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 طزاحی ٍاحد ّوسایگی با شیَُ طزاحی پاراهتزیک

 ٍ با الگَگیزی اس بافت ارگاًیک ٍ سٌتی )ًوًَِ هَردی ّادی آباد قشٍیي(

 
1ساًاس حیدری

  2هحودرضا خطیبی، *

  داًـگبُ آصاد ٍاحذ لضٍیي،-داًـدَی وبسؿٌبػی اسؿذ عشاحی ؿْشی -1

 داًـگبُ آصاد  ٍاحذ لضٍیي،-ؿْشػبصیاػتبدیبس داًـىذُ هؼوبسی ٍ  -2
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  1ؿْش لضٍیي- -عشاحی پبساهتشیه -ثبفت اسگبًیه  –ٍاحذ ّوؼبیگی  کلیدی: ّای ٍاصُ

                                                 
گاه ایه مقاله مستخرج از پایان وامه کارشىاسی ارشذ طراحی شهری وگاروذه به راهىمایی دکتر محمذرضا خطیبی در داوشکذه معماری شهرسازی داوش

 آزاد ياحذ قسيیه می باشذ.

آًچِ دس عی ایي پظٍّؾ ثِ آى پشداختِ ؿذُ، هغبلؼِ ٍ ثشسػی هجبًی عشاحی ؿْشی پبساهتشیه، تحلیل ٍ ثشسػی 

 بی عشاحی پبساهتشیه ٍ تغجیك آًْب دس عشاحی ٍاحذ ّوؼبیگی ثب اػتفبدُ اص الگَّبی ثبفت ػٌتی هی ثبؿذ. فشایٌذ ّ

هحذٍدُ هَسد عشاحی دس ایي پظٍّؾ هحذٍدُ یه ٍاحذ ّوؼبیگی دس ؿْش لضٍیي هی ثبؿذ. ثب تَخِ ثِ ثبفت ػٌتی ٍ 

یذ ؿْش ثِ دلیل عشاحی ثبفت ؿغشًدی، اسگبًیه خٌَة ؿْش لضٍیي ٍ گؼؼت ّبی حبكل ؿذُ ثیي ثبفت لذین ٍ خذ

ایدبد عشح هٌغجك ثب ثبفت اسگبًیه اعشاف اّویت هی یبثذ. دس ایي همبلِ ػٌبكش اكلی عشاحی ثش اػبع تئَسی ّبی 

ثِ ایدبد  سایٌَ ٍ پالگیي گشػَْپشلیٌچ ٍ الىؼبًذس تذٍیي ؿذُ اػت ٍ پغ اص آى ثب تؼشیف پبساهتش ّب دس هحیظ ًشم افضاس 

 ؼغبف پزیش ثشای هحذٍدُ ٍاحذ ّوؼبیگی پشداختِ ؿذُ اػت .عشح ولی اً

ػیؼتن عشاحی ؿْشی پبساهتشیه دیٌبهیه ثَدُ ٍ ثب ّش ثبس تغییش ٍسٍدی ّب تَػظ عشاح ثِ سٍص سػبًی هی گشدد. 

ٌذ ثٌبثشایي ػالٍُ ثش عشاحی ثش اػبع اعالػبت ٍ سٍاثظ پیچیذُ ٍ ایدبد عشح ًْبیی هٌغجك ثب ثبفت، اهىبى ایدبد فشای

 ثبصگـتی ٍ هـبسوت عشاحبى ٍ هشدم سا دس فشایٌذ عشاحی ؿْشی فشاّن هی ػبصد.
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  هقدهِ -1
ثبؿٌذ ٍ خبهؼِ ی ؿْشی سٍص ثِ ؿْشّب هبًٌذ اسگبًیؼن ّبی صًذُ ٍ ّوَاسُ دس حبل تغییش داسای ٌّذػِ ی پیچیذُ ای هی     

سٍص ٍاخذ پیچیذگی ّبی ثیـتشی هی ؿَد، ثٌبثشایي لضٍم ًگشؽ ٍػیغ تش ثِ فضب اّویت هی یبثذ. اػتفبدُ اص فشایٌذ ّبی 

عشاحی ػٌتی، ثش ایي هـىالت هی افضایذ. فشایٌذ ّبی عشاحی ؿْشی ػٌتی فبلذ اًؼغبف پزیشی الصم ثشای ػش ٍ وبس داؿتي ثب 

خبهؼِ هی ثبؿٌذ. ثٌبثشایي ثشای تَلیذ عشح ّبی ثب اًؼغبف پزیشی ثبال، سٍؽ ّبی عشاحی هَسد ًیبص اػت وِ  پیچیذگی ّبی

ثتَاًذ ساّىبس ّبی هتفبٍتی سا تَلیذ ًوبیذ ٍ عشاح سا دس ّش هشحلِ اص وبس اص ػَالت تلویوبت خَد آگبُ ًوبیذ. دس ایي حبلت 

  اّذ ثَد.عشاحی، ػیؼتوی اص ساُ حل ّب ثشای یه هؼئلِ خَ

فشایٌذ ؿْشػبصی پبساهتشیه ظَْس یه هتَدلَطی خذیذ دس عشاحی ؿْشی اػت وِ اخبصُ ی هذاخلِ ی عیف ٍػیؼی اص     

پبساهتشّب سا ثب اػتفبدُ اص اثضاسّبی هحبػجبتی پیـشفتِ هی دّذ. دس ایي ًَع عشاحی پبساهتشّب هی تَاًذ اص ٌّذػِ ی ثبفت ّبی 

 اهش ثِ ایدبد عشاحی ؿْشی پبیذاس هی اًدبهذ. ػٌتی اسگبًیه اخز ؿَد وِ ایي

ؿْشّبی ػٌتی دس ثبفت ّبی لذیوی داسای ٌّذػِ ّبی اسگبًیه هی ثبؿٌذ ایي ًَع تشویت وِ ثش اثش هشٍس صهبى ٍ ثش هجٌبی      

ْت یبثی، ػَاهل ثؼیبسی پذیذ آهذُ اػت پبیذاس ثَدُ ٍ داسای هضایبیی اص لجیل ًظن ٍ ّوبٌّگی، هحلَسیت ٍ ٍخَد حشین، خ

پیَػتگی فضبّبی پش ٍ خبلی، ایؼتبیی ٍ پَیبیی همیبع، تٌبػجبت كحیح ٍ... هی ثبؿذ وِ ثبػث ایدبد حغ تؼلك ٍ تلَس رٌّی 

دس هشدم هی ؿَد. اخز پبساهتشّبی عشاحی دس ؿیَُ ی عشاحی پبساهتشیه اص ٍیظگی ّبی وبلجذی اسصؿوٌذ هَخَد دس ثبفت ّبی 

خذیذ سا اص غٌبی ثبفت ّبی وْي ثشخَسداس ػبصد ٍ استجبط ثبفت خذیذ سا ثب ثبفت ّبی اعشاف  ػٌتی هی تَاًذ عشاحی ثبفت ّبی

ثِ كَست ثْتشی ثشلشاس ػبصد.  لزا هؼئلِ ی هغشح ؿذُ دس ایي همبلِ اػتفبدُ اص لبثلیت ّبی عشاحی پبساهتشیه ثِ ػٌَاى یه 

 ػیؼتن اص سٍاثظ، ثشای ایدبد فشم ؿْشی ّوبٌّگ ثب ثبفت هی ثبؿذ

 

 

 

 

 تحلیل تطبیقی هفاّین الگَی ٍاحد ّوسایگی در غزب ٍ الگَی هحلِ سٌتی  .2
دس صهیٌِ تؼشیف هحلِ، ًمؾ ّبیی وِ یه هحلِ ؿْشی هی تَاًذ ثش ػْذُ داؿتِ ثبؿذ ٍ اكَل ؿىل دٌّذُ ػبختبس ، هحلِ    

ّوؼبیگی تؼشیف ؿذُ دس ؿْشػبصی ػٌتی ایشاًی الگَی وبهل تش، خبهغ تش ٍ داسای اًؼغبف پزیشی ثبالتشی سا ًؼجت ثِ ٍاحذ 

 هؼبكش غشة اسائِ دادُ اػت. 

