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لزسهخیشبزاساسمدلIHWP
آسیبپذیزیمعابزدرشهزهای 


کالنشهزتبزیش 

منطقهییک

ناحیهیسه

در

اعوبعیل علیاکجزی ،1داًؾیبر جغزافیب ٍ ثزًبهِریشی ؽْزی ،داًؾگبُ پیبمًَر.
ًفیغِ عبدات هیزایی ،کبرؽٌبعی ارؽذ جغزافیب ٍ ثزًبهِریشی ؽْزی ،داًؾگبُ پیبم ًَر.
دریبفت همبلِ93/6/15 :

پذیزػ ًْبیی93/12/2 :

در ؽْزّبی لزسُخیش ،ثزًبهِریشی ؽْزی ًبگشیز اس آعیتؽٌبعی لزسُای هعبثز اعت .ایي همبلِ هیکَؽذ ضرزیت ٍ
الگَی آعیتپذیزی لزسُای هعبثز ؽْزی را ثب دیذگبُ ثزًبهِریشی پیؾگیزی در ًبحیِی عِ کالىؽْز تجزیش ارسیبثی
کٌذ .در ایي پضٍّؼ ،دادُّب ٍ الیِّبی اطالعبتی ثب رٍػ اعٌبدی تْیِ ٍ ثب رٍػ دلفی رتجِثٌذی ٍ اهتیبسدّی ٍ ثرب
اعتفبدُ اس رٍػ  IHWPدر هحیط  GISپزداسػ ؽذُاًذ .جبهعِی آهبری ؽجکِی هعبثز ًبحیِی عِی هٌطمرِی یر
کالىؽْز تجزیش اعتً .تبیج ًؾبى هیدّذ درجِی هحصَرثَدى ثبال ،افشایؼ عطح عزٍیظ تزافی  ،تزاکن جوعیت
ٍ ًظبم ٍیضُی کبرثزی سهیي ثِصَرت توزکش کبرثزیّبی تجبری ،تفزیحی ٍ فزاهٌطمِای دالیل اصلی آعیتپرذیزی
هعبثز ّغتٌذ .در هعبثز کن عزض ( 8تب  10هتز) ،درجِی هحصَرثَدى ثز ضزیت آعریتپرذیزی لرزسُای در هعربثز
ٍ ًظبم کبرثزی افشٍدُاًذ .الگَی فضبیی آعیتپذیزی هعبثز اس ؽزق ثِ غزة ٍ اس ؽوبل ثرِ

جٌَة رًٍذی افشایؾی دارد .کبًَى ؽذت فضبیی آعیتپذیزی هعبثز در هزکش ًبحیِ لرزار دارد ٍ ثرز خیبثربىّربی
ٍلیعصز ،ؽزیعتی ،عبرف ٍ راسی هٌطجك اعت .ثذیي تزتیت ،ثِلحبظ سهیيلزسُای ،هعبثز کبرآهذ ٍ پبیرذار در ؽرزق
ًبحیِ ٍالع ّغتٌذ.
ٍاصگبى کلیذی :آعیتپذیزی لزسُای ،ؽجکِی هعبثز ،رٍػً ،IHWPبحیِی عِ تجزیش.

.

ًَ .1یغٌذُ هغئَل

Email:aliakbariesmaeil@yahoo. com
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چکیذُ
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ؿٟش ػبختبسی چٙذ الی ٝاص فٙبكش  ٚارضای وبِجذی  ٚغیشوبِجذی (وبسوشدیٔ ،ىب٘ی  ٚارتٕبفی) اػت و ٝدس پی٘ٛذ
٘ضدیه ثب  ٓٞؿىُ ٌشفتٝا٘ذٔ .یبٖ ایٗ ارضا د ٚػغح اص سٚاثظ ٔتمبثُ  ٚوٙؾ ؽشف ٔ ٚؾشٚفی ٚرٛد داسد٘ .خؼت،
ساثغٝی ٔیبٖ ؽشف ٔىبٖ ٔ ٚؾشٚف وبِجذ ،رٕقیت  ٚفقبِیت ثبسٌزاسیؿذ ٜاػت .د ،ْٚساثغٝی ٔیبٖ ؽشف وبِجذ ٚ
ٔؾشٚف ا٘ؼبٖ  ٚفقبِیت (وبسوشد) اػىبٖ  ٚاػتمشاس دس آٖ اػتٚ .اضح اػتٕٞ ،بٌٖ ٝ٘ٛو ٝثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی دس
ثشلشاسی تقبدَ ٔیبٖ ؽشف ٔ ٚؾشٚف ٌشایؾ ٕٝٞرب٘ج ٝث ٝاثقبد وٕی  ٚویفی ارضای ٌ٘ٛبٌ ٖٛؿٟشی داسد ،ثش٘بٔٝسیضی ثب
ٞذف وبٞؾ آػیتپزیشی ٘یض ث ٝربٔـٍ٘شی ٚرٔ ٜٛىب٘ی ،وبِجذی  ٚوبسوشدی  ٚارتٕبفی ؿٟش  ٚارضای ؿٟشی ٘یبصٔٙذ
اػت .ثشایٗاػبع ،فٕٔٛبًٔ ،غبِقبت آػیتؿٙبػی ؿٟشی  ،ٚثٝعٛس اختلبكی ،آػیتؿٙبػی ِشصٜای ٔغبِقبتی
چٙذٚرٟیٔ ،ىبٖٔٙذ  ٚوٙؾٔٙذ ٞؼتٙذ.
یىی اص ضشٚسیتشیٗ  ٚپیچیذٜتشیٗ ٔجبحج ٔغبِقبتی دس ؿٟشٞبی ِشصٜخیض اػت .ایٗ پیچیذٌی ٘ٝتٟٙب اص تٛٙؿ فٛأُ
احشٌزاس دس آػیتپزیشی حىبیت داسد ،ثّى ٝاص ٔبٞیت چٙذٚرٟی ٔ ٚیبٖسؿتٝای ایٗ ٔغبِقبت ٘بؿی ٔیؿٛد و ٝثش تٛٙؿ
دیذٌبٜٞبی ٘ؾشی دس ایٗ صٔی٘ ٝٙیض افضٚد ٜاػتٍ٘ .ب ٜثٔ ٝخبعشات ٔحیغی (فٕٔٛبً)  ٚآػیتؿٙبػی ِشصٜای (اختلبكبً)
ٔٛضٛفی یهپبسچٞ( ٝبدیصاد ٚ )29 :1383 ،ٜدا٘ـی ػیؼتٕبتیه (٘بعكاِٟی )71 :1374 ،اص ٕٞیٗ ٔبٞیت چٙذ
ٚرٟی ٘بؿی ٔیؿٛد.
دس ثش٘بٔٝسیضی ثشای وبٞؾ ٔخبعشات ٔحیغی  ،ٚدس سأع آٖ ،آػیتپزیشی ِشصٜای ػ ٝدیذٌب ٜاكّی ٚرٛد داسد:
دیذٌب ٜاضغشاس :ثش اػبع ایٗ دیذٌب ،ٜچٕ٘ ٖٛیتٛاٖ ٔخبعشات سا پیـٍیشی وشد ،ثبیذ ثشای سٚیبسٚیی ثب آٖ آٔبد ٜؿذ ٚ
الذاْٞبی ارشایی تذاسن دیذٔ :شالجتٞبی پضؿىی  ٚدسٔب٘ی ،أذاد ٘ ٚزبت ،تٟی ٚ ٝتذاسن غزا  ٚػشپٙبٟٔ ،ٜبس آتؾ،
استجبعبت  ٚػیؼتٓٞبی ٞـذاس  ٚفّٕیبت رؼتز )Macleod and et al, 1998: 815( ٛاص الذاْٞبی ضشٚسی دس ایٗ
دیذٌب ٜاػت .وبػتٗ اص سفتبسٞبی خٛدحفبؽتی افشاد  ٚخٛداتىبیی دِٚتٞب ( )Alexander, 1993: 231اص رّٕ ٝا٘تمبدٞب
ث ٝایٗ دیذٌب ٜاػت.
دیذٌب ٜثبصاس :اص ٘ؾش ایٗ دیذٌب ،ٜو ٝدس ع َٛدٝٞی ٚ 1980اسد ثش٘بٔٝسیضی ؿذ (:1991: 85

Anderson and

 ،)Leal,ثبصاس (ثخؾ خلٛكی) خٛد اص عشیك ػبصٚوبسٞبی التلبدی ساٜحُٞبیی ثشای ثش٘بٔٝسیضی خغش ٔ ٚذیشیت
ٔخبعشات ٔحیغی ٔییبثذ .پُشٚاضح اػت ،وبٞؾ خغش ٞضیٝٙثشداس اػت ٔ ٚحشنٞب یب اٍ٘یضٜٞبی التلبدی ٔیتٛا٘ٙذ
ٞضی ٝٙسا ثشای وبٞؾ خغش دس ٔیبٖ ثبصیٍشاٖ ثخؾ خلٛكی تحت ؿقبؿ خٛد لشاس دٙٞذ (.)may, 1991: 263-285
دیذٌب ٜپیـٍیشی :ایٗ دیذٌب ٜثش ٔجٙبی پزیشؽ ٔؼئِٛیت پیـٍیشی  ٚثش٘بٔٝسیضی دِٚتٞبی ّٔی ٔ ٚحّی ثشای
وبٞؾ ٔخبعشات ٔحیغی اػتٛاس اػت .ثشسػیٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ دیذٌب ٜپیـٍیشی ،دس كٛست ارشای ٕٝٞرب٘ج،ٝ
ٔٛفمیتٞبی فشاٚا٘ی دس وبٞؾ خغش ثٕٞ ٝشا ٜداسد ( .)Camerer and Kunreuther, 1989: 564دیذٌبٔ ٜزوٛس ثب دٚ
خظ ٔـی ٔـخق ث ٝثش٘بٔٝسیضی پیـٍیشی اص آػیتپزیشی ِشصٜای ٔیپشداصد .ػیبػت ٔقٕٔ ٚ َٛتذأ َٚمبْٚػبصی
ػبصٜای (ضٛاثظ ػبختٕب٘ی) اػت و ٝاػبػبً ٘ٛفی ثشخٛسد ؿٟشػبصیِ تهٔتغیش ،ٜوبِجذٌشا ٔ ٚزضاٍ٘ش ثٝؿٕبس ٔیسٚد.
دسحبِیو ،ٝخظ ٔـی ٔىب٘ی -فضبیی ،ػبختبس وبِجذی ؿٟش سا دس تشویت ثب فٛأُ غیشوبِجذی ٔغبِقٔ ٝیوٙذ .ایٗ
فٛأُ وبسوشد التلبدی (٘ؾبْ وبسثشی صٔیٗ  ٚپٟٞٝٙبی فقبِیت) ،وبسوشد ارتٕبفی (پٟٞٝٙبی ػى٘ٛت  ٚتشاوٓ رٕقیت)،
وبسوشد فضبیی (اٍِٞٛبی تٛصیـ فقبِیتٞب٘ ،ؾبْ ٓٞرٛاسی  ٚؿقبؿ فّٕىشد وبسثشیٞب)  ٚوبسوشد استجبعی (اٍِٛی ٔقبثش ٚ
رشیبٖ تشافیه) ٞؼتٙذ ؤ ٝزٕٛفبً دس ثؼتش ٔىب٘ی ؿٟش یب ربیی و ٝفبُٔ ٘ ٚیشٚی اكّی ِشصٜخیضی (ٌؼُ) سا دس خٛد
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ف ٟٓساثغٝی ٔیبٖ ِشصٜخیضی صٔیٗ ثب ػبختبس ؿٟشی ،و ٝاص عشیك ٔغبِقبت آػیتؿٙبػی ِشصٜای ا٘زبْ ٔیؿٛد،

