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 چکیذٌ
تطيٚ ق٢ط ٜٗغو٠ ق٘بّ ؿطة ًكٞض ٝ هغت ازاضي، اضتجبعي، ثبظضُبٛي، ؾيبؾي، نٜؼتي، كط١ِٜي ٝ ٛظبٗي ايٚ ٜٗغو٠ ػٜٞاٙ ثعضٍتجطيع ث٠
ثبقس. ايٚ پػ١ٝف ثب ١سف اضظيبثي ٗيعاٙ ذيعي ٗيػ ٓطظٟقٞز ٝ ث٠ زٓيْ ٗزبٝضت ثب ُؿْ ثعضٍ ٝ كؼبّ تجطيع رعء ق٢ط١بي پطذغط اظ ٓحبقٜبذت٠ ٗي

ثب تٞر٠ ث٠ زيسُبٟ نٞضت ُطكت٠ اؾت.  ق٢ط تجطيع ثب اؾتلبزٟ اظ ٗسّ كبظي زض ثؿتط ؾيؿتٖ اعالػبت رـطاكيبيي 10پصيطي ٗؿبًٚ ق٢طي ٜٗغو٠آؾيت
١بي ٗرتٔق زض اضتجبط ثب يٌسيِط ٝ ث٠ نٞضت ؿت قبذمثبيپصيطي ٗؿبًٚ ق٢طي ت٢ٜب ثب يي قبذم ُٞيب ٛجٞزٟ، ث٠ٌٔ ٗيؾيؿت٘ي، تؼييٚ آؾيت

اي ق٢ط ٠ً زض پػ١ٝف حبضط ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكتٜس ػجبضتٜس اظ: ٛٞع پصيطي ٓطظٟٗتـيط ٗٞحط ثط آؾيت 12تطًيجي ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض ُيطٛس. تؼساز 
١ب، زؾتطؾي ث٠ كضب١بي ثبظ ، كبن٠ٔ اظ تأؾيؿبت اظ ثي٘بضؾتبٙ ١بي آتف ٛكبٛي، كبن٠ٔٗهبٓح، تؼساز عجوبت، ًيليت ثٜب، قيت، كبن٠ٔ اظ ايؿتِبٟ

١بي ٗٞضٞػي ٗتـيط١بي ٗٞضز ثطضؾي ثب اؾتلبزٟ اظ اٛٞاع تٞاثغ ذغي ثٜسي هغؼبت، تطاًٖ ٗؿٌٞٛي، تطاًٖ ر٘ؼيت ٝ كبن٠ٔ اظ ُؿْ. الي٠ذغطظا، زا٠ٛ
تؼطيق قسٛس. ر٢ت تطًيت ٝ  1ٝ  ١0بي ت٢ي٠ قسٟ ثيٚ وبزيط ٠٘١ ٛوك٠ًب١كي يب اكعايكي ث٠ نٞضت كبظي تجسيْ قسٛس. ثب اؾتلبزٟ اظ ايٚ ضٝـ، ٗ

پصيطي ٗؿبًٚ اؾتلبزٟ قس ٝ ث٠ ايٚ تطتيت ٛوك٠ آؾيت ArcGISاكعاض ١بي ٗٞضٞػي كبظي قسٟ ٛيع اظ ػِ٘ٔط ُبٗب كبظي زض ٗحيظ ٛط١ٕ٘پٞقبٛي الي٠
 6/12ز١س ٠ً ثبٓؾ ثط ق٢ط تجطيع ٛكبٙ ٗي 10اي ٜٗغو٠ پصيطي ٓطظٟؾيتثٜسي آق٢ط تجطيع اؾترطاد ُطزيس. ٛتبيذ حبنْ اظ پ٠ٜ٢ 10ق٢طي ٜٗغو٠ 

-اي ثؿيبض ظيبز ٝاهغ قسٟپصيطي ٓطظٟزضنس زض ًالؼ ثب آؾيت 5/4اي ظيبز ٝ پصيطي ٓطظٟزضنس اظ كضب١بي ق٢طي ٜٗغو٠ ٗغبٓؼبتي زض ًالؼ ثب آؾيت

ثبقٜس. ػٞاْٗ ٗرتٔلي ٗي ١10بي ٗؿٌٞٛي ٝاهغ زض ٗحالت ٗطًعي ٜٗغو٠ بضثطيپصيطي ظيبز ٝ ثؿيبض ظيبز ػ٘ستب قبْٗ ١ًبي ثب آؾيتاٛس. ًبضثطي
زاض ١ب، ػسٕ زؾتطؾي ٝ ً٘جٞز قسيس كضب١بي ثبظ، قيتٛظيط تطاًٖ ر٘ؼيتي ٝ ٗؿٌٞٛي ثبال، ضيعزا٠ٛ ثٞزٙ ثٜب١ب، ًيليت پبييٚ ٝ كطؾٞزُي ؾبذت٘بٙ

-اٛس ٠ً ٗحالت ٗصًٞض ٛؿجت ث٠ ذغط ظٓع٠ٓ اظ آؾيتُؿْ كؼبّ تجطيع ثبػج قسٟقٜبؾي ؾؿت ٝ ٗزبٝضت ثب ثٞزٙ ؾغح ظٗيٚ، ٝرٞز ؾبظٛس١بي ظٗيٚ

زض ٗويبؼ ٗطًبٓي، ٗيعاٙ  10احت٘بٓي ثب قست  اي ثطاي ظٓع٠ٓپصيطي ٓطظٟپصيطي ثؿيبض ثباليي ثطذٞضزاض ثبقٜس. زض ايٚ ضاثغ٠، ثط اؾبؼ ضطيت آؾيت
ٗتطي ٛيع ثبال  ١42ب زض ٗح٠ٔ زضنس ذٞا١س ثٞز. حزٖ ترطيت ؾبذت٘بٙ 100تب  50ثيٚ آثبز ٝ هطثبٛي ١ب زض ٗحالت ذٔيْآؾيت ٝاضزٟ ث٠ ؾبذت٘بٙ

ضيكتط( زالٓت زاضز ٝ  6اي ثب ثعضُبي ثبال )ثيف اظ ٓطظٟذٞا١س ثٞز. ايٚ ٗوبزيط ثط حزٖ ُؿتطزٟ ذؿبضات ٝ تٔلبت ربٛي ٝ ٗبٓي زض نٞضت ٝهٞع ظٗيٚ
 ٞع ظٓع٠ٓ ثب قطايظ ثحطاٛي ٗٞار٠ ذٞا١ٜس قس.  ١بي ٗطًعي( ٗتؼبهت ٝهٝيػٟ هؿ٘ت)ث٠ 10ًْ ٜٗغو٠ 

 

 ق٢ط تجطيع. 10اي، ٜٗغن كبظي، ؾيؿتٖ اعالػبت رـطاكيبيي، ٜٗغو٠ پصيطي ٓطظٟآؾيت ٗؿبًٚ ق٢طي،: ياصگان کلیذی

 

 

 

                                                      
 )ٛٞيؿٜسٟ ٗؿئّٞ(زاٛكِبٟ ٗطاؿ٠  يػٔ٘ بتيػضٞ ١ بضياؾتبز . 1

Email : s.esmaeilpour@gmail.com -Tel: 09144215674 
 زاٛكِبٟ ٗطاؿ٠ يػٔ٘ بتي١ بضيزاٛك.2

 ًبضقٜبؼ اضقس، زاٛكِبٟ ٗطاؿ٠ ْيكبضؽ آتحه . 3

 



28  82ضيعي، ق٘بضٟ ػٔ٘ي رـطاكيب ٝ ثطٛب٠ٗ ٛكطي٠ 

 

 مقذمٍ
ٞزٟ اؾت ٠ً ث٠ ز١س ٠ً ثكط زض اٛتربة ٌٗبٙ ؾٌٞٛت، ث٠ زٛجبّ ٜٗبعوي ث١بي اٛؿبٛي ٛكبٙ ٗيُيطي ؾٌٞٛتِبٟثطضؾي تبضيد قٌْ

١ب ضا ثطاي ؾٌٞٛت اٛتربة ًطزٟ اؾت. زض ايٚ ١ب ٝ اعطاف ُؿ١ْب، ًٜبض ضٝزذب٠ٛآة زؾتطؾي زاقت٠ ثبقس ٝ ث٠ ١٘يٚ زٓيْ، زا٠ٜٗ ًٟٞ
(. ثب 14:1397ظازٟ ٝ اح٘سي، ١بي عجيؼي ١٘يك٠ كٌط ثكط ضا ث٠ ذٞز ٗكـّٞ ًطزٟ اؾت )پٞضحؿٚضاثغ٠، پبيساضي ٝ ايٜ٘ي زض ٗوبثْ پسيسٟ

١بيي تٌطاض قسٛي ٝ ٗرطة، ١٘ٞاضٟ زض عّٞ حيبت ًطٟ ايٚ حبّ ٗربعطات عجيؼي ثب اٛٞاع ُٞٛبُٞٙ ٝ ُؿتطٟ ٛلٞشقبٙ، ث٠ ػٜٞاٙ پسيسٟ
اٛس ٠ً اٛس. ٗربعطات عجيؼي حٞازحي ٝيطاِٛط ٝ ٛب٢ُبٛياٛس ٝ پؽ اظ پيسايف ثكط ٛيع ١٘يك٠ ذغط رسي ثطاي اٛؿبٙ ثٞزٟظٗيٚ ٝرٞز زاقت٠
(. زض ايٚ ٗيبٙ ظٓع٠ٓ 184:1397اي اؾت )ضرجي ٝ ١ٌ٘بضاٙ ،ٙ اٌٗبٙ ٝهٞع زاضٛس ٝ ثطآيٜس آٙ ذؿبضات ربٛي ٝ ٗبٓي ػ٘س١ٟط ٓحظ٠ زض ر٢ب
-ُيطز ٠ً هسضت ترطيت ثبال ٝ ًكتبض ثيتطيٚ ثاليبي عجيؼي زض عّٞ تبضيد ثكط اؾت ٠ً زض زؾت٠ ٗربعطات آٛي هطاض ٗييٌي اظ ١ٜٞٓبى

 (. 1:1396پٞض، بت ثبضظ ايٚ پسيسٟ عجيؼي اؾت )تويضح٘ب٠ٛ زض ظٗبٙ اٛسى اظ ذهٞني
ي كؼبّ ر٢بٙ هطاض زاضز ٝ ث٠ ُٞا١ي اعالػبت ٗؿتٜس ػٔ٘ي ٝ ٗكب١سات هطٙ ثيؿتٖ اظ ذيعي زض ٜٗغو٠ايطاٙ اظ ٛظط ٓطظٟ 

ظ، ١ط چ٢بضؾبّ ز١س ٠ً ث٠ عٞض ٗتٞؾ١ب ٛكبٙ ٗيقٞز. ثطضؾي١بي پطهسضت ٗحؿٞة ٗيذغطپصيطتطيٚ ٜٗبعن ر٢بٙ زض احط ظٗيٚ ٓطظٟ
ي زضنس ٝاحس١بي ق٢طي زض ٜٗغو٠ 79زضنس ٝاحس١بي ضٝؾتبيي ٝ  97ز١س ٠ً پيبٗس آٙ ترطيت اي قسيس ضخ ٗيثبض زض ايطاٙ ظٓع٠ٓيي

ٓطظٟ زض آيٜسٟ ثب اؾتلبزٟ اظ ٛوك٠ (. ٗغبٓؼبت ٗطثٞط ث٠ احت٘بّ ٝهٞع ظٗي108:1395ٚٝهٞع ظٓع٠ٓ ذٞا١س ثٞز )نبزهي رسيسي ٝ ١ٌ٘بضاٙ ،
ذيعي ٗتلبٝت توؿيٖ ًطزٟ، ٠ً زض آٙ ًالٛك٢ط تجطيع زض ٓطظٟ زض ايطاٙ، ًْ ًكٞض ضا ث٠ چ٢بض ٛبحي٠ ٗرتٔق ثب ٗيعاٙ ٓطظٟي ظٗيٚضيؿ

ذيعي هطاض ضيكتط ٝرٞز زاضز. ايٚ ق٢ط زض ٗؼجط ٛٞاض ظٓع٠ٓ ١6بيي ثب قست ٜٗغو٠ ذؿبضت ٛؿجتبً ثبال هطاض زاضز ٝ احت٘بّ ٝهٞع ظٗيٚ ٓطظٟ
ذيع ثٞزٙ ايٚ ق٢ط ٝ زض ٛظط ُطكتٚ ًيليت ١بي ٝيطاِٛط كطاٝاٙ زض ُصقت٠ اؾت. ثبتٞر٠ ث٠ ٓطظٟزاضاي پيكي٠ٜ ظٗيٚ ٓطظُٟطكت٠ اؾت ٠ً 

ي ثعضٍ زض ًالٛك٢ط ١ب، ٝهٞع يي ظٓع٠ٓي زؾتطؾي ٝ ؾبذت٘ب١ٙبي كطؾٞزٟ ٝ ؾبيط پبضاٗتط١ب اظ هجيْ قج١٠ٌب ث٠ ٝيػٟ زض ثبكتؾبذت٘بٙ
 (. 112:1397ا١س ثٞز )ًطٗي ٝ اٗيطيبٙ، تجطيع ثؿيبض ٗهيجت ثبض ذٞ

پصيطي زض ٗتٞٙ ٗطثٞط اضائ٠ قسٟ اؾت. اظ ٛظط ؾبظٗبٙ ْٗٔ ٗتحس/اؾتطاتػي ثيٚ آ٘ٔٔي ًب١ف ثاليبي تؼبضيق ظيبزي ثطاي آؾيت
ضا زض حبٓت تطًيجي اظ ػٞاْٗ كيعيٌي، اهتهبزي ٝ ٗحيغي ٠ً حؿبؾيت ؾيؿتٖ "قٞز: پصيطي ث٠ ايٚ نٞضت تؼطيق ٗيعجيؼي، آؾيت

 اهتهبزي ٝ ارت٘بػي ذؿبضات ًب١ف ثطاي ضا١ٌبض١ب ٗٞحطتطيٚ اظ (. زض ايٚ ضاثغ٠، يٌي95: 2012، 1)پَٜ "ز١سثطاثط ذغط اكعايف ٗي
 ثطاي تٌٜٞٓٞغي ؾغح .(1289: 2017ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  2اؾت )ٝي ضيؿي زهين اضظيبثي اظ اؾتلبزٟ ثب ربٗؼ٠ پصيطيآؾيت ًب١ف ظٓع٠ٓ، اظ ٛبقي
 تٞاٙ ٗي ث٠ ايٚ تطتيت ٗٞضز ثطضؾي هطاض زاز ٝ ظيط رٜج٠ زٝ اظ ضا ظٓع٠ٓ تٞاٙ ٗي اٗب ٛيؿت، پيكطكت٠ ًبكي اٛساظٟ ث٠ ظٓع٠ٓ زهين ثيٜي پيف
 ؾبذت ٝ قٞز اٛزبٕ ظٓع٠ٓ ٝهٞع اظ هجْ ذٞثي ث٠ ثبيس ظٓع٠ٓ پصيطيآؾيت اضظيبثي اثتسا. زاز ًب١ف اٌٗبٙ حس تب ضا ظٓع٠ٓ اظ ٛبقي تٔلبت

 تر٘يٚ ؾطيؼبً ثبيس ظٓع٠ٓ اظ پؽ تٔلبت حبٛيبً. قٞز توٞيت ١ؿتٜس پصيطآؾيت ٛؿجتبً ر٘ؼيت ٠ً ٜٗبعوي زض ثاليب ب١فً ٝ پيكِيطي ؾيؿتٖ
تٔلبت ٝ  يبثياضظ(. 2: 2018ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  3قٞز )غاَٛ ُطكت٠ ًبض ث٠ ٗؤحط ٛزبت ٝ اٗساز اهساٗبت قسٟ، ثطآٝضز ٛتبيذ ث٠ تٞر٠ ثب ٝ قٞز ظزٟ

كضب ٝ ظٗبٙ  زض يؿيض يبثياضظ١بي ٗٞٓل٠ يت٘بٗ يطا، ظٗؿتٔعٕ تحٔيْ كضبيي اؾتذغطٛبى  ضذساز١بياظ  يقٛب ١بي ٗٞضز اٛتظبضذؿبضت
اثعاض١بيي ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض تٞاٛس ث٠ نٞضت ٗٞحط اٛزبٕ قٞز ٠ً يٗ يت٢ٜب ظٗبٛ ضيؿيٝ  يطيپصيتذغط، آؾ يبثياضظ يٚ. ثٜبثطاًٜٜستـييط ٗي

 10ٜٗغو٠  .(205: 2010، 4ايبال ٝ ُٞزي -يبيي ؾط ٝ ًبض زاضٛس )آٌبٛتبضااعالػبت رـطاك ي١بيؿتٖؾْ اظ هجي ييكضب ػبتاعال ثب٠ً  ُيطٛس
اي ثباليي پصيطي ٓطظٟق٢ط تجطيع ٛيع ث٠ زٓيْ ٛعزيٌي ثب ُؿْ ثعضٍ تجطيع، حبقي٠ ٛكيٜي، تطاًٖ ثبالي ر٘ؼيتي ٝ ٗؿٌٞٛي اظ آؾيت

