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  زا هدافتسا اب مالیا رهش رد تقرس مئارج ییاضف لیلحت
 (GIS)ییایفارغج تاعالطا متسیس

 1ینادنورس یمالغروپ اضردمحم
 ناریا ،نارهت ،نیما يماظتنا مولع هاگشناد ،سوفاد هدکشناد ،ایفارغج هورگ

 نایسپ یناراب دیحو
 نیما يماظتنا مولع هاگشناد دشرا يسانشراک هتخومآ شناد

 یناخ لداع
 نیما يماظتنا مولع هاگشناد دشرا يسانشراک هتخومآ شناد

 1/1/3391 :شریذپ خیرات 11/11/1391:تفایرد خیرات

 هدیکچ
 ،ناکم دحاو رد هنامرجم راتفر ات دوش یم ثعاب و دزاس یم زیامتم اهراتفر رگید زا ار نآ هک تسا نامز و ناکم فرظ ِیاراد مرج ره
 ،لیبموتا ،یصوصخ نکاما ،هزاغم ،لزنم ) هناگجنپ ِیاه تقرس ییاضف لیلحت شهوژپ نیا عوضوم دشاب هتشادن یناسکی ییاضف عیزوت
 زا مادک ره ِیاهنوناک ِیریگ لکش للع و ییاضف ِیاه ِیوگلا ییاسانش هب هک هدوب مالیا رهش رد (لیبموتا مزاول و تاعطق و لیاسو
 .دشاب یم یلیلحت -یفیصوت ،تیهام رظن زا و ِیدربراک فده و عون رظن زا رضاح شهوژپ.تسا هتفرگ رارق یسررب دروم اه تقرس
 هعماج ناونع  هب هدش تبث تقرس مرج دروم7070 دادعت روظنم نیدب .تسا هدش  هیهت ِیدانسا شور اب شهوژپ زاین دروم تاعالطا

 مالیا رهش رد اه تقرس ِیاهنوناک ،ARCGIS طیحم رد ِیرامآ ِیاه نومزآ زا هدافتسا اب .تسا هتفرگرارق هعلاطم دروم ِیرامآ
 زا مالیا رهش رد تقرس میارج عوقو دهد یم ناشن شهوژپ ِیاه هتفای.تسا هتفرگرارق ییاضف لیلحت و هیزجت دروم و ییاسانش
 هیشاح قطانم ،ِیرهش طیحم اب و دهد یم خر بش ینایاپ تاعاس رد میارج رتشیب و دنک یم ِیوریپ یصاخ ینامز ویناکم ِیاهوگلا
 مرج ِیاه نوناک نیرت مهم .دراد طابترا مالیا رد بسانمان ِیداصتقا تیعضو و هعماج ِیالاب و طسوتم تاقبط ناکسا لحم و نیشن

 .دهد یم ناشن عوقو رظن زا ار قطانم نیا دعاسمان تیعضو رما نیاودشاب یم یگدیشک ِیاراد و یقرش یبرغ تهج رد رهش رد زیخ
 
 .ییایفارغج تاعالطا متسیس ،مالیا ،تقرس مئارج ،ییاضف لیلحت :یدیلک تاملک
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  همدقم
 هب يمسج و يحور تامطل ندرک دراو اب دنک يم دیدهت ار نادنورهش یداصتقا و يعامتجا تینما ،تقرس هدیدپ
 رطاخ شمارآ ،تینما لاوز اب.(41: 1391 ،يفرش ،یرهز ،يمالس).دوشيم هعماج رد ينماان داجیا ثعاب ناگتخابلام
 زا یرایسب ندش عفترم هک یا هنوگ هب دریگيم ار نآ یاج يمارآان و بارطضا و شیوشت و دور يم نیب زا ناسنا
 ينابرق ،مرجم عطاقت نودب تیانج و مرج.(1 :4391 ،يسیئر ،يیاقآ ،یداجس)تسا تینما نیمأت ورگ رد يمدآ یاهزاین
 لماوع نیا هلمج زا دومن هراشا زین يطیحم یاه رایعم هب دیاب هکلب.دهد خر دناوتيمن اضف و نامز کی رد ،لحم و
 ناوت يم ار يساسا رصنع هس .(41: 1191 ،نایعیفر ،داژن یدومحم ،رفعجروپ)دومن هراشا يطیحم یاهرایعم هب ناوتيم
 عوقو هب يمرج رصانع نیا زا کیره دوبن تروص رد هک مرج عوقو لحم ،ينابرق ،مرجم :تسناد مئارج عوقو هدولاش
 هیلک رد يبیرقت روط هب هک تسا يناسنا یاه عامتجا رامشرپ و مهم میارج زا ،تقرس .(1 :2191 ،1ردیانشا)ددنویپ يمن

 :1391 ،ناراکمه و يناوضر) .تسا توافتم فلتخم عماوج و ناکم ساسا رب نامز لوط رد و دوش يم هدید عماوج
 رییغت هب تیاهنرد و زیخ مرج یاهنوناک فشک ،هنامرجم راتفر یاهوگلا يیاسانش هب اهرهش رد میارج يیاضف لیلحت.(39
 ،ينیدلا فیس ،یدمحا)دنک يم کمک یرهش یاه یراجنهان عفر و مرج ربارب رد مواقم یاهاضف قلخ عاضوا نیا
 ينامز و يناکم ،يیاضف یاه هبنج لیلحت ناکما يبوخ هب ،یراکهزب یاه هشقن میسرت و هیهت اب .(14 :1391 ،یرتنالک
 (ءيش ای صخش) هدید هزب و نامز ،یراکهزب عوقو لحم طیحم ،راکهزب درف نیب لباقتم طابترا صیخشت و یراکهزب
 باختنا ،یریگ میمصت یارب دیفم و دمآراک یرازبا ناونع هب مرج لیلحت یاه هداد ،يیوــس زا.دوش يم مهارف
 و نیلوئسم هدافتسا دروم دناوتيم یدربهار و نالک یاه یزیر همانرب و اه یراجنهان اب هلباقم ،بــسانم یاهدربهار
 . (211 :4391 ،مظنم یرظن و ينایدنه) دریگ رارق میارج يملع فشک نازیر همانرب

 رد نآ تالکشم نیرت مهم زا يکی ،يعامتجا ،یدبلاک ،يیاضف صاخ طیارش اب مالیا ناتسا زکرم ناونع هب مالیا رهش
 رد دوجوم يگنهرف و یداصتقا و يعامتجا ،یدرف لماوع رانک رد ،تسا تقرس مرج دشر هب ور دنور ينونک عطقم
 يفرط زا و دشاب رتشیب میارج تصرف و ناکما ات تسا هدش بجوم یدبلاک یاه یراجنهان و تالکشم يخرب ،مالیارهش
 و مدرم تابلاطم زا يمومع میارج زا يکی ناونع هب و هدوب سیلپ فیاظو ءزج نآ فشک و تقرس اب هزرابم رگید
 یاه لاس يط هرقف (1261 ) مالیا ناتسا رد لرتنک و يهدنامرف زکرم زا هدش ذخا یاهرامآ عومجم.دشاب يم نیلوئسم
 هک هتشاد شیازفا رفن (111131 ) مالیا رهش دوجوم تیعمج هب تبسن و هتشاد دشر هب ور دنور تقرس 63 ات93
 تهج هب رضاح قیقحت.دریگ تروص يملع يلیلحت ،تقرس مئارج زا يضعب لماوع و للع نوماریپ دراد ترورض
 مکارت و ىغولش رتمهم همه زا و یرادا ،يطابترا ،يسایس ،یداصتقا زکرمت ظاحل زا مالیا رهــش ىزکرم شخب تیمها
 تیساسح موزل و ىرهــش فلتخم ىاهدرکراک دوجو و زور زا يتاعاس رد روانش و نکاس تیعمج دح زا شیب
 بسانم هلخادم و رهش تیریدم یارب يیاهراکهار هئارا و اه شخب ریاس هب تبسن یزکرم یاه شخب رد يتینما
 نآ ماجنا و تسا تیمها زئاح مالیا رهش رد تقرس مئارج شهاک هلمج زا تالکشم شهاک روظنم هب نالوئسم
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 02 ...رهش رد تقرس مئارج ییاضف لیلحت

 لیاسو ،لیبموتا ،يصوصخ نکاما ،هزاغم ،لزنم یاه تقرس يیاضف لیلحت شهوژپ نیا فده.دسر يم رظن هب یرورض
 تبسن ناوتب ات دشاب يم مئارج نیا يگدنکارپ نتفرگ رظن رد اب مرج زا یریگشیپ رب دیکأت اب لیبموتا مزاول و تاعطق و
 هب يیوگخساپ یاتسار رد رضاح قیقحت و درک مادقا مئارج نیا یریگشیپ و لرتنک هب تبسن بسانم شور ذاختا هب
 و لیاسو ،لیبموتا ،يصوصخ نکاما ،هزاغم ،لزنم ) هناگجنپ یاه تقرس يیاضف لیلحت هک تسا يساسا لاؤس نیا
 ؟تسا هنوگچ مالیا رهش رد مرج زا یریگشیپ رب دیکأت اب (لیبموتا مزاول و تاعطق

