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  چکیدُ:
-ثب سؿذ ػشيـ ؿٟش٘ـيٙي، ٌؼتشؽ ٚ پيچيذٜ ؿذٖ ٔؼبئُ ؿٟشي، يىي اص اِٚيٗ ٔـىالت ؿٟشي وٝ ٘ضد ثش٘بٔٝ     

ٞب وٝ تشيٗ وبسثشيثبؿذ، اص رّٕٝ ايٗ ٟٔٓٞبي ٔختّف ؿٟشي ٔيسيضاٖ ديذٜ ؿذٜ اػت، ٔىبٖ ٌضيٙي ثشاي وبسثشي
ٞبي ٔشصي اػت. ثب ٚرٛد آٖ وٝ ٞذف وّي يقٙي ثبصاسچٝدس ثؼيبسي اص ؿٟشٞب ثٛيظٜ ؿٟشٞبي ٔشصي تجذيُ ؿذٜ؛ 

ٞب  تب حذي فّٕي ؿذٜ اػت أب احذاث آٖ ٚ اٍِٛٞبي اسائٝ ؿذٜ ٔقٕٛالً ثذٖٚ ٔغبِقبت كشفٝ التلبدي ايزبد ثبصاسچٝ
 ا٘زبْ ؿذٜ اػت. 

اي ٘يبصٔٙذ پـتٛا٘ٝوٝ ثٝ ػبختٕبٖ ٚ فضبي اػتمشاس ٔتىي ثبؿذ، ٞبي ٔشصي ثيؾ اص آٖثٙبثشايٗ ايزبد ثبصاسچٝ    
ي ٘يبص ٚ خٛاػت ٌشدؿٍشاٖ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ  ثٛدٜ ٚ اص عشف ديٍش ٔغبِقبتي سا دس خٛد داؿتٝ ثبؿذ اػت وٝ دس ثشداس٘ذٜ

وٝ دس آٖ ثٝ فٙٛاٖ يه ثش٘بٔٝ، ٔؼبئُ ٔشثٛط سا ثٝ عٛس ربٔـ ٚ وبُٔ تحّيُ وشدٜ ٚ ٔـتُٕ ثش اثقبد التلبدي، 
ٞبي ؿٟش، ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٌشدؿٍشاٖ ثبؿذ ٚ فالٜٚ ثش آٖ، ٘مبط احذاث ثبصاسچٝ ارتٕبفي، وبِجذي، ػبصٔب٘ي ٚ ػيؼتٕي

ٞبي تٛا٘ذ پبيذاس ثبؿذ، ٚرٛد اٍِٛ يب اٍِٛٞبي ٔٙبػت ثشاي فضبي اػتمشاس وٝ دس آٖ ٘يبصٞب ٚ خٛاػتٝٔشصي ٔي
بصاسچٝ ٔشصي تأحيش خشيذاساٖ ٚ فشٚؿٙذٌبٖ ٚ ٘يض اكَٛ ٔذيشيت ٚ ٔٙبفـ ػبصٔبٖ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ ثبؿذ ثشفّٕىشد ث

 ٔخجت خٛاٞذ داؿت. 
يبثي ٔٙبػت دس تحّيّي ٚ پيٕبيـي ػقي دس ؿٙبخت إٞيت ٔىبٖ –٘ٛؿتبس حبضش ثشاػبع يه تحميك تٛكيفي

ٞبي ٞبي ٔشصي ٚ ٔتٙبػت ثب آٖ تٛػقٝ ٔغّٛة ؿٟشي ثٝ عٛس ٔٛسدي دس ؿٟش پبٜٚ داسد. ثشسػيي ثبصاسچٝتٛػقٝ
 ا٘زبْ ؿذٜ ٘ـبٖ دادوٝ :

ٞب ٚ... ٚ يبثي اص رّٕٝ تشاوٓ رٕقيت، اكُ صيبدٌي، ػبصٌبسي وبسثشيٞبي ٔغّٛة ٔىبٖتٛرٝ ثٝ ؿبخقفذْ     
تشيٗ فٛأّي ٞؼتٙذ وٝ ثبفج ٕٞچٙيٗ ٘ذاؿتٗ اٍِٛي ٔٙبػت ٚ ٔتٙبػت ثب ٘يبص ٌشدؿٍشاٖ ٚ ٔشدْ ثٛٔي، اص اكّي

ي رزة ٌشدؿٍش أب ٞٙٛص ٜ دس صٔيٙٝٞبي فشاٚاٖ ثٛيظسغٓ داؿتٗ پتب٘ؼيُؿذٜ تب ثبصاسچٝ ٔشصي ؿٟش پبٜٚ فّي
 ربيٍبٜ ٔغّٛثي ٘ذاؿتٝ ثبؿذ .

 ؿٟش پبٜٚ. -ثبصاسچٝ ٔشصي -ثبصاسچٝ  –يبثي ٞبي ٔىبٖؿبخق -يبثي ٔىبٖ  ها:کلیدواژه
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 هقدهِ:

ٕٔىٗ  وٙٙذ. ايٗ ٔىبٖ ثشاي پش٘ذٌبٖ ٚ حيٛا٘بتتٕبْ ٔٛرٛدات وشٜ صٔيٗ اص ثذٚ تِٛذ ٔىب٘ي سا ثشاي ص٘ذٌي خٛد ا٘تخبة ٔي

وٙٙذ وٝ ثبالتشيٗ اػت ثش سٚي دسخت، صٔيٗ يب صيش صٔيٗ ثبؿذ ٚ ٞش وذاْ اص ايٗ ٔٛرٛدات ٔىب٘ي سا ثشاي خٛد ا٘تخبة ٔي

ٞب ي آػبيؾ دس آ٘زب ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ. ا٘ؼبٖ ٞٓ رذا اص ػبيش ٔٛرٛدات ٘يؼت. اص آغبص آفشيٙؾ، ا٘ؼبٖ خٛد سا دس رٍُٙدسرٝ

٘ـيٙي ٚ ؿىبس حيٛا٘بت ثٝ دأپشٚسي ٚ وـبٚسصي ٚ عي دٚساٖ تىبُٔ اص غبس٘ـيٙي ٚ رٍُٙ وشد ٚ پغ اصٚ غبسٞب پٟٙبٖ ٔي

ص٘ذٌي يىزب٘ـيٙي سٚي آٚسد. ٔىبٖ ٚ ٔأٔٗ اٚ ٞٓ تىبُٔ پيذا وشد. اٚ ٔىب٘ي سا ثشاي ص٘ذٌي ٚ ربيي سا ثشاي ٍٟ٘ذاسي اػجبة ٚ 

اثتذا ايٗ ا٘تخبة رب ٕٔىٗ ثٛد ثٝ ؿذت ٔتأحش اص عجيقت ٚػبيُ ص٘ذٌي ٚ ربيي ديٍش سا ثشاي وـبٚسصي ٚ داْ ا٘تخبة ٕ٘ٛد. دس 

تش ؿذ. ثب ٌشفت، ِٚي ثقذ اص عي ٔشاحُ سؿذ ثش عجيقت ثيـتش غّجٝ وشد ٚ ا٘تخبة ٔىبٖ ثشايؾ ساحتٚ رجش ٔحيظ كٛست ٔي

