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Abstract 

Using a spatial information system to manage real estate data has two advantages: one is the 

storage of valuable data using a real-world spatial index, and the other is the ability to analyze 

and visualize this data in a new way by collecting numerous information sources. In this 

research, using the Survey Analyst extension and the Cadastral Editor tool of ARC GIS 

software, a property registration map (cadastre) of an area of Kerman city has been prepared 

as an example. First, the required maps were collected, and then the geo-database of the study 

parcels of the studied area and their topology were designed. In the next step, the Cadastral 

Fabric Dataset Layer was created, which is the starting point for working with data related to 

parcels. By transferring parcels to Cadastral fabric, they can be edited or even drawn as a new 

parcel. In addition, by entering the descriptive information of each parcel, such as owner’s 

name, type of use, cadastral ID, number of floors, etc., the specifications of each plot of land 

(parcel) can be accessed. Then, the Automatic Parcels Division tool was implemented as a 

tool in GIS for automatic division of land plots. This tool has the ability to automatically 

separate parcels based on shape, size, and direction. This tool can perform divisions visually 

and statistically very similar to real-world divisions. 
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 رد امالک خودکار تفکیک ابزار و نقشه ةتهی برای روشی معرفی

 شهرها مسکونی اراضی

 کرانی نیا کاظمی عبدالرضا

 ایران سیرجان، سیرجان، صنعتی دانشگاه عمران، مهندسی ةدانشکد مربی،

 (94/40/9911 پذیرش: تاریخ ـ 40/40/9911 دریافت: )تاریخ

 دهیچک

 از اسـتفاده  بـا  ارزشـندد  هـای  داده سازی ذخیره یکی ؛دارد مزیت دو امالک های داده مدیریت برای جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده
 مدـاب   آوری جنـ   طریـ   از نـوی   روشـی  بـه  هـا  داده ایـ   تصویرسـازی  و وتحلیل تجزیه توانایی دیگری و واقعی دنیای از فضایی ةننای

 بـه  ARC GIS ارافـز  نرم Cadastral Editor ابزار و Survey Analyst جانبی ةبرنام از استفاده با تحقی  ای  در شنار. بی اطالعات
 بانـ   سـس   شـد.  آوری جنـ   نیـاز  مـورد  هـای  نقشه ابتدا .شد اقدام ننونه، عدوان به ،کرمان شهر از ای محدوده امالک ثبت ةنقش ةتهی

ـ  بعـد  ةمرحل در شد. تعریف ها ن آ توپولوژی وطراحی  مطالعه مورد ةمدطق امالک های زمی  قطعه مرج  زمی  اطالعاتی  Cadastral ةالی

fabric dataset، بـه  ها زمی  قطعه انتقال با .دش ایجاد است، امالک به مربوط های داده با کار شروع ةنقط خود که Cadastral fabric 
 مال ، نام ماندد ـ زمی  قطعه هر توصیفی اطالعات دنکر وارد با ،هنچدی  .کرد ترسیم جدید زمیدی قطعه حتی یا ویرایش را ها آن توان می
 سـس   تحقی  ای  در داشت. دسترسی )پارسل( زمی  قطعه هر مشخصات به توان می ـ غیره و ،طبقه تعداد کاداستری، ةسشدا کاربری، نوع
 ابـزار  ایـ   شـد.  اجـرا  ،زمـی   قطعات خودکار تقسیم جهت ،جغرافیایی اطالعات سیستم در ابزار ی  مدزلة به امالک خودکار تفکی  ابزار

 مشـابه  بسیار آماری و بصری نظر از را تقسینات تواند می ابزار ای  دارد. جهت و اندازه و شکل اساس بر را امالک خودکار تفکی  قابلیت
 .دهد انجام واقعی دنیای در تقسینات با

 واژگاندیکل

 .کرمانزمی ،  قطعه توپولوژی، ،امالک خودکار تفکی  ،امالک
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 مقدمه

 ضکیور   شکهی   ةمحکوود  یک   در مالکا تهیة نقشة با 1ملکی قطعات روز به و دقیق اطالعات به نیاز

 هکا   مصکی  و  هکا  یبابل الدیم از شیپ سال دوهزار را تیمالک و نیزم ةادار موضوع ،یكل طوره ب .است

 از آمکو   دسکت  هبک  اطالعکات  دانسکت.  كاداسکری  جکاد یا  بکیا  گام نیاولتوان  می را این وكیدنو  مطیح

 و یابیک ارز در كکه  شکونو  مکی  اسرفاد  مکانی تاطالعا ها  سرمیس ةیپا منزلة به اغلب كاداسری اتیعمل

 نقشهة تهی هوف با محور مکان اطالعاتی ةسامان ی  رسالت .دارنو كاربید ها یساختیز جادیا تیییمو

 و آمکار  دنكکی  رقکومی  و پکاییش  و آور  جمک   ضکمن  كکه  اسکت  ایکن  امالک به میبوط اطالعات و

 روزرسانی به و جویو توصیفی اقالم افزودن اه شهیدار  امالک واحو ها  پیونو  در موجود اطالعات

 كکاركید  خصوص در .بیسانو انجام به مل  هی بیا  عوارض ةمحاسب به رسیون تا نیز را موجود اقالم

 و گیکی   تصکمیم  ركکن  تکیین  مهکم  اطالعات كه دكی اشار  نکره این به توان می امالک ممیز  نریجة و

 و گیکی   تصکمیم  سکطوح  همکة  در اعرمکاد  قابک   عکات اطال فقوان است. ا  توسعه ریز  بینامه اساس

 و ناكارآمکو  گیکی   تصکمیم  و پایوار ةتوسع مسیی از انحیاف به غیی  و اهواف تعیینو  گذار  سیاست

 پکیداز،،  ،آور  جمک   امالک اطالعات داشرن دست در كاركید تیین مهم .وش خواهو منجی نادرست

  بکیدار  نقشکه  طکیح  ی  اجیا میاح   .هاست آن  هب میبوط اطالعات روزرسانی به و ،وتحلی  تجزیه

 فرکوگیامری ،  و زمینکی   بکیدار  نقشکه  طییق از امالک موجود وض ة نقشة تهی :عبارت است از امالک

 اسکرریا   امکالک،  موجکود  وضک   هکا   نقشکه  رو  مالکیکت  سنو دارا  قطعات بی ثبری گذار  پالک

