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 ناریا ،دنرم ،یمالسا دازآ هاگشناد ،دنرم دحاو ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج یارتکد یوجشناد

 1ییاباب گیب ریشب
 ناریا ،ناکلم ،یمالسا دازآ هاگشناد ،ناکلم دحاو ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج هورگ رایداتسا

 90/52/3395 :شریذپ رودص خیرات 1/25/1395:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   یاهزیرروس  بوج ،یا  هویحان یاهرهوش رداوم ییاوضف یهدناماوس و شیالاپ ،نک م هوئارا دیدج یاهرهش ثادحا و یحارط فادها
 ، هدونام   بوقع یحاوون ۀعسوت ،یزرواشک یاه نیمز بویرخت مدوع ،یرادا -یوسایس زوکارم لاوقتنا ،اهرهش ردام دشر لرتنک ،یتیعمج
  زا توسا ترابع هلاقم نیا یلصا فده .تسا ...و تیعمج و تعنص ییاوضف عویزوت ،یویادززکرمت ،تعنوص شوخب نارگراک ناکوسا
    یلوصا لاووس .توسا  هویمورا رهشنالک رب دیکات اب رادیاپ هعسوت درکیور اب اهرهشنالک یتیعمج زیررس تهج دیدج یاهرهش یبایناکم
    وولطم اکوش هب (هیمورا رهش نالک)اهرهش نالک یتیعمج زیررس ناوت یم دیدج یاهرهش بسانم یبای ناکم اب ایآ هک تسا نیا هلاقم
  یولیلیت نینچ یزاس لدم یارب هک یرازبا .تسا یدربراک نآ عون و یلیلیت – یفیصوت ،شهوژپ نیا قیقیت شور ؟دومن یهدناماس
   رثؤوم دربراوک رانک رد GIS زا یریگ هرهب یاه شور هک تسا هدش نشور ریتا یاه لاس رد ،تسا GIS رازبا ،دوش یم هتفرگ راک هب
  راموش هب یزیر همانرب یاه یشم ات رد یرهش ۀعسوت یزاس لدم یاه هیرظن رد یا هزات تایح ندیشخب هب رداق ،دیدج یموقر یاههداد
 رد اه نآ یناشوپمه و قیفلت و یبای ناکم رد رثؤم یاه رایعم و اماوع یانبم رب یتاعالطا یاه هیال هیهت شهوژپ نیا راک یانبم .دیآ یم
  یتاوعالطا ی اوه      هویال و اوهرایعم هوب یوهد نزو توهج (AHP)یبتارم هل لس ایلیت لدم زا هدافتسا و ARC GISیرازفا مرن اییم
  یوم ناشن لاقم یاه هتفای .تسا هدش  هدافتسا AHP نازوا هبسایم تهج EXPERT CHOISE رازفا مرن زا راک دنیآرف رد .تسا
  تالکوووش م زا ییاووهر ،     یرهووش تامدوت تویفیک یالاوب نازویم ،دیدج یاهرهش یوس هب تیعمج  بج یاه هفلؤم زا یکی هک دهد
 .تووسا رداووم رهووش زا رتالاووب بتارم هب نآ رد یگدونز تویفیک هوک توسا هدش یهدناماس یووطییم داووجیا و اهرهش نالک یرهووش
 هنیزگ ناونع هب لوا یداهنشیپ هنیزگ هک دش حرطم دیدج رهش ثادحا تهج یداهنشیپ یاه هنیزگ ناونع هب هنیزگ هس  یاتن ساسا رب
 .دش  اختنا ییاهن

 
 .رادیاپ هعسوت ،تیعمج زیررس ،دیدج رهش ،یبایناکم :یدیلک تاملک
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 همدقم
  ناودت یم ار اه نآ هدک دنا هدش ثادحا فلتخم فادها اب ییاهرهش ،ادیند طادقن یدصقا رد ،یخیرات فلتخم یاه هرود رد
    نادهج رد یرهددش هزاددت ی اده   هاگتنوکدس ناودنع هب دیدج یاهرهش ثادحا .(5 :1195 ،یرایز)دیمان دیدج یاهرهش
  هژدیو   هدب و متددسیب نردق زا دیاب ار دیدج یاهرهش تسایس هدرتسگ یاردجا  وردش ادما ،دراد ینالودط ًااتبسن یا هقباس
      رد عیانددص و تددیعمج زدکرمت و یتعندص بالدقنا زورب ،تسناد ناتدسلگنا رودشک زا و مود ینادهج گدنج زا سپ
     و مددچوک یاهرهدش هدب گرزدب یاهرهش زا عیانص و تیعمج ییاج هباج هدب زادین و نکدسم دوبمک هب رجنم اهرهش
    یدلبق هدیلوا هتدسه دقاف و اپون یاه هاگتنوکس ،دیدج یاهرهش .(13 :5195 ،یهوکش)دش دیدج یرهش یاه هاگتنوکس
  ددیدج یاهرهش ثادحا .(510 :9195 ،ینامیرن)دنا هدشداجیا هدش رکف شیپ زا یراتخاس همانرب ساسا رب هک دنشاب یم
   نددمت و ینیدشنرهش رد .دراد رس تشپ برغ رد هچ و قرش رد هچ ار ینالوط یخیرات هقباس و تسین دیدج یتکرح
 .(100 :9195 ، نادیریم)    دردک هدظحالم زدین یطدسو  نوردق رد ای ناتساب هرود رخاوا رد ناوت یم ار هدیدپ نیا دنیارف رشب
  هدیرظن .(955 :1195 ، ناردیپ)   تدسا هدتفرگ ترودص نیرهنلا نیب ینعی ناریا یگیاسمه رد دیدج یاهرهش هبرجت نیلوا
          عدفر و تدیعمج دادیدزا زا یریگودلج یاردب یدچنیواد ودرادنوئل رادب نیدلوا ار یرامقا دیدج یاهرهش داجیا یمسر
 .(210 :9195 ،ینیزم)دوب هدرک داهنشیپ نالیم یرهش تالکشم
  رد مده نآ ،    هاگتنوکدس داددعت و تادیلمع مدجح ،   تامادددقا یگدرتددسگ ااددطل هدب دیدج یاهرهش تسایس یاردجا
    تادیبرجت هدصرع رد یدردف هبرصطنم هبرجت ،درب یم جدنر یداصتقا یاه میرطت دننام ،یتالکشم زا روشک هدک یطیارش
  هددب ادنب .(1 :1195 ،ول هاشناهج و تدسدربز) ددرگ یم بوسطم یخیرات قافتا می دیدرت نودب ،هتفر رامش هب یناهج
   و هداد تددسد ترددن  هدب رایسب نیزورما ناسنا یارب رکب یاه نیمزرس رد ندیزگ یدابآ تهج تصرف » :زتلوش هدتفگ
 .(15 :5195 ،زتلوش)دروآ رامش هب یخیرات ًاافرص عیاقو زا دیاب یم ار یدادیور نیدنچ
 13   هدک ددسر    یدم رددفن نوددیلیم 295   هددب نارددیا تدیعمج هدک دهد یم ناشن 2215 لاس رد ناریا تیعمج ینیب شیپ
 .(91 :1195 ،    داژدن یرودن) تدشاد دددنهاوخ تنوکس ییاتسور قطانم رد رفن نویلیم 19 و یرهش طاقن رد رفن نویلیم
  اده     نآ فاردطا و هدموح رد یدضارا یربرادک و یعیبط تیدوددطم و دودجوم یاهرهدش هدب هدجوت اب و رامآ نیا ربارب
  بذددج رد دناوت یم دیدج یاهرهش داجیا اذل .تشاد دهاوخن دوجو تدیعمج نیا بذج یارب اهرهش شرتسگ ناکما
  رودظنم    هدب ادم رودشک رد .دشاب هتشاد یمهم شقن رسوتم و مچوک یاهرهش و ییاتسور یحاودن نارجادهم تدیعمج
 ،یتنوکدس یاه یراذگ تسایس میقتدسم لوئدسم ناونع هب یزاسرهش و نکسم ترازو ،تیعمج هدش یزیر همانرب ناکسا
 ، ناراددکمه و هداز   میهاردبا) دراد و هتددشاد مادجنا تسد رد دیدج یاهرهش ثادحا و یبای ناکم تهج رد ار یتامادقا
 و نکسم ترازو فردط زا تدلود نادنکراک یهادفر هدتیمک بلاق رد اددتبا ددیدج یاهرهدش دادجیا حرط (10 :1195
 ،  نکدسم هددئارا دیدج یاهرهش ثادحا و یحارط فادها (101 :1195 ،ینادقاهد هداز یدهشم)دش داهنشیپ یزاسرهش
  لاددقتنا ،اهرهش ردام دشر لرتنک ،یتیعمج یاهزیررس بذج ،یا هیحان یاهرهدش ردادم ییادضف یهدنامادس و شیالاپ
    شددخب نارگرادک ناکددسا ، هددنام  بدقع یحاون ۀعسوت ،یزرواشک یاه نیمز بدیرخت مددع ،یرادا -یدسایس زدکارم
   دادجیا شدقن و یا  هدقطنم لداعت .تدفرگ راردق رظنددم ...و تیعمج و تعنص ییادضف عدیزوت ،یدیادززکرمت ،تعندص
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  و لاغتدشا ،           مدردم نیدب یدقطنم لدادعت دادجیا هدقطنم حطدس رد هدقطنم یادضف هدب یدشخب لداعت رد دیدج یاهرهش
 .تسه هدیدنسپ یاه نامرآ زا یکی تسیز ریطم
  زا ییاددهر ، یرهددش تامد    دخ تدیفیک یالادب نازدیم ،   ددیدج یاهرهدش یودس   هدب تدیعمج بذج یاه هفلؤم زا یکی
  بدتارم    هدب نآ رد یگدددنز تددیفیک هدک تدسا هدش یهدناماس یددطیطم داددجیا و اهرهش نالک یرهددش تالکددشم
        و تددسا هداددتفین قادفتا ناردیا ددیدج یاهرهدش رد تدددفگ ناوت یم هددک یرددما .تددسا رداددم رهددش زا رتالاددب
   هدب ردجنم ، یرهدش یگدنز تیفیک دروم رد ینارگن نیاربادنب .میتسه هجاوم قنور مک و تیفیک یب یاهرهش ادب ًاادمومع
   .تددسا هدددیدرگ ، دنتددسه صادخ یاه ناکم رد یگدنز تدیفیک یریگ هزادنا لابند هب هک ییاه هتفایرد هدنیازف هدقالع

