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چکیذٌ
پبضوٟب  ٚفضبی ؾجع زض قٟطٞب ضبٔٗ ؾالٔت رؿٓ  ٚضٚح قٟط٘ٚساٖ ثٛزٔ ٚ ٜحیظٞبی قٟطی ضا اظ یه ؾ ٛثطای وبض ٚ
ظ٘سٌی ٟٔیب  ٚاظ ؾٛی زیٍط آٖ ضا ٔىب٘ی رصاة ،رٟت رصة ٌطزقٍطاٖ ٔیوٙس .فّیطغٓ إٞیت  ٚضطٚضت ایٗ ٔٛضٛؿ،
وال٘كٟطٞبی ظیبزی ٚرٛز زاض٘س و ٝزض عطاحی ٔ ٚسیطیت چٙیٗ فضبٞبیی چٙساٖ ٔٛفك فُٕ ٘ىطزٜا٘س و ٝزض ایٗ ٔیبٖ
ٔیتٛاٖ ث ٝوال٘كٟط ٔكٟس اقبض ٜوطز .پبضوٟبی ٔٛرٛز زض ٔكٟس ٔتٙبؾت ثب ٘یبظ قٟط٘ٚساٖ ٌ ٚطزقٍطاٖ ٘جٛز ٚ ٜاظ ٘ؾط
ٔىب٘یبثی اظ پطاوٙسٌی ٔغّٛة  ٚفبزال٘ٝای ثطذٛضزاض ٕ٘یثبقس ٕٟٔ ٚتط اظ آٖ ،اظ قبذمٞبی ٛٞیت قٟطی ٔغّٛة ثیثٟطٜ
 ٚثؿیبضی اظ آٟ٘ب ،اظ یه وبضوطز  ٚیب وبضوطزٞبی ٔكبثٝای ثطذٛضزاض٘س .ثب تٛر ٝث ٝربیٍب ٚ ٜإٞیت وال٘كٟط ٔكٟس؛ ایزبز
پبضن یب پبضوٟبیی چٙس ٔٙؾٛض ،ٜضطٚضتی ا٘ىبض٘بپصیط ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ،چطاو ٝتأؾیؽ چٙیٗ پبضوٟبیی فال ٜٚثط ثطعطف
وطزٖ ٘یبظ قٟط  ٚقٟط٘ٚسأٖ ،یتٛا٘س ث ٝیىی اظ زالیُ انّی ؾفط ث ٝوال٘كٟط ٔكٟس تجسیُ قٛز .زض ایٗ ٔمبِ ٝو ٝثط
اؾبؼ ضٚـ تٛنیفی -تحّیّی (ثب تأویس ثط تحّیُ حب٘ٛی )ٝتٟی ٝقس ،ٜؾقی ثط آٖ قس ٜاؾت و ٝضٕٗ ثیبٖ إٞیت
پبضوٟبی چٙس ٔٙؾٛض ٜزض وال٘كٟط ٔكٟس  ٚتحّیُ آحبض ارتٕبفی ،فطٍٙٞی ،التهبزی  ٚضٚا٘ی ٘بقی اظ ٌؿتطـ ایٗ فضبٞب،
٘یبظؾٙزی  ٚأىبٖ ؾٙزی ٔغّٛثی زض رٟت ؾبذت ایٗ پبضوٟب ا٘زبْ  ٚزض ٟ٘بیت فضبٞب ٘ ٚمبط ثٟی ٝٙثب اؾتفبز ٜاظ ٔسِٟبی
 Fuzzy ٚ AHPپیكٟٙبز ٌطزز .یبفتٞٝبی ایٗ ٔمبِ ٝثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٚ ٝضـ ٔٛرٛز پبضوٟبی وال٘كٟط ٔكٟس ٔتٙبؾت ثب
٘یبظ قٟط٘ٚساٖ ٘جٛز ٚ ٜث ٝزِیُ ته ٔٙؾٛض ٜثٛزٖ آٟ٘ب  ٚاؾتفبزٌ ٜطزقٍطاٖ اظ ایٗ فضبٞب ثبفج ثطٚظ ثؿیبضی اظ ٔكىالت
قس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ پبضوٟبی ٔٛرٛز اظ قبذمٞبی ٔغّٛة ٔىب٘یبثی ثطذٛضزاض ٘جٛز ٚ ٜثؿیبضی اظ آٟ٘ب اظ اؾتمجبَ
قٟط٘ٚساٖ ٌ ٚطزقٍطاٖ ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس  ٚتقسازی اظ پبضوٟبیی وٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س ث ٝزِیُ ته ٔٙؾٛضٜ
ثٛزٖ ،چبِكٟبی ثؿیبضی ضا ٔٛرت قس ٜا٘سٟ٘ .بیتبً ایٙى ٝوال٘كٟط ٔكٟس اظ پتب٘ؿیُٞبی الظْ رٟت ایزبز پبضوٟبی چٙس
ٔٙؾٛض ٜثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜؾبذت چٙیٗ پبضوٟبی ٔیتٛا٘س ثؿیبضی اظ چبِكٟب ضا ضفـ  ٚزض تٛؾقٌ ٝطزقٍطی  ٚظیبضتی
وال٘كٟط ٔكٟس ٔٛحط ثبقس.
ياصگبن کلیذی  :پبضن چٙس ٔٙؾٛضٛٞ ،ٜیت قٟطی٘ ،یبظ ؾٙزیٔ ،ىب٘یبثیٔ ،كٟس

 -1ثیبن مسئلٍ
قٟط ٔكٟس ثٛاؾغٚ ٝرٛز ثبضٌبٔ ٜغٟط ضضٛی ؾبال٘ ٝپصیطای ثیف اظ ٔ 01یّیٔ ٖٛؿبفط زاذّی  ٚذبضری ٔیثبقدس .أدب ثدب ایدٗ
ٚرٛز ٔست ظٔبٖ البٔت اوخط ٔؿبفطاٖ زض قٟط ٔكٟس ث ٝوٕتط اظ  5ضٚظ ٔٙتٟی ٔیقٛز  ٚفطز ٔؿبفط تٟٙب ثد ٝاٍ٘یدع ٜظیدبضت ٚاضز
قٟط ٔكٟس ٔیٌطزز .ایٗ أط ٘كبٖ زٙٞس ٜضقف ذسٔبت  ٚربشث ٝثطای ٍ٘ ٝزاقتٗ فطز ٔؿدبفط ثدطای ٔدست ظٔدبٖ عدٛال٘یتدط ٚ
ثٟطٜٙٔسی اظ ؾطٔبیٚ ٝضٚزی ث ٝقٟط ٔیثبقس .زض وكٛضٞبی پیكطفت ،ٝپبضنٞبی فٕٔٛی (پدبضنٞدبی قدٟطی) غبِجدبً ثد ٝفٙدٛاٖ
٘یطٚی ربشة ٌطزقٍطی  ٚتٛضیؿٓ وٌ ٝطزقٍطاٖ ضا ث ٝرٛأـ ٞسایت ٔیوٙٙس قدٙبذتٔ ٝدیقد٘ٛس .زض یده ٔدسَ ؾدبز ٜقدسٜ
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ٌطزقٍطی ،ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ثطای تطن ذب٘ ٚ ٝضؾیسٖ ثٔ ٝمبنس ذٛز اظ ا٘ٛاؿ ٔرتّف ذسٔبت ٔب٘ٙس ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُٞ ،تُٞب
 ٚضؾتٛضاٖٞب  ٚذطیس اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس .ربشثٞٝبی ٌطزقٍطی ایٗ فطآیٙس ٌطزقٍطی ضا ایزبز ٔیوٙٙسٛٔ .اضز ثؿیبض وٕدی پدیف
ٔیآیٙس ؤ ٝطزْ ثطای البٔت زض یه ٞتُ یب ذٛضزٖ غصا زض یه ضؾتٛضاٖ ذبل زض ٔٙغمٝای زیٍطٙٔ ،بظَ ذدٛز ضا تدطن وٙٙدس.
زض ثیكتط اٚلبت ،اٍ٘یعٔ ٜؿبفطاٖ ثطای ضفتٗ ث ٝؾفطٞبی تفطیحیقبٖ ثٛاؾدغٚ ٝردٛز ٕٞدیٗ ربشثدٞٝبؾدت .تقدسازی اظ ٕٞدیٗ
ربشثٞٝبی ٌطزقٍطی زض پبضنٞب ٚالـ قسٜا٘س  ٚزض ثقضی ٔٛالـ ،ذٛز پبضنٞب ث ٝفٛٙاٖ ربشثٌ ٝطزقدٍطی ثد ٝقدٕبض ٔدیض٘ٚدس.
٘تیز ٝآٖ ٔیقٛز و ٝزض ثؿیبضی اظ رٛأـ ،پبضنٞب نٙقت ٌطزقٍطی ضا ض٘ٚك ٔیثركٙس (.)Crompton, 1999: 3
ثب تٛر ٝثٔ ٝجحج لجُ ٔیتٛاٖ زضیبفت و ٝاضتمبی پبضنٞبی ثب ؾغح فّٕىطز قٟطی ٔٛرٛز زض قٟط ث ٝپبضنٞبی چٙس ٔٙؾدٛضٜ
 ٚچٙس فّٕىطزی ،اظ عطفی فطنتی ثطای رصة ثیكتط ؾطٔبی ٚ ٝثٟطٙٔ ٜسی حساوخطی اظ زضآٔس ٌطزقٍطی ضا ثدطای قدٟط فدطآٞ
ٔیآٚض٘س  ٚاظ عطفی زیٍط ،قٟط٘ٚساٖ أىب٘بت رسیسی ثطای تفطد  ٚؾپطی وطزٖ اٚلبت فطاغت ذٛز پیسا ٔیوٙٙس و٘ ٝتیزد ٝآٖ
آضأف ضٚا٘ی ربٔق ،ٝاضتمبی ویفیت ثهطی اظ ِحبػ اوِٛٛغیىی ثطای قٟط ٔیثبقس.
 -2اَذاف تحقیق
-

