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*

ثطضؾی لبثلیز ّبی وبضثطی اضاضی قْطی هالیط اظ زیسگبُ فوطاًی

هیشطا اًهبضی
فضَ ّیئز فلوی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس هالیط ،گطٍُ ػغطافیب ٍ ثطًبهِ ضیعی قْطی ٍ گطٍُ قْطؾبظی

†

چکیدٌ
ثطًبهِ ضیعی وبضثطی اضاضی ،فطایٌس سمؿین ظهیي ٍ هىبى ؾٌؼی آى ثطای وبضثطز ّب ٍ ههبضف هرشلف ظًسگی اؾز وِ
ثِ هٌؾَض اؾشفبزُ هَطط اظ ظهیي ٍ اًشؾبم فضبیی هٌبؾت ٍ وبضا نَضر هی گیطز .اظ آًؼبیی وِ اضظیبثی یىی اظ هطاحل
اؾبؾی زض فطایٌس ثطًبهِ ضیعی وبضثطی اؾز ،ثطضؾی لبثلیز ّبی فوطاًی ًیع ،ظهیٌِ ثْجَز ووی ٍ ویفی وبضثطی ّب ضا
فطاّن هی آٍضز ٍ ثِ وبضگیطی آى هَػت انالح الگَی فضبیی قْط هی قَزٍ .ػَز ثطذی ًبثؿبهبًی ّب زض ٍیػگی ّبی
وبضثطی اضاضی قْط هالیط ایؼبة ًوَز وِ ضوي ثطضؾی زیسگبُ ّبی ًؾطی ثِ چگًَگی اضظیبثی وبضثطی اضاضی قْطی
دطزاذشِ قَز .ایي دػٍّف ثب اؾشفبزُ اظ ضٍـ سَنیفی سحلیلی ثِ ثطضؾی وبضثطی ّبی ایي قْط هی دطزاظزً .شبیغ حبنل
اظ دػٍّف ثیبًگط آى اؾز وِ ؾطاًِ ووی ثطذی وبضثطی ّبی ههَة زض عطح سفهیلی وبضثطی ّبی ؾغح قْط هالیط
سحمك دیسا ًىطزُ اؾز ٍ قْطًٍساى زض زؾشطؾی ثِ وبضثطی ّب ثب هكىل هَاػِ ّؿشٌس.
ياصٌ َای کلیدی  :عمزان ،تًسعٍ پایدار ،کاربزی اراضی ،مىطقٍ بىدی.

* ایي همبلِ هؿشرطع اظ عطح دػٍّكی ثب فٌَاى" ثطضؾی لبثلیشْبی فوطاى قْطؾشبى هالیط زض ضاثغِ ثب وبضثطی اضاضی " ثب حبیز هبلی زاًكگبُ آظاز اؾالهی
ٍاحس هالیط اؾشرطاع گطزیسُ اؾز.

† شماره تماس29122500190 :

email: m1348mahla@gmail.com
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 -1مقدمٍ
ثطًبهِ ضیعی وبضثطی اضاضی قْطی قبهل :ؾبهبًسّی هىبًی -فضبیی فقبلیز ّب ٍ فولىطزّبی قْطی ثط اؾبؼ ذَاؾز
ّب ٍ ًیبظّبی ػبهقِ قْطی اؾز ٍ ّؿشِ انلی ثطًبهِ ضیعی قْطی ضا سكىیل هی زّس .ثِ فجبضر زیگط ثطًبهِ ضیعی
وبضثطی اضاضی ،فلن سمؿین ظهیي ٍ هىبى یبثی هٌبؾت وبضثطی ّب ثِ هٌؾَض اؾشفبزُ هَطط ٍ وبضا اظ ظهیي اؾز .زض ایي
ثطًبهِ ضیعی سالـ هی قَز وِ الگَّبی اضاضی قْطی ثِ نَضر فلوی هكرم قَز ٍ هىبًیبثی فقبلیز ّبی هرشلف
قْطی هٌغجك ٍ ّوبٌّگ ثب یىسیگط ٍ ؾیؿشنّبی قْطی لطاض گیطز ٍ اًشؾبم فضبیی هٌبؾت زاقشِ ثبقس .ثطًبهِ ضیعی
وبضثطی اضاضی قْطی ،الساهبر ظًؼیطُ ای ًؾبم یبفشِ ثطای ضفـ ًیبظّبی هبزی ٍ هقٌَی اًؿبى وِ ثِ ًَفی هطسجظ ثب ظهیي
اؾز ،هی ثبقس .ثِ عَض ذالنِ هی سَاى گفز وِ ثطًبهِ ضیعی وبضثطی اضاضی قْطی ،هؼوَفِ ای اظ فقبلیز ّبی
ّسفوٌس اؾز وِ هحیظ ههٌَؿ ضا ؾبهبى ه ی ثركس ٍ زض حس همسٍض ،ذَاؾشِ ّب ٍ ًیبظّبی ػَاهـ ثكطی ضا زض اؾشفبزُ
اظ اضاضی فطاّن هی آٍضز(قیقِ .)110 :1380 ،فطایٌس ثطًبهِ ضیعی وبضثطی اضاضی قْطی ّوؿبى ثب ظهیٌِ ّبی زیگط
ثطًبهِ ضیعی اظ زضن دسیسُ ثطًبهِ ضیعی قطٍؿ ٍ دؽ اظ سسٍیي اّساف ٍ سقییي اٍلَیز ّب ثِ سَلیس ضاّجطزّب ،اضظیبثی ٍ
اػطا هٌؼط هیقَز .ایي ضًٍس ثِ نَضر هوشس ٍ زٍضاًی ازاهِ هی یبثس .ثِ عَض ولی فطآیٌس ثطًبهِ ضیعی وبضثطی اضاضی
قْطی قبهل :قٌبذز ٍضـ هَػَز ،سقییي اّساف ،سقییي ضٍـ وبض هی ثبقس .اؾشفبزُ اظ اؾشبًساضزّبی فبم ٍ غیط لبثل
اًقغبف قْطی ّوعهبى ثب وٌگطُ ؾیبم زض ؾبل  1928هیالزی ٍ اضائِ الگَّبی قْطؾبظی ًَیي وِ ثط اؾشبًساضز وطزى ّوِ
چیع حشی ًیبظّبی اًؿبى اؾشَاض ثَز ،قسر گطفز .زض ضٍیىطز هسضًیؿشی فطو ثط یىؿبى اًگبضی ًیبظّبی اًؿبى زض
ػَاهـ ٍ ؾىًَز گبُ ّبی هرشلف ثكطی ثَزُ اؾز ٍ زض ًشیؼِ ثطآٍضز ًیبظّب ًیع ثب ثطذَضزی یىؿبى هَضز ًؾط
اؾز(ظیبضی . )26 :1384 ،اًگیعُ ّبی انلی زض دیسایف ٍ ضٍاع اؾشبًساضزّبی وبضثطی ظهیي فجبضر اؾز اظ :ػلَگیطی
اظ اؾطاف ظهیي ٍ اؾشفبزُ ثْیٌِ اظ آى ،دبؾد گَیی ثِ ًیبظّبی ًبقی اظ ضقس ؾطیـ قْط ًكیٌی ٍ قْطؾبظی ػسیس ،سبهیي
حسالل ًیبظّبی فضبیی ٍ هىبًی اؾٌبى ،ووه ثِ ثطلطاضی فسالز اػشوبفی زض ثْطُ گیطی اظ ظهیي.

