/7  94/5  71/4  01/4  25/5  02/13  27/14  91/7  18/9  58/3  34/10  
d29 3/11  81/9  94/8  18/7  96/5  26/5  49/6  27/14  51/15  98/5  26/7  65/1  42/8  
d30 15/12  66/10  8/9  04/8  81/6  11/6  35/7  81/14  06/16  12/5  4/6  51/2  56/7  
d31 65/16  89/13  29/14  54/12  31/11  61/10  84/21  31/10  56/11  63/0  91/1  18/4  07/3  
d32 93/15  11/13  17/16  41/14  24/13  27/13  69/14  53/9  77/10  5/3  41/2  05/7  57/3  
d33 33/15  51/12  57/15  81/13  64/12  88/12  11/14  93/8  18/10  9/2  82/1  45/6  98/2  
d34 48/13  66/10  72/13  96/11  79/10  31/11  73/12  08/7  32/8  32/6  24/5  87/9  4/6  
d35 61/10  79/7  85/10  09/9  92/7  51/8  93/9  9/6  15/8  74/6  66/5  02/9  82/6  
d36 84/9  02/7  82/11  07/10  9/8  49/9  91/10  17/9  42/10  01/9  93/7  10 09/9  
d37 55/14  73/11  78/14  03/13  86/11  45/12  87/13  96/2  21/4  98/7  9/6  53/11  06/8  
d38 9/8  08/6  72/9  96/7  79/6  41/7  82/8  83/8  08/10  67/8  59/7  91/7  75/8  
d39 34/8  52/5  27/10  52/8  35/7  96/7  38/9  39/9  64/10  23/9  14/8  47/8  3/9  
d40 9/7  08/5  14/8  39/6  21/5  34/6  31/8  63/10  87/11  46/10  38/9  4/7  54/10  
d41 51/5  11/2  68/8  02/9  85/7  98/8  2/12  08/14  33/15  92/13  84/12  43/11  14 
d42 74/6  73/2  9/9  07/11  9/9  02/11  25/14  93/14  18/16  77/14  68/13  48/13  84/14  
d43 54/4  654/1  7/7  02/8  85/6  97/7  2/11  66/13  9/14  49/13  41/12  43/10  57/13  
d44 98/7  97.3 15/11  11/12  94/10  07/12  29/15  2/15  44/16  03/15  95/13  43/14  11/15  
d45 91/7  72/4  08/11  51/10  34/9  47/10  57/13  63/12  88/13  47/12  39/11  66/12  55/12  
d46 78/8  96/5  89/11  49/10  32/9  45/10  24/13  3/12  55/13  13/12  05/11  33/12  21/12  
d47 31/7  49/4  42/10  02/9  85/7  98/8  72/11  27/10  52/11  11/10  02/9  81/10  18/10  
d48 32/16  5/13  56/16  8/14  63/13  22/14  64/15  29/2  53/3  76/9  67/8  31/13  83/9  
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نقطه  48انبار متقاطع بالقوه،  13بخش،  13( نشان داده شده است، شبکه لجستیک مورد مطالعه شامل 1همانطور که در شکل )

نشان داده  13cتا  1cانبار متقاطع که در تحقیق با  13های ارتباطی است. اطالعات مربوط به تقاضا و تعدادی گره تقاطع در راه

 ( است.2شود به شرح جدول )می

 . پارامترهای مربوط به هزینه احداث انبارهای متقاطع2دول ج

 انبار متقاطع

 پارامتر
1c 2c 3c 4c 5c 6c 7c 8c 9c 10c 11c 12c 13c 

 8/0 6/0 8/0 5/0 3/0 7/0 4/0 3/0 4/0 4/0 6/0 7/0 3/0 هزینه ثابت احداث تسهیالت )میلیون تومان(

هزینه متغیر توسعه هر واحد ظرفیت )میلیون 

 ان(توم
003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 003/0 

 

همچنین در  الزم به ذکر است که اطالعات مربوط به هزینه احداث تسهیالت با نظر سنجی از خبرگان  استخراج شده است.

نوان وسایل نقلیه در دسترس در نظر گرفته شده است. نوع وسیله نقلیه شامل وانت، نیسان، خاور و کامیون به ع 4تحقیق حاضر، 

 ( می باشد.3اطالعات مربوط به این وسایل نقلیه مطابق با جدول )

 . پارامترهای مربوط به وسایل نقلیه مورد بررسی3جدول 

 وسیله نقلیه                        

 پارامتر
 کامیون خاور نیسان وانت

 10 5/5 3 2 ظرفیت به تن

 20 20 40 40 )کیلومتر در ساعت(سرعت 

 )گازوئیل( 0.4 )گازوئیل( 0.19 )بنزین( 0.13 )بنزین( 0.0899 مصرف سوخت در هر کیلومتر

 5/2 2 1 1 هزینه ثابت استفاده از وسایل نقلیه )میلیون تومان(

 005/0 004/0 002/0 001/0 هزینه متغیر استفاده از وسایل نقلیه در هر کیلومتر )میلیون تومان(
 

( از سایت 3الزم به ذکر است که اطالعات مربوط به هزینه استفاده ظرفیت وسایل نقلیه در جدول )

https://www.malmonbar.com است، اطالعات مربوط به میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه از سایت استخراج شده

www.1616.ir  وwww.persiankhodro.com توان می نینصرالرافداست. با استفاده از پایگاه داده شرکت برگرفته شده

 منطقه تقاضا را بر حسب تن به ترتیب به صورت زیر مشخص کرد: 48میزان تقاضای 

D=[24,8,21,9,11,22,16, 41 ,14,8,9,20,26,11,22,24,13,8,18,9,27,12,12,20,23,21,17,15,8,13,6,13,10,21

,19, 42 ,12,22,24,21,12,7,8,21,19,6,25,7]. 

مشخص شده اند. به منظور نشان  13Zتا  1Zبخش وجود دارد که آنها با  13(، 4-1در پایان الزم به ذکر است که مطابق با شکل )

 به شرح زیر استفاده می گردد: RIکدام بخش تعلق دارد از بردار  دادن این که هر نقطه تقاضا به

RI=[6,6,6,7,7,7,5,5,5,8,8,8,8,8,9,9,9,9,9,12,12,12,12,13,13,13,13,13,13,13,1,1,1,1,11,11,11,10,10,1

0,4,4,4,3,3,2,2,2]; 

 قرار دارند و ... .  7در بخش  6تا  4قرار دارند، نقاط تقاضای  6در بخش  3تا  1، نقطه تقاضای RIمطابق با بردار 

 

https://www.malmonbar.com/
http://www.1616.ir/
http://www.persiankhodro.com/
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 نتایج و بحث    3

 GAMSبا معرفی داده های مساله در بخش قبل، در این بخش به شرح متغیرهای حاصل از حل مدل در نرم افزار بهینه سازی 

 شود. این نتایج به شرح زیر است:پرداخته می CPLEXبا موتور جستجو کننده 

اند و ظرفیت فعال شده 12و  11، 10، 7، 4، 3، 2، 1عال است. از میان انبارهای بالقوه، انبارهای اولین متغیر، انبارهای متغیرهای ف

باشد. تخصیص انبارهای متقاطع و وسایل نقلیه، به می 40و  37، 67، 172، 95، 223، 74، 44بهینه آنها نیز به ترتیب برابر 

 ست:( ا4های مختلف جغرافیایی نیز به شرح جدول )تقاضای بخش

 ها به انبارهای متقاطع فعال شده. تخصیص یخش4جدول 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بخش

 7 3 7 10 3 2 4 4 1 3 12 3 11 انبار

 1 1 3 1 3 1 3 2 4 2 2 2 3 وسیله نقلیه

 د:باشنقطه تقاضا می 48بردار زیر نیز در بردارنده تعداد وسایل نقلیه تخصیص داده شده به هر کدام از 

N={8,3,7,2,2,4,2,2,2,4,5,10,13,6,4,5,3,2,4,5,14,6,6,10,12,11,9,8,4,7,2,5,2,4,4,5,3,11,12,11,4,3,3,7,7

,2,9,3} 

بود. از طرفی دیگر، به این نقطه که در  24را در نظر گرفت که دارای تقاضای  1توان نقطه تقاضای در ارزیابی نتایج فوق، می

وسیله نقلیه برای توزیع تقاضای  8تن تخصیص یافته است. از این رو، تعداد  3با ظرفیت  2نوع قرار داشت، وسیله نقلیه  6بخش 

 باشد.( کامال درست و منطقی می24= 8*3این نقطه )

های زمانی است که حرکت وسایل تواند تصمیمات احداث انبارهای متقاطع را تحت تاثیر قرار دهد، پنجرهیکی از مواردی که می

توان تقاضای مناطق کند. برای مثال، اگر زمان حرکت وسایل نقلیه سنگین محدود به ساعاتی خاص شود، نمیحدود مینقلیه را م

شهری را توسط انبارهای متقاطعی که در فاصله دوری از آن قرار دارند، تامین کرد و ناگزیر از احداث انبارهای متقاطع به تعداد 

(، 5وان با فاصله کم و زمان خدمت رسانی کم، تقاضای آنها را پوشش داد. در جدول )بیشتر در نقاط مرزی شهری هستیم تا بت

های زمانی نشان داده شده است. نتایج این جدول نیز به وضوح حاکی از تعداد انبارهای متقاطع فعال شده نسبت به طول پنجره

 متقاطع بیشتری خواهیم داشت. این است که هر اندازه پنجره زمانی تنگ تر باشد نیاز به تعداد انبارهای
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 . پنجره های زمانی مختلف برای وسایل نقلیه5جدول 

 حداکثر زمان مجاز
 میزان آلودگی

 4وسیله نقلیه نوع  3وسیله نقلیه نوع  2وسیله نقلیه نوع 1وسیله نقلیه نوع 

24 24 24 24 5 

24 24 12 12 5 

24 24 6 6 6 

24 24 0 0 6 

12 12 24 24 7 

6 6 24 24 7 

0 0 24 24 7 

12 12 12 12 8 

12 12 6 6 8 

12 12 0 0 10 

6 6 0 0 12 

 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

در این مقاله، یکی از مسائل مهم در طراحی شبکه های لجستیک شهری یعنی مکانیابی و تعیین ظرفیت انبارهای متقاطع با در 

از برای حرکت وسایل نقلیه مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، یک مدل برنامه های زمانی مجنظر انواع وسایل نقلیه و پنجره

ریزی عدد صحیح مختلط توسعه داده شد که متغیرهای مورد نظر را با حداقل کردن هزینه های مختلف شامل هزینه ثابت احداث 

های ثابت و متغیر حمل و نقل تعیین و هزینهانبارهای متقاطع، هزینه توسعه ظرفیت در انبارهای متقاطع، دستمزد حمل و نقل 

های دقیق بدون کرد. مهمترین نوآوری تحقیق حاضر استفاده از یک سیستم اطالعات جغرافیایی برای دستیابی به دادهمی

ا، های نقاط تقاضهای ساده شونده یا اطالعات تخمینی بود. بدین منظور، نخست شبکه حمل و نقل مورد نظر شامل الیهتقریب

 googleکه از نرم افزار  UTMهای جغرافیایی، نقاط کاندید انبارهای متقاطع و همین طور گره های تقاطع در یک نقشه بخش

earth  استخراج شده بود رسم گردید. سپس از ابزارNetwork analysis  بهره گرفته شد تا فاصله واقعی و دقیق بین گره

انجام این کار توضیح داده شد. استفاده از این قابلیت و اهمیت آن زمانی که شبکه های شبکه لجستیک استخراج گردد و نحوه 

شود چرا که در این حالت لجستیک مورد مطالعه بزرگ و دارای گره ها و مسیرهای حمل و نقل زیادی باشد، برجسته تر می

ها به های موجود و استخراج فاصلهها یا سایتهای دقیق دیگر مانند تعیین هر نقطه مبدا و مقصد در نرم افزاراستفاده از روش

های باشد. مورد دیگر، اندازه گیری تقاضای نقاط تقاضا در بخشصورت دستی و تک تک بسیار زمان بر و تقریباً غیر ممکن می

توصیفی این  های جغرافیایی وبود که امکان گزارش گیری توام داده ArcGISدر نرم افزار  jointمختلف با استفاده از ابزار 

تواند در همه مطالعات زنجیره تامین و لجستیک مورد استفاده قرار گیرد و هزینه و زمان کرد. این روش میها را فراهم میبخش

های های دقیق را در این حالت کاهش چشمگیری دهد. نتایج عددی تحقیق نیز نه تنها اعتبار نتایج و دادهباالی دستیابی به داده

داد. در های زمانی در تصمیمات مدل یعنی انبارهای متقاطع احداث شده را نشان میکرد بلکه نقش پنجرهیید میتحقیق را تا
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باشد، تر که نشان دهنده محدودیت بیشتر مدیران شهری برای کنترل ترافیک و آلودگی میهای زمانی تنگاین زمینه، پنجره

 تقاضای مناطق مختلف الزم گردد. شد که انبارهای متقاطع بیشتر برای پوششباعث می

های اطالعات جغرافیایی و روش بکارگیری آن را به عنوان با توجه به کارایی روش پیشنهادی در تحقیق حاضر، استفاده از سیستم

ر توان مطرح کرد. طراحی انبارهای متقاطع با دپیشنهادی برای مطالعات آتی در حوزه مدیریت لجستیک و زنجیره تامین آن می

تواند نظر گرفتن مفروضات پیچیده تر و توسعه مدل ارائه شده در تحقیق حاضر، از دیگر پیشنهاداتی است که در تحقیقات آتی می

 مورد مطالعه قرار گیرد.
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مکان یابی بهینه مراکز خدمات رسانی در سکونتگاههای روستایی )مطالعه موردی: 

 جامعه روستایی شهرستان مهران(

 
 3، سعید امانپور2، مینا جعفری 1فاطمه پیری*

 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.1

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. 2                                     
 ، اهواز، ایران.دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهیدچمران اهواز3

 

 

 چکیده     
ضر  مطالعه سی    روش با حا صیفی  شنا ستفاده  تحل -تو شهای چند معیاره مبتنی بر یلی و با ا  و   PROMENTHEE IIاز رو

AHP   ،ستای   در محیط سیستم های اطالعات جغرافیایی ستقرار مراکز خدمات روستایی     در را بررسی مکان یابی بهینه جهت ا

با توجه به  م رسههیده اسههت.به انجاشهههرسههتان مهران با محوریت پایداری امنیت در آنها و با توجه به عوامل طبیعی و انسههانی  

ستقرار سکونتگاهها از نظر عوامل طبیعی با عنایت به چهار شاخص سطوح ارتفاعی، شیب، قابلیت اراضی و دسترسی به منابع             ا

شتی و امکانات          سی به راهها، خدمات بهدا ستر سانی با چهار معیار جمعیت، د سکونتگاهها از نظر عوامل ان آب و همچنین ارزش 

طیف که شامل پنج کالس از کامالً نامناسب تا کامالً مناسب با استفاده از هر دو روش مذکور جهت استقرار مراکز  زیربنایی، یک

شان می            ست. نتیجه این تحقیق ن ستایی قرار داده ا سعه رو شگران حوزه تو ستایی در پیش روی برنامه ریزان و پژوه خدمات رو

ای کامالً مناسههب جهت ایجاد مراکز خدمات روسههتایی مناطقی نسههبتاً در نقشههه های نهایی در هر دو روش قسههمت هدهد که 

ستند که هم از نظر           سکونتگاه هایی ه شد و عمدتًا  سب درآمد می با شاورزی و ک هموار بوده و از زمین های با ارزش، جهت ک

  تراکم جمعیتی و هم از نظر امکانات و تأسیسات از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردارند.

 مکان یابی بهینه، خدمات رسانی، سکونتگاههای روستایی، شهرستان مهران. :کلید واژگان
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Abstract 
In order to achieve development capacities in rural areas, planning for the infrastructure needed by 

villages to increase employment and income, promote the quality of rural society and the community's 

orientation towards participatory activities It is necessary. So This study analytical methodology and 

using methods based on multiple criteria PROMENTHEE II and AHP in the geographic information 

systems (GIS), in order to evaluate the optimal site to establish rural service centers in Mehran city 

Focusing on their sustainability and due to natural and human factors has been done. The important 

thing establishment of service providers in rural areas due to natural and human factors in distributive 

justice is mentioned public services in rural city. The population in this study are the villages of Mehran 

city. The findings in this city due to the establishment of settlements in terms of natural factors with 

regard to the four indicators altitude, access to roads, health care and infrastructure, which includes five 

classes a spectrum of completely inappropriate to fit perfectly with using both of these methods to 

establish rural service centers, planners and scientists studying rural development put . The results show 

that the final maps in both the excellent method to create service centers in rural areas Smoothly, and 

the precious land, for agriculture and income is and settlements that are mainly in terms of population 

density and the facilities are relatively good condition. In examining boundary measures for border city 

security, the predicted variables predict 0.79% of the safety sensitivity variance, and all variables 

significantly predict safety. The efforts of security officials to secure security on both sides of the border 

with (Beta =0/526) (has the highest impact on the variable of security. 

Key words: Optimal locating, Service provider, Border settlements, security sustainability, Mehran 

city. 
 

 

 مقدمه     
 از محیط طبیعیبهره برداری را حداکثر  تاتا در پهنه طبیعت به گونه ای استقرار یابند  بر این بوده هموارهانسان از دیرباز 

بیانگر این  های ارتباطی و در بستر دلتاها و غیره در طول تاریخداشته باشند. استقرار سکونتگاه های انسانی در کنار رودخانه، راه

هی محیط زیست و استفاده بهینه از امکانات همواره از دیرباز بین جوامع انسانی امر می باشد. اندیشه انسان در جهت سازماند

مطرح بوده، اما به دنبال تحوالت ایجاد شده در زمینه های مختلف )صنعت، افزایش سرعت و کوتاه شدن مسافت ها و ایجاد 

متعدد محرومیت زدایی و  اجرای برنامه هایجهت کاهش نابرابریها از طریق ضرورت برنامه ریزی مکانی  ارتباطات جمعی و ...(،

برای رسیدن (. 23 ،1389گسترش همه جانبه جنبه های مثبت توسعه یافتگی به صورت علمی مطرح گردیده است)میکائیلی، 

ا به ظرفیت های توسعه در نواحی روستایی، برنامه ریزی در زیرساخت های مورد نیاز روستاها جهت افزایش اشتغال و درآمد، ارتق

سطح کیفی جامعه روستایی و گرایش این جامعه به سوی امور مشارکتی ضرورت می یابد. پذیرش برنامه ریزی خردمندانه برای 

هیچ جامعه ای از قبل به عقب افتادگی "رفع مشکالت موجود به هنگامی مطرح می شود که به معنی واقعی معتقد باشیم که 

ها و شناسایی گام اساسی در این زمینه، تدوین برنامه (.109، 1388ی لنگرودی، )مطیع "عدم توسعه یافتگی محکوم نشده است
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شرایط موجود می باشد. بنابراین در اجرای برنامه های اجتماعی و اقتصادی الزم است که تخصیص منابع با توجه به شرایط 

(. انتخاب و مکان 55، 13388کمانرودی، مناطق انجام گردد. برای دستیابی به این هدف نیازمند شناخت شرایط موجود هستیم)

گیری و ارائه راهکارهای منطقی تصمیم گیران و گزینی سعی دارد با قانونمند کردن شاخص ها و عوامل تأثیر گذار در تصمیم

روستاها  برنامه ریزان را در انتخاب مکانهای مناسب برای انجام فعالیت ها یاری کند. امروزه گسترش فضایی و فیزیکی ارتباط بین

و شهرها، افزایش جمعیت و به وجود آمدن فعالیتهای جدید در ساختار باعث شده است تا در شهر متغیرهای مختلفی وارد 

(. در سازماندهی هر یک از خدمات روستایی برای دستیابی به الگوی مناسب برای استقرار آن باید 77، 1390شوند)دهقانیان، 

خدمات با توجه به یکدیگر با دقت بررسی شود تا روابط بین آنها از نظرهم جواری و سازگاری مشخصات و نیازمندیهای هر یک از 

آنچه امروزه اهمیتی روز افزون می یابد، این واقعیت است که نه تنها جوامع به گونه کلی، (. 82،  1386معلوم گردد)سعید نیا، 

ن هستند. این گونه پیچیدگی در تنوع پذیری الگوهای فعالیت بلکه جماعت های روستایی نیز در حال پیچیده تر شدن روز افزو

و جابه جایی افراد، خانوارها و نهادها و به گونه کلی در حجم روز افزون جریان داده ها، سرمایه، نوآوری و ... به خوبی قابل ردیابی 

ان خرد نشانگر آن است که تعامل و است. در این میان رشد جمعیت، شهرگرایی و بازده های نزولی در واحدهای کوچک کشاورز

شهری در اقتصاد محلی و نحوه معیشت تعداد کثیری از آنان نقش مهم و روبه گسترش بر عهده دارد. گرایش  -پیوندهای روستایی

رسی هی جارب در توجه به جریان افراد، کاال، پول و سرمایه، داده ها و نوآوری و همچنین الگوهای تنوع پذیری مشاغل، اهمیت بر

(. 43، 1390بازتاب های این گونه دگرگونی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاصل از این روندها را مطرح می سازد)سعیدی، 

در حال حاضر به توسعه نواحی روستایی توجه کمتری می شود، در حالی که توسعه روستایی نقش اساسی را در توسعه شهری 

اقدام به  در راستای کسب این شناخت و برنامه ریزی،(. 217، 2009و همکاران،  1لونگو رشد اقتصادی منطقه ای ایفا می کند)

شده است. توانایی های این   GISمطالعه حاضر جهت مکانیابی مراکز خدمات روستایی در سطح  شهرستان مهران با استفاده از

ری را با هم ارتباط داده، و در مکانیابی از آنها سیستم اطالعات به ما اجازه می دهد با نرمال سازی شاخص ها، متغیرهای بسیا

های خاص خود از نظر محرومیت، پراکندگی و کم جمعیت بودن مناطق روستایی شهرستان مهران با ویژگی .استفاده کنیم

ات سکونتگاه ها، موقعیت تقریبا بیابانی، دشواری نگهداشت جمعیت در محیط های روستایی به دلیل دشواری های تأمین خدم

و تأسیسات زیربنایی، نبود یا کمی فرصت های شغلی جدید در کانون های روستاهای کوچک و پراکنده در نتیجه پایین بودن 

سطح درآمدها و عدم گسترش فعالیت های اقتصادی در محیط های روستایی، نبود الگویی هماهنگ برای تجهیز سلسله مراتبی 

طرف و داشتن پتانسیل های توسعه در محدودۀ مورد مطالعه از طرف دیگر ما را بر  خدمات و زیربناها در مراکز روستای از یک

آن داشت تا درصدد یافتن مکان های مناسب جهت استقرار خدمات و زیربناها، با استفاده از اصول علمی در مناطق روستایی 

ی و صرفۀ اقتصادی به طور یکسان به خدمات باشیم. بطوری که تمام ساکنان مناطق روستایی شهرستان با توجه به عدالت اجتماع

 ارائه شده دسترسی یابند.

 پیشینه تحقیق  

مکان یابی مراکز خدمات رسانی روستایی با محوریت  جدید موضوع به توجه با تحقیق، پیشینه نظر از که است ذکر به الزم

زمینه پژوهش خارجی عیناً  در این تاکنون گفت توان می و بوده محدود بسیار موجود تحقیقاتی منابعپایداری امنیت در آنها 

فضایی و مکانی و تأثیر بر  پیرامون مالحظات مستقل صورت که به گرفته انجام ش های داخلی محدودیصورت نگرفته و پژوه

 برای یمدخل عنوان به حاضر پژوهش منظر این . ازشود می اشاره ها آن از هایی نمونه به زیر در که شده انجام توسعه روستاها

 .بود خواهد بررسی و نقد بیشتر قابل های بررسی

حفاظت محیط زیست و برنامه های توسعه فیزیکی روستا با تأکید (، در مطالعه ای به بررسی 1389مطیعی لنگرودی و یاری)

 فاقد وستاییر هادی های طرح مطالعات که دهد می نشان بررسی این نتایج بر ارزیابی طرح های هادی روستایی پرداخته اند.

 موجود طبیعی بارز تنوعات به توجه بدون فضایی، سازی یکسان نوعی سمت به عمل در بوده، آمایشی و فضایی مند منظا رویکرد

 طرح مطالعات خدمات شرح تطبیق فرآیند، این در تحول ایجاد برای پیشنهادی راهکارهای .کند می حرکت سرزمین گستره در

                                                                    
1 Long & et al 



 

168 
 

 تعیین روستایی، زیست محیط حفاظت های شاخص تدوین مختلف، مناطق مکانی و محیطی ایه واقعیت اساس بر مزبور های

 نواحی زیست محیط کیفیت و وضعیت بودبه برای راهکارهایی ارائه و روستایی مختلف نواحی محیطی – زیست های حساسیت

وستا در ابعاد سرمایه اجتماعی شهر خرم مکانی شهر و ر -افتراق فضایی (، به بررسی1388کیانی و میرزایی پور) .است روستایی

پرداخته اند. نتایج نشان می دهد بین شهر و روستا از نظر سرمایه اجتماعی تفاوت هایی وجود دارد که قابل تأمل می باشد.  آباد

رسمی، تفاوت از نظر اعتماد عمومی، شکاف زیادی بین شهر و روستاهای اطراف خرم آباد وجود دارد. در حالی که از نظر اعتماد 

چندانی بین شهر و روستاهای شهرستان خرم آباد نبوده است. میزان مشارکت غیررسمی روستاییان خیلی بیشتر از افراد شهری 

بوده است. از نظر مشارکت رسمی نیز، روستاییان خرم آباد از مشارکت بیشتری نسبت به شهروندان خرم ابادی برخوردار بوده 

(، به ارزیابی طرح های هادی و پرداخته اند و نقش آن را در توسعه کالبدی روستا از دیدگاه 1391عنابستانی و اکبری) اند.

روستاییان شهرستان جهرم را مورد بررسی قرار داده اند. یافته های پژوهش گویای این است که راهکارهای اجرایی مانند، ظرفیت 

می در توسعه کالبدی نقاط روستایی، تخصیص اعتبارات کافی و سازی نهادی و قانونی در جهت تسهیل و افزایش مشارکت مرد

برنامه ی مدون مالی برای اجرای کامل طرح ها، جلوگیری از ورود عناصر و قوانین مکتوب شهری به حوزه های روستایی و 

روستا با تآکید بر توسعۀ  (، به بررسی و تحلیل تعامالت فضایی شهر و1393تقیلو و همکاران) ابزنگری آنها و ... پیشنهاد می شود.

روستاهای استان آذربایجان غربی پرداخته اند. نتایج نشان می دهد که سازگاری بین فاصلۀ جغرافیایی روستا تا شهر و توسعۀ 

درصد روستاهای مورد مطالعه، این ادعا تایید می کنند که فاصلۀ روستا تا  84است. براساس این مبنا،  836/0روستایی برابر با 

ر، شرط الزم برای توسعۀ روستایی به شمار می رود. همچنین، رابطۀ فازی مجموعۀ توسعۀ روستایی با مجموعه شرط الزم شه

است. مقدار رابط، فازی مجموعۀ توسعۀ روستایی با مجموعۀ شرط علی اندازه  852/0وعلی فاصله روستا تا شهر، با اندازه 

 شهرهای اصالندوز را مورد بررسی قرار داده اند. -ت زندگی ساکنان در روستا(، کیفی1394محمدی و همکاران) است. 521/0شهر

 متغیرهای بین همچنین رابطه معناداری .دارند نسبی رضایت خود زندگی کیفیت از ساکنان مجموع در که دهد می نشان نتایج

 پژوهش در شده شناسایی ستقلم متغیرهای که شود، می مشاهد پژوهش زیرفاکتورهای اصلی و فاکتورهای با پژوهش فردی
 464/0تأثیر ضریب با روانی سالمت فاکتور راستا این در کنند تبیین را وابسته متغیر واریانس تغییرات (، از590/0قادرند)

  .دارد ساکنان رضایتمندی در را تأثیر بیشترین

 برقراری که رسید نتایج این به «شرقی یمرزها دربررسی چالش ها و فرصت های امنیتی » عنوان با پژوهشی (، در1391لکزایی)

 فرامنطقه ای، عوامل امنیت و اقتصاد متقابل تأثیر چون است فراوانی مؤلفه های نیازمند شک بدون منطقه یک در پایدار امنیت

فراهم  و مرزی بازارچه های ایجاد مرزنشینان، معیشت به توجه مرزی، مناطق در امنیت سخت افزاری مؤلفه اعتقادات، و فرهنگ

چوخاچی می روند.  به شمار مرزی مناطق در پایدار امنیت ایجاد ظرفیت های از جمله یادشده عوامل .می باشد دادوستد کردن

 جغرافیای منظر از آذربایجان غربی استان مرزی مناطق در ناامنی ایجاد عنوان بسترهای تحت پژوهشی در (،1389قشاقی) و زاده

 نشان دهنده به دست آمده نتایج که پرداخته اند آذربایجان غربی مرزی مناطق در ناامنی رهایبست بررسی به امنیتی -نظامی

 امنیتی نظامی، مناسب راهبردهای اتخاذ عدم اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، عدالتی هایبی و محدودیتها همچون: عواملی وجود

 شده است. استان این مرزی مناطق در ناامنی گسترش باعث که می باشد ترکیه و عراق کردنشین مناطق تحوالت و

 مبانی نظری

 روستایی توسعه نظری رویکردهای

 خود ی ویژه نظری و فکری های سرچشمه و خاستگاه دارای روستایی توسعه ادبیات در شده مطرح راهبردهای تمامی

)امکارپراساد  کرد خواهد کمک ربوطهم راهبردهای بهتر فهم به نظری و فکری های زمینه و ها سرچشمه این شناسایی .هستند

 که برداشتی و سنت :هستیم روستایی اجتماعی از عام فکری سنت نوع دو وجود شاهد نخست نگاه در(. 2004، 1و شوشیل
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)مرکز گیرد می نظر در ناهمگون اجتماعی را روستایی اجتماع که سنتی و کند می تصور همگون اجتماع یک را روستایی اجتماع

 (.187، 1393نولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران، مطالعات تک
 

 : مقایسه برخی ویژگی های دو انگاره متفاوت در توسعه روستایی1جدول

 

 ایستا نگاهی که است کالسیک شناسان جامعه تمامی اذعان و توجه مورد نوعی به و است تر قدیمی و تر سنتی اول برداشت

 روستایی اجتماعات صخصو در دارد، بیشتری عنایت جوامع پویایی به که مارکس حتی .دارند شهری غیر جوامع به نسبت گرایانه

 و مارکس که دارد تعجب جای شد، می آگاه دهقانی شورش ۀپدید از عمیقاً که قرنی در .کند نمی لحاظ را تحول و پویایی این

 تحلیل در مارکس .کردند می تصور کار محافظه نیروی سیاست ی صحنه در را دهقانان کالسیک های مارکسیستز ا بسیاری

 با طبقه، یک در تشکل و تجمع از را آنان مالک، خرده دهقانان فردگرایی که کرد می استدالل رانسهف در بناپارتیسم از خود

 ایده این تقویت موجب روستایی اجتماعات از ایستاگرایانه برداشت(. 288، 1393)محمدی، دارد می باز روشن، طبقاتی آگاهی

 جامعه نتیجه در و شوند روستاها در توسعه و تغییر ایجاد دار هعهد باید جامعه مدرن بخش از و بیرون از نیروهایی  که گردید

 های برنامه و راهبردها طراحی و نوسازی رویکرد بسط موجب که نگاهی باشد، تغییر عناصرۀ کنند دریافت باید روستایی ی

 کارکردی-ساختییۀ نظر بچارچو «از فهرستی در پارسونز. (231، 1389)رضوانی، گردید پایین به باال از و زا برون ای توسعه

 در را انسانی جوامع دوگانۀ بندی گروه که دهد می دست به الگویی متغیرهای کالسیک شناسان جامعهۀ اندیش بررسی از پس

 احساسی لحاظ از دیگر ۀدست و هستند کلی مقاصد متوجه و خاص مرام به متمایل پراکنده، احساسی، دسته یک :گیرد می بر

 و شهری جوامع و اول دستۀ به روستایی جوامع .هستند فردی مقاصد دارای سرانجام و مادی دید اراید متمرکز، اعتنا، بی

 ایران در روستایی توسعه رویکردهای به پرداختن از قبل اینجا در(. 145، 1392)جمعه پور، دارند تعلق دوم ۀدست به صنعتی

 .شود ارائه و شده بندی جمع توسعه به مربوط دهایراهبر و رهیافت نظریه، انگاره، مختلف سطوح که شد دیده الزم

 انگاره جدید و در حال پیدایش انگاره سنتی و قدیم

 حصول به رشد اقتصادی به هر قیمت

 توسعه دولت برای مردم

 سازمان دهی توسعه توسط سازمانهای بزرگ و متمرکز

 نتقال فانوری از کشورهای غنی و توسعه یافتها

 نقش دولت بعنوان تولید کننده خدمات

 امنیت اجتماعی از سوی دولت تامین می شود

 تاکید بر منابع بدون تاکید بر منافع محلی

 سازماندهی یک سو و از باال به پایین

 دادن یارانه برای فعالیت های اقتصادی

 لت اجتماعی و محیط زیستتأکید بر رشد کیفی، توجه به عدا

 توسعه با مردم و برای مردم

 سازماندهی توسعه توسط تشکل های مردمی

 ایجاد فناوری مناسب و محلی

 نقش دولت بعنوان ایجاده کننده چارچوب های قانونی

 امنیت اجتماعی از طریق ایجاد نهادهای مردمی

 سازماندهی شبکه ای و دوسویه با تاکید بر منافع محلی

ازی محیطی برای رشد و توسعه فعالیت ها و تولید دانش تواناس

 محور
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 : الگوها، رهیافت ها و راهبردهای توسعه روستایی2جدول 

 راهبردها رهیافت ها)رویکردها( الگوهای اصلی توسعه روستایی

 الگوی فن ساالرانه و بازار محور
 رهیافت نوسازی

 رهیافت رشد

 رهیافت بازار آزاد

 راهبرد صنعتی سازی

 نامه ریزی مراکز رشد منطقه ایراهبرد بر

 الگوی رادیکال
 رهیافتهای سوسیالیستی و ماتویستی

 رهیافت فمینیستی

 راهبرد توزیع مجدد منابع

 راهبرد اسکان اجباری

 توانمندسازی زنان

 برنامه ریزی متمرکز تعاونی

 راهبرد مراکز جمعیتی و تولیدی جدید

 الگوی اصالح گرا
 رهیافت نیازهای اساسی

 ت مشارکتی)عامل محور(رهیاف

 رهیافت توسعه پایدار روستایی و رهیافت ائو

 راهبرد عمران، راهبرد توسعه فراگیر و همه جانبه

 رویکرد سیستمی، راهبرد توسعه منطقه ای، روستایی

 راهبرد توسعه جوامع محلی، راهبرد توسعه مشارکتی

 راهبرد زیست منطقه گرایی، راهبرد ناقالب سبز

 (.291: 1393، منبع)محمدی 

 یکسان روستا، -شهر انگاری دوگانه موازات به که شود می یادآور را مهم امر این موضوع پیشینۀ و نظری مبانی در بازاندیشی

 .اند مانده دور نظر از متفاوت معیشتی راهبردهای با روستایی گوناگون های گروه و دارد وجود نیز روستایی جامعۀ به نگری

 را فرهنگی - اجتماعی تعامل و روابط از ای پیچیده پیوستار محیطی، منابع با تعامل و رفتار متنوع طیف بر عالو ها گروه این

، 1)کالکافزاید می امروزین روستایی جوامع شناختی جامعه های پیچیدگی بر که رسانند می ظهور به روستایی جوامع در

1983،165.) 

 تبیین کارکردی سکونتگاه های مرزی

نچه به سکونتگاه مرزی هویت و ویزگی می بخشد، حضور مردمانی است که به صورت جوامع مرزنشین در دو سوی مرز در واقع، آ

 استقرار یافته اند. این افراد و گروه ها، برخالف نحوۀ نگاه و نظر دیگرانی که دور از مرزها زندگی می کنند، طبعاً این تصور را دارند

توانند به سادگی از مرز بگذرند و به سوی دیگر حرکت کنند. هنگامی که شرایط زیستی برای که، مثالً برای گذران زندگی، می 

فرد یا گروهی، به ویژه ساکنان سکونتگاه های مرزی، در موطن خود دلخواه نباشد، این نوع احساس در قلب و ذهن آنان شکل 

دگی و فعالیت مناسبتر است، پیوسته در این اندیشه اند که می گیرد و با تصور اینکه دنیای بیرون آزادتر و دلخواه تر و برای زن

بخش ملموسی (. 33، 2000، 2)روزاهنسکیرا از میان برداشته، به سرزمین آزاد متصور خود وارد شوند« مانع مرز»در اولین فرصت

تماعی، سیاسی و مانند آن از کارکردهای بسیاری از سکونتگاه های مرزی در راستای مبادالت مرزی، اعم از مبادالت تجاری، اج

(. 13، 2010، 3شکل گرفته اند، حال آنکه ممکن است سکونتگاهی مرزی باشد، اما دارای این خصوصیات مبادالتی نباشد)داینر

افزون بر سکونتگاه های مرزی متعارف، سکونتگاه عبوری بین مرزی نوعی سکونتگاه امن به شمار می رود که در کشوری بجز 

ف یا هر دو طرف مبادلۀ مرزی به حساب می آیند، قرار دارد. به سخن دیگر، در بسیاری از موارد، این گونه کشوری که یک طر

سکونتگاه در کشوری امن قرار دارد، اما ممکن است یک طرف مبادلۀ بازرگانی یا هر دو طرف در کشور ناامن قرار داشته باشند)ورد 

 (.8، 1995، 4بنک

 
 

                                                                    
1 cloke 
2 Rozhansky 
3 Diener 
4 World Bank 
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 روش تحقیق

تحلیلی  -گذاری به عنوان یک مطالعۀ کاربردی و از لحاظ روش شناسی با رویکرد توصیفیاز لحاظ هدف روش تحقیق حاضر

به انجام رسیده است. مبانی تئوریک آن براساس مطالعات اسنادی، کتابخانه ای، بازدید میدانی و مراجعه به سازمانها و ارگانهای 

اطالعات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، نقشه توپوگرافی منطقه در  هیدرولوژی منطقه از طریق مربوطه انجام گرفته است.

مرکز آمار ایران، نقشه رقومی کاربری اراضی از مرکز تحقیقات  1:50000از طریق نقشه  ، راهها،مربوط به نقاط روستایی و شهری

و  برای تجزیه یده است.داستفاده گر 1:50000ریزی کشاورزی و برای تهیه نقشه شیب از نقشه توپوگرافی های برنامهو پژوهش

هدف  ،پژوهشچون در این های گوناگونی وجود دارد. روش مراکز خدمات روستاییتحلیل این اطالعات و انتخاب یک مکان برای 

 های تأثیرگذارتر جهت رسیدن به هدف پژوهشیابی مراکز خدمات روستایی مورد نظر بوده است لذا از الیهالگوسازی جهت مکان

 AHP و  PROMETHEE II مدل ها بر اساس دهی الیهوزن ،الیه اطالعاتی 8با استفاده از استفاده شده است. در این راستا 

انجام شده و سپس بر اساس  Expert Choiceو D-SIGHTافزارهایبه ترتیب در نرمسلسله مراتبی( فرایند )روش تحلیل 

بعد از ورود اطالعات به سیستم شده، ( Overlay)نهی برهم ArcGisدر نرم افزار و های مورد نظر آماده شدند ها الیهاین وزن

اطالعات جغرافیایی به مدل سازی این اطالعات پرداخته شد، در نهایت پس از تعیین  الیه های وزن دار به دست آمده از انجام 

مهران  در شهرستانمراکز خدمات ناسب جهت مناطق که دارای باالترین وزن بودند به عنوان معملیات مذکور، مناطق اولویت دار 

آزمون آماری  ازبه منظور خدمات رسانی بهینه در سکونتگاههای مرزی با محوریت پایداری امنیت،  انتخاب گردیده است.

 است.  شده گرفته بهره رگرسیون

 AHPروش     

ژگی اصلی فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر قابل اجرا و پیاده سازی است. وی Expert choiceدر نرم افزار  AHPروش 

های ما برای مراکز خدمات روستایی به این روش اولویت بندی می شوند. نتایج اساس قضاوت دو دوئی است. در این تحقیق معیار

ازگاری بدست آمده در نتیجه استفاده از این روش نشان می دهد که با توجه به سادگی و انعطاف پذیری آن و همچنین محاسبه س

 (.2004، 1در قضاوت ها، می تواند در بررسی موضوعات مربوط به مکانیابی کاربرد مطلوبی داشته باشد)امکارپراساد و شوشیل

  PROMETHEEساختارمدل      

در دهه  « 3برتراند مارسکال »و « 2یر برنرژان پی»های را دو بلژیکی به نام PROMETHEEگیری روش پشتیبانی تصمیم  

سلیم    دادند)مومنی ارائه 1980 شریفی  شهای نو PROMETHEE روش  (.121، 1394،و  ست که برای   یکی از رو رتبه ای ا

شده         رتبه بندی مجموعه ای متناهی از شود. درواقع این مدل طراحی  ستفاده می  شتر متناقض ا گزینه ها درمیان معیارهای بی

سائل چند معیاره را حل کند)    ست تا م سی پور ا صمیم   روش در زمره تکنیک این (.134، 1395،قد شتیبانی ت گیری چند های پ

به صهههورت چند   PROMETHEEهای بندی شهههده اسهههت روشهای رتبهباشهههد که باعث تحول در روشمی 4شهههاخصهههه

ها  ، ابزار مفیدی را برای تحلیل ارتباط میان شاخصGAIAهایی مانند ها با روشکنند. ترکیب این روشگیرنده عمل میتصمیم

صمیم  صمیم را از بین می    یرندگان ایجاد میگو ت سه ت شکاف زمانی تا هنگام توافق بر  صغری زاده و کند و  ، 1390همکاران، برد)ا

ها می توان              (.45 ئه شهههده اسهههت که از جمله آن های گوناگونی از این روش برای بررسهههی مسهههائل تصهههمیم گیری ارا مدل

PROMETHEE I       ، )ها نه  ندی جزی گزی به ب ها              PROMETHEE II)برای رت نه  مل گزی کا ندی  به ب )برای رت

،)PROMETHEE III      ،)بههرای رتههبههه بههنههدی بههرمههبههنههای بههازه پههایههدار(PROMETHEE IV بههرای حههاالت(

ه با توسعه ابزار  ک PROMETHEE VI )برای حل مسائل تصمیم گیری با محدودیت ها(،   ،PROMETHEE V،پیوسته( 

شود     شود.     در این مدل رتبه بندی . آنالیز حساسیت از آن یاد می  گزینه ها  با مقایسه زوجی گزینه ها در هرشاخص، انجام می 

                                                                    
1 Omkarprasad & Sushi 
2 Jean Pierre Bernner 
3 Bertrand Marcascal 

11 Criteria Decision Making Multiple 
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,0]پیش تعریف شههده با دامنه ی  مقایسههه برپایه یک تابع برتری از ،  برای مقایسههه Pاندازه گیری می شههود تابع برتری  [1+

 .زیرمی باشد ۀبه گون jشاخص  نظر از bو aدوگزینه 

 

Pj(a, b) = PJ[dj(a, b)]  (1       )                                                                                                           

,a)درگام نخست باید برپایه رابطه ی  :1گام  b) = fj(a) − fj(b)    تفاوت هریک ازگزینه ها را درهریک شاخص ها نسبت

 به یکدیگربدست آورد.

,Pj(aرگزینه با گزینه های دیگر:پس ازمحاسهههبه میزان تفاوت گزینه ها با یکدیگر،مقدار             میزان برتری ه :2گام   b)    به دسهههت

 خواهد آمد.

 میزان مجموع موزون برتری گزینه ها: :3گام 

π(a, b) = ∑ wjpj
k
j=1 (a, b)  ,            (∑ w   = 1)k

j=1 (2      )                                                  

توان با جریان مثبت یا جریان منفی رتبه        می را رتبه بندی گزینه ها     منفی: بدسهههت آوردن جریان رتبه بندی مثبت و      :4گام  

 برگزینه دیگراولویت دارد. چقدر aاین جریان نشهههان می دهد که گزینه  جریان خروجی: جریان رتبه بندی مثبت یا بندی کرد.

 ترین گزینه است.به معنای به ϕ+(a)بزرگترین 

Φ+(a) =
1

n−1
∑ πx∈A = (a , x) (3                                                                                       )  

  اولویت دارند. aاین جریان نشهههان می دهد که گزینه های دیگر تاچه میزان برگزینه  جریان رتبه بندی منفی یا جریان ورودی: 

 نشان دهنده بهترین گزینه است. ϕ−(a)ین کوچکتر

Φ−(a) =
1

n−1
∑ πx∈A = (a , x) (4                                                                                     )  

ریان خالص ج منفی اسههت. این جریان توازن میان جریان رتبه بندی مثبت و بدسههت آوردن جریان خالص رتبه بندی: :5گام 

 برتراست. ۀگزین دهندهباالترنشان 

Φ(a) = ϕ+(a) − ϕ−(a) (5                                                                                         )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مکانیابی بهینه مراکز خدمات روستایی

 

 از نظرعوامل شهرستان  سطح  بندي پهنه
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 .Gis & AHP روستایی با استفاده از: فرایند مکانیابی مراکز خدمات 2شکل         

 

 
 

 محدوده مورد مطالعه   
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از  .جنوب غربی کرمانشاه واقع شده است کیلومتری 350کیلومتر مربع و در  2556منطقه مهران در غرب استان ایالم با مساحت

دقیقه تا  54درجه و  32دقیقه طول شرقی و  50درجه و  46دقیقه تا  2درجه و  46نظر وضعیت ریاضی شهرستان مهران بین 

درصد مساحت کل استان را شامل می شود و از سمت  13این شهرستان از نظر مساحت  .دقیقه واقع شده است 7درجه و  33

شمال با شهرستان ایالم از سمت شرق و شمال شرقی با شهرستان دهلران و دره شهر و از جنوب و غرب با کشور عراق همجوار 

متر از سطح دریا می  300های محسن آباد و حسین آباد با ارتفاع رنده دو دشت کوچک دیگر به ناممی باشد این دشت دربرگی

بر اساس آخرین تقسیمات . خوزستان واقع گردیده است –این شهر حد فاصل دو شهر ایالم و دهلران بر سر راه اصلی ایالم  .باشد

به نام های بانروشان، چماب، ریکا،  آبادی دارای سکنه 12 دهستان و 2مرکز شهری،  2بخش،  2کشوری این شهرستان دارای 

نفر  27506این شهرستان  سرنی، کلک، گالن، لیزن، ماربره، بانرحمان، شهرک اسالمیه، چاالب و چنگوله تشکیل می شود.

 نفر در مراکز روستایی زندگی می کنند. 10601نفر در مرکز شهرستان و 16905جمعیت داشته که از این تعداد 

 

 
 : موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه1شکل

  
شهرستان مهران سیاسی تقسیمات: 3جدول  

 دهستان ها شهر بخش شهرستان
تعداد آبادی دارای 

 سکنه

تعداد 

 خانوار
 نسبت جمعیتی تعداد جمعیت

90/16 1778 2469 8 هجداندشت صالح آباد صالح آباد مهران  

7388 510 5 محسن آب مهران مرکزی جمع  09/83  

 100 10516 2979 13 2 2 2 جمع

1395منبع: مرکز آمار ایران،   

 

 نتایج و بحث

 ای و اطالعات موجود و در دسترس عوامل زیر به عنوان مهمترین معیارهایبر اساس بررسی انجام شده، مطالعات کتابخانه

عامل قابلیت  -3معیار شیب زمین -2معیار ارتفاعتعیین مکان بهینه مراکز خدمات روستایی در شهرستان مهران انتخاب شدند. 

به راهها و  معیار دسترسی7 -معیارهای خدمات 6 -معیارجمعیت -5عامل دسترسی به آب های سطحی -4و کاربری زمین

 .زیربنایی معیارتسهیالت

  

                                       
 

 در مکانیابی و وزن استاندارد شده آن : مقایسه زوجی الیه های مختلف مشارکت کننده4جدول
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 منبع: یافته های نگارنده گان

 GISالیه معیار به صورت رستری وارد محیط  8ابتدا  PROMETHEE IIتعیین جریان خالص رتبه بندی از روش  برای

شدند. در گام بعد یک الیه نقطه ای که هر عارضۀ آن نماینده یک پیکسل از ناحیه مورد مطالعه است، ایجاد گردیده و مقادیر 

و هر کدام در فیلد جداگانه ای در دیتابیس الیۀ نقطه ای ذخیره گردیدند. مربوط به الیه های معیار به ازای هر نقطه استخراج 

گردید و نوع اثر معیار، نوع تابع ترجیح، پارامترهای مورد نیاز  D-Sightدر مرحله بعد دیتابیس این الیه وارد محیط نرم افزار 

از انجام محاسبات مقادیر جریان خالص رتبه  تعیین شد و پس 5برای تابع ترجیح و وزنهای مربوط به معیارها به صورت جدول 

گردید. در آخرین قسمت کار مقادیر جریان خالص رتبه  GISگرفته شده و  وباره وارد محیط  D-Sightبندی از نرم افزار 

 بندی به صورت رستری نمایش داده  شدند.

 
 : مقادیر جریان خالص رتبه بندی الیه ها5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل طبیعی راساسبمکانیابی 

 جمعیت شاخص
فاصله از 

 راهها

فاصله از 

امکانات 

 زیربنایی

فاصله از 

خدمات 

 بهداشتی

فاصله از 

 رودخانه
 وزن نهایی ارتفاع شیب

 333/0 9 7 6 4 3 2 1 جمعیت

 232/0 8 6 5 3 2 1 2/1 فاصله از راهها

 156/0 6 5 4 2 1 2/1 3/1 فاصله از امکانات زیربنایی

 105/0 5 4 3 1 2/1 3/1 4/1 فاصله از خدمات بهداشتی

 07/0 4 3 2 2/1 3/1 4/1 5/1 کاربری اراضی

 047/0 3 2 1 3/1 4/1 5/1 6/1 فاصله از رودخانه

 032/0 2 1 2/1 4/1 5/1 6/1 7/1 شیب

 022/0 1 2/1 3/1 5/1 6/1 8/1 9/1 ارتفاع

         نقطه عطف )به صورت درصدی              نوع تابع ترجیح                نوع اثر معیار                       نام معیار 

 وزن معیار )به درصد(

 sآلترناتیوها( یا پارامتر انحراف بین 

 درصد 2 درصد Minimize Gaussian 5 ارتفاع

 درصد 6 درصد Minimiz Gaussian 1 شیب

تاسیسات  ازفاصله 

 زیربنایی
Minimize Gaussian 4 درصد 15 درصد 

 درصد 20 درصد Minimize Gaussian 6 از راههافاصله 

 درصد 4 درصد Minimize Gaussian 13 فاصله از رودخانه

 درصد 33 درصد Minimize Gaussian 5/5 جمعیت

 درصد Minimize Gaussian 2 10 کاربری اراضی

فاصله از خدمات 

 بهداشتی
Minimize Gaussian 8 درصد 10 درصد 
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قاعدۀ کلی که با افزایش  طبقشکل زمین و ارتفاع آن در استقرار و ایجاد تأسیسات و زیربناها مؤثر است و : معیار ارتفاع

قرار فعالیت های انسانی در ارتفاع ارتفاع امکان ایجاد زیربناها و تأسیسات با مشکل مواجه می شود، در اینجا نیز صادق است. است

متر در محدوده مورد مطالعه نامناسب بوده و بهتر است تأسیسات، مراکز جمعیتی و تولیدی در ارتفاع کمتر از  2000بیش از 

برحسب  استخراج و نقشه سطوح ارتفاعی منطقه از نقشه های توپوگرافی (.220، 1389 سبکبار متر استقرار یابند )فرجی 2000

 .( مشاهده می شود5تفاع به سه کالس طبقه بندی گردیده که درجه اهمیت هر کالس در جدول شماره )ار

برای ایجاد تأسیسات و زیر ساخت  هینهتعیین مکان های ب در بسیاریعوامل طبیعی که تأثیر  جمله از عامل شیب زمین:

های  هزینهت و درصد شیب آن می تواند بر بسیاری از زیرا نحوه کاربری اراضی با توجه به جه. می باشدها دارد، شیب زمین 

کانون ها یا نقاط مسکونی باید ترجیحاً به همین خاطر و  عمرانی )زهکشی آبهای سطحی، تسطیح اراضی و ...( تأثیر گذار باشد

های توسعه نیاز (. با توجه به این که کانون DHV 1379% قرار گیرند )مهندسان مشاور، هلند  10در مناطقی باشیب حداکثر 

، 1390به ایجاد تأسیسات و ساختمان و غیره دارد و از آنجا که شیب مناسب زمین جهت ساخت و ساز شش درصد است )شیعه، 

(. در حقیقت شیب های بیشتر از شش درصد در مکانیابی اثر منفی داشته و شیب های کمتر از شش درصد اثر مثبت داشته 178

 ب در سه کالس، طبقه بندی گردید.است. به همین خاطر  نقشه شی

اطالع از نحوه استفاده از اراضی داخل روستا )به  تفکیک انواع کاربری های تجاری، اداری، عامل قابلیت و کاربری زمین: 

آموزشی، درمانی، تفریحی و...(، نحوه استفاده از اراضی پیرامون روستا به تفکیک کاربری های عمده، تعیین نوع زمین های 

در حقیقت هدف از بررسی قابلیت اراضی، تعیین ارزش اراضی از نقطه ورزی جهت امر برنامه ریزی ضروری به نظر می رسد. کشا

زمین )زراعت آبی، دیم ،جنگل، مراتع و غیره( می باشد. نظر کشاورزی و آبیاری است. این طبقه بندی براساس انواع استفاده از 

بازدهی بیشتری باشند و بر این اساس زمین ها با توجه به بازدهی محصوالت کشاورزی ارزش زمین هایی بیشتر است که دارای 

 (.1390طبقه بندی شدند)فرجی، 

از دیگر عوامل طبیعی که از دیرباز نقش مهمی را در مکان گزینی شهرها و روستاها  عامل دسترسی به آب های سطحی:

ه آب ضروری ترین ماده حیاتی انسان ها بشمار می رود، مراکز تجمع از آنجا ک(. 1390،115)مهدوی، به عهده داشته، آب است

)رضوانی، انسانی اعم از شهری و یا روستایی محل استقرار اولیه خود را عمدتاً در کنار آب دریاها و رودخانه ها انتخاب نموده اند

محصوالت کشاورزی و خاک منطقه نقش آب های سطحی )رودخانه ها( به عنوان تأمین کنندۀ بخشی از نیاز آبی (. 218، 1389

مؤثری در رشد محصوالت زراعی دارند. از اینرو به منظور تعیین نقشه دسترسی به آب های سطحی، ابتدا رودخانه های دائمی 

طبقات یک کیلومتری،  در Distance ، انتخاب شدند. سپس برای رودخانه های انتخابی با استفاده از دستورحریم های دسترسیبا

 خص شد که هر حریم با فاصله کمتر از منبع آب سطحی از ارزش بیشتری برخوردار است.مش

 مکانیابی براساس عوامل انسانی      

معیار هایی که در این تحقیق برای پهنه بندی و تعیین اندازه مرکزیت سکونتگاه ها بکار گرفته شده به چهار گروه زیر 

 محدود شده است:

همچنین  ارهای خدمات شامل خانه بهداشت روستایی و مراکز بهداشت به دلیل ماهیت سلسله مراتبی ومعی -2. جمعیت معیار -1

که در ی معیار دسترس -3 به سبب در دسترس داشتن آمار آن در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، انتخاب شده است.

جاده خاکی مسیر مالرو( برای  -3راه شوسه  -2یک راهه  آسفالتهو  جاده آسفالته دو راهه -1این زمینه انواع راه ها با کدهای )

 .اکتفا شده استو تلفن  معیارتسهیالت زیربنایی که دراین زمینه به خدمات آب لوله کشی، برق  -4 وزن دهی انتخاب شد.

استفاده از  ها باعد از تعیین معیارها، برای هر کدام از آنها وزن مشخصی تعیین گردید. ضرایب وزن دهی به هر یک از معیارب

 .استخراج گردید برای دریافت نظرات اساتید و صاحب نظران تهیه شده بود، که از طریق پرسشنامهAHP مدل 

: یکی از عوامل مهم انسانی در مکانیابی مراکز خدمات روستایی، معیار جمعیت می باشد. مسلم است معیار جمعیت

رند بایستی از امکانات و خدمات بیشتری برخوردار شوند و این روستاها می روستاهایی که از جمعیت و تراکم بیشتری برخوردا

توانند نقش مرکزیت را جهت مراکز خدمات روستایی در رابطه با دیگر نقاط با جمعیت کم را بر عهده داشته باشند. بنابراین 
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کرده و در پهنه بندی نقش مهمتری را ایفا روستاهایی که جمعیت بیشتری را دارا بوده اند در وزن دهی، امتیاز بیشتری را کسب 

براین شاخص جمعیت سکونتگاه ها در سطح شهرستان، ارزش  IDWبااعمال توابع تحلیلی همسایگی به روش درونیابیمی کنند. 

 .ا مشخص و طبقه بندی انجام گردیدهسکونتگاه

مات بهداشتی و درمانی مناسب سالمت و تندرستی جمعیت ها، به تغذیه و خد :عامل دسترسی به خدمات بهداشتی

وکافی وابسته است. مراکز درمانی فعال در مناطق روستایی کشور شامل خانه بهداشت، مرکز بهداشتی و درمانی است که در 

تحقیق خانه های بهداشت روستایی و مراکز بهداشت روستایی در نظر گرفته شده است. در واقع روستاهای مناسب برای استقرار 

تی، روستاهایی هستند که دارای امکانات و خدماتی بیشتری در مقایسه با سکونتگاه های روستایی پیرامون خود مراکز خدما

برخوردارند. به همین دلیل قرارگیری در این قسمت ها که از نظر خدمات و تسهیالت بهداشتی در پهنه بندی صورت گرفته، 

 دارای امتیاز بیشتری بوده است.

از دیگر عوامل انسانی که در مکان گزینی مراکز خدمات روستایی نقش مهمی را دارا می باشد : ها عامل دسترسی به جاده

دسترسی به راهها می باشد. دسترسی به راه ها و سیستم حمل ونقل مناسب نتایج مثبت و پراهمیتی را برای بهره وری بهینه 

امی که از امکانات ارتباطی و حمل و نقل برخوردار می گردند از . بسیاری از نواحی منزوی و دور افتاده، به هنگایجاد می نماید

(. اگر روستایی به خدماتی باالتر 1388انزوای جغرافیایی خارج شده و ارزش اقتصادی مناسبی را کسب می کنند )مطیعی، 

آسفالته( دسترسی داشته  دسترسی داشته باشد واجد خدمات از نوع پایین نیز هست؛ بنابراین روستایی که به مسیرهای اصلی)راه

 (.43، 1393باشد امتیاز سایر راهها را نیز در یافت می کند )مخدوم، 

همانطور که قبالً گفته شد، روستاهای مناسب برای استقرار مراکز خدماتی، روستاهایی هستند  :معیارتسهیالت زیربنایی

تگاه های روستایی پیرامون خود باشند. بنابراین قرارگیری که دارای تاسیسات و زیرساخت های بیشتر و بهتری در مقایسه با سکون

در قسمت هایی که دارای امکانات و تسهیالت زیربنایی )که در اینجا آب لوله کشی، برق، تلفن در نظر گرفته شده است( باالتری 

 می باشندمی باشند، بنابراین این قسمتها از اولویت باالتری جهت ایجاد مراکز خدمات روستایی برخوردار 

انسانی به  تجزیه و تحلیل داده ها و جمع بندی منابع در اصل شامل تقسیم عوامل طبیعی و تلفیق و تحلیل داده ها:

پارامترهای قابل فهم و سپس ترکیب آنها به نحوی که ارزیاب بتواند به توان و یا محدودیت منابع سرزمین برای کاربری مورد 

 های در محیط سیستم AHPو  PROMETHEE IIهای چند معیاره مبتنی بر روش تحقیق حاضر از روشببرد. نظر پی 

مراکز خدمات مناسب برای  هایگیری در زمینه انتخاب مکانها برای تصمیماطالعات جغرافیایی، حاکی از کارایی این سیستم

رت یکپارچه در نظر گرفته شده های پیوسته فضایی است و کل فضا به صوباشد که روش انتخابی بر مبنای مدلروستایی می

در  .است مورد ارزیابی قرار گرفته مراکز خدمات روستاییهای مختلف سرزمین از نظر تناسب برای انتخاب مکان است و بخش

 PROMETHEE IIو روش  AHPهای اطالعاتی بر اساس فلوچارت و مدل وزنی این تحقیق پس از آماده سازی و تهیه الیه

های مختلف را به منظور مکانهای بهینه مراکز خدمات بندی کردیم و اولویتکرده و سپس نقشه حاصله را کالس ها را تلفیقالیه

کالس )از کامالً نامناسب تا کامالً مناسب( تقسیم شده،  5روستایی مشخص نمودیم. نقشه های نهایی حاصل از دو روش به 

دور وش قسمت های کامالً مناسب جهت ایجاد مراکز خدمات روستایی  . در نقشه های نهایی در هراولویتها مشخص گردیده است

مناطقی نسبتاً هموار بوده و از زمین های با ارزش جهت کشاورزی و کسب درآمد می باشد و عمدتاً سکونتگاه هایی هستند که 

. بررسی های میدانی نتایج حاکی هم از نظر تراکم جمعیتی و هم از نظر امکانات و تأسیسات از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردارند.

 است. AHPنسبت به روش  PROMETHEE IIاز برتری روش 
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 : خروجی الیه های مورد مطالعه3شکل

 

 تعیین سلسله مراتب سکونتگاهی      
ی هاست که بتواند چارچوب مؤثر برایکی از مسائل مهم در برنامه ریزی فضایی، تعیین و تشکیل سلسله مراتبی از سکونتگاه

با توجه به پهنه  .مراد از سلسله مراتب سکونتگاهی ترتیب استقرار سکونتگاه ها نسبت به یکدیگراست .برنامه ریزی مکانی باشد
بندی صورت گرفته و روش انجام این مطالعه، براین اساس تعیین سلسله مراتب سکونتگاهی بدینگونه پیشنهاد می گردد. بدین 

در قسمت کامال مناسب به عنوان روستاهای سطح اول و روستاهای استقرار یافته در قسمت معنی که روستاهای قرار گرفته 
مناسب در سطح دوم و به ترتیب اولویت سطح بندی می شوند. اگر در این پهنه بندی تعداد زیادی از روستاها در در یک قسمت 

معیت یا دسترسی و ... برای تعیین مراکز اقدام قرار گیرند، در آن صورت می توان از طریق سایر مدلها مانند مدل شاخص ج
 کنیم. بر این اساس سطح بندی سکونتگاههای بخش مرکزی شهرستان مهران به صورت زیر پیشنهاد می گردد:

 
 
 (PROMETHEE)بندی : تعیین سلسله مراتب سکونتگاههای شهرستان مهران به تفکیک دهستان براساس پهنه6جدول   

 
         

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 پهنه بندی
سلسله 

 تبمرا

 کل بخش مهران صالح آباد

 تعداد جمعیت تعداد روستا تعداد روستا تعداد روستا

 0 0 0 0 1 کامال مناسب

 3391 1 1 0 2 مناسب

 5327 4 2 2 3 نسبتا مناسب

 1839 4 1 3 4 نسبتا نامناسب

 44 3 0 3 5 کامال نامناسب

 10601 12 4 8  جمع
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 (AHPسلسله مراتب سکونتگاههای شهرستان مهران به تفکیک دهستان براساس پهنه بندی) : تعیین7جدول 

 

 
 PROMETHEE و AHP: نقشه های نهایی حاصل از 4شکل 

                        

 نتیجه گیری    

 برای رسیدن به ظرفیت های توسعه ای در نواحی روستایی، برنامه ریزی در زیرساختهای مورد نیاز روستاها جهت افزایش

اشتغال و درآمد، ارتقا سطح کیفی جامعه روستایی و گرایش این جامعه به سوی امور مشارکتی ضرورت می یابد. پذیرش برنامه 

هیچ جامعه ای از "ریزی خردمندانه برای رفع مشکالت موجود به هنگامی مطرح می شود که به معنی واقعی معتقد باشیم که 

کالبدی خاصی از  -. استقرار هر عنصری در فضا در موقعیت فضایی"محکوم نشده استقبل به عقب افتادگی عدم توسعه یافتگی 

سطح شهر یا روستا، تابع اصول و قواعد و مکانیستم های خاصی است که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی 

ستند که با توجه به اصولی باید قرار عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید. نواحی روستایی نیز از جمله این عناصر ه

بررسی مکان یابی بهینه مراکز خدمات رسانی در روستاهای شهرستان مهران انجام شده تا گیرند. بدین منظور پژوهش حاضر به 

 به بررسی ایجاد مراکز خدمات رسانی در روستاها با توجه به عوامل طبیعی و انسانی در جهت عدالت توزیعی خدمات دولتی در

در نقشه های نهایی در هر دو روش قسمت های کامالً روستاهای شهرستان مذکور بپردازد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که 

مناسب جهت ایجاد مراکز خدمات روستایی مناطقی نسبتاً هموار بوده و از زمین های با ارزش جهت کشاورزی و کسب درآمد 

ه هم از نظر تراکم جمعیتی و هم از نظر امکانات و تأسیسات از وضعیت نسبتاً خوبی می باشد و عمدتاً سکونتگاه هایی هستند ک

روستاهایی هستند  ، روستاهای مناسب برای استقرار مراکز خدماتیحاصلهتوجه به مطالعات انجام شده و نقشه های  با. برخوردارند

از امکانات زیربنایی و خدماتی بیشتری در مقایسه با سکونتگاه  ،دارند با شیب نسبتاً مناسب قرار که در نواحی نسبتاً هموار استقرار

 روستاهایی و همچنین برخوردارند هارتباطی آسفالت مسیرهایامکان دسترسی مطلوب به ، های روستایی پیرامون خود برخوردارند

 پهنه بندی
سلسله 

 مراتب

 کل بخش مهران صالح آباد

 تعداد جمعیت تعداد روستا تعداد روستا تعداد روستا

 3391 1 1 0 1 کامال مناسب

 2598 1 1 0 2 مناسب

 2729 3 1 2 3 نسبتا مناسب

 1839 4 1 3 4 اسبنسبتا نامن

 44 3 0 3 5 کامال نامناسب

 10601 12 4 8  جمع
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پژوهش حاضر نشان  از آمده تدس به نتایج. که تراکم جمعیت زیاد و قابلیت بیشتری برای استقرار مرکز خدماتی دارند هستند

 امر این هستند. بدینسان تأثیرگذر روستایی توسعۀ بر شهرها، جمعیتی اندازۀ و شهر از روستاها فاصلۀ متغییر دو که می دهد

فاصله دورتری از  تأثیرپذیری بیشتری نسبت به روستاهای واقع در شهرها، حاشیۀ در واقع روستاهای که است واقعیت این بیانگر

 و اجتماعی الگوهای رفاهی، خدمات و امکانات به دسترسی نظر از شهرها پیرامون روستاهای دیگر، عبارتی به .ها دارند شهر

 که نظام این به هستند. با توجه  برخوردار مناسب تری شرایط از دیگر، روستاهای نسبت به اقتصادی فرصتهای نیز و فرهنگی

 فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمرکز موجب امر ابن آنهاست، در جمعیت تمرکز و شهرها توسعۀ بر مبتنی کشور سکونتگاهی

 حاشیه روستاهای برای اشتغال زمینۀ در وسیعی فرصت های ایجاد باعث امر این است. گردیده شهرها در غیره و خدماتی اداری،

 بیشتری شدت با جمعیت شدن و سرازیر سرمایه گذاریها افزایش کالن، سودهای با سرمایه بازگشت دلیل به شهرها در است. شده

 در واقع روستاهای برای را وسیعی اقتصادی فرصت های و رفاهی خدمات امکانات، توسعۀ زمینۀ شرایط، می افتد. این اتفاق

بود.  خواهد و چشمگیرتر قابل مالحظه فرصت این باشند، بزرگتر شهرها چقدر هر که طوری به است، نموده فراهم شهرها حاشیۀ

(، در هریس، نیز نشان می 2009و همکاران)(، در منطقۀ مرودشت و طاهرخانی 1390همکارا) و شمس الدینی مطالعات ایجنت

 تغییرات ایجاد موجب روستاها، پویایی و شرایط نمودن فراهم ضمن خود، نفوذ حوزۀ روستاهای به خدمات ارائه با شهرها دهد که

آورده  بوجود روستایی نواحی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، های شاخص در ده ایعم تغییرات و شده آنها در فضایی -کالبدی

 موقعیت هستند که تغییرات و تحوالت عرصه های ساختاری و کارکردی آنها بسته به جغرافیایی پدیدۀ دو روستاها و شهرها .اند

 و اقتصادی فرصتهای تشعشع میزان، همان به باشد، بزرگتر شهرها اندازۀ و کارکردی موقعیبت چه یکدیگر است. هر کارکردی

تجزیه و تحلیل داده ها در  خواهد رسید. دورتری پیرامون به آن بهرۀ و شده پراکنده گسترده تری عرصه های در آنها اجتماعی

کدام از  طی فرآیند مکانیابی بهینه بستگی به دقت در شناخت عوامل مؤثر  داشته و نیز وابستگی شدید به میزان تأثیر و وزن هر

عوامل مؤثر در مقوله مکانیابی. با توجه به پدیده های فوق و بررسی های انجام شده جای دارد پیشنهادات ذیل مورد توجه 

سازمانهای مسئول قرار گیرد تا زیرساخت های الزم جهت مکانیابی بهینه  به منظور خدمات رسانی در روستاها مورد توجه قرار 

نیابی مراکز روستایی و بکارگیری روش های علمی در مکان گزینی اینگونه سایت ها نقش مؤثری داشته لزوم توجه به مکا -گیرد. 

و امکان مقایسه و ارزیابی سایت های مختلف و انتخاب سایت مطلوب را با توجه به معیارهای مختلف به دست می دهد. روش 

ور را دارد به این ترتیب که تعیین معیارها بایستی با توجه به بکارگرفته شده در این مطالعه قابل تعمیم به سایر روستاهای کش

ویژگی ها و مشخصات محدوده مورد نظر انجام پذیرد و این بدان معنی است که معیارهای یاد شده  با توجه به تغییر ویژگی های 

های مورد نظر مکانیابی نشده اند که محدوده مورد مطالعه می تواند تغییر پیدا کند. روستاهای شهرستان مهران با توجه به معیار

 دسترسی راههای ایجاد این مورد باعث ضعف در خدمات رسانی به روستاها خواهد بود. الزم است در این زمینه توجه اصولی شود.

 وسعهت خدمات و امکانات توزیع مقدمات فواصل، نمودن کوتاه طریق از تواند می شهرها و روستاها میان پیوند برقراری تسهیل و

 حال در .سازد فراهم را طبیعی های ظرفیت کلیه از گیری بهره و جمعیت توزیع برای زمینه کردن فراهم و روستاها کلیه در ای

 و هزینه شهرها در عمدتا و شود می تامین نفت درآمد محل از کشور درآمدهای اعظم بخش سو یک از اینکه به توجه با حاضر

 روبه تدریج به و دارد پایینی جایگاه ملی درآمد در روستایی جامعه کشاورزی تولید قتصادیا مازاد و شود می گذاری سرمایه

 فراهم باشد، می توسعه های برنامه در متعالی هدف یک عنوان به نفت درآمد به وابستگی دیگرکاهش سوی از و رود، می تقلیل

 و روستاها در گذاری سرمایه و شهری درآمدهای از خشیب انتقال موجبات تواند می روستاها، و شهرها بین پیوند زمینه کردن

  .سازد فراهم را خدادادی طبیعی منابع و امکانات و ها ظرفیت از گیری بهره

 

 پیشنهادها

 شهرها از مهاجرت به جلوگیری جهت کشاورزی دامداری و صنعت، بخش در اشتغال ایجاد با روستایی مراکز تقویت -

تعاونی های تولید  قالب در پراکنده و کوچک بهره برداری واحدهای تشکیل برای تیحمای و هدایتی های سیاس اعمال -

 کشاورزی.

 ترغیب مشارکت جویی مرزنشینان در سیاست گذاری  ها و تصمیم سازی های مرتبط با مناطق مرزی -



 

181 
 

ت در این سرمایه گذاری بیشتر دولت در شهرهای مرزی که این خود باعث جمعیت پذیری و مانداگاری بیشتر جمعی -

 شهرها شده و حفاظت مرزی و درونی افزایش یافته.

 مرکزی های مکان با متقابل ارتباط در شهری های هسته بین قوی ارتباطی شبکه ایجاد  -

 ای منطقه درون تعادل عدم از جلوگیری برای شهرستان سطح روستاهای در اقتصادی فعالیتهای توزیع  -

  تشویقی سیاستهای عمال با تیصنع فعالیتهای ایجاد به دادن اولویت   -
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 چکیده

با  یبدون هماهنگ ینظام اتیباشد، هرگونه عمل یم ییآب و هوا طیشرا ریانسان تحت تأث تهاییفعال ریهمانند سا ینظام اتیعمل

 یمیر اقلشناخت درست عناص ازمندین روهاین نیفرماندهان ا نیرا به دنبال خواهد داشت. بنابرا انبارییز جینتا ییآب و هوا طیشرا

 شنهادیاز طرف دانشمندان پ یشناس میاقل ستیو ز یکیولوژیزیمطالعه ف یبرا یمتعدد یقومر یهستند. شاخص ها یطیو مح

به عنوان  یمیاقل ستیز طیشرا یابیارز نیو همچن ردیگیمورد استفاده قرار م زین ینظام میشده است که امروزه در مطالعات اقل

 میدر رابطه با اقل ینظام تیمساعد جهت توسعه فعال قو شناخت مناط دیآ یبه حساب م ینظام تیابزار مناسب جهت توسعه فعال

در مناطق مختلف جغرافیایی، می تواند به شناسایی نقاط بحرانی  یمیاقل ستیز شیمهم است. شناخت توان آسا اریبس شیآسا

در حوزه  ممکنگذاری ها را در مناسب ترین حالت هجهت هدایت فعالیت های توسعه ای به مناطق کم خطر، ارزش افزوده سرمای

مناسب جهت توسعه  یرطوبت زمان ها -شده است که با استفاده از شاخص دما یپژوهش سع نیهای مختلف تضمین سازند. در ا

نشان  پژوهش نیحاصل از ا جی( مشخص شده است. نتا1998-2018ساله ) 20 یدوره آمار یدر شهر شاهرود ط ینظام تیفعال

 ینظام تیلاتوسعه فع یمطلوب را برا طیشرا نیشهرستان بهتر نیمرداد و شهریور در ا ،اردیبهشت، خرداد یهادهد که ماهیم

 باشد. یم یمینظر اقل ینظام میماه جهت اقل نیفصل زمستان هم بدتر یهادارد و ماه

 رطوبت، شاهرود. -اقلیم نظامی ، شاخص دماهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Military operations, like other human activities, are affected by weather conditions; any military 

operation without coordination with the weather conditions will have harmful consequences. Therefore, 

the commanders of these forces need to properly understand the climatic and environmental elements. 

Numerous digital indicators for physiological and bioclimatic studies have been proposed by scientists, 

which are also used in military climate studies today, and also the assessment of bioclimatic conditions 

as a suitable tool for the development of military activity and the identification of favorable areas. 

Comfort is very important for the development of military activity in relation to the climate. Recognizing 

the potential of bioclimatic comfort in different geographical areas, can identify critical points to guide 

development activities to low-risk areas, guarantee the added value of investments in the most 

appropriate way in different areas. In this study, it has been tried to determine the appropriate times for 

the development of military activity in Shahroud during the 20-year statistical period (1998-2018) by 

using the temperature-humidity index. The results of this study show that the months of May, June, 

August and September in this city have the best favorable conditions for the development of military 

activity and the winter months are the worst months for the military climate. 

 
Keywords: Military Climate, Temperature-Humidity Index, Shahroud. 
 

 مقدمه - 1

 تا تولد بدو از انسان. است مهمتر همه از و هوایی آب شرایط نقش ، آنها بین در که دارد اثر انسان زندگی در متعددی عوامل

 آب تأثیر تحت او رفتار حتی و مسیکن لباس، غذا، نوع. است خود زندگی محیط و هوای آب حاکمیت و نفوذ تحت مرگ لحظه

 گرم، لباس نواحی در. کندمی درست گرم و محفوظ هایخانه و پوشدمی ضخیم لباس سرد، های محیط در.  گیردمی قرار و هوا

 هایفعالیت سایر همانند نظامی هایفعالیت (.1367 علیجانی،)  کنیدمی زندگی خنک و بادگیر های خانه در و پوشیده سبک

 را زیانباری نتایج ایی،و هو آب شرایط با هماهنگی بدون نظامی عملیات هرگونه.  باشدمی و هوایی آب شرایط تأثیر تحت انسان

 و هوای آب با ارتباط در است که نظامی جغرافیای موضوعات از یکی نظامی شناسی اقلیم. (1397داشت)حنفی،  خواهد دنبال به

 .کندمی بررسی عملیاتی  مناطق

تنش  یابیبه ارز( 2019و همکاران)1هوسکوواتحقیقاتی در کشورهای مختلف به بررسی اقلیمی نظامی پرداخته است، از جمله 

 یشیگرما یاصالح شده شاخص ها یپرداختند و راهنما کایمتحده آمر االتیدر ا یو نظام یشغل ،یورزش یها نهیدر زم یحرارت

 دهاصالح ش یراهنما ت،یبه موفق یابیدست یرا به دست آوردند که برا یورزشکاران و پرسنل نظام یمختلف برا یها تیدر فعال

 باشد.  یزم ممختلف ال یها تیدر فعال

پژوهش  نیشد و در ا یجهت کاهش خطر و به حداکثر رساندن عملکرد بررس یبا گرما در پرسنل نظام یسازگار یدر پژوهش 

 یشغل ،یپزشک یهاتواند ارتش را با چالشیم یدر اثر تنش گرمائ یها نشان داد که ناتوانافتهیشد و  یگرما درجه بند یسازگار

 یسنت یسازگار یهاوهیش تیبا رعا یحاصل از مطالعات مربوط به پرسنل نظام یهاداده ازو با استفاده  مواجهه سازد یکیو لجست

 یبالقوه را برا یهاو راه حل یبررس ییتحت تنش گرما یعملکرد نظام شیافزا یبا گرما برا یو معاصر، نحوه استفاده از سازگار

 (. 2019و همکاران، 2نز)پارسوکردندیی عملکرد خطر شناسا یالگو یساز نهیبه

                                                                    
1 . Hosokawa 
2 . Parsons 
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 جیپرداخته شد و نتا یسازگار با گرما در بستر نظام یکیولوژیزیف یبا نشانگرها یروانشناخت یوستگیعدم پ یبه بررس یپژوهش در

در  یزیناچ ریگرم و خشک تأث طیمح کیدر  تیانجام مأمور نیروزه )کوتاه مدت(در ح15 ینیبرنامه تمر کینشان داد که، 

 قیدوره بلند مدت، از طر کیدر  ینظام یها تیدر فعال ییآب و هوا لیشده از پتانس راکدارد اما شدت اد یکیلوژویزیف یسازگار

  (.2019و همکاران، 1)مالگویرهباشد یم نییقابل تب طیمح یدما

با استفاده از  یشرق جانیاستان آذربا ینظام یروهاین تیبر فعال یینقش عناصر آب و هوا ی( به بررس1391و همکاران ) افروشه

 اتیسرد هر گونه عمل ییآب و هوا لیو دسامبر، به دل هیورف ه،یژانو یماه ها قیتحق یها افتهیپرداختند با توجه به  PETشاخص 

 اتیکه قادر به عمل یکیو چر یزبده نظام یروهاین یاندازد مگر برایسربازان را به خطر م یالمتخورد و سیبه مشکل بر م ینظام

همجوار با کشور عراق  یمناطق مرز ینظام میاقل میتقو یو پهنه بند یابیبا عنوان ارز یهستند. در پژوهش اتیعمل در هر گونه

 تیبهمن، آذر و اسفند( مطلوب ،یسرد سال)د یهاکه در ماه ندنشان داد رانیا یغرب مهیدر ن یدفاع میاقل یهاشاخص لیتحل

 یدر مناطق شمالی نظام میاقل تیگرم سال مطلوب یهاماه رباشد و د یم یشمالاز مناطق  شتریب یدر مناطق جنوب ،ینظام میاقل

آن بر  ریو تأث یرودتو ب یحرارت یهاتنش یابیارز .(1398)ی(. حنف1393و همکاران، یباشد)حنفیم یاز مناطق جنوب شتریب

که در مناطق مرتفع استان )ارتفاعات  دحاصل از پژوهش نشان دا جیپرداخت و نتا یغرب جانیدر استان آذربا ینظام یهاتیفعال

مختلف  یهابا شدت ییسرما یهاسال تنش یهاماه هیدر بق وریمرداد و شهر ر،یت خرداد، یهاماه رازی( به غیو جنوب شرق یغرب

 نیفرورد یهاماه نی( استان در بیشرق یهاکه در مناطق کم ارتفاع )بخش نیا رغمیوجود دارد. عل ینظام یروهاین تیفعال یبرا

به علت  نیآبان تا فرورد یهاماه نیوجود دارد اما در ب ینظام یروهاین تیفعال یبرا یمطلوب و نسبتاً مطلوب طیتا آبان شرا

محدود  اریدر سطح استان بس ییگرما یها. تنشستیمطلوب ن ینظام یروهاین تیلفعا یبرا طیشرا ،ییسرما یهاتنش تیحاکم

 .افتدیو مرداد در مناطق کم ارتفاع استان اتفاق م ریت یهابوده و تنها در ماه
 اتیعمل از قبل و هستند ینظام اتیعمل در گذار ریتاث عوامل نیمهمتر از دشمن و نیزم جو، عنصر سه یمظام رهنامه دگاهید از

 آب شناخت. رندیگیم قرار مطالعه مورد ینظام یایجغراف حوزه در که هستند یعوامل از نیزم و جو. شوند شناخته یخوب به دیبا

مهمترین عوامل تعیین  ،(1393 ،یدستجرد خوشحال و یحنف)است ینظام اتیعمل هر یها ضرورت از اتیعمل منطقه یهوا و

هوا و تأثیر آن برجابجایی  و کننده پیروزی و شکست نیروهای نظامی در یک صحنه نبرد واقعی را بایستی شناخت کامل  آب

ها توسط کارشناسان نیروهای مسلح دو طرف جنگ دانست. سالح عملکرد نقل تجهیزات سنگین، و حمل، هانیروها، پرواز جنگنده

 ،هاتاکتیک ،حتی راهبردهای ملیکه دهد می های نظامی را به صورت مستقیم و قاطع تحت تأثیر قراراز مهمترین عواملی که طرح

جمع ، تجهیزات نظامی و فضایی، دریایی-تخاب نوع نیروهای زمینیان، ترکیب بهینه ،و ساختار سازمانی دکترین فرماندهی کنترل

و البسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت و پشتیبانی را تحت تاثیر قرار می دهد)باعقیده و سروستان،  آوری اطالعات نظامی

 شده است.(. در این پژوهش به بررسی اقلیم نظامی جهت فعالیت نیروی انسانی در شهر شاهرود پرداخته 1398

 

 روش تحقیق داده ها و -2

 منطقه مورد مطالعه:

های جنوبی رشته کوه این شهر در حاشیه شمالی دشت کویر و در دامنه شهر شاهرود در شمال شرقی استان سمنان قرار دارد.

متر از سطح  1380دقیقه شمالی با ارتفاع  58و   54دقیقه شرقی و طول جغرافیایی  25درجه و  36البرز با عرض جغرافیایی 

و  33.1درجه سلسیوس است، میانگین حداکثر و حداثل دما به ترتیب  15.2ی دما هوای شاهرود دریا قرار دارد. میانگین ساالنه

باشد و اقلیم منطقه مذکور بر اساس میلیمتر می 156.1باشد و میانگین بارندگی ساالنه شاهرود درجه سیلسیوس می -1.5

جمعیت این شهرستان بر  (.1400باشد) اداره هواشناسی شهر شاهرود، خشک و نیمه خشک سرد میهای کمی از نوع روش

  . (1400)فرمانداری شهر شاهرود،  زبان مردم شهرستان فارسی است و نفر بوده 218٬830، برابر با 1395اساس سرشماری سال 

                                                                    
1 . Malgoyre 
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 .نقشه منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 روش پژوهش

 رطوبت  -شاخص دما 

رطوبت زمان های مناسب جهت توسعه فعالیت نظامی در شهر شاهرود طی دوره آماری  -ر این پژوهش با استفاده از شاخص دماد

( مشخص شده است. این شاخص از دو کمیت رطوبت نسبی و دما خشک برای ارزیابی شرایط زیست 1998-2018ساله ) 20

( شرایط آسایش مشخص می 1( محاسبه می گردد و با جدول )1رابطه )اقلیمی و برآورد آسایش، استفاده می کند که بر اساس 

 (.1399، رضائی 1392شود )رضائی، 
THI=td-(0/55-0/55RH) (td-58) 

 THI رطوبت: –ضریب آسایش دما 

 td  دما خشک بر حسب فارنهایت:

   RHرطوبت نسبی بر حسب درصد : 

 رطوبت -ضرایب شاخص دما -1جدول 

 وضعیت آسایش (THI) رطوبت-میزان شاخص دما

 احساس سرما 50کمتر از 

 تا حدی سرد 50تا 60

 راحت 70تا  60

 تا حدی راحت 75تا  70

 ناراحت 80تا  75

 خیلی ناراحت 80بیشتر از 

 نتایج و بحث.3 

و شرایط  نشان می دهد در فروردین و هر ماه شرایط بیوکلیمایی تا حدی سرد بر منطقه حاکم می باشد 2با توجه به جدول 

بیوکلیمایی آسایش در ماه های اردیبهشت، خرداد، مرداد و شهریور بر منطقه حاکم می باشد و آنها بهترین ماه ها جهت فعالیت 
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نظامی در این منطقه می باشند و در ماه تیر شرایط فیزیولوژیکی منطقه تا حدی راحت می باشد و با وجود افت دما و افزایش 

دی ، بهمن و اسفند شرایط خوبی جهت فعالیت نظامی را ندارند و شرایط بیوکلیمایی سرد بر منطقه  بارندگی ماه های آذر ،

 حاکم می باشد. 

 (.1998-2018ضریب آسایش شاخص آسایش حرارتی در شاهرود) -2جدول 
 

 ماه

 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

میانگین 

دما به 
°C 

11.8 17 21.6 25 24.4 20.5 15.3 10.3 5 2.1 2.4 6.3 

میانگین 

رطوبت 

% 

58 51 37 33 31 36 43 55 64 64 65 61 

ضریب 

آسایش 

 حرارتی

54.3 61.4 66.5 70.2 69.2 65.1 59 52.3 44.2 40 40 46.4 

 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

کند تا سب تسلیحات، تجهیزات، امکانات، البسه و سایر منابع کمک میمطالعات تخصصی برنامه ریزان نظامی را در امر تعیین تنا

دهد برنامه های تحقیق و توسعه، آزمایش و ارزشیابی و نیز آموزشی برای عملیات در مناطقی مفید واقع شود، بلکه نشان می

ی بهتر و دقیق تر در عملیات نظامی، علوم ریزها را پر کنند. برای برنامهتوانند به بهترین وجهی شکاف میان نیازها و تواناییمی

آب و هواشناسی از ابزار مفیدی هستند که هم در زمینه پیش بینی شرایط آب و هوایی و هم در یافتن وضعیت اقلیم دفاعی یک 

اقلیمی باشد و شرایط منطقه برای عملیات نظامی نقش مهمی برعهده دارند. پس در عرصه عملیات، و شرایط اقلیمی تاثرگذار می

صحنه نبرد برای نیروی مسلح که خود را برای انجام ماموریت در سرزمین های مختلف آماده می سازند بسیار مهم می باشد. 

نتایج نشان می دهد که با توجه به پارامتر های هوایی)دما و رطوبت نسبی( شرایط فیزیولوژیکی خوبی جهت فعالیت نظامی برای 

 ان و بهار وجود دارد. شهر شاهرود در فصل های تابست

بهترین و مطلوب  در پژوهشی به بررسی های مختلف اقلیم نظامی بررسی نشده است ولیتحقیقی با موضوع حاضر با شاخص 

با استفاده از شاخص  ترین زمان برای گردشگر به ویژه گردشگر خارجی به شهر شاهرود، از نظر مناسب بودن شرایط آب و هوایی،

های اکتبر، آوریل و مارچ در این دهد که ماهنتایج حاصل از این پژوهش نشان میپرداخت و ، (TCI) ریاقیم آسایش گردشگ

شهر بهترین شرایط را برای حضور گردشگر و ماه های دسامبر، جوالی و آگوست هم بدترین شرایط را برای حضور گردشگران 

گردد با پژوهش حاضر مقایسه گردید یولوژی انسان بررسی میوضعیت فیز (1397فرنام )و چون در پژوهش  (1397فرنام ) دارند

که نتایج آن تقریبا با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. لذا پیشنهاد می شود که این پژوهش برای مناطق مختلف ایران جهت 

 تقویم زمانی فعالیت نظامی انجام گردد.
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 ه فارسی باشد()اشاره به منابع در متن بصورت مستقیم بمنابع  -5

نقش عناصر آب و هوایی بر فعالیت نیروهای نظامی استان آذربایجان شرقی با (: 1391.، )و مختاری، د.، سعیدی، ع.، افروشه، ر -

 .،تبریزپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم،PET استفاده از شاخص دمای فیزیولوژی

: یمطالعه مورد ینظام یروهاین یبر عملکرد دفاع ییآب و هوا یاثر فراسنج ها یبررس :(1398)، سروستان، ر.و م.،  دهیباعق -

 (:110)28، پژوهشی اطالعات جغرافیایی - یفصلنامه علماستان خوزستان، 

عراق،  کشور با مرزی همجوار مناطق نظامی اقلیم تقویم بندی پهنه و (: ارزیابی1393حنفی، ع.، و خوشحال دستجردی، ج.، ) -

 .155-178(:14)54، دیریت نظامیفصلنامه م

و  MCIیهاو بلوچستان بر اساس شاخص  ستانیاستان س ینظام یآب و هواشناس یبند و پهنه یابیارز(: 1397حنفی، ع.، ) -

PET،  60-81(:18)1، نظامی مدیریتفصلنامه. 

فصلنامه علوم  ،استان آذربایجان غربیهای حرارتی و برودتی و تأثیر آن بر فعالیتهای نظامی در ارزیابی تنش(: 1398حنفی، ع.، ) -
 .29-46(:49)15، و فنون نظامی

، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا بررسی پتانسیل اقلیمی جهت توسعه توریسم استان خراسان رضوی :(1392)، ی، ح.ئرضا -

 .طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

 امی، انتشارات اندیشه عصر، تهران.تنش حرارتی وفعالیت نظ :(1392)، ی، ح.ئرضا -

 .96-118 ص. جغرافیایی تحقیقات فصلنامه.  نظامی های فعالیت ریزی برنامه و وهوا آب(.  1367) ب.،  علیجانی، -

و سنجش از دور  ییایاطالعات جغراف ستمیکاربرد س، رزیابی و تعیین اقلیم آسایش گردشگری شهر شاهرود(. 1397) ،ز.فرنام،  -
 .7-17(: 1)9، یزیدر برنامه ر
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 چکیده

صحنه  فرماندهانی هااز دغدغه یکیاست.  یو نظام یبر امور دفاع رگذاریتأث ییایعوامل جغراف نیاز مهمتر یکیهوا  آب و

 نظامی های عالیتف. باشدیمناطق مختلف م ینظام میاقل میاز تقو یآگاه نده،یدراز مدت آ یزیربرنامه یبرا یرزم یهااتیعمل

 آب شرایط با هماهنگی بدون نظامی عملیات هرگونه. باشدمی و هوایی آب شرایط تأثیر تحت انسان های فعالیت سایر همانند

 یشده است که با استفاده از شاخص ترجونگ زمان ها یپژوهش سع نیدر ا داشت. خواهد دنبال به را زیانباری نتایج وهوایی،

حاصل  جیاست. نتا شده( مشخص 1998-2018ساله ) 20 یدوره آمار یدر شهر سمنان ط ینظام تیمناسب جهت توسعه فعال

 یماه ها از نظر راحت نیو مهر بهتر وری، شهر بهشتیارد یدهد که ماه ها ینشان م ینظام تیجهت فعال یمیاقل ستیز یابیاز ارز

گردد تا بهتر بتوان  یهر منطقه به طور جداگانه بررس یاگونه بر نیگردد ایم شنهادیباشد. لذا پ یم یانسان یماقلی – ستیز

 نمود. یرا معرف ینظام تیهر منطقه جهت فعال وبمطل طیشرا

 رطوبت، شاهرود. -اقلیم نظامی ، دماهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Climate is one of the most important geographical factors affecting defense and military affairs. One of 

the concerns of battlefield commanders for future long-term planning is to be aware of the military 

climate calendar of different regions. Military activities, like other human activities, are affected by 

climatic conditions. Any military operation without coordination with the weather conditions will have 

harmful consequences. In this study, it has been tried to determine the appropriate times for the 

development of military activity in the city of Semnan during the 20-year statistical period (2018-2018) 

using the Terjung index. The results of bioclimatic assessment for military activity show that May, 

September and October are the best months in terms of human bioclimatic comfort. Therefore, it is 

suggested to study this species separately for each region in order to better introduce the favorable 

conditions of each region for military activity. 

 
Keywords: Bioclimatic index, Terjung, military activity, Semnan. 
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 مقدمه - 1

 شناخت و خداوند شناخت از بعد انسان که چرا است، افتهی دست آن به بشر که دانست یعلوم نیاول از یکی دیبا را ایجغراف دانش

 عتیطب بر حاکم نیقوان از یبرخ یریفراگ با انسان ،یطوالن زمان گذشت با. کرد اقدام خود طیمح شناخت جهت در تالش خود،

 حفظ یعیطب اوضاع با مقابل در را خود گوناگون یها روش به و پرداخت عتیطب با مبارزه هب و نموده سکونت غارها در

 .(2019، 1)ریچاردزنمود

 نقاط نیهم به یابی دست سر بر بزرگ یهایریدرگ نیشتریب ،یحت از بعد و هیاول یهازمان در که شودیم متوجه خیتار مطالعه با

 و آب و نیزم شناخت که است شده روشن انسان یبرا جنگ نیاول در شدن ریدرگ با همزمان. است داده رخ مهم و ارزش با

 یعیطب طیشرا مطالعات با یطوالن مسافت با و گسترده یهاجنگ در که دهد یم نشان خیتار. دارد یتیاهم چه آن محدوده یهوا

 یایجغراف(. 2018و همکاران،  2)کرابستا شده مناطق آن یها نقشه هیته به اقدام علم شرفتیپ با و یاجتماع احوال و اوضاع و

. برندیم بهره ها آن مطالعات از و پرداخته تیفعال به یعیطب و یانسان حوزه دو در که استیجغراف علوم یهاشاخه از یکی ینظام

 قرار یتیمنا -ینظام مقاصد در استفاده جهت و یبررس مورد را انسان با طیمح و طیمح با انسان روابط ینظام یایجغراف که چرا

 نیرتریرپذیتاث از یکی. است یعیطب یایجغراف یهاشاخه ریز از یکی که یشناس میاقل(. 2019، 3)کایاپاک و یالماز ردیگیم

 است یکاربرد یشناس میاقل ،یشناس میاقل یها شاخه ریز از یکی. است رابطه در ینظام یایجغراف با و استیجغراف یهاشاخه

 چند هر. است شده گرفته بکار اریبس ریاخ یها سال در ینظام و یاقتصاد ،یکشاورز یهانهیزم در یعمل اهداف یاجرا در که

 کاربر ،یمیاقل یهایبررس ییایجغراف یها جنبه اما است، مهم اریبسیز ن یپزشک مثل هانهیزم ریسا در طیمح بر میاقل ریتاث

 (. 2019، 4)الهمن و فو هریمان ددار ییایجغراف اساساًای نهیزم ،یکاربرد یشناس میاقل توسعه و است کرده دایپ یترمتداول

 منطقه آن در جایگاه و ارزش و کشور پیرامونی بالقوه تهدیدات شماربی تعداد و نظامی عملیات و هوا در آب نقش به توجه با 

 که است هوشمندانه بس اریک کشور مختلف مناطق نظامی اقلیم تقویم ارزیابی و شناخت زمینه در پژوهش ضرورت خاورمیانه،

 در نظامی عملکرد نیروهای بر افزایش کارایی و عالوه و کرده جلوگیری غلط تصمیمات اتخاذ از هاکاهش هزینه ضمن تواند می

 . کند جلوگیری نیرو و زمان سرمایه، اتالف از منطقه،

زیاد، بدترین ترکیب آب و هوایی هستند. سرمای  بر اساس نظر جمعی، سرما به همراه وزش بادهای گزنده و گرما همراه با رطوبت

-1942در زمستان سالهای  کند.خشک زیر صفر درجه، سرمازدگی را در میان افرادی با البسه اندک و آموزش ضعیف تضعیف می

مجبور به هزار نفر  15، یکصد هزار نفر از نیروهای مسلح آلمان در روسیه به همین دلیل آسیب دیدند، که از این تعداد 1941

قطع عضو شدند. سرمای مرطوب در بعضی موارد، حتی از این هم شدیدتر باعث سستی و از پای درآمدن نیروها 

از موارد  مدت پاها در آب سنگر، در دمای کمی باالتر از صفر درجه، معلولیت ناشی از قرار گرفتن طوالنی .(1399)رضائی،شودمی

 های عملیاتی اروپا، بیماری معلولیت سنگری در میان سربازان پیاده صحنه در وم،قدیمی مصدومیت زا است. در جنگ جهانی د

روی بر زمین خشک، به آب بزنند و از میان  جای پیاده آنها مجبور بودند به نظامی آمریکا شایع شد، چون در روزهای پایانی،

 ا کفش و جوراب خشک دسترسی نداشتندکنند و به پناهگاه ی پر از آب زندگی زده بگذرند و در سنگرهایوالی یخگل

شوند. برای جلوگیری از کاهش در گرمای سست کننده، نیروهای مسلح با مجموعه دیگری از مشکالت روبرو می(. 1398)حنفی،

طلبد. مسئوالن لیتر مایعات می 14 درجه سانتیگراد، 38ساعت کار و کوشش روزانه در دمای  8رود، چون بدن، مصرف آب باال می

پوند و برای  30اند که مقدار آن برای هر نفر ای در صحرا با مشکل مواجهدارک و پشتیبانی نیروها برای تأمین چنین محمولهت

شود، سرعت باعث سستی و تضعیف توان فرد میبه باشد. گرما همراه با رطوبت زیاد،تن می 270 نفره، 18000یک لشکر زرهی 

های یروهای نظامی جلیقه ضدگلوله پوشیده و یا برای مقابله با حمله شیمیایی دشمن لباسشود که نحادتر می این مسئله وقتی

  (.1384 ،5کالینز)محافظ بر تن کرده باشند

                                                                    
1 . Richards 
2 . Krauß 
3 . Kaypak & Yilmaz 
4 . Lohman & Fuhriman 
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 روند. قرارداد یبررس و لیتحل مورد یهواشناس ستیز یهاشاخص از استفاده با توانیم را انسان شیآسا و یجو طیمح نیب روابط

 دسته. است آورده وجود به را هاشاخص از نسل سه امروز به تا یانسان یشناس میاقل ستیز علم یهاهد چند عمر در رشد به رو

 یبیترک هاشاخص دوم دسته در. باشدیم... و محسوس یدما و باد سوز ش،یآسا عدم شاخص مثل یتجرب هیاول یهاشاخص اول،

 شوند،یم شناخته کیولوژیزیف- دمای هاشاخص عنوان تتح سوم نسل تینها در. ردیگیم یجا ترجونگ و یاولگ شاخص مثل

 (.1398 ،یحنف) است یانسان یهواشناس ستیز و یکاربرد یشناس میاقل علوم نیب یهمکار حاصل

 

 روش تحقیق داده ها و -2

 منطقه مورد مطالعه:

رشته کوه البرز و شمال دشت شهر، در جنوب  نیمرکز استان سمنان و شهرستان سمنان است. ا ران،یا یاز شهرها یکیسمنان 

با  شرقشهر از  نیا است.قرار گرفته 44جاده  ریتهران و در راه تهران به خراسان، در مس یلومتریک 216در فاصله  ر،یکو

است. در طول  هیبا سرخه همسا غربو از  رزاد،یو شهم شهریمهد ن،یدامغان و شاهرود، از شمال به درجز یهاشهرستان

 1130 ا،یواقع شده و ارتفاع متوسط آن از سطح در قه،یدق 34درجه و  35 ییایو عرض جغراف قهیدق 23جه و در 53 ییایجغراف

فرودگاه  یو دارا باشدیمشهد، متصل م_تهران یآهن سراسراست و به راه لومتریک 216فاصله آن تا تهران،  ن،یمتر است همچن

 باشد.می 1پارامترهای اقلیم شهر سمنان برابر جدول وضعیت  .باشدیشهر استان م نیترتیاست. سمنان پرجمع

 
 .(1400پارامترهای اقلیمی شهر سمنان)اداره هواشناسی شهر سمنان،  -1جدول

میانگین  ایستگاه

 کمینه

میانگین 

 بیشینه

میانگین 

 دما

میانگین 

رطوبت 

 نسبی

میزان 

 بارندگی)میلیمتر(

جمع 

ساعت 

 آفتابی

جمع 

 تبخیر)میلیمتر(

 829.2 856.5 76 36 21.7 27.4 16.1 سمنان

 

 
 نقشه منطقه مورد مطالعه. -1شکل 
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 روش پژوهش

اقلیمی انسانی در رابطه با آسایش حرارتی محسوب می  -های ارزیابی شرایط زیستشاخص ترجونگ یکی از مهم ترین روش

ثر در آسایش انسانی از جمله دما، رطوبت، ها این است که از سایر مولفه های اقلیمی موشود. امتیاز این روش نسبت به سایر روش

( استفاده شده است. در عین حال به منظور 2( و تشکیل جدول )2باد، تابش و ساعات آفتابی همزمان در طراحی نمودار )شکل 

سب سهولت محاسبه در ساختار نمودار دو مولفه میانگین دمای روزانه بر حسب فارنهایت و میانگین رطوبت نسبی ماهانه بر ح

های متفاوت دما و  درصد به کار برده شده به صورتی که در واقع این نمودار بیان کننده ضرایب راحتی انسان در شرایط ترکیب

 ( .  1399های فیزیکی( می باشد)رضائی، رطوبت و شرایط متعارف )پوشش معمولی و عدم فعالیت

منحنی معرف رطوبت نسبی بر حسب درصد است. محل برخورد این نمودار محور افقی معرف دما بر حسب فارنهایت و خطوط  در

این دو پارامتر اقلیمی نمایش دهنده شرایط حرارتی مختلفی است که با نمادهایی بر روی جدول و شکل نمایش داده شده است 

 (.2و شکل  2)جدول 

   
 ضرایب، نماد ها و عالئم شاخص ترجونگ -2جدول

 شرح هگرو اقلیمی-زیست شرایط ترجونگ ضریب

6- 

5- 

4- 

3- 

2- 

1- 

0 

1+ 

A2+ 

B2+ 

3+ 

 سرد نهایت بی

 سرد العاده فوق

 سرد بسیار

 سرد

 خنک بسیار

 خنک

 مطبوع

 گرم

 داغ

 داغ بسیار

 داغ العاده فوق

Uc 

Ec 

Vc 

Cd 

K 

C 

M 

W 

H 

VH 

Eh 

Ultra Cold 

Extremely Cold 

Very Cold 

Cold 

Keen 

Cool 

Moderate 

Warm 

Hot 

Very hot 

Extremely hot 

 

 

 
 نمودار ضریب حرارتی ترجونگ -2شکل 
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 نتایج و بحث    3 

 سمنان اقلیمی –نتایج حاصل از شاخص ترجونگ در ارزیابی شرایط زیست 

 :روز راحتی ضریب –الف 

نشان می دهد که در روز ماه های فروردین و آبان دارای شرایط بیوکلیمایی مطلوب برخوردار می باشد. شرایط  3بر اساس جدول 

زیولوژیکی داغ از اردیبهشت تا شهریور بر منطقه حاکم می باشد و ماه های اردیبهشت رو شهریور دارای شرایط بیوکلیمایی فی

 شرایط اقلیمی بسیار خنک در ما آذر و کلیه ماه های زمستان بر منطقه حاکم می باشد. ومی باشند  ینظام یهاتیجهت فعال

 
 (.1998-2018) ترجونگ در شهر سمنان روز بر اساس شاخص یراحت بیضر -3 جدول

 

 ماه

 پارامتر

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

حداکثر 

 دما

23 29 35 38 37 35 29 21 13 10 11 16 

حداقل 

رطوبت 

 نسبی

27 22 16 15 15 19 27 39 42 41 31 29 

ضریب 

 ترجونگ

0 1+ a2+ a2+ a2+ a2+ 1+ 0 2- 2- 2- 2- 

 

 ضریب راحتی شب -ب

نشان می دهد که ماه های خرداد ، تیر و مرداد شرایط بیوکلیمایی مطلوب می باشد و بر بقیه ماه ها شرایط  4بر اساس جدول 

 خنک تا سرد حاکم می باشد
 ضریب راحتی شب بر اساس شاخص ترجونگ در شهر سمنان. -4جدول 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

حداقل 

 دما

9.8 15.5 23 24 23 19 14 8 3 0.2- 0.8 3.5 

حداکثر 

 رطوبت

69 60 45 37 36 39 47 63 76 78 80 75 

ضریب 

 ترجونگ

2- 2- 5- 0 0 1- 2- 2- 2- 3- 3- 2- 

 

 ضریب راحتی شبانه روز -ج

ماه های اردیبهشت ، شهریور و مهر بر منطقه حاکم می باشد .در ماه نشان می دهد شرایط مطلوب  فقط در  5بر اساس جدول 

)شرایط گرم( و در آذر و کلیه ماه های فصل زمستان شرایط فیزیولوژیکی  )شرایط خنک( و ماه های خرداد و مرداد های فروردین

 بسیار خنک جهت فعالیت های نظامی بر منطقه حاکم می باشد.
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 نه روز بر اساس شاخص ترجونگ در شهر سمنانضریب راحتی شبا -5جدول 

 ماه

 پارامتر

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 میانگین

 دما

16.4 22.25 29 31 30 27 21.5 14.5 8 10 5.9 9.75 

 میانگین

 رطوبت

48 41 30.5 26 25.5 29 37 51 59 59.5 55.5 52 

ضریب 

 ترجونگ

1- 0 1+ 1+ 1+ 0 0 2- 2- 2- 2- 2- 

 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

 از دفاع در کشر در توانمندی میتواند نظامی آب و هواشناسی به ویژه و ایران نظامی جغرافیای با ارتباط در پژوهش و تحقیق

 تهدیدات باحقوه شماربی دادتع و نظامی هایدر عملیات آب و هوا نقش به توجه با گیرد. قرار استفاده مورد مرز و بوم این

 مناطق نظامی اقلیم تقویم ارزیابی و شناخت زمینه در پژوهش ضرورت خاورمیانه، در منطقه آن جایگاه و ارزش و کشور پیرامونی

 عالوه و کرده جلوگیری تصمیم اشتباه اتخاذ از هاهزینه کاهب ضمن تواندمی که است هوشمندانه بس کاری مختلف کشور

پژوهش شاخص های زیست  این در .کند جلوگیری و زمان سرمایه نیروها، اتالف از منطقه، در آنها عملکرد و کارایی برافزایش

گردید. نتایج حاصل از ارزیابی زیست اقلیمی جهت فعالیت نظامی  اقلیمی جهت فعالیت نظامی با استفاده از شاخص ترجونگ ارائه

 اقلیمی انسانی می باشد.  –و مهر بهترین ماه ها از نظر راحتی زیست  دهد که ماه های اردیبهشت ، شهریورنشان می

 یجهت بررس در پژوهشی به بررسی های مختلف اقلیم نظامی بررسی نشده است ولیتحقیقی با موضوع حاضر با شاخص

خشک، متوسط  یامتوسط دم یمیاقل یاز پارامترها (PET) شاخص یریاستان سمنان با به کارگ یستیتور میاقل یهالیپتانس

 ارجمندیسمنان، گرمسار، شاهرود و ب کینوپتیس یهاستگاهیا یابرناک زانیمتوسط سرعت باد، متوسط فشار بخار و م ،یرطوبت نسب

های ها و ماه اکتبر، ایستگاهدهد که ماه می همه ایستگاهنشان میایج ( استفاده شده است. نت1992-2004) یدوره آمار یط

هایی هستند رمسار، ماه سپتامبر، شاهرود و بیارجمند، ماه آوریل در گرمسار و ماه ژوئن در بیارجمند از ماهسمنان، شاهرود و گ

ها، در که دارای بهترین شرایط از نقطه نظر اقلیم آسایش هستند و از اقلیم بسیار مناسبی برای توریسم برخوردارند. همه ایستگاه

های ها طی ماهاز تنش گرمایی اندک تا متوسط حاکم است. همچنین همه ایستگاهی متفاوتی های جوالی و آگوست درجهماه

و چون در تحقیق عطائی و هاشمی نسب  ژانویه، فوریه، مارس و نوامبر از تنش سرمایی بسیار شدید تا متوسط برخوردار هستند

که نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر، همخوانی تواند با پژوهش حاضر مقایسه گردید گردد ، میوضعیت فیزیولوژی انسان بررسی می

دارد. لذا پیشنهاد می گردد این گونه برای هر منطقه به طور جداگانه بررسی گردد تا بهتر بتوان شرایط مطلوب هر منطقه جهت 

 فعالیت نظامی را معرفی نمود.
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 منابع  -5

و  MCIیهاو بلوچستان بر اساس شاخص  ستانیاستان س ینظام یآب و هواشناس یبند و پهنه یابیارز(: 1397حنفی، ع.، ) -

PET،  60-81(:18)1، نظامی مدیریتفصلنامه. 

فصلنامه علوم  ،های حرارتی و برودتی و تأثیر آن بر فعالیتهای نظامی در استان آذربایجان غربیارزیابی تنش(: 1398حنفی، ع.، ) -
 .29-46(:49)15، و فنون نظامی

، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا بررسی پتانسیل اقلیمی جهت توسعه توریسم استان خراسان رضوی :(1392)، ی، ح.ئرضا -

 .طبیعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

 تنش حرارتی وفعالیت نظامی، انتشارات اندیشه عصر، تهران. :(1392)، ی، ح.ئرضا -

، فصلنامه AHPهای بادی در استان سمنان با استفاده از روش ¬ابی نیروگاهمکانی(.: 1399.، کرمی، م.، و شاکری، ف.، )ی، حئرضا -

 .53-67(: 12)22علو تکنولوژی محیط زیست، 

 (. تنش های حرارتی و فعالیت نظامی، انتشارات اندیشه عصر، تهران.1399رضائی، ح.، ) -

معادل  یمنان با استفاده از شاخص دمااستان س یستیتور میاقل یهالیپتانس ی(. بررس1389) .،نسب یهاشمو  .،ه یی،عطا -

 .32-23(. 2)1. یشهر یبوم شناس یپژوهش ها یه پژوهش یدوفصلنامه علم(. PET) یولوژیزیف

 انتشارات بهرام، تهران: ،محسنی، آهنی، محمدرضا:.ترجمهطبیعی( نظامی)جغرافیای جغرافیایی (.1384ام.، ) کالینز، جان، -

  )ع(. حسین امام دانشگاه

 قلب، بیماریهای از ناشی میر و مرگ و حرارتی آسایش هایشاخص بین : ارتباط(1393)م.،  باعقیده، و ا.، اکبری، ف..، میوانه، -

 .932-942(:8)57،مشهد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده مجله
 

-  Kaypak, Ş., & Yilmaz, V. (2019). Security Understanding of a New Dimension in the Globalization 

Process and Environmental Effects. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 21(3). 

-  Krauß, W., Bremer, S., Wardekker, J. A., Marschuetz, B., Baztan, J., & da Cunha, C. (2018). 

Chronology and in-depth analysis of weather-related and place-specific narratives of climate change. 

-  Lohman, A. D., & Fuhriman, C. (2019). Approaches to researching and teaching military geography. 

In A Research Agenda for Military Geographies. Edward Elgar Publishing. 

- Richards, E. H. (2019). Euthenics, the science of controllable environment: A plea for better living 

conditions as a first step toward higher human efficiency. Good Press. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

196 
 

شهر  یشهرها, مطالعه مورد هیرو یعوامل موثر بر گسترش ب یو رتبه بند ییشناسا

 اهواز
 

 *3، فاضل آقاجری 2عبدالنبی شریفی ، 1صادق الهیاری

 

 allahyarisadegh@pnu.ac.ir        رانینور،شوش،ا امیدانشگاه پ ،و برنامه ریزی شهری ایگروه جغراف اریاستاد -1
 Abdonabi40@yahoo.com  ا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور،شوش،ایران   استادیار گروه جغرافی -2

 Fazelaghajari14@gmail.com رانینور،واحد شوش،ا امیپ ،دانشگاهیشهر یزیو برنامه ر ایارشد رشته جغراف یکارشناس یدانشجو -3

 

 چکیده 

سوم دچار تحوالت چشمگیری شده اند، از جمله این تحوالت در چند دهه ی اخیر شهرهای ایران مانند بسیاری از شهرهای جهان 

افزایش سریع جمعیت و گسترش اسپرال شهری در اغلب شهرهای کشور ناشی از بی برنامگی در بهره برداری مناسب و با مبنای 

رها. مطالعه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر گسترش بی رویه شه این پژوهش با هدف .علمی از زمین شهری بوده است

  پیمایشی -توصیفی پژوهش نوع نظر و از کاربردی تحقیقات زمره در هدف نظر از موردی شهر اهواز انجام شده است. پژوهش

نفر  384باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنان شهر اهواز بودند که با استفاده از فرمول حجم نمونه جامعه نامحدود تعداد  می

ای بوده که در راستا سواالت  ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامهاز آنان به شیوه خوشه 

پژوهش و بر اساس مبانی نظری مربوط به توسعه شهر نشینی تهیه شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحلیلی از نرم افزار 

SPSS ته های پژوهش نشان می دهد از دیدگاه شهروندان ساکن اهواز و آزمون غیر پارامتریک فریدمن استفاده شده است. یاف

 اند.عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، طبیعی و محیطی به ترتیب از جمله عوامل موثر بر توسعه بی رویه شهر اهواز بوده
 

 شهر اهوازشهر ، برنامه ریزی شهری ، گسترش شهر ، های کلیدی: واژه
 

Identifying and ranking the factors affecting the uncontrolled expansion of 

cities, a case study of Ahvaz 
 

3, Fazel Elhayi2, Abdonabi Sharifi1Sadegh Allahyari 

 

Assistant Professor of Geography, Payam Noor university, Shush,  allahyarisadegh@pnu.ac.ir -1 

Abdonabi40 @yahoo.comography, Payam Noor university, Shush, Assistant Professor of Ge -2 
Master student in geography and urban planning, Payam Noor university, Fazelaghajari14@gmail.com -3 

 

Abstract 

In recent decades, Iranian cities, like many third world cities, have undergone significant changes, 

including the rapid increase in population and the expansion of the urban spiral in most cities of the 

country due to lack of planning in the proper and scientifically based use of urban land. Is. The aim of 

this study was to identify and rank the factors affecting the uncontrolled expansion of cities, a case study 

of Ahvaz. The research is applied research in terms of purpose and descriptive survey in terms of type 

of research. The statistical population of this study was the residents of Ahvaz. Using the unlimited 

sample size formula, 384 of them were selected as a sample in a multi-stage cluster method. The research 

tool was a questionnaire that was prepared in line with research questions and based on theoretical 
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foundations related to urban development. SPSS software and non-parametric Friedman test were used 

to analyze the analytical findings. Findings show that from the perspective of citizens living in Ahvaz, 

economic, social, political, natural and environmental factors have been among the factors affecting the 

uncontrolled development of Ahvaz, respectively. 

 
Keywords: city, urban planning, city development, Ahvaz city 

 

 مقدمه - 1

به خود  یدتریشکل جد یسعت شهرها، توجه به مسائل شهرو شیو افزا یرشد صنعت و تکنولوژ لیقرن گذشته به دل یاز ابتدا

است.   رفتهیپذ ریتأث زین یبلکه از عوامل انسان یعیرهگذر رشهد و توسعه کالبد شهرها نه تنها از عوامل طب هنیگرفته اسهت. در ا

آن در جهات  یلبدکا یشهر و فضاها یکیزیف یآن محدوده ها یو مداوم است که ط ایوپ یندیشهرها فرا یکیزیف یتوسعه 

دارد که رشد  تیواقع نینشان از ا ینی. مطالعه سطوح و رشد شهرنشابدی یم شیافزا یفیو ک یکم ثیاز ح یو افق یعمود

جهان  ینقاط شهر تیجمع 1970سازمان ملل متحد، در سال  یاست. طبق گزارش ها شیبه سرعت در حال افزا یشهر تیجمع

 نی. با اافتیخواهد  شیدرصهد افزا 1/61به حهدود  2025درصد و در سهال  8/44حدود به  1994درصد و در سال  6/36معادل 

 1975 نیساله ماب 50که در دوره  یخواهد بود. به طور عتریدر حال توسعه سر یدر کشورها یشهر تیرشد جمع نیانگیوجود، م

اسهت. عههدم تهعهادل  افتهیتوسعه  یکشورها یبهرا 71/0با  سهیدر مقا 21/3در حال توسعه  یکشورها یبرا سبتن نیا 2025تا 

توسعه  ،یانرژ شتریمصرف ب ،یطیمح یهایآلودگ ،یقطبش اجتماع ،یمسکن، خزش شهر متیدر ق هدینهوسهان شهد ،ییفضا

 یریشکل گ ،یشهر یچند برابر شدن محدوده ها ،یمرغوب کشاورز یساخت در اراض رساختها،یز نهیهز شیبدون برنامه، افزا

شهرها  ریدامنگ تیجمع شیاست که به علت افزا یاز جمله مسائل یخدمات رسان یها یو دشوار یا هیکم ترا کم حاش یبافت ها

رشد  ی.الگواستفرم شهره ای یرشد و توسعه کالبد یگرفته شود، الگوها دهیناد دینبا ندیفرا نیکه در ا یشده است. مسئله ا

 یزیمهم در برنامه ر یسروکار دارد، از موضوع ها نیزم یعنیدسترس انسان منابع در  نیاز محدودتر یکیشهر از آنجا که با 

 یعوامل موثر بر گسترش ب یبه بررس یمتعدد یاست. پژوهش ها یشهر داریدر توسعه پا یاساس یارهایاز مع یکیو  یشهر

و  یتجار یساختمان ها رون،یسمت باعالم نموده اند: رشد نامحدود به  ریرا موارد ز یشهرا پرداخته اند و علل پراکنش افق هیرو

 یلمختلف، تسلط وسا یمکان ها انیم نیزم یقهدرت کاربر میو با فاصله، تقس ختهیجسته و گر یکم تراکم، توسعه ها یمسکون

و پراکنده،  یبه صورت نوار یتوسعه تجار ن،یزم نترلک ایمتمرکز  یزیعدم برنامه ر ،یبر حمل و نقل شهر یخصوص هینقل

خانه  یمال یریگیحذف و پ ندیاتکا بر فرآ تیمختلف و در نها یها یانواع کاربر کیمحالت، تفک نیماب ادیز یاتیالاختالفات م

آرام و تدریجی  شاقشار کم درآمد. شهرهای ایران بویژه شهرهای قدیمی، در طول تاریخ حیات خود همراه با افزای یبرا یساز

تی، تفریحی و ... جمعیت ساکن، دست به افزایش محدوده خود زده اند، اما جمعیت خود و در پی رفع نیازهای سکونتی، خدما

در سال های اخیر، رابطه میان جمعیت ساکن و محدوده تحت تصرف آنها از حالت تعادل خارج شده و رشد شهرها از حالت 

 ام گسیخته روبه رو نموده است.تبدیل شده و در نتیجه شهرها را با مشکالت ناشی از رشد لج طقیمنطقی به رشد سریع و غیر من

استان، استقرار خدمات  تیمرکز ،ینفت عیتوسعه صنا ت،یجمع شیافزا لیکالن شهرکشور و به دل نیشهر اهواز به عنوان هشتم

داشته است کهه سبب  یعیوس فضایی –شههرها و روستاهای استان در دهه های گذشته تحوالت کالبدی تیشهری، جذب جمع

که دارد متاسفانه با  یتیشهر  به لحاظ رشد جمع نیشهر شده است. ا رد ییپراکنده رو دهیر و ظهور پدگسترش ناموزون شه

 ،یو با معضالت و مشکالت اجتماع ستیساکنان خود ن یاز موارد جوابگو یاریدر بس یعیو طب یاقتصاد یها تیوجود داشتن ظرف

استان  یاسیس-یمرکز ادار لیبه دل نیخود روبه رو ست. همچن نیجامعه شهرنش یو... برا یکیزیف ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاقتصاد

 ریشهر مهاجرپذ کیبرخوردار بوده، و آن را به  یخاص یو اقتصاد یاسیس تیکشور از موقع یخوزستان و مرکز منطقه جنوب غرب

درصهد  7/27حهدود  کهه کنندیم یاستان در شهر اهواز زندگ تیجمع نیشتریب 1395که در سال  یکرده است، به گونه ا لیتبد

 (.1396استان خوزستان،  یزیو برنامه ر تیری)سازمان مد شودیرا شامل م ستانا تیکهل جمع

امکانات باعث  گریو د یآموزش ،یشغل ،یفرهنگ ،یاز امکانات رفاه یو وجود برخ تیجمع ندیگسترش روز افزون شهر و رشد فرا
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 یندیفرا نیگردد، پس چن یرشد ناهماهنگ و نابهنجار جادیو باعث ا فتهای شیشهر افزا نیهجوم به ا یها برا زهیشده تا انگ

و  ینینش هیحاش جادیحمل و نقل، اشتغال، گسترش فقر، ا ستمیس ،یشهر یبه مسکن، خدمات اصل یناکاف یمنجربه دسترس

پژوهش باهدف  نیاستا ار نیگردد. در هم یم زیشهروندان ن اتیح دیموجب تهد یو.... در اهواز شده که گاه تیفیک یب هیابن

جامعه  ،یو صاحب نظران امور شهر اننظرات نخبگ یشهر اهواز تالش نموده تا ضمن بررس هیرو یعوامل موثر بر گسترش ب نییتع

که در  ینظرات ساکنان حومه شهر و مناطق یو با بررس ییشهرها را شناسا هیرو یعوامل موثر بر گسترش ب یو روانشناس یشناس

 زیعوامل را در شهر اهواز مشخص نموده و تقدم و تاخر آنها را ن نیا ریتاث زانیبه حومه شهر اهواز اضافه شده  م ریاخ یسال ها

 شهر اهواز کدامند؟ هیرو یسوال پاسخ دهد که عوامل موثر بر گسترش ب نیو به ا دیمشخص نما

شهر، امکان  یاقتصاد انیبن یچون دگرگون یاز اشکال شکل شهر است که بر اساس عوامل متعدد یکیو گسترش پراکنده  رشد

 های و برنامه نیقوان ،یشهر یتوسعه  یبرا یناگهان یها یریگ میو تصم یشهرساز یسهل انگارانه  یاستهایس ن،یزم یبورسباز

 ییشهرها یشده و برا یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح ستیناگوار ز یامدهایپ شیدایو خود موجب پ ردیگ یشکل م یناکارآمد شهر

گسترش  ،یشهر ییعمده پراکنده رو یامدهایشده است. ازجمله پ لیبغرنج تبد یاند، به مسئله ا بانیکه با آن دست به گر

روبه رو بوده است. به  یادیبا رشد ز ریقرن اخ میدر ن دهیپد نیآنهاست. ا یرامونیپ یشهرها، انحالل  روستاها و اراض ییفضا

از  یخاطر بخش نیفراهم کنند؛ و به هم یمناسب یاتیح یافزوده شده فضا تیجمع یهمه  یتوانند برا یشهرها نم کهیطور

به  کینزد ییروستا یمنفصل شهرها و سکونتگاه ها یحرکت با توسعه  نیشوند، ا یشهر رانده م رامونیاضافه شده به پ تیجمع

  .رندیگ یتواند باشد در تعارض قرار م یم یتیجمع نیمکان جذب چن نیتر یشهر که اصل

دانند.  یم یرا زنگ خطر ینیشهر نش ندهیمختلف روند فزآ یدر کشورها استگذارانیاز س یاریبس ،ینیشهرنش ادیز دیوجود فوا با

است،  شیدر حال افزا یو مسائل اجتماع یکاریدر حال توسعه ب یکشورها یشهر ینواح ژهیبه و یشهر یاز نواح یاریدر بس

در حال رشد است و شواهد  یبه درآمد و خدمات عموم یدر دسترس ینابرابر ،ندو سالمت در حال زوال هست یطیمح طیشرا

خود  ینیقابل مشاهده است. اگر چه شهر و شهرنش یشهر یمردم نواح انیدر م یا ندهیبه طور فزا یدامیو نا یریپذ بیفقر، آس

 یتواند سرانه برخوردار یآن م نشتابارشد  ولی شود یمحسوب م یو اقتصاد یرفاه و توسعه اجتماع یشاخص ها نیاز مهمتر یکی

در  یزندگ تیفیآن به صورت کاهش سطح ک یامدهایپ قیطر نیرا کاهش دهد و از ا یو اقتصاد یاز امکانات اجتماع یاریاز بس

 هیرو یکه منجر به گسترش ب یعوامل ییاست تا با مطالعه و شناسا یضرور نیشود. بنابرا یم انینما یمختلف شهر یعرصه ها

بتوان  بیترت نیشهرها کاسته شود تا بد هیرو یرشد ب زانیعوامل از م نیکنترل ا ایبه منظور حذف  یزیگردد و برنامه ریها مشهر

 کرد. نیرا در ابعاد گوناگون تام یسالمت ساکنان شهر

فاقد  یاز در خانه هااهو تیهزار نفر از جمع 400را دارد، تا آنجا که  ینینش هیحاش نیشتریاست که ب یکالنشهر نیدوم اهواز،

از ساکنان شهر اهواز و با توجه به  یراستا محقق به عنوان عضو نیاز مشکالت اهواز است. در هم یکی نیسند سکونت دارند، ا

 هیرو یرشد ب نیعوامل موثر بر ا یپژوهش علم کی یشهر برآن شدم تا ط نیا هیرو یمشاهده مشکالت موجود در رابطه با رشد ب

 هر چند کوچک در رفع مشکالت شهر اهواز بردارد. یگام نیعوامل به مسئول نیا یبا معرفو  ییرا شناسا

 اهداف-1-1

 شهر اهواز هیرو یعوامل موثر برگسترش ب یبررس

 شهر اهواز . هیرو یموثر بر توسعه ب یعیعوامل طب نییتع

 شهر اهواز . هیرو یموثر بر توسعه ب یعوامل اقتصاد نییتع

 سواالت-1-2

 شهر اهواز کدامند؟ هیرو یموثر بر گسترش ب عوامل-1

 شهر اهواز کدامند؟ هیرو یموثر بر توسعه ب یعیعوامل طب-2

 شهر اهواز کدامند؟ هیرو یموثر بر توسعه ب یعوامل اقتصاد -3
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 ینظر یمبان-2

 و اصطالحات میمفاه-2-1

  1یرشد شهر-1-1-2

کونی و افزایش بی اصول و نابرابر سطوح مختلف شهری است. در شهر کجا و مناطق مس ۀشهری گسترش  خودرو و بی روی رشد

واقع این مسأله را می توان از یک سو انبوهی جمعیت و از سوی دیگر ساختمان سازی صرف، بدون توجه به احتیاجات مورد نیاز 

ابریها دانست و آن پیشی مسکونی و تخصیص حداقل سرانه ها و فضاها به سایر ک ریدر حال و آینده و به عبارتی افزایش کارب

(. به عبارت دیگر 42:1373گرفتن رشد بر توسعه یا تقدم مقیاس بر عملکرد و برتری کمیت بر کیفیت نام نهاد )مشهدی زاده،

و فرهنگ آن نشده و فاقد زیر  هداشترشد شهری، گسترش صرفاً فیزیکی شهر، یعنی نوعی از تجمع که فکری برای آموزش، ب

 (.21:1381ساخت است )هوشیار،

  2یتوسعه شهر-2-1-2

شهری می تواند عبارت باشد از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص داده شده به ساختمانهای مسکونی در یک  توسعه

شهر با سطوح مورد نیاز سایر کاربریها و همچنین تجهیز این سطوح به تأسیسات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و در سطحی 

شهری باید به برابری و تعادل بین کیفیت و کمیت آنچه که احداث می شود، از  هبل قبول به عبارت دیگر در توسعاستاندارد و قا

 (.423:1388یک سو و از سوی دیگر به تعداد و اندازه جمعیت شهرنشینی که در این مناطق جای می گیرند، اهمیت داد)زیاری،

  3شهر یمایس-3-1-2

که جنبه ای از فضاهای کالبدی و سایر عناصر و عوامل و فضاهای شهری هستند که توسط هر تعریف سیمای شهر گفته شد  در

شخص ناظر نمی تواند در تصویری که از سیمای  ۀمشاهده، روحیه، جهان بینی و سابق ۀناظری قابل مشاهده هستند. بنابراین نحو

فیت سیمای یک بخش از شهر در نزد تعدادی مشاهده . به همین جهت وضوح و کیباشدشهر در ذهن او نقش می بندد، بی تأثیر 

 (.  265:1390گر می تواند کامل نباشد و هر شخص جنبه های ویژه از سیمای شهر را به خاطر می سپارد )سلطان زاده،

  4شهر یمورفولوژ-4-1-2

ر بعضی موارد به این شهری، مطالعه نظام یافته )سیستماتیک( از فرم، شکل و طرح حوزه های شهری است که د موفولوژی

( 1تعریف، رشد و کارکرد شهر نیز افزوده می شود. به نظر اسمایلز، چشم اندازهای شهری از سه عامل اصلی تأثیر می پذیرند: 

 (.256: 1373و ساختمانها )شکویی،  ی( سبک معمار3( کاربری زمین 2طرح خیابان 

  5حوزه نفوذ شهر-5-1-2

(. حوزه نفوذ 1388امکانات دسترسی مراکز جمعیتی به خدمات شهری تعیین می شود )زیاری، نفوذ شهر با در نطر گرفتن حوزه

یک شهر به آن قسمت از نواحی جغرافیایی مجاور شهر گفته می شود که در زمینه دریافت خدمات و کاالهای شهری و یا تأمین 

 (. 52، 1371رهنمایی، و تدارک مواد کشاورزی مورد نیاز شهر با آن رابطه متقابل داشته باشد )

  6شهر میحر-6-1-2

: همان خط کمربندی با منطقه ای تحت نفوذ مستقیم گسترش شهر قرار دارد. حریم شهر را به مفهوم دیگری نیز می توان حریم

تعریف نمود و آن عبارت است از همان خط کمربندی یا منطقه ای که تحت نفوذ مستقیم گسترش شهر قرار دارد و یا این که 

به حد خارجی محدوده قانونی شهر که حدود آن طبق تشریفات مقرر در قانون  تصلحریم شهر عبارت است از: اراضی و امالک م

 (. 167، 1376شهرداریها تعیین می شود و شهرداریها موظف به اعمال نظارت در آن محدوده می باشند )شیعه، 

                                                                    
1-Urban Growth 
2-Urban Development  
3-Urban Landscape  
1-Urban Morphology 
2-City Sphere of influence  

3-Urban Space  
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  1عوامل گسترش شهر-7-1-2

تحوالتی که به انقالب در شهرنشینی در نیمه دوم قرن نوزدهم انجامید، استقرار انسان در شهرها  صنعتی و به دنبال آن انقالب

 را به گونه  دیگری جلوه گر ساخت. مهمترین عواملی که به رواج شهرنشینی و پیدایش شهرهای بزرگ انجامید به قرار زیر است:

 در حمل و نقل و سرعت مبادالت یدگرگون-2-1-7-1

ی، سرعت حرکت بشر را به چند برابر سرعت حرکن قبلی رسانید. در این مورد اختراع اتومبیل، قطار و هواپیما را دگرگون این

 همراه با گسترش و بسط شبکه راه هامی توان ذکر نمود.

