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 فضب)ومًوٍ مًردی: ببفت مرکسی شُر کرمبوشبٌ(

 1 مصطفی شبَیىی فر

 2 چبرٌ جً هیفرز

 چکیدٌ

ٞبي اػبػي ثبفت ٔشوضي اغّت ؿٟشٞب ػذْ ٕٞبٍٞٙي ٔيبٖ ػبختبسٞبي فوبيي ٚ اٍِٛٞبي سفتبسي اػت. ٔمبِٝ ضبهش  يىي اص زبِؾ
ٟشي دس ثبفت ثٝ تطّيُ استجبى ثيٗ اػتخٛاٖ ثٙذي فوبيي ٚ پبسأتشٞبي يىپبسزٍي، پيٛػتٍي، ٔيضاٖ ػٕك ٚ وٙتشَ فوبيي دس فوبٞبي ؿ

ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ پشداختٝ اػت. ايٗ پظٚٞؾ ثب سٚؽ تٛكيفي ٚ ثب سٚيىشدي وٕي كٛست ٌشفتٝ اػت. ثشاي تدضيٝ ٚ تطّيُ دادٜ ٞب 
 AxialGenClientInstallاػتفبدٜ ؿذٜ اػت. دس ٔشضّٝ اَٚ ٘مـٝ ٞبي ٔطٛسي اص ًشيك ٔبطَٚ   Depth Map ٚArc GISاص ٘شْ افضاس 

ثٙذي ٘ظيش  ٞبي پيىشٜ ٞبي ٔطٛسي ثٝ داخُ ٘شْ افضاس دثغ ٔپ ٚاسد ؿذٜ ٚ ٔإِفٝ تٟيٝ ؿذ٘ذ. ٚ ػپغ ايٗ ٘مـٝ Arc Mapدس ٘شْ افضاس 
ٞبي  ٞب ٚ ٘مـٝ ٞبي والٖ ٚ ٔطّي، پيٛػتٍي، ػٕك فوبيي، ٚهٛش فوبيي ٚ وٙتشَ ٔطبػجٝ ؿذ٘ذ. ٘تبيح تطّيُ ٌشاف يىپبسزٍي ثب ؿؼبع

ٞب ٘ظيش خيبثبٖ ٔذسع اص دسخٝ ثباليي ثشخٛسداس  دٞذ وٝ ٔيضاٖ يىپبسزٍي ثشخي اص خيبثبٖ ٖ ٔيكٛست ٌشفتٝ دس ايٗ دٚ ٘شْ افضاس ٘ـب
وٙذ.ثب٘يبً اص ٘ظش تبسيخي ٚ ٞٛيتي ٘مـي پش إٞيت داس٘ذ. دس  ٞب دس ػبخت اػىّت اكّي ؿٟش ٘مؾ ثؼيبس ثبسصي ايفب ٔي اػت. ايٗ خيبثبٖ

ٞبي  ؿٛ٘ذ. خبرة سداس٘ذ. ًجك ٔـبٞذات ػيٙي اص ٔطٛسٞبي پيبدٜ ثبفت ٔطؼٛة ٔيٚالغ خيبثبٟ٘بيي وٝ اص دسخٝ يىپبسزٍي ثباليي ثشخٛ
ا٘ذ. ٘تبيح ٔطبػجبت ٘شْ افضاس دس وُ ثبفت  ٞبي ػٕذٜ ثب اسصؽ فشٍٞٙي ٚ تبسيخي دس ًَٛ ايٗ ٔطٛسٞب ٚالغ ؿذٜ فوبيي ٘ظيش وبسثشي

اي اص دسخٝ  ٞبي ضبؿيٝ تش ٚ دس ٔطٛسٞبي فشػي ٚ ثبفتدٞذ وٝ يىپبسزٍي ٚ پيٛػتٍي دس ٔطٛسٞبي اكّي ثبفت اص دسخٝ ثبال ٘ـبٖ ٔي
تشي ثشخٛساس ٞؼتٙذ. يىپبسزٍي پبييٗ دس ٔطذٚدٜ ثب ٚهؼيت خذا افتبدٌي ٔطالت ساثٌٝ ٔؼتميٕي داسد. ٘تبيح پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ  پبييٗ

يٝ ٔٙبػجي ثشاي ثش٘بٔٝ سيضي ٚ سٚؽ زيذٔبٖ فوب اص تٛا٘بيي ثباليي دس تطّيُ فوبٞبي ؿٟشي ثشخٛسداس اػت، ٚ خشٚخي ٞبي ٔذَ پب
 ٌشدد.  ًشاضي ؿٟشي ٔطؼٛة ٔي

 ثٙذي، يىپبسزٍي، پيٛػتٍي، زيذٔبٖ فوب، ؿٟش وشٔب٘ـبٜ پيىشٜ:  ياشگبن کلیدی

 

 مقدمٍ 

ٔطيي ؿٟشي ػيؼتٕي پيسيذٜ اػت وٝ دسثشداس٘ذٜ ػٙبكش ٔختّف فيضيىي ٚ اختٕبػي اػت، ايٗ ػٙبكش ساثٌٝ پٛيبيي ثب يىذيٍش 
(. پيسيذٌي تؼبُٔ ٔيبٖ ػبختبس فيضيىي ٚ اختٕبػي ؿٟشٞب ًشاضبٖ ؿٟشي سا ثش آٖ داؿتٝ اػت تب اص 49: 1391ي پٛس، داس٘ذ) ٔذ٘

ٞبي ٔختّفي ثشاي وـف ايٗ سٚاثي اػتفبدٜ ٕ٘بيٙذ.دس فوبٞبي ؿٟشي ٔتغيشٞبي صيبدي دس يىپبسزٍي فوبيي ؿٟشٞب دخبِت داس٘ذ.  سٚؽ
آيذ. ٔؼأِٝ اكّي وٝ ايٗ تطميك ثٝ د٘جبَ  ٞبي ؿٟشػبصاٖ ثٝ ضؼبة ٔي صيبثي استجبى آٟ٘ب اص دغذغٝتؼشيف دليك ٚ ٔطبػجٝ ايٗ ٔتغيشٞب ٚ اس
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پبػخٍٛيي ثٝ آٖ اػت ايٗ اػت وٝ زٝ استجبًي ٔيبٖ ػبختبس فيضيىي ؿٟشٞب ثب اٍِٛي ضشوت ًجيؼي ٚ ػٌص اػتفبدٜ اص فوب ٚخٛد 
ي استجبى ٔيبٖ وبِجذ ؿٟش ٚ ػّٕىشد آٖ اػت وٝ اص ًشيك ضشوت ًجيؼي داسد.دس ضميمت ٌٔٙمي وٝ ايٗ تطميك ثٝ د٘جبَ آٖ اػت، زٍٍٛ٘

اي اػت وٝ ايٗ  يبثذ. دسيبفت فٟٓ ٔـتشوي اص ساثٌٝ ٔتمبثُ ٔيبٖ فشْ ٚ ػبختبس ؿٟشي ثب ٘تيدٝ ٚ ػّٕىشد ؿٟشي ٔؼأِٝ دس ؿٟش تجّٛس ٔي
تبوٖٙٛ دس ثبسٜ ػبختبس فوبيي ؿٟشٞب كٛست ٌشفتٝ  تطميك ثٝ د٘جبَ آصٖٔٛ آٖ دس ثبفت ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ اػت. اغّت ٌٔبِؼبتي وٝ

اػت، ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ وّيت فوبيي ٚ ػّٕىشدي ؿٟشٞب ثٛدٜ ٚ اص ايٙشٚ ٘تٛا٘ؼتٝ اػت يه دسن وّي اص فوبي ؿٟشي ثٝ دػت دٞذ وٝ ايٗ 
ـىُ سٚثشٚ ٕ٘ٛدٜ ػبصي فوبٞبي ؿٟشي سا ثب ٔ ٔٛهٛع يه ٘مٌٝ هؼف اػبػي دس ضٛصٜ ٌٔبِؼبت ؿٟشي ثٝ ضؼبة آٔذٜ ٚ ٔٛهٛع ٔذَ

 اػت. 

ا٘ذ. أب يه  ثٝ ًٛس وّي ػّْٛ اختٕبػي ٚ ثٝ ًٛس ٚيظٜ خغشافيب تبوٖٙٛ ثشاي وـف ػبختبسٞبي فوب اص ديذ پش٘ذٜ ٚ اص ثبال اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ
طممب٘ي ٔب٘ٙذ ديذ ديٍش ثشاي ٌٔبِؼٝ ٔؼبئُ ؿٟشي ٚخٛد داسد وٝ ثب ٔميبع ا٘ؼب٘ي ٚ اص پبييٗ ثٝ ؿٟش لبثُ تٛكيف اػت. دس ايٗ ساػتب ٔ

ٚ ٚيّيبْ اذ ٚايت، خيٗ خيىٛثض، يبٖ ٌُ،دٚ٘بِذ اپّيبسد ، ثيُ ٞيّش ٚ خِٛيٗ ٞٙؼٖٛ ثٝ اسصيبثي ٘مؾ پيىشٜ ثٙذي فوبيي ثش اٍِٛٞبي سفتبسي 
پيؾ  ٞبي ؿٟشي ثٝ ٘ٛػي أىبٖ ٕٞسٙيٗ ٘طٜٛ اػتفبدٜ اص فوبٞبي ؿٟشي پشداختٝ ا٘ذ. دس ٚالغ تدضيٝ ٚ تطّيُ سفتبسٞب ٚ ٚلبيغ دس ثبفت

تٛا٘ٙذ  ( ٚ ثٝ ايٗ كٛست ٔي237: 1392ثيٙي سفتبسٞب ٚ ضشوت ػبثش پيبدٜ ٚ ػٛاسٜ سا دس اختيبس ًشاضبٖ لشاس دادٜ)سفيؼيبٖ ٚ ٕٞىبساٖ، 
اي وٝ دس  (. ٔؼأ66ِٝ: 1381تشي پيؾ ثيٙي ٕ٘بيٙذ)ػجبع صادٌبٖ،  ٞبي ؿٟشي ثٝ ًٛس ٚالغ ثيٙب٘ٝ پيبٔذٞبي ٔذاخالت خٛيؾ دس ثبفت

 ٞبي ٔختّفي اػت.  يىپبسزٍي ٚ يب اص ٞٓ ٌؼيختٍي ثبفت ؿٟشٞب ٚخٛد داسد ايٗ اػت وٝ ايٗ ٔٛهٛػبت داساي خٙجٝخلٛف ؿٙبخت 

ٞبي ٔتؼذدي دس صٔيٙٝ ٞبي اختٕبػي ٚ فيضيىي سٚثشٚ  ؿٛ٘ذ ثب زبِؾ ثبفت ٔشوضي ؿٟشٞب وٝ دس ٚالغ لّت تپٙذٜ ؿٟش ٔطؼٛة ٔي
ٞب ثب الذأبتي ٘ظيش ثٟؼبصي، ٘ٛػبصي، ثبصػبصي ٚ ثبصآفشيٙي ؿٟشي دس دسخٝ اَٚ ثٝ  ت(. ٘يبص ثٝ ضفبظت ايٗ ثبف84: 1388ٞؼتٙذ)سٕٞٙب، 

تشيٗ  ٞب وٝ اص لذيٕي ٞب اص ٘ظش استجبى ٚ تأثيش ػبختبس فيضيىي ٚ ؿجىٝ ضشوتي ثش ٘طٜٛ ضشوت اػت .ايٗ ثبفت ؿٙبخت وبُٔ ايٗ ثبفت
ٞب ثب ػبختبس وّي ؿٟش ايٗ  ثشٚٞؼتٙذ، صيشا ػذْ پيٛ٘ذ ايٗ ثبفتآيٙذ ثب خٌش خذا افتبدٌي فوبيي سٚ ٞبي ٞش ؿٟشي ثٝ ضؼبة ٔي ثخؾ

ٞب ثٝ ًٛس تذسيدي وبسايي ٚ اثشثخـي خٛد سا ثٝ  وٙذ وٝ دس كٛست ػذْ ؿٙبػبيي ثٝ ٔٛلغ ايٗ ٔـىُ، ايٗ ثبفت اضتٕبَ سا تـذيذ ٔي
ثٙذي ثش  ٞبي پيىشٜ َ ػٙدؾ تأثيش ٔإِفٝسٚ تطميك ضبهش ثب ديذٌبٞي ػيؼتٕي ثٝ د٘جب ػٙٛاٖ ٞؼتٝ ٔشوضي ؿٟش اص دػت دٞٙذ. اص ايٗ

 يىپبسزٍي ٚ پيٛػتٍي فوبيي ثخؾ ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ اػت.

