فصلىامٍ علمی-پصيَشی
جغرافیا ي بروامٍریسی مىطقٍای
سال ديازدَم ،شمارٌ  ،3تابستان 1401
صص404-422 :

ارائٍ ساختار فضایی محالت کرمان؛ مبتىی بر ريابط متقابل فضایی مکان
َای عمًمی کُه ي فضاَای شُری وً

1

سلمان ملک عبّاسی
زاًكدَی زوتطی قْطؾبظیٍ ،احس تْطاى هطوعی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،تْطاى ،ایطاى.
ياراس مزادی مسیحی

2

اؾتبزیبض زاًكىسُ ٌّط ٍ هؼوبضیٍ ،احس تْطاى هطوعی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،تْطاى ،ایطاى.
مصطفی بُشادفز
اؾتبز زاًكىسُ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی زاًكگبُ ػلن ٍ صٌؼت ایطاى
آتًسا مذیزی
اؾتبزیبض زاًكىسُ ٌّط ٍ هؼوبضیٍ ،احس تْطاى هطوعی ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،تْطاى ،ایطاى
تبضید زضیبفت 1399/11/01:تبضید پصیطـ1401/03/15 :

چکیدٌ
ضْزّا تِ عٌَاى ًظاهی پَیا در گذر سهاى رضذ کزدُ ٍ گستزش هییاتٌذ .رضذ جوعیت ٍ تغییزات تکٌَلَصی اس جولِ عَاهلی ّستٌذ کِ
تغییزات کوی ٍ کیفی هحالت ضْزی را اجتٌاب ًاپذیز هیگزداًٌذّ .زچٌذ در ایي فزآیٌذ تغییز ،دگزگًَی کالثذ فیشیکی تافت ضْز تِ
سَْلت قاتل تطخیص ٍ تَصیف است ،لیکي اتعاد تغییز تِ صَرت گستزدُ تزی در ًظاهْای فعالیتی ،ریخت ضٌاسی ،تصزی ٍ ادراکی،
اجتواعی ٍ فزٌّگی تافت ٍ عذم ّوگاهی تحَالت ،هتٌاسة تا ساختار فیشیکی هحالت اتفاق افتادُ استٍ .جَد راتطِ ظزف ٍ هظزٍف
هیاى کالثذ فیشیکی ضْزّا ٍ ًظاهْای ضْزی ٍ ضزٍرت ّواٌّگی تحَالت در ایي دٍ سهیٌِ هَجة گزدیذُ تا ًیاس تِ تْیِ طزحْای
پضٍّطی پیزاهَى تافت هحالت ٍ ساختار فضایی ضاى تِ صَرت رٍسافشًٍی احساط گزدد .هحلِ ّا در ّز ضْز ،حکن َّیت کالثذی،
اجتواعی ،فزٌّگی ٍ اقتصادی آى ضْز را دارًذ ٍ اس هْوتزیي ارکاى ساخت ّز ضْزی هحسَب هیگزدًذ .ایي پضٍّص تا ّذف ارائِ دستِ
تٌذی ّای هَجش ٍ قاتل فْن ،ساختار فضایی هحالت را در چارچَب ساسًذّای هَضَعی ٍ هَضعی تزای هتخصصاى ٍ عالقِ هٌذاى تیاى
هی ًوایذ .در ایي راستا ایي پضٍّص در پی آى است کِ اس هیاى عٌاصز تطکیل دٌّذُ هحالت ،اجشای اصلی پیکزُ ساخت هحالت را در
ضْزی هاًٌذ کزهاى ضٌاسایی ٍ تثییي ًوایذ؛ آًْا را در خَد هحالت هقایسِ ًوَدُ ٍ ارسیاتی ًوایذ .ایي هقایسِ ٍ ارسیاتی ّوچٌیي ،تز اساط
هیشاى ٍ چگًَگی ارتثاط یا عذم ارتثاط ساختار فضایی هکاى ّا ٍ فضاّای ضْزی ّز یک اس هحالت هٌتخة تا هحالت دیگز خَاّذ تَد.

کلیدياشگان :ساختار فضایی محالت کرمان ،سازودَای مًضعی ،مکاوُای عمًمی کُه ،سازودَای مًضًعی ،فضاَای شُری
وً.
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 .همبلِ حبضط اظ ضؾبلِ زوتطی قْطؾبظی ثب ػٌَاى " تجییي الگَی ؾبذتبض فضبیی هحالت؛ هجتٌی ثط ضٍاثظ هتمبثل فضبیی هىبًْبی ػوَهی وْي ٍ فضبّبی قْطی ًَ-

هَضز وبٍی قْط وطهبى" اظ زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى هطوعی هؿترطج گطزیسُ اؾت.
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ًَ(.یؿٌسُ هؿئَل)var.moradi_masihi@iauctb.ac.ir :

 404فصلناهه علوی – پژوهشی جغرافیا و برناههریسی هنطقهای ،سال دوازدهن ،شواره سوم ،تابستاى 1041

مقذمٍ
هحالت زض قْطّب ثِ ػٌَاى پبیِایتطیي هدوَػِ ػوَهی هٌؿدن تكىیلزٌّسُ قْطّب زض ایطاى ،اظ گصقتِّبی زٍض
هَضز تَخِ هطزهبى ایطاى ظهیي ٍالغ قسُ ثَز .ػَاهل هكرصِ تكىیل زٌّسُ هحالت قبهل اثٌیِ ذصَصی -وِ
هْوتطیي آًْب اثٌیِ هؿىًَی ثَزُ ٍ -اثٌیِ ػوَهی قبهل ثبظاض ،هؿدس ،حوبم ،هسضؾِ (پیطًیب ٍ )1372 ،زض همیبؼ
والىتط قبهل وبضٍاًؿطا (ویبًی ،)1390 ،آة اًجبض (ٍضخبًٍس ٍ( )1390 ،یرساى) ،ثبؽ (ًؼیوب ،)1385 ،همجطُ (ّیلي
ثطاًس ٍ )1390 ،آضاهگبُ( ،ثؼضبً آتكىسُ) ،قفبذبًِ ٍ ثطذی ؾبذتوبىّبی صٌؼتی هیقسُاًس؛ ّوچٌیي هىبىّبی
ػوَهی زض گصقتِ ًظیط هیساىّب (وٌیطـ ،)1388 ،هیساًچِّبٍ ،ضٍزیّب (ثْعازفط ،)1398 ،گصضّب ٍ هؼبثط (لطیت،
 )1382زض وٌبض ضاؾتِ ثبظاضّب (خْبز زاًكگبّی ٍ )1388 ،صحي هؿبخس (ّیلي ثطاًس )68 :1377 ،هَخت گطزّوبیی
ٍ تؼبهالت اختوبػی ؾبوٌیي هحالت زض قْطّبی ایطاى ضا فطاّن هیآٍضزُ ٍ ؾبذتبض ٍ اؾىلتثٌسی آًْب ضا قىل
هیزازُاًس .اوٌَى هحالت خسیس ًیع زض ؾبذت ذَز ،فضبّبی قْطی ًَ ًظیط فلىِ ،ذیبثبى ،پبؾبغّب ٍ پبضنّب ضا ثِ
ذَز زیسُاًس وِ ثط اؾبؼ تحمیمبت ثِ ًظط هیضؾسٍ ،یػگیّبی تؼبهالتی ٍ هطاٍزات اختوبػی زض آًْب ًؿجت ثِ
گصقتِ اظ ویفیت ًبظل تطی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ثب زضآهیرتگی ثب ػٌصط ؾَاضُ ٍ اتَهجیل ،ػوالً ًمف پیبزُ ٍ اًؿبى
ووطًگ تط قسُ اؾت .ثسیي تطتیت ویفیت فضبیی افت ًوَزُ ٍ ثؿیبضی اظ ٍیػگیّبی هىبىّبی ػوَهی زض ًبهىبًی
هحَ قسُ اؾت؛ لصا ًبم «فضب» زض چٌیي هحالت خسیسی خبی «هىبى» ضا گطفتِ ٍ ًمف اختوبػی -فطٌّگی هحالت،
ووتط هَضز تَخِ خبهؼِ اهطٍظ لطاض گطفتِ اؾت .ثٌبثطایي تمبثل ػٌبصط فضبیی ًَ ثب هىبًی وْي ثدبی ّوؿبظی ،ثِ
هكىل یب هؿئلِ تجسیل قسُ اؾت .اّسافی وِ ایي پػٍّف آى ضا زًجبل هیًوبیس ،ػجبضتٌس اظ:
 .1هؼطفی وبلجسی -فضبیی ؾبذتبض هحالت قْط وطهبى ٍ ضٍاثظ هیبى اخعای آى ثب یىسیگط
 . 2ثطلطاضی اضتجبط هیبى فضب ،ظهبى ،ضیرت ،ػولىطز ،تصَض ػیٌی ٍ شٌّی هطزم زض ؾبهبًسّی آهیرتِ هحالت وْي ٍ
ًَ
 .3تَخِ ثِ اضتجبط یب ػسم اضتجبط ؾبذت وبلجسی -فضبیی فضبّبی قْطی زض هحالت خسیس ثب هىبىّبی ػوَهی زض
هحالت وْي وطهبى
ضٍقی وِ ثطای پػٍّف حبضط زضًظطگطفتِ قسُ اؾت ،ثط هجٌبی هغبلؼِ ٍ ثبظقٌبؾی زلیك ازثیبت هَضَع ،قبهل
قیَُّبی هطٍض ،ثبظثیٌی ٍ ثبظًگطی ویفی هفَْم َّیت ؾبذتبضی ٍ ویفیت هىبىّبی ػوَهی /فضبّبی قْطی زض
هحالت ٍ ًوًَِّبی هَفك اؾت وِ ثِ «ضٍـ تحلیل هَضَػی» ثَزُ اؾت .ػوسُ ًتبیح ٍ احىبهی وِ ثِ صَضت
ووّی اؾترطاج هیگطزز ،ثب ضٍـ تحلیلی -اضظیبثبًِ خْت ٍظىّب ٍ ضتجِّبی ّط یه اظ ؾبظًسّبی هَضَػی ؾبذتبض
فضبیی ثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه
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AHP

