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 هدیکچ
  لهحنج رادرس شخب زکرم الاب ناولکام و نییاپ ناولکام یاتسور 1 عیمجت زا 2392 لاس هام دادرخ رد نالیگ ناتسا رد ناولکام ررش 
   ههب ییاتهسور طاقن لیدبت راک و زاس رظن هبدسر یم رظن هب هک دش هدوزفا یروشک تامیسقت هب ناولکام ررش ناونع هب نموف ناتسررش
  و تهسا هتفرگ لکش هلحرم دنا رد ررش شرتسگ .تسین هق نم یزیر همانرب و ی یحم تسیز ،یلم عفانم هب و عنم نانج نآ اهررش
   ههناخدور و هلوهسام نم    وهف هداهج دادهتما رد و یهبرغ–  یترهش ترج ردو یقفا ترور هب نآ یکیزیف هعسوت ،تیعمج دشر هب هجوتاب
 ی اهه  غاهب    و یزرواهشک  رازهم نتهفر نیب زا ابس هناخدور میرح رد یررش یاهزاس و تخاس موادم شرتسگ .تسا ناخدور هلوسام
  نهیا  ،دهمآ دهاوخ و تسا هدمآ دوجو هب ناولکامررش یهدنامزاس و یدبلاکراتخاس رد هک یتارییغت هب هجوت اب تسا هدش ررش تارطا
 و یررش هیور یب شرتسگو ررشدشر هبور تیعمج تلع هب رما نیا .تسا هدرک رتریذپ ایسآ بالیس هژیوب حناوس لباقم رد ار ررش
      اهیرخت زا یریگوهلج و ررهش یهتآ هعهسوت  تهرج . تهسا هدز مهرب ار ارنآ تابث هک هدوب ر خ رپ قطانم یور رب نآ یکیزیف هعسوت
  اهب رتاح قیقحت دریگ ترور ررش هناخدور یبایزرا و یزیر همانرب نآ یعامتجا و یداصتتا یاهدمایپ و هق نم ی یحم تسیز دیدش
 کمک اب و یلیلحت یفیروت شور اب ناولکام ررش هعسوت رد ناخدور هلوسام هناخدور شقن یسررب تده اب و  وتوم تیمها هب ملع
 .تسا هدش نیودت swot شور
 ناولکام ،،یا هقطنم یزیر همانرب ،یرهش رادیاپ هعسوت ،ناخدور هلوسام ،یطیحم ناوت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم

      ،موسیروت هعوسوت ،یولیحم توسیز ،یرهوش رادیاپ هعسوت روحم ناونع هب یمهم شقن دنناوت یم یرهش یاه هناخدور
 و      یداوصتقا ریگموش  درکراوک عوبط هوب و نادنورهش ملاس تغارف یاقوا دوبهب نینچمه و یلحم -یعامتجا هعسوت
 و      یرهوش یاهاوضف رد هوجوت درووم و دویدج بلق اه هناخدور طیحم تقیقح رد .دشاب هتشاد یا هقلنم یزیر همانرب
  هون  اوه هناخدور ریظن اهرهش صخاش یعیبط یاهروحم دنور یم رامش هب  وب تسیز و تعیبط رب اکتا اب مهنآ یا هقلنم
 یاه تیفیک اقترا ،ییاضف نامزاس یدنب ناوختسا رد یمهم شقن دوخ یعامتجا و یتخانشابیز ،یکیژولوکا داعبا اب اهنت
  هدووب حرلم اهرهش شخب تیوه لماوع زا یکی ناونع هب هراومه هکلب ،دننک یم افیا اهرهش یتخانش ابیز و یکیژولوکا
 نیا رد .تسا هدوب اهرهش رد یعمج هرطاخ سحرگ یعادت اهروحم نیا ینامدای رظنم و یمومع یاه تیلاعف بیکرت و
           راروق نآ رتوسب یوحارط هووحن و هوناخدور یامیوس ریثأوت توحت یداویز نازویم هب یرانک دور یمومع یاهاضف نایم
      ووسحم اهرهوش توسیز طیوحم  یاوه هی امروس  زا ,یراتخاوس مهم رصنع زا ریغ هب یرهش نورد یاه هناخدوردنراد
     یرثووم شوقن یولیحم یگدنزروس و یباداش و یتسیز عونت ,رهش یلیحم تسیز عبانم ندرک مهارف رد اهنآ دنوش یم
  لیلدوب . دونریگ ی وم   راروق زاوسرظنم صاخ رصانع هرمز رد نآ هب هتسباو لماوع و اه هناخدور هعومجم نینچمه .دنراد
   و یونیمز عباونم هعسوت دنشاب یم ریذپ بیسآ یمتسیسوکا هراومه اه هناخدور اهنآ راتخاس و رتسب رد یناسنا یالخادم
   یکیژوولوکا و یوکیزی ف دروکلمع و یژولوفروم ، آ تیفیک ،نایرج لیدعت ،اه هناخدور ربکا یور یتوافتم یارثا ،یبآ
    قویرط زا میقتوسم رویغ یارثا ،دنتسه یزاس لاناک و دس داجیا هجیتن یا هناخدور یاه لاناک یور میقتسم یارثا .دراد
  تیریدوم . دووش یم لامعا یشک هز یاه همانرب و ندش یرهش ،یزرواشک هعسوت لیبق زا زیربآ هضوح رد ییاه تیلاعف
 .تسا زکرمتم ،یا هناخدور یاه لاناک یکیژولویب و ییایمیش ،یکیزیف طیارش هب یمک هجوت اب رشب یاهزاین یور یتنس
   اوه هوکولب نیا .دنوش یم یدنب هعلق اهراتخاس رگید و اهزیرکاخ ،اهدنب  آ ،اهدس زا هدافتسا اب یا هناخدور یاه لاناک
       موه زا دوننام دراد ینوگاونوگ یاروثا ،هدوش کویرحت  ناویرج . دووش یم یبالیس تشد و اه لاناک نیب مهم لاقتنا عنام
 ی اوه  لاوناک   رد نکاوس نارادوناج عونت یزاس لاناک . الیس یدم و تعسو شهاک و یگدنز هخر  نامز یگتخیسگ
 تمالس و متسیس وکا تمالس نیب یاطابترا .دننام یم هدنز یمک یاه هنوگ هک ینعم نیا هب دهد یم شهاک ار هناخدور
    ذووفن روثا شهاوک یارب  رن) دیدج یاه کینکت .دوش یم تیریدم رد رییغت بجوم یلیحم دشر و هدش ییاسانش رشب
 دوجو رت نییاپ یا هناخدور زا یدایز یاه هنومن نونکا رشب یاهزاین نداد ناشن اب نامزمه .دنا هدش هداد هعسوت ،(اه لاناک
      ناونیمطا اوت توسا  زال قویقد یوحارط . دونا هدش  فح یزاس زاب هب کمک یارب ییاه کینکت لامعا قیرط زا هک دنراد
 ری ثأوت  یناوهج سایقم کی قبط رب .دنتسه بسانم صاخ یاهدربراک یارب هدش بصن یاهراتخاس نیا هک دوش لصاح
    دیدوش لزونت زا یداویز یاه هنومن .تسا شیازفا هب ور تقیقح رد اهدور ییایمیش و یکیزیف طیارش رب یارثا و جیاتن
  روخاوا رد ه رگا .دننامب یقاب هدروخن تسد یلیحم طیارش رد دنا هتسناوت یمک یاه هناخدور و تسا دوجوم یلیحم
      رد یهاوگآ تفروشیپ اوب عووضوم نویا و تسا هتشگ قباس تیریدم رد رییغت هب رجنم یلیحم یهاگآ دشر متسیب نرق
  یداویز یاه شلا  لماش نونکا دور تیریدم نوناق .تسا هدوب هارمه اه هناخدور دروم رد یارییغت و درکلمع و راتفر
  دویاب لیس لبم رلخ تیریدم و یبآ عبانم تفرشیپ و هعسوت اب یلیحم یاه تبقارم و هجوت هک یماگنه ینعی ،دوش یم
      یوعیبط عباونم زا یلووصا و هونیهب یرادروب هرهب .دبلط یم ار یقیقح نوناق و مظن هناخ دور تیریدم نونکا .دوش لماک
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     ،طیوحم تیریدوم رد یومهم شوقن ،نآ (   یکیژوولوکا) یوعیبط ناووت س اوسا  روب یضارا یربراک یهدناماس و نیمزرس
 رب هوالع هک تسا یمهم شزرا اب عبنم رهش اتسور .دراد رادیاپ هعسوت یاتسار رد تسیز طیحم بیرخت زا یریگولج
 .دریگ یم رب رد ار هعماج و رهش تیوه و یارطاخ ،دوش یم یرهش یاهاضف لیدعت بجوم دوخ زبس یاهاضف اب هکنیا

