
 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت یابی بندی و م

ث پل  اهی هوایی عارب ایپدهو جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا

 

 

 ونقل و رتاکیف شهرداری شیرازکارفرما: سازمان حمل

کاری مشاور:    ای دااگشنه شیرازاهی علمی و مشاورهمرکز هم

 

 

 

9392 
 

  



 
 
 

 

2 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

3 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 ردآمدشیپ
ای اظ اٲ٧بٶبت ٲٷبؾبت  قٹٶس، ٶٳٹٶٻ ثٷسی ٲیټبی ٖطيی ٚیط ټٳؿُح ضٸ٪صض َج٣ٻ٦ٻ زض ٢بٮت ٖٷٹاٴ ٦ٯی ٪صض٪بٺ 1ټبی ٖبثط پیبزٺپ٭

ایٳٷی تطزز، خٯٹ٪یطی اظ حبٹاز  ٶبب٪ٹاض ٸ ٶیبع ٦ببټف ٲكب٧ات تطاٞی٧بی ٲٗببثط        قٽطی ثطای تؿٽی٭ ٖجٹض ٸ ٲطٸض پیبزٺ، ټٳطاٺ ثب اٞعایف 

ټب زض ؾُح قبٽطټب اٮجتبٻ ٶبٻ تٷٽبب ثبط      ، َطاحی ٸ ؾبذت آٴیبثی نحیحٲ٧بٴ ټبټؿتٷس. اظ ایٵ ضٸ ثب تٹخٻ ثٻ ٦بضایی ٸ پیبٲسټبی ٲثجت ایٵ پ٭

ټب ٖبثطاٴ اظ خٳٯٻ ٦ؿبٶی ټؿتٷس ٦ٻ زض  ثطای ٖجٹض اظ ٖطو ذیبثبٴ ای اٚٯت ٞٯعی ثطای ٖجٹض( يطٸضی اؾت.ای )ؾبظٺٲجٷبی ضٸی٧طزی ؾبظٺ

٦ٷٷس،  ٦ٷٷس. ؾبٮٳٷساٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ ٸ ٦ؿبٶی ٦ٻ ٶبتٹاٶی خؿٳی زاضٶس ٸ حتی اٞطاز ٲٗٳٹٮی ٦ٻ ترٯٝ ٲی ٲی  ق٧ٷی٢ٹاٶیٵ ٲطثٹٌ ثٻ ذٹز ٢بٶٹٴ

ټبی ٖببثط پیببزٺ   ضٸ ٸ پ٭اظ زالی٭ انٯی ؾبذت پیبزٺ زاٶٷس. آٴ ٲی ٖبثط پیبزٺ  ضا ٸخٹز پٯٻ ټبی ظیبز ٸ ٶبٲٷبؾت  زٮی٭ انٯی ٖجٹض ٶ٧طزٴ اظ پ٭

اٞعایف ایٳٷی ٖجٹض ٸ ٲطٸض ٖبثطاٴ پیبزٺ اؾت. ثیكتطیٵ اٞطاز زض ٲٗطو ذُط ٸ ثیكتطیٵ خببٴ ثبذت٫ببٴ زض حبٹاز  ضاٶٷبس٪ی زضٸٴ قبٽطی،      

 ٖبثطیٵ پیبزٺ ټؿتٷس.

ٸ حًٹض ٪ؿتطزٺ ایٵ ٸؾبیٯٻ ٶ٣ٯیبٻ ٲٹتبٹضی زض ؾبُح قبٽطټب ٸ       ذٹزضٸ ٶجٹٺثٻ زض خٽبٴ ثٻ زٸضاٴ تٹٮیس اپ٭ ٖبثط پیبزٺ  ایدبزبضیرچٻ ت

قبسٴ، اظزحببٰ   ٪طزز. ظٲبٶی ٦ٻ ثٻ زٮی٭ ٪ؿتطـ تٳط٦ع خٳٗیت زض قٽطټب ٸ ضقس قتبثبٴ نبٷٗتی  ټبی اثتسایی ٢طٴ ثیؿتٱ ثط ٲی ثٻ زټٻ ٖٳستبً

الٴ اٲٹض قٽطی ضا ثٻ ئٹضیعاٴ ٸ ٲؿبی ثعض٨ ایدبز قس ٸ ثطٶبٲٻټب ٸ اذتاٌ حط٦ت ؾٹاضٺ ٸ پیبزٺ ثٻ ٸیػٺ زض ٲطا٦ع قٽطټٞطاٸاٶی زض ٞٗبٮیت

