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  چکیده

َاىٖ هٍ ِث جزأت  اعتهْن ٍ اعتزاتضٗي  ٖهَضَع كضبٕ عجش )ثبؿبت( در ؽْز جْزم هَضَػ گلت ًهِ ثشؾهٖ اس    ت

َٗت ؽْزٕ جْزم ثب  ٍ    كضبٕ عجش )ثبؿبت( ٍ ِث ٔلئهغّ ًَه  دارد  پهضٍّؼ په٘ؼو ر  ل٘ه ثهِ تلل  ٍٗضُ ثبؿبت داخل ؽْز ٘پ

َاهل هؤحز ثز تـ  تٗزٗثهز ًوهؼ هه      ٘)ثب تأً 1945-1931 ّٕب عبل ٖزم طعجش )ثبؿبت( در ؽْز جْ ٕبكض ًٕبرثز ز٘٘ػ

ف هوبِل يٗدر ا پضٍّؼ( پزداختِ اعت  رٍػ ٕؽْز ع آى ًبرثزد ٖل٘تللٖ لَ٘ت ِ ٕ اعت ٍ ًَ عهؼ اعهت  اطعػهبت    ٕا َت

 GIS  ٍExcel ٕاكشارّب ًزمٍ ثب  ٕآٍر جوغًبهِ ٍ هؾبّ ُ(  )پزعؼ ٖ ًاٍ٘ ه ٕا ًتبثشبًِاطعػبت  نٗطزاس دٍ  بسً٘هَرد 

ثبؿهبت ثهِ   ٕ ًهبرثز  ز٘٘ػبهل تـ يٗتز هْندرف   44/62ثب  ٕل اهتقبدبهػ دٌّ ٖ هًؾبى  پضٍّؼ جٗؽ ُ اعت  ًتب ل٘تلل

د خ هبت پؾت 61/4درف (، ػ م حجبت ثبسار ) 4/11  ثلزاى آة )درٍٖ هؽوبر  َل جبى٘درف (، ًوَج درفه ( ٍ   61/4)  ٘ه ت

بد٘(، پف در 11/9در ثبؿبت ) ًٖباهٌ عؼ ّٕب طزح ؾٌْ ثبؿبت  لٗدرف (، تج  92/3) ٖدرف (، رُا ارتجبط 43/5) ِٕ ؽْزَت

َاهل  گزٗاس ددرف (  24/9) ٍ عبٗزدرف (  39/14) ٕؽْز تٗزٗ، ه درف ( 91/2ارث ) ٔلئدرف (، هغ 61/4هتزًٍِ ) ػ

در عهبل   ٖثهبؿ  ًٕهبرثز  ز٘٘ه تـ يٗؾتز٘ث دٌّ ٖ هًؾبى  ّبٖ ثزرع ي٘وچٌ  ٌّ ٗآٖ هثبؿبت ِث حغبة  ًٕبرثز ز٘٘هؤحز ثز تـ

    ًا  داؽتِ تٗرضب ٖثبؿ ًٕبرثز ز٘٘درف  اس ثبؿ اراى، اس تـ 9/49لبم اكتبدُ اعت ٍ ات 1944

 . ؽْز جْزم، 1 ٓهبد َى٘غً٘و ،ٕؽْز تٗزٗعجش )ثبؿبت(، ه  ٕكضب ،ًٕبرثز ز٘٘تـ: هب کلیدواشه
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 . هقدهه1

  . طرح هسئله1.1

َاى جشئ ٕكضبّب ؽهْز   ٕاس ًظبم ًبلج  ٖعجش ِث ػٌ

 ٕثهزا  ظٗپهزد  بٗه در هبلت ثبؽ  ػو تبً ج ّن٘هزى ّتب 

 بكهت ٖٗ هه  ٖتجله  ٖاعتلبدُ اكهزاد هتؾهشـ اجتوهبػ   

و (  21 ، ؿ 1957)هلو سادُ،   ت٘ه اهزٍسُ ًوهؼ ٍ ّا

 ت٘ههلٍ٘ ً غههتسٗ ط٘عههجش ٍ ثههبس در هلهه  ٕكضههبّب

در حههبل  ٕز٘طههَر مؾههوگ ثههِ ٖغههتٗس ّٕههب هجتوههغ

خهز ًؾههَرّب،    ي٘اعهت  ثهِ ّوه    ؼٗاكهشا  جْهت در ًا

 ّههبٕ ن٘تقههو ٌلههيٍٗ عههجش جههش  اثههبس  ٕكضههبّب

،  1ا)م٘غهَر  ٌ ٗآٖ هِث ؽوبر  ي٘سه ًٕبرثز ٕشٗر ثزًبهِ

هزثهَ  ثهِ عهبخت ؽهْزّب در      ّبٕ پضٍّؼ  (6774

ِ ًهِ ثه ٍى    دّه  ٖ هًؾبى  ز٘اخ ّٕب دِّ  ٕشٗه ر ثزًبهه

َاى ٖ ًو ي٘سه ًٕبرثز َ   ته در  غهت ٗس ٌٔه ْ٘ث ٕثهِ الگه

(  11 ، ؿ 1941 ،ٕبرٗههه)س بكهههتٗ عهههتؽههْزّب د 

 يِ٘ث اعهتلبدُ اس سهه   بسً٘ ؼٍٗ اكشا ٌٖ٘گغتزػ ؽْزًؾ

ًهِ   ؽه ُ آى عجت  ٔػزض تٗهل ٍد گزٗد ٍٕ اس عَ

اعتلبدُ اس  شاى٘هَضَع ًلَُ ٍ ه ،ٕاهزٍس ٕدر ؽْزّب

 ٕؽْزعهبس  ٔػزفه در  ٖمهبلؼ اعبعه   يٗه ِث  ي٘سه

 لٗدر حبل تَعهؼِ تجه    ٕدر ًؾَرّب ضٍُٗ  جْبى ٍ ِث

ًهِ   ًٖغهبً  ي٘(  اس ًشغت91 ، ؿ 1943)رٌّوب،  ؽَد

ٍارد  ًا  هَرد اراِئ دادُ يٗدر ا ٌّٖبر ػولرا هشر ّهب  6، اٌث

ٖ ٍ توزًشسدا ؼٗپهبا  ٕاعت ًِ ثزا ه ى،   ٗه  ٓ ٗه ااس ٌل

در  ٕاهوهبر  ّٕب ؽْزىفَرت  را ِث ؽْزّب ثبؽاح اث 

َ  ًزدآى ؽْز هطزح  زاهَى٘پ  ،ٍٖ هزثهبً  ٕ)ف رهَعه

اعهت ًهِ اس    ٖكبرعه  ٍٓاص يٗ(  ثبؽ 194 ، ؿ 1941

                                                 
1. Chiesura 

2. Howard 

لَٕ بّ سثبى گزِٗث د ٖسثبى كبرع  ش٘ه ً ركتِ ٍ در سثبى ْپ

( ثهِ ًهبر ثهزدُ ؽه ُ اعهت      Baghؽهٌل )  يِ٘ث ّوه 

ِ   جبدٗا(  42 ، ؿ 1944 ،ٕآثبد رحوت) َاى   ثهبؽ ثه ػٌه

َاى  ِث زثبسٗداس  ٕاهتقبدٍاح   ه اف هْهن    ٌٖٗػٌ اس ّا

دُ اعت )هته ٗ  ّب ثبؽعبخت   در(  19 ، ؿ 1945 ي،َث

ِ  ٕعهجش ؽهْز   ٕارتجب  ثهب كضهب   ٍ  ضُٗه ٍ ثه  ٌهزد ٗثهب ر

ِ  ّبٖٗ پضٍّؼ ،ٖتٗزٗه  اعهت ًهِ اس    فَرت پذٗزكته

َاىٖ هآى جولِ  ٕ ِث هطبلؼبت  ت ٍ ّوٌهبراى   9ههبرتٌَ٘س

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

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

 اؽبرُ ًزد   ( 1949پَرهلو ٕ ٍ هزثبًٖ )

