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Abstract 

Registration of a city in the list of the World Heritage provides an unparalleled 

opportunity for the development of that city. Parallel with this opportunity, there 

are also some challenges in the field of land use that, if not thought over properly, 

can lead to adverse effects and destruction of valuable world heritage. In this 

regard, the present study tries to futurize the land uses in Yazd through 

formulating and analyzing the  scenarios of land use change and pave the way for 

their world registration. The research method is analytical based on the scenario 

technique using the Mick Mac software and wizard scenario. The results show 

that among the 69 factors identified in eight fields of social, economic, cultural, 

environmental, spatial / physical, political, accessability, and functional areas, 14 

variables can be considered as the most important driving factors of the land use 

change in the field of  world heritage registration  of Yazd. Among these factors, 

the existing capacities of land has the most impact on land use change and after 

that conservation, rules and regulations, access to services, population, 

distribution of functions, outreach plans, employment in the service sector, 

quantitative and qualitative status of tourism services, land value, water resources, 

security, access to the road network, and participation have had the greatest direct 

impact. The atmospheres which the impact of these drivers will have on  the future 
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of land use in the world heritage area are classified into three scenarios of 

conservation, development, and decline.  The first scenario as the selected one, 

considering the principles of conservation and suggestions of the superordinate 

plan and observing the laws and regulations, will improve the other factors and 

bring a good future for the world heritage registration. 

Keywords: driving factors of land use change, foresight land use change, 

scenarios, world heritage registration, Yazd 
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 چکیده
 آن یتوسهه   روی پیش بدیلبی فرصهه ی ،ج انی میراث ف رسههت در شهه ر هر بافت ثبت

 بروز زمین کاربری یحوزه در نیز هاییچالش ،فرصت این با م ناسب آورد؛می فراهم ش ر

س یب  اگر ک  یابدمی ص  پیرامون در شیده میراث ج انی یراهبردهای عر شود، اندی می ن

 پژوهش راس ا این در .گردد ج انی ارزشمند میراث تخریب و ءسو آثار بروز ب  منجر تواند

 راهبردنگاری ب  اقدام زمین، کاربری تغییر سناریوهای تحلیل و تدوین با دارد س ی حاضر

ص   با نگاری سناریو فن بر مب نی تحلیلی پژوهش روش .کند یزد ش ر ج انی ثبت یعر

راهبردها اسهه داده از  یارائ  یویزارد و در مرحل  سههناریو و مک میک افزارنرم از اسهه داده

شدمی روش کیدی طوفان فکری شان پژوهش ن ایج. با  در ک  یعامل 69 نیب از دهد؛می ن

 سههیاسههی، کالبدی،/فضههایی محیطی،زیسههت فرهنگی، اق صههادی، اج ماعی، یحوزه 8

 رییتغ هایشهرانیپ نیترعنوان م مب  م غیر 14شهد،  شهناسهایی عملکردی و دسه رسهی

ضیکاربر ص  ی ارا سا زدیش ر  یثبت ج ان یعر  یهاتیظرف انیم نیک  از ا شدهییشنا

 و ضوابط حداظت،عامل  بیازآن ب  ترتو پس داش   را یرگذاریتأث نیش ریب ،نیزم موجود

 فرادسههت، یهاطرح عملکردها، پراکنش ینحوه ت،یجم  خدمات، ب  یدسهه رسهه مقررات،

ش غال ض  خدمات، بخش در ا شگر خدمات یدیک و یکم تیو  منابع ن،یزم متیق ،یگرد

 را میمسهه ق یرگذاریتأث نیترشیب ،مشههارکت و م ابر یشههبک  ب  یدسهه رسهه ت،یامن آب،

ها، م رفی س  سناریو ها و تجزی  و تحلیل آنت یین عدم قط یت پیشران ن یج . اندداش  

حداظت، توس   و افول است ک  م ناسب با فضای هر کدام، راهبردهایی ارائ  شده است؛ 

                                                                                                                                 

ز  م وتا .1 له دستتتترستتتی حتاد ت قا یک م   http://creativecommons.orgND (-NC-CC BY/ین 
/4.0nd/-nc-licenses/by ) اس. 
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صمیم سبی برای ت س ر منا ها و راهبردهای پابرجای آتی فراهم گیریبا این خردمای  ک  ب

 آید.

 زمین، کاربری تغییر هایی میراث ج انی، پیشههرانراهبردهای عرصهه  :های کلیدیواژه

 یزد زمین، کاربری تغییر نگاریآینده

 07/09/1400: رشیپذ خیتار     07/09/1400: یبازنگر خیتار     06/11/1399: افتیدر خیتار

 686-657، صص 1400 پاییز، 40، شماره 10سال ، فرهنگی -اهبرد اجتماعیفصلنامه ر



 

 

 مسئلهه و بیان مقدم

 از حفاظت راسههیا  در را هاییف صههت ج انی می اث ف  سههت در شهه   یک ثبت
 دهدمی ق ار آن ف ارو  ف هنگی و اجیماعی، اقیصههاد   توسهه   و تاریخی بافت
 زمین کارب   تغیی  الگوها  پی امون ریز ب نام  نیازمند ،هاف صههت این تمامی ک 
سیفاده  نحوه و شندمی آن از ا س .با صورتی  ل ئم ست ک  در  ب  ک پژوهش این ا

 زندگی در تغیی  این تأثی  و نشهههود توج  باید ک  چنان آن  ایجادشهههده تغیی ات
شود گ فی  نظ  در بازدیدکنندگان و ساکنان از اعم ش  وندان  کارب   تغیی ات و ن

سامانی باعث تواندمی گی د، صورت ب نام  بدون زمین  در تاریخی بافت اوضاع ناب
صت و شود آینده شده ف  سخ ب   بناب این، گ دد؛ تبدیل ت دید ب  ایجاد ه  گون  پا

باشد ک  این م م، با اسیفاده ش ایط پس از ثبت ج انی نیازمند نگاهی هم  جانب  می
سیا، از رویک د آینده ست؛ در این را صول ا  و هاکارب   پژوهیآیندهپژوهی قابل و

 تدوین و پیش ان نی وها  ارزشیابی و شناسایی مسیلزم آن، تحوالت و زمین کنی ل
ب ا  جلوگی   از تأثی ات منفی  .(Longley & Mesev, 2000) اسهههت هاسهههناریو

نیاز ب  اقدامات راهب د  ام    ،ثبت ج انی  سههناریوها و ب بود وضهه یت ع صهه 
آثار،  ها  تاریخی حفظ سههاایار و عملک دانکار ناپذی  اسههت. راهب دها در بافت

ضا   سب با ف ش ایط ثبت ج انی مینا ضاها  تاریخی، در عین انطباق با  بناها و ف
 کند.ه  سناریو و در نظ داشین میغی ها  کلید  را دنبال می

 سؤاالت پژوهشف و اهدا. 1

 :از اندعبارت پژوهش سؤاالت
 و اند؟ج انی کدم ثبت راهب دها  ع ص  ب  مؤث  ها پیش ان و عوامل -1
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 کارب   تغیی  سناریوها  ج انی مبینی ب  تحلیل ثبت  راهب دها  ع ص  -2
 بود؟ اواهد چ  اراضی

می اث   راهب دنگار  ع صههه  پژوهش این هدف سهههؤاالت، این از منب ث
 پژوهش ف آیند. است سناریونویسی و از نظ  کارب   زمین فن ب  ج انی یزد مبینی

 تغیی  کلید  ها پیشهه ان و عوامل شههناسههایی ب  ابیدا ک  شههدهتنظیم ت تیب بدین
 م تبط سناریوها  سپس و پ داای  یزد ش   ج انی ثبت  ع ص  در زمین کارب  

 .گ ددمی ارائ  پیشن اداتی سناریو ه  تحلیل با و ارائ  آن با

 پژوهش پیشینه .2

 و تجدیدناپذی   اصهههلی تولید تابع ک  اود ااص ها ویژگی ب  توج  با زمین
ست ناپایدار  سان بقا  ب ا  را الزم ش ایط ا . (Wu et al., 2011) کندمی ف اهم ان

شی  مطال ات ،زمین کارب   تغیی   زمین  در  الگوها  تحلیل سو  و سمت ب  بی
 تغیی ات ثبت ج ت ا ماهواره تصاوی  و هانقش  مخیلف ها دوره ب رسی فضایی،

 یی اتتغ یشههه انپ ی وها ب  ن  و تم کز کمی  باشهههدمی تغیی ات الگو   ارائ  و
. دارد کنند،یم یجادا یندهدر آ ی گذارتأث ی وها ک  ن  و اتمسههف  یاراضهه  کارب 
 در پیشههه ان نی وها  نقش  رابط  ب  ک  مف ومی ها مدل  ارائ  و نظ  توج  
ضی کارب   تغیی ات شی )ب دارد کوتاهی علمی  سابق  پ داای ، ارا در  یقاتتحق ی

توج  پژوهشهههگ ان  مورد تازگیب  ولی(؛ باشهههدیم 21م بوط ب  ق ن  ین زم ینا
ک  موجب  یندهاییب  عملک د و ف ا یی اتتغ  ق ارگ فی  ک  عالوه ب  مسههیندسههاز

 تغیی  پی امون بحث  پیشههین  درواقع .کنند توج  شههودیم ینزم  کارب  یی اتتغ
 وجوجسهت ریزانب نام   اندیشه  در دور ها گذشهی  از توانمی را زمین کارب  
صاً نوزدهم ق ن اواا  در .نمود شخ سیال  تونن،فون چون اف اد  نظ یات ،م  و ک ی
سیم ق ن اوایل از. نمودمی هدایت را زمین کارب   تغیی  الگوها  لوش   ده  تا بی
م  در جامع ها ط ح رواج با زمانهم میالد  50 ب هم  نوع یک ریز ،ب نا جان

