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 هدیکچ
 و (رقف) هدیدپ نیا یفنم یاهدمایپ و تاعبت لیلد هب ،دناهداد لیكشت ار یرهش قطانم زا یریذپانییادج شخب هک رقف یاههرتسگ
 یاههنهپ قیقد تخانش ،رقف هدیدپ شرتسگ زا یریگولج رد مهم هلاسم .دناهتفرگ رارق نازیرهمانرب هجوت دروم هراومه نآ شرتسگ
 هكنیا ظاحل اب و یرهش عماوج رد رقف ییاضف عیزوت هعلاطم تیمها هب هجوت اب ،ساسا نیا رب .تساهرهش رد نآ ییاضف رولبت و رقف
 رد ناریدم و نازیرهمانرب یارب ار رقف اب طبترم تالكشم شهاک روظنم هب بسانم یزیرهمانرب و یریگمیمصت هنیمز ،هدیدپ نیا هعلاطم
 رد رقف یدنبهشوخ و نیشنریقف یاهکولب ییاسانش ،رقف ییاضف عیزوت لیلحت فده اب رضاح شهوژپ ،دنکیم مهارف یرهش تالحم
-لدم زا اههصیصخ نیا رب ینتبم .تسا هدش ماجنا یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا صخاش 05 زا هدافتسا اب لیبدرا یرهش یاهکولب

 شهوژپ جیاتن ساسا رب .تسا هدش هدافتسا Arc/GIS رازفامرن رد ییاضف یگتسبمهدوخ و غاد یاههكل لیلحت ،ییاضف رامآ یاه
 یگتسبمهدوخ لدم ساسا رب نینچمه .دنراد رارق یتوافتم یاهفیط رد یسررب دروم یاهصخاش ظاحل هب لیبدرا یرهش یاهکولب
 یگناگود داجیا ثعاب شنکارپ عون نیا و دنکیم تیعبت یاهشوخ لدم زا لیبدرا رهش رد رقف شنکارپ یوگلا ،(ناروم) ییاضف
 .تسا هدش رهش نیا رد ییاضف
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 همدقم

 لاس رد اما دندرکیم یگدنز اهرهش رد ناهج تیعمج زا دصرد 68 اهنت 6638 لاس رد للم نامزاس شرازگ قبط
 0 دودح 0363 لاس ات دوشیم ینیب شیپ و (Oliver,2008:21) دیسر دصرد 60 هب ناهج یرهش تیعمج ،٩663
 قباطم .(Uwe,2008:1) درک دنهاوخ یگدنز اهرهش رد رفن درایلیم ٩ ینعی دصرد 0٩ ،6063 لاس رد و رفن درایلیم
 رتشیب و هتفرگ تروص موس ناهج رد هتشذگ یاهههد رد ایند یرهش تیعمج دشر نیرتشیب ،دوجوم تاعالطا
 ناونع تحت یاهدیدپ زا موس هرازه زاغآ رد هک یاهنوگ هب .تسا هدوب عماوج ریقف و دمآردمک راشقا هب فوطعم
 روهظ و ینیشنرهش و یرهش تیعمج شیازفا دنور بیترت نیا هب .(UNCHS,2001) دناهدرب مان «رقف ندش یرهش»
 رارق ینوزومان و لداعتمان طیارش ضرعم رد ار هتفاینهعسوت یاهروشک صوصخ هب یرشب عماوج ،هریغ و اهرهشنالک
 ،تیعمج دشر هقباسیب خرن تیریدم ۀفیظو اب هعسوت لاحرد اهروـشک یاهرهـش رتـشیب هکیروط هب .تسا هداد
 هدش هجاوم تاناکما و تامدخ لداعتمان عیزوت ،یعامتجا و ینوکسم یاـهیـنیزگییادـج ،ارـگزکرم یاـهترجاهم
 خرن و تیمورحم یعون اب ،عقاو رد و هدوبن دوجوم تالکشم لرتنک و رثؤم یاههـمانرب یزیریپ هب رداق زین نونک ات و
 ،دوشیمن رقف دشر هب رجنم دوخ یدوخ هب ،ینیشنرهش دشر هتبلا .(9398:13 ،یخیش) دـناهدـش هجاوم رقف یالاب
 ییاتسور نآ تیعمج تیرثکا هک یلاح رد یروشک چیه ،هزورما .دشابیم زین یداصتقا هعسوت كرحم ،ینیشنرهش هکلب
 لحم ،بلغا و هدیچیپ رایسب ،رقف و ییارگرهش نیب طابترا نیاربانب .تسا هتفاین تسد یداصتقا هعسوت هب ،دنشاب

  .( (Martin, 2012تسا تسردان یاهتشادرب و مهافتءوس
 رد ،درفنم و ازجم یاهدیدپ ار نآ ناوتیمن ،هعسوت لاح رد ناهج یاهرهش رد نآ لیلحت و رقف ندشیرهش مهف یارب
 رد هک دشابیم یددعتم یلع یاهراکوزاس و اهدنویپ ،لماوع ،اههنیمز درکلمع لصاح ،هلأسم نیا هکلب تفرگ رظن
-یم دیدپ نیا زا توافتم ییوگلا موادت و زکرمت ،روهظ ثعاب ،نامز زا ههرب ره رد یللملا نیب و یلم ،یاهقطنم داعبا

 نیا ،دریگیم تأشن یرهش هدیچیپ متسیس رب مکاح یاهمسیناکم زا رقف .(0398:83 ،ناراکمه و دحوم) دنوش
 ذاختا رظن زا هلأسم نیا .تسا هدش نآ دیدشت ببس ،یرباربان شهاک یاج هب موس ناهج یاهروشک رد اهمسیناکم
 زا یرایسب یاهتیدودحم اب ار دارفا هک تسا یدعبدنچ یلضعم ،یرهش رقف .تسا تیمها زئاح یعامتجا تسایس
-ان یاهطیحم ،بسانم تامدخ و نکسم زا یدنمهرهب مدع ،یدمآرد و یلغش یاهتصرف هب دودحم یسرتسد :هلمج
 دنکیم هجاوم ،یشزومآ و یتشادهب یتیامح یاهراکوزاس و یعامتجا تامدخ زا یدنمهرهب مدع و نشخ و ملاس

2007:225) Duclos & Araar,). توافت اب زین هتفایهعسوت یاهروشک رد ،هعسوت لاح رد یاهروشک زا هتشذگ رقف-
-یم مشچ هب ،كرتشم یساسا یاهیگژیو زا یخرب اب اما ،تیمها و داعبا ،یـسانشهـنوگ ،یدـنبهقبط زا یصاخ یاه
 ,Paraschiv).) تسا یرهش قطانم رد رقف رهظم نیرتیطارفا ۀدـنهدناـشن یناـمناخیـب هـک یروـطهـب ؛دروـخ

