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 هدیکچ
-نارحب هب رجنم ،یطیحم ناوت اب نازیرهمانرب بسانت و تیافک مدع اب هطبار رد لئاسم زورب و ینیشنرهش دشر و اهرهش حطس شیازفا

 رد اه نآ هعسوت ای و هدیسر دوخ هیلوا تعسو ربارب نیدنچ هب یهاتوک تدم رد یرهش  یاههدودحم و تسا هدش یطیحم تسیز یاه
 یوگلا نیا تازاوم هب و تسا هدش رهش شرتسگ یوگلا ثعاب و تسا هدوب هتخیرگ و هتسج ،یزیرهمانرب نودب ،ازجم یتاعطق

 ریخا یاهههد لوط رد اهرهش ریاس دننام مه ناهفصا رهش .دناهدش هجاوم یربراک رییغت اب نوماریپ یزرواشک یضارا ،یرهش شرتسگ
 نتفر نیب زا دننام یبرخم یطیحم -تسیز راثآ هب رجنم دشر نیا هک یروط هب ،تسا هتشاد هدنکارپ یلکش هب و نزاوتمان یدشر
 رهش نالک هب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ ،یرهش شرتسگ زا یریگولج یارب اهراکهار زا یکی .تسا هدش بوغرم یزرواشک یضارا
 هلحرم رد و ناهفصا رهش هب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ یطیحم  تسیز تالکشم ییاسانش لوا ی هلهو رد شهوژپ نیا زا فده .تسا
 نیدب .دوب هتخیمآ شور رضاح شهوژپ شور .دشابیم ناهفصا رهش هب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ یطیحم  تسیز تارثا یبایزرا دعب
 یاهرهش نتسویپ تارثا یبایزرا یارب همادا رد و یطیحم تسیز تالکشم ییاسانش یارب نومضم لیلحت شور زا یریگ هرهب اب روظنم
 هک داد ناشن شهوژپ نیا زا هدمآ تسد هب جیاتن .دش هدافتسا amos رازفامرن زا هدافتسا اب یراتخاس تالداعم لدم زا ینوماریپ
 یرادهگن و ظفح ،یربراک رییغت لماش زادنا مشچ و زبس یاضف...و تسیز طیحم یگدولآ ،اوه ،بآ ،کاخ یگدولآ لماش یگدولآ
 یاهرهش نتسویپ هک تسا یطیحمتسیز تالکشم زا هدوسرف تفاب و اهنامتخاس بسانم یاهزادنامشچ ،یزرواشک یاهنیمز
 .تشاد تیعمج هنارس رب ار ریثأت نیرتمک و یزرواشک یاهنیمز رب ار ریثأت نیرتشیب ینوماریپ
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 همدقم
 لاح نیع رد .دنا هدش هجاوم یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا یاه هنیمز رد یرایسب یاه شلاچ اب اهرهش هزورما
 موادت .تسا هدروآ ناغمرا هب اهرهش یارب یراب نایز یاهدمایپ ینیشنرهش نوزفازور تبسن هارمه هب تیعمج شیازفا
 رب یرادشه و تسا نیرفآ نارحب ،یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا تالکشم اب ینیشنرهش دشر هنوگ نیا
 هب ار اهرهش رد یریذپ تسیز نآ عبت هب و 3یگدنز تیفیک ،رگید یتالکشم نایم نیا رد دشاب یم اهرهش یرادیاپان

 .(Sasanpour et al, 2013: 129)دهد یم شهاک تدش
 حطس شهاک ،یرهش یحاون لرتنک لباقریغ هعسوت هب رجنم ،اهرهش هب ترجاهم شیازفا و ینیشنرهش تیعمج دشر
 یاهروشک رد هژیو هب یرهش فلتخم ناریدم یارب ناوارف تالکشم زورب و ینیشن هموح تمس هب لین ،یناسنا هافر
 یدج هعلاطم هنیمز و تسا هدش یرهش نازیر همانرب ینارگن ببس ،لماوع نیا هعومجم و تسا هدش هعسوت لاح رد
 .(Arghan and Shabani, 2017: 12)تسا هدومن مهارف ار نارادم تسایس نینچمه و یرهش نازیر همانرب ،ناریدم
 یور شیپ ار اهرهش رادیاپ هعسوت ،متسیب نرق ینایاپ یاه ههد رد یطیحم تسیز تالضعم زورب و ینیشنرهش شیازفا
 رشب یگدنز ندش یرهش و هنازور هعسوت اب .تسا هداد رارق یرامعم و یرهش لئاسم نارظن بحاص و ناصصختم
 یاه تلادع هب دیدج یاههاگن لوصحم رهش رادیاپ هعسوت و هدش دراو هطیح نیا هب رادیاپ هعسوت هب طوبرم میهافم
 یرهش هژاو اب یا هدرتسگ وحن هب یرادیاپ موهفم 1113 ههد لیاوا زا .تسا رهش هب تبسن یطیحم و ییاضف ،یعامتجا
 عماوج هیلک رد یملع مهم عوضوم کی ناونع هب ریخا یاه لاس رد رادیاپ یرهش هعسوت هلوقم .تسا هدش هارمه
 فلتخم داعبا ،اتسار نیا رد .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یرهش هعسوت تایبدا زا یعیسو شخب و هدوب حرطم
 ،فلتخم یاه هاگدید بلاق رد و هتفرگ رارق یبایزرا و لیلحت و هیزجت ،یسررب دروم ،توافتم یایاوز زا رادیاپ هعسوت
 نیودت زین و یرهش هعسوت یاه حرط و اه همانرب ،اه تسایس هب عماج شرگن .تسا هدش هدیشیدنا زین ییاهراکهار
 رارق رادیاپ یرهش هعسوت یزیر همانرب و یراذگ تسایس سأر رد یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا هچراپکی فادها
 .(Mohammadi and Bahari, 2013: 1) دریگ یم
 و ییاضف هعسوت یاهوگلا تالوحت ،یعامتجا -یداصتقا تالوحت لماش تالوحت هتسد هس اب اه هقطنم -رهش شرتسگ
 زا ای و نوماریپ هب تنوکس و تیلاعف شزخ اب ای یرهش شرتسگ .دراد طابترا یرهش تیریدم و یزیر همانرب تالوحت
 کی (ییاضف لوحت) تنوکس و تیلاعف شزخ .دتفا یم قافتا رت گرزب رهش هب ینوماریپ یاه هاگتنوکس قاحلا قیرط
 هعسوت تیلباق و هدومن ییاضف شاشتغا راچد ار اهرهش نالک ینوماریپ یحاون ًاالومعم هک تسا یداراریغ شرتسگ
 عقاوم یرایسب رد و دریگ یم رارق هدش ماجنا لمع رد یرهش تیریدم ،شرتسگ هنوگ نیا رد .دهد یم شهاک ار اه نآ
 یریگ لکش زا یریگولج فده اب ینوماریپ یحاون رد دوجوم تالکشم ندش رابملت زا یشان تاعبت زا یریگولج یارب
 دنتسه یمسرریغ عون زا عقاوم یرایسب رد هک یتیلاعف یاه هصرع و اه هاگتنوکس قاحلا اب رابجا هب یعامتجا یاه نارحب
 و ینوکسم یاهدحاو دنچره ،(قاحلا قیرط زا یدارا شرتسگ)مود هنوگ رد اما ؛دنک یم تقفاوم رت گرزب رهش هب
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 900 ...نتسویپ يطیحم تسیز تارثا يبایزرا

 کی زا یشان ،قاحلا یارب ییاهن میمصت اما ،دنشاب هدومن شودخم ار هاگتنوکس ود نیب یاضف تسا نکمم یتیلاعف
 و ناریا رد تاعفد هب شرتسگ هنوگ ود نیا .دتفا یم قافتا نانکاس و لوئسم یایازم زا یدنم هرهب هکلب ،تسین رابجا

 ,Mehdizadeh)دنا هدش ماغدا رت گرزب رهش رد یگرزب و کچوک یاهاتسور و اهرهش نآ لابند هب و هداتفا قافتا ناهج

2004: 27). 
 یاهرهش یتیعمج طاقن رد یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا ددعتم لماوع یناوخمه دوجو مدع هب هجوت اب
 تالکشم .ددرگ یا هدیدع تاریثأت هب رجنم دناوت یم گرزب یاهرهش هدودحم هب اهرهش نیا قاحلا ،کچوک

 ی هعسوت هک ارچ ؛تسا یعیبط طیحم اب اه نآ لباقت و ضراعت لصاح و لکشم نیرت یساسا زا یکی یطیحم تسیز
 نیا .تسا هارمه یعیبط یاهاضف رب یداصتقا یاه تیلاعف و لقنو لمح و عیانص ،اه نامتخاس طلست اب ریزگان یرهش
 دوش یم یرهش هدرتسگ یاه یگدولآ زاس هنیمز و تسا هتفای رییغت تعیبط رب رهش یگریچ لکش هب نامز رورم هب طلست
(Firoozbakht et al, 2011: 215). و یحطس بآ عبانم یفیک و یمک تفا ،کاخ شیاسرف ،عتارم و اه لگنج بیرخت 
 تالضعم نیرت مهم هلمج زا هریغ و اه هلابز یلوصاریغ تیریدم ،اهرهش نالک رد هژیو هب اوه یگدولآ ،ینیمزریز

 .(Environmental Planning Council, 2014) دنوش یم دادملق رهش یطیحم تسیز
 رظندم اب شهوژپ نیا رد ور نیازا .دباییم شیازفا یطیحم تسیز تالکشم یرهش یاضف شرتسگ اب بیترت نیدب
 تروص رد ناهفصا رهش رب اهریغتم نیا تارثا یسررب هب یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا یاهریغتم نداد رارق
 ،هچرد ،ناتسراهب ،رهش ینیمخ ،زگ ،قوزروخ ،دابآ تلود ،رهش نیهاش هلمجزا ناهفصا نوماریپ یاهرهش قاحلا
 یاهدحاو یاه یگدولآ ،یکیفارت یاه یگدولآ لیبق زا یلماوع .دوش یم هتخادرپ ناهفصا رهش هب راوخرب درگتسد

 یاه هاچ رد اه نآ هیلخت ای و رباعم رد بالضاف یزاساهر زا یشان یگدولآ ،رهش نالک میرح و هدودحم رد یتعنص
 و ماحدزا زا یریگولج و یرگشدرگ یاهریسم ظفح ،یعیبط لکش هب شحو تایح یترجاهم یاهریسم ظفح ،بذاج
 یرایسب رد و هتشگ لیدبت یا هغدغد هب هک دنتسه یلماوع زا همه یزرواشک یاه نیمز نتفر نیب زا ،یغولش و کیفارت
 یریثأت هکارچ ،دبای یم هژیو یتیمها رهش یزیر همانرب هطبار نیا رد .دنک یم ادیپ ینارحب تلاح هقطنم نیا طاقن زا
 و یدرف یگدنز هجیتنرد و هداد ناماس رهش یاضف هب یرهش یزیر همانرب .دراد یرهش تسیز طیحم تیفیک رب میقتسم
 تارثا فلتخم داعبا زا یقیمع یهاگآ دیاب نازاس رهش لیلد نیمه هب .دزاس یم نوگرگد ار نانیشنرهش یعامتجا
 .دنشاب هتشاد نادنورهش یارب رهش لکش رییغت بقاوع و یرهش یزیر همانرب تیهام ،رهش دبلاک ،یطیحم تسیز
 اب یا هقطنم حطس رد ،عبرم رتمولیک 122 تعسو و رفن 125832183 لداعم یتیعمج اب رهش نالک کی ناونع هب ،ناهفصا

 و اه نآ نتفرگ رظن رد ازجم هک توافتم ی هلصاف ،تیعمج ،تعسو اب ییاهرهش .تسا هیاسمه یددعتم یاهرهش
 ،رهش ینیمخ ،ناتسراهب ،مشیربا رهش 13 شهوژپ نیا رد .تسا یراگنا هداس ناهفصا رب و رگیدکی رب ناشتاریثأت

