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ه ژ

پالگوسازرپظطفیوپبا گذا رپتطاک پساخ ران پد پ نطپا ژمی پبطاساسپ ژ

پعلر پاسو.په ژ

پحاضطپ
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تااطاک پ اانطرپنااامطلوبپیکا پازپمعضاات پاساس ا پ

 - 1مقدمه و بیان مسئله
م ولةپتطاک پد پبطنام پ یزرپ نطر،پبحثپجدیادرپپ

نط ارپاماطژزپپاساوپپژپما پپتوانادپپم شاپ پبسایا رپپازپ

نیسوپژپ پزمانپباپظناو پپطاط پ اپارپ انطرپپجدیادپپ

نابسامان پ ارپدیگاطپپنظیاطپپتوزیاعپپپنام عااد پپخادما پپ

روا پمو دپنظطپباودپپاساوپ؛پامااپپبااپپژجاودپپا ریاوپپ

نطر،پتطافیکپ دید،پا طافپژپغیاطپپبا اپدپ(کطیرا پپ

،پجایگااا پآنپد پفطای اادپ

ژپ رکااا ان،پ:13۸۸پ)1۷؛پژلاا پپم ساافان پماادیطیوپپ

بطنام پ یزرپژپططاح پ نطرپازپدیدگاپ اارپپعلرا پپژپ

نطرپبا پ گاامپپتصاویبپپافازای پپتاطاک ،پپکر اطپپبا پپ

فااو پالعااادۀپایاانپ اااخ

نظطر پکر طپبط س پژپتحلیل پ د پاسو.پ

مسئولیوپعواقبپژپهیامد ارپآنپتوجا پپدا دپیااپپح ا پپ

تطاک پبطپ طپس پبعدپمحیطپمص وعپیع پعرلکاطد،پپ

آگا پاسو؛پزیطاپاینپگون پعواقبپسا پ اپبعادپپخاودپپ اپ

پژپت ثیطپزیادپدا د؛پب ابطاینپتاطاک پپ

نشانپم پد دپک پمدیطیوپ نطرپتغییاطپپکاطدپپژپزماانپپ

روا پب پع وانپیک پازپمن پتاطینپپمفاا ی پپد پادبیاا پپ

پاسو.پازپططفپدیگاطپپتوجا پپبا پپ

فطمپژپمع پآنپن

هاسخگوی پاژپگذ
پ

گیطر ارپحطفا پارپ
معرا رپژپ نطسازرپژپد پتصری پ پ

اظنا ا پمسئوالنپژپمادیطانپپژپماذاکطا پپژپمصاوبا پپ

مطط پاساوپپ(عزیازر،پ:13۸۸پ.)33پتاطاک پپسااخ ران پپ

کریسیونپماد په جپ نط اپاینپنک پ اپ ژ نپما پک ادپپ

پاساس پد پا زیااب پپ انط،پپن ا پپ

ک پبخ پعردۀپد آمدپ نطدا رپ اپازپایانپپ ا پاساوپپژپ

اادایوک اادپارپ اپد پج باا پ ااارپمخ لاافپاعاا پازپ
پ

ظا طاًپ نطدا رپ اپناگزیطپازپفاطژشپپتاطاک پپ ساپ دپژپ

بطنام پ یزرپ نطر،پمدیطیوپزمین،پحفاظاوپپمحایطپپژپ

رینپموضوع،پتشدیدپمسئل پ اپب پدنبا پدا دپ(ت اوای پپ

پم اابعپپدا دپ(.)Wu, et al, 2011: 45پتعیاینپپ

ژپ ضااااا پ اد،پ:1391پ.)2پازپططفاااا پد پالگااااورپ

تااطاک پپ اانطرپپد پاب ااداپپباادژنپپبطناماا پپژپعواماالپپ

نطسازرپاساتم ،پپعادالوپپاج رااع پپ طگازپپبا پپمااپپ

تعیینپک د پعروماًپمحدژدپباودپپژپاغلابپپد پتراایت پپ

اجاز پنر پد دپک پب پصاطفپپمالکیاوپپ(قاعادۀپپتسالیط)پپ

خص ،پنیازپژپیاپتاوانپپماال پپم اضایانپپژپساازندگانپپ

ب ابطپاخ یا پژپخواسوپ خص پ ف ا پک ی .پب پعباا پپ

ختص پم پ د پاسو؛پاماپب پدنباا پپهیادای پپمعضات پپ

دیگطپد پ نطسازرپاستم پبنط پم درپیاکپپفاطدپپژپیااپپ

جدیدرپچونپمحدژدیوپزماینپپژپافازای پپجرعیاو،پپ

یکپگطژ پنبایدپمس لزمپزیانپ ساندنپبا پپدیگاطرپپبا ادپپ

ب پخصوصپد پد پ ارپاخیط،پسیاسوپافازای پپتاطاک پپ

(سیفیان،پ:13۷۷پ.)۷4پتطاک پجرعی پزبانپبطنام پ یازپرپ

چ پد پبافاوپ اارپپسااخ پ ادپپژپچا پپد پطاط پ اارپپ

تااطاک پد پ نطسااازرپاسااو،پپحااا پآنکاا پتااطاک پپ

جدیدپ نطرپب پع وانپم ولا پپارپجدیادپپد پ نطساازرپپ

ساخ ران پزبانپعرل پژپاجطای پتاطاک پپد پ نطساازرپپ

بد پ د پاساوپپ(ادبپخاواپپژپ رکاا ان،پپ:13۸1پ.)1۷پ

اساااوپ(حسااای پژپ رکاااا ان،پ:1392پ.)2۸پعوامااالپ

تطاک پسااخ ران پپازپجرلا پپم ولا پ اای پپاساوپپکا پپد پ

م عاددرپپد پتعیاینپپمیاازانپتاطاک پپد پناواح پپمخ لاافپ

طط پ اارپپ انطرپپایاطانپپماو دپپتوجا پپقاطا پپگطف ا پپژپ

نطرپدخالوپدا ناد،پپباپ پطاو پپختصا پپماپ پتاوانپپبا پپ

ب پع وانپابزا رپبطارپمنا پتوسعةپ نطپژپتعاد پبخشا پپ

عواماالپطبیع ا پیاااپفیزیک ا ،پاق صااادر،پاج راااع پژپ

فضای پب پآنپمطاط پپ ادپپاساوپپ( اعل ،پپ:13۸۷پ.)۸۷پ

سیاسو اارپپملا پپ
پ
زیسومحیط ،پف اژ رپژپ
پ
فط گ ،پ

ب پع وانپیکپ اخ

تخصی
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نطنشی پا ا پکطد.پ طکادامپپازپایانپپعوامالپپب ااپپباطپپ

