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چکیده
هَضَع كضبٕ عجش (ثبؿبت) در ؽْز جْزم هَضَػٖ هْن ٍ اعتزاتضٗي اعت ٍ ثِ جزأت هٖتَاى گلت ًهِ ثشؾهٖ اس
َّٗت ؽْزٕ جْزم ثب هغئلٔ كضبٕ عجش (ثبؿبت) ٍ ثٍِٗضُ ثبؿبت داخل ؽْز پًَ٘ه دارد پهضٍّؼ په٘ؼو رٍ ثهِ تلل٘هل
ػَاهل هؤحز ثز تـ٘٘ز ًبرثزٕ كضبٕ عجش (ثبؿبت) در ؽْز جْزم طٖ عبلّبٕ ( 1945-1931ثب تأً٘ ثهز ًوهؼ هه ٗزٗت
ؽْزٕ) پزداختِ اعت رٍػ پضٍّؼ در اٗي هوبلِ تَف٘لٖتلل٘لٖ اعت ٍ ًَع آى ًبرثزدٕتَعهؼِإ اعهت اطعػهبت
هَرد ً٘بس اس دٍ طزٗن اطعػبت ًتبثشبًِإ ٍ ه٘ اًٖ (پزعؼًبهِ ٍ هؾبّ ُ) جوغآٍرٕ ٍ ثب ًزماكشارّبٕ Excel ٍ GIS
تلل٘ل ؽ ُ اعت ًتبٗج پضٍّؼ ًؾبى هٖدٌّ ػبهل اهتقبدٕ ثب  62/44درف هْنتزٗي ػبهل تـ٘٘ز ًهبرثزٕ ثبؿهبت ثهِ
ؽوبر هٖرٍد ثلزاى آة ( 11/4درف ) ،ػ م حجبت ثبسار ( 4/61درف )ً ،وجَد خ هبت پؾت٘جبى تَل٘ه ( 4/61درفه ) ٍ
ًباهٌٖ در ثبؿبت ( 9/11درف ) ،پ٘ؾٌْبد طزحّبٕ تَعؼِ ؽْزٕ ( 5/43درف ) ،راُ ارتجبطٖ ( 3/92درف ) ،تج ٗل ثبؿبت
هتزًٍِ ( 4/61درف ) ،هغئلٔ ارث ( 2/91درف ) ،ه ٗزٗت ؽْزٕ ( 14/39درف ) ٍ عبٗز ( 9/24درف ) اس دٗگز ػَاهل
هؤحز ثز تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثبؿبت ثِ حغبة هٖآٌٗ ّوچٌ٘ي ثزرعّٖب ًؾبى هٖدٌّ ث٘ؾتزٗي تـ٘٘هز ًهبرثزٕ ثهبؿٖ در عهبل
 1944اتلبم اكتبدُ اعت ٍ  49/9درف اس ثبؿ اراى ،اس تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثبؿٖ رضبٗت داؽتِاً
کلیدواشههب :تـ٘٘ز ًبرثزٕ ،كضبٕ عجش (ثبؿبت) ،ه ٗزٗت ؽْزًٕ ،و٘غَ٘ى هبدٓ  ،1ؽْز جْزم.
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ؽوبرٓ اٍل