زض ٞطاٶؿٻ ثطای ٶرؿتیٵ  1905اٸغٴ ټٷبضز، ٦ؿی ثٹز ٦ٻ زض ؾب٬  ټب ٸازاض ٦طز.خٹیی خٽت خساؾبظی ٲؿیطټبی ٖبثطاٴ پیبزٺ اظ اتٹٲجی٭چبضٺ

-ٶ٫طی ٦ٻ پؽ اظ خٷ٩ خٽببٶی زٸٰ زض ثطٶبٲبٻ  ٫طـ ٦ٳیٸٶ٣٭ قٽطی ٦طز. ثٻ زٮی٭ ٚٯجٻ ٶثبض ٸاغٺ ت٣بَٕ ٚیط ټٳؿُح ضا ٸاضز ازثیبت حٳ٭

ټببی ٚیطټٳؿبُح ثبٻ اٮ٫بٹیی ٲتبساٸ٬ زض قبٽطټبی اضٸپببیی ٸ         ؾبذت ٪صض٪بٺ 1960ٸ  1950ټبی  ضیعی ٸ تٹؾٗٻ قٽطټب ایدبز قس، زض زټٻ

بزٺ، تٛییط ضٸی٧طزی ثبٻ خببی٫عیٷی   ټبی ٖبثط پیثٻ ثٗس ثٻ تسضیح ٸ ثب آق٧بضقسٴ تجٗبت ٲٷٟی پ٭ 1970آٲطی٧بیی ثس٬ ٪طزیس. تب ایٷ٧ٻ اظ زټٻ 

ټبی ٖبثط پیبزٺ ٲعایببیی  ایدبز پ٭ ټبی ټٳؿُح ثب ٚیطټٳؿُح ٸ اٸٮٹیت ثركی ٸ تؿٽی٭ ټطچٻ ثیكتط حط٦ت پیبزٺ زض قٽطټب پسیس آٲس. ت٣بَٕ

نٟط ضؾیسٴ تهببزٞبت ٸ اٞبعایف   ټبی ٖبثطیٵ ٸ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ زض ٶتیدٻ ثٻ ضٕٞ تساذ٭ ٖبثطیٵ پیبزٺ ٲ٧بٶیعٺ ٸ ظیط٪صض-1زٶجب٬ زاضز؛ ٶٓیط: ثٻ

 ٶ٣٭ ٖجٹض ٸٲطٸض قٽطی ٸتؿٽی٭ حٳ٭-3 ثهطیؾیٳبی قٽطی ٸ ټٹیت اضت٣بء ٦یٟیت  -2یٵضٸ ثب حصٜ تساذ٭ خطیبٴ ٖبثطْطٞیت ؾٹاضٺ

پب٭،  ٦بٮجبسی )َطاحبی ټٷسؾبی ٲٷبؾبت      -ثیط اثٗبز ټٷسؾبی أت تٹاٴ ثٻٲی ټبی ٖبثط پیبزٺ تطیٵ زالی٭ اؾتٟبزٺ ٖبثطاٴ اظ پ٭ٖٳسٺاظ خٳٯٻ 

ټببی ٖببثط پیببزٺ، اٶدببٰ     ثبٻ ٲٷٓبٹض اؾبتٟبزٺ ثٽیٷبٻ اظ ًٞببټبی پب٭       .، اقبضٺ ٦طزاٶتربة ٶٹٔ ثبال ثطٶسٺ، ٸخٹز حهبض،..( ٸ ٞطټٷ٫ی )اٲٷیت،..(

  . ٶٳبیسټب يطٸضی ٲییبثی آٴ ٶ٫ط اختٳبٖی، ا٢تهبزی ٸ َطاحی قٽطی خٽت ٲ٧بٴٲُبٮٗبت چٷسثٗسی ٸ ټٳٻ خبٶجٻ
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 طشح هَضَع  

خبیی اٶؿبٴ ٸ ٦بال پسیبس آٲبس ٸ ثبٖبا ٦ببټف     تحٹالت چكٳ٫یطی زض خبثٻ ذٹزضٸزض اٸای٭ ٢طٴ ثیؿتٱ ٸ ثب اذتطأ 

ؾبظی ثٻ ٸخٹز ٛییطات ٖٳسٺ ای زض ؾیؿتٱ ټبی قٽطزض خٹاٲٕ نٷٗتی ت ذٹزضٸاٞعایف ؾطاٶٻ ٲبٮ٧یت  .ظٲبٴ ؾٟط ٪طزیس

