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 دُيچک

زست ضٟط ٔطاغٝ ٚ تٝ ئٙظٛض تٛسؼٝ آتافعا تٝاٖيىطز تٛسؼٝ ٔيك استفازٜ اظ ضٚيٗ تحميٞسف اظ ا
تاظ،  يٗ ضاذع اظ رّٕٝ ٘طخ فضايتاضس وٝ اظ چٙسيه اظ ٔحالت ٔيٞط  يٞاُيآٚضزٖ پتا٘س

ٚ ... استفازٜ ضسٜ است. ٔحسٚزٜ ٔٛضز  يعزاٍ٘يٚ ض ي، فططزٌيطيٛش٘اپصٚ ٘ف يٝ، زستطسيت اتٙيفيو
 يٞاتاضس وٝ اظ ضٚشئ ياوتطاف-يسا٘يك ٔيتاضس. ضٚش تحميٗ پژٚٞص ضٟط ٔطاغٝ ٔئغاِؼٝ زض ا

ٞىتاض  867زٞس ضٟط ٔطاغٝ يذ ٘طاٖ ٔيٌطفتٝ ضسٜ است. ٘تا تٟطٜ يّيتحّ-يفيٍط اظ رّٕٝ تٛغيز
ٗ يچٙلطاض زاض٘س. ٞٓ يثيٚ ترط يطيت تؼٕئٛرٛز زض ٚضؼ يٞاغس ساذتٕاٖزض 56ط زاضز. يٗ تايظٔ
 يٞاُيپتا٘س يزٝ ضٟط ٔطاغٝ زاضايتاضس. زض ٘تيه عثمٝ ٔيغٛضت ٞا تٝزضغس اظ وُ ساذتٕا70ٖ

ٚ  يت تاِمٜٛ تا استفازٜ اظ اغَٛ ضضس ٞٛضٕٙس ضٟطيٗ ظطفيتاضس. ايافعا ٔاٖيزض أط تٛسؼٝ ٔ يازيظ
 ساض ضٟط ٔٛحط تاضس.يتٛا٘س زض تٛسؼٝ پايافعا ٔاٖيٛسؼٝ ٔاِرػٛظ تيػّ
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 ،ئطاتثُ سّسّٝيتحّ افعا، اٖيتٛسؼٝ ٔ  ،يضٟط، ضضس ٞٛضٕٙس ضٟط يٌستطش افم كليدي: ٍاضگاى
 .ضٟطٔطاغٝ

 هقدهِ

يىي اظ ٔسائُ تسياض ٟٕٔي وٝ زض تٛسؼٝ ٚ ٌستطش ضٟطٞاي أطٚظي زض ايطاٖ ٔغطح است 
تٛا٘س ػسْ ٘ظاضت ٚ ٘ساضتٗ ٟطٞاست،وٝ زاليُ ايٗ ٘ٛع ٌستطش ٔيتٛسؼٝ پطاوٙسٜ ٚ افمي ض

ٞاي ٞا تٝ ٔحسٚزٜتط٘أٝ تٛسؼٝ ٔٙاسة ٚ ػسْ رٌّٛيطي اظ ٘اتٛزي تاغات ٚ اضافٝ ضسٖ آٖ
(.  ضىُ 3: 1389ضٟطي ٚ زاليُ ٔرتّف زيٍط، زض اغّة ضٟطٞاي وطٛض تاضس )ضفيؼياٖ، 

 ٞايي رسيس زض اعطاف ضٟط، تاػج آسيةپطاوٙسٌي ضٟطي يا ٌستطش افمي ٚ ساذت ٚ ساظٞا
. ٞا ٌطزيسٜ استالتػازي ٚ ترطية ٔٙاتغ ظيست ٔحيغي زض ضٟطٞا ٚ اعطاف آٖ -ارتٕاػي

تا تٛرٝ تٝ تأحيط اساسي ضىُ ضٟط تط پايساضي آٖ ِعْٚ ضٙاذت، ٔغاِؼٝ ٚ زضن اتؼاز ٔرتّف 
 :Anderson, 1996)ٌطزز آٖ ٚ ٞسايت آٖ زض ضاستاي زستياتي تٝ تٛسؼٝ پايساض احساس ٔي

ٞاي ظيازي تا تٛرٝ تٝ ٘مص، ػّٕىطز تٛا٘س زاليُ ٚ ٚيژٌي. ايٗ ٘ٛع اظ تٛسؼٝ ضٟطي ٔي(8
تٛاٖ تٝ تطاوٓ رٕؼيتي ٚ ساظ ٕ٘ايس وٝ ٔيٚ ٔسيطيت ضٟطي زاضتٝ ٚ آٖ ضا پطٞعيٙٝ ٚ ٔساِٝ

اضاضٜ  ساذتٕا٘ي وٓ، ٘سثت تؼساز ظياز فضاٞاي ضٞا ضسٜ ٚ تاظ، لغؼات تفىيىي تعضي ٚ ...
ٔيالزي ٚ رًٙ رٟا٘ي زْٚ  70(.  پس اظ زٞٝ 239: 1395ٕ٘ٛز )لطتا٘ي ٚ ٕٞىاضاٖ، 

ٌيطي ٞا ٔٙزط تٝ ضىُضٚيٝ ضٟطٞا آغاظ ضس، ايٗ ٚاوٙصٞاي ضسيس تٝ ضضس تيٚاوٙص
ٞايي اظ رّٕٝ ضضس ٞٛضٕٙس، ٘ٛضٟطٌطايي، ذّك ٔىاٖ، ضٟط فططزٜ ٚ ... ٌطزيس. ايٗ رٙثص
ّٕٝ ـا٘س وٝ اظ آٖ رٕٛزٜـٛاع تٛسؼٝ ضا پيطٟٙاز ٘ـتطذي اظ ا٘ ٞا زض سغحي ذطزتط،رٙثص

ٞاي ٔرتّظ ٚ ( ٚ تٛسؼٝ تا واضتطيTODتٛاٖ پطتيثا٘ي اظ تٛسؼٝ حُٕ ٚ ٘مُ ٔحٛض )ٔي
افعا ٞاي ٔصوٛض تٛسؼٝ ٔياٖ(. زض تيٗ رٙثص3 : 1390 افعا ضا ٘اْ تطز )ضطيفياٖ،تٛسؼٝ ٔياٖ