بات ا دگ ایی از منب ث من طفغی  نگ   یان اث  زمین کارب   ریز ب نام  در گ ا
 و 1980 تا 1960  ده  در سههیسههیمی نگ ش ظ ور با زمانهم. شههودمی پیگی  
 کارب   تغیی  من طف الگوها  ریز ،ب نام  ب  راهب د  و سههاایار  ادبیات ورود
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 نقش مشهههارکت پایدار،  توسههه   نظ یات ظ ور با ازآنپس و یافت رواج زمین
 بیست ق ن دوم  ده  در ام وزه. یابدمی زمین کارب   الگوها  تدوین در اساسی

سیفاده ،یکم و  کارب   سناریوها  تدوین و نگار آینده همچون نو ها روش از ا
 موجود روندها  و هان خ بینیپیش عوض در توسهه   ها پیشهه ان ب  مبینی زمین
آینده ی امونپ یو اارج یمی دد داال ها پژوهش و اسهههت یافی  افزون روز اقبال
 ولیکن اسهههت؛ گ فی  صهههورت سهههناریو تحلیل و زمین کارب   تغیی ات نگار 

ضوع، اهمیت رغمیعل سایی  زمین  در اندکی تحقیقات مو ش انپ شنا عوامل  ،های
 ک  طورب  ؛گ فی  صههورت یثبت ج ان ها ع صهه  سههناریوها  تدوین و ید کل

 از منیخبی ادام  دراسهههت.  یاأل مطال ات ینپژوهش پ  ک دن ا یناز اهداف ا یکی
می مقال  این در اسههیفاده قابل ،نیایج و روش موضههوع، حیث از ک  هاپژوهش این
 .است شده مط ح باشند

 تغیی  پیشهه ان نی وها  ب رسههی ب  ک  پژوهشههی در( 2009) ب گی و ه سههپ گ 
 ش  نشینی مورد مطال  ،  دوره س  در ک  کنندمی اشاره نکی  این ب  پ داای  اندازچشم
 و یافی افزایش پیوسههی  طورب  سههبز فضهها  اهمیت. اسههت بوده تغیی  ف ایند ت ینم م

شدید شاورز  ت شی گذشی   دوره در ک ست گ فی  پی شینی، ب ا  طورکلیب  .ا  ش  ن
ش ان نی وها  صاد ، پی ش ان نی وها  از پس اقی سی، پی  در را تغیی ات ت ینم م سیا
 کمیت ت یین ب ا  روش یک  ارائ  با مقال  این. اندک ده ایجاد دوره س  در اندازچشم
 پژوهش روش  توس   ب  منج  انداز،چشم تغیی  در پیش ان نی وها  عمده گ وه س م
  (Hersperger & Burgi, 2009).است شده زمین تغیی  در

 نی وها  و فضهههایی الگوها » عنوان با ا مقال  در( 2010) همکاران و لیو
ش ان سیدند نییج  این ب  ،«21 ق ن طی رد چین در زمین تغیی ات پی  نی وها  ک  ر
 قبیل از ا ،منطق   توس   و زمین کارب   ها اسی اتژ  ساز پیاده اصلی، پیش ان
 در اقیصاد  س یع رشد و ش ق شمال بازساز  ،«غ ب توس  » ط ح ها سیاست

 .(Liu et al., 2010)باشد می مطال   مورد دوره طی
نده» عنوان تحت اود پژوهش در ،(2015) همکاران و منس  سهههناریوها  آی

 از اسیفاده اطالعات  ارائ  هدف با ک  «سیاه دریا  آبخیز حوض  زمین کارب   تغیی 
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ست ب  کمک ب ا  بالقوه ابزار جغ افیایی یک عنوانب  آینده ها زمین  در گذارانسیا
ضط ار  ش ایط ب  پ دااین ست ا شد؛می آب آلودگی و بح ان مانند محیطیزی  ب  با
ساس سیفاده با هاآن اند،ک ده ت  یف کیفی سناریو  چ ار ج انی، سناریوها  ا  از ا
 در و ک ده تحلیل منطق  سههط  در را ج انی سههناریوها  ا وجی آمار ، ها روش
سیفاده با ،1می ونامیکا مدل ش  مؤث ، کلید  عوامل از ا ضی کارب   ها نق  را آینده ارا
 ب  ک  زمین تغیی  تاریخی روند ب  اراضهههی کارب   تغیی  مدل چنینهم ک ده؛ تولید
 ها بینیپیش آینده در و ک ده کالیب ه داشههت، اایصههاص فضههایی تخصههی  قوانین
 توسط را شده کالیب ه مدل. اندگ فی  کار ب  مورد مطال  ،  محدوده اراضی از اسیفاده
 باورپذی   از اطمینان منظورب  نف انذ  مشارکت و بص   ارزیابی آمار ، ها روش
 ک  اندرسیده نییج  این ب  سناریوها رو  بحث با ن ایت در و ک دند تأیید آن دقت و

 چارچوب با مطابقت ب ا  را آینده ها ارزیابی تواندمی قبول قابل  آینده اکیشههاف
س  در ساحلی منطق  مدی یت ها سیاست و اروپا اتحادی  آب  حوزه رهنمود  س ا
 . (Manc et al., 2015)کند پشییبانی سیاه دریا 

با(1397همکاران,  &)ب هانی  ناسههها ،  و   اث گذار یلو تحل ییهدف شههه
 تحلیل و یکدیگ  ب   شههه   ینزم  کارب  یی اتتغ یشههه انپ ی وها ن ی  اث پذ

کانیزم جام داده یپژوهشههه ت  ان کالنشههه   در نی وها این روابط م ندان  این در .ا
 مکمیک افزارن م و سهههاایار  تحلیل روشاز  هاداده تحلیل منظورب  پژوهش،
سیفاده ست. نیاا ست ک  ازلحاظ  یپژوهش حاک ینا یجشده ا ب   تأثی گذار از آن ا

ست ن اد ، عوامل ؛یبت ت ساایی امکانات و قوانین ،هاسیا  ی وها ن ت ینم م زی 
ش ان ش   در ینزم  کارب  تغیی ات پی سیند ت  ان کالن  در ک  عامل 49 میان از. ه
 ،ط ح جامع ش   ، مدی یت اهداف شامل عوامل این یب،ب  ت ت شده، وارد تحلیل

 اقیصاد ،  توس   وض یت زمین، قیمت جم یت، رشد م اب ،  شبک  ب  دسی سی
جاره، قوانین و یاراضههه  کارب  حقوق مل دیگ  ب  تأثی  بیشهههی ین دارا  ا  عوا

شندمی ش    زمین کارب   تغیی ات در تأثی گذار ش ان عواملعنوان  ب  ک  با  و پی
 .شوندمی شناای  ت  ان ش    زمین کارب   تغیی ات در کلید 

                                                                                                                                 

1 . Metronamica 
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 سههناریوها  ب رسههی»تحت عنوان  یپژوهشهه ،(1397همکاران,  &)جاویدان 
 ب  ،«Wetspaبا اسههیفاده از مدل  یآب یالنب  هامؤلف  رو  ب  اراضههی کارب   تغیی 

 مناطق افزایش و زداییجنگل سناریوها  تحت اراضی کارب   تغیی  اث ات ارزیابی
سکونی سیفاده با آبی بیالن ها مؤلف  رو  ب  سناریو دو این ت کیب و م  مدل از ا

Wetspa،  و مسههکونی مناطق افزایش و زداییجنگل سههناریوها  سههپس و پ داای 
 اسیفاده با و ط احی را GIS محیط در مسکونی مناطق افزایش هم اه ب  زداییجنگل

سنجی مدل از ست ک ده ساز شبی  ،شده وا شان پژوهش نیایج ک  ا  ک  دهدمی ن
 سناریوها  در کل رواناب و زی زمینی آب و زی سطحی سطحی، ها ج یان مقادی 
ست یافی افزایش شدهاعمال شی ین و ا  سطحی رواناب  مؤلف  ب  م بوط تغیی  بی
 باشد.می

 در زمین کارب   تغیی  سههناریوها  بیان هدف ، با(1393شهه بانی,  &)قدمی 
 روش با گ دشههگ   م م مقصههد یک عنوان ب  نوشهه   شهه  سههیان م کز  بخش

صیفی ضی کارب   تغیی  سناریوها  پژوهی،آینده و تو  نییج  و ک ده تدوین را ارا
 اسهههت، تخ یب سهههناریو موردمطال  ،  محدوه در حاکم  سهههناریو ک  اندگ فی 
 ب  را اراضههی کارب   شههدید تغیی ات بلندمدت، افق یک در منطق  این ک طور ب 

 نظی  هاییاسی اتژ  کارگی  ب  با ک  ک د اواهد پیدا بح انی وض یت و دارد دنبال
 رسید.  پایدار  ب  توانمی زمین کارب   یکپارچ  مدی یت

 بینیپیش» عنوان تحت پژوهشهههی در (1389همکاران,  &)اصهههغ   زمانی 
 مدل این از ،«CLUE_S1 مدل از اسههیفاده با زنجان شهه   اراضههی کارب   تغیی ات
 ب ا  سههناریو سهه  تدوین با درن ایت و اندک ده اسههیفاده آن کارایی آزمون باهدف
 ساز شبی   سامان  در 8/4 رشد ن خ با ش   آتی گسی ش روندها  زنجان، ش  
 در مذکور  سهههامان  مقبولیت  دهندهنشهههان کارشهههان حاصهههل ک  ک ده اعمال
 .است مخیلف سناریوها   ارائ  و هاکارب   فیزیکی تغیی ات سط  ساز مدل

ها  صههورت و سههای  پژوهش مذکورنوآور  این پژوهش نسههبت ب  موارد 
ها  مینوعی در گ فی  در داال و اارج از ای ان این اسهههت ک  ه  چند پژوهش

                                                                                                                                 

1 . The conversion of land use and its effects modeling framework (CLUE) 
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شی ب  بحث آیندهمورد آینده ست، اما کمی  پژوه صورت گ فی  ا پژوهی در پژوهی 
ص  ستمورد راهب دها  ع  شی، ها  می اث ج انی پ داای  ا . همچنین هیچ پژوه

پژوهی راهب دها  کارب   زمین در نظ  می اث ج انی یزد را ب ا  آینده  ع صههه 
ها  می اث ج انی مشخ  گ دد و نگ فی  است و م م است ک  راهب دها  ع ص 

ن م ای ان ب  لحاظ ت داد آثار ج انی ثبت شهههده در ف  سهههت   با توج  ب  رتب 
شهههود. از ط فی م موالً راهب دها  ان مییونسهههکو نیز ضههه ورت بحث دوچند

ها  مصههوب شهه    ک  مالل عمل ها  می اث ف هنگی در ارتباط با ط حع صهه 
گ دد و این پژوهش از آنجا ک  مبینی ب  تنظیم نمی ،مدی یت شهه    ای ان اسههت

ست صورت گ فی  ا ساز   ش   در این زمین  نیز نوآور   ؛ادبیات کارب   زمین و 
ب  کارگی   تجمیع ابزار بداعات این پژوهش میاز دیگ  ا دارد. ندهتوان   پژوهیآی

ک  شههامل تحلیل تأثی ات میوازن میقابل و طوفان فک   در گ وه میم کز اسههت را 
 ذک  ک د.

