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تحلیل فضایی آسیبپذیزی محلههای شهزی با رویکزد پدافند غیزعامل
در شهز پیزانشهز
علی ضوبعی ،1داًطیبر جغزافیب ٍ ثزًبهِریشی ضْزی ،داًطگبُ خَارسهی تْزاى.
لقوبى هػطفی پَر ،داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ جغزافیب ٍ ثزًبهِریشی ضْزی ،داًطگبُ خَارسهی تْزاى.

دریبفت هقبلِ94/03/07 :

پذیزش ًْبیی94/06/31 :

چکیذُ
ایي پضٍّص ثِ پٌِْثٌذی آسیتپذیزی هحلِّبی ضْزی پیزاًطْز در ثزاثز هخبطزات هحیطی ثِ ٍیضُ تْبجن ًظبهی ثب تَجِ ثِ 5
هتغیز ٍ  16ضبخع ثز اسبط رٍیکزد پذافٌذ غیزعبهل پزداختِ استّ .وچٌیي ،تعییي هیشاى آسیتپذیزی تأسیسبت ٍ تجْیشات
ٍ پٌِْثٌذی آسیتپذیزی هحلِ ّبی ضْز پیزاًطْز اس هٌظز پذافٌذ غیزعبهل اس اّذاف ایي پضٍّص است .هتغیزّبی اغلی
پضٍّص ضزیبىّبی حیبتی ،هزاکش هذیزیت ضْز ،هزاکش ًظبهی ،تأسیسبت ٍ تجْیشات ضْزی ،هزاکش پطتیجبًی ّستٌذ .رٍش
پضٍّص تَغیفی ـ تحلیلی ثب ثْزُگیزی اس هذل  AHP Fuzzyاست .یبفتِّبی پضٍّص هطخع هیسبسد ثِ تزتیت ضزیبىّبی
حیبتی ثب ضزیت  ،0/469هزاکش هذیزیت ثحزاى ٍ هزاکش پطتیجبًی هطتزک ثب ضزیت  ،0/201تجْیشات ضْزی ثب ضزیت 0/086
ثیطتزیي آسیتپذیزی ٍ هزاکش ًظبهی ثب ضزیت  0/043کوتزیي آسیتپذیزی را ثِ خَد اختػبظ دادًذ .ثب تَجِ ثِ تَسیع فضبیی
عٌبغز هحالت ضْزی هیتَاى گفت هحلِّبی غزثی ،هزکشی ٍ جٌَة غزثی ضْز ضبهل هحلِّبی کٌِْخبًِ ٍ گزاٍ ٍ ثخصّبیی اس
هحلِّبی فزٌّگیبى یک ،قذط ،ایثبرگزاى ،سرگتي ٍ هبم خلیل آسیتپذیزتزیي هحلِّبی ضْز پیزاًطْز در ثزاثز تْبجوبت
ًظبهی ّستٌذ.
ٍاصگبى کلیذی :تحلیل فضبیی ،آسیتپذیزی هحالت ضْز ،پذافٌذ غیزعبهل ،ضْز پیزاًطْز.

ًَ .1یسٌذُ هسئَل:

Email: shamaiali@yahoo.com
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سحلیل فضبیی ًگشؿی اػز کِ ثِ چگًَگی دشاکٌذگیّب ٍ سیـِیبثی ؾَاهل هؤطش دس ؿکلگیشی سفبٍرّب ٍ سـ بثِّ بی
هکبًی دس چبسچَة دیذگبُّبی جغشافیبیی هیدشداصد .سحلیل فضبیی هیسَاًذ اص طشی

ثشسػ ی ًح َُی سغیی ش ٍ سح َ

دذیذُّب ثِ کـف ًػن هکبًی دذیذُّب دس چبسچَة سئَسی ّبی هَجَد ثِ سئَسی جذیذ هٌجش ؿَد .سحلیل فضبیی ؿبهل
دٍ هشحلِ اػز :یکی هطبلؿِی چگًَگی دشاکٌذگیّب ٍ دیگشی سجییي چشایی دشاکٌذگیّب اػز .هؤلفِّبی اكلی سحلی ل
فضبیی ؿبهل ؿٌبػبیی دشاکٌذگیّبی فضبیی ،ثشسػی سغییشار فضبیی ،ؿٌبػ بیی الگَّ بی فض بیی ٍ ؿٌبػ بیی سٍاث
فضبیی ثیي دذیذُّبػز (ؾلیجبًی .)1393 ،ؿْشّب ثب سشاکن صیبد جوؿیز ٍ فؿبلیز دس ثشاثش هخبطشار طجیؿ ی ٍ اًؼ بًی
آػیتدزیشًذ .ثٌبثشایي دس ثشًبهِسیضیّبی سَػؿِی ؿْشی اؾن اص ط ش ّ بی ج بهؽ ٍ سفل یلی ؿ ْش ،دس ًػ ش داؿ شي
هخبطشار اًؼبًی ٍ ثحشاىّبی اجشوبؾی دس کٌبس هخبطشار طجیؿی اّویز ٍ ضشٍسر خبكی داسد .یکی اص ض شٍسرّ بی
سلفبر جبًی ٍ هبلی اػز .اجشای هٌبػت چٌیي طش ّبیی دس ػبیِی ؿٌبخز ٍ سفکیک ًَاحی ٍ هحالر دش هخ بطشُ اص
ػبیش ًَاحی ٍ هحالر اػز.
یکی اص سٍیکشدّبی هطش دس ثشًبهِسیضی ٍ ػبهبًذّی ؿْشّب ٍ هجشوؽّ بی صیؼ شی سٍیک شد دذافٌ ذ غیشؾبه ل ث ِ
هٌػَس کبّؾ هخبطشار هحیطی اػز .اكَ ًػشی دذافٌذ غیشؾبهل دس هقبثل هخبطشار هحیطی اص جول ِ جٌ

ّ بی

ًبهشقبسى اهشٍصی هقبثلِ ثب سْبجوبر ًػبهی ٍ سقلیل هخبطشار ًبؿی اص آىّبػز .دس ایي ثیي ،ؿْشّبی هشصی ثب سَجِ ثِ
هَقؿیز حیبسی ٍ حؼبع ًػبهی جبیگبُ ٍ اّویز ثیـششی داسًذ.
سٍیکشد دذافٌذ غیشؾبهل ضوي ایيکِ آهبدگی دس هقبثل سْبجوبر ًػبهی سا هْیب هیػبصد سب ح ذ صی بدی سَاً بییّ بی
ٍیظُ ٍ آهبدگی هَاجِْ ثب هخبطشار ٍ ثحشاىّبی طجیؿی ٍ اًؼبًی دیگش سا فشاّن هیآٍسد .سٍیکشد دذافٌ ذ غی شؾبه ل دس
ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیز ؿْشی ًقؾ هشؿذدی داسد .اص جولِ ػجت کبّؾ آػیتدزیشی ٍ ایوي ػبصی دس هقبثل خؼ بسار
ًبؿی اص سْبجوبر ًػبهی ٍ دػزاًذاصی دؿوٌبى خبسجی هیگشددّ .وچٌیي ،ػجت کبّؾ سَاًبیی ػبهبًِّبی ؿٌبػ بیی
ٍ دقز ّذفگیشی سؼلیحبر آفٌذی دؿوي ،ثبال ثشدى قبثلیز اػشوشاس ؾولیبر ٍ فؿبلیزّبی حیبسی ٍ خذهبرسػبًی ث ِ
هشاکض حؼبع ٍ هْن ًػبهی ٍ غیش ًػبهی دس ؿشای ٍقَؼ خطش ،سقلی ل آػ یتد زیشی ٍ ک بّؾ خؼ بسار ٍ ك ذهبر
سأػیؼبر ٍ سجْیضار ٍ ًیشٍی اًؼبًی هشاکض حیبسی ،جل َگیشی اص اثشک بس ؾو ل دؿ وي ٍ ك شفِج َیی دس ّضیٌ ِّ بی
سؼلیحبسی ٍ ًیشٍی اًؼبًی ،سحویل ّضیٌِی ثیـشش ثِ دؿوي ٍ سقَیز ثبصداسًذگی ،افضایؾ آػشبًِی هقبٍهز ؿْشًٍذاى
دس ثشاثش سْبجوبر دؿوي ،حفع سٍحیِ ٍ اًؼجبم ٍ سأهیي اهٌیز هلی ٍ حفع ػشهبیِّبی هلی کـَس هیؿَد .ثٌ بثشایي،
دس اکظش هٌبثؽ ؾلوی ٍ ًػبهی دًیب ،اكَ دذافٌذ غیشؾبهل ؿبهل اقذاهبر ثؼیبس گؼششدُ اص جولِ اقذاهبر صیش اػز:
 -1هقبٍمػبصی ٍ اػشحکبم ثخـی -2 ،اخشف ب -3 ،دَؿ ؾ ٍ اػ ششبس -4 ،دشاکٌ ذگی ٍ هٌبػ ت ػ بصی- 5 ،
فشیت -6 ،اطالؼسػبًی ٍ آهَصؽ.
دس ػب  ،1915اٍلیي ػبصهبى دذافٌذ غیشؾبهل دس اسسؾ فشاًؼ ِ ؿ کل گشف ز ٍ اص اػ ششبس ٍ اػ شحکبم ث ِ ك َسر
سضویي کٌٌذُای دفبؾی ثِ ًحَ هٌبػت اػشفبدُ کشد .دغ اص فشاًؼِ ،کـ َسّبی دیگ ش ًػی ش آلو بى ،اًگل یغ ،سٍػ یِ،
ایشبلیب ٍ آهشیکب ثشای سَػؿِی سٍؽّبی دذافٌذ غیشؾبهل دس حَصُی ًػبهی اق ذام کشدً ذ ،ث ِگًَ ِای ک ِ ث ِک بسگیشی
سٍؽّبی دذافٌذ غیشؾبهل ثب ػبخز هبکزّبی فشیجٌذُ ،اجشای ؾولیبر دٍد ،اػششبس سجْیضارً ،فشّب ٍ حشی َّادیوبّب ٍ
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اػالهی ،ػبصهبًی ثب ؾٌَاى «ػبصهبى دفبؼ غیشًػبهی ایشاى» ٍجَد داؿز کِ ػِ هأهَسیز سا ؾْذُداس ث َد .هأهَسی ز اٍ
ّذایز ،کٌشش ٍ دـشیجبًی اص هشدم حیي حَادص ٍ ثالیبی طجیؿی .هأهَسیز دٍم کوک ثِ اهذاد ٍ ًج بر دس ح َادص دس
کٌبس جوؿیز ؿیش ٍ خَسؿیذ ػشخ ایشاى ٍ هأهَسیز ػَم کبّؾ آػیتدزیشی کـَس دس ثشاثش سْذیذار خ بسجی ث َد .دس
ػب  ،1382سّجش جوَْسی اػالهی ایشاى ثب كذٍس فشهبًی ایي ٍغیفِ سا ثِ ػشبد کل ًیشٍّ بی هؼ ل ٍاگ زاس کشدً ذ ٍ
ػبصهبى دذافٌذ غیشؾبهل کـَس دبیِگزاسی ؿذ .اكَ دذافٌذ غیشؾبهل ثب سلَیت هجلغ دس ثشًبهِی  5ػبلِ چْبسم لحبظ
ؿذ .دس ػبصٍکبس اجشایی ػشبد کل ًیشٍّبی هؼ ل ثشًبه ِّ بٍ ،غ بیف ٍ اه َس سؿشی ف ؿ ذ .اص ػ ب  1384ث ِ ثؿ ذ ث ب
ثشًبهِسیضیّب ٍ حوبیزّبی كَسر گشفشِ ػبصهبى دذافٌذ غیشؾبهل ثب  9هؿبًٍز ٍ ػ بخشبسی هل َة ٍ س بثؽ ػ شبد ک ل
ًیشٍّبی هؼل ثِ سلَیت هقبم هؿػن سّجشی سػیذ (ؾلیجبًی.)1393 ،
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ادٍار ثضسگ جٌگی دس جٌ

