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 ارائِ الگَی بْیٌِ هدیزیت بحزاى در ضزایط سلشلِ اس طزیك

 هلی( ّای ضاخص )ًوًَِ هَردی: هحلِ باغ یابی صحیح کاربزی هکاى

  

 .2*هحدثِ لدیزی ،1سید بْطید حسیٌی

  ،زا٘كٍبٜ ٞٙط تٟطاٖفّٕی ٌطٜٚ ٔقٕبضی،  فضٛ ٞیئت -1

 ، ضیعی قٟطی، زا٘كٍبٜ قٟیس ثٟكتیزا٘كزٛ وبضقٙبؾی اضقس ثط٘بٔٝ -2

 چکیدُ

ٚیػٜ زض ٔٛضز تٟطاٖ وكٛض ایطاٖ ثب ثؿیبضی اظ قٟطٞبی ثعضي ٚ پطرٕقیت زض ٔٙبعك ثب ذغط ثبالی ظِعِٝ ٔٛارٝ اؾت. ثٝ

تهٛض ثبقس. ٞب ثیف اظ حس  ای قسیس، تّفبت رب٘ی ٚ ٔبِی ٚ ترطیت ؾبذتٕبٖ قٛز زض نٛضت ٚلٛؿ ظِعِٝ ثیٙی ٔیپیف

ٞب ٚ نسٔبت ٘بقی اظ ظِعِٝ زض قٟطٞب زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز حبوی اظ آٖ اؾت وٝ زضنس ثبالیی اظ نسٔبت  ثطضؾی ٔیعاٖ آؾیت

ثبقس.  ضیعی ٚ قٙبؾبیی ٚ وبٞف ذغطات قٟطی ٔطثٛط ٔی عٛض ٔؿتمیٓ ٚ یب غیطٔؿتمیٓ ثٝ ٚضقیت ٘بٔغّٛة ثط٘بٔٝ ثٝ

ضیعی وبضثطی اضاضی  پصیطی  ٔٙبعك قٟطی زض ثطاثط ذغط ظِعِٝ، ثط٘بٔٝ ٞف آؾیتٞبی ٔؤحط زض رٟت وب یىی اظ رٙجٝ

 ایٕٙی ٔٛضٛؿ وطزٖ ٚاضز ثب تٛاٖ ٔی قٟطی وبضثطی ضیعی ثط٘بٔٝ ضیعی قٟطی اؾت. زض قٟطی ثٝ فٙٛاٖ ٞؿتٝ انّی ثط٘بٔٝ

ٞبی قٟطی  زضٚالـ اٌط وبضثطی. زاز افعایف ضا ظِعِٝ ذغط زضثطاثط ضا قٟطی ٔٙبعك پصیطی ا٘قغبف ٞب، وبضثطی یبثیٔىبٖ زض

تٛاٖ ا٘تؾبض زاقت وٝ ٔسیطیت ٔحسٚزٜ پصیطی ضا زاقتٝ ثبقٙس، ٔی یبثی قٛ٘س وٝ زضثطاثط ظِعِٝ حسالُ آؾیت ثٝ ٘حٛی ٔىبٖ

وٝ ٘مف  ٞب زض قٟطٞب ٚرٛز زاض٘س ثبقس. ثطذی اظ وبضثطیتط  ظزٜ ثٝ ٚاؾغٝ ترطیت وبِجسی ٘بچیع، أطی ؾُٟ اِٛنَٛظِعِٝ

زیسٜ ضا  ٔحسٚزٜ آؾیت تٛاٖ پؽ اظ ظِعِٝ ثٝ وٕه آٟ٘ب اضاضیپصیطی زضثطاثط ظِعِٝ زاقتٝ ٚ ٔی ثؿیبض حؿبؾی زض آؾیت

ای،  یبثی نحیح ٚ ضفبیت اؾتب٘ساضزٞبی ؾبظٜ تٛاٖ ثب ٔىبٖٞبی قبذم ٘بْ زاض٘س. ٔی ٞب، وبضثطی ٔسیطیت وطز. ایٗ وبضثطی

زیسٜ اؾتفبزٜ  زضثطاثط ظِعِٝ ضا تب حس ٕٔىٗ وبٞف زاز ٚ اظ آٟ٘ب رٟت ٔسیطیت ثبفت آؾیت ٞب پصیطی ایٗ وبضثطی آؾیت

ٞبی  یبثی ثٟیٙٝ وبضثطی ضٚ اضائٝ اٍِٛی ثٟیٙٝ ٔسیطیت ثحطاٖ زض قطایظ ظِعِٝ اظعطیك ٔىبٖ پػٚٞف پیفٞسف انّی  ٕ٘ٛز.

اؾٙبزی ٔٛضز ٘یبظ پػٚٞف ٚ قٙبذت ٔحسٚزٜ ٔغبِقبتی ٞبی  ثبقس. زض ایٗ تحمیك ثٙیبزی پؽ اظ ٌطزاٚضی زازٜ قبذم ٔی

ٌیطی فٛأُ ارتٕبفی، ٚ زض٘ؾط GISافعاض یبثی زض ٔحیظ ٘طْ ٞبی ٔىبٖثبقس؛ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ وٝ ٔحّٝ ثبك ّٔی ٔی

سیطیت ٟ٘بیت اٍِٛی ثٟیٙٝ ٔ ٞبی قبذم ٔكرم قسٜ ٚ زض التهبزی ٚ ...، پٟٙٝ ٔٛلقیت ثٟیٙٝ لطاضٌیطی ٞطیه اظ وبضثطی

 قٛز. ّٔی اضائٝ ٔیثحطاٖ ٔحّٝ ثبك

 

 ٞبی قبذم.یبثی وبضثطیثحطاٖ، ظِعِٝ، ٔىبٖٔسیطیت کلیدٍاصُ:
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 همدهِ -1

ضٚ ثٛزٜ اؾت وٝ اظ ثسٚ پیسایف قٟط ٘كیٙی تب ظٔبٖ حبَ، فّی ضغٓ تٕبْ تغییطات ؾبذتبضی، قٟط ٕٞٛاضٜ ثب ٚالقیت ٞبیی ضٚثٝ

٘س. زض ایٗ ٔیبٖ ظِعِٝ یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ٚ ٚیطاٍ٘طتطیٗ ٔربعطاتی اؾت وٝ ثكط تب وٖٙٛ قٛثٝ فٙٛاٖ ٔربعطات عجیقی لّٕساز ٔی

ٞب ٚ ذغطات ظِعِٝ ثیف ٔٛفك ثٝ زؾتیبثی زا٘ف فٙی ٟٔبض آٖ ٍ٘طزیسٜ اؾت. زض ایٗ قطایظ ِعْٚ یبفتٗ ضاٜ ٞبیی ثطای وبٞف آؾیت

 اظ پیف ٔٛضز تٛرٝ  لطاض ٔی ٌیطز.

 ثٝ قٟطی اضاضی وبضثطی ضیعیثط٘بٔٝ، ظِعِٝ ذغط ثطاثط زض قٟطی ٔٙبعك پصیطیوبٞف آؾیت رٟت زض ٔؤحط ٞبیرٙجٝ یىی اظ

پصیطی ٞب زض قٟطٞب ٚرٛز زاض٘س وٝ ٘مف ثؿیبض حؿبؾی زض آؾیتاؾت. ثطذی اظ وبضثطی قٟطی ضیعیثط٘بٔٝ انّی ٞؿتٝ فٙٛاٖ

ٞبی قبذم ٘بْ ٞب، وبضثطییسٜ ضا ٔسیطیت وطز.ایٗ وبضثطیزتٛاٖ پؽ اظ ظِعِٝ ثٝ وٕه آٟ٘ب ٔحسٚزٜ آؾیتزضثطاثط ظِعِٝ زاقتٝ ٚ ٔی

تٛاٖ ا٘تؾبض پصیطی ضا زاقتٝ ثبقٙس، ٔییبثی قٛ٘س وٝ زضثطاثط ظِعِٝ حسالُ آؾیتٞب ثٝ ٘حٛی ٔىبٖزاض٘س. زضٚالـ اٌط ایٗ وبضثطی

 ثبقس.تط ٔیاِٛنَٛأطی ؾُٟظزٜ ثٝ ٚاؾغٝ ترطیت وبِجسی ٘بچیع، زاقت وٝ ٔسیطیت ٔحسٚزٜ ظِعِٝ

ثب ثطضؾی ٔقیبضٞبی اضائٝ قسٜ زض وتت ٚ ٔمبالت فّٕی ٔرتّف ضٛاثظ ٔىب٘یبثی تب زض تحمیك ثٙیبزی پیف ضٚ ؾقی قسٜ اؾت 

