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 شػبملیاص مىظش پذافىذ غ ضیضُش تبش کالن شیپز ذیمشاکض ثقل تُذ یمکبو یشیپز بیکبَص آس یساَبشدَب

 

 1یمحمذسضب پًسمحمذ

 2 یسسًل قشببو

 3صادٌ یغفًس ػل

 چکیذٌ:

 اػٙبدي، كٛسر ثٝ اعالفبر يآٚس ػٕـ سٚؽدس ايٗ سحميك  اػز؛ سحّيّي -سٛكيفي سٚيىشد ثب يا سٛػقٝ -وبسثشدي ٘ٛؿ سحميك اصايٗ  
ؿٟش سجشيض  غيشفبُٔ( ثٛدٜ اػز. والٖ دذافٙذ ٚ ؿٟشػبصي ٔقٕبسي، يٞب حٛصٜ دس خجشٜ 20اص دشػـٙبٔٝ ٚ ٘ؾشػٙؼي ) يذا٘ئاي ٚ ديٕبيؾ  وشبثخب٘ٝ

ػٛاس )ؿٛسٚي  سشيٗ ٔششٚ دُ ؿٕبَ غشة ايشاٖ، ثٝ فّز لشاسٌيشي دس ٔشصٞبي ػيبػي ٚ فشٍٞٙي ٚ دس ٔؼيش سشا٘ضيشي وـٛسٞبي ٞٓ فٙٛاٖ ثضسي ثٝ
اػشمشاس سقذاد ٝ دِيُ سقذاد ٚ سٙٛؿ صيبد سٟذيذار ٚ دس ؿشايظ وٙٛ٘ي ث .ػبثك، سشويٝ ٚ فشاق( اص ٔٛلقيز ٕٔشبص ٚ اػششاسظيه دس وـٛس ثشخٛسداس اػز

ي ٔشاوضطمُ دس ثشاثش شيدز تيآػثشاي اسسمبي ػغح أٙيز ؿٟش ثب ثشسػي يبفشٝ اػز؛ ِزا  ؿذر افضايؾ ٞب ثٝ دس ايٗ ؿٟش، احشٕبَ آػيتصيبد ٔشاوض طمُ 
 فٙٛاٖ ثٝي ؿٟش ٞب ييداسادس ايٗ ساػشب  ٞٛؿٕٙذا٘ٝ اػز. ٔالحؾبر ايٕٙي دذافٙذ غيشفبُٔ، ضشٚسر ٔذاخّٝ وبسي ثغاػبع  سٟذيذار ٔحشُٕ ثش
 فٙٛاٖ ثٝ، حٕالر ٞٛايي ٚ ٔٛؿىي ٞب ييداساي ثش سٚسٟذيذار ٔحشُٕ  ي ؿذ٘ذ؛ ثب ثشسػيثٙذ دػشٝٚ دس دٙغ ٔقيبس  ٔؤطش  ؿبخق 22ٔشاوضطمُ ؿٟش دس 

لشاس ٌشفز. ٘مـٝ  GISدس ٔحيظ  ٞبٝ يالي اػشب٘ذاسدػبصؿجىٝ ٚ  ي، سحّيُػبص ٔذَسٟذيذ دبيٝ دس فّٕيبر  فٙٛاٖ ثٝسٟذيذ غبِت ؿٟش ا٘شخبة ؿذ ٚ 
افضاس سحّيُ حبكُ اص ٘شْ ٞب ؿبخقثب افٕبَ ضشيت إٞيز  – GIS ARC ي دس ٔحيظفبصي ٔشاوضطمُ ؿٟش اص سٛاثـ ٕٞذٛؿب٘ي شيدز تيآػٟ٘بيي 
 ثبوالعدسكذ،  5/9وٓ  ثبوالعدسكذ،  7/13 ٓخيّي و ثبوالعي شيدز تيآػدس دٙغ والع سٟيٝ ؿذ؛  Super Decision سٚؽي ثب ا ؿجىٝ

سجشيض ثٝ دػز آٔذ؛ ٘ـبٍ٘ش فذْ سفبيز اكَٛ  ؿٟش دسكذ اص وُ ٔؼبحز  21خيّي صيبد  ثبوالعدسكذ ٚ  3/32صيبد  ثبوالعدسكذ،  5/23ٔشٛػظ 
ش اػبع ٔالحؾبر ايٕٙي دذافٙذ غيشفبُٔ ث ثبؿذ؛ ضشٚسر سذٚيٗ ساٞجشدٞب ٔي دزيشي ٔىب٘ي دس ايٗ ؿٟشدذافٙذ غيشفبُٔ ٚ سـذيذوٙٙذٜ ٔيضاٖ آػيت

. دس ايٗ ساػشب ثب اسصيبثي ٘مبط لٛر، ضقف، فشكز ٚ سٟذيذار ؿٟش دس ٔذَ ػٛآر، غبِت ثٛدٖ دٞذ ئدزيشي دس ؿٟش سا ٘ـبٖ ػٟز وبٞؾ آػيت
ػٟز ثٟجٛد ثخـي  ٞب أُ لٛرفٛ اص سذٚيٗ ٚ كٛسر سذافقي ثٝ ٞب ساٞجشد ؿٟش آؿىبس ؿذ ٚ ٞب فٛأُ لٛر ٚ فشكز ثش سٟذيذارٚ  فٛأُ ضقف

 .ؿذ  ٌشفشٝٞب ثشاي سشٔيٓ سٟذيذار ثٟشٜ  ٞب ٚ اص فشكز ضقف

 

 .ؿٟش سجشيض والٖ ،ي، ساٞجشدشيدز تيآػطمُ،  ٔشاوض شفبُٔ،يغ دذافٙذ ياطگبن کلیذی:

 

  مقذمٍ:

دس ص٘ذٌي ا٘ؼبٖ آؿىبسا ٚػٛد  جيقيي ع ي خبوي، ٚػٛد فٛأُ سٟذيذوٙٙذٜ دس ٍ٘بٜ ٌزسا ثٝ ػيش سبسيخي حضٛس ٚ ص٘ذٌي ا٘ؼبٖ دس وشٜ
ديذايؾ اػشٕبفبر ثضسي ثـشي ٚ ايؼبد سذاخُ ثيٗ ٔٙبفـ افشاد ٚ ػٛأـ ثـشي، ٘ٛؿ ديٍشي اص سٟذيذار  صٔبٖ، ثب داؿشٝ اػز؛ دسٌزس

سٟذيذي ثش  وٝ ٞبي فٛق ٔذسٖ أشٚصي ٞبي اثشذايي ٔبلجُ سبسيخ سب ػًٙ ٌشفز، اص ػًٙ ٞب ؿىُ ا٘ؼبٖ فّيٝ ا٘ؼبٖ ثٝ ٚػٛد آٔذ، ػًٙ

                                                      
 ضيدا٘ـٍبٜ سجش يؿٟش يضيٚ ثش٘بٔٝ س بيػشبد ٌشٜٚ ػغشاف. 1
 ضيدا٘ـٍبٜ سجش يؿٟش يضيٚ ثش٘بٔٝ س بياػشبد ٌشٜٚ ػغشاف. 2
 )٘ٛيؼٙذٜ ٔؼئَٛ(ضي٘ٛس ٔشوض سجش بْيدا٘ـٍبٜ د يسخلل يدوششا يدا٘ـؼٛ .3

Email : alizadeh_gh1@yahoo.com -Tel: 09144169272      
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اػز.  ؿذٜ سمشيجبً ثش دبيٝ سٚصا٘ٝ خلٛف فّيٝ صيشػبخز ثٝٞب ثٝ دسٖٚ ٔٙبعك ؿٟشي  سٕبيُ آٖؿذٜ اػز؛  سٟذيذار عجيقي افضٚدٜ
ٞبي ٘ٛيٗ دس سِٛيذ ٔٛاد ٚ سؼٟيضار ػذيذ، ٔٛػت دذيذ آٔذٖ كٙبيـ ٚ سأػيؼبسي  ٕٞچٙيٗ، اسسمبي دا٘ؾ ثـش ٚ دػشيبثي ٚي ثٝ فٙبٚسي

 دٛؿي چـٓ اي ؿذ وٝ دس وٙبس ٔٙبفـ ٚ فٛايذ غيشلبثُ ٞبي ٞؼشٝ ٞب، كٙبيـ ؿيٕيبيي، ٘يشٌٚبٜ بِمٜٛ خغش٘بن ٕٞچٖٛ دباليـٍبٜٟٔٓ ٚ اِجشٝ ث
ثبؿٙذ؛ دس كٛسر فذْ ا٘ؼبْ سٕٟيذار ٚ الذأبر ديـٍيشا٘ٝ ٔٙبػت، دسثشداس٘ذٜ خغشاسي  وـٛس ٔي ٞبي ؿٟشي ٚ وٝ ٔىُٕ صيشػبخز

ٞبي حيبسي، حؼبع ٚ  ؿذ٘ذ. ِزا ثب اصوبسافشبدٖ ٔشاوض ؿٟشي ٚ صيشػبخز ذيذار ٘يض ثٝ سٟذيذار لجّي افضٚدٜ ٘بدزيش خٛاٞذ ثٛد؛ ايٗ سٟ ػجشاٖ
ٞبي ٔخشّف دس حيبر ػٛأـ ا٘ؼب٘ي ٔٙؼش  ٞبي ؿٟشي ٚ ثشٚص دؿٛاسي فٙٛاٖ لّت ٞش ٘ؾبْ، ٔٛػت ثش ٞٓ خٛسدٖ سقبدَ ػيؼشٓ ٟٔٓ ثٝ

(. ثش ايٗ اػبع، اسخبر 56: 1392وٙذ )كبسٔي ٚ حؼيٙي أيٙي،  سٚ ٔي ثحشاٖ سٚثٝ ٚسذاْٚ ؿشايظ سا ثب چبِؾ ػذي  ؿٛد ٚ وٙششَ ٚ ٔي
دس ٔمبثُ ٔخبعشار ٚ سٟذيذار وبٞؾ دٞذ، ضشٚسي اػز ٚ ايٗ ؿشايظ، سٛػٝ  دزيشي ؿٟشٞب سا ٞبيي وٝ ٔيضاٖ آػيت سذاثيش ٚ سٚؽ

 (.23: 1392غيشفبُٔ سا ػجت ؿذٜ اػز )كيبٔي ٚ ٕٞىبساٖ،  اصديؾ ثٝ دا٘ؾ دذافٙذ ثيؾ

 طشح مسئلٍ: 

ٔيّيبسد ػٕقيشي  2.2ػبَ آيٙذٜ، اص  30ؿذٜ ثشاي  ثيٙي أشٚصٜ حذٚد ٘يٕي اص ػٕقيز ٔيّيبسدي وشٜ صٔيٗ دس ؿٟشٞب ػبوٗ ٞؼشٙذ ٚ ديؾ
 بئيّيبسد اص ايٗ ػٕقيز دس وـٛسٞ 2سٚد ٔيّيبسد ػبوٗ ؿٟشٞب خٛاٞٙذ ثٛد ٚ ا٘شؾبس ٔي 1.2وٝ ثٝ ػبوٙبٖ صٔيٗ اضبفٝ خٛاٞٙذ ؿذ، 