 -2مباوی وظزی
ثطًبهِ ضیعی قْطی زاضای ؾِ ثقس انلی فیعیىی ،اػشوبفی ٍ الشهبزی اؾز  .سَاظى اثقبز هصوَض هی سَاًس هٌؼط ثِ
دبیساضی اقىبل قْطی ٍ سَؾقِ دبیساض گطزز .اهطٍظُ طبثز قسُ اؾز وِ هسیطیز وبضآهس قْطی ثسٍى اؾشفبزُ اظ
اعالفبر ثِ ضٍظ زض هَضز وبضثطیْب ٍ ضًٍس سغییطار آىًَ ،ؿ ٍ ٍؾقز فقبلیشْب ،ضقس وبلجسی قْط ٍ ...فولی
ًیؿز(سمَاییً ) 50 :1388،ؾبضر ٍ ضنس گؿشطـ هحلِ ّبی قْطی ٍ سغییطار وبضثطی اضاضی ،هؿشلعم اؾشفبزُ اظ
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هسلْبیی اؾز وِ ولیز قْط ضا هَضز ضنس لطاض هی زٌّس ٍ وكف ٍ ػبشثِ ٍ زافقِ ّبی احشوبلی ضا -وِ ػْشْبی
گؿشطـ هحلِ ّب ضا هكرم هی ؾبظًس -سقییي هی وٌس .ثِ فجبضر زیگط ،ثطذَضز ػعء ًگطایبًِ ثِ هؿبیل قْطی -ثِ
ٍیػُ زض والى قْطّب ،زؾز اًسوبضاى ضا اظ سغییطار زض الگَی ؾیؿشوی قْط غبفل ؾبذشِ اؾز(هَحس)17 :1388 ،
ّؿشِ انلی ثطًبهِ ضیعی قْطی ضا عطح وبضثطی ظهیي قْطی سكىیل هی زّس .عطحْبی هطثَط ثِ ػوقیز ،فقبلیز،
هؿىي ،ذسهبر ،حول ٍ ًمل ٍ ؾبیط سؿْیالر فوَهی ًیبظ ثِ ظهیي زاضًس .هىبًیبثی فولىطزّب زض زضٍى ٍ ثیطٍى ثبفشْبی
قْطی ٍ اًساظُ گیطی ؾغَح هَضز ًیبظ ،ثطضؾی ٍ اضظیبثی هیعاى ؾبظگبضی وبضثطیْبی هرشلف ثب یىسیگط ٍ ثب قطایظ
هحیغی ،اظ وبضّبی هْن ثطًبهِ ضیعی وبضثطی ظهیي قْطی اؾز ،الجشِ دیچیسگی هؿبئل قْطی ٍ قیَُ ّبی سَؾقِ
قْطی ،هؿلوب فطاسط اظ ثطًبهِ ضیعی وبضثطی ظهیي اؾز(.ؾقیسًیب .)137 ،88 ،عطحْب هفبّین ؾٌشی اظ ثطًبهِ ضیعی ثطای
قْط یب حَ هِ ثب وبضثطی اضاضی ٍ سَؾقِ ؾبذشبض هحیظ هٌقىؽ هی وٌٌسّ ،ط چٌس وِ اغلت آًْب سَػِ ٍ زلز ووی ضا
ثطای حفؼ ًیبظّب هی وٌٌس.زض وكَضّبی ثب ؾیؿشن لبًًَی ثط دبیِ سسٍیي ٍ وسگصاضی لبًَى هظل وكَضّبی فطاًؿِ ،آلوبى
ٍ ّلٌس ؾیؿشن ثطًبهِ ضیعی وبضثطی اضاضی ثط دبیِ هٌغمِ ثٌسی ()zoningسَؾقِ هی یبثس)rakodi, 2001: 210(.
فٌبنط وبضثطی ظهیي ،هشكىل اظ هَلقیز ّبی هىبًی هرشلفی ّؿشٌس وِ هطزم زض آى اًَاؿ فقبلیز ّبی ذَز ضا ؾبهبى هی
زٌّس .ثِ ایي سطسیت ،هغبلقبر وبضثطی ظهیي هی سَاًس قبهل اًَاؿ ؾبذشبضّبی اؾبؾی زض هَضز ظهیي ثبقس .هغبلقبر
وبضثطی ظهیي ثِ ثطًبهِ ضیعاى ووه هی وٌس ،سب ثب سَػِ ثِ ٍػَز هحسٍزیشْب ،هیعاى ضفبُ اػشوبفی ضا گؿشطـ
زٌّس(.قیقِ .)640 ،88 ،آًچِ وِ زض وبضثطی اضاضی ثؿیبض ثب اّویز ػلَُ هی وٌس ًعزیىی ؾبذز هؿىًَی ،هحل وبض ٍ
هطاوع اضائِ ذسهبر ثِ یىسیگط اؾز .ظیطا سَظیـ هشقبزل ٍ ثْیٌِ ذسهبر ٍ هحل اقشغبل زض قْط اظ یىؿَ هَػت وبّف
ضفز ٍ آهس ٍ اظ ؾَی زیگط ّوؼَاضی هغلَة ٍ هٌغمی ایي فقبلیشْب هَػت فقبلشط قسى هحیظ قْطی هی قَز(.غالهی
ًیب )164 ،79 ،زض حبل حبضط قْطّب ثِ فٌَاى فوسُ سطیي ًَؿ هحیغْبی اًؿبى ؾبذز ،ثب ٍػَزی وِ حساوظط  20زضنس
اظ هؿبحز وطُ ظهیي ضا اقغبل وطزُ اًس ،هشوطوعسطیي ًمبط سَؾقِ ،هشطاووشطیي فطنِ ّبی اؾشفبزُ ثكط اظ ظهیي ٍ فكطزُ
سطیي فضبّبی سؼلی ًیبظّبی ثكطی ّؿشٌس .زض فیي حبل ،وبًًَْبی قْطی اظ حیض اًگبضُ ّبی سَؾقِ دبیساض ،ثحطاًی
سطیي ًمبط وطُ ظهیي ثِ قوبض هی آیٌس(.نبلحی )292 ،88 ،هْوشطیي هقیبضّبی ثْیٌِ زض سقییي هىبًْبی هٌبؾت فقبلیز ٍ
وبضثطزّبی قْطی ضا ثِ قطح ظیط هی سَاى ثطقوطز :آؾبیف ،ؾبظگبضی ،وبضیی ،هغلَثیز  ،ایوٌی ٍ ؾالهشی(.ظیبضی،84 ،
)29
 -3ريش تحقیق
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ایي دػٍّف ثب زض ًؾط گطفشي اّویز ٍ ػبیگبُ وبضثطی ّبی قْطی ٍ چگًَگی سَظیـ فضبیی آى زض هٌغمِ ثِ ضٍـ
سَنیفی ،سحلیلی ٍ سغجیمی قىل گطفشِ اؾز ٍ هطاحل ظیط ػْز سْیِ زازُّبی هَضز ًیبظ نَضر گطفشِ اؾز:
 -1ػوـ آٍضی اعالفبر اظ عطیك ضٍـ وشبثربًِ ای ،زض ایي هطحلِ هحمك ثب فٌبیز ثِ هجبًی ًؾطی وبضثطی اضاضی
قْطی فالٍُ ثط اؾشفبزُ اظ هٌبثـ هَػَز اظ هطاػقِ ثِ ؾبظهبى ّبی هطثَعِ ٍ ایٌشطًز ثْطُ هٌس قسُ اؾز.
 -0ضٍـ هكبّسُ ٍ دیوبیف هیساًی هٌغمِ هَضز هغبلقِ ػْز ػوـ آٍضی زازُ ّبی هَضز ًیبظ ٍ آقىبض ؾبظی اقغبل
فضب سَؾظ وبضثطی ّب ٍ اًشمبل آًْب ثط ضٍی ًمكِ.
 -3.1محديدٌ مًرد مطالعٍ
قْطؾشبى هالیط زض ػٌَة قطلی اؾشبى ّوساى ٍالـ قسُ ٍ زاضای چْبض قْط ثِ ًبمّبی هالیط ،ؾبهي ٍ اظًسضیبى ٍ
ػَوبض چْبض ثرف ثِ ًبمّبی هطوعی ،ؾبهي ٍ ػَوبض ٍ ظًس اؾز .ایي قْطؾشبى زاضای  15زّؿشبى ٍ  221آثبزی زاضای
ؾىٌِ هیثبقس .ثرف هطوعی قبهل  4زّؿشبى ثِ ًبم ّبی حطهطٍز فلیب ،وَُ ؾطز ،ػَظاى ،هَظاضاى ،ثرف ؾبهي قبهل 4
زّؿشبى ثِ ًبم ّبی حطهطٍز ؾفلی ،آٍضظهبى ،ؾبهي ،ؾفیس وَُ ،ثرف ػَوبض قبهل  4زّؿشبى ثِ ًبمّبی سطن قطلی ٍ
غطثی ،ػَوبض ،الوْسی ٍ ثرف ظًس قبهل ووبظاى ؾفلی ،ووبظاى فلیب ٍ ووبظاى ٍؾغی هیثبقٌس

