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 ۸۱‐۹۲ ، صفحه۱۳۸۴ زمستان، ۳۸ ةشناسي، شمار مجله محيط

ريزي در برنامه ? What ifكاربرد سيستم پشتيباني برنامه ريزي 

اي با هدف حفاظت از اكوسيستم طبيعي و كاربري زمين ناحيه

 هاي كشاورزيزمين
 
 
 

  *      يزيبا خوي

 **   دکتر علي عسگري

 ***دکتر مجتبي رفيعيان

 

 چکيده

ريزي، در سطوح   م و اساسي برنامه    مه يها، يكي از اجزا    استقرار و توزيع عملكردها و فعاليت      ةريزي كاربري زمين، با بررسي نحو     امهبرن

 .است ملياي و مختلف محلي، ناحيه
 سيسـتم  ينـوع ? What if . اسـت  ? What if طرح كاربري زمين معرفي شده است، نـرم افـزار   ةيكي از ابزارهايي كه بتازگي در تهي

آورد تا با در نظرگرفتن     هاي مختلف، اين امكان را فراهم مي      است كه با تعريف سناريوها و گزينه       GISپشتيباني برنامه ريزي بر مبناي      
 .دة طرح كاربري زمين کنهاي ناحيه، اقدام به تهيامكانات، استعدادها و محدوديت

 ةدر واقع تهيـ (ها ها و عملكرديابي بهينه و تخصيص درست فعاليتبراي مکان ا ر? What if  استفاده از مدل ةاين مقاله امکان و نحو
 ،حفاظت گردند ) آباده در استان فارس   ( مورد مطالعه    ةهاي كشاورزي ناحي  اي که اكوسيستم طبيعي و زمين     به گونه ) طرح كاربري زمين  

 .دکنتشريح مي
 
 
 
 
 
 

  واژهكليد
  آباده،? What if پشتيباني برنامه ريزييستم  س،GISريزي كاربري زمين، برنامه
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 ۳۸مجله محيط شناسي شمارة       ۸۲

 

 سرآغاز
زمين همواره يكي از اركان اصلي و كليـدي         ريزي كاربري   رنامهب

ريـزان  از ديرباز تا كنون برنامه . استايريزي شهري و منطقه   در برنامه 
 اسـتقرار   ةانـد تـا از ايـن طريـق بتواننـد نحـو            به دنبال روشهايي بـوده    

روشـهاي  . ها را در سطوح مختلف برنامه ريزي مشخص سازند        كاربري
ب به صورت دستي بوده، گـاه بسـيار         استفاده شده در اين مقوله كه اغل      

هـاي   و وجود پايگاه   فناوريامروزه با پيشرفت    . استگير  پيچيده و وقت  
ريـزان فـراهم     ، اين امكان براي برنامه     GISاطالعاتي قوي جغرافيايي    

دقت بيشتري   و سهولت، سرعت  با را پيشينبر زمان و پيچيده روشهاي تا شده
 ريــزي،م پشــتيباني برنامــه، سيســتشــودبينــي مــيپــيش .پــيش برنــد
What if ?بتواند دراين امركمك استخود  کاربرد آغازين ، که درمراحل،

 GISهـاي  داده ارگيريک ها بب ? What if .بنمايد ريزان به برنامهزيادي
 ، از طريــق قــانون تعــادل عرضــه و تقاضــاي زمــين كــه GISو غيــر

خصيص انـواع   ، اقدام به ت   استفهم براي عموم     موضوعي ساده و قابل   
در اين نرم افزار با اسـتفاده از سـناريوها و           . دکنها مي گوناگون كاربري 

فرضيات مختلف، اقدام به پيشنهاد انواع متعددي طرح كـاربري زمـين            
در مقاطع مختلف زماني در آينده شده و از اين طريق امكـان انتخـاب               

ان بـه   ريـز وسـيله برنامـه   بدين. گرددهاي مختلف فراهم مي   بين گزينه 
ها  مداخله گروه  ةريزي مشاركتي، بر پاي   ديگر خود كه انجام برنامه     هدف
 .)(Klosterman,1997 شوندمي ريزي است، نزديكهاي برنامهو نهاد

) اكولـوژيكي و غيـر اكولـوژيكي      (هدف نهايي از توان سنجي محيطي       
 استفاده ممكن انسان از سرزمين براي كاربردهاي مختلف است         برآورد

هاي در نظر گرفته شده     اين سنجش با توجه به سناريو     ).۱۳۷۳م،مخدو(
بايد توجه شود اين فراينـد بايـد بـر     .گرددوارد مي? What ifدر مدل 

 آتي نيـز انجـام پذيردكـه ايـن معنـا و             ةگزيني انواع توسع  مبناي بهينه 
 .)۱۳۸۰مخدوم،(اساس توسعه پايدار است

، بـه   افـزار در ايـران     اولين مطالعه امكان سنجي کاربرد اين نـرم       
- طرح کاربري اراضـي شـهر درود برمـي   ة در خصوص تهي١٣٨١سال  
ريـزان را  قادر است برنامه if ?What نتايج مطالعه نشان داد که . گردد

 کالبـدي شـهر راهنمـايي       ةبه ميزان زيادي در پاسخ به سواالت توسـع        
ن  ايـ  ،هاي مختلـف توسـعه    دليل طراحي سناريو  ه  بويژه اينكه ب  كرده و   

گردد كه نتايج مداخالت طراحي خود را   ريز ميسر مي  امكان براي برنامه  
برد آن در ايـران هـم بـا دشـواري           ر کـا   ضمن اينكـه   ؛دکننيز مالحظه   

ايـن   )١٣٨١رازانـي ،  (. هـا و روشـها مواجـه نيسـت        چنداني از نظر داده   
که امكان سنجي كارامدي ايـن      است اول به دنبال آن    ةمطالعبه  مطالعه  
مـورد اسـتفاده قـرار       ،) ايدر مقياس ناحيه  (تر  ا در سطحي وسيع   ابزار ر 

 نتـايج بـا      ايـن  گردد ارزيابي نتايج حاصل از مدل تالش مي       براي. دهد
ريـزي  مطالعات همزمان كه بـه روشـهاي سـنتي در خصـوص برنامـه             

 ،)۱۳۸۲مشـاور مـآب،  ( آباده در حال انجام اسـت   ةكاربري زمين در ناحي   
 نتايج کاربرد اين مدل با روشهاي فعلـي         ةقايسمقايسه گردد تا امکان م    