هجلّٔ جـزاك٘ب ٍ تَعؼٔ كضبٕ ؽْزٕ

سثبى كبرعٖ ثِ دٗگز سثبىّب ركتِ ٍ در سثبى پْلَٕ ً٘هش

 .1هقدهه

ثِ ّوه٘ي ؽهٌل ( )Baghثهِ ًهبر ثهزدُ ؽه ُ اعهت

 .1.1طرح هسئله

(رحوت آثبدٕ ،1944 ،ؿ  )42اٗجبد ثهبؽ ثهِػٌهَاى

كضبّبٕ عجش ثِ ػٌَاى جشئٖ اس ًظبم ًبلج ٕ ؽهْز

ٍاح اهتقبدٕ اس دٗزثبس ثِػٌَاى ٌٖٗ اس اّه اف هْهن

تب هزى ّ٘ج ّن ػو تبً در هبلت ثبؽ ٗهب پهزدٗظ ثهزإ

عبخت ثبؽّب ثَدُ اعت (هته ٗي ،1945 ،ؿ  )19در

اعتلبدُ اكهزاد هتؾهشـ اجتوهبػٖ تجلهٖ ههٖٗبكهت

ارتجب ثهب كضهبٕ عهجش ؽهْزٕ ثهٍِٗهضُ ثهب رٌٍٗهزد

(هلو سادُ ،1957 ،ؿ  )21اهزٍسُ ًوهؼ ٍ اّو٘هت

ه ٗزٗتٖ ،پضٍّؼّبٖٗ فَرت پذٗزكتهِ اعهت ًهِ اس

كضههبّبٕ عههجش ٍ ثههبس در هلهه٘ط سٗغههت ٍ ً٘ل٘ههت

آى جولِ هٖتَاى ثِ هطبلؼبت ههبرتٌَ٘سّٕ ٍ 9وٌهبراى

هجتوههغّههبٕ سٗغههتٖ ثههِطههَر مؾههوگ٘زٕ در حههبل

( ،)6773هزثبًٖ ٍ ّوٌهبراى ( ،)1959ف رهَعهَٕ ٍ

اكهشاٗؼ اعهت ثهِ ّوه٘ي جْهت در اًخهز ًؾههَرّب،

رح٘وهههٖ ( ،)1951خهههبً َر ٍ ّوٌهههبراى (،)1945

كضههبّبٕ ثههبس ٍ عههجش جههش اٌٗلههي تقههو٘نّههبٕ

پَرهلو ٕ ٍ هزثبًٖ ( )1949اؽبرُ ًزد

ثزًبهِرٗشٕ ًبرثزٕ سه٘ي ثِ ؽوبر هٖآٌٗ (م٘غهَرا، 1

ثبؽّبٕ ؽهْز جْهزم ًوبٗهبًگز خعه٘هت اً ٗؾهٔ

 )6774پضٍّؼّبٕ هزثهَ ثهِ عهبخت ؽهْزّب در

اٗزاً هٖ ٍ اس طزك هٖ عههبسگبرٕ اهل٘و هٖ ثههَدُ ٍ اٌٌٗههِ

دِّّبٕ اخ٘ز ًؾبى هٖدّه ًهِ ثه ٍى ثزًبههِرٗهشٕ

ًجبٗغتٖ تقَر ثبؽؽْز 4كوط در عزسه٘يّهبٕ عزعهجش

ًبرثزٕ سه٘ي ًوٖتهَاى ثهِ الگهَٕ ثٌْ٘هٔ سٗغهت در

ثبؽ ثلٌِ ثبؽؽْز در مٌه٘ي ؽهزاٗطٖ (اهله٘ن گهزم ٍ

ؽههْزّب دعهههت ٗبكهههت (سٗههبرٕ ،1941 ،ؿ )11

خؾي) اّو٘هت دارد در عهبلّهبٕ اخ٘هز ،در ًت٘جهٔ

گغتزػ ؽْزًؾٌٖ٘ ٍ اكشاٗؼ ً٘بس ثِ اعهتلبدُ اس سهه٘ي

ػَاهل هتؼ دٕ ٍ ثز احز ثٖت ث٘زٕ ،اٗي ثهبؽّهب ؿهبرت

ٍ اس عَٕ دٗگز هل ٍدٗت ػزضٔ آى عجت ؽه ُ ًهِ

ؽه ه ُ ٍ ثهههِته ه رٗج عهههًٌَتگبُّهههبٕ اًغهههبًٖ ٍ

در ؽْزّبٕ اهزٍسٕ ،هَضَع ًلَُ ٍ ه٘شاى اعتلبدُ اس

عبختٍعبسّبٕ ثٖرٍٗهِ ،جهبٗگشٗي كضهبّبٕ عهجش

سه٘ي ثِ ٗهي مهبلؼ اعبعهٖ در ػزفهٔ ؽْزعهبسٕ

(ثبؽّب) ؽ ُ ٍ آىّب را در خطهز جه ٕ ًهبثَدٕ ههزار

جْبى ٍ ثِ ٍٗضُ در ًؾَرّبٕ در حبل تَعهؼِ تجه ٗل

دادُ اعت در اٗي راعتب ،عهؤال افهلٖ پهضٍّؼ اٗهي

ؽَد (رٌّوب ،1943 ،ؿ  )91اس ًشغت٘ي ًغهبًٖ ًهِ

اعت ًِ «هْنتهزٗي ػَاههل ههؤحز ثهز تـ٘٘هز ًهبرثزٕ

راٌّبر ػولٖ در اٗي هَرد ارائِ دادُاً  ،اثٌهشر ّهبٍارد
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ثبؽّبٕ ؽْز جْزم ً اهٌ ٍ ه ٗزٗت ؽْزٕ در تـ٘٘هز

اعت ًِ ثزإ پهباٗؼ ٍ توزًشسداٗهٖ اس لٌه ى ،اٗه ٓ

ًبرثزٕ ثبؽّب مِ ًوؾٖ دارد؟

اح اث ثبؽؽْزّب را ثِفَرت ؽْزىّبٕ اهوهبرٕ در

 .1.1.1اهداف پصوهص

پ٘زاهَى آى ؽْز هطزح ًزد (ف رهَعهَٕ ٍ هزثهبًٖ،

ّ ف در پضٍّؼ ثِ هخبثٔ ًوطٔ ًهبًًَٖ اعهت ًهِ

 ،1941ؿ  )194ثبؽ ٗي ٍاصٓ كبرعهٖ اعهت ًهِ اس

توبم كؼبل٘تّب ثهِ عهَٕ آى هتوزًهش اعهت ٍ ثبػهج

1. Chiesura
2. Howard

3. Martinuzzi
4. Garden City

عبل عَم

تلل٘ل ػَاهل هؤحز ثز تـ٘٘ز ًبرثزٕ كضبٕ عجش (ثبؿبت) در ؽْز جْزم
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جلههَگ٘زٕ اس اًلههزاف هٌههبثغ ٍ كؼبل٘ هتّههب در عههبٗز

در هبلههت اهؾههبر ٍ گههزٍُّههبٕ هشتلههق اجتوههبػٖ ٍ

جْبت خَاّ ؽ اٗهي پهضٍّؼ ،ثهب تَجهِ ثهِ ًهَع

اهتقبدٕ ٍ حلبظت اس حوَم ؽهْزًٍ اى ،تؾهَٗن ثهِ

اّ اف سٗز اس گًَٔ پضٍّؼ ػلّٖ اعهت ًهِ ثهِ دًجهبل

تَعههؼٔ اهتقههبدٕ ٍ اجتوههبػٖ پبٗ ه ار ٍ حلبظههت اس

ؽٌبخت ػلل تـ٘٘ز ًبرثزٕ اراضٖ ثهبؿٖ ثهب تأً٘ه ثهز

هل٘ط ًبلج ٕ اعت ثٌبثزاٗي ٌّگبهٖ ًهِ ؽهْز دارإ

ًوؼ هه ٗزٗت ؽهْزٕ (ؽهْزدارٕ) در ؽهْز جْهزم

هؾٌعت ٍ ًبرعبّٖٗبٖٗ در مزخهٔ اههَر اعهت ٍ اس

اعت ثٌبثزاٗي اّ اف كزػٖتهز آى را ههٖتهَاى ثهِ دٍ

هؾٌعت ثْ اؽهت ؽهْزٕ ٍ آلهَدگّٖهبٕ هل٘طهٖ

ّ ف ػو ٓ سٗز تول٘ل داد6

ثزخَردار اعت ٍ در ػ٘ي حبل اس اهغهبم آعه٘تّهبٕ

 1ؽههٌبخت ػَاهههل هههؤحز ثههز تـ٘٘ هز ًههبرثزٕ
ثبؽّبٕ ؽْز جْزم طٖ عبلّبٕ 1935-1931
 6ؽٌبعهبٖٗ تههأح٘ز هه ٗزٗت ؽههْزٕ ثهز تـ٘٘هز
ًبرثزٕ ثبؽّبٕ ؽْز جْزم

اجتوبػٖ ٍ ثلزاىّهبٖٗ ّوچهَى هغهٌيً ،وهـ در
ظزك٘ت ًبكٖ تأع٘غبت ػوَهٖ ،ثٌ٘برًٕ ،وٖ درآهه ،
ساؿِ ًؾٌٖ٘ ،هؾوبت اجتوبػٖ ،رؽ خَدرٍٕ ؽهْزٕ
ٍ ثَّٖٗتٖ در ؽٌلگ٘زٕ ثبكتّب ٍ عبختوبىّهب ٍ