ي طبثز ٚ ثضسٌي ٞؼشٙذ وٝ حشي اص فبكّٝ ٞب ٞذفوٝ اص٘ؾش فيضيىي  ؿٟشٞب فالٜٚ ثش ايٗ .(USAID,2001:3) ذسٛػقٝ ٔشِٛذ ؿٛ٘ دسحبَ
ي ػيبػي، اداسي ٚ ٘ؾبٔي ٚ ٔمش شيٌٓ يسلٕسا ٞذف لشاس داد، اص عشفي چٖٛ ٔحُ سؼٕـ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي، ٔشاوض  ٞب آٖ سٛاٖ ئي آػب٘ ثٝدٚس 
اٍِٛي دبيذاسي وـٛس٘ذ؛ ِزا سؼّظ ثش ؿٟشٞب ؿبخلي ثشاي سٛػيٝ ػبيٍبٜ ٘ؾبٔي ٚ الشذاس  فٙٛاٖ ثٝدي ٚ فشٍٞٙي ٞؼشٙذ، ي ٔبٞبٝ يػشٔب

ي سٚػشبيي خٛد ٞؼشٙذ وٝ ٞب وشا٘ٝ دغي ٚ ا ٔٙغمٝحّمٝ اسسجبعي ٚ وبٖ٘ٛ ا٘ؼؼبْ  فٙٛاٖ ثٝ؛ اص عشف ديٍش ؿٟشٞب سٚ٘ذ ئفّٕيبسي ثـٕبس 
(. خٛؿجخشب٘ٝ أشٚص سٛػٝ ثٝ 153: 1390)ٞبؿٕي فـبسوي ٚ ؿىيجبٔٙؾ،  ٌشدد ئؿز ٔٙغمٝ ٘يض ٔـخق ثب ٔمبٚٔز يب ػمٛط آٖ، ػش٘ٛ

ػبصٔبٖ فضبيي ؿٟشٞب ٔذ٘ؾش ٔحبفُ ؿٟشػبصي  اطشار آٖ ثش ٔشاوض حؼبع ٚ حيبسي دس لّت ؿٟشٞب ٚ وبٖ٘ٛ سٛػٝ ثٛدٖ ٔشاوض ؿٟشي ٚ
 سيػٕٟٛ عٔمذ ْ٘ؾب يدبيجٙذ ٚ يسىبا ٚ طييذئِٛٛا ٜيذٌبثٝ د سٛػٝ ثب ٘يض اٖيشوـٛس ا (.1389لشاسٌشفشٝ اػز )دشيضاد ٚ ٕٞىبساٖ، 

 ٚ ٘فز فؾيٓ ٔٙبثـ اص ٔٙذي ثٟشٜ ٚ ديلشلبا ٜيذٌب، دػيبػي يفيباػغش ٚ طئٛدّيشيه ٜيذٌبآٖ، د ٔجب٘ي ٚ ئحٕذ ة٘ب ْػالا ثٝ ػالٔيا
 سٟذيذ سدٔٛ اسْٜٕٞٛ، ٘يٛاٚسا ػبصي غٙي ثحض ٖٕچٛٞ ٘ٛيٗ ٞبي فٙبٚسي ي فشكٝ ثٝ اٖيشا ػالٔيا سيػٕٟٛ آٚسي ٚ ٚسٚد فٗ ٜيذٌبص ٚ دٌب

ٚ اص ٔٙبعك ٔؼشقذ ثحشاٖ دس  (؛25: 1395ٔشداٖ، ػٕيـ اهلل، ) داسد اسلش ئيُاػشا يقٙي آٖ سظيهاػششا ديٕبٖ ٞٓ ٚ ٔشيىبآ اسدبيذ ٚ ٔضٔٗ
ؿذر  ٞب ثٝ ي وٝ سقذاد ٚ ٘ٛؿ ثحشاٖثبؿذ؛ دس ؿشايظ وٙٛ٘ خيض ٚ چٟبسٔيٗ وـٛس ثالخيض ػٟبٖ ٔي وـٛس حبدطٝ 10ػٟبٖ اػز ٚ دس صٔشٜ 

سٚص دس حبَ دٌشٌٛ٘ي اػز، ضشٚسر ٔذاخّٝ دس خلٛف ٔٛضٛؿ دذافٙذ غيشفبُٔ، وبسي ثغ ٞٛؿٕٙذا٘ٝ اػز  يبفشٝ ٚ سٚصثٝ افضايؾ
ز (. ٔشأػفب٘ٝ دس وـٛس ٔب فّيشغٓ دـز ػش ٌزاؿشٗ ٞـز ػبَ دفبؿ ٔمذع، إٞيز ثحض ايٕٙي ٚ أٙي36: 1393)وشيٕي ؿيشاصي، حبٔذ،

دزيشي ٔحيظ  عٛس سٚصافضٖٚ آػيت ٚػبصٞبيي ٞؼشيٓ وٝ ثٝ وٝ ثبيذ ٔٛسدسٛػٝ لشاس ٍ٘شفشٝ اػز ٚ ٕٞچٙبٖ ؿبٞذ ػبخز دس ؿٟشػبصي چٙبٖ
سشيٗ ٔششٚ دُ  فٙٛاٖ ثضسي (. دس ايٗ ساػشب ؿٟش سجشيض ث59ٝ: 1394اسػغٛفش، سٚصثٝ، دٞٙذ ) ٞب افضايؾ ٔي وبِجذي سا دس ثشاثش ا٘ٛاؿ ثحشاٖ

ي شيسشا٘ض شئؼػٛاس )ؿٛسٚي ػبثك، سشويٝ ٚ فشاق( ٚ لشاسٌيشي دس  ايشاٖ، ثٝ فّز ٔشصٞبي ػيبػي ٚ فشٍٞٙي ثب وـٛسٞبي ٞٓؿٕبَ غشة 
 ي ٔشاوضشيدز تيآػ ثب اسسجبط دس غيشفبُٔ ثٙبثشايٗ الذأبر دذافٙذ؛ ؿشق ثٝ غشة دس يه ٔٛلقيز ٕٔشبص ٚ اػششاسظيه دس وـٛس لشاس داسد

داخّي  ٚ غيش٘ؾبٔي خبسػي ٚ ٘ؾبٔي ٔمبثُ سٟذيذار دس دفبؿ يٞب سٚؽ دبيذاسسشيٗ ٚ ٔؤطشسشيٗ اص يىي ٟش،ايٗ ؿ ٟٔٓ ٚ حؼبع حيبسي،
 اػز.

  تحقیق: سؤال

 صيش دس ايٗ سحميك ػؤاالر اػز؛ سجشيض ؿٟشي دس ٔحذٚدٜ ٔشاوض طمُي شيدز تيآػوٝ ثشسػي ٔٛضٛؿ  دس اسسجبط ثب ٔؼئّٝ ايٗ سحميك

 :ٌشديذٜ اػز ٔغشح
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 دزيش ؿٟش سجشيض وذاْ ٞؼشٙذ؟ بي حيبسي ٚ حؼبع ٚ ٟٔٓ آػيتٞ . صيشػبخز1

 ؟ثبؿذ ئسٟذيذ دبيٝ  فٙٛاٖ ثٝطمُ سجشيض،  اص سٟذيذار ٔحشُٕ دؿٕٗ ثش ٔشاوض . وذاْ سٟذيذ2

 ، ٚػٛد داس٘ذ؟ضيؿٟش سجش ي ٔشاوض طمُشيدز تيآػاػبع ٔالحؾبر ايٕٙي دذافٙذ غيشفبُٔ ثشاي وبٞؾ  . چٝ ساٞجشدٞبيي ثش3

 : قیقپیطیىٍ تح

ٞبي  ثٝ ثشخي دظٚٞؾ سٛاٌٖشفشٝ اػز وٝ ٔي ٞبي ؿٟشي ٔجشٙي ثش اكَٛ دذافٙذ غيشفبُٔ، سحميمبر ا٘ذوي ا٘ؼبْ دس آػيت صيشػبخز
 ٚ ٔٛ٘يخ ٌٛسيٖٛ، ثٗ يإِّّٗ يث يٞب فشٚدٌبٜسغجيمي  ٔغبِقبر ثٝ( 2017ٕٞىبساٖ ) ٚ ( لٙجشدٛس1خبسػي ٚ داخّي ثٝ ؿشح صيش اؿبسٜ ٕ٘ٛد: 

 اص سٛكيفي، -سحّيّي سٚؽ يه اػشاي ثب ٔغبِقٝ، ايٗ دس. اػز دشداخشٝ غيشفبُٔ دذافٙذ يٞب ياػششاسظ اص اػشفبدٜ ثب ٛسػٍٙبد چبٍ٘ي
 دٞذ ئ ٘ـبٖ يٞب بفشٝي. اػز وشدٜ اػشفبدٜ فشٚدٌبٜ ٔحيظ دس سشٚسيؼشي يٞب يٌزاس ثٕت ثشاثش دس ٔمبْٚ ؿٟشي عشاحي يٞب دػشٛساِقُٕ

 ؿٟشيا٘ذاص  چـٓ ٚ عشاحي لغقبر، دسصٔيٙٝ ػبخز ٞب ياػششاسظ اػشمشاس سشٚسيؼشي، ا٘فؼبس ثشاثش دس ٔمبْٚ ؿٟشي عشاحي ثٝ دػشيبثي دس وٝ
 يشيدز تيآػ ُيٚسحّٝ يسؼض ثٝ خٛد سحميك دس( 2016ٕٞىبساٖ ) ٚ ثبلشي ( ٔقل2ٝٔٛ .دٞذ ئ وبٞؾ ساٞب  فشٚدٌبٜ يشيدز تيآػ
 ثب. اػز دشداخشٝ( ٌشٌبٖ ؿٟش: ٔٛسدي ٔغبِقٝ) ػغشافيبيي اعالفبر ػيؼشٓ اص دٜاػشفب ثب غيشفبُٔ دذافٙذ سٚيىشد ثب ؿٟشي يٞب شػبخزيص

 ٘شيؼٝ ايٗ ثٝٞب  آٖ ثٙذي ٔٙغمٝ ٚ ٌشٌبٖ ؿٟش دس حؼبع ٚ حيبسي يٞب شػبخزيص فضبيي سٛصيـ ٚ ػبخشٕبٖ سشاوٓ ٔقيبس دٚ اص اػشفبدٜ
 ٔحلٛالر ّٔي سٛصيـ ؿشوز ؿشوز، ثشق سٛصيـ ٔب٘ٙذ سيحيب ؼبريسأػ ثبالي سشاوٓ فّز ثٝ ٌشٌبٖ ؿٟشػشبٖ غشثي ؿٕبَ دس وٝ سػيذٜ