ًالٛك٢ط تجطيع  10پصيطي زض ٜٗغو٠ اي ٝ ٗحبؾج٠ ضطيت آؾيتپصيطي ٓطظٟثٜسي آؾيتثطذٞضزاض اؾت. ثٜبثطايٚ زض پػ١ٝف حبضط ث٠ پ٠ٜ٢
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  29 ...زض ثطاثط ٗربعطٟ ظٓع٠ٓ عيٗؿبًٚ ق٢ط تجط يطپصي تيآؾ عاٙيٗ يبثياضظ

 

  ( ثرف١GISبي اعالػبت رـطاكيبيي )١بي ٌٗبٛي ٝ ؿيطٌٗبٛي ؾيؿت١ٖبي تحٔيْپطزاذت٠ قسٟ اؾت. اٗطٝظٟ ث٠ ٗسز تٞؾؼ٠ تٞاٛبيي
ُيطز. زض پػ١ٝف حبضط ٛيع اضظيبثي اعالػبتي ٗصًٞض نٞضت ٗي ١بياي زض ثؿتط ؾيؿتٖپصيطي ٓطظ١ٟبي ٗطتجظ ثب آؾيتاي اظ تحٔيْػ٘سٟ
ق٢طزاضي تجطيع ثب ًبضثؿت ٜٗغن كبظي زض چبضچٞة ؾيؿتٖ اعالػبتي رـطاكيبيي ث٠ اٛزبٕ ضؾيس.  10پصيطي ٗؿبًٚ ق٢طي ٜٗغو٠ آؾيت

ُطزز. ١٘چٜيٚ تطًيت ٝ ُيطي ٗيي١ٖب ٝ كطايٜس ته٘ثٜسي زاز١ٟبي ٗطتجظ ثب ًالؾ٠هغؼيتاؾتلبزٟ اظ ٜٗغن كبظي ثبػج ًب١ف ػسٕ
 ؾبظز. ١بي زازٟ اظ ٜٗبثغ ٗرتٔق ضا ٗيؿط ٗيؾبظي ٜٗؼغق اٛٞاع الي٠يٌپبضچ٠

تٞاٙ ث٠ ايٚ ٗٞاضز اقبضٟ ١بي ٗتؼسزي اٛزبٕ قسٟ اؾت ٠ً ٗيپصيطي كضب١بي ق٢طي ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ پػ١ٝفزض ظٗي٠ٜ ثطضؾي آؾيت
ٗسّ تحٔيْ ؾٔؿ٠ٔ ٗطاتجي ٝ ؾيؿتٖ اعالػبت ٗؼيبض١بي ق٢طؾبظي ٝ ثب اؾتلبزٟ اظ  ( ثب ث٠ ًبضُيطي1387)ًطز: ػعيعي ٝ اًجطي 

اٛس. ٛتبيذ تحوين آ٢ٛب ٛكبٙ زاز ٠ً ثب اكعايف ٗوساض ٗتـيط١بيي چٞٙ پصيطي ق٢ط زض ثطاثط ظٓع٠ٓ احت٘بٓي پطزاذت٠ث٠ ثطضؾي آؾيت رـطاكيبيي
يبثس. زض ٗوبثْ، پصيطي اكعايف ٗيٝ كبن٠ٔ اظ كضب١بي ثبظ ٗيعاٙ آؾيت١ب قيت ظٗيٚ، تطاًٖ ر٘ؼيت، تطاًٖ ؾبذت٘بٛي، ػ٘ط ؾبذت٘بٙ

١ب اظ ٛظط ١٘زٞاضي اكعايف ٗوساض ٗتـيط١بيي ٛظيط كبن٠ٔ اظ ُؿْ، ٗؿبحت هغؼبت، زؾتطؾي ثط اؾبؼ ػطو ٗؼجط ٝ ؾبظُبضي ًبضثطي
 ٛبحي٠ زض ظٗيٜي ٗربعطات اظ ٛبقي پصيطيآؾيت ث٠ تحٔيْاي ٗوب٠ٓ ( زض١1390ٌ٘بضاٙ ) ٝ ًيب قطيليقٞز. پصيطي ٗيثبػج ًب١ف آؾيت

-آؾيت زضر٠ ثب آٙ زض ؾبًٚ ر٘ؼيت ٝ ٗؿبًٚ ًٔي٠ ثٞزٙپصيط آؾيت ٗٞيس تحوين آ٢ٛب ١بيپطزاذتٜس. يبكت٠ ٝٓكت پطربشث٠ ٝ ٗربعطٟ پط

ثطاثط ظٓع٠ٓ اٛزبٕ زازٛس. ١بي ق٢طي زض پصيطي ؾبذت٘بٙ( پػ١ٝكي ثب ػٜٞاٙ ثطضؾي آؾيت1391ٗٞحس ٝ ١ٌ٘بضاٙ ) .ثٞز ٗتلبٝت پصيطي

پصيط ثٞزٟ ١بي ق٢ط ٗؿزس ؾٔي٘بٙ آؾيتزضنس ؾبذت٘بٙ 06/76ُيطي اظ ٗسّ ؾٔؿ٠ٔ ٗطاتجي ٗؼٌٞؼ ٛكبٙ زاز ٛتبيذ پػ١ٝف ثب ث٢طٟ
ِٛط اٛس ٠ً ٛتبيذ حبنْ ثيبپصيطي ٗؿبًٚ زض ق٢ط اضزثيْ پطزاذت٠( زض پػ١ٝكي ث٠ تحٔيْ زضربت آؾيت1392اؾت. اؾلٜسيبضي ٝ ١ٌ٘بضاٙ )

ضا پصيطي ثبكت كطؾٞزٟ ق٢طي ١بي آؾيت( زض پػ١ٝكي قبذم1394)ٗح٘سپٞض ٝ ١ٌ٘بضاٙ  ايٚ ق٢ط اؾت. 3پصيطي ثبال زض ٜٗغو٠ آؾيت
اٛس، ٛتبيذ حبنْ اظ )ٗغبٓؼ٠ ٗٞضزي: ٗح٠ٔ ؾيطٝؼ ت٢طاٙ( تحٔيْ ًطزٟ  AHP-FUZZYثب ضٝيٌطز ٗسيطيت ثحطاٙ ظٓع٠ٓ ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ

پصيطي ثبال ٝ ثؿيبض ثبال ثيكتط اؾت ٝ زض ًْ، ٗحسٝزٟ ثب تٞر٠ آٙ اؾت ٠ً ٝؾؼت ٝ پٞقف ر٘ؼيتي ٛوبط ثب آؾيت ايٚ پػ١ٝف حبًي اظ
پصيطي ًبٓجسي ق٢ط ا١ط زض ثطاثط ( آؾيت1395)پصيط اؾت. ؾطٝض ٝ ًبقبٛي ث٠ ٠٘١ ػٞاْٗ ًبٓجسي ٗٞضز تحٔيْ، زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ثؿيبض آؾيت

١بي ؾبذت٠ قسٟ ق٢ط زض پ٠ٜ٢ ز١س ثيكتط هؿ٘تپصيطي كضب١بي ق٢ط ا١ط ٛكبٙ ٗي. ٛتبيذ تحٔيْ آؾيتاٛسثحطاٙ ظٓع٠ٓ ضا اضظيبثي ًطزٟ
پصيطي ثؿيبض ١بي ٗطًعي ٝ تبضيري زض پ٠ٜ٢ آؾيتپصيطي ثبال ٝ ثرفٛكيٚ زض پ٠ٜ٢ آؾيتپصيطي ٗتٞؾظ هطاض زاضٛس؛ ٗحالت حبقي٠آؾيت

پصيطي، ًْ ق٢ط ٠ً قبْٗ كضب١بي ؾبذت٠ قسٟ ٝ ثبيط اؾت زض عجو٠ ثٜسي آؾيت٠ٜ٢اٛس. ايٚ زض حبٓي اؾت ٠ً زض پثٜسي قسٟثبال عجو٠
اي ( زض پػ١ٝكي ث٠ ٗؼطكي ضٝيٌطز رسيسي ثطاي اضظيبثي ضيؿي ٓطظ2012ٟ)ٝ ١ٌ٘بضاٙ  1ًبضٛٞ ُيطز.پصيطي ذئي ًٖ هطاض ٗيآؾيت

ػالٟٝ ثط تؼييٚ ذؿبضات كيعيٌي، اهتهبزي، قٜبؾبيي ًٜٜس ثطاي زؾتيبثي ث٠ يي ٗسيطيت ضيؿي ٗؤحط، اٛس ٝ ذبعط ٛكبٙ ٗيپطزاذت٠
پصيطي ٜٗبعن ٗؿٌٞٛي ٗرتٔق زض چيٚ ( پػ١ٝكي ثب ػٜٞاٙ اضظيبثي آؾيت2012) 2ٗب ٝ ا١ٜٞ١ٝبي ارت٘بػي ٛيع ضطٝضي اؾت. پصيطيآؾيت

ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض ُطكت٠، ٛتبيذ اي اٛزبٕ زازٛس. زض ايٚ پػ١ٝف ق٢ط تيبٛزيٚ ث٠ نٞضت ٗٞضزي ٝ رعئي ثطاي ٗوبث٠ٔ ثب ٗربعطات ظٓع٠ٓ
پصيطي زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ٝ ث٢ؿبظي كضب١بي تحوين ٛكبٙ زاز ٠ً قٜبؾبيي ٜٗبعن ضؼيق ٝ حؿبؼ ث٠ ظٓع٠ٓ اٝٓيٚ ُبٕ زض ًب١ف آؾيت

اٙ پصيطي ق٢ط ت٢ط( اظ تحٔيْ ؾٔؿ٠ٔ ٗطاتجي ٝ ؾيؿتٖ اعالػبت رـطاكيبيي ر٢ت اضظيبثي آؾيت2015ثبقس. ضضبيي ٝ پٜب١ي )ق٢طي ٗي
١بيي اظ ٗطًع ت٢طاٙ ٛؿجت ث٠ ١بي پػ١ٝف ٛكبٙ زاز ٠ً زض ١ط ؾ٠ ؾٜبضيٞ، هؿ٘تيبكت٠ؾٜبضيٞ اؾتلبزٟ ًطزٛس.  3ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ تحت 

پصيطي ظٓع٠ٓ ٝ اضظيبثي ضيؿي، ق٢ط ًٌٔت٠ ١ٜس ضا ثب اؾتلبزٟ ( زض پػ١ٝكي ثب ػٜٞاٙ آؾيت2014)ٝ ١ٌ٘بضاٙ  3پصيط ١ؿتٜس. ٛبثظٓع٠ٓ آؾيت
١ب زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ٗوبٕٝ % ؾبذت٘ب40ٙاعالػبت رـطاكيبيي ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض زازٛس ٠ً ٛتبيذ، حبًي اظ آٙ اؾت ٠ً ثيكتط اظ اظ ؾيؿتٖ 

پصيطي ق٢ط١ب زض ثطاثط ٗربعطٟ ظٓع٠ٓ ثط اؾبؼ تئٞضي ( زض پػ١ٝكي ثب ػٜٞاٙ اضظيبثي آؾيت2020ظازٟ ٝ ١ٌ٘بضاٙ )ذيطي ٛيؿتٜس.
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ق٢ط تجطيع ضا تحٔيْ ًطزٟ ٝ ٛتبيذ ث٠ زؾت آٗسٟ حبًي اظ آٙ اؾت ٠ً ٗحسٝزيت كضب ثبػج تٞؾؼ٠ ق٢ط  پصيطيًبتبؾتطٝف، ٗيعاٙ آؾيت
اي ُؿْ ثعضٍ تجطيع ٝ تطاًٖ ؾبذت٘بٛي زض ١بي ذغطٛبى اظ ر٠ٔ٘ زض ٗزبٝضت ُؿْ تجطيع قسٟ اؾت. ثب تٞر٠ ث٠ پتبٛؿيْ ٓطظٟزض ٌٗبٙ

اي اظ ق٢ط تطيٚ ذغط عجيؼي زض ق٢ط تجطيع ثٞزٟ ٝ ثرف هبثْ ٗالحظ٠رسيتطيٚ ٝ تٞاٙ ُلت ظٗيٚ ٓطظٟ ٢ٖٗٗزبٝضت ايٚ ُؿْ ٗي
 پصيطي ثبال هطاض زاضز.%( زض عجو٠ آؾيت35)ثيف اظ

 مباوی وظزی
ز١ٜس ٠ً زض عي زٝ ز٠١ اذيط، ثاليب ٝ كزبيغ عجيؼي حسٝز ؾ٠ ٗئيٞٙ ٛلط اظ ٗطزٕ ؾطاؾط زٛيب ضا ث٠ ًبٕ ٗطٍ ثطآٝضز١ب ٛكبٙ ٗي

١بي زكتط ١٘ب١َٜ ًٜٜسٟ اٛس. ٗغبثن ثطضؾيٗئيٞٙ ٛلط زيِط تحت تبحيط احطات ٗرطة ايٚ ثاليب هطاض ُطكت٠ 800ثط  اٛس ٝ ثبٓؾًكبٛسٟ
ٗئيبضز زالض آٗطيٌب ضطض ٝ ظيبٙ اهتهبزي ضا زض  30-50ؾب٠ٓ چيعي زض حسٝز اٗسازضؾبٛي ؾبظٗبٙ ْٗٔ ٗتحس، ثاليب ٝ كزبيغ عجيؼي ٠٘١

ثيٜي ٛ٘ٞز، تٞاٙ پيفؾبزُي ٛ٘ي(. ثب تٞر٠ ث٠ ايٚ ٠ً ثاليب ٝ حٞازث عجيؼي ضا ث5٠: 2010، 1ظ ٝ ًالضىاٛس )ؾبٛسضؾطاؾط زٛيب ثبػج قسٟ
اٛسًبضاٙ ٗطثٞع٠ ٗيعاٙ ضيؿي حبنْ اظ حٞازث عجيؼي ضا ثطضؾي ًٜٜس ٝ زض ضاؾتبي ًب١ف ٝ ١ب ٝ ؾبيط زؾتضطٝضت زاضز ٠ً زٝٓت

قٞز. ث٠ آٗبزُي زض ثطاثط ثاليب ٝ ًب١ف تٔلبت ٝ ذؿبضات آٙ ُلت٠ ٗي 2ثبقٜس. ًب١ف احط١بي الظٕ ثطذٞضزاض تؤيْ احطات ؾٞء آٙ اظ آٗبزُي
    ١بي زٝٓت ٝ آٗٞظـ ١ِ٘بٛي ثبقس. يٌي اظُصاضي١بي ٢ٜٗسؾي ٝ ١٘چٜيٚ ؾيبؾت١ب ٝ پطٝغٟتٞاٛس ٗكتْ٘ ثط عطحًب١ف احط ٗي

تؼس ٝهٞع ثاليب ٝ رُٔٞيطي اظ تٞؾؼ٠ زض آٙ ٜٗبعن ثب ًبضثؿت ١بي ًب١ف ذؿبضات ٛبقي اظ ثاليب ٝ ؾٞاٛح عجيؼي قٜبؾبيي ٜٗبعن ٗؿقيٟٞ
١بي كؼبّ انٔي آّ، ضطٝضت زاضز ٠ً اظ تٞؾؼ٠ زض ٗزبٝضت ُؿْثبقس. ث٠ ػٜٞاٙ ٗخبّ زض قطايظ ايسٟضيعي ًبضثطي ظٗيٚ ٗيثطٛب٠ٗ

١بي عجيؼي نٞضت ُيطز ١ب ٝ ػطن٠ضى١بي ٗرتٔق اظ هجيْ اذتهبل ايٚ اضاضي ث٠ پبتٞاٛس ث٠ ضٝـًبض ٗيػْ٘ آيس؛ ايٚرُٔٞيطي ث٠
 (. 334: 2009، 3)١يٜسٗٚ ٝ ١يٜسٗٚ

ػسٕ  ْي١ب ث٠ زالثبكت ٚي١ب زض ٗؼطو ذغط ظٓع٠ٓ هطاض زاضٛس؛ اثبكت طياظ ؾب كتطيث يطضؾ٘يؿ ي١بُبٟكطؾٞزٟ ٝ ؾٌٞٛت ي١بثبكت
ثبظ ٝ ؾجع، ً٘جٞز  ي١بٛبًبضآٗس، ً٘جٞز كضب يضتجبعزاض، قج٠ٌ اتيق يزض اضاض يطيزض ؾبذت ثٜب، هطاضُ يٝ ٢ٜٗسؾ يكٜ يبض١بيٗؼ تيضػب

١بي تٞاٙ ؾٌٞٛتِبٟٗي ظٗبٛي .(1: 1391ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  يطٝظي١ؿتٜس )ك يطيپصتيزض ٗؼطو آؾ كتطيث طٟيٝ ؿ يق٢ط عاتيٝ تز٢ ؿبتيتأؾ

ضيعي ي زض ت٘بٗي ؾغٞح ثطٛب٠ٗػٜٞاٙ يي ١سف اؾبؾ ١بي ؾٌٞٛتِب١ي ث٠ٗحيظ ؾبظي ايٚاٛؿبٛي ضا زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ٗوبٕٝ ٛ٘ٞز ٠ً اي٘ٚ