 .1.1هببنی نظری پصوهص

در ػذاة اعت ،ههٖتهَاى ثهِ اٗهي ًت٘جهِ رعه٘ ًهِ

هلَْم ه ٗزٗت ؽْزٕ 6ه ٗزٗت ؽْزٕ ثِ توهبهٖ

ه ٗزٗت ؽْزٕ آى در تٌگٌب ٍ ًبرعبٖٗ ثِ عز ههٖثهزد

ًْبدّب ،عبسهبىّب ٍ اكزادٕ گلتِ هٖؽَد ًِ ثِفهَرت

در اٗي ثبرُ ه ٗزٗت ؽْزٕ ثبٗ ضوي داراثَدى ثزًبههِ

رعوٖ ٗب ؿ٘زرعوٖ در كزآٌٗ ه ٗزٗت ؽهْز احزگهذار

ثزإ ٍضغ هَجَد ؽْز ٍ كبئنآه ى ثز هؾهٌعت آى،

ّغتٌ پظ ه ٗزٗت ؽْزٕ كوط ؽْزدارٕ ٍ ؽهَرإ

ثزًبهِّبٕ آٌٗ ٓ ؽْز را ت ٍٗي ًزدُ ٍ ثزاعهبط آىّهب

ؽْز ًوٖثبؽ ٍ ّز ػٌقزٕ ًِ ثِ ؽهٌلٖ در كزآٌٗه

ثِ تزع٘ن آٌٗ ٓ اٗ ئبل ًِ ثز هجٌبٕ ٍاهؼ٘تّب ٍ ؽهزاٗط

هه ٗزٗتٖ ؽههْز احههزٕ دارد ،در اٗهي ح٘طههِ هههزار دارد

سهبى ٍ هٌبى هزار دارد ،ث زداسد ٍ ه ٗزٗت ؽْزٕ ثبٗه

(لطلٖ ،ػه التشَاُ ،ه٘زساٗهٖ ٍ ٍسٗزپهَر ،1944 ،ؿ

حهبك ؽههْزّب ٍ هٌههبكغ ههزدم ؽههْزّب ثبؽه (ؽه٘ؼِ،

 )171هلَْم ه ٗزٗت ؽْزٕ در تؼهبرٗق ًهلًگهز اس

 ،1946ؿ  ٌٖٗ )95اس هْهنتهزٗي ػَاههل ههؤحز در

هلْههَم فههزف ادارٓ اهههَر ؽههْز كزاتههز اعههت ٍ ثههب

حل كضبٕ عجش (ثبؽّب) ٍ جلَگ٘زٕ اس تـ٘٘ز ًهبرثزٕ

عبختبرّبٕ اجتوهبػٖ ،ع٘بعهٖ ٍ اهتقهبدٕ ههزتجط ٍ

آى در ّهههز هٌطوهههِ ،مگهههًَگٖ هههه ٗزٗت اٗهههي

ًوؼ كؼهبلٖ در تَعهؼٔ ؽهْز پ٘ه ا ههًٌٖه در اٗهي

كؼبل٘تّبعت

ًگزػ ،ه ٗزٗت ؽْزٕ ،هغئَل٘تٖ اعتزاتضٕ اعت ًهِ

تـ٘٘ هز ًههبرثزٕ اراض هٖ ؽههْزٕ 6هٌظههَر اس تـ٘٘ هز

ًتبٗج ٍ پ٘به ّبٕ ػول٘بتٖ ً٘ش ثِ ّوزاُ دارد ٍ ثهِ اٗهي

ًبرثزٕ ؽهْزٕ ،تـ٘٘هز در طهزحّهبٕ هقهَة ؽهْز

ػلت ،تؼبهل آى ثب حَسُّبٕ ه رت ،ع٘بعت ،اجتوهبع

هٖثبؽ ٍ ؽبهل هَاردٕ هٖؽَد ًِ در هل ٍدٓ طزح

ٍ اهتقههبد ؽههْزٕ اجتٌههبةًبپههذٗز اعههت (توههَاٖٗ ٍ

جبهغ ٍ خ هبتٖ ؽْز ٍاهغ ؽ ُ اعت

فلزآثبدٕ ،1957 ،ؿ  )95هْن تزٗي ّ ف ه ٗزٗت
ؽْزٕ ارتوبٕ ؽزاٗط ًبر ٍ سًه گٖ جوؼ٘هت عهبًي،

هوزرات هَرد ػول ٍ هزاحل اًجبم ًبر ثزإ تـ٘٘هز
در طزحّبٕ ؽْزٕ (جْت ًو٘غَ٘ى هبدٓ 6)1
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هجلّٔ جـزاك٘ب ٍ تَعؼٔ كضبٕ ؽْزٕ

 درٗبكههت توبضههبٕ تـ٘٘ هز ًههبرثزٕ اس ؽههْزدارٕهزثَطِ
 اخذ اظْبرًظز دعتگبُ ههَرد ًظهز در خقهَؿتـ٘٘ز ًبرثزٕ كضبّبٕ ػوَهٖ
 ًٌتههزل ه ه ارى ارعههبلٖ اس ؽههْزدارٕ ثزاعههبطضَاثط تَعط دث٘زخبًِ

ؽوبرٓ اٍل

هْنتهزٗي احهزات ًبلجه ٕ كضهبٖٗ رؽه ؽْزًؾهٌٖ٘
هٖؽَد ثِ تشزٗت ٍ تـ٘٘هز ًهبرثزّٕهبٕ عهجش ٍ ثهبس
اؽههبرُ ًههزد (سٗ هبرٕ ،هْ ه ًضاد ٍ پزّ٘ههش ،1944 ،ؿ
 )654اس سهبًٖ ًِ هَضهَع خَدًلهبٖٗ ؽهْزدارّٕهب
ثه ٍى كههزاّنثههَدى ثغههتز هٌبعههت آى هطههزح ؽه ٍ
ًويّهبٕ دٍلتهٖ رٍ ثهِ ًبعهتٖ ًْهبد ٍ تَهؼهبت اس