دس  (2014)( ٚايز ٚ ٕٞىبساٖ 3 .داس٘ذ غيشفبُٔ دذافٙذ چبسچٛة دس ثيـششي يٞب ثش٘بٔٝ ثٝ ٘يبص وٝ يا ٔٙغمٝ آة يٞب ؿشوز ٚ دششٚؿيٕي
ٔذِي سا ثشاي اسصيبثي  «سيحيب ٞبي يشػبخزصاص  اػششاسظيه حفبؽز ثشاي داسايي دزيشي يتآػ ٔذَ ٔحبػجبسي»دظٚٞـي ثب فٙٛاٖ 

ي ا٘شحبسي ثب اػشفبدٜ اص ٘ؾشيٝ ٞب حّٕٝٞب دس ٔمبثُ  ييداساٞب ٕٞشاٜ ثب ٔميبػي اص سيؼه اػششاسظيه ٚ احشٕبَ ؿىؼز  ييداسادزيشي  يتآػ

تْیٌِ  دفاع یشیکاسگ تِ(، دس فؼالیت پظٍّطی خَد ًحَُ تَصیغ هٌاتغ دس ساستای 3122ٍ ّوکاساى ) ٌایلشت( 4دٞٙذ.  ئثبصي اسائٝ 

قشاس دادُ ٍ تا دٍ  لیٍتحلِ یتجضحوالت تا استقشاس اّذاف کارب ٍ پطتیثاى، اّذاف سا هَسد اسصیاتی ٍ  هؤثشتشای پیطگیشی 

ی شیگ نیتصوی تشای ساص ٌِیتْی سا تا هذل ّا یاستشاتظحولِ تِ تؼذادی اص اّذاف،  ایٍ استشاتظی حولِ، حولِ تِ توام اّذاف 

(، دس 3121جاًسک ٍ ّوکاساى )( پل5. دّذ یهی پیطگیشاًِ تش اساع احتوال، تشآٍسد ٍ اسائِ ّا حولِی اص ستشدا تْشُدس تشاتش 

تا استفادُ اص سیستن اطالػات جغشافیایی،  ّنّای ٍاتستِ تِ پزیشی صیشساختپظٍّص خَد تا اسصیاتی سیستواتیک اص آسیة

پزیش قاسُ سا ضٌاسایی ی ٍ اسصیاتی قشاس دادُ ٍ ًقاط آسیةهَسدتشسسیشی پزآسیة اصًظشّای تشق ٍ گاص سا دس سشاسش اسٍپا ضثکِ

-پزیشی صیشساختسیضی تحلیلی ٍ فشهَلِ کشدى ٍ کاّص آسیة(، ٍی تا اسائِ یک چاسچَب تشًاه3117ِ) ّلستشٍم( 6کشدًذ. 

طف، ًقص هْوی سا دس تَسؼِ یک ًقطِ ػ ػٌَاى تِتکٌَلَطی،  ٍاسطِ تِکٌذ تغییشات تِ ٍجَد آهذُ ّای حیاتی، ارػاى هی

 هذًظشّا دس طَل صهاى پزیشی صیشساختکٌذ، تٌاتشایي پَیایی چٌیي تغییشاتی تایذ ٌّگام اسصیاتی آسیةّا ایفا هیصیشساخت

ی پذافٌذ ّا تشًاهِخَد تحت ػٌَاى دفاع ضْشی دس کاًادا ضوي پشداختي تِ  ًاهِ اىیپا(، دس 3111) فیطش( 7قشاس گیشد. 

ی تاصداسًذگی دس تشاتش حوالت اتوی دضوي ّا تْشٍشحفظ ٍ حوایت اص ضْشًٍذاى دس جٌگ جْاًی دٍم  دس شػاهلیغ

ی هشاکض حیاتی ٍ حساع ٍصیاًت اص ضْشًٍذاى، شیپز ةیآسی پذافٌذ غیشػاهل دس کاّص ّا تشًاهٍِ تا اتخار  پشداصد یه

 ٚ اٞذاف سقييٗ»فٙٛاٖ ( سحز 1394سػبيي، حٕيذسضب )ؿشيفي ( 8. ذیًوا یهی اهٌیت هلی پذافٌذ غیشػاهل سا تذٍیي ّا استیس

 ػبيٍبٜ سحميك ٘بٔجشدٜ ٘ـبٍ٘ش يٞب بفشٝي« ؿٟشي ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛسدي عشح ػبٔـ سٟشاٖ ي سٛػقٝٞب عشح دس غيشفبُٔ دذافٙذ ساٞجشدٞبي

 ٚ اٞذاف اػز. دٚ ٔٛضٛؿ ايٗ ٔيبٖ ػيبػشي -يا ثش٘بٔٝ ٚ ٟ٘بدي يػبص ىذبسچٝي دس ؿٟشي سٛػقٝ يٞب عشح دس غيشفبُٔ دذافٙذ ٔغّٛة
 دذافٙذ ثٝ وشدٖ ٍ٘بٜ يا ؿجىٝ سٚيىشد اصػّٕٝغيشفبُٔ  دذافٙذ دٜ ٌبْ چبسچٛة دس ٘يض ؿٟشي سٛػقٝ يٞب عشح دس غيشفبُٔ دذافٙذ ساٞجشدٞبي

، ٟٔذي ٚ ٕٞىبس ( ثش٘بفش9ا٘ذ.  ؿذٜ سذٚيٗ ٚ ثبصؿٙبػي شٜيغٚ  حفبؽشي يٞب عشحدس  الشلبدي ٔٙغك اص سجقيز سٟذيذٔحٛس، عشاحي غيشفبُٔ،
ثٙذي ٔشاوض حيبسي، حؼبع ٚ ٟٔٓ ثٙذسا٘ضِي ٚ اسائٝ ساٞىبسٞبي دفبفي اص ديذٌبٜ دذافٙذ  اِٚٛيز»اي سحز فٙٛاٖ  ( دس ٔمب1393ِٝ)
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 ؿٟش،ا٘ذ. ثب اسصيبثي ٚضقيز دفبفي  سشيٗ ٘يبصٞبي ا٘ؼب٘ي دس ؿٟش ثٙذس ا٘ضاِي دشداخشٝ اػبػي فٙٛاٖ يىي اص ثشاي سأٔيٗ أٙيز ثٝ ،«غيشفبُٔ
ا٘ذ. يبفشٝ آٖ ايؼبد فضبٞبي  ثٙذي ٔشاوض طمُ ؿٟش سا ثب ؿيٜٛ سحّيّي ٚ اص عشيك ٔبسشيغ ديـٟٙبدي ٔٛسدثشسػي ٚ اسصيبثي لشاس دادٜ اِٚٛيز

ٞبي ٟٔٓ خغشػبص، دشاوٙؾ ٔشاوض  ػبي ٔشاوض حؼبع ٔٙفشد، وبٞؾ خغش ٘بؿي اص وبسثشي أٗ دس ٔشاوض ٟٔٓ، ايؼبد ٔشاوض ٟٔٓ ٔشقذد ثٝ
 ثبؿذ. ػغح ؿٟش ٔي ٟٔٓ دس

 مببوی وظشی تحقیق:

 دس ضّـ ػْٛ شفبُٔيغ دذافٙذ ٚ ٌزاس٘ذ ئ شيسأط ٞٓ سٚيثش  يشيدز تيسٟذيذ ٚ آػ دٚ ضّـ آٖ، ي اػز وٝ دسٔظّظايٗ سحميك ثٝ ٔـبثٝ  
 :ٓيدشداص ئؿشح صيش  ثشػذ. ِزا ثٝ ثيبٖ ٔجب٘ي ٘ؾشي سحميك ثب ٔفبٞيٓ وّيذي ثٝدبيذاسي ؿٟش ثٝ  وٙذ سبٔي ٔمبثّٝ ثب ايٗ دٚ فٙلش

،  الشلبدي  ، ٔٙبفـ اسضي  زيٚ سٕبٔ  ، اػشمالَ ٚ ٔقٙٛي  )افٓ اص ٔبدّي  اػبػي  ٔٙبفـ ٚ  فاليك  وٝي اػز ا ذٜيدذ (:Thread) تُذیذ
دس   دٌشٌٛ٘ي  ٚلٛؿ  ثيٓ ٝ لشاس دٞذ و  ٔخبعشٜ  سحز  اي ٌٛ٘ٝ  ( سا ثٝ ٘ؾبٔي  ٞبي ، سٛا٘بيي ٚ ّّٔي  فشٍٞٙي  ٞبي اسصؽ،  ػيبػي  ٚ فاليك  اٞذاف

ثش   خٛد، سأطيش ٔؼشميٕي  ّّٔي  زيٞش وـٛس اص أٙ  ٚ ٔشدْ  ش٘ذٌبٖيٌٓ يسلٕ  ، سقشيف اػز  ا٘شضافي  ٔفْٟٛ  يه ،سٟذيذ  اصآ٘ؼبوٝ؛ ٞب ديذا ؿٛد آٖ
 ديـشفز ٚ ديٙبٔيىي ٞؼشٙذ؛ وٝ ثب ي داس٘ذ، دٛيبآٚس فٗ ٔٙـأ(. أشٚصٜ چٖٛ سٟذيذار ثيـشش 15: 1390 )ػالِي، ٞب اص سٟذيذ داسد آٖ  دسن

ػٟز  دس وٝ ا٘ذ لشاسٌشفشٝٞبيي ٘ؼُ فٛق ٔذسٖ ٚ ػًٙ ديـشفشٝ ٚ ٞبي وـشبسػٕقي ػالح ا٘ٛاؿ سٟذيذ سحز ؿٟشٞب ٔشدْ ٟٔٙذػي سصٔي،
 دس ٌٛ٘بٌٖٛ ٘ؾبٔي يذارسٟذ ثشاثش دس سب ؿٟشٞب ٕ٘بيذ افٕبَ ٞب آٖ ٌؼششؽ ٚ دفبفي ٞبي اثذاؿ ؿيٜٛ دس سا خٛد خبف عشح ثبيذ ٞب آٖ ثب ٔمبثّٝ

اػبع سئٛسي اػّذچٙىٛ ط٘شاَ  (. ثش15: 1368)عيبسي،  ٌشد٘ذ ثشخٛسداس آػبيؾ وبُٔ ٚ ايٕٙي اص عجيقي، حٛادص اص ٘بؿي وٙبس سٟذيذار
يٗ ا٘ذ؛ دس ا ٞبي ٌزاس ػًٙ ٘ؼُ اَٚ ثٝ ػًٙ فٛق ٔذسٖ ٘ؼُ ؿـٓ سا فشاٞٓ وشدٜ ٞب، صٔيٙٝ أشٚصٜ اػشفبدٜ اص ٔؼٕٛفٝ فٙبٚسي  سٚع
ي ؿٟشي سا ٔٛسد ٞذف لشاس دٞٙذ ٞب شػبخزيصثب اػشفبدٜ اص سؼّيحبر ٔشقبسف ٚ حشي غيشٔشقبسف اص ٔؼبفز دٚس اص ساٜ ٞٛا ٚ فضب  ٞب ػًٙ

 سب دس صٔبٖ وٛسبٜ ثذٖٚ سّفبر ا٘ؼب٘ي ٚ ٞضيٙٝ صيبد ثٝ ثيـششيٗ ضشثٝ ٔبدي ٚ ٔقٙٛي ثٝ وـٛس ٞذف ثشػٙذ.