(Oktay and Rustemli, 2010: 27) 
  اده   نآ رد یزادسرهش یاده تیلاعف و دندوب هدش یهد نامزاس 1195 لاس رد هدک یددیدج یاهرهدش ،ردضاح لاح رد
    دودخ رد دددیدج یاددهراوناخ و تیعمج ناکسا یاریذپ هک دنا هدش مدیدزن یا هلحرم هب شیبو مک ،دوب هدیدرگ زاغآ
   دودجوم لدح   هار اددهنت ناودنع هب ار دودخ یعون هب هک هتفر شیپ یدح ادت شردگن ندیا (5 :0195 ،یدودمطم)دنتدسه
 ، یددددبع)تددسا هدردک حرطم روشک یاهرهش نالکاب طابترا رد صوصخ هب ،یرهدش دشر هب ور تیعمج ناکسا یارب
     .دراد لدطم نآ سیدسأت مادگنه هدب هیلوا یراذگ هیامرس نازیم رد یمهم شدقن یدادصتقا رظنزا لطم نییعت .(0 :0195
  هعدس وت هدکددشهوژپ) دراد  هددش     مادمت تدمیق رد یددیلک ری أدت ، یردیگ میمصت نیا ،حرط یرادرب هرهب ماگنه نینچمه
    ردب یدادصتقا ری أدت ردب هوالع ،بدسانم و تدسرد یبای ناکم تاعلاطم ماجنا .(05 :3195 ،یهاگشناد داهج یزرواشک
    .تدشاد ددهاوخ دودخ ثادحا لدطم هدقطنم رد یدادصتقا و یدگنهرف ،یعامتجا تار ا ،سیسأت دروم دحاو درکلمع
  یبادی  نادکم لئاسم رد لطم نییعت رد ر ؤم یدیلک لدماوع ناودنع زین هب یطیطم تسیز یاه یگژیو ظفح هک نیا نمض
 ، ناهفدصا ،ناردهت ،ددننام یدگرزب یاهرهدش فاردطا رد هدک دیدج یاهرهش یبای ناکم رد هنافسأتم .دنوش یم بوسطم
  ددناوت   یدم دودخ نیا هک (13 :1195 ،ییادضر) تدسا هددشن تدیاعر یملع لوصا ،تسا هدش یزیر یپ زیربت و زاریش
    روادشم نیدسدنهم) .تدسا هدیدرگ نودم اهرهش نیا عمادج یاه حرط رد هدک دشاب یفادها نتفاین ققطت لیالد زا یکی
  ردفن 1112125 رب غلاب یتیعمج اب ناتسا رهش نیرت گرزب و یبرغ ناجیابرذآ ناتسا زکرم هیمورا رهش .(91 :1195 ،بآم
  عدبت  هدب و الاب تیعمج (1395 ،ناریا رامآ زکرم) تسا روشک برغ لامش رهش نیمود و روشک تیعمجرپ رهش نیمهد
    و عمادج یدسررب مدی موزل فارطا یحاون و رهش نیا یزرم و میژتارتسا تیعقوم رانک رد رهش ندوب یرپ رجاهم نآ
 نآ فده نیرت مهم هک قیقطت نیا .دنک یم تاب ا ار رهش نیا رد تیعمج هنیهب ناکسا و یسانش تیعمج هزوح رد قیقد
    تدیعمج شیازدفا ددنور هک هدرک کرد ار هلئسم نیا یبوخ هب تسا هیمورا رهش ردام نوماریپ رد دیدج رهش یبای ناکم
  ار یدادیز تالکشم یتآ یاه لاس رد یکیزیف عناوم زا معا هعسوت فلتخم یاهانگنت و تالکشم هارمه هب هیمورا رهش
   نودماریپ رد ار یددیدج یاهرهش ای و رهش دیاب لکشم نیا عفر تهج اذل درک دهاوخ داجیا تیعمج ناکسا هزوح رد
    .تدسا یدربرادک نآ  ودن و یلیلطت – یفیصوت ،شهوژپ نیا قیقطت شور .درک یبای ناکم رهش میقتسم ذوفن هزوح و
   تدسا هددش  ندشور ریخا یاه لاس رد ،تسا GIS رازبا ،دوش یم هتفرگ راک هب یلیلطت نینچ یزاس لدم یارب هک یرازبا
 رد یا      هزادت تادیح ندیدشخب هدب ردادق ،  ددیدج یمودقر یاه هداد ر ؤم دربراک رانک رد GIS زا یریگ هرهب یاه شور هک
       هدیهت شهوژدپ ندیا رادک یادنبم .ددیآ   یدم رامدش هب یزیر همانرب یاه یشم رخ رد یرهش ۀعسوت یزاس لدم یاه هیرظن
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  یرازدفا    مردن ریدطم رد اده نآ یناشوپمه و قیفلت و یبای ناکم رد ر ؤم یاه رایعم و لماوع یانبم رب یتاعالطا یاه هیال
ARC GIS یبتارم هلسلس لیلطت لدم زا هدافتسا و(AHP) رد .تدسا یتاعالطا یاه هیال و اهرایعم هب یهد نزو تهج  

 .تسا هدش هدافتسا AHP نازوا هبساطم تهج EXPERT CHOISE رازفا مرن زا راک دنیآرف

 یرظن درکیور
       هدمه هدک تدسا یترودص هدب اده  یربرادک ای یرهش تامدخ ناکم نییعت هدنریگربرد لداعتم نامدیچ و بسانتم عیزوت
     رد تدیمها زئادح فدده .ددندرگ دنم هرهب اه نآ زا ناکما دح ات  ونتم ییاضف تایصوصخ اب نیعم یعامتجا یاه هورگ
 و    ییادضف مادظتنا سادسا ،  یلودصا هدچ هک تسا  وضوم نیا کرد یرهش نازیر همانرب و نانادیفارغج یارب هنیمز نیا
  ادضف و نیمزرس یاه یگژیو هب هجوت .(30 :0195 ،یدمطم) دهد یم لیکشت ار یمومع یاه هیامرس و اه ییاراد یناکم
  نردق لیاوا رد ودراکیر اب نامزمه اه تیلاعف لیکشت زکارم لیکشت و اه تیلاعف یدنب هبترم ،یریگ لکش ،یبای ناکم رد
  ددیاب ار وا قح هب هک ننوت نوف تاقیقطت اب هژیو هب ناملآ یعامتجا یسانش تخیر و یخیرات بتکم هلیسو هب مهدزون
      شدناد مدی دادینب هدشیدنا رد درازدیا .دش  ورش (15 :5195 ،نایوضر) تسناد نیمزرس داصتقا ای ییاضف داصتقا ردپ
  رد نادنیا .دیآ راک هب نانادایفارغج و نازاس رهش ،نارگ شیامآ ،نانادداصتقا نایم ربار یطخ تروص هب ات دوب یا هیحان
  یاردب (5115 – 1015  ) ننودت نودف لدم هلمج نآ زا .دندوب هتفای قیفوت یبای ناکم میسالک یاه لدم فشک هب مایا نآ
 (1135-1235  )شودل تدسوگوا لدم ،یتعنص یاه تیلاعف یارب (1135-1115) ربو درفلآ لدم ،یزرواشک یاه تیلاعف
      روطدسم هتفیدش ار ناناددیفارغج زا یهودبنا یبادی ناکم هیرظن .دوب یتامدخ یاه تیلاعف یارب (9935) رلاتسیرک رتلاو و
 .(115 :1195 ،لاوالک)دوب هدنیآ ینیب شیپ یارب نانآ تاراظتنا یوگخساپ ًااقیقد اریز ؛درک دوخ
        رامدش هدب یعادمتجا تلاددع و راددیاپ هعدسوت رد یلدصا یاه هفلومزا نآ زا هنیهب هدافتسا و نیمز هب هنالداع یسرتسد
    یربرادک یزدیر هدمانرب فادها و داعبا عبطلاب و هدرک ادیپ یفیک تارییغت اهرهش رد اضف و نیمز میهافم هزورما دور یم
   هدمانرب تدطت دیاب یتایح و یناگمه رصنع ود نیا زا هدافتسا نیاربانب .تسا هتشگ رت ینغ و رت عیسو زین یرهش یضارا
 و یبای ناکم ساسا رب هک یا هیرظن نیودت زا لبق یوراه دیوید رظن زا .(95 :5195 ،یرایز) دریذپ ماجنا یلوصا یزیر
      لدباق  وردش هدطقن نیدیعت فردص یدایز نامز .تخادرپ لوصا نیا تایئزج هعلاطم هب دیاب ادتبا ،یا هقطنم صیصخت
  لدیلد هب یفرط زا .درادن دوجو یبای ناکم هرابرد ماع هیرظن می زونه اما تسا هدش یبای ناکم هیرظن نییعت یارب یلوبق
    .دراددن دودجو رهدش ییاضف یبای نامزاس ییاراک ندناسر ر کادح هب یارب ،رهش هوقلاب لاکشا رد دوجوم فادها تر ک
 :1195 ، یوراده) دریگ تروص ناش هدنهد لیکشت یازجا هب فادها هیزجت قیرط زا دناوت یم عیزوت رما یسررب نیاربانب
205). 
 یزکرم ناکم هیرظن -5
   تادیرظن و اده  یرودئت ،یا هقطنم یضارا دربراک ًاالوصا و  هقطنم حطس رد اه نآ تیعقوم و اهرهش یبای ناکم اب هطبار رد
  دوددطم ، اهرهدش یناکم تیعقوم و یداصتقا یاه تیلاعف یانبم رب رتشیب ناکم یاه یروئت .تسا هدیدرگ هئارا یفلتخم
  یاده   یرودئت یبادی ناکم یاه یروئت نیرت فورعم .دراد رارق اضف کاکطصا و اضف زا هدافتسا یارب تباقر یاضف ندوب
     زا هدافتدسا یرودئت) نودت نودف ،    (یزدکرم نادکم یرودئت) رلاتدسیرک رتلاو ،(یناکم یروئت) شول سوگا رسوت یناکم
 .(1195 ،هعیش) دندیدرگ هئارا (یداصتقا یاضف یروئت) ورپاوسنارف و (یزرواشک یاه نیمز
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       ادجنآ رد تامددخ و الادک هدضرع و ددیلوت رودظنم هب یدیلوت تیلاعف هک دنتسه یزکارم ،یزکرم یاه ناکم یلکروطب
     ندیا زا یدشان یزدکرم هدملک .دنشاب رهش می لخاد رد دوجوم یلصا ای و یعرف زکارم ،زکارم نیا لاح .تسا زکرمتم
  و هددننک دیلوت رظن زا مه یبسن روط هب هک دریگب رارق ییاج رد دیاب (رهش رد دوجوم زکارم ای) رهش هک تسا تیعقاو
 .(11 :2195 ،شوکرد) دشاب لطم نیرت بسانم (تامدخ و الاک) هدننک فرصم رظن زا مه
      و هزاددنا ادت دیدشوک یو .ددش داهندشیپ 9315-3135  یاده   لادس نیدب رلاتسیرکرتلاو رسوت ادتبا 5یزکرم ناکم هیرظن
   یدلک بدلاق ر د ناودت   یدم ار هدیرظن نیا .(11 :1195 ،ینیدلا فیس) دیامن نییبت تامدخ و الاک هب هجوت اب ار شنکارپ
      رارقتدسا یودگلا و لدماوع نادیم هدنیهب طابترا یگنوگچ تایرظن نیا بلاغ هک درک یسررب ییاضف نامزاس یاه هیرظن
   یاراد یدادصتقا اادطل هب و بولطم درکراک اب مظنم ییاضف نامزاس داجیا اه نآ فده و هداد حرش ار ییاضف بولطم
    زا یدکی ردظنم ندیا زا .(1195:13 ، یناودضر) دشاب یم هنوگ نیا زا زین رلاتسیرک هیرظن هک تسا نکمم هنیزه نیرتمک
  تدطت ار یحاون و اهروشک یداصتقا – یعامتجا هعسوت یاه همانرب دراوم رتشیب رد هک اه هاگتنوکس تخاس نیرت یلمع
  یزدک رم یاده ناکم ناونع تطت دوخ باتک رد ار نآ هک تسا رلاتسیرک رتلاو یزکرم ناکم هیرظن تسا هداد رارق ری أت
  و اده   هاگتنوکدس ییادضف نامزاس نییبت و حرش هیرظن نیا یلصا فده .درک هئارا 9935 لاس هب ناملآ یبونج شخب رد
    ( ب تامددخ و الادک هناتدسآ (فلا :لماع 0 هیرظن نیا یسررب رد .تسا مهم هیضرف تشه ساسا رب اه نآ ذوفن هزوح
    ندیا رد یدصوصخ هدب هاگیاج زا زین لقنو لمح هنیزه لماع .دسر یم رظن هب مهم تامدخ و الاک شورف رازاب هدودطم
 (319 :9195 ،ییوکش) تسا رادروخرب هیرظن
 0یرال هیرظن-0
  یاده  تدیلاعف ، لددم نیا رد .دش هتخاس و یحارط گروبزتتپ رهش هعلاطم تهج 9135 لاس رد یرال رسوت هیرظن نیا
     یادهریغتم لددم ندیا یاردب  .دودش یم حرطم فورظم ناونع هب یرهش نیمز یاه یربراک و فرظ تروص هب یداصتقا
     تدسا زادین یتعندص و یتامددخ ، ینوکدسم یاه یربراک و هیاپ داصتقا ،تامدخ شخب رد ،لغاش دارفا دادعت ،تیعمج
 ،      دراد رایدسب ددیکات هدیاپ ردیغ و هدیاپ شدخب 0 هب یداصتقا یاه تیلاعف میسقت یور لدم نیا .(1195:11 ،رف یرباص)
 رهش زا جراخ هب اه تیلاعف نیا زا یشان تالوصطم و تامدخ و الاک هک دنتسه ییاه تیلاعف یداینب ای هیاپ یاه تیلاعف
     فردصم رهدش لدخاد رد اده   نآ لودصطم هدک دنتسه ییاه تیلاعف یداینب ریغ ای هیاپ ریغ یاه تیلاعف و دوش یم رداص
     تدسا تاردادص نازدیم ادی و یداینب ای هیاپ یاه تیلاعف هب هتسباو رهش یداصتقا دشر ،هیاپ داصتقا هیرظن قبط .دوش یم
    رادرودخرب یدصاخ تدیمها زا (هیاپ) یداینب یاه تیلاعف یارب اضف صیصخت یرال لدم رد .(0195:21 ،یدمطمروپ)
  مهاردف ار یتادراو ییاذغ داوم دننام یتامدخ و اهالاک هنیزه تخادرپ یارب یا هلیسو اه تیلاعف هنوگ نیا هک ارچ تسا
     ردیغ شدخب عیاندص هلیدسو هب هدش هئارا تامدخ زا نینچمه و تسین دیلوت لباق یلطم هیحان دوخ رسوت هک دروآ یم
  یدقت) ددنروآ   یدم دودجو هب ار هیاپ ریغ عیانص تالوصطم یارب اضاقت هیاپ شخب نانکراک هک ارچ ،دنک یم تیامح هیاپ
    ردب (هدیاپ ردیغ) تا   مددخ لاغتدشا و هدیحان ود یتیعمج لیسناتپ تبسن هب تیعمج ،یرال لدم رد .(155 :1195 ،هداز
    هدیحان رده رد نیدمز یربراک رادقم اب اه تیدودطم و ریارش .ددرگ یم میسقت هیحان ره رازاب لیسناتپ ای لاغتشا ساسا

