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  یاهتخاسریز یریذپبیسآ و تادیدهت ییاسانش
 لماعریغ دنفادپ درکیور اب یرهش

 یوسوم اضردیس
 ناریا ،جوسای ،یمالسا دازآ هاگشناد ،جوسای دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هورگ ،یزاسرهش یرتکد

 1رگهتسویپ بوقعی
  ناریا ،جوسای ،یمالسا دازآ هاگشناد ،جوسای دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هورگ ،یزاسرهش رایداتسا

 دابآ لیلخ یرتنالک نیسح
 ناریا ،جوسای ،یمالسا دازآ هاگشناد ،جوسای دحاو ،یزاسرهش و یرامعم هورگ ،یزاسرهش داتسا

 10/02/1196:شریذپ رودص خیرات 12/62/1196 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 دنفادپ تاعلاطم ماجنا تهج رد مادقا نيلوا ،يرهش ياهتخاسريز يور شيپ ياهيريذپبيسآ و تاديدهت يدنبهبتر و يياسانش
-يم سابعردنب رهش ياهتخاسريز هجوتم ياهيريذپبيسآ و تاديدهت يدنبهبتر و يياسانش ،قيقحت نيا زا فده .تسا لماعريغ
 دراد يصاخ کيژتارتسا تيعقوم ،نامع يايرد و سراف جيلخ و زمره هگنت ترواجم رد نتفرگ رارق هب هجوت اب سابعردنب رهش .دشاب

 ردنب و هاگدورف ،نهآهار ،هاگورين ،هناخ هيفصت ،تفن هاگشيالاپ ؛نوچ يتايح ياهتخاسريز دوجو و تسا ناريا ردنب نيرت گرزب و
 و يدربراك تاقيقحت هرمز رد رضاح شهوژپ .تسا يروشك و يرهش هاگديد زا هقطنم نيا يالاب تيمها هدنهد ناشن يياجر ديهش
 شور زا يدمع تخاسناسنا تاديدهت يياسانش هلحرم رد ،ساسا نيا رب .دوشيم بوسحم يليلحت-يفيصوت ،قيقحت تيهام رظن زا

 (يّممك) همانشسرپ شور زا زين اهيريذپبيسآ و تاديدهت يبايزرا روظنم هب و تسا هدش هدرب هرهب (يفيك) هبحاصم و ياهناخباتك
 تاعالطا ليلحت و شجنس رازبا .ديدرگ هدافتسا AHP لدم و FEMA کينکت زا و تفرگ رارق ناگربخ زا رفن 31 رايتخا رد هك
 و 2143 اب (ييايرد و يياوه) يکشوم مجاهت ،تاديدهت شخب رد هك دهد يم ناشن قيقحت ياههتفاي .دشابيم Excell رازفا مرن

 زئاح يربياس تالمح و (ييايرد و يياوه) يکشوم تالمح زين يريذپبيسآ شخب رد و ددع نيرتشيب 2243 اب يربياس تالمح
 .تسا هدش هئارا يريذپبيسآ شهاك يارب يياهراکهار زين اهتنا رد و ؛دنشاب يم 23/9 و 22/2 زايتما اب بيترت هب مود و لوا تيولوا

 
-AHP کینکت ،سابعردنب رهش یاه تخاسریز ،لماعریغ دنفادپ ،یریذپبیسآ ،تادیدهت :یدیلک تاملک
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 همدقم
 دنوش یم لیكشت مدرم و اهرهش ،اه نامزاس ،تعنص هدنریگربرد یاه هكبش زا هک دنتسه ییاه هكبش یتایح یاه نایرش
 و ربماتپس هدزای تالمح یپ رد .دننک یم داجیا ار هدننک فرصم هب دیلوت زا نایرج لاقتنا و عیزوت دنور كی و
 تعسو یتایح یاه نایرش زا تظافح ثحب ،اتیر و انیرتاک یاه نافوط و هیکرت ریمزا و مب لثم ییاه هلزلز روط نیمه
 .(Duenas et al,2006)دوب اه نایرش دركلمع دوبهب و تاعالطا یژولونكت رب ناققحم رتشیب دیکأت و تفرگ
-بیسآ هکاجنآزا .تسا یدیلک یاه ییاراد ییاسانش ،اهیریذپبیسآ و تادیدهت ییاسانش رد مدق نیرت مهم و نیلوا
 رد ییازس هب شقن دناوتیم ییاراد حیحص یجنس تیمها نیاربانب دوش یم یسررب ییاراد یور رب هراومه یریذپ
 یاهییاراد .دشاب هتشاد كسیر زیلانآ دنیآرف رد هتفرگ تروص یاه لیلحت هعومجم زا یریگ هجیتن و یدعب لحارم
 هنوگره و هدوب یرورض هعماج كی یارب هک دشابیم یونعم ای یكیزیف زا معا ییازجا و اهمتسیس لماش یدیلک
 اه نآ زا یبیکرت ای و ینمیا ای و یمومع تشادهب ،یداصتقا هافر ،تینما رب یدج ریثأت دناوت یم نآ تامدخ رد لالتخا
 یبوچراچ ،یدیلک یاهییاراد رد یریذپبیسآ و دیدهت یبایزرا و فیصوت ورنیا زا .(zhang et al,2017:8)دشاب
 .(0196:11 ،ولرذابا)دشاب یم یتایح یاهتخاسریز هیلع یلامتحا تالمح اب طبترم تارطخ تیریدم و لیلحت یارب
-بیسآ ندروآ تسد هب یارب عقاو رد .تسا یریذپبیسآ لیلحت و یبایزرا هزوح یلصا یازجا زا یكی یسانش دیدهت
 دننام) نوگانوگ یاههبنج زا اهییاراد قیقد ییاسانش زا سپ ،اهییاراد زا یاهعومجم ای صاخ ییاراد كی یریذپ
 و) دنهدیم رارق ریثأت تحت ار رظن دروم یاهییاراد هک ییاهدیدهت مامت دیاب ،(یدركلمع شزرا ای و یداصتقا شزرا
 دركلمع مسیناكم و عوقو طیارش ،تدش دننام) نوگانوگ یاههبنج زا و درک ییاسانش (ار اه نآ نیرتمهم لقادح ای
 یاهنیمخت ای و ناگربخ رظن زا هدافتسا ،یزاس هیبش دننام بسانم یاهشور اب سپس .داد رارق یسررب دروم (دیدهت
 .(Brown et al,2006:540) دوش صخشم ییاراد ره هیلع دیدهت ره عوقو زا یشان یاه تراسخ دیاب یملع قیقد
 كی ربارب رد صاخ ییاراد كی هک یاهوقلاب یاهدمایپ هک ینعم نیا هب تسا دیدهت و ییاراد زا یعبات زین یریذپبیسآ
 عون اب بسانتم لیلد نیمه هب .(Chen et al,2005:320) دنیوگیم یریذپبیسآ ار دشاب هتشاد دناوتیم صاخ دیدهت
-بیسآ دحاو دیدهت كی ربارب رد زین فلتخم یاهییاراد ،سكعلاب و تسا توافتم زین ییاراد یریذپبیسآ ،دیدهت
 و دیدهت هفلؤم ود ساسا رب ار یریذپبیسآ ،لماعریغ دنفادپ رظنم زا روظنم نیمه هب و دنراد یتوافتم یاهیریذپ
 .(1196:14 ،یعراز) دوشیم فیرعت ییاراد
 اب هک دشابیم سابعردنب رهش ،هدوب هجاوم هدرتسگ و هدنکارپ هعسوت اب ریخا ههد رد هک روشک یاهرهش زا یكی
 جیلخ هیشاح رد نتفرگ رارق تلع هب سابعردنب رهش .تسا هدوب هارمه تنوكس و یراذگهیامرس تهج اضاقت شیازفا
 ور نیا زا .تسا رایسب تیمها یاراد یماظن و یگنهرف ،یسایس ،یداصتقا رظن زا زمره هگنت هب یكیدزن و سراف
 روخرد یاه تیفرظ یاراد سابعردنب .دراد ار یرابكتسا یاه تردق طسوت ندش عقاو هجوت دروم لیسناتپ هشیمه
 یدورو یدابم نیرت گرزب ناونع  هب سابعردنب .تسا یداصتقا و ییانبریز ،یتامدخ هتفرشیپ تاسیسأت رظن زا یهجوت
 نمشد یدعت دروم رهشمرخ و نادابآ مهم ردانب هک یلیمحت گنج نارود رد یا هدنزرا رایسب شقن روشک یجورخ و
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 نامع یایرد و سراف جیلخ کرتشم لصف رد رهش نیا .دومن افیا روشک یتادراو یاهزاین هنیمز رد ،دندوب هتفرگ رارق
 زا یكی ،زمره هگنت .تسا هدش عقاو زمره كیژتارتسا هگنت كیدزن هلصاف رد کرال و زمره ،مشق ریازج یوربور
 یوسوم .دراد رارق ناتسا نیا یسایس ورملق رد ،ناهج رضاح رصع یبآ یاه هاگرذگ نیرت یتایح و نیرت ساسح
 رب دیکأت اب یردنب یاهرهش رد یزاسرهش یاه صخاش لیلحت و نییعت " ناونع اب ارتکد هلاسر زا یشخب رد (1196)
 لماش یملع دنیارف كی یط ار سابعردنب رهش هیاپ تادیدهت "(سابعردنب رهش :یدروم هنومن) لماعریغ دنفادپ
 لاردف سناژآ) FEMA كنینكت زا هدافتسا اب ار تادیدهت نآ قیداصم و روحم مدرم و هیاپیرونف ،تخس تادیدهت
 .(1196:94 ،یوسوم)تسا هدومن جارختسا (اكیرمآ نارحب تیریدم
 زیلانآ و یریذپ بیسآ ،تادیدهت یبایزرا یوگلا هئارا و نیودت" ناونع اب یاهلاقم (4196) یکروینیما و یدهشم
 هئارا لابند هب هلاقم نیا رد هک دنداد هئارا "لماعریغ دنفادپ رب دیکأت اب ساسح و یتایح یاه تخاسریز كسیر
 اب روشک یتایح یاه تخاسریز یریذپرطخ و یریذپ بیسآ ،تادیدهت قیقد و حیحص یبایزرا تهج یبوچراچ
 یساسا یاه تخاسریز اكیرمآ هژیو هب یجراخ نانمشد یاهدربهار ساسا رب هکارچ دشاب یم لماعریغ دنفادپ تاظحالم
 (4196:006 ،یکرو ینیما ،یدهشم) دنراد رارق رظندم یلامتحا مجاهت رد فادها نیلوا ناونع هب روشک كی
 رثا رب یگتسباو تارثا نتفرگ رظن رد اب یتایح یاه نایرش تراسخ لیلحت " هلاقم رد (9196) ناراكمه و یردنكسا