 و نظری مفهومی مالحظات .3

ها  کلید  آینده عدم قط یت  درباره سهههناریوها رویک د  ب ا  تفک  میم کز
 روب ها روها  راهب د  اود با آنسازان ب ا  تصمیموتصمیمریزان است ک  ب نام 
گذشههی ، حال،   ور  اطالعات دربارهآجمع شههامل ؛سههناریوها  هسههیند. توسهه  

سیفاده از آن سایی الگوها و با ا سیانشنا ساایاردهی ب  دا سجم ها  ها  منطقی و من
سازمان  درباره سناریوها،  ست. ب  کمک  صت تفکآینده ا عالیم     دربارهها ف 

کنند. سناریونگار  ب د ازجنگ ج انی ها  مخیلف را پیدا میآینده  هشداردهنده
 نظامی مط ح شد.  -ریز  در بخش دفاعیدوم ب  عنوان روشی ب ا  ب نام 

شف نی وها   ست ک  از آن ب ا  ک ضبط ا شی منظم و من سناریونگار  رو
ها  فوق ال اده و عدم قط یتیدگیپیشهه ان کلید  در بافت تغیی ات شههیابان، پیچ

توان با نگاه ب  رویدادها  غی منیظ ه شود و از این ط یق میها  می دد اسیفاده می
میمایز  ها، چندین داسهههیان یا روایتدر آینده و درل عمیق پیامدها  احیمالی آن

ها  ممکن را کشههف ک د. منظور از ت  یف سههناریوها انیخاب فقط آینده  درباره
ت ین مطلوب و آرزو  ب  حقیقت پیوسهههین آن و یا پیدا ک دن محیمل  یک آینده
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بلک  قصد اصلی سناریو نگار  اتخاذ تصمیم ؛آینده و س ی در تطبیق با آن نیست
 ،ب  اندازه کافی« ها  باورک دنیآینده»  ها  اسهههی اتژیک اسهههت ک  ب ا  هم 

 .(1395همکاران,  &)علیزاده ا دمندان  و پاب جا باشند 
 شناای  محیطی ارزیابی مشکالت در کارب د  ابزار  عنوان ب  سناریو تحلیل

می ایجاد اراضی کارب   تغیی  واسط ب  محیطی مشکالت این از ب ای است؛ شده
س  . شوند ضی کارب   تغیی  ارزیابی ب ا  رایج ابزار  سناریو  تو سوب ارا  مح
 .(Rounsevell et al., 2006; P. Verburg et al., 2006;Petrov et al., 2009) شودمی

ثبت  ندیف ا :جهانی میراث هایعرصههه  در زمین کاربری تغییر مالحظات
 سههه آغاز ؛تواندیم ی یو طب یف هنگ  اثیم  ب ا یعطف  عنوان نقط  ب  یج ان

 در تیعضهههو  هاتیمز از گذشهههی .  دیگ ق ار اث   ب ا یگوناگون  هایدگ گون
 ج ان ی یطب و یف هنگ  اثیم یونسههکو، تحت عنوان حمایت 1972 ونیکنوانسهه

 گوناگون اب اد در تواندیم زین یج ان  اثیم ف  سههت در آثار ثبت کشههورها،  ب ا
 نیا. باشههد داشههی  هم اه ب  زبانیم کشههور  ب ا نیهمچن و اث   ب ا را ییامدهایپ

  اثیم اث  کی همواره ک  نجامدیب ییدهایت د دیتشههد ای لیت د ب  تواندیم پ وسهه 
 یاصول و درست تی یمد عدم صورت در ای و دارد ق ار هاآن م  ض در یف هنگ
 ؛تواندیم گ ید  سههو از ندیف ا نیا. شههود ییدهایت د  دآورندهیپد اود ط،یشهه ا
 هاآن از اث  کی ک  گ دد ییهاف صهههت دنیرسههه تیف ل ب  و ییشهههکوفا ب  منج 

 سههیمیب ق ن در. اسههت نشههده ف اهم آن ب وز  ب ا یمجال تاکنون و بوده ب اوردار
 ،آن از حفاظت تیاهم و  اثیم  هاارزش ب  توج  رشهههد و شهههدنیج ان بحث

  اتیتأثها ب ا  کنی ل تالش ، اثیم شههدنیج ان با بیت ت نیبد و توسهه   یافت
  هایآلودگ و نیزم  سهههوداگ . افزایش یافت هابافت و آثار  رو ب   تکنولوژ

 زین ی یطب  اثیم  ب ا یبزرگ اط  ،یف هنگ  اثیم ب  عالوه ک  سهههتیزطیمح
 و( 1964)، ونیز 1960سهههال در گوبیو )کنگ ه می دد  منشهههورها قالب در بودند،
 سههنت  بیانی  ،(1994)نارا  سههند ،(1993)کلمبو  ، دسههیورال مل1972 رم کنگ ه
 ها بیانی  ،(1998)ایکوموس   بیانی  ،(1996)صهههوفی   منشهههور ،(1996)آنیونیو 

 ن،یهمچن. گ فیند ق ار ینسهب کنی ل و توج  تحت ،((2000 ،1999)مکزیکوسهییی 
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 ج ت در  دیمف ومؤث   اریبسهه  روشههنگ ان  نقش توانسههت  اثیم شههدنیج ان
 فایا مخیلف ملل و هادولت نیب در هاآن ب  احی ام و  اثیم  هارزشا شههناسههاندن

ش فی, د کن سینیپ ،یج ان  اثیم  شیپذ ازیامی نیبارزت . (1388)ا  افینی ت لق و و
 یج ان تیاهم از ک  دارندیم پاس و ندیسهههیایم را  آثار ک  اسهههتا  جام   ب 

  غنا و یف هنگ تنوع  ال ادهاارق  هانمون  از ییایدن یتجل و هسههیند ب اوردار
  ن یزم در  اریهم با ونیکنوانسههه عضهههو  کشهههورها. روندیم شهههمار ب  ی یطب

 حفظ قبال در را اود ت  د ج ان، یف هنگ و ی یطب  اثیم از م اقبت و محافظت
سل  ب ا ما  اثیم صوص نیا در .(1385زاده, )اادم کنندیم نییتب ندهیآ  هان  ،ا

صمه گون    دهیشیاند  ادورنگاران   یتداب با یسییبا یج ان  اثیم  ب ا   یگمیت
)در   ندهیدر س نوشت آ  دیکل  هامح ل و عوامل ییشناسا آن  الزم  ک  شود
 .است یج ان ثبت  ع ص ( نیزم  کارب   ندهیطور ااص آپژوهش ب  نیا

م  :زمین کاربری تغییر هایمحرک و عوامل می را زمین کارب   ریز ب نا
ب نام  و زمین کارب   تغیی ات مح ل نی وها  و عوامل شههناسههایی  نییج  توان
 ف الیت ف آیند، این در دانسهههت؛ نی وها هدایت و کنی ل ج ت در مناسهههب ریز 
 ممکن ک  کندمی ایجاد را ااصههی شهه ایط هاآن عالیق اسههاس ب  هاگ وه و اف اد

 ب  یا ها،آن ف الیت مکان در را محیطی و اقیصهههاد  اجیماعی، مشهههکالت اسهههت
 کاهش منظورب  ریز ب نام  بناب این ،باشههد داشههی  هم اه ب  زمین، کارب   عبارتی
شدمی زمین کارب   ب  نامطلوب اث ات  و کند کنی ل و دهی نظم را هاف الیت تا کو
ش ان نی وها  ،اگ چ . بخشد ب بود را محیط شاب  پی  کارب   تغیی ات   زمین در م
 نیست یکسان ج ان جا  هم  در نی وها این ولی دارد، وجود مطال   چند در زمین
ب نام  و هاط ح م دم،. است میفاوتانداز چشم تغیی  درها آن تأثی گذار  درج  و

 باعث اغلب دسی س، در منابع وانداز چشم تغیی  ف ایندها  ها،لندف م دولت، ها 
 پیشهه ان نی وها . شههوندمی پیشهه ان نی وها  گذار اث   نحوه و اهمیت در تغیی 

. کنندمی باز  ااص مکانی در مخیلف ها مقیاس در مخیلفی ها نقش میفاوت
 ،بیواند عامل یک اسهههت ممکن و بوده ارتباط در هم بام موالً  پیشههه ان نی وها 

 ک  شهه    رشههد ف ایندها  در عامل چند ط یق از ی مسههیقیمغ یا مسههیقیمطور ب 
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 ،پیش ان نی وها  ف مه حال . ب بگذارد اث  ،شودمی زمین کارب   تغیی ات ب  منج 
جاع بدون باط ب  ار ها این بین ارت گذارتأث زمین کارب   تغیی ات ب  ک  نی و  ی 
 پژوهش این در حیث این از. (1397همکاران,  &)ب هانی باشد می سخت ،هسیند

سایی ب  ساس ب  زمین، کارب   تغیی  کلید  عوامل شنا  گوناگون منابع  مطال   ا
 ش  ساز م مت، می اث،   حوزه کارشناسان نظ  اساس ب  نیایج و شده پ داای 