تالاستفازٜ زض ٔياٖ ٘ٛاحي ٔٛرٛز ضٟطي( تا تٛرٝ )فطايٙس تاظ استفازٜ لغؼات ذاِي يا 
 ٞائمياس زض تٛسؼٝ ٘ٛع ايٗتاضس. ضٚيٝ ضٟطٞاي ايطاٖ ضٚيىطزي ٔٛحط ٔيٌستطش تي

ضضس ٞٛضٕٙس  .ٌيطزٔي زضتط ضا ضٟط وُ سغح تا لغؼٝ يه اظ ٚ پصيطزٔي غٛضت ٔرتّفي
ٚرٛز آٔسٜ است ٚ تٝ آٖ ػٙٛاٖ پاسري تطاي تساْٚ ٔطىالت تٛسؼٝ پطاوٙسٜ ٚ ٘تايذ ٔٙفيتٝ
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 ضيعيٞاي تط٘أٝتٛاٖ تٝ تالشٞا ٔئطارغ تاضيري ٘يع زض ايٗ ٔٛضز ٚرٛز زاضز وٝ اظ رّٕٝ آٖ
ضيعي ٔسىٗ اضاضٜ ٕ٘ٛز ٞاي ٔسيطيت ضضس اياِتي ٚ تغييط زض تط٘أٝواضتطي ظٔيٗ، لاٖ٘ٛ
 اظ تؼثيط تطيٗسازٜ ضا آٖ تتٛاٖ ضايس وٝ افعا ٔياٖ تٛسؼٝ(. 281: 1396)ويا٘ي ٚ ٕٞىاضياٖ، 

 زاضز سؼي ضٟطي،زضٖٚ ٜضس ضٞا ٚ ذاِي ٞايظٔيٗ تط تأويس تا زا٘ست، ظازضٖٚ تٛسؼٝ
 ٕ٘ايس. تاضٌصاضي اضاضي ايٗ ضٚي تط ضا تٛسؼٝ

تحٛالت رٕؼيت ضٟط ٔطاغٝ تط اساس ٔماعغ سطضٕاضي ٔٛرٛز، حاوي اظ تالعٓ ٚ 
ساَ 40اض ايطاٖ رٕؼيت ضٟط ٔطاغٝ زض تغييطات ضضس ضٟط تٛزٜ است. تط اساس اػالْ ٔطوع آٔ

-تطاتط ضسٜ است. ايٗ زض حاِي است وٝ ٔساحت ايٗ ضٟط ضضس سطيغ 22/2( 1390-1345)

تطاتط ٌطزيسٜ است  5/16عٛضي وٝ ٔساحت آٖ زض ٕٞيٗ زٚضٜ تطي اظ رٕؼيت آٖ زاضتٝ تٝ
( ٚ ػسْ 1390)استرطاد ٚ ٔحاسثات ٍ٘اض٘سٌاٖ تط اساس عطح تفضيّي ٚ ٔطوع آٔاض ايطاٖ، 

تؼازَ تيٗ ضضس ٔساحت ٚ رٕؼيت زض ٞط زٚضٜ اظ ضضس ٚ تٛسؼٝ ضٟط تاػج ضسٜ است وٝ 
تاضس.  5ضٚيٝتط اظ ٘ٛع اٍِٛي پطاوٙص افمي تياٍِٛي تٛسؼٝ فيعيىي ٚ واِثسي ايٗ ضٟط تيص

ٚيژٜ پيأسٞاي تٝ التػازي ٚ -ٞاي ارتٕاػيضسس ايٗ اٍِٛي تٛسؼٝ ضٟط، آسية٘ظط ٔيتٝ
ٞاي وطاٚضظي، آِٛزٌي ٞٛا، آب، ذان، ست ٔحيغي ٔا٘ٙس تغييط واضتطي ظٔيٗظي ٘أغّٛب

تاض آٚضزٜ است. تط ايٗ اساس يافتٗ اٍِٛيي تأحيطات ٔٙفي تط فضاي سثع ضٟطي ٚ غيطٜ ضا تٝ
ٞا ضيعيتايستي زض تط٘أٝ اي يافتٝ ٚٔٙاسة زض رٟت ضضس ٚ تٛسؼٝ واِثسي ضٟط إٞيت ٚيژٜ

 ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌيطز.

 ا٘ي ٘ظطي تحميكٔث

 تيص ٚ ا٘س؛ضٟط٘طيٗ رٟاٖ رٕؼيت اظ ٘يٕي وٝ ضٛزٔي ٔغطح ظٔا٘ي ٘ٛضٟطٌطايي رٙثص

 رأؼٝ ظٔاٖ ايٗ زض .(Wyporek, 2000: 12زاض٘س ) سىٛ٘ت ٞاظاغٝ زض ٔيّياضز ٘فط يه اظ

 تطاوٓ ٚ اتٛٔثيُ تسّظ ضٚيٝ،تي ضضس پطاوٙسٌي، ٚ چٖٛ ٌستطزٌي ٔؼضالتي تٝ ضٟطي،
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 ٚ ٔحيغي ظيست آِٛزٌي ٚ واِثسي التػازي، فطسٛزٌي ضوٛز ٘ژازي، ٕىصوط تطافيىي،
 .(Grant, 2006, 47: 32است ) زچاض ...

ضاٞىاضٞاي  اػٕاَ ٚ ٔحيغي ظيست ٔسائُ ٚ ٞاتحطاٖ تٝ ضطٚضت تٛرٝ ٔطٚض ظٔاٖ، تٝ
وٝ  ضٟطي پايساض تٛسؼٝ ػٙٛاٖ تحت ضٟطي تٛسؼٝ رسيس چٙيٗ ضٚيىطزٞٓ ٚ پيطٍيطا٘ٝ

ٔٛرٛز  ٞايٌستطٜ ٚ ٞاپٟٙٝ زضٖٚ زض تايستي فمظ تٛسؼٝ ضٟطٞا ،21 واض ستٛضز ٔفاز عثك
تاضيد  ٚ فطًٞٙ يازٔاٖ ػٙٛاٖتٝ تٟٙا ٘ٝ لسيٕي ٞائحّٝ تٝ ٍ٘طش ٌطزز، ٔحمك ضٟطي
تٛا٘س ٔي وٝ اي ٔحّيسطٔايٝ ػٙٛاٖتٝ آٖ، اظ تٟتط حتي تّىٝ ٌطزيس لّٕساز ٌصضتٝ