                                                           
1- Central place Theory 
2 - The Lowry model 
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   یزادس لددم ،  یرال مدهم  اددبا .(31 :1195 ،  ردف یربادص) ددرگ یم لامعا زین لدم لخاد رد و دوش یم هداد تقباطم
     ندیا رد مدهم ردصنع هدس .تسا هدرک بیکرت مه اب ار صیصخت و ینیب شیپ دنیارف نآ تخاس رد هک دشاب یم یرهش
 متسیس .دنک یمن زواجت ،دوش یم ضرف تبا  هیحان ره رد هک هدش ینیب شیپ مکارت نازیم زا هیحان ره رد یتیعمج لدم
 ه       لیدسو نیددب و هددش فیدصوت و حیردشت (لدقن و لدمح   هکبدش دننام) اه نآ نایم طابترا و لاغتشا ،تیعمج ،یرهش
  هتدسد ره رد ،هزادنا لقادح طرش ،تامدخ شخب رد .(11 :0195 ،یدمطم روپ) دنک یم ینیب شیپ ار یرهش تالوطت
  اده    هناتدسآ ندیا زا ردتمک هدش هتخاس تامدخ لاغتشا یاه ناکم دهد یمن هزاجا لدم و دوش یم میسقت تامدخ لاغتشا
  یبادی  نادکم ، لددم رد هدش نییعت ریارش اب رهش فلتخم یاه شخب رد یداینب ریغ و یداینب فلتخم یاه تیلاعف .دشاب
   ادت دودش یم شیامزآ ،لیسناتپ هبساطم یارب هتفر راکب عیزوت لباقم رد تیعمج هدش ینیب شیپ عیزوت هوالعب .دنوش یم
       متدسیس و هدودب تالدادعم زا یمتدسیس ترودص هدب لدم نیا .ریخ ای دشاب یم قطنم ،عیزوت ود ایآ هک ددرگ صخشم
 .دشاب یم ریز حرش هب هک دنک یم میسقت فلتخم ریارش اب قطانم زا هعومجم 1 هب ار ییاضف
 .درادن دوجو یناکم ریارش هک :لوا شخب – 5
 .دوش یم تفای ینوکسم یاه یربراک رارقتسا ریارش اهنت :مود شخب – 0
 .دراد دوجو یتامدخ تیدودطم نآ رد هک تسا یا هعومجم لماش :موس شخب – 9
 .دراد دوجو یتامدخ و ینوکسم طرش 0 نآ رد هک مراهچ شخب -1
  ندودب تبا  و ییاتسیا نوچمه یتاداریا یاراد … و یرهش یزیر همانرب فلتخم تاعلاطم رد دربراک مغریلع لدم نیا
    یودس زا یدادیز یاده شالت لیلد نیمه هب .دشاب یم …و هعلاطم دروم هقطنم رد اه تیلاعف یمامت ندوب لداعتم ضرف
   مدیکفت هدنیمز رد ،3135 0 سپیردک و 2135 5     نودسلیو هدلمج ندم تدفرگ ترودص لدم نیا حالصا تهج نیققطم
  هدنیمز رد 1135 1 دادسنوک و 5135 9  یدتب و لددم درکلمع و یرظن هیاپ دوبهب یارب لاغتشا و تیعمج نوچ ییاهریغتم
 .(31 :1195 ،رف یرباص) .… و لدم یزاس ایوپ
 هیمورا رهش
 هتفرگ رارق ناتسا ینایم تمسق رد هک تسا یبرغ ناجیابرذآ ناتسا هناگ هدراهچ یاه ناتسرهش زا یکی هیمورا ناتسرهش 
  هدچایرد  هدب  قردش زا ، دادباهم و  هددقن یاهناتسرهش هب بونج زا ،ساملس ناتسرهش هب لامش زا هیمورا ناتسرهش .تسا
  دوددح  عدبرم رتمولیک 5101 رب غلاب یتحاسم اب ناتسرهش نیا .تسا هدش دودطم هیکرت و ناریا زرم هب برغ زا و هیمورا
 1 یاراد ، یرودشک  تامیدسقت  ردظن زا ، هدیمورا  ناتدسرهش .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار ناتسا تحاسم زا دصرد 15
  یدبرغ  نادجیابرذآ  ناتدسا زکرم زین و هیمورا ناتسرهش زکرم هیمورا رهش .تسا یدابآ 151 و رهش 1 ،ناتسهد 20 شخب
  فدصن زا  یقردش  لودط  هدقیقد 1 و هجرد 11 ییایفارغج تاصتخم رد ،هیمورا هچایرد یرتمولیک 15 هلصاف رد هک تسا
 و  رتمودلیک 21  لودط  هدب یا  هدگلج  لدخاد رد اوتسا رخ ءادبم زا یلامش ضرع هقیقد 99 و هجرد 19 و چیونیرگ راهنلا
 هدا دج ریسم رد رارقتسا و دوخ ییایفارغج تیعقوم لیلد هب هیمورا رهش و ناتسرهش .تسا هتفرگ رارق رتمولیک 29 ضرع

                                                           
1- Wilson 
2- Cripps 
3- Batty 
4- Consad 
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 و  هددش  عدقاو  مودجه  درودم  ادهراب ،مشیربا هداج یبونج - یلامش هار یعرف هخاش زین و نیرهنلا نیب - ناتسنمرا - زاقفق
 رد  هدودب  یلمادع دوخ نآ ییایفارغج هژیو تیعقوم نیمه هک نآ نمض .تسا هدش لمطتم ار یددعتم و دایز یاه یبارخ
 .نآ تیمها اب یخیرات ثاریم زین و هیحان یگنهرفیموق  ونت داجیا

 هیمورا ناتسرهش یسایس تامیسقت -1 هرامش لودج

 ماددددددددددن
 ناتسرهش

 رهش مان ناتسهد زکرم و مان شخب زکرم و مان

 
 
 
 
 هیمورا

 یاچ هضور ،(جنالب) یبونج یاچ زودناراب ،(جاغآ هرق) یلامش یاچ زودنا راب ،(زودناراب)زادناراب ،(ناکی یولا رقنچ)یبونج یولزان (هیمورا) یزکرم
 .(ولاب)

 هیمورا

 نیشون .(لود جزید)لود ،(داب نوقروب) هعلق شاب ،(نامکرت) نامکرت ،(هدازماما)یاچولشکب (نیشون) ولزان

 یچشوق (هپتالط)هپتالط ،(ولزان)یاچ ولزان ،(نیشون رهش)یلامش یولزان (یچشوق) لزنا

 هناولیس (نازار)تشد ،(هویز) روگرم ،(اناوم)روگرت (هناولیس) اناولیس

 تددددسودارب یاموددددص
 (ورس)