رینپ ژپباپتوجا پپبا پپای کا پپحا ای پپ انطپپا ژمیا پپ اپ

پخودپژپمؤلف پ ای پک پد پزیطمجروعپخودپدا ناد،پپ

ا اضا پحاصاالخیزپکشاااژ زرپتشااکیلپداد ؛پب ااابطاینپ

کا پژپباای پبااطپمیاازانپتااطاک پد پ ااطپناحیا پ اانطرپ

ضطژ

پدا دپک پتوسعةپاف پ نطپمحادژدپپ ادپپژپازپ

ت ثیطگذا پ س د.پد پتنیةپطاط پپ اارپپتوساعةپپ انطر،پپ

یااکپ ژشپعلر ا پبااطارپافاازای پتااطاک پساااخ ران پ

باپژجاودپپا ریاوپپتاطاک پپسااخ ران پپد پبطناما پپ یازرپپ

اس فاد پ ود.پبطپ رینپاساسپاینپتح یقپباطپپآنپاساوپپ

نطرپباپتوج پب پابعادپژپآثاا پپمخ لافپپآن،پمطالعاا پپ

تاپظطفیوپبا گذا رپتطاک پساخ ران پد پ انطپپا ژمیا پپ

پهطاک د پژپبخشا پپانجاامپپ

اپبطپهایةپمنا پتاطینپپ ااخ پ اارپپتعیاینپپتاطاک ،پپد پ

پهطداخ نپبا پپایانپپمسائل پپ اپد پ

GISپالگوسازرپک د.پبط س پژضعپموجاودپپبا گاذا رپپ

قالبپاینپتح یق،پمو دپتوج پقطا پما پ پد اد.پپازپدیگاطپپ

تطاک پساخ ران پد پ نطپا ژمیا پپبیاانگطپپآنپاساوپپکا پپ

پهاسخپگوی پنام اسبپ ژشپ اارپپ

بیش طپبا گذا رپ ارپانجامپ د پد پتوساع پ اارپپجدیادپپ

مو داس فادۀپک اون پپباطارپپتعیاینپپتاطاک پپد پ انط ارپپ

نطپا ژمی پد پم ط ةپیکپانجامپ د پاساوپپژپد پ تباةپپ

ژش ااارپ
ضااعف ااارپ پ
پ
جدیاادپموجااودپاسااو.پازپپ

بعدرپبیش طپبا گاذا رپ ااپپمطباو پپبا پپبخا پپمطکازرپپ

گف پ د پمب پبودنپبطپفطضایا پپژپد نظطگاطف نپپت نااپپ

نطپاسوپک پبخ پزیاادرپپازپآنپد پم ط اةپپدژپژاقاعپپ

یکپیااپپدژپعامالپپد پتعیاینپپتاطاک پپسااخ ران پپاساوپپ

ااد پکاا پمطبااو پباا پاجااطارپطااط پ ااارپنوسااازرپ

(صادقیان،پ:13۸۷پ.)13پ رانپطو پکا پپاماطژزپپمشاا دپپ

بافوپ ارپفطسود پاسو.پاماپآنچ پد پاینپباینپپا ریاوپپ

ماا پ ااودپبا گااذا رپژپتعیااینپتااطاک پساااخ ران پد پ

دا دپاینپاسوپکا پپبط سا پ ااپپنشاانپپما پد ادپپمیازانپپ

نط اپبدژنپتوج پپظطفیوپژپتواناای پپ انط اپپباعاثپپ

با گذا رپ ارپانجامپ د پد پم اطقپسا ،پپچناا پپژپها جپپ

تشدیدپمشکت پزیسوپمحیط ،پتطافیک،پنباودپپتعااد پپ

نطپا ژمی پنسبوپب پم اطقپیاکپپژپدژپ انطرپپبسایا پپ

بینپبا گذا رپموجودپژپامکاناا پپژ...پ ادپپاساو.پپد پ

ک پاسو.پدلیلپنبودپتعاد پد پمیزانپبا گاذا رپپم ااطقپپ

سا پ ارپاخیطپاعرا پسلی پژپدیادگاپپ اارپپغیطعلرا پپ

مخ لفپ نطرپآنپاسوپک پد پتعیینپتطاک پهیشا نادرپپ

د پتعیینپتطاک پسااخ ران پپهیشا نادرپپ انطپپا ژمیا پپژپ

بطارپ نطپا ژمی پ یچپتوجن پب پ ااخپ

پ اارپپماؤثطپپ

ت اساابپندا اا نپایاانپهیشاا ناد اپباااپژی گاا پ ااارپ

د پتطاک پژپظطفیوپ ارپ انطپپژپم ااطقپپنشادپپاساو.پپ

جغطافیای ،پاق صادر،پجرعی ،پکالبادر،پپحرالپپژن ال،پپ

ب ااابطاینپظنااو پچ ااینپهیامااد ای پلاازژمپبط ساا پ

ت سساایا پپژپزیسااوپمحیطاا پموجاابپپبا گاااذا رپ

اااخ پ ااارپمااؤثطپد پتعیااینپبا گااذا رپتااطاک پ

غیطاصول پتطاک پساخ ران پد پ نطپ د پژپ رینپاماطپپ

ساخ ران پژپظطفیاوپپ اارپپ انطپپ اپباطارپپ سایدنپپبا پپ

مشکتت پ اپازپقبیالپپتطافیاک،پپا اطافپپب ا اا،پپکرباودپپ

تعاد پد پبا گذا رپ ا پصح پم پگذا د.پ

ن

د پاینپزمی پاغلبپب پصو
د پاسوپک پضطژ
ضطژ پ ارپه ژ

ت سسیا ،پسای پاندازر،پتخطیبپا اض پکشااژ زپرپژ...پ

پ

پکاا بطدرپپژپ

پ

علر پم پتواندپد پحلپاینپمسائل پپگاطپپگشااپپبا ادپ.پازپ

پ

ایجادپکطد پاسو؛پب پطو رپک پا ا ةپ ژ
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تاطاک پپ انطرپپتا ثیطپپما پگاذا د،پپانجاامپپدادپانادپ.پایاانپ

 - 1- 1اهداف
دفپاینپه ژ

پالگوساازرپپظطفیاوپپبا گاپذا رپ

ها ژ

1

ژش ااارپ
پباااپتطکیاابپSpace Syntaxپ پژپ پ

تطاک پساخ ران پد پ نطپا ژمیا پپبطاسااسپپیاکپپ ژشپ

جدیدپاندازپگیطرپتطاک پبطپآنپاسوپتاپتوزیاعپپفضاای پپ

علر پاسو.پ

تطاک پ نطرپد پ زن2پچینپ اپبط س پژپتحلیلپک اپد.پ
ن ایجپبیانگطپآنپاسوپک پانداز پگیطرپهیکطب ادرپپ ابکةپپ

پ

ا تباط پیکپ اخ

 - 2- 1پیشینۀ تحقیق

پقورپبطارپکر پساازرپپتغییاطا پپ

د پافزای پتطاک پساخ ران پاینپع ید پژجاودپپدا دپ

توسعةپتطاک پبینپناواح پپمخ لافپپژپباینپپ ابک پپ اارپپ

ک پاینپسیاسوپم پتواندپبطخ پازپمشاکت پپنا ا پپازپ

ساالول پکوچااکپاسااو.پمخصوص ااًپد پ ااطایط پک ا پ

توسعةپهطاک دۀپ نطرپ اپک پباعثپافازای پپ زی ا پ اا،پپ

تطکیبپکا بطرپ ااپپد پنظاطپپگطف ا پپ اوند،پپ اطپپچ اد پپ

تخطیبپا اض پکشاژ زر،پآلاودگ پپ اوا،پپ اد پپ فاوپپ

د جااةپتطکیاابپکااا بطرپ اااپبیش ا طپم ا پ ااود،پتااطاک پ

انطژرپژ...پم پ ودپب پحداقلپبطساند.پیکا پپازپا ادافپپ

ساخ ران پژابس گ پبیش طرپبطارپدس طس پفضای پبا پپ

اصل پبطنام پ یزرپ نطرپ سیدنپب پژضعی پاسوپکا پپ

معابطپاطاپطافپهیاداپپما پک ادپپ(Wang et al, 2013: 1-

انواعپامکاناا پپژپفضاا ارپپ انطرپپبا پانادازپۀپکااف پپژپ

.)15پ

ب ا پنحااوپمطلااوبپد پدس ا طسپجرعیااوپقااطا پگیااطد.پ

حسی پژپ رکا انپ()1392پد په ژ ش پبااپپع اوانپپ

حصو پاینپامط،پبااپپایجاادپپتعااد پپم ط ا پپباینپپتاطاک پپ

پبطارپتعیینپحداکثطپتاطاک پپسااخ ران پپد پ

« ا ا ةپ ژ

پ

م یاااسپقطعااا پمسااکون »پباااپبط ساا پژپتعیااینپ

ما پگیاطد.پپ راانپطاو پپکا پپاماطژزپپمشاا دپپما پ اودپپ

اخ پ ارپاثطگذا پبطپتطاک پسااخ ران پپ(د پم یااسپپ

با گااذا رپباای پازپظطفیااوپ اانط اپباعااثپتشاادیدپ

و ارپساخ ةپ نطر،پ ژ ا پپ
قطعا پمسکون )پد پباف پ

زیسومحیطا ،پپتطافیاک،پپنباودپپتعااد پپباینپپ
پ
مشکت پ

کااا بطدرپد پچگااونگ پتعیااینپتااطاک پساااخ ران پ

با گذا رپموجودپژپامکانا پژ...پ د پاساو.پپب اابطاینپپ

محدژدیو ارپکالبدرپقطعا پ انطرپپا ا ا پپ
پ
بطاساسپ

ظنو پچ اینپپهیاماد ای پپلازژمپپبط سا پپ ااخ پ اارپپ

دادپاند.پاینپ ژشپد پمحلةپژل پعصطپقصطالد اوپپد پ

مؤثطپد پتعیینپبا گاذا رپپتاطاک پپسااخ ران پپبطاساپاسپ

نطپ یطازپبط سا پپ ادپ پژپن اایجپپزیاطپپحاصالپپ اپد پ

ظطفیو ارپ انطپپ اپصاح پپما پگاذا د.پپبا پپبطخا پپازپ
پ

اسو:پ-1پضوابطپهیش نادرپطط پ ارپتوساعپةپ انطرپپ

انجامگطف پد پاینپزمی پم پتاوانپپبا پپماوا دپپ
تح ی ا پ پ

نطپ یطازپد پحوزۀپتطاک پهش وانةپعلر پکاف پناپدا د؛پ

ساااخ ران ،پجرعیااوپژپظطفیااوپ ااارپ اانطپصااو

زیطپا ا پکطد:پ
Wangپژپ رکااا انپ()2013په ژ شاا پباااپع ااوانپ

-2پعاماالپاصاال پد پتعیااینپتااطاک پساااخ ران ،پطااو پ
سااای پاناادازرپاب یا پژپفضااارپبااازپب ا پازارپ ااطپژاحاادپ

«بط ساا پتااطاک پپ اانطرپد پ اا زن،پپا تبااا پبااینپپ
مو فولااوژر،پتااطاک پساااخ ران پژکااا بطر»پباااپ اادفپ

ژش ای پاسو پک پب پهدیدا
 -1پمجروع پار پاز پنظطی پژ پ پ

بط س پای ک پساخ ا پفیزیک پمعابطپتاپچ پاندازپارپباطپپ

م پهطدازد .پ

اس پفضاپ

2- Shenzhen
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مسکون پاسوپژپتاطاک پپسااخ ران ،پپساط پپا اغا پپژپ