 افضاس وبسٌيشي ػًٙ ؿٛد وٝ ٔؼشّضْ ثٝ الذأبسي اعالق ٔي افٙذ غيشفبُٔ ثٝ ٔؼٕٛفٝ: دذ(Passive Defenseیشػبمل )پذافىذ غ
غيش٘ؾبٔي ٚ ٘يض سّفبر  حؼبع ٘ؾبٔي ٚ ٚاسد ؿذٖ خؼبسار ٔبِي ثٝ سؼٟيضار ٚ سأػيؼبر حيبسي ٚ سٛاٖ اص ثب اػشاي آٖ ٔي خبكي ٘جٛدٜ ٚ

تش اقذاهات پیطگیشاًِ  (.25: 1386ٔٛحذي ٘يب، )ُ ٕٔىٗ وبٞؾ داد سّفبر سا ثب حذال يب ٔيضاٖ ايٗ خؼبسار ٚ ا٘ؼب٘ي ػٌّٛيشي ٕ٘ٛد ٚ

ی تا تَجِ تِ دیٌاهیکی تَدى تْذیذات هتفاٍت، پَیا شیپز ةیآسهالحظات ایوٌی ٍ اصَل پذافٌذ غیشػاهل تشای کاّص  اساع

 .تاضذ یهٍ کاس تسیاس َّضوٌذاًِ 

 سب ٌيشد ٔي لشاس ثشداسيثٟشٜ ٔٛسد دؿٕٗ سٛػظ ي وٝضقف غٝ٘م ٞش اص اػز فجبسري شيدز تيآػ: (Vulnerability)پزیشی آسیب

٘ٛساِٟي ٚ وٙذ ) ػشلز سا ٞب آٖ يب ٚاسد خؼبسر ٞب آٖ ٔشقبلجبً ثٝ ٚ وٙذ ديذا دػششػي صيشػبخز يه ٞبي داسايي ثٝ غيشٔؼبص عٛس ثٝ دؿٕٗ
ي شيدز تيآػٔؼٕٛفٝ ٔٛػٛد ثبؿذ ٚ راسبً  ضقف ٚػٛد داسد ضقف راسي لبثّيشي اػز وٝ داخُ يه دٚدػشٝ دسٔؼٕٛؿ(. 49: 1394ديٍشاٖ،

 دس دسٚ٘ؾ ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ، ٔظُ ثٙضيٗ، وٝ لبثّيز اؿشقبَ داسد، ٌبص وٝ لبثّيز ا٘فؼبس داسد ٚ ٔٛاد ؿيٕيبيي وٝ لبثّيز آِٛدٌي داس٘ذ ٚ
وٙذ. حبَ سٟذيذ سِٛيذؽ ٔيي اػز وٝ ثـش ثٝ ػٟز فذْ سفبيز اػشب٘ذاسدٞب ٚ فذْ سمبثُ ٚ ثشاثشي ثب شيدز تيآػضقف اوشؼبثي ٘ٛفي 

سشيٗ ٘ؾشيبر  ، ػبيز دبيذاسي ّٔي(. اص 1394ٟٓٔؿٛد )ػالِي، غالٔشضب، ي ٘يض ثيـشش ٔيشيدز تيآػاٌش سٟذيذ افضايؾ ديذا وٙذ، 
يه يه ٔشأطش اص ديذٌبٜ دفبؿ غيشفبُٔ، ٘ؾشيٝ دٙغ حّمٝ ٚاسدٖ اػز؛ دس ايٗ ٘ؾشيٝ، فّٕىشدٞبي ٟٔٓ ٚ اػششاسظ ٞب شػبخزيصدزيشي  آػيت

(؛ حّمٝ 32: 1386ٔٛحذي ٘يب، )ا٘ذ وٝ حّمٝ وب٘ٛ٘ي ثيـششيٗ ٔيضاٖ إٞيز سا داس٘ذ  ؿذٜ ٞبي ٔشحذإِشوضي سشػيٓ كٛسر حّمٝ حبوٕيز ثٝ

اصَل پذافٌذ  تش اساع؛ ایي هشاکضثقل ضْشی هاي بيروني قرار دارد تحت حفاظت شديد حلقهٍ ثقل  ٔشاوض وّيذي فٙٛاٖ ثٝ دْٚ

 دس ٚؽيفٝ ٗيسش ٟٔٓدغ  .ضًَذ یهی تٌذ دستِاٍلَیت تِ هشاکض حیاتی، حساع، هْن ٍ قاتل ًگْذاسی تِ تشتیة  شػاهلیغ

 ٌيشد، لشاس ٞذف ٔٛسد ٚ ؿٙبػبيي الصْ ثب دلز ٔشاوض ايٗ چٙب٘چٝ ٚ اػز ٔٛسدسٟبػٓ وـٛس طمُ ٔشاوض ػًٙ، ؿٙبػبيي يه يضيس ثش٘بٔٝ

 (.32: 1386ٔٛحذي ٘يب، ) ؿٛد ئ ٔذر سؼّيٓ ٗيسش وٛسبٜ دس ٚ ٜخٛسد ؿىؼز ػًٙ، آغبص سٚصٞبي دس اِٚيٗ ٔٛسدسٟبػٓ وـٛس
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 َب سيشي   دادٌ

 38دس  ٞىشبس 25056ٚػقشي حذٚد  سجشيض )ٔشوض اػشبٖ آرسثبيؼبٖ ؿشلي( اػز وٝ ثبؿٟش  والٖلّٕشٚي دظٚٞؾ،  مىطقٍ مًسدمطبلؼٍ:
ؿذٜ اػز. ٔشٛػظ  دليمٝ عَٛ ؿشلي ٚالـ 22 دسػٝ ٚ 46دليمٝ سب  5 دسػٝ ٚ 46 دليمٝ فشم ؿٕبِي ٚ 8دسػٝ ٚ  38دليمٝ سب  1 دسػٝ ٚ

ػٕقيز وُ  39/0٘فش ثب  1523096 ػٕقيز ؿٟش سجشيض 1395ٚ عجك آٔبس ػشؿٕبسي  ثبؿذ ئٔشش اص ػغح دسيبٞبي آصاد  1460اسسفبؿ آٖ 
 72/0ثٛدٜ اػز.  1390-1395ثشٔجٙبي  83/0ٚ ٔيضاٖ سؿذ ػٕقيز ؿٟش  ذيآ ئؿـٕيٗ ؿٟش دشػٕقيز ايشاٖ ثٝ ؿٕبس  فٙٛاٖ ثٝاػشبٖ 

 يٞب دٟٙٝ ثٝ ٔحذٚدٜ ػغح دسكذ 43 اص ثيؾ ؿٟش، فٕشاٖ ٚ عشح سٛػقٝ ٔغبِقبر . عجكا٘ذ ثٛدٜػٕقيز اػشبٖ دس ٔٙبعك ؿٟشي ػبوٗ 
 ؿبُٔ ،ٔب٘ذٜ يثبل دسكذ 57 ٚ اػز بفشٝي اخشلبف عجيقي ٔٙبثـ ٚ اساضي وـبٚسصي، ثبغبر، ثبيش، دبسن ٚ فضبي ػجض ٕٞچٖٛ يشؿٟشيغ

( اػز ٞب يوبسثش ٚ ػبيش ٚآٔذ سفز ؿجىٝ ؿٟشي، سؼٟيضار ٚ ؼبريسأػ فٕٛٔي، ٚ سفبٞي خذٔبر فقبِيز، ٚ وبس ديٍش )ػىٛ٘ز، ٟٙٝد ؿؾ
 ؿذٜ اػز: (. ٔٛلقيز ؿٟش سجشيض دس ٘مـٝ صيش ٘ـبٖ داد144ٜ: 1391فٕشاٖ،  ٚ سٛػقٝ )عشح

 

 
 ضمًقؼیت جغشافیبیی استبن آرسببیجبن ضشقی ي ضُش تبشی: 1ضکل ضمبسٌ 

 َب:  جبمؼٍ آمبسی ي سيش گشدآيسی دادٌ

 اػٙبدي، كٛسر ثٝسٚؽ ٌشدآٚسي اعالفبر . سحّيّي اػز -ي ٚ اصِحبػ سٚؽ، سٛكيفيا سٛػقٝ -وبسثشدي سحميك ثٝ ِحبػ ٞذف،ايٗ 
ٔذسن دوششاي ٘فش  12٘فش داساي ٔذسن وبسؿٙبػي اسؿذ ٚ  8خجشٜ ) 20سقذاد اص  ٘ؾشػٙؼي( -دشػـٙبٔٝ ) يذا٘ئاي ٚ ديٕبيؾ  وشبثخب٘ٝ

 ؿٟشػبصي ٔقٕبسي، يٞب حٛصٜ دس ٘فش ِـٍشي يقٙي ٔذيشيز دفبفي دس اػشبٖ ثٛد٘ذ( 10 ايٗ خجشٌبٖ اص دذافٙذ غيشفبُٔ وـٛسي ٚ ٘فش 10سخللي ٚ 

 سٚيىشد حبوٓ ثش سحميك سحّيُ ٔىب٘ي اػز. ثٛدٜ اػز. غيشفبُٔ ثٛدٜ اػز دذافٙذ ٚ

ِي ثب ػؤا 35ثب سشويجي اص ٘ؾشػٙؼي ٚ سىٕيُ دشػـٙبٔٝ ) غٛح ثٙذي ٔشاوض طمُ،ي ٔىب٘ي ثب اػشفبدٜ اص ٔذَ وٕي ػٞب دادٜثب٘ه 
سٟذيذ ٔحشُٕ ثش سٚي ٞش يه اص  5ثشاي ٞشيه اص  30سب  0 ػؤاَ ثب ٕ٘شار 3ٚ سقييٗ سٟذيذ ٔجٙب ) داسايي( ثشاي ٞش 97سب  0 رٕ٘شا

 ، سٟذيذ ٔجٙب، دسٞب شػبخزيصي سقييٗ ػغٛح طمُ ٞب ٔٝدشػـٙب دبيبيي ػٙؼؾثشاي وشٚ٘جبخ  آِفبي ضشيتؿذٜ اػز.  ا٘ؼبْ( ٞب داسايي
 ثش اػبعداسايي ؿٟش  32 .ثبؿذ يٞب ٔ دشػـٙبٔٝدسٚ٘ي  ٕٞؼب٘ي ٚ طجبر ٌش بٖيث وٝ ثٝ دػز آٔذ 84/0ٚ  92/0 ثٝ سشسيت SPSSافضاس  ٘شْ