 .نيز مقدور باشد
 مـورد  ةو محـدود  if ?What در اين مقاله ابتدا پس از معرفي مدل

در قسـمت بعـد     . گرددن معرفي مي  آهاي  مطالعه، خصوصيات و ويژگي   
ياز است، معرفي ن if ?What  ها و اطالعاتي كه براي به كارگيريداده

ـ      آنيز، كاربرد مدل در ناحيه      ايان   در پ  گرديده و   ةباده در قالب سـه مرحل
مـده از مراحـل   آهاي بـه دسـت    و بررسي خروجي? What ifتحليلي 

 .مذكور توضيح داده خواهد شد

 
 t if ?Whaمدل  ‐١

براي اولين بـار درسـال   ) if ?What (ريزيسيستم پشتيباني برنامه
وه بر ايـاالت    و سپس اين نرم افزار، عال       طراحي و عرضه گرديد    ١٩٩٦

مـالزي ، كـره ، اسـتراليا ، تركيـه           : متحده، در كشورهاي ديگري نظير      
 در كشور ايران ٢٠٠٤ براي اولين بار در سال .مورد استفاده قرار گرفت     

 ريـزي الگوهاي مختلف كاربري زمين در مطالعـات برنامـه         براي تعيين 
 . شدكار گرفته به مدل اين شهري

(Klosterman, 2000 and 2002؛ Kweon, and jung wook 

 .(pettit,2002 ؛2002,

 كه از نـام آن پيداسـت بـه معنـاي     گونههمان) ? What if(مدل 
بلكه  بـر عكـس نـوعي ابـزار          ،بيني دقيق وضـعيت آينـده نيسـت       پيش
هاي خاصي در خصـوص     كه اگر سياست  استريزي به منظور اين   برنامه

به آينده همگي درسـت     هاي مربوط   و فرضيه  اراضي به كار گرفته شود    
هـاي انتخـابي    سياست. آنگاه چه اتفاقي رخ خواهد داد     ،  و صحيح باشند  

اي  مرحلـه  ة شـامل توسـع    ،توانند در مدل در نظر گرفتـه شـوند        كه مي 
هاي مختلف كـاربري زمـين يـا        هاي عمومي و اجراي گزينه    زيرساخت

هــاي حمــايتي فضــاي بــاز بنــدي و تاســيس برنامــهمقــررات منطقــه
ر ظتوانند در مدل در ن  هاي مربوط به آينده كه مي     چنين فرضيه هم.است

 اشـتغال، ويژگـي خـانوار،       ، شامل روندهاي آتـي جمعيـت      ،گرفته شوند 
 .(Klosterman, 2001) نواحي استةبيني توسعها و پيشتراكم

What if ?  الگوهاي كاربري زمين در آينده را از طريق تعادل
بيني هاي مختلف پيشكاربريعرضه و تقاضاي زمين مناسب براي 

توان از طريق  در آينده مي راهاي مختلف كاربري زمينشكل. كنديم
دست ه ها و سناريوهاي مختلف تناسب رشد و تخصيص بتعريف گزينه
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 ۸۳     ...اي ريزي كاربري زمين ناحيهدر برنامه ? What ifكاربرد سيستم پشتيباني برنامه ريزي 

 

 آثارتواند مي» حفظ روند كنوني«  يك سناريوي مثال به عنوان .آورد
حفاظت از «ريو هاي توسعه فعلي را معين كند و يا سناادامه سياست
هاي محدود كننده رشد در نواحي  سياستآثارمي تواند » محيط زيست
. هاي مناسب براي كشاورزي را در نظر بگيرد يا زمين،خوش منظره

 رشد تا ةتواند تاثيرات اجازه اداممي»  فيزيکيةتوسع«يك سناريوي 
هاي قابل توسعه رسيدن به سطح مشخصي از تراكم براي تمامي زمين

فرضيات در نظر گرفته شده در اين .  مطالعاتي را نشان دهدة محدوددر
 تا دامنه كاملي د،اريوها و ساير سناريوها را مي توان براحتي تغيير دانس

كارگيري اين ه از بهنتايجي ک دست آيده از چشم انداز آينده منطقه ب
 تواند تصاوير محكم و قابل فهمي را  مي،دست مي آيده سناريوها ب

هاي حاكم بر سناريو هاي انتخابي و فرضيهتمالي سياستحا  آثارةربارد
دهد كه زمين كافي براي  تواند نشان مدل مي، مثالبرايارائه كند 

يه، حفظ تراكم پايين حنا هاي موجود دررشد و توسعه سكونتگاه
هاي كشاورزي به طور هاي حفاظت از زمينيا سياست مسكوني و

 )١٣٧٩عسگري ، ( .همزمان وجود ندارد
 :است شامل سه مرحله if ? Whatيند تحليل در اين مدل افر
 اول، تعيين تناسب زمين و يا به عبارتي مشخص نمودن ميزان ةمرحل

اين عمل از طريق تعريف عوامل .  هر كاربري استبرايزمين موجود 
شيب، جنس خاك، نواحي خوش منظره : ازقبيل( زمين تواناييمختلف 
هاي مختلف و تعيين وزن و نرخ عوامل با براي كاربري) ...و پرخطرو

 ةمرحل. پذيردتوجه به نوع سناريوهاي در نظر گرفته شده، صورت مي
براي اين عمل ضروري . استبيني تقاضاي زمين مورد نياز دوم، پيش

. هايي نظير جمعيت، تعداد خانوار و اشتغال استفاده گردداست تا از داده
 دوره ٣ها، مقدار زمين مورد نياز را در ن تراكممدل از طريق تعيي
 پاياني كه تخصيص ةدر نهايت در مرحل. زندمتوالي تخمين مي

آمده از دست، از طريق تركيب نتايج بهاستبيني شده تقاضاهاي پيش
  تخصيص ةهاي مختص مرحلدو مرحله پيشين و با تعريف سناريو

 با مشخص ،)هاساختيرهاي زاز قبيل مقررات منطقه بندي و طرح(
هاي كاربري زمين را براي سه دوره نمودن اولويت تخصيص، طرح

 .Li, 2003)؛Ding, 2002؛۱۳۸۲خويي،( کندبيني ميمتوالي پيش

 
  مورد مطالعهةمحدود ‐٢

 ٢١٢٣٨ آبـاده واقـع در شـمال اسـتان فـارس بـا وسـعت                 ةناحي
 ١٣٧٥سـال    مطابق با سرشماري     ، نفر ٢٥٧٢١٠مربع و جمعيت    كيلومتر
را   درصـد سـطح آن  ٢ كه تنها كمتر از     استاي وسيع   آباده ناحيه . است