جْبًی دٍم ثِ ًحَ ه ؤطشی ث ِ ک بس گشفش ِ ؿ ذ (هیؼ وی .)24 :1288 ،د یؾ اص اًق الة

ثب ثشسػی دیـیٌِ ٍ سجبسة حبكل دس خلَف هذیشیز ثحشاى ثب سٍیکشد دذافٌذ غیشؾبهل هیسَاى ث ِ ای ي ًوًَ ِّ ب
آًبى اػشفبدُ اص اطالؾبر هؤطش سا اص اطالؾبر هکبًی دس هحی  GISثشای کبسثشدّبی دفبؾی ٍ اهٌیش ی ث ب دس ًػ ش گ شفشي
هالحػبر دذافٌذ غیشؾبهل اهشی ضشٍسی داًؼشٌذ .چشاکِ سلوینگیشی دسثبسُی هحی سا آػبىس ش ه یکٌ ذ ٍ اص طشف ی
هکبىیبثی یک ًَؼ ثشًبهِسیضی فضبیی اػز کِ ط ی آى هح ل اػ شقشاس فؿبلی زّ بی هؿ یي هـ خق ه یگ شدد ،صی شا
سلوینگیشی دسثبسُی هحل احذاص دشٍطُی جذیذ ثِ اًذاصُی ػشهبیِگزاسی دس آى د شٍطُ اّوی ز داسد .ؿ کیجبه ٌؾ ٍ
ّبؿوی فـبسکی ( )1388ثِ هالحػبر دذافٌذ غی شؾبه ل دس سأػیؼ بر صیشثٌ بیی ؿ ْشی دشداخشٌ ذ .آً بى ث ش سؾبی ز
هالحػبر دذافٌذ غیشؾبهل دس ؿْشػبصی ٍ طشاحی ؿْشی دس کبّؾ آػیتدزیشی ؿْشّب سأکی ذ کشدً ذ .ث ِ ًػ ش آً بى
سؾب یز اكَ دذافٌذ غیشؾبهل دس ؿْش ضوي کبّؾ خؼبسار هبلی ٍ جبًی ثِ افضایؾ آػ شبًِی هقبٍه ز ؿ ْشًٍذاى دس
ؿشای حبد سْبجن ٍ سؼْیل دس هذیشیز ثحشاى ؿْشی هیاًجبهذ .کبهشاى ٍ ّوکبساى ( )1390ساّج شد دذافٌ ذ غیشؾبه ل
سا ثب سٍیکشد ػبخشبسی ساّجشدی هطش کشدًذ ٍ دغ اص ثشسػی ٍ سحلیل طش جبهؽ ؿْش ساّجشدّبی دذافٌذ غیشؾبهل سا
دس ایوٌی ٍ اهٌیز ؿْش ثؼیبس ضشٍسی داًؼشٌذ .كبسهی ٍ حؼیٌی اهیٌ ی ( )1390حفبغ ز اص سأػیؼ بر ٍ سجْی ضار
ؿْشی سا ثب اػشفبدُ اص هحی طجیؿی ؿْشی ٍ ثب سٍیکشد دذافٌذ غیشؾبهل ثشسػی کشدًذ .هطبلؿِ ی آً بى سؿی یي ًق بطی
خبف ثشای جبًوبیی کبسثشی ّبی سأػیؼبر ٍ سجْیضار ؿْشی ثب سٍیکشد حفبغزهحَس ثِ هٌػَس ک بّؾ آػ یتد زیشی
ؿْش ثَد.
دس هجوَؼّ ،ش اقذام غیشهؼلحبًِای دذافٌذ غیشؾبهل خَاًذُ هیؿَد کِ ػجت کبّؾ آػیتدزیشی فضبّبی ؿْشی
اص جولِ ،ػبخشوبىّب ،سأػیؼبر ،سجْیضار ٍ ّوِی فضبّبی خذهبر ؾو َهی ؿ ْش دس هقبث ل هخ بطشار گ شدد .دف بؼ
ؿْشی دس دٍساى جٌ

جْبًی دٍم کِ ثؿذّب سحز ؾٌَاى دذافٌذ غیشؾبهل ًبمگزاسی ؿذ سالؽ ث شای هقبثل ِ ث ب حول ِ

َّایی ،سذاسک دٌبّگبُ ٍ ّـذاس ثشای غیشًػبهیبى ثَد ( .)Alexander, 2002دس ای ي ث یي سوْی ذار دف بؾی غیشؾبه ل ٍ
اهٌیز ساثطِی هؼشقیوی ثب سٍحیِی دفبؾی هشدم کـَس داسد کِ ثِ جبیگ بُ آىّ ب دس ػلؼ لِهشاس ت سؿ ذ اًؼ بًی ٍ
سَػؿِ اص دیذگبُ ثؼیبسی اص ًػشیِدشداصاى ،اص جولِ ًػشیِی هبصلَ ،سبکیذ ؿذُ اػزّ .شچِ سٍحیِی دفبؾی ثیـشش ثبؿ ذ،
هذافؿبى ثب حذاقل اهکبًبر قبدس ثِ دفبؼ ثْششی ّؼشٌذ .دس کل ،دفبؼ غیشؾبهل ثِ هجوَؾ ِای اص اق ذاهبر دف بؾی گفش ِ
هیؿَد کِ ثِ کوک آى هیسَاى ثب کوششیي اهکبًبر ٍ سجْیضار فٌ ی (اص دف بؼ ؾبه ل) ،دس هقبث ل سْ بجن غبفلگیشاً ِی
دؿوي هقبٍهز کشد .کبّؾ خطش كذهبر جٌگی ثب اػشفبدُ اص سذاثیش دذافٌذ غیشؾبهل ًیبص ثِ آهبدگی دائن ثشای هَاجْ ِ
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اكَالً فشآیٌذ هذیشیز ثحشاىّبی ًبؿی اص حوالر ًػبهی ثِ هٌبط ؿْشی داسای ػِ هشحلِی اكلی اػز:
هشحلِی اٍ  :قجل اص حولِ (کؼت آهبدگی)؛
هشحلِی دٍم :حیي حولِ (گشیض ٍ دٌبُ)؛
هشحلِی ػَم :ثالفبكلِ دغ اص خبسوِ حولِ (ًجبر ٍ اهذاد ،اػکبى هَقز ٍ دبک ػبصی ٍ ثبصػبصی).
هشحلِی اٍ قجل اص ٍقَؼ حولِ اػز .ؾَاهل ایجبد سخشیت ٍ چگًَگی آى دس ایي هقطؽ ث ِ ط َس ؾو ذُ ث ِ ك َسر
آػیت کبلجذی ٍ دس دی آى اخشال ؾولکشدّبی ؿْشی ٍ سلفبر جبًی اػز .ایجبد ٍ سَػؿِی ػیؼشنّبی ّـذاس ٍ اؾالم
خطش ،هَقؿیز اػشقشاس ٍ ًیض هـخلبر ػبصُّب ،ثبفز ؿْشی ٍ احشوب سـذیذ آػیتّب ثِ دلیل هجبٍسر ًبهطلَة آىّب
ثب یکدیگش ٍ یب ثب کبسثشیّبی خطشًبک اص هْن سشیي ؾَاهلی ّؼشٌذ کِ کٌشش آىّب ث ب سوْی ذار الصم دس ای ي هشحل ِ
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ٍ هقبثلِ هؤطش ثب ؿشای خبف دغ اص ٍقَؼ حولِ ثِ ٍیظُ دس هقیبع هلضٍهبر اضطشاسی ٍ کَسبُهذر داسد.