 .تساهرهش رد رقف ییاضف رولبت ،دباییم تیمها یرهـش تاـعلاطم ۀزوـح رد رقف هلوقم رد هچنآ اما 2012:226
 ،دمآراکان یاهتفاب ،هدوسرف یاهتفاب ،رقف یاـههرتـسگ طسب و یریگلکش بلاق رد ناوتیم ار رقف ییاضف رولبت
 و تنوشخ ،الاب لفکت راب ،بذاک لاغتشا ،یراـکیب ،رـیقف نارجاـهم داح تالکشم اب ینیشنهیشاح و یمسرریغ ناکسا
 و ناراذگتسایس ،نادنمشیدنا نونکا .(6398:108 ،ناراکمه و ناینامب) درک هدهاشم تسد نیا زا یدراوم و ینماان
 نیاربانب .تسا رقف زکرمت ،اهرهش یعامتجا لئاسم رتشیب هشیر هک دنراد ناعذا الماک هتکن نیا هب زین یرهش ناریدم



 342 ... رقف یاههرتسگ ییاضف لیلحت و ییاسانش

 هدش فوطعم ،(دراد موادم و رمتسم یروضح ،رقف هک ییاج) ریقف یرهش یحاون رب یبرجت تاعلاطم زا یرایسب هجوت
 .تسا
 دـنور ،یرهـش داـصتقا هـب تـفن شورـف زا یـشان یاهرالد خوـسر و 61 ههد یضرا تاحالصا زا سپ زین ناریا رد
 و تاـناکما دوبمک یپ رد یرهش فلتخم یاههورگ هک دش ثعاب و دیدرگ زاغآ ییارگزکرمت و ینیشنرهش
 رهـش .دنـشاب هتـشادن یسرتسد تاناکما و تامدخ هب دوخ یعامتجا تیعقوم اب بسانتم ،یرهش یاـهتخاـسریز
 تاناکما لداعتمان عیزوت و ناتسا تیزکرم هب رهش نیا لیدبت اب هک یاهنوگهب .تسا هدوبن انثتسم هدـعاق نـیا زا لیبدرا
 شیازفا هب لماوع نیا عومجم هک یاهنوگ هب هدش هراشا رهش نیا هب نیرجاهم بذج ثعاب ناتسا حطس رد لاغتشا

 نیا یرهش ماظن رد هک دهدیم ناشن لیبدرا ناتسا یتیعمج تاعالطا یسررب .تسا هدش رجنم رهش نیا تیعمج
 و ناریا رامآ زکرم 0198 یرامشرس رد .دراد طلست یرهش ماظن ،لک رب رهش تسخن ناونع هب لیبدرا رهش ،ناتسا
 رفن ٩1101830 یاراد ،0398 لاس یرامشرس رد و تیعمج رفن 303181 یاراد لیبدرا رهش ،یناتسا تامیسقت

 نیا اب نامز مه ؛(0198-0398 ،ناریا رامآ زکرم نکسم و سوفن یمومع یرامشرس) تسا هدوب تسا هدوب تیعمج
  .تسا هتفای شرتسگ رهش هیشاح و لخاد رد نیشنریقف یاههنهپ بلاق رد ار دوخ زین یرهش رقف ،عیرس دشر
 هدرک راکشآ رهش هیشاح و لخاد رد نیشنریقف یاههنهپ بلاق رد ار دوخ زین یرهش رقف ،عیرس دشر نیا اب نامزمه
 رقف اب هزرابم یارب یزیرهمانرب رد مدق نیلوا ،نآ زا یهاگآ و هعماج ره رد رقف تیعضو یسررب ،اتسار نیا رد .تسا
 زا نیشنریقف یاههنهپ ییایفارغج نییعت رد هژیوهب یملع یاهشور ذاختا دنمزاین زین یرما نینچ ،تسا تیمورحمو
 .تسایرهش رقف توافتم داعبا نییعت یارب بسانم یاهصخاش فیرعت و ییاضف رامآ یاهشور دربراک قیرط
 لیلحت و ییاضف رامآ زا هدافتسا اب نآ شرتسگ یوگلا و یرهش رقف یاههرتسگ ییاسانش فده اب شهوژپ نیا نیاربانب
 و اهلحهار ات دزادرپیم لیبدرا رهش رد یرهش رقف یدبلاک و یعامتجا ،یداصتقا یاهصخاش شجنس هب ،غاد یاههکل
 رقف ثحب هب دیدج یاههچیرد ندوشگ اب و دریگ ماجنا یدعب ۀدیجنس یاهماگ باختنا یارب یلوصا یاهیزیرهمانرب

 تالکشم شهاک هب طوبرم یاهیریگمیمصت رد یرهش ناریدم و نازیرهمانرب ،ناراذگتسایس یارب ار هنیمز ،یرهش
 .دنک مهارف یرهش تالحم رد تیمورحم و رقف اب طبترم
 شهوژپ هنیشیپ
 حطس اب تالحم رد رقف یاهییایوپ یزاسلدم» ناونع اب (8863) نر شهوژپ ،یرهش رقف هنیمز رد طبترم تاعلاطم زا
 ار رقف هخرچ هب طسوتم تالحم راذگ دنیارف شهوژپ نیا رد ناشیا .دشابیم «یحطسدنچ یدرکیور ؛طسوتم رقف
 ،یگدنز هخرچ کیسالک لدم اب ،تالحم راذگ دنیارف ،اکیرمآ یرهشنالک یحاون رد هک دریگیم هجیتن و هدرک یسررب
 یاههداوناخ زا ار رقف تارییغت یاهوگلا هک تسا نیا رقف اب هزرابم و هلباقم هار نیرتهب نیاربانب و تسا نییبت لباق
 .(Ren, 2011) مینک فشک ریقف الماک یاهراوناخ هقبط هب ریقف اتبسن
 ناشن «نیچ یاهرهش یعامتجا یاههورگ رد رقف عیزوت و زکرمت» ناونع اب یشهوژپ رد ،(1663)شناراکمه و یه
 و اهراکیب ،رگراک راشقا هلمج زا یعامتجا یاههورگ زا یخرب رد یروشک یمسر رامآ هب تبسن یرتشیب رقف هک دنداد
 دنداد داهنشیپ ار یعامتجا تینما هکبش طسوت اههورگ نیا تیامح و ییاسانش زین و دراد دوجو ییاتسور نارجاهم

He & et al,2008:121-133)). 
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 و ادتبا رد ،ندنل نیشنریقف و نیشنهیشاح تالحم یداصتقا و یدبلاک یگداتفاادج هطبار یسررب رد ،(0663) ناگاو
 دریگیم هجیتن و دنکیم یسررب ار اهتفاب نیا یداصتقا – یعامتجا و یراتخاس تارییغت ،هلاسهد هرود کی یاهتنا
 :Vaughan, 2005) دشابیم تالحم نیا رد رقف یاهیگژیو زا ،یعامتجا طیحم لزان تیفیک و نکسم رقف موادت

352-366) 
 ناراکمه و ییاتسور شهوژپ هب ناوتیم دناهتخادرپ ناریا رد یرهش رقف عوضوم یسررب هب هک یتاعلاطم هلمج زا
 تخانش و یرباربان تیعضو یسررب هب ییاضف رامآ یاهلدم زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد ناشیا ،درک هراشا (0398)
 ظاحل هب بآودنایم یرهش یاهكولب هک دنریگیم هجیتن و هتخادرپ باودنایم رهش رد یرباربان شرتسگ ییاضف یوگلا
 ،ناراکمهو ییاتسور) .دنراد رارق یتوافتم یاهفیط رد یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا یاهصخاش زا یرادروخرب

