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 چكیدٌ:

ثِ خلَف   آى دس ّش هٌغمِ ٍلَعاي اػت وِ ؿٌبخت ػَاهل تأثيشگزاس ثش  اي ٍ سیضؽ ػٌگ ٍ ٍاسیضُ  پذیذُ ثؼيبس پيچيذُحشوت هَاد داهٌِ
ّيب اص  سٍد. ٍليَع سیيضؽ  تشیي الذاهبت دس خْت وٌتشل ایي پذیذُ ثِ ؿوبس هيي دس ثبالدػت تبػيؼبت صیشثٌبیي ٍ هٌبعك هؼىًَي اص ضشٍسي

ؿَد. دس ایيي تحمييك ػَاهيل    تشیي هخبعشات عجيؼي دس ًَاحي وَّؼتبًي ثِ ٍیظُ دس فلَل صهؼتبى ٍ ثْبس هحؼَة هيتشیي ٍ ؿبیغهخشة
ك دس ػشكِ تحمي گشفت.لشاس  ثشسػي هَسد تْشاىؿْشداسي  5هَثش دس ٍلَع سیضؽ ػٌگ ٍ ٍاسیضُ دس هحذٍدُ استفبػبت وَّؼتبًي دس هٌغمِ 

اي، تجذیل ثِ ًمـِ گشدیذ. ػپغ ثيب اػيتفبدُ اص تليبٍیش هيبَّاسُ     Gis ثشداؿت ٍ دس هحيظ ّبّبي سیضؿي ؿٌبػبیي ٍ هَلؼيت آىاثتذا پٌِْ
ِ    ّبي َّایي، ًمـِتفؼيش ػىغ ّيبي  ّبي تَپَگشافي، ػيؼتن هَلؼيت یبة خْبًي، ػيؼتن اعالػبت خغشافييبیي ٍ ثبصدیيذّبي هييذاًي الیي

چٌيذ هتغييشُ خغيي، ٍصى ٍ     آهبسيگيشي اص سٍؽ ّبي هَسد ًيبص تْيِ ٍ ثب ثْشُّبي احذاث ؿذُ  ٍ ػبیش الیِساُاعالػبتي ًظيش ًمـِ ؿجىِ 
حبوي اص  تؼييي هيضاى تبثيشگزاسي ّش ػبهل،ثشاي  Spss افضاسًشمثِ دػت آهذُ دس هحيظ  ٍ ضشائتساثغِ ًمؾ ػَاهل هختلف تؼييي گشدیذ. 

 ووتشي ثشخَسداسًذ. ٍ دسخِ اّويت ثِ تشتيت اص تبثيشگزاسيًَع وبسثشي  ٍ ؿيتصاٍیِ  ػَاهل ثبؿذ.تشیي ػذد ثشاي ػبهل خبدُ هيثبال

 Gis 4، Spss 5، 3 پٌِْ، 2 ٍاسیضُ، 1 سیضؽ َاي كلیدي:ياشٌ

 

 

 :مقدمٍ ي َدف

تشیي خيضي یىي اص فؼبلاساضي چَى ایشاى وِ اص لحبػ  لشصُؿٌبػي، تَپَگشافي، آة ٍ َّایي ٍ وبسثشي دس وـَسي ثب ؿشایظ هتٌَع صهيي
اي ثشخَسداس اػت. ثش اػبع یه ثشآٍسد، ػبليبًِ اي خبن اص اّويت ٍیظُثبؿذ، حشوبت تَدُخَسدگي آلپ ّيوبليب هيّب دس ووشثٌذ چييپٌِْ
-ؿَد؛ ایي دس كَستي اػت وِ اص ثيي سفتي هٌبثغهي اي ثش وـَس تحويلّبي تَدُحشوت ًبؿي اص ٍلَع ّبي هبليهيليبسد سیبل خؼبست 500