 کار میتخصص و تقس شیدایپ-2-1-7-2

روی ماهر و متخصص، روز به روز بیشتر حس کلیه امور شهرهای پس از انقالب صنعتی، با دگرگونی در صنعت، احتیاج به نی در

 شد.

 تمرکز صنعت و تجارت-2-1-7-3

کارخانه های بزرگ در حوزه هایی که دارای شرایط بهتری مانند دسترسی به مواد اولیه، جمعیت متخصص، موقعیت مناسب  ایجاد

نبال داشت که در کنار یکدیگر در شهرها و امثال آن بود، تمرکز صنایع و خاصه صنایع تکمیلی و وابسته به صنایع بزرگ را بد

 متمرکز شدند، در اثر چنین دگرگونی هایی بود که گسترش راه ها و افزایش رقابت های اقتصادی و تجاری افزایش یافت.

 تنوع در مشاغل-2-1-7-4

ستند در مشاغل شهرهای ماقبل صنعت، مشاغل محدود و مشخص بود. در حالیکه در دوران پس از آن شهرنشینان می توان در

 (.11:1393مختلف به کار بپردازد)شیعه،

 نیشیمطالعات پ-2-2

 یمطالعات داخل-2-2-1

ارزیابی و پیش بینی گسترش فیزیکی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره ای "(، در مقاله ای تحت عنوان1390روشتی ) احدنژاد

با توجه به پیش بینی انجام شده در این  "(1363-1400ردبیلچند زمانه و سیستم اطالعات جغرافیایی)مطالعه موردی شهر ا

برای این شهر با توجه به اراضی مساعد جهت گسترش فیزیکی در پیرامون این شهر،  سبمقاله، در صورت عدم برنامه ریزی منا

اطق شهری خواهیم بود. در آینده ای نه چندان دور، شاهد از بین رفتن اراضی کشاورزی اطراف شهر اردبیل و تبدیل آنها به من

بنابراین نتایج این مقاله می تواند به عنوان هشداری برای برنامه ریزان شهری باشد که بتوانند با انجام برنامه ریزی های مناسبی 

 از جمله سیاست های عمودی سازی از گسترش بی برنامه این شهر جلوگیری نمایند.

به بررسی و  "ارائه الگوی بهینه ی گسترش کالبدی فضایی شهر ارومیه"نوان (، در مقاله ای تحت ع1390و همکاران ) مبارکی

 یزیبه منظور برنامه ر هیرشد شهر اروم یشناخت الگو قیتحق نیتحلیل الگوی رشد فیزیکی شهر ارومیه پرداخته است. هدف ا

 قیتحق نیا یها افتهیاست.  یلیتحل -یفیآن توص یو روش بررس یکاربرد قیتحق عاست. نو نهیبه یالگو کیبه  یابیجهت دست

 یاقتصاد ،یاجتماع ،یطیمح ستیز یداریامر موجب ناپا نیبه صورت پراکنده است و ا هیرشد شهر اروم یدهد که؛ الگو ینشان م

و شکل  داریپا یبه توسعه  یابیدست یراستانامطلوب رشد پراکنده و در  یامدهایشده است. با توجه به پ یشکل شهر تیو در نها

و افزون  یمتراکم ساز ی هیبر پا یبه چندمرکز یشهر تک مرکز لی)تبد رمتمرکزیرسد؛ روش تمرکز غ یبه نظر م یشهر داریپا

 – یگسترش کالبد یالگو برا نیبهتر یرشد هوشمند شهر یبر اصول و راهبردها دی( با تأکیها در مراکز فرع تیفعال یساز

 باشد.  ندهیدر آ هیشهر اروم ییضاف

جامع بر علل و عوامل موثر بر  ینییبا عنوان تب یلیتحل -یفیاز نوع توص یکاربرد ی(  در پژوهش1391و همکاران ) یشهرک زنگنه

گرفتند که تنها یک عامل یا فاکتور مسبب پراکنش افقی بی رویه شهر یزد  جهیپراکنش افقی شهرها مطالعه موردی؛ شهر یزد  نت

 مدیریتی -سیاسی و جغرافیایی –ای از عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی ، محیطی مجموعه  کهدر چند دهه اخیر نبوده است؛ بل

 و حجم نظر از که گردد گسترده و سریع فضایی اشغال دچار شهر این امروزه تا اند داده هم دست به دست ترکیبی صورت به

                                                                    
4-Urban Expansion  
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 اشد.ب می نظیر کم خود نوع در شهر فضایی گستردگی اندازه

 یعوامل مؤثر بر گسترش شهر لیو تحل یبا عنوان بررس یلیتحل-یفیاز نوع توص یکاربرد یدر پژوهش( 1393) یعیو شف هیلوایپ

مورد  نهیزم نیدر ا نیمختلف محقق یها دگاهیعوامل، ابتدا د نیگرفتند که جهت شناخت ا جهی: شهر کرمانشاه نتیمطالعه مورد

 یشهر، عوامل یو گسترش کالبد یخیروند تار یمانشاه و بررسموجود در شهر کر یها ادهقرار گرفته، سپس با توجه به د یبررس

و  نیزم متیق ت،یتعداد جمع ،یشهر یطرح ها رساختها،یوجود ز ،یدسترس تیها، وضع یو پراکنش انواع کاربر عیتوز رینظ

و استفاده از  یونیسرگر لیاستفاده از تحل باقرار گرفته است. و سپس  لیانتخاب و مورد تحل ریبا یها نیوجود زم نیزم تیمالک

عامل موثر بر گسترش شهر  نیدهد که مهمتر ینشان م جیشده است. نتا نییعوامل تع نیا تیاهم بیضر ره،یچند متغ ونیرگرس

 بوده است. یشهر یکرمانشاه طرح ها

نمونه  رانیا یهادر شهر یشهر ییبا عنوان عوامل موثر بر پراکنده رو یفیتوص لیتحل ی( در پژوهش1397و همکاران ) راندوستیا

 ییبه واسطه پراکنده رو ،یدرون یسیهمراه با رشد و دگرد رانیاز شهرهای ا اریی: رشت، مانند بسافتندی: شهر رشت در یمورد

 رامونیدر پ یررسمیگسترش اسکان غ رامون،یروستاهای پ ریچشمگ ۀو توسع وستیپشهری دچار گسست کالبدی شده است. 

شهری و خرده  زاتیتجه یابیبه همراه مکان  ،یرامونیرگاه های ورودی و ساخت شهرک های پشهر، گسترش شهر در امتداد گذ

 رشت دامن زده است.  ییهستند که بر پراکنده رو ییها دهیشهر پد رامونیکارگاه ها در پ

 ییروپراکنده یدارا یشهرها نهیبه اندازه نییبا عنوان تع یلیتحل -یفیاز نوع توص یکاربرد ی( در پژوهش1399) یبیو ط ییرضا

درصد از  14/80قابل توجه  زانیم لمیگرفتند که شهر د جهینت لمید ی:شهر ساحلیحفظ توسعه موجود مطالعه مورد کردیبا رو

 نیدر آن شده است. همچن یکالبد یمنجر به پراکندگ مایشهر مستق یدرصد از رشد کالبد 1/37ممکن را دارا بوده و  یپراکندگ

بوده  1/4و  5/4 اریمتر در سال با انحراف مع 11/23و  08/19 ینرخ رشد کالبد یدارا بیبه ترت یو جنوب یشهر در قسمت شمال

از رشد  یمتر در هر سال ناش 5/14و  12آن شده و  هیرو یبل یمتر در سال منجر به رشد افق 57/8و  08/7 زانیم بیکه به ترت

 بوده است. تیجمع

 یمطالعات خارج-2-2-2

کانادا   ویدر شهر انتار راتییتغ یابیبه باز یفاز یو مجموعه ها یاصل یبا استفاده از مؤلفه ها یدر پژوهش )1993)   1گنگ

 نشان داد.  ریتصو کیصورت گرفته را در  راتییپرداخته است و تغ

 یطه گسترش مناطق شهربه واس  3زونایدر مرکز آر ابانهایچشم انداز ب رییتغ یابیبه  ارز ی( در پژوهش2001و همکاران )   2جنرت

نشان داد که گسترش  قیتحق جی(پرداختند. نتا Markov-automata cellularبا استفاده از مدل ) 1995تا  1912از سال 

 دوره مطابق بوده است.  نیادر  تیجمع شیافزا  جیبا نتا یمناطق شهر

 GISو  1997- 2000-2005 یسالها یماهواره ا ریتصاوبا استفاده از  5در شهر بوبانشوار  ی( در پژوهش 2012)  4شرایم زایمونال

 پرداخت. ندهیگسترش شهر در آ ینیب شیبه پ تیو درنها یابیرا ارز یاراض یکاربر راتیی، گسترش پراکنده وار شهر و تغ

 GISت و( لندس یماهواره ا ریبا استفاده از تصاو یگسترش شهر یابیارز"با عنوان  ی( در پژوهش 2013و همکاران )  6واکود 

به استخراج  GISو  1989- 2000- 2005 یلندست سالها یماهواره ا ریبا استفاده از تصاو "هند) درآبادی: حیمطالعه مورد

 پرداخته اند. یشهر شگستر جهیدرنت یشهر یاراض یکاربر راتییتغ

 RSشهرگوانژو با استفاده از  شهر در ییایرشد و پو زانیم یکم ساز"به عنوان  ی( در پژوهش 2013)و همکاران   7سون چنگ

 پرداخته اند. یشهر یها نیدر استفاده از زم زانیو کمک به برنامه ر یرشد شهر یکم ساز زانیبه برآورد م"

                                                                    
1-Gong 

2-Jenerette 

3-Arizon 

4-Monalisha Mishra 

5-Bhubaneswar  

6-Wakode  
7-Cheng sun  
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 داده ها و روش تحقیق -3

هدف شهراهواز است، لذا پژوهش از نظر  هیرو یعوامل موثر بر گسترش ب یو رتبه بند ییموضوع پژوهش شناسا نکهیبا توجه به ا

ها  افتهیبراساس   یکاربرد شنهاداتیکند تا با ارائه پ یمحقق تالش م یکاربرد قاتیاست. در تحق یکاربرد قاتیدر زمره تحق

باشد در  یم  یشیمایپ -یفیاز نظر نوع پژوهش توص نیرفع مشکالت جامعه  مورد مطالعه بردارد. همچن یدر راستا یگام

 یعوامل گسترش ب انیموجود ب تیپژوهش واقع نیو در ا رهاستیمتغ انیموجود ب تیواقع انیمحقق درصد ب یفیتوص قاتیتحق

 آنهاست.   یبند تیشهر اهواز و اولو هیرو

 : خواهد شد یگردآور ریز یها وهیپژوهش به ش نیا ازیمورد ن یها داده

 ای کتابخانه

 یدانیم روش

 پژوهش پرسشنامه خواهد بود.  نیاطالعات در ا یجمع آور یابزارها

از جامعه  قیشهر اهواز( استفاده شد و چون آمار دق یا هیگروه)ساکنان مناطق حاش نیحجم نمونه از ا نییتع ی: برا پرسشنامه

از فرمول  یجامعه آمار نیانتخاب حجم نمونه نامحدود استفاده خواهد شد. فرمول حجم نمونه در ا وهیاز ش ستیدر دست ن

پژوهش ( سهم   نی)در ا تیجنس ریباشد که با توجه به متغ ینفر م 384ش حجم نمونه پژوه نیکوکران استفاده شده است. در ا

کم، کم،  یلی)خ کرتیل یپنج درجه ا فیگردد. پرسشنامه مزبور بصورت بسته پاسخ و در قالب ط یهر طبقه  از نمونه مشخص م

 باشد.  ی( مادیز یلیو خ ادیمتوسط، ز

 برخوردار باشد. ییایو پا ییاز روا یریاست هر ابزار اندازه گ الزم

که فرمت مصاحبه و  بیترت نی. بددیپژوهش از روش وابسته به محتوا استفاده گرد نیپرسشنامه در ا ییروا یبررس یبرا -1

 اعمال شد. شانیا یاستاد راهنما قرار گرفت و نظرات اصالح اریپرسشنامه به همراه اهداف در اخت

و سپس با  نفر( اجرا شد30از جامعه ) ی(پرسشنامه بر گروه محدودلوتی)پا یشیطور آزما ابتدا به  زین ییایپا نییتع یبرا -2

باشد تا  0.7 یباال دیبا بیضر نی. )ادیبر آورد گرد ییایپا بیضر SPSSکرونباخ و با استفاده از نرم افزار  یاستفاده از  فرمول آلفا

 مناسب باشد(. یریاندازه گ یابزار برا

 

 عهمنطقه مورد مطال-4

 موقعیت جغرافیایی شهر اهواز-4-1

عنوان مرکز استان خوزستان شناخته  شهر اهواز قرار دارد و به یاست، که در بخش مرکز رانیا یشهرهااز کالن یکیاهواز 

عنوان که به باشدینفر م 1.184.788حدود  1395در سال  رانیمرکز آمار ا یشهرستان طبق سرشمار نیا تیّ. جمعشودیم

عرض  قهیدق 30درجه و  31 ییایجغراف تی(. اهواز در موقع1395 ران،ی)مرکز آمار ا دیآیشمار مبه رانیا تیشهر پرجمع نیهشتم

 یاست )صفائواقع شده ایمتر از سطح در 12خوزستان و با ارتفاع  یادر بخش جلگه ،یطول شرق قهیدق 65درجه و  48و  یشمال

جنوب که  زیمناطق نفت خ ی. شرکت ملارندد یشهر جا نیمادر کشور در ا یهاانهکارخ نیاز بزرگتر ی(. برخ195: 1395پور 

با سرچشمه  ران،یرودخانه ا نیتر. رودخانه کارون پرآبباشدیدر اهواز مستقر م د،یآیشمار مبه رانینفت ا دکنندهیتول نیتربزرگ

 .(1)شکل  کندیم میتقس یو غرب یشرقشهر را به دو بخش  نیبا ورود به اهواز، ا ،یاریبخت یهاگرفتن از کوه
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 در شهر اهواز ینواح تیشهرستان اهواز در استان و موقع تینقشه موقع  -1شکل 

 

 ویژگی های طبیعی شهر اهواز-4-2

است. رودخانه  یبا ارتفاعات خاص یخوزستان قرار گرفته و مکان استقرار آن مسطح و فاقد ناهموار یشهر اهواز در مرکز جلگه ا

شود. از نظر  یکند از شمال شهر وارد شده و از جنوب ان خارج م یم میتقس یو غرب یون که شهر اهواز را به دو قسمت شرقکار

در جلگه متجانس  یا هیشهر به عنوان متروپل ناح نیکنار رودخانه است. ا یشهر موقع چهار راه نیا تیموقع ،ییایموقع جغراف

راه  یشوسه و راه اهن است قرار گرفته است و گره خوردگ ،یراه آب وستگاهیکه پ یطه اخوزستان در کنار رودخانه کارون در نق

 .(29: 1395 ن،ین العابدیبه شهر داده است )ز یا ژهیو یچهار راه تیهادر سر پل اهواز موقع

 

 یافته ها-5

 عوامل موثر بر گسترش بی رویه شهر اهواز کدامند؟-5-1
 

 پارامتریک فریدمن (: خالصه نتایج آزمون غیر1جدول )

 
 مقدار شاخص ها

 384 تعداد

Chi-square 277.122 

 4 درجه آزادی

 0.01 سطح معنا داری

 

( P<0.01( در سطح )𝒙𝟐=277.122های ساکنان شهر اهواز خی دو محاسبه شده )دهد که در پاسخ( نشان می1های جدول)داده

هراهواز در خصوص عوامل موثر بر توسعه بی رویه شهر اهواز تفاوت معنادار وجود بنابراین بین نظرات ساکنان ش ،باشدمعنادار می
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توان عوامل اند. بنابراین میداشته است. برخی عوامل تاثیر بیشتر و برخی عوامل تاثیر کمتری بر توسعه بی رویه شهر اهواز داشته

 :بندی نمودموثر بر توسعه بی رویه شهر اهواز را به شرح زیر رتبه
 

 های آمار توصیفی آزمون غیر پارامتریک فریدمن(: شاخص2جدول)

 
 میانگین رتبه بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین گویه ها

 3.83 5 2.75 0.397 4.17 عوامل اقتصادی

 2.9 5 1.83 0.607 3.86 عوامل طبیعی

 

ها مربوط به بی رویه شهر اهواز باالترین میانگین رتبهبندی عوامل موثر بر توسعه دهد که در رتبه( نشان می2های جدول )داده

 ( بوده است.2.9( و عوامل طبیعی در رتبه دوم )با میانگین رتبه 3.83عوامل اقتصادی در رتبه اول)با میانگین رتبه 

 عوامل طبیعی موثر بر توسعه بی رویه شهر اهواز کدامند؟-5-2

 
 فریدمن (: خالصه نتایج آزمون غیر پارامتریک3جدول )

 مقدار شاخص ها

 382 تعداد

Chi-square 130.322 

 5 درجه آزادی

 0.01 سطح معنا داری

 

( P<0.01در سطح ) (𝑥2=130.322های ساکنان شهر اهواز خی دو محاسبه شده )دهد که در پاسخ( نشان می3های جدول)داده

صوص نقش عوامل طبیعی در توسعه بی رویه شهر تفاوت معنادار باشد. بنابراین بین نظرات ساکنان شهراهواز در خمعنادار می

اند. بنابراین وجود داشته است. برخی مولفه ها تاثیر بیشتر و برخی مولفه ها تاثیر کمتری بر توسعه بی رویه شهر اهواز داشته

 بندی نمود :های موثر بر توسعه بی رویه شهر اهواز را به شرح زیر رتبهتوان مولفهمی
 های آمار توصیفی آزمون غیر پارامتریک فریدمن(: شاخص4ل)جدو

میانگین  بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین گویه ها
 رتبه

 4.04 5 2 0.816 4.13 مناسب بودن زمین های اطراف شهر برای تولیدات کشاورزی 

 3.86 5 1 0.892 4 وجود عوامل گوناگون طبیعی مانند دشت ، جلگه و..

 3.51 5 1 0.869 3.89 جغرافیایی منطقه)به لحاظ طبیعی( موقعیت 

 3.42 5 2 0.771 3.84 هوای تمیز و سالم بیرون از شهر   

 3.15 5 2 1 3.64 خاک و پوشش گیاهی مناسب اطراف شهر

 3.02 5 2 0.847 3.66 آب مناسب و کافی در اطراف شهر 

 

ها وامل طبیعی موثر بر نوسعه بی رویه شهر اهواز باالترین میانگین رتبهدهد که در رتبه بندی ع( نشان می4های جدول )داده

وجود عوامل  "(؛ 4.04در رتبه اول)با میانگین رتبه  "مناسب بودن زمین های اطراف شهر برای تولیدات کشاورزی. "مربوط به 

در  "یت جغرافیایی منطقه)به لحاظ طبیعی(موقع "(؛ 3.86در رتبه دوم)با میانگین رتبه  "گوناگون طبیعی مانند دشت، جلگه و..

در رتبه ششم)با میانگین رتبه "آب مناسب و کافی در اطراف شهر  "( و کمترین رتبه مربوط به  3.51رتبه سوم)با میانگین رتبه 
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 "رون شهرو هوای تمیز و سالم بی "( 3.15در رتبه پنجم )با میانگین رتبه  "خاک و پوشش گیاهی مناسب اطراف شهر  "(؛ 3.02

 ( بوده است.3.42در رتبه چهارم)با میانگین رتبه 

 عوامل اقتصادی موثر بر توسعه بی رویه شهر اهواز کدامند؟ -5-3

 
 (: خالصه نتایج آزمون غیر پارامتریک فریدمن 5جدول )

 مقدار شاخص ها

 382 تعداد

Chi-square 183 

 7 درجه آزادی

 0.01 سطح معنا داری

 

( P<0.01در سطح ) (𝒙𝟐=183های ساکنان شهر اهواز خی دو محاسبه شده )دهد که در پاسخ( نشان می5های جدول)داده

باشد. بنابراین بین نظرات ساکنان شهراهواز در خصوص نقش عوامل اقتصادی در  توسعه بی رویه شهر تفاوت معنادار معنادار می

ثیر بیشتر و برخی مولفه ها تاثیر کمتری بر توسعه بی رویه شهر اهواز ها  تاوجود داشته است. به زعم ساکنان برخی  مولفه

 بندی نمود :های اقتصادی موثر بر توسعه بی رویه شهر اهواز را به شرح زیر رتبهتوان مولفهاند. بنابراین میداشته

 
 های آمار توصیفی آزمون غیر پارامتریک فریدمن(: شاخص6جدول)

انحراف  میانگین گویه ها

 عیارم

میانگین  بیشترین کمترین

 رتبه

 5.08 5 2 0.879 4.45 ارزان بودن زمین های حاشیه ی شهرها 

 4.81 5 2 0.668 4.34 وجود کارخانه ها و کارگاه های متعدد صنعتی  

 4.77 5 1 0.826 4.33 نوع فعالت های اقتصادی حاکم بر شهر)رونق بازار و تجارت(

 4.67 5 2 0.688 4.29 هرباال بودن میزان اشتغال در ش

 4.64 5 1 0.897 4.26 احداث ساخت و سازهای بدون مجوز  و غیر قانونی در اطراف شهر

 4.46 5 2 0.726 4.23 وجود زیر ساخت های ارتباطی شهر)جاده(

 4.18 5 1 1 3.98 وضعیت ارتباطات و حمل و نقل )حمل مواد اولیه(

نوعی بازار سیاه در اطراف بورس بازی و سوداگری زمین باعث ایجاد 

 شهر می شود.

3.56 1.23 1 5 3.39 

 

ها دهد که در رتبه بندی عوامل اقتصادی موثر بر نوسعه بی رویه شهر اهواز باالترین میانگین رتبه( نشان می6های جدول )داده

وجود کارخانه ها و کارگاه های  " (؛5.08در رتبه اول)با میانگین رتبه  "ارزان بودن زمین های حاشیه ی شهرها. "مربوط به 

در رتبه  "نوع فعالت های اقتصادی حاکم بر شهر)رونق بازار و تجارت( "(؛ 4.81در رتبه دوم)با میانگین رتبه  "متعدد صنعتی  

راف بورس بازی و سوداگری زمین باعث ایجاد نوعی بازار سیاه در اط "( و کمترین رتبه مربوط به  4.77سوم)با میانگین رتبه 

در رتبه هفتم )با  "وضعیت ارتباطات و حمل و نقل )حمل مواد اولیه( "(؛ 3.09در رتبه هشتم)با میانگین رتبه "شهر می شود.
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 ( بوده است.4.46در رتبه ششم)با میانگین رتبه  "وجود زیر ساخت های ارتباطی شهر)جاده( "( 4.18میانگین رتبه 

 بحث و نتیجه گیری-6

 اطییافته های استنب-6-1

 عوامل موثر بر گسترش بی رویه شهر اهواز کدامند؟-6-1-1

یافته های پژوهش نشان داده است که از نظر ساکنان شهر اهواز بین عوامل توسعه بی رویه شهر اهواز تفاوت معنا بوده و بعضی 

دهداز دیدگاه شهروندان  عوامل نقش بیشتر و برخی عوامل نقش کمتری در این زمینه داشته اند. یافته های پژوهش نشان می

اند. یافته های پژوهش با ساکن اهواز عوامل اقتصادی و طبیعی به ترتیب از جمله عوامل موثر بر توسعه بی رویه شهر اهواز بوده

(، 2014(، بورسل و همکاران)1399(، رضایی و طیبی)1393(، پیلوایه و شفیعی)1391شهرکی و همکاران)های زنگنه یافته

 ( همخوانی دارد. 2020و همکاران) ( و ایگیدی2019همکاران)جراح و ال

 جهات در آن کالبدی و فضاهای شهر فیزیکی هایمحدوده آن طی که است مداوم و پویا فرایندی شهرها فیزیکی یتوسعه

 اساس بر که است شهر شکل اشکال از یکی پراکنده گسترش و یابد. رشدمی افزایش کیفی و کمی حیث از افقی و عمودی

-تصمیم شهرسازی و یسهل انگارانه هایسیاست زمین، بازیبورس امکان شهر، اقتصادی بنیان دگرگونی متعددی چون عوامل

 پیامدهای پیدایش موجب خود و گیردشکل می شهری ناکارآمد هایبرنامه و قوانین شهری، یتوسعه برای ناگهانی هایگیری

 تبدیل شده بغرنج ایمسئله به دست به گریبانند، آن با که برای شهرهایی و شده یاقتصاد و اجتماعی زیست محیطی، ناگوار

 است. 

 عوامل طبیعی موثر بر توسعه بی رویه شهر اهواز کدامند؟-6-1-2

های طبیعی موثر بر توسعه بی رویه شهر اهواز تفاوت معنادار است. بر اساس یافته های پژوهش نشان داده است که بین مولفه

های پژوهش مناسب بودن زمنی های اطراف شهر برای کشاورزی، وجود عوامل طبیعی همچون جلکه و دشت، موقعیت یافته

های طبیعی است که بر توسعه بی جغرافیایی منطقه به لحاظ طبیعی، هوای تمیز و سالم بیرون شهر  از جمله مهمترین مولفه

( همخوانی دارد آنها طی پژوهش خود 1397یافته های  ایراندوست و همکاران)اند. یافته های پژوهش با رویه شهر اهواز موثر بوده

نتیجه گرفتند که شرایط اقلیمی، آب و هوار و توپوگرافی و شکل زمین و دسترسی به آب از جمله مولفه های موثر بر توسعه 

 افقی شهر رشت بوده است.

یه شهر اهواز عوامل طبیعی هستند این عوامل در بین عوامل مورد های پژوهش یکی از عوامل موثر بر توسعه بی روبراساس یافته

بررسی رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. شرایط نامناسب شهر ها اغلب سبب می گردد که ساکنان به سمت زمین های 

ز شهر، برخورداری زمینه اطراف شهر گرایش پیدا کرده و اقدام به ساخت و ساز در این مناطق بنماید. کیفیت هوای نامناسب مرک

 های بیرون از شهر به لحاظ کشاورزی و مسطح بودن این زمین ها می تواند عامل مهمی در این خصوص باشد.   

 عوامل اقتصادی موثر بر توسعه بی رویه شهر اهواز کدامند؟-6-1-3

از تفاوت وجود داشته است. ساکنان معتقدند به زعم ساکنان شهر اهواز  بین مولفه های اقتصادی موثر بر توسعه بی رویه شهر اهو

تاثیر برخی عوامل بیشتر و برخی عوامل کمتر بوده است. عوامل اقتصادی در بین عوامل مورد بررسی رتبه اول را به خود اختصاص 

های دن زمینشوند. ارزان بوداده است به عبارت دیگر از دیدگاه شهروندان شهر اهواز عوامل اقتصادی مهمترین عامل تلقی می

های صنعتی، نوع فعالیت اقتصادی حاکم بر شهر، باال بودن میزان اشتغال در شهر، ساخت ها و کارخانهاطراف شهرها، وجود کارگاه

هایی ها(بورس بازی و سوداگری زمین از جمله مولفههای ارتباطی)جادهو سازهای غیر مجاز در اطراف شهر، وجود زیر ساخت

(،پیلوایه و 1391های زنگنه شهرکی و همکاران)های پژوهش با یافتهاند. یافتهبی رویه شهر اهواز موثر بوده هستند که بر توسعه

( همخوانی دارد . این پژوهشگران 2020(و هوانگ و  وو )2019جراح و همکاران)(، ال1397(،ایراندوست و همکاران)1393شفیعی)

که عوامل اقتصادی به دو شیوه می تواند بر توسعه بی رویه شهر موثر باشد  طی پژوهش های خود به این نکته اشاره کرده اند

شیوه اول اینکه افراد برای اشتغال در شهر به شهر مهاجرت می کنند ولی چون هزینه  زندگی در مرکز شهر را ندارد در اطراف 

ساکن در مرکز شهر به دلیل کاهش   شهر سکنی می گزینند که این خود موجب توسعه شهر می گردد. شیوه دیگر آنکه افراد
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 اقتصادی دیدگاه شوند. ازسطح درآمد و عدم توان ادامه زندگی در مرکز شهر به اطراف شهر مهاجرت کرده و در آنجا ساکن می

 و ها خانواده استقرار که زمانی توسعه شهرنشینی، به بخشیدن سرعت در اقتصادی های رشد شاخص میزان مهم تأثیر بر عالوه

 افتاد. اتفاق خواهد اطراف به شهر رویه بی توسعۀ باشد، توجیه اقتصادی دارای روستایی-شهری حاشیه در های اقتصادی گاهبن

 رود می امید که هایی زمین ناچیز بهای .دارد ای ویژه اهمیت شهر حاشیه در قیمت های ارزانزمین به دستیابی شرایط این در

(در یک تفسیر 2020ایگیدی و همکاران) .کنند جذب سمت خود به را شهری رشد توانند می باشند، داشته ترقی بسیار آینده در

 سراسر در محلی و اقتصادی اقتصاد از مشهود توان محصولیشهری را می اما گسترش کند می کمک شهر کالن تغییر کلی از

 دانست . جهان

 پیشنهادات کاربردی -6-2

ثیر عوامل اقتصادی و طبیعی بر توسعه بی رویه شهر الزم است که با اقدامات و برنامه های پژوهش مبنی بر تابا توجه به یافته

 های الزم اثرات این عوامل را کاهش داد تا بدین وسیله از توسعه بی رویه شهر جلوگیری نمود. 

 عوامل اقتصادی-6-2-1

 جلوگیری از فروش و معامله زمین های حاشیه شهرها.-1

 فضاهای مناسب برای احداث شهرک های صنعتی )در نظر گرفتن امکانات و زیر ساخت ها(مطالعه و مکان یابی -2

 های صنعتی.و جلوگیری از پراکندگی شهرک

 های زمین اطراف شهرها.وضع قوانین سخت گیرانه به منظور مبارزه با سوداگری-3

های ارتباطی خود می تواند عامل گرایش  مطالعه و مکان یابی زیر ساخت های ارتباطی در اطراف شهر) چون ساخت جاده-4

 جمعیت و سکونت در اطراف جاده باشد(.     

 عوامل طبیعی-6-2-2

 جلوگیری از تغییر کاربری زمین های اطراف شهر ها )باالخص زمین های کشاورزی و منابع طبیعی(.-1

قراات سخت گیرانه و جلوگیری از فروش برنامه ریزی به منظور حفظ خاک و پوشش گیاهی اطراف شهرها )تصویب قوانین وم-2

 و معامله این اراضی(.

 های زمین شناسی و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز.مطالعه زمین های اطراف شهر به لحاظ ویژگی-3

 

 منابع-7
 یماهواره ا ریده از تصاوشهرها با استفا یو پراکنش افق راتییتغ ینیب شیو پ یابی(، ارز1390محسن؛ و همکاران ) ،یاحدنژاد روشن .1

 .2.4 یشهر یزری برنامه و پژوهش ،(1369 – 1389 یدر مقطع زمان ز،یشهر تبر ی)نمونه مورد ،ییایاطالعات جغراف ستمیچندزمانه و س

شهر  ی)نمونه موردرانیا یدر شهرها یشهر یی،عوامل موثر بر پراکنده رو1397و خندان، محمد، ومرثیک ،یبیو حب ومرثیک راندوست،یا .2

 28، شماره 8فضا، دوره:  ییایجغراف شیرشت( مجله آما

کنفرانس  نی: شهر کرمانشاه، اولیمطالعه مورد یعوامل مؤثر بر گسترش شهر لیو تحل ی(؛ بررس1393) زدان،ی ،یعیسجاد و شف ه،یلوایپ .3

 دار،تهرانیو توسعه پا یشهر تیریمد ،یشهرساز یمل

 یو شهرساز یمعمار قاتیچاپ سوم، مرکز مطالعات و تحق ،یشهرساز یمباحث و روش ها یه ( مجموع1371) یمحمد تق ،یرهنمای .4

 ایران، تهران.

(،؛ تبیین جامع بر علل و عوامل موثر بر پراکنش افقی شهرها مطالعه 1391آزاده؛ ) ،یانیکاو تا؛یآن ،یهرو یدیمج د؛یسع ،یزنگنه شهرک .5

 25، شماره 12وم جغرافیایی )علوم جغرافیایی(؛ دوره موردی؛ شهر یزد؛ مجله تحقیقات کاربردی عل

 انتشارات دانشگاه تهران. ،یشهر یاراض یکاربر یزیر(؛ برنامه1388اله، )کرامت ،یاریز .6

 نییتبشهر اهواز و  یاراض یکاربر راتییروند تغ لیو تحل ی(؛ بررس1395) د؛یپور، مسعود؛  امانپور، سع ییزهرا سادات؛ صفا ن،یالعابد نیز .7

 1395/12/02چمران اهواز  دیارشد، دانشگاه شه ینامه مقطع کارشناس انی(، پا1394تا  1375اثرات آن )دوره 

 .1396استان خوزستان،  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد .8

 .یدر ایران، نشر آب ینیبر تاریخ شهر و شهر نش ی( مقدمه ا1390) نیسلطانزاده، حس .9
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 تهران: انتشارات سمت، جلد اول. ،یشهر یاینو در جغراف یدیدگاهها (1373) نیحس ،یشکوی .10

 ( با شهر و منطقه در ایران، چاپ سوم، تهران: انتشارات علم و صنعت ایران.1376) لیاسماع عه،یش .11

 صنعت تهران چاپ هفدهم، تهران: انتشارات دانشگاه علم و ،یشهر یبرنامه ریز یبر مبان ی( مقدمه ا1393) لیاسماع عه،یش .12

 یدر بافتها یو کالبد یفرهنگ ،یاجتماع ،یاثرات اقتصاد یابی(؛ ارز1395) لوفر؛ین ن،یآذربر ن؛یپور، مسعود؛ اتش افروز، نسر ییصفا .13

؛  ناشر 174-191،  صفحه 3. شماره مجلهیشهر تیریعمران و مد ا،یاهواز؛ مجله مطالعات جغراف یمنطقه مرکز ینمونه مورد یفرسوده شهر

 )متانا( رانیا نینو یها موزشمرکز توسعه آ

و  ایمجله جغراف ه؛یشهر اروم فضایی – یگسترش کالبد ی نهیبه ی(، ارائه الگو1392اصغر ) ،یجمال؛ ضراب ،یمحمد د؛یام ،یمبارک .14

 32توسعه؛ شماره 

 استان خوزستان، شهرستان اهواز نفوس و مسکن یسرشمار جی، نتا1395استان خوزستان،  یسالنامه آمار ران،یمرکز آمار ا .15

 یاندام مورد نمونه مهاباد، تبریز: دانشگاه تبریز، پایان نامه کارشناس انهیم یشهرها یزیکیتوسعه ف ی( برنامه ریز1381حسن ) ار،یهوش .16
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توسعه روستایی با استفاده از توابع فازی در سیستم اطالعات ارزیابی توان اکولوژیک 
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 چکیده 

 تیریو نظام مند در مد یعقالن ییاست. استفاده از روش ها نیسرزم یکیتوان اکولوژ نییتع نیسرزم شیآما یاز مراحل اصل یکی

 متناسب آنها را دیرا محدود ساخت بافعالیت های انسانی توسعه  توانیاز آنجا که نم مهم است. اریاز آنها بس نهیمنابع و استفاده به

 قیشود هدف از تحق رییجلوگ ستیز طیبر مح بیای که از وارد آمدن آسامروز و فردای بشر آماده نمود، به گونه ازهایینبا 

 یکیبندی توان اکولوژ پژوهش به پهنه نیاست. در ا روستاییجهت توسعه  مجموعه شهری مشهد یکیاکولوژ توانی ابیحاضر ارز

نتایج حاکی از آن است که از مجموعِ شده است.  شانون پرداخته یآنتروپ ل فازی ومد قیبا استفاده از تلف مجموعه شهری مشهد

هکتار  375979.1و حدود  کیبا توان درجه  یدرصد( به محدوده ها 44.26هکتار ) 490771.9حدود  ،یمساحت مجموعه شهر

عنوان متغیر مستقل وان اراضی بهضریب همبستگی بین درجه تبا توان درجه دو اختصاص دارد.  یدرصد( به محدوده ها 33.9)

بوده که همبستگی بسیار قوی و معنی داری را بین دو متغیر  =94/0rعنوان متغیر وابسته برابر با و تعداد روستا در هر طبقه به

ه و درصد از نقاط روستایی در پهنه های نامناسب )محدوده های با توان درجه س 8دهد. اما با این حال حدود مذکور نشان می

اجتماعی( را در پی خواهد داشت.  -چهار( مکانیابی شده اند که آسیب های جبران ناپدیر زیست محیطی )اکولوژیکی و اقتصادی

 صورت گیرد. مناسب مهیمناسب و ن یدر پهنه ها یو صنعت یبه استقرار مناطق مسکون ژهیتوجه وبنابراین پیشنهاد می شود 

 

 ، مجموعه شهری مشهدمنطق فازیتوسعه روستایی،  ،یاراض یاربرک ک،یتوان اکولوژهای کلیدی: واژه
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Abstract 

One of the main stages of land management is to determine the ecological potential of the land. It is very 

important to use rational and systematic methods in managing resources and using them optimally. Since 

the development of human activities cannot be limited, they should be prepared in accordance with the 

needs of today and tomorrow, in order to prevent damage to the environment. The purpose of this study 

is to assess the ecological potential of Mashhad urban complex for rural development. In this research, 

the ecological potential of Mashhad urban complex has been zoned using a combination of fuzzy model 

and Shannon entropy. The results show that out of the total area of the urban complex, about 490771.9 

hectares (44.26%) is allocated to areas with first degree power and about 375979.1 hectares (33.9%) to 

areas with second degree power. The correlation coefficient between the degree of land potential as an 

independent variable and the number of villages in each floor as a dependent variable is equal to  

r = 0.94, which shows a very strong and significant correlation between the two variables. However, 

about 8% of rural areas are located in unsuitable areas (areas with third and fourth degree power) that 

will cause irreparable environmental damage (ecological and socio-economic). Therefore, it is suggested 

that special attention be paid to the establishment of residential and industrial areas in suitable and semi-

suitable areas. 

 
Keywords: Ecological potential, land use, rural development, fuzzy logic, Mashhad urban complex 

 

 مقدمه - 1

روی  بر بشر ازهایینامطلوب ن ریای که تأث شده به گونه ریناپذ اجتناب توسعه ساخت و سازها ت،یجمع عیامروزه به تبع رشد سر

 افتهی روزافزون گسترش یاقتصادی و صنعت ساتیخانه و تأس جادیا برای برداری از مناطق اطراف شهرها بهره نیو همچن نیزم

با  متناسب آنها را دیرا محدود ساخت با فعالیت های انسانیتوسعه  توانیکه نم از آنجا(. 1: 1386و همکاران،  ییروستا) است

(. 3: 1384 )قراگوزلو، شود رییجلوگ ستیز طیبر مح بیاز وارد آمدن آس که ای امروز و فردای بشر آماده نمود، به گونه ازهایین

( آن، نقش یکی)اکولوژی عیبر اساس توان طب یکاربری اراض یساماندهو  نیسرزمی عیاز منابع طب یو اصول نهیبرداری به بهره

 شودیمحقق م یهنگام مناسب دارد. توسعه داریدر راستای توسعه پا ستیز طیمح بیتخر از رییجلوگ ط،یمح تیریدر مد یمهم

 یکیتوان اکولوژ نییاز توسعه تع شیپ که است لیدل نیآن استفاده گردد. به هم هایتیو قابل هالیپتانس به تناسب نیکه از سرزم

 (.  ,.2017Hajilo et al) های مختلف ضروری استکاربری برای نیسرزم

راه برای انجام  نیتری حاضر منطق در حال. باشدیم نیسرزم یعیطب نوع کاربرد ایقدرت بالقوه و  نییدر واقع، تع یکیتوان اکولوژ

و  زییر دربارۀ برنامه کیاکولوژ های ای همان دخالت دادن جنبه منطقه زییر برنامه چارچوب در ستیز طیمطالعات مح

 یمنطق تنها راه حل نیسرزم شیآما ای کیاکولوژ دیبا د ها کاربری زییر برنامه نکهیبا توجه به ا. است نیکاربری زم یسازمانده

 ,Ramakrishna) است داریابه توسعه پ لیبستر الزم برای ن جادیا وی طیمح ستیهای زگسستن چرخه فقر جامعه و بحران

است که در تمام  یمسائل نیاز جمله مهمتر داریاز ابعاد توسعه پا یکیبه عنوان  یطیمح هایتوان یابیارز لیدل نیبه هم(. 2003

درباره توسعه  دییبحث جد هر ای کهبه گونه شودیم دیبه آن توجه و تأک ییو روستا شهری اعم از ایهیهای توسعه ناحبرنامه
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و  هیبه عنوان پا کیتوان اکولوژ یابیارز (. در واقع9: 1382، )بدری و افتخاری شودیم یتلق ناتمام دارییون توجه به مفهوم پابد

همراه با حفظ منابع  داریبه توسعه پا یابیدست درصدد که ییبرای کشورها یستیز طیمح زییو با طرحر نیسرزم شیاساس آما

 (.62: 1397یارمحمدی و همکاران، خواهد بود ) ریذناپ اجتناب باشندیم یهای آتنسل

 هیسرما باعث هدر رفت یطیمح ستیگذاشتن آثار سوء ز برجای از حد از آن ضمن شیو استفاده ب طیدر نظر نگرفتن توان مح

 یمطالعات ازغفلت  نیرا به دنبال دارد بنابرا ستیز طیمح بیتخر مانند رییناپذ ناگوار و جبران امدهاییو پ شودیم هاگذاری

(. 148: 1382، )نگارش خواهد داشت یرا برای شهرها در پ یهنگفت خسارات درولوژییو ه یشناس نیژئومورفولوژی، زم رینظ

 ل،یو تحل هیو تجز ییشناسا مورد میخاک و اقل پیت بیمانند ش یکیمنابع اکولوژ تیوضعی ستیمنظور با نیبه ا دنیبرای رس

گردد. چرا که برای  نیینظر تع مورد هایبرای کاربری نیهای مختلف سرزم بالقوه عرصه قدرت و ردیقرار گ یابیبندی و ارز جمع

ای منطقه زییربرنامه کیچارچوب  در آن یکیتوان اکولوژ یابیبه ارز دیبا زییراز برنامه شیب ستیز طیانجام توسعه در مح

  پرداخت.

وانایی های باال در مدیریت داده ها و ارائه ستاد های جدید به عنوان ابزاری ( با تGISدر این رابطه، سامانه اطالعات جغرافیایی )

( GIS(. در واقع یک سامانه اطالعات جغرافیایی )64: 1392محیطی مطرح می گردد )جوانشیری،  -کارآمد در برنامه ریزی زیست

(. بنابراین، هدف نهایی از به کارگیری  ,0020Pauleit & Duhmeبه منظور دستیابی به الگوهای مکانی به کار برده می شود )

این سامانه، فراهم کردن پشتیبانی برای تصمیم گیری های فضایی است. یکی از مهمترین توانایی های سامانه اطالعات جغرافیایی، 

)مسعودی و توانایی تلفیق داده ها برای مدلسازی، مکان یابی و تعیین تناسب اراضی از طریق ارزش گذاری پهنه سرزمین است 

 (.1394همکاران، 

مطالعات،  نیا صورت گرفته است ازجمله یعیکشور، مطالعات وس داخل در نیسرزم یطیو مح یکیتوان اکولوژ ۀنیتا کنون در زم

 یمیتوسط کر مهیم و با استفاده از منطق فازی شهرستان برخوار نیسرزم یکیاکولوژ با عنوان مدلسازی توان یبه پژوهش توانیم

 یابیارز توانیفازی م گرهایاستنتاج رییآنها نشانگر آن بود که با به کارگ پژوهش جی(، اشاره کرد. نتا 1388ران ) و همکا

انجام  تیبه واقع کترینزد ،یکیاکولوژ منابع هایدهنده نقشه لیهای تشکمرز عوارض و کالس اطراف را به خصوص در یکیاکولوژ

 ینقاط بالقوه توسعه نییجهت تع نیی قزومنطقه کیاکولوژ توان یابیتحت عنوان ارز یش( در پژوه1388) همکاران داد. قرخلو و

 شهری یکاربری توسعه کیمذکور به کمک مدل اکولوژ یمنطقه کیتوان اکولوژ ییایبا استفاده از سامانه اطالعات جغراف شهری

و  طیشرا فوق، از طبقات مدل کیکار، در هر  نیرای اقرار دادند ب یبررس ( موردنیمنطق بول قی)از طر یو براساس تناسب اراض

)مناسب(  کی یدهنده وجود تنها طبقهنشان جیکد صفر مشخص کردند نتا با هیو بق 1مناسب در منطقه را با کد  هاییژگیو

 نییبرای تع طیمح کیتوان اکولوژ یابیبا عنوان ارز گرید ی. در پژوهشبود ی مورد مطالعهی شهری در منطقهکاربری توسعه

 طیمح توانی ابیارز دهی( به انجام رس 1389و همکاران )  زمان آبادیکه توسط نوری  GIS مناطق مستعد کشاورزی با استفاده از

و آوری  جمع یدانیم موجود و کار یمنطقه با استفاده از منابع اطالعات ازین مورد در چند مرحله انجام گرفته است. ابتدا اطالعات

 توان صورت گرفته و GIS  با استفاده از نرمالیه های اطالعاتی  قیجمعبندی و تلف لیو تحل هیهای الزم، تجزقشهن هیتهپس از 

 مناطق ک،یو سنجش آنها با مدل اکولوژ یطیمح-ستیز هایگانی با استخراج ان،یاست. در پا دهیگرد نییتع ینواح یطیمح

 .مستعد برای کاربری کشاورزی مشخص شده است

چند  رییگمیی شهری با مدل تصمکاربری توسعه کیاکولوژ توانی ابیبه ارز توانیم نهیزم نیدر ا گریهای دپژوهش از جمله

منطقه بوالحسن دزفول  یکیتوان اکولوژ یابیارز، (1390) ی و کنعانیرکتولیشهرستان ساری توسط م GISو  Mcdm ارییمع

توسط  توان منطقه برای گردشگری نییها و تعنقشه قیاز تلف استفاده با Smith منظور استقرار کاربری گردشگری به روش به

و  یتوسط ضراب کرمانشاه استان یطیهای محشهری بر اساس توان هایسکونتگاهیی فضا لیتحل، (1390مجد ) جوزی و مرادی

سهند توسط  دیشهر جدی در محدوده توسعه های مناسبعرصه نییبه منظور تع یکیتوان اکولوژ یابیارز (،1390همکاران )

ی فیقوری چای استان گلستان با روش ک زیحوضه آبخ شیآما وی کیتوان توسعه اکولوژ یبررس(، 1391پورجعفر و همکاران )

نقشه توان توسعه بخش  هیو ته روستاها مؤثر بر تراکم یعیعوامل طب لیتحل، (1391و همکاران ) کرکجیی دایشتوسط  یاسیق

 داریبه منظور توسعه پا زیشهر تبر هیحاش کیتوان اکولوژ یابیارز، (1392) یجوکار سرهنگتوسط  مازندران استان یکوهستان
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در حوزه  نیزم تیقابل نییدر تع نیزم یکیتوان اکولوژ یابیارز، (1392و همکاران ) انیزیتوسط عز MCE کردیشهری با رو

 نیآذرشهر به عنوان دوم شهرستانی طیهای محیتوانمند یبررس(، 1392پور ) یتوسط شمس کیبا مدل اکولوژ اسوجیشهری 

روستایی و صنعتی شهرستان  ،یارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهر، (1393و همکاران ) یقاض پور توسط مهدی رانیژئوپارک ا

چند  یریگ میجهت توسعه شهری با استفاده از مدلهای تصم یکیتوان اکولوژ یابیارز(، 1394توسط مسعودی و همکاران ) داراب

مناطق مستعد  ییو شناسا کیتوان اکولوژ یابیارز( و 1397توسط یارمحمدی و همکاران ) (لی)مطالعه موردی: استان اردب ارهیمع

 (، اشاره کرد.1397ی )کالک یزاهدی و زیتبردر شهرستان گرگان توسط  WLCو  MCEی با روشها داریپا سمیتوسعه اکوتور

 کندیم بهتر را فراهم زییرها امکان برنامهتوان نیشناخت ا دارد های خاص خود راو توان هایژگیهر منطقه و نکهیبا توجه به ا

اکوسیستم های  عبا تنومجموعه شهری مشهد . افتیدست  عتیو طب انسان نیو تعادل ب داریتا در راستای آن بتوان به توسعه پا

شم اندازها و مناظر با ارزش زیست محیطی، از مهم ترین جاذبه های طبیعی و چ عو تنو انسانی مناسب و مساعد برای زیست

ها و تأسیسات  زیرساخت پذیر کشور است؛ از این رو، رشد شهرها و سکونتگاه های روستایی و در پی آن سایر جمعیت نقاط

برای این نوع  شهدمجموعه شهری مپهنه هایی از  اختصاص انسانی مورد نیاز، ناگزیر از ارزیابی توان اکولوژیک کاربری مناسب و

 . کاربری شده است

 نمودن مشخص نیو همچن روستاییبرای توسعه  مجموعه شهری مشهد کیاکولوژ توان نییمطالعه با هدف تع نیابنابراین 

 در خصوص زییربه عنوان بستر مناسب هر گونه برنامه ی مجموعه شهرینیمنابع سرزم هایتیها و محدودامکانات و توانمندی

به دست آوردن وزن هر کدام  برای استفاده شده است یوزن ی. در پژوهش حاضر از مدل همپوشانباشدیم نیده از سرزماستفا نوع

شامل  یعیمنطقه و عوامل طب میاقل چون هم ییایاستفاده شده است تا با توجه به عوامل جغراف شانونی ها از آنتروپاز شاخص

 شود. مشخصن منطقه برای توسعه توا یاهیسنگ، خاک، پوشش گ ارتفاع، نوع ب،یش

 مبانی نظری 

 یطیمح یابیو ارز یطیتوان مح

 اقتصادی هایتیتوسط انسان مؤثر بوده در راستای فعال طیمح از های اقتصادیوری است که در بهره طیهای محداده مجموعه

برای  طیمح و مناسبت تیی مرغوبجهدر یطیبندی توان مح طبقه یطیمح توان یابیانسان کاربری داشته باشند و منظور از ارز

های و هم شامل توان موجود هم شامل توان وضع یو انسان یعیطب طیمح هایتوانمندی(. 1379اقتصادی است )نوری،  تیفعال

 ریتصو توانیم یآن به راحت قیدقی ابیگسترده دارد که با شناخت و ارز ینهفته وسعت هایتوان نیکه ا باشدینهفته منطقه م

 (1385مخدوم، ؛ 1379ابری،  ینیساخت )حس انیرا نما ندهیی آعهتوس

 یکیاکولوژ یابیو ارز یکیاکولوژ توان

امور  داری، داری، جنگل داری، پارککشاورزی، مرتع هایکاربری برای نیاست از برآورد استفاده ممکن انسان از سرزم عبارت

است )مخدوم،  یبازرگان های کشاورزی خدمات ورچوب استفادهدر چها ییروستا و یو توسعه شهری، صنعت یو مهندس ینظام

 نیسرزم شیآما ندیدر فرا یاساس از موضوعات یکیآن برای توسعه  یکیاکولوژ هایتیقابل با در رابطه نی(. توان بالقوه سرزم1385

مشخص  ارهاییها و معمالک با نیسرزم ینهفته است که عبارت است از سنجش موجودی و توان نیسرزم کیتوان اکولوژ یابیارز

 (. 2: 1385 خ،یشده است )آل ش زییرطرح شیو از پ
 

 روش تحقیق داده ها و -2

باشد. با توجه به مطالعات آید محدوده موردمطالعه در پژوهش حاضر مجموعه شهری مشهد میگونه که از عنوان مقاله برمیهمان

دهستان )بر اساس تقسیمات کشوری  10شامل  1384هد در سال طرح ناحیه مشهد، محدوده وضع موجود مجموعه شهری مش

، محدوده مجموعه 1400های مختلف برای افق سال باشد که بر پایه شاخصهای مشهد و بینالود می( از شهرستان1390سال 

زه چهار شهرستان دهستان ناحیه مشهد و در قلمرو حو 29دهستان از  18شده که دربرگیرنده هزار کیلومترمربع تعیین 11حدود 

کیلومترمربع( در مرکز  565.6شهر مشهد با وسعت حریم پیشنهادی )مشهد، بینالود، چناران و فریمان قرارگرفته است؛ و کالن

(. نقشه زیر بیانگر موقعیت مجموعه شهری مشهد در ناحیه مشهد و تقسیمات 8: جلد 1384شده است )فرنهاد، مجموعه واقع
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باشد که با توجه های روستایی در مجموعه شهری مشهد میجامعه آماری در این پژوهش نیز سکونتگاه باشد.سیاسی باالتر می

 .خانوار جمعیت دارند 20روستا، باالی  437روستای دارای سکونت بوده و از این تعداد  636، تعداد 1395به آمار سرشماری 

درصد مساحت  55، حدود مساحت کیلومترمربع 11300بالغ بر  سیاسی -اداری تقسیمات مجموعه شهری مشهد بنا بر آخرین

درصد  7/96( 1395درصد مساحت استان خراسان رضوی را دربر گرفته است. در حالی که ازنظر جمعیت ) 6/9ناحیه مشهد و 

موقعیت درصد جمعیت استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است. نقشه زیر بیانگر  46/56جمعیت ناحیه مشهد و 

 باشد.مجموعه شهری مشهد در ناحیه مشهد و تقسیمات سیاسی باالتر می

 

 
 نقشه محدوده موردمطالعه در تقسیمات سیاسی استانی و کشوری -1شکل 

 1398مأخذ: استانداری خراسان رضوی، 

 روش شناسی تحقیق

منظور  به پژوهش نیاست. در ا یلتحلی – یفیروش از نوع توص لحاظ کاربردی و به قاتیپژوهش به لحاظ هدف از نوع تحق نیا

شانون  یو آنتروپفازی در سیستم اطالعات جغرافیایی و  مدل قینظری، از تلفی و مبان میمفاه یتحقق هدف پژوهش پس از بررس

 . است استفاده شده روستاییبرای توسعه  یکیتوان اکولوژ یابیارز به منظور

ی و غیر خطیِ پیچیده می باشد که با منطق فازی امکان مدل سازی این نوع توابع داده های پژوهش حاضر تلفیقی از توابع خط

رویکرد کمی و کیفی حضور فراهم می باشد. در روش فازی،  ،یو خروج یورود یهر مجموعه از داده ها نیارتباط ب یبرقرار و

های که داده (؛ و از آنجایی1392ی، )گلشنی و قائد همزمان دارند و این روش پلی بین روش کمی و کیفی برقرار می سازد

نیز  ی، روش آنتروپاستشده  مشخص به طور کامل و ارزیابی توان اکولوژیکی مجموعه شهری مشهد رییگ میتصم سیماتر

 هیدر نظر زیو ن یکیزیف ،یعلوم اجتماع در تیبا اهم اریمفهوم بس کی یبه کار رود. آنتروپ شاخص ها وزنی ابیبرای ارز تواندیم

 مجموعه شهری مشهد یکیتوان اکولوژ نییتع جهت ازیمورد ن یاطالعات هایهیالبنابراین در پژوش حاضر نیز  العات است.اط

 ارهایاز مع کیبرتری هر  زانیشانون م یآنتروپ با استفاده از روش ارهایبرتری هر کدام از مع درجه نییفازی سازی شده و برای تع



 

214 
 

 .آورد به دست توانیم ریبا استفاده از تابع زها وزن شاخص زانیم که. شد نییتع

 
 .شودیدرجه انحراف در نظر گرفته م ای نانیاطم عدم زانیم d و ارهایمع ایوزن شاخص  W فرمول نیکه در ا

 

 نتایج و بحث    3

 بررسی معیارهای پژوهش در سطح مجموعه شهری مشهد-3-1

های ناحیه و تعیین محدوده های روستایی شناسایی توآنسکونتگاه هدف نهایی از تحلیل روابط بین عوامل طبیعی و توزیع
یابی نقاط مناسب توسعه های طبیعی جهت برای مکانبندی محدوده ها بر اساس توانهای دارای قابلیت های مشابه و طبقه

ه شهری مشهد تهیه و در مجموعه ای از الیه های نقشه طبیعی مجموع GISروستایی است. در این راستا با بکارگیری امکانات 
بندی شده است. بنابراین در بررسی عوامل طبیعی ناحیه با مجموعه ای ها طبقهارتباط با توزیع نقاط روستایی، محدوده های آن

صورت الیه های اطالعاتی قابل استفاده در تعیین توان طبیعی روبرو هستیم. این الیه های اطالعاتی از نقشه های طبیعی به
 شامل:

(، اقلیم، شوری خاک، عمق خاک، بافت خاک، درصد سنگریزه، mmرتفاع )متر(، جهت شیب، شیب )درصد(، بارندگی )ا
های پهنه ای خطر )زلزله و بندی خاک، تکامل یافتگی خاک، حساسیت به فرسایش، ژئوهیدرولوژی، فرسایش خاک، نقشهدانه

های اطالعاتی نقشه ای و آماری تهیه گردیده و بعضی از این نقشه ها خود  صورت الیهسیل و ...( و الیه های آالینده منابع که به
 شود. در ادامه الیه های مورد مطالعه معرفی شده است.به چند الیه تقسیم می

 آب و هوا

کوه و مناطق پست دشت مشهد گسترده شده است. رژیم بارندگی محدودۀ مطالعاتی بین ارتفاعات بینالود، هزارمسجد و جام
های سرد سال است. در حالت کلی های خشک و بارندگی در ماهای با تابستانین منطقه، مانند بیشتر نواحی ایران، مدیترانها

تر جغرافیایی های پایینشود که پرفشار دینامیکی مستقر بر روی فالت ایران به سوی عرضبارندگی در این محدوده زمانی آغاز می
 کند. زای غربی امکان ورود به داخل کشور را پیدا میشود؛ در این حالت امواج بارانمیحرکت کرده و به استوا نزدیک 

هایی از ارتفاعات بینالود بقیه سطح محدوده اقلیم غالب مجموعه شهری اقلیم نیمه خشک سرد و خشک سرد است که بجز بخش
ی از سمت غرب محدوده و رشته ارتفاعات بینالود به طورکلی بارندگی سالیانه در مجموعه شهربه(. 3-2شود )نقشه را شامل می

داغ های هزارمسجد و قرهزا بر اثر برخورد با دیوارۀ رشته کوههای بارانسمت مرکز و دشت مشهد کاهش و مجدداً با صعود جبهه
( در سال نوسان بارش سالیانهمتر متوسط میلی 282متر )میلی 500تا  225میزان بارندگی مجموعه بین  بر این اساسیابد. افزایش می

افتد و دشت مشهد باوجود اینکه اتفاق می (میلی متر 500غرب روستای زشک با دارد که بیشترین میزان آن در ارتفاعات بینالود )
ایش مجدد را در سال دارد. با افز متر(میلی 250تا  225)بیشترین میزان سطح مجموعه را به خود اختصاص داده، کمترین میزان بارندگی 

متر میلی 400شود و میزان آن به حدود بارش افزوده میداغ و هزارمسجد و صعود هوای مرطوب بر میزان های قرههای رشته کوهارتفاع در دامنه
 (. 1-2رسد )نقشه در ارتفاعات شمال گوجکی علیا می

یابد که با و جنوب شرق افزایش می طورکلی درجه حرارت هوا در مجموعه از سمت شمال و شمال شرق به سمت جنوببه
های شمال، شمال شرق و جنوب محدوده نیز، به واسطۀ شرایط کوهستانی آن، از متوسط دمای بارندگی نسبت عکس دارد. بخش

تری نسبت به مناطق مرکزی و کم ارتفاع برخوردارند. بیشترین دمای متوسط سالیانه مربوط به نواحی جنوب شرق دشت پایین
گراد درجۀ سانتی 8گراد است. تفاوت دامنه دمای متوسط سالیانه در محدودۀ مطالعاتی به حدود درجۀ سانتی 15حدود  مشهد با

 .(2-2 )نقشهگراد است درجۀ سانتی 2/11رسد. متوسط دمای سالیانۀ کل محدوده مطالعاتی مشهد برابر می
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 منحنی هم باران

 
 منحنی هم دما

 
 وضعیت اقلیمی

 منحنی همباران و هم دما و وضعیت اقلیمی مجموعه شهری  -2شکل 
 مأخذ: یافته های پژوهش براساس الیه های رقومی به روز شده از طرح آمایش استان خراسان رضوی

 ها )توپوگرافی(ناهمواری

 وجود باشد مؤثر یک منطقه نسبی پایداری در تواندمی که است عواملی از منطقه یک در گسترده توپوگرافی عوارض وجود

 از موردنظر منطقه که است نکته این بیانگر جغرافیایی خاص محدوده یک مختلف نقاط بین ارتفاع اختالف و گسترده ارتفاعات

 عنوانبه توانندمی همواره فرسایش و زمین واکنش کوهزایی، نظیر و عواملی داشته قرار جوانی مرحله در زمین ساختی دیدگاه

 اد شوند.قلمد تهدیدکننده عاملی

و در جنوب با جهت  )ارتفاعات هزارمسجد(جنوب شرقی  -ترین ارتفاعات مجموعه شهری در شمال با جهت شمال غربیعمده
اند. بلندترین و کوتاهترین ارتفاع مجموعه شهری به ترتیب در غرب منطبق بر رشته کشیده شده )ارتفاعات بینالود(شرقی  -غربی
متر از سطح  800با ارتفاع  )محور سرخس و جنوب ارتفاعات هزارمسجد(و در سمت شرق محدوده متر  3280های بینالود با کوه

دهند درصد را نواحی دشتی و مابقی را اراضی کوهستانی تشکیل می 71حدود دریا قرار دارد. از مساحت کل محدوده موردمطالعه 
 .(3 )نقشه

 ه شهری مشهدتوزیع مساحت و درصد اراضی در ارتفاعات مجموع -1جدول 

 2200 بیشتر از 2200-1800 1800-1400 1400-1000 1000کمتر از  ارتفاع )متر(

 62273.3 76433.8 182669 456616.9 354075.2 مساحت )هکتار(

 5.50 6.75 16.14 40.33 31.28 مساحت )درصد(
 (Arc GIS)در محیط نرم افزار  1400مأخذ: یافته های پژوهش، 

 

 شیب اراضی

روستایی بدون در نظر گرفتن میزان شیب، چندان منطقی به نظر  هایسکونتگاهمل توپوگرافی و نقش آن در توزیع تحلیل عا
های کشاورزی، عمرانی و مسکونی، استفاده از عامل شیب به همراه سایر رسد. با توجه به اهمیت شیب در انواع کاربرینمی

که شیب یکی از فاکتورهای اصلی در تعیین شکل رزمین بنماید؛ ضمن آنهای ستواند کمک مهمی به سنجش توانپارامترها می
تر در بخش شمال غربی و غرب های متراکمطور کلی مناطق پرشیب و با شیببه(. 105: 1372آید )مخدوم نیز بشمار می 1زمین

ه نیز مناطق پرشیب با شود. در جنوب منطقمحدوده بیشتر است و بخشی نیز در قسمت شمال تا شرق محدوده مشاهده می
درصد  8متر منطقه دارای شیب کمتر از  1500توان گفت تا ارتفاعات حدود طور تقریبی میخورد. بهوسعت کمتر به چشم می

درصد است و بیشترین میزان شیب نیز به ارتفاعات مجموعه  5تا  0و دشتی است. شیب عمومی مجموعه شهری مشهد عمدتاً بین 
 . (4 )نقشهرسد درصد نیز می 60یشتر از گردد که به ببرمی

                                                                    
1. Land Form 
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 بندی شیب در مجموعه شهری مشهدطبقه -4بندی ارتفاع در مجموعه شهری مشهد           شکل طبقه -3شکل 

 (Arc GIS)در محیط نرم افزار  1400مأخذ: یافته های پژوهش، 

 

دهد و بعد از وسعت را به خود اختصاص می طورکلی جهت غالب شیب در مجموعه شهری جهت دشتی است که بیشترینبه
های شرقی، جنوبی و غربی با اختالف ناچیزی به ترتیب بیشترین آن جهت شمالی در رتبۀ دوم واقع شده است. پس از آن، جهت

 وسعت را دارند.

 

 پوشش و کاربری زمین

درصد،  46اراضی کشاورزی حدود  دهند.پوشش غالب زمین در مجموعه شهری مشهد را اراضی زراعی و مراتع تشکیل می
درصد زیر پوشش اراضی زراعی آبی و باغات  2/17شود که از این مقدار کیلومترمربع، سطح مجموعه را شامل می 1947معادل 

های مجموعه شهری را درصد( از زمین 4/47درصد نیز به اراضی دیم اختصاص یافته است. مراتع نیز حدود نیمی ) 29و حدود 
(. اراضی زراعی آبی با توجه به شرایط طبیعی 5 ود که عمدتاً در ارتفاعات بینالود و هزارمسجد واقع شده است )نقشهششامل می

های ارتفاعات )در پهنۀ غربی های دشتی و درههای دشتی )دشت مشهد( و باغات در پهنهرود، بیشتر در پهنهو به تبعیت از کشف
 (.1389 ،مشاور فرنهاد نیمهندساند )مجموعه شهری( گسترده شده

ها باغات های کوهستانی و کوهپایهطور معمول در درهشود. بهدر منطقۀ موردمطالعه گیاهان زراعی و باغی متنوعی کشت می
های موجود در منطقۀ موردمطالعه که شود. در دشتهای سردسیری نظیر سیب، گیالس، آلبالو، زردآلو و غیره مشاهده میمیوه

ی قرار دارند گیاهان زراعی نظیر گندم، ذرت، چغندر قند، جو، آفتابگردان، انواع درختان میوۀ سردسیری و غیره و تحت کشت آب
ها و ها، آبراههها و در امتداد مسیر رودخانهشوند. در روددرهها بیشتر غالت کشت میها و یا دشتدر اراضی دیم موجود در دامنه

 خورد. ختان بید و درختان مثمره به چشم میها گیاهان رودکناری نظیر درمسیل

 های آبریز و منابع آبحوضه

ها و سرآب سه رودخانۀ های مرتفع در این محدوده موجب شده که بخشی از سرشاخهموقعیت مجموعه شهری و وجود گستره
مشهد، چناران و شمال های های وسیعی از محدودۀ شهرستانشور در آن شکل بگیرد. بخشرود و کالرود، جامبزرگ کشف

و همچنین  رودشوند. بخش جنوبی شهرستان فریمان جزو حوضۀ آبریز جامرود محسوب میرودخانۀ کشففریمان جزء حوضۀ آبریز 
گیرد. بخش کوچکی از شمال شرق مجموعه نیز، شور قرار میناحیۀ جنوب غرب شهرستان مشهد در محدودۀ حوضۀ آبریز کال

های آب زیرزمینی و است. منابع تأمین آب مجموعه شهری شامل دو گروه سفرههریرود قرارگرفته  – در حوضۀ رودخانۀ چهچهه
 سطحی است.  هایجریان آب

صورت بند و ها بهآبهای آب زیرزمینی به وسیله حفر چاه، قنات، یا چشمه و استحصال آب از رواناستحصال آب از سفره
چشمه  435حلقه چاه،  5600اس آمار موجود، در حال حاضر، در مجموعه شهری مشهد گیرد. بر اسها صورت میسد بر رودخانه

ها را به ترتیب مصارف کشاورزی، آشامیدنی و مصارف صنعتی تشکیل رشته قنات وجود دارد که بیشترین نوع مصرف آن 899و 
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درصد از  9/9ها، درصد از چاه 83دود شود که حمیلیارد مترمکعب آب تخلیه می 168/1دهد. از این منابع سالیانه حدود می
های برداری از منابع آب زیرزمینی در دشتشود. شیوه غالب بهرهها تأمین میدرصد نیز از طریق چشمه 7ها و حدود طریق قنات

از  داغ(ه)هزارمسجد و قرو شرقی  )بینالود(بست از طریق چاه، دامنه ارتفاعات غربی جام و سنگتربت -مشهد، نریمانی، فریمان
برداری از منابع آب زیرزمینی در مجموعه گیرد. بنابراین عمده بهرهها صورت میها و در دشت نیشابور از طریق قناتطریق چشمه

خصوص به های مجموعه شهریگیرد که در بیشتر موارد فراتر از توان محیطی دشتصورت میشهری مشهد از طریق حفر چاه 
)شیوه کشت غرقابی و عالوه الگوی نامناسب کشت های اخیر بهدید روزافزون این موضوع در سالچناران است. تش -دشت مشهد

های آب زیرزمینی و فرسایش شدید خاک در این ، باعث افت شدید سطح سفرهکاشت محصوالت با میزان مصرف زیاد آب(
آن را بحرانی کرده  محیطیضعیت زیستشده است که و)دشت مشهد و دشت نریمانی چناران،  -خصوص دشت مشهدها، بهدشت

است. کیفیت منابع آب زیرزمینی نیز با حرکت از ارتفاعات بینالود و ارتفاعات شمال و شمال شرقی مجموعه به حاشیه رودخانه 
 هایای که درجه کیفی آن به سمت آبکند، به گونهشدت کاهش پیدا میهای مرکزی دشت مشهد، بهویژه در بخشرود، بهکشف

 . (1389)مهندسین مشاور فرنهاد، کند نامناسب تا بد سوق پیدا می
های دائمی و فصلی )با بیشترین میزان آبدهی در ماههای فروردین و های متعددی از رودخانهدر گسترۀ موردمطالعه شاخه

انتقال  ا به نواحی مختلفسارههای سطحی حاصل از بارندگی، ذوب برف و چشمهاز طریق آن جریاناردیبهشت( وجود دارند که 
های سطحی سد دوستی و آب ذخیره شده در پشت آن ترین منبع تأمین آب مصرفی مجموعه شهری ازنظر آبیابند. مهممی

های سطحی مجموعه شهری برای برداری است. کیفیت آبکیلومتر در حال بهره 182است که خط انتقال آن به مشهد به طول 
های جنوب، های منشعب از ارتفاعات بینالود و همچنین شمال محدوده مناسب و در رودخانهرودخانهمصارف شرب و کشاورزی در 

 (.6 یابد )نقشهشدت کاهش میجنوب غرب و شرق محدوده به

  
 پراکنش منابع آبی در مجموعه شهری مشهد -6کاربری و پوشش زمین در مجموعه شهری مشهد          شکل  -5شکل 

 های پژوهش براساس الیه های رقومی به روز شده از طرح آمایش استان خراسان رضویمأخذ: یافته 

 

  سوانح طبیعی

ساخت، نیز، دهنده باال بودن خطر زلزله است. از موضع زمینهای تاریخی نشاندر محدوده مجموعه شهری مشهد وقوع زلزله
افتد نشان از ها اتفاق میهای قدیمی و پارگی آنجایی گسلههای زلزله که در راستای جابهای فعال و اصلی و کانونوجود گسل

رود، گسل جنوب مشهد، گسل توس، های متعددی مانند گسل کشفخطرزا بودن منطقه دارند. در محدوده موردمطالعه گسل
 گسل فشاری جنوب چناران، گسل طرقبه و گسل بینالود وجود دارند.

خیزی نسبتاً باال منطبق با خطر زلزله نخستبندی خطر زلزله، به سه پهنه نهطورکلی مجموعه شهری مشهد از لحاظ پهبه

خطر منطبق بر حدود نیمی از مجموعه شهری  دومهای هزارمسجد تقریباً تا انتهای شهرستان مشهد، کوهرود و رشتهبر کشف
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 .(7 )نقشهشود مجموعه شهری تقسیم میخطر نسبتاً پایین منطبق بر جنوب  سومبینالود و شهر مشهد تا ارتفاعات شامل کالن
رویه و غیراصولی از منابع آب زیرزمینی در سطح مجموعه شهری مشهد این مجموعه را با بحران طبیعی فرونشست، برداری بیبهره

ترین عامل فرونشست دشت مشهد است که بنا های عمیق و غیرمجاز مهمخصوص در دشت مشهد، مواجه کرده است. حفر چاهبه
متر فرونشست دارد. بیشترین میزان فرونشست منطبق بر بیشترین سانتی 26تا  24شناسی هر سال بین به گزارش سازمان زمین

های الزم برای متر( یکی از شرط 10های زیرزمینی )کمتر از برداری از منابع آب زیرزمینی است. پایین آمدن سطح آبمیزان بهره
احتمال این پدیده در سطح مجموعه شهری منجر شده است. در سطح مجموعه شهری مشهد  گرایی، همچنین، به افزایشروان

 (. 8 گرایی معرفی شده است )نقشهعنوان مناطق مستعد روانمتر است به 15ها کمتر از مناطقی که سطح آب زیرزمینی آن

  
 ست زمین درمجموعه شهری مشهدخطر فرونش -8بندی خطر زلزله در مجموعه شهری مشهد      شکل پهنه -7شکل 

 مأخذ: یافته های پژوهش براساس الیه های رقومی به روز شده از طرح آمایش استان خراسان رضوی

 

  
 بندی خطر خشکسالی مجموعه شهری مشهدپهنه -10بندی خطر سیل در مجموعه شهری مشهد         شکل پهنه -9شکل 

 رقومی به روز شده از طرح آمایش استان خراسان رضویمأخذ: یافته های پژوهش براساس الیه های 

 
 

های ناگهانی ای به شمار آورد. سیلهای ناگهانی و رودخانهتوان بیشتر از نوع سیلهای مجموعه شهری مشهد را میسیالب
ن منجر به خسارات و دهند. این نوع سیالب بنا به ماهیت آمعموالً در فصل بهار و تابستان با تغییر شرایط هیدرولیکی رخ می
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های متوالی بیش از ظرفیت مدت و یا بارشای ناشی از بارش نسبتاً شدید و طوالنیهای رودخانهشود. سیلضایعات بسیار زیاد می
 (.9 اند )نقشهنفوذپذیری خاک

نجر به نقصان فصل یا بیشتر است. این کمبود م در طی یک دورۀ ممتد زمانی، معموالً یک بارش خشکسالی نتیجه کمبود
شود. مجموعه شهری مشهد، با توجه به وضعیت جغرافیایی و محیطی میها و یا یک بخش زیستها، گروهآب برای برخی فعالیت

دهنده احتمال اقلیمی خود، از لحاظ تأمین آب ناشی از نزوالت جوی در وضعیت نامناسبی قرار دارد و روندهای موجود نیز نشان
 (.10 شتر در آینده است )نقشههای بیوقوع خشکسالی

 

 شناسیواحدهای زمین

های لیتوسفری ایران و توران را از یکدیگر شرق ایران بخشی از اقیانوس بزرگ پالئوتتیس بوده که توده در پالئوزوئیک، شمال
پالئوتتیس به زیر پوسته کرده است. احتماالً در اواخر پرمین در اثر کوهزایی کامبرین پیشین فرو رانش پوسته اقیانوس جدا می

 تواند بیانگر این موضوع باشد.های جنوبی مشهد در کوههای بینالود میای توران آغاز شده است. تشکیل افیولیتقاره
های تریاس برجای گذاشته شده که در ای ایران و توران در تریاس میانی به یکدیگر برخورد نموده و همزمان نهشتهپوسته قاره

سنگ و شیل های کم عمق )ماسهشود. پس از پایان برخورد با فرسایش شدید منطقه رخسارهند آثار آن مشاهده میدربمنطقه آق
رود( در محدوده موردمطالعه بر جای گذاشته شده است. باال آمدگی زون بینالود در کامبرین پیشین سبب پیدایش سازند کشف
شیب با ضخامت زیاد در آن گردیده است که دلیلی بر صورت هموسوم به های رسوبی دوران دومداغ و تشکیل نهشتهحوضه کپه

های تکتونیکی اتفاق افتاده در منطقه و ساختارهای ایجاد شده، منطقه آرام تکتونیکی محدوده مطالعاتی است. با توجه به فعالیت
و زون بینالود ایران  داغ، هزارمسجدزون کپه ها در محدوده موردمطالعه دو واحد تکتونیکیشناسی، تنوع رخسارهزمینواحدهای  سن

شناسی مجموعه شهری مشهد را نشان نوع سازند زمین 11شکل  (.1389اند )مهندسین مشاور فرنهاد، مرکزی قابل تشخیص
 ای قرارگرفته است.توان عنوان کرد که بیشتر روستاهای نمونه روی دخایر تراسی و مخروط افکنهدهد که میمی

 تناسب اراضی قابلیت و 

منظور آمایش مناسب سرزمین ریزی مناطق روستایی قابلیت اراضی و وضع موجود استفاده از آن بهکه در برنامهبا توجه به این
شده است. بررسی و تعیین تناسب اراضی شامل گیرد، الیه اطالعاتی تناسب اراضی برای ناحیه موردبررسی تهیهموردتوجه قرار می

: 1976است )فائو،  1ها با مشخصات و کیفیت موجود در هر یک از واحدهای اراضیهای هر یک از انواع کاربرییمقایسه نیازمند
های اصلی مانند کشت آبی، دیم، مرتع، جنگل و اراضی بر پایه تعریف فوق تناسب اراضی ناحیه موردمطالعه ازنظر کاربری(. 12

جنس خاک و تیپ اراضی مجموعه شهری مشهد را نشان  12ت. شکل بندی قرارگرفته اسشده موردبررسی و طبقهحفاظت
 اند.های سیالبی قرارگرفتهها و دشتهای دامنه ای، فالتدهد که بر اساس آن، بیشتر روستاهای نمونه بر روی دشتمی

 های خاکسایر ویژگی

و قدرت هدایت آب در خاک به نوع بندی، قطر ذرات خاک، نفوذپذیری دانه نظیرهای خاک بسیاری از ویژگی :بافت خاک
ها، نظیر کاربری کشاورزی، توسعه ها در تناسب یا عدم تناسب خاک برای برخی کاربریبافت خاک بستگی دارد. این ویژگی

درصد دارای  25.3درصد از مساحت مجموعه شهری دارای بافت لومی و  27.7کاری و غیره، مؤثر است. شهری صنعتی، جنگل
 باشد.ومی میل -بافت سیلتی

های گروه کشاورزی اهمیت دارند. در : میزان امالح موجود در خاک، یا به عبارتی شوری خاک، برای کاربریشوری خاک
 ،رودهکتار از مساحت مجموعه(، به استثنای بستر کشف 1050503.7درصد معادل  92مجموعه شهری مشهد تقریباً تمام منطقه )

 های فاقد شوری دارد.خاک

ماهور تپه ،های فوقانی خیلی عمیق و عمیق و در کوهستانها و تراسها، فالت: عمق خاک مجموعه شهری مشهد در دشتاکعمق خ
 باشد.درصد از مساحت مجموعه شهری مشهد دارای خاک خیلی عمیق می 47.9ها کم عمق تا نیمه عمیق است. حدود و مسیل

داری و توسعه شهری های گروه زراعت، مرتعه در خاک در کاربریمیزان سنگریزدرصد سنگریزه و رخنمون سنگی خاک: 
داری سنگ در خاک بیشتر باشد توان آن برای زراعت و مرتعطورکلی هر چه میزان سنگریزه و قلوهو صنعتی حائز اهمیت است. به

                                                                    
1. Land Use 
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درصد از مجموعه  37.9لی درصد است. بطورک 50یابد. میزان مناسب سنگریزه برای توسعه شهری و صنعتی کمتر از کاهش می
 یعنی سنگریزه گی متوسط قرار دارد. 3درصد در طبقه  58.2شهری مشهد در طبقه یک یعنی سنگریزه گی کم و 

های مربوط به میزان سنگریزه در خاک و شیب محدودۀ مطالعاتی استنتاج شده است. با توجه به داده خاک بندیدانه
)مهندسین باشد درصد ریز دانه می 28درصد متوسط دانه و  35.5، درشت دانه، درصد 33بطورکلی در مجموعه شهری مشهد 

 .(1389مشاور فرنهاد، 

دهد و به عوامل متعددی یافتگی خاک میزان تحول و تکامل آن را در طول زمان نشان میتکاملیافتگی خاک: تکامل
بستر، عوامل زیستی و غیره بستگی دارد. ، سنگ ازجمله اقلیم و آب و هوای منطقه، شیب زمین و مدت زمان استقرار خاک

یافتگی خاک بیشتر باشد طورکلی هر چه میزان تکاملهای گروه کشاورزی اهمیت بسزایی دارد. بهیافتگی خاک در کاربریتکامل
موعه شهری شود. جدول زیر میزان تکامل یافتگی اراضی مجالیه حاصلخیز فوقانی که برای پرورش گیاه ضروری است بیشتر می

 مشهد را مشخص کرده است.

 یافتگی خاک در مجموعه شهری مشهدتحول -2جدول 

 نیافتهتکامل یافته و در حال تکاملنیمه تحول یافتهتکامل اراضی شهری یافتگی خاکتکامل

 3 2 1 0 طبقه

 507326.9 76283.4 526837.7 21660 مساحت )هکتار(

 44.81 6.74 46.54 1.91 درصد
 1389مهندسین مشاور فرنهاد:  مأخذ:

 فرسایش خاک

پذیری سنگ بستر، خصوصیات شکل زمین و کاربری اراضی پذیری خاک در مجموعه شهری بر اساس فرسایشفرسایش
ای پذیری در مجموعه شهری بیشتر از متوسط است، به گونهدهد که میزان فرسایششده است. نتیجۀ مطالعات نشان میمحاسبه

های تحت کشت دیم محدوده دارای فرسایش متوسط تا خیلی زیاد است. در مناطق کوهستانی و در فالت که بیشتر سطح
 شود. ای دیده میهای سطحی و شیاری و آبراههفرسایش

دار فرسایش بیشتر از نوع فرسایش های قرمز تا خاکستری گچماهورهای نیمه مرتفع تا مرتفع متشکل از مارندر بخشی از تپه
 رخنمون با و آهک از متشکل مرتفع خیلی تا مرتفع هایای و خندقی متوسط است. در کوهو شیاری شدید و آبراههسطحی 

 ایرودخانه آبرفتی دشت در. است متوسط ایواریزه و ایآبراهه و شیاری شدید، سطحی فرسایش نوع درصد 75 از بیش سنگی
در سطح  شیفرسا زانیم 13شکل  ای است.ا تیپ فرسایش از نوع رودخانههانهرودخ بستر در و ایکناره نوع از بیشتر فرسایش

 قرارگرفته است. ادیز شیبا فرسا یپهنه ا ینمونه رو یروستاها شتریکه ب دهدیمشهد را نشان م یمجموعه شهر

 
موقعیت انواع سازند  -11شکل 

 شناسیزمین
 

 قابلیت و تیپ اراضی -12شکل 
 

 خاک بندی فرسایشطبقه -13شکل 

 مأخذ: یافته های پژوهش براساس الیه های رقومی به روز شده از طرح آمایش استان خراسان رضوی

 بر اساس پتانسیل های طبیعی و توسعه مجموعه شهری مشهدارزیابی توان طبیعی و درجه بندی سطح -3-2

آمده از محل دستاستنتاج اطالعات بهبینی )بر اساس تجربیات محلی( یا سنجش )بر اساس ارزیابی توان سرزمین شامل پیش
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پذیری )فرسایش، آلودگی، و یا جای دیگر( کیفیت سرزمین برای یک کاربری خاص ازنظر تولید )محصول یا ظرفیت برد(، آسیب
وتحلیل و های اکولوژیکی سرزمین )تجزیهسنجش با مقایسۀ ویژگیهای مدیریت است. این ای( و نیازمندیکاهش تنوع گونه

 شود.      های اکولوژیکی سرزمین انجام میو مدل های محیط زیستی(بندی شده در یگانجمع

که درصورتی 4است. یعنی مثالً اجرای یک کاربری با مرغوبیت درجه  طرفههای اکولوژیک ایران یکالزم به ذکر است مدل
در سرزمینی  3تا  1است؛ اما اجرای کاربری با مرغوبیت پذیر امکان 3تا  1ازنظر اقتصادی بالمانع باشد در سرزمینی با مرغوبیت 

 پذیر نیست.   امکان 4با توان درجه 

های کاربری پیشنهاد شده با توان منطقه سازد. به این معنی که سازگاری ویژگیطبقۀ توان، درجۀ مرغوبیت توان را نمایان می
و غیره را داشته باشد، بدیهی است که بهترین یا  3، 2، 1تا چه حد است. توان منطقه ممکن است طبقات مختلف اعم از 

( وجود وضعیت بهینه در تمامی پارامترهای اکولوژیکی مورد بررسی در منطقه را نشان 1ترین توان )یعنی توان درجه مرغوب
 دهد.را نشان میدهد و به معنی سازگاری باالی کاربری با توان منطقه است. جدول زیر خالصه ای از طبقه بندی الیه ها می

 بندی متغیرهای اکولوژیک در طرح مجموعه شهری مشهدخالصة طبقه -3جدول 
 نوع تابع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 طبقه

 شوری کم فاقد شوری شوری خاک
شوری 
 متوسط

 خطی کاهشی - - - - - -

خیلی  عمق خاک
 عمیق

 عمیق 
نیمه 
 عمیق

 خطی کاهشی - - - - کم عمق

 - بافت خاک
 -شنی
 لومی

شنی و لومی تا  -لومی
 شنی لومی

 لومی
 -سیلتی
 لومی

- - 
 -رسی
 شکل متقارن S لومی

 شکل کاهشی S - - - - غربی جنوبی شرقی شمالی دشتی جهت شیب

 65-30 30-25 25-16 16-10.5 10.5-8 8-5 5-2 2-0 )درصد( شیب
بیشتر 

 65از 
 خطی کاهشی

کمتر از  )متر( ارتفاع
1000 

1400-
1000 

1800-
1400 

2200-
1800 

2600-
2200 

3000-
2600 

3400-
3000 

بیشتر از 
3400 

 خطی کاهشی -

 - (mmبارندگی )
بیشتر از 

350 
350-300 

275-
300 

250-275 
کمتر از 

250 
 خطی افزایشی - - -

 - میزان دما
کمتر از 

10 
- 

تا  10
14 

- 
بیشتر از 

14 
 کاهشی-خطی افزایشی  - - -

سرد  اقلیم
 خشکنیمه

سرد 
 خشک

رد فرا س
 مرطوب

فرا سرد 
 مدیترانه

فرا سرد 
 خشکنیمه

- - - - S شکل متقارن 

تراکم پوشش گیاهی 
 )درصد(

- 
بیش از 

%50 
%50-26 %25-5 - - - - - S شکل متقارن 

بستر  ژئوهیدرولوژی
 رودخانه

دشت 
 سیالبی

 مارن گسل
بستر رودخانه 

 و گسل

دشت 
سیالبی و 

 گسل

گسل و 
 مارن

سازندهای 
حساس به 

 فرسایش
 شکل متقارن S سایر

 آبرفتها قابلیت و تیپ اراضی
دشتهای 

 آبرفتی
دشت های 

 دامنه ای
دشتهای 
 سیالبی

 فالتها و تراس
 یفوقان

پست  یاراض
 و شور

 شکل متقارن S   کوهها

بدون  فرسایش خاک
 فرسایش

 خطی کاهشی - - - - خیلی شدید شدید نسبتاً شدید خفیف

حساسیت به 
 فرسایش

 خطی کاهشی - - - - خیلی زیاد زیاد طمتوس کم خیلی کم

 کم درصد سنگریزه
کم تا 
 متوسط

متوسط تا 
 زیاد

- - - - - - S شکل کاهشی 

 شکل کاهشی S - - - - - درشت متوسط ریز - بندی خاکدانه

 یافتهتکامل یافتگی خاکتکامل
نیمه 
-تحول

 یافته
 شکل کاهشی S - - - - - - نیافتهتکامل

پهنه بندی خطر 
 زلهزل

- 
فاصله از 

 گسل
- 

جنس 
 خاک

نوع سازند 
 شناسیزمین

 شکل افزایشی S - - - شیب

پهنه بندی خطر 
 سیل

- 
فاصله از 

 مسیل
میزان 
 بارندگی

پوشش 
 گیاهی

- - - - - S شکل افزایشی 
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 نوع تابع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 طبقه
 شکل افزایشی S     زیاد  متوسط  کم خطر فرونشست

پهنه بندی خطر 
 زمین لغزش

 شیب -
میزان 
 بارندگی

پوشش 
 یاهیگ

نوع سازند 
 شناسیزمین

فاصله از 
 گسل

جنس 
 خاک

- - S شکل افزایشی 

فاصله تا چشمه و 
 قنات

 متر 50کمتر از 
 100تا  50

 متر
 خطی کاهشی - - متر 400بیشتر از  400تا  100 -

 خطی کاهشی - - +500 - 500تا  300 - 300تا  50 متر 50کمتر از  فاصله تا چاه

 خطی کاهشی - - - کیلومتر 5بیشتر از  کیلومتر 5تا  1بین  متر 1000کمتر از  فاصله تا سد

کیفیت آبها )سطحی 
 و زیرزمینی(

- S شکل کاهشی 

 1400های پژوهش، مأخذ: یافته

 های ناحیه به دو صورت اقدام شده است:ویژگی های طبیعی و ارزیابی توآن بر این مبنا و برای تجزیه و تحلیل
هر عامل برای  بندی و نقشههای مشابه طبقهامل بر اساس همسانی و یا تفاوت ها در سطح ناحیه در گروهابتدا هر کدام از عو -1

 سطح ناحیه تهیه شده است )اطالعات فضایی(؛
های روستایی روی هم قرارگرفته تا بندی شده با نقشه پراکنش سکونتگاهسپس هر کدام از نقشه های عوامل طبیعی طبقه -2

 .رتباط و تأثیرگذاری هر عامل بر پراکنش و استقرار نقاط روستایی را پیدا کردبتوان میزان ا
عوامل طبیعی که  در نهایت بر اساس مطالعات شناسایی و ارتباط متقابل بین عوامل طبیعی و توزیع نقاط روستایی، تعدادی از

و بیان بوده، برای ارزیابی  سنجش صورت کمی قابلهها بتأثیر بیشتری بر مسئله توزیع نقاط روستایی داشته و در عین حال اثر آن
 .توان طبیعی و اکولوژیک ناحیه و تعیین محدوده های همسان انتخاب شده است

های مختلف محدوده در ارزیابی توان طبیعی ناحیه مورد بررسی که با هدف توسعه روستایی انجام گرفته، سعی گردیده تا توان
تعیین شود. به عبارت دیگر معیار یا  های روستاییوع کاربری اصلی کشاورزی و توسعه سکونتگاهسرزمینی با در نظر داشتن دو ن

 روستایی در سطح ناحیه بوده است. بندی توان طبیعی دو نوع کاربری اصلی کشاورزی و توسعهمدل ارزیابی و طبقه
قدار عضویت فازی برای هر یک از معیارها بوده یکی از مراحل مهم در منطق فازی، تعریف کردن م، پس از تعیین معیارهای فوق

موعه، با مقداری در بازه یک )عضویت کامل( تا صفر )عدم عضویت کامل( است. در این مدل، میزان عضویت یک عنصر در یک مج
 Arcدر ابزار  Membership Fuzzy(. بدین منظور از دستور عملیاتی 55-76: 1394شود )وارثی و همکاران، تعریف می

Toolbox  تحلیلو( گر مکانیSpatial Analyst استفاده گردیده است. درواقع تعریف میزان عضویت فازی، همان )
 ( است.MCDMگیری چندمعیاره )های تصمیماستانداردسازی معیارها بوده که یکی از مراحل مهم روش

 .Linearو  Large ،Small ،Ms Large ،Ms Small ،Near ،Gaussian: اند ازتوابع عضویت در درجات فازی عبارت
 

 مجموعه شهری مشهد براساس آنتروپی شانوندر  یطیهای محتوان یابیارز هایهیوزن ال. 4جدول 

 شوری خاک معیار
عمق 

 خاک
 )متر( ارتفاع )درصد( شیب جهت شیب بافت خاک

بارندگی 

(mm) 
 اقلیم میزان دما

 0.34 0.11 0.1 0.12 0.15 0.08 0.06 0.03 0.091 وزن آنتروپی

 معیار
تراکم پوشش گیاهی 

 )درصد(
 ژئوهیدرولوژی

قابلیت و تیپ 

 اراضی
 فرسایش خاک

حساسیت به 

 فرسایش

درصد 

 سنگریزه

بندی دانه

 خاک

تکامل یافتگی 

 خاک

 0.071 0.034 0.023 0.34 0.1 0.06 0.04 0.23 وزن آنتروپی

 خطر زلزله معیار
خطر 

 سیل

خطر 

 فرونشست

خطر زمین 

 لغزش

تا چشمه  فاصله

 و قنات
 فاصله تا چاه

فاصله تا 

 سد

ها )سطحی و کیفیت آب

 زیرزمینی(

 0.81 0.73 0.82 0.62 0.28 0.42 0.54 0.68 وزن آنتروپی
 1400های پژوهش، مأخذ: یافته

ستفاده از مدل شود. چون اانتخاب تابع برای فازی سازی با توجه به ماهیت، اهمیت و رابطه هرکدام از معیارها باهدف انتخاب می
ای( است، باید هر پیکسل در هر معیار با توجه به تابع های رستری )شبکهلغزش بر مبنای تحلیلبندی زمینمنطق فازی در پهنه
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بعد از مرحله فازی سازی معیارهای مؤثر با استفاده از مدل نسبت فراوانی ایده آل، ارزش عضویتی از صفر تا یک را به خود بگیرد. 
 نقشه جدیدی، Fuzzy Overlayهای موردنظر با دستور هم گذاری الیهاز طریق روی Arc GISافزار ازی( در نرم)عضویت ف

ارزیابی توان  آمده که محدوده های دارای پتانسیل درجه یک تا چهار در آن تعیین شده است. نقشه مذکور نتیجه نهاییدستبه
(. همانطور 14)نقشه  کرده است به محدوده های درجه یک تا چهار تفکیکطبیعی و اکولوژیکی ناحیه است که سطح ناحیه را 

 شمالی و جنوبی قسمتهای با درجه یک و دو وجز مناطق  مرکزی مجموعه شهری مشهدقسمتهای که در شکل مشخص است 
 . رودیبه شمار م )با درجه سه و چهار( جز مناطق نامناسب

روستایی را  توان نقاطوده های بهینه توسعه روستایی است که بر اساس آن میآمده اولین گام در تعیین محددستنقشه به
به منظور  نمود. های بیشتری روبرو هستند، تعیینکه از پتانسیل باالتری جهت توسعه برخوردارند و یا نقاطی که با محدودیت

محدوده های توان طبیعی،  اط روستایی و نقشهتعیین رتبه روستاها ازنظر پتانسیل های طبیعی، با روی هم گذاری نقشه توزیع نق
محدوده های درجه یک تا  شده است. توزیع نقاط روستایی در هر یک ازپراکنش نقاط در سطح پلیگون های مختلف مشخص

  آمده است.( 4)چهار به تفکیک نسبت روستاها و نسبت مساحت هر کدام از رتبه های توان طبیعی در جدول 
 

 
 و توزیع نقاط روستایی در هر محدوده مجموعه شهری مشهدحدوده های توان طبیعی تعیین م -14شکل 

 1400های پژوهش، مأخذ: یافته

درصد در محدوده درجه یک واقع شده و به عبارت دیگر  66.47دهد، از مجموع نقاط روستایی ( نشان می4چنانچه جدول )
وسعه برخوردارند. حدود یک درصد از نقاط روستایی نیز در محدوده نقاط روستایی هستند که از پتانسیل طبیعی باالیی جهت ت
 باشند.های شدید محیطی مواجه میاند که ازنظر توسعه با محدودیتدارای توان طبیعی درجه چهار یا در محدوده هایی واقع شده

رصد( به محدوده های با د 44.26هکتار ) 490771.9نتایج حاکی از آن است که از مجموعِ مساحت مجموعه شهری، حدود 
هکتار از  40858.4درصد( به محدوده های با توان درجه دو اختصاص دارد. و  33.9هکتار ) 375979.1توان درجه یک و حدود 

است که بیشتر منطبق با نواحی شمالی محدوده مورد مطالعه یعنی ارتفاعات هزار  4مساحت مجموعه شهری دارای توان درجه 
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 مسجد می باشد.
 توزیع نقاط روستایی در محدوده های طبیعی توسعه و نسبت روستاها در هر طبقه -4ل جدو

تعداد نقاط  جمعیت روستایی نقاط روستایی توان طبیعی

 روستایی نمونه

 مساحت

 درصد مقدار )هکتار( درصد تعداد درصد تعداد توصیف رتبه

 3.68 40858.4 0 0.16 699 0.87 6 محدوده توان درجه چهار 4

 18.16 201329.1 0 1.53 6725 6.41 44 محدوده توان درجه سه 3

 33.90 375979.1 8 18.86 82809 26.24 180 محدوده توان درجه دو 2

 44.26 490771.9 20 79.45 348759 66.47 456 محدوده توان درجه یک 1

 100 1108939 28 100 438992 100 686 جمع
 1400های پژوهش، مأخذ: یافته

 
 های روستایی در مجموعه شهری مشهدبررسی رابطه بین درجه توان اراضی و توزیع سکونتگاه -3-3

کند، ضریب همبستگی با توجه به این که توان اراضی در رابطه با مناسب بودن هر واحدی برای کاربری های مختلف تغییر می
ا رابطه هر یک از عوامل طبیعی با الگوی استقرار نقاط و شده است. در ابتدبین تناسب اراضی و توزیع نقاط روستایی نیز محاسبه

 شود.ها اشاره میجمعیت روستایی موردتوجه قرارگرفته که به برخی از آن

تعداد نقاط عنوان متغیر مستقل و جزئی به ارتفاعیمحاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر نمایندۀ محدوده های 

بیانگر رابطه معکوس بین عامل ارتفاع و توزیع نقاط آمده که دستبه =r-643/0سته، عنوان متغیر وابدر هر طبقه به روستایی
بوده است. به این معنی که حدود   2R=414/0بین دو متغیر  ( یا مجذور ضریب همبستگی2R) 1. ضریب تعیینروستایی است

 شود. یعنی عامل ارتفاع توضیح داده می درصد توزیع متغیر وابسته یعنی پراکندگی نقاط روستایی به وسیله متغیر مستقل 41
دهد که بین دو متغیر شیب نشان می توزیع نقاط روستاییو  شیببررسی ضریب همبستگی و رگرسیون بین دو عامل 

عنوان متغیر وابسته همبستگی معکوس نسبتاً قوی و معنی داری وجود عنوان متغیر مستقل و تعداد روستا در هر محدوده بهبه
آمده که بیانگر رابطه معکوس بین عامل شیب و توزیع نقاط دستبه =r -675/0زان ضریب همبستگی در این مورد دارد. می

 روستایی است.
به همین ترتیب رابطه همبستگی سایر عوامل طبیعی با توزیع نقاط روستایی مورد تحلیل قرارگرفته که به دلیل رعایت 

 شود.ها خودداری میاختصار، از ذکر آن

برقرار بوده،  درجه توان طبیعی اراضیو  توزیع نقاط روستاییبرای این که مالحظه شود چه رابطه ای بین انتها  در
همبستگی بین متغیرهای مذکور مورد محاسبه قرارگرفته؛ به این ترتیب که ضریب همبستگی بین درجه توان اراضی  ضریب

اساس برابر  آمده برایندستشده است. ضریب بهنوان متغیر وابسته محاسبهععنوان متغیر مستقل و تعداد روستا در هر طبقه بهبه
 دهد.بوده که همبستگی بسیار قوی و معنی داری را بین دو متغیر مذکور نشان می =94/0r با

 

                                                                    
1. Coefficient determination 
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 خط رگرسیون توان طبیعی با تعداد نقاط روستایی در مجموعه شهری مشهد -15شکل 

 1400های پژوهش، مأخذ: یافته

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

در ایران ارزیابی توان اکولوژیک براساس ارزیابی چند عامله است .در این تحقیق نیز، ارزیابی توان اکولوژیک توسعه روستایی 
با نگرشی همه جانبه به کلیه پارامترهای اکولوژیک در محدوده یک حوزۀ مدیریتی به عنوان واحد برنامه ریزی و مدیریت سرزمین 

د نظر بوده که در این راستا، پارامترهای فیزیکی و زیستی مطالعه و شناسایی گردیدند. این پژوهش نشان داد که بهترین روش م
های ارزیابی، روش هایی هستند که عمل ارزیابی را با استفاده از مدل ارزیابی چند عامله و استفاده از عوامل مؤثر اکولوژیک 

ند. باید یاد آور شد که همواره بین محیط طبیعی و انتخاب بستر مناسب جهت توسعه شهری و )فیزیکی و زیستی( انجام می ده
 روستایی ارتباط وجود دارد.

طبق بررسی هایی که در این پژوهش انجام شد، اهمیت توجه به توسعه مناطق انسان ساخت بیشتر نمایان می گردد. بطوریکه 
( در طبقه مناسب توسعه قرار دارد. ضریب همبستگی 26/44%عه شهری مشهد )بر اساس نتایج به دست آمده قسمت اعظم مجمو

بوده که  =94/0rعنوان متغیر وابسته اساس برابر با عنوان متغیر مستقل و تعداد روستا در هر طبقه بهبین درجه توان اراضی به
درصد از نقاط روستایی در  8ین حال حدود دهد. اما با اهمبستگی بسیار قوی و معنی داری را بین دو متغیر مذکور نشان می

و چهار( مکانیابی شده اند که آسیب های جبران ناپدیر زیست محیطی  توان درجه سه های با محدودهپهنه های نامناسب )
اجتماعی( را در پی خواهد داشت. بنابراین توسعه در چنین مناطق با درجه مرغوبیت نامناسب کار  -)اکولوژیکی و اقتصادی

 قی محسوب نمی گردد و این مسئله، لزوم توجه هر چه بیشتر مسئولین ذیربط در این مناطق را دو چندان می نماید. منط

 از نتایج کلی ارزیابی توان اکولوژیک مجموعه شهری مشهد می توان به نکات زیر اشاره کرد:
داری است، برای کشاورزی و مرتعوعه شهری دهنده توان بسیار پایین مجمارزیابی توان اکولوژیک مجموعه شهری مشهد نشان
ای در اقتصاد کشاورزی کشور خراسان رضوی از نقش و جایگاه برجسته این در حالی است که مجموعه شهری مشهد و استان

 های مجموعه شهریدرصد زمین 20دهد که تنها حدود برخوردارند. باوجود این، نتایج ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین نشان می
دارند که این  داری(درصد برای مرتع 2درصد برای کشاوزی و تنها  18)حدود داری توان نسبتاً مناسب برای کشاورزی و مرتع

 ها نیز از پراکندگی زیادی در سطح مجموعه برخوردارند. زمین
ای توسعه کشاورزی نکته مهم در ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین مجموعه شهری مشهد توان بسیار پایین دشت مشهد بر

توان به افت شدید منابع آب زیرزمینی، فرسایش شدید خاک، شیوه کشت نامناسب، عدم ترین دالیل این امر میاست. از مهم
مدرنیزاسیون کشاورزی، عدم مدیریت مناسب منابع آب و... اشاره کرد. بر این اساس تأکید اصلی مطالعات محیط زیست بر توقف 

کل کنونی و تحول جدی در ساختار بخش کشاورزی )تحول در الگوهای کشت، مدیریت منابع آب و...( در توسعه کشاورزی به ش
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 این دشت معطوف شده است.
 پذیری بخش وسیعی از مجموعه شهری نیازمند حفاظت فعال و تلفیقی است. به لحاظ شرایط آسیب

 رویه و غیراصولی از منابع بی برداریمل اصلی آن بهرهپذیری شدید خاک یکی از مسائل مهم مجموعه شهری است که عافرسایش

جایی خاک و از بین رفتن الیه حاصلخیز آن توسعه کشاورزی را با محدودیت آب زیرزمینی مجموعه است. فرسایش به دلیل جابه

 کند. جدی مواجه می

 اند. ها مناطق حساسیاز لحاظ پذیرش آالیندهپذیری در مقابل بروز سیل و هم های سیالبی هم از لحاظ آسیببستر رودخانه و دشت

کند و قطع شدن جریان عنوان مانعی در مقابل جریان آب عمل میگیر اطراف آن بههای سیلایجاد سازه در بستر رودخانه یا در پهنه

مواقعی که شدت آب را به دنبال دارند. همچنین به سبب واقع شدن در مسیر آب نسبت به طغیان رودخانه و بروز سیالب، در 

-طوریدهد بهها افزایش میها را نسبت به استقرار بسیاری از کاربریپذیر است. این امر حساسیت این پهنهبارندگی زیاد است، آسیب

 ها مجاز نیست. های سطحی(، در آنبرداری از جریانهای آبی )به منظور کنترل یا بهرهای جز سازهکه ایجاد هر نوع سازه

پذیری و حساسیت بخش وسیعی از مجموعه شهری )فرسایش شدید ه نتایج ارزیابی توان اکولوژیک مبنی بر آسیببا توجه ب

ها و شدت استفاده از زمین به شود در استقرار و جانمایی کاربریهای سیالبی و...(، توصیه میخاک، بستر رودخانه، دشت

 پذیری زمین توجه کافی مبذول شود.توان و شرایط آسیب

 پیشنهادات زیر مطرح می گردد: همچنین با توجه نتایج پژوهش

های فعلی توسعه روستایی و شهری که مبتنی بر اقتصاد و رفاه می باشند، به نگرش زیست محیطی که همه باید دیدگاه    -1

آمایش سرزمین سو نگر است تغییر یافته و از این پس طرح های توسعه شهری بر اساس ارزیابی توان اکولوژیک و اصول 

 پایه گذاری شود.

توجه به روند سریع شهر نشینی و بحران زیست محیطی حاصل از آن و نتایج تحقیق حاضر، ضرورت انجام مدیریت منابع     -2

 زیست محیطی )پایدار و ناپایدار( آشکارتر می گردد؛

 مه مناسب؛توجه ویژه به استقرار مناطق مسکونی و صنعتی در پهنه های مناسب و نی    -3

 توجه به مدیریت منابع آب و خاک در استقرار مناطق مسکونی و صنعتی؛    -4

 اجرای برنامه جامع آمایش سرزمین در منطقه با تامین زیر ساخت ها، خدمات رفاهی، آموزشی و زیربنایی.    -5

 شهری جهت توسعه نیسرزم کیاکولوژ به موقع در رابطه با توان و حیصح میمؤثر جهت اتخاذ تصم های کیتکن رییبه کار گ -6

 ؛زانیر برنامه ارییبه لحاظ 

 کیاکولوژ های باالی پارامترهایو انتخاب ارزش GIS به کمک یابیارز شودیم شنهادیپ کیاکولوژ نییبه روش تع یابیدر ارز -7

 قرار دهد. اریدر اخت یمطلوب جی. تا نتاردیانجام گ یابیارز اند عمل شده یآنها وزنده تیکه براساس اولو

 بنابراین به این که در این تحقیق ارزیابی توان سرزمین بدون در نظر گرفتن شاخص های مرتبط با انسان انجام شد؛ هجبا تو -8

 شود. لحاظ های مؤثر از قبیل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز در تصمیم گیریپیشنهاد می شود سایر شاخص
 

 منابع  -6

 در GIS استفاده از تیبحران مطالعه موردی بر قابل تیریدر مد GIS کاربرد(: 1385)، .س ان،یتوتونچ .، وا .ع خ،یآل ش -
 .تهران کیژئومات شیهما ه،یبحران منطقه عسلو تیریمد

 .9-34، 2 ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحقمفهوم و روش،  دارییپا یابیارز(: 1382) .ر.،افتخاری، ع نیرکن الد .، وع دیبدری، س -

 های عرصه نییبه منظور تع یکیتوان اکولوژ یابیارز (:1391.، و کبیری، ر.، )رنجبر، ا.، ، منتظرالحجه، م.ر.پورجعفر، م -

 .11-22: 28 و توسعه، ایسهند، جغراف دیتوسعه در محدودهی شهر جد مناسب

با روش  داریپا سمیمناطق مستعد توسعه اکوتور ییو شناسا کیتوان اکولوژ یابیارز(. 1397) ،ا. ی،کالک یزاهد و ،.ن ،یزیتبر -

 .224-207 (:63) 18، ییایجغراف یفضا)مورد مطالعه: شهرستان گرگان(.  WLCو  MCE یها
 یگردشگر یمنطقه بوالحسن دزفول به منظور استقرار کاربر یکیتوان اکولوژ یابیارز :(1390) ،.مرادی مجد، ن .، وجوزی، ع -
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 .7-14: 3ه، و توسع ستیز طیمح هینشر. SMITHبه روش 
 ،یکیاکولوژ کردیی مراکز شهری استان مازندران با رو و توسعه ینیگز مکان از یقیتطب یابیارز(: 1392)، .ع ،یجوکار سرهنگ -

 .97 -112 :33و توسعه،  ایجغراف
ی ، معاونت پژوهشدر بلوچستان ییهای روستا مجموعه توسعه طرح چارجوب نظری و الگوی (:1379) .ح.،ابری، س ینیحس -

 اصفهان. دانشگاه
 انتشارات سمت. تهران: ،شهری ژئومورفولوژی مناطق (:1386) ،.جباری، ا .، وش ،ییروستا -

حوزه  در نیزم تیقابل نییدر تع نیزم یکیتوان اکولوژ یابیارز (:1392) ،.ر ،یساعد موچش .،و ،یضیف . ا.،عشمسی پور،  -
 پنجم. شماره عات شهری،مطال ک،یبا مدل اکولوژ اسوجیشهری 

حوضه  شیآما و یکیتوان توسعه اکولوژ یبررس (:1391)، .معتمدی، ج .، وا جانپور،یعل .،اکبری مجدر، ح .،کرکج، ا داییش -

 .1-17: 4 ،یعیبرداری از منابع طب حفاظت و بهره هینشر ،یاسیقی فیقوری چای استان گلستان با روش ک زیآبخ
)مطالعه  یطیمح یهااساس توانبر یشهر یهاسکونتگاه ییفضا لیتحل (:1391.ر.، )م ی،کنعان و ،.اا. وساالری، د.ا ی،ضراب -

 .78-100(:2) 16 ،فضا شیو آما یزیربرنامه: استان مازندران(. یمورد

شهری با  داریابه منظور توسعه پ زیشهر تبر هیحاش کیتوان اکولوژ یابیارز(: 1392.، )مالزاده، م .، ونقدی، ف .،ص.م ان،یزیعز -

 .113-128: 13شهری،  زییپژوهش و برنامه ر مجله. MCE کردیرو

 .تهران: انتشارات سازمان نقشه برداری کشور ،ستیز طیمح زییر برنامه یابیو ارز GIS(: 1384ع.ر.، ) قراگوزلو، -

 یسامانه ی شهری با استفاده ازوسعهی تنقاط بالقوه نییجهت تع نیقزو یمنطقه کیتوان اکولوژ یابیارز(: 1388) .،قرخلو، م -

 .55-68: 2ای، منطقه های شهری ومطالعات و پژوهش ،ییایاطالعات جغراف

فازی )منطقه  منطق با استفاده از نیسرزم یکیمدل سازی توان اکولوژ(: 1388) .،ع.م ،یفیشر .،سعدی مسگری، م .،م ،یمیکر -

 .یبهشت دیدانشگاه شه ران،یا GIS ر ووز دا (، سنجشمهیمورد مطالعه: شهرستان برخوار و م

ها و روشه پژوهش. فصلنام یفیو ک یکم یهاروش نیما ب یدر پژوهش، پل یروش فاز(: 1392.، )ر.م ،قائدی .، ور.ع ،گلشنی -

 .65-45 :(14)4 ی،روانشناخت یهامدل

 تهران. دانشگاه انتشارات ،نیسرزم شیشالوده آما(: 1374) ،.، ممخدوم -

ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری، روستایی و صنعتی شهرستان  :(1394) ،م.، صادقی .، وپ ،جوکار .،م ،دیمسعو -

 .49-58(: 3) 6، اکوسیستم های طبیعی ایران .داراب
شهرستان آذرشهر  یطیمح یهایتوانمند ی(. بررس1393ف. ) ،انیستوه .، وم ،موذن .،س ی،گنجعل .،ج ی،پور قاض یمهد -

 .1-11 :((42 یاپی)پ12 ،ستیز طیانسان و مح. رانیژئوپارک ا نیان دومبه عنو
(. طرح ناحیه مشهد و تعیین محدوده مجموعه شهری مشهد. وزارت مسکن و شهرسازی، 1384مهندسان مشاور فرنهاد ) -

 .خراسان رضوی یسازمان مسکن و شهرساز
  چندمعیاری ژیک کاربری توسعه ی شهری با مدل تصمیم گیریارزیابی توان اکولو(: 1390میرکتولی، ج.، کنعانی، م.ر.، ) -

MCDM  وGIS )75-88: 77، پژوهش های جغرافیای انسانی. )مطالعه ی موردی: شهرستان ساری، استان مازندران. 

 .133 -150(: 1) 1، و توسعه ایمجله جغرافآن،  امدهاییشهرها و پ ینیگز کاربرد ژئومورفولوژی در مکان (:1382) .،حنگارش،  -

 .1 -10 :(39)32 ،ییایجغراف یپژوهش ها. یکشاورز یایدر جغراف ییفضا لی(. تحل1379) ،ا. .هی، نور -

 کیتوان اکولوژ یابیارز(. 1389) ،.ا ،ینوروزی آورگان .،ز ،یسلطان .،ص ،یسلم یانیک.، اس. ،ییدایص س.ه.،آبادی،  نوری زمان -

 زییو برنامه ر ایجغراف ار،یبخش مرکزی شهرستان ک GIS استفاده از کشاورزی با مناطق مستعد نییبرای تع طیمح

 .33 -46: 1 ،یطیمح

و منطق فازی در  ANPاتوبوس با مدل  یهاستگاهیا یابیمکان :(1394) ،ر.، و عزیزی حسنوند، ح...، شیران، غر.ح ،یوارث -

GIS 55-76(، 23)6، شهری یزیرنشریه پژوهش و برنامهآباد(. )نمونه موردی: شهر خرم. 

 یهابا استفاده از مدل یجهت توسعه شهر یکیتوان اکولوژ یابی(. ارز1397) ،ا. ی،نظرپور دزک .، وز ی،خدابخش .،ک ،یارمحمدی -
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 .74-61 :(28)7 ،یطیو مطالعات مح ایجغراف(. لی: استان اردبی)مطالعه مورد ارهیچند مع یریگ میتصم

مطالعه ) GISینی کاربری های پیشنهادی طرح های هادی روستایی با استفاده از (: تحلیل مکان گز1392جوانشیری، م.، )

 شهرستان خواف(. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.موردی: نقاط روستایی 
 

- Hajilo, M., Ghadiri Masoom, M., Motiee Langroudi, S. H., Faraji Sabokbar, H., & Pennington-Gray, 

L., (2017): Spatial analysis of the distribution of small businesses in the eastern villages of Gilan 

province with emphasis on the tourism sector in mountainous regions. Sustainability, 9(12): 2238. 
- Pauleit, S., & Duhme, F., (2000): GIS assessment of Munich's urban forest structure for urban 

planning. Journal of arboriculture, 26(3), 133-141. 
- Ramakrishna, N. (2003). Production system planning for natural resource conservation in a micro-

watershed. Electronic green journal, 1(18). 
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 چکیده 

باشد. سبز مشهد میعمومی در کارکرد اکولوژیکی و اجتماعی فضایسبز نیمههدف از این پژوهش بررسی تاثیرات فضای

ای، از عملیات و کتابخانه آوری اطالعات عالوه بر مطالعات اسنادیتحلیلی بوده و بمنظور جمع-روش تحقیق توصیفی

، 2ناحیه11ای شده و بر این اساس منطقهگیری خوشهبودن مشهد اقدام به نمونهاست. بدلیل گستردهشدهپیمایشی استفاده

است.برای دستیابی به انتخاب شده،طوریکه از شرق تا غرب و مرکز شهر را پوشش داده 2ناحیه1و منطقه 1ناحیه 5منطقه 

نفر از شاغالن نهادهای دولتی و عمومی و تعدادی از کارشناسان 183ایبه تکمیل پرسشنامه به حجم نمونهاهداف و فرضیات 

است. برای بررسی روابط آزمون شدهاستفاده SPSSافزارها از نرممرتبط با موضوع پرداخته شد. جهت تجزیه وتحلیل داده

نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آنست مقدار  .استشدهبردهبکار  T-Testمشهور است و  k-sکولموگروف اسمیرنوف که به 

است،  α=05/0بزرگتر از سطح آزمون یعنی  29/0عمومی برابر سبز نیمهسطح معنی داری متغیر تاثیر اجتماعی فضای

مومی برابر عسبزنیمهداری متغیر تاثیر اکولوژیکی فضایباشد و نیز چون مقدار سطح معنیبنابراین دارای توزیع نرمال می

باشد، بنابراین دارای توزیع نرمال است. همچنین اثبات شد فضای سبز می α=05/0و بزرگتر از سطح آزمون یعنی  45/0

ریزی صحیح و مدیریت الزم از سبزشهری قابل استفاده بوده و این امر نیازمند برنامهنیمه عمومی در محاسبه سرانه فضای

 باشد.وعمومی می سوی کلیه مراکز و نهادهای دولتی
 

 مشهد -عمومیفضای سبز نیمه -سبزشهریفضای –تاثیرات اکولوژیکی و اجتماعی های کلیدی: واژه
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Semi-public green space and its role in the social and ecological function of 

urban green space. Case study: Mashhad city 
 

Fatemeh Hasanpour  1, Hasan Ahmadi 2  
Mashhad municipality 1 

yferdosi univercit 2 

 
Abstract 

This study aims to investigate the effects of semi-public green space on the ecological and social 

function of green space in Mashhad city. The research method was descriptive-analytical and in addition 

to documentary and library studies, survey operations have been used to collect data. Based on the large 

size of the city, cluster sampling was performed and district 2 in Zone 11, district 1 in Zone 5 and 
district 2 in Zone 1 were selected so that it covers from east to west and the city center. 183 

questionnaires were completed by employees of government and public institutions and some of experts 

related to the subject to achieve the objectives and test the hypotheses. SPSS software was used to 

analyze the data. The Kolmogorov-Smirnov test known as KS, and the T-Test were used to examine the 

relationships between samples. The results of the study indicate that the value of the significance level 

of the social impact variable of semi-public green space is 0.29 that is greater than the test level, i.e. α 

= 0.05 therefore, the data follow a normal distribution. And also because the amount of level of 

significance of the ecological impact variable of public green space is equal to 0.45 that is greater than 

the test level, i.e. α = 0.05, therefore, the data follow a normal distribution. It was also proved that semi-

public green space can be used in calculating the green space per capita which requires proper planning 

and management by all government and public institutions. 

 

Keywords: Ecological and social impacts - Urban green space - Semi-public green space - Mashhad 

 مقدمه -1

های واقعی از نخستین مسایلی است که انسان دهد و به عنوان یکی از پدیدهشهر را تشکیل میسبز بخش مهمی از سیمایفضای

سبز و پارکها به بهسازی محیط کمک کرده و شرایطی را برای . فضای(1385)داداشی. ره با آن در تماس بوده و خواهد بود هموا

باشد ای بسرعت در حال افزایش می(. جمعیت جهان با نرخ هشداردهنده1388:2کنند )سلیمانی،زندگی بهتر و سالم تر فراهم می

محیطی و غلبه انسان بر است. شهرها بدلیل ایجاد شرایط بد زیستعامل اثر مستقیم بر افزایش بیشتر مراکز شهری داشته و این

. (Opeyemi A.Zubair , Trina Weliert , 2014)اند زا تبدیل شدهمحیط زیست در یک شیوه نادرست به مکانی استرس

های عمومی سبز شهری همچون یک موجود زنده دائماً در حال تغییر و تحول است و کاربریش شهرها فضایبا توجه به گستر

در بسیاری از شهرها به دالیلی چون تراکم باالی جمعیت، افزایش آلودگی و لزوم در اختیار داشتن اطالعات صحیح و به هنگام 

باشند، بنابراین در شهرهای بزرگ مدیران و پژوهشگران هروندان نمیسبز قادر به ارائه خدمات مطلوب به شهای فضایاز عرصه

ریزی صحیح جهت رفع این نیاز تالش بیشتری داشته باشند. سازمان ملل متحد سرانه را بر آن داشته که جهت مدیریت و برنامه

مترمربع، کشور فرانسه 10ای هر نفر را سبز براست. در کشور انگلستان استاندارد فضایمترمربع پیشنهاد داده25تا20سبز را فضای

های وزارت . بر اساس مطالعات و بررسی((1381)رضویان. چاپ اول پاییز، ) اندمترمربع پیشنهاد نموده15مترمربع،امریکا 18

)سعیدنیا. چاپ ترمربع است م12تا7مسکن وشهرسازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبزشهری در شهرهای ایران بین

برای 1399سبز شهری در سالسبز شهر مشهد سرانه فضای. با توجه به آمار ارائه شده توسط سازمان پارکها و فضای(1382دوم،

ررسی، تحلیل است. لذا بر اساس سهم قابل توجه فضاهای سبز در عرصه های شهری بمترمربع عنوان شده1/18هر شهروند 

ویژه در کالنشهرمشهد وشناخت جامع اثرات تبعی ناشی از گسترش وتوسعه فضای سبزشهری به لحاظ اجتماعی و اکولوژیکی، به

عمومی( امر مهمی می و ایجاد بستری مناسب جهت حداکثر بهره برداری از فضاهای سبزشهری و نشان دادن فضاهای سبز)نیمه

 باشد. 
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حقیق، تا جایی که نگارنده اطالع دارد، در زمینه توزیع مکانی فضای سبز نیمه عمومی با استفاده از سیستم در ارتباط با سوابق ت

تحقیقی صورت نگرفته و در صورتی که تحقیقی صورت گرفته باشد به طور مستقیم به این موضوع  GISاطالعات جغرافیایی

نامه های تحصیلی که در زمینه فضای سبز رشهای علمی و پایاناشاره نشده است. منابع چاپی )اعم از کتب و مقاالت( و گزا

الخصوص فضای سبز عمومی با استفاده از باشند در اکثر موارد به مکانیابی و تحلیل مکانی فضای سبز علیشهری موجود می

GIS اند. اشاره کرده 

ویکرد توسعه پایدار شهری )مطالعه موردی: مناطق امیدمبارکی و سجاد فالح پور و امیر نوروزی، به تحلیل وضعیت فضای سبز با ر

شهر تبریز( پرداخته و به ارزیابی میزان برخورداری مناطق شهر تبریز از فضاهای سبز پرداخته و شکاف عمیقی بین سرانه پیش 

 (1396نوروزی.  &)مبارکی. فالح پور. بینی شده کشور و سرانه محدوده مورد مطالعه رسیده است 

سمیرا پورامرایی، محمدرضا اکبری و امیرصابری به بررسی جایگاه فضاهای سبزشهری در گذران اوقات فراغت و گردشگری 

شهروندان پرداخته و به بررسی و تحلیل تاثیرات پارک چنگری در توسعه گردشگری و گذران اوقات فراغت شهر کوهدشت 

ن داد که این پارک در توسعه گردشگری وتوریسم این شهر تاثیر داشته و احداث و تجهیز پرداخته است. ونتیجه حاصل شده نشا

 .(1394صابری. پاییز  &)پورامرایی. اکبری.  باشداین پارک تا حد زیادی در رفع نیاز اوقات فراغت مردم کوهدشت ضروری می

ها و تنگناهای مدیریت فضای سبز در کالنشهرهای کشور)مطالعه موردی شهرمشهد( محمدصالحی فرد، به بررسی و تحلیل چالش

وری اجتماعی فضاهای سبز شهری می پرداخته و یکی از مهمترین سازوکارهای موفقیت مدیریت فضای سبزشهری را ارتقا بهره

 .(1381سال  13شماره  2)صالحی فرد. دوره  داند

ر خاکپور در طرحی تحت عنوان بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی گسترش فضای سبزشهرمشهد و تاثیرآن بر مدیریت شهری، دکت

سبز بر مدیریت شهری مشهد، بررسی میزان تاثیر گسترش فضای سبز به تعریف شاخصهای اقتصادی و اجتماعی گسترش فضای

ا و الگوهای اجرائی برای بهبود شاخصهای اجتماعی واقتصادی پرداخته بر بهبود شاخصهای اقتصادی واجتماعی و ارائه راهکاره

 (1387)خاکپور. است 

گیری از الگوریتم فازی و مبانی نظری و بهرهGISیابی پارکهای مقیاس ناحیه به کمک الهه سلیمانی و همکار، به بررسی مکان

 .(1388وجیهه.  &)سلیمانی شهرداری مشهد پرداخته اند  9از منطقهبرای بخشی  Cellular Automataمدل 

احمد سعیدنیا در کتاب سبزشهرداری )فضای سبزشهری( جلدنهم، به بررسی نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری پرداخته 

ازی، زیست محیطی ، اجتماعی و روانی و...مورد بررسی شده و فضای سبز شهری را از جنبه های مختلف از جمله از دید شهرس

 (1382)سعیدنیا. کتاب سبز شهرداری جلدنهم فضای سبز شهری. چاپ دوم،قرار داده است 

ه مراتبی در گزینی پارکهای شهری با استفاده از الگوریتم فازی و تحلیل سلسلتکتم حنایی به بررسی  تحلیل عملکردی و مکان

 .(1387)حنایی.  پرداخته است شهرداری مشهد 10در منطقه GISمحیط 

های کاربری اراضی، پرداخته است که در آن شاخص GISعلی شکوهی به مکانیابی پارک و فضای سبزشهر زنجان با استفاده از 

 (1383)شکوهی.  بز را بکار گرفته است ها و سرانه کاربری پارک و فضای سدسترسی به پارک

عمومی( به عنوان یکی از باشد، فضای سبزشهری )نیمهریزی شهری، سالمت وآسایش وزیبایی شهر میاز آنجا که اهداف برنامه

وتحلیل تاثیرات اکولوژیکی و اجتماعی باشند. بنابراین هدف کلی این پژوهش عبارتست از: بررسی ابزار رسیدن به این اهداف می

عمومی درمقایسه با فضای سبز عمومی و بررسی تاثیرات مثبت و منفی این فضاها از نظراجتماعی واکولوژیکی فضای سبزنیمه

 باشد.برچهره شهر وشهروندان می

، لذت از منظر، کاهش دهد که درختان و مناظر جنگلی پارک مانند سبب کاهش استرسنشان می Van den bergمطالعات 

 .(Van den Berg & Etal, 2003)شود عصبانیت و تنش و افزایش تمرکز می

وجود پرچین در تمدد اعصاب و آرامش جامعه انسانی تأثیرات  2003در سال  fujiو  Nakamuraandهای بر اساس بررسی

 (Nakamuraand & Fuji, 1992) شگرفی دارد.