م ظااطرپپ()13۸3پد پهایااانپپناماا پارپباااپپع اااوانپ

تعدادپطب ا پم پتوانادپپم اادیطپپم فااژت پپدا ا پپبا ا دپپ

«مد پسازرپتوزیعپتطاک پساخ ران پبااپپاسا فادپپازپGISپ

(حسی پژپ رکا ان ،پ.)2۷-39:1392پ

(مطالعةپماو در:پپ انطپپ ایطاز)پ»پبااپپبط سا پپبطخا پپازپ

نو ا پژپ رکا انپ(،)1390پد پتح ی ا پپبااپپع اوانپپ

عواملپمؤثطپد پتعیینپتاطاک پپسااخ ران پپ ااملپپمطکازپپ

«تعیینپتطاک پساخ ران پبنی پد پمحت پحا ی پنشاینپپ

نط،پ بکةپا تبااط پپاصال ،پپمطاکازپپخادمات پپفطعا ،پپ

باپمتحظاا پپاج رااع پپ-پفط گا پپ(مطالعاپةپماو در:پپ

فضا ارپهسوپ نطرپژپکیفیوپمحیط پطا پپفطای ادپپ۷پ

خاکپسفیدپتنطان)»پبااپپبط سا پپمعیا اارپپفط گا پپژپ

مطحل پارپماد پساازرپپتوزیاعپپهدیادپ اارپپفضاای پپد پ

اج راع پمؤثطپتطاک پساخ ران پد پمحلةپخااکپپسافیدپپ

نطمافازا پپ
GISپباپاس فاد پازپModel Builderپد پمحیطپ پ

تنطانپژپ رچ ینپباپا ا ةپیکپتحلیلپآسا ان پار،پبیشایپةپ

،ArcViewپب پتولیدپمد پتوزیاعپپتاطاک پپسااخ ران پپد پ

تااطاک پمرکاانپبااطارپ طکاادامپازپبلااوکپ ااارپمحلااةپ

نطپ یطازپاقدام پ د پاسوپ(م ظطر ،پ.)13۸3پ

دسوآمد پبیاانگطپپ
مو دنظطپمحاسب پ د پاسو.پن ایجپب پ پ

Ohپژپ رکاااا انپ()2005پد پمطالعااا پارپباااطارپ

آنپاسوپکا پپبیشا طینپپقابلیاوپپبا پلحاا پپاج رااع پپ-پ

توسع پ ارپجدیدپاططافپسائو پپاب اداپپ فاوپپعامالپپ اپ

فط گ پباطارپپافازای پپتاطاک پپسااخ ران پپم علاقپپبا پپ

قابلتحرلپمحادژدپۀپماو پپبط سا پپ
بطارپتعیینپظطفیوپ پ

بلوکپ14پد پج وبپمیادانپپناوابپپصافورپپژپکر اطینپپ

خودپان خابپکطدپانادپ.پ ااخ پ اارپپاناطژرپ،پفضاارپپ

قابلیوپم علقپبا پپبلاوکپپ10پد پج اوبپپهاا کپپگلشانپپ

سبزپ(عواملپتعیاینپک ادپپباطارپپظطفیاوپپقابالپتحرالپپ

اسوپ(نو ا پژپطبیبیان پژپ ضا  ،پ.)21۷-231:1390پ

زیسااومحیطاا )،پ ا ،پم ااطژ،پآبپمو دنیاااز،پ اابکةپ
پ

حسی پ()1390پد پهایانپنام پارپبااپپع اوانپپ«تعیاینپپ

آب ارپسطح پ(عوامالپپتعیاینپک ادپۀپ
فاضتبپژپدفعپ پ

ژشپم اساابپبطناماا پ یاازرپتااطاک پساااخ ران پد پ

آس انةپتحرلپتسنیت پ نطر)پب پع وانپ اخ پ اارپپ

بافو ارپساخ پ دۀپ نطرپ(نرونةپماو در:پپمحات پپ
پ

ایاانپمطالع ا پمعطف ا پ اادپانااد.پد پمطحل اةپبعاادرپباااپ

گلد وپمعاال پآباادپپژپژلا پپعصاطپپقصطالد اوپپ انطپپ

یک ا چ ا پسااازرپ اااخ پ اااپبطمب ااارپ اادفپاصاال پ

یطاز»پد پاب داپب پتعیینپحدپنناای پپتاطاک پپسااخ ران پپ

دسویااب پپبا پپتوساعپةپهایادا پپژپکیفیاوپپ
تح یق،پیع پ پ

بطاساااسپژی گاا پ ااارپقطعااا پهطداخ اا پژپساا سپ

م اسااابپآبپژپ اااوا،پمجروعا اةپا زیااااب پظطفیاااوپ

جرعیوهذیطرپتاطاک پپهیشا نادرپپمحاساب پپ ادپپژپبااپپ
پ

قابلتحرلپبطارپمحدژد پتعیینپ د پاسو.پد پتحلیالپپ
پ

دسااوآمااد پبطاساااسپ
پ
حااداکثطپتااطاک پجرعی اا پباا پ

طیااکپازپ اااخ پ ااا،پهشا یبان پجرعی ا پژپد صاادپ

محدژدیو ارپخدمات پد پم یاسپمحل پم ایسا پپ ادپپ
پ

لتحرلپبطآژ دپ ادپپژپنسابوپپبا پپ
تطاک پساخ ران پقاب پ

طیان ارپاصال پپژپ
پ
اسوپژپد ننایوپبطاساسپظطفیوپ

ژضعیوپک ون پطط ،پتحلیلپژپم ایسا پپ ادپ پاساوپپژپ

فطع پژپباپنگا پبا پپساازمانپپفضااپی پهیشا نادرپپ انطپ،پ

د ننایوپمیزانپتاوانپپتوساع پپژپتاطاک پپاضااف پپکا پپد پ

عیین د پد پمطاحلپقبالپپا زیااب پپ
تح قپهذیطرپتطاک پت پ

طط پبطارپمحدژد پهی پبی پ د پاسو،پد پ طیاکپپازپ

د پاسوپ(حسی  ،پ.)1390پ

بخ پ اارپپمحادژدپپباپ پدساوپپآمادپپژپهیشا نادپ ارپ

مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال هشتم شماره بیست و هشتم ،بهار  1395پ

6

م اساابپبااطارپافاازای پکیفیااوپزناادگ پد پمحاادژدۀپ
مو دنظط پا ا پ د پاسوپ(.)Oh et al, 2005: 1-15
پ

ادا پکاالپ ا پژپ نطسااازرپژپدف ااطپف اا پاساا اندا رپ
آذ بایجانپغطب پژپفا غپال حصایتنپپکا

اسا پپا ادپپ

نطسااازرپدانشااگا پا ژمیاا پتوزیااعپ ااد پژپهااسپازپ
جرااااعپآژ رپژپتحلیاااالپن ااااایجپد پنااااطمپافاااازا پپ

 - 3- 1روش تحقیق
اینپتح یقپباپتوج پب پ ادفپپآنپازپناوعپپتح ی اا پپ

Expert Choice 11پژزنپ اااخ پ اااپباااپضااطیبپ

کاا بطدرپپاساوپپژپباااپتوجا پپبا پ ژشپانجاامپپکااا ،پازپ

سازگا رپ0/0۸پاس خطا پ د پکا پپکر اطپپازپ0/1پاساوپپ

ما ی پتوصیف پ-پتحلیل پبطخو دا پاسو.پگاطدآژ رپپ

ژپد پن یجا پپساازگا رپپبااینپقضااژ پ اااپماو دپپقبااو پ

اطتعااا پازپططیااقپمطالعااا پک ابخاناا پار،پم اااال پ

اسو .پ

موجود،پمطالعا پمیدان پژپاطتعا پسط را رپمطکازپپ

باطارپپانجااامپتحلیاالپ ااارپمکاان پپاب ااداپالیا پ ااارپ

آما پایطانپد پسا پ1390پانجاامپپ ادپ پاساوپ.پاب اداپپبااپپ

اطتعات پ13پ اخ

پد پنطمپافزا پGISپ قاوم پپساازرپپ

مطالع ا پژپبط ساا پاس ا ادپژپم ااابعپمااطتبطپباااپتااطاک پ

ژپژیطای پ د پژپباپتبدیلپالی پ ارپاطتعات پب پ سا طپپ

ساااخ ران ،پ اااخ پ ااارپمااؤثطپد پتعیااینپتااطاک پ

ژپطب پب درپآنناپبطارپژا دکطدنپالیا پپ اارپپاطتعاات پپ

ساااخ ران پاساا خطا پ ااد پژپساا سپباااپتوجاا پباا پ

باا ا پنااااطمپافاااازا پIdrisi Selvaپازپنااااطمپافاااازا پپ

موجودبودنپاطتعاا پپ ااخ پ اارپپماؤثطپپد پتعیاینپپ

Global Mapperپبطارپتبدیلپفطموپ س طرپالی پ اارپپ

تطاک پبطارپ نطپا ژمیا ،پپ13پ ااخ پپازپباینپپعوامالپپ

نطمافازا پپIdrisi Selvaپاسا فادپپ
GISپب پفطموپ س طرپ پ

مخ لفپت ثیطگذا پبطپتطاک پساخ ران پبطارپ سیدنپبا پپ

د پاسو.پهسپازپژا دکطدنپ اخ پ اپبا پپناطمپپافازا پپ

خطژج پتح یقپان خابپ د پاساو.پپایانپپ ااخ پ ااپپ

Idrisi Selvaپباا پپاس اندا دسااازرپ(فااازرپسااازر)پپ

املپتطاک پجرعی ،پعطضپمعبط،پمسااحوپپقطعاا ،پپ

پ اپباپاس فاد پازپتوابعپفازرپاقادامپپ ادپپاساوپپ

اخ

تعدادپطب ا ،پتطاک پساخ ران ،پفاصل پازپمطکازپپ انط،پپ

ک پبطاسااسپپ ابطاةپپ طکادامپپازپ ااخ پ ااپپبااپپ ادفپپ

اایب،پم وسااطپقیرااوپزمااین،پجا سپخاااک،پژجااودپ

پتعطیاافپماا پ ااود.پد پگااامپبعاادرپژزنپ

هاا ژ

فضاارپپسابز،پپژجاودپپا اضا پپباایط،پپژجاودپپت سیساا پپ

دسوآمد پازپ ژشپAHPپد پ طیاکپپازپ ااخ پ ااپپ
بپ پ

فاضتبپژپژجودپحرالپ پژن الپپعراوم پپاساو.پپباطارپپ

ضاااطبپ ااادپپژپد ننایاااوپپبااااپبااا پکاااا گیطرپپپ

ژزنپد پبا پپ ااخ پ ااپپبطاسااسپپ ژشپAHPپاب اداپپ

Weighted Sumپباا پتطکیاابپ اااخ پ اااپبااطارپ

تعدادپ20پهطسش ام پک پمح اوارپپآنپبطاسااسپپم ایساةپپ

ظطفیوپسا ج پپبا گاذا رپپتاطاک پپسااخ ران پپد پ انطپپ

زژجاا پ اااخ پ اااپططاحاا پ ااد پبااینپاساا ادانپ

ا ژمی پهطداخ پ د پاسوپ( کل .)1پ

نطسااازرپژپمعرااا رپدانشااگا پا ژمی ا ،پکا

اسااانپ
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تعریف هدف
مطالعۀ اسناد و منابع مختلف جهت استخراج شاخصها با توجه
به موجودبودن اطالعات

تراکم جمعیتی
تراکم ساختمانی

تدوین پرسشنامه مقایسه زوجی شاخصها براساس روش
 AHPو توزیع بین جامعه آماری
تحلیل نتایج پرسشنامه و استخراج وزن شاخصها با
نرمافزار

تعداد طبقات
جنس خاک

Expert Choice

تأسیسات فاضالب
رقومیسازی دادهها و آمادهسازی الیههای
اطالعاتی و تشکیل پایگاه اطالعات ج رافیایی
ساخت نقشههای معیار

پ
پ
پ
پ
پ
پ

تبدیل الیههای

وجود فضای سبز
وجود اراضی بایر

اطالعاتی به Raster

 Reclassifyکردن الیههای اطالعاتی
تبدیل فرمت در نرمافزار Global Mapperپبرای
واردکردن الیهها به نرمافزار

شیب
مساحت قطعات

Idrisi Selva

عرض معابر

استانداردسازی (فازیسازی) شاخصها با استفاده از توابع

پ
پ
پ
پ
پ

فازی براساس رابطۀ هرکدام از شاخصها با هدف پژوهش
ضربکردن وزن بهدستآمده از روش  AHPدر هریک از

فاصله از مرکز شهر
حملونقل عمومی

شاخصها با بهکارگیری  Weighted Sumبرای ترکیب شاخصها
غیرفازیسازی شاخصها برای پهنهبندی ظرفیتسنجی بارگذاری
تراکم ساختمانی

شکل  -1فرایند تحقیق (منبع :نگارندگان)1394 ،

متوسط قیمت زمین
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 - 4- 1شناخت محدودة مطالعه
نطپا ژمی پمطکزپاس انپآذ بایجانپغطب پاسوپکا پپ

نطدا ر،پ نطپا ژمی پ املپ5پم ط اةپپ انطرپپاساو؛پپ
باا پطااو رپکاا پپم ط ااةپیااکپباااپجرعی اا پبااال پبااطپپ