دهنـد و   سـاخت تشـكيل مـي     ها و محورهاي ارتباطي انسـان     سكونتگاه

 بـا پوشـش     بيشـتر مراتـع   )  درصـد  ٥/٣٥در حدود    ( را بيشتر وسعت آن  
سطوح بعدي كاربري به مراتع متوسط، زراعت آبي        . انددر بر گرفته  فقير

 درصـد   ٣٢/١٠ و ٣١/١٤ ، ٠٤/٢٣ ارتفاعي با مساحت به ترتيب       و مناطق 
 )١ ة شمارةنقش. (اختصاص دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

طرح ( آبادهةکاربري اراضي وضع موجود ناحي): ۱( شمارةةنقش

 )۱۳۸۲اي آباده، ناحيه
 

 ها و  اين ناحيه مملو از مراتع غني، درختان، جنگل،در گذشته
 ةخاك و قطع بي روي همچون فرسايش عواملي كه دراثر هايي بودهبيشه

ها براي مصارف سوخت در زمستان و همچنين درختان و درختچه
هاي وسيع و مراتع ها، بيابان دامةتعليف و چراي بي رويه و افراط گون

). ١٣٨٢اي آباده،طرح توسعه منطقه(ت گشته اس ايجاددر سطح آن فقير
س اقدام به تعريف از اين رو سازمان حفاظت محيط زيست استان فار

 باغ و منطقه حفاظت شده ة شكار ممنوع توت سياه و درةدو منطق
 .ده استکربصيران در آن 

 ة مذکور به دليل واقع شدن در منطقةعالوه بر اين، منطق
. شودمناطق زلزله خيز در استان فارس محسوب مياز  زاگرس مرتفع،

ده در ناحيه نشان هاي رخ دامطالعات طرح كالبدي ملي و پيشينه زلزله
ست و تعدادي از ا آباده مستعد لرزه خيزي بااليي ةدهند که ناحيمي

طرح كالبدي ( شهرهاي ناحيه نيز در اين مناطق پر خطر قرار دارند
 ).١٣٧٨ملي،

 آباده شامل چهار شهرستان آباده، اقليد، خرم ةحاضر ناحي درحال
 شهري و ة نقط٩  اين ناحيه داراي.)٢ ة شمارةنقش(استبيد و بوانات 

گردد در آينده برخي از اين بيني ميپيش. است روستايي ة نقط٢٩٥
عالوه . نقاط روستايي تجميع شده و به شهرهاي كوچك تبديل گردند

 آباده در همسايگي استان اصفهان قرار دارد، در واقع ة ناحي،بر اين
 محور ارتباطي بين دو شهر صنعتي، توريستي، تاريخي و مهم اصفهان
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 ۳۸مجله محيط شناسي شمارة       ۸۴

 

 ،اي، بنابراين از لحاظ ترانزيتي اهميت و جايگاه ويژهاستو شيراز 
 .داردركزي و جنوبي كشور بويژه در مناطق م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فعلي ناحيه آبادهةمحدود): ٢ (ة شمارنقشة

 

 ها و اطالعات مورد نياز داده ‐٣
 به چهار نوع داده اصلي نياز if ?What مدل  استفاده ازبراي

 ة، الي براي تهيه دادهنوع ترين درعين حال مشكلوين اول. است
هايي  اليه، نيازموردهاي دومين سري داده. كاربري زمين موجود است

 :از قبيل اراضي توانايياست كه بيانگر چگونگي توزيع عوامل مختلف 
 از محدوده مورد مطالعه ... وبندي خطر سيلپهنه،  ، شيب  خاكجنس
جمعيت، تعداد خانوار و ها مربوط به تعداد اده دسته از دسومين .است

. است آيندهليل تقاضاي كاربري زمين در ح به منظور ت،ميزان اشتغال
هاي كنترل كاربري سياستة كه توضيح دهند هاييدر نهايت اليه

 و همچنين هريزي شد كاربري زمين برنامهنقشه از قبيل ،زمين
 ةتوسع هايطرح همچنين ناحيه و بندياسي و منطقهيبندي ستقسيم

 در .)Klosterman,2002(است كه مورد نياز مدل هاستزيرساخت
هاي مورد نياز ناحيه آباده به ها و داده انواع اليهةيند تهيافرقسمت اين 
 . توضيح داده خواهند شدكامل طور

 
  كاربري زمين موجود ‐۱‐۳

 ةالي ،if ? atWhترين اليه در مدل ترين و ضرورياصلي
برداري از زمين در اربري موجود زمين است كه بيانگر وضعيت بهرهك

 if ? Whatمدل  استفاده از اليه امكان بدون اين واقع در. است حاضر حال
هاي  نقشهاز بيشترراي تهيه اين اليه ب. گردد غيرممكن ميكامالً
 كه  موضوعي،روي هم قرار دادن ساير اطالعاتيا با  اراضي و توانايي

  سطح موجود دربرداري و بهرهها استقرار كاربريچگونگيرد در مو
 .گرددمي، استفاده وجود داردناحيه 

 مراتع زراعت آبي، زراعت ديم، : شاملهاي موجود ناحيهكاربري
 هاي سنگالخي، ينم ز،اعيفهاي ارتفقير و متوسط، باغ، حوزه

 و  باير، درياچه، شهرها، روستاها، منطقه حفاظت شدههايزمين
ها در پايگاه كه تمامي اليه) ١ ة شمارةنقش(اندهاي صنعتيشهرك

 .صورت تفكيكي و تركيبي قرار گرفته استه اطالعات نرم افزار ب
 

  زمينتواناييهاي اليه ‐۲‐٣

در ) نواحيسطح ( تحليل و مقياس كار خاص توجه به نوع با
ليل  براي تحطبيعيهاي مختلف  از تعداد زيادي اليهمطالعه حاضر

ها اين اليه، گرديده استفاده احيعرضه زمين در ن  موجودوضعيت
  روانگرايي، حريم رودخانه، توانايي، جنس خاك، شيب :عبارتند از

 .بندي خطر زلزله و هيدروژئولوژيبندي خطر سيل، پهنهپهنه
اين اليه . گرديد آباده تهيه ةناحي شيب از نقشه توپوگرافي ةالي
 تا كمتر از درصد ۵ كوچكتر از ، درصد۵تر از  كم: رده بندي۵شامل 
 .است...و درصد ۱۵

 اراضي استان فارس با توانايي جنس خاك از طريق نقشه ةالي
اين اليه .  شده است تهيه آنةدهند تشكيل يبررسي عناصر و اجزا

 ،اراضي با جنس خاك مرغوب:  شاملبندي به ترتيب تقسيم۵شامل 
اي صخره سنگالخي و اراضي و وسط تا متمرغوب خاك اراضي با جنس

