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 چکیذه

ػٔيرشؿٖ  ايٚ اٗش  .تاؿذٗي تي ػاتو٠ ج٘ؼيت دس ًالٙ ؿ٢ش١ا ٝ ت٘شًض  يت٠ٗذسٛ يػٞم تـش ٝ جٞاٗغ ت٠ ػٞ يظُي ١اي هشٙ حاضش،يٌي اص تضسٍ تشيٚ ٝ

 يذًؼاٜٗٞ .١ٞا اؿاسٟ ٛ٘ٞد ٗٞضٞع آٓٞدُي ٗي تٞاٙ ت٠ ، ٠ً دس ايٚ ٗياٙهشاس دادٟ يٝ جذيذ يجذ يسا دس ٗؼشم ت٢ذيذ ١ا ٗحيط صيؼت ؾ،ٗطٔٞت يذكٞا

اص آٙ ت٠ ػٜٞاٙ آاليٜرذٟ ٗؼرلّٞ ًرا١ؾ     ٝ ١اي ١ٞا ت٠ ؿ٘اس سكت٠ ٟيٜذآاليٚ اص ٢ٗ٘تش يٌي، ت٠ ػٜٞاٙ هاتْ تٞج٠ تش ػالٗت اٛؼاٙ يشتأث يًْشتٚ، ت٠ دٓ

 .ٗي ؿٞد سٝص ١اي ؿيش ت٢ذاؿتي ياد ًيليت ١ٞا دس

، ػؼي تش ايرٚ اػرت ًر٠ تترٞاٙ     پشداخت٠ ؿذٟ اػت ؿ٢ش ٗـ٢ذ، ي١ٞا يٗختٔق تش آٓٞدُ ي١ا يًاستش يٛوؾ پشاًٜذُ ٗوا٠ٓ ٠ً تا ١ذف اسصياتي يٚدس ا

ت٢ير٠   ،ٝ ١٘چٜيٚ دادٟ ١اي ايؼتِاٟ ١اي ػٜجؾ آٓٞدُي ١ٞا ١ا ًاستشي ٗؼاحت ٝ ٗٞهؼيت ٌٗاٛيْ ج٘ؼيت، ٗذٓي، تا تٞج٠ ت٠ دادٟ ١اي ٗٞجٞد اص هثي

يرْ  ٗٞجرٞد دس آٙ اص هث  ي١را  يري تٌٜ ٝ GIS Arcدس ٗحيط  تحٔيْ ١اي ٗشتٞط٠ ٛ٘ٞدٟ ٝ ٗيضاٙ ١٘ثؼتِي تيٚ پاساٗتش١اي رًش ؿذٟ سا تؼييٚ ٛ٘اييٖ.

Band Collection Statistics Density Kernel, Keriging , ٝ ...ٕ٠ً يٚاص ج٠ٔ٘ ا آٗذٟتذػت  يٗتؼذد يجٛتا يشٗؼ يٚؿذٟ اػت. ٝ دس ا اٛجا، 

ٚ ت ي٠ٌٜا يِشتاؿذ. ٝ د يٗختٔق ٗ ي١ا يًاستش يتش پشاًٜذُ اسزيشُتاث يپاساٗتش ١ا ياٙپاساٗتش اص ٗ ي١ٚا، ٗٞثشتش يًاستش يتج٘ؼ  يةٗورذاس ضرش   يـرتشي

 يرغ تٞص يٗختٔق ترش سٝ  ي١ا يًاستش يشسػتش تاث ياٙ،داس ٗ يٗؼٜ يٝٓ يقساتط٠ ضؼ يي ياِٛش( ت1.241ٗٞجٞد ) يسػتش١ا ياٙتذػت آٗذٟ اص ٗ ي١٘ثؼتِ

 .تاؿذ يٗ دس ٗـ٢ذ COٛاؿي اص  ١ٞا يآٓٞدُ يٌٗاٛ

 Kriging ،.Band Collection Statisticsًاستشي اساضي، آٓٞدُي ١ٞا، ضشية ١٘ثؼتِي، : كلوات كليذي
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 مقذمه -1

      ٝ ت٘شًرض تري ػراتو٠ ج٘ؼيرت دس ًرالٙ ؿر٢ش١ا        يتر٠ ٗذسٛ يٝيظُي ١اي هشٙ حاضش، ػٞم تـش ٝ جٞاٗغ ت٠ ػٞيٌي اص تضسٍ تشيٚ 

، ٠ً دس ايٚ ٗياٙ ٗري ترٞاٙ تر٠    هشاس دادٟ يٝ جذيذ يجذ يسا دس ٗؼشم ت٢ذيذ ١ا ٗحيط صيؼت ؾ،ٗطٔٞت يذػٔيشؿٖ كٞاٗي تاؿذ. ايٚ اٗش 

        ائط ٛؤير٠ ٗٞترٞسي   ا ٗشترٞ  تر٠ تشاكيري ٝ ح٘رْ ٝ ٛورْ ٝػر      دُي ١ٞا دس ًالٙ ؿر٢ش١ ٢ٗ٘تشيٚ ػٔت آٓٞ .ٗٞضٞع آٓٞدُي ١ٞا اؿاسٟ ٛ٘ٞد

ترشاي ًرا١ؾ ترشاًٖ    ، اكضايؾ ظشكيت ؿث٠ٌ ١اي تشاكيٌيج٢ت ًا١ؾ ٗـٌالت ٗٞجٞد سا١ٌاس١ايي اص هثيْ  . ٗذت ١ا هثْ،[1]ٗي تاؿذ

تشاي ًٞتاٟ ٗذت اص تاس تشاكيٌي دس ػطح ؿث٠ٌ ٗي ًاػت ٝٓري  ٗي ُشديذ. ايٚ ساٟ حْ اُش چ٠  تشاكيٌي ٝ آٓٞدُي ١ٞاي ٛاؿي اص آٙ تٞكي٠

ٗي ُـرت. اٗرا اخيرشا تٞجر٠     ٝ ١٘چٜيٚ تاػث تـييش ًاستشي ١اي آٙ ٗحذٝدٟ  دس دساص ٗذت خٞد ٗـٞم اػتلادٟ تيـتش اص خٞدسٝي ؿخلي

ٞ   ٞي آٙ دػت٠ اص سا١ٌاس١اتشٛا٠ٗ سيضاٙ ؿ٢شي ت٠ ػ ٝ ٢ٜٗذػري، ترش    جرٞد ٝ ترا ٗرذيشيت   جٔة ؿذٟ اػت ٠ً هادس اٛذ تا تٞج٠ تر٠ ؿرشايط ٗ

 آٓٞدُي ١ٞا سا ٗرٞسد اسصيراتي هرشاس داد.    تشاكيي ٝ ٗـٌالت ؿٔث٠ ٛ٘ايٜذ. تشاي ٛيْ ت٠ ايٚ ١ذف ٗي تايؼت تاثيش پاساٗتش١اي ٗختٔق تش سٝي

  وين حاضش ٗٞسد اسصياتي هشاس ُشكت٠ اػت.١٘يٚ پاساٗتش١ا ٗي تاؿذ ٠ً دس تح ًاستشي اساضي يٌي اص

اص ايٚ هاػذٟ ٗؼتثٜي ٛثٞدٟ اػت ٝ تا تٞػؼ٠ اي  دٝٗيٚ ؿ٢ش ٗز١ثي ج٢اٙخٞب ؿ٢ش ٗـ٢ذ ١ٖ ت٠ ػٜٞاٙ دٝٗيٚ ًالٙ ؿ٢ش ايشاٙ، ٝ 

تٜراتشايٚ، اٗيرذ    كيي تا ٗـٌالت جذي سٝ ت٠ سٝ اػت.ٛاؿي اص تشا ؿ٢شي ٝ آٓٞدُي ١ٞا تذٝٙ تشٛا٠ٗ دسُزؿت٠ ١٘شاٟ تٞدٟ ٝ دس صٗي٠ٜ ٗؼائْ

ا١رذاف   دس ايٜجا ضشٝسي تٜظش ٗري سػرذ،   ، ت٠ ت٢ثٞد ٝضؼيت ؿ٢ش ٗـ٢ذ تياٛجاٗذ.تجشت٠ ١اي ت٠ دػت آٗذٟ اص آٙ ؾ ٝاػت ٠ً ايٚ پظ١ٝ

 تياٙ ًٜيٖ: سا ٠ً ؿاْٗ ٗٞاسد صيش ٗي تاؿذ، ٗٞسد ٛظش

 GISاسصياتي ساتط٠ تيٚ ٗؼاحت، ج٘ؼيت ٝ پشاًٜذُي ًاستشي ١ا ٝ تاثيش آٙ تش تشاًٖ ًاستشي ١ا تٞػط  -

 ت٠ ػٜٞاٙ يٌي اص ٢ٖٗ تشيٚ ؿاخق ١اي تشاكيي دس ػطح ؿ٢ش ،COٛاؿي اص  آٓٞدُي ١ٞا تشسػي تٞصيغ ٌٗاٛي -

 GISاسصياتي ساتط٠ تيٚ تاثيش ًاستشي ١اي ٗختٔق ٝ تٞصيغ ٌٗاٛي آٓٞدُي ١ٞاي ؿ٢ش ٗـ٢ذ تٞػط  -

 ت٠ تشسػي تشخي اص ٢ٗ٘تشيٚ ٗطآؼاتي ٠ً تا حذٝدي ت٠ ٗٞضٞع ٗشتثط اػت ٗي پشداصيٖ: دس ادا٠ٗ
دسٝٙ ٝ ترشٝٙ   يٝ ػرلش١ا  يري ٝ حجٖ تشاك يٚصٗ يتٜٞع ًاستش ياٙساتط٠ ٗ يت٠ تشسػ يجشي٠ٛ 2ٗطآؼ٠، دس ؿ٢ش اُثٞٗٞؿٞ يي يپدس 1ي٘ٞتٜ