ؾٌدف هیگطزز .اظ آًدبیی وِ هیبى هؼیبضّب یب ؾٌدِّبی هؤلفِّبی هَضَػی

ؾبذتبض فضبیی اضتجبط هؼٌبیی حبون اؾت ،اظ تىٌیه  ANPثطای ٍظىزّی ؾبذتبض فضبیی هحالت هٌترت ثْطُ ثطزُ
قس .زض ًْبیت اظ تىٌیه

Factor Analysis

ثِ خْت تؼسیل ٍ زؾتِثٌسی هؼیبضّب (ؾٌدِّب)ی ّن اضظـ ٍ ّوجؿتِ

اؾتفبزُ گطزیس .ثط ّویي ه جٌب ٍ اصَلی وِ زض ثبال شوط قس ،ایي تحمیك ّن زاضای اثؼبز ویفیّ ٍ 2ن زاضای اثؼبز ووّی
هیثبقس.4
فطضیِّبی هغطٍحِ زض ایي پػٍّف ػجبضت اؾت اظ ایي وِ:
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ارائه ساختار فضایی هحالت کرهاى404 ...

 .1هىبى ّبی ػوَهی وْي ٍ فضبّبی قْطی ًَ زض وطهبى ًمكی اًىبضًبپصیط زض قىلگیطی ثرف هْوی اظ ؾبذتبض
وبلجسی -فضبیی هحالت آى زاضًس.
 .2ثؿتط هحالت قْطی وطهبى ًیع زض اؾتمطاض هىبىّب /فضبّبی ػوَهی تأثیطگصاض هیثبقٌس.
ثط ایي اؾبؼ" ،هتغیط هؿتمل" زض ایي پػٍّف ،ثؿتط هحالت هٌترت قْط وطهبى ٍ هىبىّبی ػوَهی وْي /فضبّبی
قْطی ًَ هَخَز زض آًْب هیثبقس.
"هتغیط ٍاثؿتِ" ؾبذتبض فضبیی هح الت هٌترت وطهبى ٍ ًیع زض اضتجبط یب ػسم اضتجبط هیبى ؾبذت وبلجسی -فضبیی
هحالت خسیس قْط ثب هحالت لسین آى -ثط پبیِ هىبىّب /فضبّبی قْطی تكىیل زٌّسُ آًْب -تؼطیف هیگطزز.
ثسیي تطتیت پػٍّف ثِ ؾوت فطآیٌس اًدبم آى ٍ اثجبت فطضیِ ضٌّوَى هیگطزز.
 .3ثِ ًظط هیضؾس ؾبظًسّبی هَضَػی ؾبذتبض فضبیی ،وِ ثب ًبم هؤلفِّبی وبضوطز (ػولىطز ،فؼبلیت) ،زؾتطؾی،
ازضان ،ثصطی ،اختوبػی (ٍ فطٌّگی) ،ضیرت ،فضب ،ظیؿت ثَم ،ظهبى ،قَْز ٍ هسیطیت هغطح هیقًَسً ،یع زض تجییي
ؾبذتبض فضبیی هحالت وطهبى؛ ذصَصبً «خٌجِ ًمف اًگیعی ٍ ًمف پصیطی» آى اضتجبط هؿتمین ،هؼٌبزاض ٍ اثطگصاض
زاقتِ ثبقٌس.
ثسیي صَضت وِ خٌجِ وبلجسی ؾبظًسُ هىبى« ،ثیكتطیي اثط» ،خٌجِ فؼبلیتی ؾبظًسُ هىبى« ،اثطگصاضی هتَؾظ» ٍ خٌجِ
ازضاوی ؾبظًسُ هىبى« ،ووتطیي ًمف» ضا زض ؾبذتبض فضبیی هحالت زاضًس.
ثِ ػجبضت زیگط ،ثرف هبَّی اثؼبز عطاحی قْطی ،ثط ثرف ضٍیِای آى غبلت هیثبقسٍ .لی ًویتَاى اظ ًمف ٍ تأثیط
ثرف ضٍیِای زض تجییي ؾبذتبض فضبیی ثبفت صطفٌظط ًوَز.
ایي تحمیك اظ ًَع تحمیمبت «هیساًی -اوتكبفی »1ثَزُ ٍ ثط پبیِ هغبلؼبت ،زؾتبٍضزّب ٍ ؾبذتوبیِّبی ػیٌی ٍ هلوَؼ
اظ هدوَع اؾتٌتبخبت ٍ احىبم هفَْهی ٍ وبضثطزیِ «ًوًَِّبی هَضزی ،»2ثِ صَضت «همبیؿِای -تغجیمی» ،اؾتَاض
هیثبقس .لصا ضٍـ خوغآٍضی اعالػبت ،وتبثربًِای ٍ هیساًی ثَزُ اؾت؛ ثب ایي تَضیح وِ ثب اؾتفبزُ اظ هتَى
ترصصی هطتجظ ٍ قطایظ ٍیػُ ًوًَِ ّبی هَضزی اًتربثی ٍ ،تغبثك آى ثب هحالت وْي ٍ خسیس قْط وطهبى ،ایي
پػٍّف تسٍیي گكتِ اؾت.
ضٍـّبی تحلیلی قبهل هكبّسُ ،3هصبحجِ ٍ 4آًبلیع هساضن 5هیثبقس.
قیَُ هكبّسُ اظ عطیك ضفتبضقٌبؾی ٍ هكبضوت زض پػٍّف صَضت ذَاّس پصیطفت.
قیَُ هصبحجِ ثِ عطیك ًیوِ ؾبذتبضی 6ثَزُ ٍ قبهل ًظطؾٌدیّبی تؿتی ٍ تكطیحی اظ گطٍُّبی شیٌفَش هحالت
(ؾبوٌیي ثِ ػٌَاى هْوتطیي گطٍُ شیٌفغ ٍ هؿئَلیي ٍ هسیطاى ثِ ػٌَاى گطٍُ شیهسذل) ذَاّس ثَز.
اظ هیبى هطزهبى ؾبوي زض هحالت وطهبى؛ ثِ ػٌَاى «افطاز شیٌفغ» زض ثبفت قْط ( 380ػسز) ثط اؾبؼ فطهَل وَوطاىٍ 7
ًیع اظ هیبى هسیطاى قْطی؛ ثِ ػٌَاى «افطاز شیًفَش ٍ شیهسذل ( 20ػسز)» پطؾفّب
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خوؼیت وطهبى ; ً 700.000فط -تؼساز پطؾف قًَسگبى  380هَضز