ٞبي وٟٗ ٚ اص خّٕٝ ثبفت ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ كٛست ٌشفتٝ اػت، أب اغّت ايٗ  تبوٖٙٛ ٌٔبِؼبت صيبدي دس خلٛف تٛخٝ ثٝ ثبفت
فوب ٚ فؼبِيت اسائٝ ٕ٘بيٙذ. فٟٓ ٚ دسن ٚ تـخيق تأثيش ػبختبس فوب ثش ٘ٛع ا٘ذ سٚؽ ٔٙبػجي ثشاي دسن استجبى ٔيبٖ  ٌٔبِؼبت ٘تٛا٘ؼتٝ

فشاٚا٘ي اػتفبدٜ اص ٔفبٞيٓ فوب ٚ  ثبؿذ. ٞبي وٕي ٚ ويفي ٔي فؼبِيت ٚ تأثيشپزيشي آٟ٘ب اص ػبختبس وبِجذي ٔؼتّضْ ثىبسٌيشي تٛأْ سٚؽ
ٞبيي وٝ ثٝ خٛثي لبدس ثٝ ػٙدؾ  ص ٕٞيٗ سٚ خؼتدٛي سٚؽثبؿذ. ا فؼبِيت دس ضٛصٜ ًشاضي ؿٟشي ٘ـبٖ دٞٙذٜ إٞيت ايٗ ٔفبٞيٓ ٔي

پظٚٞؾ ضبهش ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ زيذٔبٖ فوب ثٝ ٚهؼيت وٕي ٚ ويفي استجبى آٟ٘ب ثب يىذيٍش ٌشدد، اص إٞيت ثباليي ثشخٛسداس اػت. 
ش ٘طٜٛ استجبى ثيٗ فوبٞبي ؿٟشي ثش ثٙذي فوب ثش تؼبُٔ ٔيبٖ فوب ٚ فؼبِيت ٔي پشداصد.هشٚست ايٗ ثطث ثٝ دِيُ تأثي ثشسػي ٘مؾ پيىشٜ

ثبؿذ وٝ اص ًشيك تطّيُ استجبى ثيٗ  ٞبي تٛإ٘ٙذي ٔي ثبؿذ. سٚؽ زيذٔبٖ فوبيي اص خّٕٝ سٚؽ ؿىُ ٌيشي اٍِٛٞبي ضشوت دس ؿٟش ٔي
ا٘ذ ثٝ ؿٙبخت ٚ تٛ ٞبي وبِجذي ٚ فوبيي سا داسد. ايٗ تطّيُ ٔي ثٙذي ٚ ٘طٜٛ تؼبُٔ فوب ٚ فؼبِيت لبثّيت پبػخٍٛيي ثٝ پيسيذٌي پيىشٜ

ثٙذي  ٞبي ػّٕي ٚ ثٝ ٚيظٜ اص ًشيك تىٙيه زيذٔبٖ فوب پيىشٜ ثٙذي وٕه ٕ٘بيذ. تبوٖٙٛ اص سٚؽ فٟٓ كطيطي اص فشْ فوبيي ٚ پيىشٜ
سٚؽ زيذٔبٖ فوب، سٚؿي ٘ؼجتبً خذيذ دس ضٛصٜ ؿٟشػبصي ٚ ثٝ ٚيظٜ ًشاضي  فوبيي دس ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ ٚالغ ٘ـذٜ اػت.

ٞب اص ٔضايبي  ٞبي اخيش اص ػٛي ؿٟشػبصاٖ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌشفتٝ اػت. ايٗ سٚؽ تمشيجبً ثٝ ٘ؼجت ػبيش سٚؽ دس ػبَ ؿٟشي اػت وٝ
ٞبي اختٕبػي،فشٍٞٙي، تشافيىي ٚ ػبختبس فوبي  ٞبي ٔختّف سا دس صٔيٙٝ تشيٗ تطّيُ ٞب ثيؾ تشيٗ دادٜ خٛثي ثشخٛسداس اػت. صيشا ثب وٓ

دٞذ. سٚؽ زيذٔبٖ فوبيي ثيبٍ٘ش استجبى ػبختبس ٞش ؿٟش ثب ثبفت اختٕبػي آٖ اػت. ايٗ سٚؽ يىي اص  ؿٟشي دس اختيبس ٔطمميٗ لشاس ٔي
ٞبي ٞب ٚ پذيذٜٞبي ٘بٔشئي ٚ ٔٛخٛد دس پغ ؿىُٞبيي اػت وٝ دس لبِت ديذٌبٜ ؿىُ ٌشا ٚ دس ساػتبي دسن ػبختبسٞب ٚ ٘ظبْ سٚؽ
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ثٝ ًٛس ٌؼتشدٜ تٛػي ثيُ ٞيّش ٚ  1984ذس ٚ اػتذٔٗ ايدبد ؿذ. أب دس ػبَ ٔؼٕبسي ؿىُ ٌشفت ٚ اِٚيٗ ثبس ثش ٔجٙبي ٌٔبِؼبت اِىؼب٘
 (.6 :1390ٕٞىبسؽ خِٛيبٖ ٞب٘ؼٖٛ دس دا٘ـٍبٜ ِٙذٖ ٔؼشفي ؿذ. )ثطشيٙي ٚ تمبثٗ، 

(.  ػّي سغٓ ايٙىٝ ًشش ثٟؼبصي ٚ ٘ٛػبصي ثبفت 146: 1394ؿٟش وشٔب٘ـبٜ يىي اص دٜ ؿٟش ثضسي ايشاٖ اػت)سٚػتبيي ٚ ٕٞىبساٖ، 
ٞبي يبد ؿذٜ كشفبً ثب ٞبي ػٕشا٘ي دس ايٗ ؿٟش ًي دٚ دٞٝ اخيش ثٛدٜ اػت، أب ًششٞبي اخشايي ًششٞبي وٟٗ ٚ فشػٛدٜ اص اِٚٛيت

ذ سٚؽ ؿٙبػي ٔٙبػت ثٛدٜ ٚ هؼف دس ٔجٙبي سٚؽ ؿٙبػي ٚ ٘ظشي آٟ٘ب ثبػث ػذْ ٔٛفميت آٟ٘ب دس ػُٕ ؿذٜ سٚؿي تٛكيفي ٚ فبل
ٞب ثٝ ضؼبة ٞبي ػٕذٜ ايٗ ًششٞب ثٝ ثشلشاسي پيٛ٘ذ ايٗ ثبفت ثب ػبختبس ؿٟشي اص داليُ ػذْ ٔٛفميت ٚ هؼفاػت.ػذْ اػتمبد ايٗ ًشش

ٞبي ويفي ػبختبس ؿٟش ٌبٔي ٘ٛ دس ساػتبي اسصيبثي ػبختبس ثبفت  يك وٕي ٕ٘ٛدٖ ٚيظٌيآيذ. دس ٚالغ ا٘تخبة سٚؽ زيذٔبٖ فوب اص ًشٔي
 ٌشدد.  ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ٔطؼٛة ٔي

ثٙذي ؿٟشي دس ثبفت  اػتخٛاٖپشػؾ اػبػي وٝ دس ساثٌٝ ثب ٘طٜٛ استجبى ثيٗ فوب ٚ ػّٕىشد فوبي ؿٟشي ٌٔشش اػت ايٗ اػت وٝ 
ا٘ذ ٚ زٝ تٛاصٖ ٚ ٕٞبٍٞٙي ٔيبٖ ايٗ ػبختبسٞب  يىپبسزٍي ٚ پيٛػتٍي فوبٞبي ؿٟشي آٖ ٔإثش ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ثٝ زٝ ٔيضاٖ ثش

 ٚخٛد داسد؟. 

 مببوی وظری ي پیشیىٍ تحقیق

ٞب ٚ سٚيىشدٞبي ٔختّفي ٔٛهٛع استجبى ٔيبٖ ػبختبس فوبيي ٚ فشايٙذٞبي اختٕبػي سا ٔٛسد  ، ٔطممبٖ ؿٟشي ثب سٚؽ1980اص دٞٝ 
ٞبي ٔختّفي  سيضاٖ ؿٟشي، ٔؼٕبساٖ ٚ دا٘ـٕٙذاٖ ػّْٛ اختٕبػي دس ٔميبع دا٘بٖ، ثش٘بٔٝ ٞب اص ػٛي خغشافي ايٗ تالؽ ا٘ذ. ٌٔبِؼٝ لشاس دادٜ

 1984دس ػبَ  2ٚ ٞب٘ؼٖٛ 1سيضي ؿٟشي ػبثمٝ وبس ثش سٚي ايٗ ٘ظشيٝ ثشاي اِٚيٗ ثبس ثٝ ٌٔبِؼبت ٞيّش ا٘دبْ ٌشفتٝ اػت. دس ضٛصٜ ثش٘بٔٝ
ثٝ ًٛس ٔـخق ثش سٚي ايٗ ٔفْٟٛ ثٝ ًٛس « ٌٔٙك اختٕبػي فوب»طمك ثب ٘ٛؿتٗ وتبثي تطت ػٙٛاٖ ٌشدد. ايٗ دٚ ٔ ٔيالدي ثش ٔي

ثٙذي فوبيي دس ؿىُ ٌيشي  خذي وبس وشد٘ذ. ٘ظشيٝ آٟ٘ب وٝ ثٝ ٘ظشيٝ ضشوت ًجيؼي دس ؿٟش ٔؼشٚف ٌشديذ، ثٝ ثشسػي تأثيش پيىشٜ
پشداصد ٚ ٔؼتمذ اػت وٝ دس  ٞبي فوبيي ٔي ٞبي اختٕبػي ٚ فشْ فؼبِيت پشداصد. ايٗ ٘ظشيٝ ثٝ استجبى ثيٗ اٍِٛٞبي سفتبسي ٚ اختٕبػي ٔي

دسن ػيؼتٓ پيسيذٜ ؿٟشي ؿٙبخت استجبى ثيٗ ػٙبكش فوبيي ثيؾ اص ؿٙبخت ته ته ػٙبكش إٞيت داسد. تأويذ ايٗ ٌ٘شيٝ ثيؾ تش ثش 
ٞب، اٍِٛٞبي خشْ ٚ  ٘ظيش پخـبيؾ فوبيي فؼبِيتتٛا٘ذ ثؼيبسي اص اٍِٛٞبي اختٕبػي  ثٙذي فوبيي ثٝ تٟٙبيي ٔي ايٗ لويٝ اػت وٝ پيىشٜ

ثش پبيٝ ايٗ سٚيىشد ٌٔبِؼبت صيبدي ثٝ ًٛس ػّٕي دس وـٛسٞبي آفشيمبي  .(Hillier & Hanson, 1984: 1-8)خٙبيت ٚ ... سا تؼشيف ٕ٘بيذ
 (Westhuizen & Cloen, 2012) خٙٛثي ٚ ؿيّي ا٘دبْ ٌشفت.

ؿٙبػي وبسثشد داسد. أب ثيُ ٞيّش آٖ سا ثشاي تطّيُ ٔفبٞيٓ ٔؼٕبسي ٚ ًشاضي ؿٟشي ثٝ ًٛس وّي ٚاطٜ زيذٔبٖ ػٕٛٔبً ثشاي صثبٖ 
زيذٔبٖ فوب سٚؿي ؿٙبختٝ ؿذٜ ثشاي تطّيُ فوبٞبي ؿٟشي اػت ٚ ػٕذتبَ ٔجتٙي ثش .(Sharma, 2015: 25)ثبصتِٛيذ ٕ٘ٛدٜ اػت

 .(Giannopoulou et al, 2012: 1888)ٌيشد ٔي ثٙذي ؿٟشي ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٞبي وبٔپيٛتشي ثٛدٜ ٚ ثشاي تطّيُ پيىشٜ تىٙيه
ٞبي  ٞبي ٔختّف يه ؿجىٝ خيبثب٘ي اػت وٝ ٔٙؼىغ وٙٙذٜ دػتشػي ٘ؼجي تفبٚت تدضيٝ ٚ تطّيُ فوب ثش اػبع ا٘ذاصٜ ٌيشي ٚيظٌي

بهي ٞبي فّؼفي ٚ سيايٗ سٚؽ ثٝ ًٛس ػٕذٜ اص ضٛصٜ .(Lebendiger & Lerman, 2019: 61)ٔىب٘ي دس يه ؿٟش يب ٘بضيٝ اػت
ػبصي فوبٞبي ٔؼٕبسي ٚ ؿٟشي ٚ ٕ٘بيؾ ٌشافيىي آٟ٘ب، ٘تبيح اي ٚيظٜ خٛيؾ، ثب ٔذَافضاسٞبي سايب٘ٝ ثشد. ٚ  ثب تىيٝ ثش ٘شْاػتفبدٜ ٔي

وٙذ. ايٗ ٘ظشيٝ ثٝ ًٛس وّي ٍ٘بٞي خذيذ ثٝ ؿٟش ٚ ثيٙي ٔيوٙٙذٌبٖ فوب پيؾٞب سا دس پيىشٜ ؿٟش ثش سٚي اػتفبدٜٞب ٚ تلٕيٕبت آًٖشش
ثبؿذ. صيشا دس ايٗ ديذٌبٜ، ؿٟش ػٕالً فوبي ثيٗ ٚ ٔىبٖ داسد. اص ديذٌبٜ ايٗ سٚؽ، فوب يه ػبُٔ اكّي ٚ يه ٔفْٟٛ ٘ٛ ٔي فوب

وٝ دس (.دس سٚؽ زيذٔبٖ فوبيي، استجبى ثيٗ فؼبِيت ٚ فوب ثيؾ اص آ53ٖ: 1393ٞبي آٟ٘ب. )ؿىشا٘ي،ؿٛد، ٘ٝ تٛدٜٞب تؼجيش ٔيػبختٕبٖ
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خذاٌب٘ٝ لبثُ تؼشيف ثبؿذ، دس استجبًبت ٔيبٖ فوبٞب يب ٕٞبٖ ػبصٔبٖ فوبيي ٚ ٕٞسٙيٗ استجبًبت ٔيبٖ ٞبي فوب ثٝ كٛست خليلٝ
ثٙذي  (. دس پيىش29ٜ: 1393. ثٝ ٘مُ اص ػيبدتبٖ ٚ پٛسخؼفش، 6: 1390ٔخبًجيٗ ٚ تؼبٔالت اختٕبػي لبثُ دسن اػت.)ثطشيٙي ٚ تمبثٗ، 

ؿٛد. ٞشٌٛ٘ٝ تغييشي دس ٘مـٝ ٚ ػبختبس استجبًبت ٔتمبثُ آٟ٘ب ثب يىذيٍش پشداختٝ ٔي فوبيي ثٝ ٘طٜٛ زيذٜ ؿذٖ فوبٞب دس وٙبس يىذيٍش ٚ
ٞب سا تٛا٘ذ اضتٕبَ ٚلٛع فؼبِيتثٙذي فوبيي وُ ؿٟش خٛاٞذ ؿذ. زٙيٗ تغييشاتي ٔي ؿٟش ٔٛخت پذيذاس ؿذٖ تغييشاتي دس سٚاثي پيىشٜ

 (.21: 1396ٕٞىبساٖ،  . ثٝ ٘مُ اص ػدبد صادٜ 67ٚ: 1381دٌشٌٖٛ ػبصد.)ػجبع صادٌبٖ، 

ٞبي آٖ فشاٞٓ آٚسدٜ اػت  دس ًَٛ زٙذ دٞٝ اخيش ٘ظشيٝ زيذٔبٖ فوب سٞيبفتي ٔٙؼدٓ ثشاي سٚاثي وبِجذي ٚ فوبيي ؿٟشٞب ٚ پذيذٜ
ثٙذي ٌٔبِؼبت ٔشتجي ثب ٔٛهٛع ٔٛسد ٌٔبِؼٝ زٙذ ٔطٛس سا ثٝ ًٛس وبٔالً ٔـخق دس ٔميبع  (. اص خٕغ266: 1398)ٔٛضذ ٚ ٕٞىبساٖ، 