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsaeh.2.1.1

همذهِ

نشزیه تحلیل فضایی مخاطزات محیطی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار1314

3

وٙؾٔٙذ ٔ ٚىبٖٔٙذ دس لبِت تلٕیٌٓیشی چٙذ ٔقیبسی اػت.
آؿىبسا ٟٔٓتشیٗ ٚر ٝآػیتپزیشی ِشصٜای ؿٟش ،آػیتپزیشی وبِجذ ؿٟش اػت .وبِجذ ؿٟش اص فٙبكش ٔختّفی
تـىیُ ؿذ ٜاػت وٞ ٝشوذاْ ٔقیبسٞب  ٚسٚؽٞبی آػیتپزیشی خبف خٛد سا داس٘ذ .اص ٔٙؾش آػیتپزیشی ِشصٜای دس
٘ؾبْ وبسثشی صٔیٗ ،فٙبكش وبِجذی ؿٟش سا ٔیتٛاٖ ثبفت ؿٟش ،ػ ٟٓتٛد ٚ ٜفضب ،صیشػبختٞبی ؿٟش  ،ٚدس سأع آٖ،
ؿجىٔ ٝقبثش (أیٙی ٕٞ ٚىبساٖ )186 :1389 ،ثیبٖ وشد.
خیبثبٖٞب ٔ ٚقجشٞب اص ٟٔٓتشیٗ فضبٞب  ٚحؼبعتشیٗ ارضای وبِجذی ؿٟش ٞؼتٙذ و ٝدس ثشلشاسی استجبط ٔیبٖ فضبٞب
 ٚفقبِیتٞب (ثحشیٙی ،)204 :1389 ،ثش٘بٔٝسیضی حُٕ٘ٚمُ  ٚتشافیه ؿٟشی ( ،)Hung, 2003: 96اؿغبَ فضب ،پیذایی
ؿىُ ؿٟش  ٚعشاحی ؿٟشی تأحیش داس٘ذٕٞ .چٙیٗ ،خیبثبٖٞب ٔ ٚقجشٞب دس آػیتپزیشی ِشصٜای  ،ٚثش ٕٞیٗ ٔجٙب،
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داس٘ذٔ ،ىبٖ یبثی  ٚثبسٌزاسی ٔی ؿ٘ٛذ .ثٝایٗتشتیت ،دس ایٗ خظ ٔـی ،آػیتؿٙبػی ِشصٜای ٔمِٝٛای ربٔـٍ٘ش،

ثش٘بٔٝسیضی ثشای وبٞؾ ٔخبعشات ٔحیغی ،دس سأع آٖ صِضِٚ )Kennedy and et al, 2005: 154( ،ٝارذ إٞیت
وبسثشی صٔیٗ ،اػتمشاس ثٙبٞب  ٚدس٘تیز ٝؿىُ ٌیشی اٍِٞٛبی ػفش  ٚرشیبٖٞبی تشافیىی یب ٘ؾبْ دػتشػی ثٔ ٝشاوض
خذٔبتی ؿٟش ٘مؾ اكّی ثش فٟذ ٜداسد .دسٚالـ ثؼیبسی اص خلٛكیبت وبِجذی ،وبسوشدی  ٚارتٕبفی ؿٟش ث ٝتجقیت اص
ٔٛلقیت ،ؽشفیت  ٚوبسوشد ؿجىٝی ٔقبثش ؿىُ ٔیٌیشد.
ثشٕٞیٗاػبع ،ؿجىٝی ٔقبثش  ٚآػیتؿٙبػیِ ِشصٜایِ ٔقبثش اص ٟٔٓتشیٗ فٛأُ دس تقییٗ ضشیت آػیتپزیشی ِشصٜای
ؿٟش اػت .اص ٔٙؾش ِشصٜای ؿجىٝی وبسآٔذ ؿجىٝای اػت و ٝدس صٔبٖ ثشٚص ثحشاٖ پبیذاس ثٛد ٚ ٜػغح ؽشفیت تشافیه
خٛد سا حفؼ وٙذ (الیبٖ .)11 :1386 ،دس ایٗ صٔی ٝٙؿبِٛدٜی ٔغبِقبت اسصیبثی ِشصٜای ٔقبثش ثش تقییٗ ٔقیبسٞب  ٚا٘تخبة
ؿبخقٞبی آػیتپزیشی ٔتىی اػت .فالٜٚثش ربٔـثٛدٖ  ٚتٛٙؿ ٔقیبسٞب ،ا٘تخبةِ دسػت ٔقیبسٞبی اكّی  ٚاحشٌزاس ٚ
تشویت تٛأٔبٖ ایٗ ٔقیبسٞب ٘مؾ اػبػیای دس اسصیبثی آػیتپزیشی ٟ٘بیی ٔقبثش داسد .رذ َٚؿٕبسٜی  1ا٘ٛاؿ ٔقیبسٞب ٚ
ساثغٝی آٖٞب سا ثب آػیتپزیشی ِشصٜای ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
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ٔؼبفت ثیٗ وبسثشیٞبی ٔختّف

ٔؼبفت وٛتبٜتش ثیٗ وبسثشیٞبی ٔختّف

وٕتش

استجبط ثیٗ وبسثشیٞب اص عشیك ؿجىٝ

ٔتٙبػت ثب ٘ٛؿ وبسثشی

وٕتش

ػّؼّٔٝشاتت

ؿجىٚ ٝارذ ػّؼّٔٝشاتت ثبؿذ

وٕتش

وبسثشیٞبی ثبإٞیت

ٞشچ ٝوبسثشیٞبی ثبإٞیت ث٘ ٓٞ ٝضدیهتش

وٕتش

وبسثشیٞبی ٟٔٓ

داسای دػتشػی ٔٙبػت ثب یهدیٍش

وٕتش

لبثّیت وٙتشَ ؿجىٝ

ثیـتش

وٕتش

أىبِٖ ٌشیض  ٚتخّیٝی ؿجىٝ

ثیـتش

وٕتش

ػشفت ،ع ٚ َٛایٕٙی ؿجىٝ

ػشفت وبفی ،ع َٛوٕتش ،ایٕٙی ثیـتش

وٕتش

دسكذ ٌشٜٞبی تشافیىی ؿجىٝ

وٕتش

وٕتش

ؿذت تشافیه اػتفبدٜوٙٙذٌبٖ

وٕتش

وٕتش

٘ؼجت فضبی ثبص ؿجى ٝث ٝفضبی ػبختٝؿذٜ

ثیـتش

وٕتش

تقذاد ثٗثؼتٞب دس ؿجىٝ

وٕتش

وٕتش

أىبٖ دػتشػی ػٛاس ٜث ٝؿجىٝ

ثیـتش

وٕتش

ٚضقیت ٚاثؼتٍی ٘ٛاحی ؿٟشی ث ٝؿجىٝ

٘ٛاحی ؿٟشی ٔؼتمُتش اص ؿجىٝ

وٕتش

٘ؼجت فشم ث٘ ٝلف استفبؿ رذاسٜٞبی ٔقبثش

ثیـتش

وٕتش

سفبیت ٔمشسات صِضِ ٝدس احذاث تأػیؼبت صیشػبختی سٚػبختی

ثیـتش

وٕتش

دسرٝی ٔحلٛسثٛدٖ ٔقبثش

ثیـتش

ثیـتش

اختالف ػغح دس اٍِٛی ساٜٞب

ٞشٌ ٝ٘ٛاختالف ػغح (تمبعـٓٞ ،رٛاسی)

ثیـتش

تمبعـ ؿجىٝی استجبعی ثب فٙبكش عجیقی

و ،ٜٛت ،ُ٘ٛسٚدخب٘. . . .ٝ

ثیـتش

ٔبخزٔ :شوض ٔغبِقبت ٔمبثّ ٝثب ػٛا٘ح عجیقی ایشاٖ11 :1373 ،

ثش پبیٝی دیذٌبٜٞب ٔ ٚقیبسٞبی فٛق ،تبؤ ٖٛٙغبِقبت ٔتقذدی ا٘زبْ ؿذ ٜاػت .چٙذ ٛ٘ ٚریٕب (

Change and

 )Nojima, 1998: 12دس ٔغبِقٝی وبسایی ِشصٜای ثضسيساٜٞب دس أشیىب  ٚطاپٗ ساثغٝی ٓٞثؼتٍی ٔؼتمیٓ ٔیبٖ تشافیه
سا ثب صٔبٖ ثبصػبصی ثشسػی وشد٘ذٕٞ .چٙیٗ ،دس پظٞٚـی ٔمبیؼٝای ،آ٘بٖ وبسایی ِشصٜای وٕتش ؿجىٝی استجبعی سا دس
أشیىب ثب طاپٗ ثش ٔجٙبی آحبس تبسیخی صِضِٞٝب ا٘ذاصٌٜیشی ٔ ٚغبِق ٝوشد٘ذ .دس ثشسػی آػیتپزیشی ِشصٜای ؿجىٝی
استجبعی ؿٟش «یٛث»ٝی طاپٗٔ ،یٙبٔی ٕٞ ٚىبساٖ ( )Minami and et al, 2003: 35ث ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذٜا٘ذ و ٝثب
احتؼبة حیبط