قىل(  )1هَلقیز هىبًی
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 -3.2يیضگیُای جمعیتی
اؾشبى ّوساى زاضای هؿبحشی هقبزل  19493ویلَهشطهطثـ اؾز ٍ ثِ اؾشٌبز آهبضّبی ؾطقوبضی وكَض زض ؾبل 1385
حسٍز  156289هیلیَى ًفط ػوقیز زاضز .ثط ّویي اؾبؼ سطاون ًؿجی ػوقیز زض اؾشبى هقبزل ً 4770فط زض
ویلَهشطهطثـ ثَزُ اؾز وِ زض همبیؿِ ثب سطاون ًؿجی ول وكَض اؾشبى ّوساى اظ هٌبعك دط سطاون وكَض هحؿَة هی قَز.
سطاون ًؿجی ػوقیز زض ًبحیِ هالیط ثیكشط اظ هیعاى ایي قبذم زض ؾبیط ًمبط اؾشبى ّوساى ٍ وكَض هیثبقس .زض حبل
حبضط ایي قبذم زض ًبحیِ هالیط هقبزل ً 5891فط زض ویلَهشط اؾز وِ زض همبیؿِ ثب اؾشبى ٍ وكَض اظ سطاون ثؿیبض
ثبالسطی ثطذَضزاض اؾز .اظ ول ػوقیز ؾبوي زض هالیط  43/3زضنس زض ًمبط قْطی ٍ  56/7زضنس زض ًمبط ضٍؾشبیی
اؾىبى زاضًس  .ثِ فجبضر زیگط ضطیت قْطًكیٌی زض ًبحیِ هالیط زض هؼوَؿ ووشط اظ همساض هشٌبؽط ایي قبذم زض ؾغح
اؾشبى ثَزُ اؾز.
 -3.3يضعیت کلی ضُز
 -3.3.1خصًصیات کالبدی ضُز
ؾغح ول وبضثطیّبی قْط زض ؾبل  1383ثطاثط ثب ّ 1855ىشبض ثَزُ وِ حسٍز ّ 155ىشبض اظ آى ضا اضاضی ثبیط ٍ حسٍز
ّ 190ىشبض آى ضا اضاضی وكبٍضظی ٍ ّ 72/28ىشبض آى ضا ثبغبر سكىیل هیزٌّس وِ زضنس اقغبل آى ًؿجز ثِ ول قْط
ثِ سطسیت ثطاثط ثب 7/02زضنس 11/52 ،زضنس ٍ  3/24زضنس هیثبقس.
 ؾطاًِ وبضثطی هؿىًَی ثطاثط ثب  36/95هشطهطثـ اؾز وِ اظ ؾطاًِ دیكٌْبزی عطح لجلی (سْیِ قسُ ثطای یه زٍضُحسٍز  14ؾبلِ هٌشْی ثِ ؾبل  )1379یقٌی حسٍز  34/13هشطهطثـ 2/89 ،هشطهطثـ ثیكشط اؾز .ؾطاًِ وبضثطی آهَظقی
ثطاثط ثب  2/41هشطهطثـ اؾز وِ ًؿجز ثِ ؾطاًِ دیكٌْبزی عطح ػبهـ لجلی یقٌی  4/32هشطهطثـ ،حسٍز  1/91هشطهطثـ
ووشط هیثبقس .ؾطاًِ آهَظـ فبلی زض ؾبل  1383ثطاثط ثب  0/79هشطهطثـ اؾز .ؾطاًِ وبضثطی سؼبضی زض عطح لجلی حسٍز
 1هشطهطثـ (ؾبل  ) 1379دیكٌْبز گطزیسُ ثَز وِ ایي همساض زض ٍضـ هَػَز  3/16هشطهطثـ هیثبقس ٍ ًؿجز ثِ ؾطاًِ
دیكٌْبزی ثؿیبض ثیكشط هیثبقس .ؾطاًِ وبضثطی ازاضی زض ٍضـ هَػَز ثطاثط  1/19هشطهطثـ اؾز وِ ًؿجز ثِ ؾطاًِ
دیكٌْبزی عطح ػبهـ لجلی ( )0/97سمطیجبً  0/22هشطهطثـ اذشالف ؾطاًِ زاضز.
 ؾطاًِ وبضثطی ًؾبهی ٍ اًشؾبهی زض ٍضـ هَػَز  0/34هشطهطثـ هیثبقس وِ اظ ؾطاًِ  0/56هشطهطثقی دیكٌْبزی عطحػبهـ لجلی 0/22 ،هشطهطثـ ووشط هیثبقس .ؾطاًِ وبضثطی زضهبًی 1/8هشطهطثـ ٍ ثْساقشی  0/09هشطهطثـ هیثبقس وِ ثب سَػِ
ثِ ؾطاًِ دیكٌْبزی وبضثطیّبی ثْساقشی ٍ زضهبًی عطح ػبهـ لجلی ،وبضثطی زضهبًی  0/28هشطهطثـ ٍ وبضثطی ثْساقشی
 0/16هشطهطثـ ووشط اظ اضلبم هشٌبؽط زض عطح ػبهـ ههَة هیثبقٌس.
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 ؾطاًِ وبضثطی فطٌّگی  0/27هشطهطثـ هیثبقس وِ اظ ؾطاًِ  0/43هشطهطثقی دیكٌْبزی عطح ػبهـ لجلی ،حسٍز 0/16هشطهطثـ ووشط اؾز .ؾطاًِ وبضثطی هصّجی  0/27هشطهطثـ هیثبقس وِ ثب سَػِ ثِ ؾطاًِ  0/07دیكٌْبزی عطح ػبهـ لجلی،
ثؿیبض ثیكشط هیثبقس.
 ؾطاًِ وبضثطی ٍضظقی  0/44هشطهطثـ ثَزُ وِ ثب ؾطاًِ  2هشطهطثقی دیكٌْبزی عطح ػبهـ لجلی اذشالف ظیبزی زاضز ٍحبوی اظ ووجَز قسیس ؾغح ایي وبضثطی زض قْط هیثبقس (ؾطاًِ هقوَل قْطّبی ایطاى  2-2/5هشطهطثـ اؾز).
 ؾطاًِ وبضثطی ػْبًگطزی ٍ دصیطایی  0/04هشطهطثـ اؾز وِ ووشط اظ ؾطاًِ  0/25هشطهطثقی دیكٌْبزی عطح لجلی هیثبقس اظ ایي ًؾط قْط هالیط ثب ووجَز ؾغح ایي وبضثطی هَاػِ هیثبقس ٍ ؾطاًِ  0/04هشطهطثـ ثطای ایي قْط هیعاى
هٌبؾجی ًیؿز.
 وبضثطی سإؾیؿبر ٍ سؼْیعار قْطی ،ؾطاًِای ثطاثط ثب  0/27هشطهطثـ زاضز وِ ووشط اظ ؾطاًِ  0/81هشطهطثقی عطح لجلیهی ثبقس .الظم ثِ سَضیح اؾز وِ ثب سَػِ ثِ ضَاثظ ٍ همطضار ؾبظهبى حفبؽز هحیظ ظیؿز زض هَضز ًحَُ لطاضگیطی
سإؾیؿبر ٍ سؼْیعار قْطی اظ لجیل غؿبلربًِ ،گَضؾشبى ،هحل زفي ظثبلِ ٍ غیطُ ،ؾطاًِ ایي وبضثطی زض ؾغح قْط سغییط
هییبثس ٍ ػ بثؼبیی ثقضی اظ سإؾیؿبر ٍ سؼْیعار قْطی ثِ ًمبط هٌبؾت زض ؾغَح وبفی ثب سَػِ ثِ ضَاثظ ٍ همطضار
ؾبظهبى حفبؽز هحیظ ظیؿز نَضر ذَاّس گطفز.
 ؾطاًِ وبضثطی نٌقشی  1/18هشطهطثـ ٍ دیكٌْبزی آى زض عطح لجلی حسٍز  0/5هشطهطثـ هیثبقس .الظم ثِ سَضیح اؾزوِ زض عطح دیكٌْبزی ،ؾغح ٍ ؾطاًِ ایي وبضثطی ضوي سَػِ ثِ ضَاثظ ًحَُ اؾشمطاض وبضثطیّبی نٌقشی سقییي ذَاّس
قس ٍ وبضثطیّبی نٌقشی غیطهعاحن هیسَاًٌس زض زاذل هحسٍزُ ذسهبسی احساص گطزًس .همبزیط هٌسضع زض ػسٍل 1
همبیؿِ ؾطاًِ ثطذی وبضثطیّب زض ٍضـ هَػَز ٍ دیكٌْبزی زض ؾبل  1383هی ثبقس.
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قىل()2
ػسٍل( )1همبیؿِ ؾطاًِ ثطذی وبضثطیّب زض ٍضـ هَػَز ٍ دیكٌْبزی زض ؾبل 1383
ًَؿ وبضثطی

ػوقیز
ههطف وٌٌسُ

ؾطاًِ

هؿبحز

ؾطاًِ

وبضثطی زض

هَػَز

(ّىشبض)

(هشطهطثـ)

ههطف

ؾغح هَضز

ووجَز

اذشالف ؾطاًِ

وٌٌسُ

ًیبظ (ّىشبض)

ؾغح

(هشطهطثـ)

(ّىشبض)

(هشطهطثـ)

