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 هدیکچ
  ،امه  تیامسوفروموئژ   تخانمش رمب  همک  ،تمسا یراشدرگ و نیمز مولع تا لاطم هزوح نیون یاه هچیرد زا یکی ،مسیروتوفروموئژ
  یمملع و  یتظامفح    ،هنالوئمسم یدرمکیور مملع نیا .تسا راوتسا کیفروموئژ ثاریم تظافح و یژولوفروموئژ یراشدرگ ه سوت
 و   یدامصتقا ه مسوت یارب یراشدرگ نیمز ه سوت یا رد و دراد یژولوفروموئژ و یسانش نیمز بارج یاه هدیدا و ضراوع هرابرد
   نیملوا ناومنع  همب میق کرااوئژ .دشاب یم میق کرااوئژ مسیروتوفروموئژ ه لاطم شهوژا نیا زا فده .تسا یموب ه ماج یعامتجا
  یدمنم   هرمهب و تمظافح تهج هب نآ ه لاطم هک ،تسا یدنمشزرا یتسیروتوفروموئژ یاه تیفرظ یاراد ،هنایمرواخ و ناریا کرااوئژ
       یمسررب یارمب ارمیرا یتمسیروتوفروموئژ یبامیزرا شور شهوژما نیا ماجنا تهج رد اتسار نیمه رد .دشاب یم یرورض نآ زا حیحص
  دممهد  یممم ناممین ارممیرا شور زا لممصاح جیاممتن .تممسا هدممش هدافتممسا  ممختنم یاممه تیاممسوفروموئژ یممسیروتوفروموئژ یاممه تممیلباق
  ار زامیتما نیرت شیب و دنراد رارق یبایزرا نیا موس ات لوا هبتر رد  یترت هب بالود و هوکهاچ هانت ،نادکمن راغ یاه تیاسوفروموئژ
      رارمق یتمسیروتوفروموئژ یبامیزرا نمیا رد یرامشدرگ  نیممز دصاقم نیرتهب اهدوبمک هب هجوت اب هجیتن رد ،دنا هداد صاصتخا دوخ هب

 .دنتفرگ
 تاعالطا متسیس ،اریرپ شور ،تیاسوفروموئژ ،مسیروتوفروموئژ ،یژولوفروموئژ ،مشق کراپوئژ :یدیلک ناگژاو
 .(GIS) ییایفارغج
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 همدقم
 دیدزاب و هجوت دروم هک تسا ینالوط تدم ،دنراد تیم ا یژولوفروموئژ و یسانک نیمز رظن زا هک یعیبط یا  تیاس
   دهیدزاب زا رهت  یمع هبرجت لابند هب یرت شیب دارفا دادعت هزورما و (Migoń, 2009 & Dowling, 2013) دنا هتفرگ رارق
   لئاهسم و ههقطنم ای تیاس دروم رد دن اوخ یم ناگدننکدیدزاب نیا ندنتس  یرگکدرگ دکر لاح رد هقطنم ای و تیاس
   موهلع اههنت   ههن ،اه  تیاسوفروموئژ و ا  تیاسوئژ اب طبترم تاعالطا دراد ترورض نیاربانب ندننادب رت شیب نآ اب طبترم
     لاهبند ههب نیهنچم  ؛ده د ش هکوپ زین ار تیاس یرن  ای یطیحم تسیز ،یسانک ناتساب ،یخیرات یا  هبنج هکلب ،نیمز
  یا ریهسم دننام ینابیتشپ تامدخ زا  سانم تیفیک راظتنا ا  نآ هتبلا ندنتس  هقطنم کی زا تظافح ییارچ و ترورض
    تاهناکما ،نکهسم ،(ننن و اه روت ،تاعالطا یا  لنپ ،تاوزج) تاعالطا یروانف تامدخ ، سانم و نما هدک  خشم
  و یندیهکون ،ییاذغ داوم) هقطنم یلحم تالوصحم دیرخ یارب  سانم تصرف راظتنا نینچم  و ییاریذپ ،لقن و لمح
     شهقن (اهسیروتوئژ صوهصخ ههب) یرگکدرگ رادیاپ لاککا هعسوت رد دناوت یم لماوع نیا ندنراد ار (یتسد عیانص ای
 ن(Pásková, 2012) دننک کمک ییاتسور  طانم یداصتقا هعسوت هب و هتکاد
  کهی رگ نایب موهفم رد و هدوب یتخانک نیمز کراپ ینعم هب تغل رد کراپوئژ ؛دراد دوجو کراپوئژ زا یفلتخم فیراعت
  یاراد و هدوهب درف هب رصحنم ای صاخ یسانک نیمز هدیدپ دنچ ای کی یاراد هک  خشم یا زرم اب ییایفارغج هقطنم
  کراهپوئژ      وکهسنوی فهیرعت ساهسا رهب نیهنچم  ن(3667 ،یمظاهک  یرهما) دکاب یگن رف تیباذج و تیم ا اب تعیبط
   هدوهب هتهسجرب و بایمک یسانک نیمز هدیدپ دنچ هدنریگرب رد هک یفاک هنهپ و راککآ ًاالماک یا زرم اب ،تسا یا هرتسگ
  تیریدهم یا  همانرب زا دیاب هرتسگ نیا ندوک تفای زین دنمکزرا یگن رف و یخیرات ،یعیبط یا  هبذاج هرتسگ نآ رد و
      هلج و یهلحم ههعماج یداهصتقا حطس ندرب الاب ناوت و دکاب رادروخرب یتظافح یا  حرط و یرادرب هرهب و شرتسگ
  ههب هژاو  رد کراهپوئژ (7396 ) یکلملادهبع داژن یمساق رظن زا ن(UNESCO, 2006) دکاب اراد ار یمدرم یا  یراکم 
 یعیبط یا زادنا  اشچ و راثآ ظفح نآ فد  هک ،تسا «ییایفارغج کراپ» رگید یریبعت هب ای «یسانک نیمز کراپ» یانعم
      هدهک لیکهشت یلهصا زهج ههس زا کراپوئژ کی ن(7396 ،یکلملادبع داژن یمساق) تسا نیمز یعیبط ثاریم اب هطبار رد
 ن(UNESCO, 2006) اسیروتوئژ هلیسو هب یلحم هعماج هعسوت ،شزومآ ،تظافح :تسا
 ل هیلحت و ه هیزجت  ههنوگ  نهیا ار ی رگهکدرگ و ی ژوهلوفروموئژ نیب هطبار (1667) دلانیر و (9667) ناراکم  و دلانیر
 ک هی   ناوهنع ههب ی ژوهلوفروموئژ تی اهس) دکاب یلصا ای هیلوا یتسیروت عبنم کی تسا نکمم یژولوفروموئژ ؛دنا هدرک
 ،در هیگ رارق هدافتسا دروم هیوناث عبنم کی ناونع هب ای و (یرگکدرگ یا  تیلاعف یارب نابیتشپ کی ناونع هب ای و هبذاج
     تاوزهج لاه م ناوهنع ههب) ا رازبا ،(یکزومآ یور هدایپ یا ریسم لا م ناونع هب) یرگکدرگ یا  تخاسریز هک ینامز
  نهیا رد    ندهکاب هتهکاد دوهجو ه هیلوا فد  زا رثؤم هدافتسا یارب (ا روت تیاد  لا م ناونع هب) تامدخ ای و (یکزومآ
 :درک هراکا اسیروتوفروموئژ موهفم هب ناوت یم هطبار
  اهی  اه    تیاهسوفروموئژ تخانهک  رهب  یهنتبم  ،یرگهکدرگ  تاهعلاطم و نیمز مولع رد نیون یتاعلاطم یا  هزوح زا یکی
  دوهک  یهم  فهیرعت  اهسیروتوفروموئژ  اهی یرگکدرگ یژولوفروموئژ ناونع اب هک تسا کیژولوفروموئژ هژیو یا  ناکم