ٞٓ  يتا اخرتال  ًراستش   ي٠ً ٛٞاح يةتشت يٚتٞد، تذ ي ٛؼثت ت٠ ٗطآؼات هثْٗتلاٝت يجٛتا يٗطآؼ٠ داسا يٚپشداخت ا يٜٗطو٠ ا ٝ  يرذ تراالتش ت

 يرن تحو يشتا ػا ينتحو يٚتلاٝت ا يْاص دال يٌيًٖ تشاًٖ ١ؼتٜذ  يٛؼثت ت٠ ٛٞاح يـتشيت يا ٠دسٝٙ ٝ تشٝٙ ٜٗطو يجزب ًٜٜذٟ ػلش١ا

 [.2]آٙ ٜٗطو٠ تاؿذ يٝ كش١ِٜ ياهتلاد يطتٞاٛذ ٗتلاٝت تٞدٙ ؿشا يكٞست ُشكت٠ دس ُزؿت٠، ٗ ي١ا

3كشاٛي
ساضي تا تٞٓيذ ُاص ١اي آاليٜذٟ ٛاؿي اص خٞدس١ٝراي  استثا  تيٚ ًاستشي ا»١ٌ٘اساٙ دس يي پظ١ٝؾ اسصؿٜ٘ذ، تحت ػٜٞاٙ  ٝ 

ٙ  تيٜري  پريؾ  تشايػلش  تواضاي ُيشي اٛذاصٟ ٗتـيش تؼٜٞاٙ صٗيٚ سا ًاستشي ٗيضاٙ اختال « ؿخلي تش سٝي ٗشًض ؿ٢ش پيٞجت ػٞٛذ  ٗيرضا

 ٝ اػرت  ػرلش  ٝػري٠ٔ  ػشػت ٝ ػلشٗؼاكت  اص ٗتاثش ػلش ١ش تشاي آٓٞدُي ٗيضاٙ داد ٛـاٙ ٗطآؼات ٛتايج .ٜذُشكت ًاس ت٠ ١ٞا آٓٞدُي تٞٓيذ

تٞصيغ صٗاٛي ٝ ٌٗاٛي آاليٜرذٟ ١راي ؿراخق    »١ذي توٞي دس پاياٙ ٛا٠ٗ خٞد تا ػٜٞاٙ [. 3ٛذاسد] ًاستشي اختال  ٗتـيش تا داسي ٗؼٜي استثا 

١رٞاي ؿر٢ش ٗـر٢ذ ٝ    ت٠ تشسػي ١اي ٗتلاٝتي دس ٗٞسد چِِٞٛي تٞصيغ ٌٗاٛي آٓٞدُي ١راي  « آٓٞدُي ١ٞاي ؿ٢ش ٗـ٢ذ ٝ ػٞاْٗ ٗٞثش آٙ

 [.4]پشداخت٠ اػت ،ًاستشي ١ا ٗي تاؿذ آٙ ٠ً ؿاْٗ ػٞاْٗ اهٔي٘ي، تشاكيٌي ٝ ػٞاْٗ ٗٞثش تش

اػتلادٟ ؿرذٟ اػرت.    تحٔئي ٝ تٞكيلي، خٞاػت٠ ١اي ٗٞسد اٛتظاس ٠ً اص آ٢ٛا ياد ؿذٟ، اص ١ش دٝ سٝؽ دس ايٚ تحوين تشاي دػتياتي ت٠
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 Extract by Mask ٝRasterٝ تٌٜيي ١رايي ٗاٜٛرذ    6ٝ تحٔيْ ٌٗاٛي 5ٚ آٛآيض صٗيٚ آٗاسيٝ ١٘چٜي 4دس سٝؽ تحٔئي اص ٗذّ ًشيجيَٜ

Calculator  تاتغ تشاًٖ ًشْٛ ٝ ١٘چٜيٚ تٌٜيي ٝBand Collection Statistics   ١٘چٜريٚ ػرالٟٝ ترش سٝؽ    [5،6]اػتلادٟ ؿرذٟ اػرت .

ػايت ١اي ٗشتثط ٝ ٗواالت داخٔي ٝ خراسجي ٝ ١٘چٜريٚ اص ٛظرش    ٜٗاتغ ًتاتخا٠ٛ اي، ٗشاجؼ٠ ت٠  تحٔئي اص سٝؽ تٞكيلي ٛيض، تا اػتلادٟ اص

 .ٝ... ً٘ي ُشكت٠ ؿذٟ اػت اسؿٜاػاٙ ٝ ٗشاجؼ٠ ت٠ ؿ٢شداسيً

 روش تحقیق -2

ٝ     ؿ٢ش ٗـ٢ذ ت٠ ػٜٞاٙ .ٗحذٝدٟ ٗٞسد ٗطآؼ٠ دس تحوين حاضش، ًْ ؿ٢ش ٗـ٢ذ ٗي تاؿذ ٗشًرض اػرتاٙ    دٝٗريٚ ًرالٙ ؿر٢ش ايرشاٙ 

ػٔرت  . [7]تاؿرذ  يٗر  ٛلرش  2766258ٝ ج٘ؼيتي تآؾ تش ٗشتغ  ئٞٗتشً 288حذٝد ٝػؼتي  يداسا ٝاهغ دس ؿ٘اّ ؿشهي ايشاٙ، ي،خشاػاٙ سضٞ

، تذػت آٝسدٙ يي ديذ ًٔي ٝ تحث ٝ ًٌٜاؽ تشاي ت٘إ ٛوا  ؿ٢ش ٗي تاؿذ ٠ً ً٘ثٞد آٙ اػتلادٟ اص چٜيٚ ٗحذٝدٟ تضسٍ ٗطآؼاتي اكٔي

 دس ادا٠ٗ تٞضيح ٗختلشي دس ٗٞسد سٝؽ ت٢ي٠ سػتش ١اي ٗٞسد ٛياص دادٟ ؿذٟ اػت ت ُزؿت٠ ًاٗال ٗحؼٞع ٗي تاؿذ.يوادس تحو

 تهیه رستر تاثیر کاربری های مختلف 2-1

ٛٞترت   ،[8]شتٞط٠تشاي الي٠ ١ا ٝ ٛوـ٠ ١اي دسياكتي اص ٗشاجغ ٗ WGS-1984-UTM-Zone 40Nپغ اص ٗؼشكي ػيؼتٖ ٗختلات 

ت٠ تشًية الي٠ ١ا ٝ ايجاد تـييشات الصٕ ج٢ت دػت ياكتٚ ت٠ ٛوـ٠ ١اي ٗٞسد ٛياص ايٚ پشٝطٟ سػيذ، اتتذا ٗي تايؼت ٛوـ٠ ١راي ٗشترٞ  تر٠    

ٛرٞع ًراستشي    15تٔٞى ٗي تاؿذ، دس هآة  349177ت٢ي٠ ؿذٟ ٝ ؿاْٗ  ArcGISاٛٞاع ًاستشي ١اي ٗختٔق دس ؿ٢ش ٗـ٢ذ سا ٠ً دس ٗحيط 

 ( ًاستشي ١اي رًش ؿذٟ سا ٗي تٞاٙ ٗـا١ذٟ ٛ٘ٞد.1-2ٞد. دس جذّٝ )دػت٠ تٜذي ٛ٘

 

 دستِ بٌذي اًَاع كاربري ّا -1-2 جذٍل 

 ًَع كاربري شوارُ 

 اداسات دٝٓتي ٝ ػ٘ٞٗي ؿ٢ش، كشا ؿ٢ش، ٜٗطو٠ ٝ ٛاحي٠ 1

 تجاسي ؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ 2

 تاؿات، ًـاٝسصي 3

4 
 ػٕٔٞ ديٜي -آٗٞصؿِاٟ ١اي ػٔ٘ي تخللي ٝ خلٞكي -آٗٞصؽ ػآي -ٗشاًض ػٔ٘ي پظ١ٝـي -آٗٞصؿي ٗوياع ؿ٢ش، كشاؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ

 اٛثاس١ا -تج٢يضات ٝ تاػيؼات حشيٖ -تج٢يضات ٝ تاػيؼات ؿ٢شي 5

 ػٌٞٛت دائٖ -چٜذ خاٛٞاسي -تي خاٛٞاسي 6

 حشائٖ ػٞاسم طثيؼي -ػثض حلاظتي -ؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔكضاي ػثض ٗوياع  7

 خذٗات حْ٘ ٝ ٛوْ ؿ٢ش، كشاؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ 8

 خذٗات دسٗاٛي ٗوياع ؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ 9

 ؿيش هاتْ طثو٠ تٜذي 11

 كشاؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔٗز١ثي ٗوياع ؿ٢ش،  -كش١ِٜي ٝ تاسيخي ٗوياع ؿ٢ش، كشاؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ  ٗح٠ٔ 11

 ٛظاٗي -هضايي ٝ اٛتظاٗي ٗوياع ؿ٢ش، كشاؿ٢ش، ٜٗطو٠ ٝ ٛاحي٠ 12

 ٗؼٌٞٛي تجاسي ٗوياع ؿ٢ش، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ 13

 -تٞٓيذي ًاسُا١ي داخْ ٗحذٝدٟ ٝ حشيٖ 14

 ٝسصؿي ٗوياع ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ -ٗشاًض اهاٗتي ٝ ٝسصؿي -ٗحٞط٠ ١اي اهاٗتي -ٗج٘ٞػ٠ ١ا ٝ ٗشاًض تلشيحي -خذٗات خٞاتِا١ي 15
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ٗحون ٗي تايؼرت   ،دس ُإ تؼذي اسصؽ د١ي ت٠ ١ش يي اص ًاستشي ١ا كٞست ُشكت. دس ايٚ ٗشح٠ٔ ت٠ ػٔت ٛثٞد دػتٞس آؼْ٘ ػٔ٘ي

ا ترش سٝي  ٛظش خٞا١ي اص ًاسؿٜاػاٙ ٗشتٞط٠، ٗيضاٙ ا١٘يت ٝ تاثيش ١ش يي اص ًاستشي ١ا س الػات ٗيذاٛي ٝ ١٘چٜيٚاص طشين ج٘غ آٝسي اط

الصٕ ت٠ رًش اػت ٠ً ػالٟٝ تش تاثيش ٛٞع ١ش ًاستشي تش تشاكيي ٝ آٓٞدُي ١ٞا، ٗيضاٙ تاثيش ٗؼاحت ١ش  دُي ١ٞا ٗـخق ٛ٘ايذ.تشاكيي ٝ آٓٞ

 ًاستشي ١ٖ ت٠ كٞست جذاُا٠ٛ دس ٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت.