 لدم و فارگ یروئت لدم ود زا هدافتسا اب قرب و بآ یاه نایرش یفرعم دعب 9196 لاس رد "دنمفده تالمح
 كت یاهویرانس نیب رد هک هدش ءاصحا اه نایرش نیا كسیر و یریذپ بیسآ یبایزرا یارب ویرانس 240 فیتنوئل
 نیرتشیب قرب تسپ ک و هناخ هیفصت ود راجفنا یبیکرت یاهویرانس نیب رد و هناخ هیفصت رد راجفنا ویرانس هریغتم
 (9196:16 ،یردنكسا) دراد ار عوقو لامتحا

 یلصا یازجا رد یدمع تخاس ناسنا تادیدهت یدنب هبتر و نییعت" هلاقم رد (0196) ناراكمه و یناهارف یلالج
 یاضف ره دننامه ورتم یاه هاگتسیا رد اهدیدهت زا یشان یریذپ بیسآ شهاک هک دننکیم نایب "ورتم یاه هاگتسیا
 یدنب هبتر و تخانش نیاربانب تسا رسیم نارحب تیریدم و لماعریغ دنفادپ تامادقا ی هیاس رد یرگید یمومع
 یور شیپ دیدهت هن نایم زا هک تسا نآ رگنایب قیقحت یاه هتفای .تسا ریسم نیا رد مادقا نیلوا ،تادیدهت
 یدنب هبتر هب ناوت یم قیقحت نیا جیاتن رگید زا .دشاب یم اضف نیا لک دیدهت نیرت یلصا یراذگ بمب ،ورتم یاه هاگتسیا
 تدش" صخاش راهچ ساسا رب یدنب هبتر نیا .درک هراشا ورتم هاگتسیا یلصا یاهءزج زا كی ره رد روکذم دیدهت هن

04 ،یناهارف یلالج) تفریذپ ماجنا "دیدهت دادخر هقباس" و "فده تیباذج" ،"نمشد ییاناوت" ،"تراسخ : 0196). 
 زا تظافح باتک نیا زا فده (9220) یدیلک عبانم و یتایح یاه تخاسریز زا تظافح رد اكیرمآ یلم دربهار باتک
 و صاخ یاه تخاسریز زا تظافح رد یتینما تامادقا دروم رد باتک نیا رد و هدوب اكیرمآ رد یتایح یاه تخاسریز
 یاهراكهار هئارا قیقحت دوبهب هزوح و هدش هتخادرپ یعقاو طیحم رد مجاهت یزاس هیبش و یدروم یسررب و یتایح
 یلم دربهار) دشاب یم یتسیرورت دیدهت رب فرص دیکأت مدع و دیدهت رثا نتساک و تخاس ناسنا تادیدهت اب هلباقم
 .(9220 ،اكیرمآ تینما
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 گرزب یاه ناكم هیلخت یزاس هیبش یارب یتابساحم یاه لدم دربراک " ناونع اب (2620) 6نوسناج ویلبد سیرک هلاقم
 رد یزاس هیبش شور هاگیاج نیودت فده اب "یتسیرورت ثداوح و اه تخاسریز یگداتفاراک زا ماگنه هب سایقم
 ،ناتسرامیب :لماش یمومع سایقم گرزب ناكم دنچ رد یزاس هیبش هب و هدوب یریذپ بیسآ شهاک یاهراكهار نیودت
 گرزب یاه ناكم ریذپ بیسآ طاقن یفرعم قیقحت دوبهب هزوح و هتخادرپ ورتم و یشزرو مویداتسا ،یحیرفت هعومجم
 .(Chris. W. Johnson, 2010) دشاب یم یریذپ بیسا شهاک راكهار هئارا و یمومع سایقم

DoD MINIMUM ANTITERRORISM STANDARDS FOR BUILDINGS (0620) هئارا فده اب 
 دنچ ره قیقحت دوبهب هزوح و هدوب اكیرمآ عافد ترازو یاهنامتخاس و تاسیسأت یحارط یارب ییاهدرادناتسا
 رظن دروم زین تادیدهت ریاس یتسیاب رظنب هک دشاب یم یتسیرورت بلاغ دیدهت یلو تسا رظن دروم عونتم یتادیدهت
 تسا ترابع رضاح قیقحت لاؤس نیرتیلصا قوف هحورطم دراوم هب هجوت اب .(UFC0 4-010-01-Year: 2012) دشاب
 ؟دنتسه یدراوم هچ سابعردنب رهش یدیلک یاهییاراد یاهیریذپبیسآ و تادیدهت نیرتیلصا هکنیا زا
 یرظن درکیور

 لماعریغ دنفادپ
 مجاهت هلمج زا و مجاهت عاونا ولج نآ یهلیسو هب ناوتب هک یایروانف و رازبا .لماعریغ و لماع :تسا عون ود رب عافد
 یاهنوگ هب لماعریغ عافد .(1196:61 ،یدج نایرغصا)دراد مان لماع عافد ،مولع یهزوح رد ،تفرگ ار نمشد ییاوه
 ،یلالج و یردنكسا) دشابیم هبناج همه عافد یلصا لمكم و هدش هتفگ رازفاگنج زا هدافتسا نودب عافد زا

 :دوش یم هتفرگ رظن رد موهفم ای هفلؤم هس ،لماعریغ دنفادپ ثحبم رد :(0196:10
 .یرادیاپ ای لماعریغ دنفادپ ؛یریذپ بیسآ ؛تادیدهت •

 
 (5291:82 ،یلالج) :عبنم لماعریغ دنفادپ یرادیاپ ثلثم :1 لکش

                                                           
1 . Chris. W. Johnson 
2. UNIFIED FACILITIES CRITERIA 
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 و رفص (نآ ِررس) ناكیپ تمس كی .تسا مه رب دراوم زا كیره لباقتم ریثأت ۀدنهد ناشن اه ناكیپ تمس ،6 لكش رد
 هک دیمهف ناوت یم نآ هب هجوت اب .تسا هدش یحارط یموهفم رادومن لكش هب ثلثم نیا .تسا دص شرگید تمس
 هب ،رذگهر نیا رد و دسرب یرادیاپ هب دناوتب ات دنک  هلباقم تادیدهت و یریذپ بیسآ رصنع ود اب دیاب هنوگچ دنفادپ