 تطيٚثعضٍٝ  ثٜبٗويبؼ آٙ ذب٠ٛ ٝ تي تطيًٚٞچي، ثبقسٗتٜٞػي ٗي١بي ٗويبؼ ٗحيظ ًبٓجسي ظٛسُي اٛؿبٙ زاضاي .ًبٓجسي ٝاضز ُطزز

-ثطٛب٠ٗ ٔقٗرت. زض ٗيبٙ ؾغٞح ُيطٛسٗيٜٗغو٠ هطاض  ، ٗح٠ٔ، ق٢ط، ضٝؾتب ٝٝؾيغٝ زضٝٙ ايٚ عيق ثبقس ٗيٗويبؼ آٙ پ٠ٜ٢ يي ؾطظٗيٚ 

 ، ًبضآٗستطيٚ ؾغح ثطاي ًبؾتٚ اظ(ضيعي ًبٓجسي ٗٔيآٗبيف ؾطظٗيٚ ٝ ثطٛب٠ٗ) تب ؾغح ًالٙ (ٗؼ٘بضي)ضيعي ًبٓجسي، اظ ؾغح ذطز 
اظ ظٓع٠ٓ زض  ٛبقيذؿبضات ١ب ٝ ثبقس. ثطضؾي ٗيعاٙ آؾيتق٢ط١ب زض ثطاثط ظٓع٠ٓ، ؾغح ٗيبٛي يب ١٘بٙ ق٢طؾبظي ٗي پصيطيٗيعاٙ آؾيت

ٝ ؿيطٗؿتويٖ ث٠ ٝضؼيت ٛبٗغٔٞة  ٗؿتويٖ يبضي اظ ٗٞاضز ٛكبٙ زازٟ اؾت ٠ً زضنس ثباليي اظ نسٗبت ٝ تٔلبت ث٠ عٞضق٢ط١ب زض ثؿ
١بي ق٢طي، قج٠ٌ اضتجبعي ٛبًبضآٗس، ًبضثطي ٛبٜٗبؾت ظٗيٚ اؾتوطاض ػٜبنط ًبٓجسي، . ٝضؼيت ثسُطززٗيضيعي ٝ عطاحي آ٢ٛب ٗطثٞط ثطٛب٠ٗ
اظ ايٚ هجيْ  ظيطثٜبيي، ً٘جٞز ٝ تٞظيغ ٛبٜٗبؾت كضب١بي ثبظ ق٢طي ٝ ٗٞاضزي ت ثس اؾتوطاض تأؾيؿبتٗتطاًٖ، ٝضؼي ١بي ككطزٟ ٝثبكت

آٛچ٠ ٠ً پسيسٟ ظٓع٠ٓ ضا زض ق٢ط١ب ث٠ يي كبرؼ٠  ٝاضزٟ ث٠ ق٢ط١ب زض ثطاثط ظٓع٠ٓ زاضٛس. ثٜبثطايٚ ١بيٛوف اؾبؾي زض اكعايف ٗيعاٙ آؾيت
 تٞاٙ ثب انالح ٝضؼيت ق٢طؾبظي زض ق٢ط١ب،ضٝ ٗيثبقس، اظ ايٚٛبٜٗبؾت آ٢ٛب ٗي ق٢طؾبظيثؿيبضي اظ ٗٞاضز ٝضؼيت  ، زضٛ٘بيسٗيتجسيْ 
ػٜٞاٙ يي ١سف  ضا زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ث٠ ٗيعاٙ ظيبزي ًب١ف زاز. ث٠ ػجبضت زيِط ايٜ٘ي ق٢طي زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ضا ثبيس ث٠ پصيطي آ٢ٛبآؾيت

ثطاثط ظٓع٠ٓ زؾت يبكت. ١طُبٟ ايٜ٘ي  ق٢ط١بيي ٗوبٕٝ زض تٞاٙ ث٠اؾت ٠ً ٗيػ٘سٟ زض كطآيٜس ق٢طؾبظي ٝاضز ٛ٘ٞز ٝ ت٢ٜب زض ايٚ نٞضت 
ز١ٜسٟ ق٢ط قبْٗ اٛساظٟ عجغ زض ت٘بٗي ٝرٟٞ ٝ ػٜبنط قٌْ ق٢طي زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ث٠ ػٜٞاٙ يي ١سف اؾبؾي زض ق٢طؾبظي ٝاضز ُطزز، ث٠
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ٝ تز٢يعات ق٢طي، قج٠ٌ  ١بي ق٢طي، تأؾيؿبتتطا١ًٖبي ق٢طي، ربيِبٟ ٝ ٌٗبٙ ق٢ط، ؾبذتبض ق٢ط، ثبكت ق٢ط، ًبضثطي ظٗيٚ ق٢ط،
قٌْ ذٞا١ٜس ُطكت ٠ً ث٠ ١ِٜبٕ ظٓع٠ٓ ً٘تطيٚ آؾيت ث٠ ق٢ط  ايُصاقت ٝ ت٘بٗي ايٚ ػٜبنط ث٠ ٠ُٛٞ اضتجبعي ٝ ... تأحيط ذٞز ضا ذٞا١س

 (.1391؛ اثٞئي اقٌصضي، 1376)اح٘سي، ٝاضز ُطزز 
اي اظ اهساٗبتي ض ضاؾتبي ً٘ي٠ٜ ًطزٙ ذؿبضت ٝ تٔلبت ظٓع٠ٓ ٗكتْ٘ ثط ٗز٘ٞػ٠ٓطظٟ زضيعي ًب١ف احطات ٝ پيبٗس١بي ظٗيٚثطٛب٠ٗ

تٞاٙ ث٠ ٗٞاضزي ثسيٚ قطح اقبضٟ ٛ٘ٞز: ًٜتطّ ًٜس. زض ايٚ ظٗي٠ٜ ٗيٝاؾغ٠ آٙ قست ذؿبضات ٝ تٔلبت ظٓع٠ٓ ًب١ف پيسا ٗيثبقس ٠ً ث٠ٗي
١بي توٞيت ١ب ٝ تٌٜييؾبظز، ُؿتطـ ضٝـآٗيع ضا ٗحسٝز ٗيًبضثطي اضاضي ٠ً تٞؾؼ٠ ٝ ُؿتطـ ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي زض ٜٗبعن ٗربعطٟ

١بي ُيطي اظ تٌٜيي١بي ظٓع٠ٓ، تسٝيٚ ضٞاثظ ٝ ٗوطضات ؾبذت٘بٛي زض ضاؾتبي تكٞين ث٠ ث٢ط١ٟب زض ٗوبثْ ٓطظـٝ ث٢ؿبظي ؾبذت٘بٙ
ضيعي ًب١ف احطات ظٓع٠ٓ قبْٗ ًب١ف ١٠بي اهتهبزي ٝ ثي٠٘. ثسيٚ تطتيت، ٗوهٞز اظ ثطٛبٗثركي ث٠ كؼبٓيتؾبظي، تٜٞعرسيس ؾبذت٘بٙ

؛ ظاضػٜ٘س، 29: 1377ثبقس ٠ً اهساٗبت ٗطتجظ ثب آٙ ؿبٓجب زاضاي ١عي٠ٜ ثؿيبض پبييٚ ٝ يب ثسٝٙ ١عي٠ٜ اؾت )ايطي، ػٞاضو ٛبٗغٔٞة ظٓع٠ٓ ٗي
تطيٚ ي ق٢طي، رعٝ ٢ُٖٗعيٜي ًبضثطي اضاضذيع، كبًتٞض ظٓع٠ٓ چ٠ زض اٛتربة ٝ چ٠ زض اؾتوطاض ٝ ٌٗبٙ(. زض ٛوبط ٓطظ26ٟ: 1398

ضٝز. ٛحٟٞ اٛتربة ٝ اؾتوطاض ًبضثطي اضاضي ث٠ عٞضي ٠ً ً٘تطيٚ ٗيعاٙ ذؿبضت ضا ث٠ ١ِٜبٕ ثطٝظ ظٓع٠ٓ ق٘بض ٗيكبًتٞض١بي ٗٞحط ث٠
. ُٜزسضيعي ًبضثطي اضاضي ٗيٗتحْ٘ ُطزيسٟ ٝ يب ً٘تطيٚ ذؿبضت ٝ آؾيت ضا ث٠ ػٞاْٗ ٗهٜٞع ٝاضز ؾبظٛس، زض چبضچٞة ٗٞضٞع ثطٛب٠ٗ

١بي ذبل ًبٓجسي، ر٘ؼيتي، اهتهبزي ٝ ٗحيغي ١ط ًبضثطي ق٢طي ٛظيط ٗيعاٙ ضيعي ًبضثطي اضاضي، ػٞاْٗ ٝ ٝيػُيزض ٗو٠ٓٞ ثطٛب٠ٗ
ٜٗظٞض اؾتوطاض ٝ ١٘چٜيٚ ١بي اهتهبزي ٝ اٛؿبٛي ٝ ١٘چٜيٚ ٛحٟٞ ؾبظُبضي آ٢ٛب ث٠ُصاضيتطاًٖ ر٘ؼيتي ٝ ؾبذت٘بٛي ٝ ٗيعاٙ ؾطٗبي٠

ثبقس، ١بي زضٝٛي آ٢ٛب ٗي١بي اضاضي ق٢طي ٠ً حبنْ اظ ١٘بٙ ػٞاْٗ ٝ ٝيػُيضؾبٛي( ١ط يي اظ ًبضثطيآؾيتپصيطي )ٝ ٗيعاٙ آؾيت
قٜبؾي ق٢ط زاقت٠ يبثي ث٢ي٠ٜ ثطاي اؾتوطاض ١ط ًبضثطي ٗغبثن اعالػبت ظٗيٚتٞاٛس ٛوكي ٢ٖٗ ٝ اؾبؾي زض ٌٗبٙث٠ ١ِٜبٕ ضذساز ظٓع٠ٓ ٗي

 (. 34ثبقٜس )١٘بٙ: 
 ٍمىطقٍ مًرد مطالع

ق٢ط تجطيع ث٠ ػٜٞاٙ ٗتطٝپْ ثعضٍ ق٘بّ ؿطة ًكٞض اظ ا١٘يت حيبتي زض ؾبذتبض ؾٔؿ٠ٔ ٗطاتجي ق٢طي ًكٞض ثطذٞضزاض ثٞزٟ ٝ 
ٗٞهؼيت رـطاكيبيي، ؾبذتِبٟ ق٢ط، قطايظ تٞپُٞطاكي ٝ ٛعزيٌي ثب ُؿْ ثعضٍ ٝاهغ زض ق٘بّ ق٢ط ٗعيس ثط اٛزبٕ ايٚ پػ١ٝف ُطزيسٟ 

ق٢ط تجطيع ث٠ زٓيْ ٝاهغ قسٙ  10اي ٜٗغو٠ پصيطي ٓطظٟثبقس. زض پػ١ٝف حبضط ث٠ اضظيبثي آؾيتغو٠ ٗيٜٗ 10ق٢ط زاضاي ايٚ ًالٙ اؾت.
زضنس ٗؿبحت ق٢ط ضا  1/13ٛلط ٗؼبزّ  200143ق٢ط تجطيع ثب ر٘ؼيتي ثبٓؾ ثط ًالٙ 10زض ٗزبٝضت ُؿْ تجطيع پطزاذت٠ قسٟ اؾت. ٜٗغو٠ 

پصيطي اؾت )حجيجي ز١ٜسٟ ا١٘يت ثبالي ايٚ ٜٗغو٠ اظ ٛظط آؾيتؾٌبٙ ؿيطضؾ٘ي ٛكبٙقٞز. ر٘ؼيت ظيبز، ثبكت ككطزٟ ٝ ٝرٞز اقبْٗ ٗي
پصيطي ٛكيٜي اؾت ٠ً آؾيتضٝز ٝ ثبكت آٙ ػ٘ستب اظ ٛٞع حبقي٠ايٚ ٜٗغو٠ رعء ٜٗبعن ق٘بٓي ق٢ط ث٠ ق٘بض ٗي (.113:1393ٝ ١ٌ٘بضاٙ،

 ز١س. ُب٠ٛ ق٢ط تجطيع ٛكبٙ ٗيثيٚ ٜٗبعن زٟ ( ٗٞهؼيت ايٚ ٜٗغو٠ ضا زض1ز١س. قٌْ )ٛبقي اظ ظٓع٠ٓ ضا اكعايف ٗي
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32  82ضيعي، ق٘بضٟ ػٔ٘ي رـطاكيب ٝ ثطٛب٠ٗ ٛكطي٠ 

 

 َا ي ريش تحقیق دادٌ
پصيطي يي ٜٗغو٠ ق٢طي كبًتٞض١بي ٗتؼسزي ٗبٜٛس اضتلبع ٝ ػ٘ط ؾبذت٘بٙ، ًيليت ٗهبٓح، تطاًٖ ر٘ؼيت ٝ كبن٠ٔ اظ ُؿْ زض آؾيت

ق٢ط تجطيع ًالٙ 10پصيطي ٜٗغو٠ (. زض پػ١ٝف حبضط ر٢ت ثطضؾي آؾيت58: 2016اٙ، ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ ٗٞحط ١ؿتٜس )ذبٗؽ پٜبٟ ٝ ١ٌ٘بض
ٗتـيط اؾتلبزٟ قس ٠ً ػجبضتٜس اظ: قيت، كبن٠ٔ اظ ُؿْ، كبن٠ٔ اظ تبؾيؿبت ذغطظا، تطاًٖ ر٘ؼيت، تطاًٖ ٗؿٌٞٛي،  12ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ اظ 

ٛكبٛي، تؼساز عجوبت ؾبذت٘بٙ، ًيليت ثٜب، ١بي آتفٝ ايؿتِبٟ ١بز١ي ثي٘بضؾتبٙزؾتطؾي ث٠ كضب١بي ثبظ ػ٘ٞٗي ق٢طي، قؼبع ؾطٝيؽ
 قٞٛس:زؾت٠ ث٠ قطح ظيط توؿيٖ ٗي 3ايٚ ٗتـيط١ب ث٠ ثٜسي هغؼبت. ٗهبٓح ٗٞضز اؾتلبزٟ ٝ زا٠ٛ

پصيطي كضب١بي ١بي عجيؼي زض ثطضؾي آؾيتحتي زض نٞضت ؾبذت ٝ ؾبظ انٞٓي، ٛبزيسٟ ُطكتٚ قبذم َای طبیعی:ضاخص 
ٓطظٟ ٜٗزط قٞز. ثٜبثطايٚ الي٠ كبن٠ٔ اظ ُؿْ ٝ قيت ظٗيٚ ث٠ ١بي ربٛي ٝ ٗبٓي زض ١ِٜبٕ ثطٝظ ظٗيٚتٞاٛس ث٠ ذؿبضتي ٗيًبٓجسي ق٢ط

 ػٜٞاٙ ٗؼيبض١بي عجيؼي زض ٛظط ُطكت٠ قسٛس.

