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 هدیکچ
 زا سپ یزیر همانرب ترورض هدنهد ناشن ،ریخا یاه لاس رد برخم یاه هلزلز عوقو و الاب یریذپرطخ اب یحاون رد اهرهش هعسوت
 یرایسب تیمها یطابترا یاه هار صوصخ هب یرهش یاه تخاسریز ساسا نیا رب .تسا یریذپ بیسآ شهاک تهج هب نارحب عوقو
 ریسم نیرتهب باختنا فده اب ،رضاح یلیلحت یفیصوت و یدربراک شهوژپ .دنراد یریذپ بیسآ شهاک و نارحب تیریدم رد
 شهاک یاهراكهار هئارا رثؤم یاهرایعم تیولوا و تیمها هب هجوت اب و نارهت رهش 00 هقطنم رد هلزلز عوقو زا سپ یناسردادما

 بسانم مدع و هدوسرف یاه تفاب و یرهش تیزکرم تیعقوم و هقطنم نیا یالاب یریذپرطخ هب هجوت اب .تسا هدش ماجنا یریذپ بیسآ
 تركیل فیط زا یمک هب یفیک یاهرایعم ادتبا قیقحت نیا رد .تسا هدش باختنا یدروم هنومن ناون هب هقطنم نیا ،یطابترا یاه هار
 اهرایعم یراذگ شزرا و یدنب هبتر ANP زا هدافتسا اب .تسا هدش ماجنا یهد نزو همانشسرپ یجنس رظن زا هدافتسا اب و هدش لیدبت
 و یضارا یلسكیپ هبساحم زا شهوژپ هجیتن هب هجوت اب .تسا هدش هتفرگ رظن رد GIS یاه هیال یدورو ناونع هب و تسا هدش ماجنا
 ًااتبسن دصرد 05/22 ،بولطم ًاالماک تیعضو یاراد تحاسم زا دصرد 12/20 هک دهد یم ناشن یناشوپمه یاه صخاش هب هجوت اب
 یجورخ نیاربانب ؛تسا بولطمان ًاالماک تیعضو یاراد دصرد ./15 و بولطمان ًااتبسن دصرد 55/12 ،طسوتم دصرد 12/15 ،بولطم
 هدافتسا دروم نارحب نامز رد دناوت یم هک ییاهاضف رد یزیر همانرب تسیاب یم و تسا نارحب نامز رد بولطمان تیعضو رگناشن ،لدم
 .دریذپ تروص ،دنریگ رارق
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 همدقم
 ...و اهرهش هیشاح و نطب رد ناوارف یاه لسگ دوجو ،یسانش نیمز تیعقوم زا یشان یریخ هزرل یاه هنیمز دوجو
 نارحب اب بسانمان یزاسرهش ،یرهش ماود مک نکسم شیازفا ،یرهش تیعمج ریظن ددعتم یناسنا لماوع اب ماگمه
 هلزلز ربارب رد روشک یاهرهش دصرد 63 هک ییاج ات تسا هداد شیازفا ار اهرهش یریذپ هزرل تیلباق یگمه ،هلزلز
 .(9198:031 ،هشاکع) دنا هتشگ ریذپ بیسآ یرتشیر 0/0
 هلزلز زا یشان تارثا شهاک رد یمومع یاه تسایس هک دراد دوجو ناکما نیا هک تسا هداد ناشن یملع تاعلاطم
 یزاسزاب و هعجاف تارثا شهاک هب اه تسایس نیا ،یتنس شور قبط هک درادن دوجو تشادرب نیا رگید و دیامن کمک
 هلزلز یاه تراسخ ینیب شیپ و یریگشیپ رد یتایح دربراک یسدنهم و یملع یاهدرواتسد .دوش دودحم نارحب زا سپ
 یاه هکبش ،هلزلز زا یشان یاه تراسخ شهاک مهم یاه شور زا یکی .(Gibbons,1981: 6) تسا هدرک مهارف
 و دوش یم تیعمج یروف هیلخت و عیرس یسرتسد ثعاب هک هلزلز عوقو عقوم رد هچ رما نیا .تسا رهش کی یطابترا

 ندنادرگزاب یداع تلاح هب و هلزلز تارثا شهاک رد یتایح ریثأت ،دوش یم عیرس یناسردادما ثعاب هک هلزلز زا دعب هچ
 نکمم ناکم و نامز ره رد هثداح .دنک یم دیدهت نیمز هرک رد ار رشب یگدنز هراومه یعیبط حناوس .دنک یم افیا رهش
 .تسا هراومه یناسنا تافلت اب ثداوح دراوم نیرتشیب رد هنافسأتم .تسا یلبق رادشه نودب رما نیا .دهد یور تسا
 هدش لمحتم ار یعیبط یاهالب رثا رد تاراسخ و تافلت هک تسایسآ هراق یاهروشک نیرت گرزب زا یکی ناریا روشک
 یاه شقن نیرت مهم زا یکی ور نیا زا .دوش یم لقنو لمح هکبش هلمج زا یرایسب یاه هزاس بیرخت ثعاب هلزلز .تسا

 رد هک یروط هب .تسا هعماج حطس رد نارحب و هلزلز ماگنه رد یرارطضا تیعضو هب ییوگخساپ لقنو لمح هکبش
 نیا رد .دنراد هدهع هب ار تاجن و دادما یاهورین یهد نامزاس تیلوئسم نارحب تیریدم نارحب زا سپ هیلوا تعاس
 دوخ تیفرظ حطس اب و هدوب رادیاپ نارحب زورب نامز هک دوش یم هتفگ یا هکبش هب دمآراک لقنو لمح هکبش اتسار
 لماش ًاالومعم هلزلز رثا رب هدش ثداح راب نایز تارثا .(0198:88 ،نایقا)دشاب نارحب زا سپ یاضاقت یوگخساپ
 و اه بیسآ و تارطخ شهاک تهج ات تسا مزال و دوش یم یناج تافلت و یدرکلمع فالتخا ،یدبلاک یاه بیسآ
 و رهش ییانبریز تاسیسأت رارقتسا دب تیعضو .هداد ماجنا یبسانم یزیر همانرب مزال یگدامآ داجیا هنیمز ندومن مهارف
 هدراو یاه بیسآ نازیم شیازفا رد یساسا شقن لیبق نیا زا یدراوم و یرهش زاب یاهاضف بسانمان عیزوت و دوبمک
 گرزب یاه هلزلز ینالوط هقباس و ناریا لاعف یزیخ هزرل هب هجوت اب .(1198:63.یوسوم)دنراد هلزلز ربارب رد اهرهش هب
 یقطان) دراد هارمه هب یبولطمان و برخم یاهدمایپ هلزلز ربارب رد نارهت رد یریذپ بیسآ (8198:0٩,مدقم) روشک رد
 .(3398:399.ناراکمه و فده)دراد یلم حطس رد یا هژیو تیمها تیعمج زکرمت لیلد هب نارهت رهش (398:9.یهلا
 تارطاخم ریاس و اه هلزلز عوقو زا یدمایپ ناونع هب هک تسا هیحان کی رد تراسخ زا صخشم هجرد یریذپ بیسآ
 ,chenetal) .دوش یم نایب (لماک یریذپ بیسآ) کی و (یریذپ بیسآ مدع)رفص زا بلغا و دوش یم فیرعت یعیبط