 ٔؾه ًٗا  ت٘ه خعه بًگزٗه ؽهْز جْهزم ًوب   ّبٕ ثبؽ

ههٗا  ٌٌههِٗثههَدُ ٍ ا ٖوهه٘اهل ٕعههبسگبر ٖطزكههٍ اس  ٖزًا

عزعهجش   ّٕهب  ي٘عزسهكوط در  4ؽْز تقَر ثبؽ ٖغتًٗجب

گهزم ٍ   ن٘)اهله  ٖطٗؽهزا  ي٘ؽْز در مٌه  ثبؽ   ثلٌِ ثبؽ

و  ٔجه ً٘تدر  ،ز٘ه اخ ّٕهب  عهبل دارد  در  ت٘ه خؾي( ّا

َاهل هتؼ د ؿهبرت  ّهب   ثهبؽ  يٗا ،ٕز٘ت ث ٖثٍ ثز احز  ٕػ

ًَتگبُ جٗتههه ر ؽههه ُ ٍ ثهههِ غهههبً ّٕهههب عهههٌ ٍ  ًٖا

عهجش   ٕكضهبّب  يٗگشٗجهب  ،ِٗه رٍ ٖث ٍٕعبسّب بختع

د  ٕرا در خطهز جه    ّب آى( ؽ ُ ٍ ّب )ثبؽ ههزار   ًٕهبَث

 يٗه ا پهضٍّؼ  ٖال افهل ؤراعتب، عه  يٗدادُ اعت  در ا

ـ    يٗتهز  هْن»اعت ًِ  َاههل ههؤحز ثهز ت  ًٕهبرثز  ز٘٘ه ػ

 ز٘٘ه در تـ ٕؽْز تٗزٗؽْز جْزم ً اهٌ  ٍ ه  ّبٕ ثبؽ

 دارد؟   ٖمِ ًوؾ ّب ثبؽ ًٕبرثز

 اهداف پصوهص. 1.1.1

ًَ  ًٔوط ِٔث هخبث پضٍّؼّ ف در  اعهت ًهِ    ًٖهبً

َ   ّب ت٘كؼبلتوبم  آى هتوزًهش اعهت ٍ ثبػهج     ٕثهِ عه

                                                 
3. Martinuzzi  

4. Garden City 
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لههزاف هٌههبثغ ٍ  ٕز٘جلههَگ  زٗدر عههب ّههب ت٘ههكؼبلاس ًا