 ي ٌشديذ:ثٙذ دػشٝدس دٙغ ٔقيبس ثٝ ؿشح ػذَٚ صيش  ٔؤطشي ٞب ؿبخق 22سؼٕيـ دس ثبٞذفٔذَ سقييٗ ػغٛح ٔشاوضطمُ ٚ 

 ی مکبویشیپز بیآس ی اسصیببیبىذ پُىٍ یَبٍ یالمؼیبس جُت  5ضبخص دس  22: فُشست استخشاجی 1جذيل 

 وذ ؿبخق (ٞب ييداساٞب ) ؿبخق ٔقيبسٞب وذ ٔقيبس

A ٖٞبي حيبسي ؿشيب 
 TBS & CGS) A1 ( ي سمّيُ فـبس ٌبصٞب ؼشٍبٜيا

 A2 ي ثشقفـبسلٛي ٞب دؼز
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 A3 ي ٘فشيٞب فشآٚسدٜؿجىٝ ا٘شمبَ ٔخبصٖ ػٛخز ٚ 

 A4 آة ؿٟشي ٔخبصٖ ٚ

 A5 ي ٔخبثشاسيٞب دؤُشاوض ٚ 

 A6 ػبيٍبٜ ػٛخز

B ٖٔشاوض ٔذيشيز ثحشا 

 B1 اػشب٘ذاسي

 B2 اداسٜ اعالفبر

 B3 ٕبيكذاٚػٔشاوض 

 B4 ي ٟٔٓٞب ػبصٔبٖ

C ا٘شؾبٔي ٔشاوض ٘ؾبٔي ٚ 

 C1 ٜ ٘يشٚي ٞٛايي ٚ ػذبٜ فبؿٛسا(دبيٍب -حٕضٜ 21سيخ ) ي٘ؾبٔٔشاوض 

 C2 ٔشوض فشٔب٘ذٞي ا٘شؾبٔي

 C3 ص٘ذاٖ

D سؼٟيضار ؿٟشي 

 D1 ي ٔؼبفشثشيٞب ب٘ٝيدب

 D2 ي سجشيضإِّّٗ يثفشٚدٌبٜ 

 D3 ٚ ٔشاوض ٚسصؿي اػشبديْٛ

 D4 دُ ٚ صيشٌزسٞبي اكّي

 D5 آٞٗ ساٜايؼشٍبٜ ٔششٚ ٚ 

E ٔشاوض دـشيجب٘ي 

 E1 ي ٚ دسٔب٘ئشاوض ثٟذاؿش

 E2 ٔشاوض الشلبدي ٚ كٙقشي

 E3 ٔشاوض آٔٛصؽ فبِي

 E4 يأذادسػب٘ٔشاوض 

 ٞبي ٍ٘بس٘ذٜ ٔأخز: اص ثشسػي 

 َب دادٌ لیيتحلٍ یتجض

ٞب ٚ  ا٘ؼبْ ٔمبيؼبر صٚػي ٚ سقييٗ ٕٞجؼشٍي ، ثب فشآيٙذSuper Decision فٗ اػبع ثشٞب  ؿبخق ٚ ٔقيبس ثشاي سقييٗ ٔيضاٖ إٞيز
(؛ دغ اص افٕبَ آٖ 50: 1390)ٔبِچيفؼىي، ٌشدد ئٞبػز،  ٞب، الذاْ ثٝ سـىيُ ػٛدش ٔبسشيغ وٝ ٘ـبٍ٘ش سسجٝ ٔقيبسٞب ٚ ؿبخق ثؼشٍيٚا
ٞب  ؿبخق إٞيز ضشايت ، ٔيضأٖحذٚدؿذٜاص اثش ٔبسشيغ ٚ  زيدسٟ٘بٔبسشيغ ٘بٔٛصٖٚ ٚ سجذيُ ثٝ ٔبسشيغ ٔٛصٖٚ  كٛسر ثٝ
ي ػٛخز، ٘يشٌٚبٜ ثشق ٚ فشٚدٌبٜ ٞش يه ثٝ سشسيت ثب ٞب ٍبٜيػبوٝ ٔشاوض ا٘شمبَ ٘فز )دباليـٍبٜ ٚ دششٚؿيٕي(، ٔشاوض ٘ؾبٔي، آٔذٜ؛  دػز ثٝ

ثيـششيٗ ٔيضاٖ ضشيت إٞيز ثب سٛػٝ ثٝ ػٙبسيٛي سٟذيذ )حٕالر ٞٛايي ٚ  853/0 ٚ 1112/0 ،1119/0، 1733/0ٔيضاٖ ضشيت إٞيز 
 ؿذٜ اػز: ٘ـبٖ دادٜ دس ػذَٚ صيش .دٞٙذ ٔٛؿىي( ثٝ خٛد اخشلبف ٔي
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 یا ضبکٍبب استفبدٌ اص فشایىذ تحلیل  َب : میضان اَمیت مؼیبسَب ي ضبخص2جذيل ضمبسٌ 

ٞبي حيبسي يبٖؿش ٔقيبس :A 

 0.432483 ضشيت إٞيز ٔقيبس

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 ٞب ؿبخق

 0.1253 0.0517 0.0419 0.1733 0.1112 0.0772 ٞب ضشيت إٞيز ؿبخق

 ثحشاٖ ٔذيشيز ٔشاوض B: بسٔقي

 0.084154 ضشيت إٞيز ٔقيبس

 B1 B2 B3 B4 ٞب ؿبخق

 0.0036 0.0064 0.0062 0.0041 ٞب ضشيت إٞيز ؿبخق

 ا٘شؾبٔي ٚ ٘ؾبٔي ٔشاوض C: ٔقيبس

 0.236178 ضشيت إٞيز ٔقيبس

 C1 C2 C3 ٞب ؿبخق
 0.0034 0.0505 0.1119 ٞب ضشيت إٞيز ؿبخق

 ـشيجب٘ئشاوض د D: ٔقيبس

 0.102808 ضشيت إٞيز ٔقيبس

 D1 D2 D3 D4 D5 ٞب ؿبخق
 0.0140 0.0109 0.0054 0.0853 0.0198 ٞب ضشيت إٞيز ؿبخق

 ؿٟشي سؼٟيضار E: ٔقيبس

 0.144377 ضشيت إٞيز ٔقيبس

 E1 E2 E3 E4 ٞب ؿبخق
 0.0157 0.0016 0.0734 0.0072 ٞب ضشيت إٞيز ؿبخق

 : اص ثشسػي ٍ٘بس٘ذٜٔأخز

ي ؿٟش سجشيض، اسصؽ وٕي ٚ أىبٖ ٚلٛؿ ٞش يه اص سٟذيذار ٔحشُٕ خشاثىبسي، سشٚسيؼشي، ٞب ييداساثش  ٔؤطشثشاي سقييٗ سٟذيذ ٔجٙب 
 :ا٘ذ ؿذٜ ٔـخق يشص ٔؤِفٝٞب، اص ػٝ  ٔٛؿىي ٚ ٞٛايي ثش داسايي ٚ حٕالرػبيجشي، افششاضبر ٔشدْ ٔحٛسي 

 ؛1-10 سٚي ٞش يه اص داسايي داساي أشيبصثشاي دؿٕٗ  ٔٛسد٘ؾشٞضيٙٝ اػشفبدٜ اص سٟذيذ  .1

 ؛1-10 ٔيضاٖ ػزاثيز ٞذف ثشاي دؿٕٗ ثش سٚي ٞش يه اص ٔشاوضطمُ وٝ داساي أشيبص .2

 .ثبؿذ ئ 1-10 وٝ داساي أشيبص ٔٛسد٘ؾشٔيضاٖ وبسايي ٞش سٟذيذ دس ثشاثش ٞذف  .3

فٙٛاٖ  س ٌشفشٙذ، ِزا سٟذيذ حٕالر ٞٛائي ٚ ٔٛؿىي ثٝيي دس ٔقشم سٟذيذ حٕالر ٞٛايي ٚ ٔٛؿىي لشاداسا 20داسائي ؿٟش  32اص 
 ، دس9 سب 1 ثبصٜ ٌزاسي ؿبخق اػشمشاس دس فبكّٝ ٔٙبػت اص اٞذاف دس ٌبْ ثقذي ثشاي ٘حٜٛ اسصؽ دس سٟذيذ ٔجٙبي سحميك ا٘شخبة ٌشديذ.

 ٞب ؿبخق اص ٞشوذاْ ثشاي ايٕٗ يٞب ّٝفبك ٚ خغش ؿقبؿ. الذاْ ؿذٜ اػز وٓ خيّي يشيدز تيآػ سب صيبد خيّي يشيدز تيآػ دٟٙٝ دٙغ لبِت
 آٔذٜ اػز: صيش ػذَٚ دس ثٝ فّز حؼٓ صيبد فمظ ثشاي اٞذاف دـشيجب٘ي() وبسؿٙبػبٖ ٘ؾشار ٚ ضٛاثظ ثٝ سٛػٝ ثب
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 گزاسی ضبخص استقشاس دس فبصلٍ مىبسب اص اَذاف دضمه )اَذاف پطتیببن( : وحًٌ اسصش3 جذيل

 ٔٙجـ ٌزاسي ٘حٜٛ اسصؽ ؿبخق

 ٔفْٟٛ صارأشيب ثبصٜ

خذٔبر 
 دـشيجبٖ

ٞب،  ثيٕبسػشبٖ
ٞبي ٔؼبفشثشي،  دبيب٘ٝ

ٞب، ٔشاوض  ٚسصؿٍبٜ
٘ـب٘ي ٚ  آسؾ

 احٕش ٞالَ

 دزيشي خيّي وٓ آػيت 1 ٔشش 249سب  0

ٟٔٙذػيٗ 
ٔـبٚس 

ػٟبٖ  ٘مؾ
 دبسع

 دزيشي وٓ آػيت 3 ٔشش 499سب  250

 دزيشي ٔشٛػظ آػيت 5 ٔشش 749سب  500

 دزيشي صيبد آػيت 7 ٔشش 1249سب  750

 دزيشي خيّي صيبد آػيت 9 ٔشش 1250ثيـشش اص 

دزيشي ٔجشٙي ثش آػيت ؿبخق 22 ؿذٜ اػشب٘ذاسدػبصي ٞبي٘مـٝ 22ٞب،  اليٝ يدٛؿب٘ ٞٓ إٞيز ٚ ضشيت دسٟ٘بيز ثب افٕبَ
 دٛؿب٘ي ٞٓ ػذغ ثب؛ سٟيٝ ٌشديذ GIS افضاس ٘شْثش اػبع سٟذيذ دبيٝ دس ٌزاسي اػشمشاس ؿبخق دس فبكّٝ ٔٙبػت اص اٞذاف دؿٕٗ،  اسصؽ