 تاثير ّر یک از كاربري ّا بر رٍي ترافيک ٍ آلَدگی َّاهيساى اّويت ٍ  -2-2 جذٍل 

 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شوارُ كاربري

 21 21 61 51 27 15 61 45 5 41 11 61 5 91 81 ٍزى كاربري

اص اطالػات ٗشتٞ  تر٠   ًاس،دس ادا٠ٗ  ( 1ٝ-2ت آٗذٟ سا ت٠ كشٗت سػتش تثذيْ ٛ٘ٞدٟ )ؿٌْ اطالػات تذػ ٗي تايؼت ج٢ت ادا٠ٗ پظ١ٝؾ،   

. تايذ ت٠ ايٚ ٌٛت٠ تٞج٠ داؿت ٠ً ًاس ًشدٙ تا ٛوـر٠ ١راي   [7]ج٘ؼيت ت٠ ػٜٞاٙ يٌي ديِش اص پاساٗتش ١ا ٗٞثش دس ايٚ پظ١ٝؾ، اػتلادٟ ٛ٘ٞد

ترا   [،9]ػتلادٟ ٛ٘ٞدٟج٘ؼيت ت٠ ت٢ٜايي ٛ٘ي تٞاٛذ اطالػات ٗليذي سا دس اختياس ٗحون هشاس د١ذ، تٜاتشايٚ ٗحون ٗي تايؼت اص تشاًٖ ًشْٛ ا

 (.2-2ٗحيا ؿٞد )ؿٌْ  ش هاتْ تٞكيق ج٢ت اسصؽ د١ييي پاساٗت

 

 
 1385جوعيت سال ًقشِ تراكن كرًل هربَط بِ  -2-2 شکل  ًقشِ تراكن كرًل هربَط بِ كاربري اراضی -1-2 شکل 

ًراستشي  ١ٖ تشًية ٛ٘ايذ تا ت٠ سػتشي تحت ػٜٞاٙ تاثيش  ٗختٔق تا اٝصاٙ سا تا ١اي تذػت آٗذٟ سػتش اي ادا٠ٗ اٛجإ پظ١ٝؾ تايذٗحون تش

 تشًية ٗختٔق ٠ً دس صيش تياٙ ؿذٟ، اػتلادٟ ٛ٘ٞدٟ اػت: 9اص  تٜاتشايٚ تا تٞج٠ ت٠ ا١٘يت ٗٞضٞع، آٓٞدُي ١ٞا دػت ياتذ. ١ا تش
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II.                            

III.                            

IV.                            
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 تهیه رستر توزیع مکانی آلودگی هوا ناشی از منوکسیذکربن  2-2

تشاي  ،[11]ذٜٗي تاؿ ػاػتي ت٠ كٞست ياػتاٙ خشاػاٙ سضٞ يؼتص يطاداسٟ ًْ حلاظت ٗحاص  ١اي دسياكتيتا تٞج٠ ت٠ ايٚ ٠ً دادٟ 

ٝ اطالػات ٗشتٞ  ت٠ ١ش كلْ تشاي ٗزًٞس تا اػتلادٟ اص دادٟ ١اي اػت. دادٟ ١اي كلٔي، اص ٛشٕ اكضاس اًؼْ اػتلادٟ ؿذٟ تثذيْ دادٟ ١ا ت٠ 

اص ٛرٞع   Shape Fileيي  Arc Catalog، دس ٗحيط ايؼتِاٟ كؼاّ دس ػطح ؿ٢ش( 12) آٓٞدُي ١ٞاٗٞهؼيت ١ش يي اص ايؼتِاٟ ١اي ػٜجؾ 

دس ادا٠ٗ . اػتلادٟ ٗي ؿٞد (Geostatical Analyse) ت٠ ػٜٞاٙ ٝسٝدي تحٔيْ ُش صٗيٚ آٗاس ٠ًShape File اص ايٚ  ٛوط٠ اي ايجاد ٗي ؿٞد

ٝ ١٘چٜيٚ ػذٕ ٝجٞد سٝٛذ دس دادٟ ١اي ٝسٝدي، تر٠ ػٜرٞاٙ دٝ    q-q  يغ ٛشٗاّ دادٟ ١ا تا تٞج٠ ت٠ ١يؼتُٞشإ ٝ ٛ٘ٞداس پغ اص تـخيق تٞص

دس ٢ٛايت پغ اص تحوين ٝ تلحق تؼياس  .[11]، ج٢ت دسٝٛياتي اػتلادٟ ٛ٘ٞدايٚ سٝؽؿش  اػتلادٟ اص ٗذّ ًشيجيَٜ ٗؼ٘ٞٓي، ٗي تٞاٙ اص 

 ( دػت ياكت٠ اػت. 3-2 ، ٗحون ت٠ ٗواديش تجشتي صيش )جذّٝاػة تشاي ١ش كلْ، دس ٗٞسد ٝصٙ د١ي ٜٗٝ ٗـٞست تا ًاسؿٜاػاٙ كاحة ٛظش

 ٍزى دّی براي فصَل هختلف -3-2 جذٍل 

 صٗؼتاٙ پاييض تاتؼتاٙ ت٢اس فصل

 1.32 1.33 1.21 1.14 اٍزاى تجربی

 

 

 COرستر تَزیع هکاًی آلَدگی َّا ًاشی از  -3-2 شکل 

 



  

 

 تعیین ضریب همبستگی بین رسترهای بذست آمذه 2-3

دس ايٚ ٗشح٠ٔ ٗحون ٗي تايؼت تا تؼييٚ ضشية ١٘ثؼتِي تيٚ سػتش ١اي ٛٞع اّٝ )تاثيش ًاستشي ١ا( تا سػتش ١اي ٛٞع دٕٝ )تٞصيرغ  

ٛ٘ايذ ٝ دس ُإ تؼذي ج٢ت اكضايؾ دهت تحٔيْ ١اي كٞست ُشكتر٠، ٗحرذٝدٟ   ٌٗاٛي آٓٞدُي ١ٞا(، تيـتشيٚ ضشية ١٘ثؼتِي سا ؿٜاػايي 

تشاي تؼييٚ ضشية ١٘ثؼتِي ٝ ًٞٝاسياٛغ تيٚ سػرتش ١راي ٗٞجرٞد ٝ    ؼ٘ت توؼيٖ ٛ٘ايذ. ه 16ٗٞسد ٗطآؼ٠ سا تش اػاع ٗيضاٙ آٓٞدُي ت٠ 

 ١Band٘چٜيٚ تشخي اص پاساٗتش ١اي آٗاسي ٛظيش ٗواديش حذاهْ، حذاًثش، ٗيراِٛيٚ ٝ اٛحرشاف اػرتاٛذاسد ترشاي ١رش سػرتش اص تحٔيرْ ُرش         

Collection Statistic تحٔيْ ُش ١اي  ٠ً جضءMulti Variate دس ايرٚ اترضاس اص    .[12]ػتلادٟ ؿرذٟ اػرت  )چٜذ ٗتـيش( ٗحؼٞب ٗي ؿٞد، ا

 اػتلادٟ ٗي ؿٞد: i  ٝjكشّٗٞ صيش تشاي تؼييٚ ًٞٝاسياٛغ تيٚ الي٠ ١اي 

        1-2ٗؼاد٠ٓ       
 

   
∑(      ̅)

 

   

(      ̅) 

: ٛـراٙ د١ٜرذٟ يري    k: تؼذاد ػّٔٞ؛ Nٗياِٛيٚ الي٠ ٗٞسد ٛظش؛  :̅ : ٛـاٙ د١ٜذٟ الي٠ ٗٞسد ٛظش؛  j,i: ٝصٙ يي ػّٔٞ؛ ٠ًZ دس آٙ 

 ػّٔٞ خاف.