د پ را پغطب پکشو پژاقعپ د پاسو.پد پسط ارا رپپ

13۷۸۷0پنفطپد پج وبپ انط،پپم ط اةپپدژپبااپپجرعیاوپپ

عروم پسا پ1390پجرعیوپ نطپا ژمی پ66۷499پنفاطپپ

141355پنفطپد پ ط ،پم ط ةپس پبااپپجرعیاوپپ125۷0۷پ

ژپمساحوپاینپ نطپ۸5۷۷/3پ ک ا پاسوپک پازپ ارا پپ

نفطپد پ را پغاطبپپژپبخا پ پ اای پپازپبخا پپغطبا ،پپ

ب پ نطس انپسلراس،پازپج وبپب پ نطسا انپپن اد ،پپازپ

م ط ةپچنا پباپجرعیوپ1۸2۷95پنفطپد پ ارا پپ اطق پپ

ط پب پد یاچةپا ژمیا پپژپازپغاطبپپبا پپماطزپپتطکیا پپژپ

ژپبخ ا پ ااای پازپ اارا پژپم ط ااةپه ا جپباااپجرعیااوپ

عااطا پمحاادژدپما پ ااودپ(من دسااانپمشاااژ پطااط پژپ

64110پنفاااطپد پج اااوبپغطبااا پ ااانطپقاااطا پدا دپپ

آمااای ،پ.)13۸9پ رچ ااینپبطاساااسپنظااامپت ساایرا پ

( کلپ .)2پ

شکل  -2موقعیت استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه در کشور به همراه منطقه بندی شهر (منبع :نگارندگان)1394 :

پ

پ

 - 2مبانی نظری

دا دپژپتطاک پتوسع پد پآنپ-3000پ2500پساکنپد پ طپ

د پسا پ،2011پ51پد صدپازپجرعیوپ(3/5پمیلیاا دپپ

ک ا پبطارپم ااطقپپمساکون پپاساو.پپد پایانپپ اطایطپپ

نفط)پدنیاپد پ نط اپزندگ پم پکطد پاندپژپهی پبی پ د پ

فااطا پآژ دنپنااو پکاااف پبااطارپژاحااد ارپمسااکون پ

ک پاینپ قا پپد پساا پپ2030پبا پپ60پد صادپپ(ت طیبااًپپ5پ

با پخصااوصپد پطب ااا پهااایینپبساایا پمشااکلپاسااوپپ

میلیا دپنفط)پبطسادپپ(.)Lin, et al, 2014: 152پاماطژزپپ

(.)Ng, 2000: 1پا ریوپمحاسبةپتطاک پب پع اوانپپابازا پپ

نیزپبخ پ نطرپ گپک گپاح رااالًپپبیشا طینپپتاطاک پپ

بطنام پ یزرپژپططاح پ انطرپپبا پپآنپدلیالپپاساوپپکا پپ

سااخ ران پپ اپد پباینپپ انط ارپپدنیااپپدا د.پایانپپ انطپپ

اخصاااةپمنرا ا پد پجناااوپانعکااااسپبسااایا رپازپ

جرعی پبال پباطپپ1۷5000پسااکنپپد پ اطپپکیلوم طمطباعپپ

مشخصا پطط پ ارپ نطسازرپاسو.پعواملپم عددرپ
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د پتعیااینپمیاازانپتااطاک پد پنااواح پمخ لاافپ اانطرپ

آسیبهذیطرپ انط ارپپمااپپد پبطاباطپپزلزلا پپژپ
پ
توج پب پ

دخالوپدا ند؛پبا پطاو پپختصا پپما پپتاوانپپبا پپعوامالپپ

پیاااپافاازای پ

تا ثیطا پتااطاک پ ااارپ اانطرپبااطپکااا

طبیع پیااپپفیزیکا ،پپاق صاادر،پپاج رااع پپژپفط گا پ،پ

آسیب ارپنا
پ

سیاسو ارپمل پ نطنشای پپ
پ
زیسومحیط ،پف اژ رپژپ
پ

بیش طرپد پاینپبخ پازپبطنام پ یزرپ نطرپ اپآ اکا پپ

ا ا پکطد.پ طکدامپازپاینپعواملپب اپباطپپن ا پپخاودپپژپ

ماا پک ااادپ(احرااادرپژپ ااایخپکااااظ ،پ:13۸5پ.)2-3پ

مؤلف پ ای پک پد پزیطمجروعپخودپدا ناد،پپکا پپژپبای پپ

بنی پسازرپآثاا پپبیطژنا پپجرعیاو،پپبا پپدژپدلیالپپبایادپپ

بطپمیزانپتطاک پد پ طپناحیةپ نطرپت ثیطگاذا پپ سا دپ.پ

جداگان پآزمای پ وند:پ- 1پم ط پب درپقطعاا پپزماینپپ

عواملپطبیع پیاپفیزیک پباپمؤلف پ ای پنظیاطپپفطساای ،پپ

ف ااطپاناادازۀپقطعااا پ اپک ااط پماا پک اادپناا پاناادازۀپ

نفوذهااذیطرپساافطپ ااارپآبپزیطزمی ا ،پانااواعپخاااک،پ

ساااخ رانپ ا.پب ااابطاینپد پم اااط پک ا پساااخ رانپ اااپ

اایب،پ ااطایطپآبپژپ ااوای ،پهو اا پگیااا پژ...پ

خااانوادپ ااارپم عااددرپ اپد پخااودپجااارپداد پاسااوپ

پما پ اود.پپد پک اا پپآنپعوامالپپاق صاادر،پپد پ

قوانینپضطیبپسط پزیطب اپعرلکطدپبن طرپنسابوپپبا پپ

سط پاق صادپکتنپباپمؤلف پ ارپد آمدپژپتولیدپ انطپپژپ

م ط پب درپاندازۀپقطعا پد پجنوپک ط پآثا پبیطژنا پپ

فعالیو اپژپد پسط پخطدپباپمؤلف پ اارپپقیراوپپ
پ
ترطکزپ

جرعیااوپخوا اادپدا ااو؛پ-2پم ط اا پب اادرپاناادازۀپ

زمینپژپمسکن،پد آمدپخانوا ،پناطخپپمالکیاوپپاتومبیالپپ

قطعا پژپقوانینپساط پپزیطب ااپپدژپمشخصاةپپم فااژ پپ

ژ،...پعواملپاج راع پژپفط گ پباپ اخ پ ای پنظیط،پ

س دپبنةطو رپک پب پلحا پکا ای پم ط پب درپانادازۀپپ

قومیااوپژپخویشاااژندرپژپنااوعپخانوا اااپبا پتفکیااکپ

قطعا پم پتواندپاژلینپژپقوانینپساط پپزیطب ااپپدژماینپپ

گس طد پژپ س پارپژ...پژپنیزپتطکیابپپ اغل پپآنناا،پپد پ

سیاسااوپبا ا دپ(.)Joshi and Kono, 2009: 503پ

زیسومحیط پنا ا پپازپتاطاک پپ
پ
ک ا پابعادپاکولوژیکپژپ

بطاساااسپUNDPپظطفیااوپعبااا پپاسااوپازپتوانااای پ

ژپد ننایااوپابعااادپکالباادرپژپفااطمپژپم ظااطپ اانطرپازپ

افااطاد،پنناد اااپژپجوامااعپبااطارپانجااامپژظااایف،پحاالپ

جرل پعواملپمؤثطپباطپپتعیاینپپمیازانپپتاطاکپ پد پناواح پپ

مشااکت پژپت ظاای پژپ ساایدنپب ا پا اادافپبطاساااسپ

مخ لاافپ اانطپ سا د.پد پزمی ااةپسیاسااوپ ااارپمل ا پ

یو پارپهایدا .پظطفیوپس ج پنیزپتحلیلپظطفیاوپ اارپپ

نطنشی پژپ ژیکطد ارپموجودپد پجنوپاسا فادپپازپ

فعل پد پبطابطپظطفیو پ ارپماو دنظطپپد پآی ادپپاساو؛پپ

تطاک پ ارپزیادپساخ ران پم پتاوانپپبا پپسیاساوپپ اای پپ

ب پطو رپک پباعثپما پ اودپپد کپد سا پپازپظطفیاوپپ

پاتتفپزمینپباپنگا پبا پپتوساعةپپعراودر،پپ

دا ای پ اپژپنیاز ااپپدا ا پپبا ای پپژپایانپپاماطپپمااپپ اپد پ

پ زی اةپپت سیساا ،پپم اافعپپنا ا پپازپتجراعپپژ...پ

جنوپتدژینپاس طات رپ ارپتوساعةپپظطفیاوپپ راونپپ

ا ا پکطد.پ رانپطو پک پمشا د پما پ اودپپد پعوامالپپ

م پساازدپپ(.)UNDP, 2007: 3پتعیاینپپحاداکثطپپتاطاک پپ

گف ا پ ادپپ ایچپپماادخل پباطارپپمیازانپپخططهااذیطرپژپ

ساااخ ران پد پیااکپهن ااةپ اانطرپباا پم ظااو پک ااط پ

آساایبپهااذیطرپنا اا پازپآنپد پان خااابپتااطاک پ ااارپ

جرعیوپساکنپژپ اغلپد پمحدژد ،پتضرینپخادما پپ

نطرپژجودپندا دپژپاینپمسئلةپمنا پپتاپاک ونپسانر پپ

ژپزیطساااخوپ ااارپم اساابپجرعیااوپژپفعالیااوپ ااارپ

پاسو.پایانپپاماطپپبااپپ

مس طپد پهن ،پکیفیوپکالبدرپژپم ظاطپپ انطرپپاساو.پپ

مشخ

چونپکا
کا

د پت ظی پبطنام پ یزرپتطاک پندا

پازپزلزل ،پنیازپبا پپتوجا پپژپحساسایوپپ
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پفطا پبودنپسطمایةپ

بز گپتطپت سی پم پ ودپژپب اابطاینپپصاطفپةپبیشا طرپپ اپ

ب ابطاینپبدین پاسوپک پد پصو

الزمپبطارپساخو،پاس فاد پازپبیش طینپتطاک پساخ ران پ

ب پ رطا پخوا دپدا وپ(ساطخیل پپژپ رکاا ان،پپ:1391پ

مرکنپد پزمینپبطارپسازند پا ج پخوا دپباود؛پپچاطاپپ

.)14۸پنظطیا پژپطط پ ارپمخ لف،پمؤلف پ ارپبسیا رپ

ک پب پاینپتطتیبپ زی ةپقیروپزمینپمعراوالًپپد پا زشپ

اپد پتعیینپتطاک پساخ ران پماؤثطپپدانسا پپانادپپکا پپد پ

حاصلپازپفطژشپتعدادپژاحد ارپبیش طپیااپپژاحاد ارپپ

جدژ پ()1پب پبطخ پازپآنناپا ا پ د پاسو.پ

جدول  -1مؤلفههای مؤثر بر تراکم ساختمانی در نظریات و طرحهای مختلف (پرتوی و پژمانفر)49 :1390 ،
نظریه
ا نسوپبطگس پ
رط ویو پ
چانس پ طیسپژپ
ادژا دپاژلرن پ
فونپتونن پ

