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 هدیکچ
        رهصاعع و هدهش رهییات شوختهسد یهعیبط طیهحم رهب مکاض ماظن اهرهش یدومع و یقفا شرتسگ و اهرهش هب ترجاهم خرن حیازفا اب
       یهعیبط و  وعهصم رهصاعع ناهیم لداهعت مدهع .تسا هدش طیحم رد یهایگ حشوپ و ناتخرد نوچمه یعیبط رصاعع نیزگیاج  وعصم
  ههب هجوت اب زین نارهت رهش نالک رد یتشیعم و یریحم تسیز طیارش .تسا هدش یترارض ریازج ریظن دیدج یاه هدیدپ حیادیپ هب ر عم
      هدودهحم .تهسا ههتفرگ رارهق هدهیدپ نیا یاه ییاسران ریثأت تحت دابآرهم هاگدورف اب تروا مریظن  ایقم تشرد یاه یربراک  اونا
   ریثأهت یناوخزاهب ،  حهوههپ  دهه نیرتمهم .تسا هتفرگ رارق نارهت رهش نالک یترارض ریازج ینوناک هرقن تروا م رد هعلارم دروم
    ییاهساعش  دهه اهب .تسا رسنارهت هدودحم رد یرهش یضارط یاه کیعکت و اه شور زا هدافتسا اب ،یرهش یگدنز رد یترارض ریازج
    تاهعلارم زا یدهعم هرههب ، یهلیلحت-    یفیهصوت قهیقحت شور یریگراهکب اهب ، روههظون  هدهیدپ نیا بولرمان راثآ لیلقت رد رثؤم لماوع
 ینابم حخب رد قیقحت یاه هتفای هب هجوت اب .دش هتخادرپ اه هداد یروآدرگ هب ینادیم تاقیقحت و یکینورتکلا رشن یسررب ،یا هناخباتک
 ییاهن درواتسد .داد حهاک ار هدیدپ نیا بولرمان راثآ یدض ات ناوت یم هناضارط یاهراکهار هئارا اب ،حرط هدودحم تخاعش و یرظن
     رهیازج زا یهشان یهریحم یاهه   ییاهسران لهیلقت تهج رد یمادقا دناوت یم هک دیدرگ هئارا هعسوت لباق یضرط تروص هب حهوهپ نیا
 .دشاب هدودحم نیا رد یترارض
 