ضا  ٞأحّٝ ٍ٘طش ايٗ. ضس تطضٕطزٜ ٘يع تاضس اٖساوٙ آيٙسٜ ٚ حاَ ٘ياظٞاي پاسرٍٛي
اظ  اػٓ ضٟطي زاذُ اضاضي ٚ ٞاظيطساذت ٚرٛز ٕٞچٖٛ ٞاييپتا٘سيُ ٚ ٞالاتّيت زاضاي

 تاضٙس. تا پايساض تٛسؼٝ تستط تٛا٘ٙسٔي وٝ زا٘سٔي ٔزسز استفازٜ لاتّيت زاضاي يا ٚ زايط يا تايط

 استفازٜ ٚ پايساض تٛسؼٝ «تٛسؼٝ ٞايعطح» ػٙٛاٖ تحت رسيسي ٞايايٗ عطح ٌطفتٗ ٘ظط زض

 Urban Infill Redevelopmentضٟطي ) ٔزسز افعاي ٍ٘طش ٔياٖ ٔٛرٛز أىا٘ات اظ

Plans(.72: 1381ٔمػٛزي،  ٚ )حثيثي ٌطفتٙس ضىُ وطٛضٞاي غطتي زض تؼس تٝ 1995 ساَ ( اظ  

زٜ اظ سغٛح تٛا٘س سثة افعايص استفاٞاي ٔٛرٛز، ٔيپطٚسٝ افعايص تٛسؼٝ زض ظٔيٙٝ
ٞاي حُٕ ٚ ٞاي ٔرتّفي تطاي ا٘ٛاع ٌعيٙٝتٛا٘س فطغتچٙيٗ ٔي٘فٛش٘اپصيط ٔٛرٛز ٌطزز ٞٓ

٘مُ ايزاز وٙس، وٝ تاػج واٞص عَٛ سفطٞا ٚ تٝ تثغ آٖ ٔٛرة تٟثٛز ويفيت ٞٛا ٌطزز. 
افعا، واضٌيطي تٛسؼٝ ٔياٖتٛا٘ٙس ٔسىٗ ٔٛضز ٘ياظ رٛأغ ضا تا تٝاغّة ٔحالت ٔٛرٛز ٔي

ٞاي ٔٛرٛز ٞاي تالاستفازٜ ضٟط(، ٚ ٘ٛساظي يا تاظساظي ساذتٕاٖٝ تطٖٚ فيّس )ظٔيٗتٛسؼ
ٞاي فيّس زض اياِت٘طاٖ زازٜ است وٝ تطٖٚ 1996تأٔيٗ وٙس. تطاي ٔخاَ يه ٔغاِؼٝ زض ساَ 
ساَ  20تا  10ساَ تٛسؼٝ ٔسىٛ٘ي،  5تا1تٛا٘ٙس زيتطٚيس، ضيىاوٛ، ٔيّٛاوي ٚ وّيِٛٙس ٔي

ساَ فضاي ازاضي ضا تأٔيٗ وٙٙس. أا ٔٛا٘غ ظيازي تٛسؼٝ تٝ  400تا  200تٛسؼٝ غٙؼتي ٚ 
 ٞاي ٔٙغمٝٞا ػثاضتٙس اظ عطحوٙس. تؼضي اظ آٖسٕت رٛأغ ٔٛرٛز ضا تا ٔطىُ ٔٛارٝ ٔي
زٞٙسٌاٖ وٝ ٞاي زِٚت، سٛتسيس زازٖ تٝ ٔاِياتتٙسي تفػيّي، لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٚ سياست

ضٛز. ػالٜٚ تط ايٗ ٞاي وطاٚضظي ٔياي ٚ ظٔيٗتاػج تطٛيك تٛسؼٝ زض ٔٙاعك حاضيٝ
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ذاعط سِٟٛت زستطسي ٚ ساذت آساٖ آٖ، زٞٙسٌاٖ تٝٞاي وطاٚضظي تطاي تٛسؼٝظٔيٗ
تط تسياض رصاب ٞستٙس، ظيطا ٞعيٙٝ تٛسؼٝ ٞاي پاييٗ  ٚ پتا٘سيُ تطوية لغؼات تعضيٞعيٙٝ

ظ عطيك تأٔيٗ ذاعط سٛتسيس زازٖ ترص زِٚتي اٞاي وطاٚضظي ٔٛرٛز تٝزض ظٔيٗ
)ظٍ٘ٙٝ  تط استٞاي حُٕ ٚ ٘مُ، فاضالب ٚ آب تسياض وٓٞايي ٔخُ ضثىٝظيطساذت
 .  (296: 1389ضٟطوي، 

ضيعي ضٛز وٝ ػالٜٚ تط تايست تٝ غٛضتي تط٘أٝٞاي ٔٛرٛز ٔيتمٛيت تٛسؼٝ زض ظٔيٗ
ٞا ٚ ياستٌصاضاٖ رسيس ٘يع ايزاز وٙس. ستٟثٛز ويفيت ظ٘سٌي ساوٙاٖ، سٛزٞايي تطاي سطٔايٝ

افعا ٚرٛز زاضز وٝ زض ظيط تٝ ٞاي ٔرتّفي تطاي ارطا ٚ واضتطزي وطزٖ اغُ تٛسؼٝ ٔياٖضٚش
 ضٛز.چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ اظ آٟ٘ا اضاضٜ ٔي

 ٝٔٞاي تطٖٚ فيّس ٔحّي ٚ اياِتي.تمٛيت تط٘ا 

 ٝٞاياي تطاي تطٛيك تٛسؼٝ تٝ سٕت ظٔيٗػٙٛاٖ ٚسيّٝاستفازٜ اظ ترفيف ٔاِياتي ت 
 ٜ زض ٔحالت ٔٛرٛز.ذاِي ٚ ضٞا ضس

 ٝٞاي ذاِي ٚ ضٞا ضسٜ.ٔٙظٛض ضٙاسايي ظٔيٗتٟيٝ تا٘ه اعالػاتي ت 

 ٞا زض ٔحالت ٔٛرٛز ٔٙظٛض ٘ٛساظي ٚ تاظساظي ذا٘ٝٞاي تطٛيمي تٝايزاز سياست
 (.158: 1392)آٞاض، 