ٔیضاٖ ا٘ؼذاد ٔقبثش  16دسكذ  ٚثذ ٖٚآٖ  7دسكذ وبٞؾ ٔییبثذِ .ی  ٚی2003: ( ٝ

Lee and Yeh,

 ،)203پغ اص ثشسػی  921صِضِٝی ثضسي د٘یبٟٓٔ ،تشیٗ دِیُ ثؼتٝؿذٖ ٔقبثش سا ٚرٛد ٔقجشٞبیی ثب فشم وٕتش اص 4
ٔتش ٔقشفی وشد٘ذ.
دس ایشاٖ ٘یض ،پظٞٚؾٞبی غفٛسی آؿتیب٘ی ( )1380دسثبسٜی ساٞىبسٞبی وبٞؾ خغشپزیشی ؿٟش تٟشاٖ ،فبثذی
( )1385دسثبسٜی آحبس تخشیت ػبختٕبٖٞب ثش ٔقبثش ؿٟشی دس ٔحّٝی چیزس ،اثشاٞیٕی ( )1371دسثبسٜی ٔحبػجٝی
آػیتپزیشی ِشصٜای ؿٟش تٟشاٖ ،حؼیٙی ( )1381دس صٔیٝٙی آٔبدٌی ِشصٜای ؿجىٝی حُٕ٘ٚمُ تٟشاٖ  ٚفضیضی ٚ
ٕٞبفش ( )1391دسثبسٜی آػیتؿٙبػی ِشصٜای ٔقبثش ٔحّٝی وبسٔٙذاٖ وشد (ٕٞچٙیٗٛٔ ،ػٛی1384 ،؛ پٛسرقفش،
1392؛ وشٔی1380 ،؛ فجذاِٟی1381 ،؛ تشاثی1388 ،؛ ؿٟٙبص  ٚسضبیی٘یب1391 ،؛ ػشٌّضایی ٕٞ ٚىبساٖ1390 ،؛
ٔحٕذصاد1389 ،ٜ؛ ٟٔذٚی٘ظاد  ٚرٛا٘شٚدی1391 ،؛ ثزسٌش1390 ،؛ ثحشیٙی1380 ،؛ پٛیبٖ ٘ ٚبعمیاِٟی1378 ،؛
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ؿٙبػبیی وشد٘ذ  ٚساٞىبسٞبی الصْ سا دسایٗثبس ٜپیـٟٙبد داد٘ذ.
ایٗ ٔمبِٔ ٝیوٛؿذ ثب ٞذف آػیتؿٙبػی ِشصٜای ٔقبثش ؿٟشی ٚیظٌیٞبی وبِجذی  ٚوبسوشدی ٔقبثش ٘ ٚمؾ
ٓٞافضایی فٛأُ احشٌزاس سا دس آػیتپزیشی ؿجىٝی ٔقبثشِ ٘بحیٝی ػٝی ٔٙغمٝی یه والٖؿٟش تجشیض ٔغبِق ٝوٙذ.
ؿبِٛدٜی ٔمبِ ٝثش عشح  ٚپیٍیشی د ٚػؤاَ اكّی اػتٛاس اػت :اِف) فٛأُ احشٌزاس ثش ٔیضاٖ آػیتپزیشی ِشصٜای ٔقبثش
ؿٟشی وذاْا٘ذ؟ ة) اٍِٛی فضبیی آػیتپزیشی ِشصٜای ؿجىٝی ٔقبثش ؿٟشی چٍ ٝ٘ٛؿىُ ٌشفت ٝاػت؟ ٘تبیذ ایٗ ٔمبِٝ
٘ٝتٟٙب دس ؿٙبخت فٛأُ آػیتصایی ِشصٜای ،ثّى ٝدس ف ٟٓاِٛٚیتٞبی الذاْ دس صٔیٝٙی ثش٘بٔٝسیضی پیـٍیشی ٔ ٚذیشیت
ِشصٜای وبسثشد داسدٕٞ .چٙیٗ ،وبسایی  ٚوبسآٔذی ٔذَ ایٗ ٔمبِ ،)IHWP( ٝو ٝتشویجی اص سٚؽ ٔٙغك فبصی ٚ 1فشآیٙذ
تحّیُ ػّؼّٔٝشاتجی 2اػت ،ثب تبویذ ثش تحّیُ تٛأٔبٖ ٔقیبسٞبٔ ،مبػیٝی صٚری  ٚفبصیػبصی ٔقیبسٞب ثٝكٛست عیفی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsaeh.2.1.1

ثبالییٍِٙشٚدی ٕٞ ٚىبساٖٞ )1390 ،شوذاْ ثب ثشسػی آػیتپزیشی ِشصٜای ٔقبثش  ٚؿجىٞٝبی استجبعی فٛأُ تأحیشٌزاس سا

پیٛػت( ٝؿیقٕٞ ٚ ٝىبسأٖ ،)39 :1389 ،یتٛا٘ذ ثٝكٛست ٔذِی ثؼظپزیش ثشای اسصیبثی آػیتپزیشی ِشصٜای ٔقبثش دس

دادُّب ٍ رٍػ کبر
ٔحذٚدٜی وبِجذی ٘بحیٝی ػ ٝیىی اص ػ٘ ٝبحیٝی ٔٙغمٝی یه دس ؿشق والٖؿٟش تجشیض اػت و ٝثب ٘ 73212فش
رٕقیت دس ػبَ  1390حذٚد  35دسكذ رٕقیت ٔٙغمٝی یه (٘ 211302فش)  5 ٚدسكذ رٕقیت ؿٟش تجشیض سا دس
ٔحذٚدٜی خٛد اػىبٖ داد ٜاػت .ایٗ ٘بحی ،ٝثب ٞ 655ىتبس ٔؼبحت 42 ،دسكذ ٔؼبحت ٔٙغمٞ 1561( ٝىتبس) 2/7 ٚ
دسكذ ٔؼبحت تجشیض سا دس ٔحذٚد ٜخٛد داسد .تغییشات رٕقیتی ٘بحی ٝاص ٘ 13920فش دس ػبَ  1355ث٘ 73212 ٝفش دس
ػبَ  1390آؿىبسا ثیبٍ٘ش رزاثیتٞب  ٚؽشفیتٞبی آٖ دس ثبسٌزاسی  ٚتٕشوض رٕقیت اػت.
اص ٘ؾش ٚضقیت اػتمشاس عجیقی سیضپ٘ ،ٟٝٙبحیٝی ػٝ٘ ٝتٟٙب دس پٟٝٙی ؿذیذاً ِشصٜخیض والٖؿٟش تجشیض ٚالـ اػت،
ثّى ٝدس حشیٓ ِشصٜای ٌؼُ اكّی ؿٕبَ تجشیض (ٔقٕبسی ٚ )90 :1380 ،سیضٌؼُٞبی ٔٙـقت اص آٖ دس ٘ٛاحی ٌ٘ٛبٌٖٛ
لشاس داسد.
ػبختٚػبصٞبی اِٚی ٝدس ٔحذٚدٜی و٘ٛٙی ٘بحیٝی ػ ٝثب احذاث ؿٟشن ِٚیفلش دس ػبَ  1355آغبص ؿذ وٝ
اِٚیٗ عشح ؿٟشنػبصی خبسد اص ٔحذٚدٜی  25ػبِٝی تجشیض ثب ٞذف تأٔیٗ ٔؼىٗ  ٚتٕشوضصدایی اص ٘مبط ٔشوضی ؿٟش
ثٛد .دس ػبَٞبی اخیش ،تغییشات ٌؼتشد ٜدس وبسثشی اساضی ثبیش  ٚفضبی ػجض ث ٝوبسثشی ٔؼى٘ٛی (لشثب٘ی)54 :1382 ،
تشاوٓ رٕقیت  ٚػبختٕبٖ سا دس ایٗ ٘بحی ٝافضایؾ داد ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ،ثؼیبسی اص ٔحٛسٞب  ٚؿشیبٖٞبی اكّی ٘بحی ٝثٝ
اؿغبَ وبسثشیٞبی تزبسی  ٚخذٔبتی دس ٔمیبع ٔٙغمٝای  ٚفشأٙغمٝای  ٚپٟٞٝٙبی وبس  ٚفقبِیت تزبسی دسآٔذٜا٘ذ.
س٘ٚذ ٔزوٛس ٘مؾ ثٝػضایی دس رزة ػفشٞبی وبسی  ٚغیشوبسی ( رٕقیت ؿٙبٚس) ث ٝایٗ ٘بحی ٝداسد .اص آٖربیی و ٝایٗ
تغییشات رٍّٕی دس ثؼتش رغشافیبیی پٟٝٙی ِشصٜخیض ؿٟش ٘ ٚبحیٝی ؿٟشی اتفبق افتبد ٜاػت ،اسصیبثی آحبس آٖ اص ٔٙؾش
آػیتپزیشی ِشصٜای ثؼیبس إٞیت داسد .ؿىُ ؿٕبسٜی ٛٔ 1لقیت ٘بحیٝی ػ ٝسا دس ٘ؾبْ تمؼیٓٞبی وبِجذی ؿٟش
تجشیض ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