 یاه صخاش هلزلز زا سپ یطابترا هکبش زا یشان یریذپ بیسآ شهاک یارب تسا هدش یعس هژورپ نیا رد  (2001
 یدورو ناونع هب اه نزو نیا و هتخادرپ اه صخاش یهد نزو هب همانشسرپ حرط اب نآ زا سپ و دوش ییاسانش طبترم
 هک تسا هلزلز عوقو زا سپ ریسم نیرتهب باختنا رضاح شهوژپ یلک فده .تسا هدش هتفرگ رظن رد Gis طیحم رد
 .دیآ یم تسد هب رخآ رد Gis لدم زا
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 یدانسا تروص هب تاعالطا و اه هداد .تسا یلمع– یدربراک شور کی نآ عوضوم هب هجوت اب رضاح شهوژپ شور
 ینابم و تایبدا شراگن یارب یجراخ و یلخاد عبانم هعلاطم یارب بیترت نیدب .تسا هدش یروآ عمج یشیامیپ و
 .تسا هدش هدافتسا یا هناخباتک و یدانسا شور زا شهوژپ عوضوم هنیمز رد هنیشیپ و هقباس و یسررب قیقحت یرظن
 کینکت زا هدافتسا اب و هدش یروآ عمج رظن دروم یاه هداد ،ینادیم تادهاشم و همانشسرپ قیرط زا ینادیم شور رد
 طسوت یجوز تاسیاقم شور زا همانشسرپ نیا رد .تسا هدش هتخادرپ اهرایم یهد نزو هب هرایعم دنچ یریگ میمصت

 لدم زا لصاح یجورخ نآ زا سپ .تسا هدش هسیاقم رگیدکی هب تبسن اهرایعم زا کی ره و لیمکت نارظن بحاص
ANP یاه هیال لیکشت و یدورو ناونع ه GIS اه هیال یناشوپمه اب شهوژپ یاهتنا رد و .تسا هدش هتفرگ رظن رد 

 .ددرگ یم باختنا یناسردادما ریسم نیرتهب
 یرظن ینابم
 تیمها زا اهرهش رد نارحب تیریدم ،یعیبط یایالب ربارب رد اهرهش رتشیب یریذپ بیسآ و عیرس ینیشنرهش هب هجوت اب
 یاه نیمضت زا یقیفلت یعیبط حناوس عوقو رثا رد لومعم راب نایز تارثا یرهش قطانم رد .تسا رادروخرب یرتشیب
 هب هینبا و تاسیسأت یناریو زا یشان میقتسم یاه بیسآ زا ریغ هب .تسا یرهش رصانع و درکلمع لالتخا و یدبلاک
 تدمدنلب و تدم هاتوک یرارطضا تایلمع یمئاد روط هب نارحب تیریدم .درک هجوت دیاب زین یعیبط ثداوح تاراسخ
0٩ یبیبح) دنک یم ادیپ طابترا یرامعم و یرهش یحارط و یرهش یزیر همانرب اب هجیتن رد و دراد ربرد ار :8 19  زا .(0
 راک نیلوا ،نارحب اب ههجاوم رد .درک ذاختا ار یمهم و هدمع یاه میمصت دیاب ،دوش یم داجیا نارحب هک یا هظحل نامه
 دیاب نآ لباقم رد یتامادقا هچ ،تسا هداد خر یزیچ هچ هک  نیا .تساه تیعقاو و قیاقح یدنب هتسد ،یتایح و مزال
 شقن اه نآ عوقو رد یددعتم لماوع و دراد یشان ینوگانوگ یاهأشنم اه نارحب .دوب دهاوخ هنوگچ هدنیآ و دریگ ماجنا
 دب تیعضو .(9٩98:09 ،گرب نت) ددرگ ارجا دیاب یتوافتم یاه هار و اه حرط زین اه نآ لرتنک یارب نیاربانب ؛دنراد
 ،هدرشف یرهش تفاب ،رهش دمآراکان یطابترا هکبش ،یرهش یاهنیمز بسانمان یاه یربراک و یدبلاک رصانع رارقتسا
 و یرهش زاب یاهاضف بسانمان عیزوت و دوبمک و رهش ییانبریز تاسیسأت رارقتسا دب تیعضو ،الاب یرهش مکارت
 ...و یرهش رصانع .دنراد هلزلز ربارب رد اهرهش هب هدراو یاه بیسآ نازیم شیازفا رد یساسا شقن لیبق نیا زا یدراوم
63 یوسوم) دنشاب یم یریذپ بیسآ رد رثؤم لماوع هلمج زا  و تاقیقحت یبایریسم لئاسم اب طابترا رد (:1198
 یبایریسم لئاسم درکراک هنیمز نیرت مهم شورف تسد درگ هرود هلیسم .تسا هتفرگ تروص ینوگانوگ یاه شهوژپ
 یبایریسم هلئسم (8863 ،ننوپ و نتوگ) تسا هدش عقاو یشهوژپ و یزاس لدم دراوم زا یرایسب یانبم هک تسا

 تسا هدش هجوت نآ هب ینارحب طیارش رد صوصخ هب ،ریسم نییعت رد هک تسا یلئاسم نیرت مهم هلمج زا زین وردوخ
 هدش عقاو هدافتسا دروم یضایر یاه متیروگلا دربشیپ یارب ییانبم ناونع هب هلئسم نیا .(1663 لیساو و ناواق و ندلگ)
 تیریدم یدنب هتسد اب ود نیا .دنا هداد ماجنا نارحب طیارش رد یتایلمع قیقحت هنیمز رد یتاعلاطم نیرگ و یتلآ .تسا
 اب طابترا رد نیشیپ تاقیقحت رثکا هک دنتفرگ هجیتن یبایزاب و خساپ ،یزاس هدامآ ،شهاک یلصا زاف راهچ هب نارحب
 نارحب عوقو ماگنه هب یناسنا و یکیزیف یاه هیامرس رد .(6863 ،نیرگ و یتلآ) تسا هتفرگن ماجنا تروص یزاس هدامآ
 یسانش ناسنا ،یسانش هعماج لیبق زا یتاعلاطم یاهشخب زا یرایسب رد هزورما هک یلئاسم نیرت مهم زا یکی اهرهش رد
 .تسا یریذپ بیسآ موهفم ،تسا هتفرگ رارق هجوت دروم لماعریغ دنفادپ و یطیحم مولع ،نارحب تیریدم ،یعامتجا
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 و تارثا ،ینارحب عیاقو ،نارحب تیهام كرد یارب ار یبسانم رایسب بوچراچ یریذپ بیسآ موهفم یلک روط  هب
 موهفم نیا و دروآ یم مهارف ار فلتخم حوطس رد نارحب لباقم رد شنکاو نینچمه و نارحب عوقو زا یشان یاهدمایپ
 رد یریذپ بیسآ (1398:٩ ،ناراکمه و راب کبس یجرف) تسا رادروخرب یا هژیو تیمها زا لماعریغ دنفادپ هاگدید رد
 نیا زا (3663:3 ،دروف)تسا كرحم کی هب شنکاو رد متسیس کی ندید همدص تیفرظ یانعم هب تلاح نیرت هداس
 یناسنا یاه هورگ یور رب زکرمت دننام یدراوم تراسخ هجرد و ندوب ضرعم رد رب هوالع یریذپ بیسآ دعب هب هرود
 یعامتجا داعبا رد (1863.ناراکمه ورنسیو)دریگ یم رب رد زین ار رطخ ضرعم رد دارفا هلباقم و ییورایور تیفرظ و
 یارب دراوم زا یرایسب رد .تسا هدش نایب رت یمومع فیراعت یریذپ بیسآ یروئت زا نالک یاه لیلحت و یداصتقا
 یراتفر هاگن اب داژن یعاد .دننک یم یدنب میسقت مک ،طسوتم ،دایز یاهرایعم اب ار نا یریذپ بیسآ یفیک یدنب هبتر
 :تسا هدرک میسقت هتسد ود هب ار یرهش طیحم یاه بیسآ