 -ثبسدٗ اس هلل هَرد ًظز

ؽْزدارٕ اكشاٗؼ ٗبكهت ،ثهزإ ؽهْزدارّٕهب هغهئلٔ

 -طزح هَضَع در ًو٘تٔ كٌٖ ًو٘غَ٘ى هبدٓ1

كههزٍػ تههزاًن ،تـ٘٘هز ًههبرثزٕ ٍ اخههذ جزٗوههِّههبٕ

 -طزح هَضَع در ًو٘غَ٘ى هبدٓ  ًِ 1ثِ رٗبعهت

تشللبت عبختوبىّب ثِػٌَاى هٌبثغ هبلٖ عهْلالَفهَل

اعههتبً ار ٍ ػضههَٗت رئهه٘ظ عههبسهبى هغههٌي ٍ

هَرد تَجِ ههزار گزكهت ثهِ ػجهبرت دٗگهز سهٌ٘هِإ

ؽْزعبسٕ ،ه ٗز ًل ه٘زاث كزٌّگٖ ،رٗبعهت جْهبد

كزاّن ؽه ًهِ رٌٍٗهزد ؽهْزدارّٕهب ثهِ ضهَاثط ٍ

ًؾبٍرسًٕ ،وبٌٗ ٓ ؽهَرإ ؽهْز ،ؽهْزدارً ،وبٌٗه ٓ

هوزرات ؽْزدارّٕب ،تجه ٗل ثهِ رٌٍٗهزدٕ اهتقهبدٕ

هؾههبٍر طههزح ؽههْزٕ ٍ عههبٗز عههبسهبىّههبٕ ػضههَ

ؽههَد (ًبه٘ههبر ،1943 ،ؿ  )127در اٗههزاى ٌٗههٖ اس

(ًوبٌٗه ٓ ًظههبم هٌْ عهٖ ،ه ه ٗزػبهل ؽههزًت آة ٍ

ارًبى ه ٗزٗت ؽْزٕ ًِ هٖتَاً ًبرثزّٕب را ًٌتهزل

كبضعة اعتبى ،ه ٗز ًهل حلبظهت هله٘ط سٗغهت

ًوبٗ ً ،و٘غَ٘ى هبدٓ  1اعت ًِ در هبلهت ٗهيعهزٕ

اعتبى ،ه ٗز ًل دكتز كٌٖ اعتبً ارٕ) ث ٍى حهن رإٔ

هَاً٘ي ٍ هوزرات اه ام ثِ اٗي اهز هًٖوبٗه (عهزاٖٗ ٍ

حغت هَرد ثِ تؾش٘ـ رئه٘ظ ًو٘غهَ٘ى ٗهب دث٘هز

ػل٘ هشادُ ؽههَرًٖ ،1944 ،ؿ  )31ثههِهٌظههَر تـ٘٘ هز

ًو٘غَ٘ى دػَت ثِ ػول هٖآٗ

ًبرثزٕ در عطح ؽْز ،ؽهْزدارٕ ههٖثبٗغهت پبعهخ

 -اثههعؽ هقههَثٔ ًو٘غ هَ٘ى هههبدٓ  1ثههِ دث٘زخبً هٔ

هخجت در ارتجب ثب پعى حجتٖ هتوبض٘بى را اس ًو٘غهَ٘ى

ؽَرإ ؽْزعبسٕ ٍ هؼوهبرٕ اٗهزاى ٍ عهزاًجبم ثهِ

هبدٓ ( 1در هغٌي ٍ ؽْزعبسٕ اعتبى) اخذ ًوبٗ لهذا

ؽههْزدارٕ ٍ هتوبض هٖ (عههزاٖٗ ٍ ػل٘ هشادُ ؽههَرًٖ،

جْت ارعبل پزًٍ ُ ثهِ ًو٘غهَ٘ى هَفهَف ً٘هبس ثهِ

 ،1944ؿ )34

اًجبم تَاكهن اٍل٘هِ كهٖ ههبث٘ي ؽهْزدارٕ ٍ هتوبضهٖ

ًؾق ٍ ؽٌبعبٖٗ تـ٘٘زات ًبرثزٕ سهه٘ي ؽهْزٕ

هٖثبؽ ًِ اٗي تَاكن در هبلت ههبدٓ  17ههبًَى هه ًٖ

اس هْنتزٗي هغهبئل ٍ ً٘بسهٌه ّٕهبٕ ثزًبههِرٗهشٕ ٍ

هٌؼو هٖؽَد ًِ ث٘بى هًٌٖ هزاردادّهبٕ خقَفهٖ

ه ٗزٗت ؽْزٕ اعت اٗي هغئلِ اس ًظهز عهبهبً ّٖ ٍ

ًغجت ثِ ًغبًٖ ًِ آى را هٌؼو ًهزدُاًه در فهَرتٖ

ثزًبهِرٗشٕ ؽْزٕ ٍ عبهبً ّٖ ٍ ػ الت اجتوبػٖ در

ًههِ هشههبلق فههزٗح هههبًَى ًجبؽهه ً ،بكههذ اعههت

ؽْز ٍ اس ًظز ثزاثزٕ ٍ ًبثزاثزٕ در تَسٗغ هبل٘بتّهب ٍ

(حجتٖاؽزكٖ ،1944 ،ؿ  )114آگبّٖ اس اٗي تضبد

ارسػ اكهههشٍدُ در ؽهههْز حهههبئش اّو٘هههت اعهههت

هٌبكغ اهتقبدٕ در هوبثل هٌبثغ طج٘ؼٖ ،لشٍم ثهبسًگزٕ ٍ

(اعههههوبػ٘لسادُ ٍ كزّههههَدٕ ،1957 ،ؿ  )54اس

تـ٘٘ه هز در هلتهههَإ ههههَاً٘ي ٍ ضهههوبًت اجزاٗهههٖ

عبل عَم
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اجتٌبةًبپذٗز ًزدُ اعت در افطعح حوهَهٖ ،تـ٘٘هز

ثزداؽت ه٘ اًٖ) طهٖ عهبلّهبٕ  1945-1931تـ٘٘هز

ًبرثزٕ را ثِ اخذ هجَس اعتلبدُ اس سه٘ي ثِگًَِإ ًهِ

ًبرثزٕ دادُاً  ،ثزرعٖ ؽ ُ اعت (ؽٌل  )1اسم ثهِ

هتلههبٍت اس آًچههِ در طههزحّههبٕ هقههَة ؽههْزٕ

ذًز اعت ًِ طٖ اٗي عبلّب ،ثبؽّهبٕ تـ٘٘هز ًهبرثزٕ

پ٘ؼثٌٖ٘ ؽ ُ اعت تؼزٗق ًزدُاًه (ثلهَرٕ،1945 ،

ٗبكتِ در ًو٘غَ٘ى هبدٓ  1ؽهْزدارٕ جْهزم  61ههَرد

ؿ  )12تـ٘٘ز ًبرثزٕ گبّٖ ثٌبثز درخَاعت هبلهي،

ثههَدُ ٍ  11هههَرد تـ٘٘ هز ًههبرثزٕ ثههبؽ ّههن اس طزٗ هن

اػعم ؽهْزدارٕ ٍ هَاكوهت ًو٘غهَ٘ى ههبدٓ  1ههبًَى

ػول٘بت ثزداؽت ه٘ اًٖ ٍ هقبحجِ ثب هبلٌبى ثزداؽهت

تأع٘ظ ؽَرإ ػبلٖ هؼوهبرٕ ٍ ؽْزعهبسٕ فهَرت

ؽ ُ اعت ًِ اٗي ثبؽّب ثِطَر ؿ٘زرعوٖ ٍ در تَاكهن

هٖپذٗزد در اٗي حبلت ًَػٖ گزدػ ثِ هبػ ٓ تغهل٘ط

هبلٌبى ثب ؽْزدارٕ تـ٘٘ز ًبرثزٕ دادُاً

ٍ حزهت هبلٌ٘ت هؾَْد اعهت گهبّٖ دٗگهز تـ٘٘هز

 .1.1قلورو جغرافیبیی پصوهص

ًبرثزٕ ث ٍى اطعع هبلي فَرت هٖپهذٗزد (ًبه٘هبر،

ؽههْز جْههزم ،هزًههش ؽْزعههتبى جْههزم ،در ً٘و هٔ

 ،1943ؿ )121
 .1روشضنبسی پصوهص

جٌَثٖ اعتبى كبرط ٍ در كبفلٔ ً٘141لهَهتزٕ ؽهْز
ؽهه٘زاس (هزًههش اعههتبى كههبرط) هههزار گزكتههِ اعههت
(هٌْ ع٘ي هؾبٍر ًوؼ هل٘ط )1941 ،اٗهي ؽهْز ثهِ

 .1.1روش پصوهص

ؽْزعتبىّبٕ ؽ٘زاس ،كغب ،داراة ،ك٘زٍسآثبد ٍ ارعهتبى

رٍػ پضٍّؼ در اٗي هوبلِ تَف٘لٖتلل٘لٖ اعهت

هله ٍد اعههت جوؼ٘ههت اٗههي ؽههْز در عههبل ،1957

ٍ ًَع آى ًبرثزدٕتَعهؼِإ اعهت در اٗهي پهضٍّؼ

ً 163115لز ثَدُ عت (هزًش آهبر اٗهزاى ،1959 ،ؿ

عؼٖ ؽ ُ اعت ػَاهل هؤحز ثز تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثبؽّهب را

)14

در ؽْز جْهزم ثهب تأً٘ه ثهز ًوهؼ هه ٗزٗت ؽهْزٕ
ثزرعٖ ؽَد در اٗهي راعهتب ،اطعػهبت ههَرد ً٘هبس اس