 .است شدهبند  دسی  شماره یک جدول در پژوهیآینده و
 

 زمین کاربری تغییر در پیشران . عوامل1 جدول

 منابع عوامل تعداد /مؤلفه

 اجتماعی
14 

 تندگی سبک ،خانوار بعد ،جمعی  توتیع ،جمعی  تراکم
 ،اجتماعی یسرمایه ،(مسلط فرهنگ با فرهنگی همگرایی)

 مشارک  ،اجتماعی هاینابرابری ،مردم اعتماد ،مهاجرت
 سالیق ،اجتماعی منزل  ،سنی ساختار، امنی  ،اجتماعی

 .قومی  و اجتماعی

(Portnov & Pearlmutter, 1999) 
(P. H. Verburg et al., 2004) 

(Hu & Lo, 2007) 
(Thapa & Murayama, 2010) 

(Ma & Xu, 2010) 
 (1397همکاران,  &)برهانی 
 (1393دهقانی,  &)عزیزی 

 (1393)عزیزی و دهقانی، 

 اقتصادی
18 

 ،خدمات بخش در موجود هایظرفی  میزان ،اشتغال میزان
 بر مالیات ،یگذارهیسرما ،اقتصادی یتوسعه ،تمین قیم 
 میزان تمین، کمبود ،هاتیرساخ  یهزینه ،فقر نرخ ،تمین

 وضعی  شغلی، فرص  انتظار، مورد درحمد تقاضا،
 مزدوده، در اقتصادی یتوسعه وضعی  فروشی،خرده
 معامالت رونق دولتی، هایمشوق و هایارانه باتار، ساختار

 .گردشگری صنع  یتوسعه و مسکن و ملک

(Patel et al., 2007) 
(Kivell, 1993) 

(Irwin & Geoghegan, 2001) 
(P. H. Verburg et al., 2004) 
(Thapa & Murayama, 2010) 

(Hu & Lo, 2007) 
(Ma & Xu, 2010) 

(Portnov & Pearlmutter, 1999) 
 (1397همکاران,  &)برهانی 
 (1393دهقانی,  &)عزیزی 

 فرهنگی
3 

 (1397همکاران,  &)برهانی  .قومی منشأ و تندگی روش غالب، فرهنگ و سن 

 مزیطیتیس 
5 

 .اقلیم و توپوگرافی خاک،، هوا حلودگی ،حب منابع وضعی 

(Thapa & Murayama, 2010) 
(Ma & Xu, 2010) 

(P. H. Verburg et al., 2004) 
 (1393دهقانی,  &)عزیزی 

 (1397همکاران,  &)برهانی   

 کالبدی/فضایی
10 

 ،حفاظ  و دارینگه، (بایر اراضی) تمین موجود هایظرفی 
 تراکم ،ابنیه کیفی  ،مالکی  ،ضوابط بر مبتنی سات و ساخ 

ایستگاه به نزدیکی ت اری، مناطق به نزدیکی ساختمانی،
 و جوارهم هایکاربری ناساتگاری عمومی، ونقلحمل های

 .قطعات هایویژگی

(Hu & Lo, 2007) 
(Ma & Xu, 2010) 

(Thapa & Murayama, 2010) 
 (1397همکاران,  &)برهانی 
 (1393نی, دهقا &)عزیزی 

 سیاسی
8 

 ،مزلی شوراهای ،هاتشکل و نهادمردم هایساتمان
 ،شهری مدیری  اهداف ،افراد سیاسی فعالی  و مشارک 
 یتوسعه و استفاده بر دولتی هایسیاس  ،مقررات و ضوابط
 یتوسعه هایسیاس  به توجه و فرادس  هایطرح ،تمین

 .تادرون

(P. H. Verburg et al., 2004) 
(Thapa & Murayama, 2010) 

(Ma & Xu, 2010) 
 (1397همکاران,  &)برهانی 
 (1393دهقانی,  &)عزیزی 
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 هادسترسی
6 

 یفاصله ،اصلی خیابان ات تمانی یفاصله ،نقل و حمل
 ،اقتصادی فعال مراکز ات یفاصله ،فرودگاه ات تمانی

 .حهن راه ات فاصله و اجتماعی خدمات به دسترسی

(Irwin & Geoghegan, 2001) 
(Patel et al., 2007) 

(Cheng & Masser, 2003) 
(Braimoh & Onishi, 2007) 

(Thapa & Murayama, 2010) 
(He et al., 2008) 
(Hu & Lo, 2007) 

 (1397همکاران,  &)برهانی 
 (1393دهقانی,  &)عزیزی 

 عملکردی
5 

 پراکنش ینزوه ،ساتگار هایکاربری ،هاتیرساخ  ،خدمات
 .هاکاربری سرانه و سطح، عملکردها

(Portnov & Pearlmutter, 1999) 
(Ma & Xu, 2010) 

(Cheng & Masser, 2003) 
 (1393دهقانی,  &)عزیزی 

 قی. روش تحق4

 نیزم  کارب   اتییتغ   سههازیو تصههو یابیدرل ب ی ، ارز  ها ب ااز مدل  ادامن 
و  یکیزیوفیب  ههامح ل یکپهارچگیدر  شههه فهتیپ رغمیوجود دارد، امها عل

مشکل است  ندهیآ نیزم  کارب  ینیبشیپ ن،یزم  کارب   ییتغ  اقیصاد -یاجیماع
سیا تحل نیو در ا س  میناوب ب ا  ابزار و،یسنار لیرا ف اهم  ندهیآ یکمک ب  ب ر

از  ی یوسهه  کشههف دامن   ب ا ویسههنار لی( . تحلRounsevell et al., 2006)کندیم
شش زم نیزم  در کارب  ندهیبالقوه آ طیش ا سیفاده م نیو پو ک  منیج از  شودیا
ست) ش انیپ   وهاین  یمیغ نیو انف ال چندف ل   قی( . نوع تحقSohl et al., 2012ا
اسههت ک  در آن ضههمن م ور  یپژوهندهیو آ یفیو روش پژوهش، توصهه  کارب د
منظور اسههت و ب   دهیمشههخ  گ د  دیکل  هاشهه انیپ   یف  سههت اول ات،یادب
ساایار لیاز روش تحل شده، آورجمع  هاداده لیو تحل  یتجز   اث ات میقابل/ 

 گانمک توسههط اب  کیافزار مدر ن م یدهآن وزن یشههده اسههت ک  طاسههیفاده 
 زدیش    یثبت ج ان گاهیو کارشناسان پا یپژوهندهیو آ  ش  ساز  اث،یم  حوزه
س انجام سان ب  ا شنا صورت  3تا  0عدد  نیعوامل ب نیاس روابط بشده و کار ب  
ب   کیعدد  ،« یبدون تأث»  منزل اند. عدد صهههف  ب  داده ازیب  عوامل امی یزوج
عدد سهه   تیو در ن ا« میوسههط  یتأث»  منزل عدد دو ب   ،«فیضهه   یتأث»  منزل 
ست؛ بناب ا «ادیز  یتأث»  منزل ب  سا نیا شنا شد،  nشده  ییاگ  ت داد عوامل   کیبا
شههده مشههخ  گ یکدیعوامل ب    اتیک  در آن تأث دیآیب  دسههت م n*n سیمات 

عامل  14 ، دیعامل کل 69 نیاز ب ند،یف آ نیا ی( ط1390, یزال & یاسههت )ب شههی
دارند،  یثبت ج ان  ع ص  یاراض  کارب   ندهیآ تیرا در وض   یتأث نیشی یب  ک
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،  زاردیویافزار سنارو با اسیفاده از ن م هاتیعدم قط  نییو سپس با ت  شدهییشناسا
شده  نیتدو زدیش    یثبت ج ان  ع ص  نیزم  کارب   ییمحیمل تغ  وهایسنار

 شن اداتیپ  ب ت  و ارائ  ویج ت انیخاب سنار   یگج یبحث و نی انیاست. در پا
ست. در ا ش    یثبت ج ان  پژوهش ع ص   محدوده قیتحق نیصورت گ فی  ا

ک  در  باشههدیم  انیا یف هنگ ،ی یطب ،یخیاث  ملموس تار 26از  یکیعنوان ب  زدی
 یاث  ثبی نیانیخاب، منحص  بودن ا نیا لیاست. دل دهیگ د ی، م  ف1  نقش  شماره

ب  اصطالح زنده  ایش   و سکونت   لحاظ وس ت و واقع شدن آن در محدوده  ب
 باشد. یم زدیش    یخیبودن بافت تار

 

 

  زد،یشهر  یخیبافت تار یثبت جهان می. عرصه و حر1 نقشه

 (1396, ی, مطال ات ثبت ج انزدیمأاذ: )

 پژوهش یهاافتهی. 5

ب ا  پاسههخ ب   ها  تحقیق ارائ  می گ دد.در این قسههمت مبینی ب  سههؤاالت، یافی 
سیی  ض  ب  مؤث   دیکل عوامل نیت م مسؤال اول بای   کارب   ییتغ  ندهیآ تیو
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ض ص  در یارا سیخ اج یج ان ثبت  ع  ض ، پژوهش در شود. ا ک   یعامل 69 حا
صاد ،یب د اجیماع 8در  ضا ،یطیمحستیز ،یف هنگ ، اقی سیس ، کالبد/ییف  ،یا

س سی  سا  و عملک د ید  و میزانشده  وارد MICMACافزار ن م در شده،ییشنا

 ،میخصصانب  اساس نظ   زمینتغیی  کارب    عوامل سای  ب  عوامل یک از ه  تأثی 
. ب  دیاسیخ اج گ د ،مؤث   دیعوامل کل نیت م م و است شده سنجیده امییازدهی و

 شدهمیتنظ مخیلف  حوزه 8 در ک  بود 69×69 سیمات  اب اد  ها،یمیغ ت داداساس 
ست شد و درج  ،ا  60/57 سیمات  یپ شدگ  ت داد تک ارها دو بار در نظ  گ فی  
 ،رسدیم نظ  ب  ی یطب ک  باشدیم یمیوسط بیض   دهندهنشان ک  است درصد

