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  مدرس، تهران، ایران کده هنر و معماري، دانشگاه تربیتاي، دانشریزي منطقهارشد برنامه کارشناس2 
  3/5/94 ؛ تاریخ پذیرش: 10/1/93تاریخ دریافت:  

 چکیده
 در اقتصـادي -اجتماعی و زیست محیطی نیروهاي بین تعامل، پیچیده هشبک نتیجه یک آن به مربوط تحوالت و زمین کاربريِ

شـود. بـه  ي تغییر کاربري شـناخته میها محركعنوان یکی از  هاي خود به فعالیت هاست. در این میان، انسان به واسط زمان و فضا
 هینـزمدر  ها روشاین  شود. مختلفی در بحث تغییرات کاربري زمین استفاده می تحلیل يها روشي این محرك از ساز مدلمنظور 

کاربري متناسب با توجـه بـه  یهارابینی تغییرات هستند و کمتر مدلی با توانایی  یشپمدل  هارائتغییر کاربري زمین اغلب به دنبال 
 نیزمـین خالء، از مدلی تحت عنوان الگوي بهینـه تخصـیص کـاربري ي در این مقیاس ارائه شده است. براي رفع اا منطقهشرایط 

)OLUAP (انسانی در تغییـر کـاربري زمـین در زمـان آینـده در  يها محركچگونگی تأثیر  همسئلشده تا از طریق آن به  استفاده
ي پرداخته شود. مدل مورد استفاده در تغییر کاربري در این تحقیق، میزان تناسب تغییر در هر مکان را بر مبنـاي ا منطقهمقیاس 
گیـرد. در واقـع ایـن مـدل، مکـانِ پایـه  ینمکند و تنها رویکرد بهینگی اقتصاد را در نظر  یمهاي مکانی مطرح  یژگیوو  ها شاخص

کنـد. از ایـن رو  یمي کـاربري را مشـخص ها پهنـهین تغییـر انـواع تر مطلوبنطقه، شود و با توجه به شرایط مکانی م یممحسوب 
انسـانی محرك به تدوین الگوي بهینه تخصیص کاربري زمین از طریق عوامل  پژوهشگر تالش دارد تا با استفاده از این مدل مزبور،

دلیل برخورداري بـاال از  همچنین مرکزي منطقه بهال غربی و دهد بخش شم یمها نشان  نتایج یافته چالوس بپردازد.در شهرستان 
هسـتند و ایـن دو کـاربري، داراي  تر مناسبي شهري و صنعتی ها پهنهها نسبت به دیگر مناطق براي استقرار  یرساختزخدمات و 

 ةیژوشرایط  و همچنین ساخت انسانهاي اول و دوم تخصیص در این ناحیه هستند. از سوي دیگر با توجه به شرایط محیط  یتاولو
هـاي اول  یتاولوپراکنده به  صورت بهي شمالی (به استثناي نوار ساحلی) را ها بخشهاي پست جنوبی و  ینزممحیطی، مدل  یستز

مشـخص شـده بـراي مـدل و  يا توسـعه يهـا تیاولوبه طور کلی با توجه به دهد.  یمي کشاورزي و طبیعی ها پهنهو دوم استقرار 
درصد از آن  2درصد از اراضی طبیعی موجود را حفظ کرده و تنها  98 پیشنهادي ، مدلستیز طیمحهمچنین رویکرد حفاظتی در 

بـراي توسـعه محـیط درصـد از اراضـی فاقـد کـاربري  76است. ایـن در حـالی اسـت کـه  دادهاختصاص  ساخت انسانبه محیط 
  . پیشنهاد شده است ساخت انسان

  
  .، شهرستان چالوسOLUAPتغییرات کاربري زمین، عوامل انسانی، مدل  :کلیدي هاي واژه

  

 1قدمهم
هـاي  تـرین چالش تغییر کاربري زمین، یکی از مهم

ریزان،  ریزي کاربري زمین است که در برابر برنامه برنامه
ــران و سیاســت ــأثیر  تصــمیم گی ــرار دارد و ت گذاران ق

ها و  مســتقیمی بــر بســیاري از مســائل، از فرصــت
ي گرفته شهر کالنتهدیدهاي به وجود آمده در جوامع 

شـد اقتصـادي و کیفیـت تـر از قبیـل ر تا مسـائل مهم

                                                   
 h-dadashpoor@modares.ac.irنویسنده مسئول: *

محیط، دارد. این تغییر در اثـر کـنش عوامـل مختلـف 
انســانی و اقتصــادي نظیــر اقتصــاد، مســکن، اشــتغال، 

زیست، جمعیـت و توزیـع فضـایی آن و... ایجـاد  محیط
). بنـابراین، 49: 1393پور و همکـاران،  (داداششود  می

ــاز یشپ ــر درك نی ــاربر اتتغیی ــ يک ــناخت  ن،یزم ش
 Veldkamp, 2001:4(تغییـر اسـت مهـم  يهـا محرك

and Lambin(.  
درك و  ياز محققـان بـر رو يا عـده ،انیـم نیدر ا
 اساسبرمستقل و  صورت به نیزم يکاربر راتییفهم تغ
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ي اند و تعداد تمرکز کرده تغییرات روند گذشتۀمطالعه 
ــال درك تأث دیگــر ــه دنب ــذاري ب ــائلیرگ ــوع  یمس از ن

محیطی بـر رونـد تغییـرات کـاربري  یستز ای جمعیتی
امر  نی. ا)Lambin, 2006:6 and Geist(اند  بوده زمین

 يروهــایبــه ن یمختلفــ رویکردهــايتــا  گردیــدســبب 
 .در طی زمان شکل بگیـرد نیزم يمحرك تغییر کاربر

دالیـل متعـددي در تغییـر کـاربري  1از دیدگاه لمبین
زمین وجود داشـته امـا عوامـل انسـانی و اجتمـاعی از 

ــا محرك ــی   يه ــه تلق ــن زمین ــلی در ای ــود یماص  ش
)Lambin et al., 2003:11.(  

فرآیندي است  عنوان بهاز آنجایی که کاربري زمین 
ي آن کسـب هـا تیفعالکه پویایی خـود را از انسـان و 

فتـاري) (رکمـی و کیفـی ، پس درك تحـوالت کند یم
 ,Zondag(مسـتقیمی بـر آن دارد  تأثیرعوامل انسانی 

2009:6 and Borsboom( .گفـت  تـوان یمـرو،   ینا از
هــاي انســان از نیروهــاي محرکــی هســت کــه  یژگیو

وابستگی رفتـار عـامالن و فعـاالن بـه آن، بـر  ۀواسط به
اي خواهــد داشــت  یــژهوتغییــر کــاربري زمــین تــأثیر 

)Zondag, 2009:5 and Borsboom(.  ـــن ـــأثیرای  ت
ییــر کیفیــت مکــانی یــا تغ ۀتوســع صــورت بهتوانـد  یم

  کاربري زمین بروز کند.
ي هــا روشي ایــن محــرك از ســاز مدلمنظــور  بــه

ــین  تحلیــل مختلفــی در بحــث تغییــرات کــاربري زم
تغییـر کـاربري  ینۀزمدر  ها روشاین  شود. میاستفاده 

بینـی تغییـرات  یشپمـدل  هارائـبه دنبال  عمدتاًزمین 
کاربري متناسب با  ۀارائهستند و کمتر مدلی با توانایی 

ي در ایـن مقیـاس ارائـه شـده ا منطقهتوجه به شرایط 
ي این محـرك، از ازسمدلاست. در این میان، به منظور 

در بحـث تغییـرات کـاربري ي تحلیل مختلفی ها روش
تغییـر  ینـۀزمدر  هـا روشایـن  شود. زمین استفاده می

بینـی  یشپمـدل  هارائـبـه دنبـال  عمدتاًکاربري زمین 
کـاربري  ۀارائـتغییرات هستند و کمتر مدلی با توانایی 

ي در ایـن مقیـاس ا منطقـهمتناسب با توجه به شرایط 
  ارائه شده است.