1. Fuzzy logic
2. Analytic Hierarchy Process
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سٚؽ ایٗ پظٞٚؾ تٛكیفیـتحّیّی اػت  ٚربٔقٝی آٔبسی آٖ ؿجىٝی ٔقبثش ٘بحیٝی ػٝی دس ٔٙغمٝی یه
والٖؿٟش تجشیض اػت .داد ٚ ٜالیٞٝبی اعالفبتی ثب سٚؽ اػٙبدی تٟیٌ ٝشدیذ٘ذ  ٚثب اػتفبد ٜاص سٚؽ دِفی ستجٝثٙذی ٚ
أتیبصدٞی ؿذ٘ذ .پشداصؽ ایٗ دادٜٞب ثب ثٟشٌٜیشی اص ٔذَ تحّیُ ػّؼّٔٝشاتجی ٚص٘ی ٔقىٛع 1یب  IHWPدس ٔحیظ
 GISكٛست ٌشفت .دادٜٞب  ٚسٚؽ وبس دس اسصیبثی آػیتپزیشی ٔقبثش ث ٝؿشح صیش اػت:
الف) تعییي ؽبخصّب یب الیِّب :اثتذا ،ثش اػبع ثشسػی پیـیٝٙی ٔغبِقبتی ٘ ٚیبصٞب ٔ ٚالحؾبت ٔحیظؿٙبػی لّٕشٚ
پظٞٚؾ ،فٛأُ اكّی احشٌزاس دس ضشیت آػیتپزیشی ٔقبثش دس ٞـت ؿبخق ا٘تخبة ؿذ٘ذ و ٝفجبستا٘ذ اص
دٚسی٘ٚضدیىی ثٌ ٝؼُ ،ویفیت اثٙی ،ٝدسرٝی ٔحلٛسثٛدٖ (فشم سا ٚ ٜرذاس ،)ٜتشاوٓ ػبختٕب٘ی ،تشاوٓ رٕقیتی،
ػغح ػشٚیغ تشافیه یب ٘ؼجت حزٓ تشافیه ث ٝؽشفیت ٔقبثش (آٔٛدسا ،)101 :1376 ،ٜدػتشػی ثٔ ٝشاوض دسٔب٘ی ٚ
خذٔبتی ٘ ٚؾبْ وبسثشی صٔیٗ.
ة) ارسیبثی آعیتپذیزی لزسُای هعبثز :دس ایٗ ٔشحّ ،ٝاثتذا ؿبخقٞب (دادٜٞب) ثشاػبع سٚؽ دِفی ستجٝثٙذی ؿذ٘ذ.
ػپغٔ ،قىٛع ستجٝی ٞش الی ٝثشای ٚصٖ آٖ الی ٝدس ٔذَ ٙٔ IHWPؾٛس ٌشدیذ .ثشایٗاػبع ،ثبإٞیتتشیٗ ؿبخق اص
٘ؾش آػیتصایی فذد ٞـت  ٚوٓإٞیتتشیٗ ؿبخق فذد یه (حجیجی )115: 1387 ،سا دسیبفت وشد .ػشا٘زبْٔ ،جب٘ی
٘ؾشی  ٚفشمٞبی ٚصٖدٞی ث ٝؿبخقٞب تقییٗ ؿذ .رذ 3 َٚفشمٞبی ٚصٖدٞی ث ٝؿبخقٞب سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
1

. Inversion Hierarchical Weight Process
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هیبًگیي رتجِی
ؽبخص

ؽبخص ثزاعبط

فزضّبی ٍسىدّی

هعکَط رتجِ[2+ ]1

رٍػ دلفی
ویفیت اثٙیٝ

2

9

ٞشچ ٝویفیت اثٙی ٝثٟتش; آػیتپزیشی وٕتش

فشم سا ٚ ٜاستفبؿ رذاسٜ
(دسرٝی ٔحلٛسثٛدٖ)

3

8

ٞشچ ٝدسرٔ ٝحلٛسثٛدٖ وٕتش ; آػیتپزیشی وٕتش

تشاوٓ ػبختٕب٘ی

4

7

ٞشچ ٝتشاوٓ ػبختٕب٘ی وٕتش ; آػیتپزیشی وٕتش

ػغح ػشٚیغ تشافیه

5

6

ٞشچ ٝتشافیه سٚاٖتش ; آػیتپزیشی وٕتش

تشاوٓ رٕقیتی

6

5

ٞشچ ٝتشاوٓ رٕقیت وٕتش ; آػیتپزیشی وٕتش

وبسثشی صٔیٗ

7

4

ٞشچٔ ٝیضاٖ خغشصاثٛدٖ وبسثشی وٕتش; آػیتپزیشی
وٕتش

دػتشػی ثٔ ٝشاوض دسٔب٘ی ٚ
خذٔبتی

8

3

ٞشچ ٝدػتشػی ثٔ ٝشاوض دسٔب٘ی ثیـتش; آػیتپزیشی
وٕتش

ج) هحبعجِی اهتیبس الیِّب :ثب اػتفبد ٜاص ٔقىٛع أتیبص ٞش ؿبخق  ٚتقذاد عجمٝای وٞ ٝش ؿبخق داساػت ،أتیبص ٞش
سد( ٜعجم )ٝاص ٞش ؿبخق ثٝدػت آٔذ  ٚدس ٔحیظ  GISدس ٘مـٞٝب افٕبَ ؿذ.
رذ 4 َٚعجمٝثٙذی  ٚأتیبص عجمٞٝب (سدٜٞب) ؿبخقٞبی آػیتپزیشی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝثٝتشتیت اص ثبال ثٝ
پبییٗ افضایؾ ٔییبثذ .ایٗ أتیبصٞب ثشاػبع ثٟتشیٗ تب ثذتشیٗ دس داخُ پشا٘تض ٘ٛؿت ٝؿذ ٜاػت .دس ػت ٖٛأتیبص ٘یض
افذاد ثٝدػت آٔذ ٜاص فشٔ َٛحجت ؿذ وٕٞ ٝبٖ أتیبص افٕبَؿذ ٜدس ٘مـٞٝبػت.
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ؿبخق

دسرٝی ٔحلٛسثٛدٖ ()8

1

ؿبخق

تشاوٓ رٕقیت ()5
ؿبخق

ؿبخق

وبسثشی صٔیٗ ()4
ؿبخق

ویفیت اثٙی)9( ٝ
ؿبخق

دٚسی٘ٚضدیىی ثٌ ٝؼُ ()10
ؿبخق

دػتشػی ثٔ ٝشاوض دسٔب٘ی ()3

ؿبخق

ػغح ػشٚیغ تشافیه ()6

وٕتش اص )1( 6 .0

6 .1

)2( 6 .0 -9 .0

2 .3

)3( 9 .0 - 2 .1

8 .4

)4( 2 .1 - 5 .1

4 .6

ثیـتش اص )5( 5 .1

8

عجمٝثٙذی

أتیبص

وٕتش اص٘ 100فش دسٞىتبس ()1

1

٘ 200 – 100فش دسٞىتبس ()2

2

٘ 300 – 200فش دسٞىتبس ()3

3

٘ 400 – 300فش دسٞىتبس ()4

4

ثیـتش اص ٘ 400فش دسٞىتبس ()5

5

عجمٝثٙذی

أتیبص

 100 -0دسكذ ()1

4 .1

 100 – 200دسكذ ()2

8 .2

 200-300دسكذ ()3

2 .4

 300-400دسكذ ()4

6 .5

ثبالی 400دسكذ ()5

7

عجمٝثٙذی

أتیبص

ثی خغش ()1

1

وٓ خغش ()2

2

ٔتٛػظ خغش ()3

3

پش خغش ()4

4

عجمٝثٙذی

أتیبص

ثبیش (ثذ ٖٚثٙب) ()1

8 .1

ثبدٚاْ ()2

6 .3

٘یٕ ٝثبدٚاْ ()3

4 .5

وٓ دٚاْ ()4

2 .7

ثی دٚاْ ()5

9

عجمٝثٙذی

أتیبص

ٔ 4000تش ث ٝثبال ()1

2

ٔ 3000- 4000تش ()2

4

ٔ 2000- 3000تش ()3

6

ٔ 1000- 2000تش ()4

8

وٕتش اص ٔ 1000تش ()5

10

عجمٝثٙذی

أتیبص

وٕتش اص ٔ 200تش ()1

6 .0

ٔ 200 – 500تش ()2

2 .1

ٔ 500 – 700تش ()3

8 .1

ٔ 700 – 1000تش ()4

4 .2

ثیـتش اص ٔ 1000تش ()5

3

عجمٝثٙذی

أتیبص

آصاد ()1

5 .1

ٔٙبػت ()2

3

وٙذ ()3

5 .4

ثحشا٘ی ()4

6

 .1در محاسثهی درجهی محصورتودن اتتذا طثقات ساختمان واحیه در  3ضزب شذ تا ارتفاع ساختمانها ته متز مشخص شود .سپس ،تا تقسیم عذد تهدست آمذه ته معثز
مزتوطِ هز قطعهی ساختماوی درجهی محصورتودن تهدست آمذ .تذیهی است هزچه ایه رقم تاالتز تاشذ ،وشان اس آسیةپذیزی تیشتزی دارد.
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تشاوٓ ػبختٕب٘ی ()7

عجمٝثٙذی

أتیبص

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsaeh.2.1.1

جذٍل  :4طجمِثٌذی ٍ اهتیبسدّی ؽبخصّبی آعیتپذیزی

1
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ثٝایٗتشتیتٔ ،زٕٛؿ  8ػتٔ ٖٛشثٛط ث 8 ٝالیٝی اعالفبتی ثشای ٞشوذاْ اص لغقبت ثٝدػت آٔذ و ٝأتیبص ٞش ٚاحذ
ػبختٕب٘ی سا ثِٝحبػ آػیتپزیشی اص ػبیش ٚاحذٞب ٔـخق ٔیوٙذ .دس ایٗرب ،فّٕیبت رجشی دادٜٞب دس یه ٔشحّٝ
كٛست ٌشفت ٝاػت .ػشا٘زبْ ،اص تّفیك الیٞٝبی اعالفبتی ٘مـٝی ٟ٘بیی آػیتپزیشی ٘بحی ٝتٟی ٝؿذ  ٚثش اػبع آٖ
ػغٛح  ٚضشیت آػیتپزیشی ِشصٜای ؿجىٝی ٔقبثش تحّیُ ؿذ.
ؽزح ٍ تفغیز ًتبیج
٘تبیذ  ٚیبفتٞٝبی ٟ٘بیی آػیتپزیشی ِشصٜای ٔقبثش دس  5والع آػیتپزیشی خیّیوٓ ،وٓٔ ،تٛػظ ،صیبد  ٚخیّیصیبد
عجمٝثٙذی ؿذ (رذ ٚ 5 َٚؿىُ ٕٞ .)2بٖعٛسو ٝدس رذٔ 5 َٚـٟٛد اػت ،اص وُ ٔقبثش ٘بحی 18/4 ٝدسكذ داسای

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsaeh.2.1.1

د) تلفیك الیِّب :ثب اػتفبد ٜاص اثضاس  Raster Calculaterػتٖٞٛبی أتیبصی ٔشثٛط ثٞ ٝشوذاْ اص الیٞٝب رٕـ ؿذ٘ذ.