ّبي التلبدي ثِ ّبي وـَس، ػجت ٍاسد آهذى خؼبستعجيؼي غيشلبثل ثبصگـت ثِ حؼبة آٍسدُ ًـَد. ایي پذیذُ ّوِ ػبلِ دس اوثش اػتبى
ّب تخشاج ٍ پبالیؾ ًفت ٍ گبص، وبسخبًِّبي آثيبسي ٍ آثشػبًي، تأػيؼبت هؼذًي، تأػيؼبت اػّب، خغَط آّي، خغَط اًتمبل ًيشٍ، وبًبلخبدُ

ّبي هلٌَػي ٍ عجيؼي ؿذُ ٍ هَخت تخشیت خٌگلْب، هشاتغ ٍ اساضي وـبٍسصي ٍ  تـذیذ ٍ هشاوض كٌؼتي، هٌبعك هؼىًَي، ػذّب ٍ دسیبچِ
 .(1387ٍصیشي، )هؼتوذ گشددفشػبیؾ ٍ ّذس سفت خبن هي

هغبلؼِ  سًٍذ.داس ثِ ؿوبس هيؿيت وَّؼتبًي ٍ ّب دس اساضيهل ًبپبیذاسوٌٌذُ داهٌِّب اص خولِ ػَااي صهيي ٍ اص خولِ سیضؽّبي تَدُحشوت 
اي دس دًيب ثِ دالیل هتؼذد اص هْوتشیي هؼبئل اػت ٍ سػيذى ثِ ًتبیح هغلَة اص ًظش ایوٌي ٍ التلبدي تَدُ ّبيػلوي ٍ خبهغ پذیذُ حشوت

تَاًذ ثِ دًجبل داؿتِ ًبپزیشي سا هي اػت. ػذم تَخِ ثِ ایي هؼبلِ خؼبسات خجشاىّبي عجيؼي هٌبعك دس گشٍ هغبلؼِ ٍ تَخِ ثِ پبیذاسي ؿيت
ّبي هختلف، یىي اص الذاهبت هؤثش ٍ ضشٍسي دس هذیشیت ایي اص عشیك هذل ّبسیضؽ ٍ حشوت ٍاسیضُ ػَاهل هَثش دس ٍلَع ثبؿذ. ؿٌبػبیي

ّبي وٌتشل ٍ هذیشیت هٌبػت، تب حذي اص ٍلَع آى ّب ٍ ؿيَُحلساُتَاى ثب اسائِ ثب ؿٌبػبیي ػَاهل هَثش، هي ؿَد.هٌبعك هحؼَة هي
اص عشفي، یىي اص هْوتشیي هشاحل هذیشیت حَادث وِ هَخت وبّؾ یب ػذم ٍلَع خلَگيشي ًوَدُ ٍ یب اص خؼبست ًبؿي اص ٍلَع آى وبػت. 

  .ثبؿذهي آى ٍلَع پيـگيشي اص ٍص حَادث ٍ تالؽ ثشايػَاهل تبثيشگزاس دس ثشؿَد ؿٌبػبیي گجبس ّوشاُ ثب خؼبسات هبلي فشاٍاى هيشحَادث ه
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ثب تَخِ ثِ خؼبسات فشاٍاى ٍ غيش لبثل خجشاى، اهشٍصُ دس اوثش  ٍ ؿٌبػبیي ػَاهل هَثش دس تـذیذ آى ايتَدُّبي هغبلؼِ ٍلَع حشوت
ّبي ثؼيبسي ّب عشحٍ پبیذاسي داهًٌِظشاى ٍ هتخلليي في سا ثِ خَد خلت ًوَدُ ٍ ثشاي وبّؾ اثشات آى وـَسّبي خْبى، تَخِ كبحت

 ثبؿذ. دس دػت ثشسػي ٍ الذام هي
ّبي حبكل اص ؿَاّذ كحشایي، ثب اػتفبدُ اص سٍؽ آهبسي چٌذ هتغيشُ ٍ ثِ ووه دادُ (Nefeslioglu et al ,2008)دس وـَس تشويِ 