 قیقحت هنیشیپ :1 لودج
 اه هتفای قیقحت عوضوم نیققحم

 یاه نوناک ينامز -يیاضف شنکارپ يیاسانش (6391) يمتاح
 يهاشکلم رهش حطس زیخ مرج

 ينامز یوگلا.دنا هدش عقاو نآ یزکرم تفاب رد ،رهش زیخ مرج ىاه هنهپ زا یا هدمع شخب
 نیرتشیب یاراد ،ید و رهم ،رویرهش ،دادرم ،دادرخ ،نیدرورف یاه هام رد تقرس میارج عوقو
 ار مرج دروم نیرتمک مکارت نمهب و رذآ ،نابآ ،ریت ،تشهبیدرا یاه ه ام و میارج عوقو مکارت
 .دنا هدرک هبرجت هام رد

 و بانما یدمحم
 (6391) ناراکمه

 رد يضارا یربراک نازیم و عون ریثأت يبایزرا
 میارج زیخ مرج یاه نوناک یریگ لکش
 زیربت رهش تقرس هب طوبرم

 تاقبط ناکسا لحم و نیشن هفرم هقطنمرد و ينوکسم یاهیربراک رد تقرس مرج نیرتشیب
 .دراد دوجوزیربت رهش هعماج یالاب و طسوتم

 یریصن
 (6391)ناراکمهو

 یاهناکم و مرج يیاضف يیایفارغج لیلحت

 زیخ مرج
 يعامتجا و یداصتقا مئارج و11 یرتنالک هزوح رد يتینما میارج:زادنترابع میارج نیرتشیب
  .دنرادرارق 11 یرتنالک هزوحرد

 يمیحر يناغم
 (6391)ناراکمهو

 عوقو رد طیحم شقن و يیاضف عیزوت يبایزرا
 نامرک رهش رد تقرس مرج

 .دراد دوجو قافتا نامرک يشاوحرد رتشیب تقرس مرج
 

 یدمحم و يناعنک
(1 639) 

 لخاد تقرس یاه نوناک يیاضف لیلحت
 گرزب نارهت مجنپ یرتنالکرس رد وردوخ

 ،ورتم طوطخ ،اه هنایاپ کیدزن یاه گنیکراپ ریظن ،ينالوط نامز یارب لیبموتا کراپ یاهناکم
 دتفا يم قافتازور لوط ردو ناوارف تقرس يحیرفت و یرادا و یراجت نکاما

 ناراکمه و هداز سابع
(6391) 

 يمامت زیخ مرج یاه نوناک يیایفارغج لیلحت
 باهذ لپرس یزرم رهش رد تقرس مئارج

  .دراد دوجو,رهشزکرمرد ينعی تیعمجرپ يحاون رد مرج مکارت نیرت شیب

 ناراکمه و يعامش
(2391) 

 رهش حطس رد تقرس میارج يیاضف لیلحت
 هورق

 غولش یاه نادیم و رهش يلصا یاهنابایخ هدودحم رد زین تقرس میارج دادعت نیرتشیب
 لوصف و ناکم ،نامز زا زین میارج يگدنکارپ و عیزوت یوگلا و تسا هتسویپ عوقو هب یرهش
 .دنکيم تیعبت (لاس لوا لصف هس )لاس

 فنع هب یاه تقرس عوقو رب رثوم لماوع (4391)نابیدا
 رهشوب ناتسرهشرد

 و دییات ار يطیحم يحارط قیرط زا یریگشیپ و عافد لباق یاضف یاه هیرظن قیقحت یاه هتفای
  . تسا هداد رارق دیکات دروم

 رد رثؤم یدبلاک-يطیحم یاه صخاش یواکاو (4391)راکتشک
 مرج عوقو

 و قبطنم یرتنالک هدودحم يیایفارغج زکرم اب ولپمک هقطنم رد يباکترا میارج طسوتم زکرم
 بولطمان تیفیک و يیانشور نادقف .تسا هدش شخپ هدودحم لک رد تقرس اب طبترم میارج
 هدودحم رد نیمرجم یارب مرج باکترا لیهست رد یراذگریثات مهس هدودحم نیا یاه نابایخ
 .تسا هتشاد هعلاطم دروم

 و ينیدلا فیس
 (9391)ناراکمه

 رد یرهش يضارا یربراک ریثات يسررب
 رهش یراکهزب يیاضف یاه وگلا یریگ لکش
 نارهت

 .دنراد رارق ينوناک یا هشوخ یوگلا تروص هب تقرس وردخم داوم میارج شنکارپ

 داژن یدابع و يترصن
(1391) 

 رد لزنم تقرس ينامز-يناکم عیزوت لیلحت
 هیمورا رهش

 يگتفه یوگلا و ناتسبات و راهب لوصف رب زکرمتم ،رهش رد لزانم تقرس عوقو يلصف یوگلا
  . تسا زکرمتم ( هعمج و هبنش جنپ) هتفه رخآ یاهزور رب

 يمتاح
391)ناراکمهوداژن 1) 

 دبلاک یراذگ رثا نوماریپ يیایفارغج يلیلحت
 یاه هاگتنوکس مرج داجیا رب یرهش قطانم
 دهشم يمسر ریغ

 و ردخم داوم ،تقرس مئارج رد دهشم لک هب تبسن یا هیشاح و دمآراکان تفاب یاراد قطانم
 دنراد ار لوا هبتر دایتعا

 يبایزرا :يطیحم ترواجم و ينوکسم میارج (6111) 1نوس
 يحارط قیرط زا مرج زا یریگشیپ يشخبرثا
 يطیحم

 مکارت و نابایخ مکارت ،سوبوتا مکارت ،اه نامتخاس  طسوتم دادعت ،ينوکسم تحاسم تبسن
 ،طسوتم راوناخ دمآرد ،تیعمج مکارت اب ينوکسم قطانمرد میارج اب یراد ينعم هطبار عطاقت
 .دراد سیلپ هاگتسیا نیرتکیدزن زا هلحم هلصاف و

 نازیم يعامتجا تیعقوم و تورث رباربان عیزوت لیلد هب ،اتدمع هعسوت لاح رد یاهروشک رد رد يناکم تارییغت و مرج عوقو GIS لیلحت (6111) 1کوشآ وچآ
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 مرگ طاقن يیاسانش یارب ،IDW يبای نورد شور نینچمه تسا شیازفا لاح رد مرج عوقو ناتسودنه ،ماروپاتناناوریت رهش
 .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم یرتهب مسجت یرامآ رظن زا مرج درس و

 ناراکمه و 1وکایجا
(6111) 

 هقطنم) اچانآ رد مرج یوگلا یزاسلدم
  ،هیرجین رد ارب مانآ تلایا ،(يتموکح

 11 و دندوب هدش بکترم نادرم ار هقطنم ِیمرج 11 زا دروم 21 دودح رد هک داد ناشن جیاتن
 و دوب هزاغم زا یدزد ،مرج 11 زا دروم 11 ،دنتشاد رفن کی زا شیب يتافلت ،مرج 11 زا دروم
 .دوب يیابر کدوک هب طوبرم دروم ود ،نایم نیا زا

 دسالف ناگیدا
 ناراکمه و9کینیوا
(6111) 

 رد مرج يناکم لیلحت رد GIS دربراک
 یدروم هنومن :هعسوت لاح رد یاه تلم
 هیرجین ،4وسوموبگا

 مرگ هطقن جنپ .دراد دوجو اه نآ نایم و ينوکسم قطانم نیب رد مرج عیزوت رد یدایز توافت
 یژولونکت و شزومآ اب دیاب هیرجین سیلپ نالوئسم هکداد ناشن جیاتن .دش يیاسانش مرج
 .دنوش زیهجت بسانم

 مرج شهاک رد ایلپ هراوس تشگ همانرب ریثأت (4111) 2ربو
 یرهش قطانم تیانج و

 .دراد یرادينعم طابترا هعماج رد میارج شهاک اب (همانرب تدش) تشگ شیازفا

 ناراکمه و نوسیلم
6(1111) 

 ينتبم لدم :یزاس هیبش قیرط زا مرج شهاک
 تقرس زا لماع رب

 هیبش یارب ABM هب یراتفر بوچراچ کی ماغدا زا راک هنومن نیلوا هدنهد ناشن قیقحت نیا
 دوبهب و مرج يلاوتم یاهدنیآرف کرد یارب لیسناتپ کی لدم نیا.تسا تیانج و مرج یزاس
 .تسا مرجزا یریگشیپ یارب رثومراکهار داجیا و اه تسایس