٠ٛ زض قٞٛس ٝ رعء اهساٗبت پيكِيطاضيعي ق٢طي ٗطثٞط ٗي١بيي ١ؿتٜس ٠ً ث٠ ٗسيطيت ٝ ثطٛب٠ٗقبذم ریشی:َای بزوامٍضاخص
-آيٜس. تطاًٖ ر٘ؼيت، تطاًٖ ٗؿٌٞٛي، كبن٠ٔ اظ كضب١بي ثبظ ػ٘ٞٗي، كبن٠ٔ اظ ايؿتِبٟ آتفًب١ف ذؿبضات ٛبقي اظ ظٓع٠ٓ ث٠ حؿبة ٗي

 آيٜس. ضيعي ث٠ حؿبة ٗيٛكبٛي، كبن٠ٔ اظ ثي٘بضؾتبٙ ٝ كبن٠ٔ اظ تبؾيؿبت ذغطظا رعء ٗؼيبض١بي ثطٛب٠ٗ

١ب، يٌي اظ ػٞاٗٔي اؾت ٠ً ثبػج تٔلبت ربٛي ٝ ٞٓي ٝ ػسٕ ٗوبٕٝ ؾبظي ؾبذت٘بٙؾبذت ٝ ؾبظ١بي ؿيط ان ای:َای ساسٌضاخص
ثٜسي( ٝ تؼساز عجوبت رعء قٞز. ثٜبثطايٚ ٗهبٓح ؾبذت٘بٛي، ًيليت ثٜب، ٗؿبحت هغؼبت تلٌيي قسٟ )زا٠ٛٗبٓي زض ١ِٜبٕ ٝهٞع ظٓع٠ٓ ٗي

 سٛس. پصيطي زض ايٚ پػ١ٝف زض ٛظط ُطكت٠ قاي ٗٞحط ثط آؾيت١بي ؾبظٟقبذم
١بي پبي٠ ثطاي اؾترطاد ػٜٞاٙ زازٟ( ث١1395٠ب ٝ اعالػبت ٗطثٞط ث٠ عطح ربٗغ ق٢ط تجطيع )ٗطثٞط ث٠ ؾبّ زض پػ١ٝف حبضط زازٟ

اي ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكتٜس. ١٘چٜيٚ ثطاي ت٢ي٠ ٛوك٠ قيت ٜٗغو٠ ٗغبٓؼبتي اظ تهبٝيط ٗسّ ضهٞٗي ضيعي ٝ ؾبظ١ٟبي ثطٛب٠ٗقبذم
قٜبؾي ( ٝ ثطاي اؾترطاد الي٠ ُؿْ اظ ٛوك٠ ظٗيALOS-PALSARٚٗتط )ٗطثٞط ث٠ ٗب١ٞاضٟ  12هسضت تلٌيي ٌٗبٛي ( ثب DEMاضتلبع )

 قٜبؾي ًكٞض( اؾتلبزٟ ث٠ ػْ٘ آٗس. )ؾبظٗبٙ ظٗيٚ 1:100000تجطيع ثب ٗويبؼ 
ي تجطيع اظ ٜٗغن كبظي زض ق٢طزاض 10اي ٜٗغو٠ پصيطي ٓطظ١ٟبي ٗٞضٞػي ٗٞحط ثط آؾيتُصاضي الي١٠ٖث٠ ٜٗظٞض تطًيت ٝ ضٝي

 قٞز. ( ث٢طٟ ُطكت٠ قس ٠ً زض ازا٠ٗ تٞضيحبتي زض ايٚ ذهٞل اضائ٠ ٗيGISچبضچٞة ؾيؿتٖ اعالػبت رـطاكيبيي )

 مىطق فاسی
زض ٜٗغن كبظي ٗيعاٙ ػضٞيت يي ػٜهط زض يي ٗز٘ٞػ٠، ثب ٗوساضي زض ثبظٟ يي )ػضٞيت ًبْٗ( تب نلط )ػسٕ ػضٞيت ًبْٗ( 

تٞاٛس ث٠ نٞضت ذغي، ؿيطذغي، پيٞؾت٠ ٝ يب قٞز ٝ قٌْ تبثغ ٗيػضٞيت ٗؼ٘ٞال ثب يي تبثغ ػضٞيت ثيبٙ ٗي قٞز. زضر٠تؼطيق ٗي
قٞز ٠ً ثيبِٛط ١ب زض ١ط ٛوك٠ كبًتٞض، ٗوساضي ثيٚ نلط تب يي اذتهبل زازٟ ٗيٛبپيٞؾت٠ ثبقس. زض ٗسّ كبظي، ث٠ ١ط يي اظ پيٌؿْ

١بي ٗطثٞط ث٠ ١ط يي اظ كبًتٞض١ب، ثبقس. پؽ اظ تكٌيْ ٛوك٠طاي ١سف ٗٞضز ٛظط ٗيٗيعاٙ تٜبؾت پيٌؿْ اظ زيسُبٟ ٗؼيبض ٗطثٞع٠ ث
١بي ؾبظي الي٠قٞٛس. زض ايٚ پػ١ٝف ر٢ت كبظيٗوبزيط ػضٞيت ٗٞرٞز زض آ٢ٛب ث٠ ً٘ي ػِ٘ٔط١بي كبظي ثب يٌسيِط تطًيت ٗي

ق٢ط  10اي ٜٗغو٠ پصيطي ٓطظٟر٢ت اضظيبثي آؾيت زض حبٓت ًٔي، ٗؼيبض١بيي ٠ًٗٞضٞػي اظ تبثغ ذغي ًب١كي ٝ اكعايكي اؾتلبزٟ قس. 
 ثٜسي ًطز: تٞاٙ توؿيٖؾبظي ث٠ زٝ زؾت٠ ٗيتجطيع زض ايٚ ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكتٜس اظ ٛظط تبثغ ٗٞضز اؾتلبزٟ ر٢ت كبظي

يط ثيكتط آ٢ٛب ثبػج اكعايف اي زاضٛس. ث٠ ايٚ ٗؼٜي ٠ً ٗوبزپصيطي ٓطظٟٗؿتوي٘ي ثب آؾيت زؾت٠ اّٝ ٗؼيبض١بيي ١ؿتٜس ٠ً ضاثغ٠ -

١ب، زؾتطؾي ث٠ ٗطاًع قٞز. ٗؼيبض١بي تطاًٖ ر٘ؼيت، تطاًٖ ٗؿٌٞٛي، تؼساز عجوبت ؾبذت٘بٙپصيطي ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ ٗيٗيعاٙ  آؾيت

      ٛكبٛي، زؾتطؾي ث٠ كضب١بي ثبظ ق٢طي، ٗهبٓح، ًيليت ثٜب ٝ قيت ؾغح ظٗيٚ زض ايٚ زؾت٠ ربي١بي آتفثي٘بضؾتبٛي ٝ ايؿتِبٟ

 ثؼس قسٛس.١بي ٗٞضٞػي ٗطثٞط ث٠ ايٚ ٗؼيبض١ب ثب اؾتلبزٟ اظ تبثغ كبظي ذغي اكعايكي ثيُيطٛس. ثسيٚ تطتيت، الي٠ٗي
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١بي كبن٠ٔ اظ ُؿْ، كبن٠ٔ اظ تبؾيؿبت ذغطظا ٝ اي ضاثغ٠ ٗؼٌٞؾي زاضٛس. الي٠پصيطي ٓطظٟزؾت٠ زٕٝ اظ ٗؼيبض١ب ثب ٗيعاٙ آؾيت -

-ُطزٛس. ر٢ت ثيپصيطي ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ ٗيٛس. زض ٝاهغ، ٗوبزيط ً٘تط ايٚ ٗؼيبض١ب ثبػج اكعايف آؾيتثٜسي ث٠ ايٚ ُطٟٝ تؼٔن زاضزا٠ٛ

 ١ب تبثغ كبظي ذغي ًب١كي ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكت.ثؼسؾبظي ايٚ الي٠

ِط ارت٘بع كبظي، ١بي كبًتٞض ؾٞزٜٗس ثبقس، ػجبضتٜس اظ: ػِ٘ٔط اقتطاى كبظي، ػ٘ٔتٞاٛس ثطاي تٔلين ٛوك٠پٜذ ػِ٘ٔط كبظي ٠ً ٗي
ؾبظي قسٟ، ػِ٘ٔط ػِ٘ٔط ضطة كبظي، ر٘غ كبظي ٝ ُبٗب كبظي. ػِ٘ٔط ٗٞضز اؾتلبزٟ زض ايٚ پػ١ٝف ر٢ت تٔلين الي٠ ٗٞضٞػي كبظي

 ثبقسُبٗب ٗي

 عملگز گاما

 قٞز:ايٚ ػِ٘ٔط ثط حؿت حبنْ ضطة رجطي كبظي ٝ حبنْ ر٘غ رجطي كبظي ثهٞضت ظيط تؼطيق ٗي

1μ ( . ) ( . )Combination fuzzyAlg Sum fuzzyAlg Product    (1ضاثغ٠ )                                     

ثيٚ نلط ٝ يي، ٗوبزيطي ضا زض ذطٝري ث٠ ٝرٞز  ثبقس. اٛتربة نحيح ٝ آُب١ب٠ٛ ػسزي ثيٚ نلط تب يي ٗي ( ٗوساض 1زض ضاثغ٠ )

ٛيب ٝ ثبقس )كبضْٗيبٙ ُطايكبت ًب١كي ضطة كبظي ٝ ُطايكبت ًب١كي ر٘غ كبظي ٗيز١ٜسٟ ؾبظُبضي هبثْ اٛؼغبف آٝضز ٠ً ٛكبٙٗي

 (. 149: ١1394ٌ٘بضاٙ، 

 در مقابل میاوگیه ضذت سلشلٍ 01پذیزی مىطقٍ طزاحی سىاریًی ضزیب آسیب
بؾج٠ ُطزيس )احسٛػاز ١بي ٗرتٔق ظٓع٠ٓ ٗحزض پػ١ٝف حبضط ثب اؾتلبزٟ اظ ضاثغ٠ ظيط ٗتٞؾظ زضربت ذؿبضت ؾبذت٘بٙ زض ثطاثط قست

 (:182: 1389ضٝقتي ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 

 (2ضاثغ٠ )
6.25 13.1

2.5[1 tanh ]
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 زض ضاثغ٠ كٞم:

Dٗيبِٛيٚ زضر٠ ذؿبضت ٝ آؾيت؛ : 
tanhتبٛػاٛت ١يپطثٞٓيي؛ : 

Iًبٓي؛: قست ظٓع٠ٓ ثطاؾبؼ ٝاحس ٗط 

iVثبقس. اي حبنْ اظ ١٘پٞقبٛي كبظي ٗيپصيطي ٓطظٟ: ٗوبزيط آؾيت 
ثبقس. پصيطي يب كوساٙ ذؿبضت ٗيز١ٜسٟ ػسٕ آؾيت (. ٗوساض نلط ٛكب1ٙثبقس )رسّٝ ٗي 1تب  0زا٠ٜٗ اػساز حبنْ اظ ضاثغ٠ كٞم ثيٚ 

 ثبقس. ًٔي ٗيز١ٜسٟ ضيعـ ؾبذت٘بٙ يب ذؿبضت ٛيع ٛكبٙ 1ٗوساض 

 (181: 1889ها )احدنژاد روشتی و همکاران، بندی آسیب وارده به ساختماندرجه -1جدول 

 ٗيعاٙ آؾيت ٝاضزٟ ث٠ ؾبذت٘بٙ )%( قطح ٗحسٝزٟ )زا٠ٜٗ( زضر٠ آؾيت
D0 0 0 ثسٝٙ آؾيت 
D1 2/0 - 0/0 0 آؾيت رعئي ٝ هبثْ اؿ٘بو 
D2 4/0 - 2/0 2 آؾيت ٗتٞؾظ 
D3 6/0 - 4/0 10 ت هبثْ تٞر٠ تب ؾِٜيٚآؾي 
D4 8/0 - 6/0 ٚ50 آؾيت ثؿيبض ؾِٜي 
D5 1 - 8/0 ْٗ100 ٛبثٞزي ًب 
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 َای تحقیقیافتٍ
اي ثطاي ثٜسي ٓطظٟاي يب ضيعپ٠ٜ٢پصيطي ٓطظٟثٜسي آؾيتپصيطي ٛؿجت ث٠ ٗربعطٟ ظٓع٠ٓ الظٕ اؾت ٠ً ٛوك٠ پ٠ٜ٢ر٢ت اضظيبثي آؾيت

 ٗطح٠ٔ ث٠ قطح ظيط عي قس: 3پصيطي ثٜسي آؾيت١ٝف حبضط ر٢ت ت٢ي٠ ٛوك٠ پ٠ٜ٢ٜٗغو٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ت٢ي٠ قٞز. زض پػ
اي زض ٗحيظ ؾيؿتٖ اعالػبت رـطاكيبيي ت٢ي٠ قسٛس ٝ ؾپؽ تٞظيغ كضبيي پصيطي ٓطظ١ٟبي ٗٞضٞػي ٗؼيبض١بي ٗٞحط ثط آؾيت.  الي1٠

 ق٢ط تجطيع ٗٞضز اضظيبثي هطاض ُطكت.  10آ٢ٛب زض ؾغح ٜٗغو٠ 
 ٞضٞػي ثب اؾتلبزٟ اظ تٞاثغ كبظي، كبظي قسٛس. ١بي ٗ.  الي2٠
ق٢ط تجطيع  10اي ثطاي ٜٗغو٠ پصيطي ٓطظ١ٟبي ٗٞضٞػي كبظي ثب اؾتلبزٟ اظ ػِ٘ٔط كبظي ثب ١ٖ تطًيت قسٛس ٝ ٛوك٠ آؾيت. الي3٠

 ت٢ي٠ قس. 
 ُيطز.زض ازا٠ٗ ١ط يي اظ ايٚ ٗطاحْ ٗٞضز ثطضؾي هطاض ٗي

ي تجطيع اؾت ٠ً ثب قطٝع اظ رٜٞة ؿطة ٗيب٠ٛ ثب ػبضض٠ تٌتٞٛيٌي هبثْ ٗغبٓؼ٠ زض ٛبحي٠ تطيُٚؿْ تجطيع ػ٘سٟ فاصلٍ اس گسل:

ضٝز. ايٚ ُؿْ زض ق٘بّ تجطيع ث٠ نٞضت ذٞي پيف ٗي-ؿطثي ثب يي اٛحٜبي ٛؿجتبً هٞي ث٠ ؾ٘ت ٗطٛسق٘بّ-ر٢تي رٜٞة قطهي
تجطيع ٝ -ي اضٝٗي٠ُطاثٚ ٗٞرت اكتبزُي چب٠ٓ-ضؾتضاؾتِطز ثٞزٟ ٝ ض٘ٚ تكٌيْ زيٞاضٟ ػ٘سٟ ثرف ق٘بٓي ر٠ِٔ تجطيع ث٠ نٞضت ١ٞ

ُطزز )ضٝؾتبيي، ي تجطيع هٔ٘ساز ٗيػٔي ٝ تٞزٟ ٗٞضٝ ُطزيسٟ ٝ ت٢ٜب ػبْٗ تٌتٞٛيٌي زض ٗٞضكٞتٌتٞٛيي ًٜٞٛي ر٠ِٔثٚثبالآٗسُي ػٞٙ
-٠ ٗغبٓؼبتي زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ٗيپصيطي ٗؿبًٚ ٜٗغو(. ثسيٚ تطتيت ٛعزيٌي ث٠ ُؿْ يٌي اظ ٗؼيبض١بي ٢ٖٗ اضظيبثي ٗيعاٙ آؾيت32:1389

پصيطي آ٢ٛب ثيكتط ذٞا١س ثٞز. زض ثبقس. ثسي٢ي اؾت ٠ً زض قطايظ ثطاثط ١ط چ٠ كبن٠ٔ ٗؿبًٚ ق٢طي اظ ُؿْ ً٘تط ثبقس، ٗيعاٙ آؾيت
٠ ق٢ط تجطيع زض كبنٔ 10اي اظ ٜٗغو٠ ( ٗٞهؼيت ُؿْ ثعضٍ ق٘بّ تجطيع ٝ كبن٠ٔ ٛؿجت ث٠ آٙ آٝضزٟ قسٟ اؾت. ثرف ػ٘س2ٟقٌْ )
پصيطي ًئٞٗتطي ُؿْ ثعضٍ تجطيع ٝاهغ قسٟ اؾت. ثٜبثطايٚ ٜٗغو٠ ٗغبٓؼبتي ثب هطاض ُطكتٚ زض ٜٗغو٠ حطيٖ ُؿْ تجطيع اظ آؾيت 3ً٘تط اظ 

اٛس ٗتطي اظ ُؿْ تجطيع هطاض ُطكت٠ 500تب  0زضنس اظ ٜٗغو٠ ٗغبٓؼبتي زض كبن٠ٔ  6/6اي ثباليي ثطذٞضزاض اؾت. زض ايٚ ٗيبٙ، ثبٓؾ ثط ٓطظٟ
 قٞٛس.ق٢ط تجطيع ٛؿجت ث٠ ذغط ظٓع٠ٓ ٗحؿٞة ٗي 10پصيطتطيٚ ٛوبط ٜٗغو٠ آؾيت ٠ً

ثب هسضت تلٌيي ٌٗبٛي  ALOS-PALSAR ق٢طزاضي تجطيع ثب اؾتلبزٟ اظ تهبٝيط ٗب١ٞاضٟ 10زض پػ١ٝف حبضط، قيت ٜٗغو٠  ضیب:

اضتجبط ٗؿتوي٘ي ٝرٞز زاضز ٝ ثب اكعايف قيت،  پصيطي ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ ٝ ٗوساض قيت(. ثيٚ ٗيعاٙ آؾيت4ٗتط اؾترطاد قس )قٌْ  5/12
ثبقس. تٞظيغ عجوبت ٗرتٔق قيت زضنس ٗي 43/5ق٢ط تجطيع ًالٙ 10ًٜس. ٗيبِٛيٚ قيت ٜٗغو٠ پصيطي ٛيع اكعايف پيسا ٗيٗيعاٙ آؾيت

-ث٠ ايٚ تطتيت، ؾبذت٘بٙ زضنس ً٘تط اؾت. 4ز١س ٠ً توطيجب زض ٛي٘ي اظ ٗؿبحت ٜٗغو٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠، ٗيعاٙ قيت اظ ( ٛكبٙ ٗي3)قٌْ 

زضنس اظ ٗؿبحت ٜٗغو٠  2پصيطي ً٘تطي ٛؿجت ث٠ ٗربعطٟ ظٓع٠ٓ ثطذٞضزاضٛس. كوظ زض ١بيي ٠ً زض ايٚ اضاضي ٗؿتوط ١ؿتٜس اظ آؾيت
پصيطتطيٚ زضنس اؾت ٠ً ث٠ نٞضت ٛٞاضي ثبضيي زض هؿ٘تي اظ ق٘بّ ٜٗغو٠ ًكيسٟ قسٟ اؾت ٠ً رعء آؾيت 22ٗغبٓؼبتي قيت ثبالتط اظ 