  توسا   یروروض ،دوه د  یوم لکش ار ام تیوه و گنهرف زا یشخب هک یعیبط و یخیرات ثاریم نیا زا یرادهگن و  فح
   یرهوش یوعیبط یاهرودیرک و یراتخاس رصانع زا یکی ناونع هب یرهش نورد یاه هناخدور (10 :3190،نیرفآ شون)
 نیع رد اما دنیامن یم تظافح زین اهرهش متسیسوکا زا و هتشاد یرثوم شقن رهش یلیحم تسیز عبانم ندرک مهارف رد
     و دنریوسم روییغت لاوح رد موئاد ،نوگانوگ یاه مخ و چیپ اب ییاهریسم دوجو و اهنآ یعیبط تیعضو هب هجوت اب لاح
     لکوش خیراوت لووط رد یرهوش ی اوه هناخدور ور نیا زا دنوش یم دوخ هبل یزاسزاب لاح نیع رد و شیاسرف بجوم
  رد و یریگوولج یلامتحا یاراسخ عوقو زا ، آ نایرج لرتنک نمض ات دنا هدش یناسنا تیریدم هراومه اهرهش یریگ
 ی اوه  هوناخدور   لیوسم یاویحا و  فح  وزل صوصخ نیا رد دندرگ نمیا یلامتحا یاه  الیس و ثداوح عوقو ربارب
  توسیز ی  کیژوولوکا زا یوکی ، اوه  الی وس  عووقو ربارب رد اهرهش نینکاس یارب اهنآ تینما و ینمیا هب هجوت اب یرهش
     ،توصرف هوب دویدهت تولاح زا ار اه نآ ،اه هناخدور یعیبط و یمومع یاه یگ یو زا یریگ هرهب اب و هناحارط ،یلیحم
   هلیوسو هوب اه هناخدور نیا تمالس  فح و  الیس لرتنک شور نیرترادیاپ اذل .تخاس لدبم یرهش یاه طیحم یارب
      و روصانع یاویحا و  وفح توهج نویا رد و دیدرگ دهاوخ ققحم رادیاپ و حیحص یحارط و هبناج همه یزیر همانرب
      و یونمیا حلوس شیازوفا هوب هوجوت اب یناسنا یاهزاین عفر و یعیبط یاه متسیسوکا زا یریگ هرهب ،یعیبط یاه متسیس
 ری ثأوت   رادویاپ یهرهوش یحارط صوصخ نیا رد و دشاب یم تیمها دروم اه  الیس ربارب رد ه یو هب اه هناخدور تینما
  ،یوحارط رد یسانم یاهدربهار و اه تسایس زا یریگ هرهب اب اذل .دراد یرهش یاه  الیس لرتنک و تیریدم رب ییازسب
      یاروب ییاوهرایعم و لووصا ساوسا نویا رب دش دهاوخ هدوزفا یرهش یاه هناخدور ینمیا حلس رب و لرتنک اه  الیس
     هوب اهرهوش یکیژوولوکا و یول یحم توسیز لئاسم  فح هب هجوت اب یرهش یاه هناخدورش  الیس لرتنک و تیریدم
 شرتسگ و زیخبآ یاه هضوح رد اهرهش یکیزیف عیرس ی هعسوت (10 :5390،یدیوم) تسا هدمآ تسدب یحارط هلیسو
    یاراوسخ و اهدومایپ و توسا هتفای یرتشیب یدش ریخا یاه لاس رد اه لیسم ،اه هناخدور میرح رد اهرهش ی هیور یب
 یا هرود   یرووص هوب اهدور هکشخ یتح و اه هناخدور ًاالوصا .تسا هدش ربارب دن  زین یرهش یاهدور نایغط زا یشان
    شرتوسگ و یرویگ لکوش ،نیب نیا رد ؛دنرب یم  آ ریز ار شیوخ ییانبتسا یاهرتسب و فارطا یضارا و هدش ینایغط
  رادوقم نینچمه و اه نایغط تشگرب ی هرود ،اه هناخدور فارطا یضارا یربراک عیسو یارییغت نآ عبت هب و ینیشنرهش
  شرتوسگ .(5390:390،یناللس و یمیرک) .دنهد یم شهاک ربارب دن  ات ار زیربآ یاه هضوح نورد رد اهبآ زکرمت نامز
  لوخاد زا هک ییاه ههاربآ و اه لیسم ،اه هناخدور میرح ،یرهش یاه تیلاعف هنماد شیازفا و اهرهش نوزفا زور هعسوت و
      و دراد راروق یونف رویغ و یوسدنهم رویغ ی اوه  لووحت و رییغت رلخ ضرعم رد هراومه دننک یم روبع ،اهرهش هدودحم
 ی اوه  نامزاوس   اوی داروفا ،اه ههاربآ و اه هناخدور میرح رد فرصت و لخد هنوگره  دع رب دوجوم نیناوق دیکات مغریلع
 هدود  وحم رد دووجوم ی اوه ههاربآ و اه هناخدور میرح رد هدمع هاگ یتارییغت داجیا هب  ادقا نوگانوگ  احنا هب فلتخم
   داویز رایوسب لیس عوقو و عیسو یاه یگدنراب  اگنه رد یتارییغت نین  زا یشان یاراسخ و یارلخ دنیامن یم اهرهش
  دووش ی وم ینادنورهش لام و ناج و ینوکسم و یرهش یاسیسات هب یریذپان ناربج هاگ یامدص داجیا بجوم و هدوب
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   ،هوناخدور یوسدنهم ،یکیلوردیه ،میلقا هتسویپ مه هب و عماج یاعلالم اذل .دنراد طابترا اه ههاربآ نیا اب یوحن هب هک
       نیوح تیریدوم ،یریگوشیپ یاروب هونیهب یووگلا داجیا روظنم هب ،همیب و نارحب تیریدم ،یرهش تیریدم ،یزاسرهش
   یوط و توعیبط رتسب رد رهش اتسور .دسر یم رظن هب ریذپان  انتجا و یرورض یرما ،هدراو یاراسخ ناربج و نارحب
 حیحص یبایزرا اب و شا یعیبط یاناکما رابتعا اب تسخن هجرد رد تسیاب یم یرهش ره ور نیا زا ،دریگ یم لکش نامز
  عماوج هعسوت هب مکاح یزاسرهش رکفت هب هجوت اب و دوجوم یاناکما و عبانم زا هدافتسا هنیمز رد هدش بسک  راجت
 ی اوه  هونهپ  تموس هب شرتسگ و یزرواشک یضارا یدوبان ،اهرهش نوزومان هعسوت هزورما .دبای تسد یرهش رادیاپ و
  دوشر و هدرتسگ یاه یرجاهم ببس هب نیشن هیشاح یاه هلحم یریگ لکش زین و یبالیس یاه هزوح ریظن ،ریذپ بیسآ
 .دنک یم یریگولج یرهش رادیاپ هعسوت زا ،کیژولوکا لداعت و نزاوت رد لالتخا نمض ،تیعمج عیرس