 رسنارهت ،زبس یاضف ،تسیز طیحم ،امد ،یرهش یترارح ریازج ،یرهش یحارط :یدیلک تاملک
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 همدقم
   نادانچ هان  یااه  هدای  دپ عواقو هراوامه نآ نانکاس تشیعم هویش رد تارییغت و نیمز هرک رب مکاح طیارش هب هجوت اب
 و  شیادایپ .(Montavez et al, 2000)تسا یترارح ریازج ،روهظ ون یاه هدیدپ نیا زا یکی .دوش یم هدهاشم یبولطم
 شی  ااسآ رد لالتاخا  دااجی   ا ثاعاب ااهنت هان عوضوم نیا اریز ،تسا هدننک نارگن هراومه اهرهش رد هدیدپ نیا شرتسگ
  یااه بی اسآ و اوه یگدولآ شیازفا و زکرمت رد نآ زا یشان یالاب ترارح هجرد هکلب دوش یم اهرهش نانکاس یترارح
 .(Hoornweg et al, 2011)دراد ییازسب شقن هعماج یمومع تمالس رب یدج
 ، تایعمج ندوب الاب و تیلاعف و راک شیازفا تلع هب اهرهش نالکو گرزب یاه رهش رد یترارح ریازج لیکشت لامتحا 
22 ،ناراکمه و یدابآ تداعسربجنر)تسا رتشیب اهرهش ریاس هب تبسن     لااح رد رهاش نالاک  کای ناونع هب نارهت .(55
 ار  یاترارح  رای ازج زوراب یارب مزال هنیمز هنایمرواخ گرزب یاهرهش هب تبسن ،تعسو ظاحل هب رهش ربا کیو هعسوت
 ،ی  ژوالوفروم و هاسدنه ، ااه یدنلبو یتسپ ،میلقا ،ییایفارغج   تیعقوم ریون نارهت رهش یاه یگژیو یسررب اب .تساراد
  قابط  .تاسا  های جوت لاباق  زاین نآ دی داشت هکلب ،هدیدپ نیا لیکشت اهنت هن هک دوش یم نیعم کیفارت و مکارت ،تیعمج
 هار  دایاب نی ارباانب ، تاسا یهی داب یدما هدیدپ نیا داجیا ،اهرهش نالک صخا روط هب و یزورما عماوج رب مکاح طیارش
 ار ی افلتخم ی ااه دربهار ،تارثا نیا شهاک یارب اهروشک زا یرایسب .دوش هئارا نآ برخم راثآ دوبهب رد رثوم یاه لح
  تاحت ی اخرب و ی   امدآ تاسد زا جرااخ یخرب هک دراد یلماوع هب یگتسب اهدربهار نیا ریثثت نازیم ،دنا هتفرگ شیپ رد
 دراد ی  گتاسب ااهرتماراپزا یعی اسو  یط هب تاریثات نیا شهاک تهج رد تامادقا یزاس هدایپ .دنشاب یم لرتنکو تراون
  یرایگیپ ی  لبااق راونم ی راامعم و ی راامعم ،ی رهاش ی احارط ،ی رهاش  یزایر   هامانرب نواچ ی افلتخم ی ااه هزوح ردو
35 ،یمتاح و یمرکادخ)تسا :    راب واس راثآ نیا شهاک تهج یهار نتفای دراد رتشیب تیمها نیب نیا رد هچنآ .(4322
   .تساه رهش رد شیامرس داجیا هب رتشیب زاین و یرهش تسیز طیحم
    رد هدرتاسگ یالمع یااه     شهوژاپ ااب ینااهج یااه نامزاس رد یتاقیقحت یاه هژورپ لماش هزوح نیا رد قیقحت هقباس
 رد 2      ییاامرگ رایازج هوراگ هاب مواسوم یاهورگ ،  یتااقیقحت یااه   هژوراپ هالمج زا .ددرگ یمرب ناهج گرزب یاه رهش
   براخم رااثآ لیلقت تهج ییاه هژورپ و تاقیقحت ماجنا هب لوغشم اکیرما هدحتم تالایا 3یلکرب سنرال یلم هاگشیامزآ
    تاراثا راب یاشخبرثا نازیم و دیدج یاهدرواتسد و اهراکهار یفرعم تاقیقحت نیا رد یلصا فده .دنتسه هدیدپ نیا
 .دشاب یم  لتخم حوطس رد یترارح ریازج
  ناراهت ی اترارح  هرایزج زکرم ،یدالیم 3233 ات 1532 یاه لاس نیب نارهت یحطس یامد ییایف یگدنکارپ هب هجوت اب
:2 ،ناراکمه و این یقداص) تسا هتفرگ رارق دابآرهم هاگدورف یور رب  ی ااه  هاشوخ ،یلصا نوناک نیا فارطا رد .(4322
 52 و 12  قطاانم زا یی ااه     شاخب هاک داابآرهم هااگدورف ی ابرم بونجو (33و 23 هقطنم) برم تمس رد یدیدج غاد
113 ،ناراکمه و روپ ناساس) تسا هدرک روهظ دنشاب یم : 322  ،23  هاقطنم رد رسنارهت هدودحم یریگ رارق هب هجوت اب .(3
  زاگره تسا یا هقطنمارف یدرکراک یاراد زین و تساراد یدح ات ار دوخ شقن نانچمه دابآرهم هاگدورف هکنیا هب رون اب
 ی گدانز رب وس تارثا شهاک یارب یرهش یحارط یاهراکهار هئارا رضاح راتشون یلک فده اذل ،دشاب یمن فذح لباق
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      لاابند هاب راضاح شهوژاپ رد نااققحم هک یتالااس اتسار نیا رد .تسا مزال فارطا قطانم نینکاس یتسیز تایفیک و
   :زا دنترابع دنتسه نآ یسررب
 ؟دراد یراد انعم طابترا یترارح ریازج اب یرهش یحارط ایآ •
   ؟دنشاب یم رثوم یترارح ریازج شهاک و لرتنک رد یرهش یحارط ریبادت ایآ •
 رد ی  افلتخم تااعالطا یروآ  عامج دنمزاین ،شهوژپ عوضوم ندوب یهجو دنچ تلع هب ،قیقحت دربشیپ و ماجنا تهج
 طی احم و ی اسانشاوه ، اای فارغج موالع ،ی ژرانا ی راامعم ،رونم یرامعم ،یرامعم ،یرهش یحارط و یزیر همانرب هنیمز
  ینادایم  تااقیقحت ،(نی اتالو ی  اسراف عباانم) یا      هاناخباتک شور قایرط زا تااعالطا یروآدراگ نایا .دشاب یم تسیز