 ایجکاد  و امکالک  دفکاتی  صکفحات  اسکن ،رایانه به ها آن ورود و امالک دفاتی از امالک جام  اطالعات

 ورود ،امالکة نقش ایجاد در نریجه و امالک توصیفی و هنوسی اطالعات ادغام امالک، اطالعات بان 

 امکالک  سیسرم اجیا  یکپارچه، اطالعاتی بان  ی  در مبنا شیت عنوانه ب امالک ها  نقشه ها  شیت

 داشکرن  كشکور  هکی  در واریپا ةتوسع ةیزم اطالعات. سانیروزر به و اسرفاد  جهت ثبری واحوها  در

 و قیک دق  زیک مم بکا  كکه  یسکرم یس ؛كنکو  كمک   انسکان  بکه  نیزم ةنیبه تیییمو در كه است یسرمیس

 نکام  بکه  وسکره یپ سکطح   ی در آن به میبوط  ها تیمحوود و حقوق و اموال از حیصح  بنو فهیست

 اطالعکات   مبنا پارس  ای نیزم قطعه امالک ها  نقشه انواع در .ویآ می او  اری به )پارس ( نیزم قطعه
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 و وسکره یپ ةمنطقک  نیزمک  قطعکه  .(Donnelly & Evans 2008: 234) شکود  می گیفره نظی در مشاهوات و

 و پایکه  .باشکو  ازیک ن مکورد  حقوق  دارا و صیتشر قاب  و نیمع آن در تصیف حق كه است  واحو

 امکالک  از مناسب مقیاس با هایی نقشهة تهی گام رسرینن ،بنابیاین است. نقشه امالک سیسرم هی اساس

 .(White & Engelen 2000: 395) است نظی مورد

 لهئمس انیب

 حکال  در  كشورها در .است شو   یتبو یجهان ا  هلئمس به آن به میبوط مسائ  و مسکن ،امیوز 

  یویک ن كمبکود  ن،یزمک  بکه  میبوط مشکالت ،یمال مناب  فقوان ت،یجمع  یسی رشو  یدل به توسعه

 مسککن  و نیزم با رابطه در مناسب  زیر بینامه و  گذار استیس نبود همه از تی مهم و ،ماهی یانسان

 ةمسکئل  همچنکین  .(25 :1931همککاران   و )یزدانکی  اسکت  تبوی  شکو   بحیان به و حاد لهئمس نیا

 ایکن  بی ارتأثییگذ ها  مؤلفه دقیق بیرسی عوم شهی  اراضی تفکی  مفهوم صحیح درک در اساسی

 تفکیک   از تکی  اهمیکت  كم و اولیه مفهومی گیی  شک  سبب ها مؤلفه این شناخت عوم .است مفهوم

 بنکو   قطعکه  و بنکو   تقسیم همان كه ؛است شو  یافره توسعه كشورها  با مقایسه در شهی  اراضی

  بیدار قشهن ملیة شبک نقاطة تهی از بعو، كلی طور  هب .هاست آن كف و بی تعیین با مسکونی اراضی

 اسکت  1بکزر   هکا   زمکین  بنکو   تقسکیم  یا بنو  قطعه امالک در اسرفاد  مورد ها  نقشهة تهی بیا 

(Tian et al 2011: 1130). فیک ط بکه  منجکی  كشکور  در مسککن  و یاراضک  تیییمو از یناش ضعف 

 ویشکا  اسکت.  شکو   اخیکی  ها  سال در یفیهنگ و ،یاسیس ، اقرصاد ،یاجرماع یمنف آثار از یعیوس

 كکه  باشکو   امکالک  ةروزشو هب ها  نقشه فقوان مسکن و یاراض تیییمو ضعف در علت نیتی مو ع

 مکت یق در كکابب  تکورم  قبیک   از ک غیکی   و یفیهنگک  و یاجرماع نامطلوب ها  انعکاس ویتول سبب

 یاتیک مال  درآمکوها  تحقکق  عوم ک و  خوار نیزم شهیها، سطح در بها اجار  متیق رفرن بای مسکن،

 امکالک  تقسکیم  و نقشکه ة تهیک  سنری سیسرم معایب .(100 :1396 سیور و زاد  مورس) ودش می دولت

 سکوابق  بکه  دسریسکی  عکوم . 5 ؛امکالک  تفکی  و تیسیم هنگام ایجادشو  خطاها . 1 از: نوا عبارت

 ها  نقشه در فیزیکی عوارض سایی با اطالعات بودن تفکی  قاب  غیی. 9 ؛امالک ها  نقشه وییایش
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 بکه  دسریسکی  عکوم  ،همچنکین  دهنکو.  نشکان  درسری به را امالک میز كه هایی نقشه وانفق. 4 ؛امالک

 و نامررصصک  شکو   سکبب  نقشکه ة تهیک  سنری ها  سیسرم در امالک موجود وض  ةنقش و اطالعات

 طیحکی  تکا  كننو طیاحی هوف این بیا  را یکپارچه مکانی اطالعات سیسرم ایجاد و اجیا نامشاور

  خودكارساز تحقق جهت یزم  بسریساز و امالک ها  پیونو  وضعیت بهبود  بیا  ا چنومیحله

 .دهنو ارائه الکریونی  شهی و دولت با گامی هم نهایت در و  ادار اتوماسیون و

 همچنکین  و شهیها در اراضی بنو  تقسیم و امالک ها  نقشهة تهی فیاینو اهمیت به توجه با پس

 كیمکان  شکهی  1ة منطقک  از قسکمری  بکیا   امالک ها  طیح در اسرفاد  مورد ها  نقشه مویییت بیا 

 ضکیورت  از منکو  ماظک ن مهکو فم  یک  بودنو درصود نوشرار نیادر محققان  شو. انجام حاضی تحقیق

 تیییمو در آن میرقسم ارتباط نگیفر یظن در با كشور در امالک تفکی  و نقشهتهیة  رمسیس اجیا 

توسعة  اساس و پایه زمینی اطالعات امیوز دنیا  در زییا .وندهه ئارا نیسیزم شیآما و شهی ةتوسع

 هکی  در اجیایکی  ریکزان  بینامکه  و موییان ها  گیی  تصمیم از بسیار  و شود می محسوب كشور هی

 را نیسیزم شیآما نظیان صاحب بیخی ،همچنین .است آن مناب  از اسرفاد  و زمین به میبوط كشور

و  رفکا   افکزایش  منظور به زمین ماننو ،امکانات و اب من بهری  یتوز  بیا بلنوموت ز یر بینامه ینوع