ثٙذي فوبيي ثش سٚاثي اختٕبػي ٚ ضوٛس پزيشي ٚ  تٛاٖ ٔتٕبيض وشد؛ يه ثخؾ ػٕذٜ اص ٔجبضث دس ٔطٛس تأثيش پيىشٜ ؿٟشي ٔيفوبي 
؛ ديذٜ ثبٖ ٚ ٕٞىبساٖ، 1394؛ دسا٘ي ػشة، 1391اٍِٛٞبي ضشوتي دس فوبي ؿٟشي لبثُ تؼشيف اػت. تطميمبت افشادي ٘ظيش: هيبئيٖٛ، 

ٚ ٘ظشپٛس ٚ ٕٞىبساٖ،  1395؛ ًجبًجبيي ٔالري ٚ كبثش ٘ظاد، 1397؛ اِٟي ٚ ٕٞىبساٖ، 1392ي، ؛ ٌِفي ٚ ثختيبس1391؛ ٔذ٘ي، 1392
ٔإيذ ايٗ ٘ظش اػت. ثخؾ ديٍشي اص ٌٔبِؼبت زيذٔبٖ فوب دس ضٛصٜ سٚاثي زيذٔبٖ فوبيي ٚ ويفيت فوبٞبي ؿٟشي ٔب٘ٙذ خٛا٘بيي  1396

٘ظيش : ثشسػي استمبء ويفيت ٞبي فوبي ؿٟشي ٔب٘ٙذ خٛا٘بيي ٚ ٘فٛر  ٚ ٘فٛرپزيشي اػت، اص خّٕٝ ايٗ ٌٔبِؼبت ٔي تٛاٖ ثٝ تطميمبتي
(؛ تؼٟيُ ساٞيبثي ٚ افضايؾ خٛا٘بيي دس فوبٞبي ؿٟشي ثب اػتفبدٜ اص ًشاضي ٔطيٌي ٚ ٌٔبِؼٝ اٍِٛٞبي 1391پزيشي )سهبپٛسيبٖ، 

ٞبي  سفتبسي ػبثشاٖ پيبدٜ دس ٔيذاٖ ٞبي (؛ ثشسػي تأثيش سؤيت پزيشي فوبي وبِجذي ثش ثشخي 1392ٌٝ٘ٛسفتبسي)ضؼيٗ صادٜ ٔيجذي
( ٚ يب تطميك ثش 1397( ٚ ثشسػي استجبى ٔيبٖ ػبختبس فوبيي ٚ اٍِٛي ضشوت وبسثشاٖ)وال٘تشي ٚ ٕٞىبساٖ، 1395ؿٟشي)ضىيٕي الذْ، 

 (Mahmoud & Omar, 2015)ٞب اؿبسٜ وشد. سٚي ًشاضي پبسن

سٚؽ زيذٔبٖ فوبيي دػتٝ ديٍشي اص تطميمبت وبسثشدي دس ايٗ ضٛصٜ تطّيُ سٚاثي ٔيبٖ ػٛأُ وبِجذي ٚ ٚلٛع خشْ ثب اػتفبدٜ اص 
اػت وٝ دس ساػتبي ٘ظشيٝ پيـٍيشي اص خشْ اص ًشيك ًشاضي ٔطيٌي ثخؾ لبثُ تٛخٟي اص تطميمبت دس ايٗ صٔيٙٝ سا ثٝ خٛد اختلبف 

ي ٍٕٞب٘ي أٗ)تىّٛ ٚ ٕٞىبساٖ، (؛ ٔىبٖ ٌضيٙي فوبٞب1393دادٜ اػت. ثشاي ٔثبَ تطميمبت: تطّيُ ثشٚص خشائٓ ٔطيٌي)ؿىشا٘ي، 
ٞب دس  (؛ تطّيُ فؼبِيت1396ٞبي غيش سػٕي)ػدبد صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ،  ثٙذي فوبيي ٚ أٙيت ٔطيٌي دس ػىٛ٘تٍبٜ (؛ ساثٌٝ پيىش1394ٜ

( ٚ استجبى ٔيبٖ ػٛأُ وبِجذي ٚ ٚلٛع خشايٓ دس ٔطالت 1396ٌش ٚ ٕٞىبساٖ،  فوبٞبي ػٕٛٔي اص ٔٙظش خشْ خيضي)پيٛػتٝ
(؛ ثٝ ثشسػي ساثٌٝ ػبختبس فيضيىي ثب ٔؼأِٝ أٙيت ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ زيذٔبٖ فوب پشداختٝ 1397ضؼيٙي ديٛؿّي ٚ وشيٕي آرسيؿٟشي)

 ا٘ذ. 

ثخؾ آخش اص تطميمبت دس ضٛصٜ زيذٔبٖ فوب دس استجبى ثب ٔٛهٛع ػبختبس فوبيي ٚ وبِجذي ؿٟشٞب؛ ٔيضاٖ تٛػؼٝ يبفتٍي، خذا افتبدٌي 
ٞبي تٛػؼٝ ؿٟشي ا٘دبْ ؿذٜ اػت. تطميك ضبهش دس صيش ٔدٕٛػٝ ايٗ تطميمبت لشاس داسد. ثشاي ٔثبَ  أثيش ًششٞبي فشػٛدٜ ٚ ت ثبفت

ٞب ثب ؿشايي اختٕبػي ٔب٘ٙذ پيبدٜ ٔطٛس ثٛدٖ ٔطالت)صسافـبٖ  تطميمبتي ٘ظيش: ٌٔبِؼٝ استجبى ٔيبٖ ػبختبس وبِجذي ثٝ ٚيظٜ اختالى وبسثشي
(؛ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ زيذٔبٖ فوبيي 1391ػبختبس فوبيي ٌزؿتٝ ؿٟشٞبي لذيٓ)ٞبؿٕي يضدي،  (؛ تدذيذ193 -173: 1399ٚ ٕٞىبساٖ، 

ثٝ ؿٙبخت ٔطذٚدٜ ٔٛسد ٘ظش ٌٔٙجك ثش ٔطذٚدٜ ٌٔٙمٝ دٚاصدٜ تٟشاٖ پشداختٝ ٚ دس ٟ٘بيت ثٝ ًشاضي ٚ تدذيذ ػبختبس اكّي تٟشاٖ اص 
ٞبي ػيؼتٓ  (.ثب اػتفبدٜ اص تشويجي اص سٚؽ1398ٙي ٚ ٕٞىبساٖ، )ٞبي اكّي ؿٟش پشداختٝ اػت. ػبثذي ًشيك ا٘ؼدبْ ثخـي ًشش ؿجىٝ

ا٘ذ.  اًالػبت خغشافيبيي ٚ زيذٔبٖ فوب ثٝ تطّيُ تأثيش تغييشات وبِجذي ثش ػبختبس فوبيي دس ٔطذٚدٜ تبسيخي ؿٟش اسٚٔيٝ پشداختٝ
اسائٝ ساٞجشدٞبيي ثشاي تٛػؼٝ آيٙذٜ دس ؿٟش ٚ  1(، دس تطّيُ ػبختبس وبِجذ فوبي ؿٟش ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ اػپيغ ػيٙتىغ1393٘لشيبٖ)

اػفشايٗ، هٕٗ اػتفبدٜ اص سٚؽ زيذٔبٖ فوب ٚ ثب ٞذف ايدبد ٘ظٓ دس ػبختبس ثبفت وبِجذي ثخؾ ٔشوضي ؿٟش اػفشايٗ ثٝ اسائٝ ٔذَ 
ٚايىٛس ٚ سٚؽ زيذٔبٖ فوب  (، ٘يض ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ زٙذ ٔؼيبس1397ِٜٛ ٚ ٕٞىبساٖ) ٔفٟٛٔي اص ػبختبس وبِجذي آٖ پشداختٝ اػت. خذاثٙذٜ
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ا٘ذ.دس ايٗ تطميك هٕٗ تٛخٝ ٘مؾ اختٕبػي ٚ ٔزٞجي  ٔذاسي ؿجىٝ ٔؼبثش ثخؾ ٔشوضي ؿٟش لٓ پشداختٝ ثٝ أىبٖ ػٙدي لبثّيت پيبدٜ
س ٞبيي وٝ دس ايٗ ٌٔبِؼٝ ٔٛسد اسصيبثي لشا ؿٟش لٓ ثٝ إٞيت پيبدٜ ٔذاسي ٔطٛسٞبي ٔٙتٟي ثٝ ٔىبٖ ضشْ ٔمذع تٛخٝ ؿذٜ اػت. ؿبخق

ثٙذي دس  ٞبي پيىشٜ ثبؿٙذ. دس ايٗ ٌٔبِؼٝ هٕٗ ٔطبػجٝ ٔإِفٝ ثٙذي ٔي ا٘ذ؛ ؿبُٔ ٘فٛر پزيشي، ديذ ٚ ٔٙظش، وبسثشي صٔيٗ ٚ پيىشٜ ٌشفتٝ
 ػبصي پشداختٝ ؿذٜ اػت.  ٞبي اكّي ثٝ اِٚٛيت ثٙذي آٟ٘ب ثشاي پيبدٜ ساٜ خيبثبٖ

 ريشُب  دادٌ ي

ٌشدد. ثب دس ٘ظش  ٞبي تٛكيفي ٔطؼٛة ٔي ي ٚ اص ٘ظش سٚؽ ٘يض خضٚ پظٚٞؾٞبي وبسثشد پظٚٞؾ ضبهش اص ٘ظش ٞذف خضٚ پظٚٞؾ
ٞبي ٔختّفي ثشاي تطّيُ آٖ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ اػت.  ثٙذي فوبيي دس دسن ػبختبس پيسيذٜ ؿٟش، تبوٖٙٛ سٚؽ ٌشفتٗ إٞيت پيىشٜ
ٌشايي ٚ وٕي  ٞبي اثجبت ا٘ذ. ثشخي ديٍش، اص سٚؽ ٕ٘ٛدٜ ٘بٔٝ ٚ ٔلبضجٝ اػتفبدٜ ٞبي ٔيذا٘ي ٘ظيش پشػؾ ٞب اص پيٕبيؾ ثشخي اص ايٗ سٚؽ

ا٘ذ ػبختبس پيسيذٜ فوبيي ؿٟش سا وٝ ٔطلَٛ استجبى ثيٗ  ٞب ٘تٛا٘ؼتٝ دٞذ وٝ آٖ ٞبي يبد ؿذٜ ٘ـبٖ ٔي ا٘ذ. تطّيُ سٚؽ اػتفبدٜ ٕ٘ٛدٜ
 ػبختبس فيضيىي ٚ اٍِٛٞبي اختٕبػي اػت ثٝ ًٛس ٔٙبػت دسن ٕ٘بيٙذ.

ٞبي  ٞب دس لبِت ًشش ثٙذي فوبيي ؿٟشٞب دس ايشاٖ ا٘دبْ ٌشفتٝ اػت وٝ ٘تبيح آٖ پظٚٞؾ دس ٔٛسد پيىشٜتبوٖٙٛ ٌٔبِؼبت صيبدي 
ٞب ػذْ تٛخٝ ثٝ استجبى ػبختبس فيضيىي ٚ  ٞبي دا٘ـدٛيي ٔٙتـش ؿذٜ اػت، أب ٘مٌٝ هؼف ثيـتش آٖ ٘بٔٝ ٞب ٚ پبيبٖ پظٚٞـي، سػبِٝ

ٞبي  جبى ػجت ثشٚص ٔـىالتي اص لجيُ خذا افتبدٌي فوبٞبي ؿٟشي ٚ ثٝ ٚيظٜ ثبفتاٍِٛٞبي اختٕبػي ؿٟشٞبػت. ٘بديذٜ ٌشفتٗ ايٗ است
ؿٛد. ٘تيدٝ ٔؼتميٓ زٙيٗ ٚهؼيتي فـبس ثيؾ اص ضذ ثش ثشخي ٘ٛاضي ٚ ثال اػتفبدٜ ٔب٘ذٖ ٚ ساوذ  فشػٛدٜ ٚ ػذْ استجبى فوبٞبي ؿٟشي ٔي

ٞبيي وٝ دس ايٗ پظٚٞؾ ٔٛسد تطّيُ ٚالغ  فوب ثب تٛخٝ ثٝ ٔإِفٝسٚ ا٘تخبة سٚؽ زيذٔبٖ  ؿذٖ ثشخي اص فوبٞبي ديٍش خٛاٞذ ثٛد. اص ايٗ
ٞبي فيضيىي ٚ اختٕبػي فوبٞبي ؿٟشي ثٝ ًٛس ٕٞضٔبٖ ثٝ ػٙٛاٖ سٚؽ تدضيٝ ٚ تطّيُ ا٘تخبة  ؿذٜ اػت ثٝ دِيُ ِطبٍ ٕ٘ٛدٖ خٙجٝ

 ؿذٜ اػت. 

