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 چکیذٌ 

یکی اص هْوتشیي فٌاكش تاثیشگزاس دس تٌیاى ّش خاهقِ ای فشٌّگ آى اػت ٍ تش ّویي اػاع اػت کِ ایداد فضاای فشٌّگای تاشای است اا      

.دس ایي ساػتا دسک ٍضقیت کااستشی فشٌّگای ٍ هیاضاى کوثاَد ٍ فاذم تقااد  دس       اهشی تذیْی اػتػغح آگاّی هشدم اص فشٌّگ خاهقِ، 

تٌاتشایي تا دسًگی تش صًذگی سٍصهشُ ٍ هدوَفِ ًیاصّای صًذگی ٍ فشٌّگ ػااکٌیي   اكل هْن هغشح اػت. پشاکٌؾ هٌغ ِ ای تِ فٌَاى یک

هی تَاى توْیذاتی سا دس ساػتای سفـ کوثَدّا ٍ ًیاصّای آًاى اًذیـیذ.ّذف ًْایی ػاصهاًذّی ؿْشی ایداد ًـاط ٍ ػاشصًذگی تیـاتش دس   

 ٍ هقیاسّا ٍ ّا تِ ػشاًِ تَخِ ؿْش تا کاستشی فشٌّگی کوی اسصیاتی اػت ٍ  تغثی ی -تحلیلی سٍؽ تح یقاقـاس هختلف ؿْش خَاّذ تَد. 

 کااستشی فضاای   اًغثاا   فاذم  تیااًگش  تح یاق  ایي اص حاكل ًتایح.اػت ؿذُ تشسػی ػَات خذٍ   تِ تَخِ تا آى کیفی اسصیاتی ّوچٌیي

ایشاى اػت. دس ایي ساػتا فضاّای هٌاػثی تشای تاهیي  دس اػتفادُ هَسد اػتاًذاسدّای تا 94کوی دس ػا   لحاػ تِ فشٌّگی دس ؿْش سؿت

 اسائِ ؿذُ اػت. 1419 ػا  افق  دستا تَخِ تِ پشاکٌؾ هٌاػة  هَسد ًؾش ػشاًِ
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 .مقذمٍ 1

 ٍ تشٍیح دػتاٍسدّای فشٌّگی یک خاهقِ تاػیغ ؿذُ اًذ فشٌّگؼشااص خولِ هْوتشیي هکاًْایی کِ تِ هٌؾَس حفؼ       

خاهقِ ؿکَفا ًیاصهٌذ فضاّایی اػت کِ ًِ ف ظ دس خْت آػایؾ ٍ سفاُ افشاد ٍ گشٍُ ّا فول ًوَدُ، تلکِ سفتاسّای . ّؼتٌذ

تٌاتشایي ایداد ٍ افضایؾ .اػت حهغش خَاًاى، تَیظُ خاهقِ افشاد توام تشای فشاغت اٍقات گزساى تِ ًیاص ] 1[هغلَب سا تـَیق کٌذ

دس ایي ساػتا تا تذٍیي تشًاهِ سیضی هٌؼدن ٍ  تقذاد فضاّای فشٌّگی خْت گزساًذى اٍقات فشاغت دس اهشی ضشٍسی اػت.

ّایی دس ػغَح هلی ٍ ّوچٌیي تِ غٌای فشٌّگی ٍ فلوی دػت  کاسآهذ تشای اٍقات فشاغت افشاد خاهقِ هی تَاى تِ پیـشفت

 اص ػشیـ دس دًیای اهشٍص اهکاى تح ق تشًاهِ ّای تلٌذ هذت سا تذٍى تاصًگشی هؼتوش ًاهوکي ػاختِ اػت.تحَالت یافت.