شؽ ؿٟش٘ـيٙي ٞب ٘يض ٔغشح ؿذ وٝ ايٗ أش پغ اص ٌؼتيبثي ثشاي آٖپيـشفت ا٘ؼبٖ ٚ ٌؼتشؽ كٙبيـ ٚ استجبعبت ٔؼأِٝ ٔىبٖ

ٞبي صيبدي دس ايٗ ساثغٝ اثشاص ؿذ ٞب ٚ ٘ؾشيٝ ٚ اصديبد رٕقيت ثٝ عٛس رذي ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفت تب ربيي وٝ تئٛسي

 (. 1371)احٕذي،

ٞب ٚ ٟ٘بدٞبي فٕٛٔي ٚ ٔشدٔي، خذٔبتي ثٝ كٛست فٕٛٔي دس اختيبس ٔشدْ ٌزاؿتٝ ؿذ وٝ ٞضيٙٝ ايٗ پغ اص تـىيُ دِٚت   

ؿذ. ٔؼأِٝ ٟٔٓ دس تقييٗ ٔحُ خذٔبت ايٗ ثٛد وٝ ٞب تأٔيٗ ٚ يب اص رٕقيت اػتفبدٜ وٙٙذٜ اخز ٔيدِٚت خذٔبت يب اص عشيك

حذاوخش رٕقيت ثتٛا٘ٙذ اص آٖ اػتفبدٜ وٙٙذ ٚ تب ربيي وٝ ٕٔىٗ اػت فذاِت ارتٕبفي سفبيت ؿٛد ٚ اص عشف ديٍش ثيـتشيٗ 

 ( . 15: 1379ػٛد ٚ ثبصدٞي سا ٘يض داؿتٝ ثبؿذ )ػقيذ٘يب ، 

اي ثٛدٜ اػت وٝ ٔتٙبػت ثب آٖ تزٟيض فضبٞبي ؿٟشي افضايؾ ٘ذاؿتٝ دس ايٗ ساػتب دس ايشاٖ سؿذ ؿتبثبٖ ؿٟش٘ـيٙي ثٝ ٌٛ٘ٝ

-تشيٗ احش سؿذ ػشيـ ؿٟشٞب، ثٝ ٞٓ سيختٍي ٘ؾبْ تٛصيـ خذٔبت ٚ ٘بسػبيي ػيؼتٓ خذٔبت سػب٘ي اػتاػت. فٕذٜ

اوض خذٔبت ؿٟشي ٔشدْ سا ثب ٔـىالت فؾيٕي سٚثٝ سٚوشدٜ اػت. ثذٖٚ ي ٔشٌضيٙي ثٟيٙٝ(. أشٚصٜ فذْ ٔىب1384ٖ)ثشآثبدي،

تشيٗ ٚؽبيف ٔذيشاٖ ؿٟشي اػت. دس ايٗ ساٜ ٞبي اكِٛي، اص ٟٔٓسيضيؿه تأٔيٗ سفبٜ ٚ آػبيؾ ؿٟشٚ٘ذاٖ اص عشيك ثش٘بٔٝ

ؿٛد. ثٝ ٔٙؾٛس يتي ٕٔىٗ ٔيحفؼ ربٖ ٚ ٔبَ ؿٟشٚ٘ذاٖ دس دسرٝ اَٚ إٞيت لشاس داسد ٚ ايٗ أش ثب ايزبد ٔشاوض ايٕٙي ٚ أٙ

: 1380فشاٞٓ وشدٖ ايٗ خذٔبت ثشاي فْٕٛ ؿٟشٚ٘ذاٖ، تٛصيـ ٔىب٘ي ٔٙبػت ايٗ ٔشاوض دس ػغح ؿٟش ضشٚست داسد ) پشٞيضٌبس، 

 (.27تـب  22

حىيٕي تبثـ ٞذف  1964(. دس ػبَ Weber,1929)ي ٚثش ؿىُ ٌشفتيبثي ٔذسٖ ثب ٔمبِٝي ٔىبٖاِٚيٗ ٘ؾشيٝ 1909دس ػبَ 

يبثي ثش سٚي ؿجىٝ پشداخت ثٝ دٚ كٛست وٕتشيٗ ٔزٕٛؿ ٚ ٔيٙيٕبوغ عجمٝ ثٙذي وشدٜ ٚ ثٝ ٔؼأِٝ ٔىبٖسا 

(Hakimi,1965ٝاص آٖ صٔبٖ ثٝ ثقذ ٘ؾشي .)ٖيبثي ؿىُ ٌشفت ٚ تٛرٝ افشاد صيبدي سا ثٝ خٛد رّت وشد، چشا وٝ ا٘تخبة ي ٔىب

يذاسي ثشاي ا٘زبْ يه عشح ٌؼتشدٜ اػت وٝ ٘يبصٔٙذ تحميك ٔىبٖ ٔٙبػت ثشاي يه فقبِيت دس ػغح ؿٟش يىي اص تلٕيٕبت پب

يبثي ثٝ اعالفبت صيبدي ٘يبص داسد، حزٓ ثضسٌي اص اعالفبت رضئي ثشاي ثبؿذ. اص آ٘زب وٝ ٔىبٖٞبي ٔختّف ٔيدس ٔىبٖ اص ديذٌبٜ

ّي وٝ ٕٔىٗ اػت دس آٚسي، تشويت، تزضيٝ ٚ تحّيُ ؿٛ٘ذ، تب اسصيبثي كحيحي اص فٛأٞبي ٔختّف ثبيذ رٕـٔقشفي ٔىبٖ

ٞبي يه ٞب ٚ تٛا٘بيييبثي فقبِيتي اػت وٝ لبثّيتا٘تخبة تأحيش داؿتٝ ثبؿٙذ كٛست پزيشد. ثٙبثشايٗ دس ٔميبع ؿٟش ٔىبٖ

ٞبي ؿٟش ثشاي ا٘تخبة ٔىب٘ي ٔٙبػت ثشاي وبسثشي ٔٙغمٝ سا اص ِحبػ ٚرٛد صٔيٗ ٔٙبػت، وبفي ٚ استجبط آٖ ثب ػبيش وبسثشي



 

تٛاٖ ٌفت: ٍٞٙبٔي وٝ دس٘ؾش ثبؿذ يىؼشي تزٟيضات ٚ تؼٟيالت دس دٞذ. ثغٛس وّي ٔيتحّيُ لشاس ٔيخبف ٔٛسد تزضيٝ ٚ 

يبثي ثشاي سػيذٖ ثٝ اٞذاف ي ثٟيٙٝ اص حذالُ أىب٘بت فّٕي ؿٛد، اص فّٓ ٔىبٖاي ٔؼتمش ؿٛ٘ذ وٝ اػتفبدٜيه ٔٙغمٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ

 (.1-5: 1388ؿٛد )فتحقّي ٚ ٔيشرالِي،ٌيشي ٔيثٟشٜ

ٔجبحج ٔغشح ؿذٜ ايٗ ٔمبِٝ ثش آٖ اػت تب ثب يه ٍ٘شؽ ػبختبسي ثٝ تزضيٝ ٚ تحّيُ ثبصاسچٝ ٔشصي ٚ ٔىبٖ اػتمشاس آٖ اػبع 

يبثي ايٗ ي اسصيبثي وّي چٍٍٛ٘ي ٔىبٌٖيش٘ذٜدس ؿٟش پبٜٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔغبِقٝ ٔٛسدي ثپشداصد. دس ٚالـ ثشسػي ايٗ ثبصاسچٝ دس ثش

