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 سلشلٍ دربزابز پذیزی  کاَص آسیب با ريیکزد مزاکش درماوییابی  مکان

 ملی( )ومًوٍ مًردی: محلٍ باؽ

  

 ،*2محدثٍ لدیزی، 1سید بُطید حسیىی

 ػّٕی ٌشٜٚ ٔؼٕبسی،  دا٘ـٍبٜ ٞٙش تٟشاٖ، ػضٛ ٞیئت -1

 ، سیضی ؿٟشی، دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثٟـتیدا٘ـدٛ وبسؿٙبػی اسؿذ ثش٘بٔٝ -2

 چکیدٌ

 ٔتشلجٝ ثٛدٖ آٖ، یشثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ غ یٔ یالتلبدی ٚ خب٘ یضیىی،ف ثبس یبٖاػت وٝ داسای آثبس ص یؼیعج یبیصِضِٝ اص خّٕٝ ثال

ٞبی ٔؤثش ثش ػِٟٛت  یىی اص خٙجٝ ثشخٛسداس اػت. ییثؼضا یتدسٔمبثُ آٖ اص إٞ یثشای وبٞؾ خغش ٚ آٔبدٌ یضیس ثش٘بٔٝ

دس ایٗ سیضی ؿٟشی اػت.  سیضی وبسثشی اساضی ؿٟشی ثٝ ػٙٛاٖ ٞؼتٝ اكّی ثش٘بٔٝ صِضِٝ، ثش٘بٔٝٞبی ٘بؿی اص ٔذیشیت ثحشاٖ

 ایٗ اص .ثبؿٙذ ٞبی ٚاخذ إٞیت ٔی اص خّٕٝ وبسثشی دیذٌبٖ، ٚاػغٝ ٘مؾ أذادسػب٘ی ٚ دسٔبٖ آػیت ٔیبٖ ٔشاوض دسٔب٘ی ثٝ

دس ایٗ تحمیك ثٙیبدی پغ اص  ثبؿذ. ثشاثش صِضِٝ ضشٚسی ٔی ایٗ ٔشاوض دس پزیشی یبثی ثٝ اٍِٛیی خٟت ػذْ آػیت سٚ دػت

- ٞبی ٔىبٖ ثبؿذ؛ ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ٞبی اػٙبدی ٔٛسد ٘یبص ٚ ؿٙبخت ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی وٝ ٔحّٝ ثبؽ ّٔی ٔی ٌشداٚسی دادٜ

- ٔـخق ٔی ٔشاوض دسٔب٘یٌیشی ػٛأُ اختٕبػی، التلبدی ٚ ...، پٟٙٝ ثٟیٙٝ لشاسٌیشی ٚ دس٘ظش GISافضاس  یبثی دس ٔحیظ ٘شْ

 ؿٛد.

 

 .ٔشاوض دسٔب٘ییبثی  ثحشاٖ، صِضِٝ، ٔىبٖ ٔذیشیتثحشاٖ،  ياصٌ: کلید
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 ممدمٍ -1

 عجیؼی یبیخّٕٝ ثالصِضِٝ اص  ثٛدٖ اػت.یٚ ٘بٌٟب٘ یشٔتشلجٝغ آٟ٘ب، یٗوٝ ٟٕٔتش ثبؿٙذیٔ اییظٜٚ یتداسای ٔبٞ یؼیعج یبیثال

ٞبی وبٞؾ آػیت یىی اص وبسثشی ٞبی ٔؤثش دس [.1]ثبؿذیخٛأغ ٔ ثشای التلبدی ٚ ػالٔت ثبسیبٖاػت وٝ داسای آثبس ٔخشة ٚ ص

تٛا٘ذ ؿبٖ داس٘ذ وٝ ٔیٔىبٖ لشاسٌیشی ٞب ٔـىالت ٔتؼذدی دس صٔیٙة ٔٛلؼیت ٚثیٕبسػتبٖ  ثبؿٙذ.ٞب ٔی٘بؿی اص صِضِٝ، ثیٕبسػتبٖ

 ٞب دس ؿشایظ ٔغبِؼبت ا٘دبْ ؿذٜ دس استجبط ثب ثیٕبسػتبٖ ٘مؾ ٟٔٓ ٚ حیبتی ایٗ ٔشاوض سا وبٞؾ دٞذ . تبوٖٙٛ ایظ ثحشاٖدس ؿش
دس تحمیك ثٙیبدی پیؾ سٚ ػؼی ؿذٜ اػت اص عشیك ا٘ذ. ٔؼبئُ آٖ پشداختٝ صِضِٝ خبٔغ ٘جٛدٜ ٚ ٞش یه اص آٟ٘ب ثٝ ثشسػی ثخـی اص

پزیشی ثبفت ؿٟشی دسثشاثش صِضِٝ وبٞؾ داد. ثذیٗ ٔٙظٛس اثتذا  ثب ثشسػی فضبٞبی ػجض ٚ ثبص آػیتیبثی اسائٝ اٍِٛی ثٟیٙٝ ٔىبٖ

ؿٛ٘ذ. ػپغ ٔٛلؼیت ثٟیٙٝ فضبٞبی ػجض ٚ ٔؼیبسٞبی اسائٝ ؿذٜ دس وتت ٚ ٔمبالت ػّٕی ٔختّف ضٛاثظ ٔىب٘یبثی ایٗ فضبٞب اسائٝ ٔی

 ؿٛ٘ذ.یبثی ٔیدس ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی ٔىبٖ ،GISافضاس وٕه ٘شْؿذٜ ثٝثبص سا ثشاػبع ضٛاثظ تذٚیٗ

 7 ثب لذست ثبالی ٌشیشاٖای ٚٞبػت دسا٘تظبس صِضِٝثّىٝ ػبَ یٕٗ ٘یؼت٘ٝ تٟٙب اص خغش صِضِٝ ا یضؿٟش تٟشاٖ ٘والٖ یٗ،ث یٗدس ا