، زض GISافعاض وٕه ٘طْقسٜ آٖ ثٝٞبی قبذم ضا ثطاؾبؼ ضٛاثظ تسٚیٗ. ؾپؽ ٞطیه اظ وبضثطیٕ٘ٛزٞبی ٚیػٜ ضا اضائٝ وبضثطی

-ٞبی قبذم ٚ پٟٙٝٚ پؽ اظ آٖ ثب ٕٞپٛقب٘ی الیٝ ٔحُ لطاضٌیطی ٚضـ ٔٛرٛز ٞطیه اظ وبضثطی ٜوطزیبثی ٔحسٚزٜ ٔغبِقبتی ٔىبٖ

ٞبی قبذم زض ٚضـ ٔٛرٛز، ثٝ ثٙسی ٔىبٖ ثٟیٙٝ لطاضٌیطی ٞطوبضثطی، ضٕٗ اضظیبثی ٔیعاٖ ٔغّٛثیت ٔىب٘ی ٞطیه اظ ایٗ وبضثطی

قطایظ ثٟیٙٝ ٕٞپٛقب٘ی ٘ساضز؛ پطزاذت ٚ زض ٟ٘بیت زض لبِت یه  تغییط ٔىبٖ آٖ زؾتٝ اظ فٙبنط ٞط وبضثطی وٝ ٔٛلقیت فقّی آٟ٘ب ثب

 .ٞبی قبذم ضا اضائٝ زاز٘مكٝ اٍِٛی ثٟیٙٝ لطاضٌیطی وبضثطی
 

 تحمیك رٍش -2
ٞبی آٔبضی ثطای ٌیطی اظ ضٚـتٛاٖ اظ ؾٝ ضٚیىطز اؾتفبزٜ اظ ٔقیبضٞبی وٕی ٚ ثٟطٜیبثی ٔیقٙبؾی ثطای ٔىبٖاظ ٔٙؾط ضٚـ

ثطای تطویت ٚ تّفیك آٟ٘ب  GISٞبی ٌیطی اظ ٔسَٞبی ٔىب٘ی یب فضبیی ٚ ثٟطٜا٘تربة ٔىبٖ ثٟیٙٝ، اؾتفبزٜ اظ زازٜ تطویت ٔقیبضٞب ٚ

. زض ایٗ تحمیك ثب اؾتٙبز ثٝ ٘تبیذ حبنُ اظ [11]ٞب ٚ ٔقیبضٞبی ٔىب٘ی یب فضبیی اؾتفبزٜ وطزٚ تّفیك ضٚیىطزٞبی آٔبضی ٚ تىٙیه

تطیٗ ضٚـ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٞبی قبذم اظ ضٚیىطز زْٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔٙبؾتیبثی وبضثطیٔىبٖ ثٝ ٔٙؾٛض« 1بضاوجط پطٞیعو »پػٚٞف 

 ثبقس:ثٝ قطح ظیط ٔی GISیبثی زض ثٝ عٛض وّی فطایٙس ٔىبٖ

زؾتٝ وٝ لبثّیت وٕی قسٖ زاض٘س؛ ایٗ ثرف اظ ٔیبٖ ٔقیبضٞبی اضائٝ قسٜ ثطای ٞط وبضثطی، آٖ زض یابی:تعییي هعیارّای هکاى  .1

 ٌیط٘س. یبثی آٖ وبضثطی قبذم ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔیفٙٛاٖ ٔقیبضٞبی ٔىبٖثٝ 

 

 یبثٙس.ٞبی اعالفبتی ٕ٘ٛز ٔیزض لبِت الیٝ GISٞبی یبثی زض ٔسَٔقیبضٞبی ٔىبٖ: GISّای هَرد ًیاس در هحیط تعییي الیِ  .2

 

-وٙٙس؛ عجمٝیبثی ایزبز ٔیٔالحؾبتی وٝ زض ٔىبٖٔقیبضٞبی یبز قسٜ اظ ٘ؾط ٘ٛؿ زض ایٗ ثرف اظ تحمیك  بٌدی هعیارّا:طبمِ .3

  ثٙسی قٛ٘س.

 

ٞب ٚ ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ٞبی ٔٛضز ٘ؾط، ثطای ضفـ ایٗ تفبٚت٘جٛزٖ ٔقیبضٞب ٚ قبذمؾًٙزِیُ ٞٓثٝ دادى بِ هعیارّا:ٍسى  .4

اذتهبل ٚظٖ زض زٚ ٔطحّٝ ٞبی ٔرتّف افٕبَ وطز. زض ایٗ ذهٛل ٞبی ٔتفبٚتی ثطای قبذمٞب، ثبیس ٚظٖٚاضیب٘ؽ ثیٗ قبذم

یبثی ٘ؿجت ثٝ ٞٓ ٚ افٕبَ ٚظٖ ٞبی ٔرتّف ثٝ ٔٙؾٛض تقییٗ إٞیت ٘ؿجی ٔقیبضٞبی ٔٛضز ٘ؾط زض ٔىبٖاذتهبل ٚظٖ ثٝ ٔقیبض

 .[11]ٌیطز ٞب ا٘زبْ ٔیٞب ٚ ٔعیتثٝ ٔٛضٛؿ ٔحسٚزیت
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 ٔٙؾٛض پطؾف ٘بٔٝزاٚضاٖ اؾتفبزٜ قس. ثسیٗط ٔحبؾجٝ ٚظٖ ثطاؾبؼ ٘ؾ ٔتساَٚ اظ ضٚـ ی ٔطحّٝ اَٚٞبرٟت ٘یُ ثٝ ایٗ ٚظٖ

ٞبی اذتهبل زازٜ قسٜ ثٝ ٔترهم پط قس ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ 22پؽ اظ تسٚیٗ تٛؾظ یبثی ٞط وبضثطی، یٝ ٔقیبضٞبی ٔىبٖقبُٔ وّ

 آٖ ٔقیبض زض٘ؾط ٌطفتٝ قس. ٔطحّٝ اَٚ ٞط ٔقیبض ثٝ فٙٛاٖ ٚظٖ

. زض ایٗ تسٚیٗ قسٜ ا٘س «2ظِعِٝ 2822٘بٔٝ آییٗ» زْٚ ثب اؾتٙبز ثٝ ٞبی ٔطحّٝٔٛضز ٘یبظ رٟت افٕبَ ٚظٖفبنّٝ ٞبی ققبفی 

 ٞب زض لبِت چٟبض ٔحسٚزٜ ٔغبثك ظیطتقطیف قسٜ اؾت:ٔطثٛط ثٝ ٕٞزٛاضی وبضثطی ٞبی ٔقیبضوتبة ٔحسٚزٜ

 ٔتط 152-52: فبنّٝ ققبفی 2                                                ٔتط 52: فبنّٝ ققبفی وٕتط اظ 1

 ٔتط 322: فبنّٝ ققبفی ثبالی 4                                 ٔتط                 322-152: فبنّٝ ققبفی 3

 

یبثی ٞبی ٔىبٖزٞی ثٝ ٞطیه اظ آٟ٘ب، ثٝ ٔٙؾٛض تِٛیس ٘مكٝٞب ٚ ٚظٖپؽ اظ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ قبذمیابی: ّای هکاىتَلید ًمطِ. 5

 اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ضٌطؾیٖٛ ذغیٔحسٚزٜ ٔغبِقبتی اظ ضٚـ 

Kt=A1K1+A2K2+A3K3+A4K4+……..+ AnKn                                                         (1)  

ثطاؾبؼ ٘ؾطؾٙزی اظ وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔترههبٖ شیطثظ ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت. زض ٔطحّٝ ثقس، ثطای ٔحبؾجٝ ٔیعاٖ   A ٔمبزیط

-٘بٔٙبؾتٚ  تطیٗٔٙبؾتزض ٔسَ لطاض ٌطفتٝ ٚ ثٝ ایٗ تطتیت  K7…K2,K1ٔمبزیط رٟت لطاضٌیطی وبضثطی   Ktٔغّٛثیت ٔىب٘ی 

 ت.قسٜ اؾ یبثیٔىبٖ GISافعاض ٞبی قبذم ثٝ وٕه ٘طْٞب ثبٞسف لطاضٌیطی ٞط یه اظ وبضثطیٔحسٚزٜ تطیٗ

 

ثٙسی ٔحّٝ ثطاؾبؼ ٚظٖ تطویجی ٟ٘بیی ٞط یه اظ ٞبی پٟٙٝتٟیٝ ٘مكٝپؽ اظ بٌدی با ٍضع هَجَد: اًطباق الگَی بْیٌِ پٌِْ. 6