(Reynard et al, 2007). یا زا دهنا  اهشچ ای ا  تیاسوفروموئژ هعلاطم الع ناوت یم ار اسیروتوفروموئژ ساسا نیا رب 



 911 ...یاه تیاسوفروموئژ تیلباق یبایزرا و مسیروتوفروموئژ

 درب راکب ییا  مرفدنل یارب ار تیاسوفروموئژ حالطصا راب نیلوا یارب (9336) ازیناپ ندرک فیرعت کیژولوفروموئژ هژیو
  دهنروآ   یهم تهسد هب ار یعامتجا -یداصتقا و ییابیز ،یخیرات ،یگن رف ،یملع دننام یصاخ یا  شزرا نامز یط هک
(Panniza, 2001)، (6 لکک)7 ) ناراهکم  و اریرپ ن        باهختنا و یباهیزرا ،یروآدرهگ لماهک یددهعتم یاه   ماهگ (266
       لاهغترپ روهشک رد ونیهشتنوم یهعیبط کراهپ رد یهکزومآ شزرا رظن زا ًااصوصخ باذج یکیژولوفروموئژ یا  تیاس
 ن(Pereira et al, 2007) دوب کراپوئژ لیکشت تیاهن رد و ا  تیاسوئژ لیکشت یارب ماگ نیلوا راک نیا ندنتخادرپ

 
 .(1931 ،یجورا :عبنم) تیاسوفروموئژ کی یاه شزرا )باقتم طباور -1 )کش

   هتهسد ههس هب ار کیژولوفروموئژ هژیو یا  ناکم هعلاطم و تظافح اب طبترم یا  هاگدید (6667) ناراکم  و وکسنماک
 :دنا هدرک یدنب هقبط یلصا
 نا  اتسیسوکا هدولاک و شیادیپ هیاپ رب ن6
 نیلک تلاح کی رد زادنا اشچ تروص هب ن7
 .تسیز طیحم یعیبط تیلباق ن9