ٍضظقی

164400

7.3

0.33

2

32.88

-25.58

-1.67

فضبی ؾجع

164400

151.91

9.2

7/57

124.45

27.46

1.63

هصّجی

164400

4.38

0.27

0/07

1.15

3.23

0.2

فطٌّگی

164400

4.51

0.27

0/43

7.06

-2.55

-0.16

سؼبضی

164400

52.03

3.16

1

16.44

35.59

2.16

ػْبًگطزی ٍ دصیطایی

164400

0.61

0.04

0/25

4.11

-3.5

-0.21

هؿىًَی

164400

607.48

36.95

34/13

561.09

46.39

2.82
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ثبیط

164400

155.78

9.48

-

-

-

-

وكبٍضظی

164400

190.58

11.59

-

-

-

-

ثبك

164400

73.28

4.40

-

-

-

-

هرطٍثِ

164400

4.68

0.28

-

-

-

-

هإذص :عطح ػبهـ اؾشبى ّوساى1383 ،

-4بحث ي یافتٍ َای پضيَص
 4.1يضع مالکیت اراضی در ضُز
هبلىیز ذهَنی زض قْط ،قبهل هٌبظل هؿىًَی ٍ ؾبیط وبضثطیّبی زیگط چَى نٌقشی ،سؼبضی ٍ  ...اؾز .دطاوٌف
هبلىیز ذهَنی زض هحسٍزُّبی ػٌَثی ،غطثی ٍ هطوعی قْط هیثبقس .ؾبظهبى هلی ظهیي ٍهؿىي  4لغقِ ظهیي ثب
هؿبحز حسٍز ّ 840ىشبض زض اذشیبض زاضز .قْطزاضی  24لغقِ ظهیي ٍ ؾبذشوبى زض سوله ذَز زاضز وِ ؾبذشوبى ازاضی،
سطهیٌبل هؿبفطثطی ّوساى – اضان ٍؾبلي غصا ذَضی دبضن ػعء آى هحؿَة هی گطزًس .ثیكشطیي اضاضی زضایي
قْطسحز سوله ازاضُ اٍلبف اؾز وِ قوبل قْط اظ ثلَاض اًمالة ثِ ثبال ضا قبهل هی قَز .اضاضی زض اذشیبض ازاضُ اٍلبف
ٍ اهَض ذیطیِ قْطؾشبى هالیط زض ّوِ ػبی قْط دطاوٌسُ هیثبقس .اضاضی ٍالـ زض قوبل ثلَاض اًمالة ،اهیطوجیط ٍ
دبؾساضاى هشقلك ثِ ازاضُ اٍلبف اؾز.
 -4.2عىاصز ضاخص (ًَیت ي وطاوٍ َا )
فٌبنط قبذم ثِ ٌّگبم ٍضٍز ثِ قْط اظ چٌس هحَض ٍضٍزی هَضز ثطضؾی لطاضگطفشِ اًس .ثِ ٌّگبم ٍضٍز ثِ قْط اظ
ؾوز ػبزُ اضان زض اثشسا گَضؾشبى ّبػط ،ؾذؽ ثبغبر سطهیٌبل هؿبفطثطی ،هیساى اؾشمالل ،ثَؾشبى هقلن ٍ هؼشوـ
هؿىًَی اهبم ذویٌی ثب ؾبذشوبى  4عجمِ اظ ًكبًِ ّبی لبثل سَػِ ّؿشٌسٌّ .گبم ٍضٍز اظ ؾوز ػبزُ ّوساى ثِ هالیط زض
اثشسا یه هْوبًذصیط زضوَّذبیِ ػلت سَػِ هی وٌس ،ؾذؽ هیساى هؼشوـ سفطیحی – ٍضظقی وَطط ،ازاضار زض ؾوز چخ
ٍ وبضذبًِ زض ایي ؾوز اظ فٌبنط سبطیطگصاض ّؿشٌسٍ .ضٍزی ػبزُ ثطٍػطز – هالیط اظ زیگط هحَضّبی هَضز ثطضؾی
اؾز .زض اثشسا ضٍزذبًِ حطم آثبز،وَضُ ّبی آػطدعی،وبضگبُ ّبی اسَهجیل ٍنٌبیـ ٍاثؿشِ ٍ هیساى اهبهعازُ فجساهلل لبثل
هكبّسُ اؾز .قْطن ػسیس االحساص ٍلیقهط ،ؾبذشوبى ّبی ٍضٍزی ثبظاض ٍ اظزحبم ػوقیز زض حَل ٍ حَـ آى،
یرچبل هیط فشبح ٍفضبی ؾجع فبثط وِ ػساوٌٌسُ فضبی سٌسضٍ ٍوٌسضٍاؾز اظ زیگط فٌبنط قبذم قْطاؾز.
 - 4.3ضىاخت يیضگی َای تزافیکی ضُز
ّوطاّی هغبلقبر حول ٍ ًمل قْطی ثب عطحضیعی یىذبضچِ قْط ٍ قجىِ ؾجت هی قَز سب ثب سٌؾین هٌبؾت وبضثطیّب ٍ
زؾشطؾیّبی ّوگَى ،اضسجبط ضاحز ٍ ثیذغط ٍؾبئظ ًملیِ ٍ فبثطیي دیبزُ ٍ سؿْیالر دبضویٌگ زض ؾغح قْط زض فیي
حفؼ ظیجبیی هٌؾط قْطی سإهیي گطزز .لصا هَضَفبر ظیط هی ثبیؿز هَضز سَػِ لطاض گیطز:
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 سطافیه زضٍى قْطی قبهل :ضطیت هبلىیز قرهی ،حؼن آهس ٍ قس زض قجىِ حول ٍ ًمل قْط ،ضطیت ویفیز زضهقبثط قْط ،ػطیبى سطافیه زض سمبعـّبی انلی قْط ،حول ٍ ًمل فوَهی زض قْط ،هؿبئل هطثَط ثِ دبضویٌگ ،هغبلقبر
هجسؤ ٍ همهس.
 سطافیه ثطٍى قْطی قبهل :حول ٍ ًمل ثیي ّط هطوع ػوقیشی ثب ؾبیط هطاوع اظ ػولِ :ضاُ ظهیٌی(آؾفبلز ،قَؾِ،ذبوی) ،ضاُآّي ،ضاُّبی َّایی ،ضاُّبی زضیبیی.
 اضسجبط َّایی :قْط هالیط زض ظهبى هغبلقِ عطح ػبهـ فبلس فطٍزگبُ فولیبسی ثَزُ اؾز .فبنلِ ایي قْط سب ًعزیىشطیيفطٍزگبُ (ّوساى) ثطاثط  92ویلَهشط ٍ ثب فطٍزگبُ هْطآثبز سْطاى ًیع  384ویلَهشط هیثبقس.
 ضاُآّي :قْط هالیط ثِ ضاُآّي هطسجظ ًوی ثبقس .لیىي چَى هؿیط ػسیس ضاُآّي غطة اظ ػٌَة غطثی قْط ذَاّسگصقز ًمف هْوی زض ػب ثِ ػبیی ثبض ٍ هؿبفط زض قجىِ ضاُآّي ؾطاؾطی ثطای ایي قْط دیفثیٌی قسُ اؾز.
 اضسجبعبر ػبزُای :قْط هالیط زض هحل ساللی زٍ هحَض انلی ثیي اؾشبًی ٍالـ قسُ اؾز وِ فجبضسٌس اظ:هحَض ّوساى -اضان (ثطٍى اؾشبًی) ٍ هحَض هالیط -ثطٍػطز (زضٍى اؾشبًی) .ثطاؾبؼ آهبضًبهِ اؾشبى زض ؾبل  1381سقساز
هؿبفطیي ذطٍػی اظ قْطؾشبى هالیط ً 601270فط ٍ حؼن ثبض نبزضُ اظ آى  742167سي ثَزُ اؾز.
سطافیه زض ضاُّبی ثیي قْطی (زضٍاظُای) ثِ سطافیه فجَضی ًیع ه قطٍف اؾز .لطاضگیطی قْط زض وٌبض هحَضّبی انلی
ثیي قْطی ٍ وٌبضگصضّب هی سَاًس ثركی اظ قْط ضا سحز سإطیط لطاض زّس .ایي ػطیبى آهس ٍ قس ثِ فلز ٍػَز نٌبیـ زض
اعطاف قْط هیثبقس .چَى قْط هالیط زاضای ووطثٌسی وبهلی زض دیطاهَى ذَز ًویثبقس ،ثٌبثطایي افعایف حؼن سطافیه
زض ٍضٍزی قْط ثِ نَضر هحلی لبثل سَػِ اؾز .ثِ هٌؾَض اًساظُگیطی سإطیط سطافیه زضٍاظُای ثط ضٍی قْط اظ ؾِ
ٍضٍزی انلی قْط قوبضـّبی همغقی ثِ فول آهسُ اؾز .ثط ایي اؾبؼ ،حؼن آهس ٍ قس اظ زضٍاظُّب زض ؾبفبر اٍع
(نجح ٍ فهط) ثط حؿت ٍاحس ؾَاضی ٍ ؾغح ؾطٍیؽزّی آًْب زض اقىبل  3 ٍ 2زضع قسُ اؾز .زیسُ هی قَز وِ
ؾَاضی ّب حؼن ظیبزی اظ ذَزضٍّبی زضٍى قْطی ضا سكىیل هی زٌّس.
قىل(  ) 3حؼن آهس ٍ قس ٍضٍزی ّبی قْط هالیط زض ؾبفز اٍع نجح(  8:30سب 7:30
نجح)
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هأذصً:شبیغ هغبلقبر هیساًی دػٍّف

قىل(  ) 4حؼن آهس ٍ قس ٍضٍزی ّبی قْط هالیط زض ؾبفز اٍع ثقس اظ ؽْط(  20:30سب  19:30ثقس اظ ؽْط)
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هأذصً:شبیغ هغبلقبر هیساًی دػٍّف

 -4.4وظام جابجائی در سطح ضُز
ػطیبى آهس ٍ قس قْطی زض قجىِ اضسجبعی زض عَل یه قجبًِضٍظ طبثز ًجَزُ ٍ زاضای ًَؾبًبسی اؾز .آًچِ ثط سطافیه
یه قْط زض عَل  24ؾبفز سإطیط هی گصاضز فجبضر اؾز اظ :اثقبز ٍ اًساظُ قْطًَ ،ؿ ٍؾیلِ ًملیِ ٍ ًحَُ فقبلیز آًبى،
گٌؼبیف قجىًِ ،بّوعهبى ثَزى ؾبفبر وبض ،فَاهل اػشوبفی ،ضٍظّبی هرشلف ّفشِ ،ویفیز َّاّ .ط یه اظ فَاهل
هصوَض ثِ ًحَی زض سغییطار حؼن سطافیه قْط هالیط زض عَل قجبًِضٍظ زذبلز زاضًس .آهبضگیطی چٌس همغقی اظ حؼن
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آهس ٍ قس قْطی ًكبى زاز وِ افعایف حؼن سطافیه قْط زض ؾبفبر هكرهی اظ ضٍظ اسفبق هیافشٌس ٍ زض ثمیِ ؾبفبر
قجبًِ ضٍظ سطزز زض ؾغح قْط ثِ حبلز فبزی ٍ گبّی ثِ ووشطیي حس ذَز هیضؾس .ثطای اضظیبثی سطافیه زض قجىِ هقبثط
زٍ ًىشِ اؾبؾی حبئع اّویز اؾز:
-