ض یتار ب  مؤث    هایمیغ یپ اکندگ هم آن لیدل   کارب   ییتغ  ندهیآ هب دها و و
 است. یج ان ثبت  ع ص  یاراض
 

 یجهان ثبت عرصهدر  یاراض یکاربر رییتغ یندهیآ تیوضع بر مؤثر یدیکل عوامل( یینها)انتخاب  .2 جدول

 متغیر
 حمده دس  به یرتبه حمدهدس به نهایی امتیات
 تأثیرگذاری
 مستقیم

 تأثیرگذاری
 غیرمستقیم

 تأثیرگذاری
 مستقیم

 تأثیرگذاری
 غیرمستقیم

 1 1 426 452 تمین موجود هایظرفی 
 3 2 403 423 حفاظ 

 2 3 415 411 مقررات و ضوابط
 6 4 402 383 خدمات به دسترسی

 4 5 378 402 جمعی 
 10 6 348 357 عملکردها پراکنش ینزوه

 12 7 363 374 فرادس  هایطرح
 11 8 444 401 خدمات بخش در اشتغال

 9 9 325 411 گردشگری خدمات کیفی و کمی وضعی 
 14 10 380 342 تمین قیم 
 7 11 394 405 حب منابع

 13 12 327 315 امنی 
 7 13 385 293 معابر شبکه به دسترسی

 5 14 293 287 مشارک 

  1400ها  پژوهش، مأاذ: یافی 

 
س سخ ب   ص  -ال دوم پژوهشؤدر پا  ج انی مبینی ب  تحلیل ثبت  راهب دها  ع 
  نحوه ها،تیقط  عدم نییت  -بود؟ اواهد چ  اراضههی کارب   تغیی  سههناریوها 
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ه    هاتیقط  عدم نییت  با گام نیا در نیاز اسهههت. ویسهههنار نیو تدو یازدهیامی
سنارعامل و وارد ک دن در ن م . شودیپ داای  م ویسنار نیب  تدو زاردیو ویافزار 

  رو X عاملاز  ix  یاث  میغ  میخصههصههان، درباره نظ ب  اسههاس  دیبا آن از ب د
 ،یدانشههگاه دیاسههات ،میخصههصههان  آمار  ک د. جام    داور Y عاملاز  iy  یمیغ

ندهیو آ ها  م تبط با موضوعات می اث ج انیرشی  النیالیحصو فارغ انیدانشجو
سان م مت ،یپژوه شنا سازمان کار صان  ص شنا ک  ذنفو ذ  هامیخ  با یکامل ییآ
ب  صورت ها میان آنک  از  باشندیم دارند،...  و یج ان ثبت ندیف آ و یخیتار بافت
صادف ساس  نییت  گ یکدی  عوامل رو  یشده و تأث ینف  نظ اواه 20از  یت و ب  ا
. در گ ددیمحیمل اسههیخ اج م  وهایسههنار و شههدهلیتحلسههناریو ویزارد افزار ن م
نده صهههورتب  ازاتیامی ،هاتیعدم قط  نییت  حدودکن اث   ،-2میوسهههط   اث  م

اث   ،1   فیضه  کنندهتیاث  تقو ،o    نبود اث گذار ، -1   فیضه  محدودکننده
 در نظ  گ فی  شده است. 3   دیشد کنندهتیاث  تقو ،2   میوسط کنندهتیتقو
 

 

 ها، امتیازدهی و تدوین سناریوتعیین عدم قطعیت .1 تصویر

 1400 ها  پژوهش،مأاذ: یافی 
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 یجهان ثبت عرصه محتمل یوهایسنار در یدیکل عوامل تیوضع. 3 جدول

 سناریو
 کلیدی عوامل

 (افول) 3 ویسنار (توسعه) 2 ویسنار (حفاظ ) 1 ویسنار

 کاهش افزایش افزایش جمعی 
 کاهش تثبی  افزایش مشارک 
 کاهش افزایش افزایش امنی 

 کاهش افزایش افزایش خدمات بخش در اشتغال
 کاهش افزایش افزایش تمین قیم 
 کیفی و کمی وضعی 
 گردشگری خدمات

 کاهش افزایش افزایش

تمین موجود هایظرفی 
 بایر های

 استفاده عدم درس  استفاده درس  استفاده

 حفاظ  دارینگه و حفاظ 
 به توجهیهمراه با بی ) توسعه

 (حفاظ 
 حفاظ 

 رعای  رعای  عدم رعای  مقررات و ضوابط
 کاهش بهبود بهبود خدمات به دسترسی
 بهبود تثبی  تثبی  معابر یشبکه به دسترسی
 تثبی  بیشتر تمرکز متواتن پراکنش عملکردها پراکنش نزوه

 فرادس  هایطرح
 و اصول رعای 

 پیشنهادات
 توجه عدم

 و اصول رعای 
 پیشنهادات

 موجود وضع حفظ کاهش موجود وضع حفظ حب منابع وضعی 

 1400ها  پژوهش، مأاذ: یافی 

 
سی  س  محیمل، سناریوها  بین از سیخ اج سناریو د  ،اول سناریو  ؛اندگ دیده ا

  سناریو و شده گ فی  نظ  در ب ت  سناریو  عنوانب  حفاظت سناریو عنوان تحت
س   سناریو  عنوان تحت ت تیب ب  سوم سناریو  و دوم  افول سناریو  و تو
ندشهههده گذار نام ناریو در. ا نده ،حفاظت  سههه  تاریخی بافت رو  پیش  آی
 زد؛ اواهد رقم را آلیایده تق یباً وض یت ک  است شده کشیده تصوی  ب  ا گون ب 

صلی ویژگی سی  این ا ص  ها،سناریو د سکو در ع  صلی یون  پایبند  ب  م یارها  ا
ها  اجیماعی و کالبد  بافت یزد ج انی یزد اسههت. یونسههکو دو م یار ارزش ثبت

کید دارد. أها  کالبد  بافت تداند و ب  حفظ سهههبک زندگی و ارزشرا م ج  می
  سناریو دیگ  ا هویژگی از، باشدمی تاریخی بافت پایدار   الزم  ،این م یارها
شیغال ب بود حفاظت، سیفاده و ادمات افزایش  واسط  ب  ا ظ فیت از درست  ا

 واگذار  ج ت مالکان آمادگی و مشههارکت افزایش با توأم ک  اسههت موجود ها 
 در سههناریو این. اسههت اراضههی این  توسهه   یا می وک  و مخ وب  بای ، ها زمین
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صوی  ب  ا گون ب  را عملک دها میوازن پ اکنش ،آینده شدمی ت سی ک  ک سی   ب  د
شگ ان و ساکنین از اعم اف اد تمامی ب ا  ادمات س  گ د شد می سط  ب  و با   وا
 ،سههناریو این در. یافت اواهد افزایش ع صهه  این در امنیت تاریخی، بافت رونق
مامی نات این ت یا یت با ج   ط ح پیشهههن ادات ب  رجوع و مق رات و قوانین رعا

ست سب ش    مدی یت گ و در و ف اد ض یت. شد اواهد محقق منا  عوامل و
س    سناریو در کلید  شاب اتی ،تو  ک  تفاوت این با ؛دارد حفاظت سناریو  با ت
س   ،تاریخی بافت ب ا  سناریو این  حفاظت مق رات و قوانین رعایت بدون  تو
. سهههازد مواج  هاییچالش با آینده در را تاریخی بافت تواندمی ک  زندمی رقم را

ست آا ین  نماینده افول  سناریو ست محیمل سناریوها  از د ض یت ک  ا  و
 رقم تاریخی بافت ب ا  را بح انی  آینده سههناریو، این در کلید  عوامل نامطلوب

 .زندمی
ض یت نف ه 5ت أدوم هی  در م حل  سناریو، و س   ا  از اب گان و مدی ان 

ش ان سپی سناریو را طی ها در ه   س  3   ساعی  مورد مباحث  ق ار دادند و  4  جل
راهب دهایی را ب ا  آینده ارائ  ک دند. ف ایند اج ا  گ وه میم کز بدین صهههورت 

شد صلی بیان  س  هدف ا شکیل کارگ وه در ابیدا  جل ست ک  پس ت   در ادام  ،ا
جلس ، ب  طور االص ، نیایج ب رسی مبانی نظ   و پ سشنام  سناریو تش ی  و ب  

صلی پژوهش ط ح زی سؤال سؤال ا ب   راهب دها  مناسب ب ا  رو»هایی باز ب ا  
ها  اصههلی در آینده رو شههدن با سههناریوها  منیخب با در نظ  گ فین پیشهه ان

ست؟ شد ،«چی شارکت ،پ داای   سسپس از م شدکنندگان اوا  1ب  طوفان فک   ،ی  
حفاظت، توسهه  ، افول(، بپ دازند. پس از ) ها راجع ب  سههناریوهادر مورد سههؤال

کنندگان ب  بحث و گفت و گو ب  منظور تقویت، آور  نظ ها  مشهههارکتجمع
گی   در مورد یک سههناریو بند  و نییج ت کیب و ب بود راهب دها و جمع ،توسهه  

 ک  در جدول ذیل آورده شده است. (1) (، هم اه بود)اوشبینان ، محیمل، بدبینان
 
 

                                                                                                                                 

1 . Brainstorming 
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 . راهبردهای پیشنهادی برای رویارویی با سه سناریو اصلی4جدول 

سناریو 
 منتخب

 اقدامات و راهبردهای پیشنهادی کارگاه گروه متمرکز

سناریو 
 حفاظ 

 ثب  جهانی، یبر عرصه های مورد نیات با رعای  ضوابط حاکماستفاده ات اراضی بایر برای ای اد کاربری

 های موجود،ها و ساتنظارت دقیق بر ساخ 

 بندی و پیوستگی فضایی در کل باف  تاریخی،حفظ استخوان

 حفظ مناظر تاریخی و طبیعی باف ،

 ارتقای کیفی  مزیط تیس ،

 رسانی و معرفی مزدوده تاریخی،های مناسب برای احداث تابلوهای اطالعای اد مکان

 ر گردشگری تیرتمینی،ساماندهی مسی

 های فرهنگی(،عملکردهای متناسب با شأن باف  تاریخی )کاربری یارائه

 حداقل ات منابع ت دید شدنی و ناشدنی، یاستفاده

 م دد ات ابنیه تاریخی )احیا کالبد و عملکرد با رعای  اصول حفاظ (، یاستفاده

 فرهنگسرا، نمایشگاه و ...،های فرهنگی مانند تئاتر، کتابخانه، ای اد کاربری

 تاریخی، یم دد ات ابنیه یاستفاده

 های اقتصادی در باف ،افزایش جذابی 

 های داخلی و خارجی برای احیای ساختارهای اقتصادی،استفاده ات بودجه

 احیای هوی  تاریخی،

 ها و نظرهای شهروندان،ابرات صزیح ایده

 های اجتماعی،بهبود و افزایش سرمایه

 ساکنان، یها و گردهمایی ویژهای اد همایش

 افزایش نظارت اجتماعی و امنی  شهروندی،

 خدمات عالی حموتشی،  یارائه

 استفاده ات مشارک  شهروندی در امور اجتماعی، فرهنگی و کالبدی باف  تاریخی،

 جلوگیری ات قشری شدن فضا.