آػیتپزیشی خیّیوٓ 29/37 ،دسكذ آػیتپزیشی وٓ 31/77 ،دسكذ آػیتپزیشی ٔتٛػظ 14/21 ،دسكذ
ٔتٛػظ ،صیبد  ٚخیّی صیبد (ثب فٛٙاٖ ٔقبثش ٔ ٚحٛسٞبی آػیتپزیش) داس٘ذ 52/2 ،دسكذ یب ثیؾ اص ٘یٕی اص ٔقبثش ٘بحی ٝاص
٘ؾش ِشصٜای آػیتپزیش  ٚحذٚد ٘یٕی دیٍش ثب آػیتپزیشی وٕتش (٘ ٚؼجتبً پبیذاستش) ٞؼتٙذ .دس دس ٖٚؿجىٝی
آػیتپزیش ٘ ٚبپبیذاس ثیؾ اص  20دسكذ ٔقبثش ضشیت آػیتپزیشی صیبد  ٚخیّی صیبد داس٘ذ .ایٗ ٔقبثش ،و ٝفٕذتبً ٔقبثش
ؿشیب٘ی ثب وبسوشد تزبسی  ٚخذٔبتی دس ٔمیبع فشأٙغمٝای  ٚیب ٔقبثش فشفی ٔٙتٟی ث ٝایٗ ؿشیبٖٞب ٞؼتٙذ ،تشاوٓ
رٕقیتی ثبالیی ثٝكٛست رٕقیت ػبوٗ  ٚؿٙبٚس داس٘ذ.
جذٍل  :5هیشاى آعیتپذیزی ؽجکِی هعبثز ًبحیِ عِ
آعیتپذیزی

طَل هعبثز (هتز)

درصذ

خیّیوٓ

25260/214

18/40

وٓ

40307/736

29/37

ٔتٛػظ

43599/532

31/77

صیبد

19510/295

14/21

خیّیصیبد

8548/526

6/22

وُ

137226/3

100

اٍِٛی تٛصیـ فضبیی آػیتپزیشی ؿجى٘ ٝـبٖدٙٞذٜی افضایؾ ٔیضاٖ آػیتپزیشی ٔقبثش اص ؿشق ث ٝغشة  ٚاص ؿٕبَ
ث ٝرٛٙة اػت .وب٘ ٖٛؿذت فضبیی ضشیت آػیتپزیشی ٔقبثش دس ٔشوض ٘بحی ٝلشاس داسد  ٚثش خیبثبٖٞبی ِٚیفلش،
ؿشیقتی ،فبسف  ٚساصی ٔٙغجك اػت و ٝضشیت آػیتپزیشی خیّیصیبد داس٘ذ .اص ایٗ وب٘ ٖٛفضبیی ث ٝاعشاف اص ؿذت
آػیتپزیشی ؿجى ٝثب ضشیت تغییشات ٔتفبٚت وبػتٔ ٝیؿٛد .دس رٟت ؿشق ،اٍِٛی وبٞؾ آػیتپزیشی ؿجى ٝس٘ٚذی
پیٛػتٙٔ ٚ ٝؾٓ داسد .ؿجىٝی ٔقبثش پبیذاس ثب ضشیت آػیتپزیشی وٓ  ٚخیّیوٓ دس ایٗ ثخؾ اص ٘بحیٌ ٝؼتشد ٜؿذٜا٘ذ
(ؿىُ  .)2أب دس رٟت غشة ضشیت آػیتپزیشی ؿجى ٝثب ؿذت وٕتش  ٚثٝكٛست ٘بٔٙؾٓ وبٞؾ ٔییبثذ .دس ایٗ
لؼٕت ،ث ٝاػتخٙبی ٔحٛس تٛا٘یش (ثب آػیتپزیشی صیبد) ،ؿجى ٝفٕذتبً داسای ضشیت آػیتپزیشی ٔتٛػظ اػت.
ثٝایٗتشتیت ،اص ٘ؾش فضبیی وبسآٔذتشیٗ  ٚپبیذاستشیٗ ٔقبثش دس ٔمبثُ آػیتپزیشی ِشصٜای دس ؿشق ٘بحی ٝلشاس داس٘ذ.
اٍِٛی فضبیی آػیتؿٙبػی ِشصٜای ؿجىٝی ٔقبثش ٘بحی ٝسا ٔیتٛاٖ دس د ٚثخؾِ ؿجىٝی غشثی  ٚؿجىٝی ؿشلی
ثیبٖ وشد .ؿجىٝی ؿشق ٘بحی ٝدس اٍِٛی وّیٔ ،قبثش اكّی ٔ ٚحٛسٞبی فشفی ؿجىٝای ثب ضشیت خغش  ٚآػیتپزیشی
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آػیتپزیشی صیبد  6/22 ٚدسكذ داسای آػیتپزیشی خیّیصیبد اػت .ثٝایٗتشتیت ،ثب احتؼبة ٔقبثشی و ٝآػیتپزیشی

آسیبپذیزی معابز در شهزهای لزسهخیش..

01

اٍِٛی ؿجىٝی استجبعی غشة ٘بحیٝ٘ ٝتٟٙب اص ٘ؾش ٔقبثش اكّی ثّى ٝاص ٘ؾش ٔحٛسٞبی فشفی ٔٙتٟی ثٔ ٝقبثش ؿشیب٘ی
ؿجىٝای ٘بپبیذاس  ٚثٝؿذت ِشصٜخیض ثب ضشیت آػیتپزیشی صیبد  ٚخیّیصیبد اػت٘ .بپبیذاستشیٗ ٔقبثش ٘بحی ٝثب ؽشفیت ٚ
دیٙبٔیضْ ِشصٜای ثبال دس ایٗ ثخؾ اص ؿجى ٝلشاس داس٘ذ (ؿىُ .)2
ثشسػی آػیتپزیشی ِشصٜای ؿجى ٝاص ٘ؾش ٘ٛؿ وبسثشی (وبسوشد ثذ٘ٝی ٔقبثش) ٔ ٚمیبع فّٕىشد ٔقبثش ٘ـبٖ ٔیدٞذ
ٔقبثش ثب ضشیت آػیتپزیشی ثبال (ثٚٝیظٔ ٜقبثش ثب آػیتصایی صیبد  ٚخیّیصیبد) فٕٔٛبً ثب ٔقبثش اكّی ٔٙغجك اػت وٝ
وبسوشد تزبسی  ٚخذٔبتی داس٘ذ .ایٗ ٔقبثش ثب چٙیٗ وبسوشدٞبیی دس ٔمیبع ٔٙغمٝای  ٚفشأٙغمٝای فُٕ ٔیوٙٙذ ٚ
خیبثبٖٞبی ِٚیفلش ،ؿشیقتی ،فبسف  ٚساصی اص اكّیتشیٗ ٔحٛسٞبی آٖ ٞؼتٙذ .ایٗ ٔقبثش ،و ٝفٕٔٛبً دس أتذاد
ؿٕبِیـرٛٙثی وـیذ ٜؿذٜا٘ذ ،یب ٘مؾ ٚسٚدی داس٘ذ یب ؿشیبٖٞبیی ٞؼتٙذ و ٝثٔ ٝشاوض ٌ ٚشٜٞبی تزبسی  ٚخذٔبتی
ٔقبثش فٛق  ٚاغّت ٔقبثش وٓفشم  ٚوٛچٞٝبی  8تب ٔ 10تشی ٔٙتٟی ثٔ ٝقبثش اكّی یبد ؿذٞ ٜؼتٙذ و ٝفٕٔٛبً دسرٝی
ٔحلٛسثٛدٖ ثبالیی داس٘ذٔ .حٛسٞبی صیش اكّیتشیٗ ٔقبثش داسای آػیتپزیشی ثبال ٞؼتٙذ:
ثّٛاس ِٚیفلش دس أتذا ؿٕبِیـرٛٙثی ،خیبثبٖ ٔخبثشات حذفبكُ فّىٝی ثضسي تب خیبثبٖ فبسف ،خیبثبٖ ؿشیقتی
حذفبكُ فّىٝی ؿشیقتی تب خیبثبٖ اٚحذی ،خیبثبٖ اٚحذی حذفبكُ خیبثبٖ وشیٓخبٖ ص٘ذ تب خیبثبٖ فبسف ،خیبثبٖ
ٔقّٓ حذفبكُ ٔیذاٖ تختی  ٚثّٛاس ثؼیذ  ٚخیبثبٖٞبی فشٚغی ،پشٚیٗ افتلبٔی ،فبسف ،تختی ،وشیٓخبٖ ص٘ذ ،ؿٟشیبس،
ؿٟیذرٛإٟ٘ش ،فش ،ًٙٞؿٟیذ كذٚلی ،فشدٚع ،دادٌؼتشیٌّ ،پبسن  ٚفّىٝی ثبس٘ذ ٔ ٚقبثش ٔٙتٟی ث ٝآٖ.
٘مـٝی تشاوٓ ػبختٕب٘ی ٘ـبٖ ٔیدٞذ تشاوٓ ػبختٕب٘یِ غبِت دس ثذ٘ٝی ٔقبثش فٛق  200تب  300دسكذ اػت  ٚدس
ثشخی لؼٕتٞب ث ٝثیؾ اص  300دسكذ ٔیسػذ .ایٗ ؿجى ٝفٕذتبً داسای وبسثشی ٔؼى٘ٛی ،تزبسی  ٚخذٔبتی اػت ٚ
فضبی ػجض آٖ ث ٝفضبی سفیٛطٞب ٔ ٚیذاٖٞب ٔحذٚد اػت .دس ثذ٘ٝی ٔقبثشی ؤ ٝقیبسٞبی آػیتپزیشی ِشصٜای ثٚٝیظٜ
تشاوٓ ػبختٕب٘ی فشاٚاٖ اػت فضبی ثبص  ٚػجض ٚرٛد ٘ذاسد یب ثؼیبس ٔحذٚد اػتِٚ ،ی دس ٔقبثشِ ثب آػیتپزیشی وٓ ٚ
خیّیوٓ فضبی ثبص ٚضقیت ثٟتشی داسد .ویفیت ثبال  ٚػ ٟٓثیؾ اص  70دسكذی ثٙبٞبی ٘ٛػبص ثٔ ٝزشد خٛد ثشای ؿجىٝ
تٟذیذ یب ٔـخلٝی آػیتؿٙبػی ٘یؼت .ثبٚرٛدایٗ ،احش تقییٗوٙٙذٌی ػبیش ؿبخقٞب ثٚٝیظ ٜفبكّ٘ ٚ ٝیشٚی ِشصؿی
ٌؼُ ،فذْلغقیت ٘ ٚؼجیثٛدٖ ؿبخقٞبی وبِجذی سا افضایؾ ٔیدٞذٕٞ .چٙیٗ ،فشم ٔقجش  ٚخغش ٘بؿی اص تخشیت
ثشخی ثٙبٞبی فشػٛد( ٜتقٕیشی  ٚتخشیجی) ٔٛرٛد دس ایٗ ٔقبثش ٕٛٞاس ٜیه فبُٔ احشٌزاس دس آػیتپزیشی ٔ ٚمبٔٚت
ٟ٘بیی ثبفت ٘ٛػبص اػت.
فشم ٔقبثش اكّی ٔٛرٛد دس ؿجىٝی آػیتپزیش دس تٙبػت ثیـتشی ثب استفبؿ تٛدٜٞبی ػبختٕب٘ی ٔـشف ث ٝآٖ لشاس
داس٘ذِٚ ،ی دس وٛچٞٝب ٔ ٚقبثش فشفی ثب فشم وٓ ( 8تب ٔ 10تش) استفبؿ تٛدٜٞبی ػبختٕب٘ی فٕٔٛبً ثب فشم ٔقبثش تٙبػت
٘ذاس٘ذ ٔ ٚـخلبً داسای دسرٝی ٔحلٛسثٛدٖ ثبالتشی ٞؼتٙذ٘ .مـٝی تشاوٓ رٕقیتی ٘بحی٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ تشاوٓ
رٕقیتی دس ثذ٘ ٝایٗ ٔقبثش حذٚد  51تب ٘ 150فش دس ٞىتبس اػت.
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(ٔب٘ٙذ ،فّىٝی ثضسي  ٚفّىٝی ثبصاس) ٔٙتٟی ٔیؿ٘ٛذٕٞ .چٙیٗٔ ،قبثش فشفی آػیتپزیش ٘یض فٕذتبً دس  ٓٞپی٘ٛذی ثب