 .تسا فلتخم تاجرد اب اهانبریز و تاسیسأت ،هینبا بیرخت رب لمتشم :یا هزاس یاه بیسآ

 نایم رد (0198 ،ناراکمه و داژن یعاد)یتشادهب و یطیحم .یناسنا تامدص رب لمتشم :یا هزاس ریغ یاه بیسآ و
 حطس ،هلزلز ربارب رد اهرهش یریذپ بیسآ نایم زا نتساک یارب حطس نیرتدمآراک ،یدبلاک یزیر همانرب نوگانوگ حوطس
 تیعضو هب میقتسمریغ و میقتسم روط هب تامدص و اه بیسآ نازیم یسررب .تسا یرهش یزیر همانرب نامه ای ینایم
 یاه یربراک و یدبلاک رصانع رارقتسا دب تیعضو .دوش یم طوبرم اه نآ یرهش یحارط و یزیر همانرب بولطمان
 رارقتسا تیعضو ،الاب یاه مکارت ،هدرشف یرهش تفاب ،رهش دمآراکان یطابترا هکبش ،یرهش یا هنیمز بسانمان
 شیازفا رد یساسا شقن لیبق نیا زا یدراوم و یرهش زاب یاهاضف بسانمان عیزوت و دوبمک ،رهش ییانبریز تاسیسأت
 دنک یم هعجاف کی هب لیدبت اهرهش رد ار هلزلز هدیدپ هک هچنآ ،دنراد هلزلز ربارب رد اهرهش هب هدراو یاه بیسآ نازیم
9198 ،یهللادبع) تسا بسانمان یزاسرهش تیعضو ،دراوم یرایسب رد :  یزاسرهش تیعضو حالصا اب ناوت یم اذل (0٩
 هب ،داد شهاک یدایز نازیم هب هلزلز ربارب رد ار اهرهش یریذپ بیسآ ،یرهش یزیر همانرب دمآراک یاه شور ذاختا و
 دراو یرهش یزیر همانرب دنیارف رد دیاب یم هدمع فده کی ناونع هب ار هلزلز ربارب رد یرهش ینمیا رگید ترابع
 .تخاس
 هعلاطم دروم هدودحم

 .دش یم بوسحم نارهت قنور رپ و نیشن هفرم هقطنم نارهت 88 هقطنم زا یمهم شخب 3198 لاس ات یلک روط هب
 بوسحم نارهت رهش نالک یزکرم قطانم زا رفن رازه 666169 دودح یتیعمج و راتکه 6638 دودح هقطنم تعسو
 نآ یلامش شخب رد یصصخت یاهرازاب و یهاگراک یاه تیلاعف هقطنم یزکرم تیعقوم ظاحل هب نامز مه اما ؛دوش یم
 3/01 لماش نآ رباعم هکبش و تسا هلحم 38 و هیحان 1 یاراد عبرم رتمولیک 0٩ تحاسم اب هقطنم نیا .تفای قنور
 نابایخ و بالقنا نادیم هب لامش زا هقطنم نیا .دوش یم یلحم هدننک شخپ رتمولیک 1/33 و ینایرش رباعم رتمولیک
 دیهش نابایخ هب برغ زا و شوش و نهآ هار نادیم هب بونج زا ،ظفاح و یمالسا تدحو نابایخ هب قرش زا ،یدازآ
 اه یربراک و اه تیلاعف رایسب عونت هقطنم نیا صاخ یگژیو زا .دوش یم دودحم سانش قح نادیم و یوفص باون
 .تسا
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  11 هقطنم رد هعلاطم دروم یایفارغج 1 لکش

 .تسا هدش هئارا رامآ زکرم شرازگ ساسا رب 8198 لاس رهش یعامتجا و یتیعمج تایصوصخ 8 لودج رد 
 رهش یعامتجا و یتیعمج تایصوصخ 1 لودج

 یلک تاصخشم 0098 8198 0398 تاحیضوت

 تیعمج ٩33٩13 666613 018169 رامآ زکرم

 تعسو 160638 160638 160638 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هک هتفای یاه یربراک هب نیمز زا هدافتسا هوحن رظن هطقن زا هقطنم حطس زا %96 دودح دوجوم تاعلاطم ساسا رب
 ًاامومع تسا نآ هب هتسباو تامدخ و تنوکس اه نآ رد بسانم تیلاعف هک ییاه شخب .دنراد یا هقطنم ارف لقادح یدرکلمع
 بیکرت) تسا یبیکرت ییوگلا نیمز یربراک عیزوت یوگلا یلکروط هب .دنراد رارقتسا هقطنم یبونج و ینایم یاه تمسق رد “
 .دوش یمن هدهاشم یدنب هقطنم یوگلا ساسا رب یربراک عیزوت زا یا هناشن و (مه راوج رد اه یربراک طالتخا و

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم   11 هقطنم دوجوم یاه یربراک تیعقوم 2 لکش
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 اه هتفای لیلحت
 رامآ ملع زا هدافتسا اب ًاابلاغ هک تسا یتاعالطا ،نالک و درخ حطس رد اه نامزاس و ناریدم یریگ میمصت یانبم و ساسا
 .دنتسه میهافم و اه تیعقاو زا یرگنایامن اه هداد یلک روط هب .دریگ یم رارق ناریگ میمصت رایتخا رد اه هداد لیلحت

 ،دنمان یم یفیک یاه هداد ار نآ دزادرپ یم اه تیعقاو فیصوت هب ماقرا)تروص هب هن و) هژاو تروص هب اه هداد هچنانچ
 و دمرس) دنوش یم یروآدرگ نآ لاثما و كرادم و دانسا زا جارختسا ،هبحاصم ،هدهاشم قیرط زا اه هداد هنوگ نیا
 یارب مزال یاه هداد یزاس هدامآ و حرش ادتبا ،تسا یددعتم تایلمع لماش تاعالطا لیلحت (8198:٩83 ناراکمه
 یاه هداد قیقحت نیا رد .هدش هدهاشم جیاتن هسیاقم هرخالاب و اهریغتم نایم طباور لیلحت سپس و اه هیضرف نومزآ
 و هدش لیلحتو هیزجت سپس ،هدیدرگ هچراپکی و یدنب هتسد یرامآ یاهرازفا مرن و رامآ ملع زا هدافتسا اب هنومن هورگ
 یفادها زین اه نآ زا کی ره و دوش یم میسقت یطابنتسا و یفیصوت رامآ شور هب رامآ ملع .دنا هتفرگ رارق ریسفت دروم
 هنومن یتخانش یاه هداد لیلحت و هیزجت یارب Gis رازفا مرن لماش یفیصوت رامآ نونف زا قیقحت نیا رد .دنک یم لابند ار
 قیرط زا زاین دروم تاعالطا .تسا هعلاطم دروم یاهریغتم نیب ریثأت نتفای شهوژپ نیا یلک فده هدش هدافتسا یرامآ
 لیدبت یمک یاهریغتم هب یرامآ یاه شور زا نتفرگ کمک اب سپس و تسا هدیدرگ یروآدرگ و شجنس همانشسرپ