ٚ  آٔبدٌی یـٍیشی،خبٔغ پ یضیسثش٘بٔٝ یتإٞ ٌشیبٖؿٟش تٟشاٖ ث ٌؼتشؽ ٚ یٗؿٟش٘ـ یتخٕؼ یؾافضا .یجشدثٝ ػش ٔ یـتشس

 [.1]ثبؿذ یٔٛاخٟٝ دس ثشاثش ثحشاٖ ٔ یشیتٔذ

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ای اص فضبٞب ٚ ثبفتثخؾ ٔشوضی ؿٟش تٟشاٖ ٔـتُٕ ثش ٞؼتٝ تبسیخی ٚ لذیٕی ٚ ٘یض دس ثشٌیش٘ذٜ ٔدٕٛػٝ

. ثبفت ٞبی  ؿٟشی اػت وٝ تمشیجبً دس ٔیب٘ٝ خغشافیبیی دٚ ٌؼُ ثضسي ؿٕبَ ٚ خٙٛة تٟشاٖ ٚ دس ثخؾ ٔیب٘ی ایٗ دؿت لشاس داسد

تٛا٘ذ دس ثشاثش ػذْ تؼبدَ ٞبی ٘بؿی اص ثشٚص صِضِٝ دچبس ٔؼىٛ٘ی ٚ ؿٟشی ٚالغ دس ایٗ ثخؾ، ثٙب ثٝ خلّت تبسیخی خٛد ٔی

ٞب ٚ دس ایٗ ؿشایظ ِضْٚ یبفتٗ ساٜ ٞبیی ثشای وبٞؾ آػیتٞبی فیضیىی حبد ؿٛد ٚ ثحشاٖ حیبت ؿٟشی سا ثٝ ٚخٛد آٚسد. ٘بثؼبٔب٘ی

 .[2]ٌیشدص پیؾ ٔٛسد تٛخٝ  لشاس ٔیخغشات صِضِٝ ثیؾ ا

 

 ريش تحمیك -2
ٞبی آٔبسی ثشای تشویت ٌیشی اص سٚؽتٛاٖ اص ػٝ سٚیىشد اػتفبدٜ اص ٔؼیبسٞبی وٕی ٚ ثٟشٜیبثی ٔیؿٙبػی ثشای ٔىبٖاص ٔٙظش سٚؽ

ثشای تشویت ٚ تّفیك آٟ٘ب ٚ تّفیك  GISٞبی ٌیشی اص ٔذَٞبی ٔىب٘ی یب فضبیی ٚ ثٟشٜٔؼیبسٞب ٚ ا٘تخبة ٔىبٖ ثٟیٙٝ، اػتفبدٜ اص دادٜ

» دس ایٗ تحمیك ثب اػتٙبد ثٝ ٘تبیح حبكُ اص پظٚٞؾ  .[3]ٞب ٚ ٔؼیبسٞبی ٔىب٘ی یب فضبیی اػتفبدٜ وشدسٚیىشدٞبی آٔبسی ٚ تىٙیه

ثٝ عٛس  .[4]تشیٗ سٚؽ اػتفبدٜ ؿذٜ اػتٞبی ؿبخق اص سٚیىشد دْٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبػتیبثی وبسثشیثٝ ٔٙظٛس ٔىبٖ« اوجش پشٞیضوبس

 ثبؿذ:ثٝ ؿشح صیش ٔی GISیبثی دس وّی فشایٙذ ٔىبٖ

دػتٝ وٝ لبثّیت وٕی ؿذٖ داس٘ذ؛ ایٗ ثخؾ اص ٔیبٖ ٔؼیبسٞبی اسائٝ ؿذٜ ثشای ٞش وبسثشی، آٖ دس یابی:تؼییه مؼیارَای مکان  .1

  .[3]ٌیش٘ذیبثی آٖ وبسثشی ؿبخق ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔیثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبسٞبی ٔىبٖ

 

-ٞبی اعالػبتی ٕ٘ٛد ٔیدس لبِت الیٝ GISٞبی یبثی دس ٔذَٔؼیبسٞبی ٔىبٖ: GISَای مًرد ویاس در محیط الیٍتؼییه   .2

 .[3]یبثٙذ

 

-وٙٙذ؛ عجمٝیبثی ایدبد ٔیٔؼیبسٞبی یبد ؿذٜ اص ٘ظش ٘ٛع ٔالحظبتی وٝ دس ٔىبٖدس ایٗ ثخؾ اص تحمیك  بىدی مؼیارَا:طبمٍ .3

 .[3]ثٙذی ؿٛ٘ذ

 

ٞب ٚ ثٝ حذالُ سػب٘ذٖ ٞبی ٔٛسد ٘ظش، ثشای سفغ ایٗ تفبٚت٘جٛدٖ ٔؼیبسٞب ٚ ؿبخقػًٙدِیُ ٞٓثٝ مؼیارَا:دادن بٍ يسن  .4

ٞبی ٔختّف اػٕبَ وشد. دس ایٗ خلٛف اختلبف ٚصٖ دس دٚ ٔشحّٝ ثشای ؿبخقٞبی ٔتفبٚتی ٞب، ثبیذ ٚصٖٚاسیب٘غ ثیٗ ؿبخق



  کاوًن سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىدسان مؼمارایزان

 َمایص بیه المللی مؼماری،ػمزان ي ضُزساسی در َشارٌ سًم

 94ماٌ  تیز -تُزان 

 
یبثی ٘ؼجت ثٝ ٞٓ ٚ اػٕبَ ٚصٖ إٞیت ٘ؼجی ٔؼیبسٞبی ٔٛسد ٘ظش دس ٔىبٖٞبی ٔختّف ثٝ ٔٙظٛس تؼییٗ اختلبف ٚصٖ ثٝ ٔؼیبس