 داننو. می ،جامعه هماهنگی و آسایش

 ینظر یمبان

 حسکاب  بکه   شهی ویجو ها  گسری، یده شک  یاصل ةیپا توان می را یاراض  یتفک یا بنو  تقسیم

 :Cowan 2007) شکود  می ابانیخ و تی كوچ  نیزم قطعات به بکی نیزم میتقس شام  نویفیا نیا .آورد

 هکا   بینامکه  و مقکیرات  تیرعا با یاراض دهنوگان توسعه و مالکان مرواول طوره برا  نویفیا نیا .(377

 هیچنکو  .(Croissant 2004: 228گذارنکو )  می اجیا به یقانون میاج  بیتصو از پس و  شهی گسری،

 ، اقرصکاد  ،یاجرمکاع  تبعکات  گونکاگون   كاربیدهکا   بیا  شهی نیزم قطعات  یتفک مفهوم در ویبا

 نیک ا ککید یرو ،(4 :1391 همککاران  و فیامکیز  ) داد قیار نظی مو زین را ها آن یطیمح ستیز و ،یفیهنگ

 ،یهنوسک  و یكم ک  نگکی،   مبنا بی قطعات میتقس یعنی ،یانیا در یاراض  یتفک جیرا مفهوم پژوهش

هسککرنو  رسککریمبنا نیزمکک  بنککو میتقسکک  سککاز هیشککب ةنککیزم در جادشککو یا  هککا مککول اغلککب .اسککت

(Alexandridis & Pijanowski 2007: 239). بکه  نسکبت   رسکری  محاسکبات  یسادگ موضوع نیا  یدل 
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 هکا   و یک پو  ساز هیشب به قادر  رسری ساخرار كه یدرحال ؛(Ko et al 2006: 1130) است  بیدار مول

نکه،  زمی نیهمک  در .(502 :1934 همککاران  و ابوالحسکنی ) نیسکت  واقعکی  دنیکا   نکامنظم  و نکاهمگون 

 Wakchaure) افرهیسکاخرار  مکه ین غالبکا   كه انو كید  وایپ توسعه زین نیزم  بنو میتقس  بیدار  ها مول

  بکیا  شکو   داد  توسعه ابزار نیوتییجو .(Vanegas et al 2009: 429) انو شو  فیتعی خودكار و (2001

 .اسکت  شو  اسرفاد  آن زا تحقیق این دراست كه  چاو و داهال  بنو میتقس ابزار نیزم خودكار  یتفک

 هکا   ابکان یخ و هکا  نیزم قطعه ویتول  بیا بیدارمبنا  بنو میتقس ابزار هفت بی مشرم  ابزار مجموعه نیا

 :Dahal & chow 2014) كنکو  مکی   یک تفک را آن نیزم یهنوس تیموقع و شک  مطابق كه است مرنوع

 كننکو   احاطه  یمسرط نیتی كوچ  مفهوم از و است شو  اجیا ArcGIS10.5 محیط در ابزار این .(227

(MBR)1  از صکیف  ةاسرفاد  جا به ،ابزار نیا كنو. می اسرفاد MBR   نیزمک  قطعکه   یک  میتقسک  بکیا 

 تناسکب  بکه  را نیزمک  خودكکار   بنکو  میتقسک  گوناگون ها  سب  آن، جهت و شک  اساس بی محوب

 .(511 :1932 كییمی و نو بیج) دهو می هئارا ها آن جهت و انواز  و شک  و نیزم مررلف ها  قطعه

 از هکوف  كکه  اسکت  ینیزم  بیدار نقشه در اسرانوارد رو،  ی یاراض بنو  میتقس ،كلی طوره ب ،پس

 یاراضک   یک تفک ،همچنکین  .(Easa 2008: 57) است تی كوچ  ها  برش به نیزم قطعه  ی میتقس آن

 هکا   نیزمک  و ابکان یخ و یمسککون   كاربی با نیزم قطعات به بکی نیزم میتقس نویافی از است عبارت

 از  ا و یک چیپ میحلة به  یتفک واژة .(Morgan & Sullivan 2009) یعموم  فضا  بیا افرهی صیترص

 هکا    كاربی  بیا  شهی نیزم مرعود قطعات آن اساس بی كه شود می گفره نیزم  بنو قطعه و میتقس

 حکال  ؛شود می شام  زین را ابانیخ ای جاد  به نیزم اخرصاص موضوع نیا .نویآ می وجود به نظی مورد

 هکا    ابکان یخ و جکاد   بکه  نیزم اخرصاص شام  تی كوچ  قطعات به میتقس ای نیزم میتقس واژة آنکه

 و  كکاربید  منکاطق  از یار بس در ینزم تفکی  رونو  ساز یهشب(. Schmitz 2004) شود نمی دسریسی

 یکز  ر بینامکه  مقکیرات  یاحرمکال  ییاتتأث درک  بیا  ابزار ینچن از یزانر بینامه است. یومف یقاتیتحق

 یسکرنو ن خودكکار  كامال  یا موجود ها  زمین تفکی  ها ابزار اكثی .كننو می اسرفاد  ها آن  اجیا از قب 

 منکاطق  از یار بسک  در ینزمک  فکیک  ت رونکو   سکاز  یهشکب  یسرنو.ن ینانهب واق  ها  طیح یجادا به قادر یا

 یاصکل   اجزا بی اراضی تفکی  مررلف ها  طیح آثار یبیرس ،مثال ؛ است یومف یقاتیتحق و  كاربید

                                                                                                                            
1. Minimum Bounding Rectangle 
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 مقکیرات  یاحرمکال  ییتأث درک دنبال به و دهنو می انجام یزانر بینامه كه «ساز و ساخت» ی وتحل یهتجز

  شکهی  رشکو  در یاتیح نقش اراضی تفکی  ،یبتیت ینهم به .هسرنو ها آن  اجیا از قب  یز ر بینامه

 ینکو افی تواننکو  مکی  كکه  ییابزارهکا  و ها مول خالصه، طور به .دارد ها یراضا  كاربی یییتغ  ساز مول و

 هسرنو. محققان و یزانر بینامه  تقاضا مورد كننو  ساز یهشب را ینزم یمتقس

 قیتحق ةنیشیپ

 تکا  باشکو  داشکره  یخاصک  یارهکا  مع یکو با شکهی   ها  زمین در اراضی تفکی   ساز یهشب مول هی

