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 هدیکچ
  هژریو    هرب رورشک یریذرپ بیسآ هلوقم هب نتخادرپ ،دوجوم تادیدهت و هنایمرواخ هقطنم رد ناریا روشک کیژتارتسا تیعقوم ساسا رب
  ندورمن دراو بیسآ رب یرتشیب دیکأت اه گنج رد هزورما .تسا یرورض دنتسه التخم یاه هیامرس هوبنا عمجت یاه ناکم هک اهرهش
    لریلد هرب یلحارس یاه رهش یفرر زا .دوش زیهرپ یشیاسرف یاه گنج یالاب یاه هنیزه زا ات دنراد یرهش مهم طاقن و اه تخاسریز هب
   هرک ددرعتم ی اره  تخارس ریز و یرهش ساسح طاقن ندوب اراد زین و اهنآ ترواجم رد یعیبر عناوم دوبن و یلحاس راون رد یریگ رارق
  رریظن نوگانوگ یعیبر تارراخم و اه گنج ربارب رد ییالاب یریذپ بیسآ ،دنتسه اراد ار یلم و یا هقطنم یدرکراک شقن اه نآ رثکا
 ساسح طاقن یریذپ بیسآ لیلحت و یبایزرا فدهاب و یلیلحت -یفیصوت شور هب رضاح شهوژپ .دنراد ار هریغ و نافور ،لیس ،هلزلز
        ررب رثؤرم یارهرایعمریز وارهرایعم و یرهرش سارسح طارقن زا یت    رسرهف ادرتبا .ترسا لرماعریغ دنفادپ لوصا ساسا رب رّیید ردنب یرهش
  رریرر زا دتررس و جارختررسا عوررضوم نوررماریپ هررربخ و هررروبرم ناررسانشراک تارررظن زا هدافتررسا و عباررنم ساررسا رررب ،یریذررپ بیررسآ
  یاره هشقن میسرت و هیهت زا دپ .دیدرگ صخشم طاقن یریذپ بیسآ حطس یبتارم هلسلس لیلحت شور و و هدش لیمکت یاه همان شسرپ
    شهارک رورظنم هرب مزال ی اره   یژتارترسا و ییارهن دربهار تاوس یزیر همانرب شور زا هدافتسا اب ،سا.یآ.یج کرآ رد یریذپ بیسآ
 و توافتم یریذپ بیسآ یاراد رید ردنب یرهش ساسح طاقن جیاتن ساسا رب .دیدرگ صخشم هعلاطم دروم ی هدودحم یریذپ بیسآ
  برسانم دربهار .دراد ار یریذپ بیسآ نیرتمکردنب یرادرهش و یریذپ بیسآ نیرتشیب یدایص ی هلکسا ،اه نآ نایم زا و دنراد ییالاب
 .تسا یمجاهت ،زین طاقن یریذپ بیسآ شهاک یارب

 
 .رّیید ردنب ،لماعریغ دنفادپ ،ساسح طاقن ،یرهش یریذپ بیسآ :یدیلک تاملک
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 همدقم
      .دربب یبپ نآ تبیمها هبب ناوبت  یبم ینیشنرهش خیرات یلامجا یسررب اب و دشاب یم رشب یساسا یاهزاین هلمجزا تینما
 ، بابشوپ ،  باروبخ نوبچمه یتسیز یاهزاین زا رتالاب یا هتترم یناسنا یاهزاین بتارم هلسلس رد تینما و ینمیا عقاورد
   تبینما دربف ره یناسنا یاهزاین نیرت یساسا و نیلوا رگید زراتع هب .دهد یم صاصتخا دوخ هب ار -اه نیا زج و نکسم
 رد ،    دنتبسه یعونبصم و یبعیتط هوقلابب زارطاخم ضرعم رد اهرهش رثکا هکنیا .(191: 9199 ،هر ناج ،زروش) تسا
  هدربک بلج نآ تیریدم و یریذپ بیسآ عوضوم هب ار اه تلم و اه تلود ،نازیر همانرب زا یرایسب هجوت ،ریخا یاه لاس
 .(winser & walker,2005:2) تسا
    ابب فبلتخم دابعبا رد اهرهش ،یرهش زایح ندش هدیچیپ اب نامز مه اریز تسا یرهش یریذپ بیسآ رصع رضاح رصع
   هد یدبمحم) دبنا     هبجاوم وبس ربگید زا یبتینما -یعامتجا یاه نارحب و وس کی زا هنارواّقنف نارحب و یعیتط زارطاخم
  دبننام یرهش لئاسم و زاعوضوم زا یا هدرتسگ فیط یرهش تینما و ینمیا ،زاتیته هاگدید زا .(191: 1199 ،همشچ
    و یبعیتط زارطابخم زاربثا ،   تبیانج و مربج زا یریگوبلج ،   هانپربس و تبشادهب و ییاذبغ داوم هب بسانم یسرتسد
    مابمت هبب یرهبش ینمیا ثحب رد هک تسا مزال ،زمایلیو رظنزا .(Habitat, 2007:17)دوش یم لماش ار هریغ و یروآ نف
  روبط    هبب ییابنبریز حالطبصا .(Williams, 2005:10  ) دوبش هبتخادرپ مهاب طاتترا رد و کیتامتسیس روط هب لئاسم نیا
  تبشادهب ،یداصتقا و یلم تینما یارب هک تسا ییاه ییاراد و اه متسیس لماش و دریگ یم رارق هدافتسادروم یا هدرتسگ
  تبشادهب ،لقنو لمح ،بالضاف و بآ ،یژرنا لماش اه نیا .تسا یرورض نانکاس یمومع هافر ای یلم ینمیا ای یمومع
 .(Susan et al, 2013:434  )تبسا زابعالطا یروانف و یزرواشک و اذغ ،رود هار زاطاتترا ،یلام و یرادکناب ،یمومع
    رامبش هبب مبصاختم یاهورین یارب یباذج فادها ،اه گنج دیدج لسن ندوب روحم ریثأت لیلد هب اه تخاسریز عقاورد
         فادبها زا فدبه کبی هبیلع هبلمح هبنوگره هبک دوبمن تشادرب نینچ ناوت یم .(91 :1199نارگید و ینادزی)دنیآ یم
      یرهبش نادنورهبش .تبسا دوبجوم عبابنم و نامز نداد رده ،دشاب هتشادن ار لقث زکرم تیمها هک نمشد زا هدش مالعا
  یابه  متبسیس نیا زا یرایسب هک یروط هب ،دنتسه ریذپ بیسآ یرورض ییانبریز زامدخ رد لالتخا هنیمزرد صوصخ هب
     هکتبش رد تبسکش و تبسا یروربض هناگدنچ یاه متسیس یارب قرب ،لاثم ناونع هب .دنتسه یکتم رگیدکی رب ییانبریز
 .(Susan et al, 2013:434)دراذگب ریثأت یمومع تشادهب و لقنو لمح زامدخ ،بآ رب دناوت یم قرب

  یاهروبشک رثکا رد هراومه ،زادیدهت لباقم رد عافد یاه شور نیرترادیاپ و نیرترثؤم زا یکی لماعریغ دنفادپ هزورما
  زروبص    هبب عوبضوم نبیا هب اکیرمآ هدحتم زالایا ریظن الاب یماظن ناوت زا رادروخرب یاهروشک یتح و دراد رارق ناهج
  عوبضوم نیا هب یماظن و یسایس زالداعم رثکا رد یفرط یب دوجواب سیئوس دننام یاهروشک و دنا هتشاد هجوت یا هژیو
  یابهروحم زا یکی ،هعسوت مجنپ نوناق قباطم زین ام روشک رد .(1: 9199 روپ زوریف و داژنایک) تسا هتشاد رایسب هجوت
   دبنفادپ یدربتهار دنس رد .ددرگ ظاحل یزیر همانرب رد دیاب هک تسا لماعریغ دنفادپ ثحب و عافد ،یلم تینما ،یساسا
     تبسا هدبش دبیکأت نآ ءزبج و ی رهبش ،  یبنارمع یابه حرط ی همه رد لماعریغ دنفادپ زادیهمت موزل رب زین لماعریغ
 .(1 :9199 ینیما و نارماک)
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   هلأسم نایب