 .[3]ٌیشدٞب ا٘دبْ ٔیٞب ٚ ٔضیتثٝ ٔٛضٛع ٔحذٚدیت

 

 ٔٙظٛس پشػؾ ٘بٔٝٞبی ٔشحّٝ اَٚ اص سٚؽ ٔتذاَٚ ٔحبػجٝ ٚصٖ ثشاػبع ٘ظش داٚساٖ اػتفبدٜ ؿذ. ثذیٗخٟت ٘یُ ثٝ ایٗ ٚصٖ

ٞبی اختلبف دادٜ ؿذٜ ثٝ ٔتخلق پش ؿذ ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚصٖ 20وبسثشی، پغ اص تذٚیٗ تٛػظ یبثی ٞش ؿبُٔ وّیٝ ٔؼیبسٞبی ٔىبٖ

 .[2]ٞش ٔؼیبس ثٝ ػٙٛاٖ ٚصٖ ٔشحّٝ اَٚ آٖ ٔؼیبس دس٘ظش ٌشفتٝ ؿذ

تذٚیٗ ؿذٜ ا٘ذ. دس ایٗ  «صِضِٝ 2800٘بٔٝ آییٗ»ٞبی ٔشحّٝ دْٚ ثب اػتٙبد ثٝ فبكّٝ ٞبی ؿؼبػی ٔٛسد ٘یبص خٟت اػٕبَ ٚصٖ

 ٞب دس لبِت چٟبس ٔحذٚدٜ ٔغبثك صیشتؼشیف ؿذٜ اػت:ٔشثٛط ثٝ ٕٞدٛاسی وبسثشی ٞبی ٔؼیبسوتبة ٔحذٚدٜ

 ٔتش 50: فبكّٝ ؿؼبػی وٕتش اص 1

 ٔتش 150-50: فبكّٝ ؿؼبػی 2

 ٔتش 300-150: فبكّٝ ؿؼبػی 3

 [5]ٔتش 300: فبكّٝ ؿؼبػی ثبالی 4

 

یبثی ٞبی ٔىبٖدٞی ثٝ ٞشیه اص آٟ٘ب، ثٝ ٔٙظٛس تِٛیذ ٘مـٝٞب ٚ ٚصٖپغ اص ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ؿبخقیابی: َای مکان. تًلید ومط5ٍ

 .[3]اػت اػتفبدٜ ؿذٜ سٌشػیٖٛ خغیٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی اص سٚؽ 

Kt=A1K1+A2K2+A3K3+A4K4+……..+ AnKn                                               (1)  

ثشاػبع ٘ظشػٙدی اص وبسؿٙبػبٖ ٚ ٔتخللبٖ ریشثظ ثٝ دػت آٔذٜ اػت. دس ٔشحّٝ ثؼذ، ثشای ٔحبػجٝ ٔیضاٖ   A ٔمبدیش

-٘بٔٙبػتٚ  تشیٗٔٙبػتدس ٔذَ لشاس ٌشفتٝ ٚ ثٝ ایٗ تشتیت  K7…K2,K1ٔمبدیش خٟت لشاسٌیشی وبسثشی   Ktٔغّٛثیت ٔىب٘ی 

 ت.ؿذٜ اػ یبثیٔىبٖ GISافضاس ثٝ وٕه ٘شْٞبی ؿبخق ٞب ثبٞذف لشاسٌیشی ٞش یه اص وبسثشیٔحذٚدٜ تشیٗ

 

ٔشاوض ثٙذی ٔحّٝ ثشاػبع ٚصٖ تشویجی ٟ٘بیی ٞبی پٟٙٝپغ اص تٟیٝ ٘مـٝبىدی با يضغ مًجًد: . اوطباق الگًی بُیىٍ پُى6ٍ

دس آٖ ثٙذی ٔىبٖ ثٟیٙٝ لشاسٌیشی ، ثٝ اسصیبثی ٔیضاٖ ٔغّٛثیت ٔىب٘ی ، ثب ٕٞپٛؿب٘ی الیٝ ٔحُ لشاسٌیشی ٚضغ ٔٛخٛد ٚ پٟٙٝدسٔب٘ی

 ؿٛد.ٝ ٔیٚضغ ٔٛخٛد پشداخت

 

 مباوی وظزی تحمیك -3
ٞبی ٔٙبػت فؼبِیت ٚ وبسثشدٞبی ؿٟشی ؿبُٔ ػبصٌبسی، آػبیؾ، وبسایی، ٟٕٔتشیٗ ٔؼیبسٞبی ثٟیٙٝ دس تؼییٗ ٔىبٖ

ٔؼیبسٞب، ایٕٙی ٚ حفبظت ٔٙبعك ؿٟشی دس ثشاثش صِضِٝ، ٔؼیبسی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ دس ٔیبٖ ایٗ  .[6]ثبؿٙذٔغّٛثیت ٚ ػالٔتی ٔی

ثٝ ػٙٛاٖ ٞذف اكّی دس ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشی صٔیٗ ٔٙبعك صِضِٝ خیض دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ، ٚ ثب تشویت ضٛاثظ ٚ ساٞجشدٞبی ایٗ 

حیغی ٔغّٛة ٚ حی ؿٟشی، أىبٖ صیؼت ٔشدْ دس ٔٔؼیبس دس ثشاثش خغشات صِضِٝ، ثب ػبیش ضٛاثظ ٚ ساٞجشدٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ٚ عشا

 .[7]ایٕٗ سا فشاٞٓ آٚسد

یبثی ثبتٛخٝ ثٝ ٔؼیبسٞب ٚ فشضیبت پبیٝ ٔىبٖ ٔشاوض دسٔب٘یپغ اص ثشسػی ٔٙبثغ ٔٛخٛد، ثٝ تذٚیٗ ضٛاثظ ٔشثٛط ثٝ ٍ٘بس٘ذٌبٖ 