 رهش ینوماریپ یاهرهش ناونع هب دابآ فجن و راوخرب درگتسد ،ناتسرواجهق ،رهش نیهاش ،دابآ تلود ،هچرد ،قوزروخ
 ،ناهفصا رهش نالک هب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ اب یطیحم تسیز تاریثأت و دندش نییعت شهوژپ دروم ناهفصا

 زا مشیربا ،بونج زا ناتسراهب ،قرش زا ناتسرواجهق ،لامش زا راوخرب درگتسد و رهش نیهاش ،دابآ تلود یاهرهش



 1100 راهب ،مود هرامش ،مهدزیس لاس – يناسنا یایفارغج رد ون یاه شرگن يشهوژپ - يملع همانلصف 150

 ناونع هب 3 هرامش هشقن رد هک دنا هیاسمه ناهفصا اب برغ زا زین رهش ینیمخ و هچرد یاهرهش و یبرغ بونج
 ریخا یاه لاس رد هک تسا ییاهرهش هلمج زا ناهفصا رهش نالک .دنا هدیدرگ صخشم شهوژپ هعلاطم دروم هدودحم
 یطیحم تسیز ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم تارثا و دنا هتسویپ نآ هب ینوماریپ یاهرهش و هتشاد یقفا دشر و شرتسگ
 ؟تسا هدوب هچ ناهفصا رهش هب ینوماریپ یاهرهش و یرامقا یاهرهش نتسویپ مه هب تارثا .تسا هدروآ دوجو هب
 ؟دشاب هتشاد رهش نالک رب دناوت یم یتارثا هچ فلتخم یاهرهش نتسویپ و هتسویپ هک ناگساروخ دننامه
 هک تسا هدیسر رفن 517872 زا شیب هب 7713 لاس رد و هدوب رفن 137831 رب غلاب 2713 لاس رد نانهر رهش تیعمج
 داجیا یا هدرتسگ یدبلاک هعسوت هجیتنرد هک هدش ربارب 283 رهش تیعمج هتشذگ لاس 53 دودح رد دهدیم ناشن
 شهاک یزیر همانرب ندوب یکیزیف هعسوت هلمج زا یتالکشم دوخ لابند هب و (Statistics Center, 2009)تسا هدومن
 تازیهجت هلمج زا یرهش تازیهجت و تاناکما هنارس دوبمک نیرجاهم بذج ناوت شیازفا یزرواشک یاه نیمز
 هدیسرن ینارحب دح هب نانهر رهش تالکشم یهوبنا رگا تسا هدروآ دوجو هب ار یگنهرف ینامرد یتشادهب یشزومآ
 یرهش هقطنم هکلب ار رهش نیا طقف هن کیدزن هدنیآ رد دجوم یاه ییاناوت هب هجوت مدع و همانرب نودب هعسوت دشاب
 رب ار ققحم نهذ هک تالکشم و هلئسم نایب هنیمز رد تخاس دهاوخ ور هبور یناوارف تالکشم اب ار ناهفصا تشد
 یریثأت هچ ینوماریپ یاهرهش نتسویپ :نوچ یدراوم هب ناوت یم دننیزگرب شهوژپ یارب ار عوضوم نیا ات تشاد نآ
 رد و ناهفصا رهش هب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ یطیحم تسیز تالکشم ییاسانش ؟تسا هتشاد اوه تیفیک یور
 .دشابیم ناهفصا رهش هب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ یطیحمتسیز تارثا یبایزرا دعب هلحرم
 یرظن یموهفم و درکیور
 رد لداعت داجیا یارب ددعتم یاهشقن اریز ،دوشیم بوسحم یرهش هعسوت و تایح مهم ناکرا زا تسیز طیحم
 تروص هب نآ یارب صاخ تیکلام فیرعت مدع و نیناوق نادقف لیلد هب للع نیا اما ؛دنک یم یزاب تایح یاهلماع
 تارثا اذل .دشابیم فلتخم یاهیگدولآ و تسیز طیحم بیرخت نآ لصاح هک تفرگ رارق یرادرب هرهب دروم دازآ
-یم دیدپ تسیز طیحم رد یناسنا فلتخم یاهتیلاعف رثا رد هک یفلتخم تارییغت زا تسا ترابع یطیحم تسیز
 و یرهش کیفارت ،یا هناخلگ تارثا شیازفا تاعوضوم ،یناهج و یلم حطس رد .(Hosseinpour et al., 2013: 2)دیآ
 رثا رد هک یفلتخم تارییغت زا تسا ترابع یطیحم تسیز تارثا اذل .دشابیم فلتخم یاهیگدولآ ،نیمز مکارت
-هناخلگ تارثا شیازفا تاعوضوم ،یناهج و یلم حطس رد .دیآیم دیدپ تسیز طیحم رد یناسنا فلتخم یاه تیلاعف
 یراگزاسان و لداعت مدع ثعاب ... و یرهش تیعمج شیازفا ،یرهش یاهیگدولآ ،نیمز مکارت و یرهش کیفارت ،یا
 و ینیشنرهش دشر و اهرهش حطس شیازفا عقاو رد .تسا هدش متسیسوکا طباور ندروخ مه هب و تعیبط و ناسنا نایم
 هدش یطیحم تسیز یاهنارحب هب رجنم ،یطیحم ناوت اب نازیر همانرب بسانت و تیافک مدع اب هطبار رد لئاسم زورب
 .(Sadr Mousavi et al., 2016: 150)تسا
 زا یکی .دراد هدننک نییعت و یدیلک یدربراک ،رادیاپ هعسوت هب یبایتسد تهج رد هک تسا یرازبا تسیز طیحم یبایزرا
 تارثا یبایزرا .دشاب یم (EIA)یتسیز طیحم تارثا یبایزرا ،تسیز طیحم یبایزرا تهج دوجوم یاهرازبا و اه کینکت
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 نیح رد و هژورپ یارجا زا لبق ،طیحم رب هژورپ کی یاهدمایپ و تارثا یسررب هب هک تسا یدرکیور ،یتسیز طیحم
 یا هعسوت رادیاپ هعسوت .میتسهEIA  عون زا یبایزرا دنمزاین ،یا هعسوت تیلاعف عون ره یارب و دزادرپ یم ،نآ ماجنا
 نیمأت دوخ تاجایتحا ندروآرب رد هدنیآ یاه لسن ییاناوت رد لاکشا داجیا نودب ار یلعف لسن یاهزاین هک تسا
 نودب یلعف ناسنا هافر یزاس رثکادح یارب یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا فادها دیاب رادیاپ هعسوت رد .دنک یم
 ،تسا صخشم فیرعت رد هک روط نامه .دنوش قیفلت مه اب ناشیاهزاین ندروآرب یارب یتآ یاه لسن ییاناوت هب بیسآ
 .دیسر رادیاپ هعسوت هب ات دوش هدرب راک هب یداصتقا یاه تیلاعف رد دناوت یم و دیاب یطیحم تسیز تاظحالم و لئاسم
 .(Rajabi et al, 2014: 22)دریگب رارق یسررب و یبایزرا دروم دیاب تسیز طیحم اتسار نیا رد
 اما ،تسا سوسحم و یکیزیفًا ًاالماک تیعقاو ود نایم طابترا  اهنت لوا هاگن رد تسیز طیحم و اهرهش نایم طابترا
 زین ریثأت اه نآ یور رب و تسا یگنهرف یاهنایرج و یداصتقا و یسایس یاهدنیآرف زا رثأتم ًاالماک طابترا نیمه
  .دراذگ یم

 طیحم -5 هدش هتخاس طیحم -3:دوش یم لیکشت هدمع شخب هس زا یرهش تسیز طیحم ،دوجوم فیراعت ساسا
 مکاح یعامتجا - یداصتقا طباور و تخاس ناسنا یدبلاک رهش ،رگید ریبعت هب .یعیبط طیحم -1 ،یعامتجا – یداصتقا
 قوف یاه شخب ینوریب و ینورد طباور و عون هک تسا یهیدب .تسا هتفرگ لکش نیمز یعیبط رتسب رد هک تسا نآ رب
 ینوماریپ یاهرهش .(Maleki and Saeedi, 2016: 73)تشاذگ دهاوخ میقتسم یریثأت یرهش تسیز طیحم رب

 یسناچ و نملوا دراودا نوچ ینادنمشناد رظن زا .دنبای یم هعسوت یرهش عماوج ترواجم رد هک دنتسه ییاهرهش
 هکنیا هلمج زا .دنک یم ادج یرهش یاه هموح زا ار اه نآ هک دنراد یصاخ تاصخشم ینوماریپ یاهرهش ،سیراه
 دمآ و تفر ،دنا هتشگ ادج اه نآ زا اسب هچ و هتشاد یدایز هلصاف یلصا و یزکرم یاهرهش زا ینوماریپ یاهرهش
 دوجو نیا اب .دریگ یم تروص یرتمک سایقم رد سکعرب و یزکرم رهش هب ینوماریپ یاهرهش زا مدرم هنازور
 ناشن ار یدایز هباشت اهرهش ردام یداصتقا یاه تیلاعف اب فلتخم تاهج زا ینوماریپ یاهرهش یداصتقا یاه تیلاعف
 ،هچرد ،ناتسراهب ،رهش ینیمخ ،زگ ،قوزروخ ،دابآ تلود :ناهفصا ینوماریپ یاهرهش .(Nadi, 1999: 34)دهد یم
 .دنتسه مشیربا ،رهش نیهاش ،راوخرب درگتسد
 کچوک یاهرهش یارب ییورملق و یاهقطنم هعسوت لیسناتپ نتخاس یشهوژپ رد ،(2315)3ناراکمه و افیرچنب -
 ییاضف یاه لدم ساسا رب ار زادنا مشچ و یرهش یاهاضف ات دندرک شالت اه نآ .دندرک یسررب ار سنوت رهش نوماریپ
  .دننک یسررب تسا مامتان یاهلدم و زادنا مشچ تاعطق زا هک دهد لیکشت یاهرظنم رظانم زا اما ،دشاب مجسنم هک

 یرو هرهب ،تیعمج ،دعب هس قیرط زا رهش نالک رادیاپ هعسوت یلک یسررب هب یشهوژپ رد ،(7315) ناراکمه و واچ -
 صخاش کی تخاس رد ار داعبا هس نیا اه نآ .دنداد رارق یسررب دروم هنومن ناونع هب ار روپاگنس و دنتخادرپ نراقت و
 داعبا هک یلاح رد ،تسا هدنام یقاب رییغت نودب ًااتبسن تیعمج داعبا هک دنتفایرد اه نآ .دندرک بیکرت یرادیاپ یلک
 هدرک تکرح یرادیاپ تمس هب 5115 لاس زا لبق یگتسبمه داعبا .دباییم همادا یرادیاپ یوس هب جیردت هب یرو هرهب
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 و شروی هدنهد ناشن ،دوشیم رهاظ هرابود یرادیاپ یوس هب یدوعص دنور کی هک یماگنه 5315 لاس ات اما ،تسا
 شیازفا و تقوم نانکاس تیعمج هزادنا هب هجوت اب دیاب تلود هک تسا ینعم نیا هب اه نآ هعلاطم جیاتن .تسا طوقس
 .دنک هجوت تسیز طیحم یارب تلود هجدوب

 یلیلحت بوچراچ ساسا رب یسررب .دندرک یسررب ار یرهش یریذپ بیسآ یشهوژپ رد ،(7315)3سپی و سالاس -
 طوطخ هک دهدیم ناشن نانآ شهوژپ یاههتفای .دنک یم یبایزرا یفیک و یمک رظن زا ار قیقحت یاهزاین و هدش ماجنا
 هک ییاه نآ هک یلاح رد ،دناهدرک داجیا ار تفرشیپ نیرتشیب هک دنتسه ییاه نآ ،یتکراشم و یتخانش ،یوق یتاقیقحت
 هک دهدیم ناشن نینچمه لیلحت و هیزجت .دنراد یرتمک تفرشیپ دنتسه یدعب دنچ سایقم و یرهش کیمانید زا
-یم جیورت ار تفرشیپ هلحرم ،عماج یاهدرکیور مادختسا نینچمه و قیقحت رتشیب طوطخ یزاس هچراپکی یاهشور
 شیازفا یاضاقت هکنیا نودب دوش ییاسانش یفیک فاکش ات دنک رییغت دیاب قیقحت طوطخ زکرمت تیاهنرد .دهد
 .دشاب هتشاد یمک و بولطمان

