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 چکیذٌ :
تا تَغؼِ ؾْس ّا ازتثاط ٍ ٍاتػتگی گازتسی ّا تػیاز تیؿتس اش گرؾتِ ؾدُ ٍ ایي اهس هَخة ؾدُ وِ تاثیس ػولىسد یه وازتسی خاـ تس 

دیگس وازتسی ّا تِ هساتة هْن تس ٍ پیچیدُ تس اش گرؾتِ تاؾد. اش ایي زٍ لصٍم تسًاهِ زیصی ٍ عساحی ؾْسی تػیاز ًوایاى اغت.ؾٌاخت 

لدم تسای تكوین گیسی ٍ تسًاهِ زیصی هَثس تس اغت. تَشیغ هٌاغة خدهات تسای واّؽ ًا تساتسی ّای فضایی ٍ ازتما  ٍضغ هَخَد اٍلیي

 -ویفیت هحیظ شًدگی ٍ زغیدى تِ پایدازی ؾْسی هػتلصم دزن تحلیلی اش ٍضؼیت هَخَد هی تاؾد. پطٍّؽ حاضس تا زٍیىسد تحلیلی

ت ؾٌاخت ٍضؼیت هَخَد وازتسی ّای ؾْسی تِ هغالؼِ هؼیازّای غاشگازی ٍ ٍاتػتگی تَقیفی  ٍ تا ّدف ازائِ چْازچَب هفَْهی خْ

وازتسی ّای ّوػایِ پسداختِ ٍ تاثیس ایي  هؼیاز ّا زا تس هیصاى خدهات زغاًی وازتسی ّای  خدهاتی تسزغی وسدُ اغت. چازچَب هَزد 

ادُ ّای ؾْس اتْس دز اغتاى شًداى تػت ؾدُ اغت.  .ًتایح حاوی پیادُ غاشی ؾدُ ٍ تا اًدام هحاغثات الشم، تس زٍی د GISًظس دز هحیظ 

اش اى اغت وِ دز هٌغمِ هَزد هغالؼِ وازتسی ازاضی اش تٌاغة هغلَتی دز زاتغِ تا ایي دٍ هؼیاز تسخَزداز ًیػتٌد. خسٍخی ّای ایي 

ػولىسد پالن ّای ّوػایِ داؾتِ ٍ دز ٍالغ دز تحمیك هی تَاًد دز اهس تككوین گیسی تسای تغییس وازتسی ّای اهالوی وِ تاثیسهٌفی تس 

 گسٍُ وازتسی ّای ًاهٌاغة  لساز هی گیسًد هفید ٍالغ گسدد.  
 

   GISتًسؼٍ پایذار شُزی، ساسگاری، يابستگی. َای کلیذی :ياصٌ
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 مقذمٍ -1

اهسٍشُ پایدازی حیات تؿس تِ ٍغیلِ هدوَػِ ای اش ػَاهل تْدید هی ؾَد. زؾد فصایٌدُ خوؼیت خْاى ٍ گسایؽ ػوددُ  

تِ غَی ؾْسًؿیٌی آثاز فاخؼِ اهیصی تس هحیظ ٍ فضای ؾْسی داؾتِ اغت. ٍ پیؽ تیٌی هی ؾدَد تدا ٍزٍد تدِ ّدصازُ     

[. اش ایي زٍ تِ دًثال ًظسیِ پایدازی تسای حوایدت اش  1خوؼیت خْاى دز ًَاحی ؾْسی غاوي ؾًَد]غَم تمسیثاً ًیوی اش 

هحیظ ؾْسی ًظسیِ تَغؼِ پایداز ؾْسی هغسح گسدید. ایي ٍاضُ دز هفَْم گػتسدُ  آى تدِ هؼٌدی ادازُ ٍ تْسّثدسدازی    

ِ الگَی هكسف هغلَب اغت وِ تا تىاز گیسی قحیح ٍ وازا اش هٌاتغ هالی، ًیسٍی اًػاًی ٍ هٌاتغ عثیؼی تسای دغتیاتی ت

اهىاًات فٌی، غاختاز ٍتؿىیالت هٌاغة تسای زفغ ًیاش ًػل آهدسٍش ٍ ایٌددُ تدِ عدَز زضدایت تکدؽ اهىداى پدرتس هدی          

[. دز دّْْای اخیس دز وؿَز ایساى  ًیص ؾاّد زؾد غسیغ ٍ زٍش افدصٍى خوؼیدت ؾدْسّا ٍ افدصایؽ غدسیغ ؾدْس       2ؾَد]

زؾد تدٍى تسًاهِ ٍ ًاهٌاغة ؾْسّا داهي شدُ  ٍ زاُ زا تسای تسًاهْسیصی آتی وازتسیْدای ؾدْسی    ًؿیٌی تَدّاین . وِ تِ

تٌگ تس وسدُ اغت تسًاهْسیصی تا ٍخَد ایي هؿىالت پیچیدگیْای شیدادی دازد ٍ ًیاشهٌدد تسزغدی وازؾٌاغدی ٍ چٌدد      

اقلی تسًاهْسیصی ؾدْسی اغدت ودِ    [. تسًاهِ زیصی وازتسی ازاضی ؾْسی یىی اش هحَزّای 3هؼیازّی هَضَع هیثاؾد]

[. 4ّوساُ تا تسًاهْسیصی ؾثىِ , فضای غثص, تاغیػات ؾْسی ٍ غیسُ اغتکَاى تٌدی اقدلی ؾدْس  زا هؿدکف هیىٌدد]    