تحـت عنـوان الگـوي ء، از مدلی براي رفع این خال
شده تا از طریق  استفادهتخصیص کاربري زمین  بهینۀ

                                                   
1. Lambin 

انسـانی در  يهـا محركچگـونگی تـأثیر  ۀمسـئلآن به 
ــاس  ــده در مقی ــان آین ــین در زم ــاربري زم ــر ک تغیی

ي پرداخته شود. مدل مورد اسـتفاده در تغییـر ا منطقه
کاربري در این تحقیـق، میـزان تناسـب تغییـر در هـر 

هاي مکانی مطرح  یژگیوو  ها شاخصي مکان را بر مبنا
ــا رویکــرد بهینگــی اقتصــاد را در نظــر  یم کنــد و تنه

گیرد. در واقع این مدل، مکان پایه محسوب شـده  ینم
ین تغییـر تر مطلـوبو با توجه به شرایط مکانی منطقه 

کنـد. از ایـن رو،  یمي کاربري را مشـخص ها پهنهانواع 
 این مـدل مزبـور، پژوهشگر تالش دارد تا با استفاده از

به تدوین الگوي بهینه تخصیص کاربري زمین از طریق 
  چالوس بپردازد.در شهرستان انسانی محرك عوامل 

  
  ی نظريو مبانها  مفاهیم، دیدگاه

 یـک نتیجه آن، به مربوط تحوالت و زمین کاربري
ــده شــبکه ــل پیچی ــین تعام ــاي ب ــوفیزیکی نیروه  و بی

 بریاسـولیس،( است زمان و فضا در اقتصادي-اجتماعی
 تأثیرگـذار عوامل ترین مهم 2نظر ترنر ). به162: 1388

 مانند انسانی عوامل از: اند عبارت زمین تغییر کاربري بر
 ساختار ها، بارش فناوري، سطح جمعیت، تراکم و اندازه

 فـروش و خرید سیستم مانند اقتصادي عوامل سیاسی،
 حـاکمعقایـد  و هـا ارزش و مالکیـت یـا و ارزش زمین

ــاران،  (داداش ــور و همک ــل از 52-51: 1393پ ــه نق  ب
Turner et al., 1995.(  

هـاي انسـانی و  در این مقاله تأکید اصلی بر محرك
اقتصاديِ تغییرِ کاربري زمـین خواهـد بـود. از ایـن رو، 

در این زمینـه وجـود  رویکردها و دیدگاههاي مختلفی
انسانی هایی از عوامل محرك  دارد که هر کدام بر جنبه

ــد (داد ــد دارن ــاران، تأکی ــور و همک ). 36: 1392اش پ
هاي آن بـر  یتفعالاثرات انسان و  در زمینۀ کلی، طور به

تـوان اثـرات ایـن محـرك در  تغییر کاربري زمـین می
کلـی  ةحـوزي تغییر کـاربري زمـین را بـه دو ساز مدل

جمعیتـی.  ةحـوزاقتصـادي و  هحوزتقسیم بندي کرد؛ 
هاي خود، بـا تجمـع در  یتفعالچرا که انسان عالوه بر 

ین نیازهـایش، نیـز بـر تغییـر تأمیک منطقه به منظور 

                                                   
2. Turner 
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 ینـۀزمگذارد و بر ایـن اسـاس، ایـن دو  یمکاربري اثر 
  است. گرفته قراري مورد توجه ساز مدل

ــاز مدلدر  ــین در س ــاربري زم ــر ک ــوزي تغیی  هح
ها بـر  يسـاز مدلاصلی  ۀهستتوان گفت  اقتصادي، می

 ,Koomen(یـد دارنــد تأکهـاي مکــانی زمــین  یژگیو

2002:5 and Buurman( چــرا کــه زمــین، عــالوه بــر ،
ثـابتی ي ها یژگیومحدودیت در منابع تولیدش، داراي 

ــه کلی شــرایط طور از لحــاظ جــنس خــاك، شــیب و ب
ناشـی از تخصـیص  فعامنـتوانـد  فیزیکی است کـه می

 Koomen, 2007; Jakson et( کاربري را تغییـر دهـد
al., 2004; Hansen, 2007; Kaiser Godschalk, and 

Chapin, 1995 and Stillwell.(  
مینه به اقتصـاد هاي انسانی در این ز یتفعالمفهوم 

گـذاري ریتأث لیـدلاز سوي دیگر بـه  زمین اشاره دارد.
، زمـین بـه رامونشیپکاربري هر قطعه زمین بر محیط 

 ۀیسـرماعنوان یـک  هاي کنـونی آن، بـه یتفعالواسطه 
یرات تغییـر تـأثتوانـد  یمکـه  دیآ یمفضایی به حساب 

 ,Koomen(کاربري زمین را شـدت یـا کـاهش دهـد 

2002: 7 and Buurman( .ي اقتصـاد ها مـدلرو،  ینازا
ي زمـین هـا یژگـیومکانی مرتبط با کاربري زمین بـر 

 کاربري زمـین از ایـن طریـق سازي مدلاستوار بوده و 
 Parr, 2000:441; McCann and( گیـرد یمصـورت 

Sheppard, 2003:661 and Reynolds-Feighan(  
ـــان در ـــهورترین می ـــگامان مش ـــل پیش  و تحلی

  بـه توان می زمین کاربري تغییرات و مسائل سازي مدل
 در 2تونن فون و متحده ایاالت در 1مارش جورج پرکینز

 بـر انسـانی رفتـار اثـرات مـارش .کـرد اشاره آلمان در
 تــونن فــون و قــرارداد مــورد مطالعــه را زیســت محیط

 یـک اطـراف در محصـوالت فضایی آرایش کارآمدترین
 هر که بود کلی این قاعده کرد. مشخص بازاري را شهر

 کـه یابـد اختصـاص کـاربري بـه بایـد زمـین از بخش
 1933 سـال در .آیـد دسـت بـه آن در اجـاره بـاالترین

ــه ،3کریســتالر  محاســبه بــراي را مرکــزي مکــان نظری
 یـک در فروشـی خرده مراکـز توزیـع و اندازه تئوریکی
دیگــر،  اي نمونــه بــراي .کــرد شــهري فرمولــه منطقــه

                                                   
1. George Perkins Marsh 
2. Von Thunen 
3. Christaller 

 اجـاره مـدل ماننـد خـرد اقتصاد هاي نظریه به توان می
 هاي کاربري فقط مدل این در .کرد اشاره 4آلنسو زمین

 شـهر تجـاري مرکـز از فاصله و اند شده مسکونی لحاظ
 خانوارهـا و است زمین انتخاب براي کننده تعیین عامل

 بـا هایی زمین به دستیابی براي زمین همواره کاربران و
پـور و  هسـتند (داداش رقابـت در هم با بهتر دسترسی