 .5یبفتههبی پصوهص

طزٗ هن اطعػههبت ًتبثشبًههِإ ٍ هطبلؼههبت پ٘وبٗؾ هٖ

 .1.5عواهل هؤثر بر تغییر کبربری ببغهبی جهرم

(پزعههؼًبهههِ ٍ هؾههبّ ُ) جوههغآٍرٕ ؽ ه ُ اعههت

ػَاهل هؤحز ثز تـ٘٘ز ًهبرثزٕ ثهبؽّهبٕ جْهزم را

ثههِهٌظههَر تجشٗههِ ٍ تلل٘ههل اطعػههبت ٍ دادُّههبٕ

هٖتَاى ثِ دٍ دعتٔ ػَاهل خبؿ ٍ ػَاهل ػبم توغه٘ن

جوغآٍرٕؽ ُ اس طزٗن پزعؼًبههِ ،اس ًهزماكشارّهبٕ

ًزد (ؽْزدارٕ جْزم6)1945 ،

 Excelٍ GISاعتلبدُ ؽ ُ اعت ثزرعٖ پزًٍه ُّهبٕ
تـ٘٘ز ًبرثزٕ اراضهٖ ثهبؿٖ ثهِللهب رػبٗهت ؽهٌل

 1ػَاهل ػبم 6اٗي ػَاهل ؽهبهل توهبهٖ ثهبؽّهبٕ
ؽْز هٖثبؽٌ

هبًًَٖ در ًو٘غَ٘ى هبدٓ  1در ؽْزدارٕ جْزم جبهؼهٔ

 6ػَاهل خبؿ

آهبرٕ اٗي پضٍّؼ را تؾٌ٘ل هٖدّ ثزإ درى ثْتز

در ج ٍل ؽوبرٓ  ،1ػَاهل هؤحز ثز تـ٘٘هز ًهبرثزٕ

ًوؼ ه ٗزٗت ؽهْزٕ در تـ٘٘هز ًهبرثزٕ ثهبؽّهب92 ،

ثبؽّبٕ جْزم ٍ ه٘شاى ّزً ام اس آىّب طٖ عهبلّهبٕ

هطؼِ اس ثبؽّهبٖٗ ًهِ (اس طزٗهن ًو٘غهَ٘ى ههبدٓ ٍ 1

 1931 -45ارائِ ؽ ُ اعهت طهٖ اٗهي عهبلّهب157 ،
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ؽوبرٓ اٍل

هجلّٔ جـزاك٘ب ٍ تَعؼٔ كضبٕ ؽْزٕ

ٌّتبر اس ثبؽّب ثهِ عهبٗز ًهبرثزّٕهبٕ ؽهْزٕ تـ٘٘هز

هْنتزٗي ػبهل تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثبؿٖ در ؽهْز جْهزم ثهِ

ًبرثزٕ دادُاً ًهِ ٌّ 11تهبر اس آى در ًت٘جهٔ ػَاههل

حغبة ههٖآٗه مهَى در اٗهي پهضٍّؼ ،ثهز ًوهؼ

اهتقبدٕ (ػوه تبً ارسػاكشٍدّهٔ سهه٘ي ٍ هغهٌي) اس

ه ٗزٗت ؽْزٕ (در هبلهت ًو٘غهَ٘ى ههبدٓ  )1تأً٘ه

ث٘ي ركتهِ اعهت ههَرد ههذًَر 62/44درفه اس ًهل

ؽ ُ اعت ،كوط ثِ تؾزٗح ٍ تَضه٘ح ًوهؼ هه ٗزٗت

ثبؽّهبٕ تـ٘٘زًهبرثزٕٗبكتهِ طهٖ اٗهي دٍرٓ آههبرٕ را

ؽْزٕ در تـ٘٘ز ًبرثزٕ كضبٕ عجش (ثهبؽّهب) پزداختهِ

ؽبهل هٖؽَد ثٌهبثزاٗي ،ههٖؽهَد گلهت ًهِ ػَاههل

ؽ ُ اعت

اهتقههبدٕ (ػوهه تبً ارسػ اكههشٍدٓ سههه٘ي ٍ هغههٌي)

ضکل  .1هوقعیت قرارگیری ببغهبی تغییر کبربری یبفته در کویسیوى هبدۀ  6و خود ببغداراى
جدول  .1عواهل هؤثر بر تغییر کبربری ببغی در ضهر جهرم سبلهبی 1531-1536
ردیف
1
6
9

عواهل تغییر کبربری ببغی
ػَاهل اهتقبدٕ ٍ ارسػ اكشٍدٓ
سه٘ي ٍ هغٌي
ه ٗزٗت ؽْزٕ (ًو٘غَ٘ى هبدٓ )1
پ٘ؾٌْبد طزحّبٕ تَعؼٔ ؽْزٕ
جْت خ هبت هَرد ً٘بس ؽْز

هسبحت

درصد

ردیف

11

62/44

4

64

14/39

1

14

5/43

2

(هکتبر)

عواهل تغییر کبربری

هسبحت

ببغی

(هکتبر)

اٗجبد راُ ارتجبطٖ ٍ
ً٘بس ثِ خ هبت ؽْزٕ
ارث

درصد

14

3/92

16

2/91

تج ٗل ثبؽّبٕ هتزًٍِ
ثِ كضبّبٕ ًبهٌظن
ؽْزٕ

4

4/61

عبل عَم

15
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اداهه جدول 1
هسبحت

ردیف

عواهل تغییر کبربری ببغی

3

ًباهٌٖ

2

(هکتبر)

درصد

ردیف

9/11

17

عواهل تغییر

هسبحت

کبربری ببغی

(هکتبر)

ًوجَد خ هبت

درصد

4

4/61

4

عبٗز

3

9/24

11

ًجَد حجبت ثبسار

4

4/61

5

ثلزاى آة

97

11/4

16

جوغ

157

177

پؾت٘جبى تَل٘

هأخذ 6ؽْزدارٕ جْزم1945 ،
 .1.5نقص هدیریت ضهری در تغییر کبربری فضبی
سبس (ببغهب)

تَعههؼِ ٍ گغههتزػ كضههبٕ عههجش در ًؾههَرّبٕ

ثب اٗي تـ٘٘ز ًبرثزّٕب هَاكوت هًٌٖه ثهِطهَرًٕهِ
ؽْز جْزم ًِ هطت ثبؿ ارٕ اعتبى كهبرط هلغهَة
هٖؽَد ،اًخز ثبؽّهبٕ داخهل ؽهْز اس ثه٘ي ركتهِاًه