 و تادیدهت نیب ،دوش یم هدید لكش رد هکروط نامه .تسا جایتحا تخانش و یناسنا یورین ،شناد ،رازبا زا یعون هچ
 یعون هب دنک یم شالت لماعریغ دنفادپ ،رگید فرط زا .دنراذگ یم رثا مه رب ود نیا و دراد دوجو لباقت یریذپ بیسآ
 یریذپ  بیسآ و تادیدهت تمس  هب هفرطود یناكیپ ،نیاربانب ؛دنک هلباقم مه تادیدهت اب و دهدب شهاک ار یریذپ بیسآ
 یمامت رد لماعریغ دنفادپ زا یریگ ه رهب رد اه ییاناوت نازیم هب ،لماعریغ دنفادپ رظن زا روشک هاگیاج صیخشت .دراد
 .دراد یگتسب نآ اب طبترم یاه هزوح
 مان هب یطخ اه ناكیپ نیا دروخرب زا ،دنروآ دوجو هب لماعریغ دنفادپ هب تبسن ار یفیط اه یریذپ بیسآ و تادیدهت رگا

 فیط هچره .یرادیاپان ۀدودحم ،نآ نییاپ و تسا یرادیاپ ۀدودحم ،طخ نیا یالاب .دیآ یم دوجو هب یرادیاپ طخ
 ،دتفیب قافتا نیا سكعرب هچنانچ و دش دهاوخ رتشیب یرادیاپ ۀزوح ،دورب رت نییاپ یریذپ بیسآ و دیدهت تمس هب

 دوش یم دیلوت یریذپان بیسآ ،دورب یریذپ بیسآ و دیدهت تمس هب فیط هچره .تشگ دهاوخ رتشیب یرادیاپان ۀزوح
 .ددرگ یم دیلوت یرادیاپ ،دورب الاب تمس  هب هچره و
 شهاک تدش هب یرادیاپ ۀدودحم ،دنک هلباقم یریذپ بیسآ و دیدهت رصنع ود اب دناوتن لماعریغ دنفادپ تامادقا رگا
 ینماان و یگتخیر مه هب ،یشاپورف ،نارحب تمس  هب ،ینایب هب و رادیاپان ۀزوح تمس هب روشک ،تروص نیا رد .دبای یم
 یرادیاپ حطس ،هزوح ود نیا رب لماعریغ دنفادپ تامادقا ۀبلغ تروصرد هک تسا یهیدب نینچمه .دش دهاوخ هدیشک
 .دبای یم شیازفا
 روشک رد اه یریذپ بیسآ تاریثأت دوش یم شالت لماعریغ دنفادپ تامادقا اب دوشیم هدهاشم ،0 لكش رد هک روطنامه
 .(0196:01 ،یلالج) تسا دیدهت تیریدم ای دیدهت اب هلباقم ،هنیمز نیا رد یلصا دركیور .دبای شهاک نكمم ۀنیمک هب

 
 (5291:52 ،یلالج) :عبنم لماعریغ دنفادپ و یریذپ بیسآ ،تادیدهت :8 لکش

 یرهش یاهتخاسریز
 نـیا .دنتسه زورـما یایند رد ینیشنرهش یاـقـب یهدـنـنـکنـیـیـعـت یاــهگرــهاــش ،یرهش یاهتخاسریز
 زین اهرهش رد یگدنز ناكما و دنوریم راک هب یرهش یاهدحاو رد تامدخ و اهالاک عیزوت و دیلوت یارـب اهنایرش
 تاناكما نیا هب عیرس یگتسباو شیازفا اب زین نردم یگدنز رد .دراد اهنایرش نیا درکراک تیمک و تیفیک هب یگتسب
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 هـک یصوصخ رتشیب و زاـسناـسـنا ،لقتسم تــسا یاهكبش تخاسریز رگید یترابع هب .تـسا هدش نوزـفا زاین نیا
 و (PCCIP,2010) تسا یساسا یاهالااک و تامدخ یهتسویپ عیزوت و دیلوت رد یراكمه و تکراشم نآ یهـفـیـظو
 ،اههكبش ،یتایح یاهتخاس ریز ،اداناک رارطضا طیارش یگدامآ و یعامتجا تینما نامزاس فیرعت قبط ،نینچمه
 یور رب ،دندرگ بیرخت ای عطقنم رگ ا هک دنتسه رگیدكی هب طبترم یكیزیف و یتاعالطا یاهسیورس و تاسیسأت

 .(PSEPC,2008) تشاذگ دنهاوخ یدج ریثأت هعماج داصتقا و تینما ،ینمیا ،یتمالس
 و تـسا زاین دروــم ،یـساـسا و یعطق تروــص هب ،زورــما عماوج رد یتخاسریز یاههكبش بسانم دركلمع
 هب ناوتیم هلمج نآ زا .دنک دیدهت ار یدایز یاهناسنا ناج دناوتیم ،ییاهنت هب ،اه نآ زا مادک ره رد یلالتخا هنوگره
 نیا زا مادک ره .درک هراشا تنرتنیا و تارباخم ،تاطابترا ،یناسرتخوس و زاگ و تفن ،یندیماشآ بآ ،قرب یهكبش
 یفلتخم یاـهشور زا ناشتامدخ عیزوت و لاقتنا و یناسرتمدخ یارـب و دنراد دوخ هب صتخم یاهراتخاس اههكبش
 یارب یفلتخم یاهشنک او ،دوخ یراتخاس یاهتوافت ساسا رب زین ینارحب طیارش رد نینچمه .دننکیم هدافتسا

 ره هک یطیارش رد ناشراتفر و اههكبش نیا تخانش نیاربانب ؛دنهدیم ناشن دوخ زا تالالتخا ندرک فرط رب و بذج
 تروص رد یتایح .(9196:9 ،ناراكمه و یردنكسا) تسا رادروخرب یصاخ تیمها زا ،دنوشیم رتهدیچیپ زین زور
 زا یشان تامدص ،اهرهش نالک رد .دنوش یم یهجوت لباق یناج و یلام تامدص راچد تخاس ناسنا تادیدهت زورب
 رصانع دركلمع رد لالتخا و یدبلاک یاه هناریو زا یبیکرت لماش یتایح یاه نایرش یور رب تخاس ناسنا تادیدهت

 ،اه هاگورین ،بآ نزاخم یساسا تاسیسأت ،اه یسرتسد و اه هار هكبش ،اه نامتخاس و اه هزاس مادهنا .تسا یرهش
 اهرهش نالک و اهرهش .(2196:14 ،ناراكمه و ینیسح)دنتسه هلمج نآ زا ... و زاگ ،بآ ،قرب ،نفلت یطابترا طوطخ
 یاه نایرش و لقث زکارم و تاسیسأت زا یرایسب رارقتسا و یراذگ هیامرس یالاب مجح هب هجوت اب
 یسانشدیدهت

 دیدهت فیرعت
 هدش ینیب شیپ لبق زا فده كی لوصح ای و یو هلمح زا یریگولج تهج لباقم فرط ندناسرت ینعی ماع یانعم رد دیدهت
 حرطم «دیدهت» ناونع هب دزادنا یم رطخ رد ار ناسنا تابث و تینما و هتفرگ رارق ناسنا تینما لباقم رد هک زیچ ره .دشاب یم
 اب هلباقم دنور ریخا یاه ههد رد و هدرک دشر دیدهت نایم رد ،نونکات تقلخ یادتبا زا رشب .(2196:60 ،یلالج) ددرگ یم
 اه نآ اب هلباقم یگنوگچ و هدراو تراسخ ،عوقو لامتحا نازیم صخشم روط هب و هتفرگ دوخ هب یرت یملع لكش تادیدهت
 ار ناسنا تابث و تینما و هتفرگ رارق ناسنا تینما لباقم رد هک زیچ ره عقاو رد .(40 :1196 ،یدج نایرغصا) تسا هدش نییعت
 .(2196:01 ،یلالج) ددرگ یم حرطم «دیدهت» ناونع هب دزادنا یم رطخ رد

                                                                                              دیدهت عبنم رظن زا تادیدهت عاونا
 و درک میسقت دیدهت عبنم رظنم زا یلک شخب ود هب ناوت یم ار تادیدهت ،دوش یم هدهاشم ،9 لكش رد هکروط نامه
 ،یتسیرورت تایلمع ،گنج دننام یدمع تخاسناسنا تادیدهت ،لماعریغ دنفادپ رظندم تادیدهت تسا رکذ نایاش
 .دشابیم ...و یراكبارخ
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 (5291:22 ،یلالج) :عبنم دیدهت عبنم رظن زا تادیدهت عاونا :9 لکش