 خودكکار  تفکیک   و نقشکه ة تهی بارةدر علمیة مطالع چنو فقط .شوبا یعمل وشود  یطیاح یخوب به

 ةنامک  پایکان  در 5001 سال در 1واكچی شود. در ادامه اشار  می ها آن از بعضیبه  كه شو  انجام امالک

 .دكکی  طیاحکی  شکهی   هکا   زمین قطعات كیدن تقسیم بیا  را ابزار  Arc View افزار نیم در خود

 اراضکی  تفکیک   بکارة در یکی  گ تصمیم كیدنو اسرویل ا  مطالعه در (5002) شهمکاران و 5جاكمن

ة مقالک  در (5002) شهمکاران و كو باشو. «هوف  بیا بودن مناسب» ماننو یارهاییمع اساس بی یوبا

 در شهمککاران  و اسرون نو.كید یجادا یتمالک یمتقس  ساز یهشب  بیا را FLOSS نام به یمول خود

 تحقیکق  ایکن  در ها آن .كیدنو هئارا شهی  ها  پارس  بنو  تقسیم تجه را مولی GIS با 5002 سال

 بکیا   ناحیکه  و شکونو  تقسکیم  تی كوچ  ها  گون پلی به بایو كه هایی زمین توصیف بیا  را برش

 .(Stevens et al 2007: 769) دنوكی معیفی آمو  دست به ها برش تقسیم از كه هایی قسمت توصیف

 یکو تول  بکیا  ینی با  فضا اساس بی را اراضی تفکی  یرمالگور ی  (5003) یواناوسال و 9مورگان

 5011 سکال  در شهمککاران  و 4ویکیاماسوریا كیدنو. هئارا شهی  امالک ها  نقشه ییفضا  الگوها

 هکا   خیابکان  الگکو   اسکاس  بکی  را هکا  زمین قطعه خودكار تفکی  اسریالیا كشور در ا  منطقه بیا 

 در (5015) یو سک  یدراگک  و 2ججومبکا  (.Wickramasuriya et al 2011: 7) دنکو كی معیفکی  موجود

 سکال  در شناهمککار  و فیامکیز   .كیدنکو  اجیا را مبنا عام  اراضی تفکی  ماژول ی  خود تحقیق

                                                                                                                            
1. Wakchaure 

2. Jakman 

3. Morgan 

4. Wickramasuriya 

5. Jjumba 
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 تطبیقکی  ةمقایسک  مطابق را شهی  جویو ها  گسری، در اراضی تفکی  مفهوم ا  مطالعه در 1931

 قطعکات  خود تحقیق در (1932) كییمی و بیجنو  و.دادن انجام زنجان شهی در ناساكن رضایرمنو 

  هکا  مسکاحت  در مسکرطی   و میبک   مرکواول  اشکال با مررلف  ویسنار 22 در را ها  زمین یتفکیک

 واحکو  تکأثیی  و تولیکو  مررلکف  ةانواز دو در ها سلول از منظم  ا شبکه صورت به همچنین و مرنوع

 زمکین  قطعکات ة انکواز  و شک  اساس بی ،همچنین .كیدنو وتحلی  هیتجز مسئله نیا دررا  مبنا یمکان

 كیدنو. ساز  مول شهیها در را رسمی غیی ها  سکونرگا  رشو

 قیتحق روش

 ها  عکس )از فروگیامری  و زمینی  بیدار نقشه رو،ه ب امالکة اولی ها  نقشه ابروا تحقیق این در

 وییایش سپس و تهیه است(  شو اسرفاد  كیمان شهی 1912 سال به میبوط 5000:1 مقیاس با هوایی

 (.1 )شک  شونو بخیی  CAD فیمت اب و حذف ها آن از خطاها و

 امالکاولیة  های نقشه. 1 شکل

 سکرم یس بکه  هکا  آن مررصات سرمیس تغییی و ها نقشه میتیس و شییایو و بیداشت میاح  از پس

 اطالعکاتی  بانک   بعکو  ةمیحل در و شونو تبوی  نیاز مورد فیمت به ها نقشه UTM یجهان مررصات
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 گیافیکی اطالعات ةتهی از بعو شو. طیاحی توپولوژ  و مطالعه مورد ةمنطق ها  پارس  1میج  زمین

 مشرصکات   یقب از یاطالعات قسمت نیا در .شو پیداخره امالک 5یفیتوص اطالعات آور  جم  به

 یریمکوقع  عکات اطال مل ، ثبت اطالعات مساحت، مل ، حوود طبقات، تعواد كاربی ، نوع مال ،

 هکا   نقشه مویییت و تهیه بیا  روشی معیفی از بعو .(5 )شک  وش داد  گا یپا وارد غیی  و ،مل 

 كکه شو  هایی زمین خودكار بنو  تقسیم به اقوام ،مرعود ها  الگوریرم و ها رو، از اسرفاد  با ،امالک

 :بود میحله دو شام  تحقیق ،بنابیاین .شرنودا تفکی  به نیاز

 شهی  اراضی در امالک ها  نقشه مویییت و تهیه .1

 امالک ها  نقشه در ها زمین قطعه خودكار بنو  تقسیم .2

 
 مطالعه موردمنطقة  امالک توصیفی اطالعات. 2 شکل

 مطالعه مورد ةمنطق تیموقع

 (.3 )شک  شو انرراب مطالعه بیا  كیمان شهی 1ة منطق در واق  قویم بافت از ا  ناحیه تحقیق این در

                                                                                                                            
1. Geodatabase 

2. parcel ownership data 
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 مطالعه موردمنطقة  موقعیت. 3 کلش

 قیتحق های افتهی

 .است شو تشییح  ادامه در كهشو  انجام میحله دو در رو پیش تحقیق شو بیان كه طور همان

 شهی  امالک ها  نقشه مویییت و تهیه. اول ةمیحل

 .شو امانج تیتیب به شود ی كه در ادامه معیفی میمیاحل شهی  امالک ها  نقشه مویییت و تهیه بیا 

 Cadastral fabric dataset ةالی ایجاد

 هکا   زمکین  قطعکه  بکه  میبکوط  هکا   داد  بکا  كار شیوعة نقط خود كه ،Cadastral fabric dataset ةیی

 .وش ایجاد 4 شک  طبق مطالعه موردة منطق بیا  ،است موجود

 
 Cadastral fabric dataset ةالی ایجاد .4 شکل
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 New نامه ب Kerman feature dataset از ا  زییمجموعه ه منزلةب Cadastral fabric dataset ی 