        نوزبفازور ندبش سابسح و هبنایمرواخ هبقطنم یبتینما و یبسایس زانایرج هب رظن و قوف ی هدشرکذ دراوم ساسا رب
     هیابسمه یاهروبشک صوبصخب سرابف  جیبلخ ی  هزوبح یاهروشک رد اه شنت نیا ندش راد همادا زین و هطوبرم لئاسم
   ود نبیا رد سرابف   جیبلخ یلحابس راون زا یعیسو شخب هک ناگزمره و رهشوب یاه ناتسا لحاوس هب کیدزن و یبونج
       و سرابپ یژربنا و یدابصتقا هژبیو هبقطنم زروابجم رد رّیید یردنب رهش ندش عقاو یفرط زا و تسا هدش عقاو ناتسا
   ردبنب نیربت کیدزن ناونع هب و روشک یدایص ردنب نیرت گرزب ناونع هب نآ شقن نینچمه و زاگ و تفن میظع زاسیسأت
  یدرکرابک شقن هب هجوت اب نآ رد ددعتم یرهش ساسح طاقن دوجو نیا رب هوالع و رطق ی هدز نارحب روشک هب یراجت
    یاربب لبماعریغ دبنفادپ  یزبیر   هبمانرب یتابیلمع یاهدرتهار و لوصا یریگراک هب زرورض ،ناتسرهش زکرم ناونع هب نآ
    زادبیدهت ربظنزا .تبسا هدرک ریذپان بانتجا ار رّیید ردنب رد یرهش ساسح طاقن یریذپ بیسآ حطس یبایزرا و لیلحت
   رد هدرتبسگ یابه یزوس شتآ ریظن ریخا یاه لاس رد ینارحب طیارش عوقو ریخا یاه لاس رد یعیتط زارطاخم زا یشان
  زابسیسأت و نادنوره  بش هبب تفگنه یلام یاه زراسخ هب رجنم هک 1199 هلزلز و 1199 یمانوس و 1199 لاس هامریت
  سابسا نیا رب ؛تسا هدومن مهم شیپزا شیب ار نآ ءاقترا و یرهش تینما ی هلوقم هب هجوت موزل و تسا هدیدرگ یردنب
   یابهراکهار نابیب زین و رّیید ردنب یرهش ساسح طاقن یریذپ بیسآ یبایزرا و لیلحت ،یسررب روظنم هب رضاح شهوژپ
  روبظنم هب یرهش یزیر همانرب رد دناوت یم نآ جیاتن زا و تسا هدش هتخادرپ طاقن یریذپ بیسآ شهاک تهج رد زایندروم
     یرادناتبسا ربیظن طتتربم ربیگ میمصت یاهداهن رد نارحب طیارش رد نآ یریذپ بیسآ شهاک و رهش یروآ بات شیازفا
 .دریگ رارق هدافتسادروم هریغ و یرادرهش ریظن ییارجا یاه هاگتسد ریاس زین و رّیید ناتسرهش یرادنامرف ،رهشوب
 یرظن میهافم

 شهوژپ هنیشیپ
 دنفادپ یناتم و لوصا زا هدافتسا و تخانش اب طاتترا رد یددعتم زاعلاطم ناریا روشک حطس رد زین و ناهج رد نونکات
     هبب هبمادا رد هبک تبسا هدش ماجنا یرهش تیریدم و یزیر همانرب هژیو هب رشب یزورما یگدنز رد نآ دربراک و لماعریغ
  رد یرهبش عافد یحارط و یزیر همانرب ناونع اب یشهوژپ رد (1771) نارگید و درانرب .دوش یم هراشا اه نآ زا یا هنومن
   و یبلخاد یابه    ناربحب رببارب رد ابه  نآ تبمواقم و اه یربراک یریذپ بیسآ نازیم لیلحت و یسررب هب ،روپاگنس روشک
  عوبقو ماگنه هب ریذپ بیسآ و ساسح یاه طیحم ندرک هلوزیا هک دهد یم ناشن اه نآ قیقحت جیاتن .دنا هتخادرپ یجراخ
 ناراکمه و زرکیا .تسا زامدص و زاراسخ شهاک یارب لماعریغ دنفادپ یاهدرتهار نیرت مهم زا یرهش یاه نارحب
 یشان یاه نمهب ربارب رد لماعریغ دنفادپ راتخاس رد تیعطق مدع تحت هنیهب یحارط» ناونع تحت یا هلاقمرد (1771)
    یبعیتط زاربطخ زا نتفربگ ماهلا اب ات دنشوک یم هداس «یلیلحت لدم زا هدافتسا اب یمومع بوچراچ زا :فرب شراب زا
 ،  شهوژبپ نبیا رد .دنبای تسد ،یعافد راتخاس زا یداصتقا دوس رثکادح ساسا رب نیزگیاج یاه شور نتفای هب ،رگید
 یطخ رثا لدم و رطخ هتساحم و یمک هنیزه لدم ،طتترم یاه تیعطق مدعو زارطاخم لدم یاه ناونع اب مهس لدم زا
     و نیتوبل .تبسا هدبیدرگ هبئارا ، رتریذبپ ناکما یاه هعسوت هب هجوت اب زین یضرف لدم کی و تسا هدیدرگ هدافتسا عنام
   زا هدافتبسا ابب زالمح ربارب رد لماعریغ و لماع دنفادپ شقن یسررب هب یزاف ریغتم لدم زا هدافتسا اب (9971) نارگید
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     دبنرادرایتخا رد هبک دوبجوم عبابنم زا هدافتسا اب اه تسیرورت هنوگچ هک دننک یم نایب و دنزادرپ یم هناگدنچ زازیهجت
       رد دوبجوم زازبیهجت و لبماعریغ دبنفادپ زا هدافتبسا ابب هنوگچ زین اه تلود و دنوش یم زراسخ ندمآ دراو بجوم
 .دنتسه هدراو زراسخ شهاک روظنم هب شالت
199) نیدیس و ینادزی   جیابتن هک دنا هتخادرپ لماعریغ دنفادپ رظنم زا لیبدرا رهش یریذپ بیسآ یسررب هب یا هلاقم رد (1
  دراد دوبجو بیسآ دعتسم و نارحب طیارش رد هدمع زیمآ هرطاخم هنهپ شش لیبدرا رهش حطس رد دهد یم ناشن یسررب
    نبیا رد یناتبسا و یمابظن ،ینام زابس ،  یتیریدبم یابهداهن زکرمت و یدتلاک یاه صخاش بسانمان تیعضو نآ تلع و
   یرهبش یابه تخاسریز یریذپ بیسآ یبایزرا» ناونع اب یا هلاقم رد (1199) ناراکمه و روپ ناما .تسا رهش زا قطانم
  یربیگ  هربهب اب و (AHP) یتتارم هلسلس لیلحت دنیآرف و یفلد شور زا هدافتسا اب لماعریغ دنفادپ درکیور اب تشدهوک
 ی  هببنهپ رد تببشدهوک رهببش رد یرهبش یاببه  تخاببسریز زا دبصرد 11 هببک دببنداد ناببشن «(Arc GIS) رازببفا  مربن زا
   رد یرهبش زالبحم یریذپ بیسآ نازیم شجنس ناونع اب یا هلاقم رد (1199) یدنویهاش .دنراد رارق دایز یریذپ بیسآ
  هبب ، یبنمیا رب رثؤم یناکم یاه صخاش زا هدافتسا اب (درکرهش رهش :یدروم ی هعلاطم) لماعریغ دنفادپ لوصا اب قباطت
      نازبیم ربظنزا درکرهبش رهبش نابیاپ رد و تسا هدش هتخادرپ گنج زورب نامز رد درکرهش یریذپ بیسآ نازیم شجنس
 یراتخم .تسا هدش میسقت (مک یلیخ و مک ،مک ًااتتسن ،طسوتم ،دایز ،دایز یلیخ یریذپ بیسآ) هقتط 1 رد یریذپ بیسآ
     ناربحب تیریدبم و رهبش ریذبپ   بیبسآ ربصانع تیوقت و یرهش یزیر همانرب ناونع اب یشهوژپ رد (1199) یدمتعم و
   و ناربحب تیریدبم یاه  ٔٔهنیمزرد فلتخم یاهروشک براجت و هچخیرات یسررب اب ،لماعریغ دنفادپ درکیور اب یرهش
 و   هدوبب لبماعریغ دنفادپ و نارحب تیریدم نیب کیدزن طاتترا یرارقرب تهج ییاهراکهار هب ندیسر و لماعریغ دنفادپ
 رد ًاالومعم ،ناوارف یرهش زازیهجت و زاسیسأت ،مکارتم تیعمج ،هدرشف تفاب نتشاد لیلد هب اهرهش هک دیامن یم نایب
  و زابسیسأت هب یدایز زراسخ و نایماظنریغ یالاب زافلت ثعاب زالمح و هدوب ریذپ بیسآ زامجاهت لباقم ،اه گنج
       یبسانش دبیدهت و ددربگ ظابحل رابک رد یعابفد تیهام یحارط یادتبا تسیاب یم ور نیازا دندرگ یم اهرهش زازیهجت
 .تسا یعافد ی هنیمزرد صقن مک و بسانم حرط هب ندیسر یارب یرورض یرما ،یرهش دوجوم رصانع
 1یرهش یریذپ بیسآ
  کبی ی  هلیبسو    هبب یدابمریغ ابی یونعم ،یعیتط هاوخ ،همدص عون ره دادعتسا ار یریذپ بیسآ ناوت یم هاتوک یفیرعت رد
   فبیرعت هبنوگ  نبیا ار یریذپ بیسآ دحتم للم نامزاس هعسوت همانرب (Little, M et al. 2000:425) تسناد رگید لماع
  هبک تسا یطیحم و یداصتقا ،یعامتجا ،یکیزیف لماوع زا رثأتم و یناسنا دنیآرف ای تیعضو کی یریذپ بیسآ :دنک یم
   یرهبش یریذبپ  بیبسآ عقاورد .(UNDP, 2004) دننک یم نییعت ار صخشم رطخ کی زا یشان بیسآ نازیم و لامتحا
 و اه نآ تخاس تیفیک و زارطاخم اب اه نآ زرواجم یاه نامتخاس ای یناسنا یاه هاگ تنوکس نآ رد هک تسا یطیارش
     تبلع هبب مابظن کبی ه بک مینادب یحطس ای هجرد ار یریذپ بیسآ رگا .دنریگ یم رارق دیدهت ضرعم رد دروم ود ره ای
     یابضف ربه رد نآ یموبهفم یابه یگژیو و یریذپ بیسآ هیرظن ساسا رب ،تسا بیسآ شریذپ دعتسم هدراو یاهراشف
     رهبش حطبس رد یبنمیا و یریذبپ   بیبسآ هبنماد و حوطس اما ،دراد دوجو یریذپرطخ زا ینیعم رادقم ،ضورفم یرهش