 فاهل هَثشتشیي اساضی تفکیک چگًَگی تش ًؾاست اػت ؿْشی صهیي اص اػتفادُ ی ًحَُ اهشٍصی، صًذگی هؼائل هْوتشیي

 ؿْشی اساضی اص اػتفادُ تِ هشتَط ضَاتظ ٍ اداسی تداسی، كٌقتی، هؼکًَی، هٌاعق تِ ؿْشّا تٌذی هٌغ ِ ضَاتظ دساخشای

 ّوچٌیي ٍ ؿْشی ػیوای ٍ هٌؾش اص گَیا تلَیشی کٌٌذُ هٌقکغ ؿایذ اساضی ایي کاستشی ٍ ت ؼین چگًَگی اسصیاتی .تاؿذ هی

 تاؿذ ؿْشی تَػقِ تِ سػیذى خْت دس ٍ صهاى عی دس ؿْش هختلف ّای کاستشی تِ ؿْشی فضای تخلیق چگًَگی

 ؿْشی، ّای کاستشی ًاهٌاػة تَصیـ ٍ ؿْشی اهکاًات ٍ خذهات اص ؿْشی هختلف ّای تخؾ ٍ هٌاعق تقاد  فذم ّوچٌیي]2[

 ]3[ اػت. دادُ اختلاف خَد تِ سا ؿْشی سیضاى تشًاهِ رّي ّوَاسُ کِ اػت فیٌی ّای صهیٌِ اص یکی

تقاد  دس ػغَح هختلف هٌغ ِ ای،تِ فٌَاى  ٍ تقییي هیضاى کوثَد ٍ فذمتٌاتشایي دسک ٍضقیت کاستشی ّای هختلف ؿْشی 

تشًاهِ سیضی کاستشی صهیي ٍ خایگاُ ػشاًِ ّای دس ایشاى هغالقات هؼت ل دس صهیٌِ ]4[یش هغشح هی ؿَدضشٍستی اختٌاب ًاپز

دس ًتیدِ تَخِ تِ پشاکٌؾ ]6[ؿْشی آى تِ ًذست كَست گشفتِ اػت ٍ هغالقات هَخَد کوتش خٌثِ کاستشدی داؿتِ اػت 

تٌاتشایي دس ایي پظٍّؾ ػقی ؿذُ تا تا اػتفادُ اص  اػت. ضشٍسی ٍ خذهات ؿْشی اهشی اساضی تا کاستشی ّای هٌاػةكحیح 

تح ی ات تِ فول آهذُ تِ تشسػی ػغح ٍ هیضاى ػشاًِ کاستشی فشٌّگی ؿْش سؿت ٍ هیضاى کوثَد آى پشداختِ ؿَد تا تِ فٌَاى 

 ت ٍ ػَی تْتش هذ ًؾش هذیشاى ٍ تشًاهِ سیضاى ؿْشی قشاس گیشد.ساّکاسی هٌاػة دس خْت پیـثشد اٍضاؿ فقلی تِ ػو

 پیشیىٍ تحقیق در ایران.2

کتاتْا ٍ ه االت هتقذدی هٌتـش ؿذُ اًذ کِ تشخی اص آًْا  تِ کاستشی اساضی ؿْشی دس ایشاى  دس استثاط تا پیـیٌِ تح یق      

تِ ًحَُ اػتفادُ اصاػتاًذاسدّای کاستشی اساضی « تشًاهِ سیضی اساضی ؿْشی» کشاهت اهلل صیاسی دس کتاب ؛ ؿشح ریل هی تاؿذ

تشًاهِ سیضی کاستشی « هثاًی تشًاهِ سیضی ؿْشی » دس کتاب  فشاًک ػیف الذیٌی]6[ .ؿْشی ٍ هٌغ ِ تٌذی ّا اؿاسُ داسد 

ی کاستشی اساضی دس هٌاعق صلضلِ ضتشًاهِ سی ّوچٌیي]2[هی تاؿذ د ًحَُ اػتفادُ اص اساضیگَیای اّذاف افشاد دس هَس اساضی

تْیِ ؿذ.ایي عشح فالٍُ  1371کِ تَػظ تٌیاد هؼکي ٍ تِ کوک هـاٍساى داخلی ٍ خاسخی دس اٍایل دِّ ی ،خیض ؿوا  ایشاى 

ض تَخِ داؿتِ ٍ هی تش دس ًؾش گشفتي ٍیظگی ّای اختوافی،اقتلادی ؿْشّای صلضلِ خیض،تِ ٍیظگی ّای عثیقی ایي هٌاعق ًی