 تادیدهت جارختسا دنیارف
 یدانسا عبانم رد طبترم یتادیدهت ،لوا هلحرم رد .تفریذپ تروص هلحرم هس رد ،تادیدهت جارختسا قیقحت نیا رد
 ،ناسانشراک تارظن بسک اب موس هلحرم رد و طبترم تادیدهت قباوس مود هلحرم رد و یفرعم یاهناخباتک و
 مجاهت ؛لماش تادیدهت نیا هک ؛دوشیم جارختسا تادیدهت هتسب ناونعب دناهتشاد ار راركت نیرتشیب هک یتادیدهت
 یربیاس تالمح ،یسیطانغمورتكلا یاه بمب ،یداصتقا میرحت ،یناسنا ذوفن و یسوساج ،(ییایرد ای ییاوه) یكشوم
 تدش ؛لماش زین تادیهت یبایزرا یاهرایعم و هدیدرگ (یندیماشآ و ییاذغ داوم ندرک هدولآ) یتسیز تالمح و
 تّجیباذج ،(دیدهت كی زا نمشد یلبق هدافتسا مدع ای هدافتسا) دیدهت هقباس ،(تافلت ،تامدص مجح نازیم) تراسخ
 باختنا نمشد یارب یفنم تاعبت نیرتمک زا یرادروخرب و (نمشد یارب نیعم یكیزیف یاضف كی تیباذج) فده
 .(096 :6196 ،یلالج) دندش
 یریذپبیسآ
 لصاح یتسرد هب ،نآ هجیتن رد لمتحم یاهبیسآ و هعلاطم دروم هزوح رد دیدهت دادخر رطخ داعبا تخانش رگا

 فیرعت هدرتسگ روط هب دارفا كت كت سایقم ات زین ار اهبیسآ نیا اب هلباقم یاهمادقا عون و حطس ناوتیم ،دوش
 ءزج نیمود یسانشدیدهت تاعلاطم زا سپ یسانشبیسآ تاعلاطم دسریم رظن هب ،ور  نیا زا .دیشخب هعسوت و دومن

 .(09 :1196 ،ینیسح) دوشیم بوسحم (لماعریغ و لماع) یدنفادپ تاعلاطم هیلک كفنیال
 ساسا رب و دننیب یم بیسآ حناوس زورب رثا رد ًاالومعم یرهش قطانم تامدخ و اهتخاسریز ،عماوج هعسوت رد
 كی یریذپ بیسآ .دنهد یم ناشن دوخ زا ار یتوافتم تمواقم تاجرد ،نماان قطانم اب ناشترواجم و راتخاس ،تیهام
 یارب دیدج ساسا و هیاپ كی ،یریذپ بیسآ یبایزرا و لیلحت .تسا یرهش ینمیا تاعلاطم رد یلیلحت رازبا
 .(0196:906 ،ناراكمه و ولرذابا) دروآ یم مهارف یرهش یزیر همانرب
 ای كی لباقم رد تراسخ نازیم نآ رد هک دوش یم دادملق یضایر دركلمع یعون یریذپ بیسآ ،یسدنهم هزوح رد 

 یارب رما نیا .دوش یم یریگ هزادنا هحناس رطخ تاریثات ساسا رب ،هتفرگ رارق رطخ ضرعم رد لماوع هعومجم دنچ
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 تاعوضوم صوصخ رد .تسا ناسون رد (بیرخت ًاالماک) كی ات (بیرخت نودب) رفص سایقم زا صاخ هحناس كی
 ،دراوم زا یرایسب رد .تسا هدش نایب یرت یمومع فیرعت ،یریذپ بیسآ یارب نالک یاه لیلحت و یداصتقا ،یعامتجا
 هب 0196 ،ناسیآ) .دننک یم یدنب میسقت «مک» و «طسوتم» ،«دایز» یاهرایعم اب ار نآ یریذپ بیسآ یفیک یدنب هبتر یارب
 .(0 :6196 ،یرفص زا لقن
 نییعت یارب ییانبم ،دوخ یدوخ هب ،یریذپ بیسآ یبایزرا هک درک هراشا بلطم نیا هب ناوت یم ،الاب فیراعت لیمكت رد
 رد ،یریذپ بیسآ یبایزرا نیا .دهد یم رارق رایتخا رد ار یتایح یاه ییاراد زا تظافح یارب رثا شهاک تامادقا
 رد .(FEMA426,2003:56) دشاب یم كسیر زا یشان حطس و ییاراد و شزرا ،رطخ ای دیدهت نیب یلپ ،یسانش شور
 و هیاپ كی یریذپ بیسآ یبایزرا و لیلحت .تسا یرهش ینمیا تاعلاطم رد یلیلحت رازبا كی یریذپ بیسآ عقاو
 .(Chunliang et al,2015:278) دروآ یم مهارف یرهش یزیر همانرب یارب دیدج ساسا
 اب ههجاوم رد فعض ای ناوت نازیم) ییورایور فعض ؛لماش یریذپبیسآ یبایزرا یاهصخاش رضاح قیقحت رد
 زا هلمح اب هلباقم رد فعض ای توق نازیم) یعافد یاهرازبا و یتظافح فعض ،(یدیلک یاهییاراد هیلع دیدهت عوقو
 تروص رد یدیلک یاهییاراد ندوب سرتسد رد نازیم) یسرتسد ناكما ،(یدیلک یاهییاراد هیلع دیدهت لماع یوس
 .دشابیم (مجاهت
 هعلاطم دروم هقطنم

 ،تسا ناریا ردنب نیرت گرزب سابعردنب .تسا ناریا بونج رد گرزب رهش نیمود و ناگزمره ناتسا زکرم سابعردنب
 ییاج هباج تهج رد ناریا داصتقا یاكتا هطقن ناونع هب رنهاب دیهش ردنب و ییاجر دیهش یردنب عمتجم نآ رب هوالع
 روشک تعنص و یناگرزاب هنیمز رد مهم یرهش هب ار سابعردنب ؛یتعنص گرزب و ددعتم یاه هناخراک دوجو زین و الاک
 .تسا  هدرک لدبم هقطنم زین و

 
 ناگزمره ناتسا :1 هشقن

 /https://www.researchgate.net :عبنم
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 ،نهآ هار هاگتسیا ،هناخهیفصت ،هاگدورف ؛نوچمه یدیلک یاهییاراد هک دراد رارق ناگزمره ناتسا رد سابعردنب رهش
 ناتسا بونج رد هک سابعردنب رهش .دراد ...و ییاجر دیهش هلكسا و (هاگورین) ریناوت ،قرب هاگورین ،تفن هاگشیالاپ
 رد رهش یمومع بیش نیاربانب ؛دوش یم یهتنم ایرد هب بونج زا و اه هوک و تاعافترا هب لامش زا هدش عقاو ناگزمره
 و رهش یبرغ  بونج رد وروس هلحم هلمج زا رهش زا یهجوت لباق و عیسو شخب .تسا بونج هب لامش یاتسار
 یحطس یاراد ادخان لخن هلحم بونج و نازوسروگروخ و (تالیش) دنبیان روخ لصاف دح ینیمخ ماما نابایخ بونج
 یزکرم شخب رد سابعردنب رهش .تسا رادروخرب ایرد حطس زا 0 رثکادح ات رتم 2٫1 نیب یعافترا زا و هدوب راومه
 .تسا  هدوب نوربمگ ردنب نآ نیشیپ یاه مان زا یكی و دراد رارق سابعردنب ناتسرهش

 
 https://link.springer.com :عبنم  سراف جیلخ هقطنم رد سابعردنب رهش تیعقوم :8 هشقن

 رنهاب و ییاجر دیهش ردانب قیرط زا الاک تیزنارت زا ییالاب رایسب رادقم هک تسا ناریا ردنب نیرت گرزب سابعردنب
 یاه لصف رد رهش نیا تیعمج .تسا رتمولیک 691 ناهفصا ات و 1106 نارهت ات سابعردنب هلصاف .دریگ یم تروص
 ناریا طاقن یصقا زا یدایز نانامهم یاریذپ هراومه دوخ صاخ طیارش لیلد هب سابعردنب .تسا توافتم لاس فلتخم
 زا ناتسرهش نیا .تسا عبرم رتمولیک 16910 نآ تعسو .دراد رارق زمره هگنت لامش رد سابعردنب ناتسرهش .تسا