هشتلههق ّوجغههتگٖ سٗههبدٕ ثههب هلهه٘ط طج٘ؼههٖ ٍ

ثِطَر ًلٖ ،تـ٘٘ز ًهبرثزٕ كضهبٕ عهجش ٍ ثهبؽّهب در

پ٘ؾزكتّبٕ كٌٖ ّز ًؾَر دارد (ػٌبثغتبًٖ ٍ رٍعهتب،

داخههل ؽههْزّب ػوه تبً ثههِدل٘ههل درآهه ساٖٗ فههَرت

 ،1957ؿ  )3اه اهبت ؽْزدارٕ جْزم در راثطهِ ثهب

هٖگ٘زد خَؽجشتبًِ ،در عبلّبٕ اخ٘ز ،ؽْزعبسٕ در

ثههبؽّههب هشقَفههبً در عههبلّههبٕ اخ٘ههز ،اههه اهبتٖ

هوبلي پ٘ؾزكتِ تَجهِ خهَد را ثهِ هَضهَع پبٗه ارٕ

هٌلؼتطلجبًِ ٍ در جْت تـ٘٘هز ًهبرثزٕ ثهبؽّهب ثهَدُ

سٗغههتهل٘طههٖ هؼطههَف ًههزدُ ٍ ٌٗههٖ اس هههَارد

اعت ثِدل٘ل اٌٌِٗ در عبلّبٕ اخ٘ز ؽْزدارٕ ؽه ٗ اً

پ٘ؾٌْبدًٕ ،برثزّٕبٕ هشتلط اعهت (رٌّوهب،1944 ،

ثِللب هبلٖ ثب هؾٌل هَاجِ ثَدُ ،تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثهبؿٖ

ؿ )41

ّن ثِؽ ت ؽبٗغ اعت اًخز هبلٌهبى ثهِػلهت ّشٌٗهٔ
ثبإ ثبؽّهب ٍ ًوجهَد آة اس ٗهي طهزف ،هْهنتهز اس
اٗيّب ثِدل٘ل عَد ثبإ اهتقبدٕ ًِ اس تـ٘٘هز ًهبرثزٕ
ًق٘ت آىّب هٖؽَد ،دعت ثهِ تـ٘٘هز ًهبرثزٕ ثهبؿٖ
سدُاً ثؼضٖ اس اٗي تـ٘٘هز ًهبرثزّٕهب در ًو٘غهَ٘ى
هبدٓ  1ؽَرإ ؽْزعهبسٕ ٍ هؼوهبرٕ هطهزح ؽه ُ ٍ
ثؼضٖ دٗگز ّن هطزح ًوهٖؽهَد ٍ در ًت٘جهٔ تَاكهن
هبلي ثب ؽْزدارٕ اًجبم هٖؽَد ًِ طهٖ اٗهي تَاكهن،
ثبؿهه ار ثهه٘ي 97تههب27درفهه اس سههه٘ي ثههبؿٖ را ثههِ
ؽْزدارٕ ٍاگذار ًزدُ ٗب ثِجبٕ آى هجلـٖ ههٖپهزداسد
ؽْزدارٕ ّن ثب تَجِ ثِ هؾٌل ؽ ٗ ههبلٖ ًهِ دارد،
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هجلّٔ جـزاك٘ب ٍ تَعؼٔ كضبٕ ؽْزٕ

ؽوبرٓ اٍل

ضکل  .1توزیع پراکنص ببغهبی ضهر جهرم در سبل 1536

ثههزإ ثزرعههٖ ًوههؼ ه ه ٗزٗت ؽههْزٕ در تـ٘٘ههز

هغًٌَٖ ثَدُ ًِ هؼهبدل  44/5درفه اعهت ثؼه اس

ًبرثزٕ كضبٕ عجش (ثبؽّب) ،اس ثبؿ اراًٖ ًهِ هله ٍدٓ

ًبرثزٕ هغًٌَٖ ،ث٘ؾتزٗي تـ٘٘ز ًبرثزٕ كضهبٕ عهجش

ثبؽ آىّب در ًو٘غَ٘ى هبدٓ  1ؽَرإ ؽْزعبسٕ اعهتبى

ٍ ثبؽ ثهِ عهوت ًهبرثزٕ تجهبرٕ ثهَدُ اعهت (1/2

ٍ تَعط خَد آىّهب تـ٘٘هز ًهبرثزٕ ٗبكتهِ اعهت (92

درف ) عه ظ ث٘ؾهتزٗي تـ٘٘هز ًهبرثزٕ هزثهَ ثهِ

هبلي) ،اطعػبتٖ در هبلت پزعهؼًبههِ اخهذ ؽه ثهب

ًبرثزّٕبٕ درهبًٖ ٍ كزٌّگٖ اعت ًِ ثهزإ ّهز دٍ

تَجههِ ثههِ عههبختبر الگههَٕ اعههتلبدُؽه ُٗ ،بكتههِّههبٕ

ًبرثزٕ ،اٗي درف تـ٘٘ز ًبرثزٕ  6/4ثَدُ ًهِ ثغه٘بر

پضٍّؼ در مْبر دعهتِ طجوهِثٌه ٕ ؽه ُاًه  6تـ٘٘هز

ًبم٘ش اعت دل٘ل اٌٌِٗ ث٘ؾتزٗي تـ٘٘هز ًهبرثزٕ ثهبؿٖ

ًبرثزٕ كضبٕ عهجش (ثهبؽّهب) ثهِ عهبٗز ًهبرثزّٕهب،

ثِ ًبرثزٕ هغًٌَٖ ثَدُ ،ػو تبً رًٍهنگهزكتي ؽه ٗ

رضبٗت ٍ ًبرضبٗتٖ اس تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثبؿٖ ،هْهنتهزٗي

ه٘وههت سههه٘ي ٍ هغههٌي در عههبلّههبٕ اخ٘ههز ٍ

عبلّبٕ تـ٘٘هز ًهبرثزٕ كضهبٕ عهجش (ثهبؽ) ٍ تـ٘٘هز

ارسػاكشٍدٓ ثغ٘بر سٗبد آى اعت

ًبرثزٕ در ًو٘غَ٘ى هبدٓ پٌج ٍ تَعط خَد ثبؿه اراى
اٗي هلَرّب ثِ ؽزح سٗزً
 .1.1.5تغییر کبربری فضبی سبس (ببغهب) به سبیر
کبربریهب

ّوههبىطههَر ًههِ در ؽههٌل  4هؾههبّ ُ ه هٖؽههَد،
ث٘ؾتزٗي تـ٘٘ز ًبرثزٕ كضبٕ عهجش ٍ ثهبؽ ثهِ ًهبرثزٕ

تلل٘ل ػَاهل هؤحز ثز تـ٘٘ز ًبرثزٕ كضبٕ عجش (ثبؿبت) در ؽْز جْزم

عبل عَم
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اكشٍدُ ،ثبؿ اراى ث٘ؼ اس عبلّبٕ دٗگز اه ام ثهِ تـ٘٘هز
ًبرثزٕ كضبٕ عجش ٍ ثبؽ خَد ًوَدُاً تـ٘٘ز ًهبرثزٕ
در عههبل ً 1945غههجت ثههِ عههبل هجههل اس آى ًههبّؼ
ؽ ٗ ٕ را ًؾبى هٖدّ دل٘ل اٗي اهز آى اعت ًهِ در
عبل  1945ه٘وهت سهه٘ي ٍ هغهٌي ًغهجت ثهِ عهبل
هجلؼ ًبّؼ ثغ٘بر ؽه ٗ ٕ داؽهتِ ٍ ثهب اكهت ثهبسار
ضکل  .4فضبی سبس (ببغهب) تبدیل ضده به سبیر