َّا  ؽ   ا ثهب تَجهِ ثهِ ًهَع      ،پهضٍّؼ  يٗه جْبت خ

اعهت ًهِ ثهِ دًجهبل      ٖػلّ پضٍّؼ ًٔگَاس  زّٗا اف س

ثهز    ٘ه ًأثهب ت  ٖثهبؿ  ٖاراض ًٕبرثز ز٘٘ؽٌبخت ػلل تـ

( در ؽهْز جْهزم   ٕ)ؽهْزدار  ٕؽهْز  تٗزًٗوؼ هه  

بثزااعت َاى ٖ هه آى را  تهز ٖ كزػّا اف  يٗ  ٌث ثهِ دٍ   ته

 داد6 ل٘تول زٗس ٓػو ّ ف 

َاهههل هههؤحز ثههز   1  ًٕههبرثز ز٘٘ههتـؽههٌبخت ػ

    1935-1931 ّٕب عبل ٖطؽْز جْزم  ّبٕ ثبؽ

ـ  ٕؽههْز تٗزٗهه   ز٘تههأح ٖٗؽٌبعهب   6  ز٘٘ههثهز ت

    ؽْز جْزم ّبٕ ثبؽ ًٕبرثز

 پصوهصنظری  هببنی. 1.1

 ٖتوهبه ِث  ٕؽْز تٗزٗه 6 ٕؽْز تٗزٗه هلَْم 

بدّب فهَرت   ِث ًِ ؽَدٖ هگلتِ  ٕاكزادٍ  ّب عبسهبى، ًْ

ؽهْز احزگهذار    تٗزٗه  ٌ ٗكزآدر  ٖزرعو٘ؿ بٗ ٖرعو

 ٕؽهَرا ٍ  ٕؽْزداركوط  ٕؽْز تٗزٗه ّغتٌ   پظ 

 ٌه  ٗكزآدر  ٖؽهٌل ِث  ًِ ٕػٌقزٍ ّز  ثبؽ ٖ ًوؽْز 

هههزار دارد  طههِ٘ح يٗههادارد، در  ٕاحههزؽههْز  ٖتٗزٗههه 

هٖ ٍ ٍسٗزپهَر   )لطلٖ ، ه٘زسٗا َُا  ، ؿ 1944 ،، ػه التش

اس  ًگهز  ًهل  قٗتؼهبر در  ٕؽْز تٗزٗه (  هلَْم 171

اهههَر ؽههْز كزاتههز اعههت ٍ ثههب   ٓهلْههَم فههزف ادار

ههزتجط ٍ   ٕاهتقهبد ٍ  ٖبعه ٘ع، ٖاجتوهبػ  ٕعبختبرّب

 يٗه ا   درًٌه  ٖ هه   ا٘ه پؽهْز   ٔتَعهؼ در  ٖكؼهبل ًوؼ 

َل، ٕؽْز تٗزٗه ًگزػ،  ِ اعت  ٕاعتزاتض ٖت٘هغئ  ًه

 يٗه اِث ّوزُا دارد ٍ ثهِ   شً٘ ٖبت٘ػول ٕبه ّب٘پ ٍ جًٗتب

، اجتوهبع  بعت٘عه رت،  ّٕب حَسُػلت، تؼبهل آى ثب 

ٖ زًٗبپههذ اجتٌههبة ٕؽههْزٍ اهتقههبد  َٗا ٍ  اعههت )توهه

 تٗزٗه ّ ف  يٗتز هْن(  95 ، ؿ 1957 ،ٕفلزآثبد

، عهبًي  ت٘ه جوؼ ٖسًه گ  ٍ ًبر طٗؽزا ٕارتوب ٕؽْز

 ٍ ٖاجتوههبػهشتلههق  ّٕههب گههزٍُدر هبلههت اهؾههبر ٍ 

ًٍ اى،   ٕاهتقبد َ ٍ حلبظت اس حوَم ؽهْز ثهِ   نٗتؾه

ٍ حلبظههت اس   ارٗههپب ٖاجتوههبػٍ  ٕاهتقههبد ٔتَعههؼ

بثزااعت   ًٕبلج  ط٘هل ِ  ٌّٖگبه يٌٗث  ٕداراؽهْز   ًه

اههَر اعهت ٍ اس    ٔدر مزخه  ّٖٗب ًٖٗبرعبٍ  هؾٌعت

 ٖطه ٘هل ّٕهب ٖ آلهَدگ ٍ  ٕؽهْز ْث اؽهت   هؾٌعت

 ّٕهب  ت٘آعه حبل اس اهغهبم   ي٘ػثزخَردار اعت ٍ در 

، ًوهـ در  هغهٌي َى ّوچه  ّٖٗهب  ثلزاىٍ  ٖاجتوبػ

درآهه ،   ًٖو، ٌٕبر٘ث، ٖػوَه غبت٘عأت ًٖبك ت٘ظزك

 ٕؽهْز  ٕخَدرٍ، رؽ  ٖاجتوبػ، هؾوبت ًٌٖ٘ؾ ساؿِ

ٍ      ّهب  عبختوبىٍ  ّب ثبكت ٕز٘گ ؽٌلدر  ٖتَّٗ ٖثٍ 

ِ ً٘ت يٗه اثهِ   َاىته ٖ هه در ػذاة اعت،  ِ   ٘رعه  جه  ًه

  ثهزد ٖ هه ِث عز  ًٖٗبرعبآى در تٌگٌب ٍ  ٕؽْز تٗزٗه 

دى ثزًبههِ    ٗثب ٕؽْز تٗزٗه  ثبرُ يٗادر  ضوي داراَث

آى،  هؾهٌعت آه ى ثز  نئكبٍضغ هَجَد ؽْز ٍ  ٕثزا

 ّهب  آىٍ ثزاعهبط   ًزدُ يٗت ٍؽْز را  ٌٓ ٗآ ّٕب ثزًبهِ

 طٗؽهزا ٍ  ّب تٍ٘اهؼ ٕهجٌبثز  ًِ لئب ٗا ٌٓ ٗآ ن٘تزعِث 

  ٗه ثب ٕؽْز تٗزٗه هزار دارد، ث زداسد ٍ  هٌبىسهبى ٍ 

 ؼِ،٘حهبك  ؽههْزّب ٍ هٌههبكغ ههزدم ؽههْزّب ثبؽهه  )ؽهه  

َاههل ههؤحز در    يٗتهز  هْهن اس  ٌٖٗ(  95 ، ؿ 1946 ػ

 ًٕهبرثز  ز٘٘اس تـ ٕز٘( ٍ جلَگّب عجش )ثبؽ حل  كضبٕ

ًَگآى در ّهههز هٌطوهههِ،    يٗههها تٗزٗهههه  ٖمگههه

 عت   ّب ت٘كؼبل

 ز٘٘هه6 هٌظههَر اس تـٕؽههْز ٖاراضهه ًٕههبرثز ز٘٘ههتـ

هقهَة ؽهْز    ّٕهب  طهزح در  ز٘٘ه تـ ،ٕؽهْز  ًٕبرثز

َارد ثبؽ ٖ ه طزح  ًِٓ در هل ٍد ؽَد هٖ ٍٕ ؽبهل ه

ٍاهغ  ٖجبهغ ٍ خ هبت  اعت    ؽ ُؽْز 

جبم ًبر ثزا هوزرات  ز٘٘ه تـ ٕهَرد ػول ٍ هزاحل ًا

 (16 ٓهبد َى٘غ٘)جْت ًو ٕؽْز ّٕب طزحدر 
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 ٕاس ؽههْزدار ٕزًههبرث ز٘٘ههتـ ٕتوبضههب بكههتٗدر -

طِ   هزَث

اخذ اظْبرًظز دعتگبُ ههَرد ًظهز در خقهَؿ     -

  ٖػوَه ٕكضبّب ًٕبرثز ز٘٘تـ

ثزاعههبط  ٕاس ؽههْزدار ًٌٖتههزل ههه ارى ارعههبل -

َاثط تَعط دث   زخبًِ٘ض

  اس هلل هَرد ًظز  ٗثبسد -

  1ٓهبد َى٘غً٘و ٖكٌ ٔت٘طزح هَضَع در ًو -

 بعهت ًِٗ ِث ر 1 ٓهبد َى٘غ٘طزح هَضَع در ًو -

 َ عههبسهبى هغههٌي ٍ   ظ٘رئهه تٗاعههتبً ار ٍ ػضهه

جْهبد   بعهت ٗر ،ٖكزٌّگ زاثً٘ل ه زٗه  ،ٕؽْزعبس

 ٌٓه  ٗؽهْز، ؽهْزدار، ًوب   ٕؽهَرا  ٌٓ ًٗوب ،ًٕؾبٍرس

ػضههَ  ّٕههب عههبسهبى زٍٗ عههب ٕهؾههبٍر طههزح ؽههْز

ؽههزًت آة ٍ  زػبهلٗههه  ،ًٖظههبم هٌْ عهه ٌٓهه ٗ)ًوب

 غهت ٗس طً٘هل حلبظهت هله    زٗه كبضعة اعتبى، 

 ٕأ( ث ٍى حهن ر ٕاعتبً ار ٖز كًٌل دكت زٗاعتبى، ه 

 ز٘ه دث بٗه  َى٘غه ً٘و ظ٘رئه  ـ٘حغت هَرد ِث تؾش

   ٗآٖ هدػَت ِث ػول  َى٘غً٘و

 ٔزخبًهه٘ثههِ دث 1 ٓهههبد َى٘غههً٘و ٔاثههعؽ هقههَث -

جبم ثهِ    زاىٗه ا ٍٕ هؼوهبر  ٕؽْزعبس ٕؽَرا ٍ عهزًا

 ،ٖؽههَرً شادُ٘ههٍ ػل ٖٗ)عههزا ٍٖ هتوبضهه ٕؽههْزدار

 (   34 ، ؿ 1944

 ٕؽهْز  ي٘سهه  ًٕبرثز زات٘٘تـ ٖٗؽٌبعبٍ  ًؾق

ِ  ّٕهب ٕ بسهٌه  ً٘هغهبئل ٍ   يٗتز هْناس  ٍ  ٕشٗه ر ثزًبهه

ّ هغئلِ اس ًظهز   يٗا  اعت ٕؽْز تٗزٗه  ٍ  ٖعهبهبً 

در  ٖاجتوبػٍ ػ الت  ٖعبهبً ٍّ  ٕؽْز ٕشٗر ثزًبهِ

ٍ  ّهب  بت٘هبل غٗتَسدر  ًٕبثزاثزٍ  ٕثزاثزؽْز ٍ اس ًظز 

و شارسػ اكهههشٍدُ در ؽهههْز حهههبئ  اعهههت  ت٘هههّا

(  اس 54 ، ؿ 1957 ،ٍٕ كزّههههَد سادُ ل٘اعههههوبػ)