0398: 311-8٩1) 
 نارهت رهشنالک رد یرهش رقف ییاضف لیلحت هب یشیامیپ و یمک شور اب دوخ هعلاطم رد ،(0398) ناراکمه و دحوم
 -یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا ،نکسم هناگراهچ یاهصخاش نیب زا دهدیم ناشن شهوژپ نیا جیاتن .دناهتخادرپ
 رد رقف یوگلا ،شهوژپ نیا جیاتن ساسا رب نینچمه .دشابیم نکسم رقف هب طوبرم رقف نازیم نیرتالاب ،یشزومآ
 (٩9-63 :0398 ،ناراکمه و دحوم) دشابیم یاهشوخ تروصهب نارهت رهشنالک
 تیمورحم و نکــسم تیمورحم و یعامتجا تیمورحم صخاش هس زا هدافتسا اب ،(0398) یناضمر و تسدربز
 نیا جیاتن .دنزادرپیم نیوزق رهش رد یرهش تامدخ هب یسرتسد اب نآ طابترا و یرهش رقف شجنس هب یدمآرد
 یرادینعم یبسن هطبار نینچمه تسا رهش یبرغ بونج و بونج یاهشخب رد یرهش رقف زکرمت زا یکاح قیقحت
 .(10-0398:01 ،یناضمر و تسدربز) دراد دوجو هدودجم نیا رد یرهــش تامدخ هب یسرتسد و یرهش رقف نیب
 ،یدبلاک هناگدنچ یاهصخاش قیفلت اب ،«كارا یرهش رقف ییاضف یاههرتسگ» شهوژپ رد ،(1398) ناراکمهو هناگنز
 نیا یلصا لیلد .دناهتفرگ رارق كارا رهش هیشاح رد یرهش رقف یاهاضف نیا هدمع هک دنداد ناشن یعامتجا و یداصقا
-1398:93 ،ناراکمهو هناگنز) دناهدرک ناعذا هدش دراو رجاهم تیعمج یارب هیلوا یاهتخاسریز نادقف زین ار رما

٩68). 
 :یرظن ینابم

 یرهش رقف و رقف موهفم -
 نیمهرب .تسا یدعبدنچ یاهلوقم رقف هک ارچ ؛تسین ناسآ ،دراد هک یسوملم اتبسن كرد مغریلع ،رقف زا یفیرعت هئارا
 رقف ،یگنهرف یعامتجا رقف و ،یتشیعم ،یداصتقا رقف ،ییاتسور رقف و یرهش رقف ،یبسن رقفو قلطم رقف نیب ،انبم
 .دنوشیم لئاق زیامت و توافت ...و یتیلباق رقف و یدمآرد

 و ناریقف نیب زرم هک دوشیم فیرعت یاهناتسآ ،دوش هتفرگ رطن رد یبسن ای قلطم موهفم ،رقف فیرعت رد هکنیا هب هتسب
 ود هب رقف طخ .(1198:18 ،رلیچ مورضرا) دوشیمهدیمان رقف طخ هناتسآ نیا .دنکیم صخشم ار هعماج دارفا ریاس
 هب دوشیم دای زا نآ قلطم رـقف ناوـنع اـب هـچنآ رـقف تایبدا رد .دوشیم هبساحم یبسن و قلطم رقف طخ تروص
 زجاع یگدنز یساسا یاهزاین لقادـح هـب یـسرتسد زا راوناـخ ای دارفا هک رد نآ دراد هراـشا یگدـنز حطس نیرتمک
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 هک رد تسا یبسن رقف یدح رد راوناـخ اـی درـف دمآرد ،یبسن رقف ناونع اب ،رقف مود عون رد لباقم.رد دننامیم
 دمآرد طسوتم زا درف دمآرد ندوب نییاـپ عـقاورد دوـشیم بوسحم ریقف رگید یاهراوناخ اـی دارـفا دـمآرد اب هسیاقم

 روط هب یرهش یاهتیعمج عیرس دشر ،رضاح لاح رد .(Schiller, 2001و 1198 ،یناردـنزام یدـهاز ) تسا هعماج
 رقف .(Masika, 2001:3) تسا هدیدرگ یرهـش قطاـنم رد یبـسن و قـلطم رـقف ندـش رتدـب هب رجنم یاهدرتسگ
 هـب یـسرتسد مدـع هلمجزا ؛اهتیمورحم زا یرایـسب رطاـخ هـب نانیـشنرهش و تـسا یدعبدنچ یاهدـیدپ یرهش
 شزوـمآ ،تـشادهب هـب یـسرتسد و یعامتجا نیمأـت دوـبن ،بـسانم یاهتخاسریز و نکسم ،لاغتشا یاـهتـصرف
-ان طیارـش هـب هراـشا و هدوـبن هدربمان یاهیگژیو هـب دودـحم اـهنت یرهش رقف .دناهقیضم و جنر رد یدرف تـینما و
 رقف .(Baharoglu and Kessides,2002:2) دراد زـین اـهبیـسآ لباقم رد یناوتان و یریذپبیسآ هب رجنم رادـیاپ

0198 ،یدمحم) تسین یداـصتقا یاـهتـیلاعف ماـجنا یناوتان یانعم هب ًااترورض ،یرهش :  رد یگدنز یلو (198
 یداـصتقا كوـش لاقتنا یرهش رقف ،تسا ندنام هدـنز یارـب نآ دیلوت هک تسا یداصتقا ینعم هب هدزرقف یاهرهـش
 .(Fay,2005:2) دهدیم خر راـک نداد تسد راک و زا رازاب قیرط زا ًاالومعم هک تسا یـنالک
 یرهش رقف لیلحت یاهدرکیور -
 اههاگدید نـیا ؛تـسا هدـش حرـطم یـفلتخم تاـیرظن نآ اـب هلباقم و تخانش ،یرهش رقف هژیو هب و رقف اب هطبار رد
 اههاگدید نیا نیرتمهم هب همادا رد .دـناهدرک یسررب ار رقف هلأسم توافتم یدید اب ،فلتخم بتاکم و تسا عونتم
 :تسا هدش هراشا

 یرادبناج ناریقف عفن هب دمآرد ددجم عیزوت زا ،ریخا یاهههد رد ،بتکم نیا نارادفرط زا یهورگ :کیسالکوئن -
 دمآرد شیازفا و یلغش یاهتصرف شرتسگ بجوم دوخ ،اهتمیق متسیس هـک دـنایعدم اهنآ بلغا اما ؛دننکیم
 (8398:9٩ ،ناراکمه و ییاتسور) دش دهاوخ ناریقف
 ماظن نیمأت اب و دوش یم هدمع یداصتقا یاهلداعت داجیا رد تلود شقن ،هافر تلود رد :رقف و هافر تلود -
 ماجنا یداصتقا تاناسون و یراکیب و رقف هلأسم اب ههجاوم رد تـلود یوس زا یهجوت لباق تیامح ،هدرتسگ یعامتجا
 گرزب عیانص ندرک یلم و ناراکیب هـب قوـقح تخادرپ ،ناگیار قوقح تخادرپ ،ناگیار شرورپ و شزومآ .دوشیم
 (0198 ،هدازیلع و مالکابیز) دشابیم هنیمز نیا رد تامادقا هلمج زا