 پيطيٙٝ تحميك

اضٜ تٛاٖ تٝ تحميمات ظيط اضافعاي ضٟطي ٔيات ٔطتٛط تٝ تٛسؼٝ ٔياٖزض ظٔيٙٝ تحميم
اي تطاساس ضٚيىطز تٛسؼٝ سغٛح ساظي تٛسؼٝ ٔحّٝظطفيت»ػٙٛاٖ  تااي ٘أٝپاياٖ -1وطز. 
  .تٛسظ آلاي حٕيسضضا ٔيطظائي« تٟطاٖ 18ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحّٝ ضازآتاز زض ٔٙغمٝ -افعاي ضٟطئياٖ

اي رٟت ٞاي تٛسؼٝ ٔحّٝسٙزي ظطفيتأىاٖ»٘أٝ واضضٙاسي اضضس تحت ػٙٛاٖ پاياٖ -2
 ساظي تٛسؼٝٔماِٝ اي تا ػٙٛاٖ ظطفيت -3تٛسظ آلاي حسٗ ٚحسا٘ي. « اض ضٟطيتٛسؼٝ پايس

 ساظ ٚضٚزظٔيٙٝ تاحسٚزي وٝ اي تٛسظ آلاي ٔحٕستمي پيطتاتايي غٛضت ٌطفتٝ استٔحّٝ 
 تٛاٖٞاي ذاضري ٔياظ رّٕٝ ٕ٘ٛ٘ٝ -4تاضس. ٔي افعأياٖ سغٛح ظطفيت سٙزص تحج تٝ
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 (APA) ٔطتٛط تٝ Planning and Urban Design Standardsتٝ وتاب اضظضٕٙس 

American Planning Associattion ٚ  وتابStrategies for Successful Infill 

Development  اظNortheast-Midwest Institute  ٝاضاضٜ وطز وٝ تٝ ٔؼطفي تٛسؼ
 پطزاظ٘س.افعا ٔيٞايي زض ٔٛضز ٘حٜٛ ٘ظطسٙزي سغٛح ٔياٖافعا ٚ اضائٝ ضاذعٔياٖ

 ّازٍشد ٍ هَا

حّيّي ـت-ٛغيفيـت ،ٞاي ٔٛضز تطضسي ساف تحميك ٚ ٔؤِفٝـتا تٛرٝ تٝ اٞحميك، ـضٚش ت
اي ٚ ٞا ٚ اعالػات ٔٛضز ٘ياظ تطاي ا٘زاْ تحميك اظ عطيك ٔغاِؼات وتاترا٘ٝتاضس. زازٜٔي

 يٞأيسا٘ي تطٌطفتٝ ٚ پطزاظش ضسٜ است. اتتسا اعالػات ٔٛضز ٘ياظ، اظ اسٙاز ٔرتّف ٚ تطزاضت
افعاض  ٞاي ٔطتٛط تٝ ٞط ضاذع اظ عطيك ٘طْ ٞا ٘مطٝٔيسا٘ي آٔازٜ ٚ سپس تط اساس آٖ

ArcGIS ( تٟيٝ ضس٘س. زض ٟ٘ايت تا استفازٜ اظ ضٚش تحّيُ سّسّٝ ٔطاتثيAHP أتياظ ،)
 تٙسي ضس٘س.  زست آٔسٜ ٚ اِٚٛيتٔحالت تٝ

 تؼييٗ ٚ تسليك ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغاِؼٝ

ضٟطٞاي ايطاٖ تٛزٜ ٚ زض ظٔاٖ استيالي ٔغَٛ، ٞالوٛ تطيٗ ضٟط ٔطاغٝ يىي اظ لسيٕي
زليمٝ ػطؼ  23زضرٝ ٚ  37ذاٖ ٔطاغٝ ضا پايترت وطٛض ايطاٖ ا٘تراب وطز. ايٗ ضٟط زض 

 1390زليمٝ عَٛ ضطلي ٚالغ ضسٜ است ٚ اضتفاع آٖ اظ سغح زضيا  16زضرٝ ٚ  46ضٕاِي ٚ 
 ٞىتاض زض أتساز 2647طيثي ٚسؼت تمضٟط ٔطاغٝ تٝ .(63: 1372تاضس )ٔطٚاضيس، ٔتط ٔي

ٞاي رٙٛتي وٜٛ سٟٙس ٚالغ ضسٜ است )ٟٔٙسسيٗ ٔطاٚض ضٚزذا٘ٝ غٛفي چاي ٚ زض زأٙٝ
ٞعاض  162275، ٔؼازَ   1390( رٕؼيت ضٟط عثك سطضٕاضي ساَ 14: 1385٘مص ٔحيظ، 

ضٛز. تاضس ٚ تؼس اظ تثطيع زٚٔيٗ ضٟط تطظي استاٖ آشضتايزاٖ ضطلي ٔحسٛب ٔي٘فط ٔي
(www.amar.org.ir اوٖٙٛ ضٟطٔطاغٝ زاضاي ٓٞ .)تاضس )ٟٔٙسسيٗ ٘احيٝ ٔي 7ٔحّٝ ٚ  26

 (30: 1385ٔطاٚض ٘مص ٔحيظ، 
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 شْس هساغِ ياسيت سيًقشِ هَقع (2)شکل 

ٞاي ٔٛرٛز زاذُ ضٟط افعا ٚ استفازٜ اظ ظٔيٗحاَ وٝ تؼطيف، اتؼاز، ٔعايا تٛسؼٝ ٔياٖ
ٔٙظٛض تحّيُ پطزاظيٓ. تٝزض ضٟط ٔطاغٝ ٔئطرع ضس، تٝ چٍٍٛ٘ي استفازٜ اظ ايٗ ضٚش 

حيطٌصاض ٞستٙس، تٝ واض تطزٜ أٞايي وٝ زض ايٗ ٔٛضز تافعا زض ضٟط ٔطاغٝ، ضاذعتٛسؼٝ ٔياٖ
ٞاي ػّٕي زض واضٌيطي اغِٛي ٚ استفازٜ اظ ضٚشٞايي وٝ زض غٛضت تٝضٛ٘س. ضاذعٔي
ضٚيٝ ذٛاٞس ضس. مي تيٞا تاػج ضضس ٚ تٛسؼٝ ٞٛضٕٙس ضٟط ضسٜ ٚ ٔا٘غ اظ ٌستطش افآٖ