تجییٗ  ٚاضای ٝقبذمٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای پبضنٞبی چٙس ٔٙؾٛض ٜزض وكٛضٞبی ذبضری  ٚقٟطٞبی زاذُ وكٛض  ٚثد ٝعدٛض
ذبل ٔطثٛط ث ٝقٟط ٔكٟس زض تٛؾقٌ ٝطزقٍطی
ثطضؾی ٘یبظ قٟط ٔكٟس ثطای احساث پبضن چٙس ٔٙؾٛضٚ ٚ ٜرٛز ظیطؾبذتٞبی الظْ (٘یبظ ؾٙزی)
اضظیبثی پبضنٞبی ؾغح قٟط ٔكٟس ثطای تجسیُ قسٖ ث ٝپبضن چٙس ٔٙؾٛض( ٜأىبٖ ؾٙزی)
اضای ٝآِتط٘بتیٞٛبی ٔٙبؾت  ٚاِٛٚیت ثٙسی آٖٞب رٟت احساث یدب اضتمدب پدبضنٞدبی ٔٛردٛز ثد ٝپدبضنٞدبی چٙدس ٔٙؾدٛضٜ
(ٔىب٘یبثی)

 -3سًاالت تحقیق
-

چ ٝقبذمٞبیی ثطای ٘بٔیسٖ یه پبضن قٟطی ث ٝپبضن چٙس ٔٙؾٛضٔ ٜغطح اؾت؟
آیب قٟط ٔكٟس ظیطؾبذتٞبی الظْ رٟت احساث پبضن چٙس ٔٙؾٛض ٜضا زاضاؾت؟
آیب ؾبذت پبضنٞبی چٙس ٔٙؾٛض ٜزض قٟط ٔكٟس تٛری ٝالتهبزی زاض٘س؟
زالیُ انّی فسْ وبضآٔسی ٔغّٛة پبضنٞبی ٔٛرٛز زض رصة ٌطزقٍط چیؿت؟
چ٘ ٝمبعی زض ؾغح قٟط ٔؿتقس احساث پبضن چٙس ٔٙؾٛضٔ ٜیثبقٙس؟
ضتج ٝثٙسی پبضنٞبی ٔٛرٛز اظ ِحبػ زاضا ثٛزٖ قبذمٞبی پبضنٞبی چٙس ٔٙؾٛض ٜث ٝچ ٝنٛضت ٔیثبقس؟

 -4فزضیٍَبی تحقیق
-

-

ث٘ ٝؾط ٔیضؾس و ٝپبضنٞبی چٙس ٔٙؾٛض ٜث ٝپبضنٞبیی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝزض آٖ قبذمٞبیی اظ لجیُ ارتٕبفی ،فطٍٙٞدی،
تبضیری ٛٔ ... ٚرٛز ثبقس  ٚثب تٛر ٝثٔ ٝغّت فٛق ٘تیزٔ ٝیقٛز و ٝپبضن چٙس ٔٙؾٛض ،ٜپبضوی ٔیثبقس و ٝتٕدبْ افدطاز اظ
ٞط لكط  ٚرٙؿی ثبیس ثتٛا٘ٙس زض آٖ فقبِیتٞبیی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ضا ا٘زبْ زٙٞس.
ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝیىی اظ انّیتطیٗ ظیطؾبذتٞبی احساث چٙیٗ پبضنٞبیی ٚرٛز ٔؿبفط ٌ ٚطزقٍط زض قدٟط ٔدیثبقدس ٚ
قٟط ٔكٟس  ٓٞث ٝزِیُ ٚرٛز ثبضٌبّٔ ٜىٛتی أبْ ضضب (ؿ) ضٚظا٘ ٝتقساز ظیبزی ٔؿبفط ضا رصة ذٛز ٔیٕ٘بیس پؽ ٔدیتدٛاٖ
ضطٚضت ایزبز چٙیٗ پبضنٞبیی ضا زض قٟط ٔكٟس تٛری ٝوطز.
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ثب تٛر ٝث ٝایٗ ٘ىت ٝو ٝزض حبَ حبضط قٟطزاضی ٔكٟس زؾت ث ٝاحساث پبضن چٙس ٔٙؾٛض ٜثٟبض زض ٔٙغمد 3 ٝظز ٜاؾدت ٚ
تمطیجب ٘یٕی اظ آٖ احساث قس ٜاؾت ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت و ٝلجُ اظ احساث چٙیٗ پدطٚغ ٜفؾیٕدی تٕدبٔی ٔدٛاضز اظ لجیدُ
تٛری ٝالتهبزی ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
ث٘ ٝؾط ٔیضؾس وٕجٛز پبضنٞبی  ٓٞضز٘ ٚ ٜجٛز ضلبثت  ٚتٕبیع ثیٗ آٖٞب زِیُ انّی ثدطای فدسْ وبضآٔدسی ٔغّدٛة آٖٞدب
ٔیثبقس ٔ ٚیتٛاٖ ثب ٚاٌصاضی پبضنٞب ث ٝثرف ذهٛنی ،ظٔیٞٝٙبی ضلبثدت ثیكدتط ثدطای افدعایف قدبذمٞدبی ویفدی ٚ
التهبزی ضا فطا ٓٞآٚضز.
ثطای ایٗ ٔٙؾٛض پیف ثیٙی ٔی قٛز و ٝپبضن ّٔت زض ٔٙغم ٚ 00 ٝپدبضن وٞٛؿدٍٙی زض ٔٙغمد 8 ٝاظ پدبضنٞدبی ٚضدـ
ٔٛرٛز ثٛاؾغٚ ٝؾقت لبثُ تٛر ٚ ٝزاضا ثٛزٖ ثركی اظ ظیطؾبذتٞبی ٔٛضز ٘یبظ ثطای اضتمب ث ٝپبضن چٙس ٔٙؾدٛضٙٔ ٜبؾدت
ٔی ثبقٙس  ٚحبقی ٝثعضٌطا ٜأبْ فّی  ٚوبَ چ ُٟثبظ ٜزض اضاضی ٔٙغم 00 ٚ 01 ٝثقٛٙاٖ ٔىبٖ پیكٟٙبزی ثطای احدساث آٖ
ثٛاؾغٚ ٝرٛز ظٔیٗ وبفی ٚ ٚرٛز فٙهط حیبت ثرف آة ٔیثبقٙس.
ثطای ایٗ ٔٙؾٛض ٘یبظ ث ٝثطزاقت ٞبی ٔیسا٘ی ٔیثبقس  ٚپؽ اظ آٖ ث ٝضتج ٝثٙسی آٖ ٞب پطزاذت.