 ثبؿذ:صیش ٔیپزیشی ثبفت دس ؿشایظ صِضِٝ پشداختٝ ا٘ذ. ایٗ ضٛاثظ ثٝ ؿشح ٚ سٚیىشد وبٞؾ آػیت



  کاوًن سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىدسان مؼمارایزان

 َمایص بیه المللی مؼماری،ػمزان ي ضُزساسی در َشارٌ سًم

 94ماٌ  تیز -تُزان 

 

 َمجًاری 

-اِٚٛیت دس ٕٞدٛاسی ثب وبسثشی ٔؼىٛ٘ی، آٔٛصؿی، تدبسی، فشٍٞٙی، ٚسصؿی، اداسی ٚ ا٘تظبٔی، تبػیؼبت حیبتی، ؿجىٝ -

 .[8]ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ػشیغ ٚ فضبی ثبص ٚ ػجض

 .[8]٘ـب٘یٞبی آتؾ٘ضدیىی ثٝ خبیٍبٜ ٞبی تبػیؼبتی اص لجیُ ایؼتٍبٜ -

 .[9]ٞبی ٚسصؿی ٚ حشیٓ اكّی ؿٟشٔتش(، وبسثشی1000)حذالُ ٞبی كٙؼتیدٚسی اص وبسثشی -

 .[9]دٚسی اص ػش ٚ كذا، ا٘جبسٞبی ػٛخت، ٔشاوض تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی صثبِٝ -

 .[8]اػتمشاس دس ثبفت وٓ تشاوٓ ؿٟشی -

 .[8]٘ضدیىی ثٝ ٔشاوض اػىبٖ خب٘ٛادٜ دس ٔمیبع دس ٔمیبع ٚاحذ پضؿىی ٔؼتمُ ٚ ٔشوض ثٟذاؿت -

 دستزسی 

 .[10]لشاس ٌیشد 2ٔدبٚس ٔؼبثش ؿشیب٘ی دسخٝدسٔبٍ٘بٜ  -

 .[10]لشاس ٌیشد 1ثیٕبسػتبٖ ٔدبٚس ٔؼبثش ؿشیب٘ی دسخٝ -

دٞٙذٜ تشافیه ٘ضدیه ٞبی اكّی خٟتٔؼجش ٔدبٚس ٔشاوض دسٔب٘ی داسای ثخؾ اٚسطا٘غ دٚعشفٝ ثٛدٜ ٚ ثٝ چٟبسساٜ -

 .[11]ثبؿذ

اص ساٜ  یٚ دػتشػ ییٞٛا یثٝ ٔٙظٛس أذاد سػب٘ یوبف یٞب یٙیث یؾالصْ اػت پ یٙی،صٔ یٞب یثش تؼذد دػتشػ ػالٜٚ -

 .[12]ٞٛا ٕٞشاٜ ؿٛد

 ضؼاع دستزسی 

 .[13]ؿٛد یٙیث یؾپ یٝاِٚ یاػتمشاس وٕه ٞب یٔٙبػت ثشا یفضبٞبی ٔؼىٛ٘ی ؿٟشن یٔتش 250حذاوثش دس ؿؼبع  -

 .[14]ویّٛٔتشی ٔحالت ٔؼىٛ٘ی ثیٕبسػتبٖ ثبؿذ5/1-1حذاوثش دس فبكّٝ  -

  ي ساخت ضًابط مزتبط با طزاحی 

 .[9]لشاسٌشفتٗ دس اساضی ٔؼغح -

 .[8]سػبیت حشیٓ ٌؼُ ٚ سٚاٍ٘شایی -

 .[8]ٞبی ضذ صِضِٝسػبیت ضٛاثظ ایٕٙی ػبخت ٚ ػبص -

ٞب ثٝ یىذیٍش دس ٔمیبع دسٔبٍ٘بٜ ٚ ثیٕبسػتبٖ خٟت أذادسػب٘ی ػشیغ ٔب٘ذٖ پیشأٖٛ ثٙب ٚ ػذْ اتلبَ ػبختٕبٖخبِی -

 .[8]دس ٔٛالغ صِضِٝ

 .[8]ٞبی ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘یپزیش ػبختٕبٖسػبٖ ٚ آػیتتخشیت ثخؾ ٞبی آػیت -

 .[8]سػب٘یٞبی فشػٛدٜ خٟت خٌّٛیشی اص آػیتٔمبْٚ ػبصی یب ثبصػبصی )ثؼتٝ ثٝ ٔیضاٖ فشػٛدٌی(ػبختٕبٖ -

 .[8]ٔذتٞبی ثٟذاؿتی ٚ دسٔب٘ی دس وٛتبٜافضایؾ ضشیت ٔمبٚٔت ػبختٕبٖ -
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 للمزي مکاوی تحمیك -4
ثبؿذ وٝ اص تٟشاٖ ٔی 12ّٔی ٚالغ دس ٔٙغمٝ ؿٛد؛ لّٕشٚ ٔىب٘ی ایٗ تحمیك ٔحّٝ ثبؽٔـبٞذٜ ٔی 2عٛس وٝ دس ؿىُ ٕٞبٖ

 ؿٛد.ؿٕبَ ثٝ خیبثبٖ خٕٟٛسی، اص خٙٛثی ثٝ خیبثبٖ أبْ خٕیٙی، اص غشة ثٝ خیبثبٖ حبفظ ٚ اص ؿشق ثٝ خیبثبٖ فشدٚػی ٔٙتٟی ٔی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : للمزي مکاوی تحمیك 2ضکل 

 (وگارودگان)

 

پزیشی وبِجذی % آػیت70ؿذٖ ٌؼُ سی دچبس ٚالغ اػت ٚ دساثش فؼبَ Cّٔی وٝ ثبفت ٔتشاوٕی داسد؛ ثش سٚی ػبص٘ذ ٔحّٝ ثبؽ