اي دس حَصُ آثخيض تَدُّبي دس ٍلَع حشوت، الذام ثِ ثشسػي ػَاهل هؤثش Gisّبي َّایي ٍ تدضیِ ٍ تحليل دس هحيظ تفؼيش ػىغ
Espier ِهْوتشیي دػت یبفتٌذ وِ دسخِ ؿيت، استفبع اص ػغح دسیب ٍ فبكلِ اص خبدُ )ٍالغ دس ؿوبل ؿشلي تشويِ( ًوَدًذ ٍ ثِ ایي ًتيد  ،

داسي  ثب  اساضي، استجبط  هؼٌيوبسثشي  ثبؿٌذ. ایي دس حبلي اػت وِ ػبهلاي دس هٌغمِ هَسد هغبلؼِ هيتَدُ ّبي ػَاهل هَثش دس ٍلَع حشوت
 اي ًذاسد. تَدُ ّبيٍلَع حشوت

ؿيت، ؿٌبػي، صاٍیِ ثشسػي ًمؾ ػَاهل ػٌگتَاى ثِ دس ایشاى ًيض تحميمبت هتؼذدي دس ایي خلَف كَست گشفتِ وِ اص خولِ آى هي
 اؿبسُ وشدبوبى)ٍالغ دس ؿوبل غشثي ؿيشاص( آثخيض واي دس حَصُتَدُّبي  صهيي ٍ ػوك خبن دس ٍلَع حشوتؿيت، پَؿؾ خْت 

(Tangestani, 2009). ؿيت  ثِ ػلت ّبي ؿوبلي ٍ غشثي هٌغمِ دس داهٌِ ايّبي تَدًُتبیح ایي تحميك حبوي اص ثيـتشیي ٍلَع حشوت
ّبي ثيبًگش تفبٍت دس ػَاهل هؤثش دس ٍلَع حشوت اًدبم گشفتِثشسػي ًتبیح تحميمبت خبن ػويك  ٍ ػبصًذ هبسى ٍ ؿيل  اػت.  ،ًؼجتبً صیبد

 اي دس هٌبعك هختلف اػت. تَدُ

ّب ٍ هؼيشّبي ٍ احذاث خبدُ گؼتشؽ فضبي ؿْشيٍ  اي ثِ هٌظَس تَػؼٍِ ّوچٌيي  لضٍم اػتفبدُ اص اساضي وَّپبیِ تشاون ثبالي خوؼيت
تحميك حبضش ثب ػبصد. ضشٍسي هي سا داس حبؿيِ استفبػبتاساضي ؿيت ٍ ؿٌبػبیي ػَاهل هَثش دس ًبپبیذاسي هغبلؼِ ؿْش تْشاى، هَاكالتي دس
ثب اػتفبدُ اص  اص خولِ ػبهل خبدُ ػبصي ٍ فبكلِ اص گؼل ّبػَاهل هَثش دس ٍلَع سیضؽ ػٌگ ٍ حشوت ٍاسیضُ هيضاى تبثيش ًؼجي ّذف تؼييي

 كَست گشفتِ اػت.ؿْشداسي تْشاى  5ّبي ٍالغ دس هٌغمِ ػبت ؿوبلي ٍ وَّپبیِدس هحذٍدُ استفبسٍؽ آهبسي چٌذ هتغيشُ 
 

 :َامًاد ي ريش

ؿشٍع ؿيذُ  هٌغمِ  سٍدخبًِ وي دس غشة  گيشد وِ اص ؿْشداسي تْشاى سا دس ثش هي 5استفبػبت ؿوبلي هـشف ثِ هٌغمِ  ،هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ
هشص خٌَثي ٍ  وَُ ػشٍ، وَُ ثٌذ حوبهه ٍ وَُ ثٌذ ػيؾیبثذ. هشص ؿوبلي هحذٍدُ سا استفبػبت تَچبل، ٍ تب سٍدخبًِ فشحضاد دس ؿشق اداهِ هي