 ورس (یلفس دنور) تسودارب ،(نایتشه) یبونج یاموص ،(ناکمم) یلامش یاموص

 1395 ،یبرغ ناجیابرذآ ناتسا یرامآ همانلاس :عبنم

 ،هتفای رارقتسا نآ رد رهش هک یعیبط ریطم تخانش ،رهش می هعسوت یاه تیدودطم و تاناکما ،اه ناوت زا یهاگآ یارب 
  یدم  تدقیقح رد  .تدسا رادروخرب یاهژیو تیمها زا هتفرگ یاپ نآ رد رهش هک یعیبط رتسب تخانش رگید ترابع هب ای
 ، قودف  فدیرعت  ربادنب  .ددشاب یم رهش ییاضف راتخاس یریگ لکش رد ر ؤم ناکرا زا یکی رهش یعیبط تیعقوم تفگ ناوت
 تمس زا هک تسا یناتسهوک یا هقطنم  ومجم رد هیمورا یرهش هقطنم .تسین ین تسم یلک هدعاق نیا زا زین هیمورا رهش
  هدقطنم  یتدشد هیحان و ناتسهوک شخب نیا لصاف دح رد هیمورا رهش .دوش یم هتساک تاعافترا نازیم زا قرش هب برغ
 زین روشک حطس رد رهش یتیوه یاه صخاش تروصب هک هیمورا رهش هقطنم یعیبط یاه هفلؤم هلمج زا .تسا هتفرگ رارق
  هدنهپ  هدب ناوتیم دوش یم هدرب مان هیمورا رهش یعیبط یاه هسانش زا یکی ناونع هب نآ زا و دشاب یم حرطم و هدش هتخانش
 و تاعافترا دوجو ،درذگ یم رهش نایم زا هک یاچرهش بآ رپ و ابیز هناخدور روبع .درک هراشا هیمورا هچایرد یابیز یبآ
  هدقلح نوچ ددرگ یم اهنآ ندش شوپ دیفس بجوم یوج یاه شزیر هک لاس درس لوصف رد هژیو هب ابیز یاهروهام هپت
 یاه ناتسکات و هویم و تاغاب ،اهرازتشک ،تسا هدرک هطاحا ار رهش یبرغ بونج و بونج ،یقرش بونج هیشاح ییابیز
 رد  هددش  هرادشا  یدعیبط یاه هصخاش زا هتشذگ .دنا هدرک روصطم ار رهش یبرغلامش و یلامش ،یقرش یاه شخب مکارتم
  یرگدشدرگ و  یدعیبط ی اده  نادکم  هدک  دردک هراشا رهش فارطا یعیبط یاه هبذاج رگید هب ناوت یم هیمورا رهش نوماریپ
  رهدش یبرغ بونج رد ،دنب هرد هب ناوت یم اهنآ نیرتمهم زا هک هدروآ دوجوب نارگشدرگ و رهش نانکاس یارب ار یبسانم
  هدادج رد  یدادیز  تبدسن یرگشدرگ تاناکما و هتشاد نایرج نآ رد یاچ رهش هناخدور هک یتشهب رتکد راولب یاهتنا رد
 رایسب یعیبط یاه ناکم هلمج زا هک دنبدرد یاهتنا رد ،یاچرهش دس تشپ هچایرد .دراد دوجو نآ هیشاح رد هتفای دادتما
  تدخرد رپ یاه هیشاح اب ولزان هناخدور هک رهش برغ یرتمولیک 20 رد ،ولزان هرد .تسا رهش میدزن زادنا مشچ و ابیز
 رکب و شزرا اب رایسب یعیبط رظن زا هک رهش بونج یرتمولیک 19 رد )ولمساق ( ادهش هرد .دراد نایرج نآ دادتما رد دوخ
 یندید هطوطم اب یشاد مظاک هریزج یاهرخص لحاوس .تسا زادنا مشچ و ابیز رایسب یرادید رظن زا و هدروخن تسد و
  هودک  هدنماد رد و رهش بونج یرتمولیک 1 رد ،ریس یاتسور .نآ یالاب رد یمیدق ترامع و هعلق را آ اب یندید هطوطم اب
  نیرتدنمدشزرا ، هدیمورا  کرادپ و  هدچایرد  .ددشاب یم اراوگ رایسب یبآ همشچ و ابیز رایسب یاهزادنا مشچ یاراد هک ریس
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 هک هدش تظافح شحو کراپ و دایز مچوک و گرزب ریازج یاراد ،رهش قرش یرتمولیک 15 رد ،هقطنم یعیبط دادعتسا
 .تسا ناهج یعیبط ریاخذ یللملا نیب یاهکراپ زا یکی
 یاراد  یهادیگ ششوپ رظن زا هک تسا یا هنوگ هب هیمورا ناتسرهش رد کاخ و بآ عبانم زین و یمیلقا و یعیبط تیعقوم 
   ودنت  مده و  هدودب  یهادیگ  شدشوپ یاراد ناتسرهش مظعا شخب مه ات تسا هدش بجوم رما نیا .تسا یدایز تیفرظ
  ناتدسرهش  فدلتخم یاهتمسق یهایگ ششوپ رد ییاهتوافت هک نآ نمض ،دشاب دایز نیمز ششوپ یبسن تدش و ناهایگ
 .دراد دوجو

 ، یهودک  مادادب ،سالیگ ،توت ،روگنا ،بیس اتدمع رم م ناتخرد لماش ناتسرهش یعارز یضارا و اهتشد یهایگ ششوپ 
 ، هدجنوی ،دنق ردنغچ ،نوتوت ،وج ،مدنگ اتدمع) هلاسکی ناهایگ و (ارفا و طولب أتدمع) رم م ریغ ناتخرد و (هنب ،ملازلاز
 ، دنپدسا ، نادیب  یدجآ ، نادیب نیریش ،رتشراخ یاه هتوب ناتسرهش یناتسهوک قطانم رد .تسا یفیص و یزیلاج تالوصطم
 رد ، دنتدسه  یهادیگ  شدشوپ  نیردتمهم  روهادم لگ هیمورا هچایرد فارطا روش و یتشد قطانم رد و هنمرد و تشخریش
 و  یندساک ، مدخیم ، هدلالآ ، قیاقدش ،سیلاغانآ ،نارداموب ،سومورب ،قامس ،مدنگ لگ ،نوگ  اونا نآ یاهتشد رد هکیلاح
 ایرد حطس زا رتم 2215 ات 2215  افترا رد و دنتسه دنب نایم عتارم اتدمع هک ناتسرهش عتارم رد .دیوریم رادزایپ ناهایگ
  مدبوچ ، غادب  فدلع و مشپ فلع ،مدنگ فلع  اونا و الوساس ،یتوکاک ،هنمرد ،یهابور مد ،یشحو جانفسا ،دنراد رارق
   اودنا  ناتدسرهش  هددش  بدیرخت و ریقف عتارم یهایگ ششوپ رد هک نآ نمض ،دنهد یم لکش ار اهنآ یهایگ ششوپ ...و
  راردق هیمورا هچایرد فارطا رد اتدمع هک یشیمواگ عتارم رد نینچمه .دنراد تیمومع نوگ و رگنک دننام رادراخ ناهایگ
  تدیمومع  نایمددنگ و ناراو  هدناورپ  اونا ،قبنز لگ ،سکاک ،نگج شیور ،دایز تبوطر و ندوب یقالتاب تلع هب ،دنراد
 زا  یهادیگ هنوگ 135 اب تسا رادروخرب یدایز رایسب  ونت زا هک هچایرد ریازج یهایگ ششوپ رد هرخالاب و دراد یرتشیب
 یگنهامه و بیکرت رد یهایگ ششوپ نیا یاهیگژیو ی هعومجم .میروخ یم رب یهایگ هداوناخ 11 هب قلعتم سنج 315
 و دروآ  یدم  دودجوب  ناتدسرهش  ندیا رد ار  یدنمدشزرا و  باذدج  رایدسب  یدعیبط ریطم یمیلقا و یعیبط رصانع ریاس اب
 .دروآ یم دیدپ ار یدایز یرگشدرگ یاه هبذاج

   زا یدشان رتدشی ب یدئزج ی اده توافت و تسا هقطنم میلقا رب مکاح یلک ریارش زا ر أتم هیحان میلقا یمومع یاه یگژیو
  هدک تسا هتفرگ رارق یا هیحان رد یمیلقا رظن زا هیمورا رهش .تسا یحاون یعیبط و ییایفارغج لماوع ری أت و تیعقوم
    ذودفن ری أدت تدطت ناتسبات رد هیحان نیا .دریگ یم رارق یتوافتم یاوه یاه هدوت ری أت تطت لاس درس و مرگ لوصف رد
     لادکیپ و ردت یاوده هدودت ،  یدبرغ بودنج زا یرب لاکیپورت یاوه هدوت ،یقرش بونج زا یرب لاکیپ و رت یاوه هدوت
     بودنج زا یا هدنارتیدم یاوده هدودت و هایس یایرد برغ لامش و لامش زا یبطق یاوه هدوت ،هنارتیدم برغ زا یرطب
 یاو  ده هدودت ،    یدبرغ بودنج زا لادکیپ و ردت یرب یاوه هدوت ذوفن ری أت تطت ناتسمز رد و هتفرگ رارق برغ و یبرغ
   یردب یاوده هدوت و یقرش لامش زا یبطق یاوه هدوت ،یبرغ لامش و برغ زا یرطب یاوه هدوت ،برغ زا یا هنارتیدم
 و هدش اوه یکشخ بجوم ناتسبات رد سورزآ راشفرپ متسیس رارقتسا و رلست ،هیحان نیا رد .دشابیم لامش زا یلامش
     و سدلطا سونادیقا یاز نارادب یادهربا ذوفن بجوم ناتسمز رد هیحان یور رب راشف مک یاه متسیس رارقتسا ،لباقم رد
      ذودفن زا هدک هدیمورا بردغ رد عدفترم یناتسهوک هراوید می دادتما هارمه هب تیعضو نیا .دوش یم نآ هب یا هنارتیدم
 ...  و اوده یادمد دیدش شهاک و هیحان ندوب یناتسهوک دنک یم یریگولج هراوید نیا قرش هب بوطرم یاوه یاهنایرج
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  هدیحان ،اهیگژیو نیا ی هعومجم .دشاب فرب تروص هب اهربا یناتسمز شراب زا یهجوت لباق شخب ات دوش یم ثعاب
     ییاوده یادهنایرج ذودفن عدبت هب هیحان هک نآ نمض ،دنک یم صخشم لصف راهچ اب یا هنارتیدم میلقا یاراد ار هیمورا
 دشاب یم ییاوه و بآ و یمیلقا دیدش اتبسن تاناسون یاراد لاس لوط رد ،رکذلا قوف

  ردفن 1112125   هدیمورا ناتدسرهش یاراد 1395    لادس رد نکدسم و سودفن یمومع یرامشرس جیاتن نیرخآ ساسا رب
    قدبط .ددننکیم یگددنز ییاتسور قطانم رد رفن 211310 و ییاتسور طاقن رد رفن 121211 نازیم نیا زا تسا تیعمج
91 ناتسرهش تیعمج زا هیمورا رهش مهس یرامشرس نیمه جیاتن     ددعب هدک تدسا راوناخ 212100 بلاق رد رفن 1001
  نادشن نیا هک تسا رتکچوک یددع تسا 129 مقر هک ناتسرهش راونخ خرن اب هسیاقم رد هک تسا رفن 1029 نا راوناخ
       هدطقن هدب طودبرم ناتدسرهش رد تدیعمج ددشر خرن نیرتشیب .تسا هیمورا رهش یاه راوناخ ندوب تیعمج مک هدنهد
  رهدش یریذپ ترجاهم هدنهد ناشن هک تسا 0 ددع هیمورا رهش یارب دشر خرن نیا و تسا دصرد 929 اب ورس یرهش
 یریذپ تیعمج زا ناتسرهش یرهش طاقن یمامت ابیرقت دهد یم ناشن (1-9) هرامش لودج یاه رامآ هتبلا .تسا هیمورا
 .دنرادروخرب یبوخ