 و تیریدم فلتخم یاههنیمز دروم رد یاهسیاقم لیلحت و هیزجت هب یشهوژپ رد ،(7315) 5ناراکمه و وریتنام -
-شزرا هک دهدیم ناشن  نانآ شهوژپ جیاتن .دنتخادرپ یطیحم تسیز کیژتارتسا یبایزرا رب نآ ریثأت ناکما یگنوگچ
 یلوصا هبنج زا ییاه تیدودحم اب SEA یاه متسیس و دراذگیم ریثأت SEA ماجنا و ریسفت رد یداهن و یگنهرف یاه
 نودب SEA هک دنک یم دییأت SEA یاه متسیس رد یتیمکاح یاهوگلا و اههنیمز نداد دنویپ .دنتسه وربور رت یتخانش و
 تیمکاح طیحم اب نآ قابطنا حطس هب نآ تیفرظ هک یلاح رد ،تسا هنیمز ریثأت تحت ضوع رد هکلب تسین هنیمز
 .دراد یگتسب

 شهوژپ رد اه نآ .دندرک یبایزرا ار ناهوو و وگاکیش رد یرهش یگدنز یشهوژپ رد ،(7315) 1ناراکمه و گنز -
 و یسرتسد ،هبذاج ،مکارت یاهصخاش و یرهش زکرمتمریغ یرهش یوگلا هب هجوت روظنم هب ینیشنرهش یاقترا دوخ
 یارب لآ هدیا لح هار اب ییاضف کینکت زا هدافتسا اب ینیشنرهش یبایزرا ییاهن یبایزرا .تفرگ رارق رظندم عونت
 رد ییالاب ریداقم هک یلاح رد ،تسا رترب عونت و ندوب سرتسد رد رظن زا وگاکیش داد ناشن جیاتن .دش ماجنا یدنب هبتر
 ًاابیرقت و تسا هکبش رب ینتبم یرهش یوگلا کی یاراد وگاکیش .دراد دوجو ناهوو رد یگدنز تیلباق و مکارت
 ییاضف عیزوت کی اب یاهظحالم لباق روط هب ناهوو رهش ییاضف میسقت و تسا یرهش ینیشنرهش رد زکرمتمریغ
 قطانم اب ای و یندید طاقن فارطا رد هلحم یاههلحم ای کولب یاه هورگ .تسا هناگیب یرهش یگدنز زا یاهریجنز
 یاقترا یبایزرا رد صخاش متسیس .تفرگ دنهاوخ رارق ناهوو و وگاکیش یاههلحم ریثأت تحت دایز لامتحا هب گرزب

 ًااقیمع دناوت یم ،عونتم ییاضف تالماعت هب هجوت اب و دبای شرتسگ و میظنت هبناج همه تروص هب دناوتیم ترهش
 .دشاب ایوپ و یوق
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 :دندرک لیلحت و هیزجت ار رهش یاههکبش و کیمانیدومرت نیب طباور یشهوژپ رد ،(1315)3ناراکمه و الورام -
 یپورتنا و عبانم یارب رتمک یاضاقت هب رجنم یرهش یاهمتسیس نینچ رد هتفای نامزاس تاعالطا و یگدیچیپ شیازفا
 شجنس شور داهنشیپ اه نآ هعلاطم فده .دنک یم رادیاپ و دمآراک ار اه نآ یلک روط هب هک دوشیم یعامتجا رتمک
 هئارا اسان یاهراوهام ریواصت وEurostat  یهداد هاگیاپ زا هک دوب یرامآ یاهلدم ساسا رب رهش یاههکبش یرادیاپ

 رب ینتبم یاهصخاش .دشابیم اپورا رد یرهش هعسوت یموهفم فلتخم یاهویرانس لیلحت هب رداق و تسا هدش
 تیلاعف - رادیاپ تفرشیپ هفلؤم هس هب هجوت اب رهش یاههکبش ییایوپ یبایزرا هب رداق ار اه نآ ،هدمآ تسد هب لامتحا
-هقطنم و یاهقطنم داصتقا هک ییاه یگژیو کرد رد اه نآ هب و دننادیم یرهش یسانش موب و یعامتجا ماجسنا ،یداصتقا
-تسایس یارب هدمآ تسد هب جیاتن .تسا هدرک کمک یرهش متسیس ریگارف هعسوت یزاس هنیهب دراد رایتخا رد دیاب یا
 .تسا یعرف یلحم حطس رد یاهقطنم و یرهش یزیر همانرب و لاعف یاه
 ،روشک تختیاپ ،یتیس وکیزکم ،متسیب نرق مود همین رد هک دنتفایرد یشهوژپ رد ،(1315)سلازنوگ ودروبزیرگ -
 قیرط زا ار یلحم تموکح یاههزوح زا یرایسب لماش ار دوخ یکیزیف شرتسگ و هقباس یب تیعمج دشر
 رد یداصتقا یاهتیلاعف لحم و تیعمج زا یشان یناکم عیزوت .تسا هتشاذگ شیامن هب رهش یخیرات یاهتیدودحم
 .تسا هدرک داجیا نآ زا رتارف و کیزکم هرد طیحم رد ار میقتسمریغ و میقتسم یاهراشف اهرهش نالک راتخاس
 رتارف یارب ار لمحت لباقریغ یرهاظ عنام کی ،دنتسه یرهش هقطنم لماش هک فیعض یاهیرادرهش زا یاهعومجم
 یاهتیلباق یرهش قطانم یاهیرادرهش ،همه هن یلو ،رثکا .دننکیم لیمحت یتنس یداهن راتخاس کی و شقن زا نتفر
 هروظنم دنچ یگنهامه هب زاین هک تسا دنور نیا نیب داضتم دسریم رظن هب هک هچنآ هب نداد خساپ یارب ار یدودحم
 و دنک یم یسررب ار اهدنیارف نیا ریثأت نانآ شهوژپ .دنراد ار تسا هداد ناشن یاه لح هار تیریدم یدعب دنچ و
 .دنک یم یسررب ار یرهش یطیحم و یرهش یاه خساپ (اهتصرف و اهشلاچ) هدودحم
 هرد رد یریگرد لیلد هب کچوک یاهرهش تارییغت یدیلک لماوع یسررب هب یشهوژپ رد ،(1315)ناراکمه و حلاص -

Klang-Langat شواک لماوع لیلحت و هیزجت زا هدافتسا اب(EFA) دیئات روتکاف لیلحت و هیزجت یاهدرکیور و
(CFA) قطانم زا عفنیذ 221 خساپ ساسا رب هعلاطم نیا .دنتخادرپ Hulu Selangor، Selangor، یریگ هنومن شور اب 
 هب .دش هدافتسا دروخزاب تفایرد یارب 2 ات 3 زا ترکیل سایقم ساسا رب ییاههمانشسرپ .دوب هدش باختنا یفداصت
 زا هدمآ تسد هب یاههداد .دوب دامتعا لباق 781 زا رتشیب هزاس ره یارب خابنورک افلآ رادقم اب همانشسرپ ،یلک روط
 یارب CFA .دننک یدنب هورگ کچوک یاهرهش رییغت لماع یارب ار مالقا و اه هزاس ات دندش شزادرپ EFA قیرط
 :هزاس شش داجیا هک دهدیم ناشن اه هتفای .دش ماجنا هطوبرم یاههورگ ساسا رب هدش هتشابنا یاههزاس یسررب
 .(دروم 5)تخاسریز و (دروم 5)هلحم ،(دروم 1)تیلاعف ،(دروم 5)تینما ،(دروم 2)تسیز طیحم ،(دروم 2) یسرتسد
 هرد ذوفن تلع هب کچوک رهش رییغت زا یلماوع ییاسانش رد دناوتب قیقحت نیا یاههتفای هک تسا دیما بیترت نیا هب
 و تبثم تاریثأت هب رجنم ،یداصتقا و یعامتجا هعسوت قیرط زا ،لوحت نیا ،تقیقح رد .دنک کمک تاگنال گنلک
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 رصاعم ندش یناهج هب هجوت اب یگدنز تیفیک دوبهب هب تیاهن رد و دوش یم ییاتسور و یرهش قطانم رد ود ره یفنم
 .دوشیم رجنم
 اب نکسم یاههمانرب رد یطیحم تسیز تاعوضوم نداد رارق روحم هب یشهوژپ رد ،(1315)زیچناس و یگاریوکیس -
 عماج ،کیتامتسیس درکیور هک دهدیم ناشن اه نآ شهوژپ جیاتن .دنتخادرپ یطیحم تسیز کیژتارتسا یبایزرا درکیور
 نکسم دوبمک شهاک تهج لمع راکتبا و یریگ میمصت رب یراذگریثأت و یهاگآ رد دناوتیمSEA  ریذپ فاطعنا و
 عیانص و کاپ یژرنا ءاقترا هلمج زا ،یرادیاپ اب طبترم یدربهار تامادقا تیوقت دوخ شهوژپ رد اه نآ دنک کمک
 نیمأت کیژتارتسا فده هب یبایتسد یارب نیزگیاج یاههنیزگ یبایزرا و ییاسانش ،هطوبرم لغاشم داجیا ،رادیاپ
 یارب یداصتقا یاه تیدودحم هلمج زا ،یدربهار فده هب یبایتسد یارب تارطخ ییاسانش ،تمیق نازرا نکسم
 .دندرک ناونع نکسم ماهس و نیمز تیریدم و مواقم داوم اب یعمج هتسد یاه هناخ لیوحت
 یربارب .دنکن یقیقح ییاضف یربارب هب یبایتسد هب یکمک تسا نکمم تسا هدش یراکتسد تلود طسوت هک ییاضف
 اب راک نیا هک دوش لصاح ینیشنرهش هتفرشیپ ًااتبسن هلحرم رد یبایرازاب یاهراکوزاس قیرط زا دیاب بسانم ییاضف
 یزاس هوبنا اب یا هقطنم یگدنکارپ یژتارتسا دندرک ناونع نینچمه .دوش یم نکمم تلود یتالیهست یاهتسایس کمک
  .دنک رارقرب ییاتسور و یرهش یاهداهن هبناج همه هعسوت فده اب ،یربارب و دشر نیب لداعت کی دراد رظن رد یلحم

 رد صوصخ هب ،تسا هتخانشان یدایز دح ات (EIA)یطیحم تسیز تارثا یبایزرا یاه متسیس یراگزاس و یشخبرثا
 رد ار EIA یاه متسیس اه نآ .BRI دادتما یاهروشک رد یسایس و یداصتقا ،یعامتجا ،یطیحم تسیز عونتم یاههنیمز
 هب راک نیا هک دندرک هسیاقم و رورم ،دنک یم لیدعت ار نیچ تسایس هک راگزاس و شخبرثا یا هنیمز لماوع دروم
 .دنک یم کمک رادیاپ هعسوت تهج رد BRI رثؤم یارجا یاهراکهار ییاسانش
115 لاس زا ییاتسور و یرهش هچراپکی هعسوت  صخشم یناکم مکارت طسوت دروم ود ره تسا هتفای دوبهب 2
 ،ساسا نیا رب دراد ییاتسور و یرهش هچراپکی هعسوت رب یفنم ریثأت یضارا یربراک لاقتنا ،رضاح لاح رد .دنوش یم
 لاقتنا رظنم زا ار ییاتسور و یرهش هچراپکی هعسوت ات تسا هدش نیودت ناراذگ تسایس طسوت نآ یاهدمایپ زا یخرب
 .دنشخب دوبهب یضارا یربراک

