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 همدقم

 لکیس نیا ررکم دیدجت .دنبای یم لماکت و هدرک دشر ،دوخ یلماکت ریس رد هک دنتسه یعامتجا یاهداهن اهرهش
 دراد قادصم تالحم و اه تفاب یتح یرهش رصانع همه دروم رد تالوحت نیا .تسا یرهش یاضف ییایوپ رگناشن
92 ،یدابآ یگنز)  ،رهش نتشاد هگن هدنز یارب شالت رد رهش تلاصا و تیوه ظفح یارب ناسنا نایم نیا رد .(36 :13
 نیا هلمج زا رهش یازفا نایم هعسوت هک دنز یم یتامادقا هب تسد ،هدوسرف یاه تفاب صخألاب و رهش تفاب
 اب ،یرهش هعسوت یاه تسایس ریاس فالخرب یرهش ازفا نایم هعسوت .(29 :1392 ،ناراکمه و یناوضر)تساه هار
 یعوضوم ،دریذپ یم تروص یگیاسمه یاهدحاو و نادنورهش روضح اب و دوجوم رهش رتسب رد هک نیا هب هجوت
 هنیمز هب ار دیدج یاهراتخاس ،قفوم یازفا نایم هعسوت .(69 :3192 ،ینییآ) تسا یشخب ارف و یهجودنچ ،هدیچیپ

 دریگب رظن رد مه اب ار هدنیآ رد زاسو تخاس و دوجوم تاناکما و .درب یم الاب ار رهش تیبولطم و دهد یم دنویپ رهش
(67 :2004 6EPA). یاه نیمز تمس هب ار رهش دشر هک دننک شالت دیاب یرهش هعسوت یاه همانرب هاگن نیا بوچراچ رد 
 هب رهش ینوریب یاه نیمز زا ار هعسوت تهج هک هعسوت زا لکش نیا .دننک تیاده (2یا هوهق یضارا)رهش نورد یلاخ
 رهش هعسوت .(1 :9392 ،یدنهدیب ،یفوتسم)دوش یم هدیمان " ازفا نایم هعسوت" دزاس یم فوطعم یلخاد یضارا تمس
 هناگ تشه یاه هزاورد دادتما رد ییاه هچرازاب داجیا قیرط زا ،روشک برغ لامش رهش نیرت گرزب ناونع هب زیربت
 یاراد یگنهرف -یخیرات هقطنم نیا تفاب .دراد رارق یرادرهش 1 هقطنم رد هزورما هک تسا هتفرگ تروص یمیدق
 ،یرهش تازیهجت و تاسیسأت دوبمک ،بسانم یسرتسد مدع ،رظنم و امیس یگتفشآ نوچمه یفنم یاه یگژیو
 شهوژپ فده نیرت یلصا ور نیازا .دشاب یم یا هزاس – یدبلاک یگدوسرف و یعامتجا و یداصتقا راتخاس رد یگتفشآ

 یا هلخادم تامادقا تهج نآ یساسا دربهار و ازفا نایم هعسوت درکیور زا یریگ هرهب یجنس ناکما و یسررب ،رضاح
  .تسا یگدنز هخرچ هب هقطنم نیا هدوسرف تفاب ندنادرگزاب و هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب یارب
 شهوژپ یرظن ینابم

 هعسوت

 6دروفسکآ تاغل گنهرف) دشاب یم ندش رت گرزب و ندش رت هتفرشیپ تهج رد یجیردت دشر یانعم هب تغل رد هعسوت
 و یعامتجا -یداصتقا ماظن لک توافتم یریگ تمس و نامزاس دیدجت دوخ رد هک تسا ینایرج هعسوت .(2551
 ،رتشیب ندش یتعنص ،یرباربان ،یراکیب ،رقف شهاک یانعم هب ار هعسوت ایکزا یفطصم .دراد هارمه هب ار یدبلاک
 ،ایکزا)دنک یم فیرعت یراج روما رد مدرم تکراشم شیازفا و تلادع رب ینتبم یعامتجا ماظن داجیا ،رتهب تاطابترا

 و عبانم ،نامز فالتا زا یریگولج ،هعسوت یقیقح ریسم رد نتشاد رارق مهف ،عقاورد هعسوت موهفم کرد .(32 :1192
 و یئالم)دشاب یم اه تیدودحم رب ندمآ قئاف رد رتشیب ییاناوت هجیتنرد و اهانگنت و اه تیدودحم رتهب کرد ،تاناکما
 زا یرایسب اب هارمه و دشاب یم گرزب یلمع و یرظن شلاچ کی هعسوت موهفم 1انآ تنس رظنزا .(1 :2392 ،ناراکمه
 هنوگره هک ارچ ،تسا یدعبدنچ موهفم کی دوخ تاذ رد هعسوت عقاورد .(Ana,2008,17) دهد یم خر رگید میهافم
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2 San’t Ana 



 971 ...یرهش هدوسرف یاه تفاب ینیرفآزاب

 و فلتخم یاه باتش اب ،نوگانوگ قرط زا ای فلتخم یاه شخب رد دناوت یم ،هدیچیپ یاه متسیس تفرشیپ و دوبهب
 .(Bellu, 2011,2)دهد خر نوگانوگ یاهورین طسوت
 ازفا نایم هعسوت