 توسعه سناریو

 های اصلی تاریخی،ساتی خیابانرهساتی بناهای تاریخی و جدامرم  و مقاوم

 اصالح و باتساتی ساختارهای تأسیسات شهری،

 های خالی با استفاده ات الگوهای معماری غالب در باف  تاریخی،توسعه تمین

 ارتقای کیفی  مزیط تیس ،

 ای،معاصرساتی عملکردهای ت اری برای افزایش اعتبار تمینه

 ن و نوجوانان،برگزاری رویدادهای فرهنگی برای کودکا

 های خدماتی، ها و کانونساتی گرهباتتنده

 های مختلط،فعالی  یتوسعه

 تسهیالت عرضه و فروش مزصوالت صنایع دستی یارائه

 های فرهنگی مانند تئاتر، کتابخانه، فرهنگسرا، نمایشگاه و ...،ای اد کاربری

 م دد ات ابنیه تاریخی یاستفاده

 دی در باف های اقتصاافزایش جذابی 

 های عمومی فعالیتی، خلق فضاها و عرصه

 ،ای اد مراکز خرده فروشی و تفریزی جدید

 ،های داخلی و خارجی برای احیای ساختارهای اقتصادیاستفاده ات بودجه

 عمومی(، -سرمایه گذاری درونی )نیروهای بخش خصوصی

 احیای هوی  تاریخی،

 ها و نظرهای شهروندان،ابرات صزیح ایده

 های داوطلبانه،افزایش فعالی 

 تشویق شهروندان بومی به تندگی در باف  تاریخی،
 تنوع فعالیتی در ساختارهای عملکردی باف ،  سناریو افول
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 استفاده ات کاتالیزورهای عملکردی، 

 ها و تسهیالت ویژه گردشگران، ترکیب متعادل کاربری

 های ناساتگار،حذف کاربری

 ،تصادی در باف های اقافزایش جذابی 

 ،ارائه خدمات مزلی به صورت کاتالیزور برای افزایش سطح درحمدتایی

 های عمومی فعالیتی، خلق فضاها و عرصه

 حذف اشتغال کاذب درون باف ،

 عمومی(، -گذاری درونی )نیروهای بخش خصوصیسرمایه

 های اقتصادی،ایش فرص های متناسب با افزهایی ات اصناف و حرفههای تشویقی به گروهاعطای فرص 

 ها و نظرهای شهروندان،ابرات صزیح ایده

 های داوطلبانه،افزایش فعالی 

 های اجتماعی،بهبود و افزایش سرمایه

 هایی برای تغییر نگرش ساکنان ات مزله خویش،استفاده ات روش

 گیرینتیجهبندی و جمع

 آینده مسهههائل شهههناسهههایی از ت م م پژوهی،راهب دنگار  در آینده ف آیندها  در
 اث گذار یکدیگ  ب  میغی ها این ،واقع عالم در چ اک  هاست؛آن بین روابط شناسایی
 تحت تن ا مسههئل  یک و نیسههیند ت  یف قابل مسههیقل صههورت ب  کدامهیچ و بوده
 ف هنگی، اقیصهههاد ، اجیماعی، عوامل مجموع از بلک ، نیسهههت؛ عامل یک تأثی 

   وهاین ییشههناسهها بامقال   نیا دیدگاه، این با. پذی دمی تأثی ...  و محیطیزیسههت
ست.  زدی ش   می اث ج انی  ، در پی راهب دنگار  ع ص ش انیپ تاریخی  بافتا

در  میمط ح اسههت و اتخاذ تصههم عنوان می اث ج انی ی بالمللنیدر سههط  ب یزد
  ادیز  هارا با چالش  ش    انیمد ن،یزم  اصوص در بخش کارب مورد آن ب 

  ش    انیمد و مسئوالن راه چ اغتواند مقال  می از مسیخ ج نیایج ساای ، مواج 
ک  در  یعامل 69 نیاز ب ،باشد زدی ش   یج ان ثبت  ع ص تدوین راهب دها  در 
سا 8 شنا   کارب   ییتغ ش انیعوامل پ نیت ب  عنوان م م میغی  14شد،  ییحوزه 

ص  سا زدیش    یثبت ج ان  ع  موجود   هاتیظ ف انیم نیک  از ا شدهییشنا
 و ضوابط حفاظت،عامل  بیآن ب  ت ت از و پس را داشی    گذاریتأث نیشی یب نیزم

  هاط ح عملک دها، پ اکنش  نحوه ت،یجم  ادمات، ب  یدسهههی سههه مق رات،
ست، شیغال ف اد ض  ادمات، بخش در ا شگ  ادمات یفیک و یکم تیو  ، گ د

س ت،یامن آب، منابع ن،یزم متیق سی  شارکت و م اب   شبک  ب  ید  نیت شیب ،م
ندرا داشهههی  میمسهههیق   گذاریتأث  نیموجود زم  هاتیعوامل ظ ف نیا نی. از با
سیقیغ   گذاریتأث نیشی یب سیقیغ  یتأث نیکمی  نیزم متیو ق می م شی   می م را دا
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ع صهه  ثبت  یاراضهه  کارب   ندهیعوامل در آ نیا  یک  تأث ییاسههت. اتمسههف ها
گشی   بندحفاظت، توس   و افول دسی  ویدر س  گ وه سنار ،کندیم جادیا یج ان
صل یخیبافت تار حفظ با حفاظت  ویسناردر این میان  ،اند ش ط ا   ادام  یک  
و  زد اواهد رقم را عوامل  یسا مطلوب تیوض بافت ارزشمند است،  نیا اتیح

 و مسئوالن مالکان، و است یج ان ثبت ع ص   ندهیآ تیوض  نیب ی  کنندهیتداع
 شن اداتیو اصول حفاظت و توج  ب  پ نیقوان تیرعا ب  مسیلزم را  ش    انیمد

  هاتیظ ف از اسیفاده ضمن تا کندیماسناد یونسکو  ،مخصوصاًف ادست  ها ط ح
 .ابدی ب بود عوامل  یسا و مشارکت ت،یامن موجود

 داده ق ار هدف را توأمان  توس  حفاظت و  ویسنار نیا حفاظت: یویسنار
ساس، نیا ب  ک  سبک زندگی  ا سناریو اهمیت دارد احیا و تقویت  آنچ  ک  در این 

شی  در بافت تاریخی ست. در گذ صی ج یان  ،در بافت تاریخی ا سبک زندگی اا
ها نقش م می در داشهههی  ک  منج  ب  الق می اث ج انی گ دیده اسهههت. کارب  

شی   کنندهها  احیاالیتگی   ف شکل ها  حاصل اند. پیش انآن سبک زندگی دا
از این مقال ، مبنا  مناسههبی ب ا  اسههیفاده در اقدامات آتی توسهه   و تغیی  کارب   

صول ب  منطبق دیباکامالً  ها کارب   ییتغ ویسنار نیا طبقهسیند.  شد، حفاظت ا  با
صول و ضوابط طبق ازین مورد  ها کارب  جادیا  ب ا ثیح نیا از غالبًا  یحفاظی ا

ض سیفاده و شودیم گ فی  نظ  در  یبا یارا مدنظ   یاراض نیا از یمنطق و درست ا
ثال ب .اسهههت ثل   زی سهههااییها کارب  مورد در عنوان م نات م بار آب ،ق  وان

 با و ب ی  اسههت ندارد وجود کالبد  ییتغ  اجازه یحفاظی اصههول طبق کاروانسهه ا
  یمسههه یسهههامانده  ن یزم در یشهههن اداتیپ ،ها کارب  نیا عملک د و کالبد حفظ

ئ  شهههود. مثالًنی زمیز  گ دشهههگ  نات،  یمسههه از   یگب  ه با ی ارا  و  گال  ق
 ب  تا گذشههی  از یخیتار بافت  هاارزش و  زدی یزندگ سههبک ک  یشههگاهینما

شان دهد ام وز ست.  می ،ن شود یا موارد  از این د   سناریوتوان گفت احداث 
بال بدن   هاط ح و مق رات و نیقوان تیرعا ،یحفاظی اصهههول تیرعا حفاظت 

ست ست تا بیواند ف اد سب یرفاه و یادمات  ها کارب  ا  جادیا  ب ا و جادیا منا
 گ دشگ ان و ، کسب ساکناننفوذ همچون نفع و ذ ها  ذ گ وه ازین ها کارب  نیا
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 ،ب  بافت تیدر ج ت بازگشههت جم  ویسههنار نیا ،ندهیدر آ گی د تامیدر نظ  را 
 .ابدی تحققب  ادمات  یمشارکت و دسی س ،تیامن شیافزا