  .است
بندي پهنه نقشه ز اآباده ةدر ناحي روانگرايي توانايي اليه ة تهيبراي
 متوسط، كم، و بدون توانايي هايي با به تفكيك پهنه روانگراييتوانايي
 . استفاده شده استتوانايي
 از طريق مطالعات طرح كالبدي ملي بندي خطر زلزله پهنهةالي
هاي آبريز و بررسي حوزهاز طريق  بندي خطر سيل پهنهة اليوايران 

و  نداهيدگردهمچنين سوابق وقوع سيل در مناطق مختلف ناحيه تهيه 
هاي با خطر پهنه، هاي با خطر باال پهنه: رده بندي به ترتيب۵شامل 

 .دنهست ... ونسبتاً باال
احيه هاي مختلف ن و زمينمناطق ، آبدهيتوانايي هيدروژئولوژي

، آبدهي خوب: تفكيكبندي به  رده۵ اليه شامل اين. دهدرا نشان مي
 .است آبدهي بسيار پايين ...،آبدهي متوسط

  متر٢٠٠ در حدود حريميهاي موجود در ناحيه نيز براي رودخانه
 .)١٣٧٩، سال  حقوقي و امور مجلسدفتر(ه استدر نظر گرفته شد
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 ۸۵     ...اي ريزي كاربري زمين ناحيهدر برنامه ? What ifكاربرد سيستم پشتيباني برنامه ريزي 

 

 هايتواناييه يكي از ضروري است كدر اين قسمت نكته ذكر اين

if ? What بنابراين اگر با كمبود برخي . هاستنياز آن به حداقل داده

هاي ها اليه مثال در بعضي از مكانبرايها مواجه بوديم، از نقشه

توان بدون استفاده نبودند، مي موجود آفرين و حريمها هاي خطرمحدوده

  زمينة و تعيين عرضتواناييهاي مذكور نيز اقدام به تحليل از اليه

هاي بغير از نقشه(ديگري  هاياليه توان ازمي از سوي ديگر. دکر

 استفاده if ? Whatنيز براي تحليل مدل ) استفاده شده در اين تحقيق

 تواناييتوان از اليه پوشش گياهي نيز در تحليل  مثال ميبراي. دکر

ي اليه هاي رارگيك بديهي است كه هر اندازه ميزان به. نيز استفاده كرد

 زمين، بيشتر باشد، تحليل توانايي سنجش برايمختلف اطالعاتي 

درخصوص موضوع مشابه همين . فتتري صورت خواهد پذيركامل

هاي متنوع و مرتبط، در كارگيري نقشهه پذيري مدل در بانعطاف

 .استمرحله تخصيص نيز صادق 

 
  و اشتغالجمعيتبيني هاي پيش داده‐۳‐۳

 ٣ها براي  دادهرديفبيني مقدار تقاضاي زمين از دو براي پيش
رشد پايين با توجه به روند فعلي و . بيني استفاده شده استدوره پيش

 ۷۹/۰شود نرخ رشد جمعيت از كه فرض مي ، است جمعيتةگذشت
 ٣/٢ و ۹٢تا۱۳۸٢ ة درصد در ده٧/١ به ٨۲تا۱۳۸۰درصد در سال 
 ١٤٠٢ ة درصد در ده٩/٢به  و در نهايت ١۴۰٢تا۱۲۹٢ ةدرصد در ده

شود به همين ترتيب براي اشتغال فرض مي. خواهد يافت  افزايش،۱۲تا
 ١٣٨٢ درصد در سال ٢/٢٥كه درصد جمعيت شاغل به جمعيت كل از 

 ١٤٠٢ درصد در سال ٤/٢٩ و همچنين به ١٣٩٢ درصد در سال ٢٨به 
ات مطالع( درصد افزايش يابد١/٣٠ به نرخ ١٤١٢و در نهايت در سال 

شود رشد باال كه فرض مي). ١٣٨٢اي آباده،بخش اقتصادي،طرح ناحيه
 درصد بوده است و ۷۹/۰ ، ۸۲ تا١٣٨٠كه نرخ رشد جمعيت در فواصل

 جمعيت، به ةبا توجه به محاسبات انجام شده و همچنين روند گذشت
 ١۴۰٢تا ١۳۹٢ ة درصد در ده٠٩/٣ و ۹۲ تا ١٣۸۲ ة درصد در ده٤٩/٢

افزايش خواهند يافت به  ۱۲تا  ١٤٠٢ ةدرصد در ده ٦٩/٣و در نهايت 
شود كه نسبت جمعيت شاغل به همين ترتيب براي اشتغال فرض مي

 درصد در ٦/٢٦ به ١٣٨٢ درصد در سال ٩/٢٥جمعيت كل شهري از 
 و در نهايت به ١٤٠٢ درصد در سال ٣/٢٧ و همچنين به ١٣٩٢سال 
 . افزايش يابد١٤١٢ درصد در سال ٢٨

توان تعداد  نرخ رشد پايين و باال ميةا توجه به دو گزينبنابراين ب
هاي عمده اقتصادي و سپس الگوي ن در بخشخانوار و ميزان شاغال

 .توزيع جمعيت را تخمين زد
 
 هاساخت زمين و زيركاربريهاي كنترل اليه ‐٤‐٣

-صورت راهنما عمل مي به if ?What  ها در مدلاليه گونه اين
 آتي ناحيه و چگونگي تخصيص و استقرار ة توسعتوانند و ميكنند

-محدوديتاين تحقيق به دليل وجود  در. سازندها را مشخص كاربري
ها  اليه كنترل كاربري زمين و زيرساخت۲ اطالعاتي تنها از هاي

 ةالي و  جمعيتسرشماريهاي محدوده ةشامل الي كهاستفاده شده 
 .انداصليهاي جاده

هـاي تشـكيل    شهرستانرا  اري جمعيت   هاي سرشم  محدوده ةالي
 .دهد و بوانات تشكيل ميبيدم  خر،يدلاق آباده، شامل ناحيه ةدهند
 ،كنند در ناحيه عمل ميساخت به عنوان يك زير    كه  نيز هاي اصلي جاده

 متر در   ۱۵۰در حدود   توجه به مجموعه قوانين و مقررات شهرسازي،        با  
 ،مالـك (. اسـت  گرديـده ظـور    من محريعنوان  بهطرفين راهها و جاده ها      

 .)۱۳۷۰ سال
 اين امكان را براي كاربر فراهم if ?What  ذكر است كه شايان

از قبيـل  (انـد  ها واقع شدهكند تا اراضي كه در داخل اين گونه حريم        مي
 يهامناطق زيستگاه  عنوان كه به   را هاييويا محدوده ) ...حريم رودخانه و  