 یرهش یزیر همانرب تفرشیپ اب نیمز شزرا رادیاپ هعسوت یبایزرا یشهوژپ رد ،(1515)3ناراکمه و اسادور ورزودک -
 هک یاهنوگ هب .تسا تفرشیپ یاراد درکلمع نیا هک دهدیم ناشن اه نآ شهوژپ جیاتن .دنتخادرپ ایناپسا :یدروم هعلاطم
-یم هتسجرب اهنیمز یزاس یرهش یارجا ینایاپ یاه لاس رد اما تسا دنک یراذگ شزرا تفرشیپ هیلوا یاه لاس رد
 رهش و هرطاش یاتسور یدبلاک و یداصتقا لماوع .دسریم دوخ شزرا رثکادح هب نیمز هلحرم نیا رد .دوش
 هب ییاتسور طاقن قاحلا زا یشان تاضراعت داجیا رد رثؤم لماوع ناونع هب و تسا یرادانعم توافت یاراد رهش مالسا
 .ددرگ یم بوسحم رهش هدودحم

                                                           
1 . Codosero Rodasa & et all 
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 یقیبطت هسیاقم ،رهش هب اهاتسور قاحلا یطیحم تسیز تارثا یبایزرا  هب یشهوژپ رد ،(3113)ناراکمه و یدمحم -
 اب هک هتفر رامش هب (یطیحم تسیز تارثا یبایزرا EIA یاههژورپ هلمج زا شهوژپ نیا .دنتخادرپ نآ قاحلا عاونا
 رتکد یلیلحت لدم کمک اب ،(قاحلا)هدیدپ نیا یفنم و تبثم تاکن لیلحت و تخانش و یطیحم تسیز یبایزرا فده
-صخاش و اهرایعم اب نینچمه و یدبلاک و یعامتجا ،یداصتقا ،یطیحم تسیز -ییایفارغج دعب 1 رد میسقت و مودخم
 هیشاح رد)دابآریخ (رهش رد طاحم)دابآ میعن یاتسور هنومن هس هسیاقم دروم رد اه نآ یراذگ شزرا و هدش یفرعم یاه
 عون هس زا کی ره دوخ شهوژپ رد اه نآ .تسا هدش ماجنا ،دزی رهش رد (رهش زا جراخ یاتسور)نیعلا برش و (رهش
 ،رما تیاهن رد دنداد رارق یسررب دروم دنا هتشاد یطیحم تسیز بولطمان راثآ نازیم هچ هب هکنیا بسحرب ار اتسور
 ،ناحارط یارب هدافتسا لباق یلوصحم ات هتشاد تبثم و یفنم هوجو و تارثا هچ روکذم هدیدپ هک دهدیم ناشن جیاتن
 .دشاب اهرهش یارب یریگ میمصت دنور رد ،اهاتسور اب دروخرب یهوحن یارب یزاس میمصت تهج ناریدم و نازیر همانرب

 رب دیکأت اب جرک رهش یقفا شرتسگ یطیحم تسیز تارثا یبایزرا هب یشهوژپ رد ،(3113)ناراکمه و داژن دحا -
 زا زین شور و داوم رد و هدوب یدربراک عون زا اه نآ شهوژپ .دنتخادرپ1713-1113 اه غاب و یزرواشک یاهنیمز
 IDRISI1 یاهرازفا مرن طیحم رد زین اهلیلحت رد و هدش هدافتسا 11 و17 یاه لاس هب طوبرم یا هراوهام ریواصت

GISبیرخت ببس جرک رهش یقفا شرتسگ دشاب یم حرش نیدب اه نآ شهوژپ یساسا هیضرف تسا هتفرگ ماجنا 
 .تسا هدش اه غاب و یزرواشک یضارا صوصخ هب تسیز طیحم
 دزی رهش ییاضف -یدبلاک شرتسگ یطیحم تسیز تارثا یسررب هب یشهوژپ رد ،(5113)ناراکمه و یدمحا -
 رهش رد یرصب و یسیطانغم ،یتوص ،کاخ ،بآ ،اوه یگدولآ هتسد شش دنتفایرد دوخ شهوژپ رد اه نآ .دنتخادرپ
 رد یرثؤم لماع ،یرهش شرتسگ و دشر و تیعمج شیازفا هک دشابیم دزی رد دوجوم یاهیگدولآ عاونا ،دزی
 رب یرهش شرتسگ ءوس تارثا شهاک یارب ،اه نآ تیاهن رد .تسا هدوب یطیحم تسیز یاهنارحب و عبانم بیرخت
 نیمز یبیکرت یربراک و یصخش هلیسو زا هدافتسا شهاک و یمومع لقنو لمح ،هدرشف رهش یاهدرکیور ،تسیز طیحم
 .دندرک داهنشیپ ار

 رد و یسررب ار ناهفصا رهش هب ناگساروخ رهش قاحلا تامازلا و اهدربهار دوخ شهوژپ رد ،(5113) یمیهاربا -
 ینزو نیگنایم هک یروط هب تسا نآ یاهتیدودحم زا رتشیب ناهفصا رهش هب ناگساروخ رهش قاحلا یاه تیزم هجیتن
 523 و 1/123 اهدیدهت و فعض طاقن ینزو نیگنایم و 13/373 و 113 بیترت هب اهتصرف و توق طاقن تازایتما
   .دشابیم زایتما

 زا هدافتسا اب ار ناجنز رهش یدبلاک هعسوت یطیحم تسیز تارثا یشهوژپ رد ،(5113) ناراکمه و روپ نیسح -
 ،یتوص ،کاخ ،بآ ،اوه یاه یگدولآ زا هتسد شش دهدیم ناشن اه نآ شهوژپ جیاتن .دندرک یسررب یدانسا تاعلاطم
 شرتسگ و تیعمج شیازفا هک تسا رهش نیا رد اه یگدولآ عاونا دوجو رگناشن ناجنز رهش رد یرصب و یسیطانغم
  .تسا هدوب تسیز طیحم یاه نارحب و عبانم بیرخت رد یرثؤم لماع رهش
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 رهش :یدروم هعلاطم)رهش یقفا شرتسگ یطیحم تسیز راثآ یسررب هب یشهوژپ رد ،(5113)ناراکمه و ماسح -
 یاههرود رد رهش یهشقن ،تیعمج مکارت لیلحت شور هس زا یریگ هرهب اب دوخ شهوژپ رد اه نآ .دنتخادرپ (ناگرگ
 تسیز طیحم رب رهش نیا یقفا شرتسگ راثآ سپس ،یریگهزادنا ناگرگ یقفا شرتسگ نازیم نردله لدم و فلتخم
 و یزرواشک یاهنیمز نتفر نیب زا هب رجنم ناگرگ یقفا شرتسگ دهدیم ناشن نانآ شهوژپ جیاتن .دنا هدرک یسررب

 نآ هب دوخ شهوژپ رد هک تسا هدش رهش ی هعسوت دنور یرادیاپان لک رد و ... و اوه یگدولآ ،بآ عبانم ،یلگنج
  .تسا هدش داهنشیپ ناگرگ یتآ هعسوت یوگلا هلزنم هب هدرشف دشر یوگلا جیاتن نآ هب هجوت اب و دنتخادرپ

 دزی ناتسا یاه ناتسرهش رادیاپ هعسوت و یطیحم تسیز لئاسم هب یشهوژپ رد ،(5113)ناراکمه و نایرکاذ -
 و اهباسپ (... و زاگ ،تفن ،نیزنب)یژرنا فراصم یاهصخاش ،دهدیم ناشن هکبش لیلحت زا لصاح جیاتن .دنتخادرپ
 و ییایمیش یاهدوک عاونا فراصم)یزرواشک یاهتیلاعف ،دزی ناتسا یاهناتسرهش رد یرهش و یگناخ یاهبالضاف

 ،دعب هبترم رد .دنراد ناتسا یاهناتسرهش رد یطیحم تسیز لئاسم شیازفا رد ار ریثأت نیرتشیب (...و تافآ عفد مومس
 رد و هدش طیحم هب راشف شیازفا ثعاب یرهش قطانم هب هدراو نیرجاهم و ینیشنرهش نازیم هژیو هب ،یتیعمج لماوع
 هعلاطم دروم یاهصخاش رد دزی ناتسرهش هجیتنرد .دنا هتشاد یدایز تاریثأت یطیحم تسیز لئاسم ندش رتداح
  .دوشیم بوسحم ناتسرهش نیرترادیاپ ناونع هب داباهب سیسأت هزات ناتسرهش و ناتسرهش نیرترادیاپان

 عماج حرط :یدروم هنومن یرهش عماج یاهحرط یطیحم تسیز تارثا یبایزرا هب یشهوژپ رد ،(5113)یکبازریم -
 یبایزرا یارب و دش هدافتسا یلیلحت -یاهسیاقم شور زا عوضوم تیهام هب هجوت اب شهوژپ نیا .تخادرپ هغارمرهش
 ساسا رب سپس و هیهت اهصخاشریز و اهصخاش زا یبتارم هلسلس راتخاس کی ،حرط یضارا یربراک تاداهنشیپ
 رد و نییعت اه هخاشریز ییاهن تیمها و نزو ،یزاسرهش هزوح نیصصختم تارظن زا یریگ هرهب اب و یفلد شور
 یکاح شهوژپ جیاتن .دمآ تسد هب اهرایعم نیا اب حرط قباطت نازیم ،یبتارم هلسلس لیلحت شور زا هدافتسا اب تیاهن
 صخاش هب طوبرم یضارا یربراک یرادیاپ هب هجوت نازیم نیرتشیب روکذم یاه صخاش نیب رد هک تسا نآ زا
 تیاهن رد و دنراد رارق یدعب یاه هبتر رد یداصتقا -یعامتجا و ییاضف -یدبلاک یاه صخاش و تسا یطیحم تسیز
 .دراد رادیاپ هعسوت فادها هب حرط بسانم هجوت زا یکاح هک دش هبساحم ،دصرد 57/11 اب ربارب حرط ییاهن زایتما

 :یدروم هعلاطم) یطیحم تسیز عبانم رب یرهش هعسوت تارثا یبایزرا هب یشهوژپ رد ،(1113)یجلاک رگ هزوک  -
 هب ار رایرهش ناتسرهش یطیحم تسیز عبانم رب یرهش هعسوت تارثا دوخ شهوژپ رد وا .تخادرپ (رایرهش ناتسرهش
 یتسرد هب هدمآ تسد هب یاهتصرف زا هک دهدیم ناشن وا شهوژپ یاههتفای .داد رارق یبایزرا دروم تاوس شور
 یدنب تیولوا اه تصرف و توق طاقن ساسا رب اهدربهار یجنس ناوت هک داد داهنشیپ نایاپ رد .تسا هدشن هدافتسا
 .ددرگ
 شور زا هدافتسا اب ار اهرهش هیور یب شرتسگ یطیحم تسیز تاریثأت یشهوژپ رد ،(1113) ناراکمه و ینیسح -

AHP و لوا تیولوا رد711/1 نزو اب بآ یگدولآ هک دهدیم ناشن اه نآ شهوژپ نیا جیاتن .دنداد رارق یسررب دروم 
 تیولوا رد 113/1 نزو اب کاخ یگدولآ ،مود تیولوا رد725/1 نزو اب یهایگ ششوپ تارییغت بیترت هب نآ زا سپ
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 زا مجنپ تیولوا رد111/1 نزو اب یتوص یگدولآ تیاهن رد و مراهچ تیولوا رد271/1 نزو اب اوه یگدولآ ،موس
 .دنشابیم تسیز طیحم رب رهم نکسم حرط یارجا تارثا نیرتمهم
 یاههتفای .تخادرپ زیدناش هدیدپ ییایور رهش یطیحم تسیز تارثا یبایزرا  هب یشهوژپ رد ،(1113)رف یروای -
 هعسوت هک تسا نیا رگنایب تسا هدش رپ نینکاس طسوت هک همانشسرپ لیمکت و ینادیم تاقیقحت طسوت هک وا شهوژپ
 مدع تروص رد هقطنم یداصتقا دشر رب هوالع و دشاب یمن تسیز طیحم رب یفنم ریثأت نودب اه زاس و تخاس عون نیا
 .دراذگب یاج رب یریذپان ناربج تاریثأت دناوت یم یطیحم تسیز یاه درادناتسا تیاعر
 سیرتام زا هدافتسا اب دزی رهش یقفا هعسوت یطیحم تسیز تارثا یبایزرا  هب یشهوژپ رد ،(2113)یناکدرا و یفشک -
 یهد زایتما یا هناخباتک و یدانسا یاهیسررب ،ینادیم دیدزاب ماجنا زا سپ دوخ شهوژپ رد اه نآ .دنتخادرپ دلوپویل