ثٙسی ٔىبٖ ثٟیٙٝ لطاضٌیطی ٞبی قبذم ٚ پٟٙٝٞب، ثب ٕٞپٛقب٘ی الیٝ ٔحُ لطاضٌیطی ٚضـ ٔٛرٛز ٞطیه اظ وبضثطیوبضثطی

 ت. ٞبی قبذم زض ٚضـ ٔٛرٛز پطزاذٞطوبضثطی، ثٝ اضظیبثی ٔیعاٖ ٔغّٛثیت ٔىب٘ی ٞطیه اظ ایٗ وبضثطی

 

 هباًی ًظزی تحمیك -3
قٟط ٔب٘ٙس تٕبْ ؾیؿتٓ ٞب ٔزٕٛفٝ ای اظ ارعاؾت وٝ ثب ٞٓ زضحبَ تقبُٔ ٞؿتٙس. وٝ اٌط ایٗ ارعاء زچبض ٔكىُ قٛ٘س ثط 

تقبٔالت ارعاء ٚ زض وُ ؾیؿتٓ تبحیط ٔی ٌصاضز. ثٝ عٛضوّی ٔی تٛاٖ قٟط ضا ٔٛرٛز ظ٘سٜ ای تهٛض وطز وٝ ثبیس ثطای ازأٝ حیبت ٚ 

. اٌط ثطای قٟطی لجُ اظ ثطٚظ ٞط [1]قٛز آٖتٝ ثبقس وٝ ٔب٘ـ ثطٚظ ثحطاٖ ٚ یب حسالُ، وٙتطَ ؾالٔتی آٖ، ثط٘بٔٝ ٞبیی ٚرٛز زاق

. آٔبزٌی ثطای ثطذٛضز تٛاٖ زض ٍٞٙبْ ثطٚظ ثحطاٖ آٖ ضا ٔسیطیت وطزپیف ثیٙی ٞبی الظْ ا٘زبْ قٛز ٔی حبزحٝ ٚ ثحطا٘ی فىط قٛز ٚ

ضیعی ٚ عطاحی وطز وٝ ثٝ ضیعی، قٟطٞب ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثط٘بٔٝاظ تٕٟیسات ثط٘بٔٝتٛاٖ ثب اؾتفبزٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی زاضز ٚ ٔیثب ظِعِٝ رٙجٝ

 پصیطی قٟط ضا قٙبذت.. ثسیٗ ٔٙؾٛض اثتسا ثبیس فٛأُ ٔٛحط ثطآؾیتٍٞٙبْ ظِعِٝ وٕتطیٗ آؾیت ثٝ آٟ٘ب ٚاضز قٛز

 

 پذیزی ضْزعَاهل هَثز در آسیب -3-1

پصیطی فٛأُ انّی ٔٛحط زض آؾیتای ٔرتّف، ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ضؾیس٘س وٝ وتبثربٍ٘ٝ٘بض٘سٌبٖ پؽ اظ ضرٛؿ ثٝ ٔٙبثـ اؾٙبزی ٚ 

 7ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛضٛؿ ٔٛضز ثطضؾی زض ایٗ تحمیك زض ازأٝ تٟٙب ثٝ ثطضؾی ربٔـ ٔٛضز تٛاٖ زض ٔٛاضز ظیط ذالنٝ ٕ٘ٛز. ضا ٔیقٟط 

 پطزاذتٝ ذٛاٞس قس.

 یبثی قٟطٔىبٖ .1

 قٙبؾی ٚ عجیقیٚضقیت تٛپٌٛطافی، ظٔیٗ .2

 ؾبذتبض فضبیی .3

 یٝ اثٙ یٚ وبِجس یعیىیف یتٚضق .4
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 تطاوٓ  .5

 ٘حٜٛ لطاضٌیطی ظیطؾبذت ٞبی قٟطی .6

 ٞبی قبذم(ٞبی قٟطی )ثٛیػٜ وبضثطیوبضثطیٔٛلقیت ٔىب٘ی  .7

 

 ّای ضْزیهَلعیت هکاًی کاربزی -3-1-1

پصیطی قٟطٞب ا٘تؾبض زاقت آؾیتتٛاٖ ای ثبقس وٝ ؾجت فسْ تٕطوع ٌطز٘س؛ ٔیٌٛ٘ٝٞبی ظٔیٗ قٟطی ثٝٞطٌبٜ تٛظیـ وبضثطی

پصیطی ٞب زض قٟطٞب ٚرٛز زاض٘س وٝ ٘مف ثؿیبض حؿبؾی زض آؾیت. ثطذی اظ وبضثطی[2]زضثطاثط ظِعِٝ تب حس ظیبزی وبٞف یبثس

ی ٞبٞبی ایٗ پػٚٞف وبضثطی. ثطاؾبؼ ٘تبیذ حبنُ اظ ثطضؾی[3]ٞبی قبذم ٔقطٚفٙسٞب ثٝ وبضثطیزضثطاثط ظِعِٝ زاض٘س. ایٗ وبضثطی

 ثبقٙس:قبذم قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔی

 ٞبی زضٔب٘یوبضثطی .1

 ٞبی آٔٛظقیوبضثطی .2

 فضبٞبی ؾجع ٚ ثبظ .3

 ٞبی حیبتی)آة ٚ غصا ٚ...( ضا ایفب وٙٙس.(تٛا٘ٙس ٘مف تٛظیـ ٘یبظوٝ ثقس اظ ثحطاٖ ٔیزؾتٝ ) آٖٞبی تزبضی وبضثطی .4

 ٞبی ٔصٞجیوبضثطی .5

 ٞبی ا٘تؾبٔیوبضثطی .6

 ٞبی نٙقتیوبضثطی .7

 قٟطی )تبؾیؿبت ظیطثٙبیی(تبؾیؿبت  .8

 ٞبی ثٙعیٗ ٚ ٌبظ(٘كب٘ی ٚ پٕپٞبی آتفتزٟیعات قٟطی )ٔطاوع اٚضغا٘ؽ، ایؿتٍبٜ .9

 وٙٙس ثٝ پٙذ ٌطٜٚ ٔغبثك ظیط تمؿیٓ ٕ٘ٛز.تٛاٖ ثطاؾبؼ ٘مكی وٝ زض ظٔبٖ ثحطاٖ ایفب ٔیٞب ضا ٔیٕٞچٙیٗ ایٗ وبضثطی

 

زیسٌبٖ زاض٘س قبُٔ ٔٛاضز ظیط اظ ثحطاٖ ٘مف ثؿعایی زض وٕه ثٝ آؾیتٞب وٝ پؽ ایٗ وبضثطی: هزاکش اهداد، ًجات ٍ درهاى: 1

 ثبقٙس:ٔی

 ٘كب٘یٞبی آتفایؿتٍبٜ -

 ٔطاوع اٚضغا٘ؽ -

 ٞبی زضٔب٘یوبضثطی -

 

-ٞبی قٟطی، زاضای ٚیػٌیرٕقیت ٔٛرٛز زض ٞطیه اظ ٔطاوع اؾىبٖ ٔٛلت ثٟتط اؾت ثطذی اظ وبضثطی: هزاکش اسکاى هَلت : 2

تٛاٖ زض آٚض٘س. ایٗ ٔطاوع ضا ٔیٌیطی اظ آٟ٘ب زض ٍٞٙبْ اؾىبٖ ٔٛلت فطاٞٓ ٔییب قطایظ ٔٙبؾجی ضا ثطای ثٟطٜٞبیی ٞؿتٙس وٝ أىبٖ 

 لبِت ٔٛاضز ظیط اضائٝ وطز:

 ٞبی آٔٛظقی وبضثطی -

 فضبٞبی ؾجع ٚ ثبظ -

 

زیسٌبٖ زض ثٝ آؾیت ٞبی الظْ رٟت تبٔیٗ ٔبثحتبد٘مف ٚ وبضآیی ایٗ ٔطاوع زض اضائٝ پكتیجب٘ی: هزاکش خدهات پطتیباًی: 3

 ثبقٙس:ٞبی ذسٔبت پكتیجب٘ی قبُٔ زٚ ٔٛضز ثٝ قطح ظیط ٔیٔطحّٝ اؾىبٖ ٔٛلت اؾت. وبضثطی

 قٛز.ٔبیحتبد ٚ ضطٚضیبت)٘یبظٞبی حیبتی قبُٔ آة ٚ غصا ٚ...( ا٘زبْ ٔیٞبیی وٝ زض آٟ٘ب تٛظیـ ٔىبٖ -