زض ایي فطهَل  Nحدن خبهؼِ اؾت.
آهبضُ  pزضصس تَظیغ صفت زض خبهؼِ یؼٌی ًؿجت افطازی اؾت وِ زاضای صفت هَضز هغبلؼِ ّؿتٌس.
آهبضُ ً qیع زضصس افطازی اؾت وِ فبلس صفت هَضز هغبلؼِ ّؿتٌس.
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اگط هیعاى  q ٍ pهكرص ًجبقس اظ حساوثط همساض آًْب یؼٌی  0/5اؾتفبزُ هیقَز.
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آهبضُ  z=tاؾت ٍ اگط ثِ خبی  zاظ  tاؾتفبزُ قَز ًیع ایطازی ًساضز .زض ؾغح ذغبی  5۵همساض  zثطاثط  Z ٍ 1/96ثطاثط  3/8416اؾت.
همساض ً dیع تفبضل ًؿجت ٍالؼی صفت زض خبهؼِ ثب هیعاى ترویي پػٍّكگط ثطای ٍخَز آى صفت زض خبهؼِ اؾت .زلت ًوًَِگیطی ثِ
ایي ػبهل ثؿتگی زاضز ٍ اگط ثرَاّین ًوًَِگیطی زاضای ثیكتطیي زلت ثبقس اظ حساوثط همساض  dثطاثط  0/05اؾتفبزُ هیقَز.

پطؾفّبی تحمیك ػجبضتاًس اظ:
 .1چِ آثبضی اظ هىبى ّبی ػوَهی وْي ٍ ًیع فضبّبی قْطی ًَِ ٍاخس اضظـ ،زض قْط وطهبى ٍخَز زاضًس؟ (هؼطفی
هَاضغ ٍ آثبض)
 .2هىبىّب ٍ فضبّبی قْطی ًبهجطزُ زض قىل گیطی ؾبذتبض هحالت ٍ ثبفت قْطی وطهبى ،چِ ًمكی ضا ایفب ًوَزُ-
اًس؟ (هَضَػبت هؤثط ٍ تأثیطگصاض)
ّ .3وچٌیي زض ؾبذت هىبىّب ٍ فضبّبی قْطی ،ثؿتط هحالت چمسض تأثیطگصاض ثَزُاًس؟ (اثطات هتمبثل هحالت زض
ایدبز هىبىّب /فضبّبی ػوَهی)
 .4چگًَِ هیقَز اظ هؤلفِّب ٍ ؾبظًسّبی هَضَػی ؾبذتبض فضبیی ،خْت تجییي الگَی ؾبذتبض فضبیی هحالت
قْط وطهبى اؾتفبزُ ًوَز؟ (تدعیِ ٍ تحلیل یبفتِّب)
 .5چگًَِ هیتَاى اظ ضٍاثظ حبون هیبى هىبىّب /فضبّبی ػوَهی ٍ هحالت قْط ،خْت ؾبهبًسّی ٍ ؾبظهبًسّی
هحالت آؾیتزیسُ ٍ ًیع ؾبذت هحالت خسیس زض وطهبى ،ثْطُ خؿت؟ (وبضثؿت ضاّىبضّب)
ادبیات وظزی
 ساختار فضاییاؾترَاًجٌسی قْط ضا «اؾىلت ،ؾبذتبض یب اًسام قْط» ًیع هی گَیٌس .چطاوِ زض حمیمت عطح ٍاضُ ٍ چبضچَة اخعای
تكىیل زٌّسُ قْط یب هحلِ ًوبیبى هیقَز .ؾبذتبض ،اؾىلت یب اًسام ّط قْط ،اظ ؾبظًسّبی هَضؼی ٍ ؾبظًسّبی
هَضَػی تكىیل قسُ اؾت .ؾبظًسّبی هَضؼی یب وبلجسی ػجبضتٌس اظ:
 ؾلؿلِ هطاتت زؾتطؾی ٍ قجىِ ضاُّب هىبىّبی قْطی هْن ؾبذتوبىّب ٍ اثٌیِ ػوَهی هْن (ػجّبؼظازگبى)46 :1386 ،ّط ظهبى وِ ؾبذتبض قْط یب هحلِ ای ضا زض ثُؼس ؾَم یب فضب ٍ ثب زیگط ؾبظًسّبی هَضَػی ثِ عَض خبهغ هَضز هُسالِ
لطاض زٌّس ،ؾبذتبض وبلجسی ثِ «ؾبذتبض فضبیی» تغییط هبّیت هیزّس.
 ساسوذَای مًضعی ساختار فضایی محالت کزمانؾبظًسّبی هَضؼی ؾبذتبض فضبیی ثِ زٍ گًَِ هیثبقٌس:
 .1هىبىّبی ػوَهی قْطی
 .2اثٌیِ ػوَهی
مکانَای عمًمی ضُزی
هىبى ،ثؿتط ٍ ػطصِای اؾت وِ زاضای ٍیػگیّبی شیل ثبقس:
 .1زض هدوَػِ ؾىًَتگبّی اًؿبىّب (قْط یب ضٍؾتب) ثبقس،
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 .2زاضای هحصَضیت فضبیی ثبقس،
 .3فؼبلیتّبی گًَبگَى اختوبػی زض آى ضخ زّس (ثیف اظ زٍ فؼبلیت)،
 .4حضَضپصیطی اختوبػی ثِ گًَِ ای ثبقس وِ ّوِ الكبض خبهؼِ ثب ّط خٌؽ ،ؾي ٍ گطایكبت ٍ ػمبیس گًَبگَى
ثتَاًٌس اظ آى اؾتفبزُ وٌٌس،
 .5آى فضب  24ؾبػتِ فؼبل ثبقس (فؼبلیت قجبًِ ضٍظی) (هله ػجّبؾی)142 :1399 ،
ثِ زلیل ٍخَز اذتالف زض ثیي صبحجبى ًظط ،پیطاهَى هصبزیك هىبىّبی قْطی وِ زض هٌبثغ هىتَة ٍ غیطهىتَة
ثیكتط ثب ػٌَاى «فضبّبی قْطی» ػٌَاى هیگطزز ،اًدبم هغبلؼبت هیساًی ثطای تؼییي هصبزیك هىبىّبی ػوَهی ثطای
قْطّبی ایطاًی ثِ عَض خساگبًِ ضطٍضت زاضز .زض ایطاى ؾٌتی ،اظ زیطثبظ هىبىّبیی چَى قبّطاُ ،گصض ،ضاُ ،هؼجط،
قبضع ػبم ،ثيثؿت ،هیساى ،هیساًچِ ،ذیبثبى ،وَچِثبؽ ،حؿیٌیِ ،تىیِ ،ذبًمبُ ،ثبظاض ،خلَذبى ٍ  ...ثِ ػٌَاى ػطصِّبی
ػوَهی هغطح ثَزُ اؾت .زض ایي پػٍّف ،اًغجبق ایي هىبىّب ثب ًیبظّبی اهطٍظ ،ثِ صَضت هَاضغ زٍاظزُ گبًِ شیل
هغطح هیگطزز:
 .1ضاؾتِ ثبظاضّب/پبؾبغّب