تأثیرات دید به درختان و منابع طبیعی، همانند تقلیل استرس، سرحال شدن، کاهشی فشارخون، افزایشی تأثیرات مثبت و 

 .(Hartig, T, et al, 2003)به آن دست یافت.  Hatringباشد که کاهشی عصبانیت و پرخاشگری از نتایجی می
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نشان می دهد که باغ قدیمی با درختان میوه و تنوعی از گل ها باعث افزایش  2005در سال  Grahnو  Ottossonبررسیهای 

 .(Ottosson & Grahn, 2005)قدرت تمرکز می شود 

یر میکروکلیما با کاهش دما و خنک نتایج یک بررسی در شهر سیستان نشان داد که در توسعه فضای سبزشهری از طریق تغی

علی زاده. تحلیلی بر ابعاد اجتماعی و روان شناختی  &)صالحی فرد برد  شدن هوا، خودبه خود سطح آرامش شهروندان را باال می

های مناسب برای ورزش، تفریح، در . ایجاد مکان((1387، پاییز، )21فضاهای سبزدر شهرها)با رویکرد مدیریت شهری(. شماره 

جهت سالم نگهداشتن سالمتی انسان، و در دسترس بودن این فضاها برای همه ساکنان شهر و بوجودآوردن محیطهای آرام در 

طبق گزارش ولریخ وجود فضای سبز و درختان  تواند بعنوان عاملی مهم در جهت سالمتی اجتماعی و روانی عمل کند.شهر می

اندازی از درختان به بیماران به آسانی می توان ساالنه صدها میلیون کاهش می دهد. با دادن چشم %8بیماران را  دوره نقاهت

 (1374)مجنونیان . چاپ اول دالر از هزینه بهداشت عمومی را کاهش داد   

ماعی واکولوژیکی فضای سبزنیمه عمومی برشهروندان و فضای اهداف نهایی واجرایی پژوهش مشتمل بر تعیین میزان اثرات اجت

باشد. و با توجه به این اهداف فرضیات زیر مطرح عمومی میشهرمشهد و ارائه راهبردهایی جهت ارتقاء کارکرد فضاهای سبزنیمه

 شود:می

 بگذارد عمومی، به لحاظ اجتماعی، توانسته است اثرات مطلوبی در شهر مشهد بر جایفضای سبز نیمه -1

 عمومی، سهم قابل توجهی در شرایط اکولوژیکی شهر مشهد دارد.فضای سبز نیمه -2

 شود:براساس این پژوهش سواالت زیر جهت رسیدن به اهداف تحقیق مطرح می

 سبزشهری در مشهد مقدس دارد؟عمومی چه تاثیری درکارکرد اکولوژیکی فضایسبز نیمهفضای  -1

 شود؟کردهای اجتماعی چگونه ارزیابی میسبزنیمه عمومی به لحاظ کارفضای -2

سبز بعنوان یکی از بنیانهای اساسی محیط زیست و ارائه راهکارهایی در جهت حفظ ونگهداری، توسعه پرداختن به کاربری فضای

و  رسد. پرداختن به کاربریها از لحاظ توزیع مکانیو همچنین توزیع مناسب و مطلوب آن ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می

های آن در اصول دانش شهرسازی و برنامه ریزی شهری است و چون در محدوده مورد مطالعه تاکنون به این مساله از سرانه

ریزی شهری صورت پذیرد. با توجه رسد تحقیقی در این زمینه از دیدگاه برنامهاست، ضروری بنظر میدیدگاه علمی پرداخته نشده

تواند بدون هزینه و نیروی انسانی برای عمومی میش فضای سبزشهری، اینگونه فضاهای نیمهبه نیاز روزافزون شهرها به گستر

 شهرداریها، سرانه فضای سبز را ارتقا دهد.
 

 روش تحقیق داده ها و-2

است. گردآوری اطالعات به صورت اسنادی )از قبیل گزارشات، اسناد و تحلیلی صورت گرفته-تحقیق حاضر به روش توصیفی

 ، کتب و غیره( و روش میدانی )مصاحبه، پرسشنامه و عکسبرداری( بوده است. نشریات

باشد که بدلیل گسترده گانه شهر مقدس مشهد می13جامعه آماری در این تحقیق سازمانهای دولتی و عمومی واقع در مناطق

( و نواحی 11 -5 –1منطقه)مناطق  3منطقه شهرمشهد  13است و بر این اساس از  بین ای شدهگیری خوشهبودن اقدام به نمونه

اند. این ( به عنوان نمونه انتخاب شده2ناحیه  11( و  )منطقه1ناحیه 5)منطقه  -(2ناحیه 1انتخابی این مناطق شامل )منطقه

ن دهند.به منظور تکمیل پرسشنامه با استفاده از مدل کوکراانتخاب به نحوی بوده که از شرق تا غرب و مرکز شهر را پوشش می

 نمونه انتخاب شده است.  183حجم نمونه ای به تعداد 

 SPSSدر نرم افزار  T-Testمشهور است و  k-sبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از روش کولموگروف اسمیرنوف که به 

 استفاده شده است.

 نتایج و بحث -3

های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب فرضیه اصلی می باشد که به آن می پردازیم. برای اجرای روش  2این پژوهش شامل 

واستنتاج منطقی درباره فرضیه های پژوهش مهمترین قدم قبل از هر اقدامی، انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. 
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برای این منظور آگاهی از توزیع داده ها از اولویت اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر برای بررسی فرض نرمال بودن 

یک روش  1اسمیرنوف استفاده شده است.  آزمون کولموگروف اسمیرنوف -رهای پژوهش از آزمون معتبر کولموگروفمتغی

ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطالعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است، بنابراین آزمون کولموگروف اسمیرنوف 

روشی برای تشخیص نرمال بودن توزیع فراوانی مشاهدات جمع آوری شده است. دهیم، نشان میK-S که از این به بعد آن را با 

 ها نهاده شده است:در این آزمون با توجه به فرضیات زیر گام به بررسی نرمال بودن داده

 .گذاردعمومی در شهرمشهد تاثیرات اجتماعی زیادی برجای میفرضیه یک: فضای سبز نیمه

 
 

 

 

 

 غیر تاثیر اجتماعی فضای سبز نیمه عمومی بررسی می شود.در ابتدا نرمال بودن مت

 آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای شاخص تاثیر اجتماعی فضای سبز نیمه عمومی -1جدول

 آزمون آماره تعداد متغیرها

K-S 
P-value 

 29/0 454/1 175 تاثیرات اجتماعی فضای سبز نیمه عمومی

می باشد،  α=05/0چون مقدار سطح معنی داری بزرگتر از سطح آزمون یعنی  چنین نتیجه می شود که 1با توجه به جدول 

 بنابراین متغیر تاثیر اجتماعی فضای سبز نیمه عمومی دارای توزیع نرمال می باشد.

تک نمونه ای استفاده می کنیم.  Tبرای بدست آوردن میزان تاثیرات اجتماعی فضای سبز نیمه عمومی  از آزمون  پارامتری 

به  5تا  1های گزینه ای لیکرت استفاده و رتبه 5سبز نیمه عمومی در پرسشنامه از طیف ت مربوط به تاثیر اجتماعی فضایسواال

دهنده بیشترین میزان تاثیر است.بدین نشان 5دهنده کمترین میزان تاثیر و امتیاز نشان 1پاسخها اختصاص داده شده است.امتیاز 

 مقایسه می کنیم. 3است. در این آزمون میانگین متغیر مورد نظر را با عدد پاسخها انتخاب شده بعنوان میانه نظری 3ترنیب عدد 

 به صورت زیر می باشد و نتایج این آزمون در جداول زیر آمده است. T-Testفرضیه آزمون 

:   µ=30H 
:   µ≠31H 

 میآماره های توصیفی مربوط به تأثیرات اجتماعی فضای سبز نیمه عمو -2جدول 

 تأثیر اجتماعی
 انحراف استاندارد میانگین تعداد

175 55/3 73/0 

 2قابل ذکر است در اینجا به این دلیل تعداد پاسخ دهندگان کمتر است زیرا برخی افراد به این سوال پاسخ نداده اند. جدول 

 می باشد . 73/0رد آن و انحراف استاندا 55/3که میانگین تاثیر اجتماعی فضای سبز نیمه عمومی  نشان می دهد

 

 

                                                                    
1 Kolmogorov-Smirnov Test 

 K-S :       فرضيه هاي آزمون

  داده ها داراي توزيع نرمال هستند.H0:فرضيه 

 : داده ها داراي توزيع نرمال نيستند.Hفرضيه 1
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 T-Testنتایج آزمون  -3جدول 

تأثیر 

 اجتماعی
 سطح معنی داری درجه آزادی t آماره 

اختالف میانگین 

 ها

 درصد اختالف 95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

9/897 174 0/000 0/54857 0/4392 0/6580 

که  000/0و مقدار سطح معنی داری برابر با  897/9برابر با  tمقدار آماره  3دول و نتایج ارائه شده در ج t-testبر اساس آزمون 

درصد می توان گفت  95می باشد، بنابراین با اطمینان  3کمتر است و با توجه به اینکه میانگین تاثیر اجتماعی باالتر از  05/0از 

 یه اول به اثبات می رسد.گذارد و فرضفضای سبز نیمه عمومی تاثیرات اجتماعی زیادی برجای می

 عمومی، سهم قابل توجهی در بهبود شرایط اکولوژیکی داردفرضیه دوم : فضای سبز نیمه

 در ابتدا نرمال بودن متغیر تاثیر اکولوژیکی فضای سبز نیمه عمومی بررسی می شود:

 آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای شاخص تاثیر اکولوژیکی فضای سبز نیمه عمومی -4جدول

 آزمون آماره تعداد تغیرهام

K-S 
P-value 

 45/0 601/3 169 تاثیرات اکولوژیکی فضای سبز نیمه عمومی

باشد، بنابراین می α=05/0چنین نتیجه می شود چون مقدار سطح معنی داری بزرگتر از سطح آزمون یعنی  4با توجه به جدول 

 نرمال می باشد.سبز نیمه عمومی دارای توزیع متغیر تاثیر اکولوژیکی فضای

تک نمونه ای استفاده می کنیم.سوال  Tبرای بدست آوردن میزان تاثیرات اکولوژیکی فضای سبز نیمه عمومی  از روش آزمون 

به پاسخ  5تا  1گزینه ای لیکرت استفاده و رتبه های  5مربوط به تاثیر اکولوژیکی فضای سبز نیمه عمومی در پرسشنامه از طیف 

نشان دهنده بیشترین میزان تاثیر است. بدین   5نشان دهنده کمترین میزان تاثیر و امتیاز  1ه است.امتیاز ها اختصاص داده شد

 به عنوان میانه نظری پاسخ ها انتخاب شده است.  3ترنیب عدد 

 باشد و نتایج این آزمون در جداول زیر آمده است.به صورت زیر می T-Testفرضیه آزمون 

H0:   µ=3 

H1:   µ≠3 

 آماره های توصیفی مربوط به تأثیرات اکولوژیکی فضای سبز نیمه عمومی - 5جدول 

 تأثیر اکولوژیکی
 انحراف استاندارد میانگین تعداد

169 3/95 962/0 

 می باشد.  962/0و انحراف استاندارد آن  95/3که میانگین تاثیر اکولوژیکی فضای سبز نیمه عمومی  دهدنشان می 5جدول 
 T-Testنتایج آزمون  - 6جدول 

تأثیر 

 اکولوژیکی

 درجه آزادی t آماره 
سطح معنی 

 داری

اختالف 

 میانگین ها

 درصد اختالف 95فاصله اطمینان 

 کران باال کران پایین

12/868 168 000/0 953/0 81/0 1/10 

که از  000/0مقدار سطح معنی داری برابر با و  868/12برابر با  tمقدار آماره  6و نتایج ارائه شده در جدول  t-testطبق آزمون 

درصد می توان گفت  95می باشد، بنابراین با اطمینان  3کمتر است و با توجه به اینکه میانگین تاثیر اجتماعی باالتر از  05/0

 د.گذارد و بر این اساس فرضیه دوم نیز اثبات می گردفضای سبز نیمه عمومی تاثیرات اکولوژیکی زیادی برجای می
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 نتیجه گیری و جمع بندی -4

اند که در هنگام ورود به محل کار خود به درصد پاسخ دهندگان بیان داشته 93توان گفت با توجه به بررسیهای انجام شده می

شود بمنظور کسب رضایت بیشتر شهروندان و کارکنان کنند، بنابراین پیشنهاد میسبز اطرافشان در محل کار توجه میفضای

ای از کارمندان و کارکنان و مراجعین با این فضاها سروکار دارند مومی و خصوصی و با توجه به اینکه همیشه عدهنهادهای ع

های رنگی و... جهت زیباسازی و بهبود کارایی و هرگونه تالش شهرداری همچون ایجاد آبنمای کوچک، آالچیق، مبلمان و المان

 یه کار، نشاط، سرزندگی شهروندان و بهبود روابط اجتماعی کمک نماید.تواند در جهت ارتقا روحتداوم این فضاها می

درصد پاسخ دهندگان بیان داشته اند که در فضای سبز محل کارشان اجتماعاتی  60با توجه به بررسی های انجام شده حدود  -

شود، پیشنهاد می شود از این  به اشکال مختلف) برگزاری نماز جماعت، مراسم سخنرانی، جشن یا میهمانی و...( برگزار نمی

 فضاها جهت برگزاری مراسم فوق الذکر جهت توجه بیشتر استفاده شود.

درصد کارکنان بیان داشته اند که فضای سبز محل کارشان در بهبود روابط اجتماعی شان 90.9با توجه به بررسی انجام شده  -

 د جهت بهبود بیشتر این فضاها اقدام شود.با مراجعین تاثیر مثبت داشته است، بنابراین پیشنهاد می شو

رشد سریع جمعیت و شهرنشینی و افزایش کاربری های تجاری و مسکونی و ... در شهر مشهد  باعث کمبود فضای سبزشهری  -

شده است. بنابراین مدیران شهری می بایست عالوه بر توجه به جنبه های کیفی، نسبت به افزایش کمی فضاهای سبز در شهر 

 راستای عملکرد اجتماعی و روان شناختی این فضاها اقدام کنند.در 
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 چکیده 

از هر زمان مورد توجه قرار  شیب یشهر یپارک ها جادیو ا ستیز طیمح یساز سالم دگاهیاز د یشهر و شهرساز تیامروزه اهم

و  یو اسناد یپژوهش با استفاده از روش کتابخانه ا نیشود. در ا یمطرح م اردیتوسعه پا یاز ضرورت ها یکیگرفته و به عنوان 

پارک در منطقه دو شهر مشهد پرداخته شد، با استفاده  یابیبه مکان ( GIS)ییایجغراف اتاطالع ستمیبا استفاده از س نیهمچن

 ،یادار ،یسبز، اموزش یباغات و فضا ،یمذهب ،یشامل تجار قیتحق یارهایبر مع دیو با تاک GISنرم افزار طیدر مح یاز مدل فاز

شد.  نییتع کیصفر و  نیب یهر کدام در مدل فاز رزشپرداخته شد که ا یبرق، آب، معابر، ورزش ،یفرهنگ ،یدرمان سات،یتاس

 یاز محالت جانباز، وحدت و بخش کم یعیمربوط به بخش وس یابیدر نقشه مکان  ازیامت نیدهد کمتر ینشان م قیتحق جینتا

و بخش  لعام ،یاهلل عباد تیمحالت آ نیهمچن رندیگیاز حضرت ابوطالب)ع( و نوده هستند که در طبقه نسبتا نامناسب قرار م

پارک  یابیمختلف در مکان  یارهایبر مع دی. لذا تاکردیگیاز محالت نوده، وحدت و توس در طبقه نسبتا مناسب قرار م یادیز

 .ردیقرار گ یشهر نرایو مد زانیمورد توجه برنامه ر دیبا

 مشهد ،ییفضا لیتحل ،یابیسبز و پارک ها، مکان  یفضاهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Today, the importance of the city and urban planning from the perspective of environmental health and 

the creation of urban parks is considered more than ever and is considered as one of the necessities of 

sustainable development. In this research, using the library and documentary method and also using the 

geographic information system (GIS), the location of the park in the second region of Mashhad was 

studied, using the fuzzy model in the GIS software environment and emphasizing the research criteria 

including Commercial, religious, gardens and green spaces, educational, office, facilities, medical, 

cultural, electricity, water, roads, sports were discussed, the value of each was determined in the fuzzy 

model between zero and one. The results of the research show that the lowest points in the location map 

are related to a large part of the neighborhoods of Janbaz, Vahdat and a small part of Hazrat Aboutaleb 

(AS) and Nodeh, which are in a relatively unsuitable category. Nodeh, Vahdat and Toos neighborhoods 

are in a relatively suitable class. Therefore, emphasis on different criteria in locating the park should be 

considered by planners and city managers. 
 
Keywords: Ecological potential, land use, rural development, fuzzy logic, Mashhad urban complex 

 

 مقدمه - 1

به مسائل  زیساخت و سازها ن نیکه در ا دهیسوداگرانه منجر گرد یدر شهرها، به ساخت و سازها تیجمع شیرشد صنعت و افزا

 یها یکاربر جادیضرورت ا گر،ید یکمتر توجه شده است و از سو یحداقل نور و هوا در مناطق متراکم شهر نیو تام یبهداشت

 یشهر یسبز و باغ ها یباعث کاهش سهم فضا جیبه تدر تیافزون و اسکان جمع زرو یزهاایبه ن ییپاسخگو یبرا ،یشهر دیجد

آنها در  ریسبز و تاث یوجود فضاها ی(. به طور کل1392،کیومرثیو  ییشده است)تقوا ستیز طیمح یموجب آلودگ جهیو در نت

 ی(. ساخت و کالبد1382 ا،یدنیسعبماند)  یباق داریشهرها پا ستیکه بدون آن ممکن ن یاست به طور ریشهر ها اجتناب ناپذ

شناخته  یشهر یکاربر نیتر ی(. و به عنوان اساس17: 1383،  یبر عهده دارد) باروق یو روان یاجتماع ،یکیشهرها، عملکرد اکولوژ

است و  نهیزدشوار و پره اریبس یسنت یها ها با استفاده از روش ریکردن متغ لیتجربه و تحل ز،یآنال (.88: 1387  یشده) وارث

 یها ستمیها، استفاده از س از آن یزیو برنامه ر حیصح یاز اطالعات و بهره بردار یحجم نیتنها راه حل مواجه شدن با چن

 ی(. به طور کل137 :1383 ،یمشکل است) فرج زاده و رستم نیا یراهگشا Gis ییفضا یکه در ارتباط با داده ها یوتریکامپ

خاص  یکاربر یرا جهت انتخاب مکان مناسب برا نیسرزم کی یفضا ریو غ ییفضا یستقرار هااست که ا یتیفعال ،یابیمکان 

 یبسته ها بر پارک ها و فضا شتری(. در ب1387:11 ،یزیو برنامه ر تیریدهد) سازمان مد یقرار م لیو تحل هیو تجز یابیمورد ارز

،  راردیشده است) ج دیشهر را باال ببرد، تاک یاجتماع یزندگ تیفیک دتوان یمهم که م اریراهکار بس کیبه عنوان  یسبز شهر

(. از جمله 1392وهمکاران، یوابسته به خدمات است )محمد یگریاز هر دوره د شیدر شهرها ، ب ی(. امروزه زندگ25،.1992

 یمحمداست) یسبز شهر یشود فضاها یکشور ما احساس م یناعادالنه آن در شهرها عیکه امروز کمبود و توز یخدمات شهر

 ،یباشد)رحمان یم ینوع کاربر نینادرست ا یابیسبز مکان  یفضا یدر رابطه با کاربر لیوسا نی(. از مهمتر1390وهمکاران،

 ی)محمدباشدی( مGis( ییایاطالعات جغراف ستمیمشکل ، استفاده از س نیحل ا یبرا یاساس یاز راه حل ها یکی(. 17: 1382

هرچه بهتر  یگذران اوقات فراغت افراد شهر به منظور دسترس ستمیدر س یاصل یجنبه ها از یکیموضوع  نی(. ا1390وهمکاران،

، ایدنیشود) سع یم تیرعا شتریفضا کمتر و عدالت ب یهاییمناسب تر باشد نارسا عیو مناسب تر افراد شهر است. هرچه توز

از هر زمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان  شیب ست،یز طیمح یسازسالم دگاهیاز د یشهر و شهرساز تیاهم امروزه (.1382
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در دهه  یو رشد شتابان شهر تیجمع شی(. افزا4: 1385جوکندان،  یمطرح است) عباد داریتوسعه پا یاز ضرورت ها یکی

 یشهر احساس را دارند که مناطق نیکه امروزه اغلب مردم ا یا(. به گونه13: 1382،  یزیداشته) عز یرا در پ یگذشته، آثار سوئ

 تیرعا ازمندیکارکرد شان، ن تیاهم لیبه دل ز،ین یشهر ی(. پارک ها67:  1377،  ینی) بحرستیمطلوب ن تیو فعال یزندگ یبرا

(. سرعت رشد و 2: 1382 ،یهستند) محمد یتمراکز خدما یابیدر مکان  نیزم یکاربر یزیبرنامه ر یارهای، اصول و مع نیقوان

مدون  یجز استفاده از چارچوب یادر شهرها ، چاره ییگذار بر مسائل فضا رینبوه عوامل تاثحجم ا نیشهرها و همچن یدگرگون

در این زمینه پژوهش های   (.21: 1385،  یبینگذاشته است) حب یباق یدر شهرساز ییحل مسائل فضا یبرا Gis ی هیبرپا

ومکان  ییفضا لیبه تحل ی(، در پژوهش1390ران)و همکا یمحمدبسیاری انجام شده است که در ادامه به برخی اشاره می کنیم. 

سلسله  لیمناسب وبا استفاده از تحل یالگو یپژوهش با ارائه نیشهر کازرون پرداختند. در ا یدرون شهر یپارک ها یابی

 GIS استفاده از اسبز در شهر کازرون بودند و ب یفضا عیتوز ی نهیبه دنبال به (Io( مدل هم پوشان شاخص ها )AHP)یمراتب

پرداختنتد و پس از تطابق نقشه ها  نیزم یو ارزش گذار یطبقه بند دیجد یاطالعات یها هیال ی هیداده ها ،ته یبه جمع آور

 صی(مناسب تشخ یو شهر یسبز )پارک محله ا یفضا جادیا یخوب را برا یلیخوب و خ یدسته  یها نیزم ینیزم تیبا واقع

پارک  ینیو مکان گز یابیبه ارز ی(، در پژوهش1391)دوستیو  یمظفر است. یلیلتح_ یفیتوص شپژوه نیا قیدادند وروش تحق

مقاله به  نیپرداختند. در ا ییایاطالعات جغراف ستمیدر س یوروش دلف نیبا استفاده از روش بول زدی1منطقه  یدرون شهر یها

 یگی،وهمسا ی،محله ا یا هیحه سطح نامنطقه در س یها ازیکمبود ها و ن نیپارک ها و همچن یعملکرد اسیومق یکنون تیوضع

 یدانیها و مطالعات م یریگ میوتصم لیوابزار پردازش وتحل یاز نوع کاربرد یلیتحل- یفی،توص یپرداخته شده است .روش پژوهش

 عیوتوز یفی،ک یاز نظر کم زدی یشهر دار کی یپارک ها در منطقه  دهدیپژوهش نشان م جیبوده است. نتا GISونرم افزار 

با استفاده  دیجد یپارک ها یابیسبز، از جمله مکان یفضا ی نهیمکان به نیروبه رو است. بنابرا ییها ییو نارسا بودهابا کم ییفضا

 نهیبه یابیبه مکان ی(، در پژوهش1392)جوکار سرهنگیو  یخادم مورد مطالعه مشخص شد. یدر محدوده  یو دلف نیاز روش بول

پارک ها  نهیبه یابیمکان  قیتحق نیدر شهر آمل پرداختند. هدف از ا AHPو مدل  GISز با استفاده ا یدرون شهر یپارک ها

 ینوع کاربر نیا یابیبه منظور مکان یریدر شهر آمل و ارائه متناسب و فراگ یطیمح تیفیو ک یی،کارا یبر اساس عدالت اجتماع

احداث پارک  یمناسب برا یپهنه  GIS طیدر محوزن داده شده  یداده ها قیوتلف AHPها بوده است .وبا استفاده از مدل 

شهر آمل در وضع  یسبز شهر یپراکنش فضا ینشان دادکه الگو زین یابیحاصل از مکان جینتا لیتحل شهر آمل بدست آمده است.

 یفعل عیتوز نیاست و همچن شتریاستاندارد ب زانیبه پارک ها از م یوزمان دسترس باشدینم ارمناسب برخورد یموجود از الگو

 ینیو مکان گز ییفضا عیتوز لیبه تحل ی(، در پژوهش1388و همکاران) یمحمد .باشدی بر سلسله مراتب شهر نم یپارک ها مبتن

 ستمیاز س قیتحق نیشهر زاهدان پرداختند. در ا2منطقه GlS ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س یشهر یپارک ها

با استفاده از  جیشده است. نتا هشهر پرداخت تیتبع زانیم یبه بررس یناهمخوان نیا لیلو تح هیدر جهت تجز ییایاطالعات جغراف

 یپارک ها یبرا یا صهیو خص ییفضا یمورد نظر از داده ها یها هیال تیبدست آمده است و در نها GIS یلیفنون و توابع تحل

و  یلطف دست از پارک ها انجام گرفته است. نیجهت احداث ا ینیشده اند .و مکان گز یوزن گذار یومحله ا یگیواحد همسا

 لیومدل تحل یشهربابلسر با استفاده از منطق فاز یپارک ها یابیومکان  ییفضا عیتوز یبه بررس ی(، در پژوهش1391همکاران)

ده از مدل شده سپس با استفا یپارک ها در شهر بابلسر برس ییفضا عیمقاله ابتدا توز نیپرداختند. در ا (، FAHPسلسله مراتب)

 جیشده و نتا نییدر بابلسر تع یشهر دیجد یپارک ها یمکان ها ARC GISدر نرم افزار  قیبا تلف یفاز طقو من یمراتب لیتحل

 سبز دارد. یاحداث فضا یرا برا تیاولو نیشتریب 6شماره  یشهربابلسر نامناسب است و محله  یپارک ها عیکه توز دهدینشان م

 ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س یشهر یپارک ها ییفضا عیو توز لیبه تحل ی(، در پژوهش1397)عباسیزاده و  یطهماسب

داده  یاست و در گردآور یمورد یفیاز نوع توص تیوبر اساس ماه یپژوهش براساس هدف از نوع کاربرد نیپرداختند. ا ذهیشهر ا

اطالعات  ستمیاطالعات از س لیو تحل هیدر تجز یواسناد یا موجود و مطالعات کتابخانه ی،نقشه ها یدانیها از مشاهده م

،سرانه  ذهینامناسب پارکها در شهر ا ییفضا عیآن توز جیاستفاده کردند. از نتا AHPومدل  expert chiicونرم افزار  ییایجغراف

 ادهید تعداد پارک ،شبکه پبه پارک ها ،کمبو یدسترس رنامناسب شهر د یارتباط یشبکه  یمتر مربع ،الگو1 بایسبز تقر یفضا

زمان در شهر به صورت  نیشتری،ب زاتیتجه دیموجود،کمبود شد یبه پارک ها یدر دسترس نییپا اریبس تیفینامناسب وبا ک
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و  ییفضا لیبه تحل ی(، در پژوهش1392و همکاران) ییتقوا .باشدیم رهیساعت و غ کیبه پارک در حدود  یدسترس یبرا ادهیپ

بر آن شده است تا  یپژوهش سع نیشهر آباده پرداختند. در ا یپارک ها GISبا استفاده از  یشهر یپارک ها نهیبه یابیمکان 

 زانیبر اساس م فیط نجشهر در پ یاراض یبه پهنه بند یشهر یپارک ها یابیمکان  نهیموثر در زم یاطالعات هیال قیابتدا با تلف

 Networkبا استفاده از ابزار تی.ودر نها شودیپرداخته م اسیسه مقدر  یشهر یپارک ها جادیبه منظور ا یاراض تیمطلوب

Analysis طیدر مح GIS  یگیپارک همسا7ودر مجموع  شودیپرداخته م اسیدر سه مق یشهر یپارک ها یابیبه مکان 

مناسب،  اریشده بس یپهنه بند یمتر در محدوده ها 1000و 750و 500 یبا شعاع عملکرد ی،وسه پارک منطقه ا  یپارک محل3،

با استفاده از  یسبز شهر یفضا نهیبه یابیبه مکان ی(، در پژوهش1398پور و همکاران) اله .دیگرد یابیمناسب  و متوسط مکان 

GIS  و روشANP با استفاده از روش  یابیمورد استفاده جهت مکان یها اریپژوهش مع نیپرداختند . در ا لیشهر اردبANP 

انجام  ARC GIS طیاز شاخص ها در مح کیره اریانجام گرفته و وزن مع یزوج سهیمقا Super deci sionsدر نرم افزار 

 یمربوطه مکان ها یبا کمک دستور ها GISوزن دار بدست آمده در  یها هیال قیحاصل از تلف جیبا نتا تیگرفته است ودر نها

 شنهادیو پ ییشناسا لیدر شهر اردب یسبز شهر یافض جادیا یمناسب و نسبتا مناسب بودند برا یها نیدار که درجه زم تیاولو

با استفاده از مدل  یسبز شهر یپارک ها و فضا ییفضا لیو پژوهش تحل ی(،به برس1399و همکاران ) یدیحم یمحمد شدند.

 است. یلیتحل- یفیو روش آن توص یکاربرد قیپژوهش ،نوع تحق نیا درگانه شهر تهران پرداختند .22منطقه GISکوپراس و 

استفاده شده است.  Ars Gisدر  ییفضا یخود همبستگ یداده ها و اطالعات از مدل کوپراس و روش ها لیو تحل هیتجز یراب

اول ودر مقابل مناطق  گاهیدر جا ازیامت نیشتریبا ب بیبه ترت 16،3،12مناطق  دهدیکوپراس نشان م لیحاصل از تحل یها افتهی

 ییفضا لیو پژوهش تحل ی(،به برس1398و همکاران ) نیآرو آخر قرار گرفته اند. هگاینامناسب تر در جا یتیبا وضع13،14،20

پژوهش شامل مشاهده  نیمورد استفاده در ا یمقاله داده ها نیا در شهر پرداختند . ینیسبز در خم یبه پارک و فضا یدسترس

 کیاز تکن ییفضا لیتحل یبوده است. برا یو اسناد یو مطالعات کتابخانه ا یشهر یموجود و اراض ی،گزارش و نقشه ها یدانیم

استفاده شده GIS ییایاطالعات جغراف ستمیس طیمختلف در مح یها اسیدر مق یجهت حرکت به سمت پارک و دسترس یها

به  یشهر دسترس ینیشهر خم تیاز جمع یمیاز ن شیب یشعاع دسترس لیبر اساس تحل دهدینشان م قیتحق نیا جیاست .نتا

 لیو تحل یابیو پژوهش مکان ی(،به برس1399) ینیو پاشاچ درسخوان ندارد. یوشهر ،یا هیاز محله ،ناح یسطح چیپارک در ه

 یبه لحاظ هدف کاربر قیپژوهش روش تحق نیا در پرداختند. زیمنطقه کالنشهر تبر ییعدالت فضا کردیسبز با رو یپراکنش فضا

و  یداده ها به دو صورت کم لیو تحل هیاست.وتجز یمقطع یزمان باشد و به لحاظ یم یکاربرد_ یادیبن تیبوده و از نظر ماه

 نیمترو ک نیشتریب بیبه ترت1با سرانه 9ومنطقه 9/4با سرانه 2سبز منطقه  یاست .طبق آمار سرانه فضا رفتهیصورت پذ یفیک

 دارند. زیسبز را در کالن شهر تبر یسرانه فضا
 

 روش تحقیق داده ها و -2

 زبانیشهر ساالنه م نی. اشودیمحسوب م رانیا یو مذهب یخیتار یهااز استان یکی ین خراسان رضوشهر مشهد و اقع در استا

 لی. دلکنندیمکان سفر م نیبه ا یمذهب یهاو مراسم ارتیز یاست که برا یو خارج ینفر از مسافران داخل ونیلیم 27حدود 

 است.  یغن اریهم بس یشهر به لحاظ فرهنگ نیمشهد است. ا امام رضا)ع( در شهر گاهحجم مسافر و گردشگر وجود بار نیا یاصل

 نیشهر ب نیمورد مطالعه است. ا یو شناخت کامل از منطقه ییپژوهش آشنا کی یپارامترها نیتریو اصل نیتراز مهم یکی

 یشرق قهیقد 38درجه و  60تا  قهیدق 2درجه و  59و طول  یشمال قهیدق 7درجه و  37تا  قهیدق 43درجه و  35 یهاعرض

شهر از شمال  نیاست. ا لومترمربعیک 288متر و وسعت آن حدود  985 ایرشهر از سطح د نیشده است. ارتفاع متوسط اواقع

در  ،یتیهمجوار است. از نظرجمع یکشاورز یو از شمال، شمال شرق، شرق و جنوب شرق عمدتاً با اراض ریبا یهانیغرب با زم

 یبوده است. در سرشمار رانیا تیشهر پرجمع نینفر، چهارم 241989 تی( مشهد با جمع1335)رانیا یرسم یسرشمار نینخست

که  دهدینشان م ریاخ یهاشهر در دوره یهانقشه سهینفر بوده است. مقا 3001184معادل  یتیجمع یمشهد دارا 1395سال 

 یو برس دیشهر مشهد مورد تأک 2 قهمحالت واقع در منط قیتحق نیجهت غالب رشد شهر به سمت شمال غرب بوده است. در ا

 داده شده است. شیمنطقه مورد مطالعه نما تیموقع ریز ی نقشهقرار خواهد گرفت. در 
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 نقشه محدوده موردمطالعه در تقسیمات سیاسی استانی و کشوری -1شکل 

 (1399مأخذ: یافته های تحقیق)استانداری خراسان رضوی

 روش شناسی تحقیق

 دهیچیپ یها ستمیس لیو تحل هیتجز هی( که اساس نظریمفهوم )مجموعه فاز یزاده با معرف یر توسط لطفبا نیاول یمنطق فاز

در منطق  ی. به عبارترودیها به کار م ستمیرفتار و عملکرد س حیتشر یبرا یعدد یها ریمتغ یبه جا یعیاست که در آن زبان طب

 ی. به عبارتشودیم یدرجه بند کیصفر و نیب یاسیدر مق هیال وجود ندارد و هر نیموجود در منطق بول تیمسئله قطع یفاز

 یایدن ریفراگ یقطع ریغ تیوضع یبرا یبودن است که امکان مدل ساز یهمان خاکستر ای دیو سف اهیس نیب یفیبودن ط یفاز

مقدار  کیوعه هر عضو مجم یبرا کهاست  تیتابع عضو یدر منطق فاز میمفاه نیتر یاز اساس یکی. سازدیرا فراهم م یواقع

 یارزش اعضا زانیم ایدرجه  انیب یبرا تواندیم کیصفر و نیب ریاز مقاد یبازه ا یمجموعه فاز ی. بر اساس تئوردهدیم تیعضو

 (.1395)کرم و همکارانردیگیمجموعه مورد استفاده قرار م کی

از  هینظر نیشده است. معموال در ا یحطرا یمبهم انسان یدرک رفتارها یاست که برا یاتیاضیر ی هینظر ینوع یفاز ی هینظر

به صورت  ینظر خود را در قالب کل تواندیساز م میاست. تصم10تا 0 یو معموال در بازه  ستین یخبر قیدق یاعداد و مرزها

د سه شود. اعدا انیب یعدد فاز کیبا  تواندیکند . قضاوت مبهم م انیآن ب ریو نظ ربوطمتوسط، کامال م نانه،یبد ب نانه،یخوشب

 (.1391و همکاران ، ی) لطفشودی م انی( بL،m،u) یقیهستند که با سه عدد حق یاز اعداد فاز یحالت خاص یفاز یگانه 

 ARC GIS طیدر مح یسپس با استفاده از عملکرد گاما فاز یمورد استفاده استاندارد ساز یها هیابتدا ال یپژوهش مبتن نیا

 سبز صورت گرفته است. یفضا ییفضا یمورد نظر جهت سامانده یها هیال قیتلف

 نتایج و بحث   - 3

در این بخش اطالعات مربوط به معیارها ارائه و مورد تحلیل و سنجش قرار گرفته است. در بررسی معیار های پیشینه پژوهش 

 نتایج زیر استخراج شده که در جدول زیر ارائه شده است.
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 یافته های پژوهش در منابع پیشین( معیار های پژوهش های گذشته، منبع 1جدول)

 معیار های منتخب عنوان پژوهش نویسنده

 و پورامان اهلل )

 (1398همکاران

 با یشهر سبز یفضا نهیبه یابی مکان

 نمونه) ANPروش و Gis از استفاده

 (لیاردب شهر یمورد

 

 به یکینزدی، مسکون مراکز به یکینزد

ی، فرهنگ مراکز به یکینزدی، آموزش مراکز

 مراکز به یکینزد، رودخانه مراکز به یکینزد

 یکینزدی، مذهب مراکز به یکینزدی، تجار

 یصنعت مراکز به یکینزد،  یادار مرکز به

 (1390همکاران و یمحمد)

 یها پارک مکان یابی و ییفضا لیتحل

 (کازرون شهر: یمورد نمونه)یشهر درون

 مراکزی، امحله پارکی، اراض یکاربر

 یا محله راه، یمسکون مراکز، محله

 مدارس، مزاحم یکاربر،  یاصل راه 

 ییابتدا

 (1391یدوست و یمظفر)

 

 درون یها پارک یابی مکان و یابیارز

 از استفاده با زدی شهر کی منطقه) یشهر

 ستمیس در یدلف روش و نیبول روش

 (ییایجغراف اطالعات

 تیموقع، تیجمع تراکم، ریبا یاراض

 یصنعت مراکز، ها باغ، ها پارک

 

 (1392یومرثیک و ییتقوا)

 

 نهیبه یابی مکان و ییفضا لتحلی

 Gis از استفاده با یشهر یها پارک

 (آباده شهر یمورد مطالعه)

، موجود یها پارک، تیجمع راکمت

، کی درجه معابر شبکهی، اراض یکاربر

 لیمس، محالت مراکز، دو درجه معابر شبکه

 رودخانه و

 

و اطالعات مورد نیاز از سازمان های مربوطه گرفته و پس از آن با استفاده از سیستم اطالعات در این پژوهش معیار ها تعیین 

جغرافیایی و مدل فازی به مکان یابی و تحلیل فضایی پارک های منطقه دو شهر مشهد پرداخته شد. در ادامه به ارائه نقشه ها و 

 تحلیل آن ها می پردازیم.
 معیار مراکز اداری و آموزشی 

 با دسته دو در یادار اریمع در مشهد شهر دو منطقه که گرفته قرار یبررس مورد اس یا یج طیمح در یادار اریمع( 2)شکل در

 مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع که شده یبند دسته کی و صفر ارزش

 نسبتا طبقه در که عامل و ریبص دیشه نوده، ،(عج)حجت حضرت محالت به مربوط یدارا اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتراست که 

 نسبتا طبقه در جانباز و هنرور ،یمطهر دیشه ت،یهدا شفا، تشده و محال داده نشان یآب و سبز رنگ با که دریگیم قرار نامناسب

 .نمایان می شود دیسف رنگ با کهگرفته  قرار مناسب

 و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمعکه  شده یبند دسته کی و صفر ارزش با دسته دو در یشآموز اریمع( 3)شکل در

 تیآ وحدت، عامل، محالت به مربوط یآموزش اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتر که است مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت

 ثارگرانیا شفا، جانباز، نوده،شده و محالت  داده نشان زرد و سبز رنگ با که دریگیم قرار نامناسب نسبتا طبقه در که یعباد اهلل

 نمایان شده است. دیسف رنگ با که گرفته قرار مناسب نسبتا طبقه در



 

243 
 

  
 ( نقشه مراکز اموزشی منطقه مورد مطالعه3شکل) ( نقشه مراکز اداری منطقه مورد مطالعه2شکل)

 
 معیار مراکز باغات و تاسیسات

 با دسته دو در باغات اریمع در مشهد شهر دو منطقه که گرفته قرار یبررس مورد اس یا یج طیمح در باغات اریمع (4)شکل در

 مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع. است شده یبند دسته کی و صفر ارزش

 طبقه در که هستند بهاران و جانباز ،(ع)ابوطالب حضرت هنرور، شفا، محالت به ربوطم معابر اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتر. است

 سبز رنگ با که ردیگیم قرار مناسب نسبتا طبقه در عامل محله. شودیم داده نشان قرمز رنگ با و رندیگیم قرار نامناسب نسبتا

 .است شده داده نشان

 دو در ساتیتاس اریمع در مشهد شهر دو منطقه که گرفته قرار یررسب مورد اس یا یج طیمح در ساتیتاس اریمع( 5)شکل در

 نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع. است شده یبند دسته کی و صفر ارزش با دسته

 در که هستند شفا ،(ع)بوطالبا حضرت ت،یهدا فدک، محالت به مربوط ساتیتاس اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتر. است مناسب

 رنگ با که ردیگیم قرار مناسب نسبتا طبقه در وحدت. شودیم داده نشان زرد و قرمز رنگ با و رندیگیم قرار نامناسب نسبتا طبقه

 .است شده داده نشان یاب

 

  
 ه( نقشه مراکز تاسیسات منطقه مورد مطالع5شکل) ( نقشه مراکز باغات منطقه مورد مطالعه4شکل)
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 معیار مراکز تجاری و درمانی

 و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع. است شده یبند دسته کی و صفر ارزش با دسته دو در یتجار اریمع( 6)شکل

 اهلل تیآ جانباز، شفا، محالت به مربوط یتجار اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتر. است مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت

 در نوده و وحدت محالت. شودیم داده نشان قرمز رنگ با و رندیگیم قرار نامناسب نسبتا طبقه در که هستند آباد یمهد و یادعب

 .است شده داده نشان سبز و بنفش رنگ با که ردیگیم قرار مناسب نسبتا طبقه

 دسته دو در یدرمان اریمع در مشهد هرش دو منطقه که گرفته قرار یبررس مورد اس یا یج طیمح در یدرمان اریمع( 7)شکل در

 نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع. است شده یبند دسته کی و صفر ارزش با

 نسبتا طبقه در که هستند یعباس فرامرز دیشه و وحدت محالت به مربوط یدرمان اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتر. است مناسب

محالت هدایت، نوده، شفا و شهید مطهری که در طبقه  .است شده داده نشانسرمه ای  و بنفش رنگ با و رندیگیم قرار امناسبن

 نسبتا مناسب قرار میگیرد با رنگ قهوه ای نشان داده شده است.

 

 
 معیار مراکز فرهنگی و مذهبی

 و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع که شده یبند دسته کی و صفر ارزش با دسته دو در یفرهنگ اریمع( 8)شکل در

، ریبص دیشه، وحدت محالت به مربوط معابر اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتر. است مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت

 ت،یهدا محالت شده و داده نشان ینارنج و قرمز رنگ با و رندیگیم قرار نامناسب نسبتا طبقه در کهی مشهدقل و یمطهر شهرک

 نمایان می شود. سبز رنگ با که ردیگیم قرار مناسب نسبتا طبقه در نوده و آباد یمهد جانباز، هنرور،

 و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع که شده یندب دسته کی و صفر ارزش با دسته دو در یمذهب اریمع( 9)شکل در

 دینو و وحدت عامل، محالت به مربوط یمذهب اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتر که است مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت

 ثارگرانیا و بهاران جانباز، ،شفا ت،یهدا محالتشده و  داده نشان سبز و یآب رنگ با که دریگی م قرار نامناسب نسبتا طبقه در که

 نمایان می شود. دیسف رنگ با که گرفته قرار مناسب نسبتا طبقه در

  
 ه( نقشه مراکز درمانی منطقه مورد مطالع7شکل) ( نقشه مراکز تجاری منطقه مورد مطالعه6شکل)
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 معیار مراکز برق و ورزشی

 و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع که شده یبند دسته کی و صفر ارزش با دسته دومعیار برق در ( 10)شکل در

 نسبتا طبقه در که وحدت محله به مربوط برق اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتر. است مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت

گرفته  قرار مناسب نسبتا طبقه در فدک و توس شفا، بهاران، ت،یهدا محالتشده و  داده نشان بنفش و سبز رنگ با و نامناسب

 است.

 و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع که شده یبند دسته کی و صفر ارزش با دسته دو در یورزش اریمع( 11)شکل در

 ر،یبص دیشه وحدت، محالت به مربوط یورزش اریمع قلمرو در ازیامت نیکمترکه  است مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت

 در تیهدا و فدک شفا، نوده، د،ینوشده و محالت  داده نشان زرد و سبز رنگ با و نامناسب نسبتا طبقه در که یمطهر شهرک

 .یی نمایان می شودا سورمه رنگ با که گرفته قرار مناسب نسبتا طبقه

 

 
 

  
 ( نقشه مراکز مذهبی منطقه مورد مطالعه9شکل)               ( نقشه مراکز فرهنگی منطقه مورد مطالعه 8شکل)

  
 نطقه مورد مطالعه( نقشه مراکز ورزشی م11شکل) ( نقشه مراکز برق منطقه مورد مطالعه10شکل)



 

246 
 

 معیار مراکز آب و معابر

 و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع. است شده یبند دسته کی و صفر ارزش با دسته دو در آب اریمع( 12)شکل در

 طبقه در که هستند وحدت محله به مربوط آب اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتر. است مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت

 نسبتا طبقه در فدک و توس شفا، جانباز، ت،یهدا محالت. شودیم داده نشان سبز و یاب رنگ با و رندیگیم قرار نامناسب نسبتا

 .است شده داده نشان دیسف رنگ با که ردیگیم قرار مناسب

 و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع که شده یبند دسته کی و صفر ارزش با دسته دو در معابر اریمع( 13)شکل در

 ریبص دیشه نوده، محالت به مربوط معابر اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتر که است مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت

 و بهاران شفا، ت،یهدا محالتشده و  داده نشان یاب و سبز رنگ با و گرفته قرار نامناسب نسبتا طبقه در که( عج)حجت وحضرت

 مایان می شود.ن دیسف رنگ با که ردیگیم قرار مناسب نسبتا طبقه در هنرور
 

 
 معیار مرکز فضای سبز

 نامناسب نسبتا پارک جادیا یابر صفر اریمع که شده یبند دسته کی و صفر ارزش با دسته دو در سبز یفضا اریمع( 14)شکل در

 جانباز، ،یعباد اهلل تآی محالت به مربوط معابر اریمع قلمرو در ازیامت نیکمتر. است مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت و

 و توس ،یمطهر شهرک محالتشده و  داده نشان قرمز رنگ با و رندیگیم قرار نامناسب نسبتا طبقه در که هستند هنرور و دینو

 می شود. شده داده نشان یآب و بنفش رنگ با کهگرفته  قرار مناسب نسبتا طبقه در یقل مشهد

  
 ( نقشه مراکز معابر منطقه مورد مطالعه13شکل) ( نقشه مراکز اب منطقه مورد مطالعه12شکل)
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 ( نقشه مراکز فضای سبز منطقه مورد مطالعه    14شکل)

 

 نقشه نهایی 

 یبند دسته کی و صفر ارزش با دسته دو در مشهد شهر دو منطقه که گرفته قرار یبررس مورد اس یا یج طیمح در یینها شکل

 شکل در ازیامت نیکمتر. است مناسب نسبتا پارک جادیا یبرا کی ازیامت و نامناسب نسبتا پارک جادیا یبرا صفر اریمع. است شده

 نسبتا طبقه در که هستند نوده و( ع)ابوطالب حضرت از یمتوسط بخش و وحدت جانباز، محالت از یعیوس بخش به مربوط یینها

 نوده، محالت از یادیز بخش و عامل و یعباد اهلل تیآ محالت. شودیم داده نشان زرد و سبز رنگ با و رندیگیم قرار نامناسب

 .است شده داده نشان رهیت یآب رنگ با که ردیگیم قرار مناسب نسبتا طبقه در توس و وحدت

 

 
 ( نقشه مکان یابی پارک های شهری منطقه مورد مطالعه    15شکل)
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 نتیجه گیری و جمع بندی    4

آباد در طبقه نسبتا  یو مهد یاهلل عباد تیمحالت شفا، جانباز، آ یتجار اریاز آن است که با توجه به مع یها حاک یسبرر

محالت  یورزش اریبا توجه به مع نیو محالت وحدت و نوده در طبقه نسبتا مناسب قرار گرفته و همچن رندیگینامناسب قرار م

در طبقه  تینوده، شفا، فدک و هدا د،یو محالت نو ردیگیبتا نامناسب قرار مدر طبقه نس یو شهرک مطهر ریبص دیوحدت، شه

در طبقه نسبتا نامناسب  یو مشهدقل یشهرک مطهر ریبص دیکه محالت شه یفرهنگ ارینسبتا مناسب قرار گرفته در ضمن در مع

از آن است که  یآب حاک اریبا توجه به معآباد و نوده در طبقه نسبتا مناسب قرار دارد و  یهنرور، جانباز، مهد ت،یو محالت هدا

 نیشفا، توس و فدک در طبقه نسبتا نامناسب قرار گرفته همچن ت،یمحله وحدت در طبقه نسبتا نامناسب و محالت جانباز، هدا

در طبقه  ثارگرانیدر طبقه نسبتا نامناسب و محالت نوده، شفا، جانباز و ا یاهلل عباد تیمحالت عامل، وحدت، آ یآموزش اریدر مع

عامل در طبقه نسبتا  ر،یدبصیمحالت حضرت حجت)عج( ،نوده، شه یادار ارینسبتا مناسب قرار گرفته در ضمن با توجه به مع

ها  اریمع ریسا نیو جانبازدرطبقه نسبتا مناسب قرار گرفته است همچن یمطهر دیهنرور، شه ت،ینامناسب و محالت شفا، هدا

با  اریمع نیا قیو تلف یبا همپوشان تیقرار گرفت در نها یسبز مورد بررس یفضا ،ی،مذهب،معابریسات،درمانیشامل  برق،تاس

 یپارک ها یابیبدست آمده از نقشه مکان  جیبدست آمد و نتا یینقشه نها Gisنرم افزار  طیدر مح یبر مدل فاز دیبا تاک گریکدی

از محالت  یدر محدوده نسبتا مناسب و بخش یعباد هللا تیمحالت عامل و آ دیپارک جد جادیا یکه برا دهدینشان م یشهر

 یمحالت حضرت ابوطالب)ع( و جانباز در محدوده نسبتا نامناسب برا نیتوس، وحدت در محدوده حد متوسط و همچن د،ینو

پژوهش  نیا ازبدست آمده حاصل  جیبر نتا دیبا تاک یشهر زانیو برنامه ر رانیمد شودیم شنهادیپارک قرار گرفته اند لذا پ جادیا

شوند و  جادیمناسب ا اریبس یدر محله ها دیجد یرا داشته باشند تا پارک ها یتوحه و دقت کاف یشهر یپارک ها جادیدر ا

 لیاستفاده از وسا نیو همچن یو سرگرم حیمناسب به پارک ها جهت گذراندن اوقات فراغت، تفر یشهروندان بتوانند دسترس

 را داشته باشند. یکاف تیپارک ها رضا طیدر مح یورزش
 

 منابع  -6

 AHPبا استفاده از روش  یشهر یسبز و پارک ها یتوسعه فضاها یمکان یسنج تی(. اولو1399)نیپناه، نسر زدانیروح اهلل؛  ان،یاکبر

،بهار 43 ی، شماره 12 یچشم انداز زاگرس ،دوره  یشهر یزیو برنامه ر ای، فصلنامه جغرافGIS طیآن در مح یابیومکان

 117_150صفحات ،1399

 ایشهر ، فصلنامه جغراف ینیسبز در خم یبه پارک و فضا یدسترس ییفضا لی(. تحل1398)درضایحم ،یقاسم؛ اسد ،یقائد ؛یعباسعل ن،یآرو

 105_124،صفحات 1398،زمستان 33سال نهم ،شماره  ،یمنطقه ا- یشهر شیو آما

 .ها ،سال پنجم ، شماره ششم یمجله شهردار ت،یواقعاز برنامه تا  یسبز شهر یفضا ی(. کاربر1383)دهیفر ،یباروق

:پارک ی)مطالعه موردGis استفاده از ای یشهر یپارک ها نهیبه یابیو مکان  ییفضا لی(. تحل1392)نیحس ،یومرثیمسعود؛ ک ،ییتقوا

 .1392 زیی،پا3،شماره51یاپی،پ24،سالیطیمح یزیو برنامه ر ایشهر آباده(،جغراف یها

شهر آمل،  AHPومدلGIS با استفاده از یدرون شهر یپارک ها نهیبه یابی(. مکان1392)یسیع ،یجوکار سرهنگ ن؛یرحسیام ،یخادم

 .1392 زییسال چهارم، شماره اول، پا ران،یا یعیطب یها ستمیاکوس یپژوهش یعلم یفصلنامه 

 زیکالنشهر تبر ینمونه مورد ییعدالت فضا کردیسبز با رو یپراکنش فضا لیو تحل یابی(. مکان1399)یهاد ،ینیرسول؛ پاشاچ درسخوان،

 20_7،ص1399،زمستان 36،سال نهم ،شماره  یطیو مطالعات مح ای،فصلنانه جغراف

 یزی، گروه برنامه ر زی: شهر تبری، مطالعه مورد یشهر یزیسبز در برنامه ر یفضا یکاربر تیو اهم گاهی(. جا1382محمدجواد) ،یرحمان

 زیدانشگاه تبر یجتماعو ا یدانشکده علوم انسان یشهر

 .یزیو برنامه ر تیری(. سند برنامه دوم توسعه. تهران: مرکز نشر سازمان مد1387کشور ) یزیبرنامه ر تیریمد سازمان

 .کشور یها یتهران ، سازمان شهردار یسبز شهر ی(. فضا1382احمد) ا،یدنیسع

شهر  ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س یشهر یپارک ها ییفضا عیتوز لی(. تحل1397رضا) یعل ،یزاده، فرشاد؛ عباس یطهماسب

 1397و هشتم ،زمستان  ستی،سال هفتم ،شماره ب یطیو مطالعات مح ای،فصلنامه جغراف ذهیا
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امه فصلن .(Gis)ییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س یمراکز آموزش شهر ینیو مکان گز یابی(. ارز1383م) ،یفرج زاده اصل، م؛ رستم 

 .133_152( ،1) 8 ،یمدرس علوم انسان

با هدف حفاظت  یجهت توسعه شهر  نیزم یکاربر یزیدر برنامه ر ی(. کاربرد مدل فاز1395)بهیط ،یانیک ده؛یفر ش،یصفاک ر؛یام کرم،

 1395، بهار 1،شماره 61 یاپی،پ 27،سال  یطیمح یزیوبرنامه ر ایمنطقه حفاظت بختگان ،جغراف یعیطب ستمیاز اکوس

 یپارک ها یابیو مکان ییفضا عیوتوز ی(، بررس1392)ثمیم ،ییروزجایف یاحمد ن؛یام ،یمالئ یزاده، احمد؛ فرج نیحس قه؛یصد ،یلطف

 1391 زیی،پا 3،شماره 38سال  ،یشناس طی،مح (FAHP) یسلسله مراتب لیومدل تحل یشهر بابلسر با استفاده از منطق فاز

 154-147،صص

با استفاده از مدل کوپراس  یسبز شهر یپارک ها و فضا ییفضا لی(. تحل1399)دیمج ،یاکبر ن؛یفر، حس نظم ه؛یسم ،یدیحم یمحمد

 437_455،ص 1399،تابستان 2،شماره 52، دوره  یانسان یایجغراف یگانه شهر تهران ، پژوهش ها22منطقه  GISو 

 ی هیشهر کازرون ،نشر یدرون شهر یپارک ها یابی ومکان ییفضا لی(. تحل1390)نیحس ،یومیاصغر؛ پور ق ،یجمال؛ ضراب ،یمحمد 

 123-152، صفحات 1390،زمستان  38، شماره 16(، سال  زی)دانشگاه تبر یزیبرنامه ر اویجغراف یپژوهش- یعلم

: شهر ی)نمونه موردیدرون شهر یپارک ها یابیو مکان ییفضا لی(. تحل1390)ن،یحس ،یومیاصغر؛ پورق ،یجمال؛ ضراب ،یمحمد

  153-152،ص1390،زمستان38،شماره16(،سال زی)دانشگاه تبریزیو برنامه ر ایجغراف یپژوهش_یعلم هی(،نشرکازرون

: شهر ی)نمونه موردیدرون شهر یپارک ها یابیو مکان ییفضا لی(،تحل1392)ن،یحس ،یومیاصغر؛ پورق ،یجمال؛ ضراب ،یمحمد

 1392،زمستان38،شماره16(،سال زیتبر)دانشگاه یزیو برنامه ر ایجغراف یپژوهش_یعلم هیکازرون(،نشر

اطالعات  ستمیبا استفاده از س یشهر یپارک ها ینیومکان گز ییفضا عیتوز لی(. تحل1388اکبر) یدکتر عل زکار،یپره ؛یمهد ،یمحمد 

 1388، بهار 23،شماره یشهر تیریشهر زاهدان(. فصلنامه مد2منطقه  ی)مطالعه موردGIS ییایجغراف

 نیوبول یبا استفاده از روش دلف زدی1منطقه  یدرون شهر یپارک ها ینیو مکان گز یابی(. ارز1391معصومه) ،یتدوس ؛یغالمعل ،یمظفر

 65-78،صص 1391،زمستان 44 ی،دوره  یانسان ییایجغراف ی،پژوهش ها ییایاطالعات جغراف ستمیدر س

شهر  ANP وروش GIS با استفاده از یسبز شهر یفضا نهیبه یابیمکان ی(، بررس1398)هیرق گو،ین؛شاهماربیاله پور، انور؛ نظم فر، حس 

 10یاپی،شماره پ 1398،بهار و تابستان  کی،سال ششم ،شماره  یشهر ییفضا یو توسعه  ایمجله جغراف ل،یاردب

، مجله شهر خرم آباد( ی)نمونه موردییایاطالعات جغراف ستمیبا استفاده از س یسبز شهر یفضا یابی(. مکان 1387رضا) دیحم ،یوارث

 شماره دهم ،یا هیو توسعه ناح ایجغراف

 

Azizi, M. M., 2003, Urban Density, Second Edition, Tehran University Pressin  Persian  

Bahraini, S. H., 1998, Urban Planning, Tehran University Press. (in Persian)  

Habibi, K. and Nazari Adli, S., 2006, Slaughterhouse Spatial Analysis to Find a New Place with the 

Help of Fuzzy Logic Model and Weighted Index Model, Congress of 85 Spatial Information 

Systems, Country Maps, Organization Sannadaj, 12 January, Qeshm (in Persian  

Joukandan Ebadi, E., 2006, The Evalvation of Distribution of Urban Green Space and Its Optimal 

Positioning in the 3 Region, in Zahedan, Sistan and Baluchestan University(in Persian  

Mohammadi, M., 2003, Evaluation and Locating the Health and Treatment Serrice Centers with the 

Help of Geography Information System, the Guidance of Gholamali Mozafari, University of 

Yazd.(in Persia  
Girardet, EEA. (1992). Two third of all Europeans now reside in towns or cities. Boston: European 

Environment Agency. 
 

 



 

250 
 

 

 اهواز شهر فیزیکی توسعه محیطی زیست اثرات بررسی

 
 *3، زهرا ساکی 2محمد بافقی زاده ، 1دق الهیاریصا

 

 allahyarisadegh@pnu.ac.ir رانیتهران،  ا 19395-3697صندوق پستی  نور، امیدانشگاه پ ا،یگروه جغراف ،اریاستاد -1
 mobafghizadeh@gmail.com رانیتهران،  ا 19395-3697نور، صندوق پستی  امیدانشگاه پ ا،یگروه جغراف ار،یاستاد  -2

 zsaki4266@gmail.com رانیااهواز، نور،واحد  امیپ ،دانشگاهیشهر یزیو برنامه ر ایرشته جغراف ،ارشد یکارشناس یدانشجو -3

 

 

 چکیده

کارخانجات  سیباشد. تاس یهمه جانبه م تیریمد ازمندیدارد که ن یعمده ا یطیمح ستیاثرات ز ت،یجمع شیو افزا یتوسعه شهر

 لیشهر گشته و اهواز را به کالنشهر تبد عیمنطقه باعث رشد سر نیبه ا یاریو به تبع آن مهاجرت بس متعدد در اهواز عیو صنا

مواجه  یعمده ا یطیمح ستیشهر را با مشکالت ز ،یو خانگ یصنعت یپسماندها و فاضالب ها یحجم باال دینموده است. تول

از نظر  قیتحق روش شهر اهواز انجام گرفته است. یکیزیتوسعه ف یطیمح ستیاثرات ز یپژوهش با هدف بررس نینموده است. ا

بود که براساس  یقرار دارد. ابزار پژوهش پرسشنامه ا یشیمایپ-یفیتوص قاتیو از نظر روش اجرا در گروه تحق یهدف کاربرد

 قیتحق یهاافتهیشد.  هیته یتوسعه شهر یطیمح ستیاثرات ز نهیموجود در زم ینظر یاهداف پژوهش و با استفاده از مبان

توسعه  یطیمح ستیو اثرات ز یداریپا یارهایمع لیدر تحل یطیمحستیز یهابیاز آس کیاست که با وجود سهم هر  نیا انگریب

شهر  یطیمحستیز یدارینقش را در ناپا نیترآبها مهم یآلودگ وهوا  ی،آلودگ یاهیپوشش گ به ترتیبگفت  توانیشهر اهواز، م

 یفضا یارتقا ،یپسماند توسعه و بهبود شبکه فاضالت شهر افتیو باز تیریبه مد شتریضرورت توجه ب یبررس نیا اهواز دارند.

 کند. یم انیرا ب یتوسعه شهر یطیمح ستیجهت کاهش اثرات ز شتریاقدامات ب زیو ن یسبز شهر

 

 شهر اهواز ،یکیزیتوسعه ف ،یطیمح ستیز ،یآلودگ : کلیدی واژگان
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Urban development and population growth have major environmental effects that require 

comprehensive management. The establishment of numerous factories and industries in Ahvaz and, 

consequently, many migrations to this region has caused the rapid growth of the city and has turned 

Ahvaz into a metropolis. The production of large volumes of industrial and domestic waste and sewage 

has caused major environmental problems in the city. This study was conducted to investigate the 

environmental effects of physical development in Ahvaz. The research method is applied in terms of 

purpose and descriptive survey research in terms of implementation method. The research tool was a 

questionnaire that was prepared based on the objectives of the research and using the existing theoretical 

foundations in the field of environmental effects of urban development. Findings indicate that despite 

the contribution of each environmental damage in the analysis of sustainability criteria and 

environmental impacts of Ahvaz development, it can be said that vegetation, air pollution and water 

pollution have the most important role in environmental instability in Ahvaz, respectively. This study 

expresses the need to pay more attention to the management and recycling of development waste and 

improve the municipal wastewater network, improve urban green space and also take further measures 

to reduce the environmental impact of urban development. 

 
Keywords: Pollution, environment, physical development, Ahvaz city 

 

 

 مقدمه - 1

 جهت های در آن کالبهدی فضهاهای و شههر فیزیکهی محهدوده آن طهی کهه اسهت مهداوم و پویا فرایندی شهر فیزیکی توسعه

 و سریع گسترش ایران، در شهرنشینی فراینهد مهم ویژگی های از یکی. می یابد افزایش کیفی و کمّی حیث از افقی و عمودی

 شکل به دگرگونی این. پذیرفته اند دگرگونی و تغییهر سهرعت بهه شههرها جدیهد، والتتحه اثر در. است آن شهرهای فیزیکی

 بازار رشد به رو شهرهای در است. بوده ناهماهنگ و نامتعهادل صهورتی بهه شههرها، فیزیکهی رشهد و جمعیهت سهریع افهزایش

 اراضی انهدام باز، فضاهای و منابع ودیناب محیط زیست، و اراضی تخریب سبب اغلب شهری مدیریت ضعف و زمین آشفته

 زمان، فضا، تکامل سمت به خود شتابان به رو روند در جوامع این. است شده حاشیه نشینی و زیاد تراکم حاصلخیز، کشاورزی

 دهمشاه شده یاد سیستم های اجزای تمامی در می توان را آن شواهد که کرده اند تجربه را ریخته هم در و پیچیده نظام هایی

 بهه دستیابی در شهری نواحی نقش شرایط، این در کنند. می زندگی شهرها در جهان جمعیت درصد 60 از بیش کرد. امروزه

 عمدۀ کنندۀ تولید و طبیعی منابع اصلی کننده های مهصرف بهزرگ شههرهای کهه آنجهایی از اسهت؛ حیاتی بسیار پایدار توسهعه

. شوند مدیریت و طراحی زیست محیط و منابع زوال کاهش برای باید هستند انسانی های تفعالی سایر تمرکز محهل و ها آالینده

 محیطی زیهست مشکالت ایجههاد دلیهل بهه شهری رویۀ بی گسترش بحث شهری پایداری در مفاهیم انگیزتهرین بحهث از یکهی

 است.

 هزینۀ و کاهش را بهاز فهضاهای و مطبوعیهت. اردد دنبال به را منفی پیامدهای از دامنه ای شههر فیزیکی توسعه و گهسترش

 می دهد، افزایش شهری نواحی در را سیل و آبها روان شود، می ترافیک ازدحهام باعهث دههد، می افزایش را عمومی خدمات

 که شده ههوا و آب کیفیهت تنهزل و ههوا دمهای افهزایش موجب ایهن بهر افزون. دهد می کاهش را آب کیفیت و وحش حیات
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 دارد. ستیز جامعه رفتارهای و احساسی بی نفس، تنگی چاقی، قبیل از ها انسان سالمت بر زیادی آثهار

 خدمات استقرار استان، مرکزیت نفتی، صنایع توسعه جمعیت، افزایش دلیل به و کالنشهر کشور هشتمین عنوان به اهواز شهر

 داشهته وسهیعی فضهایی کالبهدی تحههوالت گذشههته ه هایدههه در اسههتان روسههتاهای و شههرها جمعیت جذب شهری،

 قانونی محدوده در اهواز شهر است. وسعت شده شهر در رویی پراکنده پدیده ظهور و شهر ناموزون گسترش سهبب کهه اسهت

 شهر این .باشدمی مربع کیلومتر 895 استحفاظی محدوده و مربع کیلومتر 300 خدماتی محدوده و مربع کیلومتر 222 شهری

 اساس بر. (1395باشد )سازمان مدیریت و برنامه ریزی، می ناحیه چهار یا سه دارای یک هر که است شهرداری منطقه 8 دارای

 614 و هزار 985 به 1385 سال در جمعیت این. است داشته جمعیت نفر 826 و هزار 579 اهواز شهر 1365 سرشماری نتایج

 هزار 184 و میلیون 1 از بیش اهواز شهر جمعیت ،1395 سال در برآورد آخرین طبق که است ذکر به  الزم. است رسیده نفر

 زیست محیط بر را زیانباری آثار مسلما اهواز شهر فیزیکی توسعه و جمعیت رشد  این. (1395باشد )مرکز آمار ایران،  می نفر788

 مورد اهواز شهر فیزیکی توسعه اثرات گیاهی هایپوشش  هوا و آب، حیطه های در تا گردیده تالش پژوهش این در که دارد

 کدامند؟ اهواز شهر فیزیکی توسعه محیطی زیست اثرات که شود داده پاسخ سوال این به و گیرد قرار بررسی
 

 اهداف-1-1

 آب یشهر اهواز بر آلودگ یکیزیاثرات توسعه ف نییتع-1

 هوا  یشهر اهواز بر آلودگ یکیزیاثرات توسعه ف نییتع-2

  یاهیپوشش گ یشهر اهواز بر نابود یکیزیاثرات توسعه ف نییتع-3

 سواالت-1-2

 ها شده است؟-آب یشهر اهواز منجر به آلودگ یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م -1

 هوا شده است؟ یشهر اهواز منجر به آلودگ یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م -2

 شده است؟ یاهیش گپوش یشهر اهواز منجر به نابود یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م -3
 

 ینظر یمبان-2

 و اصطالحات میمفاه-2-1

  1شهر تعریف-1-1-2

قانون و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی)مکانی( است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص  4طبق ماده 

های خاص خوداست، به طوری که اکثریت واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی 

ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار 

ی نفر جمعیت است یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سالیق، افکار، رفتار و غیره متفاوت می باشد.از نظر کالبدی، شهر جای

است که دارای ساختمان های بلند،  خیابان ها، پارک ها، ادارات، زیر ساخت ها و تاسیسات شهری و غیره می باشد. در بعد 

اقتصادی نیز شهر جایی دارای وجه غالب اشتغال صنعتی،  خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است 

 (.1389. 51)حبیب 

  2یتوسعه شهر-2-1-2

شهری می تواند عبارت باشد از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص داده شده به ساختمانهای مسکونی در یک  توسعه

شهر با سطوح مورد نیاز سایر کاربریها و همچنین تجهیز این سطوح به تأسیسات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و در سطحی 

شهری باید به برابری و تعادل بین کیفیت و کمیت آنچه که احداث می شود، از  هوسعاستاندارد و قابل قبول به عبارت دیگر در ت

 (.423:1388یک سو و از سوی دیگر به تعداد و اندازه جمعیت شهرنشینی که در این مناطق جای می گیرند، اهمیت داد)زیاری،

                                                                    
1-Definition of city 
2-Urban Development  
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  1توسعه فیزیکی  -3-1-2

الحاق مراکز سکونتی اطراف شهر با شهر اصلی به طوری که کامال در افزایش و گسترش وسعت شهر در اراضی پیرامون خود با 

 شهر ادغام گردند.

 اشکال توسعه فیزیکی شهر

 توسعه در حالت کلی خود به سه شکل صورت می گیرد :

 توسعه متصل به شهر -1

  توسعه منفصل با فاصله ای است که امکان اتصال آن در محدوده زمانی مشخص به شهر محتمل باشد.-2

توسعه منفصل با فاصله ای که امکان اتصال آن در محدوده زمانی مشخص به شهر محتمل نباشد، محدوده ای را که توسعه -3

متصل و منفصل در آن شکل می گیرد در حوزه نفوذ مستقیم شهرها می تواند باشد زیرا توسعه های واقع شده در خارج از این 

 (. 26:1381متکی به دیگر نقاط رشد منطقه است )هوشیار،محدوده، در واقع توسعه های مستقل و یا 

 2تعریف آلودگی -2-1-4

آلودگی عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی آن 

مضر باشد.  طبق این تعریف آلودگی لزوما شامل را به گونه ای تغییر دهد که به حال  انسان ، سایر موجودات  و آثار و ابنیه 

خسارات فیزیکی نمی باشد. ایجاد وقفه در فعالیتهای انسانی خود آلودگی است، مثال یک دریاچه را که نمی توان برای قایق 

 سواری مورد استفاده قرار داد را آلوده می خوانند.

 3تعریف محیط زیست -5-1-2

های متفاوت در علم است که از مجموعه عوامل زیستی و محیطی در غالب محیط زیست و محیط زیست عبارت ترکیبی از دانش

. امروزه این شودیم لیبینند تشکگذارند و از آن تأثیر میغیر زیستی )فیزیکی، شیمیایی( که بر زندگی یک فرد یا گونه تأثیر می

ای از عوامل طبیعی کره زمین، همچون ط زیست را مجموعهتوان محیشود و میهای او مرتبط میتعریف غالباً به انسان و فعایت

 (.1392، روانشادنیاکنند، خالصه کرد. )هوا، آب، اتمسفر، صخره، گیاهان و غیره که انسان را احاطه می

 4انواع آلودگی محیط زیست -6-1-2

ه شمار می رود، در این خصوص عامالن مسأله آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز ب

 گوناگون منابع از زیست محیط . آلودگیمخربی روی محیط زیست ایجاد کند مهمی در طبیعت وجود دارند که می توانند آثار

 نام به مشکلی با دنیا حاضر حال در جمعیت، افزون روز ازدیاد و آوریفن توسعه و بشری تمدن پیشرفت با. گیردمی صورت

 محیط حفاظت کشور هر در که بطوری کند،می تهدید را زمین کره ساکنان زندگی که است شده روبرو زمین و هوا در یآلودگ

ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک یست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونهز

 تند.کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیس

 آلودگیهای محیط زیست به دو دسته تقسیم می شوند :

 .......... الف ( آلودگیهای غیر قابل تجزیه : مانند پالستیک ، الستیک های سنتیک و 

 ) ب ( آلودگیهای قابل تجزیه : مواد آلی مثل فاضالب انسانی و زایدات حیوانی و کشاورزی ) الشه حیوانات و انسان 

 منابع آلودگی 

 سیل ،زلزله ،یعی : مثل فعالیت آتش فشان هاطب (الف 
 وسایل نقلیه موتوری و صنایع ،مصنوعی : رشد جمعیت (ب

 انتشار آلودگی بر حسب منبع آلودگی 

                                                                    
3-Physical development 
1- Definition of pollution  
2- Definition of environment 

3- Types of environmental pollution  
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  الف ( منابع آلودگی مشخص، نقطه ای یا کانونی : مثل ورودی فاضالب و یا دودکش کارخانه که به صورت عینی

  .می شود آلودگی هوا باعث

  ب( منابع آلودگی غیر مشخص ، غیر نقطه ای یا غیر کانونی : مثل گازها و دودهای موجود در خیابان که به صورت

  .عینی دیده می شود

 ستانواع آلودگی محیط زی 

 آلودگی هوا .1

 آلودگی آب .2

 آلودگی خاک .3

 آلودگی صوتی .4

 آلودگی حرارتی .5

 آلودگی نفتی .6

 آلودگی رادیو اکتیو .7

 (1970آلودگی ناشی از زباله )ذوالفقاری،  .8

 

 نیشیمطالعات پ-2-2

 یمطالعات داخل-2-2-1

جامع بر علل و عوامل بیینی تحلیلی با عنوان ت-(  در پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی1391زنگنه شهرکی و همکاران در سال )

تنها یک عامل یا فاکتور مسبب پراکنش افقی بی رویه نتیجه گرفتند که  موثر بر پراکنش افقی شهرها مطالعه موردی؛ شهر یزد 

 -سیاسی و جغرافیایی –شهر یزد در چند دهه اخیر نبوده است بلکه مجموعه ای از عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، محیطی

ه صورت ترکیبی دست به دست هم داده اند تا امروزه این شهر دچار اشغال فضایی سریع و گسترده گردد که از نظر مدیریتی ب

 .حجم و اندازه گستردگی فضایی شهر در نوع خود کم نظیر می باشد

اندام  انهیم یشتابان شهرها یکیزیف یتوسعه  یطیمح ستیاثرات ز ی( در مطالعه خود به بررس1393نژاد و همکاران ) نیحس

 1/77مساحت شهر حدود  1354داشته است. در سال  کیارگان یروند 1335مهاباد تا سال  یشهر مهاباد پرداختند. رشد شهر

رشد  نیتوان گفت که ا یو م دهیحد خود رس نیشتریبه ب 1368در سال  هابادشهر م یکیزیمربع بوده است. توسعه ف لومتریک

،  1383است. توسعه شهر در سال  دهیمربع رس لومتریک 5/1دوره به  نیاست. وسعت شهر در ابوده  1354دو برابر سال  بایتقر

 ینهایدهد که ساالنه زم یم نشان نیبوده است و ا 2546/24برابر  1385. وسعت شهر در سال دیمربع رس لومتریک 59/20به 

 یکشاورز ینهایخود زم رامونیاند. شهر مهاباد در پ داده یکاربر رییتغ یشهر یشهر مهاباد به ساخت و سازها رامونیاز پ یادیز

 یگزند یرفته اند و حت نیو باغات از ب نهایزم نیاز ا یاریشهر بس یکیزیداشته و با گسترش ف یادیو باغات ز 2، درجه 1درجه 

 شده است. یدیشد یدچار دگرگون زیمنطقه ن نیا یجانور

ی،مطالعه موردی گسترش پراکنده شهر یطیمح ستیاثرات ز لیو تحل یبررس( در پژوهشی به 1396صدرموسوی و همکاران )

برنامه ای رشد کرده اند و محدوده های شهری در مدت کوتاهی  در دهه های اخیر شهرها به شکلی بیشهر هادیشهر، پرداختند. 

ته و گریخته بوده است ، این به چندین برابر وسعت اولیه خود رسیده و یا توسعه آنها در قطعاتی مجزا، بدون برنامه ریزی، جس

معروف گردیده و به موازات این الگوی گسترش شهری، اراضی   (Sprawl)معضل به الگوی گسترش یا پراکنش افقی شهری

 Arc/ Gis بدین منظور با بهره گیری از روش های آمار فضایی در نرم افزار د. کشاورزی پیرامون با تغییر کاربری مواجه شده ان

گوی توسعه و گسترش فیزیکی شهر هادیشهر پرداخته شده و در ادامه برای پیبردن به پیامدهای زیست محیطی به تحلیل ال

گسترش فیزیکی و همچنین نوع و میزان تغییر و تبدیل کاربری اراضی زراعی و عرصه های سبز به سایر استفاده های شهری 

ه .  1377میالدی ) 1998طی سالهای  8و  5هواره لندست ما TM،OLI ناشی از توسعه فیزیکی شهر، از دو تصویر سنجنده

https://www.zistonline.com/ttag/2280-1/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7/do
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سال بصورت پراکنده بوده  15نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که الگوی توسعه فیزیکی شهر هادیشهر در طی 

که حدودا  درصد مربوط به کاربری کشاورزی و باغات بوده62است و همچنین در اثر این الگوی گسترش ، بیشترین تغییرات با 

 . درصد آن تبدیل به زمین های بایر شده است14/5درصد آن تبدیل به کاربری شهری و 48

تحلیلی بر الگو و عوامل گسترش فضایی ( در پژوهشی کاربردی از نوع کتابخانه ای  با عنوان 1397قدیری و خشنود در سال )

 گیری لکه ای را با شکل ا گرایش بسیار ضعیف به الگوی خوشهشهر آبدانان الگوی رشد تصادفی بنتیجه گرفتند که  شهر آبدانان

های داغ در جنوب و سرد در شمال تجربه نموده است که با توجه به پایین بودن میزان تراکم، نتایج بیانگر غلبه الگوی پراکنده 

ای داشته است به  و پراکنده فضایی لجام گسیخته-ها، رشد کالبدی در شهر میباشد. مطابق نتایج، شهر آبدانان در اغلب دوره

درصد تجربه نموده است. نتایج تحلیل عوامل موثر بر  97ای را به میزان  رشد فضایی بسیار پراکنده 85-90طوری که در دوره 

گسترش فضایی نیز نشان داد که عوامل موثر بر الگوی رشد شهر آبدانان شامل مجموعه متنوعی از عوامل خرد/محلی و 

ستند. در این بین، عوامل اصلی تعیین کننده الگوی گسترش شهر آبدانان عبارتند از: ضعف شدید اقتصاد زمین کالن/ساختاری ه

و مسکن، فقدان برنامه راهبردی، عدم ثبات اقتصاد کالن و مدیریت توسعه، ضعف دانش و تخصص کارشناسان شهرداری، مدیریت 

عف طرحهای توسعه شهری. در مجموع، تفسیر نتایج نشان دهنده سهم ناهماهنگ شهری، ناپایداری منابع درآمدی شهرداری و ض

 .باشدی عوامل مدیریتی و اقتصادی در الگوی رشد و توسعه شهری میالبا

شهر سقز با استفاده از مدل  یکیزیمناطق مستعد توسعه ف یابیارز( در پژوهش خود تحت عنوان 1399اسدی و همکارانش)

 یابیمنظور دستبه قیتحق نیشهر پرداخته شده است. در ا نیدر محدوده ا یکیزیمناطق مستعد توسعه ف ییبه شناسا AHP-Fuzzy یقیتلف

منطق  یقی( و مدل تلفیاراض یو کاربر یگسل، راه ارتباط ،یتولوژیرودخانه، ارتفاع، ل ب،یجهت ش ب،یپارامتر )ش 8به اهداف موردنظر از 

 هیال نیبه ا AHPبا استفاده از مدل  ،یاطالعات یهاهیال هیصورت است که پس از ته نیاستفاده شده است. روش کار به ا AHPو  یفاز

جهت توسعه  نیتناسب زم زانینقشه م تیشده و در نها بیباهم ترک یبا استفاده از منطق فاز هاهیال نیوزن داده شده است و سپس ا

کم و  لیپتانس یکه دارا یمناطق ،ییده است. بر اساس نقشه نهاش هی( تهادیز یلیکم تا خ یلیکالس )خ 5در  یسکونتگاه ینواح یکیزیف

 نیشهر سقز قرار دارند. همچن هیکه در مرکز و حاش باشدیم ادیو ارتفاع ز بیکم هستند شامل واحد پادگانه رودخانه و مناطق با ش یلیخ

رودخانه قرار دارند. مجموع  میرتفاع کم و خارج از حرو ا بیهستند عمدتاً شامل مناطق با ش یادیز یلیو خ ادیز لیپتانس یکه دارا یمناطق

 یادیز یهاتیبا محدود یوجود واحد پادگانه رودخانه و واحد کوهستان لیبه دل یاست که محدوده مطالعات نیا انگریآمده بدستبه جینتا

 .باشدیمواجه م یکیزیازنظر توسعه ف

 یمطالعات خارج-2-2-2

رشد  یطیمحستیها و اثرات زاز محرک ستمیس کینامید یسازهیمدل شب کی مطالعه ایدر  )2008)  1گونرالپ و سی.ستو

کرده  ییرا شناسا یسه مرحله از رشد شهرند. دهیتوسعه م یبه عنوان مطالعه مورد ،یجنوب نیبا استفاده از شنژن، چ ،یشهر

هوا، و تقاضا  تیفیک ن،یزم ی: کاربرندکنیم جادیا یطیمحشاخص  نیبر چند یرشد شهر ریتأث یابیارز یرا برا ییوهایو سنار

 لیتعداد وسا شیخواهند شد و افزا یشهر 2020قابل توسعه تا سال  یها نیدهد که تمام زم ینشان م جی. نتایآب و انرژ یبرا

 هوا خواهد بود. یآلودگ یمنبع اصل هینقل

 ستیمصرف منابع و اثرات ز ،یبر اضطرار توسعه شهر یمبتن ایپو یها سمیمکان"با عنوان  ی( در پژوهش2013و همکاران )  2لیو

تا  1999محیطی پکن از سال شده، رشد اقتصادی، و اثرات زیستسازی دقیق مصرف منابع مشاهدهشبیه بررسی به "یطیمح

مت انسان خاص به سال یهابیتا با پرداختن به آس سازدیرا قادر م یشهر استیس زانیرمطالعه برنامه جینتامی پردازد.  2039

 یوندهایپ نیسمت عرضه، ا یطیمحستیز یهانهیهز یابیبه ارز یراتیتأث نیدادن چن وندیبا پ نیو همچن ستم،یاکوس یکپارچگیو 

 متقابل را درک کنند.

در حوزه  یشهر داریشهر هوشمند را در توسعه پا یو ابزارها کردهایسهم بالقوه رومقاله خود ( در 7201)و همکاران  3آنجلیدو 

را با تمرکز بر  داریهوشمند و پا یرابطه شهرها ترکیستماتیس یبه بررس ازین ریاخ قاتی. تحقکندیم یبررس ستیز طیمح

                                                                    
1-Guneralp & C.Seto 

2-Liu  
3-Angelidou 
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سازد، برجسته کرده است،  ریپذرا امکان یاحطر میو مفاه یشناسها، گونهاز حوزه یترقیدرک عم تواندیکه م یعمل یکاربردها

ها برنامه نیا ایکند که آ ییتا شناسا کندیحال، تالش م نیاست. در ع یقاتیاف تحقشک نیمقاله پرداختن به ا نیو هدف ا

 هوشمند کمک کنند. یبلندپروازانه در حوزه شهرها اریچالش بس کی، «انداز صفرچشم» یبه استراتژ توانندیم

 راثیم های ساختمان از یقیتطب استفاده مجدد یبرا یا رهیاقتصاد دا یها یاستراتژ"( در پژوهشی تحت عنوان 2020) 1فاستر

هستند  یعاتیو کاهش ضا ستیزطیشده از محبه دنبال کاهش کل منابع استخراج" یطیمح ستیکاهش اثرات ز یبرا یفرهنگ

 کیستماتیس اتیمرور و سنتز ادب یهااز روش قیتحق نیا .کنندیم جادیبه رفاه انسان ا یابیدست یدر راستا یانسان یهاتیکه فعال

ندارند و  یآگاه یفرهنگ راثیم بناهای از یقیاستفاده مجدد تطب یطیمح ستیز یایاز مزا رندگانیگ می. تصمکندیفاده ماست

 های ساختمان از یقیطباستفاده مجدد ت یجامع برا یا رهیاقتصاد دا دیپروژه ها هستند. چارچوب جد نیا یاجرا یفاقد ابزار برا

را  ییهاکیها و تکنچارچوب روش نیرا برآورده کند. ا ازهاین نیدر نظر دارد ا یطیمح ستیکاهش اثرات ز یبرا یفرهنگ راثیم

محصول  نیتام رهیزنج کردیها با روچرخه عمر ساختمان یطیمحستیوساز با هدف کاهش اثرات زساختمان و ساخت اتیاز ادب

 .کندیمدور ادغام م

 

 داده ها و روش تحقیق -3

شهر اهواز است، لذا پژوهش از نظر هدف در زمره  یکیزیتوسعه ف یطیمح ستیاثرات ز یپژوهش بررس موضوع نکهیبا توجه به ا

 باشد.  یم  یشیمایپ-یفیاز نظر نوع پژوهش توص نیاست همچن یکاربرد قاتیتحق

 اطالعات استفاده شد: یپژوهش از دو روش به منظور گردآور نیا در

 ای کتابخانه

 یدانیم روش

 شد: هیپرسشنامه در دو بخش ته نیپژوهش پرسشنامه بود. ا نیاطالعات در ا یجمع آور یابزارها

 شغل( الت،یتحص ت،یجنس)  کیدموگراف یها یژگیبخش اول؛ و-

 کرتیل یپنج درجه ا فیدهد. پرسشنامه مزبور بصورت بسته پاسخ و در قالب ط یم لیپرسشنامه را تشک یها هیبخش دوم؛ گو-

 .باشدی( مادیز یلیو خ ادیکم، کم، متوسط، ز یلی)خ

 برخوردار باشد. ییایو پا ییاز روا یریالزم است هر ابزار اندازه گ نیهمچن

که فرمت مصاحبه و پرسشنامه  بیترت نیپژوهش از روش وابسته به محتوا استفاده شد. بد نیپرسشنامه در ا ییروا یبررس یبرا -1

 اعمال شد. شانیا ی( قرار گرفت و نظرات اصالحستیز طیمح نفر کارشناس 5چند کارشناس ) اریبه همراه اهداف در اخت

نفر( اجرا شد، سپس با 30از جامعه ) ی( پرسشنامه بر گروه محدودلوتی)پا یشیابتدا به طور آزما زین ییایپا نییتع یبرا -2

باشد تا  0.7 یباال دیبا بیضر نی. )ادیبرآورد گرد ییایپا بیضر SPSSکرونباخ و با استفاده از نرم افزار  یاستفاده از فرمول آلفا

 باشد(. مناسب یریاندازه گ یابزار برا

 

 منطقه مورد مطالعه-4

 موقعیت جغرافیایی شهر اهواز-4-1

عنوان مرکز استان خوزستان شناخته  شهر اهواز قرار دارد و به یاست، که در بخش مرکز رانیا یشهرهااز کالن یکیاهواز 

عنوان که به باشدینفر م 1.184.788حدود  1395در سال  رانیمرکز آمار ا یبق سرشمارشهرستان ط نیا تیّ. جمعشودیم

عرض  قهیدق 30درجه و  31 ییایجغراف تی(. اهواز در موقع1395 ران،ی)مرکز آمار ا دیآیشمار مبه رانیا تیشهر پرجمع نیهشتم

 یاست )صفائواقع شده ایمتر از سطح در 12ارتفاع  خوزستان و با یادر بخش جلگه ،یطول شرق قهیدق 65درجه و  48و  یشمال

جنوب که  زیمناطق نفت خ ی. شرکت ملارندد یشهر جا نیمادر کشور در ا یهاکارخانه نیاز بزرگتر ی(. برخ195: 1395پور 

                                                                    
4-Foster  
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با سرچشمه  ران،یه ارودخان نیتر. رودخانه کارون پرآبباشدیدر اهواز مستقر م د،یآیشمار مبه رانینفت ا دکنندهیتول نیتربزرگ

 .(1)شکل  کندیم میتقس یو غرب یشهر را به دو بخش شرق نیبا ورود به اهواز، ا ،یاریبخت یهاگرفتن از کوه

 

 
 در شهر اهواز ینواح تیشهرستان اهواز در استان و موقع تینقشه موقع  -1شکل 

 

 

 ویژگی های طبیعی شهر اهواز-4-2

است. رودخانه  یبا ارتفاعات خاص ین قرار گرفته و مکان استقرار آن مسطح و فاقد ناهموارخوزستا یشهر اهواز در مرکز جلگه ا

شود. از نظر  یکند از شمال شهر وارد شده و از جنوب ان خارج م یم میتقس یو غرب یکارون که شهر اهواز را به دو قسمت شرق

در جلگه متجانس  یا هیشهر به عنوان متروپل ناح نی. اکنار رودخانه است یشهر موقع چهار راه نیا تیموقع ،ییایموقع جغراف

راه  یشوسه و راه اهن است قرار گرفته است و گره خوردگ ،یراه آب وستگاهیکه پ یخوزستان در کنار رودخانه کارون در نقطه ا

 .(29: 1395 ن،ین العابدیبه شهر داده است )ز یا ژهیو یچهار راه تیهادر سر پل اهواز موقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

258 
 

 

 یافته ها-5

 ها شده است؟ آب یشهر اهواز منجر به آلودگ یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م -5-1
 

 اه آب یشهر اهواز بر آلودگ یکیزیتوسعه ف ریو درصد پاسخ سواالت مربوط تاث یفراوان عیتوز:  (1جدول )

خیلی  هاگویه
 کم

خیلی  زیاد متوسط کم
 زیاد

 میانگین

شهر تا چه میزان توسعه فیزیکی . 1
ورود فاضالب به درون آب های اهواز باعث 

 جاری شده است؟

 4.29 50 4 9 4 4 فراوانی

 70.4 5.6 12.7 5.6 5.6 درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر  .2
 باعث کاهش کیفیت اب شده است؟   اهواز 

 4.16 43 8 8 12 - فراوانی

 60.6 11.3 11.3 16.9 - درصد

فیزیکی شهر  تا چه میزان توسعه .3
باعث افزایش میزان فاضالب )خانگی اهواز 

های زیر زمینی و صنعتی(و آلودگی سفره
 شده است؟

 4.28 49 4 9 7 2 فراوانی

 69 5.6 12.7 9.9 2.8 درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر  .4
باعث افزایش هزینه به منظور تصفیه اهواز 

 آب آشامیدنی شده است؟

 3.47 29 3 12 27 - فراوانی

 40.8 4.2 16.9 38 - درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر  .5
باعث آلودگی آب های سطحی در اهواز 

موقع بارندگی)با موادی چون بنزین، 
 گازوئیل، روغن و...( شده است؟

 4.35 48 5 13 5 - فراوانی

 67.6 7 18.3 7 - درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر  .6
ث افزایش روان آبها و خطر بروز باعاهواز 

 سیل شده است؟

 3.46 16 18 22 14 1 فراوانی

 22.5 25.4 31 19.7 1.4 درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر  .7
باعث از بین رفتن کشاورزی به دلیل اهواز 

 کمبود آب شده است؟

 4.28 47 6 11 5 2 فراوانی

 66.2 8.5 15.5 7 2.8 درصد

 

پاسخ ها  نیانگیم نباالتری ها آب یشهر اهواز بر آلودگ یکیزیکه در خصوص اثرات توسعه ف دهدی( نشان م1ول)جد های داده

چون  ی)با موادیدر موقع بارندگ یسطح یآب ها یشهر اهواز باعث آلودگ یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م "( مربوط به سوال 4.35)

شهر  یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م "( مربوط به سوال 3.46) ها پاسخ نیانگیم نیو کمتر "ت؟روغن و...( شده اس ل،یگازوئ ن،یبنز

 بوده است. "شده است؟ لیروان آبها و خطر بروز س شیاهواز باعث افزا

 
 3 یفرض نیانگیها با م آب یشهر اهواز بر آلودگ  یکیزیتوسعه ف ریتاث نیانگیم سهیمقا:  (2جدول)

 

 ادی درجه آز t انحراف معیار میانگین بعد
سطح معنی 

 داری

اختالف 

 میانگین

 1.04 0.000 70 15.18 0.58 4 هاآلودگی آب

 

محاسبه شده  tها  مقدار آماره  در خصوص تاثیر توسعه فیزیکی شهر اهواز بر آلودگی آبکه  دهدی( نشان م2جدول) یداده ها

باشد. بنابراین بین میانگین نمونه و ه و معنادار میدر مقایسه با مقدار جدول بزرگتر بود 70در درجه آزادی  15.18 برابر  با
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 ،بوده 1.04متوسط میانگین جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. میزان تفاوت بین میانگین نمونه و متوسط میانگین جامعه برابر 

نابراین تاثیر توسعه فیزیکی ( بوده است. ب3واحد بزرگتر از میانگین متوسط جامعه ) 1.04حدود   4به عبارت دیگر میانگین نمونه 

 ها در حد زیاد بوده است.شهراهواز بر آلودگی آب

 

 هوا شده است؟ یشهر اهواز منجر به آلودگ یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م -5-2

 
 هوا یشهر اهواز بر آلودگ یکیزیتوسعه ف ریو درصد پاسخ سواالت مربوط تاث یفراوان عیتوز:  (3جدول )

خیلی  هاگویه
 کم

خیلی  زیاد توسطم کم
 زیاد

 میانگین

. تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر 8
اهواز باعث افزایش مصرف انرژی )آب ، 

 برق، گاز ( شده است؟

 4.32 48 8 9 2 4 فراوانی

 67.6 11.3 12.7 2.8 5.6 درصد

. تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر 9
گرم شدن هوای زمین ) اهواز باعث 

 است؟افزایش دمای هوا( شده 

 4.09 44 7 12 8 3 فراوانی

 62 5.6 16.9 11.3 4.2 درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر  .10
باعث افزایش اثر گلخانه ای شده اهواز 
 است؟

 4.05 44 5 8 10 4 فراوانی

 62 7 11.3 14.1 5.6 درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر  .11
گردها باعث بروز پدیده ای به نام ریز اهواز 

 شده است؟

 4.11 45 4 10 9 3 فراوانی

 63.4 5.6 14.1 12.7 4.2 درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر  .12
باعث افزایش حمل و نقل و در نتیجه اهواز 

 آلودگی هوا شده است؟

 4.33 41 14 15 1 - فراوانی

 57.7 19.7 21.1 1.4 - درصد

 

( 4.33باالترین میانگین پاسخ ها )تاثیر توسعه فیزیکی شهر اهواز بر آلودگی هوا خصوص در که  دهدی( نشان م3جدول) یداده ها

و کمترین  "باعث افزایش حمل و نقل و در نتیجه آلودگی هوا شده است؟چه میزان توسعه فیزیکی شهر اهواز  "مربوط به سوال 

بوده  "باعث افزایش اثر گلخانه ای شده است؟اهواز چه میزان توسعه فیزیکی شهر  "( مربوط به سوال 4.05)پاسخ ها میانگین 

 است.

 

 3 یفرض نیانگیهوا با م یشهر اهواز بر آلودگ  یکیزیتوسعه ف ریمربوط به تاث  نیانگیم سهیمقا:  (4جدول)

 میانگین بعد
انحراف 

 معیار
t 

درجه 
 آزادی 

سطح معنی 
 داری

اختالف 
 میانگین

 1.18 0.000 70 13.68 0.73 4.18 آلودگی هوا

 

محاسبه شده  tهوا مقدار آماره   یشهر اهواز بر آلودگ  یکیزیتوسعه ف ریکه در خصوص تاث دهدی( نشان م4جدول) یداده ها

نمونه و  نیانگیم نیب نی. بنابراباشدیبا مقدار جدول بزرگتر بوده و معنادار م سهیدر مقا 70 یدر درجه آزاد 13.68برابر  با 

بوده،  1.18جامعه برابر  نیانگینمونه و متوسط م نیانگیم نیتفاوت ب زانیوجود دارد. م یوت معنادارجامعه تفا نیانگیمتوسط م

توسعه  ریتاث نی( بوده است. بنابرا3متوسط جامعه ) نیانگیواحد بزرگتر از م 1.18حدود   4.18نمونه  نیانگیم گریبه عبارت د

 ه است.بود ادیاز حد ز شیهوا ب یشهر اهواز بر آلودگ  یکیزیف
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 شده است؟ یاهیپوشش گ یشهر اهواز منجر به نابود یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م -5-3

 
 یاهیپوشش گ یشهر اهواز بر نابود یکیزیتوسعه ف ریو درصد پاسخ سواالت مربوط به تاث یفراوان عیتوز:  (5جدول )

 میانگین خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هاگویه

وسعه فیزیکی شهر تا چه میزان ت. 13
باعث از بین رفتن پوشش گیاهی )گونه اهواز 

 های کمیاب( شده است؟

 4.04 29 23 12 7 - فراوانی

 40.8 32.4 16.9 9.9 - درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر  .14
باعث ضعیف شدن تراکم پوشش گیاهی اهواز 

 )کاهش تنوع پوشش گیاهی( شده است؟

 4.18 35 24 7 5 - فراوانی

 49.3 33.8 9.9 7 - درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر . 15
باعث از بین مراتع طبیعی )چمنزارهای اهواز 

 طبیعی( شده است؟

 4.11 33 19 16 3 - فراوانی

 46.5 26.8 22.5 4.2 - درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر . 16
های طبیعی و باعث از بین رفتن جنگلاهواز 

 ه افزایش بیابانها شده است؟در نتیج

 4.07 33 19 16 3 -- فراوانی

 46.5 26.8 22.5 4.2 -- درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر . 17
باعث افزایش زباله ها و ضایعات شهری  اهواز 

 شده است؟

 4.39 44 11 16 - - فراوانی

 62 15.5 22.5 - - درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر . 18
باعث از بین رفت تاالب ها و نیزارهای واز اه

 طبیعی شده است؟

 4.52 48 12 11 - -- فراوانی

 67.6 16.9 15.5 -- -- درصد

تا چه میزان توسعه فیزیکی شهر  .19
باعث صرف هزینه های باال برای درست اهواز 

 کردن فضای سبز شده است؟

 4.56 51 9 11 - -- فراوانی

 71.8 12.7 15.5 - -- درصد

پاسخ  نیانگیم نیباالتر یاهیپوشش گ یشهر اهواز بر نابود یکیزیتوسعه ف ریکه در خصوص تاث دهدی( نشان م5جدول) یداده ها

سبز  یدرست کردن فضا یباال برا یها نهیشهر اهواز باعث صرف هز یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م "( مربوط به سوال4.56ها )

رفتن  نیشهر اهواز باعث از ب یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م"( مربوط به سوال 4.04) اه سخپا نیانگیم نیو کمتر "شده است؟

 بوده است. "( شده است؟ابیکم ی)گونه ها یاهیپوشش گ

 
 3 یفرض نیانگیبا م یاهیپوشش گ یشهر اهواز بر نابود یکیزیتوسعه ف ریتاث نیانگیم سهیمقا( : 6جدول)

 اختالف میانگین سطح معنی داری ادیدرجه آز t انحراف معیار میانگین بعد

 1.26 0.000 70 22.98 0.465 4.26 نابودی پوشش گیاهی

محاسبه  tمقدار آماره  یاهیپوشش گ یشهر اهواز بر نابود یکیزیتوسعه ف ریکه در خصوص تاث دهدی( نشان م6جدول) یداده ها

نمونه  نیانگیم نیب نی. بنابراباشدیبزرگتر بوده و معنادار م با مقدار جدول سهیدر مقا 70 یدر درجه آزاد 22.98شده برابر  با  

بوده،  1.26جامعه برابر  نیانگینمونه و متوسط م نیانگیم نیب وتتفا زانیوجود دارد. م یجامعه تفاوت معنادار نیانگیو متوسط م

توسعه  ریتاث نی( بوده است. بنابرا3متوسط جامعه ) نیانگیواحد بزرگتر از م 1.26حدود  4.26نمونه  نیانگیم گریبه عبارت د

 بوده است. ادیاز حد ز شیب یاهیپوشش گ یشهر اهواز بر نابود یکیزیف
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 بحث و نتیجه گیری-6

 یافته های استنباطی-6-1

 ها شده است؟ آب یشهر اهواز منجر به آلودگ یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م -6-1-1

محاسبه شده  نیانگیم رایبوده است ز ادزی حد در ها آب یشهر اهواز بر آلودگ یکیزیتوسعه ف ریپژوهش تاث یها افتهیبا توجه به 

 راتیتاث یمولفه ها نیمشاهده شده است. در ب یها تفاوت معنادار قابل توجه نیانگیم نیمتوسط جامعه باالتر است و ب نیانگیاز م

توسعه  ریشهر اهواز تاث یعیزعم کارشناسان منابع طبم را به خود اختصاص داده است. به سورتبه   هاآب یآلودگ یکیزیتوسعه ف

 نیرفتن زم نیروغن و...(؛ از ب ل،یگازوئ ن،یچون بنز ی)با موادیدر موقع بارندگ یسطح یآب ها یشهر اهواز بر آلودگ یکیزیف

شهر اهواز بر  یکیزیاست که توسعه ف یآب از جمله اثرات تیفیک شو کاه یجار یورود فاضالب به درون آب ها ،یکشاورز یها

سه ، آنها در پژوهش خود دراد ی( همخوان2008)گونرالپ و سی.ستو  یها افتهیپژوهش با  های افتهیآبها داشته است.  یآلودگ

: کنندیم جادیا یطیشاخص مح نیبر چند یرشد شهر ریتأث یابیارز یرا برا ییوهایکرده و سنار ییرا شناسا یمرحله از رشد شهر

 یشهر 2020قابل توسعه تا سال  یها نیدهد که تمام زم ینشان م جی. نتایآب و انرژ یهوا، و تقاضا برا تیفیک ن،یزم یکاربر

 هوا خواهد بود. یآلودگ یمنبع اصل هینقل لیتعداد وسا شیخواهند شد و افزا

 هوا شده است؟ یشهر اهواز منجر به آلودگ یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م -6-1-2

 نیانگیم رایبوده است ز ادیاز حد ز شیهوا ب یشهر اهواز بر آلودگ  یکیزیتوسعه ف ریآن است که تاث از یپژوهش حاک یها افتهی

 یطیمح ستیز های بیابعاد آس نیدو قابل توجه و معنادار است. در ب نیا نیبزرگتر بوده و تفاوت ب اریمع نیانگیمحاسبه شده از م

 یآلودگ جهیحمل و نقل و در نت شیافزا  یعیبه زعم کارشناسان منابع طبرا به خود اختصاص داده است.  ومهوا رتبه د یآلودگ

گردها از جمله  زیبه نام ر یا دهیهوا(، بروز پد یدما شی)افزا نیزم ی)آب ، برق، گاز (، گرم شدن هوا یمصرف انرژ شیهوا، افزا

( 2008)گونرالپ و سی.ستو  های افتهیش با پژوه های افتهیکند.  یبروز م ازشهر اهو یکیزیاست که در اثر توسعه ف ییها بیآس

 لیتعداد وسا شیخواهند شد و افزا یشهر 2020قابل توسعه تا سال  یها نیدهد که تمام زم ینشان م جینتا دراد، یهمخوان

 هوا خواهد بود. یآلودگ یمنبع اصل هینقل

 است؟ شده یاهیپوشش گ یشهر اهواز منجر به نابود یکیزیتوسعه ف زانیتا چه م -6-1-3

 رایبوده است ز ادیاز حد ز شیب یاهیپوشش گ یشهر اهواز بر نابود یکیزیتوسعه ف ریپژوهش نشان داده است که تاث های افتهی

رتبه اول را به خود  یاهیپوشش گ ینابود نیمتوسط جامعه تفاوت معنادار است. همچن نیانگیمشاهده شده و م نیانگیم نیب

رفت تاالب ها و  نیسبز، از ب یدرست کردن فضا یباال برا یها نهیصرف هز انارشناسبه زعم ک یعنیاختصاص داده است. 

 نی( و از بیاهی)کاهش تنوع پوشش گ یاهیشدن تراکم پوشش گ فیضع ،یشهر عاتیزباله ها و ضا شیافزا ،یعیطب یزارهاین

پژوهش  یها افتهی است. دهش یاهیپوشش گ یهستند که موجب نابود ی( ازجمله مواردیعیطب ی)چمنزارها یعیرفتن مراتع طب

شهر  رامونیاز پ یادیز ینهایدهد که ساالنه زم ینشان منتایج   د،درا ی( همخوان1393) حسین نژاد و همکارن یها افتهیبا 

و  2، درجه 1درجه  یکشاورز ینهایخود زم رامونیداده اند. شهر مهاباد در پ یکاربر رییتغ یشهر یمهاباد به ساخت و سازها

منطقه  نیا یجانور یگزند یرفته اند و حت نیو باغات از ب نهایزم نیاز ا یاریشهر بس یکیزیداشته و با گسترش ف یادیت زباغا

 یکیزیتوسعه ف یکه الگو دهدینشان م( در پژوهش خود 1396صدرموسوی و همکاران ) شده است. یدیشد یدچار دگرگون زین

درصد 62با  راتییتغ نیشتریگسترش ، ب یالگو نیدر اثر ا نیه است و همچنسال بصورت پراکنده بود 15 یدر ط شهریشهر هاد

 یها نیبه زم لیآن تبد ددرص14/5و  یشهر یبه کاربر لیدرصد آن تبد48و باغات بوده که حدودا  یکشاورز یمربوط به کاربر

  .شده است ریبا

 پیشنهادات کاربردی -6-2

هوا،  یآلودگ ،یاهگی پوشش یهمچون نابود یانباریشهر اهواز اثرات ز یکیزیپژوهش نشان داده است که توسعه ف های افتهی

 گردد: یارائه م یکاربرد شنهاداتیبه عنوان پ ریموارد ز ستیز طیمح یحفظ و نگهدار یلذا در راستا .داشته است آب، یآلودگ
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 یاهیپوشش گ ینابود -6-2-1

 استان خوزستان(. یعیطب طیمقاوم و سازگار با شرا های نهدر اطراف شهر)استفاده از گو کاری جنگل های طرح یاجرا -1

 در اطراف شهرها.  نیزم ی( و مبارزه با بورس بازیبه مسکون ی)از کشاورز یکشاورز یها نیزم یکاربر رییاز تغ یریجلوگ -2

 .ستیز طیشهر سالم از لحاظ مح کی جادیا یمناسب در رابطه با مشارکت مردم برا یگذار استیس -3

فضای سبز )راه  ژهیبه و ستیز طیحفظ مح نهزمی در شهری مسائل اندارکاران و آموزش دست یفرهنگ های تیفعال شیزااف -4

 (.NGO یانداز

 آب یآلودگ -6-2-2

 در اطراف رودخانه هستند. یادیکه افراد ز یدر اطراف رودخانه در مواقع یخانگ یزباله ها جادیاز ا یریجلوگ -1

 .یجار یبه داخل رودخانه و آبها یصنعت یباالخص پسابها ،سآب هااز انتقال پ یریشگیپ -2

 فاضالب در سطح شهر. یفاضالب و جمع آور ستمیبه منظور رفع مشکالت س یزیبرنامه ر -3

 آلودگی هوا -6-2-3
 های صنعتی(.برخورد با صنایع آالینده)کارگاه -1

 (.یدیخورش یها یاستفاده از باتر) یلیفس یبه منظور استفاده کمتر از سوخت ها یفرهنگ ساز -2
 .دیآالت نو و جد نیبا ماش ندهیآالت فرسوده و آال نیاز رده خارج کردن ماش -3

 

 منابع-7
 ،AHP-Fuzzy یقیشهر سقز با استفاده از مدل تلف یکیزیمناطق مستعد توسعه ف یابیارز  ار؛یکام ،یفاطمه؛ امام ،یمعصومه؛ اکبر ،ی. اسد1

 ( 239تا  230از  -صفحه  10) 8شماره  - 1399بهار « ط انسانی مجله جغرافیا و رواب

 و زمستان، تهران زیی، پا6شهر، شماره تی(.شهر و انواع آن، هو1389فرح) ب،ی. حب2

بررسی اثرات زیست محیطی توسعه ی فیزیکی شتابان شهرهای میانه اندام نمونه  ،1393. حسین نژاد، اسماعیل و کریم پور ریحان، مجید،3

 کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، وردی:شهر مهاباد،م

 یزتبر

 چاپ دوم ،یانتشارات دانشگاه راز ست؛یز طیمح ی(؛ مبان1970حسن؛ ) ،ی. ذوالفقار4

( ؛ تبیین جامع بر علل و عوامل موثر بر پراکنش افقی شهرها مطالعه 1391اده؛ )آز ،یانیکاو تا؛یآن ،یهرو یدیمج د؛یسع ،ی. زنگنه شهرک5

 25، شماره 12موردی؛ شهر یزد؛ مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی )علوم جغرافیایی(؛ دوره 

 انتشارات دانشگاه تهران. ،یشهر یاراض یکاربر یزیر(؛ برنامه1388اله، )کرامت ،یاری. ز6

 نییشهر اهواز و تب یاراض یکاربر راتییروند تغ لیو تحل ی(؛ بررس1395) د؛یپور، مسعود؛  امانپور، سع ییزهرا سادات؛ صفا ن،یبدالعا نی. ز7
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 توسعه حالبررسی و تجربه شهر خالق در گرگان به عنوان یک شهر در
 

 3جعفر میرکتولی ،2علیرضا مشکانی ،1سیده سارا میرعابدینی 
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 :چکیده 

 پرداز معرفی نمود؛ در واقع یکی از عوامل اصلی رشد مناسبخالق و ایدهتوان به عنوان شهرهایشهرهای قرن حاضر را می
باشند. این شهرها مرکز و کانون نوآوری و ایده و تبدیل آن به سرمایه شناخته خالق میپایدار، شهرهایشهری متکی بر توسعه

داشتن خالقیت نظرها، با درایران به دلیل ضعف در بعضی از زمینهتوسعه همانند شهرهای؛ شهرهای کشورهای درحالشوندمی
های خالق مبتنی بر شاخصحاضر بررسی سنجش شهر نسانی، بسیار موثر واقع شوند. هدف پژوهشاهایتوانند در جذب سرمایهمی

رو گلستان( است. روش تحقیق پیشاستانمرکزی و قدیمی گرگان )مرکزمحیط در بافتنقل و دسترسی و کیفیتوسرزندگی، حمل
بعد هدف به دلیل شناخت نقاط ضعف و قوت بافت، آن باشد. همچنین در توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مشاهده و مصاحبه می

بررسی باید عنوان کرد، گرچه های مورد ی شاخصگرفته در زمینههای انجامتوان کاربردی دانست. مبتنی بر بررسیرا می

سبز ود فضایوجعدم :باشد، اما به دالیلی همانندشهری میهای موجود در زمینه خالقیتبررسی دارای پتانسیلموردمحدوده
دستی نماهای های ارتباطی، ترافیک سنگین در ساعات مختلف روز، یکها و راهو خیابان روهاادهیپمناسب و کافی، عرض نامناسب 

ساختمان و توجه نداشتن به تنوع رنگ در راستای افزایش روحیه و سرزندگی باعث شده است، این بافت نتوانسته در ارائه یک 
شهر، باعث گردیده، قادر در جذب مرکزیتوجه به خالقیت در این بافتگیرد؛ همچنین عدمت مناسبی قرارخالق، در وضعیشهر

ریزی شهری به خوبی عمل نکند. در انتها باید گفت این امر نیاز برنامههای انسانی و رضایت شهروندان در راستای رشدسرمایه
 دهد.الق بیش از پیش نشان میخمسئولین مربوطه را، در راستای استاندارد یک شهر

 

 .GISخالق، گرگان، بافت مرکزی و قدیم، یخالق، نوآوری، آیندهشهر: های کلیدیواژه
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Abstract: 

The current century’s cities can be introduced as creative and source of inspiration. In fact, one of 
the main urbanism factors based on sustainable development are creative cities. These cities are known 
as the core of innovation, creating new ideas, and turning them into investment opportunities. Many of 
the cities in developing countries, such as Iran, can be very successful in attracting human resources if 
they focus on creativity. The purpose of this study is to evaluate a creative city based on several 
indicators such as vitality, transportation, accessibility, and quality of the environment in the central and 
ancient district of Gorgan (the capital city of Golestan province). The present research method is 
descriptive and analytical based on observation and interview, which can be beneficial in achieving to 
the goal due to clarification of the strengths and weaknesses of the city structure. Our findings show that 
the investigated district has some potential in terms of urbanism innovation. However, it fails in terms 
of vitality and liveliness mainly due to lack of green space, narrow sidewalks and streets and other 
communication ways, heavy traffic during the day, monotony in buildings’ facades, and ignoring the 
beauty of the colors. Not paying attention to creativity also resulted in less human resource attraction 
and more citizens’ dissatisfaction, and lastly less productivity in urban growth. At the end, our findings 
illustrate that growth in urbanism requires the relevant authorities’ attention and their plan toward 

creating an innovative city more than ever.  
 

Keywords: Creative city, innovation, creative future, Gorgan, central and ancient structure, GIS. 

 

 مقدمه - 1

به افزایش شهرنشینی و بروز مشکالت های محلی با آن مواجه هستند، روند روها و سازمانها، حکومتآنچه امروزه دولت

شهری متداول در رفع مشکالت  های مدیریت و کنترل توسعهکارآمد بودن روشسو و نامحیطی از یکاقتصادی، اجتماعی و زیست

ناپذیر شهری، امری اجتنابریزی و توسعههای مدیریت، برنامهرو بازنگری در شیوهی مذکور از سوی دیگر است. ازاینو تنگناها

های ها  در حوزه بازار جهانی و در تعامل با دیگر شهرها و سکونتگاهاند. رقابت آنباشد. در عصر حاضر شهرها ناگزیر از رقابتمی

ها و کارایی الزم را گذران امنیت، زیرساختگذاری است. چنانچه شهری نتواند برای سرمایهایهشهری در اطراف جهان، برای سرم

سوی کامیابی و تغیرات مثبت در های بلند بهفراهم کند، قادر به رقابت نخواهد بود. در طول تاریخ آن چه موجب برداشتن گام

یعنی خالقیت بوده است. خالقیت می تواند در تمام ابعاد زندگی   ی تکامل یافتهزندگی انسانها شده، برگرفته از اندیشهشیوه

تاثیر قرار دهد. شهرها محل پیوند نیروهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره را تحتانسانی نقش اساسی داشته و آن

کند )رحیمی و در شهر پیدا میهای فردی و جمعی هستند، بنابراین خالقیت جایگاهی ویژه بوده و مکانی برای بروز فعالیت

خالقیت پدیده ای پیچیده است که با اصالت، تخیل، الهام، نبوغ و نوآوری همراه است. سرعت تغییرات (. 9: 1392همکاران، 

سازانی خالق نیاز دارد. این مفهوم پرکاربرد، شهری و تصمیمیابد و رقابت شهری روزافزون، به مدیرانشهری هرروز افزایش می

هایی برای حلآینده، راهی مسائل، به تصویر کشیدن سناریوهایل: آزمایش، ظرفیت بازنویسی قوانین، دوباره اندیشیدن دربارهشام

 خالقشهر فلسفه (.Bianchini & Landry,1994:23)حل مسئله و نگاه کردن به مسائل با انعطاف پذیری و آینده نگری است

 شرایطی اگر بتوانیم دارد وجود کنیممی تصور اول وهله در ما آنچهاز بیشتر بسیار ظرفیتی همیشه شهری هر در که است این

 مداوم طوربه توسعه های فرصت کنند و عمل و ریزی پروازانه، فکر، برنامهبلند تخیالت اساس بر بتوانند مردم که کنیم فراهم
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مدنی خالق نهایت آرزوی هر جامعه(. داشتن  شهر21 :1389محمدی، )شویم  نزدیکتر خالقشهر تحقق به توانمی یابد، تکامل

خالق است. خالق در قرن بیست و یکم به معنای شهرونداندهد. شهرهای نوین رخ میآن  فعالیتمیباشد و فضایی است که در

ورترین ترین، بهرهدآمهای اقتصادی و اجتماعی را به جدیدترین و کارهمگانی و زیرساختشهری باید خدماتدر این شهر مسئوالن

 ترین روش ممکن ارائه نمایند.و زیبا

 

 مبانی نظری -2

آنجا که ایده و نوآوری ،عناصر اصلی شوند. ازعنوان مراکز نوآوری،خالقیت و تبدیل ایده به ثروت شناخته میخالق بههایشهر

واقع در (.1: 1396فر و همکاران، رود )نظممی ای بشمارخالق، آرمان هر جامعهرقابتی در عصر جهانی شدن هستند، داشتن شهر

وجود آمد و در مدت به 1980که توسط بسیاری از نظریه پردازان در دهه یافته شهری است خالق یک مفهوم توسعهمفهوم شهر

رای و این مفهوم منعکس کننده یک پارادایم جدید بهای شهرنشینی معاصر تبدیل شد کوتاهی به یکی از بزرگترین جنبش

ها شهر شود و بر حسب این نوآوریها گذاشته میای وجود دارد که در این جعبه نوآوریخالق، جعبهشهرها بوده و در این شهر

ریزی و اجرایی عنوان یک روش راهبردی در عرصه تفکر برنامهرسد. در رویکردهای نوین به شهرخالق، بهبه شکوفایی و تکامل می

عنوان خالق بهحال وقوع است، شهرشهری در هایتوجه به تغییرات بسیار زیادی که در محیطباست شهری مطرح شده اهایطرح

خالق از توجه نظریه مفهوم شهر (.8: 1392شهری محسوب میشود )سجادیان، یک عنصر حیاتی در حل بسیاری ازاین مسائل

های است. برای سنجش میزان خالقیت شهرها، شاخصدهمحیطی و مکانی خالقیت ناشی ش بُعدپردازان و محققان این حوزه به 

 (.1: 1395مهربانی و همکاران، شود )فتوحیها و شرایط جامعه توجه میها به ویژگیمختلفی ارائه شده است که در تمامی آن

رسیدن به جامعه  شهری توسط جغرافیدانان، اقتصادانان و جامعه شناسان درخالق از مباحث جدید در حوزه مطالعات توسعهشهر

گیری خالقیت، دانایی، صنایع گرفته است. در این راستا شهر به عنوان محل شکلمحور مورد تاکید قراردانا و توسعه داناییی

خالق با بسیاری از مفاهیم دیگر پیوند خورده است. مفهوم شهرنظر گرفته شدهدانایی در یک ترکیبی درخالق و نوآور و اقتصاد

دانایی شهر اشاره هنری شهر و اقتصادهایفرهنگی و فعالیتفرهنگی، فعالیتهایخالق، صنایعتوان به صنایعه آن میاست ازجمل

سازی دو اصل مشارکت بست های مدیریتی و کالبدی و پیاده(. خالقیت در شهر باعث رهایی از بن21: 1391زاده، نمود )شیرازی

خالق برای مدیران، ی شهرگردد. همچنین، ایدهباشد، میشهری میحکمروایی های اصلی در حوزهو کارایی که از شاخص

شود و به تنوع عالیق در پهنه شهر دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل شهر میریزان و شهرسازان باعث گسترش افقبرنامه

خالق حاصل عمومی و جمعی به عنوان بستر شهرارتقای کیفیت زندگی با توسعه فضاهای (.sawyer,2006: 33)گذارد احترام می

بخشی اقتصادی و هویتعمومی با درگیر کردن مفاهیمی چون: مشارکت، تنوع، سرزندگی، جذابیت، ارزششود؛ زیرا فضاهایمی

اها ها، تمایالت، روی(. استعدادها، انگیزه74: 1391خالق عمل میکنند )کالنتری و همکاران، محرکه شهرعنوان موتوربه

گیرد. را میطبیعی و نزدیکی به بازار ها مکانی، منابعهای سنتی شهرها مانند: موقعیتتدریج جای مزیتهای شهروندان بهوخالقیت

خالقیت افرادی که در شهرها زندگی میکنند یا مدیریت شهری را بر عهده دارند متضمن موفقیت آن شهر، در دنیای آینده است 

ی خالق اند از: فناوری، استعداد و سطح تحمل که در میان طبقهخالق عبارتهای شهرمتغیر (.67:  1391)شهابیان و رهگذر

دهنده به آن کننده ی شهر، شکلشوند، از عوامل جذببسیار مهم میباشند، اگرچه این سه متغیر به تنهایی سبب خالقیت نمی

ازجمله ویژگی های عمومی هر  (.Florida, 1998: 36  & Kennedy)آیند و سوق دهنده ی آن به سوی خالقیت به شمار می

جوان(،  مکانی جذاب برای خالق این است که مکانی جذاب برای کار کردن و زندگی شهروندان خود)به خصوص برای نسلشهر

دیریت صحیح آن( گیری تکنولوژی و مکارهای مختلف اقتصادی )از راه به(، توانمند در شکوفایی بخشتوریسمگردشگران )صنعت

زمینه تکنولوژی باشد )ابراهیمی، ویژه درها و مراکز تحقیقاتی بههای مختلف اقتصادی نوظهور خوشهو همچنین مرکز جذب بنگاه

1387 :54 .) 
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 پیشینه پژوهش -3

 خارجیمطالعات -3-1
 پرداخته شهری خالقیت در شهریانهایمک کیفیت نقش به مکان: کیفیت تحلیلوتجزیه عنوان با ایمقاله ( در2015)1دورماز

 در بیوگلو شهر با را لندن شهرحومه در سوهو شهر شهری بیوگلو خالقیت و سوهو در خالق میزان تطبیقی مطالعه یک در و
 بصری، مشخصات شهری،فرم اراضی، کاربری موقعیت، طبیعی، قبیل؛ مشخصات از شاخصهایی حسببر را استانبول حومه

 ( به2015)2است. کاکیوچی دادهقرار بررسی مورد شهر ارگانیکی مشخصات و ادراکی اجتماعی، مشخصات- یفرهنگ مشخصات

 فرهنگی دارایی های میتواند خالقشهر سیاست که رسیده نتیجه این به و است پرداخته ژاپن خالق در فرهنگی شهرهای بررسی
است.  شده تولید به وابسته زیادیحد تا که کند؛ کمک پایدار و انرسخدمت مدل یک به قبلی رشد تغییر مدلهای به و افزایش را

 شهرهای ژاپنی برای شهری توابع از نگهداری و پشتیبانی نهایت در و میشود منجر مصرف و بازدیدکنندگان افزایش امر به این
 جامعه یک تحول خالق؛رشه ریزی برنامه در فرهنگ نقش بررسی به پژوهشی در (2016)3است. وانگ ضروری جمعیت کاهش با

 ترویج برای خالقطبقه که دهدمی نشان تحقیق این حاصل نتایج است. پرداخته جوشوجنب پر فرهنگی کانون یک به منسوخ
 باال انتخاب های اولویت باز، و متنوع های با محیط خالقشهرهای مراکز خالق،طبقه حفظ و جذب برای است. ای منطقه رشد

 خالقشهرهای مراکز ایجاد جهت در ریزی برنامه ابزار مؤثر اما نیستند، سرگرمی ابزار تنها فرهنگ و هنر هک حالی در هستند.
این نتیجه دست یافت که: چنین خالق کشور چین به های شهریی حفظ میراث معنوی در محیط( در زمینه2021)4لیوهستند. 

دهد اما بطور اجتناب ناپذیری نیازمند های جوان ارائه میو نسل های یادگیری جدید را برای مخاطبان عمومیفرصت  شرایطی

ها و دانش سنتی در حین ترویج تغییر شکل و شیوه های سنتی فرهنگی است. در این زمینه، استراتژیک برای حفظ مهارت

 فرهنگ محلی است.

 مطالعات داخلی -3-2
ای شهرستان اردبیل از شاخص شهر خالق، به این نتیجه دست هی برخورداری سکونتگاهدر زمینه (1396)فر و همکاران نظم

خالق متفاوت است و شکاف بسیاری های شهرهای شهری استان اردبیل از لحاظ شاخصیافتند که میزان برخورداری سکونتگاه
هر را دارند و های شهر خالق اردبیل، سرعین و مشکین شهای شهری وجود دارد. بهترین وضعیت از لحاظ شاخصبین سکونتگاه

( در مطالعات خود به بررسی بسترهای 1398هاللی و همکاران )کمترین میزان برخورداری مربوط به بیله سوار و نیر است. عامل
 برخورداری لحاظ به نیشابور شهر نواحی میان تعادل عدم اند که :خالق در نواحی شهری نیشابور به این نتیجه رسیدهایجاد شهر

 تبدیل برای مانعی میتواند دارند، که قرار مرکزی نواحی در بسترها عمده ی که ایگونهبه است خالقطبقه بجذ بسترهای از
( در پژوهشی با عنوان شناسایی و تحلیل 1398توتاخانه )مجنونیباشد.  یکپارچه صورتبه خالقشهری به نیشابور شدن

است  ها بیانگر آنپژوهشی، یافتهاندام شهر بناب با استفاده از آیندهگیری شهرهای خالق میانه های کلیدی موثر بر شکلپیشران
 و مستقیم تأثیرگذاری مقدار بیشترینی کلید پیشران 14 همچنین .است ناپایدار بناب رد خالقشهر سیستم وضعیتکه 

 به مربوط پیشران هس و خالقطبقه به مربوط پیشران شش تعداد، این از که داشتن بناب شهری خالقیت بر غیرمستقیم

خالق با توجه به ایجاد های تاثیرگذار در شهری شاخص( در زمینه1398میرزایی و همکاران ) .است بوده خالق هایزیرساخت
 در اثر بیشترین 0.679ضریب  با اجتماعی اعتماد و هنجارها شاخصفضاهای تعاملی شهری، به این موضوع دست یافتند که: 

 است. برقرار داریمعنی ارتباط خالقشهر و اجتماعی سرمایه بین همچنین و دارد خالقشهر تحقق
است که؛ تحقیقاتی در راستای  توسعه گویای آنحالخالق در کشورهای دردادن شهربررسی پیشینه پژوهش ضمن مهم جلوه

 ت.زیست و سرزندگی در شهر گرگان انجام نگرفته اسونقل و دسترسی،کیفیت محیطحمل هایشاخص

                                                                    
1 Durmaz 
2 Kakiuchi 
3 Wang 
4 Luo 
 



 

268 
 

 

 محدوده مورد مطالعه -4

متر است. این  155ارتفاع متوسط آن از سطح دریا  شهر گرگان مرکز استان گلستان و دومین شهر بزرگ شمال شرق کشور میباشد.