ًٞٝاسياٛغ اطالػاتي دس ٗٞسد ساتط٠ تيٚ دٝ ٗتـيش تلادكي دس اختياس هشاس دادٟ ٝ ٗؼياسي تشاي اٛذاصٟ ُيشي ٗيضاٙ تٜاظش خطي ٗٞجرٞد  

( تاؿذ ػالٗرت ًٞٝاسيراٛغ ٗثثرت    jٛظيش ٗواديش ًٞچي  i)ٝ يا ٗواديش ًٞچي  jاؿٔة ٛظيش ٗواديش تضسٍ  iتيٚ آ٢ٛا اػت. اُش ٗواديش تضسٍ 

 [.13ػالٗت ًٞٝاسياٛغ ٜٗلي خٞا١ذ تٞد] اػت دس ؿيش ايٚ كٞست

 اػتلادٟ ٗي ؿٞد: ١i  ٝj٘چٜيٚ دس ايٚ اتضاس اص ساتط٠ صيش تشاي تؼييٚ ضشية ١٘ثؼتِي تيٚ الي٠ ١اي 

         2-2ٗؼاد٠ٓ       
      

    
 

اٛحشاف ٗؼياس الي٠ ٗٞسد ٛظش ٗي تاؿذ. اٛحشاف ٗؼياس ٛـاٙ د١ٜذٟ كاك٠ٔ ٝاسياٛغ اص ٗوذاس ٗتٞػط دادٟ ١ا، اػت ٝ   ٠ً دس ايٚ ساتط٠ 

 اص ساتط٠ صيش تذػت ٗي آيذ:

√     √    3-2ٗؼاد٠ٓ       
 

   
∑(      ̅)

 

 

   

 

اص دادٟ ١ا سا ٛـاٙ ٗي د١ذ. ٗواديش ايٚ ضشية  ضشية ١٘ثؼتِي تش خالف ًٞٝاسياٛغ تذٝٙ ٝاحذ ٗي تاؿذ ٝ ساتط٠ تيٚ دٝ ٗج٘ٞػ٠

 .[14]ؿذٗي تا -1+ ٝ 1تيٚ 

 نتایج -3

تر٠ دسآير٠    ٗشترٞ   ٗري تاؿرذ   ٠ً1.241 ٗوذاس آٙ تشاترش   تيـتشيٚ ضشية ١٘ثؼتِيٗـا١ذٟ ٗي ؿٞد  1-١3٘اٙ ٠ُٛٞ ٠ً دس جذّٝ 

ٙ 0.1Land Use + 0.9Population)ٗشتٞ  ت٠ سػتش ٛٞع اّٝ تا تشًية اٝصاٙ  9 سديق ٗٞجٞد دس  )ٗشترٞ  تر٠ سػرتش تٞصيرغ      11 ( ٝ ػرتٞ

 9ترا   1اسائ٠ ؿرذٟ اػرت. دس ايرٚ جرذّٝ ػرتٞٙ       16ضشية ١٘ثؼتِي تشاي ٛٞاحي  2-3دس جذّٝ  .اػت (COٌٗاٛي آٓٞدُي ١ٞا ٛاؿي اص 

 ا٠ٛ ٗي تاؿذ.ُ 16سديق ٗٞجٞد دس آٙ ٗشتٞ  ت٠ ٛٞاحي  16ٗشتٞ  ت٠ سػتش ١اي ٛٞع اّٝ )تا تشًية اٝصاٙ ٗختٔق( ٗي تاؿذ ٝ 



  

 

 ضریب ّوبستگی بيي رسترّاي ًَع اٍل ٍ دٍم -1-3 جذٍل 

 

 

 گاًِ 16ضریب ّوبستگی براي ًَاحی  -2-3 جذٍل 

 

 بحث و نتیجه گیری -4

تر٠ سػرتش تراثيش ًراستشي     دس تخؾ هثْ ت٠ طٞس ٗللْ دس ٗٞسد سٝؽ ١ا ٝ تٌٜيي ١اي ٗٞسد اػتلادٟ تشاي تثذيْ دادٟ ١اي ٗٞجرٞد  

ايٚ دادٟ ١ا ؿاْٗ، دادٟ ١اي ٗشتٞ  ت٠ ج٘ؼيت، ٗؼاحت  تحث ؿذ. (ٛٞع دٕٝتٞصيغ ٌٗاٛي آٓٞدُي ١ٞا )سػتش  سػتشٝ  (ٛٞع اّٝ)سػتش  اساضي

ٝ تحث دس ٗٞسد  ٛتايج تذػت آٗذٟ ٢ٖٗ تشيٚ دس ادا٠ٗ ت٠ تشسػي چٜيٚ دادٟ ١اي ٗشتٞ  ت٠ آٓٞدُي ١ٞا ٗي تاؿذ.ٝ ٛٞع ًاستشي اساضي ٝ ١٘

 ٗي پشداصيٖ: ػٔت ٝهٞع آٙ،

 ي ٗشًضيٜٗطثن تش ٛٞاح اسٛذ،سا د يآٓٞدُ يـتشي٠ًٚ ت ي، ٛٞاحCOٛاؿي اص آاليٜذٟ  ١ٞا يآٓٞدُ يٌٗاٛ يغدس سػتش ٗشتٞ  ت٠ تٞص -1

 .ؿ٢ش ٗي تاؿذ ٝ ؿٔٞؽ

ٚ ت يداسا 0.1Land Use + 0.9Population  يرة تشً ٗذّ ترا  يٚاٝصاٙ ٗختٔق، ت٢تش يةسػتش تا تشً 9 يٚاص ت -2  يةضرش  يـرتشي



  

 

 تاؿذ. ي١ٞا ٗ يآٓٞدُ اٛيٌٗ يغتا سػتش تٞص ي١٘ثؼتِ

 يش١ٞا تحت تراث  ي٠ً سػتش آٓٞدُ يٖسػ يٗ يج٠ٛت يٚتاؿذ ت٠ ا يٗ ٠ً1.241 ٗوذاس آٙ تشاتش  ي١٘ثؼتِ يةتا تٞج٠ ت٠ ٗوذاس ضش -3

 .ٙ ٛؼثتا ًٖ اػتآ يشتاث يهشاس داسد ٝٓ اساضي يًاستش

 تاؿذ. يٗٞجٞد دس سػتش ١ا ٗ يپاساٗتش ١ا يشٛؼثت ت٠ ػا ي١ش ًاستش يتج٘ؼ يتا١٘ يضاٙت٠ آٙ تٞج٠ ٛ٘ٞد، ٗ يذ٠ً تا يِشٌٛت٠ د -4

 .ياتذ يٗ يؾ١ٖ اكضا ي١٘ثؼتِ يةضش يضاٙٗختٔق(، ٗ ي)دس سػتش ١ا يتپاساٗتش ج٘ؼ يتا١٘ يضاٙٗ يؾ، تا اكضات٠ طٞسي ٠ً

 يػشؿر٘اس  يػراًٚ )ًر٠ ٗثٜرا    يتج٘ؼ يٛٞاح يٚدس ا يشاص ياتذ يت٠ ؿذت ًا١ؾ ٗ ي١٘ثؼتِ يةؿ٢ش ضش يدس ٜٗاطن ٗشًض -5

ٚ تاؿٜذ ٠ً تؼرذاد ا  ياص ػشاػش ًـٞس ٗ ياديص يٚصائش يشايپز يٛٞاح يٚحاّ ا يٚتا ا يتاؿذ( ًٖ اػت ٝٓ يٛلٞع ٝ ٗؼٌٚ ٗ  ير

ٚ ؿٞد، ًاٗال ٗـ٢ٞد اػت ًر٠ ا  يصدٟ ٗ يٚؿ٢ش ٗـ٢ذ تخ٘ يتتشاتش ج٘ؼ 4تا  3دس طّٞ ػاّ حذٝد  يٚائشص تاػرث   يرت ج٘ؼ ير

 ٓحاظ ٛـذٟ اػت. يتج٘ؼ يٚدس ٗذّ حاضش ا يؿٞد ٝٓ ي١ٞا دس ػطح ؿ٢ش ٗ يٝ آٓٞدُ ييتشاك يجادا

سػرتش   يشتراث  يؾؿٞد ٠ً اكضا يٗ يش٠ُٛٞ تلؼ يٚتذ يتاؿذ. ػالٗت ٜٗل يٗ يٜٗل ي١٘ثؼتِ يةاص ٜٗاطن ػالٗت ضش يدس تشخ -6

تٞاٛرذ   يٗر  ي٘ري، اهٔ يػٔت آٙ ػالٟٝ تش تراثيش پراساٗتش ١را    .ؿذٟ اػت ي١٠ٞا دس آٙ ٛاح يآٓٞدُ يضا١ٙا، تاػث ًا١ؾ ٗ يًاستش

تر٠ تراؽ   ٗشتٞ  ت٠ حضٞس هاتْ تٞج٢ي اص ًاستشي ١ا، اص هثيْ تاؿات ٝ كضاي ػثض دس ايٚ ٛٞاحي تاؿذ ٠ً اص ج٠ٔ٘ آ٢ٛا ٗي ترٞاٙ  

 كشا ٜٗطو٠ اؿاسٟ ٛ٘ٞد ايٗٔي آتاد، تاؽ آػتاٙ هذع، پاسى ١

ُ   ي١٘ثؼتِ يةضش يـتشيٚت 13، 12، 11، 6، 5، 3 ي، دس ٛٞاحُا٠ٛ 16تحٔيْ ٛٞاحي حاك٠ٔ اص  يجتا تٞج٠ ت٠ ٛتا -7  يتا سػرتش آٓرٞد

تٞاٛرذ ٗشترٞ  تر٠     يٗ يذٟپذ يٚا يتاؿذ، ػٔت اكٔ يٗ 0.9Land Use + 0.1Population يةٗتؼٔن ت٠ ػتٞٙ اّٝ تا تشً ،١ٞا

ٚ سا دس ا يٗؼراحت ٝ ٛرٞع ًراستش    يشٝ تراث  يتٗٞضٞع ا١٘ ي٠ًٚ ا ذٜٗاطن تاؿ يٚػ٘ذٟ جارب ػلش دس ا ي١ا يحضٞس ًاستش  ير