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsaeh.2.1.1

ِشصٜای پبییٗ اػت .پبیذاستشیٗ ٔقبثش ٘بحی ٝثب آػیتپزیشی وٓ  ٚخیّیوٓ دس ایٗ ثخؾ لشاس داس٘ذ .ایٗ دسحبِی اػت وٝ
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11
] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsaeh.2.1.1

ٔـخلٞٝبی آػیتپزیشی ؿجىٝی ٔقبثش ٘بحی ٝتٟٙب ث ٝفٛأُ احشٌزاس ثٝكٛست تشاوٓ ػبختٕب٘ی یب دسرٝی
ٔحلٛسثٛدٖ  ٚتشاوٓ رٕقیتی ٔحذٚد ٘یؼت٘ .تبیذ ٕٞچٙیٗ ٘ـبٖ ٔیدٞذ ٔقبثشِ داسای آػیتپزیشی ثبال دس فبكّٝی
وٕتش اص ٌؼُ  ٚفبكّٝی ثیـتش اص ٔشاوض أذادی  ٚدسٔب٘ی لشاس داس٘ذٕٞ .چٙیٗ ،داسای حزٓ تشافیه ثیـتش  ٚویفیت
اثٙیٝی پبییٗتش ٞؼتٙذ  ٚوبسثشیٞبیی و ٝث ٝایٕٙی ثؼیبسی ٘یبص داس٘ذ (ٔخُ ،تأػیؼبت ثشق ٌ ٚبص) دس ثذ٘ٝی آٖٞب ٚرٛد
داسد.
ثّٛاس ِٚیفلش ؤ ٝحٛس اكّی ٚسٚدی  ٚپشتشافیهتشیٗ ٔحٛس  ٚعٛال٘یتشیٗ خیبثبٖ ٘بحی ٝاػت داسای ضشیت
آػیتپزیشی خیّیصیبد اػت .ایٗ ٔقجش ؿیت ٘ؼجتبً صیبدی داسد  ٚتمبعقی غیشٓٞػغح دس پشؿیتتشیٗ ٔؼیش آٖ احذاث
ؿذ ٜاػتٚ .رٛد ػبختٕبٖٞبی ثّٙذ دس ٘ضدیه ؿیت تمبعـ ضشیت ا٘ؼذاد  ٚآػیتپزیشی آٖ سا افضایؾ داد ٜاػت.
ٕٞچٙیٗٚ ،رٛد وبسثشیٞبی فشأٙغمٝای ربرة ػفش (ٔب٘ٙذ ،دادٌؼتشی اػتبٖ ،پضؿىی لب٘٘ٛی ،ػبصٔبٖ ٔؼىٗ ٚ
ؿٟشػبصی ،ؿشوت ٔغبِقبت آة  ٚخبن  ٚچٙذ ٔشوض آٔٛصؽ ٔتٛػغ ٝدس ٔحذٚد ٜیب ٔزبٚست تمبعـ) ػجت سفتٚآٔذ ٚ
تٕشوض ػفش اص ٘مبط ٌ٘ٛبٌ ٖٛؿٟش ث ٝایٗ ٔحٛس ٔیؿٛد  ٚاص ایٗ عشیك ثش ضشیت  ٚؽشفیت آػیتپزیشی ِشصٜای آٖ
ٔیافضایذ.
رذ َٚؿٕبسٜی  6ؽشفیت  ٚضشیت آػیتپزیشی ؿجىٝی ٔقبثش سا ث ٝتفىیه فشم ٔقجش ٘ـبٖ ٔیدٞذ .دس وُ،
ٔقبثش ٘بحی ٝاغّت داسای فشضی ثیؾ اص ٔ 8تش ٞؼتٙذ  ٚث٘ٝذست ثٝكٛست ٔقبثش ثٗثؼت عشاحی ؿذٜا٘ذ .دس تمؼیٓثٙذی
وّی 40،دسكذ ٔقبثش داسای فشم  8تب ٔ 10تش 16 ،دسكذ فشم ٔ 20تش  21 ٚدسكذ فشضی ثیؾ اص ٔ 30تش داس٘ذ .دس
ایٗ ؿجى 52 ،ٝتمبعـ ٓٞػغح 2 ،تمبعـ غیش ٓٞػغح ٔ 3 ٚیذاٖ ثضسي ٚرٛد داسد و٘ ٝؾٓ فضبیی ؿجى ٚ ٝػبختبس
وّی ٘بحی ٝسا تقییٗ ٔیوٙٙذ .ثشاػبع اعالفبت رذ 6 َٚاص ٔ 137226تش ع َٛؿجى 5/17 ٝدسكذ داسای ضشیت
آػیتپزیشی ثبالػت .ثیـتشیٗ ضشیت آػیتپزیشی ثٝتشتیت دس ٔقبثش ٔ 26تش ( 41دسكذ)ٔ 10 ،تش ( 33دسكذ)25 ،
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ؽکل  :2الگَی تَسیع هیشاى آعیتپذیزی ؽجکِی هعبثز ًبحیِی عِ.
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(رذ.)6 َٚ
جذٍل : 6هیشاى آعیتپذیزی ٍ ظزفیت لزسُای هعبثز ثِ تفکی

عزض هعجز

ٔیضاٖ آػیتپزیشی (دسكذ)
فشم ٔقجش (ٔتش)

8

27/29

19/34

32/35

13/47

7/53

10

14/42

28/60

24/03

22/95

9/98

12

10/71

37/89

34/89

10/80

5/69

14

13/78

28/67

45/48

10/81

1/23

16

1/30

19/78

52/50

17/92

8/48

18

2/60

35/97

35/79

16/67

8/95

20

21/48

19/86

44/98

9/83

3/82

22

50/11

27/18

22/69

-

-

24

21/56

45/85

13/10

17/35

2/11

25

-

14/31

47/82

17/50

10/36

26

1/27

22/98

34/7

18/75

22/28

30

29/92

28/36

28/98

7/95

4/77

32

40/69

41/13

18/16

-

-

35

26/57

67/85

3/94

1/62

-

40

20/49

89/95

6/73

0/81

-

45

1/6

28/08

59/67

8/97

1/63

65

43/59

16/70

36/94

-

2/76

ثٝایٗتشتیتٔ ،قبثش اكّی یب ساٜٞبی ؿشیب٘ی دسرٝی  2ثب ٘مؾ دػتشػی اكّی  ٚوبسثشیٞبی تزبسی  ٚخذٔبتی
فٕذ ٚ ٜساٜٞبی فشفی ثب ٘مؾ ارتٕبفی  ٚوبسوشد ػى٘ٛتی غبِت ثیـتشیٗ آػیتپزیشی سا داس٘ذ .ایٗ ٔقبثش دس ػشتبػش
٘بحی ٝتٛصیـ ؿذٜا٘ذ ،أب تٕشوض ثیـتشی دس ٘یٕٝی غشثی ٘بحی ٝداس٘ذ .اص آٖربیی ؤ ٝقبثش ثب فشم ثیـتش اغّت دس
ٔقشم ا٘ؼذاد وٕتش لشاس داس٘ذ ،ایٗ ٚیظٌی دس صٔبٖ ِشصٜخیضی ثبس تشافیىی ٔقبثش وٓفشم سا ،و ٝدس ٔقشم ا٘ؼذاد ٚ
آػیتپزیشی ثیـتش ٞؼتٙذ ،ثٔ ٝقبثش اكّی ٔٙتمُ ٔیوٙذ .اٍِٛی ؿغش٘زی ٔقبثش  ٚفشا٘ٚی تمبعـٞب ثب وٙذوشدٖ ػشفت
حشوت ٚػبیُ ٘مّی ٝث ٝافضایؾ حزٓ تشافیه  ،ٚدس٘تیز ،ٝافضایؾ ضشیت آػیتپزیشی ِشصٜای ٔقبثش وٕه ٔیوٙذ.
ًتیجِگیزی
ٔـخلٝی آػیتپزیشی ِشصٜای ؿجىٝی ٔقبثش ٘بحیٚ ٝرٛد  52دسكذ ٔقبثش آػیتپزیش  20 ٚدسكذ ٔقبثش ثب ضشیت
آػیتپزیشی صیبد  ٚخیّیصیبد اػت .اٍِٛی تٛصیـ فضبیی آػیتپزیشی ؿجى ٝس٘ٚذی افضایـی اص ؿشق ث ٝغشة  ٚاص ؿٕبَ
ث ٝرٛٙة داسد و ٝوب٘ ٖٛؿذت فضبیی آٖ دس ٔشوض ٘بحیٚ ٝالـ اػت .دالیُ اكّی آػیتپزیشی ٔقبثش تشاوٓ ػبختٕب٘ی
ثبال ،افضایؾ ػغح ػشٚیغ تشافیه ،تشاوٓ رٕقیت ٘ ٚؾبْ ٚیظ ٜوبسثشی صٔیٗ اػت .دس ٔقبثش وٓفشم (ٔ 10-8تش)
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خیّیوٓ