 هگنل ردنب ناتسرهش هب برغزا نادور و بانیم یاهناتسرهش هب قرش تمس زا و دابآ یجاح ناتسرهش هب لامش تمس
 .دشاب یم دودحم مشق هریزج و سراف جیلخ هب بونج زا و
 دودح تسا هدش عقاو سراف جیلخ لحاس رد هک رهش نیا تعسو .تسا سابعردنب ناتسرهش زکرم سابعردنب رهش
 هریزج زکرم) مشق رهش سابعردنب هب رهش نیرت كیدزن .دشاب یم رتم 26 ایرد حطس زا نآ عافترا و عبرم رتمولیک 04
 .تسا بوطرم و مرگ رهش نیا یاوه و بآ .تسا رتمولیک نارهت ات سابعردنب هلصاف و رتمولیک 10 دودح اب (مشق
 دادرخ و تشهبیدرا یاه هام .تسا یعوبطم یاوهو بآ یاراد نیدرورف همین ات نابآ همین زا سابعردنب رد یلک روط هب
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 هب اهزور نیرت مرگ رد سابعردنب رهش یاوه یامد .تسا بوطرم یاوه و بآ یاراد رهم ات ریت یاه هام ،كشخ اوه
 220 دودح رد سابعردنب شراب نیگنایم .دسر یم دارگیتناس هجرد 0 هب اهزور نیرتدرس رد و دارگیتناس هجرد 00
 دادعت و هدش لیكشت نیرجاهم و نایموب زا اریز درک ناونع قیقد روط هب ناوت یمن ار سابعردنب تیعمج .تسا رتم یلیم
100 سابعردنب رهش تیعمج 0196 لاس یرامشرس جیاتن دانتسا هب اما تسا ریغتم لاس لوصف هب انب نیرجاهم ٬ 141 
 ضرع 10 / 66 ییایفارغج لوط 10 16 رد و هدش عقاو ناگزمره ناتسا زکرم رد سابعردنبرهش .تسا  هدش مالعا رفن

 سار رادم هب یكیدزن ینعی نآ تیعقوم تلع هب رهش یاوه و بآ .دشاب یم رتم 26 ایرد حطس زا رهش عافترا .دشاب یم یلامش
 1/10 نآ هنالاس ترارح هجرد طسوتم هک یروطب تسا بوطرم و مرگ ،ایرد رانک رد نتفرگ رارق نینچمه و اوتسا و ناطرسلا
 .دسر یم زین +6 نآ لقادح و 4/60 ات هاگ ترارح هجرد قلطم رثکادح هک دشاب یم دارگیتناس هجرد

 
 /https://europepmc.org :عبنم سابعردنب تیعقوم :9 هشقن

 شهوژپ یاههتفای
 ساسا نیمه رب و هدوب سابعردنب رهش یدیلک یاهییاراد یریذپبیسآ و تادیدهت یبایزرا ددص رد رضاح قیقحت
 زا ناوتیم قیقحت كی رد اههداد لیلحت و یروآدرگ روظنم هب .تسا یلیلحت-یفیصوت شور ،یباختنا قیقحت شور
 باختنا (یفیک - یمک) یبیکرت شور شهوژپ نیا رد هک ؛(1196:00 ،این ظفاح) درب هرهب یفیک و یمک یاهدركیور
 ددع یدنبتیولوا شخب رد و (یفیک) هبحاصم و یاهناخباتک شور زا تادیدهت ییاسانش هلحرم رد .تسا هدش
 .دیدرگ هدافتسا (یمک) همانشسرپ شور زا اهیریذپبیسآ و تادیدهت

 هبرجت یاراد یزاسرهش و لماع ریغ عافد هزوح رد ًااکرتشم هک دنتسه یناسانشراک یمامت قیقحت نیا رد یرامآ هعماج
 ساسا نیا رب .دش ییاسانش ار هزوح ود نیا ناسانشراک زا رفن 206 دودح رد ساسا نیا رب هک دنشاب صصخت و
 یرادرب هنومن شور قیرط زا رفن 11 دادعت نیا زا هک دنهد یم لیكشت ار قیقحت ناگربخ هعماج رفن 226 دادعت
 .دندش باختنا هنومن ناونع هب نارکوک دنمفده
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 زا سپ .تسا هدش هدافتسا تاعالطا لیلحت و هیزجت تهج 0FEMAكینكت و 6AHPشور قیفلت زا قیقحت نیا رد
 تارظن یباسح نیگنایم ،قیقحت ناگربخ هعماج طسوت نآ لیمكت و یریذپبیسآ و تادیدهت یبایزرا همانشسرپ عیزوت

 نیا زا هدش هئارا تارمن اما ؛تسا موسرم FEMA كینكت هب هک هدش یهدهرمن تركیل فیط ساسا رب ناگربخ هعماج
 رد .تسا هدشن ظاحل اه نآ رد اهصخاش نزو اریز ؛دشابیمن رثؤم یریذپبیسآ و دیدهت ،ییاراد یبایزرا یارب قیرط
 یریذپ ناكما ،یدیلک یاهییاراد زا كی ره تسرد شزرا هب ناوتیم صخاش ره نزو نتفرگ رظن رد اب اتسار نیا

 اب مهم نیا هک تفای تسد اهیریذپبیسآ یبایزرا بلاق رد تادیدهت یاهدمایپ و اه نآ رب رثؤم تادیدهت حیحص
 .دریگیم ماجنا AHP شور زا هدافتسا
 تادیدهت یبایزرا
 جارختسا یدنیارف یط تادیدهت یرگلابرغ و ییاسانش دنور ،تشذگ رظن زا یرظن ینابم شخب رد هچنآ قباطم
 تادیدهت یدنب تیولوا و سابعردنب رهش یدیلک یاهییاراد یانبم تادیدهت نییعت روظنم هب همادا رد .دیدرگ
-صخاش هب زاین تادیدهت یبایزرا روظنم هب اتسار نیا رد .دوش هتخادرپ تادیدهت یبایزرا هب تسا مزال هدش جارختسا
 .دوشیم نایب 6 لودج رد هک میراد اه نآ یهدنزو نینچمه و دیدهت یبایزرا یاه

 تادیدهت یبایزرا یاهرایعم :1 لودج
 نزو دیدهت یبایزرا یاه صخاش تیولوا

 014/2 تراسخ تدش 6

 610/2 فده تیباذج نازیم 0

 096/2 نمشد یارب یفنم تاعبت 9

 026/2 دیدهت دادخر هقباس 4

 1196 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 ناگربخ هعماج طسوت نآ لیمكت و سابعردنب یدیلک یاهییاراد رب رثؤم تادیدهت یبایزرا همانشسرپ عیزوت زا سپ
 .تسا هدیدرگ نایب 0 لودج رد تادیدهت دعع و یباسح نیگنایم ،قیقحت

 سابعردنب یدیلک یاهییاراد تادیدهت ددع :8 لودج
 اهصخاش 
 دیدهت قیداصم

 عومجم دیدهت یفنم تاعبت فده تیباذج دیدهت هقباس تراسخ تدش

014,2 026,2 610,2 006,2 

 29 9 1 1 1 (ییایرد ای ییاوه) یكشوم مجاهت

49,4 41,2 01,0 19,2 16,1 

 16 0 4 9 4 یناسنا ذوفن و یسوساج

91,6 09,2 1.16 61,2 02,4 

 71 6 0 0 0 یداصتقا میرحت

64,0 90,2 16,6 40,2 49,4 

 4 6 6 6 6 یسیطانغمورتكلا یاه بمب

11,2 60,2 10,2 06,2 11,6 

 17 1 5 6 5 یربیاس تالمح
64,0 91,2 14,6 06,2 01,4 

 7 1 2 2 2 (یندیماشآ و ییاذغ داوم ندرک هدولآ) یتسیز تالمح
11,2 60,2 10,2 06,2 11,6 

 1196 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

                                                           
1 Analytic Hierarchy Process 
2 Federal Emergency Management Agency 
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 و ییاوه مجاهت ،تادیدهت یبایزرا یاهصخاش زا مادکره نزو لامعا زا سپ تسا دوهشم 9 لودج زا هک هنوگنامه
 ددع نیرتمک زئاح یتسیز تالمح و یسیطانغمورتكلا یاهبمب تادیدهت و ددع نیرتشیب زئاح یربیاس تالمح
 تیولوا تادیدهت ناگربخ هعماج رظنم زا طقف و دنتسین دیدهت دادخر لامتحا رگنایب هدمآ تسدب دادعا .تسا هدیدرگ
 .دوشیم فقوتم ای و هدش لتخم یشخب ای یلک هب رهش تیلاعف اه نآ زورب تروص رد هک دنوشیم بوسحم یراد

 سابعردنب یدیلک یاهییاراد درکلمع رب رثؤم تادیدهت تیمها هجرد :9 لودج
 تادیدهت ددع تادیدهت