قٞٛس. زض اي( ٗحؿٞة ٗي١بي زا١٠ٜٗبي ق٢ط ٛؿجت ث٠ ٗربعطٟ ظٓع٠ٓ ٝ پيبٗس١بي حبٛٞي٠ ٛبقي اظ ايٚ ٗربعطٟ )ٗرهٞنب ٛبپبيساضي٠ٜپ٢
 ٛيع تٞظيغ زضنس عجوبت قيت زض ٜٗغو٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ آٝضزٟ قسٟ اؾت.  4قٌْ 
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 : شیب منطقه مورد مطالعه8شکل  : نقشه فاصله اس گسل1شکل 

 

 
 شهزداری تبزیش 11توسیع درصد طبقات شیب در منطقه   :4شکل 

ٛكبٛي ٝرٞز زاضز ٠ً تٞظيغ آ٢ٛب زض ؾغح ٜٗغو٠ زض ٗحسٝزٟ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠، تؼساز ؾ٠ ايؿتِبٟ آتفوطاوی: فاصلٍ اس ایستگاٌ آتص

ق٢ط تجطيع، ػسٕ زؾتطؾي ث٠ ًالٙ ١10بي آتف ٛكبٛي زض ٜٗغو٠ ( آٝضزٟ قسٟ اؾت. ثب تٞر٠ ث٠ ٛوك٠ كبن٠ٔ اظ ايؿتِب5ٟزض قٌْ ) 10
ذٞضز. ث٠ ػٜٞاٙ يي هبػسٟ ًٔي، هطاض ُطكتٚ زض كبن٠ٔ ً٘تطي اظ ١بي ق٘بٓي ٜٗغو٠، ثيكتط ث٠ چكٖ ٗيٛكبٛي زض هؿ٘ت١بي آتفايؿتِبٟ
ٛكبٛي ف١بي آتقٞز ٝ ث٠ ايٚ تطتيت ٛٞاحي ٝ ٗحالتي ٠ً زض ٗزبٝضت ايؿتِبٟٛكبٛي ث٠ ػٜٞاٙ يي ٗعيت ٗحؿٞة ٗي١بي آتفايؿتِبٟ

پصيطي ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ ٛيع اكعايف ١ب، آؾيتقٞٛس ٝ ثب اكعايف كبن٠ٔ اظ ايٚ ايؿتِبٟپصيطي ًٖ ٗحؿٞة ٗيهطاض زاضٛس رعء ٛٞاحي ثب آؾيت
-ٓطظٟ آؾيتٛكبٛي زض ٗٞاهغ ثطٝظ ظٗيٚاٛس ث٠ زٓيْ ػسٕ زؾتطؾي ث٠ ايؿتِبٟ آتفهطاض ُطكت٠ 10يبثس. ٗحالت اضٕ ٠ً زض ق٘بّ ٜٗغو٠ ٗي

 پصيطي ثباليي زاضٛس. 

ٗٞهغ ٝ ٗغٔٞة زض ًب١ف تٔلبت ربٛي ٛبقي اظ ضذساز ظٓع٠ٓ ٝ يب ١ط ٛٞع ثاليبي اضائ٠ ذسٗبت زضٗبٛي ث٠  فاصلٍ اس بیمارستان:

ق٢ط تجطيع زاضاي زٝ ثي٘بضؾتبٙ )ػبٓي ٛؿت ٝ ًٞزًبٙ( اؾت. ثي٘بضؾتبٙ ػبٓي ٛؿت ٗتؼٔن ث٠  10ٜٗغو٠  عجيؼي زيِط تبحيط ثؿعايي زاضز.
تأٗيٚ ارت٘بػي اؾت ٠ً زض ٗح٠ٔ اضٕ ٝاهغ قسٟ ٝ ثي٘بضؾتبٙ ًٞزًبٙ ث٠ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌي تجطيع تؼٔن زاضز ٠ً زض ٗح٠ٔ قكِالٙ هطاض 



36  82ضيعي، ق٘بضٟ ػٔ٘ي رـطاكيب ٝ ثطٛب٠ٗ ٛكطي٠ 

 

هطاض  ضؾبٛي ثي٘بضؾتبٙ، ايٚ ٗحالت زض قؼبع ذسٗبت10زض حبٓت تغجيوي، ػٔي ضؿٖ تطاًٖ ر٘ؼيتي ثبال زض ٗحالت ٗطًعي ٜٗغو٠  زاضز.
 ٛساضٛس. 

  
  11: نقشه فاصله اس بیمارستان )متز( در سطح منطقه 6شکل  نشانی )متز(: نقشه فاصله اس ایستگاه آتش5کل ش

ٜٗظٞض اظ كضب١بي ثبظ، ًٔي٠ اضاضي ثبيط ٝ ؾبذت٠ ٛكسٟ ٝ ٛيع كبهس ًبضثطي ذبل اؾت. ٝرٞز دستزسی بٍ فضاَای باس عمًمی: 

ٟ ٝ اٌٗبٙ اؾٌبٙ ٗٞهت پؽ اظ ٝهٞع كبرؼ٠ ضا كطا١ٖ ؾبظز. زض ٜٗبثغ ق٢طؾبظي، تٞاٛس ذؿبضت ظٓع٠ٓ ضا ًب١ف زازايٚ كضب١بي ثبظ ٗي
ٛٞيؿس: كضب١بي ثبظ، ٛٞاحي ارت٘بػي زضٝٙ يب ٗزبٝض ق٢ط اٛس. ًالؾٞٙ ث٠ ٛوْ اظ پطٓٞف ٗيكضب١بي ثبظ ضا زض اقٌبّ ُٞٛبُٞٙ تؼطيق ًطزٟ

قٞز يب ٜس. ًْ ايٚ كضب ثطاي ا١ساف تلطيحي ٝ ػ٘ٞٗي اؾتلبزٟ ٗي١ب ٛيؿت١ؿتٜس؛ ٗبٌٓيت ػ٘ٞٗي زاضٛس ٝ تحت اقـبّ ثٜب١ب ٝ ؾبذت٘بٙ
تٞاٙ ث٠ يبثٜس اظ ر٠ٔ٘ ايٚ ػٌ٘ٔطز١ب ٗيثسٝٙ اؾتلبزٟ ثبهي ٗبٛسٟ اؾت. كضب١بي ثبظ ٝ ؾجع زض قطايظ ثحطاٛي ػٌ٘ٔطز١بي ٗتؼسزي ٗي

١ب ٝ ٢ٗبض ٝ ٗسيطيت ثحطاٙ ٝ ٛيع اؾٌبٙ ٗٞهت ظٓع٠ٓ ظزُبٙ ٝ اظ ايٚ زؾت ٗٞاضز اقبضٟ ًطز. اؾتوطاض ثي٘بضؾتبٙ ؾيبض ٝ ر٘غ آٝضي ً٘ي
پصيطي ٗطزٕ اظ ظٓع٠ٓ ً٘تط تط ثبقس آؾيت١ب ٜٗبؾتتط ٝ هبثٔيت زؾتطؾي آ١ٙب ٜٗغوي١طچ٠ تؼساز ٝ ٝؾؼت كضب١بي ثبظ ثيكتط ٝ تٞظيغ آٙ

كضب١بي ثبظ ػ٘ٞٗي زض ز١س ( ٛكبٙ ٗي8بظ ٝ زؾتطؾي ث٠ ايٚ كضب١ب )قٌْ (. ٛوك٠ تٞظيغ كضب١بي ث106:1385قٞز )ٗح٘سظازٟ، ٗي
، ؾطذبة، ذٔيْ آثبز ٝ ٜٗجغ 4چي، ز3ٟٝچيزض ثطذي ٗحالت ٗبٜٛس هطثبٛي، زٟٝ ق٘بٓي ٜٗغو٠ زاضاي ٝؾؼت هبثْ تٞر٢ي ١ؿتٜس. حبقي٠

١ِ٘ٞٙ ٛيؿت ٝ ٗرهٞنب زض ٗحالت ٗطًعي  10و٠ ً٘جٞز كضبي ثبظ ٝ ؾجع ٝرٞز زاضز. ث٠ ػجبضت زيِط، تٞظيغ ايٚ كضب١ب زض ؾغح ٜٗغ
-ً٘جٞز قسيس كضبي ثبظ ٝرٞز زاضز. ايٚ ٗحالت ث٠ زٓيْ ً٘جٞز كضبي ثبظ ٝ ١٘چٜيٚ ٛؿجت تطاًٖ ٗؿٌٞٛي ثبال زاضاي ثيكتطيٚ آؾيت

 پصيطي زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ١ؿتٜس.

قٞٛس اُط چ٠ ايٚ ٛوبط زض ط ثحطاٛي قٜبذت٠ ٗيزض قطايظ ثحطاٛي ٛوبعي ٝرٞز زاضٛس ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ ٛوبفاصلٍ اس تاسیسات خطزسا: 

قٞٛس. آؾيت زيسٙ ١بيي ٠ً زاضٛس زض قطايظ ثحطاٛي ذغطظا ٗحؿٞة ٗيقٞٛس اٗب ث٠ زٓيْ ٝيػُيقطايظ ػبزي ذغطٛبى ٗحؿٞة ٛ٘ي
عايف ز١س. زض ايٚ حيغ٠، تٞاٛس تٔلبت ٛبقي اظ ٝهٞع ظٓع٠ٓ ضا ث٠ قست اك، ثطم، ُبظ ٝ ٗربثطات ٗيتأؾيؿبت ظيطثٜبيي ق٢ط ٛظيط قج٠ٌ آة

١بي ٛبقي اظ ضٝيساز١بي ؾٞاٛح ١بي حيبتي زض زٝضٟ اٗساز كٞضي ٝ آؾيت١بي ٛبقي اظ ػسٕ زؾتطؾي ث٠ قطيبٙقبْٗ آؾيت زٝ ٛٞع آؾيت
ق٢ط تجطيع،  10(. زض ٜٗغو٠ ١117:1396ب ٝرٞز زاضز )ُٔي ٗرتبضي ٝ ١ٌ٘بضاٙ،ؾٞظي، قٞى آٌتطيٌي، اٛلزبض ٝ ٗبٜٛس ايٚحبٛٞي٠ ٗبٜٛس آتف

آثبز ٗتطي، ؾطذبة، ٜٗجغ ٝ ذٔي42ْچي، ثبقٜس قٜبؾبيي قسٟ اؾت ٠ً ايٚ تأؾيؿبت زض ٗحالت زٟٝپٜذ ٛوغ٠ ٠ً رعء ٛوبط ذغطظا ٗي
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ض، ٝ ثٜبثطايٚ اظ ٛظط ايٚ ٗؼيب اٛسزض كبن٠ٔ ظيبزي اظ ايٚ تبؾيؿبت هطاض ُطكت٠ 10اٛس. ت٢ٜب ٗحالت اضٕ ٝاهغ زض ٛي٠٘ ق٘بٓي ٜٗغو٠ ٝاهغ قسٟ
  ( آٝضزٟ قسٟ اؾت.8ق٢ط تجطيع ٝ كبن٠ٔ اظ آ٢ٛب زض قٌْ ) 10پصيطي ً٘تطي زاضٛس. تٞظيغ ايٚ تبؾيؿبت زض ؾغح ٜٗغو٠ آؾيت

 

 

 : نقشه فاصله اس تاسیسات خطزسا بز حسب متز8شکل  : نقشه فاصله اس فضاهای باس عمومی بز حسب متز7شکل 

١ب، قبذم ثؿيبض ٢ٗ٘ي اؾت. بط ثب ٛؿجت ػطو ٗؼبثط ٝ اضتلبع زيٞاض١بي ؾبذت٘بٙتؼساز عجوبت ؾبذت٘بٛي زض اضتج تعذاد طبقات:

-تط قسٙ ٗؼبثط، احت٘بّ ثؿت٠ قسٙ ٗؼبثط ث٠ زٓيْ ضيرتٚ آٝاض ؾبذت٘بٙث٠ ايٚ زٓيْ ٠ً ثب ثبال ضكتٚ تؼساز عجوبت ؾبذت٘بٛي ٝ ًٖ ػطو

١بي ُطزز؛ ١٘چٜيٚ ث٠ زٓيْ ر٘ؼيت ظيبز ؾبًٚ زض آپبضت٘بٙؾبٛي ٗيضٝز ٠ً ايٚ ًبض ثبػج اذتالّ زض اٗط اٗسازض١بي ثٜٔس ٗطتج٠ ثبال ٗي
(. قبذم تؼساز عجوبت، 55:1391ثبقس )ٝاضحي ٝ اًجطي ٢ٗبٕ،چٜس عجو٠، زض ظٗبٙ ثطٝظ حبزح٠ ترٔي٠ ؾبًٜيٚ زض ايٚ ٝاحس١ب ًٜستط ٗي

١ب زض ؾغح ٜٗغو٠ ٗٞضز تٞظيغ عجوبت ؾبذت٘بٙ يبثس.پصيطي ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ ٛيع اكعايف ٗيقبذهي اؾت ٠ً ثب اكعايف آٙ، ٗيعاٙ آؾيت
ق٢ط تجطيع  ١10بي ٜٗغو٠ زضنس اظ ؾبذت٘بٙ 18/68( اضائ٠ قسٟ اؾت. ثب تٞر٠ ث٠ ٗحبؾجبت نٞضت ُطكت٠ زض حسٝز 9ٗغبٓؼ٠ زض قٌْ )

زضنس ٛيع زض  5/1 ١بي زٝ عجو٠ ١ٝب ٛيع رعء ؾبذت٘بٙزضنس اظ ؾبذت٘بٙ 8/23ثبقٜس. ١٘چٜيٚ زض حسٝز ١بي يي عجو٠ ٗيؾبذت٘بٙ
  ُيطٛس.عجو٠ هطاض ٗي١بي ؾ٠ ضزيق ؾبذت٘بٙ

ثبقس ٝ ١ط چ٠ ٗؿبحت هغؼبت ثيكتط پصيطي ٗيٗؿبحت ٝ اٛساظٟ هغؼبت اظ ٗتـيط١بي ٢ٖٗ زضٝٛي ٗٞحط ثط ٗيعاٙ آؾيتبىذی: داوٍ

يبثس ايٚ اٗط ث٠ ػٔت ذطز قسٙ ٗي پصيطي اكعايفيبثس ٝ ١طچ٠ اٛساظٟ هغؼبت ًٞچٌتط ثبقس ٗيعاٙ آؾيتپصيطي ًب١ف ٗيثبقس آؾيت
ثبقس كضبي ثبظ ٝ ًبؾت٠ قسٙ كضبي ٗليس ٝ اٗٚ ثطاي ُطيع، پٜبٟ ُطكتٚ، ػ٘ٔيبت اٗسازي ٝ اؾٌبٙ ٗٞهت ٛؿجت ث٠ اضاضي ثعضُتط ٗي

١بي ؾبذت٘بٙ (10پصيطي ثبالتطي زاضٛس. زض قٌْ )(. ث٠ ايٚ تطتيت هغؼبت ثب ٗؿبحت ً٘تط، زض ٗوبثْ ظٓع٠ٓ ٛيع آؾيت222:1371)ح٘يسي،
٠ُٛٞ ٠ً ٗكرم اؾت ثبكت ضيعزا٠ٛ زض ثٜسي( اضائ٠ قسٟ اؾت. ١٘بٙٗٞرٞز زض ٜٗغو٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ ثطاؾبؼ ٗؿبحت هغؼبت تلٌيٌي )زا٠ٛ

-١بي ٝاهغ زض ايٚ هؿ٘ت زض يي حبٓت تغجيوي، زاضاي آؾيتاظ كطاٝاٛي هبثْ تٞر٢ي ثطذٞضزاضٛس. ؾبذت٘بٙ ١10بي ٗطًعي ٜٗغو٠ هؿ٘ت

١ب ثب ؾبيط ػٞاْٗ اظ هجيْ تطاًٖ ثبالي ؾبذت٘بٛي ٝ ر٘ؼيتي ١٘طاٟ قسٟ ٝ ث٠ ثبقٜس. ضيعزاِٛي ايٚ ثرفالتطي ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ ٗيپصيطي ثب
ق٢طزاضي تجطيع ػ٘ستب ٝ ث٠ نٞضت رعئي زض رٜٞة ايٚ ٜٗغو٠  ١10بي ق٘بٓي ٜٗغو٠ قٞز. زض هؿ٘تپصيطي زٝچٜساٙ ٗيتجغ آٙ آؾيت

 زا٠ٛ اؾت.١بي زضقت ؿٔج٠ ثب ؾبذت٘بٙ



38  82ضيعي، ق٘بضٟ ػٔ٘ي رـطاكيب ٝ ثطٛب٠ٗ ٛكطي٠ 

 

 

 

 )متزمزبع( 11: نقشه مساحت قطعات در سطح منطقه 11شکل  تبزیش 11ها در سطح منطقه : نقشه تعداد طبقات ساختمان9شکل 

١بي ثب ًيليت ثبال ١ب زاضز. احت٘بّ ٗوبٝٗت ؾبذت٘بٙپصيطي ؾبذت٘بٙقبذم ًيليت تأحيط ثؿيبض ٢ٗ٘ي ثط ٗيعاٙ آؾيت کیفیت بىا:

١بي ٗرطٝث٠ ٝ ٗطٗتي ثيكتط اؾت. هبثْ شًط اؾت ٠ً هسٗت يي ؾبظٟ آعاٗبً ضاثغ٠ ٗؿتوي٘ي ثب ظٓع٠ٓ ٛؿجت ث٠ ؾبذت٘بٙ )ٛٞؾبظ( زض ٗوبثْ
ؾبظي زاضٛس. زض ػيٚ حبّ ضػبيت ٌٛطزٙ ؾبّ ٛيبظ ث٠ تؼ٘يط ٝ ٗوبٕٝ ١30بي ثب ؾٜي ثيكتط اظًيليت ٛساضز اٗب زض ثيكتط ٗٞاضز ؾبذت٘بٙ

١ب اؾتلبزٟ قٞز، ٝ اي٠ٌٜ اظ ٗهبٓح ٗوبٕٝ زض ؾبذت ؾبذت٘بٙ ُطززرطا ؾبذت٘بٙ ٛيع ثبػج ًب١ف ًيليت ثٜب ٗيٛب٠ٗ ظٓع٠ٓ زض اانّٞ ٝ آييٚ
(. اظ ٛظط ًيليت، هؿ٘ت اػظٖ اضاضي ق٘بّ ٜٗغو٠ ١58:1391بؾت )ٝاضحي ٝ اًجطي ٢ٗبٕ،تطيٚ ػٞاْٗ تض٘يٚ ًيليت ؾبظٟاظ ر٠ٔ٘ ٢ٖٗ

ًٜس. ١٘چٜيٚ اضاضي ٛٞؾبظ زض ايٚ ٜٗغو٠ تط ايٚ ثرف زالٓت ٗيپصيطي پبيي٠ًٚ ثط آؾيت ثبقٜسرعء اضاضي ثبيط يب زض حبّ ؾبذت ٗي 10
، زض ؾبيط ١10بيي ٠ً اظ ٛظط ًيليت ٛٞؾبظ ١ؿتٜس ث٠ اؾتخٜبي ٗحالت رٜٞثي ٝ هؿ٘تي اظ ق٘بّ ٜٗغو٠ ثبالتطيٚ كطاٝاٛي ضا زاضٛس. ؾبذت٘بٙ

 (. ١11بي ايٚ ٜٗغو٠ پطاًٜسٟ ١ؿتٜس )قٌْ هؿ٘ت

پصيطي ق٢ط١ب زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ٗحؿٞة ١ب يٌي اظ ٗؼيبض١بي ٢ٖٗ ٝ ٗؤحط زض تؼييٚ ضطيت آؾيتٛٞع ٗهبٓح ؾبظٟساختماوی: مصالح 

اٛس، ايٜ٘ي ٜٗبؾجي زض ثطاثط ظٓع٠ٓ زاقت٠ ٝ اٜٗيت ثباليي ١بيي ٠ً ثب ٗهبٓح ٗوبٕٝ ٝ اؾتبٛساضز ثبال ؾبذت٠ قسٟقٞز. ثسي٢ي اؾت ؾبظٟٗي
 ٜٜس. زض ثحج ٗهبٓح ؾبذت٘بٛي ٗٞاضز ظيط ا١٘يت ثؿيبض ظيبزي زاضز:ًثطاي ؾبًٜبٙ كطا١ٖ ٗي

 ٛٞع اؾٌٔت ثٜب )كٔعي، ثتٚ آض٠ٗ، ذكت ٝ چٞة ٝ...( -

 ٗهبٓح اؾتلبزٟ قسٟ زض ثٜب -

 ٗهبٓح ث٠ ًبض ضكت٠ قسٟ زض ٛ٘بي ؾبذت٘بٙ -

 ي ٛظبضت ثط ٗطاحْ ٗرتٔق ؾبذت ٗؿٌٚٛحٟٞ -

 ًيليت ٗهبٓح اظ ٛظط زٝإ -

ٛحٟٞ ؾبذت، يٌپبضچِي ؾوق ٝ ؾجي ًطزٙ آٙ ٝ تؼجي٠ ػٜبنطي ٠ً قٌْ پصيطي ؾبذت٘بٙ ضا اكعايف  ثبال ثطزٙ ًيليت ٗهبٓح ٝ
١ب (. ثرف هبثْ تٞر٢ي اظ ؾبذت٘ب9:1384ٙتٞاٛس ثبػج اكعايف ٗوبٝٗت ؾبذت٘بٙ قٞز )ٗوسٕ،١بي اكوي ٝ ػ٘ٞزي( ٗيز١س )ٗبٜٛس ًالف
-پصيطي ايٚ ٗهبٓح ٛؿجت ث٠ ظٗيٚ( ٠ً آؾيت12اٛس )قٌْ ٝ آ١ٚ ؾبذت٠ قسٟ ق٢ط تجطيع اظ ٛظط ٗهبٓح ػ٘ستب اظ آرط 10ٝ ثٜب١بي ٜٗغو٠ 

ثبقس ٠ً چي زض رٜٞة ايٚ ٜٗغو٠ اظ ٛٞع آرط ٝ چٞة ٗي١بي ٗح٠ٔ زٟٝٗهبٓح ٗٞضز اؾتلبزٟ زض ؾبذت٘بٙ ثبقس.ٓطظٟ زض ؾغح ٗتٞؾظ ٗي
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اي پصيطي ٓطظٟاٛس اظ آؾيتاظ اؾٌٔت كٔعي ؾبذت٠ قسٟ ١بيي ٠ًؾبذت٘بٙ پصيطي ثباليي ثطذٞضزاض ١ؿتٜس.ٓطظٟ اظ آؾيتٛؿجت ث٠ ظٗيٚ
  پبييٜي ثطذٞضزاض ١ؿتٜس ٝٓي ث٠ نٞضت رعئي ٝ پطاًٜسٟ زض ايٚ ٜٗغو٠ اظ ق٢ط ٝرٞز زاضٛس.
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ضؾس، ر٘ؼيت آٙ ٜٗغو٠ اؾت؛ يؼٜي ٝظٙ ٛيطٝ ٗحط٠ً اي ٠ً زض ٗغبٓؼ٠ ٜٗبعن ق٢طي ث٠ ٛظط ٗيٗو٠ٓٞاٝٓيٚ تزاکم جمعیت: 

( ٝ ١ط چوسض تطاًٖ 112:1389ضيعي اؾت )هبئسضح٘تي ٝ ١ٌ٘بضاٙ،تطيٚ ػبْٗ زض ١ط ٛٞع ثطٛب٠ٜٗٗغو٠. ث٠ ثيبٛي زيِط، ر٘ؼيت انٔي
١ب ٛيع ٗست ظٗبٙ ظيبزي عّٞ ذٞا١س ًكيس )اؾسي تط ٝ ترٔي٠ ؾبذت٘بٙي ؾرتر٘ؼيت ثيكتط ثبقس زض ظٗبٙ ثطٝظ حبزح٠ ػ٘ٔيبت اٗسازضؾبٛ

اظ ٛظط پطاًٜسُي  ١بي ثيكتط ث٠ ١ِٜبٕ ٝهٞع ظٓع٠ٓ اؾت.تطاًٖ ر٘ؼيتي ثبال زض ق٢ط ث٠ ٗؼٜبي تٔلبت ٝ ذؿبضت (.223:1397ٝ ١ٌ٘بضاٙ،
ٗتطي ٝ هطثبٛي ٠ً زض ٗطًع ٜٗغو٠ هطاض زاضٛس زاضاي  42، ر٘ؼيت ثب زض ٛظط ُطكتٚ ٗٞهؼيت ٌٗبٛي، ٗحالتي ٗبٜٛس اٛجبضؾطز، ذٔيْ آثبز

ٗبٜٛس اضٕ ٝ  10پصيطي ضا زاضٛس. زض حبٓي ٠ً ٗحالت ق٘بٓي ٜٗغو٠ ثيكتطيٚ تطاًٖ ر٘ؼيت ثٞزٟ ٝ زض ظٗبٙ ٝهٞع ظٗيٚ ٓطظٟ ثيكتطيٚ آؾيت
 (. 13ضٝٛس )قٌْ ٗيث٠ ق٘بض  10تطيٚ ٗحالت ٜٗغو٠ ر٘ؼيتچي ٝ قكِالٙ ث٠ تطتيت ًٖٗحالت رٜٞثي ٗبٜٛس زٟٝ

ق٢ط تجطيع، اثتسا الي٠ ًبضثطي ٗؿٌٞٛي اظ الي٠ ًْ  10ث٠ ٜٗظٞض ٗحبؾج٠ تطاًٖ ٗؿٌٞٛي زض ؾغح ٗحالت ٜٗغو٠ تزاکم مسکًوی: 

ًبضثطي اضاضي ايٚ ٜٗغو٠ اؾترطاد قس. زض ٗطح٠ٔ ثؼس، ٗؿبحت ايٚ ٛٞع ًبضثطي ث٠ تلٌيي زض ؾغح ١ط يي اظ ٗحالت ٗحبؾج٠ قسٟ ٝ 
١ب زض قطايظ ثحطاٛي ٝ اضغطاض، پصيطتطيٚ ًبضثطي آٙ اظ آؾيتزض ًبضثطي ٗؿٌٞٛي ثب تٞر٠ ث٠ ر٘ؼيت ؾبًٚ ٠ٔ توؿيٖ قس. ثط ٗؿبحت ٗح

زضنس ٠ً قبْٗ  05/43حسٝز  10اظ ًْ ٗؿبحت ٜٗغو٠ . ضٝز١بي قسيس ثب حزٖ ثبالي ترطيت ٝ ٝيطاٛي ث٠ ق٘بض ٗيٗرهٞنب ظٓع٠ٓ

ٞٛي اذتهبل زاضز.  ثطذي اظ ٗحالت ق٘بّ ٜٗغو٠ اظ ر٠ٔ٘ اضٕ، هؿ٘تي اظ ق٘بّ هطثبٛي ٠ً ثبقس ث٠ ًبضثطي ٗؿٌٗتطٗطثغ ٗي 4664011
هطاض زاضٛس ٛؿجت ث٠ ٗحالت زيِط  ٠ً10 زض رٜٞة ٜٗغو٠  1چياٛس ٝ هؿ٘تي اظ ٗحالت ٗبٜٛس ٗح٠ٔ زٟٝزض ٗزبٝضت ذظ ُؿْ هطاض ُطكت٠

چي ٝ اٛجبض ؾطذبة، زٟٝ ثبالتطيٚ تطاًٖ ٗؿٌٞٛي زض ٗحالتي ٗبٜٛس(. زض حبٓي ٠ً 14اظ تطاًٖ ٗؿٌٞٛي ً٘تطي ثطذٞضزاض ١ؿتٜس )قٌْ 
 ًٜس. پصيطي ثبالي ايٚ ٜٗبعن ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ زالٓت ٗيؾطز ٝرٞز زاضز ٠ً ثط آؾيت
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 شهز تبزیش 11: نقشه تزاکم مسکونی در سطح منطقه 14شکل  : نقشه تزاکم جمعیت بز حسب نفز در هکتار18شکل 

 
١ب ث٠ نٞضت ١بي ٗٞضٞػي ٗطثٞط ث٠ ٗؼيبض١بي ٗٞضز ثطضؾي، ايٚ الي٠، ثؼس اظ ت٢ي٠ الي10٠پصيطي ٜٗغو٠ تر٢ت ت٢ي٠ ٛوك٠ آؾي
 اؾتلبزٟ ٗٞضز ٗٞضٞػي ١بيالي٠ اي٠ٌٜ زٓيْ ث٠. قٞٛسٗي ثؼس ثي ١بالي٠ ٠ً اؾت ايٚ ؾبظي كبظي ا١ساف اظ كبظي تجسيْ قسٛس. يٌي

 يٌؿبٙ يٌسيِط ثب ثٜسي هغؼبتٝ زا٠ٛ ثي٘بضؾتبٙ اظ كبن٠ٔ تطاًٖ ر٘ؼيت، قيت، ١بيالي٠ ٝاحس ٗخبّ ػٜٞاٙ ث٠. زاضٛس ٗتلبٝتي ٝاحس١بي
قٞز آٓي تؼطيق ٗيث٠ ايٚ تطتيت ٠ً ثطاي ٗز٘ٞػ٠ ايسٟ .اؾت 1 تب 0 ػسز ثيٚ ١بالي٠ ٗزسز ُصاضياضظـ ؾبظيكبظي اظ زيِط ١سف .ٛيؿت

 ٢ٛبيت زض ٝ ًٜسٗي پيسا ًب١ف ٗوبزيط اضظـ آّايسٟ ايٚ اظ قسٙ زٝض ثب ٜس؛ثبقٗي آٙ ث٠ ٛعزيي ٝ( ًبْٗ ػضٞيت) 1 ١بياضظـ زاضاي ٠ً
( آٝضزٟ قسٟ ١15بي كبظي ٗتـيط١بي ٗٞضز ثطضؾي ثب اؾتلبزٟ اظ تٞاثغ كبظي، زض قٌْ )قٞٛس. ٛوك٠ٗي ذتٖ ػضٞيت ػسٕ يؼٜي نلط ث٠

اي ثبالتطي پصيطي ٓطظٟث٠ ػسز يي ٛعزيي اؾت اظ آؾيت٠ً ٗوساض ١ط يي اظ ٗتـيط١ب  ١10بيي اظ ٜٗغو٠ ١ب، ثرفاؾت. ضٝي ايٚ ٛوك٠
 ثطذٞضزاض ١ؿتٜس. 
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 شهز تبزیش 11ای منطقه پذیزی لزسههای فاسی متغیزهای مورد بزرسی جهت ارسیابی آسیبنقشه -15شکل 

 
 وسبت بٍ سلشلٍ 01پذیزی مىطقٍ َای فاسی ي تُیٍ وقطٍ آسیبتزکیب الیٍ

 تٞاٙ ث٠ قطح ظيط ذالن٠ ٛ٘ٞز:ق٢ط تجطيع ضا ثب اؾتلبزٟ ٜٗغن كبظي ٗي 10اي ٜٗغو٠ ثٜسي ٓطظٟٛتبيذ حبنْ اظ پ٠ٜ٢

پصيطي ذئي ظيبز ٝ ق٢ط تجطيع زض ًالؼ آؾيت 10زضنس اظ ٗؿبحت ٜٗغو٠  5/4پصيطي، زض حسٝز ١بي آؾيتاظ ٛظط تٞظيغ ًالؼ -
پصيطي ًٖ ٝ ثؿيبض ًٖ زض ١بي ثب آؾيتٞع ٗؿبحت پ٠ٜ٢پصيطي ظيبز هطاض ُطكت٠ اؾت. ١٘چٜيٚ ٗز٘زضنس اظ آٙ زض ًالؼ آؾيت 6/12

ق٢ط تجطيع  10پصيطي ذئي ًٖ زض ؾغح ٜٗغو٠ ١بي ثب آؾيت(.  تٞظيغ ثرف16ثبقس )قٌْ زضنس اظ ٗؿبحت ٜٗغو٠ ٗي 9/64حسٝز 
ثبقٜس. ػالٟٝ ثط ٜغجن ٗي، كضب١بي ؾجع ٝ زض ًْ كضب١بي ثبظ ق٢ط ١10ٗب ثط اضاضي ثبيط ق٘بّ ٜٗغو٠ ز١س ٠ً اًخط ايٚ پ٠ٜ٢ٛكبٙ ٗي

ثبقس. تط ٗيايٚ، زض ٗحالت اضٕ زض ق٘بّ ٜٗغو٠ ٗغبٓؼبتي، تطاًٖ ٗؿٌٞٛي ٝ تطاًٖ ر٘ؼيتي ٛيع ٛؿجت ث٠ ؾبيط ٗحالت ثؿيبض پبييٚ
اي قسٟ اؾت. ثؼضي اظ ٗحالت رٜٞثي ايٚ ٜٗغو٠ ٗبٜٛس پصيطي ٓطظ١ٟ٘چٜيٚ ثبكت زضقت هغؼبت زض ايٚ ٗحالت ثبػج ًب١ف آؾيت

چي ٛيع ث٠ زٓيْ تطاًٖ ر٘ؼيتي ٝ ٗؿٌٞٛي ً٘تط، ٛعزيٌي ث٠ ثي٘بضؾتبٙ، هطاض ُطكتٚ زض ٗزبٝضت كضبي ؾجع ٝ كبن٠ٔ ً٘تط ٙ ٝ زٟٝقكِال



42  82ضيعي، ق٘بضٟ ػٔ٘ي رـطاكيب ٝ ثطٛب٠ٗ ٛكطي٠ 

 

زضنس اظ ٗؿبحت كضب١بي ق٢طي زض ٜٗغو٠  18زض حسٝز اي ً٘تطي ثطذٞضزاض ١ؿتٜس. پصيطي ٓطظٟٛكبٛي اظ آؾيتٛؿجت ث٠ ايؿتِبٟ آتف
 اٛس. اي ٗتٞؾظ ٝاهغ قسٟپصيطي ٓطظٟيتٗٞضز ٗغبٓؼ٠ زض ًالؼ ثب آؾ