 .7پیبزُ ضاُّب

 .2هؼبثط ٍ هؿیطّب

 .8فضبّبی ذبلی ثیي هدتوغّبی هؿىًَی

 .3هیساىّب ٍ هیساًچِّب

 .9ثبمّبی ػوَهی

 .4فلىِّب

 .10زضٍاظُّبٍ /ضٍزیّب (قْط /هحلِ)

 .5وٌبضُّبی آة یب آة وٌبضّب

 .11ثَؾتبىّب /ثبؽّبی ػوَهی

 .6پلِ ضاُّب

 .12صحي ثطذی هؿبخس( 1هله ػجّبؾی)13 :1398 ،

ابىیٍ عمًمی
قْط وطهبى ثِ هبًٌس ؾبیط قْطّبی ؾٌتی ٍ وَیطی ایطاى تب زٍضُ هؼبصط زاضای ػَاهل هتكىلِ ػولىطزی ٍ وبضوطزی
ثَزُ وِ زض شیل ثِ هْوتطیي آًْب اقبضُ گطزیسُ اؾت:
 هحلِ -ذبًِ /ذبًِ ثبؽ

 ثبؽ ،ثبؽ هلی ،ثَؾتبى1

 -همجطُ ٍ آضاهگبُ

 -ثبظاض ٍ وبضٍاًؿطای قْطی

 -گبضاغ /پبیبًِ

 -هؿدس ،حؿیٌیِ ،تىیِ ،هصلی ٍ ؾبیط هطاوع هصّجی

 -ثیوبضؾتبى (قفبذبًِ)

 -حوبم

 -ؾبذتوبىّبی صٌؼتی

 -هسضؾِ

 -آة اًجبض ،یرساى

 -ظٍضذبًِ

 -ؾیٌوب ٍ ...

 ساسوذَای مًضًعی ساختار فضایی محالت کزماناٍلیي ثبض ًوبیبًگطّب ،اثؼبزً ،ظبم ٍ هؤلفِّبی هحیغی ضا ثِ «هبتیَ وَطهًَب» زض وتبة هىبىّبی ػوَهی /فضبّبی قْطی
( )Carmona et al, 2006: 6زض ؾبل  2006هغطح ًوَز .ایي وتبة زض ؾبل .ُ 1388ـ ثِ فبضؾی تطخوِ قس ٍ تَؾظ
اًتكبضات زاًكگبُ ٌّط هٌتكط گطزیس.

 410فصلناهه علوی – پژوهشی جغرافیا و برناههریسی هنطقهای ،سال دوازدهن ،شواره سوم ،تابستاى 1041

ایكبى اثؼبز  9گبًِ  :فضب ،2ظهیٌِ ،3اختوبع ،4پبیساضی ،5ازضان ،6ثصطی ،7ضیرت ،8وبضوطز ٍ 9ظهبى 10ضا هؼطفی هی-
ًوبیس.
ٍی ثؼسّب ،ثُؼس هسیطیت

11

ضا ثِ هدوَػِ هؤلفِّبی عطاحی قْطی اضبفِ وطزُ ٍ ثُؼس «ظهیٌِ» ضا حصف ًوَز

()Carmona et al, 2008: 88؛ ّوچٌیي اظ آًدب وِ «پبیساضی» ثِ ػٌَاى ٌّدبض عطاحی قْطی تكریص زازُ هیقَز،
ٍی ثِ خبی آى اظ ٍاغُ «ظیؿتثَم »1اؾتفبزُ ًوَز.
«زوتط هصغفی ثْعازفط» پؽ اظ آى هؤلفِ ظیجبییقٌبؾی 2ضا ثط اؾبؼ یبفتِّبی ذَیف زض وتبة «حؽ ٍحست»
(ً ٍ )Ardalan & Bakhtiar, 1973: 150یع هَضَع «قَْز» 3ضا افعٍز.
ثط ایي اؾبؼ زض ایي پػٍّف ،ؾبظًسّبی هَضَػی ؾبذتبض فضبیی ثِ صَضت یبظزُ ؾتَى اؾتَاض هؼطفی هیقًَس:
 -1ػولىطز (وبضوطز ،فؼبلیت)  -2زؾتطؾی  -3ثصطی (هٌظط ػیٌی)  -4ازضان (هٌظط شٌّی)  -5ضیرت  -6ظهبى -7
اختوبع (ٍ فطٌّگ)  -8ظیؿتثَم  -9هسیطیت  -10فضب  -11قَْز (هله ػجّبؾی)21 :1399 ،
هؤلفِّبی هغطٍحِ فَق ،زض هغبلؼِ ٍ تحلیل ؾبذتبض فضبیی هحالت وطهبى؛ خٌجِ «ًمف اًگیعی ٍ ًمف پصیطی»
زاضًس .ثسیي هؼٌب وِ ٍلتی «پبًتط» (شوبٍت )178 :1384 ،ثِ خْت زضن ثْتط ٍ تفْین ؾبزُتط ،هىبى ضا زؾتِثٌسی
ًوَز ،آى ضا زض لبلت ؾِ ثُؼس ؾبظًسُ هبًٌس قىل ظیط ػٌَاى وطز:

قىل  .1اثؼبز ؾبظًسُ هىبى.
هٌجغ :شوبٍت1384 ،

 .1وبلجس (فیعیه)؛ وِ ثُؼس هبَّی (هَضؼی) زاضز،
 .2ازضان (ضٍاى)؛ وِ ثُؼس ضٍیِای (هَضَػی) زاضز،
 .3فؼبلیت (ضفتبض)؛ وِ ثُؼس ثیٌبثیٌی (هَضؼی -هَضَػی) زاضز.
خٌؽ ٍ هبّیت ایي ؾبظًسّبی هَضَػی ًیع اظ ّوبى خٌؽ اثؼبز ؾبظًسُ هىبى هیثبقٌس:
 هؤلفِّبی زؾتطؾی ،ثصطی (هٌظط ػیٌی) ،ضیرت ٍ فضب اظ خٌؽ وبلجس (فیعیه) هؤلفِّبی ازضان (هٌظط شٌّی) ،ظهبى ،هسیطیت ٍ قَْز اظ خٌؽ ازضان (شّي) هؤلفِّبی ػولىطز ،اختوبع (ٍ فطٌّگ) ٍ ظیؿت ثَم اظ خٌؽ فؼبلیت (ضفتبض)ثِ ػٌَاى هثبلّ ،ویي هؤلفِ ػولىطز اؾت وِ اثٌیِ ػوَهی اقبضُ قسُ زض ثرف لجل ضا زض زل ذَز خبی زازُ اؾت.
«ؾبذتبض فضبیی» ثطای تجییيً ،یبظهٌس ثْطُگیطی اظ چٌیي ًوبیبًگطّب ٍ ؾبظًسّبیی هیثبقس وِ ثِ عَض هؿتمین یب
غیطهؿتمین ًمف ذَز ضا زض ایي ظهیٌِ ایفب هیًوبیٌس.
ساختار فضایی محالت کزمان
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 محذيدٌ مًرد مطالعٍاظ آًدب وِ هَضَع ٍ هَاضغ پػٍّف زض ثبفت قْطی وطهبى ٍ هحالت آى اًدبم گطفتِ ،لصا خبهؼِ آهبضی ٍ هَاضغ
پػٍّف ثِ صَضت شیل شیل هؼطفی قسُ اؾت - :هحسٍزُ ثبفت وْي وطهبى( ،هحسٍزُ قْط زض زٍضُ لبخبضیِ -ثبفت
زضًٍی) ثِ ػٌَاى حَظُ هساذلِ هؿتمین؛ ثِ هؿبحت ّ 200ىتبض؛  -زٍ هحلِ زض حَظُ پیطاهًَی ثالفصل (ثبفت
هیبًی) ،هحلِ ظضیؿف؛ ثِ هؿبحت ّ 36ىتبض ٍ هحلِ وَچِ هبّبًی؛ ثِ هؿبحت ّ 44ىتبض؛  -زٍ هحلِ زض حَظُ
فطاگیط (ثبفت ثیطًٍی) ،هحلِ قْیس ثبٌّط؛ ثِ هؿبحت ّ 80ىتبض ٍ َّقٌگ هطازی وطهبًی؛ ثِ هؿبحت ّ 75ىتبض
(قىل  .)2زلیل اًتربة هحسٍزُ لبخبضی قْط وطهبى ،ؾغح ًؿجتبً هحسٍز ٍ ثؿتِ آى ٍ ًیع ٍیػگیّبی هٌحصطثِفطز
ّط یه اظ هحالت ًؿجت ثِ زیگطی اؾت وِ پػٍّكگط ضا زض ًیل ثِ اّساف پػٍّف ّسایتگط هیثبقٌسّ .وچٌیي
اًتربة هحالت خسیس ثط اؾبؼ هؼیبضّبیی ذَاّس ثَز وِ ّط یه ضا اظ زیگطی تویع زازُ ٍ آى ضا زض ؾغح قْط
قبذص هیًوبیس.