وٓ

ٔتٛػظ

صیبد

خیّی صیبد
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ٔتش ( 28دسكذ)ٔ 18 ،تش ( 27دسكذ)ٔ16 ،تش ( 26دسكذ)ٔ 8 ،تش ( 21دسكذ)ٔ 24 ،تش ( 19دسكذ) دیذٔ ٜیؿٛد

13

نشزیه تحلیل فضایی مخاطزات محیطی ،سال دوم ،شماره  ،1بهار1314

 ٚرٛٙة ٘بحی( ٝوٛچٞٝبی ٔٙتٟی ث ٝخیبثبٖٞبی فشٚغی ،فّىٕٞ ٝبفش ،ثّٛاس ِٚیفلش ،ؿشیقتی ،افتلبٔی غشثی ،ساصی،
اٚحذیٔ ،خبثشات ،فبسف ،وشیٓخبٖ ص٘ذ  ٚثٟشً٘ ثب دسرٔ ٝحلٛسثٛدٖ ثبال دس چٙیٗ ٚضقیتی لشاس داس٘ذ .فشاٚا٘ی ٔقبثش
وٓفشم تٛأْ ثب ضشیت آػیتپزیشی ثبال ( 33دسكذ) ضشیت ٔؼذٚدؿذٖ آٖٞب سا افضایؾ ٔیدٞذ  ٚاص ایٗ عشیك
٘فٛرپزیشی  ٚدػتشػی ث ٝایٗ ٔقبثش  ٚػبیش ٔقبثش ؿجى ٝسا ٔحذٚد ٔیػبصد .دس خیبثبٖٞبی اكّی ،دسرٝی ٔحلٛسثٛدٖ
وٕتش اػت ،أب ؿبخق تشافیه آٖٞب حزٓ ثبالیی داسدٕٞ .چٙیٗ٘ ،ؾبْ وبسثشی صٔیٗ ثٝكٛست تٕشوض وبسثشیٞبی
تزبسی  ٚفشأٙغمٝای ربرة ػفش تٛأْ ثب وٕجٛد فضبی پبسوی ٚ ًٙتٛلف ػٛاس ٜثش ضشیت آػیتپزیشی دس ایٗ ٔقبثش
ثٚٝیظ ٜدس ع َٛسٚص  ٚػبفبت وبسی ٔیافضایذ .خیبثبٖٞبی ِٚیفلش ،ؿشیقتی ،فبسف  ٚساصی ٔلبدیك ٔ ٚحٛسٞبی اكّی
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ثٝعٛس ٔیبٍ٘یٗ ثیـتش ػبختٕبٖٞب استفبفی ثیؾ اص د ٚثشاثش فشم ٔقجش ٔـشف ث ٝآٖ داس٘ذ ٔ ٚقبثش ٚالـ دس ؿٕبَ ،غشة

ایٗ اٍِٛی آػیتپزیشی ٞؼتٙذ.
-

وبٞؾ دسرٝی ٔحلٛسثٛدٖ اص عشیك ػیبػتٞبی ٔحذٚدوٙٙذٜی تشاوٓ رٕقیتی  ٚػبختٕب٘ی دس ثذ٘ٝی
ٔقبثش وٓفشم  ٚوٛچٞٝبی  8تب ٔ 10تشی ٔٙتٟی ث ٝخیبثبٖٞبی اكّی ثب آػیتپزیشی ثبال (فشٚغی،
ِٚیفلشٔ ،خبثشات ،تختی ،ؿشیقتی ،اٚحذیٔ ،قّٓ  ٚػبیش ؿشیبٖٞبی دسرٝی .)2

-

تمٛیت فضبی ثبص اص عشیك اػتفبدٜی ثٟیٝٙی اساضی ثبیش دس ٔشاوض ٔحّٞٝب  ٚثبفتٞبی ٔتشاوٓ ثذ٘ٝی ٔقبثش ٚ
ؿشیبٖٞبی داسای آػیتپزیشی ثبال .او ،ٖٛٙفالٜٚثش اساضی ثبیش ( 29/5دسكذ وبسثشیٞب) 3 ،دسكذ اساضی
ثبصیبفتی 1اص رّٕ ٝفشكتٞب  ٚؽشفیتٞب دس ایٗ صٔی ٝٙاػت.

-

تذٚیٗ  ٚعشاحی اٍِٛی ثبصثیٙی  ٚثبصتٛصیـ فضبیی فبُٔ اكّی ِٔٛذ تشافیه ،یقٙی ٘ؾبْ وبسثشی صٔیٗ
(وبسثشیٞبی تزبسی ربرة ػفش) ،دس ثذ٘ٝی ٔقبثش اكّی  ٚفشأٙغمٝای و ٝثبیذ ثب احذاث پبسوی،ًٙ
اختلبف خظٚیظ ٜخٛدسٞٚبی أذادی ،وبٞؾ ٌشٜٞبی تشافیىی  ٚافٕبَ ٔحذٚدیتٞبی تشافیىی ثٝكٛست
ٔٛضقی دس وٛتبٜٔذت ٕٞشا ٜثبؿذ.

-

استمبی ویفیت وبِجذی ثذ٘ٝی ٔقبثش ثب ٔمبْٚػبصی ػبختٕبٖٞبی فشػٛد( ٜتقٕیشی) ٛ٘ ٚػبصی ثٙبٞبی
تخشیجی ثٚٝیظ ٜػبختٕبٖٞبی و ٝدس ٓٞرٛاسی ثب ثٙبٞبی ٘ٛػبص لشاس داس٘ذ .اعالفبت ویفیت ثٙبٞب ٘ـبٖ
ٔیدٞذ ػ ٟٓایٗ ٘ٛؿ ثٙبٞب فمظ ٔ 26705تش ٔشثـ یب  0/47دسكذ وُ ثبفت ؿٟشی اػت و ٝدس ٘مبط
ٌ٘ٛبٌ٘ ٖٛبحی ٝتٛصیـ ؿذٜا٘ذ.

-

ثٟؼبصی ٔ ٚمبْٚػبصی ػبختٕبٖٞبی ثب وبسثشی دسٔب٘ی ثٚٝیظ ٜثیٕبسػتبٖٞب اص اِٛٚیتٞب دس وٛتبٜٔذت اػت.
فالٜٚثشآٖ ،اٍِٛی ٘ؾٓ ٔىب٘ی ـ فضبیی وبسثشیٞب  ٚخذٔبت أذادی (ٔشاوض دسٔب٘ی  ٚثیٕبسػتبٖٞب،
پبیٍبٜٞبی اٚسطا٘غ  ٚفٛسیتٞبی پضؿىیٔ ،شاوض آتؾ٘ـب٘ی  ٚخذٔبت ایٕٙی) دس پٟٝٙی ٘بحی ٝاص ٘ؾش ؿقبؿ
دػتشػی  ٚاٍِٛی ٓٞرٛاسی ثب سٚیىشد ٔحذٚدٜٞبی أٗ ،ثبیؼتی اص ٚرٟی ٘ ٛثبصثیٙی  ٚثبصٍ٘شی ؿٛد.

-

ٔىبٖیبثی ثٟی ٚ ٝٙاحذاث فضبٞبی چٙذٔٙؾٛس ٜثشای اػىبٖ ٔٛلت دس ٔحذٚدٜی ٘بحی ٚ ٝاساضی ٘ٛاحی ٚ
ٔٙبعك ٓٞرٛاس و ٝثبیذ ٚارذ ؿبخقٞبی اكّی احشٌزاس دس ٔىبٖیبثی ِشصٜای ثبؿٙذ.

1

. Brown Field
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ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ پظٞٚؾ ،پیـٟٙبدٞبی صیش اص اِٛٚیتٞبی الذاْ ثشای ثش٘بٔٝسیضی ِشصٜای ٔ ٚذیشیت اضغشاسی اػت:
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ٟٔٙذػیٗ ٔـبٚس آٔٛدسأ .1376 .ٜغبِقبت حُٕ٘ٚمُ  ٚتشافیه دس تٟیٝی عشحٞبی تفلیّی ،ؿشوت پشداصؽ ٚ
ثش٘بٔٝسیضی ؿٟشی ،تٟشاٖ.
اثشاٞیٕیٔ ،حٕذٔ« .1371 .حبػج ٚ ٝتقذیُ آػیتپزیشی ؿٟش تٟشاٖ ٘ ٚحٜٛی ثشخٛسد ثب فٛاسم آٖ» ،اِٚیٗ وٙفشا٘غ
ثیٗ إِّّی ثالیبی عجیقی دس ٔٙبعك ؿٟشی ،دفتش ٔغبِقبت  ٚثش٘بٔٝسیضی ؿٟش تٟشاٖ.
الیبٖ ،فّی٘ .1386 .مؾ ٔذیشیت ثحشاٖ دس سٚاٖػبصی تشاوٓ رشیبٖ تشافیىی آصادساٜٞب ،پبیبٖ٘بٔٝی وبسؿٙبػی اسؿذ،
دا٘ـٍب ٜثیٗ إِّّی أبْ خٕیٙی ،لضٚیٗ.
أیٙی ،اِٟبْ؛ فشح حجیت  ٚغالٔحؼیٗ ٔزتٟذصاد« .1389 .ٜثش٘بٔٝسیضی وبسثشی صٔیٗ ٔ ٚذیشیت ثحشاٖ صٔیِٗشص،»ٜ
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هٌبثع

ٔزّٝی فّ ٚ ْٛتىِٛٛٙطی ٔحیظصیؼت.174-161 :3 ،
فشٚسیضؽ آٚاس دس ٍٙٞبْ صِضِ ٝث ٝسٚؽ  Risk – Ueدس خیبثبٖ سٚدوی ؿٟش تٟشاٖ حذفبكُ خیبثبٖ آرسثبیزبٖ  ٚخیبثبٖ
آصادی» ،اِٚیٗ وٙفشا٘غ ّٔی ٔذیشیت ثحشاٖ ،صِضِ ٚ ٝآػیتپزیشی أبوٗ  ٚؿشیبٖٞبی حیبتیٚ ،صاست وـٛس ،ػبصٔبٖ
ٔذیشیت ثحشاٖ وـٛس ،تٟشاٖ.
ثحشیٙی ،حؼیٗ .1389 .فشآیٙذ عشاحی ؿٟشی .دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ،تٟشاٖ ،س پٙزٓ.