ٞبي ثيشٚ٘ي ؿٟش اثشٌزاس اػت، اثتذا ٘مـٝ  فؼبِيتٞب پغ اص تؼييٗ ٚ ٔؼشفي پبسأتشٞبي زيذٔبٖ فوب وٝ ثش  ثشاي تدضيٝ ٚ تطّيُ دادٜ
تٟيٝ ؿذٜ اػت.دس تشػيٕبت خٌٛى ٔطٛسي اكُ ثش  Arc GISدس ٘شْ افضاس  Axial Mapٔطٛسي ثبفت ٔشوضي ؿٟش اص ًشيك افضٚ٘ٝ 

س خٌٛى اص ايٗ ثٛدٜ اػت وٝ دس دسخٝ ٘خؼت وٕتشيٗ خٌٛى ثشاي پٛؿؾ ٞش فوب تشػيٓ ٌشدد. اكُ دْٚ ثشاي تشػيٓ خٌٛى ػذْ ػجٛ
ا٘ذ. ٚ دس كٛست ِضْٚ اص  ٞب ثٛدٜ اػت ٚ اكُ ثؼذي اتلبَ ٕٞٝ خٌٛى ثٝ ٔطٛسٞبيي اػت وٝ خٌٛى اص آٟ٘ب ٔٙـؼت ؿذٜ سٚي ػبختٕبٖ

ٚ پغ اص  ٚاسد ؿذٜ UCL Depth map 10ا٘ذ. دس ٔشضّٝ دْٚ، ٘مـٝ ٔطٛسي ٔٛسد ٘ظش ثٝ داخُ ٔطيي ٘شْ افضاس  آٖ ٔطٛسٞب ػجٛس وشدٜ
ٞبي ٔختّف، پيٛػتٍي، ػٕك فوبيي،وٙتشَ، ٚهٛش ٚ...  طٛسي پبسأتشٞبي ٔختّف آٖ اص خّٕٝ، يىپبسزٍي ثب ؿؼبعتجذيُ ثٝ ٘مـٝ ٔ

 (1ٔطبػجٝ ؿذٜ اػت)خذَٚ

 . شاخص َای تحلیل فضایی در چیدمان فضایی۱جديل 

 تؼشيف ٔفٟٛٔي ؿبخق

د وٝ ثب يه ٌشٜ استجبًي ٔؼتميٓ داس٘ذ، يؼٙي ٞشزٝ تؼذاد اتلبالت ؿٛ ٞبيي سا ؿبُٔ ٔي پيٛػتٍي ثٝ ٔؼٙبي استجبى فوبيي اػت ٚ تؼذاد ٌشٜ پيٛػتٍي
ثيـتش ثبؿذ، استجبًبت ثب ديٍش فوبٞب ثيـتش خٛاٞذ ثٛد. ثشخالف تشاوٓ تمبًغ، ؿبخق پيٛػتٍي ثش سٚي فبكُ تٛپِٛٛطيىي دسٖٚ ؿجىٝ ٔتٕشوض 

دٞذ، .ثشاي افشاد پيبدٜ،  يٍبٖ ثالفلُ آٖ سا ٔٛسد تطّيُ لشاس ٔيآيذ، صيشا تٟٙب سٚاثي يه  فوب ثب ٕٞؼب ؿٛد ٚ يه ٔؼيبس ٔطّي ثٝ ضؼبة ٔي ٔي

 اػت.  Ci=Kا٘ذ. فشَٔٛ وّي پيٛػتٍي  پيٛػتٍي ثيٗ فوبٞب إٞيت داسد. ٚ فوبٞبي ٔٛفك ػٕٛٔي ثب ػيؼتٓ ضشوتي ٔطّي يىپبسزٝ

ؿٛد. دس ٘مـٝ ٔطٛسي اسصؽ  ٔٛخٛد دس ػيؼتٓ ًي ٔيٞبي  يىپبسزٍي ٔؼبدَ ٔيبٍ٘يٗ ػٕمي اػت وٝ ثشاي سػيذٖ اص يه ٌشٜ ثٝ تٕبٔي ٌشٜ يىپبسزٍي
يىپبسزٍي يه خي يب فوب ػجبست اػت اص ٔيبٍ٘يٗ تؼذاد خًٌٛي وٝ ثتٛاٖ ثٝ ٚػيّٝ آٟ٘ب اص آٖ يه خي ثٝ تٕبٔي خٌٛى ديٍش دس وُ ػيؼتٓ 

اػت ٚ دس دٚ ػٌص والٖ ٚ ٞبي ؿٟشي  يىي اص پبسأتشٞبي اكّي تدضيٝ ٚ تطّيُ ثشاي ٔطبػجٝ دػتشػي  فوبيي دػت يبفت.ايٗ ؿبخق

ٞب  ايٗ پبسأتش ثٝ ًٛس ٔؼتميٓ ثش ضشوت ٚ ثٝ تجغ آٖ ٘ٛع فؼبِيت .(Jiang, Claramunt, Klarqvist, 2000: 169)ؿٛد ٔطّي ا٘دبْ ٔي
 دٞذ وٝ يه فوب زٝ ٔيضاٖ ثب ػيؼتٓ ٔٛخٛد يىپبسزٝ يب خذا افتبدٜ اص آٖ اػت. ٌزاسد. دس ٚالغ ايٗ پبسأتش ٘ـبٖ ٔي تأثيش ٔي
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ػٕك 
 فوبيي

ٔإِفٝ ػٕك يه فوب ثٝ ٔؼٙبي ايٗ اػت وٝ ثشاي سػيذٖ ثٝ آٖ فوب ثبيذ اص زٙذ فوبي ديٍش ػجٛس ٕ٘ٛد. ايٗ ػجٛس ثٝ ٔفْٟٛ تؼذاد خٟبتي اػت 
فوب ٔؼيٗ وٝ ثشاي سػيذٖ ثٝ فوبٞبي ديٍش ثبيذ ًي ؿٛد. ٔإِفٝ ػٕك دليمبً دس ٘مٌٝ ٔمبثُ ٔإِفٝ يىپبسزٍي لشاس داسد. ايٗ ٔإِفٝ دس زيذٔبٖ 

 وٙذ وٝ يه فوب زٝ ٔيضاٖ خذا افتبدٜ ٚ ٔٙضٚي اػت. ٔي

تٛا٘ذ ٔيضاٖ لذست ٘ؼجي دس خزة پتب٘ؼيُ اص  وٙتشَ، ٔيضاٖ اضتٕبَ ٌضيٙؾ فوب دس يه ٌشٜ ؿٟشي اػت. دس ٚالغ ٔمذاس وٙتشَ يه فوب ٔي وٙتشَ 
آٖ فوب اص يىپبسزٍي فوبيي ثبالتشي ثشخٛسداس اػت.  اؽ تؼشيف ؿٛد. ثٝ ًٛس وّي ٞشزٝ ٔيضاٖ وٙتشَ يه فوب ثبالتش ثبؿذ، ٕٞؼبيٍي

 يىپبسزٍي ثبالتش ثٝ تجغ ثش ٔيضاٖ ٚ اٍِٛي ضشوت دس فوبٞبي ؿٟشي تأثيش ٌزاس اػت. 

ٚهٛش 
 ثلشي

تٛاٖ ؿبخق ٚهٛش سا دس ػٌٛش ٔطّي ٚ والٖ ثشاي ٔإِفٝ  ؿٛد. ٔي ٚهٛش اص ًشيك ساثٌٝ ثيٗ دٚ پبسأتش يىپبسزٍي ٚ پيٛػتٍي ٔطبػجٝ ٔي
يىپبسزٍي ٔطبػجٝ ٕ٘ٛد. دسن وّيت ػيؼتٓ ؿٟشي اص ًشيك اتلبَ فوبٞبي ٔطّي ثٝ فلبٞبي وّي ٔيؼش اػت. دس ايٗ ٔيبٖ ؿشايي ٔطّي 

 ٌشدد. دػتشػي، ػبّٔي تؼييٗ وٙٙذٜ ٔطؼٛة ٔي

 معرفی محديدٌ مًرد مطبلعٍ

دليمٝ ًَٛ ؿشلي اص ٘لف اِٟٙبس 7سخٝ ٚد47دليمٝ ػشم ؿٕبِي 19ٚدسخٝ ٚ 34ؿٟشوشٔب٘ـبٜ دس٘يٕٝ ؿشلي اػتبٖ وشٔب٘ـبٜ، ثيٗ
ثبؿذ. ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕ٘يٗ ؿٟش ثضسي ٌشيٙٛير  لشاسٌشفتٝ اػت. ايٗ ؿٟش داساي خبيٍبٜ ٘ؼجتبً ثباليي دس ٘ظبْ ػّؼّٝ ٔشاتت ؿٟشي ايشاٖ ٔي

ٗ ؿٟش داساي خٕؼيتي خٛس تٛخٝ اػت. ثش اػبع آخشيٗ اًالػبت اي اي دس ؿٟش ثضسي ٚ وٛزه ضبئض ستجٝ 1000ايشاٖ دس ٔيبٖ ثيؾ اص 
 (.1395ثبؿذ)ٔشوض آٔبس ايشاٖ،  ٘فش ٔي 945285ضذٚد 

 . وقشٍ مًقعیت بافت فرسًدٌ مرکسی در شُر کرماوشاٌ،۲. تصًیر میدان آزادی در بافت مرکسی شُر کرماوشاٌ                   شکل ۱شکل      

 ٔأخز: ٍ٘بس٘ذٜ

ثبؿذ. ايٗ ٔطذٚدٜ ثٝ ػٙٛاٖ ثخؾ تدبسي ٔشوضي  ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ٔي ٔطذٚدٜ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ ايٗ پظٚٞؾ ؿبُٔ ٔطذٚدٜ ثبفت
ؿٟش وشٔب٘ـبٜ اص ِطبٍ ٔشوضيت داساي إٞيت فٛق اِؼبدٜ اي اػت ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٘يشٚي ٔطشوٝ اكّي تٛػؼٝ التلبدي ٚ فشٍٞٙي ؿٟش 

دسكذ اص  90وبِجذي اػت. صيشا ضذٚد (. ثشسػي ثبفت ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ضبوي اص سيضداٍ٘ي آٖ اص ٘ظش 1ٌشدد)ؿىُ ٔطؼٛة ٔي
٘فش دس ٞىتبس اػت وٝ دس ٔمبيؼٝ ثب تشاوٓ ٘ؼجي  43ٔتش ٔشثغ ٞؼتٙذ. تشاوٓ خٕؼيتي ايٗ ثبفت  200ٚاضذٞبي آٖ داساي ٔؼبضتي وٕتش اص 

(. دٚ ٔإِفٝ فٛق 50: 1388٘فش اػت. وٕتش اص يه دْٚ تشاوٓ خٕؼيتي آٖ اػت)ٟٔٙذػيٗ ٔـبٚس تذثيش ؿٟش دا٘ؾ،  100ؿٟش وشٔب٘ـبٜ وٝ 
٘ـبٖ دٞٙذٜ فشػٛدٌي ؿذيذ ثبفت ٞؼتٙذ. ثب ٚخٛد ٔـىالت ؿذيذ وبِجذي ٚ ٟٔبخش فشػتي ٚ هؼف خذٔبت ٚ تأػيؼبت صيشثٙبيي ايٗ 
ثبفت، ثٝ دِيُ ٚالغ ؿذٖ ثبصاس وشٔب٘ـبٜ ٚ ثشخي اص ػٙبكش وبِجذي ثب اسصؽ دس آٖ، ٔطذٚدٜ ثبفت ٔشوضي وب٘ٛ٘ي ٔؼّي دس ؿٟش وشٔب٘ـبٜ 

وشٔب٘ـبٜ وٝ  ٔشوضي ثبفت ػبٔب٘ذٞي ٔي تٛا٘ذ ثبػث ؿىُ ثخـي فوبي ٌٔٙمٝ اي تطت ٘فٛر خٛيؾ ثبؿذ. ًجك تؼشيف ًشش اػت وٝ
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 ثبفت اص ثخـي ػبٔب٘ذٞي ٌٔبِؼبت دس وشٔب٘ـبٜ ؿٟش ٔشوضي ثبفت تٛػي ٟٔٙذػيٗ ٔـبٚس تذثيش ؿٟش دا٘ؾ ا٘دبْ ٌشفتٝ اػت ٔطذٚدٜ

 ٚ  ػيّٛ خيبثبٖ ٚ ؿشق ؿشيؼتي دس ٚ تّخ اؿه خّيّي، غشة، دس ًٛع افـبس خٙٛة، دس شثيٚغ ؿشلي ٞبي ٔؼّٓ فبكُ خيبثبٖ ضذ دس ؿٟش
 (2ا٘ذ. )ؿىُ ٞبي اكّي ؿٟش ٚالغ ؿذٜ ثبؿذ دس ايٗ ثخؾ ثبصاس ٚ خيبثبٖ ٔي ؿٕبَ دس وبسٌش

 َب  تجسیٍ ي تحلیل دادٌ

ٞبي ٔذسع)ضذفبكُ ٔؼدذ خبٔغ ٚ  خيبثبٖ تشيٗ ٔطٛسٞبي ٔطذٚدٜ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ، دٞذ وٝ يىپبسزٝ ٞبي تطميك ٘ـبٖ ٔي يبفتٝ
ٞبي فؼبَ خٛد، اخبصٜ ٘ٛػي  ٞب ثب خذاسٜ پبسويًٙ ؿٟشداسي(، ٘ٛاة كفٛي، ٌٟٔشي ٚ ثخؾ خٙٛثي خيبثبٖ خّيّي ٞؼتٙذ. ايٗ خيبثبٖ

خت تـٛيك افشاد پيبدٜ ثٝ ا٘ذ. ايٗ أش ٔٛ ٞب سا فشاٞٓ آٚسدٜ ٞبي دسٖٚ ٔغبصٜ ضشوت ًجيؼي ٚ ايدبد استجبًي ثلشي ثيٗ افشاد ثيشٖٚ ٚ فؼبِيت
ٌيشي تؼبٔالت  ٞب ػجت ؿىُ ٞب ؿذٜ اػت. افضايؾ اختٕبع پزيشي ايٗ خيبثبٖ ادأٝ ضوٛس دس ًَٛ خيبثبٖ ٚ اختٕبع پزيشي ثيـتش آٖ

ٖ پيٛ٘ذي ثبالتش ثبؿذ ثٝ ٔؼٙبي ثبالتش ثٛدٖ دػتشػي دس آ اختٕبػي ٚ افضايؾ دِجؼتٍي ٔىب٘ي ؿذٜ اػت. ًجك تؼبسيف ٞشزٝ ٔيضاٖ ٞٓ
سٚ اضتٕبَ ٚلٛع ٔيضاٖ  ػيؼتٓ اػت. ٚ ثٝ ايٗ تشتيت آٖ فوب اص ضشوت ثبالتشي ثٝ ٘ؼجت ػبيش فوبٞب ثشخٛسداس خٛاٞذ ثٛد ٚ اص ايٗ