ــاران،  ــل از؛ 52: 1393همک ــه نق  ,.Irwin et al ب

2001:12(.  
البته اشـاره بـه ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه در 

هاي مکانی با توجـه بـه نـوع کـاربري، هـدف از  یهنظر
عنـوان نمونـه در متـون  ي متفـاوت اسـت. بـهساز مدل

و  نقل و  حملۀ نیهزکشاورزي،  ۀتوسعمربوط به مکان 
عنوان پـارامتر اصـلی مـدل تلقـی  دسترسی به بازار بـه

 ,O'Kelly, 1996: 463 Bryan and Dayal( شـود یمـ

1992:354;.(  
این در حالی است که در مـورد متـون مربـوط بـه 

شهري تمرکز بر تقاضاي خدمات و کاال اسـت و  ۀتوسع
یی بـه ایـن نیازهـا پاسـخگو منظور بهی فضایی ابی مکان

 ;van der Veen and Otter, 2001: 147( اهمیت دارد

McCann and Sheppard, 2003: 652;( . ــی از یک
در ایـن مقیـاس، روش بـه کـار  سـازي مدلي ها روش
اسـت. در  LUCIAدر مدل کـاربري زمـین  شده گرفته

این روش توانایی و ظرفیت هر سلول براي قبـول انـواع 
 ( گیــرد یمکــاربري مــورد ســنجش و ارزیــابی قــرار 

Marohn et al., 2010:6; Hansen, 2008:6.(  
 هدهند نشـانایـن سـطح  یۀاولکه خروجی  يطور به

هت پذیرش انواع کاربري است کـه ظرفیت هر سلول ج
در نهایت با توجه به کاربري وضع موجود مورد مقایسه 

گـردد  یمقرار گرفته و میزان تغییر هر سلول محاسـبه 
عالوه بـر ایـن، از  ).40-38 :1391پور و زارعی  (داداش

ــات و  ــی در مطالع ــل جمعیت ــاز مدلعام ــا يس ــا  ه ب
 ,Xiao(  اســت شــده  اســتفادهرویکردهــاي متفــاوتی 

2007: 293; Kroll and Haase, 2010:730 Huang, 
and Peng(.  

درونـی در  ریـمتغعنوان یـک  برخی از این عامل به
کنند و برخی دیگر آن  یمعملکرد درونی مدل استفاده 

                                                   
4. Alonso 
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ي ها مـدلیک عامل بیرونـی کـه محصـول  عنوان بهرا 
 :Pratt, 2009( دهنـد یمـدیگر است، مورد توجه قرار 

115; Koomen and Stillwell, 2007:18( . در رویکرد
بخشی از مـدل در نظـر گرفتـه  عنوان بهاول این عامل 

 تـأثیرشـود.  ارائـه می سازي مدلشده و براي آن روش 
 ۀواسـطعنوان عامـل جمعیـت کـه بـه  این عامل نه بـه

 ســازي مدل رهــایمتغبــر دیگــر  هــا آنثانویــه  راتیتــأث
عنوان نمونـه در مـدل  . به)Hansen, 2998:6( شوند یم

LUCIA  تر یا تراکم جمعیتی  یتپرجمعهر چه شهري
د جــذب توانــ یمــشــد، آن منطقــه اي بــاالتر با منطقــه

جمعیت و رشد شـهري بـاالتري را نسـبت بـه محـیط 
امـا در . )Hansen, 2998:6(پیرامونی خود داشته باشد 

بینـی  پیش -ي تخمینـیها مدلرویکرد دوم که بیشتر 
در  هــا نیتخمبینــی جمعیــت و  هســتند، فرآینــد پیش
عنوان یـک  و تنهـا بـه ردیـگ یمـخارج از مدل صورت 

(بابـایی اقـدم و  شـود یمـورودي مدل در نظر گرفتـه 
 IMAGEمانند مـدل ؛ )28 :1391 ،زاده یمابراهآسمین 

ي انسانی خود را بـه صـورت ها محركکه به طور کلی 
و یـا  دهـد یمـخارجی و از طریق سه مدل دیگر انجام 

ــدل  ــق  ITE2Mم ــه از طری ــدلک و  ProLandي ها م
CHOICE ســازي مدلیرسیســتم محــیط انســانی را ز 

. ایــن ) Schaldach, 2008:24 and Priess( کنــد یمــ
ي تجربی ها لیتحلي خود را بر اساس ها لیتحل، ها مدل

 دهنــد یمــمنطقــه) انجــام  ۀگذشــت(برگرفتــه از رونــد 
)Irwin, 2001:15 and Geoghegan(.  

ي ها مؤلفـهعامل جمعیت، یکـی دیگـر از  عالوه بر
 و  حملهاي  یرساختزهاي انسانی،  یتفعالیرگذار بر تأث
عنـوان  عامـل را بـه توان این یمکه  ی و انرژي استنقل

هـاي اقتصـادي  بر پـراکنش فعالیت مؤثریکی از عوامل 
). Démurger, 2001:99; Eberts, 2001:99( دانسـت

ــه احمــدي شــاپورآبادي و همکــارانش در  يطور به ک
تغییـرات کـارکردي نـواحی  ینـۀزممطالعات خـود در 

ونـدهاي میـان آنهـا روستایی، بر تأثیر عامل روابط و پی
زیرسـاختی حمـل و نقلـی اسـت در  بکۀکه منتج از ش

کنند و آن را یکی از  یمید تأکتغییرات محیط پیرامون 
ي شاپورآباددانند (احمدي  یم اندازه سکونتگاههادالیل 

و  1). از ســـوي دیگـــر شـــاو196 :1392و همکـــاران 
ي اعمـالی کـه از سـوي ها استیسهمکارانش معتقدند 

 توانـد یمشود  یماي اعمال  یران ملی و منطقهگ یمتصم
یر گذاشـته و یـا تـأثطور مستقیم بر کـاربري زمـین  به
وجب توسعه یـا انـزواي زمـین در طور غیرمستقیم م به

غیرمسـتقیم  راتیتأثاستفاده از آن گردد. یکی از  نحوه
ــر تغییــر کــاربري زمــین چگــونگی  ها اســتیسایــن  ب

 ۀشـبکهاي منطقـه مثـل  یرسـاختزگذاري در  سرمایه
ي انرژي و فناوري به کار رفته در ها لحامو  ونقل حمل

 Aspinall and Hill, 2008:7;  Shao, Wei( سـتآنها

and Xie, 2006: 179.( 
زاده و همکارانش معتقدند تغییـر  که فتحی يطور به

عوامـل  یچیـدةپ وانفعاالت فعل یجۀنتکاربري زمین در 
ــا تقاضــا و ظرفیــت  ســاختاري و عملکــردي مــرتبط ب

ــاو ــات فن ــیري و ارتباط ــت (فتح ــاعی اس زاده و  اجتم
  ).85 :1392 ،همکاران

  
  روش تحقیق

تغییـر کـاربري زمـین،  ینـۀزمي موجود در ها مدل
بینی تغییرات هسـتند و  یشپمدل  ۀارائاغلب به دنبال 

کاربري متناسب با توجه بـه  ۀارائکمتر مدلی با توانایی 
 ي در ایــن مقیــاس ارائــه شــده اســتا منطقــهشــرایط 

)Gonçalves and Dentinho, 2007;  Marohn et al., 
2010;  Schaldach and Priess, 2008; Aspinall, 