سه٘ي ٍ هغٌي ّوزاُ ثَدُ اعت ،در ًت٘جهِ ،ثبؿه اراى
ّن تـ٘٘ز ًبرثزٕ ًوتزٕ اًجبم دادُاً (ؽٌل )1

کبربریهب در ضهر جهرم
 .1.1.5رضبیت و نبرضابیتی از تغییار کابربری
ببغی

ثزاعبط اطعػبت ج ٍل  ،6پبعخ هبلٌهبى كضهبٕ
عجش ٍ ثبؽّب درثبرٓ اٗي عئَال ًِ «آٗب اس تـ٘٘ز ًهبرثزٕ
كضبٕ عجش ٍ ثهبؿٖ راضهٖ ّغهت٘ ؟» تؼه اد ً 97لهز
(49/9درفه ) ثههِػلههت ًغههت عههَد سٗههبد اس تـ٘٘ههز
ًبرثزٕ راضٖ ثَدُ ٍ ً 2لهز (12/3درفه ) رضهبٗت
ً اؽتِاً

ضکل  .6سبلهبی تغییر کبربری فضبی سبس و ببغ
طی سبلهبی 1531-1536

جدول  .1رضبیت و نبرضبیتی از تغییر کبربری
ببغی هبلکبى در ضهر جهرم

 .4.1.5تغییر کبربری در کویسیوى هابدۀ پان و

فراوانی

درصد

فراوانی

12/3

2

خ٘ز

49/9

97

ثلٖ

177

92

جوغ

ضرح

خود هبلک

ثزاعبط ًتبٗج ج ٍل ؽوبرٓ  61 ،9ههَرد اس تـ٘٘هز
ًبرثزّٕبٕ كضبٕ عهجش ٍ ثهبؽ در ًو٘غهَ٘ى ههبدٓ 1
ؽَرإ ؽْزعبسٕ اعتبى ٍ ثهِفهَرت رعهوٖ اًجهبم
گزكتِ اعت اٗي رههن هؼهبدل 14/9درفه اعهت 11

 .5.1.5سبلهبی تغییر کبربری فضبی سبس (ببغ)

هَرد (41/3درف ) تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثهبؿٖ تَعهط خهَد

ث٘ؾتزٗي تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثبؿٖ در عهبل  1944اتلهبم

هبلي فَرت پذٗزكتِ ًِ در ًو٘غَ٘ى ههبدٓ  1هطهزح

اكتبدُ اعت ًِ هؼبدل 43/9درف اعت ػلت آى اٗهي

ًؾ ُ ٍ در تَاكن ثبؿ ار ثب ؽْزدارٕ اًجبم ؽ ُ اعهت

اعههت ًههِ در عههبل  1944ثههباتزٗي ه٘وههت سههه٘ي ٍ

(تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثِفَرت ؿ٘زرعهوٖ ههٖثبؽه ) ًهِ اس

هغٌي در ؽهْز جْهزم ثهَدُ ًهِ ثهز احهز اٗهي ارسػ

اٗي طزٗن درآه خَثٖ ًق٘ت ؽْزدارٕ ؽه ُ اعهت
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هجلّٔ جـزاك٘ب ٍ تَعؼٔ كضبٕ ؽْزٕ

ٍلههٖ اس مههبرمَة هههبًًَٖ ػ ه ٍل ؽ ه ُ ٍ ضههَاثط

ؽوبرٓ اٍل

جدول  .4درآهد ضهرداری جهرم حبصل از تغییر
کبربری فضبی سبس طی سبلهبی 1531-1531

طزحّبٕ جبهغ ًبدٗ ُ گزكتِ ؽ ُ اعت

عبل

هجلؾ درآه (رٗبل)

1941

97422977

1946

674457162

درصد

فراوانی

-

1949

11361192

14/9

61

ًو٘غَ٘ى هبدٓ 1

1944

195541177

41/3

11

ثبؿ اراى

1941

149543977

177

92

جوغ

1942

214611477

1943

943117177

1944

537433777

1945

695471777

ه٘بًگ٘ي

975296652

جدول  .5هیساى تغییر کبربری فضبی سبس و ببغهب
در کویسیوى هبدۀ  6در ضهر جهرم

در ج ٍل ؽوبرٓ  ،4ه٘شاى درآه ؽْزدارٕ جْهزم
حبفههل اس تـ٘٘ههز ًههبرثزٕ كضههبٕ عههجش (ثههبؽ) طههٖ
عبلّبٕ 1941تب 1945آهه ُ اعهت ًتهبٗج ارائهِؽه ُ
ًؾبى هٖدّ ًِ ثباتزٗي ه٘شاى درآه حبفل اس تـ٘٘هز

هبخذ 6ؽْزدارٕ جْزمٍ ،اح درآه 1945 ،

ًبرثزٕ كضبٕ عجش (ثهبؽّهب) هزثهَ ثهِ عهبل 1944
اعت ثِدل٘ل اٌٌِٗ در اٗي عبل در ؽْز جْزم ثهباتزٗي
ارسػ اكشٍدُ هزثَ ثِ سه٘ي ٍ هغهٌي ثهَدُ (ه٘وهت
سه٘ي ٍ هغٌي ثِ ثباتزٗي ح خَد رعه٘ ُ اعهت) ٍ
در ًت٘جِ ،ثبؽّبٕ ث٘ؾهتزٕ ثهِ ًهبرثزّٕهبٖٗ ثهب ًلهغ
اهتقبدٕ ٍ هشقَفبً ًبرثزٕ هغًٌَٖ تـ٘٘ز ًهبرثزٕ
دادُاً ّوچٌه٘ي ثهب تَجهِ ثهِ اٌٌٗهِ در عهبل 1945
ه٘وت سه٘ي ٍ هغٌي ًهبّؼ ٗبكتهِ ٍ ثهب اكهت ثهبسار
سه٘ي ٍ هغٌي ّوزاُ ثَدُ اعت ،اس تـ٘٘هزات ًهبرثزٕ
ثبؿٖ ًبعتِ ؽ ُ ٍ ثِدًجبل آى درآه ًوتزٕ اس اٗي راُ
ًق٘ت ؽْزدارٕ ؽ ُ اعت ه٘بًگ٘ي درآه ؽهْزدارٕ
جْههزم اس تـ٘٘ههز ًههبرثزٕ ثههبؿٖ در اٗههي دٍرٓ 5عههبلِ،
975ه٘لَ٘ى ٍ ّ296شار ٍ  652رٗبل اعت

ضکل  .5چطنانداز ببغهبی اطراف ضهر جهرم
 .4نتیجهگیری و پیطنهبدهب

در اٗي هوبلهِ ،ثهِ تلل٘هل ػَاههل ههؤحز ثهز تـ٘٘هز
ًبرثزٕ كضبٕ عجش (ثبؽّب) در ؽْز جْزم ثب تأً٘ه ثهز
ًوؼ ه ٗزٗت ؽْزٕ پزداختِ ؽ ٗبكتِّبٕ پهضٍّؼ
حبًٖ اعت ػَاهل هؤحز ثز تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثبؽّبٕ ؽهْز
جْزم ثِ دٍ دعتٔ ػَاهل ػبم ٍ ػَاهل خهبؿ توغه٘ن
هٖؽًَ طٖ عهبلّهبٕ ٌّ157 ،1945-1931تهبر اس

سال سوم

تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغات) در شهر جهرم ...