 ٞبي ا٘تخبثي ٚ اختٕبػي دس آٖ ثبالتش خٛاٞذ ثٛد. فؼبِيت

 

 

 

 

 

 

 

 َا                                                   پیًودی مقیاس محلی خیابان (. َم۴شکل )      َا                                       پیًودی مقیاس کالن خیابان (. َم۳شکل)

سٚ ثشاي تمٛيت ايٗ  ثبؿذ. اص ايٗ ٞب ثيبٖ وٙٙذٜ ٞٛيت تبسيخي ٚ فشٍٞٙي ايٗ ثبفت تبسيخي ٔي اص ػٛي ديٍش اختٕبع پزيشي ايٗ خيبثبٖ
 آيذ. بي ساٞجشدي دس تٛػؼٝ ايٗ ثبفت ثٝ ضؼبة ٔيخٙجٝ ثبصآفشيٙي ايٗ ٔطٛس يىي اص اِٚٛيت ٞ

 ٞبي آصادي ٚ ػيّٛ دس ؿٕبَ ثبفت ٞؼتٙذ وٝ  پيٛ٘ذي ٘ؼجتبً ثبال دس ٔميبع والٖ دس ضبؿيٝ ٌٔٙمٝ ؿبُٔ خيبثبٖ ػبيش ٔطٛسٞبي ثب ٞٓ

دٞذ وٝ  يبع والٖ ٘ـبٖ ٔياي ٚ ضتي فشاؿٟشي ثشخٛسداس ٞؼتٙذ. أب تطّيُ يىپبسزٍي دس ٔم ػّي سغٓ ايٙىٝ اص ػّٕىشدي فشا ٌٔٙمٝ
 (.  4ٚ  3ٞبي  تشي ثشخٛسداس ٞؼتٙذ)ؿىُ ٞبي ٔذسع ٚ ٌٟٔشي اص يىپبسزٍي هؼيف ٞب ٘ؼجت ثٝ خيبثبٖ ايٗ خيبثبٖ

ٞبيي وٝ دس ٔميبع والٖ اص يىپبسزٍي ثبالتشي ثشخٛسداس ثٛد٘ذ ثٝ  دٞذ وٝ خيبثبٖ ٘تبيح تطّيُ يىپبسزٍي دس ٔميبع ٔطّي ٘ـبٖ ٔي
پيٛ٘ذي ثبالتشي ٘ؼجت ثٝ  دٞذ. تٟٙب خيبثبٖ ٌٟٔشي ٚ ثخؾ ؿشلي خيبثبٖ سؿيذي اص ٞٓ سٚ٘ذ وبٞـي ٘ـبٖ ٔي ًٛس لبثُ ٔطؼٛػي

ٞبي ٔطّي ٚ ثٝ ٚيظٜ تشويجي اص ٔؼىٛ٘ي ٚ تدبسي ٞؼتٙذ. ايٗ  ٞب ٔٙبػت ثشاي وبسثشي ٞبي ديٍش ثشخٛسداس ٞؼتٙذ. ايٗ خيبثبٖ خيبثبٖ
 دٞذ.   فضايؾ ٔيضاٖ يىپبسزٍي دس ٔميبع ٔطّي دس ٔمبيؼٝ ثب ػٌص والٖ ٘ـبٖ ٔئٛهٛع، إٞيت ثطث اختالى وبسثشي ٞب سا دس ا
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 َای اصلی بافت مرکسی شُر کرماوشاٌ پیًودی محلی خیابان (. میسان مؤلفٍ َم۲جديل )

 R3پيٛ٘ذي ٔطّي ٞٓ Rnپيٛ٘ذي والٖ  ٞٓ ٞبي اكّي خيبثبٖ

 0 0.152 ضذالُ

 0.793 0.710 ضذاوثش

 0.550 0.437 ٔتٛػي

 2.1 0.99 خيبثبٖ ٌٟٔشي

 2.75 1.29 خيبثبٖ ٔذسع

 1.84 1.05 خيبثبٖ ٘ٛاة

 1.67 0.98 خيبثبٖ آصادي

 2.11 1.21 خيبثبٖ افـبس ًٛع

 0.92 0.79 خيبثبٖ ٌٕشن

 0.68 0.92 خيبثبٖ خّيّي

والٖ دس ٔطالت ٔختّف ثبفت  دٞذ ساثٌٝ ٔؼٙبداسي ٔيبٖ يىپبسزٍي دس ػٌص ٔطّي ٚ ٘يض ٘ـبٖ ٔي 2ٞبي خذَٚ  ٕٞبٖ ًٛس وٝ دادٜ
يبثذ  دٞذ وٝ ٍٞٙبٔي وٝ ٔيضاٖ يىپبسزٍي ٔطّي ثٝ وٕتش اص يه وبٞؾ ٔي ٚخٛد داسد. ٔمبيؼٝ سٚ٘ذ يىپبسزٍي ٔطّي ثب والٖ ٘ـبٖ ٔي

يؼي اص ٞبي خبرة دس ٔطٛسٞبيي اػت وٝ ثٝ ًٛس ًج يبثذ. ايٗ أش دس اكُ ٔشثٛى ثٝ تأثيش ٘ٛع وبسثشي يىپبسپٍي والٖ سٚ٘ذي كؼٛدي ٔي
 (. 5ٞبي دسٚ٘ي ٞؼتٙذ)ؿىُ ٔيضاٖ يىپبسزٍي ثبالتشي ٘ؼجت ثٝ ثبفت

 

 
 (. ومًدار مقایسٍ میسان یکپارچگی محلی ي کالن در خیابان َای اصلی مرکس شُر کرماوشا۵ٌشکل)

 1پیًستگی  شبخص

ٗ اػت. پيٛػتٍي ثٝ ػٙٛاٖ ٘تبيح ٌٔبِؼٝ ضبهش ٘ـبٖ داد وٝ دس ٔدٕٛع ٔيضاٖ ؿبخق پيٛػتٍي دس ثبفت ٔشوضي وشٔب٘ـبٜ پبيي
ٔؼيبسي ٔطّي وٝ ثيبٍ٘ش ساثٌٝ ثيٗ فوب ثب ٕٞؼبيٍبٖ ثالفلُ آٖ اػت، تٟٙب دس ٔطٛس ٌٟٔشي ٚ سؿيذي ٘ؼجت ثٝ ػبيش ٔطٛسٞب ا٘ذوي 

ذي دس ثبالتش اػت. ٔطٛسٞبيي وٝ ٔيضاٖ پيٛػتٍي ثبالتشي داس٘ذ، ِضٚٔبً داساي هشيت يىپبسزٍي ثباليي ٘يؼتٙذ. خيبثبٟ٘بي ٌٟٔشي ٚ سؿي
ؿىُ ٌيشي اػتخٛاٖ ثٙذي ؿٟش ٘مؾ پش سً٘ تشي سا ايفب ٔي وٙٙذ. ٚ اص ًشيك استجبًي وٝ ثب ٔطٛسٞبي فشا ٘بضيٝ وٝ اتٛثبٟ٘بي ؿٟشي 

 ٌيش٘ذ.   اػت ثشلشاس ٔي وٙٙذ، دس خبيٍبٜ ثبالتشي اص ػّؼّٝ ٔشاتت ؿجىٝ ٞبي استجبًي خبي ٔي

                                                      
1 - Connectivity 
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 (. وقشٍ پیًستگی بافت مرکسی شُر کرماوشا۶ٌشکل)

٘تبيح ايٗ تطميك ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ ثبفت ؿٌش٘دي ٔطذٚدٜ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ دسثشداس٘ذٜ ضدٓ ٚػيؼي اص ػٙبكش ؿٟشي اػت، ايٗ ضدٓ 
لبثُ تٛخٝ اص ػٙبكش ؿٟشي وٝ تشويت خضييبت آٟ٘ب تأثيشي ثش اٍِٛي وّي ؿٟش ٘ذاسد، داساي پيٛػتٍي پبييٙي اػت. ايٗ ثبفت وٝ ثب سً٘ 

ٞبي اكّي اػت.دس  ٞبي اتلبِي پيٛ٘ذ دٞٙذٜ ػشكٝ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ ثب ٘ظبْ خيبثبٖ ٔـخق ؿذٜ فبلذ ؿشيبٖ( 6آثي ٚ ػجض وٓ سً٘ )ؿىُ
دٞذ.  ٞبي اكّي اتلبَ ٕ٘ي تشيٗ ضبِت ثٝ خيبثبٖ ٞبي استجبًي دسٚ٘ي آٖ، ػشكٝ ٞبي ٔٛسد ٘ظش سا دس ٔؼتميٓ ٚالغ ٞير وذاْ اص ؿشيبٖ
ٖ ٔيضاٖ پيٛػتٍي ٔطّٝ ٚ ٘فٛر پزيشي آٖ ٚخٛد داسد، ثذيٗ ٔؼٙي وٝ ثب افضايؾ ٘فٛر دٞذ وٝ ساثٌٝ ٔؼتميٕي ٔيب ٘مـٝ پيٛػتٍي ٘ـبٖ ٔي

 دٞذ ٚ ثشػىغ.  پزيشي ثبفت، ٔيضاٖ پيٛػتٍي آٖ ٘يض افضايؾ ٔي

     يضًحشبخص 

دس ايٗ تطميك ٔيضاٖ ٚهٛش ٔطٛسٞبي ٔشوض ؿٟش وشٔب٘ـبٜ اص ًشيك استجبى ثيٗ دٚ ٔإِفٝ پيٛػتٍي ٚ يىپبسزٍي دس يه كفطٝ 
٘ؼيت ثٝ  Yٚ ٔإِفٝ پيٛػتٍي دس ٔطٛس  Xختلبتي ٘ؼجت ثٝ ٞٓ ثشسػي ؿذٜ اػت. دس ايٗ كفطٝ ٔختلبتي ٔإِفٝ يىپبسزٍي دس ٔطٛس ٔ

اي ثيٗ كفش ٚ يه دس ضبَ ٘ٛػبٖ اػت.ٞش  دس ثبصٜ R2ثٝ دػت آٔذٜ اػت. ٔيضاٖ  8/0ضذٚد  R2ا٘ذ. دس ايٗ تطّيُ ٔمذاس  ٞٓ ثشسػي ؿذٜ
تش ثبؿذ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ثبال ثٛدٖ ٔيضاٖ ٚهٛش ٔطذٚدٜ اػت.ػذْ پشاوٙؾ ٘مبى دس دػتٍبٜ ٔختلبت ٚ  يهزٝ ػذد ٔٛسد ٘ظش ثٝ يه ٘ضد

ضبِت خٌي ٚ فـشدٜ ٘مبى دس ضَٛ يه ٔطٛس ٘ـبٍ٘ش لبثّيت دسن ثبالي ٔؼيشٞب دس وُ ٔطذٚدٜ اػت.ٔطٛسٞبي ثب لبثّيت ٚهٛش ثبال 
تٛاٖ ثٝ خيبثبٖ ٔذسع، ٘ٛاة ٚ ٕٞسٙيٗ  ا٘ذ. اص خّٕٝ ايٗ ٔطٛسٞب ٔي ادٜػٕٛٔبً ؿبُٔ ٔطٛسٞبيي اػت وٝ اػىّت اكّي ثبفت سا تـىيُ د

ٞب ػالٜٚ ثش ايٙىٝ تـىيُ دٞٙذٜ ػبختبس فوبيي ؿٟش ٞؼتٙذ. دس أتذاد ضشوت پيبدٜ ٘يض ٞؼتٙذ. دس  خيبثبٖ ٌٟٔشي اؿبسٜ ٕ٘ٛد. ايٗ خيبثبٖ
دذ خبٔغ، ثبصاس ٚ ػبيش اثٙيٝ ثب اسصؽ فشٍٞٙي دس ًَٛ ايٗ ٚالغ ٚخٛد يه ػشي اص ػٙبكش يبدٔب٘ي ثب اسصؽ تبسيخي ٚ فشٍٞٙي ٘ظيش ٔؼ

 (.9اِي   7ٞبي  ٔطٛسٞب ػجت تمٛيت دسن ثبالتش دس ايٗ ٔطٛسٞب ؿذٜ اػت)ؿىُ
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 R2 (. میسان يضًح بافت مرکسی شُر کرماوشاٌ در مقیاس جُاوی شعاع۷شکل)

 

 R3 (. میسان يضًح بافت مرکسی شُر کرماوشاٌ در مقیاس کالن شعاع۸شکل)

ؿبخق لبثّيت ٚهٛش دس ٔطذٚدٜ ٘ٝ تٟٙب دس ٔميبع والٖ ثّىٝ دس ٔميبع ٔطّي ٘يض ثشسػي ؿذٜ اػت. دس ايٗ ثخؾ اص فشايٙذ تطّيُ 
 ٘يض ٔطبػجٝ ؿذٜ اػت. R2  ٚR3پيٛ٘ذي ثب ؿؼبع  ٔيضاٖ ٞٓ

 
 Rn (. میسان يضًح بافت مرکسی شُر کرماوشاٌ در مقیاس محلی با شعاع۹شکل)
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ٞبي يبد ؿذٜ  ٞبي يىپبسزٍي دس ٔميبع والٖ ٚ ٔطّي دس دٚ ػٌص ثب ؿؼبع دػت آٔذٜ اص ٔمبيؼٝ ثيٗ ٔإِفٝٞبي ثٝ  تطّيُ ٌشاف
تش اػت.لٛي تشيٗ استجبى ثيٗ  ٞبي يىپبسزٍي هؼيف ؿٛيٓ استجبى ٔيبٖ ؿبخق تش ٔي دٞذ. وٝ ٞشزٝ ثٝ ػٌٛش ٔطّي ٘ضديه ٘ـبٖ ٔي

تبيح ايٗ ٌٔبِؼٝ ٘ـبٖ داد وٝ پبسأتش ٚهٛش ثلشي استجبى صيبدي ثب يىپبسزٍي ٚ پيٛػتٍي دس ٔميبع والٖ ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت. ٘
ٞبي اكّي ٔشوض  ٞبيي وٝ يىپبسزٍي ثبالتشي داؿتٙذ، اص ٚهٛش ثبالتشي ٘يض ثشخٛسداس ثٛد٘ذ. ؿجىٝ يىپبسزٍي داسد، ثذيٗ كٛست وٝ ؿجىٝ