دِیُ ٔـىالت وبِجذی ثبفت دس ٞبی آٖ تمشیجبً اص پٛؿؾ وبّٔی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ؛ أب ثٝتبػیؼبت ٚ صیشػبخت .[16، 15]خٛاٞذ ؿذ

٘ؼجتبً ای اػت ٚ ٔؼبثش ؿٟشی دس ثبفت ، ؿجىٝٝ ثٙذی اساضی ، سیضدا٘اٍِٛی لغؼٝ .[17]ثش٘ذیؿشایظ ٘بٔؼبػذ ٚ فشػٛدٌی ثٝ ػش ٔ

 سا ؿىُ دادٜ اػت.  ٔٙظٓ

داسد وٝ آػیت پزیشی ٚ فمذاٖ ایٕٙی خضء خذایی  ؿشایظ ٔٛخٛد ثخؾ ٔؼىٗ اص ٘ظش لذٔت ٚ دٚاْ، ثش ایٗ ٘ىتٝ تأویذتحّیُ 

ثخؾ لبثُ تٛخٟی اص  تٛاٖ ٌفت وٝٞبی ٔٛخٛد دس ٔحّٝ ٔیدسٔٛسد وبسثشی .[18]اػتٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی ٘بپزیش ٚضؼیت فؼّی 

ٞبی ٔزٞجی ؿبخق ثب تٛاٖ ثٝ لشاسٌیشی وبسثشیٔحّٝ ثبؽ ّٔی ثٝ وبسثشی ٞبی اداسی ثب ٘مـی ّٔی تؼّك داسد. ػالٜٚ ثش ایٗ ٔی

ٞبی تٛاٖ اص ٟٕٔتشیٗ ضؼفػجض ٚ ثبص سا ٔی سثشیوشد. ػذْ ٚخٛد وب ای، أبوٗ تبسیخی ٚ غیشٜ ٘یض دس ٔحّٝ اؿبسٜ٘مـی فشأٙغمٝ

 ٔٛخٛد دس ٔحّٝ ثٝ ؿٕبس آٚسد.

 

 

 

 

 

 

 مزاکش درماوییابی مکان -5
یبثی ایٗ ؿٛد. ٔؼیبسٞبی ٔىبٖا٘دبْ ٔی GISافضاس ٞبی دسٔب٘ی ثٝ وٕه فشایٙذ تٛضیح دادٜ ؿذٜ دس ٘شْیبثی وبسثشیٔىبٖ

ؿٛد ٔؼیبسٞبی ٔـبٞذٜ ٔی -1-4عٛس وٝ دس خذَٚ ثبؿذ. ٕٞبٖسٚیت ٔیلبثُ  -1-4وبسثشی ثٝ ٕٞشاٜ ٚصٖ ٞشیه دس خذَٚ 

 ا٘ذ.وٙٙذٜ اكّی ٚ ٕٞدٛاسی ثب وبسثشی فشٍٞٙی ثٝ تشتیت ثیـتشیٗ ٚ وٕتشیٗ إٞیت سا داؿتٝدػتشػی ثٝ خٕغ ٚ پخؾ
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 مزاکش درماوییابی مؼیارَای مکان 1جديل

 (گانوگارود) 

 