باغها به سایر کاربریهای شهری تغییر کاربری دادهاند
که عوامدل اتصادادی (عتد تار ار
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ای فرآین نیز باعث نابودی باغهای شهر شد ه اسدت.

افدزددۀ مدی د

بنابرای بای مجرای تانوند تبد یل بداغهدا بده اراضدد

مسک ) مهمتری عامل تغییر کداربری بداغد در شدهر

شهری بسصه شود د ضدردرت دارد مد یریت شدهری

جهرم به حساب مدآی  .بیشصری تغییر کاربری فضدای

بهمنظور تخایص بهینۀ کاربریهای شهری (بدهدیدهه

سبز د باغ به کاربری مسکوند (88/9درصد ) بدوده د

باغها) مالحظاتد را در طدرحهدای جدامع د تفادیلد

مدتوان گفت که ماوبات کتیسیون مدادۀ  5د توافد

شهری داشصه باش  .در نهایت ،برای جلوگیری ا تغییر

مالک د شهرداری در حو ۀ تغییدرات کداربری فضدای

کاربری باغها به سایر کاربریها ،راهکارهای یر ارائده

سبز (باغها) ،بهطور چشتگیری منجر به تغییر کداربری

مدشود:
 .1برای توسدهههدای یرسداختهدای شدهری ا

مسکوند ش ه است .نکصۀ دیگری که بای م نظر تدرار
گیرد ای است که یکدد ا علدتهداید کده بداغهدای

اراضدد بدایر داخددل شدهر اسدصفاده شددود تدا حفد د

حاشیۀ شهر تغییر کاربری مدیابن  ،داردکردن آنهدا بده

نگه اری باغها در راسصای توسدهۀ پاید ار امکدانپدایر

داخل مح ددۀ شهری ا طری رد هدای تدانوند در

شود؛

تالب تهیۀ طرحهای جامع است د دتصد دارد محد دده

 .2دسصگاه نظارتِ فراتر ا شهرداریها (اسدصان اری

افزددۀ آنهدا

د جهاد کشادر ی) بر فرآیند تغییدر کداربری بداغهدا

با اراضد حاشیۀ غیرشهری ،تابدل مقایسده نیسدت .در

نظارت داشصه د نسبت به حف آنهدا در مدواردی کده

نصیجه ،مالکان ،بداغهدا را خشدک مددکنند تدا اینکده

بهصورت عتد ی د غیرعتد ی اتد ام بده خشدکان ن

مح ددیت تانوند برداشصه شود د دتصد بداغ بده مدی

آنها نتای  ،جلوگیری کن .

مدشون  ،می شهری تلقد ش ه د ار

بایر تب یل ش  ،امکان تغییر کاربری فراهم مدشود؛ لداا
کتابنامه
 .1استاعیل اده ،م ،.د فرهودی ،ر .)1691( .شناساید د تحلیل تغییرات کاربری می شهری با تأکی بر کاربری

مسکوند د اداری؛ مطالهۀ موردی منطقۀ شش تهران (ددرۀ آماری  .)1689-1635فالنامۀ جغرافیاید سر می ،
.115-93 ،)61(8

 .2بلوری .)1689( . ،بررسد عتلکرد شهرداری آمل در راسصای تحق توسهۀ پای ار شهری با تأکی بر حف

د

نگه اری فضای سبز( .پایاننامۀ کارشناسد ارش ) ،دانشگاه فرددسد مشه  ،مشه .
 .6تقواید ،م ،.د صفرآبادی ،ا .)1691( .نقش م یریت شهری در دسصیابد به توسهۀ پای ار گردشگری شهری؛ مطالهۀ
موردی شهر کرمانشاه .فالنامۀ مطالهات جغرافیاید مناط خشک.52-65 ،)4(1 ،
 .4حجصداشرفد ،غ .)1684( .مجتوعۀ کامل توانی د مقررات محشای حقوتد .تهران :گنج دانش.
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شتارۀ ادل

مجلّۀ جغرافیا د توسهۀ فضای شهری

 .5خاکپور ،ب ،.رفیهد ،ه ،.صالحدفرد ،م ،.د توانگر ،م .)1689( .بررسد عتلکرد م یریت شهری در گسصر
سبز عتومد (پارکها) با اسصفاده ا رد

فضاهای

تاپسیس (مطالهۀ موردی :شهر مشه ) .مجلۀ جغرافیا د توسهۀ ناحیهای،

.23-1 ،)14(8

 .3رحتتآبادی ،ا .)1688(.نظری به نقش باغ در شهرسا ی د مهتاری ایران .فالنامۀ جسصارهای شهرسا ی،
28(8د.96-84 ،)29

 .3رهنتا ،م .ر .)1683( .پهدهشد پیرامون طرحهای تفایلد شهری با تأکی بر کاربریهای آمو شد د به اشصد-
درماند .مشه  :جهاد دانشگاهد مشه .

 .8رهنتا ،م .ر .)1688( .شناساید نقاط باار

شهری .مشه  :جهاد دانشگاهد مشه .

 .9یاری ،ک .)1681( .برنامهریزی کاربری اراضد شهری .یزد :انصشارات دانشگاه یزد.
 .11یاری ،ک ،.مه نهاد ،ح ،.د پرهیز ،ف .)1688( .مباند د تکنیکهای برنامهریزی شهری .چابهار :انصشارات دانشگاه
بی التللد چابهار.

 .11سراید ،م .ح ،.د علیزادهشورکد ،ی .)1688( .تأثیر کتیسیون مادۀ  5بر م یریت کالب ی شهر یزد .فالنامۀ
چشمان ا اگرس.86-36 ،)1(1 ،
 .12شهرداری جهرم ( .)1689داح درآم شهرداری جهرم.
 .16شیهه ،ا .)1682( .لزدم تحول م یریت شهری در ایران .مجلۀ جغرافیا د توسهه.32-63 ،)1(1 ،
 .14ص رموسوی ،م ،.د ترباند ،ر .)1685( .پیام های یستمحیطد گسصر

سکونصگاهها ،مطالهۀ موردی :درۀ

اسکوچای .مجلۀ جغرافیا د توسهۀ ناحیهای.153-163 ،)8(5 ،
 .15عنابسصاند ،ع .ا ،.د ردسصا ،م .)1691( .الگوی سامان هد فضای سبز شهری با اسصفاده ا  GISدر منطقۀ 11
شهرداری مشه  .مجلۀ کاربرد  RSد  GISدر برنامهریزی .دانشگاه آ اد اسالمد داح ستنان.19-3 ،)6(1 ،
 .13کامیار ،غ  .)1683(.حقوق شهری د شهرسا ی .تهران :انصشارات مج .
 .13لطفد ،ح ،.ع الصخواه ،ف ،.میر اید ،م ،.د د یرپور،
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