                                                           
1 Urban vulnarability 
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 ،اه تنوشخ عاونا دادخر لحم ریذپ بیسآ و عافد یب ،هدولآ ناونع اب یاهاضف اریز ؛تسا هدشن عیزوت تخاونکی روط هب
    یگنوبگچ دروبم رد ییابه لمعلاروتسد للملا نیب هعماج هچرگا .(10: 1199 ،هدازیلع) تسا یعیتط زارطاخم و مئارج
   نبیا ربب 9  وبگویه یبلمع بوچراچ اما دهد یمن هئارا یریذپ بیسآ یبایزرا یارب یدحاو یاه لدم ای اه صخاش داجیا
   طیاربش و یدابصتقا ،  یعابمتجا یابه صخاش تسیاب یم زارطاخم زاریثأت یسررب روظنم هب هک دنک یم دیکأت عوضوم
  روبظنم    هبب یلبصا تبیولوا ، یریذبپ بیسآ یریگ هزادنا هک تسا یهیدب ،نیا رب هوالع و دریگ رارق یسرربدروم یطیحم
  لابمتحا ، یریذبپ   بیبسآ هبیرظن هب دانتسا اب .(Birkmann, 2005:50)تسا یریذپ بیسآ موهفم فیرعت و حیحص برد
    ناربگید زا رتبشیب هراوبمه رهش زا یصاخ یاه شخب رد نادنورهش زا یهورگ یارب یعیتط زارطاخم و  داوح زورب
 یکرو ینیما) دنمان یم رطخ ضرعم رد ای ریذپ بیسآ راشقا ای هثداح دعتسم ،ریذپان عافد ،ریذپ هثداح ار دارفا نیا .تسا
   تخانبش دبنمزاین ، ابه   ناربحب و یمابظن زالمح ربارب رد یرهش یریذپ بیسآ یسررب نیاربانب ؛(1 :9199 ،ناراکمه و
 .دنشاب یم یرتشیب یریذپ بیسآ دعتسم هک تسا یرهش طاقن و زکارم زا قیقد
 2لماعریغ دنفادپ
 روآ  مازبلا   یربشب یابه  هابگ  تنوکبس شرتسگ رد نآ زاظحالم تیاعر هک هدش لیدتت یناهج یمیاداراپ هب عافد هزورما
 ، اهردبنب ،اه هاگورین ،اه هاگشیالاپ ،یتالصاوم ،یطاتترا ،یسایس ،یداصتقا ساسح و یتایح یاه هژورپ رب هوالع و تسا
  یرادربب  هربهب و تخاس دنیآرف زا ریذپانادج یشخب لماعریغ دنفادپ لوصا یارجا هک یتعنص یاه عمتجم و اه هاگدورف
 زج و یگنهرف  ،یعامتجا  ،یسایس ،یداصتقا ظاحل هب هک تسا یعوضوم ،یرهش قطانم رد لماعریغ دنفادپ .تسا نانآ
 یریذپرطخ بلاغ یاهوگلا ربارب رد لماعریغ دنفادپ نینچمه .(Tang & Wen, 2009:871)دراد نادنچ ود یتیمها  ،نآ
 ,Lane) دبنا    هدربک داهنبشیپ یرهبش نا زبیر  هبمانرب هک تسا یرهش یاهاضف یزاس نمیا یاهدرتهار نیرت مهم زا یرهش

2003:263). 
 1   یدابصتقا دبنفادپ و (تلادبع ، یرببارب ، یزابسدامتعا) 9        یعابمتجا دبنفادپ دابعبا ابت تبسا یروربض رابتتعا نبیا اب
 رد (یموق ،یگنهرف یاه ناینب تیوقت) 1یگنهرف دنفادپ و (برتشم یداصتقا قطانم داجیا ،برتشم یاه یراذگ هیامرس)
   و یبلم دبیلوت لاس مان هب 1199 لاس یراذگ مان .(7199:0 ،ناراکمه و نارماک) دنوش یم هدید لماعریغ دنفادپ ثحاتم
  یبکی .تسا نآ یدربراک و یلمع هتنج رب رتشیب دیکأت و یداصتقا دنفادپ زامادقا زا یا هنومن یتمواقم داصتقا رب دیکأت
 رد 1 سابسح   و یتابیح یابه   تخابسریز زبکرمت ،    تبیعمج یدعابصت دبشر ربب هوالع نیون یاهرهش یاه یگژیو زا
 ی هزوح رد یناسر بآ یاه متسیس ،لقنو لمح ،یلوپ و یکناب یاه متسیس ،یژرنا ،زاطاتترا لماش یتاسیسأت .تساه نآ
  .دنوبش یم هتخانش زورث و زردق یاه نوناک ناونع هب ایند رسارس رد هزورما اهرهش یفرط زا .تسا یصوصخ و یتلود
 ، یراذبگ   هیامربس یالابب مجح و یتلود و یتموکح یاهداهن و اه نامزاس ،یلام و یلوپ زکارم زا یمیظع شخب رارقتسا
  نیبنچ .دنوش یللملا نیب یهدنامرف زکارم و کیژتارتسا یاه یریگ میمصت ،یسایس لقث هطقن هب لیدتت اهرهش هدش ثعاب

                                                           
1 hyogo 
2 passive defence 
3 Social Defense 
4 Economic Defense 
5 Cultural Defense 
6 Critical Infrastructure 
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  عبقاوم رد زورث و زاناکما هنالداعان عیزوت ،اهرهش کت رد تیعمج یگتشاتنا ریظن یتالضعم داجیا رب هوالع یزکرمت
   لبماعریغ دبنفادپ .(191: 1199 ،   همبشچ هد یدبمحم) دوبش یم یقلت یسایس ماظن یاقب یارب یساسا یدیدهت ینارحب
  ابب یا     هبلاقم ردنابسکلا دبیوید .تبسا یددعتم موهفم یاراد یرهش عماوج رد دوجوم یاهدیدهت عون ساسا رب یرهش
    دوبب یژتارتبسا یعوبن لماعریغ دنفادپ هک تسا دقتعم 9هرابود تشگزاب و یماظنریغ عافد ات لماعریغ دنفادپ زا :ناونع
     دبش هبتفرگ رابک هبب گنج نامز رد نایماظنریغ یارب رطخ مالعا و هاگهانپ تخاس ،زاجن و دادما تیریدم روظنم هب هک

(Alexander,2002:209). ابه  نآ یریگرابک  هبب زروص رد هک تسا ییانب ریز زامادقا هعومجم لماعریغ دنفادپ لوصا  
   تبقد و یبابی  فدبه ، فادبها ییاسانش یاه هناماس ییاناوت و تیلباق شهاک ،زامدص و زاراسخ لیلقت بتس ناوت یم
    لبماعریغ دبنفادپ لوبصا نیرت مهم زا .دیدرگ لئان یو هب رتشیب ی هنیزه لیمحت و نمشد یدنفا زاحیلست یریگ فده
 :زا دنا زراتع
 اضف رد تیلاعف و تیعمج رارقتسا هنیهب سایقم نییعت (9
 ایفارغج و زادیدهت اب بسانتم اهدرکلمع عیزوت رد یگدنکارپ (1

 یتایح یاه هزاس یزاس نمیا و زاماکحتسا ،یزاس مواقم (9
 اهدرکلمع رارقتسا یبای ناکم (1
 اه هنحصرد یعافد نارحب تیریدم (1
 اه هنیمز ی همه رد ششوپ (1
 .(01: 9199 ،یردنکسا) زامادقا هیلک رد عونت و لمع راکتبا ،بیرف (0