 .د١ذ يٜٗاطن ٛـاٙ ٗ
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 چکیذه

ػٔيرشؿٖ  ايٚ اٗش  .تاؿذٗي تي ػاتو٠ ج٘ؼيت دس ًالٙ ؿ٢ش١ا ٝ ت٘شًض  يت٠ٗذسٛ يػٞم تـش ٝ جٞاٗغ ت٠ ػٞ يظُي ١اي هشٙ حاضش،يٌي اص تضسٍ تشيٚ ٝ

 يذًؼاٜٗٞ .١ٞا اؿاسٟ ٛ٘ٞد ٗٞضٞع آٓٞدُي ٗي تٞاٙ ت٠ ، ٠ً دس ايٚ ٗياٙهشاس دادٟ يٝ جذيذ يجذ يسا دس ٗؼشم ت٢ذيذ ١ا ٗحيط صيؼت ؾ،ٗطٔٞت يذكٞا

اص آٙ ت٠ ػٜٞاٙ آاليٜرذٟ ٗؼرلّٞ ًرا١ؾ     ٝ ١اي ١ٞا ت٠ ؿ٘اس سكت٠ ٟيٜذآاليٚ اص ٢ٗ٘تش يٌي، ت٠ ػٜٞاٙ هاتْ تٞج٠ تش ػالٗت اٛؼاٙ يشتأث يًْشتٚ، ت٠ دٓ

 .ٗي ؿٞد سٝص ١اي ؿيش ت٢ذاؿتي ياد ًيليت ١ٞا دس

، ػؼي تش ايرٚ اػرت ًر٠ تترٞاٙ     پشداخت٠ ؿذٟ اػت ؿ٢ش ٗـ٢ذ، ي١ٞا يٗختٔق تش آٓٞدُ ي١ا يًاستش يٛوؾ پشاًٜذُ ٗوا٠ٓ ٠ً تا ١ذف اسصياتي يٚدس ا

ت٢ير٠   ،ٝ ١٘چٜيٚ دادٟ ١اي ايؼتِاٟ ١اي ػٜجؾ آٓٞدُي ١ٞا ١ا ًاستشي ٗؼاحت ٝ ٗٞهؼيت ٌٗاٛيْ ج٘ؼيت، ٗذٓي، تا تٞج٠ ت٠ دادٟ ١اي ٗٞجٞد اص هثي

يرْ  ٗٞجرٞد دس آٙ اص هث  ي١را  يري تٌٜ ٝ GIS Arcدس ٗحيط  تحٔيْ ١اي ٗشتٞط٠ ٛ٘ٞدٟ ٝ ٗيضاٙ ١٘ثؼتِي تيٚ پاساٗتش١اي رًش ؿذٟ سا تؼييٚ ٛ٘اييٖ.

Band Collection Statistics Density Kernel, Keriging , ٝ ...ٕ٠ً يٚاص ج٠ٔ٘ ا آٗذٟتذػت  يٗتؼذد يجٛتا يشٗؼ يٚؿذٟ اػت. ٝ دس ا اٛجا، 

ٚ ت ي٠ٌٜا يِشتاؿذ. ٝ د يٗختٔق ٗ ي١ا يًاستش يتش پشاًٜذُ اسزيشُتاث يپاساٗتش ١ا ياٙپاساٗتش اص ٗ ي١ٚا، ٗٞثشتش يًاستش يتج٘ؼ  يةٗورذاس ضرش   يـرتشي

 يرغ تٞص يٗختٔق ترش سٝ  ي١ا يًاستش يشسػتش تاث ياٙ،داس ٗ يٗؼٜ يٝٓ يقساتط٠ ضؼ يي ياِٛش( ت1.241ٗٞجٞد ) يسػتش١ا ياٙتذػت آٗذٟ اص ٗ ي١٘ثؼتِ

 .تاؿذ يٗ دس ٗـ٢ذ COٛاؿي اص  ١ٞا يآٓٞدُ يٌٗاٛ

 Kriging ،.Band Collection Statisticsًاستشي اساضي، آٓٞدُي ١ٞا، ضشية ١٘ثؼتِي، : كلوات كليذي
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 مقذمه -1

      ٝ ت٘شًرض تري ػراتو٠ ج٘ؼيرت دس ًرالٙ ؿر٢ش١ا        يتر٠ ٗذسٛ يٝيظُي ١اي هشٙ حاضش، ػٞم تـش ٝ جٞاٗغ ت٠ ػٞيٌي اص تضسٍ تشيٚ 

، ٠ً دس ايٚ ٗياٙ ٗري ترٞاٙ تر٠    هشاس دادٟ يٝ جذيذ يجذ يسا دس ٗؼشم ت٢ذيذ ١ا ٗحيط صيؼت ؾ،ٗطٔٞت يذػٔيشؿٖ كٞاٗي تاؿذ. ايٚ اٗش 

        ائط ٛؤير٠ ٗٞترٞسي   ا ٗشترٞ  تر٠ تشاكيري ٝ ح٘رْ ٝ ٛورْ ٝػر      دُي ١ٞا دس ًالٙ ؿر٢ش١ ٢ٗ٘تشيٚ ػٔت آٓٞ .ٗٞضٞع آٓٞدُي ١ٞا اؿاسٟ ٛ٘ٞد

ترشاي ًرا١ؾ ترشاًٖ    ، اكضايؾ ظشكيت ؿث٠ٌ ١اي تشاكيٌيج٢ت ًا١ؾ ٗـٌالت ٗٞجٞد سا١ٌاس١ايي اص هثيْ  . ٗذت ١ا هثْ،[1]ٗي تاؿذ

تشاي ًٞتاٟ ٗذت اص تاس تشاكيٌي دس ػطح ؿث٠ٌ ٗي ًاػت ٝٓري  ٗي ُشديذ. ايٚ ساٟ حْ اُش چ٠  تشاكيٌي ٝ آٓٞدُي ١ٞاي ٛاؿي اص آٙ تٞكي٠

ٗي ُـرت. اٗرا اخيرشا تٞجر٠     ٝ ١٘چٜيٚ تاػث تـييش ًاستشي ١اي آٙ ٗحذٝدٟ  دس دساص ٗذت خٞد ٗـٞم اػتلادٟ تيـتش اص خٞدسٝي ؿخلي

ٞ   ٞي آٙ دػت٠ اص سا١ٌاس١اتشٛا٠ٗ سيضاٙ ؿ٢شي ت٠ ػ ٝ ٢ٜٗذػري، ترش    جرٞد ٝ ترا ٗرذيشيت   جٔة ؿذٟ اػت ٠ً هادس اٛذ تا تٞج٠ تر٠ ؿرشايط ٗ

 آٓٞدُي ١ٞا سا ٗرٞسد اسصيراتي هرشاس داد.    تشاكيي ٝ ٗـٌالت ؿٔث٠ ٛ٘ايٜذ. تشاي ٛيْ ت٠ ايٚ ١ذف ٗي تايؼت تاثيش پاساٗتش١اي ٗختٔق تش سٝي

  وين حاضش ٗٞسد اسصياتي هشاس ُشكت٠ اػت.١٘يٚ پاساٗتش١ا ٗي تاؿذ ٠ً دس تح ًاستشي اساضي يٌي اص

اص ايٚ هاػذٟ ٗؼتثٜي ٛثٞدٟ اػت ٝ تا تٞػؼ٠ اي  دٝٗيٚ ؿ٢ش ٗز١ثي ج٢اٙخٞب ؿ٢ش ٗـ٢ذ ١ٖ ت٠ ػٜٞاٙ دٝٗيٚ ًالٙ ؿ٢ش ايشاٙ، ٝ 

تٜراتشايٚ، اٗيرذ    كيي تا ٗـٌالت جذي سٝ ت٠ سٝ اػت.ٛاؿي اص تشا ؿ٢شي ٝ آٓٞدُي ١ٞا تذٝٙ تشٛا٠ٗ دسُزؿت٠ ١٘شاٟ تٞدٟ ٝ دس صٗي٠ٜ ٗؼائْ

ا١رذاف   دس ايٜجا ضشٝسي تٜظش ٗري سػرذ،   ، ت٠ ت٢ثٞد ٝضؼيت ؿ٢ش ٗـ٢ذ تياٛجاٗذ.تجشت٠ ١اي ت٠ دػت آٗذٟ اص آٙ ؾ ٝاػت ٠ً ايٚ پظ١ٝ

 تياٙ ًٜيٖ: سا ٠ً ؿاْٗ ٗٞاسد صيش ٗي تاؿذ، ٗٞسد ٛظش

 GISاسصياتي ساتط٠ تيٚ ٗؼاحت، ج٘ؼيت ٝ پشاًٜذُي ًاستشي ١ا ٝ تاثيش آٙ تش تشاًٖ ًاستشي ١ا تٞػط  -

 ت٠ ػٜٞاٙ يٌي اص ٢ٖٗ تشيٚ ؿاخق ١اي تشاكيي دس ػطح ؿ٢ش ،COٛاؿي اص  آٓٞدُي ١ٞا تشسػي تٞصيغ ٌٗاٛي -

 GISاسصياتي ساتط٠ تيٚ تاثيش ًاستشي ١اي ٗختٔق ٝ تٞصيغ ٌٗاٛي آٓٞدُي ١ٞاي ؿ٢ش ٗـ٢ذ تٞػط  -

 ت٠ تشسػي تشخي اص ٢ٗ٘تشيٚ ٗطآؼاتي ٠ً تا حذٝدي ت٠ ٗٞضٞع ٗشتثط اػت ٗي پشداصيٖ: دس ادا٠ٗ
دسٝٙ ٝ ترشٝٙ   يٝ ػرلش١ا  يري ٝ حجٖ تشاك يٚصٗ يتٜٞع ًاستش ياٙساتط٠ ٗ يت٠ تشسػ يجشي٠ٛ 2ٗطآؼ٠، دس ؿ٢ش اُثٞٗٞؿٞ يي يپدس 1ي٘ٞتٜ