 یفنم تارثا نیرتمهم ،سیرتام ندش لیمکت زا سپ .دیدرگ ماجنا دلپویل سیرتام رد تارثا هنماد و تدش نییعت تهج
 دروم یاهرتماراپ نیب رد .دیدرگ صخشم هقطنم یعیبط طیحم یاهیگژیو و تیعقوم هب هجوت اب دزی رهش یقفا هعسوت
 نیا رد .تسا هدش رثاتم رهش یقفا هعسوت تیلاعف زا ار تبثم رثا نیرتشیب داصتقا و یفنم رثا نیرتشیب اوه ،یسررب
 ار یفنم تارثا نیرتشیب یزیرکاخ -یرادربکاخ و یضارا یشارتکاپ ،تیعمج ناکسا هنیمز رد تیلاعف بیترت هب یسررب
 .تسا هدومن لیمحت تسیز طیحم یور رب

 نآ هاگیاج و شقن یسررب و یطیحم تسیز تارثا یبایزرا یسانش بیسآ هب یشهوژپ رد ،(2113)ولزوگارف ناییاضر -
 هلحرم رد و بیوصت یارب اههژورپ الوا هک دهدیم ناشن نآ قیقحت جیاتن .تخادرپ نارهت یرهش هعسوت یاهحرط رد
 ،کرادم و دانسا لیمکت تهج رد و ارجا زا سپ اههژورپ یضعب رد)دنشابیم یبایزرا مزلتسم ارجا ینعی نآ زا دعب
-یمن اههژورپ یمامت لومشم هتفرگ تروص یاهیبایزرا ایناث و (ددرگیم هژورپ تسویپ و دریگیم تروص یبایزرا
 .دنا هتشادن ار مزال یشخبرثا و ییاراک و دشاب

 یبایزرا یدروم هعلاطم یرهش یاههژورپ یطیحم تسیز یبایزرا هب دوخ شهوژپ رد ،(2113)یرتشلک ناینادزی -
 یبایزرا هبتاوس کینکت هلیسو هب دوخ شهوژپ رد وا .تخادرپ یبارودنه هریزج هعسوت حرط یطیحم تسیز تارثا
 اب تیاهن رد و تخادرپ یطیحم تسیز یاهصخاش یور رب یبارودنه هریزج رد هدش ماجنا هعسوت یاه حرط تارثا
 نودب هک هعسوت یاهحرط زا یشان یاهدیدهت و یبارودنه هریزج متسیسوکا رد دوجوم فعض طاقن هب هجوت
 تیعضو دوبهب و یزاسهب یارب ،ییارجا یتاداهنشیپ هئارا هب ؛دنا هدیدرگ ارجا یطیحم تسیز تاظحالم و یزیر همانرب
 هدش هتخادرپ هریزج متسیسوکا و تسیز طیحم اب یرگشدرگ تعنص لخادت راجنهبان تارثا شهاک ای عفر و دوجوم
 .تسا

 یرهش هدنکارپ شرتسگ یطیحم تسیز تارثا لیلحت و یسررب هب یشهوژپ رد ،(2113)ناراکمه و یوسوم ردص -
 یکیزیف هعسوت یوگلا هک دهدیم ناشن اه نآ شهوژپ زا هدمآ تسدب جیاتن .دنتخادرپ رهشیداه رهش :یدروم هنومن

 اب تارییغت نیرتشیب ،شرتسگ یوگلا نیا رثا رد نینچمه و تسا هدوب هدنکارپ تروصب لاس 23 یط رد رهشیداه رهش
 2/13 و یرهش یربراک هب لیدبت نآ دصرد 71 ادودح هک هدوب تاغاب و یزرواشک یربراک هب طوبرم دصرد 52
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 هب یبایتسد یاتسار رد و هدنکارپ دشر بولطمان یاهدمایپ هب هجوت اب .تسا هدش ریاب یاهنیمز هب لیدبت نآ دصرد
  .دوشیم داهنشیپ رهش یتآ هعسوت یوگلا ناونع هب هرشف دشر یوگلا ،یرهش رادیاپ لکش و رادیاپ ی هعسوت
 هعسوت یطیحم تسیز ءوس تارثا یبایزرا هلاقم ناگدنسیون تاصخشم هب یشهوژپ رد ،(7113)ناراکمه و یناکدرا -
 شیاپ هب دوخ شهوژپ رد اه نآ .دنتخادرپGoogle Earth Engine یاهراوهام ریواصت شزادرپ هناماس طسوت یرهش
 ریواصت قیرط زا اوه رد دوجوم قلعم تارذ و ینیمزریز بآ حطس ،یهایگ ششوپ ،امد لیبق زا ییاهصخاش موادم
 .دنتخادرپGoogle Earth Engine نیون شزادرپ روتوم طسوت اه نآ قیقد و عیرس شزادرپ و هیزجت و یاهراوهام
 لوط رد بختنم یطیحم تسیز یاهصخاش دنور ،دیدرگ صخشم یاهراوهام ریواصت زا هدمآ تسدهب شهوژپ جیاتن
 .تسا هدوب اه نآ یفیک شهاک تهج رد یتاعلاطم هرود
 :دروم ینوماریپ یاه هاگتنوکس رادیاپ هعسوت و کچوک یاهرهش هب یشهوژپ رد ،(7113)ناراکمه و یکیناکیم -
 ییاتسور یحاون هعسوت رد فسوخ کچوک رهش درکراک یسررب اه نآ شهوژپ زا فده .دنتخادرپ فسوخرهش
 یریگ هنومن شور اب اتسور 23 رد همانشسرپ 171 هنومن مجح اب نانآ شهوژپ .تسا هدش ماجنا نآ ینوماریپ

 جیاتن .دندرک هدافتسا دروم یا هنومن کتt نومزآ زا ،اههداد لیلحت روظنم هب .تسا هدش ماجنا یفداصت یا هلحرمدنچ
 رهش هک دهدیم ناشن هتفرگ تروص یتشادهب و یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا دعب راهچ رد اه نآ یاه هتفای زا لصاح
 هئارا نینچمه و دشاب دوخ ییاتسور ذوفن یاههزوح هب تامدخ هئارا رد یا هطساو شقن یاراد دناوتیم فسوخ
 .تسا هدش نآ ینوماریپ ییاتسور یحاون تیعمج یراگدنام ثعاب فسوخ رهش یوس زا تاناکما و تامدخ

 یاهیحان هعسوت یانبم ،یرهش -اتسور یاهدنویپ هب یشهوژپ رد ،(7113)ناراکمه و همشچ هد یدمحم -
 ناتسرهش رتالاب هب راوناخ 15 یاهاتسور لماش اه نآ شهوژپ یرامآ هعماج .دنتخادرپ زاوها ناتسرهش :یهوژپدروم
 یاهیحان هعسوت حطس نییعت روظنم هب اه نآ .تسا هیحان یاهاتسور دصرد 12 دودح ای اتسور 11 هنومن مجح و زاوها
 اتسور دنویپ عون 11 اب یلصا نایرج 33 هلیسو هب رهش رثا .دندرک هدافتساElectreIII  شور و هعسوت رگنامن 153 زا
 اه نآ شهوژپ یاههتفای .دمآ تسد هب یاهیحان هعسوت حوطس اب اه نآ نایم یرادانعم هطبار ودش یریگ هزادنا رهش اب
 راذگ رثا نایرج 1 بلاق رد نآ دروم 21 ،هدودحم رد یرهش ،ییاتسور دنویپ دروم 11 عومجم زا هک دهدیم ناشن

 تبثم شقن زا یکاح اه نآ قیقحت جیاتن و دنا هدوب یا هیحان هعسوت حوطس اب تبثم عون زا و رادانعم هطبار یاراد ،رهش
 .تسا یاهیحان هعسوت حوطس رب زاوها رهش یایاز و
 رهش :یدروم هعلاطم) اهرهش هب ییاتسور طاقن قاحلا تارثا یبایزرا هب یشهوژپ رد ،(7113)یزورون و یلایناد -
 یاهاتسور قاحلا تارطخ و درگتشه رهش ریخا تالکشم هب هجوت اب دوخ شهوژپ رد اه نآ .دنتخادرپ (درگتشه
 لیکشت شخب ود زا رضاح قیقحت یرامآ هعماج .تسا هتفرگ ماجنا ،رهش تالکشم شیازفا و درگتشه رهش هب رواجم
 درگتشه رهش فارطا یاهاتسور ینعی غالبجواس ناتسرهش یزکرم شخب ناییاتسور هیلک ار لوا شخب ،تسا هدش
177،3 رب غلاب یتیعمج هک دنهد یم لیکشت (غالبجواس یزکرم شخب) ،  هیلک ار مود شخب و دنشاب یم رفن 711
 قیرط زا ناییاتسور یریگ هنومن .دنهد یم لیکشت غالبجواس ناتسرهش یرهش روما ناریدم و ناسانشراک ،دیتاسا
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 و یعامتجا ،یداصتقا ،یدبلاک لماوع هک دهدیم ناشن اه نآ قیقحت جیاتن .تسا هدش یدنب هقبط یلامتحا یریگ هنومن
 ییاتسور طاقن قاحلا نیب نینچمه و دشاب یم درگتشه رهش هب ییاتسور طاقن قاحلا لماوع نیرتمهم هلمج زا یگنهرف
 .دراد دوجو میقتسم هطبار درگتشه یرهش تالکشم شیازفا و درگتشه رهش هب
 هعلاطم دروم هقطنم
 هقیقد 71 و هجرد 51 ییایفارغج ضرع و یقرش هیناث 11 و هقیقد11 و هجرد 32 ییایفارغج لوط اب ناهفصا رهش نالک
 درگتسد و هچرد ،ناتسراهب ،رهش ینیمخ ،زگ ،قوزروخ ،دابآ تلود :یاهرهش هک تسا هدش عقاو یلامش هیناث 11 و
 هب نآ یرهش هدودحم .تسا رتم 1723 ایرد حطس زا رهش نیا عافترا طسوتم ،دنا هدش عقاو نآ نوماریپ رد راوخرب
 Statistics of Isfahan)رفن 7217113 تیعمج و عبرم رتمولیک 122 تحاسم اب هدش میسقت یرهش هقطنم هدزناپ

Municipality, 2017). ریخا نایلاس رد و دوش یم بوسحم ناریا یداصتقا و یگنهرف ،یرگشدرگ زکارم زا ناهفصا 
 .(Isfahan urbancomplex plan)تسا هدرک بذج دوخ هب ار یهجوت لباق تیعمج
 ناتسهد 753 و شخب 12 و رهش 713 و ناتسرهش 15 لماش ناهفصا ناتسا یروشک تامیسقت نیرخآ ساسا رب
 ره هک دشابیم هقطنم هدزناپ یاراد 5113 لاس رد یرهش تامیسقت نیرخآ قبط ناتسا زکرم ناهفصا رهش .دشاب یم
 ناتسا تیعمج 21 نکسم و سوفن یرامشرس جیاتن ساسارب .تسا صخشم میرح و ینوناق هدودحم یاراد هقطنم
 لاس نکسم و سوفن یرامشرس زا هدش هئارا یاهرامآ ساسا رب .دش مالعا رفن 127 و رازه 153 و نویلیم 2 ناهفصا

 نینچمه .تسا هدوب دصرد 31 ناهفصا رهش رد و دصرد 2811 یتنرتنیا یرامشرس رد ناتسا مدرم تکراشم نازیم ،21
 رفن 771 و رازه 112 و نویلیم 5 دادعت نیا زا هک تسا هدش دروآرب رفن 127 و رازه 153 و نویلیم 2 ناتسا تیعمج
 دصرد 11 هک دنتسه نز دصرد 11 دودح ینعی رفن 171 و رازه 352 و نویلیم 5 و درم دصرد 32 دودح ینعی