مؤلفههای مؤثر
دس طس ،پقیروپزمین،پفاصل پازپمطکزپ نط،پ قابوپمیانپکا بطرپ ا پ
دس طس ،پفاصل پازپمطکزپ نط،پژی گ پ ارپطبیع پژپتوهوگطاف ،پجرعیو پ
دس طس پژی ،پعواملپتوهوگطاف ،پعواملپتا یخ پژپنیطژ ارپجایگزین،پافزای پجرعیو پ
دس طس ،پقیروپزمین،پفاصل پازپمطکزپ نط پ

ژال طپکطیس الط پ

دس طس ،پتطاک پجرعیو،پقیروپزمین،پمیزانپد آمد،پآس ان پجرعی ،پ عاعپعرلکطدپژپصطف پ ارپنا

ژیلیامپآل سو پ

حرلژن ل،پمیزانپد آمد پ
دس طس ،پقیروپزمین،پفاصل پازپمطکزپ نط،پ زی پ ارپ پ

تطاک پم عطف پ

پازپتجرع پ

لزژمپتاب پا عةپزمس ان پب پبدنةپج وب پاب ی ،پسطانةپفضارپباز،پضطیبپمحصو یوپژپخطپآسران،پتحدیدپد پلفاافپپفضاای ،پپ
سط پزیطب ا،پتعدادپساک ان،پنوعپکا بطر،پقیروپا اض ،پترایت پمطدم،پ طایطپاج راع پژپاق صادر پ
ساخ ا پجرعی پژپقیروپزمینپژپمسکن،پ زی پ ارپساخوپمسکن،پاق صادپخاانوا ،پپسیسا پپحرالپژن الپپعراوم ،پپخاسا گا پپ

عزیزر پ

اج راع پساک ان،پمیزانپخدما پژپتسنیت پموجود،پ طایطپاقلیر ،پفضارپسبز،پضطیبپسط پزیطب اپژپسط پا اغا ،پپا تفااع،پپ
ابطةپتود پژپفضا،پخطپآسران پ

د پاس فاد پازپ

تعدادپژاحد ارپمسکون ،پسط پکلپزیطب ا،پسط پزمین،پموقعیوپقطا گیطر،پتطاک پجرعیو،پمیزانپها کی گ،پفضاارپپتفطیحا ،پپ

زمینپد پآمطیکا پ

فضارپبازپمفید پ

آیینپنام پم ط پ

نوعپژاحد ارپمسکون ،پتطاک پجرعی ،پسط پا غا ،پا تفاعپب ا،پسط پزیطب ا،پمساحوپزمین،پحداقلپسط پفضارپباز،پموقعیوپ

ب درپنیویو ک پ

اس طا پب اپد پزمین،پتعدادپژاحدپمسکون پد پ ک ا ،پدس طس پب پنو پژپ واپژپعدمپا طاف،پت مینپفضا ارپها کی گپکاف پ

طط پجامعپمون طا پ تعدادپطب ا ،پنوعپقطا گیطرپساخ رانپ ا،پنسبوپسط پا غا پزمین،پضطیبپسط پزیطب ا،پنو گیطر،پژی گ پ ارپمحیط پ
پ

 - 3تحلیل یافتهها
باااپمطالعااةپم ااابعپمخ لاافپد پا تبااا پباااپتااطاک پ
ساخ ران پژپاس خطا پ اخ پ اپبطاساسپموجودبودنپ

نطمافزا پExpert Choiceپ دپتاپ
جرعآژ ر،پن ایجپژا دپ پ
پ
ژزنپحاصلپازپباپ پکاا گیطرپپماد پپAHPپد پناطمپپافازا پپ
گف پ د پاس خطا پ ود.پ

اطتعا پبطارپ نطپا ژمی پب پتدژینپهطسشا ام پپباطارپپ

فطای دپتحلیلپسلسال پپمطاتبا پپ()AHPپکا پپتومااسپپ

م ایسةپزژج پ اخ پ اپاقدامپ د پاسو.پهطسش ام پ اپ

ساااع پد پسااا پ19۸0پب اااپنناااد پاسااو،پیکاا پازپ

باپجامعةپآما رپ20پنفطپب پطاو پپتصاادف پپباینپپاساپ ادانپ

جامعپتطینپسیس پ ارپططاح پ د پبطارپتصری پگیاطرپپ

دانشگا ،پنناد ارپمدیطیوپ نطرپمان دپادا پکلپ ا پژپ

باپمعیا ارپچ دگان پاسو؛پزیاطاپپایانپپتک یاکپپامکاانپپ

نطسازرپژپاس اندا رپژپد ننایوپبینپفا غپال حصیتنپ

پسلسال پمطاتبا پپفاطا پپ

کا

اس ا پا اادپ نطسااازرپتوزیااعپ اادپژپهااسپازپ

فطمول پکطدنپمسئل پ اپب پصو

م پک دپژپافزژنپبطپآن،پد نظطگطف نپمعیا ارپمخ لافپپ
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کر پژپکیف پ اپد پمسئل پدا دپژپگزی پ ارپمخ لفپ اپ

اس فاد پم پ ودپتاپا ریوپنسب پ طپع صاطپپنسابوپپبا پپ

د پتصاری پگیااطرپدخالاوپپما پد ادپپژپامکااانپتحلیاالپ

ع اصطپدیگطپد پ ابط پباپآنپخصوصیوپمشخ

پ ود.پ

حساسیوپبطپمعیا اپژپزیطمعیا اپ اپنیزپدا دپ(امی پژپ

جدژ پ()2پم یاسپ اپبطارپانجامپم ایسا پپ اارپپزژجا پپ
نشانپم پد د.پد پاینپه ژ

رکا ان،پ:13۸9پ.)45پ
اسااااسپتعیاااینپژزنپد پایااانپ ژشپ اپم ایساااةپ
دژب پدژرپمعیا اپتشکیلپما پپد اد.پپد پ ژشپم ایساةپپ

پازپ ژشپفطای ادپپتحلیالپپ

سلسل پمطاتب پبطارپتعیینپژزنپنساب پپ اطپپمعیاا پپژیا پپ
اس فاد پ د پاسو.پ

زژج پا ریوپنسب پمعیا اپد پیکپم ایسةپهیوس پبا پپ

بطارپتعیینپژزنپبایدپمطاحلپزیطپانجامپ ود:پ

9پبخ پت سی پم پ ود.پاینپفطای دپگزی پ ارپمخ لافپپ

سااازماند اا پپمعیا اااپد پیااکپپ
پ
- 1پتعطیاافپژپ

اپد پتصری پگیطرپدخالوپما پپد ادپپژپامکاانپپتحلیالپپ

سلسل پمطاتبپ(تشکیلپماتطیسپمعیا ا)پ( کلپ)3پ

حساسیوپباطپپمعیا ااپپژپزیطمعیا ااپپ اپدا دپژپمیازانپپ
سازگا رپژپناسازگا رپتصری پ اپنشانپم پد دپکا پپازپ

- 2پانجااامپم ایسااةپدژب ا پدژی ا پازپا ریااوپنسااب پ
ژزن اپ
معیا اپبطارپایجادپ پ

مزایارپمر ازپاینپتک یکپد پتصری پگیاطرپپچ ادمعیا پپ

- 3پبطارپتعیینپد جةپدقوپژپصاحوپپژزنپد ا پپازپ

اسو.پسنولوپاس فاد پژپچ دجانب پباودنپپ ژشپباعاثپپ

اخ

پناسازگا رپاسا فادپپما پپ اودپپکا پپباطپپمب اارپپ

مشا کوپگطژ پ ارپمخ لف،پتفکط،پاسا دال پپژپکاا ای پپ

ژیکطدپبطدا پژی ۀپتئو رپگطافپمحاسب پم پ اودپپکا پپ
پسازگا رپمعاد پ0/1پیاپکر طپازپآنپبا ادپپ

م پ ودپژپتصریرا پگطژ پ اپبنبودپم پبخشد.پباطارپپ

اگطپ اخ

ژزنپد پماتطیسپم ایس پ ارپزژج پازپم یاسپ1پتااپپ9پ

ژزند پصحی پاسوپ( اژ پژپ رکا ان:1391،پ.)35پ
پ

هدف :ظرفیتسنجی بارگذاری تراکم ساختمانی

یب پ

ژجودپا اض پبایط پ

ژجودپفضارپسبز پ

ت سیسا پفاضتب پ

ج سپخاک پ

تعدادپطب ا پ

تطاک ساخ ران

تطاک پجرعی پ

عطضپمعابط پ

مساحو قطعات

فاصل پازپمطکزپ نط پ

حرلپژپن لپعروم پ

جدول  - 2رتبهبندی مقایسههای زوجی (مأخذ :شناور و همکاران)134- 135 :1391 ،

پ

شرح

تعریف

درجه اهمیت

دژپع صطپا ریوپیکسان پدا ند پ

ا ریوپمساژر پ

1پ

ا ریوپیکپع صطپنسبوپب پع صطپدیگطپاندک پبیش طپاسو پ

ا ریوپاندک پبیش ط پ

3پ

ا ریوپیکپع صطپنسبوپب پع صطپدیگطپبیش طپاسو پ

ا ریوپبیش ط پ

5پ

ا ریوپیکپع صطپنسبوپب پع صطپدیگطپخیل پبیش طپاسو پ

ا ریوپخیل پبیش ط پ

۷پ

ا ریوپیکپع صطپنسبوپب پع صطپدیگطپمطلقپاسو پ

ا ریوپمطلق پ

9پ

-پ

ا ریوپمیان پ

،2پ،4پ،6پ ۸پ

م وسطپقیروپزمین پ

شکل  - 3سلسلهمراتب اهداف و معیارها (منبع :نگارندگان) 1394 :

مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال هشتم شماره بیست و هشتم ،بهار  1395پ
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هسپازپانجاامپپم ایسا پ اارپپزژجا پپ ااخ پ ااپپژپ

مسیطپخطو پاتوبوسطان پ نطپا ژمی پمادپپنظاطپپاساو.پپ

تحلیاالپپآننااااپد پناااطمپافااازا پExpert Choiceپژزنپ

رچ اینپپد پتنیاةپپن شاةپپعاطضپپمعاابط،پپبااپپتوجا پپبا پ

پ اپباپضطیبپساازگا پرپ0/0۸پبا پپدساوپپآمادپپ

بز گپباودنپپمحادژدۀپپنروناةپپماو درپپژپنباودپپدسا و پپ

اخ

(جدژ پ.)3پ

خاصپد پمحاسبةپعطضپکلیةپمعابطپد پم یااسپپباز گپپ

جدول  -3وزن نهایی شاخصها براساس مدل  AHPدر
نرمافزار ( Expert Choiceمنبع :نگارندگان)1394 ،