ثشسػی تغجیمی الگَ ّب ٍ هفبّین هحلِ دس ایشاى ٍ غشة ًـبى هی دّذ وِ دس صهیٌِ تؼشیف هحلِ، ًمؾ ّبیی وِ هحلِ ؿْشی 

الگَیی اًؼغبف پزیش تش،  فضبیی آى ثِ وبس سفتِ، هحلِ ػٌتی ایشاًی –ثش ػْذُ داؿتِ ٍ اكَلی وِ دس ػبختبس اختوبػی ٍ وبلجذی 

 .هتىبهل تش ٍ خبهغ تش سا اسائِ هی ًوبیذ
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 ( 1341: هقایسِ تطبیقی هحلِ سٌتی ایزاًی با ٍاحد ّوسایگی در شْزساسی هعاصز غزبی ) ثقِ االسالهی،  1جدٍل شوارُ 

 هقایسِ تطبیقی هفَْم هحلِ سٌتی ایزاًی با ٍاحد ّوسایگی در شْزساسی هعاصز غزبی

 ٍاحذ ّوؼبیگی دس ؿْشػبصی هؼبكش غشة  هحلِ دس ؿْشًـیٌی ایشاى ٍیضگی ّا 

 ػولىشدی –ٍاحذی وبلجذی  ٍاحذی اختوبػی / فضبیی  هفَْم

 للوشٍیی اختوبػی ثشای ػىًَت تعزیف

ػٌلش اكلی ؿىل دٌّذُ ثِ ػبختبس فضبیی ٍ 

 اختوبػی ؿْش

ٍاحذی اختوبػی، هذًی، فشٌّگی، وبلجذی ٍ 

 التلبدی 

 ی داسای هفَْهی اختوبػیللوشٍیی هؼىًَ

 ػٌلش اكلی ؿىل دٌّذُ ثِ خٌجِ ّبی وبلجذی ؿْش

 ٍاحذی وبلجذی، اختوبػی ٍ التلبدی 

 اكلی تشیي ٍاحذ سٍاثظ اختوبػی دس ؿْش ًقش ٍ جایگاُ 

ػىًَت گضیذى گشٍُ ّبی اختوبػی ٍ ٍحذت 

 دٌّذُ اختوبػی 

 ایدبد وٌٌذُ تؼبٍى ٍ ّوىبسی ثیي ػبوٌیي

 ٍ ًیبصّبی ػبوٌیي  فشاّن وٌٌذُ خذهبت

 ثلَن ثٌیبدیي دس ػلؼلِ هشاتت تمؼیوبت وبلجذی ؿْش

 استمب دٌّذُ تؼبهالت اختوبػی ٍ ایدبد وٌٌذُ حغ خبهؼِ هحلی

 فشاّن وٌٌذُ هذیشیت ؿْشی ثْتش ٍ هـبسوت اختوبػی

 ایدبد وٌٌذُ َّیت ٍ هؼٌی ٍ حغ هىبى دس هحیظ ّبی ؿْشی

 ًمؾ هحالت دس تَػؼِ پبیذاس ؿْشی 

شكل  اصَل

 دٌّدُ

 للوشٍ 

 ػلؼلِ هشاتت 

 ّن پیًَذی 

 هشوضیت هتبثش ثب اسصؽ ّبی فشٌّگی

 ٍحذت ٍ ّوجؼتگی اختوبػی 

 هذیشیت هحلِ ای 

 تبهیي خذهبت ٍ ًیبصّبی هحلِ ای

 هشوضیت 

 للوشٍ فضبیی 

 تبهیي ًیبصّبی خذهبت ػبوٌیي

 ػلؼلِ هشاتت دػتشػی

 هذیشیت هحلِ ای

الگَی شكل 

گیزی ٍ عٌصز 

 شاخص

گَی ؿىل گیشی اسگبًیه ٍ هتوشوض، فبلذ ال

 هشصّبی وبلجذی هـخق

 فضبی فشٌّگی ) هؼدذ ( ثِ ػٌَاى ػٌلش ؿبخق

الگَی ؿىل گیشی هتٌَع، اص پیؾ تؼییي ؿذُ ٍ هتوشوض ثب هشصّبی 

 وبلجذی هـخق ػوذتب ساُ ّب ٍ دػتشػی ّبی ػَاسُ

 فضبی آهَصؿی ) دثؼتبى ( ٍ یب ػبیش خذهبت ثِ ػٌَاى ؿبخق

  

ِ هفَْهی اػت وِ ّش یه اص حَصُ ّبی هختلف ػلوی ثٌب ثِ صهیٌِ ّبی ًظشی خبف خَد ثِ تؼشیف آى پشداختِ اًذ. داسا هحل

ثَدى هشص ٍ هحذٍدُ هـخق، حغ ّوجؼتگی ٍ سٍاثظ هتمبثل هیبى ػبوٌبى، َّیت خوؼی ٍ اؿتشان اّذاف، یىپبسچگی فضب ٍ 

 (  1389هـتشن دس تؼشیف هحلِ ثَدُ اػت. ) ػجذاللْی، فؼبلیت، خَدوفبیی ًؼجی ٍ خوؼیت هتٌبػت اص هضبهیي 

ًظشیِ تذاٍم دس همبثل تغییش، اػبع پیـٌْبد آلیؼي ٍ پیتش اػویتؼي ثشای عشاحی ؿْشی اػت. ّش دٍ ًظشیِ ػذم اًؼغبف ٍ 

ثیـتش  خبف ثَدى الگَی ٍاحذ ّوؼبیگی سا ًفی وشدُ ٍ ثِ خبی آى گشٍُ ّبی وَچه تش هؼىًَی سا ٍاخذ اػتجبس اختوبػی

داًؼتِ اًذ. عشح ٍاحذ ّوؼبیگی والسًغ پشی، هحلِ پیـٌْبدی لئَى وشیش ٍ هدوَػِ ّبی پیبدُ هحَس ّوگی هحذٍدُ ای 

هـخق ٍ هشوضیتی تؼشیف ؿذُ داسًذ. دس حبلی وِ تشاون ّبی خوؼیتی ٍ ػبختوبًی دس ؿشایظ هحیغی ٍ هىبًی هتفبٍت لبثل 

ی ٍ تَخِ ثِ خضئیبت، اص ٍیظگی ّبی هْن الگَ ّبی عشاحی هؼىًَی اخیش اػت. ) تغییشًذ، اػتفبدُ اص عشاحی وبلجذی ػِ ثؼذ

 ( 1386ػیٌی فش،

 
 

  سٍیىشد پبساهتشیه ؛ هفبّین ٍ هضبهیي -3
پبساهتش دس هؼٌبی لغَی ثِ فبوتَس ػذدی یب لبثل اًذاصُ گیشی اعالق هی ؿَد وِ ثخـی اص یه هدوَػِ تؼشیف وٌٌذُ یه    

 ذ. پبساهتش هی تَاًذ دس سیبضی، هٌغك ٍ ػلَم هحیغی ٍ ػبیش ًظبم ّب هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد. ػیؼتن سا تـىیل هی دّ
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عشاحی پبساهتشیه دس ٍالغ ػیؼتوی اص پبساهتشّب سا ؿبهل هی ؿَد وِ تَػظ سٍاثظ هجتٌی ثش الگَسیتن ّب ثِ یىذیگش پیًَذ هی 

ثب تغییش اسصؽ ّش پبساهتش فشم ًْبیی تغییش ًوبیذ. پزیشؽ هذام یبثٌذ. ساثغِ ی ثیي ؿبخلِ ّب ثِ هذل ولی اخبصُ هی دّذ وِ 

اعالػبت دس حیي عشاحی اص خلَكیبت دیبگشام ّبی پبساهتشیه اػت ٍ ایي فشایٌذی اػت وِ ثی ٍلفِ پیؾ سفتِ ٍ ثبػث 

 دگشدیؼی پبیبى ًبپزیش آًْب هی ؿَد. 

ّبی ػذدی یب ثِ ػجبست دیگش الگَسیتن ّبی هٌغمی عشاحی دس عشاحی پبساهتشیه، دادُ ّب ٍ پبساهتشّبی عشاحی ثِ ویفیت    

تجذیل هی ؿًَذ. فشم ًْبیی حبكل ثشآیٌذ توبهی ایي پبساهتشّب هی ثبؿذ. لزا ٍاثؼتگی سٍاثظ الگَسیتوی ٍ فشهَل ّبی سیبضی 

 اهىبى ٍیظُ ثِ سٍص سػبًی پشٍطُ سا دس سًٍذ عشاحی استمب هی دّذ.