 ٞبی تزبضی: ٔحّی ٚ فطأحّی )فٕستبً ٔٛاز غصایی(وبضثطی -

 ٚ پبیب٘ٝ ٞب حُٕ ٚ ٘مُ -

 ا٘جبضٞب -
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ٞبیی ثب زاضی آٟ٘ب زض ٔحیظایٗ ٔبیحتبد ثٝ ٔٙؾٛض فبؾس٘كسٖ ٚ فسْ تغییط زض ویفیت ثبیس زض ثبظٜ زٔبیی ذبنی ثبقٙس ٚ فٕستبً ٍ٘ٝ

 ٞبی تزبضی ثب ٔمیبؼ فّٕىطزٞبی تزبضی )ٔٙؾٛض فقبِیتضؾس زض ٌطٜٚ وبضثطیپصیط اؾت. اظ ایٗ ضٚ ثٝ ٘ؾط ٔیزٔبی پبییٗ أىبٖ

ثبقس. اظ ایٗ ضٚ اِٚٛیت ا٘تربة زض زاضی آٟ٘ب زض ثبظٜ زٔبیی ٔٙبؾت ٔٛرٛز ٔیٔحّی ٚ فطأحّی ٚ فٕستبً ٔٛاز غصایی( أىبٖ ٍ٘ٝ

ٞب، ٔطاوع تٛظیـ ٞبی تزبضی اؾت. ثسیٟی اؾت ثب تٛرٝ ثٝ حزٓ ٔبیحتبد ٚضٚزی ثٝ ایٗ ٔىبٖقطایظ یىؿبٖ، ایٗ ٌطٜٚ اظ فقبِیت

 ی ثب ٔؿبحت ثعضٌتط لطاضٌیط٘س.ٔبیحتبد ثبیس زض ٔىبٟ٘بی

 ٔربظٖ شذیطٜ ؾٛذت ثطای فهُ ؾطٔب -

 

ٞبی ٔؿؤَٚ ٚ أسازضؾبٖ زض قطایظ ثحطاٖ، زض آٖ ای اؾت وٝ ؾبظٔبٖقسٜ ٔىبٖ فیعیىی ٔحبفؾت: هزاکش هدیزیتی ٍ اهٌیتی: 4

تٛا٘ٙس زض قٛز. ایٗ ٔطاوع ٔیآٔسٜ ٌطفتٝ ٔیٞبی ٕٞبًٞٙ زض ٔمبثُ ثحطاٖ پیفٌیطی ٚ پبؾدآیٙس ٚ ٔسیطیت تهٕیٌٓطزٞٓ ٔی

-قٛز ایٗ ٔطاوع زض وبضثطیزض ظٔبٖ ثحطاٖ پیكٟٙبز ٔی .[4]ضؾب٘ی وٙٙسای تبؾیؽ قسٜ ٚ ذسٔبتؾغٛح ٔرتّف ٔحّی ٚ یب ٔٙغمٝ

 ٞبی ظیط ایزبز قٛز:

 ٞبی ٔصٞجیوبضثطی -

 ٞبی ا٘تؾبٔیوبضثطی -

 

وٝ زض ثطٚظ حٛازث حب٘ٛیٝ ٘مف ثؿعایی زاض٘س وٝ قبُٔ  ٞب قبُٔ ٔزٕٛفٝ فّٕىطزٞبیی اؾتایٗ وبضثطی : هزاکش خطز آفزیي:5

 ثبقٙس:ٔٛاضز ظیط ٔی

 ٞبی نٙقتیوبضثطی -

 ٞبی ثٙعیٗ ٚ ٌبظپٕپ -

 تبؾیؿبت ظیطثٙبیی -

 

 ّای ضْزییابی کاربزیهعیارّای بْیٌِ ٍ فزضیات پایِ در هکاى -3-1-1-1

قبُٔ ؾبظٌبضی، آؾبیف، وبضایی، ٔغّٛثیت ٚ ٞبی ٔٙبؾت فقبِیت ٚ وبضثطزٞبی قٟطی ٟٕٔتطیٗ ٔقیبضٞبی ثٟیٙٝ زض تقییٗ ٔىبٖ

ا٘س وٝ ایٗ فطضیبت زض نفحٝ ٞب زض زٚ ظٔیٙٝ فطضیبتی لبثُ اضئٝ ٕٞچٙیٗ زض اضتجبط ثب ٘حٜٛ اؾتمطاض وبضثطی .[5]ثبقٙسؾالٔتی ٔی

 ثبقٙس:ثقس لبثُ ٔكبٞسٜ ٔی

 ٞب. زض ظٔیٙٝ ٘حٜٛ ا٘تربة پطاوٙف وبضثطی1

 زٞس.پصیطی زض ظِعِٝ ضا وبٞف ٔی٘حٜٛ تٛظیـ فضبیی ٚ ٔىب٘ی وبضثطی اضاضی زض ثبفت قٟطی ٔیعاٖ آؾیت -

 پصیطی تبحیط ثٍصاضز.تٛا٘س زض ٔیعاٖ آؾیت٘ٛؿ وبضثطز اضاضی ٚ ٕٞزٛاضی آٖ ٔی -

 ثٍصاضز.پصیطی احط تٛا٘س زض ٔیعاٖ آؾیتؾبظٌبضی وبضثطز اضاضی ثب یىسیٍط اظ ٘ؾط ٚلٛؿ ظِعِٝ، ٔی -

 قٛز.پصیطی ٔیثیٙی وبضثطی اضاضی فضبٞبی ؾجع ٚ ثبظ قٟطی ٚ تٛظیـ ٔٙبؾت آٟ٘ب زض ؾغح قٟط ثبفج وبٞف ٔیعاٖ آؾیتپیف -

 پصیطی ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ فضبٞبی ٔتطاوٓ زاض٘س.ا٘س(، ا٘قغبففضبٞبی ثبظ )فضبٞبی ثبظ وٝ ٔبثیٗ فضبٞبی ؾبذتٝ قسٜ پطاوٙسٜ -

 یبثس.پصیطی وبٞف ٔیٞبی قبذم ٔیعاٖ آؾیتبضثطیثب ثٟجٛز تىِٙٛٛغی ؾبذت زض و -

 زٞس.پصیطی زض ٔمبثُ ظِعِٝ ضا وبٞف ٔیٞب، ٔیعاٖ آؾیتتطاوٓ وٓ ؾبذتٕب٘ی زض ؾغح ٔحّٝ -

 .پصیطی ٔحیظ وٕتط ذٛاٞس ثٛزٞبی ٔرتّف قٟط ثیكتط ثبقس؛ آؾیتٞطچٝ أىب٘بت ؾیؿتٓ وبِجسی زض ٔحالت ٚ لؿٕت -

 قٙبؾییٗ. زض ظٔیٙٝ ٚضقیت عجیقی ٚ ظ2ٔ

 ٌصاضز.پصیطی احط ٔیزضنس قیت ٚ رٙؽ ذبن زض ٔیعاٖ آؾیت -

 .[6]زٞسپصیطی ضا وبٞف ٔیٞب ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛلقیت ٌؿُ ٘ؿجت ثٝ آٟ٘ب، ٔیعاٖ آؾیتعطاحی وبضثطی -
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 ضاخص ّاییکاربزیابی هکاى ضَابط -3-1-1-2

ٞبی قبذم ثبتٛرٝ ثٝ یبثی ٞطیه اظ وبضثطیزض ایٗ ثرف اظ تحمیك پؽ اظ ثطضؾی ٔٙبثـ ٔٛرٛز، ثٝ تسٚیٗ ضٛاثظ ٔىبٖ

 .1قٛزٔیپصیطی ٞطیه اظ آٟ٘ب زض قطایظ ظِعِٝ پطزاذتٝ ضؾب٘ی ٚ آؾیتیبثی ٚ ضٚیىطز وبٞف آؾیتٔقیبضٞب ٚ فطضیبت پبیٝ ٔىبٖ

 

 للوزٍ هکاًی تحمیك -4
ثبقس وٝ اظ تٟطاٖ ٔی 12ٔٙغمٝ ّٔی ٚالـ زض لّٕطٚ ٔىب٘ی ایٗ تحمیك ٔحّٝ ثبكقٛز؛ ٔكبٞسٜ ٔی 1عٛض وٝ زض قىُ ٕٞبٖ

 .قٛزٔٙتٟی ٔیقٕبَ ثٝ ذیبثبٖ رٕٟٛضی، اظ رٙٛثی ثٝ ذیبثبٖ أبْ ذٕیٙی، اظ غطة ثٝ ذیبثبٖ حبفؼ ٚ اظ قطق ثٝ ذیبثبٖ فطزٚؾی 