ضشٍسی اػزٍ .اقؿیز ایي اػز کِ ثخؾ هْوی اص سذاثیش دذافٌذ غیشؾبهل ثِ هٌػ َس دیـ گیشی ٍ جل َگیشی اص آػ یت
هکبىیبثی ٍ اػشقشاس ػکًَشگبُ ٍ طشاحی ؿْش اهکبىدزیش اػز .هشحلِی دٍم هشحلِ گشیض اص خط ش ٍ دٌ بُ دس ًق بم اه ي
اػز .دس ایي هشحلِ سذاٍم حوالر ٍ سـذیذ سخشیتّب ٍ آػیتّبی کبلجذی ثش سلفبر ج بًی ه یافضای ذ .دس ای ي هشحل ِ
آػیتّبی کبلجذی دس کٌبس دیگش آػیتّبی سجؿی (آػیتدیذگی سأػیؼبر صیشثٌبیی هبًٌذ گ بص ،ث شو ٍ آة) اػ ز ٍ ث ِ
كَسر آسؾػَصی ،آةگشفشگی ٍ ًػبیش آى ػجت سـذیذ داهٌِی كذهبر ه یگشدً ذٍ .یظگ ی کبلج ذی ؾَاه ل سـ ذیذ
ثحشاى سا دس ایي هشحلِ دسثش هیگیشد کِ اؾن اص ٍیظگیّبی یک ٍاحذ ػبخشوبًی یب سأػیؼبسی ٍ یک گزس سب خلَك یبر
سشکیجی آىّب دس ثبفز ؿْشی اػز .ثِکبسگیشی اقذاهبر دذافٌذ غیشؾبهل ػجت ایجبد اّذاف هؼ شحکوی ه یگ شدد ک ِ
اًْذام آىّب ثشای دؿوي هـکلسش ٍ دشّضیٌِسش خَاّذ ثَد .ثِ ؾالٍُ ،دذافٌذ غیشؾبهل ػجت كشفِج َیی دس ّضیٌ ِّ بی
سؼلیحبسی ٍ ًیشٍی اًؼبًی ٍ افضایؾ آػشبًِی هقبٍهز هشدهی ٍ سأطیشار سٍحی ٍ سٍاًی هظجز دس آىّب هیؿَد .یک ی اص
اقذاهبر سحلیل فضبیی دٌِْثٌذی ًَاحی ٍ هحالر ؿْشی ثش اػبع ؾَاهل آػ یتصاػ ز .سقؼ ین ً َاحی ٍ هح الر ث ِ
دسجبر هخشلف ثشحؼت ٍاکٌؾ دس هقبثل هخبطشار یکی اّذاف سحلیل فضبیی اػ ز .ؿ ْشّب دس ك َسر ث شٍص سْ بجن
ًیشٍّبی هشجبٍص دچبس كذهبر هبلی ٍ جبًی فشاٍاًی هیؿًَذ .دس كَسر ط َالًی ؿ ذى جٌ

 ،اخ شال دس ّ ش ی ک اص

ؿجکِّبی آةسػبًی ،ثشوسػبًی ،گبصسػبًی ٍ خطَم هخبثشاسی ػجت دس سٌگٌب قشاس گشفشي جوؿیز ػ بکي ه یؿ َد ٍ اص
سَاى هقبٍهز آًبى هی کبّذ سب اص ایي طشی فـبس سا ثش هشدم ثیـشش ٍ قَای ًػبهی سا هججَس ثِ سؼ لین کٌ ذ (اػ وبؾیلی
ؿبّشخز .)1389 ،ثِکبسگیشی سٍؽّبی دٌِْثٌ ذی آػ یتد زیشی ؿ ْشی دس ک بّؾ سلف بر ج بًی ٍ ه بلی ًبؿ ی اص
هخبطشار طجیؿی ٍ اًؼبًی ًقؾ ثِ ػضایی داسد (ؿکیجب هٌؾ ٍ ّبؿوی فـبسکی .)1388 ،سحلیل فض بیی ٍ دٌْ ِثٌ ذی
فضبّبی ؿْشی هجوَؾِ اقذاهبسی اػز کِ آهبدگی ٍ چگًَگی دفبؼ ؿْشی سا سؿییي ٍ خؼبسار احشوبلی سا ث ِ ح ذاقل
هیسػبًذ.
ؿْش دیشاًـْش ثب سَجِ ثِ هَقؿیز جغشافیبیی آى اص اّویز ٍ ضشٍسر خبكی ثشای ؿٌبػ بیی ٍ اج شای ثشًبه ِ ّ بی
دذافٌذ غیش ؾبهل دس دٌِّْبی ؿْشی ٍ ثشًبهِسیضی ؿْشی داسد .دیشاًـْش یکی اص ؿْشّبی اػ شبى آرسثبیج بى غشث ی ث ب
جوؿیشی حذٍد ً 70722فش ( )1390دس ًضدیکی هشص هـششک ثب کـَس ؾشاو (کشدػشبى ؾشاو) اػز .دیشاًـْش دس هؼ یش
اسسجبطی آرسثبیجبى ثب ؿوب ؾشاو  ،داسای هَقؿیز ػَو الجیـی ٍ ساّجشدی اػز .ایي ؿْش ث ب داسا ث َدى دبدگ بىّ بی
هشؿذد اصجولِ دبدگبى دیشاًـْش ،جلذیبى ٍ دؼَُ اص لحبظ سأهیي اهٌیز ًبحیِای ٍ هٌطقِای جبیگ بُ ٍی ظُای دس هٌطق ِ
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هٌػَس سضؿیف سٍحیٍِ ،اسد آٍسدى كذهبر اقشلبدی ٍ اص ّن گؼیخشگی ًػبم اجشوبؾی اػز ٍ ثبیذ سوْیذار الصم ث شای
ثِ حذاقل سػبًذى خؼبسار ٍاسد ثش آىّب كَسر ثگیشد .قطؿبً اهشٍصُ ٍ دس ؿشای جٌ
هحی جٌ

ّ بی ه ذسى ک ِ ث ش دیچی ذگی

ٍ دفبؼ افضٍدُ ؿذُ اػزًِ ،سٌْب ؿْشّبی هشصی ،ثلکِ ّوِی ؿ ْشّبی کـ َس ثبی ذ آه بدگی الصم سا ث شای

هقبثلِ ثب ّشگًَِ خطش احشوبلی داؿشِ ثبؿٌذ .اهب ثب سَجِ ثِ ایيکِ ؿْشّبی هشصی دسٍاصُّبی ٍسٍد ثِ ػبیش ًق بم کـ َس
هحؼَة هیؿًَذ ،اّویز ثیـششی دیذا هیکٌٌذ .سحلیل فضبیی ٍ دٌِْثٌذی هحلِّبی ؿْش ثب سٍیکشد دذافٌذ غیشؾبه ل
یکی اص هؤطشسشیي ٍ دبیذاسسشیي سٍؽ ّبی دفبؼ دس ثشاثش سْذیذّب (ثِ ؾلز کبّؾ ّضیٌِّ بی ًیشٍّ بی خ َدی ٍ اف ضایؾ
ّضیٌِّبی دؿوي) ّوَاسُ هَسد ًػش ثیـشش کـَسّبی جْبى دس حَصُّبی ًجشد ًػبهی اػز (ثیگذلَ .)1390 ،ثب سَجِ ثِ
ٍقَؼ ثحشاىّبی اًؼبًی ٍ طجیؿی هشؿذد دس ؿْشّبی اهشٍصی ،سَجِ ثِ هقَلِی هذیشیز ثحشاى ٍ دذافٌذ غیشؾبه ل ث شای
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داسد .ثب سَجِ ثِ سجبسثی کِ اص جٌ ّبی دِّی اخیش ٍجَد داسد ،دس جٌ ّبی فشػبیـی ّذف قشاس گ شفشي ؿ ْشّب ث ِ

هقبثلِ ٍ کبّؾ آطبس هخبطشار ٍ سٍیبسٍیی ثب آطبس اقشلبدی ،اجشوبؾی ٍ صیؼ زهحیط ی اه شی هْ ن ٍ ض شٍسی ث ِ ًػ ش
هیگشدد .سبکٌَى دس ؿْش دیشاًـْش هطبلؿبر اًذکی دس خلَف هذیشیز هخبطشار اًؼبًی ٍ طجیؿ ی ث ب سٍیک شد دذافٌ ذ
غیشؾبهل كَسر گشفشِ اػز .ثب سَجِ ثِ هطبلت هطش ؿذُ ،اّذاف دظٍّؾ ؾجبسراًذ اص:


هؿشفی هؿیبسّبی حیبسی ؿْش ٍ آػیتدزیشسشیي آىّب ٍ چگًَگی سَصیؽ فضبیی آىّب؛



ؿٌبػبیی آػیتدزیشسشیي هحلِّبی ؿْش دیشاًـْش ثب سَجِ ثِ دشاکٌذگی سأػیؼبر ٍ سجْیضار ؿْشی.