 -5ريش تحقیق
ضٚـ ا٘زبْ پػٞٚف حبضط ث ٝنٛضت تٛنیفی – تحّیّی (ثب تأویس ثط تحّیُ حب٘ٛی )ٝثٛز ٜؤ ٝجب٘ی ٘ؾطی آٖ ثط اؾبؼ ٔغبِقدبت
وتبثرب٘ٝای  ٚاؾٙبزی ،عطحٞبی ربٔـ  ٚتفهیّی قٟط ٔكٟس  ٚثبظزیسٞبی ٔیسا٘ی ثسؾت آٔسٜا٘س .فطآیٙس اضاید٘ ٝمدبط ثٟیٙد ٝزض
ایٗ ٔمبِ ٝث ٝنٛضت ٔمبیؿ ٝزٚزٚیی ٔقیبضٞبی ٔىب٘یبثی ٚ ٚظٖ زٞی ث ٝآٖٞب تٛؾظ ٘طْ افدعاض  Expert Choiceندٛضت ٌطفتدٚ ٝ
پؽ اظ آٖ ثب تٟی ٝالیٞٝبی ضلٔٛی ٔٛضز ٘یبظ  ٚتحّیُٞبی فضبیی آٖ ثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض  Spatial Analystزض ٘طْ افعاض  GISا٘زدبْ
ٌطفت ٝاؾت .پؽ اظ ا٘زبْ ایٗ فطآیٙس الیٞٝبی ٚظٖزاض تحّیُ قسٙٔ ٚ ٜبعك ثٟی ٝٙزاضای اِٛٚیت ثطای احدساث پدبضنٞدبی چٙدس
ٔٙؾٛض ٜقٙبؾبیی قس٘س.
 -6مجبوی وظزی
 -1-6چٍ پبرکَبیی در اقتصبد ي گزدضگزی تبثیز گذاروذ؟
الف :پبرکَبیی کٍ جطىًارٌ ي رخذادَبی مىحصزثفزد ثزگشار میکىىذ

اظ اٚاؾظ ز ،0981 ٝٞتقساز فؿتیٛاَٞبی ثطٌعاض قس ٜزض ٔٙبعك ٔرتّف ،ضقسی نقٛزی زاقت ٝاؾت .ایدٗ رٛأدـ فؿدتیٛاَ ٚ
ضٚیسازٞبی ٚیػٜای ضا و ٝفٕٔٛبً زض ضاؾتبی رصة ٌطزقٍط ثطٌعاض ٔیق٘ٛس ضا ؾبظٔب٘سٞی ٔ ٚیعثدب٘ی ٔدیوٙٙدس .آٖٞدب ذٛاؾدتبض
ایزبز اقىبَ رسیسی اظ ربشثٞٝبی ٌطزقٍطی ٌصضا ٙٔ ٚقغف ٔیثبقٙس ثد ٝعدٛضی ود ٝزٚضٜٞدبی ظٔدب٘ی ٌطزقدٍطی یدب فهدُ
ٌطزقٍطی زض ربٔق ٝثٛرٛز آیس .پبضنٞب ث ٝعٛض فٕس ٜث ٝفٛٙاٖ ثؿتط ثطٌعاضی ایٗ ركٛٙاضٜٞب ا٘تربة ٔدیقد٘ٛس چطاود ٝآٖٞدب
غبِجبً ث ٝنٛضت یه ٔطوع ٔىبٖ ٌعیٙی قس ٜا٘س و ٝلبزض ث ٝاضای ٝأىب٘بت تفطیحی ٔٛلتی ٔبظاز ثط ؽطفیت ذٛز ٞؿتٙس  ٚثطٌدعاضی
ایٗ ركٛٙاضٜٞب وبضوطز انّیقبٖ ضا زچبض ٔكىُ ٕ٘یوٙس.
ة :پبرکَبیی کٍ تًرومىتَبی يرسضی ثزگشار میکىىذ:

تأحیط التهبزی ٌ ٚطزقٍطی ایٗ تٛضٕ٘ٙتٞب ظٔب٘ی ث ٝحساوخط ٔیضؾس و ٝقطوت وٙٙسٌبٖ  ٚثبظزیس وٙٙسٌبٖ آٖ ذبضری ثبقدٙس
(یب ث ٝتقجیطی زیٍط ٔحّی ٘جبقٙس)ٕٞ .چٙیٗ ٔست ظٔبٖ ثطٌعاضی تٛضٕ٘ٙت ٘یع ثب ٔیعاٖ زضآٔس حبنّ ٝضاثغٔ ٝؿدتمیٓ زاضز .ایدٗ
ٔٛضٛؿ یه انُ ذطز ٜفطٚقی ضا تهسیك ٔیوٙس وٞ" ٝطچٔ ٝطزْ زض ٔٙغم ٝثیكتط ثٕب٘ٙس ،تٕبیدُ آٖٞدب ثدطای ٞعیٙد ٝودطزٖ
ثیكتط ٔیقٛز" .افعایف ٔتٛؾظ ظٔبٖ حضٛض ٌطزقٍطاٖ زض یه ٔىبٖٛٔ ،حطتطیٗ ضا ٜثطای ثبال ثطزٖ زضآٔسٞبی ٘بقی اظ ثطٌعاضی
یه ركٛٙاض ٜزض یه ربٔق ٝث ٝقٕبض ٔیضٚز.
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ج :پبرکَبی دارای ثبؽ يحص ،یبدثًد ،مًسٌ ،میزاث فزَىگی ي سبیتَبی تبریخی

انّی پصیطفت ٝقس ٜزض تٛؾقٌ ٝطزقٍطی ث٘ ٝبْ ا٘ج ٜٛربشث 1ٝث ٝایٗ ٔٛضٛؿ اقدبض ٜزاضز ود ٝأىب٘دبت تفطیحدی ٘عزیده ثدٞٝدٓ،
ثبظزیسٞبی ثیكتطی ضا زض پی ذٛاٞس زاقت .زض یه ٔىبٖ ربشث ٝذیعٞ ،ط ربشثٌ ٝطزقدٍطی فدال ٜٚثدط ثبظزیدس وٙٙدسٌبٖ ذدٛز،
ثبظزیسوٙٙسٌبٖ ربشثٞٝبی ٔزبٚض ذٛز ضا ٘یع ذٛاٞس زاقتٞ .طچٔ ٝیعاٖ فكطزٌی ربشثٞٝب ثیكتط ثبقس ،افطاز ثیكتطی اظ ٔٙدبعك
زٚضتط ث ٝزیسٖ آٖ ٘مغٔ ٝیآیٙسٔ ،ست ظٔبٖ ثیكتطی زض آٖ ٔىبٖ البٔت زاض٘س  ٚپد َٛثیكدتطی ذدطد ٔدیوٙٙدس .ثدطای ٕ٘٘ٛدٝ
ٔیتٛاٖ ث ٝپبضن ٞطٔبٖ 2زض قٟط ٞیٛؾت ٖٛایبالت ٔتحس ٜاقبض ٜوطز و ٝؾبال٘ٔ 5/5 ٝیّیٌ ٖٛطزقٍط رصة ٔیوٙس  ٚیدب پدبضن
ثبِجٛآ 3زض قٟط ؾبٖزی ٌٛٝآٔطیىب و ٝثب زاقتٗ ٛٔ 05ظٔ ٜرتّف ث ٝپبضوی وٓ٘ؾیط تجسیُ قس ٜاؾت (.)Crompton, 1999: 3
 -2-6ارسیبثی پبرکَبی تک مىظًرٌ وبمًفق در ضُز مطُذ
الف :ثبؽ گلَب

ثبك ٌُٞبی ٔكٟس زض ظٔیٙی ثٔ ٝؿبحت ٞ 7ىتبض  ٚزض غطة ٔٙغم 00 ٝقٟط ٔكٟس  ٚثدب ٞدسف اضتمدبی ؾدغح وٕدی  ٚویفدی
فقبِیت ٞبی ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ،رصة ٌطزقٍطاٖ ،افعایف لبثّیتٞبی ٌطزقٍطی  ٚتفطیحی ،ضفبیت حفدؼ اضظـٞدبی ظیؿدت
ٔحیغی ،ایزبز ٔٙغم ٝفقبَ قٟطی ،افعایف اٍ٘یعٔ ٜكبضوت زض وبقت ٍٟ٘ ٚساضی فضبی ؾجع  ... ٚاحساث قدس ٜاؾدت .ایدٗ ثدبك
زاضای ثرفٞبیی ٘ؾیط ثبك نرطٜای ،ثبك ٌیبٞبٖ زاضٚیی ،ثبك ٌیبٞبٖ پیبظی ٔ ... ٚیثبقس أب ثب ایٗ حبَ فضبی ته ٔٙؾٛض ٜپبضن
ضا حفؼ وطز ٜاؾت  ٚتٟٙب لكط ذبنی اظ ربٔقٔ ٝب٘ٙس پػٞٚكٍطاٖ فطنٌ ٚ ٌُ ٝیب ٚ ٜفقبالٖ ٔحیظ ظیؿت ضا رصة ذدٛز ودطزٜ
اؾت.
ة :ثبؽ گیبٌ ضىبسی