اٲط ٲٹخت ٪طزیس تبب زض   ټبی ثؿیبضی ثطای حط٦ت ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ احسا  قسٶس. ایٵ٦ٻ ذیبثبٴ ټب ٸ قبټطاٺَٹضیٻث ؛آٸضز

اٲبب زض   .اٸٮٹیت اٸ٬ ثٻ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٲٹتٹضی زازٺ قٹز ٸ ٖبثطیٵ پیبزٺ زض زضخبٻ زٸٰ اټٳیبت ٢بطاض ٪یبطز     ،ټبَطاحی قٽط

ایدبز ًٞبټبی اذتهبنی ٖبثطیٵ پیبزٺ ٸ ٶیبع اٸٮٹیبت زازٴ ثبٻ حٳب٭ ٸ     طؾبظی ی اذیط ثب تٛییط زض ضٸی٧طزټبی قٽټبزټٻ

 ٪طٞت. ٶ٣٭ ٖٳٹٲی ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض

ٸ ثٻ ٲٷٓٹض   ٶ٣ٯی ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾتٸضٸی ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ضٸـ حٳ٭زض اٚٯت ٦كٹضټبی خٽبٴ پیبزٺاٲطٸظٺ 

-ثبی قٹٶس. ضٸی ٸ اؾتٟبزٺ اظ ٦طیسٸضټبی ٖبثط پیبزٺ تكٹی١ ٲیا٦ٱ ٸ آٮٹز٪ی ټٹا اٞطاز ثٻ پیبزٺ٦بټف ٲهطٜ اٶطغی تط

٢بث٭ حسا٢٭ ؾٻ ٶٹٔ ٲحیٍ اؾتب، ایٵ ضاٶ٧بضٶبپصیط اؾت. زض ټب ثط اٮ٫ٹټبی تطاٞی٧ی ٲحیٍ ٸ زاٲٷٻ تبثیطات آٴ٪ٳبٴ ٶ٣ف 

: ٶ٣بٌ ٲجسا ٸ ٲ٣هس ؾٟط، ٲؿیط حط٦ت ٸ ٲحیٍ پیطاٲٹٶی ٲجسا ٸ ٲ٣هس ؾبٟط. زض ٸا٢بٕ، زض اضظیببثی ٲحبیٍ     اؾتاضظیبثی 

حط٦بت ٖببثط پیببزٺ ضا ٲبٹضز      قٽطی ٶٻ تٷٽب ثبیس ثٻ اضظیبثی تٹٮیس ٸ خصة ؾٟط پطزاذت، ثٯ٧ٻ ثبیؿتی ذهٹنیبت ٲؿبیط 

ټبی ٚیطټٳؿُح ٸ ثٻ نٹضت پ٭ طیٝ ٲؿیط حط٦ت ٖبثط پیبزٺ، ت٣بَٕاثط٪صاض زض تٗټبی ٸیػ٪یثطضؾی ٢طاض زاز. ی٧ی اظ 

 (.Wellar, 2003: p25)ٖبثط پیبزٺ اؾت 

پیبزٺ ٦طیسٸضټبی ٖبثطضٸی ٸ قٹز اؾت٣جب٬ اظ تؿٽیات پیبزٺزض قٽطټبی ایطاٴ ٲتبؾٟبٶٻ ثٻ زالیٯی ٦ٻ زض ازاٲٻ ش٦ط ٲی

پیببزٺ  ٸی ٸ یب انباح زض ٦طیبسٸضټبی ٖبثط  ضطی ثب احسا  ٲؿیطټبی ٲٷبؾت پیبزٺٮصا الظٰ اؾت ٲسیطاٴ قٽ ؛ثبقس٦ٱ ٲی

پیببزٺ زض  طزٰ ثبٻ اؾبتٟبزٺ اظ٦طیبسٸضټبی ٖبثط   ټب ثبقس ا٢ساٰ ثٻ تكٹی١ ٲٲٹخٹز ثٻ َٹضی ٦ٻ ٢بث٭ اؾتٟبزٺ ثطای ٦ٯیٻ ٪طٸٺ

 .یساٶدبٰ ؾٟطټبی ضٸظاٶٻ ٶٳب

پبصیطز ٸ  زض ٲٹضز يطٸضت احسا  ٲؿیطټبی ٖجبٹض ٖبثطپیببزٺ نبٹضت ٶٳبی     زض اٚٯت ٲٹاضز ٲُبٮٗبت تطاٞی٧ی ز٢ی٣ی