sirvistava andGupta,2003:21) (. رتوسب رد هوک یتعنوص و ییاتوسور ،یرهوش فولتخم قطانم رد نارمع و هعسوت       
1190 یتورث) تساهنآ یعیبط یاه یگ یو رد قیقد هعلالم دنمزاین هراومه دنراد رارق یعیبط   روه یعیبط یاه ناوت .(:40
       توسا هویحان نآ رد تویعمج عویزوت نیونچمه و یداوصتقا  یاوه  تویلاعف     عوون هدوننک نیویعت لوماع نیرتمهم هیحان
(1989:169،Mandal). و یوکیزیف هعوسوت ،ذووفن ی  هزووح  ،یگدونکارپ ،ینیزگ ناکم رد یعیبط یاه هدیدپ و ضراوع    
    کوی یرووص هوب ینامز و تببم لماع کی ناونع هب هاگ هک ینعم نیدب .دنراد یعطاق رثا نآ لابما و رهش یژولوفروم
   عباونم ار فولتخم     یحاوون هدونهد لیکوشت روصانع و لماوع .(1:1190،نایدرمز) دننک یم لمع هدنرادزاب و یفنم لماع
     هروهب درووم یوبیکرت اوی و درفنم یروص هب و تسا یتسیز و یکیزیف عبانم لماش هکدنمان یم یکیژولوکا ای و یعیبط
  ثوعاب ،یلیحم یاه لیسناتپ و کیژولوکا یوافت نتفرگ رظن رد نودب نیمزرس زا هدافتسا ،دریگ یم رارق ناسنا یرادرب
   طیوحم و هداد راروق دیدهت ضرعم رد ار یعیبط عبانم ،تیاهن رد هک دوش یم تسیز طیحم بیرخت و راوگان یاهدمایپ
     روب هویکت اوب یزویر همانرب نتشاد رادیاپ هعسوت هب ندیسر یارب .(21،5390،یلوتکریم) دنک یم رود رادیاپ هعسوت زا ار
      ناووت هو  یکیژوولوکا ناووت هو ) تسیز طیحم ناوت یبایزرا .تسا یرورض یرما یعیبط طیحم هبناج همه یبایزرا
   عوترم ،یزرواوشک  یاوه یربراک یارب نیمزرس زا ناسنا نکمم هدافتسا دروآرب زا تسا یرابع (نآ یعامتجا یداصتقا
  و یتعنوص ،یرهش هعسوت و یسدنهم و یماظن روما ،یرورپ یزبآ ،(مسیروت ،تظافح) یراد کراپ ،یرادلگنج ،یراد
  اوه لی وس .(4190:25   ، ودوخم) توسا یناوگرزاب و یامدخ ،تعنص ،یزرواشک یاه هداغتسا  و  راه  رد ییاتسور
   زا کومک اوب  دونناوت ی وم  اوه  الی وس ،دنیآ یم دوجوب اه هناخ دور نایغط و دیدش شراب رثا رد هک دنتسه یعیبط هدیدپ
 و اه لپ لئاح اهراوید کبدزن یابوسر هیلخت ،اهزیر کاخ ندش هتسش ،اههار یبارخ ثعاب دوخ شیاسرف یاه یگ یو
    تیادوه و یوشکهز ، الیوس یلصا تلع .دننک داجیا دمآ و تفر نایرج یارب یدایز یارلخ و دوش اهنآ نتخیرورف
        راومآ زا یهاوگآ زا سوپ راوهم نویا رد  الیوس راوهم تهج هعلالم نیاربانب ،دشاب یم کاخ شیاسرف و اهبآ بسانمان
  ناولکاوم  رهوش .(1190:129  ،ییایوض) توسا یریگ میمصت عون ره رب  دقم ، الیس رادقم و ینامز عیزوت و یاعالطا
  و یزرواوشک یاه هبذاج ندوب اراد اب دشاب یم رهش اتسور کی عقاو رد هک نآ یناکم مظن یریگ لکش رد نالیگ ناتسا
  شرتوسگ لماع هلوسام هب نموف یتسیروت ریسم رد نتفرگ رارق هب هجوت اب و یزرواشک دازام دیلوت یداصتقا و یعیبط
        دوع زا یوشان یالوضعم راو د هوک توسا یی اوه   ووب تسیز هلمج رهش نیا ،تسا هدیدرگ ریخا ههد رد ه یو هب نآ
          دورو اوبقاعتمو  اوگنهدوز ندوش رهوش زا یوشان تویعمج شیازوفا و توسا یوعیبط عبانم رب یطابضنا  اظن تیمکاح
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  یدوبلاک-ییاضف راتخاس رد دایز رییغت و همانرب نودب یاهزاس و تخاس هب رجنم دوخ نیا هک رهش نیا هب نارگشدرگ
   نویا هوک تسا هدش نآ بسانمان هعسوت نینچمه ورهش ییا  یاغاب و یزرواشک یاه نیمز رد رد نآ شرتسگ ورهش
 ود ار  بوسانم (  یزویر هومانرب) ییاضف یحارط و یساسا یهدنامزاس ،هناهاگآ تیاده ،یزیر همانرب ،تیریدم  وزل رما

 هک یضارا تسا هدش لیکشت نموف هب هلوسام یلصا روحم هیشاح رد یلخ تفاب زا ناولکام رهش .تسا هدومن نادن 
      یرتالاوب تویمها زا زاوسون یتوسیروت و ینوکوسم یاهدحاو زاس و تخاس تهج کی هجرد یلصا روحم هیشاح رد
 .دنرادروخرب
  هداوج یارثا یسررب هب هک ،زنویتسا ،دومحم ،یکازاکانرنویس ،نوسدراچیر یاقیقحت هب ناوت یم قیقحت هنیشیپ هنیمز رد
      لوباق فیراوعت هویهت فدوه اوب (1115) نوتلرا ور یا هناخدور یژولوفروموئژو (2330) اه هناخدور میرح رد یزاس
   فدوه اوب (1015  ) ناراوکمه و دلوونوساو  توساه  هوناخدور  یژوولوفروموئژ صوصخ رد یتاعوضوم یارب یسرتسد
  زروم نییعت یاه کینکت هسیاقم" فده اب (1015) یرکین "ریخا ههد هس رد دنله رد نیمزرس ناوت دنم  اظن یبایزرا"
  اوب (1115  ) ناراوکمه و نیوش "      یبوونج یاوقیرفآ یوبرغ هوغامد رد نیمزروس ناووت یبایزرا فده اب نیمز یاهدحاو
 یبایزرا شور زا هدافتسا" فده اب (3115) یکسوچلام " یا هقلنم سایقم رد نیمز یربراک یشخب رثا یبایزرا"فده
  شوقن 3190    ابوص رووشک لوخاد رد   .دروک هراوشا "نیمز یربراک بسانت لیلحت روظنم هب GIS رب ینتبم یرایعم دن 
      زبوس هیوشاح یدرووم یوسررب هارومه هب یرهش رادیاپ هعسوت رد اه هناخدور هیشاح زبس یضارا یهدناماس و تیوقت
 و لخد زا یشان لمتحم یاراسخ و زیربت یرهش یاه  الیس تیریدم یسررب 3190 ینامزو تشر  وجرز هناخدور
 رسلباب ناتسرهش ،یرهش هعسوت دعتسم قطانم رد (0390) دمحا روپ ورهش یاه ههاربآ و اه هناخدور میرح رد فرصت
     یاراد قطاونم زا کوی روه تحاوسمو  دونا هدرک یسررب GIS طیحمرد (MCE) هرایعم دن یبایزرا شورزا هدافتسا اب ار
 یتآ هعسوت تهج هدش کیکفت یروص هب ،ارالاب رایسب و الاب بسانت ،طسوتم بسانت ،فیعض رایسب و فیعض بسانت
 و  نارویا  یرهوش  یاهاوضف   یزاوس هدونززاب یاهسیاقم لیلحت هب (1390) ناراکمه و رالاسوید .دنا هدومن داهنشیپ رهش
 یارب هک دنراد یم نایبزین (5390) مج و ناربنق .دنتخادرپ یرهش یاه هناخدور و اهلیسم هزوح رد قفوم یناهج  راجت
  هوتخارفا .تسا یرورض یرما یعیبط طیحم هبناج همه یبایزرا رب هیکت اب یزیر همانرب نتشاد رادیاپ هعسوت هب ندیسر
   هوب اتوسور زا نآ  یوسایس  تویعقوم یاقترا لیلد هب ناولکام یاتسور یلیحم یارطاخم دیدشت هب دقتعم 9390 لاس رد
   هوعلالم درووم  رهوش یاه هناخدور  الیس تیریدم رد رظنم کیژولوکا یحارط لوصا 4390 یونبمو یبیبح .دوب رهش
 .داد رارق
 یرظن ینابم
  و یاعووضوم زا یا  هوعومجم متسیس کی .دشاب یم هناخدور یانعم هب fluvial ینیتال هژاو زا هتفرگرب یا هناخدور هژاو
  لویبق زا یت اعووضوم یا هناخدور متسیس لخاد رد .دنک یم لصو رگیدکی هب ار اهدنیآرف هک دشاب یم طبترم یاهدنیآرف
        توکرح اوهنآ نیوب ار  ووسر و  آ هوک ییاهدونیآرف طوسوت رگیدکی اب یبالیس یاهتشد و لاناک هکبش ،اه هپت بیش
    رویز یاویلمع هوک  دوشاب ی وم   یوبتارم هلوسلس ،یا هناخدور متسیس  ،اه متسیس رگید اب ًاالومعم .دهد یم طابترا دنهد یم
        یاوهلاناک ینوونک نوگاونوگ لاکوشا حیروشتو حیوضوت  اوگنه  درووخ ی وم   دونویپ رگیدوکی هب اهنآ لخاد رد اه متسیس
 ینونک لکشرد ییازسب شقن ثداوح نیا هکار  .تشادرودرظنزا ار هتشذگ یعیبط یاهدادیور شقن دیابن ،یا هناخدور
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    کاوخ یزیخلوصاح یاروب هک دراد تلاخد یا هناخدور یاه لاناک رد ناسنا هک تساه یدم دنراد یا هناخدور یاهلاناک
  نیونچمه  اوه  هوناخدور   .دونک هویهت یبآ یورین و عبنم یدرونایرد و هوقلاب لیاسو و یریگیهام و یبالیس یاه تشدو
 رارق لیس رلخ ضرعم رد دنتسه یبالیس تشد تمس هب شرتسگ هب ور هک یرهش قطانم و دنشاب کانرلخ دنناوت یم
  یالاوب رد     ناوتخرد عولق اوی و یوشک هز یاروب  دونروخ یم دنویپ عرازم اب اهتنا رد هک درزب یاه  الیس دوجو .دنراد
    لوبم  الیوس لروتنک .دنک دیدشت دایز هناخدور نییاپ رد ار لیس رلخ دناوت یم یرهش هعسوت و یشکهز رد هناخدور
  زاوسراک    ،اوهنآ زا عوناوم روگید و کاشاخ نتشادرب و اهلاناک ندرک فاص ،یزیرکاخ ،ضیرع یعونصم یاهلاناک داجیا
 .تسا