دادُّب ٍ رٍش کبر
ؿْش دیشاًـْش هشکض اداسی ػیبػی ؿْشػشبى دیشاًـْش دس جٌَة غشثی اػشبى آرسثبیجبى غشثی دس هخشلبر جغشافیبیی
 36دسجِ ٍ  42دقیقِ ٍ  15طبًیِی ؾشم ؿ وبلی ٍ  45دسج ِ ٍ  8دقیق ِ ٍ  30طبًی ِی ط َ ؿ شقی اص ًل فالٌْ بس
گشیٌَیچ قشاس داسد .اسسفبؼ هشَػ ایي ؿْش اص ػط دسیب ثشاثش  1445/9هشش اػز (ػبصهبى هذیشیز ٍ ثشًبهِسیضی اػشبى
آرسثبیجبى غشثی .)1384 ،جوؿیز ایي ؿْش دس ػب  1390ثب ًشخ سؿذ  1/7جوؿیز دس حذٍد  70722اػز (هشکض آهبس
ایشاى.)1390 ،

ضکل ً :1قطِی هحذٍدُی هطبلعِ (هأخذ ًقطِی پبیِ :هزکش آهبر ایزاى).

Downloaded from jsaeh.khu.ac.ir at 8:44 IRDT on Monday June 25th 2018

هیسػذ .اّویز دظٍّؾ حبضش دس ایي اػز کِ ثب ثشسػی ًقبم آػیتدزیش اهکبى کٌشش ٍ هذیشیز ثْیٌِی ثحشاى هیؼش

413

نشزیه تحلیل فضایی مخاطزات محیطی ،سال دوم ،شماره  ،3پاییز 4331

اطالؾبر اص سٍؽّبی اػٌبدی ٍ هیذاًی ثْشُ گشفشِ ؿذ .ثِ هٌػَس ثِسٍصسػبًی دادُ ٍ اطالؾبر اص هـبّذُ ٍ هل بحجِ ث ب
هشدم هحلی ٍ كبحتًػشاى دس صهیٌِی ؿٌبخز ٍضؽ هَجَد سأػیؼبر ٍ سجْیضار ٍ ًحَُی دشاکٌذگی آىّ ب دس ؿ ْش
هشصی دیشاًـْش اػشفبدُ گشدیذّ .وچٌیي ،ثب ثشسػی هطبلؿبر طش جبهؽ ٍ سفلیلی  ٍ 1391اخز ًقـ ِّ بی هشث َم اص
ؿْشداسیٍ ،ضؿیز ؿْش اص لحبظ سشاکن ٍ دشاکٌذگی سأػیؼبر ٍ سجْی ضار ؿ ْشی ثشسػ ی ؿ ذ .ث شای اسصؽگ زاسی ٍ
اّویز سأػیؼبر ٍ سجْیضار دس دذافٌذ غیشؾبهل ؿْشی اص سٍؽ دلفی 2ثب اخز آسای كبحتًػشاى دس ّش صهیٌِ اػ شفبدُ
ؿذ کِ  16ؾٌلش ؿْشی آػیتدزیش اًشخبة گشدیذ.
دس دِّی  1950هیالدی ،ؿشکز سًذ دس ػبًشبهًَیکب دس ایبلز کبلیفشًیب سٍؽ دلفی سا گؼ ششؽ دادٍ .اطُی دلف ی اص
اػطَسُی کْي یًَبى اخز ؿذُ اػز ( .)Cuhls, 2002ای ي سٍؽ ه َاقؿی هٌبػ ت اػ ز ک ِ ّ ذف ثْج َد دسک ه ب اص
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سٍؽ دظٍّؾ ،سَكیفی  -سحلیلی ٍ فضبی دظٍّؾ هحذٍدُی ؿ ْش دیشاًـ ْش اػ ز .ث شای جو ؽآٍسی دادُّ ب ٍ

هـکالر ،دشبًؼیلّب ،ساُحلّب ٍ سَػؿِی دیؾثیٌیّب ثبؿذ ( .)Hartman, 2007دلفی هوکي اػ ز سٍؿ ی ث شای سًٍ ذ
هـکلی دیچیذُ ثبؿٌذ ( .)Linston, 1975ثِ اخشلبس هیسَاى گفز سٍؽ دلفی جبیگضیٌی ثشای هحبػجبر چْشُ ثِ چْشُ
اػز (.)Cuhls, 2007
ثشای اسصؽگزاسی ثِ هیضاى اّویز سأػیؼبر ٍ سجْیضار دس دذافٌ ذ غیشؾبه ل ؿ ْشی ،دس هشحل ِی اٍ هؼ ئلِی
دظٍّؾ ثشای ؿشکزکٌٌذگبى دس دٌل دلفی سؿشیف گشدیذ .ػذغ ،داٍطلجبى هـبسکز دس ایي دٌل ؿٌبػبیی ٍ ث ِ سؿی یي
اؾضبی دٌل دشداخشِ ؿذ کِ دس ًْبیز ً 24فش دس دٌل دلفی ؿشکز دادُ ؿذًذ .دس هشحلِی ثؿذ ًیض ،ثِ سْیِی گَیِّبی
هشسج دس صهیٌِی هؼئلِی دظٍّؾ دشداخشِ ؿذ .دس ایي هشحلِ ،اؾضبی دٌل ثِ اسصؽدّی ثِ هیضاى اّویز سأػیؼ بر
ٍ سجْیضار دس دذافٌذ غیشؾبهل ؿْشی دشداخشٌذ ٍ ضشایت ثِ دػز آهذُ ثشای ّش ؾبهل جوؽ ٍ سقؼین ثش سؿ ذاد گشدی ذ
سب هیضاى اّویز ّش یک اص سأػیؼبر ٍ سجْیضار ثِ دػز آیذ .ػذغ ،ثب اػشفبدُ اص هذ اسصیبثی چٌ ذ هؿی بسی (

Fuzzy

 )AHPثِ اسصؽگزاسی هحالر ؿْش دیشاًـْش دشداخشِ ؿذ سب دٌِّْبی آػیتدزیش ؿْشی هـخق گشدد.
سحلیل ػلؼلِهشاسجی ٍ هقبیؼِ ی دٍدٍیی ؾَاهل دس دٍ ػط كَسر گشفز .ثذیي كَسر ک ِ دس اثش ذا اؾض بی دٌ ل
دلفی هْنسشیي ؾَاهل سأطیشگزاس ؿْشی سا دس دذافٌذ غیشؾبهل (ؿبهل ؿشیبىّبی حیبسی ،هشاکض ه ذیشیز ثح شاى ،هشاک ض
ًػبهی ٍ اًشػبهی ٍ سجْیضار ؿْشی ٍ هشاکض دـشیجبًی) ثِكَسر دٍدٍیی ثب یکذیگش هقبیؼِ کشدًذ .ػذغ صیشثخؾّ بی
ّش یک اص ؾَاهل سا ثِ كَسر دسٍىثخـی ٍ دٍدٍیی ثبّن هقبیؼِ کشدًذ (جذٍ  .)1گفشٌی اػز دس سؿی یي اٍلَی ز ث ش
اػبع ؿبخقّبی ًِگبًِ اهشیبص «یک» ثِ هؿٌبی یکؼبى ثَدى اّویز دٍ هؿیبس ٍ اهشیبص «ًُِ» ثِ هؿٌبی اّویز کبه ل ٍ
هطل یک هؿیبس اص دیگشی اػز.
دغ اص هـخق ؿذى اهشیبص ّش یک اص ؾَاهل ٍ صیش ثخؾّبی آىّب ،ثب اػشفبدُ اص هذ  ٍ AHPدس هح ی ً شماف ضاس
 Expert Choiceهیضاى آػیتدزیشی ًْبیی ّش یک اص صیش هؿیبسّب هحبػجِ گشدیذ.