  ههک تسا کیژولوفروموئژ لاککا هجوت لباق  یرخت و یهجوت یب نآ هجیتن و هدوب اکاح لوا شرگن رضاح لاح رد
  لاق رد ا  تیاس نیا ،مود هاگدید رد ندریذپ تروص لاککا نیا صوصخ رد تیریدم و  یقحت ،تظفاحم تسا مزال
  فهیرعت هریغ و یکزومآ ،یگن رف لماوع رانک رد ا  تیاسوفروموئژ نآ رد هک دنا هدک فیرعت یگن رف یا زادنا اشچ
      و هفهسلف ،خیراهت ،طیهحم ههک دهنک یم هراکا و دوک یم یدنب عمج یموس هاگدید رد ا  هدیا نیا یقالت هطقن ندنوک یم
 هدک تظفاحم  طانم ،هاگدید نیا زا هدافتسا اب ندوک هداد تلاخد ا  تیاسوفروموئژ یبایزرا و هعلاطم رد دیاب گن رف
 ن(Comanescu et al, 2011) دننک یم  سک ار یدنمکزرا یخیرات و یثاریم شزرا
  یهعیبط  ثارهیم  اهب  ههطبار رد یعیبط یا زادنا  اشچ و راثآ ظفح نآ فد  دک هراکا کراپوئژ فیرعت رد هک روط نام 
      ههب زهین اهشق کراهپوئژ ،تهس ا یهمدرم یا  یراکم   لج و یلحم هعماج یداصتقا حطس ندرب الاب یاتسار رد نیمز
  ربماتپهس رد زمرق تراک تفایرد و 7667 لاس رد نآ داجیا حرط نامز زا وکسنوی رد ناریا یمسر کراپوئژ اهنت ناونع
   و یناههج یاه   کراهپوئژ  هکبک هب نآ تشگزاب هک 2667 لیروآ ات وکسنوی یا  کراپوئژ تسیل زا نآ جورخ و 7667
       بهس ههب ،زهین کراهپوئژ نهیا نتسا هدوب هارم  یرایسب یا   یشن و زارف اب دوب وکسنوی فرط زا زبس تراک نتفرگ
   یناهبایب هتهسجرب و درف هب رصحنم لاککا دوجو ،ی ایگ شکوپ و یروناج یا  هنوگ عونت ،یرگکدرگ یا  هبذاج عونت
 رد نآ نتفرگرارق ،ناتسمز و زییاپ لصف رد او  لادتعا صوصخ هب و یخیرات و یگن رف یا  هبذاج دوجو ،یلحاس و
     نیهم  رد نتهسا روهشک رد یرگهکدرگ رادیاپ هعسوت رد یحاون نیرتدعتسم هلمج زا سراف ،یلخ کیژتارتسا هقطنم
      تههج رد شالهت و توهق یاهقن ندهک  خشم ،ا  نآ تیریدم یگنوگچ و کراپوئژ نیا یعیبط ثاریم هعلاطم اتسار
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   اهم  هیقحت فاد ا و ترورض ا  نآ دوبهب و عفر تهج رد شالت و فعض یاقن ،ا دوبمک نتفای ،ا  نآ هعسوت و ظفح
  ههلاقم ن هیا رد   ندهنک یهط ار تفرشیپ و هعسوت هب ور ریسم ، یشن و زارف یاج هب کراپوئژ نیا ات دنک یم  خشم ار
 76 ،دور یم رامک هب یتسیروتوفروموئژ یبایزرا یا  شور نیرت عماج زا هک اریرپ شور زا هدافتسا اب تسا هدک شالت
 ندنریگ رارق یبایزرا دروم یرگکدرگ هعسوت تهج رد اشق کراپوئژ تیاسوفروموئژ
   هنیشیپ
   تروهص اه  کراپوئژ و ا  تیاسوفروموئژ ،اسیروتوئژ یبایزرا هزوح رد یلخاد و یناهج حوطس رد یفلتخم تاعلاطم
 نتسا ماجنا لاح رد یلماکت دنور کی اب رضاح لاح رد و تسا هتفرگ
       تهیلباق یباهیزرا ههب ههک ،دوهمن هراهکا (2667)    ناراهکم  و ارهیرپ راهک  ههب ن اوهت    یهم تاهقیقحت نیرهت  اههم هلمج زا
    رد دهیاب ههک درهیگ یم هجیتن اریرپ ،دنا هتخادرپ لاقترپ روشک رد ونیشتنوم یلم کراپ رد یرگکدرگ یا  تیاسوفروموئژ
  ناراهکم  و د هلانیر   ندوهک یهسررب یبیکرت تروص هب یتیریدم و لمکم ،یملع یا  شزرا ،ا  تیاسوفروموئژ یبایزرا
     شزرا نیهیعت دروهم رد ثهحب ههب شور نیا رد ندنا هتخادرپ ا  تیاسوفروموئژ یبایزرا رد شور کی هئارا هب (2667)
  هرد رد اه     تیاهسوفروموئژ یباهیزرا ههب (6667 ) ناراهکم  و وکسنماک نتسا هتخادرپ ا  تیاسوئژ رد لمکم و یملع
  ههک داد       ناهشن ههجیتن ندهک یباهیزرا  هختنم یا  تیاسوفروموئژ یارب لمکم شزرا و یملع شزرا ندنتخادرپ اتسیو
    ندنتهسین یهنغ نادهنچ یگن رف و یداصتقا شزرا رظن زا و هدوب هباشم یتخانک نیمز لماکت رظن زا ا  تیاسوفروموئژ
   ،ییاهیفارغج ،یرهظن ای افم یسررب زا سپ ،اسیروتوکا هعسوت یعیبط یمداکآ اشق هریزج هلاقم هئارا اب (9667) یدزی
  ار اه   لهح  هار زا یخرب و هتخادرپ هریزج نیا اسیروتوئژ و اسیروتوکا یا  لیسناتپ یفرعم هب ،یسانک نیمز تایئزج
   یهکیزیف یاه    یهگژیو لهیلد هب ار یناتس وک  طانم (0667) ازتارک و دلانیر نتسا هدرک هئارا اسیروتوئژ هعسوت یارب
     یور رهب ههطبار نهیا رد ندهننک    یهم یهفرعم یهطیحم تسیز شزومآ و تیاسوفروموئژ ناونع هب یعیبط عونت و صاخ
   و ههعلاطم ههب (2667  ) ناراهکم  و فراهع ندنتخادرپ هعلاطم هب یدروم روط هب سیئوس پلآ و ییایلاتیا یا  تیمولود
 ندنا هتخادرپ اریرپ شور زا هدافتسا اب رصم یبرغ یارحص یا  تیاسوفروموئژ یور رب یبایزرا

    هراهکا رهیز دراوهم هب ناوت یم روشک لخاد رد ا  کراپوئژ و ا  تیاسوفروموئژ ،اسیروتوئژ یبایزرا هزوح رد تاعلاطم
     لاهچ راهغ یرگهکدرگ یاه   تیاهسوفروموئژ  یدهنمناوت  ،یتخانهک  یسآ درکیور اب (9396) ناراکم  و یرافص :درک
  یتهسیروتوفروموئژ  لدهم ود یا  ههسیاقم  درهکیور زا  هدافتهسا اب ،نآ تیریدم و یرادیاپ رظنم زا ار یزکرم ناتسا ریجخن
 ناوت هک ناردنزام ناتسا یا  تیاسوفروموئژ دوخ همان نایاپ رد (9396) ینیسح ندنداد رارق یسررب دروم اریرپ و درانیر
  یباهیزرا و هداد رارق یسررب دروم ینادیم تروص هب ار دنراد یزیر همانرب و تظافح هب زاین و هتکاد ار رگکدرگ بذج
  یاه     ههبذاج رهب یهلیلحت (7396)  یهمیحر     یناهغم و یناورهسخروپ نتهسا هداد ماهجنا ا   رهیرپ شور اهب ار اه  نآ ناوت
   یهکاداد و یناهتم ندنداد هئارا اریرپ و دلانیر شور زا هدافتسا اب ناجریس ریوک یرگکدرگ هعسوت رد اسیروتوفروموئژ
  تامدهخ هعسوت و دوبهب یا  هنیمز ییاسانک و یرگکدرگ تامدخ درکلمع زا نارگکدرگ تیاضر یبایزرا هب (7396)
 یتخانک نیمز ثاریم یبایزرا و هعلاطم هب (7396) ناراکم  و یلوتکریم ندنتخادرپ ناردنزام ناتسا یلحاس یا رهک رد
  یرالاهس ندنتخادرپ یراس ناتسرهک تسورا یاتسور رد دلانیر و اریرپ یا  شور اب تروس باداب همشچ کراپوئژ رد
  نتهسا    هدرهک ههعلاطم یهسانک    هرطاهخم و یتیریدهم شرهگن اب اسیروتوفروموئژ رظنم زا نالوهس راغ تیعضو (7396)
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  شور زا یرهیگ   هرههب اهب اشق کراپوئژ یا  تیاسوفروموئژ تیلباق یبایزرا هب (7396) ناراکم  و یمرام شک تمحز
 ندنا هتخادرپ گنولارپ
  شور و داوم
       دروهم رازهبا ،ههشقن ههیهت اهت تاهع الطا یروآدرهگ ،تخانک هلحرم زا  یقحت ماجنا فلتخم یا  شخب تمسق نیا رد
   یاهبترا رد عماهج تاعلاطم یرس  کی تخانک هلحرم یط :تخانش (فلا :ددرگ یم نایب اریرپ شور حیضوت و هدافتسا