Y يسن محديدٌ مؼیار يسن مؼیار مؼیار 

K1  5.7 وبسثشی ٔؼىٛ٘یٕٞدٛاسی ثب 

 4 ٔتش 50فبكّٝ ؿؼبػی وٕتش اص 

 3 ٔتش 150-50فبكّٝ ؿؼبػی 

 2 ٔتش 300-150فبكّٝ ؿؼبػی 

 1 ٔتش 300فبكّٝ ؿؼبػی ثبالی 

K2 5.53 ٕٞدٛاسی ثب وبسثشی آٔٛصؿی 

 4 ٔتش 50فبكّٝ ؿؼبػی وٕتش اص 

 3 ٔتش 150-50فبكّٝ ؿؼبػی 

 2 ٔتش 300-150فبكّٝ ؿؼبػی 

 1 ٔتش 300فبكّٝ ؿؼبػی ثبالی 

K3 4.52 ٕٞدٛاسی ثب وبسثشی ٚسصؿی 

 4 ٔتش 50فبكّٝ ؿؼبػی وٕتش اص 

 3 ٔتش 150-50فبكّٝ ؿؼبػی 

 2 ٔتش 300-150فبكّٝ ؿؼبػی 

 1 ٔتش 300فبكّٝ ؿؼبػی ثبالی 

K4 3.39 ٕٞدٛاسی ثب وبسثشی فشٍٞٙی 

 4 ٔتش 50فبكّٝ ؿؼبػی وٕتش اص 

 3 ٔتش 150-50فبكّٝ ؿؼبػی 

 2 ٔتش 300-150فبكّٝ ؿؼبػی 

 1 ٔتش 300فبكّٝ ؿؼبػی ثبالی 

K5 5.39 ٕٞدٛاسی ثب وبسثشی اداسی ٚ ا٘تظبٔی 

 4 ٔتش 50فبكّٝ ؿؼبػی وٕتش اص 

 3 ٔتش 150-50فبكّٝ ؿؼبػی 

 2 ٔتش 300-150فبكّٝ ؿؼبػی 

 1 ٔتش 300فبكّٝ ؿؼبػی ثبالی 

K6 6.28 ٕٞدٛاسی ثب فضبی ػجض ٚ ثبص 

 4 ٔتش 50فبكّٝ ؿؼبػی وٕتش اص 

 3 ٔتش 150-50فبكّٝ ؿؼبػی 

 2 ٔتش 300-150فبكّٝ ؿؼبػی 

 1 ٔتش 300فبكّٝ ؿؼبػی ثبالی 

K7 7.58 دٚسی اص وبسثشی كٙؼتی 

 1 ٔتش 1000فبكّٝ ؿؼبػی وٕتش اص 

 2 ٔتش 1500-1000فبكّٝ ؿؼبػی 

 3 ٔتش 3000-1500ؿؼبػی فبكّٝ 

 4 ٔتش 3000فبكّٝ ؿؼبػی ثبالی 

K8 0 0فبكّٝ ؿؼبػی  2.98 ٞبی غیشلبثُ تغییشلشاسٌیشی ثشسٚی وبسثشی 

K9 7.91 دػتشػی ثٝ ؿجىٝ ساٜ خٕغ ٚ پخؾ وٙٙذٜ اكّی 

 4 ٔتش 50فبكّٝ ؿؼبػی وٕتش اص 

 3 ٔتش 150-50فبكّٝ ؿؼبػی 

 2 ٔتش 300-150فبكّٝ ؿؼبػی 

 1 ٔتش 300فبكّٝ ؿؼبػی ثبالی 

K11 5.83 دػتشػی ثٝ ؿجىٝ ساٜ خٕغ ٚ پخؾ وٙٙذٜ فشػی 

 4 ٔتش 50فبكّٝ ؿؼبػی وٕتش اص 

 3 ٔتش 150-50فبكّٝ ؿؼبػی 

 2 ٔتش 300-150فبكّٝ ؿؼبػی 

 1 ٔتش 300فبكّٝ ؿؼبػی ثبالی 
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  کاربزی درماوی تزکیبی وُاییبىدی محلٍ بزاساس يسن پُىٍ: 2ضکل 

 (وگارودگان)

  



  کاوًن سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىدسان مؼمارایزان

 َمایص بیه المللی مؼماری،ػمزان ي ضُزساسی در َشارٌ سًم

 94ماٌ  تیز -تُزان 

 

 گیزیوتیجٍ -6

اػت ٚ حذاوثش ٚصٖ تشویجی ٟ٘بیی ثب  140ثب ٔمبیؼٝ حذاوثش ٔمذاس ٚصٖ تشویجی ٟ٘بیی وبسثشی دسٔب٘ی ٔٛخٛد دس ٔحّٝ وٝ 

-خٟت لشاسٌیشی وبسثشیّٔی ؿشایظ ٘ؼجتبً ٔٙبػجی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت ٔحّٝ ثبؽثبؿذ؛ ٔیٔی 33.165تٛخٝ ثٝ خذَٚ ٔؼیبسٞب وٝ 

ٞبی دسٔب٘ی ثب ٔمیبع ػّٕىشد ٔحّی ٚ فشأحّی داسا ٞبی ٔٙبػجی سا ثٝ ٔٙظٛس اػتمشاس فؼبِیتثبؿذ ٚ ٔٛلؼیتٞبی دسٔب٘ی داسا ٔی

 ثبؿذ. ٔی

دس ثبؿٙذ، ٞبی دسٔب٘ی ٔحّٝ وٝ ؿبُٔ دسٔبٍ٘بٜ ٚ ثیٕبسػتبٖ ػیٙب، ثیٕبسػتبٖ ؿشوت ٘فت ٚ ثیٕبسػتبٖ ثب٘ه ّٔی ٔیوبسثشی

ثبؿذ؛ حبوی اص ٔی140لشاس داسد. ٔمبیؼٝ ایٗ ٔمذاس ثب ٚصٖ حذاوثشی ٔٛخٛد دس ٔحّٝ وٝ   113-86ی ثب ٚصٖ تشویجی ٟ٘بیی پٟٙٝ

ثیبٍ٘ش ٚصٖ تشویجی  -5-4ٞبی دسٔب٘ی اص ؿشایظ ٘ؼجتبً ٔٙبػجی ثشخٛسداس اػت. خذَٚ آٖ اػت وٝ ٔٛلؼیت ٔىب٘ی ٔٛخٛد وبسثشی

تٛاٖ ػُّ ثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ خذَٚ ٔییبثی ایٗ وبسثشی ثٝ تفىیه ٞش یه اص ایٗ ػٝ ٔشوض ٔیىبٖٞشیه اص ٔؼیبسٞبی ٔٛثش دس ٔ

 وبٞؾ ٚصٖ تشویجی ٞشیه اص ایٗ ٔشاوض سا دسیبفت ٚ ػپغ ساٞىبسٞبیی خٟت استمبی ؿشایظ ٔىب٘ی آٟ٘ب اسائٝ داد.

 

 

 

 َاملی در َزیک اس ضاخصيسن تزکیبی مزاکش درماوی محلٍ باؽ 2جديل

يسن 

تزکیبی 

 کل

K11 K9 K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 ضزح 

36.87 4.37 23.73 20.85 1.57 8.09 0 3.39 9.68 15.68 
ثیٕبسػتبٖ 

 ثب٘ه ّٔی

23.111 49.17 21.75 15.16 4.71 12.13 
24.

4 
3.39 16.59 95.15 

ثیٕبسػتبٖ 

 ؿشوت ٘فت

29.113 17.03 73.23 22.74 6.28 5.39 0 0.00 12.44 15.68 

ثیٕبسػتبٖ ٚ 

دسٔبٍ٘بٜ 

 ػیٙب

 راَىما

 Y ػٙٛاٖ ٔؼیبس Y ػٙٛاٖ ٔؼیبس

 K1 ٕٞدٛاسی ثب وبسثشی ٔؼىٛ٘ی K6 ٕٞدٛاسی ثب فضبی ػجض ٚ ثبص

 K2 ٕٞدٛاسی ثب وبسثشی آٔٛصؿی K7 دٚسی اص وبسثشی كٙؼتی

 K3 ٕٞدٛاسی ثب وبسثشی ٚسصؿی K9 دػتشػی ثٝ ؿجىٝ ساٜ خٕغ ٚ پخؾ وٙٙذٜ اكّی

 K4 ٕٞدٛاسی ثب وبسثشی فشٍٞٙی K10 ؿجىٝ ساٜ خٕغ ٚ پخؾ وٙٙذٜ فشػیدػتشػی ثٝ 

 K5 ٕٞدٛاسی ثب وبسثشی اداسی ٚ ا٘تظبٔی
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 )وگارودگان(