 هیمورا ناتسرهش یتیعمج یاهرامآ -2 هرامش لودج
 فیدر ناتسرهش مان رهش مان تیعمج

 1195 لاس 2395 لاس 1395 لاس 13-23 دشر خرن

 5 هیمورا یچشوق 202،9 101،0 111،0 220

 0 هیمورا هناولیس 119،5 231،5 151،5 125

 9 هیمورا ورس 221،5 291،5 221،5 929

 1 هیمورا هیمورا 110،911 331،111 100،191 220

 1 هیمورا نیشون 111،1 915،1 219،1 529

 ناریا رامآ یلم هاگرد :عبنم

   نآ یدتیعمج ددشر خرن هراومه و هدوب ریذپ رجاهم هراومه هتشذگ لاس 15 یط هیمورا رهش دش هتفگ البق هک نانچمه
    ددهد یدم نادشن (13 و 23) یرامشرس ریخا هرود ود یط ترجاهم یاهرامآ جیاتن یسررب .تسا هدوب دصرد 0 یالاب
         هراودمه هدچنانچ تدسا هدودب (ناتدسرهش لدخاد) راودجمه یحاودن و ناتسا لخاد زا هیمورا رهش هب اه ترجاهم ر کا
 .تسا هدوب هیمورا ناتسا و ناتسرهش لخاد زا اه ترجاهم نازیم نیرتشیب
    لدخاد زا نیرجادهم رد کا 2395-1195    هرود رد هدچنانچ ددنراد مهادب یتوافتم یاهیگژیو هرود ره رد ترجاهم جیاتن
  ردفن 11100 هیمورا رهش هب هدش دراو رجاهم رفن 11110 زا هچنانچ دندوب هدرک ترجاهم رهش نیا هب هیمورا ناتسرهش
      زا ددعب هدچنانچ هدودب زیچادن رایدسب  اده  ناتدسرهش ریاس مهس و دندوب هدرک ترجاهم هیمورا هب ناتسرهش لخاد زا نآ
5  یرامدشرس هرود رد یلو تسا هدوب رفن 131 اب یوخ رهش زا ترجاهم نیرتشیب هیمورا ناتسرهش   جیادتن 239-1395
    هدیمورا رهدش هدب یرتمک یتسرف رجاهم اهنت هن ناتسرهش ییاتسور و یرهش قطانم هرود نیا رد هچنانچ هدش سکعرب
 22231  زا هرود ندیا رد هچنانچ دوش یم زین هیمورا رهش زا رتشیب دراوم یخرب رد نانآ یترجاهم دشر خرن هکلب دنراد
         ریادس زا یقبادم و ددنا هدردک ترجادهم هدیمورا هدب ناتدسرهش لخاد زا نآ رفن 10155 هیمورا هب هدش دراو رجاهم رفن
 ربارب ود هیمورا رهش هب ترجاهم نازیم تسا رکذ هب مزال .دنا هدش هیمورا دراو راوجمه یاه ناتسا یتح و اه ناتسرهش
   یددبلاک تامیدس قت مادظن ساسا رب هیمورا رهش .تسا نارجاهم بلاغ مهس یبرغ ناجیابرذآ ناتسا مهس راب نیا و هدش
 1   لمادش ود هدقطنم ،هلطم 15 و هیحان 9 لماش می هقطنم هک یروط هب دشاب یم هلطم 21 و هیحان 15 ،هقطنم 1 یاراد
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 1   هدقطنم تدیاهن رد و هلطم 15 و هیحان 9 لماش راهچ هقطنم ،هلطم 55 و هیحان 9 لماش هس هقطنم ،هلطم 05 و هیحان
 .دشاب یم هلطم 1 و هیحان 0 لمامش
 :یضارا یربراک
   حردش هدب هیمورا رهش دوجوم عضو نیمز یربراک یوگلا یاهیگژیو نیرت مهم زا یخرب هدش ماجنا تاعلاطم ساسا رب
 .تسا ریز
      تحادسم  اودنا هدب هدجوت ادب -0  .ددهد یم ناشن ار (عبرم رتم 21) یهجوت لباق مقر رهش نیا رد ینوکسم هنارس -5
   هدب نیردتمک هب نیرتشیب زا رهش دوجوم عضو نیمز یربراک یوگلا رد یرهش صلاخ یاه یربراک یدنب هبتر ،یربراک
 ،  زبدس یادضف ،      (یرادرادبنا و لدقن و لدمح ویطادبترا هکبدش :لمادش)لقن و لمح ،ینوکسم یربراک :زا دنترابع بیترت
 ، یبهذدم ، ینادمرد- یتدشادهب ، یدشزرو ،یهاگراک-یتعنص ،یرهش تاسیسات ،یماظن ،یماظتنا-یرادا ،یراجت ،یشزومآ
   و ینوکدسمریغ صلادخ یاه یربراک)یتامدخ یاه یربراک یضارا مهس -9 .ییاریذپ-یدرگناهج تیاهن رد و یگنهرف
  هناردس  ومجم مقر .تسا رهش لک حطس زا دصرد 1/05 و رهش صلاخ یضارا زا دصرد 9325 دودح (یطابترا هکبش
 ، یمادظتنا-یرادا ی اده یربر    ادک هدب نا هددمع مهدس هک تسا عبم رتم 0/15 ربارب رهش نیا رد یتامدخ یاه یربراک لک
   هدک تدفگ ناوت یم ،تامدخ  اونا نایم یتامدخ یربراک یضارا عیزوت هوطن هب هجوت اب .دراد قلعت یشزومآ و یراجت
     هدلمج زا .تدسا هدهادشم لدیاق  اده  یربرادک نیا زا یخرب حطس دوبمک رهش نیا دوجوم عضو نیمز یربراک یوگلارد
  و یبهذدم ، یدگنهرف ، یتدشادهب ی اده   یربرادک :زا ددنترابع درک هراشا اه نآ دوبمک هب ناوت یم هک یتامدخ یاه یربراک
   مودس مدی زا شیب هک یروط هب ،هدوب هجوت لباق رهش تحاسم لک زا صلاخان یاه یربراک حوطس مهس -1 .یشزرو
  ندیا   .تدسا هدجوت لباق زین ریاب یضارا یربراک حوطس مهسفقوف یاه یربراک نایم رد -1 .دراد رب رد ار رهش تحاسم
 دهد یم ناشن یتامدخ یاه یربراک داجیا ای و زاس و تخاس تهج ار رهش لیسناتپ یعون هب یضارا
 شهوژپ یاه هتفای
   یرهدش و ییاتدسور یاه هنارک سپ هب هجوت اب هک تسا روشک برغ لامش یاهرهش ردام نیرت مهم زا یکی هیمورا رهش
    .تدسا هاردمه یددبلاک شرتسگ اب زین تیعمج شرتسگ نیا و تسا شرتسگ لاح رد زور هبزور نآ تیعمج هدرتسگ
  رهدش می ولوکا دایز نادنچ هن دادعتسا دنک یم هجاوم لکشم اب ار اهرهش شرتسگ و ترجاهم هلئسم نایم نیا رد هچنآ
      یکی ودلوکا تالکدشم ادب هاردمه یتالکدشم نینچ زورب .تسا رهش همانرب نودب و هراب می شرتسگ و شرتسگ یارب
  مدی ولوکا درکیور اب هیمورا رهش راوج رد دیدج رهش تسا هدرک باجیا هیمورا هچایرد ندش مشخ نوچمه هدیدع
  رد اذدل .دنک لح ار هقطنم یکی ولوکا تالکشم مه و دنک بذج ار هیمورا رهش یتیعمج زیررس مه ات دوش یبای ناکم
     هدب ناودتب تدیاهنرد ادت د ودش هتفرگ رظن رد یکی ولوکا لئاسم هراومه هدش یعس قیقطت فلتخم لحارم رد هلاقم نیا
 "5گر اده  مدم" می ولوکا لدم هیاپ رب قیقطت یداهنشیپ لدم اتسار نیا رد .دیسر دیدج رهش هعسوت رد رادیاپ هعسوت
  لدحارم لصف نیا رد .تسا هدش یروآزور هب و هنیهب هدنراگن رسوت یجراخ و یلخاد تاعلاطم زا هدافتسا اب هک تسا

                                                           
1 Mc harg 
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      رهدش ثاددحا تدهج نادکم نیردتهب تیاهنرد و یسررب لیصفت هب دش هراشا نآ هب یلبق لصف رد هک قیقطت هناگراهچ
 .دش دهاوخ ییاسانش دیدج
 :دیدج رهش یبای ناکم رد ر ؤم لماوع تخانش
  ذادختا هلاقم نیا درکیور هکنیا هب هجوت اب (دیدج رهش یبای ناکم) قیقطت رد ر ؤم یاهرایعم باختنا و ییاسانش تهج
 "گر اده  مدم"  مدی ولوکا لدم و شور قیقطت هنیشیپ هعلاطماب تسا رادیاپ هعسوت هب ندیسر و می ولوکا یاه شور
    ریاردش هدب هدجوت اب سپس .دش باختنا قیقطت هیاپ لدم ناونع هب می ولوکا یاهدرکیور ذاختا و تیعماج هب هجوت اب
    هددنراگن ردسوت لددم ن  دیا ینادهج تایبرجت زا هدافتسا موزل و (هیمورا ناتسرهش) هعلاطمدروم هقطنم هژیو ییایفارغج
 90 ، یدلک رایعم 3 لماش لدم نیا .دوش لیمکت قیقطت یداهنشیپ لدم ات دش هفاضا نآ هب یرگید یاهرایعم و دش هنیهب
 معا ر ؤم یاهرایعم یمامت می ولوکا-یمتسیس درکیور می اب هدش یعس نآ رد هک تسا رایعم ریز 91 و یئزج رایعم
  تالیهدست ،یطیطم تارطاخم ،یروناج تایح ،یهایگ ششوپ ،بآ عبانم ،کاخ ،یکی ولوفوموئز ،یمیلقا یاهرایعم زا
 .دوش هتفرگ رظن رد یقوقح و تامدخ و
 بختنم یاهرایعم نزو نییعت و یراذگ شزرا
  و لدیلطت ،  یبادیزرا رد نآ هددش   تادب ا یاده     ییادناوت هدب هدجوت ادب (AHP)  یدبتارم هلدسلس لیلطت لدم هلحرم نیا رد
   رد .تدسا هددش  بادختنا قیقطت یاه صخاش هب یراذگ شزرا یارب هصخاش دنچ یریگ میمصت یاهرایعم یراذگ شزرا
  رادیعم 3  زا هدلاقم نیا دش هتفگ هک نانچ نآ .دندش یراذگ شزرا یئزج یاهرایعم سپس و یلک یاهرایعم ادتبا اتسار نیا
  ادهرایعم نیا هب قلعتم یئزج یاهرایعم زا می ره سپس و دندش یهد نزو اهرایعم نیا ادتبا هک تسا هدش لیکشت یلک
     و نادگربخ سرتدسد رد دودب هددش یحارط ًاالبق هک هربخ همانشسرپ ادتبا روظنم نیدب .دندش یهد نزو ازجم تروص هب
   یدهد نزو و یبادیزرا 3*3    سیرتادم مدی رد یدیود  هدبود تروص هب ار اهرایعم نیصصختم و تفرگ رارق نیصصختم
   .دندرک

 یلک یاهرایعم یجوز تاسیاقم سیرتام -3 هرامش لودج
 یقوقح تامدخ و تالیهست یطیطم تارطاخم یروناج تایح یهایگ ششوپ بآ کاخ نیمز لکش میلقا 

 1 1 9/5 1 1 9 9 9/5 5 میلقا

 1 9 1 1 1 1 1 5  نیمز لکش

 1 9 9/5 9 5 5 5   کاخ

 9 5 0/5 9 9 5    بآ

 1 0 1/5 5 5     یهایگ ششوپ

 5 5 0/5 5      یروناج تایح

 3 9 5       یطیطم تارطاخم

 1 5        تامدخ و تالیهست

 5         یقوقح

 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

   نازوا ادت ددش Expert choise  رازدفا   مردن دراو یبادیزرا تهج سیرتام نیا یجوز تاسیاقم سیرتام جارختسا زا سپ
 (11022   ) نزو ادب یدطیطم تارطادخم صخ ادش ؛صخاش 3 نیب رد دهد یم ناشن جیاتن هک نانچ نآ .دیآ تسد هب ییاهن
   نادشن ددیدج یاهرهش یبای ناکم رد ار یطیطم تارطاخم تیمها زا ناشن هک هداد صاصتخا دوخ هب ار نزو نیرتشیب
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 نیرتمک .دنراد رارق (1522) میلقا و (51022)نیمز لکش رایعم بیترت هب یطیطم تارطاخم لکش رایعم زا سپ .دهد یم
 .تسا (50222) زایتما اب یقوقح لماوع هب قلعتم زین نزو
 :میلقا
    طودبرم یدجوز تادسیاقم سیرتام ریز لودج .تسا هدش لیکشت داب تعرس و امد ،شراب رایعم ریز هس زا میلقا رایعم
 .دهد یم ناشن ار میلقا یاهرایعمریغ هب