ًدِ تٌْدا ًمدؽ اغاغدی دز      1تسًاهْسیصی قحیح وازتسی ازاضی ؾْسی هکكَقاً تا اغتفادُ اش غیػدتن اعالػدات هىداًی   

سی خَاّد داؾت؛ تلىِ اغاظ ًظام تَشیغ فؼالیتْدا، خددهات ٍ غدساًِ وازتسیْدا زا     ویفیت ٍ وازایی تسًاهْْای خاهغ ؾْ

 تؼییي ًوَدُ  ٍ تِ تَغؼِ پایداز ؾْسی خَاّد اًداهید

 طزح مسالٍ -2

هىداًی   -ازشایاتی وازتسیْای ازاضی ؾْسی تِ ػٌَاى ّػتِ اقلی تسًاهِ زیصی ؾْسی، ًمؽ هْوی دز غاشهاًدّی فضایی

سًاهْسیصی وازتسی ازاضی ؾْسی دز ٍالغ هدوَػِ فؼالیت ّایی اغت ودِ هحدیظ اًػداًی زا هغداتك     ؾْسّا ایفا هیىٌد. ت

[. 5خَاغتِ ّا ٍ ًیاشّای خاهؼِ ؾْسی غاهاى تکؿیدُ ٍ ایي همَلِ ّػتِ اقلی تسًاهْسیصی ؾْسی زا تؿىیل هی دّد]

تاػد  ؾددُ ودِ تداثیس ػولىدسد یده        تا تَغؼِ ؾْس ازتثاط ٍ ٍاتػتگی تیي وازتسیْا تیؿتس اش پیؽ ؾدُ ٍ ایدي هَضدَع  

وازتسی خاـ تس دیگس وازتسیْا توساتة گػتسدّتس ٍ پیچیدّتس اش گرؾتِ تاؾد. اش ایي زٍ لدصٍم تسًاهدِ زیدصی ٍ عساحدی     

ؾْسی تػیاز ًوایاى اغت. تسًاهِ زیصی دلیك قحیح هی تَاًد ًمؽ هْوی دز زغیدى تِ تَغؼِ پایداز ؾْسی ایفا وٌدد.  

حمیمت اغتَاز اغت وِ غغح اغتاًدازدّای اٍلیِ شًدگی اًػاى زا تدٍى دخالدت ٍ تكدسف تدیؽ اش     تَغؼِ پایداز تس ایي

[. دز 4حد دز هٌاتغ اٍلیِ عثیؼی ٍ تکسیة ٍ تغییس هحیظ شیػت وِ هتؼلك تدِ ّودِ اتٌدای تؿدس اغدت افدصایؽ دّدد]       

سغاشی ٍ تَغؼِ پایداز ؾدْسی  وؿَزّای دز حال تَغؼِ ّوچَى ایساى تیؿتس هٌاعك ؾْسی هغاتك تا اغتاًدازدّای ؾْ

ًثَدُ ٍ ػدم فساّن ًوَدى تػْیالت ٍ خدهات ؾْسی هَزد ًیاش غاوٌیي ٍ لسازگیسی وازتسیْدای ًاغداشگاز دز هدداٍزت    

[. اٍلیي لددم تدسای   6یىدیگس، هَخة پاییي آهدى غغح ویفیت ٍ وازایی وازتسی ّا ٍ فؼالیت ّای هستثظ گسدیدُ اغت]

هَثستس ؾٌاخت ٍضغ هَخَد اغت. تَشیغ هٌاغة خددهات تدسای وداّؽ ًدا تساتدسی ّدای       تكوین گیسی  ٍ تسًاهِ زیصی 

فضایی ٍ ازتما ویفیت هحیظ شًدگی ٍ زغیدى تِ پایدازی ؾْسی هػتلصم دزن تحلیلی اش ٍضؼیت هَخَد هی تاؾدد. دز  

شگازی وازتسیْا هدی  پطٍّؽ حاضس تا ّدف ؾٌاخت تاثیس وازتسیْای ؾْسی تس یىدیگس تِ هغالؼِ دٍ هؼیاز ٍاتػتگی ٍ غا

 پسداشین.

 مباوی وظزی تحقیق -3

دز ایي لػوت تِ تسخی اش هفاّین ٍ اقغالحات تسًاهِ زیصی ؾْسی  وِ دز ایي تحمیك اغتفادُ ؾدُ ٍ هَزد ًیداش اغدت   

 اؾازُ ؾدُ اغت

                                                 
1
 Geospatial information system 
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 ... ارزیابی مکانی همسایگی در کاربریهای شهری از نظر

 یاریفرناز کاو ی،مسگر یمحمد سعد ی،سمانه واعظ

 کاربزی شُزی - 3-1

دازد. ودازتسی ؾدْسی دز ٍالدغ    ػثازت وازتسی دز ٍالغ تِ تکككی ؾدى اغتمادُ اش شهیي تسای هماقد هکتلد  داللدت   

اختكاـ شهیي تسای وازتسیْای هکتل  هاًٌد ادازی، تددازی، هػدىًَی.. هدی تاؾدد. ودازتسی ّدای ؾدْسی دز تسخدی         

 [.7هػتٌدات دز شیسوالغْای ولی ٍ دز تسخی اش هَازد تِ قَزت خصئی تمػیوثٌدی ٍ تؼسی  ؾدّاًد]

 پالک َای َمسایٍ -3-2

ّػتٌد وِ فضای اعساف یه وازتسی زا احاعِ هی وٌٌد. دز تؼسید  پدالن یدا ودازتسی     پالن ّای ّوػایِ، پالن ّایی 

ّوػایِ تیؿتس هفَْم فیصیىی )فاقلِ( هد ًظس لساز هیگیسد. ٍ ایي اهىاى ٍخَد دازد وِ ٍخِ اؾتسان خاقدی تدیي ایدي    

 پالن ّا ٍخَد ًداؾتِ تاؾد.