 16,1 (ییایرد ای ییاوه) یكشوم مجاهت

 01,4 یربیاس تالمح

 49,4 یداصتقا میرحت

 02,4 یناسنا ذوفن و یسوساج

 11,6 یسیطانغمورتكلا یاه بمب

6 (یندیماشآ و ییاذغ داوم ندرک هدولآ) یتسیز تالمح 11, 

 1196 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یریذپ بیسآ یبایزرا
 ثعاب هک یدیلک یاهیئاراد زا یفعض هطقن ره ییاسانش هک دومن کرد تروص نیدب ار یریذپ بیسآ ناوتیم هصالخ روط هب
 دناوتیم ،رهش رد فعض طاقن تخانش ور نیا زا دوشیم تادیدهت ربارب رد یئاراد نآ ندرک ساسح یارب نیمجاهم یریگهرهب
 رهش یدیلک یاهیئاراد هب مجاهت لامتحا و دیامن صخشم ار رهش فلتخم یاهشخب هب مجاهت رد نیمجاهم هزیگنا نازیم
-یئاراد رد یریذپ بیسآ شهاک هب ناوتیم دراد رس رد هچ نمشد هكنیا نتسناد اب تسا یهیدب نیاربانب ؛دیآ تسدب سابعردنب
 رد فعض طاقن ندرک فرطرب ،اهییاراد رد یریذپبیسآ شهاک زا روظنم یلک روط هب .دومن مادقا نمشد یارب باذج یاه
 اتسار نیا رد .تسا یزاس نوصم فده اب دنمشزرا یاهیئاراد تراسخ شهاک تهج رد یلمع مادقا ای و یریگراک هب ،یحارط
 .دوشیم هئارا 4 لودج رد هطوبرم نازوا هارمه هب یریذپبیسآ یبایزرا یاهصخاش هب زاین یریذپ بیسآ یبایزرا روظنم هب

 یریذپبیسآ یبایزرا یاه صخاش :4 لودج
 نزو دیدهت یبایزرا یاه صخاش تیولوا

 014/2 یسرتسد ناكما 6

 610/2 یتینما-یعافد فعض 0

 2.100 یعافد تادیهمت و یتظافح فعض 9

 1196 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 سابعردنب یدیلک یاهییاراد یریذپبیسآ ددع :5 لودج
 اهصخاش 
 دیدهت قیداصم

 عومجم ییورایور فعض یعافد و یتظافح فعض یسرتسد ناكما

014,2 026,2 610/2 

 16 1 0 1 (ییایرد ای ییاوه) یكشوم مجاهت

19/9 46/6 01/6 10/1 

 11/9 16/6 11/2 91/6 یناسنا ذوفن و یسوساج

91/6 09/2 16/6 02/4 
 1 0 0 9 یداصتقا میرحت

04/6 04/2 10/2 14/0 

 96 0 4 4 یسیطانغمورتكلا یاه بمب

91/6 61/2 14/6 10/4 

 16 4 1 1 یربیاس تالمح

11/0 19/6 16/6 04/0 

 1 0 0 0 (یندیماشآ و ییاذغ داوم ندرک هدولآ) یتسیز تالمح

11/2 04/2 10/2 22/0 

 1196 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم
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 و ییاوه مجاهت ،سابعردنب یدیلک یاهییاراد رد یریذپبیسآ یبایزرا یاهصخاش زا مادکره نزو لامعا زا سپ
 بلاق رد همادا رد .تسا هدیدرگ یریذپبیسآ نیرتمک زئاح یتسیز تالمح دیدهت و نیرتشیب زئاح یربیاس تالمح
 .دوشیم هئارا سابعردنب یدیلک یاهییاراد یریذپبیسآ یدنبهبتر ،1 لودج

 سابعردنب یدیلک یاهییاراد درکلمع رب رثؤم یاهبیسآ تیمها هجرد :2 لودج
 یریذپبیسآ ددع یریذپبیسآ
 10/1 (ییایرد ای ییاوه) یكشوم مجاهت

 04/0 یربیاس تالمح

 10/4 یسیطانغمورتكلا یاه بمب

 11/9 یناسنا ذوفن و یسوساج

 14/0 یداصتقا میرحت

 22/0 (یندیماشآ و ییاذغ داوم ندرک هدولآ) یتسیز تالمح

 1196 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 نیا زا كی ره مادهنا تروص رد .تسا هدیدرگ دادملق ندب یاضعا دننامه یمتسیس تروص هب ،روشک ره لقث زکارم
 نیلوا .دوب دهاوخن تایح و تیلاعف ۀمادا هب رداق و دوش یم جلف مجاهت دروم ِرروشک دبلاک و هركیپ ،متسیس ،لقث زکارم

 وزج نامرف لامعِتا و یریگ میمصت ،ییاهن تامیمصت یسررب ،یزاس میمصت هک تسا ناسنا زغم ،نآ زکرم ینعی ،هقلح
 روشک زغم .ددرگ ییاسانش دیاب مه دوش یم یریگ میمصت روشک یارب هک ییاج ینعی ،روشک ره زغم .تسا نآ فیاظو
 :تسا ریز حرش هب ناریا

 یربهر .6

 یلم ۀناسر .0
 یماظن یاه هاگرارق .9
 یماظن یاه یهدنامرف .4
 روهمج سیئر و تلود یاه هیال .0
 .مهم یاه هناخترازو .1
 دروم فادها نیا زا یكی هچنانچ .دوش یم بوسحم فده نیرت مهم و تسا روشک ینابیتشپ و یرازفازغم شخب اه نیا
 ۀقلح هب هجوت اب .دزاس یم هجاوم یا هدیدع تالكشم اب ار روشک و دناشک یم شلاچ هب ار متسیس ،دریگ رارق مجاهت
 نیلوا و درک دهاوخن لمع لوا لسن یاه گنج دننام رگید ،دنک هلمح یروشک هب نمشد هچنانچ ،ندراو یدربهار
 و بیرخت نمشد فده زین نآ زا دعب .داد دهاوخ رارق ،تختیاپ ینعی ،روشک یسایس و ییایفارغج زغم ار فده
 .دوب دهاوخ رگید ساسح طاقن رد شاشتغا
 ییارجا تامادقا و رمتسم ،عماج یاه یزیر همانرب اب تسیاب یم ،روشک یماظنریغ و یماظن ساسح و یتایح زکارم
 یو یمجاهت تامادقا ،راوشد و تخس طیارش لیمحت و نمشد زا لمع یدازآ و راكتبا بلس نمض ،لماعریغ دنفادپ
 رظن رد یلک یمتسیس ار نآ دیاب روشک زا عافد یارب .دهد شیازفا ار یدوخ یاهورین تمواقم ۀناتسآ و هدرک یثنخ ار
  :دننام یساسح طاقن .درک تبقارم یبوخ هب ساسح طاقن یمامت زا و تفرگ



 1199 ناتسبات ،موس هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 631

 یهدنامرف و یربهر .6
 كیناگرا .0
 اه تخاسریز .9
 یداع مدرم و تیعمج .4
 یماظن ییارحص یاهدحاو .0
 كی هک تسا رکذ نایاش .دنراد رارق مجنپ ۀقلح رد ،تیمها ۀجرد رظن زا اه یماظن ،دوش یم هدهاشم هکروط  نامه
 رد ،ییاوه دنفادپ یاه هكبش و اهرادار ،زاورپ لرتنک یاه متسیس لثم یماظن مهم و ساسح یاه تخاسریز یرس
 یاه ناكیپ هک تفگ ناوت یم هلئسم نیا هب یمتسیس هاگن و ندراو ۀقلح یسررب اب .دنراد یاج هیلوا و مهم یاه فده
 برخم ریثأت رب هوالع ،دنریگب رارق دیدهت دروم اه تمسق نیا هچنانچ هک دراد نیا زا ناشن اه هقلح یضعب رد دوجوم

 .دنروآ یم مهارف ار اه نآ بیرخت تابجوم و دنهد یم رارق ریثأت تحت مه ار اه نامزاس و اه تمسق رگید ،دوخ
 هدرپ  تشپ راكفا و نمشد تاین هب ناوت یم نانبل و لیئارسا ۀزور 99 گنج رد اه هلمح و اه فده تسیل یسررب اب
 داجیا و هرمزور یگدنز تالكشم و لئاسم اب یداع مدرم ندومنریگرد ،نانبل اب گنج رد لیئارسا دربهار .تفای تسد
 اب تفلاخم تمس هب ار مدرم تسناوت زین قیرط نیا زا و دوب نانآ یتیاضران هجیتنرد و تلود و مدرم نایم فالتخا
 یناسر تخوس متسیس بیرخت ،ییاتسور بآ و بالضاف متسیس بیرخت ،لاثم ناونع هب .دهد قوس تموكح و تلود
 فادها وزج ،ینامرد - یتشادهب یاه نامتخاس ای یطابترا یاه لپ بیرخت زین و نیزنب پمپ یاه هاگیاج و یرهش
 و یطیحم یایفارغج یاه صخاش هزوح جنپ رد لماعریغ دنفادپ دركیور اب یزاسرهش یاهصخاش .دوب لیئارسا