 قطانم ناونعهب ،ریقف تالحم هب و یناسنا یژولوکا هباثم هب ،رهش هب هک هیرظن نیا :رقف و (یژولوکا) یسانش موب -
 لدم حرط اب یرهش یاهتسیژولوکا (Curley, 2005) دش حرطم وگاکیش بتکم نازادرپهیرظن طسوت ،درگنیم راذگ
 و ضراعت هصرع ،یژولوکا یاهمتسیس رگید دننام یرهش تالحم هک دندقتعم ،ینیشناج و یلاوت ،موجه کیسالک
 .(Ren, 2011) دنتسه یعامتجا یاههورگ شکمشک
 رد هک تسا یسایس داصتقا راتخاس عاضوا زا یشان یاهشیر روط هب رقف ،لاکیدار هاگدید رد :لاکیدار هاگدید -
 یارب تکرح و یناگمه تکراشم ،هاگدید نیا ساسا رب .دوشیم روـلبتم یداـصتقا و یسایس و یعامتجا یاهطابترا
 و یناگمه هعسوت یریگوس اب ییاهتلود ندیـسر تردـق هـب یارـب ار هـنیمز ،تلادـع و هافر ،یسارکومد ،یدازآ
  .(3٩98 ،اناد سیئر) دنک یم مهارف رقف یا هشیر راهم
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 ارف نیناوق نایب ناونع هب اهرهش یلعف طیارش قیدصت و دییأت رب هوالع ،یرهش یداقتنا هیرظن :یداقتنا میادراپ -
 ،هجیتن رد و کیژولوئدیا و یسایس یاههطساو و طباور رب ،یتارکورب تینالقع و یعامتجا نامزاس ،یخیرات

 هیرظن ،هصالخ روط هب .دنکیم دیکأت زین تسا شیوخ تخاسزاب لاح رد مادم هک اهرهش ریذپفاطعنا تایصوصخ
 ,Brenner) تساهرهش نیب رد و اهرهش لخاد رد رامثتسا یتلادعیب ،یرباربان ،تردق ،یژولولدیا دقن :لماش یداقتنا

2009). 
 و یعامتجا هاگیاپ ،یسایس تردق رد میظع یاهیرباربان دهاش ،هعماج نوماریپ رد :یعامتجا تلادع و رقف هیرظن -
 .(0198 ،ییوکش) تساهیرباربان نیا شهاک رد راکشآ یـتیفیک یعاـمتجا تلادـع .میتسه یداصتقا عبانم هب زواجت
 و دوش تیاعر ،نآ رد یعامتجا تلادع مه هک میهد رییغت یاهنوگ هب ار عیزوت ماظن دـیاب ،رـقف یاهشیر ندرب نیب زا
 .(0198 ،شوکرد نیدباع) ددرگ رامثتسا یفن بجوم مه

 .تسا هدش باختنا شهوژپ نیا یرظن یامنهار ناونعهب لاکیدار هاگید شهوژپ نیا رد
 شهوژپ شور
 عوــن زا هدافتــسا دروــم قـیقحت شور و تـیهام رــظن زا و تـسا یدربراـک عون زا فده رظن زا رضاح قیقحت
 دانتسا عبنم و دناهدش یروآدرگ یاهناخباتک و یدانسا تروص هب تاعالطا .تسا یلیلحت - یفیصوت یاهشور
 رهـش نکـسم و سوفن یمومع یرامشرس یرامآ یاهكولب تاعالطا و اههداد ،هدشهدافتسا یاـهتیمک و اهصخاش
 شهوژپ یرامآ هعماج .دشابیم لیبدرا یرادناتسا یزیرهمانرب تنواعم ،(GIS) یاههشقن و 6398 لاـس رد لیبدرا
 یگتسبمهدوخ نف زا رهش نیا رد رـقف تیعـضو نداد ناشن یارب .تسا 6398 لاس رد لیبدرا رهش یرامآ یاهكولب
 لیلحت یارب .تسا هدـیدرگ هدافتسا GIS/Arc رازـفا مرـن رد (Hot Spot Analysis) غاد یاـههـکل لـیلحت و ییاضف
 .تسا هدش هدافتسا ناروم هرامآ زا زـین یرهـش رقف شنکارپ یاهوگلا

 :غاد یاههکل لیلحت -

 Z زایتما .دیامنیم هبــساحم اــههداد رد دوــجوم ضراوــع هــیلک یارــب ار 8یج درا - سیگ هرامآ لیلحت نیا

 ره هب تقیقح رد رازـبا نـیا .دناهدش یدنبهشوخ دایز ای مک ریداقم هب اههداد اـجک هک دهدیم ناشن هدش هبساحم
 هتشاد الاب ریداقم یاهـضراع رـگا .دـنکیـم هاگن دنراد رارق شایگیاسمه هک رد یضراوع بوچراهچ رد هضراع
 هکنیا یارب .دشابن یراـمآ رـظن زا رادانعم غاد هکل کی تسا نکمم ییاهنت هـب یـلو ،تـسا مـهم و بـلاج دـشاب
 هک رد یضراوع مـه و شدوـخ مـه دـیاب دـشاب زـین رادانعم یرامآ رظن زا و دوـش یـقلت غاد هکل هضراع کی
 عمج اب یبسن روط هـب شناگیاـسمه و هضراع کی 3یلحم عمج .دنشاب الاب ریداـقم یاراد دـنراد رارق شایگیاسمه
 راظتنا دروم یلحم عـمج زا یاهرـظتنمرـیغ و دایز روط هب یلحم عمج هک یناـمز .دوشیم هسیاقم اه هضراع لک
 تسد هب Z زایتما هجیتن رد ،تسناد فداصت هجیتن رد نآ ار ناوتن هک دشاب یاهزادـنا هـب فالتـخا و دـشاب رتشیب

 :دوشیم هبساحم ریز تروص هب یج درا ـ ستیگ هرامآ .دمآ دهاوخ
                                                                                                                                                               

1. Getis- Ord Gi  
2. Local Sum 
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 1ناروم هرامآ -
 رظندـم هـصیصخ و رادقم ود ناکم ساسا رب ار ییاضف یگتسبمهدوخ ،ناروم ییاضف یگتسبمهدوخ لیلحت رازبا
 تـیعقوم ناـمزمه هظحالم اب ار اضف رد ضراوع عیزوت یوگلا لیلحت نیا .دنکیم یسررب ییایفارغج ضراوـع
 اضف رد یاهشوخ ای ،هدنکارپ ،یفداصت تروص هب ضراوع هک دهدیم ناشن جیاتن .دنکیم یبایزرا هـصیصخ و یناـکم
 -P و Z درادناتـسا زاـیتما زا هدافتـسا اـب و هبـساحم ار ناروم صخاش ای هرامآ تقیقح رد رازبا نـیا .دـناهدـش عیزوت

Value (6398:60 ،یرگسع) دجنسیم ار نآ ندوب رادانعم و دنکیم یبایزرا ار هدشهبساحم صخاـش. 
 :دوشیم هبساحم ریز تروـص هـب ییاـضف یگتسبمهدوخ یارب ناروم صخاش