ٞٓ  يتا اخرتال  ًراستش   ي٠ً ٛٞاح يةتشت يٚتٞد، تذ ي ٛؼثت ت٠ ٗطآؼات هثْٗتلاٝت يجٛتا يٗطآؼ٠ داسا يٚپشداخت ا يٜٗطو٠ ا ٝ  يرذ تراالتش ت

 يرن تحو يشتا ػا ينتحو يٚتلاٝت ا يْاص دال يٌيًٖ تشاًٖ ١ؼتٜذ  يٛؼثت ت٠ ٛٞاح يـتشيت يا ٠دسٝٙ ٝ تشٝٙ ٜٗطو يجزب ًٜٜذٟ ػلش١ا

 [.2]آٙ ٜٗطو٠ تاؿذ يٝ كش١ِٜ ياهتلاد يطتٞاٛذ ٗتلاٝت تٞدٙ ؿشا يكٞست ُشكت٠ دس ُزؿت٠، ٗ ي١ا

3كشاٛي
ساضي تا تٞٓيذ ُاص ١اي آاليٜذٟ ٛاؿي اص خٞدس١ٝراي  استثا  تيٚ ًاستشي ا»١ٌ٘اساٙ دس يي پظ١ٝؾ اسصؿٜ٘ذ، تحت ػٜٞاٙ  ٝ 

ٙ  تيٜري  پريؾ  تشايػلش  تواضاي ُيشي اٛذاصٟ ٗتـيش تؼٜٞاٙ صٗيٚ سا ًاستشي ٗيضاٙ اختال « ؿخلي تش سٝي ٗشًض ؿ٢ش پيٞجت ػٞٛذ  ٗيرضا

 ٝ اػرت  ػرلش  ٝػري٠ٔ  ػشػت ٝ ػلشٗؼاكت  اص ٗتاثش ػلش ١ش تشاي آٓٞدُي ٗيضاٙ داد ٛـاٙ ٗطآؼات ٛتايج .ٜذُشكت ًاس ت٠ ١ٞا آٓٞدُي تٞٓيذ

تٞصيغ صٗاٛي ٝ ٌٗاٛي آاليٜرذٟ ١راي ؿراخق    »١ذي توٞي دس پاياٙ ٛا٠ٗ خٞد تا ػٜٞاٙ [. 3ٛذاسد] ًاستشي اختال  ٗتـيش تا داسي ٗؼٜي استثا 

١رٞاي ؿر٢ش ٗـر٢ذ ٝ    ت٠ تشسػي ١اي ٗتلاٝتي دس ٗٞسد چِِٞٛي تٞصيغ ٌٗاٛي آٓٞدُي ١راي  « آٓٞدُي ١ٞاي ؿ٢ش ٗـ٢ذ ٝ ػٞاْٗ ٗٞثش آٙ

 [.4]پشداخت٠ اػت ،ًاستشي ١ا ٗي تاؿذ آٙ ٠ً ؿاْٗ ػٞاْٗ اهٔي٘ي، تشاكيٌي ٝ ػٞاْٗ ٗٞثش تش

اػتلادٟ ؿرذٟ اػرت.    تحٔئي ٝ تٞكيلي، خٞاػت٠ ١اي ٗٞسد اٛتظاس ٠ً اص آ٢ٛا ياد ؿذٟ، اص ١ش دٝ سٝؽ دس ايٚ تحوين تشاي دػتياتي ت٠
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 Extract by Mask ٝRasterٝ تٌٜيي ١رايي ٗاٜٛرذ    6ٝ تحٔيْ ٌٗاٛي 5ٚ آٛآيض صٗيٚ آٗاسيٝ ١٘چٜي 4دس سٝؽ تحٔئي اص ٗذّ ًشيجيَٜ

Calculator  تاتغ تشاًٖ ًشْٛ ٝ ١٘چٜيٚ تٌٜيي ٝBand Collection Statistics   ١٘چٜريٚ ػرالٟٝ ترش سٝؽ    [5،6]اػتلادٟ ؿرذٟ اػرت .

ػايت ١اي ٗشتثط ٝ ٗواالت داخٔي ٝ خراسجي ٝ ١٘چٜريٚ اص ٛظرش    ٜٗاتغ ًتاتخا٠ٛ اي، ٗشاجؼ٠ ت٠  تحٔئي اص سٝؽ تٞكيلي ٛيض، تا اػتلادٟ اص

 .ٝ... ً٘ي ُشكت٠ ؿذٟ اػت اسؿٜاػاٙ ٝ ٗشاجؼ٠ ت٠ ؿ٢شداسيً

 روش تحقیق -2

ٝ     ؿ٢ش ٗـ٢ذ ت٠ ػٜٞاٙ .ٗحذٝدٟ ٗٞسد ٗطآؼ٠ دس تحوين حاضش، ًْ ؿ٢ش ٗـ٢ذ ٗي تاؿذ ٗشًرض اػرتاٙ    دٝٗريٚ ًرالٙ ؿر٢ش ايرشاٙ 

ػٔرت  . [7]تاؿرذ  يٗر  ٛلرش  2766258ٝ ج٘ؼيتي تآؾ تش ٗشتغ  ئٞٗتشً 288حذٝد ٝػؼتي  يداسا ٝاهغ دس ؿ٘اّ ؿشهي ايشاٙ، ي،خشاػاٙ سضٞ

، تذػت آٝسدٙ يي ديذ ًٔي ٝ تحث ٝ ًٌٜاؽ تشاي ت٘إ ٛوا  ؿ٢ش ٗي تاؿذ ٠ً ً٘ثٞد آٙ اػتلادٟ اص چٜيٚ ٗحذٝدٟ تضسٍ ٗطآؼاتي اكٔي

 دس ادا٠ٗ تٞضيح ٗختلشي دس ٗٞسد سٝؽ ت٢ي٠ سػتش ١اي ٗٞسد ٛياص دادٟ ؿذٟ اػت ت ُزؿت٠ ًاٗال ٗحؼٞع ٗي تاؿذ.يوادس تحو

 تهیه رستر تاثیر کاربری های مختلف 2-1

ٛٞترت   ،[8]شتٞط٠تشاي الي٠ ١ا ٝ ٛوـ٠ ١اي دسياكتي اص ٗشاجغ ٗ WGS-1984-UTM-Zone 40Nپغ اص ٗؼشكي ػيؼتٖ ٗختلات 

ت٠ تشًية الي٠ ١ا ٝ ايجاد تـييشات الصٕ ج٢ت دػت ياكتٚ ت٠ ٛوـ٠ ١اي ٗٞسد ٛياص ايٚ پشٝطٟ سػيذ، اتتذا ٗي تايؼت ٛوـ٠ ١راي ٗشترٞ  تر٠    

ٛرٞع ًراستشي    15تٔٞى ٗي تاؿذ، دس هآة  349177ت٢ي٠ ؿذٟ ٝ ؿاْٗ  ArcGISاٛٞاع ًاستشي ١اي ٗختٔق دس ؿ٢ش ٗـ٢ذ سا ٠ً دس ٗحيط 

 ( ًاستشي ١اي رًش ؿذٟ سا ٗي تٞاٙ ٗـا١ذٟ ٛ٘ٞد.1-2ٞد. دس جذّٝ )دػت٠ تٜذي ٛ٘

 

 دستِ بٌذي اًَاع كاربري ّا -1-2 جذٍل 

 ًَع كاربري شوارُ 

 اداسات دٝٓتي ٝ ػ٘ٞٗي ؿ٢ش، كشا ؿ٢ش، ٜٗطو٠ ٝ ٛاحي٠ 1

 تجاسي ؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ 2

 تاؿات، ًـاٝسصي 3

4 
 ػٕٔٞ ديٜي -آٗٞصؿِاٟ ١اي ػٔ٘ي تخللي ٝ خلٞكي -آٗٞصؽ ػآي -ٗشاًض ػٔ٘ي پظ١ٝـي -آٗٞصؿي ٗوياع ؿ٢ش، كشاؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ

 اٛثاس١ا -تج٢يضات ٝ تاػيؼات حشيٖ -تج٢يضات ٝ تاػيؼات ؿ٢شي 5

 ػٌٞٛت دائٖ -چٜذ خاٛٞاسي -تي خاٛٞاسي 6

 حشائٖ ػٞاسم طثيؼي -ػثض حلاظتي -ؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔكضاي ػثض ٗوياع  7

 خذٗات حْ٘ ٝ ٛوْ ؿ٢ش، كشاؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ 8

 خذٗات دسٗاٛي ٗوياع ؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ 9

 ؿيش هاتْ طثو٠ تٜذي 11

 كشاؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔٗز١ثي ٗوياع ؿ٢ش،  -كش١ِٜي ٝ تاسيخي ٗوياع ؿ٢ش، كشاؿ٢ش، ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ  ٗح٠ٔ 11

 ٛظاٗي -هضايي ٝ اٛتظاٗي ٗوياع ؿ٢ش، كشاؿ٢ش، ٜٗطو٠ ٝ ٛاحي٠ 12

 ٗؼٌٞٛي تجاسي ٗوياع ؿ٢ش، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ 13

 -تٞٓيذي ًاسُا١ي داخْ ٗحذٝدٟ ٝ حشيٖ 14

 ٝسصؿي ٗوياع ٜٗطو٠، ٛاحي٠ ٝ ٗح٠ٔ -ٗشاًض اهاٗتي ٝ ٝسصؿي -ٗحٞط٠ ١اي اهاٗتي -ٗج٘ٞػ٠ ١ا ٝ ٗشاًض تلشيحي -خذٗات خٞاتِا١ي 15

                                                           
4  Kriging 
5  Geostatistical Analyse 
6 Spatial Analyst 



  

 

ٗحون ٗي تايؼرت   ،دس ُإ تؼذي اسصؽ د١ي ت٠ ١ش يي اص ًاستشي ١ا كٞست ُشكت. دس ايٚ ٗشح٠ٔ ت٠ ػٔت ٛثٞد دػتٞس آؼْ٘ ػٔ٘ي

ا ترش سٝي  ٛظش خٞا١ي اص ًاسؿٜاػاٙ ٗشتٞط٠، ٗيضاٙ ا١٘يت ٝ تاثيش ١ش يي اص ًاستشي ١ا س الػات ٗيذاٛي ٝ ١٘چٜيٚاص طشين ج٘غ آٝسي اط

الصٕ ت٠ رًش اػت ٠ً ػالٟٝ تش تاثيش ٛٞع ١ش ًاستشي تش تشاكيي ٝ آٓٞدُي ١ٞا، ٗيضاٙ تاثيش ٗؼاحت ١ش  دُي ١ٞا ٗـخق ٛ٘ايذ.تشاكيي ٝ آٓٞ

 ًاستشي ١ٖ ت٠ كٞست جذاُا٠ٛ دس ٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت.