 
    

شای دػتىبسی، تَلیذ هدذد ٍ عشاحی اؿیب ثش هجٌبی هدوَػِ ای اص لَاًیي ٍ پبساهتشّب هی ثبؿذ. عشاحی پبساهتشیه فشایٌذی ث

 عشاحی پبساهتشیه ثِ كَست گؼتشدُ دس صهیٌِ هؼوبسی ٍ تَلیذ هحلَالت هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت. 

ػِ ای اص پبػخ ّب خَاّذ ثَد. ثیبى دس چٌیي ػیؼتوی عشاحی ثِ خبی آًىِ تٌْب یه خَاة ٍاحذ داؿتِ ثبؿذ، داسای هدوَ   

ثب اػتفبدُ اص دػتَسات احدبم .پبساهتشّبی عشاحی ثِ كَست هدوَػِ ای اص الگَسیتن ّب فشهی هـخق سا ایدبد هی وٌذ

ّب ٍ لَاػذ دگشگًَی هی تَاى تَلیذ سیتن، تىشاس یب تغییش دس فشهْب ًوَد. دس ًْبیت فشم ثذػت آهذُ ًتیدِ ی  2ٌّذػی، لَح

دادُ ّبی اٍلیِ ٍ دػتَسات اػوبل ؿذُ ثش آًْب خَاّذ ثَد. اص آًدبیی وِ دادُ ّب ثب تَخِ هؼتمین ثِ هلضٍهبت ػولىشدی  هؼتمین

 ( 1390ٍ یه دػتِ اص لَاًیي ٍ ضَاثظ ؿىل گشفتِ اًذ فشم هٌتح هٌغجك ثب ًیبصّب خَاّذ ثَد. ) ػبدل احوذیبى،

یشی فشم هی ثبؿذ. عشاح ثِ ػٌَاى ّوىبس یه ػیؼتن وبهپیَتشی، ثِ خلك ایي ًَع عشاحی هجتٌی ثش دادُ ّب ٍ پشٍػِ ی ؿىل گ

فضب هی پشداصد ٍ لذست فَق الؼبدُ ی وبهپیَتش دس هحبػجبت پیچیذُ ثِ یبسی وبسثش آهذُ ٍ ثِ عشاح اهىبى دػتیبثی ثِ تؼذاد 

 (1390احوذیبى ؛)ػبدل . اص یه فضب سا هی دّذ 3ثؼیبس صیبدی ًوًَِ

 

 ا ٍ الگَّای هَرد ًیاس بزای طزاحی ٍاحد ّوسایگی .بزرسی پاراهتز 4ّ
پغ اص ًگبُ وبلجذگشایبًِ وِ دس ؿْشػبصی هذسى خبیگبُ خبكی یبفتِ ثَد. وَیي لیٌچ سا هی تَاى اص ػشدهذاساى اًذیـوٌذاًی     

دس ػیوبی ؿْش هَسد داًؼت وِ تَخِ ثِ هؼٌب دس ؿْش سا ػش لَحِ وبس خَد لشاس هی دادًذ. آى چِ وِ دس عشح ًىبتی وِ لیٌچ 

تَخِ لشاس هیذّذ، حبئض اّویت اػت آغبص دگشگَى وشدى هفَْم ؿْش اص پذیذُ ای دٍ ثؼذی ثِ پذیذُ ای چٌذ ثؼذی ٍ ّوشاُ آى 

( دس ایي  1383صًذگی ؿْشی اػت. لیٌچ دس ػیوبی ؿْش ًخؼتیي لذم سا دس ساُ سفغ چٌیي ًمیلِ ای ثشداؿتِ اػت. )هضیٌی، 

هتشیه ثِ هٌظَس تَلیذ الگَّبی ػِ ثؼذی ثب لبثلیت تغییش دس عَل فشایٌذ اػتفبدُ ؿذُ اػت. ػیؼتن پظٍّؾ اص عشاحی پبسا

                                                 
2
 Loop 

3
 Prototype 

: ريابط 1شکل شمارٌ 

الگًریتمی در ريیکزد 

وزم  –پارامتزیک 

افشار گزسًُپز ) ماخذ 

 : وگارودٌ (
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فَق اص ػَاهل خَاًبیی اػتفبدُ ًوَدُ ٍ دس ػیي حبل چٌذ ػبهل سا ثِ كَست پبساهتشیه تؼشیف ًوَدُ اػت وِ لبثلیت تغییش 

آیتن ّبی پبساهتشیه ایي ػیؼتن استفبع ػبختوبى ّب ٍ تشاون پزیشی سا دس عَل فشایٌذ عشاحی داؿتِ ثبؿذ. یىی اص هْوتشیي 

 هی ثبؿذ. تؼشیف ایي آیتن ثِ كَست پبساهتشیه ثبػث ایدبد ثبفت پیَػتِ تشی هی ؿَد.

ّذف خَد سا آؿىبس داؿتي اّویت فشم ٍ ػیوبی ؿْش هی داًذ. ثِ ًظش هی سػذ ثشای ّش ؿْشی  "ػیوبی ؿْش"لیٌچ دس   

َد ثبؿذ وِ دس رّي ػبوٌیي ؿْش ثِ ٍخَد آهذُ اػت. تلَیشی وِ ّش فشد اص ػیوبی ؿْش داسد، تلَیش ٍ ػیوبی ولی هَخ

هٌحلش ثِ فشد اػت. تدضیِ ٍ تحلیل حبضش هحذٍد ثِ تبثیش هظبّش خؼوی ٍ سٍیت پزیش ؿْش اػت. ػَاهلی دیگش هبًٌذ هؼٌی 

آى ًیض ّؼت وِ ثش ًوبیبًی ؿْش تبثیش هی  اختوبػی یه لؼوت اص ؿْش، ًمؾ ٍ ٍظیفِ آى، ػبثمِ تبسیخی اؽ یب حتی ًبم

( ػیوبی  1383گزاسد. اهب اص آًْب دس هی گزسین، چَى ّذف اصیي هغبلؼِ، آؿىبس داؿتي تبثیش ٍ اّویت فشم ؿْش اػت. )هضیٌی، 

 ؿْش سا هی تَاى ثش هجٌبی ػَاهل خؼوی ؿْش، ثش اػبع پٌح ػبهل اػتَاس داًؼت: ساُ، لجِ، هحلِ، گشُ ٍ ًـبًِ. 

ّیچ یه اص پٌح ػبهل روش ؿذُ ثِ تٌْبیی ٍخَد ًذاسد. هحلِ ّب ثب گشُ ّب پیًَذ داسًذ ٍ لجِ ّب حذ آًْب سا هـخق هی وٌٌذ ٍ    

ثب ساُ ّب هی تَاى ثِ دسٍى آًْب داخل ؿذ ٍ ًـبًِ ّب ػیوبی آًبى سا هتوبیض هی وٌذ. ّش ػبهل هؼوَال ػَاهل دیگش سا دس ثش هی 

( آًچِ وِ هی تَاى اص ثحث فَق ًتیدِ گشفت ایي اػت وِ ػَاهل هختلف  1383هی یبثذ. )هضیٌی،  گیشد ٍ دس دیگش ػَاهل ًفَر

ػبصهبى دٌّذُ فشم ؿْش داسای سٍاثظ هتمبثل هی ثبؿٌذ وِ ایي سٍاثظ هی تَاًذ اص عشیك ایدبد یه ػیؼتن ثِ ّن پیَػتِ ایدبد 

اص آًْب ثبثت ٍ ثشخی اص آًْب داسای لبثلیت تغییش ثبؿٌذ، دس گشدد. ایدبد ػیؼتوی اص سٍاثظ ثیي پبساهتشّبی هختلف وِ ثشخی 

 پظٍّؾ حبضش دًجبل ؿذُ اػت.