 
  اهصخاش و اهریغتم یفرعم -

 دروم ار عوضوم زا یاهبنج مادک ره هک تسا ییاهصخاش نییعت هب زاین رگید میهافم بلغا دننام رقف شجنس یارب
 یعامتجا تیعقاو رب هک دنوش هداد تیولوا ییاـهصخاـش یبایـشزرا نـیا رد دیاب الوصا و دنهد رارق یبایزرا
 ییاهصخاش رقف هلئسم ندوب یهجودنچ هطساو هب .دنـشاب یرـیگهزادنا و یسررب لباق تلوهس هب و قبطنم عوضوم
 یدبلاک ،یعامتجا ،یداصتقا هفلوم هس بلاق رد دناهدش نایب یناـهج و یـملع عماـجم طـسوت رقف یسرب تهج هک
 یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا رایعم ای هفلوم هس بلاق رد صخاش 89 زا هدافتسا اب زـین رضاح شهوژپ .دناهدش ناونع
 ار قیقحت یاهصخاش و اههفلوم 8 هرامش لودج .تسا هتخادرپ هعلاطم دروم هدودحم رد رقف ییاسانش و لیلحت هب
 :دیامنیم یفرعم

 شهوژپ یاهصخاش و اههفلوم :1 لودج
 اهصخاش  اههفلوم
 رد راوناخ مکارت ،ینوکسم صلاخان مکارت ،ینوکسم صلاخ مکارت ،ینوکسم دحاو مکارت ،تیعمج ینوکسم مکارت ،ینوکسم دحاو رد تیعمج مکارت ،یرهش تیعمج مکارت یدبلاک

 رد قاتا طـسوتم ،قاـتا رد رـفن مکارـت ،(سوکعم) ینوکسم دحاو رد قاتا طسوتم ،(سوکعم)درف ره رایتخا رد قاتا طسوتم ،ینوکسم دـحاو رد رـفن مکارـت ،ینوکسم دحاو
 .(سوکعم)راوناخ ره یارب رایتخا

 لاغتـشا بیرض ،صلاخ لفکت راب ،تشیعم راـب ،(سوکعم) لاغتـشا نازـیم ،صلاـخان لفکت راب ،لفکت بیرض ،لفکت راب ،(سوکعم) یمومع تیلاعف نازیم ،یرابرس خرن یداصتقا
 ناـنز یراـکیب ،نادرـم یراـکیب ،یراـکیب خرـن ،(سوکعم)

 دعب طسوتم ،یگدروخلاس خرن ،نالاسگرزب رد یداوسیب خرـن ،میلعتلامزال تیعمج رد یداوسیب خرن ،(سوکعم)لیصحت هب لاغتشا نازیم ،یداوسیب خرن ،(سوکعم) یداوساب تبسن یعامتجا
 راوناخ

 شهوژپ یرظن تاعلاطم ساسا رب لیبدرا رهش یرامآ كولب یاههداد :عبنم

 شهوژپ ورملق و هدودحم

 08 و هجرد 19 و یقرش لوط هقیقد ٩8 و هجرد 11 ییایفارغج تاصخشم رد قلطم تیعقوم ظاحل زا لیبدرا رهش
 یقرش ناجیابرذا یاهناتسا یگیاسمه رد زین ناتسا نیا .دشابیم لیبدرا ناتسا زکرم و دراد رارق یلامش ضرع هقیقد

                                                                                                                                                               
1. Morans I 
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 یرامشرس نیلوا رد رد لیبدرا رهش تیعمج .دشابیم نآ قرش رد نالیگ ناتسا و بونج زا ناجنز ،برغ تمس زا
 0198 لاس رد دادعت نیا .تسا هدوب رفن رازه 00 رب غلاب ،تفریذپ ماجنا یدیشروخ 0998 لاس رد هک ناریا یمسر
 ،رفن رازه 313 هب یدیشروخ 0098 لاس رد ،رفن رازه 118 هب یدیشروخ 0098 لاس رد ،رفن رازه 91 هب یدیشروخ
 رهش تیعمج .تسا هدرک ادیپ شیازفا رفن رازه 381 هب 0198 لاس رد و رفن رازه 619 هب یدیشروخ 0٩98 لاس رد
 هک تسا هدوب رفن ٩1101830 یدیشروخ 0398 لاس نکسم و سوفن یمومع یرامشرس ییاهن جیاتن ساسا رب لیبدرا
 ،ناریا رامآ زکرم نکسم و سوفن یمومع یرامشرس) دوریم رامش هب ناریا تیعمجرپ رهش نیمهدفه ،تهج نیا زا

0998-0398). 

 
 هعلاطم دروم هدودحم ییایفارغج تیعقوم :1 لکش

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 لیلحت و هیزجت و ثحب
 6398 لاس یرامآ یاهكولب یاههداد زا ،لیبدرا رهش رد یرهش رقف یاههرتسگ نییعت و ییاضف یرباربان یسررب یارب
 دروم یاهصخاش همه یارب غاد یاههکل لیلحت ،نآ یاهتیلباق زا هدافتسا اب Arc/GIS رازفا مرن رد و هدافتسا
 اههداد رد دوجوم ضراوع همه یارب ار یج درا ـ سیتگ هرامآ لیلحت نیا .تسا هدش ماجنا شهوژپ رد هدافتسا
 دایز ریداقم اب اههداد اهكولب مادک رد هک داد ناشن ناوتیم هدش هبساحم Z زایتما هب هجوت اب نینچمه .دنکیم هبساحم
 الاب ریداقم دشاب رتگرزبZ زایتما هچره ،دش هداد حیضوت زین شهوژپ شور رد هکروطنامه .دناهدش یدنبهشوخ مک ای
 تفگ دیاب زین یرامآ رظن زا رادانعم و یفنم Z دروم رد .دهدیم لیکشت ار غاد هکل و هدش یدنبهشوخ یدایز نازیم هب
 نیا رد .دنتسه درس یاههکل رگناشن و هدوب نییاپ ریداقم رتدیدش یدنبهشوخ ینعم هب دشاب رتکچوکZ زایتما هچ ره
 قیفلت زا سپس ،هدش ماجنا یعامتجا و یداصتقا ،یدبلاک یاهصخاش ریز زا مادک ره یارب غاد یاههکل لیلحت هلحرم
 .تسا هدمآ تسدب یعامتجا و یداصتقا ،یدبلاک یاهصخاش یارب غاد یاههکل لیلحت هشقن ،هدمآ تسدب یاههیال
 :دهدیم ناشن لیبدرا رهش یعامتجا و یداصتقا ،یدبلاک یاهصخاش یارب ار غاد یاههکل لیلحت بیترت هب (3) لکش
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 لیبدرا رهش 0331 لاس یعامتجا ،یداصتقا ،یدبلاک یاهصخاش رب غاد یاههکل لیلحت :2 لکش