 

ممایسٍ يسن تزکیبی مزاکش درماوی مًجًد با يسن تزکیبی در حالت آرماوی در َزیک اس مؼیارَای مکان یابی کاربزی  3ضکل

 درماوی

 )وگارودگان(

 ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی اسائٝ داد: ٔشاوض دسٔب٘ییبثی تٛاٖ پیـٟٙبدات صیش سا خٟت ٔىبٖدس ٟ٘بیت ٔی

 لشاس ٌیشد. 140-113ٔشاوض دسٔب٘ی خذیذ ثبیذ دس پٟٙٝ ثب ٚصٖ تشویجی ٟ٘بیی  -

 دس ػبخت ٔشاوض خذیذ وّیٝ ضٛاثظ اسائٝ ؿذٜ ٔشتجظ ثب عشاحی ٚ ػبخت سػبیت ؿٛد. -

ؿٛد ثٝ خبی تغییش ٔىبٖ ایٗ ٔشاوض ٞضیٙٝ صیبدی سا دسثش داسد؛ پیـٟٙبد ٔی اص آ٘دبیی وٝ خبثدبیی ایٗ ٔشاوض دسٔب٘ی -

 ٔیضاٖ ٔغّٛثیت ٔىب٘ی آٟ٘ب اص عشیك اكالح ثبفت پیشأٛ٘یـٖٛ اكالح ؿٛد. 

ثیٙی پیؾدیذٖ اثٙیٝ ثیٕبسػتبٖ دسكٛست آػیتٞب ٔىب٘ی ثشای ایدبد ثیٕبسػتبٖ كحشایی دس ٔحذٚدٜ حیبط ثیٕبسػتبٖ -

 ؿٛد.

 ٔذت.ضشیت ٔمبٚٔت اثٙیٝ ایٗ وبسثشی دس وٛتبٜافضایؾ  -

ٞبی پیشأٛ٘ی ٔشاوض دسٔب٘ی فضبی ػجض ٚ ٚ ٔغبِؼبت ٔیذا٘ی حبوی اص آٖ اػت وٝ دس ثخؾ -5-4٘تبیح حبكُ اص خذَٚ  -

س ؿٛد تؼذادی اص فضبٞبی ػجض ٚ ثبص ٔٛسد ٘یبص ٔحّٝ دس ٘ضدیىی ایٗ ٔشاوض لشاثبؿذ. اص ایٗ سٚ پیـٟٙبد ٔیثبص ٔٛخٛد ٕ٘ی

 ٌیش٘ذ.

-تٛاٖ دسیبفت وٝ ثیٕبسػتبٖ ثب٘ه ّٔی دس پٟٙٝ ثب آػیتپزیشی وبِجذی ٔحّٝ ٔیثٙذی آػیتثب تٛخٝ ثٝ ٘مـٝ پٟٙٝ -

پزیشی وبِجذی ٔتٛػظ ٚ دسٔبٍ٘بٜ ٚ ثیٕبسػتبٖ ػیٙب دس پٟٙٝ پزیشی وبِجذی وٓ، ثیٕبسػتبٖ ؿشوت ٘فت دس پٟٙٝ آػیت

سػب٘ی اثٙیٝ ٔدبٚس سٚ ػبختٕبٖ ایٗ اثٙیٝ ثبیذ ثٝ ٘حٛی لشاسٌیشد وٝ اص آػیتپزیشی ٘ؼجتبً صیبد لشاسداس٘ذ. اص ایٗ آػیت

 ٔلٖٛ ثٕب٘ذ. )خبِی ثٛدٖ پیشأٖٛ ثٙب ٚ ػذْ اتلبَ آٖ ثٝ اثٙیٝ پیشأٛ٘ؾ(

 تب حذ أىبٖ اثٙیٝ دسٔب٘ی ٔٛخٛد ثشاػبع وّیٝ ضٛاثظ اسائٝ ؿذٜ ٔشتجظ ثب عشاحی ٚ ػبخت اكالح ؿٛ٘ذ. -

 ثبؿذ.ٔیاِضأی  2800٘بٔٝ ٝ ضٛاثظ اسائٝ ؿذٜ دس آییٗثذیٟی اػت وٝ سػبیت وّی -
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 مزاجغ

ٞبی ػٕٛٔی دا٘ـٍبٜ پزیشی ثیٕبسػتبٖاسصیبثی آػیت آثبدی، ص. ػٛصا٘ی، ْ. ٘مذی، ْ. سخجی فشد، ف.ػجبػی دِٚت [ ػیذیٗ، ح.1]  -

 .1393، ثٟبس3ؿٕبسٜ، 2دٚسٜ، ٔذیشیت استمبی ػالٔت، ػّْٛ پضؿىی تٟشاٖ دس ٔمبثُ صِضِٝ

٘بٔٝ ٞبی ؿبخق، پبیبٖیبثی كحیح وبسثشی[ لذیشی، ْ. اسائٝ اٍِٛی ثٟیٙٝ ٔذیشیت ثحشاٖ دس ؿشایظ صِضِٝ اصعشیك ٔىب2ٖ] -

 . 1392وبسؿٙبػی، دا٘ـٍبٜ ٞٙشتٟشاٖ، وشج، 

 .1391ای، ؿٟشی ٚ سٚػتبیی(، تٟشاٖ: فشًٞٙ كجب، سیضی)ٔٙغمٝٞبی وٕی دس ثش٘بٔٝوال٘تشی، خ. ٔذَ[ 3] -

-ؿٟشی، سػبِٝ دوتشی، دا٘ـٍبٜ تشثیت GISٞب ٚ ٌضیٙی ٔشاوض خذٔبت ؿٟشی ثب تحمیك دس ٔذَا. اسائٝ اٍِٛی ٔىبٖ پشٞیضوبس،[ 4] -