ي آػيت ؿٟش سجشيض دس دٙغ ثٙذ دٟٙٝثب سٛػٝ ٘مـٝ ٟ٘بيي، إٞيز، سٟيٝ ٌشديذ.  ضشايت افٕبَ ثب ٟ٘بيي ثٙذي٘مـٝ دٟٙٝ ٞبي،٘مـٝ 22
دسكذ، دٟٙٝ ثب  7/13ٞىشبس ٚ  6/3375ي خيّي وٓ ثب سً٘ ػجض سيشٜ ثب ٔؼبحشي ٔقبدَ شيدز تيآػاػز. دٟٙٝ ثب  ؿذٜ يثٙذ دػشٝوالع 

ي ٔشٛػظ ثب س٘ه صسد ثب ٔؼبحشي شيدز تيآػدسكذ، دٟٙٝ ثب  5/9ٞىشبس ٚ  2345ي وٓ ثب سً٘ ػجض سٚؿٗ ثب ٔؼبحشي ٔقبدَ شيدز تيآػ
دسكذ ٚ دٟٙٝ ثب  3/32ٞىشبس ٚ  2/7974ي صيبد ثب سً٘ ٘بس٘ؼي ثب ٔؼبحشي ٔقبدَ شيدز تيثب آػدسكذ، دٟٙٝ  5/23ٞىشبس ٚ  2/5798ٔقبدَ 

 دسكذ اص وُ ٔؼبحز. 21ٞىشبس ٚ  7/5202ي خيّي صيبد ثب سً٘ لشٔض ثب ٔؼبحشي ٔقبدَ شيدز تيآػ
 

 
 

 اسبس تُذیذ مبىب بش غیشػبمل پذافىذ مىظش اص تبشیض ضُش پزیشی مکبویآسیب بىذیوقطٍ وُبیی پُىٍ :2 ضکل
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-يىي اص آصٖٔٛ) سشيٗ ٕٞؼبيٍي٘ضديه ػٟز ؿٙبخز اٍِٛي دشاوٙؾ فضبيي ٔشاوض طمُ دس ساػشبي ٞذف دظٚٞؾ اص ٔشذ ٔيبٍ٘يٗ،

ٔمذاس ٔيبٍ٘يٗ فبكّٝ ٔٛسد  وٝ يدسحبِٔشش ثٝ دػز آٔذ،  264ؿذٜ  ي ٔـبٞذٜٞب ييداسافبكّٝ  ٗيبٍ٘ئؿذٜ اػز؛ وٝ  اػشفبدٜ ٞبي فضبيي(
اي ٔشاوض ص سٛصيـ خٛؿٝحبكُ اص ايٗ ٔشذ، ٘ـبٖ ا Z ٚ P (. ٘شيؼٝ ٔمبديش58/0سشيٗ ٕٞؼبيٍي )٘ؼجز ٘ضديه ؿذ  ٔحبػجٝٔشش  455ا٘شؾبس 

 دزيشي ٔىب٘ي ؿٟش اػز.دٚساص اكَٛ ٚ ٔالحؾبر دذافٙذ غيشفبُٔ ٚ سـذيذوٙٙذٜ ٔيضاٖ آػيت وٝ ايٗ أش ثٝ طمُ ؿٟش سجشيض ثٛد

فٛأُ ؿٙبػبيي ٚ  20ٔٛسدٔغبِقٝ دس غبِت  ، ٘مبط لٛر ٚ ضقف داخّي ٔحذٚدٜٔؤطشثشاي اسصيبثي فٛأُ ٔحيغي دسٚ٘ي 
 ؿذ٘ذ سذٚيٗ يا ٌٛ٘ٝ ثٝ ٞب ياػششاسظ ثٙبثشايٗ ؿذ؛ ،اػز آٖ لٛر ٘مبط اص ثيـشش ؿٟش ضقف ٘مبط وٝ ايٗ ثيبٍ٘شآٖ  ٟ٘بيي شيؼٝ٘. ا٘ذ ؿذٜ يبثياسص

، ٘مبط فشكز ٚ سٟذيذار خبسػي ٔؤطشػٟز سفـ ٘مبط ضقف اػشفبدٜ ٌشديذ. ثشاي اسصيبثي فٛأُ ٔحيغي ثيشٚ٘ي  آٖ لٛر ٘مبط اص وٝ
 وٕشش ؿٟش سٚي ديؾ يٞب فشكز وٝ ايٗ ثيبٍ٘شآٖ  ٟ٘بيي ٘شيؼٝ .ا٘ذ ؿذٜ يبثياسصؿٙبػبيي ٚ فٛأُ ثيشٚ٘ي  20ٔحذٚدٜ ٔٛسدٔغبِقٝ دس غبِت 

ٞبي ٔٛػٛد  وٝ الذأبر ثٟجٛدي ثخـي ٚ سشٔيٓ سٟذيذٞب ٚ ضقف ؿذ٘ذ سذٚيٗ يا ٌٛ٘ٝ ثٝ ٞب ياػششاسظ ثٙبثشايٗ ز، ٌشديذ؛اػ آٖ سٟذيذار اص
 ٔخشّف ؿٟش سا ا٘ؼبْ دٞذ. ٙٝيدسصٔ

 بشای اسائٍ ساَبشدَبی بش اسبس مالحظبت ایمىی پذافىذ غیشػبمل: َب یبشسسٍ وتیج

اص ثيٗ  شفبُٔيغٔٙؾش دفبؿ  اص ضيسجشٞبي ؿٟش دزيشي صيشػبخزسيضي ػٟز وبٞؾ آػيتثشاي ثش٘بٔٝ TW)) يسذافقساٞجشدٞبي 
يبص ٟ٘بيي حبكُ اص ٔذَ ػٛآر )وٝ أش ثش اػبع (ST)وبسا٘ٝ ٔحبفؾٝٚ  ((TWسذافقي ،(OW)سلبثشي ،SO)) ساٞجشدٞبي سٟبػٕي

اػز( ا٘شخبة ٌشديذ؛  14/3 ٚ ٘مبط سٟذيذار ثشاثش 69/2، ٘مبط فشكز ثشاثش 92/2، ٘مبط ضقف ثشاثش 52/2ٞبي ٘مبط لٛر ثشاثش  ؿبخق
اي اص  ذٜدزيشي ٔحذٚدٜ ٔٛسدٔغبِقٝ الذاْ ٕ٘بيذ؛ ِزا ٌضيسيضي ثبيذ ثب وبٞؾ ٘مبط ضقف ٚ سٟذيذ ثٝ سفـ آػيت ساٞجشدٞبي ثش٘بٔٝ

 ٌشدد: ٔي  ئٝاسا ثٝ ؿشح صيشسجشيض ؿٟش   غيشفبُٔ ؿفبد ويفيز ءسمباس يػشبسا دسساٞجشدٞبي سذافقي 

 ثب ثبفز ٌؼؼشٍي حفؼسػبٖ ٚ  ٚ وٕه اصئٛ يٞب ؿجىٝ فخلٛدس ي ٔشاسج ػّؼّٝ ْ٘ؾب فبيزس ثب سجبعياس يٞب ؿجىٝ ػبٔب٘ذٞي -1
 ؛ارسٟذيذ ثشاي يٌيش ٜدٙبٚ  يٕٗا ط٘مب يبثي ٔىبٖ

 ؛ٔىُٕ سجبعياس ئؼيشٞب ؿشٗدا ػِحب ٚ يياٞٛ يٞب دس دُ صْال فبكّٝ ايؼبد -2

 ؛ٔٛلز ٖػىبا ٚ اػشفبدٜ چٙذٔٙؾٛسٜ ٔٙؾٛس ٔششٚ ثٝٚ  سيشٌزص يٞب ؿجىٝ ػبٔب٘ذٞي -3
 ؛ٞب سٚدخب٘ٝٚ ٞب  ٌؼُ يٓاحشٚػبص دس  ػبخز ثظاضٛ فبيزسثب  ٔشٙبػت يٞبدفّٕىش ديؼبا -4

دس  يٞب ٚ دبسن ػجض يفضبٞب ديؼبٚ ا غيشفبُٔ فٙذادذ رٔباِضا ثٝ زيثب فٙبؿٟش  ئشوضدس  دٜفـش ٚ دٜفشػٛ يٞب ثبفز صيػبصثب -5
 ؛س٘فؼباص ا حبكُ يٞب ٔٛع عٚخشٔٙؾٛس  ثٝ  دس ثبفز فبكّٝٚ  ٔٛلز ٖػىبا ي ثٝيفضبٞبثشاي ايؼبد  يا ٔحّٝ عٔميب

 يفضبٞبْ ٚ واسش وٓي ٞب ثبفزٚ  ٚسٔؼب حيا٘ٛ ثٝٞب  آٖ َ٘شمباٚ  وٓأششي ٞب ثبفزخُ دس دا صاخغشٚ  عحؼب وضأش اسػشمشا ْفذ -6
 ؛حشيٓ َفٕبٔٙؾٛس ا ثٝ ٔؼىٛ٘ي حيا٘ٛ ثب وبفي فبكّٝٚ داساي  صثب

 اسػشمشٚ ا كٙقشي ٞبي فقبِيزٔٙبػت  وٙذٌيادش ثبافضا  ٞٓ يٞب زيفقبِ سقييٗ ثشاي سجشيض سيلٕبا يؿٟشٞب ديفّٕىش يٙيآفش ٘مؾ -7
 ؛ؿٟش ثب ديٛ٘ذ ٞٓ ٕقيشيػ حيا٘ٛ ػبيشدس  عحؼب ؼبريسأػ

 سقذئُٙؾٛس  ثٝ سجشيضؿٟش  ثب ديٛ٘ذ ٞٓ يؿٟشٞبٚ  يؿٟشٖٔٛ اديش حيا٘ٛدس  ػٕقيز سظجيزٚ  سجشيض ؿٟش ئٟبػشدزيش خ٘ش وبٞؾ -8
 ؛ؿٟش ػٕقيشي وٓاسش يـيافضا ٘ذسٚ

 ؛وٙٙذٜ ٚ آِٛدٜ فشيٗآخغش كٙقشي يٞب زيفقبِ َ٘شمبا ثب كٙبيـ ديفّٕىش دباليؾٚ  ؿٟش ةغشدس  كٙقشي يٞب زياص فقبِ ييصداسٕشوض -9
ٚ  عجيقي سػششبا ديؼبٔٙؾٛس ا ثٝ ارسؼٟيضٚ  رسأػيؼب حشيٓ ٚدٜٔحذٚ ثّٙذلبٔز دس  يچشش ٖخشبدس ثب ػجض يفضبٞب يشيوبسٌ ثٝ -10
 .ؼزيص ظئح ويفيز سمبٚ اس ػجض وٕشثٙذٞب سٛػقٝ
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 الحظبت ایمىی پذافىذ غیشػبمل:بشای اسائٍ ساَکبسَبی اجشائی بش اسبس ساَبشدَبی ي م َب یبشسسوتیجٍ 