پصيطتطيٚ ٗحالت ايٚ ٜٗغو٠ ٛؿجت اٛس رعء آؾيتٝاهغ قسٟ ١10بي ٗطًعي ٜٗغو٠ آثبز ٝ هطثبٛي ٠ً زض هؿ٘تٗحالتي ٗبٜٛس ذٔيْ -
-ق٢طي اظ ر٠ٔ٘ ٢ٖٗ ضٝٛس. ػٞاٗٔي ٗبٜٛس تطاًٖ ثبالي ر٘ؼيت، تطاًٖ ثبالي ٗؿٌٞٛي، ػسٕ زؾتطؾي ث٠ كضب١بي ثبظث٠ ظٓع٠ٓ ث٠ ق٘بض ٗي

تٞاٙ ٗٞاضزي اظ هجيْ ضيعزا٠ٛ ثٞزٙ ثبكت ق٢طي زض قٞٛس. ث٠ ايٚ ػٞاْٗ ٗيپصيطي ثؿيبض ثبالي ايٚ ٜٗبعن ٗحؿٞة ٗيتطيٚ زاليْ آؾيت
تطتيت، ث٠ ايٚ قٞٛس. پصيطي ٗيايٚ هؿ٘ت اظ ق٢ط ٝ ًيليت پبييٚ ٗهبٓح ؾبذت٘بٛي ضا  ٛيع اضبك٠ ٛ٘ٞز ٠ً ثبػج اكعايف ثؿيبض ظيبز آؾيت

ضٝٛس. ثب ق٢ط تجطيع ث٠ ق٘بض ٗي ١10بي ثحطاٛي ٛؿجت ث٠ ٗربعطٟ ظٓع٠ٓ زض ؾغح ٜٗغو٠ تطيٚ ًبٛٞٙرعء ٢ٖٗ 10ٗحالت ٗطًعي ٜٗغو٠ 
 تٞاٛس ث٠ ذؿبضات ٗبزي ٝ تٔلبت ربٛي قسيس زض ايٚ ٜٗبعن ٜٗزط ُطزز.تٞر٠ ث٠ تطاًٖ ثبالي ر٘ؼيتي زض ايٚ ٜٗبعن يي ظٓع٠ٓ ثعضٍ ٗي

 

 شهز تبزیش با استفاده اس منطق فاسی 11پذیزی لزسه ای منطقه اسیب -16شکل 

 ضُز تبزیش در بزابز میاوگیه ضذت سلشلٍ 01ای مىطقٍ پذیزی لزسٌمحاسبٍ ضزیب آسیب
پصيطي ٜٗغو٠ (، ث٠ ٜٗظٞض ٗحبؾج٠ ضطيت آؾيت2( ٝ ضاثغ٠ )16اي حبنْ اظ ١٘پٞقبٛي كبظي )قٌْ پصيطي ٓطظٟثٜسي آؾيتالي٠ پ٠ٜ٢

ق٢ط تجطيع زض ثطاثط ظٗيٚ ٓطظٟ ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكتٜس. ٛوك٠ حبنْ اظ ارطاي ضاثغ٠ ٗصًٞض زض ثؿتط ؾيؿتٖ اعالػبت رـطاكيبيي ث٠  10

 D0زض هبٓت قف ًالؼ، اظ  10پصيطي زض ؾغح ٜٗغو٠ ثبقس. زض ايٚ قٌْ تٞظيغ كضبيي ٗوبزيط ضطيت آؾيت( ٗي17نٞضت قٌْ )

 ت ًبْٗ(، ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾت.  )ترطي D5)ثسٝٙ ترطيت( تب 
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 مزکالی 11ای با شدت شهز تبزیش بزای سلشله 11ای منطقه پذیزی لزسهضزیب آسیب -17شکل 

 49ز١س ٠ً ٗطًبٓي ٛكبٙ ٗي 10ق٢ط تجطيع ثب زض ٛظط ُطكتٚ ظٓع٠ٓ احت٘بٓي ثب قست  10ٛتبيذ حبنْ اظ تحٔيْ ٗيعاٙ آؾيت زض ٜٗغو٠ 
١بي ُيطٛس ٝ ثسٝٙ آؾيت ذٞا١ٜس ثٞز. ايٚ كضب١ب ٗكتْ٘ ثط ًبضثطيهطاض ٗي  ٠D0 ٗغبٓؼبتي زض ًالؼ زضنس اظ كضب١بي ق٢طي ٜٗغو

١بي ثبقٜس. زٓيْ اؾبؾي ٝاهغ قسٙ ًبضثطي١بي اضتجبعي ٝ ثٜب١بي زض حبّ ؾبذت ٗي١بيي اظ قج٠ٌثبيط، كضب١بي ثبظ، كضب١بي ؾجع، ثرف
٠ُٛٞ ًبضثطي ٗؿٌٞٛي ثبقس. توطيجب ١يچ١ب ٗيذبٓي اظ ؾ٠ٌٜ ثٞزٙ ايٚ ٛٞع ًبضثطي ٗطثٞط ث٠ كوساٙ ؾبذت ٝ ؾبظ ٝ D0ٗصًٞض زض ًالؼ 

اٛس ٝ ثب تٞر٠ ١ب زض ٗزبٝضت ثالكهْ ُؿْ ق٘بّ تجطيع هطاض ُطكت٠زض ًالؼ ٗصًٞض هطاض ِٛطكت٠ اؾت. ثرف هبثْ تٞر٢ي اظ ايٚ ًبضثطي
رس ارتٜبة ١ب ث٠ثبيؿت اظ تـييط ًبضثطي اضاضي زض ايٚ ػطن٠يع ٗياي ثبالي كضب١بي ٗزبٝض ُؿْ ثعضٍ ٝ كؼبّ تجطپصيطي ٓطظٟث٠ آؾيت

-ُطزز ٠ً ث٠هطاض ُطكت٠ اؾت. ثسيٚ تطتيت ثطآٝضز ٗي D1ق٢طزاضي تجطيع زض ًالؼ  10زضنس اظ كضب١بي ق٢طي ٜٗغو٠  24قٞز. ثبٓؾ ثط 

١بي ٗؿٌٞٛي ٜٗغو٠ ٗغبٓؼبتي زض ًالؼ ضثطيزضنس اظ ًب 12ٗطًبٓي زچبض آؾيت رعئي قٞٛس. حسٝز  10اي ث٠ قست ١ِٜبٕ ٝهٞع ظٓع٠ٓ
زضنس اظ كضب١بي ق٢طي  17ثبقٜس. توطيجب ١بي ٛٞؾبظ ٝ ثبًيليت ٜٗغو٠ ٗغبٓؼبتي ٗياٛس ٝ ػ٘ستب ٗطثٞط ث٠ ؾبذت٘بٙٗصًٞض هطاض ُطكت٠

١بي ٗؿٌٞٛي ٜٗغو٠ طيزضنس اظ ًبضث 9اٛس. زض ايٚ ٗيبٙ ثبٓؾ ثط يب آؾيت ٗتٞؾظ ٝاهغ قسٟ D2ق٢طزاضي تجطيع زض ًالؼ  10ٜٗغو٠ 
ثٜسي زضقت ٝ ٛؿجتب زٝض ١بي ٛٞؾبظ يب توطيجب ٛٞؾبظ، زاضاي زا٠ٛاٛس ٝ ػ٘ستب ٗكتْ٘ ثط ؾبذت٘بٙٗغبٓؼبتي زض ايٚ ًالؼ آؾيت ربي ُطكت٠

هبثْ  هطاض زاضٛس ٠ً اظ آؾيت D3ق٢طزاضي تجطيع زض ًالؼ  10زضنس اظ كضب١بي ق٢طي زض ٜٗغو٠  7ثبقٜس. زض حسٝز اظ ُؿْ تجطيع ٗي
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    ١بي ٗؿٌٞٛيٗطًبٓي ثطذٞضزاض ذٞا١ٜس قس. توطيجب ت٘بٗي ايٚ كضب١ب ٗكتْ٘ ثط ًبضثطي 10تٞر٠ تب ؾِٜيٚ ث٠ ١ِٜبٕ ظٓع٠ٓ احت٘بٓي 
ز١ٜس ٝ زض ًالؼ اي پبييٜي ضا ٛكبٙ ٗيپصيطي ٓطظٟتجطيع ضطايت آؾيت ١10بي ق٘بٓي ٜٗغو٠ اي اظ هؿ٘تثبقٜس. اُط چ٠ ثرف ػ٘سٟٗي
D0  ٙٝاي اظ ايٚ ٜٗغو٠ ١ٜٞظ ر٘ؼيتي ٗؿتوط ٛكسٟ اؾت ٝ تطاًٖ ر٘ؼيتي ُيطٛس اٗب ثبيس تٞر٠ زاقت زض ثرف ػ٘سٟآؾيت هطاض ٗيٝ ثس

هطاض زاضٛس ٠ً اظ ثيكتطيٚ ٗيعاٙ ترطيت  D5زضنس كضب١بي ق٢طي زض ٜٗغو٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ زض ًالؼ  1پبييٜي زاضٛس. زض ٢ٛبيت، حسٝز 
١بي ٗؿٌٞٛي )ٝ ث٠ نٞضت ٗحسٝز ٗطًبٓي ثطذٞضزاضٛس ٝ ت٘بٗب ٜٗغجن ثط ًبضثطي 10احت٘بٓي ثب قست  زضنس( ث٠ ١ِٜبٕ ظٓع٠ٓ 100)ترطيت 

ُطزٛس ٝ ثط ضا قبْٗ ٗي -آثبز ٝ هطثبٛيقبْٗ ٗحالت ذٔيْ -١بي ٗطًعي ٜٗغو٠ ٗغبٓؼبتيثبقٜس. ايٚ ًالؼ ثركي اظ هؿ٘تتزبضي( ٗي
١بي ١بي ثبيط، كضب١بي ؾجع، قج٠ٌع٠ٓ زالٓت زاضز. ثب نطكٜظط ًطزٙ اظ ًبضثطيپصيطي ثؿيبض ثبالي ايٚ ٗحالت زض ١ِٜبٕ ٝهٞع ظٓآؾيت

 50پصيطي ٝ الي٠ ًبضثطي ٗؿٌٞٛي ٗكرم ُطزيس ٠ً ثيف اظ ١بي زض حبّ ؾبذت ٝ ثب تغجين الي٠ ضطيت آؾيتاضتجبعي ٝ ؾبذت٘بٙ
اٛس. ثسيٚ تطتيت ٚ تب ترطيت ًبْٗ هطاض ُطكت١٠بي ثب آؾيت ؾِٜيق٢طزاضي تجطيع زض ًالؼ ١10بي ٗؿٌٞٛي ٜٗغو٠ زضنس اظ ًبضثطي

١بي ثحطاٛي ق٢ط تجطيع ذٞا١س ثٞز. ٗزبٝضت ثب ُؿْ اي قسيس تب ٛؿجتب قسيس رعٝ ًب١ِٜٙٞٛبٕ ٝهٞع ظٓع٠ٓق٢طزاضي تجطيع ث٠ 10ٜٗغو٠ 
ثٞزٙ ثؿيبضي اظ ثٜب١ب ٝ ٛكيٜي، ػسٕ زؾتطؾي )ٗرهٞنب ث٠ ٗحالت ٗطًعي(، ؿيطاؾتبٛساضز ثعضٍ ق٘بّ تجطيع، ثبكت كطؾٞزٟ، حبقي٠

ضٝٛس. ق٘بض ٗي١ِٜبٕ ٝهٞع ظٓع٠ٓ ث٠پصيطي ٝ حزٖ ترطيت قسيس زض ايٚ ٜٗغو٠ ث١٠ب ٝ ٗٞاضز ٗكبث٠ زيِط اظ زاليْ ػ٘سٟ آؾيتؾبذت٘بٙ
-ي٠ٜ ٗيپصيطي ايٚ ٜٗغو٠ ٛؿجت ث٠ ذغط ظٓع٠ٓ اهسإ قٞز. زض ايٚ ظٗثسيٚ تطتيت ضطٝضت زاضز ثب اهساٗبت ٗوتضي ٛؿجت ث٠ ًب١ف آؾيت

١بي كطؾٞزٟ ٝ حتي ترٔي٠ ثركي اظ ر٘ؼيت ٜٗغو٠ اقبضٟ تٞاٙ ث٠ ضػبيت حطيٖ ُؿْ ٝ رُٔٞيطي اظ تـييط ًبضثطي اضاضي، ٛٞؾبظي ثبكت
 ٛ٘ٞز.  

 گیزی وتیجٍ
پصيطي ق٢ط تجطيع اٛزبٕ قسٟ اؾت. اضائ٠ ضطايت آؾيت 10پػ١ٝف حبضط زض ر٢ت اضظيبثي ٗيعاٙ آؾيت پصيطي ٗؿبًٚ ق٢طي ٜٗغو٠ 

ثبقس. زض ١٘يٚ ضاؾتب زٝاظزٟ ٗؼيبض ٗؤحط زض تطيٚ ٝرٟٞ ت٘بيع ايٚ تحوين اظ ؾبيط تحويوبت ٗكبث٠ ثطاي ق٢ط تجطيع ٗياي يٌي اظ ٢ٖٗطظٟٓ
١بي ٗٞضٞػي ٛٞع ٗهبٓح، تؼساز آؾيت پصيطي قٜبؾبيي ٝ تٞظيغ كضبيي آ٢ٛب زض ؾغح ٜٗغو٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠، ٗٞضز ثطضؾي ٝاهغ قس. الي٠

ثٜسي ٛكبٛي، كبن٠ٔ اظ ثي٘بضؾتبٙ، كبن٠ٔ اظ كضبي ثبظ، كبن٠ٔ اظ تأؾيؿبت ذغطظا، زا٠ٜٛب، قيت، كبن٠ٔ اظ ايؿتِبٟ آتفعجوبت، ًيليت ث
١بي هغؼبت، تطاًٖ ٗؿٌٞٛي، تطاًٖ ر٘ؼيت، كبن٠ٔ اظ ُؿْ ت٢ي٠ ٝ زض ثؿتط ؾيؿتٖ اعالػبت رـطاكيبيي ٗٞضز اضظيبثي هطاض ُطكت. الي٠

ثغ ذغي )ًب١كي يب اكعايكي( ث٠ نٞضت كبظي تجسيْ قسٛس ٝ ٗوبزيط آ٢ٛب زض زا٠ٜٗ نلط تب يي هطاض ُطكت. ث٠ ٗٞضٞػي كٞم ثب اؾتلبزٟ اظ تب
-يبكت١٠بي كبظي ثب اؾتلبزٟ اظ ػِ٘ٔط ُبٗب كبظي ثب يٌسيِط تطًيت قسٛس. ًالٛك٢ط تجطيع، الي٠ 10پصيطي ٜٗغو٠ ٜٗظٞض ت٢ي٠ ٛوك٠ آؾيت

ثبقس ػٞاٗٔي ٗبٜٛس تطاًٖ ثؿيبض ثبالي پصيطي زض ٗحالت ٗطًعي ايٚ ٜٗغو٠ ثبالتط ٗيز١س ٠ً ٗيعاٙ آؾيت١بي پػ١ٝف ٛكبٙ ٗي
١ب ٝ ػسٕ زؾتطؾي ث٠ كضب١بي ثبظ ػ٘ٞٗي زض ايٚ ٜٗغو٠ اظ ق٢ط اظ ر٠ٔ٘ ٗؿٌٞٛي ٝ ر٘ؼيتي، ثبكت كطؾٞزٟ، كبن٠ٔ ظيبز اظ ثي٘بضؾتبٙ

ق٢ط تجطيع زض  10ٜٗغو٠ الي ايٚ هؿ٘ت اظ ق٢ط قسٟ اؾت. اي ثؿيبض ثبپصيطي ٓطظٟتطيٚ كبًتٞض١بيي ١ؿتٜس ٠ً ثبػج آؾيت٢ٖٗ
ثعضٍ ق٘بّ تجطيع ٝاهغ قسٟ اؾت ٝ اظ ايٚ ٛظط ًْ ايٚ ٜٗغو٠ ٛؿجت ث٠ ظٓع٠ٓ آؾيت پصيط ١ؿتٜس. اٗب نطف ٛعزيٌي  ُؿْ ٛعزيٌي

تٞاٜٛس ثبػج عي ٝ ًبٓجس ق٢ط ٗي١ب ٝ ثٜب١بي ق٢طي ثبقس ث٠ٌٔ ػٞاْٗ ٗطتجظ ثب ثطٛب٠ٗ ضيپصيطي ؾبذت٘بٙٛ٘ي تٞاٛس ٗؼيبض آؾيت ُؿْ ث٠
تٞاٙ ُلت ٠ً ١يچ ٗي 10ثب تٞر٠ ث٠ ػجٞض ُؿْ ثعضٍ تجطيع اظ ٗزبٝضت ٜٗغو٠  .اي قٞٛستكسيس يب ثطػٌؽ ًب١ف آؾيت پصيطي ٓطظٟ