ٞاي ذاِي ٚ تايط، پايساضي ا٘س ػثاضتٙس اظ: ظٔيٗٞايي وٝ زض ايٗ تحميك استفازٜ ضسٜضاذع
ٞا، اضظش ٘سثي ٔسىٗ، زستطسي ٚ ٘فٛش٘اپصيطي، ضيعزاٍ٘ي لغؼات، تؼساز عثمات ساذتٕاٖ

اذتٝ ٚ ٞا پطزظٔيٗ ٚ ٘ٛع ٔػاِح تٙاٞا. زض ايٗ لسٕت اتتسا تٝ تططيح ٞط وساْ اظ ضاذع
ضٛز. زض ٞا، تحّيُ ظطفيت ٞط يه اظ ٔحالت ٔطرع ٔيسپس تط اساس ٔيعاٖ ضاذع

ساظي ضسٜ ٚ تط اساس ٘تايذ آٖ، زست آٔسٜ الساْ تٝ ٔسَٞاي تٟٝ٘ايت تا استفازٜ اظ ٘مطٝ
 ضٛ٘س.تٙسي ٔئحالت تطاي تٛسؼٝ اِٚٛيت
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 ضاذع ظٔيٗ ذاِي ٚ تايط:

تاضس ظا ٔغطح است، تحج ظٔيٗ ٞاي ذاِي ٔيٖاظ اِٚيٗ فاوتٛضٞايي وٝ زض تٛسؼٝ ٔيا
ٞىتاض ظٔيٗ ذاِي ٚ تا  867تاضس. زض ضٟط ٔطاغٝ  وٝ تا ػٙٛاٖ ٔيعاٖ فضاي تاظ ٔغطح ٔي

زضغس وُ  33ضٞىتاضي وُ وٝ 2597واضتطي تايط ٚرٛز زاضز ٚ زض ٔمايسٝ تا ٔساحت 
ٝ راي ايٙىٝ ضٟط تٝ تاضس وٝ تايستي تٌيطز ٔمساض لاتُ تٛرٟي ٔئساحت ضٟط ضا زض تطٔي

ضيعي ضسٜ غٛضت تط٘أٝٞاي ذاِي آٖ ٞٓ تٝعٛض افمي ٌستطش ياتس، تٛسؼٝ ضٟط زض ظٔيٗ
زاضاي ظطفيت تاالي تٛسؼٝ  503ٚ  604ٔحالت  زض ٔٛضز ايٗ ضاذع،ٔس٘ظط لطاض ٌيطز. 

زِيُ ٘ثٛزٖ فضاي ذاِي تطاي تٛسؼٝ زض ايٗ ضاذع تسٖٚ تاضٙس ٚ ٔحالت ٔطوعي تٝٔي
 تاضٙس.ؼٝ ٔيظطفيت تٛس

 ضاذع ويفيت اتٙيٝ 

تاضس. زض ٞاي ضٟط ٔطاغٝ تطضسي ويفيت تٙاٞا ٔيضاذع زيٍط زض تطضسي ساذتٕاٖ  
تٙسي تطضسي ايٗ ضاذع تٙاٞا زض چٟاض ٌطٜٚ ٘ٛساظ، لاتُ استفازٜ، ٔطٔتي ٚ ترطيثي عثمٝ

ُ زضغس لات 3/25زضغس ٚاحسٞاي ٔسىٛ٘ي ٘ٛساظ،  6/18ا٘س. زض ضٟط ٔطاغٝ حسٚز ضسٜ
 زضغس ترطيثي ٞستٙس.  9/12زضغس تؼٕيطي ٚ  2/43ٍٟ٘ساضي ٚ 

 ضاذع زستطسي ٚ ٘فٛش٘اپصيطي

ٔٙظٛض تط اساس ضٛاتظ عطح رأغ تا تٛرٝ تٝ ٔؼضالت زستطسي، حسالُ ػطؼ ٔؼاتط تٝ
ٔتط، تطافيه  6تط اظ تاضس. ٔؼاتط تا ػطؼ وٓٔتط ٔي 6ٔطرع وطزٖ ٘فٛشپصيطي ٔحالت 

 ٞايزيسٌي ساذتٕاٖٚيژٜ زض ظٔاٖ ذغط آسيةاستفازٜ ضا ايزاز ٕ٘ٛزٜ، تٝسٛاضٜ ٘اواضا ٚ غيطلاتُ 
ضاحتي ٔسسٚز ضسٜ ٚ أىاٖ تطلطاضي اضتثاط أسازضسا٘اٖ تٝ تافت ضا تا ٔطىُ ضٚتطٚ ٔزاٚض تٝ

ٔٙظٛض تحّيُ ظطفيت زض ايٗ ضاذع ٔحالت تط اساس ضطايظ ٚ ويفيتي وٝ اظ ساظز. تٝٔي
ٔحالتي وٝ اظ ٘ظط زستطسي زض ضطايظ ذٛتي ا٘س. تٙسي ضسٜ٘ظط زستطس لغؼات زاض٘س عثمٝ

لطاض زاض٘س زاضاي ظطفيت تٛسؼٝ پاييٗ ٚ ٔحالتي وٝ اظ ٘ظط زستطسي زض ضطايظ ذٛتي 
  تاضٙس.تطي ٔيفيت تٛسؼٝ تيصطتطذٛضزاض ٘يستٙس، زاضاي ظ
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 ضاذع ا٘ساظٜ لغؼات ) فططزٌي ٚ ضيعزاٍ٘ي( 

ٔحالتي  603ٚ  102،  702،  303،  302،  301ؼات، ٔحالت زض ضاذع ا٘ساظٜ لغ
ضٛ٘س. ٘ىتٝ لاتُ تٛرٝ ايٙىٝ ٔحّٝ تطيٗ تؼساز ضيعزاٍ٘ي لغؼات ضا ضأُ ٔيٞستٙس وٝ تيص

تاضس زض ضزيف ظطليت اي ضٟط ٔيوٝ يه ٔحّٝ تاظٜ ساذت ٚ رعء ٔحالت حٛٔٝ 603
عطح رأغ زاضز. چطا وٝ زض عطح  تاالي تٛسؼٝ لطاض ٌطلتٝ است وٝ ٘طاٖ اظ ضؼف لٛا٘يٗ زض