 یتوج یب و  یبا  هانیزم از   یگب  ه با ویسنار نیا طبق توسع : یویسنار
 یخیتار بافت در ها، کارب   ییتغ در ف ادسهههت  هاط ح و مق رات ،ضهههوابط ب 

 یاهداف و شده ط ف ب  ازهاین است ممکن راسیا نیا در ک   دیگیم صورت توس  
شمند بافت کینزد  ندهیآ در کنیول ؛شود محقق ص ف  دال لیدل ب  زدی ارز و ت

 نیا در نیچن. همشودیم تزلزل دچارف دش ب  منحص   هایژگیو و هاارزش ادیز
 کنی ل و آب منابع از اسیفاده تی یمدراهب د  ک  شودیم مالحظ  آب بح ان ویسنار
 .کند   یجلوگ ندهآی درآب  بح ان ءسو اث  از تواندیم سبز  فضا جادیا

 فتبا ک دن زیف  البق در را حفاظت بحث ویسنار نیاظاه اً  افول: یویسنار
 رد را یخیتارو سههکونت در بافت  سههتیام وز ز  ازهایو ن کندیم دنبال یخیتار
واج  و ... م تیامن ،تیافت جم  با یثبی  ع ص  ،صورت نیک  در ا  دیگینم نظ 
 ب  ک  یبافی  ندهیچ ا ک  آ ؛اسهههت یبا اهداف ثبت ج ان  یشهههد ک  مغا داواه

ط  ندگ انیج   واسههه نگ و یز مانش ف ه بد  هاارزش و م د ها  کال نا  شیب
 از   یلوگج  ب ا ثیح نیا از. افیدیم مخاط ه ب  شدنسکن  از یاال با ،شدهثبت
 با میناسههب ازین مورد ادمات نیتأم ب  شههی یب چ  ه  توج  ، اندهیآ نیچن وقوع
 .گ ددیم شن ادیپ یخیتار بافت  هاارزش

نده میدر پژوهش ندهها  توان از دیگ  روشها  آی ل   پژوهیآی از جم
اسههیفاده ک د. هم « 3ها  مشههارکییروش»و « 2آنالیز اسههی »، «1رویک د منطق شهه ود»

ها  ثبیی و تاریخی دیگ  و اسههیفاده از ب ا  راهب دها  ع صهه  پژوهیآیندهچنین 
سی دهنمون  شن اد میها  آمار  گ صاحب  پی شنام  و م س شود و ج ت ت  ب ا  پ 
ها  بیشی  ب  آزمون پاب جایی توان با تشکیل کارگاهها  مشاب  میپژوهش  توس  

 .ها و م یارها  مخیلف پ دااتراهب دها با اسیفاده از روش
 

                                                                                                                                 

1 . Intuitive Logic Metod 

2 . STEEP Analysis 

3 . Participatory methods 



 

 

 منابع و مآخذ
، میراث فرهنگیپی امون ثبت ج انی و ضهه وریات ثبت اث ، یزد:  ، (1388)اشهه فی، م ناز
 .12-62، 3و  2شماره 

، پیش بینی تغیی ات کارب    (1389)اصهههغ   زمانی، اکب ؛ ملکی، سههه ید و موحد، علی
ش   زنجان  ضی  سیفاده مدلارا سع  ناحی  .CLUE_S با ا ، ایمجل  جغرافیا و تو

  شماره پانزدهم.

تحلیل نی وها  پیش ان تغیی ات کارب   اراضی در کالنش  ها  ، (1397)همکاران و انیب ه
  .های جغرافیایی انسانیپژوهش)مطال   مورد : کالنش   ت  ان(، 

ا  با رویک د وامل کلید  توس   منطق شناسایی ع ، (1390)زالی، نادر و ب شیی، محمدباق 
ش قی،ب نام  سیان آذربایجان  سناریو: مطال   مورد  ا ریزی و برنام  ریز  ب  پای  

 .63-41: 15( 1، )آمایش فضا
صنایع مطالعات ثبت جهانی (،1396) پایگاه می اث ج انی یزد سازمان می اث ف هنگی،   ،

 .دسیی و گ دشگ  

، ب رسی تأثی  سناریوها  تغیی  کارب   اراضی ب  رو   (1397)همکاران جاویدان، ن گس و
سیفاده از مدلمؤلف  )مطال   مورد : حوزه آبخیز زیارت  Wetspa ها  بیالن آبی با ا

 .، سال ن م، شماره هفدهمپژوهشنام  مدیریت حوزه آبخیزاسیان گلسیان(، 

حمایت از میراث  ، کنوانسههیون"میراث جهانی ایران، (1385)زاده، محمدحسههن اادم
ت  ان: پژوهشههگاه سههازمان می اث  ، یونسهه(و(،1972فرهنگی و طبیعی جهان )

ف هنگی، صنایع دسیی و گ دشگ  ، م اونت اج ایی پژوهشگاه، مدی یت حقوق 
 .و همکار  بین الملل

، سنجش عوامل تغیی ات کارب   زمین در (1393)عزیز ، محمدم د  و دهقانی، مصطفی
ش شری  معماری ش   ت  ان(،  22  ها )نمون  مورد : منطق  روند گسی ش کالن ن

 .359-343، 13، شماره و شهرسازی آرمانشهر

سههناریونگاری یا برنام   ، (1395)علیزاده، عزیز؛ وحید  مطلق، وحید و ناظمی، وحید 
 .ناش : مؤسس  مطال ات بین المللی ان ژ  ریزی بر پای  سناریوها،

ش بانی، م یم صطفی و  صد  ، (1393)قدمی، م ضی مقا سناریو تغیی ات کارب   ارا تحلیل 
ش  (،  شگ   )نمون  مورد : بخش م کز  نو شهری مطالعات پژوهشگ د های 



 681    د یز شهر زمین کاربری تغییر سناریوهای تحلیل مبتنی بر جهانی میراث راهبردهای عرصه

 .126-105، سال پنجم، شماره بیسیمایو منطق 

Cheng, J., & Masser, I. (2003). Urban growth pattern modeling: A case study of 

Wuhan City, PR China. Landscape and Urban Planning, 62(4), 199–217. 

https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00150-0 

He, C., Okada, N., Zhang, Q., Shi, P., & Li, J. (2008). Modelling dynamic urban 

expansion processes incorporating a potential model with cellular 

automata. Landscape and Urban Planning, 86(1), 79–91. https://doi.org/ 

10.1016/J.LANDURBPLAN.2007.12.010 

Hersperger, A. M., & Bürgi, M. (2009). Going beyond landscape change 

description: Quantifying the importance of driving forces of landscape 

change in a Central Europe case study. Land Use Policy, 26(3), 640–648. 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2008.08.015 

Hu, Z., & Lo, C. P. (2007). Modeling urban growth in Atlanta using logistic 

regression. Computers, Environment and Urban Systems, 31(6), 667–688. 

https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2006.11.001 

Irwin, E. G., & Geoghegan, J. (2001). Theory, data, methods: developing 

spatially explicit economic models of land use change. Agriculture, 

Ecosystems & Environment, 85(1–3), 7–24. https://doi.org/ 10.1016/ 

S0167- 8809(01)00200-6 

Kivell, P. (1993). Land and the city : patterns and processes of urban change. 223. 

Liu, J., Zhang, Z., Xu, X., Kuang, W., Zhou, W., Zhang, S., Li, R., Yan, C., Yu, 

D., Wu, S., & Jiang, N. (2010). Spatial patterns and driving forces of land 

use change in China during the early 21st century. Journal of 

Geographical Sciences 2010 20:4, 20(4), 483–494. https://doi.org/ 

10.1007/ S11442-010-0483-4 

Longley, P. A., & Mesev, V. (2000). On the measurement and generalisation of 

urban form. Environment and Planning A, 32(3), 473–488. https:// doi. 

org/10.1068/a3224 

Ma, Y., & Xu, R. (2010). Remote sensing monitoring and driving force analysis 

of urban expansion in Guangzhou City, China. Habitat International, 

34(2), 228–235. https://doi.org/10.1016/J.HABITATINT.2009.09.007 

Manc, Gago-Silva, A., Barbosa, A., de Bono, A., Ivanov, E., Lehmann, A., & 

Fons, J.osu, E. (2015). Future land-use change scenarios for the Black Sea 

catchment. Environmental Science and Policy, 46, 26–36. https://doi.org/ 

10.1016/j.envsci.2014.02.008 

https://doi.org/
https://doi.org/
https://doi.org/%2010.1007/
https://doi.org/%2010.1007/
https://doi.org/


 1400پاییز  ♦ 40شماره  ♦ 10سال  ♦فرهنگی  –راهبرد اجتماعی      682

Patel, M., Kok, K., & Rothman, D. S. (2007). Participatory scenario construction 

in land use analysis: An insight into the experiences created by stakeholder 

involvement in the Northern Mediterranean. Land Use Policy, 24(3), 546–

561. https://doi.org/10.1016/ J.LANDUSEPOL. 2006. 02.005 

Petrov, L. O., Lavalle, C., & Kasanko, M. (2009). Urban land use scenarios for 

a tourist region in Europe: Applying the MOLAND model to Algarve, 

Portugal. Landscape and Urban Planning, 92(1), 10–23. https://doi.org/ 

10.1016/J.LANDURBPLAN.2009.01.011 

Portnov, B. A., & Pearlmutter, D. (1999). Sustainable urban growth in peripheral 

areas. Progress in Planning, 52(4), 239–308. https://doi.org/10.1016/ 

S0305-9006(99)00016-1 

Rounsevell, A., Reginster, I., Araújo, M. B., Carter, T. R., Dendoncker, N., Ewert, 

F., House, J. I., Kankaanpää, S., Leemans, R., Metzger, M. J., Schmit, C., 

Smith, P., & Tuck, G. (2006). A coherent set of future land use change 

scenarios for Europe. https://doi.org/10.1016/ j.agee. 2005. 11.027 

Site, Y. W. H. (2017). Global registration studies, Cultural Heritage Organization 

(In Persian). 