 محذيدٌ تاثیز گذاری کاربزی َا -3-3

وازتسی یه لغؼِ شهیي ًػثت تِ دیگس وازتسی ّا اغت. تِ تیاى غادُ تس تسًاهدِ زیدصی ودازتسی    ی ازشیاتی هؼایة ٍ هصایا

ازاضی ؾْسی ػلن تمػین ازاضی ؾْسی ٍ اختكاـ وازتسی ّا ٍ هكازف هکتل  شًدگی هی تاؾد وِ تِ خْت اغدتفادُ  

 .[8]هَثس اش شهیي ٍ چیٌؽ هٌاغة ٍ هفید وازتسی ّا قَزت هیپریسد

 ٍ ریشی شُزیػلم بزوام -3-4

 تسًاهِ زیصی فسایٌد پیچیدُ ای اغت وِ تِ هغالؼِ زاُ ّای هکتل  هوىي, خْت تىدازگیسی هٌداتغ هَخدَد تدِ هٌظدَز     

ػلن تسًاهِ زیصی ؾْسی ػلوی اغدت خْدت تسًاهدِ زیدصی تدسای      . [9ٍ10زغیدى تِ اّداف هؿکف دز آیٌدُ هیپسداشد]

 .آیٌدُ ٍ حال ؾْسًؿیٌاى دز زًٍد تَغؼِ پایداز

 ساسگاری کاربزی َای شُزی -3-5

تس اغاظ لاًَى تَتلس ّس چیصی تِ چیص دیگس هستثظ هیثاؾد اها چیصّای ًصدیىتس دازای ازتثاط تیؿتسی هیثاؾدد.ٍ تداثیس   

تیؿتسی تس یىدیگس هی گرازًد. غاشگازی تس ایي ًىتِ تاوید دازد وِ وازتسی ّا تاید تدِ گًَدِ ای دز وٌداز یىددیگس لدساز      

 .[6]تؼاهل ٍ ازتثاط هثثت زا تا ٍاحد ّای ّوػایِ داؾتِ تاؾٌد گیسًد وِ تیؿتسیي

 يابستگی کاربزی َای شُزی -3-6

ّس ًَع وازتسی خْت زغیدى تِ اّداف تؼثیِ ؾدُ خَد ًیاشهٌد یه غسی اش وازتسیْای دیگدس اغدت. ازتثداط تدیي ایدي      

ُ, ؾدت ٍ هیصاى تسآٍزدُ ؾددى ًیاشّدا   وازتسی ّا تحت ػٌَاى ٍاتػتگی هغسح هی ؾَد. تٌاتسایي ایي ؾاخف تیاى وٌٌد

 [.6هی تاؾد]

 سزاوٍ -3-7

همداز شهیي اختكاـ یافتِ تِ یه وازتسی هؿکف اش تػْیالت ؾْسی تا غغح ػولىسدی هؿدکف تدِ اشای ّدس     غساًِ

 .]11[هی تاؾدفسد 

 مذل ساسی -4

یىی اش اّداف تسًاهِ زیصی وازتسی ازاضی ؾْسی ّن خَازی هٌاغة وازتسی ّا ٍ خدا غاشی ودازتسی ّدای ًاغداشگاز اش    

یىدیگس ٍ ًیص تاهیي ًیاش ٍ ٍاتػتگی وازتسی ّا تِ غایس وازتسی ّا هی تاؾد. دز ّویي زاغتا دز ایي تحمیك الگَیی تدسای  

 ، ازائِ هی گسدد.  تسغیی غاشگازی ٍ ٍاتػتگی تیي وازتسی ّای ؾْسی 
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 ساسگاری-4-1

اٍلیي گام دز تؼییي هیصاى غاشگازی تیي پالوْا, ایداد هاتسیع غاشگازی هیداى اًدَاع ودازتسی ّدا هدی تاؾدد. . هساحدل        

حكَل هاتسیع غاشگازی تدیي ؾىل اغت وِ اتتدا وازتسی ّای هَخَد دز ًمؿِ هغاتك تا غغح ػولىسد ٍ ًَع فؼالیدت  

ع اش زٍؼ دلفی تِ ػٌَاى چْازچَب غاخت هداتسیع غداشگازی ٍ تؼیدیي غدغَح هکتلد       عثمِ تٌدی هی گسدًد. غپ

غاشگازی فیصیىی وِ هیاى وازتسی ّای هکتل  ؾْسی ٍخَد دازد اغتفادُ گسدیددُ اغدت. غداشگازی فیصیىدی دز ٍالدغ      

لتكدادی ٍ  ا -غاشگازی یه وازتسی دز همایػِ دیگس وازتسی ّای هداٍز آى تدٍى هالحظدِ هػدتمین ؾدسایظ اختوداػی    

الشم تدِ   .[6تاوید آى تس خٌثِ ّای دائوی غاشگازی، ًاغاشگازی اش لثیل تَلید غس ٍ قدا، آلَدگی، غدایِ ٍ غیدسُ اغدت]   

ذوس اغت وِ زٍؼ دلفی وِ دز ایي هغالؼِ هَزد اغتفادُ لساز گسفتِ اغت یه فسایٌد تىسازی تسای وػدة اخوداع ًظدس    