 ،یزیربت يمتسر
 (6111) 1روپ يندم

 قمع رب اهنآ هوقلاب ریثات ،اه هدنرادزاب ناونع هب ار فده ندش تخس و هلصاف یاه تیدودحم . نارهت رد طیحم و تقرس :رهش و مرج
 .دهد يم ناشن رهش طیحم تیفیک یارب نآ يفنم یاهدمایپ و رهش يیاضف-يعامتجا فاکش
 1391 :شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعماج .دشاب يم يفیصوت ،يلیلحت شور تیهام و شور رظن زا و یدربراک فده رظن زا شهوژپ نیا قیقحت شور
 مزاول و تاعطق و لیاسو و لیبموتا ،يصوصخ نکاما ،هزاغم ،لزنم یاه تقرس دروم 1261 دادعت قیقحت نیا یرامآ
 مالیا رهش هدودحم رد.دشاب يم مالیا رهش رد6391-9391 یاهلاس نیب و11 ،11 ،91 ،41 یرتنالک4 هزوح رد لیبموتا
 اب یروآ درگ رازبا.دیدرگ باختنا هرقف 1111 دادعت شیالاپ زا سپ هک تسا هتسویپ عوقوب لاس راهچ ينامز هزاب رد
 تایلمع تنواعم کوفرم يهد هرهب و رامآ زکرم زا هدش بسک تاعالطا و رامآ قیرط زا یا هناخباتک عبانم زا هدافتسا
 يیایفارغج تاعالطا هناماس طیحم رد کیفارگو یرامآ یاه لدم و روکذم کرادم و دانسا هعلاطم اب و مالیا ناتسا
 يیایفارغج تاعالطا متسیس و Office Excel رازفا مرن زا شهوژپ نیا رد اه هداد لیلحت و هیزجت یارب .دش هتخادرپ

ArcGIS، هدافتسا ،(رایعم فارحنا يضیب و طسوتم زکرم نومزآ) يکیفارگ و یرامآ یاه نومزآ و لدم یریگراک هب 
 .تسا هدش
  یرظن درکیور
 هک تسا يعامتجا ىاه ىورجک اهراتفر نیا هلمج زا .دهد يم خر يصاخ ىنامز و يناکم رد یرشب یاهراتفر يمامت
 ناماگشیپ هلمج زا زبوکاج.(16 :4131 ،1هحور و گربنیرگ) .دریگ ىم لکش درف هب رصحنم ىنامز و يناکم رتسب رد
 و ىراکهزب شهاک رد نآ ریثأت و اهرهش يحارط عون هعلاطم هب مرج زا یریگشیپ رد يطیحم طیارش ریثأت هدیا
 3زبوکاج رظن هب(62 :1191 ،یرتنالک) تخادرپ مرج یریگشیپ رد مدرم يلومعم و يعیبط یاه تبقارم ریثأت نینچمه
 مهم عنام يلومعم یاه رهش نانکاس تبقارم نیاربانب ،دنتسـه لرـتنک و هدهاشـم لـباق ،ریذـپ ماـظن طیـحم و مرج

                                                                                                                                                                                                        
1 - Achu Ashok 
2 - Ojiako, J.C  
3 - Adigun Folasade Oyenike 
4- Ogbomoso 
5 . Weber 
6 . Malleson 
7 . Rostami Tabrizi, Madanipour 
8. Greenberg & Rohe, 1984 
9. Jacobz 



 32 ...رهش رد تقرس مئارج ییاضف لیلحت

 ای انب کی ندوزفا ،نابایخ عون دننام یدبلاک یاه هصخشم يخرب دهد يم ناشن تاعلاطم .دوب دهاوخ میارج زورب
 میارج نازیم رد يمیقتسم ریثأـت یراـجت یاه یربراـک و نامتخاـس کـی ينوکسـم یاهدـحاو دادعت ،يمومع یاضف

 عوـن باختنا رد راک هزب هک دوش يم ضرف نینچ ،هیرظن يقطنم باختنا هیرظن قباطم(29 :1631 ،1زبوکاج)دراد یرهش
 نــیا ظاحل اــب ار دوخ يقطنم میمصت و هدوب دوخ فارطا طیحم ریثأت تــحت تدش هب مرج باکترا ناکم و
 يشالت لماش هک) مرج باکترا هنیزه هبساحم نمض راک هزب نیاربانب(11 :1131 ،1شینروک)دنک يم باختنا اهرایعم
 یو هجوتم لعف نآ اب هک یرطخ و (يلامتحا شاداــپ) مرج زا يشان عفن ،(دوش يم زین دنک يم فرص نآ یارب هک
31 ،9يسریپو ردیانشا) دنک يم یراددوخ نآ زا ای هدرک مادــقا نآ باکترا هــب ،دوش يم  یاه هرجنپ شرگن.(611 :63
 ،نامتخاس کی هتسکش یاه هرجنپ ،هاگدید نیا قبط.دش هئارا 1131 لاس رد(2گنیلک)و (4نوسلیو) هلیسو هب هتسکش
 هک تسا ينیمرجم یارب زبس غارچ هباثم هب يعامتجا یاهلرتنک دوبن.تساجنآ رد يعمج یدرف لرتنک دوبن هناشن
 رد ،هنکس نودب یراجت يتعنص یاهنامتخاس .دنوش مرج بکترم اهناکم نیا رد هدرمش تمینغ ار تصرف ات دنرظتنم
 لامتحا رهش قطانم يخرب رد لاغشآ زا رپ فیثک يمومع یاه هطوحم ،هبورخم راد کرت یاهراوید ،هتسکش یا هرجنپ
 یارب هوقلاب ينیمرجم بذاج صاخ یاه طیحم يخرب دهدیم ناشن نیا دهد يم شیازفا اهناکم نیا رد ار مرج عوقو
 ،اوه بآ) يعیبط طیحم لماوع رب رتشیب دیکأت يطیحم يسانش مرجرد.(11 :2191 ،این نارماک)دشاب يم مرج باکترا
 هیرظنرد(12 :1191 ،یرتنالک)تسا هدوب وا راتفر ناسنا رب نآ ریثأت و (... يیایفارغج ضرع ،تشد ،ایرد ،هوک ،امد ،داب
 و نایرفعج)دنراد یرتالاب مرج خرن ،اه شخب رگید هب تبسن ،رهش ریذپ بیسآ يحاون زا يخربریذپ بیسآ يحاون

 تهج دعاسم يگدنز طیحم نایم طابترا نتفای یوجتسج رد هک دعاسم طیحم هیرظنرد.(13 :1191 ،نیرز هتسیاش
 رب و دریگيم رارق يسررب دروم میارج عاونا اب هطبار رد يطیحم طیارش همه هیرظن نیا رد .تسا میارج عاونا باکترا
 یدالیم1131 ههد يط رد .(111 :1191 ،يیوکش)درادن دیکات نادنج اهرهش یزکرم شخب نوچ یاهژیو قطانم
 "1ماهگنیتنارب "و"6لپ" تشاد دیکات دش يم باختنا نامرجم طسوت رتشیب هک ،یرهش يحاون رب يسانش مرج تاقیقحت
 هب دوخ تاقیقحت رد اهنآ .دندرک حرطم ار هژیو ناکم باختنا یروئت و دندرک يم هعلاطم ار تقرس يیاضف یاهوگلا
 لحم هب هک دننک يم باختنا ار يطاقن ،رتشیب دوخ هنامرجم لامعا باکترا یارب ،نامرجم هک دندیسر هجیتن نیا

 زیخ مرج یاهنوناک یریگ لکش رد اه یربراک زا يخرب دوجو دناهتفایرد نیققحم زا یاهدع.دشاب کیدزن اهنآ تنوکس
 نیا یریگ لکش و یربراک عون طابترا هب هک دنتسه يناسک هلمج زا رگرب و نیتراگ ،نمرش . دراد يیازس هب ریثات
 و تبثم طابترا دنتفایرد 1331 لاس رد دوخ قیقحت رد "ریام" و "کس نار" نینچمه دنا هدومن هراشا هدودحم
 و یدمحا)دراد دوجو یرهش یاهشخب يخرب رد اه هدکترشع و يشورف بورشم دادعت و مرج نازیم نیب یرادانعم
 .(22 :1391 ،ناراکمه
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 مالیا رهش يتیعمج -يیایفارغج لیلحت
 یاه هوک هتشر يبرغ بوـنج یاـه هـنماد رد روشک برغ رد دازآ یاهایرد حطس زا رتم9691 عافترا اب مالیا رهش
 هام نیرتدرس رد و دارگ يتناس هجرد9/31 (دادرم) لاس هام نیرت مرگ رد مالیا رهش یامد .تسا هدش عقاو سرگاز
 یایفارغج رظن زا و تسا رتم يلیم 9/616 هنایلاس شراب نیگنایم . دـشاب يـم دارـگ يتناس هجرد % 91 (نمهب)لاس
 ات هیناث 11 و هقیقد 14 هجرد24 و يلامش ضرع هیناث 14 و هقیقد 12 و هجرد99 ات هیناث99و هقیقد 11 هجرد99 نیب

 ،ناوریس ،ناویا یاه ناتسرهش اب و تسا هتفرگ رارق ناتسا يبرغ لامش رد يقرش لوط هیناث31 و هقیقد 12 هجرد64
 .(23 :9331 ،1يناتسیس راشفا)تسا هیاسمه قارع روشکو نارهم ،رهش هرد ،لوادرچ
 یرهش یاهدحاو تامیسقت ماظن

 ماظن ،دوـجوـم یرهش یاـهدحاو و یرادا تامیسقت نتشاد رظـن رد اـب و یدرکلمع ع ونت ساسارب ،مالیا رهش
 اب کی هقطنم .دشاب يم هلحم41 ،هقطنم 4لماش مالیا هک هدیدرگ صخشم و هتفرگ رارق ينیبزاب دروم یرهش تامیسقت