ثبك ٌیبٜقٙبؾی ٔكٟس ثب ٔؿبحت ٞ 55ىتبضی ذٛز زض ٔزبٚضت ٚضٚزی قطلی قٟط ٔكٟس  ٚثب ٞسف آٔٛظـ  ٚفط ًٙٞؾبظی زض
ظٔیٌ ٝٙیبٞبٖ ٔ ٚحیظ ظیؿت ،ا٘زبْ ثط٘بٔٞٝبی ٔغبِقبتی  ٚتٟی ٝثبً٘ غٖ ظ٘سٌ ٜیبٞی احساث قس ٜاؾت .ایٗ پبضن ٘یع ث ٝزِیُ
ته ٔٙؾٛض ٜثٛزٖ فّیطغٓ ضقس  51زضنسی آٔبض ثبظزیس ٘ؿجت ث ٝؾبَ لجُ ثب اؾتمجبَ چكٍٕیطی ٔٛار٘ ٝكس ٜث ٝعٛضی و ٝزض
٘ٛضٚظ  0391و ٝزٚض ٜاٚد ؾفطٞبی ٚضٚزی ث ٝقٟط ٔكٟس ٔیثبقس ضٚظا٘ٞ 51 ٝعاض ٘فط اظ آٖ ثبظزیس وطزٜا٘س .ایٗ آٔبض ثبظزیدس زض
ٔمبیؿ ٝثب تقساز ٔیّی٘ٛی ٔؿبفطاٖ ضلٓ ٘بچیعی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝلبثُ تأُٔ اؾت .زض ٔٛاضزی ٘یع حتی ثؿیبضی اظ قٟط٘ٚساٖ اظ
ٚرٛز چٙیٗ فضبٞبیی آٌبٞی ٘ساض٘س  ٚاٌط  ٓٞثبظزیسی اظ آ٘زب زاقت ٝثبقٙس ،ث ٝزِیُ ٘جٛز ربشثٞٝبی زیٍط  ٚتىدطاضی قدسٖ آٖ،
اٍ٘یعٜای ثطای ثبظزیس ٔزسز زض آٖٞب ثٚ ٝرٛز ٕ٘یآیس و ٝایٗ فٛأُ ؾجت وبٞف آٔبض ثبظزیس اظ ایٗ ثبكٞب قس ٜاؾت.
ج :پبرک جىگلی ثبثبقذرت

فّٕیبت ارطایی ثطای احساث رٍُٞٙبی ٔهٛٙفی ایٗ پبضن زض ز 0311 ٝٞآغبظ قس و ٝاظ ؾبَ  0370ثدطای اؾدىبٖ ظاادطاٖ زض
٘ؾط ٌطفت ٝقس  ٚزض ؾبَ  0379ث ٝفٛٙاٖ پبضن رٍّٙی ثبثبلسضت ٔٛضز ثٟط ٜثطزاضی لطاض ٌطفت .ایٗ ٘بحی ٝثب ٚؾقتی حدسٚز 51
ٞىتبض زض ٔزبٚضت ثبك ٌیب ٜقٙبؾی  ٚزض حبقیٔ ٝیساٖ فطٚزٌبٚ ٜالـ قس ٜاؾت .ایٗ پبضن ٘یع ثٛاؾغ ٝتده ٔٙؾدٛض ٜثدٛزٖ تٟٙدب
ثطای اؾىبٖٛٔ ،ضز اؾتفبزٔ ٜؿبفطاٖ ٚضٚزی اظ ٔحٛض ٘یكبثٛض ٔیثبقس  ٚقٟط٘ٚساٖ  ٚزیٍط ٔؿبفطاٖ اٍ٘یعٜای ثطای ضفتٗ ثد ٝایدٗ
پبضن رٍّٙی ٚؾیـ پیسا ٕ٘یوٙٙس .حتی احساث پبضن ثب٘ٛاٖ ضیحب٘ ٝزض ایٗ ٘بحی٘ ٝیع آ٘غٛض و ٝثبیس ٔٛضز تٛرد ٝلدطاض ٍ٘طفتدٚ ٝ
پیكطفت لبثُ تٛرٟی زض آٔبض ثبظزیس  ٚتغییط اٍ٘یع ٜثطای ضفتٗ ث ٝآٖ ضا ایزبز ٘ىطز ٜاؾت .یىدی زیٍدط اظ زالیدُ فدسْ اؾدتمجبَ
قٟط٘ٚساٖ ٔ ٚؿبفطاٖ ثطای فعیٕت ث ٝایٗ پبضن ٔٛلقیت ٔىب٘ی آٖ ٔیثبقس ث ٝعٛضی و ٝزض حبقی ٝثعضٌطا ٜثیٗ قٟطی ٔكٟس-
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٘یكبثٛض ٚالـ ٔیثبقس و ٝو ٝاظ ِحبػ پٛقف تٛؾظ ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی زاضای ضقف ثٛز ٚ ٜاوخدط ثبظزیدس وٙٙدسٌبٖ ثدب
ٚؾیّ٘ ٝمّی ٝقرهی ث ٝآ٘زب ٔیض٘ٚس.
د :پبرک مًضًػی سزای مفبخز (ثبؽ ملی)

پبضن ٔٛضٛفی ؾطای ٔفبذط اظ ؾبَ  0391ثب ٞسف اضتمبی قبذهٞٝبی ٛٞیت ثركدی زض فضدبی پدبضوی فطٍٙٞؿدطای ثٟكدت
احساث قس ٜاؾت .ایٗ پبضن قبُٔ  01ثرف اؾت و ٝقٟط٘ٚساٖ ٌ ٚطزقٍطاٖ زض ٞط ثرف ثب یىی اظ قبذهٞٝبی قٟط ٔكدٟس
آقٙب ٔیق٘ٛس .ثرفٞبی چٔ ٖٛقطفی  9تٗ اظ ٔفبذط قٟط ٔكٟس ،تبضید ٔقبنط ٔكٟس اظ  0301تب زفدبؿ ٔمدسؼ  ٚثدبظاض لدسیٓ
ٔكٟس اظ ایٗ زؾت ٔیثبقٙس.
 -3-6پتبوسیلَبی مًجًد ثزای ارتقب ثٍ پبرک چىذ مىظًرٌ
الف :آرامگبٌ فزديسی

آضأٍب ٜفطزٚؾی ث ٝزِیُ ٚربٞت تبضیری ّٔ ٚی ذٛز  ٚلطاض زاقتٗ زض ضٚؾتبی لسیٕی تٛؼ و ٝفٙهدط تدبضیری ٕٞچد ٖٛثمقدٝ
ٞبض٘ٚی ٝضا ثط ؾط ضا ٜذٛز زاضز ٔ ٚقٕبضی ذبل ٔمجط ٜفطزٚؾی و ٝث ٝفٛٙاٖ یه فٙهط قبذم زض ٔحسٚز ٜقٙبذت ٝقس ٜاؾدت،
ٔیتٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ اٍ٘یعٜای ثطای رصة ٌطزقٍطاٖ ذهٛنبً ٌطزقٍطاٖ ذبضری زضآیس .زض ؾبَٞبی ٌصقت ٝث ٝزِیُ زٚضی ٔٙغمٝ
اظ ٔكٟس ،تٛر ٝذبنی ث ٝآٖ ٘كس ٜأب ثب انالحبت اذیط زض ٔٙغم ٝثٙسی قٟط ٔكٟسٔ ،ؿیط آضأٍب ٜفطزٚؾی ث ٝفٛٙاٖ یه ٘بحیٝ
اظ ٔٙبعك قٟط ٔكٟس قٙبذت ٝقس ٜوٕٞ ٝیٗ أط ٔیتٛا٘س زض رٟت ثٟجٛز ذسٔبت اضای ٝقس ٜث ٝآٖ فُٕ وٙس .اظ فٛأُ ٔحدسٚز
وٙٙس ٜرصة ٌطزقٍط زض ایٗ ٔىبٖ ٔیتٛاٖ ث ٝوٕجٛز فضبی ؾجع  ٚفسْ ٚرٛز فٙبنطی ثطای رصة وٛزودبٖ ٘دبْ ثدطز .ثدب چٙدس
ٔٙؾٛض ٜوطزٖ ایٗ ٔحیظ ضٕٗ حفؼ ٛٞیت تبضیری ایٗ ٔٙغم ،ٝزیٍط ٌطزقٍطاٖ ٘یع ث ٝزالیُ ٌ٘ٛدبٌ ٖٛثدطای ثبظزیدس آضأٍدبٜ
فطزٚؾی ضٞؿپبض ٔیق٘ٛس و ٝآحبض التهبزی  ٚفطٍٙٞی ثؿیبضی ضا ٔیتٛا٘س ثطای قٟط ٔكٟس فطا ٓٞآٚضز.
ة :پبرک ملت