قبٹز. ٮبصا ایبٵ    .( اٶدبٰ ٶٳی.ؾبظی )حدٱ ٖبثط پیبزٺ ٦بضثطی ټبی اَطاٜ ٸټبی تطاٞی٧ی ٸ قٽطَطاحی ثط اؾبؼ قبذم

ی٫یطز. َطاحی ٲٷبؾت ٦طیبسٸضټبی ٖببثط   ٖبثطاٴ پیبزٺ ٢طاض ٶٱٲؿیطټب اظ ٖٳٯ٧طز ٲٷبؾجی ثطذٹضزاض ٶجٹزٺ ٸ ٲٹضز اؾت٣جب٬ 

ټب ثب اؾتٟبزٺ اظ تدٽیعات ٲٷبؾبت )ٲبٶٷبس ٶبطزٺ ٦كبی(ٲیتٹاٶس     ټبی تطاٞی٧ی ٸ اٞعایف ایٳٷی آٴپیبزٺ ثب اؾتٟبزٺ اظ قبذم

طټبی ٖبثطاٴ پیبزٺ ضا تٹاٴ ؾٟٲی، ټب ٪طزز. ټٳچٷیٵ ثب ایدبز تؿٽیات ٲٷبؾت ثطای ٖبثطاٴ پیبزٺثبٖا اٞعایف ٦بضایی آٴ

 ثٻ نٹضت ایٳٵ ٸ ی٧پبضچٻ ایدبز ٶٳٹز.
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َطح ټبی ٲٷبؾت ثطای ٖبثطیٵ پیبزٺ ٶٻ تٷٽب قبٲ٭ احبسا  تؿبٽیات خسیبس ثٯ٧بٻ قببٲ٭ انباح تؿبٽیات ٲٹخبٹز         

قٹز تطی ثطای آٶبٴ ٞطاټٱ ټبی ٖبثطیٵ پیبزٺ اٞعایف یبٞتٻ ٸ قطایٍ ٲٷبؾت٪طزز. ظیطا زض نٹضتی ٦ٻ زؾتطؾیٖبثطیٵ ٲی

 ټبی زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ ثبی پیبزٺ ضٸی اؾبتٟبزٺ ذٹاټٷبس ٦بطز.   َجٗب تٗساز ثیكتطی اظ ٖبثطیٵ اظ تؿٽیات ٲٹخٹز ٸ ٲ٧بٴ

زض نٹضتی٧ٻ َطاحی  .الظٰ اؾت تؿٽیات ٖبثطیٵ پیبزٺ ایٳٵ خصاة ٸ ٲٷبؾت ثبقستب ثٻ ؾٽٹٮت ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٪یطز

ثبسیٽی اؾبت زض    .آٴ ثیكتط ٸ حّٟ ٸ ٶ٫ٽساضی آٴ ٶیع آؾبٶتط ذٹاټس ثٹز تؿٽیات ٖبثط پیبزٺ انٹٮی ٸ نحیح ثبقسزٸاٰ

نٹضتی٧ٻ َطاحی ٸ اضائٻ تؿٽیات ٖبثط پیبزٺ يٗیٝ ثبقس ٖبثطیٵ پیببزٺ ټٷ٫ببٰ اؾبتٟبزٺ اظ آٴ احؿببؼ ٶبب اٲٷبی ٸ ٖبسٰ        

٦بضاٲبس ثبب َطاحبی    تؿبٽیات ٶبب    .آؾبیف ٲی ٶٳبیٷس ٸ ٮصا ٲیعاٴ اؾتٟبزٺ آٶبٴ اظ ایٷ٫ٹٶٻ تؿٽیات ٦بټف ذٹاټس یبٞبت 

ٖٹاٲٯی ٦ٻ زض َطاحی  قٹز. يٗیٝ ثبٖا ٲیكٹزٖبثطاٴ پیبزٺ اظ آٴ اؾتٟبزٺ ٶٷٳبیٷس ٸ ایٵ اٲط ثبٖا ټسض ضٞتٵ ؾطٲبیٻ ٲی

تطا٦ٱ ٲٷ٣ُٻ ٲجسا ٸ ٲ٣هس ؾبٟط    ټب ٸ ٲكرهبت ٲح٭ٖجبضتٷس اظ:ٸیػ٪ی، تؿٽیات ٖبثط پیبزٺ ثبیس ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض ٪یطز

ٸ ټٳچٷیٵ تٗییٵ ٲیبعاٴ اٞبعایف اؾبتٟبزٺ اظ تؿبٽیات ٖببثط        تٟبزٺ ٖبثطیٵ اظ تؿٽیات ٲٹخٹزټبی ٖبثطاٴ پیبزٺ ٲیعاٴ اؾ