تَاى گفت یکی اص عشح ّا ًؼثتا هَفق ؿْش ػاصی دس ایشاى تَدُ اػت کِ تشای ؿْشّای هٌدیل،لَؿاى ٍ سٍدتاس تْیِ ؿذُ 

 ] 7[اػت

 . بروامٍ ریسی کاربری اراضی شُری 1-2

 تِ ٍ دٍم خْاًی خٌگ اص پغ ه َلِ ایي .اػت ؿْشی اساضی کاستشی سیضی تشًاهِ ؿْش، ػاخت اكلی ّای خٌثِ اص یکی      

   ] 6[اػت ؿذُ تشخَسداس ای ٍیظُ خایگاُ اص ؿْشّا هـکالت ٍ هؼائل ّا، ًاتؼاهاًی پی دس ٍ اخیش ّای دِّ دس خلَف

 

 

 



 .فرایىذ ارزیابی 2-2

 
 دادُ ًـاى سٍؿي عَس تِ هؼائل تا هختلف ّای گشٍُ تشخَسد تا گیشد اًدام آگاّاًِ ٍ آؿکاس كَست تِ تایذ اسصیاتی فشایٌذ      

 ٍ سفت هاّیت اسصیاتی فشآیٌذ صیشا .تاؿذ تفْین قاتل خَتی تِ ریٌفـ ّای گشٍُ ٍ ؿْشی سیضاى تشًاهِ ٍ عشاحاى تشای ٍ ؿَد

 اػت، قثلی هشاحل تِ تشگـت هؼتلضم اسصیاتی ًتیدِ کِ هفَْم ایي تِ .دّذ هی ًـاى سا ؿْشی عشاحی فشآیٌذ تشگـتی

 ّا حل ساُ ٍ ًیاصّا تقشیف تِ لضٍم كَست دس ٍ گشفتِ قشاس هدذد تشسػی هَسد آهذُ تذػت ضَاتظ ٍ اعالفات ٍ آهاس تغَسیکِ

 ] 8[ آهذ. خَاّذ فول تِ ًؾش تدذیذ

 

 شُر اراضی کاربری کمی ارزیابی.3-2

 ٍضـ تا ؿْشی ّای کاستشی ّای اػتاًذاسد ٍ ّا ػشاًِ تغثیق ٍ ؿٌاػایی تش هثتٌی فوذتا ّا تحلیل اسصیاتی ًَؿ ایي دس      

 اص یک ّش تِ ؿْشی فضای تخلیق چگًَگی ٍ ؿْش ػغح دس ّا کاستشی ایي هَخَد ٍضـ تا ؿْشی ّای کاستشی ایي هَخَد

 هؼائل عثیقی، ٍ اقلیوی هَققیت چَى هْوی فَاهل ؿْش، ّش هتٌاػة دس ّای ػشاًِ تقییي دس .تاؿذ هی هختلف ّای کاستشی

 احتیاخات ؿْش، گؼتشؽ اهکاًات هقیـت، ًَؿ دسآهذ، هیضاى ٍ ًَؿ هؼکي، ٍ ػاختواى تکٌَلَطی سػَم، ٍ آداب ٍ اختوافی

 ٍ پیـٌْادی ّای تشاکن تا هتٌاػة ٍ گیشد هی قشاس ًؾش هذ … ٍ سفاّی تاػیؼات تِ ؿْش خوقیت احتیاخات ؿْش، خوقیت

 ] 9[ گشدد. هی هـخق ّا ػشاًِ ایي ؿْشی کاستشیْای اص یک ّش تِ ًؼثت آى تا استثاط دس

 

 

  َا کاربری يتحلیل کیفی ارزیابی.4-2

 
 ،( اعشاف تا کاستشی ػاصگاسی)ػاصگاسی هاًٌذًیض  آى  اسصیاتی کیفی ّای هقیاستِ  ،فشٌّگی کاستشی کوی اسصیاتی هتقاقة      