 ٌٖ٘رؽه  ؽْزًؾه   ٖٗكضهب  ٕ احهزات ًبلجه    يٗتهز  هْن

عهجش ٍ ثهبس    ّٕهب ٕ ًهبرثز  ز٘٘ه ٍ تـ تِٗث تشز ؽَدٖ ه

 ، ؿ 1944 ،، هْهه ًضاد ٍ پزّ٘ههشٕبرٗهه)س ًههزداؽههبرُ 

 ّهب ٕ ؽهْزدار  ًِٖٗ هَضهَع خَدًلهب   ٖ(  اس سهب654ً

ن ٍ  ؽهه ثههَدى ثغههتز هٌبعههت آى هطههزح  ثهه ٍى كههزّا

ٍلته  ّٕهب  ًوي هبد ٍ تَهؼهبت اس    ٖرٍ ثهِ ًبعهت   ٖد ًْ

 ٔلئهغه  ّهب ٕ ؽهْزدار  ٕثهزا  بكهت، ٗ ؼٗاكشا ٕؽْزدار

ن،   ّٕههب وههِٗجزٍ اخههذ  ًٕههبرثز ز٘٘ههتـكههزٍػ تههزًا

َاى هٌبثغ هبٖل ِث ّب عبختوبىتشللبت  فهَل  عهْل  ػٌ  اَل

ِ ٘سه گهز هَرد تَجِ ههزار گزكهت  ثهِ ػجهبرت دٗ      ٕا ٌه

  ٍ ن ؽه  ًهِ ر َاثط ٍ    ّهب ٕ ؽهْزدار  ٌهزد ٗكزّا ثهِ ضه

ٍ  لٗتجه   ،ّبٕ ْزدارؽهوزرات   ٕاهتقهبد  ٌٕهزد ٗثهِ ر

اس  ٌٖههٗ زاىٗهه(  در ا127 ، ؿ 1943 بر،٘هه)ًبه ؽههَد

ًَا ٖ هًِ  ٕؽْز تٗزٗه  ىارًب را ًٌتهزل   ّبٕ ًبرثز ت

 ٕعهز  يٗه اعت ًِ در هبلهت   1 ٓهبد َى٘غً٘و  ،ًٗوب

ًَا ٍ  ٖٗ)عهزا   ٗه ًوبٖ هاهز  يٍٗ هوزرات اه ام ِث ا ي٘ه

 ز٘٘هههٌظههَر تـ (  ثهه31ِ ، ؿ 1944 ،ٖؽههَرً شادُ٘ههػل

پبعهخ   غهت ٗثبٖ هه  ٕدر عطح ؽْز، ؽهْزدار  ًٕبرثز

 َى٘غه ٘را اس ًو بى٘ضهتوب ٖهخجت در ارتجب  ثب پعى حجت

  لهذا   ٗاعتبى( اخذ ًوب ٕ)در هغٌي ٍ ؽْزعبس 1 ٓهبد

ًٍ ُ ثهِ ًو  ثهِ   بس٘ه هَفهَف ً  َى٘غه ٘جْت ارعبل پز

ٍل  َاكهن ا جبم ت  ٍٖ هتوبضه  ٕؽهْزدار  ي٘ههبث  ٖكه  ِ٘ه ًا

َا يًِٗ ا ثبؽ ٖ ه ى هه ً   17ٓ ههبد كن در هبلت ت  ٖههبًَ

 ٖخقَفه  ٕهزاردادّهب  ًٌ ٖ ه بىًِ٘ ثؽَد ٖ هٌؼو  ه

ه   ًهزدُ ًِ آى را هٌؼو   ًٖغجت ِث ًغبً ٖ  ًا  در فهَرت

ى ًجبؽهه ، ًبكههذ اعههت    حًٗههِ هشههبلق فههز   هههبًَ

تضبد  يٗاس ا ٖ(  آگب114ّ ، ؿ 1944 ،ٖاؽزكٖ حجت)

ٍ  ٕلشٍم ثهبسًگز  ،ٖؼ٘در هوبثل هٌبثغ طج ٕهٌبكغ اهتقبد

َا ز٘٘هههـت ًَا ٕدر هلتههه  ٗهههٍٖ ضهههوبًت اجزا ي٘هههه
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 ز٘٘ه تـ ،ٖحوهَه  افطعحدر   ًزدُ اعت زًٗبپذ اجتٌبة