 ثبؿذ.اٖ ثٝ فٙٛاٖ ربٔقٝ ٔيٟٕبٖ ٚ ػبوٙبٖ ثٝ فٙٛاٖ ربٔقٝ ٔيضثبٖ ٔيثبصاسچٝ ثشاي پبػخ ثٝ تمبضبي ٌشدؿٍش

 

 چْبرچَة تئَريک
وبِجذي خبكي اص ػغح ؿٟش، تبثـ اكَٛ، لٛافذ ٚ ػبص ٚ وبسٞبي خبكي اػت وٝ  -اػتمشاس ٞش فٙلش ؿٟشي دس ٔٛلقيت فضبيي

ٔـخق ثيـتش خٛاٞذ ؿذ ٚ دس غيش ايٗ دس كٛست سفبيت آٖ اكَٛ، ٔٛفميت ٚ وبسائي فّٕىشدي آٖ فٙلش دس ٕٞبٖ ٔىبٖ 

-وٙذ. ثٙبثشايٗ دػتيبثي ثٝ تقبدَ دس تٛصيـ فضبئي ٔٙبثـ ٚ خذٔبت سػب٘ي، ٞذف اكّي ثش٘بٔٝكٛست ٔـىالت ثؼيبسي ثشٚص ٔي

آٖ  سيضاٖ ثباي اػت وٝ اغّت اٚلبت ثش٘بٔٝٔؼأِٝ  (. تقييٗ تٛصيـ ٔشاوض خذٔبتي ٚ ٔٙبثـ ٚ ٞضي1380ٝٙ)سػتٕي، سيضاٖ ٔي ثبؿذ

وٙٙذ وٝ تخليق ٔٙبثـ ٚ خذٔبت سا ٞذايت وٙٙذ، دس ثش٘بٔٝ سيضي، تٛصيـ ٔتقبدَ ٔؼتّضْ تقييٗ  ػش ٚ وبس داس٘ذ ٚ تالؽ ٔي

ٞب دػتشػي پيذا وٙٙذ )ٔتىب ٚ ٕٞىبساٖ، اي وٝ ٕٞٝ الـبس ربٔقٝ ثٝ كٛست فبدال٘ٝ ثٝ آٖثٝ ٌٛ٘ٝ  ٔىبٖ ٔٙبثـ ٚ تؼٟيالت اػت،

1387 :122-121 .) 

ٞبي ٔختّف، إٞيت ٔىبٖ يه ثبصاسچٝ ٔشصي ٚ تأحيش ٔؼتميٕي وٝ  ٞب ٚ پشٚطٜ ٝ إٞيت ٔىب٘يبثي ٚ ربيٍبٜ آٖ دس عشحثب تٛرٝ ث

ثش اٍِٛ ٚ فّٕىشد آٖ خٛاٞذ داؿت، ٔـخق خٛاٞذ ؿذ. ثٝ عٛسي وٝ اػتمشاس يه يب چٙذ ثبصاسچٝ ٔشصي دس ٘مبط ٘بٔٙبػت ٘ٝ 

 تٛا٘ذ تأحيش ٔٙفي ثٝ ػيؼتٓ ٔذيشيت ثبصاسچٝ داؿتٝ ثبؿذ.اؿت، ثّىٝ ٔيتٟٙب ثٝ خٛدي خٛد وبسآئي ٔٛسد ٘ؾش سا ٘خٛاٞذ د

 

 يبثي ثْیٌِ ػَاهل هکبى
ٞبي ارتٕبفي، التلبدي ٚ فشٍٞٙي اػت. ثٝ فجبست ديٍش ثبيذ ثش ٔجٙبي يه تحّيُ دليك ٚ يبثي، ٔجتٙي ثش تحّيُ سٚؽ ٔىبٖ

ٞبي ٔٙبعك ثش حؼت ٍٕٞٗ ثٛدٖ يب ٚ ٚيظٌي  ٚ فشٍٞٙي، ي ارتٕبفي، التلبديٞبي ٔغشح ؿذٜٕٞٝ رب٘جٝ ٚ ثش اػبع ديذٌبٜ

 يبثي ؿٛد: ٞبي يبد ؿذٜ اص عشيك عي وشدٖ ٔشاحُ صيش الذاْ ثٝ ٔىبٖ٘بٍٕٞٙي تقشيف ٚ ػپغ ثش ٔجٙبي ٚيظٌي

 آٚسي اعالفبت دسثبسٜ يه ٌشٜٚ تقشيف ؿذٜ رغشافيبيي يب آٔبسي. ــ رٕـ

 ػغح ٔحّٝ، ٔٙبعك ٚ ؿٟش. ــ تحّيُ اعالفبت ثشاي ؿٙبػبيي ؿشايظ ٔٛرٛد دس

 ــ تقييٗ تأحيشات احتٕبِي فٛأُ رذيذ يب اكالح فٛأُ تأحيشٌزاس فقّي )ٔٛرٛد(.

ٞب ٚ فٛأُ ٔؤحش ثش احذاث ٚ ٌؼتشؽ ٔشاوض فٛق  اسائٝ ساٞجشدٞبي ارشايي ثشاي ؿٙبخت ثٟتش فضبٞبي ؿٟشي اص حيج ؿبخق  ــ

ٞبي تحميمبتي  ٔشاحُ فٛق دس ٟ٘بيت ٘تبيذ ٚ پيـٟٙبدٞب ثش اػبع يبفتٝ (. ثٙبثشايٗ ثب عي3: 1386اػت ) كٕذي ٚ ٕٞىبساٖ ، 

 1تٛاٖ ٔغبثك ؿىُ ؿٕبسٜ يبثي ثٟيٙٝ فضبيي سا ٔي ٞب، فٛأُ ٚ ٔقيبسٞبي ٔؤحش دس ٔىبٖ تشيٗ ؿبخقآيذ. ٟٔٓ ثٝ دػت ٔي

 ٘ـبٖ داد.



 

 

 
 يبثي ثٟيٙٝ: فٛأُ ٚ ؿبخق ٞبي ٔىبٖ 1ؿىُ ؿٕبسٜ

 ريسي هَثر ثر ثبزارچِ ّب ثرًبهِهؼیبرّب ٍ استبًداردّبي 
ٞب ثٝ ٞذف خٛد ٘بئُ ؿٛيٓ. ثٝ فجبست ي آٖوٝ ثش پبيٝٞب ثٝ دٚ فبُٔ اكّي ٘يبص داسيٓ تب ايٗسيضي ثبصاسچٝ ثٝ عٛس وّي ثشاي ثش٘بٔٝ

ييٗ ٌيشي، دْٚ ثٝ اٍِٛ ثشاي تق ثٟتش ٕٞب٘غٛس وٝ يه خيبط ثشاي دٚختٗ يه دػت وت ٚ ؿّٛاس ٘خؼت ثٝ ٔتش ثشاي ا٘ذاصٜ

سيض ثٝ ٞذف  ٞب ٘يبص ثٝ اػتب٘ذاسدٞب ٚ ٔقيبسٞبيي داسد تب ثش٘بٔٝسيضي ثشاي ثبصاسچٝ ثش٘بٔٝ  ي ؿىُ ثخـيذٖ ثٝ پبسچٝ ٘يبص داسد،ؿيٜٛ