 
 ی اوه  لاوناک (b    ) .توسا هدوش روفح نیرویز هیال یگنس رتسب رد میقتسم روط هب یگنس رتسب اب یاه لاناک :(a)1.لکش
   کوی رد هوناخدور (c) .دنا هدرک  وسر یتفربآ یاهلاناک رد هرد رتسب رد هک دنا هتفرگ لکش یتفربآ یابوسر رد یتفربآ
  کوی طقف نیا .دراد دوجو یبیکرت یگنس رتسب اب یاهلاناک نینچمه و دنراد دوجو تفربآ هب یگنس رتسب هتسویپ لکش
     یاوهلاناک لوخاد رد ار ناویرج عوناوم .دهد یم ناشن یبیکرت لاناک هدودحم زا ار عطاقتم حلس کی هک .دشاب یم هنومن
     هدوش هدیوشوپ یهاویگ شوشوپ اب یتفربآ یابوسر طسوت هک دراد یگنس رتسب هتسه کی عنام ره .دننک یم ادج ددعتم
 .van Niekirk et al. (1999) زا هدش حالصا (c) .تسا

 
 هناخدور ره طسوت هدش شکهز نیمز زا یا هدودحم یشکهز هضوح .2 لکش
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 :اه هناخدور میرح هب زواجت فلتخم یاه شور
       و اهرهوش نتخاوس یاروب نآ یبالیوس توشد و هوناخدور یاضف زا یشخب لاغشا 0هناخدور میرح هب زواجت زا روظنم
    توسیز و یکیلوردویه ،یوتفربآ ،یژولوفرموئژ یاه هبنج نداد رارق هجوت دروم فده قیقحت نیا رد .دشاب یم اه هزاس
   هداوج حروط زواجت ،اهنامتراپآ و نکاسم ینامتخاس یایلمع ،لپ ثادحا لبم هلوسام هناخدور میرح هب زواجت یلیحم
  یدون  ب میوسقت یاروب یلک روط هب .دشاب یم یسرتسد یاه هداج و حالصا و تیببت یاهراک ،هناخدور میرح رد یثادحا
   نودوب هوناخدور رگید هتسد و یبالیس تشد اب هناخدور هتسد کی :دننک یم یدنب میسقت هتسد ود هب ار نآ اه هناخدور
 یردنام (ج میقتسم (  یا هتفاب (فلا :درک میسقت هتسد هس هب ناوت یم ار اه هناخدور رگید فرط زا و یبالیس تشد
    یاوهمخ و چیوپ زا تویعبت لیلد هب هلوسام ناتسهوک نایم رد ه یوب تسدالاب تمسق رد ناخدور هلوسام یاه هناخدور
 ناولکام رهش تمسق رد اما .دشاب یم اراد ار یردنام و میقتسم زا یقیفلت عقاو رد و دراد یردنام هبش تلاح ناتسهوک
  هوب دنشاب یم یابث یب ییاهلیسم نین  ییایفارغج طیارش رد هک دریگ یم دوخ هب ار یا هتفاب هب لیامتم و میقتسم تلاح
  لویلد ،5هناخدور ییاجباج قیقد ینیب شیپ  دع .دراد هارمه هب ریسم رد ار یارییغت ،یبد رد عیرس رییغت ره هک یروط
   هوب زواوجت عون نیرت یلومعم ناخدور هلوسام یور ییاتسور یاه لپ تخاس .دشاب یم اه لپ زا یرایسب نتسکش هدمع
   هوب راکوشآ زواجت یعون قی الآ و یزاسالیو یروصب رهش یکیزیف تفاب شرتسگ رتمهم همه زا و دشاب یم نآ میرح
 ات هدش هتفرگ رظنرد ییاتسور یاهناکم طابترا یاربرتشیب یلصا هداج اب ییاتسور طبترم یاه هداج .دشاب یم میرح نیا
 دماجداوم یوشتسش ،لپ نراقت  دع ،هناخدور یاهمخ و چیپ رثا فذح تهج  زال یادیهمت ور نیا زا .یعیبط لماوع
  ...و نادونبخی ، آ رد دوجوم دئاز داوم ،ه یو یاه هزاس یرو هطوغ ،اه هناخدور لکش ،اهزیر کاخ هیبعت لحم یرتسب
 رییغت نیا ،دریگ  اجنا هناخدور زا یشخب رد یرییغت هچنان  و تسا هدش ظاحل ًاابلاغ یناسنا یاهزادنا مش  ساسا رب
   .توشاد دوهاوخ لابند هب هدش حالصا شخب تسد نییاپ و تسدالاب رد هناخدور یاهیگ یو رد یتارییغت ًاابلاغ یعضوم
 لرتنک تهج نیسدنهم یاه ششوک مغر یلع نآ یور هدش  اجنا یحالصا یارییغت هب تبسن اه هناخدور لمعلا سکع
        هلووسام هوک دووب نویا هدوش ظاوحل نآ هوب قیقحت نیا رد هک یا هتکن .دندرگ یم رهاظ ًاابلاغ هدش ینیب شیپ یاهشنکاو
      سوکع ًااوبلاغ ،هوناخدور یور هدوش  اوجنا یحالصا یارییغت نینچمه و دراد یکیمانید تلاح نامز لوط رد ناخدور
 .دنبای یم شرتسگ هناخدور ریسم لوط رد و دننک یم داجیا نایرج ییاجباج رد ییاه لمعلا
 بالیس
  کومک اب دنناوت یم اه  الیس ،دنیآ یم دوجوب اه هناخ دور نایغط و دیدش شراب رثا رد هک دنتسه یعیبط هدیدپ اه لیس
 اه لپ لئاح اهراوید کبدزن یابوسر هیلخت ،اهزیر کاخ ندش هتسش ،اههار یبارخ ثعاب دوخ شیاسرف یاه یگ یو زا
  یاوهتفربآ یور زا هلوسام هب نموف هداج .دننک داجیا دمآ و تفر نایرج یارب یدایز یارلخ و دوش اهنآ نتخیرورف و
   متوسیس تویلاعف زا یا  هناوشن  و هدووب یثوروم روکذم تفربآ هکنیا ضرف هب و درذگ یم ناخدور هلوسام هناخدور رانک
    رود هوب هوک یترووص رد و (دنوش یم رادروخرب یبسن یابث زا ًاابلاغ یروص نیا رد هک) دشاب هدوب هتشذگ رد زنژوفرم
   .دونریگرارق ینوونک    آ ناویرج یوبیرخت رلخ ضرعم رد تسا نکمم دنشاب هتفرگن رارق یلصف یا هناخدور شیاسرف