 ود اب ود هقطنم.تسا رفن 42112دودح يتیعمج یاراد (یرادناتسا و ناویناه ،دهاش هپت ،یزکرم) یرهش هیحان راهچ
 ،دابآداش) یرهش هیحان راهچ اب هس هقطنم.دشاب يم تیعمج رفن 13114یاراد (زربناب و ترجه کرهش) یرهش هیحان
 .تسا تیعمج رفن 91129اب (امیس و ادص تشپ و یروشآ چیپ ،میدق هاگدورف
 تسا تیعمج رفن 26139یاراد (رامیلاچ و نازابناج ،ناگدنمزر ،ناگدازآ) یرهش هیحان راهچ اب راهچ هقطنم
 و مالیا رهش ينوکسم دایز مکارت زا ناشـن ينوکسم یربراک(29 ص ،1391 مالیا رهش عماج حرط یرگنزاب تاعلاطم)
 مالیا رهش شرتسگ و تیعمج شیازفا.(1 :1191 ،کینکت دعب رواشم نیسدنهم) .تسا هنیمز نیا رد لداعت مدع
 عـبرمرتم 39/1 هب زبس یاضف هنارس رادقم هک یا هنوگ هب تسا هدـش طیحم اب ناسنا لباقتم طباور ينوگرگد بجوم
 . دشاب يم عبرمرتم 21 -21 نآ يناهج درادناتسا و عبرمرتم 1-11زبس یاضف یروشک هنارـس . تـسا هـتفای شهاـک
 دصرد11 اب هس هقطنم و زبس یاضف هنارس رادقم نیرت الاب ،عبرم رتم 21/1 اب کی هقطنم ،مالیا رهش قطانم نیب رد
 رد زبس یاضف هنارس .دشاب يم اراد هـناگراهچ يحاون نیب رد ار رادقم نیرتمک رفن ره یارب زبس یاضف هنارس عبرمرتم

 مدع و تسا هلصاف یاراد عبرمرتم 11-21 روشک یاه رهش طسوتم اب هک تسا عبرم رتم 1/1 أدودح رضاح لاح
 طیارش و یاهدنبرمک و روبع مالیا رهش يقرش يحاون رد الاب بیش دصرد اب تاعافترا دوجو.دراد دوجو لداعت
 رد رهش هیشاح ار هیور يب شرتسگ ات تسا هدیدرگ بجوم ،هعسوت تیدودحم رد يساسا يلماع ناونع هب يفارگوپوت
 زا يشخب رد زین و رهش هدودحم لخاد رد یدبلاک و ينارمع یاهتیلاعف رگید فرط زا .ددرگ نکممریغ تمسق نیا
 رد طـسوتم رهـش کـی ناونع هب مالیا رهش ،يناتسا زکارم نیب رد.تسا هتفای هعسوت و شرتسگ هریخذ يضارا

1 یاراد هدمآ لمع هب یرامـشرس  هتشاد دـشر دـصرد 1/4 ،نآ لـبق ههد هب تبسن هک تسا هدوب تیعمج رفن 91341
 (21 :1191 ،يکلم).تسا

                                                                 
1 . Afshar Sistani 
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 یساسا دنهد یم تبسن «یرفج» هب 1 (CPTED)یطیحم یحارط قیرط زا مرج یریگشیپ هیرظن

 تـصرف ینعی ،دهد یم لیکشت « شالت و کسیر ،فده ،تصرف» ار هیرظن نیا لوصا نیرت

 رـطخ هک یماگنه رگید ترابع هب دوس و شالت ،رطخ ،فده کی زا تسا یعبات مرج باکترا

 (31 :5331 ،ردیانشا)دبای یم لیلقت مرج ،دشاب رتشیب نآ زا لصاح عفانم زا مرج باکترا
CPTED 9191 ،لزنه و رنسیلف) ورملق دودح نییعت و دورو يعیبط لرتنک .يعیبط تراظن تسا هدش انب هیاپ هس رب،: 

11) 

 
 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  شهوژپ یموهفم لدم

 اه هتفای
  تیعمج فیصوت
 رد تیعمج يناوارف نیرتشیب دوش يم صخشم مالیا رهش يحاون رد تیعمج شنکارپ هب هجوت اب (1) لکش رد
 ،(1-4 )یرادناتسا ،(1-9)روبناب ،(9-1 ) دابآ زورون يحاون و دراد رارق (1-1) زرب ناب و (1-1)دابآ یزبس یاه هلحم
-9)یروشآ چیپ ،(4-9) نازابناج ،(9-1)دابآداش ،(4-1)ناگدازآ ،(1-1)یدعس یزکرم ،(4-1) ناگدنمزر ،(1-1)نیژ
 .دنراد رارق یدعب یاه هبتر رد (4-4)رامیلاچ و نژیو و (9-4) امیس ادص ،(9

 
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  مالیا رهش رد یتیعمج شنکارپ هشقن :1لکش

                                                                 
1- Crime prevention Through Environmental Design  
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  تقرس مرج هنالاس ریغتم يسررب
 رد دصرد 91/41 ،63 لاس رد اه تقرس دصرد 31/11 هتشذگ لاس راهچ يط دوش يم صخشم لاس ریغتم يسررب رد
 .تسا هداد خر 4391 لاس رد زین دصرد 22/41 و 2391 لاس رد دصرد 14/41 ،9391 لاس
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 مالیا رهش رد 6331-3331 لاس نیب تقرس مرج یفیصوت یسررب :1 رادومن

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 تقرس مرج هناهام ریغتم يسررب
 راهچ رد اه هام نیب رد تقرس مرج يناوارف نیرتشیب هک دیدرگ صخشم(1)رادومن ربارب هام ریغتم يفیصوت يسررب رد
 ،ید ،نیدرورف بیترت هب اه هام ریاس و هداد خر 23/1 هام رذآ رد سپس و دصرد 94/3 اب هام ریت رد يسررب دروم لاس
  .دنتفرگ رارق یدعب یاه فیدر رد دادرم و رهم ،تشهبیدرا ،دادرخ ،رویرهش ،نمهب ،دنفسا ،نابآ

 
 مالیا رهش رد تقرس مرج هناهام ریغتم یسررب:2 رادومن

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 تقرس مرج يتعاس ریغتم يسررب
 و تاعطق و لیاسو ،وردوخ لثم میارج يضعب عوقو قیقد نامز مالعا تقرس مرج تیهام لیلد هب هکنیا هب هجوت اب
 (11-41)و(11-11) ،(6-11) ،(1-6) ينامز هزاب راهچ دشاب يمن رودقم هتخابلام یارب لزنم يتح و هزاغم ،نکاما أضعب
 هتعاس 6 ينامز هزاب رد اه تقرس عوقو شنکارپ و يناوارف يسررب هب هلحرم نیا رد.تسا هدش هتفرگ رظنرد يسررب رد
 . دهد يم ناشن ار هناگ 4 یاه هزاب رد تقرس ينامز شنکارپ (9) رادومن .دوش يم هتخادرپ الاب



 72 ...رهش رد تقرس مئارج ییاضف لیلحت

 دح رد دصرد 16/91 و 6ات1تعاس لصاف دح رد میارج دصرد 94/94 دوش يم صخشم تعاس ریغتم يسررب رد اذل
 تعاس لصاف دح رد زین دصرد 11/6 و ،41 يلا 11 تعاس لصافدح رد دصرد 11/61 و 11 يلا 11 تعاس لصاف
 .تسا هداد خر11 ات6

 
 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنممالیا رهش رد تقرس مرج یتعاس ریغتم یسررب :3 رادومن

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  مرج عون يفیصوت يسررب
 و لیاسو تقرس دوش يم صخشم4-4 هرامش هب نآ هب طوبرم رادومن و (4)رادومن ربارب مرج عون يفیصوت يسررب رد
 29/14 اب هرقف 1691 اب نکاما تقرس و لوا هبتر رد میارج لک زا دصرد 99/31 اب هرقف 1499 اب وردوخ تاعطق
 اب هرقف 196 اب هزاغم تقرس ،دصرد12/21 اب هرقف1111 اب لزنم تقرس هنیمز رد و مود فیدر رد میارج لک زا دصرد
  .دنراد رارق یدعب یاه فیدر رد دصرد13/1 اب هرقف 216 اب وردوخ تقرس أتیاهن و 13/1
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 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  مالیا رهش رد تقرس مرج عون ریغتم یفیصوت یسررب :4رادومن

  مالیا رهش رد تقرس مرج یدنب هنهپ

 مرج نیا دادعت نیرتشیب دوش يم صخشم نآ يسررب و مالیا رهش رد تقرس مرج يگدنکارپ هب طوبرم (1) لکش رد
  .دنراد رارق یدعب یاه هبتر رد هک زرب ناب و دابآزورون ،یدعس یزکرم ،ناگدنمزر هقطنم رد بیتنرت هب