اي گونه گردند به مي  معرفي حفاظت شده، توسط سازمان محيط زيست     
 وبراي مدل تعريف كند، تا اين اراضي به طور كامل كنار گذاشته شده              

 .از دخل و تصرف در آنها ممانعت به عمل آيد
 
 كاربرد مدل ‐۴

   زمينتوانايي مرحله تحليل ‐١‐۴

 ناي.  زمين استتوانايي تعيين ، if ?What  در نخستين گام
ين قابل عرضه براي تخصيص به  ميزان زمةدهندمرحله نشان

 براي تحليل قسمتدو سناريو در اين  .استهاي مختلف كاربري
  :هاي آباده در نظر گرفته شده است  زمينتوانايي

 در اين سناريو فرض بر. استاولين سناريو، سناريوي حفاظت 
، مراكز و  ، روستاها شهرها ها نظير سكونتگاه‐كه ازتوسعهاست اين

و  ،اندواحي كه داراي خاك مرغوب كشاورزين صنعتي درهاي شهرك
كه احتمال بروز  ها قراردارند و يا در نواحيداخل حريم رودخانه  دريا

 .آيدجلوگيري به عمل مي  زلزله وجود دارد، خطر زياد سيل و
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 ۳۸مجله محيط شناسي شمارة       ۸۶

 

 فيزيکي است که عوامل محدود ةدومين سناريو، سناريوي توسع
. گيردناديده ميگرفته شده است  در نظر ناريوي اول كه در س راايكننده

هاي انساني و مراكز سكونتگاه ةهدف در اين گزينه، رشد و توسع
هاي طبيعي و زيست محيطي صنعتي، بدون در نظر گرفتن محدوديت

هاي مرغوب كشاورزي و  از جمله خاك،ذكر شده در سناريوي حفاظت
  .استخطر سيل و زلزله،  نواحي پر

گونه كه  همان،  اول مدلةمرحل دست آمده از به جنتايبر طبق 
ل عرضه در قبال بمقادير متفاوتي زمين قا، شدبيني ميپيش

 آينده ناحيه مشخص شده ةسناريوهاي مختلف براي تخصيص توسع
 زمين نتايج توانايي تحليل ةدست آمده از مرحله هاي بنقشه .است

) ٣(  شمارةنقشه در كهگونهمثال همان براي ، ساختجالبي را نيز آشكار
كامالً در نواحي ، گردد شهرهاي موجود در سطح ناحيهمالحظه مي
 ناحيه آباده ،دهد اين تصوير همچنين نشان مي.اند شدهثنامناسب احدا

ينده آهاي صنعتي در كمي براي توسعه شهرها و شهركتوانايي
  نيزبيدوص در جنوب غربي خرمصدر اطراف شهر آباده و بخ. داراست

 حفاظت شده ةبه دليل وجود اراضي زراعي آبي و واقع شدن منطق
ت وزيران، مصوب ا اصالحيه هي٣به موجب ماده بصيران كه 

  توسعه و ساخت و ساز، هرگونه رشد كه در آن احداث و٢/١١/١٣٧٣
تواند نيز مي، سازد را كامالً غيرممكن ميهاي جديدشهرها و شهرك

 حقوقي و امور  دفتر (لقي گرددبه عنوان عواملي محدود كننده ت
نوبي جهاي  در بخش، تنها شمال غربي ناحيه.)١٣٧٩،سال مجلس

 از شمال شرقي بوانات براي توسعه اين گونه مراكز قسمتياقليد و 
 .ندامناسب

بيشترين )  مراتع فقيرويژه ب،شامل مراتع(در حال حاضر فضاي باز
دست آمده از ه  ب نتايج.سطح ناحيه را به خود اختصاص داده است

 . دهد را بخوبي نشان ميته زمين اين نكتواناييمرحله تحليل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اراضي شهر با اتخاذ سناريوي حفاظتمرغوب بودن  توانايي): ۳(نقشة شمارة

آباده  

 قادرآباد 

اقليد  

    بوانات

 سوريان
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 ۸۷     ...اي ريزي كاربري زمين ناحيهدر برنامه ? What ifكاربرد سيستم پشتيباني برنامه ريزي 

 

تقريباً تمامي ، مشخص شده است) ٤(شمارة نقشه كه در گونههمان
 به .رند به خصوص مراتع فقي،مراتعهاي ناحيه قابل استفاده براي زمين

هاي زيادي در  زمين،شجرمعبارت ديگر ناحيه براي مراتع متوسط و 

 اين اقليد درجنوب، هاي مياني ناحيهقسمت در فقط. اختيار ندارد
 .يابد تواند افزايش ميتوانايي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذ سناريوي توسعهاراضي مراتع با اتخامرغوب بودن  توانايي) : ٤(نقشة شمارة
 

  درصد۷۰ حدود در، شودمي مشاهده) ١ ( شمارةبا توجه به جدول

. دانبراي كشت و زرع مناسب با اتخاذ سناريوي حفاظت ناحيههاي زمين
  درصد۳۷به اين نرخ ، كه اگر سناريوي توسعه اتخاذ شودحاليدر

نين  همچتوانايي تحليل ةدست آمده از مرحله  نتايج ب.بدايميكاهش 
در حدود ، هاي موجود در ناحيهدهند كه درصد كمي از زميننشان مي

هاي ل محدوديتا با در نظر گرفتن سناريوي حفاظت و اعم، درصد۲۶
مناسب براي توسعه شهرها و احداث  ،طبيعي و زيست محيطي

اي برداشته ها تا اندازهاما اگر اين محدوديت. نداهاي صنعتيشهرك
رخ براي احداث ناين ، اتخاذ گرددفيزيكي  ةسعشوند و سناريوي تو

 افزايش  درصد۴۷ و براي شهرها به  درصد۴۰هاي صنعتي به شهرك
 .خواهد يافت
در حدود (قسمت اعظمي از ناحيه ، شودالحظه مي مکهطورهمان

 با در نظر گرفتن سناريوي  درصد۵۴سناريوي توسعه و   با) درصد۷۷

شهر و (هاي انسانيرار سکونتگاهقابل استفاده براي استق، حفاظت
 آباده استعداد ةتوان نتيجه گرفت كه ناحيبنابراين مي .است) روستا

 ) ١  شمارةجدول(.  کالبدي داردةبااليي براي توسع
  زمينتوانايي تحليل ةنتايج مرحل : )١(شمارة جدول 