  ههلحرم نیا رد :هعلاطم دروم هدودحم یاه یگژیو یسررب (ب نتفرگ ماجنا  باوس یسررب و ارجا ، یقحت فاد ا اب
  دروهم هقطنم یطیحم یا  یگژیو ،ییایفارغج تیعقوم رظن زا هدودحم تاصخشم لماک یتاعلاطم هدودحم یا  یگژیو
  هدودهحم یسررب ندک  خشم یبای ناکم رب اکاح لماوع هیلک و یناسنا یا  یگژیو ،ا  هدودحم ندرک  خشم ،هعلاطم
 دروم هدودحم اب یابترا رد هدک ماجنا یا  حرط و تالاقم ،ا  باتک زا هدافتسا -6 :تفرگ تروص  یرط ود زا ،هعلاطم
  یناهسنا و یعیبط یایفارغج یا  یگژیو زا یدراوم ینادیم تاعلاطم نایرج رد ؛ینادیم یا  هتفای زا هدافتسا -7 نهعلاطم
  اه   نآ زا ههعلاطم دروم هدودحم یفرعم رد ،تسا هتکادن دوجو تالاقم و ا  باتک رد ا  هداد نیا هب یسرتسد ناکما هک
 نتسا هدک هدافتسا

   ههک تیاهس 76  ،تیاهس 27   نهیا زا ههک ندکاب یم یرگکدرگ تیاس 27 یاراد "6اشق کراپوئژ" هعلاطم دروم هدودحم
 ندندک باختنا ،دندوب  سانم یسرتسد تیلباق و یژولوفروموئژ یاراد
    کرد و ینادهیم ههعلاطم ،دهکاب     یهم (اهسیروتوفروموئژ) یرگهکدرگ و یژوهلوفروموئژ هیاپ رب نآ ساسا هک هلاقم نیا
  تههج ندکاب یم یرورض اریرپ شور یا  همان شسرپ لیمکت و هقطنم یژولوفروموئژ اب رتهب ییانکآ یارب یعیبط طیحم
 76       زا اهشق دازآ ههقطنم نامزاهس و کراهپوئژ هرادا یراهکم  اهب 7396    هاهمرذآ رد ینادهیم دهیدزاب ود اهم نیا ماجنا
 ندک یلمع تیاسوفروموئژ
  رهتهب یریگ هجیتن زین و هعلاطم دروم هدودحم یا  یگژیو رتهب هئارا رد اهم لحارم زا یکی :رادومن و اه هشقن هیهت (ج
 دروم هدودحم" هشقن ود روظنم نیم  هب ،دکاب یم ش وژپ زاین اب طبترم رادومن و ا  هشقن هیهت ،اریرپ شور یبایزرا زا
 تیلباق زا هدافتسا اب و دوجوم یا  هداد ساسارب "اریرپ شور ساسا رب ا  تیاسوفروموئژ یراذگ شزرا هشقن و هعلاطم
  اه    تیاهسوفروموئژ یراذهگ  شزرا یاه       خاهک هدهمآ تهسدب ییاههن ،یاتن" رادومن نتسا هدک هیهت GIS رازفا مرن
 ندیدرگ اسر Excel طیحم زا هدافتسا اب زین "اریرپ شور ساسارب
 :تسا هدک هتفرگ هرهب لیذ یا رازبا زا هلاقم نیا رد :هدافتسا دروم یاهرازبا (د

 .(ناگدنراگن :عبنم) شهوژپ رد هدافتسا دروم یاهرازبا -1 لودج

 دربراک رازبا

ArcGIS 10.2 نهشقن دیلوت و هیهت 

Camera ن،یاتن یزاس دنتسم یارب سکع نتفرگ 

Google earth هعلاطم دروم هدودحم و ا  تیاسوفروموئژ تیعقوم ندرک  خشم 

Office (word, excel, power point) نراک هئارا یارب تاعالطا یزاس هدامآ ،رادومن و لودج هیهت ،شراگن 

                                                                                                                                                               
 ندریگ یم رب رد ار اشق هریزج لک کراپوئژ هدودحم ن6
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  یدهنمناوت و یتسیروتوفروموئژ یا  شزرا یبایزرا عماج رایسب یا  شور زا یکی شور نیا دیدرت یب :اریرپ شور (ه
  کهی  ناوهت  یباهیزرا هب یتیریدم شزرا و یکیژولوفروموئژ شزرا ؛یلک دعب ود رد شور نیا نتسا اسیروتوفروموئژ
  تهسد هب لمکم و یملع رایع عومجم زا ،یکیژولوفروموئژ شزرا ندزادرپ یم یرگکدرگ هعسوت تهج تیاسوفروموئژ
  ههب رصحنم و یملع تیباذج و ییابیز ،یکیژولوکا ،یگن رف ناوت یسررب هب ،یکیژولوفروموئژ شزرا شخب رد ندیآ یم
 شزرا  ،رهگید  فرهط رد  نتهسا 66  رادهقم  نیرتالاهب رد  ،شهخب نیا رد هلصاح یا زایتما عومجم ندزادرپ یم ندوب درف
 تیاسوفروموئژ کی تیلباق ،شزرا ود نیا عمج ندوک یم لصاح هدافتسا شزرا و تظفاحم شزرا عومجم زا یتیریدم
  یاه   لیهسناتپ  رگناهشن ،دکاب رت کیدزن 67 هب هلصاح ددع هچ ر  عومجم رد ندنک یم سکعنم یرگکدرگ هعسوت رد ار
 ن(7 لودج) ،(6396:63،ناراکم  و ینامی) دوب د اوخ یرگکدرگ رد یزیر همانرب رد نآ یالاب

 .Pereira et al, 2007:123) :عبنم) اه تیاسوفروموئژ یددع یبایزرا یاهرایعم و اه صخاش -2 لودج
 (11 رثکادح ؛GMV= SCV+ADV) یژولوفروموئژ شزرا -1