پبضن ّٔت ٔكٟس ثب ٔؿبحت ٞ 75ىتبض یىی اظ ثعضٌتطیٗ ثٛؾتبٖٞبی ٔكٟس ثكٕبض ٔدیضٚز ود ٝزض ؾدبَ  0313احدساث قدسٜ
اؾت .لسٔت ثبالی پبضن ،پٛقف ٔٙبؾت تٛؾظ ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ،ثطذٛضزاضی اظ قٟطثبظی ،أىب٘بت ٚضظـ ٍٕٞدب٘ی،
وتبثرب٘ ،ٝتئبتط قٟط ،پبضن ثب٘ٛاٖ ،ظٔیٗٞبی ٚضظقی ٔتقسز  ... ٚاظ زالیُ حضٛض قٟط٘ٚساٖ زض ایٗ پبضن ٔیثبقٙسٚ .رٛز چطخ ٚ
فّه (فبٖ فبض) ث ٝفٛٙاٖ فٙهط قبذم ایٗ پبضن ذهٛنبً زض قت ث ٝزِیُ ٘ٛضپطزاظی آٖ تجدسیُ قدس ٜاؾدت .زض ٔجبحدج لجدُ
اقبض ٜقس وٞ ٝطچٔ ٝؿبفطاٖ اظ ضا ٜزٚضتط ثٔ ٝمهس ؾفط وٙٙسٙٔ ،بفـ التهبزی آٖ ثطای ٔسیطیت قٟطی  ٚذٛز قٟط٘ٚساٖ ثیكدتط
ٔی قٛز .ثب ایٗ حبَ تٕبٔی ٔٛاضز فٛق ثطای رصة قٟط٘ٚساٖ ث ٝاؾتفبز ٜاظ پبضن اٍ٘یع ٜایزبز ٔدیوٙٙدس  ٚزالیّدی ثدطای ردصة
ٔؿبفطاٖ ٌ ٚطزقٍطاٖ ثكٕبض ٕ٘یض٘ٚس .زض ٌصقت ٝث ٝزِیُ ٕٔٛٙؿ ٘جٛزٖ اتطاق ٘ ٚهت چبزض زض پبضنٞبی ؾغح قدٟط ،ظاادطاٖ ٚ
ٌطزقٍطاٖ ثیكتطی ث ٝپبضن ٔطارق ٝوطز ٚ ٜث ٝثٟب٘ ٝاتطاق اظ ذسٔبت اضای ٝقس ٜزض پبضن اؾتفبزٔ ٜیوطز٘سٔ .دٛضز زیٍدطی ودٝ
ٔیتٛاٖ ثطای اؾتفبز ٜوٓ ٌطزقٍطاٖ اظ پبضن اقبض ٜوطز ،ویفیت  ٚرصاثیت پبییٗ لؿدٕت قدٟطثبظی آٖ ٔدیثبقدس ود ٝپدؽ اظ
تقغیّی وٞٛؿتبٖ پبضن زض ؾغح قٟط تمطیجبً ثی ضلیت قس ٜاؾت .زض نٛضتی و ٝاٌط پدبضوی زیٍدط زاضای قدٟطثبظی ٔزٟعتدطی
احساث قٛز ،لغقب ٔؿئِٛیٗ پبضن ث ٝفىط اضتمبی ذسٔبت اضای ٝقس ٚ ٜؾبذت فٙبنط رسیس  ٚرصاةتط زض پبضن ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز وٝ
ٕٞیٗ أط ؾجت ایزبز اٍ٘یع ٜثطای ٔطارقبت ثقسی قٟط٘ٚساٖ ٌ ٚطزقٍطاٖ ٔیثبقس.
رسای اظ ٘مبط لٛت ٌفت ٝقس ،ٜایٗ پبضن ثب ٔقضالتی ٘یع زؾت ثٌ ٝطیجبٖ اؾت و ٝؾجت ثطٚظ ٘بٙٞزبضیٞبی ارتٕبفی ٔیق٘ٛس.
زض ثقضی ٔٛاضز فضبٞبی ؾجع ث ٝفٛٙاٖ پٙبٍٞبٞی ثطای حضٛض افطاز ٍِٚطز ٔ ٚقتبزیٗ قس ٜو ٝثبفج پبییٗ آٔسٖ قبذم أٙیدت
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زض ایٗ پبضن ٔیقٛز و ٝایٗ ٔٛضز ٘بقی اظ ٘ٛضپطزاظی وٓ زض ثقضی ٔقبثط  ٚأبوٗ ذبل  ٚوٕجدٛز ٌكدتٞدبی ٍٟ٘جدب٘ی پدبضن
ٔیثبقس.
ج :پبرک کًَسىگی

پبضن وٞٛؿٍٙی ثب ٞ 011ىتبض ٚؾقت ث ٝفٛٙاٖ ٚؾیـ تطیٗ پبضن فطٍٙٞی -تفطیحی ٔٛرٛز زض ؾغح قٟط ٔكٟس فُٕ ٔیوٙس.
ٚرٛز فٙهط و ٚ ٜٛپبضن رٍّٙی ایدٗ پدبضن ضا اظ لدسیٓ ٔدٛضز تٛرد ٝقدٟط٘ٚساٖ ٌ ٚطزقدٍطاٖ لدطاض زاز ٜاؾدت .ؾدفطٜذب٘دٚ ٝ
غصاذٛضی ٞبی ٔتقسز ،ؾبِٗ ضؾتٛضأٖ ،زتٕـ فطٍٙٞی ،اضتفبفبت وٞٛؿٍٙی ٔ ٚعاض قٟسا زض ثدبالی ودٚ ،ٜٛردٛز فٙهدط آة ثدٝ
اقىبَ آثكبض ،ثطو ٚ ٝآثطا ٝٞزض ؾغح پبضن ،فضبی ؾجع ٌؿتطز ٚ ٜفضبی پبضویٙٔ ًٙبؾت اظ فٛأُ رصة ٔؿبفطاٖ  ٚقٟط٘ٚساٖ
اظ الكبض ٌ ٚطٜٞٚبی ٔرتّف ث ٝایٗ پبضن زض ؾبَٞبی اذیط ثٛزٜا٘س .ایٗ پبضن پؽ اظ حطْ ٔغٟط ضضٛی  ٚآضأٍدب ٜفطزٚؾدی ثدٝ
فٛٙاٖ ؾٔٛیٗ ٔىبٖ ٌطزقٍطپصیط زض ؾغح قٟط ٔكٟس قٙبذتٔ ٝیقٛز .ثب ایٗ ٚرٛز فٛأُ ٔحسٚز وٙٙسٜای ٘یع زض ایٗ پدبضن
ٚرٛز زاض٘س ؤ ٝب٘ـ رصة ثیكتط قٟط٘ٚساٖ ٌ ٚطزقٍطاٖ ث ٝایٗ پبضن ٞؿتٙس و ٝاظ آٖ رّٕٔ ٝیتدٛاٖ ثد ٝزؾتطؾدی پدبییٗ اظ
قجىٔ ٝقبثط اعطاف ،پٛقف ضقیف ؾیؿتٓ حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ٘ ٚجٛز قٟطثبظی  ٚفٙبنط تفطیحی اقبض ٜوطز.
 -7ضبخصَبی مطلًثیت فضبی ػمًمی
"٘ٛضٔٗ ٘یٛتٗ" ثط ایٗ ثبٚض اؾت و ٝتٟٙب اضظیبثی ٛٞقٕٙسا٘ ٝاظ عطحی ٔٛفمیت آٔیع ،تأحیط آٖ ثط وبضثط اؾت .پبضنٞدبی قدٟطی
 ٓٞثٛ٘ ٝفی فضبٞبی قٟطی ٞؿتٙس و ٝزض آٖ تقبٔالت ارتٕبفی ثٚ ٝؾیٌّ ٝصضاٖ اٚلبت فطاغت  ٚتفطیح ٚ ٚضظـ قىُ ٔیٌیط٘س
(حٕیسیٔ .)5 :0391 ،زٕٛفٝای اظ فٛأُ ظیط زض اضظیبثی ویفیت فضبی فٕٔٛی و ٝپبضنٞب ٘یدع رعیدی اظ آٖ ٞؿدتٙس اظ ٘ؾدط
اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ ٔٛحط٘س:
 ٘ؾبفت  ٚپبویعٌی :آیب ایٗ ٔىبٖٞب تٕیع ٞؿتٙس  ٚث ٝتٕیعی آٖٞب ضؾیسٌی ٔیقٛز؟ زؾتطؾی :ایٗ فضبٞب تب چ ٝا٘ساظ ٜزض زؾتطؾٙس  ٚلبثّیت تحطن زض آٖٞب ٚرٛز زاضز؟ رصاثیت :تب چ ٝا٘ساظ ٜچكٓ ٘ٛاظ٘س؟ ضاحتی :آیب افطاز زض ٌصضاٖ اٚلبت فطاغت زض ایٗ ٔىبٖٞب ضاحتٙس؟ ربٔقیت :تب چ ٝا٘ساظ ٜالكبض ٔرتّف ربٔق ٝضا زض ثط ٔیٌیطز؟ ؾطظ٘سٌی  ٚپٛیبیی :تب چ ٝحس اظ فضب اؾتفبز ٜقس ٚ ٜأىبٖ ا٘زبْ فقبِیتٞبی قبز  ٚظ٘سٌی ثرف ٚرٛز زاضز؟ فّٕىطز :تب چ ٝحس لبثّیت ث ٝارطا زض آٔسٖ فقبِیتٞبی ٔرتّف ٔٛرٛز زض فضب ٚرٛز زاضز؟ تٕبیع :آیب ایٗ فضب یه ٔكرهٚ ٝاضح ٕٔ ٚتبظ زاضز؟ ایٕٙی  ٚأٙیت :آیب ایٗ فضبٞب احؿبؼ أٙیت ضا اِمب ٔیوٙٙس  ٚفضبٞبی أٙی ٞؿتٙس؟ ٘یطٙٔٚسی  ٚؾالٔتی :تب چ ٝحس زض ع َٛظٔبٖ ثطای ثٟجٛز  ٚؾالٔتی فضبٞب الساْ ٔیقٛز؟جذيل  - 1مؼیبرَب ي ضًاثط استبوذارد تؼییه ضذٌ ثزای مکبویبثی فضبیسجش ضُزی
مؼیبر