خٛد يقٙي تقييٗ ٔىبٖ اػتمشاس ٚ اٍِٛي ثبصاسچٝ ثشػذ. ثش ايٗ اػبع، دس تقييٗ ٔـخلبت ٔىب٘ي ٞش ٘ٛؿ اػتفبدٜ اص صٔيٗ يب ٞش 

ٌيشد. ثش  شي، دٚ فبُٔ ٞذايت وٙٙذٜ، يقٙي فبُٔ سفبٜ ارتٕبفي ٚ فبُٔ سفبٜ التلبدي ٔالن ػٙزؾ لشاس ٔي٘ٛؿ فقبِيت ؿٟ

سيضي وبسثشي  ٞب، ٔالن ثش٘بٔٝيبثي فّٕىشدٞبي ؿٟشي، اص رّٕٝ ػبخت ثبصاسچٝ اػبع ايٗ دٚ فبُٔ، ؿؾ ٔقيبس صيش دس ٔىبٖ

 (:83-90: 1381ٌيشد )فشد صادٜ ، صٔيٗ ؿٟشي لشاس ٔي

: 1387ؿٛد )پٛسٔحٕذي، ٞبيي وٝ ثب يىذيٍش تٙبػت فّٕىشدي ٘ذاس٘ذ، ٔشثٛط ٔي: ػبصٌبسي ثٝ رذاػبصي فضبيي وبسثشيبزگبري( س1

93.)  

ثبؿذ. ػِٟٛت دػتشػي ثٝ  ٌيشي ايٗ ٔقيبس ٔي ي ا٘ذاصٜيبثي دٚ فبُٔ فبكّٝ ٚ صٔبٖ ٚػيّٝ : آػبيؾ دس اػتب٘ذاسدٞبي ٔىبٖآسبيص( 2

: 1381ؿٛ٘ذ )صيبسي ، ٞبي پش اصدحبْ، اص فٛأُ آػبيؾ ٔحؼٛة ٔيٞبي ثشخي وبسثشيدٚسي اصٔضاحٕتتؼٟيالت ٚ خذٔبت ؿٟشي ٚ 

30 .)  

ي التلبدي ٔىبٖ : وبسآيي اٍِٛي ليٕت صٔيٗ ؿٟشي ٚ فبُٔ اكّي تقييٗ ٔىبٖ وبسثشي ثٛدٜ اػت، چشا وٝ تٛريٝ وٙٙذٜ( کبرآيي3

  (.24: 1378ثبؿذ )ػقيذ ٘يب، عشح ٔي



 

ٞب، ٌـٛدٌي فضبٞبي ثبص ٚ ػجض، چٍٍٛ٘ي ؿىُ ٌشفتٗ ساٜ  ّٛثيت يقٙي وٛؿؾ دس حفؼ فٛأُ عجيقي، ٔٙبؽش،: ٔغ( هطلَثیت4

  (. 94: 1387ٞب ٚ فضبٞبي ؿٟشي اػت )پٛسٔحٕذي،ػبختٕبٖ

: اػتب٘ذاسدٞبي ؿٟش ػبِٓ ٚ ٔمشسات ٔشثٛط ثٝ احشات ٔحيغي، ٞش ٌٛ٘ٝ فقبِيت ؿٟشي سا اص ٘ؾش حفؼ ( سالهتي )ضْر سبلن(5

  دٞذ )ٕٞبٖ(. حيظ صيؼت، حشاػت اص آػبيؾ ارتٕبفي ٚ حفبؽت اص ٔيشاث فشٍٞٙي، ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٔئ

: 1384) رقفشي ٚ وشيٕي،ؿٛد  : ٔجبحج ٔشثٛط ثٝ حٛادث عجيقي ٘ؾيش صِضِٝ، ػيُ ٚ غيش عجيقي ٔب٘ٙذ رًٙ سا ؿبُٔ ٔي( ايوٌي6

50-45) 

 ٌشد٘ذ: اسچٝ ثٝ دٚ دػتٝ تمؼيٓ ٔييبثي ثبص ٔقيبسٞبي ٔىبٖ  ثب تٛرٝ ثٝ ٔجبحج فٛق،

  ليٕت،  ؿٛد وٝ ؿبُٔ ٔقيبسٞبيي ٘ؾيش ٔبِىيت، ٞبي وبِجذي ٚ فيضيىي صٔيٗ ٔشثٛط ٔئقيبسٞب ثٝ ٚيظٌي -ٔقيبسٞب؛ ٔىبٖ -( ٔىب1ٖ

 وبسثشي ٚ... اػت.  ؿيت، دػتشػي،  ا٘ذاصٜ ٚ اثقبد،

٘ؾيش: ٘ضديىي،   ؿٛد، ٞب تقشيف ٔيد وٝ دس استجبط ثب ػبيش وبسثشيؿٛ ٔقيبسٞب ؿبُٔ پبسأتشٞبيي ٔي -ٔقيبسٞب؛ ٔٛلقيت -( ٔٛلقيت2

 ػبصٌبسي ٚ..  ٕٞزٛاسي،

 ٘ـبٖ داد. 2ٞب سا ٔغبثك ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ يبثي دس ػبخت ثبصاسچٝتٛاٖ ٔقيبسٞب ٚ اػتب٘ذاسدٞبي ٔىبٖثغٛس وّي ٔي

 
 يبثي: هؼیبرّب ٍ استبًداردّبي هکبى 2ضکل ضوبرُ

 هؼرفي هٌطقِ
اػت. ايٗ ؿٟشػتبٖ ثب  ٞبي اػتبٖ وشٔب٘ـبٜ اػت وٝ دسؿٕبَ غشة ايٗ اػتبٖ ٚالـ ؿذٜ پبٜٚ يىي اص ؿٟشػتبٖؿٟشػتبٖ 

ٔيّيٕتش ثبس٘ذٌي ػبِيب٘ٝ، آة ٚ ٞٛاي ٔقتذَ وٛٞؼتب٘ي اص ؿٟشٞبي صيجبي غشة  830ٔتش استفبؿ اص ػغح دسيب ٚ ٔتٛػظ  1463

ي عَٛ ؿشلي ويّٛٔتشٔشثـ دس ٔحذٚدٜ 803( ٚ ٚػقت 1385٘فش ) ػشؿٕبسي فٕٛٔي ،  52783وـٛس اػت وٝ ثب رٕقيت 

دليمٝ ٚالـ  18دسرٝ ٚ  35حب٘يٝ ٚ حذاوخش  55دسرٝ ٚ  34دليمٝ ٚ فشم ؿٕبَ  30دسرٝ ٚ  46دسرٝ ٚ حذاوخش  46حذالُ 

ق ٞٓ ٔشص ويّٛٔتش ثب وـٛس فشا 96ؿذٜ وٝ اص ؿٕبَ ثٝ ٔشيٛاٖ ٚ اص ؿشق ثٝ ػٙٙذد ٚ اص رٙٛة ثٝ رٛا٘شٚد ٚ اص غشة ثٝ عَٛ 



 

ثبؿذ ؿٟشػتبٖ اػتبٖ وشٔب٘ـبٜ اػت وٝ داساي ػٝ ثخؾ، چٟبس ؿٟش ٚ پٙچ دٞؼتبٖ ٔي 13(. پبٜٚ يىي اص 1اػت) ٘مـٝ ؿٕبسٜ 

(www.komakal.com .) 