 رهش رد رفن 125832183 رگید یترابعب ای دصرد 11 و ناهفصا ناتسرهش رد رفن 115811585 یترابعب ای ناتسا تیعمج
 ،دهشم و نارهت زا دعب روشک تیعمجرپ رهش  نالک نیموس ناونع هب ناهفصا شرازگ نیاربانب ؛دننکیم یگدنز ناهفصا
 هداد یاج دوخ رد ار رفن 115 و رازه 115 نویلیم 5 رب غلاب یتیعمج ،21 نکسم و سوفن یرامشرس جیاتن ساسا رب
5 رتمولیک ره رد تیعمج مکارت نازیم و هدش مالعا دصرد 7181 ناهفصا ناتسا رد تیعمج دشر خرن .تسا  رفن 3718
 (Statistics of Isfahan Municipality, 2017)تسا
 رهش رد هداوناخ 3118132 دادعت نیا زا هک تسا هداوناخ 177717 ناهفصا ناتسرهش رد نکاس راوناخ لک دادعت
 هنکس یاراد یدابآ 171 دادعت نیا زا هک تسا یدابآ 717 یاراد ناهفصا ناتسرهش نینچمه .دننک یم یگدنز ناهفصا
 .(Isfahan Statistical Yearbook, 2016) .دنشاب یم هنکس زا یلاخ یدابآ 751 و
 یاهشهوژپ .دوشیم هدافتسا یلاوتم یفاشتکا حرط اب یبیکرت شهوژپ شورزا شهوژپ نیا تیهام و فده هب هجوت اب
 هتکن .دهدیم تهج شهوژپ دنیآرف زا یرایسب رد یفیک و یمک یاهدرکیور قیفلت و یروآعمج دنیآرف هب یبیکرت
 ود زا کی ره یریگراک هب اب هسیاقم رد یبیکرت تروص هب یفیک و یمک یاهدرکیور یریگراک هب هک تسا نیا یلصا
 انب ریز ناونع هب یفیک هلحرم زارگشهوژپ هویش نیا رد .دوشیم رجنم یشهوژپ لئاسم زا رتهب کرد هب ییاهنت هب شور
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 هدافتسا دیدج بوچراچ ای هیرظن کی ندز کحم یارب یرورض داوم حرش ای اهریغتم تخانش ،رازبا کی داجیا یارب
 مهم یاهریغتم یفیک هعلاطم رد دیاب رگ شهوژپ ،دنتسه هتخانشان اهریغتم هک دوش یم هدافتسا حرط نیا ینامز .دنک یم
 و یفیک یاه هداد لیلحت و یروآ عمج ًاافرص شور نیا رد .دهد ماجنا یمک تروص هب ار هعلاطم ات دنک ییاسانش ار
 اب هسیاقم رد رظن دروم هلأسم زا یرت لماک ریوصت هک دنوش «قیفلت» یلکش هب دیاب اه هداد نیا هکلب ،تسین یفاک یمک
 .(Cresol and Clark, 2010; Translated by Kiamanesh and Sarai, 2015) دنهد هئارا ییاهنت هب اه هداد زا کی ره
 تمسق رد و دش هدافتسا یطیحم تسیز یاه هفلؤم ییاسانش یارب یسانش رادیدپ شور زا شهوژپ یفیک شخب رد
 هدافتسا اه هفلؤم زا کیره یور رب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ تارثا یبایزرا یارب یراتخاس تالداعم شور زا یمک
 ناهفصا رهش رد نکاس یرهش تیریدم هزوح ناگبخن و ناسانشراک شهوژپ نیا رد هعلاطم دروم یشهوژپ هعماج .دش
 .دوب رفن 112 دودح اه نآ دادعت هک دشاب یم

 
 ناهفصا ناتسرهش و ناتسا رد ناهفصا رهش تیعقوم :1 هشقن

Source: Research Findings, 2020 

 تسا ییاهرهش هلمجزاسرگاز یاه هوک یقرش هنماد رد ناهفصا رهش نالک .تسا ناهفصا رهش لماش شهوژپ طیحم
 لوط زا و هدش انب دورهدنیاز تفربآ یور ربرهش نیا .ددرگ یمربروشک دوخ تمدق هب نآ هقباس و خیرات دیاش هک
 و هجرد 51 ییایفارغج ضرع و یبرغ هیناث 23 و هقیقد 52 و هجرد 32 ات هیناث 3 و هقیقد 31 و هجرد 32 ییایفارغج
 ایرد حطس زا نآ ناهفصا رهش طسوتم عافترا .تسا هدش عقاو یلامش هقیقد 11 و هجرد 51 ات هیناث 3 و هقیقد 11
 ترواجم رد و ناهفصا ناتسرهش برغ لامش و ناهفصا ناتسا زکرم رد ناهفصا رهش .تسا رتم 1223 دودح
  .تسا هدش عقاو ناجروالف و رهش ینیمخ ،همیم و رهشنیهاش ،راوخرب یاهناتسرهش
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 ینوماریپ یاهرهش و ناهفصا رهش هناگ 51 قطانم تیعقوم :2 هشقن

Source: Isfahan Municipality Database, 2020 

 رد رهشینیمخ و هچرد ،مشیربا ،ناتسراهب ،ناتسرواجهق ،دابآتلود ،درگتسد ،قوزروخ ،زگ ،رهشنیهاش یاهرهش
 شور زا یمک درکیور یارب شهوژپ نیارد .دناهدش عقاو نآ هب هیبسچ یتح و ناهفصا رهش مک رایسب هلصاف
 دادعت ناهفصا رهش رد یرهش تیریدم ناگربخ وناسانشراک نیب زا هک تروص نیدب دش هدافتسا یفداصت یریگ هنومن

 نوچ .دش هدافتسا دنمفده یریگ هنومن شور زا یفیک درکیور ردو دندش باختنا یفداصت هویش هب رفن 173
 نآ دروم رد نانآ تراجت ساسارب دارفا زا یا هدع هاگدید زا هدیدپ ای موهفم کی یناعم فیصوت هب یسانشرادیدپ
 مولع و تیریدم تاقیقحت رد نیاربانب ؛تسا دارفا زا یا هدع کرتشم براجت مهف یپرد نیاربانب ؛دزادرپ یم هدیدپ
 .دنوش یم باختنا دنمفده یریگ هنومن شور اب هک دوش یم هدافتسا ناگربخ زا یهورگ هاگدید زا ًاالومعم یعامتجا
 رد اه هداد یروآدرگ بلغا .دنراد رظندروم هدیدپ صوصخ رد یبراجت هک دنوش یم یروآدرگ یدارفا زا اه هداد
 و سانشراک 13 اب شهوژپ نیا رد هک دوش یم ناگربخ اب قیمع یاه هبحاصم لماش ،یتخانشرادیدپ یاه هعلاطم
 .دش هبحاصم صصختم

 اه هداد لیحتو هیزجت
 نیرتهم .دش هدافتسا نومضم لیلحت شور زا یطیحم تسیز تالکشم ییاسانش یارب شخب نیا رد :یفیک یاه هداد
 تالکشم ییاسانش یارب ؟دنمادک ناهفصا رهش ینوماریپ یاههاگتنوکس نتسویپ زا یشان یطیحم تسیز تالکشم
 هچراپکی نیماضم ،نالک نومضمریز لودج رد دش هبحاصم یرهش تیریدم هزوح رد صصختم 13 اب یطیحم تسیز
 .تسا هدش هدروآ دشاب یم سانشراک ره هب طوبرم هک دک نینچمه تسا هدش هدروآ یدیلک نیماضم و هدننک
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 (1112) گنیلرتسا شور ساسا رب نومضم لیلحت لدم ساسا رب یفیک لیلحت

 نومضم لیلحت شور زا هدافتسا اب اههداد لیلحت و هیزجت لحارم-
 و هیزجت یاهشور زا یکی .دسریم اههداد لیلحت و هیزجت هب تبون یفیک قیقحت شور رد اههداد یروآ عمج زا دعب
 یارب ،ارگ لوصا ای ارگ عقاو بوچراچ کی اب بلغا نومضم لیلحت .تسا نومضم لیلحت ،یفیک یاههداد لیلحت
 لابند هب نومضم لیلحت (3115) گنیلرتسا رظن زا .دوشیم هدافتسا اههداد رد دوجوم یاهوگلا ندرک هصالخ ای حیرشت
 روظنم هب نیماضم یاههکبش و دناهدش هتسجرب ،تسا حضاو فلتخم حوطس رد نتم کی رد هک تسا ینیماضم فشک
  .دننکیم شالت نیماضم نیا میسرت وراتخاس لیهست
 نیماضم لیلحت شور زا هدافتسا اب اه هداد لیلحت و هیزجت لحارم
  :درک میسقت هدرتسگ هلحرم هس هب ناوتیم ار لیلحت و هیزجت لماک دنیارف
  نتم هیزجت و شهاک (فلا

 نتم فاشتکا (ب
 فاشتکا ماغدا (ج
 هلحرم شش تروص هب نیماضم یاههکبش رد لماک دنور تسا راوشد عازتنا حوطس نیا نیب توافت نوچ لاح نیا اب
  .تسا هدش داجیا

  :دناهدش هداد حیضوت همادا رد تسا هدرک هئارا (3115) گنیلرتسا هک نیماضم لیلحت هناگ شش لحارم
 اههداد شهاک ای اههداد اب ییانشآ :لوا هلحرم •

-یم لماک تایئزج رد قیقد هجوت و تقد اب هک ؛تسا یرورض اما ،هیلوا ًااتبسن لصا کی ،یلیلحت دنیارف رد ماگ نیلوا
 رد دیاب نینچمه و ؛دنشاب هتشاد (فیراعت) حیرص ًاالماک یاهزرم دیاب نیماضم بوچراچ رد دوجوم یاهدک .دوش
 تسا مزال دوش انشآ اههداد ییاوتحم هرتسگ و قمع اب ققحم هکنیا یارب .(3115 ،گنیلرتسا) دنریگ رارق دودحم هزوح
 و «اههداد ررکم یناوخزاب» لماش ًاالومعم اههداد رد ندش روهطوغ .دزاس روهطوغ یاهزادنا ات اه نآ رد ار دوخ هک
 و لرتنک لباق یاهشخب هب نتم هیزجت اب نیاو تسا (اهوگلا و یناعم یوجتسج) لاعف تروص هب اههداد ندناوخ
  .دوشیم ماجنا رادانعم