درجه  36دقیقه طول شرقی و  26درجه و  54در  گرگانشده است. شهرهکتار در جنوب شرقی دریای خزر واقع 3567شهر با مساحت 

شهر به دلیل قرارگیری در بین دشت وسیع و این  .البرز گسترده شده است یهاکوهیقه عرض شمالی در دامنه شمال رشتهدق 50و 

، باشدینسبتاً کم آن تا دریای خزر، از موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ممتازی برخوردار م یپوشیده از جنگل و فاصله یهاو کوه حاصلخیز

ن مشاور معمار و شهرساز پارت، ا)مهندس اورت با دریا معتدل است اما تناسبات بارندگی کمتری داردآب و هوای گرگان به دلیل مج

جمعیتی بالغ بر  1395حاضر بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال حالدر(.  همچنین شهر گرگان 1392

 (.  1395مرکز آمار ایران،باشد )تان میترین شهر استان گلسدرصد پرجمعیت 71/25نفر و با سهم  350676

 

 
 مطالعهمورد گرگان و منطقهموقعیت شهر -1شکل

 .1400ماخذ: نگارندگان،

 

 تحقیقداده ها و روش-5

های موجود در بافت مرکزی هدف، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی با تأکید بر بررسی پتانسیل این پژوهش به لحاظ

ی پژوهش به دنبال بهبود مناسبات و شرایط مورد نظر میباشد در زمره باشد. ازآنجاکه اینخالق میشهری گرگان در زمینهشهر

ی ماهیتی واسطهسال است. این پژوهش به 18ی شهروندان باالیگیرد. جامعه آماری دربرگیرندههای کاربردی قرار میپژوهش

زیست، نقل و دسترسی، کیفیت محیطوهایی چون: حملو ضعف شاخص که دارد، درصدد دستیابی به حقایق در راستای نقاط قوت

گرفته است. درنهایت گردیده و مورد تحلیل قرار صورت مصاحبه و مشاهده گردآوریها و اطالعات بهسرزندگی میباشد که داده

 شده است. استفاده Arc GIS))افزار سیستم اطالعات جغرافیایی برای تهیه نقشه از نرم
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 خالق در گرگاناستفاده شهرهای موردشاخص -1دولج

 شاخص ها گویه ها

 ونقل و دسترسیحمل کنترل کاهش ترافیک،  دسترسی آسان به سیستم حمل ونقل عمومی

 کیفیت محیط زست سبززیست، دسترسی به فضاهای سبز تفریحی، گسترش فضایزیست سالم، حفاظت از محیطمحیط

 سرزندگی ، تنوع رنگ ها.تنوع نماد و اِلِمان ها

 .1400ماخذ: نگارندگان،

 

 های تحقیقیافته  -6

 نقل عمومی ودسترسی آسان به سیستم حمل -6-1

توجه به مشاهدات با گرفته است؟مطالعه که بیشترین ترافیک را دارا میباشد، صورت ی موردآیا کنترل بیشتری بر محدوده

گرگان می باشد، یکی از عوامل موثر موجود در کنترل کاهش ترافیک، ان مراکز اصلی شهرمطالعه که بعنوی موردعینی در محدوده

ها ضروری میباشد. یابی صحیح و مناسب برای پارکینگگرفته مکانوجود پارکینگ ها دراین محدوده ها است. طبق مطالعات انجام

رافیک موثر باشد. یکی دیگر از عوامل موثر در کنترل های موجود، این عامل نتوانسته در کنترل کاهش تتوجه به پارکینگبا

رانندگی( میباشد. در نگاه وراهنماییجمله )شهرداری، پلیسهای زیرربط ازکاهش ترافیک، مشارکت و همکاری سازنده بین ارگان

ل فائق آورد. در نگاه دوم عمومی تا حدودی بر این مشکنقلوها می توانند با ارائه صحیح استفاده از سیستم حملاول شهرداری

پلیس راهنمایی و رانندگی میتواند بعنوان مثال: طرح زوج و فرد شهری را در حل این مشکل ارائه دهد. یکی از عوامل کنترل 

سازی در بین  نقل عمومی است، اما این عامل شاید نیازمند نشر و ترویج فرهنگوکاهش ترافیک استفاده صحیح از سیستم حمل

توجه به نیازهای متنوع افراد اعم از افراد عمومی مدرن بانقلوامعه باشد، که این مهم نیاز به احداث متعدد ایستگاه حملاقشار ج

توجه به مسیرهای پرتردد، وجود ایستگاه های عمومی بانقلویابی مناسب ایستگاه حملناتوان )معلوالن، سالمندان و. . . (، مکان

 زه جهت رفاه شهروندان. عمومی مکانینقلوحمل

 

 

 ی میدان شهداعمومی محدودهنقلوایستگاه حمل -3شکل عمومی پارک شهر گرگان      نقلوایستگاه مکانیزه حمل -2شکل        
 .1400ماخذ: نگارندگان،

 

ت حرکت عابران پیاده و سبب عدم سهول روادهیپموجود در  نامطلوبسازی و کف و در مواردی موانع روهاادهیپعرض کم  وجود
شود؛ همچنین عرض نامناسب خیابان ها سبب عدم دسترسی آسان سواره و وجود ترافیک سنگین و از خیابان می هاآنتردد 

عمومی یکی نقلوایجاد معابر هم سطح با سیستم حمل گردد.بعدازظهر می 14تا  12حد بخصوص در ساعات بین از شلوغی بیش
عمومی است که این عامل، هم برای افراد عادی و هم برای افراد دارای شرایط خاص مناسب نقلوسان به حملاز عوامل دسترسی آ

های مطالعه شده است، تجمع کاربریی موردها در محدودهمیباشد. یکی ازعواملی که سبب تاثیر نامطلوب بر جریان حرکت خودرو
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در کنترل کاهش ترافیک و دسترسی آسان شهروندان موثر  نقلوسیستم حملاداری میباشد. استفاده از سامانه هوشمند -تجاری
عمومی، وجود نقلوآمد حملوی زمان رفترسانی در زمینههای اطالعهای اینترنتی، کیوسکاست، مواردی چون: تاکسی

عمومی خود به طریقی نقلوهای حملهای همراه در زمینه اطالع رسانی مسیرهای پرتردد. تغییر مکان بعضی از ایستگاهافزارنرم
 عمومی واقع در میدان شهرداری. نقلومیتواند در بهبود کاهش ترافیک نقش اساسی داشته باشد، مانند: ایستگاه  اتوبوس حمل

 

 . عمومی واقع در میدان شهرداری گرگاننقلوایستگاه حمل -4شکل

 .1400ماخذ: نگارندگان،

عمومی نیز نقلوشد وسایل حملوعمومی برای اطالع رسانی مردم در ارتباط با آمدنقلوحملهای هوشمند ایجاد سامانه

 میتواند از جمله عوامل دیگر در کاهش ترافیک باشد. 

 زیستمحیط-6-2

 نیاز دارد در این زمینه بایدها و مقررات موردالعملگرگان نیاز به دستورزیستی شهربرای سنجش کیفیت ابعاد محیط

سبز، شهرداری، سازمان حفاظت ها و فضایهای موردنظر مانند: )سازمان پارکهای پیشنهادی از سمت سازماناستراتژی

سازی و ارائه الگوهای زیست عواملی چون: فرهنگی حفاظت محیطزیست( ارائه شود. برای اقدامات خالقانه در زمینهمحیط

مطالعه برای حفظ این محیط بعنوان شود، تبلیغات در سطح محدوده موردمی مناسب برای حفظ و ایجاد سالمت محیط پیشنهاد

 زیست عواملی موثر میباشد:ی حفاظت محیطی مرکزی و پرتردد. برای اقدامات خالقانه در زمینهمحدوده

 اله. مطالعه و نهادینه شدن این عامل در فرهنگ تفکیک زبی موردهای تفکیک زباله در محدوده( استقرار سطل1

 

 آذرخمینی و خیابانهای زباله در خیابان اماموضعیت نامناسب سطل -5شکل

 .1400ماخذ: نگارندگان،
 

های سیستم  عنوان مثال با بلیطهای تفکیک شده به( تشویق مردم به استفاده از فرهنگ تفکیک زباله و معاوضه زباله2

 های مربوطه را دارد. ازمند مشارکت مردمی و سازمانعمومی، بلیط سینما و غیره که این امر نینقلوحمل
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مطالعه با کاشت ی موردروهای عریض محدودهها و بعضی پیادهسبز در میدان( اقداماتی با هدف ایجاد گسترش فضای3

 گیاهان چهره سرزنده و شادابی به شهر و روحیه مردم میدهد.  وگل

 

 خمینی گرگانر معابر عمومی واقع در خیابان اماموگیاه دگل وضعیت نامناسب کاشت -6شکل 

 .1400ماخذ: نگارندگان،
 

 سرزندگی -6-3

شهری یکی از عوامل ایجاد کیفیت زندگی مطلوب میباشد. امروزه تامین نشاط و سرزندگی شهری باید سرزندگی در محیط

مطالعه با ی موردی سرزندگی در محدودهر زمینههای نهاد های مربوطه به این امر باشد. در رابطه با خالقیت دیکی از دغدغه

 ها. ( تنوع رنگ2ها ( تنوع نماد اِلِمان1نظر در اینجا به دو عامل میتوان اشاره کرد:های موردتوجه به تنوع گزینه

 

 ها تنوع نماد و اِلِمان-6-3-1

اری، کاخ، سرخواجه، شهدا و کریمی باید خالقیت های شهردمطالعه، در میدانی موردهای شهر در محدودهدر رابطه با اِلِمان

شهری  توجه به کارکرد و ماهیتها میتوانند با های شهر به نوعی هویت شهر را بازگو میکند، این نمادایجاد شود که نماد و اِلِمان

سازی اری جهت کیفیی خالقانه در فضاسازی میدان شهردی دست انسان باشد. ایدهبصورت آثار باستانی، طبیعی یا ساخته

مطلوب داشته باشد. بصری موردشهر بتواند نگاه مخاطب را یا به عبارتی دیدهای موجود در میدانشهری میباشد، باید اِلِمانفضای

توجه و رضایتمندی ی شهر میباشد بصورتی ارائه شود که موردها باید در این محدوده که بعنوان پرترددترین محدودهاین ایده

این محدوده وجود دارد و بعنوان میدان وحدت نیز شناخته میشود، میتوان از نماد هایی که درتوجه به کاربریگیرد. باد قرارافرا

 هایی برای حفظ هویت و همبستگی بین اقوام گوناگون موجود در گرگان استفاده نمود. 

 

 میدان سرخواجه گرگان -8شکل       میدان شهرداری گرگان                                    -7شکل

 .1400ماخذ: نگارندگان،
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 اِلِمان قیام پنج آذر در خیابان آذر گرگان -10باهنر گرگان                                       شکلفلکه -9شکل 

 .1400ماخذ: نگارندگان،
 

 هاتنوع رنگ-6-3-2

سلیقه، فرهنگ افراد، رنگ شهرها که شامل: نمای ساختمان و اجزای آن،  هر شهر در ارتباط با اقلیم، مصالح بومی، فناوری،

ی رنگی آن شهر است. وجود سازی و بام بناها،  مبلمان شهری و عناصر طبیعی میباشد. رنگ هر شهر بعبارتی شناسنامه کف

اجزای جدانشدنی زندگی شهری شهر ها سبب زیباسازی و تلطیف روحیه مردم میشود. رنگ از های شاد و سرزنده در فضایرنگ

ای و تصادفی ها بصورت سلیقهها و محلهها در شهرها آنچنان در فضاسازی شهرها استفاده نمیشود. رنگاست، امروزه از تنوع رنگ

بافت  ها در آن با توجه بهمطالعه تنوع رنگی موردگرگان و محدودهتوجه به ماهیت وجودی شهرصورت باشود. بدینبکار برده می

 باشد. و ساختار شهری، کارکرد کاربری ها حائز اهمیت می

 

 

 راهچهارعدم رنگ آمیزی مناسب واقع در میدان -12رنگ آمیزی مناسب در پل عابر پیاده واقع در میدان کاخ     شکل  -11شکل 

 .1400ماخذ: نگارندگان،
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 کریمیها واقع در میدانآمیزی دیواررنگ -13شکل 

 .1400نگارندگان،ماخذ: 
 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -7

جامعه  هایزمینهگیری شکل مرکزعنوان به دالیل جایگاه شهر به این مسیر، خالق و گام برداشتن در جهتی شهرایده

های کانون بعنوان خالق است.جوامع بسیار حائز اهمیتمحور بودن شهرها در توسعه اقتصادی و اجتماعی محور و دانش

 و زندگی شیوه تنوع میزبان و سرمایه و کننده شغلتولید تکنولوژیکی، و فرهنگی هایپیشرفت در فردی رشدی دهندهرشپرو
ها گرفته است، نتایج مطالعات میدانی و بررسی شاخصمرکزی شهرگرگان انجاممیباشند. در این پژوهش که در بافت فرهنگ

 های خالقانه در شهر، کهایدهاز  موجود هایتصفر نیازها و شناخت به توجه بااید مطالعه بی موردآن است که: محدودهحاکی از

مرکزی گرگان بعنوان وجود بافت وری را داشته باشد.میگیرد، نهایت بهرهقرار  شهروندانو رضایتمندی  ، عالقهتوجهمورد

 هاظرفیت میباشد که این مهم شناخت فرهنگی تاریخی و غنای باارزش عناصر و هویت حضورای از بافت تاریخی بیانگر محدوده

خالقیت مسئولین  در این محدوده را میطلبد. تاریخی هایمحله تأکید با خالقشهر تبیین برای سیاستگذاری راستای در فرصت و

گرگان هردر ش زمانی خالقشهر اصلی ایده عنوان یک عنصر مهم در حل معضالت شهری بشمار رود.تواند بهو ساکنین شهر، می

های و به ارگان ابداع شانمشکالت روزانه کردنبرطرف برای جدیدی راهکارهای بتوانند مردم که پیدا خواهد کرد بیشتری جذابیت

شهر  خالق بودن وضعیت بر را تأثیر بیشترین رسانخدمات هایسازمان ی عملکرد و اجراینحوهزیرربط ارجاع دهند هرچند که 

عمومی نقلواحداث متعدد ایستگاه حملکنترل کاهش ترافیک، در جهت  هاو مناسب برای پارکینگ مکان یابی صحیح دارد.

زیست، از محدود محیط سازی و ارائه الگوهای مناسب برای حفظ و ایجاد سالمتفرهنگ، مدرن با توجه به نیازهای متنوع افراد

نشر و گسترده،  به صورت خلّاقیت از پشتیبانی و حمایتهمواره  خالق میباشد.گذار بر پیشبرد اهداف در جهت شهرعوامل تاثیر

خالق میباشد که سازی در بین اقشار جامعه از عوامل نه چندان پیچیده در راستای پیشبرد اهداف در جهت شهرج فرهنگتروی

در این شهر همواره بکارگیری  قوت موجودها و نقاطرغم بسترهای مناسب عنایتی به آن نگردیده است. لذا باتوجه به قابلیتعلی

 خالق دیر نیست. در ادامه جهت بهبود و ارتقای شرایط پیشنهاداتی مطرح میگردد:گذار برای رسیدن به شهرعوامل کلیدی و تاثیر

 .شهر استعداد و پتانسیل با متناسب شهرخالق هایشاخص سازیپیاده -

 های شهری برای حمایت از صنایع خالق در مناطق انتخاب شده شهر.       ها در سیاستترین شیوهآوری بهترین و مناسبجمع -

های خالق بروز یابند و در توسعه اقتصادی، اجتماعی و شهری گرگان به منظور آنکه تفکرات و ایدهایجاد سازوکار در محیط -

 گذار باشند.        فرهنگی شهر تاثیر

 .                              آنها بین بیشتر همگرایی ایجاد و خالقشهر سازیپیاده یزمینه در ریشه مدیران و هادانشگاه بین تعامل ایجاد -

   خالق.شهر سازیپیاده فرایند در ها NGO و خصوصی هایبخش کردنوارد -
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     خالق.شهر بهتر هرچه سازیپیاده برای اطالعاتی و ارتباطی نوین هایفناوری از استفاده -

 مشکالت حل جهت هاآن از استفاده نهایت در و هاایده این تبادل و ساکنین هایایده ظهور جهت مناسب بستری نمودن اهمفر -

  .شهری و اجتماعی اقتصادی، یتوسعه نیز و مسائل و

 خالقیت ربهت هرچه سازی پیاده برای آنها نظریات از استفاده و خالق شهرهای طراحی در شهروندان نظریات دادن دخالت -

 .شهرها سطحدر
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پرندگان  تنوع زیستیبررسی متغیرهای محیطی تأثیرگذار درحفاظت از : مقاله نوانع

 های شهریدر پارک
 

 2تا فراشی آزی ،1فرزانه ملکوتی

 
 ،زیست، دانشگاه فردوسی مشهدزیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط1
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  farashi@um.ac.irزیست، دانشگاه فردوسی مشهد، زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیطدانشیار، گروه محیط2

 

 

 چکیده 

ای که در مالکیت عموم قرار دارد و جزیی از فضاهای شهری ای سبز طراحی شدهپارک عبارتست از فض

شود. این فضاها توسط گیاهان و درختان پوشیده شده و بر اساس نظارت و مدیریت انسان، محسوب می

هم آوردن افراد گرد زیست،بهسازی محیط ها،شوند. هدف اولیه طراحی پارکمیحفظ و نگهداری یا احداث 

ها کمتر به آن توجه ای که در طراحی پارکباشد اما نکتهه و احداث فضایی برای تفریح و سرگرمی میجامع

های پرندگان از جمله گروه باشد.های جانوری موجود در شهرها میزیستی گونه شده است، حفظ تنوع

ضای سبز شهری شده یا فبسیاری از پرندگان وارد  روند.ها و فضاهای سبز به شمار میجانوری غالب پارک

شوند. پرندگان کنند و در نتیجه روی اکوسیستم آن منطقه اثر گذاشته یا از آن متأثر میاز آن کوچ می

باشند و با داشتن خصوصیاتی چون توانایی زندگی در زیست خود میکننده وضعیت اکولوژیکی محیطبازگو

های مناسب ها، از شاخصن و مشاهده آسان آنغذایی گوناگوهای مختلف، امکان استفاده از موادمحیط

ی اکوسیستم ها با کمک به فرآیندهاهای پرنده موجود در پارکروند. گونهمحیطی در شهرها به شمار می

در این . شوندافشانی، کنترل حشرات و پراکنش گیاهی، موجب حفظ سالمتی این مناطق میمانند گرده

های ی محیطی تأثیرگذار بر حفاظت از تنوع زیستی پرندگان در پارکمطالعه قصدداریم به بررسی متغیرها

 شهری بپردازیم. 
 
 

 حفاظت پرندگان، زیستی،پارک، فضای سبز شهری، تنوعهای کلیدی: واژه
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Abstract 

the park consists of the designed green space that is located in public domain and is a component of 

urban spaces. these spaces are covered by plants and trees and are maintained or constructed based on 

human supervision and management. Parks are divided in terms of identity, scale, shape, position and 

performance. The main purpose of designing parks is to improve the environment, gather the population 

and make space for entertainment and entertainment but the point that has been paid less attention in the 

design of parks is the preservation of the biodiversity of animal species in cities. birds are considered as 

the dominant animal group of parks and green spaces. therefore, the presence of birds is different in 

relation to climate situation and vegetation in different seasons. Many birds enter or migrate into the 

green space, so they affect the ecosystem. birds are described as the ecological status of their 

environment and by possessing features such as the ability to live in different environments, the 

possibility of using various food materials and their easy observation, will be the most appropriate 

environmental indicators in cities. bird species in parks are helping the ecosystem processes such as 

irradiation, insect control and vegetation control, and they protect these regions. in this study, we 

examine the environmental variables influencing the biodiversity conservation of birds in city parks. 

 
Keywords: Parks, green spaces, biodiversity, birds, conservation 

 

 مقدمه - 1

 در پرندگان بویژه وحش،حیات هایگونه دارند. وجود عهده به شهری زندگی استاندارد تعیین در مهمی نقش شهری هایپارک

 جلب طبیعی هایمحیط به پیش از بیش را هاآن بازدیدکنندگان، رضایت تأمین و های پارکبا افزایش جاذبه تواندمی پارک

 یزائر و ی) همامباشد  مناطق این در مدیران اهداف از یکی تواندمی شهری، هایپارک در گانحفاظت پرند و جذب بنابراین کند.

 علمی، زیباشناختی، اقتصادی، اکولوژیک، های گوناگونجنبه از هااکوسیستم از مهمی جزء به عنوان . پرندگان (1390. یرانیام

 طبیعت نظام کل با ایپیچیده و متقابل ارتباط اکولوژیکی، پرندگان نظر از که به طوری باشندمی فراوانی هایواجد ارزش تفرجی

 هایفعالیت بروز و پرندگان ضورح مستلزم آن پویایی و صحیح اکوسیستم عملکرد و دارند آن دهندهتشکیل عناصر و اکثر عوامل و

با ، فضاهای سبز شهریهای شهری و دهد که ایجاد پارکشواهد نشان می.  (1391. طبسی و همکاران)باشد می آنها حیاتی

د باشمی، تر، حداقل برای پرندگانزیستی بیش، قادر به حمایت از تنوععهای گیاهی متنوگونههمراه با کاشت های مختلف اندازه

شود که مردم و باعث می کردهشناختی را ارایه لذت زیبایی، ظاهر رنگی پرندگان( . عالوه بر آن 2016نوراآلیدا و همکاران،  )

ها نزدیک شوند و انواع مختلف پرنده را در پارک مشاهده توانند به پرندهمردم به راحتی می .احساس خوشایندی داشته باشند

که به  کنندهای شهری سازماندهی می، اغلب تورها را در پارکنگریگردشگری مبتنی بر پرندهای هافزون بر آن، سازمان .کنند

دهد که اگر مردم عالوه بر این، مطالعات نشان می ( . 2020) ژانگ و هانگ،  کندها کمک میدر پارک نگریهپرند افزایش فعالیت

. تئوری شیفتگی یابدمیافزایش ها روحی آن ه یا درک کنند، سالمتیزیستی را در این فضاهای سبز تجربسطوح بیشتری از تنوع

های فیزیکی و زیستی محیط طبیعی تأثیر جنبهشود. شهروندان میعالقه موجب جلب های طبیعی دهد که محیطنشان مینرم 
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د که در نهایت بر خلق و خوی انگیزهای مثبت را در انسان برمیاست که پاسخی ترکیباتو  بر فیزیولوژی انسان شامل فرآیندها

ها در فضاهای سبز شهری مرتبط ها با افزایش سالمت انسانهای آنبنابراین حضور گیاهان و جانوران و زیستگاه .گذارندتأثیر می

 ( . 2020است ) کامرون و همکاران، 

 

 مبانی تحقیق  -2

زیادی انجام گرفته است. شهال تشکر و سایر همکاران در  ای، مطالعاتدرزمینه بررسی پارامترهای مؤثر بر تنوع و غنای گونه

مطالعه موردی  –های شهری ای پرندگان در پارکتأثیر پارامترهای فضای سبز بر غنای گونه» ای با عنوان در مطالعه 1392سال 

پرندگان شهر اصفهان پرداختند.  ایها بر غنا و تنوع گونههای چوبی پارکبه بررسی تأثیر غنا، تراکم و تنوع گونه« شهر اصفهان 

ها در فصل بهار پرداختند. سپس برای تحلیل های پرندگان و درختان پارکهای نواری به سرشماری گونهبا استفاده از ترانسکت

های بدست آمده از رگرسیون خطی ساده و چند متغیره استفاده نمودند تا ارتباطات متغیرهای بدست آمده را مدلسازی داده

 . (1392تشکر و همکاران، )د کنن

اد ای پرندگان در امتدغنا و تنوع گونه "باعنوان  1390ای که توسط میترا نجفی شریعت آبادی و محمد کابلی در سال در مطالعه

انجام گرفت تأثیرتغییرات  "مطالعه موردی : جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود  -های شمالی رشته کوه البرزنیمرخ ارتفاعی دامنه

ها از ای با شعاع نامحدود استفاده شد. برای آنالیزدادهدامنه ارتفاعی بر غنا و تنوع پرندگان سنجیده شد و از روش شمارش نقطه

کابلی،  و ) شریعتی دادای و ارتفاع نشان میداری را بین غنای گونهدو استفاده شد که ارتباط معنیرگرسیون غیرخطی درجه 

 اجتماعی و محیطی عوامل تأثیر بررسی» ای تحت عنوان با مطالعه 2016اشلی جی.زیوانکویچ و گری دبیلو.الک در سال  ( .1392

با درنظر گرفتن عوامل محیطی و اجتماعی به صورت « استرالیا  -سیدنی شهری سبز فضاهای در پرندگان و گیاهی جوامع در

های شهر سیدنی را بررسی نمودند. نتایج حاصله نشان داد که جداگانه و ترکیبی، نحوه توزیع الگوهای گیاهی و پرندگان پارک

رد مدیریتی هستند. در فضاهای سبزی که توسط ساکنین محلی مدیریت تأثیر توپوگرافی و رویکجوامع گیاهی بیشتر تحت

ها و فضاهای سبز عمومی بود که به تر از پارکای بسیار بیششدند و تعامل خوبی با شهرداری داشتند تنوع و غنای گونهمی

 . (2016) زیوانکویچ و الک،  شدتنهایی توسط شهرداری مدیریت می

های شهری بر تنوع، غنا و تأثیر غنای گیاهان و ساختار پارک» در پژوهشی با عنوان  2014یرپاکر و همکارانش در سال 

ای بومی بر جامعه پرندگان پرداختند و های درختی و بوتهبه بررسی اثرات کاشت گونه« آویو ساختارجامعه پرندگان در شهر تل

تر ی مانندحضور مردم و سگهایشان را نیز بررسی نمودند. نتایج حاصل ازاین بررسی نشان داد که پرندگان بومی، بیشعوامل

تر پوشش گیاهی که پرندگان مهاجر بیشنمایند، درحالیگزینی انتخاب میهای با ارتفاع زیاد را برای تغذیه و النهدرختان و بوته

ها باید از اختصاص مساحت زیاد برای گزینند. همچنین مشخص شد برای طراحی پارکبرمیها را متوسط و کوتاه، مانند چمن

های خلوت ارجحیت دارد ) پاکر و های متنوع و مکاندسترس مردم اجتناب نمود زیرا برای پرندگان، بوته فضاهای کامالً باز و در

 ( .2013همکاران، 

 

 شهری سبز فضاهای و هاپارک

ثیر أترا تحتاز آن بخشد و نگرش مردم نسبت به طبیعت و حفاظت تاندارد زندگی در شهرها را بهبود میمناطق سبز شهری اس

 ( .  2013) پاکر و همکاران،  دهدقرار می

 آرامش شهرنشینان امکان که هستند مناطقی تنها اما باشند،می هاکاشت انساندست و مصنوع عمدتاً چه اگر شهری، هایپارک

 دلیل به و آیندشمار می به شهرها دهندهشکل عوامل از هاکنند. پارکفراهم می شهر از شدن خارج بدون را غتفرا دراوقات

 شهرها زیبایی در خود و سبز زنده هایاندازچشم سبب به محیطیزیست تأثیرات بر داشتن عالوه خود مالحظه قابل سبز فضای

 ( . 1392)تشکر و همکاران،  دارند سزابه سهمی

آن  طراحی از هدف بوده، محسوب شده و تماس در آن با همواره انسان که شهر کالبدی نظام از جزئی عنوان به سبز فضای

 .  (1392 و همکاران، خمر)باشد محیطی میاقتصادی و زیست فرهنگی و انسانی نیازهای به توجه درحقیقت
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که ایجاد تغییرات در  کنندهای پرندگان را فراهم میفضاهای سبز شهری زیستگاه تنوع وسیعی از گونهها و همچنین پارک

ایا اسپینل و همکاران، ) آم خواهد داشتها ای ساکن در آنثیر منفی بر غنا و فراوانی جوامع پرندهأتخصوصیات ظاهری آنها، 

2019 . ) 

 سبز فضاهای و هاپارک اکولوژیک کارکرد

 به یا شهری سبز فضای به توجه .و هست بوده کشور هایشهرداری اصلی هایجزء فعالیت همواره سبز فضای یتوسعه و ایجاد

 تعدیل دمای اکسیژن، تولید رمنظو به ساختانسان پوشش گیاهی با شهری هایکاربری از سطوحی به تر توجهدقیق عبارت

 کیفیت ارتقای باعث بازدهی اکولوژیک نهایتاً و رطوبت افزایش دار،شیب برخی سطوح تثبیت ها،آالینده برخی جذب محیط،

 .  ( 1392 و همکاران، خمر) شودزیست شهری میمحیط

 پرورش و آموزش و فرهنگ و آرایه سازیمحوطه زیستی، تنوع حفظ خون،گردش و تغذیه منابع آبی، همچنین موجب حفظ

 دارد. بستگی عامل چندین به شناختیبوم کارکرد با مناطقی عنوان به شهری سبز فضای ارزش عناصر واقع شود. درمی جامعه

 و سبز مختلف مناطق انواع ترکیب تنوع ساختاری، شهر، سطح در پراکندگی و موقعیت اندازه، کلی شامل طور به واملع این

 . (1396. امیری و قدسی )هستند  سبز مناطق سیستم در ویکپارچگی ارتباط

 

 زیستیمدیریت تنوع

کنند، برای زیستی در مناطق شهری را هدایت مین شهرنشینی، درک عواملی که الگوهای تنوعدر مواجهه با روند جهانی شد

ها های فضای سبز بر غنا و فراوانی گونهدرک کنونی از تأثیر ویژگیبا اهمیت است. محیطی بسیار زیستهای و سیاستوم عل

) نوادیازا  همان اندازه مهم استزیستی فضای سبز بهتنوعآوردن بینشی در مورد مؤلفه عملکردی دستحال، بهبا این ت.عمیق اس

 ( .2020و همکاران، 

به خصوص در مناطق شهری بسیار مشهود  زیستیدادن تنوعاست و از دستخوبی شناخته شده زیستی بههمیت حفاظت از تنوعا

 خصوص برایبه زیستیحفظ و افزایش تنوع تواند منبعی برایها، میپارک مثالً فضاهای سبز داخل شهرها از طرف دیگر، است.

  ( . 2017باشد ) مورلی و همکاران،  های پرندگانگونه

های بزرگ متمرکز شده است. زیستی و عملکردهای اکوسیستم بر روی پارکهای شهری، تنوعبیشتر مطالعات در مورد پارک

زیستی کلی شهر باید به عنوان مکملی برای تنوع ،آنها های شهری کوچک به دلیل پتانسیلاند که پارکمحققان پیشنهاد کرده

وحش را در شهرها تجربه کند تا طبیعت و حیاتها فراهم میهایی را برای انسانزیستی باال فرصتتنوع .مورد توجه قرار گیرند

 ( . 2017و همکاران، ) یاسمانی ایجاد کنند  هابه نفع سالمت و رفاه انسان راکنند و به طور بالقوه حس صلح و آرامش 

های طبیعی بسیاری مناطق شهری شامل زیستگاه (1های شهری ضروری است؛ چرا که )زیستی برای اکوسیستمحفاظت از تنوع

 زیستیتنوع (3و ) زیستی بخش مهمی از هر اکوسیستم سالم استتنوع (2از ساکنین بومی و پرندگان وحشی مهاجر است. )

 ( . 2015ست ) یانگ و همکاران، تفریح ساکنان ضروری اشهری برای کیفیت زندگی و 

 

 پرندگان برای جدید زیستگاه شهری ها و فضاهای سبزپارک

سازی های النهها، مکانبرداری نشده مانند غذا، پناهگاهتوسط منابع فراوان و بهرهمخصوصاً پرندگان  رسد که حیواناتبه نظر می

اکولوژیکی شهری نیازمند تغییراتی در  هاینیچاست که انطباق با تایید شده .اندشده مثل جذب مناطق شهرییا مناطق تولید

شهری در مقایسه با جمعیت غیرهای شهری پرنده فنولوژی، به عنوان مثال تغییرات در شهری شدههای شناسی جمعیترفتار و بوم

 ( . 2017)کندی و موزانسکی،  است

 با که کندمی پیشنهاد هاآن مطالعه نتایج و دادند قرار مطالعه مورد را پرندگان حضور وع وتن در هاپارک نقش محققان بسیاری

 کنند رصد هاپارک در را مختلف پرندگان هایگونه بتوانند شهروندان که کرد ایجاد توان امکاناتیمی هاپارک در صحیح مدیریت

  . (1389. عسگری و همکاران)
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هستند  طبیعیگیاهی طبیعی یا نیمهشامل پوشش شهریپرندگان این است که فضاهای سبز  رویی سازیکی از نتایج اصلی شهر

ها منابع مختلفی مانند غذا، بوتهو  درختان شوند.میبه عنوان عناصر حیاتی برای حفظ جوامع پرندگان مختلف شناخته که 

گیاهی ناهمگونی ساختار و ترکیب پوشش .کنندبرای پرندگان فراهم می را سازی، نشستن و خوابیدنهایی برای النهسرپناه، و مکان

  . ( 2019)لی و همکاران،  تواند تأثیر مثبتی بر تنوع پرندگان داشته باشدهای شهری نیز میدر پارک

زیستی با پتانسیل ایجاد توسعه اقتصادی تنوعدوستانه  هاینگری هستند که یکی از فعالیتپرندهگردشگری از نوع  اساسپرندگان 

   ( .2018) اندینو و همکاران،  شودمحسوب می یبا رفاه انسان

 . مشاهده پرندگان رنگارنگ وکندمحققان دریافتند که حضور پرندگان به طور قابل توجهی به سالمت روانی افراد کمک می

طبیعی های در مقایسه با زیستگاه گردد.قدردانی از مناظر طبیعی میافراد و  حس لذت درباعث افزایش  آنها متنوع آوازشنیدن 

ها رپارکتوانند انواع مختلفی از پرندگان را دگیرند ومیتوسط افراد مختلف مورد استفاده قرار میغلب اهای شهری پارک، پرندگان

 ( . 2017راحتی به آنان نزدیک شوند ) لپسزینک و همکاران، و فضاهای سبز مشاهده کرده و به

 

 ها و فضاهای سبزمروری بر مطالعات پرندگان در پارک

 بر شهری هایپارک ساختار و گیاهان غنای ( در مورد تأثیر 2013توان به مطالعه یر پاکر و همکاران )از مطالعات جهانی می

 تنوع باز بر سبز فضای وجود و انسانی مزاحمت ( درمورد اهمیت2019پرندگان، میانگ بولین و همکاران ) غنای و ساختار، تنوع

سبز و اندازه پارک بر بهبود تنوع  چوبی، فضای درختان ( در مورد تأثیر2016چین، نوراآلیدا و همکاران ) جنوب در پرندگان

 و گیاهی پوشش ساختار و مساحت ( در مورد تأثیر2015هوانگ و همکاران ) در مالزی، زیستی پرندگان شهری شهر پنیسوال

 هایعادات بین ( در مورد ارتباط2013پکن، گریگوری ام چار و همکاران ) شهر هایپارک زادآور پرندگان جمعیت بر هاحشره غنای

( 2015مکزیکو، کلودیا شوتز و همکاران )  شهر در یشهر شدهانتخاب سبز فضاهای در دو این ترکیب و پرندگان تنوع و زندگی

اتریش و  شهر وین شهری پرندگان جوامع عملکردی تنوع بر گیاهیپوشش سبزو فضای انداز،چشم ترکیب اثرات درمورد بررسی

تایلند اشاره  بانکوک، شهرکالن در پرندگان تنوع و شهری هایپارک بین ( در مورد روابط2019راتانایات چایارات و همکاران )

 نمود.

 شهری سبز فضاهای و هاپارک در زیستیتنوع نتایج مطالعات -3

 شلوغی کردند و تأثیر مشخص وینر _شانون ینمایه از استفاده با پارک را  هر ایگونه محمودرضا همامی و آزاده زائرانی تنوع

 غنای و پارک مساحت مشخصه دو میان داریمعنی مثبت یهرابط دادند. آزمون قرار مورد را نیز پرندگان ایگونه غنای بر پارک

 تأثیر مبین نتایج، این، بر عالوه یافت. کاهش پارک افزایش حاشیه با ایگونه غنای کهحالی در شد. مشخص پرندگان ایگونه

 . (1390. یرانیام یزائر و ی) همامبود  ایگونه غنای بر هاپارک شلوغی منفی

پرندگان پارک ملی  جامعه فراوانی و غنای بر محیطیزیست متغیرهای و ترافیک صدای تأثیر شیوا غریبی و همکاران به بررسی

 ها،ماشین بوق خودروها، تعداد ترافیک، تعداد از ناشی صدای نمیزا نسبی،رطوبت دما، :مانند گلستان پرداختند. متغیرهایی

گیری شدند. جهت آن، اندازه و جاده از فاصله منطقه، شیب جاده، مؤثر جاده، عرض حاشیه موانع ارتفاع دریا، سطح از ارتفاع

 عمرانی به سبب افزایشهای داد که حضور جاده سبب ایجاد آلودگی صوتی و عملیات نشان نیز پژوهش این از حاصل نتایج

پرندگان و نیز کاهش جمعیت آنها شده است ) غریبی  ایساخت، موجب کاهش تنوع گونههای انسانفعالیت از ناشی سروصداهای

 ( .1394 و همکاران،

 جذببیشترین عامل مرکز شهر  ازپارک، تنوع زیستگاه و فاصله  ای نشان دادند که مساحتژیرو یانگ و همکاران در مطالعه 

 صدایپارک، شکل پارک و انزوای در مقابل،  .شوندهای شهری نانجینگ محسوب میای پرندگان در پارکغنای گونهافزایش 

 ( . 2020)یانگ و همکاران،   نداشتندگان ثیر چندانی بر تنوع پرندأمحیط ت

های شهری محیط کامالً متفاوت یعنی پارکیتری تریجانفسکی و همکاران در اروپای مرکزی که تنوع پرندگان را در دومطالعه پی

ای پرندگان بشدت تأثیرگذار کرد، نشان داد که مساحت و سن پوشش گیاهی بر غنای گونههای عمومی بررسی میو قبرستان

 .(  2017است )تریجانوفسکی و همکاران، 
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 نتیجه گیری -4

ای پرندگان در دهد که افزایش غنای گونهدگان نشان میزیستی پرنآمده از مطالعات بر روی تنوع دستبه نتایج مجموع در

 فراهم آمدن و محیط ناهمگنی افزایش باعث هاپارک اندازه ها بستگی دارد. افزایشهای شهری به اندازه و مساحت پارکپارک

. یرانیام یزائر و ی) همامشود پرندگان می برای اتکا قابل و نیاز مورد منابع آوردن فراهم شده و موجب محلی هایزیستگاه

1390) . 

امنیت از دیگر عوامل تأثیرگذار  و مناسب مدیریت نزدیکی به منبع آب، فراوان، و متنوع گیاهی محیط، پوشش در متعادل شرایط

 دارند، که های زیباییو شکل صدا بدلیل سبز، فضاهای و هاپارک در پرندگان واقع های محلی است. دروع پرندگان پارکبر تن

 برای نصب دوربین )مانند امکاناتی هاپارک در صحیح مدیریت با توانمی ها باشند.پارک به هاانسان جذب برای عاملی توانندمی

 که شهروندان کرد ایجاد غیره( و پرندگان معرفی برای هاییپایگاه به پرندگان، مربوط وربروش و پوستر فروش پرندگان، رصد

 به فرهنگ توجه گسترش و سازیفرهنگ توان،می را کار این از هدف .شوند آشنا هاپارک پرندگان مختلف هایگونه با بتوانند،

حال عین در و نمایند توجه پرندگان به قبل از بیش نند،کمی پارک مراجعه به که کسانی شودمی باعث و کرد عنوان پرندگان

 . (1389. عسگری و همکاران )آید می حساببه نیز تفریحی کار نوع یک

های پرندگان شهری از طریق و گونه شهروندانهای شهری کوچک باید بر منافع پارک یو مدیریتای های توسعهبرنامههمچنین 

تواند تعامالت اجتماعی و بنابراین همکاری شهروندان و مدیران می اکولوژیک تمرکز کند. -ترکیب یک رویکرد اجتماعی 

ل را داشته باشند که زیستگاه و مح ایمصوب شده های شهری باید طرح کاشت، پارکعالوه بر آن اکولوژیکی را بهبود بخشد.

تواند پیچیدگی بندی مناسب میپرندگان در آن مشخص باشد. نسبت صحیح پوشش گیاهی با اشکوبآوری آذوقه برای جمع

 ( . 2017تر کرده و موجب افزایش جذب پرندگان شود ) یاسمانی و همکاران، ها را بیشزیستگاه

 فضاهای سبز شهریها و پارک .ثیر داشتأپرندگان ت ایبود که بر غنای گونه یترین متغیربه طور کلی، مساحت فضای سبز مهم

های پایین مداوم هرس نگردد. زیرا برخی از پرندگان اشکوبکه به طور  داشته باشندتری با پوشش گیاهی متنوع ایمنطقهباید 

 گذارد.ثیر میأهای سبز تدر فضا فراوانی آنها و ای پرندگانعاملی دیگر است که بر غنای گونه هادهند. حضور انسانرا ترجیح می

ها غذا کنند و گاهی از اوقات شهروندان با دست خود برای آنهای انسانی تغذیه میهای خوراکیبرخی از پرندگان از بازمانده

تواند عاملی برای افزایش یا کاهش تنوع پرندگان محسوب گردد. بنابراین ها میریزند. بنابراین حضور و عدم حضور انسانمی

های شهری بررسی تری را در مورد عوامل مؤثر بر جوامع پرندگان در اکوسیستمبایست اطالعات بیشریزان شهری میمهبرنا

 ( . 2011)رامیرز و زوریا،  نمایند
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ی هاپرندگان در پارک یه اگون یسبز بر غنا یفضا یپارامترها ریتاث :(1392) ی،ر،جعفر و . بیاضی. م. ریتشکر. ش. همام -

 . 149-137. ، شماره یک  15.ستیز طیمح یعلوم و تکنولوژفصلنامه شهر اصفهان.  یمورد العه: مطیشهر

پرندگان در پارکها و  یستیتنوع ز یشاخص ها راتییتغ یبررس :(1389) ،اا و یاحقی، .ی پورلی. خلب .ی راد. بهروزر .عسگری -

 . 41. 2سال دوم، . یجانور ستیز طیمه محسبز شهر اهواز. فصلنا یفضاها

 ۀکوه البرز )مطالعرشته یشمال یهادامنه یارتفاع مرخیپرندگان در امتداد ن یاغنا و تنوع گونه (:1392م، ) .یکابلو  . میعتیشر -

 . 376-365 ،4شماره  .66. یعیطب ستیز طیمح هی(. نشررودیخ یو پژوهش یجنگل آموزش یمورد

 ریو سا کیاز تراف یناش یرابطه پراکنش پرندگان، صدا یمدلساز (:1394) ،وارسته. حو  ع. ینیان ماه. ش. سلمیبیغر -

 . 206-195. 11، شماره 6. ستیز طیمح یپژوهش ها نشریهگلستان. یجاده پارک مل هیدر حاش یطیمح یرهایمتغ

)مطالعه  یاجتماع طیارتقاء مح یبرا یشهر یهاکپار یابیمکان یارهایمع:(1392) ا، تاشه. یدریحل و  .مرادی شاه غ،  .مرخ -

 . 134-117. 12، شماره 4. یشهر یزیپژوهش و برنامه ر ،مجلهشهر زابل( ثیل عقوبیپارک  یمورد
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 فصلنامه.یسبز جهت حفاظت از پرندگان در مناطق شهر یها و فضاهاپارک تیریتوسعه و مد: (1396) م، .یریامو . فیقدس -

 . 89-81. 42،شماره 15. ستیز طیانسان و مح

قائم در  سیملت و پرد یتعداد و تنوع پرندگان پارک ها سهیو مقا ییشناسا :(1391ع. ) ی راد، ب و راسخ،بهروز ه، .بسیط -

 . 79. 4، شماره 4. یجانور ستیز طیفصلنامه مح ،1390 زییشهر مشهد در دو فصل تابستان و پا

: یپرندگان )مطالعه مورد یگونه ا یبر غنا یشهر یو شکل پارک ها هانداز ریثتا یرسبر :(1390)ی،آ، رانیام یزائرم و . یهمام -

 . 62-59،55، شماره 37محیط شناسی. فصلنامهاصفهان(. یپارک ها
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 چکیده 

اند و توجه و های شهری قابل مشاهدههای مهم جانوری هستند که در همه پارکز گونهپرندگان یکی ا

مندند و ها عالقهها در شهرها به سرعت درحال افزایش است. زیرا مردم به آنتمرکز بر روی حفاظت از آن

ف خود به سرعت برند. عالوه بر این پرندگان به تغییرات محیط اطراها در اطراف خود لذت میاز مشاهده آن

دهند.به همین علت سهم قابل توجهی از مطالعات مربوط به تنوع زیستی را به خود واکنش نشان می

های زمانی نسبتا کوتاه اکثریت قریب به اتفاق تحقیقات پرندگان شهری بر روی چارچوباند. اختصاص داده

بسیار محدود است. برای جمع  سال( 5بیشتر از  مدت )ده و تعداد مطالعات بلندانجام ش( سال 2تا  1)

مدت صورت گرفته بر روی پرندگان شهری برآن شدیم تا به بررسی بندی نتایج حاصل از مطالعات کوتاه

در ایران و جهان بپردازیم و تنوع زیستی پرندگان در   2020تا  2010مقاله مختلف در بازه زمانی  42

  های شهری کوچک و بزرگ را بررسی نماییم.پارک
 

 های شهری، حفاظت، پرندگان، تنوع زیستیپارکهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Birds are one of the most studied taxa in urban areas and literature focused on their conservation 

in cities is growing rapidly. Because birds are appreciated by people and also people enjoy 

seeing birds around themselves. Birds are relatively easy to detect and observe. In addition they 

respond rapidly to changes in landscape composition. Because of that, birds represent a 

significant proportion of published urban wildlife literature. The vast majority of urban birds 

research is conducted over relatively short time frames (1 to 2 years) and the number of long - 

term studies (more than 5 years) are very limited. To sum up the results from short - term studies 

on urban birds, we decided to explore 42 different articles from 2010 to 2020 and explore the 

biological diversity of birds in the urban parks in different parts of the world. In this article, we 

intend to study the biological diversity of birds in urban parks. 

 
Keywords: urban parks, biodiversity, birds, conservation 

 

 مقدمه - 1

و  شده هروندانشدر سبب افزایش سطح آسایش روان  حفظ تنوع زیستی منطقه،عالوه بر حفاظت از پرندگان بومی در شهرها

 ( . 2011) فونتانا و همکاران،  تواند به طور کلی حفاظت از منابع بیولوژیکی را ارتقا دهدمی

های به زیستگاههمچنین و  دیگر تعامل دارند موجودات زندهبا و  هستند که آشکارمفید هستند به این دلیل  خصوصپرندگان به

 . ( 2011تولدو و همکاران،  ) دهای فضایی مختلف نیاز دارنمتنوعی در مقیاس

های اساسی در مطالعات بیولوژی، ه و شناسایی پرندگان و بررسی دقیق وضعیت زیستگاهی و زیستی آن ها، از گامبنابراین مطالع

 ( . 1393رود ) شیخی و همکاران، های مختلف به شمار میاکولوژی و حفاظت پرندگان در اکوسیستم

-و کاهش تنوع زیستی در اکوسیستمها تگاه تکه تکه شدن زیسو در حال حاضر گسترش سریع مناطق شهری باعث از بین رفتن 

هایی هستند که در داخل شهرها برای حفظ تنوع زیستی ها و فضاهای سبز شهری اکوسیستم. پارکهای شهری شده است

 ( . 2015) یانگ و همکاران،  جانوران بخصوص پرندگان حیاتی به شمار می روند.
 

 روش تحقیق - 2

در زمینه بررسی و شناسایی غنای پرندگان شهری مطالعات زیادی صورت گرفته است. ما برای انتخاب مقاالت از موتور 

های شهری، پرندگان، پارک"استفاده کردیم و از کلمات و عبارات ترکیبی مانند research gateو  Google scholar جستجوی

های ای پرندگان، زیستگاهروندان و یا کلمات مرتبط با پرندگان مانند غنای گونهبازه زمانی، تنوع زیستی، حفاظت، اکولوژی، شه

پرندگان و ... استفاده نمودیم. نتایج حاصل از جستجوی مقاالت نشان داد که بیشترین مقاالت در قاره آسیا و آمریکا و در 

ی از یک شهر خاص بدست نیامد. برخی از اطبق تحقیقات صورت گرفته مطالعه پیوسته کشورهای پیشرفته منتشر شده است.

 های صورت گرفته به صورت مقطعی و با یک شکاف چند ساله روی داده است .پژوهش
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 مروری بر مطالعات تنوع زیستی پرندگان شهری -3

یگر ای پرندگان از کشورمان ایران و همچنین دگونه تعدادی ازمقاالت استخراج شده به صورت خالصه جهت بررسی غنای

 کشورها آورده شده است. 

های ملت و پردیس قائم شهر مشهد در دو فصل به بررسی تنوع پرندگان پارک 1390هایده طبسیان و همکاران در سال  

ها پارک عالوه بر مساحت زیاد، دارای پوشش گیاهی متنوعی هستند و دسترسی به آن تابستان و پاییز پرداختند زیرا این دو

( در این 1گونه  از پرندگان )جدول  43 کنندگان زیادی دارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد کهو استفاده پذیر بودهامکان

 . (1391. طبسیان و همکاران)دو پارک قابل مشاهده هستند 
 های ملت و پردیس قائم مشهدشده در پارک رشماریس پرندگان کل تعداد و نام -1جدول

 

 نام علمی نام گونه ردیف

 Corvus corne کالغ ابلق 1

 Corvus frugilegus کالغ سیاه 2

 Passer montanus گنجشک درختی 3

 Passer domesticus گنجشک خانگی 4

 Motacilla alba دم جنبانک ابلق 5

 Parus bokharensis چرخ ریسک تورانی 6

 Fringilla coelebs سهره جنگلی 7

 Fringilla montifringilla سهره دم گاه سفید 8

 Rhodopechys obsoleta سهره خاکی 9

 Carduelis spinus سهره زرد 10

 Alanda arvensis چکاوک آسمانی 11

 Melanocorypha calandra چکاوک گندم زار 12

 Phylloscopus collybita سسک چیف چاف 13

 Muscicapa striata مگس گیر راه راه 14

 Acridotheres tristis مینا 15

 Turdus merula توکای سیاه 16

 Turdus philomelos توکای باغی 17

 Luscinia megarhynchos بلبل 18

 Erithacus rubecula سینه سرخ 19

 Columba livia کبوتر چاهی 20

 Streptopelia sengalensis قمری خانگی 21

 Streptopelia dacaocto یا کریم 22

 Apus apus بادخورک 23

 Psittacula framer طوطی 24

 Falco tinnunculus دلیجه 25

 Pica pica زاغی 26

 Motacilla cinerea دم جنبانک خاکستری 27

 Motailla flava دم جنبانک شکم زرد 28

 Oriolus oriolus پری شاهرخ 29

 Lanius vittatus م پشت بلوطیسنگ چش 30

 Pycnonotus leucotis بلبل خرما 31

 Parus major چرخ ریسک بزرگ 32

 Parus caeruleus چرخ ریسک سرآبی 33
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 Ficedula parva مگس گیر گلوسرخ 34

 Turdus pilaris توکای پشت بلوطی 35

 Hippolais pallida سسک درختی زیتونی 36

 Phylloscopus trochilus سسک بیدی 37

 vulgaris Sturnus سار 38

 Upupa epops هدهد 39

 Alcedo atthis ماهی خورک 40

 Accipiter nisus قرقی 41

 Erithacus rubecula سینه سرخ 42

 Streptopelia sengalensis قمری معمولی 43

 

های اصفهان پرندگان پارک ای گونه غنای بر ریشه های پارک شکل و اندازه تأثیر به بررسی 1390همامی و زائرانی در سال 

پارک به صورت تصادفی انتخاب و غنای پرندگان آن رصد شد.نتایج حاصل  13اردیبهشت ماه ، 31پرداختند. از ابتدای فروردین تا 

 مجموع در ( قابل مشاهده می باشند. 2های شهری اصفهان ) جدولگونه از پرندگان در پارک 24از این پژوهش نشان داد که 

 اندازه عامل هر سه از اصفهان شهر هایپارک پرندگان ای گونه غنای از تأثیرپذیری حاکی بررسی این از آمده دست به نتایج

 . (1390. یرانیام یزائر و ی) هماماست  پارک شلوغی میزان و پارک شکل پارک،
 های شهر اصفهانشده در پارک سرشماری پرندگان کل تعداد و نام -2جدول

 

 نام علمی نام گونه ردیف

 Corvus corone کالغ ابلق 1

 Corvus frugileus کالغ سیاه 2

 Corvus corax غراب 3

 Passer domesticus گنجشک خانگی 4

 Columba livia چاهیکبوتر  5

 Streptopelia senegalensis قمری خانگی 6

 Streptopelia tutur قمری معمولی 7

 Pica pica زاغی 8

 Motacila alba دم جنبانک ابلق 9

 Motacila flava دم جنبانک زرد 10

 Turdus philomelos توکای باغی 11

 Turdus merula توکای سیاه 12

 Turdus iliacus توکای بال سرخ 13

 Turdus ruficolis توکای گلوسیاه 14

 Hirundo rustica چلچله 15

 Sturnus vulgaris سار 16

 Luscinia megahynchos بلبل 17

 Pycnonotus leucogenys بلبل خرما 18

 Fringilla coelebs سهره جنگلی 19

 Rhodopechys sanguine سهره بال سرخ 20

 Larus ridibundus کاکائی سرسیاه 21

 Apus apus بادخورک معمولی 22

 .Petronia sp گونه ای گنجشک 23

 .Sylvia sp گونه ای سسک 24
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های تنوع زیستی پرندگان به بررسی تغییرات شاخص 1389در فصل زمستان و در بهار سال  1388عسگری و همکاران در سال 

گونه پرنده )  92ها پارک به عنوان ایستگاه مطالعاتی انتخاب شدند و در آن 9ها و فضاهای سبز شهر اهواز پرداختند. در پارک

دهنده شرایط متعادل محیطی تواند نشانای در فصل زمستان مشاهده شد که میترین تنوع گونه( شناسایی شد. بیش 3جدول 

 ( . 1389عسگری و همکاران،  )باشد 

 های شهر اهوازشده در پارک سرشماری پرندگان کل تعداد و نام -3جدول
 

 نام علمی نام گونه ردیف نام علمی نام گونه ردیف

 Phalacrocorax باکالن 1

carbo 
 Hippolais pallida سسک درختی زیتونی 47

 Rhodopechys obsoleta سهره خاکی Egretta alba 48 ت کوچکاگر 2

 Fringilla coelebs سهره جنگلی Egretta garezetta 49 اگرت بزرگ 3

 Carduelis cannabina سهره سینه سرخ Bubulcus ibis 50 گاوچرانک 4

 Nycticorax حواصیل شب 5

nycticorax 
 Rhodopechys sanguinea سهره بال سرخ 51

 Fringilla montifringilla سهره دمگاه سفید Ardea cinerea 52 حواصیل خاکستری 6

 Rhodopechys githaginea سهره صورتی Cricus aeruginosus 53 سنقر تاالبی 7

 Gallinula چنگر نوک سرخ 8

chloropus 
 Passer domesticus گنجشک خانگی 54

 Himantopus چوب پا 9

himantopus 
 Passer hispaniolensis نه سیاهگنجشک سی 55

 Passer montanus گنجشک درختی Vanellus indicus 56 دویدومک 10

 Acridotheres tristis مینا Actitis hypoleucos 57 آبچیلک آوازخوان 11

 Sturnus vulgaris سار Larus ridibundus 58 کاکایی سرسیاه 12

 Egretta gularis رت ساحلیاگ Larus ichthyaetus 59 کاکایی بزرگ 13

 Platalea leucorodia کفچه نوک Larus genei 60 کاکایی صورتی 14

 Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک Larus armenicus 61 کاکایی ارمنی 15

 Sterptopelia قمری خانگی 16

senegalensis 
 Charadrius alexandrinus سلیم کوچک 62

 Streotopelia یا کریم 17

dacaocto 
 Pluvialis squatarola سلیم خاکستری 63

 Larus cachinnans کاکایی پا زرد Columba livia 64 کبوتر چاهی 18

 Sterna albifron پرستو دریایی کوچک Columba palumbus 65 کبوتر جنگلی 19

 Sterna caspia پرستودریایی خزر Apus pallidus 66 پرستو دودی 20

 Haleyon سینه سفید خورکماهی 21

smyrnensis 
 Sterptopelia turtur قمری معمولی 67

 Merops persicus زنبورخوار گلو خرمایی Ceryle rudis 68 خورک ابلقماهی 22

 Merops apiaster زنبورخوارمعمولی Alcedo atthis 69 خورکماهی 23

 Coracias سبزقبای هندی 24

benghalensis 
 Upupa epops هدهد 70

 Lanius isabellinus چشم دم سرخسنگ Galerida cristata 71 چکاوک کاکلی 25

 Lanius vittatus سنگ چشم پشت بلوطی Alauda arvensis 72 چکاوک آسمانی 26

 Lanius senator سنگ چشم سرحنایی Alaemon alaudipes 73 چکاوک هدهدی 27

 Melanocorypha چکاوک گندمزار 28

calandra 
 Lanius excubitor سنگ چشم خاکستری 74

 Calandrella چکاوک پنجه کوتاه 29

brachdactyla 
 Hypocolius ampelinus خورمیوه 75

 Prunella modularis صعوه جنگلی Hirundo rustica 76 چلچله 30

 Phoenicurus phoenicurus دم سرخ معمولی Delichon urbicum 77 چلچله دمگاه سفید 31

 Cercotrichas galactotes دم چتری Motacilla alba 78 جنبانک ابلق دم 32

 Erithacus rubecula سینه سرخ Motacilla citreola 79 دم جنبانک سر زرد 33
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 Luscinia svecica گلو آبی Anthus spinoletta 80 پت تاالبیپی 34

 Luscinia megarhynchos بلبل Anthus campestris 81 پت دشتیپی 35

 Pycnonotus بلبل خرما 36

leucotis 
 Turdoides altirostris لیکوی تاالبی 82

 Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار Lanius collurio 83 چشم پشت سرخسنگ 37

 Acrocephalus agricola سسک شالیزار Turdus merula 84 توکای سیاه 38

 Prinia gracilis کیل سسک ش Turdus philomelos 85 توکای باغی 39

 Sylvia atricapilla سسک سرسیاه Luscinia svecica 86 گلوآبی 40

 Phoenicurus دم سرخ معمولی 41

phoenicurus 
  Sylvia communis سسک گلوسفید 87

 Sylvia nisoria سسک سینه راه راه Erithacus rubecula 88 سینه سرخ 42

 Sylvia borin باغی سسک Oenanthe oenanthe 89 چکچک 43

 Hippolais icterina سسک درختی زرد Turdoides caudatus 90 لیکو 44

 Turdoides لیکوی تاالبی 45

altirostris 
 Ficedula hypoleuca مگس گیر ابلق باختری 91

 Phylloscopus سسک چیف چاف 46

collybita 
 Muscicapa striata مگس گیر راه راه 92

 

 جمعیت بر هاحشره غنای و گیاهی پوشش ساختار و مساحت تأثیر "طی پژوهشی با عنوان  2015در سال  هانگ و همکاران

بیولوژیکی و غیربیولوژیکی مؤثر بر جوامع پرندگان پرداختند. برای این عوامل به بررسی  "پکن شهر هایپارک زادآور پرندگان

( مشاهده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 4 گونه از پرندگان ) جدول 38پارک انتخاب شد و  26مطالعه 

گذار های شهری تأثیرهای بیولوژیکی پرندگان، کیفیت زیستگاه و دسترسی به منابع غذایی بر حضور پرندگان در پارکویژگی

 است. 

 های شهر پکن، چینشده در پارک سرشماری پرندگان کل تعداد و نام -4جدول
 

 نام علمی نام گونه ردیف علمی نام نام گونه ردیف

 Acridotheres مینای تاجدار 1

cristatellus 
 Aegithalos caudatus چرخ ریسک دم بلند 20

 Dendrocopos دارکوب خالدار بزرگ 2

major 
 Parus palustris چرخ ریسک تاالبی 21

 Streptopelia chinensis فاخته نقطه دار Parus major 22 چرخ ریسک بزرگ 3

 Corvus کالغ جنگلی نوک بزرگ 4

macrorhynchos 
 Paradoxornis طوطی منقاری گلو انگوری 23

webbianus 

 Urocissa زاغی آبی نوک سرخ 5

erythrorhyncha 
 Athene noctua جغد کوچک 24

 Parus چرخ ریسک شکم زرد 6

venustulus 
 Pycnonotus sinensis بلبل خرما 25

 Streptopelia یاکریم 7

decaocto 
 Phoenicurus auroreus دم سرخ معمولی 26

 Cuculus canorus کوکو Picus canus 27 دارکوب سرخاکستری 8

 Cyanopica زاغی بال الجوردی 9

cyanus 
 Upupa epops هدهد 28

 Streptopelia یاکریم پشت سرخ 10

tranquebarica 
 Phylloscopus fuscatus سسک برگی 29

 Carduelis نونسهره سبزدوقا 11

sinica 
 Saxicola torquata چک آفریقایی 30

 Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه Parus ater 31 چرخ ریسک پس سر سفید 12

 Embriza زرده پره مرغزار 13

cioides 
 Eophona migratoria سهره چینی 32

 Streptopelia قمری خاوری 14

orientalis 
 Oriolus chinensis پری شاهرخ چینی 33

 Garrulax سیاه یقه  15

davidi 
 Lanius cristatus سنگ چشم قهوه ای 34
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 Urosphena دم بریده آسیایی Turdus merula 35 توکای سیاه 16

squameiceps 

 Sturnus sericeus سار نوک قرمز Pica pica 36 زاغی  17

 Cuculus micropterus کوکوی هندی Alauda gulgula 37 چکاوک آسمانی کوچک 18

 Dendrocopos دارکوب کوتوله کاله خاکستری 19

canicapillus 
 Eudynamys scolopacea کوکو سیاه آسیایی 38

 

ای تحت عنوان بررسی عوامل محیطی مؤثر بر تنوع زیستی پرندگان زادآورشهر طی مطالعه 2020در سال  ایمای و ناکاشیزوکا
 26ها پرداختند. در های طبیعی آنگاهسکونت مؤثر بر غنای پرندگان و ارتباطاکولوژیکی  ایهحلیل ویژگیتمیاگی در ژاپن به 

های های محیطی مانند ارتفاع درختچه( شناسایی شده است. این پرندگان با ویژگی 5گونه پرنده ) جدول  31پارک منتخب، 
 ( . 2010ها ارتباط مستقیم دارند ) ایمای و ناکاشیزوکا، موجود در پارک

 

 های شهر میاگی، ژاپنشده در پارک سرشماری پرندگان کل تعداد و نام -5جدول
 

 

 نام علمی نام گونه ردیف

 Ardea cinerea حواصیل خاکستری 1

 Picoides major دارکوب خالدار بزرگ 2

 Delichon dasypus چلچله خانگی آسیایی 3

 Cettia diphone سسک بیشه ژاپنی 4

 Phylloscopus نگ پریدهسسک برگی ر 5

tenellipes 

 Aegithalos caudatus چرخ ریسک دم بلند 6

 Cyanopica cyana زاغی بال الجوردی 7

 Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک 8

 Anas poecilorhyncha مرغابی نوک خالدار 9

 Alcedo atthis ماهی خورک معمولی 10

 Carduelis sinica فنچ سبز شرقی 11

 Streptopelia orientalis قمری خاوری 12

 Motacilla cinerea دم جنبانک خاکستری 13

 Picoides kizuki دارکوب کوتوله ژاپنی 14

 Bambusicola کبک خیزرانی چینی 15

thoracica 

 Sturnus philippensis سار گونه بلوطی 16

 Muscicapa sibirica مگس گیردوطرف تیره 17

 Parus major زرگچرخ ریسک ب 18

 Passer montanus گنجشک درختی 19

 Motacilla grandis دم جنبانک ژاپنی 20

 Phylloscopus سسک تاجدار 21

coronatus 

 Hirundo rusica چلچله 22

 Columba livia کبوتر چاهی 23

 Milvus migrans کورکور سیاه 24

 Motacilla alba دم جنبانک ابلق 25

 Corvus بزرگکالغ نوک  26

macrorhynchos 

 Corvus corone کالغ الشه 27

 Hypsipetes amaurotis بلبل گوش قهوه ای 28

 Sturnus cineraceus سار گونه سفید 29
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 Zosterops japonicus چشم سفید ژاپنی 30

 Parus varius چرخ ریسک پیسه 31

 

ای پرندگان پرداختند.دراین مطالعه مساحت طی تأثیرگذار بر غنای گونهنیز به  بررسی عوامل محی 2020سیلوا و همکاران در سال 
های زیستگاه به عنوان عوامل محلی و نوع پوشش زمین در محیط شهری اطراف به عنوان عامل سیمای سرزمین درنظر و ویژیگی

پارک مورد مطالعه، 18در است. قرار گرفتهثیر شهرنشینی أتتحتها آن ای و فراوانیدر مورد پرندگان، غنای گونه گرفته شده بودند.
ای پرندگان نداشتند اما در ( شناسایی شد. در مقیاس محلی، عوامل محیطی تأثیرچندانی بر غنای گونه 6گونه ) جدول  43

 ( . 2020ای پرندگان به شدت وابسته به پوشش گیاهی چوبی بود ) سیلوا و همکاران، مقیاس سیمای سرزمین،غنای گونه
 های شهر فلورانسیا، کلمبیاشده در پارک سرشماری پرندگان کل تعداد و نام -6لجدو

 

 

 نام علمی نام گونه ردیف نام علمی نام گونه ردیف

 Amazona طوطی آمازون بال نارنجی 1

amazonica 
 Progne tapera ایچلچله سینه قهوه 23

 Amazona طوطی آمازون تاج زرد 2

ochrocephala 
 Pygochelidon بی و سفیدپرستوی آ 24

cyanoleuca 

 Campylorhynchus الیکایی توکاشکل Ara severus 25 مکائو سینه بلوطی 3

turdinus 

 Aratinga پاراکیت سرتیره 4

weddellii 
 Troglodytes aedon الیکایی خانگی 26

 Orthopsittaca مکائو شکم سرخ 5

manilatus 
 Turdus ignobilis توکای نوک سیاه 27

 Psittacara پاراکیت چشم سفید 6

leucophthalmus 
 Paroaria gularis کاردینال کاله قرمز 28

 Ramphocelus carbo فرخنده نوک نقره ای Dendroplex picus 29 هیزم شکن )نوعی دارکوب( 7

 Empidonax مگس گیر سینه زرد 8

alnorum 
 Sicalis flaveola فنچ زعفرانی 30

 Legatus یاییمگس گیر دزددر 9

leucophaius 
 Sporophila nigricollis دانه خوار شکم زرد 31

 Machetornis مگس گیر گله 10

rixosa 
 Tangara mexicana فرخنده نوک سفید 32

 Megarynchus مگس گیر سینه قایقی 11

pitangua 
 Thraupis episcopus خاکستری -فرخنده آبی 33

 Thraupis palmarum فرخنده نخل Myiarchus ferox 34 مگس گیر تاج کوتاه 12

 Myiodynastes مگس گیر راه راه 13

maculatus 
 Ammodramus گنجشک ابرو زرد 35

aurifrons 

 Myiozetetes مگس گیر اجتماعی 14

similis 
 Piranga olivacea فرخنده سرخ 36

 Phaeomyias مگس گیر موش رنگ 15

murina 
 Cacicus cela النه آویز دم زرد 37

 Pitangus کیسکاد بزرگ 16

sulphuratus 
 Molothrus گاومرغ درخشان 38

bonariensis 

 Pyrocephalus مگس گیر اسکارلت 17

rubinus 
 Molothrus oryzivorus گاو مرغ سرقهوه ای 39

 Todirostrum مگس گیر معمولی 18

cinereum 
 Psarocolius النه آویز دم زرد پشت حنایی 40

angustifrons 

 Tyrannus مرغ گرمسیریشاه 19

melancholicus 
 Psarocolius النه آویز دم زرد کاکلی 41

decumanus 

 Tyrannus مرغ مگس خوار دم قیچی 20

tyrannus 
 Euphonia laniirostris سهره خوشخوان نوک کلفت 42

 Euphonia سهره خوشخوان شکم نارنجی Vireo olivaceus 43 ویرو چشم سرخ  21

xanthogaster 

 Cyanocorax جیجاق بنفش رنگ 22

violaceus 
   

 

در حاشیه  محیطزیستی سایرمتغیرهای و ترافیک صدای تأثیر شیوا غریبی و همکاران به مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان و 

 یی و ثبت شدند. نتایج( شناسا 7گونه پرنده ) جدول  17نقطه نمونه برداری انتخاب شد که  76پارک ملی گلستان پرداختند.
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 های عمرانی به سبب افزایشداد که حضور جاده سبب ایجاد آلودگی صوتی و عملیات نشان هاآنالیز این مدل از حاصل

پرندگان و نیز کاهش جمعیت آنها شده است ) غریبی  ایساخت، موجب کاهش تنوع گونههای انسانفعالیت از ناشی سروصداهای

 . ( 1394و همکاران، 

 درحاشیه پارک ملی گلستانشده  سرشماری پرندگان کل تعداد و نام -7دولج
 

 نام علمی نام گونه ردیف

 Dendrocopos minor کوچک خالدار دارکوب 1

 Dendrocopos major بزرگ خالدار دارکوب 2

 Sitta europaea جنگلی کمرکولی 3

 Ficedula parva سینه سرخ گیرمگس 4

 Erithacus rubecula سرخ سینه 5

 Parus ater سفید سرپس ریسکچرخ 6

 Parus major بزرگ ریسکچرخ 7

 Sitta temphronata بزرگ کمرکولی 8

 Coccothraustes بزرگ نوك سهره 9

coccothraustes 

 Aegithalos caudatus دراز دم ریسکچرخ 10

 Fringilla coelebs جنگلی سهره 11

 Tardus merula سیاه توکا 12

 Sturnus roseus صورتی سار 13

 Covus commix ابلق کالغ 14

 Corvus corax غراب 15

 Phasianus colchicus قرقاول 16

 Aquila chrysactos طالیی عقاب 17

 

 60ای پرندگان در پارکهای شهری سانتیاگو در شیلی پرداختند.در به بررسی غنای گونه 2019اسپینل و همکاران نیز در سال 

ها نیز نشان داد که متغیرهای ( شناسایی شد. در راستای دیگر مطالعات، پژوهش آن 8گونه پرنده ) جدول  28پارک مورد مطالعه 

گیاهی و محیطی مربوط به هر پارک بر غنا و فراوانی جوامع پرندگان شهری تأثیرگذار است. فاکتورهایی مانند تراکم پوشش

 ( . 2019وع زیستی پرندگان دارند )اسپینل و همکاران، آوری بر تنمساحت پارک تأثیرشگفت

 در شهرسانتیاگو، شیلیشده  سرشماری پرندگان کل تعداد و نام - 8جدول
 

 نام علمی نام گونه ردیف

 Vanellus chilensis خروس کولی جنوبی 1

 Columba livia کبوترچاهی 2

 Zenaida auriculata کبوتر گوشی 3

 Columbina picui یکبوتر خاکی پیکوئ 4

 Sephanoides sephaniodes گیرپشت سبز تاج آتشیمگس 5

 Veniliornis lignarius دارکوب راه راه 6

 Milvago chimango ای شاهین )کاراکا شیمانگو(گونه 7

 Falco sparverius دلیجه آمریکایی 8

 Falco peregrinus شاهین بحری 9

 Myiopsitta monachus طوطی کواکر 10

 Enicognathus leptorhynchus طوطی نوک باریک 11

 Leptasthenura aegithaloides دم تیغی تاجدار 12
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 Elaenia albiceps زردک کاکل سفید ابرو 13

 Anairetes parulus گیرپرزدارمگس 14

 Xolmis pyrope کبوتر چشم آتشی 15

 Colorhamphus parvirostris گیر پاتاگونیامگس 16

 Phytotoma rara گیاهبر دم حنایی 17

 Tachycineta meyeni پرستوی شیلی 18

 Troglodytes aedon الیکایی خانگی 19

 Turdus falcklandii توکای نیمروزی 20

 Mimus thenca مرغ مقلد شیلیایی 21

 Diuca diuca فنج دویکا 22

 Zonotrichia capensis گنجشک گردن خرمایی 23

 Curaeus curaeus پر استرالیایی سیاه 24

 Molothrus bonariensis گاو مرغ درخشان 25

 Sturnella loyca چکاوک مرغزار دم دراز 26

 Sporagra barbata سسک چانه سیاه 27

 Passer domesticus گنجشک خانگی 28

 

  گیریبحث و نتیجه -4

 .آورده شده است 9مقاله در جدول  40باشند. نتایج بررسی ییر میدر حال تغ ای هستند که دائماًهای پیچیدهشهرها سیستم
 

 سال انتشار عنوان مقاله نویسندگان ردیف

 تشکر و همکاران 1

تأثیر پارامترهای فضای سبز بر غنای گونه ای  

پرندگان در پارکهای شهری:مطالعه موردی 

 شهر اصفهان

1392 

 شریعتی نجف آبادی و کابلی 2
جامعه  یکنش و فراوانپرا یالگو یبررس

البرز)مطالعه  یرخ شمال میپرندگان در ن
 (رودیخ یو پژوهش یجنگل آموزش یمورد

1392 

 غریبی و همکاران  3

 یناش یرابطه پراکنش پرندگان ،صدا یمدلساز

 هیدر حاش یطیمح یرهایمتغ ریو سا کیاز تراف

 گلستان یجاده پارک مل

1394 

 عسگری و همکاران 4
 یستیتنوع ز یشاخص ها راتییتغ یبررس

 سبز شهر اهواز یپرندگان در پارک ها و فضاها
1389 

 شیخی و همکاران 5
 ستگاهیپرندگان در ز تیتنوع و اندازه جمع

 رانیشهرستان نقده،شمال غرب ا یها
1393 

 طبسیان و همکاران 6

 پرندگان تنوع و تعداد مقایسه و شناسایی

 قائم پردیس و ملت پارکهای

 90 پاییز و تابستان فصل دو در مشهد شهر در

1391 

 هماهی و زائرانی امیرانی 7

 شهری های پارک شکل و اندازه تأثیر بررسی

 پرندگان ای گونه غنای بر

 (اصفهان های پارک :موردی مطالعۀ)

1390 

 محدث و همکاران 8

 در پرندگان زیستی تنوع های شاخص بررسی

 تهران شهر های بوستان

 جمشیدیه، های نبوستا موردی مطالعه(

 )شهر و قائم ملت،

1397 
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 قدسی و امیری 9
 جهت سبز فضاهای و پارکها مدیریت و توسعه

 شهری مناطق در پرندگان از حفاظت
1395 

 لیو و همکاران 10
با  نیچ یارتباط تنوع پرندگان در پارکها

 و عوامل انسان ساخت یعیعوامل طب
2019 

 زیوانکوویچ و الک 11

در  یو اجتماع یطیمل محعوا ریتاث یبررس

سبز  یو پرندگان در فضاها یاهیجوامع گ

 ایاسترال-یدنیس یشهر

2016 

 یانگ و همکاران 12
 تیآن بر جمع ریها و تاث ستگاهیخردز یابیارز

 یشهر شانگها یدر پارکها یپرندگان وحش
2015 

 پاکر و همکاران 13

 یشهر یو ساختار پارکها اهانیگ یغنا ریتاث

پرندگان در شهر تل  یوع و غنابر ساختار،تن

 ویآو

2013 

 لی و همکاران 14

عوامل موثر بر تنوع پرندگان در شهر 

مزاحمت  تی:اهمنیدر جنوب چ یریگرمس

 سبز باز یو وجود فضا یانسان

2019 

 اسپینل وهمکاران 15

تراکم ساختمان ها بر جوامع پرندگان  ریتأث

 یشهر یموجود در پارک ها کالینئوتروپ

 (یلیش-اگوینتکوچک)سا

2019 

 اندینو و همکاران 16

:نقش یدرمناطق شهر یستیحفاظت از تنوع ز

در حفاظت از پرندگان جنگل  یشهر ریذخا

 لیدر برز کیآتالنت یها

2018 

 ریس و همکاران 17

 قیپرندگان از طر یگونه ا یغنا راتییتغ

 یبرا یمی:مفاهیسطوح متفاوت شهرساز

ان ها در بوست یو طراح یستیحفاظت تنوع ز

 لیمرکز برز

2012 

 نوراآلیدا و همکاران 18

سبز و مساحت  ی،فضایدرختان چوب ریتأث

پرنده  یگونه ها یستیپارک بر بر بهبود تنوع ز

 یمالز-سوالیشهر پن نیسرزم یمایدر س

2016 

 فونتانا و همکاران 19

شهر  یریگرمس مهیتنوع پرندگان در مناطق ن

ح صدا، اثرات سط ی: بررسیجنوب یکایآمر

 یانسان تیو تراکم جمع یدرختکار

2011 

 چار و همکاران 20

و تنوع   یزندگ یعادات ها نیارتباط ب

سبز  یدو در فضاها نیا بیپرندگان و ترک

 کویدر شهر مکز یانتخاب شده شهر

2013 

 شوتز و شولز 21

: اثرات  یجوامع پرندگان شهر یتنوع عملکرد

 یمساحت فضاها ن،یسرزم یمایس بیترک

 شین،اتریدر شهر و یاهیسبز و نوع پوشش گ

2015 

 لی و همکاران 22

 یگونه پرندگان و سکن یعوامل موثر بر غنا

در جنوب  یریگرمس یآن ها در شهرها ینیگز

 یانسان و فضاها یمزاحمت ها تی: اهمنیچ

 سبز باز

2019 

 یانگ و همکاران 23
 گانبر تنوع پرند یپارک شهر یهایژگیو ریتاث

 نیچ نگیدر نانج
2020 

 واسیالسکو و همکاران 24
پرندگان در  تیجمع یروند سازگار ،یشهرساز

 ی شیسینائو،رومانیشهر طیمح
2010 
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 پریس و مونتلنگو 25
 یکوچک شهر یمطالعه پرندگان و پارک ها

 (ایاسپان-ا ساالمانکشهر مرتفع مسطح ) کیدر 
2014 

 کاندی و موزانسکی 26

 یستیون تنوع زبه عنوان کان یگورستان عموم

 یشهر طیپرندگان و پستانداران در مح

 یاسلواک تسیکوش

2017 

 تریجانفسکی و همکاران 27

و  هیتجز یسبز شهر یتنوع پرندگان در فضا

از تفاوت پارک ها و  یعیوس اسیمق لیتحل

 یمرکز یگورستان ها در اروپا

2017 

 ایلیاس 28
تأثیر شهرسازی بر ساختار پرندگان درون و 

 شهر آلیگار،هندوستاناطراف 
2015 

 باتی و راس 29
تأثیر بازسازی زیستگاه برحضور جوامع 

 پرندگان در شهر سیاتل،آمریکا
2014 

 کاشیک و همکاران 30

 یگونه ها یو غنا ستگاهیاندازه وصله ز

سبز  یجامعه پرندگان را در فضاها ،یدرخت

 لیکه در حال تبددهدارون در منطقه  یشهر

 دهد. یر هند شکل مشدن به شهر است د

2020 

 چایارات و همکاران 30
و تنوع پرندگان  یشهر یپارک ها نیروابط ب

 لندیدر کالن شهر بانکوک، تا
2018 

 ژانگ و هانگ 31

 یها ستگاهیچگونه ز یشهر یپارک ها

 یرا ارائه م یپرندگان و خدمات پرنده نگر

 نیاز پکن، چ یدهند؟ مدارک

2020 

 دیاز و همکاران 32
پرندگان در  یعملکرد یساختار یهامحرک

 کیدر مکز دایمر  یریسبز شهر  گرمس یفضا
2020 

 رودریگز و همکاران 33
: نقش یشهر ستمیتنوع پرندگان در اکوس

 ینیدر درک اثرات شهرنش یمحلی ها ستگاهیز
2018 

 ایمای و ناکاشیزوکا 34

و تنوع جامعه  بیموثر بر ترک یطیعوامل مح

مثل در  دیاواخر فصل تول پرندگان از اواسط تا

سبز  یو فضا یشهر یپارک ها

 ،ژاپنیاگیشهرم

 
 

2010 

 ژو و همکاران 35

در  یشهر یساختار جامعه پرندگان پارک ها

در  ی: مطالعه ا افتهیو تازه رشد  دیمناطق  جد

 نیسرزم یمایس اسیدر مق ایآس یجنوب شرق

2012 

 احمد و همکاران 36
هار پارک شهری مطالعه بر روی تنوع زیستی چ

 درشهر ماالنگ،اندونزی
2015 

 سیلوا و همکاران 37

 یبر تنوع پرندگان در فضا یطیعوامل مح ریتأث

 یمورد ،مطالعهیسبز در شهر آمازون

 ایا،کلمبیفلوارنس

2020 

 مورلی و همکاران 38

و منحصر به  یتنوع عملکرد ،یتنوع طبقه بند

 یدر جوامع پرندگان  پارک ها یفرد تکامل

و  نیاثرات استفاده از زم یپکن: بررس یرشه

 یاهیساختار پوشش گ

2017 

 رامیرز و زوریا 39
 یسبز کوچک شهر یارزش فضا زانیم یبرر

 کیپرندگان درشهر پاچوکا،مکز یبرا
2011 

 سیلوا وهمکاران 40
جامعه پرندگان   ،یدرخت یگونه ها یصدا و غنا

 یم لیرا تعد یکوچک شهر یساکن در فضاها
2020 
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 (لی: سائوپائولو، برز یمطالعه موردکند؟ )

 یاسمانی و همکاران 41

بر  یکوچک شهر یپارکها اتیخصوص ریتأث

 ا،یجا نگیپتال یتنوع پرندگان مطالعه مورد

 یمالز

2016 

 فونتانا و همکاران 42

تنوع زیستی پرندگان در شهر حاره ای 

آمریکای جنوبی:بررسی تإثیر آلودگی 

-ت انسانی )ریوصوتی،درختکاری و جمعی

 برزیل(

2011 

 

 محیط، پوشش در متعادل دهد که شرایطزیستی پرندگان نشان میآمده از مطالعات بر روی تنوع دستبه نتایج مجموع در

های شهری امنیت از دیگر عوامل تأثیرگذار بر تنوع پرندگان پارک و مناسب مدیریت نزدیکی به منبع آب، فراوان، و متنوع گیاهی

 ( . 1389عسگری و همکاران،  ) است

های فیزیولوژیکی، دهند مانند الگوهای جمعیتی، واکنشهای مختلف پرندگان شهری الگوهای بسیار متفاوتی را نشان میگونه

الگوهای رفتاری و ...  به همین علت ارزیابی اثرات شهرنشینی بر روی جوامع پرندگان شهری متفاوت است  ) رودریگز و همکاران، 

2018 . ) 

 با شهری سبز فضاهای گسترش و حفظ هستند، های شهری اکوسیستم سالمت برای مهمی شاخص پرندگان که ازآنجایی

 متنوع های گونه جذب و جلب جهت بومی کاشت گیاهان بر تأکید با و متنوع های اکوسیستم و اندازها چشم با طراحی مناسب

 های فعالیت ترویج و آموزش پرندگان، زیستی های تنوع شاخص بر ثیرگذارتأ عوامل روی بر مطالعه ، مهاجر بومی و پرندگان

شود )  می پیشنهاد زیستی تنوع از به حفاظت شهروندان ساختن مند عالقه راستای در شهری های در بوستان نگری پرنده

 ( .1399محدث و همکاران، 

ای پرندگان، پارامترهای عوامل مؤثر بر غنای گونهبایست عالوه بر بررسی برای حفاظت از تنوع زیستی پرندگان شهری می

ها را نیز بررسی نمود. کیفیت زیستگاه، تنوع آب وهوایی، امنیت نسبی همه و همه بر تجزیه و تأثیرگذار برکاهش و نابودی آن

ع زیستی بتوانیم تحلیل وضعیت تنوع زیستی پرندگان شهری تأثیرگذار است. امید است با پایش و بررسی تغییرات جمعیت و تنو

 های مختلف پرندگان بیش از پیش حفاظت نماییم.از گونه

 

 منابع: -5

 .یسبز جهت حفاظت از پرندگان در مناطق شهر یها و فضاهاپارک تیریتوسعه و مد:  ( 1396 ) م، .یریامو  . فیقدس -

 .89-81. 42، شماره 15. ستیز طیانسان و مح فصلنامه

پرندگان در  یاگونه یسبز بر غنا یفضا یپارامترها ریثأت : ( 1392 ) ی،ر،جعفر و . بیاضی. م. ریتشکر. ش. همام -

 . 149-137. ، شماره یک15 .ستیز طیمح یعلوم و تکنولوژفصلنامه شهر اصفهان.  یمورد العه: مطی شهری هاپارک

 ) یاجتماع طیارتقاء مح یبرا یشهر یهاپارک یابیمکان یارهایمع:  ( 1392 ) ا، تاشه. یدریحل و  .مرادی شاهغ،  .مرخ -

 . 134-117. 12، شماره 4. یشهر یزیپژوهش و برنامه ر ، مجلهشهر زابل( ثیل عقوبیپارک  یمطالعه مورد

پرندگان در پارکها  یستیتنوع ز یشاخص ها راتییتغ یبررس :( 1389 ) ،اا و یاحقی، .ی پورلی. خلب .ی راد. بهروزر .عسگری -

 .41. 2سال دوم، . یجانور ستیز طیفصلنامه مح سبز شهر اهواز. یو فضاها

 ریو سا کیاز تراف یناش یرابطه پراکنش پرندگان، صدا یمدلساز ( : 1394)  ،وارسته. حو  ع. ینی. ش. سلمان ماهیبیغر -

 .206-195. 11، شماره 6. ستیز طیمح یپژوهش ها نشریه گلستان. یجاده پارک مل هیدر حاش یطیمح یرهایمتغ

: یمطالعه مورد پرندگان ) یاگونه یبر غنا یشهر یهاو شکل پارک هانداز ریثأت یبررس : ( 1390 )ی،آ، رانیام یزائرم و . یهمام -

 . 62-55، 59، شماره 37 محیط شناسی. فصلنامه . اصفهان( یهاپارک

پرندگان در  تیدازه جمعتنوع و ان:  ( 1393 انوشه. ک. )و  . ردرضای. خ.. عباس. ع.. حمی.. علی. ئ.. مسعود. یخیش ادیص -
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 .53.  3شماره  .6. یجانور ستیط زی. فصلنامه محرانیشهرستان نقده، شمال غرب ا یهاستگاهیز

ها در جذب فضاهای سبز شهری و نقش درختان و درختچه ( : 1393)  ،ح و میر کریمی، ح رضایی، م، محمدزاده، ، لوند، را -

 .تهران م طبیعی ایران،شناسی و علواولین کنگره ملی زیست پرندگان،

 قائم پردیس و ملت های پارک پرندگان تنوع و تعداد مقایسه و شناسایی : (1391) ع،. راسخ . بهروز. بهروزی راد. ه . طبسی -

 .79 ،4، شماره 4. جانوری زیست محیط فصلنامه. 1390 پاییز و تابستان فصل دو در مشهد شهر در

)  البرز کوهرشته شمالی هایدامنه ارتفاعی نیمرخ امتداد در پرندگان ایگونه تنوع و غنا ( :  1392) .م. کابلی.. م. شریعتی -

 .376-365 ،4، شماره 66. طبیعی زیست محیط نشریه(. خیرود پژوهشی و آموزشی جنگل موردی طالعۀ

 بوستان در پرندگان یزیست تنوع های شاخص بررسی : (1399. )ا. ن. خراسانی.. م. رمضانی.. ج. هرسینی ایمانی.. ف. محدث -

 ،4، شماره 22. زیست محیط تکنولوژی و علوم(. شهر و قائم. ملت. جمشیدیه های بوستان موردی مطالعه) تهران شهر های

95. 
- Amaya-Espinel, J. D. , Hostetler, M., Henríquez, C. , & Bonacic, C. ( 2019 ) : The influence of building 

density on Neotropical bird communities found in small urban parks. Landscape and Urban Planning, 

190 p . 

- Cameron, R. W. F., Brindley, P., Mears, M., McEwan, K., Ferguson, F., Sheffield, D., . . . Richardson, M. 

(2020). Where the wild things are! Do urban green spaces with greater avian biodiversity promote more 

positive emotions in humans? Urban Ecosystems, 23(2), 301-317. doi:10.1007/s11252-020-00929-z. 
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 چکیده

محله ای می باشد. محله  اقتصادی شهروندان، توسعه مناطق شهری در ابعاد      -اولین قدم در راه توسعه شهری و بهبود زندگی اجتماعی  

شهری، نیاز به بهبود و ارتقاء             ستای توسعه  ست و در را شهری ا سعه پایدار  ست که در تناقض با تو شهری ا کوچک ترین و مهم ترین واحد 

صولی تجربه م          سمی و غیرا سازهای غیرر ساخت و  شد جمعیت فزاینده ای را به همراه  سال اخیر ر ی دارد. یکی از این محالت که در چند 

شهر تهران قرار دارد. با توجه به ویژگی ها و معضالت موجود در این منطقه می توان آن را جزو       ست که در جنوب  کند محله مرتضی گرد ا

سمی    سال های       1سکونتگاه های غیرر صاویر ماهواره ای  شمرد که از امکانات محدودی بهره می برد. در این مقاله از تحقیقات میدانی، ت بر

سال های     2021و  2016 ،1020، 0520، 0200 ستان تهران در  ستفاده  95و  90، 85و اطالعات مرکز آمار ا شانی    ا این  2شده تا با همپو

شد این محله را در     سرعت ر سایی و تحلیل           20اطالعات بتوان  شنا ضالت این محله  سپس در ادامه مع سی قرار داد و  سال اخیر مورد برر

شد تا در مطالعات بعدی از این  سات بین این محله و           خواهد  شود تا بتوان با مقای ستفاده  سمی ا سکان غیرر محله به عنوان مثالی برای ا

شان می دهد که در        صاویر ماهواره ای ن سنجش قرار گیرد. ت مناطق دیگر میزان غیررسمی بودن آن ها با روش های توصیفی تحلیلی مورد 

ش       20 شدت ر ساختمانی این محله به  سبز و تغییر کاربری زمین های      سال اخیر مساحت مناطق  ضاهای  ست که باعث نابودی ف شته ا د دا

کشاورزی شده است و غیررسمی بودن این منطقه باعث شده است تا این محله کمتر مورد توجه سازمان هایی همچون شهرداری قرار گیرد 

 و از امکانات اساسی کافی بهره نبرد. 

 (، محله مرتضی گردGIS) 3مکانی اسکان غیررسمی، سیستم اطالعات کلمات کلیدی:

 

 

 

 

                                                                    
09196366912 : شماره همراه  
1 Informal settlements 
2 Overlay 
3 Geospatial Information System 
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Abstract 

The first step towards urban development and improving the socio-economic life of citizens is the 

development of urban areas on a neighborhood scale. The neighborhood is the smallest and most 

important urban unit that is in conflict with sustainable urban development and needs to be improved 

and upgraded in order to develop the city. One of these neighborhoods, which has experienced a growing 

population growth in recent years along with informal and unprincipled constructions, is Morteza Gerd, 

which is located in the south of Tehran. Due to the features and problems in this area, it can be considered 

as an informal settlement that benefits from limited facilities. In this article, field research, satellite 

images of 2000, 2005, 2010, 2016 and 2021 and information of Tehran Statistics Center in 2006, 2011 

and 2016 have been used. By overlaying this information, we want to examine the growth rate of this 

neighborhood in the last 20 years. In continuation, the problems of this neighborhood will be identified 

and analyzed so that in future studies, this neighborhood can be used as an example for informal 

settlement so that by comparison with this neighborhood and other areas, their informality can be 

measured by descriptive-analytical methods. Satellite images show that in the last 20 years, the area of 

construction areas in this neighborhood has grown rapidly, which has led to the destruction of green 

spaces and changes in the use of agricultural land. The informality of this area has caused this 

neighborhood to receive less attention from organizations such as the municipality, and as a result, it 

has inadequate basic facilities. 

Keywords: Informal settlement, Geographic Information System (GIS), Morteza Gerd 

 مقدمه

رشد سریع جمعیت و شهرنشینی یکی از مهمترین معضالت در قرن حاضر شناسایی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی است. 

برنامه اسکان  توسط شده ارائه برآوردهای. (2018و همکاران، 1)تلینتلو تمهمترین چالش توسعه جهانی برای قرن بیست و یکم اس

 سکونتگاه های غیررسمی زندگی در جهان در نفر میلیارد 1 از بیش ، 2018 سال در که دهد می نشان (2بشر ملل متحد )هبیتات

 عمومی خدمات و بهداشت رعایت عدم و زمین غیر قانونی تصاحب نامناسب، ساز و ساخت این سکونتگاه ها دارای که کردند می

های بزرگی روبرو است زیرا بخش قابل توجهی  دولت در سکونتگاههای غیررسمی نوظهور با چالش .(3،2020بودند)سازمان ملل

-در این مقاله قصد داریم تا با دیدی مکانی از جمعیت شهری را که در شرایط نامناسب زندگی می کنند در خود جای داده است.

ن به جامعه ای توصیفی به بررسی و توصیف اینگونه مناطق بپردازیم، زیرا توسعه و ارتقاء این سکونتگاه ها اولین قدم برای رسید

                                                                    
1 te Lintelo                                                                                                     6 squatter settlement 
2 United Nations Human Settlements Program (UNHabitat)                                   7 unplanned towns 
3 United Nations                                                                                             8 Abunyewah 
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  عدالت محور و پیشرفته در سطح جهانی است.

 . ادبیات پژوهش1

تعاریف متعددی از سکونتگاه غیررسمی در کشورهای مختلف وجود دارد اما به صورت عام می توان گفت که سکونتگاه غیررسمی 

اسکان غیررسمی شده است. به عبارتی  به سکونتگاهی اطالق میشود که بدون تشریفات قانونی و بدون برنامه ریزی شهری ساخته

نوعی ساخت واحدهای مسکونی است که در زمینی محدود بدون مطالبه قانونی از طرف شهرداری ساخته شده است. همچنین 

می توان بصورت اشغال زمین به طور غیرقانونی و ساخت و سازهای مسکونی بدون برنامه که با برنامه ریزی فعلی و مقررات 

اصطالحات مترادف مختلفی وجود دارد که  .(2019و همکاران، 1)میسگانازی یک شهر مطابقت ندارد، معرفی شودساختمان سا

)ابانیوواو  شهرهای برنامه ریزی نشده برای اسکان غیررسمی مورد استفاده قرار می گیرند، مانند زاغه نشینی، اسکان بدون اجازه،

تعداد زیادی فقرا که فاقد هرگونه  که تعریف می کند را منطقه ای مسکونی شیناصطالح زاغه ن( 2011خلیفا ) .(2018همکاران، 

از دیگر . و با مسکن کم کیفیت یا غیر رسمی مشخص می شود اند ساکن شدهدر آن  تصرف زمین هستندمالکیت قانونی در 

توانایی  GISتکنولوژی اطق است. در زمینه بررسی اینگونه من GISموضوعات مورد بحث در این مطالعه استفاده از کاربردهای 

طیف گسترده ای از مزایا را ارائه می دهد که از  GISت و کارایی سکونتگاه های غیررسمی را دارد. یکمک به افزایش کیف

فرآیندهای جمع آوری داده ها حاصل شده اند و نتایج را به صورت نقشه ها، گراف ها و جداول نمایش می دهد. این مطالعه تایید 

و متخصصان و جوامع  می توانند آنالیزهای مفیدی بدست بیایند. دانش و مشارکت جوامع می  GISکند که از تعامل بین می 

 .(2018،)تلینتلو و همکارانتواند به منظور تولید نقشه و آنالیز پیچیده استفاده شود و در نهایت می تواند به ارتقاء جوامع کمک کند

 . سواالت یا فرضیات تخصصی2

 ویبوس)این چالش ها شامل موارد زیر استبعضی از . هستندچالش های ارائه خدمات مواجه ونتگاه های غیررسمی با سک

 : (2،2015لفولبه

 : باعث می شود تا جهت دهی مناسبی به آب جاری حاصل از باران این امر  فقدان یک سیستم زهکشی مناسب

 شود.صورت نگیرد و باعث ایجاد سیالب و حتی هدر رفت آب 
 : این امر منجر به اتصاالت الکتریکی غیررسمی به خانوارها می شود. فقدان برق رسمی 
 : همه خانوارها از امکاناتی مانند سرویس بهداشتی، آب نوشیدنی و امکانات مناسب جمع  فقدان خدمات ضروری

 آوری زباله برخوردار نیستند.
 : در ای عابرین پیاده طراحی شده اند نه برای خودرو هامسیرهای موجود فقط بر جاده های ناکافی و نامناسب ،

و ممکن است در مواقع  این امر باعث ایجاد مشکالت در دسترسی مناسب وسایل نقلیه خدمات ضروری می شودنتیجه 

 .اضطراری مانند وقوع زمین لرزه، آتش سوزی، خدمات اورژانسی و ... باعث کندی در خدمت رسانی شود
که بیکاری و ناتوانی در پرداخت هزینه اجاره زمین بشدت به افزایش  پیش از انجام تحقیق می توان گفتاز فرضیات موجود 

و بررسی ها نشان خواهد داد که ساکنان این مناطق در طبقه پایین اقتصادی قرار  تعداد سکونتگاه های غیررسمی کمک می کند

شان می دهد که مهاجرت جوانان از مناطق روستایی به شهر برای . اطالعات به دست آمده از بحث های گروهی متمرکز ندارند

)میسگانا و  می دهدرا افزایش  کشور/تعداد افراد ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی در سراسر شهر ،جستجوی کار

اه های به دلیل مشکالت اقتصادی حاکم بر کشور، این مورد می تواند از دالیل اصلی سکونت در سکونتگ. (2019همکاران،

                                                                    
1 Misgana Secho Abebe                                                                                         
2 Bosiu Lefulebe 
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تغییر سبک زندگی و شهرنشینی گسترده باعث گسترش شکاف بین  . افزایش سریع جمعیت انسانی،غیررسمی شهر تهران باشد

)میسگانا و  سکونتگاه غیررسمی کمک می کند پیدایش و یا گسترش خواهد شد، که به شهرتقاضای مسکن و عرضه موجود در 

  (.2019همکاران،

 به دنبال پاسخ دهی به آن ها می باشیم از قبیل موارد زیر هستند: سؤاالتی که در این تحقیق 

 شده اند کدام اند؟ که باعث ایجاد این سکونتگاه غیررسمی در محله مرتضی گرد شاخص های .1
 را اندازه گیری کنیم؟ شاخص هاچگونه می توانیم این  .2
  ؟ردک ترکیبرا  شاخص هاآیا می توان این این سکونتگاه ها چه ویژگی خاصی دارند و  .3

 آسفالته های خیابان با شهری، منظم طرح یک با که مناطقیاز جمله فرضیات دیگر که می توان به آن اشاره کرد این است که، 

شوند این همان مطلبی است که مرکز  شناخته غیررسمی عنوان به که دارد احتمال کمتر شوند، می مشخص پوش درخت و

و  1توسایفونسکا فسائوپائولو برزیل به آن دست یافت ) ABCکاربردی دانشگاه فدرال  مهندسی، مدل سازی و علوم اجتماعی

آلودگی هوا، کمبود فضای سبز کافی، مدیریت ناصحیح جمع آوری زباله های شهری و داشتن کوچه و خیایان  (،2021همکاران،

 ا مشاهده می شوند.های با عرض کم در سطح محله نیز از مواردی هستند که اغلب در این سکونتگاه ه

 

 . اهمیت موضوع3

با توجه با این که سکونتگاه های غیررسمی موجود در سطح شهر نواقص و کمبودهای زیادی دارند، می توان گفت که بین 

 3اسکنلن (.2021، 2سکونتگاه های رسمی و غیررسمی نوعی نابرابری وجود دارد)حمیدرضا ربیعی دستجردی و استفن متیوز

تحقیرآمیز است، به ثروتمندان . از نظر اخالقی ناپسند هستند ها انواع نابرابریی رد که چرا همه اشممی یل را برشش دل( 2018)

 قدرت برتر می بخشد، برابری فرصت های اقتصادی را کاهش می دهد، به عدالت نهادهای سیاسی آسیب می رساند، نگرانی

یک رابطه قوی بین نابرابری و سایر  .ادهای اقتصادی ناعادالنه داردمردم را نقض می کند و ریشه در نهی همه برای  یکسان

تأثیرات  می شود، همبستگی اجتماعیو  عدالت اجتماعینقض فقر، باعث ایجاد  به عنوان مثال ، د،مشکالت اجتماعی وجود دار

 .(4،2012تزیگلیاست)باعث تقسیم جامعه می شودو دارد منفی بر اقتصاد و دموکراسی 

 :( 5،2003های غیررسمی دارای خطرات بسیاری هستند. از جمله این خطرات می توان به موارد زیر اشاره نمود)ابوت سکونتگاه

خطرات مقیاس شامل  خطرات ناشی از زمین ش.زمین، آب و آت ،خطر فیزیکی از سه منبع ناشی می شود : 6خطر فیزیکی .1

شامل خطرات مرتبط با زندگی  که ه زمین بیشتر محلی هستند، اما اکثر خطرات مربوط بمی باشدکالن مانند زمین لرزه 

در دامنه های شیب دار، زمین ناپایدار و زمین حاشیه ای )به عنوان مثال زمینی که برای سکونت انسان مناسب نیست، 

ناشی از خطرات می تواند شامل  خطرات ناشی از آب(. خاک های دارای قدرت تحمل کمزمین با مانند زمین های آلوده یا 

به  خطرات ناشی از آتش سوزی .جاری شدن آب حاصل از باران های شدید و چه چه از رودخانه یا دریا، طغیان آب باشد

موثرترین تجارب مختلف نشان می دهد که مربوط به استفاده از مصالح ساختمانی بی کیفیت و قابل اشتعال است.  طور عمده

 ن است.راه کنترل آتش سوزی جلوگیری از شروع آ

                                                                    
1 Fl´ avia da Fonseca Feitosa 
2 Hamidreza Rabiei-Dastjerdi and Stephen A. Matthews 
3 Scanlon 
4 Stiglitz 
5 J Abbott 
6 Physical risk 

https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Rabiei-Dastjerdi%2C+Hamidreza
https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Rabiei-Dastjerdi%2C+Hamidreza
https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Matthews%2C+Stephen+A
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این های غیررسمی، ناپیوستگی )فیزیکی و اجتماعی( است که بین  مشخصه اصلی همه سکونتگاه : 1ادغام فیزیکی/مکانی .2

وجود دارد. این انزوای سکونتگاه غیررسمی غالباً اجتماعی و همچنین فیزیکی و مکانی  ها و مناطق اطراف آنها سکونتگاه 

 د.وشمی مکانی با مناطق اطراف و ادغام سکونتگاه در شهر رسمی استفاده برای ایجاد ارتباط  GISاست. از سیستم 
این سکونتگاه ها اغلب از نظر دسترسی در وضعیت نامناسبی قرار دارند که باعث ایجاد اختالل در :  حرکت و دسترسی .3

 .حمل و نقل، اختالل در عبور و مرور عابرین پیاده و همچنین خدمت رسانی خدمات ضروری می شود
این مناطق اغلب از نظر بهداشت عمومی از قبیل سرویس بهداشتی های عمومی، وضعیت آلودگی و وجود بهداشت محیط :  .4

 نقص در فرآیند جمع از مشکالت دیگر این سکونتگاه ها می توان به فضای سبزی کافی در وضعیت نا به سامانی قرار دارند.

 که است، ها خیابان در زباله تجمع به مربوط دیگر مورد مهم .اره نموددر این مناطق اش فاضالب مناسب دفع و زباله آوری

 مانند بزرگ نقلیه وسایل ویژه به می باشد، ها سکونتگاه نوع این به خودروها دسترسی مورد سوم یعنی مشکالت به مربوط

 .زباله های کامیون
ت، ثابت شد که وجود این سکونتگاه ها باعث انجام گرف 2019طبق تحقیقاتی که توسط میسگانا سچو و همکارانش در سال 

ضرر اقتصادی و عدم امنیت مالکیت، همچنین باعث خسارتی به شهرداری و معایب جبران ناپذیری به مالک می شود از قبیل 

و  ددولت درآمد خود از ساکنان غیرقانونی را از دست می ده دولت می شود، مانند تصرف غیرقانونی زمین و تغییر کاربری آن ،

همچنین گسترش این مناطق باعث می شود تا برای ارتقاء و توسعه این نواحی هزینه های گزافی از سمت شهرداری و دولت 

 (.2019صرف شود)میسگانا و همکاران،

 

 . منطقه مورد مطالعه4

ها و کارخانجات واقع  محله مرتضی گرد در شهر تهران، بخش آفتاب و دهستان خالزیر قرار دارد که در بین انبوهی از کارگاه

تهران در نظر می گیرند  19شده است و از شمال به بزرگراه آزادگان محدود می شود و سازمان ها اغلب این محله را جزوه منطقه 

(. به دلیل این که اهالی ساکن در این منطقه را اغلب افراد 2 و 1نیز شناخته می شود )شکل 5/19و در بین اهالی به نام منطقه 

زبان تشکیل می دهند به محله ترک آباد نیز معروف است. در چند سال اخیر مهاجران افغان زیادی در این محله ساکن  آذری

شده اند که باعث افزایش جمعیت روزافزون این منطقه شده است. طبق آخرین سرشماری انجام شده توسط مرکز آمار ایران در 

زن می باشد و طبق  7411مرد و  8095خانوار،  4474ده شده است که شامل نفر تخمین ز 15506، جمعیت این محله 1395سال 

کیلومتر مربع از مساحت این  25/1نفر در این منطقه سکونت دارند. تقریبا  20000اخبار غیررسمی در حال حاضر جمعیتی بالغ بر 

 محله شامل انواع ساخت و ساز از قبیل مسکونی و کارگاهی می باشد. 

 

                                                                    
1 Physical/spatial integration 
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 از شهر تهران به همراه محله مرتضی گرد)زرد رنگ( 2021ر گوگل ارث سال : تصوی 1شکل

 

 
 از محله مرتضی گرد 2021: تصویر گوگل ارث سال  2شکل
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 . پیشینه تحقیق5

 ،1983برزیل بود. در سال  1بلوهوریزنتهبه عنوان ابزار برنامه ریزی در ارتقاء سکونتگاه غیررسمی در  GISاولین استفاده گسترده از 

را تصویب کرد که راه را برای ارتقاء و توسعه زاغه زاغه نشین ها(  سازی منظم برای شهرداری )قانون 2پروفاوالقانون  بلوهوریزنته

خدمات بین المللی توسط کلیسای کاتولیک برای تامین پشتیبانی فنی در ارتقاء شهر  انهدر شهر باز کرد. انجمن داوطلب 3ها

در  GISاستفاده کنند. در نتیجه برزیل اولین کشوری است که از  GIS، که در آنجا آنها تصمیم گرفتند از دعوت شد بلوهوریزنته

در برزیل باعث شد عالقه مندی بیشتری  GISکاربرد موفقیت آمیز (. 2003)ابوت،ارتقاء سکونتگاه غیررسمی استفاده کرده است

در ارتقاء شهری در  GISسکونتگاه غیررسمی ایجاد شود. به عالوه، استفاده از  به کاربرد آن به عنوان ابزار برنامه ریزی در ارتقاء

و  4دوبوویک ;2003)ابوت،سرتاسر دنیا در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه گسترش یافته است

یررسمی در کیپ تاون استفاده از روش اصالح شده مورد استفاده در برزیل برای ارتقاء سکونتگاه غ 1996در سال  .(2011همکاران،

را در  GISدر آفریقای جنوبی استفاده می شد. آن پروژه موفقیت آمیز بود و باعث شد که  GISشد و آن اولین بار بود که از 

در ارتقاء سکونتگاه  GISارتقاء سکونتگاه های غیررسمی بیشتر به رسمیت بشناسند. این امر توسط محققان دیگری که از 

 (6،2003هاچزرمایر ;5،2008بیو توپانوت لهوفرایز)تفاده کرده اند دنبال شده بودغیررسمی اس

، گروه سیستم های اطالعات جغرافیای شهری در دپارتمان عمران دانشگاه کیپ تاون ارتقاء آزمایشی سکونتگاه 1998در سال 

,10غیررسمی را در دو سکونتگاه در کیپ تاون با جمعیت بالغ بر  کرد. کار در مشارکت با جوامع درگیر و  را شروع نفر 000

عنوان یک ه ب بتواندسکونتگاه غیررسمی بود که  شناساییدولت محلی انجام شد و هدف کشف ایجاد یک روش امکان پذیر برای 

 GISمدل قابل تکرار برای آفریقای جنوبی استفاده شود. این روش توسط یک سیستم مدیریت داده مکانی که از طریق یک رابط 

یافته های مطالعات قبلی نتیجه می گیرند که شهرنشینی سریع، رونق جمعیت، سطح وضعیت  شد.، پشتیبانی کردکار می 

 اقتصادی و فعالیت های توسعه بدون برنامه ریزی، تعدادی از عوامل اصلی برای وقوع سکونتگاههای غیررسمی شهری هستند

 .(7،2005پین ;0182ابانیووا و همکاران،  ;2018تلینتلو و همکاران،)

 

 . اهداف تحقیق6

فقدان عناوین رسمی ، از قبیل دنغیررسمی شهری چهار بعد مشترک غیررسمی بودن دار های سکونتگاه 8از دیدگاه آینوستروزا

(. 9،2017ضروری و واقع شدن در زمین های عمومی)اینوستروزا قانونی، توسعه نامنظم ساختار شهری، کمبود خدمات عمومی

و درآمد پایین ساکنان، بی نظمی و حاشیه  ، خدمات غیراستانداردمی باشد 10ساخت غیررسمی شهری یک مسکن خود سکونتگاه

فرصت های اقتصادی ضعیف و کمبود مسکن مقرون به  .(2014از ویژگی های مشکل ساز این مناطق هستند)لمبارد،نشینی 

دسترسی محدود به زیرساخت های با ون امنیت تصدی و شود که ساکنان آن بدمی صرفه منجر به سکونتگاههای غیر رسمی 

اثرات نامطلوبی روی زندگی ساکنان و توسعه  در نتیجه این سکونتگاه ها. (2010و همکاران، 11)پنروساساسی زندگی می کنند

این امر مستثنی متاسفانه کشور ایران نیز از . (12،2018)لژانو و بیانکوکنترل نشده است ، بصورتشهرنشینینوع این . شهری دارد

                                                                    
1 Belo Horizonte 
2 Profavela 
3 favelas 
4 Dubovyk 
5 P Zeilhofera and V Topanottib 
6 M Huchzermeyer 
7 Payne                                                                                                   
8 Inostroza                                                                                        
9 Inostroza                                                                                              
10 self-building                                                                                        
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یکی از بزرگترین و  2020در سال  تهرانمنطقه مورد مطالعه در این تحقیق محله مرتضی گرد واقع در تهران است.  نیست.

نشان در این شهر میلیون نفر ساکن را  8.7( 1395آخرین سرشماری رسمی )را دارا بوده است. سریعترین رشد شهرهای جهان 

میلیون نفر  14جمعیت فعلی آن اتفاق نظر وجود ندارد، برخی منابع غیررسمی حاکی از وجود  در حالی که در مورددهد. می 

این موقعیت جغرافیایی  دارد.کیلومتر مربع، در حاشیه جنوبی رشته کوه البرز قرار  730با مساحت  تهران .است در این شهر ساکن

 برخوردارندبخشهای جنوبی  ی نسبت بهر از ارتفاعات باالتربخشهای شمالی شه .یک شیب توپوگرافی برای تهران فراهم می کند

 شیب یک با جنوب-شمال توپوگرافی شیب این(. است متر 1000)اختالف ارتفاع بین پایین ترین و بلندترین نقاط شهر تقریباً 

معیت و شمار با افزایش ج .(2016)ربیعی دستجردی و کاظمی،است سازگار شهر داخل در یافته تعمیم اقتصادی-اجتماعی

مهاجرت به پایتخت، رشد شهری در حاشیه شهر تهران افزایش می یابد که در نتیجه ی نبود نظارت کافی باعث ساخت و سازهای 

 غیرمجاز در حاشیه شهر می شود که یکی از این مناطق حاشیه ای محله ی مرتضی گرد است که بیشتر جمعیت آن را کارگرانی
ا راهی مناطق دیگر تهران می شوند و یا در کارگاه ها و کارخانجات اطراف محله مشغول به کار تشکیل می دهد که برای کار ی

 می شوند.

هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل ویژگی ها و معضالت مربوط به سکونتگاه غیررسمی محله مرتضی گرد می باشد. قرار است 

از سیستم  در این تحقیق می توان، شود. برای رسیدن به این هدفدر این مطالعه این سکونتگاه در چند بعد بررسی و توصیف 

 شناسایی براییکپارچه و  یک روش جامعاین فرآیند . نتیجه استفاده کردکار می کند،  GISمدیریت داده های مکانی که بوسیله 

هدف این مرحله اول  درساخته شده است.  GISسکونتگاه است که براساس یک چارچوب مدیریت داده های مکانی مبتنی بر 

است  توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعهو توانمند سازی  ،ارتقاء تحقیق، شناسایی ویژگی های این سکونتگاه غیررسمی به منظور

که برای این  مساحتی است که در این سکونتگاه تحت ساخت و ساز قرار گرفتهتغییرات  و در مرحله دوم هدف تعیین میزان

با استفاده  1ینتغییر پوشش کاربری زمدرصد یستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور ارزیابی از س منظور می توان

در مرحله پایانی نیز تعریفی  .(2019از تصاویر ماهواره ای یا هوایی در چند بازه زمانی مختلف استفاده کرد)میسگانا و همکاران،

 زمره ی اسکان غیررسمی شده است ارائه خواهیم داد. کلی از دالیلی که باعث قرار گرفتن این محله در

 

 . روش تحقیق7

داده های مورد نیاز در این تحقیق به چهار گروه تقسیم می شوند. نوع اول داده های مربوط به تحقیقات میدانی و پرسشنامه ها، 

و نوع چهارم داده های برداری از موقعیت نوع دوم مربوط به تصاویر ماهواره ای، نوع سوم مربوط به داده های مرکز آمار ایران 

 مراکز خدمات می باشد.

 موارد کاربرد چهار گروه داده به صورت زیر می باشد :

یک روستا بوده است  80با تحقیقات میدانی و مصاحبه با اهالی محله مشخص شد که این محله در اواسط دهه نوع اول : 

نفری تبدیل شده است. به دلیل  20000محله با جمعیت فعلی تقریبا که به مرور با ساخت و سازهای غیررسمی به یک 

ساخت و سازهای غیرمجاز سازمان های دولتی و شهرداری از خدمت رسانی استاندارد به این محله اجتناب می کنند، به 

ی حامل تانکر عنوان مثال اغلب خانه های موجود در این محل فاقد آب آشامیدنی مناسب هستند به همین دلیل ماشین ها

آب وظیفه آبرسانی به این محله را دارند. از دیگر مشکالت این منطقه نبود برق رسانی رسمی است که باعث انتقال برق 

غیررسمی به این محله توسط اهالی آن شده است. بیشتر ساختمان ها تلفیقی از مسکونی و کارگاهی می باشند که در اغلب 

تعال استفاده می شود زیرا اکثریت کارگاه ها مربوط به تولید مبلمان هستند و از مواد اولیه ای از مواد قابل اش این کارگاه ها

چون چوب و پارچه به مقدار زیادی در این کارگاه ها استفاده می شود. از آنجا که برق بیشتر مناطق این محله به صورت 

                                                                    
1 land use land cover change (LULCC) 
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ین کارگاه ها و ساختمان ها می شود. با وجود آتش غیراستاندارد و غیررسمی است در اغلب اوقات باعث آتش سوزی در ا

سوزی های متعدد، این محله فاقد آتش نشانی است به همین دلیل سرعت کمک رسانی به این منطقه با تاخیر صورت می 

ر از دیگ. گیرد. تقریبا می توان گفت که بیشتر خانه های این محله فاقد سند رسمی بوده و به صورت قولنامه ای می باشند

متری است که باعث کندی در عبور و مرور وسایل نقلیه و همپنین  5یا  4مشکالت این محله داشتن کوچه های با عرض 

خدمت رسانی ضعیف خدمات ضروری مانند اورژانس و آتش نشانی در مواقع ضروری میشود. با مشاهده میدانی مشخص 

زمین های خاکی در قسمت شرقی خیابان اصلی مشاهده  شد که تقریبا یک سوم محله به صورت آسفالته نیست که اغلب

 .شد
برای این تحقیق به دلیل حجم منطقه کم نمی توانستیم از تصاویر ماهواره ای موجود در سایت هایی مانند نوع دوم : 

USGS استفاده کنیم زیرا مساحت منطقه کم است و با بزرگنمایی کردن تصاویر باعث بی کیفیت شدن آن ها می شویم 

ساز این منطقه  با اندازه گیری مساحت میزان ساخت و و به همین دلیل از تصاویر فعلی و قدیمی گوگل ارث استفاده کردیم

و تغییرات کاربری  می توان میزان ساخت و ساز وتوانستیم میزان رشد و تغییرات کاربری این منطقه را بدست بیاوریم. 

( بدست آورد 2018) 1ستفاده از تصاویر ماهواره ای و فرمول گارای و نارایانامنطقه در طول یک بازه زمانی مشخص را با ا

 : (1)فرمول

 

 

 

 استفاده می شود. 95و  90، 85از داده های آماری برای بررسی تغییرات جمعیتی در سال های نوع سوم : 

میزان مساحت تحت پوشش استفاده  شیپ فایل ها به منظور بررسی موقعیت مکانی مراکز خدمات و محاسبهنوع چهارم : 

 می شود. همچنین می توان از داده های رستری به منظور بررسی ارتفاع منطقه و مقایسه آن با مناطق رسمی استفاده کرد.

 (،  3را از طریق نرم افزار گوگل ارث بدست آوردیم)شکل 2021و  2016، 2010، 2005، 2000در این تحقیق ابتدا تصاویر سال های 

 (.1مساحت ساخته شده )از نوع مسکونی،کارگاه و کارخانه( در هر سال را بدست آوردیم)جدول  سپس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Garai and Narayana 

درصد تغییرات =  
مساحت فعلی پوشش کاربری  – مساحت قبلی پوشش کاربری زمین 

 زمین 
قبلی پوشش کاربری زمین مساحت   

ͯ  100 
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 کیلومتر مربع( : مساحت ساخته شده در دو دهه اخیر )برحسب 1جدول

 2021 2016 2010 2005 2000 سال

 25.1 94.0 76.0 14.0 1.0 مساحت ساخته شده

در نظر گرفته شد تا میزان مساحت ساخته شده در سال های  %100( برابر 2021سپس مساحت ساخته شده در سال جاری )

 (.2قبلی با توجه به سال جاری محاسبه شود )جدول

 : مساحت ساخته شده در دو دهه اخیر )برحسب کیلومتر مربع( 2جدول

 نشان می دهد که جمعیت این محله در چند سال گذشته به چه صورت بوده است : 3داده های آماری در جدول 

 د: اطالعات مرکز آمار ایران برای محله مرتضی گر 3جدول

 تعداد خانوار تعداد زن تعداد مرد جمعیت کل سال
95 15506 8096 7411 4474 
90 8217 4244 3973 2249 
85 3556 1832 1724 837 

 

بخش  از داده های برداری و رستری به منظور تحلیل و بررسی موقعیت و میزان دسترسی به مراکز ضروری می توان بهره برد.

مورد اسکان غیررسمی  تحلیلو تحلیل مکانی را معرفی می کند که می توانند در طول فرآیند زیر تکنیک های مختلف تجزیه 

 : (2015،لفولبه ویبوس)استفاده قرار گیرند

 طوسی و همکاران، این نوع آنالیز در فازهای مدلسازی برنامه ریزی و ارتقاء شهری استفاده شده است :1آنالیز بافر(

ز اطالعات پایگاه داده به منظور ایجاد مناطقی با عرض مشخص در اطراف ساختارهای . یک روش آنالیز است که ا(2005

مورد عالقه انتخاب شده، استفاده می کند. برای این که آنالیز بافر موثر باشد، نقشه منطقه ایجاد شده بافر باید با الیه 

 های دیگر همپوشانی داشته باشد.
 ابع پرسش مکانی اطالعات معنی دار را از داده های ذخیره شده استخراج گیر با استفاده از ت تصمیم: 2پرسش مکانی

پرس وجوها درباره موقعیت و روندها  باعث شده است تا در پاسخ به پرسش های الگوهای مکانی GISمی کند. توانایی 

اطالعاتی می باشد . یک پرس و جو تنها قادر به بازیابی (2005)طوسی و همکاران، باشدبه توابع پرسش مکانی وابسته 

 که از قبل در پایگاه داده ذخیره شده است. 
GIS queries پرسش مکانی طبقه بندی کرد.  4و پرس و جوی هندسی 3را می توان به دو دسته پرس و جوی توصیفی

 .(5،2008و نجگس چیووانوو)ینقش مهمی را در تولید نقشه های موضوعی ایفا می کند

                                                                    
1 Buffer analysis 
2 Spatial query                                                                                           
3 query by attribute                                                                                    
4 query by geometry                                                                                  
5 V Jovanovic and A Njegus                                                                    

 2021 2016 2010 2005 2000 سال

 %100 %75.2 %60.8 %11.2 %8 مساحت ساخته شده
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 تحیل ارزیابی چند معیاره از یک رویکرد ساختار یافته به منظور بررسی مجموعه ای از  : 1تحیل ارزیابی چند معیاره

 .(2،1999)مالچسکی با رتبه بندی گزینه های مناسب تر برای اهداف بدست می آید روش گزینه ها استفاده می کند. این

مشتق شده است. این  MCEلف ارجحیت گزینه ها نسبت به یکدیگر با وزن نشان داده می شود، که از روش های مخت

در مطالعات انجام . می شوند 3ها شامل رتبه بندی، نرخ گزاری، مقایسه زوجی و تجزیه و تحلیل سبک سنگین کردن

( بعنوان بهترین PCM) روش مقایسه زوجی(، 2012همکاران) و 5مسونگو( و 2010و همکاران) 4یاهایا  شده توسط

 . ای غیررسمی و برای ارزیابی آسیب پذیری در برابر سیل تشخیص داده شدروش برای ارزیابی خطر در سکونتگاه ه
 شناخته می شوند،  ورونویکه همچنین بعنوان چندضلعی های  تیسنچندضلعی های  :چند ضلعی تیسن/ ورونوی

ه . دسترسی می تواند بعنوان نزدیکی یک موقعیت ب(6یو اسکل نیبراب)اغلب در مطالعات دسترسی استفاده می شوند

  (.7)کوان و وبردیگر موقعیت های خاص تعریف شود
 

 . نتیجه8

برابر  12.5سال گذشته  20بررسی های انجام شده در محله مرتضی گرد نشان داد که مساحت ساخته شده در این شهر از در 

ت از ساکنین ارائه شده است در حالی که سازمان های دولتی برنامه ریزی منظم و دقیقی در خصوص ارائه خدمات به این جمعی

نکرده اند. از ویژگی های این سکونتگاه غیررسمی می توان به آسفالته نشدن کوچه ها، نبود فضای سبز و سرویس بهداشتی 

عمومی در داخل منطقه، کم عرض بودن کوچه ها و سختی تردد برای وسایل نقلیه، نبود مراکز خدمات ضروری از جمله پاسگاه 

کز درمانی مناسب، ساخت خانه بدون مجوز و سند رسمی، نداشتن برق رسمی و آب آشامیدنی مناسب پلیس، آتش نشانی و مرا

و در هم آمیختگی منطقه مسکونی با منطقه کارگاهی که اغلب باعث آتش سوزی در سطح محله می شود، اشاره کرد. در این 

کان غیررسمی پرداخته شود تا برای رسیدن به جامعه مقاله سعی شد تا با نگاهی کلی به ویژگی ها و معضالت موجود در سطح اس

 ای عدالت محور و رو به توسعه، سازمان های دولتی ارتقاء این سکونتگاه ها را در اولویت برنامه ریزی شهری خود قرار دهند.
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 چکیده

ه به بستر را شاهد هستند، به گونه ای ک یتیو اقتصادی روند رو به رشدی جمع یعوامل اجتماع ریتحت تأث یمناطق ساحل

و اقتصادی،  یعیشده اند. متعاقب آن، بهره برداری از منابع طب لیشهری تبد تیجمع شیو افزا ینیبرای رشد شهرنش یمناسب

 نیا یطیمح ستیز تیفیو نزول ک یشهرهای ساحل یگسترش افق جباتمو یهای حساس ساحل ستمیمولد و اکوس نهاییزم

 یطیمح یپژوهش با هدف نقش توانها نیا شده است. یشهرهای ساحل داریوسعه پات دیشهرها را فراهم آورده که منجر به تهد

و براساس  یکاربرد یانجام شده که پژوهش از نظر هدف، علم جان،یشهر هند ینمونه مورد ؛یبندر یشهرها داریدر توسعه پا

هر  یشد و برا نیی( تعAHP) یتبها سلسله مرا افتهی لیتحل ندیبوده است. روش فرآ یلیتحل یفیو روش به صورت توص تیماه

 دهدیپژوهش نشان م یها افتهی هستند. GIS طیدر مح یاریچند مع یابیارز لیتحل یبرا یاصل یورود یداده ها ،ارهایاز مع کی

 اریمع نیدوم (،242/0)با وزن  نیزم یاراض یکاربر جانیشهرهند یطیدر توان مح اریمع نیاول AHPکه با استفاده از مدل 

مناسب  یراهبردها نیکه با تدو دهدینشان م جینتا ( است.149/0جاده با )وزن  اریمع نی( و سوم192/0) وزن  با یتوپوگراف

 یم نیممانعت کرد. همچن یطیمح یو از هدر رفتن توان ها تیمناسب هدا یاراض یرا به سو تیتوسعه مراکز سکونت و فعال

 استفاده کرد. یجود به نحو مطلوب تراز منابع مو یشهر ستیز طیتوان گفت ضمن حفاظت از مح

 جانیشهر هند ،یبندر یشهرها دار،یتوسعه پا ،یطیمح یتوان ها : کلیدی واژگان
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Coastal areas under the influence of social and economic factors are witnessing a growing population, 

so that they have become a suitable platform for urban growth and urban population growth. 

Consequently, the exploitation of natural and economic resources, productive lands and sensitive coastal 

ecosystems have led to the horizontal expansion of coastal cities and the decline of environmental 

quality of these cities, which has threatened the sustainable development of coastal cities.This study 

aims to play the role of environmental capabilities in the sustainable development of port cities; A case 

study of the city of Hindijan was conducted in which the research was applied science in terms of 

purpose and descriptive-analytical based on its nature and method. The Hierarchical Findings Process 

(AHP) method was determined and for each criterion the main input data are for multi-criteria evaluation 

analysis in GIS environment. 
Findings show that using AHP model, the first criterion in the environmental potential of Hindijan is 

land use (weight 0.242), the second topographic criterion is (weight 0.192) and the third criterion is road 

(weight 0.149). The results show that by formulating appropriate strategies, the development of 

residential and activity centers was directed to suitable lands and the loss of environmental resources 

was prevented. It can also be said that while protecting the urban environment, the available resources 

are used in a more favorable way. 

 
Keywords: Environmental Capabilities, Sustainable Development, Port Cities, Hindijan City 

 

 

 مقدمه - 1

 های توسعه ناحیه مام برنامهارزیابی توانهای محیطی به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار، از جمله مهمترین مسائلی است که در ت

ای که هر بحث جدیدی درباره توسعه بدون توجه به مفهوم  ای اعم از شهری و روستائی مورد توجه و تأکید میباشد، به گونه

 (.9، ص1383، دری و افتخاری)بناتمام تلقی میشود  پایداری، 

ثابه پیشگیری و حتی درمان بحرانهای زیست محیطی رزیابی توان محیطی سرزمین به عنوان هسته مطالعات محیطزیست و به ما

منوری و ) به شمار میرود. از این رو پیش از اجرای توسعه، تعیین توان اکولوژیک سرزمین برای کاربریهای مختلف ضروری است

متفاوتی برای  ای با توجه به شرایط گوناگون جغرافیایی و محیطی توانها و محدودیتهای هر منطقه یا ناحیه(. 1388همکاران، 

توسعه عرضه میکند. این تفاوتها با توجه به ویژگیهای هر منطقه و ناحیه چنان پرشمار و گوناگونند که به طور قاطعی میتوان 

زم است از ای نیست که دقیقاً از توانها و محدودیتهای یکسانی برخوردار باشند. از این رو ال گفت که هیچ دو منطقه یا دو ناحیه

 ای به دقت بررسی کنیم و توانها و محدودیتهای آنرا برای توسعه طبقه بندی و مشخص کنیم یایی و یا ناحیهمنظر جغراف

بوده  یو کشاورز یگردشگر ،یبندر ،یالتیش تیفعال ؛یچهار کارکرد اصل یدارا جانیهند یشهر ساحل .(11،ص 1390عظیمی،)

 نهیدر زم شتریبندر ب نیخواهند بود و ا یدر توسعه منطقه ا یلعاده اتوان فوق ا یشهر دارا نیو در صورت توجه کامل به آن ها ا

 یرا م یکمتر بهره جسته است و توجه همه جانبه ا ،یو گردشگر یبندر تیفعال نهیبرخوردار است و در زم یو کشاورز التیش

توسعه  یهت ارائه برنامه هاج جانیهند یشهر بندر یطیمح یتوانها ییپژوهش شناسا نیا یهدف اصل نکهیطلبد. با توجه به ا

 یها و توان ها تیاز ظرف جانیشهر هند ایبود که آ میسوال خواه نیبه ا ییپژوهش بدنبال پاسخگو نیاست لذا در ا یشهر داریپا
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 داریتوسعه پا یبرا جانیشهر هند یطیمح یاز توانها زانیتا چه م نکهیو ا ریخ ایبرخوردار است  داریتوسعه پا یالزم برا یطیمح

 استفاده شده است؟
 

 اهداف -1-1

 آب یشهر اهواز بر آلودگ یکیزیاثرات توسعه ف نییتع-1

 هوا  یشهر اهواز بر آلودگ یکیزیاثرات توسعه ف نییتع-2

  یاهیپوشش گ یشهر اهواز بر نابود یکیزیاثرات توسعه ف نییتع-3

 فرضیه ها -1-2

 حیطی الزم برای توسعه پایدار برخوردار است.به نظر میرسد شهر هندیجان از ظرفیت ها و توانایی های م

 به نظر میرسد از توانهای محیطی شهر هندیجان برای توسعه پایدار در حد مطلوب استفاده شده است.
 