تباادیلپ ااد پژپساا سپباا پمطبعااا پ400*400پم ااطپ
بک پب درپ د پاساو.پپد پگاامپپبعادپپبااپپتجزیاةپپتراامپپ

هدف :ظرفیتسنجی بارگذاری تراکم ساختمانی

شاخص

وزن نهایی

تطاک پجرعی پ

 0/051پ

عطضپمعبط پ

 0/109پ

مساحوپکلپمعاابطپپد پد ژنپ ابک پپ اارپپمطباعپپ اکلپپ

مساحوپقطعا پ

 0/0۸4پ

تعدادپطب ا پ

 0/06۸پ

محاسب پ د پاساوپپ(ن شاةپپعاطضپپمعاابطپپبا پپصاو پپ

تطاک پساخ ران پ

 0/101پ

ژجودپا اض پبایط پ

 0/033پ

ژجودپفضارپسبز پ

 0/055پ

اطتعات پفضاارپپسابزپپژپحرالپپژن الپپعراوم پپ اعاعپپ

ت سیسا پفاضتب پ

 0/04۸پ

ج سپخاک پ

 0/12۷پ

دس طساااا پهیاااااد پباااا پمااااد پ10پدقی اااا پیاااااپپ

فاصل پازپمطکزپ نط پ

 0/054پ

حرلژن لپعروم پ
پ

 0/05۷پ

الی پ ارپاطتعات پ طیکپازپ اخ پ اپژپآمااد پساازرپپ

یب پ

 0/0۸2پ

م وسطپقیروپزمین پ

 0/131پ

آنناپبطارپتحلیلپ ارپمکاان ،پپالیا پ اارپپاطتعاات پپبا پپ

پ

پ
هسپازپتعیینپژزنپ ااخ پپ ااپپبااپپماد پپ،AHPپد پ
تحلیاال ااارپمکااان پباا پ
پ
مطحلااةپبعاادپبااطارپانجااامپ
قااوم پسااازرپژپایجااادپهایگااا پاطتعااات پ طیااکپازپ
اخ

نطرپد پنطمپافزا پ،GISپاب داپن شةپمعابطپب پهلا پپگاونپپ

پ اپد پنطمپافزا پGISپهطداخ پ د پاساو.پپذکاطپپ

اینپنک پضطژ رپاسوپک پد پساخوپالیاةپپاطتعاات پپ
حرلپژن لپعروم ،پباپتوج پب پموجودباودنپپاطتعاا پپ

هلا پگااونپ ااارپمعااابطپموجااودپد پداخاالپ ااطپ اابک ،پ

مطبااع ااکلپ
پ
مساااحوپمعااابطپد پد ژنپ اابک پ ااارپ
400*400پتنی ا پ ااد پاسااو).پد پساااخوپالی ا پ ااارپ

400پم طپد پنظطپگطف ا پپ ادپپاساو.پپهاسپپازپسااخوپپ

فطمااوپ س ا طرپتباادیلپ ااد پژپد پگااامپبعاادرپترااامپ
الی پ ارپاطتعات پReclassifyپ د پاساو.پپد پمطحلاةپپ
Reclassifyپکطدن،پترام پالیا پپ ااپپبا پپجازپپالیا پپ اارپپ
حراالپژپن االپعرااوم پ( اابک پاتوبوسااطان )،پژجااودپ
فضارپسبز،پژجودپا اض پبایطپژپت سیساا پپفاضاتبپپ
د پ5پکتسپطب پب درپ د ،پژل پسااپیطپالیا پ ااپپد پدژپ
کااتسپباا پصااو
( کلپ.)4

پبااول پطب اا پب اادرپ ااد پاسااوپپ
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پ

شکل  -4نقشههای  Reclassifyشده شاخصها (منبع :نگارندگان)1394 ،
پ

د پگامپبعدپبطارپفازرپسازرپالیا پ ااپپد پناطمپافازا پپ

اژپ اپقاد پم پسازدپتاپتصاریر پپبطاسااسپپ یاضایا پپژپ

،Idrisi Selvaپعرلیا پتغییطپفطموپالی پ اارپپReclassپ

م طاقپپبگیااطد.پابناامپپژپعاادمپقطعیاوپپذاتا پحااک پپبااطپ

د پGISپب پفطماوپپناطمپافازا پپاید یسا پپد پناطمپافازا پپ

محاایطپ ااارپبطنام ا پ یاازرپژپتصااری پگیااطر،پنیازم اادپ

Global Mapperپانجاااامپ اااد پژپسااا سپباااطارپ

ژشپ ای پاسوپکا پپامکاانپپبط سا پپژپصاو پب ادرپپ

اس اندا دسازرپالیا پ ااپپازپتواباعپپFuzzyپد پناطمپافازا پپ

یاض پمفا ی پنادقیقپ اپفطا پک د؛پب ابطاینپد پچ اینپپ

اید یس پاس فاد پ د پاسوپ(جدژ پ)4پژپ( کلپ.)6پ

طایط پاس فاد پازپتوابعپفازرپهیش نادپما پپ اود.پپایانپپ

توابعپفاازرپپتک ولاوژرپ اارپپجدیادرپپ سا دپپکا پپ

توابع،پیکپحالوپبینپصفطپژپیکپ اپد پباطپپما پگیطنادپپ

یو پ ای پ اپبطارپططاح پژپالگوساازرپپ یاضا پپیاکپپ

(مالچفسک ،1پ:1392پ.)65پد پنطمپافازا پپIDRISIپتواباعپپ

سیس پک پنیازم دپ یاضیا پهیچید پژپهیشطف پاسو،پباپ

مخ لف ا پازپجرل ا پتوابااعپخط ا ،2پJپ ااکل3پژپتوابااعپ

اس فاد پازپم ادیطپزبان پژپدان پفاطدپپخباطپپجاایگزینپپ
م پک د.پد ژاقعپتوابعپفازرپتجطبا پپژپدانا پپانساان پپ اپ
ب پصو

پتطکیب پازپاعدادپد پم ابلپژرپقطا پم پد دپژپ

4

سیگرو ید پبطارپفازرپساازرپپژجاودپپدا دپکا پپد پایانپپ
1 - Malchefski
2 - Linear
3 - J_ Shaped
4 - Sigmoidal

مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال هشتم شماره بیست و هشتم ،بهار  1395پ

14

ه ژ

پباپتوج پب پ دفپژپ اخ پ ارپمو داسا فادپپ

ازپتوابعپسیگرو یدپاس فاد پ د پاسوپ( کلپ5پژپ.)6

پ

شکل  -5توابع سیگموئید برای فازی سازی شاخصها (ترسیم :نگارندگان)1393 ،
جدول  -4مقادیر مورداستفاده برای منطق بولین و توابع عضویت فازی و مقادیر نقاط کنترلی برای استانداردسازی
شاخصها (منبع :نگارندگان)1394 ،
نقاط کنترل

الیه نقشه

منطق بولین

تراکم جمعیتی (نفر در هکتار)

-

 93۷/466پ

-

 ۸6۷21پ

 40پ

مساحت قطعات (مترمربع)

-

 569۸11پ

 4/1۷۸19پ

Sigmodial

تعداد طبقات (طبقه)

-

 16پ

0پ

Sigmodial

increasing

تراکم ساختمانی (درصد)

-

 960پ

0پ

Sigmodial

increasing

جنس خاک (بدون واحد)

-

5پ

1پ

user defined

increasing

فاصله از مرکز شهر (متر)

-

 10335/6پ

0پ

Sigmodial

decreasing

شیب (درصد)

-

 1۷/49۷2پ

 0/0002پ

Sigmodial

decreasing

قیمت زمین (میلیون ریال)

-

 4۷50پ

0پ

Sigmodial

increasing

وجود فضای سبز (متر)

< 400پ

-پ

بول پ

-پ

وجود اراضی بایر (بدون واحد)

( )0,1پ

-پ

بول پ

-پ

حملونقل عمومی (متر)

< 400پ

-پ

بول پ

-پ

تأسیسات فاضالب (بدون واحد)

( )0,1پ

-پ

بول پ

-پ

عرض معابر (مساحت معابر در شبکه
 400*400مترمربع) (مترمربع)

نوع تابع فازی

نوع عضویت
increasing
increasing

 bیا d

 aیا c

0پ

 Sigmodialپ
 Sigmodialپ

increasing
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پ

شکل  -6نقشههای استانداردشدة شاخصها براساس توابع فازی (منبع :نگارندگان)1394 ،

پ
نطمافازا پپIdrisi Selvaپ
هسپازپای ک پ اخ پ اپد پ پ

ژپ دفپننای په ژ

پک پظطفیاوپپسا ج پپبا گاذاپ رپ

بطاساسپتوابعپفازرپاس اندا دسازرپ دپد پگامپبعادرپپ

تطاک پساخ ران پد پ نطپا ژمی پاسو،پاس خطا پ ادپپ

الی پ ااپپژپژزنپ اارپپبا پدساوپآمادپپازپ ژشپAHPپد پ

اسو.پد ننایوپنیزپب پغیطفازرپسازرپخطژجا پپنناای پپ

ناطمپافازا پپ) Expert Choiceجادژ پپ)3پبااپپاسا فادپپازپ

تح یااقپبااطارپهن ا پب اادرپظطفیااوپبا گااذا رپتااطاک پ

نطمافزا پGISپتطکیبپ د پ
دس و پWeighted Sumپد پ پ

ساخ ران پاقدامپ د پاسوپ( کلپ.)۷پ

مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال هشتم شماره بیست و هشتم ،بهار  1395پ
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شکل  -7ظرفیت بارگذاری تراکم ساختمانی در شهر ارومیه (منبع :نگارندگان)1394 ،
پ

ن ایجپحاصلپازپخطژج پتح یقپبیانگطپآنپاسوپک پ
1229326پم طمطبااعپازپا اضاا پ اانطپا ژمیاا پ اااملپ