 .دومن یدربراک ار قیقحت یاه هتفای و هدرک هدافتسا هتفرشیپ یرامآ اه نومزآ زا ناوتب ات تسا هدش

 اهرایعم یفرعم
 .دنریگ یم رارق یسررب دروم یسرتسد رظن زا 8 لودج رد هدش ناونع یاه صخاش هیلک

 هدافتسا دروم یاه صخاش یفرعم 2 لودج

 یاضف یشزومآ
 زبس

 یلصا یطابترا یتشادهب

 یعرف یطابترا رباعم ورتم ناتسرامیب
  نارحب یناشن شتآ یشزرو

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هقطنم رد رثؤم و دوجوم یاهرایعم لیلحت و یسررب
 زا دعب رهش یطابترا هکبش هک یتروص رد .دراد نارحب رد رهش یریذپ بیسآ رد یساسح شقن رهش طابترا هکبش
 رد عوضوم نیلوا .دوش یم هتساک یدایز نازیم هب هلزلز تافلت زا دنک ظفح ار دوخ ییاراک و دنیبن بیسآ نارحب عوقو
 نیلوا ،نیاربانب ؛دنک یم ادیپ طابترا اه نآ بتارم هلسلس هب هلزلز اب هلباقم رد یسرتسد و رهش یطابترا هکبش اب هطبار
 تسا رهش هب بسانم تیفیک اب ددعتم و عونتم یاه یسرتسد دوجو ،یطابترا هکبش رد لصا و عوضوم
 (9198:٩0،یزیزع)
 داجیا هروظنم دنچ یاه متسیس دیاب نینچمه .دنشاب زکرمتم گرزب هیحان کی رد دیابن گرزب یاهرهش یطابترا زکارم
 اب یطابترا هکبش .دنوش هدید بیسآ متسیس نیزگیاج یرارطضا عقاوم رد دناوتب اه متسیس نیا زا مادکره هک دوش
 yashiaki) دنشاب هتشاد ار هلزلز ربارب رد مزال تمواقم هک دنوش یحارط یروط دیاب اه لپ لیبق زا یتاسیسأت هب هجوت

kawata2004,p.32) 
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 یاه تفاب و طاقن ،اهرهش یریگ لکش هوحن ریظن یلماوع هب هجوت نودب هاگ یرهش نورد یطابترا هکبش یحارط
 و رهش لکش رما نیا و هتفریذپ ماجنا یمومع یاه یربراک شنکارپ و عیزوت كدنا ریثأت نینچمه و اه نآ یخیرات
098 یمظاک ،یعراز) دزاس یم لتخم و لداعتمان ار نآ یاهراجنه 1٩98:). 
 ،رگراک ،یدازآ ،بالقنا ینایرش هکبش ،ماما راگدای و باون یهارگرزب هکبش یاراد هقطنم رباعم هکبش بتارم هلسلس
 طوطخ ،ورتم هاگتسیا 838 هقطنم لقنو لمح هکبش .تسا یمالسا تدحو و شوش ،یروهمج ،ظفاح ،رصعیلو
 .تسا هدش هداد شیامن 9 لکش رد ...و ینار سوبوتا

 
 یطابترا یاه هار هکبش و تیعقوم 3 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یعرف و یلصا یسرتسد هب یکیدزن 3 لودج

 دصرد (راتکه)تحاسم هلصاف هقبط
 13/31 010 رتم 663 زا رتمک بولطم ًاالماک
 16/33 019 رتم 661-663 بولطم ًااتبسن
 9٩/18 0٩8 660-661 طسوتم
 89/0 0٩ 661-660 بولطمان ًااتبسن
 ./10 1 663 زا شیب بولطمان ًاالماک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارحب تیریدم هاگیاپ

 زا ییاهنت هب نارحب اب هلباقم یرارطضا شنکاو تایلمع ماجنا هک دهدیم ناشن هتشذگ یاهنارحب زا لصاح براجت
 رد اهنت لوئسم یاهنامزاس طسوت تافلت و تراسخ شهاک و قفوم تایلمع یارجا و هدوب جراخ اهتلود هدـهع
 نارحب زا شیپ یگدامآ یاههمانرب نیودت هب هک یعماوج رد .دوب دهاوخ ریذپ ناکما هعماج یهورگ یاهشالت هیاس
 و تاناکما هب هجوت اب نارحب تیریدم یاههاگیاپ .تسا هتفای شهاک یریگمشچ زرط هب تافلت ،دناهدیزرو تردابم
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 قیاقد زا سپ هژیو هب هنیهب یناسردادما تهج یساسا یاهرایعم زا یکی هثداح زا دعب یاهشزومآ و مزال یاه یگدامآ
 .تسا هدش هداد شیامن نارحب تیریدم زکارم 1 لکش رد .دوش یم بوسحم نارحب هیلوا

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  نارحب تیریدم یاه ناکم تیعقوم 4 لکش

 زبس یاضف
 یعافد ددعتم یاهدرکلمع هئارا هب رداق بسانم یدنفادپ حرط کی زا یرادروخرب تروص رد یرهش زبس یاضف
 رد یرادرب هرهب تهج رد زبس یاضف هروظنم ود یحارط رد ییاهراکهار هب ار تاظحالم نیا یدربراک جیاتن زا ،دنتسه
 رثؤم ماگ لماعریغ دنفادپ لوصا نتفرگ رظن رد اب رهش زبس یاضف یزیر همانرب و یحارط .تسا نارحب و یعیبط طیارش
 یاه هلحم رد زبس یاهاضف تیعقوم 0 لکش .تسا نارحب رد یناسردادما ییاناوت شیازفا رد رتشیب هچ ره هعسوت رد
 تیفیک یاراد بتارم هب و رتشیب هلزلز زا سپ یناسردادما ،دشاب رتشیب یگدنکارپ و دادعت هچره .دهد یم ناشن ار هقطنم
 .تسا رتشیب

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم زبس یاضف یربراک تیعقوم 5 لکش
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 زبس یاضف بسانم یدرکراک عاعش یدنب هقبط و تحاسم :4 لودج
 دصرد (راتکه)تحاسم هلصاف هقبط
 09/98 608 رتم 669 زا رتمک بولطم ًاالماک
 19/33 309 رتم 660-669 بولطم ًااتبسن
 16/13 099 663-660 طسوتم
 01/08 363 6638-663 بولطمان ًااتبسن
 ٩9/38 118 6638 زا شیب بولطمان ًاالماک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یشزومآ زکارم