 هیلوا یاهدک داجیاو نیماضم ییاسانش :مود هلحرم
 داجیا لماش هلحرم نیا .تسا هدرک ادیپ ییانشآ اه نآ اب و هدناوخ ار اههداد ققحم هک دوشیم عورش ینامز مود هلحرم
-هداد .دسریم بلاج رگلیلحت رظن هب هک دنیامنیم یفرعم ار اههداد یگژیو کی اهدک .تسا اههداد زا هیلوا یاهدک
 یراذگدک نتم مامت هک یماگنه نیماضم ییاسانش .دنتسه توافتم (نیماضم) لیلحت یاهدحاو زا هدش یراذگدک یاه
  .دنوشیم هصالخ هدش یراذگدک نتم یاهشخب زا نیماضم ،تسا هدش
 ،(3115) گنیلرتسا نومضم لیلحت شور زا شهوژپ نیا رد دراد دوجو یددعتم یاه هخسن ،یعوضوم لیلحت زا
  .تسا هلحرم ود لماش ،تسا ینادیم تاعلاطم صاخ هک تفایهر عون نیا .تسا هدش هدافتسا
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 ،هتسجرب نیماضم و دنوشیم هصالخ نیماضم ،ینتم یاهشخب زا دک ره رد نتم یاهشخب یراذگدک قیرط زا (فلا یهلحرم
 هدش یدنبهقبط نآ تحت اهدک هک نتم زا ییاهشخب یناوخزاب اب .دندرگیم جارختسا ینتم یاهشخب رد هجوت لباق ای کرتشم
 ار نتم ندناوخ هک دهدیم هزاجا رگشهوژپ هب شور نیا .داد ماجنا ناوتیم ار راک نیا ،تسا هدش هتفرگ لماک نتم زا هک تسا
  .دزاسیم ریذپ ناکما ار اهراتخاس و نیریز یاهوگلا ییاسانش ،هدرک حالصا
  :هک میهدیم رارق ینیماضم رد رتشیب ار اه نآ ،هدش باختنا نیماضم قیرط زا سپس هدرک حالصا ار نیماضم (ب یهلحرم
 یاهشخب رد دوجوم یاههدیا زا یاهعومجم یارب هدرتسگ یفاک هزادنا هب -5 و (رارکت لباقریغ) زیامتم یفاک هزادنا هب -3
 .دنک یم هصالخ ار نتم هک دنک یم لیدبت مهم نیماضم زا رتلرتنک لباق هعومجم کی هب ار اههداد شور نیا .دنتسه نتم فلتخم
 اما ،دوش طوبرم هدیا کی هب ات دشاب صخشم یفاک هرادنا هب دیاب نومضم ره .دراد یموهفم تایئزج هب یدایز هجوت هلحرم نیا
  .دشاب هدرتسگ فلتخم عونتم یاهشخب رد تایبرجت نتفای یارب یفاک هزادنا هب
 نیماضم یاههکبش داجیا :موس هلحرم
  :زا دنترابع هک
 نیماضم بیترت (3
 یلصا نیماضم باختنا (5
 نیماضم یهدنامزاس رد ددجم میظنت (1
  حالصا و ینیبزاب (1
 و تخس نیناوق و دریگیم تروص یرظن یانبم رب موزل تروص رد و اوتحم ساسا رب نیماضم یدنبهورگ یگنوگچ دروم رد
  .درادن دوجو دننک داجیا ار هکبش کی دیاب نومضم دادعت هچ هکنیا دروم رد عیرس
 نیماضم یاههکبش فشک و فیصوت :مراهچ هلحرم
  :زا دناترابع هک
 هکبش فیصوت (3
 هکبش فشک (5
 اههکبش هک یماگنه .تسا لیلحت و هیزجت هلحرم لوا شخب نیا .تساههکبش یسررب و فیصوت یدعب ماگ هلحرم نیا

 دریگ رارق یسررب دروم دیاب ،دناهدرک روهظ نونکات هک ینیماضم .دربیم نوتم یانعم هب رتقیمع ار رگشهوژپ ،دندش هتخاس
 اههکبش کمک اب نآ ریسفت و یلصا نتم هب تشگزاب هب زاین رگشهوژپ .دوش ییاسانش تساهنآ رب ینتبم هک ییاهوگلا و
  .دوشیم هدناوخ یعرف و یلصا نیماضم قیرط زا نتم ،یطخ شور هب نآ ندناوخ یاج هب نتم هب تشگزاب رد .دراد
 نیماضم یاههکبش ندرک هصالخ :مجنپ هلحرم
-وگلا و یلصا نیماضم زا یا هصالخ ،تفرگ رارق یسررب دروم و دش هداد حرش لماک روط هب هکبش کی هک یماگنه
 تروص هب اه نآ هئارا اما ،دشاب هدش رکذ مراهچ هلحرم رد تسا نکمم دراوم نیا زا یخرب .دهدیم هئارا ار نآ یاه
  .دنک یم رتهدننک عناق ار ریسفت و تسا دیفم رایسب یلیلحت دنور رد نابطاخم یارب حیرص و هصالخ
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  اهوگلا ریسفت :مشش هلحرم
 رارق ریثأت تحت ار اه نآ هک تسا هیاپ یرظن عبانم و شهوژپ یلصا تالاؤس هب تشگزاب ،ماگ نیرخآ نیا رد فده
  .دوشیم هتخادرپ اه نآ هب تسا هدمآ دوجو هب نوتم فاشتکا رد هک ییاهوگلا رب ینتبم تالالدتسا اب و هداد
 یطیحم تسیز لک نومضم زا هچراپکی و نالک نیماضم :فلا
 نومضم 1 لک رد یطیحم تسیز تارثا نییعت هنیمز رد ،ناصصختم اب هبحاصم و هدش ماجنا یاهیسررب ساسا رب
 ساسا رب .دش ییاسانش یدیلک نومضم 27 نینچمه و دش ییاسانش لک نیماضم یارب هچراپکی نومضم 13 و نالک
 و زبس یاضف ،یگدولآ نالک نومضم 1 لک رد تالکشم ییاسانش هنیمز رد ،اه هبحاصم و هدش ماجنا یاهیسررب

 یارب بیترت هب هک (3 لودج)دش ییاسانش نالک نیماضم یارب هدننک هچراپکینومضم 13 و دش ییاسانش زادنا مشچ
 ،هیلقن لیاسو دمآ و تفر ،تسیز طیحم ،یتوص ،کاخ ،اوه یگدولآ ،هدننک هچراپکی نومضم 7 یگدولآ نالک نومضم
 یاضف تیفیک هدننک هچراپکی نومضم کی زبس یاضف نالک نومضم یارب و دش ییاسانش یتعنص یاه هاگراک و بآ
 رد یعیبط یابیز زادنا مشچ دوجو هدننک هچراپکی نومضم 2 زادنا مشچ نالک نومضم یارب و دش ییاسانش زبس
 اهانب و اه نامتخاس بسانم زادنا مشچ و هدوسرف تفاب ،یربراک رییغت ،یزرواشک یاه نیمز زا یرادهگنو ظفح ،هقطنم
 .دش ییاسانش
 تالداعم شور زا ینوماریپ یاهرهش نتسویپ یطیحم تسیز تارثا یبایزرا یارب شخب نیا رد :یمک یاه هداد
  .دش هدافتسا amos رازفا مرن زا هدافتسا اب یراتخاس
 .دهدیم ناشن یطیحم تسیز یاه هفلؤم زا کیره رب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ ریثأت نازیم 5 لودج
 رب بیترت هب نآ زا دعب و یزرواشک یاه نیمز هفلؤم رب ینوماریپ یاهرهش نتسویپریثات نیرتشیب 5 لودج هب هجوت اب
 ،دور هدنیاز ،یتوص یگدولآ ،کیفارت ،نیشام ددرت ،هدوسرف تفاب ،کاخ تیفیک ،اوه تیفیک ،بآ تیفیک ،یعیبط عبانم
 .تسا هتشاد رهش تیعمج هنارس رب ار ریثأت نیرتمک و تسا هتشادرهش ییامرگ هریزج رثا ،یزاس هبترم دنلب

 اه هفلؤم زا کیره درادناتسا نویسرگر یاه نزو :2 لودج
 ریثأت نازیم هفلؤم

 بآ تیفیکینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 یعیبط عبانم ظفحینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 اوه تیفیکینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 کاخ تیفیکینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 یزرواشک یاه نیمزینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 هدوسرف تفابینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 زبس یاضفینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 نیشام ددرتینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 کیفارتینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 یتوص یگدولآینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 رهش ییامرگ هریزج رثاینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 رهش تیعمج هنارسینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 رهش رد یزاس هبترمدنلبینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 یرهش یاهزادنامشچ ظفحینوماریپ یاهرهش نتسویپ
 دورهدنیاز هناخدور ظفحینوماریپ یاهرهش نتسویپ

77/1 
17/1 
77/1 
17/1 
11/1 
57/1 
32/1 
57/1 
11/1 
13/1 
2/1 
1/1 
1/1 
15/1 
13/1 

Source: Research Findings, 2020 
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 یطیحم تسیز یاه هفلؤم رب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ تارثا یراتخاس تالداعم لدم :1 لکش

Source: Research Findings, 2020 

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگهجیتن
 و تیعمج ییاضف عیزوت رد تارییغت هطساو هب اهرهش .تسا یناسنا عماوج ییایوپ زا یساسا ءزج ینیشنرهش دنیارف
 یعامتجا یاه هورگ و تاقبط ،یداصتقا یاه شخب ،ییاتسور و یرهش یحاون لباقتم طابترا هدننک سکعنم ،عبانم
 ینیشنرهش یفنم راثآ نیا نیرتمهم زا .تسا هتشاد هارمه هب ار یفنم و تبثم نوگانوگ تاعبت و راثآ دنیارف نیا .دنتسه
 یعامتجا یفنم یاهدمایپ و هدنیآ رد رشب تایح دیدهت و عبانم زا هیور یب هدافتسا ،تسیز طیحم نتخادنا رطخ هب
 فلتخم قطانم رد ینیشنرهش دنیارف و هتفرگ تروص یددعتم تاعلاطم تالضعم نیا لح یاتسار رد .تسا یداصتقا

 رظن هک تسا هعسوت ثحبم داعبا نیا زا یکی .تسا هتفرگ رارق یسررب و ثحب دروم نوگانوگ یایاوز و داعبا زا ناهج
 یرادیاپ یدیلک تاصخشم ناوتیم یلک روط هب .تسا هدرک بلج دوخ هب ار رهش هصرع ناققحم زا یرایسب هجوت و
 ،اه لسن نیب یربارب ،اه لسن نورد یربارب زا ترابع دنوش یم نایب دانسا و عوضوم تایبدا رد ًاابلاغ هک یرهش
 یدرف هافر ،اکتا دوخ هعماج ،عونت و یداصتقا یاقب ،یندشن دیدجت عبانم زا لقادح هدافتسا ،یعیبط طیحم زا تظافح
 .دشاب یم هعماج دارفا یساسا یاهزاین عفر و
 ۀمه یصخش دشر و یناور یحور و یعامتجا ،یکیزیف هافر هب هک دنک یم هراشا یرهش ماظن هب یریذپ تسیز
 تسا یرهش یزیر همانرب ۀصرع رد دیدج نامتفگ کی یریذپ تسیز هک نیا هب هجوتاب .دنک یم کمک نآ نانکاس
 مهم یرمادناوتیم نآ یبایزراو شجنس یارب نیون یاهشور ،نآ فلتخم داعبا ندناسانش تهجرد شالت نیاربانب
 تسیز لوصااب ناسنا تسیز ناکم یبایزراو هلوقم نیا ندناسانش تهجرد نیون یاهشور ندوب مهم .دشاب یرورضو
 دروم ار ناهفصارهش ،یرهش یریذپ تسیز یاه صخاش زا هدافتسا اب شهوژپ نیارد ات هدش ببس یرهش یریذپ
 هعسوت موهفم هک نیا هب هجوت ابو تسا یساسا یرما یزیر همانرب روظنم هب دوجوم عضو تخانش .دریگرارق یبایزرا

 اهحرط رد یلصاروحم ناونع هب و دشاب یم هتفای هعسوت یاهروشکرد یدربراکو نیون میهافم هلمج زا یریذپ تسیزو
 .تسا هتفرگرارق  هجوتدروم ینارمعو یزیر همانرب یاه هژورپو
 ،ریخا یاه ههد رد اه نآ نوزفازور شرتسگ و هعسوت هب هجوت اب اذل و دنراد هعسوت و دشر هب لیامت الوصا اهرهش
 هعسوت زا یریگولج موزل یلک روط هب و تسا هدومن ادیپ یدایز رایسب تیمها رهش هعسوت تیاده یاه همانرب میظنت
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 لوبق دروم ،دشاب هدش هیهت رهش هدنیآ و یلعف نینکاس تاجایتحا اب بسانم هک یا همانرب و هشقن نتشاد نودب رهش
 و تعسو ظاحلزا اهرهشو اه کرهش .دنهجاوم ینوگانوگ تالکشم اب یرهش تسیز یاه طیحم هزورما .تسا ناگمه
 .دنرب یم نیب زا ار یزرواشک یاه نیمز و یعیبط شزرا اب قطانم دوخ دشر اب و دنتسه دشر لاحرد بترم تیعمج
 یاه گنج نایاپ و یتعنص بالقنا زا دعب اه نآ هموح و اهرهش هعسوت و شرتسگ هجیتنرد و ینیشنرهش دنور شیازفا