د پهن ةپباپظطفیوپتطاک پسااخ ران پپخیلا پپزیاادپپقاطا پپ
گطف پاسو.پ

2د صاادپمساااحوپا اضاا پد پهن ااةپظطفیااوپتااطاک پ

بط س پن ایجپحاصلپازپخطژج پتح یقپبا پتفکیاکپپ

ساااخ ران پخیلاا پکاا ،پ13243503پم طمطبااعپ اااملپ

م اطقپه ج پگانةپ انطپپا ژمیا پپبیاانگطپپآنپاساوپپکا پپد پ

21د صاادپمساااحوپا اضاا پد پهن ااةپظطفیااوپکاا ،پ

م ط ةپیکپ۸6۷03پم طمطبعپازپا اض پ ااملپپ1پد صادپپ

1930۷۷53پم طمطبعپ املپ31د صدپمسااحوپپا اضا پپ

د پهن پباپظطفیوپخیل پک ،پ2054020پم طمطبعپ ااملپپ

د پهن ةپظطفیوپم وساط،پپ1۸۷6555۷پم طمطباعپپ ااملپپ

16پد صدپد پهن پباپظطفیاوپپکا ،پپ2655615پم طمطباعپپ

30د صادپپمسااحوپپا اضا پپد پهن اةپپظطفیاوپپزیااادپژپ

املپ20پد صدپد پهن پباپظطفیوپم وساط،پپ424۷014پ

1010۷651پم طمطبعپ املپ16پد صدپمساحوپا اضا پپ

م طمطبعپ ااملپپ32پد صادپپد پهن ا پپبااپپتاطاک پپزیاادپپژپ

ظرفیتسنجی بارگذاری تراکم ساختمانی

415۸612پم طمطبعپ املپ31د صدپد پهن ا پپباپاپتاطاک پپ
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 - 4نتیجهگیری

خیل پزیاادپپقاطا پپگطف ا پپاساو.پپد پم ط اةپپدژپا اضا پپ

دفپازپاینپتح یاقپپالگوساازرپپبا گاذا رپپتاطاک پپ

موجودپد پهن پباپظطفیوپخیل پک پژجودپندا د؛پژلا پپ

ساخ ران پد پ نطپا ژمیا پپبطاسااسپپظطفیاوپپ اارپپآنپ

43۸042پم طمطبعپ املپ5پد صدپد پهن ا پپبااپپظطفیاوپپ

بود پاسو؛پب ابطاینپبطارپ سیدنپب پاینپ دفپاسا ادپپژپ

ک ،پ33366۷۷پم طمطبعپ ااملپپ33پد صادپپد پهن ا پپبااپپ

م ابعپمخ لفپبطارپاس خطا پ ااخ پ ااپپمطالعا پپ ادپپ

ظطفیوپم وسط،پ514۸414پم طمطبعپ ااملپپ51پد صادپپ

س سپازپمیانپعواملپمخ لفپتعدادپ13پ اخ

پ ااملپپ

د پهن ا پباااپتااطاک پزیااادپژپ1112126پم طمطبااعپ اااملپپ

تطاک پجرعی ،پعطضپمعبط،پمساحوپقطعاا ،پپتعادادپپ

11پد صدپد پهن پباپتاطاک پپخیلا پپزیاادپپقاطا پپگطف ا پپ

طب ا ،پتطاک پساخ ران ،پفاصل پازپمطکزپ نط،پ ایب،پپ

اسو.پد پم ط ةپس پ2۷6426پم طمطبعپازپا اض پ ااملپپ

م وسطپقیروپزمین،پج سپخاک،پژجودپفضاارپپسابز،پپ

2پد صاادپد پهن ا پباااپظطفیااوپخیلا پک ا ،پ31۸9561پ

ژجودپا اض پبایط،پژجودپت سیسا پفاضتبپژپژجاودپپ

م طمطباعپپ اااملپ21پد صادپپد پهن ا پبااپپظطفیااوپکا ،پ

ظطفیوس ج پبا گذا رپتطاک پ
پ
حرلژن لپعروم پبطارپ
پ

63۸1۷55پم طمطبعپ املپ39پد صدپد پهن پباپظطفیاوپپ

ساخ ران پان خابپ اد.پپد پمطحلاةپپبعادپپباطارپپتعیاینپپ

م وسط،پ395144۷پم طمطبعپ املپ24پد صادپپد پهن ا پپ

ا ریوپ اخ

پ اپهطسش امةپم ایسةپزژج پ اخ پ اپ

باپتطاک پزیادپژپ22۸۷549پم طمطبعپ املپ14پد صدپد پ

ب پطو پتثصادف پبینپنناد ارپدژل پژپاس ادانپدانشگا پ

هن پباپتطاک پخیل پزیادپقطا پگطف ا پپاساو.پپد پم ط ا پپ

توزیاااعپ اااد پژپژزنپ ااااخ پ ااااپد پناااطمپافااازا پپ

چنا پ54۷092پم طمطبعپازپا اضا پپ ااملپپ5پد صادپپد پ

Expert Choiceپاس خطا پ د پاسو.پس سپباپساخوپ

هن پباپظطفیوپخیلا پپکا ،پپ5215302پم طمطباعپپ ااملپپپ

ن ش پ ارپمعیا اپژپایجادپهایگااپپ اارپپاطتعاا پپداد پ

3۸پد صدپد پهن پباپظطفیاوپپکا ،پپ469۸9۷6پم طمطباعپپ

پ اپاقدامپ د پژپ

بطارپآنناپنسبوپب پ س طسازرپ اخ

املپ34پد صدپد پهن پباپظطفیوپم وساط،پپ2۷94620پ

د پگامپبعدرپعرلیا پReclassifyپکاطدپنپ ااخ پ ااپپ

م طمطبعپ ااملپپ21پد صادپپد پهن ا پپبااپپتاطاک پپزیاادپپژپ

د پنطمپافزا پGISپژپتغییطپفطموپ اخ پ اپد پنطمپافزا پ

2۷6۸۷1پم طمطبعپ ااملپپ2پد صادپپد پهن ا پپبااپپتاطاک پپ

Global Mapperپصو

پگطف پاسو.پد پگامپبعدرپباپ

خیل پزیادپقطا پگطف پاسو.پژپد پننایوپد پم ط په جپ

توجاا پباا پ ابطااةپ اادفپهاا ژ

1۸5641پم طمطبعپازپا اض پ املپ2پد صدپد پهن ا پپبااپپ

فازرپسازرپ(اس اندا دسازر)پآنناپبطاساسپتوابعپفاازرپپ

ظطفیوپخیل پک ،پ22۸11۸6پم طمطبعپ املپ22پد صدپ

نطمافزا پIdrisi Selvaپاجطاپ ادپپاساو.پپد ننایاوپپ
دپ پ

د پهن ا پباااپظطفیااوپک ا ،پ232445۷پم طمطبااعپ اااملپپ

اخ پ اارپپفاازرپ ادپپبااپپاعراا پپضاطیبپپا ریاوپپ

24پد صاادپد پهن اا پباااپظطفیااوپم وسااط،پ2۸95995پ

دسوآمد پازپ ژشپAHPپتطکیبپ ادپپژپد پمطحلاةپپ
بپ پ

م طمطبعپ ااملپپ29پد صادپپد پهن ا پپبااپپتاطاک پپزیاادپپژپ

آخطپهن پب درپظطفیوپبا گذا رپتاطاک پپسااخ ران پپد پ

2420۷20پم طمطبعپ املپ24د صدپد پهن ا پپبااپپتاطاک پپ

پپ

خیل پزیادپقطا پگطف پاسو.پ
پ

پژپ اااخ پ ااا،پ

نطپا ژمی پا ا پ د پاسو.پخطژج پنناای پپها ژ
د پجدژ پ()5پبیانپ د پاسو.پ

مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال هشتم شماره بیست و هشتم ،بهار  1395پ
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جدول  -5نتایج حاصل از خروجی تحقیق در شهر ارومیه و بهتفکیک مناطق (منبع :نگارندگان)1394 ،
ظرفیت تراکم ساختمانی
خیلی کم

منطقه

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مساحت

درصد

منطقه 1

 ۸6۷03پ

1پ

 2054020پ

 16پ

 2655615پ

 20پ

 424۷014پ

 32پ

 415۸612پ

 31پ

منطقه 2

-پ

-پ

 43۸042پ

5پ

 33366۷۷پ

 33پ

 514۸414پ

 51پ

 1112126پ

 11پ

منطقه 3

 2۷6426پ

2پ

 31۸9561پ

 21پ

 63۸1۷55پ

 39پ

 395144۷پ

 24پ

 22۸۷549پ

 14پ

منطقه 4

 54۷092پ

5پ

 5215302پ

 3۸پ

 469۸9۷6پ

 34پ

 2۷94620پ

 21پ

 2۷6۸۷1پ

2پ

منطقه 5

 1۸5641پ

2پ

 22۸11۸6پ

 22پ

 232445۷پ

 24پ

 2۸95995پ

 29پ

 2420۷20پ

 24پ

کل شهر

 1229326پ

2پ

 13243503پ

 21پ

 1930۷۷53پ

 31پ

 1۸۷6555۷پ

 30پ

 1010۷651پ

 16پ

پ

بطاساسپخطژج پماد پپظطفیاوپپبا گاذا رپپتاطاک پپ

 - 5پیشنهادها

ساااخ ران پد پ اانطپا ژمیاا پ2پد صاادپازپمساااحوپ

د پهایااانپهیشاا ناد اپمب اا پبااطپن ااایجپحاصاالپازپ

محدژدۀپ نطپد پهن ةپتطاک پساخ ران پخیل پک پقاطا پپ

خطژج پتح یقپبطارپکا بطدپد پطط پ ارپتوسعةپ نطپ

دا دپژپایاانپد پحااال پاسااوپکاا پد پژضااعپموجااودپپ

ا ژمی پا ا پ د پاسو.پ

3۷پد صدپبا گذا رپ اپد پهن ةپگف پ ادپپقاطا پپگطف ا پپ
اسو.پظطفیوپبا گذا رپتطاک پسااخ ران پپباطارپپهن اةپپ
تطاک پک پ21پد صدپمساحوپمحادژدۀپپ انطپپمحاساب پپ
د ؛پژل پد پژضعپموجودپ54پد صدپبا گذا رپ ااپپد پ

پاژلویوپقاطا دادنپپظطفیاوپ اارپپ انطپپد پتعیاینپپتطاک پساخ ران پ
پاعرا پمحدژدیوپافزای پتاطاک پپسااخ ران پپد پن ا پدا ارپظطفیوپبا گذا رپک پژپخیل پک پ

اینپهن پانجامپ د پاساو.پپد پهن اةپپم وساط،پپظطفیاوپپ

-پکا بطدپن ایجپحاصلپازپخطژج پتح یقپد پجنوپ

با گذا رپتطاک پ31پد صدپازپمساحوپمحادژدۀپپ انطپپ

ک ط پتطاک پد پنواح پخاصپمان دپبافوپ ارپتا یخ ،پ

ب پدسوپآمادپپژپایانپپد پحاال پپاساوپپکا پپبا گاذا رپپ

م اطقپباپا زشپطبیع پژ...پ

تطاک پژضعپموجودپد پهن ةپم وساطپپ۷پد صادپپاساو.پپ
ظطفیوپبا گذا رپتطاک پساخ ران پد پهن ةپتطاک پزیاادپپ
30پد صدپازپمساحوپمحدژدۀپ نطپ اپ املپما پ اودپپ