- Delphi

2
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هؿیبسّب

هیضاى آػیتدزیشی دس ثشاثش ثحشاى

ؿبخقّب
(سأػیؼبر ٍ سجْیضار ؿْشی)

ثؼیبس صیبد

ؿجکِی اًشقب آة



ؿجکِی سَصیؽ ثشو





ؿجکِ اًشقب گبص
ؿجکِی اسسجبطی
ثیوبسػشبىّب



هشاکض اهذادسػبًی

هشاکض هذیشیز
ثحشاى

کن




هخبصى آة
ؿشیبىّبی حیبسی

صیبد

هشَػ

ثؼیبس کن




فشهبًذاسی



ؿْشداسی



دبدگبىّبی ًػبهی



دبػگبُّبی ًػبهی



دبیبًِی هؼبفشثشی

سجْیضار ؿْشی




آسؾًـبًی
هشاکض اقشلبدی ٍ كٌؿشی

هشاکض دـشیجبًی



هشاکض آهَصؿی
اًجبسّبی هَاد غزایی



دغ اص هـخق ؿذى هیضاى اّویز ّش یک اص ؿبخقّبی آػیتدزیش ٍ سأطیشگزاس ثش اهٌیز ؿْش دیشاًـْش ثِ لحبظ
دذافٌذ غیشؾبهل ،ثِ هقبیؼِی دٍدٍیی هؿیبسّب ٍ ؿبخقّب دس ًشمافضاس  Expert Choiceدشداخشِؿذُ اػز کِ ًش بی آى
دس جذٍ ؿوبسُی  2هـخق اػز.
جذٍل  :2ارسشگذاری ّز یک اس عَاهل آسیتپذیز ٍ سیزثخصّبی آى ثب رٍش AHP
هؿیبس

آػیتدزیشی

ؿشیبىّبی حیبسی

0.469

هشاکض هذیشیز
ثحشاى

0.201

هشاکض ًػبهی ٍ
اًشػبهی

0.043

سجْیضار ؿْشی

0.086

هشاکض دـشیجبًی

0.201

ؿبخقّب

آػیتدزیشی

آػیتدزیشی ًْبیی

ؿجکِی اًشقب آة

0.61

0.286

هخبصى آة

0.61

0.286

ؿجکِی سَصیؽ ثشو

0.026

0.012

ؿجکِی اًشقب گبص

0.161

0.076

ؿجکِّبی اسسجبطی

0.161

0.076

ثیوبسػشبىّب

0.092

0.018

هشاکض اهذادسػبًی

0.083

0.017

فشهبًذاسی

0.018

0.004

ؿْشداسی

0.008

0.002

دبدگبىّبی ًػبهی

0.028

0.001

دبػگبُّبی ًػبهی

0.014

0.001

دبیبًِی هؼبفشثشی

0.022

0.002

آسؾًـبًی

0.065

0.006

هشاکض اقشلبدی كٌؿشی

0.056

0.11

هشاکض آهَصؿی

0.014

0.003

اًجبسّبی هَاد غزایی

0.130

0.026
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دغ اص هـخق ؿذى اهشیبص ّش یک اص هؿیبسّب ٍ ؿبخقّب ،ثٌب ثش ضشیت ًْبیی آػیتدزیشی ثِدػزآهذُ اص ثیي دٌ
هؿیبس اًشخبةؿذُ ،ثِ سشسیت هؿیبس ؿشیبىّبی حیبسی ثب ضشیت  ،0/469هشاکض هذیشیز ثحشاى ٍ هشاکض دـشیجبًی هـششک
ثب ضشیت  ،0/201سجْیضار ؿْشی ثب ضشیت  ٍ 0/086هشاکض ًػبهی ٍ اًشػبهی ثب ضشیت  0/043ثیؾسشیي آػیتدزیشی
سا داسًذ .دس ثیي ؿبخقّب ،ؿجکِی اًشقب آة ٍ هخبصى آة ثب ضشیت  ،0/286هشاکض اقشلبدی ٍ كٌؿشی ثب ضشیت 0/11
ٍ دس هشسجِی ػَم ؿجکِی اًشقب گبص ٍ ؿجکِّبی اسسجبطی ثب ضشیت 0/076آػیتدزیشسشیي ؾَاهل ؿٌبػبییؿذًذ.
ثشای سْیِی ًقـِی دٌِْثٌذی ػط ؿْش دیشاًـْش اص هذ فبصی اػشفبدُ ؿذ .دس ایي دظٍّؾ ،ثب سَجِ ثِ سشکیت
الیِّب ثب اػشفبدُ اص ٍصى حبكل اص  AHPاص سبثؽ خطی صیش اػشفبدُ ؿذ:
)f (x) = Σwiμ(xi

ًقـِی فبصیػبصی ؿذُ اص سٍؽ سحلیل فشایٌذ ػلؼلِهشاسجی  AHPكشفبً ثشای ًـ بى دادى هی ضاى آػ یتد زیشی کل ی
گشفز .ػذغ ،ثش اػبع ضشایت ثِ دػز آهذُ ثشای ّش ؿبخق دس هشحلِ قجل ،هیضاى اسصؽ ًَاحی گًَبگَى ػط ؿ ْش
دیشاًـْش دس ّش یک اص ؿبخقّب ،ثش اػبع هٌط فبصی ،دس ضشیت آى ؿبخق ضشة گشدیذ.
ؿکل ؿوبسُی ً 2ـبىدٌّذُی ٍضؿیز آػیت دزیشی ؿْش ث ِ لح بظ دذافٌ ذ غیشؾبه ل ٍ ث ش اػ بع ؿ بخقّ بی
آػیتدزیشی ؿْشی اػز کِ ثب هٌط فبصی ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػزًَ .احی سیشُ دس ًقـ ِّ ب داسای اسصؽ ث بال ّؼ شٌذ.
هٌػَس اص اسصؽ ثبال ًیض آػیتدزیشی فشاٍاى اػز.

ضکل ً :2قطِی فبسیضذُی هیشاى آسیتپذیزی هزاکش هْن ،حیبتی ٍ حسبط در سطح ضْز پیزاًطْز
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 )0/7( GAMMAسلفی ؿذًذکِ ثِ ؿش جذٍ ؿوبسُی  3هَلفِّ ب ٍ ؿ بخقّ ب هـ خق اػ ز .ث شای سـ خیق
 GISاػ شفبدُ ؿ ذ ٍ ث ب اث ضاس

هٌبػتسشیي گبهب ثشای دٌِْثٌذی هٌطقِی هطبلؿِ ،اص خطَم کبًشَس  contourدس هحی

 SPATIAL ANALYSIخطَم ّناسصؽ ثش سٍی الیِّ بی هخشل ف سَلیذؿ ذُ دس فبصّ بی هخشل ف 0/3س ب  0/9سْی ِ
گشدیذ .دس هشحلِی ثؿذ ،هقبیؼِی سػششی ٍ اًشخبة ثْششیي گبهبی فبصی كَسر گشفز .فشایٌذ اجشای ایي هشحلِ ثِ ایي
كَسر اػز کِ خطَم کبًشَس هشثَم ثِ ّش گبهب ( )0/9 ،0/7 ،0/5 ،0/3ثب سکسک ؿبخقّ بی ه َسد ثشسػ ی ٍ س شاکن
سػششی (ؿبخقّبی هَسد اػشفبدُ ٍ فبصیػبصیؿذُ) هقبیؼ ِ گشدی ذ .ػ ذغ ،الی ِی سػ ششی  0/7اًشخ بة ؿ ذ ک ِ
ثیـششیي ّنخَاًی ٍ سشاکن سا ثب ػبیش ؿبخقّب داؿز.
دس ًْبیز ،ثب سَجِ ثِ اكَ ٍ هؿیبسّبی دذافٌذ غیشؾبهل ّش یک اص ؾٌبك ش ٍ هحل ِّ بی ؿ ْشی دس هؿ شم آػ یت
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دس ًْبیز ،ثشای دٌِْثٌذی آػیتدزیشی ؿْش دیشاًـْش ٍ هحلِّبی آى ایي ً 16قـ ِ ( 16هؿی بس) ث ش اػ بع ؾولگ ش

ؿٌبػبیی ؿذًذ.

ضجکِی اًتقبل آة

هٌبثع آة

ضجکِی تَسیع ثزق

ضجکِی اًتقبل گبس

ضجکِّبی ارتجبطی

ثیوبرستبىّب

هزاکش اهذادرسبًی

فزهبًذاری ٍضْزداری

پبسگبُّبی ًظبهی

پوپ ثٌشیي

آتصًطبًی

هزاکش اقتػبدی ٍ غٌعتی

هزاکش آهَسش عبلی

اًجبرّبی هَاد غذایی

پبدگبىّبی ًظبهی

ضزیبىّبی حیبتی

پبیبًِی هسبفزثزی

هزاکش هذیزیت ثحزاى

هزاکش ًظبهی

تجْیشات ضْزی

هزاکش پطتیجبًی

ضزح ٍ تفسیز ًتبیج
ٍیظگیّبی کبلجذی ٍ جوؿیشی اص جولِ ؾَاهل هَسد سَجِ دس سحلیل فضبیی ؿْش اػز .دیشاًـْش ؿْشی ثب خیبث بىّ بی
ؿوبلی جٌَثی ٍ ؿشقی غشثی اص الگَی ؿْشػبصی ؿطشًجی دیشٍی کشدُ اػز .دس ایي الگ َی ؿ ْشی ،خیبث بىّ بی
ؿوبلی جٌَثی خیبثبىّبی اكلی ٍ خیبثبىّبی ؿشقی