 نوع كاربري )هكتار( نواحي مناسب 

 سناريوي توسعه سناريوي حفاظت

 ۱۰۸۶۵۰۷)٤۷(% ۶۰۱۳۷۶)۲۶%( شهر

 ۱۷۷۷۹۵۱)۷۷(% ۱۲۵۷۳۸۶)۵٤(% روستا

 ۹۳۰۰۱۳ ) ٤٠(% ۵۹۹۰۹۹)۲۶(% شهرك صنعتي

 ۸٤٤۳۰۶)٤/۳۶(% ۱۵۵۳۱۱۳۳)۶۷(% هاي كشاورزيزمين

 ۱۲۹٤٤۲۳) ۵۶(% ۱٤۶۹۳۶۰)۶۳(% )مراتع( باز  فضاي

ادهآب  

قليدآ  

 سوريان قادرآباد

 بوانات

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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 بيني تقاضاي زمين  پيشةمرحل ‐۲‐۴

سناريوي اول، . ه شده استسناريو در نظر گرفتدو  اين مرحله در
بينانه است و در آن رشد و ش که بسيار خواستسناريوي حداكثر رشد 

سناريوي دوم، . شودتوسعه باالي جمعيتي و اشتغال فرض مي
اين سناريو به نام سناريوي حداقل رشد . استتر سناريويي با رشد پايين
ع قدر وا. شود كاسته ميسناريو اول در اين ياست كه از شدت سناريو

تري در نظر گرفته شده  واقع بينانه وتردر اين سناريو فرضيات متعادل
  .است

) ٣( و )٢(که درجداول گونهطبق نتايج به دست آمده، همان
هاي مختلف به گردد، مقدار زمين مورد نياز براي کاربريمالحظه مي

با توجه به .  متفاوت مشخص شده استصورت مقاديري کامالً
 در سال يوي رشد باال، مقدار زمين مورد نيازبراي استقرار شهرهاسنار
 ١٤١٢در سال   هكتار و٦١٦٨ ، ١٤٠٢هكتار، در سال  ٩/٣٧٧، ١٣٩٢

گردد كه طبق بنابراين مالحظه مي. يابد هكتار افزايش مي٥/١١٨١به 
 براي استقرار ١٤١٢اين سناريو، مقدار زميني كه در نهايت در سال 

مشابه همين .  برابر افزايش خواهد يافت١/٣ تا، تقريباًاستشهرها الزم 
 مقدار زمين مورد ١٤١٢تا سال . گرددروند در روستاها نيز مالحظه مي

 هكتار در ٥/١٨٦يعني از .  برابر افزايش خواهد يافت٩/٢نياز در حدود 
.  افزايش خواهد يافت١٤١٢ هكتار در سال ١/٥٥٢ به ١٣٩٢سال 

 ).٣ و٢  شمارةجداول(

 

 مقدار زمين مورد نياز با توجه به سناريوي ) : ٢(شمارة جدول 

 حداكثر رشد

 ۱۴۱۲ ۱۴۰۲ ۱۳۹۲ عناوين

٩/٣٧٧ شهر  ٨/١١٨١ ٦١٦٨  

٥/١٨٦ روستا  ٦/٣١٦  ١/٥٥٢  

 
گردد كه مقدار زمين با توجه به سناريوي رشد پايين مالحظه مي

ر سال  هكتار، د٦/٢٨٣، ١٣٩٢مورد نياز براي استقرار شهرها در سال 
 افزايش خواهد ١٤١٢ هكتار در سال ٩/٧٩٢ هكتار و به ٤٧٢، ١٤٠٢
اين بدان معني است كه مقدار زمين مورد نياز در سال افق . يافت

به همين ترتيب .  برابر افزايش خواهد يافت٨/٢در حدود ) ١٤١٢(
 ةو توسع گردد كه مقدار زمين مورد نياز براي استقرارمالحظه مي
 برابر افزايش خواهد ٩/٢ ، ١٤١٢ستايي در سال هاي روسکونتگاه

 ٤/٣٦٦ به ١٣٩٢ هكتار در سال ٣/١٢٥بدين معني كه از . يافت
 )٣ شمارة جدول(.  افزايش خواهد يافت١٤١٢هكتاردر سال 

مقدار زمين مورد نياز با توجه به سناريوي ) : ٣( شمارةجدول   

 حداقل رشد

 ۱۴۱۲ ۱۴۰۲ ۱۳۹۲ عناوين

٦/٢٨٣ شهر  ٩/٧٩٢ ٤٧٢  

٣/١٢٥ روستا  ٤/٣٦٦ ٢١٥  

 
كه با در نظر گرفتن سناريوي ستانكته جالب توجه در اينجا، اين

رشد پايين براي استقرار روستاها در قياس با شهرها به درصد زمين 
توان نتيجه گرفت كه ناحيه بنابراين مي. استمساوي در آينده نياز 
 .استستايي نيز  متمايل به مراكز و نقاط رو،عالوه بر شهرنشيني

 
  تخصيصة مرحل‐ ٣‐۴

چهار سناريوي تخصيص براي بررسي تاثيرات دو سناريوي حداقل 
در نظر گرفته شده  if ?What و حداكثر رشد بخش تقاضا در مدل 
 حفاظت و يا توسعه به دو شكل ةاست كه هر يك با توجه به دو مقول

سناريوي "ل در سناريوي او) .۴ ةجدول شمار(اندتر تقسيم شدهجزيي
 ضوابط تعريف شده براي  بهبا توجه" حفاظت با محدوديت كنترل رشد

 نظير جلوگيري از رشد فيزيکي در نواحي كه داراي خاك مرغوب ،مدل
 ،دارند خيز قرار ها و نواحي سانحهحريم رودخانه كشاورزي بوده و يا در

توسعه "در سناريو .گردند نواحي مستعد ناحيه معرفي و تعيين ميساير 
هاي ذكر شده در كدام از محدوديت هيچ "بدون محدوديت كنترل رشد

در  . اعمال نخواهد شد،هاي در مدل سكونتگاهة رشد و توسعبرايباال 
 سناريوهايي مبتني بر كنترل رشد، توسعه در نواحي كه داراي 

گردد كه حتي االمكان اين اراضي و سعي مي شده كنترل اندساختزير
هاي صنعتي هاي عمده و يا شهرك نظير سكونتگاه،هاييبه كاربري

در واقع در اين  .كه نياز به زيرساخت مناسب دارند، تخصيص يابند
هاي جديد را به اراضي كه در آن زيرساخت سناريو توسعه سكونتگاه

 .كندمناسب وجود دارد و يا در آينده احداث خواهد شد، هدايت مي
 بل تصور است كه در آن هيچ سناريوي ديگري نيز قا،برعكس