سؼٟيضار حيبسي ٚ حؼبع ٚ سّفبر  ٞبي ٔبِي، سأػيؼبر ٚ سٟٙب الذأبر دذافٙذي غيشفبُٔ ثشاي وبٞؾ آػيت ٞذف ايٗ دظٚٞؾ ٘ٝ 
ٞبي حيبسي سب ٔشاوض  دزيش ؿٟش ثٝ ػبيٍبٜ ايٗ ؿٟش دس ػٟز ثٟجٛدي اص ؿشيبٖ ا٘ؼب٘ي اػز، ثّىٝ ثب ؿٙبخز فٙبكش ٚ فٛأُ آػيت

 شيجب٘ي، الذاْ ٌشدد. ثش ايٗ اػبع ساٞىبسٞبي اػشايي اص ٔٙؾش ساٞجشدٞب ٚ ٔالحؾبر ٚ اكَٛ دذافٙذ غيشفبُٔ سحميك ثب اػشفبدٜ اصدـ
 ثبؿذ: ثٝ ؿشح صيش ٔي دزيشي ٔٙبعك ٞب ٚ دٟٙٝ آػيت ٞبي ٔٛلقيز وبسثشي ٘مـٝ
 3، 8خلٛف دس ٔٙبعك  ي دس ٞؼشٝ ٔشوضي ؿٟش ثٝا ؿٝخٛالذاْ ثٝ سٕشوضصدايي اص ٚػٛد سقذاد صيبد ٔشاوض حؼبع ٚ ٟٔٓ ثٝ ؿىُ  -1

 ٌبْ ا٘ؼبْ ٌيشد؛ ثٝ وٝ ايٗ الذأبر، ثب سٛػٝ ثٝ ٞضيٙٝ ثبال، ثبيذ ٌبْ 4ٚ 

 ثش اػبع اكَٛ دذافٙذ غيشفبُٔ؛ 10 ٚ 1 الذاْ ثٝ سٕشوضصدايي سشاوٓ ػٕقيشي، اص ٔٙبعك -2

 ٚ ٔغّٛة وٝ سمشيجبً 7ٚ لؼٕشي اص  6، 9، 5 شي ٘ؼجشبً وٓ دس ٔٙبعكسٟذيذدزيش ثب سشاوٓ ػٕقي يٞب يوبسثش يػٛاس ٞٓحفؼ ٕ٘ٛدٖ،  -3
 ا٘ذ؛ ؿذٜ يبثي ٔىبٖ ثؼب

اصحذ  وبسثشي چٙذٔٙؾٛسٜ ٚ سفشيحي ثٝ فّز سؼٕـ ثيؾ ٘ؾبٔي دس لبِت ايؼبد وشدٖ ٔشاوض ثٝ خبسع ٘ؼجز الذأبر اػبػي -4
ثبؿٙذ  وبسثشي سٟذيذدزيش ٔي وٝ ؿٕبَ ؿٟش ٚ غشثي ػٙٛة ٚ ػٙٛة حٛاؿي دس ؿٟشي سؼٟيضار سأػيؼبر ٚ كٙقشي ٘ؾبٔي، يٞب يوبسثش
 دزيشد؛ ا٘ؼبْ

 ٚ ػبص٘ذٜ فٙبكش فٙٛاٖ ثٝحيبسي )وٝ  ؿشيبٖ ا٘شمبَ ٔشاوض حؼبع ٚ يٞب يوبسثشوشدٖ سقذادي اص  ثٝ خبسع ٘ؼجز الذأبر اػبػي -5
داس٘ذ،  اصحذ ؾيث ٙؾٛسٜ ٚ سفشيحي وٝ سؼٕـٞبي چٙذٔ وبسثشي دس لبِت ايؼبد 5 ٚ 9، 1، 2 زيػٕق وٓ ٔٙبعك ؿٟشي ٞؼشٙذ( اص ٔشحشن

ي دس سب حذٚدٚ  8، 10 ٔششاوٓ ػٕقيز ثب ٚ ٔٙبعك 7ي اص ٔٙغمٝ لؼٕش دس ٚ 10، 3، 4، 6ٞب ثٝ ٔٙبعك  دزيشد؛ ا٘شمبَ سقذادي اص آٖ ا٘ؼبْ
 ؛4ٔٙغمٝ 

ٚ  ؿٟش ٔشوضي ػجض دس ٔٙبعك ٚ ٞبي اؿشقبِي ثٝ دِيُ سؼٕـ ثيـشش ٚ وٕجٛد فضبي ثبص الذأبر اػبػي ٘ؼجز ثٝ سقذيُ وبسثشي -7
 ؛3ٚ سب حذٚدي  2، 8 ٔٙبعك

 يٞب يوبسثش ٚػٛد أب ثبؿٙذ، ٔي ػجض ٚ ثبص فضبٞبي ثيـششيٗ داساي 4 حذٚدي اص ٔٙغمۀ ٚ سب 7ٚ لؼٕشي اص ٔٙغمٝ  6 ثبايٙىٝ ٔٙبعك -8
 اص ػٌّٛيشي أش ايٗ اػز وٝ وشدٜ سٚ سٚثٝ سٟذيذ ثب سا ٔٙبعك ايٗ فشٚدٌبٜ ٚ ي(ػبصٗ ئبؿ ٚ ي )سشاوشٛسػبصيفشأّ سِٛيذ ثب فؾيٓ ٚ كٙقشي

 ؛عّجذ ئسا  ٔٙبعك ايٗ يػٛ ثٝ ؿٟش سٛػقۀ

ثب  ثبال ػٕقيشي سشاوٓ وٝ داساي 8ٚ  10، 1ٞبي ؿشيب٘ي ٘بٔٙبػت دس ٔٙبعك  ثب سٛػٝ ثٝ ػبخشبس حّمٛي ؿٟش سجشيض ٚ ٚػٛد ؿجىٝ -9
ٞبي ٔقبثش ٔٙبػت  ، ٘مبط أٗ ٚ ؿجىٝشيدز تيآػدس ايٗ ٔٙبعك  ٙذ؛ؿٟش ٞؼش ٗي٘ـٝ يثبفز حبؿ ٚ لذيٕي وٝ دس وٛچه لغقبر ا٘ذاصٜ

 ٞذايز ػٕقيز دس صٔبٖ ثحشاٖ ثٝ ٘مبط أٗ، ايؼبد ٚ اكالح ؿٛ٘ذ؛ ثبٞذف

ٔٙبعك  ٚ اؿجبؿ ٔشوضي ٔٙبعك وٝ يا ٌٛ٘ٝ ثٝ ،ثبؿذ ئ ٔـبٞذٜ لبثُ ٔٙبعك ػغح دس ٚ ثيٕبسػشب٘ي أذادي ٔشاوض ثٟيٙٝ سٛصيـ فذْ -9
 ثب سا ٔغّٛة دس ثحشاٖ يسػب٘ خذٔبر فّٕيبر ،ثبؿٙذ ئ ٞب يوبسثش ٌٛ٘ٝٗ يا فبلذ 7ٚ  3 حذٚدي سب ٚ 6ٚ  5، 9ٔٙبعك  اصػّٕٝ ؿٟش ياٝ يحبؿ

 ٕ٘بيذ؛ ٔٛاػٝ ٔي ٔـىُ

ي ثشق، سمّيُ فـبسلٛي ٞب دؼزؿٟشي ثبلبثّيز ؿٙبػبيي ثبالي ؿٟش ٔظُ  ؼبريسأػالذأبر الصْ دس خلٛف اػششبس ٚ اخشفبي  -10
 ا٘ذ، ا٘ؼبْ ٌيشد؛ ؿذٜ ٚ ٔخبصٖ آة وٝ دس ٔٙبعك ؿٟش سٛصيـفـبس ٌبص 

، دس ؿٟش سجشيض اص الذأبر وّيذي ػٟز ٞب آٖػبي ٔشاوض حؼبع ٔٙفشد ٚ اسخبر فضبٞبي أٗ دس  ايؼبد ٔشاوض ٟٔٓ ٔشقذد ثٝ -11
 آيذ. اسسمبي ػغح أٙيز دس حٕالر ٘ؾبٔي ثٝ ؿٕبس ٔي
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 گیشی وتیجٍ

٘بٔٙبػت دس ػبصٌبسي ٚ  ٚضقيز ،ٙذو سجذيُ فبػقٝ يه ثٝ ؿٟش سجشيض دس سا ٔٛؿىي ٚ ٞٛايي( حٕالرػًٙ ) ذٜيدذ سٛا٘ذ ئ آ٘چٝ
سٚيىشد دذافٙذ غيشفبُٔ دس ؛ ي دذافٙذ غيشفبُٔ ايٗ ؿٟش اػزضيس ثش٘بٔٝٚ فذْ سفبيز ٔالحؾبر ايٕٙي ٚ اكَٛ ٔجب٘ي  ٞب ييداساي ػٛاس ٞٓ

سٛا٘يٓ ٔجبحض  ي وٝ دس حبَ ٔغبِقٝ ٞؼشٙذ، ٔيٞب دشٚطٜد، اثشذا دس ٔٛسد ثٝ ػٝ كٛسر فّٕيبسي ٌشد سٛا٘ذ ئ ٞبي ؿٟش سجشيض دشٚطٜ
ٔظبَ دس ػبخز دباليـٍبٜ،  فٙٛاٖ يبثي ٔٙبػت ثشاي يبفشٗ فشكٝ أٗ ٚ ٔميبع آٔبيـي دشٚطٜ سا دس ثشاثش سٟذيذ دؿٕٗ سأٔيٗ وٙيٓ، ثٝ ٔىبٖ

اي داؿشٝ ثبؿٙذ ٚ  ، اصِحبػ حؼٓ ٚ ا٘ذاصٜ ثبيذ سقشيف ٔحّي ٚ ٔٙغمٝٚ وؼب ػبخشٝ ؿٛد. اٌش دباليـٍبٞي دس وٙبس ٔشص احذاص ؿٛد  چٝ ا٘ذاصٜ
دزيشي  يبثي، اػشفبدٜ اص فٛاسم عجيقي ػٟز وبٞؾ آػيت ٞب ثبيذ دس فٕك ٔٙبػت وـٛس ثبؿذ. دٚٔيٗ ٔٛضٛؿ دس ٔىبٖ ٔميبع ّٔي آٖ
دس ػبيز اػز؛ دس ػبخز دباليـٍبٜ ٘جبيذ  ٌشدد. ػٛٔيٗ ٔٛضٛؿ دشاوٙذٌي ٞب ٔي دسػشي ا٘شخبة ؿٛد، ثبفض وبٞؾ آػيت اػز وٝ اٌش ثٝ

خٛد آػيت  ٞب، ثبلي ٔخبصٖ ٞٓ خٛدثٝ كٛسر خغي ػبخشٝ ؿٛد چشاوٝ ثب كذٔٝ ديذٖ يىي اص آٖ ٔخبصٖ ػٛخز سا دس وٙبس ٞٓ ٚ ثٝ
سأػيؼبر ػبخشٝ  ٞب اٌش ٞٙٛص ثشخي اص سٛاٖ دػز ثٝ الذأبسي صد، دس ايٗ دشٚطٜ ٞبي دس حبَ ػبخز ٞٓ ٔي ثيٙٙذ؛ دْٚ دس لجبَ دشٚطٜ ٔي

ٞبي  دشٚطٜ، لؼٕز ثبٔغبِقٝثشداسي ٘يض  ٞبي دس حبَ ثٟشٜ ٘ـذٜ ثبؿٙذ، ثب اسائٝ ساٞىبسٞبيي ٔٛاسد ٔشسجظ سا ثبيذ افٕبَ وشد. دس دشٚطٜ
بصٜ ثٝ دزيش سا ثبيذ ؿٙبػبيي وشدٜ ٚ الذاْ ثٝ ايضِٚٝ يب ػبثؼبيي ٚ يب اػشحىبْ ثب سٚؽ ٟٔٙذػي ٔقىٛع وشد سب سأطيش آػيت سا ثشػ آػيت

 حذالُ ثشػب٘يٓ.