ثبالتشي ثشخٛسداس ٞؼتٙذ ٚ ٕٞسٙيٗ ٘فٛر پزيشي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ٔب٘ٙذ خيبثبٖ ٔذسع، ٌٟٔشي، سؿيذي وٝ ثٝ ِطبٍ يىپبسخٍي اص دسخٝ 
ؿٛ٘ذ. دس ايٗ ٔطٛسٞب ثٝ ػجت ٘فٛرپزيشي ثباليي وٝ داس٘ذ، ػبختبس  ٞب دسن ٔي ثبالتشي ٘يض داس٘ذ، ثٝ ػِٟٛت تٛػي افشاد ثٝ ٚيظٜ غشيجٝ

لشاس ٌشفتٗ آٟ٘ب تٛػي وبسثشاٖ اػٓ  ٌشدد. دسن ثباليي اص فوبٞبي ؿٟشي ٔٛسد اؿبسٜ ٚ ٔٛسد اػتفبدٜ ػّؼّٝ ٔشاتجي دس آٟ٘ب هؼيف تش ٔي
اص ػٛاسٜ ٚ ػبثشاٖ پيبدٜ ثٝ دِيُ ٚهٛش ثبالتش ٔٛخت افضايؾ تشاوٓ ضشوت دس ايٗ ٔطٛسٞب ؿذٜ اػت. زٙيٗ ٚهؼيتي ثبػث تٕشوض 

 ٞبي خبرة دس ًَٛ ايٗ ٔطٛسٞب ؿذٜ اػت. ايٗ ضبِت ٔتمبثالً ثبػث تـذيذ تشاوٓ دس آٟ٘ب ؿذٜ ااػت.  وبسثشي

 شبخص عمق  

ٞب ثٝ دِيُ ػذْ دػتشػي ثٝ ٔؼبثش اكّي ٚ دٚسي اص ٔؼيشٞبي ضشوت پيبدٜ، اص ػٕك ٘ؼجي صيبدتشي دس ٔمبيؼٝ ثب ػبيش  ؼٕٛالً ثبفتٔ
ٞبي اسٌب٘يه وٝ دس دسٖٚ ٔطالت ٔطلٛس  دٞذ وٝ ثبفت ٞبي ػٕك دس تطميك ضبهش ٘ـبٖ ٔي ٞب ثشخٛسداس ٞؼتٙذ.تطّيُ ٌشاف ثبفت
ٞبي ؿبخق  ا٘ذ. پشاوٙذٌي دادٜ ب ثٝ ٚيظٜ ٔطٛسٞبي اكّي ٌٔٙمٝ ثب ػٕك ٘ؼجي صيبدتشي ؿٙبػبيي ؿذٜا٘ذ دس ليبع يب ػبيش ٔطٛسٞ ؿذٜ

(. دأٙٝ ٘ٛػبٖ دادٜ ٞب تمشيجبً ػٝ ثشاثش ٔيبٍ٘يٗ آٟ٘ب اػت ٚ ا٘طشاف ٔؼيبس اػتب٘ذاسد ٘ـبٖ دٞٙذٜ ٘بٍٕٞٗ 3ػٕك خيّي صيبد اػت)خذَٚ
بخق ػٕك ثيبٍ٘ش غيش ٘شٔبَ ثٛدٖ ٔٙطٙي دادٜ ٞب ٚ ػذْ ٘فٛر پزيشي ثخؾ ٞبيي اص ٞبي ؿ ٞب اػت. اًالػبت تفليّي ٚيظٌي ثٛدٖ دادٜ

ٞب ػٕذتبً  ثبفت ٔي ثبؿذ. ٔمبيؼٝ ٔيبٍ٘يٗ ٚ ضذاوثش دادٜ ٞبي ػٕك ثيبٍ٘ش خذا افتبدٌي ؿذيذ ثخؾ ٞبيي اص ٔطذٚدٜ اػت وٝ ًجك ٘مـٝ
 دس غشة ثبفت لشاس داس٘ذ. 

 رماوشاٌ َای عمق بافت مرکسی شُر ک (. شاخص۳جديل)

 ا٘طشاف ٔؼيبس ضذاوثش ضذالُ ٔيبٍ٘يٗ تؼذاد ٔطٛسٞب ؿبخق

 46/40 87/310 0 09/14 2704 ٔمذاس

 ٔٙجغ: ٍ٘بس٘ذٜ

 
 عمق (. میسان میاوگیه َمساز۱۱(. میسان عمق متًسط بافت مرکسی شُر کرماوشاٌ                                   شکل)۱۱شکل)       
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ٞب خٌٛى  (.دس ايٗ ٘مـ11ٝٚ  10ٞبي  ٞبي فشػٛدٜ ٔطّٝ فين آثبد ٚ زٙب٘ي داساي ثبالتشيٗ ٔيضاٖ ػٕك ٘ؼجي ٞؼتٙذ.)ؿىُ ثبفت
لشٔض ٘ـبٖ دٞٙذٜ ػٕك ثبالتشي اػت. اخشايي ٘ـذٖ الذأبت ٘ٛػبصي ٚ ثٟؼبصي دس ٔطّٝ زٙب٘ي ٚ ػذْ تؼشين ٔؼبثش ٔٛخت خذا افتبدٌي 

آثبد ثٝ دِيُ اخشاي الذأبت ثٟؼبصي ٚ ٘ٛػبصي وٝ دس ًي دٚ دٞٝ اخيش اص ًشيك ؿشوت ٔؼىٗ ػبصاٖ  ٔطّٝ فينايٗ ثبفت ؿذٜ اػت. دس 
كٛست ٌشفتٝ اػت، ؿبخق ػٕك ثٝ ٘ؼجت ٔطّٝ زٙب٘ي تب ضذٚد ٘ؼجتبً صيبدي تؼذيُ ؿذٜ ٚ ضبِت ا٘ضٚاي خغشافيبيي تب ضذٚدي وبٞؾ 

 ثبؿذ. تشي ٔي ثٙذي اكّي ثبفت ٔشوضي اػت ثٝ ٔشاتت داساي ػٕك وٓ يبفتٝ اػت. خٌٛى آثي پش سً٘ وٝ ٕ٘بيبٍ٘ش اػتخٛاٖ

 شبخص کىترل 

دٞذ  ٞب اتلبَ داس٘ذ سا ٘ـبٖ ٔي ثٝ ًٛس ػٕٛٔي ٔإِفٝ وٙتشَ دسخٝ ا٘تخبة ٞش فوب سا ثشاي تٕبٔي فوبٞبيي وٝ ثٝ ًٛس ٔؼتميٓ ثٝ آٖ
ٞب  (.تطّيُ ٌشاف12پيٛ٘ذي ٔتٛػٌي ٞؼتٙذ.)ؿىُ بٜ داساي ٞٓٞبي اكّي ثبفت ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـ دٞذ وٝ ٌشٜ ٞب ٘ـبٖ ٔي تطّيُ ٌشاف

ٞبي ٔطذٚدٜ ٔٛسد ٘ظش اص وٙتشَ ثبالتشي ثشخٛسداس٘ذ ٚ  دٞٙذ وٝ تٟٙب تؼذاد ا٘ذوي اص ٌشٜ (، ٘ـبٖ ٔي13ٚ ٕ٘ٛداس ؿبخق وٙتشَ )ؿىُ 
 ٞبي دػتشػي داسد. فـشدٌي ٌشاف دس ٔشوض ٘ـبٖ اص وٙتشَ پبييٗ ؿجىٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. ومًدار میسان کىترل بافت مرکسی شُر کرماوشا۱۳ٌیسان کىترل بافت مرکسی شُر کرماوشاٌ            شکل)(. م۱۲شکل)

٘ـبٖ  12ا٘ذ اػت، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٘مـٝ  ؿذٜ ٔتلُ آٖ ثٝ سا وٝ ديٍش ٘مبى اص اي ٘مٌٝ اختيبس ٞبي ٔإِفٝ وٙتشَ ثيبٍ٘ش دسخٝ دادٜ
ؾ ٔطذٚدي اص خيبثبٖ ٔذسع وٝ اص ٔيضاٖ ا٘تخبة ثباليي ثشخٛسداس ٞؼتٙذ.اًالػبت دٞذ، خيبثبٟ٘بي خّيّي، سؿيذي، ٌٟٔشي ٚ ثخ ٔي

دٞذ وٝ ثخؾ ثضسٌي اص وبسوشد ايٗ خيبثبٟ٘ب ثٝ تشافيه ػجٛسي اختلبف داسد،  تىٕيّي ثٝ دػت آٔذٜ اص ًشيك ٔـبٞذات ٔيذا٘ي ٘ـبٖ ٔي
ٞب ثٝ ٚيظٜ  ؼي ػجت افضايؾ اسصؽ أالن ضبؿيٝ خيبثبٖتأثيش زٙيٗ ضدٕي اص تشافيه ػجٛسي ًجك ٌٔٙك التلبد ضشوت، ثٝ ًٛس ًجي

ٞبي تدبسي ٌـتٝ اػت. ايٗ ٘تبيح تجييٗ وٙٙذٜ ساثٌٝ ٕٞجؼتٍي لٛي ثيٗ تشاوٓ ضشوبت ًجيؼي دس خيبثبٟ٘بي ٔٛسد اؿبسٜ ٚ ٔيضاٖ  وبسثشي
 (.4ا٘تخبة آٟ٘ب اػت)خذَٚ

 ماوشاٌَای چیدمان فضا در محديدٌ بافت مرکسی شُر کر (. خالصٍ شاخص۴جديل)

 خيبثبٖ

Street 
 پيٛػتٍي)اتلبَ(
Connectivity 

 وٙتشَ

Control 
 يىپبسزٍي والٖ

Integration Rn 

 يىپبسزٍي ٔطّي
Integration 

R3 

 ٔتٛػي ػٕك

Mean Depth 

 3/12 39/1 74/0 92/0 3 ٘ٛاة

 9 96/1 04/1 3/3 6 ٌٟٔشي

 7/7 35/3 28/1 4/7 5/19 ٔذسع

 9 6/2 04/1 4 11 وبسٌش

 7/7 35/2 26/1 9/0 3 خّيّي

 4/8 95/1 13/1 4/1 4 ٌٕشن

 65/7 39/1 86/0 27/0 5/1 آصادي

 85/9 33/0 63/0 5/0 1 افـبس ًٛع
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 بحث ي بررسی 

ثٙذي فوبيي دس يىپبسزٍي ٚ پيٛػتٍي فوبٞبي ؿٟشي دس ثبفت ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ا٘دبْ  ايٗ تطميك ثب ٞذف ثشسػي ٘مؾ پيىشٜ
ثؼذ ٔىب٘ي ٚ دأٙٝ صٔب٘ي ثب ثشخي اص ٘تبيح ٕٞؼٛ ٚ ثب تؼذادي اص يبفتٝ ٞبي تطميمبت ٘يض ٔتٕبيض اػت. ٘تبيح  ؿذ وٝ اص ٘ظش سٚؽ ٌٔبِؼٝ،

ثٙذي فوبيي اص لجيُ اػىّت ثٙذي ؿٟشي، ٘فٛرپزيشي، ثبفت ؿٌش٘دي ثٝ ًٛس ٔؼٙبداساي ثب  ٞبي پيىشٜ ايٗ پظٚٞؾ ٘ـبٖ داد وٝ ؿبخق
؛ 1390؛ ثطشيٙي ٚ تمبثٗ، 1381ٞبي ػجبع صادٌبٖ،  ي ساثٌٝ داسد وٝ ثب ٘تبيح پظٚٞؾؿبخق ٞبي يىپبسزٍي ٚ پيٛػتٍي فوبٞبي ؿٟش

ٕٞؼٛ  1398؛ وال٘تشي ٚ ٕٞىبساٖ، ٚ ٔٛضذ ٚ ٕٞىبساٖ، 1392؛ ٌِفي ٚ ثختيبسي، 1392؛ سفيؼيبٖ ٚ ٕٞىبساٖ، 1390سيؼٕب٘سيبٖ ٚ ثُ، 
افتبدٌي فوبٞبي ؿٟشي ثٝ ٕٞؼٛيي ٘تبيح تطميك ضبهش ثب ٘تبيح ثبؿذ. ثشاي ٔثبَ دس تجييٗ ٘مؾ ٘فٛر پزيشي دس پيٛػتٍي ٚ يب خذا  ٔي

ٞبي ثشخي اص تطميمبت اؿبسٜ وشد. ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٘تبيح تطميك ضبهش ٘ـبٖ داد ثبفت ؿٌش٘دي دسٚ٘ي ٔطذٚدٜ ٔٛسد ٌٔبِؼٝ ٔب٘ٙذ فين  يبفتٝ
يبثبٟ٘بي اكّي ثبفت داساي پيٛػتٍي پبييٙي اػت ٚ ٞبي دسٚ٘ي آٖ ثب ٘ظبْ خ آثبد ٚ زٙب٘ي ثٝ دِيُ ػبختبس ٘فٛر ٘بپزيش ٚ ػذْ اتلبَ ػشكٝ

دس ٌٔبِؼٝ ٔٛسدي وبؿٕش وٝ ٔطالت دسٚ٘ي ثبفت تبسيخي ايٗ ؿٟش ثب ٚخٛد ٔدبٚست ثب يىپبسزٝ  1392ٞبي ٌِفي ٚ ثختيبسي  ثب يبفتٝ
دس ضذ ٘بزيضي اػت، ٕٞؼٛ اػت. تشيٗ ٔؼبثش ؿٟشي، لبدس ثٝ استجبى ثب ػبختبس ؿٟشي ٘جٛدٜ ٚ ٔيضاٖ اتلبَ پزيشي آٟ٘ب  تشيٗ ٚ دس دػتشع