 1100 ناتسبات ،موس هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 82

 
   مالیا رهش هناگ راهچ قطانم رد تقرس مرج یدنب هنهپ :2لکش

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 اه هداد عیزوت ندوب لامرن يسررب
 23 نانیمطا اب ناوت يم دشاب يم ./21 زا رتمک هک اه صخاش یرادانعم حطس و فورگومولک نومزآ رادقم هب هجوت اب
 .دشاب يم لامرن تعاس ،ناکم ،هام ،لاس یاه صخاش هیلک رد اه هداد عیزوت درک نایب دصرد

 نومزآ هجیتن یدازآ هجرد یرادانعم حطس فورگومولک نومزآ رادقم صخاش ناونع فیدر
 دشاب يم لامرن اه هداد عیزوت 1111 ./111 61/1 لاس 1
 دشاب يم لامرن اه هداد عیزوت 1111 ./141 3/1 هام 1
 دشاب يم لامرن اه هداد عیزوت 1111 ./161 69/1 ناکم 9
 دشاب يم لامرن اه هداد عیزوت 1111 ./699 61/9 تعاس 4

 تقرس مرج یاه هداد عیزوت :1 لودج
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 مالیا رهش رد تقرس فارحنا زکرم و يضیب
 رهش هدودحم رد اه تقرس لک هب طوبرم رایعم فارحنا يضیب و طسوتم زکرم نومزآ زا هدافتسا اب هشقن لیلحت رد
 هدوب رهش زکرم هدودحم رد هدش يسررب میارج طسوتم زکرم هشقن نیا رد ،طاقن یالاب مجح هب هجوت اب(9لکش) مالیا

 نیا رب و دشاب يم يگدیشک یاراد و دراد رارق يقرش يبرغ تهج رد رهش يلخاد هندب رد رایعم فارحنا يضیب و
 رد اهتقرس شیازفا زا يشان قرش تمس هب يگدیشک نیا.دیدرگ نییعت مالیا رهش رد مرج يناکم يلصا نوناک ساسا
 تسا هدودحم نیا



 92 ...رهش رد تقرس مئارج ییاضف لیلحت

 
 تقرس رایعم فارحنا یضیب و طسوتم زکرم :3لکش

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 مالیا رهش هناگ راهچ قطانم رد تقرس مرج ینزو نویسرگر :4لکش

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 نامه .دهد يم ناـشن ار تقرس مرج يگدـنکارپ ی اه صخاـش يفنم و تبثم بیرض نازیم ينزو نویسرگر ۀشقن
 توافتم مالیا رهش حطس رد تقرس مرج يگدنکارپ یاه صخاش ينیب شیپ رادقم ،دوش يم هظحالم (4)لکش رد هنوگ
 هدید زمرق گنر هب رگا مالیا رهش قطانم رد يلحم نویسرگر بیرض ،دوش يم هظحالم هشقن رد هک روطنامه.دشاب يم
 شیازفا قطانم نیا رد تقرس يگدنکارپ صخاش نیاربانب و دشاب يم تبثم صخاش بیرض هک تسا نیا رگناشن ،دش
 صخاش يگدنکارپ شهاک هدنهد ناشن دوش يم هظحالم يبآ گنر هب هک يقطانم رد صخاش نیا يلو .تسا هتفای

  .تسا يفنم نآ بیرض هک دشاب يم تقرس
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 لزنم تقرس ییاضف یوگلا یسررب
 دوجو يسررب دروم لاس 4 نیب یرادانعم توافت دیدرگ صخشم لاس ریغتم رد لزنم تقرس يیاضف یوگلا دروم رد
 زا هدوبن يصاخ لصف رب زکرمتم و هدوب ناسکی أبیرقت لاس لوصف رد عوقو هکنیا هب هجوت اب لوصف دروم رد و درادن
 لاس هام 11 رد لزنم تقرس هک تسنآ رگنایب هدمآ تسد هب رادقم هام ریغتم رد اما .تسا هدومنن تیعبت يصاخ یوگلا
 تعاس ریغتم يسررب رد تسا داتفا قافتا ید و نابآ ،ریت یاه هام رد تقرس نیرتشیب و دنراد مهاب یرادانعم توافت
 تاعاس لصاف دح رد لزنم تقرس عوقو نامز نیرتشیب و تسا توافتم مه اب فلتخم تاعاس رد لزنم تقرس نازیم
 .(6لودج)دشاب يم دصرد 14/39 اب 1161 يلا 1111

 لزنم تقرس مرج هامو لصف ریغتم یفیصوت یسررب :3لودج
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 لزنم تقرس مرج تعاس ریغتم یفیصوت یسررب:4لودج

 
 
 

 

  لزنم تقرس مرج تعاس ریغتم یسررب:5لودج

 

 

 
 مالیا رهش رد لزنم تقرس یطابنتسا یسررب:6لودج

 صخاش ناونع فیدر
 اوونآ نومزآ رادقم
 لقتسم يت

 نومزآ هجیتن یدازآ هجرد یرادانعم حطس

 درادن دوجو یرادانعم توافت 1111 ./962 61/9 لاس 1
 دراد دوجو یرادانعم توافت 1111 ./111 41/11 هام 1

 دراد دوجو یرادانعم توافت 1111 ./211 11/3 تعاس 9

 دراد دوجو یرادانعم توافت 1111 ./111 41/41 ناکم 4

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 

 عمج دصرد يناوارف هام لصف

 راهب

 11/1 31 نیدرورف

 69/1 11 تشهبیدرا 49/91

 13/1 11 دادرخ

 ناتسبات

 61/3 111 ریت

 96/6 91 دادرم 49/41

 24/1 93 رویرهش

 
 زییاپ

 33/6 11 رهم

12/61 
 13/11 111 نابآ

   

 96/1 23 رذآ

 ناتسمز

 11/3 111 ید

 11/1 63 نمهب 1/21

 11/1 11 دنفسا

 دصرد يناوارف تعاس فیدر

 14/39 494 6ات1 1

 96/1 23 11ات6 1

 31/41 411 11ات11 9
 11/11 131 41ات11 4

 دصرد يناوارف تعاس فیدر

 14/39 494 6ات1 1

 96/1 23 11ات6 1

 31/41 411 11ات11 9

 11/11 131 41ات11 4



 03 ...رهش رد تقرس مئارج ییاضف لیلحت

 هزاغم تقرس ییاضف یوگلا یسررب
 توافت يسررب دروم یاه لاس لصاف دح رد دیدرگ صخشم لاس ریغتم رد هزاغم تقرس يیاضف یوگلا دروم رد
 ناسکی أبیرقت لاس لوصف رد عوقو هکنیا هب هجوتاب لوصف دروم ردو درادن دوجو يسررب دروم لاس 4 نیب یرادانعم
 رگنایب هدمآ تسد هب رادقم هام ریغتم رد .تسا هدومنن تیعبت يصاخ یوگلا زا هدوبن يصاخ لصف رب زکرمتم و هدوب
 هزاغم تقرس نازیم تعاس ریغتم يسررب رد.دنرادن مهاب یرادانعم توافت لاس هام 11 رد هزاغم تقرس نازیم تسنآ
 اب 1161 يلا 1111 تاعاس لصاف دح رد هزاغم تقرس عوقو نامز نیرتشیب و تسا توافتم مه اب فلتخم تاعاس رد
 .(11لودج)دشاب يم دصرد 61/14

 هزاغم تقرس مرج هامو لصف ریغتم یفیصوت یسررب :1لودج
 عمج دصرد يناوارف هام لصف

 راهب

 31/1 62 نیدرورف

 43/1 12 تشهبیدرا 11/41

 43/1 12 دادرخ

 ناتسبات
 11/1 34 ریت

 64/1 14 دادرم 4/21

 61/11 46 رویرهش

 زییاپ

 21/1 12 رهم

 43/1 12 نابآ 99/61

 41/11 46 رذآ

 ناتسمز

 91/6 94 ید

 29/6 14 نمهب 2/91

 19/11 26 دنفسا

  هزاغم تقرس مرج رد لاس ریغتم یفیصوت یسررب :3لودج

 دصرد يناوارف لاس فیدر

1 9391 221 6/41 

1 4391 141 34/91 

9 2391 121 13/41 

4 6391 111 13/61 

  هزاغم تقرس مرج رد تعاس ریغتم :3لودج

 

 

 

 
 مالیا رهش رد هزاغم تقرس یطابنتسا یسررب :11 لودج

 صخاش ناونع فیدر
 اوونآ نومزآ رادقم
 لقتسم يت

 نومزآ هجیتن یدازآ هجرد یرادانعم حطس

 درادن دوجو یرادانعم توافت 1111 ./241 21/1 لاس 1

 درادن دوجو یرادانعم توافت 1111 ./411 11/9 هام 1

 دراد دوجو یرادانعم توافت 1111 ./111 11/1 تعاس 9

 دراد دوجو یرادانعم توافت 1111 ./111 96/41 ناکم 4

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دصرد يناوارف تعاس فیدر

 61/14 261 6ات1 1

 61/1 12 11ات6 1

 11/21 121 11ات11 9

 6/41 221 41ات11 4
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 یصوصخ نکاما تقرس ییاضف یوگلا یسررب
 يسررب دروم یاه لاس لصاف دح رد دیدرگ صخشم لاس ریغتم رد يصوصخ نکاما تقرس يیاضف یوگلا دروم رد
 أبیرقت لاس لوصف رد عوقو هکنیا هب هجوتاب لوصف دروم رد و درادن دوجو يسررب دروم لاس 4 نیب یرادانعم توافت
 هدمآ تسد هب رادقم هام ریغتم رد.تسا هدومنن تیعبت يصاخ یوگلا زا هدوبن يصاخ لصف رب زکرمتم و هدوب ناسکی
 رت قیقد يسررب رد و دنراد مهاب یرادانعم توافت لاس هام 11 رد يصوصخ نکاما تقرس نازیم تسنآ رگنایب
 تقرس نازیم تعاس ریغتم يسررب رد تسا هداتفا قافتا رذآ و نیدرورف یاه هام رد تقرس نیرتشیب دوش يم صخشم
 لصاف دح رد يصوصخ نکاما تقرس عوقو نامز نیرتشیب و تسا توافتم مه اب فلتخم تاعاس رد يصوصخ نکاما