 رد هلزلز نآ زا دعب و نارحب عقاوم رد دنناوت یم دنا هدش عقاو رهش تالحم همه رد هک  نیا هب هجوت اب زکارم نیا
 یکی .تسا سرادم هب یسرتسد و یکیدزن رظن دروم یاه صخاش زا یکی نیاربانب ؛دنوش عقاو هجوت دروم یناسردادما
 یا هلصاف هک تروص نیدب .تسا یشزومآ زکارم یتامدخ دودح یرهش یضارا یدنب میسقت هدننک نییعت یاه شور زا
 زکارم عون نیا دوجوم یاه هشقن هب هجوت اب یا هلحم ره رد هک ؛دورب هسردم هب دوخ هاگتنوکس زا كدوک کی هک ار
 یاهدحاو تبسن هب یشزومآ یاهدحاو یتامدخ هزوح و بسانم هلصاف طباوض نیمه قبط تسا هدش صخشم
 زکارم هیلک ٩ لکش .تسا ناتسریبد و ییامنهار یارب رتم 6608 ،ناتسبد و ناتسکدوک یارب رتم 669 ات 663 ینوکسم
 .تسا هدش صخشم یناسردادما تهج یشزومآ

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  یشزومآ زکارم تیعقوم 3 لکش

 سرادم بسانم یدرکراک عاعش یدنب هقبط و تحاسم :5 لودج
 دصرد (راتکه)تحاسم هلصاف هقبط
 3٩/٩0 030 رتم 669 زا رتمک بولطم ًاالماک
 11/19 631 رتم 660-669 بولطم ًااتبسن
 31/0 91 663-660 طسوتم
 ./99 1 6638-663 بولطمان ًااتبسن
 ./18 3 6638 زا شیب بولطمان ًاالماک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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  یتشادهب زکارم
 دناوت یم نا بسانم یناکم و یسرتسد و یکیدزن تروص رد و دراد اه بیسآ شهاک رد ییازس هب شقن یتشادهب زکارم
 و اه ناتسرامیب ریظن گرزب و کچوک یتشادهب زکارم نارحب زا سپ .دشاب هتشاد یرثؤم ریثأت اه بیسآ شهاک رد
 .درک دنهاوخ یرثؤم کمک ،ینامرد تامدخ تاناکما و برجم دارفا دوجو لیلد هب هقطنم کی رد اه هاگنامرد
 باختنا موس رایعم ناونع هب دصرد 3/38 اب یتشادهب زکارم ،تسا هدش صخشم زین همانشسرپ جیاتن زا هک روط نامه
 .تسا هدش

 
    یتشادهب زکارم تیعقوم هشقن 7 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 
 یتشادهب بسانم یدرکراک عاعش یدنب هقبط و تحاسم :3 لودج
 دصرد (راتکه)تحاسم هلصاف هقبط
 11/0 6٩ رتم 669 زا رتمک بولطم ًاالماک
 00/08 138 رتم 660-669 بولطم ًااتبسن
 ٩9/33 003 663-660 طسوتم
 33/13 113 6638-663 بولطمان ًااتبسن
 90/89 ٩09 6638 زا شیب بولطمان ًاالماک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یشزرو نکاما

 یارب اه ناکم نیا .دنریگب رارق نادنورهش هدافتسا دروم فلتخم یاه نارحب زورب نامز رد دنناوت یم یشزرو یاه ناکم
 یشزرو یاه ناکم یحارط و یبای ناکم رد نیاربانب ؛دنهاوخ یدایز دربراک تقومریغ ناکسا ناونع هب و یناسر تامدخ
 6 دومن یرادرب هرهب نآ زا ناوتب یبوخ هب نارحب یاهنامز رد هکنیا ات داد تیمها نارحب تیریدم دعب هب دیاب
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 شهوژپ یاه هتفای :عبنم   قطنم رد یشزرو نکاما تیعقوم :3 لکش

 یشزرو یدرکراک عاعش یدنب هقبط و تحاسم :7 لودج
 دصرد (راتکه)تحاسم هلصاف هقبط
 36/3 03 رتم 669 زا رتمک بولطم ًاالماک
 88/٩ 01 رتم 660-669 بولطم ًااتبسن
 11/88 318 663-660 طسوتم
 10/18 0٩8 6638-663 بولطمان ًااتبسن
 13/10 10٩ 6638 زا شیب بولطمان ًاالماک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اه ناتسرامیب
 لامتحا دنیآ یم دوجو هب نارحب هک یتقو صوصخ هب .دنیآ یم باسح هب نارحب زا دعب یدادما زکارم نیرت مهم اه ناتسرامیب

 رد .دنشاب یم تیمودصم عفر یارب ناکم نیلوا ینامرد زکارم و اه ناتسرامیب نیاربانب دبایم شیازفا تیمودصم و یناج تاراسخ
 .دش دهاوخ عیرست تاجن و دادما تایلمع ناتسرامیب هب تبسن بسانم یسرتسد دوجو تیمودصم زورب تروص

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  یناتسرامیب زکارم تیعقوم هشقن :3 لکش
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 ناتسرامیب یدرکراک عاعش یدنب هقبط و تحاسم :3 لودج
 دصرد (راتکه)تحاسم هلصاف هقبط
 01/63 113 رتم 669 زا رتمک بولطم ًاالماک
 33/09 991 رتم 660-669 بولطم ًااتبسن
 13/38 193 663-660 طسوتم
 31/38 908 6638-663 بولطمان ًااتبسن
 0/68 038 6638 زا شیب بولطمان ًاالماک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یناشن شتآ زکارم
 هب یرهش قطانم ردق هچ ره .دیآیم رامش هب نارحب عوقو زا دعب یناسردادما یاه هاگیاپ نیرت مهم زا یناشن شتآ زکارم
 شهاک بجوم و دریگ یم ماجنا تلوهس هب نارحب زا تاجن تایلام دنشاب هتشاد یرت بسانم یسرتسد یناشن شتآ
 .درک دهاوخ مهارف ار تافلت

 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم  ناشن شتآ یاه هاگیاپ تیعقوم :01 لکش

 یناشن شتآ درکراک عاعش یدنب هقبط و تحاسم :3 لودج
 دصرد (راتکه)تحاسم هلصاف هقبط
 11/9 01 رتم 669 زا رتمک بولطم ًاالماک
 9٩/88 398 رتم 660-669 بولطم ًااتبسن
 11/38 093 663-660 طسوتم
 10/93 613 6638-663 بولطمان ًااتبسن
 83/61 111 6638 زا شیب بولطمان ًاالماک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ورتم هاگتسیا
 هدافتسا دروم هاگهانپ ناونع هب لوا .درک دنهاوخ لابند ار فده ود هلزلز زا دعب یاه نارحب یارب ورتم یاه هاگتسیا
 یرایعم ناونع هب تهج نیمه .دنریگب رارق هدافتسا دروم نیمودصم ییاج هب اج تهج دنناوت یم مود و دنریگ یم رارق
 .دوش یم هتفرگ رظن رد نارحب یارب
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  ورتم یاه هاگتسیا تیعقوم 11 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم 
 یشزرو یدرکراک عاعش یدنب هقبط و تحاسم :01 لودج

 دصرد (راتکه)تحاسم هلصاف هقبط
 38/3 03 رتم 669 زا رتمک بولطم ًاالماک
 33/3 688 رتم 660-669 بولطم ًااتبسن
 36/18 008 663-660 طسوتم
 09/18 6٩8 6638-663 بولطمان ًااتبسن
 08/60 38٩ 6638 زا شیب بولطمان ًاالماک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ANP لیلحت شور