دسخِ ٍ  51ًظش هَلؼيت خغشافيبیي دس ػيؼتن هختلبت خْبًي دس هحذٍدُ  اصّوچٌيي آى سا ثلَاس حلبسن دس ؿوبل پًَه فشا گشفتِ اػت. 
ثبًييِ    7دليميِ ٍ   5دسخيِ ٍ   35ثبًيِ تب  48دليمِ ٍ   46دسخِ ٍ  35ثبًيِ عَل ؿشلي ٍ   2دليمِ ٍ  22دسخِ ٍ  51ثبًيِ  تب   9دليمِ ٍ  15

تيَاى ثيِ    هحيغي ٍ تفشخگبّي ثبالیي ثشخَسداس اػت وِ اص خولِ آًْب هي  ّبي صیؼتاػت. ایي هحذٍدُ اص پتبًؼيلػشم ؿوبلي ٍالغ ؿذُ  
جض فشحضاد ٍ وي اؿبسُ ًوَد. ٍخَد ثبغبت هتؼذد دس حبؿيِ ؿيوبلي ایيي هٌغميِ دس    ّبي صیجب ٍ ػشػ ّبي هشتفغ ثب چـن اًذاص ػبلي ٍ دسُفالت

َّاي یياللي،  دیذ ٍ هٌبظش ػبلي ٍ ًضدیىي ثِ ٍ  اليِ ؿوبلي ؿْش تْشاى، آةوٌبس ػَاهلي ًظيش ؿشایظ خغشافيبیي خبف، لشاسگيشي دس هٌتْي
گؼتشؽ ٍ ثب تَخِ ثِ  ،داسّبي ؿيتهغبلؼِ پبیذاسي داهٌِ سٍاص ایيًوَدُ اػت.  اي سا ثشاي هٌغمِ ایدبدؿوبل هَلؼيت ٍیظُ -آصاد ساُ  تْشاى

 اػت. ًبپزیشتَػؼِ سٍص افضٍى فضبي ؿْشي دس ایي هحذٍدُ اهشي ثذیْي ٍ اختٌبة 
اي  هبَّاسُثب اػتفبدُ اص تلبٍیش ي هٌغمِ ّبّبي ػٌگي ٍ حشوت ٍاسیضُخْت اًدبم تحميك حبضش دس هشحلِ ًخؼت، ًمـِ پشاوٌؾ سیضؽ

هٌغمِ تؼييي گشدیذ؛ ٍ اًتمبل دادُ ؿذ. ثذیي تشتيت ًمـِ اٍليِ پشاوٌؾ سیضؽ  1:25000تْيِ ؿذ، ػپغ ثش سٍي ًمـِ تَپَگشافي ثب هميبع
ثجت ٍ ًمـِ اٍليِ تْيِ ؿذُ  Gpsّب، تَػظ دػتگبُ ثب اًدبم ثبصدیذ كحشائي، هحل دليك آى ؿٌبػبیي ؿذُ ٍ هختلبت خغشافيبیي پٌِْ

  Arc Gisافضاس ّىتبس هحذٍدُ سیضؿي دس هٌغمِ ؿٌبػبیي ٍ پغ اص اًتمبل ًمبط ثِ ًشم 8/324ح گشدیذ. دس هدوَع ػغحي هؼبدل اكال
 .( 1ًمـِ پشاوٌؾ سیضؽ هٌغمِ تْيِ گشدیذ )ؿىل
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هَثش دس  يغيػبهل هح 11، ثِ هٌظَس ثبالثشدى كحت ٍ دلت ًتبیح تحميك، ٍ پذیذُ سیضؽػپغ ثب تَخِ ثِ هبّيت سٍؽ آهبسي چٌذ هتغيشُ 
 اػت.  ٍ ًمـِ آى تْيِ گشدیذُ ثِ هٌظَس ثشسػي هيضاى تبثيش ًؼجي ّش ػبهل هَسد ثشسػي لشاس گشفتِاي هَاد داهٌِاي ّبي تَدٍُلَع حشوت