 قیقحت شور

     سابسا ربب .تبسا یبلیلحت -   یفیبصوت شور ربب ینتتم و ی هعسوت -یدربراک ،فده رظنزا شهوژپ نیا ماجنا شور
  یرابمآ ی هعماج باختنا روظنم هب .تسا رّیید ردنب یرهش ساسح طاقن ،هعلاطمدروم یرامآ ی هعماج ،هدش نییعت فادها
   یبسررب زبین و دوجوم ی هنیشیپ هعلاطماب روظنم نیدب .تسا هدش هدافتسا میقتسم یباختنا ای یفداصت ریغ یریگ هنومن زا
    یرهبش سابسح طابقن زا دروم 71 دادعت ،لماعریغ دنفادپ رظنم زا یرهش ساسح طاقن باختنا و ییاسانش یاهرایعم
   بابختنا دنبشاب    یبم اراد ار تیبساسح نیرتبشیب ،ناگرتخ زا رفن 71 رظن و دوجوم یاه صخاش ساسا رب هک رّیید ردنب
 ، هدهابشم ،  ینادبیم یابه  شیابمیپ ،    شهوژبپ نبیا رد زابیندروم یابه هداد یروآ عمج روظنم هب هدش هدافتسا رازبا .دیدرگ
    هلبسلس لبیلحت لمابش زین هدافتسادروم یاه لدم .تسا یدانسا شور زا هدافتسا اب و ناسانشراک اب هتحاصم ،همانشسرپ
   نیبیعت شور .تبسا رما نیصصختم و ناسانشراک رظن رب ینتتم و هدش لیمکت یاه همانشسرپ ساسا رب زاوس و یتتارم
    نابسانشراک ربظنزا ابه  نآ تبیفیک و زالاؤس دادعت نآ رد هک هدوب یقطنم عون زا همانشسرپ نیا رد هدافتسادروم ییاور
  دبنفادپ ناگرتخ طسوت همانشسرپ نیا هک ییاجنآزا ،AHP همانشسرپ ییاور یسررب روظنم هب .دریگ یم رارق یبایزرا دروم
  زا دروبم 1 ،  زبین نآ ییابیاپ یسررب تهج همادا رد و تسا رادروخرب یفاک ییاور زا اذل تسا هدیدرگ لیمکت لماعریغ
      ابب و تبفرگ راربق قبیقد یبسرربدروم رازفا مرن هب دورو زا سپ نآ جیاتن ،ناسانشراک طسوت هدش لیمکت یاه همانشسرپ

                                                           
1 From Civil Defense to Civil Protection and Back Again, Daivid Alexander 
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   ناتبسرهش و رهبش حطس رد لماعریغ دنفادپ ناگرتخ و ناسانشراک دید زا یتسانم راتتعا زا لصاح جیاتن هکنیا هب هجوت
 طاقن هکنیا هب هجوت اب ،SWOT شور هب طوبرم همانشسرپ رد .تفرگ رارق دیئات دروم زین نآ ییایاپ اذل ،دوب رادروخرب
   و یبقطنم یبیاور زا اذ بل ،  تبسا هدبش   نابیب ناتبسرهش و رهش رد لماعریغ دنفادپ طوبرم ناسانشراک و ناگرتخ طسوت
 رازفا مرن طیحم رد خاب نورک یافلآ نومزآ زا زین همانشسرپ نیا ییایاپ یسررب یارب نینچمه .تسا رادروخرب ییاوتحم

SPSS دبنا هدش یهد نزو زرکیل فیط ساسا رب هک هطوبرم نزو هارمه هب طاقن همه هک یا هنوگ هب تسا هدش هدافتسا ، 
      نآ جیابتن هبک .دبیدرگ هتبساحم ابه  نآ یاربب خاب نورک یافلآ بیرض سپس و هدومن رازفا مرن دراو هناگادج زروص هب
  ابهرایعم یدنب تیولوا روظنم هب لوا همانشسرپ .تسا همانشسرپ بسانم ییایاپ هدننک نایب رما نیا و تسا 0.7 زا رت گرزب
    .دبیدرگ لبیمکت نابسانشراک طسوت نآ زا ددع 79 دادعت و یحارط اه نآ زا مادکره ییاهن نزو نییعت و اهرایعم ریز و
 ی     هزوبح رد دوبجوم یاهدبیدهت و تبصرف ، زوبق ،فعض طاقن تخانش روظنم هب و ددع 71 دادعت هب مود همانشسرپ
  یابهراکهار ی   هبئارا هبب رجنم تیاهنرد و تسا هدیدرگ نیودت اه نآ زا مادکره هب یهدزایتما و رید رهش یریذپ بیسآ
 9سا یآ  یبج برآ ،  را لبگوگ ،  لبسکا یابهرازفا    مربن زا زابعالطا لبیلحت     تبهج .دبیدرگ هبنیمز نبیا رد رظندروم
 1   زیوبج زروپبسکا رازبفا   مربن زا یبتتارم  هبسلس لیلحت دنیارف ماجنا رد راک لیهست روظنم هب نینچمه .تسا هدش هدافتسا
   طابقن یریذبپ    بیبسآ شهابک صوبصخ رد مزال اه داهنشیپ نایاپ رد هدمآ تسد هب جیاتن زا هدافتسا اب .تسا هدش هدافتسا
 .تسا هدش هتخادرپ لماعریغ دنفادپ لوصا ساسا رب رید ردنب یرهش ساسح
 (هدافتسادروم یاه لدم) یبایزرا و ییاسانش یاه شور

 8یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف
 یسانشراک شناد هیاپ رب هک تسا هناگدنچ یاهرایعم یارب یریگ میمصت یاه شور زا یکی یتتارم هلسلس لیلحت دنیآرف
  یدبنب     تبیولوا و ییابسانش ابب یبتتارم  هلبسلس لیلحت دنیارف .تسا هدیدرگ یحارط 1یتعاس لا ساموت طسوت و راوتسا
  یربیگ     میمبصت ربصانع هبک تبسا لیلد نیا هب راتخاس ندوب یتتارم هلسلس عقاورد .دوش یم عورش یریگ میمصت رصانع
   ربصانع نبیا .(Bowen,1993:333  ) دوبمن هبصالخ فلتخم حوطس رد ناوت یم ار (یریگ میمصت یاهرایعم و اه هنیزگ)
  فادبها) دصاقم نایب و یلک فادها نییتت زا سپ ،شور نیا رد .دشاب یمه هنیزگ و اهرایعم ریز ،اهرایعم ،فده لماش
  زروبص « یبابیزرا» ، یزبیر    هبمانرب دبصاقم و فادبها هب ندیسر یارب فلتخم یاه هنیزگ هیهت و یزیر همانرب (یتایلمع
 1199 ،    تبسدربز) دوبش بابختنا هبنیهب ای بولطم ی هنیزگ ،اه هنیزگ زا کی ره یتسن یگتسیاش ساسا رب ات دریذپ یم
:19). 

 5تاوس لدم

  هبب یبایتسد روظنم هب دوجوم یاهدیدهت و اه تصرف زین و متسیس زوق و فعض طاقن تخانش روظنم هب زاوس لیلحت
     نبیا لبیلحت نبیا زا هدافتبسا اب .دوش یم هدافتسا هدش نییعت شیپ زا فادها هب یبایتسد تهج بسانم درتهار و راکهار

                                                           
1 Arc GIS (geographical information system) 
2 Export choice 
3 Analitic hierarchy process 
4 Tomes.L.Saaty 
5 SWOT 
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     یکیژتارتبسا زامیمبصت ًاابیناث و هبتخادرپ یجراخ و یلخاد یاه طیحم لیلحت هیزجت هب ًاالوا هک دوش یم لصاح ناکما
 ،9 ابه    زوبق زارابتع ۀژاوربس زاوس .دزاس وسمه و نزاوتم یطیحم یاه تصرف اب ار نامزاس یاه زوق هک دومن ذاختا
   .(079:  9199  ،نوسنیبار و سریپ)  تسا 1زادیدهت و 9اه تصرف ،1اه فعض
 هعلاطمدروم ی هدودحم
     هبک تبسا روبشک یدایبص ردنب نیرت گرزب و رّیید ناتسرهش زکرم ناونع هب رّیید ردنب ،روشک یسایس زامیسقت ساسا رب
    لوبط رد رهبش نبیا .تسا رتمولیک 171 (ناتسا زکرم) رهشوب رهش زا و رتمولیک 7799 ربارب نارهت رهش زا نآ ی هلصاف
 لامش زا رید ناتسرهش .تسا هدش عقاو هقیقد 01 و هجرد 71 ییایفارغج ضرع زین و هقیقد 11 و هجرد 91 ییایفارغج
      هبب بربغ و بوبنج هبیحان زا و مبج و ناگنگ یاه ناتسرهش هب قرشم فرط زا و ناتسگنت و یتشد یاه ناتسرهش هب
   تبسا ربفن 11111  رببارب ،1199      یرامبشرس سابسا ربب رهبش تبیعمج .ددرگ یم یهتنم سراف جیلخ نوگلین یاه بآ
  دادبعت و 9.1    رببارب طبسوتم روبط هب 1199 ات 1999 لاس زا تیعمج دشر خرن و (1199 نکسم و سوفن یرامشرس)
  زا و بوبنج هب لامش زا یلکروط هب بیش تهج و تسا رتم 19 ایرد حطس زا ردنب عافترا .تسا 1911 ربارب نآ راوناخ
  هبب یکیدزن نوچ یلماوع .تسا ریغتم دصرد 79 ات یهاگ و 1 اترفص نیب یمومع بیش و تسایرد تمس هب زاعافترا
     تیعبضو رهبش یبمیلقا یابه   صخابش دبنا   هدبش بتبس الاب یامد هجیتنرد و هقطنم عافترا یمک و ناطرسلا سأر رادم
   .دنشاب هتشاد یبولطمان