 دنوشیم یهد نزو اهصخاش ،هکبش لیلحت شور زا هدافتسا اب اهصخاش زا مادک ره ریثأت ندرک صخشم روظنم هب
 قیفلت GIS رازفا مرن طیحم رد و هدش لامعا اهصخاش زا کی ره هشقن رد هدمآ تسد هب یاهنزو تیاهن رد و
 .دنوش یم
 تسا هدش صخشم 68 لودج رد یجوز هسیاقم زا هدمآ تسد هب یاه نزو

 اهصخاش یجوز هسیاقم زا هدمآ تسد هب نازوا :11 لودج

 یاضف یعرف یطابترا یلصا یطابترا ناتسرامیب نارحب یناشن شتآ یتشادهب یشزومآ
 زبس

 شزرو ورتم

01/9 36/9 61/0 81/0 31/08 81/38 1٩/0 86/1 8٩/38 6٩/0 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 GIS رد اه هشقن قیفلت
 تسا هدش هداد شیامن 38 لکش رد اهریسم نیرتهب هدمآ تسد هب یاه هداد زا هدافتسا اب
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 یداهنشیپ یاهریسم نیرتهب :21 لکش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 دادما زکارم هب یسرتسد یاههنهپ ییاهن لدم نازیم :21 لودج

 (راتکه)تحاسم دصرد تاقبط
 318 86/38 بولطم ًاالماک
 303 08/33 بولطم ًااتبسن
 611 33/٩9 طسوتم
 139 1٩/٩3 بولطمان ًااتبسن
 68 ./٩1 بولطمان ًاالماک

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یشهوژپ یملع دوراتسد و یریگهجیتن
 نیا رضاح لاح رد هک نانچ .تسا طیحم و هعسوت نوماریپ شرگن رد یتارییغت مزلتسم هدنیآ رد رادیاپ هعسوت رارمتسا
 هب یسرتسد رد یرباربان هب دیاب هکنآ نمض .دنوش یم دادملق مه هب طبترم یاه ینارگن زا (هعسوت و طیحم) هلوقم ود
 ار رادیاپ هعسوت یاهشلاچ نیرت مهم ،همدقم نیا اب .دومن هراشا زین رگید یاه شلاچ ناونعب یناسنا هعسوت و رقف ،عبانم
 :تشاد نایب لیذ حرش هب ناوت یم

 کی هب طقف دشر هک یلاح رد ،دوش یم یقلت رادیاپ دشر دارفا زا یرایسب دزن رادیاپ هعسوت :رادیاپ دشر هب هجوت .8
 ییاناوت ،هعماج لک تورث شیازفا قیرط زا یداصتقا دشر هک تسا تیعقاو کی نیا هتبلا .دراد هجوت هعسوت زا دعب
 تسا نآ زا یکاح فلتخم عماوج خیرات اما ،دهد یم شیازفا یعامتجا لئاسم ریاس لح و رقف شهاک یارب ار روشک



 357 ...نیرتهب باختنا و لقن و  لمح یزیرهمانرب

 ،یرباربان شیازفا ببس هکلب تسا هدشن هعسوت داعبا همه رد یدننامه تفرشیپ بجوم اهنت هن یداصتقا دشر هک
 .تسا هدیدرگ هدنیآ یاهلسن زاین دروم عبانم دح زا شیب فرصم و یگنهرف تیوه تفا ،یسارکومد فعض ،یراکیب

 :زا دنترابع ینارحب یاه هزوح نیرت مهم .فلتخم یاه هزوح رد نارحب یاه هناتسآ هب ندیسر رطخ .3

 .عبانم فرصم نازیم نتفر الاب و تیعمج شیازفا (فلا

 .ریقف تیعمج دادعت شیازفا (ب
 .یعیبط عبانم ًااصوصخ عبانم لاوز و بیرخت (ج
 .یطیحم تسیز یاه یگدولآ شیازفا و داجیا (د
 .اوه و بآ یناهج تارییغت (ـه
 .دمآرد مک یاهروشک یاه یهدب شیازفا (و
 رد هژیو هب یساسا یاهتبیصم زا هک رگید یاهیرامیب و ایرالام ،زدیا ریظن كانرطخ یاهیرامیب عویش و زورب (ز
 .دنیآ یم رامش هب هعسوت لاح رد و دمآرد مک یاهروشک
 .یسایس یتابث یب (ح
 ماجنا دوخ یاهماظن زا تیامح رد اهنآ هک یتامادقا و هتفرشیپ یاهروشک کیژولونکت تردق .ندش یا هیشاح (ط
 یا هدنیازف روط هب ،رگید ییوس زا هعسوت لاح رد یاهروشک زا یرایسب یلخاد تالکشم و وس کی زا دنهد یم
 .دنار یم هیشاح هب یناهج داصتقا رد ار هعسوت لاح رد یاهروشک
 هار و هجوت جاتحم اذل و دنراد هناگ دنچ یداعبا یرباربان و رقف دننام یلئاسم .لئاسم زا یرایسب یدعب دنچ تیهام .9
 .دنتسه یشخب دنچ و یمتسیس یاهلح
 مزلتسم فلتخم یاهروشک اب دنویپ و تسا زکرمت مدع مزلتسم ندرک لمع یلحم .ندش یناهج و زکرمت مدع .1
 یسررب ناوت یم یرتهب روط هب زکرمتمان یاهمتسیس رد ار یطیحم تسیز و یعامتجا لئاسم زا یرایسب .ندش یناهج
 هب حطس مادک رد تاعوضوم مادک دوش صخشم هک تسا نیا رادیاپ هعسوت یارب مهم شلاچ کی .درک لصف و لح و
 .دنریگ رارق مادقا و هجوت دروم دنناوت یم هجو نیرتهب

 لیدبت نآ و تسا یدج رطخ کی ضرعم رد رادیاپ هعسوت هک تسا نیا مهم هلئسم .رادیاپ هعسوت ندش راعش .0
 .دریذپ تروص نآ یاهفده ققحت یارب یرثؤم شالت هکنیا نودب ،تسا راعش و هشیلک هب رادیاپ هعسوت

 تسا نیا موس ناهج یاهروشک ًااصوصخ ناهج یاهروشک یارب مهم لکشم کی .تیفرظ و هبرجت ،یهاگآ دوبمک .0
 یناسنا یورین فرط کی زا ینعی ،دوش یم لیدبت اهنآ هعسوت عنام ناونع هب هاگ رهام و صصختم یاهورین شرورپ هک
 و تسردان یاه تسایس ،اهییاسران لیلد هب رگید فرط زا و دنوش یم دمآراک و صصختم اهروشک نیا هنیزه اب
 زا ار دوخ یناسنا یاه هیامرس ینوزفا زور روط هب اهروشک نیا و دیآ یم شیپ اهزغم رارف ،دمآراکان یتیریدم یاهماظن
 .دنهد یم تسد

 نودب ار زورما یاهزاین ناوت یم هنوگچ هکنیا نتسناد .هدنیآ یاهلسن ناوت شهاک نودب یلعف زاین نیمأت ناکما .٩
 .تسا رادیاپ هعسوت شلاچ نیرت مهم تخاس هدروآرب هدنیآ یاهلسن یارب تیفرظ شهاک