دز ایي هاتسیع, وازتسی ّدا دٍ   .[12هؼیازّای ازشیاتی آى هی تاؾد] گسٍّی اش افساد خثسُ دز خكَـ هَضَػی خاـ ٍ

تِ دٍ تا ّن همایػِ ؾدُ ٍ تس اغاظ غغَح غاشگازی دٍ وازتسی, وویتی تِ آى دٍ اختكاـ دادُ هیؿدَد. غداخت ایدي    

ى هاتسیع تدیي گًَِ اغت وِ غغس ٍ غتَى ایي هاتسیع اش وازتسی ّا تؿىیل ؾددُ اغدت ٍ وویدت  هستدَط تدِ هیدصا      

غاشگازی دٍ وازتسی دز آزایِ ّای هاتسیع گرازدُ هیؿَد.. دز ایي هغالؼِ تدا تَخدِ تدِ هغالؼدات پیؿدیي پدٌح غدغح        

 1غغَح هکتل  غاشگازی تا تَخِ تِ وازتسی ّای هکتلد  دز خددٍل   . [13هکتل  غاشگازی دز ًظس گسفتِ ؾدُ اغت]

 ًؿاى دادُ ؾدُ اًد.  

 واهال غاشگاز(HC
2
وازتسی خكَقیا هؿتسن داؾدتِ ٍ فؼالیدت آًْدا هٌغثدك تدس یىیددیگس       : دز ایي حالت دٍ (

اغت. هداٍزت دٍ وازتسی  واهال غاشگاز هَخة افصایؽ غَدهٌدی آًْا هیؿَد. تِ ػثازت دیگس ایي دٍ وازتسی 

 تاثیس هثثتی تس ػولىسد یىدیگس خَاٌّد داؾت.

 (ًػثتا غاشگازMC
ٍدی هَخة تْثدَد ػولىدسد یىیددیگس    (: دٍ وازتسی ًػثتا غاشگاز دز قَزت هداٍزت تاحد3

 هی ؾًَد

 (خٌثیN
 (: دٍ وازتسی خٌثی تمسیثا تاثیس هثثت یا هٌفی تس یىیدیگس ًدازًد.4

 ًػثتا ًاغاشگاز(MI
5
: دز ایي حالت دٍ وازتسی دز قَزت هداٍزت تاثیس هٌفدی تدس ػولىدسد یىددیگس دازًدد ٍ      (

 هَخة واّؽ غَدهٌدی ٍ وازایی  یىدیگس هی ؾًَد.

  ًاغاشگازواهال(HI
6
-گًَِ ّوکَاًی تا یىدیگس ًدازًد ٍ دز تماتل تا یىدیگس هی: دٍ وازتسی واهال ًاغاشگاز ّیچ(

 تاؾٌد.  وازتسی ّای اش ایي ًَع دز ٌّگام هداٍزت تا یىدیگس تاػ  ًاواز اهدی یىدیگس هی ؾًَد.

غت. ایي زٍؼ یه فسایٌد تكوین ا  AHPتِ هٌظَز ووی غاشی ًتایح هاتسیع غاشگازی یىی اش زٍؼ ّای هتداٍل زٍؼ

گیسی لدزتوٌد ٍ لاتل اًؼغاف تسای هؼسفی اٍلَیت ّای تكوین گیسًدگاى ٍ اتکاذ تْتسیي تكدوین ٌّگداهی ودِ خٌثدِ     

ّواًغَز وِ لثال تیداى ؾدد هدداٍزت دٍ ودازتسی      [.13ّای ووی ٍ ویفی یه تكوین هَزد ًیاش اغت اغتفادُ هی ؾَد]

وازایی آًْا ؾدُ ٍ تسػىع لساز گیسی دٍ وازتسی واهال ًاغاشگاز هَخة واّؽ ودازایی ّدس   واهال غاشگاز هَخة افصایؽ 

دٍ ٍ ایداد اختالل دز ػولىسد آًْا هیؿَد. تٌاتس ایي اّویت همادیس ًاغاشگازی  ٍ اثسات  هٌفی اًْا تػیاز تیؿتس اش همادیس 

 اهدُ اغت. 2ز خدٍلغاشگازی اغت.  ًتایح اغتاًدازد هستَط تِ ووی غاشی غغَح غاشگازی د

                                                 
2
 High Compatible 

3
 Medium Compatible 

4
 Neutral 

5
 Medium Incompatiable 

6
 High Incompatible 
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 ... ارزیابی مکانی همسایگی در کاربریهای شهری از نظر

 یاریفرناز کاو ی،مسگر یمحمد سعد ی،سمانه واعظ

 . ]13[ماتزیس ساسگاری استخزاج شذٌ اس ريش دلفی) بزگزفتٍ اس مؼصًمی(  -1جذيل

 تایس پازن قٌؼتی تاغیػات ٍزشؾی فسٌّگی ادازی تْداؾتی اهَشؾی تدازی هػىًَی 

 HC HC MI HC MI MC HC MI MI HC N هػىًَی

 HC HC HC MC N HC MI MI HC N  تدازی

 HI MI MI N HC MI MI HC N   اهَشؾی

 HC HC MC MI MI MI N N    تْداؾتی

 HC N     ادازی
N 

 N HC N N 

 HI HC MI MI HC N      فسٌّگی

 HI HI MI HC N       ٍزشؾی

 HC N MI N        تاغیػات

 N N N         قٌؼتی

 HI N          پازن

 N           تایس

 