ضکل  . 2ومایی اس ضُز کزمان ي استقزار محالت مًرد بزرسی در آن.
هٌجغwww.googleearth.com :

ثسیي تطتیت ،ؾبذتبض هحالت ؾٌتی (زضًٍی) قبض 1وطهبى وِ هتؼلك ثِ زٍضُ لبخبضیِ ٍ لجل اظ آى هیثبقٌس ،ػجبضت
اؾت اظ :زضٍاظُّبی قبض /هحالت -هؿدس ،تىیِ ٍ حؿیٌیِ ٍ ؾبیط هطاوع هصّجی -ظٍضذبًِ -هیساى /هیساًچِ -ثبؽ-
قفبذبًِ -ثبظاض ٍ وبضٍاًؿطاّبی قْطی -اثٌیِ هؿىًَی /ذبًِ ثبؽّب -همجطُ ٍ آضاهگبُ -هىتت /هسضؾِ /حَظُ -حوبم
ؾٌتی -هؼبثط ٍ گصضّب -آة اًجبض /یرساىً .یع ؾبذتبض هحالت هیبًی قْط وطهبى وِ هتؼلك ثِ زٍضُ پْلَی اٍل ٍ زٍم
هیثبقٌس ،ػجبضت اؾت اظٍ :ضٍزیّبی قْط /هحالت  -هؿدس ،تىیِ ٍ حؿیٌیِ ٍ ؾبیط هطاوع هصّجی -زضهبًگبُ-
فلىِ -پبضن /ثبؽ هلی -ؾیٌوب -پبؾبغ -اثٌیِ هؿىًَی -ؾبذتوبىّبی صٌؼتی ٍ ازاضی -زثؿتبى /زثیطؾتبى -حوبم
ػوَهی ،گطهبثِ ،حوبم ًوطُ -ذیبثبىّب ٍ وَچِّب -گبضاغّ .وچٌیي ،ؾبذتبض هحالت خسیس (پیطاهًَی) قْط وطهبى وِ
هتؼلك ثِ زٍضُ خوَْضی اؾالهی هیثبقٌس ،ػجبضت اؾت اظٍ :ضٍزیّبی قْط /هحالت

 -هؿدس ،تىیِ ٍ

حؿیٌیِ ،هْسیِ ،هصلی ٍ ؾبیط هطاوع هصّجی -پبیبًِ -فلىِ -ثَؾتبى -هطوع ذطیس ،هبل -اثٌیِ هؿىًَی -پیف زثؿتبى/
زثؿتبى /ضاٌّوبیی /زثیطؾتبى -فضبّبی ذبلی ثیي هدتوغّبی هؿىًَی -ذیبثبىّب ٍ وَچِّب -ثیوبضؾتبى وِ زض ٍالغ
تطویجی اظ هؼبثط  +هىبىّبی قْطی ػوَهی  +اثٌیِ ػوَهی هْن ثِ هبًٌس قىل  2هیثبقس (هله ػجّبؾی.)223 :1399 ،
ثسیي تطتیت ضًٍس ثبضگصاضی هؤلفِّبی ؾبذتبض فضبیی زض قبض لسین وطهبى ثط اؾبؼ ؾبظًسّبی هَضؼی ثِ صَضت
قىل  ٍ 4ؾبذتبض فضبیی هحالت هٌترت ثِ هبًٌس قىل  5تب  9اضائِ هیگطزز:
قىل  .6ؾبذتبض فضبیی هحلِ ظضیؿف .هٌجغًَ :یؿٌسگبى.1399 ،

قىل  .8ؾبذتبض فضبیی هحلِ (قْطن) قْیس ثبٌّط.
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ضکل  .7ساختار فضایی محلٍ کًچٍ ماَاوی
هٌجغًَ :یؿٌسگبى.1399 ،

ضکل  .3اجشای ساختار فضایی ضُز /محالت کزمان
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 .
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ضکل  . 4ريوذ بارگذاری ساسوذَای مًضعی ساختار فضایی در ضار قاجاری کزمان
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،.

ضکل  .5ساختار فضایی کىًوی ضار قاجاری کزمان
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،.

ت  .9ساختار فضایی محلٍ ًَضىگ مزادی کزماوی
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،.
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بزرسی ريابط متقابل فضایی مکانَای عمًمی کُه ي فضاَای ضُزی وً
اظ آًدبیی وِ هىبى ّبی ػوَهی وْي (زض هحالت لسیوی) ٍ فضبّبی قْطی ًَ (زض هحالت خسیس) ،خعٍ هْوتطیي
ػٌبصط ٍ اخعای تكىیل زٌّسُ ؾبذتبض فضبیی هحالت هیثبقٌس ،زض تصبٍیط تالـ قس تب:
ً .1مف آًْب زض قىلگیطی ؾبذتبض فضبیی ّط یه اظ هحالت هٌترت وطهبى تجییي گطزز؛
 .2اضتجبط یب ػسم اضتجبط آًْب (هىبىّبی ػوَهی وْي ٍ فضبّبی قْطی ًَ) زض ؾبذت وبلجسی -فضبیی هحالت
خسیس ٍ لسیوی ٍ ثبلؼىؽ هكرص قَز.
ثِ ػجبضت زیگطّ ،ط آًچِ زض هىبىّبی ػوَهی وْي ٍ فضبّبی قْطی ًَ ثِ ػٌَاى هصساق وبلجسی -فیعیىی ثبفت
(هَضغ هحَض) ػٌَاى هیقَزّ ،وبى ؾبذتبض ٍ اؾترَاًجٌسی اصلی آى ثبفت هیثبقس .ثِ ّویي ػلت ،هَضَع
پػٍّف ثب ضٍیىطز ثطضؾی ضٍاثظ یب ػسم ضٍاثظ حبون هیبى هىبىّبی ػوَهی وْي ٍ فضبّبی قْطی ًَ اًدبم قسُ
اؾت .ثب ایي تَضیح وِ ثِ ًظط پػٍّكگطاى« ،ثیي هىبىّبی ػوَهی وْي (زض هحالت لسیوی) ٍ فضبّبی قْطی ًَ
(زض هحالت خسیس) ضٍاثظ هتمبثلی ٍخَز زاضز» (قىل .)13
ػلیطغن آى وِ تصَض هی قَز ثبفت هحالت خسیس قْطّب؛ اظ خولِ وطهبى ثسٍى ّیچ ًگبّی ثِ گصقتِ ٍ ثط اؾبؼ
قْطؾبظی هسضى ؾبذتِ قسُ اؾت ،زض ایي پػٍّف ذالف آى یبزآٍضی هیقَز .الجتِ لبثل شوط اؾت تأثیطی وِ ثبفت
وْي ٍ زضًٍی قْط اظ ضٍیىطز هسضًیؿن پصیطفتِ ،ثیكتط اظ تأثیطپصیطی ثبفت ثیطًٍی اظ اضظـّبی ثبفت وْي اؾت .زض
ایي پػٍّف هَاضز شیل حبصل قسُ اؾت:
 محالت دريوی (کُه) کزمانهحالت زضًٍی وطهبى ،الگَی ؾبذت «هیساى /هیساًچِ  +هؿدس /تىیِ /حؿیٌیِ» ضا ثِ هحالت هیبًی ٍ هحالت
پیطاهًَی هٌتمل ًوَزُاًس.
ّوچٌیي ،ایي هحالت الگَی ؾبذت «حوبم ػوَهی  +ظٍضذبًِ» ضا ثِ هحالت هیبًی هٌتمل ًوَزُاًس .زض ازاهِ ،الگَی
حوبم ؾٌتی زض هحالت هیبًی ،ثِ «حوبم ػوَهی» تغییط پیسا وطز (قىل .)10

ضکل  .10ريیاريیی ي ريبزيیی مکان َای عمًمی کُه کٍ در بافت پیزامًوی (محلٍ (ضُزک) ضُیذ باَىز) بٍ
صًرت فضاَای ضُزی وً بزيس ومًدٌ است.
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،.