 ٔتط ٔزاظ تٛزٜ است. 150رأغ پيطيٗ تفىيه لغؼات زض آٖ لسٕت اظ ضٟط تٝ ٔساحت 

 ٞاضاذع عثمات ساذتٕاٖ

زضغس  7/27زضغس يه عثمٝ ٚ  4/70لغؼٝ ٔسىٛ٘ي،  33092زض ٔطاغٝ اظ ٔزٕٛع 
ٞاي احساث ٔزتٕغ ا٘س زض ساَ ٞاي اذيط ٌطايص تٝعثمٝ ٚ تاالتط احساث ٌطزيسٜ 6ٚاحسٞا 

لغؼٝ ٔزتٕغ ٔسىٛ٘ي تيٗ  16وٝ حسٚز عٛضيآپاضتٕا٘ي تّٙسٔطتثٝ افعايص يافتٝ است. تٝ
 عثمٝ ٚرٛز زاضز. 17-6

 ضاذع اسىّت ساذتٕاٖ

ٞاي ضٟط ٔطاغٝ اظ ِحاػ ٘ٛع ٔػاِح ٔٛضز استفازٜ ٘طاٖ ٔي زٞس وٝ تطضسي ساذتٕاٖ
زضغس ٔػاِح تطويثي  33س تتٗ آضٔٝ ٚ زضغ 8/20ٞا تا آرط ٚ آٞٗ، زضغس ساذتٕاٖ 46.2/46

تٙسي ٞا تٝ زٚ زستٝ ٔػاِح تازٚاْ ٚ وٓ زٚاْ عثمٝاست. اظ ِحاػ لسضت ٔماٚٔت، ساذتٕاٖ
ػٙٛاٖ ٔػاِح تازٚاْ ٚ تّٛن ضٛ٘س ٔػاِح آرط ٚ آٞٗ ٚ اسىّت فّعي ٚ تتٗ آضٔٝ تٝٔي

يٗ اساس حسٚز ٌطز٘س. تط اسيٕا٘ي سًٙ ٚ ٔػاِح تطويثي رعء ٔػاِح وٓ زٚاْ ٔحسٛب ٔي
زٚاْ ٔي تاضٙس. زض تيٗ ٞا تيزضغس ساذتٕاٖ 33زضغس ٚاحسٞاي ٔسىٛ٘ي تا زٚاْ ٚ  67

ا٘س. ٚالغ ضسٜ 6ٞاي ٔسىٛ٘ي تازٚاْ زض ٘احيٝ زضغس ساذتٕاٖ 6/26٘ٛاحي ٘يع حسٚز 
زضغس  8/22تا  7زضغس ٔي تاضس. ٘احيٝ  7/30تا  4زٚاْ زض ٘احيٝ تاالتطيٗ زضغس ٔػاِح تي

تط ٞاي اذيط ٌطايص تٝ استفازٜ اظ ٔػاِح تازٚاْ تيصٌيطز. زض ساَتؼسي لطاض ٔي زض ٔطتثٝ
ضٛ٘س، تا ٞاي زض حاَ احساث وٝ تٝ غٛضت لا٘ٛ٘ي ساذتٝ ٔيوٝ ساذتٕاٖعٛضيضسٜ است تٝ

 ٌطز٘س.ٔػاِح تازٚاْ احساث ٔي
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 شاخص شهيي پايدازي هسکي (4)شکل  شاخص شهيي بايس (3)شکل 

  
 شاخص طبقات (6)شکل  شاخص زيصداًگي قطعات               (5)شکل 

  
 شاخص هصالح (8) شکل  شاخص قيوت شهيي                            (7)شکل 

 افصا )هٌبع : ًگازًدگاى(اىيتَسعِ ه يّاسِ شاخصيهٌظَز هقان بِيسلسلِ هساتب تصو (9)شکل 
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 ّا ٍ بحثيافتِ

 ٞا تطاي تٝضٛز ٚ ضاذعاتتسا ٕ٘ٛزاض زضذتي تطىيُ ٔي AHPش ٔٙظٛض ٔسِساظي زض ضٚتٝ
ٞا تطاي ٚ آٖزضٛ٘س ٚ سپس ٔاتطيس زٚ تٝ زست آٚضزٖ أتياظ ٟ٘ايي زض وٙاض ٞٓ چيسٜ ٔي

 ضٛزساػتي استفازٜ ٔي 9تا  1ضٛز. تطاي زازٖ ٚظٖ تٝ ٞط ضاذع اظ اػساز زٞي آٔازٜ ٔيٚظٖ
ضيعي ضٟطي وٝ ٟط ٔطاغٝ ٚ ٔترػػاٖ تط٘أٝٚ أتياظزٞي تٛسظ واضضٙاساٖ ضٟطزاضي ض

واض ٘يستٙس، غٛضت ٌطفتٝ است. ٘حٜٛ أتياظزٞي تسيٗ غٛضت تٛزٜ زض ضٟطزاضي ٔطغَٛ تٝ
 تٝٞا ٞاي أتياظي تٟيٝ ضسٜ ٚ سپس اظ ٞط ٘فط ذٛاستٝ ضسٜ وٝ تٝ ضاذعوٝ اتتسا واضت

 زست آٔسٜ زض ٔسَياظات تٝغٛضت ٔمايسٝ ظٚري ٚ زٚتٝ زٚ أتياظ زٞٙس. زض ٟ٘ايت ٔياٍ٘يٗ أت
AHP ْافعاض ٔٙظٛض ضسٜ ٚ تا وٕه ٘طExpert Choice ٝزست آٔسٜ است.أتياظات ٟ٘ايي ت 

 
 افصا )هٌبع : ًگازًدگاى(ّاي تَسعِ هياىهٌظَز هقايسِ شاخصسلسلِ هساتب تصوين بِ (9)شکل 

 ّاشاخص يسِ شٍجيس هقايهاتس (1)جدٍل 

 

 

 ّاشاخص يسِ شٍجيدُ اش هقادست آهاٍشاى بِ (11)شکل 
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ضٛز، تؼس اظ تؼييٗ ٔؼياضٞا ٚ تطىيُ سّسّٝ ٔطاتة زيسٜ ٔي (2)ٌٛ٘ٝ وٝ رسَٚ ٕٞاٖ
 زست آٚضزيٓ.ٝ٘ظط واضضٙاسي تتػٕيٓ ٚظٖ ٞط ٔؼياض تا استفازٜ اظ ٔمايسات ظٚري تا تٛرٝ تٝ