 . ]13[َای محاسبٍ شذٌ با استفادٌ اس ريش تحلیل سلسلٍ مزاتبی يسن -2جذيل

 غغَح هکتل  غاشگازی
همادیس اغتاًدازد ؾددُ اش زٍؼ همایػدِ   

 شٍخی

 43/0 واهال غاشگاز

 28/0 ًػثتا غاشگاز

 18/0 خٌثی

 08/0 ًػثتا ًاغاشگاز

 04/0 واهال ًاغاشگاز

پالن ّای ّوػایِ ّس یه اش پالن ّدا هؿدکف گدسدد، هفْدَم پدالن      تاید  اتتدا تسای هحاغِ غاشگازی تیي وازتسی ّا

هتدس تاؾدد.    12ّوػایِ دز ایي تحمیك تِ پالن ّایی اعالق هی گسدد وِ حداوثس فاقلِ هیاى آى پالن ٍ پالن هسوصی 

-ِهتس دز ًظس گسفتد  12تسای تؿکیف ّوػایِ ّای ّس پالن تس اغاظ ایي هؼیاز تِ هسوص پالن هٌتکة تافسی تِ ؾؼاع 

این ٍ غپع ّس پالوی وِ توام ٍ یا تکؿی اش آى دز ایي تافس تَد اغت تدِ ػٌدَاى پدالن ّوػدایِ ٍازد هحاغدثات ؾددُ       

 3تسای خلَگیسی اش حالت خثساًی وِ تا هیاًگیي گیسی غادُ همادیس غاشگازی ّوػایِ ّا ایداد هی ؾَد اش زاتغدِ   اغت.

غداشگازتسیي   j=1تْتسیي تِ تدتسیي هستة وٌین تددیي قدَزت ودِ     اغتفادُ هی وٌین. اگس اػداد غاشگازی ّوػایِ ّا اش

ًاغاشگازتسیي ّوػایِ زا ًؿاى دّد, . اش زاتغِ شیس تسای تدغت اٍزدى غاشگازی ولی یده هلده اغدتفادُ     j=nّوػایِ ٍ 

یس ودازتسی  ای وِ تدتسیي غاشگازی زا تا وازتسی هله اًتکاب ؾدُ دازًد تیؿتس اش غدا ّوػایِ 3تدیي تستیة   هی وٌین.

ِ   ّا تاثیس گراز خَاٌّد تَد وِ تاوید تیؿتسی تس ًاغاشگازی ّا خَاّد داؾت. دزایدِ غداشگازی    (  )     دز ایدي زاتغد

ؾدوازُ   iتؼداد پالن ّدای ّوػدایِ،    nاغتکساج هی گسدد،  1اغت وِ اش خدٍلC(i)  ٍ C(j)هستَط تِ دٍ والظ وازتسی

 دّدؾوازُ پالن ّوػایِ زا ًؿاى هی jپالن اًتکاب ؾدُ ٍ 

CMP(i)=    (
 

 
∑     (  )  

 

 
∑     (  ) 
     

 
   )                                                                           (3)  
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 يابستگی-4-2

دز غٌدؽ هیصاى ٍاتػتگی  تاید ایي ًىتِ زا هد ًظس لساز داد وِ وِ اّویت ًیاش ّا ٍ دز ّودیي زاغدتا اّویدت ًصدیده     

هکتل  زا تسآٍزدُ هدی وٌٌدد, هتفداٍت اغدت. تدِ ّودیي ػلدت دزتػدیازی اش         تَدى تِ ٍاحد ّای خدهاتی وِ ًیاش ّای 

. دز هداتسیع ٍاتػدتگی ًیدص هاًٌدد     ]16[تحمیمات اش هاتسیع ٍاتػتگی هؿاتِ تا ٍاتسیع غداشگازی اغدتفادُ ؾددُ اغدت    

HD)غغح واهالٍاتػتِ  5هاتسیع غاشگازی 
7
MDًػثتا ٍاتػتِ ), (

N(, خٌثی)8
MI)(, ًػثتا هػتمل 9

10
, واهال هػتمل (

(HI
11

دز ًظس گسفتِ ؾدُ. ایي غغَح هکتل  تِ ایي ًىتِ اؾازُ دازًد ودِ اّویدت تداهیي ؾددى تسخدی اش ًیداش ّدا ٍ         (

 3ٍاتػتگی ّا, تیؿتس اش ًیاشّای دیگس اغت وِ تاید دز هحاغثات هد ًظس لساز گیسد.غغَح هکتل  ٍاتػتگی دز خددٍل  

غغح تسزغی ؾدُ اغت، ووی غاشی ًتایح غدغَح ٍاتػدتگی وداهال هؿداتِ      5آهدُ اغت .اش آًدایی وِ ٍاتػتگی ًیص دز 

 تسای غاشگازی اغت. 2ٍشى ّای تدغت آهدُ دز خدٍل 

 .]13[ماتزیس يابستگی استخزاج شذٌ اس ريش دلفی) بزگزفتٍ اس مؼصًمی(  -3جذيل

 وازتسی
هػدددىًَ

 ی
 پازن قٌؼتی تاغیػات  ٍزشؾی فسٌّگی ادازی تْداؾتی اهَشؾی تدازی

تدددا

 یس

 MD MD MI MD MI MD MD LD HI HD N هػىًَی

 HI MD HI HI MI MI HD HI MI N  تدازی

 HI MI HI MD MD MI HI MD N   اهَشؾی

تْداؾدددت

 ی
   HI HI HI MI MI HI HI N 

 HI HI HI MI MI HI N     ادازی

 HI MI MI HI MI N      فسٌّگی

 HI MI HI MI N       ٍزشؾی

 HI MI HI N        تاغیػات 

 HI HI N         قٌؼتی

 HI N          پازن

 N           تایس

ّس فؼالیتی دز ؾْس ؾؼاع ًفَش ٍ غغح ػولىسد خاقی دازد وِ تدِ  دز تح  ٍاتػتگی تاید ایي ًىتِ زا دز ًظس داؾت وِ  