لیٌچ ثشای ّش یه اص ػَاهل ساُ، لجِ، ًـبًِ، گشُ ٍ هحلِ هدوَػِ ای اص ٍیظگی ّب سا دس ًظش گشفتِ اػت وِ ثِ كَست خالكِ 

 ػجبستٌذ اص:

 

 

 

 

 

 ًگارًدُ (: بزرسی عٌاصز خَاًایی ) هاخذ :  2جدٍل شوارُ 

لبثلیت خْت یبثی ثِ ٍاػغِ تغییش  –ثذٍى اًحٌبّبی اثْبم آهیض  –داسای خْت ٍاضح ٍ سٍؿي  ساُ ثشسػی ػٌبكش خَاًبیی

 تمبعغ ّبی سٍؿي ٍ ثذٍى اثْبم ) ػذم تمبعغ چٌذیي ساُ دس یه ًمغِ ( –ویفیبت هؼیش 

 بٍسػیوبی لبثل تـخیق ٍ هتفبٍت ثب هحالت هد –داسای پیَػتگی فشم  لجِ

 ًـبًِ ثب توشوض چٌذیي ػبهل دیگش ّوشاُ ؿَد –دس هحل تغییش هؼیش خغَط استجبعی  ًـبًِ

استجبط هدوَػِ ای اص گشُ ّب ثشای ایدبد ثبفت  –حذ ٍ هشص هـخق  –فشم فضبیی پیَػتِ  گشُ

 پیًَذ یبفتِ 

هحلِ ثب اػتفبدُ ایدبد تٌَع اخضا ٍ پیَػتگی ول دس  –داسا ثَدى حذٍد هـخق اص ًظش ثلشی  هحلِ

 اص گشُ ّب ٍ یب ًَع تشویت ساُ ّبی داخل هحلِ.

 

ثشسػی ػٌبكش فَق دس تشویت ثب هدوَػِ ای اص الگَّب ثشای تؼشیف یه ػیؼتن پبساهتشیه ضشٍسی هی ثبؿذ. وشیؼتَفش الىؼبًذس 

 شاس دادُ اػت. هدوَػِ ای اص الگَ ّب سا ثشای عشاحی دس صهیٌِ ؿْشی هَسد ثشسػی ل "صثبى الگَ  "دس وتبة 

اًتخبة یه صثبى ثشای پشٍطُ اهشی ثٌیبدی هی ثبؿذ. هی تَاى هدوَػِ ای اص الگَ ّب سا ثِ كَستی ثب ّن دس ًظش گشفت وِ ثتَاًٌذ 

ثِ ثبٍس الىؼبًذس فشم وبلجذی (  Alexander,Ishikawa,Silverstein,1977)  دس یه فضبی فیضیىی ثب یىذیگش تذاخل وٌٌذ.

خَد داسای َّیت ثَدُ ٍ یىپبسچِ ٍ هٌظن ثبؿذ. تحلیلی وِ الىؼبًذس اص ؿْشّبی لذیوی داسد آى اػت وِ هی ثبیذ دس ولیت 
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احؼبع صًذُ ثَدى دس ایي ؿْش ّب ثش آهذُ اص ویفیت ػبختبسی ٍیظُ ای اػت وِ ایي ؿْشّبی لذیوی اص آى ثشخَسداسًذ. ) 

 (1388پبوضاد،

تشاون یىپبسچِ ثبؿذ. ثشخی اص فبوتَسّب ثِ كَست عجیؼی الگَی تشاون سا  یه ؿْش ثْتش خَاّذ ؿذ دس كَستی وِ ؿبهل الگَی

تحت تبثیش لشاس هی دّذ. اگش ؿْش ثِ كَست تذسیدی ػبختبس یىپبسچِ ای ثگیشد، خَاّین تَاًؼت اعویٌبى حبكل ًوبیین وِ 

هشدم توبیل داسًذ وِ ثِ حذ  هفلل ثٌذی ًَاحی هتشاون ٍ ًَاحی داسای تشاون ون داسای ٍضَح وبفی هی ثبؿذ. ثِ عَس ولی

وبفی ثِ تؼْیالت ٍ خذهبت ًضدیه ثبؿٌذ، دس ػیي حبل ثشای آساهؾ ثیـتش توبیل داسًذ وِ اص آًْب دٍس ثبؿٌذ، ثشای ایدبد تَاصى 

) ثیي ایي دٍ توبیل وِ دس افشاد هختلف هتفبٍت اػت، عیفی اص تشاون ّب دس هحلِ ایدبد هی ؿَد. 

Alexander,Ishikawa,Silverstein,1977 ) 
 الىؼبًذس ثشای ثشسػی هفَْم فَق حلمِ ّبیی سا ثب ؿؼبع هختلف اص یه ّؼتِ دس ًظش گشفتِ اػت.

 

  

  تشاون ثب تَخِ ثِ فبكلِ اص

 ّؼتِ وبّؾ هی یبثذ.

 حلمِ ّبی ثب ضخبهت یىؼبى  عیف تشاون 

 ( Alexander,Ishikawa,Silverstein,1411) : پیشٌْاد حلقِ ّای تزاکن اس الكساًدر 2شكل شوارُ 

ثٌبثشایي دس یه هحلِ وِ داسای پیىش ثٌذی تشاون ثبثت هی ثبؿذ، ًیبصی ًیؼت وِ صهیي ّب دس فَاكل هختلف داسای اسصؽ 

هتفبٍتی ثبؿٌذ. صیشا تؼذاد هتفبٍت ٍاحذ ّب دس فَاكل هختلف اص ّؼتِ ّب ثِ كَست دلیمی ثِ تؼذاد افشادی وِ هی خَاٌّذ دس 

 ذ، پبػخگَ هی ثبؿذ. ثٌبثشایي اسصؽ صهیي دس توبم حلمِ ّب هی تَاًذ هؼبٍی ثبؿذ.آى فبكلِ صًذگی وٌٌ
 (Alexander,Ishikawa,Silverstein,1977 ) 

دس ػیؼتن پبساهتشیه تؼشیف ؿذُ ػبهل استفبع ثِ ػٌَاى پبساهتش لبثل تغییش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت وِ ثِ ًؼجت دٍسی یب 

 وٌذ.ًضدیىی اص گشُ ّبی اكلی تغییش هی 

) ٍلتی ّؼتِ اختوبػی ثِ سٍؿٌی اػتمشاس یبفت، حلمِ ّبی تشاون هؼىًَی وبٌّذُ حَل ایي ّؼتِ تؼشیف هی ؿَد. 

Alexander,Ishikawa,Silverstein,1977 ) 

دس ػیؼتن پبساهتشیه فَق ثب تغییش تشاون، استفبع ػبختوبى ّب ٍ ّوچٌیي تؼذاد ّؼتِ ّبی اكلی ثبیذ تغییش ًوبیذ. صیشا ًوی  

تَاى تٌْب یه ػبهل سا ثِ تٌْبیی دس ًظش گشفت. ثٌبثشایي چٌذیي تیپَلَطی ثشای ایي ػیؼتن ثِ كَست ته ّؼتِ ای تب چٌذ 

ّؼتِ ای لبثل تؼشیف هی ثبؿذ. دس اعشاف ّؼتِ ّب هی تَاى وبسثشی ّبی خذهبتی ٍ ػبیش وبسثشی ّبی ؿبخق سا دس ًظش 

 ػتِ ای اص هؼیش ّب ثب یىذیگش پیًَذ هی یبثٌذ. گشفت. ّؼتِ ّبی دس ًظش گشفتِ ؿذُ دس ؿجىِ پیَ

ّؼتِ ّبی فؼبلیتی ثِ فبكلِ تمشیجب دُ دلیمِ پیبدُ سٍی اص یىذیگش ثبیذ لشاس گیشًذ ٍ ّؼتِ ّبی اكلی دس دٍ ػَی ثبال ٍ پبییي 

 ( Alexander,Ishikawa,Silverstein,1977) هحذٍدُ لشاس گیشًذ تب خشیبى دائوی ثیي ثبال ٍ پبییي هحذٍدُ حبكل ؿَد. 