 

 : هَقؼیت ضْرستبى پبٍُ در استبى کرهبًطبُ 1ًقطِ ضوبرُ 

 
 

 رٍش تحقیق

ثبؿذ،  ٞبي ٔشصي ٔييبثي ٔغّٛة دس تٛػقٝ ثبصاسچٝت ٔىبٖثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ٞذف ايٗ پظٚٞؾ، ٔـخق ؿذٖ ٔيضاٖ إٞي

آٚسي اعالفبت، ؿٛد ٚ اص عشف ديٍش تحميك اص ٘ؾش رٕـتٛاٖ چٙيٗ ثيبٖ وشد وٝ تحميك حبضش ثب ٞذف وبسثشدي ا٘زبْ ٔئي

شاوض ٚ ٟ٘بدٞبي ٌشدد. ثشسػي ٔٛضٛؿ اص عشيك ٔشارقٝ ثٝ ٔتحّيّي ٔحؼٛة ٔي _اػتٙجبط ٚ ثشسػي آ٘بٖ، يه تحميك تٛكيفي 

ٔشتجظ ثب ثبصاسچٝ ٔشصي دس ػغح ؿٟشػتبٖ ٚ اػتبٖ ٚ ثب ٔشارقٝ ثٝ ٔحيظ تحميك كٛست ٌشفتٝ اػت. اص ػٛي ديٍش ثشاي 

ٞبي غيش ػبختبسي اص ٔشارقٝ يبثي ٔغّٛة دس تٛػقٝ ثبصاسچٝ ٔشصي ؿٟش پبٜٚ اص ٔلبحجٝ ٚ پشػؾثشسػي ٔيضاٖ تأحيش ٔىبٖ

 ٘يض اػتفبدٜ ؿذ. وٙٙذٌبٖ)ربٔقٝ ٟٕٔبٖ ٚ ٔيضثبٖ(

 
 

 يبثي ثبزارچِثررسي ٍضغ هَجَد ٍ هکبى



 

ثبؿذ وٝ دس ٚسٚدي ؿٟش پبٜٚ ٚالـ ؿذٜ اػت. ثب تٛرٝ ثٝ ٚرٛد ٞبي ٔشصي اػتبٖ وشٔب٘ـبٜ ٔيثبصاسچٝ ٔشصي پبٜٚ يىي اص ثبصاسچٝ

ايٗ ؿٟش دس اػتبٖ؛ ثبصاسچٝ ٞبي فشاٚاٖ ٚ ٔتٙٛؿ ٌشدؿٍشي دس ايٗ ؿٟشػتبٖ ٚ ربيٍبٜ ٚ ٘مؾ ٌشدؿٍشي ٞب ٚ پتب٘ؼيُربرثٝ

اي دس رزة ٚ ٔب٘ذٌبسي ٞشچٝ ثيـتش ٌشدؿٍشاٖ دس ػغح ؿٟشػتبٖ داؿتٝ ثبؿذ. دس ايٗ ٔيبٖ تٛا٘ذ ٘مؾ ثشرؼتٝٔشصي ٔي

-اي دس سػيذٖ ثٝ ايٗ ٞذف داؿتٝ ثبؿذ؛ ٔىبٖ، اٍِٛي ٔٙبػت ٚ سضبيتتٛا٘ذ ٘مؾ ثشرؼتٝيىي اص پبسأتشٞبي اػبػي وٝ ٔي

 ٚ ٔيضثبٖ اص آٖ اػت. ٔٙذي ربٔقٝ ٟٕٔبٖ 

ٞبي كٛست ٌشفتٝ اص ٌشدؿٍشاٖ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ حبوي اص آٖ اػت وٝ ٞبي غيش ػبختبسي ٚ پشػؾٞبي ٔيذا٘ي ٚ ٔلبحجٝثشسػي

يبثي ٔغبثمت ٘ذاؿتٝ ٚ ادأٝ ايٗ ٚضقيت ثبفج ثٛرٛد آٔذٖ ٞب ٚ اػتب٘ذاسدٞبي ٔىبٖٞب ، ٔقيبسٔىبٖ ايٗ ثبصاسچٝ ثب ؿبخق

 ٙذٜ خٛاٞذ ؿذ.  ٔـىالت صيبدي دس آي

 هَقؼیت ثبزارچِ
صا اص رّٕٝ پبيب٘ٝ ٔؼبفشثشي، ربيٍبٜ پٕپ ثٙضيٗ، ربيٍبٜ ٞبي تشافيهثبصاسچٝ ٔشصي پبٜٚ دس ٚسٚدي ؿٟش ٚ دس ٔزبٚست وبسثشي

CNGٜ(3) ؿىُ ؿٕبسٜ ا٘ذ، ٚالـ ؿذٜ اػت، ثّٛاس تفشيحي پبٜٚ ٚ... وٝ ثبفج تشاوٓ ؿذيذ رٕقيتي ؿذ 

 

 ٍ هَقؼیت ثبزارچِ هرزي پبٍُ: هکبى  3ضکل ضوبرُ

 تريي هطکالت ثبزارچِ هرزي ضْر پبٍُهْن
ٞب ٚ ٔغبِقبت ٔيذا٘ي ا٘زبْ ٌشفتٝ اص ٚضقيت ثبصاسچٝ ٔشصي دس ػغح ؿٟش پبٜٚ، ٘ـبٖ داد ايٗ ثبصاسچٝ ثب ٔـىالت صيبدي  ثشسػي

تشيٗ ٚ سد. دس ايٗ ٔيبٖ يىي اص ٟٔٓسٚثشٚ اػت. ايٗ ثبصاسچٝ اص ٘ؾش أىب٘بت سفبٞي ٚ خذٔبتي دس ٚضقيت ٔٙبػجي لشاس ٘ذا

ثبسصتشيٗ ٔـىالت حبوٓ ثش ثبصاسچٝ ٘جٛد پبسويًٙ ٚ ايزبد اصدحبْ ٚ ؿّٛغي دس ايٗ ٔىبٖ اػت ثٝ عٛسي وٝ ثش افتجبس ٚ ويفيت 

 ٘ـبٖ داد. 1تٛاٖ ٔغبثك رذَٚ ؿٕبسٜ تشيٗ ٔـىالت ٔٛرٛد سا ٔيثبصاسچٝ تأحيشات ٔٙفي صيبد ثش ربي ٌزاؿتٝ اػت. ٟٔٓ

 تريي هطکالت ثبزارچِ هرزي پبٍُ: هْن 1ٍل ضوبرُجد



 

 

 ًبم ثبزارچِ
 هطکالت حبد ثبزارچِ هرزي ضْر پبٍُ

هؼضالت 

 ترافیکي

پبرکیٌگ 

 اختصبصي

طراحي ٍ الگَي 

 سبخت

اهکبًبت ٍ 

 تأسیسبت

ثْداضتي ٍ 

 ًظبفتي

هسبحت غرفِ 

 ّب

کیفیت ٍ ًَع 

 هحصَالت

        ثبزارچِ هرزي پبٍُ

 

ٞب سا ثٝ تشتيت اِٚٛيت تشيٗ آٖٔـىالت فٛق، ثبصاسچٝ پبٜٚ ثب ٔـىالت ٚ تٍٙٙبٞبي صيبد ديٍشي ٘يض سٚثشٚ ثٛدٜ وٝ ٟٔٓ فالٜٚ ثش