 ی  الخاد رابتعم ی ااه   نامزااس تااعالطا ،   هداش هائارا بالاطم نیرتزورب) یتنرتنیا ربتعم تالاقم و (هدهاشم ،هبحاصم)
  هاک ی امک ی ااه هداد  زاین  و دنتاسه یفیصوت تروص هب هک یفیک یاه هداد زا شهوژپ نیا رد .دوش یم رسیم (یجراخو
  یتفاایرد تاعالطا لیلحت و هیزجت ثحب رد دوش یم هدافتسا تسا یملع ربتعم عبانم زا هدمآ تسدب ماقرا و رامآ نامه
 .دش دهاوخ یوریپ دییاتو یریگ هجیتن و یمک یاه هداد لیلحت و هیزجت ،صیخلت هویش هس زا
 قیقحت هنیشیپ
  نایا رد تاعلاطم و تاقیقحت اذل ،تسا یزاسرهش لئاسم رد روهظ ون یناونع یترارح ریازج ی هدیدپ هکنیا هب هجوت اب
32 ، هایبذهم عراز ،یدیفم)  تاسا هداش زامآ یدالیم3532ههد زا یدج روط هب هنیمز :     نایا ینااهج ساایقم رد .(3322
   نایا راثکا .(L.Gartland, 2008)   تاسا هاعلاطم دروام هراومه نونک ات دراواه کال طسوت هدیدپ  شک زا سپ عوضوم
   یلاماش یااکیرما نادنمشناد زین و هریمو2اواگکیک وی ،3گنو ،2وئاچ کناژ نوچمه ییایسآ نادنمشناد طسوت تاعلاطم
 ماجنا تاعلاطم نیا هنیمز رد یناوارف یاه ششوک زین ناریا رد .دنا هدش عقاو هعلاطم دروم هریم و 4تیمسا ،5ثور دننام
    لااس زا یانیرحب و رو اشوخ ، یدالیام 3333    لااس زا ینااهج تالااقم ا   اب ابیکاشو یرابکا نوچ یدارفا .تسا هدش
  یاترارح ریازج یسررب هب ربتعم یلخاد تالاقم اب هریم و یسمش 4522 لاس زا یدابآ تداعس و ربجنر ،یسمش2122
   .دنا هتخادرپ
   صواصخ هاب ،اهرهش یارب یترارح ریازج زا لصاح یاه نارحب تخانش رد یدایز ریثات تاعلاطم نیا زا لصاح جیاتن
   :دوش یم هراشا دراوم مها هب لیذ رد .تسا هتشاد نارهت نوچ یرهش نالک
  و یرهاش یاهایف رد اوه لاقتنا و روبع تلوهس مدع هب رجنم اهرهش رد زاس و تخاس یهوحن و اه رهش یژولوفروم
    نااهن یاامرگ ترواص هب امد ندش هریخذ هب رجنم عوضوم نیمه هک دوش یم یرهش هدرشف یاه تفاب ،صاخ روط هب
 .دوش یم یرهش
        ریااس و نییااپ ودابلآ نازایمو یریذاپذوفن مداع تاهج هب اذل ،دنا هدش هدیشوپ عونصم رصانع زا یرهش حوطس رثکا
 .دبای یم دیدشت اهنابایخ تلافسآ ریون حوطس رثا رب یترارح ریازج لیکشت ،لماوع
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 (23   هاقطنم تروااجم رد دابآرهم هاگدورف) اه هاگدورف نوچ یسایقم تشرد یاه یربراک و یتعنص یاه یربراک دوجو 
 .دنک یم تیوقت رایسب یترارح ریازج لیکشت رب ار هنیمز
  یاعیبط هیوهت رد هتسیاش روط  هب داب شدرگ ،تاعافترا اب نآ یهرصاحم و نارهت رهش کیفارگوپوت تیعقوم هب هجوت اب
 .دوش یم رهش نیا رد یرهش یترارح ریازج شرتسگ و داجیا زاس هنیمز رما نیمه ؛درادن رثا
 .دراد یهایگ ششوپ نازیم اب یسوکعم هطبار حطس یشبات یامد
 ری ااس زا  رتاشیب یا    هاوحالم لاباق رواط هب و هتشاد ییالاب رایسب تدش یراجت و یتعنص یحاون رد یترارح ی هریزج
 .دراد اه یربراک
 .دننک یم افیا یترارح ریازج شهاک رد ار ییازسب شقن زبس یاهایف و یبآ یاه ناملا
 یرظن ینابم
   یاشیازفا هاب ور  دانور ،      ناییاتاسور ترجااهم خران شیازافا تاهج هاب     ینیاشنرهش شیازافا و تایعمج ییااج هب اج
  شیاب ،یدالیم 3233 لاس ات دحتم للم نامزاس رشب ناکسا زکرم ینیب شیپ رب انب .(Madlener and Sunk, 2011)دراد
  ینیاشنرهش نوزفازور دشر رگنایب هک ،(UNCHS, 2001) درک دنهاوخ یگدنز اهرهش رد ناهج تیعمج دصرد 31 زا
 2      یرهاش یاترارح رایازج نواچمه یرواهظون یااه  هدایدپ شیادیپ لماوع زا یکی رما نیا .دشاب یم ناهج رسارس رد
   .دوش یم
 نآ  ینواماریپ  یااه طی  احم زا رات  مراگ صخشم یا هدودحم یاوه یامد نآ قیرط زا هک تسا یدادخر یترارح هریزج
  رات    مراگ نآ فاراطا قطاانم زا یهجوت لباق نازیم هب نآ یامد هک تسا رهش زا یحطس یترارح هریزج ،عقاو رد .تسا
  راثکا  هاکنیا ،لوا  دواش ی  ام راکذ لیذ لماوع یرهش قطانم رد یترارح ریازج زا یشان امد دازام شیازفا للع زا .تسا
    دراکلمع و دانک ذوافن ی رهاش حوطس رد دناوت یمن تبوطر نیاربانب ؛دنتسه ریذپان ذوفن رهش رد هدافتسا دروم حلاصم
 و یرهش حوطس رد هریت حلاصم زا هدافتسا ،مود .دشاب هتشاد ار رهش یامد شهاک روونم هب یشیامرس یاراکو بولطم
 و یدی اشروخ یژرنا تشادهگن و بذج ببس ، لتخم یاه عافترا اب یاه نامتخاس طسوت هدش داجیا یرهش یاه  هرد
  .(L.Gartland, 2008) دوش یم رهش یامد شیازفا ،نآ عبت هب