 .1376ٔذسع، 

(، ٚیشایؾ ػْٛ، ٔشوض تحمیمبت ػبختٕبٖ ٚ ٔؼىٗ، ٚصاست 2800ٞب دس ثشاثش صِضِٝ )اػتب٘ذاسد  ٘بٔٝ عشاحی ػبختٕبٖ آییٗ[ 5] -

 .1384ٔؼىٗ ٚ ؿٟشػبصی، 

 .1388؛ تٟشاٖ: ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، «سیضی وبسثشی اساضی ؿٟشی، ع. ثش٘بٔٝصیبسی[ 6] -

أیٙی، ا. ثش٘بٔٝ سیضی وبسثشی صٔیٗ ٚ چٍٍٛ٘ی تبثیش آٖ دس وبٞؾ آػیت پزیشی ؿٟش دس ثشاثش صِضِٝ، سػبِٝ دوتشی ؿٟشػبصی، [ 7] -

1385. 

٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ، ؿٟش تٟشاٖ، پبیب20ٖؿٟشی:ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدی ٔٙغمٝسیضی وبٞؾ اثشات صِضِٝ دس ػغٛح ایشی، ع. ثش٘بٔٝ[ 8]  -

 .1378دا٘ـٍبٜ ؿٟیذثٟـتی، تٟشاٖ، 

-ٕ٘ٛ٘ٝ ٔغبِؼٝ ؿٟش چبِٛع، پبیبٖ_پزیشی ؿٟش ٔٙبعك ؿٟشی دس ثشاثش صِضِٝٔٛػٛی، ف. تٕٟیذات ؿٟشػبصی ثٝ وبٞؾ آػیت[ 9] -

 .1384٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ، دا٘ـٍبٜ ػّٓ ٚ كٙؼت ایشاٖ، 

-  

پزیشی ؿٟشٞبی ایشاٖ دس ثشاثش صِضِٝ ٚ ٘مؾ ٔـبسوت ٔحّٝ ای دس أذاد سػب٘ی آٟ٘ب، پٛسٔحٕذی، ْ. ٔلیت صادٜ، ع.، آػیت[ 10] -

 .1387، پبییض ٚ صٔؼتبٖ 12خغشافیب ٚ تٛػؼٝ، ؿٕبسٜ

ٚ ثٟیٙٝ ػبصی ؿجىٝ خذٔبت أذادی، سػبِٝ دٚسٜ  GISصادٜ، ج. ٔىبٖ یبثی ایؼتٍبٜ ٞبی اٚسطا٘غ ؿٟشی ثب اػتفبدٜ اص أیٙی[ 11] -

 . 1388وبسؿٙبػی اسؿذ، دا٘ـٍبٜ فشدٚػی ٔـٟذ، 

ٞبی خٕؼی ؿٟشی، تٟشاٖ: ػبصٔبٖ پذافٙذغیشػبُٔ، حؼیٙی، ة. ٔؼیبسٞبی پذافٙذغیشػبُٔ دس عشاحی ٔؼٕبسی ػبختٕبٖ [12] -

1389. 

ٞب)ػٕت(، ٔشوض ٔغبِؼٝ ٚ تذٚیٗ وتت ػّْٛ ا٘ؼب٘ی دا٘ـٍبٜ؛ تٟشاٖ: «سیضی وبسثشی اساضی ؿٟشیپٛسٔحٕذی، ْ. ثش٘بٔٝ[ 13] -

1382. 

ٌضیٙی وبسثشی خٟت ٔىبٖ GISٚ تحّیُ ؿجىٝ دس ٔحیظ  AHPصادٜ، ف. تّفیك ٔذَ صیبسی، ی. خغیت[ 14] -

 .1389، ٔذیشیت ؿٟشی؛ پبییض ٚ صٔؼتبٖ «دسٔب٘ی)ثیٕبسػتبٖ(، ٔغبِؼٝ ٔٛسدی ؿٟش ػٕٙبٖ

-ای تٟشاٖ ثضسي، ٔشوض ٔغبِؼبت صِضِٝ ٚ صیؼتثٙذی ِشصٜ(. ٌضاسؽ سیض پJICAّّٟٝٙی طاپٗ)إِٞبی ثیٗآطا٘غ ٕٞىبسی[ 15] -

 .1380ٔحیغی تٟشاٖ ثضسي، 

ؿٙبػی ٚ ٞبی تٟشاٖ ٚ اسصیبثی عجمٝ ثٙذی سیجٗ خٟت ٔغبِؼبت صٔیٗؿٙبػی آثشفتچیبٖ، ْ. صٔیٗچـٕی، ا. فبخش، ع. خبٔٝ[ 16] -

 .1387، 2، ؿٕبسٜ 34خّذ ، ٔدّٝ ػّْٛ دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ، «ٟٔٙذػی

تٟشاٖ،  12ٞبی فشػٛدٜ ٔغبِؼٝ ٔٛسدی: ٔٙغمٝ سیضی ؿٟشی دس وبٞؾ خغش صِضِٝ دس ثبفتؿیخی، ْ. ٘مؾ ثش٘بٔٝ لٙٛاتی، ع.[ 17] -

 .1389، پبییض9٘بٔٝ خغشافیبی عجیؼی، ػبَ ػْٛ، ؿٕبسٜفلُ

ٞبی فشػٛدٜ ثخؾ ٔشوضی ؿٟش تٟشاٖ دس ثشاثش پزیشی ثبفتآػیت ٔٙضٚی، ْ. اػٕبػیّی، ْ. تٛالیی، ع. چبٚؿی، ا.[ 18] -

 .1389، 73ٞبی خغشافیبی ا٘ؼب٘ی، ؿٕبسٜ(، پظٚٞؾ12صِضِٝ)ٔٛسد: ٔٙغمٝ
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