 رد هک دیدرگ ییاسانش یعافد و یتینما ،یطیحم تسیز ،یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،یدبلاک ـ ییاضف ،یعیبط
 دنفادپ هخرچ نینچمه و دش دهاوخ نییبت یناكم شیامآ رد اهصخاش زا مادک ره شقن لیلحت و هیزجت لصف
 ییاراد شخب رد .دش حیرشت لیصفت هب یریذپ بیسآ یبایزرا و یسانش دیدهت و یسانش ییاراد لماش لماعریغ
 دیدرگ هراشا رهش رد دوجوم یاه ییاراد یبایزرا یاه صخاش حیضوت هب سپس و اه ییاراد ییاسانش هب ًاادتبا یسانش
 رد یدیلک نکاما هجوتم تادیدهت عاونا زین یسانشدیدهت شخب رد .دوب دهاوخ لیلحت و هیزجت تابساحم یانبم هک
 رد دیدرگ حیرشت تادیدهت یبایزرا یاه صخاش نینچمه و هراشا هیاپیروانف و روحم مدرم ،تخس تادیدهت بلاق
 بیسآ یاه صخاش نینچمه و دیدرگ هراشا رهش رد یریذپ بیسآ یاه صخاش عاونا هب یریذپ بیسآ شخب رد همادا
 یرظن بوچراچ جارختسا تهج ماجنارس و ؛دش هداد حیضوت لماک تروصب لماعریغ دنفادپ ثحب اب طبترم یریذپ
 و یساسا یاه هرگ دركیور هک دمآ نایم هب هراشا یرهش گنج تیریدم رد راذگریثأت یاهدركیور زا زین شهوژپ
 یاههرگ هب ندناسر بیسآ لابند هب نمشد عقاو رد .دشابیم هلاسر نیا یرظن هیاپ یدربهار یزاس جلف دركیور
 ندرک جلف لابند هب نمشد نمی و هیروس دننام ریخا یاه گنج یاهدركیور هب هجوت اب و تسا اهرهش رد یساسا

 همادا رد .دشاب یم هعماج رب مکاح ماظن رب ندز همطل و مدرم ندرک یضاران نآ لابندب و یتایح زکارم یناسر تامدخ
  .دهد یم ناشن ار قیقحت یموهفم لدم زین 16-0 لكش
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 باسح هب یلم تردق عبانم زکرمت زکارم ،یشزرا یاهتیمک ریاس و تیمها هب انب اهرهش ،لماعریغ دنفادپ هاگدید زا
 هعسوت یدیلک طاقن ،تاطابترا و لقنو لمح یاه بطق ،یتیعمج یاه نوناک ناونع  هب هک دنتسه یقطانم اهرهش .دنیآ یم

 رت مهم و ؛دننک یم شقن یافیا تورث نزاخم و یتلود زکارم رارقتسا لحم ،یتاعالطا یاه هناماس و داصتقا ،تعنص
 یناسآ  هب رود هلصاف زا یتح هک دنتسه الاب بیرخت دصرد اب تباث  فادها نیرت سرتسد لباق و نیلوا اهرهش هكنیا
 هک رصع نیا رد اهرهش نالک و گرزب یاهرهش صوصخ هب اهرهش تیریدم نیاربانب ؛دادرارق فده ار اه نآ ناوت یم
 هک ارنآ یاهدمایپ و ییاسانش ار اهرهش یورشیپ تادیدهت یتسیاب لوا هلحرم رد دنتسه ایوپ تروصب تادیدهت
 و تادیدهت ییاسانش ،قیقحت نیا یلصا فده دیدرگ هراشا هک هنوگنامه .دنیامن یبایزرا ،دشابیم یریذپبیسآ
 1 هک دراد رارق ناگزمره ناتسا رد سابعردنب رهش .دشابیم سابعدنب رهش یدیلک یاهییاراد یریذپبیسآ یبایزرا
 هار هاگتسیا ،هناخهیفصت ،هاگدورف ؛لماش یدیلک ییاراد ناونعب ناگربخ تروشم اب رهش نیا یدیلک یاهییاراد زا دروم
 و تادیدهت یبایزرا تهج .دندش باختنا ییاجر دیهش هلكسا و (هاگورین) ریناوت ،قرب هاگورین ،تفن هاگشیالاپ ،نهآ
 اههتفای قیقحت نیا رد .دیدرگ هدافتسا AHP-FEMA كینكت زا سابعردنب رهش بختنم یاهتخاسریز یریذپبیسآ
-بیسآ زین مود شخب رد و دیدرگ یبایزرا و ییاسانش تادیدهت هتسب لوا شخب رد هک دیدرگ نیودت شخب ود رد
 ،یدانسا تاعلاطم هلحرم هس ،تادیدهت هتسب جارختسا تهج .دش یبایزرا بختنم یرهش یاهتخاسریز یریذپ
-یم ناشن هک دیدرگ جارختسا زین لمتحم تادیدهت هتسب ماجنارس هک دش یط ناگربخ رظن و تادیدهت قباوس یسررب
 یدیلک یاهییاراد هجوتم تادیدهت ددع نیرتشیب یربیاس تالمح و (ییایرد و ییاوه) یكشوم مجاهت دیدهت دهد
 یدیلک یاهییاراد فعض نازیم ،طبترم یاهصخاش هب هجوت اب زین یریذپبیسآ هلحرم رد و ؛دنتسه سابعردنب رهش
 هب سابعردنب بختنم یرهش یاهتخاسریز یریذپبیسآ دهدیم ناشن جیاتن هک دیدرگ جارختسا تادیدهت ربارب رد
 ،یسوساج ،یسیطانغمورتكلا یاهبمب ،یربیاس تالمح ،(ییایرد و ییاوه) یكشوم مجاهت تادیدهت ربارب رد بیترت
 شهاک تهج ییاهراكهار دنمزاین و دنتسه رادروخرب ییالاب تیمها هجرد زا یتسیز تالمح ،یداصتقا میرحت
 .دوشیم هئارا تاداهنشیپ شخب رد هک دنتسه یریذپبیسآ
 .دوشیم هئارا (1) لودج بلاق رد ریز یاهراكهار همادا رد

 تادیدهت ربارب رد یرهش یاهتخاسریز یریذپبیسآ شهاک یاهرایعم یدنبعمج :2 لودج
 تادیدهت دادخر زا یشان یاهبیسآ شهاک یاهراكهار رایعم فیدر
 ازرطخ زکارم زا یرود یدیلک یاهییاراد بسانم یبای ناكم 6

 یبسانم یدنفادپ تیعضو داجیا
 نمشد زا لمع راكتبا بلس و هلمح رد نمشد یارب لكشم داجیا
 مجاهم یارب تیدودحم داجیا لیلد هب یدنفادپ تاحیلست هب زاین شهاک
 یّكلم یاههیامرس رد هجوت لباق ییوج هفرص داجیا

 لرتنک و تیاده رایس متسیس زا هدافتسا اه یئاراد یگدنکارپ و یزاس كچوک ،اهدركلمع یزاس یزاوم 0
 هفقو نودب قرب زا هدافتسا
 قیرح یافطا متسیس یاقترا و تیوقت
 یرارطضا هیلخت و هاگهانپ داجیا
 دایز لصاوف اب یگدنکارپ داجیا
 یزاس یزاوم و ندومن هدنکارپ ،یزاسكچوک
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 یرورض فراصم رد یناسربآ یزاس یزاوم
 سیلپ و تسارح یاهورین یاه تشگ شیازفا یتظافح یاهتیگ شیازفا 9

 یكیزیف تظافح یاه تیگ دادعت شیازفا
 دیدهت یلامتحا طاقن زا بسانم هلصاف داجیا یئاراد عون اب بسانتم میرح داجیا 4

 ینوماریپ میرح رد فرصت و لخد مدع
 یئاراد نآ میرح رد یریذپ بیسآ هدنهاک تازیهجت یریگ راكب

 رادشه یاه متسیس هلیسوب رطخ زا یهاگآ نامز شهاک یرارطضا جورخ رد عیرست یاههفلوم تیاعر 0
 نآ یاه هفلوم تیاعر و یتظافح یاهورین شنکاو نامز شهاک
 یجورخ و یدورو دادعت شیازفا