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 دوجو هب ار غاد هکل هک تسا Z دایز ریداقم رگناشن دوشیم هدهاشم قوف یاههشقن زا کی ره رد هک یزمرق یاههکل
 هب ار غاد هکل و هدش یدنبهشوخ یسررب دروم یاهصخاش زا یدایز ریداقم هک دهدیم ناشن اههکل نیا .دناهدروآ
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 هک ییاجنآ زا .دریگب رارق رظن دم اهصخاش ندوب یفنم و تبثم دیاب هلحرم نیا رد هک تسا یهیدب اما .دناهدروآ دوجو
 هب اههشقن نیا رد غاد یاههکل و Z یالاب رادقم اذل دنتسه یفنم شهوژپ نیا رد رظن دروم یاهصخاش زا یرایسب
 هک روطنامه .دوریم رتالاب زین رقف یفنم یاهصخاش نیا رادقم شیازفا اب هک ارچ .دوب دهاوخ یرباربان و رقف یانعم
 نیا سوکعم ،رتهب لیلحت تهج زین تبثم یاهصخاش اب هطبار رد تسا هدش حرطم زین اهصخاش تمسق رد
 قیفلت رگیدکی اب هدمآ تسدهب هیال هس ،عوضوم رتهب كرد تهج دعب هلحرم رد .تسا هتفرگ رارق رظن دم اهصخاش
 :(9 لکش) تسا هدش جارختسا یعامتجا و یداصتقا  ،یدبلاک یاهصخاش عومجم غاد طاقن هشقن و هدش

 
  لیبدرا رهش 0331 لاس یعامتجا ،یداصتقا ،یدبلاک یاهصخاش عومجم رب غاد یاههکل لیلحت :3 لکش

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 اب و (9 لکش) اهصخاش یقیفلت هشقن هب دانتسا اب لیبدرا رهش حطس رد یرباربان و رقف تیعضو لیلحت یارب همادا رد
 دناهدش یدنبهجرد شهوژپ یاهصخاـش ساـسا رـب رهش یاهكولب ،سیروم یگتفای هعسوت صخاش زا هدافتسا
 تسا تامدخ ساسا رب اههاگتنوکس یدنب حطس و نگمه یحاون نییعت یاهلدم هلمج زا سیروم شور .(1 لکش)
 یگتفاـیهعـسوت ظاـحل زا یحاون یدنبهجرد یارب ار نآ للم نامزاس نارمع ۀمانرب هک تسا ییاهشور ءزج و
 و تسا یناهج حطس رد هتفرراک هب یمسر یوگلا نیرتدیدج مه شور نیا .تسا هدرب راک هب (یناسنا و یدـبلاک)
 دراد دوجو عونتم و فلتخم یاهسایقم اب یزیرهمانرب تحت یاهاضف رد نآ ینیزگیاج و شرتسگ ناکما مه
 .(9398:80 ،یلوداز ،0398:901 ،ناراکمه و ییاتسور)

 
 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم لیبدرا رهش 0331 لاس یعامتجا ،یداصتقا ،یدبلاک یاهصخاش ساسا رب لیبدرا رهش یاهکولب یدنبحطس :4 لکش
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 رب .دهدیم ناشن لیبدرا رهش یرهش یاه كولب رد ار یعامتجا و یداصتقا ،یدبلاک یاهصخاش تیعضو 1 لکش
 یاههنهپ ریاس نیب اههنهپ نیرتبسانم لیبدرا قرشلامش زا یتمسق و یبونج یاههنهپ هدمآ تسدب ییاهن هشقن ساسا
 زا .دنراد رارق هدودحم نیا رد ماما نابایخ ،یدازآ ،ناگدازآ ،ناوضر ،ظفاح دننام یتالحم .دنتسه هعلاطم دروم هدودحم
 ،یگنهرف ،یشزومآ تامدخ هب بسانم یاهیسرتسد ،یگدنز بسانم تاناکما هب ناوتیم اههنهپ نیا زراب یاههصخشم
 ،اهشخب ریاس هب تبسن هدودحم نیا رد نیمز تمیق ندوب الاب نینچمه .درک هراشا اهیربراک یالاب هنارس و یحیرفت
 اب زین اهكولب یدنبحطس رد .تسا هدش هدودحم نیا رد یعامتجا و یداصتقا یالاب هقبط اب یاهرشق ناکسا ثعاب
 عومجم زا دصرد 3089 اعومجم هک دشیم اههنهپ نیا لماش رادروخرب الماک و رادروخرب تاقبط سیروم شور
 نینچمه و یرهش هدوسرف یاهتفاب تالحم ،اهكولب نیا لباقم رد .دنوشیم لماش ار لیبدرا یرهش یاهكولب
 نیا هک هدوب نیشنریقف یاههنهپ زج رهش یبرغلامش و برغ یاهتمسق رد عقاو رهش یمسرریغ ناکسا تالحم
 لیبدرا یرهش یاهكولب زا 3001 اعومجم هک دنوشیم هتخانش مورحم یلیخ و مورحم تاقبط ناونع تحت زین اههنهپ
 ،دابآ هانپ ،فرشاریم ،دابآ ناملس تالحم لماش لیبدرا رهش یبرغلامش و یبرغ تالحم .دناهتفرگ رارق هدودحم نیا رد
-ترجاهم رثا رب دنوشیم هتخانش یمسرریغ ناکسا تالحم زج هک ...و دابآ مظاک و دابآ دیس ،دابآ مالسا ،دابآ نیسح
-تخاسریز دوجو مدع نینچمه و ینوناقریغ یاهزاستخاس و تیعمج ناباتش دشر نآ عبت هب و یرهش-اتسور یاه
-یب و رقف یاهرشق ار تالحم نیا نانکاس رثکا .دناهتفرگ لکش ریخا یاهههد رد ،رجاهم تیعمج یارب مزال یاه
 یاهتخاسریز نادقف ،نیمز تمیق ندوب نییاپ هب ناوتیم تالحم نیا زراب یاهیگژیو زا ؛دنهدیم لیکشت تعاضب
 مدع ،یهافر و یرهش فلتخم تامدخ هب بسانمان یسرتسد ،ینوکسم تالیهست نییاپ تیفیک ،یعامتجا و یداصتقا
 ...و تیعمج نییاپ تالیصحت و یداوسیب یالاب دصرد ،یکیژولوکا و یتامادخ یاهزاین اب تیعمج شیازفا قباطت
 یرهش لاوز هدیدپ زا دناهدش ییاسانش مورحم یاهكولب زج هک زین رهش یزکرم یاهتمسق زا یخرب .درک هراشا
 .تسا هدمآ دوجوهب دمآراکان یرهش تیریدم و تیعمج ناباتش شرتسگ ریثات تحت زین هلاسم نیا .دننکیم یوریپ
 رولبت ،اهكولب نیا هک یروطهب ،دراد دوجو یرباربان لیبدرا رهش یاهكولب نیب دهدیم ناشن هدمآ تسدب جیاتن
 یگنهرف و یعامتجا و یداصتقا رباربان یاهتخاسریز و اهتصرف ،دنشابیم یدبلاک و یداصتقا ،یعامتجا تازیامت
 .تسا هدش رجنم رهش نیا رد ینیزگیادج یعون هب تیعضو نیا و تسا هدش لیبدرا رهش نانکاس نیب زیامت ثعاب
 یبرغلامش و یبرغ یاههنهپ اما هدش زکرمتم رهش یبونج یاههنهپ رد یدح ات یهافر تامدخ و تاناکما هک یاهنوگهب

 دصرد و دادعت (3) هرامش لودج .دنتسه تشیعم و تسیز هیلوا تامدخ دقاف هدوسرف تفاب زا یاهتمسق و رهش
 :دهدیم ناشن یسررب دروم یاهصخاش هب تبسن ار اهكولب زا کی ره تیعضو

