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 هدیکچ
 یمامت هب یناسر تامدخ و تاناکما لداعتم عیزوت و هعماج مامت هب تامدخ و اهالاك عیزوت ببس مظنم یرهش بتارم هلسلس دوجو
 و نازیم ار هاگتنوکس ره تیمها و شقن و تسین یدبلاك رصانع زا یا هعومجم اهنت یرهش هکبش ددرگ یم هقطنم کی یاه شخب
 رب ار شیوخ طلست ،رتشیب دازام زكرمت و بذج اب رت گرزب یاهرهش .دننك یم نییعت زاب ماظن کی رد اه نایرج و تاطابترا داعبا

 یلیلحت یفیصوت عون زا شور و تیهام رظن زا و یدربراك ،فده ظاحل زا شهوژپ نیا .دننك یم لامعا رت کچوك یاهرهش
 یاهحرط ؛سرتسد رد دوجوم عبانم زا جارختسا هعلاطم قیرط زا هلحرم ود رد هعلاطمدروم یاهصخاش شهوژپ نیا رد .دشاب یم
 ،ینیج بیرض زنرول ینحنم یاهلدم زا هدافتسا اب زین تیاهن رد و دش یروآدرگ ،ناگربخ ءارآ و بتك ،اههمانرامآ ،یتاقیقحت

 بترم هلسلس یسررب هك داد ناشن جیاتن .دیدرگ صخشم ناتسزوخ یرهش هکبش تیعضو یریذپ ششك بیرض و یپورتنآ بیرض
 زكرمت و یرهش متسیسرد لداعت مدع هدنهد ناشن هدش ماجنا یاهلدم ساسا رب 4031-4331 یاهلاس یط ناتسزوخ ناتسا یرهش
 هنوگ چیه هتفرگ ماجنا لدم یانبم رب .تسا ناتسا رهش تسخن ًالاصوصخ و یرهش بتارم هلسلس ماظن یالاب یاهرهش رد تیعمج
 زكرمت فلتخم حوطس رد تامدخ و تاناکما زكرمت اب رهش تسخن و .درادن دوجو اهنآ هبتر و اهرهش نیب یقطنم و لوقعم هطبار
 ،رهشهام و نادابآ ،لوفزد ،زاوها یاهرهش هدش ماجنا تابساحم هب هجوت اب نینچمه تسا هدرك ظفح اهرهش ریاس رب ار دوخ
 وندزی ،یضویب ،دنلبدیب یاهرهش و دنرادروخرب یرتشیب یریذپ تیعمج ناوت زا ناهبهب و رتشوش ،هذیا ،رهشمرخ ،کشمیدنا ،زمرهمار
 تیعمج یبسن یپورتنآ تابساحم زا هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب .دنتسه رادروخرب یرتمك رایسب یریذپ تیعمج ناوت زا نادژبآ و
 تسا لداعت مدع و تیعمج زكرمت تهجرد شیازفا تمس هب تكرح رگنایب ناتسزوخ اتسا یاهرهش
 gis ناتسزوخ ،یاهقطنم یزیرهمانرب ،رهش ،یرهش هکبش :یدیلکناگژاو
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 همدقم
 نیرت هدیچیپ زا اهرهش ،یمتسیس هاگدید ساسا رب .تساضف یهدنامزاس لكش نیرتهب یرهش بتارم هلسلس
 ریظن یرامش یب یاهراتخاس ای اه متسیسریز زا لكشتم فرط كی زا هک دنوش یم بوسحم یعامتجا یاه متسیس
 اب هک دنشاب یم یدبلاک و یدیلوت و یداصتقا ،یرادا و یسایس ،یگنهرف و یعامتجا ،ییایفارغج و یطیحم یاه تخاس
 رتگرزب متسیس كی زا یئزج ناونع هب رگید فرط زا و دنراد رگیدمه رب یتوافتم تاریثات و هدوب طابترا رد رگیدكی
 یاه نوناک و زکارم شنکارپ هوحن و یرهش ماظن هب هجوت مدع .دننک یم لمع نآ بوچراچ رد هک دنور یم رامش هب

 راتخاس رد ماجسنا مدع و یگتخیسگ هب رگید یوس زا ینیشنرهش ناباتش دشر و وس كی زا نیمزرس هنهپ رد یرهش
 دوخ یدمآراک یا هقطنم و یلم حطس رد هعسوت یاه تسایس زا یرایسب یطیارش نینچ رد .دش دهاوخ رجنم ییاضف
 یرهش هكبش .(2391:191،یلاش و این یلکوت) تشاد دهاوخن هارمه هب ار راظتنا دروم جیاتن و هداد تسد زا ار
 لیكشت نیعم هزوح كی رد ار یرهش یاه هاگتنوكس و تفاب ،ساسا هک تسا ییاه کرهش و اهرهش زا یا هعومجم
 شیوپ یلک روط هب و یداصتقا و یسایس یایفارغج رد یرهش هكبش تیمها .(1191:199،ییوكش) دهد یم
 هب هچ یرهش هكبش هک اجنآ زا .تسین هنیمز نیا رد یصاخ دیکات هب زاین هک تسا یدح هب هقطنم كی ینیشنرهش
 دركلمع ساسا رب هچ و ،(هریغ و تیعمج رظن زا) فلتخم یاهرهش عیزوت و رارقتسا هوحن ینعی ،نآ ییاضف موهفم
 هكبش نیا یگنوگچ تخانش ،اذل .تسا رصاعم ینیشنرهش یاه هدیدپ و لئاسم زا یرایسب تلع و لصاح ،اهنآ یا هیاپ
 .(1191:311،ناراكمه و دامتعا) ددرگ لئاسم نیا زا یشخب لقاال رگنشور دناوت یم هقطنم كی رد نآ تارییغت و
 تامدخ و تاناكما لداعتم عیزوت و هعماج مامت هب تامدخ و اهالاک عیزوت ببس مظنم یرهش بتارم هلسلس دوجو
 اب ییانشآ یارب نانادایفارغج زا یرایسب .(1191:11،شوکرد نیدباع) ددرگ یم هقطنم كی یاه شخب یمامت هب یناسر
 لماع ساسا رب یرهش بتارم هلسلس زا یرهش فلتخم تاقبط رد تیعمج عیزوت یگنوگچ و یرهش هكبش راتخاس
 رد ار اهرهش هزادنا و هطبار میقتسمریغ روط هب و هدوب سرتسد رد رتشیب رامآ نیا اریز ؛دنرب یم هرهب اهرهش تیعمج
 نیرتهب یمک رظن زا یرهش بتارم هلسلس عقاو رد .دراذگ یم شیامن هب زین یداصتقا - یعامتجا یاه صخاش ریاس
 یگتسباو ،یرهش ماظن شخب نیرت مهم اما .(9191:31،نایرظن) تساضف یدرکراک - یتیعمج یهدنامزاس لكش
 .(1220:110،كیرذیو) تسا رگیدكی اب ینوماریپ یاه هاگتنوكس
 و تاطابترا داعبا و نازیم ار هاگتنوكس ره تیمها و شقن و تسین یدبلاک رصانع زا یا هعومجم اهنت یرهش هكبش
 رب ار شیوخ طلست ،رتشیب دازام زکرمت و بذج اب رت گرزب یاهرهش .دننک یم نییعت زاب ماظن كی رد اه نایرج
 فیعضت و طلسم یاه هاگتنوكس یارب یرثاكت یدنور هب یدنیارف نینچ هجیتن .دننک یم لامعا رت كچوک یاهرهش
 ییاضف عیزوت رد نزاوت مدع یریگ لكش ثعاب طیارش نیا موادت .دش دهاوخ رجنم رت كچوک یاه ناكم یدرکراک
 .(1191:11 ،یفطل) ددرگ یم رگید یاه ناكم هیلخت و اهرهش رد مکارت و ماحدزا زا یشان تالكشم زورب و اهرهش
 هب ار یعیبط طیارش نیابت و یطیحم تسیز لماوع شقن هک لاح نیع رد لداعت مدع نیا شیادیپ رد تسا یهیدب
 هدیقع هب .تشاد رود رظن زا دیابن زین ار یداصتقا - یسایس لئاسم رثا ،تفرگ هدیدان ناوت یمن ییایفارغج رتسب ناونع
 یراذگ هیامرس زین ینوماریپ قطانم رد ات دندرگ یم رداق اه تلود ،یلم دمآرد شیازفا و اهروشک هعسوت اب ،نوسردنه
 رد (رهش تیعمج شیازفا) یرهش تسخن هک دهد یم ناشن نیا عقاو رد ،دوش یم زکرمت مدع ثعاب رما نیمه و دننک
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 یرهش هكبش كی شیادیپ .(3220:910،گناو و نوسردنه) دبای یم شهاک ،دمآرد حطس دشر اب سپس و شیازفا ادتبا
 طیارش اب دریگ یم تروص خیرات لوط رد هک روشک كی ای هقطنم كی رد نآ ییاضف یوگلا یریگ لكش یگنوگچ و
 یلک هدعاق نیا عبات یرهش هكبش ییادیپ زین ناریا رد .تسا طبترم ییایفارغج و یمیلقا ،یعامتجا – یداصتقا ددعتم
 .(9191:19 ،دامتعا) تسا هدوب
 ههد دنچ رد یلو تسا هدوب رادروخرب لداعتم عیزوت زا تیلاعف و تیعمج ییاضف متسیس 2291 لاس ات زین ناریا رد
 زا یرایسب نوزومان دشر و یرهش تیعمج شیازفا بجوم روشک رد یسایس یاه تلاخد و یداصتقا تالوحت ریخا