 
 یرهش یترارح هریزج زا کیتامش حرط--1 لکش

 (https://www.omicsonline.org) :عبنم

                                                           
1 Urban Heat Islands 



 719 ...یاه ییاسران لیلقت فده اب یرهش یحارط

 یترارح ریازج تارثا
  راب ی بولطماان و یفنم راثآ و داعبا اب ،یترارح ریازج ،ینونک یاهرهش عون و هزورما یگدنز رب مکاح طیارش هب هجوت اب
 یاه تفاب و دارفا رد یترارح شیاسآ مدع طیارش ندمآ دوجو هب ثعاب اهنت هن ،یترارح هریزج .تشاد دهاوخ یگدنز
 یگدولآ شیازفا و زکرمت رد نآ زا یشان ترارح هکلب ،دوش یم نادازون و ناردام ،نادنملاس و ناکدوک هژیو هب یتیعمج
 رد     .دراد یحاوان نآ رد میاقم و نکااس دارافا ریم و گرم یتح و یمومع تمالس رب یدج تاریثات و هتشاد شقن اوه
 شی ازافا ، ااه  نامتخااس ی جرااخ و یلخاد یاوه تیفیک بیرخت قیرط زا یناسنا تسیز طیحم رب یترارح ریازج ،عقاو
 نار ابج تاریثات یمومع تمالس دیدهت و بآ تیفیک شهاک ،یرهش رت هدرتسگ داعبا رد و انب کت دعب رد یژرنا فرصم
 .(United Nationt, 2014) دوش یم هتخادرپ تاریثات نیا یسررب هب ،همادا رد هک هتشاذگ یریذپان

 
 یترارح ریازج راثآ-1 رادومن

 یترارح ریازج داجیا لماوع
 :(Gartland,2008) دنوش یم تسرهف لیذ حرش هب یترارح ریازج لیکشت رد هدمع تلع جنپ ،دنلتراگ یاه هتفای قبط
 2یریخبت تدورب شهاک
 3یترارح تیفرظ شیازفا
 2صلاخ شبات شیازفا
 5یعیبط هیوهت شهاک
 4زاس ناسنا یامرگ شیازفا

 یترارح ریازج وس راثآ لیلقت یاتسار رد یرهش یحارط
    راگید ییواس زا یعاامتجا-  یعاامتجا یااه  تاسایس و وس کی زا تیعمج شیازفا تسا شیازفا هب ور ناهج تیعمج
         و دایدج یاهرهاش لیکاشت هاجیتن رد و ینیاشنرهش شیازافا هاجیتن رد و یرهاش-   اتاسور ترجااهم شیازافا ببس
 یرهش قطانم یامد شیازفا یارب یببس عوضوم نیمه .(3522:232 ،یدرفریم و بوبحم ناریا).تسا هدش اهرهش نالک
 ود .دراد ی  گتاسب رهاش ی  ژوالوفروم و رهاش تعسو هلمج زا یددعتم لماوع هب امد تدش نیا و تسا رهش هیشاح زا
 ی الحم می   القا راب هوالاع نآ ریثات هک یشهاک تامادقا ،ادتبا :دوش یم یدنب هقبط هدیدپ نیا شهاک صوصخ رد راکهار
  یااه ی ژتارتاسا ریون یدراوم لماش اه یژتارتسا نیا .دراد زین یناهج یاوه و بآ و میلقا طیارش دوبهب رد یدایز ریثات
    دراس حوطاس و نامتخااس  ساایقم رد شیا مراس و  یهاایگ ،یرهش سایقم رد شیامرس و یهایگ ششوپ ،یرهش زبس
25 ،یمتاح و یمرکادخ)تسا یرهش :   نامدایچ عون دننام یرهش یحارط تاوحالم لماش یدعب یاه راکهار و (4322

                                                           
1 Evaporation 
2 Heat storage 
3 Net radiation 
4 Convection 
5 Anthropogenic heat 
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 ، یمتااح و یمرکادخ) داشاب ی   ام براخم رااثآ  نایا  لای لقت تاهج رد  راگی د لاماوع ری ااس و هینبا عافترا ،اه نامتخاس
222 : 4322).   