 میلقا یاهرایعمریغ یجوز تاسیاقم سیرتام -4 هرامش لودج
 داب تعرس امد شراب 

 9 9/5 5 شراب

 1 5  امد

 5   داب تعرس

 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

   نازوا ادت ددش Expert choise  رازدفا   مردن دراو یبادیزرا تهج سیرتام نیا یجوز تاسیاقم سیرتام جارختسا زا سپ
      نادسانشراک تاردظن هدب هدجوت ادب .دهد یم ناشن ار میلقا رایعم ییاهن نازوا (0-1) هرامش ریوصت .دیآ تسد هب ییاهن
 (11022 ) شرادب یاهرایعم و تسا هدروآ تسد هب (19122) زایتما اب ار نزو نیرتشیب میلقا یاهرایعم نیب رد امد رایعم
 .دنراد رارق یدعب بتارم رد (12522) داب تعرس و
 :نیمز لکش
   لوددج .تدسا هدش لیکشت ردام گنس و ییایفارغج تهج ، افترا ،بیش ،نیمز لکش رایعم ریز 1 زا نیمز لکش رایعم
 .دهد یم ناشن ار نیمز لکش یاهرایعمریغ هب طوبرم یجوز تاسیاقم سیرتام ریز

 نیمز لکش یاهرایعمریغ یجوز تاسیاقم سیرتام -3 هرامش لودج
 ردام گنس ییایفارغج تهج  افترا بیش نیمز لکش 

 5 0 9 0 5 نیمز لکش

 5 0 9 5  بیش

 0/5 9/5 5    افترا

 5 5    ییایفارغج تهج

 5     ردام گنس

 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

   نازوا ادت ددش Expert choise  رازدفا   مردن دراو یبادیزرا تهج سیرتام نیا یجوز تاسیاقم سیرتام جارختسا زا سپ
 .دیآ تسد هب ییاهن
   یادهرایعم و تدسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نزو نیرتشیب (12922) زایتما اب نیمز لکش رایعم دوش یم هدهاشم هک نانچ نآ
 .دنراد رارق یدعب بتارم رد (01222)  افترا و (11522) ییایفارغج تهج ،(5022)نیمز لکش ،(9022) بیش

 :کاخ رایعم
    هدب طودبرم یدجوز تاسیاقم سیرتام ریز لودج .تسا هدش لیکشت شیاسرف و کاخ  ون رایعم ریز ود زا کاخ رایعم
 .دهد یم ناشن ار کاخ یاهرایعمریغ

 کاخ یاهرایعمریغ هب طوبرم یجوز تاسیاقم سیرتام -0 هرامش لودج
 شیاسرف کاخ  ون 

 9 5 کاخ  ون

 5  شیاسرف

 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم
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   نازوا ادت ددش Expert choise  رازدفا   مردن دراو یبادیزرا تهج سیرتام نیا یجوز تاسیاقم سیرتام جارختسا زا سپ
    کادخ شیادسرف رادیعم رب (1122) نزو اب کاخ  ون رایعم ناگربخ و ناسانشراک تارظن ساسا رب .دیآ تسد هب ییاهن
 .دراد تیولوا (1022)
 :بآ
       یبادیزرا رد رادیعم ندیا نزو نادمه نآ رادیعم ردیز نزو رطاخ نیدب هک تسا هدش لیکشت رایعم ریز می زا بآ رایعم
 تسا (01222) یلک یاهرایعم
 :یهایگ ششوپ
     ردیز لوددج .تدسا هددش   لیکدشت (یدضارا تیعون) یضارا یربراک و یهایگ ششوپ مکارت رایعم ریز ود زا رایعم نیا
 .دهد یم ناشن ار یهایگ ششوپ یاهرایعمریغ هب طوبرم یجوز تاسیاقم سیرتام

 یهایگ ششوپ یاهرایعمریغ یجوز تاسیاقم سیرتام -7 هرامش لودج
 یضارا یربراک یهایگ ششوپ مکارت 

 0/5 5 یهایگ ششوپ مکارت

 5  یضارا یربراک

 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

   نازوا ادت ددش Expert choise  رازدفا   مردن دراو یبادیزرا تهج سیرتام نیا یجوز تاسیاقم سیرتام جارختسا زا سپ
     شدشوپ مکاردت رادیعم و لوا هدبتر رد (11122  ) نزو ادب یدضارا یربراک رایعم دهد یم ناشن جیاتن .دیآ تسد هب ییاهن
 .دراد رارق یدعب هبتر رد (9922) نزو اب یهایگ
 :یطیحم تارطاخم
  بدختنم  نآدگربخ و ناسانشراک تسا هدوب نابیرگ هب تسد یطیطم تارطاخم اب هراومه ناریا نامروشک هکنیا هب هجوت اب
       ردیز هدس زا رادیعم ندیا .ددندرک بادختنا دیدج رهش یبای ناکم رد ر ؤم رایعم نیرت مهم ناونع هب ار رایعم نیا هلاقم نیا
   .تسا هدش لیکشت نیمز شنار و لیس ،هلزلز رایعم

 یطیحم تارطاخم یاهرایعمریغ یجوز تاسیاقم سیرتام -2 هرامش لودج
 نیمز شنار لیس هلزلز 

 1 9 5 هلزلز

 0 5  لیس

 5   نیمز شنار

 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

   نازوا ادت ددش Expert choise  رازدفا   مردن دراو یبادیزرا تهج سیرتام نیا یجوز تاسیاقم سیرتام جارختسا زا سپ
 هب ار نزو نیرتشیب ناسانشراک نآ ندوب یناتسهوک و هقطنم رد هداد خر یاه هلزلز هقباس هب هجوت اب .دیآ تسد هب ییاهن
  راردق یدعب بتارم رد (19522) نیمز شنار و (19022) لیس یاهرایعم و دنداد صاصتخا (10122) نزو اب هلزلز رایعم
      لکدش هدب نیدمز شدنار ردیخا یاه لاس یط رد هک تسا نیا لیس هب تبسن نیمز شنار زایتما ندوب نییاپ لیلد .دنراد
         رودضح و هدیمورا هدچایرد زدیربآ هزودح رد هدقطنم ندیا نتفردگ رارق یلو تسا هدشن هدهاشم هقطنم رد یهجوت لباق
 .تسا هدرک هجاوم بالیس رطخ اب ار هقطنم نیا هراومه ددعتم یاه لیسم و اه هناخدور
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 تامدخ و تالیهست
   طودطخ هدب یسرتسد ،قرب لاقتنا طوطخ هب یسرتسد ،هداج هب یسرتسد رایعم ریز راهچ زا تامدخ و تالیهست رایعم
 یجوز تاسیاقم سیرتام ریز لودج .تسا هدش لیکشت لاغتشا زکارم ناونع هب یتعنص کرهش هب یسرتسد و زاگ لاقتنا
 .دهد یم ناشن ار تامدخ و تالیهست یاهرایعمریغ هب طوبرم

 تامدخ و تالیهست یاهرایعمریغ یجوز تاسیاقم سیرتام -0 هرامش لودج
 (لاغتشا زکارم)یتعنص کرهش زاگ قرب هداج 

 5 9 0 5 هداج

 0/5 0 5  قرب

 0/5 5   زاگ

 5    (لاغتشا زکارم)یتعنص کرهش

 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

   نازوا ادت ددش Expert choise  رازدفا   مردن دراو یبادیزرا تهج سیرتام نیا یجوز تاسیاقم سیرتام جارختسا زا سپ
     ادب هدادج هدب یدسرتسد رایعم دشاب یم یسرتسد یاهریسم و هداج تاطابترا رتسب هکنیا هب هجوت اب .دیآ تسد هب ییاهن
   و دراد مدی ولوکا یدردکیور هلاقم نیا هکنیا هب هجوت اب .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نزو نیرتشیب (11922) نزو
    ندیا هدک تدسا یداصتقا یرادیاپ رادیاپ هعسوت داعبا نیرت مهم زا یکی تسا رادیاپ هعسوت هب یسرتسد نآ ییاهن فده
   اذدل .ددیآ   یدم تدسد هب لاغتشا زکارم هب یسرتسد و لغش نیمأت یاتسار رد یتادیهمت ذاختا اب دیدج یاهرهش رد مهم
   کرهدش هدب    یدسرتسد رادیعم هدب هداج هب یسرتسد زا سپ ار نزو نیرتشیب بلطم نیا نتفرگ رظن رد اب زین ناسانشراک
 .دنراد رارق یدعب بتارم رد زین (10522) زاگ و (13522)قرب یاهرایعم .دنداد صاصتخا (10922) نزو اب یتعنص
 :یقوقح
    لوددج .تدسا هددش لیکشت رهش ردام زا هلصاف و یضارا تیکلام رایعم ریز ود زا رایعم نیرخآ ناونع هب یقوقح رایعم
 .دهد یم ناشن ار یقوقح رایعم ریز هب طوبرم یجوز تاسیاقم سیرتام ریز

 یقوقح رایعم ریز هب طوبرم یجوز تاسیاقم سیرتام -31 هرامش لودج
 رهش ردام زا هلصاف یضارا تیکلام 

 9/5 5 یضارا تیکلام

 5  رهش ردام زا هلصاف

 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم

   نازوا ادت ددش Expert choise  رازدفا   مردن دراو یبادیزرا تهج سیرتام نیا یجوز تاسیاقم سیرتام جارختسا زا سپ
  اهرهدش ردام یهاگباوخ یاه هزوح هب ندشن لیدبت تهج لقتسم دیدج یاهرهش هکنیا هب هجوت اب .دیآ تسد هب ییاهن
   دودخ هدب ار (1122    )نزو نیرتدشیب رهدش ردادم زا هلدصاف رایعم دننک ظفح اهرهش ردام زا ار هدش نییعت یاه هلصاف دیاب
 .دراد رارق یدعب هبترم رد (1022) نزو اب زین یضارا تیکلام رایعم .تسا هداد صاصتخا
 :بختنم یاه صخاش هب طوبرم یتاعالطا یاه هیال هیهت
     ییادیفارغج تادعالطا متدسیس یادهرازفا     مردن یدلیلطت عدباوت زا هدافتدسا اب دش هتفگ هچنانچ قیقطت زا هلحرم نیا رد
    ددیاب ددیدج رهدش هکنیا هب هجوت اب .دندش یناکم تاعالطا یاه هیال هب لیدبت دیدج رهش یبای ناکم رد ر ؤم یاهرایعم
   هدقطنم هدوددطم اذل تسا هیمورا رهش یتعمج زیررس بذج نآ فده و دوش یبای ناکم هیمورا رهش ردام ترواجم رد
      .دنددش هدیهت ناتدسرهش ندیا هدوددطم رد زین یناکم تاعالطا یاه هیال و تسا هیمورا ناتسرهش اب قبطنم هعلاطمدروم
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     و (ردسوتم بدسانت) ود هدقبط (بدسانتم ًاالماک) می هقبط هس زا قیقطت یداهنشیپ لدم ساسا رب اه هیال نیا یدنب هقبط
  لیدصفت    هدب یددعب یاده شخب رد هک تسا هیال 90 لماش یناکم تاعالطا نیا .تسا هدش لیکشت (بسانتمان) هس هقبط
 .دش دنهاوخ یسررب
 :شراب-میلقا
   رد ناتدسرهش رد کا دهد یم ناشن ریز هشقن هک نانچ نآ .تسا هعلاطمدروم هقطنم یشراب یاه هنهپ هدنهد ناشن شراب هیال
     یدمیلقا ریاردش رطادخ هدب هچایرد ترواجم رد یکدنا یاه شخب رقف و دنراد رارق بسانتم ًاالماک و رسوتم یاه هنهپ
 .دراد رارق بسانتمان هنهپ رد هژیو