 محالت میاوی کزمانهحالت هیبًی قْط ،الگَی «گبضاغ  +فلىِ  +پبضن  +پبؾبغ  +هساضؼ اهطٍظی  +ذیبثبىوكیّب» ثِ هحالت زضًٍی
قْط هٌتمل وطزًس.
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ضیكِ ؾبذت گبضاغ ،اظ «وبضٍاًؿطاّب» وِ زض ثبفت وْي ثَزًس ،گطفتِ قس .یؼٌی ثبفت هیبًی الگَی وبضٍاًؿطا ضا ثِ
ػبضیت گطفت ٍ ثِ صَضت ثِ ضٍظتط هدسزاً ثِ ثبفت وْي تحَیل ًوَز.
الگَی ؾبذت «فلىِ  +پبضن  +پبؾبغ  +هساضؼ اهطٍظی  +ذیبثبىوكیّب» ثِ هحالت ثیطًٍی ًیع اًتمبل یبفت.
«قْطؾبظی ٍ هؼوبضی هسضى» اظ زل ّویي هحسٍزُ قْطی ثِ ؾبیط هحسٍزُّب تؿطّی یبفت؛ اٍل اظ ّوِ «قْطؾبظی
هسضى» زض لبلت فلىِ ٍ ذیبثبىوكی ؾَاضُ ثِ ثبفت وْي لسم گصاقت .ثؼس اظ آى ،ایي پبضنّب ،پبؾبغّب ٍ هساضؼ
ثَزًس وِ ثِ ثبفت وْي ضاُ یبفتٌس ٍ «هؼوبضی هسضى» ضا آغبظگط قسًس .زض تَؾؼِّبی خسیس ،هحالت ثیطًٍی ًیع اظ
ّویي ػٌبصط ؾبذتبضی اؾتفبزُ ًوَزًس (قىل .)11

ضکل  . 11ريیاريیی ي ريبزيیی فضاَای ضُزی وً (در بافت میاوی) کٍ در بافت دريوی (محالت کُه) بٍ
صًرت فضاَای ضُزی وً بزيس ومًدٌ است.
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،.

 محالت بیزيوی کزمانقْطؾبظی خسیس زض هحالت پیطاهًَی قْط ،ویفیت «هىبى» ضا حتی اظ ثبفت هیبًی ًیع ثیكتط تٌعل زاز ٍ تٌْب ثِ زلیل
ثیساض قسى ٍ تغییط ضٍـ هترصصبى هؼوبضی ٍ قْطؾبظی ،زض «فضبّبی ذبلی ثیي هدتوغّبی هؿىًَی» اًسوی
تغییطات هثجت حبصل قسُ ٍ اظ «فضب ثِ هىبى» خْت گطفتِ اؾت .الجتِ ًوًَِّبی هَفك زض وطهبى ذیلی ًبزض اؾت
(قىل .)12

ضکل  . 12ريیاريیی ي ريبزيیی فضاَای ضُزی وً (در بافت پیزامًوی) کٍ در بافت میاوی (محلٍ سریسف) بزيس
ومًدٌ است
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،.
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ثِ ّط تطتیت- ،چِ هغلَة ٍ چِ ًبهغلَة -چٌیي ػٌبصطی زض ایدبز ؾبذتبض فضبیی هحالت وطهبى ،ثؿیبض تأثیطگصاض
ثَزُاًس.

ضکل  .13فزآیىذ پژيَص
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،.

دستايردَای علمی پژيَطی
قبولِ ایي ثرف قبهل ؾِ هطحلِ اصلی هیثبقس:
 .1پبؾد ثِ پطؾفّبی پػٍّف
 .2تحمك یب ػسم تحمك فطضیِ پػٍّف
 .3تحمك اّساف ٍ یبفتِّبی پػٍّف
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 پاسخ بٍ پزسصَای پژيَصپطؾف  : . 2 ٍ .1زض اضائِ ؾبذتبض فضبیی هحالت هٌترت وطهبى (قىل  5تب  ،)9هىبًْبی ػوَهی ٍ فضبّبی قْطی
ًوبیف زازُ قس ٍ ًیع ًمف آًْب ٍ ؾبیط ػٌبصط ؾبذتبض فضبیی هبًٌس اثٌیِ ػوَهی هْن ،وبهالً ثبضظ هیًوَز.
پطؾف  :3زض هَضز تأثیط ثؿتط هحالت زض ؾبذت هىبىّب ٍ فضبّبی قْطی ،چٌیي ثبیس گفت:
 ثؿتط افمی ظهیي، وسّبی اضتفبػی ،قیت ٍ تَپَگطافی هحالت قْط، هطظّبی تؼطیف قسُ یب ػطفی هحالت، هؿیط ّسایت لٌَات قْط،قطایغی ضا ثطای ایدبز هىبىّبی ػوَهی وْي ٍ فضبّبی قْطی ًَ فطاّن ًوَزُ اؾت.
پطؾف  : 4زض هَضز وبضثؿت ؾبظًسّبی هَضَػی زض تطؾین ؾبذتبض فضبیی هحالت ثبیس گفت هؤلفِّبی وبلجسی
ًمف پطضًگتطی ًؿجت ثِ هؤلفِّبی فؼبلیتی ٍ ازضاوی زاضًس؛ ّطچٌس هؤلفِّبی فؼبلیت ٍ ازضان ّن زاضای تأثیطات
ثؿعایی هی ثبقٌس .چطاوِ ؾبذتبض فضبیی تٌْب ثِ اثؼبز فیعیىی ٍ وبلجسی ثبفت هحالت تَخِ ًساضز ٍ ؾؼی زاضز ثِ
صَضت خبهغ ٍ ّوِ قوَل ثبفت قْطی ضا تجییي ًوبیس.
پطؾف ّ : 5وچٌیي ضاّىبضّبی ؾبهبًسّی ٍ ؾبظهبًسّی ؾبذتبض فضبیی زض اًتْبی پػٍّف آهسُ اؾت.
 تحقق یا عذم تحقق فزضیٍ پژيَصفطضیِّبی پػٍّف ،ثط اؾبؼ ضؾیسى ثِ پبؾدّبیی وِ ثِ پطؾفّبی زٍم ٍ ؾَم زازُ قس ،هغطح گطزیس .ایٌىِ:
" .1هىبى ّبی ػوَهی وْي ٍ فضبّبی قْطی ًَ زض وطهبى ًمكی اًىبضًبپصیط زض قىلگیطی ثرف هْوی اظ ؾبذتبض
وبلجسی -فضبیی هحالت آى زاضًس .2.ثؿتط هحالت قْطی وطهبى ًیع زض اؾتمطاض هىبىّب /فضبّبی ػوَهی تأثیطگصاض
هیثبقٌسّ".وچٌیي زیگط فطضیِ تحمیك ػجبضت اؾت اظ ایي وِ" .3:ثِ ًظط هیضؾس ؾبظًسّبی هَضَػی (اثؼبز ٍ
هؤلفِّبی عطاحی قْطی) ،وِ ثب ًبم هؤلفِّبی وبضوطز (ػولىطز ،فؼبلیت) ،زؾتطؾی ،ازضان ،ثصطی ،اختوبع (ٍ
فطٌّ گ) ،ضیرت ،فضب ،ظیؿت ثَم ،ظهبى ،قَْز ٍ هسیطیت هغطح هیقًَس ،زض تجییي ؾبذتبض فضبیی هحالت وطهبى؛
ذصَصبً «خٌجِ ًمف اًگیعی ٍ ًمف پصیطی» آى اضتجبط هؿتمین ،هؼٌبزاض ٍ اثطگصاض زاقتِ ثبقٌس".اظ عطیك پطؾف ًبهِ
هطزهی ٍ هسیطاى وِ ثط پبیِ ؾبظًسّبی هَضَػی ( 11خسٍل پطؾكٌبهِ) تٌظین گطزیس (خسٍل ً ٍ )2 ٍ 1یع تىٌیه
 ،AHPضتجِ ثٌسی ؾبظًسّبی هَضَػی ؾبذتبض فضبیی ثِ صَضت خسٍل  3حبصل آهس.