 هک یرهش دوجوم یحاون نایم رد هدافتساالب ای یلاخ یاه شخب ای تاعطق هدافتسا زاب و هعسوت دنیارف ازفا نایم هعسوت
 رد هعسوت عون نیا .(Municipal Research & Services Center of Washington , 1997)تسا هتفای هعسوت ًاالبق
 دیاش هک ازفا نایم هعسوت .دریگ یم ربرد ار رهش لک حطس ات هعطق کی زا و دریذپ یم تروص یفلتخم یاه سایقم
 دراد یعس ،یرهش نورد ةدش اهر و یلاخ یاه نیمز رب دیکأت اب ،تسناد از نورد هعسوت زا ریبعت نیرت هداس ار نآ ناوتب
 ،ازفا نایم هعسوت حالطصا .(Walters, David& Brown,Linda 2004)دیامن یراذگراب یضارا نیا یور رب ار هعسوت
 تاناکما و اهانب ربارب و هنالداع عیزوت و دوجوم یرهش قطانم ندومن هدافتسا لباق هرابود یعون هب و یزاسهب ،یزاسون

 : 9 ،یرداهب) تسا رهش دبلاک ددجم یهد نامزاس و یزاسزاب ناکما و نیمأت ،نآ حوطس و طاقن یمامت رد یرهش
 شالت و هدربالاب ار رهش تیبولطم ،دهد یم دنویپ رهش هنیمز هب ار دیدج یاهراتخاس ،قفوم یازفا نایم هعسوت .(6192
 یاه همانرب هجیتنرد .(6EPA 2004: 67) دریگب رظن رد مه اب ار هدنیآ رد زاسو تخاس و دوجوم تاناکما ات دنک یم
 (دنا فورعم 2یا هوهق یضارا هب هک)رهش نورد یلاخ یاه نیمز تمس هب ار رهش دشر هک دننک شالت دیاب یرهش هعسوت
 هب رهش ینوریب یاه نیمز زا ار هعسوت تهج و دراد رهش نورد یاه نیمز هب رظن هک هعسوت زا لکش نیا .دننک تیاده
 .(1 :9392 ،یدنهدیب یهوکش ،یفوتسمرصان)دوش یم هدیمان " ازفا نایم هعسوت" دزاس یم فوطعم یلخاد یضارا تمس
 ازفا نایم هعسوت تیهام

 infill ،ناوک .دنناد یم نامتخاس کی اب ییاضف لیمکت هژیو هب یزیچ اب ییاضف ندرک رپ لمع ار infill یمومع نایب رد
 6 195 ) دناد یم دوجوم یاه نامتخاس اب طبترم کچوک تیاس رد ینامتخاس ناونع هب و infill development بلاق رد ار

Cowan, 2005). یرهش تالخادم تایبدا رد هکنآ لاح infill رانک نیمز ددجم هعسوت ای هعسوت زا دنا ترابع 
 دشر یارب یرازبا ناونع هب هک (Christensen, 2005,186) یرهش موادم یاه هعسوت دنیآرف رد هرهب مک ای هدش هتشاذگ
 :زا هدافتسا هب ازفا نایم یاه هعسوت (Hutchison, 2010 1626) ددرگ یم بوسحم اهرهش هدش لرتنک

  هرهب مک ای و یدصت الب یاه نیمز رد یرهش یاه هناد -فلا 

 هیشاح زاب یاهاضف ةعسوت ضوع رد بولطم دشر فدهاب رهش قطانم یزکرم هتسه رد دوجوم یاه نامتخاس -ب
 .(Caves, 2005, 382)دراد هراشا رهش

 اب ازفا نایم یاه هعسوت ،یا هقطنم رهش ناونع رد زین یرهش یحارط یارب نامز رد ییوج هفرص یاهدرادناتسا باتک رد 
 هکیروط هب دناد یم یا هقطنم یاهروتامرآ طسوت اهرودیرک رد ییاجباج تبثم جیاتن زا ار رادم هدایپ و یناسنا سایقم
 و یزیر همانرب یاهدرادناتسا باتک رد .(Watson, 2003,3)دناد یم ازفا نایم یاه هعسوت قیوشت ار TOD لوصا زا یکی
 قلخ فدهاب نامتخاس زا ولمم قطانم رد ای و یدصت الب تاعطق رد هعسوت ،هعسوت عاونا ثحب رد یرهش یحارط

                                                           
1. Baown Fields 



 1199 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 171

 Strategies for successful infill)دنک یم باطخ ازفا نایم ار دیرخ یاه هدودحم ای و یگیاسمه یاهدحاو

development, 2001, 11). یتشپ طایح رد کچوک تاقاحلا زا ینوگانوگ یاه مرف یاراد دنناوت یم ازفا نایم یاه هژورپ 
 تاعطق یاه هژورپ ای و (یا هوهق یاه نیمز) یتفایزاب یاه هعسوت و هعطق-کت یاه هعسوت ات هتفرگ ینوکسم اهدحاو
 ,Adams) تسا هدشاهر ینیمز دوجو ،اه هژورپ نیا مامت کرتشم لصف هک دندرگ لماش ار یرهش زکارم رد هناگدنچ

2009, 79). 