 

 

 

 

 

 [ًگارًدگاى] : للوزٍ هکاًی تحمیك1ضکل     

پصیطی وبِجسی % آؾیت72قسٖ ٌؿُ ضی زچبض ٚالـ اؾت ٚ زضاحط فقبَ Cّٔی وٝ ثبفت ٔتطاوٕی زاضز؛ ثط ضٚی ؾبظ٘س ٔحّٝ ثبك

زِیُ ٔكىالت وبِجسی ثبفت زض تمطیجبً اظ پٛقف وبّٔی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس؛ أب ثٝٞبی آٖ تبؾیؿبت ٚ ظیطؾبذت .[7]ذٛاٞس قس

٘ؿجتبً ای قٟطی زض ثبفت ، قجىٝ اؾت ٚ ٔقبثطٝ ثٙسی اضاضی ، ضیعزا٘اٍِٛی لغقٝ .[8]ثط٘سقطایظ ٘بٔؿبفس ٚ فطؾٛزٌی ثٝ ؾط ٔی

 ضا قىُ زازٜ اؾت.  ٔٙؾٓ

زاضز وٝ آؾیت پصیطی ٚ فمساٖ ایٕٙی رعء رسایی  قطایظ ٔٛرٛز ثرف ٔؿىٗ اظ ٘ؾط لسٔت ٚ زٚاْ، ثط ایٗ ٘ىتٝ تأویستحّیُ 

لبثُ تٛرٟی اظ ٔحّٝ ثرف  تٛاٖ ٌفت وٝٞبی ٔٛرٛز زض ٔحّٝ ٔیزضٔٛضز وبضثطی .[9] اؾتٔحسٚزٜ ٔغبِقبتی ٘بپصیط ٚضقیت فقّی 

ٞبی ٔصٞجی قبذم ثب ٘مكی تٛاٖ ثٝ لطاضٌیطی وبضثطیثبك ّٔی ثٝ وبضثطی ٞبی ازاضی ثب ٘مكی ّٔی تقّك زاضز. فالٜٚ ثط ایٗ ٔی

ٞبی ٔٛرٛز زض تٛاٖ اظ ٟٕٔتطیٗ ضقفؾجع ٚ ثبظ ضا ٔی ای، أبوٗ تبضیری ٚ غیطٜ ٘یع زض ٔحّٝ اقبضٜ وطز. فسْ ٚرٛز وبضثطیفطأٙغمٝ

 ٔحّٝ ثٝ قٕبض آٚضز.

 

 در هحدٍدُ هطالعاتی ّای ضاخصیابی کاربزیهکاى -5
 یبثی ثٝ زٚ ٌطٜٚ ثٝ قطح ظیط تمؿیٓ ٕ٘ٛز:ثب ضٚیىطز أىبٖ ٚ یب فسْ أىبٖ ٔىبٖتٛاٖ ٔیقبذم ضا  ٞبیوبضثطی

 ثبقٙس:ٞب قبُٔ ٔٛاضز ظیط ٔیوبضثطییبثی آٟ٘ب ٚرٛز ٘ساضز. ایٗ : ٔطاوعی وٝ ثٝ زالیُ ٔرتّف أىبٖ ٚ یب زِیّی ثطای ٔىب1ٖ

 . ٔطاوع ذغط آفطیٗ: 1.1

 ثبقس.قٟطٞب غیط ٔزبظ ٔی اؾتحفبؽیٞب ٚ نٙبیـ( زض ٔحسٚزٜ ایزبز فقبِیت نٙقتی ذغطآفطیٗ )وبضذب٘ٝٞبی نٙقتی: وبضثطی -

 یبثی آٖ ٘یؿت. ٘جبیس زض ٔحّٝ ٚرٛز زاقتٝ ثبقس ٚ زِیّی ثطای ٔىبٖ اظ ایٗ ضٚ ایٗ ایٗ وبضثطی

                                           

 

 

  ٞب، ذٛززاضی قسٜ اؾت.یبثی ٞطیه اظ وبضثطیثٝ زِیُ ٔحسٚزیت ٔمبِٝ، اظ آٚضزٖ رساَٚ ٔقیبضٞبی ٔىبٖ 1
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 522ٞبی ثٙعیٗ ٚ ٌبظ: ثب تٛرٝ ثٝ ذغط آفطیٙی آٟ٘ب ٚ وٕتط ثٛزٖ رٕقیت ٔحّٝ اظ آؾتب٘ٝ رٕقیتی اؾتب٘ساضز)حسالُ پٕپ -

 ثبقس.یبثی آٖ ٕ٘یذب٘ٛاض( ثطای ؾبذت پٕپ ثٙعیٗ ٘یبظی ثٝ ٔىبٖ

-تٛرٝ ثٝ ایٗ ٔٛضز تٟٙب ٔییبثی آٟ٘ب ثٝ فّت ٔحسٚزیت ظٔب٘ی ایٗ پطٚغٜ نطف ٘ؾط قسٜ اؾت. ثب تبؾیؿبت ظیطثٙبیی: اظ ٔىبٖ -

ٞبی تبؾیؿبت یبثی وطز وٝ ثٝ فّت فسْ زضیبفت ٘مكٝتٛاٖ ؾیؿتٓ ٔطوعی وٙتطَ تبؾیؿبت ثطای ٚضـ ٔٛرٛز ضا ٔىبٖ

 یبثی ایٗ ؾیؿتٓ ٘یع ٔحمك ٘كس.ظیطثٙبیی أىبٖ ٔىبٖ

 . ٔطاوع ٔسیطیتی ٚ أٙیتی:1.2

ز ثٝ ربی قٛٞبی ٔصٞجی: ثب تٛرٝ ثٝ لسٔت ٚ حؽ تقّك پیطٚاٖ ٞطیه اظ ٔصاٞت ٘ؿجت ثٝ فجبزتٍبٞكبٖ پیكٟٙبز ٔیوبضثطی -

 .ا٘زبْ قٛززضثطاثط ظِعِٝ آٟ٘ب پصیطی فسْ آؾیت یبثی ٔزسز، السأبت الظْ رٟتترطیت ٚ ٔىبٖ

ؾت وٝ ٔزٕٛفٝ ٚظاضت ذبضرٝ ٟٕٔتطیٗ فقبِیت ٞبی ا٘تؾبٔی: ٘تبیذ حبنُ اظ ٔغبِقبت ٔیسا٘ی ٚ اؾٙبزی حبوی اظ آٖ اوبضثطی -

ای ثطذٛضزاض اؾت. رٟت ٘یُ وٝ ایزبز أٙیت زض ٔحسٚزٜ ثالفهُ آٖ اظ إٞیت ٚیػٜ ثبقسٔٛرٛز زض ٔحّٝ اظ ِحبػ ؾیبؾی ٔی

یبثٙس. ٛض ٔیٞب حضثٝ ایٗ ٞسف، ثقس اظ ٚلٛؿ ظِعِٝ افطازی وٝ ٚؽیفٝ ثطلطاضی ٘ؾٓ ٚ أٙیت ضا ثٝ فٟسٜ زاض٘س؛ اعطاف ایٗ فقبِیت

ثٝ فٙٛاٖ ٔطوع ٔسیطیتی ثطلطاضی ٘ؾٓ ٚ أٙیت زض ٔحسٚزٜ زض قطایظ ثحطاٖ،  اظ ایٗ ٔىبٖ تٛاٖضؾس ٔی٘ؾط ٔیضٚ ثٝاظایٗ

  اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز.