ًؿجز حؼن حمیمی ثِ ؽطفیز فولی قجىِ هقبثط )(V/C

-

ؾطفز حطوز حمیمی ثِ ؾطفز عطح قجىِ هقبثط

هقوَأل ضاُ ّبی قْطی ضا ثط اؾبؼ ؽطفیز هغلك آًْب عطاحی ًویوٌٌس .ظیطا ویفیز سطزز زض ؽطفیز هغلك هقوَالً ثِ زلیل
ایؼبز ضاُثٌساىّبی عَالًی ؾجت اسالف ٍلز ،فكبضّبی فهجی ثط ضاًٌسگبى ٍ هؿبفطیي ٍ آلَزگی ظیؿز هحیغی
هیثبقس .ثطایي اؾبؼ ،ؽطفیز عطاحی ّویكِ ووشط اظ ؽطفیز هغلك ثَزُ ٍ همساض آى ثب لجَل ویفیز هكرم ثطای
ػطیبى سطافیه سقییي هی قَز .اظ ایي ًؾط الظم اؾز ویفیز ػطیبى سطافیه سقطیف ٍ ثب سقییي هقیبضّبیی هكرم قَز.
ثطای ؾٌؼف ویفیز سطافیه قْط هالیط ،قف ٍضقیز ثِ قطح ظیط زض آئیيًبهِ عطاحی ضاُّبی زضٍى قْطی ثِ وبض ضفشِ
اؾز:
ؾغح ؾطٍیؽ  Aفبلیسطیي ویفیز ،ؾغح ؾطٍیؽ  Bویفیز فبلی ،ؾغح ؾطٍیؽ  Cویفیز ذَة ،ؾغح ؾطٍیؽD
حسالل ویفیز هَضز لجَل ،ؾغح ؾطٍیؽ  Eویفیز زض ٍضقیز اؾشفبزُ اظ ؽطفیز هغلَة ،ؾغح ؾطٍیؽ Fویفیز زض
حبلز ًبدبیساض ٍ ضاُثٌساى ،زض ایي ثطضؾی ثِ هٌؾَض هحبؾجِ ؽطفیز اظ دبضاهشطّبی ظیط اؾشفبزُ قسُ اؾز:
سقساز ذظ ،فطو هشَؾظ ّط ذظٍ ،ضقیز ذظ دبضن حبقیِایٍ ،ػَز یب فسم ٍػَز چطاك ضاٌّوبیی زض سمبعـ ،حؼن
حطوزّبی گطزـ ثِ چخ وٌٌسُ ،هَلقیز هٌغمِ قْطیٍ ،ػَز ضفَغ ٍ ددّب ،سَلف ثطای دیبزُ ٍ ؾَاض وطزى.
ثب سَػِ ثِ ؾغَح هرشلف ویفیز سطزز وِ لجالً ثِ آًْب اقبضُ قس ،ؾغح «  » Dحسالل ویفیز هَضز لجَل هقطفی گطزیسُ
اؾزٍ .لی اظ آًؼب وِ فسز هحبؾجِ قسُ (ًؿجز حؼن ثِ ؽطفیز) ثِ ٍضـ هَػَز هطثَط هیقَز .زض ًشیؼِ عطح ضقس
عجیقی سطافیه ؾغح ؾطٍیؽ زّی ضا حسالل یه ؾغح ثِ دبییي ذَاّس ثطز ،ثٌبثطایي حسالل ؾغح ؾطٍیؽ هَضز لجَل ضا
زض ٍضـ هَػَز «  »Cزض ًؾط هیگیطین .زض ػسٍل 2ثطضؾی هیعاى سطزز زض ّط یه اظ هقبثط هْن قْط ثِ سفىیه
هكرم قسُ اؾز.
فجَض ٍ ه طٍض قْط سَؾظ هسیطیز ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ٍ اهَض حول ٍ ًمل ًبحیِ اًشؾبهی ایي قْط وٌشطل هیگطزز .ثٌب ثِ
افالم ایي هسیطیز زض حبل حبضط چْبضضاُ ذیبم ،چْبض ضاُ ؽْیطی ،سمبعـ هغْطی ،سمبعـ اهیطوجیط ،سمبعـ چوطاى زاضای
ؾیؿشن وٌشطل چطاك ضاٌّوبیی ثَزُ ٍ فجَض ٍ هطٍض زض ایي سمبعـّب ثب چطاك ضاٌّوبیی وٌشطل هیگطزًس.
 -4.5تعداد يسائل وقلیٍ عمًمی ضُز
ثِ اؾشٌبز اعالفبر اضائِ قسُ سَؾظ هسیطیز ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ٍ اهَض حول ٍ ًمل  ،سقساز ٍؾبئظ ًملیِ ّوگبًی
هَػَز زض قْط ثِ قطح شیل هی ثبقس :هیٌیثَؼ  65فسز ،ؾَاضی ٍ ٍاًز ثبض 135فسز ،سبوؿی  562فسز .دطسطاونسطیي
ذظ هَػَز ذظ ٍلیقهط ثب  2400هؿبفط ٍ ون سطاونسطیي ذظ عبلمبًی ثب  20هؿبفط زض ضٍظ هیثبقس.
 -4.6وقاط تصادف خیش ضُز
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ثط دبیِ اؾشقالم اًؼبم قسُ اظ هسیطیز ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی هحلّبی فوسُ ٍلَؿ سهبزف ًیع ثِ سطسیت سمبعـ هغْطی
(ثلَاض  32هشطی) ،سمبعـ ؽْیطی ،هیساى اهبم ،هیساى اًمالة ،هیساى سقبٍى ،ذیبثبى قْسا ٍ ذیبثبى اضان هقطفی گطزیسُاًس.
ایي هسیطیز هكىالر سطافیىی قْط ضا ثِ زلیل فسم اؾشفبزُ ثْیٌِ اظ قجىِ هقبثط هَػَز ٍ ٍػَز ًبٌّؼبضیّبی
سطافیىی -ضفشبضی ضاًٌسگبى ٍ فبثطیي دیبزُ هیزاًسً .مف دبضویٌگ اظ ًؾط افعایف وبضآیی قجىِ ذهَنبً زض ثبفز دط،
هطاوع قْطی ٍ ّؿشِّبی زاضای وبضثطی غیط هؿىًَی حبئع اّویز هیثبقس .دبضویٌگ ثِ هقٌی سَلفگبُ ٍؾبئظ ًملیِ زض
قْطّب ثِ زٍ قىل هالحؾِ هیگطزز :دبضویٌگ فوَهی ،دبضویٌگ ٍؾبئظ ًملیِ ذبل .دبضویٌگ فوَهی سَؾظ نبحجبى
ٍؾبئظ ًملیِ قرهی زض هطاػقبر ضٍظهطُ ثِ ّؿشِّبی قْطی هَضز اؾشفبزُ لطاض هیگیطز ٍ دبضویٌگ ٍؾبئظ ًملیِ ذبل
ثِ هٌؾَض اؾشفبزُ وبهیَىّب ،هیٌیثَؼّب ٍ اسَثَؼّبی ثیي قْطی هیثبقس .ثٌبثطایي دبضویٌگّبی ًَؿ اٍل زض ّؿشِّبی
قْطی ٍ دبضویٌگّبی ًَؿ زٍم اغلت زض ٍضٍزیّبی قْطی هؿشمط هیقًَس .دبضویٌگّبی ًَؿ زٍم ثِ زلیل سقبهل ثب
سطهیٌبلْب ٍ گبضاغّب لبثل ازغبم ثب آًْب ّؿشٌس .والً زٍ دبضویٌگ فوَهی اظ ًَؿ اٍل زض قْط هالیط ٍػَز زاضز ،یىی اظ ایي
زٍ دبضویٌگّب زض ّؿشِ هطوعی قْط ٍ زیگطی زض هحسٍزُ قْط اؾز .ثب سَػِ ثِ قلَغی ثبفز هطوعی قْط ثرهَل
هحسٍزُّبی هٌشْی ثِ هیساى اهبم ،سَلف حبقیِای زض ایي لؿوزّب هوٌَؿ افالم قسُ اؾز وِ ایي اهط زؾشطؾی ثِ ثطذی
وبضثطیّب (ثرهَل سؼبضی) ضا هكىل هی ؾبظز.
ػسٍل( )2ؾغح ؾطٍیؽ فقلی هقبثط هْن قْط هالیط
ول

V/C

ؾغح ؾطٍیؽ

ذیبثبى

ذیبثبى قْسا

782.12

0.435

B

ثلَاض آظازی

670

0.239

A

ههغفی ذویٌی

778.43

0.432

B

ذیبثبى ثطٍػطز

892.75

0.319

A

ذیبثبى ٍلیقهط

676.25

0.376

A

ذیبثبى دبضن

436.93

0.243

A

ذیبثبى ذیبم

888.94

0.494

B

هیساى آظازگبى -ذیبثبى ًَاة نفَی

255.5

0.142

A

ثلَاض هلز

821.56

0.293

A

ووطثٌسی ّوساى -ثطٍػطز ثِ عطف هیساى اؾشمالل

1022.26

0.682

C

ووطثٌسی ّوساى -ثطٍػطز ثِ عطف هیساى اًمالة

843.36

0.562

C

ؾی ٍ زٍ هشطی هغْطی

623.3

0.223

A
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ذیبثبى اًمالة لجل اظ هیساى اًمالة

734.23

0.262

A

اٍاؾظ حؿي سبػَن

635.83

0.227

A

ذیبثبى دبًعزُ ذطزاز

941.07

0.336

A

مآخذ:وتایج مطالعات میداوی پضيَص

 -4.7مًاوع ي راَکارَای تًسعٍ ضُز
حسٍز هؼبظ سَؾقِ وبلجسی ثِ هحسٍزُّبیی اسالق هیقَز وِ اظ فطایٌس غطثبل هحسٍزیزّب ٍ لبثلیزّبی قْطؾشبى فجَض
وطزُ ٍ زاضای ّیچگًَِ هحسٍزیشی ثطای سَؾقِ وبلجسی ًیؿشٌسّ .وبًگًَِ وِ شوط قس اهىبًبر سَؾقِ ٍ اؾشفبزُ هٌبؾت
اظ وبضثطی اضاضی ثبفض سؿْیل زض اضائِ ذسهبر ثِ ؾبیط هىبى ّبی قْط هی قَز .زض هَضز سَؾقِ قْط گط چِ ثیي
اضسفبفبر ٍ وَّؿشبىّبی هٌغمِ ،زضُّبی هیبى وَّی ثؿیبض ٍػَز زاضز وِ ثطذی اظ ضٍؾشبّبی قْطؾشبى زض آى ثِ
نَضر ذغی گؿشطزُ قسُاًس ،لیىي فوسُسطیي ًبحیِ ّوَاض هالیط (زقز هالیط) اظ قوبلقطق ثِ ؾوز ػٌَة ٍ
ػٌَةغطة وكیسُ قسُ اؾز .ایي زقز زاضای اضسفبفـی ثیي  1500سب  2000هشط اؾز ٍ هْنسطیي هؼشوـّبی ؾىًَشی
اظ ػولِ قْطّبی هالیط ،ؾبهي ،اظًسضیبى ٍ ػَوبض زضآى قىل گطفشِاًس .ثِ فلز ٍػَز وَُّب زض لؿوز قوبل قْط
سَؾقِ غیط هوىي ذَاّس ثَز .ثْشطیي گعیٌِ ثطای سَؾقِ قْط ثِ ؾوز ػٌَة ٍ ػٌَة غطة هی ثبقس.