 
 نآ یرهش تامیسقت و رّیید ردنب ییایفارغج تیعقوم :2 لکش

                                                           
1 Strengths 
2 Weaknesses 
3 Opportunities 
4 Threats 
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 قیقحت یاه هتفای

  صخابش 19 زا ، یرهبش    سابسح طابقن یریذبپ    بیبسآ نیبیعت رد یبتتارم    هلبسلس لبیلحت شور زا هدافتبسا روظنم هب
  یبابیزرا و شهوژپ هنیشیپ قیقد یسررب ساسا رب هطوبرم یاه صخاش ریز هارمه هب اه صخاش نیا .تسا هدش هدافتسا
  ربیز و اهرایعم 1 لکش رد .تسا هدیدرگ  ارختسا لماعریغ دنفادپ ناگرتخ میقتسم رظن اب و اه نآ زا هطوبرم زادنتسم
 .تسا هدش نایب یسرربدروم یاهرایعم

 
 اه نآ هب طوبرم یاهرایعم ریز و یلصا اهرایعم :8 لکش

   یتعابس یبتیمک 1 لودج ساسا رب یرهش ساسح طاقن یریذپ بیسآ رب رثؤم یلصا یاهرایعم یجوز زاسیاقم ماجنا
 رد ،(9  لکبش) Export choice  رازبفا مرن طیحم رد AHP لدم یزاس هدایپ زا لصاح جیاتن هب هجوت اب .تسا هدش ماجنا
 191.7      رببارب و نمبشد یوبس زا فدبه ندوبب تیئور لباق رایعم هب طوبرم نزو نیرتشیب ،یسرربدروم یاهرایعم نیب
     شبقن و تیبساسح یابهرایعم .تبسا بیرف و ءافتخا ،راتتسا لماش و لماعریغ دنفادپ هیلوا لوصا زا رایعم نیا .تسا
7  رببارب نزو اب بیترت هب یرهش ساسح طاقن رد دوجوم تیعمج و یدربراک    راربق یدبعب ی  هبتترم رد 019.7 و .909
   بیربض .تبسا اراد ار نزو نیرتمک 917.7 لداعم ینزو اب یزاس هاگآ و شزومآ رایعم ،یلصا یاهرایعم نیب رد .دنراد
 .تسا 07.7 ربارب ،فده ساسا رب یلصا یاهرایعم یجوز زاسیاقم یراگزاس

 

 هژیو رادرب شور هب یلصا یاهرایعم یارب هدش جارختسا نزو :8 لکش

Model Name: asibpeziri

Priorities with respect to: 
Goal: vulnarability of sensitive point

Visibility of the target .216
Sensitivity and functional role .171
population density .127
Number of floors of buildings .097
Equipment for crisis situations .063
Access to open space .051
Distance from safety centers .041
distance from other sensitive points .037
Type of materials used in buildings .037
Buildings Density .034
Street network .032
Area of sensitive points .026
Infrastructure facilities .025
Ability to rebuild and restore .023
Education .021
 Inconsistency = 0.07
      with 0  missing judgments.
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  زروبص هب طاقن یریذپ بیسآ ،ناسانشراک رظن ساسا رب و اهرایعم ریزو اهرایعم ی همه یجوز ی هسیاقم لامعا زا سپ
 رازاب .دراد ار یریذپ بیسآ نیرتشیب 907.7 ربارب نزو اب یدایص هلکسا ،هدمآ تسد هب نازوا ساسا رب .دیدرگ نییعت ریز
  .دبنراد رارق یدعب یاه هتتر رد 11.7 و 11.7 ،11.7 نازوا اب بیترت هب ناتسرهش یرتسگداد و زاگ تکرش ،رهش یلصا
 یریذپ بیسآ نیرتمک یاراد 71.7 ربارب نزو اب ود ره رید ردنب یرادرهش و ناتسرهش یامیسوادص صوصخ نیمه رد
 .تسا دوجوم یاهرایعمریز و اهرایعم ساسا رب

 
 اهرایعم ریز و اهرایعم ساسا رب یرهش ساسح طاقن یریذپ بیسآ نازیم :5 لکش

   یریذپ بیسآ شهاک تهج بسانم یژتارتسا نییعت - SWOT لدم
   و لئابسم دبنمفده لیلحت هب زاین یرهش ساسح طاقن یریذپ بیسآ شهاک روظنم هب بسانم یاهراکهار هئارا روظنم هب
    نیدبب .دوبمن هبئارا ار بسانم یاهراکهار ،اه نآ یانتم رب ناوتب ات دوب دهاوخ هعلاطمدروم هدودحم رد دوجوم زاناکما
 :دوش یم مادقا ریز حرش هب روظنم
  2یلخاد لماوع و 1یجراخ لماوع یبایزرا سیرتام
   طابقن یریذبپ    بیبسآ ربب ابه   نآ یراذبگریثأت یگنوبگچ و یلخاد و یجراخ لماوع زا یلودج تخاس و هیهت روظنم هب
 :تسا هدش ماجنا ریز حرش هب هطوبرم یاه لیلحت ماجنا و لماعریغ دنفادپ لوصا ساسا رب رید ردنب یرهش ساسح
    ار متبسیس یوراربف (فعبض و زوق طاقن) یلخاد و (زادیدهت و اه تصرف) یجراخ لماوع نیرت مهم ،لوا نوتس رد
   ربب ابه     نآ یلابمتحا ربثا سابسا ربب هک یلخاد و یجراخ لماوع زا کی ره هب مود نوتس رد و همادا رد .میدرک نیودت
  زا یبنزو ،9  زربکیل فبیط زا هدافتسا اب ،دنا هدش یدنب هتسد یوق یلیخ ات فیعض یلیخ زا متسیس کیژتارتسا تیعقوم
 فرط زا هدش صخشم خساپ و اه همانشسرپ یسررب اب تیاهنرد و میهد یم اه نآ هب (فیعض یلیخ) 9 ات (یوق یلیخ)1
 نیگنایم ای و دصرد نییعت روظنم هب زین موس نوتس رد .مییامن یم نییعت ار لماع ره هیلوا نزو اه نآ دادعت و ناسانشراک
    ربب و هدوبمن بربض 779   رد ار لبماع ربه هیلوا بیرض ؛تسا هدش هدیمان هیوناث بیرض راصتخا هب هک لماع ره ینزو
  هبب ،    مرابهچ نوتبس رد نیبنچمه .میبسیون یم مدص زروص هب ار هجیتن و مییامن یم میسقت لماوع هیلوا بیرض عومجم

                                                           
1 External Factor Evaluation Matrix 
2 Internal Factor Evaluation Matrix 
3 Likert 
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  ریثأبت زدش هک یلماوع عقاورد .میهد یم صاصتخا 1 ات 9 هتتر ،لماوع ریثأت زدش نازیم ساسا رب و لماوع زا کیره
  .میبهد   یبم صابصتخا یرت نییاپ هتتر ار دنراد یرتمک ریثأت زدش هک یلماوع و رتالاب هتتر ار دنراد متسیس رب یرتشیب
  .دوبش  یبم لصاح نآ هیوناث نزو رد لماع ره هب هطوبرم هتتر برض زا لماع ره ییاهن نزو مجنپ نوتس رد و نآزا سپ
      رابشعا مبقر هبس ابت و ربیز زروص هب نآ ییاه نزو ،دشاب 1 ربارب زوق طاقن لوا لماع هتتر هک یتروصرد لاثم روط هب
       عبمج رگیدبکی ابب هبناگادج ار مرابهچ نوتبس رد دوجوم ینزو یاهزایتما ،مشش نوتس رد ماجنارس .ددرگ یم هتساحم
    کبی هبک دبهد  یبم ناشن لک ینزو زایتما .میا هدرک هتساحم ار یلخاد و یجراخ لماوع زا مادکره ینزو زایتما و هنومن
 و هداز   میهارببا) دبهد  یبم خساپدوخ ینوریب ای و ینورد طیحم رد هوقلاب و دوجوم یاهورین و لماوع هب هنوگچ متسیس
 9    زا ربتمک هبب زبین و 1    زا شیبب هبب متبسی س ییابهن یاهزایتما عومجم هاگ چیه ،یبایزرا سیرتام رد .(1199 ،ناراکمه
      زا دبشاب نآ زا ربتمک ربگا و رتبشیب نآ تبیمها ،  دبشاب نآ زا رتالابب هچنانچ .دوش یم 1.1 عمج نیا نیگنایم .دسر یمن
 .(11: 0199 ،ناینامز و رف دازهب) تسا رادروخرب یرتمک یراذگریثأت و تیمها

 ییاهن نزو ساسا رب توق لماوع یدنب تیولوا و لیلحتو هیزجت :1 لودج

 زوق طاقن

یرض
 هیلوا ب

یرض
 هیوناث ب

 هتتر

یولوا
 یدنب ت

 ییاهن نزو

S7: 51204 1 8 5404 951 یرهش ساسح طاقن زا یخرب رد لماعریغ دنفادپ لوصا تیاعر 

S12: 51204 2 8 5404 951 اه نآ متخاس یامن رد هشیش ریظن حلاصم زا رتمک هدافتسا و همرآ نتب و گنس ریظن مواقم حلاصم زا هدافتسا 