 ازفا نایم هعسوت دنیآرف
 طابترا لئاسم نیرت مهم زا یکی کش یب ،مینک یم تبحص یزیچ نورد هعسوت مهف اب ازفا نایم یاه هعسوت زا هک ینامز
 یدرف هبرصحنم یاه هصخشم و یخیرات تیوه یاراد ینوریب طیحم رگا هژیو هب ،تسا نآ ینوریب طیحم اب هعسوت
 ،اهوگلا(1) ،یگیاسمه دحاو تیصخش (2) صوصخ رد یصصخت تروص هب دناوت یم هغدغد نیا .دشاب
 رولبت (6Sendich 62006 475) تالیهست (9) و ،(6Strategies for successful infill development 62001 27)تاطابترا(9)
 و یراذگ هدوت ،سایقم ،لقنو لمح رد ناوت یم ار دنویپ مه یازفا نایم یاه هعسوت هب یسرتسد یاهدربهار اما ؛دبای
 ناوت یم ازفا نایم یزیر همانرب بوچراچ یدیلک رصانع نایم زا .(6Sendich 62006 475) دومن وجتسج یدنب لصفم
 :درب مان ار ریز دراوم

 ازفا نایم هعسوت یدنب هلحرم -1

  یلحم هعماج ندومن لیخد -2

 یگنوگچ باب رد رظن تقد .(6Strategies for successful infill development 62001 70) یحارط یامنهار طوطخ  -3
 بولطم یازفا نایم هعسوت یارجا هوحن و یریذپ ققحت رد یهجوت یب رب یلیلد ،یدبلاک هنیمز رد ازفا نایم یاه هعسوت
 (Kytta, 2010, 32).تسین

 ازفا نایم هعسوت فادها
 :یلکروط هب ازفا نایم هعسوت یایازم و فادها

 زبس یاه هنهپ رد هعسوت یا هراشا شهاک -
 یرهش زکارم ای اه هلحم یزاس هدنز زاب -
  نآ شزرا یایحا ای کلم رد شزرا داجیا قیرط زا 2یتایلام هیاپ شیازفا -
  یربراک دقاف یضارا ای بسانمان یاه یربراک هب دمآراک و بسانم یربراک صیصخت -
  اه یربراک رد طالتخا داجیا -
 .(Sendich, 2006,726 E) دوجوم تالیهست و اه تخاسریز زا هنیهب هدافتسا -

 هب یسرتسد شیازفا ،یژرنا فرصم شهاک ،یا هناخلگ یاهزاگ شهاک ،یصخش یوردوخ هب یگتسباو شهاک -
 .(Breheny, 2006,139) ،تامدخ

                                                           
1 Tax Base 
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 ازفا نایم هعسوت حوطس :1هرامش رادومن

 .66 :9392 ناراکمه و روپ شاداد :عبنم

 شهوژپ هنیشیپ

- Annette Steinacker (9551) دسر یم جیاتن نیا هب "هفرص هب نورقم نکسم و ازفا ایم هعسوت "ناونع اب یشهوژپ رد 
 حوطس اب یاهرهش هک دراد دوجو یدهاوش و تسا اه هموح زا رتشیب رایسب اهرهش رد ینوکسم هعسوت نازیم هک
 فالتخا نیگنایم هک ییاجنآزا .دنا نابیرگ هب تسد دوخ هموح هب تبسن نکسم دیدج تخاس ،هوبنا هعسوت زا یرتالاب
 دوجو رهش زا رت نازرا نکسم و هوبنا هعسوت فده ود هب یبایتسد نیب یدایز یاه شنت ،تسین هجوت لباق اه تمیق
  .دراد

- Virginia McConnell و Keith Wiley(5251) داصتقا دهاوش و اهزادنا مشچ ،ازفا نایم هعسوت "ناونع اب یشهوژپ رد 
 هعسوت تفرشیپ تارثا و لیسناتپ دروم رد دیدش یاه ثحب مغریلع هک دنک یم هراشا عوضوم نیا هب " یزیر همانرب و
 .درادن دوجو رضاح لاح رد هن ای تسا هدوب رثؤم نآ یتاغیلبت یاه تسایس ایآ هکنیا دروم رد یبرجت دهاوش ،ازفا نایم

- Terrence Farris(5251) دنمشوه دشر هب یبایتسد یارب ازفا نایم هعسوت زا هدافتسا عناوم "ناونع اب یشهوژپ رد" 
 یاه هنیزه لماش ازفا نایم هعسوت یارب یلمع عناوم داد ناشن اکیرما هدحتم تالایا یزکرم یلصا رهش 11 یسررب اب
 نتفای لکشم ،یتراظن یاه تسایس و یرهش یعامتجا فادها ،تیموکحم هب لیامت مدع ،ییانبریز یاه هنیزه و ژاتنوم
 و یلحم نانکاس تمواقم ،دحزا شیب تارطخ ،یصوصخ و یتلود یاه تکراشم یگدیچیپ ،ناگدنهد هعسوت
  .دناد یم یسایس یاه تیدودحم و ناعفنیذ یاه یریگرد

- Peter Newton Stephen Glackin& (2251) دیدج یشم طخ یوس هب ،ازفا نایم هعسوت کرد "ناونع اب یشهوژپ رد 
 یاهرهش یارب هدمع شلاچ هک دندیسر هجیتن نیا هب "ایلارتسا یاهرهش هموح رد یرهش یزاسزاب یارب نیرمت و
 لح یارب هک تسا هدش یحارط یاه همانرب زا یکی ناونع هب هدش سیسأت یاه هموح رد ینوکسم قطانم ندرک رپ ایلارتسا
 رضاح لاح رد ،دصرد 53-59 هدودحم رد لومعمروط هب ،هدش لیمکت فادها .تسا هدش یحارط هناگود شلاچ نیا