 .(41لودج)دشاب يم دصرد 11/24 اب 1161 يلا 1111 تاعاس
 مالیا رهش رد یصوصخ نکاما تقرس مرج رد هامو لصف ریغتم:11لودج

 عمج دصرد يناوارف هام لصف

 راهب

 41/3 211 نیدرورف

 44/6 11 تشهبیدرا 41/91

 64/1 111 دادرخ

 ناتسبات

 91/3 991 ریت
11/41 
 

 11/1 13 دادرم

 13/1 311 رویرهش

 زییاپ

 13/1 311 رهم

 49/1 411 نابآ 61/61

 23/3 691 رذآ

 ناتسمز

 62/1 111 ید

 11/1 111 نمهب 91/21

 34/1 611 دنفسا

 یصوصخ نکاما تقرس مرج رد لاس ریغتم:21لودج

 دصرد یناوارف لاس فیدر

1 9391 699 12/41 

1 4391 949 31/21 

9 2391 119 13/91 

4 6391 169 14/61 

    مالیا رهش یصوصخ نکاما تقرس مرج رد تعاس ریغتم31:لودج

 دصرد یناوارف تعاس فیدر

 11/24 116 6ات1 1

 31/6 61 11ات6 2

 21/91 619 11ات11 3

 26/41 199 41ات11 4

 مالیا رهش رد یصوصخ نکاما تقرس یطابنتسا یسررب :41 لودج
 نومزآ هجیتن یدازآ هجرد یرادانعم حطس لقتسم يت اوونآ نومزآ رادقم صخاش ناونع فیدر

 درادن دوجو یرادانعم توافت 6691 ./112 61/1 لاس 1

 دراد دوجو یرادانعم توافت 6691 ./111 11/11 هام 1

 دراد دوجو یرادانعم توافت 6691 ./111 12/11 تعاس 9

 دراد دوجو یرادانعم توافت 6691 ./111 41/11 ناکم 4

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 وردوخ تقرس ییاضف یوگلا یسررب
 توافت يسررب دروم یاه لاس لصاف دح رد هک دیدرگ صخشم لاس ریغتم رد لیبموتا تقرس يیاضف یوگلا دروم رد
 أبیرقت لاس لوصف رد عوقو هکنیا هب هجوت اب لوصف دروم رد و ،درادن دوجو يسررب دروم لاس 4 نیب یرادانعم
  .تسا هدومنن تیعبت يصاخ یوگلا زا هدوبن يصاخ لصف رب زکرمتم و هدوب ناسکی
 رد .دنرادن مه اب یرادانعم توافت هام11رد لیبموتا تقرس نازیم تسنآ رگنایب هدمآ تسد هب رادقم هام ریغتم رد
 تقرس عوقو نامز نیرتشیب و تسا توافتم مه اب فلتخم تاعاس رد لیبموتا تقرس نازیم تعاس ریغتم يسررب
 .(11لودج)دشاب يم دصرد 46/14 اب 1161 يلا 1111 تاعاس لصاف دح رد لیبموتا

 مالیا رهش رد لیبموتا تقرس مرج رد هامو لصف ریغتم:51لودج

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 لیبموتا تقرس مرج رد لاس ریغتم:61لودج

 دصرد يناوارف لاس فیدر

1 9391 441 41/91 

1 4391 341 41/91 

9 2391 121 11/21 

4 1 639 411 41/11 

    لیبموتا تقرس مرج رد تعاس ریغتم:11لودج

 دصرد يناوارف تعاس فیدر

 46/14 419 6ات1 1

 62/6 14 11ات6 1

 19/61 111 11ات11 9

 14/11 111 41ات11 4

 لیبموتا مزاول و تاعطق و لیاسو تقرس ییاضف یوگلا یسررب:31لودج

 
 
 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 عمج دصرد يناوارف هام لصف

 راهب

 1/1 22 نیدرورف

 14/1 92 تشهبیدرا 44/21

 61/1 12 دادرخ

 ناتسبات

 11/6 94 ریت

 6/3 16 دادرم 46/41

 61/1 12 رویرهش

 زییاپ

 41/1 44 رهم

 63/1 62 نابآ 11/21

 11/3 12 رذآ

 ناتسمز
 1/1 22 ید

 12/1 14 نمهب 46/41

 19/1 12 دنفسا

 صخاش ناونع فیدر
 اوونآ نومزآ رادقم
 لقتسم يت

 نومزآ هجیتن یدازآ هجرد یرادانعم حطس

 درادن دوجو یرادانعم توافت 416 ./122 91/1 لاس 1

 درادن دوجو یرادانعم توافت 416 ./111 22/9 هام 1
 دراد دوجو یرادانعم توافت 416 ./111 41/11 تعاس 9

 دراد دوجو یرادانعم توافت 416 ./111 12/11 ناکم 4
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 لصاف دح رد هک دوش يم صخشم لاس ریغتم رد لیبموتا مزاول و تاعطق و لیاسو تقرس يیاضف یوگلا دروم رد
 رد عوقو هکنیا هبرظن لوصف دروم رد و درادن دوجو يسررب دروم لاس4 نیب یرادانعم توافت يسررب دروم یاه لاس
 هام ریغتم رد .تسا هدومنن تیعبت يصاخ یوگلا زا هدوبن يصاخ لصف رب زکرمتم و هدوب ناسکی أبیرقت لاس لوصف
 ریغتم يسررب رد .دنرادن مهاب یرادانعم توافت لاس هام11رد تقرس نیا نازیم هک تسنآ رگنایب هدمآ تسد هب رادقم
 و تاعطق و لیاسو تقرس عوقو نامز نیرتشیب و تسا توافتم مه اب فلتخم تاعاس رد تقرس نیا نازیم تعاس
  .(11لودج)دشاب يم دصرد 19/94اب 1161 يلا1111تاعاس لصاف دح رد لیبموتا مزاول

 لیبموتا مزاول و تاعطق و لیاسو تقرس مرج رد هامو لصف ریغتم:31لودج
 عمج دصرد يناوارف هام لصف

 راهب
 11/3 419 نیدرورف

 13/1 161 تشهبیدرا 19/21
 99/1 311 دادرخ

 ناتسبات
 61/11 149 ریت

91 دادرم 11/21 2 11/1 
 31/1 461 رویرهش

 زییاپ
 93/6 191 رهم

 31/1 111 نابآ 19/91
 69/1 111 رذآ

 ناتسمز
 41/1 631 ید

 12/1 211 نمهب 61/61
 11/1 231 دنفسا

 لیبموتا مزاول و تاعطق و لیاسو تقرس مرج رد لاس ریغتم11لودج
 دصرد یناوارف لاس فیدر

1 9391 491 13/41 

2 4391 21 1 16/11 

3 2391 111 11/41 

4 6391 123 19/11 

    لیبموتا مزاول و تاعطق و لیاسو تقرس مرج رد تعاس ریغتم:11لودج
 دصرد یناوارف تعاس فیدر

 19/94 1241 6ات1 1

 11/6 211 11ات6 2

 31/41 111 11ات11 3

 19/61 911 41ات11 4

 مالیا رهش رد لیبموتا مزاول و تاعطق و لیاسو تقرس یطابنتسا یسررب:22لودج
 نومزآ هجیتن یدازآ هجرد یرادانعم حطس لقتسم يت اوونآ نومزآ رادقم صخاش ناونع فیدر
 درادن دوجو یرادانعم توافت 1499 ./311 61/1 لاس 1
 درادن دوجو یرادانعم توافت 1499 ./131 11/1 هام 1
 دراد دوجو یرادانعم توافت 1499 ./111 92/11 تعاس 9
 دراد دوجو یرادانعم توافت 1499 ./111 31/11 ناکم 4



 53 ...رهش رد تقرس مئارج ییاضف لیلحت

 

  

  

 
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  مالیا رهش رد تقرس میارج عاونا یگدنکارپ :5لکش
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  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 هلحم رد تیعمج رد مرج مکارت نیرت شیب هک تسا نیا رگناشن تقرس هناگ 2 مئارج دروم رد شهوژپ نیا یاه هتفای 
 رد زین تیعمج هب مرج تبسن نیرت مک و دروخ يم مشچ هب (یدعس یزکرم )رهش زکرم رد و برغ رد ناگدنمزر
 مکارت تبثم و میقتسم طابترا يبوخ هب تیعمج یازا هب مرج يبسن مکارت لیلحت .دوش يم هدید یروشآ چیپ هلحم