ثحشیٙی ،حؼیٗ .1380 .اسصیبثی  ٚثبصػبصی ػ ٝؿٟش صِضِٝصد ٜایشاٖ ثب تىی ٝثش تحّیُ آػیتپزیشی آٖ دس ثشاثش صِضِ ،ٝد
دٌّ :ْٚجبفٔ ،شوض ٔغبِقبت ٔمبثّ ٝثب ػٛا٘ح عجیقی ایشاٖ ،تٟشاٖ.،
ثزسٌشٔ ،حٕذسضب .1390 .ایٕٙی  ٚوبٞؾ آػیتپزیشی ؿجىٝی ٔقبثش دس ثبفت لذیٓ ؿٟشٞب دس ثشاثش صِضِ٘ ،ٝـشیٝی
ؿٟشػبصی.45-40 :9 ،
پٛیبٖ ،طیال  ٚفشیجشص ٘بعمیاِٟی .1378 .آػیتپزیشی اثشؿٟشٞب دس ثشاثش صٔیِٗشصٔ ،ٜغبِقٝی ٔٛسدی ؿٟش تٟشاٖ،
پظٞٚـٍب ٜثیٗإِّّی صِضِٝؿٙبػی ٟٙٔ ٚذػی صِضِ ،ٝتٟشاٖ.

تشاثی ،وٕبَ .1388 .ثشسػی ٘مؾ ؿجىٞٝبی استجبعی دس وبٞؾ احشات ٘بؿی اص صِضِٛٔ ،ٝسد ٔغبِقٙٔ :ٝغمٝی 6
ؿٟشداسی تٟشاٖ ثب تبویذ ثش ٘بحیٝی  ،1پبیبٖ٘بٔٝی وبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜفّٓ  ٚكٙقت ایشاٖ ،تٟشاٖ.
حجیجی ،ویٔٛشث« .1387 .تقییٗ فٛأُ ػبختٕب٘ی ٔؤحش دس آػیتپزیشی ثبفت و ٟٗؿٟشی ص٘زبٖ ثب اػتفبد ٜاص ٚ GIS
٘ ،»FUZZY LOGICـشیٝی ٙٞشٞبی صیجب.27-36 :33 ،

حؼیٙیٔ ،حٕٛد« .1381 .ؿجى ٝحُٕ٘ٚمُ تٟشاٖ تب چ ٝحذ دس ثشاثش صِضِ ٝآٔبد ٜاػت»ٔ ،زٕٛفٔ ٝمبالت اِٚیٗ ػٕیٙبس
ػبختٚػبص دس پبیتخت تٟشاٖ ،دا٘ـىذ ٜفٙی دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ،تٟشاٖ.
ػشٌّضایی ،ؿشیفٝ؛كفٛسا ٔختبسصادٟٙٔ ٚ ٜبص اوجشی« .1390 .اسصیبثی آػیتپزیشی ٔقبثش دس ثشاثش صِضِ ٝثب اػتفبد ٜاص سٚؽ
ٕٝ٘ٛ٘ ،AHPی ٔٛسدی :والٖؿٟش تٟشاٖ» ،اِٚیٗ ٕٞبیؾ ّٔی تحّیُ فضبیی ٔخبعشات ٔحیغی والٖؿٟش تٟشاٖ،
دا٘ـىذ ٜفّ ْٛرغشافیبیی ،دا٘ـٍب ٜخٛاسصٔی ،تٟشاٖ.
ؿیق ،ٝاػٕبفیُ؛ ویٔٛشث حجیجی  ٚوٕبَ تشاثی« .1389 .ثشسػی آػیتپزیشی ؿجىٞٝبی استجبعی ؿٟشٞب دس ٔمبثُ
صِضِ ٝثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٔ ،GIS ٚ IHWPغبِقٝی ٔٛسدیٙٔ :غمٝی  6تٟشأٖ ،زّٝی ثبك ٘ؾش.48-35 :13 ،
ؿٟٙبص ،فّیاوجش  ٚحؼٗ سضبیی٘یب« .1391 .اسصیبثی ٚضقیت آػیتپزیشی ِشصٜای ٘بؿی اص ؿجىٝی ٔقبثش ؿٟشیٕٝ٘ٛ٘ ،
ٔٛسدی :ؿٟش تجشیض» ،چٟبسٔیٗ وٙفشا٘غ ثش٘بٔٝسیضی ٔ ٚذیشیت ؿٟشی ،دا٘ـٍبٔ ٜـٟذ.
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ثبالیی ٍِٙشٚدی ،ثٟشٚص؛ اػٕبفیُ كبِحی؛ ٔلغفی ثبلشكبد ٔ ٚحؼٗ ٟٔشرٔ« .1390 .ٛحبػجٝی ا٘ؼذاد ٔقبثش دس احش
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ٔحّٝی چیزس ٔٙغمٝی یه تٟشاٖ ،پبیبٖ٘بٔٝی وبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ،تٟشاٖ.
فجذاِٟیٔ ،زیذٔ .1381 .ذیشیت ثحشاٖ دس ٘ٛاحی ؿٟشی ،ػبصٔبٖ ؿٟشداسیٞبی وـٛس ،تٟشاٖ.
فضیضیٔ ،حٕذٟٔذی ٔ ٚیالد ٕٞبفش« .1391 .آػیتؿٙبػی ِشصٜای ٔقبثش ؿٟشی ٔ ،غبِقٛٔ ٝسدی ٔ :حّ ٝوبسٔٙذاٖ
وشد»٘ ،ـشیٝی ٙٞشٞبی صیجب.15-5 :3 ،
غفٛسی آؿتیب٘یٔ ،حؼٗ .1380 .وبٞؾ خغشپزیشی ِشصٜای ؿٟش تٟشأٖ ،شوض ٔغبِقبت ٔمبثّ ٝثب ػٛا٘ح عجیقی ایشاٖ،
تٟشاٖ.
لشثب٘ی ،حؼیٗ .1382 .ثشسػی ٘بسػبییٞبی فشٚؽ تشاوٓ دس ٔٙغمٝی ِٚیفلش تجشیض ،پبیبٖ٘بٔٝی وبسؿٙبػی اسؿذ،
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فبثذیٟٔ ،ذی .1385 .ثشسػی احشات ٘بؿی اص تخشیت ػبختٕبٖٞب پغ اص ٚلٛؿ صِضِ ٝدس ٔقبثش ؿٟشیٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ،سدی:

ػبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی ،تجشیض.
پبیبٖ٘بٔٝی وبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـىذٜی فّ ْٛا٘ؼب٘ی ،دا٘ـٍب ٜتشثیت ٔذسع ،تٟشاٖ.
ٔحٕذصاد ،ٜسحٕت« .1389 .ثشسػی ٘مؾ فضبٞبی ثبص  ٚؿجىٝی استجبعی دس وبٞؾ آػیت صٔیِٗشصٛٔ ،ٜسد ٔغبِق:ٝ
ٔٙغمٝی ثبغٕیـٝی تجشیض» ،فلّٙبٔٝی كف.112-103 :50 ،ٝ

ٔشوض ٔغبِقبت ٔمبثّ ٝثب ػٛا٘ح عجیقی ایشاٖ .1373 .ثش٘بٔٝسیضی  ٚعشاحی ؿجىٝی استجبعی ؿٟش سؿت ثب ٞذف وبٞؾ
آػیتپزیشی ٘بؿی اص صِضِ ،ٝثٙیبد ٔؼىٗ ا٘مالة اػالٔی ،تٟشاٖ.
ٔقٕبسی٘ ،بدس .1380 .ثش٘بٔٝسیضی ٔمبثّ ٝثب آػیتٞبی ؿٟشی ٘بؿی اص صٔیِٗشصٔ ،ٜغبِقٝی ٔٛسدی :ؿٟش تجشیض،
پبیبٖ٘بٔٝی وبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـىذ ٜفّ ْٛصٔیٗ  ٚرغشافیب ،دا٘ـٍب ٜؿٟیذ ثٟـتی ،تٟشاٖ.

ٔٛػٛی ،ػیذ ٜفبعٕ .1384 .ٝتٕٟیذات ؿٟشػبصی ثٙٔٝؾٛس وبٞؾ آػیتپزیشی ؿٟش دس ثشاثش صِضِٕٝ٘ٛ٘ ،ٝی ٔغبِق:ٝ
ؿٟش چبِٛع ،پبیبٖ٘بٔٝی وبسؿٙبػی اسؿذ ،دا٘ـٍب ٜفّٓ  ٚكٙقت ایشاٖ ،تٟشاٖ.
ٟٔذٚی ٘ظادٔ ،حٕذ رٛاد  ٚوبٚاٖ رٛا٘شٚدی« .1391 .ثشسػی آػیتپزیشی ٘بؿی اص صِضِ ٝدس ؿجىٞٝبی استجبعی تٟشاٖ
ثضسئ ،غبِقٝی ٔٛسدی:خیبثبٖ ِٚیفلش ؿٕبِی (ٔیذاٖ ِٚیفلش تب چٟبسسا ٜپبسنٚی)٘ ،ـشیٝی ٔذیشیت ثحشاٖ-13 :1 ،
.21
٘بعكاِٟی ،فشیجشص« .1374 .ؿٙبخت ثحشاٖ ٔ ٚذیشیت آٖ»ٔ ،زٕٛفٔ ٝمبالت دٔٚیٗ وٙفشا٘غ ثیٗإِّّی صِضِٝؿٙبػی ٚ

ٟٔٙذػی صِضِ ،ٝتٟشاٖ.
ٞبدیصاد ٜثضاصٔ ،شیٓٔ .1386 .ذیشیت ثحشاٖ  ٚوبٞؾ آػیتپزیشی دس ثشاثش ثالیبی عجیقی ،آرس ثشصیٗ ،تٟشاٖ.
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