  .تسا یرهش یزیر همانرب یاهدربهار هیلک ءزج
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 دابآ یناخ هلحم یرهش هدوسرف یاه تفاب رد ازفا نایم هعسوت ناونع اب یا هلاقم رد (2392)ناراکمه و یمشاه ینب -
 رد ییالاب لیسناتپ یاراد شهوژپ هدودحم رد ازفا نایم هعسوت تهج یضارا ییاهن لکش هک دنداد ناشن ،(نارهت
 .دشاب یم هدوسرف یاه تفاب و یا هوهق یاه نیمز
 یازفا نورد دشر تسایس یدمآراک و یرهش یازفا نورد یاه هصرع ناونع اب یشهوژپ رد ،(6392)یربکا یلع -
 ،رهش نورد ینامتخاس یاه تیلاعف زا یشان ییاضف تنار هب یرادرهش یگتسباو هک داد ناشن نارهت رهش نالک
 ةخرچ ییارگزکرمت ،یرهش مکارت ةدشن عابشا تیفرظ و نییاپ یمکارت ةناتسآ ،رهش نورد نکسم و نیمز یرگادوس
 و دربراک یلصا لیالد ،رهش نوماریپ یضارا زا تظافح لصا و یتیعمج و یگنهرف ،یعامتجا تارییغت ،یلم ینیشنرهش
 .تسا نارهت یازفا نورد دشر تسایس یدمآراک

 
 شهوژپ یموهفم لدم : 2 هرامش رادومن

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

  قیقحت شور
 هب هجوت اب ،یسررب و هعلاطم شور و یدانسا تاعالطا یروآ عمج شور .دشاب یم یدربراک عون زا رضاح قیقحت
 بوچراچ رد ات دراد یعس رضاح قیقحت .دشاب یم یلیلحت -یدانسا ،قیقحت تیهام و عوضوم ،رظندروم فادها
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 یرهش یازفا نایم هعسوت تهج بسانم یوگلا ،دوجوم تیعضو تخانش و یسررب هب اکتا اب و یاه کینکت و میهافم
 هدافتسا اب ادتبا راک دنیارف رد .دیامن یسررب و لیلحت ار زیربت یرادرهش 1 یگنهرف -یخیرات هقطنم هدوسرف اه تفاب رد
 بسانم یوگلا لیلحت روظنم هب سپس و هدش نیودت یرظن ینابم و یروآدرگ اه هداد ،یکینورتکلا و یا هناخباتک عبانم زا

 رد یساسا و مهم صخاش 92 بلاق رد هقطنم رد دوجوم یاه تیفرظ یسررب هب مادقا یرهش یازفا نایم هعسوت تهج
 ،رباعم هکبش ،تاعطق یدنب هناد ،انب تیفیک ،هتفرراک هب حلاصم ،تاقبط دادعت :لماش یرهش یازفا نایم هعسوت موهفم
 زا هلصاف ،یهاگراک یاه یربراک زا هلصاف ،یتعنص یاه یربراک زا هلصاف ،زاب و زبس یضارا هب یکیدزن ،مکارت
 هب یکیدزن ،هنایاپ و هناخدور و رازاب زا هلصاف ،یتاسیسأت و یماظن یاه یربراک زا هلصاف ،یراجت یاه یربراک
 هکورتم و ریاب یضارا دوجو و یتشادهب و ینامرد یاه یربراک هب یکیدزن ،یشزرو و یگنهرف و یشزومآ یاه یربراک
 عباوت لیلحت و (GIS) ییایفارغج تاعالطا متسیس رازفا مرن زا هدافتسا اب زیربت رهش 1 قطنم حطس رد هبورخم و
 هناماس زا یریگ هرهب اب تیاهنرد .تسا هدومن (Weighted Overlay) راد نزو یناشوپمه عون زا (Overlay) یناشوپمه
 یاه هدودحم و یا هعسوت هدش یدنب تیولوا حطس 9 بلاق رد هدش یدنب تیولوا حوطس هئارا هب ییایفارغج تاعالطا
  .تسا هدش هتخادرپ تیعضو لیلحت و هشقن تروص هب زاجمریغ
 شهوژپ ورملق و هدودحم
 یلامش ضرع هقیقد ود و هجرد 19 و یقرش لوط هقیقد 91 و هجرد 62 رد ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا زکرم زیربت رهش
 ینایم هتسه هدنریگربرد هک زیربت یرادرهش 1 هقطنم .(http://www.tabriz.ir) تسا هدش عقاو چیونیرگ راهنلا فصن زا

 مکارت رگنایب هک تسا هداد یاج دوخ رد ار رفن 29129 لداعم یتیعمج ،راتکه 619 دودح یتحاسم اب دشاب یم یرهش
  .دشاب یم راتکه رد رفن 31 یتیعمج صلاخان

 
 زیربت یرادرهش 8 هقطنم ییایفارغج تیعقوم : 1 هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

 هقطنم نیا رد یتیعمج صلاخ مکارت هطساو نیدب و هدوب راتکه36122 هقطنم نیا رد ینوکسم یربراک تحاسم
 هکبش کی یاراد شا تمدق ظاحل هب هقطنم نیا .(392 :9392 ،زیربت رهش عماج حرط)تسا راتکه رد رفن 591ربارب
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 ندوب ضرع مک نآ یلصا هصخشم هک دنک یم تعبت تفاب کیناگرا لکش زا هک تسا یا هدایپ ًااتدمع و هراوس یسرتسد
 .(32 :2392 ،ناراکمه و یدمحمروپ)تساگنیکراپ بسانم یاهاضف دوبن و ندوب چیپرد چیپ و
 شهوژپ یاه هتفای

 یهد نزو متسیس و شهوژپ یاه صخاش
 شهوژپ نیا رد .دشاب یم بسانم یاه صخاش باختنا هب طوبرم یملع شهوژپ ره یاه شخب نیرت مهم زا یکی