تكداـ  خؾْس تِ آى فؼالیت  اآى آغتاًِ آى فؼالیت ًیص گفتِ هی ؾَد. تس عثك ایي ٍیطگی غغح هتٌاغثی اش والثد یه 

[. ایي هَازد دز هٌاتغ هَخَد ٍ اغتاًدازد ّا تسای  ّس وازتسی تؼسی  ؾددُ اغدت. ودِ خدازج اش ایدي فاقدلِ       14هی یاتد]

وازتسی ّایی وِ دز فاقلِ دٍزتسی ًػدثت تدِ ّدن لدساز دازًدد. تَاًدایی        دز ٍالغ وازتسی هرتَز تاثیس چٌداًی ًویگرازد.

فاقلِ تاثیس گدرازی تْیٌدِ ٍ حدداوثس فاقدلِ تداثیس       4خدٍل وسدى ًیاشّای یىدیگس خَاٌّد داؾت.ووتسی دز تس آٍزدُ 

هَضَع دیگسی وِ دز تح  ٍاتػتگی حائص اّویت اغدت غدساًِ    [.13ٍ15گرازی وازتسی ّای هکتل  زا ًؿاى هی دّد]

تی وِ دازًد تا فاقدلِ هحددٍد ٍ تدِ    وازتسی ّا اغت. دز ٍالغ ّس یه اش وازتسی ّای خدهاتی تا تَخِ تِ ظسفیت ٍ اهىاًا

تِ هٌظَز پیادُ غاشی زاحت تس هؼیاز ٍاتػتگی وازتسی ّای هٌغمِ زا تِ  افساد هحدٍدی هی تَاًٌد خدهات زغاًی وٌٌد.

                                                 
7
 High Dependent 

8
 Medium Dependent 

9
 Neutral 

10
 Medium Independent 

11
 High Independent 
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 ... ارزیابی مکانی همسایگی در کاربریهای شهری از نظر

 یاریفرناز کاو ی،مسگر یمحمد سعد ی،سمانه واعظ

دٍ گسٍُ هػىًَی ٍ غیس هػىًَی تمػین وسدُ این. تسای وازتسی ّای هػىًَی ایي هؼیاز تا دز ًظس گسفتي فاقلِ ٍ غساًِ 

. دز هحاغدثات  ]15[لساز گسفتِ ٍ تسای وازتسی ّای غیس هػىًَی تٌْا تحت تاثیس فاقلِ هحاغثِ ؾدُ اغتهَزد تسزغی 

ّدای خددهاتی تدِ    اغتفادُ هی ؾَد ٍ تِ هٌظَز هحاغثِ غساًِ وازتسی 4ٍاتػتگی تسای اغتاًدازد غاشی فاقلِ اش زاتغِ 

دایسُ دز ًظس گسفتِ ؾددُ ٍ هدودَع خوؼیدت  تودام      هسوص ّس یه اش ٍاحد ّا ٍ تِ ؾؼاع حداوثس فاقلِ هَثس آى وازتسی

وازتسی ّای هػىًَی ایي هٌغمِ هحاغثِ هی ؾَد. دز ًْایت هیصاى غساًِ ای وِ ّس یه اش ٍاحدد ّدا هیتَاًٌدد تداهیي     

تدِ هٌظدَز    .]14[وٌٌد تا تمػین هػاحت هله تس هدوَع خوؼیت هَخَد دز هٌغمِ تحت پَؾؽ هحاغدثِ هدی گدسدد   

گی پالن ّا دز قَزتی وِ پالن هَزد ًظس هػىًَی تاؾد. یىی اش وازتسی ّای خدهاتی زا اًتکداب  هحاغثِ هیصاى ٍاتػت

لاتل اغدتکساج اغدت تسزغدی هدی      4وسدُ ٍ  تِ ؾؼاع فَاقل تْیٌِ ٍ حداوثس تاثیس گرازی وازتسی خدهاتی وِ اش خدٍل

فاقلِ ایي پالن ّا ّواًغَز وِ لثال گفتدِ  گسدد چِ تؼدادی اش ایي وازتسی دز هحدٍدُ ّای هد ًظس لساز دازًد. غساًِ ٍ 

ًظس ؾد هحاغثِ هی ؾَد. ٍ غپع هیصاى ٍاتػتگی تاهیي ؾدُ هله هػىًَی اًتکاب ؾدُ ًػثت تِ وازتسی خدهاتی هد

 .]15[ هحاغثِ هی گسدد 5تا اغتفادُ اش زاتغِ

 ]6ي15ي13[شؼاع تاثیز گذاری کاربزی َای مختلف -4جذيل 

 فاقلِ تاثیس گرازی تْیٌِ تاثیسگرازحداوثس فاقلِ  وازتسی

 50 100 هػىًَی

 400 800 تدازی

 1500 2500 آهَشؾی

 650 1500 تْداؾتی

 1000 2500 ادازی

 500 1000 فسٌّگی

 220 500 ٍزشؾی

 700 2000 تاغیػات ؾْسی

 400 800 قٌؼتی

 220 500 پازن

 