 يم شیازفا نآ رد مرج عوقو لامتحا دشاب رت شیب هقطنمره رد تیعمج مکارت ردقره نیاربانب دهد يم ناشن ار تیعمج
 و کی هقطنم رد هک داد ناشن جیاتن.دراد يناوخمه (6391) ناراکمه و هداز سابع شهوژپ یاه هتفای اب اذل دبای
 تالحم هب طوبرم قطانم نیا رد یرادا و یراجت ،ينوکسم دایز مکارت اب طبترم تقرس مرج عوقو دصرد نیرتشیب
 دوبن ای دوبمک و الاب ينوکسم و ىراجت یربراک نازیم و تسا رهش زکرم رد یدعس یزکرم و برغ رد ناگدنمزر
 و تسا راذگ ریثات زین تقرس عوقو شیازفا رد هدش داجیا زبس یاضف دوبمک ای و لداعت مدع هلمج زا یربراک يخرب
 دوجو هدش داجیا زبس یاضف دوبمک و یرادا ،یراجت یاه یربراک و ينوکسم دایز مکارت عوقو نیب یرادانعم هطبار
 (1391) ناراکمه و ينیدلا فیس ،(6391) يمتاح ،(6391)ناراکمه و یدمحم یاه شهوژپ یاه هتفای اب هک دراد
 هطبار و هدوب توافتم مه اب فلتخم تاعاس رد تقرس نازیم نینچمه.دراد يناوخمه(3191) ناراکمه و یرتنالکو
 ،14/39 اب لزنم تقرس عوقو نامز نیرتشیب هک یا هنوگ هب دراد دوجوززور هنابش تعاس و عوقو نازیم نیب یرادانعم
 تقرس و دصرد46/14 اب لیبموتا تقرس ،دصرد 61/14اب هزاغم تقرس ،دصرد 11/24 اب يصوصخ نکاما تقرس
 شهوژپ یاه هتفای اب هک هداتفا قافتا 1161 يلا 1111 تاعاس لصاف دح رد دصرد 19/94 اب مزاول و تاعطق و لیاسو
 تقرس مرج صوصخ رد .دراد يناوخمه صخشم تعاس رد عوقو نیرتشیب ظاحل زا (2391) ناراکمه و يعامش
 نیرتشیب و دراد دوجو لاس هام 11نیب یرادانعم توافت هام ریغتم رد ناکم و نامز هزاب رد نکاما تقرس و لزنم
 هداتفا قافتا لاس یاه هام ریاس هب تبسن رذآ و نیدرورف یاه هام رد نکاما و ید و نابآ ،ریت یاه هام رد لزنم تقرس
 اتسار مه (6391) يمتاح شهوژپ یاه هتفای اب و تسا رادانعم هام اب عوقو هطبار تقرس عون ود نیا رد اذل تسا
 یالاب و طسوتم تاقبط ناکسا لحم و نشن هیشاح قطانم و بسانمان یداصتقا تیعضو اب تقرس عوقو نیب .تسا

 و دابآزورون هقطنم و رهم نکاسم دوجو تلع هب برغ رد ناگدنمزر قطانم هک یا هنوگ هب دراد دوجو هطبار هعماج
 هب ار مئارج نیرتشیب هعماج فیعض راشقا تنوکس لحم و يمیدق تفاب یاراد و دندوب هیشاح رد لبق زا هک زربناب

 يناغم ،(1391)ناراکمه و داژن يمتاح یاه شهوژپ یاه هتفای اب و دنا هدومن تابثا ار هطبار هک هداد صاصتخا دوخ
 هک تسا نیا رگناشن وردوخ لخاد و وردوخ تقرس مرج عوقو دروم رد.دراد يناوخمه(6391)ناراکمه و يمیحر
 و یراجت نکاما فارطا و يعرف یاه نابایخ رد تدم ينالوط کراپ و اه وردوخ کراپ بسانم یاضف و گنیکراپ دوبن
 تقرس مرج باکترا یارب بسانم نامز دوجو و مالیا رهش رد دابآزورون و یزکرم تالحم رد اهرازاب و دیرخ زکارم
 (6391) یدمحم و يناعنک شهوژپ اب هک تسا قطانم نیا رد وردوخ لخاد تقرس یاه نوناک هدننک تابثا روکذم
 و برغ رد ناگدنمزر هلحم هدودحم رد يباکترا میارج طسوتم زکرم ساسا رب هدمآ تسد هب هجیتن.دراد يناوخمه
 يبرغ تهج رد رهش رد رایعم فارحنا يضیب یریگرارق و .تسا هدش شخپ قرش رد دابآزورون و زکرم رد یدعس
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 و تسا هدودحم نیا رد اهتقرس شیازفا زا يشان قرش تمس هب يگدیشک نیا و دشاب يم يگدیشک یاراد و يقرش
 هدننک هعجارم یالاب تیعمج دوجو و مدرم دیرخ زکارم و رازاب دوجو زا يشان فارحنا زکرم نیا تلع دیاش
 لیلد يیوردوخ کراپ نما و بسانم یاضف دوجو مدع نینچمه و دراد تیاکح دیرخ یارب فارطا یاه ناتسرهش
 اتسار مه (4391)راکتشک شهوژپ یاه هتفای اب هک دشاب يم طوبرم مزاول و تاعطق و لیاسو یاه تقرس عوقو
 يگدـنکارپ ی اه صخاـش يفنم و تبثم بیرض نازیم هک ينزو نویسرگر ۀشقن ساسا رب هدمآ تسد هب جیاتن.تسا

 مالیا رهش حطسرد تقرس مرج يگدنکارپ یاه صخاش رادقم هک تسا نیا رگناشن دهد يم ناـشن ار تقرس مرج
 نیا رگناشن (زربناب و دابا زورون ،یدعس یزکرم ،ناگدنمزر هلحم ) رد يلحم نویسرگر بیرض و دشاب يم توافتم
 يلو .تسا هتفای شیازفا قطانم نیا رد تقرس يگدنکارپ صخاش نیاربانب و دشاب يم تبثم صخاش بیرض هک تسا
 يگدنکارپ شهاک نیا هک هداد ناشن شهاک (رامیلاج و نژیو ،روبناب ،یرادناتسا ،یروشآ چیپ ) قطانم رد صخاش نیا

 .دشاب تالحم نیا رتشیب رد يضارا دوجو و ينوکسم یاه تفاب و تیعمج يگدنکارپ لیلد هب دیاش تقرس صخاش
 مرج یاه نوناک یریگ لکش هک دوش يم صخشم رضاح قیقحت یاه هتفای زا يلک روطب.دشاب يم يفنم نآ بیرض هک
 قیرط زا مرج زا یریگشیپ هیرظن نآ نیرتمهم هک مرج يناکم یاه هیرظن زا يخرب اب شهوژپ نیا یاه تقرس زیخ
 هک دنتسه يتایرظن زا .... و دعاسم طیحم هیرظن ،زیخ مرج یاه نوناک هیرظن .دراد تقباطم دشاب يم يطیحم يحارط
 یدبلاک راتخاس اب تالحم هک تسا نیا قیقحت يلک یریگ هجیتن . تساهنآ هب طابترا رد يعون هب قیقحت یاه هتفای
 بیش و یدنلب و يتسپ و يضارا یربراک زا يصاخ بیکرت و الاب تیعمج مکارت اب و هدوسرف یاه تفاب و بسانمان
  . دندرگ يم رهش رد زیخ مرج یاه نوناک یریگ لکش ثعاب ندوب راد
 رد وردوخ کراپ زا یریگولج یارب بسانم لحم رد گنیکراپ تخاس هب یرهش ناریدم و یرادرهش نیلوئسم هجوت
 .دیامن یریگشیپ اه تقرس عون نیا عوقو زا دناوت يم اهنآ ندومن اهر و اه هچوک سپ و هچوک

 قیوشت و یزاس هارمه و دامتعا بلج و نانیشنرهش يمامت یارب رهش حطس رد تردق و تورث ،دمآرد هنالداع عیزوت 
 و دابآزورون نیشن هیشاح یاه هلحم رد صخالاب تقرس عاونا عوقو زا یریگشیپ رما رد تکراشم بلاق رد نادنورهش
 فلتخم یاهیربراک رد يبسانم عیزوتدیاب.تسا تیمها زئاح ناگدنمزر هلحم رد رهم نکسم نینکاس یارب و زربناب