قىل()5
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 -4.8ارسیابی قابلیت َای عمزان مالیزدر رابطٍ با کاربزی اراضی
قْط ی ه ؾیؿشن فضبیی اؾز ٍ ثِ زلیل هبّیز ؾیؿشوی آى ضٍاثظ دیچیسُ ای ثیي وبضثطی ّبی اضاضی ٍ ؾبذشبض ػبهقِ
ٍػَز زاضز .اظ آًؼبیی وِ اضظیبثی یىی اظ هطاحل اؾبؾی زض فطآیٌس ثطًبهِضیعی وبضثطی ظهیي اؾز ٍ ثب اًؼبم اضظیبثی
ظهیٌِ ثْجَز ووی وبضثطی ّب فطاّن هی قَز ٍ ثِ وبضگیطی آى هَػت انالح الگَی فضبیی قْط هی قَز ،هـ الهف زض
دی هكبّسُ ًبثؿبهبًی زض ٍیػگی ّبی وبضثطی اضاضی قْط هالیط زض ایي همبلِ سالـ قس ضوي ثطضؾی زیسگبُ ّبی ًؾطی
ٍ چگًَگی اضظیبثی وبضثطی اضاضی قْطی ،هكرهبً ثِ سحلیل ٍ اضظیبثی ووی وبضثطی ّب زض قْطؾشبى هالیط دطزاذشِ
قَز ً .شبیغ ثیبًگط اى اؾز وِ ؾطاًِ ووی ههَة عطح سفهیلی زض وبضثطی غیط اًشفبفی سحمك دیسا ًىطزُ ٍ قْطًٍساى زض
زؾشطؾی ثِ وبضثطی ّب ثب هكىل هَاػِ ّؿشٌس .ثطًبهِ ضیعی وبضثطی ظهیي قْطی ،ؾبهبًسّی هىبًی ،فضبی فقبلیز ّب ٍ
فولىطزّبی قْطی ثِ هٌؾَض اؾشفبزُ ثْیٌِ اظ آًْب هی ثبقس(ظیبضی  . )1381ػْبًی وِ اهطٍظُ هب زض آى ظًسگی هی وٌین
ػْبى قْطی اؾز وِ ًشیؼِ آى زٍضی اظ هحیظ عجیقی ٍ دصیطـ ًبذَاؾشِ ی فسم سقبزل ّبیی اؾز وِ اظ ضٍاثظ
ًبهَظٍى اًؿبى ّب ٍ فضبی قْطی ًكبر هی گیطز (ثحطیٌی  . )1377ثطذی قْطّب زض ضًٍس سبضیری ذَز فوسسبً ثسٍى
ًمكِ ٍ ثطًبهِ گؿشطـ ی بفشِ اًس ٍ سٌْب سقساز هقسٍزی اظ قْطّب ٍػَز زاض ًس وِ ثب ثطًبهِ ٍ ػبًوبیی ّبی الظم اظ وبضثطی
ّب ثط دب گكشِ ٍ سَؾقِ یبفشِ اًس .لصا اهطٍظُ سالـ هی قَز زض لبلت عطح ّبی ػبهـ قْطی ثِ هؿبئل هرشلف قْطی اظ
ػولِ وبضثطی اضاضی سَػِ قَز ،ؾذؽ اضظیبثی اظ ضًٍس اػطایی آى ثِ فول آیس .ایي فول هبّیز ضفز ٍ ثطگكشی فطآیٌس
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ثطًبهِ ضیعی قْطی ضا ًكبى هی زّس  .ثِ ایي هفَْم وِ ًشیؼِ اضظیبثی هؿشلعم ثطگكز ثِ هطاحل لجلی اؾز .آهبض ،
اعالفبر ٍ ضَاثظ ثِ زؾز اهسُ هَضز ثطضؾی هؼسز لطاض گطفشِ ٍ زض نَضر لعٍم زض سقطیف ًیبظّب ٍ ضاُ حل ّب
سؼسیس ًؾط ثِ فول ذَاّس آهس.
 -4.9وگزش يیضٌ بٍ مزکش ضُز :ثِ زلیل سؼوـ وبضثطی ّب زض هطوع قْط ،قلَغی ٍ ؾطزض گوی ٍ افعایف حؼن
سطافیه فجَضی زض هیبزیي انلی قْط(هیساى اهبم) ایؼبز هی قَز وِ ثطای ضفـ ایي هكىل ثبیس وبضثطی ّبی انلی وِ
ثبفض قلَغی هطوع قْط قسُ اؾز ضا اظ هطوع ثِ ذیبثبى ّبی هؼبٍض اًشمبل زاز .ووجَز ایؿشگبُ سبوؿی ٍ اسَثَؼ ثبفض
دطاوٌسگی ٍؾبیل ًملیِ هیثبقس .لصا ثطای ضفـ ایي هكىل ثبیس ایؿشگبُ سبوؿی ٍ اسَثَؼ ثب هىبى یبثی نحیح احساص
قَز.
کاربزی مسکًوی :زض هیبى وبضثطی ّبی گًَبگَى ،وبضثطی هؿىًَی اظ اّویز ٍیػُ ای زض ایؼبز آؾبیف ٍ اهٌیز ثطایقْطًٍساى ثطذَضزاض هی ثبقس .ثب سَػِ ثِ ایي وِ ػوقیز هالیط زض ؾبل ً 16400( 1385فط ) ٍ ٍؾقز آى (2228.28
ّىشبض ) ثَزُ اؾز ،وبضثطی هؿىًَی ّ 607.48ىشبض ضا زض ثط هی گیطز وِ ثِ ًَثِ ذَز  27.39زضنس اظ ول وبضثطی ّب ضا
ثِ ذَز اذشهبل هی زّس .ثِ اؾشٌبز ّویي زازُ ّب ،ؾطاًِ وبضثطی هؿىًَی زض حسٍز  36.95هشط هطثـ هی ثبقس زض
حبلیىِ ایي ضلن زض عطح سفهیلی  33.9هشط هطثـ دیكٌْبز قسُ ثَز .زض ًشیؼِ ثِ اظای ّط قْطًٍس  0.9هشط هطثـ ووجَز
هكبّسُ هی قَز وِ زض هؼوَؿ ّ 14ىشبض هی ثبقس.
کاربزی تجاری :وبضثطی سؼبضی زیگط فقبلیز ّبی قْطی ضا ًیع سحز سبطیط لطاض هی زّس .ایي گطٍُ اظ وبضثطی ّب ثب
سَػِ ثِ هطاػقبر ض ٍظاًِ قْطًٍساى هی سَاًٌس هكىالر سطافیىی ثؿیبضی ضا ایؼبز وٌٌس .سوطوع فقبلیز ّبی سؼبضی ٍ
ّوچٌیي فولىطز ثبظاض هیَُ ٍ سطُ ثبض زض هؿبحز  154.21هشط هطثـ هی ثبقسوِ ثبفض اظزحبم سطافیه زض ایي هؿیط
ذَاّس قس .هؿبحز وبضثطی سؼبضی قْطهالیط 269.46 ،هشط هطثـ اؾز وِ  2.35زضنس اظ هؿبحز ول وبضثطی ّبی
هٌغمِ ضا زاضا هی ثبقس .ؾطاًِ ٍضـ هَػَز وبضثطی سؼبضی  0.7هشط هطثـ ثطای ّط قْطًٍس اؾز وِ زض همبیؿِ ثب ؾطاًِ
دیكٌْبزی عطح سفهیلی  1.4هشط هطثـ ووجَز زیسُ هی قَز .فلل ووجَز ؾطاًِ وبضثطی سؼبضی زض وَچىی لغقبر ایي
ًَؿ هطوع ( غیط اؾشبًساضز ثَزى ) ٍ سغییطاسی وِ ایي ًَؿ وبضثطی ثِ وبضثطی زیگط ثبیس زاًؿز .اگط فقبلیز ثبظاض هیَُ ٍ
سطُ ثبض زض همیبؼ قْطی وِ هؿبحز آى  154.21هشط هطثـ هی ثبقس ضا اظ وبضثطی سؼبضی ثىبّین ،هؿبحز وبضثطی
سؼبضی زض ؾغح هحسٍزُ هَضز هغبلقِ 115.25هشط هطثـ ذَاّس قس .زض آى نَضر ؾطاًِ آى  0.6هشط هطثـ ثطای ّط ًفط
هی ثبقس وِ زض همبیؿِ ثب ؾطاًِ دیكٌْبزی عطح سفهیلی  2.1هشط هطثـ ثِ اظای ّط ًفط  1.5هشط هطثـ ووجَز ٍػَز زاضز.
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 کاربزی کارگاَی ي صىعتی :ثط اؾبؼ عطح سفهلی ؾبل  1367اثشسای ٍضٍزی قْط ثِ فٌَاى ؾبیز وبضگبّی ٍنٌقشی زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز  .لیىي اؾشمطاض فوسُ ایي ٍاحس ّب ثقس اظ عطح ههَة ثط ؾط ضاُ فجَضی ،زض زاذل
هحالر هؿىًَی ٍ زض وٌبض ٍاحس ّبی هؿىًَی ٍ ذیبثبى ّبی انلی لطاض گطفشِ اًس وِ فالٍُ ثط ثی ًؾوی ،الَزگی
هحیظ ٍ هعاحوز ّبی فطاٍاى هٌبعك هؿى ًَی ،هَػت ثط ّن ظزى ؾیوبی قْط گكشِ ٍ فجَض ٍهطٍض ؾَاضُ ٍ دیبزُ ضا
هرشل ًوَزُ اؾز ظیطا  0.88زضنس اظ وبضثطی زض زاذل قْط ٍ هحالر دطاوٌسُ اًس هؿبحز وبضثطی نٌقشی ٍ وبضگبّی
زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ  19.33هشط هطثـ ٍ  0.87زضنس اظ هؿبحز ول وبضثطی ّبی قْطی هالیط ضا زض ثط هی گیطز.
ؾطاًِ ایي وبضثطی  1.18هشط هطثـ هی ثبقس .ثب سَػِ ثِ ؾطاًِ دیكٌْبزی وِ  1.26هشط هطثـ ثَزُ اؾز ،ووجَزی زض ایي
هىبى زیسُ ًوی قَز.
دبضن ٍ فضبی ؾجع :فضبی ؾجع زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ هؿبحشی زض حسٍز 151.91هشط هطثـ ضا زاضا هی ثبقس وِ 6.85زضنس اظ هؿبحز ول وبضثطی ّبی قْطی هالیط ضا زض ثط هیگیطز .ؾطاًِ وبضثطی فضبی ؾجع  9.24هشط هطثـ ثطای ّط ًفط
هی ثبقس وِ زض همبیؿِ ثب ؾطاًِ دیكٌْبزی زض عطح سفهیلی ههَة ؾبل  1367وِ 10.42هشط هطثـ ثَزُ 1.36 ،هشط هطثـ
ووجَز زیسُ هی قَز.
وبضثطی آهَظقی :زض ٍالـ یىی اظ اّساف ثطًبهِ ضیعی وبضثطی اضاضی قْطی ،سبهیي هٌبؾت ذسهبر فوَهی اظ ػولِزؾشطؾی ثِ ذسهبر آهَظقی اؾز .هؿبحز وبضثطی آهَظقی زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ  39.58هشط هطثـ هحبؾجِ قسُ ٍ
 1.78زضنس اظ هؿبحز ول وبضثطی ّبی قْطی هٌغمِ ضا زاضا هی ثبقس .ؾطاًِ وبضثطی آهَظقی زض ٍضـ هَػَز زض