وًع سبسگبری

فبصلٍ استبوذارد وسجت ثٍ َز کبرثزی

٘عزیىی ثٔ ٝطاوع ٔؿى٘ٛی

ؾبظٌبض

≥ٔ 151تط

٘عزیىی ثٔ ٝطاوع آٔٛظقی

ؾبظٌبض

≥ٔ 151تط

٘عزیىی ثٔ ٝطاوع فطٍٙٞی

ؾبظٌبض

≥ٔ 151تط

٘عزیىی ث ٝضٚزذب٘( ٝفٙهط آة)

ؾبظٌبض

≥ٔ 151تط

٘عزیىی ثٔ ٝطاوع تزبضی

٘بؾبظٌبض

≥ٔ 151تط

٘عزیىی ثٔ ٝطاوع ازاضی

٘بؾبظٌبض

≥ٔ 151تط

٘عزیىی ثٔ ٝطاوع نٙقتی

٘بؾبظٌبض

ٔ 511-0111تط

٘عزیىی ث ٝتبؾیؿبت  ٚتزٟیعات قٟطی

٘بؾبظٌبض

ٔ 051-511تط
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٘عزیىی ثٔ ٝطاوع ثٟساقتی

٘بؾبظٌبض

≥ٔ 151تط

٘عزیىی ث ٝظٔیٗٞبی ثبیط

٘بؾبظٌبض

≥ٔ 151تط

ٔبذص( :احٕسی ٕٞ ٚىبضاٖ)0391 :7 ،

 -8مؼیبرَب ي سیز مؼیبرَبی مکبنیبثی پبرکَبی چىذ مىظًرٌ مًرد استفبدٌ در پضيَص
ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝزض تحمیك پیف ض ٚزض ضاؾتبی اِٛٚیتثٙسی ٞط یه اظ پٟٞٝٙبی ٔدٛضز ٔغبِقدٛٔ( ٝردٛز :پدبضن ّٔدت ،پدبضن
وٞٛؿٍٙی ،پبضن ٚویُ آثبز ،پبضن ٚحست) (پیكٟٙبزی :اضاضی وبَ چ ُٟثبظ ٚ ٜآضأٍب ٜفطزٚؾی) اظ ضٚـ  AHPاؾدتفبز ٜقدسٜ
اؾت ثٙبثطایٗ ٔقیبضٞبیی زض ضاؾتبی زؾت یبفتٗ ث ٝفبزال٘ٝتطیٗ ضتجٝثٙسی ثطای تجسیُ پبضنٞبی ٔٛرٛز ث ٝپبضن چٙس ٔٙؾدٛضٜ
زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت و ٝایٗ ٔقیبضٞب  ٚظیطٔقیبض ٞب ث ٝقطح ظیط ٔی ثبقٙس .زض ضاؾتبی زؾتیبثی ث ٝثٟتدطیٗ پٟٙد ٚ ٝاِٛٚیدت-
ثٙسی ٞط یه اظ پٟٞٝٙبی ٔٛرٛز  ٚپیكٟٙبزی٘ ،ؾط ؾٙزی تٛؾظ وبضقٙبؾبٖ تىٕیُ ٌطزیس ٜاؾت و٘ ٝتبیذ ایدٗ ٘ؾطؾدٙزی ضا
زض رسا َٚظیط ٔكبٞسٔ ٜیٕ٘بییس.
-

مسبفت تب کبرثزیَبی اطزاف
٘عزیىی ثٔ ٝطاوع ٔؿى٘ٛی
٘عزیىی ثٔ ٝطاوع آٔٛظقی
٘عزیىی ث ٝتبؾیؿبت  ٚتزٟیعات قٟطی
٘عزیىی ثٔ ٝطاوع فطٍٙٞی
٘عزیىی ث ٝفضبی ؾجع ٔٛرٛز
دستزسی
زؾتطؾی ث ٝقجى ٝحُٕ٘ٚمُ فٕٔٛی
زؾتطؾی ث ٝقجىٔ ٝقبثط انّی قٟط
طجیؼی ي سیست محیطی
ٚرٛز زضذت  ٚپٛقف ٌیبٞی ٚؾیـ
ٚرٛز پٛقف ٌیبٞی ٔتٙبؾت ثب الّیٓ زض ٔحُ
ٚرٛز فٙبنط  ٚفٛاضو عجیقی
فزَىگی ي تفزیحی ي گزدضگزی
ثطٌعاضی تٛضٕ٘ٙتٞب  ٚركٛٙاضٜٞبی قبذم
ٚرٛز ٔطاوع فطٍٙٞی ٔب٘ٙس تئبتط  ٚوتبثرب٘ٝ
ضُزثبسی
ٚرٛز فٙبنط قبذم ٌطزقٍطی
مذیزیت ثحزان
ٚرٛز فضب ثطای ؾبظٔب٘سٞی قٟط٘ٚساٖ زض ظٔبٖ ٚلٛؿ ثالیب
اؾتحىبْ اثٙیٛٔ ٝرٛز زض پبضن
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ٔقیبضٞبی فٛق ثطای اِٛٚیت ثٙسی احساث پبضنٞبی چٙسٔٙؾٛض ٜزض ؾغح قٟط ٔكٟس ٔٛضز اؾتفبز ٜلدطاض ٌطفتٙدس ود ٝثدب ٔدسَ
تحّیُ ؾّؿّٔ ٝطاتجی  AHPزض ٘طْ افعاض  Expert Choiceث ٝنٛضت ذطٚریٞبی ظیط زضآٔس٘س .الظْ ث ٝشوط اؾت وٌ ٝعیٙدٞٝدبی
ٔٛضز ثطضؾی زض ایٗ فطآیٙس پبضنٞبی ّٔت ،وٞٛؿٍٙیٚ ،حستٚ ،ویُآثبز ،اضاضی وبَ چ ُٟثدبظ ٚ ٜآضأٍدب ٜفطزٚؾدی ثدٛزٜا٘دس.
رسا َٚظیط ٔیعاٖ ٚظٖزٞی  ٚأتیبظ ٟ٘بیی ٞط ٔقیبض ضا ٘كبٖ ٔیزٞس:
جذيل  – 2ومزٌ َبی کست ضذٌ ثزای َز یک اس پُىٍ َب ثٍ تفکیک مؼیبر