 صخاش 92 ره تازایتما و یهد نزو متسیس و اه نآ تسیل همادا رد هک دشاب یم دروم 92 لماش رظندم یاه صخاش
 هچ هب ناگدنهد خساپ دید زا شهوژپ یاهرایعم تیمها هک دوش یم صخشم یهد نزو رد .تسا هدش هدروآ بیترت هب
 رظندم صخاش 92 هب نزو صیصخت تهج ،یهد نزو دوجوم یاه شور نیب زا شهوژپ نیا رد .دشاب یم نازیم
 اهرایعم طباور هک بیترت نیدب .تسا هدش هدافتسا سیوچ ترپسکا رازفا مرن ردAHP شور زا اه نآ یاه هیال و شهوژپ
 و ییارجا سانشراک 92 لماش هک ازفا نایم هعسوت هزوح سانشراک 59 قیرط زا هتخاس ققحم همانشسرپ زا هدافتسا اب

 ردAHP شور قیرط زا هدش یروآدرگ یاه یبایزرا سپس .تفرگ رارق یبایزرا دروم دشاب یم یهاگشناد ققحم 29
 :دریگ یم رارق هراشادروم هدمآ تسد هب ریداقم همادا رد .تسا هدش لیدبت یمک ریداقم هب سیوچ ترپسکا رازفا مرن

 
  Expert Choice 11 رازفا مرن بلاق رد AHP زا هدافتسا اب اهرایعم نزو : 2 هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

 .دشاب یم یبسانم یراگزاس بیرض هک دشاب یم 59/5 اب ربارب شهوژپ نیا رد اهرایعم یراگزاس بیرض
 شهوژپ یاه صخاش ییاضف عیزوت

 رد و هتخادرپ تیولوا و اه تیفرظ ییاسانش هب ادتبا یسرربدروم هدودحم رد ازفا نایم هعسوت درکیور یارجا تهج
 رد ددجم هعسوت و ازفا نایم هعسوت تهج بسانم یاه تفاب و یضارا دوجوم تیعضو ییاسانش فدهاب ،اتسار نیمه
 :دوش یم هتخادرپ شهوژپ یاه صخاش ییاضف عیزوت هب همادا

 هتفر راکب حلاصم و تاقبط دادعت صخاش-
 یرورض و مهم رایسب یاه صخاش زا تاقبط دادعت و هتفر راکب حلاصم صخاش ازفا نایم هعسوت یزیر همانرب رما رد
 دادعت هچ ره هک تسا هدش هتفرگ رظن رد هنوگ نیدب عوضوم تیهام هب هجوت اب تاقبط دادعت صخاش .دشاب یم
 رد تاقبط دادعت تیعضو هشقن همادا رد .ددرگ یم رتدودحم ازفا نایم هعسوت یاه همانرب ماجنا ددرگ یم رتشیب تاقبط
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 2-9 تاقبط فیط هب طوبرم رادقم نیرتشیب هک هدیدرگ صخشم هقبط 3-52 و هقبط 2-6 ،هقبط 2-9 فیط 9 بلاق
 دشاب یم لوا فیط 9 هب طوبرم رادقم نیرتشیب هک هدیدرگ صخشم فیط 22 بلاق رد هتفر راکب حلاصم .دشاب یم

 
 هتفر راکب حلاصم و تاقبط دادعت صخاش ییاضف شنکارپ : 3 هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

 انب تیفیک صخاش و زاب ،زبس یضارا صخاش-
 نیا رد نکاس دارفا و دهد یم لیکشت ینوکسم یاه یربراک ار رهش ره شخب نیرت شیب و نیرت مهم هک ییاجنآزا
 ینوکسم یربراک اب یربراک نیا قیبطت هب هجوت موزل دننک یم هدافتسا یرهش زاب و زبس یاهاضف زا هک دنتسه یربراک
 بلاق رد شهوژپ فادها هب هجوت اب هعلاطمدروم هدودحم انب تیفیک صخاش تیعضو نینچمه .ددرگ یم نشور ام رب

 هدیدرگ صخشم هشقن یور رب یبیرخت و یریمعت ،یتمرم ،نییاپ تیفیک ،شزرااب یانب ،الاب تیفیک ،زاسون فیط 3
 .دشاب یم نییاپ تیفیک فیط هب طوبرم رادقم نیرتشیب .تسا

 
 انب تیفیک و زاب ،زبس یضارا صخاش ییاضف شنکارپ : 4 هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

 رباعم هکبش و تاعطق یدنب هناد صخاش-
 تاعطق رارکت هوحن و یگنادزیر نازیم ،اه نآ تابسانت و داعبا ،مه رانک رد تاعطق یهدناماس هوحن ،تفاب یسانش لکش
 2 بلاق رد تاعطق یدنب هناد صخاش تیعضو همادا رد .دریگ یمرب رد ار تفاب یریگ لکش تیاهنرد و مه رانک رد
 فیط هب طوبرم رادقم نیرتشیب .تسا هدیدرگ صخشم هشقن یور رب گرزب یلیخ و گرزب ،طسوتم ،کچوک فیط
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 فیط 1 بلاق رد شهوژپ فادها هب هجوت اب رباعم هکبش صخاش تیعضو نینچمه .دشاب یم طسوتم یدنب هناد
 .تسا هدیدرگ صخشم 1هجرد ینایرش و2 هجرد ینایرش

 
 رباعم هکبش و تاعطق یدنب هناد ییاضف شنکارپ : 5 هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