براي رفـع ایـن خـالء، از مـدلی تحـت عنـوان ). 2004
ــین ــاربري زم ــه تخصــیص ک ــوي بهین ) OLUAP( الگ

چگـونگی  ۀمسـئلاستفاده شده است تا از طریق آن به 
انسـانی در تغییـر کـاربري زمـین در  يها محركتأثیر 

  ي پرداخته شود.ا منطقهزمان آینده در مقیاس 
ــن  ــر کــاربري در ای ــورد اســتفاده در تغیی مــدل م
تحقیق، میزان تناسب تغییر در هر مکان را بـر مبنـاي 

کنـد و تنهـا  یمهاي مکانی مطـرح  یژگیوو  ها شاخص
گیـرد. در واقـع  ینمرویکرد بهینگی اقتصاد را در نظـر 

ین مدل، مدلی مکانی است کـه بـا توجـه بـه شـرایط ا
ــه  ــوبمکــانی منطق ــواع تر مطل ــر ان ــهین تغیی ي ها پهن

ي مفروضات مـدل بـر مبناکند.  یمکاربري را مشخص 

                                                   
1. Shao 
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گذاري شـده اسـت کـه بـر  یهپااقتصاد خرد  نظریۀ پایۀ
ید دارد. تأکی مورد انتظار تغییرات بازدهحداکثر کردن 

ي زمین بایستی کاربر رییتغبنابراین بر اساس این مدل 
ناشـی از آن بیشـتر از  ةبهـري باشد که سود و ا گونهبه 

زمانی مشـخص باشـد. ایـن  ةدورهاي انتقال در  ینههز
تغییـر کـاربري  سـازي مدلبدان معنی است که هدف 

زمین، بیشینه کـردن سـود حاصـل از تغییـر کـاربري 
  زمین است.

  

  
  : چارچوب مفهومی الگوي بهینه تخصیص کاربري زمین1 شکل

  
ي فایـده-هزینـه ۀمعادلـاصلی در این مدل،  رابطۀ

تغییرات اسـت کـه از دو جـز، اصـلی درآمـد و هزینـه 
. درآمد در این مدل به مفهـوم عایـدي شود یمتشکیل 

تغییر کاربري زمـین، بـه هـر  ةافزود  ارزشاست که از 
. این در حـالی اسـت کـه شود یمسلول اختصاص داده 

هـاي مکـانی  یژگیواین شاخص بدون در نظر گـرفتن 
ي مکانی (ناهمگونی فضایی) منطقـه ها تفاوتتواند  نمی

تعـدیل  منظور بـهرو، ایـن مـدل  ینا ازرا توضیح دهد. 
ي مکانی را بـه کـار ها شاخصافزوده،  هاي ارزش یلتحل

 یـۀپاعنوان  بـه 1ي گرفته است. بر ایـن اسـاس رابطـه
  شود. محاسبات در نظر گرفته می

푩풊풋|풎    1رابطه  = 휷풊풋푾풋|풎 − 푪풋|풎 
퐵 از  iمیزان بهره اقتصادي در تغییر کاربري سلول  |

  jبه کاربري انتقالی  mکاربري وضع موجود 
푊 ناشی از تغییر کاربري از  ةافزود ارزشمیزان  |

  jبه کاربري انتقالی  mکاربري موجود 
퐶  mناشی از تغییر کاربري از کاربري موجود نه یهز |

  jبه کاربري انتقالی 

훽 شـرایط مکـانی سـلول  تـأثیر بیضرi  در اسـتقرار
  .jکاربري انتقالی 

 ةبهـرخـود میـزان  متغیرهاياین رابطه با توجه به 
وضع موجود بـه   يکاربري مختلف را در تغییر ها سلول
. هزینه در این مـدل کند یمرا محاسبه  ها يکاربرانواع 

یري کـاربري موجـود در برابـر پذ مقاومتمعادل مقدار 
یري پـذ مقاومتمیزان  ۀمحاسبتغییرات خواهد بود. در 
یري اسـتفاده شـده پـذ مقاومتدر این مدل از ماتریس 

  است.
شــرایط  تــأثیرضــریب مکــانی و  ۀمحاســب منظور بـه

) از ســه شــاخص اصــلی برخــورداري، 훽لــی (مح
کنندگی استفاده شده است. مفهـوم ي و جذبجوار هم

  شود. زیر تعریف می صورت بهاین سه شاخص 
 ۀشـبک( خـدمات زیـر بنـایی به یدسترس: 1برخورداري
ي انـرژي، خـدمات هـا حامل، نقـل و  حمـلترانزیتی و 

یسات زیـر بنـایی) یکـی از تأسزیربنایی و به طور کلی 
آیـد  یمعوامل اصلی در تغییر کاربري زمین به حساب 

ــاران ــر و همک ــاري ف ــن  )47 :1390 ،(بختی ــه در ای ک
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این میزان . گیرد یمشاخص مورد ارزیابی و تحلیل قرار 
هـاي مختلـف  يکاربردر مناطق مختلف و همچنین در 

 بـه بسـته يکـاربر هرکه  طوري متفاوت خواهد بود؛ به
و  دارنـد ازیـن یخاص میزان دسترسی به ،خود هاي نیاز
ها بـه  يکاربر ۀهمیسات را براي تأستوان فاصله از  ینم

. )Hansen, 2010:143(ي کـرد گـذار ارزشیک انـدازه 
ایـن  متغیرهاي بکار رفته در ارزیـابی ایـن شـاخص در

، نقـل و  حمـل ۀشبکتحقیق، شامل میزان دسترسی به 
برخورداري از زیرساخت انتقـال انـرژي، برخـورداري از 

ي خواهد بود. این بخش ا منطقه ةژیوخدمات اساسی و 
تواند در مناطق دیگر متفاوت در نظر گرفته  یماز مدل 

  شود.
 انـواع يتأثیرگـذار زانیـمدر این شاخص، : 1يجوار هم

هـا در  يکاربردیگر  یکنندگ دفع ای جذب در ها يکاربر
 ،گـل گیرد (بـرگ یممحیط پیرامونی مورد ارزیابی قرار 

ــواع. )357 :1380 ــأث هــا يکاربر ان ــر  یراتت متفــاوتی ب
که بسـته بـه  يطور بهگذارند،  یممحیط پیرامونی خود 

سنخ خود را جذب هاي هم يکاربرتوانند  یمماهیتشان 
ینشـان را تأم یـرةزنجهاي  يکاربریا دفع کنند یا حتی 

  . )Hansen, 2010:143( خود بکشند ةمحدودبه 
 لیـدل بـهتـر  بزرگ يشـهرها: معمـوالً 2یکنندگجذب

 گیرند یم قرار توجه مورد شتریب یشغل و يکار خدمات
 قـرار کشـش نیـاتأثیر  تحت شتریب اطراف يشهرها و
 ,.Hansen, 2010:144Marohn et al ;( گیرنـد یم

جمعت نقاط سکونتگاهی  ةاندازاین شاخص ). 7 :2010
را مورد توجه قرار داده و نسبت به میـزان جمعیتشـان 

جـذب و کشــش جمعیـت در منطقـه محاســبه  ةانـداز
بع در برخــی از منــا. )Hansen, 2010:146(گــردد  می

دلیل میزان دسترسی  شاخص فاصله از شهر اصلی را به
فیزیکـی -)، بر شرایط زیسـتونقل حملبه بازار (هزینه 