 :(زایتما 5/5 رثکادح ؛SCV= Ra+In+Rp+Dv+Ge+Kn+Rn) یملع شزرا

Ra ن(6 ر کادح) ندوب ردان ای بایمک 

In ن(6 ر کادح) ندوب  قن یب و لماک 

Rp ن(6 ر کادح) یکزومآ یا  تیباذج و یکیژولوفروموئژ یا دنیآرف شیامن 

Dv ن(6 ر کادح) یکیژولوفروموئژ لاککا دادعت 

Ge ن(7/6 ر کادح) یثوروم شزرا اب یسانک نیمز لاککا ریاس 

Kn ن(7/6 ر کادح) یکیژولوفروموئژ تاعوضوم زا یملع شناد 

Rn ن(7/6 ر کادح) یملع حطس رد یبایمک 

 :(زایتما 5/4 رثکادح ؛ADV=Ecol+Aest+Cult) هدوزفا شزرا

Cul ن(7/6 ر کادح) یگن رف شزرا 

Ae ن(7/6 ر کادح) ر کادح ییابیز شزرا 

Ec ن(7/6 ر کادح) یکیژولوکا شزرا 

 (11 رثکادح ؛MGV=Usv+Prv) یتیریدم شزرا -2

 :(7 رثکادح ؛Usv =Ac+Vi+Gu+Ou+Lp+Eq) هدافتسا شزرا

Ac ن(7/6 ر کادح) یسرتسد 

Vi ن(7/6 ر کادح) تیور تیلباق 

Gu ن(6 ر کادح) یکیژولوفروموئژ یا  هبذاج زا یلعف هدافتسا 

Ou ن(6 ر کادح) یگن رف ای یعیبط یا  هبذاج ریاس زا یلعف هدافتسا 

Lp ن(6 ر کادح) هدافتسا تیدودحم و ینوناق تظافح 

Eq ن(6 ر کادح) یتیامح تامدخ و تازیهجت 

 :(3 رثکادح ؛Prv = In+Vu) یتظافح شزرا

In ن(6 ر کادح) ندوب  قن یب و لماک 

Vu ن(7 ر کادح) تیاسوفروموئژ ناونع هب هدافتسا تروص رد یریذپ  یسآ 

 هعلاطم دروم هدودحم یفرعم
      ههب زهمر  ییاهیرد هاگرذهگ و سراهف ،یلخ رد هریزج نیرت گرزب ،عبرم رتمولیک 7076 یبیرقت تحاسم اب اشق هریزج
 69 و  ههجرد 07   اهت ههیناث 7  و ههقیقد 76  و ههجرد 77 ییایفارغج تیعقوم رد ًاابیرقت نآ بونج رد ماگن  هریزج هارم 
  رارهق یلامک  ضرع هیناث 77 و هقیقد 6 و هجرد 27 ات هیناث 77 و هقیقد 69 و هجرد 07 و یقرک  لوط هیناث 69 و هقیقد
 ن(7 لکک) دراد
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 .(ناگدنراگن :عبنم) هعلاطم دروم هدودحم هشقن -2 )کش

   نآ برهغ رد یهکمن  دهبنگ زین و عافترا اک یا  سیدوان و ا  سیدقات یرسکی لماک اشق کراپوئژ یفارگوپوت ظاحل زا
 صاصتخا دوخ هب تسا هدک لیکشت گنس هسام و نرام یلاوت زا هک یراجاغآ دنزاس ار تحاسم نیرت شیب و دکاب یم
 نتسا بوطرم و مرگ یاو  و بآ یاراد کراپوئژ نیا هک د د یم ناشن هقطنم یاو  و بِّوآ یلک تیعضو نتسا  هداد
   و اههم یهسانک  نیهمز و یژولوفروموئژ لاککا یاراد هک اهم تیاس 76 اشق کراپوئژ اسیروتوفروموئژ هعلاطم یارب
        زا رهصتخم حیهضوت اهب هارهم  اهشق کراهپوئژ برهغ هب قرک زا  یترت هب هک دندک باختنا هعلاطم یارب دندوب عونت
 :تسا هدک هدروآ لیذ رد ا  نآ (7 و 9 لکک) ریواصت و (7 و 9 لودج) یژولوفروموئژ و تیعقوم

 .(ناگدنراگن :عبنم) ،«1 هرامش» تیاسوفروموئژ یکیژولوفروموئژ یاه یگژیو و تیعقوم فیصوت -3 لودج
 تیاسوفروموئژ یکیژولوفروموئژ یاه یگژیو و تیعقوم فیصوت تیاسوفروموئژ

 نا  هراتس هرد ن6
  نگم اهن درکلمع رثا رب هرد نیا یریگ لکک ندراد رارق فلخ هکرب یاتسور رانک رد هرد نیا ،تسا هدک عقاو اشق رهک یرتمولیک 76 هلصاف رد و اشق هریزج یقرک تمسق رد تیاسوفروموئژ نیا
 نتسا نیمز تاقبط نوگانوگ یا  شخب رب ینزو یا راشف و داب و بآ دننام شیاسرف لماوع

 نهوک هاروکروک ن7
   نراهم سنهج زا رت شیب هک تسا ییا رو ام هپت هقطنم یمومع راتخاس نتسا هدک عقاو ناد ایگ یاتسور یکیدزن رد و اشق رهک یرتمولیک 77 ،اشق هریزج یقرک تمسق رد تیاسوفروموئژ نیا
 نتسا هدک داجیا ینرام هیال رد ییا  هگنت و ا  هرد و هتفای شیاسرف هتکادرارق نرام یور رب هک یا هسام یراج یا  بآ طسوت شیاسرف لیلد هب و دکاب یم

 نتسا ییایرد یا  نایرج و ایرد جاوما درکلمع لصاح شیاسرف رثا رد زانریازج یریگ لکک نتسا هتفرگ رارق اشق رهک یبونج لحاس رد و یرتمولیک 77 هلصاف رد تیاسوفروموئژ نیا نزان ریازج ن9

 ینهههک لحاهههس ن7
 زارد  یک

 نفدص و هسام ،نک زا ییا  هیال اب ،ینک لحاوس نتسا هدک عقاو اشق رهک یرتمولیک 17 رد زارد  یک یاتسور یابیز ینک لحاس تیاسوفروموئژ