  یتعنص یاه یربراک زا هلصاف و یتیعمج مکارت صخاش-

 همادا رد .دشاب یم یسررب و حرط لباق ازفا نایم هعسوت هنیمز رد هک تسا ییاه صخاش هلمج زا تیعمج مکارت
 مکارت و طسوتم مکارت ،مک مکارت ،مک یلیخ مکارت فیط 2 بلاق رد دروم هدودحم یتیعمج مکارت صخاش تیعضو
 یاه صخاش زا یکی هک یتعنص یاه یربراک زا هلصاف صخاش نینچمه .تسا هدیدرگ صخشم هشقن یور رب دایز
 صخشم هشقن یور رب همادا رد .دشاب یم رظندم شهوژپ نیا رد ام یارب نآ زا هلصاف و دشاب یم رضاح شهوژپ یفنم
  .تسا هدیدرگ

 
 یتعنص یاه یربراک زا هلصاف و یتیعمج مکارت ییاضف شنکارپ : 6 هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

 یراجت یاه یربراک و یهاگراک یاه یربراک زا هلصاف صخاش-
 رد ،یرهش یاهاضف رد یتامدخ و یدیلوت ،یهاگراک یاه  تیلاعف زا یخرب ةتفاین نامزاس و بسانمان یریگ یاج
 هب هجوت اب نینچمه .دراذگ  یم بولطمان ریثأت اهرهش رظنم و امیس رد نینچمه و نادنورهش یناور و یمسج تمالس
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 ءزج روکذم یاه صخاش دراد یراجت یدرکلمع و شقن رهش زا شخب نیا رد رقتسم یاه تیلاعف هدمع هکنیا
 یهاگراک یاه یربراک و یراجت یاه یربراک صخاش تیعضو هشقن همادا رد دشاب یم شهوژپ فده یاه صخاش
  .تسا هدیدرگ صخشم هشقن یور رب دروم هدودحم

 
 یراجت و یهاگراک یاه یربراک زا هلصاف صخاش ییاضف شنکارپ : 7هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

 هنایاپ و رازاب زا هلصاف و یتاسیسأت و یماظن یاه یربراک زا هلصاف صخاش-
 مکارت نوچ یددعتم لماوع هب یگتسب ،ییاضف تامیسقت بوچراچ رد تازیهجت و تاسیسأت ،یدرکلمع سایقم رد
 رازاب نیرت مهم و نیرت گرزب زیربت رازاب نینچمه .دراد یسرتسد لصاوف ،صاخ تامدخ هب زاین نازیم ،تیعمج
 رد یزیر همانرب ره رد لماع نیا هب هجوت .دراد رارق زیربت یرادرهش 1 هقطنم رد هک دشاب یم ناهج حطس رد هدیشوپرس
 .دراد رارق هقطنم نیا رد زین زیربت رهشنالک یربرفاسم هنایاپ .دشاب یم یرورض و مزال هقطنم نیا یدرکلمع هدودحم
 هدیدرگ صخشم هشقن یور رب دروم هدودحم هنایاپ و رازاب - یماظن یاه یربراک صخاش تیعضو هشقن همادا رد
 .تسا

 
 3392 ،ناگدنراگن :عبنم  هنایاپ و رازاب زا هلصاف و یتاسیسأت و یماظن یاه یربراک زا هلصاف ییاضف شنکارپ : 8 هرامش لکش

 هبورخم و هکورتم ،ریاب یضارا و یتشادهب -ینامرد یاه یربراک هب یکیدزن صخاش-
 درف تمالس نیمأت رد میقتسم روط هب هک تسا یرهش یاه یربراک نیرت مهم زا ینامرد و یتشادهب تامدخ زکارم
 یضارا دوجو نینچمه .دراد یا هداعلا قوف تیمها هعماج ره رد زکارم نیا هب عقوم هب ،عیرس یسرتسد .تسه لیخد
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 نیا رب .دور یم رامش هب ازفا نایم هعسوت یارجا یارب یبولطم هنیزگ هکورتم یضارا و ا ،تاعیاض رابنا ،ریاب ،یلاخ
 یارب دوجوم تفاب ندرک رپ و بسانتمان یربراک اب یضارا زا ددجم هدافتسا و ریاب ،یلاخ یضارا ییاسانش ساسا

  .تسا یرورض و مزال تیعمج زیررس لکشم اب ندش هجاوم

 
 هبورخم و هکورتم ،ریاب یضارا و یتشادهب -ینامرد یاه یربراک هب یکیدزن ییاضف شنکارپ : 11 هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

  یگنهرف -یشزومآ یاه یربراک هب یکیدزن صخاش-
 عماوج یگنهرف یانغ رد هک یشقن لیلد هب یگنهرف -یشزومآ یاه یربراک ،یرهش فلتخم یاه یربراک نایم زا

 همادا رد .دنرادروخرب ینایاش تیمها زا و دنبلط یم ار دوخ صاخ تامازلا ،دنراد نادنورهش ناور و حور و یرهش
 .تسا هدیدرگ صخشم یگنهرف -یشزومآ یاه یربراک هب یکیدزن تیعضو هشقن

 
 یگنهرف -یشزومآ یاه یربراک هب یکیدزن صخاش ییاضف شنکارپ : 3 هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