S13: 51204 8 8 5404 551 اه نآ متخاس زا یالاب دصرد ندوب زاسون 

S1: 99204 8 8 5404 581 لماعریغ دنفادپ لوصا ساسا رب مزال یاه تخاسریز  ادحا روظنم هب رهش ی هدودحم رد هنکس زا یلاخ و ریاب یاه نیمز دوجو 

S14: 55204 5 8 9404 181 رهش حطس رد هقتطود و هقتط کی یاه نامتخاس یالاب یناوارف 

S9: 18204 9 8 1404 111 هعسوت رگ لیهست نالوئسم و ناریدم یخرب نیب رد رهش حطس رد لماعریغ دنفادپ و نارحب تیریدم ینمیا عوضوم هب هجوت 

S5: 92204 5 8 1404 891 ینوکسم یاهدحاو زرواجم رد از لاعتشا یاه یربراک و نیزنب پمپ یریگرارق مدع 

S11: 52204 1 8 5404 891 نآ یاه صخاش ءاقترا و تینما ظفح روظنم هب ناتسرهش و رهش نیمأت یاروش زاسلج مظنم یرازگرب 

S6: 91204 1 8 5404 551 رهش حطس رد یلصا رباعم هکتش هب بسانم یسرتسد و عیزوت 

S10: 54204 41 8 5404 451 ناتسرهش و رهش حطس رد لماعریغ دنفادپ هورگراک زاسلج مظنم یرازگرب 

S2: 85104 11 2 1404 191 بسانم ینیمز و ییایرد لقنو لمح تهج مزال یاه تخاسریز و زازیهجت ندوب مهارف 

S4: 18104 21 2 5404 851 ناتسرهش و رهش یدرکراک شقن اب یتلود زاراداو اهداهن دوجو 

S8: 48104 81 2 5404 251 یناسر یهاگآ و یزاس گنهرف یاه هنیمز ندوب مهارف و رهش رد نینکاس یداوساب یالاب دصرد 

S3: 89404 81 1 9404 181 یضرا تیمامت ظفح رد تکراشم و یگنهرف یاه تلصخ و یتهذم یاهراجنه رد رهش تیعمج ندوب نگمه 
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 شهوژپ یاه هتفای :عتنم
 ییاهن نزو ساسا رب فعض لماوع یدنب تیولوا و لیلحتو هیزجت :2 لودج

 فعض طاقن

یرض
 هیلوا ب

یرض
 هیوناث ب

 هتتر

یولوا
 یدنب ت

 ییاهن نزو

W5: 55104 1 8 8404 951 نارحب طیارش بسانم زاناکما و زازیهجت زا یرهش ساسح طاقن یرادروخرب مدع 

W18: 99104 2 8 8404 591 یرهش ساسح طاقن رد بیرف و ءافتخا ،راتتسا ریظن لماعریغ دنفادپ لوصا تیاعر مدع 

W20: یابه      حربط رد لبماعریغ دبنفادپ لوبصا سابسا رب رد رهش یریذپ بیسآ یبایزرا صوصخ رد مزال یزیر همانرب و زاعلاطم ماجنا مدع  
 رهش ی هعسوت

591 8404 8 8 89104 

W1: 15104 8 8 8404 491 یناسر بآ هکتش ندوب هدوسرف و رهش حطس رد بسانم بآ ی هریخذ نزاخم دوجو مدع 

W8: 15104 5 8 8404 491 نارحب تیریدم و یناسردادما هنیهب درکراک روظنم هب یرهش نورد راتخاس یارب بسانم یدنب هنهپ دوجو مدع 

W21: 55104 9 8 8404 151 یعافد و نیمزرس شیامآ هب طوبرم زاعلاطم ماجنا مدع 
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W10: 82104 5 8 8404 591 تقوم ناکسا یاه لحم ریظن رهش یتآ یزیر همانرب رد نارحب طیارش رد عمجت زکارم و نما یاه هزاس داجیا نتفرگن رظن رد 

W13: 42104 1 8 8404 191 لماعریغ دنفادپ لوصا ساسا رب یرهش ساسح طاقن رد دوجوم یاهزاسو تخاس ندوتن قتطنم 

W7: 11104 1 8 8404 491 اه نآ  ادحا ندوب هنیزهرپ و یطیحم دعاسمان طیارش لیلد هب رهش حطس رد لماعریغ دنفادپ لوصا اب قتطنم یاهزاسو تخاس ناکما مدع 

W23: 11104 41 8 8404 151 یرارطضا قرب دلوم هاگورین زا رهش ساسح طاقن یرادروخرب مدع 

W14: 91104 11 8 8404 951 یتیفارگ یاه بمب ربارب رد تمواقم مدع و رهش یناسر قرب هکتش ندوب ییاوه 

W15: 51104 21 8 8404 551 نمشد دید یزاسدودحم تهج مزال یعیتط عناوم دوجو مدع و یلحاس راون رد رهش یریگرارق 

W3: 21104 81 8 8404 451 تسدرود طاقن و ینالوط لصاوف زا رهش یژرنا و تخوس یاهزاین نیمات 

W17: 21104 81 8 8404 451 یناسر دادماو ینمیا زامدخ هب یرهش  ادحالادیدج یاه نوناک و یحاون بسانمان یسرتسد 

W2: 11104 51 8 8404 181 نارحب طیارش رد ییاذغ داوم ی هریخذ تهج رهش حطس رد بسانم یاه هناخدرس و راتنا دوجو مدع 

W12: 94104 91 8 8404 281 رهش ی هدودحم رد یماظن زکارم رارقتسا 

W6: 24104 51 8 8404 581 رهش دیدج یاهزاسو تخاس رد یزاس کچوک و یزاس هدنکارپ لوصا تیاعر مدع 

W11: 14104 11 8 8404 981 لماعریغ دنفادپ لوصا ساسا رب یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب رد یراگزاس و تیبولطم ،تیفرت یاه سیرتام تیاعر مدع 

W19: 11404 11 2 8404 891 هدوسرف تفاب رد هژیو هب رهش حطس رد نییاپ ضرع اب رباعم هکتش یالاب دصرد دوجو 

W26: 15404 42 2 8404 151 نآ یگدوسرف و یناسر بآ یتخرد یاه هکتش دوجو 

W3: 55404 12 2 8404 551 هینبا یگدوسرف رد نآ دیدش ریثأت و نآ نییاپ تیفیک و ینیمزریز بآ حطس ندوب الاب 

W24: 95404 22 2 8404 851 یلیر و یرهش نورد یمومع لقنو لمح زا رهش یرادروخرب مدع 

W16: 45404 82 2 8404 181 ددعتم یاه عطاقت دوجو لیلد هب رهش رباعم رد کیفارت طسوتم تعرس شهاک 

W9: 19404 82 2 8404 481 تیعمج زکرمت یاه نوناک بسانمان داجیا و رهش یلصا نابایخ رد یتلود زارادا رتشیب زکرمت 

W25: 18404 52 1 8404 551 بلاغ داب تهج رد یلصا رباعم یریگرارق لیلد هب رهش رد ییاوه زالمح رثا رد نآزا سپ یزوس شتآ زا یشان زامدص شیازفا 

W22: 18404 92 1 8404 851 هاگدورف نیرت کیدزن زا رتمولیک 71 لقادح هلصافاب ییاوه لقنو لمح زاناکما هب یسرتسد مدع 
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 شهوژپ یاه هتفای :عتنم
 

 ییاهن نزو ساسا رب تصرف لماوع یدنب تیولوا و لیلحتو هیزجت :8 لودج

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم
 

 

 

 تصرف طاقن

یرض
 هیلوا ب

یرض
 هیوناث ب

 هتتر

یولوا
 یدنب ت

یرض
 ییاهن ب

O4: 84804 1 8 1404 891 یتالصاوم هار هرود قیرط زا رواجم یاهرهش و ناتسا زکرم هب رهش یسرتسد 

O10: 14804 2 8 1404 891 راتتسا و بیرف ،ءافتخا ریظن یرهش تیریدم رد لماعریغ دنفادپ لوصا یریگراک هب تهج یزیر همانرب ناکما 

O7: 51204 8 8 5404 191 نآ طسوت رهش لماک ششوپ و کهارود یاه هوک رد رقتسم یرادار یاه هناماس رواجم رد رهش یریگرارق 

O3: 21204 8 8 5404 851 رهش برغ لامش رد دودحم یعیتط دید عناوم و اه یراومهان دوجو 

O9: 52204 5 8 1404 891 لماعریغ دنفادپ نینچمه و رهش ریذپ بیسآ لئاسم هب یتسدالاب ناریدم روحم همانرب هاگن 

O11: 92204 9 8 1404 891 تقوم ناکسا تهج زاب یاهاضف زین و زتس دنبرمک داجیا تهج رهش فارطا رد ریاب یاه نیمز دوجو 

O5: 82204 5 8 5404 191 نمشد دید شهاک و یعیتط عناوم داجیا و ارح یاه لگنج ی هعسوت تهج بسانم لحاوس دوجو 