ٞبي ًشاضي آٟ٘ب  ٞبي خذيذ ثٝ ٚاػٌٝ ػبختبس ٚيظٜ آٟ٘ب وٝ ثشٌشفتٝ اص اسصؽ ، ثبفت1397ٕٞسٙيٗ ًجك ٘تبيح پظٚٞؾ ًجشػب ٚ ٕٞىبساٖ، 
ثٙذي ثب ٜ ٞبي وٟٗ ثشخٛسداس ٞؼتٙذ، وٝ اص ٘ظش استجبى ٔيبٖ ٚيظٌي ٞبي پيىش اػت، اص پيٛػتٍي ٚ يىپبسزٍي ثبالتشي ٘ؼجت ثٝ ثبفت

 ٞبي زيذٔبٖ فوبيي ثب پظٚٞؾ ضبهش ٌٔبثمت داسد. ؿبخق

 گیری  وتیجٍ

يىپبسزٍي ٚ پيٛػتٍي فوبٞبي ؿٟشي ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ زيذٔبٖ فوب دس  ثٙذي فوبيي دس دس ايٗ ٔمبِٝ تالؽ ؿذٜ اػت ٘مؾ پيىشٜ
اػت وٝ ثيٗ ػبختبس فيضيىي ٚ ٘طٜٛ استجبى ثيٗ فشم اػتٛاس ثٛدٜ  ثبفت ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ تطّيُ ؿٛد. ايٗ پظٚٞؾ ثش ايٗ پيؾ

ٞبي ؿٟشي سٚاثٌي ٔؼٙبداس ٚخٛد داسد. ثبفت ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ دس ًي زٙذيٗ لشٖ اخيش ثٝ ػٙٛاٖ  فوبٞبي ؿٟشي ثب ٘ٛع فؼبِيت
ٍٞٙي دس ايٗ ثخؾ اي ؿذٜ اػت. ٔشوض تدبسي ؿٟش ٚ ػٙبكش اسصؿٕٙذ تبسيخي ٚ فش اػىّت اكّي ؿٟش ٚاخذ ٘مـي فشاؿٟشي ٚ فشأٌٙمٝ

ٚالغ ؿذٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ خبرة فوبيي ثؼيبسي اص وبسوشدٞبي اكّي ؿٟش سا ثٝ خٛد خزة ٕ٘ٛدٜ اػت. ؿٙبخت ػّٕي سٚاثي ثيٗ ػبخت 
ٞبي ؿٟشي ثش إٞيت ايٗ ٔٛهٛع  فوبيي ٚ اٍِٛٞبي اختٕبػي دس ايٗ ٔطذٚدٜ ثٝ خٟت تأثيشٌزاسي ٔؼتميٓ آٖ ثش سٚي ػبيش ثخؾ

ٌشايب٘ٝ ٚ ثب اػتفبدٜ اص آٔبس ٔشثٛى ثٝ وٕيت ٚ ويفيت  ٌٔبِؼبتي ثش سٚي ايٗ ثبفت ثب تىيٝ ثش سٚيىشدٞبي ضلَٛافضٚدٜ اػت. تبوٖٙٛ 
ٞب كٛست ٌشفتٝ اػت. ٕ٘ٛ٘ٝ زٙيٗ ٌٔبِؼبتي ًشش ثٟؼبصي ٚ ٘ٛػبصي ثبفت ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ثٛدٜ اػت. ٌشزٝ ايٗ ٌٔبِؼبت  وبسثشي

ا٘ذ أب اص پشداختٗ ثٝ سٚاثي ػٕيك ثيٗ ػبختبس فوبيي ٚ اٍِٛٞبي اختٕبػي ٚ ٘طٜٛ اػتفبدٜ  ػبختٝ اي آٔبسي ثشاي ٌٔبِؼبت ثؼذي فشاٞٓ پبيٝ
 ا٘ذ.  اص فوب ثب اػتفبدٜ اص ٘ظشيٝ زيذٔبٖ فوب ثبصٔب٘ذٜ

دسخٝ  ٞب ٘ظيش خيبثبٖ ٔذسع اص ٔپ ٘ـبٖ داد وٝ ٔيضاٖ يىپبسزٍي ثشخي اص خيبثبٖ افضاس دثغ ٔطبػجبت ا٘دبْ ؿذٜ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ
ثٙذي ؿٟش ٘مؾ  ٞبيي اػت وٝ دس ػبخت اػتخٛاٖ ٞبي خبكي ثشخٛسداس اػت. اٚالً اص خيبثبٖ ٞب اص ٚيظٌي ثباليي ثشخٛسداس اػت. ايٗ خيبثبٖ

ٞبيي وٝ اص دسخٝ يىپبسزٍي ثباليي  وٙذ. ثب٘يبً اص ٘ظش تبسيخي ٚ ٞٛيتي ٘مـي پش إٞيت داس٘ذ. دس ٚالغ خيبثبٖ ثؼيبس ثبسصي ايفب ٔي
ٞبي ػٕذٜ ثب اسصؽ فشٍٞٙي  ٞبي فوبيي ٘ظيش وبسثشي ؿٛ٘ذ. خبرة سداس٘ذ. ًجك ٔـبٞذات ػيٙي اص ٔطٛسٞبي پيبدٜ ثبفت ٔطؼٛة ٔيثشخٛ

دٞذ وٝ يىپبسزٍي دس ٔطٛسٞبي اكّي ثبفت اص دسخٝ  ا٘ذ. ٘تبيح ٔطبػجبت دس وُ ثبفت ٘ـبٖ ٔي ٚ تبسيخي دس ًَٛ ايٗ ٔطٛسٞب ٚالغ ؿذٜ
تشي ثشخٛساس ٞؼتٙذ. يىپبسزٍي پبييٗ دس ٔطذٚدٜ ثب ٚهؼيت خذا افتبدٌي  اي اص دسخٝ پبييٗ ٞبي ضبؿيٝ ٚ ثبفت ثبالتش ٚ دس ٔطٛسٞبي فشػي

 ٔطالت ساثٌٝ ٔؼتميٕي داسد. 

ٞب  دٞذ. ٘تبيح تطّيُ ٌشاف ٞب سا ٘ـبٖ ٔي پيٛػتٍي يب اتلبَ ؿبخق ديٍشي اػت وٝ ٔيضاٖ ساثٌٝ ثيٗ فوب ٚ ٕٞؼبيٍبٖ ثالفلُ آٖ
 ثبؿذ. دس ٔدٕٛع ٔيضاٖ پيٛػتٍي دس ثبفت ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ پبييٗ ٔي دٞذ وٝ ٘ـبٖ ٔي



128  ٝ81سيضي، ؿٕبسٜ ػّٕي خغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ ٘ـشي 

 

ٞبيي اػت وٝ استجبًي ٔؼتميٓ ثب ٚهؼيت فيضيىي ٔطٛسٞب داسد. ديذ اص ػٌص صٔيٗ ٚ ٍ٘بٜ ثٝ  ٔيضاٖ سؤيت پزيشي يىي ديٍش اص ٔإِفٝ
ٞبي  ٌشدد. دس ثبفت ٜ ثيٗ وبسثشاٖ ثب فوبٞبي ؿٟشي ٔيؿٟش ثب ٔميبع ا٘ؼب٘ي ٚ ٘ٝ ِضٚٔبً ثب ديذ پش٘ذٜ، ثبػث ؿىُ ٌيشي استجبًي ػبص٘ذ

ٞبي لذيٕي وٝ  ا٘ذ ٔيضاٖ ٚهٛش ثٝ ٔشاتت ثبالتش اػت. ثشػىغ دس ثبفت ٞبيي وٝ ثش اػبع ٘يبص اتٛٔجيُ ؿىُ ٌشفتٝ خذيذ ثٝ ٚيظٜ دس ثبفت
ٞبي  ٖ سؤيت پزيشي ٘ؼجت ثٝ ػبيش ثبفتٌيشد، ٔيضا ٞب ثٝ دسٖٚ ثبفت كٛست ٔي ٔؼأِٝ وٙتشَ اختٕبػي ٚ ٔشالجت اص ًشيك وٙتشَ غشيجٝ

ٞبيي ثب خذا افتبدٌي فوبيي ٚ ثب  ٌيشد. ثبفت ٞبيي ٔيضاٖ ضشوت پيبدٜ دس ضذ ٘بزيضي كٛست ٔي تش اػت. دس زٙيٗ ثبفت خذيذ پبييٗ
ص ٔطالت لذيٕي ٞب دس ٔشوض ٞٙذػي ثشخي ا ٞبي ثب ٔيضاٖ سؤيت پزيشي پبييٗ اػت. ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ ثبفت ٞبي ثبفت دػتشػي پبييٗ اص ٚيظٌي

ٞبيي وٝ پغ اص تٟيٝ ًشش ثٟؼبصي ٚ ٘ٛػبصي ثبفت لذيٓ  ٘ظيش فين آيبد وبٔالً ٔـٟٛد اػت. ؿشوت ٔؼىٗ ػبصاٖ ثٝ د٘جبَ تؼشيف پشٚطٜ
ؿٟش وشٔب٘ـبٜ دس ايٗ  ثبفت كٛست ٌشفتٝ اػت تب ضذٚدي پشٚطٜ ٞبيي ٔجٙي ثش ػبخت آپبستٕبٖ ٚ تؼشين ٔؼبثش ا٘دبْ دادٜ اػت. أب ايٗ 

 ٞب سا تمٛيت وٙذ.  اْ ٘تٛا٘ؼتٝ اػت ٔيضاٖ سؤيت پزيشي دس ايٗ ثبفتالذ

ٞبيي اص ثبفت ؿىُ  ٞبي اخيش دس لؼٕت ٞبي ؿٌش٘دي اػت وٝ دس ػبَ ٞبي ثب ٔيضاٖ ثبالتشي اص ٚهٛش ػٕٛٔبً ؿبُٔ ثبفت ثبفت
كش يبدٔب٘ي ٚ تبسيخي اص سؤيت پزيشي ثبالتشي ٞبي اكّي ؿٟش ٘يض ثٝ ٚاػٌٝ ثشخٛسداسي اص ًَٛ لبثُ تٛخٝ، لشاسٌيشي ػٙب ا٘ذ.خيبثبٖ ٌشفتٝ

ٞبي  ٞبي يىپبسزٍي دس ٔميبع والٖ ٚ ٔطّي دس دٚ ػٌص ثب ؿؼبع ٞبي ثٝ دػت آٔذٜ اص ٔمبيؼٝ ثيٗ ٔإِفٝ ثشخٛسداس ٞؼتٙذ.تطّيُ ٌشاف
 .ؿٛد تش ٔي ٞبي يىپبسزٍي هؼيف دٞذ،وٝ ثب ٘ضديه تش ؿذٖ ثٝ ػٌٛش ٔطّي استجبى ٔيبٖ ؿبخق يبد ؿذٜ ٘ـبٖ ٔي

ٞبي اسٌب٘يه  ٘تبيح ضبكُ اص ٔطبػجٝ ٔإِفٝ ػٕك وٝ دليمبً دس ٘مٌٝ سٚثشٚي ٔإِفٝ يىپبسزٍي لشاس داسد ٘ـبٖ داد وٝ آٖ دػتٝ اص ثبفت
ا٘ذ.  ا٘ذ دس ليبع يب ػبيش ٔطٛسٞب ثٝ ٚيظٜ ٔطٛسٞبي اكّي ٌٔٙمٝ ثب ػٕك ٘ؼجي صيبدتشي ؿٙبػبيي ؿذٜ وٝ دس دسٖٚ ٔطالت ٔطلٛس ؿذٜ

دٞذ وٝ اػىّت اكّي  ٞب ٘ـبٖ ٔي ٔطّٝ فين آثبد ٚ زٙب٘ي داساي ثبالتشيٗ ٔيضاٖ ػٕك ٘ؼجي ٞؼتٙذ. تطّيُ ٌشاف ٞبي فشػٛدٜ ثبفت
 ثبؿذ.  ثبؿذ.ثٙبثشايٗ دػتشػي ثٝ ايٗ ٔطٛسٞب آػبٖ تش ٔي تشي ٔي ثبفت ٔشوضي ؿٟش داساي ػٕك وٓ

دٞذ.  ٞب اتلبَ داس٘ذ سا ٘ـبٖ ٔي ٝ ًٛس ٔؼتميٓ ثٝ آٖٔإِفٝ وٙتشَ وٝ دس ٚالغ دسخٝ ا٘تخبة ٞش فوب سا ثشاي تٕبٔي فوبٞبيي وٝ ث
اؽ تؼشيف ؿٛد. ثٝ ًٛس وّي ٞشزٝ ٔيضاٖ وٙتشَ يه فوب ثبالتش ثبؿذ، آٖ فوب  تٛا٘ذ ٔيضاٖ لذست ٘ؼجي دس خزة پتب٘ؼيُ اص ٕٞؼبيٍي ٔي

س فوبٞبي ؿٟشي تأثيش ٌزاس اػت. اص يىپبسزٍي فوبيي ثبالتشي ثشخٛسداس اػت. يىپبسزٍي ثبالتش ثٝ تجغ ثش ٔيضاٖ ٚ اٍِٛي ضشوت د
ٞبي اكّي ثبفت ٔشوضي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ داساي يىپبسزٍي ٔتٛػٌي ٞؼتٙذ ٚ تٟٙب تؼذاد ا٘ذوي اص  دٞذ وٝ ؿجىٝ ٞب ٘ـبٖ ٔي تطّيُ ٌشاف

 ٞبي ٔطذٚدٜ ٔٛسد ٘ظش اص وٙتشَ ثبالتشي ثشخٛسداس٘ذ. خيبثبٖ

ٞبي اختٕبػي ٚ ٔتغيش ػٕك فوبيي ٚخٛد داسد. يؼٙي ٞشزٝ  ٔيضاٖ فؼبِيتدٞذ وٝ ساثٌٝ ٔؼىٛػي ٔيبٖ  ٞب ٘ـبٖ ٔي ٘تيدٝ تطّيُ ٌشاف
يبثذ. دس فوبٞبي ثب ػٕك فوبيي ثبال  ٞبي اختٕبػي ٚ ا٘تخبثي وبٞؾ ٔي ٔيضاٖ ػٕك فوبيي دس يه فوب ثيـتش ثبؿذ، أىبٖ ٚلٛع فؼبِيت