 تٛاٖ ثٝ كٛست صيش ثيبٖ وشد: ٔي

 ػشٚيغ ثٟذاؿتي ٔٙبػت 

 تّفٗ فٕٛٔي 

 آثخٛسي 

 ٖٚػبيُ ثبصي وٛدوب 

 تبثّٛٞبي تجّيغبتي 

 ...ٚ 

 هیْوبى ٍ هیسثبى( پیراهَى ثبزارچِسٌجص ًگرش هراجؼِ کٌٌدگبى )جبهؼِ 
تشيٗ ايٗ ٞبي ٔشصي تحت تأحيش فٛأُ ٔختّف ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ثٛدٜ اػت دس ايٗ ثيٗ يىي اص ٌٟٔٓيشي ٚ تٛػقٝ ثبصاسچٝؿىُ

-يبثي ٔٙبػت ثبصاسچٝتٛرٟي لشاس ٌشفتٝ ٚ تبحذ صيبدي فشأٛؽ ؿذٜ اػت، ٔمِٛٝ ٔىبٖفٛأُ وٝ دس ثؼيبسي اص ؿٟشٞب ٔٛسد ثي

ٞبي يبثي ٔغّٛثي ثشلشاس اػت وٝ  ؿبخقتٛاٖ ٌفت: ٔىبٖيبثي ٔٙبػت ٔتأحش اص فٛأُ ٔختّفي اػت ٚ صٔب٘ي ٔيػت. ٔىبٖٞب ا

-ٞبئي اػت وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٚيظٌييبثي ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌيشد. ؿٟش پبٜٚ اص رّٕٝ ٔحيظيبثي ، اػتب٘ذاسدٞب ٚ ٔقيبسٞبي ٔىبٖٔىبٖ

ٞبي ٌشدؿٍشي ، خلٛكيبت خبف ؿٟشي ٚ...، ٔٛرجبت تٛرٝ ٚيظٜ ثٝ ٔىبٖ ثبصاسچٝ سا ٞب ٚ لبثّيتٞبي خبف خٛد پتب٘ؼيُ

يبثي دس آٖ سفبيت ٘ـذٜ اػت. ثشاي تأييذ فشاٞٓ وشدٜ اػت، چشا وٝ ايٗ ثبصاسچٝ داساي ٔىبٖ ٔٙبػت ٘جٛدٜ ٚ اكَٛ فّٕي ٔىبٖ

 ت. ٘تبيذ ايٗ ػٙزؾ ثلٛست صيش اػت:ايٗ ٔغّت ٍ٘شؽ ٔشارقٝ وٙٙذٌبٖ پيشأٖٛ ٔىبٖ ثبصاسچٝ  ٔٛسد ػٙزؾ لشاس ٌشف

 داًید؟هَقؼیت قرارگیري ثبزارچِ را چگًَِ هي -

دسكذ  13دسكذ ٔقِٕٛي،  7/12، سا ٘بٔٙبػت ٔٛلقيت ثبصاسچٝ دسكذ  3/53ي ٔٛلقيت ثبصاسچٝ ،٘ؾش ػٙزي اص ٔشارقبٖ دسثبسٜ 

ٔٛلقيت ثبصاسچٝ ٍش آٖ اػت وٝ اوخشيت ٔشارقبٖ ا٘ذ. ايٗ ٚضقيت ثيب٘دسكذ فبِي اسصيبثي وشدٜ 8/9خيّي خٛة ٚ  2/11خٛة ، 

 (.1دا٘ٙذ)ٔغبثك ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ سا دس ٚضقيتي ٔٙبػت ٕ٘ي

 
 



 

 : چگًَگي هَقؼیت ثبزارچِ هرزي پبٍُ از ديدگبُ هراجؼبى 1ًوَدار ضوبرُ 

 

 کٌید؟ هيي سبخت، زيجبيي ٍ فضبّبي در ثردارًدُ، ثبزارچِ را چگًَِ ارزيبثي ثِ لحبظ طراحي ٍ ًحَُ -

دسكذ  8/51ي ػبخت، صيجبيي ٚ فضبٞبي دس ثشداس٘ذٜ، ٘تبيذ حبكّٝ اص ٘ؾش ػٙزي ثٝ تشتيت دس استجبط ثب عشاحي ٚ ٘حٜٛ

دسكذ فبِي ثٛدٜ اػت. ايٗ ٘تبيذ ثيبٍ٘ش آٖ اػت وٝ  4دسكذ خيّي خٛة ٚ  12دسكذ خٛة،  14ٔقِٕٛي،  2/18٘بٔٙبػت، 

)ٔغبثك ٕ٘ٛداس دا٘ٙذي ثبصاسچٝ سا ٘بٔٙبػت ٔيخت، صيجبيي ٚ فضبٞبي دس ثشداس٘ذٜي ػبثيـتش ٔشارقٝ وٙٙذٌبٖ عشاحي ٚ ٘حٜٛ

 (.2ؿٕبسٜ 

 
  : چگًَگي طراحي ٍ ًحَُ سبخت، زيجبيي ٍ فضبّبي در ثردارًدُ ثبزارچِ از ًظر هراجؼیي 2ًوَدار ضوبرُ 

 
 

 تريي هطکالت ثبزارچِ از ًظر هراجؼبىهْن -

وٙٙذٌبٖ اص ٔـىالت ٚ تٍٙٙبٞبي صيبدي ثشخٛسداس٘ذ . وٝ ثبصاسچٝ ٔشصي پبٜٚ اص ديذٌبٜ ٔشارقٝٞبي ا٘زبْ ؿذٜ ٘ـبٖ داد ثشداؿت

 ٘ـبٖ داد. 3تٛاٖ ٔغبثك ٕ٘ٛداس ؿٕبسٜ تشيٗ ايٗ ٔـىالت سا ٔئٟٓ

 

 

 تريي هطکالت ثبزارچِ از ًظر هراجؼبى: هْن 3ًوَدار ضوبرُ

 

 کٌٌدگبىاجؼِفضبّب، تأسیسبت ٍ تجْیسات ضرٍري ثبزارچِ از ًظر هر 



 

ٞب، تأػيؼبت ٚ تزٟيضات صيش وبٔالً وٙٙذٌبٖ ربٔقٝ ٟٕٔبٖ ٚ ٔيضثبٖ دس ثبصاسچٝ ٔشصي ؿٟش پبٜٚ ٚرٛد فضباص ٔٙؾش ٔشارقٝ

 (:2ضشٚست داسد)ٔغبثك رذَٚ ؿٕبسٜ 

 احذاث پبسويًٙ –

 ػشٚيغ ٞبي ثٟذاؿتي )٘ؾبفتي( –

 ٚ ...(ٔحُ رٕـ آٚسي صثبِٝ )ٔٛاد صائذ ربٔذ ٚ ضبيقبت ٔيٜٛ ٚ تشٜ ثبس  –

 ٞبي ثبص يب ٔحٛعٝ ػجضٚرٛد فضب –

 فضبي اػتشاحتٍبٞي )ٔخُ چٙذ ٘يٕىت ٚ ...( –

ٞبي خشيذاسي ؿذٜ ثٝ ٔحُ ػىٛ٘ت يب وبس ) ثٛيظٜ رٟت افشاد آطا٘غ )تبوؼي تّفٙي( رٟت ا٘تمبَ ٔـتشي ٚ وبال –