ًَِ ِث يِ٘ث اخذ هجَس اعتلبدُ اس سه را ًٕبرثز ًهِ   ٕا گ

 ٕهقههَة ؽههْز  ّٕههب طههزحهتلههبٍت اس آًچههِ در 

ه   ًزدُ قٗؽ ُ اعت تؼز ٌٖ٘ث ؼ٘پ ، 1945 ،ٕ)ثلهَر  ًا

َاع ٖگبّ ًٕبرثز ز٘٘  تـ(12 ؿ  بثز درخ ت هبلهي،  ٌث

َاكوهت ًو  ٕاػعم ؽهْزدار  ى   1 ٓههبد  َى٘غه ٍ٘ ه ههبًَ

فهَرت   ٍٕ ؽْزعهبس  ٕهؼوهبر  ٖػبل ٕؽَرا ظ٘عتأ

ػ يٗ  در ازدٗپذٖ ه  ط٘تغهل  ٓهبػ گزدػ ِث  ٖحبلت ًَ

ّ   تٍ٘ حزهت هبٌل  ز٘٘ه تـ گهز ٗد ٖهؾَْد اعهت  گهب

 بر،٘ه )ًبه زدٗپهذ ٖ هث ٍى اطعع هبلي فَرت  ًٕبرثز

 (   121 ، ؿ 1943

 وهصپص یضنبس روش. 1

 پصوهصروش  .1.1

اعهت   ٖل٘تللٖ ل٘تَف هوبِل يٗدر ا پضٍّؼرٍػ 

ع آى ًبرثزد ًَ ٍ ٕ ِ  پهضٍّؼ  يٗه ادر اعهت    ٕا تَعهؼ

َاهل هؤحز ثز تـ عؼٖ ؽ ُ  را ّهب  ثبؽ ًٕبرثز ز٘٘اعت ػ

 ٕؽهْز  تٗزٗثهز ًوهؼ هه      ٘ه در ؽْز جْهزم ثهب تأً  

اس  بس٘ه ًراعهتب، اطعػهبت ههَرد     يٗه   در اؽَد ٖثزرع

 ٖؾههٗوب٘پٍ هطبلؼههبت  ٕا شبًههًِتبثاطعػههبت  نٗههطز

ؽهه ُ اعههت   ٕآٍر جوههغًبهههِ ٍ هؾههبّ ُ(  )پزعههؼ

 ّٕههب دادٍُ  اطعػههبت  ل٘ههتللٍ  ِٗههتجشهٌظههَر  ثههِ

 ٕاكشارّهب  ًهزم ًبههِ، اس   پزعؼ نؽ ُ اس طزٕٗ آٍر جوغ

GIS ٍExcel ًٍه ُ  ٖاعتلبدُ ؽ ُ اعت  ثزرع  ّٕهب  پز

ِ  ٖثهبؿ  ٖاراضه  ًٕبرثز ز٘٘تـ ؽهٌل   تٗه للهب  رػب  ثه

ًَ  ٔجْزم جبهؼه  ٕدر ؽْزدار 1 ٓهبد َى٘غ٘در ًو ٖهبً

تز  ٕ  ثزادّ ٖ هل ٘را تؾٌ پضٍّؼ يٗا ٕآهبر درى ْث

 92، ّهب  ثهبؽ  ًٕهبرثز  ز٘٘ه در تـ ٕؽهْز  تٗزًٗوؼ ه 

ٍ  1 ٓههبد  َى٘غه ً٘و نٗه ًهِ )اس طز  ّٖهبٗ  هطؼِ اس ثبؽ

 زتـ٘٘ه  1945-1931 ّٕهب  عهبل  ٖ( طه ٖ ًا٘ثزداؽت ه

ثهِ     اسم(1)ؽٌل  اعت ؽ ُ ، ثزرعًٖا  دادُ ًٕبرثز

ٕ  ، ثبؽّب عبل يٗا ذًز اعت ًِ طٖ  ًٕهبرثز  زتـ٘٘ه  ّهب

ههَرد   61جْهزم   ٕؽهْزدار  1 ٓهبد َى٘غ٘در ًو بكتِٗ

 نٗههثههبؽ ّههن اس طز ًٕههبرثز ز٘٘هههههَرد تـ 11ثههَدُ ٍ 

بى ثزداؽهت   ٖ ًا٘ثزداؽت ه بت٘ػول ٍ هقبحجِ ثب هبٌل

َاكهن   ٖزرعو٘ؿطَر  ِث ّب ثبؽ يٗؽ ُ اعت ًِ ا ٍ در ت

بى ثب ؽْزدار   ًا  دادُ ًٕبرثز ز٘٘تـ ٕهبٌل

 قلورو جغرافیبیی پصوهص. 1.1

ٔ وههً٘ؽْزعههتبى جْههزم، در  هزًههشؽههْز جْههزم، 

ٕ ؽهْز  لهَهتز 141ً٘ٔ كبفلٖ اعتبى كبرط ٍ در جٌَث

اعههتبى كههبرط( هههزار گزكتههِ اعههت    هزًههش) زاس٘ؽهه

هي ؽهْز ثهِ    1941)هٌْ ع٘ي هؾبٍر ًوؼ هل٘ط،  (  ٗا

تبى ٕ ؽ٘زاس، كغب، داراة، ك٘زٍسآثبد ٍ ارعه ّب ؽْزعتبى

ههي ؽههْز در عههبل  ، 1957هلهه ٍد اعههت  جوؼ٘ههت ٗا

هزاى،   163115 دُ عت )هزًش آهبر ٗا ، ؿ  1959ًلز َث

14   ) 

 هبی پصوهص . یبفته5

 هبی جهرم . عواهل هؤثر بر تغییر کبربری ببغ1.5

َاهل هؤحز ثز تـ٘٘ز ًهبرثزٕ ثهبؽ    ّهبٕ جْهزم را    ػ

َاىٖ ه َاهل ػبم توغه٘ن  دعتِث دٍ  ت َاهل خبؿ ٍ ػ ٔ ػ

 (6  1945زدارٕ جْزم، ًزد )ؽْ

َاهل ؽهبهل توهبهٖ ثهبؽ   1 ي ػ َاهل ػبم6 ٗا ّهبٕ     ػ

  ثبؽٌ ٖ هؽْز 

َاهل خبؿ   6    ػ

َاهل هؤحز ثز تـ٘٘هز ًهبرثزٕ   1ٓ ؽوبردر ج ٍل  ، ػ

ٕ ّهب  عهبل طٖ  ّب آىّبٕ جْزم ٍ ه٘شاى ّزً ام اس  ثبؽ

هي     1931 -45  157، ّهب  عهبل اراِئ ؽ ُ اعهت  طهٖ ٗا



عؼٔ هجلّ                                               14   ٍ َت ٘ب  ٕ               ٔ جـزاك ٕ ؽْز لٓ ؽوبر                                     كضب             ٍا

 

ٕ ؽهْزٕ تـ٘٘هز   ّهب ٕ ًهبرثز ّب ثهِ عهبٗز    ٌّتبر اس ثبؽ

َاههل  جه ً٘تٌّتهبر اس آى در   11ًهِ   ًا  دادًُبرثزٕ  ٔ ػ

ٔ سهه٘ي ٍ هغهٌي( اس   اكشٍدّه  ارسػاهتقبدٕ )ػوه تبً  

ي ركتهِ اعهت  ههَرد ههذًَر      درفه  اس ًهل   44/62٘ث

ٕ  ثبؽ ٕ  ّهب هي دٍرٓ آههبرٕ را      تـ٘٘زًهبرثز ٗبكتهِ طهٖ ٗا

ي،  ؽَدٖ هؽبهل  هبثزٗا َاههل     ٖ هه   ٌث ؽهَد گلهت ًهِ ػ

ٓ سههه٘ي ٍ هغههٌي( اكههشٍدارسػ  اهتقههبدٕ )ػوهه تبً

ػبهل تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثبؿٖ در ؽهْز جْهزم ثهِ     يٗتز هْن

هي پهضٍّؼ، ثهز ًوهؼ       ٗه آٖ هه حغبة    مهَى در ٗا

( تأً٘ه   1ٓ ههبد ه ٗزٗت ؽْزٕ )در هبلهت ًو٘غهَ٘ى   

ؽ ُ اعت، كوط ِث تؾزٗح ٍ تَضه٘ح ًوهؼ هه ٗزٗت    

ّهب( پزداختهِ    ؽْزٕ در تـ٘٘ز ًبرثزٕ كضبٕ عجش )ثهبؽ 

 ؽ ُ اعت   

 

 
 و خود ببغداراى 6 ۀهبدتغییر کبربری یبفته در کویسیوى  هبی . هوقعیت قرارگیری ببغ1ضکل 

 
 