 ثب تَخِ ثِ پظٍّؾ كَست گشفتِ هشاحل وبس ثِ تشتیت صیش خَاّذ ثَد:

 هـخق ًوَدى هحذٍدُ عشاحی  .1

تَپَگشافی یب ؿشایظ صهیٌِ دس هشحلِ اٍل عشاحی هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد ٍ ًَاحی وِ داسای ؿیت ثؼیبس صیبد ّؼتٌذ ٍ یب 

. ایي وبس هی تَاًذ دس سٍؽ پیـشفتِ اص عشیك تشویت ایي سٍؽ ٍ اثضاسّبی ًیبص ثِ ضَاثظ عشاحی خبف داسًذ ؿٌبػبیی هی ؿًَذ
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هحمك ؿَد ٍ یب اص عشیك فشایٌذ ػٌتی آًبلیض صهیٌِ كَست گیشد. دس ایي پظٍّؾ ایي هشحلِ ثب 4اعالػبت خغشافیبیی خی آی اع 

ِ لؼوت ّبی هختلفی تمؼین ثٌذی هی ثشسػی ٍ آًبلیض هیذاًی ػبیت اًدبم ؿذُ اػت. ثِ ػٌَاى ًتیدِ ًْبیی هحذٍدُ عشاحی ث

ؿَد. تمؼین ثٌذی ایي هحذٍدُ ّب ثب تَخِ ثِ هَلؼیت هؼیشّبی اكلی اعشاف ػبیت ٍ دیذ ّبی هحَسی هْن كَست هی گیشد 

 ٍ تَخِ وبفی ثِ صهیٌِ عشاحی دس ایي هشحلِ ضشٍسی هی ثبؿذ.

 فَاكل پیبدُ سٍی ٍ پیَػتگی ؿجىِ.1

ِ هْوتشیي فبوتَس دس آى صهبى هی ثبؿذ ( هحذٍدُ ػبیت ثبیذ ثِ كَست یه ؿجىِ ثیبى ثشای هحبػجِ فَاكل پیبدُ سٍی ) و

 5ؿَد. ایي ؿجىِ ؿبهل هؼیشّبی پیبدُ هَخَد ػبیت هی گشدد. ٍ ثِ كَست هدوَػِ ای اص خغَط ثِ فشهت دی ایىغ اف 

هبًٌذ ّؼتِ ّبی حول ٍ  -اًذ ثیبى هی ؿَد. وِ ّوچٌیي ؿبهل  توبم هؼیشّبی دػتشػی وِ تَػظ وبسثش ػیؼتن تؼییي ؿذُ

 (Derix, 2009)ًیض هی ثبؿذ.   -ًمل ػوَهی 

الجتِ ثشخی اص فبوتَس ّب هبًٌذ ؿشایظ خبف صهیي ) هبًٌذ ؿیت صیبد ( ٍ یب داسا ثَدى هٌظش پشداصی خبف هی تَاًذ صهبى هَسد 

شّب ٍ لیٌه ّبی اضبفی سا دس ؿجىِ ًظش سا تب حذٍدی تغییش دّذ. اگش صهبى دػتشػی سضبیت ثخؾ ثبؿذ آًگبُ هی تَاى هؼی

هؼیشّب پیؾ ثیٌی ًوَد وِ صهبى پیبدُ سٍی سا وبّؾ دّذ. ایي لیٌه ّب هبًٌذ ػبیش هؼیشّب، پل ّب ٍ یب تًَل ّب ثب تَخِ ثِ دٍ 

 (Derix, 2009)فبوتَس هی تَاًذ افضٍدُ ؿَد: حذاوثش ؿؼبع لیٌه ّب ٍ حذالل صهبى پیبدُ سٍی. 

 تِ ّبی اكلی هَلؼیت ػٌبكش ؿبخق ٍ ّؼ .2

پغ اص آى هَلؼیت ػٌبكش هْن ٍ فضبّبی ػوَهی اكلی ٍ ًمبط خزاة ٍ هؼیشّبی اكلی تؼشیف هی ؿَد. ایي هشحلِ ثب تَخِ ثِ 

ثبفت ّبی ػٌتی ٍ الْبم اص هىبى لشاسگیشی ػٌبكش خبف دس ثبفت ّبی ػٌتی اػتٌتبج هی ؿَد ٍ ثِ كَست هؼتمین دس ًشم 

 ی ؿَد. افضاسّبی هجتٌی ثش وذ ، اًدبم ه

دلت صیبد دس هحل لشاسگیشی ػٌبكش پیىش ثٌذی ضشٍسی ًوی ثبؿذ صیشا ایي ػٌبكش هی تَاًٌذ دس عَل فشایٌذ عشاحی خب ثِ خب  

 (Beirao, 2012)ؿًَذ. 

 اًتخبة ًَع ؿجىِ ٍ ػیشوَالػیَى .3

تشویجی اص چٌذ ًَع ؿجىِ  پغ اصیي هشحلِ اًتخبة ًَع ؿجىِ ضشٍسی هی ثبؿذ وِ هی تَاًذ اًَاع ؿجىِ ؿغشًدی یب دایشٍی یب

ثبؿذ. اص آًدبیی وِ دس ایي پظٍّؾ خغَط ولی ػبختبس دس اهتذاد هؼیشّبی هَخَد ٍ یب وشیذٍسّبی دیذ لشاس گشفتِ اًذ، ٌّذػِ 

ولی حبون ثش ثبفت ثش هجٌبی ًیبصّب ؿىل گشفتِ ٍ كشفب ؿغشًدی ًوی ثبؿذ. ثب ایي ٍخَد ػیؼتن عشاحی لبثلیت ایدبد ّش دٍ 

 حی ؿغشًدی ثِ كَست اتَهبتیه ٍ اًتخبة هحذٍدُ ّب ثِ كَست دػتی سا داسا هی ثبؿذ.گضیٌِ عشا

ّبی ؿجىِ دس ٍالغ داًِ ثٌذی ثبفت سا 6ػالٍُ ثش آى اهىبى چشخؾ ؿجىِ ٍ تغییش اًذاصُ ؿجىِ ّب ٍخَد داسد. اًذاصُ پیىؼل 

 (Beirao, 2012)ؿىل سا افضایؾ یب وبّؾ هی دّذ.  Tتؼشیف هی ًوبیذ ٍ هیضاى تمبعغ ّبی 

ثِ عَس ولی ػیشوَالػیَى هی تَاًذ دس دٍ همیبع اٍلیِ ٍ ثبًَیِ تؼشیف ؿَد ثِ ًحَی وِ ػیشوَالػیَى اٍلیِ هحَسّبیی سا 

هـخق هی وٌذ وِ ثِ هىبى ّبی فؼبلیت ّبی اكلی یب هىبى ّبی خبرة هبًٌذ ًـبًِ ّب، ثبصاسّب، ایؼتگبُ ّب ٍ... اتلبل داسًذ. 

 (Derix, 2009)خَد سا ًیض ثِ یىذیگش اتلبل هی دٌّذ.  دس حبلی وِ هؼیشّبی هَ

هؼیش ّب هی تَاًٌذ ثش هجٌبی دٍ دػتِ هؼیشّبی هملذی ٍ حشوتی دػتِ ثٌذی ؿَد ٍ هیضاى دػتشػی ّب هَسد ثشسػی لشاس 

 (Derix, 2009)گیشد. 

 ثشسػی ٍ اختلبف تشاون ّب .4

                                                 
4 GIS 

5 DXF 

6 pixel 
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اد عجمبت یب استفبع پیـٌْبدی هحمك ؿَد. استفبع ػبختوبى ّب ثش استفبع ػبختوبى ّب هی تَاًذ ثب لشاس دادى حذاوثشی ثشای تؼذ

هجٌبی فبكلِ آًْب اص فضبّبی ػوَهی یب خیبثبى ّبی اكلی یب هشاوض ؿْش ثِ كَست اتَهبتیه افضایؾ یب وبّؾ هی یبثذ. عشاح 

 (Beirao, 2012) ّب استفبع ولی هدوَػِ سا وٌتشل هی ًوبیذ.7تَػظ هدوَػِ ای اص اػالیذس
 

 زفی هحدٍدُ طزاحی در ًقشِ کلی شْز.هع5

ایي پظٍّؾ ثب تَخِ ثِ ؿشایظ حبد ٍ ثحشاًی،ثبفت فشػَدُ ٍ هؼئلِ داس هحلِ ّبدی آثبد لضٍیي سا هَسد تَخِ لشاس داد،تب ثب 

دس ثِ اسائِ ساُ حل ّبی دس ایي ساثغِ ثپشداصد ٍ گبهی "عشاحی پبساهتشیه"ثشسػی ٍیظگی ّبی ایي هحلِ اص عشیك ثِ وبس گیشی 

 خْت سفغ ٍ یب وبّؾ ایي هؼضل ثشداسد.