 حوایت چگًَگی) ٍاتؼتگی ٍ (ؿْش دس تَضیـ چگًَگی ٍ فولکشدی ه یاع) ؽشفیت ٍ( هکاى تا کاستشی ػاصگاسی) هغلَتیت

 فشٌّگی ٍ اختوافی خوقیتی،اقتلادی، خلَكیات تا تَخِ تِ] 11[ ( یکذیگش فولکشدّای تکویل -یکذیگش اص ّا کاستشی

 ٍ ؿْش فشٌّگی کاستشیْای هَخَد ٍضـ هغالقات تواهی اص تٌذی خوـ هٌؾَس تِ اها. سؿت پشداختِ ؿذُ اػت ؿْش ػاکٌیي

 .ؿذ پشداختِػَات  هذ  اسائِ تِ تحث ًـذى عَالًی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شُر رشت.3

دقی ِ  16دسخِ ٍ  37 دقی ِ عَ  ؿشقی ٍ 36دسخِ ٍ  49دس اػت کِ کالًـْش سؿت ، پظٍّؾ ایي هغالقِ هَسد هحذٍدُ      

ؿْش سؿت دس ٍضـ عثیقی خَد .کیلَ هتش هی تاؿذ 136ًلف الٌْاس گشیٌَیچ قشاس داسد ٍ هؼاحت آى حذٍد  صفشم ؿوالی ا

خٌَتی دسیای خضس هحؼَب هی ؿَد . ایي خلگِ کِ دس دٍ حذ خٌَتی ٍ ؿوالی خَد  خض  کَچکی اص خلگِ گیالى ٍ دؿت ّای

 سػوی ػشؿواسی اػاع . تشتیي کَُ ّای الثشص ٍ ًَاس ػاحلی قشاس داسد ، ؿْش سؿت ، تٌذس اًضلی ٍ الّیداى سا دس تش گشفتِ اػت

 .اػت تَدُ ًفش 639،951 ایي ؿْش  خوقیت ،1391 ػا  دس

    

 (  ؿْش سؿت                      3تلَیش )( اػتاى گیالى                        2تلَیش )       ( ایشاى                          1تلَیش )                 

 

 ]11[1391تا ػا   1355.ػشؿواسی خوقیت اص ػا  1خذٍ  

 ػا  خوقیت

119491 1335 

143557 1345 

188957 1355 

291163 1365 

341637 1371 

417748 1375 

557366 1385 

639951 1391 
 

 : تحقیق اوجام .ريش4

ّای  دادُ ٍ اعالفات اػاع تش یقٌی هیذاًی تشداؿت تلَست کِ تَدُ تحلیلی -تَكیفی ًَؿ اص ٍ کوی ؿکل تِ تح یق ایي      

 تقییي تِ ؿْش، فشٌّگی ّای هدوَفِ تح یق ًوًَِ ٍ خاهقِ تِ تَخِ تا ٍ ریشتظ ّای ػاصهاى اص ؿذُ گشفتِ آهاسی

 هٌاػة تَصیـ ٍ تَػقِ تشای ، 1419  عشح افق سیضی تشًاهِ تشای ٍ حاضش دسحا  فشٌّگؼشاّا ًیاص هَسد ػشاًِ ٍ ه ذاسػغَح

 اػت. گشدیذُ هثادست سؿت  ؿْش دس فضاّا تش ایٌگًَِ



 تخمیه جمعیتی.5

 تشای تخویي خوقیت اصدٍ هذ  اػتفادُ ؿذُ: 

 ؛ کِ دس آى سًٍذ سؿذ خوقیت تِ كَست تاتقی اص سؿذ ثاتت خوقیت دس گزؿتِ ٍ ٍضـ هَخَد اػت.هذ  سؿذ خغی

؛کِ دس آى اتتذا ًشخ سؿذ دٍسُ ی هَسد هغالقِ تا اػتفادُ اص فشهَ  هحاػثِ ؿذُ اػت ٍ دس اًتْا هحاػثِ خوقیت تا هذ  ًوایی

 اػتفادُ اص فشهَ  دیگشی اًدام ؿذُ اػت.