ٔؿبفت تب
وبضثطیٞبی اعطاف

زؾتطؾی

عجیقی  ٚظیؿت ٔحیغی

فطٍٙٞی  ٚتفطیحی

ٔسیطیت ثحطاٖ

رٕـ

پبضن ّٔت

1/103

1 /0

1/155

1/155

1/181

1/511

پبضن وٞٛؿٍٙی

1/118

1/159

1/115

1/158

1/01

1/517

پبضن ٚحست

1/117

1/15

1/103

1/103

1/150

1/550

پبضن ٚویُ آثبز

1/115

1/178

1/113

1/103

1/175

1/512

اضاضی وبَ چ ُٟثبظٜ

1/110

1/155

1/105

1/112

1/132

1/177

آضأٍب ٜفطزٚؾی

1/115

1/101

1/118

1/151

1/150

1/129

ٔبذس :یبفتٞٝبی پػٞٚف

ثب تٛر ٝث ٝرس َٚفٛق ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛؤ ٝكرم اؾت اٌط ثرٛاٞیٓ پٟٞٝٙبی ٔٛضز ثطضؾی ضا ثط عجدك اِٛٚیدت ثٙدسی ود ٝتٛؾدظ
وبضقٙبؾبٖ ا٘زبْ قس ٜاؾت ٔقطفی وٙیٓ ؾ ٝپبضنٚ ،حست ،وٞٛؿٍٙی ّٔ ٚت ث ٝتطتیت ثب اذتالف ثؿیبض ٔحؿٛؾی زض ضزٜٞبی
ا َٚتب ؾ ْٛلطاض ٌطفت ٝا٘سٌ ،فتٙی اؾت و ٝاظ ٔقیبض ٞبی فٛق ثیكتطیٗ ٕ٘ط ٜضا زض ضتجٝثٙسی ٔطثدٛط ثدٚ ٝظٖ زٞدیٞدب ضا اثتدسا
ٔسیطیت ثحطاٖ ثب تمطیجبً  ٚ 1/1ؾپؽ زؾتطؾی ثب  ٚ 1/3ؾبیط ضتج ٝپؽ اظ ایٗ ز ٚفطاض ٔیٌیط٘س .زض ایٙزدب ثد ٝإٞیدت ایدٗ زٚ
ٔقیبض پطزاذتٔ ٝیقٛز  ٚتقطیفی ثطای ٞط یه آٚضز ٜقس ٜاؾت تب ثب آٖٞب ثیف اظ پیف آقٙب قٛیٓ.
مذیزیت ثحزان ٔ :زٕٛفٝای اظ چبضٜرٛییٞب  ٚتهٕیٕبتی اؾت و ٝزض ٔمبثّ ٝثب ثحطاٖ ا٘زبْ ٔیٌیطز ٞ ٚسف آٖ ودبٞف ض٘ٚدس
ثحطاٖ ،وٙتطَ ثحطاٖ  ٚوبٞف  ٚضفـ ثحطاٖ اؾت .وّی ٝالسأبت ٔطثٛط ث ٝپیكٍیطی ٔ ٚسیطیت ضیؿه ،ؾدبظٔب٘سٞی ٔ ٚدسیطیت
ٔٙبثـ ٔٛضز ٘یبظ زض پبؾد ث ٝثحطاٖ ٔی ثبقسٔ .سیطیت ثحطاٖ قبُٔ :ثط٘بٔٞ ٝب ،ایزبز ؾبذتبضٞب  ٚتسٚیٗ ٔمطضاتی اؾت وٙٔ ٝزط ثٝ
وٕه  ٚیبضی ضؾب٘ی ث ٝزِٚت  ٚؾبظٔبٖٞبی غیطزِٚتی زض ثطذٛضز ثب حٛازث ٔیقٛز.
دستزسی  :و ٝزض پػٞٚف پیف ض ٚث ٝزؾتطؾی ٚؾبیُ حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی تٛر ٝقس ٜاؾت  ٚزض ظیط تقطیفدی ثدطای آٖ آٚضزٜ
قس ٜاؾت و ٝفجبضت اؾت اظ قجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی یقٙی ذسٔبت حُٕ ٘ ٚمّی ود ٝزض زؾدتطؼ فٕد ْٛلدطاض زاضز .تفدبٚت
ذسٔبت حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ثب ضٚـ ٞبیی ٔب٘ٙس تبوؿی زضثؿت ،ؾفط اقتطاوی  ٚاتٛثٛؼ وطاید ٝزض ایدٗ اؾدت ود ٝزض ایدٗ ٘دٛؿ
ذسٔبت ،ؾفط ث ٝنٛضت اقتطاوی تٛؾظ افطازی ٘بقٙبؼ ثس ٖٚتٛافك لجّی ا٘زبْ ٔیقٛز.
زض ظیط ٚظٖ زٞیٞبی ٔطثٛط ثٞ ٝط یه اظ ظیط ٔقیبضٞبی ٔطثٛط ثٞ ٝط ٔقیبض ضا ٔكبٞسٔ ٜیٕ٘بییس و ٝذالن ٝآٖ زض ثبال ٔكدبٞسٜ
قس ٜاؾت.
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جذيل  – 3امتیبس مؼیبرَبی اصلی مکبویبثی پبرکَبی چىذ مىظًرٌ

مؼیبرَبی اصلی

امتیبس

ٔؿبفت تب وبضثطیٞبی اعطاف

1/112

ٔقیبض زؾتطؾی

1/595

ٔقیبض عجیقی  ٚظیؿت ٔحیغی

1/035

ٔقیبض فطٍٙٞی ،تفطیحیٌ ،طزقٍطی

1/007

ٔقیبض ٔسیطیت ثحطاٖ

1/103

جذيل  - 4امتیبس سیز مؼیبرَبی مسبفت تب کبرثزیَبی اطزاف

سیز مؼیبر

امتیبس

٘عزیىی ثٔ ٝطاوع ٔؿى٘ٛی

1/117

٘عزیىی ثٔ ٝطاوع آٔٛظقی

1/550

٘عزیىی ث ٝتبؾیؿبت  ٚتزٟیعات قٟطی

1/081

٘عزیىی ثٔ ٝطاوع فطٍٙٞی

1/013

٘عزیىی ث ٝفضبی ؾجع ٔٛرٛز

1/119
جذيل  – 5امتیبس سیز مؼیبرَبی دستزسی

سیز مؼیبر

امتیبس

زؾتطؾی ث ٝقجى ٝحُٕ٘ٚمُ فٕٔٛی

1/833

زؾتطؾی ث ٝقجىٔ ٝقبثط انّی قٟط

1/027

جذيل  – 6امتیبس سیز مؼیبرَبی طجیؼی ي سیست محیطی

سیز مؼیبر

امتیبس

ٚرٛز زضذت  ٚپٛقف ٌیبٞی ٚؾیـ

1/159

ٚرٛز پٛقف ٌیبٞی ٔتٙبؾت ثب الّیٓ زض ٔحُ

1/013

ٚرٛز فٙبنط  ٚفٛاضو عجیقی

1/159
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جذيل  – 7امتیبس سیز مؼیبرَبی فزَىگی ،تفزیحی ي گزدضگزی