 ٸ ثٽجٹز ایٷ٫ٹٶٻ اظ تؿٽیات.  پیبزٺ زض نٹضت اناح

 ثیبى هسبلِ

ٲیٯیٹٴ ٶٟط  3/1زض ؾطاؾط زٶیب ثبٮٙ ثط  ، 2000(، زض ؾب٬ Peden, 2004: p 112ثٷبثط ٪عاضـ ؾبظٲبٴ ثٽساقت خٽبٶی )

ٲیٯیٹٴ ٶٟط زض ؾبب٬ اؾبت ٦بٻ یب٥ پبٷدٱ       5هبزٞبت ضاٶٷس٪ی ٦كتٻ قسٶس. آٲبض خطاحبت ٲٷدط ثٻ ٲط٨ ثیف اظ ثط اثط ت

اظ تٯٟبت ٶبقی اظ تهببزٞبت زض ٦كبٹضټبی    زضنس 80، ثیف اظ 1998آٶٽب ثٻ تهبزٞبت ذیبثبٶی ٲطثٹٌ ٲی قٹز. زض ؾب٬ 

ایبٵ ض٢بٱ ثبٻ     ٦2000ٱ زضآٲس یب ٲتٹؾٍ اتٟب٠ اٞتبزٺ اؾت ٦ٻ ا٦ثط آٶٽب ٖبثطیٵ پیبزٺ ٸ زٸچطذٻ ؾٹاضاٴ ثٹزٺ اٶس. تب ؾب٬ 

ضؾیسٺ اؾت. زض ٦كٹضټبی تٹؾبٗٻ یبٞتبٻ، ٶبطخ ٲبط٨ ٸ ٲیبط ٖببثطیٵ پیببزٺ ثبٻ ٲیبعاٴ ٢بثب٭ تبٹخٽی ٦ٳتبط اظ             زضنس 90

اظ تٯٟبت ٶبقی اظ تهبزٞبت  زضنس 2/16، ٖبثطیٵ پیبزٺ تٷٽب 1996ب٬ تٹؾٗٻ اؾت. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ زض ؾب٬ ٦كٹضټبی زض ح

 زضنبس  13(، زض آٲطی٧بب ایبٵ ض٢بٱ    Begg and Tomijima ,2003: p 172ضا زض ٦كٹضټبی اضٸپبیی تك٧ی٭ ٲی زازٶبس ) 

٢طثبٶیبٴ تهبزٞبت ذیبثببٶی، ٖببثطیٵ پیببزٺ    اظ  زضنس 63زض ٦طاچی پب٦ؿتبٴ،  1994اؾت. ایٵ زض حبٮی اؾت ٦ٻ زض ؾب٬ 

زض  زضنس 60ثٹزٶس. ٖٳسٺ تطیٵ ٖبٲ٭ زض ٲط٨ ٖبثطیٵ ، ٖجٹض ٶباٲٵ اظ ٖطو ذیبثبٴ یب ت٣بَٕ اؾت ٦ٻ ؾٽٳی زض حسٸز 

 (. Martinez and Porter, 2004ٲط٨ ٖبثطیٵ زاضز )

ټبعاض ٲدبطٸح اؾبت. آٲبضټبب      110یب٥ ثبٻ   ټعاض ٶٟط ٦كبتٻ ٸ ٶعز  20آٲبض تهبزٞبت ضاٶٷس٪ی زض ایطاٴ، ؾبالٶٻ ثبٮٙ ثط 

ٲبط٨ ٸ ٲیبط ٶبقبی اظ تهببزٞبت زاضٶبس ٦بٻ زض ٲ٣بیؿبٻ ثبب ٦كبٹضټبی خٽببٴ ٸ حتبی             زضنس ح٧بیت اظ اٞعایف ؾبالٶٻ
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ټبی ٶبقی اظ تهبزٞبت ضاٶٷس٪ی، اظ آٴ ٖبثطیٵ پیبزٺ اؾت ذبٸضٲیبٶٻ ض٢ٱ ثبالیی اؾت. ٸ زض ایٵ ٲیبٴ، ضتجٻ اٸ٬ آٲبض ٦كتٻ

ټعاض ٖبثط پیبزٺ ثط اثط تهبزٜ ضاٶٷس٪ی خببٴ ذبٹز ضا    ؾبالٶٻ ثیف اظ ی٥(. ثط اؾبؼ آٲبض ٲٹخٹز، 3 ، ل1382)پب٦عاز، 