 یرتسر تلاح هب اه صخاش لیدبت
 تسا هدش لیکشت هزادنا کی یاه لسکیپ یدادعت زا نآ کیکفت تردق هب هجوت اب یرتسر هیال کی هکنیا هب هجوت اب
 یاه صخاش لسکیپ یارب شزرا نیعت تهج .دنتسه دوخ هب صتخم یددع شزرا یاراد اه نآ زا کی ره ور نیازا
 زا هک تسا رکذ هب مزال .تخادرپ یرتسر تلاح هب شهوژپ یاه هداد لیدبت هب شهوژپ همادا رد تسا مزال ،شهوژپ
 .تساراد ار ندش یرتسر تیلباق صخاش 52دادعت شهوژپ یاه صخاش لک دادعت
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 3392 ،ناگدنراگن :عبنم  شهوژپ هدش یرتسر یاه صخاش : 11 هرامش لکش

  اه صخاش یدنب تیولوا و نازوا لامعا

 شوررد دشاب یم رظندروم یاهرایعم هعومجم نایم رد رایعم کی یبسن تیمها نایب ،زین اهرایعم یهد نزو زا فده
AHPهب لدم نیا رد شور ساسا .دیآ یم باسح هب اه نزو یریگ هزادنا یارب هیاپ کبس ناونع هب ییودود یاه هسیاقم 

 هب همادا رد .تسا رظندروم رایعم هب تبسن رگیدکی رب رصانع تیحجرا نازیم نییعت و یجوز هسیاقم ماجنا
 .دوش یم هتخادرپ هطوبرم نازوا لامعا اب شهوژپ یاه صخاش یدنب تیولوا

 
 3392 ،ناگدنراگن :عبنمهنایاپ و رازاب یربراک و یگنهرف و شزومآ یاه یربراک یدنب تیولوا : 21 هرامش لکش

 
 3392 ،ناگدنراگن :عبنم ینامتخاس تاقبط و یتیعمج مکارت یدنب تیولوا : 31 هرامش لکش



 911 ...یرهش هدوسرف یاه تفاب ینیرفآزاب

 
 3392 ،ناگدنراگن :عبنم ینامرد – یتشادهب یاه یربراک و تاعطق یدنب هناد یدنب تیولوا : 41 هرامش لکش

 
 3392 ،ناگدنراگن :عبنم زبس و زاب یاهاضف و اه یسرتسد یدنب تیولوا : 51 هرامش لکش

 
 3392 ،ناگدنراگن :عبنم یتعنص یاه یربراک و یراجت یاه یربراک یدنب تیولوا : 61 هرامش لکش

 
 3331 ،ناگدنراگن :عبنم -یتاسیسأت و یماظن یاه یربراک و یهاگراک یاه یربراک یدنب تیولوا : 71 هرامش لکش
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 هبورخم و هکورتم یضارا و انب تیفیک صخاش یدنب تیولوا : 81 هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

 
 ینامتخاس حلاصم صخاش یدنب تیولوا : 31 هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

 ازفا نایم هعسوت دعتسم یضارا یدنب هنهپ
 رد اـب اـت میتسه هلئسم کی هرابرد ،نوگانوگ یاهروتکاف یریگراک هب دنمزاین ،یرهش لئاسم یسررب رد هک ییاجنآزا
 بیکرت یاه شور یریگ راکب دوـش یریگ میمصت ،دنتسه لیخد هلئسم نآ رد هک ییاهروتکاف همه نتفرگ رظن
 دنیآرف رد راذگریثأت و مهم صخاش 92 زا یریگ هرهب هب هجوت اب زین شهوژپ نیا رد .دشاب یم زاسراک رایسب تاعالطا
 هدافتسا اب زیربت رهشنالک یرادرهش 1 هقطنم هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب رد ازفا نایم هعسوت درکیور زا هدافتسا
 هدیدرگ هعسوت یاه تیدودحم لامعا و یریگرارق مه یور هب مادقا (Weighted Overlay) راد نزو یناشوپمه دتم زا
 لوا تیولوا هقبط هس بلاق رد 1 هقطنم یگنهرف -یخیرات هدودحم رد ازفا نایم هعسوت دعتسم یضارا و اه هنهپ ات تسا
 هک ییاه شخب و یضارا نینچمه .ددرگ نیعم و صخشم هعسوت موس تیولوا و هعسوت مود تیولوا ،هعسوت
 .تسا هدش صخشم زمرق گنر هب ددرگ لامعا اه نآ رد یتسیاب ازفا نایم هعسوت تیعونمم
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 8هقطنم رد ازفا نایم هعسوت دعتسم یضارا و اه هنهپ:12هرامش لکش