 1531-1536 یهب سبلعواهل هؤثر بر تغییر کبربری ببغی در ضهر جهرم  .1جدول 

 عواهل تغییر کبربری ببغی ردیف
هسبحت 

 )هکتبر(
 ردیف درصد

عواهل تغییر کبربری 

 ببغی

هسبحت 

 )هکتبر(
 درصد

1 
ٓ اكشٍدَاهل اهتقبدٕ ٍ ارسػ ػ

 سه٘ي ٍ هغٌي
11 44/62 4 

اٗجبد راُ ارتجبطٖ ٍ 

 ً٘بس ثِ خ هبت ؽْزٕ
14 92/3 

 91/2 16 ارث 1 39/14 64 (1ٓ هبده ٗزٗت ؽْزٕ )ًو٘غَ٘ى  6

9 
ٔ ؽْزٕ تَعؼٕ ّب طزحپ٘ؾٌْبد 

 جْت خ هبت هَرد ً٘بس ؽْز
14 43/5 2 

ّبٕ هتزًٍِ  تج ٗل ثبؽ

ثِ كضبّبٕ ًبهٌظن 

 زٕؽْ

4 61/4 
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 1اداهه جدول 

 عواهل تغییر کبربری ببغی ردیف
هسبحت 

 )هکتبر(
 ردیف درصد

عواهل تغییر 

 کبربری ببغی

هسبحت 

 )هکتبر(
 درصد

 17 11/9 2 ًباهٌٖ 3
ًوجَد خ هبت 

 پؾت٘جبى تَل٘ 
4 61/4 

 61/4 4 ًجَد حجبت ثبسار 11 24/9 3 عبٗز 4

 177 157 جوغ 16 4/11 97 ثلزاى آة 5

 1945ؽْزدارٕ جْزم، هأخذ6 
 

در تغییر کبربری فضبی  نقص هدیریت ضهری .1.5

 (  هب سبس )ببغ

تَعههؼِ ٍ گغههتزػ كضههبٕ عههجش در ًؾههَرّبٕ  

هشتلههق ّوجغههتگٖ سٗههبدٕ ثههب هلهه٘ط طج٘ؼههٖ ٍ    

كٌٖ ّز ًؾَر دارد )ػٌبثغتبًٖ ٍ رٍعهتب،   ّٕب ؾزكت٘پ

ت ؽْزدارٕ جْزم در راثطهِ ثهب   (  اه اهب3 ، ؿ 1957

اخ٘ههز، اههه اهبتٖ   ّٕههب عههبلدر  هشقَفههبً ّههب ثههبؽ

ّهب ثهَدُ    ٍ در جْت تـ٘٘هز ًهبرثزٕ ثهبؽ    طلجبًِ هٌلؼت

ٌٌِ در  اعت  ِث ل ٗا ٕ ؽه ٗ اً  اخ٘ز ؽْزدار ّٕب عبلد٘ل

َاجِ  ِث دُللب  هبٖل ثب هؾٌل ه تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثهبؿٖ   ،َث

ِ   ّن ِث هبى ثه خز هبٌل ٔ ٌه ّٗشػلهت   ؽ ت ؽبٗغ اعت  ًا

اس  تهز  ْهن هٍ ًوجهَد آة اس ٗهي طهزف،     ّهب  ثبإ ثبؽ

ي ل  ّب ِث ٗا عَد ثبإ اهتقبدٕ ًِ اس تـ٘٘هز ًهبرثزٕ   د٘ل

، دعت ثهِ تـ٘٘هز ًهبرثزٕ ثهبؿٖ     دؽَٖ ه ّب آىًق٘ت 

ي تـ٘٘هز  ًا  سدُ در ًو٘غهَ٘ى   ّهب ٕ ًهبرثز   ثؼضٖ اس ٗا

ؽَرٕا ؽْزعهبسٕ ٍ هؼوهبرٕ هطهزح ؽه ُ ٍ      1 ٓهبد

َاكهن   ٔجه ً٘تٍ در  ؽهَد ٖ ًوه ثؼضٖ دٗگز ّن هطزح  ت

ج َاكهن،     ؽَدٖ هبم هبلي ثب ؽْزدارٕ ًا هي ت ًِ طهٖ ٗا

را ثههِ درفهه  اس سههه٘ي ثههبؿٖ  27تههب97ثبؿهه ار ثهه٘ي 

ٍاگذار ًزدُ ٗب ِث   پهزداسد ٖ هه جبٕ آى هجلـٖ  ؽْزدارٕ 

ؽْزدارٕ ّن ثب تَجِ ِث هؾٌل ؽ ٗ  ههبٖل ًهِ دارد،   

ي تـ٘٘ز  َاكوت ّبٕ ًبرثزثب ٗا ِ  ًٌه ٖ ه ه ِ ٕ طهَر    ثه  ًه

ؽْز جْزم ًِ هطت ثبؿ ارٕ اعتبى كهبرط هلغهَة   

خز ثبؽؽَدٖ ه ٕ  ، ًا ِ داخهل ؽهْز اس ثه٘ي     ّهب ه   ركته   ًا

در  ّهب  ٍ ثهبؽ تـ٘٘ز ًهبرثزٕ كضهبٕ عهجش     ،طَر ًلٖ ِث

ٖ فههَرت  ثههِ ب ػوهه تبًداخههل ؽههْزّ ههل درآههه سٗا د٘ل

، در گ٘زد   هٖ اخ٘ز، ؽْزعبسٕ در  ّٕب عبلخَؽجشتبًِ

هوبلي پ٘ؾزكتِ تَجهِ خهَد را ثهِ هَضهَع پبٗه ارٕ      

ارد ٍ ٌٗههٖ اس هههَ ًههزدُهؼطههَف  ٖطهه٘هل غههتٗس

، 1944 هشتلط اعهت )رٌّوهب،   ّٕبٕ ًبرثزپ٘ؾٌْبدٕ، 
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 1536ضهر جهرم در سبل  هبی . توزیع پراکنص ببغ1ضکل 

 
 

ٕ در تـ٘٘ههز ثههزٕا ثزرعههٖ ًوههؼ ههه ٗزٗت ؽههْز

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

رٕا ؽْزعبسٕ اعهتبى  ؽَ 1 دٓهبدر ًو٘غَ٘ى  ّب آىثبؽ 

 92) ٗبكتهِ اعهت  تـ٘٘هز ًهبرثزٕ    ّهب  آىٍ تَعط خَد 

ثهب   ؽه   ًبههِ اخهذ    اطعػبتٖ در هبلت پزعهؼ  ،هبلي(

 ّٕههب بكتههِٗ، ؽهه ُ اعههتلبدُ ٕالگههَتَجههِ ثههِ عههبختبر 

ِ مْبر دعهتِ  در  پضٍّؼ ه   طجوه ه   ؽه ُ  ٌٕث 6 تـ٘٘هز  ًا

، ّهب ٕ ًهبرثز ( ثهِ عهبٗز   ّهب  ًبرثزٕ كضبٕ عهجش )ثهبؽ  

 يٗتهز  هْهن اس تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثبؿٖ،  ٖرضبٗتًبرضبٗت ٍ 

تـ٘٘هز ًهبرثزٕ كضهبٕ عهجش )ثهبؽ( ٍ تـ٘٘هز        ّٕب عبل

پٌج ٍ تَعط خَد ثبؿه اراى    ٓهبدًبرثزٕ در ًو٘غَ٘ى 

    ي هلَرّب ِث ؽزح سٗزً ٗا

( به سبیر هب تغییر کبربری فضبی سبس )ببغ .1.1.5

 هب یکبربر

، ؽههَدٖ ههههؾههبّ ُ  4 ًههِ در ؽههٌل طههَر ّوههبى

ؾتزٗي تـ٘٘ز ً برثزٕ كضبٕ عهجش ٍ ثهبؽ ثهِ ًهبرثزٕ     ٘ث

دُ ًَٖ َث   ثؼه  اس  اعهت درفه    5/44ًِ هؼهبدل   هغٌ

ؾتزٗي تـ٘٘ز ًبرثزٕ كضهبٕ عهجش    ، ٘ث ًَٖ ًبرثزٕ هغٌ

 ِ  2/1عهوت ًهبرثزٕ تجهبرٕ ثهَدُ اعهت )      ٍ ثبؽ ثه

ؾهتزٗي تـ٘٘هز    ًهبرثزٕ هزثهَ  ثهِ     درف (  عه ظ ٘ث

ًِ ثهزٕا ّهز دٍ    اعتدرهبًٖ ٍ كزٌّگٖ  ّٕبٕ ًبرثز

ي دُ ًهِ ثغه٘بر    4/6درف  تـ٘٘ز ًبرثزٕ  ًبرثزٕ، ٗا َث

ؾتزٗي تـ٘٘هز ًهبرثزٕ ثهبؿٖ    اعتًبم٘ش  ٌٌِ ٘ث ل ٗا   د٘ل

دُ، ػو تبً  ًَٖ َث ًٍهن ِث ًبرثزٕ هغٌ گهزكتي ؽه ٗ     ر

اخ٘ههز ٍ  ّٕههب عههبله٘وههت سههه٘ي ٍ هغههٌي در   

    اعتثغ٘بر سٗبد آى  ٓاكشٍد ارسػ

 