 ناشق ماب ن7
 تسا دنلب همین یتالف ندکاب یم نآ لامک رد لبط و بونج رد خلس یاتسور تیاس نیا هب ینوکسم هقطنم نیرت کیدزن ،اشق رهک هب تبسن رتمولیک 71 دودح یا هلصاف اب اشق ماب تیاسوفروموئژ
 ندنا هدک لیکشت (دکاب یم یسانک نیمز فلتخم یا  هرود رد ایرد یورسپ و یورشیپ رگنایب هک) گنس  هسام و نرام بوانت زا نآ یژولوفروموئژ هدن د لیکشت یبوسر یا  هیال ؛هک

 نا  سیدنت هرد ن0
 ر هیز زا ندمآ نوریب زا سپ هرد نیا ندکاب یم نآ یلامک تمسق رد یکلم یاتسور تیاس هب ینوکسم هقطنم نیرت کیدزن نتسا رتمولیک 71 دودح اشق رهک ات ا  سیدنت هرد تیاسوفروموئژ هلصاف
 نتسا هتفرگ لکک ا  گنس  شیاسرف رثا رب یناورف یا  سیدنت و تسا هدک ریگمشچ و هدرتسگ  یرخت و یلحاس شیاسرف لمحتم ،بآ

 نروک هرد ن2
  لماهک گرزب هرتسگ کی روک هرد ندکاب یم رتمولیک 63 دودح رد اشق رهک ات تیاس نیا هلصاف ندراد رارق خلس یاتسور یرتمولیک 66 هلصاف رد هریزج یبرغ تمسق رد روک هرد تیاسوفروموئژ
 ندراد ی همی الم و مرهن یسانک تخیر هک تسا هتفرگ لکک (نرام زیر هناد تابوسر) مرن داوم شیاسرف زا لصاح یتکد ،هقطنم نیا رد ندراد یناوارف یندید یا زادنا اشچ هک تسا هیاپ وک و تکد
 نتسا هد اشم لباق زین دنلدب پیت یا رو ام هپت نآ یاقن یخربرد هک دوک یم هدید تسدکی و راوم  تبسن هب ینیمز ،تکد نیا رد
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 .(ناگدنراگن :عبنم) ،«1 هرامش» اه تیاسوفروموئژ ریواصت -3 )کش

 .(ناگدنراگن :عبنم) ،«2 هرامش» تیاسوفروموئژ یکیژولوفروموئژ یاه یگژیو و تیعقوم فیصوت -4 لودج

 تیاسوفروموئژ یکیژولوفروموئژ یا  یگژیو و تیعقوم فیصوت تیاسوفروموئژ

 نکنیلوئژ ن1
     رارهق نادهکمن راهغ و روهک هرد یا  تیاسوفروموئژ نیب و اشق رهک یرتمولیک 666 هلصاف رد ،هریزج یبرغ بونج رد کنیلوئژ تیاسوفروموئژ
 نتسا هدروآ دوجو هب تیاس نیا رد ار یژولوفروموئژ لاککا یگدزاو  و شیاسرف ندراد

 نهوک اچ هگنت ن3
  هرد ود زا ههگنت نیا ندکاب یم رتمولیک 666 اشق رهک زا تیاس نیا هلصاف نتسا هدک عقاو هریزج یبرغ تمسق رد هوک اچ هگنت تیاسوفروموئژ
 نتسا هدمآ رد یزورما لکک هب یراج یا  بآ طسوت شیاسرف هلیسو هب هک تسا لسگ کی ا  نآ زا یکی هک تسا هدک  لیکشت ا رب دومع

 راهههغ و دهههبنگ ن66
 ننادکمن یکمن

 یا    هناوتهسا شیهب اهمک   هدوهت تروص هب ،ریپاید نیا نتسا هدک عقاو اشق رهک یرتمولیک 676 دودح هلصاف رد و هریزج یبرغ بونج رد نادکمن
   کهشخ طیارهک هطساو هب نتسا هدمآ الاب یرتمولیک 66 دودح  مع زا فارطا یک آ و ینرام یا  گنس ندز رانک اب ،رتمولیک نیدنچ رطق هب لکک
 نتسا ا ارف ار یکمن یا  تسراک داجیا و حطس رد کمن یاقب یارب مزال طیارک هقطنم یمیلقا

 بالود ن66
 ی اه   بآ طهسوت شی اهسرف نتسا هدک عقاو بالود یاتسور بونج رد هریزج برغ رد ،اشق رهک یرتمولیک 666 هلصاف رد تیاسوفروموئژ نیا
 نتسا هدمآ رد یزورما لکک هب یراج

 نیلگ هنهپ ن76
 هر هیزج ی لامهک لحاوس رد یرتمولیک 676 هلصاف رد و اشق هریزج باهک شخب عباوت زا هایس رانک یاتسور لامک رد یلگ هنهپ تیاسوفروموئژ
  لکهک ی جوهم ی اه   کراهم لپیر ندنزاس یم نایامن ار یلگ لحاوس زا یعیسو یا  هنهپ ،رزج عضو رد نتفرگ رارق و بآ نتفر نییاپ اب ندراد رارق
 ند د یم لیکشت تیاسوفروموئژ نیا یلحاس یژولوفروموئژ

 نیروگ هراوید ن96
96 هلصاف رد ًاابیرقت تیاسوفروموئژ نیا   درهکلمع رثا رب هراوید و ا  نوتس نیا یریگ لکک نتسا یروگ یاتسور رانک رد و اشق رهک یرتمولیک 6
 نتسا نیمز تاقبط نوگانوگ یا  شخب رب ینزو یا راشف و داب و بآ دننام شیاسرف لماوع نگم ان

 ناریصب ن76
 ری هسم کی لوط رد یروگ هراوید تیاسوفروموئژ اب و تسا هتفرگ رارق هریزج برغ رد ،اشق رهک یرتمولیک 696 هلصاف رد تیاسوفروموئژ نیا
 نتسا هتفرگ لکک ا  سیدنت هرد دننام  ییا  سیدنت ،شیاسرف لیلد هب تیاسوفروموئژ نیا رد ندنراد رارق
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 .(ناگدنراگن :عبنم) ،«2 هرامش» اه تیاسوفروموئژ ریواصت -4 )کش