 اهرهش هیلک یا هریجنز تروصب و هدز مهرب ،هدوب لداعتم ًاابیرقت اه نرق یط هک ار یرهش هكبش و هدش روشک یاهرهش
 زا یشان) یراتخاس تالوحت نیا ساكعنا (3191:10،20،یمیظع) تسا هدومن طبترم یرهش تسخن هب ار
 و هدوب یرهش یاه تیلاعف و گرزب و كچوک یاهرهش عیرس شرتسگ (تلود یداصتقا یسایس - یاه تسایس
 اهرهش هب نایئاتسور یعمج ترجاهم و ینیشناتسور ،یزرواشک لاوز ،رهش رد فرصم هب یتفن یاهدمآرد شیازفا
 و یرهش هكبش لداعت ندروخ مهرب ،اهرهش تیعمج دادعت شیازفا ،یتالوحت نینچ ییاضف دمایپ .تسا هدش رجنم
 راهچ رد دوخ خیرات رد ناریا یرهش هكبش سپ (1191:1۱1،نایرظن) دشاب یم ناریا رد یرهش تسخن یوگلا شیادیپ

 ،ییا هریجنز ،یا هقطنم هكبش ،زا تسا ترابع هکدهد یم و هداد رارق دوخ ریثأت تحت ار نیمزرس نیا ،ییاضف تلاح
 لیبق زا یلماوع ریثأت تحت ،تفن رب ینتبم یداصتقا متسیس رب هوالع هكبش نیا .یرهش هموظنمو یرهش نالک هقطنم
 تلاح زا ار ناریا رد تیعمج شیاشخپ ماظن هک تسا یتوافتم عاونا و لاكشا یاراد ،بآ عبانمو هیحان یعیبط رتسب
 ماظن یگتخیسگو تسین ینثتسم هدعاق نیا زا ناتسزوخ ناتسا نیاربانب (1191:111،نایرظن) تسا هدرک جراخ لداعت
 لماوع هلمج زا ،تسا یفلتخم لماوع ریثأت تحت ناتسا یاهرهش رد یرادیاپو نزاوت مدع و یرهش هعسوت ییاضف
 نیرتمهم زا هزورما هک اهدرگزیر و یبآ هكبش ماظن زا یدنم هرهب ،ایرد حطس زا عافتراو شراب ،امد :لماش هک یعیبط
 یناسنا لماوع و هتشاد ترجاهم رد یمهم شقن و هداد رارق دوخ هرطیس تحت ار ناتسا ریخا هلاس دنچرد هک یلماوع
 لماوع نیرتمهم زا یكی و اهرهش نورد یمومع یاه صخاشو اهرهش نورد تالبهست و یرهش تامدخ :لماش هک
 و یرهش یاه تخاس ریز ندرب نیب زا ثعاب هک قارع یوس زا یلیمحت گنج زورب هتشاد ریثأت رما نیا رد هک
 قطانم رد راک یورین اضاقت شیازفا و تفن جارختسا یرگیدو دش ناتسا یاهرهش زا نادنورهش زا یرایسب ترجاهم
 نینچمه و رهش حطس هب اه هاگتنوكسءاقترا هب تبسن اه تلود یسایس یاهدركیور ،لماوع نیا رب هوالع ،یتفن
 .تسا هدوب ناتسا یرهش هكبش رد ینوگمهان یاه صخاش رگید زا یتسیز یاه عمتجم تیعمج یمک تارییغت
 هعسوت دنور شیازفا ثعاب هک ،(۱3 ات ۱1) ههد هس لوط رد ناتسزوخ ناتسا حطس رد تارییغت نیا یسررب اب نیاربانب

 90 یاراد ۱191 لاس رد ناتسزوخ ناتسا هک هک میوش یم هجوتم ،هدش تسا ریذپان بانتجا یدنیارف هک ینیشنرهش
 ینیشن رهش دنور نیا یارب ار هعسوت یاه تخاس ریز دیاب اذل ،هدیسر رهش 11 ددع هب ۱391 لاس رد و هدوب رهش
 لابند هب ،مظنم یرهش هكبش كی داجیا و ینایم و كچوک یاهرهش هب اهرهش اتسور قاحلا اب عقاو رد ،میروآ مهارف
 .میشاب ناتسزوخ ناتسا یرهش هكبش یزاس لداعتم یارب یرهش بوخ یروئت كی
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 هنیشیپ
 یپورتنآ بیرض ،یرهش هزادنا - هبتر لدم لماک حیرشت هب یرهش بتارم هلسلس نوماریپ هعلاطم رد (۱220)1یتب
 یاه لدم ار اه لدم نیا رگید ترابع هب .تسا یتیعمج سایقم اه لدم نیا زراب هصخشم هک تسا دقتعم و هتخادرپ
 .دنک یم یفرعم یتیعمج سایقم رب ینتبم
 رارق یسررب دروم ار فارطا یزرواشک یحاون رب اهنآ ریثأت و یراجت یاهرهش ذوفن هزوح (1220) سیت و یچوبات
 نورد تروص هب یزکرم یاه ناكم ،دشاب طسوتم دح رد لقن و لمح یاه هنیزه رگا هک دندیسر هجیتن نیا هب و دنداد
 .دننک یم دشر (افکدوخ) از
 تاریثأت هچ رگا دندقتعم نیچ برغ رد یرهش ماظن یسررب اب زین یبرجت هعلاطم رد (3220)0ناراكمه و دنا یسکا