 (:91-75 ػا ) خغی سؿذ هذ 

]12 [ 

Pn=po+na 

       Poخوقیت فقلی; ، Pnخوقیت آیٌذُ ; کِ دس آى 

]12[ 

  
 خوقیت ػا  75 خوقیت ػا   9

 
          

 (:91-75 ػا ) ًوایی هذ 

]12[ 

             

  Poخوقیت فقلی;،  Pnخوقیت آیٌذُ ; کِ دس آى 

 ]12[ 

  (√
 خوقیت ػا   9

خوقیت ػا  75
  

 

  )          

 1393 ػا  خوقیت هحاػثِ.2 خذٍ 

پیؾ تیٌی اص خوقیت 

1394 

سٍؽ ّای پیؾ تیٌی  ًشخ سؿذ

 خوقیت 

1391خوقیت ػا   فشضیات   

 639951 فشم اٍ  هذ  سؿذ خغی  14813.53 699215.133

 فشم دٍم هذ  ًوایی 1.129 717477.392

 

 



 : تِ تَخِ تا تٌاتشایي

 هتش هشتـ . 8157ّای  فشٌّگی ؿْش سؿت تشاتش  کاستشی  هَخَد ٍضـ کل هؼاحت -

 هتش هشتـ.  1.625اػتاًذاسد ػشاًِ ّای فضاّای فشٌّگی تشای ّش ًفش تشاتش  -

 هتش هشتـ. 1.112ػشاًِ کاستشی فشٌّگی ؿْش سؿت تشای ّش ًفش تشاتش  -

  ًفش اػت . 717477.392تا تشاتش  94ًفش ٍ خوقیت ػا    1466197.9153کِ تشاتش تا  1419ٍ تا تخویي خوقیت ػا  -

دس ؿْشسؿت1394ػشاًِ کاستشی فشٌّگی دس ػا    
هؼاحت کل کاستشی فشٌّگی ػا     

  خوقیت کل ؿْش سؿت دس ػا      
   

 

دس ؿْش سؿت1419ػشاًِ کاستشی فشٌّگی دس ػا    
هؼاحت کل کاستشی فشٌّگی ػا     

خوقیت کل ؿْش سؿت دس ػا     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ؿْشسؿت  دس کاستشی فشٌّگی ّای ػشاًِ کوثَد

 1394 ػا  فشٌّگی کاستشی ػشاًِ کوثَد; فشٌّگی  ّای کاستشی اػتاًذاسد ػشاًِ - 1394دس ػا   فشٌّگی کاستشی ػشاًِ

 1419 ػا  فشٌّگی کاستشی ػشاًِ کوثَد;  فشٌّگی ّای کاستشی اػتاًذاسد ػشاًِ - 1419دس ػا   فشٌّگی کاستشی ػشاًِ

 

فشٌّگی  ّای کاستشی ػشاًِ

1394 ػا  فشٌّگی ػشاًِ ؿْش سؿت  

1394 فشٌّگی  اهاکي کل ػشاًِ  

 1419 ػا  فشٌّگی ػشاًِ

1419فشٌّگی  اهاکي کل ػشاًِ  

8 57
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 :داسین تاال ّای فشهَ  تِ تَخِ تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1419 ٍ 1394 ػا  دس سؿت  ؿْش دس فشٌّگی   کاستشی ًیاص هَسد هؼاحت

 1394 ػا  ًیاص هَسد فشٌّگی  هؼاحت;1394 ػا  خوقیت×فشٌّگی ػشاًِ اػتاًذاسدّای

 1394 ػا  ًیاص هَسد  فشٌّگی هؼاحت;717477.392*1.625;448423.37

 1419 ػا  ًیاص هَسد فشٌّگی  هؼاحت;1419 ػا  خوقیت×فشٌّگی ػشاًِ اػتاًذاسدّای

 1419 ػا  ًیاص هَسد فشٌّگی  هؼاحت;1466197.9153*1.625;916373.69

 