 
 یرهش یترارح ریازج لرتنکو شهاک یاهراکهار یدنب هقبط-2 رادومن

 قیقحت ییایفارغج ورملق
   یطاابترا یااه  هدااج دادتما رد نارهت برم هیلا یهتنم رد هدیشک یثلثم تروص هب 23 هقطنم رد عقاو رسنارهت هدودحم
 زا ، جراک-    ناراهت ناابوتا هاب لامش زا هقطنم نیا .تسا هدش هدرتسگ یگنسارسناوراک یهارود زا دعب ات جرک - نارهت
 24    یئاایفارغج لواط یبوانج-  یلاماش دادتما هب برم زا و نک لیسم هب قرش زا ،جرک- نارهت میدق هداج هب بونج
   ااب قراش زا ،33    هاقطنم ااب لاماش زا هدودحم نیا ،نینچمه .تسا دودحم جرک میدق هداج و نابوتا لصاف دح هجرد
   راواجمه رایرهاش ناتسرهش و نارهت بونج زبس دنبرمک اب بونج زا و جرک ناتسرهش هب برم زا ،52 و 3 و 4 قطانم
 .(5522:12 ،موبداز رواشم نیسدنهم) تسا
       رد هدوداحم نایا رارقتاسا هاب هاجوت ااب .تسا دابآرهم هاگدورف ترواجم رد و نارهت برم رد عقاو یا هقطنم رسنارهت
  یااه ییاسران یرهش یحارط نیون یاهراکهار هئارا اب هک تسا نآ رب یعس ،نارهت یترارح هریزج زکرم ینارحب نوناک
 .دبای شهاک هدودحم نیا رد یرهش یترارح ریازج زا یشان یطیحم

 
 (55555/1 :سایقم) نآ راوجمه قطانمو نارهت رهش رد 12 هقطنم تیعقوم--2 لکش

 (5522 ،موبداز رواشم نیسدنهم :عبنم)

   هدودحم یارب یداهنشیپ حرط -2

   :دوش یم تسرهف لیذ حرش هب رون دروم هدودحم یارب یرهش یحارط تامادقا
   هدودحم رب مکاح یمیلقا طیارش اب بسانتم ینوکسم تفاب هنیهب یدنب  کولب و یحارط
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 ینوکسم یدنب کولب یوگلا رد داب نویسالوکریس و یعیبط هیوهت-3 لکش

 (1322 ،ناگدنسیون :عبنم)
 

 
 ینوکسم یاه کولب یاهاضف و اه یسرتسد یدعب هس مارگاید-4 لکش

 (1322 ،ناگدنسیون :عبنم)

  هاسردم ،  کایژولوکا کرااپ :ریون هدودحم رد یگنیزبس یگچرا کی و یدنویپ مه تهج هدرتسگ زبس یاهایف یحارط
   زبس هلحم زکرم و هار هدایپ ،تعیبط

 
 هدودحم حطس رد زبس یاهاضف یدنویپ مه هوحن-3 رادومن

 (1322 ،ناگدنسیون :عبنم)

   زبس یاه هندب و اه ماب ثادحا :ریون یرهش یاهایف ریاس و اه کولب رد یرهش زبس یاه یژتارتسا لامعا
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 ینوکسم یاه کولب رد امد شهاک تهج زبس راوید و زبس ماب ثادحا -5 لکش

 (1322 ،ناگدنسیون :عبنم)

   لراتنک و لایلقت تهج رد هدودحم یگنیزبس نازیم تیوقت فدهاب هدودحم زبس ششوپ دقاف ای ریاب یضارا یهدناماس
 دازام یامد

  
 هدودحم ریاب یاه نیمز یمومع یاه هصرع یگنیزبس تیوقت-6 لکش

 (1322 ،ناگدنسیون :عبنم)

  
 (1322 ،ناگدنسیون :عبنم)   یمومع یاه هصرع رد فک یامد شهاک اتیاهن و یریخبت تدورب تیوقت تهج ،(ناهایگ و نتب) یبیکرت فک یریگراکب-2 لکش

 هدودحم رد رقتسم یتلود و یتعنص یاه یربراک رد هدافتساالب یاهایف و  هطوحم زیهجت

 
 (1322 ،ناگدنسیون :عبنم)   یتعنص هنهپ و نابوتا اب ترواجم تهج هب یگدولآربارب رد مواقم ناتخرد زا هدافتسا-1 لکش
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 تخاس ناسنا یامرگ لرتنک و شهاک روونم هب یحارط هدودحم یاه نایرش و اه گنیکراپ یحارط زاب

 
 یزادنا هیاس نیمات تهج رتم هد ره یازا هب زابرتچ ناتخرد ثادحا-7 لکش

 (1322 ،ناگدنسیون :عبنم)