Sohl, T. L., Sleeter, B. M., Sayler, K. L., Bouchard, M. A., Reker, R. R., Bennett, 

S. L., Sleeter, R. R., Kanengieter, R. L., & Zhu, Z. (2012). Spatially 

explicit land-use and land-cover scenarios for the Great Plains of the 

United States. Agriculture, Ecosystems & Environment, 153, 1–15. 

https://doi.org/10.1016/J.AGEE.2012.02.019 

Thapa, R. B., & Murayama, Y. (2010). Drivers of urban growth in the 

Kathmandu valley, Nepal: Examining the efficacy of the analytic 

hierarchy process. Applied Geography, 30(1), 70–83. https://doi.org/ 

10.1016/j.apgeog.2009.10.002 

Verburg, P. H., Schot, P. P., Dijst, M. J., & Veldkamp, A. (2004). Land use 

change modelling: current practice and research priorities. GeoJournal, 

61(4), 309–324. https://doi.org/10.1007/s10708-004-4946-y 

Verburg, P., Veldkamp, A., & Rounsevell, M. (2006). Scenario-based studies of 

future land use in Europe. Agriculture, Ecosystems and Environment 114 

(2006) 1, 114. https://doi.org/10.1016/j.agee.2005.11.023 

Wu, Y., Zhang, X., & Shen, L. (2011). The impact of urbanization policy on land 

use change: A scenario analysis. Cities, 28(2), 147–159. https://doi.org/ 

10.1016/ J.CITIES.2010.11.002 

https://doi.org/10.1016/
https://doi.org/
https://doi.org/10.1016/
https://doi.org/10.1016/
https://doi.org/
https://doi.org/%2010.1016/
https://doi.org/%2010.1016/


 

 

Referencs 

Borhani. & et al. (2018). Analysis of driving forces of land use change in 

metropolises (Case study: Tehran metropolis). Journal of Human 

Geographical Research. https:// doi.org/ DOI:10.220593/ jhgr.2018. 

239632. 100752 (In Persian) 

Alizadeh, A. Vahidi Motlagh, V & Nazemi, A. (2016). Senario Planning. In 

Institute for International Energy Studies (In Persian). 
Asghari Zamani, A. Maleki, S. Movahed, A. (2010). Predicting Land Use 

Changes in Zanjan City Using Model CLUE_S. Journal of Geography and 

Regional Development, Number 15 (In Persian). 
Ashrafi. (2009). About the World Register and the Essentials of Registering a 

Work. Cultural Heritage, Number 2 &, 12–62 (In Persian). 
Azizi, M. M., & Dehghani, M. D. (2015). Assessment of Influencing Factors on 

Land Use Changes in UrbanExpansion of Metropolis, Case Study: 

District 22 of Municipality of Tehran. Armanshahr Architecture & Urban 

Development, 7(13), 343–359. http://www.armanshahrjournal.com/ 

article_33457.html (In Persian) 

Beheshti, Mohammad Baqir and Zali, N. (2011). Identifying the key factors of 

regional development with a scenario-based planning approach: A case 

study of East Azerbaijan province. Planning and Arranging Space, (1) 15, 

41–63 (In Persian). 
Braimoh, A. K., & Onishi, T. (2007). Spatial determinants of urban land use 

change in Lagos, Nigeria. Land Use Policy, 24(2), 502–515. 

https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2006.09.001 

Cheng, J., & Masser, I. (2003). Urban growth pattern modeling: A case study of 

Wuhan City, PR China. Landscape and Urban Planning, 62(4), 199–217. 

https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00150-0 

http://www.armanshahrjournal.com/


 1400پاییز  ♦ 40شماره  ♦ 10سال  ♦فرهنگی  –راهبرد اجتماعی      684

Ghadami, Mustafa Shabani, M. (2014). Scenario analysis of land use change for 

tourist purposes (Case study: Nowshahr central part). Urban and Regional 

Research Studies, Fifth Year(No. 20), 105–126 (In Persian). 
He, C., Okada, N., Zhang, Q., Shi, P., & Li, J. (2008). Modelling dynamic urban 

expansion processes incorporating a potential model with cellular 

automata. Landscape and Urban Planning, 86(1), 79–91. https://doi.org/ 

10.1016/ J.LANDURBPLAN.2007.12.010 

Hersperger, A. M., & Bürgi, M. (2009). Going beyond landscape change 

description: Quantifying the importance of driving forces of landscape 

change in a Central Europe case study. Land Use Policy, 26(3), 640–648. 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2008.08.015 

Hu, Z., & Lo, C. P. (2007). Modeling urban growth in Atlanta using logistic 

regression. Computers, Environment and Urban Systems, 31(6), 667–

688. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2006.11.001 

Irwin, E. G., & Geoghegan, J. (2001). Theory, data, methods: developing 

spatially explicit economic models of land use change. Agriculture, 

Ecosystems & Environment, 85(1–3), 7–24. https://doi.org/10.1016/ 

S0167-8809(01)00200-6 

Javidan, N. et al. (2018). nvestigating the effect of land use change scenarios on 

water balance components using Wetspa model (Case study: Ziarat 

watershed in Golestan province). Journal of Watershed Management, 

Ninth year(number seventeen) (In Persian). 
Khademzadeh, M. H. (2006). Iran World Heritage", Convention for the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972, UNESCO). 

Tehran: Research Institute of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism, 

Executive Vice President of the Research Institute, Law Management and 

International Cooperation (In Persian). 
Kivell, P. (1993). Land and the city : patterns and processes of urban change. 

223. 
Liu, J., Zhang, Z., Xu, X., Kuang, W., Zhou, W., Zhang, S., Li, R., Yan, C., Yu, 

D., Wu, S., & Jiang, N. (2010). Spatial patterns and driving forces of land 

use change in China during the early 21st century. Journal of 

Geographical Sciences 2010 20:4, 20(4), 483–494. https://doi.org/ 

10.1007/ S11442-010-0483-4 

Longley, P. A., & Mesev, V. (2000). On the measurement and generalisation of 

https://doi.org/%2010.1016/
https://doi.org/%2010.1016/
https://doi.org/10.1016/
https://doi.org/%2010.1007/
https://doi.org/%2010.1007/


 685    د یز شهر زمین کاربری تغییر سناریوهای تحلیل مبتنی بر جهانی میراث راهبردهای عرصه

urban form. Environment and Planning A, 32(3), 473–488. https:// 

doi.org/10.1068/a3224 

Ma, Y., & Xu, R. (2010). Remote sensing monitoring and driving force analysis 

of urban expansion in Guangzhou City, China. Habitat International, 

34(2), 228–235. https://doi.org/10.1016/J.HABITATINT.2009.09.007 

Manc, Gago-Silva, A., Barbosa, A., de Bono, A., Ivanov, E., Lehmann, A., & 

Fons, J.osu, E. (2015). Future land-use change scenarios for the Black Sea 

catchment. Environmental Science and Policy, 46, 26–36. https://doi.org/ 

10.1016/j.envsci.2014.02.008 

Patel, M., Kok, K., & Rothman, D. S. (2007). Participatory scenario construction 

in land use analysis: An insight into the experiences created by 

stakeholder involvement in the Northern Mediterranean. Land Use 

Policy, 24(3), 546–561. https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL. 2006. 

02. 005 

Petrov, L. O., Lavalle, C., & Kasanko, M. (2009). Urban land use scenarios for 

a tourist region in Europe: Applying the MOLAND model to Algarve, 

Portugal. Landscape and Urban Planning, 92(1), 10–23. https://doi.org/ 

10.1016/ J.LANDURBPLAN.2009.01.011 

Portnov, B. A., & Pearlmutter, D. (1999). Sustainable urban growth in peripheral 

areas. Progress in Planning, 52(4), 239–308. https://doi.org/ 10.1016/ 

S0305- 9006(99)00016-1 

Rounsevell, A., Reginster, I., Araújo, M. B., Carter, T. R., Dendoncker, N., 

Ewert, F., House, J. I., Kankaanpää, S., Leemans, R., Metzger, M. J., 

Schmit, C., Smith, P., & Tuck, G. (2006). A coherent set of future land 

use change scenarios for Europe. https://doi.org/10.1016/j.agee. 2005.11. 

027 

Site, Y. W. H. (2017). Global registration studies, Cultural Heritage Organization 

(In Persian). 
Sohl, T. L., Sleeter, B. M., Sayler, K. L., Bouchard, M. A., Reker, R. R., Bennett, 

S. L., Sleeter, R. R., Kanengieter, R. L., & Zhu, Z. (2012). Spatially 

explicit land-use and land-cover scenarios for the Great Plains of the 

United States. Agriculture, Ecosystems & Environment, 153, 1–15. 

https:// doi.org/ 10.1016/J.AGEE.2012.02.019 

Thapa, R. B., & Murayama, Y. (2010). Drivers of urban growth in the 

Kathmandu valley, Nepal: Examining the efficacy of the analytic 

https://doi.org/
https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.%202006
https://doi.org/
https://doi.org/
https://doi.org/10.1016/j.agee


 1400پاییز  ♦ 40شماره  ♦ 10سال  ♦فرهنگی  –راهبرد اجتماعی      686

hierarchy process. Applied Geography, 30(1), 70–83. https://doi.org/ 

10.1016/ j.apgeog. 2009.10.002 

Verburg, P. H., Schot, P. P., Dijst, M. J., & Veldkamp, A. (2004). Land use 

change modelling: current practice and research priorities. GeoJournal, 

61(4), 309–324. https://doi.org/10.1007/s10708-004-4946-y 

Verburg, P., Veldkamp, A., & Rounsevell, M. (2006). Scenario-based studies of 

future land use in Europe. Agriculture, Ecosystems and Environment 114 

(2006) 1, 114. https://doi.org/10.1016/j.agee.2005.11.023 

Wu, Y., Zhang, X., & Shen, L. (2011). The impact of urbanization policy on land 

use change: A scenario analysis. Cities, 28(2), 147–159. https://doi.org/ 

10.1016/ J.CITIES.2010.11.002 

https://doi.org/%2010.1016/%20j.apgeog
https://doi.org/%2010.1016/%20j.apgeog
https://doi.org/%2010.1016/
https://doi.org/%2010.1016/