 اه هتفای

 لکک و (7) لودج رد هک یجیاتن ساسا رب :اریرپ شور ساسا رب هعلاطم دروم یاه تیاسوفروموئژ تیلباق یبایزرا
      زاهیتما اهب هوک اهچ ههگنت یزیچاهن فالتخا هب ،29/76 زایتما اب نادکمن تیاسوفروموئژ هس  یترت هب ،تسا هدمآ (7)
  هوهک هاروکروک ،07/1 زایتما اب اریصب تیاسوفروموئژ هس  یترت هب و هبتر نیرتالاب رد 90/66 زایتما اب نویرک و 09/76
 76      نیهب زا یرگهکدرگ یارهب ارهیرپ شور ساهسا رب یدنب هبتر نیرت نییاپ رد 73/2 زایتما اب کنیلوئژ و 26/1 زایتما اب
 ندنا هتفرگ رارق تیاسوفروموئژ
  ظاهحل زا ساسا نیا رب ؛اینک یسررب ،هدک هتفرگ شجنس دروم یا  شزرا ظاحل زا ار ا  تیاسوفروموئژ ای اوخب رگا
  ینهک لحاس و زایتما نیرت شیب 7/3 هوک اچ هگنت و 77/3 زایتما اب نادکمن راغ تیاسوفروموئژ ؛یژولوفروموئژ شزرا
   اهب هوک اهچ هگنت یتیریدم شزرا ظاحل زا نتسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یژولوفروموئژ شزرا نیرت اک 7/7 زایتما اب
      نوهیرک و یروهگ هراوهید ،روهک هرد  هیترت هب و ا  شزرا نیرت شیب 36/7 اشق ماب و 76/7 ینک لحاس ،06/7 زایتما
 ندنا هداد صاصتخا دوخ هب ار یتیریدم شزرا نیرت اک
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 .(ناگدنراگن :عبنم) اریرپ شور ساسارب مشق کراپوئژ یاه تیاسوفروموئژ یراذگ شزرا یاه صخاش هدمآ تسدب ییاهن جیاتن -5 لودج

 اه تیاسوفروموئژ هرامش
 یتیریدم شزرا یژولوفروموئژ شزرا

 )ک هجیتن
 هجیتن یتظافح شزرا هدافتسا شزرا هجیتن هدوزفا شزرا یملع شزرا

 29/76 73/7 77/6 2/9 77/3 7/7 73/7 نادکمن راغ 1

 09/76 06/7 77/6 63/9 7/3 77/7 72/7 هوک اچ هگنت 2

 90/66 07/9 7 07/6 26/2 77/9 73/9 (بالود) نویرک 3

 77/66 20/7 72/6 73/9 17/7 91/6 72/9 ا  سیدنت هرد 4

 21/3 77/7 7/6 73/9 97/7 79/9 16/7 زان هریزج 5

 72/3 36/7 6 36/7 70/7 17/6 26/9 اشق ماب 6

 62/3 67/7 7/6 63/9 9/7 11/6 77/9 ا  هراتس هرد 7

 77/3 76/7 7/6 70/7 7/7 7/7 7 ینک لحاس 8

 77/3 29/7 77/6 76/9 16/7 7 16/9 یلگ هنهپ 9

 3/1 76/9 77/6 3/6 72/7 16/7 20/9 روک هرد 11

 37/1 77/9 77/6 33/6 79/7 16/7 26/9 یروگ هراوید 11

 07/1 63/9 77/6 00/7 70/7 76/7 7/7 اریصب 21

 26/1 3/7 72/6 76/7 26/7 91/6 79/9 هوک هاروکروک 31

 73/2 17/9 77/6 99/7 29/7 21/6 7/7 کنیلوئژ 41

 یریگمشچ فالتخا اب هوک اچ و نادکمن ؛د د یم ناشن ا  تیاسوفروموئژ شزرا هسیاقم رادومن ؛(7) لکک ساسا رب
 ندنور یم رامک هب روکذم یا  تیاسوفروموئژ نایم رد یرگکدرگ دصاقم نیرتهب

 
 .(ناگدنراگن :عبنم) اریرپ شور ساسارب مشق کراپوئژ یاه تیاسوفروموئژ یراذگ شزرا یاه صخاش هدمآ تسدب ییاهن جیاتن رادومن -5 )کش

    یا ریهسم عاوهنا ،اه    تیاهسوفروموئژ تهیعقوم و هدودحم ؛نآ رد هک (0 لکک) ا  تیاسوفروموئژ یراذگ شزرا هشقن
    نیرهتهب ظاهحل زا اه    تیاهسوفروموئژ شزرا نیهنچم  و ا  تیاسوفروموئژ هب ا  یدابآ و رهک نیرت کیدزن ،یسرتسد
   یرگهکدرگ تههج تیاسوفروموئژ شزرا رت گرزب هریاد هچر ) یجنران یا  هریاد تروص هب یرگکدرگ نیمز دصقم
 نتسا هدک  خشم (تسا رتالاب
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 .(ناگدنراگن :عبنم) اریرپ شور ساسارب مشق کراپوئژ اه تیاسوفروموئژ یراذگ شزرا هشقن -6 )کش