(4) 
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تؼداد ودل ٍاحدد ّدای     nاغت.  lًػثت تِ ٍاحد خدهاتی   iهیصاى ٍاتػتگی تاهیي ؾدُ ٍاحد هػىًَی DVدز ایي زاتغِ 

تدا   jًؿداى دٌّددُ غدساًِ ٍاحدد خددهاتی        LPCهمداز اغتاًدازد ؾدُ فاقلِ زا ًؿاى هدی دّدد ٍ    DCاغت.  lخدهاتی 

دز اداهدِ همدادیس تدغدت آهددُ عثدك       ٍشى ّای دز ًظس گسفتِ ؾدُ تسای فاقلِ ٍ غساًِ اغت. l   ٍ0.33  ٍ0.67وازتسی

حددالل غدساًِ ٍ غدساًِ اغدتاًدازد زا ًؿداى        lC ٍ(max)lC(min). دز ایي زاتغِ ]15[ اغتاًدازد غاشی هی ؾًَد 6زاتغِ 

 آهدُ اغت.  5دّد وِ  اػداد هستَط تِ غساًِ عثك اغتاًدازد ّای هَخَد دز خدٍل هی

(6) 
           

l

iDV
< (min)lC 

 

 
           (min)lC

<

l

iDV
< (max)lC 

 

 
            

l

iDV
> (max)lC

  
 .]15[َای مسکًویماتزیس سزاوٍ بزای تسُیالت مًرد ویاس ياحذ -5جذيل 

 وازتسی
حدالل غساًِ )هتدس هستدغ تدِ    

 اشای ّس ؾکف(

غساًِ تْیٌدِ) هتدس هستدغ تدِ     

 اشای ّس ؾکف(

 3/0 1/0 تدازی

 12 2 اهَشؾی

 6/0 2/0 تْداؾتی

 3 1 ادازی

 2/0 05/0 فسٌّگی

 6/0 3/0 ٍزشؾی

 2/0 05/0 تاغیػات ؾْسی

 3/0 1/0 قٌؼتی

 5/2 5/0 پازن

تسای هحاغثِ هیصاى ٍاتػتگی تاهیي ؾدُ ولی هله، اش اًدایی وِ هیصاى اّویت تاهیي ؾدى ًیاشّای هکتلد  هتفداٍت   

اغت ودِ  هستَط تِ غغَح هکتل  ٍاتػتگی  ٍشى ilDpاش هیاًگیي گیسی ٍشًداز اغتفاد هی وٌین.  7عثك زاتغِ اغت، 

-تؼدداد ودل ودازتسی     nاغت. ٍ lًػثت تِ وازتسی  iهیصاى تاهیي ؾدى ًیاش پالن DSلاتل اغتکساج اغت.ٍ  4اش خدٍل 

 زا ًؿاى هی دّد. iهیصاى ولی ٍاتػتگی پالن  Depٍ  تِ آًْا ٍاتػتِ اغت iّایی اغت وِ پالن 

 

 (7) 

 پیادٌ ساسی -5

پایدازی ؾْسی واّؽ اثسات هٌفی وازتسی ّای ّوػایِ ٍ افصایؽ تْسُ ٍزی وازتسی اهالن اغت. وِ یىی اش اقَل هْن 

اٍلیي گام تسای زغیدى تِ ایي ّدف ؾٌاخت ٍضغ هَخَد اغت دز ایي تکؽ تا پیدادُ غداشی الگدَی عساحدی ؾددُ ب      

 ؾٌاخت تٌاغة وازتسی ّای ؾْس اتْس هی پسداشین.
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 ... ارزیابی مکانی همسایگی در کاربریهای شهری از نظر

 یاریفرناز کاو ی،مسگر یمحمد سعد ی،سمانه واعظ

 مىطقٍ مطالؼاتی-5-1

ویلدَهتسی   230ویلَهتسی خٌَب ؾسق شًدداى ٍ   90هغالؼِ ؾْس اتْس ٍالغ دز اغتاى شًداى اغت. وِ دز هٌغمِ هَزد  

، تِ 1390س خوؼیت دز غال ًف 87٬396هتس اغت ٍ تا  1540ازتفاع ؾْس اتْس اش غغح دزیا  .ٍالغ ؾدُ اغت تْساى غسب

دز ایي تحمیك ًمؿِ پالن غاختواًی ٍ اعالػات هَضَػی  .ؾَد هحػَب هی ػٌَاى دٍهیي ؾْس پسخوؼیت اغتاى شًداى

تِ ػٌدَاى هدوَػدِ دادُ ّدای پایدِ     ٍ تؼداد افساد غاوي دز ّس یه اش پالن ّای هػىًَی دز خكَـ وازتسی ّس پالن 

دز ایدي تحمیدك اش شتداى تسًاهدِ      اهادُ غداشی گسدیدد.   ArcGISدز هحیظ ًسم افصاز  خیسُ غاشیذهَزد ًیاش، تْیِ ٍ تسای 

ًَیػی پایتَى تسای تْیِ هدل اغتفادُ ؾدُ اغت. هصیت ػودُ شتاى پایتَى ؾی گسا تَدى آى اغت. ایي هصیدت ودازتسد ٍ   

تسًاهِ اغتفادُ وسد. ًمؿِ ؾدْس   تِ غادگی دز GISووه فساٍاًی تِ وازتس هی ًواید تِ گًَِ ای وِ هی تَاى اش اتصاز ّای 

پدالن   8پدالن تدا ودازتسی هػدىًَی،     20450لاتل هؿداّدُ اغدت. دز ایدي ؾدْس     1ّا دز ؾىل اتْس تِ تفىیه وازتسی