 و یزاس هنیهب و اهیربراک نیا هب یرهش فلتخم راشقا يسرتسد و (يحیرفت و يتشادهب ،يشزومآ ،يگنهرف) یرهش
 زا رتشیب هدافتسا هیاپ رب سیلپ یاهتیلاعف هب يشخب تیولوا.دریگ ماجنا رهش هدوسرف و يمیدق یاهتفاب يهد ناماس
 یارب یریگشیپ سیلپ یاه هدر دنمفده و مظنم یزیر همانربو (GIS) يیایفارغج تاعالطا یاه هناماس نیون یاهیروانف
 یارب هدش يیاسانش زیخ مرج یاه نوناک و شهوژپ نیا یاه هتفای زا هدمآ تسدب تاعالطا یانبم رب يماظتنا لرتنک
 يشاوح رد صوصخ هب ،اهنآ عمجت لحم و نیمرجم یاه قوتاپ .دریگ تروص (يیوردوخ و هدایپ)اهتشگ مازعا
 و يبایناکم نینچمه.ددرگ عمجنانآ طسوت تقرس یارب یزیر همانربو يگنهامه زا یریگولج یارب گرزب یاهرازاب
 نییعت یاه ناکم و هدولآ قطانم رد مرج عوقو نازیم صخاش نتفرگ رظن رد اب کچوکو رایس سیلپ یاه هاگتسیا داجیا
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 یاه هکد) رازاب يلاوح رد و دابآ زورون هلحم رد صخالاب هدولآ یاه هدودــحم رد يــماظتنا لرتنک شیازفا یارب هدش
 .دشاب رثؤم وردوخ مزاول و تاعطق و لیاسو و هزاغم تقرس عوقو زا یریگشیپ رد دناوت يم (مالیا
  عبانم
 . مالیا رهش تقرس مئارج رامآ.1391 ،مالیا کوفرم يهد هرهب هرادا
 (6 ) .رهشوب يماظتنا شناد يصصخت يملع همانلصف.رهشوب ناتسرهشرد فنع هب یاه تقرس عوقو رب رثوم لماوع.(4391) دازرف ،نابیدا

 .11-31 صص ،11
 متسیس زا هدافتسا اب رایرهش رهش زیخ مرج یاه نوناک لیلحت و يیاسانش .(1191ناتسبات)ریما ،نیرز هتسیاش و نسح دمحم ،نایرفعج

 .111-11صص ،(1-1)1.يماظتنا مولع هیرشن. يیایفارغج تاعالطا
 رهش دبلاک یراذگ رثا يیایفارغج لیلحت.(1391) همطاف ،یداوف و يبتجم ،ناین يکشوکورین؛تجح ،داژن يمتاح ؛نیسح ،داژن يمتاح 

 .21-26 صص ،(1)1 ،یا هقطنم یزیر همانربهمانلصف .دهشم
 ،يماظتنا شناد يصصخت يملع همانلصف ،يهاشکلم رهش زیخ مرج یاه نوناک ينامز-يیاضف شنکارپ يیاسانش (6391)يبتجم ،يمتاح

 .191-111 صص ،(91)6
 لصا الیل همجرت .ارگ هعماج سیلپ روما هرادا و يطیحم يحارط قیرط زا مرج عوقو زا یریگشیپ. (9191)فا نم لزنه و رنسیلف ند

 111.-11صص ،(11)6.يماظتنا شناد همانلصف ،هدازیلع
 تقرس رب دیکات اب يیاتسور يحاون رد مرج یایفارغج.(1391)دوعسم ،تریس کین و تماص ،یداهرف ؛هرهز ،عراز ؛اضردمحم ،يناوضر 

 .39ص ،(1)6 ،يماظتنا تیریدم تاعلاطم همانلصف.هورق ناتسرهش يلود راهچ شخب رد ماد
 هقطنم :يهوزپ دروم )یدربهار یزیر همانربنیودت و نادنورهش يعامتجا تینما رب يلیلحت.(4391)يسیئر نسح و يیاقآ زیورپ ،الیژ ،یداجس

 .1-61 ص ،44 هرامش ،يعامتجا تینما تاعلاطم همانلصف ،(نارهت 1
 :دنجریب رهش یدروم هعلاطم :تقرس میارج عیزوت یوگلا رب يناکم یاه هرگ ریثات.(1391)يلع ،يفرش و ارهز یرهز ،دادرهم يمالس

 .43-21صص ،(1)1 ،يبونج ناسارخ يماظتنا شناد همانلصف
 یاه شهوژپ ،دنجریب رهش رد تقرس مرج عوقو یاه نوناک یدنب هنهپ و يیاسانش.(1391)يلع ،يفرش و ارهز ،یرهز و دادرهم ،يمالس

 111-91صص ،(1)1 ،يعامتجا مظن و تینما یدربهار

 يیاضف یاه وگلا یریگ لکش رد یرهش يضارا یربراک ریثات يسررب.(9391)داجس ،یدمحا و نسحم ،یرتنالکو کنارف ،ينیدلا فیس
 16-34 صص ،(1)64 ،يناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،نارهت رهش یراکهزب

 يهاگشناد داهج یزکرم رتفد تاراشتنا ،نارهت ،رهش يعامتجا یژولوکا ،اهرهش يعامتجا يیایفارغج.(1191)نیسح ،يئوکش
 یدربهار یاه شهوژپ ،هورق رهش رد تقرس میارج يیاضف لیلحت.(2391)اراس ،رگنامکو دازآ ،یرغصا و دمحم ،نایسیو و يلع ،يعامش

 411-31صص (1)2 ،يعامتجا مظنو تینما
 تاراشتنا ،نارهت ،لوا پاچ ،ربرهب شورس همجرت. يشزومآ زکارم رد يطیحم يحارط قیرط زا مرج عوقو زا یریگشیپ.(2191)دات ،ردیانش

 .يماظتنا مولع هاگشناد
 ،باهذ لپرس یزرم رهش رد زیخ مرج یاه نوناک یایفارغج لیلحت.(6391)نیسح دمحم ،يیارس و مساقلاوبا ،یدساو یرغص ،هداز سابع

 11-21 صص ،(1)1 ،یزرم نونفو مولع همانلصف
 ،دشرا يسانشراک همان نایاپ ،رهش یزکرم تالحم ،زاریش رهش رد مرج یرگن هدنیآ و يیاضف یاهوگلا لیلحت.(2191)لالج ،این نارماک

 يتشهب دیهش هاگشناد:نارهت



 93 ...رهش رد تقرس مئارج ییاضف لیلحت

 هنومن)يیایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب مرج عوقو رد رثوم یدبلاک-يطیحم یاه صخاش یواکاو.(43ناتسمز)الیل ،راکتشک
 .4هرامش ،مهدزون هرود ،اضف شیامآ و یزیر همانربهمانلصف ،(زاوها رهش 21یرتنالک هدودحم:یدروم

 ،یرهش یزیر همانربو ایفارغج هتشر یرتکد هلاسر.نارهت رهش فلتخم قطانم رد تیانجو مرج يیایفارغج يسررب.(1191)نسحم ،یرتنالک 
 12ص ،نارهت هاگشناد ایفارغج هدکشناد

 همانلصف ،گرزب نارهت مجنپ یرتنالکرس رد وردوخ لخاد تقرس یاه نوناک يیاضف لیلحت.(6391)رفعج ،رگزرب یدمحم و ربکا ،يناعنک
 131-221صص ،(4)3 ،يعامتجا ماظتنا یاه شهوژپ

 یریگ لکش رد يضارا یربراک نازیم و عون ریثأت يبایزرا.(6391)زیورپ ،يناث یزورون و میرک ،ریلد هداز نیسح ؛ کمایس ،بانما یدمحم
  16-94صص ،(31)1 ،یرهش یزیر همانربو شهوزپ هیرشن ،زیربت رهش تقرس هب طوبرم میارجزیخمرج یاهنوناک

 .29ص مالیا ناتسا یزاسرهش و نکسم لک هرادا.(1391)مالیا رهش عماج حرط یرگنزاب تاعلاطم
 قطانم رد تقرس مرج عوقو رد طیحم شقنو يیاضف عیزوت يبایزرا.(6391)یدهم ،دادادخ و نسحم ،يناورسخ روپ ؛ مانهب ،يمیحر يناغم

 191-111صص ،(4)3 ،يعامتجا ماظتنا یاه شهوژپ همانلصف ،نامرک رهش هناگراهچ
  21-41صص .11و 11 هرامش ،مالیا گنهرف همانلصف – مالیا يضارا رب دیکأت اب یرهش رادیاپ هعسوت .(1191)دیعس ،يکلم
 . نارهت – مالیا رهش يلیصفت حرط .(1191)کینکت دعب رواشم نیسدنهم
 ،GIS زا هدافتسا اب هیمورا رهش رد لزنم تقرس ينامز-يناکم عیزوت لیلحت.(1391ناتسمز) يلعدیس ،داژن یدابع و ربکا ،يترصن

 .411-11صص (4)1 ،يماظتنا یایفارغج همانشهوژپ

 ،زیخ مرج یاه ناکم و مرج يیایفارغج يیاضف لیلحت.(6391)نیسح ،يسامک و نسح دمحم ،ينامحر و يلع ،یدمحا و لیعامسا ،یریصن
 11-16صص ،(1)1 ،نیمزرس یایفارغج يسدنهم

 .111 -23 صص هرامش ،متشه لاس ،هاگآراک همانلصف ،يبای مرج رد میارج لیلحت شقن.(4391)یدهم ،مظنم یرظن و ...ادبع ،ينایدنه
 درکیور رب دیکات اب یرهش میارج شهاک و يطیحم تینما یاقترا.(1191)يبتجم ،یراصنا و ،نایعیفر؛یداه ،داژن یدومحم ؛اضر ،رفعجروپ
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