 قیقحت زا لصاح جیاتن
   یاامرگ هایلخت ،  دااب رثاام شدرگ و یعیبط هیوهت نیمثت تهج یدنب کولب و دیدج یحارط ساسا رب ،شهوژپ نیا رد
  زا هدافتاسا ،      هدوداحم راسارس رد هتاسویپ زباس یاهاایف یاحارط   زا هدافتاسا ااب یگنیزبس خرن تیوقت ،یرهش دازام
  یدیاشروخ یاه یرتاب و هدنباتزاب ماب ،زبس راوید و ماب هب یربراک عاونا زیهجت ریون زبس یاهراکهار و نیون یاه ناملا
     یاراب یاحارط یواگلا تخااس     نااسنا یاامرگ لراتنک و باسانم یودبلآ نازیم و نشور گنر اب حلاصم زا هدافتسا و
  رااثآ لیلقت رب ینبم روکذم شهوژپ فده هب هجوتاب .دش هئارا نارهت یرادرهش 23 هقطنم زا رسنارهت رد حرط هدودحم
   یاانبم داناوت   یام حراط  یاهدرواتسد یبای یتسرد تهج ییاه صخاش ،رون دروم هدودحم رد یترارح ریازج بولطمان
  ود زا شهوژاپ نیا رد ؛دوش هتفرگ رون رد ناوت یم صوصخ نیا رد یددعتم یاه صخاش .دریگ رارق وگلا یریذپاکتا
  هدافتاسا زبس  قس یارب یدابق و یورسخ صخاش و زبس یایف یارب روپ نمهب صخاش زا بیترت هب هنومن صخاش
  راب راذگ ریثثت لماع نیرت یدیلک ناونع هب ترارح هجرد شهاک رد هدش یحارط یوگلا یریگراک هب ریثثت ات تسا هدش
 .دریگ رارق شجنس دروم نا زا یشان یاه ییاسران و یترارح ریازج یور
 ی اایف زا رتمک دارگ یتناس ی هجرد 5/4 ،نارهت رد هام دادرم رد زبس یایف راتکه کی یامد ،روپ نمهب تاقیقحت قبط
   جرااخ طیاحم زا شیب دصرد 22 ات زبس یایف کی نورد یبسن تبوطر ،وحن نیمه هب .تسا تخرد زا یلاخ رواجم
 ی  هاجرد 32 زا رتال ااب هب اوه ترارح ی هجرد هک ییاهزور رد ،ناشیا قیقحت هب هجوت اب .تسا هدش یریگ هزادنا ،نآ زا
     رتدیداش دااب هاک نازایم ره و هدش رت سوسحم زبس دنبرمک ریسم رد اوه ترارح ی هجرد شهاک ،دسر یم دارگ یتناس
 (5522 ،روپنمهب) .دش دهاوخ رتمک زبس دنبرمک فارطا و رهش زکرم نیب ترارح ی هجرد توافت ، دزو یم
  هاجرد 4/2  اات  ناوات یم ار یزرم هیال یاوه ترارح هجرد ،یدابق و یورسخ طسوت هتفرگ ماجنا تاعلاطم هب هجوت اب
  تواافت  نایا .دنوش نیزگیاج زبس یاه  قس اب تخت یاه لاد همه هک دتفایم قافتا نیا ینامز و داد شهاک دارگ یتناس
  هرایزج لی داعت  هاجی  تن رد و اامد شهااک  و نبرکدیاسکا ید  شهااک هب رجنم و هتفای موادت زور لوط مامت رد دناوت یم
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 ،     یداابق) .داشاب هتاشاد یاترارح رایازج دیدشت ای لیکشت اب هلباقم رد یگنررپ شقن دناوت یم لماع نیا .ددرگ یترارح
3322) 
 :تسا تروص نیدب هدافتسا دروم شور
 .دش هبساحم یحارط هدودحم لک هب تبسن زبس یایف نازیم ،ادتبا
  راگا ،  لااثم ناوانع  هاب .ددرگ امد شهاک بجوم هدش هراشا تبسن نازیم هب هک دوش یم ضرف ،هداس تروص هب ،س س
  هاجرد 4/5      ااب لدااعم ییاامد شهااک هاب رجنم دناوت یم ،دشاب زبس یایف زا هدیشوپ %332 تروص هب حرط هدودحم
 43/3  هاب امد لیلقت هب رجنم نازیم نیا دشاب زبس یایف زا هدیشوپ %34 تروص هب حرط هدودحم رگا .دوش دارگ یتناس
 .دش دهاوخ دارگ یتناس هجرد
 .دتفا قافتا مه رانک رد ای اتسار رد دناوت یم زبس یهایگ ششوپ و زبس ماب زیهجت زا یشان امد شهاک
 1/12  دوداح ،    هدوداحم نایا زا .تاسا رااتکه 5/33 دودح هدش یحارط هدودحم لک تحاسم ،رون دروم یحارط رد
   هاب ااه    مااب یاایف لاک زا مراهچ کی یلا موس کی دودح ،هوالعب .تسا یهایگ ششوپ و زبس یایف تروص هب راتکه
   .تسا هدش هتفرگ رون رد زبس ماب تروص
   هاب داراگ   یتنااس هاجرد 1/3  دوداح ییامد شهاک راوتنا ،هدش یحارط یوگلا هب هجوت اب هک درک ینیب شیپ ناوت یم اذل
     دوداح تاسا ناکمم ًاانماض .ددرگ یم لصاح یترارح ریازج زا یشان یامرگ زا زبس یایف ششوپ زا یریگ هرهب لیلد
          راصانع و لاماوع ریااس .دواش راسک حراط هدوداحم یاامد زا زباس یاه ماب زیهجت لیلد هب زین دارگ یتناس هجرد 5/3
   رد یاترارح رایازج دیدشت زا تعنامم ببس ًااتیاهن و هدوب رثوم یترارح هجرد یامد شهاک رد دناوت یم زین هتفرگراکب
 .ددرگ هقطنم نیا فارطا
    ترواص تااعلاطم سااسا رب :داد خساپ قیقحت نیزامآ یاه شسرپ هب ناوت یم ،یحارط یاهدرواتسد یباب یتسرد ربانب
  رااثآ  لای  لقت هاب ردااق یلوبق لباق دح ات روحم میلقا یحارط لوصا رب یهاگن اب یرهش یحارط ،شهوژپ نیا رد هتفرگ
 ی اایف نازیم رثا یسررب) یداهنشیپ یاه صخاش هب هجوت اب نینچمه .دوش یم یترارح ریازج روهظون هدیدپ بولطمان
 رد و هدش یترارح ریازج زا یشان یامرگ شهاک بجوم هتفرگ ماجنا یحارط ،(یرهش یامد شهاک رد زبس ماب و زبس
    ناایم راداانعم طاابترا هب ناوت یم ور نیا زا .دش دهاوخ راهم و هتفای شهاک زین نآ دیدشت و یترارح ریازج راثآ هجیتن
  یاپ ی اترارح  رایازج شهاک و لرتنک رد یرهش یحارط یاهراکهار ریثات یفرط زا و یترارح ریازج اب یرهش یحارط
  .درب
 قیقحت یاه درواتسد و جیاتن