ّبي ًوبیذ. اص آًدبیي وِ پذیذُچٌذ هتغيشُ، اهىبى تحليل ّوضهبى اثش تؼذادي هتغيش هؼتمل ثش یه هتغيش ٍاثؼتِ سا فشاّن هي آهبسيسٍؽ 
آهبسي چٌذ هتغيشُ، هٌبػت تـخيق  ثبؿٌذ؛ لزا اػتفبدُ اص سٍؽًبؿي اص ػولىشد ّوضهبى ٍ ثب اثش هتفبٍت چٌذ هتغيش هيسیضؽ، عجيؼي ًظيش 

اي اص هتغيشّبي هؼتمل، ثِ عَس ّوضهبى هَسد تدضیِ ٍ تحليل لشاس دس ایي سٍؽ، یه هتغيش ٍاثؼتِ ٍ هدوَػِ .(1381ي،دادُ ؿذ )ػفيذگش
ّبي اعالػبتي ؿبهل فبكلِ اص خبدُ، فبكلِ اص آثشاِّ، فبكلِ اص گؼل، ٍ هتغيشّبي هؼتمل الیِسیضؽ گيشد. هتغيش ٍاثؼتِ، ًمـِ پشاوٌؾ هي

ثبؿذ. هيفشػبیؾ ٍ ثبفت خبن اساضي، هتَػظ ثبسًذگي ػبالًِ، اؿىبل عجمبت استفبػي، خْت ؿيت، وبسثشي  ؿيت، ؿٌبػي، ػبصًذ صهيي
تْيِ ٍ لغغ دادُ ؿذ. ًمـِ ٍاحذّبي   Arc Gisافضاسدس هحيظ ًشم ًمـِ فبكلِ اص خبدُ ٍ فبكلِ اص آثشاِّ ثب اػتفبدُ اص ًمـِ تَپَگشافي 

ثبساى هتَػظ ػبالًِ، اص آهبس ثبسًذگي ؿٌبػي هٌغمِ تْيِ ٍ خذاػبصي ؿذ. ثشاي تْيِ ًمـِ ّنيّب اص سٍي ًمـِ صهيػٌگي ٍ ًمـِ گؼل
هَخَد ثيي استفبع ٍ ثبسًذگي اػتفبدُ ؿذ. ًمـِ خبوـٌبػي هٌغمِ ثب  آهبسيػبلِ ٍ اص ساثغِ  40عي دٍسُ  ّبي هَخَد دس هٌغمِایؼتگبُ

  .َس ثبفت خبن تْيِ گشدیذاػتفبدُ اص ًمـِ اخضا ٍاحذ اساضي ٍ ثش اػبع فبوت
ّبي فشػبیـي ٍ وبسثشي اساضي تْيِ سخؼبسُ اي ّوشاُ ثب ثبصدیذ كحشایي اص هٌغمِ ًمـَِّایي ٍ تلبٍیش هبَّاسُ ّبيثب تفؼيش ػىغ

 ّبي صاٍیِ ؿيت، خْت ؿيت ٍ ًمـِ عجمبت استفبػي ًيض اص ًمـِ تَپَگشافي تْيِ ٍ عجمِ ثٌذي گشدیذ.گشدیذ. ًمـِ
 ثبؿذ:ثِ ؿشح ریل هي سیبضي چٌذ هتغيشُ ٍ تْيِ هذل آهبسيهشاحل اًدبم سٍؽ 