هـىالت وبلجذی ؿذیذ ٍ سیضداًگی ثبفت هؼىًَی ّبدی آثبد دس وٌبس ًفَرپزیشی پبییي ثبفت ،ثیبًگش لضٍم تَخِ ثیـتش 

ثِ ٍضؼیت ػىًَت هحذٍدُ ٍ تذٍیي عشحی خْت اكالح وبلجذی ثبفت هی ثبؿذ.اكالحبت وبلجذی ثب اػتفبدُ اص 

سگبًیه خٌَة لضٍیي كَست خَاّذ گشفت تب اتلبل وبلجذی ثیي ّبدی آثبد ٍ  ثبفت تبسیخی الگَی ثبفت ػٌتی ٍ ا

 ؿْش لضٍیي ثشلشاس ؿَد.

هحذٍدُ پشٍطُ،حذ فبكل خیبثبى آثـبس ٍ خیبثبى ًَاة اص وَچِ هؼشٍفی تب وَچِ گَدسص چگیٌی سا دس ثش هی گیشد.ًمـِ  

بیگی دس ّبدی آثبد سا ًـبى هی دّذ.هؼبحت هحذٍدُ هحذٍدُ ثالفلل ٍ هحذٍدُ هذاخلِ ثشای عشاحی ٍاحذ ّوؼ

 ّىتبس هی ثبؿذ. 5.53ّىتبس ٍ هحذٍدُ ثالفلل عشاحی  2.72هذاخلِ دس حذٍد 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Slider 

مًقعیت سایت در شُز قشيیه  :  3شکل شمارٌ 

(Google Earth) 
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 هؼشفی ّودَاسی ّب ٍ ؿجىِ ّبی دػتشػی ثِ هحلِ-5-1
ّبی دسٍى هحلی اعشاف هحلِ ثیـتش ثِ  اص آًدبیی وِ هحذٍدُ هَسد ثشسػی دس ثبفت هؼبكش ؿْش ٍالغ ؿذُ اػت، ػبختبس ؿجىِ

كَست ؿغشًدی هی ثبؿذ. لجِ هؼیشّبی اكلی داسای وبسثشی تدبسی اػت ٍ ثبفت دسٍى هحلی سا وبسثشی ّبی هؼىًَی تـىیل 

 هی دّذ. اص ّودَاسی ّبی هْن هحذٍدُ هی تَاى چٌذیي هشوض تدبسی، آهَصؿی، هؼدذ ٍ... سا ًبم ثشد.

 

 
 :  4شكل شوارُ

 َاری ّایهعزفی ّوج

 هحدٍدُ هَرد بزرسی 

 )هاخذ:ًگارًدُ(    

 

 
 

 

 ًمبط خبف ٍ تبثیش گزاس دسًٍی ٍ ّودَاس ػبیت-5-2

دٍ هحَس فؼبل خیبثبى آثـبس ٍ خیبثبى ًَاة ،لجِ ّبی هحذٍدُ سا ؿىل دادُ اًذ.ػوذُ وبسثشی هحذٍدُ ثِ وبسثشی 

.ًبػبصگبسی وبسثشی اًجبس دس هحذٍدُ ثالفلل ٍ هؼىًَی اختلبف داسد ٍ دس هشحلِ ثؼذی وبسثشی آهَصؿی غبلت اػت

دس ثخـی اص  دسهبًی ًیض لبثل تَخِ هی ثبؿذ.-اختوبػی ٍ ثْذاؿتی -ووجَد ثشخی وبسثشی ّب چَى وبسثشی فشٌّگی

صهیي هتشٍوِ داخل هحذٍدُ )دس حبؿیِ خیبثبى ًَاة(ثبصاسّبی هَلت ثشگضاس هی ؿَد وِ ثِ دلیل ٍػؼت ون آى ثِ 

 ىبى دیگشی سا ثشای خبثِ خبیی پیـٌْبد داد.)ؿشوت عشح هحیظ پبیذاس(ساحتی هی تَاى ه

 

 

 

 

 

 
 ثشسػی ؿجىِ دػتشػی هحذٍدُ-5-3

 دػتشػی ّب ّیچگًَِ پیَػتگی ًذاسًذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربزی وقشٍ کا:  5شکل شمارٌ 

 سمیه)ماخذ:وگارودٌ(
 

: عدم 6شکل شمارٌ

پیًستگی معابز در داخل 

محديدٌ ي عدم پیزيی اس 

راستای شبکٍ دستزسی 

 پیزامًن   )ماخذ:وگارودٌ(
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 .فزایٌد طزاحی پاراهتزیک در طزاحی ٍاحد ّوسایگی .6 

شم ؿْشی ثبؿذ تب ثتَاًذ تلَیش رٌّی هٌبػجی سا دس رّي ایدبد فضبّبی ؿْشی ثبیذ هجتٌی ثش ثشًبهِ ّبی دلیك ثشای ایدبد ف   

ػبوٌیي ایدبد ًوبیذ. ایي اهش ثبیذ دس عشاحی ولیِ ػٌبكش فضب هبًٌذ ساُ ّب، لجِ ّب، گشُ ّب ٍ ّوچٌیي تشاون ّبی اختلبف یبفتِ 

ّبی پبساهتشیه دس استجبط  تشاون ثِ ػٌَاى یه ػبهل ووی ثِ خَثی هی تَاًذ دس ثشًبهِ سیضی عشح ثِ ػٌبكش ؿْشی تحمك یبثذ.

 ثب ػبیش ػٌبكش ؿْشی هَسد ثشسػی لشاس گیشد ٍ اص ایي عشیك ّوبٌّگی ٍ پیَػتگی هحذٍدُ سا ثب ثبفت اعشاف هحمك ػبصد.

اص عشیك ثشسػی پیَػتگی هؼیشّبی هَخَد ٍ هؼیشّبی خذیذ ٍ ّوچٌیي ، ثبیذ پیَػتگی ثبفت ّبی خذیذ ثب ثبفت ّبی اعشاف

ایي اهش ثبیذ ثِ گًَِ ای تحمك یبثذ وِ اهىبى تغییش ٍ ثشسػی عشح  حذٍد استفبػی هدوَػِ فشاّن  ؿَد. ایدبد تلَیش ولی اص

دس غیش ایي كَست ؿبّذ هـىالتی ّوچَى گؼؼت فیضیىی ٍ اختوبػی دس ثبفت  ًْبیی سا دس هـبسوت ثب ػبوٌیي ایدبد ًوبیذ.

ّؾ اثتذا هؼیشّبی اكلی دس ساػتبی هؼیشّبی اكلی هَخَد ثٌبثش تَضیحبت روش ؿذُ، دس ایي پظٍ  ّبی ؿْشی خَاّین ثَد.

ؿىل گشفتِ اًذ ٍ دس هحل تمبعغ هؼیشّبی اكلی، ّؼتِ ّبی هحلی ثب وبسثشی ّبی خبف دس ًظش گشفتِ ؿذُ اًذ. فبكلِ ّؼتِ 

 ت.اًدبم ؿذُ اػ 8هتش ثَدُ اػت. ثِ عَس ولی عشاحی دس ایي هشحلِ ثِ كَست دػتی 150-50ّب ثِ عَس هتَػظ ثیي 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Manual 

 

: قًاویه طزاحی: تطبیق  7شکل شمارٌ 

مسیزَای مًجًد با ساختار فضایی 

َستٍ ای)  3طزح پیشىُادی بٍ صًرت 

 ماخذ :وگارودٌ( 

 

 

وقشٍ کاربزی طزح  :8کل شمارٌ ش

َستٍ ای) ماخذ  3پیشىُادی بٍ صًرت 

 : وگارودٌ(
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پغ اص آى عشاحی ثب تؼشیف صیش پبساهتشّب ثشای ػٌبكش اكلی ػیؼتن دس ًشم افضاس سایٌَ ٍ پالگیي گشػَْپش دًجبل هی ؿَد. ثِ   

ػٌَاى هثبل ػشم هؼیشّب هی تَاًذ ثِ كَست هتغیش دس ًظش گشفتِ ؿَد. دس ایي هشحلِ، هحل وبسثشی ّبی خبف یب فضبّبی 

ولی فیلتش ؿذُ اػت. ثشسػی تغجیمی ػبختبس ثبفت ػٌتی ٍ هغبلؼبت كَست گشفتِ دس صهیٌِ ػبختبس فضبیی  ػوَهی اص ػغح

ًـبى هی دّذ وِ وبسثشی ّبی خبف دس هحل هؼیشّبی اكلی ٍ یب دس هحل ّبی تمبعغ لشاس هی گیشد ٍ ثلَن ّبی هؼىًَی 

 دسٍى ثبفت ٍ دس هدبٍست هؼیشّبی فشػی تش لشاس هی گیشد.