زضنبس تهببزٜ خببزٺ ای ضا ٖببثطاٴ پیببزٺ       40زضنس اظ تٯٟبت تهبزٞبت زضٸٴ قٽطی ٸ  45اظ زؾت ٲی زټٷس ٸ حسٸز 

 20زٮیب٭ تهببزٜ زضٸٴ قبٽطی تٷٽبب     تك٧ی٭ ٲی زټٷس زض حبٮی ٦ٻ زض ٦كٹضټبی اضٸپبیی تٗساز ٖبثطاٴ ٦كبتٻ قبسٺ ثبٻ    

 .(14ل: 1391)ضٸظٶبٲٻ خبٰ خٱ،  زضنس اظ ٦٭ ٦كتٻ ټبؾت

 
 ټب، ثی زٞبٔ زض تهبزٞبت ٲط٪جبضپیبزٺ: 1ق٧٭ 

-خبٴ ذٹز ضا ثطاثط تهببزٞبت اظ زؾبت ٲبی    ٖبثط پیبزٺ زض٦كٹض 13ثطاؾبؼ آٲبض ٲط٦ع پعق٧ی ٢بٶٹٶی ٦كٹض ضٸظاٶٻ 

ٶٟبط ظٴ   634ٶٟبط اظ آٶٽبب ٲبطز ٸ     741ټبعاض ٸ  ٦بٻ یب٥   –ٖبثط پیبزٺ  375ټعاض ٸ 2ٲبټٻ اٸ٬ ؾب٬ ٪صقتٻ  6. ٣ٍٞ زض زټٷس

زضنبس، ق٧ؿبت٫ی ټببی     1/15ثیكتطیٵ ٖٯت ٲط٨ ٖبثطاٴ پیبزٺ يطثٻ ثٻ ؾط ثب زض حٹاز  ضاٶٷس٪ی ٦كتٻ قسٶس. -ثٹزٶس

ـ  5/10یی ثب ضیعٴ ذٹٴآزضنس ٸ پؽ اظ  24ٲتٗسز ثب  ثیكبتطیٵ ٪بطٸٺ ؾبٷی ٖببثطاٶی ٦بٻ زض       قبسٺ اؾبت.   زضنس ٪بعاض

ثطاؾببؼ آٲبضټببی    ؾب٬ ٸ ٦ٳتط ټؿتٷس. 10ؾب٬ ٸ ثٗس اظ آٴ ٦ٹز٦بٴ  50حٹاز  ضاٶٷس٪ی ٦كتٻ ٲی قٹٶس اٞطازی ثبالی 

 50زضنس زض ٪بطٸٺ ؾبٷی    9/48ٶٟط، ٲٗبز٬  161ټعاض ٸ  ٲٹخٹز اظ ٶٓط ٪طٸٺ ؾٷی ثیكتطیٵ ٖبثطاٴ پیبزٺ ٞٹت قسٺ ثب ی٥

ؾب٬ ٸ ٦ٳتط ټؿتٷس ٦بٻ زٸٲبیٵ ٪بطٸٺ ؾبٷی زاضای      10ٶٟط اظ ٖبثطاٴ ٦كتٻ قسٺ ٶیع زض ٪طٸٺ ؾٷی  363ال ټؿتٷس. ؾب٬ ثٻ ثب

زضنس آٶٽبب زض ٲؿبیطټبی زضٸٴ    8/58ٶٟط اظ تٯٟبت ٖبثطاٴ پیبزٺ یٗٷی  396ټعاض ٸ ی٥  ثیكتطیٵ تٯٟبت ثٻ قٳبض ٲی آیٷس.

٢ٹاٶیٵ ٲطثٹٌ ثٻ ٖبثطاٴ پیبزٺ اظ خٳٯٻ تٹخٻ ثٻ چطا٘ ضاټٷٳب، قٽطی خبٴ ذٹز ضا اظ زؾت زازٺ اٶس ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ ضٖبیت 

٦ٷس. خبزٺ ټبی ثطٸٴ قٽطی پؽ اظ ذیبثبٴ زاذ٭ قٽط خببٴ  ټبی ٖبثط ضا زٸ چٷساٴ ٲیٖجٹض اظ ذٍ ٦كی ٖبثط پیبزٺ ٸ پ٭

 (.1392ٲط٦ع پعق٧ی ٢بٶٹٶی ٦كٹض، ) زضنس اظ آٶٽب ضا ٪طٞتٻ اؾت 1/33ٶٟط ٖبثطاٴ، ٲٗبز٬  786
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 ضټ٫صض پ٭ ټبی ٖبثط زض حؿطت: 2ق٧٭ 