غشثی دس اغلت هَاسد خیبث بىّ بی فشؾ ی ّؼ شٌذ ٍ ػیؼ شن

غیشهشوشکضی سا ایجبد کشدُ اًذ کِ دػششػی ثِ ّو ِ ی ًق بم ؿ ْش سا دَؿ ؾ دادُ اػ ز .ؿ ْش داسای هشاک ض فؿ بلیشی
هشؿذدی اػز کِ سقشیجبً دس هشاکض هحالر ؿْش قشاس گشفشِاًذ .ؿکل ؿوبسُی ٍ 3ضؿیز آػیتدزیشی هحل ِّ بی ؿ ْش
دیشاًـْش سا دس هَاجِْ ثب خطش حوالر ًػبهی ًـبى هیدّذ.
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ّوبى طَس کِ دس ًقـِ ی دٌِْثٌذی آػیتدزیشی ؿْش هالحػِ هیؿَد ،هحذٍدُی ؿْش دیشاًـْش ث ِ د ٌ دٌْ ِی
آػیت دزیش اص ًػش دذافٌذ غیشؾبهل سقؼین ؿذُ اػز .ثش ایي اػ بع ،هحل ِّ بی قؼ وز غ شة ،هشک ض ٍ جٌ َة غ شة
(هحل ِّ بی کٌْ ِخبً ِ ٍ گ شاٍ ٍ قؼ وشی اص هحل ِّ بی فشٌّگی بى ی ک ،ق ذع ،ایظ بسگشاى ،صسگ شي ٍ ه بم خلی ل)
آػیتدزیشسشیي هحلِّبی ؿْش ّؼشٌذ .ؾلز ایي اهش ٍضؿیز ًبهٌبػت ؿبخقّ بی کبلج ذی اص جول ِ ثبف ز اسگبًی ک،
ثبفز سیضداًِ ٍ دشسشاکن ٍاحذّبی هؼکًَی ،سوشکض سأػیؼبر ٍ سجْیضار ؿْشیّ ،ؼشِ اٍلیِ ی ؿکلگیشی ؿْش (هحلِی
کٌِْخبًِ) ٍ ّؼشِی طبًَیِ (هحلِی صسگشي) دس ایي هحلِّبػز .دس هقبثل ،هحلِّبی دبسک ؿْش ٍ قؼوشی اص هحلِّبی
کَی خیبم ٍ هحوذخبى دس حب ؿکلگیشی دس ؿ وب ٍ جٌ َة ٍ جٌ َة ؿ شو ؿ ْش ث ش اػ بع ط ش آه بدُػ بصی
ػبخشِؿذُ اػز .چٌیي هحلِّبیی ثِ دلیل ٍضؿیز هٌبػت ؿبخقّبی کبلجذی ٍ ٍػ ؿز صی بد فض بّبی ث بص دس آى اص
لحبظ آػیتدزیشی دس ؿشای ثْششی قشاس داسًذ.
-

ؾالٍُ ثش سٍؽّب ٍ دالیل رکش ؿذُ ،ثب سَجِ ثِ ثشسػیّبی ثِ ؾول آهذُ اص طشی هٌبثؽ اػ ٌبدی ٍ هـ بّذار
هیذاًی ٍ ٍیظگیّبی ثبفز ؿْش اص جولِ ؿبخقّبی هحالر ؿْش ،ه یس َاى آػ یتد زیشی هح الر ؿ ْش سا
سجضیِ ٍ سحلیل کشد  .اص جولِ ایي ؿبخقّب هیسَاى ثِ سشاکن ؿ ْشی ،س شاکن جوؿی ز دس ػ ط هح الر،
سیضداًگی ٍ فضبّبی دش ٍ خبلی اؿبسُ کشد.

ثب سَجِ ثِ جوؿیز ّش یک اص هحلِّبً ،قـِی حبكل (ؿکل  )4هـخق هیؿَد کِ دشس شاکنس شیي هحل ِی ؿ ْش
هحلِ ی ٍ ،31اقؽ دس جٌَة غشة ؿْش ٍ دس جٌَة ثلَاس ػبحلی ،اػزٍ .ػؿز ایي هحلِ حذٍد ّ 57/9کشبس اػز کِ ث ب
سَجِ ثِ جوؿیز ً 9469فشی دس ایي هحلِ سشاکن جوؿیشی آى ثشاثش ثب ً 163فش دس ّکشبس اػز .ایي سشاکن دس هقبیؼِ ث ب
هحلِّبی دیگش ٍ هشَػ سشاکن جوؿیشی ؿْش ثبالسش اػز کِ ح ذٍد ً 97ف ش دس ّکش بس اػ ز .ثٌ بثشایي ،ای ي ٍض ؿیز
هَجت آػیتدزیشی ثیـشش هحلِ هیگشدد .دس ًشیجِ ،سوْیذار الصم دذافٌذ غیشؾبهل ثشای کبّؾ آػیتدزیشی دس ای ي
هحلِ ثبیذ اًذیـیذُ ؿَد .هحلِی صسگشي ٍاقؽ دس ؿشو ثلَاس ؿْیذ ثْـشی ٍ دس هحذٍدُی هحل ِی ؾشف ی صسگ شي ًی ض
یکی اص دشسشاکن سشیي هحلِ ّبی ؿْش اػز .ایي هحلِ ثب ٍػؿز ّ 45/3کشبس جوؿیشی هؿبد ثب ً 5956فش سا دس خَد جبی
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صسکشي ،گشاٍ ،فشٌّگیبى ،ایظبسگشاى ٍ قذع دشسشاکنسشیي هحلِّبی ؿ ْش دیشاًـ ْش ّؼ شٌذ .ثٌ بثشایي ،اق ذاهبر دذافٌ ذ
غیشؾبهل دسایي هحالر ثؼیبس ضشٍسی اػز.

هشَػ سشاکن جوؿیشی دس ؿْش ثشاثش ً 97فش دس ّکشبس اػز کِ دس ایي ثیي ثیـششیي آى دس هحلِ ی کٌِْ خبًِ ٍاق ؽ
دس جٌَة غشة ؿْش ٍ دس جٌَة ثلَاس ػبحلی (ً 163فش دس ّکشبس) ٍ کوششیي آى ً 9ف ش دس ّکش بس دس هحل ِ ؿ یيآث بد
هـبّذُ هیگشدد کِ ؾلز آى ٍجَد اساضی خبلی ًؼجشبً ٍػیؽ دس هحلِ اػز (جذٍ .)4
جذٍل  :4تحَالت جوعیت ضْز پیزاًطْز در سزضوبریّبی  1335تب 1390
ؿش

1335

1345

1355

1365

1375

1385

1390

جوؿیز

965

4848

10572

13645

33805

58177

70722

هؼبحز

ى

ى

550

576

631

822

844

سشاکن

ى

ى

19.22

23.68

53.57

70.77

83.76

(ىً :جَد آهبر در سبل هَرد ً.ظز)

یکی اص دالیل هْن ثبال ثَدى سشاکن ؿْشی کَچک ثَدى ٍ ًبهٌبػت ثَدى قطؿبر کبسثشیّبػز .ثِ ٍیظُ سیضداًگ ی ٍ
ًبسػبیی کبسثشیّبی خذهبر ؿْشی ٍ خلَكبً فضبّبی ثبص ٍ ؿجکِّبی حولًٍقل ؿْشی دس افضایؾ س شاکن ؿ ْش ه ؤطش
اػز .ثشسػیّبی هیذاًی اص ؿْش دیشاًـْش هـخق هیػبصد کوجَد فضبّبی ؾوَهی ٍ ؿجکِّ بی گ زسگبّی ٍ کَچ ک
ثَدى فضبّبی هؼکًَی ثب سشاکن ثبال صهیٌِی آػیتدزیشی ثؿضی اص هحالر ؿْشی ؿ ذُ اػ ز .سیضداًگ ی سٌْ ب ؿ بهل
کبسثشی هؼکًَی ًیؼز ،ثلکِ ؿبهل ّوِی کبسثشیّبی ؿْشی ثِ ٍیظُ کبسثشیّبی ؾوَهی یب خذهبر ؿْشی ه یؿ َد.
ثبفزّبی سیضداًِ ؿْشی ػجت کن ثَدى فضبی ثبص ٍ ًبسػبیی ػشاًِّب دس ثیي فضبّبی ؿْشی هیؿ َد .سلف بر ًبؿ ی اص
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ضکل ً :4قطِی تزاکن جوعیتی هحلِّبی پیزاًطْز ( هٌجع :طزح تفػیلی ضْز پیزاًطْز.)1391 ،
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دادُ اػز .ثش ایي اػبع ،سشاکن ًبخبلق جوؿیشی آى ثشاثش ثب ً 131فش دس ّکشبس هحبػجِ هی گشدد .هحلِّبی کٌِْ خبً ِ،
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اهذادسػبًی سا ًیض هـکلسش .ثشسػی ثبفز کلی ؿْش گَیبی ثبفشی هششاکن ثب کوجَد فضبّبی ثبص ؿْشی اػز .هؼ بحز
قطؿبر هؼکًَی دس هحلِّبی ؿْشی ًـبى هیدّذ کِ ثیـششیي هیبًگیي اً ذاصُی قطؿ بر دس هحل ِی د بسک ؿ ْش ث ب
هؼبحز هؼکًَی  26285هششهشثؽ ثشاثش  365هششهشثؽ ٍ کوششیي آى هشثَم ثِ هحلِ ی هبم خلیل ثب هؼ بحز هؼ کًَی
 86861هششهشثؽ ثشاثش  129هششهشثؽ اػز .ثیؾ سشیي سشاکن ٍاحذ هؼکًَی دس هحلِ ی ( 31هٌطج ثش ثخـی اص هحل ِی
کٌِْخبًِ) ٍاقؽ دس جٌَة غشة ؿْش اػز.
ثب سَجِ ثِ ؿکل ؿوبسُی  5دس ؿْش دیشاًـْش ،فضبی خبلی ٍ ػبخشِ ًـذُ اغلت دس حبؿ یِّ بی ؿ وبلی ،ؿ شقی ٍ
جٌَة ؿشو آى قشاس داسًذ .الجشِ ،اساضی ثبیش دس داخل ٍ اطشاف ثبفز اكلی ؿْش ًیض ثِكَسر دشاکٌذُ هـبّذُ ه یؿ َد.
اهب دس قؼوزّبی هیبًی ٍ ؿوب غشة ًؼجز فضبّبی دش ثِ خبلی ثؼیبس ثیـشش اص ػبیش قؼوزّبی ؿْش اػز.
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سیضؽ آٍاس ٍ سخشیت ثیـشش فضبّبی هؼکًَی احشوب سلفبر جبًی سا ثیـشش هیکٌذ ٍ اص طشف دیگش اهکبى آٍاسثشداسی ٍ