 یریگ هجیتن و ثحب
   نهیا نتهسا هداد   یاهج دوهخ رد یژولوفروموئژ لاککا عونت لیلد هب ار یریظن یب یا  تیاسوفروموئژ ،اشق کراپوئژ
          نتهسا هدرهک یهفرعم ههنایمرواخ و نارهیا کراهپوئژ اههنت و نیهلوا ار اهشق هریزج هک تسا یلماوع نیرت  اهم زا عونت
    یرگهکدرگ هعهسوت و اه       تیاهسوفروموئژ زا تهظافح و تخانهک یهپ رد اهسیروتوفروموئژ دک نایب هک روط نام 
     اهسیروتوفروموئژ یباهیزرا نآ یهپ رد نتهسا یمو    هب ههعماج یعاهمتجا و یداهصتقا هعسوت تهج رد یژولوفروموئژ
      عهفر تههج رد ینایاهک کهمک دهناوت  یهم اریرپ شور هلمج زا یبایزرا یا  شور نبرتهب زا هدافتسا اب اشق کراپوئژ
 رد ندکاب یلحم هعماج هعسوت تهج رد ا  تیاسوفروموئژ توق یاقن رتهب و رت شیب تیوقت و فعض یاقن و ا دوبمک
 بالود و هوک اچ هگنت ،نادکمن تیاسوفروموئژ هس  یترت هب اریرپ شور زا هدمآ تسدب ،یاتن ساسا رب اتسار نیم 
   هدراههچ یدهنب        ههبتر رد ههک تهسا نهیا رهکذ لهباق ههتکن ن دهنا هداد     صاهصتخا دوهخ ههب ار اه  هبتر نیرتالاب (نویرک)
 زین بالود و هوک اچ هگنت ،نادکمن تیاسوفروموئژ ؛یتیریدم شزرا و یژولوفروموئژ شزرا ظاحل زا تیاسوفروموئژ
  ،یتیریدهم شزرا نیرتالاب 06/7 زایتما اب هوک اچ هگنت و (26/2 و 7/3 ،77/3  یترت هب) یژولوفروموئژ شزرا نیرتالاب
 رد ار یتیریدههم فعههض ،یاههتن نههیا ،دراد رارههق (ا دزاههی) رههخآ یاهه  هههبتر نیههب رد بالود و مراهههچ هههبتر نادههکمن
   ی اهفر نکاهما ،یسرتسد یا  هار هک ،د د یم ناشن ،تسا الاب یژولوفروموئژ شزرا یاراد هک بالود تیاسوفروموئژ
 فعض یاقن عفر هب هدمآ تسدب ،یاتن هب هجوت اب ناوت یم زین ا  تیاسوفروموئژ ریاس اب هطبار رد ندوک تیوقت دیاب نآ
 نتخادرپ

 عبانم
   هی رط زا اه  نآ یبا هیزرا و (ANP) یا   هکبهک لهیلحت  دهنی ارف اهب یرگکدرگ هنیهب یا  تیاسوفروموئژ یبای ناکم ،(6396) نسح ،یجورا

  ههب  ،اهسیروت یز هیر  ههمانرب و ایفارغج هتکر ،دکرا یسانکراک همان نایاپ ،(سبط ناتسرهک :یدروم هعلاطم) یتیسیروتوفروموئژ یا  لدم
 نایفارغج هدکشناد ،نارهت هاگشناد ،یناملس دمحم رتکد ییامن ار
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 نیندعم تافاشتکا و یسانک نیمز نامزاس ،ناریا یتخانک نیمز ثاریم سلطا ،(9396) اضر یلع ،یمظاک یرما
 یدروم هعلاطم) یا هقطنم یرگکدرگ هعسوت رد اسیروتوفروموئژ یا  هبذاج رب یلیلحت ،(7396) مانهب ،یمیحر یناغم ؛نسحم ،یناورسخروپ

 ناتف  و تسیب هرامک ،اتف  لاس ،یا هقطنم و یرهک یا  ش وژپ و تاعلاطم هلجم ،(ناجریس ریوک
   هتهکر ،دهکرا   یهسانکراک ههمان   ناهیاپ ،ناردهنزام ناتسا رد ا  تیاسوفروموئژ یرگکدرگ نیمز یا  تیلباق یبایزرا ،(9396) نسحم ،ینیسح

 نرون دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،یلیعامسا اضر رتکد ییامن ار هب ،یطیحم یزیر همانرب رد یژولوفروموئژ -یعیبط یایفارغج

 یا  تیاسوفروموئژ تیلباق یبایزرا و اسیروتوفروموئژ ،(7396) نیدلا اجن ،ناناور ،یدهم دمحم ،هداز نیسح ؛هیروح ،یمرام شک تمحز
 ،نیمزرس شیامآ و یژولوفروموئژ ،یژولوفروموئژ یناریا نمجنا یلم شیام  نیمراهچ ،گنولارپ شور زا یریگ هرهب اب اشق کراپوئژ
 ننارهت هاگشناد

   نیمراههچ ،یهسانک  هرطاهخم و یتیریدم شرگن اب اسیروتوفروموئژ رظنم زا نالوهس راغ تیعضو لیلحت و یسررب ،(7396) دنمم ،یرالاس
 ننارهت هاگشناد ،نیمزرس شیامآ و یژولوفروموئژ ،یژولوفروموئژ یناریا نمجنا یلم شیام 

   یرگهکدرگ یاه  تیاسوفروموئژ یدنمناوت یبایزرا ،(9396) یدهم ،یدمحا ؛یبتجم ،ینارآ یئاد  ؛دیعس ،یدابآر  یمیحر ؛ریما ،یرافص
 ییایفارغج یشیامآ یش وژپ یملع همان لصف ،(یزکرم ناتسا ،ریجخن لاچ راغ :یدروم هعلاطم) کیتسراک  طانم تیریدم و یرادیاپ رد
 نا دراهچ هرامک ،اضف

 ننارهت ،ام و هام رشن ،اشق یناهج کراپوئژ ،اشق کراپوئژ تیریدم حرط ،(7396) رایزام ،یکلملادبع داژن یمساق
 و دوبهب یا  هنیمز ییاسانک و یرگکدرگ تامدخ درکلمع زا نارگکدرگ تیاضر یبایزرا ،(7396) ماهلا ،ییالک ولس یکاداد ؛دادرهم ،یناتم

 نمود هرامک ،اتف  لاس (یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج همانلصف ،ناردنزام ناتسا یلحاس یا رهک رد تامدخ هعسوت
   باداهب همهشچ کراپوئژ رد یتخانک نیمز ثاریم یبایزرا ،(7396) نیسح ،هداز یسوم ؛ نیز ،یکالفا ؛ نیز ،یدابآ یگنز ؛رفعج ،یلوتکریم

    و تهسیب هرامهک ،اهشک لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب همانلصف ،(یراس ناتسرهک-تسورا یاتسور) دلانیر و اریرپ یا  شور اب تروس
 ناکی

 یبا هیزرا ی اه  شور  ههسیاقم و  اهسیروتوفروموئژ ،(6396 ) دهمحم ،هداز ی هلع ؛دیع هس ،ی داهبآر  ی همیحر ؛دیع هس ،نابهگن ؛یبتجم ،ینامی
 نلوا هرامک ،یرگکدرگ هعسوت و یزیر همانرب ،(ناگزمر  ناتسا :یدروم هعلاطم) یرگکدرگ هعسوت رد ا  تیاسوفروموئژ
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