                                                                                                                                                                
1 Encroachment 

 .اه هناخدور هرانک یبناج یوشتسش لابم ناونع هب .یضرع ظاحل زا ه  و یقمع ظاحل زا ه  هناخدور ریسم رد یارییغت :ییاجباج زا روظنم -9
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  هدودوحم زا جراخ یحلس یاه هدنزاس یاهتفربآ شرتسگ هک تسا دیدش نان  ینونک  آ نایرج بیرخت رلخ یهاگ
 یط یردنآم تلاح رد  آ نایرج بیترت نیدب دنریگ یم رارق دیدهت ضرعم رد زین ییانبتسا رتسب ًااضعب و درزب رتسب
     جیردوت هوب و دراد راروق یراونک شرب ریثأت تحت هنماد رعقم شخب رد ه یوب دوخ هنماد راوید ،یهاگ دوخ یژولوفرم
  رد یلماوع دوخ اه هنماد یاه هراوید یاهشرب هکنیا رب هوالع اریز هدرب نیب زا ار روکذم یتفربآ داوم یکیمانیدوفرم یابث

  دووش ی وم   لاوعف اوهنآ لابند هب شزغل ،شزیر ریظن زین کیژولوفرم اه هدیدپ زا یخرب دنور یم رامش هب یتابث یب تهج
 رهشرد .دندرگ یم رجنم طاقن یخرب رد هداج نتفر نیب زا و بیرخت هب و دنهد یم مه تسد هب تسد لماوع نیا  امت
   موش  رد ناوسنا هلخادم .دراد دوجو لیس عوقو لامتحا ناخدور هلوسام درزب هناخدور اب یرواجم لیلد هب ناولکام
  شیاوسرف و یزرواشک یاهنیمز و لگنج بیرخت و یرگشدرگ یاضف هعسوت و یزاسرهش هناهب هب نیمز یعیبط زادنا

    یراوسخ رویخا لاوس دن  رد هک یرولب .تسا هدومن رتشیب هقلنم رد ار نآ زا یشان دمایپ و  الیس رثا یدش کاخ
 تسا هتشاد هقلنم رد یپ رد یناج یراسخ هنافساتم مه و یناوارف یلام

 
 (دیما گزب رواشم نیسدنهم عبنم) ناولکام رهش دادتما رد ناخدور هلوسام یلوط لیفورپ و خرمین .1 لکش

 اهشور و داوم
 شهو پ ورملق و هدودحم
 15 و  هوقیقد 00 ،هوجرد 19  ییاویفارغج  ضروعردو یقرش ییایفارغج لوط هیناث 95 و هقیقد 10،هجرد 34 رد رهش نیا
 (نموووف رهووش یرتمووولیک1) نموووف ناتووسرهش و (تووشر یرتمووولیک 29 هلووصافرد)نالیووگ ناتووسا رد یلامووش هوویناث

  ،لوگنج رادرس یتازرابم یلصا یاههاگیاپ زا رهش نیا .دراد رارق هلوسام یرگشدرگ و یخیرات کرهش یرتمولیک 15و
   رد ناولکاوم رهوشدنیوگ   یوم نخوس یشلات نابز هب عباوت یاهاتسور و رهش نیا  درم و هدوب یلگنج ناخ ک وکازریم
    رهوش ناوونع هوب    لوگنج رادروس شوخب زکرم الاب ناولکام و نییاپ ناولکام یاتسور5 عیمجت زا 0390 لاس هام دادرخ
 یاپ تیعقوم  و فلا:تسا زایتما هس یاراد ییایفارغج تیعقوم رظن زا ناولکامدش هدوزفا یروشک یامیسقت هب ناولکام
 دنراد رتم رازه زا شیب یعافترا هک ، نآ لامش و  رغ تهج رد لگنج زا هدیشوپ یاهناتسهوک دوجو نینچمه یهوک
         رتوسب و  آ یومئاد ناویرج اوب هوقلنم هوناخدور نیروتگرزب ناوونع هب ناخدور هلوسام  آ رپ هناخدور روبع   و   .
   درباوب هلووسام یرگشدرگ یاتسور یلصا ریسم رد یریگرارق   و ج .دنا هدیشخب رهش هب ییابیز رایسب هرظنم ،یخالگنس
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  ندوش عقاو و وس کی زا هلوسام یاه ناتسهوک هنماد رد نتفرگ رارق هب هجوتاب رهش نیا میلقا، نموف رهشو یللملا نیب
  اوب   یناتوسهوک یاووه و  آ و  0 :  دوشاب ی وم     رویز حروش هوب هوک تسا هنوگ ود رگید یوس زا رزخ یایرد لحاس رد
 لدتعم و  وطرم یاوه و  آ  و5. لدتعم یاهناتسبات و درس یاهناتسمز
     دوع ببوس هوب تسا نالیگ یابیز یاه هناخدور زا .دوش یم هدناوخ نوخر هلسوم یشلات نابز هب هک ناخدور هلوسام
   لروتنکو راوهم هک تسا هدرک دراو هقلنم رب ینیگنس یلامو یناج یراسخ ریخا یاه لاس یاهبالیس رد نآ راهمو لرتنک
  یژوولوفرموئژ رب یمومع و مهم یاریثأت یلخ یاه هزاس و نکاسم ثادحا .تسا ناولکام رهش یساسا یاهزاین زا نآ
        زا لگنجرادروس شوخب یاوههوک روگیدو هلووسام یاوعافترا زا هوناخدور نیا هتشاد اه هناخدور متسیس کیلوردیه و
  هوبذاج نیرتمهم رضاح لاح رد .دوش یم یلزنا  الات دراو (لاقبم و ) ردو دریگ یم همش رس یرتم 1119 یاعافترا
 دشاب یم هقلنم نیا رکب تعیبط ،نآ یموب نارگشدرگ نینچمه و ناولکام هب یدورو نارگشدرگ یارب یرگشدرگ

 
 هعلاطم دروم هدودحم تیعقوم .4 لکش

 و یروآدرگ هب هک یروط هب ینادیم و یا هناخباتک یاعلالم هیاپرب و تسا یلیلحت – یفیصوت قیقحت نیا رد راک شور
  رد طوبر یذ ی اوه  ناوگرا و اه نامزاس هب یروضح هعجارم و لگنج رادرس شخب هقلنم هب عجار یتاعالطا کناب هیهت
 نالوئسم اب هبحاصم ،میقتسم هدهاشم ،زا لکشتم قیقحت فادها هب هجوت اب ینادیم هعلالم تفرگ یروص ناولکام رهش
   هونیمز رد هدوش هئارا یاه هیرظن زا هدافتسا رب هوالع .دوب ناولکام رهش GIS یاه هشقن زا هدافتسا نینچمه ناسانشراکو
  رازوفا     رون زا هونیمز نویا رد .تسا هدش هتفرگ هرهب اه هداد لیلحت و هیزجت تهج رد یلیلحت شور زا قیقحت عوضوم