 آيٙذ.(ػبِخٛسدٜ يب ثب٘ٛا٘ي وٝ ٕٞشاٜ وٛدوب٘ـبٖ ثٝ خشيذ ٔي

 ت ِزت ثشدٖ افضبي خب٘ٛادٜ اص خشيذ ٚ ػش ٌشْ ؿذٖ وٛدوبٖ(فضبي ثبصي ثشاي وٛدوبٖ )رٟ –

 ٞب ، ٚضقيت ثٟذاؿتي ٚ ...()ثٛيظٜ رٟت سػيذٌي ثٝ ؿىبيبت ٔـتشيبٖ ، وٙتشَ ليٕتلؼٕت اداسي ٚ وٙتشَ  –

 ٚرٛد دوٝ ٔغجٛفبت )ا٘زبْ وبس فشٍٞٙي ، اعالؿ سػب٘ي ٚ ...( –

 

 : فضب ّب ، تبسیسبت ٍ تجْیسات هَرد ًیبز ثبزارچِ از ديدگبُ هراجؼِ کٌٌدگبى 2جدٍل ضوبرُ

 درصد تبيید ًَع فضب ّب ، تبسیسبت ٍ تجْیسات ثبزارچِ هرزي رديف

 9/84 احذاث پبسويًٙ 1

 6/63 ٔحٛعٝ ٔيذاٖ ثب فضبي ػجض 2

 3/49 لؼٕت اداسي ٚ وٙتشَ 3

 7/86 ػشٚيغ ٞبي ثٟذاؿتي )٘ؾبفتي( 4

 2/78 ٔحُ رٕـ آٚسي صثبِٝ 5

 1/40 دوٝ ٔغجٛفبت 6

 5/49 فضبي ثبصي وٛدوبٖ 7

 3/56 آطا٘غ )تبوؼي تّفٙي( 8

 8/58 فضبي اػتشاحت 9

 

 يبثيّبي هطلَة هکبى يبثي ثبزارچِ هرزي ضْر پبٍُ در تٌبست ثب ضبخصثررسي ٍضؼیت هکبى

خبكي اص ػغح ؿٟش تبثـ اكَٛ، لٛافذ، ػبص ٚ وبسٞبي خبكي اػت وٝ دس وبِجذي  -اػتمشاس ٞش فٙلش ؿٟشي دس ٔٛلقيت فضبئي

كٛست سفبيت آٖ اكَٛ، ٔٛفميت ٚ وبسآئي فّٕىشدي آٖ فٙلش دس ٕٞبٖ ٔىبٖ ٔـخق ثيـتش خٛاٞذ ثٛد. ثب ايٗ ٚرـٛد سفبيـت   

ٞب ٚ ٘يض احش ثخـي آٖاكَٛ ٚ ٔجب٘ي ٔىبٖ ٌضيٙي ٚ اػتمشاس ٚاحذٞبي خذٔبت فٕٛٔي ٚ ؿٟشي ثب ٞذف حذاوخش وشدٖ وبسآئي ٚ 

سيضي ٚ عشاحي ايٗ ٚاحذٞب چٙذاٖ دس ؿٟشٞبي ايشاٖ ٔشػْٛ ٘يؼت. ايٗ خأل ٚ غفّت ثٝ ٚيظٜ دس ؿشايظ سؿذ ؿٟش٘ـيٙي، ثش٘بٔٝ

ٞبي ثيـتشي ثشاي ٟ٘بدٞب ٚ ػبصٔبٟ٘بي ٔشثٛط ٚ ٔـىالت ٚ ٔقضالت فشاٚاٖ ثشاي ٔشارقبٖ ٚ دس ٟ٘بيـت ٘مـق خـذٔبت     ثٝ ٞضيٙٝ

ٞبي ٟٔٓ دس ؿٟشٞبي ٔشصي، ايزبد ٚ ػبخت ثبصاسچٝ ٞبي (.دس ايٗ ثيٗ يىي اص وبسثشي1387ٛد)كبِحي فشد، ؿ سػب٘ي ٔٙزش ٔي

ٞـب اص رّٕـٝ   ٔشصي ثب ٞذف رزة ٌشدؿٍشاٖ ٚ سٚاد ٌشدؿٍشي تزبسي اػت. أب ػبخت ايٗ ثبصاسچٝ ٞب دس ثؼيبسي اص ايٗ ؿـٟش 



 

ٝ بْ ؿذٜ ٘ـبٖ داد ٔىبٖٞبي ا٘زؿٟش پبٜٚ ثب ٔـىالت ثؼيبسي ٕٞشاٜ ثٛدٜ اػت. ثشسػي ٓ  يبثي ٘بٔٙبػت ايٗ ثبصاسچـ تـشيٗ  ٞـب ٟٔـ

ٞـبي  يبثي ثبصاسچٝ ٔشصي ؿٟش پـبٜٚ سا ٔغـبثك ثـب ؿـبخق    چٍٍٛ٘ي ٔىبٖ 3فبُٔ ثشٚص چٙيٗ ٔـىالتي ثٛدٜ اػت. رذَٚ ؿٕبسٜ 

 دٞذ.يبثي ٘ـبٖ ٔئىبٖ

 

 :  تٌبست استقرار ثبزارچِ هرزي ضْر پبٍُ ثب ضبخص هکبًیبثي 3جدٍل ضوبرُ

 ٞبي ٔىب٘يبثي ؿبخق

 ٘بْ ثبصاس

 وبسثشيٟبي ٔزبٚس ٘حٜٛ دػتشػي
عشاحي ٚ 

 ٔقٕبسي

ٔٛلقيت 

 اػتمشاس

أىبٖ تٛػقٝ 

 فيضيىي
 ربٔقيت ايٕٙي ٚ أٙيت
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ثبصاسچٝ ٔشصي 

 ؿٟش پبٜٚ
              

 

 ٌيشي ٘تيزٝ

ٞبي ثذٖٚ سؿذ ٚ ٌؼتشؽ سٚصافضٖٚ ؿٟشٞب ثبفج تٛرٝ ٞشچٝ ثيـتش ثٝ ؿٟشٞب ؿذٜ اػت وٝ ٔتٙبػت ثب آٖ اص الذأبت ٚ فقبِيت

ٞب رٌّٛيشي خٛاٞذ ؿذ. أب ايٗ سٚ٘ذ دس ثؼيبسي اص ؿٟشٞب ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٍ٘شفتٝ ٚ ثب سيضي ٚ ٔذيشيت لٛي دس ايٗ ٔحيظثش٘بٔٝ

ٞـب ٚ ٔــىالت سا   ي آيٙذٜ پظٚٞـي، ٔٛرجبت ثشٚص ثؼـيبسي اص چـبِؾ  ٔمغقي ٚ ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ ٔمِٛٝٞبي كٛسي ٚ ا٘زبْ فقبِيت

سغـٓ داسا ثـٛدٖ اص   ٞـب ٚ ٔــىالتي سٚثـشٚ اػـت ٚ فّـي     فشاٞٓ آٚسدٜ اػت. ؿٟش پبٜٚ يىي اص ؿٟشٞبئي اػت وٝ ثب چٙيٗ چـبِؾ 

لقي خٛد سا پيذا ٘ىشدٜ ٚ ثب آٖ فبكـّٝ فـشاٚاٖ داسد. ايـٗ    ٞبي فشاٚاٖ دس صٔيٙٝ ٌشدؿٍشي أب ٞٙٛص ربيٍبٜ ٚاٞب ٚ فشكتپتب٘ؼيُ

ٚضقيت ٔٙتذ اص آٖ اػت وٝ ثؼيبسي اص الذأبت ا٘زبْ ؿذٜ ثذٖٚ آيٙذٜ پظٚٞـي ٚ ثب تأويذ ثش رّت سضبيت ٔمغقي ؿـٟشٚ٘ذاٖ  

تضـبد ثـبٞٓ ا٘زـبْ    ٞبي ؿٟشي ٚ ٌشدؿٍشي ٘ٝ تٟٙب دس ساػتبي ٞٓ ثّىٝ دس ثؼـيبسي اص ٔٛالــ دس   ا٘زبْ خٛاٞٙذ ٌشفت ٚ فقبِيت

 خٛاٞٙذ ؿذ.