 0331 لاس رد لیبدرا رهش یاهکولب رد یرباربان حوطس زا کی ره دصرد و دادعت :2 لودج
 دصرد دادعت یرهش یاهكولب تاقبط
 1063 ٩898 مورحم یلیخ
 1013 6608 مورحم
 3033 9018 طسوتم
 9088 89٩ رادروخرب
 0063 1398 رادروخرب الماک
 668 3910 عمج

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 یگتسبمهدوخ رازبا زا و Arc/GIS رازفا مرن زا ،یرباربان نیا شنکارپ و عیزوت یوگلا نداد ناشن یارب دعب هلحرم رد 
 یاهرازبا نیرتمهم و نیرتیدربراک زا یکی (ییاضف یگتسبمهدوخ) ییاضف رامآ رازبا .تسا هدش هدافتـسا ییاـضف
 اههدیدپ و ضراوع عیزوت و شنکارپ یاهوگلا لیلحت هنیمز رد هک تسا ییاضف یاههداد هرابرد قـیقحت یارب یلیلحت
 عون ود رد لیلحت نیا جیاتن .تسا فورعم I (Moran’s I ) ناروم هرامآ هـب و دوریـم راـکهب ناکم و اضف رد
-هدش عیزوت اضف رد یاهشوخ ای هدنکارپ ،یفداصت تروص هب ضراوـع هک دهدیم ناشن یکیفارگ و یددع یجورخ
 شخپ یوگلا و دنراد ییاضف یگتسبمهدوخ اههداد ،دـشاب (+8) تبثم ددع هب کیدزن ناروم صخاش رادقم رگا .دنا
 شخپ یوگلا و دناهتسسگ مه زا اههداد هاگن ،دشاب (-8) یفنم ددـع هب کیدزن ناروم رادقم رگا و تسا یاهشوخ اهنآ
 ریداقم نیب ییاضف یدنبهشوخ عوـن چیـه هـک تـسا نآ رفـص هیضرف رازـبا نـیا دروم رد .تسا هدنکارپ اهنآ

-دوخ یددع شیامن ،(9) لودج رد .(6398:00 ،یرگسع) درادن دوجو رظندم ییایفارغج ضراوع اب طبترم هصیصخ
 :تسا هدش هداد ناشن لیبدرا رهش رد 6398 لاس یرباربان یوگلا ییاضف یگتسبمه

 لیبدرا رهش ییاضف یرباربان یوگلا یارب (ناروم هرامآ) ییاضف یگتسبمهدوخ لیلحت یددع یجورخ :3 لودج
 

Moran‟s Index: 0.127204  
Expected Index: -0.000603 

Variance: 0.000174 
z-score: 9.682324 
p-value: 0.000000 

 0398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 کی زا رتکچوک رادقم نیا .تسا 163٩3806 اب ربارب 6398 لاس یارب هدش هبساحم ناروم صخاش شهوژپ نیا رد
-دوخ یاراد رظن دروم یاههداد تفرگ هجیتن ناوتیم ،تسا رفص اب ربارب P-valueرادقم رگید یوس زا و تسا
 رهش رد رقف ییاضف یوگلا نیاربانب ،تسا کی هب کیدزن و تبثم ناروم رادقم نوچ و دنتسه ییاضف یگتسبمه
 :دهدیم ناشن ار لیلحت نیا یکیفارگ شیامن ،(0) لکش .تسا یاهشوخ تروص هب لیبدرا

 
 لیبدرا رهش ییاضف یرباربان یوگلا یارب (ناروم هرامآ) ییاضف یگتسبمهدوخ لیلحت یکیفارگ شیامن :5 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ،تسا هدش هداد ناشن رقف ییاهن هشقن رد هک هنوگنامه ،لیبدرا رهش ییاضف یرباربان و رقف یاهشوخ یوگلا رد
 رد اههشوخ نیا زکرمت و دنراد رارق برغ و یبرغ یلامش ،یاهتمسق رد رتشیب مورحم یلیخ و مورحم یاههشوخ
-تفاب نیا .دشابیم رهش دبلاک هب ییاتسور یاههتسه ماغدا و یرهش شزخ هدیدپ زا رثاتم هدمع روط هب تمسق نیا
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 و یداصتقا ظاحل هب هچ یدبلاک ظاحل هب هچ اهنآ یریگلکش رب مکاح طیارش لیلدهب رهش دبلاک رد هدش ماغدا یاه
 اهرهش حطس رد هناگود یاهبطق یریگلکش ثعاب و هدوب رادیاپان و ریذپبیسآ تفاب یاراد یعامتجا ظاحل هب هچ
  .دوشیم
 یریگهجیتن
 رقف هدیدپ ،ناریا رد ریخا یاهههد رد نآ ناباتش ندش نیشنرهش و تیعمج عیرس دشر ،یداصتقا و یعامتجا تالوحت