 51204 1 8 5404 551 نارحب طیارش عوقو زروص رد رواجم یاهرهش یناشن شتآ و ینمیا زامدخ زا هدافتسا ناکم :O14 ا

O7: 21204 1 8 5404 851 رهش فارطا رد ایرد مک قمع اب قطانم زین و ددعتم یاه هلکسا دوجو 

O6: 54204 41 8 5404 181 ریخا یاه لاس رد هدوسرف تفاب یزاسهب و یلیصفت ،عماج ریظن رهش ی هعسوت یاه حرط غالبا 

O12: 54204 11 8 5404 181 نینکاس برش بآ نیمأت روظنم هب یلحاس راون رد اه نک نیریش بآ ریظن ایرد بآ یزاس نیریش اب طتترم زاسیسأت ی هعسوت ناکما 

O13: 11104 21 8 5404 881 رهش زکرم زا یرتمولیک 0 هلصاف رد (ع) یداه ماما ناتسرامیب یریگرارق 

O2: 21104 81 8 9404 181 مزال یاه تخاسریز هب یتسدالاب یاهداهن رتشیب هجوت و سراف جیلخ هزوح اهردنب ریاس اب الاک لداتت و دتسوداد نازیم شیازفا 

O1: 18104 81 2 5404 451 هقطنم یداصتقا قنوراب ماگمه یعامتجا هافر یاه صخاش و نینکاس لاغتشا بیرض شیازفا 
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 ییاهن نزو ساسا رب دیدهت لماوع یدنب تیولوا و لیلحتو هیزجت :8 لودج

 شهوژپ یاه هتفای :عتنم

 ییارجا یاه یژتارتسا سیرتام
    هبب هربمن نبیا .تسا (11.1) ربارب ییاهن یاه هرمن عومجم یجراخ و یلخاد لماوع سیرتام زا لصاح جیاتن ساسا رب
        ریابس ابب لبماعت و طابتترا رد و لبماعریغ دبنفادپ لوبصا ساسا رب رید ردنب یرهش ساسح طاقن هک تسا ینعم نیا
 .تسا هعسوت دعتسم ینورد لماوع رظنزا ،فلتخم یاهراتخاس
 تاداهنشیپ و جیاتن لیلحت
      ابب نابگرتخ و نابسانشراک طبسوت یریذبپ   بیبسآ ربب رثؤم یاهرایعم نزو نییعت زا سپ و شهوژپ نیا یاه هتفای قتط
    لوبصا سابسا ربب رید ردنب یرهش ساسح طاقن یریذپ بیسآ رد رایعم نیرت مهم ،AHP یریگ میمصت لدم زا هدافتسا
    هیبضرف تبسخن شبخب نیاربانب  .تسا 191.7 نزو اب «نمشد یوس زا فده ندوب تیؤر لباق» رایعم ،لماعریغ دنفادپ
    نیرتبشیب یدایبص هلکبسا ،    یرهبش سابسح طابقن نیبب رد ،  جیابتن سابسا رب نینچمه .تسا دیئات دروم شهوژپ لوا
  ار مود هیبضرف رما نیا تیاهنرد هک دراد ار 907.7 ربارب ینزو اب رگید یرهش ساسح طاقن اب هسیاقم رد یریذپ بیسآ
  دربتهار ،SWOT  یزبیر  هبمانرب لدم زا لصاح یاه لیلحت ساسا رب و موس هیضرف یسررب روظنم هب .دیامن یم دیئات زین
 .دیامن یم دیئات زین ار متسیس درتهار صوصخ رد هدش هئارا هیضرف رما نیا .دیدرگ نییعت یمجاهت زروص هب متسیس

  زابسیسات و  ابه تخاس ریز داجیا و نالک یاه هیامرس زکرمت همادا رد و نآ یگدنکارپ و تیعمج نزومان و عیرس دشر
 ،        تبسا هدبیدرگ یرهبش سابسح طابقن دابجیا بتبس ابهاگ هک یلحاس یاهرهش صوصخ هب اهرهش حطس رد عونتم
  هار هبنیمز ،اهرهش یریذپ بیسآ شهاک فده اب ینمیا لوصا تیاعر صوصخ رد مزال یاه یزیر همانرب مدع نینچمه
   ربیغ دبنفادپ موهفم .تسا هدومن مهارف یعتط زارطاخم و زادیدهت زورب زروص رد اهرهش یالاب یریذپ بیسآ یارب
   نیبمه ربب .دراد اه نآ یریذپ بیسآ شهاک و اهرهش یزاس نمیا رد ییازس هب شقن دنمناوت یدرکیور ناونع هب لماع
       لبماع ربیغ دبنفادپ لوبصا نتفربگ ربظن رد اب رید ردنب یرهش ساسح طاقن یریذپ بیسآ رضاح  شهوژپ رد ،ساسا

 دیدهت طاقن

یرض
 هیلوا ب

یرض
 هیوناث ب

 هتتر

یولوا
 یدنب ت

یرض
 ییاهن ب

T1: 109.7 9 1 17.7 109 نمشد دید زا ناراتمب تهج بسانم فادها داجیا و هقطنم رد زاگ و تفن تعنص اب طتترم لاعف یاه تکرش موجه 

T4: 119.7 1 1 17.7 919 یشک هلول طخ اب سراف ناتسا ریظن تسدرود یحاون زا ینکاس برش بآ نیمأت 

T3: 799.7 9 1 17.7 919 نمشد یوس زا الاب یریگ فده زردقاب رهش زرواجم رد یماظتنا و یماظن قطانم دوجو 

T12: 119.7 1 1 17.7 719 تفایزاب یاهدحاو و بسانم یرهش بالضاف متسیس زا یلحاس یاهرهش یرادروخرب مدع 

T6: 199.7 1 1 17.7 119 رهش زرواجم رد یلحمارف زازیهجت و زاسیسأت دوجو 

T5: 001.7 1 9 17.7 909 هریغ و نادبآ ،ناگنک ریظن رواجم یاهرهش تمس زا رهش یدورو هاگرد ناونع هب ناتسدرب لپ یریگرارق 

T2: 111.7 0 9 17.7 119 رهش رد ییاوه و یعیتط یاهدیدهت زا یشان زارثا ییازفا مه ناکما 

T8: 111.7 1 9 17.7 119 رهش هب فارطا یاهاتسور رد تیعمج ندش ریزارس بتس و ددعتم یاه یلاس کشخ و یبآ عبانم شهاک 

T7: 119.7 1 1 17.7 119 رهش فارطا رد بسانم یهایگ ششوپ ریظن یعیتط عبانم یدوبان و تسیز طیحم بیرخت 

T9: 119.7 79 1 17.7 919 ریخا یاه لاس رد یداصتقا یاه صخاش ءاقترا لیلد هب رهش یالاب یتیعمج مکارت شیازفا 

T10: 119.7 99 1 07.7 199 ناتسرهش زکرم ناونع هب نآ یدرکراک شقن لیلد هب رهش هب الاب تیعمج هنازور ی هعجارم 

T11: هابگجرفت و یلحابس راوبن و ددبعتم یرابجت زکارم یریگرارق لیلد هب فارطا یاهرهش زا رهش نورد هب تیعمج هنازور هعجارم      
 بسانم

199 07.7 1 19 019.7 
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  یریذبپ بیسآ حطس یاراد رید ردنب یرهش ساسح طاقن هک دهد یم ناشن هدش ماجنا یاه یسررب .تسا هدش یبایزرا
   یدایبص هلکبسا .دراد ار یریذپ بیسآ حطس نیرتشیب یدایص هلکسا ،نیب نیا رد و دنتسه مه هب تتسن یتوافتم و الاب
    یدایبص و یرابجت یابه  قیابق و  ابه  جنبل ،اه یتشک یریگولهپ لحم و الاک زالداتم و یدایص یاه تیلاعف یلصا زکرم
    لوبصا تبیاعر مدبع ،  هبنازور زروبص هب الاب تیعمج ددرت ،نارحب طیارش زایندروم و ینمیا زازیهجت دوتن .دنشاب یم
  .تبسا یدایص هلکسا یساسا یاه فعض زا هریغ و اه نامتخاس یزاس نمیا ،راتتسا ،بیرف ،ءافتخا ریظن لماعریغ دنفادپ
      یبساسا یابهالاک یالابب مبجح دتبسوداد   و یرابجت زبکرم هک رهش یلصا رازاب ،هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب نینچمه
  ناوبنع     هبب رهبش یلبصا رازابب .دراد رارق یدعب هاگیاج رد تسا یا هقطنم ارف یتح و کیدزن یاهرهش و رهش زایندروم
  طیاربش رد مزال زازیهجت و زایندروم یاه تخاسریز دقاف ،ردنب یراجت یاه تیلاعف هدنپت بلق و رهش یلصا هاگتساخ
       ابب ربابعم دوبجو .تبسا هدوزبفا تبیعمج هعجارم مجح رب یراجت زکارم یزاس هوتنا ریخا یاه لاس رد و تسا نارحب
   نبیا یریذبپ   بیبسآ شیازبفارب هریغ و یسناژروا و ینمیا زامدخ هب یسرتسد مدع ،هدوسرف یراجت زکارم ،مک ضرع
  ناتبسرهش یامیسوادص نامزاس ،دنا هتفرگرارق هعلاطمدروم هک رید ردنب یرهش ساسح طاقن نیب رد .تسا هدوزفا هطقن
         ربیظن لبماوع .تبسا طابقن ریابس هبب تتبسن یربتمک یریذپ بیسآ حطس یاراد لماعریغ دنفادپ لوصا رتهب تیاعر اب
  دوبتهب بتس هتسباو زاسیسأت و اه نامتخاس ییادززکرمت زین و زاب یاضف هب بسانم یسرتسد و اه نامتخاس یگدنکارپ
     زامدبخ هبب نییابپ یبسرتسد امیسوادص نامزاس رد فعض نیرت مهم .تسا هدش نآ یریذپ بیسآ یفنم یاه صخاش
   .تسا یسناژروا و ینمیا