ثب سَجِ ثِ ایيکِ ػیبػزگزاساى ،ثشًبهِ سیضاى ٍ هذیشاى ؿْشی ثِ دلیل ًذاؿ شي ه ذیشیز یکذبسچ ِ دس هٌ بثؽ اًؼ بًی،
ؿْشی ؿٌبػبیی ؾٌبكش هحالر ؿْش ٍ دٌِْثٌذی ٍ اٍلَیزثٌذی آػیتدزیشی آىّبػز.
ثب سَجِ ثِ ثشسػیّبی اًجبم گشفشِ هیذاًی ٍدٌِْ ثٌذی هحالر هْنسشیي ؾٌبكش آػیتدزیش ؿْشی دسػط دیشاًـْش
دس ًقـِ صیش هـخق ؿذُ اػز.

ضکل ً :5قطِی عٌبغز هَرد تْذیذ ضْز پیزاًطْز اس هٌظز پذافٌذ غیزعبهل.
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دس هجوَؼ هشغیشّبی اكلی ایي دظٍّؾ ؿشیبىّبی حیبسی ،هشاکض هذیشیز ثحشاى ،هشاکض ًػبهی ،سجْیضار ؿْشی ٍ
هشاکض دـشیجبًی ّؼشٌذ .ؿشیبىّبی حیبسی ؿبهل ؿجکِ ّبی اسسجبطی  ،ؿجکِی اًشقب آة ،سَصیؽ ثشو ،اًشقب گبصهی
ثبؿٌذ .هشاکض هذیشیز ثحشاى ؿبهل فشهبًذاسی  ،ؿْشداسی  ،هشاکض اهذاد سػبًی  ،ثیوبسػشبًْب ٍ هشاکض دسهبًی  ،هشاکض
ًػبهی ٍ اًشػبهی (دبدگبىّب ٍ دبػگبُّبی ًػبهی) سجْیضار ؿْشی (دوخ ثٌضیي ،دبیبًِی هؼبفشثشی ،آسؾًـبًی) ،هشاکض
دـشیجبًی (اًجبس هَاد غزایی ،هشاکض اقشلبدی ٍ كٌؿشی ٍ هشاکض آهَصؿی) ،آػیتدزیشسشیي ًقبم ؿْشی دیشاًـْش ّؼشٌذ.
اص هٌػش دذافٌذ غیشؾبهل ،ثِ ایي ؾٌبكش ؿْشی سَجِ الصم ًـذُ اػز ٍ کَچکسشیي ثحشاى هیسَاًذ خؼبسار
ججشاىًبدزیشی ثِ ٍجَد آٍسد.
سبکٌَى ،دس طش ّ بی ؿ ْشی سَػ ؿِی دیشاًـ ْش آىچ ِ هـ خق ؿ ذ سَج ِ ک ن ث ِ هقَل ِی سحلی ل فض بیی
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ًتیجِگیزی

آػیتدزیشی هحالر ؿْش ٍ ؾٌبكش آى ثب سٍیکشد دذافٌذ غیش ؾبه ل اػ ز .دشاکٌ ذگی ،اػ ششبس ،اخشف ب ٍ هق بٍمػ بصی ٍ
ؿْشّبی هشصی ٍ دس هکبىیبثی کبسثشیّبی حؼبع ثؼیبس ضشٍسی اػز .ایي اقذاهبر آػ یتد زیشی آىّ ب سا دس هقبث ل
سْبجوبر ًػبهی کبّؾ هیدّذً .قـِی دٌِْثٌذی آػیتدزیشی اسائِؿذُ ایي اهکبى سا فشاّن هیکٌ ذ س ب ث ب سَج ِ ث ِ
ؿذر آػیتدزیشی دس ّش یک اص هحلِّبی ؿْشی اقذاهبر الصم ثشای کبّؾ احشوب آػیتدزیشی آىّب ك َسر گی شد.
ًشبی حبكل ًـبى هیدّذ ثِ سشسیت هشغیشّبی ؿشیبىّبی حیبسی ث ب ض شیت  ،0/469هشاک ض ه ذیشیز ثح شاى ٍ هشاک ض
دـشیجبًی هـششک ثب ضشیت  ،0/201سجْیضار ؿ ْشی ث ب ض شیت  ٍ 0/086هشاک ض ًػ بهی ث ب ض شیت 0/043ثیـ ششیي
آػیتدزیشی سا دس ثیي سأػیؼبر ٍ سجْیضار ؿْش دیشاًـْش داسًذّ .وچٌیي ،هحلِّبی غشثی ،هشک ضی ٍ جٌ َة غشث ی
ؿْش ؿبهل هحلِّبی کٌِْخبًِ ٍ گشا ٍ قؼوشی اص هحلِّبی فشٌّگیبى ی ک ،ق ذع ،ایظ بسگشاى ،صسگ شي ٍ ه بم خلی ل،
آػیتدزیشسشیي هحلِّبی ؿْش دیشاًـْش دس ثشاثش سْبجوبر ًػبهی ّؼشٌذ.
دس ثشخی اص هَاسد ثب اقذاهبسی ًػیش اًشقب ثشخی هشاکض حؼبع ٍ ثحشاىصا ثِ ًقبم دیگش ،لحبظ ک شدى اك َ دذافٌ ذ
غیشؾبهل دس ؾٌبكش ؿْشی ٍ اجضای آىّب ٍ هَاسدی اص ایي دػز سب حذی صیبدی هیسَاى اص ؿذر آػیتد زیشی هٌ بط
کبػز.
ثشای سحلیل فضبیی آػیتدزیشی هحلِّبی ؿْشی دیشاًـْش دس ثشاثش حوالر ًػبهی دس صهیٌ ِی ثشًبه ِسی ضیّ بی
آسیً ،قـِی دٌِْثٌذی آػیتدزیشی ؿْش سْیِ گشدیذ .ثش ای ي اػ بع ،ؿ ْش دیشاًـ ْش ث ِ هٌ بطقی ّوگ ي ث ب ؿ ذر
آػیتدزیشی خیلی صیبد ،صیبد ،هشَػ  ،کن ٍ خیلی کن سقؼین ؿ ذ .هحل ِّ بی قؼ وز غ شة ،هشک ض ٍ جٌ َة غ شة
(هحل ِّ بی کٌْ ِخبً ِ ٍ گ شاٍ ٍ قؼ وشی اص هحل ِّ بی فشٌّگی بى ی ک ،ق ذع ،ایظ بسگشاى ،صسگ شي ٍ ه بم خلی ل)
آػیتدزیشسشیي هحلِّبی ؿْش ّؼشٌذ .ؾلز ایي اهش ٍضؿیز ًبهٌبػت ؿبخقّ بی کبلج ذی اص جول ِ ثبف ز اسگبًی ک،
ثبفز سیضداًِ ٍ دشسشاکن ٍاحذّبی هؼکًَی ،سوشکض سأػیؼبر ٍ سجْیضار ؿْشیٍ ،جَد ّؼشِی اٍلیِی ؿکلگیشی ؿْش
(هحلِی کٌِْخبًِ) ٍ ٍجَد ّؼشِی طبًَیِ (هحلِی صسگشي) دس ایي هحلِّبػز .دس هقبث ل ،هحل ِّ بی د بسک ؿ ْش ٍ
قؼوشی اص هحلِّبی کَی خیبم ٍ هحوذخبى دس ؿوب ٍ جٌَة ٍ جٌَة ؿشقی ؿْش ثش اػبع طش آهبدُػبصی ّؼ شٌذ
کِ ثِ دلیل ٍضؿیز هٌبػت ؿبخقّبی کبلجذی ٍ ًیض ٍػؿز صیبد فضبّبی ثبص دس آى اص لحبظ آػیتد زیشی دس ؿ شای
ثْششی قشاس داسًذ .ثشای کبّؾ آػیتدزیشی ؿْش دیـٌْبدّبی صیش اسائِ ؿذُ اػز:
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دَؿؾ اص جولِ اكَ دذافٌذ غیشؾبهل اػز .دذافٌذ غیشؾبهل دس سْیِ ٍ اجشای طش ّبی سَػؿِی ؿ ْشی ث ِ خل َف
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-

سأػیؼبر ٍ سجْیضار ؿْشی ثبقبثلیز ؿٌبػبیی ثبال ًػیش دؼزّبی سَصیؽ ثشو ٍ هخبصى آة دیـٌْبد هی گشدد اق ذاهبر
الصم دس خلَف اخشفب ٍ اػششبس ایي سأػیؼبر كَسر گیشد ،.طزح ضزثتی