 یناسنا یاه تیعمج طسوت یعیبط عبانم فرصم و عمجت یاه لحم نیرت مکارتم هب ار اه نآ هموح و اهرهش ،یناهج
 .درک لیدبت تسیز طیحم بیرخت رد مهس نیرتشیب یاراد هجیتنرد و اه یگدولآ عاونا راشتنا و دیلوت تبسن نامه هی و
 و یگدولآ شهاک و رتشیب تیعمج بذج یارب گرزب یاهرهش تیفرظ شهاک هب خساپ رد اه لح هار نیرتمهم زا
 ددعتم لماوع یناوخمه دوجو مدع هب هجوت اب .دشاب یم رهش هب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ ،تسیز طیحم بیرخت
 یاهرهش هدودحم هب اهرهش نیا قاحلا ،کچوک یاهرهش یتیعمج طاقن رد یطیحم تسیز و یداصتقا ،یعامتجا
 شیازفا یرهش یاه یراجنهان یرهش یاضف شرتسگ اب بیترت نیدب .ددرگ یا هدیدع تاریثأت هب رجنم دناوت یم گرزب
 تارثا یسررب هب یطیحم تسیز و یعامتجا ،یداصتقا یاهریغتم نداد رارق رظندم اب شهوژپ نیا رد ور نیا زا .دبای یم
 ،قوزروخ ،دابآ تلود ،رهش نیهاش هلمج زا ناهفصا نوماریپ یاهرهش قاحلا تروص رد ناهفصا رهش رب اهریغتم نیا
 .دش هتخادرپ ناهفصا رهش هب راوخرب درگتسد ،هچرد ،ناتسراهب ،رهش ینیمخ ،زگ
 لیلحت شور زا ناهفصا هب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ زا یشان یطیحم تسیز تالکشم ییاسانش یارب شهوژپ نیارد
 و زبس یاضف ،یگدولآ یلصا صخاش هس هک داد ناشن جیاتن .دش هدافتسا ناسانشراک رظن زا هدافتسا اب نومضم

 ،اوه یگدولآ لیبق زا یتالکشم یگدولآ صخاش هنیمز رد و ؛دنتسه یطیحم تسیز یلصا تالکشم زا زادنا مشچ
 یگدولآ و تالکشم و هیلقن لیاسو دمآ و تفر زا یشان یگدولآ ،تسیز طیحم یگدولآ ،کاخ یگدولآ ،یتوص یگدولآ
 دوجو مدع ،زادنا مشچ هنیمز رد و دش ییاسانش زبس یاضف تیفیک مدع زبس یاضف هنیمز رد .دش ییاسانش بآ

 بسانم زادنا مشچ مدع و هدوسرف تفاب ،یخیرات راثآ زا یرادهگن و ظفح مدع ،هقطنم رد یعیبط یابیز زادنا مشچ
 .دش ییاسانش اهانب و اه نامتخاس
 دعب و (11/1) یزرواشک یاه نیمز هفلؤم رب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ ریثأت نیرتشیب هک داد ناشن یمک شخب جیاتن
 تفاب ،(17/1)کاخ تیفیک ،(77/1)بآ تیفیک (77/1)اوه تیفیک ،(17/1)یعیبط عبانم ظفح رب بیترت هب نآ زا
 ،(13/1)دور هدنیاز ،(13/1)یتوص یگدولآ ،(11/1)کیفارت ،(32/1)زبس یاضف ،(57/1)نیشام ددرت ،(17/1)هدوسرف
 رهش تیعمج هنارس رب ار (1/1)ریثأت نیرتمک و تسا هتشاد (2/1)رهش ییامرگ هریزج رثا ،(1/1)یزاس هبترم دنلب
 .تسا هتشاد
 و یرهش هچراپکی هعسوت و یضارا یربراک لاقتنا رب ینبم (1515)ناراکمه و نیچ شهوژپ اب رضاح شهوژپ جیاتن
 تسا دنک یراذگ شزرا تفرشیپ هیلوا یاهلاسرد هک یاهنوگ هب .تسا تفرشیپ یاراد درکلمع نیا هکنیا و ییاتسور
-یم دوخ شزرا رثکادح هب نیمز هلحرم نیا رد .دوشیم هتسجرب اهنیمز یزاس یرهش یارجا ینایاپ یاه لاس رد اما
  ،دزی رهش ییاضف -یدبلاک شرتسگ یطیحم تسیز تارثا رب ینبم (5113)ناراکمه و یدمحا شهوژپ اب و دسر
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 و یمومع لقنو لمح ،هدرشفرهش یاهدرکیور ،تسیز طیحم رب یرهش شرتسگءوس تارثا شهاک یارب یدمحا
 یبایزرا رب ینبم (1113) یجلاک رگ هزوک و داد داهنشیپ ار نیمز یبیکرت یربراکو یصخش هلیسو زا هدافتسا شهاک
 یدنب تیولوا اه تصرف و توق طاقن ساسا رب اهدربهار یجنس ناوت یطیحم تسیز عبانم رب یرهش هعسوت تارثا
 رد تیلاعف داد ناشن هجیتن دزی رهش یقفا هعسوت یطیحم تسیز تارثا یبایزرا  هب (2113)یناکدرا و یفشک و دیدرگ
 تسیز طیحم یور رب ار یفنم تارثا نیرتشیب یزیرکاخ -یرادربکاخ و یضارا یشارتکاپ ،تیعمج ناکسا هنیمز
 .دشاب یم وسمه تسا هدومن لیمحت
 هدنکارپ شرتسگ یطیحم تسیز تارثا لیلحت و یسررب رب ینبم (2113)ناراکمه و یوسومردص شهوژپ اب نینچمه
 ،یرهش رادیاپ لکش و رادیاپ ی هعسوت هب یبایتسد یاتسار رد و هدنکارپ دشر بولطمان یاهدمایپ هب هجوت اب یرهش
 .دشاب یم وسمه .دش داهنشیپ رهش یتآ هعسوت یوگلا ناونع هب هرشف دشر یوگلا
 و یدج تالکشم هک دوب دهاوخ ریذپان بابتجا نوماریپ قطانم هب رهش یکیزیف شرتسگ ،اهرهش هدنیازف دشر رثا رد
 یاههمانرب رد یساسا ترورض ناونع هب ،رادیاپ ییاضف مرف هب هجوت لیلد نیمه هب .تشاد دهاوخ یپ رد یرامشیب
 یکیزیف شرتسگ نیا .دراد رهش یدبلاک و یعامتجا یاهههبج تیوقت رد عوضوم نیا تیمها زا یکاح ،یرهش هعسوت

 هــک ددرــگیــم رادـیدپ یماـگنه عوضوم نیا فیرعت رب انب هک ددرگیم یرهش قاحلا ای ماغدا هب رجنم اهرهش
 ینوماریپی یاـضف یازـجا و دـباییـم شرتـسگ ینوماریپ یاههصرع هــب نیــعم یرهــش هزوــح کــی یاــهزرم
 هـب یرهش یاه نوناک شرتـسگ و دـشر رد هدـیدپ نیرـت جیار ناوـتیم ار هدیدپ نـیا .دزاـسیم قـحلم دوخ هب ار
 رساترس یاهرهــش نالک یــتح و گرزــب و کــچوک زا مــعا اهرهــش بـلغا ،رـگید نخـس هـب .دروآ رامـش
 تارثا اب هارمه هعسوت یاه حرط تسا رکذ هب مزال .دنا هدوب هدیدپ نیمه نویدم ار دوخ یلعف شرتسگ و دشر ،ناهج
 ،یبایزرا نیاربانب  تسا تسیز طیحم رب یاهوقلاب میقتسم ریغ و میقتسم یفنم تاریثأت یاراد هراومه دوخ تبثم
 یارب یرازبا تقیقح رد هک تسیز طیحم رد هعسوت یاههژورپ یلامتحا تارثا زا نانیمطا یارب تسا یمهم کینکت
 .دشابیم تسیز طیحم ءوس تارثا شهاک یارب یتفایهر و تسیز طیحم تیریدم
 ار یرتهب یاهوگلا ناوت یم ناهفصا رهش هب ینوماریپ یاهرهش نتسویپ زا یشان یطیحم تسیز تالکشم هب هجوت اب

 نردم ورهش یلعف تفاب رد یزاسون و یزاسهب و رهش یلعف هدودحم ظفح هب ناوت یم .درک رضاح یوگلا نیزگیاج
 یطیحم تسیز رظن زا ناهفصا رهش بوصم میرح رد یربراک رییغت نینچمه درک هراشا زور یاهزاین ساسا رب یزاس
 محازم یاه هاگراک یروآ عمج هب رجنم یربراک رییغت نیا رگا هتبلا .دشاب دناوت یم هنیمز نیا رد یرگید لح هار
 یاه هاگراک دننام ؛دوش بوصم یتعنص یاهکرهش دننام زاجم یاه لحم هب اه نآ لاقتنا و رهش میرح رد یرهش
 هب هاگراک یلبق لحم نینچمه و یتنس یاهیرادماد یتح ای و یرگ هتخیر یراکفاص یراکشارت یربگنس یگدنفاب
 دنک ادیپ رییغت هباشم ای و زبس یاضف یربراک
 یلصا تیوقت و هعسوت ،یزکرم و هدوسرف یاه تفاب یزاسون و یزاسهب ،ینیرفآزاب و ارگنورد هعسوت نینچمه 

 لاصفنا مدع و بسانم طابترا و ینوماریپ هعسوت یارب رهش ندرک هدامآ و رهش ینیرفآزاب ،دیدج تالحم ردراتخاس
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 عفر یارب رهش نالک رد زکرمت مدع و ینوماریپ یاهرهش رد تامدخ داجیا و ناهفصا و ینوماریپ یاهرهش نیب یدبلاک
 لماع نیرت مهم ناونع هب اهنت هن یطیحم  تسیز تالکشم و اوه یگدولآ یلک تلاح رد .دشاب دیفم دناوت یم اهزاین
 تهج هب .دنوش یم بوسحم روشک ره تالکشم نیرت مهم زا و دنیآ یم رامش هب یدج دیدهت لماع و هعسوت هدنرادزاب
 حرط و ناهفصا رهش رد زبس یاهدنبرمک داجیا و ینارسوبوتا هعسوت ،یرهش راطق مامتا و ثادحا لکشم نیا عفر
 رادقم لگ و تخرد تشاک و داجیا اب دناوت یم زین زبس یاضف صوصخ رد .دشاب دیکأت دروم دیاب کینورتکلا رهش
 شرتسک رهش غاب تروصب یتح و ظفح ناگساروخ رهش فارطا تاغاب رگا یلو درک کمک هقطنم زبس یاضف هب یمک
 .دوب راذگ ریثأت نآ یاوه حالصا رد .درک یم ادیپ
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Abstract 
The increase in the level of cities and the growth of urbanization and the emergence of 
problems related to the inadequacy and appropriateness of planners withenvironmental 
power have led to environmental crises, or their development in separate, unplanned, 
fragmented and escaped parts has led to the pattern of urban expansion. In parallel 
with this pattern of urban development, the surrounding agricultural lands have 
undergone land use change. The city of Isfahan, like other cities in recent decades, has 
had an unbalanced and scattered growth, so that this growth has led to destructive 
environmental effects such as the destruction of high-quality agricultural land. One 
way to prevent urban sprawl is to join the surrounding cities to the metropolis. The 
purpose of this study is to identify environmental problems in the first place, the 
connection of the surrounding cities to the city of Isfahan, and in the next stage, to 
evaluate the environmental effects of the connection of the surrounding cities to the 
city of Isfahan. The present research method was mixed. For this purpose, using the 
thematic analysis method to identify environmental and environmental problems and 
then to evaluate the effects of joining the surrounding cities, structural equation model 
using Amos software was used. The results of this study showed that pollution 
includes soil, water, air, environmental pollution, etc. Green space and landscape 
including land use change, maintenance of agricultural lands, suitable landscapes of 
buildings and exhausted tissue is one of the environmental problems that the joining of 
the surrounding cities has had the greatest impact on agricultural land and the least 
impact on per capita population. 
 
Keywords: Physical Expansion of the City, Urban Environment, Isfahan City, 
Urban Landscape. 
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