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 167

 قیفلت ،فلتخم یاهشخب فادها قیفلت ریظن فلتخم یاه هلوقم قیفلت ،هدمع لکشم کی .تامیمصت قیفلت لکشم .1
 و یدعب یاهلسن و یلعف لسن یاهزاین قیفلت و یلحم ات یللملا نیب حوطس قیفلت ،تدم دنلب و تدم هاتوک یاه همانرب
 .دشاب یم هریغ

 داجیا و عفانم یاههورگ نیب یرگ یجنایم و هرکاذم ،یمومع تاثحابم رد تکراشم دنمزاین اهشلاچ نیا رب هبلغ .3
 .تسا یسایس قافو کی

 :زا دنترابع هک دنتسه یرادیاپ دض لماوع دنوش یم عبانم زا هیور یب یرادرب هرهب ببس هک یلماوع رگید فرط زا

 .هدنیآ هب نانیمطا نتشادن *
 .تیکلام یتابث یب *
 .عبانم كرتشم تیکلام *
  نامز لوط رد شزرا شهاک *
 هافر نیمأت زین و (رهش تیریدم) رهش هعسوت لرتنک و تیاده نآ فده هک تسا یمولع زا یکی یرهش یزیر همانرب
 .دشاب یم یناسنا یگدنز تیبولطم و یناسنا

 اهنامتخاس نآ بجوم هب هک یرما تسناد «رهش یعیبط دشر» تیاده و نداد لکش رنه ناوت یم ار یرهش یزیر همانرب
 قیرط نیا زا و دهد خساپ ناسنا ...و یگنهرف ،یعامتجا فلتخم یاهزاین هب ات دوش یم داجیا نوگانوگ یاهطیحم و
 .ددرگ دارفا رثکا یگدنز دوبهب ثعاب و دروآ مهارف همه یارب ار یملاس طیارش
 هک تسا یزاسرهش نامه عقاو رد یزیر همانرب زا هنوگ نیا .رهش ییاضف – یدبلاک یهدناماس ینعی یرهش یزیر همانرب
 یندم یگدنز هتسیاش یدبلاک طیحم کی نیمأت یارب نیمز یربراک یهدناماس» درک فیرعت زین نینچ ارنآ ناوت یم
 یدبلاک طیحم کی ندروآ دیدپ تهج رد یلوصا نیودت یارب ار ناسنا هک دنا هتسناد یشالت ارنآ زین یخرب .«ملاس
 یرهش یزیر همانرب زا ایوگ و فراعتم فیرعت کی تقیقح رد فیرعت نیا .دنک یم ییامنهار یو یگدنز یارب یندم
  .تسا یزاسرهش موهفم هب
 ناسنا رارقتسا یارب هدش هدیشیدنا شیپ زا یتامادقا ناونع هب یزاسرهش یاه همانرب و اهحرط بلاق رد اهرهش هعسوت

 یمادقا ناوت یم ار نآ هک ناسنا مادقا نیلوا یسانش ناتساب و یخیرات تاعلاطم یانبم رب .دراد ینالوط یا هقباس
 .دشاب یم ناتسکاپ دنس هرد رد حیسم دالیم زا شیپ لاس 6083 رد ورادوجنهوم رد رهش ثادحا ،دومن یقلت هنازاسرهش
 زا لاس رازه دنچ تشذگ زا سپ ینعی ،دالیم زا لبق لاس رازه 0 دودح هب کیدزن ینیشنرهش هک تفگ ناوت یم اذل
 نازرواشک ،تسا هداد خر یزرواشک رما رد هک یتالوحت یپ رد هک تسا هدش عورش یماگنه و یزرواشک هلحرم زاغآ
 یزرواشک رد دیلوت دازام هب یبایتسد عقاو رد ،دننک دیلوت ییاذغ داوم دوخ هنالاس زاین زا شیب یمک دنا هتسناوت
 یزرواشک هب هکنآ یب تیعمج زا یشخب تسا هداد یم هزاجا دازام نیا نوچ تسا هدوب ینیشنرهش زاغآ طرش نیتسخن
 شیادیپ ،رگید لماع .دنا هدروآ دیدپ ار یرهش عماوج نیلوا جیردتب هک دنا هدوب دارفا نیمه و دنوش هیذغت ،دنزادرپب

 رسیم زین مولع ریاس و موجن و تایضایر لماکت و هدوبن ریذپ ناکما عیاقو یمئاد تبث نآ نودب هک تسا طخ
 .دشاب یمن
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 هک یعامتجا نامزاس دوجو زا دنترابع اهنآ نیرت مهم ،دومن لمأت اهنآ رد دیاب هک دنراد دوجو زین یرگید لماوع
 هدهع رب ار گرزب یاهراک یارب یرگراک یاهورین تیاده و لرتنک زین و یرهش ناصصختم یارب دیلوت موادت تنامض
 .دنک مهارف ار الاک لقن و لمح رازبا هک یژولونکت و صصخت دوجو یرگید و دنتشاد
 ،هظحالم لباق دیلوت دازام هب یبایتسد مدع و یزرواشک رما رد لوحت یدنک تلع هب ،ینیشنرهش یگدنز زاغآ زا سپ
 بالقنا عورش اب .دندنام یقاب یزرواشک راک ردنا تسد و ییاتسور قطانم نکاس اهروشک تیعمج میظع شخب

 باتش ینیشنرهش شیازفا ،اهروشک ریاس رد سپس و یتعنص یاهروشک رد تسخن ،نآ یاهیروآ ون تکرب هب یتعنص
 مهدزون نرق لیاوا زا هژیو هب ،بالقنا نیا یداصتقا - یعامتجا یاه هرمث ندش رادیدپ اب هارمه شیازفا نیا .تفرگ
 .تسا هتفرگ باتش
 راهچ یور ًاابلاغ ،اهرهش شیادیپ للع یسررب ماگنه هب ،یرهش یایفارغج هتشر رد 6338-6138 یاه ههد رد دنچ ره
 :هیرظن