ها در مناطق مختلف در گونه كنترل و محدوديتي در تخصيص كاربري
هاي محدودسازي و و مدل بدون اعمال سياستنظر گرفته نشده 

سناريوي ( کندها مياعمال قيود كنترلي اقدام به تخصيص كاربري
 .)توسعه بدون در نظر گرفتن كنترل رشد
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 ۸۹     ...اي ريزي كاربري زمين ناحيهدر برنامه ? What ifكاربرد سيستم پشتيباني برنامه ريزي 

 

 با اتخاذ ،گرددمالحظه مي) ٤ (ارة شمكه در جدولگونههمان
مقدار زمين بيشتري در ،  بدون محدوديت كنترل رشدتوسعهسياست 

مصرف هاي شهري براي احداث سكونتگاهمقايسه با ساير سناريوها 
 دوره طي ) درصد٣٧( هكتار ٥٥٧٦ر قدااين م. گرددمي

ا  ب–توسعه كه با اتخاذ سناريوي  استحالياين در. است۱۴۱۲تا۱۳۸۲

هاي  اين بار باالترين رقم به سکونتگاهمحدوديت كنترل رشد،
هاي اي كه مقدار زمين به گونه،روستايي اختصاص خواهد يافت

 طي درصد، ٢/٧٧ معادل ، هكتار٤١٠٢ ،روستايي مصرف شده
  . است۱۴۱۲تا۱۳۸۲دوره

 ۱۴۱۲ تا ١٣٨٢طي دوره ) هكتار(ها  سطوح كاربري:)٤( شمارةجدول 
  )۱۳۸۲‐۱۴۱۲) (هكتار(شده سطوح مصرف 

 شهر روستا شهرك صنعتي
 سناريو

%)۲۳ ( ۵۰۰  %)۴/۱۳ ( ۷۱۶  %)۹/۱۱(۱۷۷۸   با محدوديت كنترل رشد‐حفاظت 
%)٦٦ ) ٣/٣٠۰  %)۲/۲۳ (۱۲۳۷  %)۳۷( ۵۵۷۶   بدون محدوديت كنترل رشد‐توسعه 
%)۶/۳۱( ۶۸۷  %)۲/۲۰ ( ۱۰۷۴  %)۷/۲۵( ۳۷۸۵  شد بدون  محدوديت كنترل ر‐حفاظت 
%)۳/۳۰ ( ۶۶۰  %)۲/۷۷ (۴۱۰۲  %)۸/۱۲ ( ۱۹۲۶   با محدوديت كنترل رشد‐توسعه 

 
هاي صنعتي نكته شايان توجه، برابر بودن مقدار در مورد شهرك

با كنترل و ( توسعهتخاذ هر دو نوع سناريوي اهاي مصرفي با زمين
اين .  استدرصد ٣/٣٠ هكتار و معادل ٦٦٠برابر ) بدون كنترل رشد

هاي صنعتي تواند بدان دليل باشد كه در احداث شهرك ميموضوع
 بدين معني .هاستساخت نزديكي به زير،يكي از اصول مهمهمواره 

 احداث گردند كه در هاييمكانهاي صنعتي در كه بايد شهرك
 باعث  موضوع اينزيرا .ها قرار داشته باشندساخت زير آننزديكي

 بسياري ديگر از منافع اقتصادي كاهش و صرفه جويي مالي و زماني و
شود كه اتخاذ سياست كنترل رشد و بنابراين مالحظه مي. خواهد شد

به هاي مصرفي يا ناديده گرفتن اين سياست تاثيري بر مقدار زمين
  .هاي صنعتي نخواهد داشتشهركوسيلة 

 دست آمده از مرحله تخصيص نشان ه هاي بها و خروجينقشه
با اتخاذ ، دگي باشدنساخت و ساز و سازحداكثر  دهد كه اگر هدفمي

هاي باير كه در ناحيه ، تقريباً تمامي زمين كالبديةسناريوهاي توسع
 صرف ساخت و ساز به صورت شهرها، ، تغيير عملكرد داده،وجود دارند

هاي قرمز رنگي که در لكه. هاي صنعتي خواهند شدروستاها و شهرك
هاي شمالي هاي باير كه در قسمت زمينتقريباً تمامي) ٥( ة شمارةنقش

 شمال ةناحيه، در شمال آباده، مرز استان اصفهان و همچنين در گوش
يد اين مطلب ؤكامالً م، شرقي خرم بيد هم مرز بوانات پوشانده است

 . است
بدون در نظر گرفتن حداكثر ظرفيت ساخت و ساز يعني 

،  طرح باشدةآيندهاي زمين درتعيين كاربريفقط  اگر هدف ،سازندگي
در مقايسه با بدون محدوديت كنترل رشد با اتخاذ سياست حفاظت 

هاي بيشتري صرف ، زمين با محدوديت كنترل رشدسناريوي توسعه

شايد بتوان  .)٦ نقشة شمارة( خواهند شدمراكز شهريساخت و ساز 
 اوليه شهرها و ساير ة را تشكيل و گسترش هستموضوعدليل اين 
.  ذكر كردزخيانساني از جمله روستاها در مناطق حاصلهاي سكونتگاه

دست آمده ه هاي بنقشه.  مستثني نيستموضوع آباده نيز از اين ةناحي
دهند كه  نشان ميبروشني اراضي اين نکته را توانايي تحليل ةاز مرحل

ند وب كشاورزي واقع شدهغتقريباً تمامي شهرهاي ناحيه در اراضي مر
هايي كه هم اكنون سازمان حفاظت محيط زيست و به دليل محدوديت

 تغيير ۳۱/۳/۱۳۷۴ مصوبه ۱اعالم كرده و در آن به موجب ماده 
ها ك قانوني شهرها و شهرةها در خارج از محدودكاربري اراضي و باغ

ازمان حفاظت محيط زيست ايران، س. (است ممنوع اعالم كرده را
 كنار گذاشته شده و براي  در اينجا نيز اين اراضي كامالًلذا ،)۱۳۷۹

ند تا هيچ گونه دخل و تصرفي در امدل غير قابل توسعه تعريف گرديده
بنابراين حتي اگر در اينجا . آنها به منظور تغيير كاربري صورت نگيرد

 توسعه شهرها به اطراف كه مملو از ةسياست توسعه انتخاب گردد، اجاز
 درنتيجه.  سلب خواهد شدعمالً، ندااراضي مرغوب زراعت آبي ها وباغ

هاي باير انتخاب هايي از جمله زمين آينده شهرها مكانةبراي توسع
هاي بيشتري از اراضي باير زير پوشش  زمينهخواهند شد و در هر ده