 
 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم شراب -1 هرامش هشقن

 :امد
      ردیز هدشقن جیادتن .تدسا ناتدسرهش حطس رد ییامد شنکارپ هدنهد ناشن میلقا رایعم رد هیال نیرت مهم ناونع هب امد هیال
   رد ناتدسرهش یاده شخب ر کا و دنرادن رارق (بسانتم ًاالماک) می هقبط رد ناتسرهش زا شخب چیه ًاابیرقت دهد یم ناشن
 .تسا رسوتم بسانت اب هنهپ
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 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم امد -2 هرامش هشقن

 :داب تعرس
   هدوددطم یمادمت دنک یمن زواجت هینا  رب رتمولیک 19 زا ناتسرهش هدودطم لک رد داب تعرس نیگنایم هکنیا هب هجوت اب
 .دهد یم ناشن ار ناتسرهش هدودطم رد داب تعرس ریز هشقن .دراد رارق بسانتم ًاالماک هقبط رد ناتسرهش

 
 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم داب تعرس -3 هرامش هشقن

 :(Landform)نیمز لکش– نیمز لکش
  یاده     هدنهپ رد کا هدقطنم یناتدسهوک تیعقوم هب هجوت اب .تسا ناتسرهش هدودطم رد نیمز لاکشا هدنهد ناشن هیال نیا
 .دهد یم ناشن ار هیمورا ناتسرهش هدودطم رد نیمز لاکشا ریز هشقن .دنراد رارق بسانتمان هدودطم رد ناتسرهش
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 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم نیمز لاکشا -4 هرامش هشقن

 :بیش
      هدب قردش تمدس زا رددقچره ددهد یم ناشن ریز هشقن هک نانچ نآ .دهد یم ناشن ار هدودطم رد بیش تاقبط هیال نیا
  .ددسر یم زین دصرد 15 زا شیب هب بیش هدودطم یبرغ هیلا یهتنم رد و هتفای شیازفا بیش دصرد مینک یم تکرح برغ
 .دنراد دیدج رهش ثادحا تهج ییالاب بسانت هدودطم یاه هنهپ ر کا  ومجمرد یلو

 
 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم بیش -3 هرامش هشقن

 :عافترا
   هدب میدنک  یدم تکرح برغ هب قرش زا ردقچره .دشاب الاب ناتسرهش  افترا نیگنایم هدش ثعاب هقطنم ندوب یناتسهوک
 هب فرشم هم یقرش یاه تمسق رد دسر یم زین رتم 2215 هب  افترا یبرغ یاه تمسق رد هچنانچ دوش یم هدوزفا  افترا
  راردق بسانتم ًاالماک هنهپ رد هدودطم زا تمسق چیه رطاخ نیدب تسا 221 زا رت نییاپ  افترا زین تسه هیمورا هچایرد
 .درادن
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 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم عافترا -0 هرامش هشقن

 :ییایفارغج تهج
    بدسانتم ًاالمادک یاده   هدنهپ دودش   یدم هدهادشم هچنانچ .دهد یم ناشن هدودطم حطس رد ار ییایفارغج تاهج هیال نیا
 .دنا هدش هدرتسگ یقرش و یلامش یاه شخب رد رتشیب (یقرش-یبونج)

 
 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم ییایفارغج تهج -7 هرامش هشقن

 :(یسانش نیمز)ردام گنس
  یاده    هدنهپ رد کا ددهد   یدم نادشن ریز هشقن هک نانچ نآ .دهد یم ناشن ار هدودطم (یسانش نیمز)ردام گنس  ون هیال نیا
 .دنراد دیدج رهش ثادحا تهج یلماک بسانت یقرش و یلامش یاه شخب صوصخب هدودطم
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 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم ردام گنس -2 هرامش هشقن

 :کاخ عون
 هدودطم یبرغ یاه شخب دوش یم هدهاشم هک نانچ نآ .دهد یم ناشن ار هیمورا ناتسرهش هدودطم رد کاخ  ون هیال نیا
 .دنراد کاخ  ون رظنزا دیدج رهش ثادحا تهج یرتشیب بسانت

 
 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم کاخ عون -0 هرامش هشقن

 :شیاسرف
   یزدکرم یاده شخب رد مچوک یاه هکل زج هب .تسا هدودطم رد کاخ شیاسرف لیسناتپ و نازیم هدنهد نانش هیال نیا
 .تسا مک شیاسرف اب یضارا لیسناتپ یاراد ناتسرهش یاه تمسق یقبام یبرغ و
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 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم شیاسرف-31 هرامش هشقن

 :بآ تیمک
      رطادخ هدب هدوددطم یقردش یاده     شدخب یدضارا .تدسا هدوددطم رد بآ ییاتسیا حطس و نازیم هدنهد ناشن هیال نیا
 25   زا ردتمک قطادنم نیا رد بآ ییاتسیا حطس هچنانچ دنرادروخرب ییالاب ییاتسیا حطس زا هیمورا هچایرد اب ترواجم
     ودمجمرد یدلو دودش    یدم هدوزدفا بآ ییاتدسیا حطس رب مینک یم تکرح برغ تمس هب قرش زا ردقچره .تسا رتم
  ثاددحا تهج هدودطم یاه شخب ر کا و دنراد رارق (بسانتمان) هس هقبط رد یدودطم رایسب یاه شخب تفگ ناوت یم
 .دنتسه بسانتم بآ تیمک رظنم زا دیدج رهش

 
 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم بآ تیمک-11 هرامش هشقن

 :یضارا یربراک
  شدخب رد هک نانچ نآ .دهد یم ناشن ار هدودطم یزرواشک یاه لیسناتپ رظنزا (یضارا تیعون) یضارا یربراک هیال نیا
   رد هدوددطم یاده    شدخب رد کا هددش ث   دعاب هدوددطم رد یزروادشک یالاب یاه لیسناتپ دش رکذ یهایگ ششوپ مکارت
    هدچایرد تروادجم رد یقردش شخب رد یا هیشاح راون می ًاافرص و دریگ رارق بسانتمان و رسوتم بسانت اب ییاه هنهپ
 .دریگ رارق لماک بسانت هنهپ رد هیمورا
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 (شهوژپ یاه هتفای) :عبنم یضارا یربراک -21 هرامش هشقن