اٲطٸظٺ ٖجٹض اظ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ی٧ی اظ ٶكبٶٻ ټبی تٹؾٗٻ یبٞت٫ی قٽطی اؾت ٦ٻ زض ضزیبٝ ٞطټٷب٩ قٽطٶكبیٷی ٲبی     

 زیسٺ ٶٳی قٹز.٪ٷدس. اٲب ٲتبؾٟبٶٻ ایٵ تٹؾٗٻ یبٞت٫ی زض ثیٷف ٸ ٖٳٯ٧طز ثطذی قٽطٸٶساٴ 

زضنس اظ تهبزٞبتی ٦ٻ زض پبیتربت ضخ ٲبی زټبس ٶبقبی اظ ثطذبٹضز       40ثطاؾبؼ آٲبض ضاټٷٳبیی ٸ ضاٶٷس٪ی تٽطاٴ حسٸز 

زضنس  38ثٷب ثٻ اْٽبض قٟبټی ٞطٲبٶسټی پٯیؽ ضاټٹض، ایٵ ض٢ٱ زض قٽط قیطاظ ٶعزی٥ ثٻ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثب ٖبثطاٴ پیبزٺ اؾت. 

ت تٽطاٴ ضا ٖبثطاٴ پیبزٺ تك٧ی٭ ٲی زټٷس. ٲتبؾبٟبٶٻ زض ثؿبیبضی اظ   زضنس ٦كتٻ ټبی تهبزٞب 45تب  40ټٳچٷیٵ ثیٵ اؾت. 

 ٲٷدط ثٻ ٞٹت ٖبثط پیبزٺ ٲی قٹز.، ٲٹاضز تهبزٜ ٖبثط پیبزٺ ثب ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثرهٹل زض ثعض٪طاٺ ټب

 ی٧ی اظ زالی٭ ٲیعاٴ ثبالی ٦كتٻ قسٴ ٖبثطاٴ پیبزٺ زض تهبزٞبت، ٶٽبزیٷٻ ٶكسٴ ٞطټٷ٩ ٖجٹض اظ ذٍ ٦كبی ٖببثط پیببزٺ ٸ   

زض ٲٹاضز ثؿیبضی ٲكبټسٺ قسٺ ٦ٻ ثٻ ٞبنٯٻ ٦ٳبی اظ ٲحب٭ ٸ٢بٹٔ     .اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټٹایی زض ٲیبٴ قٽطٸٶساٴ خبٲٗٻ ٲبؾت

حبزثٻ تهبزٜ ٖبثط پیبزٺ ثب ذٹزضٸ، پ٭ ټٹایی یب ٪صض٪بٺ ذٍ ٦كی ٸیػٺ تطزز ٖبثط پیبزٺ ٸخٹز زاقتٻ، اٲب ثٻ زٮی٭ ؾبٽ٭  

ی٫ط ٦ٻ اٮجتٻ ټیچ ٦ساٰ آٶٽب ٲٷ٣ُی ټٱ ٶیؿت، ٞبخٗٻ خجبطاٴ ٶبپبصیطی ض٢بٱ    اٶ٫بضی، تٷجٯی، ٖدٯٻ ٸ ټعاضاٴ زٮی٭ ٸ ثٽبٶٻ ز

 ذٹضزٺ ٦ٻ ثٻ ثٽبی ٲط٨ اٶؿبٶی تٳبٰ قسٺ اؾت.

ا٪ط چبٻ   خبٲٗٻ ٲب ٲرتم ٢كط ذبنی ٶیؿت. ضٖبیت ٶ٧طزٴ ٢ٹاٶیٵ ٲطثٹَٻ ثٻ ٖجٹض اظ ٪صض٪بٺ ٖبثط پیبزٺ ٸ پ٭ ټٹایی زض

زض ثطذی ٲٹاضز ؾبٮٳٷساٴ ثٻ زٮی٭ ٦ٽٹٮت ؾٵ حبيط ثٻ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټٹایی ٶیؿتٷس، اٲب زض ٲٹاضز ثؿیبضی زیسٺ ٲی قبٹز  
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خٹاٶبٴ ٸ اٞطاز ٲیبٶؿب٬ تطخیح ٲی زټٷس ثٻ خبی تطزز ایٳٵ اظ پب٭ ټبٹایی ثبب ٖجبٹض اظ ٖبطو ثعض٪بطاٺ ٸ تحٳب٭ ٲكب٣بت         

٦یٯبٹٲتط زض   100عض٪طاٺ، ذُط تهبزٜ ثب ذٹزضٸټبیی ٦ٻ ثب ؾطٖت ثببالی  ٞطاٸاٴ ثطای ٪صقتٵ اظ تطززټبی ثٯٷس ٸؾٍ ث

 حب٬ ٖجٹضٶس ضا ثٻ خبٴ ثرطٶس.