 ذسٔبت پكتیجب٘یٔطاوع . ثطذی اظ 1.3

یبثی قسٜ اؾت. اظ ایٗ ضٚ ثب ٔىبٖا٘جبض: ٚرٛز ثبظاض تٟطاٖ زض ثرف رٙٛثی ٔحّٝ ٔٛرت ایزبز ا٘جبضٞبی ٔتقسزی زض ایٗ ثرف  -

تٛاٖ اظ آٟ٘ب رٟت پصیطی ٍٞٙبْ ظِعِٝ ٔیای رٟت فسْ آؾیتنحیح ا٘جبضٞبی ٔٛضز ٘یبظ ایٗ ثرف ٚ ضفبیت اؾتب٘ساضزٞبی ؾبظٜ

 زاضی ٚ تٛظیـ ضطٚضیبت اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز.ٍ٘ٝ

قٕبَ ٔیساٖ أبْ ذٕیٙی ٚرٛز زاضز. اظ پبیب٘ٝ ٞبی تبوؿی ٚ اتٛثٛؼ: یه پبیب٘ٝ تبوؿی زض ثرف رٙٛة قطلی ٔحّٝ ٚالـ زض  -

پصیطی ٘بقی آ٘زبیی وٝ اعطاف ایٗ پبیب٘ٝ وبضثطی ذغطآفطیٙی ٚرٛز ٘ساضز ٚ ثٙبیی پیطأٖٛ آٖ ٘یؿت؛ زض قطایظ ظِعِٝ اظ آؾیت

 ثبقس.ٕ٘ییبثی ایٗ ٔٛضز ٘یع ٔىبٖ٘یبظی ثٝ اظ ایٗ زٚ ٔٛضز ٔهٖٛ ذٛاٞس ٔب٘س. اظ ایٗ ضٚ 

 أساز، ٘زبت ٚ زضٔبٖٔطاوع . ثطذی اظ 2.2

ٚرٛز زاضز. ثب زض٘ؾط ٌطفتٗ قبذم  1٘كب٘ی ٔبزض قٕبضٜ ٘كب٘ی: زض ثرف رٙٛة غطثی ٔحّٝ ایؿتٍبٜ آتفٞبی آتفایؿتٍبٜ -

زٞس. ّٔی ضا پٛقف ٔیٞبی ٔحّٝ ثبكای تب ٔحُ ؾب٘حٝ ثٝ زِیُ ٚرٛز ذغٛط ٚیػٜ ایٗ ایؿتٍبٜ ٕٞٝ ثرفزلیمٝ 5-3فبنّٝ 

 ٘كب٘ی زض ٔحّٝ ٘یؿت.یبثی یه ایؿتٍبٜ آتفٔىبٖزض ٘تیزٝ ٘یبظی ثٝ 

 پصیط اؾت.یبثی آٟ٘ب زض ٔحسٚزٜ ٔغبِقبتی أىبٖوٝ ٔىبٖٔطاوعی : 2

 اؾىبٖ ٔٛلت ٔطاوع . 2.1

 ٞبی آٔٛظقی وبضثطی -

 فضبٞبی ؾجع ٚ ثبظ -

 أساز، ٘زبت ٚ زضٔبٖٔطاوع . ؾبیط 2.2

 ٞبی زضٔب٘یٔطاوع اٚضغا٘ؽ ٚ وبضثطی -

 ذسٔبت پكتیجب٘یٔطاوع . ؾبیط 2.3

 ٞبی تزبضیوبضثطی -

 ٔربظٖ شذیطٜ ؾٛذت ثطای فهُ ؾطٔب -

ثبقس؛ عجك فطایٙس ٞبی ٌطٜٚ زْٚ  وٝ قبُٔ چٟبض وبضثطی زضٔب٘ی، آٔٛظقی، ؾجع ٚ ثبظ ٚ تزبضی ٔیوبضثطیثٙبثطایٗ الظْ اؾت تب

-ضا ٕ٘بیف ٞب ٟ٘بیی ٞطیه اظ ایٗ وبضثطیتطویجی ثٙسی ٔحّٝ ثطاؾبؼ ٚظٖ پٟٙٝ 5تب2 ٞبیقىُ. یبثی قٛ٘سٔىبٖتٛضیح زازٜ قسٜ 

 .1زٞسٔی
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 [ًگارًدگاى] بٌدی هحلِ بزاساس ٍسى تزکیبی ًْایی کاربزی آهَسضیپٌِْ ًمطِ :3ضکل 

 

 [ًگارًدگاى] ًْایی فضاّای سبش ٍ باسبٌدی هحلِ بزاساس ٍسى تزکیبی پًٌِْمطِ : 4ضکل 
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  [ًگارًدگاى] بٌدی هحلِ بزاساس ٍسى تزکیبی ًْایی کاربزی تجاریپًٌِْمطِ : 5 ضکل

عطاحی ٚ ؾبذت  ٔطتجظ ثبیبثی قٛ٘س ٚ وّیٝ ضٛاثظ پصیطی پبییٗ ٔىبٖٞبی ثب آؾیتزض پٟٙٝٔربظٖ شذیطٜ ؾٛذت  زضنٛضتی وٝ 

یبثی ٔربظٖ ٞب ٔكىّی ایزبز ٘رٛاٞس وطز. اظ ایٗ ضٚ رٟت ٔىبٖزض وٙبض ؾبیط وبضثطی ایٗ ٔربظٖآٟ٘ب ضفبیت قٛز؛ لطاضٌیطی 

  .قٛزٔیاؾتفبزٜ  لبثُ ضٚیت اؾت؛ 6وٝ زض قىُ  پصیطی ٔحّٝثٙسی آؾیتؾٛذت اظ ٘مكٝ پٟٙٝ

 
 [9]پذیزی هحلِ دربزابز سلشلِ بٌدی آسیب: ًمطِ پ6ٌِْضکل 
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 گیزیًتیجِ -6
ٞبی قبذم ٔس٘ؾط لطاض ٌیط٘س؛ زضلبِت یبثی ٞط یه اظ وبضثطیاظ ایٗ تحمیك زض لبِت پیكٟٙبزاتی وٝ ثبیس زض ٔىبٖ ٘تبیذ حبنُ

 ثبقٙس: ٞبی قبذم ثٝ قطح ظیط ٔیٌب٘ٝ وبضثطیثٙسی پٙذتمؿیٓ

 اهداد، ًجات ٍ درهاى هزاکش -1

 ٘كب٘یٞبی آتفایؿتٍبٜ -1-1

غطثی آٖ ٚالـ اؾت؛ لطاض زاضز. اظ ایٗ ٘كب٘ی ٔبزض قٕبضٜ یه وٝ زض ثرف رٙٛةآتفّٔی زض ققبؿ زؾتطؾی ایؿتٍبٜ ٔحّٝ ثبك -

 ثبقس.٘كب٘ی زض ٔحّٝ ٕ٘یضٚ ٘یبظی ثٝ ایزبز ایؿتٍبٜ آتف

ٞبی وٕىی ایٗ ایؿتٍبٜ، ٘یطٚٞبی زاٚعّت ٔترهم زض ایٗ أط رٟت تبٔیٗ ٘یطٚٞبی أساز ٚ ٘زبت زض قطایظ ظِعِٝ اظ ایؿتٍبٜ -

 ٘كب٘ی انفٟبٖ اؾتفبزٜ قٛز.ٞبی آتفت ٔٛرٛز زض وّیٝ ایؿتٍبٜٚ پطؾُٙ ٚ تزٟیعا

 ٔست.افعایف ضطیت ٔمبٚٔت اثٙیٝ ایٗ وبضثطی زض وٛتبٜ -

 تب حس أىبٖ ایٗ ایؿتٍبٜ  ثطاؾبؼ وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ ٔطتجظ ثب عطاحی ٚ ؾبذت انالح قٛز. -

 ثبقس.ٔیاِعأی  2822٘بٔٝ ضفبیت وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ زض آییٗ -

 ٞبی زضٔب٘یٔطاوع اٚضغا٘ؽ ٚ وبضثطی -1-2

 لطاض ٌیطز. 142-113ٔطاوع زضٔب٘ی رسیس ثبیس زض پٟٙٝ ثب ٚظٖ تطویجی ٟ٘بیی  -

 زض ؾبذت ٔطاوع رسیس وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ ٔطتجظ ثب عطاحی ٚ ؾبذت ضفبیت قٛز. -

قٛز ثٝ ربی تغییط ٔىبٖ ایٗ ٔطاوع ٔیعاٖ اظ آ٘زبیی وٝ ربثزبیی ایٗ ٔطاوع زضٔب٘ی ٞعیٙٝ ظیبزی ضا زضثط زاضز؛ پیكٟٙبز ٔی -

 ٔغّٛثیت ٔىب٘ی آٟ٘ب اظ عطیك انالح ثبفت پیطأٛ٘یكٖٛ انالح قٛز. 

 ثیٙی قٛز.پیفزیسٖ اثٙیٝ ثیٕبضؾتبٖ زضنٛضت آؾیتٞب ٔىب٘ی ثطای ایزبز ثیٕبضؾتبٖ نحطایی زض ٔحسٚزٜ حیبط ثیٕبضؾتبٖ -

 ٔست.افعایف ضطیت ٔمبٚٔت اثٙیٝ ایٗ وبضثطی زض وٛتبٜ -

قٛز تقسازی اظ فضبٞبی ؾجع ثب تٛرٝ ثٝ فسْ ٚرٛز فضبی ؾجع ٚ ثبظ پیطأٖٛ ٔطاوع زضٔب٘ی ٔحّٝ زض ٚضـ ٔٛرٛز؛ پیكٟٙبز ٔی -

 ٚ ثبظ ٔٛضز ٘یبظ ٔحّٝ زض ٘عزیىی ایٗ ٔطاوع لطاض ٌیط٘س.