 
 



    21                           عجش )ثبؿبت( در ؽْز جْزم ٕكضب ًٕبرثز ز٘٘ػَاهل هؤحز ثز تـ ل٘تلل               عبل عَم       
 

 
( تبدیل ضده به سبیر هب . فضبی سبس )ببغ4ضکل 

 در ضهر جهرم هب یکبربر
 

از تغییار کابربری    یرضابیت نبرضبیت و  .1.1.5

 ببغی  

هبى كضهبٕ   6ثزاعبط اطعػبت ج ٍل  ، پبعخ هبٌل

َال ًِ در ّب عجش ٍ ثبؽ ي عئ آٗب اس تـ٘٘ز ًهبرثزٕ  »ثبرٓ ٗا

ًلهز   97تؼه اد  « ٖ راضهٖ ّغهت٘ ؟  كضبٕ عجش ٍ ثهبؿ 

ػلههت ًغههت عههَد سٗههبد اس تـ٘٘ههز  درفهه ( ثهه9/49ِ)

دًُبرثزٕ راضٖ  درفه ( رضهبٗت   3/12ًلهز )  2ٍ  َث

     اً  ً اؽتِ
 

از تغییر کبربری  یرضبیتنبرضبیت و  .1جدول 

 ببغی هبلکبى در ضهر جهرم

 فراوانی درصد
 فراوانی

 ضرح
 خ٘ز 2 3/12
 ثلٖ 97 9/49

 جوغ 92 177
 

 سبس )ببغ( تغییر کبربری فضبی یهب سبل. 5.1.5

ؾتزٗي تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثبؿٖ در عهبل   اتلهبم   1944٘ث

هي  اعتدرف  9/43دُ اعت ًِ هؼبدل اكتب   ػلت آى ٗا

ثههباتزٗي ه٘وههت سههه٘ي ٍ  1944اعههت ًههِ در عههبل 

هي ارسػ         هغٌي در ؽهْز جْهزم ثهَدُ ًهِ ثهز احهز ٗا

ؼ اس  دٗگز اه ام ثهِ تـ٘٘هز    ّٕب عبلاكشٍدُ، ثبؿ اراى ٘ث

  تـ٘٘ز ًهبرثزٕ  ًا  ًوَدًُبرثزٕ كضبٕ عجش ٍ ثبؽ خَد 

ًههبّؼ  ىاس آ ًغههجت ثههِ عههبل هجههل  1945در عههبل 

ي اهز آى اعت ًهِ در  دّ ٖ هؽ ٗ ٕ را ًؾبى  ل ٗا   د٘ل

ه٘وهت سهه٘ي ٍ هغهٌي ًغهجت ثهِ عهبل        1945عبل 

ًبّؼ ثغ٘بر ؽه ٗ ٕ داؽهتِ ٍ ثهب اكهت ثهبسار       ؼهجل

دُ اعت، در ًت٘جهِ، ثبؿه اراى    سه٘ي ٍ هغٌي ّوزُا َث

جبم   (1)ؽٌل  ًا  دادُّن تـ٘٘ز ًبرثزٕ ًوتزٕ ًا
 

 
ری فضبی سبس و ببغ تغییر کبرب یهب سبل .6ضکل 

 1531-1536 یهب سبلطی 
 

پان  و   ۀهابد تغییر کبربری در کویسیوى  .4.1.5

 خود هبلک   

ههَرد اس تـ٘٘هز    61، 9 ٓؽوبرثزاعبط ًتبٗج ج ٍل 

 1ٓ ههبد كضبٕ عهجش ٍ ثهبؽ در ًو٘غهَ٘ى     ّٕبٕ ًبرثز

 ِ جهب    ؽَرٕا ؽْزعبسٕ اعتبى ٍ ثه م فهَرت رعهوٖ ًا

ي رههن هؼهبدل     11اعهت   درفه   9/14گزكتِ اعت  ٗا

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

هطهزح   1 ٓههبد هبلي فَرت پذٗزكتِ ًِ در ًو٘غَ٘ى 

َاكن ثبؿ ار ثب ؽْزدارٕ جبم ؽ ُ اعهت   ًؾ ُ ٍ در ت ًا

( ًهِ اس  ثبؽه  ٖ هه فَرت ؿ٘زرعهوٖ   )تـ٘٘ز ًبرثزٕ ِث

ي طزٗن درآه  خَٖث ًق٘ت ؽْزدارٕ  اعهت   ؽه ُ ٗا
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ًَٖ ػهه ٍل  َاثط   ُؽههٍلههٖ اس مههبرمَة هههبً ٍ ضهه

 جبهغ ًبدٗ ُ گزكتِ ؽ ُ اعت        ّٕب طزح
 

 هب ساى تغییر کبربری فضبی سبس و ببغهی .5جدول 

 در ضهر جهرم 6 ۀهبددر کویسیوى 

 - فراوانی درصد

 1 ٓهبدًو٘غَ٘ى  61 9/14

 ثبؿ اراى 11 3/41
 جوغ 92 177

 

، ه٘شاى درآه  ؽْزدارٕ جْهزم  4 ٓؽوبردر ج ٍل 

زٕ كضههبٕ عههجش )ثههبؽ( طههٖ  حبفههل اس تـ٘٘ههز ًههبرث

ِ آهه ُ اعهت  ًتهبٗ    1945تب1941 ّٕب عبل ؽه ُ   ج ارائه

ًِ ثباتزٗي ه٘شاى درآه  حبفل اس تـ٘٘هز   دّ ٖ هًؾبى 

 1944( هزثهَ  ثهِ عهبل    ّهب  ًبرثزٕ كضبٕ عجش )ثهبؽ 

ي عبل در ؽْز جْزم ثهباتزٗي   ِث اعت ٌٌِ در ٗا ل ٗا د٘ل

ارسػ اكشٍدُ هزَث  ِث سه٘ي ٍ هغهٌي ثهَدُ )ه٘وهت    

ي ٍ هغٌي ِث ثباتزٗي ح  خَد رعه٘ ُ اعهت( ٍ   سه٘

ؾهتزٕ ثهِ    ّبٕ ، ثبؽدر ًت٘جِ ثهب ًلهغ    ّٖٗهب ٕ ًهبرثز ٘ث

ًَٖ تـ٘٘ز ًهبرثزٕ   اهتقبدٕ ٍ هشقَفبً ًبرثزٕ هغٌ

ٌٌهِ در عهبل       ًا  دادُ  1945  ّوچٌه٘ي ثهب تَجهِ ثهِ ٗا

ِ ه٘وت سه٘ي ٍ هغٌي ًهبّؼ   ٍ ثهب اكهت ثهبسار     ٗبكته

دُ اعت، اس تـ٘ ٘هزات ًهبرثزٕ   سه٘ي ٍ هغٌي ّوزُا َث

ي رُا  ثبؿٖ ًبعتِ ؽ ُ ٍ ِث دًجبل آى درآه  ًوتزٕ اس ٗا

اعت  ه٘بًگ٘ي درآه  ؽهْزدارٕ   ؽ ًُق٘ت ؽْزدارٕ 

ههي  ، 5ٓ دٍرجْههزم اس تـ٘٘ههز ًههبرثزٕ ثههبؿٖ در ٗا عههبِل

    رٗبل اعت 652ّشار ٍ 296ه٘لَ٘ى ٍ 975

 