 یرهش ماظن لماكت زا یا هظحالم لباق شخب اما ،تسا مهم یلیخ هقطنم نیا رد یداصتقا و یعامتجا ،یراج یسایس
 .تسا ییایفارغج عیزوت و یموق توافت و هیلوا عفانم ،یعیبط طیحم هب طوبرم
 شقن رب دیکأت اب مالیا ناتسا یرهش هكبش رب ییایفارغج یلیلحت ناونع تحت یشهوژپ رد (3191) ییاوقتو یئاضر
 یاه یگنهامهان و لداعت مدع اب هراومه مالیا ناتسا یرهش هكبش هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب ،كچوک یاهرهش
 .دراد یریگمشچ فاكش هكبش یدعب یاهرهش اب هقطنم رهش تسخن ناونعب مالیا رهش و هدوب وربور یرایسب
 1385 ات 1335 یاه لاس یط ناریا یرهش یاه متسیس رب یلیلحت ناونع تحت یشهوژپ ر (3191) یرباص و ییاوقت
 ،هزادنا هبتر ،زکرمت بیرض یاه صخاش ظاحل زا ریخا نرق مین رد ناریا یرهش ماظن هک دنا هتفای تسد هجیتن نیا هب
 تیعضو رد ینیج بیرض صخاش رظن زا اما تسا هدرک لیم لداعت تمس هب یپورتنآ بیرض و یرهش تسخن
 دراد رارق لداعتمان

 هقطنم رد یرهش ماظن تالوحت ریس ناونع تحت دشرا یسانشراک همان نایاپ رد (2391) بآودنایم یرهچونم
 هب یرهش تسخن یاه صخاش و هزادنا هبتر دننام یفلتخم یاه لدم یریگراكب اب ،هنیهب یوگلا هئاراو ناجیابرذآ
 لوط رد ناجیابرذآ هقطنم یرهش هكبش هک هتفای تسد هجیتن نیا هب و هتخادرپ ناجیابرذآ هقطنم یرهش ماظن یسررب

 .تسا هدش هتساک نامز تشذگ اب یرهش تسخن طلست زا نینچمه و هدش رتلداعتم یرامشرس هرود شش
 هرود رد یقرش ناجیابرذآ ناتسا یرهش یاه متسیس رب یلیلحت یسررب هب یشهوژپ رد (9391) ناراكمه و یلدبع
 هب ...و یلام ،یرادا ،یسایس ،تیزکرم لیلد هب زیربت رهش هک دنتفای تسد جیاتن نیا هب ۱991-۱191 یاه لاس ینامز
 یرهش متسیس رد كچوک و ینایم یاهرهش شقن و دراد رارق ناتسا یرهش هكبش ماظن رد رترب رهش تسخن ناونع
 ناتسا یرهش هكبش ماظن ییاضف لیلحت و یسررب هب یشهوژپ رد (1391) ناراكمه و یراصنا .تسا مک رایسب ناتسا
 شنکارپ یوگلا هک تسا نیا رگنایب شهوژپ نیا زا لصاح جیاتن .دنتخادرپ ۱191-1391 ینامز هرود رد نادمه
 رد یرهش طاقن شیادیپ زا یشان هک تسا هدوب مظنم هب لیامتم و یفداصت / 33 اب نادمه ناتسا یرهش یاه هاگتنوكس
 .تسا هدوب یزکرم و یلصا یاهرهش هب كیدزن هلصاف

 
                                                                                                                                                               

1 Betty 
2 xieand et al 
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 شهوژپ تالاؤس
 نوسردنه و زکرمت مدع یاهلدم زا هدافتسا اب ۱391 ات ۱991 هرود رد ناتسزوخ ناتسا یرهش هكبش تیعضو
 ؟تسا هنوگچ

 یزیچ هچ ناتسزوخ ناتسا یرهش متسیس رد یریذپ ششک بیرض و ینیج بیرض و زنرول ینحنم زا لصاح جیاتن
 ؟دهدیم ناشن ار

 قیقحت یسانش شور
 شهوژپ نیا رد .دشاب یم یلیلحت یفیصوت عون زا شور و تیهام رظن زا و یدربراک ،فده ظاحل زا شهوژپ نیا

 ،یتاقیقحت یاهحرط ؛سرتسد رد دوجوم عبانم زا جارختسا هعلاطم قیرط زا هلحرم ود رد هعلاطمدروم یاهصخاش
 و یرظن ینابم یسررب اب ادتبا تاعالطا و اههداد هب یبایتسد تهج دش یروآدرگ ،ناگربخ ءارآ و بتک ،اههمانرامآ
 هدودحم یرهش یضارا یربراک طوبرم تاعالطا هدنریگربرد هک قیقحت یلصا یاه هداد اما ،دش لصاح قیقحت تایبدا
 ینادیم تاعلاطم و ،ناتسزوخ ناتسا هب طوبرم یناكم یاه هداد تاعالطا هاگیاپ قیرط زا ،دندوب هعلاطمدروم
 بیرض ،نوسردنه و زکرمت مدع یاه صخاش و اهلدم زا هدافتسا اب زین تیاهن رد و .تسا هدمآ تسد هب ناگدنراگن

-مرن زا هدافتسا اب زین همادا رد .دیدرگ صخشم ناتسزوخ یرهش هكبش ییاهن تیعضو یریذپ ششک بیرض و ینیج
 .دیدرگ نیودت بسانتم هشقن ناتسا رد ناتسرهش ره ییاهن تیعضو یارب ArcGis رازفا
 هعلاطم دروم هدودحم یلامجا یفرعم
 همین رد ناتسا نیرت عیسو (روشک لک تحاسم زا دصرد 1) عبرمرتمولیکرازه 11 یبیرقت تحاسم اب ناتسزوخ ناتسا
 هقیقد رفص و هجرد 99 ات هقیقد 1۱ و هجرد 30 نیب ییایفارغج یاهضرع هدودحم رد ناتسا نیا .تسا روشک یبرغ
 رد چیونیرگ راهنلافصن زا یقرش لوط هقیقد 99 و هجرد 2۱ ات هقیقد 21 و هجرد 11 و اوتسا طخ زا یلامش ضرع
 و لاحمراهچ یاه ناتسا اب قرشم و یقرش لامش زا ،ناتسرل ناتسا اب لامش زا و دراد رارق ناریا یبرغ بونج
 روشک اب برغم زا و سراف جیلخ اب بونج زا ،رهشوب ناتسا اب یقرش بونج زا ،دمحاریوب و هیولیگهک و یرایتخب
  .(1 :1191،ناتسزوخ ناتسا یرگشدرگ ،عماج حرط) تسا زرم مه قارع