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
    زا شیدب ار یرهدش هعدسوت صوصخ رد یزیرهمانرب ترورض ،نآ زا یشان را آ زورب و ینیشنرهش شیازفا هب ور دنور
  دردبهار ، اهرهدش  نالدک لئاسم و ناباتش ینیشنرهش تالکشم اب هلباقم یاههنیزگ هلمجزا .تسا هدومن تیمهااب هتشذگ
   ادیند یاهرودشک زا یرایسب رد وگلا نیا ،بیترت نیدب .تسا هدوب متسیب نرق رساوا زا هژیو هب دیدج یاهرهش ثادحا
    یزوردیپ زا ددعب و تعندص شخب نالغاش نکسم نیمأت فدهاب 1195 لاس زا لبق ،ناریا روشک رد و هدوب هجوتدروم
 1195    لادس رد هدیمورا .تدسا هدیشوپ لمع هماج اهرهش ردام تیعمج زیررس بذج روظنم هب ًااتدمع ،یمالسا بالقنا
  شیازدفا 1195  لادس رد 351115  هدب 1195 لاس رد رفن 311255 زا رهش تیعمج هک تشاد 311255 دودح یتیعمج
     یرامدشرس قدبط رهدش ندیا تیعمج هک یلکش هب هداد همادا ار دوخ یدوعص تلاح تیعمج شیازفا دنور نیا تفای
111 اب 1195 لاس ٬     بدیترت نیددب دیدسر ،  تدیعمج ردفن 1112125 اب 1395 لاس یرامشرس قبط و تیعمج رفن 129
   تدیعمج ددشر هک یتروصرد .دیدرگ لیدبت برغ لامش تیعمجرپ رهش نیمود و ناریا تیعمجرپ رهش نیمهد هیمورا
     تدیعمج شیازدفا ددنور ددهدیم ناشن اههتفای دوشن عطق ای و رییغت ترجاهم ریسم و دشاب هتشاد همادا لاح نیمه هب
 دهاوخ ناشن ار شدوخ یدوز هب لقادح نآ زیررس زاغآ و هیمورا رهش نالک تیعمج  ابشا اذل تفای دهاوخ همادا رهش
 .دیامن یم یرورض رما نیا یارب دیدج رهش می یبای ناکم نیاربانب ؛داد
    رهدش مدی یبادی ناکم هب تردابم رهش نیا دشر هب ور دنور و هیمورا رهش یتیعمج تالکشم هب هجوت اب هلاقم نیا رد 
    زا هدک تدسا هددش  هدافتدسا یا     هدلحرم رادهچ ددنیآرف مدی زا روظنم نیدب .تسا هدش هیمورا رهش ترواجم رد دیدج
   جارختدسا و اده   هدیال ینادشوپمه هب تیاهنرد و هدش  ورش دیدج رهش یبای ناکم رد ر ؤم یاهرایعم و لماوع ییاسانش
  یبادی   نادکم رد ر ؤدم لماوع ناونع هب یلک رایعم 3  ومجم زا رایعم 90  ومجمرد جیاتن ساسا رب .دش متخ ییاهن هشقن
  .ددش باختنا یسانشراک و یا هناخباتک شور زا هدافتسا اب (هیمورا ناتسرهش) هعلاطمدروم هقطنم دودطم رد دیدج رهش
   ردادم گندس ،  ییادیفارغج تدهج ،  ادفترا ، بیدش ،  نیدمز لکدش ،  دادب تعردس ،امد ،شراب زا دنا ترابع روکذم لماوع
 ، لیدس ،هلزلز ،یروناج تایح ،یضارا یربراک ،یهایگ ششوپ مکارت ،بآ تیمک ،کاخ شیاسرف ،کاخ ،(یسانش نیمز)
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 ،      (لاغتدشا زدکارم) یتعندص کرهدش هدب یدسرتسد ، زادگ هب یسرتسد ،قرب هب یسرتسد ،هداج هب یسرتسد ،نیمز شنار
 .رهش ردام زا هلصاف و یضارا تیکلام
 ساسا رب .دندش یهد نزو یبتارم هلسلس لیلطت لدم زا هدافتسا اب یئزج و یلک یاهرایعم زا می ره یدعب هلحرم رد
  صادصتخا دوخ هب ار نزو نیرتمک 50222 اب یقوقح رایعم و 11022 اب ار نزو نیرتشیب یطیطم تارطاخم رایعم جیاتن
       ادب تدیاهنرد و ددش هدیهت ادهرایعم هدب طوبرم یتاعالطا یاه هیال یناکم یاه هداد زا هدافتسا اب یدعب هلحرم رد .دنداد
     جیادتن .ددش جارختدسا تدسا دیدج رهش ثادحا تهج ناکم نیرتهب هدنهد ناشن هک ییاهن هشقن اه هیال نیا یناشوپمه
 ناونع هب تسا عقاو ناتسرهش یبرغ لامش تمسق رد هک لوا هنیزگ یداهنشیپ (ویتانرتلآ)هنیزگ هس نیب زا دهد یم ناشن
 .دوش یم یفرعم هیمورا رهش نوماریپ دیدج رهش ثادحا تهج ناکم نیرتهب
     رهدش ردادم تروادجم رد ددیدج رهش می یملع یاه شور نیرتزور هب و نیرخآ زا هدافتسا اب هدش یعس هلاقم نیا رد
  .دردک یهدناماس یبولطم لکش هب ار هیمورا رهش یتیعمج زیررس ناوتب نآ ثادحا اب تیاهنرد ات دوش یبای ناکم هیمورا
 اب داد ناشن هلاقم نیا جیاتن هک تسا دیدج رهش حیطص و یلوصا یبای ناکم (یتیعمج زیررس بذج)رما نیا طرش شیپ
  رهدش یداهنشیپ ناکم ناونع هب ناتسرهش یبرغ لامش رد یراتکه 22220 تیاس می قیقطت یداهنشیپ لدم زا هدافتسا
    ردب یدلیلد دودخ نیا هک تسا اراد ار ریارش نیرتهب قیقطت یاهرایعم رظنزا تیاس نیا هک دش داهنشیپ و یفرعم دیدج
      ندیا یالادب تدیبولطم و ددیدج رهدش یبای ناکم تطص هب هجوت اب نیاربانب ؛دراد تیاس نیا یبای ناکم تقد و تطص
 .درک یهدناماس یبولطم لکش هب ار هیمورا رهش نالک یتیعمج زیررس ناوت یم تیاس
     و مدی ولوکا دردکیور زا هدافتدسا نآ یاده یروآون زا یکی عقاورد و هلاقم نیا میروئت یاهدرکیور نیرت مهم زا یکی
          هددش یعدس قدیقطت یادهرایعم بادختنا رد هدک تدسا ددیدج رهدش یبای ناکم رد گراه مم لدم و شور زا هدافتسا
   هدنیزگ ددهد     یدم نادشن زدین قدیقطت جیاتن .ددرگ ااطل رتشیب رادیاپ هعسوت هب ربترم یاهرایعم و می ولوکا یاهرایعم
 ،  کادخ شیادسرف ،   یهادیگ شدشوپ مکاردت ،یضارا یربراک) رادیاپ هعسوت و یکی ولوکا یاه صخاش رظنزا یداهنشیپ
  ندیا و دراد رارق تیعضو نیرتهب رد (...و رهش یداصتقا و لاغتشا زکارم هب یسرتسد ،یضارا تیکلام ،یروناج تایح
      رد تدسا یهیددب .ددردگ لدئان یتادقیفوت هب دوخ تیرومأم رد رهش دوش یم ثعاب و هدش رهش تیبولطم هب رجنم مهم
 .تشاد دنهاوخن ینادنچ قیفوت رهش نیا ؛رادیاپ هعسوت لوصا تیاعر مدع تروص
  هدب یسرتسد) یتامدخ و تالیهست یاهرایعم رظنم زا دیدج رهش ثادحا تهج یداهنشیپ هنیزگ ناونع هب لوا ویتانرتلآ
 ، قردب هب یسرتسد ،هداج هب یسرتسد) اه صخاش نیا نیب رد هچنانچ .دراد رارق یبولطم ًااتبسن ریارش رد (اه تخاسریز
   یبولطمادن ریاردش رد زاگ هب یسرتسد ًاافرص (لاغتشا زکارم ناونع هب یتعنص یاه کرهش هب یسرتسد و زاگ هب یسرتسد
     مددع ترودص رد تدسا یهیددب سپ تسا ایطم رهش نیا یریگ لکش و هعسوت یارب اه تخاسریز هیقب یلو دراد رارق
   لیددبت یهادگب    اوخ رهدش مدی هدب ًاالدمع ار رهش نیا اه تخاسریز دوبن و لصاوف تیاعر مدع و یطیارش نینچ نیمأت
 .دومن دهاوخ
 عبانم
 تاعالطا متسیس زا یریگ هرهب اب یرهش شرتسگ تاهج ۀنیهب یبای ناکم (1195) ،یعیفر مساق ،یسیع ،هداز میهاربا
 تمس تاراشتنا ،یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب ،(1195) اضر دمطم ،یدمطم روپ
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 .مراهچ پاچ ،تمس تاراشتنا ،نکسم یزیر همانرب ،1195 ،اضردمطم ،یدمطمروپ
 تکرش تاراشتنا ،دیدج یاهرهش تیوه تالاقم هعومجم ،یبایتیوه هلئسم :گنهرف نودب و خیراتیب ،دیدج یاهرهش ،(1195)زیورپ ،ناریپ

 .055- 155 ،دیدج یاهرهش نارمع

    یاهرهدش ناردمع تکردش تاراشتنا ،لوا دلج ،" نکادس نادنورهش هاگن رد سیدرپ رهش ،(1195)یتیگ ،یناهفصا یحالص ؛میحر ،ییاضر
 .دیدج

 رد نآ یزاس هنیهب و یاه هاگتنوکس یناکم - ییاضف نامزاس یسررب ،(1195)اضر دطم ،یناوضر

 زاوها دحاو یمالسا دازآ هاگشناد تاراشتنا ،اضف داصتقا رد ی طب یتعنص یاه دحاو ینیزگ ناکم ،(1195)یقت دمطم ،نایوضر
   و ادیفارغج هدلجم ،  تدیعمج زیررددس بذدج رد درگتدشه دیدج رهش درکلمع یسررب ،(1195)الدعل ،ولهادشناهج و رایدنفدسا ،تسدربز

 .هعسوت
 دزی هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب ،(1195) ...ا تمارک ،یرایز
 .(تمس) هاگشناد ینادسنا مودلع بدتک نیوددت و هدعلاطم نامزادس ،ددیدج یاهرهدش یزدیر همانرب ،(1195) هللاا تمارک ،یرایز
  ینادسنا  مودلع و  تادیبدا  هدکدشناد هلجم ،مکی و تسیب نرق رد یرهش نازیر همانرب تیلوئسم و رادیاپ هعسوت ،(2195)هللا تمارک ،یرایز

 519-119 صص ،215 هرامش ،نارهت هاگشناد
 تمس) اههاگشناد یناسنا مولع بتک نیودت و هعلاطم نامزاس ،دیدج یاهرهش یزیر همانرب ،(9195)هللا تمارک ،یرایز

 دزی هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یزیر همانرب ناگ او گنهرف ،(9195) منارف ،ینیدلا فیس

  یادهتفاب  یزادسون و  یزادسهب حرط یجنس ناکما شرازگ" ؛(1195) (هیمورا تیریدم) برغ لامش هقطنم نازاس نکسم و نارمع تکرش
 هیمورا ،یرهش یزاسهب و نارمع نامزاس ،هیمورا رهش هدوسرف

 .ییایفارغج تاقیقطت :هلجم ،ناتدسلگنا ددیدج یاهرهدش هبرجت :دیدج یاهرهش یارب یا هعدسوت لدم می ،5195 ،ءازجا دمطم ،یهوکش

 .هگآ ردشن ،یددمحارای ردیما دومطم ،یلی مت یرامعم یوس هب :تنوکدس مودهفم ،5195 ،یربرودن نایتسیرک ،زتلوش
 ناریا تعنص و ملع هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب ینابم (1195) لیعامسا ،هعیش
 نارهت سردم تیبرت هاگشناد ،یرتکد همان نایاپ ،دهشم رهش ،دروم هنومن ،یرهش یضارا یربراک لیلطت و دقن ،(1195) متسر ،رف یرباص
 ،   ددشرا یدسانشراک هدمان  نادیاپ ،زیربت یرهش ود هقطنم رد یرهش زبس یاضف یبای ناکم و ییاضف یگدنکارپ لیلطت ،(5195) داوج ،یدمطم

 یتشهب دیهش هاگشناد ،یناسنا مولع هدکشناد
 نارهت هاگشناد پاچ و تاراشتنا هسسؤم ،یزاسرهش و رهش باب رد یتالاقم) 9195) ،رهچونم ،ینیزم
  هاگدشناد تاراشتنا ،نارهت ،متدشه پادچ ،ناریا رد یرهش یزیر همانرب یاهیگژیو زا یدددلیلطت .1195 .ردددصان ،یناقاهد هداز یدهدددشم

 .تعنص و ملع

    یاهرهدش ناردمع تکردش ،"  (یتادعلاطم هدقطنم لدیلطت و ییادسانش) سرادپ ددیدج رهدش یبای ناکم حرط )1195) بآم رواشم ناسدنهم
 دیدج

 تالاقم هعومجم ،ینیشن رهش رد دیدج یگنهرف ،دیدج یاهرهش ،دیدج یاهرهش یحارط یاهرایعم و دعاوق) 9195) ،دومطم دیس ،نایریم
 .100- 090 ،دیدج یاهرهش نارمع تکرش تاراشتنا ،نارهت ،دیدج یاهرهش و یرهش هعسوت یللملا نیب سنارفنک رد هدش هئارا

 ،  ینیدشنرهش رد ددیدج یگنهرف ،دیدج یاهرهش ،ناریا دیدج یاهرهش رد راذگری أت لماوع و یریگلکش دنیارف) 9195) ،دوعسم ،ینامیرن
 ،  ددیدج یاهرهدش نارمع تکرش تاراشتنا ،نارهت ،دیدج یاهرهش و یرهش هعسوت یللملانیب سنارفنک رد هدش هئارا تالاقم هعومجم
110 -210. 

      رد دددیدج یاهرهدش دادجیا برادجت .بالدقنا زا ددعب یاهرهدشون ردب هدیکت اب ناریا رد دیدج یاهرهش یبایزرا ،1195 ،یلع ،داژن یرون
 .دیدج یاهرهش نارمع تکردش تارادشتنا .لوا ددلج ،" نادهج و ناردیا

Gordon. A. Simondson, D. White, M. Bekessy, S (2009). "Integrating conservation planning and 
landuse planning in urban landscapes", Landscape and Urban Planning, p: 183–194. 



 1199 راهب ،مود هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 991

Bertolini.M, M,Braglia (2006), Aplication of the AHP Metodology in Making a Propozal for a Public 
Work Contract,17 january, International Journal of Project Management,Volume 24, Issue 5, PP 
422-430. 

Oktay. Derya and Ahmet Rustemli, 2010, Measuring the Quality of Urban Life and Neighborhood 
Satisfaction: Findings from Gazimagusa, Famagusta, Area Study- International Journal of Social 
Science and Humanity Studies, 2:2. 

Onut, S. Efendigil, T. Soner Kara, S (2009), "A combined fuzzy MCDM approach for selecting 
shopping center site: An example from Istanbul", Turkey, Expert Systems with Applications, p: 
1973–1980. 

Pacione,m(2005), Urban Geography; New York,Routledge publisher. 
Pierce, Neal, 2007, Sustainable Cities, The American Prospect, No18, pp A6-A8 
Plater-Zyberk, Elizabeth and Bruce F. Donnelly" New Urbanism, in Encyclopedia of Urban Studies" 

edited by Ray Hutchison, Sage Publication, 2010 
Portney, Kent E,2003, Taking sustainable cities seriously: economic development, the environment, 

and quality of life in American cities, MIT Press, Cambridge, Quoted in Reviews section, 2004, 
Community Development Journal,Vol 39, No 1 

 
 