  .دیلوت دازام ای کیلوردیه هیرظن (8
  .اهرازاب دشر ای یداصتقا هیرظن (3
 .یعافد و یماظن هاگیاپ کی ناونعب رهش ،یعافد هیرظن (9
 8.دوش یم دیکأت اه هاگتدابع و دباعم شیادیپ اب یبهذم هیرظن (1
 دوجو هب ار یرهش عیسو یاه هتسه و یکیزیف هدرتسگ یاهتخاسریز کش نودب زین یتاعالطا و یطابترا عیانص یلو
 .تسا یریگ لکش لاح رد اهروشک رگید رد نآ لابند هب و یتعنص یاهروشک رد ادتبا هک دنا هدروآ
 یاهرهش رد یتعنص زکارم و اه هناخراک ثادحا اب ،یتعنص بالقنا زا سپ ینعی دعب هب مهدزون نرق لوا همین زا
 ،طیحم تشادهب ،یمومع تشادهب ظاحل زا رهش تیعضو رورم هب ،اهرهش نیا هب تیعمج موجه و یبرغ یاپورا
 یدیدج عون هب زاین رامیب یاهرهش نیا بیترت نیدب و هتشگ هتفشآ رگید دراوم و ثحابم زا یرایسب و تیعمج مکارت
 ود أودب یتیعضو نینچ رد .دنیامن هبلغ نوزفا زور تالضعم و اه یگتفشآ رب دنناوتب ات دنتشاد یزیر همانرب و شرگن زا
 و رهش لماک دیدجت هیرظن رادمچرپ ،دنتفگ یم لآ هدیا اهنآ هب ًااحالطصا هک نارکفتم زا یهورگ :دیدرگ هئارا لح هار
 ًاالماک یعامتجا یگدنز دیدج یاهلدم یانبم رب اهرهش اب اهنآ دروخرب ،هیرظن نیا یانبم رب و دندوب نآ یداینب رییغت
 و درجم و یعازتنا روطب ار لئاسم تیعضو نیا زا تفر نورب یارب ات دندوب شالت رد رگید یهورگ .دوب کیروئت
 رد ناتسلگنا رد رهش غاب شبنج هک دندوب یصاخ یرکف بتکم راذگ ناینب هورگ نیا .دنیامن لح یداینب رییغت نودب
 .تفرگ لکش نآ یاتسار
 رد یملع رکفت یاتسار رد یرهش تیریدم متسیس یدیلک رازبا ،یرهش هعسوت یاه حرط ،یرهش یسانش هماج رظنم زا
 یرهش یگدنز زیمآ هرطاخم بقاوع هلم ج زا .تسا یرهش یاهاض ف ندش رت هدیچیپ زا یشان یاهدمایپ اب هجاوم
 ،یرادید و یتوص یگدولآ ،كاخ و بآ ،اوه یاه یگدولآ عاونا ریظن اهرهش یطیحم تسیز تالضعم هب ناوت یم
 ...و ینمیا ،یعامتجا ،یگنهرف تالضعم ،ینکسمدب ،یرهش هدوسرف و یتعنص یاهتفاب ،یرهش ینیشن هیشاح ،کیفارت

                                                                                                                                                               
 .9٩98 لاس ،تمس تاراشتنا .نارهت ،لوا دلج ،یرهش یایفارغج رد ون یاه هاگدید .نیح ،ییوکش 8
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 ،یسایس ،یعامتجا ،یداصتقا راتخاس دیدجت یپ رد یرهش هعسوت تهج همانرب و حرط عون ره اذل و دومن هراشا
 و میمرت ،ییارگرهش و ینیشنرهش دنیآرف دوبهب نآ فده لوا هلهو رد هک دشاب یم رهش یدبلاک و یکیزیف ،یگنهرف
 تیوقت ،یرهش تفاب و کیزیف یهدناماس ،یرهش یداصتقا هینب تیوقت و حالصا ،یرهش تسیز طیحم ءاقترا
  .تسا یرهش هعماج یگنهرف و یعامتجا ،یسایس تابسانم
 سپس و دش هتخادرپ یناسردادما تهج هب یزیر همانرب رد رثؤم یاه صخاش ییاسانش هب ادتبا رد شهوژپ نیا رد
 زا هدافتسا اب نآ زا سپ و دمآ تسد هب هکبش لیلحت ،رگ لیلحت یجورخ قیرط زا بولطمان و بولطم یسرتسد نازیم
 یاه هیال یناشوپمه هب تبسن ییود هب ود هسیاقم اب اه صخاش نازوا ندروآ تسد هب و (ANP) هکبش لیلحت شور
 هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب .دیآ تسد هب بولطم یاه هنهپ ات دیدرگ مادقا یسررب دروم یاه صخاش زا رظن دروم
 زا دصرد ٩3/38 هک تسا هدش هداد ناشن GIS طیحم رد یناشوپ مه یاه صخاش و یضارا یلسکیپ هبساحم زا
 تیعضو یاراد دصرد ٩3/٩9 ،بولطم ًااتبسن تیعضو یاراد دصرد 19/33 ،بولطم ًاالماک تیعضو یاراد تحاسم
 شنکارپ .تسا بولطمان ًاالماک تیعضو یاراد دصرد ./10 و بولطمان ًااتبسن تیعضو یاراد دصرد 90/٩3 ،طسوتم
 هلزلز زا دعب نامز رد یبولطم تیعضو زا هعلاطم دروم هقطنم دهد یم ناشن لدم یجورخ و بولطم یاه ناکم ییاضف
 درادن یناسر بیسآ تهج هب نارحب و
 عبانم
 نارهت ،ثیدح تاراشتنا لوا پاچ ،نایراقفلاوذ یلع همجرت ،نارحب تیریدم ،(9٩98) ،هینودیوید ،گرب نت

 یارب همان نایاپ ،GIS زا هدافتسا اب یرهش نهک تفاب یزاسون و یزاسهب ،یدبلاک هعسوت یاه تسایس یبایزرا (0198) ،ثرمویک ،یبیبح
 نارهت هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هتشر رد یرتکد هجرد تفایرد

 همان نایاپ ،GIS زا هدافتسا اب یرهش نهک یاه تفاب یزاسون و یزاسهب ،یدبلاک هعسوت یاه تسایس یبایزرا ،(0198) ،ثرمویک ،یبیبح
 نارهت هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هتشر رد یرتکد تفایرد تهج

 مولع یللملا نیب هلجم ،گرزب یاهرهش رد هلزلز عوقو زا سپ یرهش لقنو لمح هکبش ییاراک یبایزرا (3198)نارگید و روصنم ،یکاخ
 نارهت ،ناریا تعنص و ملع هاگشناد یسدنهم

 تالاقم هعومجم ،هلزلز زا یشان یریذپ بیسآ شهاک فده اب تشر رهش یطابترا هکبش یبایزرا (1٩98) ،یفطصم ،یمظاک و زورهب ،یعراز
 یللملا نیب سنارفنک نیمود

 نارهت ،مود دلج ،مود دلج ،هلزلز یسدنهم و یسانش هلزلز
 نارهت ،راونا تاراشتنا ،یرهش یحاون رد نارحب تیریدم (3198) ،دیجم ،یهللادبع
 نارهت هاگشناد یشهوژپ حرط ییاهن شرازگ ،مب هبرجت ،هلزلز یاه بیسآ شهاک رد یزاسرهش شقن ،(9198)یدهم دمحم ،یزیزع
 یا هلحم ی هعسوت شیامه تالاقم هدیکچ ....ادرف ،مب زورید ،رابدور زوریرپ .(9198) مارهب ،هشاکع
 ،سولاچ رهش هعلاطم دروم هنومن ،هلزلز ربارب رد یریذپ بیسآ شهاک روظنم هب یزاسرهش تادیهمت (1198) ،همطاف هدیس ،یوسوم

 ناریا تعنص و ملع هاگشناد ،یا هقطنم و یرهش یزیر همانرب هتشر رد دشرا یسانشراک هجرد تفایرد یارب همان نایاپ
 رشن ،لوا پاچ ،نارهت رهش هزرل نیمز نارحب تیریدم همانرب هب درکیور اب اهرهش ربا رد هلزلز نارحب تیریدم ،3٩98 ،زربیرف ،یهلا قطان

 .نارهت یرادرهش ،نارهت ،نارهت رادیاپ هعسوت زادنا مشچ .نارهت ،هلزلز یسدنهم و یسانش هلزلز یللملا نیب هاگشهوژپ :رشان
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