 
 هعلاطم دروم هدودحم .1 لکش
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 ناتسهد 111 و شخب 11 ،رهش 11 ،ناتسرهش 10 هب ناتسا نیا 1391 لاس رد یروشک تامیسقت نیرخآ ساسا رب
 .(1391 ،ناتسزوخ ناتسا یرامآ همانلاس) تسا هدش میسقت
 یرظن ینابم

 یرهش هکبش
 یا هژیو تیمها زا متسیب نرق لوط رد «رگیدكی اب طبترم و هتسباو یاهرهش زا یهورگ» ناونع هب یرهش هكبش هعلاطم
 و ینامز هچ زا یرهش هكبش هژاو هک تسین مولعم یتسرد هب .تسا هدوب رادروخرب یا هقطنم و یلم یزیر همانرب رد
 دشاب یم armature urban یوسنارف هژاو زا ینادرگرب هژاو نیا .تسا هدش ناریا رد یزیر همانرب تایبدا دراو هنوگچ
 رگا یسیلگنا نوتم رد .تسا هتشاد دربراک هدرتسگ روط هب روشک نآ رد نیمزرس شیامآ ثحابم رد هژیو هب هک
 اب .تسا رظن دروم موهفم هب ترابع نیرت كیدزن urban network ترابع میبایب یرهش هكبش لداعم یا هژاو میهاوخب
 فلتخم مولع رد نآ عیسو دربراک و 1۱31 لاس رد «یفنلاترب» طسوت اهمتسیس یمومع هیرظن حرط زا سپ لاح نیا
 ششوک «اهرهش ماظن نورد یماظن ،اهرهش» ناونع تحت یباتک رد 1131 لاس هب ییاكیرمآ نادیفارغج «یرب نایارب»
 راب نیتسخن یارب وا هک دوب باتک نیمه رد .دریگ راک هب زین یرهش و یا هقطنم تاعلاطم رد ار اه متسیس هیرظن درک
 هب اهرهش هكبش لداعم موهفم نامه ینعی مه هب طبترم و هتسباو یاهرهش زا یهورگ موهفم هب ار «یرهش ماظن» هژاو
 .(3 :0191 ،یمیظع) درب راک

 یرهش هعسوت
 هملک .دوش یم یصاخ یاهتشادرب مادک ره زا و تسا هدش هتفرگ راک هب فلتخم یاهاج رد هعسوت هملک و دشر هملک
 و نایب یارب هعسوت اما ،تسا صاخ نامز و ناكم كی رد عوضوم ای هدیدپ كی یمک شیازفا یارب ًااتدمع دشر
 هعسوت لومعم روط هب .دوش یم هتفرگ راكب فلتخم داعبا رد هدیدپ كی یفیک و یمک یاه هبنج ُبهمه ندومن صخشم
 ای یشنآ و هتفای ققحت هدنز دوجوم ای یشكی هوقلاب یاه ییاناوت ای اه تیلباق نآ یط هک تسا یدنیارف یانعم هب
 هوقلاب جیسب زا تسترابع یرهش هعسوت .(11-11 :1191،سکاز) دیآرد دوخ لماک و یعیبط تلاح هب هدنز دوجوم
 تیفیک و تیمک رد نزاوت یرارقرب و یرهش تسیز طیحم تیفیک ندرب الاب یارب یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا
 هارمه هب یرشب گنهرف عومجم رد و تشادهب تامدخ ،شزومآ ؛شرتسگ عون نیا رد .تسا ینیشنرهش یگدنز
 زین ار یرهش هعسوت زا فیرعت نیرت عماج .(121 :1191،داژن یدومحم و ناینامب) دبای یم شیازفا تنوكس تیفیک
 هداد صاصتخا حطس لداعتم و گنهامه شرتسگ زا تسا ترابع یرهش هعسوت :هک دومن ناونع هنوگ نیا ناوت یم
 رد ،رگید ترابع هب .لوبق لباق و درادناتسا یحطس رد زاین دروم حوطس اب رهش كی رد ینوكسم یاهنامتخاس هب هدش
 دادعت هب رگید یوس زا و وس كی زا دوش یم ثادحا هک هچنآ تیمک و تیفیک نیب لداعت و یربارب دیاب یرهش هعسوت
 .(901 ص ،9191،یناقاهد هداز یدهشم) دراد تیمها دنریگ یم اج قطانم نیا رد هک نیشنرهش تیعمج هزادنا و
 یرهش تسخن موهفم

 یاه یگژیو زا یرادروخرب ظاحل هب نآ تختیاپ و رهش نیرتگرزب ًاابلاغ ،روشک كی یاهرهش بتارم هلسلس ماظن رد
 تسخن ناونع راب نیلوا یارب ،3931 لاس رد  .دنمان یم «رهش تسخن» ار نآ هک دریگ یم رارق هبتر نیرتالاب رد ،صاخ
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 ،رهش تسخن .دش حرطم «یرهش تسخن نوناق» ناونع تحت یا هلاقم رد نسرفج کرام هلیسوب (طلسم رهش) رهش
 ،رگید ترابع هب .دراذگ یم ریثأت روشک كی یاهرهش  رگید رب درکراک ای تیعمج نازیم رظن زا هک تسا یرهش
 یارب نسرفج .دشاب هتشاد تیعمج روشک كی رهش نیمود ربارب ود لقادح هک دوش یم هتفگ یرهش هب رهش تسخن
 اه نآ رد اهروشک یداصتقا یاه تیلاعف و تیعمج زا یا هدمع شخب هک یگرزب رایسب یاهرهش ی هدیدپ ِژحیضوت
 یرهش تسخن ار هدیدپ و رهش تسخن ار اهرهش هنوگنیا ،دندوب اهروشک نیا یاه تختیاپ بلغا و هدش زکرمتم
 یرهش ماظن اب هسیاقم رد ،هعسوت لاح رد یاهروشک یرهش ماظن رد (رهش نیرت گرزب) رهش تسخن وا رظن هب .دیمان
 رکذ هب مزال هتبلا .تساهروشک نیا رهش نیموس و نیمود زا رتگرزب دح زا شیب یبسن روط هب ،هتفای هعسوت یاهروشک
 ،یعامتجا -یداصتقا هداس یاهراتخاس اب روشک كی رد هک دوب دهاوخ زیمآ هعجاف ینامز یرهش تسخن هک تسا
 هب یا هطقن نینچ ،تروص نیا رد هک دوش زکرمتم یرهش ی هطقن كی رد نآ یسایس و یعامتجا ،یداصتقا تاناكما

 دوجو هبروشک یا هیحان ی هعسوت رد ار یدایز عناوم و دنک یم ینیگنس یرهش هكبش رب یلمحت لباق ریغ لكش
 یلگنا رهش وا ی هدیقع هب .دمان یم «یلگنا رهش» ار اهرهش لیبق نیا زتیلساه .فا.یب هک تسا هیواز نیمه زا .دروآ یم
 (21 :0391،یرهش هنگنز) دوش یم دوخ نوماریپ یحاون یداصتقا دشر عنام ،دلوم رهش فالخ رب
 یلصا ثحب