Access و Excel دش هدافتسا. 
 تسیز طیارش رب یدایز ریثأت دوخ تیهام ببس هب هک دنتسهاهرهش زا یرایسب رد یعیبط مهم ضراوع زا یکی اهدور
  رواوجم  یاوه یربراک یارب یعیبط ثداوح زورب عقاوم رد هک دنتسه یاه هضراع هلمج زاو .دنراذگ یم اهرهش یلیحم
  زبوس یضارا .دریگ رارق هجوت دروم اهنآ نمیا میرح دیاب یرهش یاسیسات هنوگره رارقتسا رد اذل .دننیرفآ لکشم دوخ
     نیومه هوب و هدووب (رووشک یلامش یاهرهش صوصخب) اهرهش لد رد یعیبط تسیز طیحم زا یا هنومن اهدور هیشاح
    نیوع رد اوهدور هیوشاح یضارا .دوب دنهاوخ رهش رادیاپ هعسوت یاموزلم زا اهنآ زا بسانم یرادرب هرهب و  فح لیلد
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     هناروس ندروب الاوب نموض یضارا نیا یهدناماس .دنشاب یناگمه زبس یاهاضف داجیا یارب یبسانم رتسب دنناوت یم لاح
       داوجیا بوجوم و هدووب رادرووخرب اوهدور دادوتما رد یریگرارق ببس هب یلوبق لباق یگدنکارپ زا ،یرهش زبس یاضف
      هعوسوت رد رهوش یاروقف نوتوس شوقن دنناوت یم عقاو ردو هدش نادنورهش یارب زبس یاهاضف هب یسرتسد رد یربارب
 دشاب یم رظن دم 125 زا شیب و 125 ات 120 ،120 ات 1 عاعش هس زین قیقحت نیا رد .دننک افیا ار یناگمه زبس یاهاضف
 .تسا هدش هداد ناشن (2) هرامش لکش رد اهنآ نزو رد رگیدکی هب تبسن اهنآ یبسن تیمها هک

 لگنج رادرس هقطنم و ناولکام رهش یزیر همانرب و هعسوت رد ناخدور هلوسام هناخدور شقن-1 لودج

 

 هعومجمریز هعومجم
  یلووصا هووعماج
 فده

 تببم شقن عون یفنم شقن

 یداصتقا

 یلحم  درم درخ داصتقا

    هدروخ لوماع لیلدوب  آ میسقت و یزرواشک یضارا ندش درخ -
 یکلام
 اه تخاسریز هنیزه ندوبالاب -
 هناخدور  آ زا یرادرب هرهب  اظن تیمکاح  دع-

 رادیاپ لاغتشا داجیا
   هیامروس و یرگوشدرگ   عوونتم یاهلیوسناتپ و دادعتسا دوجو -
 هناخدور هیشاح یضارا) یراذگ

 اه تلود نالک داصتقا
 رهش شخب تیوه لماع- - .
 یگنهرف ثاریم  فح-
 ییاضف نامزاس یدنب ناوختسا-

 یاه یزیر همانرب یارب یزاس رتسب
 یلخاد صلاخان دیلوت شیازفا و نالک 

 تررررررسیز

 یطیحم
  درم و اه تلود یتسیز عونت

 رظنم و تمالس نداتفا رلخ هب
    طووسوت هووناخدور و فارووطا طیووحم یزیکاووپ توویاعر  دووع -
 نارگشدرگ
 هناخدور هب یگناخ  اسپو یتعنص یاه هدنیالآ دورو-
 هناخدور نایغط و لیس

 یروناج و یهایگ یاه هنوگ  فح
 زبس یاضف شرتسگ و شزرا اب 
 یکیژولوکا یاه تیفیک اقترا
 رهش یتخانش ابیز و 
 رهش تسیز طیحم هیامرس و یراتخاس مهم رصنع
 یلیحم یگدنزرس و یباداش

 یعامتجا

 اه تلود یگنهرف

 یرهش ناملبم و اهناملا ندوب بسانمان
 یرهش طابظنا و بسانم یهدناماس  دع
 -یضارا نالالد ییوجدوس -
 ی  هوناخدور      آ زا یرادروب هروهب  اوظن زا توسرد تیمکاح  دع
 -یرهش

 رهش شخب تیوه لماع-
 یگنهرف ثاریم  فح-
 ییاضف نامزاس یدنب ناوختسا-
 یگنهرف یاه تیلاعف رد تکراشم

 اه تلود یعامتجا

    هوب هوجوت اوب اهتیلاعف  اجنا رد ناوج یورین زا یریگ هرهب  دع -
 .رضاح لاح رد هقلنم ناناوج یالاب یاعقوت
 -اهتیلاعف رد ییاتسور نانز یراکمه  دع -.
  درم طسوت ینامتخاس یاه هلاخن و اه هلابز نتخیر-
 یعامتجا یریذپ پیسآ-

 یلحم حلس رد یلحم عماوج یزاس رادیاپ
 نارحب  اگنه ردرهش یعامتجا بسانتم تفاب و  اجسنا
 

 دنفادپ

 لماع ریغ

 تلود ییایفارغج
 یتعنص کرهش و نارمع و هعسوت تهج قطانم یبسن ینماان-
 ریذپ بیسآ یمتسیسوکا اه هناخدور-

 ییایفارغج فلتخم قطانم میسقت
 رهش پیت لیلد هب یفاکزبس یاضف داجیا

 هکبش
 لقن و لمح 

 تلود
 نارحب زورب  اگنه رد یناسر کمک یردق شهاک
 دیدج دنبرمک داجیا و لقن و لمح یاه هکبش لیمکت  دع

 اه یسرتسد -
 
 زبس رودیرک و دنبرمک داجیا -

 تیریدووووووم
 نارحب

 تلود

 رد یتعنص و یتسیروت ینوکسم یاه تیاسزا یرایسب یرواجم-
 هناخدور میرح
 اه هناخدور یملعریغ یهدناماس-
 و  لووصحم  حیحوص-   ندرکراوبنا توهج بسانم یالیکشت  دع-
 -هروظنم دن  یاه هاگهانپ و هقوذآ

 تقوم هاگ تنوکس -
 و هووقرفت بوویرق شووشوپ ءاووفتخا راتتووسا تووهج زبووس یاووضف
 یگدنکارپ
  درم یبسن جیسب و یگداما
 رهش حلس رد ینمیا هدنهد شهاک لماوع ندرب نیب
 لکشم زورب یروص رد نارحب تیریدم
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 یدنب هبتر .6 لکش هناخدور میرح تیعقوم :5 لکش

 ناخدور هلوسام اب طابترا رد ناولکام رهش یاه تیدودحم و اه ناوت لیلحت :2 لودج

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 (OT) متسیس نوریب (SW) متسیس نورد اهرتماراپ

 توق طاقن
Strengtht 

 فعض طاقن 

Weaknesses 

 اه تصرف
Opportunities 

 اهدیدهت
Threates 

 و عباووووووووونم
 یاوووووووهتیفرظ
 ناخدور هلوسام

 یاوووه و  آ زا یرادروووخرب -
   ورووکیم و ، وووطرم و لدووتعم
 .یا هناخدور لداعتم یامیلک

  حلوسم یضارا عون ود دوجو -
 .رهش حلس رد راد بیش و

   ناوارووف یووبآ عباوونم دوووجو -
 هناخدور دننام یحلس یاه  آ)
 .(ینیمزریز و

 .زیخلصاح یاهکاخ دوجو -
  یهاویگ ششوپ زا یدنم هرهب -
 .ینغو عونتم رایسب یروناج و

   یاهلیوسناتپ و دادعتوسا دوجو -
 یوووضارا) یرگوووشدرگ عوووونتم
 .(هناخدور هیشاح
  ملاووووس تووووغارف یاووووقوا -
 نارگوووشدرگ و نادنورهوووش

 یریگیهام نوچمه
 

 

 یرواجم لیلد هب لیس عوقو لامتحا -
    هلوووسام درزووب هووناخدور اووب رهووش
 .ناخدور
  یاروج  م و هوناخدور ضروع شهاک -
  .ناوووووووووووووووووووووووووووووویرج
 هووب هووناخدور رتووسب یربراووک رووییغت -
  ...و ارس نایلق ثادحا نو  ییاهیربراک
  داوجیا و هناخدور یاه هرانک بیرخت -
     رتوسب هوب یوسرتسد توهج ییاه پمر
 هناخدور