  طاابترا و یمیلقا و یطیحم لماوع یسررب زین و یرون و هیاپ تاعلاطم زا هدش بسک شناد ساسا رب ،شهوژپ نیا رد
     رثاام شدراگ و یاعیبط هایوهت نیمثت تهج بسانم یاه یدنب کولب هب هجوت اب ییوگلا دش یعس یرهش یحارط اب نآ
 ،  هدوداحم راسارس رد هتسویپ زبس یاهایف یحارط زا هدافتسا اب یگنیزبس خرن تیوقت ،یرهش دازام یامرگ هیلخت ،داب
  یدیاشروخ یاه یرتاب و هدنباتزاب ماب ،زبس راوید و ماب هب یربراک عاونا زیهجت ریون زبس یاهراکهار و نیون یاه ناملا
        تاشاک ااب هاطوحم ترواص هاب و زابراس یااه گنیکراپ .دوش هئارا بسانم یودبلآ نازیم و نشور گنر اب حلاصم و
   هدوداحم یااه    ناابایخ رد هداایپ و هاخرچود زبس ریسم صاصتخا زین و بولطم دح نتفرگ رون رد اب زابرتچ ناتخرد
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    زا هاک ناراهت طااقن ر  یااس هاب میمعت لباق حرط نیا ،وگلا نیا رد هتفرگ رونرد یاه یگژیو هب هجوت اب .دش نیمثت حرط
     جیااتن ناوانع تاحت یدرابهار یا همانرب یریذپ میمعت نیا یاتسار رد .دوب دهاوخ دنرادروخرب یهباشم یمیلقا طیارش
   :دوش یم نایب لیذ حرش هب و نیودت شهوژپ زا لصاح
 یمومع زبس یاهایف ناونعب دوجوم زبس یاهایف تیوقت
 یور هدایپ گنهرف هب مدرم قیوشت و نآ ندوب زبس رب دیکات اب هدایپ یاهریسم یحارط
   یمومع لقن و لمح لیاسو زا هدافتسا رب دیکات اب یسرتسد و تکرح ماون درکلمع و تیفیک یاقترا
 یا هلحم نورد زبس یاهایف داجیا ای تیوقت
    تاهج یور هداایپ و یراواس     هاخرچود صتاخم طاخ ثاداحا ،وردوخ زا هدافتسا تیدودحم و یگدولآ شهاک یارب
 هدودحم ینوناک طاقن هب یسرتسد
 مه اب یضارا  یربراک بسانت یسررب و ینامتخاس مکارت نازیم لرتنک
 امد رتهب هیلخت و داب بولطم شدرگ تهج نامتخاس تاقبط رد یعافترا ماون لرتنک
 ،اوه ،بآ یاه یگدولآ دننامه هقطنم رب مکاح یطیحم تسیز تالیعم اب ههجاوم رد یطیحم تسیز یاه تیفیک یاقترا
 هدودحم رب طاحم یاه نایرش زا یشان یاه یگدولآ شقن ندرک ظاحل و یتوص یگدولآو کاخ
 شیامرگ و ییانشور یاهزاین نیمات تهج دیشروخ یژرنا لیسناتپ زا هنیهب هدافتسا
 یدیشروخ یاه شبات و هیاس نیب لداعت داجیا
 اه کولب رد شدرگ نایرج تیوقت و داب هلئسم هب هژیو هجوت
      رایازج راب رثوام یژوالوفروم راثا شهاک تهج یدیشروخ یاه شبات و داب ،اه نامتخاس نیب یقطنم هطبار کی داجیا
 یرهش یترارح
     داننام هرایت حلااصم شهااک و نشور گنر ،الاب یودبلآ و لخلخت دصرد اب میلقا تیعضو بسانتم حلاصم نتفرگراکب
 تلافسآ
 دنک کمک اوه یامد لیدعت هب یطیحم رونم تیفیک تیوقت رب هوالع هک زبس یاه یزاس رونم داجیا
   هدنباتزاب درس و زبس یاه ماب تادیهمت داجیا
   عبانم
 لصف ." (4122 ات 4222 زا) ناریا رد ینیشنرهش و تیعمج شیازفا دنیآرف لباقتم ریثات یسررب" .(3522) .ا ،یدرفریم و .ج ،بوبحم ناریا