پم ایسةپن ایجپحاصلپازپخطژج پتح یقپباپن شاةپپیزپهن پب درپلطزپخیزرپ نطپا ژمی پ
-پهی پبی پت سیسا پژپتجنیزا پ نطرپم اسابپپ

ژپد پژضعپموجودپبا گذا رپتطاک پساخ ران پد پهن ةپ

باپهن پب درپتطاک پساخ ران پب پدساوپآمادپپازپتطکیابپپ

گف پ د پ1پد صدپاساو،پپبا پپ راینپپتطتیابپپظطفیاوپپ

اخ پ اارپپفاازرپ ادۀپپژزنپدا پد پم ااطقپپمخ لافپپ

با گذا رپتطاک پساخ ران پبطارپهن ةپتطاک پخیل پزیادپ

نطرپ

16پد صدپازپمساحوپمحدژدۀپ نطپمحاسب پ اد ؛پپد پ
حال پک پد پژضعپموجودپبا گذا رپتطاک پد پاینپهن پ
1پد صدپاسو.پ
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قطعا پمسکون ،پفصل ام پمطالعا پمادیطیوپپ انطر،پپ

منابع
احردر،پحسنپژپ یخپکاظ ،پمحرد ضاا،پپ(،)13۸5پ

را پ،31پص

پ-40پ.2۷

پپ

حساای ،پمحراادپحسااین،پ(،)1390پتعیااینپ ژشپ

پازپزلزل ،پدژمینپک فطانسپباینپالرللا پپ

م اسبپبطنام پ یازرپپتاطاک پپسااخ ران پپد پبافاوپ اارپپ

مدیطیوپبحطانپد پحوادثپغیطم طقبةپطبیعا پ،پتناطان،پپ

ساخ پ دۀپ نطرپ(پنرون پمو در:پمحات پپگلد اوپپ

پبطناما پ یازرپپتاطاک پ اارپپسااخ ران پپد پکاا

ن

آسیبپ ارپنا
ص

معال پآبادپژپژلا پپعصاطپپقصاطپپالد اوپپ انطپپ ایطازپ)،پ

پ.1-11پ
امی ،پجرا ؛پکطم ،پجات ؛پپعلیرحرادرپپساطاب،پپ

عباسپژپ ا ر ،پسایدپپ ادایو،پپ(،)13۸۸پا زش پیااب پپ

حسینپهو ،پمحرد،پدانشاگاپپ ایطاز،پپدانشاکدپپ اطپپژپ
معرا ر.پ

ژش ارپهش یبان پتصری پگیطر AHP_OWA, AHP,
پ

سایفیان،پپمحرادپپکاااظ ،پ(،)13۷۷پقاعادپۀپالضااط پژپ

Fuzzy Screeningپد پمکاانپیااب پپمطاکازپپفط گا پپ-پ

عایوپآنپد پاصو پمعراا پرپژپ نطساازپرپاساتمپ ،پ

ژز

پ ژس ای پ(مطالعةپمو در:پد س انپکان پباازا پپ

نشطیةپ ط ارپزیبا،پ را ،3پص

پ-۷۷پ.۷3پ

سااطخیل ،پال اااز؛پپ فیعیااان،پمج باا پپژپبرانیااان،پپ

مناباد)،پس ج پازپدژ پژپGISپایطان،پ را پ،4پصا پپ

محرد ضا،پ(،)1391پبط س پانگیز پ ارپتخلفپاحداثپ

.41-54پ
ادبپخااوا ،پمصااطف ؛پهااو جعفط،پمحراادپ ضاااپژپ
ت وا ،پعل پاکباط،پپ(،)13۸1پبط سا پپژضاعیوپپتاطاک پپ

ب ارپمازادپبطپتطاک پساخ ران پد پ نطپتنطان،پمدیطیوپ
نطر،پ را پ،30پص

 .145-162پ

ساخ ران پژپا ا اةپپماد پپهیشا نادرپپتعیاینپپF.A.Rپبااپپ

عل ،پمنسا،پ(،)13۸۷پتبیینپمفنومپتطاک پبا پع اوانپپ

توج پب پ بکةپمعابطپ(مو دپمطالع :پمحل پالنی پتناطان)،پپ

ابزا پ نطسازرپد پطط پ ارپمسکن،پفصل امةپمطالعا پ

نشطیةپ ط ارپزیبا،پ را پ،13پص

مدیطیوپ نطر،پ را پ،21پص

پ-31پ.16پ

پ-44پ.35پ

هطتاور،پپهاطژینپپژپه ماانفط،پپسااال ،پپ(،)1390پمااد پ

اژ ،پبامشاد؛پحسی ،پسیدپمحسنپژپاژ ک،پنادا،پپ

:پم ط ةپیکپ

(،)1391پکا بطدپفطای دپتحلیالپپسلسال پمطاتبا پپ()AHPپ

نطپا ژمی پ(محدژدۀپخیابانپدانشکد )،پناما پپمعراا رپپ

د پا زیاب پتوانپسطزمینپب پم ظاو پپتوساعةپپ انطرپپد پ

تحلیلپتطاک پساخ ران پهایدا پمو دپه ژ

محیطپسیس پاطتعاا پپجغطافیاای پپ(،)GISپفصال امةپپ

ژپ نطسازر،پ را پد ،پ.4۷-6۸پ
ت ااوا ،پعلا پاکبااط؛پ ضااای پ اد،پ ااادر،پ(،)1391پ

تح ی ا پجغطافیای ،پ را پدژم،پص

پ.129-149پ

ماادیطیوپتوسااعةپعرااودرپ اانطپباااپاسا فاد پازپمااد پ

صادقیان،پآ ش،پ(،)13۸۷پتعیینپآس ان پ اارپپتاطاک پپ

ه انسیلپسا ج پپبا گاذا رپپتاطاک پپسااخ ران پپبا پ ژشپ

جرعی پد پمحت پ نط ارپجدیادپپ(نروناةپپماو در:پپ

OWAپد پ،GISپفصل امةپمطالعاا پپمادیطیوپپ انطر،پپ

نطپجدیدپهطدیس)،پعزیزر،پمحردپمندر،پهایاانپناماپةپ

را پ،9پص

کا

پ-13پ.1پ

حساای ،پمحراادپحسااین؛پحسااینپهااو ،پمحرااد؛پ
سلطان ،پعل پژپا د یطر،پمنیا ،پ(،)1392پا ا ةپ ژ

پ

بااطارپتعیااینپحااداکثطپتااطاک پساااخ ران پد پم یاااسپ

اس ا پا اادپبطنام ا پ یاازرپ اانطرپژپم ط ا پار،پ

دانشگا پتنطان.
عزیااازر،پمحرااادپمنااادر،پ(،)13۸۸پتاااطاک پد پ
نطسازر،پدانشگا پتنطان،پچاپپچنا م،پ 2۸4پصفح .پ

 پ1395  بهار، سال هشتم شماره بیست و هشتم،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای

پ

پص،9پ را پ،پآ مانشنط،)پخاکپسفیدپتنطان: مطالع
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پپ،پمحراودپپ ضااپپژپمحرادر، پاسداهلل؛پدالژ، کطیر

پ.21۷پ- 231

پمد پتعیینپتطاک پمطلوبپ انطرپپبااپپ،)13۸۷(پ،محرود

Joshi K. and Kono T., (2009), Optimization
of Floor Area Ratio Regulation in a Growing
City, Regional Sciences and Urban Economics,
Japan, Tohoku University, NO. 39.
Lin M., Hang J., Li Y., Luo Z. and Sandberg
M.,
(2014),
Quantitative
Ventilation
Assessment of Idealized Urban Canopy Layers
With Various Urban Layouts and the Same
Building Packing Density, Building and
Enviroment, No. 79.
Ng E., (2000), A simplified daylighting
design tool for high-density urban residential
buildings, Department of Architecture, CUHK.
Oh K., Jeong Y., Lee D., Lee, W., Choi, J.,
(2005), Determining Development Density
Using the Urban Carrying- Capacity
Assessment System, Landscape and Urban
Planning, No. 73, pp. 1–15.
UNDP., (2007), Capacity Assessment
Methodology, Capacity Development Group,
Bureau for Development Policy.
Wu, Q., Chen, R., Sun, H., Cao, W., (2011),
Urban Building Density Detection Using High
Resolution SAR Imagery, Joint Urban Remote
Sensing Event, Munich_ Germany, pp. 45- 48.
Wang H., Shi S. and Rao X., (2013), A
Study of Urban Density in Shenzhen, the
Relationship between Street Morphology,
Building Density and Landuse, Proceedings of
the Ninth International Space Syntax
Symposium, Seoul.

)پ(ماو دپپLISاس فاد پازپسیس پ ارپاطتعاا پپزمی ا (پ
پپ،پنشاطیةپپ ط اارپپزیباا،)پخری پ نط-پاصفنان: مطالع
پ.1۷پ-26پ

پص،3۷را پ

پمد پسازرپتوزیاعپپتاطاک پپ،)13۸2(پ،پعباس،م ظطر
پپ انطپپ:پ(مطالعاةپپماو درGISساخ ران پباپاسا فادپپازپ
اس پا دپبطنام پ یازرپپ انطرپپ

پهایانپنامةپکا،)یطاز

پ.پدانشگا پ یطاز،پدانشکدۀپ طپژپمعرا ر،ژپم ط پار
پسااامانةپاطتعااا پ،)1392(پ،پیاچااک، مالچفسااک
پتطجراةپپاکباطپپ،جغطافیای پژپتحلیلپتصری پچ دمعیا ر
پپ،پپان شاا ا پپسارو، هط یزگا پژپعطااپپغفاا رپپگیتناد
پ. پصفح606پ،چاپپسومپ
پمطالعا پ،)13۸9(پ، من دسانپمشاژ پطط پژپآمای
پپادا پکالپپ ا پژپ، طط پجامعپتجدیدپنظاطپپ انطپپا ژمیا
پ. نطسازرپاس انپآذ بایجانپغطب
پ،پناصط، پم وچنطپژپ ضای،پ رایون؛پطبیبیان، نو ا
پتعیااینپتااطاک پساااخ ران پبنی ا پد پمحاات پ،)1390(
پفط گا پپ(ماو دپپ-حا ی پنشینپباپمتحظا پاج راع پ