یت ػغَح ثذػت آهذُ ثِ ثلَن ّبی ػبختوبًی تمؼین ؿذُ ٍ ضَاثظ تشاون ثشای آًْب ثب تَخِ ثِ فبكلِ اص ّؼتِ ّبی دس ًْب  

اكلی یب هؼیشّبی اكلی دس ًظش گشفتِ هی ؿَد. ثذیي تشتیت وِ ثب دٍس ؿذى اص ّؼتِ ّبی اكلی هحلِ استفبع وبّؾ هی یبثذ ٍ 

وِ ػبختوبى ّبی ثب استفبع ثبالتش دس اعشاف فضبّبی ػوَهی لشاس هی گیشد،  یب ثِ ثیبى دیگش ػیؼتن ثِ ًحَی عشاحی ؿذُ اػت

ػالٍُ ثش آى ثب دس ًظش گشفتي استفبع هحذٍدُ ی پیشاهَى ػبیت،تشاون لجِ هحذٍدُ ًیض تؼییي هی ؿَد تب ؿىؼت دس خظ آػوبى 

َی ولی اص تشاون ّبی هدوَػِ كَست ولی هدوَػِ كَست ًگیشد. ثذیي تشتیت ٍ ثب اػتفبدُ اص ػیؼتن عشاحی پبساهتشیه، الگ

هی گیشد. ثب تَخِ ثِ ػیبل ثَدى تشاون دس ػیؼتن عشاحی هَسد ًظش، هی تَاى چٌذیي تیپَلَطی سا ثشای ػیؼتن دس ًظش گشفت. 

دس ایي ػیؼتن ثب تَخِ ثِ تؼذاد ّؼتِ ّبی اكلی، تشاون خوؼیتی ، تشاون ٍ ػشم هؼیشّب ثِ كَست ّوضهبى تغییش هی وٌذ. 

ثب افضایؾ خوؼیت، هلضم ثِ افضایؾ استفبع ٍ افضایؾ ػشم هؼیشّب دس ػیؼتن خَاّین ثَد. ثٌبثشایي هی تَاى ثب تغییش ایي دٍ صیشا 

 .آیتن، تیپَلَطی ّبی هتفبٍتی اص ػیؼتن سا ایدبد ًوَد

س ّوِ ی  ایي تیپَلَطی ّب، اص ایي عشیك ٍ دس ّش تیپَلَطی اًتخبثی، هی تَاى آلتشًبتیَ ّبی هختلفی سا دس ػیؼتن ایدبد ًوَد. د

حبلت سا ثشای  2ثب افضایؾ فبكلِ اص ّؼتِ ّبی اكلی هحلِ، تشاون ثب تَخِ ثِ حَصُ تؼییي ؿذُ، وبّؾ هی یبثذ.دس ایي هشحلِ 

عشاحی ػبیت دس ًظش هی گیشین.ًىتِ لبثل روش دس توبم ایي حبلت ّب ایي اػت وِ عشح پیـٌْبدی تدویغ)ثِ دلیل سیضداًگی ٍ 

بثِ ػبهبى( ثشای ػبختوبى ّبی هؼىًَی هَخَد دس هحذٍدُ هذاخلِ اسائِ ؿذُ اػت.تَخِ ثِ ثبفت هَخَد ٍ ّوبٌّگی وبلجذ ً

داًِ ّبی عشاحی ؿذُ ثب آى اص ًىبت هثجت عشح هی ثبؿذ.دس ػیي حبل دس ساػتبی ػبهبًذّی ػبصهبى فضبیی هدوَػِ،اص 

خق وشدى آى ثِ سٍؿی هٌبػت،هبًٌذ ػبخت هٌبسُ ٍ عشاحی پتبًؼیل ّبی هؼدذ هَخَد هحلِ اػتفبدُ ؿذُ ٍ پیـٌْبد ؿب

 ًوبیی هتٌبػت ثب وبسثشی آى ٍ ّوچٌیي پیؾ ثیٌی فضبی ثبص ٍ هؼیش پیبدُ دس همبثل آى،هغشح ؿذُ اػت.

 

 حالت اٍل
ثِ ّؼتِ ثب ثبثت ثَدى هشاوض،تغییش تشاون ثش حؼت ًضدیه یب دٍس ثَدى ثِ ّؼتِ ّب كَست خَاّذ گشفت.ثِ ایي تشتیت وِ ّشچِ 

ّب ًضدیه تش ؿَین تشاون ثبال سفتِ،ّشچِ دٍستش ؿَین استفبع ػبختوبى ّب وبّؾ هی یبثذ.ثب تَخِ ثِ تشاون خوؼیتی پیـٌْبدی 

 ًفش دس ّىتبس ثَد،ػِ گضیٌِ پیـٌْبد ؿذُ اػت. 400-100وِ ثیي 

 :4شكل شوارُ 

 تعییي حَسُ تغییزات 

 ارتفاعی با تَجِ بِ 

 فاصلِ اس ّستِ 

 : ًگارًدُ () هاخذ  

 

عجمِ ٍ دس ًمبط ثب فبكلِ اص  2ًفش دس ّىتبس،وِ دس ایي كَست استفبع ػبختوبى ّب حَل هشاوض  120گضیٌِ اٍل:تشاون خوؼیتی 

 عجمِ فشم ؿذُ اػت. 1هشاوض 
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 : پزسپكتیَ  11شكل شوارُ 

 اس طزح پیشٌْادی با تَجِ بِ

 هزکش،تزاکن جوعیتی  

 ًفز در ّكتار 111-121

 ًگارًدُ() هاخذ :

 

 

ًفش دس ّىتبس فشم ؿذُ اػت.دس ایي حبلت استفبع ػبختوبى ّبی پیشاهَى  250گضیٌِ دٍم:ثب ثبثت فشم ؿذى هشاوض،تشاون 

عجمِ فشم ؿذُ اػت.اص آًدب وِ ػشم هؼیشّب وویتی ٍاثؼتِ ثِ تشاون دس ًظش گشفتِ ؿذُ  2ٍ دس ًمبط دٍستش، 3ّؼتِ ّب،

 ًیض افضایؾ هی یبثذ.اػت، ثب افضایؾ تشاون، ػشم هؼیشّب 

 
 

 : پزسپكتیَ 11شكل شوارُ 

 اس طزح پیشٌْادی با تَجِ بِ 

 هزکش،تزاکن جوعیتی 

 ًفز در ّكتار 121-251 

 ًگارًدُ() هاخذ :

 

ًفش دس ّىتبس دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.ایي عشح ًیض ّوبًٌذ عشح لجلی اػت  350:ثب ثبثت فشم ؿذى هشاوض،تشاون عشح 3گضیٌِ 

 عجمِ هی ثبؿذ.ػشم هؼیشّب ًیض افضایؾ یبفتِ اػت. 3عجمِ ٍ دس ػبیش ًمبط  4وِ استفبع ػبختوبى ّب حَل هشاوض  ثب ایي تفبٍت

 

 : پزسپكتیَ 12شكل شوارُ 

 اس طزح پیشٌْادی با تَجِ بِ 

 هزکش،تزاکن جوعیتی  

 ًفز در ّكتار 251-351

 ًگارًدُ() هاخذ :

 

 حالت دٍم
هشاوض ثبثت فشم ؿذُ اػت ٍ تٌْب تفبٍت آى دس ایي اػت وِ استفبع ػبختوبى ّب دس لجِ دس ایي حبلت ًیض هبًٌذ حبلت لجلی 

ّبی ػبیت ،ّوبٌّگ ثب ثبفت ػٌتی فشم ؿذُ اػت.یؼٌی لجِ ّب تشاون ووتشی ًؼجت ثِ هشاوض داسًذ.)حتی لجِ ّبی هدبٍس 

دٍستش ؿَین استفبع ػبختوبى ّب وبّؾ هی هشاوض(ثِ ایي تشتیت وِ ّشچِ ثِ ّؼتِ ّب ًضدیه تش ؿَین تشاون ثبال سفتِ،ّشچِ 