 ناتسزوخ ناتسا رد زکرمت مدع یاهصخاش یسررب
 زا بلغا دناهدش ییاضف زکرمت مدع ای و لداعت داجیا هب رجنم هدش ذاختا یاهتسایس تارثا ایآ هكنیا یسررب یارب

 :دوشیم هدافتسا یپورتنآ صخاش
 كی یاه هداد هک یتقو .دشاب یم تاعالطا یروئت و یكیزیف ،یعامتجا مولع رد تیمها اب رایسب موهفم كی یپورتنآ
 .درک هدافتسا یاه نزو یبایزرا یارب یپورتنآ شور زا ناوت یم ،دشاب صخشم لماک روط هب ،یریگ میمصت سیرتام
 یرتشیب تیمها زا صخاش نآ ،دشاب رتشیب ،صخاش كی ریداقم رد یگدنکارپ هچره هک تسا نیا ،قوف شور هدیا
 نایب صخشم لامتحا عیزوت اب هک تسا نانیمطا مدع رایعم كی ،تاعالطا هیرظن رد یپورتنآ .تسا رادروخرب
 .دوش یم
 :تسا هدش نایب ریز تروص هب نوسردنه زکرمت مدع صخاش و نوناش یپورتنآ طسوت نانیمطا مدع نیا یریگ هزادنا

 
 لماش زین ار اه صخاش ،سیرتام نورد دادعا تیعطق مدع هب هجوت اب هک ییاه هدیدپ نینچ یپورتنآ هبساحم یارب و
 :داد هئارا ار ریز لومرف دوش یم

 
 نآ رد هک
 m :اه هنیزگ دادعت Ej =ما j صخاش یپورتنآ
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 Pi :ما i هنیزگ دید زا صخاش شزرا یلامتحا رادقم
 ln :یعیبط متیراگل ای رپن متیراگل دامن
 k :كی و رفص نیب یپورتنآ لیدعت یارب تباث رادقم
 اذل ،دوش یمن حرطم نادنچ هنیزگ 9 زا رتمک یارب ینعی تسا  m≥3Â ًاالوصا میمصت یاه سیرتام رد هک دیراد هجوت

 
 تیولوا رد زین هدش دای صخاش ریثأت دوش رتكیدزن كی هب ما j صخاش یپورتنآ ینعی Ej هک ردقچره لومرف نیا رد
 اه هنیزگ مامت دید زا یصخاش ای یا هدیدپ هچنانچ نیاربانب دش دهاوخ كیدزن رفص هب و شهاک اه هنیرگ یدنب
 باختنا رد یشقن چیه یصخاش نینچ اذل و دیسر دهاوخ كی هب و دصرددص نآ یپورتنآ دشاب لامتحالا یواستم
 زا میمصت هیلوا سیرتام رد هنیزه صخاش شزرا دینک روصت .دسر یم رظن هب زین یهیدب هک ،تشاد دهاوخن هنیزگ
 مه باختنا رد یشقن ،هدوب هیوسلا یلع اه هنیزگ همه دید زا تروص نیا رد .دوب یم لوپ دحاو 20 هنیزگ هس ره دید
 m دید زا یصخاش رگا .دوش یم هداد حیضوت ریز حرش هب زین یلک تلاح رد یضایر ظاحل هب دروم نیا .تشاد یمن
 :نیاربانب .دش دهاوخ ،دشاب هتشاد ناسكی شزرا هنیزگ

 
 هداد ناشن هک روط نآ و دشاب یم اه هنیزگ باختنا رد یشقن هنوگره دقاف و هپورتنآ دص رد دص یصخاش نینچ ینعی

 .دوش یم رفص نآ نزو دش دهاوخ
 :مینک یم هبساحم ریز تروص هب صخاش ره یارب ار ندش هپورتنآ ًاالماک زا فارحنا ای ینوگانوگ نازیم :مود مدق

 
 :میروآ یم تسدب ریز هطبار زا هدافتسا اب ار صخاش ره نزو :موس مدق

 
 یاربرادرب تروص هب ینهذ تواضق كی یاراد زین دوخ هدنریگ میمصت و هدوب ناگربخ رظن لصاح ،یسیرتام هچنانچ
 هب ار اه Wj ینعی هدش لیدعت یاه نزو دیامن لیخد اه صخاش یهد نزو رد ار نآ دهاوخب و دشاب اه صخاش تیمها

 :مینک یم هبساحم ریز تروص

 
 تمس هب تکرح رگنایب ناتسزوخ اتسا یاهرهش تیعمج یبسن یپورتنآ تابساحم زا هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب
 هب ۱191 لاس رد 1112 زا تیعمج یبسن یپورتنآ هک یروط هب تسا لداعت مدع و تیعمج زکرمت تهجرد شیازفا

 رادقم نیرتشیب و 2۱12 اب ۱991 لاس هب طوبرم نآ نازیم نیرتمک نینچمه و تسا هتفای شهاک 2391 لاس رد ۱112
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 اب ناتسزوخ ناتسا یاهرهش ادعت یبسن و قلطم یپورتنآ نازیم مینچمه تسا هدوب 3112 اب ۱191 لاس هب طوبرم
 هک تسا هدیسر اههرود یمامت رد نازیم نیرتشیب هب ۱191 لاس رد هک تسا ور هب ور یدایز بیشن و زارف نازیم
 لاس رد دراد ار لداعت نازیم نیرتشیب ۱191 لاس رد ناتسا یاهرهش دادعت ییاضف عیزوت هک تسا نیا هدنهد ناشن

 لاس و 2391 لاس رد تیاهنرد و دسریم 3112 هب یبسن یپورتنآو 1312 هب قلطم یپورتنآ و دباییم شهاک ۱191
 .دسریم دوخ نازیم نیرتمک هب بیترت هب ۱391

 5031-5331 هرود ناتسزوخ ناتسا رد زکرمت مدع یاهصخاش1 .1 لودج
 ۱391 2391 ۱191 ۱191 ۱191 ۱۱91 ۱191 ۱991 صخاش
 0111 1111 3311 ۱111 1211 1211 3112 0312 رهش دادعت قلطم یپورتنآ
 9112 1112 3112 3۱12 1۱12 1۱12 1112 1112 رهش دادعت یبسن یپورتنآ
 9011 1011 3011 1011 2011 9011 1911 1312 تیعمج قلطم یپورتنآ
 0112 ۱112 1112 1112 1112 9112 3112 2۱12 تیعمج یبسن یپورتنآ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 5031-5331 هرود ناتسزوخ ناتسا رد زکرمت مدع یاهصخاش .2 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نوسردنه زکرمت مدع صخاش

 تسا یرهش ماظن رد زکرمت شهاک هدنهد ناشن ،تسا هبساحم لباق ریز لومرف زا هک نوسردنه زکرمت مدع صخاش

 
 .تسا یرهش ماظن رد اهرهش دادعت n و یرهش تیعمج لک p و I رهش تیعمج pi نآ رد هک

 نوسردنه زکرمت مدع صخاش یسررب .2 لودج
 ۱391 2391 ۱191 ۱191 ۱191 ۱۱91 ۱191 ۱991 صخاش
 1211 1111 3311 ۱111 111۱ 2111 3۱1۱ 121۱ رهش دادعت قلطم یپورتنآ