Fabric 5 شکک   مطکابق  شکود.  مکی  داد  انرقال آن به منطقه امالک به میبوط ها  داد  همة و طیاحی 

 از كکه  شکود  می داد  نمایش ArcMap در ییه گیو  ی  منزلة به parcel fabric یا New Fabric ی 

 است. شو  تشکی  زمین( )قطعه پارس  و ،نقاط خطوط، یل،كنر نقاط ها  زییییه

 
 ArcMap در New Fabric یک های زیرالیه .5 شکل

 است. شو  داد  نشان نقشه نمونه ی  در parcel fabric ها  زییییه 2 شک  اساس بی

 parcel fabric اجزای .6 شکل
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 Cadastral fabric dataset ةالی مدیریت

 ارتبکاط  كکالس  یک   همیبوطک  توصکیفی  جوول و گیافیکی ها  داد  مابین تحقیق از میحله این در

 میبوطه توصیفی ها  داد  و fabric classes بین چنو به ی  ارتباط ی  دیگی، عبارته ب .وش بیقیار

 (.2 )شک  شو بیقیار

 parcel ownership data و parcel fabric بین ارتباط ایجاد .7 شکل

 ،شکو   طیاحکی  New Fabric دری  قطعه زمین )پارسک (   واقعی مررصات تعیین بیا  همچنین

 (.1 )شک نمود ارزیابی ،Feature classes ی  با را آنبایو 

 feature classes ةوسیله ب ها پارسل واقعی مختصات تعیین جهت New Fabric ارزیابی .8 شکل
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 قابک   fabric classes ها  زییییه همة و اضافه ArcMap افزار نیم در شو  آماد  ها  نقشه ،سپس

 توصکیفات  از مررصی  توان می زمین قطعه هی بی كلی  و Identify ابزار از اسرفاد  با شونو. نمایش

 (.3 )شک  كید مشاهو  را مل  هی

 
 Identify ابزار از استفاده با ها پارسل توصیفی های ویژگی نمایش .9 شکل

 fabric jobs در جدید پارسل یک ایجاد

 از اسکرفاد   بکا  ،نظی مورد ةمنطق Cadastral fabric ةدن ییكی اضافه از بعو جویو زمین قطعه ایجاد بیا 

 حکین  خودكکار  طوره ب Cadastral fabric job .شو جویو اقوام به تیسیم پارس  Cadastral editor ابزار

 و كکید  طیاحی Cadastral fabric job ی  دسری صورته ب توان می ،همچنین .شود می ساخره عملیات

 بکا  شکود  دیکو  مکی   10 شک  در كه طور همان .كید ایجاد آن بارةدر توضیحاتی و تعییننامی بیا  آن 

 هکا  امالكکی كکه مکو نظیكکاربیان هسکرنو را،       زمکین  قطعه می توان Cadastral editor ابزار از اسرفاد 

 .شکونو  می وییایش قاب  راحری هب و لفعا هسرنو fabric job ازی ئجز كه هایی زمین قطعه .نمود وییایش

 بود. خواهو غییممکن ها آن رو  عملیات این و فعال غیی ،صورت این غیی در

 Cadastral editor ابزار از استفاده با ها پارسل ویرایش. 11 شکل
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 در فعال ها  زمین قطعه ةهم لیست توان می Cadastral editor ابزار و Parcel Explorer منو  از

fabric job (.11 )شک  دكی مشاهو  را مطالعه مورد ةمنطق ةنقش 

 Parcel Explorer منوی از استفاده با fabric job در فعال ها زمین قطعه کردن لیست .11 شکل

 cadastral fabric در ها رکورد اطالعاتدن کر وارد

 شک  اساس بی كهد كی یینتع را گیی  انواز  ها  واحو اول بایو جویو، زمین قطعه ی  ایجاد از قب 

.انو شو مشرص  15

 
 جدید زمین قطعه یک ایجاد برای گیری اندازه واحد تعیین. 12 شکل
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 تکاری   ،سسکه ؤم نکام  ماننو ک توصیفی اطالعات توان می Attributes tab انرراب با بعو ةمیحل در

 .دكی وارد را ک غیی  و ،بیدار نقشه ها، نقشه ةتهی

 
 cadastral fabric در توصیفی اطالعات کردن وارد. 13 شکل

 cadastral fabric به ایجادشده جدید های پارسل اتصال
مرص   fabric job به و است )مکانی( فضایی میج  و مررصات بوون جویو زمین قطعه ی  تیسیم

 ،نبنکابیای  كید. مشاهو  Parcel Explorerدر را آن توان می نشو  مرص  زمین قطعه تعیین بیا  نیست.

 از 14 شکک   طبکق  و كکید  انررکاب  شکو   تیسیم كه ی رازمین قطعه بایو fabric job به پیوسرن بیا 

 امکالک  ةنقشک  شو یاد رو، از اسرفاد  با ،نهایت در .دكی اصالح را زمین قطعه آن ها  گوشه طییق

(.14 شک ) شو تهیه نظی مورد ةمنطق

 fabric job به جدید پارسل اتصال. 11 شکل

 
 cadastral fabric از استفاده با مطالعه موردمنطقة  از قسمتی امالکنقشة . 15 شکل
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 امالک های نقشه در زمین قطعه خودکار بندی تقسیم. دوم ةمرحل

 جهکت  روشکی  تحقیکق،  این در شهی  امالک ها  نقشه مویییت و تهیه بیا  روشی معیفی از بعو

 هئک ارا ادامکه  در كکه  شو  معیفی امالک ها  هنقش در نیاز صورت در زمین قطعه خودكار بنو  تقسیم

 امکالک  بکه  میبکوط  توصیفی جوول و گیافیکی ها  داد  بین ابروا تحقیق از میحله این در .دشو می

 و fabric classes بکین  چنکو  بکه  یک   ارتبکاط  یک  دیگکی   عبکارت ه ب .وش بیقیار ارتباط كالس ی 

 و ARC GIS 10.5 افکزار  نیم در میاح  این از بعو (.12 )شک  شو بیقیار میبوطه توصیفی ها  داد 

 یک   ایجکاد  بکا  مسکرقلی  جکانبی  ةبینامک  پایرون نویسی بینامه دانش با و ARC MAP افزار نیم محیط