جذيل  .1پزسطىامٍ ساسوذ مًضًعی عملکزدی.
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،.
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جذيل  .2پزسطىامٍ ساسوذ مًضًعی

دستزسی.

هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،.
ًبم هؤلفًِ ،وبیبًگط یب ثُؼس

ًوطُ ٍظىزّی

ضتجِثٌسی هؤلفِّبی ؾبذتبض فضبیی

ػولىطز

0/229033675635954

2

زؾتطؾی

0/239188125739174

1

ثصطی (هٌظط ػیٌی)

0/137563407810201

3

ازضان (هٌظط شٌّی)

0/119732795146232

4

ضیرت

0/11803474010534

5

ظهبى

0/0528597429410742

6

اختوبع

0/0323421013240997

7

ظیؿت ثَم

0/0203993872315469

9

هسیطیت

0/0126609916412153

10

فضب

0/0260556522328038

8

قَْز

0/0121293801923598

11

جذ.ل  .3جذيل يسندَی ي رتبٍ بىذی ساسوذَای مًضًعی ساختار فضایی در محالت ضُز کزمان با استفادٌ اس
تکىیک .AHP
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،.

ثط اؾبؼ ًظطذَاّی ػوَهی ،هؤلفِ زؾتطؾی ٍ ثؼس اظ آى ،هؤلفِّبی ػولىطزی ،هٌظط ػیٌی ٍ شٌّی ،ضیرت قٌبؾی
ٍ  ...هْوتطیي ًمف ضا زض تجییي ؾبذتبض فضبیی هحالت وطهبى زاقتِاًس.
خْت ؾٌدف ٍ ضتجِ ثٌسی ؾبذتبض فضبیی هحالت هٌترت وطهبى اظ زٍ ضٍیِ اؾتفبزُ قس:
 .1ضٍیِ ویفی :ثب اؾتفبزُ اظ «ضٍـ تحلیل هَضَػی ٍ هكبّسات هیساًی -اوتكبفی» (خسٍل .)4
 .2ضٍیِ ووّی :ثب اؾتفبزُ اظ تىٌیه ( ANP ٍ AHPخسٍل )6 ٍ 5
وِ ًكبىزٌّسُ اثطگصاضی ؾبظًسّبی هَضَػی زض ضتجِثٌسی ؾبذتبض فضبیی هحالت وطهبى ثَزُ اؾت.
ثسیي تطتیت ؾبظًسّبی هَضَػی ؾبذتبض فضبیی ،گبم ثِ گبم زض فطآیٌس اًدبم پػٍّف ،پػٍّكگطاى ضا ّوطاّی وطزُ-
اًس ٍ زض ًتبیح آظهَى اثطگصاض ثَزُاًس.
ثسیي صَضت وِ خٌجِ وبلجسی ؾبظًسُ هىبى« ،ثیكتطیي اثط» ،خٌجِ فؼبلیتی ؾبظًسُ هىبى« ،اثطگصاضی هتَؾظ» ٍ خٌجِ
ازضاوی ؾبظًسُ هىبى« ،ووتطیي ًمف» ضا زض تجییي ؾبذتبض فضبیی هحالت زاقتٌس.
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ثِ ػجبضت زیگط ،ثرف هبَّی اثؼبز عطاحی قْطی ،ثط ثرف ضٍیِای آى غبلت هیثبقس.
زض ًْبیت پبضازاین اؾتٌتبخی اظ اضتجبط هٌغمی هتغیط هؿتمل ٍ ٍاثؿتِ ،هحمك گطزیسُ اؾت.
هحلِ وَچِ

هحلِ (قْطن)

هحلِ َّقٌگ

ًبم هحلِ /هحسٍزُ

هبّبًی

قْیس ثبٌّط

هطازی وطهبًی

ػولىطز

3

4

5

1

2

زؾتطؾی

2

1

4

3

5

ثصطی (هٌظط ػیٌی)

1

2

3

4

5

ازضان (هٌظط شٌّی)

1

2

4

3

5

ضیرت

1

2

3

4

5

ظهبى

1

2

3

4

5

اختوبػی

4

3

5

1

2

ظیؿت ثَم

1

2

3

4

5

هسیطیت

1

1

3

4

5

فضب

1

3

2

4

5

قَْز

1

2

3

4

5

تؼساز وؿت ضتجِ ًرؿت؛ ثط اؾبؼ فطاٍاًی

8

2

0

2

0

ًبم هؤلفًِ ،وبیبًگط یب ثُؼس

هحسٍزُ ثبفت

هحلِ ظضیؿف

وْي

زازُّب
ضتجِثٌسی ؾبذتبض فضبیی هحالت وطهبى

1

2

4

3

5

جذيل  .4رتبٍبىذی ساختار فضایی محالت مىتخب ضُز کزمان بز اساس ريش کیفی «تحلیل مًضًعی ي
مطاَذات میذاوی -اکتطافی».
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،
ضتجِثٌسی ؾبذتبض فضبیی هحالت وطهبى

اهتیبظ ّط هحلِ /هحسٍزُ

ًبم هحلِ /هحسٍزُ

1

203/7935

هحسٍزُ ثبفت وْي وطهبى

2

199/4228

هحلِ ظضیؿف

4

184/3509

هحلِ وَچِ هبّبًی

3

185/959

هحلِ (قْطن) قْیس ثبٌّط

5

176/8972

هحلِ َّقٌگ هطازی وطهبًی

جذيل  .5رتبٍبىذی ساختار فضایی محالت ضُز کزمان بز اساس تکىیک «.»AHP
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،
ضتجِثٌسی ؾبذتبض فضبیی هحالت وطهبى

اهتیبظ ّط هحلِ /هحسٍزُ

ًبم هحلِ /هحسٍزُ

1

7/09975597617642

هحسٍزُ ثبفت وْي وطهبى

2

6/92501682177781

هحلِ ظضیؿف

3

6/37383675231495

هحلِ وَچِ هبّبًی

4

6/3509942213147

هحلِ (قْطن) قْیس ثبٌّط

5

6/32324692328606

هحلِ َّقٌگ هطازی وطهبًی

 420فصلناهه علوی – پژوهشی جغرافیا و برناههریسی هنطقهای ،سال دوازدهن ،شواره سوم ،تابستاى 1041

جذيل  .6رتبٍبىذی ساختار فضایی محالت ضُز کزمان بز اساس تکىیک «.»1ANP
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،