 ( تجذیل ًمـِ پشاوٌؾ سیضؽ ثِ ًمـِ دسكذ تشاون ػغحي دس ّش ٍاحذ وبسي 1
 ( تجذیل ًمـِ ّبي ويفي ثِ ووي )ثب تَخِ ثِ تؼذاد عجمبت( دس ّش ٍاحذ وبسي2
 ّش ٍاحذ وبسي( هحبػجِ همبدیش هتَػظ ّش یه اص ًمـِ ّبي ووي دس 3
دس ّش  سیضؽٍ اًدبم هذل سگشػيَى خغي چٌذ هتغيشُ، ثب دس ًظشگشفتي پبساهتشّبي دسكذ ػغحي Spss16  افضاس( ٍسٍد اعالػبت ثِ ًشم4

 ٍاحذ وبسي ثِ ػٌَاى هتغيش ٍاثؼتِ ٍ پبساهتشّبي هختلف هحبػجِ ؿذُ ثِ ػٌَاى هتغيش هؼتمل 
 داسي ٍ ضشیت ّوجؼتگي هذلػغح هؼٌي( اًتخبة ثْتشیي هذل آهبسي خغي اص سٍي 5

ٍاحذ وبسي دس ّش گشفتي دسكذ سیضؽ   خغي چٌذ هتغيشُ،  ثب دس ًظش آهبسيخْت اًدبم هذل  Spss 16افضاس ثب ٍاسد وشدى اعالػبت ثِ ًشم
بسي سگشػيَى خغي خْت ثِ ػٌَاى هتغيش ٍاثؼتِ ٍ دس ّش وذام اص پبساهتشّبي هختلف هحبػجِ ؿذُ ثِ ػٌَاى هتغيش هؼتمل، ثْتشیي هذل آه

داسي ٍ ضشیت ّوجؼتگي هذل اًتخبة ؿذ. دس ایي سٍؽ توبهي هتغيشّبي هؼتمل اص عشیك هؼيش ثيٌي ٍلَع سیضؽ اص سٍي ػغح هؼٌيپيؾ
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ؿًَذ ٍ دس كَستي وِ داساي ؿشایظ الصم خْت ثبلي سًٍذُ ٍاسد هحيظ اكلي سگشػيَى هيآًبليض سگشػيَى خغي ٍ اًتخبة سٍؽ پلىبًي پغ
ؿًَذ. دس اًتْب ػذد ثبثت ٍ ضشائت هشثَط ثِ ته اص هذل حزف هيداسي( ًجبؿٌذ، تهًذى دس هذل)ضشیت ّوجؼتگي هخبلف كفش ٍ هؼٌيهب

 .ؿَدپبساهتشّبي هؼتمل هؼبدلِ خغي حبكل هي
 

  وتایج:

 ثبؿذ:ثلَست صیش هي ثيي ػَاهل هَثش ٍ خغش سیضؽ آهبسي خغيساثغِ 
Y  =  2.020 –0.545 x1 + 0.396 x2–0.153 x3 (1 )                                                                                                         

 ثبؿذ.هيًَع وبسثشي  X3صاٍیِ ؿيت ٍ X2  ،فبكلِ اص خبدُػذد  X1ػذد خغش سیضؽ، Yوِ دس آى
اػت. ّش چِ همذاس ضشایت ثضسگتش ثبؿيذ ًميؾ هيَثشتشي دس     دس هٌغمِ آًْب دس ٍلَع سیضؽضشایت ًـبى دٌّذُ هيضاى اّويت ػذدي همذاس 

ٍلَع سیضؽ داسًذ. ػالهت هثجت دس فشهَل ثِ هؼٌي ساثغِ هؼتمين یؼٌي ثب افضایؾ ػبهيل داساي ػالهيت هثجيت احتويبل ٍليَع  ثيـيتش  ٍ       
 یبثذ.بهل، احتوبل ٍلَع سیضؽ وبّؾ هيثبؿذ، ثِ عَسیىِ ثب افضایؾ آى ػػالهت هٌفي ًـبًِ ساثغِ هؼىَع هي