-ايزبد ثبصاسچٝ ٔشصي ؿٟش پبٜٚ اص رّٕٝ الذأبت ا٘زبْ ٌشفتٝ دس ايٗ ؿٟش اػت وٝ ا٘تخبة ٔىبٖ آٖ ٔتٙبػت ثب اكَٛ ٚ ؿبخق

ٚ ٞبي فشاٚاٖ أب ٘تٛا٘ؼتٝ ربيٍبٜ ٚالقي خٛد سا پيذا وٙذ. ثش اػبع ٔغبِقـبت  سغٓ داسا ثٛدٖ پتب٘ؼيُيبثي ٘جٛدٜ ٚ فّيٞبي ٔىبٖ

ٞـبي   ٞبي ٔيذا٘ي ا٘زبْ ٌشفتٝ ٚ ؿٙبػبئي ٔـىالت ٚ ٔقضالت ايٗ ثبصاسچـٝ ٚ ٔمبيؼـٝ ٚضـقيت ٔٛرـٛد آٖ ثـب ؿـبخق       ثشسػي

 ٔىب٘يبثي، ٘مبط ضقف ايٗ ثبصاسچٝ دس يه ديذ وّي ثٝ كٛست صيش ؿٙبػبئي ؿذ٘ذ:

 ٘بٔغّٛة ثٛدٖ ثبصاسچٝ اص ِحبػ ٔٛلقيت اػتمشاس. –

 ي ٚ اصدحبْ ٚ ؿّٛغي دس ايٗ ٔىبٖ.ٔٛارٝ ثٛدٖ ثبصاسچٝ ثب ٔقضالت تشافيى –

 ٞبي فٕٛٔي ٔٛرٛد دس ثبصاسچٝ.  ٘جٛد پبسويًٙ اختلبكي ٚ ٘بٔٙبػت ثٛدٖ پبسويًٙ –

 ٞبي ٔزبٚس. ٘بػبصٌبسي ثبصاسچٝ ثب وبسثشي –

 ٘بٔغّٛثيت ثبصاسچٝ اص ِحبػ عشاحي ٚ ٔقٕبسي. –

 ايٗ ثبصاسچٝ. فذْ ثشخٛسداسي ثبصاسچٝ اص ؿبخق صيبدٌي ٚ دس ٘تيزٝ فذْ أىبٖ تٛػقٝ فيضيىي –



 

 ٔٛارٝ ثٛدٖ ثبصاسچٝ ثب ٔـىالت ٚ ٔقضالت تأػيؼبتي ٚ فضبٞبي ٔٛرٛد دس آٟ٘ب. –

 داسا ٘جٛدٖ ٚ ٘بػبصٌبسي ثب ؿبخق ربٔقيت. –

 ٘بػبصٌبسي ثبصاسچٝ ثٝ ِحبػ ايٕٙي ٚ أٙيت. –

ٚضـقيت ثبصاسچـٝ    تـٛاٖ دس رٟـت ثٟجـٛد   سغٓ ٚرٛد ٘مبط ضقف فٛق، ٘مبط لٛت صيبدي ٚرٛد داسد وٝ ٔيتٛاٖ ٌفت فّيأب ٔي

 تشيٗ ايٗ ٘مبط لٛت ؿبُٔ ٔٛاسد صيش اػت.ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌيشد. ٟٔٓ

 ٚرٛد اساضي ؿٟشي ثب لبثّيت تجذيُ ثٝ ثبصاسچٝ دس ػغح ؿٟش ٚ ؿٟشػتبٖ. –

 دػتشػي ٞبي ٔغّٛة.  –

 ثشخٛسداسي اص پتب٘ؼيُ ٞبي ٔتٙٛؿ ٚ فشاٚاٖ ٌشدؿٍشي.  –

تشيٗ ساٞىبس دس خلٛف تشيٗ ٚ اكّيتٛاٖ ٌفت ٟٔٓ بصاسچٝ ؿٟش پبٜٚ ٔيثب تٛرٝ ثٝ ٚضقيت ٔٛرٛد ٚ ٘مبط ضقف ٚ لٛت ث

يبثي اػت. تأويذ ثش ٔىبٖ ٔٛرٛد ٚ اكالح ٚضـ ٔٛرٛد ٞبي اكِٛي ٚ فّٕي ٔىبٖيبثي ٔزذد ٚ ٔتٙبػت ثب ؿبخقثبصاسچٝ، ٔىبٖ

 تٛا٘ذ ٔخٕشحٕش ٚالـ ؿٛد. ش ٕ٘يٞب دس ٚسٚدي ؿٟثب تٛرٝ ثٝ الذأبت ا٘زبْ ؿذٜ دس پيشأٖٛ ثبصاسچٝ ٚ تشاوٓ ايٗ فقبِيت

ٞبي ثٛرٛد آٔذٜ دس ٚسٚدي ؿٟش، ٔي تٛا٘ذ ثبفج پخؾ سغٓ وبٞؾ ٔـىالت ثبصاسچٝ ٚ چبِؾيبثي ٔزذد فّيثٙبثشايٗ ٔىبٖ

ٞبي ديٍش ؿٟش ٚ ؿٟشػتبٖ ثٝ ٌشدؿٍشاٖ ؿٛد. دس ايٗ ساػتب ٚ دس خلٛف داؿتٗ ثبصاسچٝ ؿذٖ ٌشدؿٍشاٖ ٚ ٔقشفي ثخؾ

 ؿىُ صيش فُٕ وشد: ٔٛفك، ثبيذ ٔغبثك
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 ؿٟشداسي ٔـٟذ.«. يبثي ثبصاسٞبي سٚص ٔيٜٛ ٚ تشٜ ثبس ٚ...دس ػغح ٔـٟذعشح پظٚٞـي ٔىبٖ(. »1387كبِحي فشد، ٔحٕذ. ) .9

 ػشدسٚد دٞؼتبٖ ٔٛسدي ،ٔغبِقٝ GISافضاس ٘شْ اص ثباػتفبدٜ صثبِٝ دفٗ ٔحُ يبثئىبٖ(. »1386كٕذي، ٔحٕذتمي ٚ ٕٞىبساٖ. ) .10
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 ؿـٓ. ػبَ چٟبسْ، ، ؿٕبسٜ٘مُ ٚ حُٕ ٘بٔٝپظٚٞؾ«. ٔشوض يبثي

 تحميمبت فلّٙبٔٝ«. رغشافيبيي اعالفبت ػيؼتٓ اص اػتفبدٜ ثب آٔٛصؿي ٔشاوض يبثئىبٖ ٚ ٔذيشيت(. »1381ٔٙٛچٟش. ) صادٜ. فشد .14
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