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم   نوسردنه زکرمت مدع صخاش یسررب .3 لکش

 
 5031 ات 5331 هرود زکرمت مدع یاهصخاش ساسا رب ناتسزوخ ناتسا یاهرهش تیعمج یسررب .4 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 ناتسزوخ ناتسا یاهرهش تیعمج ناوت یسررب
 تسا ریز حرش هب نآ یلک لومرف هک دراد دربراک تامدخ هنیهب زکرم ای و طاقن یبایناكم یارب شور نیا

 
 لومرف نیا رد

Vi: هطقن یتیعمج لیسناتپ i pj: هطقن تیعمج j dij: نیب هلصاف j و i نیرتالاب هنیهب ناكم باختنا یارب هک دنتسه 
 .دوب دنهاوخ رظن دروم یناكم شزرا

 5031 لاس رد ناتسزوخ ناتسا یاهرهش یتیعمج ناوت .5 لودج
Rp Rvi رهش مان vi 

 101۱190 زاوها 1 1

 596219 لوفزد 0 0

 397479 نادابآ 9 9

 298109 رهشهام ردنب 1 1

 238487 رهشمرخ 1 ۱

 198739 كشمیدنا 1 1

 170348 هذیا 1 1

 149054 ناهبهب 3 1

12345678

5.07 5.59 6.6 5.46 6.75 6.99 7.14 7.08 

 نوسردنه زکرمت مدع صخاش
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 132493 رتشوش 21 3

 119243 نامیلس دجسم 11 21

 108403 شوش 01 11

 99369 ینیمخ ماما ردنب 91 01

 91726 زمرهمار ۱ 91

 85174 ناگدازآ تشد 11 11

 79495 یواب ۱1 ۱1

 74527 هیدیما 11 11

 70143 نوراک 11 11

 66246 ناگداش 31 11

 62759 درگنسوس 20 31

 59621 نارمچ 10 20

 56782 نابیش 00 10

 54201 ناجیدنه 11 00

 51845 كلمغاب 90 90

 49684 هزیوه 10 10

 47697 ریشمار ۱0 ۱0

 45863 هیدیمح 10 10

 44164 دنوتگ 10 10

 42587 یراجاغآ 30 10

 41118 یلال 29 30

 39747 یناثالم 19 29

 38465 سیو 10 19

 37263 لگتفه 09 09

 36134 تفارش  99 99

 35071 بآزد  19 19

 34069 لت هعلق ۱9 ۱9

 33123 دابآ سمش  19 19

 32228 روواش 19 19

 31379 دابآ یفص 39 19

 30575 دورنایم 21 39

 29810 رانکدنورا 11 21

 29083 رح 01 11

 28391 رهش حلاص 91 01

 27731 ناتسب  11 91

 27100 ناولا ۱1 11

 26498 هدبوچ 11 ۱1

 25922 نودیص 19 11

 25371 تشدرس 11 11

 24842 ناكم تنج 11 11

 24335 هزمح 31 31

 23848 نیوخراد 2۱ 2۱

 23381 یكلاکرت 1۱ 1۱

 22931 زدهد 0۱ 0۱

 22498 اكیدنا 9۱ 9۱

 22082 عیفر 1۱ 1۱

 21680 دووادیم ۱۱ ۱۱

 21293 هیروگ 1۱ 1۱

 20919 تطش حلاص 1۱ 1۱

 20559 نازیاج 1۱ 1۱

 20210 هجاوخ هعلق 3۱ 3۱

 19873 شیم اغچ  21 21

 19548 دنلاس 11 11

 19232 هینیسح 01 01

 18927 هگارشم 91 91
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 18631 هلامس 11 11

 18345 رهشونیم ۱1 ۱1

 18067 هرهز 11 11

 17797 هرگنم لپ 11 11

 17535 لاز لپ 11 11

 17281 نویپ 31 31

 17034 نینوخراد 21 21

 16794 هنانچ 11 11

 16561 صافق 01 01

 16334 لاپوک 91 91

 16114 كشوک 11 11

 15899 وندزی ۱1 ۱1

 15689 نادژبآ 11 11

 15486 دنلب دیب 11 11

 15287 یضویب 11 11

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ،هذیا ،رهشمرخ ،كشمیدنا ،زمرهمار ،رهشهام و نادابآ ،لوفزد ،زاوها یاهرهش هدش ماجنا تابساحم هب هجوت اب
 ناوت زا نادژبآ و وندزی ،یضویب ،دنلبدیب یاهرهش و دنرادروخرب یرتشیب یریذپ تیعمج ناوت زا ناهبهب و رتشوش
 .دنتسه رادروخرب یرتمک رایسب یریذپ تیعمج
 ناتسزوخ ناتسا یاهرهش تیعمج یبایناوت یناکم لیلحت
 دیدرگ صخشم رهش ره بیرض و ییاهن تیعضو ArcGis رازفامرن زا هدافتسا اب شخب نیا یناكم لیلحت ماجنا یارب
 .دیدرگ نیودت رهش نیا یارب یتیعمج ناوت هشقن تیاهن رد و

 
 ناگدنراگن :عبنم 5031 لاس رد ناتسزوخ ناتسا یاهرهش یتیعمج ناوت .5 لکش

 ناتسزوخ ناتسا یرهش متسیس رد ینیج بیرض و زنرول ینحنم یسررب

 زا هدافتسا هقطنم كی یاهرهش رد تیعمج عیزوت یگنوگچ و یرهش بتارم هلسلس یریگ هزادنا یاهشور زا یكی
 تروص هب ار تاقبط دادعت و تیعمج یمکارت عیزوت ود نیب ار لداعت مدع نازیم ینحنم نیا تسا زنرول ینحنم



 719 ...ناتسزوخ ناتسا یرهش هکبش ییایفارغج لیلحت

 رت بولطم هقطنم یرهش طاقن یبای تیعمج ،دبای قوس لامرن طخ فرط هب ینحنم ردقچ ره دهد یم شیامن رادومن
 تسا هدوب

 ینحنم نیا رد .دوش یم فیرعت زنرول ینحنم ساسا رب ًاالومعم یتایضایر ظاحل زا (Gini coefficient) ینیج صخاش
 دینک هاگن) دوش یم بسک هعماج رتریقف دصرد x طسوت هک تسا هعماج دمآرد لک زا یدصرد هدنهد ناشن y روحم
 روشک نیا رد هک دهد یم ناشن روشک كی یارب (x=29،y=۱1) هطقن زا زنرول ینحنم روبع ،لاثم یارب .(رادومن هب

 .دنهد یم صاصتخا دوخ هب ار روشک نیا دمآرد لک زا دصرد ۱1 اهنت تیعمج رتریقف دصرد یس
 1395 ات 1335 یاهلاس رد ناتسزوخ یاهرهش تیعمجو اهرهش دادعت یمکارت دصرد .6 لودج