 ناهج یاهرهش یگدنز یاههصیصخ زا یکی ناونع هب ار یتاقبط دیدش فالتخا و یعامتجا یاهیرباربان و یرهش
-همانرب ماظن نالک یاهتسایس زا یکی ناونع هب نآ اب هزرابم هک یروط هب ،تسا هدومن ضراع یرهش یگدنز رب یموس
 ینارگن کی رقف شهاک .دوشیم دادملق تدمزارد یاهیژتارتسا مه و تدم هاتوک یاههمانرب رد مه روشک یزیر
 یسررب اتسار نیا رد .تسا یللملانیب یلام تاسسؤم و دمآردمک یاهروشک فادها نیرتمهم زا یکی عقاورد و ،یناهج
 شجنس .تسا تیمورحم و رقف اـب هزرابم یارب یزیرهمانرب رد مدق نیلوا ،نآ زا یهاگآ و هعماج ره رد رقف تیعضو
 ؛دهدیـم هـئارا رـقف زا مجسـنم یریوصـت ،ناـمز لوـط رد و دوشیم رجنم رقف تالوـحت دنور زا یکرد هب رقف
 ناونع هب لیبدرا رهش .دنهد ماجنا ار مزال تامادـقا و دـننک ذاختا ار مزال تامیمصت دنناوتیم نازیرهمانرب ،هجیتنرد
 ،ییاتسور دیدش یاهترجاهم یـپ رد و ینیـشنرهش ناباتـش دـشر لاـبند هـب ،یـلم و یاهـقطنم متسیس زا یئزج
 و رقف اب ،رهش همانرب نودب دشر و دمآراکان تیریدم ،رهـش دـبلاک و تفاب هب رهش هیشاح یاهاتسور ماغدا
 هدوـسرف یاـهتـفاب ،ریقف تالحم روهظ هکیروطهب .تسا هدش هجاوم دوـخ یرهـش یحاوـن رد دیدش یاهیرباربان
 نیا رب یهاوگ لیبق نیا زا یدراوم و ینماان ،تنوشخ ،بذاک لاغتشا ،یراکیب لـیبق زا نینکاـس داـح تالکـشم و
 یدـبلاک ،یداـصتقا ،یعاـمتجا فـلتخم داـعبا رد اهنآ رد یگدنز تیفیک هک ییاههنهپ دوـجو رـب یهاوـگ ،تـساعدا
 دوجوهب تالضعم داعبا شجنس و ییاسانش هکنیا هب هجوت اب نیاربانب .تسین رادروخرب یبولطم طیارـش زا یـطیحم و
 یاهشزرا زا هتساخرب یترورض هکلب ،یرباربان و رقف شهاک یارب یترورض اهنت هن لیبدرا یرهـش یاهكولب رد هدمآ
 ،6398 لاس یرامآ یاهكولب تاعالطا زا یعامتجا و یداصتقا ،یدبلاک صخاش 89 شهوژپ نیا رد اذل ،تسا یناسنا
 لیبدرا رهش رد یرباربان و رقف تیعضو یسررب هب ،Arc GIS طیحم هب اهصخاش نیا یناوخارف اب و هدش جارختسا
-صخاش ظاحل هب كولب ٩898  ،لیبدرا یرهش كولب 3910 عومجم زا هدمآتسدب جیاتن ساسا رب .تسا هدش هتخادرپ
-هیشاح یاهشخب لماش رتشیب اهكولب نیا هک دنشابیم مورحم یلیخ تیعضو رد یعامتجا و یداصتقا  ،یدبلاک یاه
 ،دابآناملس تالحم دننام رهش یبرغ و یبرغلامش یاهشخب رد عقاو قطانم و تالحم صوصخ هب رهش یا
 6608 ،زین مورحم تیعضو اب یاهكولب .دنوشیم ...و دابآمظاک و دابآدیس ،دابآمالسا ،دابآنیسح ،دابآ هانپ ،فرشاریم
 مشچ هب لیبدرا رهش هناگ 1 قطانم یمامت رد ابیرقت هک دناهداد صاصتخا دوخ هب كولب 3910 عومجم زا ار كولب
 هب كولب 9018 نینچمه .تسا رتشیب رهش یبرغو یبرغلامش یاهشخب رد اتبسن اهكولب نیا زکرمت اما دنروخیم
 تیعضو رد زین كولب 1398 رادروخرب تیعضو رد كولب 89٩ ،طسوتم تیعضو رد یسررب دروم یاهصخاش ظاحل
 بسانمان تیعضو هعلاطم دروم هدودحم رد رقف ییاضف عیزوت ثحب رد هجوت نایاش هتکن .دنراد رارق رادروخرب الماک
 قطانم نیا نینکاس .دنوشیم هتخانش یرهش تالحم مان اب رضاح لاح رد هک دشابیم رهش هب هدش قاحلا یاهاتسور
 لیلحت نینچمه .دنراد رارق یعامتجا و یداصتقا بسانمان تیعضو رد ،دنتسه ییاتسور نارجاهم زج هک ییاجنآ زا
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 داجیا ثعاب شنکارپ عون نیا و دوب لیبدرا رهش رد رقف یاهشوخ شنکارپ رگنایب ،ناروم ییاضف یگتسبمهدوخ
 .تسا هدش رهش نیا رد ییاضف یگناگود
 هژیوب ،هنیمز نیا رد هدش ماجنا یاهشهوژپ یاتسار رد یدایز دح ات شهوژپ نیا یاههتفای هکنیا هجوت زئاح هتکن
 و نیشنریقف یاههنهپ یریگلکش تفگ ناوتیم هک یاهنوگهب .دشابیم هنیشیپ تمسق رد هدش حرطم یاهشهوژپ
 رد هک تسا نیا زین رما نیا لیلد ؛دنکیم یوریپ وگلا کی زا هعسوت لاح رد یاهروشک یاهرهش رثکا رد اهنآ شرتسگ
 دشر هکیروطب دراد دوجو فیعض بسانت یاهقطنم و یرهش هعسوت ،ینیشنرهش دشر نیب ،هعسوت لاح رد یاهروشک
 یرهش فلتخم لئاسم ندمآ دوجوب لماع ،نزاوت مدع نیمه و هدوبن یرهش و یاهقطنم هعسوت اب بسانتم ینیشنرهش
 و یداصتقا نییاپ ناوت لیلد هب اهرهش هب هدش دراو نارجاهم اهرهش نیا رثکا رد .تسا نیشنریقف یاههنهپ هلمج زا
-لکش ثعاب ینوناقریغ یاهزاس و تخاس اب و هدش هدنار رهش هیشاح هب رهش یزکرم یاهشخب رد نیمز ندوب نارگ
 .دنوشیم اهرهش یعامتجا و یداصتقا ،یکیزیف لداعت ندروخ مهب ثعاب و هدش نیشنرقف یاههنهپ شرتسگ و یریگ
 نیشنریقف یاههنهپ زج رهش یمسرریغ ناکسا تالحم طقف ،هتفرگ ماجنا یاهشهوژپ رثکا رد هکنیا رگید هتکن 
 یرهش رقف ییاضف یاههرتسگ» شهوژپ رد ناراکمهو هناگنز شهوژپ دننامه شهوژپ نیا رد اما دناهدش فیرعت
-هدودحم ناونعهب یرهش لاوز هدیدپ تحت دنتسه یرهش هدوسرف یاهتفاب زج هک رهش یزکرم یاهتمسق ،«كارا
 .تسا هدش فیرعت نیشنریقف یاه
 اهداهنشیپ
 لیبدرا رهش رد ییاضف یگناگود و یرباربان و رقف شهاک تهج یدربهار یاهداهنشیپ ،قیقحت یاههتفای هب هجوت اب
 :زا دنا ترابع
 ؛مزال هجدوب صیصخت رما رد نیشنریقف تالحم هب یتیریدم هاگن رد یساسا لوحت داجیا -

 ؛یرهش اتسور یاهترجاهم هلاسم حالصا و یبایهشیر یارب ییوجهراچ -

 ؛نیشنریقف تالحم رد لاغتشا داجیا ندش یارب لئاق تیولوا -

 .دنا هدش ماغدا رهش دبلاک اب هک ییاهاتسور هب یرهش تاناکما و تامدخ صاصتخا -
 عبانم
 یاه تسایس و اه یسررب هرادا .٩3 هرامش .یداصتقا یاه شهوژپ هعومجم ،ناریا رد رقف نوگانوگ داعبا ،(1198).نیرسن ،رلیچ مورضرا

 .ناریا یمالسا یروهمج یزکرم کناب .یداصتقا

 یرهش رقف یاههرتسگ ییاسانش رد یداصتقا یاه هصیصخ یبایزرا» ،(6398).دیجم ،ییاضرروصنم ،یداه ،دارییاضر ،اضردمحم ،ناینامب
 ،(3 ) 63980 ناتسبات و راهب 0یرهش تیریدم همانلصف ود .«رمشاک رهش :یدروم هعلاطم AHP و Delphi یاه کینکت زا هدافتسا اب

008-908 
 هرود رد هاشنامرک رهش رد رقف شرتسگ یقیبطت یوگلا» .(8398).اضریلع ،هنگنز و ربکا ،ینامز یرغصا ،نسحم ،داژندحا ،رویرهش ،ییاتسور

 ٩8-61 ،(38)9 ،یا هقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم همانلصف .«0٩98 ـ01

 و یداصتقا ،یعامتجا یاه صخاش ۀیاپ رب ییاضف یاه یرباربان لیلحت» .(0398).ورسخ ،یتمحر ،نیسح ،هدازمیرک ،رویرهش ،ییاتسور
 311-8٩1 ،(9)1 ،یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج یاهشهوژپ .«بآودنایم رهش :یدروم ۀعلاطم مادنا هنایم یاهرهش رد یدبلاک
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