 ینظر یمبان -2

 و اصطالحات میمفاه -2-1

  1شهر تعریف -1-1-2

ا حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی مشخص قانون و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی)مکانی( است ب 4طبق ماده 

واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگی های خاص خوداست، به طوری که اکثریت 

هزار ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده 

نفر جمعیت است یا مکان تجمع عده کثیری از مردم با سالیق، افکار، رفتار و غیره متفاوت می باشد.از نظر کالبدی، شهر جایی 

است که دارای ساختمان های بلند،  خیابان ها، پارک ها، ادارات، زیر ساخت ها و تاسیسات شهری و غیره می باشد. در بعد 

وجه غالب اشتغال صنعتی،  خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا شیوه تولید متفاوت از روستا است اقتصادی نیز شهر جایی دارای 

 (.1389، 51)حبیب 

  2یتوسعه شهر -2-1-2

 جیرا ستمیاز توسعه در آغاز قرن ب یدیو به عنوان مفهوم جد ستین یدیقرن، واژه جد کی یبه درازا یبا عمر یواژه توسعه شهر

واژه  نیو پنهان آنها در تولد ا دایتعدد شهرها و مشکالت کوچک و بزرگ و پ ،یپس از انقالب صنعت نیشهرنش تیشد. رشد جمع

 یهابخش یو نوساز بیاطالق شده است که بر اساس تخر یشهر طیمح رییاز تغ یخاص وهیواژه به ش نی. ااستداشته  یادیز ریتأث

 (.1377بوده است )زاکس،  یمبتن یتخصص ساتیو تأس یانبوه و همگون اماکن شهر یصنعت دیشهر و تول یمیقد

 3یشهر یداریپا -3-1-2

 یداریرا در نظر گرفتن مفهوم پا گریکدیآنها از  زیدارد و مکالرن، راه تم یشهر داریبا توسعه پا یادیز یمفهوم یکیمفهوم نزد نیا

. در داندین تداوم داشته باشد، مکه در طول زما یطیمجموعه شرا ایحالت مطلوب و  ای تیوضع کیکننده  حیبه عنوان تشر

 ی. برخافتیدست  یداریبه پا توانیآن م لهیکه به وس کندیم یرا تداع یندیفرا یشهر داریامقابل، واژه توسعه در توسعه پ

 ییایجغراف یبرابر ،یاجتماع یها )شامل برابردرون نسل یها، برابرنسل نیب یعبارتند از: برابر یشهر یداریپا یدیمشخصات کل

 ر،یناپذ دیتحمل آن، استفاده حداقل از منابع تجد تیدر چارچوب ظرف یو زندگ یعیطب طیدر حکومت(، حفاظت از مح یو برابر

 (.1378 ،یمحمد یافراد جامعه )کاظم یاساس یازهایو رفع ن یو تنوع، جامعه خود اتکا، رفاه فرد یاقتصاد یبقا
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 1یشهر داریتوسعه پا -4-1-2

است که توان  یاز توسعه امروز یندارد، شکل یمطرح شده و عمر چندان داریتوسعه پا هیکه به دنبال نظر یشهر داریتوسعه پا

حجم  انی(. آن روز که انسان در م1378 ،یمحمد یکند)کاظم نیرا تضم ندهیآ یهانسل یتوسعه مداوم شهرها و جوامع شهر

توسعه ». دیشیاند یاچاره دیو با ستیدرنگ ن یجا گرید که داحساس کر تیجمع و نیاز آجر و بتن و آهن و دود و ماش یمیعظ

 یشهر یتحمل زندگ رقابلیغ طیمرهم، شرا نیا هیگرفت تا در سا یجا نانیشهرنش یبر زخم بزرگ زندگ یچون مرهم «داریپا

 از شهر گرفته نشود. یتعادل به شهر بر گردد و تداوم زندگ یدچار تحول شده و نوع

  2ان محیطیتو -5-1-2

داشته  یکاربر ط،یانسان در مح یاقتصاد یها یوراست که در بهره یطیمح یهامجموعه داده» ،یطیمح یهامنظور از توان

نهفته منطقه  یهاهم شامل توان وضع موجود و هم شامل توان» ،یو انسان یعیطب یطیمح یهایتوانمند (.1389 ،ی)نور« باشند

را  ندهیتوسعه آ ریتصو توانیم یآن به راحت قیدق یابیرده دارد که با شناخت و ارزگست ینهفته وسعت یهاتوان نیکه ا باشدیم

 (.18، 1379 ،یابر ینی)حس« ساخت انینما

 3 داریتوسعه پا تعریف -2-1-6

طور  به یتنها، انجام کار ایدوام  ییرا توانا یداریو پا میکن فیتعر یبهتر زندگ طیبه شرا دنیرس یاگر توسعه را حرکت به جلو برا

 دنیرس یمداوم و مستمر برا یرا حرکت به جلو داریتوسعه پا یجمله کل کیدر  میتوانیم م،ی(  بدانOxford Dictionary) میدا

 ،یکی. رساندیابعاد آن را م یگستردگ نیشده که ا داریاز توسعه پا یگوناگون و متعدد فی. تعارمیکن فیآل تعر دهیا طیبه شرا

 یسطح زندگ یفیک یجهت ارتقا ،یدولت ریو غ یدولت یهاو سازمان یو فرهنگ یو اقتصاد یاسیس یادهاو اصالح نه رییتغ ندیفرا

و توسعه به موازات حفاظت  شرفتیپ نیب یآشت یبرقرار یبرا انتالش انس ،یگری( را و د1378 ،یمیمردم به طور مداوم )سل

 تیقرن حاکم کیپس از  عتیبازگشت به طب زین یکی(. 1376 ،ینی)بحر نامدیم داریو منابع موجود  را توسعه پا ستیز طیمح

( را ی)برات یعیتحوالت طب بهمنطبق با جامعه و حساس بودن  یهم، متوازن بودن به ارزشها یفرد ییتجارت و شهرگرا ،یصنعت

و توسعه  ستیز طیمح یجهان ونیسیرا بتوان از گزارش کم داریاز مفهوم توسعه پا فیتعر نیبهتر دی. شاداندیم داریتوسعه پا

(WCEDبه دست آورد )رفع  یبرا ندهیآ یهانسل یینسل حاضر را بدون خدشه دار کردن توانا یفعل یازهایکه ن یاتوسعه ؛

 ،یعیمنابع طب ه،یو کارا از منابع پا حیصح یاداره و بهره بردار ز،یرضا مکنون ن ی. آقادینسلها برآورده نما انیم التعد ازشانین

 یمناسب برا التیو ساختار و تشک یامکانات فن یریمصرف مطلوب همراه با بکارگ یبه الگو لین یبرا یانسان یروینو  یمنابع مال

 (.1374)مکنون،  داندیم داریرا توسعه پا تمندیطور مداوم و رضا هامروز و فردا ب یهانسل ازیرفع ن

 4 داریاهداف توسعه پا -7-1-2

اهداف  نیا یکل دید کیکه در  کندیدنبال م زیرا ن یمورد توجه خود، اهداف متعدد یپراکنش موضوع لیبه دل داریتوسعه پا

 یابیروابط، دست نیبوده و بدون ا گریکدیبا  یروابط متقابل یکه دارا شودیم یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یشامل اهداف اقتصاد

سه گروه اقتصاددانان،  یهادگاهیکه د کندیه ماشار داریتوسعه پا یبه سه هدف کل ن. گوئل کهستیممکن ن داریبه توسعه پا

 تیریمد کنیدارند ل شیرا در پ ی(. سه گروه فوق، ذاتاً اهداف متفاوت1376)کهن،  ردیگیرا در بر م هاستیجامعه شناسان و اکولوژ

هد شد. روابط متقابل آنها، با شکست مواجه خوا قیو تلف رمذکو دگاهیدر سه د شتریب ییبه همگرا یابیبدون دست داریتوسعه پا

. اگر در باشندیدارا م داریبه توسعه پا دنیارزش خاص خود را در رس کیآورده شده که هر  لیاهداف در نمودار ذ انیموجود م

 زانیدر مناطق مختلف، م اهر کدام مطرح کرده و با مطالعه آنه یرا برا ییهاشاخص میتوانیم میشو قیاهداف دق نیاز ا کیهر 

حاصل  تواندی. به عنوان مثال، فقر ممیمنطقه مورد نظر را مشخص کن تیها را و در نهااز شاخص کیهر  یداریناپا و یداریپا

 باشد. یعیو حافظ منابع طب اگریاح ،یدرآمدها و عدم وجود اشتغال، مشارکت مردم عیتوز ینابرابر
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 نیشیمطالعات پ -2-2

 یمطالعات داخل -2-2-1

چغاخور، شهرستان بروجن  هیناح یتوسعه کشاورز یبرا یطیمح یتوان ها یابیبه ارز 1389در سال  و همکاران یاورگان ینوروز

پرداخت. در پژوهش حاضر، براساس رهیافت تجزیه و تحلیل سیستمی به مطالعه و ارزیابی توانهای محیطی ناحیه چغاخور برای 

ه ناحیه مذکور دارای توان ها و منابع متنوع محیطی است و این فرض مدنظر بوده ک تتوسعه توانهای کشاورزی پرداخته شده اس

که در صورت برنامه ریزی و استفاده متناسب از توانمندی های آن، مسیر توسعه همه جانبه و پایدار ناحیه هموار می شود. در 

شدند و سپس این اطالعات اکولوژیکی شناسایی  منابعفرایند اجرای مطالعه، ابتدا با اتکا به بررسی و شناخت توانهای محیطی، 

براساس رهیافت سامانه ای، تجزیه و تحلیل، جمع بندی و تلفیق شدند و در نهایت به صورت الیه های اطالعاتی تهیه گردند. در 

ادامه با استخراج واحدها و سنجش آن ها با معیارهای اکولوژیکی، توان ها و استعدادهای بالقوه، برآورد شده و در پایان، اولویت 

میان کاربری های مجاز تعیین شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که عمده سطح منطقه برای توسعه کشاورزی درجه 

توان باالیی دارد. به عبارت دیگر  4و به ویژه درجه  3و درجه  2توان توسعه ندارد، اما برای توسعه مرتعداری، کشاورزی درجه  1

ای محدودی از ناحیه امکان پذیر است، برای دیم کاری و باغداری همراه با آبیاری شرایط حالی که کشاورزی ممتد در بخش ه در

 مناسبی وجود دارد.  

پارس آباد پرداختند. هدف  فضایی–یدر توسعه کالبد یطیمح یو نقش توانها یبه بررس 1394و همکارانش در سال  یرانیا

شهر به عنوان  فضایی– یشهر پارس آباد در گسترش کالبد امونریپ یطیمح یتوان ها یاثرگذار زانیم نییپژوهش حاضر تع

شامل مردم ساکن شهر پارس آباد  قیتحق نیا یباشد. جامعه آمار یدر توسعه شهر پارس آباد م رگذاریاز عوامل مهم و تأث یکی

سازمان ها و ادارت شهر  ویداده ها از آرش یجمع آور یاست و برا یفیتوص -یمطالعه از نوع مطالعات کاربرد نیباشد. روش ا یم

داده ها در قالب نرم افزار  نیکه ا است،و پرسشنامه استفاده شده  یشهر یداده ها یبرا یدانیپارس آباد و داده و مشاهدات م

SPSS از آزمون  قیتحق اتیجهت آزمون فرض نیو همچن لیو تحل هیتجزT رهیتک متغ (T-Testاستفاده شده است.  تحق ،)قی 

وجود دارد،  رامونیپ یطیمح یشهر پارس آباد با توان ها فضایی–یگسترش کالبد انیم یدهد رابطه معنادار یحاضر نشان م

 وجود دارد. یدار یرابطه معن زیهموار شهر پارس آباد ن یو توپوگراف یکیزیتوسعه ف نین بیهمچن

شهر رشت پرداختند. با توجه  یکیزیر توسعه فب یکیاکولوژ یایتوان جغراف لیو تحل یبه  بررس 1395در سال  قائمی رادو  یاریز

 دیبا ،یشهر یهایسطوح کاربر افتنیو توسعه روزافزون شهرها و وسعت  ینیبه شهرنش لیم شیافزا لیامروزه به دل نکهیبه ا

 بیاز آسگردد تا  نییتع هایکاربر نیبه ا صیتخص یمناسب برا یکیاکولوژ یایجغراف انمناسب از لحاظ دارا بودن تو یهامکان

دارا بودن  لیبدل النیمنطقه تالش شود. شهر رشت به عنوان مرکز استان گ ستیز طیو در حفظ مح یریبه مناطق جلوگ یرسان

است و در  رانیا یهاشهر انیبه وسعت در م تینسبت جمع نیفشرده تر یدارا زیحاصلخ یهانیمعتدل و وجود زم یآب و هوا

مناسب جهت توسعه  یکیاکولوژ یایتوان جغراف یمناطق دارا نییتع قیتحق نیارد. هدف اقرار د یکیزیمعرض توسعه روزافزون ف

و مدل  یلیتحل-یفیتوص ،یبیروش ترک یبر مبنا قیاست. روش تحق یسلسه مراتب لیشهر رشت با استفاده از روش تحل یکیزیف

 یهاو نقشه یسازمان هواشناس یآمار یهاه از دادهبا استفاد ازیمورد ن یهاها و نقشهداده هیاست. کلAHP   یسلسله مراتب لیلتح

که با توجه به  دهدینشان م جی. نتادیگرد هیته النیاستان گ ستیز طیو اداره کل مح یعیازمان منابع طبس 1:25000 هیپا

 82/13 توان متوسط و یهکتار دارا 20925توان مناسب،  یهکتار دارا 42/1024 رشتشهر  یکیزیدر توسعه ف ارهایمع تیارجح

 شهر رشت است.  یکیزیتوسعه ف یتوان نامناسب برا یهکتار دارا

آباد شهرستان  لیدر دهستان وک ییروستا یدر نواح یطیمح یتوان ها یابیو ارز یبه بررس 1397و همکارش در سال  یانیعل

آباد و به دو صورت  لیکدهستان و یروستاها یطیمح های توان یابیبافت استان کرمان پرداختند. پژوهش حاضر با هدف ارز

شامل   1395سال  یبراساس سرشمار قیتحق نیا یگرفته است. جامعه آمار انجام نامهبا فن مصاحبه و پرسش یشیمایو پ یاسناد

 ینفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و نحوه انتخاب خانوار برا 310خانوار، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد   1717

است که در آن با  یو از نظر هدف کاربرد یلیتحل-یفیتوص قیساده بود. روش تحق یبر روش تصادف مبتنی ها نامهشپرس لیتکم

استفاده   ArcGisنقشه ها از   میترس یموضوع پرداخته شده و برا لیبه تحل  SPSS 22و نرم افزار   یاستفاده از مستندات آمار
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 یاجتماع های نهیزم یبرد و آثار آن در تمامیآباد از عدم تعادل رنج م لیستان وکپژوهش نشان داد، ده جیبه عمل آمده است. نتا

 یصورت نگرفته و تمرکز و پراکندگ کنواختی صورت به ها واستقرارگاه ها تیفعال ییفضا عی. توزیشودمشاهده م یو اقتصاد

ساالنه  یهوا، بارندگ یابع خاک، خشکمن تیدرمناطق مختلف متفاوت بوده است. کمبود منابع آب و محدود تیو فعال تیجمع

. باشد یم یاساس های تیرطوبت و فقر مراتع از جمله محدود رهیدر حفظ و ذخ ییعدم توانا واندک، سبک بودن بافت خاک 

 تیرا سبب شده و نرخ فعال یتیجمع نییو تراکم پا تیدر نگهداشت جمع فیضع تیقابل یعیمنابع طب دیشد تیمحدود نیهمچن

 محدود کرده است. راتوسعه  های از عوامل و شاخص زیناچ یو بهره مند یو خدمات ینعتص ،یکشاورز

 یطیمح یهابر مؤلفه دیبا تأک یشهر داریتوسعه پا لیو تحل نییتب( در پژوهش خود تحت عنوان 1398بدیعی و همکاران )

 یشهر سنندج معرف یطیمح یداریتوسعه پا یبرا ییراهبردها تی. در نهاندشهر پرداخت نیدر محدوده ا : شهر سنندج(ی)مطالعه مورد

 داریبه توسعه پا یابیابزار دست نیاز مهم تر یکیبه عنوان  یطیمح ستیاثرات ز یابیو ارز ستیز طیمح کپارچهی تیریشده است ، توجه به مد

 یطی. در شرادینما میجهت ترس نیا الزم در راتییاست که تغ ییراه حل ها افتنیدر جهت  یو در واقع کوشش ردیقرار گ یمورد بررس یشهر

در  یطیمح ستیمتمرکز شود، عدم توجه به مالحظات ز داریتوسعه پا ندیدر فرا طیتالش ها در جهت سالم نگهداشتن مح هیکل دیکه با

شناخت  یراب زیپژوهش حاضر ن در(. 1390زاده ، نیاست )حس دهیگرد یشهر یدر عرصه ها یمتعدد یها موجب بروز بحران ها یزیبرنامه ر

بهره گرفته  AHP-SWOTی بیمناسب جهت توسعه آن، از مدل ترک یشهر سنندج و ارائه راهکارها یطیمح ستیها و موانع ز لیپتانس

 الحظاتمتمرکز شود، عدم توجه به م داریتوسعه پا ندیدر فرا طیتالش ها در جهت سالم نگهداشتن مح هیکل دیکه با یطیشده است. در شرا

 .است دهیگرد یشهر یدر عرصه ها یمتعدد یها موجب بروز بحران ها یزیبرنامه ر در یطیمح ستیز

 یمطالعات خارج -2-2-2

 پایدار توسعه به بررسی" داریتوسعه پا یامدهای: پقایآفر ینیشهرنش"( در مطالعه ای با عنوان 2015و همکاران ) 1نایبرندفول کوب

 از محدودی های نشانه همچنان حال، این با است، پرداختند. جهان سرسرا در توسعه مفاهیم ترین حمایت مورد از یکی که

 تهدید یک عنوان به را برنامه بدون و سریع شهرنشینی اخیر مطالعات. دارد وجود آفریقا در آن به دستیابی سمت به پیشرفت

 جمعیت( میلیارد 1.3) چهارم یک باًتقری خانه به 2050 سال در آفریقا رود می انتظار اینکه به توجه با. کند می شناسایی بزرگ

. است قبول قابل و ضروری منطقه شهری محیط عملکرد روی بر شهرنشینی پیامدهای مورد در تحقیق شود، تبدیل جهان شهری

 .کند می جدا هم از و دهد می قرار بررسی مورد را آفریقا پایدار توسعه بر سریع شهرنشینی پیامدهای مقاله این

گذار  ق،یتحق نیا لیدلپرداختند.  مناطق داریبر سطح توسعه پا ریتأث( در پژوهش خود با عنوان 2016ران )و همکا 2گلینسکی

حوزه  نیها دارد. ا نیسرزم داریتوسعه پا یریدر شکل گ ینقش مهم یطیمح ستیاست. مولفه ز داریبه مدل توسعه پا هیروس

 تیکه وضع ییها. شاخصکندیرا فراهم م هانیسرزم داریعه پابر سطح توس یطیمح یپارامترها ریامکان برآورد تأث یپژوهش

دارند، استفاده  ریتأث داریکه بر توسعه پا ییهاعنوان شاخصبه کنند،یمناطق را مشخص م نیا یکیاکولوژ لیو پتانس ستیزطیمح

سال  یبرا هیروس ونیدراسمناطق ف یبار طبقه بند نیاول یچندگانه انجام شد. برا ونیپژوهش بر اساس روش رگرس نیشد. ا

آشکار  هانیسرزم داریمؤثر بر توسعه پا یهاشاخص نیترمهم جهیانجام شد. در نت یطیمح ستیز یمنیبر اساس سطح ا 2013

 اتخاذ شد. هانیسرزم داریپارامترها به منظور بهبود توسعه پا نیا تیریمد یبرا یریگمیشد و تصم

 طیدر حوزه مح یشهر داریشهر هوشمند را در توسعه پا یو ابزارها کردهایسهم بالقوه رو مقاله خود( در 7201)و همکاران  3یانگ

 یرا با تمرکز بر کاربردها داریهوشمند و پا یرابطه شهرها ترکیستماتیس یبه بررس ازین ریاخ قاتی. تحقکندیم یبررس ستیز

 نیسازد، برجسته کرده است، و هدف ا ریپذرا امکان یاحرط میو مفاه یشناسها، گونهاز حوزه یترقیدرک عم تواندیکه م یعمل

به  توانندیها مبرنامه نیا ایکند که آ ییتا شناسا کندیحال، تالش م نیاست. در ع یقاتیشکاف تحق نیمقاله پرداختن به ا

 هوشمند کمک کنند. یبلندپروازانه در حوزه شهرها اریچالش بس کی، «انداز صفرچشم» یاستراتژ

 یاز جنبه ها یکیبه "  هیدر روس داریتوسعه پا یبرا یطیآموزش مح "( در پژوهشی تحت عنوان 2020) و همکاران 4اشوتالو

                                                                    
1-Brandful Cobbinah  

2-Glinskiy  
3-Yang 
4-Shutaleva 
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 نی. اپرداختند هیروس ونیدر فدراس ستیز طیتوسعه آموزش مح یامکانات برا لیو تحل هیاز تجز یبا مثال داریتوسعه پا یاتیح

آموزش در  یها دهیا یدر اجرا یو عال یآموزش عموم یبرا هیفدرال روس یلتدو یامکانات استاندارد آموزش لیمقاله به تحل

جهان  یبه عنوان راهنما یطیمح ستیآموزش ز یفلسف یو مبان یپردازد. اصول روش شناخت یم داریپا توسعهمنافع  یراستا

 طیآموزش مح نهیدر زم هیروس ونیفدراس یدولت یآموزش استیس فیدر نظر گرفته شده است. وظا یتفکر بوم شناخت ینیب

 یدولت استیدر س داریمفهوم توسعه پا فیبه توص الهمق نیدر نظر گرفته شده است. ا داریمفهوم توسعه پا یو اجرا ستیز

 یمختلف موضوع یها نهیزم یفدرال برا یالتیا یدر الزامات استاندارد آموزش ستیز طیآموزش مح نهیدر زم ه،یروس ونیفدراس

 ستیز طیآموزش مح یمدرسه و دانشگاه. هدف راهبرد التیدر تحص ستیز طیرتبط با موضوع توسعه محم یآموزش یو دوره ها

فرهنگ  ،یاست که بر اساس دانش علم یدانش آموزان در هر سن نیدر ب یطیمح ستیز دگاهیو توسعه د یریشکل گ هیدر روس

نشان داده شده  هیروس ونیدر فدراس ستیز طیآموزش مح یو روند اجرا یو اخالق است. تداوم، اصول اساس یطیمح ستیز

 است.

 

 داده ها و روش تحقیق -3

در  کیتوان اکولوژ یابیارز یموثر برا یپژوهش، شاخص ها نیاست. در ا یلیتحل-یفیپژوهش از نوع توص نیدر ا قیروش تحق

 یت و در قالب پرسشنامه براشده اس یجمع آور یبراساس اطالعات کتابخانه ا جانینقاط بالقوه توسعه شهر هند نییجهت تع

شد.  عیدانشگاه توز دیو اسات ستیز طیو کارشناسان سازمان مح صصانمتخ نیب ارهایاز مع کیهر  تیارجح یدسته بند

 ستمیس فیتعر ،یساز یرقوم ش،یرایو و حیژئورفرنس، تصح اتیانتخاب شده و با عمل یفیو ک یکم یارهایمع یسازآماده

هدف پژوهش با استفاده  بااز آنها در رابطه  کیهر  ینسب تیاهم ارها،یمع یابیام گرفت و پس از ارزانج یمختصات و بهنگام ساز

 یورود یداده ها ارهایاز مع کیهر  یبه دست آمده برا ینسب یشد. وزن ها نیی( تعAHP) یسلسله مراتب لیتحل ندیاز روش فرآ

 هستند. GIS طیدر مح یاریچند مع یابیارز لیتحل یبرا یاصل

 

 منطقه مورد مطالعه -4

  شهر هندیجان -4-1

سال، در جنوب  3000از  شیب یبا قدمت  رانیا یخیتار یاز شهرها یکی( گانیاند گان،یهند ان،یهند ون،ی)هند جانیبندر هند

وسوم م یااست. رودخانهفارس قرار گرفته جیبندر ماهشهر و در شمال خل یجنوب شرق یلومتریک 70استان خوزستان و در  یشرق

 شمالی °30٫24است که در  یبندر جانی.  بندرهندکندیم میتقس یو جنوب یشمال مهیشهر را به دو ن نیزهره ا ای جانیبه هند

فارس  جیبا خل یمرز آب لومتریک 90 جانی. بندرهندرسدیمتر م 5به  ایشهر از سطح در نیقرار دارد و ارتفاع ا شرقی °49٫71و 

 جانیشهر هند یقمر یهجر 1247طاعون در سال  یماریبه علت ب یاند ولبوده اریبس ریقرون اخ در جانیهند یهایدارد. آباد

 یو عرب یبندر شیمنطقه گو نیهستند. زبان مردم ا نیالنهرنیو ب المیا یمیقد یهااز قوم جانینهاد. مردم هند یرو به خراب

 است.
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 جانیشهر هند ییایجغراف تیموقع  -1شکل 

 

 یافته ها-5
جهت رشد و توسعه بر خوردار است.  یاز توان مناسب یو اجتماع یخیو تار یانسان ،یعیطب یغن یبا توجه به توانها جانیشهر هند

 یزیو برنامه ر یشهر طیمح یکارشناس و خبرگان در امر توان ها 30از  یشهر و نظر سنج نیپژوهش پس از مطالعات ا نیدر ا
،  یشناس نیزم ب،یجهت ش ب،یش ،ی)توپوگرافیاصل اریمع 6در  ارهایمع نی. امدآپژوهش به دست  یاصل یارهایمع یشهر
به  expert choisو استفاده از نرم افزار  یسلسله مراتب لیمشخص شد. با استفاده از تحل اریمع ریز 24و جاده( و  نیزم یکاربر

 طیمح یتواند در توان ها یم شیارهایرمعیو ز اریکدام مع یطیمح یداد در توان ها صیوزن داده شد تا بتوان تشخ ارهایمع نیا
 دهد. یرا نشان م ارهایمع ریو ز ارهایمع (1)داشته باشد. جدول  ریتاث نیشتریب یشهر

 جانیدر شهر هند یطیمح یتوان ها اریمع ریو ز ارهایمع:  (1جدول )

 توضیحات معیارها ردیف

 متر 300 >متر، و  500-300متر،  700-500،  900-700فاصله از مسیل ها  مسیل)آبراه ها( 1

 درصد به باال 15درصد و  15-9درصد، 9-7درصد، 7-5درصد، 5-0 شیب 2

 شمالی، جنوبی،شرقی، غربی جهت 3

 مارن، آهک و شیل، الیه های رس ریزدانه، رسوبات آبرفتی زمین شناسی 4

 اراضی بایر، کشاورزی،جنگل، باغ،اراضی مسکونی کاربری زمین 5

 200 از بیشتر ،200-100 ،100-50 ،50-0 جاده 6
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 تبیین اوزان زیر معیار مسیل ها )آبره ها( 

 روند افزایشی اخیر های سال در آن وقوع فراوانی که دنیاست کشورهای از بسیاری در طبیعی بالیای ترین مهم از یکی مسیل

 بروز  مؤثر در  عوامل از یکی  است ذارد. گفتنیگ می تأثیر کشور از بخشی بر ساله همه آن از ناشی  خسارات و  است داشته

 ایجاد و مسیر سیالب های سازه و   انسانی مراکز تخریب سبب سیالب و سیل بروز حال هر است. به شهرنشینی توسعۀ  سیالب

 ریزی و برنامه علم مدد به ها پدیده سایر مانند طبیعی  ای  پدیده عنوان  به سیل  بنابراین، هاست؛ آن به تلفات  و   خسارت

 (.1385:101رساند )غیور حداقل به را آن های زیان و ها خسارت توان می  و  است کنترل و بینی پیش قابل صحیح  مدیریت  و

کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس  90از آنهایی که هندیجان یک شهر بندری می باشد و نزدیک به بندر ماهشهر هم می باشد و 

متر از سطح دریا می باشد، در صورت ایجاد رگبار و بارش های شدید موجب شکل گیری  5رتفاع هندیجان دارد و از آنجایی که ا

 سیالب و آبگیری معابر و مسیل های شهری  می شود. 
 

 ی اهمیت نسبی زیرمعیارها نسبت به یکدیگر با تاکید مسیل ها )آبراه ها(( : ماتریس مقایسه2)جدول 

 700-900 500-700 300-700 < 300 

700-900 1 3 5 9 

500-700 3/1 1 4 6 

300-700 5/1 4/1 1 3 

< 300 9/1 6/1 3/1 1 

با توجه به الگوی پیشنهادی که در ماتریس دودویی معیارها مشخص شده است، معیار مسیل ها  یکی از معیارهای مهم در توان 

-300متر،  700-500،  900-700شتمل فاصله از مسیل ها محیطی شهری می باشد که از اهمیت باالیی دارا است. این معیار م

 متر می باشد. 300 >متر، و  500

 

 
 دست آمده و اولویت هر یک از زیرمعیارها نسبت به یکدیگر با تاکید بر زیرمعیار مسیل ها( : میزان اوزان به1نمودار )

( 05/0متیازدهی به این زیر معیارها)با ضریب ناسازگاری با مالحظه ی اوزان هر از زیر معیارهای مسیل ها  با توجه به میزان ا

 046/0متر با وزن  300 >دارای باالترین میزان اهمیت و زیر معیاری  596/0متر با  900-700مشاهده می شود که زیر معیار 

 در اولویت آخر قرار دارد.

 

 تبیین اوزان زیر معیار شیب و جهت شیب

 مناسب هستند.  شهرها استقرار برای شیب کم و هموار سطوح المللی، بین جغرافیایی تحادیها در شده ارائه استاندارد براساس

 تجاوز کند.  درجه 11 از نباید است،  شده داده تشخیص  مناسب  شهر استقرار برای که زمینی شیب حداکثر رابطه این در

(. از نظر شیب نیز بستر 1389:47ایی، ملک رودی،کند )رض می تغییر اندکی  مقدار این  محیط شرایط  به  توجه  با البته 

 است. ارتفاعات بر منطبق  باالتر  های  شیب و یافته استقرار درصد 15 تا صفر تقریباً  های  شیب هندیجان در
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 ی اهمیت نسبی زیرمعیارها نسبت به یکدیگر با تاکید بر زیرمعیار شیب( : ماتریس مقایسه3) جدول

 درصد 15-9 درصد 9-7 درصد 7-5  درصد0-5 

 3 3 2 1 درصد0-5

 3 2 1 2/1 درصد 5-7 

 2 1 2/1 3/1 درصد 7-9

 1 5/1 7/1 7/1 درصد 9-15

 

شود که ای زیرمعیارهای معیار شیب با یکدیگر مشاهده میبا بررسی ترکیب امتیازدهی به زیرمعیارها در ماتریس دودویی مقایسه

 معیارها نسبت به دیگری با توجه به نزدیکی به شیب  رعایت شده است.در امتیازدهی به اهمیت هر یک از زیر

 باشد.بندی میزان اهمیت هریک از زیرمعیارها در ارتباط با هدف به صورت زیر میدست آمده جهت اولویتبراین اساس اوزان به 
 

 
 زیرمعیار شیب به یکدیگر با تاکید بریک از زیرمعیارها نسبت  دست آمده و اولویت هر ( :  میزان اوزان به2) نمودار

 

با ضریب ناسازگاری )ی میزان اوزان هر یک از زیرمعیارهای معیار شیب با توجه به میزان امتیازدهی به زیرمعیارها با مالحظه

معیارها زیربیشترین میزان اهمیت را در بین  475/0با وزن  5-0ی شود که زیرمعیار فاصله( و با توجه به هدف مشاهده می03/0

 047/0متر و  15-9برای زیرمعیار فاصله ی  177/0متر، وزن  7-5برای زیرمعیار  300/0دارد و سایر زیرمعیارها به ترتیب با وزن 

 های بعدی قرار دارند.متر در اولویت 15ی بیشتر برای زیرمعیار فاصله

 
 یگر با تاکید بر زیرمعیار جهت شیبی اهمیت نسبی زیرمعیارها نسبت به یکد: ماتریس مقایسه (4جدول )

 غربی  شرقی  جنوبی  شمالی  

 9 5 3 1 شمال 

 6 3 1 3/1 جنوبی 

 3 1 3/1 5/1 شرقی 

 1 3/1 6/1 9/1 غربی 

نشان می  شود.ای زیرمعیارهای معیار جهت شیب با یکدیگر مشاهده میبا بررسی ترکیب امتیازدهی در ماتریس دودویی مقایسه

 شیب در توانهای محیطی بسیار مهم می باشد.دهد که جهت 
 

 
 زیرمعیار جهت شیب یک از زیرمعیارها نسبت به یکدیگر با تاکید بر دست آمده و اولویت هر میزان اوزان به : (3نمودار )

 

با ضریب ناسازگاری )ی میزان اوزان هریک از زیرمعیارهای معیار جهت شیب با توجه به میزان امتیازدهی به زیرمعیارها با مالحظه
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باالترین اهمیت و سایر زیرمعیارها به ترتیب جهت  577/0ی جهت شمالی با وزن که زیرمعیار فاصله شود( مشاهده می03/0

در اولویت های بعدی قرار دارند. یعنی  047/0و جهت غربی  با وزن متر 112/0جهت شرقی  با وزن  264/0جنوبی  با وزن 

 باشد.ترین فاصله میه کمبیشترین وزن متعلق ب

 

 تبیین اوزان زیر معیار زمین شناسی 

 محدودیت شناسی زمین نظر از است ممکن گیرد، می قرار  آن توسعۀ مسیر در یا شود می احداث  آن روی بر شهر که مکانی

 در برابر شیل ها، ودیتمحد  به توجه  کند. با  مواجه  هایی دشواری با را شهر فضایی  توسعۀ   روند و باشد داشته هایی

 به دلیل های آهکی  سنگ دارد؛ متفاوتی مقاومت شهری، وسازهای ساخت از ناشی فشارهای نیز و زلزله اوج از ناشی فشارهای

 عمیق های به فونداسیون نیز  ای  رودخانه های نهشته اند، کرده ایجاد شهر  زیربنای برای  مشکالتی شکاف و  ترک   وجود

 سنگ و شده واقع خورده (.  با توجه به اینکه هندیجان بر روی زون زاگرس چین1391:30سین زاده و دیگران،دارند )ح نیاز

 بر شهر این فیزیکی توسعۀ دلیل است، به آبرفتی سازندهای و شیل مارن، آهک، شامل شناسی زمین نظر از آن در موجود های

 در فرونشست انتظار ها آبخوان رفتن سطح پایین و شدن خالی و بناها وزن از ناشی فشار و سست، و آبرفتی سازندهای روی

 دارد. نیاز جدی توجه و به نیست از انتظار دور ذکرشده موارد وقوع  صورت  در شهر غربی جنوب و جنوبی مناطق و مرکز

  
 شناسیی اهمیت نسبی زیرمعیارها نسبت به یکدیگر با تاکید بر زیر معیار زمین ( : ماتریس مقایسه5جدول)

 رسوبات آبرفتی الیه های رس ریزدانه آهک و شیل مارن 

 5 3 2 1 مارن

 3 3 1 2/1 آهک و شیل

 3 1 3/1 3/1 الیه های رس ریزدانه

 1 3/1 4/1 5/1 رسوبات آبرفتی

 

توجه به شود که با ای دودویی زیرمعیارهای معیار زمین شناسی مشاهده میبا بررسی ترکیب امتیازدهی در ماتریس مقایسه

دهی بر اساس معکوس فاصله بوده است؛ بیشترین وزن متعلق به ها رعایت شده است. یعنی وزنریسک باالی امتیازدهی در آن

بندی میزان اهمیت هریک از زیرمعیارها در ارتباط باهدف براساس آمده جهت اولویت دست باشد.  بنابراین اوزان بهکمترین می

 :باشدمی ضرایب ماتریس به شرح زیر
 

 
 جهت شیب زیرمعیار دست آمده و اولویت هر یک از زیرمعیارها نسبت به یکدیگر با تاکید برمیزان اوزان به: (4)نمودار

 

باضریب )ی میزان اوزان هریک از زیرمعیارهای معیار جهت شیب  با توجه به میزان امتیازدهی به زیرمعیارها با مالحظه

و سایر  463/0ی سنگ های مارن با وزن که باالترین اهمیت متعلق به زیرمعیار فاصله شودمی ( مشاهده04/0ناسازگاری 

در اولویت  071/0و رسوبات آبرفتی با وزن  152/0، الیه های رس با وزن  313/0زیرمعیارها به ترتیب آهک و شیل با وزن 

 باشند.بعدی می
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 تبیین اوزان زیر معیار کاربر اراضی

 تجهیزات همچنین و تأسیسات آبیاری، کشاورزی، برای اراضی ارزش و خصوصیات تعیین اراضی، کاربری لعاتمطا از هدف

 است آن از حاکی نتایج گرفته، صورت بررسی (. براساس1384:195حبیبی، (است شهری توسعۀ مناسب جهت در تأثیرگذاری

 وجود دلیل به دارد.  اختصاص کشاورزی و بایر اراضی به ترتیب به اراضی، تیپ درصد بیشترین مطالعه مورد در محدودۀ که

 توسعۀ  و رشد با البته است، هندیجان فضایی توسعۀ برای  جهت  بهترین غرب  و جنوب محدودۀ کشاورزی، و اراضی دیم

 .داشت نخواهد را فضایی توسعۀ روند  کفاف نیز  محدوده این آتی های سال شهر در بیشتر 
 

 ی اهمیت نسبی زیرمعیارها نسبت به یکدیگر با تاکید بر زیرمعیار کاربری اراضیمقایسهماتریس : ( 6) جدول

 اراضی مسکونی جنگل و باغ  کشاورزی اراضی بایر 

 8 5 3 1 اراضی بایر

 5 2 1 3/1 کشاورزی

 4 1 2/1 5/1 جنگل و باغ 

 1 4/1 5/1 8/1 اراضی مسکونی

 

شود. بنابراین  ای زیرمعیارهای معیار کاربری اراضی با یکدیگر مشاهده میدویی مقایسهبا بررسی ترکیب امتیازدهی در ماتریس دو

آمده دستگیرد.بنابراین اوزان بهی کمتر بیشترین وزن را میدهی براساس عکس فاصله خواهد بود. فاصلهدر این آیتم نیز وزن

 باشد:هدف براساس ضرایب ماتریس به شرح زیر می بندی میزان اهمیت هر یک از زیرمعیارها در ارتباط باجهت اولویت
 

 
 آمده و اولویت هریک از زیرمعیارها نسبت به یکدیگر با تاکید بر زیرمعیار کاربری اراضیدستمیزان اوزان به: (5) نمودار

 

باضریب ناسازگاری )یارهای مقادیر اوزان هریک از زیرمعیارهای معیار بازار با توجه به میزان امتیازدهی به زیرمعبا مالحظه

بیشترین اهمیت را در بین سایر زیرمعیارها دارد و در اولویت  579/0شود که  اراضی مسکونی با وزن ( مشاهده می04/0

 قرار دارند. 050/0و اراضی بایر وزن  139/0، جنگل و باغ  233/0بعدی کشاورزی با وزن 

 

 تبیین اوزان زیر معیار معابر شهری  

 و زمین کاربری در سبب تغییراتی  ونقل حمل زیربناهای  ایجاد سو یک از است؛ دوسویه زمین کاربری و ونقل حمل رابطۀ

 های مکان تغییر یا و پراکنش مسکونی جمعیت اندازۀ زمین، کاربری در مهم تغییرات  دیگر، سوی از و شود می زمین  ارزش 

 ها جاده با شهر رشد (. تطبیق1386:25دهد )پور محمدی می تغییر ار ونقل حمل تقاضای الگوی و دارد دنبال به را صنعتی

 روستایی بوده است. نقاط یا شهری بین مواصالتی خطوط کنار در شهری توسعه که دهد می نشان

 باشد:ماتریس ضرایب زیرمعیارهای معیار مراکز انبارداری به صورت زیر می
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 معیار نسبت به یکدیگر با تاکید بر زیرمعیار معابر شهریی اهمیت نسبی زیرماتریس مقایسه: (7) جدول

 200 از بیشتر متر 100-200 متر 50-100 متر 50-0 

 متر

 5 3 2 1 متر 50-0

 5 3 1 2/1 متر 100-50

 3 1 3/1 3/1 متر 200-100

 200 از بیشتر

 متر

5/1 5/1 3/1 1 

شود که در امتیازدهی به اهمیت یارهای معیار جاده، مالحظه میای زوجی زیرمعبا بررسی ترکیب امتیازدهی در ماتریس مقایسه

بنابراین اوزان  دهی بیشتر این شهر در توان محیطی رعایت شده است.هریک از زیرمعیارها نسبت به دیگری در توانایی پوشش

ئب ماتریس به صورت زیر بندی میزان اهمیت هر یک از زیرمعیارها در ارتباط با هدف براساس ضراآمده جهت اولویتدستبه

 باشد:می
  

 
 زیرمعیار معابر آمده و اولویت هر یک از زیرمعیارها نسبت به یکدیگر با تاکید بردستمیزان اوزان به: (6) نمودار

 

 یاستنباط یها افتهی -5-1

برخوردار  ردایتوسعه پا یالزم برا یطیمح یها و توانها تیاز ظرف جانیرسد شهر هند ی: به نظر م اول هیفرض

 است.

 یم نیباشد و همچن یبرخوردار م ییباال یطیاز توان مح جانیبه دست آمده نشان داد شد که هند اریمع ریز 24و  عاریم 6از 

 اریمع نینشان داده شده است، اول ریاستفاده کرد. همانطور که نمودار ز داریدر گسترش شهر و توسعه پا یطیتوان مح نیتوان از ا

جنگل، باغ،  ر،یبا یو اراض یکشاورز یوجود کاربر لیباشد به دل ی( م242/0)با وزن  نیزم یضارا یشهر کاربر یطیدر توان مح

از  کیبا ارزش بوده و توجه به هر  یلیشهر خ یبرا یطیتوان مح کیبه عنوان  ارهایمع ریز نیکه هر کدام از ا یمسکون یاراض

دهد که  یباشد. در واقع نشان م ی( م192/0با) وزن  یفتوپوگرا اریمع نیشد. دوم یشهر داریتوان باعث توسعه پا یم نهایا

و دور  یکیدهد که از نظر نزد ی( نشان م149/0جاده با )وزن  اریمع نیباشد و سوم یشهر م یبرا یعال اریدر ارتفاع بس جانیهند

در فصل جهار نشان داده شده است، با توجه که  ییارهایمع ریباشد. با ز یمورد مناسب م نیدر ا یشهر یهایبودن مساکن و کاربر

 .برخوردار است ییباال یطیاز توان مح جانیشود و هند یمورد قبول واقع م کی هیتوان گفت که فرض یم نیبه ا
 

در حد مطلوب استفاده شده  داریتوسعه پا یبرا جانیشهر هند یطیمح یرسد از توانها ی: به نظر م دوم هیفرض

 است.

آورده شده ( 1ل)که در جدو ارهایمع نیتوان گفت که ا یم یارهایرمعیو ز ارهایبه دست آمده و دادن وزن به مع جیتوجه به نتا با

تا بتوان  رندیمورد توجه قرار بگ دیهستند و با یمهم و اساس اریشهر بس یحطیدر توان توان م ارهایمع نیا .دهد یاست نشان م

مورد توجه قرار  ادیز یشهر طیتوان مح یارهایمع نیه از نظر کارشناسان ااما متاسفان داشت،شهر مطلوب و قابل قبول  کی

 شود. یدوم قبول واقع نم هیفرض جینتا نینگرفته است با توجه به ا
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 بحث و نتیجه گیری -6

 دیاست و با ینیاز الزامات گسترش  شهرنش یکیشهر،   یکالبد  یبه  مفهوم  گسترش  و  بسط  فضاها  یشهر  ییتوسعه  فضا

 تیریو مد یزیدر برنامه ر یتوسعۀ شهر  ندیشود.  درک فرا تیتوسعه در آن رعا یحرکت  کند که تمام مبان  ییبه سمت و سو

در امر   یهر منطقه  نقش عمده ا یعیطب  یها یژگیو  شناخت  و  یکننده  دارد.  بررس نییتع  ینقش  داریپا یتوسعۀ شهر

 یژگیحال، گسترش  شهر  بدون  توجه  به و نیکند.  در ع یم فایا یتوسعۀ  شهر  یرامناسب  ب  یابیو  مکان   یزیبرنامه ر

و مواجه با  یها، مشکالت در خدمات رسان نهیهز  شیآن افزا جهیتوسعه دهد  که  نت  یتواند شهر را به سمت یم  یعیطب  یها

 یاصل گاهیجهت  که بستر و جا نیاز ا یطیو  مح  ییایجغراف  ،یعیتوجه  به عوامل  طب ن،یباشد؛ بنابرا یطیمخاطرات مح یبرخ

  رگذاریمکان، شکل، ساختار  و بافت  شهر  تأث رینظ یشهر یطراح یداده اند و ممکن است  بر  تمام عناصر و اجزا لیشهر را تشک

 باشد، مهم است.

 ،یمانند کشاورز یهایکاربر نیهمچنکه دارد و  یپرآب یبه خاطر رودها نیقرار دارد و همچن یانکوهیم یدر داخل دشت جانیهند

محدوده مورد مطالعه با استفاده  یعیطب یهایژگیبا توجه به و نیکه دارد و همچن یخوب یتوپوگراف طیشرا نیهمچن ر،یبا یاراض

 نی( زم 149/0( جاده )192/0) ی(، توپوگراف242/0)نیزم یکاربر یبا وزن ها یاصل اریمع 6در  یاصل یارایمع AHPاز مدل 

مناسب توسعه  یراهبردها نیبا تدو توانیشده است. م یبند می( تقس061/0)بی( جهت ش 062/0) بی( ش133/0)   یسشنا

توان گفت  یم نیممانعت کرد همچ یطیمح یو از هدر رفتن توان ها تیمناسب هدا یاراض یرا به سو تیمراکز سکونت و فعال

 استفاده کرد. یمطلوب تراز منابع موجود به نحو  یشهر ستیز طیضمن حفاظت از مح

 پیشنهادات تحقیق  -6-1
 نیمنافع همگان تام دیشود، بلکه با یطیمنجر به بر هم زدن تعادل مح یستیمنطقه نبا یاز توان ها کیاز هر  یبهره بردار -1

 همگان دارد. یبه همکار ازیامر ن نیشود و ا
 است. یاساس یراهبردهااز  یاهیشامل آب، خاک، و پوشش گ یعیمنابع طب تیحفظ و تقو -2
 انیمنابع پا نیبه توسعه از ا دنیشود در راه رس یم شنهادیآب باالست پ ،ییگرما نیزم یانرژ نهیمنطقه در زم یعیتوان طب -3

 استفاده شود. ریناپذ
 شهر. نیدر ا ستیو جذب تور یدر جهت گردشگر یبخش دولت یگذار هیسرما عیو تسر شیافزا -4
 شهر. نیو خدمات ا تیعو جم طیتوجه به مح -5

 منابع-7
در توسعه  یطیمح یو نقش توانها ی(؛ بررس1394کوزه گر ) لیمهر؛ کم زکیمهرداد ا ؛یفیمحمد شر دیشهروز؛  کاوه زال نژاد؛  س ،یرانی. ا1

 همدان. ،یرعمران، گردشگ یمعمار داریو توسعه پا یدر توانمند ساز نینو یافق ها یمل شیهما نیپارس آباد، دوم فضایی–یکالبد

،صص  2 هجدهم،شماره سال ،ییایجغراف قاتی: مفهوم و روش، فصلنامه تحقیداریپا یابی،ارز 1383ع.،  ،یافتخار نیالد ع.، رکن ،یبدر .2

3-34. 

: یمورد)مطالعه  یطیمح یهابر مؤلفه دیبا تأک یشهر داریتوسعه پا لیو تحل نییتب رضا؛یعل ،یسلطان ار؛یعزت پناه، بخت ال؛یل ،یعی. بد3

 .( 86تا  75از  -صفحه  12) ISC/یپژوهش-یعلم 36شماره  - 1398بهار «  یشهر یزیمجله : پژوهش و برنامه ر ؛شهر سنندج(

 .1376.  17. شماره افتی. فصلنامه رهداریو توسعه پا ی. شهرسازنی،حس ینیبحر .4

 ان، تهرانو زمست زیی، پا6شهر، شماره تی(.شهر و انواع آن، هو1389فرح) ب،ی. حب5

دانشگاه اصفهان،  یدر بلوچستان، معاونت پژوهش ییروستا یهاتوسعه مجموعه یو الگو یطرح چارچوب نظر دحسن،یس ،یابر ینیحس. 6

1379. 

 . 1377. نشر مرکز. چاپ اول، یبزرگ دیو وح یفره دهیتوسعه. ترجمه: فر مینو به مفاه ی.  زاکس، ولفگانگ. نگاه7

و برنامه  ایشهر رشت؛ فصلنامه جغراف یکیزیبر توسعه ف یکیاکولوژ یایتوان جغراف لی(؛ تحل1395) به؛یراد، ط یائمکرامت اله؛ ق ،یاری. ز8

 ، تابستان23 یاپی، پ3، ش 6دوره  ،یشهر یزیر

 .1378. آذر زیتبر ،یشهر داریکنفرانس توسعه پا نی. اولیشهر داریشوراها در توسعه پا فهینقش و وظ یمحسن. بررس ،یمی.  سل9

 لی: دهستان وکی)مطالعه مورد ییروستا یدر نواح یطیمح یتوان ها یابیو ارز ی(؛ بررس1397) ه؛یسم ،یزی، محمد صادق؛ عز یانی. عل10



 

326 
 

 1397؛ زمستان 45 یاپیشماره پ - 4، شماره 13آباد شهرستان بافت استان کرمان(؛ دوره 

 شی)گرا یانسان یایجغراف ی: شهر قم. رساله دکتریپژوهش مورد ،یسعه شهردر تو داریتوسعه پا یابی. ارزیمهد دیس ،یمحمد ی. کاظم11

 .1378مدرس،  تی(. دانشگاه تربیشهر

 .1376. چاپ اول. بهمن ی. شرکت چاپ و نشر بازرگانداریدر توسعه پا یکهن، گوئل. شاخص شناس  .12

 .1374ماره اول. تابستان . شرانیا ستیز طیانجمن متخصصان مح هی. نشرداریمکنون، رضا. توسعه پا .13

 GISاز  استفاده با یتوسعه شهر یزاخرد برا زیحوضه آبخ ستیز طیتوان مح یابی،ارز 1388س.،  ،یم.، دشت عت،یم.، شر ،یمنور .14

 1شماره  ازدهم،یدوره  ست،یز طیمح ی،مجله علوم و تکنولوژ

)مطالعه  یتوسعه کشاورز یبرا یطیمح یتوان ها یابی. ارزقهیصد یلمس یانیاله، ک تیدهدایس یزمان آباد یاصغر، نور یآورگان ی. نوروز15

 1389. ییروستا یچغاخور، شهرستان بروجن(. پژوهش ها هی: ناحیمورد

 .1379، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 39شماره  ،ییایجغراف یمجله پژوهشها ،یکشاورز یایدر جغراف ییفضا لیاله، تحل تیهدا ،ی. نور16

 
17- Anna Shutaleva, Zhanna Nikonova, Irina Savchenko, Nikita Martyushev, Environmental Education for 

Sustainable Development in Russia. Sustainability 2020, 12(18), 7742; https://doi.org/10.3390/su12187742 
18- Patrick BrandfulCobbinah,Michael Odei Erdiaw-Kwasie, Paul Amoateng; Africa’s urbanisation: Implications 

for sustainable development. Volume 47, September 2015, Pages 62-72 

19- Vladimir Glinskiy, Lyudmila Serga, Mariya Khvan, Assessment of Environmental Parameters Impact on the 

Level of Sustainable Development of Territories. Procedia CIRP, Volume 40, 2016, Pages 625-630  

20- Bin Yang, Tong Xu, Longyu Shi; Analysis on sustainable urban development levels and trends in China's 

cities. Journal of Cleaner Production; Volume 141, 10 January 2017, Pages 868-880  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3390/su12187742


 

327 
 

 )مطالعه موردی شهر تربت جام(شهرها یکیزیدر توسعه ف کینقش عوامل ژئوموفولوژ
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 چکیده 

آن در ابعاد افقی و عمودی و در  توسعه فیزیکی شهر فرآیندی است که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی

د دررون ینقش  مهم یژئومورفولوژ ژهیو به  یعیطب  یندهایفراکه دراین میان طول زمان از نظر کمی و کیفی افزایش می یابد

 یطیمکان به لحاظ مح نیشده که بهتر یاز گذشته تاکنون سع کهی نحو بر عهده دارد. به شهرها و توسعه یزیر رنامهبی ابی مکان

 ریتأثتوسعه فیزیکی یک سیستم شهری تحت  .شهرها در نظر گرفته شود یکیزیاستقرار و روند توسعه ف یبرا کیژئوموفولوژ و

و های محیط طبیعی عواملی مانند:ژئومورفولوژی ، اقلیم  این عوامل ویژگی نیترمهمی از گیرد که یکعوامل مختلفی قرار می

بنابراین هدف ازارائه  داشته باشند. بر عهدهتوانند ی را میو مهم کنندهنییتعآب ، خاک در توسعه یک شهر نقش بسیار  منابع

می باشد که روش مورد استفاده دراین  تربت جام( یعه موردشهرها)مطال یکیزیدر توسعه ف کینقش عوامل ژئوموفولوژاین مقاله 

 .اسنادی استفاده شده است_کتابخانه ای ازروش وبرای گردآوری داده ها تحلیلی –روش توصیفی  پژوهش

 .ژئومورفورلوژیکی،توسعه فیزیکی،شهر ، تربت جامکلیدی:  گانواژ

 

 
The role of geomorphological factors in the physical development of cities 

 (Case study of Torbat-e Jam) 
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Abstract: 

Physical development of the city is a process during which the physical boundaries of the city and its 

physical spaces increase in horizontal and vertical dimensions and over time in terms of quantity and 

quality. Natural processes, especially geomorphology, play an important role in the planning and 

development process of cities. Is in charge. In a way that from the past until now, it has been tried to 

consider the best place in terms of environment and geomorphology for the establishment and the 

process of physical development of cities. The physical development of an urban system is affected by 

various factors, one of the most important of which is the characteristics of the natural environment. 

Factors such as: geomorphology, climate and water resources, soil can play a very decisive and 

important role in the development of a city. Have. Therefore, the purpose of this article is the role of 

geomorphological factors in the physical development of cities (Case study of Torbat-e Jam). The 

method used in this research is descriptive-analytical method and for data collection, library-

documentary method has been used. 

 

Keywords: Geomorphorological, Physical Development, City, Torbat-e Jam. 
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 :مقدمه – 1

های شهری که خارج ازمنطقه شهری اتفاق افتاد؛ دوره دوم  ایران شامل دوره اول :گسترش روند حاکم بر توسعه شهری در

 دوره سوم یا امروزه :گسترش (.2:1393اند)نصیری، ای شهری استقرار یافتهدر نواحی که در داخل منطقه ه های شهری گسترش

است)ابراهیم زاده گسترش کالبدی شهرهای قدیمی و یا شهرهای جدید که در واقع ادامه (مرکزی)شهر در تداوم با شهر اصلی 

 (.123-124:1388وهمکاران ،

 مختلف های دربخش فیزیکی توسعه که صورتی در اما بود، دمطلوب خواه گیرد صورت متعادل و موزون فیزیکی توسعه چنانچه

 فرآیند یک شهرها فیزیکی توسعه.(140:1388آملی، عظیمی(شود می شهری ناپایداری باشد موجب ناهماهنگ و ناموزون شهر

 (Anderson :2002,88شود) می انجام افقی و عمودی یک امتداد در شهر فیزیکی فضای در تغییراتی ایجاد با که پویا است

انجام شود، تعادل فیزیکی شهر و محیط زیست تغییرکرده و بزودی سیستم شهری  ریزی برنامه بدون صورت به فرآیند این اگر 

 (.1:1390،ولیخانی و همکاران )برای انجام وظایف به طورصحیح ناتوان خواهد شد

 برنامه رایز د،یآی حساب م به یشهر یزیر برنامهمباحث  مطرح  در  نیو روند گسترش  شهرها از مهمتر یکیزیف یمطالعه فضا

در مطالعه شهرها ازنظر ابعاد  بیترت نی. به اشودیمطالعات انجام م نیا ینایبر م یروند توسعه شهر یو حت یبعد یهای زیر

 دهیپد نیا متقابلریثو... مطالعه گردد و ارتباط و تأ یشناس نیزم ،یکیدرولوژیه ،ییآب و هوا ،یکیژئومورفولوژ طیشرا دیبا یکیزیف

 جادیکه انسان ا یساتیرتأسیمحل و استقرار سکونتگاهها و سا رایز( 63:1388)علمی زاده،شود یبررس گریکدیبر  یطیمح یها

)جباری است یشناس نیوزم یژئومورفولوژ یساختارها ژهیو به یطیکننده مح عوامل کنترل ریکامالً تحت تأث کند،یم

 یشهر درون یوسازها ساخت توسعه ،یشهر یها و مهاجرت تیرشد روزافزون جمع لیاضر به دلدر حال ح (.3:1386وهمکاران،

در  یدار هیسرما طیشرا تیحاکم شیشدن جوامع وافزا یصنعت گرید یشده است و از سو ریناپذ اجتناب یا دهیبه پد لیتبد

 یاست که در کشورها نیا شودیطه مطرح مراب نیاکه در یمهم ی را دوچندان کرده است. نکته یاقتصاد شهرها؛ مشکالت شهر

خسارات دو  یعیطب یایبال جهیکرده است و در نت دایپی شتریانعکاس ب یاقتصاد یتنگناها لیمسئله به دل نیجهان سوم، ا

از  یکی ،یشهر یراستا ژئومورفولوژ نیدر ا(. 61:1388)کرم وهمکاران،دسته از جوامع به وجود آورده است نیا یرا برا یچندان

 هیسرما ریو سا زانیبرنامه ر ،یشهر رانیمد تواندیکه م شودیمحسوب م انسانو ایدر بستر جغراف نیعلوم زم یکاربرد یها رشته

 یاریوسازها و شکل شهر  کردن ساخت داریشهرها و پا یکیزیف یهای را در ارتباط با کاربر یشهر گذاران

 (.21:1379)نادرصفت،دینما

 ج و داخل کشور صورت گرفته است که ازآن جمله می توان به مطالعات زیراشاره نمود:دراین رابطه مطالعاتی درخار

. است در توسعه شهرها پرداخته یعیعوامل طب ریبه نقش انکار ناپذ یدر شهرساز ایدر کتاب مباحث جغراف (1369) ییرهنما

عوامل  نیا ریتأث زانیو م یژئومورفولوژ نقش یبه بررس نیسرزم شیخود تحت عنوان شالوده آما یفیدر اثر تأل(1372)مخدوم 

 طیمح تیریو مد نیسرزم شیدر آما یدر کتاب کاربرد ژئومورفولوژ (1373) ییپرداخته است. رجا نیسرزم شیآما یدر طرحها

ن با عنوا یا در مقاله زین (1375)پرداخته است. نگارش یو عمران یشهر یهای زیر در برنامه یکیعوامل ژئومورفولوژ ریبه تأث

شهرها و  یریگ مؤثر بر شکل کیژئومورف یها دهیپد یآن، به بررس یامدهایشهرها و پ ینیدر مکان گز یکاربرد ژئومورفولوژ

منطقه  کیدر  یا دامنه یها حرکت یابیدر ارز زین (1377.محمودیان)پرداخته است یشهر یمؤثر بر اراض کیژئومورف یندهایفرا

 نیزم) یا دامنه یها نقاط به علت وقوع حرکت یبرخدر یرده را عالوه بر موج لرزهاوا یها بیو آس بیزده، علت تخر زلزله

 کیژئومورفولوژ یها تیامکانات و محدود لیبا عنوان تحل یا در مقاله (1378)و همکاران انیشا اوشیس دانسته است.(ها لغزش

 .اند مسئله پرداخته نیا یبه بررس ران،یا غرب جنوبی شهرها

Gupta et all (1991 درپژوهشی تحت عنوان ) کاربردژئومورفولوژی درشهرهای مناطق استوایی پرداخته است که افزایش

 جمعیت در این نواحی موجب برداشت بیش از حد آبهای زیرزمینی شده واین استخراج موجب مخاطره فرونشست گردیده است.

نحوه مدیریت این شهرها از نتایج این پژوهش است ی ژئومورفولوژیکی و هاتیقابلاز  و استفادهی صحیح ابیمکان نیهمچن

افقی شهر سئول با استفاده از سیستم  و گسترش( با عنوان مدیریت توسعه 2001)Ohوهمچنین درمطالعه دیگری که توسط 
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یری از عالوه بر جلوگ تواندیممحیطی صورت گرفته است نتایج نشان داد که با استفاده از سیستم اطالعات  اندازچشماطالعات 

 ی را در پیشبرد اهداف گسترش شهر نماید.توجهقابل کمک ی،اتوسعهی هاطرح براثری بکر محیطی اندازهاچشمتخریب 

 ۀایران ازنظر توسع یاز شهرها یاست و بسیار یو عوارض ژئومورفولوژ یشهرها در ارتباط مستقیم با بستر طبیع یفیزیک ۀتوسع

خود با  یتوسعه آت یاند، ممکن است براشدهکه بر آن واقع ییایرها با توجه به مقر جغرافبا محدودیت روبرو هستند. شه یفیزیک

تنگنا  عنوانبه ایممکن است اسباب گسترش شهر را فراهم آورند  هادهیپد نیمواجه باشند. ا یمختلف یهکیژئومورفولوژ یهادهیپد

 (32:1388و همکاران،  انیمطرح شوند. )شا یدر توسهعه و عمهران شههر

 ژئومورفولوژی:

صورت  به نیسطح زم یهای علم شناخت ناهموار نیزم«  یکرشناسیپ»  یفارس اتیاصطالح معادل آن در ادب ای یژئومورفولوژ

مربوط  نیزم از و استفاده یکیزیاساساً به توسعه ف یزیر راستا برنامه نیدر ا (.1382)عالیی طالقانی،آنهاست نییو تب حیتشر

ها  طرح میهم در تنظ ،یمهمعنصر تواندیم نیعلوم زم ریو سا یاست که اطالعات مربوط به ژئومورفولوژ یهیبد نیبنابرا شود؛یم

 یها دهیبودن پد زیآم مخاطره لیبه دل (..1372)هوک،باشد یخصوص یتقاضاها یابیو هم در ارز یزیر برنامه یها استیو س

در صورت فعال شدن  نکهیو با توجه به ا کنندیجادمیا یروند توسعه شهردر  یی کهها تیمحدود جادیا لیو به دل یکیژئومورفولوژ

توجه  ازمندین یشهر زانیبرنامه ر شوند،یم یو مال یجان دیشد بیدر مناطق مستعد، موجب آس کیو عوامل ژئومورفولوژ ندهایفرآ

مشخص  یزیر را در برنامه یئومورفولوژکه روش استفاده از ژ ییها تیفعال. همراه با آنها است یطیعوامل و مخاطرات مح نیبه ا

دخالت داده  زین یزیر برنامه یها استیو س یاجتماع یها مراحل موضوع نیا نییدارند و در تع یو عموم یجنبه کل کند،یم

انسانها نقش  ستیز طیمح ی از ارکان عمده یکی نیاشکال سطح زم یریرپذییتغ یبه عبارت(.1378)معتمدوهمکاران،شودیم

 سمینامیو د ییایبا پو یعمران شهرها به نحو ایتوسعه  جاد،یا یآنها دارد. هرگونه اقدام در راستا یها تیفعالدر یا دهکنن نییتع

 نمود،ی ریجلوگ طیمح کینامیتا از بر هم زدن تعادل د ردیصورت گ یاصول و نکات تیرعا دیخواهد کرد با یتالق یعیطب طیمح

 (.1385 ،یمهدو)دهدیقرار م دیرا مورد تهد یو امکانات شهر زاتیهقالب تج یبزرگ یصورت خطرها نیا ریدر غ

 چهارکارعمده ذیل را باید انجام دهند:  نهیزم نیدر ا بنابراین متخصصان شهری

 طور به باید شناخت این .شود می آماده احداث برای یا است احداث دردست یا شده احداث آن روی شهر که زمینی شناخت -1

 .باشد ژئومورفولوژی طورخاص به و عیطبی جغرافیای عام

 یابد می تغییر شهرگرایی و شهرنشینی رشد اثر در یا و وجوددارد شهر در که کنونی فرایندهای تشخیص و درک -2

 زمان درک گذشته، شناخت نیازمند که شود ناشی شهری توسعت از دارد احتمال که آتی ژئومورفولوژیک تغییرات بینی پیش -3

 .است آینده بینی یشپ توان و حاضر

 (.2:1399)زیاری وهمکاران،باشد موردتوجه باید همواره شهر جمعیت و گستره بزرگی، -4

 میمستق ریتأثو یزیر دانش در برنامه نیخاص ا یرهایدر تأث دیرا با یزیر در برنامه یکاربرد ژئومورفولوژ یحقوق یمبنا نینابراب

در  دهیپد نیبه ا توجهی به معن یطیمح یگذار استیس ندیفرآ نی. همچنافتی نیسرزم ییفضا شیدانش در آما نیا یریکارگ به

 (.1378)معتمدوهمکاران،است یزیر و برنامه یدو قلمرو ژئومورفولوژ

واردشده  طیکه بر مح ها تیفعال نیا انیناآگاهانه در جر ایآگاهانه  یانهایو ز یور بهره یتهایفعال تنوعو نیقدمت استفاده از زم

ی نوع یبرخوردار است و برا یاز توان محدود یطیاست که هر مح دهیرسان جهینت نیتأمل و تفکر واداشته و به ا بهان رااست، انس

. در است نبوده ریپذ امکان یبعد قیو مطالعات دق هیاول ییشناسا قیمعضل جز از طر نیبر ا یمناسب است . آگاه یبردار بهره

و  های کار زهیر است که تمام یتنها علم راینقش را به عهده دارد، ز نیتری اساس یکیمطالعات ژئومورفولوژ داریتوسعه پا کی

 سازدیم انینما نقشه اسیقرار دارند، در حد مق زانیبرنامه ر میرا که مورداستفاده مستق های تنوعات اشکال ناهموار

 (.1376ی،محمود)

مختلف  یواحدها بیاز ترک ها نیزم نی. ادهندیختصاص مرا به خود ا یو گستردها عیوس یها نیشهرها زم نکهیبا توجه به ا

 یواحدها ریتأث شهرها تحت هیاول یابیهمچنان که مکان (1389 ،یاریز) ابندی یم لیتشک یو توپوگراف یژئومورفولوژ

د آنها با باعث برخور زین شهرها یکیزیآن است، قطعاً گسترش و توسعه ف یندهایو فرا رهیدشت، کوه، جلگه و غ یکیژئومورفولوژ
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تنها در  نه ییایمکان جغراف کی کیژئومورفولوژ یهایژگیعالوه و خواهد شد. به یگوناگون ژئومورفولوژ یعناصر و واحدها

به شمار  زین ییفضا یساختها یکیزیف یمایسعامل مؤثر در شکل و کیمؤثر است بلکه  یانسان یها تیتجمع فعال ایو  یپراکندگ

بدون توجه به  رد،یگیصورت م یو شهر ییروستا یسکونتی ها که جهت توسعه مکان یعمران برنامه لیدل نی. به همدیآی م

و خطرساز  یاز عوامل منف یعناصر گاه نیا راینخواهد بود، ز زیآم تیموفق عمالً یطیمح یها تیعوامل مدنظر و شناخت قابل

جهت توسعه و گسترش شهرها  یمثبت یها تیفظر یو گاه سازندیتوسعه م یبرا نهیو پرهز زیآم را مخاطره ییایمکان جغراف

 (1381 عه،یش):گذارندیشهر اثر  م کیبر  ریصورت ز به یژئومورفولوژی واحدها یطورکل . بهدهندی ارائه م

 تحول در حملونقل و سرعت مبادالت؛-1

 مکار؛یتخصص و تقس شیدایپ -2

 ت؛یجمع ادیازد-3

 مهاجرتها؛ ی توسعه -4

 تمرکز صنعت و تجارت. -5

 سعه فیزیکی شهر:تو

ی عمودی هادر جهت آنی فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی هامحدودهاست که طی آن  و مداومی پویا ندیفرا فیزیکی شهر، توسعه

باشد به تنسیق فیزیکی متعادل و موزون فضاهای  برنامهیبو اگر این روند سریع و  ابندییمو افقی از حیث کمی و کیفی افزایش 

 (.134،18فردوسی،ساخت )ی مواجه خواهد ادهیعد مشکالتی شهری را هاسامانه جهیو درنتجامید شهری نخواهد ان

 جادیا ،آنی را پشت سر گذاشته که نتیجه ابرنامهیبدهه اخیر رشد سریع و  در چنددر فرایند توسعه فیزیکی خود  جامتربتشهر 

و تنگناهای  هاییتواناتوجه به  عدم ،هایکاربری، تداخل کاربری اراض رییتغ ،ستیزطیمح بیتخر ی،نینشهیحاش و گسترش

از  ازیموردنی مکانی هاداده لیوتحلهیتجزاز  آمدهدستبهبوده است.نتایج  هانیاو نظایر  ناامنی هاپهنهدر  وسازساخت محیطی،

منطقه، تیپ اراضی و کاربری ی تولوژیل ،هاگسلاراضی فاصله از  تناسب ارتفاع، جنس خاک، زانیم ،آن و جهات بیش قبیل:

 .اندآوردهآن است که عوامل فوق در توسعه شهر تنگناهایی جدی به وجود  انگریب کشاورزی،

 شهرها گیری شکل در مؤثر ژئومورفیک های پدیده

 با که داشت خواهند پی در شهرها وتوسعه گیری شکل در متفاوتی تأثیرات شان موقعیت به بسته ژئومورفولوژیکی های پدیده

 :شد خواهد اشاره مهم نمونه چند به فقط ها، آن زیاد تنوع به توجه

 ژئومورفیک بیرونی فرآیندهای -الف

 ها تپه و ارتفاعات -1

 دامنه ها -2

 ها افکنه مخروط -3

 مسیل ها -4

 بستررودخانه ها -5

 درونی ژئومورفیک فرآیندهای -2

 حرکات زمین-1

 زمین لرزه ها-2

 آتشفشان-3

 بیرونی ژئومورفیک یفرآیندها -ب

 لنداسالید-1

 ریزش-2

 سولیفلکسیون-3

 خزش-4
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 ها آن بستر تغییر و ها رودخانه -5

 طوفان شن وماسه-6

  کارستیفیکاسیون -7

 سیل وسیالب-8

 زیرزمینی های آب سطح بودن باال -9

 عوامل ژئومورفیک بازدارنده در توسعه شهری

ری وجود دارد مطالعه بخشی از موانع ، منحصرا در قلمرو دانس ژئومورفولوژی شه توسعهعمدتا ، دو نوع مانع و تنگنا سر راه 

مناطقی که در مواقع طغیانی در زیرآب غرق می شوند، شرایط آب و  نیست ولی به نوعی با آن در ارتباط است، مانند توپوگرافی،

بهمن ( ، خطرات ناشی از فعالیتهای آتش فشانی ) رطوبت ، یخ بندان ،  برگشت حرارتی به طور متواتر، هوایی ) مه آلود بودن،

بارانهای خاکستر ، جریان گدازه های آتش فشانی، جریان ابرهای سوزان، جریان الهار( ، تغییر شکل های تکتونیکی که هنگام 

شود ولی دخالت  بروز زلزله انجام می شود و ... اغلب پدیده های یاد شده گر چه در قلمرو دیگری از نظامهای علمی مطالعه می

آنها در توسعه و عمران شهری ، به عنوان تنگنا بعضا در غالب مسائل ژئومورفولوژی مطرح می گردد. مثال یخ بندان ، ذوب یخ ، 

تغییرات درجه حرارت، بهمن که در محدوده آب و هوا شناسی بررسی می شوند با ایجاد نوعی تخریب و تغییر شکل از عوامل 

در عین حال که به زمین شناسی شمار می اید، یا روانه آتش فشانی، خاکسترها و پرتابه های آتش فشانی ،ژئومورفولوژی نیز ب

 ژئومورفولوژی مختلف اجزای ذر توان می تر عمیق بررسی در پس  جزو عوامل ژئومورفولوژی به حساب می آید مربوط است،

 عه نمود.مطال شهر آبادانی و توسعه جهت در بسیاری مسائل

 در توسعه شهریوامل ژئومورفیک موثر ع

که با توجه به آنها می توان برای شهر  صورت زیر بر یک شهر اثر می گذارند،ی بطور کلی واحدهای ژئومورفیک و عناصر توپوگراف 

 های موجود و یا شهر های آتی اقدام به برنامه ریزی نمود:

 بی و جایگزینی شهرهاتاثیر در تکوین ، پیدایش و بعبارت دقیقتر مکان یا  -1

 اثر گذاری بر توسعه فیزیکی سکونتگاههای شهری و تعیین سمت توسعه آنها -2

 حوزه نفوذ و ارتباط نقاط شهری نقش پردازی در الگوی پراکنش و توزیع فضایی شهرها،  -3

 تاسیسات و شرایط خدوت رسانی شهرها  ،متاثر ساختن سازه ها -4

 نقشه ) ساخت و بافت ( شهریتاثیر در مورفولوژی و   -5

 اثر نهادن بر فعالیتهای اقتصادر شهر  -6

 (.1396)رنجبر،کاربرد در شناسایی مراکز فراغتی و استراحتی پیرامونی شهرها -7

 مطالعه: مورد محدوده

درجه و  60تا  قهیدق 15درجه و  60مدار  نیاست که ب یاستان خرسان رضو یمرکز یهااز شهرستان یکیجام تربت شهرستان

شرق مشهد قرار  لومتریک 162و در فاصله  یطول شرق قهیدق 47درجه و  35تا  قهیدق 35درجه و  34و  یعرض شمال قهیدق 30

واقع در شرق خراسان از شمال به شهرستان سرخس، از شرق به کشور  لومترمربعیک 8879شهرستان با وسعت  نیدارد. ا

...بر اساس شودیو مشهد محدود م مانیفر ه،یدریحتربت یهاشهرستانبه و از غرب  بادیافغانستان، از جنوب به شهرستان تا

دهستان  10 یدارا نیهمچن .جام و بوژگان است نییپا ،نصرآباد ،آبادصالح ی،بخش مرکز 5 یشهرستان دارا نیا یاسیس ماتیتقس

(. 1375،جامسکنه هستند )طرح جامع تربت رایداروستا  246از سکنه و  یروستا خال 201 انیم نیکه از ا باشدیروستا م 447و 

استان خراسان رضوی، در کنار مرز ایران و افغانستان  ی، در شمال خاورلومترمربعیک 8362حدود  یاجام، با پهنهشهرستان تربت

 کهیطورگرفته، بهفرا هایمتراست، عمده وسعت شهرستان را ناهموار 928آزاد  یایطح درساز  هیناح نی. ارتفاع متوسط اباشدیم

 لیشمال و جنوب دشت جام را تشک یهاشود، حدفاصل کوهیوفور مشاهده مهزار متر در سطح منطقه به 2از  شیبا ارتفاع ب

 )سایت استانداری خراسان رضوی(.کندیشف رود آن را مشروب مک یهاکه رودخانه دهدیم
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 نرخ رشد جمعیت و تقسیمات كشوري

 نقشه شهرستان 

 

 تجمعی
1385 1390 

239395 262712 

 درصد 09/1 درصد(رشد )نرخ 

ي هابخشاسامی 

 تابعه
 بوژگان -پایین جام-نصرآباد -آبادصالح -مركزي

اسامی شهرهاي 

 تابعه

نیل  -احمدآباد صولت -آبادصالح -نصرآباد -جامتربت

 شهر

درجه شهرداري 

شهرهاي تابعه 

 شهرستان

آباد صالحي شهردار-((8درجه )) جامتربتشهرداري 

شهر شهرداري نیل  -((3)نصرآباد )شهرداري  -((5))

 ((1)احمدآباد صولت )شهرداري  -)(()

 

 :روش تحقیق -2

این مقاله به لحاظ روش شناسی، روش اسنادی تحقیقی است در تحقیق حاضر تالش کرده ایم تا با استفاده از روش بررسی 

احث با پیشینه و ادبیات تحقیق مقاله را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. و هم چنین از کتب اسنادی و کتابخانه ای ،مهترین مب

 و مقاالت مرتبط با موضوع نیز استفاده کرده ایم.

 نتیجه گیری و جمع بندی:-3

 یکیزیمؤثر در توسعه ف یرهایمتغ 

 یشهر شیآما یشهرها و سامانده یسعه کالبدتو کیومورفولوژئسمت ژ نییتع یبرا یسطوح شهر یابیمکان یبرا یزیربرنامه در

که توسط  ییهاشاخص ای اریمورد مع نیگردد. در ا یدقت بررسها بهآن یومورفولوژئژ یندهایدر فرآ یدارپای طیالزم است شرا

کرد هنوز  نییتعو  یدقت بررسرا به داریو ناپا داریاپ یهاطیمح نیمرز ب جهیو درنت هیناح کی یداریو ناپا یدارپایها بتوان آن

و  اریمع توانیها را مشدت و ضعف آن ایو تکرارشان و  ینوع و عملکردشان فراوان کیومورفئژ یندهایفرآ حالنیوجود ندارد. باا

 (.1376 انیقرارداد )زمرد یداریاپعدم  ای یداریاپ صیمالک تشخ

 یندهایفرآ یداریو ناپا یداریاپه و گسترش شهر با است که روند توسع یجام ضرورشهر تربت یکیزیتوسعه ف یدر بررس نیبنابرا

باد و  ییایجغراف میحر ،جنس خاک ی،اراض یپارتفاع ت ،گسله یی،ایجغراف یهاجهت بیحاکم بر منطقه ازجمله ش یومورفولوژئژ

 .ردیها موردتوجه قرار گشدت و ضعف آن ایو عملکرد  عوقوع و تکرار نو زیون ینیرزمیز یهاآب

ها در جهت انتخاب مکان مناسب ها متفاوت است اما همه آننسبت به نوع کاربرد آن یابیداستفاده در مکانمور یهاشاخص

به اطاعات  یابیو کامل از مکان موردمطالعه دارد و دست حیصح یبه داشتن اطالعات ازیها نشاخص نی. استفاده از اباشندیهمسو م

 یریگمیها امکان تصمآن یابیو ارز شدهیآوراطالعات جمع لیوتحلهیس از تجزپگسترده مجامع است که تنها  یقاتیتحق ازمندین

 (.52:1378ی،وجود دارد )فخر یمکان
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 یهادگاهیدر مکان از د قیتحق ازمندیکه ن باشدیم یاروژهپانجام هر طرح و  یمهم برا ماتیاز تصم یکیمکان مناسب  نتخابا

 یابیشوند تا ارز لیوتحلهیو تجز بیترک یآوراز اطالعات جمع یعیحجم وس دیبامختلف  یهاانتخاب مکان یمختلف است. برا

است که منابع  یتیفعال یابیمکان یطورکل. بهردیذپداشته باشند صورت  ریتأث بکه ممکن است در انتخا یاز عوامل یحیصح

دهد. عوامل مؤثر در انتخاب مکان یقرار م لیوتحلهیو تجز یابیمورد ارز یخاص یکاربر کی یمنطقه را برا کی یو انسان یعیطب

 رییکه باگذشت زمان و تغ یمعن نیبد .باشندیم ایو پو ریمتغ گرید یعوامل ثابت و برخ نیاز ا یمتنوع و متعددند. برخ اریبس

 یارتباط یهامانند راه گرید یاما در بعض شودیحاصل نم یمحسوس رییمنطقه تغ یزیخاز عوامل مانند زلزله یدر بعض طیشرا

 (.1396)رنجبر،.دیآیبه وجود م یراتییتغ یاهیوشش گپمنابع آب و 

 

 منابع -4

، تحلیلی برالگوی گسترش کالبدی شهر مرودشت با استفاده از مدل آنترویی شاتون.  1388زاده،عیسی و رفیعی، قاسم.  ابراهیم -

 .69، شماره 42فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی،سال 

 ، بررسی روند توسعه فیزیکی بخش شمال غرب شهر تهران مطالعه موردی1389ثروتی، محمدرضا.  جباری،ندا، -

 تهران. 10)فصلنامه جغرافیای طبیعی سال سوم شماره حصارک

  طبیعی ژئومورفولوژیکی های ومحدودیت برمخاطرات تاکید با شهرها یابی مکان زیاری،کرامت ا...،مرادی،نادر، -

 ریزی،دوره برنامه دوردر از وسنجش جغرافیایی اطالعات سیستم کاربرد مراتبی، مجله سلسله تحلیل روش از تفادهاس با تهران دراستان 

 .1399 ،پاییز89-78، صص 3 ،شماره 11

 اتیشهر تربت جام، دانشکده ادب یکیزیموثر در توسعه ف یکیژئومورفولوژ یهالیتنگناها و پتانس یبررس(، 1396رنجبر شورستانی ، زهرا) -
 .یطیمح یزیردر برنامه یژئومورفولوژ شیگرا ،یعیطب یایارشد جغراف یکارشناس نامهانیپا یطیو علوم مح ایگروه جغراف یو علوم انسان

 ارشد، دانشگاه تهران. یدوره کارشناس یجزوه کالس ران؛یدر ا یا هیناح یزیو برنامه ر ای(.جغراف1369)یمحمدتق ،ییرهنما -

 تهران، انتشارات قومس. ،یا هیو عمران ناح یزیدر برنامه ر یکاربرد ی(.ژئومورفولوژ1373)دیعبدالحم ،ییرجا -

 تهران نور، امیانتشارات پ ،ییروستا و یشهر یزیردر برنامهی عیطب یایکاربرد جغراف (.1380) ،جعفر ، محمدانیزمرد -
دراستان تهران با  یعیطب یکیژئومورفولوژ یها تیومحدودبرمخاطرات  دیشهرها با تاک یابیمکان  ،نادر،یا...،مراد ،کرامتیاریز -

،شماره  11 ،دورهیزیوسنجش از دوردر برنامه ر ییایاطالعات جغراف ستمیمجله کاربرد س ،یسلسله مراتب لیاستفاده از روش تحل

 .1399 زیی،پا89-78، صص 3

در انتخهاب  هکیژئومورفولوژ یههاتیمکانهات و محهدودا لیتحل(. 1384ی، )مرتض ،یریش یمانیسل ،اکبر زگار،یپره ،اوشیس ان،یشا -
 .4شماره  ،13دوره  ،یفصلنامه مدرس علوم انسان، : شهرداراب(ی)نمونه مورد یتوسعه شهر یمحورها

 شههر سهنندج، یشهر، نمونهه مهورد یکیزیدر توسعه ف یریگمیتصم یبانیپشت ستمیو کاربرد س یسنج(. امکان1384بهرام، ) ،یفردوس -
 مدرس. تیارشد، دانشگاه ترب یکارشناس نامهانیپا
 نشر قومس. -تهران،  ران،یا ی(.ژئومورفولوژ1382محمود) ،یطالقان ییعال -

 ، اصطالحات و مفاهیم علوم شهری، انتشارات دانشگاه آزاد واحد نور، چاپ اول نور.1388آملی، جالل ، عظیمی -

و توسعه، سال اول،  ایجغرافی آن، نشریه امدهایو پی در مکان گزینی شهرها ژئومورفولوژ کاربرد (،1382) نگارش، حسین، -

 .133- 147شماره صص 

عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهرهای کوچک در طی دو دهه اخیر)مطالعه موردی  ،تحلیلیل،ناصرمقبل،مهدی،اسماعیرینص -

 .1393زییششم/شماره نوزدهم/پا ،سالیشهر تیریشهر گرمدره(فصلنامه مطالعات مد

 .71، کاربرد ژئومورفولوژی در توسعه و محدودیت کرج، مجله جغرافیا و توسعه، شماره1382زاده، هیوا ، علمی -

 سرزمین، انتشارات دانشگاه تهران. شی(.شالوده آما1372مجید ) مخدوم، -

 .1جغرافیا و توسعه، سال اول شماره(.کاربرد ژئومورفولوژی در مکان گزینی شهرها و پیامدهای آن، نشریه 1382حسین) نگارش، -

 تهران، انتشارات سمت ان،یترجمه محمدجعفر زمرد ،یطیمح یزیدر برنامهر ی(. ژئومورفولوژ1372ج. ام) هوک، -
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 تهران، انتشارات سمت. ،یزیدر برنامه ر ی(.کاربرد ژئومورفولوژ1378)یمیمق میاحمد و ابراه معتمد، -

 استفاده با  یو انسان یعیشهرستان ورزقان با توجه به عوامل طب یبخش مرکز یپهنه بند ی(.چگونگ1385زاده) میو کر یمهدو -

 ، بوشهر2موردی شمال شهر کرج، مجله کاربرد سنجش از دور در علوم منابع طبیعی سال دوم، شماتره  مطالعه،  GISاز ابزار 

 در ایعلم جغراف تیپژوهشها و قابل شیمقاالت همامجموعه  - ،یطیدر مطالعات مح ی(.ژئومورفولوژ1376فرجا...،) ،یمحمود -

 .یسازندگ عرصه

 تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت. ،یشهر یزیبرنامه ر یبر مبان ی(.مقدمه ا1381)لیاسماع عه،یش -

 نور. امیتهران، انتشارات دانشگاه پ ،یمناطق شهر ی(.ژئومورفولوژ1379)نیصفت، محمدحس نادر -

بر  یرامونیپ یشهر کرج و اراض یکیزیف -توسعه  یبرا نیتناسب زم یو پهنه بند یابی(. ارز1388اعظم. ) ،یمحمد ر،یام کرم، -

 .59-74(،صص4)1،یعیطب یایفصلنامه جغراف ،یسلسله مراتب لیتحل ندیو روش فرآ یعیطب یفاکتورها هیپا

 .در پهنه بندی فیزیکی اراضی شهری ، کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی و تصمیم گیری1390خانی، نیلوفر ، ولی -
 

- Anderson, Josh R. 2002, Risk in rural dove lament challenges for mamagersand policy makers. 

Rural Development Department, World Bank. 
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ز حساس ی ژئومورفولوژیکی استان کرمانشاه درمکانیابی مراکهایتوانمندارزیابی 1

 و مهم با رویکرد پدافند غیرعامل

 میراسداهلل حجازی، شهرام روستایی، زهرا حیدری
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 1دکتری ژئومورفولوژی. دانشگاه تبریز. تبریز. ایران :زهرا حیدری
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 چکیده 
 ستاحر و حفظ در مختلف اتتمهید ذتخاا ،جیرخا اتتهدید اوممد رحضوغرب آسیا و منطقۀ  در انیرا تژیکاسترا موقعیت

کیلومتر مرز مشترک باکشور عراق می باشدو به  300ستان کرمانشاه حدود ا. باشدیمر امری ضروری کشوحیاتی و مهم  کزامر از
ای و موازی با مرز موقعیت خوب پدافندی را ایجاد کرده است. با توجه به نقش این جهت قرارگیری ارتفاعات آن به صورت پله

 فنداپد دیکررو با مناسب یهامکان دیجاا برای هاآنی از ریگبهرهی ژئومورفولوژیکی و هالیپتانساستان در غرب کشور، توجه به 
. ابزارهای تحقیق ردیگیمجامع مورد تحلیل و واکاوی تحلیل قرار صورتبهکه در این پژوهش  باشدیمیک نیاز ضروری  غیرعامل
 ، نقشه هیدرولوژی100000/1و 1/ 250000ی با مقیاسشناسنیزم، 50000/1و1/ 25000ی توپوگرافی بامقیاسهانقشهشامل: 

و  شده پرداختهی این مراکز ابیمکاندر  اثرگذارمصاحبه با کارشناسان خبره به شناسایی عوامل  همچنین 250000/1با مقیاس 
با هدف مقایسه معیارها و ( (AHP,TOPSIS ارهیمعی چند ریگمیتصمی هامدلبا استفاده از  هاآنپس از مشخص شدن 

عوامل ژئومورفولوژیکی در  بر اساسار گرفته است. با توجه به نقشه نهایی که انتخاب بهترین شاخص مورد تجزیه و تحلیل قر
ی مطلوب برای مکان گزینی مراکز حیاتی و حساس منطقه در بخش شمال پهنهتهیه شده، مساحت  ARC GIS افزارنرممحیط 

 و شمال غربی نسبت به مناطق جنوبی و غرب بیشتر است. 
 

 یابیمکانمراکزحساس و مهم،  ، شاخص های ژئومورفولوژیکی، کرمانشاه،ملعا غیر پدافند واژگان کلیدی:  
 

Evaluation of Geomorphological Capabilities in Kermanshah Province in 
Locating Sensitive and Important Centers with Passive Defense Approach 

 
Mirasadullah Hejazi (PhD) 1,shahram rostaei2, Zahra heidari(MSc) 3 

Mirasadullah Hejazi (PhD)Associate Prof of Physical Geomorphology, Tabriz University, s.hejazi@tabrizu.ac.ir 

2 sahram rostaei PhD)Associate Prof of Physical Geomorphology, Tabriz University  
Zahra heidari PhD student geomorphology, Tabriz University,ez.heidary@gmail.com 

Abstract 
Given Iran's ongoing role in the Middle East and the constant threat of external threats, it is 

imperative that I take action on the critical and important steps of my country Of the measures that can 
prevent the occurrence of malignancies , Kermanshah region due to its geographical location and 
proximity to Iraq as well as its complex morphology include high mountainous lands, relatively wide 
valleys and plains, geological structural diversity and With the immediate approach, Identify these 
natural features It creates the right places With passive defense approach To establish these centers.2In 
this research, the research tools are surveyed topographic maps, geology and satellite and aerial images 
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of the area as well as interviews with experts identifying the effective factors in locating critical and 

important centers with emphasis on passive defense..And after identifying them using AHP (Multi 
Criteria Decision Making Models) in order to compare the criteria has been analyzed. Also according 
to the final map based on geomorphological factors in ARC- GIS software environment The area of 
optimum area for the location of critical and sensitive areas in the northern part is greater than the soothe 
In other words, the geomorphologic features of the region in the northern and eastern parts of the region 
are more favorable than those in the western and southern regions for the optimal location of sensitive 
and important sites. 

 
Key words: Centers of gravity critical, sensitive and important, Passive Defensive, 

 

 مقدمه - 1
با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، نوع و شکل مرزها، استقرار تاسیسات و منابع حیاتی و آسیب پذیر بودن این منابع و 1

ی دفاع غیرعامل در کشور بیش از پیش اهمیت پرداختن به پدافندغیرعامل همچنین عدم برقراری توازن میان تهدید و سامانه ها
را روشن می سازد. یافتن محل مناسب برای یک مرز دفاعی، تاسیسات خاص، منطقه صنعتی و غیره به شکلی که پارامترهای 

مختلف در یافتن آن تاثیر داشته  مختلفی همچون شکل منطقه، فاصله از راه های اصلی، فاصله از مراکز جمعیتی و ... با وزن های
را مکان یابی می نامند. مکان یابی مطلوب را می توان مهمترین اقدام پدافند غیرعامل در کاهش آسیب پذیری مراکز حیاتی و 
حساس محسوب نمود، زیرا اگر در مرحله ی صفر پروژه طراحی، احداث و تاسیس مراکز حیاتی و حساس عوامل و معیارهای 

عی و امنیتی از قبیل حداکثر استفاده از عوارض طبیعی، آمایش سرزمینی، رعایت پراکندگی، پرهیز انبوه و حجیم ذیربط دفا
سازی، مقاوم سازی اولیه و بسیاری از فرصت های موجود در دسترس رعایت، نظارت و کنترل گردد از بروز بسیاری از مشکالت 

هد آمد. دفاع از کشور و حفظ امنیت ملی در چنین عصری بسیار عقالنی و بعدی نوعا پیچیده و هزینه برجلوگیری به عمل خوا
ضروری بوده و باید با برنامه ریزی های صحیح به این مهم اهتمام ورزید و لذا توجه به اصول و مالحظات دفاع غیرعامل قوی و 

ز اهم نیازهای کشور بوده که با عنایت به طیف قدرتمند و مطابق علم روز در کنار دفاع عامل با رویکرد دفاع بازدارنده و متحرک، ا
وسیع و اهمیت باالی این مقوله، ضرورت ایجاب می کند که با این موضوع برخوردی کامال علمی و پویا گردد. لذا امروزه اقدامات 

حیاتی،  دفاع غیرعامل در جلوگیری از بروز آسیب پذیری های داخلی کشور و حفظ و حراست از مراکز جمعیتی و تاسیسات
حساس و مهم به عنوان یکی از موثرترین و پایدارترین روش دفاع، مدنظر قرار می گیرد. بدون توجه به عوامل ژئومورفولوژیکی 
رعایت اصول مکان یابی صحیح مراکز حیاتی، حساس و مهم براساس اصول مهم دفاع غیرعامل امکان پذیر نبوده، ولی در صورت 

قابلیت های بالقوه این عوامل در مناطق مرزی استان کرمانشاه می تواند در امر مکان گزینی با  شناسایی و استفاده مطلوب از
رویکرد دفاع غیرعامل، نقش موثر و اجتناب ناپذیری در بقا و امنیت ملی کشور در برابر تهدیدات خواهند داشت)آقایی و 

 (.  45-70: 1393همکاران،
ین امنیت و دفاع از قلمرو سرزمینی خود می باشد و هر کشور با توجه به شرایط هدف یک کشور تاممهمترین با این وجود، 

جغرافیایی و بهره گیری از عوامل ژئومورفولوژیکی سعی در افزایش توان تدافعی خود دارد، به عبارت دیگر می توان گفت یک 
یده و تجهیزات مناسب، نیازمند توجه به توان برنامه ریزی دفاعی موفق و کارآمد در هرکشوری، عالوه بر نیروی انسانی آموزش د

و قابلیت های تدافعی لندفرم های ژئومورفولوژیکی بوده تا با کمترین هزینه، توان دفاعی و عملیاتی نیروها را افزایش داد و 
و همسایگی به علت شرایط جغرافیایی 2(.83-87: 1391کمترین خسارت ممکن به نیرو و تجهیزات واردگردد)مقیمی و همکاران، 

با جلگه بین النهرین و دسترسی آسان تر به داخل فالت مرکزی ایران از طریق استان کرمانشاه، این استان همواره در طول تاریخ 
مورد تهاجم قرار گرفته است. در واقع موقعیت استراتژیک استان کرمانشاه باعث گردیده که اکثر تهاجماتی که از جهت غربی 

ه از طریق این استان رخ دهد. قسمت عمده استان کرمانشاه در گستره جغرافیایی رشته کوه زاگرس واقع علیه کشور صورت گرفت
شده، اما نواحی غربی و محدوده مرزی با کشور عراق دارای توپوگرافی مالیم بوده و از نظر فرم دشت و تپه ماهوری می باشد. 

توان کم دفاعی بوده و از طرف دیگر گذرگاههای مهم غرب استان که  مناطق غربی استان به خاطر شرایط ژئومورفولوژیکی دارای
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بنابراین با توجه به نقش استراتژیک استان کرمانشاه  باعث دسترسی به عمق خاک کشور می شوند، در این قسمت واقع شده اند،
توان دفاعی کشور یک نیاز ضروری کشور لزوم توجه به پتانسیل های ژئومورفولوژیکی و بهره گیری از آنها جهت افزایش 1درغرب 

می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع دفاع سرزمینی و اقدامات دفاع عامل و غیر عامل، این تحقیق سعی برآن دارد تا با بررسی 
و با مکان واحدهای ژئومورفولوژیکی منطقه و ارزیابی آن،ها اثرات این واحدها را در پدافند غیرعامل با رده بندی رده های دفاعی 

و  1AHPَبا بهره گیری از مدل 2یابی و مکان گزینی مناسب و بهینه مراکز حیاتی، حساس و مهم در استان کرمانشاه را 
TOPSIS2.ارزیابی نموده و مورد بررسی قرار دهد تا بتوان نتایج این تحقیق را در سایر مناطق تعمیم داد 

 

 موقعیت منطقه
درجه  33یلومتر مربع به مرکز شهر کرمانشاه در میانه ضلع غربی کشور بین مدار جغرافیایی ک 25038استان کرمانشاه با وسعت 

دقیقه طول شرقی از نصف  7درجه و  48دقیقه تا  24درجه و  45دقیقه شمالی از خط استوا و  18درجه و 35و چهل دقیقه تا 
استان ایالم و لرستان و از شرق به استان همدان و از غرب النهار گرینویچ قرار گرفته و از شمال به استان کردستان از جنوب به 

ای از محدوده سیاسی کیلومتر مرز مشترک دارد. استان کرمانشاه بخش عمده 330به کشور عراق محدود می شود و با این کشور  
دو واحد ساختاری سنندج آن در بخش رورانده و چین خورده زاگرس قرار دارد. این استان از نظر ساختار زمین شناسی، محدوده 

شود. های استان از نظر زمین ریخت شناسی به دو بخش خاوری و باختری تقسیم میگیرد زمینسیرجان و زاگرس را در برمی –
های های رورانده از سنگ های آذرین و دگرگونی، سنگتر و به طور عمده کوهستانی است، شامل سریبخش  خاوری که مرتفع

پراو، شاهو... بخش باختری فضایی است که از کوههای فرسایش یافته  _و ... مانند کوههای  دالخانی بیستون آهکی و دولومیتی 
نئوژن متشکل از رسوبات گچساران، میشان آغاجاری و همچنین اراضی به نسبت مسطح و مواج بین آنها تشکیل شده است مانند 

گیرد و شیب آنها به ین ها بخش کوچکی از مساحت استان را در برمیهای اطراف قصرشیرین، نفت شهر وسومار که این زمزمین
 (.1یابد )شکل سمت نوار مرزی با عراق به تدریج کاهش می

 
 (. نقشه موقعیت استان کرمانشاه در تقسیمات کشوری1شکل )

 داده و روش کار
ز دو روش عمده کمی و کیفی به صورت روش مورد استفاده در این پژوهش در زمره پژوهش های کاربردی و میدانی است و ا

 هاپژوهش حاضر بر اساس هدف پژوهش، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری دادهمکمل در آن استفاده شده است. از بعد کمی، 
فی اما در بعد کی ی منطقه می پردازد،کیژئومورفولوژ یها و واحدها یهالندفرمی هاتیمحدودو  هاتیقابلارزیابی و  یکه به بررس

. شده استاستفاده  یافزارنرم یسازمدل ،یکارتوگراف ،یدانیم ،یاکتابخانه-یاسناد یهایبررس بیاز ترک، پژوهش نیا نیدرتدو
ی دفاع عامل و هاردهی در نیسرزمدفاع  تیمنطقه از نظر قابل ،یکیمختلف ژئومورفولوژ یهاهیال یسازدر ادامه با استفاده از مدل

ی مراکز حساس و مهم در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نیگزمکانی و ابیمکان ردیده است و در نهایت،ی گبندپهنه رعاملیغ
 .باشدیها مافزارها( و مدل)نرم یمفهوم یابزارها ،هاانواع نقشه یپژوهش به چهار دسته اصل نیمورد استفاده در ا قیتحق یابزارها
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مورد نیاز برای اندازه گیری 1شد، بعد از تهیه الیه های استفاده TOPSIS,AHP در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی
ارزش نسبی عوامل موثر در مکانیایی، از ابزار پرسش نامه و مصاحبه با افراد کارشناس بهره گرفته شد. در الیه های بدست آمده 

فایل مورد نظر به رسترتبدیل شد  ARC_GIS10.5با استفاده از مدل پهنه بندی و امتیازدهی به متغیرها در محیط نرم افزار 
(. در گام بعد هر پارامتر به طبقاتی تقسیم 60-75: 1384سپس طبقه بندی و امتیازدهی مورد استفاده قرار گرفت)قدسی پور. 

مهم در نظر  شدند و به هرطبقه امتیازی داده شد که این امتیاز با توجه به تاثیر آن طبقه در تعیین مکان یابی مراکز حساس و
گرفته شده است. سپس الیه ها در هم ضرب شدند و در نهایت پیکسل هایی که بیشترین ارزش عددی را داشتند با رنگ های 

 (.70-103: 1394جداگانه روی نقشه ایجاد شد)پورطاهری،
ابداع کرد.  9701آن را در سال  1یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چندمعیاره است که توماس ال ساعتی AHPروش 

گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبه روست. فرایند این روش هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد که عمل تصمیم
AHP  ترکیب معیارهای کیفی با معیارهای کمی را به طور همزمان امکان پذیر می کند. اساس روشAHP  بر مقایسه زوجی

معیارهای تصمیم گیری است . با توجه به اینکه همه مقایسه ها در فرایند تحلیل سلسله مراتبی به  یا دو به دویی گزینه ها و
صورت زوجی انجام میگیرد، ابتدا وزن معیارها نسبت به هدف تعیین شده و سپس از آن وزن گزینه ها نیز نسبت به معیارها 

بیشتر باشد، که  1/0( از (CRر نباید نرخ سازگاری سیستم د. بعد از تعیین اهمیت معیارها نسبت به یکدیگشوناستخراج می 
CR  از تقسیم شاخص سازگاریCI))  بر متوسط شاخص سازگاریRI) محاسبه می شود، یعنی )CR=CI/RI مقدار ،RI  نیز

یشود ( محاسبه م1نیز از رابطه ) CIبرای ماتریس های در ابعاد مختلف آماده شده است. مقدار  1991توسط ساعتی در سال 
 (.101-114: 1393)خلیجی و همکاران،

 
 (1رابطه)

𝜆𝑚𝑎𝑥 −
𝑛

𝑛−1
 CI= 

 بیشتر شود باید در وزن ها تجدید نظر گردد. 1/0از  CRبزرگترین مقدار ویژه است. اگر مقدار  𝜆𝑚𝑎𝑥تعداد معیارها و   nکه 
 (95-103: 2008های زوجی)ساعتی، (. مقادیر ترجیحات برای مقایسه1جدول )

 یمقدارعدد رجیحات )قضاوت شفاهی(ت
 9 (Extremely Preferred) مرجحکامالً

 7 (Very strongly Preferred)مطلوبیت خیلی قوی 

 5 (strongly Preferred)مطلوبیت قوی 

 3 (Moderately Preferred)تر کمی مطلوب

 1 (Equally Preferred)مطلوبیت یکسان 

 8و  6و  4و  2 ترجیحات بین فواصل فوق

 

برای محاسبه وزن از روش بردار ویژه بهره گرفته شد.  Expert choiceدر این پژوهش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه 
 ( صادق باشند1در ادامه، در این روش وزن ها به گونه ای تعیین شد که از مجموع روابط )

= λ.w nw 1n+….+ a 2w12 + a  1w 11a  

2= λ.w nw 2n….+ a+ 2w22 + a  1w 21a  

n= λ.w nw nn+….+ a 2wn2 + a  1w n1a  

: معرف یک عدد ثابت است. این روش یک نوع میانگین گیری λام و iوزن عنصر  1wام است؛ jام بر Iترجیح عنصر  aijکه در آن 
( طبق تعریف 1wم )ا I ( آن را  میانگین در طرق مختلف ممکن می داند؛ زیرا در این روش وزن عنصر1989است که هارکر )

 ( است:2باال برابر با رابطه )
 (2رابطه)

                                                                    
1 Saaty 
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𝑤
1

𝛾
∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1
 

J=1, 2…..n 
 ( نوشت:3دستگاه معادالت فوق را می توان به صورت رابطه )

 
 (3رابطه)

A*W= λ.A 

 
عریف، چنانچه این یک اسکالر)عدد( است. براساس ت λبردار وزن و  Wیعنی  W,[A=(aij)]: ماتریس مقایسه زوجی Aکه 

مقدار ویژه برای ماتریس λ بردار ویژه و  W( برقرار باشد گفته می شود که λ( و عدد )W( و بردار )Aرابطه بین یک ماتریس )
A .هستند 

  

 مدل تاپسیس
گ و یون از سوی هوان 1981تکنیک یا اولویت بندی براساس شباهت به راه حل ایده آل، که سابقه استفاده از این مدل به سال 

بندی بر اساس  اولویت رمدل تاپسیس ببرای انتخاب یک گزینه از گزینه های موجود در تصمیم گیری چندمعیاره مطرح شد 
های مختلف و انتخاب بهترین بندی و مقایسه گزینهتوان برای رتبهاست. از این فن میشکل گرفته حل ایدئال، شباهت به راه

روش تاپسیس یکی از مفیدترین روش های تصمیم گیری  ها استفاده نمود.بندی آنها و گروههگزینه و تعیین فواصل بین گزین
چندمعیاره و جزو مدل های جبرانی )مدل هایی که در مبادله شاخص ها مهم است( و از زیرگروه سازشی می باشد که در مدل 

در این روش عالوه بر در نظر گرفتن فاصله (. -20071Ertugrul, :702-157)های زیرگروه سازشی، گزینه ای ارجح خواهد بود
شود. بدین معنی که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله آن از ایدئال منفی هم در نظر گرفته می لیک گزینه از نقطه ایدئا

بنابراین باید ماتریس (. 1398)قدسی، حل ایدئال منفی باشدحال دارای دورترین فاصله از راهحل ایدئال بوده و درعینراه فاصله از
 تبدیل شود: (4)مقیاس با استفاده از رابطه  گیری به یک ماتریس بیتصمیم

𝑛𝑖𝑗                             (                                                                               4رابطه) =
𝑟𝑖𝑗

√∑ 𝑟𝑖𝑗2
𝑚
𝑖=1

 

𝑛𝑖𝑗،ماتریس بی مقیاس شده :𝑟𝑖𝑗 مقادیر اوزان : 
 به دست آوردن حداقل و حداکثر هرکدام از معیارها و محاسبه مقدار تفاضل موجود بین مقدار حداقل و حداکثر محاسبه برای 

 شده است: استفاده (6و  5) ابط وشده از ر
                   (                                    5رابطه )

 DI
− = (V − VMAX)2 = √∑ (VIJ − VJ

−)
2N

J=I 

            (                                                                                                  6رابطه )

DI
+(V − VMIN)2 = √∑ (VIJ − VJ

+)
2N

J=I 

ین مقدار( برای شاخص های مثبت، بزرگترین مقدار تخصیص یافته به آن شاخص به ازای گزینه های مختلف در ماتریس )بهتر 
 (.101-114: 1393بی مقیاس موزون است و برای شاخص های منفی، کوچکترین مقدارتخصیص یافته است)خلیجی و همکاران،

DI ،فاصله از ایدئال منفی :DI+ ،فاصله از ایدئال مثبت Vij ،گزینه انتخابی :Vj-.مقدار ماکسیمم هر معیار : 
 شود:حل ایدئال محاسبه میفاصله نسبی از راه (7)سپس با رابطه 

+Ci(                                                                                                          7رابطه)  
d−

d++d− 
 𝑑−،فاصله مقدار حداقل :d+،فاصله مقدار حداکثر :𝐶𝑖+ حل ایدئال:فاصله نسبی از راه 

تر باشد راهکار بهتری را نشان دهنده مطلوب یا نامطلوب بودن دارد که هرچه به یک نزدیکآمده، نشاندست نهایت مقدار به در
 ست.آن بزرگتر باشد، بهتر ا Ci، درواقع هرگزینه ای که دهدمی
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 نتایج 
در این پژوهش از یازده پارامتر برای بررسی تاثیر ژئومورفولوژی منطقه مرزی کرمانشاه در مکانیابی مراکز حیاتی، حساس و مهم 
با رویکرد پدافند غیرعامل استفاده شده است. این پارامترها براساس نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی ، و داده های اقلیمی 

 این پژوهش به بررسی آنها پرداخته می شود. بدست آمده که در

 بررسی وضعیت زمین شناسی و گسل های منطقه
در مکانیابی کلیه مراکز حساس و مهم نظامی و غیر نظامی، انواع عملیات و هرگونه فعالیت نظامی بررسی جنس زمین، از 

ای واقع در منطقه، مدنظر قرار گیرد. بررسی و اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید مسائلی از جمله جنس سنگ ها و نهشته ه
( که زمین محدوده مورد مطالعه، در مناطق شمال  غربی و مرکز به 2تجزیه تحلیل جنس زمین منطقه نشان می دهد )شکل

سمت جنوب شرقی بیشتر از رسوبات سخت گرانیت، آهک های ضخیم روشن و تیره و آهک کوه بیستون و رسوبات منطقه جنوب 
شمال شرق، تا حدودی شرق و مرکز رسوبات سست ماسه سنگی شیل و رسوبات رودخانه ای تشکیل شده است که در غرب، 

تحرکات نظامی و ساخت مراکز دارای مزیت می باشد. میزان و قدرت زلزله در ارتباط با لیتولوژی و سازندهای سطحی است 
شیده از رسوبات سست رسی و آبرفتی، به مراتب شدیدتر از سنگ براساس مطالعات انجام گرفته حرکات زمین لرزه در مناطق پو

(. به طور کلی قرار گرفتن هر سازه انسانی روی گسل خطرناک است، اما این خطر 69-75: 1391بستر است)شمسایی زفرقندی،
گسل های منطقه، فعال  برای مراکز نظامی بیشتر می باشد، زیرا دارای انبار مهمات و سوخت هستند. بنابراین با مطالعه سیستم

و غیرفعال بودن گسلها عامل بسیار مهمی در مکانیابی مراکز هستند، چرا که وجود گسل سبب افزایش پتانسیل لرزه خیزی 
منطقه می شود. نقشه گسلهای منطقه نشان دهنده این موضوع است که منطقه مورد مطالعه از نظر لرزه خیزی فعال می باشد 

 (3دی شمال شرق منطقه مورد مطالعه برای احداث مراکز مناسب می باشد )شکل و تنها مرکز و تا حدو

 
 (.  نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه3(.  نقشه گسل های منطقه مورد مطالعه                 شکل )2شکل )  

 

 هیدرولوژی
ا از جمله موانع طبیعی هستند که در آب یکی از ضروری ترین عوامل برای احداث مراکز حیاتی و مهم است، رودخانه ه

پدافند غیرعامل نقش بسیار مهمی دارند و پس از کوهها به لحاظ داشتن قابلیت پدافندی در درجه دوم اهمیت قرار دارند. قابلیت 
نهاست پدافندی رودخانه ها مربوط به ویژگی های فیزیکی آنها مانند جنس، عمق، پهنا، سرعت جریان آب، دبی رودخانه و طول آ

. از جمله رودخانه های مهم منطقه از شرق به غرب می توان رودخانه قره سو، مرگ، چشمه سفید، راز آور، الوند و...اشاره کرد، 
(. یکی از محدودیت های عملیات های 5جریان آب در آنها بصورت رودخانه های آبرفتی و دشت های سیالبی می باشد )شکل 

، جنس بستر رودخانه هاست، چرا که اگر جنس بستر رودخانه ها از بافت ریز باشد، مانع عبور نظامی در ارتباط با شبکه آبها
نیروها و خودروها شنی دار و چرخدار می شود. همچنین مراکز نظامی نباید در پایین دست سدهای مخزنی با حجم آبگیری باال 

ای احتمالی نیز از جمله مواردی است که در ایجاد احداث شوند. سیل خیز بودن محل مراکز نظامی و دوره ی برگشت سیل ه
 مراکز نظامی محدودیت ایجاد می کند. 
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 (. نقشه پهنه بندی رودخانه منطقه مورد مطالعه5شکل)

 
 (. وزن استخراج شده از طریق روش بردار ویژه برای معیار زمین شناسی،گسل و رودخانه6شکل)

 

 ی منطقه مورد مطالعهنقش پارامترهای ژئومورفولوژیکی در بررس
زمین و ارتفاع آن در نوع و  اشکال زمین یا لندفرم ها، تعیین کننده موقعیت ها و مکانهای امن و مناسب برای دفاع هستند.

نحوه ی اجرای پدافند عامل و غیرعامل و ساخت مواضع و زیرساخت ها موثر است. شیب یکی از عوامل تاثیرگذار است که شکل 
خصوصیات مورفولوژیکی تحت تاثیر قرار می دهد. سرعت حرکت نفرات و تجهیزات که در زمینهای مختلف  زمین را از طریق

حرکت می کنند، تحت تاثیر شیب زمین خواهد بود و شیبهای تند، محدودیتهایی را در جابه جایی به وجود می آورند. شیب 
ح نظامی جان پناه ها و مواضع و زمین های پوشیده از دید های محدب و سایر ناهمواریها سطحی، معموال نقاط کور یا در اصطال

و تیر را به وجود می آورند. زمین هایی که از دید و تیر دشمن در امان هستند، کارایی ارتباطات رادیویی با فرکانس خیلی باال را 
زان مصرف سوخت موثر که به خط دید وابسته است، کاهش می دهند. همچنین ارتفاع و میزان شیب مناطق مختلف در می

(. قدرت و توان رزمی نیروها در جابه جایی و سرعت عمل درگیری با دشمن، بررسی 71-112: 1391است)مقیمی و همکاران، 
شیب زمین را به دنبال دارد. چنانچه شیب زمین زیاد باشد، قدرت انعطاف پذیری و توان و تحرک نیروها و تجهیزات خودرویی 

وی را با مشکل مواجه می کند و اثرات تخریبی بیشتری به دنبال دارد. همچنین برای عبور و مرور خودروها را محدود کرده و پیشر
و ادوات جنگی دشواریهایی را فراهم میکند انتخاب مکان هایی با شیب زیاد برای مراکز حساس و مهم، سبب افزایش ضریب 

تیر منحنی می شود. اگر چه شیبهای زیاد به دلیل عملیات مهندسی  ایمنی باالی این مراکز در برابر حمالت سالح هایی با سهم
زیاد، از جمله تسطیح و خاکبرداری، هزینه های زیادی را تحمیل می کنند. اما شیب های خیلی کم به دلیل مشکل دفع فاضالب 

مناطق غرب به سمت جنوب، تا ( 7برای استقرار مراکز حساس و مهم با رویکرد دفاع غیرعامل مناسب نیستن  با توجه به شکل )
( 8حدودی شرق، جنوب شرق و شمال بیشترین پراکنش و شرایط مطلوب برای احداث مراکز را دارا هستند. همچنین در شکل)

نقشه جهت شیب منطقه نشان داده شده است. جهت شیب مطلوب براساس جهت تهدید تعیین می شود، لذا با توجه به وقوع 
 ، بهترین دامنه ها دامنه های شمالی و شمال شرقی و جنوب شرق استان میباشد.تهدید از سمت غرب منطقه
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 (. نقشه جهت شیب8(. نقشه طبقات شیب                                                   شکل )7شکل )

    
با کمترین نیروی انسانی، امکان معموال کوهها تکیه گاهی برای مراکز و تاسیسات مهم نظامی و پادگان ها شمرده میشوند و 

حفاظت و دیده بانی مراکز را فراهم می آورند، اما ناهموار بودن بیش از حد منطقه دشواریهایی را برای تردد خودروها و تجهیزات 
متر مناطق غرب و جنوب غرب نامناسب  500تا0(.کمترین ارتفاع منطقه 81-98: 1392چرخدار و شنی دار فراهم میکند)فخری،

متر مناطق شمال شرق، شمال غرب و تا حدودی مرکز مناسبترین منطقه برای  2000رین منطقه و بیشترین ارتفاع بیشتر از ت
 (.9احداث مراکز را شامل میشود. )شکل 

 

 
 (. نقشه طبقات ارتفاع منطقه مورد مطالعه9شکل )

 

 
 ب، جهت شیب و ارتفاع(. وزن استخراج شده از طریق روش بردار ویژه برای معیار شی10شکل) 

 نقش سکونتگاه های انسانی و خطوط مواصالتی در منطقه مورد مطالعه
نزدیکی مراکز حساس و مهم به شهرها، روستاها)مراکز جمعیتی( باعث ارتقای سطح ایمنی و پیشگیری از حوادث ناخواسته و 

 عیتی را نشان می دهد.( فاصله از مراکز جم14و13غیر مترقبه از نظر دفاع غیرعامل می شود شکل )
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 (. نقشه پهنه بندی فاصله از مناطق شهری و روستایی منطقه مورد مطالعه.14و  13شکل)

 
محورهای مواصالتی در یک منطقه حمل و نقل مواد به وسیله ی کامیونها و تریلرها را فراهم میکنند. به طور کلی برای سهولت 

تقرار مراکز حیاتی و مهم باید حتی المقدور به جاده اصلی و راههای ارتباطی و کاهش زمان حمل و نقل و هزینه ها، محل اس
نزدیک باشد. فرماندهان نظامی تالش میکنند تا از خطوط مواصالت زمینی، دریایی، هوایی و فضایی بهترین استفاده را به عمل 

لیات را به هم ارتباط می دهند و پشتیابی آورند. خطوطی که کشورها را به منابع ضروری متصل می کنند، تهدیدهای نظامی عم
(. در نتیجه فرماندهان 109-130: 1393از نیروهای نظامی را تسهیل کرده و حرکت نیروها را آسان می کنند)حشمتی جدید،

نظامی در هر سطحی، نیازمند اگاهی دقیق از وضعیت موجود راه ها هستند که اجرای عملیات نظامی روان را تسهیل و کمک 
نی را تسهیل می نماید. بنابراین نزدیکی زیاد مراکز حساس و مهم به راه ها و معابر مواصالتی، امکان دسترسی نیروهای رسا

مهاجم را به آنها افزایش می دهد و در نتیجه آسیب پذیری این مراکز در برابر هرگونه حمالت را باال می برد در مکان گزینی 
( فاصله این مراکز 15و دوری بیش از حد به معابر و راه های مواصالتی خودداری کرد شکل)مراکز حساس و مهم، باید از نزدیکی 

 را از محورهای مواصالتی نشان میدهد.
 

 
 (. نقشه پهنه بندی حریم و فاصله از خطوط مواصالتی منطقه مورد مطالعه15شکل )
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 شهر، روستا و راه(. وزن استخراج شده از طریق روش بردار ویژه برای معیار 16شکل)

 

 داده های اقلیمی
مکانیابی با مطالعات اقلیمی همراه است، مطالعه و شناخت مسائل آب و هوایی از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است. 
فرماندهان و نیروهای نظامی، میانگین بارش و میانگین دمای حداقل و حداکثر و کمترین و بیشترین دماها را مدنظر قرار می 

ه ممکن است در طی سال با آن مواجه شوند. از عوامل مهم آب و هوایی توجه به ارتباط بین توپوگرافی و شدت بارش دهندک
است. به طور کلی آگاهی از شدت و مدت بارش و محاسبه و برآورد آن برای پیش بینی دوره بازگشت سیل ایجاد شده، عامل 

مورد نظر دارای شیب تند و خاک پوششی قابل فرسایش باشد، باران  مهم در انتخاب محل یک پادگان خواهد بود. اگر محل
شدید میتواند خسارت های زیادی به بار آورد. دانستن دامنه نوسان هایی دمایی در مکان یابی مراکز نظامی و انجام عملیات موثر 

ناممکن می شود. با توجه به طبقه  می باشد؛ زیرا در شرایط زمستانی و یخبندان، امکان انجام عملیات بسیار سخت و کمابیش
( مناطق آب و هوایی ایران بر اساس عناصر اقلیمی، منطقه مورد مطالعه دارای آب و 57-74: 1378بندی)حیدری و علیجانی،

هوایی نیمه کوهستانی تا خشک و گرم می باشد. مقدار بارش در ارتفاعات و نواحی شمالی و شرقی بیشتر از نواحی پست و کم 
غرب و جنوب غرب بوده و با توجه به باال بودن دما در مناطق غرب و جنوب غرب و تاثیر منفی آن بر دفاع و احداث مراکز  ارتفاع

( نقشه همدما 18و 17در مناطق شمالی، شمال غربی و و تا حدودی شرق شرایط نرمالتر و اهمیت بیشتری دارا می باشد، شکل )
 یدهد.و همبارش منطقه مورد مطالعه را نشان م

 
 (. نقشه پهنه بندی همدما و همبارش منطقه مورد مطالعه18و  17شکل)

 
 (. وزن استخراج شده از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی برای معیارهای اقلیمی19شکل)
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یمی، ( درمعیارهای اصلی)اقل17)شکل AHPآمده از روش دستبعد از وزن دهی به زیر معیارها و تهیه نقشه معیارها، وزن به

 (.24و23،22،21های بی مقیاس وزنی ایجاد گردید )شکلانسانی، توپوگرافی و ژئومورفولوژی( را اعمال کرده و نقشه

 
 (. وزن استخراج شده از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی  برای معیارهای اصلی20شکل)

 

 

 
 می، انسانی، اتوپوگرافی و ژئومورفولوژی(دهی به معیارهای اصلی)عوامل اقلی(. نقشه وزن24و 23، 22،21اشکال) 

 
 AHP-TOPSISپهنه بندی منطقه مورد مطالعه به روش 

همه آنها ، و غیهره فیزیوگرافیههای  های هواشناسی، نقشه داده ؛های اولیه شامل دادهنمودن فهراهم از  پژوهش پسدر این 
با توجه به ویژگیهای اقلیمی و و شد مطالعاتی تهیههای موضوعی منطقه  شده و نقشه وارد GIS به صورت رقومی در محیط

بر روی معیارهای  AHPبا استفاده از مدل  یهد اعمال وزنتوپوگرافی، انسانی و ژئومورفولوژی داده ها نرمالیزه شده و پس از 
ایده آل پوینت  پرداخته شد و ARC GIS با اسهتفاده از نهرم افهزار( Topsisاصلی و زیرمعیارهای به اجرای مدل تاپسیس )

( نقشه نهایی 8های منفی و مثبت و فاصله از ایده آلها با استفاده از روابط داده شده بدست آمد و در نهایت با استفاده از رابطه )



 

346 
 

 (.26و  25پهنه بندی مراکز مورد نظر شناسایی شد )شکل 

 
 (. نقشه فاصله از ایده آل مثبت26شکل)       (. نقشه فاصله از ایده آل منفی                               25شکل)

 

 (. مساحت و درصد کالس های طبقه بندی شده در منطقه مطالعاتی.2جدول )

 درصد مساحت پهنه

 7،895 1910،426 خیلی نامناسب

 20،617 4988،777 نامناسب
 25،057 6063،324 متوسط

 20،534 4968،69 خوب

 25،895 6266،146 خیلی خوب
 

 
 (. نقشه پهنه بندی نهایی منطقه مطالعاتی27شکل)

 نتیجه گیری 

 درک برای تالش عملیات ها و آینده یا فعلی ریزی قرار می دهند. برنامه را تحت تاثیر نظامی عملیات طبیعی، انداز چشم
فولوژیکی بر عملیات نظامی اثر پدیده های ژئومور .می کند فراهم ژئومورفیک برداری برای نقشه را قدرتمند ابزارای تاریخی، وقایع

موجب شده تا در طراحی تجهیزات نظامی، احداث مراکز حساس و مهم تغییراتی داده شود در منطقه ای که برای احداث مراکز 
انتخاب می شود، مسائلی از جمله جنس سنگ ها، ویژگی های توپوگرافی و میزان ناهمواری، نوع لندفرم ها و نهشته های واقع 

قاومت سنگ ها، نیمرخ دامنه ها، شیب دامنه ها، موقعیت منطقه از نظر خطرهای طبیعی مانند سیل، لغزش، ریزش، در منطقه، م
بهمن، اثر بادروی زمین، ارتفاعات منطقه، فعالیت فرسایشی غالب و.... باید مدنظر قرار گیرد. بدیهی است هرگونه مدیریتی در 

به شناسایی و بررسی اشکال و عوارض سطح زمین اقدام و آنها را به طور دقیق  صورتی انجام پذیر است که در زمان صلح، نسبت
کالس از نامناسب تا خیلی مناسب طبقه بندی شد. در این  5( استان کرمانشاه به 27با توجه به شکل )مورد مطالعه قرار داد. 
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س و مهم مناسب می باشند مانند شهرستان نقشه، مناطقی که با رنگ آبی مشخص شده اند برای مکان گزینی مراکز حیاتی، حسا
های کوزران، کرمانشاه، حمیل، سنقر،کنگاور و بیستون. مناطقی که با رنگ سبز مشخص شده اند دارای شرایط مکانیابی متوسط 
شامل شهرستان های کرندغرب، جوانرود، نوسود، نودشه و قسمت هایی از شهر کرمانشاه و مناطق با رنگ قهوه ای نامناسب 

امل شهرستان های قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیالنغرب،گهواره می باشد. با توجه به پهنه بندی صورت گرفته می توان گفت ش
شرایط مکانیابی در استان کرمانشاه مناطق شمال و شمال شرق و جنوب مساعدتر و مساحت بیشتر و از شرایط مناسب تری 

  جنوب شرق دارای شرایط نامناسبی هستند. برخوردار است و مناطق غرب و جنوب غرب و تاحدودی

 منابع -6

( سنجش و تدوین راهبرد امنیت اجتماعی پایدار)مورد پژوهشی :منطقه 1393آقایی .پرویز.پوراحمد.احمد.رئیسی.حسین) .1
 70-45صص 5یک شهرداری تهران( پژوهش نامه جغرافیای انتظامی .سال دوم . شماره 

؛ نظامینوآوری در حوزه دانش جغرافیای ، پدافند غیر عامل: راهبردی در دفاع سرزمینی، (1393)اکبر  علی، رحهیم وریپ 2
-74،صص37.آماری چند متغییره ، پژوهش های جغرافیایی ، شماره 1،شماره 53،پیاپی 25سال  محیطی یزیربرنامهجغرافیا و 

57 
تفاده از تکنیک های آماری چندمتغییره، پژوهش ( طبقه بندی اقلیمی ایران با اس1378. حیدری، حسن ؛ علیجانی، بهلول)4

 57-74، صص  37های جغرافیایی ،شماره 
( . تحلیلی بر مکان یابی شهرک صنعتی با بهره گیری از مدل های 1393. خلیجی. محمدعلی. زرآبادی . زهراسادات )5

 101-114.صص 19. شماره 5ی . دوره تصمیم گیری چندمعیاره )نمونه موردی: شهرستان تبریز(. مجله برنامه ریزی منطقه ا
(، کیتکن ی)پل ریرکبیام ، تهران، انتشارات دانشگاهAHPسلسله مراتبی  یلیتحل ندی( فرا1384) دحسنیپور، س قدسی. 6

 چاپ چهارم.
 ( مباحث نو ین تحقیق در عملیات، ناشر مؤلف، چاپ اول، تهران.1389مؤمنی، منصور ). 7
تأثیر ژئومورفولوژی زاگرس  (؛1391) ؛سیروس ،فخری ؛محسن، مرادیان ؛جعفر، بیگلو ؛بیمجت، یمانی ؛ابراهیم ،مقیمی. 8

پژوهشی  -فصلنامه علمی (؛برمکانیابی مراکز ثقل جمعیتی دیبا تأک) در منطقه شمال تنگه هرمز رعاملیجنوبی بر پدافند غ
 .112-77صص ، سال دوازدهم؛ 48شماره ؛ مدیریت نظامی

 

9. Hippensteel, Scott. P. (2016) Carbonate rocks and American Civil War infantry tactics: Geosphere, 
v. 12, no. 2, p354–365. 

10. Niemira, Michael, Saaty L. Thomas (2004), an analytic network process model for financialcrisis 
forecasting, International Journal of Forecasting, No20.. 