یعمج
 ت
 یرهش

۱991 ۱191 ۱۱91 ۱191 ۱191 ۱191 2391 ۱391 

1دادعت  

 دصرد

 دادعت

 دصرد

 دادعت

 دصرد

 دادعت

 دصرد

 دادعت

 دصرد

 دادعت

 دصرد

 دادعت

 دصرد

 دادعت

 دصرد

 زا شیب
۱11 
 نویلیم
 رفن

7 7 7 7 7 7 7 7 221 771 771 771 771 771 771 771 

 ات 2۱1
۱11 

2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 ات 22۱
2۱1 

                

2۱0- 
22۱ 

2 2 221 771 771 771 2 2 2 2 2 2 2 2 221 221 

221- 
2۱0 

221 221 1113
1 

2131
1 

1113
1 

112۱
1 

11۱3
9 

3121
1 

1113
9 

11۱1
9 

1113
1 

11۱1
9 

9113
3 

11۱1
1 

0121
1 

1111
0 

۱0 - 
221 

1111
1 

1191
1 

1131
1 

11۱1
1 

9191
9 

1129
1 

۱111
2 

1191
0 

۱111
1 

1119
0 

3101
1 

2129
1 

1191
1 

11۱0
۱ 

1111
1 

91۱1
1 

 زا رتمک
۱0 
 رازه
 رفن

21 31۱1
1 

1111
0 

9111
2 

911۱
9 

3121
1 

1111
1 

311۱ 1101
1 

9111 1191
9 

3121
3 

9131
۱ 

1111
2 

3111
۱ 

۱100
0 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 5031 ات 5331 هرود هدش لیدعت هزادنا هبتر لدم ساسا رب ناتسزوخ ناتسا یاهرهش تیعمج لدم و هزادنا 4 لکش

                                                                                                                                                               
 .دشابیم رظن دروم تیعمج و دادعت یمکارت دصرد بیترت هب دصرد و دادعت یارب اجنیا رد - 1
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 ی هدنهد ناشن هک تسا هدش 1۱/2 ،۱991 لاس رد هک تسا هدش هبساحم ناتسا یاهرهش هدمآ تسدب ینیج بیرض
 زا زنرول ینحنم و تسا رت لداعتم اه هرود یمامت هب تبسن ناتسا یرهش طاقن یبای تیعمج ۱991 لاس هک تسا نیا

 تسا هتفای شیازفا 11/2 هب ینیج بیرض ۱۱91 و ۱191 یاهلاس رد سپس و دراد یرتمک هلصاف لامرن عیزوت طخ
 لاس رد و تسا هدیسر 01/2 هب شهاک یکدنا اب ۱191 لاس رد و تسا هدش رت لداعتمان یرهش طاقن یبای تیعمج هک
 تسا هداد خر ۱191 لاس رد هک گنج تالوحت دعب عقاو رد هک تسا هدیسر 21/2 هب و هتفای یرتهب تیعضو ۱191
191 لاس رد  شیازفا مغر یلع نآ زا دعب و تسا هدمآ دوجوب یرتشیب لداعت تیعمج شیاشخپ ماظن رد نآ مامتا اب ۱
 لاس رد هک میتسه ینیج بیرض شیازفا دهاش 2391 و ۱191 یاهلاس رد ناتسا كچوک رایسب یاهرهش دادعت
 ناشن هک تسا هدیسر 91/2 هب ینعی اه هرود یمامت رد نازیم نیرتشیب هب ۱391 لاس رد تیاهن رد و 11/2 ،۱191
 .دراد تیعمج شخپ رد ینارحب ی هلحرم تمس هب ناتسا یرهش ماظن تکرح ی هدنهد

 5031-5331 هرود ناتسزوخ ناتسا یاهرهش ینیج بیرض .7 لودج

 لاس ۱991 ۱191 ۱۱91 ۱191 ۱191 ۱191 2391 ۱391

 ینیج بیرض 1۱/2 11/2 11/2 01/2 1/2 11/2 11/2 91/2

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 5031-5331 هرود ناتسزوخ ناتسا یاهرهش ینیج بیرض .5 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 جیاتن
 لدم ساسا رب ۱391-۱991 یاهلاس یط ناتسزوخ ناتسا یرهش بترم هلسلس یسررب هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب
 یرهش بتارم هلسلس ماظن یالاب یاهرهش رد تیعمج زکرمت و یرهش متسیسرد لداعت مدع هدنهد ناشن هدش ماجنا
 شیپ دنراد رارق كچوک رایسب یاهرهش هک نییاپ تمس هب هچ ره هک یا هنوگ هب تسا ناتسا رهش تسخن ًااصوصخ و
 ،دنراد ار یمظن یب نیرتشیب ناتسا كچوک رایسب یاهرهش و دوش یم هتساک اهرهش ی هزادنا هبترم رد لداعت زا میور
 نیا هک بیترت نیدب .دنراد ناتسا یرهش تاقبط نایم رد ار تیعمج دوبمک یاهدصرد نیرتشیب اهرهش نیا هک یروطب

 یبتارم هلسلس ماظن رد یرتشیب مظن دهاش ۱۱91 لاس رد .دنراد تیعمج دوبمک دصرد 21 زا شیب بلغا اهرهش
 لداعت مدع و تیعمج شیاشخپ ماظن رد یمظن یب دهاش یلیمحت گنج لیلد هب زین ۱191 لاس رد و میتسه اهرهش
 رد ،هدیسر لداعت هب یدودح ات نآ زا یشان تالوحت و گنج مامتا زا دعب ناتسا یرهش ماظن 1375 لاس رد میتسه
 رکذ هب مزال .میتسه ناتسا یرهش ماظن رد لداعت مدع شیازفا دهاش زین ۱391 و 2391 ،۱191 یاهلاس رد تیاهن
 زا زین یتفن عبانم مامتا ای دوکر لیلد هب تیعمج زا ناتسا یاهرهش زا یخرب ندش یلاخ و یلیمحت گنج هک تسا

1335, 0.58 1345, 0.66 1355, 0.66 1365, 0.62 1375, 0.6 1385, 0.68 1390, 0.71 1395, 0.73 

0

0.5

1

13351345135513651375138513901395
Axis Title 

 ینیج بیرض
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 ناتسا یاهرهش هدمآ تسدب ینیج بیرض یاه لدم یسررب جیاتن .تسا ناتسا یرهش متسیس رد راذگریثأت لماوع
 طاقن یبای تیعمج ۱991 لاس هک تسا نیا ی هدنهد ناشن هک تسا هدش 1۱/2 ،۱991 لاس رد هک تسا هدش هبساحم
 سپس و دراد یرتمک هلصاف لامرن عیزوت طخ زا زنرول ینحنم و تسا رت لداعتم اه هرود یمامت هب تبسن ناتسا یرهش
 نازیم نیرتشیب هب ۱391 لاس رد تیاهن رد و تسا هتفای شیازفا 11/2 هب ینیج بیرض ۱۱91 و ۱191 یاهلاس رد
 ینارحب ی هلحرم تمس هب ناتسا یرهش ماظن تکرح ی هدنهد ناشن هک تسا هدیسر 91/2 هب ینعی اه هرود یمامت رد
 .دراد تیعمج شخپ رد
 ،هذیا ،رهشمرخ ،كشمیدنا ،زمرهمار ،رهشهام و نادابآ ،لوفزد ،زاوها یاهرهش هدش ماجنا تابساحم هب هجوت اب