1419ٍ 1394 ؿْش سؿت دس ػا   کاستشی فشٌّگی دس ًیاص هَسد هؼاحت کوثَد  

 فشٌّگی کاستشی )1394 ػا  دس اساضی هؼاحت کوثَد; 1394ًیاص هَسد فشٌّگی کاستشی هؼاحت -کًٌَی فشٌّگی کاستشی کل هؼاحت

سؿت( ؿْش  

 فشٌّگی کاستشی) 1419ػا  دس اساضی هؼاحت کوثَد;  1419ًیاص هَسد فشٌّگی کاستشی هؼاحت -کًٌَی فشٌّگی کاستشی کل هؼاحت

(سؿت ؿْش  

 

 

 فشٌّگی ؿْش سؿت ّای کاستشی کوثَد ػشاًِ

 1394 ػا  فشٌّگی کوثَد ػشاًِ

0.613 

0.625 

 1419 ػا  فشٌّگی کوثَد ػشاًِ



 تاتَخِ تِ فشهَلْای تاال خَاّین داؿت :

 

 

 

 

 

 

 

 بحث:.6

هَسد اػتٌاد هؼاحت ػشاًِ کاستشی فشٌّگی دس کـَسّای هختلف هتفاٍت اػت.دس ایشاى تا کٌَى ضاتغِ هـخلی کِ       

ایشاى ًضدیک تِ ًین قشى دی ٍ هتکی تِ هٌاتـ خاسخی اػت.دسٍ آى چِ فول هی ؿَد تِ كَست هَستاؿذ، تذٍیي ًـذُ اػت 

الگَی اػتاًذاسد ؿٌاختِ ؿذُ ای کِ تتَاًذ خَاتگَی ًیاص دػت اػت کِ عشح ّای خاهـ تَػقِ ؿْشّا تْیِ هی ؿَد،اها ٌَّص 

اًذسکاساى ٍتشًاهِ سیضاى تشای تقییي حذاقل ػشاًِ ّای کاستشی اساضی تاؿذ، ٍخَد ًذاسد.اص عشفی اػتفادُ اص اػتاًذاسدّای 

ِ دلیل هتفاٍت تَدى کـَسّای دیگش ًیض دس صهیٌِ تاػیؼات هختلف ؿْشی هاًٌذ هؼکًَی، دسهاًی، فشٌّگی،ٍسصؿی ٍ ...ت

ص .اًیؼت ؿشایظ آًْا اص ًؾش ٍیظگی ّای آب ٍ َّایی، فشٌّگی ٍ اختوافی، دسآهذ، اتقادٍ اًذاصُ خاًَاس ٍ اهثا  آى خالی اص اؿکا 

ؿْشی  ّایػشاًِ دایی کِ ؿشایظ صًذگی ؿْشی دس هٌاعق هختلف کـَس تا ّن تفاٍت ّایی اػاػی داسد، هقیاسّا ٍ اًذاصُ آً

دس یک ؿْش ایشاى ًیض ًوی تَاًذ قاتلیت اخشایی تشای ؿْشّای دیگش داؿتِ تاؿذ.صیشا تا تَخِ تِ ایي ح ی ت کِ کـَس ها اص ًؾش 

اقلیوی داسای آب ٍ َّا ٍ ؿشایظ هتٌَفی اػت ٍ ّش یک اص ایي ؿشایظ دس ًَؿ هقیـت ٍ صًذگی ؿْشًـیٌاى تاثیش گزاؿتِ 

ایشاى اسائِ ؿذُ اػت،ف ظ خٌثِ پیـٌْاد داسد.ضوي آى کِ خالی اص ً ق ًیؼت ٍ هی تَاى اػت.هقیاسّایی کِ تشای ؿْشّای 

هکاى فشٌّگی تِ فٌَاى  3تٌْا  سؿتآى سا ف ظ دس حذ پیـٌْاد هغشح کشد.تا تَخِ تِ هغالقات اًدام ؿذُ، دس ػغح ؿْش 

ام ؿذُ ًـاى هی دّذ کِ ؿْش سؿت اص ًؾش .آهاس ٍ تشسػی ّای اًدفشٌّگؼشا ٍخَد داسًذ کِ یکی اص آًْا دس دػت ػاخت اػت