پددالن تاغیػددات  143پددالن قددٌؼتی،  47پددالن فسٌّگددی هددرّثی، 0پددالن ادازی، 71پددالن دزهدداًی، 23اهَشؾددی،

 پالن شهیي تایس اغت 34ن پازن ٍفضای غثص ٍ پال 242پالن ٍزشؾی ،  15پالن تدازی، 1184ؾْسی،

 

 وقشٍ شُز ابُز -1شکل

 ارسیابی ساسگاری ي يابستگی -5-2

ایي هغالؼِ  تا ّدف ازشیاتی ؾسایظ وازتسی ّای ؾْسی اًدام ؾدُ  اغت. تا پالن ّایی وِ اش ًظس ٍاتػتگی ٍ غاشگازی 

. فَاقل تیي پالن ّا وِ تسای هحاغدثات هدَزد ًیداش    ًػثت تِ پالن ّای ّوػایِ ؾسایظ خَتی ًدلسًد هؿکف گسدًد 

اغت هیتَاًد تِ قَزت هػتمین اًداشُ گیسی ؾَد ٍیا تحت ؾثىِ تاؾد. ودِ دز ایدي تحمیدك تدِ هٌظدَز غدادُ غداشی        

 هحاغثات اش فاقلِ هػتمین اغتفادُ ؾدُ اغت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 3ٍ  2لگَی ازائِ ؾدُ دز ؾىل ّدای  ًتایح حاقل اش ازشیاتی  وازتسی ّای ؾْسی اش ًظس غاشگازی ٍ ٍاتػتگی تس عثك ا 

آهدُ اغت ٍ  حاوی اش  آى اغت وِ وازتسی ّای ؾْسی اش ًظس غاشگازی تِ ًػثت ٍاتػتگی اش ؾسایظ تْتسی تسخدَزداز  

پدالن غداشگازی    9503پدالن غداشگازی هتَغدظ ٍ     9784پالن اش ًظس ؾسایظ غاشگازی ضدؼی ,  6482ّػتٌد. تؼداد

پدالن اش ًظدس تداهیي ؾددى ًیاشّدای       9417. ٍ دز زاتغِ تا ازشیاتی ٍاتػتگی, تؼداد خَتی تا پالن ّای ّوػایِ داؾتٌد

 پالن دز ٍضؼیت هٌاغثی لساز داؾتٌد .4859پالن هتَغظ ٍ 11493ٍاتػتِ ضؼی ,

 

 وتایج ارسیابی کاربزی َای شُز ابُز اس وظز ساسگاری -2شکل

 

 يابستگیوتایج ارسیابی کاربزی َای شُز ابُز اس وظز  -3شکل
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 ... ارزیابی مکانی همسایگی در کاربریهای شهری از نظر

 یاریفرناز کاو ی،مسگر یمحمد سعد ی،سمانه واعظ

 وتایج -6

هدیسیت وازتسی ازاضی ؾْسی اش اّویت تػصایی تسخَزداز اغت تِ ًحَی وِ اگس فؼالیدت تىداز گسفتدِ ؾددُ دز ازاضدی      

ؾْسی تِ قَزت تی تسًاهِ ٍ تدٍى دز ًظس گسفتي تاثیسات آى دز هحیظ ؾْسی پدیؽ زٍد، ًویتَاًدد ودازایی هٌاغدة ٍ     

تاؾد. ّواًغَز وِ گفتِ ؾد اٍلیي لدم تسای تسًاهْسیصی هَثستس ؾٌاخت هَثسی دز هحیظ ؾْسی تسای ؾْسًٍداى داؾتِ 

ٍضغ هَخَد اغت. تسزغی پالوْا اش ًظس ؾسایظ غاشگازی ٍ ٍاتػتگی ٍ دز ًظس گسفتي ایي پازاهتسّا دز خاًؿاًی وازتسیْا 

ی غیػدتن اعالػدات   اهىاى اغتفادُ هفیدتس ٍ خدهاتسغداًی تْتدس اًْدا زا هوىدي هیػداشد. اغدتفادُ اش تحلیلْدای هىداً        

خغسافیایی ووه هَثسی تسای تدصیِ ٍ تحلیل ٍضغ فؼلی وازتسی ّای ایي هٌغمِ هحػَب هی ؾَد. ّوچٌدیي دز ًظدس   

گسفتي ؾاخف ّای ازائِ ؾدُ  دز عساحی ؾْسّا ٍتغییس وازتسی ّای اهالوی ودِ تداثیسهٌفی تدس ػولىدسد پدالن ّدای       

ٌاغة  لساز هی گیسًد هفید هی تاؾد.  خاًؿاًی وازتسی ّای هٌاغثتس ّوػایِ داؾتِ ٍ دز ٍالغ دز گسٍُ وازتسی ّای ًاه

ًِ تٌْا هَخة واغتي هكسف اًسضی ٍ ایداد التكادی پایداز هی گسدد تلىِ دز ًظس گسفتي ایي اقدَل تدِ ایدداد هحدیظ     

ای وًٌَی ها دز شیػت غالن تس، ػدالت فساگیستس ٍ شًدگی تا ویفیت تس هٌدس هی گسدد ٍ هیتَاًد زاُ گؿایی تسای ؾْس ّ

 ِ پایدازی دز توام ػسقِ ّا تاؾد.زغیدى ت

 مزاجغ  
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  (.1390) 90تاتػتاى ,3ؾوازُ .هغالؼات تَغؼِ اختواػی ایساى  ".ؾْسی
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