 Gonçalves( دهند یمتخصیص کاربري زمین ترجیح 

and Irwin, 2001:17.(  
این شاخص از مدل جاذبه کـه  سازي مدل منظور به
، ردیـگ یمـي جمعیتی را در نظر ها کانونمتقابل  تأثیر

استفاده شد. فرض اصلی این مدل بر این مبناست کـه 

                                                   
1. Proximity 
2. Attractiveness 

کنش میـان دو نقطـه (مهـاجرت یـا حجـم حجم میان
 ۀفاصـلدو شـهر و  ةانـدازمبادالت میـان دو شـهر) بـه 

 ).1391 ،ور و همکاران یلهپمیانشان وابسته است (
ــیحات  ــه توض ــه ب ــا توج ــهب ــده  ارائ ــورد  ش در م

 !Errorمطـابق  ها شـاخصي مکـانی، ایـن ها شاخص

Reference source not found.  بـا یکـدیگر ترکیـب
  .شوند یم

휷풊풋                                     2رابطه  = 푨풊풋푮풊풋푵풊풋 
퐴  میزان برخورداري از خـدمات زیـر بنـایی سـلولi 
  jاستقرار کاربري  منظور به
퐺 کنندگی سلول میزان جذبi  در جذب کاربريj  از

  مکانی جمعیت شاخص تأثیرنظر 
푁  ي ســلول جــوار هممیــزان شــاخصi  و میــزان

  . jسازگاري آن با کاربري انتقالی 
  

 محدوده و قلمرو پژوهش
عنوان مطالعه موردي انتخاب  شهرستان چالوس، به

 1600شده است. این شهرستان با مساحتی در حـدود 
جنوبی دریاي خزر قرار دارد. از  ۀمنطقکیلومترمربع در 

نظر استقرار نظام سـکونتگاهی در شهرسـتان چـالوس، 
 میانی محل استقرار نظام فعـالیتی وو دو بخش شمالی 
یک  شمالی به وسیلۀ که منطقۀ طوري سکونتی است. به

شـود. مـرز  یمي به بخـش میـانی متصـل ا جادهمحور 
، منـاطق متـراکم جنگلـی و ها محـدودهاین  جداکننده

ي البرز است که این امر سبب شـده اسـت ها کوهرشته 
تـا بخــش وســیعی از شهرســتان بــه منــاطق جنگلــی، 

لی شهرستان بـه شما نیمۀمرتعی و بایر اختصاص یابد. 
ــتر از  ــورداري بیش ــل برخ ــدمات و تأسدلی ــات، خ یس

هاي ارتبــاطی از نظــر جمعیتــی و فعــالیتی  یرســاختز
درصـد از کـل  78که حـدود  يطور بهمتراکم تر است. 

ــژواســت. شــرایط  برگرفتــهجمعیــت اســتان را در   ةی
محیطی و نظام سکونتگاهی ایـن منطقـه، سـبب  یستز

ر منطقـه گردیـده اسـت. اي د یژهوبروز الگوي کاربري 
مـورد  ةمحـدودي دادهـاي مکـانی، ساز آماده منظور به

متـر  100متـر در  100یی به ابعـاد ها سلولمطالعه با 
واحدهاي تحلیلـی  ها سلولي شده است. این بند شبکه
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  شوند. محاسبه میمدل به حساب آمده و مقـادیر مـدل در ایـن مقیـاس 

  
  : موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه1 نقشه

  بحث اصلی
  افزوده ارزشتحلیل 

بـر در مورد مطالعاتی  OLUAPمنظور اجراي مدل  به
 زاي اصلی تـابع یعنـی درآمـد و هزینـۀاج 1 رابطۀ اساس

 ۀانیسـالتغییرات محاسبه خواهد شد. با توجـه بـه درآمـد 
 تـوان یمي مختلف اقتصادي در سطح شهرستان، ها بخش
انواع کاربري را مورد بررسـی  راتییتغناشی از  ةافزود ارزش

کـاربري وضـع موجـود و  بـهقرار داد. بنـابراین بـا توجـه 
ي مختلـف اقتصـادي طبـق هـا بخشناشی از  افزوده ارزش

ناشـی از تغییـر انـواع  ةافـزود ارزش، مقدار نسبی 1جدول 
  کاربري محاسبه گردید.

  
  نسبی انواع کاربري افزوده ارزش: ضریب 1 جدول

 
 طبیعی صنعتی کشاورزي خدمات

 0,09 0,11 0,3 0,5 نسبی ةافزود ارزش
  )1391طرح  منبع: (مهندسین مشاور مازند

  

  
بر اساس محاسبات انجام شده، تبدیل وضعیت کاربري 

ي شـهري و کشـاورزي بـه ها پهنهطبیعی و صنعتی به 
ات و ي خـدمهـا بخش افـزوده ارزشعلت بـاالتر بـودن 

عنوان مثـال، در تبـدیل  کشاورزي مثبت خواهد بود. به
شـهري، کشـاورزي و صـنعتی  ۀپهنپوشش جنگلی به 

ت تبدیل کـاربري شـهري مثبت و در صور افزوده ارزش
منفـی خواهـد  افـزوده  ارزشهـا،  يکاربر به سایر پهنه

ناشـی از افـزوده  شـده ارزش محاسبهشد. سـهم نسـبی 
در نمودار  ها پهنهتغییرات کاربري وضع موجود به انواع 

  بیان شده است. 1
ــه شــده ضــریب  ــر مبنــاي چــارچوب مــدل ارائ ب

محاسـبه شـده بایسـتی بـا عامـل مکـانی  افزوده ارزش
ترکیب گردد. براي ایـن منظـور مطـابق رونـد مـدل از 

  ي مکانی استفاده شده است.ها لیتحل
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  .ها پهنهناشی از تغییر کاربري زمین به انواع  ةافزود ارزش: نسبت 1نمودار 

  

  تحلیل مکانی
یري گ اندازهدر این تحقیق، براي : تحلیل برخورداري

ــن شــاخص از  ــاختزای ــل حمل ۀشــبکهاي  یرس و  ونق
دلیــل اثرگــذاري در  ي انتقــال انــرژي بــهها رســاختیز

 بـر اسـاسمطلوبیت کـاربري زمـین اسـتفاده گردیـد. 
شهرسـتان چـالوس، حمـل و نقلـی شـبکۀ  هاي یژگیو
ي هـا بخشسـاحلی و  ۀلبـي شمالی واقـع در ها خشب

از نظر خـدمات  میانی، داراي بیشترین سطح دسترسی
طـوري کـه بررسـی ایـن  . بـهباشـند یمـحمل و نقلی 

دهد که وضعیت  یمشاخص در سطح شهرستان، نشان 
مکانی این شاخص از شمال به جنوب منطقـه در حـال 

ه پیرامـونی آن از کاهش است و شـهر چـالوس و حـوز
بیشترین سطح برخورداري در منطقه بهره برده اسـت، 
در حالی که دیگر شـهرهاي شهرسـتان کـه در بخـش 
میـانی شهرسـتان مسـتقر هسـتند، داراي برخــورداري 

 . وضعیت مکانی این شـاخص در نقشـۀباشندنسبی می
  ارائه شده است. 2

  
  : وضعیت شهرستان چالوس در شاخص برخورداري2 نقشه

-1,00
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00

مناطق انسان ساختشنزارفاقد پوششزراعیمرتعپوشش جنگلی

خدمات کشاورزي صنعتی طبیعی
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  يجوار همتحلیل 
ي، میـزانِ سـازگاري جـوار همشـاخص  ۀمحاسبدر 

در  5ي هر سلول در واحد همسایگی مربـع کاربر ییرتغ
با استفاده از ماتریس، سازگاري براي انـواع کـاربري  5

که در نهایت، به هر  يطور بهگیرد. مورد ارزیابی قرار می
سلول ارزشی برابر با میزان سـازگاري آن در تغییـر بـه 

سازگاري  کنندة یانبکه  دهدمیهر نوع کاربري نسبت 
  تغییر با توجه به محیط پیرامونی است.