 يٍشى هعيازّا با استفادُ اش هقايسِ شٍجي با تَجِ بِ ًظس كازشٌاس (2)جدٍل 

 زيصداًگي هعيازّا
شهيي 

 خالي
 ًفَذًاپريسي طبقات

اسکلت 

 ساختواى

كيفيت 

 ابٌيِ

ازشش 

 شهيي
CR 

 09/0 034/0 078/0 048/0 117/0 221/0 376/0 126/0 ٚظٖ

تٝ  يعاٖ لاتُ تٛرٟئتٝ يٗ ذاِياظ ضاذع ظٔيضٛز أتيسٜ ٔيٕٞا٘غٛض وٝ زض رسَٚ ز
 يٞاٗيا٘س ظٔسٜيٗ ػميٚالغ اوخط واضضٙاساٖ تط اتط است. زض صيٞا تٝ ضاذعياظ تم 376/0ضلٓ 
ٔٙاسة  يعيضتاضٙس ٚ اِثتٝ تا تط٘أٝيتٛسؼٝ ٔ يتطا ئٛرٛز زض زاذُ ضٟط تستط ٔٙاسث يذاِ

ٚ ٘فٛش  يعزاٍ٘يتؼساز عثمات، ض يٞاوطز. ضاذع يطيتٛاٖ رٌّٛيٗ ٔياظ ٞسض ضفتٗ ظٔ
 لطاض ٌطفتٙس. يتؼس يٞازض ضزٜ يطي٘اپص

اظات يزست آٔسٜ تا أتتٝ يٞااٚظاٖ ٞط ضاذع ٔطرع ضس٘س، ٚظٖ وٝٗيتؼس اظ ا
 Spatial Analystٌط ُيٚ تحّ ArcGISافعاض ضٛ٘س ٚ تا استفازٜ اظ ٘طْ ئحالت ضطب ٔ

 ضٛ٘س.يه اظ ٔحالت ٔطرع ٔيت ٞط يت اِٚٛيك ضسٜ ٚ زض ٟ٘ايٞا تاٞٓ تّف٘مطٝ

 ّاس اساس شاخصّس هحلِ ب يدست آهدُ بسابِ يياشات ًْاياهت( 3) جدٍل

اهتياش 

 ًْايي

شهيي 

 خالي

كيفيت 

 ابٌيِ
 اسکلت طبقات زيصداًگي ًفَذًاپريسي

ازشش 

 ساختواى

 شاخص

 هحالت 

747/2 128/1 234/0 468/0 504/0 085/0 192/0 136/0 404 

371/2 752/0 234/0 468/0 504/0 085/0 192/0 136/0 403 

128/2 752/0 234/0 351/0 0.378 085/0 192/0 137/0 401 

245/2 752/0 234/0 468/0 0.378 085/0 192/0 136/0 705 

457/2 752/0 312/0 468/0 504/0 127/0 192/0 102/0 303 

886/1 0.376 234/0 351/0 504/0 127/0 192/0 102/0 702 

379/2 752/0 234/0 468/0 504/0 127/0 192/0 102/0 302 

039/2 376/0 312/0 468/0 504/0 085/0 192/0 102/0 301 

913/1 376/0 312/0 468/0 378/0 085/0 192/0 102/0 701 
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 (3) جدٍلاداهِ 

اهتياش 

 ًْايي

شهيي 

 خالي

كيفيت 

 ابٌيِ
 اسکلت طبقات زيصداًگي ًفَذًاپريسي

ازشش 

 ساختواى

 شاخص

 هحالت 

504/2 128/1 234/0 351/0 378/0 085/0 192/0 136/0 704 

712/1 0.376 234/0 351/0 378/0 127/0 144/0 102/0 203 

205/2 752/0 234/0 468/0 378/0 127/0 144/0 102/0 202 

196/1 0.376 312/0 468/0 504/0 042/0 192/0 068/0 102 

836/1 0.376 312/0 468/0 378/0 042/0 192/0 068/0 103 

553/2 1.504 078/0 351/0 252/0 170/0 096/0 102/0 503 

006/2 752/0 234/0 351/0 378/0 127/0 096/0 068/0 201 

122/2 752/0 156/0 468/0 378/0 170/0 096/0 102/0 602 

254/2 752/0 234/0 351/0 378/0 127/0 144/0 068/0 101 

859/1 752/0 156/0 234/0 378/0 127/0 144/0 068/0 104 

858/1 752/0 078/0 234/0 378/0 170/0 144/0 102/0 601 

936/1 752/0 078/0  234/0 504/0 170/0 096/0 102/0 603 

874/2 504/1 234/0 351/0 378/0 127/0 144/0 136/0 604 

128/2 752/0 234/0 351/0 378/0 085/0 192/0 136/0 402 

235/2 128/1 156/0 234/0 378/0 127/0 144/0 068/0 703 

303/2 128/1 156/0 351/0 252/0 170/0 144/0 102/0 502 

255/2 128/1 156/0 351/0 252/0 170/0 096/0 102/0 501 

 
 يل سلسلِ هساتبيج هدل تحليتَسعِ هحالت بس اساس ًتا يبٌدتيًقشِ اٍلَ (11)شکل 
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 گيسيًِتيج

٘طاٖ  آٖ زض ٔغطح اغّي ٔٛضٛػات ٚ افعأياٖ ؼٝـتٛس ٞايظٔيٙٝ پيطأٖٛ ٝـاِٚي تطضسي
اساسي  اظ ضاٞثطزٞاي ػٙٛاٖ يىيتٝ افعأياٖ تٛسؼٝ ضٚيىطز واضٌيطيتا ايٙىٝ تٝ وٝ زٞسٔي

وٝ  زاضت تٛرٝ تايس أا ضٚز،ضٕاض ٔيرٟاٖ تٝ اظ اي٘مغٝ ٞط زض ٞٛضٕٙس ضضس تحمك تطاي
 غطب ٚ زض زضپي پي ٞايرٙثص ٚ ارتٕاػي اتفالات اظ تستطي زض آٖ ٚ ٌستطش ٌيطيضىُ

ٞٛضٕٙس ضٚي زازٜ است ٚ  ضضس ٚ ٘ٛضٟطٌطايي پايساض، تٛسؼٝ ٙثصر ٔا٘ٙس ٚيژٜ زضآٔطيىاتٝ
ا٘تماَ آٖ تٝ وطٛضي ٔا٘ٙس ايطاٖ تايس تا ٔالحظٝ ٞسف اغّي ايٗ ٘ٛع تٛسؼٝ، يؼٙي ٔحَٛ 