وِ  عَسي اػت. ثِ سیضؽداس ثيي فبكلِ اص خبدُ ٍ ٍلَع جبط هؼٌيت، ًـبًگش ٍخَد اسّبسیضؽّب ٍ ًمـِ پشاوٌؾ اًغجبق ًمـِ حشین خبدُ
 .(1)خذٍل  هتش اص خبدُ سخ دادُ اػت 100هٌغمِ دس فبكلِ ووتش اص  ّبيثيـتشیي سیضؽ

 
 فاصلٍ از جادٌ ي ریسشرابطٍ بیه  -1جديل

 
 
 
 
         
 

 

 
 (.2)خذٍل دّذ سا ًـبى هي داسٍخَد ساثغِ هؼٌي ًيض ّباًغجبق ًمـِ ؿيت ٍ ًمـِ پشاوٌؾ سیضؽ

 
 رابطٍ بیه میسان ضیب ي ریسش -2جديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دسكذ ػغحي سیضؽ هؼبحت سیضؽ  پٌِْهؼبحت ّش  حشین خبدُعجمبت 

  >100 7/1490 6/127 6/8 

100-200 4/1271 88 9/6 

200-300 9/857 4/50 9/5 

300-400 1/595 3/22 7/3 

> 400  4/1738 5/36 1/2 

 عجمبت ؿيت
 پٌِْهؼبحت ّش 
 ّىتبس

 هؼبحت سیضؽ
 ّىتبس

 دسكذ ػغحي سیضؽ

30  > 92/438 50/0 1/0 

30-50 8/1549 51/2 14/0 

50-70 92/3016 84/84 8/2 

70-90 89/880 95/236 9/26 

90> 97/66 0 0 
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ّبي هخشة اًؼبًي اص لجيل وِ ثيـتشیي فؼبليت دس وبسثشي هشتغ ،ّب هـخق ؿذٍ ًمـِ پشاوٌؾ سیضؽ اساضي پغ اص اًغجبق ًمـِ وبسثشي

ّبي دػت وبؿت دس همبیؼِ ثب دیگش اص دیگش وبسثشي ّب ثيـتش اػت. خٌگلدسكذ سیضؽ ، اػت اًدبم ؿذُوبسثشي  ًَع ػبصي ًيض دس ایيساُ
ًمؾ هَثشي  ّبخلَگيشي اص سیضؽ ػٌگ ٍ وٌتشل ٍاسیضُّب ٍ ّب اص دسكذ ػغحي سیضؽ ووتشي ثشخَسداس ثَدُ ٍ دس پبیذاسي ؿيتوبسثشي

 . (3)خذٍل  اًذداؿتِ
 رابطٍ بیه وًع كاربري ي ریسش -3جديل

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 :گیري ي وتیجٍ بحث
داس ثتشتيت ثب فبكلِ اص خبدُ، ؿيت ّبي هٌغمِ حبوي اص ثيـتشیي استجبط هؼٌيدس ٍلَع سیضؽ هَثش ًتبیح حبكل اص ثشسػي هيضاى تبثيش ػَاهل

ّب ثبؿذ. احذاث خبدُ ثب تغييش ٌّذػِ ؿيت وِ ثب ثبسگزاسي ٍ ثبسثشداسي ّوشاُ اػت هَخت ًبپبیذاسي ٍ گؼيختگي داهًٌَِع وبسثشي هيٍ  
هتش اص  100ّىتبس دس فبكلِ ووتش اص  6/127یبثذ. ثيـتشیي هيضاى سیضؽ ثب ٍػؼت گشدد. ثب افضایؾ فبكلِ اص خبدُ هيضاى سیضؽ وبّؾ هيهي

 ( هغبثمت داسد.1388فبق افتبدُ اػت، ایي ًتيدِ ثب ًتبیح تحميمبت اػحبلي)ّب اتخبدُ
 56داسد. ثب تَخِ ثِ وَّؼتبًي ثَدى هٌغمِ ٍ هتَػظ ؿيت ٍصًي ثبالي  سیضؽوٌتشل سا ثش ٍلَع  ثيـتشیي ثؼذ اص ػبهل خبدُ صاٍیِ ؿيت