-

ثْؼبصی ٍ اػشحکبم ثخـی ثیوبسػشبى اهبم خویٌی ٍ اٍسطاًغ ٍ ایؼشگبُّبی آسؾًـبًی دس ثشاثش سْبجن ٍ ؾولیبر ًفَر
ٍ سذٍیي ثشًبهِّبی هذیشیز ثحشاى ثشای آى ،هکبىیبثی ٍ احذاص ثیوبسػشبى ٍ آسؾًـبًی ثشای ثخؾّبی ؿوب ٍ ؿوب
ؿشقی ؿْش-کَتبُ هذت

-

جبثِجبیی ٍ اًشقب سأػیؼبر هخبصى ػَخز ٍ هشاکض حؼبع ٍ هْن اص هٌبط هؼکًَی ٍ یب ّنجَاس ثِ هٌضلِی اٍلَیشی
هذًػش قشاس گیشد– .طزح کَتبُ هذت

-

ایجبد فضبی ثبص  ،فضبی ػجض ٍ فضبّبی چٌذ ؾولکشدی هبًٌذ دس ثبفز قذین ٍ ػکًَشگبُّبی غیشسػوی ٍ قؼوز هی بًی
ٍ هشکضی ؿْش ثشای اهذادسػبًی دس صهبى ٍقَؼ ثحشاى -.طزح هیبى هذت

-

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsaeh.2.3.105

-

اًشقب دبدگبىّبی ًػبهی ؿْش دیشاًـْش ثِؾٌَاى کبسثشیّبی حؼبع ٍ آػیتدزیش ثِ هحل هٌبػت  ،طزح ضزثتی

اػشفبدُ اص صهیيّبی ثالاػشفبدُ ثشای ایجبد فضبی ثبص ثشای دػششػی ػبکٌیي ثِ آى دس صه بى ٍق َؼ ثح شاى ٍ حو الر
هحلِّبی قؼوز غشة هشکضی ٍ قؼوز جٌَة غشة (هحلِّبی کٌِْخبًِ ،صسگشي ٍ گشاٍ) -طزح هیبى هذت

هٌبثع
اثَالحؼٌی ،ؾج ذال .1384 .هؿو بسی ٍ طشاح ی ؿ ْشی دس ای شاى ،هؿبًٍ ز دذافٌ ذ غیشؾبه ل قشاسگ بُ دذافٌ ذ ّ َایی
خبسناالًجیبءً ،ـشیِی دذافٌذ غیشؾبهل.33-51 :3 ،

اػوبؾیلی ؿبّشخز ،هؼ لن .1389 .آه بیؾ ؿ ْشی ث ب سٍیک شد دذافٌ ذ غیشؾبه ل (ًوًَ ِی ه َسدی :ؿ ْش ثیشجٌ ذ)،
دبیبىًبهِی کبسؿٌبػی اسؿذ ثِ ساٌّوبیی دکشش ؾلیاکجش سقَایی ،داًـگبُ سشثیز هذسع.
ثیگذلَ ،هْذی .1390 .سأطیش دذافٌذ غیشؾبهل ثش قذسر ًشم جوَْسی اػالهی ایشاى ،فللًبهِ ی ساّجشد دفبؾی ،ػب ًْن،
.145-179 :34

خیشآثبدی ٍ ّوکبساى .1388 ،ثشسػی هکبىیبثی هالحػبر دذافٌذ غیشؾبهل دس هحی ّ ،GISوبیؾ ػشاػ شی ػ بهبًِی
اطالؾبر هکبًی ،سْشاى ،داًـگبُ كٌؿشی هبلک اؿشش.
سٌّوبیی ،هحوذسقی .1387 .هجوَؾِ هجبح ض ٍ سٍؽّ بی ؿْشػ بصی جغشافی ب ،چ بح چْ بسم ،هؿبًٍ ز ؿْشػ بصی ٍ
هؿوبسی ایشاىٍ ،صاسر هؼکي ٍ ؿْشػبصی ،سْشاى.
صسگش ،اثشاّین ٍ ػ بسا هؼ گشی .1387 .دذافٌ ذ غیشؾبه ل دس هؿو بسی (ساُک بسی جْ ز ک بّؾ خطشد زیشی دس ثشاث ش
ػَاً ) ،ػَهیي کٌفشاًغ ثیي الوللی هذیشیز جبهؽ ثحشاى دس حَادص غیشهششقجِ ،سْشاى ،ؿشکز کیفیز سشٍی .
ؿکیجبهٌؾ ،اهیش؛ ػیذ جَاد ّبؿ وی فـ بسکی .1388 .هالحػ بر دذافٌ ذ غیشؾبه ل دس سأػیؼ بر صیشثٌ بیی ؿ ْشی،
هجوَؾِ هقبالر اٍلیي کٌفشاًغ هذیشر صیشػبخزّب ،داًـگبُ سْشاى.
كبسهی ،حویذسضب ٍ حؼي حؼیٌیاهیٌی .1390 .حفبغز اص سأػیؼبر ٍ سجْیضار ؿْشی ثب اػ شفبدُ ثْیٌ ِ اص هح ی
طجیؿی دسٍى ؿْشی ثب سٍیکشد دذافٌذ غیش ؾبهل (ًوًَِی هَسدی :ؿْش ثشٍجشد) ،فللًبهِی هطبلؿبر ه ذیشیز ؿ ْشی،
ػب ػَم.133-154 :6 ،

ؾلیجبًی ،ثْلَ  .1393 .فشٌّ

ٍاطگبى هخبطشار هحیطی ،قطت ؾلوی سحلیل فضبیی هخ بطشار هحیط ی ،اًشـ بسار

جْبد داًـگبّی ،داًـگبُ خَاسصهی سْشاى.
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اػشبىّبی كٌؿشی ایشاى ،سػبلِی دکششی سخللی هذیشیز ،داًـکذُی هذیشیز داًـگبُ سْشاى ،سْشاى.
کبهشاى ،حؼي ٍ حؼي حؼیٌی اهیٌی .1390 .سحلیل ػبخشبسّبی ؿْش ؿْشیبس ٍ ساّجشدّبی دذافٌذ غیشؾبه ل ،هجل ِی
جغشافیب.5-37 :30 ،
کبهشاى ،حؼي ٍ حؼیٌی اهیٌی ،حؼي؛ .1391 .سحلیل هَقؿیز ؿْشک اداسی ؿْشیبس ثش اػبع اكَ دذافٌذ غیشؾبه ل،
ًـشیِی جغشافیب ٍ ثشًبهِسیضی هحیطی .163-176 :3 ،
کبهشاى ،حؼي ٍ ّوکبساىً .1391 .قؾ هذیشیز خَة ؿْشی دس سأهیي سفبُ ،اهٌیز ٍ ایوٌ ی ؿ ْشی ث ب سٍیک شد دف بؼ
غیشؾبهلّ ،وبیؾ هلی ؿْشّبی هشصی ٍ اهٌیز؛ چبلؾّب ٍ سّیبفزّب ،داًـگبُ ػیؼشبى ٍ ثلَچؼشبى.
کشیوبى ،حؼیي .1366 .سی دس کشبة ؿْشّبی ایشاى ،اًشـبسار جْبد داًـگبّی ،سْشاى.
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ؾلیذٍػشی ،ػیشٍع .1384 .طشاحی ٍ سجی یي ه ذ ؾَاه ل کلی ذی ه ؤطش ث ش ک بسثشد فٌ بٍسی اطالؾ بر دس اداسُّ بی

هَحذی ًیب ،جؿفش .1386 .اكَ ٍ هجبًی دذافٌذ غیشؾبهل ،داًـگبُ كٌؿشی هبلک اؿشش ،سْشاى.
هٌْذػیي هـبٍس ثَم ًگبس دبسع .1391 .طش سفلیلی ؿْش دیشاًـ ْش ،اداسُی ک ل ساُ ٍ ؿْشػ بصی اػ شبى آرسثبیج بى
غشثی.
هٌْذػیي هـبٍس ثَم ًگبس دبسع .1391 .هطبلؿبر هـبٍس طش سَػؿِ ٍ ؾوشاى (جبهؽ) ؿْش دیشاًـْش.
هیؼوی ،حؼیي ٍ هَػَی دذسام . 1388 .اكَ ٍ هجبًی دذافٌذ غیشؾبهل ،اًشـبسار ػبصهبى ؾوشاى ،سْشاى.
ًیبصی سجبس ،حؼي .1387 .دذافٌذ غیشؾبهل ٍ سؼلیحبر کـشبسجوؿی ،اسسؾ جوَْسی اػالهی ایشاى ،سْشاى.
ّبدیبًی ،صّشُ؛ هحؼي احذًظاد سٍؿشی؛ ؿوغالِ کبغوی صاد ٍ اهیش ؿبُ ؾلی .1391 .هکبىیبثی هشاکض دف ي دؼ وبًذُای
جبهذ ؿْشی ثب اػشفبدُ اص هٌط فبصی دس هحی ( GISهطبلؿِی هَسدی :ؿْش صًجبى) ،فللًبه ِی فض بی جغشافی بیی،
ػب دٍاصدّن.116-133 :40 ،
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هٌْذػیي هـبٍس ثَم ًگبس دبسع .1388 .طش جبهؽ ؿْش دیشاًـْش ،اداسُی کل ساُ ٍ ؿْشػبصی اػشبى آرسثبیجبى غشثی.