 تحقق اَذاف ي یافتٍَای پژيَص .1الگَی ؾبذتبض فضبیی هحالت هٌترت وطهبى هؼطفی ٍ تجییي قس،
 .2ثب ثْطُگیطی اظ قبذصّبٌّ ،دبضّب ٍ هؼیبضّبی (ؾٌدِّب) ؾبظًسّبی هَضَػی ؾبذتبض فضبیی وِ زض پطؾف ًبهِ
تسٍیي قسُ ثَز ،ضٍاثغی ثِ زؾ ت آهس وِ ثط اؾبؼ آى ضاّىبضّبی ؾبهبًسّی ؾبذتبضی هحالت وْي ٍ ًَ تسٍیي
گطزیس.
 .3زض ثرف ثطضؾی ضٍاثظ هتمبثل فضبیی هىبى ّبی ػوَهی وْي ٍ فضبّبی قْطی ًَ ،هكرص گطزیس وِ فضبّبی
قْطی زض هحالت خسیس ثب هىبىّبی ػوَهی زض هحالت وْي وطهبى اضتجبط وبلجسی -فضبیی زاقتِاًس ٍ ذَاٌّس
زاقت.
ثسیي تطتیت ضاّىبضّبی ؾبهبًسّی ٍ ؾبظهبًسّی ؾبذتبضی زض هحالت هٌترت وطهبى ثِ صَضت قىل  14تب 18
اضائِ قسُاًس:

ضکل  . 14راَکارَای ساماوذَی ساختاری محالت بافت تاریخی کزمان .ضکل  .15راَکارَای ساماوذَی
ساختاری محلٍ سریسف.
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،
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ضکل  .16راَکارَای ساماوذَی ساختاری محلٍ کًچٍ ماَاوی .ضکل  .17راَکارَای ساماوذَی ساختاری محلٍ
ضُیذ باَىز.
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،
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ارائه ساختار فضایی هحالت کرهاى421 ...

ضکل  . 18راَکارَای ساماوذَی ساختاری محلٍ ًَضىگ مزادی کزماوی.
هٌجغًَ :یؿٌسگبى1399 ،

وتیجٍگیزی ي دستايرد علمی پژيَطی
پػٍّف فَق زض ضًٍس اًدبم ،ثِ ًتیدِ شیل زؾت یبظیسُ اؾت:
"تجییي ؾبذتبض فضبیی هحالت قْط وطهبى ًیبظهٌس تَخِ ثِ الیِّبی گًَبگَى هؤلفِّبی ؾبظًسُ هىبى (ثِ ػٌَاى چتط
حوبیتی ثط هَضَػبت قْطؾبظاًِ) (هَضَع هحَض) ٍ ػٌبصط ؾبظًسُ ؾبذتبض (هَضغ هحَض) ثِ صَضت خبهغ ٍ ّوِ
خبًجِ ًگط اؾت".
اظ ًگبُ پػٍّكگطاى ،لتّ ٍ ػصبضُ پػٍّف ،هغلت فَق اؾت.
ًظطیِ صسضالصوط وِ ثب هَضز وبٍی قْط وطهبى حبصل قسُ اؾت ،ثب تَخِ ثِ هدوَػِ تحلیلّب ٍ تجییيّبی هَخَز
زض پػٍّف ،ثِ ًظط هیضؾس ثتَاًس زض همیبؼ خْبًی ػلن ًیع تؼوینپصیط ثبقس.
مىابع
ثْعازفط ،هصغفی .)1398( ،اصَل عطاحی زاالىّبی زضٍاظُای قْط ،اًتكبضات زاًكگبُ ػلن ٍ صٌؼت ایطاى
پیطًیب ،هحوس وطین .) 1372( ،آقٌبیی ثب هؼوبضی اؾالهی ایطاى (ؾبذتوبًْبی زضٍى قْطی ٍ ثطٍى قْطی) ،تسٍیي
غالهحؿیي هؼوبضیبى ،تْطاى :اًتكبضات زاًكگبُ ػلن ٍ صٌؼت ایطاى
خْبز زاًكگبّی ،)1388( ،ثبظاض ایطاًی؛ تدطثِای زض هؿتٌسؾبظی ثبظاضّبی ایطاى ،پطزیؽ ٌّطّبی ظیجبی زاًكگبُ
تْطاى ،اًتكبضات خْبز زاًكگبّی ٍاحس تْطاى
شوبٍت ،وبهطاىَّ .) 1384( ،یت قْطّبی خسیس؛ ًمف ػَاهل عجیؼی ٍ هصٌَع ،هدوَػِ همبالت ّوبیف ثیي-
الوللی قْطّبی خسیس ،اًتكبضات قطوت ػوطاى قْطّبی خسیس
ػجّبؼظازگبى ،هصغفی .)1386( ،خعٍُ زضؼ ضٍـّبی عطاحی قْطی  ،1وبضقٌبؾی اضقس عطاحی قْطی،
زاًكگبُ ػلن ٍ صٌؼت ایطاى ،زاًكىسُ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی ،گطٍُ قْطؾبظی
لسؾیپَض ،ؾیس حؿي .)1379( ،هجبحثی زض تصوینگیطی چٌس هؼیبضُ :فطآیٌس تحلیل ؾلؿلِ هطاتجی ،تْطاى :زاًكگبُ
صٌؼتی اهیطوجیط
لطیت ،فطیسٍى .) 1382( ،قجىِ اضتجبعی زض عطاحی قْطی ،چبح ؾَم ،تْطاى :اًتكبضات زاًكگبُ تْطاى
وٌیطـ ،یَضگي .)1388( ،هیساى ّبی قْطی ،هؼوبضی ٍ عطاحی فضبّبی ثبظ ،تطخوِ فطیسٍى لطیت ،تْطاى:
اًتكبضات زاًكگبُ تْطاى
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ویبًی ،هحوس یَؾف .) 1390( ،هؼوبضی اؾالهی (زٍضُ اؾالهی) ،وبضٍاًؿطاّب ،چبح ًْن ،تْطاى :ؾبظهبى هغبلؼِ ٍ
تسٍیي وتت ػلَم اًؿبًی زاًكگبُّب (ؾوت)
هله ػجّبؾی ،ؾلوبى .) 1398( ،تجییي الگَی ؾبذتبض فضبیی ثبفت قْط ثب تأویس ثط آهَظُّبیی اظ وطهبى ،تْطاى:
ًكط آشضذف
هله ػجّبؾی ،ؾلوبى .) 1399( ،تجییي الگَی ؾبذتبض فضبیی هحالت؛ هجتٌی ثط ضٍاثظ هتمبثل فضبیی هىبىّبی
ػوَهی وْي ٍ فضبّبی قْطی ًَ -هَضز وبٍی قْط وطهبى ،ضؾبلِ زوتطی قْطؾبظی .اؾبتیس ضاٌّوبٍ :اضاظ هطازی
هؿیحی ٍ هصغفی ثْعازفط .تْطاى :زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى هطوعی ،زاًكىسُ هؼوبضی ٍ قْطؾبظی
هله ػجّبؾی ،ؾلوبى .) 1400( ،اظ قبض تب زضآیگبُ (هغبلؼبت ٍ ضاٌّوبی عطاحی ًوب ٍ فضبّبی ٍضٍزی اثٌیِ
وطهبى) ،وطهبىً :كط فطٌّگ ػبهِّ
ًؼیوب ،غالهطضب .)1385( ،ثبؽّبی ایطاى ،تْطاى :اًتكبضات پیبم
ٍضخبًٍس ،پطٍیع .)1390( ،هؼو بضی اؾالهی (زٍضُ اؾالهی) ،آة اًجبضّب ،چبح ًْن ،تْطاى :ؾبظهبى هغبلؼِ ٍ
تسٍیي وتت ػلَم اًؿبًی زاًكگبُّب (ؾوت)
ّیلي ثطاًس ،ضاثطت .) 1377( ،هؼوبضی اؾالهی ،تطخوِ ایطج اػتصبم ،تْطاى :قطوت پطزاظـ ٍ ثطًبهِضیعی قْطی
(ٍاثؿتِ ثِ قْطزاضی تْطاى)
ّیلي ثطاًس ،ضاثطت .) 1390( ،هؼوبضی اؾالهی (زٍضُ اؾالهی) ،همبثط ،تطخوِ وطاهت اهلل افؿط ،چبح ًْن ،تْطاى:
ؾبظهبى هغبلؼِ ٍ تسٍیي وتت ػلَم اًؿبًی زاًكگبُّب (ؾوت)
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