  .232-422 ،45-15 هرامش ،تیعمج همان
 عالطا هلجم."یرهش زبس یاهایف تیمها رب دیکات اب اهرهش نالک رد یشزرو یاه تیلاعف و یتسیز تاوحالم" .(5522) .ه ،روپ نمهب

 .43-33 6 یناسر
 هرود ،ایفو کیزیف هلجم ."2233 ات5333 یاه لاس نیب نارهت رهش رد یحطس نزا هدنیالآ یسررب ".(3322) .ز ،روپ یعرش و .ع ،یتخدیب

 .133-232 ،2 هرامش ،32
 .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا :نارهت ."رادیاپ یطیحم یحارط رد یمیلقا نابز" .(3322) .ش ،یمیهیدروپ
 ."اهرهش رد یژرنا تیریدم رب دیکات اب نیمز کیکفت رد رثوم یمیلقا یاه صخاش یسررب" .(4322) .ا ،یدسا و .ع ،ینایمر و .م ،وج قح

 .یسوط ریصن هجاوخ هاگشناد :نارهت .یرهش تیریدم و یرامعم ،نارمع یسدنهم رد یدربراک یاه شهوژپ یلم سنارفنک نیمراهچ



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 159

 .ون رکف باتک :نارهت ."یزاسرهشو یرامعم رد دیدج یرییغتم یترارح هریزج".(4322) .م ،یمتاح .ج ،یمرکادخ
 ا یملع همانلصف ."جرک :یدروم هنومن ،رهش یترارح هریزج لیدعت رد زبس ماب هناماس هاگیاج نییبت".(3322) .ا ،یدابق ،.م ،یورسخ

 .11-51 ،یرهش یسانش موب یاه شهوژپ یشهوژپ
 یلحم میلقا و اوه عضو یور ینیشنرهش و ییامرگ هریزج راثآ" .ع ،ینیسح یقداص و .ع ،یتخدیب یربکای لع و .ع ،یدابآ تداعسربجنر

  .34-51 ،5522 ناتسبات ،32 ةرامش ،یسانش طیحم هلجم."نیمارو و دابآرهم یاه هداد ساسا رب نارهت رهش نالک رد
 نمجنا یللملا نیب همانلصف ."نارهت یترارح ریازجو یضارا ششوپ و یربراک هطبار یسررب" .م ،یرداهب و .پ ،نایئایض و .ف ،روپ ناساس

  .143-213 ،3322 ناتسبات ،32 ةرامش ،ناریا یایفارغج
 طیحم هیرشن ."نارهت رهش ییامرگ ةریزج هنازور راتفر یواکاو" .(2322) .ز ،روپ نیسح و .ه ،ناوخا و .م ،نایودهم و .ع ،روپ یسمش

  .45-14 ،یسانش
 و رود زا شجنس زا هدافتسا اب نارهت رهش نالک یترارح هریزج ینامز -ییایف لیلحت".(5322) .پ ،ناییایض و .ب ،یناجیع و .ع ،این قداص

 2.-12 ،مراهچ هرامش ،یطیحم تارطاخم و ایفارغج هیرشن ."ییایفارغج تاعالطا متسیس
 .نارهت رهش یزیر همانرب و تاعلاطم زکرم :نارهت ."نارهت رهش 23 هقطنم یلیصفت حرط و هعسوت یوگلا" .(5522) ،موبداز رواشم نیسدنهم
 ،یرهش یسانش موب یاه شهوژپ همانلصف ."رهش یترارح هریزج لیدعت رد زبس ماب هناماس هاگیاج نییبت" .(2322) .م ،یورسخ و .م ،یدابق

11-51. 
 .23-32 ،5 حارط همانلصف ."ییامرگ ریازج رثا شهاک روونم هب یرهش ور هدایپ حوطس حلاصم".(3322) .م .س ،هیبذهم
 هیرشن ."RS یاهراوهام یاه هداد و GIS زا هدافتسا اب نارهت رهش یاوه تیفیک رد یژولوفروم و ناکم شقن یسررب" .(1522) .ا ،نایرون
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