  
  : ماتریس سازگاري در تغییر انواع کاربري به انواع پهنه کاربري2 جدول

  صنعتیۀ پهن  شهريۀ پهن  کشاورزيۀ پهن  طبیعی ۀپهن  
  ناسازگار کامالً  ناسازگار کامالً  سازگار نسبتاً  سازگار کامالً  پوشش جنگلی

  ناسازگار کامالً  ناسازگار کامالً  سازگار نسبتاً  سازگار کامالً  مرتع
  ناسازگار  ناسازگار  سازگار کامالً  سازگار نسبتاً  زراعی

  سازگار کامالً  سازگار کامالً  سازگار نسبتاً  سازگار نسبتاً  فاقد پوشش
  سازگار نسبتاً  سازگار نسبتاً  ناسازگار نسبتاً  ناسازگار نسبتاً  شنی ۀتپشنزار و 

  ناسازگار نسبتاً  ناسازگار نسبتاً  سازگار  سازگار  و دریاچه بند  آب
  سازگار کامالً  سازگار کامالً  ناسازگار کامالً  ناسازگار کامالً  شهر

  
با توجه به اینکه شاخص سازگاري براي هر یک از 

هاي مفروض مدل به صورت جداگانه محاسبه  يکاربر
ص شود، از این رو وضعیت شهرستان در این شاخ یم

منعکس شده  3 که در نقشۀداراي چهار حالت است 
  است.

  
  .مفروض مدل ازگاري در انواع مختلف توسعۀ: پراکنش شاخص س3 نقشه

  

هاي مکانی این شاخص در سطح شهرستان  یبررس
 که مناطق شـمالی شهرسـتان و حاشـیۀ دهد یمنشان 

منـاطق  ر، بیشترین سازگاري را براي توسعۀدریاي خز

میـانی ي جنـوبی و هـا بخششهري و صنعتی دارنـد و 
کشـاورزي و طبیعـی  شهرستان، بیشـتر بـراي توسـعۀ

  سازگارند.
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با توجه به ایـن کـه تـراکم و : یکنندگ جذبحلیل ت
نظـام جمعیتـی،  تواند یمتمرکز جمعیت در هر منطقه 

فعـالیتی و ســرمایه را دچــار تغییــر کنــد و بــه ســمت 
ــن شــاخص،  ــد، از ای ــوان در  یمخــودش جــذب نمای ت

ی استفاده کرد کـه در ایـن کنندگ جذبارزیابی میزانِ 
تحقیق، بر اساس مدل جاذبه، این تحلیل در شهرستان 

کـنش چالوس انجام گرفت. در این مـدل میـزان میـان
میزان جذب نسبی در کـل  نندةک یینتعنقاط جمعیتی 

کـنش کـه هـر چـه میـان يطور بهمنطقه خواهد بـود؛ 
ي بیشتر باشد، قـدرت جـذب بـاالتري بـراي آن ا نقطه

  شود. نقطه در نظر گرفته می
ي شـمالی هـا بخشدهـد کـه  یماین تحلیل نشان 

شهرستان بـه دلیـل تمرکـز بیشـتر جمعیـت در شـهر 

بـرد و ایـن  یمی بیشتري بهـره کنندگ جذبچالوس از 
ــه ســمت  ــت ب ــا حرک ــا بخشوضــعیت ب ــوبی ه ي جن

  ابد.ی شهرستان کاهش می
درصـد  70از سوي دیگر با توجه به اینکه بـیش از 
در  اند شـدهاز جمعیت شهرستان در این بخش مسـتقر 

 دلیـل فاصـلۀ شهرستان به درصد از محدودة 60حدود 
یري از ایـن نقـاط تـأثزیاد از نقـاط جمعیتـی جـاذب، 

بـه مراکـز عمـده  تر کیـنزدي ها محـدودهند. پذیر ینم
جمعیتی با تراکم باال در معرض تغییر و تحول مستقیم 

 شده انجامي ها لیتحلکاربري زمین هستند که بر طبق 
 تـأثیرتحـت  ،شهرسـتاندرصـد از پهنـه  21در حدود 

تـوان گفـت  یمزیاد یا زیاد قرار دارند. از ایـن رو  نسبتاً
رسـتان، در معـرض بخش شـمالی و شـمال غربـی شه

  بیشترین تغییر کاربري زمین هستند.
  

  
  ی در سطح شهرستانکنندگ جذب: پراکنش شاخص 4 نقشه

  

ضــریب تــأثیر شــرایط مکــانی،  ۀمحاســب منظور بــه
ي تحلیــل مکــانی بــا ها شــاخصة شــد محاسبهمقــادیر 

بـا توجـه  .اند شدهبا یکدیگر ترکیب  4 ۀرابطاستفاده از 
ي مکـانی، عامـل موقعیـت نسـبی را ها لیتحلبه اینکه 

ـــر  راتیتـــأثافـــزوده کـــرده و  وارد مـــدل ارزش آن ب

را در شرایط مکانی مختلف، مورد  ها سلول افزودة ارزش
 افـزوده  زشارتوان،  یم. بر این مبنا دهد یمبررسی قرار 

تغییر کاربري زمین در منـاطق مختلـف و بـه صـورت 
هـاي  یلتحلکلی براي کـل شهرسـتان محاسـبه کـرد. 
دهـد کـه  یمآماري انجام شـده در ایـن زمینـه نشـان 
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افزوده واحدهاي مکانی شهرستان چالوس در کل  ارزش
کشاورزي مناسب هسـتند  ۀپهناراضی براي  درصد 67

کـه ایـن  زیاد هستند نسبتاً افزوده زیاد و و داراي ارزش

درصـد  21و  26ي شهري و صنعتی بـه ها پهنهرقم در 
  .رسد یم

  
  ناشی از تغییر کاربري به تفکیک انواع کاربري هافزود : درصد سهم ارزش2نمودار 

  
انجام شده،  افزوده ارزشبا توجه به اینکه محاسبات 

توابـع مکـانی محاسـبه شـده اسـت بنـابراین  بر اساس
تغییــر کــاربري زمــین در نقــاط مختلــف  افـزوده ارزش

شهرستان بایستی متفاوت باشد. بررسی توزیع فضـایی 
افزوده ناشـی از تغییـر کـاربري زمـین در سـطح  ارزش

ي هـا بخشت کـه شهرستان چالوس، نشـانگر ایـن اسـ
شهرســتان، تناســب بیشــتري بــراي شــمالی و میــانی 

کـه بیشـتر شهري و صـنعتی دارنـد. در حـالی  توسعۀ
طبیعــی و کشــاورزي  ســطح شهرســتان بــراي توســعۀ

  مناسب است.