هٌغمِ ثطاثط  2.41هشط هطثـ اؾز وِ زض همبیؿِ ثب ؾطاًِ دیكٌْبزی زض عطح سفهیلی وِ  4.25هشط هطثـ ثطای ّط قْطًٍس
لحبػ قسُ ثَز 1.14 ،هشط هطثـ ووجَز زاضز.
وَزوؿشبى :هؿبحز وبضثطی وَزوؿشبى  1.3هشط هطثـ اؾز .ؾطاًِ ایي ًَؿ وبضثطی ثطاثط  0.08هشط هطثـ هی ثبقس .زضهمبیؿِ ثب ؾطاًِ اؾشبًساضز ایي وبضثطی وِ  0.8هشطهطثـ هی ثبقس ،حسٍز  0.77هشط هطثـ ثِ اظای ّط قْطًٍس ووجَز زیسُ
هی قَز.
 هساضؼ اثشسائی :هؿبحز وبضثطی اثشسایی زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ  6.01هشط هطثـ اؾز وِ  0.27زضنس اظ هؿبحز ولوبضثطی قْطی هٌغمِ ضا ثِ ذَز اذشهبل هی زّس .ؾطاًِ وبضثطی اثشسایی زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ  0.37هشط هطثـ ٍ زض
همبیؿِ ثب ؾطاًِ اؾشبًساضز ایي وبضثطی وِ  1.5هشط هطثـ هی ثبقس 1.1 ،هشط هطثـ ثِ اظای ّط قْطًٍس ووجَز ؾطاًِ زیسُ هی
قَز .ووجَز ایي ًَؿ اظ وبضثطی ضا زض فسم سحمك ایي ًَؿ اظ وبضثطی هغبثك عطح ههَة ٍ غیط اؾشبًساضز ثَزى وبضثطی (
وَچه ثَزى وبضثطی اثشسایی ) ثبیس زاًؿز.
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 هساضؼ ضاٌّوبیی :هؿبحز وبضثطی ضاٌّوبیی زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ  25391هشط هطثـ وِ  0.06زضنس اظ هؿبحزول هٌغمِ ضا زض ثط هی گیطز .ؾطاًِ ایي وبضثطی  0.16هشط هطثـ ثِ اظای ّط ًفط هی ثبقس .ثب سَػِ ثِ ؾطاًِ اؾشبًساضز (1.2
هشط هطثـ ) زض ایي ًَؿ وبضثطی  0.6هشط هطثـ ووجَز زیسُ هی قَز.
هساضؼ هشَؾغِ :هؿبحز وبضثطی هشَؾغِ 10.75هشط هطثـ ٍ  0.48.زضنس اظ ول هؿبحز هٌغمِ هَضز هغبلقِ ضا زض ثط
هی گیطز ،ؾطاًِ وبضثطی هشَؾغِ حسٍز  0.65هشط هطثـ ثِ اظای ّط ًفط هی ثبقس .ثب سَػِ ثِ ؾطاًِ اؾشبًساضز ( 0.9هشط
هطثـ ) زض ایي ًَؿ وبضثطی  0.3هشط هطثـ ووجَز زیسُ هی قَز.
 آهَظـ فبلی :وبضثطی آهَظـ فبلی هؿبحشی زض حسٍز  13.03هشط هطثـ ٍ  0.59زضنس اظ ول هؿبحز وبضثطیّبیهٌغمِ ضا زاضا هی ثبقس .ؾطاًِ وبضثطی آهَظـ فبلی  0.79هشط هطثـ هی ثبقس وِ ًؿجشبً ؾطاًِ ثبالیی اؾز ،افعایف ؾطاًِ
ایي ًَؿ وبضثطی فوسسبً ًبقی اظ سرهیم ظهیي ذبلی زٍلشی ثِ ایي وبضثطی ،سغییط وبضثطی ثبغبر ٍ زیگط وبضثطی ثِ ایي
وبضثطی هیثبقس.
 وبضثطی فطٌّگی :ق ْطّب ثؿشط ٍ سؼلی گبُ فطٌّگ ّب ٍ هىبى دَیبی فطٌّگ ٍ سوسى الَام هی ثبقس .وبضثطی فطٌّگیزض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ ،هؿبحز  4.51هشط هطثـ ٍ  0.2زضنس اظ هؿبحز ول وبضثطی ضا قبهل هی قَز .ؾطاًِ ایي
وبضثطی  0.27هشط هطثـ ثِ اظای ّط قْطًٍس ٍ زض همبیؿِ ثب ؾطاًِ دیكٌْبزی عطح سفهیلی وِ  0.5هشط هطثـ ثَزُ 0.24 ،
هشط هطثـ ووجَز زیسُ هی قَز.
وبضثطی هصّجی :زض قْط هالیط ّن هظل ؾبیط ًمبط قْطی ایطاى ثب سَػِ ثِ ضٍحیِ فطٌّگی ٍ هصّجی هطزم ٍ ًیع ثب سَػِثِ ؾیبؾز ّبی زٍلز ٍ ثَزػِ ّبی سرههی ػْز ثِ احساص هؿبػس ٍ ؾبیط وبضثطیّبی هصّجی ضقس چكنگیطی
زاقشِ اؾز .زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ  36هطوع هصّجی ٍػَز زاضز .هؿبحز وبضثطی هصّجی زض هالیط  4.38هشط هطثـ وِ
 0.2زضنس اظ هؿبحز ول هٌغمِ ضا قبهل هی قَز ٍ ؾطاًِ ایي ًَؿ وبضثطی  0.27هشط هطثـ ثِ اظای ّط ًفط هی ثبقس وِ
ایي وبضثطی هغلَة هی ثبقس.
ػْبًگطزی ٍ دصیطایی :هؿبحز وبضثطی ػْبًگطزی ٍ دصیطایی  0.61هشط هطثـ ٍ ؾطاًِ آى  0.3هشط هطثـ ثِ اظای ّط ًفط
اؾز .ؾطاًِ دیكٌْبزی ثطای ایي وبضثطی  0.4هشط هطثـ ثِ اظای ّط ًفط هی ثبقس.
 وبضثطی سبؾیؿبر ٍ سؼْیعار قْطی وبضثطی سبؾیؿبر ٍ سؼْیعار قْطی هؿبحشی ثطاثط  4.42هشط هطثـ ضا زاضاؾز ٍ 0.2زضنس اظ هؿبحز ول وبضثطی ّبی قْطی ضا زض ثط هی گیطز .ؾطاًِ ایي وبضثطی  0.27هشط هطثـ ثِ اظای ّط قْطًٍس
هحؿَة هی قَز.
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کاربزی بُداضتی ي درماوی :و بضثطی ثْساقشی ٍ زضهبًی قبهل زضهبًگبُ ّب ٍ ثیوبضؾشبى ّب ،زاضٍذبًِ ّب ،هغتدعقىبى ،گطهبثِّب ٍ سَالز ّبی فوَهی اؾز .فالٍُ ثط هىبى یبثی هَطط ٍ هغلَة ایي ًَؿ وبضثطی اذشهبل فضبّبی
هَضز ًیبظ ثِ ایي ًَؿ وبضثطی ٍ سبهیي ؾطاًِ هغلَة ایي ًَؿ وبضثطی ،اذشهبل فضبّبی هَضز ًیبظ ثِ ایي ًَؿ وبضثطی ٍ
سبهیي ؾطاًِ هغلَة فضبّبی زضهبًی ٍ ثْساقشی قْطًٍساى ضطٍضسی اػشٌبة ًبدصیط اؾز ( قیقِ .)1380 ،هؿبحز
وبضثطی ثْساقشی زضهبًی زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ  31.1هشط هطثـ وِ  1.4زضنس اظ هؿبحز ول وبضثطی ّبی قْطی
هٌغمِ ضا زض ثط هی گیطز .ؾطاًِ ایي ًَؿ وبضثطی ثطاثط  1.89هشط هطثـ ثِ اظای ّط ًفط هی ثبقس  ،زض حبلی وِ ؾطاًِ
دیكٌْبزی زض وبضثطی ثْساقشی ٍ زضهبًی عجك عطح سفهیلی ههَة  2.17 ، 1367هشط هطثـ هی ثبقس وِ ثطاثط  0.67هشط
هطثـ ووجَز زیسُ هی قَز  .ثب سَػِ ثِ هَلقیز هىبًی هطاوع ثْساقشی ٍ زضهبًی زض هٌغمِ اظ یىؿَ ٍ ثْطُ گیطی
ضٍؾشبئیبى اظ آًْب ثِ زلیل دبییي ثَزى ّعیٌِ ّبی ثیوبضؾشبى ّبی زٍلشی ٍ فسم ٍػَز هىبى ثْساقشی هٌبؾت زض ضٍؾشبّبی
ایي قْطؾشبى وِ ثبفض سوطوع ثبض سطافیىی زض هقبثط ًعزیه ثیوبضؾشبى غطضی ٍ دبضن ثِ فلز ون فطو ثَزى هقبثط هی
قًَس .لصا هىبى یبثی ایي وبضثطی ّب ثب سَػِ ثِ قطایظ ذبل هطاػقِ وٌٌسگبى ثِ ایي هىبى ّب ثبیس ثِ زٍض اظ ؾط ٍ
نسای ًبقی اظ سطافیه ٍ اظزحبم ػوقیز ثبقس.
کاربزی اداری :اوظط ازاضار قْط هالیط زض هطوع قْط(هیساى اهبم) لطاض گطفشِ اًس .چٌیي ثِ ًؾط هی ضؾس وِ ایي ػساییوبهل اظ سفىطار هٌغمِ ثٌسی‡ هسضًیؿن دیطٍی وطزُ اؾز .وبضثطی ازاضی هؿبحشی زض حسٍز  19.48هشط هطثـ ضا زض زض
ثط هی گیطز وِ  0.88زضنس اظ ول هؿبحز هٌغمِ ضا قبهل هی قَز .ؾطاًِ وبضثطی ازاضی زض هٌغمِ  1.18هشط هطثـ ثِ
اظای ّط قْطًٍس اؾز وِ زض همبیؿِ ثب ؾطاًِ دیكٌْبزی  4.4هشط هطثـ عطح سفهیلی ههَة ؾبل  1367ووجَز ایي
وبضثطی احؿبؼ هی قَز.
 حمل ي وقل ي اوبار :وبضثطی حول ٍ ًمل ٍ اًجبض هؿبحشی ثطاثط 17.48هشط هطثـ اؾز وِ  0.79زضنس اظ هؿبحزوبضثطی قْطی ضا زض ثط هیگیطز ٍ ؾطاًِ ایي ًَؿ وبضثطی زض هٌغمِ  1.06هشط هطثـ ٍ زض همبیؿِ ثب ؾطاًِ دیكٌْبزی عطح
سفهیلی وِ  2هشط هی ثبقس ،زض هالیط ثب  1.4هشط هطثـ ظهیي ثِ اظای ّط ًفط زض وبضثطی حول ٍ ًمل ٍ اًجبض ووجَز زیسُ هی
قَز.
کاربزی يرسضی :زض ایي هٌغمِ فضبیی ثِ هؿبحز  7.3هشط هطثـ ثِ وبضثطی ٍضظقی اذشهبل یبفشِ وِ  0.33زضنسهؿبحز ول وبضثطی ّبی هحسٍزُ ضا زض ثط هی گیطز .ؾطاًِ آى  0.44هشط هطثـ ثِ اظای ّط قْطًٍس هالیطی هی ثبقس .زض
حبلی وِ ؾطاًِ دیكٌْبزی زض عطح سفهیلی ایي ًَؿ وبضثطی  2.4هشط هطثـ ثَزُ اؾز.