 ًفش دس ّىتبس ثَد،ػِ گضیٌِ پیـٌْبد ؿذُ اػت.  400-100یبثذ.ثب تَخِ ثِ تشاون خوؼیتی پیـٌْبدی وِ ثیي 
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 ًفش دس ّىتبس 120:تشاون 1گضیٌِ

 : پزسپكتیَ 13شكل شوارُ 

 اس طزح پیشٌْادی با تَجِ بِ 

 هزکش،تزاکن جوعیتی  

 ّكتار ًفز در 111-121

 ًگارًدُ() هاخذ :

 

 
 ًفش دس ّىتبس 250:تشاون 2گضیٌِ 

 : پزسپكتیَ 14شكل شوارُ 

 اس طزح پیشٌْادی با تَجِ بِ 

 هزکش،تزاکن جوعیتی 

 ًفز در ّكتار 121-251 

 ًگارًدُ() هاخذ :

 

 
 ًفش دس ّىتبس 350:تشاون 3گضیٌِ 

 : پزسپكتیَ 15شكل شوارُ 

 اس طزح پیشٌْادی با تَجِ بِ 

 زکش،تزاکن جوعیتیه 

 ًفز در ّكتار 251-351 

 ًگارًدُ() هاخذ :

 

 

دس ّش ػِ گضیٌِ دس ّش دٍ حبلت، استفبع ػبختوبى ّب ثب ًضدیه ؿذى ثِ هشاوض صیبد ؿذُ ٍ ثب دٍس ؿذى  اص آى تشاون وبّؾ هی 

ثشای تَػؼِ آتی دس خَد ًفش دس ّىتبس( دس ّش دٍ حبلت چَى خوؼیت ثیـتشی سا  350یبثذ..دس گضیٌِ ػَم )تشاون خوؼیتی 

 خبی هی دّذ پغ گضیٌِ ثشتش هی ثبؿذ.

گضیٌِ ثشتش ٍ ًْبیی سا  Expert choiceدس ًشم افضاس  AHP، ثب اػتفبدُ اص سٍؽ 2ٍ  1حبل ثِ كَست تشویجی ثیي حبلت 

ی تؼییي ؿذُ اًتخبة هی ًوبیین.ٍ دس ثخؾ ثؼذی آى سا ثِ كَست ػِ ثؼذی ثب ثبفت ػٌتی لضٍیي همبیؼِ هی وٌین.هؼیبسّب

 ثشای همبیؼِ ثیي دٍ حبلت ػجبستٌذ اص:

 تغییش ػشم هؼیشّب هتٌبػت ثب افضایؾ تشاون ٍ حفظ هحلَسیت-

 افضایؾ استفبع حَل هشاوض ثب تَخِ ثِ تشاون خوؼیتی--

 تَخِ ثِ استفبع حَصُ پیشاهَى ػبیت ٍ ثبفت اسگبًیه ٍ ػٌتی خٌَة لضٍیي-

 یي صیبد دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.اسصؽ هؼیبسّب ثِ تشتیت اص ثبال ثِ پبی
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ّن چَى خوؼیت ثیـتشی سا دس خَد خبی دادُ ٍ ّن ثب تَخِ ثِ هیبًگیي استفبع  3ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبكلِ دس حبلت دٍم گضیٌِ 

 ثبؿذ. ثبفت پیشاهَى ،استفبع خَد سا تٌظین ًوَدُ ٍ خظ آػوبى هتٌبػجی سا ایدبد وشدُ اػت.گضیٌِ ثشتش ٍ ًْبیی هی

 

 

: ومًدار تحلیل  1ومًدار شمارٌ 

 AHPحساسیت  آلتزواتیًَا  بٍ ريش 

 Expertدر وزم افشار  2ي  1در حالت  

choice- کٍ قزمش روگ است  2حالت

دادٌ ارسش باالتزی را بٍ خًد اختصاص 

ي در وتیجٍ گشیىٍ بزتز می 

 باشد.)ماخذ:وگارودٌ(
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 ًتیدِ گیشی
تغییشات ، خضئی اص ٍیظگی ّبی ثبفت ّبی ؿْشی هی ثبؿذ. عشاحی هجتٌی ثش ثشًبهِ ، ثِ هؼٌبی ثْیٌِ ػبصی هذاخالت ٍ فؼبلیت 

ّب هی ثبؿذ. اثضاس ّبی عشاحی ؿْشی پبساهتشیه ثِ ووه وبهپیَتش داسای لبثلیت ّبی صیبدی ثشای عشاحی ؿْشی هی ثبؿٌذ، 

 ختبسی، سٍاثظ ػٌبكش ؿْشی ٍ ٍاثؼتگی آًْب ػش ٍ وبس داسًذ.صیشا ثب لَاًیي ػب

دس ایي سٍؽ عشاحی، ػیؼتن دیدیتبلی اص سٍاثظ ؿىل هی گیشد وِ ثِ كَست یه هٌظَهِ ػبختبسی ػول هی وٌذ وِ ؿبخلِ 

فشایٌذ هجتٌی ثش ّبی آى ثب فبوتَس ّب تؼشیف هی ؿَد ٍ اسصؽ ّبی اختلبف یبفتِ ثِ ایي فبوتَس ّب لبثل تغییش هی ثبؿذ. ایي 

هدوَػِ دیٌبهیىی اص سٍاثظ هی ثبؿذ وِ ػبیش اخضا سا تحت تبثیش لشاس هی دّذ. پیچیذگی ػیؼتن هی تَاًذ ثب تؼشیف ػیؼتن ّب 

  ٍ صیش ػیؼتن ّبی دیگش ٍ تؼشیف پبساهتش ّبی ثیـتش افضایؾ یبثذ.

َسد ًظش دس فشایٌذ عشاحی ؿْشی پبساهتشیه، ثبفت دس ایي تحمیك، پغ اص اًدبم هغبلؼبت الصم دس صهیٌِ پبساهتشّبی عشاحی ه

ّبی ػٌتی ٍ ٍیظگی ّبی وبلجذی هَثش دس ایدبد ثبفت ّبی ؿْشی پبیذاس سا هَسد ثشسػی لشاس دادُ ٍ ثشای آصهَى ٍ ؿٌبخت ثْتش 

شیه پشداختِ پتبًؼیل ّب ٍ ًمبط هٌفی ایي فشایٌذ، ثِ عشاحی یه ٍاحذ ّوؼبیگی ثب اػتفبدُ اص فشایٌذ عشاحی ؿْشی پبساهت

 ؿذُ اػت.

دس ًظش گشفتي تبثیش چٌذیي فبوتَس ثِ كَست ّوضهبى ٍ ثِ گًَِ ای وِ ػیؼتن لبثلیت تغییش عشح سا ثب تَخِ ثِ تغییشات 

هحذٍدُ استفبػی داؿتِ ثبؿذ دس ػیؼتن عشاحی ػٌتی اهىبى پزیش ًوی ثبؿذ. لیىي ثب اػتفبدُ اص ایي سٍؽ ٍ دس ًظش گشفتي 

هبًٌذ فبكلِ حذٍدی گشُ ّبی هحلی، ثبفت هؼیشّب ٍ هیضاى اًؼدبم  –ػٌبكش ؿْشی دس ثبفت ػٌتی سٍاثظ ػولىشدی ثیي 

ثبفت خذیذ ایدبد ؿذُ داسای َّیتی ّوبٌّگ ثب  –هؼیشّب، هحل لشاس گیشی گشُ ّب، هحل لشاسگیشی وبسثشی ّبی خبف ٍ... 

ی ثَدُ ٍ ػالٍُ ثش آى ثب تَخِ ثِ ایدبد یه تلَیش ثبفت ّبی اعشاف خَاّذ ثَد ، ٍاخذ ّوبى ٍیظگی ّبی غٌبی ثبفت ّبی ػٌت

 اًؼغبف پزیش اص هدوَػِ، اهىبى تَػؼِ عشح دس آیٌذُ ٍ ثب تَخِ ثِ الگَّبی خذیذ تشاون، ًیض دس اختیبس هشدم لشاس خَاّذ گشفت.
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 غشة(،ػَهیي وٌفشاًغ ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیت ؿْشی ؛ 
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