  
ناشی از تغییر کاربري به انواع کاربري افزودة تحلیل مکانی ارزش: 5 نقشه

%0 %20 %40 %60 %80 %100

طبیعی 

کشاورزي

شهري

صنعتی

ارزش افزوده ي زیاد ارزش افزوده ي نسبتا زیاد
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  يریپذ مقاومتتحلیل 
با توجه به اینکه در تغییر وضعیت موجود، همـواره 

تغییر، خوانده  ومت وجود دارد که به اصطالح هزینۀمقا
شود در تغییر کاربري زمین نیز وضعیت موجـود در  یم

دهند. از این رو  یمبرابر تغییرات از خود مقاومت نشان 

تغییــر کــاربري از مــاتریس،  ۀنــیهزتحلیــل  منظور بــه
اسـتفاده شـده و  3 جـدولدر  شده ارائهیري پذ مقاومت

ي مختلف تغییر کاربري وضع موجود بـه انـواع ها حالت
  .گردد یممدل محاسبه  مفروضکاربري 

  
  یريپذ مقاومت: ماتریس 3 جدول

  
، میزان مقاومت هر سلول شده ارائهجدول  بر اساس

کـاربري وضـع موجـود آن  بر اسـاسدر تغییر کاربري 
دهد که  یممحاسبه شده است. نتایج این تحلیل نشان 

 مالی و میــانی شهرســتان داراي هزینــۀي شــهــا بخش

کمتري براي تغییـر کـاربري بـه کشـاورزي، شـهري و 
ه تغییـر کـاربري بـ کـه هزینـۀصنعتی است. در حالی 

ي از شهرسـتان ا عمـدهطبیعـی نیـز در بخـش  توسعۀ
  پایینی است. ۀداراي هزین

  
  در برابر تغییر به انواع کاربري ها سلولیري پذ مقاومت: میزان 6 نقشه

  

  صنعتیۀ پهن  شهريۀ پهن  کشاورزيۀ پهن  طبیعیۀ پهن  
  مقاومت زیاد  مقاومت زیاد  مقاومت زیاد  بدون مقاومت  پوشش جنگلی

  مقاومت زیاد  مقاومت زیاد  مقاومت زیاد  بدون مقاومت  مرتع
  مقاومت متوسط  مقاومت متوسط  بدون مقاومت  یري کمپذ مقاومت  زراعی

  بدون مقاومت  بدون مقاومت  مقاومت متوسط  مقاومت متوسط  فاقد پوشش
  بدون مقاومت  بدون مقاومت  مقاومت متوسط  مقاومت متوسط  شنی ۀتپشنزار و 

  مقاومت زیاد  مقاومت زیاد  مقاومت زیاد  مقاومت زیاد  و دریاچه بند آب
  مقاومت کم  بدون مقاومت  مقاومت زیاد  مقاومت زیاد  شهر
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اصــلی مــدل  اجــزاي رابطــۀبــا در اختیــار داشــتن 
محاسبه توان تحلیل نهایی و خروجی پایانی مدل را  یم

شهرسـتان  نطقۀ. از این رو نتایج نهایی مدل در منمود
ي هـا بخشچالوس مورد ارزیابی قرار گرفتـه اسـت. در 

بـراي  ها یلتحلشمالی شهرستان چالوس بر اساس این 
 شهري و صنعتی داراي تناسب بیشتري است. با توسعۀ

توانــد ناشــی از  یمتوجــه بــه اجــزاي مــدل، ایــن امــر 
ــتان و  يبرخوردار ــش از شهرس ــن بخ ــانی ای ــاي مک ه

هاي انتقـال کـاربري باشـد. وضـعیت  ینـههزهمچنین 
مورد بررسـی در  يها توسعهمکانی این تحلیل در دیگر 

  بیان شده است. 5 نقشۀ

 
  ي محیط انسانیها محركبندي سطح شهرستان در تحلیل  یتاولو: 7 نقشه

  
دهد سـطح وسـیعی از  یمهاي مدل نشان  یخروج

از مسـاحت شهرسـتان  درصد 54شهرستان که بالغ بر 
باشد که ایـن امـر طبیعی مناسب می است براي توسعۀ

یـد تأکهاي حفاظتی در این منطقه  یاستسبر ضرورت 
 ۀپهنـدارد. با توجه به نتایج پیشنهادي مدل براي انواع 

بـا وضـعیت کـاربري زمـین موجـود  سهیمقاکاربري و 
شهرستان، تغییر مطلوب کاربري در هر واحد تحلیلـی 

ــرات  (ســلول) مشــخص می ــردد. ســهم نســبی تغیی گ
تفکیــک کــاربري وضــع موجــود پیشـنهادي مــدل بــه 
  بیان شده است. 4جدول  شهرستان چالوس در

  
  ي کاربري پیشنهادي مدلها پهنه: سهم نسبی تغییر انواع کاربري وضع موجود به 4جدول 

  صنعتی  شهري  کشاورزي  طبیعی کاربري وضع موجود
  12,90  0  0 509,32  اراضی جنگلی

  44,21  0,56  290,90  15,03 زراعت
  2,57  0  0,42  0,40 شنزار و فاقد کاربري

  27,66  38,49  0,69  0,06 ساخت انسانشهر و محیط 
  0  0  0  81,40 مراتع
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  ي کاربري پیشنهادي مدلها پهنه: سهم نسبی تغییر انواع کاربري وضع موجود به 3نمودار 

  
تغییـرات پیشـنهادي مـدل نشــان  بررسـی آمـاريِ

تطبیــق نســبی وضــعیت موجــود بــا وضــعیت  دهنــدة
مطلوب است. بـا ایـن حـال در برخـی نقـاط، بایسـتی 
تغییراتــی از لحــاظ کــاربري زمــین صــورت پــذیرد. از 

الگـوي  ارائـۀ ی کـه مـدل پیشـنهادي بـه دنبـالآنجای
بینـی آن؛ نتـایج  یشپمطلوب کاربري زمین است و نه 

تواند به عنوان ابزار سـنجش پتانسـیل تغییـر،  یممدل 
یزي کاربري زمین در نظر گرفته شود. از ر برنامهمبناي 
کـاربري  این مـدل، نقشـۀ نتیجۀ شود یمید تأکاین رو 

 پتانســیل بهــرة آینــده نیســت بلکــه نقشــۀ زمــین در
  ري زمین است.ر تغییر کارباقتصادي د

را در  سـاخت انساني مکانی ها عاملیر تأثاین مدل 
کنـد تـا  یمیز کمـک ر برنامـهي و بـه سـاز مدلمنطقه 

را بر الگـوي مطلـوب کـاربري زمـین،  ها برنامهیرات تأث
مــورد ارزیــابی قــرار دهــد. نتــایج مــدل در شهرســتان 

 یز، بـراير برنامـهمناطقی است که  دهنده نشانچالوس 
یزي کند. از ر برنامهباید،  یمتغییر الگوي کاربري زمین 

توانـد،  یمیز با استفاده از این مـدل ر برنامهسوي دیگر، 
تأثیرات تغییرات تجهیزات و امکانات منطقه در تحقـق 
یک الگوي خاص کاربري زمین را مـورد ارزیـابی قـرار 

بـرخالف یـک مـدل  شده ارائهاز آنجایی که مدل  دهد.
الگوي مطلـوب  ۀارائبینی کاربري زمین، به دنبال پیش

ي کاربري زمین با توجه بـه شـرایط شهرسـتان ها پهنه
عنوان  در مقیاس منطقه است؛ بنابراین از نتایج مدل به

د در بایـ یمیزي کـاربري زمـین، ر برنامهراهنمایی براي 
کـاربري نقشـه عنـوان  این مقیاس استفاده شـود و بـه

شـود. ایـن مـدل تـأثیر  ینماد زمین در آینـده پیشـنه
ي سـاز مدلرا در منطقه  ساخت انساني مکانی ها عامل

یرات تــأثکنــد تــا  یمیز کمــک ر برنامــهکنــد و بــه  یم
را بر الگوي مطلوب کـاربري زمـین شناسـایی  ها برنامه
  کند.