  رد یلووصاریغ  یاوه  هراووید تخاس -
 هناخدور هرانک

  هوناخدور یرذگبآ تیفرظ ندوب مک -
  یاوه لپ زا یوضعب و اه هزاب زا یخرب رد
   .هدودوووووحم نووووویا رد دووووووجوم
  و هووناخدور رتووسب فرووصتو لووخد -
 .رتسب رد زاجمریغ یاهتیلاعف  اجنا
 رووب یطابووضنا  اووظن توویمکاح  دووع -
 هناخد ور یعیبط عبانم
  یتووشادهب لئاووسم ندرووکن توویاعر -
 یلاها طسوت
    اوسپو یتعنوص  یاوه هدنیالآ دورو -
 هناخدور هب یگناخ
 یاهاگ هیکت ندرب نیبزا و ییوش ریز-
 شیاوووسرف و یا هوووناخدور یبناوووج
 یا هناخ دوریقیرفت و لیسنارفید

   اووب هووعلالم دروووم هدودووحم یرواووجم - .
    یرگوشدرگ هوبنج تویوقت ظاحل زا هناخدور
 گنیتفار نوچمه یشزرو
  دویدجت ) هوناخدور و  آ یژرنا زا هدافتسا-
 (کاپ و ریذپ
 دووویلوتیاه  عمتجمواهدوووحاو داوووجیاناکما-
 اووب بووسانتم (ناوویزبآ و یالیووش ,یزرواووشک
 هقلنم یاهدادعتسا
 و     نادنورهوش ملاوس توغارف یاوقوا دوبهب-
 نارگشدرگ
 رهش یکیژولوکا یاه تیفیک اقترا
 اووبیز و  یووحارط رد  آ رووصنع زا هدافتووسا
 رهش یتخانش
 یرهش زبس یاه هکبش -

   و  الیوس طیاروش رد  آ یگدز سپ -
  زا یووشان رهووش لووخاد هووب نآ فارووحنا
 .ددعتم یاهلپ تخاس
 یاه پمر لحم زا  الیس رارف تیلباق -
 .هدشن تظافح یاه هدودحم و یسرتسد
  شیاوسرف ی اوه  هراونک یهدناماس  دع -
 هناخدور ریذپ
   هووب هووجوت اووب لیووس عوووقو لاوومتحا -
 .هتشذگ یاهلاس یایبرجت
    رد تووعیبط هووب یاراووسخ داووجیاو -
 راکش ،ناتخرد علق ،نارگشدرگ دورورثا
 هناخدور  آ یگدولآ ،زاجم ریغ
   روییغت هوب هجوت اب نیمز شنار لامتحا -
 .رادبیش یاهتمسق رد یضارا یربراک
      هوب یوتلود شوخب یراذوگ هیامروس  دع
 یصوصخ شخب یفیک و  زال نازیم
 یلیحم یاه تخاسریز ندوب بسانمان -
 .یدبلاک و
   و فاروطا طیوحم یزیکاپ تیاعر  دع -
 نارگشدرگ طسوت هناخدور
  اوبیز تهج یارابتعا و یاناکما دوبمک-
 یرهش ناملبم و هقلنم یزاس
 رجنم دور رتسب زا هسام و نش تشادرب .
 هدش نایکیلوردیه متسیس ندروخ مه هب
 دراد یپ رد ار نآ ندش ینایغط و
    هوب هرخالاوب و هوناخدور ندش ینایغط -
 یرهش یاسیسات و نکاما نتفر  آریز
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 ه 
 ریخا یلاس رد ناولکام رهش یکیژولوکا ناوت هدودحم :3 لکش

 یریگهجیتن
 هلوسام هناخدور نایغطزا یشان  الیس ه یوب یلیحم یارطاخم داجیا طیارش ،یزیر همانرب نودب ناولکام رهش هعسوت
 یارطاخم رگید زا شنار ،هداج یبناج یاه هاگ هیکت ندرب نیبزا ،ییوش ریز نآ عبت هب و تسا هدرک تیوقت ار ناخدور
 زا هک (ناخدور هلوسام هناخدور هزوح) هعلالم دروم هقلنم یژولوفرموئژ دحاو رد اه هزاس و نکاسم رارقتسا .دشاب یم
   موه هوک دروآ یم راب هب ار ییوس یارثا یزیر همانرب و یاعلالم نودب .تسینرادروخرب زین یبسن کیمانیدوفروم یابث
  هوب .دراذگ یم  درم رب فلتخم یاهبلاق رد یدایز یاریثأت مه و دنک یم نوگرگد یدودح ات ار یعیبط یاهدحاو لداعت
   شهاوک یولیحم تسیز و ینمیا بیرض و تشاذگ دهاوخ اجب هدمع رثا هدنیآ رد هقلنم یداصتقا نالیب رد هک یروط
   نیدوب اوهنآ زا کی ره هک هتشاد دوجو هلبار نیا رد فعض طاقن و یوق طاقن رهش نیا هدودحم رد .درک دهاوخ ادیپ
 دندرگ یم یدنب هتسد حرش
 ناخدور هلوسام هناخدور یریذپ بیسآ حلس مه و رادیاپ و یتآ هعسوت تهج ناولکام رهش یعیبط تیفرظ مه (فلا
 .تسالاب یرگشدرگ و یرهش هعسوت ظاحل هب

 دودحم و اه یوق نازیم هب هجوت اب ،یدبلاکو یکیزیف شرتسگ و ندوب یتسیروت ظاحل هب هقلنم نیا یاه یدنمزاین ( 
 .تسالابرایسب ًاابلاغ اهدیدهت ندوب
    هوب روصحنم و اوبیز یاهزادنا مش  ریظن یکیژولوکا و یلیحم لماوع هدش هعلالم هقلنم رد یوق طاقن نیب رد (فلا
       راموش هوب یرگوشدرگو یرهوش هعوسوت توهج هقلنم نیا تیزم نیرتمهم ناونع هب هناخدور لحاوسو هناخدور ،درف
  لوماع  و یوشزرو مسیروت ،(یعیبط یرگشدرگ) مسیروتوکا هعسوت رب لماوع نیا زا هنیهب هدافتسا روظنم هب هک دیآ یم
 .دوش یم دیکأت ناخدور هلوسام ییاضف نامزاس یدنب ناوختساو رهش شخب تیوه

 نو  ییاهیربراک هب هناخدور رتسب یربراک رییغت -.نایرج یارجم و هناخدور ضرع شهاک - فعض طاقن نیب رد ( 
  تخاوس -     هوناخدور رتوسب هوب یوسرتسد تهج ییاه پمر داجیا و هناخدور یاه هرانک بیرخت -و ارس نایلق ثادحا
   یاوهلپ زا یوضعب و  اوه هزاب زا یخرب رد هناخدور یرذگبآ تیفرظ ندوب مک -هناخدور هرانک رد یلوصاریغ یاه هراوید
  کوی زا یرادروخرب  دع رتسب رد زاجمریغ یاهتیلاعف  اجنا و هناخدور رتسب فرصتو لخد -.هدودحم نیا رد دوجوم
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     تکراوشم اوب رد هوک هدووب تیولوا هنیمز نیا رد هقلنم یرهش رادیاپ هعسوت یاتسار رد یتیریدم حیحص یزیر همانرب
 .دبای اقترا و دوبهب ،هدش فرطرب یرهش هعسوت عناوم ناونع هب دراوم نیا یصوصخ و یتلود یاهشخب و یلحم  درم
 شیازفا ،ینوریب یاه تصرف نیب زا نیا رب هوالع (ج
     زا یرفاوسم یاروب رتوشیب هزویگنا شیازفا هفلومو یرگشدرگ شخب رد یراذگ هیامرس و یزیر همانرب هب تلود هجوت
 هئارا یاهراکهار هب هجوت اب یعیبط یاه هبذاج وزبس  اب یتسیروت و یکیژولوکا یاه هبذاج و یاه تیلباق یفرعم قیرط
 .دروآ لمع هب یتسیروت هعسوت تهج رد دراوم نیا زا هدافتسا ربکادح ناوت یم هدش
         دوروروثا رد هوناخدور توعیبط هوب یاراوسخ داوجیاو یولیحم توسیز  یاهدویدهت  زوین یجراخ یاهدیدهت نایم زا 
 دیآ یم رامش هب دیدهت نیرتمهم ناونع هبدنامسپ و هلابز دیلوتو هناخدور  آ یگدولآ ،نارگشدرگ
 داهنشیپ
 -یگنهرف نوچمه هروظنم دن  یفادها اب ناخدور هلوسام یاهراوید یزاس  واقم و  اکحتسا یدربراک یاهداهنشیپ زا
 هدش هدروآ یلیحم تیریدم کینکت 4 و 9 لکش رد هک دشاب یم لماعریغ دنفادپ و یتسیز طیحم ،یداصتقا ،یعامتجا
 تسا