 تاثير ّر یک از كاربري ّا بر رٍي ترافيک ٍ آلَدگی َّاهيساى اّويت ٍ  -2-2 جذٍل 

 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شوارُ كاربري

 21 21 61 51 27 15 61 45 5 41 11 61 5 91 81 ٍزى كاربري

اص اطالػات ٗشتٞ  تر٠   ًاس،دس ادا٠ٗ  ( 1ٝ-2ت آٗذٟ سا ت٠ كشٗت سػتش تثذيْ ٛ٘ٞدٟ )ؿٌْ اطالػات تذػ ٗي تايؼت ج٢ت ادا٠ٗ پظ١ٝؾ،   

. تايذ ت٠ ايٚ ٌٛت٠ تٞج٠ داؿت ٠ً ًاس ًشدٙ تا ٛوـر٠ ١راي   [7]ج٘ؼيت ت٠ ػٜٞاٙ يٌي ديِش اص پاساٗتش ١ا ٗٞثش دس ايٚ پظ١ٝؾ، اػتلادٟ ٛ٘ٞد

ترا   [،9]ػتلادٟ ٛ٘ٞدٟج٘ؼيت ت٠ ت٢ٜايي ٛ٘ي تٞاٛذ اطالػات ٗليذي سا دس اختياس ٗحون هشاس د١ذ، تٜاتشايٚ ٗحون ٗي تايؼت اص تشاًٖ ًشْٛ ا

 (.2-2ٗحيا ؿٞد )ؿٌْ  ش هاتْ تٞكيق ج٢ت اسصؽ د١ييي پاساٗت

 

 
 1385جوعيت سال ًقشِ تراكن كرًل هربَط بِ  -2-2 شکل  ًقشِ تراكن كرًل هربَط بِ كاربري اراضی -1-2 شکل 

ًراستشي  ١ٖ تشًية ٛ٘ايذ تا ت٠ سػتشي تحت ػٜٞاٙ تاثيش  ٗختٔق تا اٝصاٙ سا تا ١اي تذػت آٗذٟ سػتش اي ادا٠ٗ اٛجإ پظ١ٝؾ تايذٗحون تش

 تشًية ٗختٔق ٠ً دس صيش تياٙ ؿذٟ، اػتلادٟ ٛ٘ٞدٟ اػت: 9اص  تٜاتشايٚ تا تٞج٠ ت٠ ا١٘يت ٗٞضٞع، آٓٞدُي ١ٞا دػت ياتذ. ١ا تش

I.                            

II.                            

III.                            

IV.                            
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VII.                            

VIII.                            

IX.                            

 تهیه رستر توزیع مکانی آلودگی هوا ناشی از منوکسیذکربن  2-2

تشاي  ،[11]ذٜٗي تاؿ ػاػتي ت٠ كٞست ياػتاٙ خشاػاٙ سضٞ يؼتص يطاداسٟ ًْ حلاظت ٗحاص  ١اي دسياكتيتا تٞج٠ ت٠ ايٚ ٠ً دادٟ 

ٝ اطالػات ٗشتٞ  ت٠ ١ش كلْ تشاي ٗزًٞس تا اػتلادٟ اص دادٟ ١اي اػت. دادٟ ١اي كلٔي، اص ٛشٕ اكضاس اًؼْ اػتلادٟ ؿذٟ تثذيْ دادٟ ١ا ت٠ 

اص ٛرٞع   Shape Fileيي  Arc Catalog، دس ٗحيط ايؼتِاٟ كؼاّ دس ػطح ؿ٢ش( 12) آٓٞدُي ١ٞاٗٞهؼيت ١ش يي اص ايؼتِاٟ ١اي ػٜجؾ 

دس ادا٠ٗ . اػتلادٟ ٗي ؿٞد (Geostatical Analyse) ت٠ ػٜٞاٙ ٝسٝدي تحٔيْ ُش صٗيٚ آٗاس ٠ًShape File اص ايٚ  ٛوط٠ اي ايجاد ٗي ؿٞد

ٝ ١٘چٜيٚ ػذٕ ٝجٞد سٝٛذ دس دادٟ ١اي ٝسٝدي، تر٠ ػٜرٞاٙ دٝ    q-q  يغ ٛشٗاّ دادٟ ١ا تا تٞج٠ ت٠ ١يؼتُٞشإ ٝ ٛ٘ٞداس پغ اص تـخيق تٞص

دس ٢ٛايت پغ اص تحوين ٝ تلحق تؼياس  .[11]، ج٢ت دسٝٛياتي اػتلادٟ ٛ٘ٞدايٚ سٝؽؿش  اػتلادٟ اص ٗذّ ًشيجيَٜ ٗؼ٘ٞٓي، ٗي تٞاٙ اص 

 ( دػت ياكت٠ اػت. 3-2 ، ٗحون ت٠ ٗواديش تجشتي صيش )جذّٝاػة تشاي ١ش كلْ، دس ٗٞسد ٝصٙ د١ي ٜٗٝ ٗـٞست تا ًاسؿٜاػاٙ كاحة ٛظش

 ٍزى دّی براي فصَل هختلف -3-2 جذٍل 

 صٗؼتاٙ پاييض تاتؼتاٙ ت٢اس فصل

 1.32 1.33 1.21 1.14 اٍزاى تجربی

 

 

 COرستر تَزیع هکاًی آلَدگی َّا ًاشی از  -3-2 شکل 

 



  

 

 تعیین ضریب همبستگی بین رسترهای بذست آمذه 2-3

دس ايٚ ٗشح٠ٔ ٗحون ٗي تايؼت تا تؼييٚ ضشية ١٘ثؼتِي تيٚ سػتش ١اي ٛٞع اّٝ )تاثيش ًاستشي ١ا( تا سػتش ١اي ٛٞع دٕٝ )تٞصيرغ  

ٛ٘ايذ ٝ دس ُإ تؼذي ج٢ت اكضايؾ دهت تحٔيْ ١اي كٞست ُشكتر٠، ٗحرذٝدٟ   ٌٗاٛي آٓٞدُي ١ٞا(، تيـتشيٚ ضشية ١٘ثؼتِي سا ؿٜاػايي 

تشاي تؼييٚ ضشية ١٘ثؼتِي ٝ ًٞٝاسياٛغ تيٚ سػرتش ١راي ٗٞجرٞد ٝ    ؼ٘ت توؼيٖ ٛ٘ايذ. ه 16ٗٞسد ٗطآؼ٠ سا تش اػاع ٗيضاٙ آٓٞدُي ت٠ 

 ١Band٘چٜيٚ تشخي اص پاساٗتش ١اي آٗاسي ٛظيش ٗواديش حذاهْ، حذاًثش، ٗيراِٛيٚ ٝ اٛحرشاف اػرتاٛذاسد ترشاي ١رش سػرتش اص تحٔيرْ ُرش         

Collection Statistic تحٔيْ ُش ١اي  ٠ً جضءMulti Variate دس ايرٚ اترضاس اص    .[12]ػتلادٟ ؿرذٟ اػرت  )چٜذ ٗتـيش( ٗحؼٞب ٗي ؿٞد، ا

 اػتلادٟ ٗي ؿٞد: i  ٝjكشّٗٞ صيش تشاي تؼييٚ ًٞٝاسياٛغ تيٚ الي٠ ١اي 

        1-2ٗؼاد٠ٓ       
 

   
∑(      ̅)

 

   

(      ̅) 

: ٛـراٙ د١ٜرذٟ يري    k: تؼذاد ػّٔٞ؛ Nٗياِٛيٚ الي٠ ٗٞسد ٛظش؛  :̅ : ٛـاٙ د١ٜذٟ الي٠ ٗٞسد ٛظش؛  j,i: ٝصٙ يي ػّٔٞ؛ ٠ًZ دس آٙ 

 ػّٔٞ خاف.