 (.12 )شک  شو ایجاد امالک ها  نقشه در زمین قطعه خودكار تفکی  بیا  بی میان

 
 parcel ownership data و parcel fabric بین ارتباط ایجاد .11 شکل

 
 ARC MAP محیط در ها زمین قطعه تفکیک بر میان ایجاد .17 شکل

 آیکو.  مکی  وجوده ب جهت و انواز  و شک  اساس بی ها زمین خودكار تفکی  قابلیت بی میان این مبنا  بی

 آیو. می ادامه در كهو  ش ارائه ها زمین قطعه بنو  تقسیم بیا  رو، و الگوریرم پنج پژوهش این در
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 و كننکو  وارد را تفکیک   مکورد  برکش  ةانکواز  مروسط یا عیض و طول بایو ابروا كاربیان .اول روش

 مسکیی   هکی   با شو  انرراب برش آیا كهكنو  می بیرسی ابزار اول گام در است: طییق این به كار میاح 

 بکه  را آن تکا  شکود  مکی  ایجکاد  جویکو  مسکیی   نبکود،  مرص  مسیی  هی  به اگی خیی. یاست ه ارتباط در

 ةبسکر  منکاطق  كکه  ،شکهی   ها  بلوک به را نظی مورد برش ابزار این سپس .كنو مرص  موجود سییها م

 كکه  ا  انکواز   مروسط از ایجادشو  ها  زییبرش اگی كنو. می تفکی  ،هسرنو ها مسیی توسط شو  محاصی 

 بکه  .وكنک  مکی  تقسکیم  قسکمت  دوه ب را ها آن بازگشری صورت به ابزار ،باشنو تی بزر  كید  تعییف كاربی

 پایکان  بکه  بیا  .(Dahal & chow 2014: 230) وننام می بازگشری الگوریرم رو، را رو، این دلی  همین

 از را آن و اسکرفاد   كنکو  احاطکه  را برکش  توانو می كه مسرطیلی ةمحوود حواق  از ابزار كار، این رسیون

ینکو  افی ایکن  شکود.  مکی  ایجاد تقسیم نای امرواد در نیز مسیی كنو. می تقسیم قسمت دو به تی طوینی محور

 مروسکط  ةانکواز  بکه  تقییبکا   قطعات ةهم كه زمانی تا شود می تکیار شو  تقسیم ها  برش از ی  هی بیا 

 بلکوک  چنکو  بکه  a برکش  شکود  مکی  مشاهو  11 شک  در كه طور همان (.11 )شک  شونو نزدی  بلوک

MBR هکا  بلکوک  از یک   هکی  بکیا   ناحیکه  به ها بلوک این تقسیم بیا  است. شو  تقسیم
 دسکت  بکه  را 1

 هکی  بیا  كاربی كه عیضی به بلنوتی ضل  .كننو می محاسبه را آن كوچ  و بزر  ضل  ةانواز و آورنو می

 وارد كکاربی  آنچه با ناحیه هی عیض .شود می تقسیم قسمت دو به تی كوتا  ضل  و تقسیم كید  وارد ناحیه

 كکه  را هکایی  برش ابزار این ،سپس باشو. مرفاوت بلوک هی در است ممکن آن طول اما .است بیابی كید 

 رسکو.  مکی  پایان به عملیات و كنو می ادغام مجاورشان ها  ناحیه با نوا كوچ  قبولی قاب  غیی صورت به

 كننو. می وارد ورود  پارامریها  از یکی عنوان به را ناحیه ی  بیا  مجاز ةانواز حواق  كاربیان

 
 ها زمین قطعه بندی تقسیم برای بازگشتی الگوریتم از استفاده .18 شکل

                                                                                                                            
1. Minimum Bounding Rectangle 
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 ةهمک  و كنکو  نمی كار بازگشری صورت به كه تفاوت این با است اول رو، هماننو .دوم روش

 ایکن  بکیا   .شود می انجام میحله ی  در ها انواز  كنریل و ،مسییها ها، ناحیه ها، بلوک ایجاد عملیات

 ضکل   راست سمت از مسیی اولین و كنو می محاسبه ینظ مورد برش بیا  را MBR اول گام در كار

 كنکو  مکی  ایجکاد  را ها ناحیه و مسیی و ها بلوک و حیكت چپ سمت به ،سپس .شود می ایجاد بلنوتی

 .گوینو می تیتیبی الگوریرم رو، این به .(13 )شک 

 ها زمین قطعه تقسیم برای ترتیبی الگوریتم از استفاده. 19 شکل

 ایکن  اسکت.  ماننکو   حلقه مسیی ی  شام  بنو  تقسیم كه است حالری سوم مالگوریر .سوم روش

 ایکن  میاحک   (.50 )شکک   كنکو  مکی  تقسیم مسیی دو و ناحیه چهار به را نظی مورد برش الگوریرم

 آیو. در ادامه می الگوریرم

 ضل  تفکی  مورد برش كوچ  ضل  میانی ةنقط كیدن پیوا( Ps 50 شک  در)   بکی اسکاس 

 .1 ةرابط

(1) 
 

 آمو  دست به ها  برش از ی  هی میانی ةنقط كیدن پیوا. 

 ضل  پایینی بلنو ضل  شیبكیدن پیوا( PQ 50 شک  در) 5 ةرابط بی اساس. 

(5)    1

y y x x  tan Q _  P / Q _  P  

 نقاط كیدن پیوا A  وB 9 ةرابط بی اساس راهنما نقاط عنوان هب. 

(9)    x y x yB ,  A  Dist *  cos ,  A  Dist *  sin      
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Dist: ؛ مثال شو  تعیین ةفاصل L-L´ كه L طول MBR و L´ 4/1 كوچ  طول MBR .است

 نقاط كیدن پیوا D  وC بای رو، به. 