Zoning
12

www.SID.ir

‡

Archive of SID
اولیه همایش ملی شهزساسی و معماری در گذر سمان

 باغات ي سراعی :ثبغبر زض ػٌَة هٌغمِ ٍ زض حبقیِ قْطهشوطوع هی ثبقٌس .هؿبحز ثبغبر زض هٌغمِ  625.18هشطهطثـ ٍ  28.18زضنس اظ هؿبحز هٌغمِ ضا زض ثط هی گیطز .ؾطاًِ ایي وبضثطی ثطاثط  38.03هی ثبقس.
 ضبکٍ معابز :ؾطاًِ وبضثطی هقبثط  27.25هشط هطثـ ثطای ّط قْطًٍس اؾز وِ زض همبیؿِ ثب ؾطاًِ دیكٌْبزی عطحسفهیلی وِ  19.42هشط هی ثبقس ووجَزی زیسُ ًوی قَز.
 کاربزی وظامی :ایي وبضثطی فمظ زض همیبؼ قْط ٍ فطاسط قبهل دبزگبى ّب ٍ دبؾگبُ ّب ،ؾطثبظذبًِ ّب ،لطاضگبُ ّب،هیبزیي سیط ،آهبزگبُ ّب ،فطٍزگبُ ّبی ًؾبهی ٍ اًشؾبهی ٍ ازاضار ؾشبزی هی ثبقس(ضضَیبى .)1381 ،زض وكَض هب ؾطاًِ
دیكٌْبزی ثطای ایي وبضثطی حسٍز  0.75سب  1.25هشط هطثـ ثِ اظای ّط قْطًٍس هی ثبقس(ٍظیي .)1378 ،زض هٌغمِ هَضز
هغبلقِ دبؾگبُ ّب ٍ والًشطی ّب وِ فولىطزقبى هٌغمِ ای هی ثبقس ٍ یه لطاضگبُ ًیطٍی اًشؾبهی ثب هؿبحز  126816هشط
هطثـ ٍ ؾغح اقغبل  ٍ 3307هؿبحز ظیطثٌب  3307لطاض زاضز .هؿبحز وبضثطی ًؾبهی ٍ اًشؾبهی  138141هشط هطثـ ٍ 0.4
زضنس اظ هؿبحز وبضثطی ّبی قْطی ضا زاضای هی ثبقس ٍ ؾطاًِ ایي ًَؿ وبضثطی  0.8هشطهطثـ ثِ اظای ّط قْطًٍس هی
ثبقس وِ زضهمبیؿِ ثب ؾطاًِ اؾشبًساضز  0.75هشط هطثـ 0.05 ،هشط هطثـ وبضثطی هبظاز زیسُ هیقَز.

 -4.14سمیه خالی
هؿبحز ظهیي ذبلی زض هٌغمِ ّ 164.67ىشبض هی ثبقس وِ زاضای عطح ههَة ًیع هی ثبقس .فَاهل هَطط زض ضّب هبًسى
اضاضی قْطی زض ایي هٌغمِ قبهل فَاهل الشهبزی ظهیي ثِ ٍاؾغِ فسم سٌبؾت هیبى لیوز ٍ هیعاى اؾشفبزُ هؼبظ ( ًَؿ
وبضثطی ) ٍ فسم سٌبؾت لیوز ظهیي ثب سَاى الشهبزی هشمبضیبى ظهیي ٍ هؿىي هی ثبقس.
ضٍـ غیط الشهبزی زض سقییي هحسٍزُ قْطّب زض عطح ّبی ػبهـ ٍ سفهیلی ّوطاُ ثب ضقف هسیطیز اضاضی قْطی اظ
ػولِ فَاهلی اؾز وِ هَػت ضقس ثی ضٍیِ لیوز ظهیي هی گطزز .ایي افعایف وِ اغلت ثب سحلیل غیط الشهبزی ّوطاُ
اؾز هَػ ت هی قَز سب هبلىبى اضاضی ضغجز چٌساًی ثِ فطضِ ظهیي ذَز زض ثبظاض ًساقشِ ثبقٌس ٍ زض اًشؾبض هٌفقز
ثیكشط زض آیٌسُ وِ زض ًشیؼِ ؾطهبیِ گصاضی ؾبظهبى ّبی فوَهی ٍ ثرف ذهَنی ٍ ًْبیشبً افعایف ثْبی ظهیي حبنل
هی گطزز ،ظهیي ذبلی ضا ّوچٌبى حفؼ وٌٌس .زض هجحض الشهبزی قْطی ًَؿ ٍ هیعاى اؾشفبزُ اظ ظهیي سبثـ لیوز آى
اؾز .ضقف هغبلقبر الشهبزی زض سْیِ عطح ػبهـ ٍ سفهیلی هَػت هی گطزز سب ایي ضاثغِ ووشط هَضز سَػِ لطاض گیطز.
فسم ّوبٌّگی هیبى لیوز ٍ ًَؿ اؾشفبزُ دیكٌْبزی زض عطح ّبی ههَة ثبفض هی قَز سب ًِ هبلىبى هبیل ثِ فطٍـ
اضظاًشط ظهیي ذَز ثبقٌس ٍ ًِ ذطیساضاى سوبیلی ثِ دطزاذز ثْبی ضٍظ ظهیي ٍ احساص ثٌب ثط اؾبؼ ضَاثظ هَػَز ضا
زاقشِ ثبقٌس .هؿئلِ زیگطی وِ اهطٍظُ زض هحسٍزُ هَضز هغبلقِ  ،هبًـ هجبزلِ اضاضی ؾبذشِ ًكسُ زض ثبفز ّبی هؿىًَی
اؾز ،فسم سَاًبیی الكبض ضقیف ٍ هشَؾظ ثِ ثبال ثطای ذطیس ظهیي ثط اؾبؼ ًطخ ضٍظ اؾز .افعایف غیط انَلی ٍ ثی
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ضٍیِ لیوز ظهیي ،ضٍظ ثِ ضٍظ سَاى الشهبزی هشمبضیبى ظهیي ضا ثطای ذطیس ظهیي هٌبؾت ٍ ثطای ؾبذز ٍ ؾبظ وبّف
هی زّس ٍ آًْب ضا هشَػِ اضاضی حبقیِ قْطّب ٍ یب حشی ذبضع اظ هحسٍزُ هی ؾبظز .زض قىل وبثطی دیكٌْبزی اضاضی
زض قْط هالیط اضائِ قسُ اؾز.
 -5وتیجٍ گیزی
یىی اظ هطاحل هْن زض فطآیٌس ثطًبهِ ضیعی وبضثطی اضاضی قْطی ،هطحلِ اضظیبثی وبضثطی ّب ٍ ؾٌؼف هیعاى
سٌبؾجبر الظم زض چْبضچَة هقیبضّبی ووی اؾز .زض ایي همبلِ سالـ قسُ اؾز سب اظ ؾَیی چگًَگی سَظیـ وبضثطی
ّبی فوسُ قْطی ثِ سفىیه وبضثطی ّب ٍ اًغجبق ؾطاًِ ّبی هَػَز قْطی ثب ؾطاًِ دیكٌْبزی عطح سفهیلی ههَة
 1367سحلیل قَز ٍ اظ ؾَی زیگط ثب حهَل چٌیي آگبّی اظ هٌؾط ػغطافیبیی ثِ آقىبض ؾبظی ضقف وبضوطزی ّط
وبضثطی دطزاذشِ قَز  .ثط ّویي اؾبؼ زض هغبلقبر اًؼبم قسُ زض ٍضـ هَػَز ،هؿبحز قْط ثب حصف اضسفبفبر ٍ
اضاضی وكبٍضظی زاذل هحسٍزُ زض ؾبل  1383ثطاثط ثب ّ 1757ىشبض ٍ ػوقیز آى ً164400فط هی ثبقس وِ سطاووی
هقبزل  93/5زض ّىشبض ٍ ثب احشؿبة ؾغَح هصوَض ضلن ً 74فط زض ّىشبض ضا ًكبى هی زّس .سطاون دیكٌْبزی ػسیس ثب
هؿبحز ّ2218ىشبض ٍ دیف ثیٌی ػوقیز ً208000فط ،سطاون ً 94فط زض ّىشبض ضا دیكٌْبز هی وٌس وِ اًسوی ثیف اظ
سطاون ٍضـ هَػَز ٍثؿیبض ووشط اظ دیكٌْبز عطح لجلی اؾز .زض ایي ضاثغِ هی سَاى ثِ هَاضزی چٌس ًیع سَػِ ًوَز :هظالً،
زض اٍلیي لسم سسٍیي فْطؾز قطح ذسهبر ٍ هشقبلت آى اؾٌبز ّسایز ٍ ًؾبضر قْطی هٌغجك ثط فطآیٌس عطاحی قْطی
زض دی گیطی سغییطار هغلَة هٌغمِ قْطی هی ثبقس .سَػِ ثِ قىل گیطی ٍ سحَالر سبضیری قْط زض ثطًبهِ ضیعی
عطح ػبهـ ،دیكٌْبز وبضثطیْبی سؼبضی زض حَظُ هطوعی قْط ٍ ًیع ّوؼَاضی ثب هحسٍزُ سؼبضی – ذسهبسی قْطی وِ
هیشَاًس دبؾد گَی ًیبظّبی هٌغمِ ثبقس؛ دیكٌْبز ؾطاًِ هؿىًَی 25/37هشط هطثـ ثطای ّط ًفط اظ ػوقیز ػسیس زض عطح
ػبهـ ٍ ّوچٌیي دیكٌْبز ذیبثبى قْسا ثقٌَاى هحَض ؾطیـ قْطی زض عطح ػبهـ اظ زیگط هَاضز اؾز.
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قىل( )6وبضثطی دیكٌْبزی اضاضی زض هالیط

هأذصً:شبیغ هغبلقبر هیساًی دػٍّف
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