سیز مؼیبر

امتیبس

ثطٌعاضی تٛضٕ٘ٙتٞب  ٚركٛٙاضٜٞبی قبذم

1/052

ٚرٛز ٔطاوع فطٍٙٞی ٔب٘ٙس تئبتط  ٚوتبثرب٘ٝ

1/081

قٟطثبظی

1/035

ٚرٛز فٙبنط قبذم ٌطزقٍطی

1/552

جذيل  – 8امتیبس سیز مؼیبرَبی مذیزیت ثحزان

سیز مؼیبر

امتیبس

ٚرٛز فضب ثطای ؾبظٔب٘سٞی قٟط٘ٚساٖ زض ظٔبٖ ٚلٛؿ ثالیب

1/833

اؾتحىبْ اثٙیٛٔ ٝرٛز زض پبضن

1/027

ٔبذس :یبفتٞٝبی پػٞٚف

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ ٛو ٝزض رسأ َٚكرم قس ٜاؾت ثطای ٞط یه اظ ظیط ٔقیبض ٞبی ٔٛرٛز تقسازی ظیط ٔقیبض زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾدت
وٚ ٝظٖ ٞط یه ضا زض رسا َٚفٛق ٔكبزٔ ٜیٕ٘بییس أب الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝثطای زضن ثٟتط ایٗ رسا َٚثٟتدط اؾدت تدب ردسَٚ
قٕبض )5( ٜضا ٔٛضز ثطضؾی  ٚتحّیُ لطاض زٞیٓ.
 -9وتیجٍ گیزی ي ارئٍ راَجزد َب ي راَکبرَبی پیطىُبدی
یبفتٞ ٝبی ایٗ ٔمبِ ٝثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٚ ٝضـ ٔٛرٛز پبضوٟبی وال٘كٟط ٔكٟس ٔتٙبؾت ثب ٘یبظ قٟط٘ٚساٖ ٘جدٛز ٚ ٜثد ٝزِیدُ تده
ٔٙؾٛض ٜثٛزٖ آٟ٘ب  ٚاؾتفبزٌ ٜطزقٍطاٖ اظ ایٗ فضبٞب ثبفج ثطٚظ ثؿیبضی اظ ٔكىالت قس ٜاؾدتٕٞ .چٙدیٗ پبضوٟدبی ٔٛردٛز اظ
قبذم ٞبی ٔغّٛة ٔىب٘یبثی ثطذٛضزاض ٘جٛز ٚ ٜثؿیبضی اظ آٟ٘ب اظ اؾتمجبَ قٟط٘ٚساٖ ٌ ٚطزقٍطاٖ ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس  ٚتقسازی اظ
پبضوٟبیی وٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیط٘س ث ٝزِیُ ته ٔٙؾٛض ٜثٛزٖ ،چبِكٟبی ثؿیبضی ضا ٔٛرت قس ٜا٘سٟ٘ .بیتبً ایٙى ٝوال٘كٟط
ٔكٟس اظ پتب٘ؿیُٞبی الظْ رٟت ایزبز پبضوٟبی چٙس ٔٙؾٛض ٜثطذٛضزاض ثدٛز ٚ ٜؾدبذت چٙدیٗ پبضوٟدبی ٔدیتٛا٘دس ثؿدیبضی اظ
چبِكٟب ضا ضفـ  ٚزض تٛؾقٌ ٝطزقٍطی  ٚظیبضتی وال٘كٟط ٔكٟس ٔٛحط ثبقس .زض ظیط ث ٝثطذی ضاٞىبضٞبی پیكدٟٙبزی اقدبض ٜقدسٜ
اؾت:
 آضاْ ؾبظی تطافیه زض ٔؿیطٞبی ٔٛرٛز ثب ٕٔٛٙفیت  ٚایزبز ٔحسٚزیت ثطای حطوت ذٛزض.ٚ ا٘تمبَ ٔحُ تزٕـ ذٛزضٞٚبی ٔؿبفطثط زض ٚضٚزی ثرف غطثی ثطای حفؼ آضأف پبضن. -وبقت ٞ ٚطؼ زضذتبٖ ؾبی ٝا٘ساظ  ٚؾبظٌبض ثب الّیٓ ٔٙغمٝ
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-

افعایف تطاوٓ وبقت زضذتبٖ  ٚزضذتچٞ ٝب ثٙٔ ٝؾٛض وبٞف آِٛزٌی نٛتی ٘بقی اظ فجٛض ذٛزضٞٚب زض ٔؿیطٞبی
ٔزبٚض  ٚثّٛاض ٞبی ٔتهُ ث ٝفضب ٞبی ؾجع.
ؾبذت ٔزؿٕ ٚ ٝتٙسیؽ ٞبی یبزثٛز ٙٔ ٚبؾت ثب ضٚحیٔ ٝىبٖ  ٚفط ًٙٞثٔٛی ٔطزْ.
ثطٌصاضی فؿتیٛاَ ٞب  ٚوبض٘ٛاَ ٞبیی زض رٟت یبزآٚضی تبضیرچ ٚ ٝآزاة  ٚضؾ ْٛقٟط.

مىبثغ ي مآخذ
 -0انغطیبٖ رسی ،احٕس (ٔ )۴۷۳۱مبِ ٝزفبؿ غیطفبُٔ زض اضي ثٓٔ ،زٕٛفٔ ٝمبالت وٍٙط ٜتبضید ٔقٕدبضی  ٚقٟطؾدبظی ایدطاٖ ،اضي ثدٓ
-5
-3
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-5
-2
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-01
-00
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وطٔبٖ ،رّس ز ،ْٚؾبظٔبٖ ٔیطاث فطٍٙٞی وكٛض ،تٟطاٖ.
انغطیبٖ رسی ،احٕس ( )۴۷۳۱اِعأبت ٔقٕبضا٘ ٝزض زفبؿ غیطفبُٔ پبیساض ،ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜقٟیس ثٟكتی.
آایٗ٘بٔ ٝارطایی ثٙس ٔ ۴۴بز ۴۲۴ ٜلب٘ ٖٛثط٘بٔ ٝچٟبضْ ( )۴۷۳۱ضیبؾت رٕٟٛضی ،زفتط ٞیبت زِٚت ،وٕیؿی ٖٛؾیبؾی– زفبفی.
ثحطیٙی ،حؿیٗ"،تحّیُ فضبٞبی قٟطی" ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،تٟطاٖ0375 .
ثطضؾی ٘مف فضبی ؾجع زض ظ٘سٌی قٟطی،زوتط ٔحٕس افتربض0395،
حب٘ی احٕسی٘،بنطٕٞ ٚ ،ىبضاٖ،ثطضؾی فقبِیتٟبی اوٛتٛضیؿٕی اظ ٘ؾط اوِٛٛغیه ثب تىی ٝثط رٍّٟٙبی ظاٌطؼ قٕبِی0391،
زٞرسا ،فّی اوجط (ِ )۴۷۳۴غت٘بٔ ٝزٞرسا ،رّس چٟبضْٔ ،ؤؾؿ ٝچبح  ٚا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
ضٚؾتبیی حؿیٗ آثبزی،ؾقیس،ذعاای،نفبٔ،قیبضٞبی ٔؤحط ثط ٔىب٘یبثی پٙبٍٞبٟٞبی چٙسٔٙؾٛض ٜقٟطی0395،
ظ٘سیٟٔ،ٝسیٌٛ،زضظیبٖ،قطٚیٗ،ضٚیىطز ٔٙؾطیٗ فبُٔ ٔٛفمیت ٌطزقٍطی قٟطی0393،
ظیبضی ،وطأتاهلل ( )۴۷۳۳ثط٘بٔٝضیعی قٟطٞبی رسیس ،ؾبظٔبٖ ٔغبِق ٚ ٝتسٚیٗ وتت فّ ْٛا٘ؿب٘ی زا٘كىبٟٞب (ؾٕت) ،تٟطاٖ.
نبِحی فطزٔ،حٕس،تحّیُ ثط اثقبز ارتٕبفی فضبٞبی ؾجع قٟطی ثب تىی ٝثط زیسٌب ٜقٟط٘ٚساٖ0388،
وسیٛض،فّی انغط،ؾمبییٟٔ،سی،ؾبٔب٘سٞی ٌطزقٍطی زض تفطرٍبٞبی پیطأ ٖٛقٟطی
ٔٙهٛضی ،ؾیس أیط .رع ٜٚزضؼ آقٙبیی ثب ٔٙؾط ٔقبنط" .تٟطاٖ .زا٘كىسٔ ٜقٕبضی ،پطزیؽ ٙٞطٞبی ظیجب.0387 .
ٔیىبییّی ،فّیطضب .ؾبظٔب٘سٞی ،ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚعطاحی تفطری  ٚاٚلدبت فطاغدتٌ .طٌدبٖ  .زا٘كدٍب ٜفّد ْٛوكدبٚضظی ٙٔ ٚدبثـ عجیقدی
0383.
ظ٘سیٟٔ ،ٝسیٛٞ ،یت ثركی ث ٝؾیٕب  ٚوبِجس قٟط لعٚیٗ( ،عطح تحمیمبتی) ،قٟطزاضی لعٚیٗ ،لعٚیٗ0381 .