11. Neaupane, Krishna. Piantanakulchai, Moghul. (2006) Analytic etwork process model for landslide 
hazard zonation, Engineering Geology,  85(3), 281–294 

12. Saaty L. Thomas (2008), Fundamental of the AnalyticNetwork Process, ISAHP, Kobe Japan. 
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( در GISارائه خدمات گردشگری هوشمند با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی)

 شهر مشهد
 

  2، میثم ارگانی1مهسا غفوریان

 
 ma.ghafourian@mail.um.ac.irدانشجو کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1

 argany@ut.ac.irدانشگاه تهران، ، ش از دوراستادیار سیستم اطالعات جغرافیایی و سنج2

 

 چکیده 

( در تلفیق GISهدف اصلی: هدف پژوهش بررسی ارائه خدمات گردشگری هوشمند با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی)

 می باشد. با رایانش ابری و اینترنت اشیاء در شهر مشهد جهت رسیدن به مزیت رقابتی در میان مقاصد گردشگری

روش پژوهش از طریق جمع آوری اطالعات کتابخانه ای و اسنادی با مطالعه و بررسی مقاالت فارسی و انگلیسی : کارروشه و داد

 و سپس بررسی و تحلیل و ارائه پیشنهادات می باشد. 
راگیر گردشگری هوشمند به عنوان یک سیستم حمایت از گردشگران در چهارچوب خدمات اطالعاتی و یک فناوری ف: نتایج 

توسعه اپکیشن گردشگری هوشمند در مشهد ایده ای نوین می باشد که برای پیاده سازی گردشگری هوشمند مطرح می شود. 
خدمات محور در شهر مشهد پیشنهاد می شود. ایجاد این اپیکیشن نیازمند مشارکت جامعه دانشگاهی در جمع آوری و پردازش 

عی توسط سیستم اطالعات جغرافیایی، فراهم آوردن زیرساخت های رایانش ابری داده های گردشگری و تولید نقشه های موضو
 و اینترنت اشیاء با سرمایه گذاری بهینه دولتی و خصوصی می باشد. 

 

 ، مشهد. GISخدمات گردشگری هوشمند، های کلیدی: واژه

 
 

Providing smart tourism services using GIS in Mashhad 
 

Mahsa Ghafourian1,Meysam Argany2 
1 Assistant Professor GIS and RS, Tehran University 

2 Master student of Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad 

 

Abstract 

Main Objective: The aim of this study is to investigate the provision of smart tourism services using 

GIS in combination with cloud computing and Internet of Things in Mashhad to achieve a competitive 

advantage among tourism destination.  

Data and method of work: The research method is through collecting library information and documents 

by studying Persian and English articles and then reviewing, analyzing and presenting suggestion.  

Results: Smart tourism as a system of supporting tourists in the framework of intelligence services and 

a Comprehensive technology is introduced The development of smart tourism application in Mashhad 

is a new idea that is proposed to implement service-oriented smart tourism in Mashhad. Creating this 

application requires the participation of the university community in collecting and processing tourism 

data and producing thematic maps by GIS, Providing cloud computing and Internet of Thing 

infrastructure with optimal public and private investment.  

Keywords: Providing smart tourism services, GIS, Mashhad.  
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 مقدمه - 1

لیز و نمایش اطالعات جغرافیایی به کارگرفته می شود. سیستمی است که جهت مدیریت، آنا (GISسیستم اطالعات جغرافیایی)

قابلیت جمع آوری، ذخیره، تحلیل و عرضه اطالعات به صورت چندوجهی در گردشگری را دارا می باشد)کشوری و تیموری، 

1389 .)GIS ک ها را داده های مکانی گردشگری مانند هتل ها، آژانس های مسافرتی، موزه ها، مراکز تفریحی و تجاری و پار

(. سیستم اطالعات جغرافیایی، اطالعات گردشگری مقاصد 1392به صورت رقومی شده نگهداری می کند )سجادیان و همکاران، 

را با بهره گیری از داده های متنوع نقشه ای و جدولی در اختیار گردشگران قرار می دهد تا گردشگران با شناخت ویژگی های 

با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به عرصه   (.1390ریزی کنند)مدیری و همکاران،  مختلف مقصد، سفر خود را برنامه

گردشگری، امروزه یک مقصد گردشگری در رقابت با سایر شهرهای گردشگری برای دستیابی به مقصد گردشگری هوشمند 

رساخت ها، امکانات، خدمات و جاذبه های را در زی ICTسیاست گذاری و برنامه ریزی می کند و در این راستا ابزارهای مبتنی بر 

(. مقصد گردشگری هوشمند وظیفه تهیه، جمع آوری و پردازش داده های به دست Romao, 2017گردشگری به کار می گیرد)

ای در تلفیق با  فناوری ه GISآمده از زیرساخت های فیزیکی، روابط اجتماعی و منابع سازمانی را با استفاده از ابزارهایی مانند 

نوین مانند رایانش ابری و اینترنت اشیاء بر عهده دارد. رایانش ابری سرویس های پردازشی مانند اپیکیشن ها هستند که برای 

سرورها، ذخیره سازی، دیتابیس ها، شبکه، نرم افزارها، آنالیز و غیره کاربرد دارد. خدمات رایانش ابری برای دسترسی به پلتفرم 

طراحی شده اند که در واقع به اشتراک گذاری اطالعات را شبیه سازی می کنند. اینترنت  GISاده در های وب و پایگاه های د

اشیاء وظیفه کنترل و نظارت را از طریق حسگرها بر عهده دارد. حسگرهایی که داده های خام را به سیگنال های دیجیتال تبدیل 

هایی روی بلیط اماکن گردشگری تعبیه شده تا موقعیت جغرافیایی  کرده و آن را به مرکز انتقال می دهند. برای مثال تراشه

گردشگران و مسیر سفر و گردش آن ها را ردیابی کنند تا بتوانند تبلیغی مبتنی بر موقعیت مکانی آن ها برایشان ارسال 

ابری و کنترل و نظارت در  و شبیه سازی در رایانش GIS(. برقراری ارتباط بین پایگاه داده در 1399کنند)زنگوئی و همکاران، 

اینترنت اشیاء در ارائه خدمات گردشگری هوشمند به گردشگران موثر بوده و شبکه پوششی مناسبی در مقاصد گردشگری ایجاد 

ارائه خدمات گردشگری هوشمند در صرفه جویی در وقت و هزینه، ارتباطات وسیع، ارائه بهینه می کند. ضرورت و اهمیت 

ردشگری، افزایش رضایت مندی گردشگران و تشویق و ترغیب برای سفر می باشد)شریفی و معماری، اطالعات و خدمات گ

در پژوهشی با عنوان  1394در بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با زمینه موضوع، رسولی و همکاران در سال . (.1399

مجازی بر پایه سامانه اطالعات جغرافیایی میزان انگیزه  ( بر توسعه گردشگریGISبررسی تاثیرات تکنولوژی اطالعات جغرافیایی )

 GISگردشگران در استفاده از این سیستم را سنجیده و پیشنهاداتی را در راستای پیاده سازی گردشگری مجازی با استفاده از 

اه اندازی گردشگری ( در رGISدر پژوهشی با عنوان کاربرد سیستم اطالعات جغرافیا ) 1388را مطرح کردند. طاهری در سال 

در گردشگری الکترونیکی پرداخته و بدین نتیجه رسیده  GISالکترونیکی )با تاکید بر جزیره کیش( به معرفی مزایا و توانایی های 

است که بهره گیری از سیستم اطالعاتی یکپارچه و گسترده در زمینه گردشگری منجر شده تا اطالعات مورد نیاز گردشگران در 

در پژوهشی با عنوان چشم اندازهای گردشگری در مدیریت  2017در سال  Albuquerque & ollمکان فراهم شود. هر زمان و 

استفاده از سیستم های اطالعات جغرافیایی برای اهداف بازاریابی گردشگری در منطقه آویرو )پرتغال( با استفاده از سیستم 

با استفاده از این ابزار به توسعه استراتژی بازاریابی گردشگری پایدار در پرتغال  اطالعات جغرافیایی به ایجاد پایگاه داده پرداخته و

 GISدر مدیریت گردشگری به تحلیل مشکالت کاربردهای  GISدر پژوهشی با عنوان کاربرد  2011در سال  Weiپرداختند. 

ی جدید را نشان داده است. با توجه به با فناوری های اطالعات GISدر مدیریت گردشگری پرداخته و جنبه های توسعه ترکیب 

بررسی پژوهش های صورت گرفته در زمینه پژوهش، نوآوری و هدف این پژوهش این بوده است که بررسی ارائه خدمات 

( را در تلفیق با رایانش ابری و اینترنت اشیاء در شهر مشهد GISگردشگری هوشمند با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی)

منطقه کالنشهری مشهد ند. علت انتخاب شهر مشهد به عنوان محدوده مورد مطالعه برای این پژوهش این است که بررسی ک

قطب زیارتی و گردشگری در سطح ملی و فراملی است و دارای نقش و عملکرد برجسته از نظر اداری، سیاسی، خدماتی، اقتصادی، 

 (.1395ی، اجتماعی و فرهنگی در شمال شرقی ایران می باشد)اسد



 

350 
 

 و محدوده مورد مطالعه روش تحقیق -2

روش پژوهش از طریق جمع آوری اطالعات کتابخانه ای و اسنادی با مطالعه و بررسی مقاالت فارسی و انگلیسی بوده است که 

شگری و فناوری های نوین رایانش ابری و اینترنت اشیاء در ارائه خدمات گرد GISمطالب جمع آوری شده در زمینه کاربرد 

هوشمند در شهر مشهد مورد بررسی و نتیجه گیری واقع شده است و پیشنهاداتی در راستای پیاده سازی خدمات گردشگری 

 هوشمند در شهر مشهد بیان شده است. 

محدوده مورد مطالعه این پژوهش شهر مشهد است. شهر مشهد به عنوان بزرگ ترین شهر مذهبی و زیارتی ایران هر ساله میلیون 

گردشگر داخلی و خارجی را جذب می کند. شهر مشهد و حومه آن از دیریاز دارای جاذبه های گردشگری متنوعی بوده که  ها

فرهنگی کوهسنگی، مجتمع تجاری زیست خاور و ... شناخته شده و -برخی از این عناصر مانند حرم مطهر، مجموعه تفریحی

زاردستان، فرهنگ سرای بهشت، خانه هنرمندان، بازار هنر خراسان و سایر برخی جاذبه ها مانند باغ ملی، موزه و حوض خانه ه

مراکز تفریحی و تجاری و بازارهای خرید و جاذبه های روستاهای استان خراسان رضوی ناشناخته می باشند که به دالیلی چون 

ع رسانی جاذبه های گردشگری با عدم اطالع رسانی صحیح که ضعف در بهره برداری از داده های گردشگری جهت تبلیغ و اطال

مشارکت مردمی و ضعف در بهره گیری از تجربیات گردشگران با زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات را نشان می دهد)فاضلی 

(. بنابراین برنامه ریزی و توسعه گردشگری در مشهد نیازمند ساختار هوشمند و آنالین با سرمایه گذاری در 1394و همکاران، 

اخت فناوری اطالعات و ارتباطات با مشارکت مردمی و مدیریت یکپارچه شهری است. در این راستا سامانه یکپارچه میراث زیرس

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مشهد جهت ارائه محصوالت گردشگری به صورت آنالین راه اندازی شده است)میراث 

مان فناوری اطالعات و ارتباطات مشهد در معاونت هوشمند سازی در فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی(. ساز

رابطه با حمل و نقل هوشمند به ارائه اپیکیشن مسیریاب با شناسایی حجم ترافیک برای ساکنان شهری و گردشگران پرداخته 

و زیارت به ارائه برنامه است)معاونت هوشمندسازی سازمان فاوا مشهد(. شهرداری مشهد در معاونت اجتماعی در بخش گردشگری 

های سفارشی سفر برای گردشگران نیز پرداخته است)بخش گردشگری و زیارت، معاونت اجتماعی شهرداری مشهد(. در حالی 

که مجموعه این اقدامات نیازمند یکپارچگی در اپیکیشن گردشگری هوشمند و اضافه نمودن چند کاربرد دیگر برای استفاده 

شهر مشهد به عنوان یک شهر گردشگری هوشمند در ارائه خدمات به مزیت رقابتی برسد. در این راستا گردشگران می باشد تا 

 در قسمت نتایج و بحث، تشریح عملکرد ارائه خدمات گردشگری هوشمند در مشهد بیان شده است. 

 نتایج و بحث - 3
اطالعاتی و یک فناوری فراگیر مطرح می  گردشگری هوشمند به عنوان یک سیستم حمایت از گردشگران در چهارچوب خدمات

تقاضای هوشمند و استفاده از تکنیک های مدیریتی که توانایی -1شود. گردشگری هوشمند با دو نوع تکنیک شکل می گیرد: 
بازاریابی هوشمند، تکنیک هایی که می توانند برای هدف قرار دادن بخش های مشتری -2مدیریت تقاضا و دسترسی را دارند. 

سب برای ارائه پیام های مناسب مورد استفاده قرار گیرند. گردشگری هوشمند نشان دهنده تالش های گسترده تری برای منا
تصور گردشگری به عنوان شکلی از مشارکت عمیق مدنی است نه فقط به عنوان شکلی ساده از مصرف. سیستم های هوشمند، 

عات خدماتی را دقیق ارائه می کنند، از طریق انباشت داده ها با ابزارهای نیازهای گردشگران را به طور خصوصی درک کرده و اطال
 Hiتکنولوژیکی این خدمات ارائه می شود. این فرآیند به شدت به در دسترس بودن فناوری یکپارچه سازی اطالعات بستگی دارد)

& oll, 2016(در این بین سیستم اطالعات جغرافیایی .)GISشمند می تواند به ایفای نقش بپردازد، ( در مدیریت گردشگری هو
به ویژه با دارا بودن کارکردهایی مانند جمع آوری داده ها، ذخیره سازی، پردازش، تجزیه و تحیل فضایی و ایجاد پایگاه داده به 

-2مدیریت اطالعات گردشگری و -1در مدیریت گردشگری هوشمند در زمینه های GISارائه خدمات گردشگری بپردازد. نقش 
و به روزرسانی  GISبه عنوان ابزارهای تکمیلی در جمع آوری داده های  GPS و RSتهیه نقشه های موضوعی جامع می باشد. 

( ابزار مهمی در ایجاد GIS(. سیستم اطالعات جغرافیایی)Wei, 2011) برای افزایش توانایی جمع آوری اطالعات نقش دارند
ائه اطالعات در زمان واقعی در مورد شرایط آب و هوایی، مناطق استراحتگاهی در جاده پایگاه داده در بازاریابی گردشگری با ار

ابزار مهم تجاری برای گردشگری محسوب هوشمند  GISبا ارائه کوتاه ترین مسیرها و ارائه تورهای گردشگری است. بنابراین  ها
ین در مدیریت هوشمند گردشگری، رایانش ابری (. از جمله دیگر فناوری های نقش آفرAlbuqurerque & oll, 2017می شود)
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و اینترنت اشیاء می باشند که این دو ابزار یکدیگر را تکمیل می کنند و خدمات هوشمند قابل دسترس برای همه گردشگران را 
اطالعات فراهم می کنند و قدرت توسعه را به  مقاصد گردشگری هوشمند تزریق می کنند. محاسبات رایانش ابری اشتراک گذاری 

(. مطالعات گردشگری هوشمند Zhang, 2020را شبیه سازی و ذخیره می کند. اینترنت اشیاء نیز به کنترل از راه دور می پردازد)
در مقاصد بر هتل ها، رستوران ها، سرگرمی و ترافیک تمرکز دارد. بدین صورت که ابتدا داده های اماکن گردشگری مانند هتل 

جمع  GIS ا، موزه ها، سینما، حمل و نقل عمومی و جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، هنری توسط ها، رستوران ها، پارک ه
آوری و تجزیه و تحلیل شده و نقشه های موضوعی تهیه می گردد، سپس رایانش ابری که پلتفرم مجازی سازی مبتنی بر وب و 

ز طریق نرم افزارهای گردشگری هوشمند در دردسترس مرکز داده می باشد اشتراک گذاری اطالعات را انجام می دهد که ا
گردشگران قرار می گیرد. در نهایت اینترنت اشیاء کنترل و نظارت بر مقاصد گردشگری هوشمند را پشتیبانی می کند. از این رو 

تار گردشگری کاربرد ابزارها و تکنیک های هوشمند در گردشگری می تواند منجر به تغییرات اساسی در نحوه عملکرد و ساخ
شود. هدف استفاده از سیستم های هوشمند گردشگری، به حداکثر رساندن رضایت گردشگران و بهبود اثربخشی مدیریت منابع 

رایانش ابری و اینترنت اشیاء امکانات مقاصد گردشگری از طریق اینترنت ، GIS(. بنابراین با کاربرد Wang & oll, 2016است)
ده و سیستم ادراک گردشگری هوشمند شکل می گیرد. سیستم ادراکی می تواند راهنمای مصرف در دسترس گردشگران واقع ش

کننده غذاخوری و سرگرمی، رزرو هتل از را دور را به گردشگران ارائه دهد. هم چنین سیستم ادراکی، راهنمای تورهای گردشگری، 
عمومی سفر، مدیریت ترافیک گردشگری، نظارت بر محیط  بلیط الکترونیکی، اقامتگاه های بوم گردی، برنامه ریزی حمل و نقل

(. هم چنین توسعه اپیکیشن Wang, 2015زیست مقاصد و جمع آوری خودکار عوارض محلی را برنامه ریزی و مدیریت می کند)
منیت شبکه ها و نرم افزارهای گردشگری هوشمند در مقاصد به مدیریت ارتباط با مشتری، سیستم های مدیریت پایگاه داده و ا

در ایران با علم به اینکه  1399(. طبق پژوهش معماری و شریفی در سال Angelaccio & oll, 2013کمک شایانی می کند)
گردشگری نیز صنعتی مانند سایر صنایع است که باید با علم روز پیشرفت نماید، متاسفانه تجربه هوشمندسازی گردشگری بسیار 

ذی ربط هنوز نتوانسته اند سهم مناسبی در تحقق هوشمندسازی گردشگری داشته باشند. در محدود است. سازمان ها و مراکز 
هوشمند سازی گردشگری مشکالتی زیرساختی نظیر: کاستی در کیفیت خدمات ارتباطاتی، باال بودن قیمت خدمات ارتباطی، 

هدف معرفی نقاط گردشگری، حمل و نقل و  کم بودن پهنای باند اینترنت، کمبود اطالعات جامع و نرم افزارهای موبایلی با
سرگرمی، عدم توسعه شبکه ملی اطالعات، ارتباط مالی و بانکی بین المللی، پایین بودن بهره گیری از ظرفیت ارز دیجیتال و عدم 

ی است. گسترش سایت ها وجود دارد. بازیگران کلیدی شامل گرشگری الکترونیک، دولت، رسانه و مصرف کننده نهایی الکترونیک
دولت به عنوان تسهیل گر زیرساختی است که زیرساخت های جاذبه های گردشگری، زیرساخت های الکترونیکی و رسانه جمعی 
را باید ایجاد کند. رسانه الکترونیکی مانند تویتر، فیس بوک و سایت های اینترنتی بازیگر دیگری است که نقش تسهیل گر 

معرفی آژانس های مسافرتی، اقامتگاه ها و جاذبه های گردشگری بپردازد. فقدان سیستم خدماتی را بر عهده دارد و باید به 
منسجم و و متمرکز الکترونیکی که امکان انعکاس نظرات گردشگران را فراهم آورد، از قدرت این بخش کاسته است)معماری و 

پیاده سازی گردشگری هوشمند در شهر مشهد بستر اولیه  1398بر اساس پژوهش نادعلی و سفیدچیان در سال (. 1399شریفی، 
وجود دارد و نیازمند تاکید بیشتر بر لزوم سرعت عمل در تبادل و دسترسی به اطالعات و اهمیت مشتری محوری و ... است. 
مطابق این پژوهش سایت های اشتراک گذاری و انواع اپیکیشن های گردشگری با وجود سیستم های هوشمند، برنامه ریزی 

ن، جست و جوی اطالعات مقصد، موقعیت بابی و ... را در اختیار گردشگران قرار دهند. اما بهره برداری از داده های گردشگری آنالی
در ایران منجمله شهر مشهد در مراحل ابتدایی است، در حالی که گردشگران شهر مشهد ظرفیت و آمادگی مشارکت کافی در 

شگران را از طریق اپیکیشن های هوشمند و استفاده از سایت ها دارا می باشند)نادعلی اشتراک گذاری تجربیات خود با سایر گرد
-(. با توجه به مطالعات انجام شده، باید بیان داشت که شهر مشهد به عنوان یک شهر گردشگری زیارتی1398و سفیدچیان، 

ارائه خدمات دست پیدا کند. در وضعیت سیاحتی در مسیر هوشمند سازی مستلزم آن است که به گردشگری هوشمند بویژه در 
موجود شهر مشهد اقداماتی محدودی در عرصه هوشمند سازی بویژه در عرصه گردشگری برداشته و توجه به گردشگری هوشمند 
در این شهر باتوجه به نقش و کارکرد آن نادیده گرفته شده، در حالی که هوشمند سازی گردشگری با کاربرد تکنولوژی ها و 

ی های نوین می تواند کمک شایانی به تحوالت گردشگری و جذب گردشگر و در نهایت رونق اقتصادی کند. تمرکز سرمایه فناور
گذاری و مشارکت بخش خصوصی و توانمندی علمی شهر مشهد با وجود دانشگاه های برجسته می تواند در راستای پیاده سازی 

ر این راستا توسعه اپکیشن گردشگری هوشمند در مشهد ایده ای نوینی گردشگری هوشمند خدمات محور به کار گرفته شود. د
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می باشد که برای پیاده سازی گردشگری هوشمند خدمات محور در شهر مشهد پیشنهاد می شود. ایجاد این اپیکیشن نیازمند 
ط سیستم اطالعات مشارکت جامعه دانشگاهی در جمع آوری و پردازش داده های گردشگری و تولید نقشه های موضوعی توس

 جغرافیایی، فراهم آوردن زیرساخت های رایانش ابری و اینترنت اشیاء با سرمایه گذاری بهینه دولتی و خصوصی می باشد. 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4
حور گردشگر مداری، کاربرد ابزارهای تکنولوژیکی و یکپارچه سازی اطالعات از جمله ویژگی های گردشگری هوشمند خدمات م

است. یکپارچه سازی اطالعات در مرحله اول جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل فضایی داده های گردشگری مانند هتل ها، 
مهمانپذیرها و اقامتگاه های بوم گردی، رستوران ها و کافی شاپ ها، وسایل حمل و نقل عمومی، جاذبه های طبیعی، تاریخی، 

شهر مشهد براساس موقعیت مکانی و شناسایی نزدیک ترین مسیر برای دسترسی توسط  فرهنگی، مذهبی، تفریحی و ورزشی در
سیستم اطالعات جغرافیایی را شامل می شود. به عنوان مثال شناسایی نزدیک ترین مسیر بر اساس انواع حمل و نقل عمومی از 

مک شایانی به گردشگران در انتخاب نوع مبدا به مقصد برای گردشگران عالوه بر موقعیت یابی اماکن گردشگری می تواند ک
وسایل حمل و نقل عمومی کند. هم چنین مشخص شدن شعاع دسترسی هتل ها به نزدیک ترین رستوران ها و مراکز خرید می 
تواند به تجربه گردشگری با کیفیت باال منجر شود. در مرحله دوم بعد از ایجاد پایگاه داده گردشگری مشهد در سیستم اطالعات 

غرافیایی می توان اطالعات را توسط رایانش ابری شبیه سازی و دخیره کرد و در اپیکیشن گردشگری هوشمند این اطالعات را ج
به همراه قابلیت های دیگری چون رزرو الکترونیکی بلیط و هتل و اطالع از وضعیت آب و هوایی در زمان واقعی با نقشه های 

صب سنسورها در اماکن گردشگری می توان بازدید گردشگران را از طریق اینترنت اشیاء موضوعی ارائه داد. در مرحله سوم با ن
کنترل و نظارت کرد. هم چنین رضایت و تجارب گردشگران براساس نظرات آن ها در اپیکیشن گردشگری هوشمند به ثبت می 

گردشگری تعاملی و لذت بخش منجر می رسد که به اشتراک تجارب سفر با سایر گردشگران می انجامد و در نهایت به تجربه 
با فناوری های اطالعاتی جدید همراستا  GISدر جنبه های توسعه ترکیب  2011در سال  Weiشود. نتایج این پژوهش با پژوهش 

در رابطه با بهره گیری از سیستم اطالعاتی یکپارچه و  1388می باشد. هم چنین نتایج این پژوهش با پژوهش طاهری در سال 
رده در زمینه گردشگری برای فراهم سازی نیاز گردشگران در هر زمان و مکان همراستا می باشد. جایگاه این پژوهش در گست

در ایجاد  GISبین پژوهش های قبلی در رابطه با هوشمندسازی مقاصد گردشگری می باشد. بدین معنا که عالوه بر به کار گیری 
رایانش ابری در انتقال اطالعات در اپیکیشن و کنترل و نظارت استفاده از اطالعات پایگاه داده های گردشگری از فناوری های 

 توسط اینترنت اشیاء بهره گرفته است. 
 پیشنهاداتی که جهت تحقق گردشگری هوشمند خدمات محور مطرح می شود: 

 گسترش تحقیقات دانشگاهی در حوزه گردشگری هوشمند به علت کمبود پژوهش در این زمینه 
 جام طرح های اجرایی در حوزه خدمات گردشگری هوشمند در شهر مشهد ان

 تحول سازمانی در ارائه خدمات گردشگری هوشمند به گردشگران مانند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 حمایت دولتی با مشوق های مالیاتی از طرح های نوآورانه گردشگری هوشمند

خصوصی با بخش دولتی در اعطای وام، مشاوره و سرمایه گذاری در ارائه خدمات گردشگری مشارکت و همکاری شرکت های 
 هوشمند

 کارافرینی و بازاریابی گردشگری در حوزه گردشگری هوشمند خدمات محور با مشارکت مردمی و نخبگان
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)نمونه: شهر مشهد(. یشهر یپلماسیبر د دیا تاکشهرها ب یجهان یدر فضا ،یشهر یفضا تیریمدبر  یلی(. تحل1395ر) ،یاسد-
 مشهد. یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیالقلم. دانشکده ادب عیدکتر محمود سر ییبه راهنما یرساله دکتر

بر توسعه  (GIS(. بررسی تاثیرات تکنولوژی سیستم اطالعات جغرافیایی)1394رسولی، ح؛ راضی، ف؛ فرهادی، ع و درخشنده، م)-
 .1گری مجازی شهری. کنفرانس ملی آینده پژوهی علوم انسانی و توسعه. دورهگردش

(. شناسایی مولفه های هوشمندسازی صنعت گردشگری 1399زنگوئی، ف؛ خرازی محمدوندی آذر، ز و صالحی صدقیانی، ج)-
 .32در ایران. نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، سال هشتم، شماره 

و کاربرد در مدیریت گردشگری. فصلنامه  Web GIS (. اطالع رسانی از طریق 1393شجاعیان، ع و عبادی، ح) سجادیان، ن؛-
 .2جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس. سال ششم. شماره

مه هوشمند. فصلنا یو شهر هوشمند در تحقق گردشگر تالیجیتحول د ریتاث ی(. بررس1399م) ،یآ و معمار ،یفیشرج شر-
 .4. سال سوم، شمارهداریو توسعه پا یگردشگر یپژوهش ها

و  ییشناسا قیشهر مشهد از طر یگردشگر نهیبه یرهایمس ی(. ارائه 1394ن) ،یزدیپ و بزرگ زاده  ،یا؛ کردشاکر ،یفاضل-
، 14شماره ، 4. دوره داریپا ستیز طیو مح ایجفراف ،یگردشگر یمل شیهما نی. سومیگردشگر لیپتانس یسنجش عناصر دارا

 . 37تا  13ص
( در راه اندازی سیستم گردشگری الکترونیکی. مجموعه مقاالت GIS(. کاربرد سیستم اطالعات جغرافیا )1388طاهری، م)-

 .2دومین کنفرانس شهر الکترونیک. دوره

)مطالعه یاخترسیبر ضرورت ها و الزامات ز دیهوشمند با تاک یگردشگر ی(. توان سنج1398س) ان،یدچیس و سف ،ینادعل-
 .28. سال هفتم، شماره یگردشگر یکالن شهر مشهد(. فصلنامه فضا یمورد

 معاونت هوشمندسازی سازمان فاوا مشهد. -
 بخش گردشگری و زیارت، معاونت اجتماعی شهرداری مشهد. -
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 چکیده 

 هیاول یریکه شکل گ یباشد به طور یم یانسان یشاخص ها در استقرار و پراکنش سکونتگاه ها نیاز مهم تر یکی یعیعوامل طب

 نییمورد سنجش تع یاست. در مطالعه حاضر ابتدا پارامترها رفتهیپذ یم یعیاز عوامل طب یادیز اریبس ریتاث یمع مسکوناجو ی

 ،یاز منطق فاز یریآنها با بهره گ یاستاندارد ساز ،یاطالعات یها هیال هیبه ته داماقARC MAPنرم افزار   طیو سپس در مح

مشخص  یحاصل شده از مدل فاز یینقشه نها یم شده است. در بررسانجا یفاز یها با عملگرها هیال نیا یهم گذار یو سپس رو

باشد  یم ریمورد مطالعه چشم گ یمنطقه  درنامناسب  یشناس نیزم یاز وجود گسل و روخانه ها و سازند ها یشد خطرات ناش

 یار و ... در محدوده هاکالته مز دان،یبورنگ، ز یمشخص شده است مراکز مسکون 0.7 یبا گاما یو همانطور که از نقشه مدل فاز

سازند  دهمحدوده ها در روس خط گسل و در محدو نیها مشخص شد ا اریمع ریبا سا ینامناسب قرار گرفته اند که در بررس اریبس

نسبتا مناسب قرار  یو ... در پهنه ها کیخون ه،یخلف، محمد یمراکز مسکون نیقرار دارند. همچن یشناس نینامناسب زم یها

سکونت فراهم  یبرا یمناسب یپهنه  یطیمح یها یژگیمورد مطالعه از نظر و یمنطقه  یمرکز یثر محدوده هاگرفته اند.اک

 بدست آمده است. ناسبجنوب غرب نام یکرده است و قسمت ها

 پراکنش مراکز مسکونی، عوامل طبیعی، مدل فازی، درمیانهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Natural factors are one of the most important indicators in the establishment and distribution of 

human settlements, so that the initial formation of residential communities has been greatly 

influenced by natural factors. In the present study, first the measured parameters were 

determined and then in ARC MAP software environment, information layers were prepared, 

standardized using fuzzy logic, and then superimposed on layers with fuzzy operators. 

Examination of the final map obtained from the fuzzy model revealed that the hazards due to 

the presence of faults and streams and unsuitable geological formations in the study area are 

significant and as shown in the fuzzy model map with gamma 0.7 Borang residential centers , 

Zidan, Kalateh Mazar, etc. are located in very unsuitable areas, which in the study with other 

criteria, it was found that these areas are located in the fault line and in the area of unsuitable 

geological formations. Also, Khalaf, Mohammadiyeh, Khonik, etc. residential centers are 

located in relatively suitable zones. Most of the central areas of the study area have provided a 

suitable zone for habitation in terms of environmental characteristics, and the southwestern 

parts are unsuitable. Is. 

 

Keywords: Distribution of residential centers, natural factors, fuzzy model, intermediate 
 

 مقدمه - 1

 یاهیگ ،پوششیهمچون منابع آب یعیبه حداکثر منابع طب یابیدست یهمواره در راستا نیدر سطح زم یاستقرار جوامع انسان

است که امروزه از آن به عنوان علم مکان  یاصول هیتالش بر پا نیشک ا یقابل کشت صورت گرفته است. ب نیبه زم یودسترس

سکونت  یبه منظور انتخاب مکان مناسب برا ربازیبشر از د یتالش ها نیو همچن (1392رانو همکاقدیری شود) یم ریتعب یابی

اکتشافات متعدد  ،ییهرچند ابتدا یهای ابداع فناور نیجوامع، همچن ریارتباط و تعامل با سا یبرقرار عت،یتعامل با طب ،ینیگز

 یابیتالش ها امروزه علم مکان  نیدارد. ا تیاحک داریپامطلوب، مناسب و  یسکونتگاه طیداشتن مح یاو برا یدرون لیو...،از م

(. با مطالعه تجربه چندهزار ساله 1397اکبریقرار دهد) گریکدیمختلف را در ارتباط با  یکوشد پارامترها یشود و م یم ریتعب

 ،یاقتصاد فاد مختلدر ابع ییروستا یسکونتگاه ها یداریاکنون کامال محرز شده است که حصول پا ن،یسکونت بشر در کره زم

 یسکونتگاه ها بستگ نیا ییبه نحوه استقرار و پراکنش فضا میرمستقیو غ میمستق ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع

در  ییروستا یسکونتگاه ها ییو کامل نحوه استقرار و پراکنش فضا قیراستاء مطالعه و شناخت دق نیدر ا (1399)مودودیدارد

کننده و جهت  نییو تع شودیشالوده و مبنا محسوب م ییاز سو ییوستار یسکونتگاه ها یاردیمرتبط با پا یمباحث و برنامه ها

راستا مطالعات  نیدر ا( 1398)احمدی شودیضرورت شمرده م گرید یاست و از سو ییروستا داریتوسعه پا یدهنده برنامه ها

انجام  ییروستا یسکونتگاه ها ییاکنش فضاو پر ینیدر نحوه مکان گز یکیاکولوژ یتوان ها تینقش و اهم نهیدر زم یمتعدد
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(، خاک )ساختمان، نیشکل زم ب،ی)ارتفاع، ش یچهار عامل اقلیم )بارش، دما، رطوبت، باد(، توپوگراف نه،یزم نیگرفته است. در ا

هستند که در  یکیعوامل اکولوژ نیاز مهم تر یشناس نیزم یها یژگیبافت خاک(و و یشناخت نیخاک و زم یعمق، زهکش

رسد،  یاست که به نظر  م نیا  تی(. واقع1395و همکاران یلنگرود یعیاند )مط تیحائز اهم ییروستا یاکنش سکونتگاه هاپر

را در  برابر   ییفرصت ها  ایها  تیآب و هوا محدود ب،یقادر است  در رابطه  با عوامل  و  عناصر آب  و  خاک،  ش  یعیبستر طب

 یاستقرار  سکونتگاه ها یالزم را برا طیشرا  یعیطب یابستره گرید  انیبه ب دینما  ادجیا ییروستا  یتوسعه  سکونتگاه ها

 (.1386،یتیو وال یکنند)اکبراقل یم جادیا گرید  یرا نسبت  به بعض دارتریپا  طیاز  آنها شرا  یبعض یکنند، ول یم جادیا ییروستا

نقش دارند.  ییروستا یها تگاهو استقرار سکون ییبر پراکنش فضاو...،  یشناس نیزم ب،یها، ش یشامل ناهموار یکیمنابع اکولوژ

از  ییکه جلوه ها (1397)احمدی شود یطوفان و... م ل،یچون زلزله، س یعیطب یعوامل سبب وقوع رخدادها نیا نیهمچن

و  یخست در نابساماندر وهلۀ ن یعیحاصل از مخاطرات طب یامدهایآورد. پ یرا به همراه م ییروستا یدر سکونتگاه ها یداریناپا

 ،یاجتماع ،یها و معضالت اقتصاد بیشود و سپس در آس یظاهر م ییروستا یسکونتگاه ها یکیزیو ف یکالبد یدگید بیآس

 نیشود. از ا یمنجر م ییروستا یو روزمرۀ زندگ یعیطب یها انیو جر وندهاینامناسب در پ راتییو به تغ ابدی ینمود م یفرهنگ

 یها یزیاساس تفکر برنامه ر دیبا ،یآثار منف افتنیکاهش  ورآن ها و اقدام به منظ ییمخاطرات، شناسا لینسدربارۀ پتا یرو، آگاه

به دنبال پراکنش  قیتحق نیرو ا نی(. از ا1395و همکاران، یلنگرود یعیباشد )مط ییروستا یسکونتگاه ها ییفضا یسامانده

 باشد. یم ییایاطالعات جغراف ستمیده از سبا استفا یعیبر اساس عوامل طب  ییمناطق روستا ییفضا

کنند ،این بسترها عبارتند از :شیب، ارتفاع از های روستایی ایجاد میگاهبستر های طبیعی شرایط الزم را برای استقرار و سکونت

نفرادی و هم در سطح دریا ،ساختار زمین شناسی، منابع آب خاک و قابلیت اراضی. هر یک از این بسترها یا عوامل هم به طور ا

های مناطق مختلف را سبب می شود. مجموعه رابطه با یکدیگر تفاوت های را نشان می دهند. چنین تفاوت هایی است که ویژگی

(. منابع اکولوژیکی شامل ناهمواریها شیب زمین 1378نامند)مخدوم، این پارامترها را منابع طبیعی و یا منابع اکولوژیکی می

های روستایی نقش دارند همچنین این عوامل سبب وقوع رخدادهای گاهراکنش فضایی و استقرار و سکونتشناسی و غیره در پ

طبیعی چون زلزله سیل طوفان و غیره می شود که جلوه هایی از ناپایداری در سکونتگاه های روستایی را به همراه می آورد)مطیعی 

ی و غرب کشور اقلیم نقش مهمی در مکان گزینی سکونتگاهها دارد. (. در مناطق شمالی و شمال غرب1396لنگرودی و همکاران

درصد روستاهای  80زیرا نه تنها منابع آب بلکه پوشش گیاهی و نباتی نیز وابسته به شرایط اقلیمی است. به طوری که) بیش از 

اند)مرکز آمار ایران استقرار یافته _دکه در مسیر توده های رطوبی به کشور واقع ان_کشور در امتداد دو رشته کوه البرز و زاگرس 

،1386) 

 پیشینه تحقیق

 تربت شهر ییروستا یسکونتگاهها ییفضا پراکنش در یعیطب عوامل نقش عنوان با یپژوهش در( 1392) همکاران و گلویجعفرب

 یارهایمع حسب بر جام تربت شهرستان ییروستا یسکونتگاه و استقرار تیوضع یبررس هدف با پژوهش نیا اند پرداخته جام

 وان یمیاقل عناصر و گسل رودخانه یتولوژیل بیش ارتفاع شامل یعیطب اریمع هشت پژوهش اهداف است گرفته صورت یعیطب

 قرار لیتحل و هیتجز مورد gis طیمح در یآمار یهاروش از استفاده با و شده انتخاب یهاگاهسکونت و استقرار در موثر عوامل

 که شهرستان پهنه از درصد 55 در شهرستان نیا یروستاها درصد 85 از شیب که دهدیم نشان تقایتحق جینتا اند گرفته

 شهرستان پهنه از درصد 45 در زین روستاها درصد 15 و هستند مستقر دارند هشتگانه یارهایمع نظر از متوسط و مناسب تیموقع

 گانه سه تیموقع در را روستاها استقرار تیوضع و آمده دست هب جینتا به توجه با اند افتهی استقرار دارند ینامناسب تیموقع که

 گاهیجا یبررس عنوان با یپژوهش در( 1386) تابستان و ؛بهار همکاران و یاقل اکبر. است شده داده نشان مناسب متوسط نامناسب

 نیا . مسجد هزار و داغکپه اتارتفاع ییروستا یسکونتگاهها یمورد مطالعه ییروستا یهاگاهسکونت و استقرار در یعیطب عوامل

 یاراض یکاربر و یاهیگ پوشش خاک و آب منابع گسل یشناسنیزم ساختار بیش ایدر سطح از ارتفاع یبررس هدف با پژوهش

 عوامل نیا از یبعض یول دارد موثر نقش یروستا سکونتگاه پراکنش در آنها یرگذاریتاث که هستند یعیطب یها بسته کدام هر

 یبرا gis توانمند و قیدق یافزارهانرم از عوامل نیا یبررس منظور به باشند داشته عوامل ریسا به نسبت یتر موثر شنق تواندیم

 در یهاگاهسکونت و استقرار سپس و دیگرد هیته هیپا یها نقشه ابتدا است دهیگرد استفاده ها نقش لیتحل و هیتجز و دیتول
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 آزمون از سکونتگاه پراکنش با یعیطب عوامل یهمبستگ زانیم نییتع جهت انتها در است شده لیتحل هیال کی هر با رابطه

 و بوده درصد 10 از شیب بهیش ییدارا منطقه وسعت از درصد 76 حدود که دهدیم نشان هایبررس. است شده استفاده رسونیپ

 حدود هستند دامنه حرکات معرض در عمدتاً که دارد قرار بیپورش محدوده نیا در ییروستا یسکونتگاهها از درصد 47 حدود

 نیا در ها سکونتگاه درصد 13 حدود تنها و بوده یباغدار و زراعت یبرا مطلوب ضخامت با یها خاک یدارا منطقه از درصد 8.3

 یروستاها پراکنش در مهم عوامل جزو ها چشم ژهیو به آب منابع و خاک که است روشن صورت نیا در اند بوده واقع محدوده

 سکونتگاه پراکنش ییفضا لیتحل عنوان با یپژوهش در( 1396) بهار همکاران و یلنگرود یعیمط حسن دیس. باشندیم منطقه

 نقش یبررس هدف با شابورین و سبزوار منطقه سطح در موجود یکیاکولوژ منابع اساس بر شابورین و سبزوار منطقه ییروستا یها

 گرفته انجام شده ادی منطقه ییروستا یها سکونتگاه پراکنش در خاک و یشناخت نیزم یتوپوگراف میاقل از اعم یکیاکولوژ منابع

 با زین و منطقه طیشرا با آن قیتطب و یصنعت و ییروستا یشهر توسعه یکیاکولوژ مدل یریبکارگ با هدف نیا به یابیدست  است

 منابع نهیزم در سکنه یدارا یآباد 925 ییفضا تراکنش اس یآ یج طیمح در اطالعات ییفضا زیآنال و یلیتحل یفیتوص روش

 دو در را حیتوض نیا شتریب یکیاکولوژ عوامل دهدیم نشان جینتا است شده یبررس یک یکولوژ

 یکشاورز میاقل در کنندهنییتع و مهم نقش رغمیعل رطوبت و رشت با یمیاقل عناصر اما دارند،(نسبتامناسب)iiو(مناسب)iطبقه

 نسبتا پهنه و درصد 32 مناسب پهنه یینها گانه سه یبند پهنه جینتا در دارند فاصله اریبس بمناس طبقه دامنه از سکونت و

 درصد 45 و مناسب پهنه در ها سکونتگاه درصد 51 و اندداده پوشش را منطقه سطح درصد 10 نامناسب پهنه و %58 مناسب

 عنوان با یپژوهش در( 1390) سال زییپا یبهرام اهلل رحمت. اندبوده مستقر نامناسب پرنده در درصد 4 و متوسط پهنه در

 پژوهش نیا سنندج شهرستان یمورد مطالعه ییروستا یها سکونتگاه یداریناپا بر آن ریتاث و یطیمح یتنگناها و ها تیمحدود

 یداریناپا دهدیم ریتاث یسال یکارکردها و رفتار بر اندازه چه تا یعیطب طیمح نکهیا و یطیمح ادراک با همسو قیتحق هدف با

 یعیطب یهاتیمحدود کردستان استان ییروستا یها مهاجرت مهم عوامل از یکی است گرفته صورت برت ایب وجود به را طیمح

 در که است یدادیرو پس قیتحق روش ها یناهموار بیش ارتفاع میاقل نیآفر نقش بخش چهار در هاتیمحدود نیا باشد یم آن

 را ریپذ بیآس یها پهنه قیتحق جینتا است شده استفاده پرسشنامه و اس یآ یج نیمچنه و یتوپوگراف نقشه از آن نییتب

 با سنندج شهرستان در خاص طور به استان ییروستا طیمح در استقرار نظام که کنندیم گوشزد را نیا و سازندیم مشخص

 وجود با ادیز بیش و ادیز ارتفاع میاقل از اعم یعیطب عوامل سنندج شهرستان در ستین سازگار امروز تحوالت و توسعه الزامات

 زین را سنندج شهر هیحاش مشکالت ییروستا یزیر برنامه در منطقه دهیا فقدان یشتیمع و ییفضا و یمکان یها تیمحدود

 و یریگیماه یباغدار یهاحالت نهیزم در یمطالعات منطقه یطیمح یها لیپتانس به توجه با هم یطرف از است کرده دوچندان

 یاقتصاد ساختار درست یهایزیربرنامه با توانیم روستاها در موجود یفرهنگ و یعیطب یاندازهاچشم وجود با یگردشگر سعهتو

 بر لیتحل عنوان با یپژوهش در( 1389) تابستان همکاران و ییدایص اسکندر دیس دکتر. دیبخش بهبود و کرد متحول را منطقه

 یالگوها لیتحل و شناخت مطالعه هدف با یاریبخت و چهارمحال استان در ییروستا یها سکونتگاه ییفضا استقرار یالگوها

 مطالعات نوع از پژوهش نیا است شده پرداخته یاریبخت و چهارمحال استان در ییروستا یها سکونتگاه ییفضا و استقالل

 اطالعات ابتدا مطالعه نیا در است دهش استفاده یدانیم یاسناد یروشها از آن اطالعات یآورجمع جهت و است یلیتحل یفیتوص

 جمع و لیتحل و هیتجز انهیرا از استفاده با و یندیفرا روش اساس بر سپس و یآور جمع منطقه و موضوع نهیزم در ازین مورد

 تر عیسر درک و جینتا قیتطب جهت نیا بر عالوه و گرفته صورت یاطالعات یها هیال بیترک و قیتلف نیهمچن و ها داده یبند

 استان ییروستا یها سکونتگاه ییفضا قرار یها الگو بر موثر عوامل نقش و است آمده عمل به زین یدانیم مطالعات مسئله

 جهینت است دهیگرد اشاره استان یهاگاهسکونت و استقرار یکل یالگوها نیمهمتر نییتب به سپس و لیتحل یاریبخت و چهارمحال

 میاقل هایناهموار) شامل یعیطب عوامل ریتأث تحت شتریب استان ییروستا یسکونتگاهها ییفضا استقرار یالگو که است نیا یکل

 ریتاث یموارد در و( آنان تیمالک و ریعشا و االتیا یاجتماع سازمان و ساختار) شامل یانسان عوامل نیهمچن و( هارودخانه و

( 1393) زمستان همکاران و این فاضل بیغر. است یخط نوع از عمدتا آنها پراکنش یالگو و اند گرفته سامان عامل چند یبیترک

 نیا رجانیس شهرستان در ییروستا یها سکونتگاه استقرار و پراکنش در موثر یعیطب عوامل بر یلیتحل عنوان با یپژوهش در

 فتهگر صورت یعیطب یارهایمع حسب بر رجانیس شهرستان ییروستا یها سکونتگاه و استقالل تیوضع یبررس هدف با پژوهش
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 عوامل عنوان به دما و بارش یمیاقل عناصر وهیش جهت پیش ارتفاع شامل یعیطب ار پژوهش اهداف به یابیدست منظور به است

 مورد موران شاخص و اس یآ یج طیمح در یآمار یها روش از استفاده با و شده انتخاب یهاگاهسکونت و استقرار در موثر

 طبقات در شهرستان نیا یروستاها درصد مین و هشت و چهل که دهد یم نشان قیتحق جینتا است گرفته قرار لیتحل و هیتجز

 یاقتصاد یهاتیفعال تنوع در و فراهم را منطقه یکشاورز یبرا الزم نهیزم امر نیا که اند گرفته قرار متر 1800 تا 1581 یارتفاع

 درصد 95 مناسب بیش با مناطق در روستاها ینیگز مکان شیگرا به توجه با نیهمچن است گذاشته ریتأث ساکنان شتیمع و

 خاک ژهیو به مناسب یطیمح طیشرا وجود علت به و اند افتهی استقرار درصد 10 تا 0 بیش طبقه در شهرستان نیا یروستاها

 املعو معنادار یهمبستگ عدم به توجه با جهینت در و میباش یم منطقه نیا در غالب کشت عنوان به پسته دیتول شاهد زیحاصلخ

 یالگو استخراج جهت یفضا یخودهمبستگ توابع از که موران شاخص از استفاده با ییروستا مناطق ینیکارگز مورد در یعیطب

 مثبت موران بیضر تیخصوص نیا در که است یا خوشه یرو از مطالعه مورد طرح و ییروستا نقاط یفضا عیتوز باشد یم عیتوز

 .باشد یم معنادار درصد کی نانیاطم حطر در که است بوده درصد 35 با برابر و
 

 روش تحقیق داده ها و -2
شهرستان در  نیاست. ا رانیدر ا یاستان خراسان جنوب یهااز شهرستان یکی ه،یشهر اسد تیبه مرکز انیشهرستان دَرم
 یبخش مرکز چهار یواقع است و در حال حاضر دارا شهیجنوب شهرستان قائن و شمال شهرستان سرب رجند،یشرق شهرستان ب

شهرستان  یهااز بخش یکی 1384تا سال  ان،یاست. شهرستان درم ینقطه شهر 4دهستان و  8 ک،ی، قهستان و گز اندشتی، م
برگرفته  انیشد. کلمه درم لیجدا شده و به شهرستان تبد ،یاستان خراسان جنوب لیسال و پس از تشک نیبود که در ا رجندیب

 اند.بر آن نهاده رانام  نیبلند ا یهاقرار گرفتن در حصار کوه لیاست، که به به دلنام  نیبه هم یاز عنوان روستائ
 

 تحقیق روش -1
 Arcنرم افزار  طیو سپس در مح  یبند تیشبکه اولو لیتحل ندیمذکور را با استفاده از فرا یمطالعه حاضر ابتدا پارامترها در

gis ها در اوزان بدست آمده از  هیضرب ال ،یاز منطق فاز یریآنها با بهره گ یاستاندارد ساز ،یاطالعات یها هیال هیاقدام به ته
 انجام شده است. یفاز یها با عملگرها هیال نیا یهم گذار یروشبکه و سپس  لیتحل ندیفرا

 (Fuzzy Logic Model) یمدل منطق فاز 2-2-
 یفاز یمجموعه ها یاز اعضا کیر ه یمجموعه متعلق به آن مجموعه است. ول کی یهمه اعضا کیکالس یمجموعه ها در

به  یاست. در واقع منطق فاز کیصفر و  نیب یهمواره عدد تیدرجه عضو نیبه آن مجموعه تعلق دارد و ا یتیدرجه عضو کیبا 
 .دهدیمجموعه م کینسبت به  کیصفر و  نیرا ب یتیمقدار عضو کیهر عضو 

مربوط به فاصله  یمثال فاکتورها یدارند. برا یفاز تیماه یادیتا حدود ز یابیمکان  یموجود در مساله ها یپارامترها
 تیکه از عارضه دارد درجه عضو یبا توجه به فاصله ا کسلیهستند و هر پ یفاز یعوارض موجود، مجموعه ها یمناسب از برخ

 1تا  0 نیها و بنامناسب بودن آن ایمناسب  زانیدر مجموعه مطلوب م کسلهایپ تیعضو اریمجموعه دارد. مع نیدر ا یمتفاوت
 یفاز یمساله به صورت مجموعه ها ی. اگر تمام پارامترهاشودیم نییبا استفاده از دانش افراد خبره تع ریمقاد نی. اشودیم نییتع

استفاده نمود. نوع اپراتور مورد  یمناسب فاز یهاپارامترها از اپراتور قیتلف یبرا توانیتعربف شوند م حیصح تیعضو ریبا مقاد
مجموعه پارامترها دارد. اثر  یاپراتور رو ییاثر نها ایو  گریکدیمختلف از  یفاکتورها یریپذ ریبه نحوه تأث یبستگ زین استفاده

 دهدیم شیافزا ایکاهش  اریرا بس کسلیهر پ یینها تیدرجه عضو یعنیاست،  یکاهش یو برخ یشیافزا یفاز یعملگرها یبرخ
 

  نتایج و بحث    3.
 معیار ارتفاع

مشاهده می کنید کمترین ارتفاع و  2یکی از عامل های مهم در مکان گزینی می باشد همانطور که در شکل شماره  ارتفاع

بیشترین ارتفاع به متر در ر اهنمای نقشه مشاهده می شود همچنین محدوده های شمال و شمال شرق مورد مطالعه کمترین 
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ای مشخص شده است که می توان در محدوده جنوب غرب به رنگ قهوهارتفاع را به خود اختصاص داده است و بیشترین ارتفاع 

بانو، سرو ،چک ،فورگ روستاهای :زیدان ،سجا، خلف، نخاب ،محمدیه، کالت عبدالعظیم، نوغاب ،درمیان، میاندشت، بورنگ، ماه

اهای؛ مجید آباد ،اسدیه، خسروآباد اند و روست،مرقس ،خونیک ،مود باال ،تشوند ،رود رباط؛ در ارتفاعات بسیار پایین قرار گرفته

 سرخ دره؛ در ارتفاعات بسیار زیاد قرار گرفته است ،سنگی دره، علی آباد، 

 

 ( پراکنش سکونتگاه های روستایی بر روی نقشه ارتفاع2شکل)

 منبع: یافته های پژوهش

 معیارشیب
اکثر مراکز  3همانطور که در شکل شماره شیب یکی از عامل های بسیار مهم در مکان گزینی مراکز سیکلونی می باشد 
های شمال و شمال شود همچنین محدودهروستایی کمتر این شیب و بیشترین شیب به درجه در راهنمای نقشه مشاهده می

با قرمز  شرق و مرکز محدوده مورد مطالعه کمترین شیر را به خود اختصاص داده و بیشترین شیب در محدوده جنوب غرب 
توان روستاهای: بورنگ، سرو ،چک، نوزاد، مقدر ؛را در پهنه های با شیب بسیار پایین قرار گرفته و ست که میمشخص شده ا

 روستاهای سرخ دره اسدیه در پهنه های با شیب بسیار زیاد قرار گرفته است.
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 ( پراکنش سکونتگاه های روستایی بر روی نقشه شیب3شکل)

 منبع: یافته های پژوهش

 معیارگسل
اکثر مراکز روستایی کمترین فاصله از  4گسل یکی از عامل های مهم در مکان گزینی می باشد همانطور که در شکل شماره 

گسل و بیشترین فاصله از گسل به متر در مرکز محدوده مورد مطالعه بیشترین فاصله از خط گسل را به خود اختصاص داده  و  
و جنوب و جنوب غربی که با رنگ قرمز نشان داده شده میتوان روستاهای زیدان، کمترین فاصله از خط گسل در محدوده شمال 

ماه بانو، بورنگ، چک،  جا جینگ ، پلنگ آباد ،اره کوه؛ با کمترین فاصله از خط گسل و روستاهای: اشک، پری سرخ، محمدیه،دره 
رخرود ،داد راز ،که با رنگ آبی نشان داده شده چرم، کالت عبدالعظیم، نوغاب، اره فورگ ،خسروآباد، سنگی در ه ،علی آباد، س

 بیشترین فاصله از خط گسل را به خود اختصاص داده است.
 

 
 ( پراکنش سکونتگاه های روستایی بر روی نقشه فاصله از گسل4شکل)

 منبع: یافته های پژوهش
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 معیار رودخانه

اکثر مراکز روستایی کمترین  5ر که در شکل شماره رودخانه یکی از عامل های بسیار مهم در مکان گزینی می باشد همانطو

فاصله از شبکه زهکشی و بیشترین فاصله از شبکه زهکشی به متر در راهنمای نقشه مشاهده می شود همچنین محدوده های 

زهکشی شمال و مرکز محدوده مورد مطالعه بیشترین فاصله از شبکه زهکشی را به خود اختصاص داده و بیشترین فاصله از شبکه 

با رنگ آبی و کمترین فاصله از شبکه زهکشی با رنگ سبز مشخص شده است که می توان روستاهای کالت عبدالعظیم ،خلف 

،دره چرم، نخاب ،محمدیه، بورنگ، ماه بانو ،مسک ،چک ،نوزاد ،مجیداباد ،مقدر ،خسرو آباد ،اسدیه  ،مرقس، اره کوه ؛در کمترین 

ه اند و روستاهای میاندشت، نوغاب ،رود رباط ،درمیان ،اشک، زیدان ؛در بیشترین فاصله از فاصله از شبکه زهکشی قرار گرفت

 شبکه زهکشی قرار گرفته اند.

 

 ( پراکنش سکونتگاه های روستایی بر روی نقشه فاصله از رودخانه5شکل)

 منبع: یافته های پژوهش

 معیارجهت شیب

کالت عبدالعظیم ،خلف ،دره چرم، نخاب ،محمدیه، بورنگ، ماه بانو ،مسک همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود روستاهای 

،چک ،نوزاد ،مجیداباد ،مقدر ،خسرو آباد ،اسدیه  ،مرقس، اره کوه ؛در جهات شیب نامناسب قرار گرفته اند و روستاهای ،اشک، 

 زیدان و... در  محدوده مناسب قرار گرفته اند.
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 ایی بر روی نقشه جهت شیب( پراکنش سکونتگاه های روست6شکل)

 منبع: یافته های پژوهش

 معیار خاک
هااندکه  دسونی،بورنگ ،ماه بانو،ار اندشتی،سرو، م انی:نوغاب، درم یروستاها شودیمشاهده م 7همانطور که در شکل شماره 

اسکندر،  یروستاهاو  و جزء محدوده های مناسب برای استقرار سکونتگاه ها می باشد داده شده است شیبه  رنگ زرد نما
که محدوده های  داده شده است شیکه با رنگ سبز نما یرنگ یرخنمون ها ،هیاسد آباد، دیمج ،جیتخو سرش،، مود باال ک،یخون

 .با ارتفاع و سخره ای می باشد

 

 ( پراکنش سکونتگاه های روستایی بر روی نقشه خاک7شکل)

 منبع: یافته های پژوهش
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 معیار زمین شناسی

  یی،مکانها شودیمشاهده م8باشد. همانطور که در شکل شماره  یم ینیمهم در مکان گز یاز عامل ها یکی اسیزمین شن
هستند؛ و   یداده شده است ماسه سنگ شیروشن نما ی،چک فورگ ،جا جنگ، مود باال؛ که با آب هی،رود رباط ،محمد دانیز مانند

 یرنجع ،یسرخ دره، پلنگ آباد، اره کوه ،در سر ک،یدره، خون یسنگ ن،ییپا خسروآباد ران،یزل ،هی،اسد دآبادیمج ؛یروستاها
:دره چرم،  یداده شده است  .و  روستاها شینما رهیت یاند که با رنگ آب یآباد ،دادران، اسکندر؛گل سنگ اهک ی،شوشک، عل
: یداده شده است  .و روستاها شیز نمابا رنگ قرم هوبازالت اندک تیسرخ ،نوغاب، مود باال ؛اندز ینخاب ،کتره ،پ ه،یخلف، محمد

:مرقس ،باغ  یداده شده است و روستاها شی(هستند. که با رنگ سبز نما یدشت رس ایسرش آباد ، جلگه)  اندشت،یم ان،یدرم
داده شده  شیقرار گرفته که با رنگ زرد نما یسنگر ،تشوند، چک، نوزاد ،ماه بانو، بورنگ ،مسک ،اشک، در قسمت رسوبات آبرفت

 .است

 

 ( پراکنش سکونتگاه های روستایی بر روی نقشه زمین شناسی8شکل)

 منبع: یافته های پژوهش
 

 نقشه نهایی
در بررسی نقشه نهایی حاصل شده از مدل فازی مشخص شد خطرات ناشی از وجود گسل و روخانه ها و سازند های زمین 

مشخص شده  0.7مانطور که از نقشه مدل فازی با گامای شناسی نامناسب در منطقه ی مورد مطالعه چشم گیر می باشد و ه
است مراکز مسکونی بورنگ، زیدان، کالته مزار و ... در محدوده های بسیار نامناسب قرار گرفته اند که در بررسی با سایر معیار ها 

. همچنین مراکز مشخص شد این محدوده ها در روس خط گسل و در محدوده سازند های نامناسب زمین شناسی قرار دارند
مسکونی خلف، محمدیه، خونیک و ... در پهنه های نسبتا مناسب قرار گرفته اند.اکثر محدوده های مرکزی منطقه ی مورد مطالعه 
از نظر ویژگی های محیطی پهنه ی مناسبی برای سکونت فراهم کرده است و قسمت های جنوب غرب نامناسب بدست آمده 

 است.
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 اه های روستایی بر روی نقشه نهایی مدل فازی( پراکنش سکونتگ9شکل)

 منبع: یافته های پژوهش
 نتیجه گیری

ارتباط و تعامل با  یبرقرار عت،یتعامل با طب ،ینیسکونت گز یبه منظور انتخاب مکان مناسب برا ربازیبشر از د یتالش ها

 یسکونتگاه طیداشتن مح یاو برا یدرون لیز ماکتشافات متعدد و...،ا ،ییهرچند ابتدا یهایابداع فناور نیجوامع، همچن ریسا

در پژوهش حاضر با استفاده از  .شود یم ریتعب یابیتالش ها امروزه علم مکان  نیدارد. ا تیاحک داریمطلوب، مناسب و پا

سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل فازی به بررسی پراکنش مراکز مسکونی درمیان پرداخته شده است. معیار های تحقیق 

 یاز عامل ها یکیرتفاع مل ارتفاع، شیب، جهت شیب، گسل، رودخانه و ... می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد اشا

ارتفاع را به خود اختصاص داده است  نیشمال وشمال شرق مورد مطالعه کمتر یباشد محدوده ها یم ینیمهم در مکان گز

و  نییو... در ارتفاع پا کی، خون دانیز یتوان روستاها یمک ارتفاع در محدوده جنوب غرب مشخص شده است نیشتریو ب

 نیشتریرا به خود اختصاص داده و ب بیش نیکمترهمچنین  ... در ارتفاع باال قرار گرفته استوآباد  ی، عل یسنگ یروستاها

 دما در محدوده جنوب و جنوب غرب مشخص شده است 

قرار  ادیز اریبس بیو ... با ش هیسرخ دره ، اسد یقرار گرفته و روستاها نییپا اریبس بیسرو و... در ش یروستاها توانیم ک

مشخص شده است ک  یفاصله در محدوده شمال و جنوب و جنوب غرب نیکمترمعیار گسل نشان می دهد گرفته است. 

صله از خط گسل فا نیشتریاشک ، چرم و ...ب یفاصله از خط گسل و روستاها نیچک و... کمتر  دان،یز یتوان روستاها یم

فاصله  نیشتریشمال و مرکز محدوده مورد مطالعه ب ی.محدوده هادر بررسی معیار رودخانه  را به خود اختصاص داده است

 یفاصله از شبکه زهکش نی... در کمترکالت، چرم و یتوان روستاها یم هبه خود اختصاص داده است ک یاز شبکه زهکش

همچنین از نظر سازند  قرار گرفته اند. یفاصله از شبکه زهکش نیشتریو...در ب دانیز ،اندشتیم یقرار گرفته اند و روستاها

های زمین شناسی و کاربری اراضی و خاک شناسی اکثر روستاهای محدوده مورد مطالعه در پهنه های نسبتا نامناسب قرار 

ر های اصلی تحقیق مورد توجه قرار گیرد گرفته است. لذا تاکید می شود در بررسی استقرار و پراکنش مراکز مسکونی معیا

 تا بتوان ساماندهی و از بروز حوادث و بالیای محیطی نتایج مثبت و از خسارات جانی و مالی کاسته شود.
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 منابع  -6

بررسی رابطه پوشش گیاهی و دمای سطح زمین و کاربری 1398احمدی، عبدالمجید؛ اکبری، ابراهیم؛ جمال آبادی، جواد

 1398موردی شهر قاین، مجله تحقیقات علوم جغرافیایی خوارزمی، تهران ایران  اراضی نمونه

(. تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله، نمونه 1397احمدی، عبدالمجید؛ اکبری، ابراهیم؛ فتحی، سعید)

 .1397موردی شهر ارومیه، مجله مخاطرات طبیعی فردوسی مشهد، 

 انجمن هینشر ،ییروستا یها گاه سکونت استقرار در یعیطب عوام گاهیجا ی،بررس1386،یتیوال سعداهلل و فرحناز ،یاقل اکبر

 .45 -66 صص ،تهران،1386،13 و 12 شماره پنجم، سال ران،یا ییایجغراف

ردی های روستایی مطالعه موگاهاکبراقلی،فرحناز،والیتی ،سعداهلل، بررسی جایگاه عوامل طبیعی در استقرار و سکونت

پژوهشی انجمن جغرافیایی  _(،جغرافیا )نشریه علمی1386داغ و هزار مسجد ،بهاروتابستان )سکونتگاههای روستایی ارتفاعات کپه

 . 13و  12ایران (دوره جدید، سال پنجم ،شماره 

 نامه انیاپ مشهد، شهر 11 و 9 منطقه: یمورد نمونه ،یشهر یزندگ تیفیک هیپا GIS یمدلساز ،(1397)میابراه ،یاکبر

 .رانیا ز،یتبر دانشگاه ارشد، یکارشناس

(. شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره 1399اکبری، ابراهیم؛ حسین آبادی، سعید؛ شفیعی، نجمه)

 1399ای، نمونه موردی، محدوده شهر بیرجند، ، مجله مخاطرات طبیعی فردوسی مشهد، 

ودیت ها و تنگناهای محیطی و تاثیر آن بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی شهرستان بهرامی،رحمت اهلل، محد

 .167تا ؛ 145( پژوهش های روستایی، سال دوم، شماره سوم، صفحه 1390سنندج،پاییز)

 یفضا راکنشدرپ یعیطب عوامل نقش .زهرا ،یبخش محمد،، روزان، یموسو ،یمجتب معصوم، ی،ریقد منصور، گلو،یجعفرب

 ،صفحات 4 یاپیپ 2، شماره دوم سال ییروستا توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه (1392)،تابستان جام تربت ییروستا یها سکونگاه

 . 54 تا 33

صیدایی، سیداسکندر، نوروزی اورگانی، اصغر، تحلیل بر الگوهای استقرار فضایی سکونتگاه های روستایی در استان چهارمحال 

 . 18(،جغرافیا و توسعه، شماره ،1389ابستان )و بختیاری ،ت

فاضل نیا، غریب،حکیم دوست، سیدیاسر، پورجعفرابادی، مهدیه، تحلیلی بر عوامل طبیعی موثر در پراکنش و استقرار سکونتگاه 

  16( فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال چهارم، شماره ،1393های روستایی در شهرستان سیرجان،زمستان)

 یسکونتگاه ها ییدر پراکنش فضا یعیمحمد، عوامل طب دیروزان، س یموسو ،منصور، گلویجعفرب ،یمجتب معصوم، یریقد

،صفحات  4 یاپیپ 2سال دوم ،شماره ، ،یی( فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستا1392شهرستان تربت جام،) تابستان  ییروستا

 .54تا  33

 انتشارات دانشگاه تهران. (، شالوده آمایش سرزمین1378مخدوم ،مجید،) 

 سنندج. _(سالنامه آماری استان کردستان 1386مرکز آمار ایران) 

مطیعی لنگرودی، سیدحسن، فرجی سبکبار، حسنعلی، قدیری معصوم، مجتبی، بخشی،زهرا، حلیل فضایی پراکنش سکونتگاه 

 49های جغرافیای انسانی، دوره (، پژوهش1396 نیشابور بر اساس منابع کولوژی کی موجود ،)بهار_های روستایی منطقه سبزوار 

 . 242تا  227،شماره یک، صفحه 

مطیعی لنگرودی، سید حسن، فرجی سبکبار، حسنعلی،قدیری معصوم، مجتبی،ب خشی، زهرا، تحلیل فضایی پراونش های 

 (1396نیشابوربراساس منابع اکولوژیکی موجود،بهار)_روستایی منطقه سبزوار

 پراکنش ییفضا لیتحل( 1395)،زهرایبخش و یمعصوم،مجتب یری،قدیسبکبار،حسنعلیحسن،فرجدی،سیلنگرود یعیمط

 ،49دوره ،یانسان یایجغراف یها پژوهش مجله موجود، یکیاکولوژ منابع اساس بر شابورین-سبزوار منطقه ییروستا یها سکونتگاه

 .1شماره

. رانیمرکز آمار ا یگاه رسموب«. 1395 یرشمارس یکل جنتای».انیشهرستان درم یفرماندار انیشهرستان درم یمعرف

 1391بهمن  14در  شدهافتیدر
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 های مهاجرت در سواحل جنوبی دریای خزرتحلیل فضایی جریان
 

 2فاطمه جمشیدی ،1بهمن طهماسی

 
  bahman.tahmasi@ut.ac.ir، دانشگاه تهران، ریزی روستاییدانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه1
 jamshidi.fatemeh@ut.ac.ir، دانشگاه تهران، ریزی روستاییرشته جغرافیا و برنامه ارشد کارشناسی 2

 چکیده 

های شود و طی سالدر ایران موضوع مهاجرت و جابجایی جمعیت بین مرزهای استانی و شهرستانی به اشکال متعددی دیده می
اند که این امر در مناطق ور متوسط ساالنه حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای کشور اقدام به مهاجرت کردهاخیر به ط

های مهاجرت در دو مختلف همراه با تغییرات و پیامدهای زیادی است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل فضایی جریان
های مورد نیاز پژوهش از مرکز آمار ایران یفی ه تحلیلی است. دادهاستان گیالن و مازندران است. روش پژوهش به صورت توص

مورد  Arc GISهای فضایی در محیط نرم افزار های تحلیلگردآوری شده است و با استفاده از روش 1395سرشماری سال 
موازنه مهاجرتی مثبت و  دهد دو استان گیالن و مازندران دارایهای حاصل از پژوهش نشان میپردازش قرار گرفته است. یافته

های جمعیت پذیر همراه با تحرکات مکانی باالی جمعیت هستند و الگوی جریانبه عبارتی هر دو استان دارای وضعیت مهاجر
ها نیز بیانگر های مهاجرت در سطح شهرستانعمدتا نزدیک گزین و در فواصل جغرافیایی نزدیک شکل گرفته است. تحلیل جریان

اند دارای تری را نیز به خود اختصاص دادههای فضایی وسیعهای شرقی منطقه که عرصهداد بیشتر شهرستاناین است که تع
 های غربی عمدتا دارای موازنه مهاجرتی منفی هستند.موازنه مهاجرتی مثبت و شهرستان

 های مهاجرت، استان گیالن، استان مازندرانتحلیل فضایی، جریانهای کلیدی: واژه
 

 

Spatial analysis of migration flows on the southern shores of the Caspian 

Sea 
 

Bahman Tahmasi 1, Fatemeh Jamshidi 2 
 

1 PhD Student in Geography and Rural Planning, University of Tehran, bahman.tahmasi@ut.ac.ir 

2 Master of Geography and Rural Planning, University of Tehran, jamshidi.fatemeh@ut.ac.ir 
 

Abstract 

In Iran, the issue of migration and population movement between the provincial and county borders is 

seen in various forms, and in recent years, on average, about one million people have migrated within 

the country annually, which is accompanied by many changes and consequences in different regions. 

Therefore, the purpose of this study is spatial analysis of migration flows in the two provinces of Gilan 

and Mazandaran. The research method is descriptive-analytical. The data required for the study collected 

from the Statistics Center of Iran in the 2016 census and processed using spatial analysis methods in the 

Arc GIS software environment. Findings of the study show that the two provinces of Gilan and 

Mazandaran have a positive migration balance and in other words both provinces have an immigrant 

status with high spatial population movements and the pattern of population flows is mainly close and 

formed at near geographical distances. The analysis of migration flows at the county level also indicates 

that most of the eastern counties of the region, which also occupy a wider spatial area, have a positive 

migration balance and the western counties mainly have a negative migration balance. 
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 مقدمه - 1
های معمول انسان برای بهبود شرایط زندگی جابجایی مکان زندگی یا پدیده مهاجرت بوده است)ایراندوست از دیرباز یکی از واکنش

گیرد، مهاجرت به عنوان پدیده جهانی است که در نیم قرن اخیر در ه امروزه مورد بحث قرار می(. اما آنچ1393و همکاران، 
کشورهای پیشرفته و بعد از انقالب صنعتی در کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است. این پدیده امروزه در کشورهای توسعه 

نیست، اما در کشورهای در حال توسعه نه تنها این مشکل یافته تا حدودی مهار شده و تا جایی که به عنوان یک مشکل مطرح 
 (. 1390ها بین مناطق شدت آن نیز بیشتر شده است)شمس و همکاران، حل نشده است. بلکه با ایجاد و افزایش نابرابری

ممکن است است. مهاجرت  تیجمع ییایشکل دهنده رشد و پو یاصل هایلفهواز م یکی یو بارور ریمهاجرت، در کنار مرگ و م
 یتیجمع راتییسهم مهاجرت در تغ ر،یو مرگ و م یربارو یثبات نسب دلیلافراد رخ دهد. امروزه به  یبه کرات در طول زندگ

 یانسان یروین نیمامنابع ت نیاز مهم تر یکی(. عالوه بر آن، مهاجرت Weeks,2020محسوس و برجسته تر شده است ) یامنطقه
ی اجتماع رییدر حال تغ طیو برخاسته از شرا ایپو یندیفرا مهاجرت، است. یو محل یعه اقتصاد ملکار و توس یبازارها یالزم برا

ناموزون  شیخشاپ دیقرار دهد؛ تشد ریتحت تأث زیتواند نه تنها افراد مهاجر، بلکه جامعه مبدأ و مقصد را نیاست که م و اقتصادی
 یاجتماع ،یفقر اقتصاد و یکاری)تورم بخش خدمات، ب یاقتصادبروز مسائل  ت،یجمع یو جنس یساختار سن تغییرات ت،یجمع
 یراتییمهاجرت انعکاس تغ نیاست. همچن یمهاجرت نامتوازن داخل یمنف یامدهایاز پ یطیمح ستیو ز یاجتماع یهابی)آس

نین مهاجرت یا همچ  .(1396)صادقی و شکریانی، افتدیکه مردم بدان تعلق دارند، اتفاق م یااست که در تار و پود جامعه
 شوند.یم دچار تغییر شکل در فضا  دیتول یآن عوامل اصل یپ شود که دریدر نظر گرفته م یتیبه عنوان فعال تیجمع جابجایی

 یو اقتصاد یمجدد و انتشار عوامل اجتماع عیتواند تجمیخاص م یمحدوده مکان کیدر  خاص تیجمع کی ییمهاجرت و جابجا
رها شدن ، ها، فرار مغزتیجمع یریپدر مواردی نیز مهاجرت موجب جمعیت زدایی،  .(De Haas,2010)ارتقا بخشد یرا تا حدود

,Liu1998Carney ;  &)شودیمدر یک عرصه جغرافیایی خاص   های از سکنه شدن سکونتگاهخال و های کشاورزی و تولیدنیزم

 2019; Qi et al,2017Li, .) 
ها توان آن را تحت عنوان حرکت افراد، گروهباشد که میتلف میخهای مهبو شامل جنیک فرایند پیچیده  تمهاجربه طور کلی، 

اط تبدائمی یا موقت از محل اقامت در ار غییرحرکت با ت ندید که ای غرافیاییدر یک منطقه ج (جمعیت)و جوامع 
مت از محدوده سیاسی به محدوده های فضایی مهاجرت توصیف کننده تغییر محل اقا(. در همین ارتباط جنبهlange,2012)است

های (. که عمدتا در پاسخ به چالشHan,2005سیاسی دیگری است، مانند مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری است)
های همچنین نابرابری (.Hugo,2005گیرد)اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، مذهبی، قومی و سیاسی صورت می

 (.Harris and Todaro,1970های مهاجرت است)بدا و مقصد یکی دیگر از عوامل مهم تاثیر گذار و جریاندرآمدی بین مناطق م
شوند و از روی اجبار یا اختیار محل زندگی و های مختلف جغرافیایی جابجا میها نفر به دالیل گوناگونی در عرصهساالنه میلیون

ناپذیر زندگی بیشتر ساکنان جهان بدل ی یا مهاجرت، امروزه به جزو جداییدهند. جابجایی مکان زندگسکونت خود را تغییر می
گیرد که در های مهاجرتی در داخل مرزهای کشورها صورت میای از این جریان(. بخش عمدهSeabrook, 2007) شده است

های در ایران نیز طی سال .(Deshingkar and Natali,2008های بین المللی با موانع کمتری همراه است)مقایسه با مهاجرت
ها حدود چهار میلیون و سیصد نفر بوده است که البته توزیع فضایی این میزان مهاجرت در مجموع تعداد مهاجرت 1395تا  1390

در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده است، برخی مناطق دارای مهاجرت کمتر و برخی مناطق دارای مهاجرت بیشتر هستند 
مهاجر پذیری و مهاجر فرستی نیز در بین مناطق مختلف کشور دارای الگوهای فضایی متفاوتی است. در این همچنین وضعیت 

بین دو استان گیالن و مازندران واقع در نوار جنوبی دریای خزر به توجه به شرایط خاص خود و برخورداری از شرایط اقلیمی 
ست. بنابراین مقاله حاضر به در پی آن است تا ضمن تحلیل وضعیت های مهاجرتی باالیی بوده امساعد همواره دارای جریان

های مهاجرتی براساس جریان مهاجران وارد شده و خارج شده در سطح دو استان گیالن و مازندران به تحلیل فضایی جریان
 دازد.های واقع در نوار جنوبی دریای خزر بپرهای ناخالص مهاجرتی و خالص مهاجرتی در سطح شهرستانشاخص
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 روش تحقیق داده ها و -2
در مطالعه حاضر روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. این مقاله در دو مقیاس استانی و شهرستانی به توصیف و تحلیل 

های مهاجرت در نوار جنوبی دریای خزر)استان گیالن و مازندران( پرداخته است، داده های مورد استفاده در این پژوهش جریان
مرکز آمار ایران استخراج شده  1395تا 1390ساله  5سرشماری عمومی نفوس و مسکن و اطالعات مهاجرت کشور طی دوره  از

 استفاده شده است.  Arc GISاست.  جهت تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل فضایی در محیط نرم افزار 
 

 نتایج و بحث    3

(  برابر با 1395-1390ساله) 5د تعداد کل مهاجران کشور طی دوره دهنشان می 1395نتایج حاصل از سرشماری سال 
اند. در این بین های کشور جابجا شدهها و بعضا به بیرون از مرزها و شهرستاننفر بوده است که در بین مرز استان 4300988

دهد در استان گیالن طی دوره ان میبررسی آمارهای مهاجرت در دو استان گیالن و مازندران واقع در نوار جنوبی دریای خزر نش
نفر مهاجر پذیری داشته است. در همین دوره استان مازندران نیز مجموعا  157884نفر مهاجر فرستی و  143597مذکور مجموعا 

درصد از کل مهاجرفرستی  34/3نفر مهاجرپذیری داشته است. به این ترتیب استان گیالن  148269نفر مهاجر فرستی و  136307
درصد از کل مهاجر فرستی  17/3درصد از کل مهاجر پذیری کشور را به خود اختصاص داده است و استان مازندران نیز  67/3و 
 (.1درصد ازکل مهاجر پذیری کشور را به خود اختصاص داده است)جدول 45/3و 

 (1395-1390تعداد مهاجران خارج شده و وارد شده به دو استان گیالن و مازندران)دوره   -1 جدول

 استان
 مهاجران وارد شده مهاجران خارج شده

ناخالص 
 مهاجرت

خالص 
 تعداد مهاجرت

نسبت به کل 
 کشور

 تعداد
نسبت به کل 

 کشور

 0/56 11/91 3/67 157884 3/34 143597 گیالن

 0/36 8/67 3/45 148269 3/17 136307 مازندران

   100 4300988 100 4300988 کل کشور

 1395مار ایران، منبع: مرکز آ

 

 تحلیل وضعیت مقصد مهاجران خارج شده از استان گیالن و مازندران

مجموعا 1395تا  1390ساله  5دهد طی دوره بررسی آمارهای مربوط به مقصد مهاجران خارج شده از استان گیالن نشان می
هاجران خارج شده از استان گیالن در پهنه اند. پراکندگی فضایی مقصد منفر از استان گیالن اقدام به مهاجرت کرده 143597

اند و تعداد مهاجران به عنوان مقاصد اصلی مهاجران بوده فضایی ایران به صورت نامتوازن توزیع شده است، به طوریکه برخی استان
ده است. در این ها چندان چمشگیر نبواند از سوی دیگر تعداد مهاجران وارد شده به برخی استانزیادی را به خود جذب کرده

اند که میان استان گیالن اصلی ترین مقصد مهاجران بوده است به عبارتی بیشتر مهاجران در داخل مرزهای استان جابجا شده
درصد از کل مهاجران  96/16درصد کل مهاجران خارج شده را به خود اختصاص داده است. بعد از آن استان تهران با  23/57

درصد از کل مهاجران  08/3و  51/3، 45/5های البرز، قزوین و مازندران به ترتیب با قرار دارد. و استان خارج شده در مرتبه بعدی
اند. چهار استان های بعدی قرار دارند و بیشترین میزان جذب مهاجران خارج شده از استان گیالن را داشتهخارج شده در رتبه

های با میزان متوسط جذب مهاجران خارج شده از استان گیالن جمله استاناردبیل، اصفهان، خراسان رضوی و هرمزگان نیز از 
اند. در مجموع الگوی فضایی ها نیز کمترین میزان جذب مهاجران خارج شده از استان گیالن را داشتههستند و سایر استان

ب مهاجران خارج شده از استان های با فاصله نزدیکتر بیشترین میزان جذدهد استانجابجایی مهاجران خارج شده نشان می
 (.1اند)شکل گیالن را داشته
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 پراکندگی فضایی مقصد مهاجران خارج شده از استان گیالن -1شکل 

 
مجموعا 1395تا  1390ساله  5دهد طی دوره بررسی آمارهای مربوط به مقصد مهاجران خارج شده از استان مازندران نشان می

اند. پراکندگی فضایی مقصد قدام به مهاجرت کرده و محل اقامت فعلی خود را ترک کردهنفر از استان مازندران ا 136307
به  مهاجران خارج شده از استان مازندران در پهنه فضایی ایران به صورت نامتوازن توزیع شده است، به طوریکه برخی استان

اند از سوی دیگر تعداد مهاجران وارد شده به جذب کردهاند و تعداد مهاجران زیادی را به خود عنوان مقاصد اصلی مهاجران بوده
ها چندان چمشگیر نبوده است. در این میان استان مازندران اصلی ترین مقصد مهاجران بوده است به عبارتی بیشتر برخی استان

درصد کل مهاجران خارج  79/56اند که اند و محلی اقامت فعلی خود را تغییر دادهمهاجران در داخل مرزهای استان جابجا شده
درصد از کل مهاجران خارج شده در مرتبه بعدی قرار دارد.  98/15شده را به خود اختصاص داده است. بعد از آن استان تهران با 

های بعدی قرار درصد از کل مهاجران خارج شده در رتبه 89/2و  08/3، 80/3های گیالن، البرز و گلستان به ترتیب با و استان
های قم، اصفهان، اند. همچنین استانو بیشترین میزان جذب مهاجران خارج شده از استان مازندران را به خود اختصاص داده دارند

های با میزان متوسط جذب مهاجران خارج شده از استان مازندران هستند سمنان، خراسان رضوی و هرمزگان نیز از جمله استان
اند. در مجموع الگوی فضایی جابجایی جذب مهاجران خارج شده از استان مازندران را داشتهها نیز کمترین میزان و سایر استان

های با فاصله نزدیکتر بیشترین میزان جذب مهاجران خارج شده از استان مازندران را دهد استانمهاجران خارج شده نشان می
 (.2اند)شکل داشته
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 ه از استان مازندرانپراکندگی فضایی مقصد مهاجران خارج شد -2شکل 

 
 تحلیل وضعیت مبدا مهاجران وارد شده به استان گیالن و مازندران

مجموعا 1395تا  1390ساله  5دهد طی دوره بررسی آمارهای مربوط به تحلیل مهاجران وارد شده به استان گیالن نشان می
فضایی مبدا مهاجران وارد شده به استان گیالن در اند. پراکندگی نفر از کل مهاجران کشور به استان گیالن وارد شده 157884

اند و میزان به عنوان مبدا اصلی مهاجران بوده پهنه فضایی ایران به صورت نامتوازن توزیع شده است، به طوریکه برخی استان
کشور به استان گیالن  هایاند. از سوی دیگر تعداد مهاجر فرستی برخی از استانمهاجرفرستی باالیی را به استان گیالن داشته

چندان قابل توجه نبوده است. در این میان استان گیالن اصلی ترین مبدا مهاجران بوده است به عبارتی بیشتر مهاجران در داخل 
درصد از کل مهاجران کشور است.  02/52اند که مقدار آن برابر با اند و محل اقامت خود را تغییر دادهمرزهای استان جابجا شده

های البرز، اردبیل و مازندران درصد از کل مهاجران وارد شده در مرتبه بعدی قرار دارد. و استان 05/18از آن استان تهران با  بعد
های بعدی قرار دارند و بیشترین میزان درصد از کل مهاجران وارد شده به استان گیالن در رتبه 28/3و  72/3، 57/4به ترتیب با 

های با میزان باالی مهاجر اند. همچنین دو استان قزوین و هرمزگان نیز از جمله استانیالن را داشتهمهاجرفرستی به استان گ
ها نیز در مراتب بعدی مهاجرفرستی به استان گیالن قرار دارند که میزان فرستی به استان گیالن هستند و سایر استان

های با دهد استانی جابجایی مهاجران وارد شده نشان میها چندان چشمگیر نیست. در مجموع الگوی فضایمهاجرفرستی آن
 (.3اند)شکل فاصله نزدیکتر بیشترین میزان مهاجرفرستی به استان گیالن را داشته
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 پراکندگی فضایی مبدا مهاجران وارد شده به استان گیالن -3شکل 

 
مجموعا  1395تا  1390ساله  5دهد طی دوره ن میبررسی آمارهای مربوط به تحلیل مهاجران وارد شده به استان مازندران نشا

اند. پراکندگی فضایی مبدا مهاجران وارد شده به استان مازندران نفر از کل مهاجران کشور به استان مازندران وارد شده 148269
اند و میزان اجران بودهبه عنوان مبدا اصلی مه در پهنه فضایی ایران به صورت نامتوازن توزیع شده است، به طوریکه برخی استان

های کشور به استان اند. از سوی دیگر تعداد مهاجر فرستی برخی از استانمهاجرفرستی باالیی را به استان مازندران داشته
مازندران چندان قابل توجه نبوده است. در این میان استان مازندران اصلی ترین مبدا مهاجران بوده است به عبارتی بیشتر 

درصد از کل  21/52اند که مقدار آن برابر با اند و محل اقامت خود را تغییر دادهر داخل مرزهای استان جابجا شدهمهاجران د
درصد از کل مهاجران وارد شده به استان مازندران در مرتبه بعدی قرار  93/15مهاجران کشور است. بعد از آن استان تهران با 

درصد از کل مهاجران وارد شده به استان  98/2و  57/3، 34/4ی و گیالن به ترتیب با های گلستان، خراسان رضودارد. و استان
های البرز، اند. همچنین استانهای بعدی قرار دارند و بیشترین میزان مهاجر فرستی به استان مازندران را داشتهمازندران در رتبه

ها نیز در مهاجر فرستی به استان مازندران هستند و سایر استانهای با میزان باالی سمنان و خراسان شمالی نیز از جمله استان
ها چشمگیر نیست. در مجموع الگوی فضایی مراتب بعدی مهاجرفرستی به استان مازندران قرار دارند که میزان مهاجرفرستی آن

تی به استان مازندران را های با فاصله نزدیکتر بیشترین میزان مهاجرفرسدهد استانجابجایی مهاجران وارد شده نشان می
 (.4اند)شکل داشته
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 پراکندگی فضایی مبدا مهاجران وارد شده به استان مازندران -4شکل 

 
 هاهای مهاجرت در سطح شهرستانتحلیل جریان

 های واقعها در سطح شهرستانهای مهاجرت به تحلیل این جریاندر ادامه پژوهش جهت بررسی و تحلیل جزئیات بیشتر جریان
شهرستان بوده است. نتایج حاصل  38تعداد این شهرستان برابر  1395در نوار جنوبی دریای خزر پرداخته شد. براساس آمار سال 

دهد تعداد مهاجران وارد شده و خارج نشان می 1395تا  1390ساله  5ها طی دوره های مهاجرت در سطح شهرستانبررسی آمار
ی کشور یعنی استان گیالن و استان مازندارن متفاوت بوده است. در این بین بررسی تعداد های دو استان شمالشده از شهرستان

نفر مهاجر خارج شده  43530دهد شهرستان رشت به عنوان مرکز استان گیالن با ها نشان میمهاجران خارج شده از شهرستان
شته است. بعد از آن شهرستان ساری به عنوان مرکز شهرستان مورد مطالعه دا 38بیشترین تعداد مهاجران خارج شده را در بین 

های مورد مطالعه را داشته نفر مهاجر خارج شده بیشترین تعداد مهاجران خارج شده در بین شهرستان 21298استان مازندران با 
عدی بیشترین نفر مهاجر در مراتب ب 12686و  14871، 19435است. همچنین سه شهرستان بابل، آمل و قائمشهر به ترتیب به 

تعداد مهاجران خارج شده قرار دارند. از طرف دیگر سه شهرستان سیمرغ، میاندورود و سوادکوه شمالی هر سه واقع در استان 
های اند. همچنین بررسی آمارنفر مهاجر کمترین تعداد مهاجر خارج شده را داشته 1159و  1080، 548مازندران به ترتیب با 

نفر مهاجر بیشترین تعداد  63121دهد شهرستان رشت با شهرستان مورد مطالعه نشان می 38ه به تعداد مهاجران وارد شد
نفر مهاجر بیشترین تعداد مهاجر وارد شده را داشته  24953مهاجران وارد شده را داشته است. بعد از آن شهرستان ساری با 

نفر مهاجر وارد شده در مراتب بعدی  12836و  17073، 20871است. همچنین سه شهرستان بابل، آمل و الهیجان به ترتیب با 
و  840، 809بیشترین تعداد مهاجران وارد شده قرار دارند. از طرف دیگر سه شهرستان سیمرغ، گلوگاه و کالردشت به ترتیب با 

 (.2اند)جدول نفر مهاجر وارد شده بیشترین تعداد مهاجران وارد شده را داشته 897
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 (1395-1390هاجران خارج و وارد شده در سطح شهرستان)تعداد م -2 جدول

 شهرستان
مهاجران خارج 

 شده
مهاجران وارد 

 شده
 شهرستان

مهاجران خارج 
 شده

مهاجران وارد 
 شده

 3962 4463 آستارا 17073 14871 آمل

 7519 6894 آستانه اشرفیه 20871 19435 بابل

 10643 8526 بندرانزلی 4892 6877 بهشهر

 6978 8129 طوالش 9623 8961 تنکابن

 63121 43530 رشت 3667 4012 رامسر

 4473 9398 رودبار 24953 21298 یسار

 10306 10786 رودسر 1837 2244 سوادکوه

 10294 9780 صومعه سرا 12144 12686 قائم شهر

 4569 5574 فومن 5418 5189 نور

 9574 8642 لنگرود 8228 6619 نوشهر

 12836 10362 الهیجان 10736 6165 بابلسر

 1822 3293 شفت 4859 3592 محمودآباد

 2850 3471 املش 5621 5428 نکا

 3598 4202 رضوانشهر 6224 6403 چالوس

 2991 3565 سیاهکل 1338 2045 جویبار

 2348 2982 ماسال 840 1454 گلوگاه

    2616 2409 فریدونکنار

    3455 2551 عباس آباد

    1051 1080 میاندورود

    809 548 سیمرغ

    1117 1159 سوادکوه شمالی

    897 1281 کالردشت

 1395منبع: مرکز آمار ایران، 

 
 هاتحلیل وضعیت ناخالص مهاجرتی در سطح شهرستان

های مهاجرت در نوار جنوبی دریای خزر نسبت به نمایش پراکندگی فضایی در ادامه جهت تحلیل و کشف الگوی فضایی جریان
های جابجایی جمعیت از شاخص میزان های مهاجرت اقدام شد. در ابتدا جهت تحلیل وضعیت جریانهای تحلیلی جریاناخصش

ناخالص یا میزان کل مهاجرت استفاده شد. این شاخص که از تقسیم مجموع مهاجران خارج شده و وارد شده به هر یک از 
شود. خروجی نهایی این شاخص ضرب می 100د و خروجی آن ضرب در آیها بر کل جمعیت آن شهرستان به دست میشهرستان

نزدیکتر باشد نشان دهنده پایین بودن تحرکات مکانی در آن شهرستان و  0متغیر است. هر چه مقدار این شاخص به  100تا  0
تایج حاصل پراکندگی نزدیکتر باشد نشان دهنده باال بودن تحرکات مکانی در آن شهرستان است. ن 100هر چه مقدار آن به 

های واقع در مناطق مرکزی و دهد شهرستانشهرستان مورد مطالعه نشان می 38فضایی شاخص ناخالص مهاجرت در سطح 
های واقع در غرب استان مازندران دارای بیشترین میزان ناخالص مهاجرت هستند به شرقی استان گیالن و همچنین شهرستان

های واقع در مناطق غربی استان نسبت جابجایی جمعیت صورت گرفته است. از طرفی شهرستانعبارتی در این مناطق بیشترین 
های واقع در مناطق مرکزی و شرقی استان مازندران دارای میزان ناخالص مهاجرت کمتری هستند به عبارتی گیالن و شهرستان

 .(5در این مناطق کمترین میزان تحرکات مکانی جمعیت وجود داشته است)شکل 
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 هاپراکندگی فضایی میزان ناخالص مهاجرت در سطح شهرستان -5شکل 

 
 هاتحلیل وضعیت خالص مهاجرتی در سطح شهرستان

های مهاجرت در نوار جنوبی دریای خزر نسبت به نمایش پراکندگی در ادامه جهت تحلیل و کشف الگوی فضایی موازنه جریان
مهاجرتی اقدام شد. شاخص خالص مهاجرت از تفاضل تعداد مهاجران وارد شده میزان خالص مهاجرت یا موازنه  فضایی شاخص

شود. خروجی نهایی ضرب می 100آید و خروجی معادله در عدد و خارج  شده و تقسیم آن بر جمعیت شهرستان به دست می
آمده مثبت باشد نشان دهنده ممکن است به صورت مقادیر مثبت یا مقادیر منفی نمایش داده شود. در صورتیکه مقادیر به دست 

پذیری اگر مقادیر منفی باشد نشان دهنده مهاجر فرستی آن شهرستان است. نتایج حاصل شاخص خالص مهاجرت نشان مهاجر 
شهرستان دارای خالص مهاجرت یا موازنه مهاجرت منفی هستند به  20شهرستان مورد مطالعه مجموعا  38دهد در بین می

شهرستان دیگر دارای خالص مهاجرت یا موازنه مهاجرت مثبت هستند به  18مهاجر فرست هستند و  هاعبارتی این شهرستان
های مورد مطالعه بیانگر ها مهاجرپذیر هستند. پراکندگی فضایی شاخص خالص مهاجرت در سطح شهرستانعبارتی این شهرستان

ارای وضعیت مهاجرستی هستند در این میان یک پهنه های منطبق با پهنه فضایی استان گیالن عمدتا داین است که شهرستان
های فضایی منطبق با مناطق مرکزی استان و با مرکزیت شهرستان رشت دارای وضعیت مهاجرپذیری هستند. همچنین شهرستان

هاجرت منطبق با پهنه فضایی استان مازندران عمدتا دارای وضعیت مهاجر پذیری هستند. در مجموع پراکندگی فضایی موازنه م
های شرقی بیشتر دارای وضعیت مهاجرپذیری و کمتر مهاجر فرست هستند دهد شهرستاندر نوار جنوبی دریای خزر نشان می

 .(6شکل های غربی عمدتا دارای مهاجرفرستی و کمتر مهاجرپذیر هستند)از طرف دیگر شهرستان
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 هاپراکندگی فضایی میزان خالص مهاجرت در سطح شهرستان -6شکل 

 نتیجه گیری و جمع بندی - 4
 1390ساله  5دهد طی دوره شده به دو استان واقع در نوار جنوبی دریای خزر نشان میشده و واردمطالعه وضعیت مهاجران خارج

های اند که با توجه به تعداد استاندرصد از کل مهاجران خارج شده در ایران را به خود اختصاص داده 51/6مجموعا  1395تا 
درصد دیگر آن مربوط  17/3درصد آن مربوط به استان گیالن و  34/3شود. از این مقدار این مقدار رقم باالیی محسوب می کشور

به استان مازندارن است که نشان دهنده نسبت باالتر مهاجران خارج شده از استان گیالن نسبت به استان مازندران است. همچنین 
اند. این مقدار نیز با توجه به تعداد کل هاجران وارد شده ایران را به خود اختصاص دادهدرصد از کل م 12/7دو استان مذکور 

درصد دیگر  45/3درصد آن مربوط به استان گیالن و  67/3آید، که از این مقدار نیز های کشور رقم باالیی به حساب میاستان
ان وارد شده نیز استان گیالن نسبت به استان مازندران تعداد آن مربوط به استان مازندران است، بنابراین در شاخص تعداد مهاجر

دهد استان گیالن دارای خالص مهاجر بیشتری را پذیرا بوده است. بررسی شاخص خالص مهاجرت در دو استان نیز نشان می
دهد هر دو استان مورد است، این شاخص نشان می 36/0و برای استان مازندران برابر با  56/0مهاجرت یا موازنه مهاجرتی برابر 

هد استان مطالعه دارای موازنه مهاجرت مثبت یا به عبارتی دارای وضعیت مهاجرپذیر هستند و مقایسه دواستان نیز نشان می
تر یا به عبارتی مهاجرپذیر تر از استان مازندران است. بررسی شاخص ناخالص مهاجرت نیز گیالن دارای موازنه مهاجرت قوی

است، این نشان مقادیر دهنده باال  67/8و در استان مازندران برابر  91/11مقدار این شاخص در استان گیالن برابر دهد نشان می
دهد استان گیالن دارای بودن تحرکات مکانی جمعیت در سطح دو استان  مورد مطالعه است و مقایسه دو استان نیز نشان می

 زندران است.تحرکات مکانی جمعیت بیشتری نسبت به استان ما
دهد مقصد بررسی الگوی پراکندگی فضایی مهاجران خارج شده و وارد شده به دو استان واقع در نوار جنوبی دریای خزر نشان می

های همجوار که دارای فاصله نزدیک با دو استان مذکور هستند بوده است. و مبدا اصلی مهاجران خارج شده و وارد شده، استان
های مهاجرت با درجه و شدت ای مهاجرت دارای ارتباط مستقیم با عامل فاصله است و با افزایش فاصله جریانهبه عبارتی جریان 
کند. استان شود که از الگوی مورد اشاره تبعید نمیشود. در این بین استان هرمزگان به عنوان استثنا شناخته میکمتری دیده می

جایی و حمل و نقل کاال و به عنوان استانی که اصلی ترین مبادی ورود و خروج هرمزگان به دلیل موقعیت ترانزیتی آن در جاب
های شغلی بیشتری نیز فراهم کرده است. این امر باعث شده است تا استان هرمزگان کاالهای مختلف در آن قرار دارد که فرصت
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شود. دو جمعیت به وارد و از آن خارج می به عنوان یک استان با تحرکات جمعیتی باال شناخته شود که هر ساله تعداد زیادی
اند. از طرف دیگر الگوی های مهاجرتی باالیی به استان هرمزگان داشتهاستان شمالی نیز از این قضیه مستثنا نیستند و جریان

های استان های مهاجرت در استان گیالن متمرکز برها در دو استان شمالی ایران حاکی از آن است که جریانفضایی این جریان
 های همجوار جنوبی و شرقی است.ها در استان مازندران متمرکز بر استانهمجوار جنوبی و غربی است و این جریان

های واقع در نوار جنوبی دریای خزر حاکی از آن است که های مهاجرت در سطح شهرستانبررسی الگوی فضایی جریان
ان گیالن و مناطق غربی استان مازندران دارای بیشترین میزان جابجایی های واقع در مناطق مرکزی و شرقی استشهرستان

شود. نتایج حاصل از تری مشاهده میهای مهاجرت در این مناطق با درجه و شدت قویجمعیت هستند، به عبارتی جریان
های استان شهرستانها نیز نشان دهنده آن است که تعداد بیشتر پراکندگی فضایی شاخص خالص مهاجرت در سطح شهرستان

گیالن دارای موازنه مهاجرت منفی یا به دارای وضعیت مهاجر فرستی هستند و لحاظ گستردگی فضایی هم غالب پهنه فضایی 
همجوار  هایاند. و یک پهنه فضایی منطبق با مرکز استان یعنی شهرستان رشت و شهرستاناستان گیالن را به خود اختصاص داده

های واقع در استان مازندران عمدتا دارای مهاجرت یا وضعیت مهاجری پذیری هستند. از طرف دیگر شهرستان دارای موازنه مثبت
ها بخش غالب پهنه فضایی استان گیالن را شامل موازنه مهاجرت مثبت یا وضعیت مهاجر پذیری هستند که این شهرستان

گیرند دارای موازنه مهاجرت منفی یا وضعیت مهاجر فرستی رمیشوند و چند شهرستان نیز که پهنه فضایی محدودتری را در بمی
توان اظهار داشت که نوار جنوبی دریای خزر با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی مطلوب آن هستند. در مجموع می

ی مهاجرت در این منطقه با هایک مقصد با جذابیت باال برای مهاجران از سراسر ایران است و این امر منجر شده است تا جریان
های مهاجرت تاثیر گذار است و با شدت نسبتا زیادی همراه باشد. در این میان عامل جغرافیایی فاصله بر الگوی فضایی جریان

 های مهاجرت نیز به طور مستقیم کاهش و افزایش پیدا کرده است.کاهش و افزایش فاصله جریان
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 گذارد،یکشورها م یو اقتصاد یاسیس ،یابعاد مختلف اجتماع که بر یتوجهو قابل قیعم راتیروزافزون مسکن به لحاظ تأث تیاهم

. دینمایم لیعرصه را تسه نیدر ا یگذاراستیطور مسلم امر سبه متیاعتماد قو قابل قیبرآورد دق نی؛ بنابراستین دهیپوش یبر کس

 LSTM ,CNNمانند  قیعم یریادگی متداول یهاتمیشده از الگورانجام قاتیامالک در تحق بازار یدهیچیپ تیبه ماه با توجه

,DNN مقاله  نیا از . هدفباشندیچندان مناسب نم یجدول یهادر خصوص داده هاتمیالگور نیاما ا، شده است... استفاده و

 دیجدی عمیق منظور معمار نیا یاست. برا مالکا یهاداده یبه ساختار جدول با توجه قیعم یریادگی یهاروش یریکارگبه

TabNet سیستم اطالعات مکانی  و قیعم یریادگی یهامقاله با ادغام روش نیدر ا نیشده است. همچنبه کار گرفته(GIS) 

 یگذارمتیو ق هایژگیو نیارتباط ا نیملک و همچن یهایژگیو یمکان یکامل الگو یساز یتا بصر دیارائه گرد یترشفاف یابیارز

ی امالک منطقه یهااز داده یشنهادیروش پ یابیمنظور ارزلحاظ شود. به یگذارزشدر مدل ار زین یمکان یرهایمتغو  ودش نیتضم

 یخط ونیو رگرس CNN ,DNN و سه روشروش  نیا یبراR2,MAE ,RMSE  یابیارز یارهایمع .دیپنج تهران استفاده گرد

 گردید.بهبود دقت حاصل  درصد 10شد که  سهیمحاسبه و مقا

 یمکانسیستم اطالعات ، یادگیری عمیق ،ی عصبی عمیقشبکه، قیمت ملکهای کلیدی: واژه
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Abstract 

 It is no secret that housing is becoming increasingly important in terms of the profound and significant 

influence it has on many social, political, and economic elements of countries; therefore, precise and 

trustworthy price estimation indeed improves policy-making in this area. Because of the complexities 

of the real estate market, research has relied on popular deep learning techniques such as LSTM, CNN, 

DNN, and others; nevertheless, these algorithms are not well suited to tabular data. This work aims to 

apply deep learning algorithms to real estate data that has a tabular structure. This is accomplished 

through the usage of the new Tabnet deep architecture. Also, in this article, a more transparent evaluation 

was presented by integrating deep learning methods and a spatial information system in order to fully 

visualize the spatial pattern of property properties, as well as the relationship between these features and 

pricing, and spatial variables should be included in the valuation model. Real estate data from Tehran's 

fifth district were used to evaluate the proposed technique. The evaluation criteria R 2, MAE, and RMSE 

were calculated and compared for this approach and three other methods, CNN, DNN, and linear 

regression, which improved accuracy by 10%. 

Keywords: house price, Neural Network, deep learning, GIS 
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 مقدمه - 1

را به خود اختصاص داده  یثابت ناخالص مل یگذارهیو سرما هانهیاز بودجه خانوارها، هز یادیاست که سهم ز یاهیمسکن سرما

و  قیعم راتیتأثروزافزون مسکن به لحاظ  تیاهم. (,و همکاران )محسن افزوده کشورها دارداشتغال و ارزشدر  یادیو نقش ز

 Afonso, Melo et) ستین دهیپوش یبرکس گذارد،یکشورها م یتصادو اق یاسیس ،یکه بر ابعاد مختلف اجتماع یتوجهقابل

al. 2019). جوامع را به لحاظ  طیعرصه، شرا نیدر ا متیاست. نوسانات ق ریناپذدر بازار مسکن اجتناب زیتورم و حباب ن یفطر از

 یو حل برخ راتییتغ نیبه کاهش اثرات ا متیاعتماد قو قابل قیبرآورد دق نیبنابرا دهد؛یقرار م ریتحت تأث یو اجتماع یاقتصاد

 متی. قدینمایم لیعرصه را تسه نیدر ا یگذاراستیطور مسلم امر سکرد و به واهدموضوع مسکن کمک خ رامونیاز مشکالت پ

ت باال همراه اس ییایبودن و پو یرخطیغ نان،یعدم اطم ،یدگیچیباز با مشکالت پ یکینامید ستمیس کیعنوان مسکن به

(Contini, Boncinelli et al. 2019) .ریامالک تأث متیمختلف صدها عامل ممکن است بر ق طیکه در شرا اندافتهیمحققان در 

 نییرا تع یمسکون هر واحد متیق ،یقتصادا - یو اجتماعمکانی  ،ساختاریاز عوامل  یارمجموعهیصورت زعوامل به نیا. بگذارد

در  راتییمنازل را با بازه تغ متیدر ق راتییاز مدل است که تغ ایحالت پو کی یمسکون یواحدها متیق یبه عبارت .ندینمایم

 ریارزش امالک تأث رکه ب یاز عوامل یانظر گرفتن مجموعه در با یستیبا نیبنابرا کند؛یمرتبط م یژگیچند و ای کیسطوح 

چندگانه  ونیبر رگرس یمبتن یهاروش.(Yiorkas and Dimopoulos 2017) طور کارآمد انجام شودملک به یابیارز گذارند،یم

 یامالک چندبعد یبرا شدهیآورجمع یهاطورمعمول دادهبه کهیی، اما ازآنجاباشدیمی گذارمتیقی معمول برای هاروش ازجمله

ملک  متیق یریرپذیتأث لیعالوه به دلدشوار و ناکارآمد خواهد بود. به ونیمتداول رگرس یکردهایاست، استفاده از رو یرخطیو غ

 لیوتحلهیتجز یبرا هاتمیالگور نیترشرفتهیناشناخته، استفاده از پ یبا روابط آمار یپارامتر ریو غ یمختلف پارامتر یهایژگیاز و

 یریادگی. کندیدا میپ یشتریب تیاهم نیماش یریادگیو  یکاوداده یهاروش یریکارگبه رونیاست. ازا یضرور یسازو مدل

ها داده یذات یالگوها تیخودکار و بدون محدود یریادگیدر  ییتوانا لیبه دل ن،یماش یریادگیاز  یدیعنوان شاخه جدبه 1قیعم

از  نیهمچن قیعم یریادگی قرارگرفته است. ینشده، موردتوجه جوامع هوش مصنوعنظارت ایشده نظارت یریادگیبا استفاده از 

. کندیبازار امالک فراهم می هدیچیپ تیرا در درک ماه یشتریب یریپذاست که انعطاف برخوردار یادیز یرخطینگاشت غ ییتوانا

 یهاداده یریادگیمسئله در حال حاضر در  نیخواهد شد که ا زنی 2مهندسی ویژگی به ازیباعث کاهش ن هاتمیالگور نیعالوه ابه

، متن و صدا ریرا با تصاو یتوجهقابل تیموفق قیعم یریادگی عارفمت یهاتمیاگرچه الگور یدارد. از طرف یدیکل یاجنبه یجدول

 یهااست، چندان مناسب نبوده و روش ینوع داده در جهان واقع نیترجیکه را 3یجدول یهااند اما در خصوص دادهنشان داده

 نیهمچن .باشدیم مسئلهی مهم حل هاجنبهاستفاده از معماری متناسب با ساختار داده از  نیاند؛ بنابراداشته یعملکرد بهتر گرید

 نیلحاظ شود، چراکه غفلت از ا دیبا زیبازار مسکن وابسته بودن آن به مکان ن یهایژگیو یرسامالک ضمن بر یگذارمتیدر ق

 یاز ارزش خود را از مکان یکه بخش یبادوام یعنوان کاالمسکن به یستی. درواقع باگرددینادرست م یموجب استنباط یوابستگ

با  تواندیم 4. سیستم اطالعات مکانی( 2011Souri and MONIRI)ردیموردتوجه قرار گ رد،یگیشده است مکه در آن واقع

عالوه به. ردیگامالک به کار  یگذارارزش یهارا در مدل یمکان یرهایها، متغآن لیوتحلهیو تجز یمکان یهایژگیمجموعه و دیتول

 یمکان یکامل الگو یساز یرا ارائه خواهد داد که بصر یترشفاف یابیارز ستمیس GISبا  قیعم یریادگی یهاادغام روش

. (Yiorkas and Dimopoulos 2017) کندیم نیرا تضم یگذارمتیو ق هایژگیو نیارتباط ا نیملک و همچن یهایژگیو

است  5چندگانه ونیرگرس تحلیل بر یمبتن یهاامالک، روش یگذارمتیق یمعمول برا یهاازجمله روشکه گفته شد  طورهمان

تر مناسب ینیگزیعنوان جابه یکاوداده یهاروش جیتدربه. (Isakson 2001) شودیبه کار گرفته م هااز پژوهش یاریدر بس که

 شده استحاصل یاریبس یهاتیتوجه بوده و موفقملک قابل متیق یابیدر ارز یعصب یهاشبکه یریکارگبه شدند. شنهادیپ

(Guan, Shi et al. 2014) .یمطالعه (Borst 1991) متیق ینیبشیپ یبرا یاست که از روش شبکه عصب یموارد نیاز اول یکی 

                                                                    
1 Deep learning 
2 Feature Engineering 
3 Tabular data 
4 Geographic Information System (GIS) 
5 Multiple Regression Analysis (MRA) 
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را  چندگانه ونیرسرگ لیتحل و 1یمصنوع یعصب یهاشبکه ینیبشیعملکرد پ ( 2001Nghiep and Al). ملک استفاده کرد

در  ANNمتفاوت انجام شد که  ینمونه یهبا انداز تاستیدو د نیب سهیمقا نیکردند. ا سهیفروش مسکن تک خانواده مقا یبرا

آموزش در  یبرا یکاف یهاداده یکه وقت افتندیها درب آنیترت نیعمل کرد. بد MRAتر بهتر از بزرگ یبا حجم نمونه تاستید

 Xiaolong and). متعدد داشته باشند یخط یهاونینسبت به رگرس یعملکرد بهتر توانندیم یعصب یهاهدسترس باشد، شبک

2010Ming ) و شبکه  2خطا پس از انتشار یعصب یهاامالک و مستغالت از شبکه متیق ینیبشیپ یبرای خود در مطالعه

که شبکه  افتندیها درعالوه آنبرخوردار هستند. به یدو روش از دقت خوب نیکه ا کنندیم دییالمان استفاده کرده و تأ یعصب

در صورت نیز  ( .2013Tabales, Caridad et al) کند. ینیبشیپ گرید یهااز روش ترعیو سر ترقیدق تواندیم 3المان یعصب

شبکه  یهامدل وجودنیباا صرار داشت.ا ANNها، به استفاده از شبکه از داده یاو مجموعه گسترده یکاف یوجود اطالعات آمار

 یالگوها صیمسائل تشخ توانستندیداشتند و نم ازیتکرار ن هاونیلیم ایمسئله به هزاران  یدگیچیبسته به پ ییهمگرا یبرا یعصب

 یهاکیامروزه تکن. (Rafiei and Adeli 2016) کنند یسازمعقول مدل یزمان محاسباتمدت کیطور مؤثر و در را به دهیچیپ

را  قیعم یدقت شبکه عصب (Seya and Shiroi 2019) یمطالعه .دهندیرا ارائه م یتریو قو شرفتهیپ نیخمیق تعم یریادگی

کرد تا تفاوت دقت  سهیاست مقا ییفضا ونیروش رگرس کیکه  نگیجیاجاره آپارتمان در ژاپن با روش کر متیق ینیبشیپ یبرا

خارج از  ینیبشیحجم نمونه، دقت پ شیمطالعه نشان داد که با افزا نینشان دهد. ا بزرگ یمجموعه داده کیدو روش را با  نیا

 یانهیکه انحراف از م یدر موارد نی. عالوه بر اشودیبرابر م ,106 یشده و در حجم نمونه کینزد نگیجیبه کر DNN ینمونه

. ردیگیدر نظر م زیبودن فرم تابع را ن یرخطیروش غ نیا راکهبهتر خواهد بود. چ DNN ینیبشیاست، دقت پ ادیملک ز متیق

 یبا متدها سهیارائه داد که در مقا افتهیساختار یقیعم یعصبارزش امالک شبکه  یهوشمندانه یابیارز یبرا گرید یادر مطالعه

پژوهش  نیا ترقیطور دقبه. (Seya and Shiroi 2019) بود ترقیبااتصال کامل، کارآمدتر و دق DNN یو حت ونیبر رگرس یمبتن

ها، نورون یافتهیکه بااتصال ساختار دینمایارائه م کیستماتیسروش  کی افتهیساختار قیعم یشبکه عصب کی یطراح یبرا

نشان  یپژوهش برا نیکمتر خواهد شد. ا زیبه داده ن ازیتبع نها خواهد شد که بهها و اتصاالت آنتوجه نورونمنجر به کاهش قابل

 گرید یپژوهش در کوچک پرداخت. یدر شهرها یامالک واقع یابیارز یمورد یبه مطالعه ،یشنهادیپ کردیرو یدادن اثربخش

 یکردهایبا چند رو سهیکار گرفته شد که در مقابه  4یچشیپ یبر شبکه عصب یمبتن دیجد کردیرو کیبازار امالک  ینهیدرزم

است  قیعم یریادگیمعروف  یهاتمیاز الگور یکی CNN. (Piao, Chen et al. 2019) و مناسب ارائه داد یمنطق یبرآورد یسنت

را عوض نکرده  یشبکه ساختار ورود نی، چراکه اکندیکار م یخوببه ریمانند تصو یسیماتر ربا ساختا ییهایورود یکه معموالً برا

 ییایمکان و درواقع طول و عرض جغراف GISبا استفاده از  زیپژوهش ن نیدر ا .دهدیم تیاهم هیهمسا یهاکسلیپ نیو به ارتباط ب

 هایژگیعالوه بر و نیشود. همچن جادیا یمکان اتیبه همراه جزئ یگذارمتیتا مدل ق میکنیملک مرتبط م یعات ساختاررا با اطال

 .شودیدر نظر گرفته م زی، مترو و پارک ندیخر راکز، ممارستانیو فاصله از ب کیمانند تراف یمکان یهایژگیاز و یبرخ یساختار

عمیق و  یاز معمار قیعم یریادگیمتداول  یهاتمیالگور یریکارگوجه شده است و ضمن بهها تمطالعه به ساختار داده نیدر ا

با  نامهانیپا نیازجمله تفاوت ا که میااست، استفاده کرده یجدول یهاتوجه که خاص داده ریرپذیتفس یجدول یریادگی دیجد

با  نیچنهمی یادگیری عمیق با یکدیگر و هاتمیالگوری نتایج هسیمقابا  تی. درنهاباشدیمطالعات صورت گرفته، م ریسا

 .میابییمی امالک دست هادادهبه الگوریتم متناسب با ساختار  ،ی سنتیهاتمیالگور
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 قیروش تحق و هاداده -2

در فروردین  1دودوتااز سایت  تهران 5ی همنطقملک واقع در  2797ی هاداده موردنظر یهاروش یابیو ارز یسازادهیجهت پ

، طول و عرض جغرافیایی ،ی امالک شامل اطالعات ملک مانند قیمتداده(. 1شکل است ) شدهیآورجمعبه روش دستی  1400

مراکز  ها،پارک ینقشهی مکانی شامل هاداده. باشدیمانباری و امکانات الکچری  ،تعداد اتاق ،سن بنا ،تعداد پارکینگ ،حیاط

ی ترافیک نیز از شهرداری منطقه هداداست.  شدههیته مپگوگلو  2گوگل ارث انجین مترو به کمک سرویس، بیمارستان، خرید

 .شودیمی مقاله پرداخته هاروشاست. در ادامه به توضیح  شدههیته

 

  
 ی امالکهادادهمطالعه به همراه نمایش پراکندگی  یمنطقه -1شکل 

 

 ی عصبی عمیقشبکه -2-1

 نیب یانیمی یهال نیبا چند یمصنوع ی( شبکه عصبشوندیم دهینام زیانباشته ن ی شبکه عصب)که گاهاً قیعم یعصب یهاشبکه

به  توانیرا م DNN یدهندهلیتشک یشبکه عصب یهاهیال. (Arigbe, Oyeneyin et al. 2019) باشدیم یو ورود یخروج

 یخروج یهیال ،هیال نیآخر ،یورود هیاول ال هیال یطورکل. بهیخروج هیپنهان و ال هیال ،یورود هیال یعنیکرد،  میسه دسته تقس

است که  یاگونهبه یاضیمدل ر نیا یاساختار شبکه. (Wang, Tan et al. 2020) پنهان هستند یهاهیال یانیم یهاهیال یو باق

 یادیاز شمار ز هیهر ال گرید یانی. به بندیگویم 3، تماماً متصلهاهیال نیاند که به ال شدهمجاور متص یهاهیبه ال هاهیدر آن ال

 هیدر ارتباط است اما نورون هر ال گرید یهاهیاست که با نورون ال شدهلیتشک یمصنوع یهاگره به نام نورون ای یواحد پردازش

شبکه نیز الگوریتم پس انتشار  آموزشبرای  .(Arigbe, Oyeneyin et al. 2019)ستیمتصل ن هیهمان ال یهانورون گریبه د

توابع  نیمرتبه باال و تخم یهایژگیو بیترک یریادگیدر  هیچندال یشده است که شبکه عصبثابت .شودیم خطا به کار گرفته

 ییشبکه توانا یهاهیتعداد ال شیدشوارتر است. با افزا  DNN یپارامترها یریادگیمؤثر است. هرچند  دهیچیپ اریبس یرخطیغ

همراه  5انیگرادمحوشدگی و  4یش برازشهمچون ب یکالتشبکه با مش دهیچیساختار پ ی. از طرفدیبایم شیافزا DNN یریادگی

 .(Wang, Tan et al. 2020)کندیشبکه را با مشکل مواجه م یپارامترها یسازنهیاست که به

                                                                    
1 Dodota.com 
2 Google Earth Engine 

 
3 Fully Connected (FC) 
4 Overfitting 
5 Vanishing gradient 
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 ی عصبی پیچشیشبکه -2-2

از  یکی تمیالگور نیاست. ا یچشیو محاسبات پ قیبا ساختار عم خورشیپ ایجلو روبه یشبکه عصب ینوع یچشیپ یشبکه عصب

به کار  یمختلف یشبکه در کاربردها نیاگرچه ا .(Piao, Chen et al. 2019)است قیعم یریادگیمعروف و مهم  یهاشبکه

 یشبکه عصب ادیز یهاهیکاربرد شبکه شامل ال نی.در اشودیاستفاده م ریتصاو صیو تشخ ییشناسا یطور خاص برااما  به رودیم

 Mohammed and Hussain)که به کدام کالس تعلق دارد دهدیم صیرا استخراج کرده و تشخ ریتصو یهایژگیاست که و

2021) .CNN تماماً  یهیو ال 1ادغام یهی، الیکانولوشن هیاند از الاست که عبارت یمراتبعمدتاً شامل سه نوع ساختار سلسله

محسوب  قیعم یبتفاوت آن با شبکه عص نیتراست و مهم CNN دهندهلیتشک یهسته اصل وشنکانول هیمتصل. ال

را  هایژگیاستخراج و یکانولوشن یهیدارد. ال یکانولوشن یهیال نیمعموالً چند CNN ک. ی(Piao, Chen et al. 2019)شودیم

برجسته را استخراج کند. درواقع  یهایژگیتا تنها و کندیرا پردازش م ریتصو هیال نی. ا ریتصو یبه عهده دارد. در رابطه با ورود

شبکه  نیدر ا قیعم یعصب یهمانند شبکه .کندیم دیتول یسازنقشه فعال ای یژگینقشه و کیکرده و  لتریرا ف یورود ریتصو

 در CNNاگرچه  ساختار  .کندیم جادیرا ا ینیبشیپ نیو بهتر شودیماستفاده  برای آموزش پس انتشار یریادگی تمیالگور زین

در ابن نوع داده  هایژگیو بیترت رایز شود،یاستفاده م یجدول یهاندرت در دادهاما به کند،یعمل م یخوببه یژگیاستخراج و

 CNN راًیاخ وجودنیاست. باا تیحائز اهم ریدر تصاو هیهمسا یهاکسلیپ نیاست که  ارتباط ب یدر حال نی.اباشدیمهم نم

 .(Shwartz-Ziv and Armon 2021)ورده استآبه دست  یجدول یهادهعملکرد را با دا نیهترب یبعدکی

 

 یادگیری جدولی تفسیرپذیر متوجه -2-3

کرده و ضمن  افتیرا در یورود یداده ماًیاست. در آموزش انتها به انتها شبکه مستق 2انتها به انتها قیعم یریادگیمدل  کی

 یبه مهندس گریو د کندیرا استخراج م هایژگیرواقع خود شبکه و. دکندیم لیتبد یبه خروج هایژگیو استخراج و یسازآماده

 یعملکرد خوب شرفتهیپ یهابا مدل سهیبوده و در مقا یجدول یهاخاص داده TabNet دیجد ی. معماربودنخواهد  یازین یژگیو

 یهاتمیو به کمک الگور ردیگیم یپردازششیپ چیخام را بدون ه یهامدل داده نیا .(Arık and Pfister 2020)نشان داده است

در چه مرحله  ویژگیهر  نکهیانتخاب ا یبرا 4یاز توجه متوال TabNet. ددهیآموزش م 3یکاهش انیبر گراد یمبتن یسازنهیبه

 یریرپذی. سطح تفسکندیمدل م یریرپذیبه تفس ییکمک به سزا سمیمکان نی. اکندیاستفاده شود، استفاده م یریگمیتصم

TabNet چطور با  نکهیو ا هایژگیو تینشان دادن اهم یبرا یمحل یریرپذی. تفسشودیم میتقس یو سرتاسر یبه دو سطح محل

. در کندیرا مشخص م دهیددر مدل آموزش یژگیسهم هر و یسرتاسر یریرپذیو تفس شودی، استفاده مشوندیمیب ترک گریکدی

 .  شودیبه کار گرفته م یژگیو یمهندس یبرا زینیادگیری عمیق منفرد  یمعمار کیمدل  نیا

ی کنندهلیتبد ,6ی ویژگیکنندهلیتبد از TabNet رمزگذار ساختارکه  دهدینشان م 2شماره  شکل: 5TabNetرمزگذار

را به همان صورت که  یعدد یهاداده TabNet.است شدهلیتشک یریگمیتصم یهر مرحله در 8و ماسک کردن ویژگی 7متوجه

. کندیم لیتبد یعدد یهادهبه دا 9آموزشقابل یکدگذار کیبا استفاده از  زیرا ن یعدد ریغ یهاو داده کندیهستند استفاده م

یا  10ی بستهی اندازهدهندهنشان Bو  هایژگیدهنده بعد ونشان Dکه  شوندیم یریگمیوارد هر محله تصم D*B سیماتر کی

است. درواقع بر  یمتوال یابر اساس پردازش چندمرحله TabNet یاست. رمزگذار یریادگیتعداد نمونه در هر مرحله از  همان

                                                                    
1 Pooling layer 
2 End to End 
3 Gradient descent 
4 Sequential attention 
5 Encoder 
6 Feature transformer 
7 Attentive transformer 
8 Feature masking   
9 Trainable embedding 
10 Batch size 
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 1ابر پارامتر عنوانها بهاز اجزا است. تعداد مرحله لوکب کیمرحله  هر. کندیم یها را رمزگذارداده ی،ریادگی مرحله نیاساس چند

برنامه،  یاما زمان اجرا شودیمدل م یریادگی تیظرف شیمراحل باعث افزا نیا شی. افزاشودیدر زمان آموزش مدل مشخص م

نسبت  کسانی یبا وزن ییرأ تمیالگور یینها ی. هر مرحله در اجرابردیباال م زیبرازش را ن شیاستفاده از حافظه و احتمال ب زانیم

 ردیگیم میخود تصم یمرحله قبل یشدهداشت. درواقع هر مرحله با استفاده از اطالعات پردازش خواهد گرید یهامرحله یبه آرا

 یریگمیتا در مرحله تصم ردیگیم یکه انجام داده است خروج ییهایژگیاز پردازش و نیاستفاده شود. همچن یژگیکه از کدام و

 شوند. عیجمت یکل

 

  
 TabNet (Arık and Pfister 2020)رمزگذار  -2شکل 

بلوک  کیدر هر مرحله متشکل از  TabNet یست رمزگشااشده نشان داده 3 طور که در شکلهمان: TabNet یرمزگشا

با  یریادگیشده است و در استفاده 2آموزش بدون نظارت شیدر پ TabNetی . بخش رمزگشاباشدیم یژگیو یکنندهلیتبد

 ندارد. یرت کاربردنظا

 

  
 TabNet(Arık and Pfister 2020) مزگشای ر -3شکل 

ساختار مربوط  شبکه است که کی ویژگی یکنندهلیشده است تبدنشان داده 4طور که در شکل همانی ویژگی: کنندهلیتبد

 گرید یهیال 2 کهیدرحال اندشدهها در هر مرحله به اشتراک گذاشتهاز آن هیال 2دارد که  هیال 4شبکه  نیبه خودش را دارد. ا

 .است شدهلیتشک  4واحد خطی دروازه و 3ی بستهسازنرمالی الیه ،FC یهیالکیاز  هیمختص همان مرحله هستند. هر ال

باال باشد. از اتصاالت  تیبا ظرف یقو یریادگی یکه مدل دارا شودی، باعث میریگمیمراحل تصم انیدر م هاهیال یاشتراک برخ

 ریطور چشمگدر سراسر شبکه به انسیوار نکهیااز  ناناطمی با 0.5√ با یسازشده است که نرمالاستفاده هیدر ال زین ماندهیباق

 سوسازکتابع ی ،یسازاز تابع فعال ی ویژگیکنندهلیتبد یخروج یبرا تی. درنهاشودیم دارتریپا یریادگیباعث  کندینم رییتغ

                                                                    
1 Hyper parameter 
2 Unsupervised pretraining 
3 Batch normalization 
4 Gated linear unit 
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 یبراماسک کردن ویژگی ی ویژگی و کنندهلیتبد ها وارد، آنافتندیانتقال  هایژگیو نکهیمحض ابه .شودیاستفاده م 1خطی

 .شوندیم یژگیانتخاب و

 

 

 (Arık and Pfister 2020) ی ویژگیکنندهلیتبد -4شکل  

 

 ییهایژگیکه مدل فقط قادر به استفاده از و یمعن نی، به اشودیرا شامل م هایژگیاساساً و TabNet  ی متوجه:کنندهلیتبد

با  هینگاشت تک ال کی ی متوجهکنندهلیتبدوک بل کی در. شوندیشناخته م تیپراهم ی متوجهکنندهلیتبدسط است که تو

در  .کندیم عیرا تجم یفعل یریگمی، قبل از مرحله تصمیژگیاستفاده از هر و زانیکه م شودیمدوله م یقبل اسیمقاطالعات 

 یهایژگیو یکه منجر به انتخاب پراکنده شودیاستفاده م بیضرا یسازنرمال یبرا 2حداکثر پراکنده یسازادامه تابع فعال

 .(5)شکل  برجسته خواهد شد

 

  
 (Arık and Pfister 2020) ی متوجههکنندلیتبد -5شکل 

 یبرا نیمتمرکز است و همچن هایژگیو نیترمهم یکه مدل بر رو کندیحاصل م ننایاطم ماسک کردن ماسک کردن ویژگی:

 . شودیاستفاده م یریرپذیتفس

 ابر پارامترهاتنظیم  -2-4

توسط خود  یریادگی ندیفرا نیمدل که ح یپارامترها گریهستند که برخالف د ییپارامترها ق،یعم یریادگیابر پارامترها در 

کرده و  میپارامترها ساختار شبکه را تنظ نیمشخص شوند. ا ،یریادگی ندیسط کاربر قبل از آغاز فرا، توشوندیم نییشبکه تع

ی هاروش. بر استسخت و زمان یروش ابر پارامترهای این وخطاو بر اساس آزمون یدست میتنظ .کنندیم تیرفتار آن را هدا

است که  صانهیحر کردیرو هیشب شتریبنیز  4ی تصادفیوجوستجاغلب برای ابعاد باال مناسب نیست.  3ی شبکهوجوجستمتداول 

ی بیز تئورکه از  5ی بیزینسازنهیبهالگوریتم  .ابدییدست نم یسرتاسر ینهیو به به دهدیم تیرضا یمحل ینهیاغلب به به

ی سرتاسری هینه به بهینهی بابر پارامترهای این مشکالت غلبه کرده و در انتخاب ی بر همهکارآمدبا  تواندیممشتق شده است 

                                                                    
1 Rectified Linear Unit(ReLU) 
2 Sparsemax 
3 Grid search 
4 Random search 

 5 Bayesian optimization 
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 .(Kolar, Lisjak et al. 2021)دست یابد 

 

 ارزیابی -2-5

تا  1است. در روابط  شدهاستفاده 3و ضریب تعیین 2میانگین خطای مطلق ,1تمربعا نیانگیجذر م یخطای ارهایاز مع یابیدر ارز

 ی این معیارها آمده است:محاسبهی نحوه 3

(1) 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑦𝑖

𝐻
𝑖=1 −�̂�𝑖)2

𝐻
                        

 

(2) 𝑀𝐴𝐸 =
∑ |𝑦𝑖−�̂�𝑖|𝐻

𝑖=1

𝐻
                        

 

(3) 𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)2𝐻

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝐻
𝑖=1

                        

 

این  نییتع. باشدیم اهنمونهنیز تعداد  Hاست.  شدهینیبشیپمقدار  �̂�𝑖میانگین مقادیر واقعی و �̅� ,مقدار واقعی 𝑦𝑖در روابط فوق

 ،یابیمنظور ارزبه تی. درنهاآوردیامالک را فراهم م یگذارمتیدقت ق یابیو ارز یشنهادیروش پ یامکان اعتبارسنج معیارها

 .شودیم سهیمقا گریکدیشده و با محاسبه قیعم یریادگی یهاروش گریو د یشنهادیپ تمیالگور یفوق برا یارهایمع ریمقاد

 

 بحث نتایج و    3
 یهاستگاهیو ا دی، مراکز خرمارستانیبه پارک، ب یدسترس Arcgisافزار امالک با استفاده از نرم یمکان یهایژگیوی یهته یبرا

امالک اضافه  یهاداده یبه ساختار جدول یژگیفواصل تحت عنوان و نی(. ا6فاصله به دست آمد )شکل  یهاصورت نقشهمترو به
 (. 7هر ملک در نظر گرفته )شکل  یبرا یاصل ابانیخ نیترکینزد کیرافحجم تصورت به زین کیشد. تراف

 

                                                                    
1 Root Mean Square Error (RMSE) 
2 Mean Absolute Error (MAE) 
3 Coefficient of determination (𝑅2) 
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 .باشدیممترو و بیمارستان  ،مراکز خرید ،که از باال راست به ترتیب شامل دسترسی به پارک ی دسترسی برای امالکهانقشه -6شکل 

 

 

 تهران 5ی منطقهی هاراهترافیک  ینقشه -7شکل 

 

. میکنیم یرا بررس هایژگیو نیب 1یهمبستگماتریس ، تونیپا طیالزم در مح یهاپردازششیو انجام پ یورود یزساپس از آماده
با ی ملک هایژگیو. از طرفی همبستگی دیکنیمملک را مشاهده  متیباقی ملک هایژگیوزیاد  نسبتاًهمبستگی  8در شکل 

 مناسب است. نسبتاًکم و  گریکدی

 

                                                                    
1 Correlation  
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 ی ملکهایژگیوبستگی ماتریس هم -8شکل 

 

پرداخته شد.  یشنهادیپ تمیسه الگور یابر پارامترها میو تست، به تنظ یآموزش یها به دودستهداده میدر ادامه پس از تقس
 یریجلوگ یو برا هاهیال نیا نیماب زین 1ی انصرافهاهیشد. ال مینورون تنظ 30پنهان با  یهیصورت پنج البه DNNشبکه  یمعمار
این مناسب  یمعمار الگوریتم دوم به کار گرفته شد که عنوانبهی بعدکی CNNبه کار گرفته شد.  هشبک ازحدشیزش باز برا

 یهایژگیتماماً متصل، و یهاهیال نیازاشی. پباشدیتماماً متصل م هیادغام و دوال یهیالکی، یکانولوشنی یهشامل دوالروش 
ی هیالکیشدند.  لیو به بردار تبد افتهیشکل  رییتغ یصورت خطبه 2مسطح یهاهیال در یکانولوشن یهاهیال یشدهاستخراج
، روش قیعم یریادگی یهاتمیالگور با یورود یهاضمن آموزش داده تریکل یابیارز یبرا تیاستفاده شد. درنها زین انصراف

تست  یهادادهیبر رو یابیارز یارهایاز مع هاتمیالگور ینیبشیقدرت پ سهیمنظور مقابه کار گرفته شد. به زیساده ن ونیرگرس
 .آورده شده است 1 ج آن در جدولیاستفاده شد که نتا

 

 ی مکانی قیمت امالکسازمدلی نتیجه -1جدول 

 𝑹𝟐 RMSE MAE 

DNN 054 0.46 0.35 

CNN 0.58 0.44 0.36 

TabNet 0.68 0.42 0.32 

 0.34 0.44 0.54 رگرسیون

 

 

                                                                    
1 Dropout 
2 Flatten layer 
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 معیارهای ارزیابی بر اساسی سه روش یادگیری عمیق و رگرسیون مودار مقایسهن -9شکل  

 
 آمدهدستبهنتایج  بر اساساست.  هامدلنسبت به دیگر  TabNetمدل  یدهنده برترنشان ارهایمع هیجدول کل جینتا به با توجه

TabNet  ی بین مقادیر که رابطه زین 10است. شکل ی قیمت امالک داشته نیبشیپکارایی بیشتری در  جهیدرنتخطای کمتر و
 دقتبهنزدیکی نتایج رگرسیون  عالوهبهی بر این ادعاست. دیی، تأدهدیمنشان  ی مختلفهاروشرا برای  شدهینیبشیپواقعی و 

 دهیای مطلوب و جهی به نتیابیاز دستمانع  هادادهکه کم بودن تعداد  کندیم دیتأکبر این احتمال  شده کاررفتهبهی هاروشدیگر 
که غیرواقعی بودن و عدم تناسب  رسدیمبه نظر  هاروشنتایج کلیه  به با توجهی یادگیری عمیق شده است. از طرفی هاروش آل

 .شده است هاروشی ی ملک در ایران موجب کاهش نسبی دقت همههایژگیوقیمت امالک با 
 

 

 

 ی تحقیقهاروشدر  شدهینیبشیپیر ی بین مقادیر واقعی و مقادرابطه -10شکل 

 

ی آن است که اکثر دهندهنشان جیشده است. نتامشخص TabNet تمیتوسط الگور هایژگیو یرگذاریتأث یبندتیو اولو بیترت
، نددهیقرار م ریرا تحت تأث یواحد مسکون متیق یاز عوامل مکان شتریب یعوامل ساختار نکهی. باوجوداباشندیمعنادار م رهایمتغ

 یهایژگیو نیتر. مهمباشدیم رگذاریمهم تأث یساختار یهایژگیاز و یکمساحت یاند. داشته یتوجهقابل ریتأث زین یعوامل مکان
دسترسی به پارک و بیمارستان  2شکل  به با توجه. باشندیمفاصله از پارک و دسترسی به بیمارستان  زین متیاثرگذار بر ق مکانی

 باشد. بیشتر نسبتاًکه ارزش امالک نیز  رودیمبنابراین انتظار  ،منطقه بیشتر است یمرکز ریغدر نواحی 
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 Tabnetبه روش  هایژگیوی اهمیت بندرتبه -11شکل 

 

 یبندجمعی و ریگجهینت   4

اختصاص داده  را به خود یثابت ناخالص مل یگذارهیو سرما هانهیاز بودجه خانوارها، هز یادیاست که سهم ز یاهیمسکن سرما

که بر ابعاد  یتوجهو قابل قیعم راتیروزافزون مسکن به لحاظ تأث تیافزوده کشورها دارد. اهمدر اشتغال و ارزش یادیو نقش ز

 به متیاعتماد قو قابل قیبرآورد دق نی؛ بنابراستین دهیپوش یبر کس گذارد،یکشورها م یتصادو اق یاسیس ،یمختلف اجتماع

 لیعرصه را تسه نیدر ا یگذاراستیطور مسلم امر سکرد و به واهدموضوع مسکن کمک خ رامونیپ از مشکالت یحل برخ

ی هادادهی مختلف یادگیری عمیق و انتخاب مدلی متناسب با ساختار جدولی هاتمیالگوری هدف اصلی این مقاله مقایسه .دینمایم

مسکن،  متیعوامل مؤثر بر ق یمسکن پرداخته و ضمن بررس متیرد قبرآو به راستا نیدر ا. باشدیممدل کارآمد  عنوانبهامالک 

 رغمیعلی مکانی هایژگیو. نتایج نشان داد که قرار گرفت سهیمورد مقا ی یادگیری عمیقهاتمیالگوری تعدادی از نیبشیپدقت 

 یموجب استنباط هایژگیواین از غفلت ی ملک داشته است و گذارمتیقبه سزایی بر  ریتأث ،ی ساختاریهایژگیواثرگذاری بیشتر 

نتایج  .باشدیمفاصله از پارک و دسترسی به بیمارستان ، زین متیاثرگذار بر ق ی مکانیهایژگیو نیترمهماز . خواهد شدنادرست 

در  TabNetیادگیری عمیق  ترمناسب عملکردبود.  هاروشنسبت به سایر  Tabnetنیز بیانگر برتری روش  هاتمیالگورارزیابی 

در انتخاب  هادادهی اهمیت توجه به ساختار کنندهانیبی دیگر یادگیری عمیق هاتمیالگورو حتی  ونیرگرس دلبا م سهیمقا

از ترکیب  ،ی بیشترهادادهی ریکارگبهضمن  ندهیآی هاپژوهشکه در  شودیمالگوریتم یادگیری عمیق مناسب است. پیشنهاد 

ترافیک و  جریان ینیبشیدیگر مانند پ یهااین روش ترکیبی در حوزه ی عمیق استفاده شود.ی یادگیرهاتمیالگورمنطق فازی با 

یادگیری  . ترکیب این دو روش در یک سیستم یکپارچه عالوه برشده استشده و عملکرد خوبی حاصلبه کار گرفته یبندطبقه

و شفافیت ارزیابی را نیز  کندیممالک را نیز لحاظ ی اهادادهعدم قطعیت ذاتی  ،یگذارمتیق مسائل پیچیده ترقیدق سریع و

 بیشتر خواهد کرد. 
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تجزیه و تحلیل میزان شکست پذیری امنیت جوامع بین الملل متاثر از بحران 

 تغییرات اقلیمی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست
 2قدرت عزیزی ،1شباب جهانبین

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  ،دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست 1

 دانشجو کارشاسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم2
 

 چکیده

با بهره این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل میزان شکست پذیری امنیت جوامع بین الملل ناشی از بحران جهانی تغییر اقلیم 

از منظر حقوق بین الملل محیط زیست به انجام رسیده است. بشر در حال تغییر  (AHPگیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی )

( توسط یک کشور، می تواند پیامدهایی GHGدادن اقلیم زمین است. این یک چالش جهانی است. انتشار گازهای گلخانه ای )

مع جهانی را متاثر سازد. این تحقیق برای بررسی میزان شکست پذیری مولفه امنیت بین را به همراه داشته باشد که تمام جوا

المللی ناشی از تغییر اقلیم در سه فاز تحقیقاتی و عملیاتی صورت پذیرفته است. در فاز نخست برای آگاهی تیم تحقیق نسبت به 

از بحران تغییرات اقلیمی مورد بررسی واقع گردید. در  بیان مسئله تحقیق، متون حقوقی و مصادیق رویدادهای بین المللی ناشی

فاز دوم، پیامدهای ذیربط با مولفه امنیت جوامع بین الملل ناشی از بحران جهانی تغییرات اقلیمی با بهره گیری از نظرسنجی 

ثیرگذار بر امینت جوامع بین (، هر پیامد تاAHPخبرگان، شناسایی شد. در فاز پایانی، با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی )

المللی وزن بندی و مورد آنالیز قرار گرفت. امید است نتایج این تحقیق پیش درآمدی بر توجه هر چه بیشتر نسبت به کمینه 

 سازی بحران تغییرات اقلیمی باشد.