 
 

 

 

 

درآهد ضهرداری جهرم حبصل از تغییر  .4 جدول

 1531-1531 یهب سبلکبربری فضبی سبس طی 

 )رٗبل( هجلؾ درآه  عبل
1941 97422977 

1946 674457162 

1949 11361192 

1944 195541177 

1941 149543977 

1942 214611477 

1943 943117177 

1944 537433777 

1945 695471777 

 975296652 ه٘بًگ٘ي

 1945هبخذ6 ؽْزدارٕ جْزم، ٍاح  درآه ، 

 

 
 اطراف ضهر جهرم هبی ببغ ازاند چطن .5ضکل 

 

  پیطنهبدهبگیری و  نتیجه. 4

َاههل ههؤح      ي هوبلهِ، ثهِ تلل٘هل ػ ز ثهز تـ٘٘هز   در ٗا

( در ؽْز جْزم ثب تأً٘ه  ثهز   ّب ًبرثزٕ كضبٕ عجش )ثبؽ

پهضٍّؼ   ّٕب بكتًِٗوؼ ه ٗزٗت ؽْزٕ پزداختِ ؽ   

َاهل هؤحز ثز تـ٘٘ز ًبرثزٕ ثبؽحبًٖ اعت  ؽهْز   ّبٕ ػ

َاهل خهبؿ  اهل ػبمػَ ٔدعتجْزم ِث دٍ  توغه٘ن   ٍ ػ

ًَ ٖ ه ٌّتهبر اس  157، 1945-1931 ّٕهب  عهبل طٖ   ؽ
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 اند  دادهشهری تغییر کاربری  یهایکاربربه سایر  هاباغ

 مدی  د  ۀ افدزدد که عوامدل اتصادادی )عتد تار ار      

عامل تغییر کداربری بداغد در شدهر      یترمهممسک ( 

ی . بیشصری  تغییر کاربری فضدا  یآدمجهرم به حساب 

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

د توافد    5 ۀمداد گفت که ماوبات کتیسیون  تواندم

تغییدرات کداربری فضدای     ۀحو مالک د شهرداری در 

طور چشتگیری منجر به تغییر کداربری  ها(، بهسبز )باغ

دیگری که بای  م نظر تدرار   ۀنکص. ش ه است مسکوند

 هدای کده بداغ   یدهدا تعلد گیرد ای  است که یکدد ا   

بده   هدا آنکردن ، داردابن یدمشهر تغییر کاربری  ۀیحاش

تدانوند در   یهدا رد شهری ا  طری   ۀداخل مح دد

جامع است د دتصد دارد محد دده   یهاطرح ۀیتهتالب 

 هدا آن ۀافزددار  ،  می  شهری تلقد ش ه د شون دم

تابدل مقایسده نیسدت. در     ،غیرشهری ۀیحاشبا اراضد 

تدا اینکده    کنند  دمد را خشدک   هدا مالکان، بداغ  ،نصیجه

مح ددیت تانوند برداشصه شود د دتصد بداغ بده  مدی     

لداا   ؛دشودمبایر تب یل ش ، امکان تغییر کاربری فراهم 

شهر شد ه اسدت.    هایای  فرآین  نیز باعث نابودی باغ

بده اراضدد    هدا ی  بای  مجرای تانوند تبد یل بداغ  بنابرا

 یشدهر  تیریمد  ت دارد د ضدردر شهری بسصه شود 

دیدهه  )بده  یشهر یهایکاربر ۀنیبه صیتخامنظور به

 دلیتفاد جدامع د   یهدا طدرح را در  دمالحظات ها(باغ

جلوگیری ا  تغییر برای  ،در نهایت داشصه باش . یشهر

 یر ارائده   راهکارهای ،هابه سایر کاربری هاباغ کاربری

 شود:  مد

ا  شدهری   یهدا رسداخت ی  یهدا توسدهه برای . 1

تدا حفدد  د   شددوداراضدد بدایر داخددل شدهر اسدصفاده     

 ریپدا امکدان پاید ار   ها در راسصای توسدهۀ ه اری باغنگ

 شود؛

)اسدصان اری   هایشهردارفراتر ا   دسصگاه نظارتِ. 2

 هدا  ی( بر فرآیند  تغییدر کداربری بداغ    جهاد کشادر د

در مدواردی کده    هدا آند نسبت به حف  داشصه نظارت 

تد ی اتد ام بده خشدکان ن     صورت عتد ی د غیرع به

 .کن نتای ، جلوگیری  هاآن

 کتابنامه

 یکاربربر   یکأتبا  یشهر  ی م یکاربر راتییتغ لیتحلد  یدشناسا .(1691) .، رد  فرهودی .،م،  ادهلیاستاع .1

،  یسر م یدایجغراف ۀفالنام .(1689-1635 یآمار ۀشش تهران )ددر ۀمنطق یمورد ۀمطاله ؛یادارد  دمسکون

8(61) ،93-115 . 

پای ار شهری با تأکی  بر حف  د  ۀتوسهبررسد عتلکرد شهرداری آمل در راسصای تحق   .(1689) .بلوری،   .2
  مشه . دانشگاه فرددسد مشه ، (،کارشناسد ارش  ۀنامانیپا) .نگه اری فضای سبز

 ۀمطاله ؛یشهر یگردشگر  اریپا ۀتوسهبه  دابیدسصدر  یشهر تیریم نقش  .(1691) .ا ،د صفرآبادی .،تقواید، م .6

 . 52-65(، 4)1، خشکمناط   یدایجغرافالهات طم ۀفالنام .شهر کرمانشاه یمورد

    .گنج دانشتهران:  .کامل توانی  د مقررات محشای حقوتد ۀمجتوع .(1684) .، غداشرفدحجص .4
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صر  فضاهای سشهری در گبررسد عتلکرد م یریت  .(1689) ، م.د توانگر .،، مفردصالحد .،هرفیهد،  خاکپور، ب.، .5

، یاهیناح ۀجغرافیا د توسه ۀمجل .موردی: شهر مشه ( با اسصفاده ا  رد  تاپسیس )مطالهۀ( هاپارکسبز عتومد )

8(14 ،)1-23 . 
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