 
 یرهش ساسح طاقن یریذپ بیسآ نازیم :9 لکش

 ی ابه  حربط زا مادک چیه رد لماع ریغ دنفادپ زاظحالم و زامامزلا دوتن ،تسا ملسم هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب هچنآ
 زا لصاح جیاتن ساسا رب .تسا هدوسرف یاه تفاب یزاسهب و یلیصفت ،عماج ،یداه یاه حرط لماش رید ردنب یتاعلاطم
 حرش هب رید ردنب یرهش ساسح طاقن یریذپ بیسآ شهاک تهج مزال زاداهنشیپ ،زاوس یزیر همانرب لدم و شهوژپ
 .تسا هدش نایب ریز
      و زابناکما ندوبمن مهاربف و طابقن هژبیو هب رهش فلتخم یتایح و مهم ،ساسح طاقن یریذپ بیسآ یاه هشقن هیهت •
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 اه نآ یریذپ بیسآ شهاک و صقاون عفر روظنم هب زایندروم زازیهجت

  طابقن هب طوبرم یاهزاسو تخاس هیلک رد لماعریغ عافد هب طوبرم 1 ثحتم هلمجزا نامتخاس یلم زاررقم تیاعر •
 رهش یدتلاک رصانع ریاس و یرهش ساسح
  لبماعریغ دنفادپ اب طتترم یاهرایعم و لوصا تیاعر رودقملا یتح ای و رهش یارب لماعریغ دنفادپ عماج حرط هیهت •
 رهش ی هدوسرف یاه تفاب یزاسزاب و یلیصفت و عماج حرط ریظن یرهش یاه حرط رد

 بآ یزاس نیریش زا هدافتسا اب یندیماشآ بآ عبانم دوتمک ریظن یرهش طیحم رد دوجوم زادیدهت و اه فعض عفر •
 نارحب طیارش رد زایندروم بآ یزاس هریخذ تهج بآ هریخذ نزاخم  ادحا زین و ایرد

   رهش حطس رد لماع ریغ دنفادپ لوصا هیاپ رب ینمیا و یدادما یاه یربراک هنیهب یبایناکم و هعسوت یزیر همانرب •

    و تبقوم ناکبسا یابه  لبحم   ادبحا روظنم هب هاگدورف هلحم و یدنبرمک ی هدودحم رد ریاب یاه نیمز زا هدافتسا •
 نارحب طیارش رد هدافتسا روظنم هب هروظنمدنچ یاه براپ  ادحا
   یاهاتبسور رد دوبجوم ی ابه هلکسا دننام ددعتم یاه هلکسا داجیا و یلحاس راون رد دوجوم یاه تیفرت زا هدافتسا •
  اهروانش دورو مجح شهاک وردنب یدایص هلکسا زا ییادززکرمت روظنم هب یبونج و یلامش یلوا

   لوبصا ربب ینتتم ینمیا گنهرف هعسوت و شزومآ اب طیارش یناگمه یگدامآ حطس ءاقترا روظنم هب مزال هنیمز داجیا •
 .نادنورهش یگدنز رد نآ ندرک هنیداهن و یشزومآ زکارم رد لماعریغ دنفادپ

 عبانم
   زابقیقحت همانلبصف ،دهشم رهش :یسانشدروم یرهش یرادروخرب هعسوت حوطس شجنس و لیلحت ،(1199) ناراکمه و یسیع ،هداز میهاربا

 .11-79 زاحفص .11 هرامش ،ییایفارغج
 .11-01 زاحفص ،دیمح ناتسوب زاراشتنا ،نارهت ،موس شیاریو ،لماعریغ دنفادپ یاه ینتسناد ،(9199) دیمح ،یردنکسا
 یریذپ بیسآ رب مکاح یاه هاگدید ییاسانش ،یلع ،بسن یرتنق و هلا حتف ،یدنقرفض ییاسمش ،(0199) یدهم ،یریدم ،دیعس ،یکرو ینیما

 ،9 هرود ،  ناربحب تیریدبم همان لصف ،ویک شور زا هدافتسا اب نآ رد راذگریثأت یاه هفلؤم  ارختسا و یطیحم زارطاخم ربارب رد اهرهش
 .19-1 زاحفص ،1 هرامش

     ناتبسرهش :یدروبم هبنومن لوبصحم شخب رب هیکت اب یرگشدرگ هعسوت یدرتهار یزیر همانرب ،(9199) هبزور ،ناینامز ،یفطصم ،رفدازهب
 .979 – 11 زاحفص ؛(یزاس رهش و یرامعم یسدنهم همان هژیو) 1 هرامش ،19 هرود ،یسدنهم مولع یللملا نیب هیرشن ،روباشین
 .باتک هراودای زاراشتنا هسسوم ،نارهت ،کیژتارتسا تیریدم و یزیر همانرب ،(9199) نوسنیبار تنکدراچیر ،سریپ ناج
 ،79  هرامبش ،   ابتیز یابهرنه هیربشن ،  یا هبقطنم و یرهبش یزیر همانرب رد یتتارم هلسلس لیلحت دنیآرف دربراک ،(7199) رایدنفسا ،تسدربز

 .91-99 زاحفص
  هوربگ ،1  یرهبش یزیر همانرب یاه شور یسرد ی هوزج ،یا هقطنم و یرهش یزیر همانرب رد یبایزرا یاه شور ،(1199) رایدنفسا ،تسدربز

 .اتیز یاهرنه هاگشناد ،یزاسرهش یشزومآ
 .نارهت ،ملعم تیبرت زاراشتنا ،یشوواچ لیعامسا همجرت ،زردق و گنهرف ،اهرهش رب یدمآرد و یرهش مظن ،(9199) هنر ناج زروش
 .لوا پاچ .دزی هاگشناد زاراشتنا ،یناسنا زارطاخم اب هلباقم یزیر همانرب ،(9199) رفص ،یتمحر دئاق ؛یفطصم ،یئایض
 ی  هتبشر ،   دبشرا یبسانشراک هبمان  نابیاپ ،لماعریغ دنفادپ درکیور اب تشدهوک یرهش یاه تخاسریز یریذپ بیسآ یبایزرا ،یدهم ،هدازیلع

 .1199 ،زاوها ،زاوها نارمچ دیهش هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج
  همانلبصف ،   لبماعریغ دبنفادپ یابهدرتهار و رایرهش رهش یاهراتخاس لیلحت ،(7199) رهاط ،یدازیرپ ؛نسح ،ینیما ینیسح ؛نسح ،نارماک
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 .09-1 زاحفص .نارهت ،79 هرامش ،ایفارغج
  همانلبصف ، (رایرهبش ناتسرهش)یرهش یزیر همانرب و کیتولوپوئژ رد لماعریغ دنفادپ دربراک ،(9199) نسح ،ینیما ینیسح و نسح ،نارماک

 .9-01 زاحفص ،19 هرامش ،مهد لاس ،ایفارغج
   یرهبش تیریدبم یلم شیامه نیلوا ،روشک یرهش یاضف تینما یاقترا رد لماعریغ دنفادپ شقن نییتت و یسررب ،ا ،روپ زوریف وق ،داژنایک

 .9199 ،تشهتیدرا 9 ،نارهت ،1719 زادنا مشچ قفا رد
 .لوا پاچ ،زاوها نارمچ هاگشناد زاراشتنا ،یرهش لماعریغ دنفادپ و ینمیا ،(1199) یفطصم ،همشچ هد یدمحم
 .مود پاچ ،رتشا کلام یتعنص هاگشناد زاراشتنا ،) زامادقا ،زاماکحتسا( ،لماع ریغ دنفادپ یناتم و لوصا ،(1199) داوج ،این یدحوم
 .باختنا رشن ،نارهت ،رهش و یلم تینما ،لماعریغ دنفادپ ،(1199) نسح ،ینیما ینیسح ؛نیشفا ،یقتم ؛هیضرم ،یلغوم
   زارابشتنا :لبیبدرا ،  یرهبش یزبیر  هبمانرب رد لماعریغ دنفادپ دربراک ،(1199) یدهم ،مدقم ییاسراپ ؛راشفا ،نیدیس ؛نسح دمحم ،ینادزی
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