اػت، ایي ؿْشػتاى تا  1.5ػشاًِ تاػیؼات فشٌّگی تؼیاس ضقیف اػت.یقٌی تا تَخِ تِ ػشاًِ اػتاًذاسد فشٌّگی کِ تشاتش 

ػا   25هتشهشتـ، دس ٍضـ کًٌَی تا کوثَد هَاخِ اػت.اص ایي سٍ تشای افق عشح 8157ٍ هؼاحت هَخَد  1.112ػشاًِ هَخَد 

، ػشاًِ کاستشی فشٌّگی ایي ؿْشػتاى دس كَست فذم تشًاهِ سیضی ٍ هذیشیت دسػت تا تَخِ تِ سؿذ 1419ُ یقٌی ػا آیٌذ

هتشهشتـ خَاّذ سػیذ کِ کاّؾ چـوگیشی خَاّذ داؿت. دس ٍاقـ  1.1114خوقیت ٍ افضایؾ هت اضی کاستشی فشٌّگی تِ  

اخِ خَاّذ ؿذ کِ تِ ًؾش هؼاحت هَسد ًیاص تشای افق عشح هَ 1.625ایي ؿْش دس افق عشح تا کوثَد ػشاًِ فضای فشٌّگی

هتشهشتـ هی تاؿذ کِ تا تَخِ تِ هؼاحت ٍضـ هَخَد ایي ًَؿ کاستشی دس ػا  خاسی، تا کوثَد 916373.69تشاتش   1419ػا  

یق ٍ دسػت ٍ هتشهشتـ دس افق عشح سٍتشٍ خَاّذ ؿذ.تش ایي اػاع هی تَاى تا هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی دق 1458141.9هؼاحت 

تا دس ًؾش گشفتي افضایؾ ًشخ سؿذ خوقیت ٍ خوقیت افق عشح ٍ ّوچٌیي تا هکاى یاتی هٌاػة دس ػغح ؿْش ٍ تا الگَّای 

 .هٌاػة عشاحی تشای هدوَفِ هَسد ًؾش، تشای خثشاى ایي کوثَدّا، عشح ّا ٍ الگَّایی سا اسائِ داد

 فشٌّگی ؿْش سؿت کوثَد هؼاحت فضاّای

 1394 ػا  کوثَد هؼاحت فضاّای فشٌّگی

440366.37 

1458140.9 

 1419 ػا  کوثَد هؼاحت فضاّای فشٌّگی



 اراضی مىاسب برای استقرار کاربری فرَىگی .7

 

  :اساضی پیـٌْادی

تشای تاهیي کوثَد هؼاحت تذػت آهذُ،صهیي ّای هٌاػة تش اػاع عشح تفضیلی ؿْش سؿت اًتخاب ٍ عثق خذٍ  ػَات 

 الَیت تٌذی ؿذُ اًذ.

،تذٍى تشافیک ، ٍ اص خٌذ هؼیش هختلف  ،ًضدیکی تِ هشکض ؿْش،دػتشػی آػاىٍ صهیي ّای هؼکًَی  ّودَاسی تا اػتاًذاسی  1ػایت 

 خـن اًذاص ًذاسد،خَاًایی داسد تِ خْت قشاسگیشی ػایت دس هقثش اكلی هٌؾش ٍ

 

1ػایت 

 

 تْذیذ فشكت ضقف قَت ٍیظگی ّا

     دػتشػی

     تشافیک

 هشکض تِ ًضدیکی

 ؿْش

    

     آلَدگی كَتی

     ّودَاسی

     صهیي هؼاحت

     اقتلادی تَخیِ

     خَاًایی

     هٌؾش



تشافیک،هٌؾش ٍ چـن اًذاص ًذاسد،خَاًایی داسد تِ فلت  پش، ػخت ّودَاسی تا صهیي ّای هؼکًَی،ًضدیکی تِ هشکض ؿْش،دػتشػی  2ػایت 

 قشاس گیشی دس هقثشی حذ ٍاػظ  ؿْشداسی ٍ ػثضُ هیذاى

 

2ػایت 

 