 نقاط از كه شیطی به است كید  وارد ورود  در كاربی كه عیضی با مسیی  ایجاد A  وB  و

C  وD .بگذرد 

 خط ایجاد EF است. كید  وارد ها ناحیه عیض بیا  كاربی كه هایی ناحیه به آن تقسیم و 

 نقاط مح  ها، گوشه در ها ناحیه تیسیم منظور به X  وY ةگوشک  بکا  كه R  ةفاصکل W  دارنکو 

 ایجکاد  دارنکو  W/6 معکادل  ا  فاصکله  آن بکا  كکه  C ةنقطک  كنکار  در دیگی ةنقط دو و محاسبه

 مشکاهو   50 شکک   در آنچه همشاب شونو؛ میمرص   دیگی ی  به نقاط این سیانجام شود. می

 شود. می

  مرص  هم به را ها آن و كید  پیوا را ی  هی وسط نقشه، داخ  مسییها  كیدن مرص  بیا 

 .كننو می

 
 داخلیحلقة  شکل به های جاده با همراه زمین تقسیم. 21 شکل

 50 شکک   شکود.  مکی  اسرفاد  شک L ها  زمین تفکی  بیا كه  است الگوریرمی .چهارم روش

 اسکت.  مشکرص  آن در الگکوریرم  این تیتیب و شو  تقسیم رو، این به كه دهو می نشان را نیزمی

 كیدن كمری و ها ناحیه تعواد كیدن حواكثی هوف و دارد وجود ها زمین این تقسیم بیا  بهینه را  دو

 مرصک   بکیا   انررکابی  برکش  میان از مسیی  هوف، به توجه با ،اول ح  را  در مسییهاست. تعواد

 )شک  شود می ایجاد مشرص عیض با هایی ناحیه طیف دو در سپس .گذرد می شک  سی دو نكید
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c51  وd51.) سکپس  شکود و  می كشیو  تفکی  مورد برش خارجی میز در مسیی  دوم ح  را  در 

 (.f51و  e51 )شک  شونو می ایجاد آن در ها ناحیه و تقسیم قسمت دو به داخ  از برش

 
 شکلL های نزمی بندی تقسیم .21 شکل

 (.55 )شکک   شکود  می اسرفاد  شک T ها  زمین بنو  تقسیم بیا  الگوریرم این از .پنجم روش

 میکان  از كکه  مسکیی   یککی  ؛دارد وجکود  رو، دو شک L ها  زمین تقسیم ماننو هم رو، این در

 خکارجی  مکیز  در كه است مسیی  دیگی رو، و كنو وص  هم به را آن ةگوش سه و بگذرد برش

شود. می كشیو  نظی مورد برش

 شکلT های زمین تقسیم .22 شکل

 تحقیق های یافته تحلیل

 در موجکود  عکوارض  بکا  شکو   مکول  یخیوج است  ضیور افزار نیم یا مول هی بودن مفیو ارزیابی  بیا

 و یکوار  د  هکا  آزمکون  دادن انجکام  بکا  یشنهاد پ رو، یناناطم یتقابل .باشو یسهمقا قاب  یواقع دنیا 

 شکهی   هکا   زمکین  در اراضکی  ةكننکو  تفکیک   ابکزار  شود. می یینتع خاص یارها مع اساس یب و  آمار

 مبنکا وكرور هکا   داد  مکول  بکی  یمبرن  شهی ینزم یمتقس ابزار مجموعه ی  حاضی تحقیق در شو  معیفی

 یک   یمککان  هکا   ویژگکی  و یهنوسک  خصوصکیات  بکا  مطابقت  بیا را فکی ت سب  ینچنو كه است
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 .اسکت  ArcGIS افکزار  نکیم  مجموعه در یسفارش رابط ی  ابزار این .كنو میه ئارا سعهتو  بیا ینزم قطعه

 طکور  به د.شو می داد  یشنما ArcMap محیط درآن  یجنرا دسرور تفکی  امالک، نشو اجیا پسبعبارتی 

 هکا   بینامه به ییپاسرگو  بیا را ابزار فیض یشپ  پارامریها اصالح یا یی،پذ با تواننو می كاربیان ،یكل

 شکهی   امالک ةنقش تحقیق این در شو  معیفی رو، از اسرفاد  با 54 و 59ها   شک  در كننو. اجیا خود

 شود. دیو  می آن ها  زمین قطعه تفکی  همیا  كیمان شهی از ا  محوود 

 
 خودکار کتفکی ابزار از استفاده با کرمان شهر 1ة منطق قدیمی بافت ةمنطق ةشد تفکیک شهری امالک ةنقش .23 شکل

 ایجادشده

 
 نظر مورد ةمنطق در شده تفکیک شهری امالک ةنقش از قسمتی .21 شکل
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 جهینت و بحث

 زانیک ممکی تکوان    ،شکو  معیفکی   الگکوریرم  پکنج از  اسکرفاد   بکا  ،نرایج تحقیق حاضی نشان می دهو

 بکه    ودافکزایش دا هکا  امکالک شکهی      را در زمینة مکویییت نقشکه   ArcGIS افزار نیم ها  توانایی

ک امکال  بهرکی  مویییت بیا را افزار  از این نیم اسرفاد  ،دارنو سیوكار ها نقشهاین  با كه هایی سازمان

 شکهیها  اراضکی  در امکالک  هکا   نقشه مویییت و تهیه با پیشنهاد نمود. شهیها،در اراضی مسکونی 

 معکامالت  تسکهی   و افیاد حقوقی تضمینجهت  اطمینان قاب  و قو  ابزار ه منزلة ب آن از توان می

  یک  داشکرن  بکه  ازیک ن داد. كاهش را وجودآمو  هب ارضی ها  اخرالف همچنین و كید اسرفاد  ملکی

 .اسکت  پکذیی  اجرناب و مهم اریبس  امی كشور حری یا ،منطقه شهی، هی  بیا نیزم اطالعات ةسامان

 بکا  كشکور  در كاداسکری  هکا   طکیح  از بسکیار   كکه  بید پی توان می تحقیق این به توجه با ،همچنین

 دارنو امالک ها  نقشه به نیاز كه هایی سازمان مثال  .هسرنو اجیا و مویییت قاب  ARC GIS افزار نیم

 همچنکین  باشنو. داشره را خود كاربی نظی مورد مل  انرراب و جوو جست امکان تواننو می راحری هب

 حرکی  ،طبقکات  تعکواد  كوپسکری،  كاربی ، نوع مساحت، هماننو مررلف كاربید  ها  گزار، تهیة

 طیمحک  در و عمکوم   بکیا  درک )قابک   یسک ینو بینامکه  از اسرفاد  است. پذیی امکان نیز امالک قیمت

 كاربیپسکنو  را آن وایش دهکو  افز را ARC GIS افزار نیم توانایی توانو می شری(یب التیتسه با یفارس

 منکاطق  از  اریبسک  در نیزمک  میتقس رونو  ساز هیشب باشو. كاربیان  نیاز به سیی  پاسرگو كنو تا 

 مقکیرات  یاحرمکال  ییتأث درک  بیا ییابزارها نیچن از زانیر بینامه .است ویمف یقاتیتحق و  كاربید