چٙذيٗ الذاْ ٘ٛآٚسا٘ٝ كٛسر ٌشفشٝ وٝ دس ٔمبيؼٝ ثب  ،ٞب شػبخزيصي شيدز تيآػدس ايٗ سحميك ػٟز اسخبر الذأبر الصْ ثشاي وبٞؾ 
 اص: ا٘ذ فجبسروٝ  ثبؿذ ئػبيش سحميمبر ٔـبثٝ ٔشفبٚر 

ي اػز وٝ شيٌٓ يسلٕفٙي دس  ؿذٜ اػز ٚ ايٗ فشايٙذ، اػشفبدٜ AHP ػبي ٔذَ ثٝ Super Decisionي ا ؿجىٝاػشفبدٜ اص سحّيُ  -1
 ؿذٜ اػز؛ ثٙبٟ٘بدٜثش ٔجٙبي ثبصخٛسد ٚ ٚاثؼشٍي 

 اػز وٝ يه الذاْ ػذيذي ثٛد؛ ؿذٜ اػشفبدٜاص ٔشذ وٕي  ٞب شػبخزيصي اٝ يدب، ػٟز سقييٗ سٟذيذ ؿٟش والٖدس ثبة سٟذيذؿٙبػي  -2

حيبسي، حؼبع، ٟٔٓ ٚ لبثُ  ٔؤطشي ٞب ييداساٙذ غيشفبُٔ ػقي ؿذٜ اص سٕبْ ي ؿٟشي اص ٔٙؾش دذافٞب شػبخزيص ُيٚسحّٝ يسؼضدس  -3
 ؿذٜ اػز؛ ٍٟ٘ذاسي اػشفبدٜ

دس دذافٙذ غيشفبُٔ دس  ٔؤطشي ٞب شػبخزيصٌفز وٝ سٕبٔي  سٛاٖ ئاػز وٝ  ؿذٜ اػشفبدٜي دـشيجبٖ ٘يض ٞب ييداساثشاي اِٚيٗ ثبس اص  -4
اص ػٛي ٔشاوض  ٞب يوبسثشدػششػي ثٝ ايٗ ٘ٛؿ  ٚ بسداس٘ذياخشي سا دس أذادسػب٘يـشش ٘مؾ ث ٞب يوبسثش ٌٛ٘ٝٗ يااػز؛ وٝ  ؿذٜ ٌشفشٝ٘ؾش 

 .شديٌ ئا٘ؼبْ  ثبفبكّٝٔقىٛع  كٛسر ثٝي شيدز تيآػثحشاٖ ٔٛػت وبٞؾ 
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 مأخزمىببغ ي 

 

 ( ٝٔقٕبسي دفبفي ثب سٚيىشد دذافٙذ غيشفبُٔ، 1394اسػغٛفش، سٚصث ،)دٚسٜ ػْٛ، دبييض، 27 بسٜ، ؿٕفلّٙبٔٝ ٔغبِقبر ٟٔٙذػي ا٘شؾبٔي ،

 .59-71 كق

 ٘ـشيٝ اسائٝ ساٞىبسٞبي دفبفي اص ديذ دذافٙذ غيشفبُٔ ٟٔٓ ؿٟش ثٙذس ا٘ضِي ٚ ثٙذي ٔشاوض حيبسي، حؼبع ٚ (، اِٚٛيز1393، ٟٔذي )ثش٘بفش ،

 .1393، ثٟبس 32، ػبَ چٟبسدٞٓ، ؿٕبسٜ سحميمبر وبسثشدي فّْٛ ػغشافيبيي

 فلّٙبٔٝ ، دٚ سحّيّيدي يىشدس سٚؿٟش ػمض غيشفبُٔ دس فٙذ ادذار سحّيُ سٕٟيذٚ ػي سثش(، 1389ٗ )حؼ، ٔيٙياحؼيٙي ؛ عبٞشادي، دشيض

 .191-202: 26سٜ ؿٕب، ئذيشيز ؿٟش

 ( سٚؽ ٚ ٔذَ ثشآٚسد سٟذيذار دس دذافٙذ غيشفبُٔ، دا٘ـٍبٜ أبْ 1390ػالِي، غالٔشضب ،)ؿ(. ٗيحؼ( 

 ( سقييٗ اٞذاف ٚ سا1394ٞؿشيفي سػبئي، حٕيذسضب ،) ػبَ فلّٙبٔٝ دذافٙذ غيشفبُٔي سٛػقٝ ؿٟش، ٞب عشحجشدٞبي دذافٙذ غيشفبُٔ دس ،

 .75-89 ، سبثؼشبٖ، كق2 ؿـٓ، ؿٕبسٜ

 ٔشاست  ؿٙبػي دذافٙذي ػبخشبس ؿٟشي ثب اػشفبدٜ اص سحّيُ ػّؼّٝ (، آػيت1392، لذيش ٚ ٕٞىبساٖ )كيبٔيAHP  ٚGIS  ٔغبِقٝ ٔٛسدي

 .1392ػبَ ػْٛ، ؿٕبسٜ ٔؼّؼُ دٞٓ، صٔؼشبٖ  دظٚٞـي دا٘ـٍبٜ ٌّؼشبٖ، -، فلّٙبٔٝ فّٕيؿٟش ٌشٌبٖ، ٔؼّٝ آٔبيؾ ػغشافيبيي فضب

 ( دفبؿ 1368عيبسي، حٕيذ ،)ي أٗ.ٞب ػبصٜ، ا٘شـبسار ٚصاسر ٔؼىٗ ٚ ؿٟشػبصي دفشش 15وـٛس ػٟبٖ، وشبة ؿٕبسٜ  31دس  شفبُٔيغ 

 ( ِٝٔذيشيز ثحشاٖ ٚ دذافٙذ غيشفبُٔ، 1388فجبػي، ال ،) 29-30 ، كق58، ؿٕبسٜ ٚ سِٛيذ٘ـشيٝ اوشـبف. 

 ( ْدذافٙذ1395فّٕذاسي، ؿٟشا ،) ُٔ12-13 ، كق، آثبٖ ٔبٜغيشفبُٔ دذافٙذ ٘بٔٝ ظٜيٚ، شفبُٔيػبصٔبٖ دذافٙذ غ ،؟چيؼز غيشفبُٔ ٚ فب. 

  فلّٙبٔٝ ٌيشي فبصي،  آٚسي ٘ب٘ٛ دس ثخؾ كٙبيـ خٛدسٚ ثب ٔذَ سلٕيٓ (، سقييٗ اِٚٛيز وبسثشدٞبي ف1393ٗؿيشاصي، حبٔذ )وشيٕي

 .137-160 ، ف1، دٚسٜ دْٚ، ؿٕبسٜ آٚسي ٔذيشيز سٛػقٝ فٗ

 ،غفبسي فغب ٚ دشٞيضوبس اوجش: ٔششػٕبٖ ،مؼیبسی چىذ گیشی تصمیم تحلیل ي جغشافیبیی اطالػبت سبمبوٍ(، 1390)يبچه  ٔبِچفؼىي 

 سٟشاٖ. ػٕز سٟشاٖ، ا٘شـبسار ٌيال٘ذٜ،

 ٕٞفشٝ  ،غيشفبُٔ دذافٙذ ٘بٔٝ ظٜي، ٚشفبُٔي، ػبصٔبٖ دذافٙذ غي ساَبشدَب یوظش یمببو انشیدس ا شػبملیپذافىذ غ، (1395) اهلل ـئشداٖ، ػ

 .22-27 ف ، آثبٖ ٔبٜشفبُٔيوـٛس دس ثشاثش سٟذيذار ثب دذافٙذ غي ذاسيٚ دب يػبص : ٔلٖٛ(ذاسيچـٓ ث)دذافٙذ غيشفبُٔ 

 ،ٖؿٟش سجشيض.ػشؿٕبسي فٕٛٔي ٚ ٘فٛع ٚ ٔؼىٗ  ،1395ػبِٙبٔٝ آٔبسي ػبَ  ٔشوض آٔبس ايشا 

 ا٘شـبسار دا٘ـٍبٜ كٙقشي ٔبِه اؿشش، چبح  سٟشاٖ، اصًل ي مببوی پذافىذ غیشػبمل )استحکبمبت ي اقذامبت(، (،1386) ػقفش ي ٘يب،ٔٛحذ

 دْٚ.

  ٖعشح ػبٔـ سجشيض.یضتبشضُش  ي ػمشان ي تًسؼٍطشح (، 1391ٔحيظ ) ٔـبٚس ٘مؾٟٔٙذػب ، 

 ( ٝ1394٘ٛساِٟي، حب٘ي ،)ٝي حيبسي، ٞب شػبخزيصخغشدزيشي سيؼه ثش اػبع سّفيك سٚيىشدٞبي فّٕىشدي ٚ آٔبيـي دس  اٍِٛي اسصيبثي اسائ

 .56-47، كق 5دٚسٜ  ٘ـشيٝ ٔذيشيز ثحشاٖ،

 ( 1385٘ٛسٚصي، ٔحٕذسمي ،)سٟشاٖ، ا٘شـبسار ػٙب.فشَىگ دفبػی ي امىیتی ، 

  ،ثٛػشبٖ حٕيذ. ا٘شـبسار، چبح اَٚ، سٟشاٖ: لشػبمیغطشاحی ضُشی اص مىظش دفبع (، 1390) شيأٞبؿٕي فـبسوي، ػٛاد؛ ؿىيجبٔٙؾ 
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