 بسانم ضرع اب یطابترا یاهریسم یحارط
 اه نامتخاس یلخاد یحارط هوحن
 دوجوم لقن و لمح متسیس زا یرادرب هرهب

 محازم یاهزاس ریغ رصانع فذح
 نارحب نامز رد اراک و بسانم یزادرپ رون

 یكیرات رد تیاده تیلباق اب امنهار میالع

 یطابترا یاهریسم درادناتسا یهیواز رییغت

 یجورخ - یدورو یاهوشزاب بسانم تهج باختنا

 یطابترا یاهریسم بسانتم عیزوت

 یكیزیف تظافح یاه تسپ تیوقت تظافح و تینما شیاپ ،لرتنک متسیس تیوقت 1
 یلرتنک یاه نیبرود تیوقت هلیسوب میقتسم شیاپ متسیس یاقترا

 و ییاراد یدیلک یكینورتكلا یاه هناماسو یقرب تاسیسات ییاسانش 1
 ظفاحم ششوپ داجیا

 ییاراد یدیلک یكینورتكلا یاه متسیس و یقرب تاسیسات ییاسانش
 تیمها و تیساسح رظن زا اه نآ زاین دروم یتظافح حطس نییعت
 یكینورتكلا تازیهجت و اههناماس ییاجهباج تیلباق و هیلوا یبای ناكم
 .یداصتقا تاظحالم هب هجوت اب زاین دروم یتظافح ششوپ عون یسررب

 .یسیطانغم ورتكلا مجاهت هدنهد رادشه یاههناماس یسررب و ییاسانش
 ای و یزلف یاهروت رد اه نآ ندیچیپ ای و یزلف یاه هبعج رد لمح لباق یكینورتكلا تازیهجت نداد رارق
 .هدش تظفاحم قاتا رد اه نآ یرادهگن

 یاهقرو رد ای و یزلف یاهروت رد اه نآ ندیچیپ و اهزیرپ لحم زا یقرب تازیهجت همه ندرک ادج
 .هطوبرم یاه لباک هارمه هب یموینیمولآ
 هفقو نودب قرب متسیس نتفرگ رظن رد
 اهروتامروفسنارت و قرب یاه تسپ و اهریت یورب ظفاحم رتچ نداد رارق

 قیرح یافطا رونام تسارح و یتینما یاهورین عیرس شنکاو و یرایشوه 1

 نما یاضف هب نایوجهانپ لاقتنا و تیعمج یرارطضا هیلخت رونام

 تاجن / دادما ،زیرگ رونام

 یلصا تادیدهت یویرانس ساسا رب نارحب زورب زا لبق رونام

 یلصا تادیدهت یویرانس ساسا رب نارحب نیح رونام

 یلصا تادیدهت یویرانس ساسا رب نارحب زورب زا سپ رونام

 شتآ راوید یربیاس عافد و یربیاس تالمح اب هلباقم 1

 یمتسیس یاههلت

 ذوفن صیخشت یاهمتسیس
 یزاجم یصوصخ یاههكبش

 1196 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 عبانم
 و مولع هلجم هنامرحم هرامش ،راوزبس رهش :یدروم هنومن لماعریغ دنفادپ دركیور اب اهرهش یریذپ بیسآ یبایزرا .(0196)داجس ،ولرذابا

 نارهت ،رتشا كلام یتعنص هاگشناد ،لماعریغ دنفادپ یاه یروانف
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 دنفادپ دركیور اب اهرهش یریذپ بیسآ یزاسلدم و تارطاخم ییاسانش .(0196)ربکا یلع ،میحر یروپ ،روصنم ،داصرقاب ،داجس ،ولرذابا
 ناریا لماعریغ دنفادپ یملع نمجنا تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،لماعریغ

 نارهت ،دیمح ناتسوب تاراشتنا ،نیون یروانف اب دیدهت ،(0196) ،اضرمالغ ،یناهرف یلالج و دیمح ،یردنكسا

 یگتسباو تارثا نتفرگ رظن رد اب یتایح یاه نایرش تراسخ لیلحت ،(9196) قداص دمحم ،یناث یلکوت ،كباب ،راودیما ،دمحم ،یردنكسا
 دنفادپ هتفه همان هژیو ،نارحب تیریدم همانلصفود ،یرهش هقطنم كی رد قرب و بآ هكبش یدروم هعلاطم دنمفده تالمح رثا رب
 29-16 صص ،لماعریغ

 .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا :نارهت .رادیاپ لماعریغ عافد رد هنارامعم تامازلا .(1196) دمحا ،یدج نایرغصا

 دیهش هاگشناد تاراشتنا ؛لوا پاچ ،یحالف اضریلع رتکد همجرت ؛یزاسزاب یزیر همانرب و یرامعم (0196) ؛نای ،سیوید ؛نیمسای ،ناسیآ
 نارهت ،یتشهب

 تاراشتنا و پاچ هسسؤم :نارهت .لماعریغ دنفادپ رد تادیدهت دروآرب لدم و شور رب یا همدقم .(6196) اضرمالغ ،یناهارف یلالج
 .(ع) نیسح ماما عماج هاگشناد

 .نارهت ،لماعریغ دنفادپ یملع نمجنا تاراشتنا ،لوا پاچ ،تادیدهت نیون یاه دركیور .(0196) اضرمالغ ،یناهارف یلالج
 تادیدهت یدنب هبتر و نییعت ،(0196) یلع ،بسن یربنق ،یفطصم ،یرفنضغ ،هللاحتف ،یدنقرفز ییاسمش ،اضرمالغ ،یناهارف یلالج

 01-01 :صص ،0 هرامش ،0 هرود ،نارحب تیریدم همانلصف ،ورتم یاه هاگتسیا یلصا یازجا رد یدمع تخاس ناسنا

 .روشک لماعریغ دنفادپ نامزاس ،نارهت .ینیمزریز یاههزاس رد لماعریغ دنفادپ .(2196) اضرمالغ ،یناهارف یلالج

 .تمس رشن :نارهت .یناسنا مولع رد قیقحت شور رب یاهمدقم .(1196) اضردمحم ،این ظفاح

 .دباع رشن :نارهت .یرهش یمومع یاهنامتخاس یحارط رد یمومع یاهرایعم ،(1196) ،دیشهب دیس ،ینیسح

 دنفادپ تاظحالم و ریذپ بیسآ رصانع یسررب ،(2196) یلع ،بسن یربنق .دمحم دیس ،ینیسح .هنگنز دیعس ،یکرهش .یلع دیس ،ینیسح
 یتعنص هاگشناد ،لماعریغ دنفادپ دركیور اب یرامعم و یزاسرهش یشهوژپ -یملع شیامه نیلوا ،نارهت رهشنالک میرح رد لماعریغ
 نارهت ،رتشا كلام

 یاواف ینامزاسارف حرط یعافد عیانص یتاقیقحت و یشزومآ هسسؤم تاراشتنا ،یرهاوج اضریلع :همجرت ،(9220) اكیرمآ تینما یلم دربهار
 نارهت ،حلسم یاهورین

 هلاسر ،(گرزب نارهت :یدروم هعلاطم) یتایح نکاما شیامآ رد لماعریغ دنفادپ یاه صخاش لیلحت و نییبت ،(1196) اضرمالغ ،یعراز
 .نارهت ،(ص)مظعا ربمایپ هدكشهوژپ و هدكشناد ،(ع) نیسح ماما عماج هاگشناد ،ارتکد

 نادیم یدروم هنومن - یحطسریز یرهش یاهاضف یحارط رد لماعریغ عافدو نارحب تیریدم تاریثأت یسررب ،(6196) ،هیمس ،یرفص
 .یتشهب دیهش هاگشناد :نارهت ،یزاسرهش و یرامعم هدكشناد ،یزاسرهش هورگ ،نارهت ریت تفه

 یاه تخاسریز یریذپ رطخ لیلحت و یریذپ بیسآ ،تادیدهت یبایزرا یوگلا ی هئارا و نیودت ،(4196) دیعس ،یکرو ینیما ،نسح ،یدهشم
 .01-11 :صص ،41 لماع ریغ دنفادپ هتفه همان هژیو ،4 هرود ،لماعریغ دنفادپ رب دیکأت اب یتایح

 رهش :یدروم هنومن) لماعریغ دنفادپ رب دیکأت اب یردنب یاهرهش رد یزاسرهش یاه صخاش لیلحت و نییعت ،(1196) اضردیس ،یوسوم
 .جوسای هاگشناد ،یزاسرهش و یرامعم هورگ ،یسدنهم ینف هدكشناد ،ارتکد هلاسر ،(سابعردنب
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