 
 .بالیس یاه هراوید هلصاف (a) .یطیحم تیریدم یاه کینکت :3 لکش

 عبانم
 یارطاخم ییاضف لیلحت ی هیرشن .نآ یسایس تیعقوم یاقترا لیلد هب ناولکام یاتسور یلیحم یارطاخم دیدشت (9390) نسح ،هتخارفا

 15-20:.5 ،یلیحم
 یراس ،رون  ایپ هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناولکام یکیژولوکا ناوت یبایزرا .(2390) هنیکس ،ینایلا
 ناریا یرامعم و یزاسرهش یاقیقحت و یاعلالم زکرم ،یرهش یاهبالیس (2190) ( ،رهاط دمحم ،یناهبهب و یفلصم ،هداز درزب
 یایفارغج یاه شهو پ ،جدننس رهش یکیزیف هعسوت یعیبط یاهانگنت یسررب ،قیفوت .(1190) ،ینامحر ،دیعس ،یرضخ ،اضر دمحم یتورث

 40-55 ،:50 ،یعیبط
 لوا پا  ،یمالسا دازا هاگشناد یاراشتنا ،زانهم یربکا و دیعس ،یبایماک همجرت ،هناخدور یژولوفروموئژ ینابم .(4390) نوتلرا  ور
 ،یلوفزد یتاولص نیسحلادبع همجرت (3190) ،اه هناخدور میرح رد یزاس هداج یارثا -زنویتسا ،دومحم ،-یکازاکانرنویس ،نوسدراچیر

 ناگرگ یعیبط عبانم و یزرواشک  ولع هاگشناد یاراشتنا -یوراس ینسحم نسحم



 1397 ناتسبات ،موس هرامش ،متشه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 837

 3 ص ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ،ییاتسور و یرهش یزیر همانرب رد یعیبط یایفارغج دربراک .(3711) رفعجدمحم ،نایدرمز
  راجت و ناریا یرهش یاهاضف یزاس هدنز زاب یا هسیاقم لیلحت (1390) داجس ،یسودرف و یرپ ،هاجزوریف یرکش ،..ادسا ،رالاسوید

 5 هرامش 1390 ناتسمز و زییاپ  ود لاس یرهش یسانش  وب یاه شهو پ،یرهش یاه هناخدور و اه لیسم هزوح رد قفوم یناهج
 4 یپایپ)

 یاههصرع نییعت روظنم هب یکیژولوکا ناوت یبایزرا ،1311 اضر ،یریبک ؛ناسحا ،ربجنر ؛یدهم ،هجحلارظتنم ؛اضردمحم ،رفعجروپ

 15-32:54 هعسوت و ایفارغج ،دنهس دیدج رهش یهدودحم رد هعسوت بسانم

 یرهش رادیاپ هعسوت روظنم هب زیربت رهش هشاح کیژولوکا ناوت یبایزرا 1311،یدهم ،هداز ألم ،هدیرف ،یدقن ،قداص دمحم ،نایزیزع

 24=52:41 ،یرهش یزیر همانرب و شهوژپ هلجم ،MCE د رکیور اب

 سموقرشن ،نارهت ،طیحم تیریدم و نیمزرس شیامآ رد یدربراک یژولوفرموئژ ،9190 ،.دیمحلادبع ،یئاجر

 سموقرشن ،نارهت ،طیحم تیریدم و نیمزرس شیامآ رد یژولوفرموئژ دربراک ،9190 ،.دیمحلادبع ،یئاجر
 یوضر سدق ناتسآ یاراشتنا ،یرادزیخبآ یسدنهم لوصا ،4190،...ا تجح ،ییایض

90 ناتسمز و زییاپ) یباختناریما  ارهش و نسحدمحم ،اناوتءایض  هلجم ،«شلات ناتسرهش رد نآ یاهدمایپ و رهش هب اتسور لیدبت دنور» :(31
 .110-350 :10 ،هعسوت و ایفارغج

 هعسوت و رادیاپ یرامعم یلم شیامه،یلیحم تسیز یرادیاپ تهج رد یتفایهر ،رهش اتسور هیرظن (5390) همطاف مج و دیمحلادبع ناربنق
 یرهش

 ،تمرم ،یرامعم یلم شیامه نیلوا، یرهش  رخم یاهبالیس یریگ لکش رد اهنآ شقن و اهرهش ی هعسوت(5390) نامیپ ،یناللس یمیرک
 هناتمگه تسیز طیحم نابایزرا نمجنا . رادیاپ تسیز طیحم و یزاسرهش

 رون  ایپ هاگشناد یاراشتنا ،ناریا یسانشاوه و  آ ،(2190) ،لولهب ،یناجیلع
 05-10 هحفص ،ناتسبات ،3 هرامش ،5 هرود ،2 هلاقم 3190 زورما یاهرهش رد دیدج یا هبرجت ،رهش اتسور نیرفآ شون
 همانلصف ،نیمزرس یژولوکا اب یطیحم تاعلاطم ربارب رد نیمزرس یامیس یژولوکا 3311،یدیحوت همیلح همجرت ،دیجم ،مودخم

 311 ات 13 ص ،:1 هعسوت و تسیز طیحم

 MCDM یرایعم دن  یریگ میمصت لدم اب یرهش هعسوت یربراک کیژولوکا ناوت یبایزرا 1390؛اضر دمحم ،یناعنک ؛رفعج ،یلوتک ریم
 .21-11 :11 ،(یناسنا یایفارغج یاه شهو پ ،(ناردنزام ناتسا ،یراس رهش ؛یدروم هعلالم) GIS و

 یاه شهو پ ،نآ هعسوت و  فح یارب یداهنشیپ یاهراکهار و زیربت رهش یکیژولوکا هکبش ،3190،سینب یقداص ناگ م ،اضریلع ،یلییاکیم
 52 ات 94 :5 ،تسیز طیحم

 نالیگ ناتسا یمالسا  القنا نکسم داینب ،نییاپ و الاب ناولکام ییاتسور یداه حرط .3190،دیما درزب رواشم نیسدنهم
 یلامتحا یاه بیسآ و یارلخ شهاک روظنم هب رادیاپ یحارط هلیسو هب یرهش یاه هناخدور  الیس تیریدم .5390 دمحم یدیوم

 نارواخ یلاع شزومآ هسسوم .دهشم .یعیبط یایالب رد یریذپرلخ شهاک تیروحم اب رادیاپ هعسوت و نارمع یلم شیامه
 و اه هناخدور میرح رد فرصت و لخد زا یشان لمتحم یاراسخ و زیربت یرهش یاه  الیس تیریدم یسررب 3190 ٍم انهب ،ینامز

 نارهت ،یرهش یاه  الیس یلم سنارفنک نیلوا رهش یاه ههاربآ
 یناهج زور سنارفنک نیمهن ،رهش یاه هناخدور  الیس تیریدم رد رظنم کیژولوکا یحارط لوصا 4390.یونبم اضردمحم ،یبیبح اشوین

 تسیز طیحم
 زبس هیشاح یدروم یسررب هارمهب یرهش رادیاپ هعسوت رد اه هناخدور هیشاح زبس یضارا یهدناماس و تیوقت شقن 3190 ناماس ،ابص

 رادیاپ یرهش هعسوت یملع بلق - نارهت رادیاپ یرهش هعسوت شیامه نیتسخن ،تشر  وجرز هناخدور
 یراس رهش هدودحم رد نجت هناخدور و یزاسابیز و یهدناماس یاعلالم 1190 ناریا زادرپ هزاس رواشم نیسدنهم
 ناولکام یاتسور یداه حرط 1190 ،دیما دزب رواشم نیسدنهم-
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