ٔسيطيتي ايطاٖ  -ٞاي زاذّي ضٟط ٚ ا٘غثاق آٖ تا ضطايظ ارتٕاػي وطزٖ تٛسؼٝ تٝ تافت
زاليُ ٔرتّفي تطاي استفازٜ اظ ٘ظطيٝ تٛسؼٝ  تاضس. تا تٛرٝ تٝ ضطايظ ٔٛرٛز زض ضٟط ٔطاغٝ

٘طيٙي، ٚرٛز ٘طيٙي، حٛٔٝپيطأٖٛ، حاضيٝ -افعا ٚرٛز زاض٘س وٝ ػثاضتٙس اظ: حطوات ٔطوع ٔياٖ
ٟط، اٍِٛي ٔسىٗ )ٔساوٗ تا عثمات وٓ، تٙاٞاي تا ٔػاِح ساذتٕا٘ي ـتاغات زض زاذُ ض

تٛرٝ زاضتٝ تاضيٓ حاضيٝ ضٟط ٔطاغٝ  ٞاي اضتثاعي ٚ .... تايساضظش(، ٘فٛش٘اپصيطي ضثىٝوٓ
پٛضيسٜ اظ تاغات تٛزٜ ٚ زض غٛضت تٛسؼٝ افمي ضٟط تاغات ضٟط اظ تيٗ ذٛاٞس ضفت )آٞاض، 

٘فط زض ٞىتاض  41/60حسٚز  1392(. تطاوٓ ٘اذاِع رٕؼيت ضٟط ٔطاغٝ زض ساَ 145: 1392
ٔيعاٖ تايط ظياز تٝچٙيٗ ٚرٛز ظٔيٗ آيس، ٚ ٞٓحساب ٔيتٛزٜ است،وٝ تطاوٓ ذيّي پاييٗ تٝ

ٞاي ٘أتؼاضف ٔتط ٔطتغ تطاي ٞط ٘فط ، اظ عطفي ٚرٛز واضتطي 25/22ٞىتاض تا سطا٘ٝ  333
تاضس. ضٟط ٔتط ٔطتغ ٔي 3/162چٙيٗ ٔتٛسظ  سطا٘ٝ سغح ظيط تٙاء تطاي ٞط ٘فط ضٟطي ٚ ٞٓ

، 25/1، تا تٛرٝ تٝ ٘طخ ضضس 1400ٔطاغٝ تطاي تطآٚضزٜ وطزٖ ٘ياظٞاي ضٟطي تا ساَ 
ٔتطٔطتغ تٝ  6/179٘فط ذٛاٞس زاضت وٝ تا واٞص سطا٘ٝ اظ  305/179رٕؼيتي تطاتط تا 

٘ياظي تٝ ٌستطش افمي ضٟط ٘رٛاٞس تٛز، ايٗ زض حاِي است وٝ تا  1400تا ساَ  6/149
ٞىتاض ظٔيٗ ذٛاٞس زاضت. وٝ تا  505ٔتط ٔطتغ تطاي ٞط ٘فط ٘ياظٔٙس تٝ 172سطا٘ٝ استا٘ساضز 

( ٚ ٔعاضع زاذُ 333ٞاي تايط )ي تا ضضس ٞٛضٕٙس ٚ استفازٜ اظ ظٔيٗاستفازٜ اظ اٍِٛي ضٟط
چٙيٗ ٞىتاض ظٔيٗ ٔي تاضٙس  ٘ياظ تٝ ظٔيٗ ٘رٛاٞس زاضت، ٞٓ 74ٔحسٚزٜ ضٟط وٝ حسٚزاً 

 021/202، اٌط تا ٕٞيٗ ٘طخ ضضس ٔحاسثٝ ضٛز حسٚز 1410تطاي تٛسؼٝ  ضٟط ٔطاغٝ تا ساَ 
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 احتساب سطا٘ٝ 1340٘فط ٘سثت تٝ ساَ  667/22رٕؼيت ذٛاٞس زاضت.وٝ تا افعايص  ٘فط
ٞىتاض ظٔيٗ ذٛاٞس زاضت وٝ تا افعايص تطاوٓ ترص  390ٔتطٔطتغ تطاي ٞط ٘فط٘ياظ تٝ  172

 ضٛز. ٘تايذ حاغُ اظ ظطفيتتعضٌي اظ فضاي ٔٛضز ٘ياظ تطاي ٌستطش آتي ضٟط تأٔيٗ ٔي
، 0502، 0503، 0604افعا تياٍ٘ط آٖ است وٝ ٔحالت ساظي ٔحالت تطاي تٛسؼٝ ٔياٖ

ٞايي وٝ تطاي ژٜ تطاي واضتطي ٚيتافتي تٝتطاي ٌستطش فططزٜ ٚ زضٖٚ 0704، 0303، 0404
سيسات ضٟطي،...( اظ أٌستطش،تٝ ظٔيٗ ذاِي ٘ياظ زاض٘س )ٚضظضي، فضاي سثع، تزٟعات ٚ ت

عايص افعا تا اف تا تٛرٝ تٝ ٘ظطيٝ ضضس ٞٛضٕٙس ٚ تٛسؼٝ ٔياٖ. ٔغّٛتيت ظيازي تطذٛضزاض است
تطاي  ٞاي تايطحس تطاوٓ ٚ استفازٜ اظ فضاٞاي لاتّيت تٛسؼٝ ٔزسز ٚ استفازٜ  اظ ظٔيٗ

غٛضت ٞٛضٕٙس ٚ تٟيٙٝ زض ضٟط ٔطاغٝ تٛا٘يٓ ضاٞس ضضسي زضٖٚ تافتي تٝساظ ٔي ٚ ساذت
 تاضيٓ.
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س ئزٕٛػٝ ٔماالت وٙفطا ،«ه تحطاٖي، يغ ضٟطيٌستطش سط»(، 1372) ي، ٔحٕسٟٔسيعيػعـ 
، رّس زْٚ، ي، ٚظاضت ٔسىٗ ٚ ضٟطساظس، اغفٟاٖيرس يٚ ضٟطٞا يتٛسؼٝ ضٟط يإِّّٗيت
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