 كامال  وجودم ها  پارس   بنو میتقس  ابزارها اكثی .كننو می اسرفاد  ها آن  اجیا از قب   زیر بینامه

  هکا  مول  بیا تواننو نمی و سرنوین نانهیب واق   بنو میتقس ها  طیح جادیا به قادر ای سرنوین خودكار

 خودكکار  تفکیک   ابکزار  .گیینکو  قکیار  اسرفاد  مورد شهی ة توسع ها  مول و یاراض  كاربی یییتغ

 بکی  كار این تا كنو می پیشنهاد زمین تقسیم بیا  را رو، چنوین بیدار  ها  داد  بی مبرنی ها پارس 

 وارد بکا  را ابکزار  ایکن  تواننکو  می كاربیان ،كلی طور به شود. جامان منطقه هنوسی ها  ویژگی اساس

 اخریارشکان  در كکار   منطکق  و اجیایی كو كه آنجا از و كننو اجیا آن درخواسری ها  پارامری كیدن

 بکیا   هکا  پارسک   تقسکیم  ابزار .كننو ایجاد جویو  ها  ابزار اجیایی كو وییایش با تواننو می سته

 هکا   مول در آن از توان می حری واست  مفیو دارنو سیوكار شهی  امالک ا ه نقشه با كه كاربیانی
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 بکه  هکا  زمکین  ترصکیص  و مسککن  تکیاكم  بیآورد جهت در مثال  .دكی اسرفاد  نیز شهی  ساز  شبیه

 عالو  ابزار این از همچنین .كنو كم  است نظی مو شهیهاة آینوة توسع در كه خاصی ها  كاربی 

 اسکرفاد   تکوان  می نیز صنعری و اقرصاد  ها  كاربی  در ها پارس  بنو  طقهمن در مسکونی مناطق بی

 هکا  از ایکن محکوودیت   دارد. محوودیت چنوین تحقیق این در پیشنهادشو  ابزاراین،  وجود با .دكی

كکه   كکید  اشار  هسرنو وارونه T شک  به واقعی دنیا  در كه هایی زمین بنو  تقسیم عوم به توان می

 تیک قابل ابزار نیا ،همچنین .دكی بیطیف را مشک  این ArcGIS افزار نیمة توسع با نو آی در توان می

 كنکو.  مکی  فکیاهم  بکیدار    فیمکت  در یجهر و انواز  و شک  هی در را ها زمین قطعه خودكار تفکی 

 مکورد  اراضکی  مطلوب تفکی ة ارائ و كاربی از ورود  حواق  دریافت ابزار این ها  مزیت از یکی

 یک   بیا  دسری صورته ب یا ها پلیگون ك  بیا  هچیکپار صورته ب توانو می ابزار این است. نظی

 امالکة نقشة تهی دهو می نشان پژوهش این از  حاص جینرا ،همچنین درآیو. اجیا به خاص پلیگون

 بکا  . چوندارد یاراض و نیزم تیییمو اهواف اجیا  در مهم ینقش اراضی خودكار تفکی  ابزار و

 و نیزمک  حیصکح  تیییمو موع موضوع از یناش مشکالت به یمناسب پاس  توان می آن از  ییگ بهی 

 شیزاافک  و واریک پا ةتوسکع  بکه   ین هتج معهجا كالن ها  استیس اتراب  بیا را ریسب و داد کامال

  بیا ثیوت بسك مهم عام منزلة  به نیزم دصااقر ةتوسع نیهمچن و کامال و نیزم از یناش درآمو

 آن خودكکار  ابزار و )تفکی ( امالک میزبنو  مهوفم شو یسع مقاله نیا رد .ختسا مفیاه مملکت

 در رمسک یس نیک ا گکا  یاج و نقکش  آمکو   دست به میاهفم ةواسط به و شود داد  شیح یصمرر طور به

  یک ن هکت ج نیسیزم شیآما سنو به هجتو با و کامال و نیزم تیییمو در ژ یو هب و  شهی تیییمو

 قکورت  و ثکیوت  ویتول مهم مناب  ءجز كه ،كشور محور نیزم ادصاقر ةیبن تیتقو و واریپا ةتوسع به

 سیاسکی  در و اسکت  ییوناپکذ یتجو منب   ی نیزم كه داشت یظن در ویبا .دشو  یتحل و هئارا ،است

 نیزمک  بکه  وارد  هکا   انیک ز شیازافک  از  ییلوگج به منظور شانیها تیفعال دنكی هوفمنو  بیا ایدن

 انو. و یشیانو عاقالنه و حکمسرم نیقوان آن  یاب و كننو می ،تال



 855 شهرها مسکونی اراضی رد امالک خودکار تفکیک ابزار و نقشه ةتهی برای روشی معرفی

 منابع

ة خودكکار ة وسکیل  بکه  شهی  رشو ساز  مول» (.1934) كییمی محمو ؛طالعی محمو ؛سمیه ابوالحسنی،

 .591ک  133ص ص ،9 ، ،13 د ،فضا آمایش و ریز  بینامه ،«مبنا پارس  بیدار  سلولی

 اسکاس  بکی  رسکمی  غیی ها  سکونرگا  محلی رشو ساز  شبیه» (.1932) كییمی محمو ؛مهیداد بیجنو ،

 .599ک  512ص ص ،1 ، ،2 د ، بیدار نقشه فنون و علوم ،«زمین قطعاتة انواز و شک 

هکا    گسکری،  در اراضکی  تفکیک   مفهکوم » (.1931) بیاتی ناصی ؛ابیاهیمی حمیورضا ؛مهیان فیامیز ،

 .10 ک 9ص ص ،59 ، ،52 د ،(سپهی) جغیافیایی اطالعات ،«شهی  جویو

 اطالعکات ة سکامان  سکاز   پیکاد   و شکهی   امالک ممیز » (.1932) سیور رحیم ؛ابوالحسن زاد ، مورس

 .110ک  33ص ص ،105 ، ،52 د ،نظی شهیساز  و معمار  هنی پژوهشی میكز ،«جغیافیایی

تحلی  فضایی ابعکاد اجرمکاعی   » (.1931)آباد  هاشمی معصوم پور؛ رضا حسن سحی ؛محموحسن ،یزدانی

 .22ک  21ص ص ،14 ، ،4 د ،ریز  توسعة كالبو  بینامه ،«لبو  مسکن در مناطق شهی اهوازو كا
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