 ناوت زا نادژبآ و وندزی ،یضویب ،دنلبدیب یاهرهش و دنرادروخرب یرتشیب یریذپ تیعمج ناوت زا ناهبهب و رتشوش
 تیعمج یبسن یپورتنآ تابساحم زا هدمآ تسدب جیاتن ساسا رب .دنتسه رادروخرب یرتمک رایسب یریذپ تیعمج
 هک یروط هب تسا لداعت مدع و تیعمج زکرمت تهجرد شیازفا تمس هب تکرح رگنایب ناتسزوخ اتسا یاهرهش
 نازیم نیرتمک نینچمه و تسا هتفای شهاک 2391 لاس رد ۱112 هب ۱191 لاس رد 1112 زا تیعمج یبسن یپورتنآ
 یپورتنآ نازیم مینچمه تسا هدوب 3112 اب ۱191 لاس هب طوبرم رادقم نیرتشیب و 2۱12 اب ۱991 لاس هب طوبرم نآ
 هب ۱191 لاس رد هک تسا ور هب ور یدایز بیشن و زارف نازیم اب ناتسزوخ ناتسا یاهرهش ادعت یبسن و قلطم
 رد ناتسا یاهرهش دادعت ییاضف عیزوت هک تسا نیا هدنهد ناشن هک تسا هدیسر اههرود یمامت رد نازیم نیرتشیب

 هب یبسن یپورتنآو 1312 هب قلطم یپورتنآ و دباییم شهاک ۱191 لاس رد دراد ار لداعت نازیم نیرتشیب ۱191 لاس
 .دسریم دوخ نازیم نیرتمک هب بیترت هب ۱391 لاس و 2391 لاس رد تیاهنرد و دسریم 3112
 عبانم
 ،یوراه دیوید و زلار ناج تارظن هسیاقم و یسررب ؛ییاضف تلادع و یعامتجا تلادع ،(1191) یتسار نارمع ،نیسح داژن یمتاح

 .210-310 هرامش ،یداصتقا – یسایس تاعالطا

 و شناد هلجم ،دهشم رهش قطانم یگتفای هعسوت حوطس رد یرباربان لیلحت و یسررب ،(1191) اضریلع ،یروپ ناواب و یلعتارب ،روپکاخ
 .10 هرامش ،مهدزناش لاس ،هعسوت

 .یتاعوبطم و یناسر عالطا ،یگنهرف هسسوم ،(1191) ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد

 .3191 راهب ،مشش پاچ ،تمس تاراشتنا ،ناریا یرهش یزیر همانرب دنیارف ،(3191) هناورپ ،ینیسح هاش ؛یقتدمحم ،ییامنهر
 .ناهبزور تاراشتنا :نارهت ،یداصتقا هعسوت ینابم ،(1191) دومحم ،ناهبزور
 .نارهت ،یزاسرهش و نكسم ترازو ،یرامعم و یزاسرهش یتاقیقحت و یتاعلاطم زکرم ،رهش هزادنا ،(9191) رایدنفسا ،تسدربز

 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،موس پاچ ،یا هقطنم یزیر همانرب یاه شورر و لوصا ،(3191) هللا تمارک ،یرایز
 نامزاس تاراشتنا ،ناتسزوخ ناتسا یاهیدابآ ییایفارغج گنهرف ،(9191) حلسم یاهورین ینابیتشپ و عافد تارازو ییایفارغج نامزاس

 .نارهت ،لوا پاچ ،حلسم یاهورین ینابیتشپ و عافد تارازو ،ییایفارغج

 لاغتشا و یزیر همانرب رتفد ،ناتسزوخ یرادناتسا ،GIS تاعالطا و رامآ لک هرادا ،(1391) ناتسزوخ ناتسا یرامآ همانلاس

 .متفه پاچ ،نارهت تمس تاراشتنا ،ییاتسور یایفارغج ینابم ،(۱191) سابع ،یدیعس

 .یهاگشناد داهج نامزاس تاراشتنا :نارهت ،لوا پاچ ،رهش یعامتجا یژولوکا ،اهرهش یعامتجا یایفارغج ،(۱191) نیسح ،یئوكش

 .نایداه ،نارهت .تیریدم و نامزاس .(۱191) یلع ،یدمحم
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 هرود .ملعم تیبرت هاگشناد یناسنا مولع و تایبدا هدكشناد هلجم .ناریا یرهش بتارم هلسلس ماظن و یرهش هكبش ،(1191) رغصا ،نایرظن
 .لوا هرامش .دیدج

 ،یوراه دیوید و زلار ناج تارظن هسیاقم و یسررب ؛ییاضف تلادع و یعامتجا تلادع ،(1191) یتسار نارمع ،نیسح داژن یمتاح
 .210-310 هرامش ،یداصتقا – یسایس تاعالطا

 و شناد هلجم ،دهشم رهش قطانم یگتفای هعسوت حوطس رد یرباربان لیلحت و یسررب ،(1191) اضریلع ،یروپ ناواب و یلعتارب ،روپکاخ
 .10 هرامش ،مهدزناش لاس ،هعسوت

 .یتاعوبطم و یناسر عالطا ،یگنهرف هسسوم ،(1191) ییاتسور و یرهش تیریدم همانشناد
91) هناورپ ،ینیسح هاش ؛یقتدمحم ،ییامنهر  .3191 راهب ،مشش پاچ ،تمس تاراشتنا ،ناریا یرهش یزیر همانرب دنیارف ،(31
 .ناهبزور تاراشتنا :نارهت ،یداصتقا هعسوت ینابم ،(1191) دومحم ،ناهبزور
 .نارهت ،یزاسرهش و نكسم ترازو ،یرامعم و یزاسرهش یتاقیقحت و یتاعلاطم زکرم ،رهش هزادنا ،(9191) رایدنفسا ،تسدربز
 .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،موس پاچ ،یا هقطنم یزیر همانرب یاه شورر و لوصا ،(3191) هللا تمارک ،یرایز
 نامزاس تاراشتنا ،ناتسزوخ ناتسا یاه¬یدابآ ییایفارغج گنهرف ،(9191) حلسم یاهورین ینابیتشپ و عافد تارازو ییایفارغج نامزاس

 .نارهت ،لوا پاچ ،حلسم یاهورین ینابیتشپ و عافد تارازو ،ییایفارغج
 لاغتشا و یزیر همانرب رتفد ،ناتسزوخ یرادناتسا ،GIS تاعالطا و رامآ لک هرادا ،(1391) ناتسزوخ ناتسا یرامآ همانلاس
 .متفه پاچ ،نارهت تمس تاراشتنا ،ییاتسور یایفارغج ینابم ،(۱191) سابع ،یدیعس
 .یهاگشناد داهج نامزاس تاراشتنا :نارهت ،لوا پاچ ،رهش یعامتجا یژولوکا ،اهرهش یعامتجا یایفارغج ،(۱191) نیسح ،یئوكش
 .نایداه ،نارهت .تیریدم و نامزاس .(۱191) یلع ،یدمحم
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