 . توسعه قرارخواهند گرفت وساخت و ساز
اي هاي توسعهبا وجود آنکه هدف اين مطالعه ارائة سياست

هاي توسعة کالبدي يکي از اهداف اصلي ياستس زيرا با اتخاذ ؛نيست
هاي کشاورزي و اراضي قابل اين تحقيق را که همانا حفظ زمين

ولي گيرد،  است تا حدود زيادي ناديده ميمحيط زيستيحفاظت از نظر 
مختلف کاربري اراضي، هاي از طرحبر اساس نتايج به دست آمده 

 .داند ميتر از ساير مواردمناسبرا  سناريو اتخاذ دو
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 ۳۸مجله محيط شناسي شمارة       ۹۰

 

 ؛حفاظت بدون محدوديت كنترل رشد .١
 ؛حفاظت با محدوديت كنترل رشد .٢

اگر سناريوي اول پذيرفته شود و طرح كاربري زمين آينده ناحيه 
هاي  در اين صورت زمين،صورت گيرد بدون محدوديت كنترل رشد

. يافت روستا و شهرك صنعتي توسعه خواهند، بيشتري به صورت شهر
كاسته  توسعه شدتو از مقدار ، وي دوم لحاظ گرددكه سناريصورتيدر
 قرار  کالبديها تحت رشد و توسعهشود و مقدار كمتري از زمينمي

 .ترفگخواهند 

مزيتي که سناريوي دوم نسبت به سناريوي اول دارد، محدوديت 
کنترل "که در بخش قبل ذکر شد، قيد گونههمان .کنترل رشد است

نداشتن ها قرار داشتن يا  انواع کاربري تخصيص زمين بهدريعني "رشد
ساخت دوري آن به زير و ياها در کنار زير ساخت و يا نزديکي کاربري

  سببگذار باشد بنابراين اگر اين سياست اتخاذ گردد، مهم و اثر
در سطح ناحيه کاسته شده نقاط سکونتگاهي شود که از پراکندگي مي

صورتي متحد و يکپارچه به  مراکز عمدة سکونتگاهي به و تقريباً
 )٧  شمارةةنقش.(ها تاسيس و بنا گردندساختزيرب اي مناسهلفاص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حداكثر سازندگيطرح كاربري زمين با اتخاذ سناريوي توسعه و محدوديت كنترل رشد در شرايط) : ٥( شمارةةنقش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۴۱۲ سال ،سناريوي حفاظت بدون محدوديت كنترل رشدطرح كاربري زمين با اتخاذ ): ٦( شمارةةنقش

 آباده

 اقليد

 قادرآباد
 سوريان

 بوانات

 آباده

 اقليد

 قادرآباد

 بوانات

 سوريان
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 ۹۱     ...اي ريزي كاربري زمين ناحيهدر برنامه ? What ifكاربرد سيستم پشتيباني برنامه ريزي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ۱۴۱۲  سال ، محدوديت كنترل رشد‐طرح پيشنهادي كاربري زمين با اتخاذ سناريوي حفاظت ):٧(  شمارةنقشة

 

 گيريبندي و نتيجهجمع‐٥

  کاربرد مدل و نرم افزارةسنجي نحو امكانبراياين مطالعه 
if ? What کهطورهمان.اي انجام پذيرفت براي تعيين كاربري ناحيه 

مشاهده گرديد اين نرم افزار با کمي اصالحات در روش و تعريف 
 اي را داشته و سناريوهاي پيشنهادي امکان کاربرد در سطح ناحيه

اي ريزي کاربري اراضي ناحيهتواند ابزار مناسبي براي برنامهمي
البته همانند هر . هاي متفاوت باشدثيرات سياست گذاريسنجش تا

هاي مورد استفاده و ابزار ديگر نتايج حاصل بستگي زيادي به داده
اين نرم افزارها اين . انتخاب درست متغيرها، سناريوها و فرضيات دارد

 آورند که نيرو و وقت مورد نياز براي انجام امکان را فراهم مي
آوري احي مدل و جمعها از اين بخش به سمت ساختن و طرتحليل
ها متمرکز شده و در نتيجه در مجموع نسبت به گذشته شاهد تهيه داده
 و در عين حال ترمطمئنتر، بهتر و هاي کاربري اراضي دقيقبرنامه
 سيستم مديريت توسعه در ناحيه چارچوب اين در .تر باشيممنعطف

شاهده و  حاصل را مآثار ،خواهد توانست با مقايسه نتايج )شهرستان(
 .دکنارزيابي نمايد تا سياست نهايي را انتخاب 

 

  استفادهدمورمنابع 

 در if ? Whatريزي كاربرد سيستم پشتيباني برنامه.۱۳۸۲ .خويي، زيبا
 آباده پايان ة ناحي: مورديةاي، نمونريزي كاربري اراضي ناحيهبرنامه

 .ه هنرنامه كارشناسي ارشد شهرسازي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكد

 
 از ريزي كاربري اراضي شهري با استفاده برنامه.۱۳۸۱ .رازاني، اسد

 . شهر دورود: مورديةنمون if ?Whatريزي سيستم پشتيباني برنامه
 كارشناسي ارشد شهرسازي، دانشگاه تربيت مدرس، ةپايان نام
 . هنرةدانشكد

 

 آباده

 اقليد

 قادرآباد

 بوانات

 سوريان
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 ۳۸مجله محيط شناسي شمارة       ۹۲

 

ت مجموعه قوانين و مقررات حفاظ.۱۳۷۹ .سازمان محيط زيست ايران
ص .  تهران. حقوقي و امور مجلسدفتر ،محيط زيست ايران، جلد اول

٢٤٤  
 

  سيستم پشتيباني) ifWhat  ?(نرم افزار". ۱۳۷۹ .عسگري، علي

 .۱۱۷تا  ١١٣ص  ٣، مديريت شهري شماره "ري زمينريزي كارببرنامه
 

ها، مصوبه اور راه حفظ حريم و اراضي مجضوابط( .۱۳۷۰.مالك، شهال
مصوب (جامع  و معماري و طرحهايشهرسازي مقررات ؛)١/٣/٦٨مورخ 

 . ٤٢، ص ، چاپ اول) و معماري ايرانشهرسازيشوراي عالي 
 

 .دانشگاه تهران  آمايش سرزمين،ةشالود.١٣٧٢. مجيد، ، مخدوم
 

ريزي محيط زيست با رزيابي و برنامه ا.١٣٨٠.مخدوم، مجيد و ديگران
 .هرانيايي،دانشگاه تهاي اطالعات جغرافسامانه
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