  
  يریگ جهینتي و بند جمع

هدف این پژوهش، تدوین الگوي بهینـۀ تخصـیص 
ــق عوامــل  در انســانی محــرك کــاربري زمــین از طری

چالوس است. بر این مبنا مـدل مـورد نظـر، شهرستان 
ــایی  ــا شناس ــل و ب ــه را تحلی ــود منطق ــرایط موج ش

ي، تغییر مطلوب کـاربري زمـین را ا منطقههاي  یتظرف
یط ارائه کرده است. از آنجایی که مدل بـر اسـاس شـرا

وضع فعلی (نه روند گذشته) به تخصیص کاربري زمینِ 
، شـده  ارائـهپـردازد. مـدل  مطلوب در سطح منطقه می

ي ورودي بسیار حساس اسـت ها دادهمدلی است که به 
واکنش نشـان  سرعت بهو با تغییر آنی اطالعات منطقه 

توان گفت این مدل، مطلوبیـت  که می يطور بهدهد.  می

اراضی جنگلی

زراعت

شنزار و فاقد کاربري شهر و محیط انسان ساخت

مراتع

طبیعی

کشاورزي

شهري

صنعتی
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ــر اســاس ا ظــهلح صــورت بهمکــانی را  ي هــا دادهي و ب
بنـابراین، تعیـین تغییـر  کند. وضعیت موجود، ارائه می

هـاي آن،  یتظرفکاربري زمـین منطقـه بـا توجـه بـه 
هـاي مکـانی در تخصـیص کـاربري بـه  یلتحلمستلزم 

 صـرفاًمفهوم مطلوبیت مکـانی (در تقابـل بـا بهینگـی 
 اقتصادي) در استقرار هر نوع کاربري در واحـد تحلیـل

که بتوان  يطور بهمتر) است،  100در  100ي ها ولسل(
 صـورت بهي را ا منطقـهاجتماعی  -ي اقتصاديها تفاوت

  فضایی در مدل توضیح داد.
ي ها شــاخصمــدل پیشــنهادي بــا اســتفاده از 

یري کارگ بـهی و کننـدگجذبي و جوار همبرخورداري، 
ین تغییر کاربري موجود در تر مطلوبي مکانی، ها مدل

کنــد. نتــایج مــدل  یمهــر واحــد تحلیــل را مشــخص 
مجـزا  صـورت بهکلی  ۀپهنوضعیت بهینگی را در چهار 

هـاي اسـتقرار هـر  یتاولو هدهند نشانکند که  یمبیان 
 ۀپهنـپهنه در سطح منطقه اسـت. از آنجـایی کـه هـر 

کاربري با توجه به الزامات و نیازهایش شـرایط مکـانی 
کند، بنابراین هر واحد مکانی  یمسب خود را طلب متنا

هایش براي استقرار انواع کاربري مقدار  یژگیوبر اساس 
دهد. بـر همـین اسـاس،  یممتفاوتی به خود اختصاص 

دهـد بخـش شـمال غربـی و  یمها نشـان  نتیجه یافتـه
همچنین مرکزي منطقه بـه دلیـل برخـورداري بـاال از 

یگـر منـاطق، بـراي ها نسبت بـه د یرساختزخدمات و 
باشند  یم تر مناسبي شهري و صنعتی، ها پهنهاستقرار 

هــــاي اول و دوم  یتاولوو ایــــن دو کــــاربري داراي 
تخصیص در این ناحیه هستند. این در حالی است کـه 

و همچنین  ساخت انسانمدل با توجه به شرایط محیط 
هاي پست جنـوبی و  ینزممحیطی،  یستز یژةوشرایط 

 بـه(بـه اسـتثناي نـوار سـاحلی) را  ي شـمالیها بخش
ــه  صــورت ــده ب ــتقرار  یتاولوپراکن ــاي اول و دوم اس ه

  ي کشاورزي و طبیعی تخصیص داده است.ها پهنه
ها بر اساس میزان برخـورداري،  نتایج تفضیلی یافته

ي هـا خشدهـد کـه ب یمدر شهرستان چـالوس نشـان 
ي میـانی، داراي هـا بخشساحلی و  ۀلبشمالی واقع در 

از نظر خدمات حمل و نقلـی  بیشترین سطح دسترسی
. به طوري که بررسی این شـاخص در سـطح باشند یم

دهــد کــه وضــعیت مکــانی ایــن  یمشهرســتان نشــان 

شاخص از شمال بـه جنـوب منطقـه در حـال کـاهش 
ها بـر اسـاس شـاخص  است. عالوه بر این، نتایج یافتـه

کــه  دهــد یمي، در ســطح شهرســتان نشــان جــوار هم
ــاطق ــیۀ من ــتان و حاش ــمالی شهرس ــ ش ــاي خ زر دری

منـاطق شـهري و  بیشترین سازگاري را بـراي توسـعۀ
ي جنوبی ها بخشصنعتی دارند. این در حالی است که 

کشـاورزي و  و میانی شهرسـتان بیشـتر بـراي توسـعۀ
ی نیز کنندگ جذبمیزان  همچنان کهطبیعی سازگارند 
  کند. یماین روند را تائید 

بـه  تر کیـنزدي ها محدوده نکته مهم این است که
مراکز عمده جمعیتی با تراکم باال در معرض بیشـترین 
تغییر کاربري زمین هستند؛ که ایـن عامـل بـا اضـافه 

را افزوده نیـز همـین نتیجـه  کردن توزیع فضایی ارزش
دهـد کـه  یمشود. نتایج این تحلیـل نشـان  یمحاصل 

 مالی و میــانی شهرســتان داراي هزینــۀي شــهــا بخش
کمتري براي تغییـر کـاربري بـه کشـاورزي، شـهري و 

تغییـر  تی است. ایـن در حـالی اسـت کـه هزینـۀصنع
ــعۀ ــه توس ــاربري ب ــش  ک ــی در بخ ــدهطبیع ي از ا عم
  پایینی است. هشهرستان داراي هزین
ها در شهرسـتان چـالوس نشـان  نتایج نهایی یافتـه

ي شـمالی شهرسـتان چـالوس بـر ها بخشدهد که  یم
شـهري و صـنعتی،  ، بـراي توسـعۀها یلتحلاساس این 

داراي تناسب بیشتري است. با توجه بـه اجـزاي مـدل، 
هـاي مکـانی ایـن  يبرخوردارتواند ناشی از  یماین امر 

هــاي انتقــال بخــش از شهرســتان و همچنــین هزینــه
تـوان گفـت تغییـر الگـوي  یمکاربري باشـد. در واقـع 

ین تخصـیص چنـ همکاربري زمین مورد نیاز منطقـه و 
ها براي تحقـق یـک الگـوي خـاص کـاربري  یرساختز

  یز مشخص شده است.ر برنامهزمین، براي 
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