 

وامع بین الملل، گازهای تغییر اقلیم، حقوق بین الملل محیط زیست، مدل تحلیلی سلسه مراتبی،امنیت جهای کلیدی: واژه

 گلخانه ای
 

Assessing the failure of the security of the international community 
affected by the climate change crisis From the perspective of international 

environmental law 
 

jahanbin, shabab 1, azizi, ghodrat 2 
 

1 PhD student in Environmental Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch 
2 M.Sc. Student of Private Law, Qom University 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the failure of international security of the international community 
due to the global climate change crisis using the Analytic Hierarchy Process (AHP) model from the 
perspective of international environmental law. Humans are changing the Earth's climate. This is a 
global challenge. Greenhouse gas (GHG) emissions by one country can have consequences that affect 
all global communities. . This research has been conducted to investigate the failure rate of the 
international security component due to climate change in three research and operational phases. In the 
first phase, to inform the research team about the research issue were examined legal texts and examples 
of international events caused by the climate change crisis. In the second phase, the consequences related 
to the security component of the international community due to the global climate change crisis were 
identified using an expert survey. In the final phase, the each consequence affecting the security of the 
international community was weighted and analyzed using the Analytic Hierarchy Process (AHP). It is 

                                                                    
  shabab.jahanbin@yahoo.com 



 

391 
 

hoped that the results of this study will be a prelude to paying more attention to minimizing the climate 
change crisis. 
Keywords: Climate Change, International Environmental Law, Hierarchical Analytical Model, Security 

of International Communities, Greenhouse Gases 

 

 مقدمه - 1

قلیمی بی سابقه ای در اقلیم در حال وقوع است. اگر مسیر فعلی ادامه یابد. زندگی بر روی کره زمین بطور برگشت تغییرات ا

ناپذیری دگرگون خواهد شد. اساساً اقلیم زمین طی هزاران تا میلیون ها سال قبل تغییراتی داشته است. این تغییرات تدریجی و 

شان می هد که در طی چندین دهه اخیر، انتشار بی رویه گازهای گلخانه ای بر طبیعی صورت گرفته است. اما شواهد علمی ن

تشدید تغییرات اقلیمی اثر دارد. این انتشار منجر به افزایش دمای جو می شود و افزایش بیش از دو درجه سانتی گراد دمای جو، 

شکسالی، سیل و طوفان دارد. در ادامه این امر تبعات جدی از حیث پدیده هایی مانند ذوب شدن یخ ها، باال آمدن سطح دریا، خ

می تواند منتهی به، از جمله از بین رفتن حیات؛ اراضی، تنوع زیستی، و بروز مشکالت برای سالمت شود و به این ترتیب حقوق 

دار غلظت بشر را به شکل مخربی تحت تاثیر خود قرار دهد،. قابل توضیح است که مقدار کل دی اکسید کربن در اتمسفر و مق

 (. Letcher and etal, 2021)  آن، قابل اطمینان ترین اندازه گیریی هایی است که برای پیشرفت گرم شدن کره زمین است

در تفهیم اهمیت حق بر محیط زست در منظر بین الملل، پیش نویس اساسنامه آژانس بین المللی محیط زیست و دیوان بین 

در  1992رای دیوان بین المللی محیط زیست در کنفرانس اجالس زمین در سال المللی محیط زیست که توسط ائتالف ب

ردیوژانیرو ارائه شد، تعریفی از حق بر محیط زیست ارائه داد که مبتنی است بر ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای. این 

تعهدی مطلق بر حفاظت از حیات بر  پیش نویس اساسنامه از جمله مقرر می کند که همه حقی بنیادین بر محیط زیست و نیز

روی زمین در راستای منافع نسل حاضر و نسل های آینده دارند. ماده هشت همان پیش نویس نیز مقرر می دارد که دولتها باید 

همه فعالیت هایی را که سبب ایراد خسارات جبران ناپذیر به فرایندهای بنیادی و طبیعی زیست کره می شود ممنوع کرده و به 

عنوان تدابیر پیشگیرانه همه آنها دسته از فعالیت هایی را که اثرات آنها ناشناخته است تا زمانی که این عدم قطعیت از میان برود، 

معلق کنند. در این خصوص بهره مندی از سیستم های ارزیابی اثربخش برای تعیین موارد جبران خسارت زیست محیطی در 

 (.  Liu, 2021موثر واقع گردد ) قالب مقررات مدون شده، می تواند

از سوابق مطالعاتی در سطح بین المللی در زمینه توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

تحت عنوان رویکردهای چشم انداز به سمت ترمیم زیست محیطی و اجرای توسعه پایدار در حوزه مناطق  2016تحقیقی در سال 

توسط پژوهشگران دانشگاهی، در چین به انجام رسید. در این پژوهش، چالش ها و مشکالت زیست محیطی معدن مورد معدنی 

تجزیه و تحلیل واقع گردیده است، و با توجه به نوع مشکالت شناسایی شده، بیان می دارد لزوم دستیابی به توسعه پایدار، 

هکارهای ترمیم محیط زیست محسوب می شود. در این خصوص می بایست یکپارچه سازی اقدامات محلی، منطقه ای از جمله را

 (.  Teh and etal, 2016در چشم انداز توسعه ای، برنامه های حفاظت از محیط زیست از اهم اهداف متعالی شده باشد )

ین و همکاران در دانشگاه در زمینه سوابق مطالعاتی در ارتباط با موضوع گرمایش جهانی و علوم اجتماعی، تحقیقی توسط ورپالنک

باث انگلستان درباره ماهیت اضطراب زیست محیطی به عنوان نگرانی معمول در خصوص گرمایش جهانی صورت پذیرفته است. 

در دانشگاه باث انگلستان درباره پاسخ به این سوال که اضطراب زیست محیطی و نگرانی معمول فعلی،  2020این مطالعه در سال 

و کنترل گرمایش جهانی، سازنده یا غیرسازنده است. در این طرح مولفه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آیا برای کاهش 

 (. Verplanken and etal, 2020در رابطه با گرمایش جهانی مورد ارزیابی واقع گردید )

و عمیقاً بر ارزش ها متکی  داردمنیت مفهومی پیچیده در تشریح بیان مسئله این تحقیق می توان با این موضوع آغاز کرد که، ا

. امنیت بین المللی، نمودو آن را با واژه های متعددی ترکیب  را می توان استنباط کرد،است. از این مفهوم تعریف های متعددی 

محیطی نمونه هایی از ترکیب امنیت با مفاهیم دیگر است که معموالً  امنیت اجتماعی، امنیت انسانی و امنیت زیست امنیت ملی،

. امنیت، خواه است امنیت: در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدنبه عبارتی  .برای تخصیص امنیت مطرح می شوند

انسان با آن مواجه مى باشد. امنیت به صورت وسیع، در مفهومى به کار فردى، ملى یا بین المللى، در زمره مسایلى است که 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494420306939#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494420306939#!
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گرفته شده که به صلح، آزادى، اعتماد، سالمتى و دیگر شرایطى اشاره مى کند که فرد و یا گروهى از مردم، احساس آزادى از 

سیاسى از امنیت جهانى و امنیت برداشت متفکران  .نگرانى، ترس، خطر یا تهدیدات ناشى از داخل یا خارج را داشته باشند

ت. حال آنکه بحران تغییرات اقلیمی می المللى، همانند مفهوم امنیت، همواره با تحوالت نظام جهانى، متحول و سیال بوده اسبین

نیت تواند به پیامدهایی از جمله کمبود منابع انرژی، کمبود منابع غذایی، گرسنگی، مهاجرت های اجباری و ناخواسته و ... ام

 (.  Laderach and etal, 2021) جامعه جهانی را متاثر سازد

 روش تحقیق داده ها و -2

این مطالعه از نوع پژوهشی و کاربردی با هدف تجزیه و تحلیل میزان شکست پذیری امنیت جوامع بین الملل ناشی از بحران 

انجام رسیده است. فازهای تحقیقاتی و عملیاتی در  به (AHPجهانی تغییر اقلیم با بهره گیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی )

 جهت پوشش این مطالعه، به شرح زیر می باشد: 

در فاز نخست برای آگاهی تیم تحقیق نسبت به بیان مسئله، متون حقوقی و مصادیق رویدادهای بین المللی ناشی از بحران 

 تغییرات اقلیمی مورد بررسی واقع گردید. 

پرسش تاثیر بحران تغییرات اقلیمی بر مولفه امینت جوامع جهانی مطرح می شود که در این خصوص از چک  در فاز دوم، در ابتدا

( استفاده به عمل آمد. برای طیف لیکرت، نظرسنجی هم از جامعه متخصص و هم از جامعه likert scale) لیست مقیاس لیکرت

بر مولفه امنیت جامعه بین الملل ناشی از بحران جهانی تغییرات  افراد عامه صورت پذیرفت. سپس، پیامدهای ذیربط و تاثیرگذار

(، شناسایی شد. جامعه مورد هدف متخصصان حوزه های حفاظت Delphi methodاقلیمی با بهره گیری از نظرسنجی خبرگان )

 محیط زیست و حقوق می باشند. 

، هر پیامد ذیربط و تاثیرگذار بر امینت جوامع بین المللی (AHPدر فاز سوم و پایانی با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی )

 وزن بندی و مورد آنالیز قرار گرفت.

 نی. اشودیها استفاده مپاسخ یریگاندازه یاستاندارد برا یسنجروان اسیمق کیمعموالً به عنوان  کرتیل چک لیست مقیاس

 کند یم لیداده ها را تسه لیو تحل هیو تجز یو کدگذار ینظرسنج تیریدارد که ساخت و مد یا هیرو یریاندازه گ اسیمق

(Qing, 2013). 

. از روش گیری قابل استفاده استهای تصمیمتکنیک دلفی برای شناسایی و غربال مهمترین شاخص (Delphiپرسشنامه دلفی )

 مورد شرایط ترین م(. مهLudwig and etal, 2005های موثر در کسب وفاق جمعی بین متخصصین در موضوع مشخصی است )

 پیچیده، مشکل وجود نتایج، به در دستیابی گروهی توافق وسیع، گروه نظرات و متخصصان به قضاوت نیاز:  دلفی کاربرد برای نیاز

 جغرافیایی نظر از متخصص، و تجربه با بودن متخصصین دسترس در ، دانش بودن ناکامل یا توافق عدم ای و رشته بین و بزرگ

 ,Landetaاست ) دیگری هزینه اثربخش وجود روش عدم و محدودیت زمانی عدم ها، داده جمع آوری در م گمنامیلزو پراکنده،

2006 .) 

( مراحل زیر را Fawle 1978مهم ترین نکته در روش دلفی ، غلبه بر نکات منفی موجود در کمیته های متعارف است. فاول )

 :  در انجام تحقیق با روش دلفی پیشنهاد کرده است

  تشکیل تیم اجرا و نظارت بر انجام دلفی 

  انتخاب یک یا چند هیات )پنل( جهت شرکت در فعالیت ها. اعضاء این هیات ها معموالً متخصصان و خبرگان حوزه

 تحقیق هستند. 

  راه اندازی فعالیتهای تنظیم پرسش نامه برای دور اول 

 ی و...( بررسی پرسش نامه از نظر نوشتاری )رفع ابهامات استنباط 

  ارسال اولین پرسش نامه به اعضاء هیات ها 

  تجزیه و تحلیل پاسخ های رسیده در دور اول 

  )آماده کردن پرسشنامه دور دوم )با بازنگری های مورد نیاز 
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  ارسال پرسشنامه دور دوم برای اعضاء هیات ها 

  یابد( ری در پاسخ های دریافتی ادامه میتاحصول پایدا 9الی  7تجزیه و تحلیل پاسخ های رسیده در دور دوم )مراحل 

 آماده سازی گزارش توسط تیم تحلیلگر 

 Analytical Hierarchy)فرایند تحلیل سلسله مراتبی  ،یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری،AHPمدل 

process-AHP ) زوجی بنا نهاد شده  مطرح شد که بر اساس مقایسه های 1980که اولین با توسط توماس ال ساعتی در سال

یک تکنیک مناسب بر پایه تحلیل  AHP(. تکنیک Heller, 2006) و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد

 (. Didem, 2018زوجی جهت رسیدن به تصمیمات کمی و دقیق مناسب می باشد )

 می شود،استفاده  AHPدر مدل ارزیابی   مولفه ها ( جهت وزن دهی و ارزیابی1مطابق با جدول شماره ) از طیف پنج نقطه زیر

  :دهدتر بوده و نتایج یکسانی بدست میکه ساده
 AHPوزن دهی مولفه ها در مدل ارزیابی   -1جدول شماره 

ترجیح 

 یکسان
 کامال بهتر خیلی بهتر بهتر کمی بهتر

1 3 5 7 9 

 

 نتایج و بحث    3

ی اخیر بحران تغییرات اقلیمی، یکی از مهمترین نگرانی های دولت ها در عصر جدید همانطور که باال هم اشاره شد در دهه ها

مطرح شده است و تهدیدی است که سبب کاهش منابع، بی ثباتی سیاسی و در نهایت حیات را در کره زمین به مخاطره خواهد 

ا در خطر گسترده قرار داده است. از طرفی ذکر انداخت.  این تهدید روز به روز در حال افزایش است و صلح و امنیت بین المللی ر

این نکته هم حایز اهمیت است که تغییرات اقلیمی در همه مناطق جهان یکسان نیست. کشورهای فقیر جهان که کمترین نقش 

 را در تولید گازهای گلخانه ای دارند به طور متنقصی بیشترین تاثیر را از این بحران می پذیرند. 

این تحقیق سعی شده است یک مکانیسم جهت راهبری فرایند های کاهش بحران تغییرات اقلیمی را طرح در این خصوص در 

ریزی نمود. مسئله فرهنگ به عنوان یک بستر کارآمد در جهت طرح ریزی های حقوقی و مدیریتی درحل یک مسئله در سطح 

اقلیمی مورد سنجش واقع شد. نتایج چک لیست  لذا میزان فهم نسبت به پیدایش بحران تغییرات جامعه حایز اهمیت است.

( قابل 2( و شماره )1لیکرت برای پرسش تاثیر بحران تغییرات اقلیمی بر امنیت جوامع بین الملل مطابق نمودارهای شماره )

 ردیابی می باشد. 

 
 ل( نتایج نظرسنجی برای تاثیر بحران تغییرات اقلیمی بر امنیت جامعه بین المل1نمودار شمار )

 

تاثیر دارد

94%

بدون تاثیر

6%
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 ( نتایج نظرسنجی برای تاثیر بحران تغییرات اقلیمی بر امنیت جامعه بین الملل2نمودار شمار )

 

نتایج نشان می دهد که میزان آگاهی از بحران تغییرات اقلیمی در سطح جامعه )شامل متخصصان و افراد عامه( دارای جایگاه پر 

 ان با مسئله امینت در سطح جوامع قابل رویت است. اهمیتی می باشد، و فهم الزم برای درک رابطه این بحر

 پس در گام نخست برای یک طرح ریزی برنامه مدیریتی و حقوقی توصیه می گردد که میزان فهم جامعه مورد بررسی واقع گردد. 

رو می باشد. در  از سوی دیگر، از گام های عملیاتی موثر در طرح ریزی یک برنامه بهینه، شناحت دقیق از پیامدهای بحران پیش

این خصوص بارزترین پیامدهای تاثیرگذار بر امنیت جوامع بین الملل از منظر این تحقیق، بر اساس تکینک نظرسنجی خبرگان 

 ( تعیین گردید. 1مطابق جدول شماره )

 ( مشخص شد. 3)به شرح نمودار شماره  AHPهمچنین، بررسی میزان اهمیت و وزن هر پیامد هم با بهره گیری از مدل تحلیلی 

 

 
 ( بارزترین پیامدهای تاثیرگزار بر امنیت جوامع بین الملل ناشی از بحران تغییرات اقلیمی1جدول شماره )

 کد ردیابی  پیامد ردیف

 C.L 01 تنزل حق بر پایداری اقلیمی 1

 C.L 02 تضیع حق سالمت  2

 C.L 03 تضیع حق دسترسی به منابع آب کافی  3

 C.L 04 ندی از طبیعت تضیع حق بهره م 4

 C.L 05 افزایش رویدادهای متخلفانه قاچاق منابع غذایی و دارویی 5

 C.L 06 افزایش مهاجرت های ناخواسته و اجباری 6

 C.L 07 تخریب محصوالت کشاورزی و کاهش منابع غذایی 7

 C.L 08 افزایش نرخ مخاصمات مسلحانه مابین دولتها  برای دستیابی بر منابع غذایی 8

 

ار تاثیرگذاری بسی

باال

46%
تاثیرگذاری باال

33%

طتاثیرگذاری متوس

10%

تاثیرگذاری کم

5%

بدون تاثیر

6%
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 ( تجزیه و تحلیل میزان تاثیرگذاری پیامدهای بحران تغییرات اقلیمی بر امنیت جوامع بین الملل3نمودار شماره )

 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

( تخریب محصوالت 2، ) 0.282و وزن نهایی  C.L 06(تضیع حق دسترسی به منابع آب کافی با کد ردیابی 1سه پیامد )

( تنزل حق بر پایداری اقلیمی با کد ردیابی 3، ) 0.164و وزن نهایی  C.L 07منابع غذایی با کد ردیابی کشاورزی و کاهش 

C.L 01  بیشترین تاثیرگذاری بر امنیت جوامع بین الملل را خواهند داشت.  0.163و وزن نهایی 

اً منطقه ای رخ خواهد داد. پایداری اقلیمی در این خصوص قابل ذکر است که با کمبود منابع آب، بروز نا آرامی های محلی و بعض

نیز به سبب تغییرات اقلیمی در بسیاری از مناطق سبب بر هم زدن نظم اکوسیستمی شده است. تمرکز بر پیاده سازی قوانین و 

 مقررات بهینه می تواند سبب هدایت هدفمند فرایندهای کاهش پیامدهای تغییرات آب و هوایی شود. 

قلیمی حوزه ای از علم حقوق شده است که برای آینده ما بر این سیاره حیاتی است، اما هوز دشوار می توان امروزه تغییرات ا

تعهدات آن را بر ذمه آلوده ترین بنگاهها یعنی شرکت های خصوصی، گذاشت. هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل، 

در قبال انتشار گازهای گلخانه ای توسط اشخاص خصوصی مسئولیت حقوق بشری شرکت های تحت الشعاع دولت که باید 

 مسئول باشد، قرار داد.     

در نهایت در یک تفسیر مستدل کلی می توان بیان نمود که در حقوق بین الملل محیط زیست اشاره به همکاری بین الملل در 

و یکی از اصول الینفک منشور ملل متحد زمینه حفاظت از میط زیست نموده است. اصل همکاری نوعی تعهد بین الملل عرفی 

 می باشد، و در واقع یک از ویژگی های حقوق بین الملل معاصر و به طور قطع حقوق بین الملل محیط زیست است. 

اصل همکاری بر اساس منشور ملل متحد، الزام آور می باشد، و در حقوق بین الملل محیط زیست با توجه به ماهیت فرامرزی 

پر رنگتر جلوه می نماید. زیرا اساساً محیط زیست مرز نمی شناسد، و مخاطرات زیست محیطی فرامرزی هستند و  آن، این اصل

به تبع آن حفاظت از محیط زیست و رویارویی با مخاطرات زیست محیطی، خارج از توان یک یا چند کشور می باشد و نیازمند 

اهش، رفع تاثیرات منفی ناشی از تخریب و آلودگی های محیط زیست همکاری جامعه بین الملل در جهت مراقبت، جلوگیری، ک

 می باشد. 
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 نقش ژئودیتابیس در آمایش سرزمین
 

 2، سعید جاهدی پور1، زری افشار1رضا کوهکن ،1حمید آهنی
 

 استان خراسان رضوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی -1

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی -2
*Email: Ahani1977@mporg.ir  

  :چکیده

ژئودیتابیس و ساج یا جی آی اس ابزار توانمند رویهم گذاری الیه ها برای آمایش سرزمین و پاسخگویی به استعالمات 

 یمکان یداده ها گاهیپا لیسازمان تکم نیاقدام ا نیمهمتر 1398درسال و بررسی پهنه ها از منظر کاربری اراضی است. 

و به تهران  میمربوطه تنظ لیفا نیسرزم شی، نظارت و آما یزیاستان )که وفق دستورالعمل امور برنامه ر سیتابیژئود

 یونشستها یزشمشارکت در جلسات آمو. ساترا بوده است یتخصص یها رسامانهیاظهار نظر در خصوص ز زین ارائه ( و

 یدر نشست تخصص برخی استانها یاظهار نظر در خصوص سامانه ساترا زیساترا  و ن یشرکت در جلسه آموزش ی،تخصص

 و امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین از اقدامات خراسان رضوی بوده است. رانیبا مرکز آمار ا

اقدام و در   نیسرزم شی، نظارت و آما یزیامور برنامه ر یاستان : وفق دستورالعمل ها  سیتابیمطالعات ژئود لیتکم

 نکهیدر سامانه ساترا: با توجه به ا سیتابیوضع موجود وافق مطالعات ژئود یبارگذار داده شده است. لیموعد مقرر تحو

ابالغ نشده به  خیتار نیداده تا ا یبر بارگذار یمبن یو از تهران دسترس دهیداده ها در استانها به اتمام نرس تیوضع نیا

 نیا 98سال  423252ساترا: با توجه به نامه شماره  یتخصص یسامانه ها ریمحض ابالغ انجام خواهد شد.توسعه ز

 انجام نشده است. یاقدام خاص  نیسرزم شی، نظارت و آما یزیفعال توسط امور برنامه ر درخواست به تهران مکاتبه و

در ساترا: در سنوات گذشته به امور برنامه  یدانشنامه توسعه استان و بار گذار لیاز مطالعات توسعه و تکم یبردار شیف

 ینشده است. امکان بارگذار یدر سامانه ساترا توسط مرکز بارگذار یارسال شده ول نیسرزم شی، نظارت و آما یزیر

منعکس  نیسرزم شیماآرت و ، نظایزیکه موضوع به امور برنامه ر به دلیل امنیتی امکان پذیر نیستدر سامانه ساترا  

به تصویب رسید و در سال  1399با پیگیری سازمان برنامه و بودجه سند آمایش سرزمین در اسفند سال است.  دهیگرد

 به کلیه دستگاه های اجرایی و حتی دفتر مقام معظم رهبری ارسال گردیده است. 1400

 

 رزمین.جی آی اس، ژئودیتابیس، سامانه، آمایش سهای کلیدی: واژه
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The role of GeoDataBase on geospatial land use planning 
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Abstract: 

Geodatabase and GIS is a powerful tool for layering to prepare the land and respond to inquiries and 

survey areas from the perspective of land use. In 1398, the most important action of this organization 

was to complete the spatial database of the province's geodatabase (which was prepared according to 

the instructions for planning, monitoring and land management of the relevant file and submitted to 

Tehran) and also to comment on Satra specialized subsystems. 
Participation in training sessions and specialized sessions, participation in Satra training session and also 

commenting on the Satra system of some provinces in a specialized meeting with the Statistics Center 

of Iran and land planning, monitoring and land management affairs have been the actions of Khorasan 

Razavi . Completion of the province's geodatabase studies: in accordance with the instructions for 

planning, monitoring and land management, and has been delivered on time. Upload the current status 

according to the geodatabase studies in Satra system: Due to the fact that this data status has not been 

completed in the provinces and access from Tehran to upload data until this date has not been announced, 

it will be done as soon as it is announced. According to the letter No. 423252 dated 98, this request was 

corresponded to Tehran and currently no special action has been taken by the Land Planning, 

Supervision and Planning Affairs. Receipt of development studies and completion of provincial 

development encyclopedia and uploading in Satra: In previous years, it was sent to the planning, 

monitoring and land management affairs, but it was not uploaded in the Satra system by the center .
Receipt of development studies and completion of provincial development encyclopedia and uploading 

in Satra: In previous years, it was sent to the planning, monitoring and land management affairs, but it 

was not uploaded in the Satra system by the center. It is not possible to load in the Satra system due to 

security, which is reflected in the planning, monitoring and planning of the land. Following the plan and 

budget organization, the land management document was approved in March 2017 and in 1400 it was 

sent to all agencies and even the office of the Supreme Leader. 

 

Keywords: GIS, Geo Data Base, platform, spatial planning. 
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 مقدمه - 1

ژئودیتابیس بر مبنای سه رکن انسان، فضا و فعالیت الیه نقشه های مختلف را بررسی می کند و مطلوبیت ها و مخاطرات را نشان 

 می دهد.

 روش تحقیق داده ها و -2

 ( Geodata baseدیتا بیس )  ژئو

 ( gdb  مجموعه  الیه هایی هستند که رنگشان خاکستری می باشد. )با پسوند

 
 مزایای دیتا بیس:

 حجم الیه ها را کاهش می دهد.) حجم کمتر فیچر کالس ها نسبت به شیپ فایل ها(

 ها در یک  دیتا بیس قرار دارند) برای آپلود و دانلود راحتر می باشد.) چون مجموعه دیتا ست ها و فیچر کالس

 امکان طبقه بندی عوارض و الیه ها وجود دارد.

 همزمان با ساخت الیه می توان  جدول اطالعات توصیفی الیه و تعداد فیلدها را مشخص کرد.

اطالعات به صورت خودکار فیلد محیط و مساحت و طول خطوط، برای فیچر کالس ایجاد شده و همزمان با ترسیم  عوارض این 

 وارد می  شود.

 

 مراحل کار:

 محیط آرک کاتالوگ را باز می کنیم.

را انتخاب می کنیم و بعد از   newروی پوشه ای راست کلیک می کنیمگزینه    catalog treeدر مسیری معین در پنجره  

 را انتخاب می کنیم.  FielGeodatabaseمنوی آن گزینه 

File

geodatabase

Feature
Dataset

Feature Class

feature  Class

Feature
Dataset

Feature Class

Feature Class
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 ( IRANمی توانیم نام آنرا  تغییر دهیم.) مثالبعد از ساخته شدن  دیتا بیس  ، 

 روی دیتا بیس ساخته شده در پنجرهکاتالوگ تری، راست کلیک می کنیم.

 را انتخاب می کنیم.Feature  Datasetرا انتخاب می کنیم و بعد از منوی آن گزینه    newگزینه 

 

 

 
 می زنیم. NEXT ( و khrazaviدر پنجره باز شده نام  دیتا ست را تعیین می کنیم.) مثال
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را انتخاب می کنیم. ) نوع سیستم   UTMگزینه      prohected coordinate systemsدر جدول  باز شده دوم ، ازگزینه 

 را انتخاب می کنیم. ) آخرین سال موجود در جدول( WGS 1984تصویر( وآخرین گزینه 

 

 

 
 

می  NEXTشمالی قرار دارد( و  41تا  38ا انتخاب کنیم) ایران بین شمالی ر Zone40باید  WGS 1984بعد از باز کردن 

 زنیم.
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 می زنیم. Finishمی زنیم و پنجره آخر را  NEXTپنجره های بعدی را هم 

 

 
 

 ( khrazaviدیتا ست ساخته شده  در این مرحله هم قابل تغییر می باشد.) اینجا

 راست کلیک می کنیم . روی دیتا ست ساخته شده در پنجره کاتالوگ تری .

 را انتخاب می کنیم. ClassFeatureرا انتخاب می کنیم و بعد از منوی آن گزینه   newگزینه 
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 در پنجره باز شده : در کادر اول نام  فیچر کالس و در کادر دوم  نام مجازی آن

 لی گون ( را تعیین  می کنیم.  ) ضروری نیست( را می نویسیم. و در کادر سوم  نوع  فیچر کالس) الین ، نقطه ، پ

 

 

 
 

 می زنیم. پنجره های بعدی هم نکث می کنیم.NEXTپنجره را 

(نام فیلدهایی را که قصد داریم بسازیم مشخص می کنیم.) filde nameدر کادر سمت چپ)  new feature classدر پنجره 

 به هر تعداد و هر نامی(
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 می زنیم. finisheنوع فیلد را مشخص می کنیم.و  (  Data typeدر کادر سمت راست این پنجره )

 

 
 

 ساخته شده است. mashhad( به نام   feature classیک فیچر کالس ) 

 

 
 

 ( feature Class( به  فیچر کالس ) Shapefielتبدیل شیپ فایل) 

 برای اینکه یک الیه شیپ فایل را به یک  فیچر کالس تبدیل  کنیم :

 Geodatabaseراست کلیک روی 

 Feature class  و بعد زدن گزینه Inportانتخاب گزینه 
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 برای تبدیل یک فیچر کالس  Feature Class( single)نکته:  گزینه 

 برای تبدیل چند فیچر کالس به صورت همزمان  می باشد.  Feature Class( multiple)و گزینه 

 

 
 در جدول بازشده :

 

 
 

 را انتخاب می کنیم. در کادر اول شیپ فایل  مورد نظر

 در کادر بعد مسیر ذخیره ، که روی هر دیتا بیس که راست کلیک کرده باشیم ، همان مسیر خروجی ما خواهد بود.

 در کادر بعد نام جدید شیپ فایل تبدیل شده را می نویسیم.

 می کنیم.  OKو در اخر هم 
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 ( Shapefiel( به  شیپ فایل) Feature Classتبدیل فیچرکالس) 

 راست کلیک روی یک فیچر کالس

 To Shapefileو بعد انتخاب گزینه     Export انتخاب گزینه

 

 
 

 در پنجره باز شده:
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 در کادر اول خودش انتخاب شده است) همان فیچر کالسی که می خواهد به شیپ فایل تبدیل شود(

 در کادر دوم مسیر ذخیره را نشخص می کنیم.

 یچر کالس تغییر کرده را می نویسیم.در کادر سوم نام جدید ف

 می کنیم.   Okو پنجره را  

 
 می توانیم برخی فیلد ها رابه دلخواه انتخاب کنیم.  Field Map** در کادر 

 ** با زدن عالمت + در کنار همین کادر می توانیم فیلد های جدید بسازیم.

 ر پنجره باز شده ، فرمول مورد نیاز را هم تعریف کنیم.  می توانیم د Expressionدر سمت راست کادر SQL** با زدن دکمه 
 

 نتایج و بحث -3

 "تعارضات" هیال لینحوه تکمژئودیتابیس خراسان رضوی در ارزیابی سازمان برنامه و بودجه کشور در رتبه های اول جای دارد. 

استان در قالب  شیمستخرج از مطالعات آما شامل کیتوان اکولوژ یها هیال نیآخرانجام شد.  Conflict یداده مکان گاهیدر پا

Geodatabase ای Shapefile یاستان خراسان رضو شیداده آما گاهیپا نیآخر ی تنظیم شده است.و خروج یورود یها هیال 

جهت استفاده در  استان ییاجرا یاز دستگاهها 1424بر اساس افق  شده افتیموارد درو اعمال شده  راتییتغ نیبه همراه آخر

 قیتطبو  در ساترا یکه در تهران انجام شد جهت بارگذار یکارتوگراف نیوضع موجود و افق وفق آخر ییسازمان فضا یشه هانق

توسط استانها مورد  یستیکه با یها و موارد هیاستان ال شیآما Geodatabaseمستخرج از  یاستانها با نقشه ها شیاسناد آما

 .ردیو اصالح قرار گ یبازنگر

 

 گیری و جمع بندینتیجه  -4

( قابل SDIالیه بوده که با رویهم اندازی آنها و با همکاری زیرساختهای داده های مکانی ) 100الیه های نقشه استان در حدود 

برای بررسی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای  1400استفاده در مدیریت استان می باشد. طبق ابالغ رئیس جمهور در مهر 

 مایش سرزمین تاکید شده است.الزامات سند آ
 

 )در صورت لزوم(تشکر و قدردانی  -5

بدون همکاری گروه رصد آمایش سرزمین و سایر کارشناسان گروه نقشه و اطالعات مکانی، سازمان جهاد دانشگاهی استان، و به 

 ویژه دستگاه های اجرائی استان دستیابی به این داده ها امکان پذیر نبوده است.

 

 منابع  -6

 . سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی.1398اطالعات مکانی دستگاه های اجرائی،  -

 . مصوب شورایعالی آمایش سرزمین کشور.1399سند آمایش سرزمین خراسان رضوی،  -
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 (GISمکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی)

 )مطالعه موردی: شهر زابل(
 

 4،سجاد پودینه3مرتضی صادق بختیاری، 2زهرا سرابندی ،1سیدغالمرضا میری                                 

 گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری،واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسالمی،زاهدان،ایران-1

 انگروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری،واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسالمی،زاهدان،ایر -2

 گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری،واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسالمی،زاهدان،ایران -3

 گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری،واحد زاهدان،دانشگاه آزاد اسالمی،زاهدان،ایران -4

 چکیده 

و ثروت  یاتیح ،یبع عموممن کیعنوان به نیبنابرامی باشد. شهروندان  یهاتیتمام فعال یترین بستر برای و فضا اصل نیزم

 قیاست. روش تحقمکان یابی فضای سبز در شهر زابل . هدف پژوهش حاضر استفاده از ان می بایست  با برنامه باشد   یهمگان

 لی. در مرحله تحلباشدیدر سطح شهر زابل م یدانیم یهایو بررس یو اسناد یابر مطالعات کتابخانه یو مبتن یلیتحل -یفیتوص

سپس  م،یادر شهر زابل نمودهکاربریها  یپراکندگنحوه  یو بررس ییفضا لیاقدام به تحل Arc GISافزار استفاده از نرمابتدا با 

به وزن دهی هر کدام از معیارها پرداخته Topsisمکانهای مستعد برای فضای سبز شهری با استفاده از  نیباهدف انتخاب بهتر

 یهایمنظور استقرار کاربرها بهپهنه نیترمناسب صیو تشخ یابیبه انجام امر مکان اقدام WlCبر مدل  هیبا تک زین انیدر پا

منظور استقرار ها بهپهنه نیترعنوان مناسبشهر زابل به یشمال یاز نواح یابخش عمده زین انیدر پاکه .مینمود فضای سبز

 شد. یو معرف ییشناسا یشهرفضای سبز  یهایکاربر

 .زابل، (GIS)ییایاطالعات جغراف ستمیس ی،سبز شهر یفضا ی،ابین مکاهای کلیدی: واژه

 

Locating urban green space using Geographic Information System (GIS) 

 (Case study: Zabol city) 
Sid Golamreza Miri1, Zahra Sarabandi2, Morteza Sadegh Bakhtiari3, Sajjad Pudineh4 

1- Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran 

2- Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran 

3- Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran 

4- Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran 

 

Abstract 

The land and the main space are the best beds for all the activities of the citizens. Therefore, as a public, 

vital resource and public wealth, it must be programmed. The aim of this study is to locate green space 

in Zabol city. The research method is descriptive-analytical and based on library and documentary 

studies and field studies in Zabol city. In the analytical stage, first, using Arc GIS software, a spatial 

analysis has been performed and the use of land uses in Zabol city has been investigated, then the best 

places for urban green space using Topsis to weigh each of the qualities at the end. Also select. For the 

WLC model, we attempted to locate and identify the most suitable areas for the establishment of green 

space uses. In the end, major parts of the northern areas of Zabol city were introduced as the most 

suitable areas for the establishment of urban green space uses. 

Keywords: Location, Urban Green Space, Geographic Information System (GIS), Zabol. 
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 مقدمه - 1

و گذرگاه  هاابانیو با خ کیپهن و بار یهاها، محلهپارک و بوستان شتر،یب ایبا امکانات کم  ار،یبس یاست با گوناگون یطیشهر مح

 نیترشیاست که مردم ب یمحل یشهر ی(. فضا287:1390فر، ی)اعتماد زندیم وندیبه هم پرا  یاجتماع یمختلف که فضا یها

شهر چون موجود زنده است، مردم  سازند،یخود برقرار م رامونیو پ گریکدیارتباط را با  داکثرکرده، ح یوقت خود را در آن سپر

 رییخود براثر عوامل مختلف تغ اتیح یه است. شهر طموجود زند نیمثابه جسم اروح و کالبد شهر به شان،یهاتیشهر و فعال

. دینما نیزمان تأم راتییرا با توجه به تغ ساکنانش یازهایاست که کالبدش ن یاما شهر خوب شهر ابد،ییشکل و گسترش م

 تی. اهمشودیم فیتعر یخصوص یزندگ یروزمره مردم است و در مقابل با فضا یزندگ شیصحنه نما ،یشهر یعموم یفضا

 یمبرابر عرصه عمو یچنانچه دسترس یبه عبارت کند؛یم یباز کیاست که در توسعه جامعه دموکرات ینقش لیبه دل یعموم یفضا

 یعموم یفضا تواندیم افته،یشکل  یو تنوع فرهنگ ابدییکاهش م یاجتماع ییو جدا زیتما دیهمه جامعه فراهم شود، تهد یبرا

گام  نیاول نیمشارکت کنند؛ بنابرا ده،یخود گز نیقوان یمختلف بتوانند در اجرا یهاگروه که افراد و دینما یبه مکان لیرا تبد

فراهم نمودن  ایو  یعموم یمردم به حضور در فضا قیاست، تشو یکه ضامن تحقق جامعه مدن یعموم یبه عرصه یابیدست یبرا

به فرصت  دنیدر جهت رس یبستر کالبد یشهر یضاهاف یسازمناسب نیها به آن است بنابرابرابر همه افراد و گروه یدسترس

رشد  اتیاز ضرور یشهر یهر فرد به فضاها یو دسترس ردر سطح شه ییمنظور تحرک و جابجابرابر همه افراد و اقشار جامعه به

 و توسعه جامعه هست.

 نیو دائم ارتباط برقرار هست ا یموقت ،یصورت کامل در اشکال اجتماعصورت ناقص و هم بهاو، هم به رامونیپ یو فضاها طیمح

فضاها دچار مشکل  نیو حضور مردم را در ا یمشارکت اجتماع یو کالبد یمعمار ،یاز موانع شهر یاریاست که بس یدر حال

مختلف  یهادر عرصه تیافراد جامعه امکان حضور و فعال هیکه کل شودیم سبب یشهر یعموم یفضاها یساز. مناسبکندیم

داشتن  لیسبز به دل یفضاها یفیو ارتقا ک یزیرراستا برنامه نیانسان است را داشته باشند. در ا اتیالزمه ح و یعیکه حق طب

راستا هدف پژوهش حاضر  نیا در شودیم یتلق یضرور یشهروندان امر یشگیو حضور هم نیمتنوع و گسترده مخاطب فیط

 باشد. یسبز  م یفضا یبر کاربر دیها در شهر زابل با تأک یکاربر یابیارز یبررس

 روش تحقیق داده ها و -2

س    قیتحق ضر باهدف برر ضا  یها یکاربر عیتوز نیب یابیشهر زابل  ارز  یها یکاربر یحا و   تیسرانه ، جمع  زانیسبز با  م  یف

جهت  نهیبه یهامکان شنهاد یمنظور پشهر زابل به  یتناسب اراض   یبندفیبا ط تیگرفته است که درنها آن شکل  یمساحت نواح 

آن از  قیو روش تحق یاتوسعه  -ی. پژوهش حاضر از نوع کاربرد دیخواهد رس  انیسبز به پا   یفضا  یکاربر ییو جانما یابیمکان

پژوهش، ابتدا به روش    نیا ازی اطالعات موردن  یمنظور گردآورمبناسهههت. به   کی گراف یها روش هی بر پا  یلیتحل -یفینوع توصههه

ست؛ به    یاکتابخانه شده ا شه    کهیطورعمل  ستفاده از نق ض  یکاربر یهابا ا شهردار  یافتیدر یارا  ازیزابل، اطالعات موردن یاز 

ستخراج و در تحل  ستفاده    یهالیا ستا  صورت گرفته ا ستفاده از نرم    قیاهداف تحق شبرد یپ یو در را ضر ابتدا با ا  Arcافزار حا

GIS ها  واژه یاست برخ ازین ییزداو ابهام یسازمنظور شفاف .به شود یپرداخته م قیتحق ازینقشه موردن یهاهیال یسازبه آماده

منابع   ریها و سههاکتب، مقاالت، طرح یبا بررسهه نیشههوند بنابرا یسههازو مفهوم فیپژوهش تعر نیکاررفته در او اصههطالحات به

ها اشههاره از آن یبرخ هب ریاسههت که در ز دهیپژوهش گرد نیکاررفته در اها و اصههطالحات بهواژه یبرخ فیمکتوب اقدام به تعر

 .شودیم
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 پژوهش ینظر یمبان

 فضا

صاد  یطهح در ضا، م  یعلوم اقت صاد  یروهایعمل و کنش ن یدانف شمار   یاقت س   جامعه. در رودیمبه  ضا در پ  ی،شنا با   یوندف

. ارسطو فضا    خوانندیم ءیش فضا را بازتاب   لسوفان یف. کندیمارتباط داللت  یجادشده و بر هر نوع ا  یفمقوله حرکت و روابط تعر

  یانسان، فضا   یتبر محور دیتأکبا  یروانشناس   در. کندیمتصور   یفیبا اعراض ک ینامیکید یهانهیزمو  هامکاناز  یامجموعهرا 

  یهانظامآن  درصحنه که  کندیم یتلق یناز سرزم  یاپهنه، فضا را  یاییجغراف یننو نامهواژه. ردیگیمدر کانون بحث قرار  یانسان 

ضا  ینا در. کنندیمخاص خود را خلق  یهایبندصورت  یتیفعال /یانیجر ضا  یک یایی،جغراف یمفهوم ف که  گرددیم یتجرب یف

شر و ادراک او پ  ضا نت  ینجادر ا یبه عبارت خوردیم یوندبا ب صول ادراک متوال  یجهف صال و        یو مح ضمام نظام ات ست به ان مکانها

 (12: 1375و اعتماد،  یعیانرف) هامکان یتوال ینا ینروابط ب

 شهر

 چندان شهر تعریف خالصه، طوربه .است خود قوانین با همراه فضایی منطقه فرهنگی، یک در یافتهسازمان تفکرات بازتاب شهر

رای دا و شدهیلتشک طبیعی مواد و هایعتطبسبز،  فضای افراد، ها،یهروح ،هاشکل از سو،یک خاطر آنکه از این به نیست، ساده

 تخصص شهر دارای معرفان دیگر، سوی از و است؛ متفاوتی اخالقی و فرهنگی اجتماعی، شناسی،یختر جسمانی، یهاساختمان

به عبارت ساده، شهر  (Rasool, 1999:3) .اندنمودهتعریف  را آن خود دیدگاه با متناسب هرکدام بوده، مختلف یهانگرش و

عبارت از الحاق  شهر تر،یکلی و جمعیتی دانست به عبارت کالبد یک واحد فعالیتی، توان یک واحد اجتماعی و سیاسی،یمرا 

ی از ترکیب عوامل طبیعی، اجتماعی امجموعهنمود و گفت شهر  ترکاملتوان این تعریف را یمی ول یک مکان با مردم آن است.

 (4: 1393 شیعه،است )شده توسط انسان است که در آن جمعیت مشخص حداقلی ساکن  شدهساختههای یطمحو 
 یزیربرنامه

شناخت وضع موجود، موضوع  یدهد و تالش دارد بر مبنا یرا مورد توجه قرار م یاقدامات مناسب آت نییتع ندیفرا یزیر برنامه

 ،یریگمینظام تصم نکهیضمن ا یزیر( برنامه4: 1391عه،یراه حلها سوق دهد)ش نیو انتخاب بهتر یابیارز ،یریگ میرا به تصم

 یریکارگشده که با به ریتعب زین یعموم تیامور و فعال میتنظ ،یریگمیتصم ت،یهدا قدام،ا ان،یاست، راهکار، جر ندهیآ یبرا

 یبندزمان ن،یتدو یعنی یزیربرنامه یطورکل(. به6: 1392 ،ینیحسو شاه یی)رهنما دیآیدرم فیتعر یدر قالب نوع یفیک یوداتیق

 .باشدیم شدهنییتع شیهدف از پ کیبه  یابیدست یراستا امور در یبندتیو اولو

 ی کاربری اراضیزیربرنامه

ها و عملکردهای یتفعالی مکانی و فضایی دهسامانحفاظت اراضی  و یعتوز چگونگی استفاده، به یزی کاربری زمین،ربرنامه

 گردد.یمو نیازهای جامعه شهری اطالق  هاخواست بر اساسشهری 

ی برا یزی کاربری اراضی شهری را نحوۀ تقسیم زمین و مکان بهینه،ربرنامه این علم، نظرانصاحبشکسوتان و چاپین از پی

راهبردی -یساختار ی جامع،هاطرحیزی کاربری اراضی شهری اساس ربرنامه نماید.یممصارف کاربردهای متنوع زندگی تعریف 

بر نحوۀ استفاده از زمین و حفظ  هادولتراضی در غرب ابتدا نظارت و مفهوم کاربری ا اصطالح دهد.یمو تفضیلی را تشکیل 

تر به خود گرفت و یعوسی این مفهوم ابعادی امنطقهیزی شهری و ربرنامهی با گسترش شهرنشینی و رشد ول حقوق مالکیت بود.

ی و محلی و انواع امنطقهی ملی و یزی کالبدرطرح یزی فضایی،ربرنامه استفادۀ بهینه از زمین به آمایش سرزمین، موازاتبه

 فضای زندگی، بستر یاز مبرم بشر،ن کاالی تجدید ناپذیر، عنوانبهزمین  را دریت کاربری ماه ی شهری تبدیل گردید.هاطرح

های کاربری اراضی یهنظرین ترمهم .ذکر کردتوان یمبرای آسایش  سالم و یبا،ز زیست محیطی امن،یطمحتنگاتنگ با  ارتباط

 یی،کارکردگرا ی،دهسامان ی،ابرنامههای یهو نظریعی و کالبدی زمین و طبی اقتصاد های نقش اجتماعی،یهنظرهری را در ش

 روان، سالمت یش انسانی،آما یار گرایی،اخت گرایی، فن یی،گرافلسفه گرایی،یعتطب گرایی، فرهنگ یسم،مدرن یی،گرااصالح

 (.65: 1380برشمرد )زیاری،توان یمیسم و توسعۀ پایدار مدرنپست
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 یابیمکان

و شکار  ینیو جنگل نش ینیدوران تکامل از غارنش یو پس از ط کردیها و غارها پنهان مانسان خود را در جنگل نش،یاز آغاز آفر

 دایپ لم(. مکان و مآمن او هم تکا35: 1383خواه، ،  یدیآورد )سع یرو ینیکجانشی یوزندگ یو کشاورز یپروربه دام واناتیح

و دام انتخاب نمود  یکشاورز یرا برا گرید ییو جا یزندگ لیاسباب و وسا ینگهدار یرا برا ییو جا یزندگ یرا برا یکرد. او مکان

(Gautsch, 1981: 170در ابتدا ا .)بعد از  یول رد،یصورت گ طیو جبر مح عتیشدت متأثر از طبانتخاب جا ممکن بود به نی

 تر شد.راحت شیغلبه کرد و انتخاب مکان برا شتریب عتیمراحل رشد بر طب یط

 .مطرح شد زیها نآن یبرا یابیو ارتباطات مسئله مکان عیانسان و گسترش صنا شرفتیپ با

 ی فضای سبز شهریهایکاربری ابیمکان

بدون  مکن،غیرم اگرنه مسائل شهری، پویای ماهیت دلیل به شهر، در  مختلف هاییتفعالیابی مکان یقدقاصول  تعیین

 و هایکاربر مناسب یابیمکان اراضی شهری کاربری یزیربرنامهاهداف  از یکی رو، همین از .است دشوار بسیار تردید
این تحقیق ابتدا عوامل مهم در تعیین مکان مناسب  در .(19: 1377 )بحرینی، است یکدیگر از های ناسازگاریکاربر یجداساز

یرگذاری هر یک مشخص گردید. با توجه به ماهیت و تعدد این عوامل، تأثز شهری  و نیز میزان های فضای سبیکاربربرای احداث 

یابی ی موجود، الزم بود روند مکانانقشههای یاسمقیاز در هر یک از موردنگستردگی منطقه مطالعاتی و نیز کامل نبودن اطالعات 

ی اولیه تعیین شوند هامکان ترکوچکترتیب که ابتدا در مقیاس ینامراتبی و در مراحل مختلف انجام گیرد. بهصورت سلسلهبه

 ی مناسب انتخاب گردد.هامکانتر انجام گیرد و تری در یک مقیاس بزرگیقدقی منتخب، مطالعات هامکانسپس در محدوده 

 

 منطقه مورد مطالعه
مرز کشور پاکستان و شمال شرق با افغانستان هم استان ینقرار دارد. شرق ا یرانا یو بلوچستان در جنوب شرقیستان استان س

شده است. واقع یستانس یعنیقسمت استان خود  ترینشمالی در و ایران کشور شرقی الیهیدر منته یستانست. منطقه سامرز هم
دقیقه  50 درجه و 61دقیقه الی  58درجه و  59دقیقه عرض شمالی و  29درجه و  31دقیقه الی  7و  جهدر 30این منطقه بین 

هست؛ که از  یلومترمربعک 15197منطقه حدود  ینارتفاع دارد. وسعت ا یامتر از سطح در 480طول شرقی قرار دارد. شهر زابل 
کشور افغانستان، از جنوب با شهرستان زاهدان و در غرب با  ااز شمال، شرق و جنوب شرق ب ی،شمال غرب با خراسان جنوب

شهرستان  یناست. ا یلومترک 213جوار است. فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان حدود ملوت ه یرشهرستان نهبندان و کو
 هست یژهو نداریفرما یدارا یشهر )شهر زابل( جزء شهرها یندهستان هست. ا 17بخش و  5و  یمرکز شهر 6تعداد  یدارا

 .(1388)طرح جامع، 

 محدوده موردمطالعه
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طرح  شنهادیبوده که خود شهر زابل مطابق پ 138710شهر  نیا تیجمع 1395نفوس و مسکن در سال  یکه طبق سرشمار

 است. شدهمیمحله تقس 38و  هیناح 5به  یلیتفص

 

 گانه شهر زابل 5 ینواح

 1388: طرح جامع، مأخذ

 نتایج و بحث    3

 ی اطالعاتیهاهیالی سازآمادهی و آورجمع

سی عوامل   صیفی  و تعیین اطالعات مکانی و ت مؤثرپس از برر شهر زابل  یژگیوبا توجه به  موردنظری هادادهیاز، موردنو های 

 .اندشدهارائهقرار گرفتند در جدول زیر  مورداستفادهی گردیدند. عواملی که در آنالیزهای این مرحله از طرح  آورجمع

 هاي فضاي سبز شهرييكاربریابی مکانینه درزم مؤثرمعیارهاي 

 هدف
ی بنددسته

 معیارها
 توضیحات معیارسطح 
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 به لحاظ سازگاري و ناسازگاري ارتفاعی -فاصله رقومی 

 ناسازگاري-به لحاظ سازگاري فاصله شیب  

 ناسازگاري-به لحاظ سازگاري فاصله جهت شیب

ار 
معی

هم
وار

ج
 ی

 حاظ ناسازگاري به ل تجهیزاتی-فاصله از مراكز تاسیساتی 

 به لحاظ سازگاري فاصله از مراكز آموزشی

 به لحاظ سازگاري فاصله از مراكز آموزش عالی

 به لحاظسازگاري فاصله از مراكز فرهنگی مذهبی

 به لحاظ نا سازگاري صنعتی-فاصله از مراكز كارگاهی 

 تفاوتییب -به لحاظ سازگاري نسبی  ورزشی -فاصله از مراكز فرهنگی

 بی تفاوتی –به لحاظ نا سازگاري  فاصله از فضاهاي سبز شهري
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 (1399: کاربری های منطقه مورد مطالعه)ماخذ،گرداورندگان:2نقشه 

و   اند¬دهیگرد هیته یمتفاوت یزمان یهامختلف، از منابع گوناگون و در دوره دکنندگانی، توسط تول  شده یآورجمع یهاداده

شه  هیروش ته ستورالعمل   نق ستانداردها و د ست. به هم  گریکدیها با آن یها، ا  ت،یفیاطالعات موجود ازنظر ک لیدل نیمتفاوت ا

و   هاهیزمان الهم شیجهت نما کهیاند. درحالمتفاوت گریکدیبودن با  یو کاغذ یقومر یفرمت و حت ر،یتصههو سههتمیسهه اس،یمق

هماهنگ باشهههند. لذا مراحل         گریکد یبا   یاطالعات  یها هی الزم اسهههت ال GIS طیدر مح ازی موردن لی وتحلهی تجز اتی انجام عمل 

کاربرد موردنظر بوده و    یبرا ازی اطالعات موردن  هی کل یکه حاو   یاگونه ها به  آن لی و تبد  ها دادهیبر رو یسهههازو آماده  شیرایو

 .دیداشته باشند، انجام گرد ها لیجهت انجام تحل یساختار مناسب
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 شیب منطقه مورد مطالعه:10نقشه                                 مدل رقومی ارتفاعی:9نقشه                          

 جهت منطقه مورد مطالعه:11نقشه 

 یاطالعات یهاهیپردازش ال

 (Distanceو تابع مربوطه) یفاصله گذار  یمربوط به ارزشگذار یهانقشه یسازآماده

 فرهنگی یکاربر هیال میحر ی:ارزش گذار13نقشه       ری فضای سبزارزش گذاری حریم الیه کارب:12نقشه 
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  یفرهنگ یکاربر هیال میحر ی:ارزش گذار15نقشه آموزشی           یکاربر هیال میحر ی:ارزش گذار14قشه ن

 هیکارگا یکاربر هیال میحر ی:ارزش گذار17نقشه      تاسیسات و تجهیزات  هیال میحر ی:ارزش گذار16نقشه 

 (Reclassifyتابع مربوطه) قیاز طر یها بر اساس کالس بند یکاربر یو طبقه بند یاستاندارد ساز

 آموزش عالی یکاربر ی:طبقه بند19نقشه                 طبقه بندی کاربری فضای سبز:18نقشه                        
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 تاسیسات و تجهیزاتکاربر ی:طبقه بند21نقشه                      آموزشی  یکاربر ی:طبقه بند20نقشه        

                       ری کارگاهی صنعتیکارب ی:طبقه بند23نقشه                             فرهنگی  یکاربر ی:طبقه بند22نقشه                   

         تیمحدود یجهت حذف مناطق دارا نیکاربرد  مدل بول   

ها وجود در آن یسبز شهر یفضا یهایکاربر جادیبود که امکان ا یها، مشخص نمودن و حذف مناطقشهنق نیا جادیهدف از ا 

سبز در خود  یفضا یهایو احداث کاربر یابیمکان یبرا یدیشد تیمنطقه، محدود کیدر  یعوارض نیوجود چن لیندارد. به دل

 ضروری مکان انتخاب در ها،¬از آن ینیحفظ فاصله مع جهیدرنت و دیآیبه وجود م زیها ناز آن ینیدر فاصله مع یآن محل و گاه

مناطق  یبندبه درجه یازیدار هست و ن تمحدودی مناطق حذف صرفاً ها،¬نقشه نیا جادیهدف از ا نکهیتوجه به ا با هست.

 شودیم هی(  ته1-0)ینریصورت بابه تینقشه محدود کیهر عامل محدودکننده  یبرا ،یشده وجود ندارد، در حالت رسترحذف

 کیمناطق مقدار  ریسا یصفر و برا یسبز شهر یفضا یهایاحداث کاربر یبرا تیمحدود یآن به مناطق دارا یکه بر رو

 .    ابدییاختصاص م
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 ی به الیه هاده وزن 

فضههای سههبز شههامل دو بخش عمده    الیه های  مورد نظر به منظور طراحی یک الگوی مناسههب برای مکان یابی کاربری های 

های مربوط به آن ها می باشهههد که هر کدام با توجه با وضهههعیت             معیارهای موقعیتی و معیارهای هم جواری و زیر مجموعه     

 گذارند.سازگاری و ناسازگاری نسبت به کاربری فضای سبز تاثیرات مثبت و منفی مختلفی بر روی نقشه نهایی طرح می
 

 

 

 

 

 

         

 1399نگارندگان، العاتطماخذ:م

شاخص  ست. در این روش معیارها دو به دو با       در این طرح  با توجه به ماهیت  سه ای دوتایی ا ستفاده از روش مقای های مورد ا

یکدیگر مقایسههه می شههوند و درجه اهمیت هر معیار نسههبت به دیگری مشههخص می شههود. برای این کار می توان از یک روش 

ستفاده کرد.    ستاندارد ا سه دودویی یک عدد از     ا ست که به هر مقای شود. معنی      9تا  1روش کار به این ترتیب ا سبت داده می  ن

 هر عدد در جدول آورده شده است
 

یابی کاربری فضای سبز الگوی مناسب مکان  

یمعیار موقعیت  معیار همجواری 

 فاصله از تاسیسات و تجهیزات 

فاصله از کارگاهی وصنعتی 

شیب 

جهت شیب 

ارتفاع از سطح زمین 
 

فاصله از مراکزفرهنگی 

 فاصله از مراکزآموزش

 عالی

فاصله از مراکز آموزشی 
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 مقداد عددي ترجیهات

 9 كامال مهم تر یا كامال مطلوب تر

 7 اهیمت خیلی قوي

 5 اهمیت یا مطلوبیت قوي

 3 كمی مطلوب تر یا كمی مهم تر

 1 لوبیت یکساناهمیت یا مط

 8، 2، 4، 6 اولویت بین فواصل

 1399ماخذ:محاسبات نگارندگان،

 استفاده شد. Topsisالزم به ذکر است که برای وزن دهی به شاخص های تحقیق از روش 

 هدف
ی بنددسته

 معیارها
 وزن توضیحات سطح معیار

ب 
اس

 من
وی

لگ
ا

ان
مک

سبز
ی 

ضا
ی ف

ربر
کا

ی 
یاب

 

مع
ار

ی
 

وقع
م

تی
ی

 

 ارتفاعی - فاصله رقومی
به لحاظ سازگاري و 

 ناسازگاري

0.17 

 0.08 ناسازگاري-به لحاظ سازگاري فاصله شیب  

 0.12 ناسازگاري-به لحاظ سازگاري فاصله جهت شیب
ار 

معی
هم

وار
ج

 ی

-فاصله از مراكز تاسیساتی 

 تجهیزاتی
 به لحاظ ناسازگاري 

0.02 

 0.12 به لحاظ سازگاري فاصله از مراكز آموزشی

 0.17 به لحاظ سازگاري فاصله از مراكز آموزش عالی

 0.9 به لحاظسازگاري فاصله از مراكز فرهنگی مذهبی

 0.8 به لحاظ نا سازگاري صنعتی-فاصله از مراكز كارگاهی 

 ورزشی -فاصله از مراكز فرهنگی
 -به لحاظ سازگاري نسبی 

 تفاوتییب

0.9 

 فاصله از فضاهاي سبز شهري
بی  –به لحاظ نا سازگاري 

 تفاوتی

0.12 
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 WlCبر اساس مدل  هانقشهتلفیق 

 

 یسبز شهر یفضا یاستقرار کاربر یمستعد برا یمکانها یبندپهنه  :26نقشه

 هاپهنهدرصد اشغال  ی تناسب زمینبندطبقه

 9.92 نامناسب ترین

 26.27 نامناسب

 27.28 متوسط

 29.34 مناسب

 33.82 مناسب ترین

 100 جمع

 1399ماخذ:محاسبات نگارندگان،

تناسب را در ارتباط با مکان  نیشتریشهر زابل ب 3و 4 هیگرفت که ناح جهینت توانیم نیتناسب زم یبندا توجه به نقشه پهنهب

 یابیط به مکانمربو یهایزیرتا در برنامه شودیم هیتوص رونیسبزشهر زابل دارد. ازا یفضا یهایمنظور استقرار کاربربه نهیبه

 یناسازگار دارا یهایازدحام کاربر لی( به دل1و  2 هیشهر زابل)ناح ی. برخالف آن بخش جنوبردیگ ارموردتوجه قر یکاربر نیا

 .هستند یسبز شهر یفضا یهایمنظور استقرار کاربربه هانیزم نیترنامناسب

 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

 یحاصل از بررس   جیشود نتا  یشناخته م  داریتوسعه پا  یاصل  یاز شاخص ها  یکیبه عنوان سبز   یبا وجود آنکه امروزه فضا 
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ست که ا  نیا یایشهر زابل گو  یها یها در کاربر شهر   یشهر به لحاظ فضا   نیا سب  ینیو عدم مکان گز یسبز  رو به  یمنا

ست . و به لحاظ اندازه جمع  شان م  جینتاسرانه   زانیبا م تیرو ا ض    ین سرانه ف شهر زابل حدود     یادهد که  متر  2سبز در 

س        یمربع به ازا صله ب سرانه فا ستاندارد  ست که با ا شان م  یاریهر نفر ا ساز   نیدهد. همچن یرا ن ستاندارد  و  یبا توجه به ا

موجود جهت  یاپارکه یتحت شهههعاع عملکرد یمحدوده ها نییتع یبرا یو تابع فاصهههله گذارGisاسهههتفاده از نرم افزار 

ضا   یپارکها یابیمکان شهر   یمستعد و ف شهر زابل ا   یسبز  سب در  سله مراتب منطق     نیمنا سل ضا از  نکرده و در  یرویپ یف

 تناسب وجود دارد. نی(  ا1 هی)ناحثیل عقوبیسبز  یمناسب قرار نگرفته است . و تنها در محدوده فضا یجا

در  یشهههر به عنوان قطب اموزشهه نیا یریکه نشههان دهنده قرار گ یآموزشهه اریبسهه یها یباال و کاربر تیتوجه به جمع با

 منطقه الزم است . نیدر ا  یشتریسبز ب یپارک و فضا جادیمنطقه جنوب شرق کشور است لذا  ا
 

 منابع -5

  ینورپرداز حیبر اصول صح   دیشهر تهران )با تأک  تیدر امن ینورپرداز یو طراح یشهر  یی. نقش روشنا 1390احسان .   دیفر،س  یاعتماد

 .شهر تهران منیجامعه ا شیهما نیمجموعه مقاالت دوم دهیگز(، بریدر مناظر شهر

 . تهران.رانیانتشارات دانشگاه علم و صنعت ا ،یشهر یطراح ندی. فرا 1377 ن،یحس ،ینیبحر

رهنمایی،محمدتقی و  .سههازمان یابی فضهها با تاکید بر سههیسههتم های شهههری،پایان نامه دوره دکتری ،    1375رفیعیان،مجتبی.

ها  دانشههگاه انسههانی   کتب علوممطالعه و تدوین  سههازمان  یزی شهههری ایران. ربرنامه.فرایند 1392ه. ینی، پروانحسهه شههاه 

 دانشگاه اصفهانسمت()

  صص 66و، 65شماره   ۀ تحقیقات جغرافیایی،فصلنام  یناب(،م مورد:) یشهر یزی کاربری اراضی  ربرنامه .1381رامت اهلل.ک زیاری،

78-63 

صمد.    شهد،          . بر1383سعیدی خواه، عبدال شهر م شهری و مکان یابی آن ها در بافت قدیم و جدید  سات و تجهیزات  سی سی تا ر

    35پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ص 

 دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ سی و پنجم. انتشارات یزی شهری.ربرنامه.  مقدمه ای بر مبانی 1393شیعه، اسماعیل. 

 .کارگاه برنامه ریزی شهری.دانشگاه علم و صنعت ایران،چاپ پنجم.1391. شیعه، اسماعیل

 .. طرح جامع شهر زابل1388مشاور شهر ساز و معمار طاش.  ینمهندس
Gautschi, D. (1981) Specification of patronage models for retail center choice, Journal of 

MarketingResearch, 18: 162-174. 

Rasool, R (1999)”Univers calturel des migrantset la planification urbane lecas des villes nourelles” 

These du doctorat, Alain Iarrius, universte du Toulouse ll le Mirail T. Ioulouse. pp.3. 
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 یپژوه ندهیدر آ هیسور کیتیژئوپل گاهیجا لیتحل

 رانیا  یماسال یجمهور یراهبرد مل
 

 2عمران علیزاده ،1رضا قربانی

 
   gmail.com170rezaaghorbanii@دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران،1

 استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، گیالن، ایران.2
 

 چکیده 

تژیک و ژئوپلیتیک خاورمیانه همواره یکی از بحرانی ترین مناطق جهان بوده و تحوالت درون این منطقه همواره منطقه ژئواسترا

معادالت را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است. تحوالت سوریه از جمله تحوالتی است که این کشور را به اردوگاه تازه ای 

از این رو نگارنده در پژوهش حاضر با بررسی بحران سوریه و با در نظر گرفتن برای رقابت های استراتژیک تبدیل نموده است. 

روابط تاریخی و اتحاد راهبردی ایران و سوریه به ویژه پس از وقوع انقالب اسالمی و جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سوریه 

که عبارتند  قیپاسخ به سوال تحق یدر راستا یابخانه ااز مطالعات کت یریو بهره گ یلیتحل یفیبرای ایران، با استفاده با روش توص

خواهد گرفت، به بررسی و تحلیل پیامدهای ژئوپلیتیکی بحران  هیسور کیتیاز تحوالت ژئوپل یراتیچه تاث رانیج.ا. ا یاز: راهبرد مل

آن است که: حضور مستمر و  از  یحاک قیتحق یها افتهیراهبرد ملی جمهوری اسالمی ایران می پردازد.  یپژوه ندهیسوریه بر آ

 نیرو بوده است.همچن شیپ یاز وقوع چالش ها یریشگیو پ ینیدرون سرزم تیضامن حفظ حاکم هیدر سور رانیج.ا. ا یمستشار

 نیها و معارض ستیاز ترور تیکه با حما یمنطقه ا یرقبا یبرخ رانیج.ا. ا نیتنش ب جادیسبب ا هیسور کیتیتحوالت ژئوپل

 زنند، شده است. یا مه یریبر درگ یرسو
 

 .رانیج.ا. ا ،یراهبرد مل ،یپژوهش ندهیآ ک،یتیژئوپلهای کلیدی: واژه
 

                                                                    
09193230670  :نویسنده مسئول مکاتبات  
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Abstract 

The geostrategic and geopolitical region of the Middle East is always one of the most critical areas in 

the world, and developments in this region have always been affected by the equations. The 

developments in Syria are among the developments that have made this country a new camp for strategic 

rivalries. Therefore, in this research, the author of the present paper studies the crisis in Syria, 

considering the historical relationships and strategic alliances between Iran and Syria, especially after 

the Islamic Revolution and the geopolitical and geostrategic position of Syria for Iran, using a 

descriptive-analytical method and utilizing Library studies to answer the research question, which 

include: National Strategy What impact Iran will have on the geopolitical developments in Syria will 

examine and analyze the geopolitical consequences of the Syrian crisis on Iran's future national studies 

strategy? 

The findings of the research indicate that: the continuous presence of IR Iran in Syria has been the 

guarantor of preserving the sovereignty of the land and preventing future challenges. Also, the 

geopolitical developments in Syria have created tensions between the IR Iran has been some regional 

rivals fighting the terrorists and Syrians. 

 
Keywords: geopolitics, research relief, national strategy, I.R. Iran. 
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 مقدمه - 1

مهمض  یها دهیالملل، از جمله پد نیمسائل ب یمنطقه به کانون محور نیو انتقال ا انهیتحوالت در منطقه خاورم ندهیسرعت فزا

روبرو شده است در  یدیشد یو خارج یداخل یمنطقه با چالش ها نیا کیتیژئوپل ریاخ یباشد در سال ها یم کمیو  ستیقرن ب

 یراهبرد یگاهیمسئله جا نیبرخوردار بوده و ا یا دهیچیحال پ نیو در ع نیتر کیتیلاست که از ژئوپ یکشور هیورس انیم نیا

را در  هیسور قا،یاروپا و آفر ا،یکشور در نقطه اتصال سه قاره، آس نیاست. واقع شدن ا دهیبخش انهیکشور در منطقه خاورم نیبه ا

عبارت  یالملل نیو ب یمنطقه ا یقدرت ها یبرا هیسور تیاساس اهم نیها است، بر اقرارداد انهیو خاورم یصنعت یاروپا انیم

احساس خطر از  3 لیاعراب و اسرائ یها یریبا درگ هیسور وندیپ -2 انهیدر خاورم یبه لحاظ راهبرد هیسور تیمرکز-1است از: 

ماه ها از آغاز  شت(، با گذ55، ص 1390آجرلو، منطقه و روند روز افزون آن. ) یدر کشورها ییادگرایو بن یاسیناحیه اسالم س

 کسرهیقادر به  گرانیاز باز کیچیتاکنون ه ف،یو تضع تیاز تقو یفیط یبحران بررو ینوسیو حرکت س هیها در سور یریدرگ

ان در بحر یخارج یروهایمداخله گسترده ن رغمیاند. عل دهینگرد هیسور یبحران یکردن قائله مذکور و بازگشت آرامش برفضا

در  یبیل رینظ ییتجارب کشورها یدر اجرا یدر منطقه علیه بشار اسد، مخالفان توفیق چندان گسترده یائتالف لیمذکور و تشک

 نه،یزم نیدر ا رانیا یاسالم یو عملکرد هوشمندانه جمهور نیو چ هیروس یالملل نیمخالفت ب دینداشته اند. بدون ترد هیسور

نموده است، اما مهمتر از همه موارد فوق عدم مشارکت  فایا هیرضد سو یالملل نیو ب یطقه امن یدر شکست ائتالف ها ینقش مهم

شاهد  ه،یشروع اعتراضات در سور یروزها و هفته ها نیبه اول یدر بحران مذکور است. با نگاه هیاز جامعه سور یبخش قابل توجه

به اهداف خود، اغلب در  یابیدست یکه برا میبود هیدر سور نویسیاپوز یاحزاب و گروه ها یاسیوغالبا س زیاعتراضات مسالمت آم

آنهاو برده شدن  یکردند. اما بدنبال ناکام یم زیاعتراضات مسالمت آم یاعتراض، مردم رادعوت به برگزار لیپتانس یدارا یشهرها

نگونه یبهتر است که ا دیداد و شاخود را از دست  انیاز حام یبخش قابل توجه یجنبش اعتراض کبارهیبه  ،یاعتراضات به فاز نظام

مسلحانه را  یریدرگ ریبه ناچار حرکت در مس ،یبوم ریو غ یمعارضان بوم ،یاسیکه پس از فروکش کردن اعتراضات س میبگوئ

را  یمنطقه حرکت توفنده ا یداریب یکه جنبش ها وستیبوقوع پ یطیدر شرا هیسور دنیبه آشوب کش دیآغاز کردند. بدون ترد

و  ییکایضد آمر لیبه غرب آغاز کرده بودند که در صورت منحرف نکردن پتانس شانیاکشوره یاسیس یداد و وابستگاستب هیعل

 یرقم م یغرب یمداخله جوب یقدرت ها یرا برا یمتعارض در جبهه مقاومت، سرنوشت شوم یاهداف یآن به سو یلیضد اسرائ

 ای یحفظ دموکراس یبرا رانهیشگیحمله پ هیو توج یالملل نیب تیامن منطقه به تیامن وندیپ رانیا یاسالم یزد. از منظر جمهور

 نانهیمنافع خود در بدب نیتام یاز زور برا یگسترده تر در بهره ور ریتفس یرا برا یغرب یو ... دست قدرت ها سمیمبارزه با ترور

بحران  در یاسالم یمنافع جمهور بیرتت نیگذارد. بد یحالت باز م نیتر نانهیو در خوش ب یغرب یحالت و حفظ ارزش ها نیتر

 ر،یمجدد اسد درانتخابات اخ یروزیبا توجه به پ یکشور حت نیتحوالت ا جیشده است و ممکن است نتا دهیبه چالش کش هیسور

د شو یم ریاز آن به اراهبرد، تعب یکه اکنون در زبان فارس یگردد. واژه استراتژ رانیا یالملل نیوجه ب تیبا تقو فیموجب تضع

و  مملکت  استیعرصه س ژهیحوزه ها از جمله اقتصاد، تجارت و به و رینشأت گرفته و بعدا در سا یظاماست که از عرصه ن یمفهوم

 یشد استراتژ ینظام یها وهیبه ش لیتبد استیس یاساس در گذشته وقت نیبرخوردار شده است، برهم یادیاز کاربرد ز یدار

 لین یبرا ینظام زاتیو تجه لیوسا یریهنر توزبع وبه کار گ یاستراتژ". کندیم انیب نینرا چ یهارت استراتژ دلی. لافتیلقب 

 ،یخارج استیدر سه حوزه س دیبا رند،یگ یاز ملت ها در نظر م یگروه ایملت  کیکه  ییها هدفاست.  یاسیبه اهداف س

کلمه  ابدیب یو مکان ینیاگر مفهوم ع یاساس واژه استراتژ نیسازگار و هماهنگ باشد برا ینظام استیو س یاقتصاد استیس

الملل توجه  نیب استیبر روابط قدرت در س یاینفوذ عوامل جغراف لیبه تحل کیتیبحث ژئوپل نیکند. در ا یم دیرا تول کیاستراتژ

عوامل  نیبطه برا یبر بررس هعالو کیتیدهد. ژئوپل یرا مورد مطالعه قرار م یاسیمرتبط با امور س ییایجغراف یدارد و چشم اندازها

کند. ساموئل  یم یو گمانه زن لیتحل زیرا ن ندهیتحوالت آ نیپرداخته و همچن عیوقا ریکشور، به تفس کی استیو س ییایجغراف

 (.17: 1987)کوهن،  است استیس یفضا انیم ییایروابط جغراف یمطالعه کاربرد کیتیکوهن معتقد است که ژئوپل یب

حاکم بر روابط  یخیتار یها تیبه واقع ه،یدر عراق و سور هیو ترک رانیا یمناقشه منطقه ا ( در مقاله با عنوان1395) ییرضا

 ستند،یرقابت و تعارض دو کشور ن ریمس حیموارد قادر به توض شتریدوگانه ساده انگارانه در ب یگردد و قرائت ها یدوکشور بر م

قدرت به  یتوازن منطقه ا ییرا در جابجا یراتییتغ ،یخیتارروند  کیگردد که در  یبر م یمدتدراز یچرا که موضوع به الگوها
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مالحظات  ریآن، دوباره تحت تاث یخیتار| یمناقشه با در نظر گرفتن مابه ازا نیا ،یعرب یها زشیهمراه داشته است. با وقوع خ

و توازن قدرت  کیمسائل ژئوپلت با کیدئولوژیا - یمسائل ارزش ن،قرار گرفته است که در پرتو آ هیدر عراق و سور یتیو امن یتیهو

 یخیعراق به رقابت تار یها یو دگرگون هیفرض که بحران سور نیبه ا تیدر هم گره خورده اند. لذا با عنا یمنطقه ا یو نقش ها

 یهاالگو یکشور بر اساس فعال ساز دوهر  کردیدامن زده است و رو انهیقدرتمند خاورم یبه عنوان دو دولت مل رانیو ا هیترک انیم

 حیشود؛ مقاله حاضر بر آن است تا با تشر یم یریگیاز هر طرف پ دیحوزه نفوذ و انگاره دفع تهد تیمعطوف به موازنه قدرت، تثب

 ،«سمیریارنالسنکرات هیبه نظر تیو با عنا یقیتطب - یخیتار یبه روش ،یتیو امن یتیدو کشور از منظر هو یچالش ها نییو تب

قرار دهد.  لیتحل هیو تجز یو عراق مورد واکاو هیاثر گذار سور ریدو کشور و افق آن را در پرتو دو متغ انیم ینگران لیعوامل و دال

 کیتیژئوپل یتحول در فضا ه،یروس یتیامن - یدر معادالت نظام هیسور یراهبرد گاهی( در مقاله با عنوان جا1395) یو لطف یصادق

متفاوت  یکردهایگرفتن رو شیرا به در پ یفرامنطقه ا گرانی، باز2001تامبر سپ 11پس از حادثه  انهیخاورم قهمنط یتیامن طیمح

 شیاست که با در پ هیروس گرانیباز نیاز ا یکیمنطقه، وادار نموده است.  نیحادث شده در ا ینسبت به بحران ها ییواقع گرا

و در  کیتیمناقشه ژئوپل کیدر  هیان، روسبحر نینموده است. در ا هیسور انبحر ریخود را سخت درگ ،ییواقع گرا کردیگرفتن رو

کند. بر خالف  یخود را دنبال م یو راهبرد یتیامن - یمنافع نظام ،یو فرامنطقه ا یمنطقه ا گرانیباز ریبا سا یاپایپا یرقابت

 یرا دنبال م هیحکومت بشار اسد در سور یندازبرا یویکه با اتخاذ مواضع متفاوت و متناقض، سنار یمنطقه ا گرانیاز باز یبعض

همه جانبه از حکومت  یبانیبر آن دارد تا با پشت یبحران، سع نیخود در ا یتیبا ملحوظ نگاه داشتن مالحظات امن هیکنند، روس

 یو اهداف راهبرد عرهگذر، مناف نینگاه دارد تا از ا داریاسد را پا میرژ ،یالملل نیب انیو حام یدر مقابل معارضان داخل هیسور

است که در  نیمقاله حاضر ا یمهم، پرسش اصل نی. با توجه به ادینما نیتام ترانهیشرق مد یتیامن طیکشور و مح نیخود را در ا

را مطرح  هیفرض نیا سندگانیشده، نو ادیپاسخ به پرسش  یباشد؟ برا یچه م هیسور کیتیژئوپل تیاهم هیروس یتیامن طیمح

شرق  یتیتعادل در معادالت امن جادیا یبرا کیو استراتژ ینظام تیماز اه هیکشور سور ه،یروس یتیامن طیکنند؛ در مح یم

 یم نییمقاله مورد نظر تب یو تدافع یتهاجم ییواقع گرا کردیمقاله با رو نیبرخوردار است. الزم به ذکر است که در ا ترانهیمد

 ونیفدراس ،«هیدر بحران سور هیروس ونیاسفدر کیتیژئوپل کردیرو»عنوان  با ی(، در مقاله ا1395لوحه سرا ) یو فرج یگردد. زهران

قدرت بزرگ  کیخود به عنوان  گاهیهمواره تالش داشته تا جا یشورو ریاتحاد جماه یبرآمده از فروپاش یبه عنوان قدرت هیروس

 کیتیژئوپل کردیموضوع سبب شده تا رو نی. ادیانم یریگیگزاره را با تمام توان پ نینموده و ا ایرا اح یجهان استیدر معادالت س

 کیبه فرهنگ استراتژ تیبا عنا هیقابل توجه و دقت نظر باشد. در واقع، روس هیبحران سور رینظ یمختلف یدر بحران ها هیروس

را مدنظر  ینیفراسرزم ییایحوزه جغراف نیخود در ا کیتیژئوپل قیدر آوردگاه سوربه نهاده و تالش داشته تا عال یخاص خود پا

به  یکتابخانه ا-یلیتحل -یفیو روش توص کیتیژئوپل هیاز نظر یریمقاله حاضر در صدد است تا با بهره گ رو، نیقرار دهد. از ا

 کردیاست که رو نیمقاله ا نیمد نظر در ا یبپردازد. لذا، سوال اصل هیدر قبال بحران سور هیروس کیتیژئوپل کردیرو حیتشر

 کینیژئوپل کردیداده خواهد شد که رو حیاست؟ در پاسخ، توض لیتحل چگونه قابل هیدر  بحران سور هیروس ونیفدراس کیتیژئوپل

 کایمتحده آمر االتیکشور با ا نیدامنه  دار ا کیتیتوان در چار چوبه نزاع ژئوپل یرا م هیدر قال بحران سور هیروس ونیفدراس

 نیمهمتر ران،یا کیو منافع استراتژ هیورس یاسیس ندهیبا عنوان و آ یا قاله(، در م1394راد ) یو فرج ینمود. ناج لیو تحل هیتجز

راحفظ  لیآنکه بتواند خط مقدم مقاومت در مقابل اسرائ یاست و برا رانیا انهیمور به در خاور م یمنطقه ا مانیتنها هم پ دیو شا

حکومت  سرنگون شدن لیدل نیدارد به هم ازین هیحکومت سور یبه همراه دینما تیو حما تیمقاومت را تقو یها شیکرده و ح

را به عقب  رانیمقاومت ا کانینوک پ هیاست. در واقع سقوط دولت سور رانیحکومت ا یکیدئولوژیبشار اسد بر خالف مصالح ا

 اتدر قبال مطالب رانیا یاسالم یراهبرد جمهور لیدل نیخواهد کرد. به هم فیرا تضع رانیا یمنطقه ا تیو موقع دیخواهد کش

است.  یبشار اسد و عدم مداخله خارج دیتر از دولت جد یقو یبانیکشور، پشت نیت آرامش به ابر بازگش دیتاک ه،یمعارضان سور

کشور در معادالت  نینقش ا تیو تحت تاثیر اهم کیبر حفظ منافع استراتژ یمبتن هیدر سور رانیا یاسیس یضرورت ها رایز

است. نجات  یستیونیصه میوند صلح اعراب با رژر نیبا حزب اله، حماس و همچن وابطدر حوزه ر ژهیمنطقه بو یتیامن یاسیس

 یاسالم یجمهور ،«هیدر قبال بحران سور یو عربستان سعود رانیا یاسالم یجمهور یراهبردها»به عنوان  ی(، در مقاله ا1393)

شدند،  یاخته مشن انهیدر منطقه خاورم یاصل بیبه عنوان دو رق ربازیاز د ،یبه عنوان دو قدرت منطقه ا یو عربستان سعود رانیا
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از  یکی ان،یم نیبه خود گرفته است. در ا یدیتر شده و ابعاد جد دهیچیپ اریدو کشور بس نیا انیروابط م ریاخ یسال ها یاما ط

باشد. در  یم هیورس یتر ساخته اس بحران و جنگ داخل دهیچیدو کشور را پ نیا انیم رهیروابط ت ریاخ یکه در سال ها یمسائل

اتخاذ  یمتناقض یریموضع گ هیو عربستان بنا به اهداف و منافع خاص خود در سور رانیا یاسالم یجمهور ه،یبحران سور انیجر

از  هیدر قبال بحران سور یو عربستان سعود رانیا یاسالم یراهبرد جمهور نیرو، هدف نوشتار حاضر، تب نینموده اند. از هم

به  ،یا سهیمقا کردیو با رو یلیتحل -یفیاز روش توص یریبا بهره گ سندهیراستا، نو نیباشد. در هم یم 2015تا  2011سال 

 هیرا در قبال بحران سور یکردیچه رو یو عربستان سعود رانیا یاسالم یبوده است که جمهور یپرسش اساس نیدنبال پاسخ به ا

 تیکرده است تا با حما یسع یاست که عربستان سعود نیشود ا یپرسش مطرح م نیکه در پاسخ به ا یا هیاتخاذ کرده اند؟ فرض

 یاسالم یدهد، جمهور رییتغ شیموازنه قدرت را به نفع خو د،یجد یسلف یاز گروه ها یبانیو پشت هیغالم در سور نیاز معارض

و  ینیحفظ کند. ام شیخو نفعمحور مقاومت موازنه قوا را به  تیو تقو هیاز دولت سور تینموده است تا با حما یسع زین رانیا

 نیا ه،یدر تحوالت سور یو فرامنطقه ا یمنطقه ا گرانیمنافع آشکار و پنهان باز»با عنوان  ی(، در مقاله ا1392) یصمد دونیفر

و فرا منطقه  یمنطقه ا گرانیاز نقش، اهداف و منافع آشکار و پنهان دو گروه باز یدیجد لیو تحل هیآن است که تجز یمقاله در پ

به  هیمقاله در تحوالت سور نیصاحب نقش مورد نظر ا یو فرا منطقه ا یمنطقه ا گرانیازارائه دهد. ب هیدر تحوالت سور یا

 هیپا تیتثب یبرا یوارد رقابت و همکار یاز آنها با اهداف متفاوت کیباشند که هر  یم هیو روس کایعربستان، آمر ران،یا یکشورها

مباحث در  نیاز مهمتر یکیکشورها،  یخارج استیس یبررس. شده  است هیسور یدر ماجرا ودخ ینقش و نفوذ منطقه ا یها

.اصوال ردیپذیاثر م زین یداخل طیکه از مح یکشور نه تنها از عوامل خارج کی| یخارج استیاست. س یاسیس یایرشته جغراف

جه تو یجخار استیدر س ییاز عوامل واقع گرا یکیرود،  یم شیپ ییواقع گرا یدر جهان به سو یخارج استیروند تحوالت س

( تحوالت 12: 1370دهد. )قوام،  یاز مشکالت جهان را تحت پوشش قرار م عینسبتا وس یاست که مجموعه ا کیتیبه عوامل ژئوپل

و هم  کندیخلق م رانیا یخارج استیس یرابرا ییهم فرصت ها یو چه در سطح کارگزار یچه در سطح ساختار یالملل نیب

و  قیدق ینگر ندهیبه آ یبستگ رانیا یخارج استیس تیموفق زانیکه م یبه گونه ا آورد. یم دیرا پد ییها تیو محدود دهایتهد

انقالب ها در  موج(. 123: 1391 ،یآباد روزیف  یچالش ها دارد. )دهفان نیفرصت ها و غلبه بر ا نیاز ا نهیاستفاده به یچگونگ

امواج  نیا دنیآن ها رس نیخواهد داشت. مهمتر انریا یمنطقه ا یو منافع راهبرد تیبر موقع یقابل توجه ریتأث یعرب یکشورها

از  رانیا تیحما ،یباشد. از همان آغاز ناآرام یجمهور آن بشار اسد م سیو در رأس آن رئ هیسور یعنیخود  یبه متحد منطقه ا

و  ترانهیبه منطقه مد رانیا کیبه جهان عرب و اتصال استراتژ رانیسال ها نقش دروازه ورود ا یبرا هیبود. سور کارآش هینظام سور

محور مقاومت و کاهش نفوذ منطقه  فیاسد باعث تضع یو سرنگون هیسور فیرو تضع نیرا برعهده داشته است. از ا کیخاور نزد

 قیو عم قیکشور را متفاوت از بهار شناخت دق نیتحوالت ا ه،یبحران سور غازاز آ رانیشود. دولت ا یو مهار آن م رانیا یا

گوناگون  یتحقق فرصت ها و مقابله با چالش ها یکردهایها و رو نهیزم ه،یتحوالت سور یکیتینامساعد ژئوپلمساعد و  یبسترها

 نیشتریو ب نهیهز نیکمتر انه،یخاورم حوالتدر ت رانیا یاسالم یمناسب  و به تبع آن حضور موثر جمهور یاتخاذ راهبرد مل یبرا

 رانیا یا یآن بر راهبرد مل یو اثر گذار ریاخ یدر سالها هیسور کیتیول ژئوپلتح یرو بررس نیاز ا خواهد داشت. یمنافع را در پ

 برخوردار است. ییباال تیاز ضرورت و اهم
 

 یاسیس ییایجغراف ای کیتیژئوپل -2

ت قرائ وهیرا ش کیتیژئوپل دریرحیرشته عنوان شده است: م نیا شمندانیاند نیدر ب کیتیدر مورد ژئوپل ریز فیدر حال حاضر تعار

داند  یم یو منطقه ا یدر سطح مل یاسیس یها یریگ میآنها بر تصم ریو تاث شهیتوسط صاحبان قدرت و اند استیو نگارش س

 یها دهیپد ایو اشکال  طیاثر مح ییایجغراف استیس ای کیتیکند: ژئوپل یعنوان م زیمجتهد زاده ن روزیپ(. 12: 1377، دریح ری)م

 لی(، وساییو فضا ییو هوا ییایدر ،ینی)زمیو انتقال یامکانات ارتباط اب،یمنابع کم ن،یزم شکل ،ییایجغراف تیچون موقع یطیمح

)مجتهد  کند یرا مطالعه م یو جهان یدر سطوح گسترده منطقه ا ژهیبو ،یاسیس یها یریگ میو... را در تصم یارتباط جمع

 ،ییفضا یها، گروهها و سازمانها در مورد جنبه ها دولت یاسیرا مطالعه رفتار س کیتیژئوپل زین این حافظ. (128:1381،زاده

عبارتست  کیتیکند: ژئوپل یم فیگونه تعر نیرا ا کیتیژئوپل یعزت نیهمچن  (.25:1379،ای)حافظ ن داند یم یو انسان یطیمح
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شد و  یجهان یزسطح وارد با نیکه بتوان در باال تر یبه قدرت، به نحو یابیبه منظور دست ییایجغراف طیمح یتهایاز درک واقع

 (  7:1380ی، را حفظ کرد.)عزت یمل اتیو ح یمنافع مل

 موقعیت جغرافیایی سوریه -3

 ه،یاست که از سمت شمال با ترک ترانهیمد یایدر یو در کنار سواحل شرق ایدر جنوب غرب آس یکشور هیسور یعرب یجمهور

 هیهمسا نیو از جنوب با اردن و فلسط ترانهیمد یایز غرب با درو ا لیبا اسرائ یاز شرق با عراق، از غرب با لبنان و از جنوب غرب

 یو جهان یدر مناسبات منطقه ا هیسور کیو نقش استراتژ تیشهر آن است .اهم نیرگترو حلب بز هیسور تختیاست. دمشق پا

کنند.  یم ادی خیتار شهر آباد نیکه از شهر دمشق)شام( به عنوان کهن تر یاست به گونه ا یتمدن بشر یاز خاستگاه ها هیسور

 یو اروچا و مرکز بازرگان قایآفر ا،یسه قاره آس تباطاتبه مرکز ار ربازیکشور را از د نیا یغرب یایآس یدر منطقه  هیواقع شدن سور

با غرب نموده است.  زینفت خ انهیکشور را نقطه اتصال خاورم نیا ه،یسور کیژئوپلت تیکرده است. موقع لیشرق و غرب تبد انیم

 لومتریک 501از  یو برخوردار ترانهیمد یایدر یشرق یقرار گرفتن بر کناره   انهیخاورم کیعامل؛ واقع شده در منطقه استراتژ سه

و  یکشور را  در مناسبات منطقه ا نیا کیژئوپلت تیو عراق، به وضوح اهم هیلبنان، ترک ،یاشغال نیبا فلسط یگیساحل و همسا

نقش  ،یعرب یقایو آفر انهیخاورم یکشورها انیاست که در م یعرب گریتنها باز هیسور لیدل منیسازد. به ه یم انیجهان نما

 یکشور نقش مهم نیا «اسیبان»و  «طرطوس»ریمس ترانهیکند. در ساحل مد یم فایا یو جهان یدر مناسبات منطقه ا ار یمستقل

صدام  یبعث میاز رژ تیاست، عدم حما یدیکل یه دارااز مسائل منطق یاریدر بس هیکند. سور یم فایا یدر تجارت و انتقال انرژ

رزه و مخالفت با روند سازش  11روزه و  33 یدر جنگها نیلبنان و فلسط یسالماز مقامت ا تیحما ران،یا هیعل یلیدر جنگ تحم

 یجمهور به هیرهبران سور دگاهید یکینزد نیموارد است. همچن نیاز جمله ا ،یستیونیصه میشناخته شدن رژ تیو به رسم

 یریساخته است. با شکل گ ندهیرا فزا  هیسور کیو نقش استراتژ تیاهم ران،یکشور در محور ا نیو قرار گرفتن ا رانیا یاسالم

 نیرا در رابطه با ا یمتفاوت یها یریخود و جهت گ قیبراساس منافع و عال یو فرامنطقه ا یمنطقه ا گرانیباز ه،یدر سور  یبحرا

: 1392 ،همکارانو  یسمنان ی)عباس دارد، اتخاذ نموده اند انهیدر منطقه خاورم یخاص کیو ژئواستراتژ یکیتژئوپل تیکشور که اهم

بردن  نیاما دراصل با هدف ازب یجاددمکراسیمرتجع منطقه به بهانه ا یکشورها یو برخ یغرب ی، کشورها2011(. در سال 7

 .دآغاز کردن هیمردم سور هیخانمان سوز را عل یجنگ یمحور مقاومت اسالم

 ٪90حدود  ها کهکشور به طور عمده عرب نیگوناگون. در ا یهاتیو قوم ینژاد یهااست با گروه ی( کشور 2-3) نقشه  هیسور

 ٪10 هست(. کردها که زین ینیفلسط هزار پناهنده 400تعداد شامل  نی)ا کنندیم یزندگ دهندیم لیکشور را تشک تجمعی

. کنندیم یکشور زندگ یو شمال یشمال شرق یدر نواح شتریهستند و ب یائیاز تبارآر دهندیم لیکرا تش تیجمع ماندهباقی

نسبت به  هیکردها در سور تی. وضعکنندیم یزندگ زین ی( و ارمنی)آشوریآرام یکوچک زبان یهاتیکشور اقل نیدر ا نیهمچن

متفاوت  یزبان یهاکشور که محل سکونت اقوام و گروه نیا یبرا ه،یسور یاست. حکومت بحثکشورها ناگوارتر گزارش شده گرید

 4 یال 3 یکردها )و به قول منابع محل یونیلیجامعه دو م تیاست. موجود یعرب تیو آن هو شناسدیم تیهو کیاست تنها 

 .دهندیم لی( را تشکونیلیم 19 تی)با جمع هیسور نساکنی ٪10( ونیلیم
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 هپراکندگی قومی مذهبی سوری -1نقشه 

 https://www.mei.eduمنبع: 

 تجمعی ٪86کشور  نیهستند. مسلمانان ا زین هیدر سور ینژاد تیگروه اقل نیترو عراق(، بزرگ هیکردها، )همانطور که در ترک
کشور  نیدر ا یرینسبآ چشمگ تیاقل دهندیآن را بخود اختصاص م تجمعی ٪5/13که انیحیو مس دهندیم لیکشور را تشک نیا
را مسلمانان  هیسور تجمعی ٪74حدود  ی.از نظر مذهبکنندیم یو اطراف آن زندگ دمشقدر  زین یهودیحدود پنج هزار  .باشندیم

هم اعراب  یتی. از نظر قومدهندیم لیتشک دروزی ٪3و  یحمسی ٪10 ان،یلیو اسماع یامامدوازده انیعیش ان،علوی ٪13 ،یسن
ها، . ارامنه، ترکدهندیم لیرا تشک هیورس تجمعی ٪9حدود  کردها کهی حال در دهندیم لیرا تشک هیسور تجمعی ٪90از  شیب

 .دهندیم لیرا تشک هیسور تجمعی ٪1مجموعاً کمتر از  انیهودیها و چرکس

 
 پراکندگی جمعیتی در سوریه -2نقشه   
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 https://www.water-security.orgمنبع: 

توان به آن به عنوان فراوان قیمت آن و روند کاهش ذخائر زیرزمینی، نمی است و با توجه به نوساناتای فنا شدنینفت ذخیره

است. این روند باعث بوده که فراتر از میانگین جهانی ٪3.3منبع درآمد اصلی کشور نگریست.میانگین رشد جمعیت سوریه ساالنه 

بهداشت و سیستم تأمین اجتماعی ناچار  های هنگفت برای آموزش،گذاریافزایش نیروی جویای کار شده و کشور را به سرمایه

سازد.گشایش تجاری که ناشی قرار گرفتن سوریه در منطقه آزاد تجاری کشورهای عربی و یا ناشی از همکاری با اتحادیه اروپا می

 مراکز و یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تأثیرات فراوانی بر صنایع سوریه خواهد گذاشت، زیرا بسیاری از کارخانجات و

 .صنعتی سوریه به دلیل فعالیت تحت حمایت دولت، یارای ایستادگی در مقابل این گشایش زا نخواهند داشت

 

 

 جغرافیای طبیعی سوریه -3نقشه 
 رقابت ایران و اسرائیل در بحران سوریه -4

شتند. سوریه نیز یکی از حوزههایی عنوان دو رقیب منطقهای همواره در موضوعات مختلف با یکدیگر رقابت دا ایران و اسرائیل به

است که این رقابت تشدید شده است. بقای اسد در قدرت جزء الزامات سیاست خارجی ایران به شمار رفته و حذف اسد برای 

اسرائیل ً مرز مشترک سوریه با اسرائیل باعث شده که هرگونه منافعی را به همراه خواهد داشت: اوال تحول در سوریه مستقی ًما 

تهدید مجاورت جغرافیایی میتواند یکی از منابع تهدید به شمار رفته و ضریب  موازنه نظریهر امنیت اسرائیل اثرگذار باشد. طبق ب

امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. ثانیًا نظام سیاسی سوریه از ابتدا معاهده صلح با اسرائیل را امضاء نکرده و بدین ترتیب، 

هرگونه تغییری در نظام سیاسی سوریه میتواند تهدیدات اسرائیل را  کاهش ( 2015فرحات، )شمار میرود  دشمن عربی اسرائیل به

دهد. ثالثا به دلیل اتحاد استراتژیک ایران و سوریه و حمایت این دو کشور از محور مقاومت در منطقه، تحول ساختاری در سوریه 

کنشگری اسرائیل در منطقه شود. البته در کنار این منافع سقوط اسد و میتواند گفتمان مقاومت را تضعیف و موجبات افزایش 

روی کار آمدن نیروهای افراطی اسالمگرا همچون داعش و جبهه النصره در سوریه هرچند در کوتاهمدت بهنفع اسرائیل بوده و 

ا این وجود، . بکندی جدی مواجه میخطر ایران و محور مقاومت را از بین میبرد، اما در بلندمدت امنیت اسرائیل را با چالشها

ای را به نفع خود تغییر دهد. این موضوع از  میتوان بیان داشت که رژیم صهیونیستی تالش دارد تا با حذف اسد، توازن منطقه

را بوده و تضعیف جایگاه ایران در سوریه میتواند موضع ایران  5+1ای با  آن جهت اهمیت دارد که ایران درگیر مذاکرات هسته

ای ایران بوده اهمیت سوریه برای ایران و  شدت مخالف برنامه هسته دار کند. از آنجا که اسرائیل نیز به در این مذاکرات خدشه
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 رژیم صهیونیستی دوچندان میشود. 

 

 نقشه سیاسی سوریه -4نقشه

 https://legacy.lib.utexas.edu: منبع

 یهرسوان بحرل قبادر  انیراسالمی ری اضع جمهواموت و مناسباپیشینه  -5

ان، یراسالمی ب انقالی اشکل گیراز تا قبل دد. سالمی بر می گرب انقالوزی اپیراز بعد ی هال یه به سارسوان و یرد اتحااپیشینه 

ئیل اسرانوعی تسلط را مریکا ان وآیرد اتحاایه نیز رسوو شت ار داقرب غرک بلوان در  یراکه ا چرد، یه خصمانه بورسوان و یرابط روا

ن جهاو مریکا آعلیه رض معاان یک به عنوان یراسالمی ری اجمهو، سالمیب انقالع اقووبا دو تلقی می نمو ب عرن برجهاان یرا

سمت بشناسد ربه ان را یرالت جدید دوباشد که ری لین کشواویه رسوب، عرن جهادر مر باعث شد که این اشد که اد قلمدب غر

سه حادثه مهم رخ  1982ل سادر مدتی از بعد ل ین حاابا د.  جایگزین شوان یردر ا یهرسورت سفا، ئیلاسررت ابا تعطیلی سفاو 

ه عربی حمایت کنندر تنها کشوان یه به عنورنکه سو، اول آیددیه گررسوان و یرابط رواهرچه بیشتر ن یک شددکه منجر به نزداد  

ب یم صهیونیستی به جنوحمله ی رژنکه با  دوم آله .حمد نمواق نفت عری به قطع خط لوله ام قداق، ابا عران در  جنگ یراز ا

ان خوب اسرکوان از یرانکه م آسوو ند دهلل حمایت کرب احزن و لبنادو از یه هر رسوان و یرر، این کشوان در ابحرع قون و ولبنا

ان یرو ادر عین حال (. 126-125: 1392د)نیاکویی و همکاران، حکومت کردر شهر حماء از سوی  1928ل سادر لمسلمین ا

ند. هرچند  مهم ترین ده  انمول نبادبا یکدیگر را فرهنگی و منیتی ، اسیاسیدی، قتصاامختلف د بعادر اجامع د تحاایک اره همو

ین مقطع که دو طرف همواره به آن توجه خاصی داشته اند، موضوعات امنیتی بوده است.بنابراین روابط ایران و سوریه در امسئله 

منافع دن فتاانی نسبت به خطر انگرر و کشودو ضع انظامی به موت تهاجماص به خصوای و منطقه ی هاادیدواز رمتأثر ن مااز ز

ن مذهبی میاو یکی ژیدئولوک امشتره یدگاد دجوولبته است. ده ابون لبنان همچوای منطقه ن هم پیمای هاریگر کشون در دناآ

 ست.ده انمو مستحکم ترر را کشودو ضع اموو بط روایکی دنیز نزر کشودو 

ن جهاو منطقه ت به کویت بر تحوالاق حمله عرروی و جماهیر شود تحااپاشی ونظیر فری یگردمهم ی هاادیدرو  1990در دهه 

یه رسوان یرد اتحا، امریکای آهبررتک قطبی به م نظاد یجااهه با دین در این اشت. بنابرایه تأثیر گذرسوان و یرن ابط میاروانیز و 
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یه جهت مقابله رسوان و یرالیل دشت. به همین ودی دامحدر مانوی ترکیه فضاو ئیل اسر، امریکاک آمشترات یدمقابله با تهددر 

پا ، اروچین، سیهروهایی نظیر ربا کشودی قتصاو امنیتی ، ابط نظامیروابسط و خلی دابه منابع ی تکاابا ک مشترات ین تهدیدابا 

موفق و گاهی نیز ناکام گاهی اف هداین ابه ن سیددر رجدید نموند. هرچند ات یدین تهدابر ابردر نه ازمود یجادر اپن سعی و ژا

)سیمبر و اسمعیلی،  سته ابخشیداوم تدو تحکیم را یه رسوان و یرابط ک روامشترات تهدیداز نی انیست که نگری یددتربودند، اما 

1392 :19-26). 

ای جدید منطقه ت الدمعاان و سورسه به تبع یرابط روا 2003و  2001ی هال سااق در عرن و فغانستاامریکا به آحمله از بعد 

ر را کشود، اما آمریکا رویکرد تغییر رژیم در دو بوده کرط یه سقورسوان و یراشمن ام دصددوره ین دراشد. ی مرحله جدیدوارد 

، مراین داد؛ امی ار قرب یسم خطاورحامی ترو لت یاغی را دو دویه رسوان و یرن، امااز زین مقطع در امریکا د.  آمی  نمول نباد

همین د. دریک نمودپیش به یکدیگر نزاز بیش ر را کشودو ضع امود و بوار ثرگذر ایه بسیارسوان و یرابط ن روایکتر شددنزدر 

جانبه منعقد دو فاعی ن دیک پیما 2006ل ساو در تژیک استرری اهمکای فقت نامه ایک مو 2004ل سار در کشودوستا  را

تر را روشن ئیل اسرایم رژتهاجمی ت تمایال 2008و  2006ه درالهای غزن و یم صهیونیستی به لبنارژینکه حمله گر ادیند دنمو

 (.129: 1392ران، همکاو )نیاکویی  دتر شوی قون، هلل لبناب احز -یه رسو  -ان یراتژیک استرف ائتالاید که دموجب گرد و نمو

هریک ای منطقه ی تهارقدان و یگرزبا، یهرسوان در بحری شکل گیرص  به خصوو عربی منطقه ی هارکشواض در عترج اموز غاآبا 

ری ین بین جمهودر اند.  دنموذ تخارا اضع خاصی امود، منافع خوی ستاده و در رانموی یه تصمیم گیررخیر سوان انسبت به بحر

ب سالمی نظیر حزی اههاوگرای و  منطقهن هم پیمای هاربط با کشورواپرتو در تژیک استراسیاست حفظ منافع ان یراسالمی ا

د و از نمول نبادجی رسیاست خاد یکررا در رویفا می نمایند ه ای ایژومنیتی منطقه نقش اسیاسی ت الدمعادر که س حماو هلل ا

به دارد، یک دنزور خاو نه ابه منطقه مدیتران یراتژیک استرل اتصادر است که نقش حیاتی اهایی رکشوی جمله از یه رنجاکه سوآ

رت قدو یگر زیک باان به عنوده و نمول نبارا دیه رسوت تحواله ای یژوحساسیت و قت دبا ان یراسالمی ری الیل جمهودن همی

ام قدد، اخوو منطقه  ای نیز حفظ منافع ملی ر و ین کشوابا دی هبرت رامناسبااوم تدی ستادر راکه ده نموش تالای، مهم منطقه 

 یه نماید.رسودر سد ر احکومت بشااز ضع حمایتی اموذ تخاابه 

د دارد؛ جواری وشوه و دپیچیدت یه محاسبارسیاسی سوم نظاو ضی اربه حفظ تمامیت ان یراسالمی ری ابطه با تمایل جمهودر را

ان و یراست که الیل دبه همین و ست ده ابودی هبرراهمیت احائز ان یرای ابراره   یه همورسوه شددالیل یادکه با توجه به ا چر

نسبت برخی مسائل ی موضع گیری ستادر راند که ده انمواری پایه گذرا تژیک استرد اتحااخیر یک ی اهاهه در دیه رسو

ی منطقه ا در گردبنیاو یستی ورتری هاوه غلبه بعضی گروزی وپیر، سنی-شیعه رس، فا-بعرن میانه نظیر خصومت میاورخادر

حفظ و یه رسوان نسبت به بحره ای یژم  وهتمااسالمی ری اجمهو ین منظران از ایر.است ه احفظ شداره همود تحااین ، امیانهورخا

ان یر می توارد زموآن را در همیت بحران در این کشور و ابه ان یراسالمی ری اجمهوص الیل توجه خادارد. دیه رسیاسی سوم نظا

 د:جستجو نمو

 ،ست گیرنددبه ر ین کشورت را در ابعث قدب حزی یا بقایای قلیت علواست اممکن  -1

 ، نژادی شود-وه های مذهبی و قومیگرن میااع یه منجر به تشدید نزرسودر خلی داجنگ اوم تدل حتمااین ا -2

رت به قدن سیدای ربرد را خوده ونموده ستفاافرصت ان ازبحری بحبوحه احتمال ایت که اکثریت سنی مذهب بتوانند در  -3

 تجهیز کنند.و تقویت 

سته اخواز تا ضمن حمایت ده سعی نمواره یه همورسوان کنش به بحران در وایراسالمی ری اجمهور، مذکوی با توجه به مؤلفه ها

این نسبت به د را خوی حمایت همه جانبه ، یهرسودر حفظ حاکمیت ملی وم لزت و صالحام انجااتأکید بر ر، ین کشودم امری ها

 (.41 :1392کشور اعلالم کند)نجات و جعفری ولدانی، 

همچنان بر یه رتا حکومت سوم داده نجاایه رتش سواربه ری کمک مستشاوره و جهت مشا به همین جهت تالش های جامعی را

د   جووهیچ تضمینی دارد، یه بررسودر سد ر احمایت حکومت بشاسر قدرت محفوط بماند.چرا که اگر جمهوری اسالمی ایران  از 

سالمی ری اهد. پس جمهودمه ن اداهمچناان یرابا د را بط خود، رواست گیردبه رت را مشق قددر دکه ی که حکومت جدیدارد ند
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 نماید.رج خاان بحررا از مشق دست حکومت دین مرحله در در است تا ش اتالان در یرا

یه رئتالفش با سوری و اهمکا، سدر ابشااز حکومت هایش ل حمایت قبادر ست که اقف واین مسأله ابه ان یراسالمی ری اجمهو

ی یگر نظیر جلوگیردحیاتی ف چندین هدد، حمایت خواوم با تدان یراسالمی ری اگر جمهویی دسواز هد یافت. اخواوم تدن همچنا

دل حفظ تعاو شیعی ف ئتالامنطقهحفظ در ئیل اسرایم ذ رژنفوی توسعه ی از جلوگیرف میانه با هدورخادر مشابه ادث حوع قواز و

سد که حکومت ربعید به نظر می ، یهرسودر سد ر اشاپاشی حکومت بوین منظر با فراز امیکند.  ل نبادنیز را ئوپلیتیکی منطقه ژ

و سازگاری هی  اهمرک، لمللی مشترابین ای و منطقه اف هداست یابی به ان در دیراسالمی ری ابا جمهور ین کشودر اجایگزین

 هد.نشان د

می اد  المی قلمدسامت وخاکریز نخست جبهه  مقارا مشق ان دیراسالمی ری اکه جمهود نمول ستدالان ایگر می توی دمنظراز 

سلطه م مت علیه نظاومقاسوریه در موقعیت ی از گیرم  نتقاانوعی را یه رنی سوی درومی  هاآرانات و ضااعترالیل دبه همین و کند 

ن یعنی عربستاای قیب منطقه  ی رهارنمایی کشورت قدای برای یه به عرصه ریگر سوف دطراز ند.  دایش می امنطقه ان متحدو 

آن هم و غربی ی هارمنافع نیابتی کشود تضان یه به کانوربهتر سورت ست. به عباه اتبدیل شدان یراسالمی ری اوترکیه با جمهو 

 (.42 :1392نجات و جعفری ولدانی، ست)ه اتبدیل شدان یراسالمی ری امیانه با جمهوورمنطقه خان در پیمانا

ای منطقه ی هارکشواز عم اها رخالت سایر کشوو دامی نظی هاه از  راه حل یه هیچ گارسوان طی بحران در یراسالمی ری اجمهو

یپلماسی ه دستگان دتصمیم گیرندگان و مسئوال، بلکه برعکس؛ ستر حمایت ننموده این کشوان افصل بحرو جهت ح ل ، غربیو 

سالمی ری اهوست. تأکید جماحل  سیاسی راه نیز د دارد و آن جوراه ویه فقط یک رسوان حل بحرای معتقدند که براره هموان یرا

بنابرصالحدید د، ستا حاصل شوراین در انیز که ای هر نتیجه  و یه می باشد رسودم توسط مر، یهرخلی سوان دابر حل بحران یرا

یه رسوان نسبت به حل بحران یراسالمی ری اجمهوی نه احمایتگره  یدگا، دین مهماست. با توجه به رده اقم خور رین کشودم امر

 د:ی شوسه مؤلفه مهم خالصه مدر

 یهرسودم در مرر  کشتاو توقف خشونت -1

 ننظامی بیگانگاو سیاسی مم داخله  ی عد-2

 (.59-58 :1392)پرچم دار،  خلیت داصالحاورت اتأکید بر ضرر کنادر سد ر الت بشادوحفظ -3

حفظ د و نگر میانه  میورخای منطقه  دی در هبررایک متحد ان یه به عنوربه سوان یراسالمی ری انیست که جمهوی یددتر

د یکردر رومهم اف هداز ایکی ان بعنواره  همورا  هلل  ب احزس و قبیل حمااز سالمی ی اهاوه  گراز حمایت و یه رلت سودو

منطقه در منیتی افاعی د دیک سپران به عنورا یه رسوان یراسالمی ری است. همچنین جمهوده انموح مطرد جی خورسیاست خا

معضل و با یک چالش ان را یراست که اممکن ، یهرسودر سد ر اپاشی حکومت بشاوفررت صودر می نماید که اد قلمدد خوای بر

نظامی ، مالی ، کمکیهرسودر سد رابه حکومت بشاان یراسالمی ری اجهت جمهوزد .به همین ساو بررومنطقه در منیتی رگ ابز

 (.134-133: 1392و همکاران، )نیاکویی  می  نمایدء عطاامنیتی و ا

 ط نمود:ستنبامسئله را اچند ان یه می توربه سوان یراسالمی ری انظامی جمهودی و منابع مال ساو ار حمایت هااز 

ی هاریا فشاد و یه تضعیف شورسوم که نظاد دارد جون ومکااین البته د؛ اهد کرانخوط سقوت مده کوتادر یه رینکه حکومت سواول ا

ضد و  مریکایی آضد ه  ی نگیزاینکه دوم ا. هد مانداخوار برقرن همچنایه رحاکمیت سود اما تشدید شوی غربی هارلمللی کشوابین

سالمی ری اجمهوای مر براین انجامید که اهد امت خوومقار محوان مر به تعمیق تواین ه و ایه تشدید شدرسودن صهیونیستی بو

ند که ده  اسعی نموان یرای انسبت به مسئله هسته د خود یکردر روغربی ی لت هادوینکه م است. سواشمند ر ارزبسیاان یرا

سد رابشاوزی پیررت صودر نکه رم آ(. چها23 :1391)فرزندی،  نندزبه هم پیوند ان را یری    ای امسئله هسته و یه رسوان بحر

 شدنیز تبدیل ن جهان مرکز شیعیارگ و بلکه به قطب بزای منطقه رت یک قدبه نه تنها ان یراسالمی ری اجمهو، یهرسودر 
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 (.141: 1394طفی، )صادقی و ل

 

 انیراسالمی ری اجمهوای منیت منطقهو ایه رسوان بحر -6

 ان عبارت اند از:یراسالمی ری اجمهوای منیت منطقهابر از مهمترین پیامدهای تاثیرگذار شکل گیری بحران 

 متومقار تضعیف محو 
صولی و اموضعی محکم ذ تخازان ابوری ابه  به عقیدد.هد بوامت خوومقار یه تضعیف محورسوان بحری مهمترین پیامدهااز یکی 

در عیت  حکومتها ومشراز ییناپذیر اجدء جز، ئیلاسرابر ابردر فلسطینیها از حمایت در میانهورخای هاربرخی کشوی سواز 

ی غدغه  هادصرفاً ، یکیژیدئولو، افرهنگیک مشتری ین پیوستگیهاون این بداست .بنابره امدب آبهحسان مقابل ملتهایشا

ینکه اهد.با توجه به دشکل را منیتی ابستگی متقابل ا از والگویی جداند انمیتو، منطقهی هارین مجموعه کشودر امشابه منیتی ا

ست زش اسار محون یازمت به ومقار محود یعنی سو، ستاصل حاصل جمع صفر اتابع زی باه قاعدای، منیتی منطقهامجموعه  در 

و در فرهنگی با یکدیگر و منیتی ، اسیاسیدی، قتصاامختلف د بعارا در اجامع دی برهاره رایه همورسوان و یراکه ا بالعکس.چرو 

بستگی متقابل ع واند موضواشتهداتوجه آن به اره هموف طردو که ای ند.مهمترین مسئلهده انمول نبادمت ومقار محوب چورچا

 ست.ده امنیتی بوا

  منطقها در نه قوازمورت و قدر ساختازدن برهم 
، یکیژیدئولوامل مختلف است .عوامهم ترین متغیرها هویت از ست.یکی  زم اچندین متغیر الای منطقهم یک نظا یشکلگیرای بر

ها دتضاو شباهتها ده، یفا نمورا انقش مهمی ای منطقه م یش هویت یک نظااپیدو ...در سیاسی ی هایموضعگیر، منافع ملی

ت دو نچه بر مناسباآگفت ان ین میتواهم میکنند .بنابرافرن را برحسب  هویت یکساای منطقه   م نظای مینه شکل  گیرزپیش 

ی هایتژاسترو   اضع اهمسویی مو، سته  ابخشیدار پایدت و یه یک هویت جمعی باثبارسوان و یراسالمی ری اجمهور کشو

 ستامعتقد زان بوری با، ستاراهمین در ست.و...اقومی و فرهنگی ت کااشتر، امنافعت کااشتر، اجیرسیاست خا

ند ایک می  توژیدئولوو امنافع ت کااشترانجاکه ازآست.الت دودوشمنی بین ودستی یدولگوداشوودهفزرتابطقدرواصلیکهبایدبهاعنصر

همچنین و مریکا ودی آتا حدو ئیل اسرابرابردرمشق ان و دتهرنجییکسارسیاست خاذ تخاد،  اگیرار لگو قراین ی اشکلگیری  مبنا

-سالمی شیعیاگرفتن هویتار هم قرر کناای بررا بستر مناسبی ، مت فلسطینیومقای هاوه گرن و هلل لبناب احزازحمایت 

 د.هم کرافرر ی سو-ناسیونالیسمعربی ونیایرا

 منطقهان در یرذ انفوه و تضعیف جایگا 
ش ستخودمع اجوزی لتسادویند آفراری در تأثیرگذو منطقه ت ست گرفتن مدیریت تحوالدبه ای برای منطقه ی هارتقابت قدر

نیز به ان یراسالمی ری  است .جمهوامیانه ورخاروی پیش  ی مهمترین چالش  هان، از قیبار رمهاو جهت مقابله ل،   در حوت

ارد مورهای پادر ند اقابتهایی که میتوار دارد، رقابت ها  قررین ض امعر، در میانهورخاد در خواری ثرگذان امیزو نقش ر خوافر

در منیتی ت اند تحوالن رو(. چو178 :1391)دهقانی فیروزآبادی و فرازی،  هدار دقرف هدن د آبعااهمه ر را در منیت ملی کشوا

ی حدهااز وایکی رت در قدد  یاازدنکه ی آست .بهجااین منطقه در امنیتی منفی ابستگی متقابل د واجواز ومیانه حاکی ورمنطقه خا

منیتی اجویانه ری همکای ندهای روشکلگیرو منیتی ایط ارشد موجب بهبو، منیتی مثبتابستگی متقابل وایند ایک فر، در منطقه

ی یگر برجای دحدهاوامنیت ملی احد بهسرعت تأثیر منفی بر وایک رت قدد یا، ازدبا حاصل جمع صفری له جبردیک معاد، در شو

 د.منیتی شکل میگیرت اعازمناو تقابل جویانه ی ندهاارد و رومیگذ

 در منطقهمذهبی ای و فرقهی هاتشدید تنشو گفتمانی ت عازمنای شکلگیر 
ده و بوری یش همکاافزامل اعواز  ست که امنیتیابستگی متقابل ای، وامنیتی منطقهاصلی یک مجموعه ی امؤلفههااز یگر دیکی 

ای شبکهد جوومنیتی ناظر بر ابستگی متقابل د .وامیشوای منطقهو  لملل ابط بین رواعرصه در لتها ر دوفتاو ربط رواباعث تبیین 

هی  وگرن میادن مجموعه بوس حساد ایجااست که باعث ای امنیتی منطقهایک مجموعه ی عضاامنیتی بین   ابط ت و رواتعامالز ا

و اراده ست اماً با خوولزن دارد مکاای امنیت منطقه ایک مجموعه د جوویگر بدین معناست که ف دطردد و از ها میگررکشواز 

ت و ختالفاگ، امکتب کپنهاای در منیت منطقهی امهمترین شاخصهااز باشد. شتهاندق نطبااین مجموعه اعضو ی هارکشو



 

433 
 

ی جنگهاو  ها یگیردرند منشأ امی  تواره هموای فرقهت ختالفااین زان اید بو.از دست امذهبی و قومی ادی، نژی همبستگی   ها

و قومی ادی، نژی همبستگیها ت وختالفاایه بر رسوان بحرات تأثیراز یکی ای منیت منطقه   ب اچورچاد.در شودهای گستر

منطقه ی در سلفی گری و تکفیر، طیافرن اگفتمار گفتمانی با ظه وت عازمنای  شکل  گیررت ست که بهصوایابی ارزمذهبی قابل 

ین وبا عناتکفیری -یستیورتری هاوهبه گرم موسودی متعدی هاوهگر، یهرسودر تنش ی شکلگیرز غااز آمییابد. ش بیشتر گستر

تخریب ، جزمیتی، سلفیگر، ییاگردبنیا، هاوهین گراغالب همه ک و یژگی مشتر.وند ده انقش نموی یفاایه رسوان ربحدر مختلف 

اف هدامهم ترین از ست .یکی م اسالای الوه در بیگنادم مرر کشتاوز و تجاای حشیانه برت  وجنایام نجا، اشعائر مذهبیو مقابر 

نهایی ف ست .هداسالمی ی  اهازی    فرقه بال و یکام رادسالم ابانام، سالدن اهداسیاسی جلودن و یکنموژیدئولو، اهاوهین گرا

ا گردبنیای هاوهمهمترین گر.از ست ن ابه جهانیاآن جه منفی ومعرفی ت و مقدسام و سالهی اچهردن نمووشمخدوژهای، چنین پر

 (.66 :1392رنچک، ز) دنموره شااعش وه داگره و لنصراجبهه ه، لقاعدابه ان میتو

 منطقهدر قابت تسلیحاتی رفتن باالگر 
منبع ن چونات به تهیه تسلیحام سون جهای هارقابت کشووربستگی ل از واشمای هارکشون دارد، عازان اذبوری که بار طون هما

ارد ستاندابا د خوت تسلیحادادن فقوجهت در ها رین کشوابه های منیتی عمددی و اقتصای اهارفشاو میکنند ده ستفاذی انفو

های یندافزر بهطوم را سون جهای هارین عامل کشو.امیکنند ل عما، استل اشمای هارکشور ختیادر انیا که روز دظامی نوری فنّا

تسلیحاتی قابت  از رمر ناشی این اسیبپذیر مینماید که ، آهددمیرخ خویش ای منیتی منطقهامحیط در بر تحوالتی که  ابردر 

سی اهرانیری ایوهارسنااوم تدو مذهبی و قومی ی باال گرفتن تنشهاای و نطقهنظم مدر گرگونی ا و دقوازن توردن برهمخواست.