 3392 ،ناگدنراگن :عبنم

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 لئاسم زا یکی هراومه میدق تفاب رد تلاخد یلکروط هب و رهش یخیرات یاه تفاب یزاسون و یزاسهب هب هجوت
 یاراد یخیرات یاه تفاب نیا .دشاب یم دنا هدوب صاخ هیحور و تیوه یاراد هک ییاهرهش و یخیرات یاهرهش یساسا
 و یرهش تازیهجت و تاسیسأت دوبمک ،بسانم یسرتسد مدع ،رظنم و امیس یگتفشآ نوچمه یفنم یاه یگژیو
 و یزاسهب یارب یا هلخادم تامادقا یساسا دربهار و فده نیرت یلصا .دنتسه زین یا هزاس -یدبلاک یگدوسرف
 نیا رادیاپ و هرابود ینیرفآزاب رد دناوت یم هک تسا یگدنز هخرچ هب هعومجم نیا ندنادرگزاب ،هدوسرف تفاب یزاسون
 یخیرات یرادرهش 1 هقطنم تفاب رد ازفا نایم هعسوت یاه لیسناتپ تخانش رضاح شهوژپ فده .دشاب دیفم قطانم
 و یخیرات هقطنم نیا یزاسزاب و ایحا رد ازفا نایم هعسوت درکیور زا یریگ هرهب یاتسار رد یزیر همانرب و زیربت رهش
 درکیور زا هدافتسا و یریگ هرهب رد راذگریثأت و مهم صخاش 92 زا یریگ هرهب اب اتسار نیا رد .تسا هدوب یگنهرف
 طابترا نیارد ًااتیاهن هچنآ .دیدرگ یگنهرف -یخیرات هقطنم نیا هوقلاب یا ناوت هعلاطم و یسررب هب مادقا ازفا نایم هعسوت
 حطس 9 بلاق رد زیربت یرادرهش 1 هقطنم رضاح طیارش رد هکنیا ،دیدرگ صخشم شهوژپ یاه هداد جیاتن لیلحت اب
 و ءایحا هب هجوت اذل .دراد رارق هعسوت تیعونمم و تیدودحم حطس کی و ازفا نایم هعسوت یارب هدش یدنب تیولوا
 رادیاپ بجوم ات دشاب ییاهدربهار و لوصا یاراد دیاب یگنهرف -یخیرات هقطنم نیا هدوسرف یاه تفاب یزاس هدنز زاب
 یزیر همانرب و تیریدم دوبن .ددرگ یریگولج یخیرات شزرا یاراد یاه تفاب بیرخت زا و هدش هقطنم نیا تفاب رد
 اب طابترا رد تفآ نیرت مهم ازفا نایم هعسوت درکیور زا هدافتسا رب دیکأت اب هقطنم نیا یزاسون و ءایحا یارب قیقد
 .دوب دهاوخ زیربت رهش زا شخب نیا ینیرفآزاب عوضوم
 عبانم
 .ناهیک هسسوم یاه شهوژپ رتفد رشان ،هعسوت یسانش هعماج ،(1192) یفطصم ،ایکزا

 ؛9 هرامش ،موس لاس ،رهش تیوه هیرشن ،یرهش یازنورد هعسوت یاه همانرب یبایزرا رایعم ،مدرم تکراشم و ینیرفآ زاب مره ،(1192) دمحم ،ینییآ

 ،(نارهت دابآ یناخ هلحم :هعلاطم دروم) یرهش هدوسرف یاه تفاب رد ازفا نایم هعسوت ،(2392) یلعفسوی ،یرایز ،میحر ،رورس ،یناه ما ،یمشاه ینب
 .2 هرامش ،مهد لاس ،نیمزرس ییایفارغج همانلصف
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92) ادیل ،یرداهب  نایاپ ،یرافغ :ییامنهار هب ،دنجریب رهش یرهش هدوسرف تفاب یزاس هدنز و ءایحا قیرط زا یرهش هعسوت حرط یهیجوت شرازگ ،(16
 .یتشهب دیهش هاگشناد ،یزاسرهش و یرامعم هدکشناد ،یرهش یحارط دشرا یسانشراک همان

 ایفارغج هیرشن .زیربت رهشنالک یگنهرف-یخیرات روحم رد ییازفا نایم لیسناتپ یبایزرا .(2392) .ثرمویک 6یکلم 6وزرآ 6یتعافش 6اضردمحم 6یدمحمروپ
 .53-22 6(92)32 6یزیر همانرب و

 رهش 1 هقطنم 9 هیحانیدروم هعلاطم یرهش هفوقوم یاهاضف رد ازفا نایم ةعسوت ّجتیفرظ یسررب ،(9392)عناق سگرن ،ربکا یلع ،ییاوقت ،مشاه ،روپ شاداد
 .یمالسا و یناریا یاهرهش تاعلاطم همانلصف ،دزی

 .لوا دلج ،یسانش نامرک زکرم تاراشتنا ،نامرک یرهش یزیر همانرب و ایفارغج ،(13)یلع ،یدابآ یگنز

 32 هقطنم) یرهش یاه تفاب یدرکلمع -ییاضف دوبهب رد ازفا نایم هعسوت لوصا دربراک ،(1392)ماهلا ،یودف ،هرهز ،روپدواد ،دیون ،یناوضر یدیعس
  .69 هرامش ،مهدزای لاس ،ناریا ییایفارغج نمجنا یشهوژپ -یملع همانلصف ،ایفارغج هیرشن ،(نارهت

 .یقرش ناجیابرذآ ناتسا یزاسرهش و هار لک هرادا ،طیحم شقن رواشم نیسدنهم ،(9392)زیربت رهش (عماج) نارمع و هعسوت حرط

 همانرب یایفارغج یاه شهوژپ ،نارهت رهش نالک یازفا نورد دشر تسایس یدمآراک و یرهش یازفا نورد یاه هصرع ،(6392) لیعامسا ،یربکا یلع
 .1 ةرامش ،9 ةرود ،یرهش یزیر

 داعبا زا یکی ناونع هب نارهت رهش رد ازفا نایم هعسوت ییارجا یاهراکهار و لوصا ییاسانش ،(9392) حلاصدمحم ،یدنهدیب یهوکش ،ناوریشونا یفوتسم
 .نارهت یرهش یزیر همانرب و تاعلاطم زکرم ؛رادیاپ یرهش هعسوت

 .1ص ،12 هرامش ،هعسوت دربهار هیرشن ،هعسوت یتسیچ باب رد ،(2392) مظاک ،یمیحر ،اویش ،تشد هره یئاورپ ،میرم ،یئالم
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