حطيٖ ًبٓجسي ق٢ط ث٠  -اي اظ ايٚ ٜٗغو٠ ٗهٞٙ ٝ اي٘ٚ اظ ٗربعطٟ ظٓع٠ٓ ٛيؿت. ثٜبثطايٚ ضطٝضي اؾت ٠ً زض ضٝٛس تٞؾؼ٠ كضبييپ٠ٜ٢
-١بي ق٢طي زض ثطاثط ظٓع٠ٓ تٞر٠ ًبكي ٗجصّٝ ُطزز. ١٘چٜيٚ ضطيت آؾيت١ب ٝ ؾبظٟؾبظي ؾبذت٘بٙٗتط( ٝ ٗوبٕٝ ١500ب )حساهْ ُؿْ

١بي ؾبذت٘بٙز١س ٠ً ٗطًبٓي ٗحبؾج٠ قس. ٛتبيذ حبنْ ٛكبٙ ٗي 10اي ٜٗغو٠ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ زض ثطاثط ظٓع٠ٓ احت٘بٓي ثب قست پصيطي ٓطظٟ
 10آثبز زض ٜٗغو٠ ثبقٜس. ٗحالت هطثبٛي ٝ ذٔيْاي ٗيپصيطي ٓطظٟزاضاي ثيكتطيٚ ٗيعاٙ ضطيت آؾيت 10ٗطًعي ٜٗغو٠  ٝاهغ زض ٗحالت

پصيطي ثبقٜس. هؿ٘ت اػظٖ كضب١بي ق٢طي ايٚ ٗحالت زض زٝ ًالؼ ثب ٗوبزيط ضطيت آؾيتتطيٚ ايٚ ٗحالت ٗيق٢طزاضي رعء ٢ٖٗ
اٛس. ثب تٞر٠ ث٠ تطاًٖ ثبالي ر٘ؼيتي ٝ ٗؿٌٞٛي زض ٗحالت ٗصًٞض ث٠ ١ِٜبٕ ظٓع٠ٓ ثسٝٙ قي ٠هطاض ُطكت 1تب  8/0ٝ  8/0تب  6/0اي ٓطظٟ

 ثبض ذٞا١س ثٞز. تٔلبت ربٛي ٝ ٗبٓي ثؿيبض ظيبز ٝ كبرؼ٠
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 پیطىُادات
رس ث٠ ق٢ط تجطيع ضطٝضت زاضز ٠ً اظ تٞؾؼ٠ ثيكتط ق٢ط ث٠ ق٘بّ ٜٗغو٠ ٗصًٞض 10اي ثبالي ٜٗغو٠ پصيطي ٓطظٟثب تٞر٠ ث٠ آؾيت -

 تلطيحي اذتهبل زازٟ قٞٛس. -١بي عجيؼي١بي ٗصًٞض ث٠ ًبضثطيرُٔٞيطي ث٠ ػْ٘ آيس ٝ پ٠ٜ٢
ق٢طزاضي تجطيع ٛؿجت ث٠ ٝهٞع ظٓع٠ٓ ٗطثٞط ث٠  ١10بي ٗؿٌٞٛي زض ٜٗغو٠ پصيطي ثبالي ًبضثطيتطيٚ زاليْ آؾيتيٌي اظ ٢ٖٗ -

ث٢طٟ( ث٠ ؾبًٜبٙ ايٚ ٜٗغو٠ ث٠ ١بي ثالػٞو يب ًٖاضائ٠ تؿ٢يالت )اظ هجيْ ٝإثبقس. زض ايٚ ضاثغ٠ كطؾٞزٟ ثٞزٙ ٝ ًيليت پبييٚ ثٜب١ب ٗي
 ق٘بض آيس.اي ٜٗغو٠ ث٠پصيطي ٓطظٟتٞاٛس ُبٗي اؾبؾي زض ر٢ت ًب١ف آؾيت١بي كطؾٞزٟ ٗيٜٗظٞض ٛٞؾبظي ثبكت

ر٘ؼيتي ٛٞاحي ٗطًعي ايٚ ٜٗغو٠ ق٢طزاضي تجطيع ثب ُؿْ ثعضٍ تجطيع ٝ تطاًٖ ثبالي ٗؿٌٞٛي ٝ  10ثب تٞر٠ ث٠ ٗزبٝضت ٜٗغو٠  -
 ؾٜزي ترٔي٠ ٝ ربثزبيي ثركي اظ ر٘ؼيت ايٚ ٛٞاحي نٞضت ُيطز. قٞز ٗغبٓؼبتي زض ذهٞل اٌٗبٙپيك٢ٜبز ٗي
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 مىابع

 ( ،ٗسيطيت ثحطاٙ ظٓع٠ٓ ثب اؾتلبزٟ اظ ؾيؿت1391ٖاثٞئي اقٌصضي، ػٔيطضب ،)( ١بي اعالػبت رـطاكيبييGIS :٠ٛٞ٘ٛ ٗٞضزي( )

 ، زاٛكٌسٟ ػٕٔٞ ظٗيٚ، زاٛكِبٟ ق٢يس چ٘طاٙ ا١ٞاظ.GISو ٛب٠ٗ ًبضقٜبؾي اضقس ؾٜزف اظ زٝض ٙپبيب(. ق٢ط يعز

 ( ،1389احسٛػاز ضٝقتي، ٗحؿٚ، هطذٔٞ، ٢ٗسي، ظيبضي، ًطاٗت اهلل ،)ّپصيطي ؾبذت٘بٛي ق٢ط١ب زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ثب ؾبظي آؾيتٗس

رـطاكيب ٝ ، الػبت رـطاكيبيي ٠ٛٞ٘ٛ ٗٞضزي: ق٢ط ظٛزبٙاؾتلبزٟ اظ ضٝـ كطايٜس تحٔيْ ؾٔؿ٠ٔ ٗطاتجي زض ٗحيظ ؾيؿتٖ اع

 . 171-198، نم 19، پيبپي تٞؾؼ٠

 ( ،ٚٛوف ق٢طؾبظي زض ًب١ف آؾيت1376اح٘سي، حؿ ،) ،پصيطي ق٢ط. ٛكطي٠ ٗؿٌٚ ٝ اٛوالة، ثٜيبز ٗؿٌٚ اٛوالة اؾالٗي

 ت٢طاٙ.

 (، ٗسٓؿبظي ٌٗبٛي1397، اضُبٛي، ٗيخٖ، )اؾسي، يبؾ٘ٚ، ٛيؿبٛي ؾبٗبٛي، ٛز٠٘، ًيبٝضظ ٗوسٕ، ٗزيس، ػجسا٢ٔٓي، ػغب       

، ٛكطي٠ ١بي ضاف١بي ق٢طي ثب تبًيس ثط تأحيط ؾلطٟ آة ظيطظٗيٜي ثب اؾتلبزٟ اظ تئٞضي ٗز٘ٞػ٠اي ؾبذت٘بٙپصيطي ٓطظٟآؾيت

 . 217-229، نم 3، زٝضٟ ١كتٖ، ق٘بضٟپػ١ٝكي ػٕٔٞ ٝكٜٞٙ ٛوك٠ ثطزاضي-ػٔ٘ي

 ،پصيطي ق٢ط١ب زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ثب اؾتلبزٟ ؾبظي ضطيت آؾيت(، ٗس1392ّٓغلي، ذسازاز، ) اؾلٜسيبضي، كطيجب، ؿلبضي ُيالٛسٟ، ػغب

-79، نم6، ق٘بض١ٟبي غئٞٗٞضكٞٓٞغي ًّ٘يكهٜٔب٠ٗ پػ١ٝف)ٗغبٓؼ٠ ٗٞضزي ق٢ط اضزثيْ(،  GISاظ ضٝـ تبپؿيؽ زض ٗحيظ 

43. 

 ٚ٢طي زض ثطاثط ذغط ظٓع٠ٓ ثب اؾتلبزٟ اظ ٗسّ پصيطي ٗؿبًٚ ق(، تحٔيْ آؾيت1397ظازٟ، ٗح٘س حؿيٚ، اح٘سي، هبزض، )پٞضحؿ

Topsis  ،)4، ؾبّ ؾٕٞ، ق٘بضٟضيعي تٞؾؼ٠ ًبٓجسيٛكطي٠ ػٔ٘ي پػ١ٝكي ثطٛب٠ٗ)ٗغبٓؼ٠ ٗٞضزي: ٗؿبًٚ ق٢ط اضٝٗي٠  ،

 .11-26نم

 ٛؽ ثيٚ آ٘ٔٔي (، اٝٓيٚ ًٜلطاپصيطي ق٢طي زض ثطاثط ظٓع٠ٓ )٠ٛٞ٘ٛ ٗٞضزي: ق٢ط تجطيع(، اضظيبثي آؾيت1396پٞض، ػٔي اًجط، )توي

 .1-9، ٗسيطيت ثحطاٙ، احيب ٝ ثبظؾبظي، نم ظٓع٠ٓ

 ( ،ثطضؾي آؾيت1393حجيجي، ًيٞٗطث، ػعتي، ٗح٘س، تطاثي، ً٘بّ، ػعت پٜبٟ، ثرتيبض ،) پصيطي ق٢ط١ب زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ثب اؾتلبزٟ اظ

، نم  58، ق٘بضٟ 20ي، ؾبّ ضيعتجطيع(، ٛكطي٠ ػٔ٘ي پػ١ٝكي رـطاكيب ٝ ثطٛب٠ٗ 10)ٗغبٓؼ٠ ٗٞضزي ٜٗغو٠  MIHWPٗسّ 

118-108 . 

 پصيطي ٗؿٌٚ اظ ؾــٞاٛح عجيؼياضظيبثي ا١ِٞٓبي هغؼ٠ ثٜسي اضاضي ٝ ثبكت ق٢طي زض آؾــيت(، 1371، )ح٘يــسي، ٗٔيح٠ ،

-67 نم ،ؾٞٗيٚ ًٜلطاٛؽ ؾيبؾت ١بي ٗؿٌٚ زض ايطا١ٙبي تٞؾؼ٠ ٗؿــٌٚ زض ايطاٙ، ٗز٘ٞػ٠ ٗوبآت ؾــ٘يٜبض ؾيبؾت

56 .  

 ٗ ،پصيطي ٗربعطات عجيؼي ٝ ثٜسي آؾيت(، پ1397٠ٜ٢ؼه٠ٗٞ، حزبظي، ٗيطاؾساهلل، ضٝؾتبيي، ق٢طإ، ػبٓي، ِٛيٚ، )ضرجي

، ؾبّ ١بي غئٞٗٞضكٞٓٞغي ًّ٘يپػ١ٝف١بي ضٝؾتبيي ق٢طؾتبٙ ؾوع )ٗغبٓؼ٠ ٗٞضزي: ؾيْ ٝ ظٓع٠ٓ(، غئٞٗٞضكٞٓٞغيٌي ؾٌٞٛتِبٟ

 .183-195، نم ١2لتٖ، ق٘بضٟ 

 ( ،ٕپ٠ٜ٢ ثٜسي ذغط ُؿْ تجطيع ثطاي ًبضثطي1389ضٝؾتبيي، ق٢طا ،) ،كهٜٔب٠ٗ رـطاكيب ٝ تٞؾؼ٠ ١بي ٗرتٔق اضاضي ق٢طي

 .27-41، نم21ق٘بضٟ 

 ( ،1398ظاضػٜ٘س، ظ١طا ،)ّٛب٠ٗ . پبيبٙ()ٗٞضز: ق٢ط ًطٗبٛكبٟ يكبظ يؽذغط ظٓع٠ٓ ثب اؾتلبزٟ اظ ٗسّ تبپؿ ثٜسيٝ پ٠ٜ٢ ؾبظيٗس

 ي.، زاٛكِبٟ ٗحون اضزثئًبضقٜبؾي اضقس
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 ( ،اضظيبثي آؾيت1395ؾطٝض، ١ٞقَٜ، ًبقبٛي انْ، اٗيط ،) ،كهٜٔب٠ٗ آٗبيف پصيطي ًبٓجسي ق٢ط ا١ط زض ثطاثط ثحطاٙ ظٓع٠ٓ

 .87-108، نم 34، ق٘بضٟ ٗحيظ

 ١بي ضٝؾتبيي ٛبحي٠ ٝٓكت اظ پصيطي ؾٌٞٛتِبٟ(، ؾٜزف آؾيت1390ًيب، ٗح٘س، قبيبٙ، ؾيبٝـ، اٗيطي، ق٢طإ، )قطيلي

 . 125-150، نم 1، ق٘بضٟ 15، زٝضٟ ضيعي ٝ آٗبيف كضبثطٛب٠ٗ، ٗربعطات ظٗيٜي

 ( ،اضظيبثي آؾيت1395نبزهي رسيسي، ا٢ٓبٕ، ُٔي، ػٔي، ١بتق، ٛبزض ،) پصيطي ٗؿبًٚ ضٝؾتبيي زض ثطاثط ظٓع٠ٓ ثب ضٝيٌطز ٗسيطيت

 .107-118، نم 4، ق٘بضٟ 5، ؾبّ ضيعي ضٝؾتبييٗز٠ٔ پػ١ٝف ٝ ثطٛب٠ٗثحطاٙ زض اؾتبٙ كبضؼ، 

 ( ،تحٔيْ ٝ ثطآٝضز آؾيت1394نبزهي، ٛٞقيٚ، ثعي، ذساضحٖ، ذٞار٠ قب١ٌٞ١ي، ػٔيطضب، ضضبيي، حبٗس ،) پصيطي ٗؿبًٚ ق٢طي

، ؾبّ ١لتٖ، كهٜٔب٠ٗ ػٔ٘ي پػ١ٝكي زاٛكِبٟ ُٔؿتبٙزض ثطاثط ظٓع٠ٓ )ٗغبٓؼ٠ ٗٞضزي: ق٢ط ُطُبٙ(، ٗز٠ٔ آٗبيف رـطاكيب ٝ كضب، 

 .73-88ق٘بضٟ ٗؿٔؿْ ثيؿت ٝ پٜزٖ، نم 

 ( ،ٗالحظبت ق٢طؾبظي زض ؾٜزف آؾيت1387ػعيعي، ٗح٘س ٢ٗسي، اًجطي، ضضب ،) پصيطي ق٢ط١ب اظ ظٓع٠ٓ )ٗغبٓؼ٠ ٗٞضزي

 .25-36، نم34، ق٘بضٟٛكطي٠ ١ٜط١بي ظيجبٜٗغو٠ كطحعاز ت٢طاٙ(، 

 ْ١بي ًبضثطزي (، ضا١ٜ٘بي ربٗغ ٗس1394ّٛيب، ؿطيت، حٌيٖ زٝؾت، ؾيسيبؾط ٝ يساهلل ثٔيبٛي، )كبضGIS ١بي ضيعيثطٛب٠ٗ زض

 ق٢طي، ضٝؾتبيي ٝ ٗحيغي، اٛتكبضات آظازپي٘ب، چبح اّٝ. 

 ١بيؾٌٞٛتِبٟ پصيط زض ثطاثط ظٓع٠ٓ زضقٜبؾبيي ٗحالت آؾيت(، 1391، ثسٓي، احس، )كطيسٝٙ، ثبثبيي اهسٕ، كيطٝظي، اكؿب٠ٛ 

 .زٝٗيٚ ًٜلطاٛؽ ٗٔي ٗسيطيت ثحطاٙ. آثبز ٗـبٙؿيطضؾ٘ي ٗغبٓؼ٠ ٗٞضزي ق٢ط پبضؼ

 پصيطي ٛبقي اظ ظٓع٠ٓ زض ق٢ط (، ثطضؾي تأحيطات تطاًٖ ثط آؾيت1389كط، اي٘بٙ، ؾٔغبٛي، ٓيال، )س ضح٘تي، نلط، ثبؾتبٛيهبئ

 .107-122، نم1، ق٘بضٟ 22، ؾبّ ضيعي ٗحيغيٗز٠ٔ رـطاكيب ٝ ثطٛب٠ٗانل٢بٙ )ثب ضٝيٌطز كبظي(، 

 ( ،پ1397٠ٜ٢ًطٗي، ٗح٘سضضب، اٗيطيبٙ، ؾ٢طاة ،)ق٢طي ٛبقي اظ ظٓع٠ٓ ثب اؾتلبزٟ اظ ٗسّ  پصيطيثٜسي آؾيتAHP-FUZZY 

، 10)ؾطي رسيس( پيبپي 6، ؾبّ ؾٕٞ، ق٘بضٟضيعي تٞؾؼ٠ ًبٓجسيٛكطي٠ ػٔ٘ي ٝ پػ١ٝكي ثطٛب٠ٗ)ٗغبٓؼ٠ ٗٞضزي ق٢ط تجطيع( 

 . 110-124نم 

 ( ،اضظيبثي ٗيعاٙ آؾيت1396ُٔي ٗرتبضي، ٓيال، قٌبضي ثبزي، ػٔي، ثكٌٜي، ظ١طا ،) ٟق٢طي ًبقبٙ زض ثطاثط پصيطي ٗحسٝز

 .105-126، نم 16، زٝضٟ ١لتٖ، ق٘بضٟ ٗز٠ٔ ٗربعطات ٗحيظ عجيؼي، IHPWذغط ظٓع٠ٓ ثب اؾتلبزٟ اظ ٗسّ 
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