 قٛ٘س.تب حس أىبٖ اثٙیٝ زضٔب٘ی ٔٛرٛز ثطاؾبؼ وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ ٔطتجظ ثب عطاحی ٚ ؾبذت انالح  -

 ثبقس.ٔیاِعأی  2822٘بٔٝ ثسیٟی اؾت وٝ ضفبیت وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ زض آییٗ -

 هزاکش اسکاى هَلت -2

 ٞبی آٔٛظقیوبضثطی -2-1

 یبثی قٛ٘س.ٔىبٖ 122.5-112.5ٞبی آٔٛظقی حسإِمسٚض ثبیس زض پٟٙٝ ثب ٚظٖ تطویجی ٟ٘بیی وبضثطی -

ٞبی ٞبی آٔٛظقی ٚرٛز زاضز؛ ثٟتط اؾت فقبِیترٟت لطاضٌیطی وبضثطیّٔی قطایظ ٔتٛؾغی اظ آ٘زبیی وٝ زض ٔحّٝ ثبك -

-آٔٛظقی ثب ققبؿ فّٕىطز فطأحّی زض ذبضد اظ ایٗ ٔحّٝ ثب زض٘ؾطٌیطی ققبؿ زؾتطؾی ؾبوٙیٗ ٔحّٝ ٚ لطاضٌیطی زض پٟٙٝ

 یبثی قٛ٘س.ٞبیی ثب ٚظٖ تطویجی ٟ٘بیی حساوخط ٔىبٖ

-ثبقس ٚ ثب تٛرٝ فسْ لطاضٌیطی آٟ٘ب زض پٟٙٝ آؾیت پصیطی وٓ، پیكٟٙبز ٔیٔی ٞب فطؾٛزٜٞب ٚ ٟٔسوٛزناثٙیٝ وّیٝ زثؿتبٖ -

 یبثی قٛ٘س. قٛز ایٗ ٔطاوع ٔزسزاً ٔىبٖ

آٟ٘ب ثبیس تساثیطی رٟت افعایف ٔغّٛثیت زض ٔٛضز زٚ فقبِیت آٔٛظـ فبِی ٞٓ ثبیس ٌفت وٝ زض نٛضت فسْ أىبٖ تغییط ٔىبٖ -

 ٞب ا٘زبْ زاز.بفت پیطأٛ٘یكبٖ ٚ ٔمبْٚ ؾبظی ٚ یب ثبظؾبظی اثٙیٝ ایٗ وبضثطیٔىب٘ی آٟ٘ب اظعطیك ایزبز تغییطاتی زض ث

تٟطاٖ ٚ ٞٙطؾتبٖ ٔب٘سٌبض نٙقتی فّْٛ لطآ٘ی زا٘كٍبٜٞٙط، زا٘كىسٜثب تٛرٝ ثٝ ٚرٛز فضبی ثبظ لبثُ تٛرٝ ٔٛرٛز زض زا٘كٍبٜ -

 ثبظ آٟ٘ب رٟت اؾىبٖ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. تٛاٖ اظ فضبیایطاٖ، زضنٛضت ترطیت ؾبذتٕبٖ ایٗ ؾٝ ٔطوع، ثقس اظ ظِعِٝ ٔی

 ٔست.افعایف ضطیت ٔمبٚٔت اثٙیٝ ایٗ وبضثطی زض وٛتبٜ -

 ٞبی آٔٛظقی وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ ٔطتجظ ثب عطاحی ٚ ؾبذت ضفبیت قٛز.زض ؾبذت وبضثطی -
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 ثبقس.ٔیاِعأی  2822٘بٔٝ ثسیٟی اؾت وٝ ضفبیت وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ زض آییٗ -

 ثبظ فضبٞبی ؾجع ٚ -2-2

 ایزبز قٛ٘س. 122-92وّیٝ فضبٞبی ؾجع ٚ ثبظ ٔٛضز ٘یبظ ٔحّٝ ثبیس زض پٟٙٝ ثب ٚظٖ تطویجی ٟ٘بیی  -

 ضطٚضی اؾت وٝ زض عطاحی فضبٞبی ؾجع وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ ضفبیت قٛز. -

 ٘یبظ زض ٘عزیىیی ؾجع ٚ ثبظ ٔٛضز ٞبی زضٔب٘ی الظْ اؾت تقسازی اظ فضبٞبزض نٛضت أىبٖ رٟت ثٟجٛز قطایظ ٔىب٘ی وبضثطی -

 یبثی قٛ٘س.ٞب ٔىبٖایٗ وبضثطی

 هزاکش خدهات پطتیباًی -3

 ٔبیحتبد ٚ ضطٚضیبتٔطاوع تٛظیـ  -3-1

وٙٙسٜ انّی یب رٕـ ٚ پرف 2قٛز ٔطاوع انّی ٔزبٚض ٔقبثط قطیب٘ی زضرٝ ثب تٛرٝ ثٝ ضطٚضت زؾتطؾی ؾٛاضٜ پیكٟٙبز ٔی -

 لطاض ٌیط٘س.

 ٞب اؾتفبزٜ قٛز. یبثی ایٗ وبضثطیٔطاتجی زض ٔىبٖقٛز اظ ٘ؾبٔی ؾّؿّٝ پیكٟٙبز ٔی -

ٞبی زیٍط ٔحّٝ ایزبز قٛز. ایٗ أط ٔٛرت تط زض ثرفقٛز زٚ ٔطوع انّی زض قٕبَ ٚ رٙٛة ٔحّٝ ٚ ٔطاوع فطفیپیكٟٙبز ٔی -

 قٛز.زیسٌبٖ ثٝ ایٗ ٔطاوع ٔیتط آؾیتتط ٚ ؾطیـزؾتطؾی آؾبٖ

ض ثرف رٙٛة قطلی ٔحّٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔطوع انّی ذسٔبت پكتیجب٘ی ثرف رٙٛثی تٛاٖ اظ یبپب٘ٝ تبوؿی أبْ ذٕیٙی ٚالـ زٔی -

زاضی ٔٛاز اؾت وٝ رٟت تجسیُ ایٗ پبیب٘ٝ ثٝ ٔطوع ذسٔبت پكتیجب٘ی تساثیط الظْ زض ظٔیٙٝ ٘حٜٛ ٍ٘ٝاؾتفبزٜ وطز. ثسیٟی

 غصایی، ٔؿمف ٕ٘ٛزٖ آٖ زض ظٔبٖ ثحطاٖ ٚ ... ثبیس اتربش قٛز.

ٌیطز. یه ٔطوع انّی ذسٔبت پكتیجب٘ی لطاض 99-79ٞبی ثب ٚظٖ تطویجی ٟ٘بیی سٚض زض پٟٙٝزض ثرف قٕبِی ٔحّٝ حسإِم -

 تٛا٘س فطٚقٍبٜ فطضٝ ٔٛاز غصایی ٚ ٔب٘ٙس ایٗ ثبقس.فقبِیت فقّی ایٗ ٔطوع ٔی

تفبزٜ اظ ٞبی فطفی ذسٔبت پكتیجب٘ی ثٝ ٔٙؾٛض اؾٔىبٖ 99-79ٞبی ثب ٚظٖ تطویجی ٟ٘بیی قٛز حسإِمسٚض زض پٟٙٝپیكٟٙبز ٔی -

 یبثی قٛز. آٟ٘ب زض ظٔبٖ ثحطاٖ ٔىبٖ

-422زلیمٝ پیبزٜ یب ٕٞبٖ  5زیسٌبٖ ثٝ ٔطاوع ذسٔبت پكتیجب٘ی حساوخط ققبفی زؾتطؾی ثٝ ٔٙؾٛض زؾتطؾی ثٟتط آؾیت -

 قٛز.ٔتط پیكٟٙبز ٔی 452

 قٛز.ٞبی ذسٔبت پكتیجب٘ی وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ ٔطتجظ ثب عطاحی ٚ ؾبذت ضفبیت زض ؾبذت وبضثطی -

 ثبقس.ٔیاِعأی  2822٘بٔٝ ثسیٟی اؾت وٝ ضفبیت وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ زض آییٗ -

 ٔربظٖ شذیطٜ ؾٛذت ثطای فهُ ؾطٔب -3-2

 یبثی قٛ٘س.پصیطی وٓ ٔىبٖٞبیی ثب آؾیتایٗ ٔربظٖ ثبیس زض پٟٙٝ -

زا٘كٍبٜ زض قطایظ فبزی ٚ تبٔیٗ ؾٛذت ٔٙؾٛض تبٔیٗ ؾٛذت ٔٛضز ٘یبظ تٛاٖ ٔرع٘ی زض ٔحسٚزٜ زا٘كٍبٜ ٞٙط ثٕٝٞچٙیٗ ٔی -

ٔٛضز ٘یبظ ٔحّٝ زض قطایظ ثحطاٖ احساث وطز. الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زض ایٗ نٛضت ٘جبیس ٔمساض ؾٛذت ٔٛرٛز زض ایٗ ٔرعٖ زض 

 فهُ ؾطٔب اظ حسالُ ٘یبظ یه ٞفتٝ ؾبوٙیٗ ٔحّٝ ثٝ آٖ وٕتط قٛز.