 تْذیذ فشكت ضقف قَت ٍیظگی ّا

     دػتشػی

     تشافیک

 هشکض تِ ًضدیکی

 ؿْش

    

     آلَدگی كَتی

     ّودَاسی

     صهیي هؼاحت

     اقتلادی اسصؽ

     خَاًایی

     هٌؾش
 

 

،تذٍى تشافیک،هٌؾش ٍ چـن اًذاص ػخت ّودَاسی تا تَػتاى هفاخش ٍ سٍدخاًِ گَّش سٍد ،دٍسی اص هشکض ؿْش،دػتشػی   3ػایت 

  داسد،خَاًایی داسد

 

3ػایت 

 

 تْذیذ فشكت ضقف قَت ٍیظگی ّا

     دػتشػی

     تشافیک

 هشکض تِ ًضدیکی

 ؿْش

    

     آلَدگی كَتی

     ّودَاسی

     صهیي هؼاحت

     اقتلادی اسصؽ

     خَاًایی

     هٌؾش



تشافیک،هٌؾش ٍ چـن اًذاص ًذاسد،خَاًایی ّودَاسی تا صهیي ّای هؼکًَی ٍ آهَصؿی،دٍسی اص هشکض ؿْش،دػتشػی آػاى،تذٍى    4ػایت 

 داسد

4ػایت 

 

 تْذیذ فشكت ضقف قَت ٍیظگی ّا

     دػتشػی

     تشافیک

 هشکض تِ ًضدیکی

 ؿْش

    

     آلَدگی كَتی

     ّودَاسی

     صهیي هؼاحت

     اقتلادی اسصؽ

     خَاًایی

     هٌؾش
 

 1داسًذ کِ اص تیي ایي دٍ ػایت اًتخاتی،ػایت  4ٍ 2ؿشایظ تْتشی ًؼثت تِ دٍ ػایت  3ٍ  1ػَات،ػایتْای تا تَخِ تِ خذٍ  

 داسای ً اط قَت تیـتشی هی تاؿذ.

 وتیجٍ گیری .8

شسػی ػغَح کوی ٍ کیفی کاستشی فشٌّگی فالٍُ تش ؿٌاخت ٍضـ هَخَد،چگًَگی پشاکٌؾ ٍ اػت شاس آى تش اػاع ت      

هی تَاًذ تِ فٌَاى  تیاى هی کٌذ کِخَاػتِ ّای خاهقِ ؿْشی ٍ اسائِ ساُ حل ّای هق َ  خْت حل هـکالت فوذُ ًیاصّا ٍ 

دس ایي ه الِ تِ اسصیاتی ٍضقیت کاستشی فشٌّگی ؿْش سؿت ساّکاسی هٌاػة دس اختیاس هذیشاى ٍ تشًاهِ سیضاى ؿْشی قشاس گیشد.

ٍ پشداختِ ؿذُ اػت کِ یافتِ ّای تح یق حاکی اص آى اػت کِ ایي ؿْش دس ٍضـ هَخَد تا کوثَد فضای فشٌّگی هَاخِ تَدُ 

استشی ّا ٍ الصم اػت دس ػاصهاًذّی هدذد کتا ایي اٍكاف دس ٍضـ هَخَد ًتَاًؼتِ پاػخگَی ًیاصهٌذی ّای ػاکٌیي تاؿذ.

 تشای ًیاص،  فشٌّگی فضای کوثَد دلیل تِدس ًتیدِ ّوچٌیي دس ًحَُ اسائِ خذهات ٍ تؼْیالت الصم تاصتیٌی خذی تِ فول آیذ.

 تا .آیین فائق سا ّا فضا گًَِ ایي کوثَد تِ ًیض  خوقیت سؿذ تا دسآیٌذُ  تتَاًین تا ،ؿَد هی تیٌی پیؾ ّا فضا گًَِ ایي ػاخت

 ّا کوثَد ایي تشای سٍؿٌی اًذاص چـن تَاى هی آى، دسػت اخشای تِ اهیذ ٍ تفضیلی عشح پیـٌْادی ّای ػشاًِ تِ تَخِ

 .کشد تشػین
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