ًٞٝاسياٛغ اطالػاتي دس ٗٞسد ساتط٠ تيٚ دٝ ٗتـيش تلادكي دس اختياس هشاس دادٟ ٝ ٗؼياسي تشاي اٛذاصٟ ُيشي ٗيضاٙ تٜاظش خطي ٗٞجرٞد  

( تاؿذ ػالٗرت ًٞٝاسيراٛغ ٗثثرت    jٛظيش ٗواديش ًٞچي  i)ٝ يا ٗواديش ًٞچي  jاؿٔة ٛظيش ٗواديش تضسٍ  iتيٚ آ٢ٛا اػت. اُش ٗواديش تضسٍ 

 [.13ػالٗت ًٞٝاسياٛغ ٜٗلي خٞا١ذ تٞد] اػت دس ؿيش ايٚ كٞست

 اػتلادٟ ٗي ؿٞد: ١i  ٝj٘چٜيٚ دس ايٚ اتضاس اص ساتط٠ صيش تشاي تؼييٚ ضشية ١٘ثؼتِي تيٚ الي٠ ١اي 

         2-2ٗؼاد٠ٓ       
      

    
 

اٛحشاف ٗؼياس الي٠ ٗٞسد ٛظش ٗي تاؿذ. اٛحشاف ٗؼياس ٛـاٙ د١ٜذٟ كاك٠ٔ ٝاسياٛغ اص ٗوذاس ٗتٞػط دادٟ ١ا، اػت ٝ   ٠ً دس ايٚ ساتط٠ 

 اص ساتط٠ صيش تذػت ٗي آيذ:

√     √    3-2ٗؼاد٠ٓ       
 

   
∑(      ̅)

 

 

   

 

اص دادٟ ١ا سا ٛـاٙ ٗي د١ذ. ٗواديش ايٚ ضشية  ضشية ١٘ثؼتِي تش خالف ًٞٝاسياٛغ تذٝٙ ٝاحذ ٗي تاؿذ ٝ ساتط٠ تيٚ دٝ ٗج٘ٞػ٠

 .[14]ؿذٗي تا -1+ ٝ 1تيٚ 

 نتایج -3

تر٠ دسآير٠    ٗشترٞ   ٗري تاؿرذ   ٠ً1.241 ٗوذاس آٙ تشاترش   تيـتشيٚ ضشية ١٘ثؼتِيٗـا١ذٟ ٗي ؿٞد  1-١3٘اٙ ٠ُٛٞ ٠ً دس جذّٝ 

ٙ 0.1Land Use + 0.9Population)ٗشتٞ  ت٠ سػتش ٛٞع اّٝ تا تشًية اٝصاٙ  9 سديق ٗٞجٞد دس  )ٗشترٞ  تر٠ سػرتش تٞصيرغ      11 ( ٝ ػرتٞ

 9ترا   1اسائ٠ ؿرذٟ اػرت. دس ايرٚ جرذّٝ ػرتٞٙ       16ضشية ١٘ثؼتِي تشاي ٛٞاحي  2-3دس جذّٝ  .اػت (COٌٗاٛي آٓٞدُي ١ٞا ٛاؿي اص 

 ا٠ٛ ٗي تاؿذ.ُ 16سديق ٗٞجٞد دس آٙ ٗشتٞ  ت٠ ٛٞاحي  16ٗشتٞ  ت٠ سػتش ١اي ٛٞع اّٝ )تا تشًية اٝصاٙ ٗختٔق( ٗي تاؿذ ٝ 



  

 

 ضریب ّوبستگی بيي رسترّاي ًَع اٍل ٍ دٍم -1-3 جذٍل 

 

 

 گاًِ 16ضریب ّوبستگی براي ًَاحی  -2-3 جذٍل 

 

 بحث و نتیجه گیری -4

تر٠ سػرتش تراثيش ًراستشي     دس تخؾ هثْ ت٠ طٞس ٗللْ دس ٗٞسد سٝؽ ١ا ٝ تٌٜيي ١اي ٗٞسد اػتلادٟ تشاي تثذيْ دادٟ ١اي ٗٞجرٞد  

ايٚ دادٟ ١ا ؿاْٗ، دادٟ ١اي ٗشتٞ  ت٠ ج٘ؼيت، ٗؼاحت  تحث ؿذ. (ٛٞع دٕٝتٞصيغ ٌٗاٛي آٓٞدُي ١ٞا )سػتش  سػتشٝ  (ٛٞع اّٝ)سػتش  اساضي

ٝ تحث دس ٗٞسد  ٛتايج تذػت آٗذٟ ٢ٖٗ تشيٚ دس ادا٠ٗ ت٠ تشسػي چٜيٚ دادٟ ١اي ٗشتٞ  ت٠ آٓٞدُي ١ٞا ٗي تاؿذ.ٝ ٛٞع ًاستشي اساضي ٝ ١٘

 ٗي پشداصيٖ: ػٔت ٝهٞع آٙ،

 ي ٗشًضيٜٗطثن تش ٛٞاح اسٛذ،سا د يآٓٞدُ يـتشي٠ًٚ ت ي، ٛٞاحCOٛاؿي اص آاليٜذٟ  ١ٞا يآٓٞدُ يٌٗاٛ يغدس سػتش ٗشتٞ  ت٠ تٞص -1

 .ؿ٢ش ٗي تاؿذ ٝ ؿٔٞؽ

ٚ ت يداسا 0.1Land Use + 0.9Population  يرة تشً ٗذّ ترا  يٚاٝصاٙ ٗختٔق، ت٢تش يةسػتش تا تشً 9 يٚاص ت -2  يةضرش  يـرتشي



  

 

 تاؿذ. ي١ٞا ٗ يآٓٞدُ اٛيٌٗ يغتا سػتش تٞص ي١٘ثؼتِ

 يش١ٞا تحت تراث  ي٠ً سػتش آٓٞدُ يٖسػ يٗ يج٠ٛت يٚتاؿذ ت٠ ا يٗ ٠ً1.241 ٗوذاس آٙ تشاتش  ي١٘ثؼتِ يةتا تٞج٠ ت٠ ٗوذاس ضش -3

 .ٙ ٛؼثتا ًٖ اػتآ يشتاث يهشاس داسد ٝٓ اساضي يًاستش

 تاؿذ. يٗٞجٞد دس سػتش ١ا ٗ يپاساٗتش ١ا يشٛؼثت ت٠ ػا ي١ش ًاستش يتج٘ؼ يتا١٘ يضاٙت٠ آٙ تٞج٠ ٛ٘ٞد، ٗ يذ٠ً تا يِشٌٛت٠ د -4

 .ياتذ يٗ يؾ١ٖ اكضا ي١٘ثؼتِ يةضش يضاٙٗختٔق(، ٗ ي)دس سػتش ١ا يتپاساٗتش ج٘ؼ يتا١٘ يضاٙٗ يؾ، تا اكضات٠ طٞسي ٠ً

 يػشؿر٘اس  يػراًٚ )ًر٠ ٗثٜرا    يتج٘ؼ يٛٞاح يٚدس ا يشاص ياتذ يت٠ ؿذت ًا١ؾ ٗ ي١٘ثؼتِ يةؿ٢ش ضش يدس ٜٗاطن ٗشًض -5

ٚ تاؿٜذ ٠ً تؼرذاد ا  ياص ػشاػش ًـٞس ٗ ياديص يٚصائش يشايپز يٛٞاح يٚحاّ ا يٚتا ا يتاؿذ( ًٖ اػت ٝٓ يٛلٞع ٝ ٗؼٌٚ ٗ  ير

ٚ ؿٞد، ًاٗال ٗـ٢ٞد اػت ًر٠ ا  يصدٟ ٗ يٚؿ٢ش ٗـ٢ذ تخ٘ يتتشاتش ج٘ؼ 4تا  3دس طّٞ ػاّ حذٝد  يٚائشص تاػرث   يرت ج٘ؼ ير

 ٓحاظ ٛـذٟ اػت. يتج٘ؼ يٚدس ٗذّ حاضش ا يؿٞد ٝٓ ي١ٞا دس ػطح ؿ٢ش ٗ يٝ آٓٞدُ ييتشاك يجادا

سػرتش   يشتراث  يؾؿٞد ٠ً اكضا يٗ يش٠ُٛٞ تلؼ يٚتذ يتاؿذ. ػالٗت ٜٗل يٗ يٜٗل ي١٘ثؼتِ يةاص ٜٗاطن ػالٗت ضش يدس تشخ -6

تٞاٛرذ   يٗر  ي٘ري، اهٔ يػٔت آٙ ػالٟٝ تش تراثيش پراساٗتش ١را    .ؿذٟ اػت ي١٠ٞا دس آٙ ٛاح يآٓٞدُ يضا١ٙا، تاػث ًا١ؾ ٗ يًاستش

تر٠ تراؽ   ٗشتٞ  ت٠ حضٞس هاتْ تٞج٢ي اص ًاستشي ١ا، اص هثيْ تاؿات ٝ كضاي ػثض دس ايٚ ٛٞاحي تاؿذ ٠ً اص ج٠ٔ٘ آ٢ٛا ٗي ترٞاٙ  

 كشا ٜٗطو٠ اؿاسٟ ٛ٘ٞد ايٗٔي آتاد، تاؽ آػتاٙ هذع، پاسى ١

ُ   ي١٘ثؼتِ يةضش يـتشيٚت 13، 12، 11، 6، 5، 3 ي، دس ٛٞاحُا٠ٛ 16تحٔيْ ٛٞاحي حاك٠ٔ اص  يجتا تٞج٠ ت٠ ٛتا -7  يتا سػرتش آٓرٞد

تٞاٛرذ ٗشترٞ  تر٠     يٗ يذٟپذ يٚا يتاؿذ، ػٔت اكٔ يٗ 0.9Land Use + 0.1Population يةٗتؼٔن ت٠ ػتٞٙ اّٝ تا تشً ،١ٞا

ٚ سا دس ا يٗؼراحت ٝ ٛرٞع ًراستش    يشٝ تراث  يتٗٞضٞع ا١٘ ي٠ًٚ ا ذٜٗاطن تاؿ يٚػ٘ذٟ جارب ػلش دس ا ي١ا يحضٞس ًاستش  ير

 .د١ذ يٜٗاطن ٛـاٙ ٗ
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