 ٗ ٔربظٖ ضطٚضی اؾت.ضفبیت وّیٝ اؾتب٘ساضزٞبی ٔطثٛط ثٝ قطوت ٘فت زض ؾبذت ای -

 ثبقس.پصیطی ایٗ ٔربظٖ زض قطایظ ظِعِٝ ضطٚضی ٔیای رٟت فسْ آؾیتضفبیت وّیٝ اؾتب٘ساضزٞبی ؾبظٜ -

 هزاکش هدیزیتی ٍ اهٌیتی -4

 ٔطاوع ٔسیطیتی  -4-1

ٔصٞجی رٟت ٞبی ٔطوع ٔسیطیتی انّی ٔحسٚزٜ ثب حٛظٜ ٘فٛش ٔحالت ٔزبٚضـ زض ٔیساٖ أبْ ذٕیٙی ایزبز قٛز ٚ اظ وبضثطی 

 ایزبز ٔطاوع ٔسیطیتی زض ٔمیبؼ فّٕىطز ٔحّی اؾتفبزٜ قٛز.

-ٞبی ٔصٞجی ثٝ ٔمبْٚ ؾبظی ٞطیه ثٝ ٔٙؾٛض فسْ آؾیتیبثی ٔزسز وبضثطیثب تٛرٝ زالیُ شوطقسٜ ثٝ ربی ترطیت ٚ ٔىبٖ 

 پصیطی زضثطاثط ظِعِٝ پطزاذت. 



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّشارُ سَم ّوایص بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در

 44هاُ  تیز –تْزاى 
 

13 

ٞبی زؾتٝ اظ وبضثطیع، ثبیس ضٕٗ ٘ٛؾبظی ٚ یب ثبظؾبظی آٖٞبی پیطأٖٛ ایٗ ٔطاوضؾب٘ی وبضثطیثٝ ٔٙؾٛض رٌّٛیطی اظ آؾیت 

 ٞبی زیٍط لطاضٌیط٘س. ٞبی ٘بؾبظٌبض زض ٔىبٖؾبظٌبض وٝ وبِجسی فطؾٛزٜ زاض٘س؛ وّیٝ وبضثطی

 ٔست.افعایف ضطیت ٔمبٚٔت اثٙیٝ ایٗ وبضثطی زض وٛتبٜ 

 ضفبیت قٛز. ٞبی ٔصٞجی وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ ٔطتجظ ثب عطاحی ٚ ؾبذتزض ؾبذت وبضثطی 

 ثبقس.ٔیاِعأی  2822٘بٔٝ ثسیٟی اؾت وٝ ضفبیت وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ زض آییٗ 

 ٞبی ضٚظا٘ٝ ٘یع ایفبی ٘مف وٙٙس.تٛا٘ٙس زض ظٔیٙٝ تٛظیـ ٔبیحتبد ٚ ٘یبظایٗ ٔطاوع فالٜٚ ثط ٘مف ٔسیطیتی ٔی 

 ٔطاوع ا٘تؾبٔی -4-2

تٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٔطوع انّی ٔسیطیتی ثطلطاضی ٘ؾٓ ٚ أٙیت ٔحسٚزٜ زض قطایظ اظ فضبی ٔٛرٛز زض ٔزٕٛفٝ ٚظاضت ذبضرٝ ٔی -

 ثحطاٖ، ثٝ ٔٙؾٛض ثطلطاضی ٘ؾٓ، أٙیت ٚ حفبؽت اظ أٛاَ ٔطزْ ٚ ٔطاوع تزبضی ٚ ازاضی زض وُ ٔحّٝ اؾتفبزٜ وطز. 

یت ثیكتطی زض ظٔیٙٝ ثطلطاضی ٞب ٚ ٚظاضت ذبضرٝ ثٝ فّت ٘ٛؿ فّٕىطزقبٖ، اظ إٞثطذی اظ ٔطاوع ٔٛرٛز زض ٔحّٝ ٔب٘ٙس ٔٛظٜ 

زضنٛضت ٔست زض زؾتٛض وبض لطاض ٌیطز ٚ افعایف ضطیت ٔمبٚٔت اثٙیٝ ایٗ وبضثطی زض وٛتبٜقٛز أٙیت زاض٘س. پیكٟٙبز ٔی

ا٘س؛ اظ ؾطلت اقیبء ٚ اؾٙبز ٔٛرٛز زض آٟ٘ب رٌّٛیطی ترطیت، ثب ایزبز حهبض ا٘ؿب٘ی اظ افطاز ٔٛضز افتٕبز وٝ لجال تقییٗ قسٜ

 قٛز.

 ٞبی ٔٛرٛز ثبیس تساثیطی افٕبَ قٛز.ٔٙؾٛض ثطلطاضی أٙیت زض ثب٘هثٝ 

 ّای خطز آفزیيکاربزی -5

 ٞبی نٙقتیوبضثطی -5-1

 ثبقس.قٟطٞب غیط ٔزبظ ٔی اؾتحفبؽیٞب ٚ نٙبیـ( زض ٔحسٚزٜ ایزبز فقبِیت نٙقتی ذغطآفطیٗ )وبضذب٘ٝ -

 ٞبی ثٙعیٗ ٚ ٌبظپٕپ -5-2

-٘بحیٝ ثطاؾبؼ آؾتب٘ٝ رٕقیتی اؾتب٘ساضز ثطای احساث پٕپ ثٙعیٗ ٘یبظ ایٗ ٘بحیٝ ضا ثطعطف ٔیپٕپ ثٙعیٗ ٚ ٌبظ ٔٛرٛز زض  -

 وٙس ٚ ٘یبظی ثٝ احساث پٕپ ثٙعیٗ ٚ ٌبظ زض ٔحّٝ ٘یؿت.

 ٞبی ثٙعیٗ ٚ ٌبظ ضطٚضی اؾت.ضفبیت وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ ٔطتجظ ثب عطاحی ٚ ؾبذت زض احساث پٕپ 

 ثبقس.ٔیٞبی ثٙعیٗ ٚ ٌبظ اِعأی ثٝ ٔٙؾٛض احساث پٕپ 2822٘بٔٝ ضائٝ قسٜ زض آییٗثسیٟی اؾت وٝ ضفبیت وّیٝ ضٛاثظ ا 

 تبؾیؿبت ظیطثٙبیی -5-3

زیسٖ ثركی زض ؾغح قٟط ثبیس ثٝ ٚؾیّٝ یه ؾیؿتٓ ٔطوعی لبثُ وٙتطَ ثبقس تب زض نٛضت آؾیت تبؾیؿبت ظیطثٙبییقجىٝ  -

 ٞبی حب٘ٛیٝ رٌّٛیطی ٕ٘ٛز.اظ قجىٝ ثتٛاٖ اظ آؾیت

 ت وّیٝ ضٛاثظ اضائٝ قسٜ زض فهُ زٚ زض ظٔیٙٝ عطاحی ٚ ؾبذت تبؾیؿبت ظیطثٙبیی ضطٚضی اؾت.ضفبی 

 ثبقس.ٔیاِعأی  2822٘بٔٝ ییٗضٛاثظ اضائٝ قسٜ زض آثسیٟی اؾت وٝ ضفبیت وّیٝ  
 

ٔسیطیت  تٛاٖ ؾیؿتٓ ٔٙؿزٓعَٛ ا٘زبٔیس؛ ٔیثطاؾبؼ ٘تبیذ حبنُ اظ ایٗ تحمیك وٝ ٞكت ٔبٜ ثٝزضٟ٘بیت ثبیس ٌفت وٝ 

 ثبقس.لبثُ ٔكبٞسٜ ٔی 7 قىُایٗ ٔٛضز زض ّٔی زض قطایظ ظِعِٝ ضا اضائٝ ٕ٘ٛز وٝ ثحطاٖ ٔحّٝ ثبك
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