در پا ارویه دتحاو امریکا ی آهاشگونه که تالنبرسد .هماد خواوج منطقه به در هد شد تا  مسابقه تسلیحاتی اباعث خو، منطقهدر 

دان روسیه را وا می دارد سکه سامانه رلتم، دویهرسوو ترکیه ی هازمردر )سامانه سپر موشکی( ت پاتریوی موشکهاار ستقرا

بر تشدید وه نیا عالی روز دهاحمنطقه به سالی هارکشوون فزتجهیز روزاهند.ار دیه قررلت سور دوختیارا در ا 300موشکی اس 

ت ختالفاای و امنطقه ی یش تنش هاافزاند با توجه به امی تو، ملیی مدهااز درآگی ربخش بزن بلعیدو منطقه دی قتصات امشکال

ی هازمردن بوری ستعماو اتصنعی از منطقه  که ی هاربرخی کشون مینی میازسری عاهای ادسرگیرازهمچنین ای و قبیله-ومی ق

ی هار.کشوزد یک میسادنزو برجسته را منطقه در نظامی ی هایگیرو  دربی ثباتی از نداچشم ، سته اسیاسی حاصل شد

ان توو  ظرفیت ، منیتی مختلفی اهادیکرروند با تعریف دکوشش نمو، خیر منطقهل اچند سات سیر تحوالل نبادمیانه به  ورخا

سنگین تسلیحاتی ی با هزینههااه همرو نشیب از و پرفرر ین کوشش بسیااما .اهند دیش افزامنیتی ی اغلبه بر چالشهاای برد را خو

دهای را منیتی گسترات اند تهدیدامنطقه میتودر بیثباتی و نظامی ی گیردرست که هرگونه است بد یهی ده اها بورکشوای بر

 (.145: 1394)مرادی و شهرام نیا،  باشدشته ل دانبادصلی منطقه به ی اهارتقداز یکی م مقاان در یرای ابر

 

 و پیشنهادنتیجه گیری  -7

، سعی نموده پژوهش حاضر با اذعان به اینکه بحران سوریه تأثیرات تعیین کننده ای بر امنیت ملی و منطقه ای ایران در پی دارد

تا در باب این مسئله کنکاش کند. بنابراین تمام تالش نوشتار حاضر، حول پاسخدهی به چنین پرسشی صورت گرفته که بحران 

سوریه چه تأثیری بر امنیت منطقهای ایران در پی خواهد داشت؟ در پاسخ به چنین پرسشی این فرضیه به محک آزمون گذاشته 

دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این کشور و جایگاه آن در حلقه اصلی محور مقاومت شده است که بحران سوریه به 

ای ایران گردد. برای بررسی چنین فرضی، این نوشتار از حیث مبانی نظری بر  می تواند باعث تضعیف ضریب امنیت منطقه

. موقعیت ژئوپلیتیک سوریه در منطقه و اهمیت نظریات مکتب کپنهاگ و نظریه امنیت منطقهای باری بوزان تمرکز نموده است

ای جمهوری اسالمی ایران ما را بر آن داشت تا در  استراتژیک و راهبردی این کشور در معادالت بین المللی و سیاستهای منطقه

فراروی  هایی که تداوم بحران سوریه قلب ژئواستراتژیک محور مقاومت، می تواند این نوشتار درصدد تحلیل و بررسی چالش

امنیت و جایگاه منطقهای ایران به دنبال داشته باشد، برآییم. بحرانی که امنیت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران را نیز مانند 

المللی با چالشها و تهدیداتی جدی مواجه نموده است. با توجه به اینکه سوریه تنها متحد را  ای و بین دیگر بازیگران منطقه

ستیز و ضدیت با رژیم صهیونیستی ایران، همسویی باالیی دارد،  های غرب شورهای عربی است و با سیاستهبردی ایران میان ک
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طوریکه تضعیف  شدن آن با هرگونه بحرانی بر امنیت و منافع ملی ایران نیز تأثیر مستقیم برجای خواهد گذاشت. به طبیعتاً مواجه

زدن به این حلقه  ای ایران را به دنبال خواهد داشت، یا ضربه نفوذ منطقهجایگاه و قدرت متحد منطقه ای ایران، کاهش قدرت و 

اصلی محور مقاومت، در حمایت و تقویت گروه های مقاومت اسالمی نقش حیاتی دارد، در راستای تضعیف محور مقاومت در 

یافتن بحران سوریه، امنیت منطقه  ومرفته، یافته های این پژوهش بر این امر داللت میکنند که با تدا هم منطقه خواهد بود. روی

گیری منازعات گفتمانی و تشدید تنش های فرقه ای و مذهبی،  ای ایران با تهدیداتی از جنس؛ تضعیف محور مقاومت، شکل

تضعیف جایگاه و نفوذ ایران، برهم زدن ساختار قدرت و موازنه قوا و باال گرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه مواجه خواهد شد. 

لشها و تهدیداتی که برشمردیم به طور بالقوه در محیط امنیتی منطقه ای جمهوری اسالمی ایران وجود دارد و با تشدید و چا

تداومیافتن بحران هرکدام از این تهدیدات قابلیت این را دارد که در آینده نزدیک به بحران امنیت ملی کشور تبدیل شوند. 

که دولت جمهوری اسالمی ایران با در نظر گرفتن چشمانداز این تهدیدات امنیتی در بنابراین منطق سیاست ورزی حکم میکند 

محیط امنیت منطقهای خود، درجه ای از واقع گرایی را در تصمیم گیری سیاست خارجی منطقهای خود اعمال نماید و اجازه 

براین ما مجبوریم به راه حل های منطقه ندهد بحران سوریه در ژئوپلیتیک درونی خویش به مسئله امنیت ملی تبدیل شود. بنا

های امنیتی ادراک مشترک امنیتی در میان بازیگران منطقه ای موجود است. در همین راستا  ای اعتماد کنیم؛ زیرا در مجموعه

مسئوالن دستگاه دیپلماسی کشور باید تالش کنند از چشم انداز تهدیدهای حاصله از بحران سوریه پیشروی اکثر کشورهای 

 .منطقه، فرصتی برای همکاری بسازند

های قدرت ملی خود در بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، موقعیت  جمهوری اسالمی ایران ضمن اینکه میتواند از ابزارها و پایه

ژئوپلیتیک و ظرفیت های خود در حوزه انرژی و ... در جهت متعادل کردن شرایط جدید منطقهو پایاندادن به بحران سوریه 

اده نماید، باید به این واقعیت مهم نیز توجه داشته باشد که دامنه نقشآفرینی در خارج از مرزهای ملی نیازمند هدایت و استف

مدیریت مناسب بازی در کنار پذیرش نسبی نقش سایر بازیگران در روند موجود است؛ یعنی تالش ایران در جهت تثبیت نفوذ 

ایط منطقه ای و خواستههای سایر بازیگران صورت پذیرد. بنابراین رویکرد ایران در منط قه ای خود باید با در نظر گرفتن شر

درجه اول باید در سطح دولتها شکل گیرد. ایران از یکسو باید ابتدا دولت سوریه را تشویق به انجام اصالحات اساسی و برگزاری 

ید. چون با تشدید اقدامات خشونتآمیز از سوی برخی مخالفان انتخابات آزاد و انجام مذاکرات سازنده با تمامی گروه های مخالف نما

زدن به امنیت و منافع ملی، از بین بردن زیرساختهای اساسی کشور و متکیبودن آنها بر  داخلی و کشتار مردمان بی گناه، ضربه

وشت آینده سیاسی کشور بیگانگان، دیگر جای شک و تردیدی باقی نیست که ملت سوریه به عنوان تصمیم گیرندگان نهایی سرن

قدرترسیدن این جریان معارض  افراطی وابسته به بیگانه نخواهند بود. بنابراین با ترغیب دولت سوریه  وجه موافق به هیچ خود، به

برای برداشتن گام های ساختاریتر میتوان اقدامات مؤثرتری را در جهت کنترل و مدی ریت بحران کنونی و ترسیم خطوط حصول 

کارگیری دیپلماسی فعال  ای جمهوری اسالمی ایران میتواند با به لی در بلندمدت دنبال نمود. در صحنه بیرونی و منطقهمنافع م

سازی در روابط و سیاست خارجی  ای در جهت خروج از حالت بازیگری تهدیدآمیز و در راستای افزایش حوزه های ظرفیت منطقه

نوعی امنیت آنها نیز متأثر از این بحران سوریه  ارتباط و نزدیکی بیشتری دارد و بههای منطقه که با آن ها خود با دیگر قدرت

بوده، مانند کشور ترکیه و عراق، وارد مذاکره شده و تعامل بیشتری با این بازیگران منطقه ای برقرار نماید. چون آنچه مسلم است 

یت همسایگان خود میدانند و بیشک بهتنهایی قادر به حل و هریک این بازیگران نیز امنیت خود را در گرو امنیت منطقه و امن

خشیدن به تحوالت ب ی میتوانند در پایانا فصل این بحران سوریه نخواهند بود. بنابراین تعامل سازندهی ما با سایر رقبای منطقه

ملی، مالک اعتبار و فرصت  سوریه نقش مؤثری ایفا نمایند. باید در نظر داشت که صرف بهره مندی از پایه های قدرت در سطح

سازی درصحنه خارجی نیست؛ بلکه قدرت دولت ها )بالقوه ( باید تبدیل به نقش )بالفعل( از طریق کسب همکاری، پذیرش قواعد 

های فرصت ساز ی برای آن کشور در صحنه سیاست بینالملل  بازی و پذیرش نقش سایر بازیگران در سطح فراملی شود تا زمینه

برد ضروری  -همین دلیل در تقسیم نقش ها وجود درجه ای از همکاری متقابل بین بازیگران در قالب بازی برد هپدید آید. ب

 ای و بین است. بنابراین باید بیان داشت که بحران سوریه همچنانکه از سه متغیر مشخص در سطوح مختلف داخلی، منطقه

ه حوزه داخلی، منطقه ای و بین المللی نیز تأثیر می گذارد. ازاینرو یکی المللی تأثیر میپذیرد، همزمان بر سه متغیر مختلف در س

برد، در نظر گرفت، در  –دیگر از بسترهای ایجاد همکاری متقابل نسبت به حل بحران سوریه که می توان در قالب بازی برد 
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ای که خواهان ابقای نظام حاکم در  گسترش تعامل بین جمهوری ا سالمی ایران و روسیه، به منزله مهمترین بازیگر فرامنطقه

سوریه است، نهفته است. چون روسیه همانند ایران از متحدان استراتژیک نظام سوریه است و بر اساس دکترین امنیت ملی خود، 

ذ کرملین تالش می کند با حمایت از هم پیمانان خود در منطقه خاورمیانه، حوزۀ پیرامونی خود را همچنان حفظ کرده و از نفو

جلوگیری نماید. بنابراین این اشتراک منافع و همسویی رویکردهای ایران و روسیه نسبت به متحد استراتژیک   ایاالت متحدۀ آمریکا

گیرندگان  ای هر دو بازیگر گردد. بنابراین تصمیم خود می تواند زیربنای ایجاد ائتالفی مستحکم در راستای تأمین امنیت منطقه

کارگیری تمام ظرفیت های منطقه ای و یک دیپلماسی فعال منطقه ای در عرصه داخلی  ن می توانند با بهدستگاه دیپلماسی ایرا

ای  ها و کنترل اوضاع ایفا نمایند. همچنین با اتخاذ راهکاری منطقه و بیرونی تحوالت سوریه نقش مؤثری در کاهش خشونت

ای  های استثنایی در راستای ارتقای جایگاه منطقه ات را به فرصتمناسب با مشارکت دیگر بازیگران منطقه، میتوانند این تهدید

کردن نظام سیاسی سوریه میتواند فرصت  المللی کشور تبدیل نمایند. در پایان میتوان گفت که موفقیت ایران در حفظ و بین

گیری  تیک خاورمیانه و شکلهای این کشور باشد و بر ژئوپلی ای ایران و آینده سیاست مهمی برای افزایش قدرت و نقش منطقه

ای تأثیرات چشمگیری بر جای گذارد و برآیند آن ارتقای وزن کشور در معادالت و  های جدید منطقه بندی ها و دسته ائتالف

 .ای خواهد بود ترتیبات منطقه و چانه زنی در سطح فرا منطقه
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  های آمایش مرزی موثر بر امنیت در استان اردبیل  تبیین مولفه

 1محمد مسلم مومن زادهعلیرضا بابایی ،  
 

momenzade@i،  دانشگاه خوارزمی، دانشجوی کارشناسی ارشد 1 ran.i r 

babaie@i، دانشگاه امام حسین ، دانشجوی کارشناسی ارشد  ran.i r 

   

  چکیده

 آمایش مناطق مرزی نوعی برنامه ریزی است که توسعه را به امنیت پیوند می دهد و راهکارهایی را بر ای توسعه مناطق مر ز ی

نظامی، در آمایش سرزمین در سالهای اخیر به طور فزایند های  -معرفی میکند. مناطق مرزی به دالیل مختلف از جمله امنیتی

این  است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در آمایش مناطق مر زی استان اردبیل انجام شده است. اهمیت یافت ه

ل مختلفی درآمایش مرزی ها نشان میدهد که عوام یافته تحلیلی می باشد. -تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی

استان اردبیل نقش دارد: مرز مشترک، قومیت، بازارچه مر زی ،رودخانه ارس ، جنگ اطراف و تراکم جمعیت از جمله عوامل مؤثر 

های می باشد  در آمایش مرزی استان اردبیل است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آمایش مرزی استان اردبیل در گرو مولفه

ها برای ایجاد امنیت پای دار در  ت آن رابطه مستقیم داشته و بر آن اثر میگذارد به همین خاطر توجه به این مولفهکه با امنی

  استان امری الزم به نظر میرسد. 

 آمایش سرزمین، مناطق مرزی،  ، امنیت، مدیریت و برنامه ریزی شهری :کلید واژگان

 

  . مقدمه 1

همه جانبه از اهمیت ویژهای برخوردار است. از نظر ساختار فضای مناطق مرزی عالوه  آمایش مناطق مرزی به منظور توسعه

برویژگیهای دوری از مرکز، دارای ویژگیهای کالبدی خاص مناطق مرزی میباشد که در مجموع باعث تشدید گسستگی فضایی و 

و دغدغههایی که در زمینه بعد دفاعی نظامی درنتیجه توسع هنیافتگی آنها میشوند، بنابراین کشورهای مختلف بنا به حساسیت 

). همانطور که 1390:3وامنیتی خود دارند به بحث آمایش مناطق مرزی جهت توسعه توجه ویژهای دارند(عزتی و دیگران،

اجتماعی ایران این -میدانیمکشور ایران در این زمینه دارای مشکالت خاصی است. در واقع یکی از خصوصیات ساخت اقتصادی

که یکمنطقه یا چند منطقه کشور توسعهیافته و بقیه مناطق کشور از مسئله توسع هنیافتگی رنج میبرند. از جمله مهمترین است 

این مناطق کهدارای محرومیت و توسعه نیافت هاند، مناطق مرزی کشور میباشند که به رغم توانمند یهای گسترده هنوز دارای 

 محرومیت هستند .

برابر بیشتر از مناطق مرزی توسعهیافتهتر است که این رقم بیانگر نابرابری و  3زی در ایران حدود به طوری که مناطق مرک

). بنابراین بدیهی است که در کشوری که 1390:18عدمتجانس و واگرایی بین استانهای کشور است(ابراهی مزاده و دیگران  ،

ه اغلب دچار بیثباتی هستند لزوم توجه به مسئله آمایش کیلومتر مرز میباشد و با وجود کشورهای همسایه ک 8574دارای 

 سرزمین ورسیدن به توسعه در مناطق مرزی ضروری است . 

                                                                    
 محمد مسلم مومن زاده دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی momenzade@iran.ir 
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مناطق مرزی به دلیل مجاورت با کشورهای خارجی و شرایط جغرافیایی و سیاسی حاکم بر آنها ویژگ ی خاصی دارند و چنانچه 

ی بر روند امنیت و توسعه این مناطق خواهند گذاشت،  اما اگر در فرایند برنامه اینویژگیها مورد توجه قرار نگیرد ،تاثیر نامطلوب

 ریزی و آمایش مناطق مرزی این عوامل شناسایی و به کار گرفته شود، فرصتهای بسیاری در اختیار برنامهریزان خواهد گذاشت. 

جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد. این استان استان اردبیل از جمله استا نهای مرزی ایران است که در شمال غرب کشور با 

بهویژه مناطق مرزی آن به واسطه دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی و توسعهنیافتگی و... تفاوتهای فاحشی از نظر برخورداری از 

توسعه در  رفاهو توسعه با مناطق مرکزی کشور دارد، و این امر منجر به گسست بین دو ناحیه شده است. ازآن جا که بحث

تحلیلی درصدد آن است که به این سوال پاسخ دهد که در آمایش -چارچوبآمایش سرزمین قرار دارد، این پژوهش با روش توصیفی

 مرزی استان اردبیل چه عواملی دخیل هستند؟ و تاثیر آن بر امنیت استان چیست ؟ 

 

  مبانی نظری  .2

موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران در گزارشی با عنوان مسئله  در 1345موضوع آمایش سرزمین در ایران، در اواخر سال

). این واژه کلمه نوین فارسی است که 1384:2افزایش جمعیت تهران و نکاتی پیرامون سیاست عمرانی کشور مطرح شد(توفیق،

در زبان فرانسه اقتباس  Amenager به معنی آراستن و آمیختن و آماده کردن است و از واژه« آزمودن»و « آمادن»ازریشه فعل 

). به عقیده برخی از صاحبنظران 1385:2شده است و آمایش سرزمین، ترجمه اصطالحی از این زبان است(قورچیان و جمشیدی،

). و برخی نیز 1389:6مانند فیلیپ المور، موضوع اساسی که آمایش سرزمین را معرفی میکند، مدیریت کشوراست(خنیفر،

برنامهریزی بلندمدت برای توزیع بهتر جمعیت، امکانات و فعالیتهای مختلف به منظور افزایش رفاه، آسایش  آمایشسرزمین را نوعی

.  به طورکلی آمایش سرزمین یک دیدگاه آیندهنگرانه و عادالنه  نسبت ( Schubert,292:2002)وهماهنگی جامعه میدانند

امنیتی در پراکندگی انسانها،  فعالیتها وزیرساخ -محیط و یک دیدگاه دفاعیبه استفاده و    بهرهبرداری از توا نها و قابلیتهای هر 

 .  (,36:2007Pedatzur)تها در فضای یک کشور ارائه میدهد 

آمایش مناطق مرزی نوعی برنامهریزی است که توسعه را با امنیت ودفاع از مناطق مرزی درچارچوب شرایطی که مناطق 

د و راهکاری برای توسعه مناطق مرزی معرفی میکند که در آن امنیت  و توسعه الزم و ملزوم مرزیدارند،به یکدیگر پیوند میده

اما خود بر پایههای نظری  ). بنابراین گرچه آمایش مناطق مرزی یک نوع فن برنامهریزی است،1380:14یکدیگرمیشوند(عندلیب،

ای مناطق مرزی، موانع توسعه و امنیت در وروشهای علمی خاصی متکی است که ضمن تحلیل و تفسیر شرایط و ویژگیه

مناطقمرزی را توامان در نظر گرفته و برای آن راه ح لهای یکپارچه ارائه میدهد تا اهداف توسعه و امنیت در مناطق مرزی را 

لیب و بریکدیگرمنطبق سازد.  براین اساس میتوان آمایش را نوعی برنامهریزی راهبردی در فضاهای  مرزی کشورها دانست(عند

 ).  1388:62مطوف،

که مناطق مرزی با مناطق مرکزی متفاوت  چارچوب نظری توسعه مناطق مرزی، چارچ وب توسعه منطق های است. از آنجایی

است ،این چارچوب نظری بر تفسیر پدیده عدم تعادل منطقهای به عنوان محور بحث  میچرخد. این نظریهها یا پدیده  عدم 

میکنند و یا برای رفع آن راه حل ارائه میدهند. مهم ترین پایههای نظری توسعه منطق های که در  تعادلمنطق های را تفسیر

قطب »والتر کریستالر، نظریه « مکان مرکزی»آمایشمناطق مرزی تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است، متکی است بر نظریه 

). که در ادامه به برخی از آ نها اشاره 1388:62ب و مطوف ،فریدمن و نظریه بازگشت(عندلی» پیرامون-مرکز»پرو،نظریه « رشد

  میشود
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پیرامون: با بررسی اجمالی مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشور، میتوان به شاخصهای عمدهایاز جمله -نظریه مرکز.1

ن توسعه نیافتگی درابعاد اجتماعی، انزوای جغرافیایی مناطق مرزی، دوری از قطبهای اقتصادی، قرار گرفتن در حاشیه و همچنی

 ).1392:339اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نسبت به مناطق مرکز کشور دست یافت(قنبری و روستایی، 

مرزها به دلیل واقع شدن در مناطق پیرامونی و دور از مرکز، او الً مورد بیتوجهی کامل قرار میگیرند، زیرا امکانبهرهبرداری از منابع 

مناطق نزدیک به مرکز است و ثانیاً به دلیل بیتوجهی، حداقل منابع موجود این مناطقبه سوی مناطق مرکزی تمایل آنها کمتر از 

  .  ,Pena)286:2005)مییابند

ارائه شده است. بر اساس این نظریه، توسعه را باید از یک قطبرشد  1955نظریه قطب رشد: این نظریه از سوی پرو در سال .2

). ایننظریه بر 1373:52آن پس از توسعه در قطب، خود به خود به اطراف پراکنده و منتشر شود(دارونت، شروع کرد که شعاع

اقتصادی در سراسر یک منطقه است،تکیه -عملکرد نیروی بازار آزاد که تاثیرات جانبی آن محرک توسعه اجتماعی

موتور توسعه برای فعالیتهای کشاورزی و تجاری مورد ). در این نظریه، سرمایهگذاری در صنعت به منزله 1391:312دارد(شکویی،

توجه قرار میگیرد و در آن سرمایه و نیروی کار جابه جا میشود. براساس نظریه قطب رشد که معتقد به پخش توسعه تا شعاع 

ی که سکونتگاههای معینی است، تصور میشود در میان مدت آثار توسعه ناشی از فعالیتهای اقتصادی در حوزه نفوذ آ نها یعنی جای

 .(1381:57کالنتری،)شود شهری و روستایی پراکندهاند، منتشر

    

  پیشینه تحقیق .3

سعی نموده « نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی جمهوری اسالمی ایران»)، در کتاب خود با عنوان 1380علیرضا عندلیب(

برنامه آمایش سرزمین تبیین نماید. البته در این کتاب برخالف  تاجایگاه و حساسیت مناطق مرزی را به لحاظ عملی و نظری در

عنوان آن، که بهصورت موردی در رابطه با ایران نگاشته شده است، به جز اشاره به نظریات کلی و دیدگاههای مختلف در رابطه 

 شده است. با آمایش سرزمین و آمایش مناطق مرزی، بهصورت موردی به وضعیت مناطق مرزی ایران پرداخته ن

آمایش مناطق مرزی با تاکید بر مالحضات »)، در پایاننامه کارشناسیارشد خود با عنوان1386داوود رضائی سکه روانی(

-ضمن مدنظر قرار دادن وضعیت موجود استان بوشهر در چارچوب مالحضات دفاعی« دفاعیامنیتی: مطالعه موردی استان بوشهر

فضایی فعالیتها و جمعیت را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به یافت ههای تحقیق برای امنیتیناشی از آمایش سرزمین، توزیع 

اقتصادی و -رسیدن به سازماندهی فضایی مطلوبتر در استان بوشهر به ارائه پیشنهاد در سه مقوله برنام ههای آمایشی، سیاسی

عالیتها و جمعیت بهعنوان دو عنصر اصلی فضای دفاعی پرداختهاست. رویکرد کلی این پژوهش آمایش و ساماندهی مجدد ف

 سرزمینی با هدفامینت پایدار در استان مورد نظر است. 

تدوین « آمایش ملی سرزمین و تاسیسات حیاتی»)، کتابی را با عنوان 1387معاونت پژوهش و تولید علم دانشگاه عالی دفاع(

آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و توجه خاصی به مسئله امنیتی در -نمودهاست. در این کتاب سعی شده مالحضات دفاعی

قومیت،اقلیت و مفاهیم ژئوپلیتیکی داشته است. در این کتاب به شیوه استقرار فضایی تاسیسات حیاتی کشور در جغرافیای ملی 

 ل کرده است. توجه ویژهای شده است و به نحوی این نوشته نوعی آمایش سرزمین با رویکرد پدافند غیرعامل را دنبا

سعی کردند « استان اردبیل امنیتی در آمایش سرزمینی-مالحضات دفاعی »)، در مقالهی با عنوان 1392سعیدی و کفاش(

دفاعی که در آمایش استان اردبیل باید مورد توجه قرار داد را شناسایی کنند. نتایج پژوهش نشان داد که -مالحضاتامنیتی

وجود موانع سرراه ارتباطات، گرایش استراتژیک جمهوری آذربایجان به غرب و قرار دادن محرومیت وحاشی های بودن استان، 

بستر جغرافیاییخود در اختیار دشمنان ایران، تراکم کم در شهرستانهای مرزی و استقرار نامناسب اماکن نظامی و غیر نظامی از 

  .مهمترین مسائلدر آمایش دفاعی و امنیتی این استان به شمار میروند 

  



 

441 
 

   محیط شناسی  .4

کیلومتر مربع قرارگرفته است، این استان از شرق به گیالن  17953استان اردبیل در منطقه شمال غرب ایران با مساحت  بالغ بر 

و ازغرب به آذربایجان شرقی و از شمال به جمهوری آذربایجان و از جنوب به زنجان منتهی میشود. از نظر مختصات جغرافیایی 

دقیقه عرض شمالی واقع  42درجه و 39دقیقه تا 6درجه و 37دقیقه طول شرقی و  55درجه و 48دقیقه تا 17و درجه 47بین

شهرستان تشکیل  10شدهاست و استان دارای اقلیمی سرد و نیمه خشک میباشد و از لحاظ تقسیمات کشوری هم این استان از 

  میباشد.  1270420بالغ بر  95شدهاست و جمعیت  استان هم طبق سر شماری سال

 
 : منطقه مورد مطالعه1شماره

 بحث و یافته ها   .5

 همسایگی و مرز مشترک با جمهوری آذربایجان  -1-5

مرز سیاسی منعکسکننده قلمرو حاکمیت یک دولت بوده و مطابق قواعد خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کاال یا نشر افکارمانع 

ظران اولین و مهم ترین کارکرد مرز، کارکرد دفاعی و امنیتی آن است و دغدغه اصلیحکوم ایجاد میکند. به اعتقاد بیشتر صاحب ن

تها این است که مرزهای کشور جز در برخی گذرگاههای مجاز غیر قابل نفوذ باشد، تا امنیت دچار جامعه دچار تهدید واقعنشود. 

ساکن در  این مناطق میباشد . درحال حاضر دوران تازهایاز این مناطق  و مردم  اعمال حاکمیت دولتها بر هدف از ایجاد مرزها ،

نقشآفرینی مرزهای سیاسی در روابط انسا نها پدیدار شده است و مرزها میتوانند به عنوان ابزاری برای همگرایی منطقه ی  وجهانی 

وان عاملی برای تنشهایسیاسی و به عامل ثبات و پایداری جوامع تبدیل شوند. با این حال در کشورهای جهان سوم، مرزها به عن
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نظامی تلقی میشود، از این رو مسائل مربوط به مرزهای کشورها همیشه منبع اختالفها و جنگها بوده است، بنابراینایجاد امنیت 

)  استان اردبیل یکی از استانهایمرزی کشور 1393:97در  مرزهای سیاسی همواره ضروری به نظر  میرسد(ترکمان وجواهری،

ه با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد که شهرهای آن چون پارس آباد، بیله سوار، گرمی و نمین دارای مرز با جمهوری است ک

آذربایجان هستند. استانها  و مناطق مرزی به علت تماس با محیط خارجی در معرض انواع تهدیدها قرار دارند و همینویژگیها 

یبپذیر میکند .   در این میان استان اردبیل به دلیل  مرز مشترک با جمهوریآذربایجان از آنها را در  برابر  تهدیدهای خارجی آس

این حیث دارای اهمیت خاص بوده و جایگاه خاصی در برنامهها و طرح های دفاعی و امنیتی شمال غرب دارد. مرز موجود بین 

توجه به سیمای فرهنگی و قومی کشیده شدهاست که   اردبیل و جمهوری آذربایجان از نوع تحمیلی میباشد یعنی این مرز بدون

این خودش میتواند  پیامدهای امنیتی خاص را به دنبال  داشته باشد.  تهدید های مرزی با   توجه به موقعیت و فض ایپیرامونی 

(اخباری و نامی،  "تهدیدهای امنیتی ، تهدیدهای اقتصادی و قاچا ق" و داخلی متفاوت است و میتواند شامل موارد زیر باشد

). مرزهای بین ایران و جمهوری آذربایجان از نوع مرزهای طبیعی است، در نزدیکی شهر نمین در قسمت غربی 1388:41

شهراردبیل تا بیله سوار مرز دو کشور را ارتفاعات تالش تشکیل میدهد ،از این رو ارتفاعات جمهوری آذربایجان بر شهر مهم اردبیل 

د. بخش دیگر مرز از بیله سوار تا پارس آباد است منطق های کم ارتفاع و نفوذ پذیر است، و مرز به صورت دیدکامل و ممتد دار

هندسی است. از پارس آباد تا اصالندوز مرز بهوسیله ارس تحدید حدود شده است. این  بخش مرز به دلیل موازی بودن رودخانه 

ایران دارد، زیرا امکان دفاع و پدافند  را به نحو مناسبی فراهم میکن د .  ارس با مرزاز جنبه نظامی و  دفاعی اهمیت خاصی برای

در مقابل رودخانهقره سو و معبر مربوط به آن یعنی قره چای به دلیل عمود بودن بر مرز برای انجام عملیات  نظامی نفوذی و 

 . )1392:45آفند ی کشور همسایهنقطه ضعف برای ایران است(سعیدی، 

  رامونجنگ  پی -2-5

ایران به دلیل قرار گرفتن در فضایی استراتژیک به طور ذاتی جزو مناطق تهدیدزا محسوب میشود. برای نمونه تعدد منابع 

تهدیدناشی از همسایگی ایران فقط با کشور افغانستان بیش از هر کشور اروپایی غربی و تمام همسایگان آن است. در سی سال 

در فضای پیرامونی هیچ کشوری به اندازه ایران در شکلهای گوناگون به وقوع نهپیوسته  2007تا1978گذشته در فواصل سالهای 

و  تهاجم  عراق به ایران 1979).  تهاجم شوروی سابق به افغانستان در سال   2است  و ایران از این لحاظ رکورد  دار است(شکل

 1991نظامی ایالت متحده به همراه متحدان به عراق در  ، و بعد تهاجم1990وحمله عراق به کویت و اشغال آن به سال1988در

به بهانه سرنگونی طالبان، تهاجم امریکا و متحدان به عراق  2001برایباز پس گیری کویت از عرا ق، تهاجم امریکا به افغانستان در 

اده است. گذشته از این به بهانه وجود سالح کشتار جمعی از جمله جنگهای بوده که در پیرامون ایران رخ د 2003بهسال 

جمله جن گهای پیرامونی ایران بود(کفّّا ش   1994تا  1991جنگها،جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر  قره باغ از  

جنگ همه جانبهای  میان جمهوری آذربایجان و  ارمنستان در گرفت و   تا میانه این   1992).  در سال  1392:37وسعیدی،

مهمی از  قره باغ را به اشغال خود درآورد و   برای ایجاد داالنی مرسوم به داالن الچین بیشتر به سوی اراضی  ساالرمنستان بخش

.ارتش ارمنستان به وسیله روسیه و تجهیزات نظامی آن حمایت شد ،درحالی که جمهوری آذربایجان  آذربایجان حرکت کرد

نیروهای خود اقدام کرد.  جمهوری آذربایجان انتظار داشت ایران مانند  بادریافت مهمات و آموزش نظامی ت رکیه به سازماندهی

ترکیه مواضع جانبدارنه را در برابر این مناقشه در پیش بگیرد و همچون ترکیه که در قطع روابط دیپلماتیک با ارمنستان به سر 

ان این بحران اقدام کند، اما حمایت غیر م یبرد،نسبت به کاهش سطح روابط خود با ایروان برای حمایت از موضع باکو در جری

رسمی ایران از ارمنستان زمینه ساز نگرش امنیتی ایران و آذربایجان نسبت به هم شده است، تهدیدهای مناقشه آذربایجان و 

وهای ارمنستان برایایران گذشته از تحریک احسا سهای قومی خطر مداخله قدرتهای دیگر بود. ادامه این بحران موجب حضور نیر

  امریکا و ناتودر کنار مرزهای ایران به بهانه صلح و ثبات شد. 
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 : نقشه جنگهای فضای پیرامونی ایران(2)شکل

  تقومی -3-5

در سه قرن اخیر کشور ما شاهد هجوم ناجوانمردانه از شمال، غرب و شرق و حتی جنوب قرار گرفت. این امر به نوبه خود ناشی 

ی روسیه و انگلستان بود .نتیجه این مناقشات منجر به جدایی بخش وسیعی از ایران و گذر مرز از از کشمش دو ابر قدرت یعن

میاناقوام شد. امروزه این گونه مرز، مرزهای تحمیلی نامیده میشوند و اکثر محققان آن را برای کشور تهدید تلقی می کنند(ستاره 

صدد رویارویی با آثار آن هستند .ایران از اقوام مختلف تشکیل )و همیشه با تقویت نیروی مسلح در1392:94ومحمدی اطهر،

شدهاست، پنج قوم آذری، ترکمن ، عرب ،بلوچ و کرد در مناطق مرزی استقرار یافتند، و دنباله فضایی آن برای ایران را با چالش 

مهمتر با ایران تعارض ایدئولوژیکی  روبه روکرده است، از سوی هم اغلب این کشورها در تنگنای جغرافیایی شدید هستند و از همه

 دارند. 

مردم استان اردبیل آذری هستند و به زبان ترکی آذربایجانی صحبت میکنند که با مردم کشور جمهوری آذربایجان از لحاظ زبان 

نیروی نظامی و وضع و نژاد ریشه یکسانی دارند. متاسفانه در کشور ما به اقوام با دید تهدید نگاه میکنند و راه حل را در تقویت 

ما اینوضعیت  قوانین در مناطق مرزی میبینند. نباید فراموش کرد که ایران تنها کشوری نیست که مرز آن از میان اقوام میگذرد و

را در کشورهای همسایه و حتی ارو پایی مثل سوئیس که سه زبان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی درآن موجود است شاهدهستیم 

اطر  فرصت های گوناگونی برای پیوند با کشور همسایه داریم.  مثال تبادالت فرهنگی و  اقتصادی بین دو کشور ویا و  به همین خ

اجرای سیاست گذاری های مناسب که نه تنها باعث هم گرایی مرز نشین ها و مرکز شود بلکه باعث ایجاد عالقه مرز نشین 

سنه وهم چنین امنیت پایدار در مناطق مرزی شود. بنابراین می توان این هایکشور مقابل به حکومت مرکزی  و ایجاد رابطه ح

برداشت را کرد که هر چند عبور مرز از میان اقوام آذربایجانی که نوعی مرز تحمیلی محسوب می شود و تهدیدهای نسبتا اندک 

وجود دارد و آن دولتی در این زمینه  که مرکزگریز است، لیکن در این منطقه فرصت های بسیاری برای هم گرایی و ایجاد امنیت

موفقخواهد بود که بتواند با برنامه ریزی صحیح و مشارکت دادن مرز نشین ها در مسائل سیاسی و توسعه اقتصادی باعث افزایش 

بی هم گرایی مردم مرز نشین با مرکز شود و در این صورت است که در مرز امنیت خواهد بود نه با امنیتی کردن شدید مرز و 
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مهرینسبت به مسائل مناطق مرزی زمینه ظهور پدیده های ناهنجاری چون قاچاق و.. در این منطقه شویم که این پدیده ها هم 

  مسلماامنیت را به شدت تهدید خواهد کرد.

 تراکم جمعیت  -4-5

وجه به اینکه این می باشد و با ت 1.270.420جمعیت استان اردبیل معادل  1395طبق سر شماری نفوس و مسکن در سال 

مساحت کشور را اشغال کرده جزو استان های پرجمعیت محسوب میشود اما تراکم جمعیت در این  1.09استان فقط حدود 

استان تعادلالزم را ندارد. یعنی برخی شهرها چون اردبیل و پارس آباد دارای جمعیت بیشتر در مقابل شهرهای مانند بیله سوار 

باالترین تراکم جمعیت را دا را میباشد. در مقابل 159.05.آمار نشان میدهد که شهر اردبیل با تراکم  دارای جمعیت کمی میباشد

توزیع مناسب جمعیت در . )1شهرهای مرزی بیله سوار ،گرمی، نمین از شهرستانهای با تراکم پایین محسوب میشود(جدول

ونه مناطق است. در دهههای اخیر متاسفانه شاهد نوعی مناطق مرزی یکی از عوامل اساسی در حفظ ثبات و امنیت در این گ

حاشیهگریزی جمعیتی  و تمرکز گرایی با جهتگیری به سوی شهرهای بزرگ بوده ایم، بطوری که بسیاری از استانهای مرزی 

ری به سیاستهای کلی جمعیت مقام معظم رهب 10دارای موازنه منفی مهاجرت هستند. این موضوع تا آن حد مهم بود که بند 

موضوع توزیع متناسب جمعیت به خصوص حفظ ثبات جمعیتی در مناطق مرزی اختصاص یافته است. در این بند به حفظ و 

جذب جمعیت در روستاها و مناطقمرزی از  طریق توسعه شبک ههای زیربنایی و  تشویق سرمایهگذاری  و  ایجاد فضای کسب 

از مهاجرت بیرویه از مناطق مرزی به شهرهای مرکزی، بهبود تراکم جمعیتی در و  کار با درآمد کافی اشاره شده است.جلوگیری 

مناطق کمتراکم با ایجاد زیر ساختهایتوسع های می توانند در حفظ تعادل جمعیتی مرزها نقش تعیینکننده داشته باشند و 

پرداختن به موضوع جمعیت و امنیت  همانگونه که میدانیم تراکم مطلوب جمعیت یکی از عوامل مهم امنیت پایدار است. اهمیت

زمانی مشخص میشود که مناطق مرزی و غیرمرزی را از لحاظ عناصر جمعیتی و اقتصادی مورد بررسی قراردهیم .آن گاه متوجه 

خواهیم شد که آیا ما به سوی یک توسعه متوازن ملی حرکت میکنیم یا به دلیل تفاوتهای فاحش جمعیتی و اقتصادی به سوی 

دل حرکت میکنیم. تغییرات وویژگی جمعیت اینجا بسیار مهم است. اگر تعداد جمعیت این مناطق به دلیل مهاجرت عدم تعا

کاهش یابد این کاهش هم میتواند تهدیدیاز طرف کشور همسایه باشد و هم اینکه ورود بیرویه به مناطق مرکزی بویژه کالن 

خواهد شد .تراکم کم جمعیت در یک منطقه عالوه بر اینکه ضریب شهرهای چون تهران باعث بسیاری از آسی بهایاجتماعی 

ناامنی را باال میبرد،  دسترسی به خدمات و امکاناترفاهی را با  مشکل مواجه میکند ، لذا بین جمعیت و امنیت رابطهای تنگاتنگ 

 وجود دارد.  

 : تراکم جمعیت در شهرستانهای مرزی استان اردبیل (1)جدول 

  نام شهرستان  مساحت(کیلومتر مربع)  جمعیت کل   تراکم جمعیت 

 اردبیل   3810  605.99  159.05 

  گرمی 1752.2  76.901  43.88 

  بیله سوار  1945  51.404  26.43 

  نمین  1101.2  60.659  55.08 

 پارس آباد   1554  177.601  114.28 
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  بازارچه مرزی بیله سوار  -5-5

در حال توسعه سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرز نشین از طریق مبادالت مرزی تامین میشود. این گونه مبادالتعلی  در کشورهای

رغم غیررسمی و محلی بودن نقش به سزایی در مبادالت بین دو کشور همسایه داشته و باعث بهبود زندگی ساکنان نقاطمرزی 

ت و جریانهای در نوع خود به توسعه و  همکاریهای متقابل اقتصادی ،گسترش می شود. از این رو برنامهای کردن چنین مبادال

بازارهای مرزی محلی و ایجاد صلح و ثبات در مناطق مرز  نشین و باالخره بهبود امنیت در این مناطق و بهبود زیرساختها و 

مناطق مرزی ما، یکی از بهترین شیوه ها ) با توجه به شرایط موجود 1384:2خدمات مورد نیاز منطقه را به همراه آورد(مراتب،

برای تامین امنیت مرزها ایجاد بازارچه های مرزی است. اگر این بازارچه ها بتوانند در خدمت مردم مرز نشین باشد میتواند منجر 

 ).1392:17به کاهش قاچاق کاال و مواد مخدر شود و مردم به فعالیتهای اقتصادی ناسالم گرایش پیدا نکنند(علمدار،

کیلومتر از مرکز استان اردبیل  159بازارچه بیله سوار یکی از دو  گذرگاه مشترک بین ایران و جمهوری آذربایجان است که 

فاصلهدارد. این گمرک قدیمیترین و یکی از دو گمرک مشترک بین ایران و جمهوری آذربایجان است. در زمان اتحاد شوروی این 

استقالل کشور جمهوری آذربایجان، این گمرک دوباره فعال شد . بازارچه بیله سوار نتوانسته  گمرک برای مدتی تعطیل ولی بعد از

آنگونه کهباید فعال باشد. با وجود اهداف بازارچه های مرزی شامل ایجاد اشتغال پا یدار و ت أمین نی ازمندیهای اساسی ساکنان 

خلی کشور، برقراری تسهیالت و امکانات رفاهی برای مناطق مناطق مرزی،کاهش مهاجرت مرز نشی نها به شهرها و نواحی دا

مرزی و ساکنان آن مناطق، ساماندهی مبادالت غیر رسمی و کاهش قاچاق، در شرایط کنونی بازارچه مرزی بیله سوار فقط 

هستیم که این بازارچه  توانسته تعدادی محدود کاالدر بازارچه مرزی خود عرضه کند،.  با وجود ارائه محدود کاال ما باز شاهد این

در بهبود وضعیت معیشت مردم منطقه تاثیر داشته است و با تاسیس بازارچه مرزی در شهر بیله سوار شاهد بروز تاثیرات مثبت 

 و منفی در زمینه امنیت بودیم.

اث بازارچه مرزی در این ایجاد اشتغال، ایجاد فرصتهای شغلی ، تنوع اشتعال و در نتیجه افزایش امنیت از مهم ترین مزایای احد

شهر بوده است. از سوی دیگر کاهش درآمد بازاریان به دلیل کاهش کاالی قاچاق، که به تبع سود حاصل از قاچاق باالتر از سود 

کنونی بوده است ،باعث شده بازاریان از وضعیت درآمد خود ناراضی باشند و جویای شغل دوم باشند. در کل میتوان گفت 

ه سوار موجب بهبود شرایط ساکنان شده و از مهاجرت به مناطق دیگر تا حدودی جلوگیری کرده است، پس میتوان کهبازارچه بیل

  گفت که نقش این بازارچه در امنیت یک نقش مثبت بوده است .

   س رودخانه ار -6-5

سرچشمه گرفته، از ترکیه، نخجوان، ارس نام رودخانهای نسبتاً پرآب و خروشان است که از منطقه آرپا چای در آناتولی ترکیه 

جلفا و ارمنستان گذشته و پس از گذر از مرز ایران  و جمهو ری  آذربایجان  وارد جمهوری  آذربایجان  گشته و به رودخانه کورا 

اد ). در حاشیه رودخانه مرزی ارس در ایران و در استان اردبیل، جمعیت فراوان ساکن بوده که ساالنه به تعد3میریزد(شکل

آنهاافزوده میشود و عمدهترین شهرهای این استان در حاشیه ارس است. کشاورزی در حاشیه رودخانه مرز ارس مهمترین 

هکتار آن به صورت آبی بوده و  221728هکتار اراضی زیر کشت، 515619فعالیتاقتصادی استان اردبیل است، به طوری که از 

هکتار قابل آبیاری خواهد بود. چنانچه با روش های  174331ین صورت، فقط درصورتآب کافی به زیر کشت میرود و در غیر ا

صحیح و علمی وهم چنین حل مشکالت حقوقی با استفاده از دیپلماسی فعال در روابط خارجی نسبت به بهره برداری از رودخانه 

در آینده نه چندان دور استان اردبیل د ر ارساقدامی صورت نگیرد و آب در مسیر باالدست مورد بهره برداری بیشتر قرار بگیرد،  

تنگناهای شدید هیدروپلیتیکی قرار گرفته و این مسئله در امنیت استان تاثیر مستقیم گذاشته و تبدیل به یک معضل 

یکی از معضالت دیگر که میتواند امنیت استان را دچار چالش کند . وجود فلزات  ).1389:93خواهدشد(پاک نژاد و فرجی زاد،

ین دررود ارس است. حجم باالی فلزات سنگین موجود در رودخانه ارس که ناشی از سرازیر شدن پس ماند های صنعتی سنگ

ارمنستان میباشددلیل آلودگی آب ارس و شیوع سرطان در منطقه است. با توجه به اینکه استان اردبیل رتبه نخست سرطان 
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باره منشاء شیوع این سرطان در استان و از جمله منطقه مغان شده است، گوارشی را به خوداختصاص داده منجر به گمانه زنی در

با توجه به اینکه آب آشامیدنی منطقه مغان از جمله بیله سوار و پارس آباد از ارس تامین میشود، و آلودگی آن میتواند استان 

تاثیر پذیری را از ارس دارد و آب شرب بیش اردبیل را تحت تاثیر قرار دهد چون که این استان در انتهای ارس بوده و بیشترین 

  هزار نفر از این رودتامین میشود و کشاورزی شمال استان هم وابسته به این رودخانه است. 350از

  

 
 کیلومتری رود ارس از سرچشمه تا مصب 1072: نقشه طول (3)شکل

  نتیجه گیری  

ژهای برخوردار است. از نظر ساختار فضای مناطق مرزی عالوه آمایش مناطق مرزی به منظور توسعه همه جانبه از اهمیت وی

برویژگیهای دوری از مرکز، دارای ویژگیهای کالبدی خاص مناطق مرزی میباشد که در مجموع باعث تشدید گسستگی فضایی و 

ه بعد دفاعی نظامی درنتیجه توسع هنیافتگی آنها میشوند، بنابراین کشورهای مختلف بنا به حساسیت و دغدغههایی که در زمین

وامنیتی خود دارند به بحث آمایش مناطق مرزی جهت توسعه توجه ویژ های دارند. مناطق مرزی به دلیل مجاورت با کشورهای 

خارجی و شرایط جغرافیایی و سیاسی حاکم بر آنها ویژگی خاصی دارند. استان اردبیل به عنوان یک استان مرزی دارای 

که باید در آمایش بهآن توجه نمود. عواملی چون: مرز مشترک، قومیت، بازارچه مرزی و... که یکسریعوامل خاص مرزی است 

هریک بهطورقابل توجهی میتواند امنیت را در استان تحت تاثیر قرار دهد. این عوامل از جمله عوامل موثر در آمایش مرزی در 

زی بدان توجه کرده تا بدینصورت امکان توسعه و در راستای آن استان اردبیلهستند که مسئوالن ذ یربط باید در زمینه برنام هری

 ایجاد امنیتپایدار در استان فراهم شود. 
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 چکیده 

ر باید ساختار و کارکرد تاثیر گرفته از شهرها کانون فعالیت و حیات انسان ها هستند و برای برآوردن نیازهای انسان ها به ناچا

طبیعت را بپذیرند. درعصر حاضر اهمیت وجود فضای سبز در شهرها غیرقابل انکار است. فضاهای سبز با ارائه یک طیف وسیع از 

و کارکردها نقش ویژه ای در کیفیت زندگی انسان ها و رسیدن به توسعه پایدار را ایفا می کند. پیامدهای گسترش شهرها 

پیچیدگی هرچه بیشتر شهرها باعث شده تا موجودیت فضای سبز در شهرها هرچه بیشتر مهمتر شود. از این رو ارزیابی و ایجاد 

فضاهای سبز در شهرها از مهم ترین اقدامات در زمینه توسعه عدالت محور و درجهت توسعه پایدار شهرها خواهد بود و درصدر 

امه ریزان قرار دارد. پارک ها به عنوان مراکز گذران اوقات فراغت مکانیابی آنها در اهمیت می اقدامات مهم برای پژوهشگران و برن

باشد و مکانیابی نادرست آنها موجب ناهنجاری های اجتماعی خواهد شد بنابراین الزم است در برنامه ریزی و عمران شهری و 

ی مدنظر قرار گیرد. هدف تحقیق حاضر، مکانیابی پارک های احداث فضاهای سبز مالک ها و استانداردهای الزم برای مکانیاب

مکان یابی شاخص های انجام تحقیق، الیه های مربوط به رای بمحله ای با رویکرد توسعه پایدار در محله نوغان مشهد می باشد. 

ن داده شد. بدین ترتیب با در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه و سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی به الیه ها وز

استفاده از دستور کالس بندی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی، هر الیه به چندین کالس طبقه بندی شده و هر طبقه با 

توجه به اهمیت آن وزن دهی شد و نقشه مربوط به آن تهیه شد. سپس برای به دست آوردن نقشه نهایی که مکان مناسب برای 

در نهایت با  وزنها با توجه به اهمیت و اثرگذاری هر یک از الیه ها اعمال شد.   ،را نشان می دهدمحله ای  های ایجاد پارک

محله نوغان های محله ای در  همپوشانی الیه های وزن دهی شده نقشه نهایی ایجاد شد. بر این اساس بایستی مکان یابی پارک

 به توسعه پایدار مورد توجه جدی برنامه ریزان شهری قرار گیرد.با رعایت اصول صحیح مکان یابی برای رسیدن  مشهد

 

 GISمکان یابی، پارک های محلی، توسعه پایدار، های کلیدی: واژه
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Abstract 

Cities are the center of human activity and life, and in order to meet human needs, they must accept the 

structure and function influenced by nature. Nowadays, the importance of green space in cities is 

undeniable. Green spaces play a special role in the quality of human life and achieving sustainable 

development by providing a wide range of functions. The consequences of urban expansion and the 

increasing complexity of cities have made the existence of green space in cities more and more 

important. Therefore, the evaluation and creation of green spaces in cities will be one of the most 

important measures in the field of justice-oriented development and sustainable development of cities, 

and is at the forefront of important measures for researchers and planners. Parks are important as leisure 

centers for their location, and their incorrect location will cause social anomalies, so it is necessary to 

consider the criteria and standards for location in urban planning and construction and construction of 

green spaces. The purpose of this study is to locate neighborhood parks with a sustainable development 

approach in Noghan neighborhood of Mashhad. To conduct the research, layers related to location 

indicators in the GIS environment were prepared and then the layers were weighed using hierarchical 

analysis. Thus, using the classification command in the GIS environment, each layer was classified into 

several classes and each class was weighted according to its importance and a map was prepared. 

Weights were then applied according to the importance and effectiveness of each layer to obtain the 

final map showing the appropriate location for the neighborhood parks. Finally, the final map was 

created by overlapping the weighted layers. Based on this, the location of neighborhood parks in Noghan 

neighborhood of Mashhad should be seriously considered by urban planners by observing the correct 

principles of location to achieve sustainable development. 
Keywords: Location, Local parks, Sustainable Development, GIS 

 

 

 مقدمه - 1

شرایط اجتماعی مربوط به  مساکنو همچنین پیشرفت تکنولوژی  افرادها و خواسته های احتیاج به  نگرشمکانی با  در هر زمان و

دلیل از آن مانند: افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی  برگرفته نتایجانقالب صنعتی و  بروز. وجود داردو اقتصادی و سیاسی 

پیشرفت  ی که در نتیجه یاز شهرنشینی و آلودگی های برگرفته، مشکالت وددور شآن  افرادشهرها و  که طبیعت از شد بر این

 صورتکه به  گونه ایبعد از انقالب صنعتی شد، به  انسانفضای سبز برای  ارزش یافتن سبب به وجود آمد رفته رفتهتکنولوژی 

 (. 200، 1397رحیمی و مددی زاده، شد ) بیانیکی از شاخص های توسعه یافتگی 

تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد  و شد اضافهجمعیت شهرها  رفته رفتهشهرنشینی،  تپیشرفبا 

اهمیت فضای سبز  در عصر امروزاست؛ بنابراین  کردهزیست محیطی، جسمی و روحی را بیشتر  احتیاجاتمحیط انسان ساخت 

اکولوژیکی،  راندمان های گوناگونو  هاو طبیعی آن در شهرشهرها و تأثیرات فیزیکی  زندگی و حیات و پایداریشهری در 

 (.1: 1393اسمعیل پور وهمکاران، )است غیر قابل انکار اقتصادی و اجتماعی آن 

 ابعاداطراف، بیشتر در  محدوده هایساکنین به  آسان شهرها و دسترسی یت مساحت درمحدود سببدر گذشته فضاهای سبز به 

افزایش جمعیت، رشد  ه سببب در عصر امروز ظهور می کرده است اماشهری  محدوده هایمای زیبا سازی و ظاهر سازی سی
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که  مخصوصاایجاد انواع آلودگی های زیست محیطی  که عواملی از قبیلنقلیه موتوری  لفیزیکی شهرها، توسعه صنعت و وسای

شهرسازی از  نظریات اغلبت؛ به طوری که در مورد توجه قرار گرفته اس را در پی خواهد داشت، تنفسی شهرها های شش مانند

نام برده می شود )حاتمی نژاد و کیفیت محیط های انسان ساخت  ارزیابیهای مهم  معیارفضاهای سبز شهری به عنوان یکی از 

 (. 31: 1390همکاران، 

انقالب  سبب بروزی که به نشینشهر اشکاالتآن  به دنبالشهرنشینی و  پیشرفتها، با  پارک مخصوصای سبز هافضا ارزش و اعتبار

 فقدان و به شمار می روداصلی شهرها  احتیاجات ی سبز به عنوانهافضابنابراین  رخ نمایاند.، بیشتر اتفاق افتادصنعتی در کشور 

های  های شهری برای شهرها و شهرک شهرها میشود. در بخش فضای سبز، پارک و زندگی جدی در حیات مشکالت سببآن 

 .(et al & Konijnendijk  . 2013: 2) می باشندو پایدار ضروری و حیاتی قابل زندگی 

بازدهی اجتماعی و  هماز کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان ساخت است که  گونه ایاز فضای سبز شهری  مقصود

بخشی از فضاهای  صورتبه  که فضاهای سبز شهری گونه ایبه  .اکولوژیکی می باشد راندمان برگیرندههم در  دارد واقتصادی 

به حساب اوقات فراغت و تفریح  سپری کردنشرایط اکولوژیکی،  بهتر کردندر ساختار سیمای شهری،  مهمی مالکباز شهری، 

 (. 191: 1391باال رود )امیرفخریان و همکاران، ، کیفیت محیط زیست شهری به این شیوه. تا می آید

باال زیست محیطی،  ابعادبه  نگرشبر  مضافباز به زندگی شهری است که در آن  یهاگرداندن فضارپارک شهری، ب مهمهدف 

اجتماعی، اقتصادی و  ویژگی هایهای شهری دارای  مورد توجه قرار می گیرد، پارک توامانسالمتی و بهداشت شهری،  بردن

ش کودکان، یکپارچگی اجتماعی و برای پرور خوشاینداکولوژیک هستند که مزایایی مانند درمان بیماری های روحی، محیطی 

می آید )علوی و  حسابجامعه به  گسترشکیفیت فضای زندگی و  باال بردنبرای  معیاری همچنینحفظ آسایش دارند و 

 .(133 1392همکاران، 

 گسترشو توسعه  نتایجنیست.  ارزیابیگوناگون آن، قابل  ابعاددر  فعالفضای سبز  توجه بهشهرها بدون  معنای در عصر معاصر

آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده  توسعه یافتنفضای سبز و  ایجادزیست محیطی آنها،  مشکالت درهم تنیدگیشهری و 

 (. 96: 1393اشرف کریمی و شوهانی، ) است

آینده ل های آن برای نس پردازیو به واقعیت  برایمان به وجود می آوردجامعه امروزی  فراتر ازتوسعه پایدار جامعه ای رویایی 

طی دهه در جوامع شهری  مخصوصا سطح عمومی زندگی مردم افتزیست محیطی در جهان و  ایجاد پسماند های می پردازد. 

و به عنوان دستور  بیان گردیدسازمان ملل  طرفروز دهه آخر قرن بیستم از  بحثتوسعه پایدار به عنوان  مفهومگذشته،  های

شهرها و مطرح شدن اصل توسعه پایدار،  . گسترششد بیانبین المللی، منطقه ای و محلی  فاوتابعاد متکار قرن بیست و یکم در 

 (. 126: 1391)رازدشت و همکاران،  پایداری را مطرح ساخت مفاهیمتوجه به 

 شهری و ناحیه ای، کاهش ظرفیت های تولید محیطزیست از آلودگی های محیط  ابعاد خودداریتوسعه پایدار شهری  اتنظری

میان فقیر و  رخنهن اشتبرد میانو از  پر ضررهای  پیشرفتاز نکردن محلی، ناحیه ای و ملی، حمایت از بازیافت ها و حمایت 

محیط زیست، عدالت اجتماعی و پویایی اقتصادی  ت ازظااست که حف شکلیمی کند. توسعه پایدار شهری پدیده چند  بیانغنی را 

 (.44: 1391)محمودی و همکاران،  ار می دهدنظر قر دربا مصرف بهینه منابع را 

انسان است که در برنامه ریزی  زندگی سطح کیفی باال بردنزیستی جوامع برای  احتیاج سببها به  پارکفضای سبز و  ایجاد

 کارهاین راهتعیی سببها می تواند  و سکونتگاه محدوده هاارزیابی پایداری  بنابراینباشد. می شهری از اولویت ویژه ای برخوردار 

 (.201، 1397رحیمی و مددی زاده، ) الزم برای ارتقاء پایداری باشد

مناطق مرکزی شهر مشهد در سال های اخیر و گذشته به علت رشد جمعیت به علت مهاجرت های زیاد با رشد بی برنامه و 

سبز و باغات در مرکز شهر به ساختمان اسپیرال و رشد گسترده کالبدی مواجه بوده است. به سبب این رشد کالبدی اغلب فضاهای 

ها و ساخت و ساز تبدیل شده است به صورتی که کاربری های مهم به ویژه فضای سبز به گونه نامتعادل و نابرابر پخش شده 

است و با کمبود این فضاها مواجه شده اند که این مشکل به ویژه در مناطق مرکزی شهر مشهد و در محله نوغان بیشتر دیده 

شود. محله نوغان در حال حاضر با کمبود فضای سبز مواجه است و با مکانیابی مناسب آن می توان زمینه مناسبی برای  می

توسعه پایدار ایجاد کرد. به همین سبب برای ایجاد فضاهای سبز در این محله باید مکانیابی آنها به درستی صورت گیرد. به همین 
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 هایی برای احداث پارک های محله ای بر اساس رویکرد توسعه پایدار می باشد.  دلیل هدف اصلی پژوهش مکانیابی مکان

نواحی فاقد  صبررسی نحوه توزیع فضایی فضاهای سبز شهری و تشخی -در این پژوهش اهداف اصلی شامل موارد زیر می باشد: 

به  GISی و ترکیب آنها در محیط تعیین عوامل مؤثر در مکانیابی فضاهای سبز شهر -له نوغان. فضاهای سبز شهری در مح

تعیین معیارهای مهم و اولویت بندی  -محله نوغان  مشهد. منظور ایجاد الگویی مناسب برای مکانیابی فضاهای سبز شهری در 

 آنها برای مکانیابی مناسب ساخت پارک ها و فضای سبز محله نوغان مشهد

در مقاله ای تحت عنوان  1396چهرآذر و همکاران در سال  -: جمله انجام شده از یادیز قاتیدر ارتباط با پژوهش حاضر تحق

وضعیت  تالش می کنند« ارزیابی چند معیاری نمونه موردی منطقه شش تهران AHPاطالعات جغرافیایی به روش سیستم »

ل توزیع بهینه ی و با ارائه الگویی مناسب، به دنبا شودطبق استانداردهای موجود بررسی  محدوده مورد مطالعهدسترسی در 

مانند زمین های بایر، نزدیکی ی به این هدف از معیارهای دستیابیمی باشد. برای  GISفضای سبز در سطح منطقه با استفاده از 

به مراکز آموزشی، مراکز فرهنگی و مراکز جمعیتی، دسترسی به شبکه ارتباطی و فاصله از تاسیسات کارخانه های و پمپ بنزین 

در مقاله ای تحت  1396لطفی و همکاران در سال  -. ه استها و فضای سبز موجود استفاده شد له از پارکهای شهری و فاص

بیان می دارند «  )نمونه موردی: محله زیتون کارمندی، سه راه فرودگاه و گلستان( اهواز یا محله یها پارک یابیمکان»عنوان 

های مورد نظر و شناسایی مکان های مناسب برای ایجاد پارک  هدف این پژوهش بررسی موقعیت پارک ها در سطح محلهکه 

استفاده از فضای سبز شهری و با توجه به استاندارد ها در شهر اهواز  ها برایرفع نیازهای ساکنین این محله  برایهای جدید 

مقایسه اطالعات فوق برای  است که برای هریک از عوامل تاثیر گذار الیه های تهیه شده که با بهره گیری از نتایج حاصل از

در مقاله ای  1395تقوایی و همکاران در سال  -انتخاب مکان مناسب استقرار پارک های جدید به سه بخش تقسیم شده است. 

ارزیابی وضعیت و نحوه ی توسعه فضای سبز شهری شیراز در راستای توسعه پایدار با استفاده از رویکرد استاندارد » تحت عنوان 

که به دلیل توزیع فضایی نامناسب پارکها در سطح شهر شیراز، ساکنان همه مناطق باید به طور میانگین ان می دارد بی« مبنا

متر( را جهت دسترسی به  400متر( پیش از فاصله استاندارد الزم برای پارکهای همسایگی و محله ای )600-1200فاصله ای )

های ناحیه ای و در مقابل ضعف دسترسی به  ضعیت مکانی مطلوب پارکو کهنزدیکترین پارک محل سکونت خود بپیمایند. 

های منطقه ای می باشد. نتایج نشان می دهد که پراکنش مجموع پارکها در شهر شیراز خوشه ای بوده و تمرکز به سمت  پارک

ه فضاهای سبز عمومی نقش برخوردار سوق پیدا کرده است. عالوه بر برخی ناهماهنگی ها در وضعیت موجود، توسع نسبتامناطق 

 چندان مطلوبی را در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا ننموده است.

 مبانی نظری )ادبیات پژوهش(

 توسعه پایدار 

و در کل به مفهوم  زیست محیطی و اجتماعی معضالتپاسخی به  نتیجهشد در  بیانمیالدی  1980در سال  مفهوم توسعه پایدار

وسیله ه است. اولین مفهوم توسعه پایدار در دنیا ب برگرفته شدهزیست محیطی  مفاهیماز  مفهوماین بوده است. « رشد اقتصادی»

 (. 294: 1392)ذاکریان و همکاران، میالدی بیان گردید  1980( در سال UNEPبرنامه محیط زیست )

اره محیط زیست و توسعه، بدون توجه جدیدی درب موضوعکه هر به گونه ای پیدا کرده است  زیادی مفهوم پایداری اهمیتامروزه 

این واژه بخشی از مکالمات روزمره ما را  اغلبنباید تصور کرد که  وجوداین  می شود. با بیان ناقص، بحثی پایداری به مفهوم

در قرار دادن مشاهدات  پایهی تقریبا بدون پیش فرض به کار برده می شود، یا بدون صورتبه  غالبا. این مفهوم شامل می شود

درباره همه جوامع یا برای مقایسه و مقابله جوامع دیگر با جامعه مورد بررسی،  پیش فرض هایی، برای نشان دادن یزمان خاص

 (. 29: 1393سجادی و جعفری تهرانی، ) قرار می گیرداستفاده مورد 

آینده برای به دست آوردن نیازهایشان  توسعه ای است که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل پایدارتوسعه 

 .(2008کنفرانس بین المللی ساالنه انجمن انسان شناسان ایاالت متحده، ) برآورده می کند

پذیرش راه حلی مانند کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه پایداری خود را تضمین کنند، همچون شهرها 

شهر نقش مهمی  ساختار اصلی عنصری سبز به عنوان ها. فضاارائه می دهندز سیستم های طبیعی ا برگرفتهساختار و کارکردهای 

 (. 30: 1393سجادی و جعفری تهرانی، ) ایفا می کند شهرها ساخت و سازدر 
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ت بحران مدیری بیان کننده پیشنهاد می شود کهتوسعه در تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن  درو فراگیر  همه جانبهرویکردی 

به را  یتا روابط اقتصادی بین المللی عادالنه تر سعی می کند توامانجنوب است و  -زیست محیطی رو به رشد در روابط شمال 

 (. 49: 1394)دهشیری،  ارتقای توسعه پایدار باشد سببکه می تواند  وجود آورد

بی رشد  موضوع، کردهجلب « توسعه پایدار شهری»توجه جدی برنامه ریزان شهری را به مفهوم  سببکه دل واپسی مهم ترین 

کالن شهرها به ویژه در کشورهای  بسیار سریع و زیاد گسترشآن در آینده از یکسو و  گسترشو  امروزهشهرنشینی  برنامه و سریع

اری اقتصادی، الگوی توسعه پایدار شهری محورهایی چون پاید. در زیانبار آن برای ساکنان این مناطق می باشد نتایججنوب و 

 (.209: 1391، کالنتری خلیل آباد)دارند  مهمیفرهنگی و پایداری زیست محیطی نقش  -پایداری اجتماعی

زیست باشد و مسائل را به  باالی محیط هایکیفیت  ضامنتوسعه پایدار یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که مفهوم 

به  امروزپاسخ گویی به نیازهای نسل »تعریف شده است:  اینگونهسعه پایدار کند، در گزارش برانتلند تو تظاصورت پایدار حف

با  را همراه رشد اقتصادی، به طور کلی، اصول توسعه پایدار« .نبرداز بین  را توانایی نسل آینده در تأمین نیازهایشان گونه ای که

 .(120-1190 1393)فنی و همکاران  در بر می گیردعدالت اجتماعی و حفاظت محیط زیست 

و نسل های آینده به عنوان پایه های  انسان هانسل  ادامه زندگیآدامز در بحث توسعه پایدار حفاظت از منابع طبیعی را برای 

به شهر، دسترسی مناسب به خدمات  دادنسالمت و روان، مشارکت شهروندان را در شکل ه . نظریشمارد می مهمتوسعه پایدار 

 (.193: 1391 داند )حکمت نیا و همکاران، و پایداری شهری ضروری می

 استیبه س یاجتماع یبرابر مباحثدادن  اتصال یبرا کوششیبه  و و همکاران ابداع شد Agyemanتوسط « یداریپا»مفهوم 

دهد. با  یارائه م یانتقاد یداریپا هیهنر را در نظر تیوضع قطعا. ی مطرح گشتطیمح ستیو ز یاقتصاد یداریو عملکرد پا

هم در سطح  یاسیس یفرصت ها یبرا یواژگان جادیبه دنبال ا افراد نیا ،یطیمح ستیعدالت ز اتیبا ادب یداریپا اتیادب یورگردآ

 (. KRUEGER & SAVAGE, 2007: 217)بودند  یمردم و هم در دولت محل

موجب منابع را  کمبود دی است کهاز توسعه اقتصا گونه ای معتقد است، منظور از توسعه پایداریکی از افرادی است که رابینسون 

آن است که منافع  دربرگیرنده مفهومبرای کره زمین ایجاد ننماید. همچنین این  زیاد باریو هزینه های زیست محیطی  نشود

 مخصوصادر سطوح زندگی مردم پایدار . مانگی توسعه پایدار را بهبود انتشار یابداقتصادی چنین توسعه ای باید به طور وسیع 

 (. 40: 1391)اکبری،  های فاقد مزیت میداند اد فقیر و گروهافر

 فضای سبز 

در سطح خرد در مفهوم کلی  مفاهیمتوسعه پایدار شهری مطرح می شود که یکی از این  دستیابی بهدر راستای  متفاوتی مفاهیم

موجب  بدون برنامهوساز فضای سبز شهری است. با توجه به رشد جمعیت شهرها، و ساخت  شودپایداری شهری مطرح می 

ی سبز شهری می تواند ستون فقرات از شبکه هاتغییرات اکولوژیک و زیست محیطی در محیط های شهری شد. حفاظت از فضا

 (. 29: 1389)بلوری،  بسازد راپایداری در شهرهارای دستیابی به اکولوژیکی طبیعی ب

 یاهیبا پوشش گ یشهر نیبه زم یسبز شهر یشد. فضا بیان یشهرساز اتیدر ادب شیقرن پ میسبز کمتر از ن یاصطالح فضا

 مفهومبه  یکیاکولوژ یشود. بازده یاطالق مدارد  بازدهی یو هم از نظر اجتماع یکیساخته دست بشر که هم از نظر اکولوژ

زنده  یهاخشب یسبز حفاظت یو فضا ینفوذ خاک در برابر بارندگ شیافزا ژن،یاکس دیتول ط،یمح یشهر، کاهش دما یباسازیز

شهرها  یعیو طب یسنت اسکله لیرشد شهرها، تولد کالن شهرها و تبد ت،یجمع شی. افزادهدیم لیشهر را تشک یکیزیساختار ف

 (. Maleki & et al, 2012: 804)  استداشته سبز  یبه فضا احتیاج همیشه

به شیوه  یسبز شهر یاست. فضاها داریپاتوسعه  یطیمح ستیو ز یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع ابعادسبز  یفضا حیاتینقش 

 یها نهیو کاهش هز یشناخت ییبایو ز یرفاه یها یژگیو سببارزش امالک به  شیهوا، افزا تیفیو ک یزندگ تیفیک ارتقای

 Shad Md) باشند یطیمح یداریمدت از پا یحفاظت طوالن یجامع برا یتوانند ابزار یخنک کننده م یساختمان ها یانرژ

and Atiqul Hag, 2011: 601 .) 

کاربری مهم شهری از آن نام برده می شود. اهمیت این  5اهمیت فضای سبز در داخل شهرها به گونه ای است که از جمله 

کاربری از زمان توسعه لجام گسیخته و بی سابقه کاربری شهرها بعد از انقالب صنعتی بسیار بیشتر شده است )تیموری و همکاران، 



 

453 
 

حقیقت پارک های شهری بخشی از فضاهای سبز عمومی اند که عالوه بر جنبه های تفریحی و فرهنگی و (. در 138: 1389

 (. 3-2: 1394زیست محیطی دارای جنبه های خدمات دهی به مناطق  مختلف شهر را نیز دارند )رضوی و همکاران، 

از نیازهای جامعه  ینفکنمی توان  یابد و میاز بافت شهرها و نیز بخشی از خدمات شهری ضرورت  بخشی صورتفضای سبز به 

 ها، خیابان ساختمان و فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر آن را در نظر گرفت. بنابراینشهری 

ط اکولوژیکی با توجه به شرای ،از لحاظ روانی، گذران اوقات فراغت و نیازهای بهداشتیباشد مثال  ها و جاده ها و نیازهای جامعه

محیطی مستمری داشته  آن ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضای سبز فعال ، بازدهی زیست آینده توسعه شیوهشهر و 

 (. 27: 1383)سعیدنیا، باشد

 یزیرو برنامه یطیمحستیمناطق ز ییشناسا یبرا یطیمحستیاثرات منظر و ز یابیارز ،یزیربرنامه ،یاکولوژ یهاو روش نظریات

 (.Huang,2009:1) روز شده استبه GIS کیبا کمک سنجش از دور و تکن ژهیوبه ،یسبز شهر ییفضا

 

 یشهر داریپا ةسبز در توسع ینقش فضا

کنند، فضای سبز مناسب  اختالل ایجاد متفاوتهای  روشهای آثار توسعه ی شهری می توانند نظام زیستی شهرها را به  ویژگی

در ارتباط با گردو غبار و آلودگی های هوا، فضای سبز شبه  و مخصوصاهستند  مخرب آثار افت در شهرها از عوامل مؤثر در

ترین تأثیر فضای سبز در شهرها تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، تاثیرگذار آیند ومی  حسابجنگلی، ریه های تنفسی شهرها به 

 صورت کلی. به آنهاستار فضای سبز، در شهرها نقش نسبی دیگر آث. (35:  1383لطافت هوا و جذب گردو غبار است )سعیدنیا، 

 شهرها پایدار باقی بمانند امکان نداردی که بدون آن صورتهرها است، به زیاد مهمی در شتأثیر  باعث ایجاد فضای سبز ایجاد

 (. 65: 1394)حاتمی و همکاران، 

نقش مؤثر آنها در کاهش تراکم شهری، ایجاد  سبب ی سبز جزئی از آن هستند و بههازنده و پویا است که فضا یشهر سیستم

ارزش  ها دارایآینده شهر توسعهمسیرهای هدایتی و بهبود عملکرد تأسیسات آموزشی، فرهنگی، مسکونی و ذخیره زمین برای 

بله برای مقا در دهه های اخیرپارک های شهری و فضاهای سبز از جمله راهبردی های کارآمدی می باشند که  ساختهستند. 

پارکها، جنگل ها و کمربندهای مانند با مشکالت جوامع شهری و مدرن مورد توجه قرار گرفته اند. وجود مجموعه های طبیعی 

تأثیر وسیعی را بر کیفیت زندگی شهروندان می گذارند  متفاوت جهاتشهرها از  محدودهدرختان و آب در مانند سبز و عناصر آنها 

را روانی فشار و استرس  ،پارک ایجاد فضای سبز وروانی نیز می باشد.  -بازدهی اجتماعی  دارای بر بازدهی اکولوژیکی افزونو 

 (. 71: 1394ضرابی و همکاران، می دارد و احساس آرامش و آسایش به آنها می بخشد ) ترساکنان شهرها را جوان و کم می کند

برای گذراندن اوقات فراغت مردم و مکان تفریحی به حساب فضای سبز شهری و پارک های موجود در شهر نه تنها محل مناسبی 

می رود بلکه این فضاها در اغلب موارد از گسترش و توسعه بی قواره و بدون برنامه شهرها نیز جلوگیری می کنند )فاضل نیا و 

 (. 140-139: 1390همکاران، 

توزیع فضای سبز در داخل  شیوهتا  می گردد سببر ترین هدف در توسعه پایدا اصلیبه عدالت اجتماعی به عنوان  دست یافتن

فضای  به هرحال. نشان داده شودانکار ناپذیر غیر قابل شهر و چگونگی دسترسی ساکنان شهری به این فضاها به عنوان یک اصل 

توسعه ی و روند جامعه با توجه به وضعیت اکولوژیک احتیاجاتشهر و  پیچیدگیجمعیت و  به فراخورسبز از نظر کمی و کیفی باید 

)احدنژاد و همکاران،  باشدرا داشته ناسبی تفضای سبز نقش زیست محیطی و اکولوژیکی م صورتباشد تا به می شهر  آینده

1393 :176 .) 

و برنامه ریزی و طراحی  شهری وضع شهروندان و پایداری شهر، در مدیریت بهتر کردنبه اهمیت طبیعت شهری در  نگرشبا 

تمامی منافع و فواید در جامعه  تامین کردن به عالوه و منظر و فضای سبز پایدار بود گسترشو  ساختبال شهری باید به دن

کاهش هزینه، پایداری، سازگاری، مقاومت، ایجاد در حفظ تنوع زیستی و قابلیت  ،شهری که از فضای سبز مورد انتظار است

 (. 29: 1392، )محمدی تبار داشته باشد پیروی از خودکاربردی را نیز به 
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 سلسله مراتب برنامه ریزی فضای سبز شهری 

و به حساب آید شهر پایدار یک  در ساخت محدودهترین اصلی می تواند  ویژگی هاییو با هر  صورتفضای سبز به هر  گسترش

حی فضای سبز شهری برنامه ریزی و طرا درعصر امروز .انرژی داشته است مخصوصامنابع و کردن در حفظ  یانکارغیر قابل تأثیر 

جامعه شهری  احتیاجات یکشناخت و تجزیه و تحلیل  طبقدخالت در زندگی و سازمان شهری است که بر  اصلییکی از موارد 

 (. 1391:178محمدی و همکاران، از یک سو و امکانات، محدودیت ها و نیازهای محیطی از طرف دیگر، سازمان داده می شود )
 

 (52: 1393رک ها )منبع: زیاری، مشخصات عمومی پا -1جدول 

مقیاس 

عملکردی 

 پارک ها

جمعیت 

سرویس 

 دهنده 

شعاع دسترسی 

 )متر(

موقعیت  اولویت سازگاری نوع ارتباطات 

 معمول

واحد 

 همسایگی

نزدیکی به مسیرهای اصلی  220-250 150-200

پیاده عدم تداخل با مسیرهای 

 سواره اصلی 

 همجواری با کانون های آموزشی مانند

کودکستان همجواری با کاربری های واحد 

 همسایگی نزدیکی به واحدهای مسکونی

مرکز واحد 

 همسایگی 

نزدیکی به مسیرهای اصلی  300-375 3500-550 محله

پیاده عدم تداخل با مسیرهای 

سواره اصلی نزدیکی به سواره 

 کند درون محله ای 

همجواری با تاسیسات آموزشی مانند 

کاربری های مرکز  دبستان همجواری با

 محله نزدیکی به خانه های مسکونی 

 مراکز محله 

-16000 ناحیه

10000 

نزدیکی به مسیرهای اصلی  650-750

سواره در شهر، در کنار سواره 

 قرار گیرد 2شریانی درجه 

همجواری با مراکز تجاری تفریحی ، 

همجواری با مراکز آموزشی مانند 

 دبیرستان 

 مرکز ناحیه

هزار  100 منطقه

 نفر

نزدیکی به سواره شریانی درجه  کیلومتر 5-6

 2و  1

حتی المقدور در کنار کانون های آموزی و 

 فرهنگی قرار داشته باشد

 مرکز منطقه 

 روش شناسی تحقیق

 محدوده مورد مطالعه 

وشش شهر مشهد حوزه تقسیم شده است. مساحت تحت پ 8منطقه شهرداری و  17، شهر مشهد به 1390براساس آمارنامه سال 

درصد از مساحت  0.5هکتار می باشد که تقریبا معادل  64هکتار و مساحت اختصاص یافته به محله نوغان برابر  12674.3464

درصد از جمعیت  0.2نفر ،  7975با جمعیت  1390کل شهر مشهد را به خود اختصاص داده است. محله نوغان مشهد در سال 

حوزه مرکزی شهر مشهد که شامل دو بخش بافت مرکزی و منطقه ثامن  2ین محله در قطاع را شامل می شود. ا 1390کل سال 

هیچگونه  1395موقعیت محله نوغان را در شهر مشهد نشان می دهد. بر اساس آمار سال  1می باشد وجود دارد. نقشه شماره 

 پارک محله ای در محله نوغان وجود ندارد. 

های  زی و نوسازی بافتاحتی حدود یکصد هکتار، کمترین میزان مداخله در زمینه بهسبا مسادو مشهد در حال حاضر قطاع 

قطاع دو در  جمعیت 1385بهر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  .فرسوده، در مقایسه با سایر قطاعها را شاهد بوده است

نفر  43992معادل  1375در سال نفر بوده است. نتایج آمارگیری جمعیت نشان میدهد که جمعیت این قطاع  15400حدود 

 است. بوده
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 روش تحقیق

. جهت روشن شدن مباحث نظری می باشدتحلیلی  -تحقیق توصیفی روش از نظرهدف، کاربردی و  نظراز  تحقیق مورد نظر

مطالعه کتب،  تحقیق و بدست آوردن اطالعات مورد نیاز در زمینه ادبیات موضوع از روش جمع آوری اطالعات کتابخانه ای شامل

 و مشاهده میدانی تحقیقات و مقاله های داخلی و خارجی پژوهشگران، گزارشات و اسناد موجود و همچنین جستجو اینترنتی

توسعه پایدار مورد توجه  رویکردبا  محله نوغان مشهدهای محله ای در  هدف این تحقیق، مکان یابی پارک .شده استاستفاده 

د. برای رسیدن به اهداف تحقیق، ابتدا اطالعات و نقشه های موردنیاز جمع آوری شد و با استفاده از جدی برنامه ریزان قرار گیر

نقشه های وکتور به نقشه های رستر در  سیستم اطالعات جغرافیایی، داده های جمع آوری شده به نقشه های وکتور، سپس

درنهایت اولویت بندی معیارها  (Reclassifyدن الیه ها )بعد ازبی مقیاس کر محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تبدیل شدند و

با استفاده از مدل سلسله مراتبی و وزن دهی به معیارها با استفاده از قابلیت های موجود در نرم افزار اکسپرت چویس پرداخته 

 . شد

 نتایج و بحث

ت. برای مکانیابی شاخص های : تراکم با توجه به کمبود پارک محلی در محله ی نوغان مکان یابی پارک محلی صورت گرف

، فاصله از کاربری مسکونی محله نوغان و نزدیکی به آن، فاصله از کاربری مسکونی (footway) جمعیت ، فاصله از راه های اصلی

متری  750متری از پارک های محلی و  375کل مشهد، فاصله از مهدکودک و پیش دبستانی و دبستان های مشهد، فاصله ی 

 ، در نظر گرفته شده است. ارک های ناحیه ای شهر مشهداز پ

 
 شاخص ها و زیر شاخص های مورد مطالعه در تحقیق )منبع: نگارنده( -2جدول 

 مشخصات زیر شاخص زیر شاخص  شاخص 

با توجه به شعاع دسترسی پارک های محله ای  فاصله از پارک های موجود کالبدی 

متر  750حیه ای متر و برای پارک های نا 375حداقل 

 می باشد. 

  نزدیکی به مراکز مسکونی

 همجواری با مهد کودک و پیش دبستانی و دبستان  نزدیکی به مراکز آموزشی 

 نفر  3500حداقل  تراکم جمعیت اجتماعی

 ها  FOOTWAYدسترسی به معابر مهم از جمله  دسترسی به معابر  دسترسی به معابر 

 رسی به مسکونی های محله دست مرکز محله  مرکزیت 

 

 در محله نوغان شهر مشهد هیچگونه پارکی از جمله پارک محلی وجود ندارد. 

 موقعیت محله نوغان در شهر مشهد -1شکل 
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در این بخش، در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی الیه ها به صورت رستر تهیه شدند. در مرحله بعد بر اساس درجه اهمیت، 

افزار اکسپرت چویس تحلیل شدند و وزن های نسبی هر شاخص شاخص ها و زیر شاخص های استخراج شده با استفاده از نرم 

وزن های استاندارد  2شماره شکل مطابق  ها دودویی شاخص محاسبه شد که با محاسبه وزن های نسبی به دست آمده از مقایسه

 نمایش می دهد. را شده

 
 

 
 وزن های استاندارد شده معیارها )منبع: نگارنده( -2شکل 

 

در وزن های خود ضرب شده تا ارزش هر الیه براساس اولویت تأثیر آن در تعیین  ی بدون مقیاس شدهیه هادر تحقیق حاضر، ال

مشخص شود. سپس همه الیه ها با هم تلفیق شد و نقشه  محله نوغانای  های محله مکان مناسب به منظور مکان گزینی پارک

)فاصله از پارک های موجود، نزدیکی به مراکز ه این الیه ها های محله ای به دست آمد ک مکان های مناسب برای ایجاد پارک

 1کالس طبقه بندی شده و امتیازهای  9به مسکونی، نزدیکی به مراکز آموزشی، تراکم جمعیت، دسترسی به معابر، مرکز محله( 

نقشه مکان  ه الیه هابا تلفیق هم در ادامه ارائه شده و در پایان 8تا  3های با توجه به توضیحات نقشه . به هر کالس داده شد 9تا 

 . آمده استمحله نوغان شهر مشهد به وجود ای  های محله های مناسب برای پارک

 

 

 
 تراکم جمعیت -3شکل  

 
فاصله از راه اصل -4شکل   

 

فاصله از مسکونی نوغان  -5شکل   
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طبقه به دست آمد که مکان هایی با  9ها با کالس بندی در  مکان های مناسب برای ایجاد پارک هبا تلفیق الیه های فوق، نقش

های محله ای هستند. نقشه  ، نامناسب ترین مکان ها برای احداث پارک1ها و مکان هایی با امتیاز  ، متناسب ترین مکان9امتیاز 

مثال هرچه از رنگ زرد روشن به سمت رنگ آبی تیره پیش می رویم به مکان های مطلوب بقه بندی شد طکالس  10براساس  زیر

 رک محلی می باشد. تر نزدیک می شویم و رنگ آبی فسفری بهترین مکان برای احداث پا

 

 
 

 

دستیابی به مکان مناسب برای احداث پارک محلی با درنظر گرفتن دو طبقه آخر نقشه به منظور  بدست آمدهبا توجه به نتایج 

بهترین مکان برای احداث پارک ناحیه ارائه شد که  10شکل  ، نقشه پیشنهادیمکانیابی پارک محلی به محل های احداث پارک

 وغان مشهد می باشد. ای در محله ن

فاصله از مسکونی مشهد  -6شکل   

 

فاصله از مهد و دبستان  -7شکل   

 

فاصله از پارک ها  -8شکل   

 

مکانیابی پارک محلی در شهر  -9شکل   
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 :نتیجه گیری 

اهمیت  بنابرایندر سالمت شهروندان دارد.  اساسینقش  ها می باشد کهی سبز یکی از عوامل توسعه پایدار در شهرهافضا توسعه

 یجادا سبباست؛ به همین  غیرقابل انکارفضای سبز در پایداری آن و تأثیرات فیزیکی و طبیعی و اجتماعی آن در سیستم شهری 

نیاز جمعیتی، یکی از  برحسب فضاهای سبزسرانه اختصاص یافته به همچنین توزیع متناسب آن و  و فضای سبز در شهرها

 می شود.  بیانبرنامه ریزی و مدیریت شهری  در مهم و کلیدیمباحث 

به  یکنواختجامعه به صورت  افرادی است که همه صورتخدمات به  تعیین مکان و نیازمند توزیع متعادل شهری در برنامه ریزی

 رشد کالبدی علتبه  مشهد. شهر زیادی دارنددر شهرها اهمیت  ی سبزفضاها درستمکان یابی  بنابراینآن دسترسی پیدا کند؛ 

 مناطق مرکزی شهر مشهددر  موضوعاین و  است رو به رو ها پارکو با کمبود فضای سبز  ناشی از ساخت وساز لجام گسیخته

شهری  معضالتکه سرانه فضای سبز در این محدوده کمتر از حد استاندارد است که این امر بر  گونه ای؛ به شدتر می بامحسوس 

های محله ای با رویکرد توسعه پایدار با استفاده از روش  ، مکان یابی پارکتحقیق مورد نظربر این اساس هدف افزوده است. 

 است.  محله نوغان مشهدتحلیل سلسله مراتبی در 

به  دستیابیمکان یابی برای  مناسببا رعایت اصول  محله نوغان مشهدهای محله ای در  این اساس بایستی مکان یابی پارک بر

 باال بردنی را برای شالوده اتوسعه پایدار مورد توجه جدی برنامه ریزان قرار گیرد. تا هم از مشکالت توسعه شهری کم کرد و هم 

  .سعه پایدار فراهم آوردمحیط در جهت رسیدن به تو کیفیت
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ارزیابی و مکان یابی فضای سبز ( 1393)احمد ، رومیانی؛ لیال ،  ادوثوقی ر ؛حیدر ،صالحی میشانی ؛محسن ،احدنژاد روشتی -

 1ای، شماره  منطقه –جغرافیا و آمایش شهری ،  شهر تهران 11شهری مورد شناسی: منطقه 

لی بر توزیع مکانی فضای سبز مهریز، ششمین کنفرانس برنامه ( تحلی1393اسمعیل پور، نجما؛ دستا، فرزانه؛ ایرجی، سمانه ) -

 ریزی ملی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسالمی 

مکان یابی پارک با رویکرد توسعه پایدار در پرکردن اوقات فراغت شهروندان؛ ( 1393اشرف کریمی، علی؛ شوهانی، محمد ) -

 ، نشریه فرهنگ ایالم  ایوان

 1391،زمستان  4،شمارۀ  10زن در توسعه و سیاست، دورۀ،  نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست( 1391ن )اکبری، حسی -

:56-37 

بررسی و تحلیل نقش کارکردهای اجتماعی ( 1391) معصومه گر، توان ؛مجیدی، دانای ؛براتعلی، خاکپور؛ مصطفی، امیرفخریان -
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 1389فضای جغرافیایی تابستان ،  شهرداری تبریز( 2)مطالعه موردی: پارک های محله ای منطقه  GISشهری با استفاده از 

 30شماره  -

ارزیابی چند معیاری نمونه  AHP( اطالعات جغرافیایی به روش سیستم 1396چهرآذر، یحیی؛ چهرآذر، فائزه؛ کریمی، سعید ) -
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مقایسه شاخص های پایداری شهر کوچک دهدشت با متوسط نظام (1391) ملکی آفرین ,یغفوری حسین ,رازدشت عبداله -

 آمایش محیط، نشریه  شهری کشور با تاکید بر توسعه پایدار شهری

شهر  3( مکانیابی پارک های محله ای با رویکرد توسعه پایدار مورد شناسی منطقه 1397رحیمی، محمد؛ مددی زاده، فاطمه ) -

  28ی منطقه ای شماره شهر شیو آما ایجغرافکرمان ، مجله 

ارزیابی فضای سبز شهری و مکان یابی (1394) اجزاشکوهی محمد ,اسدی امیر ,کاظمی بی نیاز مهدی ,رضوی محمدمحسن -

فضای ، نشریه  آن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی )مطالعه موردی منطقه سه شهرداری مشهد(

 جغرافیایی
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برنامه ریزی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار )مطالعه موردی: ( 1393) حامد، جعفری تهرانی  ؛مسعود ،سجادی -

 معماری و شهرسازی پایدار نشریه ،  منطقه سه شهر اصفهان(

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، فضای سبز شهری،  9جلد کتاب سبز شهرداریها، مدیریت شهری، ( 1383)یا، سعید ن -

 .تهران

تحلیلی بر وضعیت فضای سبز با رویکرد توسعه پایدار شهری مطالعه ( 1394) زیبا  ؛فتوحی،ملیحه  ، ایزدی؛ اصغر ضرابی،  -

 ، نشریه شهر پایدار دوره دوم  موردی:مناطق شهر اصفهان

ه پارک های شهری )مطالعه موردی: رزیابی و تحلیل فضایی سران( ا1392علوی، سیدعلی؛ قاسمی، اکرم؛ احمدآبادی، علی ) -

 برنامه ریزی و آمایش فضا )مدرس علوم انسانی(، نشریه  شهر تهران( 6منطقه 

مکان یابی و اولویت بندی پارک های شهری با استفاده از ( 1390)حشمت اهلل ، محمودیان  ؛اکبر ، کیانی  ؛غریب ، فاضل نیا  -

پژوهش های جغرافیای ،  )مطالعه ی موردی: شهر الشتر( و سیستم اطالعات جغرافیایی TOPSIS روش تحلیل سلسله مراتبی

 43انسانی دوره 

مورد مطالعه :  AHP و روش GIS و مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از( ارزیابی و 1393فنی، زهره؛ کرمی، اعظم ) -

 ، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری  شهرداری تهران 1نطقه م

ارزیابی میزان تحقق پذیری ( 1391) نورسعیدی ا ,پورعلی محمدعلی ,قادری رضا ,ابوبکری طاهر ,کالنتری خلیل آباد حسین -

 ، نشریه مدیریت شهری  شاخص های توسعه پایدار شهری در مناطق مرزی )نمونه موردی: شهر پیرانشهر(

 .واشنگتن، زمستان( 2008ایاالت متحده )المللی ساالنه انجمن انسان شناسان  بینکنفرانس  -

)نمونه موردی:  اهواز یا محله یها پارک یابیمکان( 1396؛ دلفی، زینب )لطفی، کوروش؛ مرادی دول امیر، مهتاب؛ قاسمی، زهرا -

 محله زیتون کارمندی، سه راه فرودگاه و گلستان( ، کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسالمی و تاریخی ایران 

 فضایی پارک های شهری شهر نورآباد با استفاده از -تحلیل مکانی( 1391)یاسر زارعی، ؛ حسین پور قیومی،؛جمال، محمدی  -

GIS  ، 3شماره  1391جغرافیا و برنامه ریزی محیطی سال بیست و سوم پاییز 

 سبز یفضا یابی نمکاو  یابیارز یشهر رموا مدیریت شتهر  شدار شناسیرکا نامه ن( پایا1392) لجال سید، رتبا یمحمد -

، می ارزخو علی میدا کترد:  هنمارا دستاا، مشهد  داریشهر 9نمونه موردی منطقه  ارپاید توسعه لصوا بر تاکید با یشهر

 فیا اجغر شیزموآ وهگر  شریعتی علی کترد نسانیا معلوو  تبیااد هنشکددا

برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با رویکرد برنامه ریزی هسته ای )پیشنهادی برای برنامه (1391) ماجد وحید ,محمودی وحید -

 ، نشریه راهبرد  ریزی توسعه پایدار شهری تهران(

 
- HUANG, D., C. LU, et al. (2009). " Integrated management of urban green space – the  case in Guangzhou 

China." 1-18." 45th ISOCARP Congress 

- Konijnendijk, Cecil C; Matilda, Annerstedt; Anders Busse, Nielsen and Sreetheran Maruthaveeran. (2013), 

Benefits of Urban Parks, Copenhagen & Alnarp, ifpra. 

- Krueger Rob and Lydia Savage (2007). “City-regions And Social Reproduction: A ‘Place’ For Sustainable 

Development?”. International Journal Of Urban And Regional Research, Volume 31.1 

- Maleki, saeed. Rezaee, Ali Asghar. Hatami, Davod. Jadidoleslam, Mahdi. (2012), Investigation analysis 

and proposed per capita for urban green space (case study): Darab city, Iran, Indian Journal of Innovations 

and Developments December 2012,pp 803-810. 

- Shad Md. Atiaul Haq. (2011), Urban Green Spaces and an Integrative Approach to Sustainable 

Environment, Journal of Environmental Protection, No. 2, pp 601-608. 
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های احداث شده با استفاده از تکنیک ارزیابی موقعیت مکانی شهرک

ی موردی:شهرک های مسکن مهر احداث شده در سه شهر ()مطالعهtopsisتاپسیس)

 دانیال)ع((دزفول،اندیمشک و شوش
 

 3فرهاد حسینعلی، 2هدی عربیم ،1داود سعدونی

 
 sadunidavood@yahoo.com،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اطالعات جغرافیایی1

 mahdi.a@sru.ac.ir ،تهران ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترباستادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده عمران  2
 f.hosseinali@sru.ac.ir،تهران ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه تربمهندسی نقشه برداری دانشکده عمران  استادیار گروه 3

 

 چکیده 

توانند مدنظر قرار گیرند. هایی هستند که هنگام افزایش جمعیت و کمبود مسکن در شهر میهای مسکونی از جمله گزینهشهرک

ها است. در این تحقیق به بررسی و مورد توجه قرار گیرد موقعیت مکانی آن هایکی از موارد مهمی که باید برای احداث شهرک

 (topsis)در شهرهای مختلف با استفاده از تکنیک تاپسیس مهر احداث شدههای مسکنرتبه بندی موقعیت مکانی شهرک

که بر  این مفهوم بنا شده  ها بر اساس تعدادی شاخص استپردازیم.تکنیک تاپسیس یک روش ارزیابی و رتبه بندی گزینهمی

آل منفی)بدترین آل مثبت)بهترین حالت( و دوری از ایدهها باید بر اساس  نزدیکی به ایدهاست که ارزیابی و رتبه بندی گزینه

ها موجود باشد که برای ها یا اصطالحا وزن آنحالت( انجام گیرد. برای استفاده از تکنیک تاپسیس باید میزان اهمیت شاخص

 4ی مورد مطالعه تعداد هاجهت تعیین وزن استفاده شده است.پس از انتخاب محدوده (Entropy)ن کار از روش آنتروپی ای

زیرشاخص  20شاخص و  7های در دسترس تعداد شهر برگزیده شد سپس با استفاده از اطالعات و داده 3شهرک)گزینه( در 

آل بودن گزینه و میزان ایده شد و رتبه Excelافزار ی مسکونی( وارد نرمهاها)شهرکها و گزینهانتخاب شد و اطالعات شاخص

 های مسکونی( تعیین گردید.ها)شهرک
 

 تاپسیس،شهرک مسکونی،شاخص،موقعیت مکانی،آنتروپیهای کلیدی: واژه
 

Assessing the location of the settlements built using the topsis technique 

(Case study: Mehr housing estates built in the three cities of Dezful, 

Andimeshk and Shoushadanial) 
Davood saduni 1, Mahdi arabi 2, farhad hosseinali 3 

 

 

Abstract 

Residential settlements are among the options that can be considered when population growth and lack 

of housing in the city. One of the important things that should be considered for the construction of 

settlements is their location. In this research, we study and rank the location of Mehr housing estates 

built in different cities using the topsis technique. TOPSIS technique is a method of evaluating and  

ranking alternative based on a number of Attribute, which is based on the concept that evaluation and 

ranking alternative should be based on proximity to the positive ideal (best case) and distance from the 

negative ideal (worst case). To use the TOPSIS technique, the importance of the Attributes or their so-

called weight must be available. For this purpose, the entropy method has been used to determine the 

weight. After selecting the study areas, 4 settlements (alternative) were selected in 3 cities. Then, using 

                                                                    
+989381030161نویسنده مسئول مکاتبات:  شماره تماس  
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the available information and data, 7 atrributes and 20 sub-atrributes were selected and the information 

of atrributes and alternatives)Residential settlements( was entered into Excel software and And the rank 

and degree of ideality of the options (residential towns) are calculated. 
Keywords: Topsis, Residential settlement, Attribute, location,Entropy 

 

 مقدمه - 1

 ریزیبرنامه و کنمس جایگاه بنابراین شود، می محسوب انسان اساسی نیازهای از یکی و یافتگیتوسعه هایشاخص از یکی مسکن

مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفا فیزیکی است  (1383است)زرافشان، برخوردار زیادی اهمیت از ایجامعه هر در آن برای

 انتخاب گزینی،مکان (1389و تمامی خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای بهزیستن انسان را شامل می شود)پورمحمدی،

 پیش از اهداف راستای در را وریبهره بیشترین موجود امکانات از استفاده با بتواند که است الیتفع یک انجام برای مکان بهترین

های برنامه ریزی مسکن است و همچنین صرف ترین بخشگزینی صحیح مسکن یکی از مهملذا مکان نماید.  تأمین شده تعیین

)مشکینی و  گردد.های آتی میهزینههای مسکن و کاهش هزینه و زمان برای آن موجب موفقیت بیشتر طرح

ها در جهت ی آنها متفاوت است اما همهگزینی نسبت به نوع کاربرد آنهای مورد استفاده در مکان(شاخص1391همکاران،

 (1378باشند.)فخری،انتخاب مکان مناسب همسو می

 روشها از ایمجموعه شامل که کهاست فرآیندی (Geospatial Information Systems)های اطالعات جغرافیاییسیستم

 هایداده در هم توان می گیری، تصمیم بر مبتنی هایفعالیت از پشتیبانی راستای در و آنها واسطه به که است دستورهایی و

 ها داده از گرفتن خروجی نهایت، در و تحلیل و ،پردازش ذخیره ، ورود روند در را تسهیالتی توصیفی، های داده در هم و فضایی

 هایروش تلفیق به و نیاز مکانی کارساز باشد، حل مسائل در تواند نمی GIS بر مبتنی صرفا های گیریکرد. تصمیم ایجاد

 ( 1389)غفاری و همکاران،.نماید می محرز را GISبا  (Multiple-criteria decision Making)معیاره چند گیریتصمیم

MCDM و ناسازگار مورد ارزیابی  شهود و بهر پایهه ی معیارههای متعهارضکار گرفته می ها بهای از گزینهدر رابطه با مجموعه

 Multiple Attribute) شاخصهگیری چند ی کلهی  تصمیمگیری چندمعیاری را می توان به دو  طبقهگیرد.مدل تصمیمقرار می

Decision Making) هدفهگیری چند و تصمیم (ingMultiple Objective Decision Mak)  تقسیم

 گزینه ارزیابی برای غلبا MADMهای برای طراحی و مدل MODMهای میالدی(به طور کلی مدل2006.)مالچفسکی،کرد

(تکنیک یا مدل 1384احمدی،گیرند)توکلی و علی می قرار مورد استفاده برتر های گزینه یا گزینه انتخاب و ها

 باید انتخابی، گزینه که است مفهوم استوار این بر تکنیک، این اساس MADMهای بهترین مدل از یکی (TOPSISتاپسیس)

 حالت )بدترین منفی آل ایده حلراه با را فاصله بیشترین و حالت ممکن( آل مثبت )بهترین ایده حلراه با را فاصله کمترین

 (1385ست)مومنی،ا کاهشی یا افزایشی یکنواخت طور به شاخص، هر مطلوبیت که است این بر باشد فرض داشته ممکن(

های های احداث شده در شهرجهت ارزیابی موقعیت مکانی شهرک GISاستفاده از تلفیق تکنیک تاپسیس و  هدف از این تحقیق

های گزینی، تحقیقی استفاده از تکنیک تاپسیس و تلفیق آن با علوم دیگر جهت ارزیابی مکانی و مکانمختلف است.در زمینه

 کنیم:ها اشاره میبه برخی از آن زیادی انجام شده است که

های مرتبط با مطلوبیت مکانی دهی به معیار( در تحقیق خود از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی برای وزن1390نیا و همکاران)فاضل

خود ی ( در مقاله1395ها در شهر الشتر استفاده کردند.سعیدی و همکاران)ها و از تکنیک تاپسیس جهت رتبه بندی پارکپارک

 اجتماعی – اقتصادی توسعه بندیسطح و ارزیابی( به Entroptدهی به روش آنتروپی)با استفاده از تکنیک تاپسیس و وزن

( در 1399پرداختند.پهلوانی و بادپا) شهرستان این روستاهای یافتگیتوسعه میزان بر تاکید با گلستان استان هایشهرستان

لرزه در شهر آمل زمین مخاطرات برابر در شهری مسکونی مناطق بندی نتروپی برای رتبههای تاپسیس و آتحقیق خود  از تکنیک

 ی خود به میالدی(در مقاله 2018استفاده کردند.یلدریم و همکاران)

ی زوجی معیارها و تکنیک تاپسیس در استان دهی به روش مقایسهی جامد شهری با استفاده از وزنگزینی محل دفن زبالهمکان

 .ا پرداختندبورس
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 روش تحقیق داده ها و -2

 روش

ی خود را ی مورد مطالعهاست.در این پژوهش در ابتدا منطقه توصیفی آن انجام روش و است کاربردی تحقیق یک پژوهش این

ها و خصای و اطالعات در دسترس از مناطق انتخابی، اقدام به انتخاب شاانتخاب نموده و سپس با استفاده از مطالعات کتابخانه

رتبه بندی باید زیرشاخص های ما دارای وزن یا اهمیت نسبی نماییم. جهت استفاده از روش تاپسیس جهت ها میزیرشاخص

بندی مطلوبیت مناطق با ها به روش آنتروپی و رتبهی وزنها روش آنتروپی انتخاب شد. برای محاسبهباشند که برای تعیین وزن

ها و افزار وزن زیرشاخصپس از وارد نمودن اطالعات مناطق به نرماستفاده نمودیم. Excelافزار ز نرماستفاده از تکنیک تاپسیس، ا

 شود.ی مناطق محاسبه میرتبه

 ی مورد مطالعهمحدوده

مهر ساخته شده توسط دولت در های مسکنها هستند،شهرکی ما شهرکی مورد مطالعهاز آنجایی که در این نحقیق محدوده

دانیال)ع( دو شهرک ایم.در شهرستان شوشهدانیال)ع( و دزفول را از استان خوزستان انتخاب کردهای اندیمشک،شوشانشهرست

مسکن مهر ساخنه شده است و در دو شهرستان اندیمشک و دزفول هرکدام یک شهرک مسکن مهر ساخته شده است.شهرک 

عرض شمالی قرار دارد و  32°11‘55“طول شرقی و  48°17‘09“مسکن مهر اول شهرستان شوش از دید جغرافیایی در 

طول  48°17‘35“شهرک مسکن مهر دوم شهرستان شوش از دید جغرافیایی در  مترمربع است. 68000وسعت آن حدود 

مترمربع است.شهرک مسکن مهر اندیمشک از دید  47016عرض شمالی قرار دارد و وسعت آن حدود  32°11‘35“شرقی و 

مترمربع است.  73330عرض شمالی قرار دارد و وسعت آن حدود  32°29‘28“طول شرقی و  48°19‘38“جغرافیایی در 

عرض شمالی قرار دارد و وسعت آن  32°24‘37“طول شرقی و  48°21‘10“شهرک مسکن مهر دزفول از دید جغرافیایی در 

 دهد.ها را نشان میموقعیت جغرافیایی شهرک 1مترمربع است.شکل  273454حدود 

 هاها و زیرشاخصاخصش

زیر شاخص  20شاخص و  7و اطالعات در دسترس تعداد  ایکتابخانهها،با استفاده از مطالعات برای ارزیابی موقعیت مکانی شهرک

 انتخاب و اطالعات هرکدام مشخص شده است. 1طبق جدول 
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کد  زیرشاخص شاخص
 زیرشاخص

کد  یرشاخصز شاخص
 زیرشاخص

 کدزیرشاخص زیرشاخص شاخص

دسترسی به 
خدمات 
 آموزشی

فاصله تا دیستان 
 دخترانه

X1 نوع آب و هوا اقلیم X8  دسترسی به
 خدمات

بهداشتی و 
 درمانی

 

 X14 فاصله تا درمانگاه

فاصله تا دیستان 
 پسرانه

X2  متوسط بارش
 منظقه

X9  فاصله تا
 بیمارستان

X15 

فاصله تا 
ی یرستان متوسطهدب

 اول دخترانه

X3 مفدار ارتفاع توپوگرافی X10  دسترسی به
خدمات 
-فرهنگی

 اجتماعی

 

فاصله تا باشگاه 
 ورزشی

X16 

فاصله تا 
ی دبیرستان متوسطه

 اول پسرانه

X4 مقدار شیب X11 فاصله تا کتابخانه X17 

فاصله تا 
ی دبیرستان متوسطه

 دوم دخترانه

X5 تا اراضی فاصله  خطرپذیری
 سیل خیز

X12 فاصله تا پارک X18 

فاصله تا 
ی دبیرستان متوسطه

X6 فاصله تا گسل X13 فاصله  تا  اقتصادی
 مرکز شهر

X19 

های انتخابیموقعیت جغرافیایی شهرک-1شکل  

 

هاها و زیرشاخصشاخص-1جدول                              

کن مهر اولشهرک مس  
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 (topsis)تکنیک تاپسیس 
 شبیه طریق از ها بندی گزینه اولویت برای ، قوی بسیار شاخصه چند گیری تصمیم تکنیک یک عنوان تکنیک تاپسیس به

 عمیقی تغییر آن، از حاصل های داشته،پاسخ کمی بسیار حساسیت دهی، وزن تکنیک که به است آلایده جواب به نمودن

آل ایده جواب غیر از را اصلهف دورترین و آلایده از جواب را فاصله ترینکوتاه باید شده انتخاب گزینۀ این روش، در . کندنمی
 (1داشت:  اشاره طور اجمال به لیتوان به موارد ذ یروش م نیا اییمزا نیاز مهمتر (1389باشد)ایزدی و همکاران، داشته

 نیا (3. شودیدر نظر گرفته م شاخص یتعداد قابل توجه (2دارند.  دخالت صورت همزمان به یابیدر ارز یفیو ک یکم ارهاییمع
 یو هدف کاهش آنها باشد و برخ نهیاز نوع هز هاشاخص از یاگر بعض (4شود.  یو با سرعت مناسب اعمال م یادگبه س روش

 جواب یبه آسان سیآنها باشد، روش تاپس شیبوده و هدف افزا سود از نوع گرید
( مراحل 1392یمان و همکاران،سل)فال .باشدیم هاشاخصهمه  یابیقابل دست ریمقاد نیاز بهتر یبیکه ترک ابدییآل را مهدیا

 تکنیک تاپسیس به شکل زیر است:

 در گرددتشکیل می1یشاخص است طبق رابطه Xگزینه و  Aکه دارای  A×X:ابتدا ماتریس تصمیم به صورت ی اولمرحله
 مقدار نمایانگر(ijf) ماتریس اعداد و دارند قرار در ستون هاها یا زیرشاخصو شاخص سطر در هاگزینه گیری،تصمیم ماتریس
 گزینه است. آن ها درشاخص

 

(1)               ,……X1,2,……A .j=1,2i=     [

𝑓11 𝑓𝟏𝟐

𝑓21 𝑓22

… 𝑓1𝑋

… 𝑓2𝑋… …
𝑓𝐴1 𝑓𝐴2

… …
… 𝑓𝐴𝑋

] =ijf     

 

از  هرکدام 2یترتیب طبق رابطه این گردد، بهمی مقیاسیب سازی،نرمال روشهای از استفاده با تصمیم ماتریسی دوم: مرحله
 شود.می تقسیم شاخص همان به مربوط بردار یها براندازهدرایه

    

              (2)   i=1,2,……A  ,j=1,2,……..X                      𝑟𝑖𝑗 =
𝑓𝑖𝑗

√∑ 𝑓𝑖𝑗
2𝑨

𝒊=𝟏
𝟐

                  

     

دار بدست شود و ماتریس وزنی قبل ضرب میمقیاس مرحلهبیدر ماتریس  3ی ها طبق رابطهوزن شاخص ی سوم:لهمرح
 شوند.میها از طریق تکنیک آنتروپی که در ادامه به توضیح آن می پردازیم تعیین آید.وزن شاخصمی

 
             (3                                     ),……..X1,2,j=  ,……A1,2i=                                jj×Wij=rijV 

 4ی طبق رابطه کنیم.آل)منفی( تعیین میآل )مثبت(و یک غیرایدهدر این مرحله برای هر شاخص یک ایدهی چهارم: مرحله
 مقادیر ترین کوچک ،منفی شاخصهای برایآل ایده 5ی . طبق رابطهمقادیراست ترینبزرگ مثبت، هایشاخص برای آل ایده

 شاخصهای برایآل غیرایده 7یاست.طبق رابطه مقادیر ترینکوچک مثبت، هایشاخص برای آلغیرایده 6ی،طبق رابطهاست

)منظور از .آل هرشاخص مشخص می شودآل و غیرایدهبه ترتیب مقدار ایده 9و  8 یدر رابطه است مقادیر ترین بزرگ منفی
تر است آل نزدیکها در هر گزینه هرچه قدر بیشتر باشد به ایدهها مقدار آناست که در ماتریس هاییهای مثبت شاخصشاخص

آل ها در هرگزینه هرچه قدر کمتر باشد به ایدهها مقدار آنهایی است که در ماتریسهای منفی شاخصو منظور از شاخص
 تر است.(نزدیک

 دوم پسرانه

فاصله تا دانشگاه 
 آزاد

X7    تا فاصله
 های اصلیجاده

X20 
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          (4                               )                                                          ,…,Vij} j2, V j1=max{V+
jV   

          (5                                                                                        ) , …,Vij} j2, V j1=min{V¯
jV 

          (6                            )                                                              ,…,Vij} j2, V j1=min{V+
jV 

          (7                                                                                     )    ,…,Vij} j2, V j1=max{V¯
jV  

          (8                          )                                                                     }+
j,……V+

2,V+
1G={V 

          (9                                                                                                )}¯
j,.……V¯

2,V¯
1B={V 

  شود.انجام می 11و  10ی ها که طبق رابطهآلغیرایده وها آلایده تا گزینه هر یفاصله میزان آوردن دست به ی پنجم:مرحله

𝑑𝒊
+ = √∑ (𝑉𝑖𝑗

𝑋
𝑗=1

2
− (𝑉𝑗

+)𝐺)2                                                                                         (10)      

 𝑑𝒊
− = √∑ (𝑉𝑖𝑗

𝑋
𝑗=1

2
− (𝑉𝑗

−)𝐵)2                                                                                  (11)    

تغییر  1و  0بین  CLشود. مقدار محاسبه می 12ی آل از رابطه( هرگزینه به ایدهCL*تعیین نزدیکی نسبی)ی ششم:مرحله
 .بود خواهد ترنزدیک یک به آن CL مقدار باشد، ترمشابه آلهاید به نظرمورد گزینه هرچهکند. می

𝐶𝐿∗ =
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
−+𝑑𝑖

+                                                                                                                (12)                                                                                              

 

 دهی به روش آنتروپیوزن    
 گسسته احتمال توزیع یک توسط شده بیان اطمینان عدم مقدار برای معیاری اطالعات، تئوری در آنتروپی

ای متکی بر شود.دانش دادهای انجام میها با استفاده از دانش دادهی وزن شاخصدر این روش محاسبه(1400است.)اصغرپور،
ی میزان وابستگی هر های موجود در مسأله و محاسبهاطالعات موجود در خود مسأله است.تکنیک آنتروپی با استفاده از جواب

 (مراحل روش آنتروپی1391تواند وزن مربوط به هر شاخص را محاسبه کند)سعیدنهایی و همکاران،ها به جواب مییک از شاخص
 به شکل زیر است:

 .شودتشکیل می در توضیح مدل تاپسیس 1ی طبق رابطه ابتدا ماتریس تصمیم ی اول:مرحله

 از  13یترتیب طبق رابطه این گردد، بهمی مقیاسبی سازی،نرمال روشهای از استفاده با تصمیم ماتریسی دوم: مرحله
 کنیم.سازی خطی استفاده میروش نرمال

 

 (13)                                                  𝑟𝑖𝑗 =
𝑓𝑖𝑗

∑ 𝑓𝑖𝑗
𝐴
𝑖=1

              

       ها است(تعداد گزینه Aشود.)محاسبه می 14ی :آنتروپی شاخص ها با استفاده از رابطهی سوممرحله
 

(14      )                                                                                        𝐸𝑗 =
−1

𝑙𝑛𝐴
× ∑ 𝑟𝑖𝑗 × 𝑙𝑛𝑟𝑖𝑗

𝐴
𝑖=1 

 

 .می پردازیم 15ی ها طبق رابطهی قبل به تعیین وزن شاخصبا بدست آوردن انتروپی در مرحله ی چهارم:مرحله

 

𝑊𝑗 =
1−𝐸𝑗

∑ (1−𝐸𝑗)𝑋
𝑗=1

                                                                                                                (15)  

 نتایج و بحث    3
شاخص نوع آب و هوا کیفی است.تمامی مقادیر از نوع کمی هستند و تنها مقادیر زیر 2اطالعات در دسترس ما مطابق با جدول 

اخص دسترسی به خدمات اموزشی و زیر شاخصِ،شاخص دسترسی به خدمات هایِ شاست.وجود عدد صفر در زیر شاخص
ی انتخابی قرار دارد. به دلیل وجود مقادیر صفر تکنیک اجتماعی به معنای این است که زیرشاخص مدنظر در محدوده -فرهنگی

ی صفر در علوم ریاضی تعریف خورد زیرا مقدار لگاریتم طبیعی سوم خود به مشکل میها در مرحلهی وزنآنتروپی در محاسبه
شود که به ترتیب به نشده است و همچنین برای کمی سازی مقادیر کیفی،یک طیف چهارتایی برای مقادیر در نظر گرفته می
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سازی شده و مثبت و منفی مقادیر معادل 3اختصاص پیدا می کند.در جدول  4و بیشترین مقادیر عدد  1کمترین مقادیر عدد 
کنیم اما برای استفاده از تکنیک تاپسیس ها استفاده میی وزنبرای محاسبه 3مشخص شده است.از جدول  هابودن زیرشاخص

 باشند.  می 2ها همان مقادیر جدول ی مقادیر زیرشاخصشود و بقیههوا معادل سازی میوتنها زیرشاخص نوع آب
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

دهد.ها را در هر منطقه نشان میاطالعات زیرشاخص -2جدول A1 مهر شهرستان دزفول است. شهرک مسکن  A2 

مهر شهرستان اندیمشک است.شهرک مسکن A3 ی یک شهرستان شوش است و مهر شمارهشهرک مسکن  A4  

مهر شماره دو شهرستان شوش است.زیرشاخص شهرک مسکن X9 برحسب میلیمتر   X10 برحسب درصد   X11 

X8برحسب متر است و به غیر از  ی زیرشاخص ها برحسب کیلومتر هستند.که شاخص کیفی است بقیه   

2ی جدول بندی شدهسازی شده یا کالسمقادیر معادل -3جدول  
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 است. 5و  4مطابق با جدول  Excelافزارها با استفاده از تکنیک آنتروپی در نرمی زیرشاخصهای بدست آمدهوزن

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

در نرم  (CLکانی هر شهرک)گزینه( با تعیین ضریب نزدیکی)ها با استفاده از تکنیک تاپسیس موقعیت می وزنپس از محاسبه

 ( هر گزینه را نشان می دهید.CLضریب نزدیکی) 6. جدول شودمحاسبه می Excelافزار
 

 

 نتیجه گیری و جمع بندی-4

های دیگر مطلوبیت بهتری دارد و شهرک مهر اندیمشک از نظر مکانی از شهرکدهد شهرک مسکننشان می 6نتایج جدول 

ی مهر اندیمشک از نظر مطلوبیت مکانی در رتبهمهر دزفول با تفاوت ضریب نزدیکی خیلی کمی نسبت به شهرک مسکنمسکن

ی سوم و چهارم مهر اول و دوم شوش به ترتیب با اختالف آشکاری از دو شهرک اول در رتبهگیرد و شهرک مسکندوم قرار می

ها این سال از ساخت شهرک 10های جدید بوده است با وجود گذشت حدود و داده گیرند.نتایج حاصل بر اساس اطالعاتقرار می

ها ها و زیرشاخصخورد زیرا بعضی شاخصاحتمال وجود داشت اگر ارزیابی بر اساس اطالعات قدیم بود نتایج دیگری رقم می

با ساخت مراکز آموزشی مختلف در  توانمقادیر قابل تغییر دارند به طور مثال برای شاخص دسترسی به خدمات آموزشی می

مهر شوش را می توان با بهبود های مسکنها را باال برد. بر همین اساس شهرکها مطلوبیت مکانی شهرکی شهرکمحدوده

آل، مطلوبیت ی ایدهها به نقطهها و زیرشاخصهای قابل تغییر و نزدیک شدن مقادیر این شاخصها و زیرشاخصبخشیدن شاخص

ای اندیشید به طور مثال هایی که مقادیر ثابتی دارند تدابیر ویژهها و زیرشاخصها را را باال برد. همچنین برای شاخصنمکانی آ

لرزه است امکان تغییر فاصله وجود ندارد اما با ایجاد امکانات و استانداردهای برای زیرشاخص فاصله تا گسل که از علل وقوع زمین

 آن آماده کرد. الزم منطقه را برای وقوع

X1

0 
X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 زیرشاخ

 ص

0.0

83 

0.0

46 

0.0

25 

0.0

46 

0.0

46 

0.0

46 

0.0

53 

0.0

46 

0.0

46 

0.0

74 

Wوزن)

) 

CL گزینه 

0.6333 A1=مهر دزفولشهرک مسکن 

0.65324 A2=شهرک مسکن مهر اندیمشک 

0.46222 A3= شهرک مسکن مهر شماره یک
 شوش

0.40625 A4= شهرک مسکن مهر شماره دو
 شوش

X2

0 
X1

9 
X1

8 
X1

7 
X1

6 
X1

5 
X1

4 
X1

3 
X1

2 
X1

1 
زیرشاخ

 ص

0.0

46 

0.0

46 

0.0

74 

0.0

46 

0.0

46 

0.0

46 

0.0

46 

0.0

46 

0.0

46 

0.0

46 

Wوزن)

) 

هاوزن زیرشاخص -4ل جدو  

هاوزن زیرشاخص -5جدول   

ضریب نزدیکی هر گزینه -6جدول  
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 منابع -5

ی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی نامهی موردی شهر مراغه،پایانعطااهلل زرافشان،برنامه ریزی فضایی مسکن: مطالعه -

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده علوم انسانی دانشکده یزد. 

 .1387پورمحمدی م..برنامه ریزی مسکن، تهران، انتشارات سمت، -

 ،یطیمح ستیز-یکالبد کردیمسکن مهر با رو یپروژه ها یابیمکان  یابیارززاده، الهام ضابطیان، ابوالفضل مشکینی، سید نصرالدین الیاس -

 .70-57(: 2)1 ;1391. ی(. فصلنامه مطالعات شهرزدیاستان  یمورد )نمونه AHPبا استفاده از مدل سلسله مراتب 

نامه های لجستیک با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، پایانگزینی پادگانضی برای مکانمجید فخری، تحلیل تناسب ارا -
 کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس تهران.

صالحی،ارزیابی سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل تصمیم گیری چند  نگینشفقی، سیروسغفاری،سید رامین  -
 .76-59(. 4)1. 1389،پژوهش های شهری منطقه ای معیاره فازی. مطالعات و

(، 15)16شماره،1384،مدیریت فردا،مدل انتخابی و اولویت بندی روش های انتقال تکنولوژیاحمدی،علیرضا توکلی،علیرضا علی-
43-54. 

 .1385تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اول، چاپ عملیات، در تحقیق نوین منصور مومنی،مباحث -
های شهری با استفاده از روش تحلیل بندی پارکیابی و اولویتمکان،محمودیان ا...،حشمتکیانی،اکبر فاضل نیا غریب -

پژوهشهای جغرافیای ر(،ی موردی: شهر الشتو سیستم اطالعات جغرافیایی )مطالعه TOPSIS مراتبیسلسله
 .152-137(،4)43،1390،انسانی

های استان گلستان با تاکید مندی شهرستانسنجش میزان بهره ،سعیدی،سپیده یسلمان ماهین . عبدالرسول سحر سعیدی، -
-123(،1) 21،1395محیط زیست. فصلنامه علوم و تکنولوژی .بر توسعه یافتگی روستاها با استفاده از روش آنتروپی و تاپسیس

137 
زمین لرزه با استفاده از روش های آنتروپی  رتبه بندی مناطق مسکونی شهری در برابر مخاطرات،بادپا میعادپهلوانی،پرهام  -

 239-225(،3) 7،1399،مدیریت مخاطرات محیطی ،شهر آمل( :شانون و تاپسیس )مطالعه موردی
بندی توسعه پایدار مناطق شهری نسترن. کاربرد تکنیک تاپسیس در تحلیل و اولویتمهین ابوالحسنی. فرحنازایزدی.ملیحه  -

 .100-83(،2)21،.1389ی،جغرافیا و برنامه ریزی محیط .اصفهان )مطالعه موردی: مناطق شهری
و  AHP حجی پور، حجت اله صادقی. مقایسه کارآیی روش های تصمیم گیری چند شاخصه محمدفال سلیمان ،محمود  -

تاپسیس به منظور تعیین نواحی مستعد کشت محصول پسته در دشت مختاران شهرستان بیرجند در محیط سیستم اطالعات 
 .155-133(،31)13،.1392(.علوم جغرافیایی)تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  .جغرافیایی

 .1400های چند معیاره،چاپ بیستم،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،گیریمحمدجواد اصغرپور،تصمیم-
به پست  هیاروم روگاهیبرق از نانتقال  ریمس نیانتخاب بهتری،نیرسول ام پویا. یشاهمراد هانی. یاکبر کاوه .ییدنهایسعوحید -

 .1391،.تهرانعیصنا یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نی.نهم MADM کردیباالنج با رو
-Malchophski, T., 2006, Geographic Information System and Multi Criteria Decision Making Analysis, 

Translated by Akbar Parhizkar and Ata Ghaffari Gilandeh, Tehran,First Edition, The Compiling and 
Studing Organization of Universities, Humanities Books (samt). 
-Volkan yildirim, Tugba memisoglu, Sevket bediroglu, H. Ebru colak, Municipal solid waste   landfill 
site selection using Multi-Criteria Decision Making and GIS: Case Study of Bursa   Province Journal 
of Environmental Engineering and Landscape Management,2018,26(2),107-119. 
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