ٌيش٘ذ. ٚ خبِي اص سفتبسٞبي اختٕبػي ٞؼتٙذ.  غشيجٝ لشاس ٔي ٞبي هشٚسي ٚخٛد داسد. ايٗ فوبٞب وٕتش ٔٛسد اػتفبدٜ افشاد تٟٙب أىبٖ فؼبِيت
 ؿٛد. سػذ ٚ أىبٖ ؿىُ ٌيشي سفتبسٞبي ٔدشٔب٘ٝ ثيؾ اص پيؾ تمٛيت ٔي دس ايٗ فوبٞب، أىبٖ تؼبُٔ اختٕبػي افشاد ثٝ ضذالُ ٔي

وشٔب٘ـبٜ ثٛد ثٝ ٘طٛي وٝ  ثٙذي فوبيي دس ضشوت ًجيؼي دس ٔشوض ؿٟش  ٘تبيح ايٗ ٌٔبِؼٝ ٌٛيبي تلٛيشي سٚؿٗ اص ٘مؾ پيىشٜ
تٛاٖ ثشاي ًشاضي  ؿٛد ٚ ثٙبثشايٗ اص ايٗ ًشيك ٔي ٞبي فوبيي ٔٛخت خزة ثيـتش ػبثشاٖ پيبدٜ ٔي ٞبي ؿٟشي ثٝ ػٙٛاٖ خبرة فؼبِيت

ٗ ٔٛهٛع ثٙذي ؿٟشي سا ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔٛهٛع پيؾ ٘يبص ٔٛسد تطّيُ ٚ ثبصخٛا٘ي لشاس ٌيشد. صيشا اي فوبٞبي ؿٟشي دس ٔشضّٝ اِٚيٝ، پيىشٜ
ٞبي خذيذ ٘يض ٔإثش ٚالغ  ٞبي تٛػؼٝ ؿٟشي ثشاي ػبختبسٞبي لذيٕي ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌيشد ٚ دس ًشاضي ثبفت تٛا٘ذ دس اسصيبثي ًشش ٔي

 ؿٛد. 
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 (.ٔىبٖ ٌضيٙي فوبٞبي ٍٕٞب٘ي أٗ دس ٔطالت ؿٟشي ثب سٚيىشد زيذٔبٖ 1394تىّٛ، ػٕب٘ٝ. ضجيت، فشش. صسآثبدي، صٞشاػبدات .)
، ػبَ ٞفتٓ، ؿٕبسٜ ثيؼت ٚ ؿـٓ، پبييض اي ٞبي ؿٟشي ٚ ٌٔٙمٝ ٘بٔٝ ٌٔبِؼبت ٚ پظٚٞؾ فلُفوب)ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدي: ٔطّٝ ٚسدآٚسد تٟشاٖ(.

 .22-1كق:  ،1394

 تؼٟيُ ساٞيبثي ٚ افضايؾ خٛا٘بيي دس فوبٞبي ؿٟشي ثب اػتفبدٜ اص ًشاضي ٔطيٌي ٚ ٌٔبِؼٝ اٍِٛٞبي سفتبسي دس ضؼيٗ صادٜ ٔيجذي، ٚيذا ،
 .1392دا٘ـٍبٜ ٞٙش،  ، پبيبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػي اسؿذ ًشاضي ؿٟشي، دا٘ـىذٜ ٔؼٕبسي ٚ ؿٟشػبصي، ٌٔٙمٝ يه ؿٟش تٟشاٖ
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 (. أىبٖ ػٙدي لبثّيت پيبدٜ ٔذاسي ؿجىٝ ٔؼبثش ؿٟشي ثخؾ ٔشوضي ؿٟش لٓ 1397ٍ٘ٙٝ، يؼمٛة.)خذاثٙذٜ ِٛ، ضؼٗ.ػٌّب٘ي فش، ٞبدي. ص
،  2، ؿٕبسٜ 6،  دٚسٜ ٞبي خغشافيبي ثش٘بٔٝ سيضي ؿٟشيپظٚٞـي پظٚٞؾ -٘بٔٝ ػّٕيفلُثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ٚيىٛس ٚ تئٛسي زيذٔبٖ فوب، 

 .427 -449، كق: 1397تبثؼتبٖ 

 ٕٞبي ؿٙبختي ٚ پيىشٜ ثٙذي فوبيي ٔطيي ٔلٙٛع،  (. سٚاثي ثيٗ ٚيظٌي1392ي، ؿٟشاْ. سيؼٕب٘سيبٖ، أيذ.)ديذٜ ثبٖ، ٔطٕذ.پٛسديٟي
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 (.ساثٌٝ پيىشٜ ثٙذي فوبيي ٚ أٙيت ٔطيٌي دس ػىٛ٘تٍبٜ ٞبي غيش سػٕي 1396ػدبد صادٜ،ضؼٗ.ايضدي، ٔطٕذ ػؼيذ.ضمي، ٔطٕذ سهب .)
 .28-19،كق: 1396، تبثؼتبٖ 2بسٜ ،ؿ22ٕ، دٚسٜ  ٔؼٕبسي ٚ ؿٟشػبصي –٘ـشيٝ ٞٙشٞبي صيجب ؿٟش ٕٞذاٖ، 

 (.ٓتجييٗ ساثٌٝ ٔتمبثُ اٍِٛٞبي سفتبسي ٚ ٔٛسفِٛٛطي خيبثب1393ٖػدبد صادٜ، ضؼٗ. فشخي، ٔشي .)ٖٞبي ٞبي ؿٟشي، ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدي: خيبثب
، كق: 1393، صٔؼتبٖ 12، ػبَ ػْٛ، ؿٕبسٜ ٘بٔٝ ػّٕي پظٚٞـي خغشافيب ٚ ٌٔبِؼبت ٔطيٌيفلُٔشوضي ثبفت تبسيخي ؿٟش ٕٞذاٖ، 

74-59. 

 (.آصٖٔٛ وبسثشد ٌشاف تٛخيٟي دس ٔؼٕبسي ايشا٘ي1393ػيبدتبٖ، ػؼيذ سهب.پٛسخؼفش، ٔطٕذسهب.)-  ،ػبَ زٟبسْ،  ٘ـشيٝ ٘مؾ خٟبٖاػالٔي ،
 .27-42، كق: 3ؿٕبسٜ 

 (1393ؿىشا٘ي، ٟٔؼب ،)يضٚٚيؼت ٚ زيذٔبٖ تطّيُ تأثيش ؿىُ فوبٞبي ؿٟشي ثش ثشٚص خشائٓ ٔطيٌي ، تطّيّي يىپبسزٝ ثب اػتفبدٜ اص آ
پبيبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػي اسؿذ سؿتٝ ًشاضي ؿٟشي، دا٘ـىذٜ ٔؼٕبسي ٚ ؿٟشػبصي، دا٘ـٍبٜ ٞٙش  فوب)ٕ٘ٛ٘ٝ ٌٔبِؼبتي: ٔطالت ؿٟش اسٚٔيٝ(،

 .1393اػالٔي تجشيض، 

 (1391هيبئٖٛ، ٟٔـيذ ،)بيبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػي ، پتطّيُ اختٕبػي فوب ثب ٍ٘شؽ ٘طٛ فوب، تدشثٝ اي ثشاي ًشاضي ٔدٕٛػٝ تدبسي دس تجشيض
 .1391اسؿذ سؿتٝ ٔؼٕبسي، دا٘ـىذٜ ٞٙش ٚ ٔؼٕبسي، دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔي ٚاضذ تٟشاٖ ٔشوض، 

 (ِٝ(.سٚيىشد تطّيّي ٘طٛ)زيذٔبٖ( فوب دس ادسان پيىشٜ ثٙذي فوبيي ٔؼىٗ ثٛٔي لـٓ)ٕ٘ٛ٘ٝ 1395ًجبًجبيي ٔالري، فبًٕٝ. كبثش ٘ظاد، طا
 .88 -75، كق: 1395، تبثؼتبٖ 154، ؿٕبسٜ 35،دٚسٜ ٔطيي سٚػتب ٘ـشيٝ ٔؼىٗ ٚٔٛٚسدي: سػتبي الفت(. 

 (.تطّيُ تأثيش تغييشات وبِجذي ثش ػبختبس فوبيي ٔطذٚدٜ تبسيخي ؿٟش اسٚٔيٝ ثٝ 1398ػبثذيٙي، اكغش. ثجبت ثب٘ي، ٘بكش. ٌّـٙي، ٔيٙب.)
 .96 -79.كق: 1398، ثٟبس 1، ؿٕبسٜ 51دٚسٜ  ٞبي خغشافيبي ا٘ؼب٘ي، پظٚٞؾ.  GIS  ٚSpace Syntaxسٚؽ 

 (.سٚؽ زيذٔبٖ فوب دس فشايٙذ ًشاضي ؿٟشي ثب ٍ٘بٞي ثٝ ؿٟش يضد،1381ػجبع صادٌبٖ، ٔلٌفي.) ُػبَ ػْٛ، ٘بٔٝ ٔذيشيت ؿٟشي فل،
 .75-64كق:  ،1381، ثٟبس 9ؿٕبسٜ 

 (.ٖتطّيُ استجبى ٔيب1397وال٘تشي، ػؼيذٜ. اخالكي، اضٕذ. ا٘ذخي ٌشٔبسٚدي،ػّي. خّيُ ثيٍي خبٔٙٝ، آسٔب.) ػبختبس فوبيي ٚ سفتبس ٖ
، 43، ؿٕبسٜ 11دٚسٜ ٘بٔٝ آٔبيؾ ٔطيي، فلُضشوتي وبسثشاٖ ثٝ سٚؽ زيذٔبٖ فوب)ٌٔبِؼٝ ٔٛسدي: پشديغ ٔشوضي دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ(، 

 .234-215، كق: 1397صٔؼتبٖ 

 (.ػبٔب٘ذٞي ٘ظبْ ضشوتي دس ثبفت ٔط1392ٌِّٝفي، ػٟٙذ.ثختيبسي،ٞذي.) پزيشي دس ٟ٘وت َ ٞبي ؿٟشي اص ًشيك تطّيُ اكُ اتلب
، پظٚٞـي ٌٔبِؼبت ؿٟشي-٘بٔٝ ػّٕي فلٌُيشي اص سٚؽ زيذٔبٖ فوب)ٌٔبِؼٝ ٔٛسدي: ثبفت ٔشوضي ؿٟش وبؿٕش،  ٘ٛؿٟشػبصي ٚ ثب ثٟشٜ

 ..16-3، كق: 1392، ؿٕبسٜ ٟ٘ٓ، صٔؼتبٖ 3دٚسٜ 

 (.1391ٔذ٘ي پٛس، ػّي .)،بد ٔشتوبيي، ا٘تـبسات ؿشوت تشخٕٝ: فشٞ طراحی فضبی شُری ؛وگرشی بر فرایىدی اجتمبعی ي مکبوی
 پشداصؽ ٚ ثش٘بٔٝ سيضي ؿٟشي ٚاثؼتٝ ثٝ ؿٟشداسي تٟشاٖ، تٟشاٖ.

 (تطّيُ استجبى ٔيبٖ ػبختبس فوبيي ٚ سؿذ پشاوٙذٜ ٔطالت ؿٟشي ثٝ سٚؽ زيذٔبٖ 1398ٔٛضذ، ػّي. كطشائيبٖ، صٞشا. ػّيٕب٘ي، ٔطٕذ .)
 . 284 -265،كق: 1398، تبثؼتبٖ 68، ؿٕبسٜ 23، ػبَ ب ٚ ثش٘بٔٝ سيضي٘ـشيٝ ػّٕي پظٚٞـي خغشافيفوب)ٌٔبِؼٝ ٔٛسدي: ؿٟش ؿيشاص(، 



  131 ذٔبٖيثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ز يؿٟش يفوبٞب يٛػتٍيٚ پ يىپبسزٍيدس  ييفوب يثٙذ ىشٜي٘مؾ پ ُيتطّ

 

 (.1388ٟٔٙذػيٗ ٔـبٚس تذثيش ؿٟش دا٘ؾ ،)ًٜشش ثٟؼبصي ٚ ٘ٛػبصي ثبفت فشػٛدٜ ؿٟش وشٔب٘ـب . 

 (،ٜ1393٘لشيبٖ،صٞش .) تطّيُ ػبختبس وبِجذ فوبي ؿٟش ثب اػتفبدٜ اص سٚؽspace syntax  ٝآيٙذٜ)ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ اسائٝ ساٞجشدٞبيي ثشاي تٛػؼ
 .1393پبيبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػي اسؿذ سؿتٝ ثش٘بٔٝ سيضي ؿٟشي، دا٘ـىذٜ ٞٙش ٚ ٔؼٕبسي، دا٘ـٍبٜ يضد.،  .ٔٛسدي: ؿٟش اػفشايٗ(

 (.ثٟجٛد وبِجذ ػىٛ٘تٍب1396ٜ٘ظشپٛس، ٔطٕذ تمي. ػؼبدتي لبس، پٛسيب. ضيذسي، اضٕذ.)  ٞبي دا٘ـدٛيي دس خٟت افضايؾ اختٕبع پزيشي ثب
،  ؿٕبسٜ 10،دٚسٜ ٘ـشيٝ ٔؼٕبسي ٚ ؿٟشػبصي آسٔب٘ـٟشيذٔبٖ فوب،ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدي: خٛاثٍبٜ دا٘ـٍبٜ ضىيٓ ػجضٚاسي، ػجضٚاس.تىيٝ ثش سٚؽ ز

 .265-247.كق: 1396، صٔؼتبٖ 21

 (1391ٞبؿٕي يضدي، ٔٙب ،)ٞبي تىٙيه زيذٔبٖ فوب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدي: تٟشاٖ ٘بكشي تدذيذ ػبختبس فوبيي ٌزؿتٝ ؿٟش ثب اػتفبدٜ اص لبثّيت، 
 .1391پبيبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػي اسؿذ ًشاضي ؿٟشي. دا٘ـىذٜ ٔؼٕبسي ٚ ؿٟشػبصي، دا٘ـٍبٜ ٞٙش، 
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