 90-70َسي وِ ثيـتشیي هيضاى سیضؽ دس عجمِ ؿيت دسكذ، ثب افضایؾ هيضاى ؿيت، دسكذ ػغحي سیضؽ ًيض افضایؾ داؿتِ اػت ثِ ع
  ت داسد.( هـبث2006ٍْ ّوىبساى) Dymondّبي ثب یبفتِ گيشيًِتيدایي گشدد. ّىتبس هـبّذُ هي 95/236دسكذ ثب ػغحي هؼبدل 

 6/320افتبدُ اػت)ّب دس وبسثشي هشتغ اتفبق دّذ. ثيـتشیي سیضؽهيضاى فشػبیؾ خبن سا وبّؾ هي اساضي وبسثشي كحيح ٍ اكَلي
هَثش ثَدُ اػت. تبثيش فبوتَس وبسثشي عي  ُ ثؼيبسٍ وٌتشل ٍاسیضّبي دػت وبؿت دس خلَگيشي اص ٍلَع سیضؽ ّىتبس(، اهب ٍخَد خٌگل

 .( ًيض اثجبت ؿذُ اػت1382احوذي ) تحميمبت 
اص گؼل، فبكلِ اص آثشاِّ ٍ ثبفت خبن فبلذ استجبط  استفبع اص ػغح دسیب، خْت ؿيت، هتَػظ ثبسًذگي ػبليبًِ، ًَع ػبصًذ، ًَع فشػبیؾ، فبكلِ

 اًذ.ثَدُداس ثب ٍلَع سیضؽ دس هٌغمِ هؼٌي
ػبهل صاٍیِ ؿيت غيش لبثل  .ثشخَسداس اػت ثبالیي ّبي ػوشاًي كَست گشفتِ اص پتبًؼيل ٍلَع سیضؽهٌغمِ هَسد هغبلؼِ ثب تَخِ ثِ فؼبليت

، ّبتَاى ثب خلَگيشي اص احذاث ًبكحيح ٍ غيش اكَلي خبدُپزیش ثَدُ ٍ هيٍ وبسثشي هذیشیت  ثبؿذ؛ ایي دس حبلي اػت وِ ػبهل خبدُتغييش هي
ّبي ػبصي، خلَگيشي اص تغييش وبسثشي اساضي ٍ دس كَست اهىبى اخشاي عشحّبي خبدُسػبیت اكَل فٌي ٍ هٌْذػي دس اخشاي پشٍطُ

 وَد.خلَگيشي ً ِخٌگلىبسي تب حذ صیبدي اص ٍلَع سیضؽ دس ایي هٌغم
سػبیت گشدد تب ووتشیي تغييش دس ٌّذػِ ؿيت ٍ  هشثَعِ ، اكَل فٌي ٍ هٌْذػيّبٍ ثضسگشاُ دس ٌّگبم احذاث خبدُثٌبثشایي ضشٍسي اػت 

اص ًظشات هتخلليي ٍ وبسثشي صهيي  ضشٍسي ًيض ضوي خلَگيشي اص تغييش غيش ّبي ػوشاًيسیضي عشحثشًبهِ ٍ دس ؿَدعجيؼت هٌغمِ ایدبد 
 .اػتفبدُ گشددٍ آثخيضداسي  عجيؼيوبسؿٌبػبى هٌبثغ

 
 

 ًَع وبسثشي
 پٌِْهؼبحت ّش 
 ّىتبس

 هؼبحت سیضؽ
 ّىتبس

دسكذ ػغحي 
 سیضؽ

 8/6 6/320 18/4740 هشتغ

 3/0 6/2 63/940 ثبؽ

 1/0 6/1 18/160 خٌگلْبي دػت وبؿت

 0 0 25/79 تبػيؼبت

 0 0 26/33 اساضي لخت
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