خسا اظ اؾتسال٬ ټبیی ٦ٻ قٽطٸٶساٴ ثطای ٖسٰ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټٹایی ٖبثط پیبزٺ ٲُطح ٲی ٦ٷٷس ٲبٶٷس ٦ٽٹٮت ؾٵ، زاقبتٵ  

ضا زض اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټبی ټٹایی ٖبثط پیبزٺ ثی ضٚجت ٲبی  .. زالیٯی ٶیع ٸخٹز زاضز ٦ٻ قٽطٸٶساٴ .پبزضز، ٸ٢ت ٪یط ثٹزٴ ٸ

٪یط پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٦ٽٷٻ ٸ ٞطؾٹزٺ ثب پٯٻ ټبی ٞطاٸاٴ ٦ٻ ثبال ضٞتٵ اظ آٶٽب ثطای ټط قٽطٸٶسی َب٢ت ٞطؾب ٸ ٶٟؽ ٦ٷٷس.

 .اؾت چٻ ثطؾس ثٻ اٞطاز ثیٳبض ٸ ؾبٮٳٷس ثرهٹل ا٪ط ټٳطاٺ ذٹز ثبض ؾٷ٫یٷی ٶیع ثٻ ټٳطاٺ زاقتٻ ثبقٷس

ټطچٷس قٽطزاضی ټب َی چٷس ؾب٬ اذیط ا٢ساٲبتی ضا ثطای ٶهت پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٲ٧بٶیعٺ ٲدٽع ثٻ پٯبٻ ثط٢بی اٶدببٰ زازٺ    

اٶس ٦ٻ اٮجتٻ ثطضؾی ټب ثیبٶ٫ط ایٵ ثٹز ٦ٻ اؾتٟبزٺ قٽطٸٶساٴ اظ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٲ٧بٶیعٺ ثٻ ٲیبعاٴ ٢بثب٭ تبٹخٽی اٞبعایف     

خبی٫عیٷی ایٵ پ٭ ټب ثب پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٲٗٳٹٮی ٲٹخبت ٦ٷبس قبسٴ ایبٵ ضٸٶبس قبسٺ       یبٞت، اٲب ٲتبؾٟبٶٻ ټعیٷٻ ثط ثٹزٴ 

اؾت ثٻ َٹضی ٦ٻ زضحب٬ حبيط زض ثطاثط تٗساز اٶ٫كت قٳبضی اظ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٲ٧بٶیعٺ، ټٳچٷبٴ تٗبساز ظیببزی اظ   

 پ٭ ټبی ټٹایی اظ ٶٹٔ ٲٗٳٹٮی اؾت.

 

 .ٲطټٳی ٦ٻ ظذٱ اؾت: پ٭ ٖبثط پیبزٺ، 3ق٧٭ 

ٲك٧ات پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ تٷٽب ثٻ ایٵ ٲٹاضز ٲحسٸز ٶٳی قٹز چطا ٦ٻ ٪بٺ ایٵ پ٭ ټب ثٻ زٮی٭ ٶجٹزٴ ٶٓبضت خسی ثٻ 

ٲحٯی ثطای ثیتٹتٻ اٞطاز ثی ذبٶٳبٴ یب ٲٗتبز ثرهٹل زض ٞهٹ٬ ؾطز ؾب٬ تجسی٭ ٲی قٹٶس ٦ٻ ټٳیٵ ٖسٰ احؿببؼ اٲٷیبت   

ی ٸ ٲدٽع ٶجبٹزٴ آٶٽبب ثبٻ ؾیؿبتٱ ضٸقبٷبیی، ٖبٲب٭ ثبظزاضٶبسٺ ای ثبطای اؾبتٟبزٺ          اظ ی٥ ؾٹ ٸ تبضی٥ ثٹزٴ ًٞبی زاذٯ
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قٽطٸٶساٴ ٸ ثرهٹل ثبٶٹاٴ ثطای اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټبی ٖبثط پیببزٺ ٲبی قبٹز. ټطچٷبس قبٽطزاضی ټبب ٸ پٯبیؽ ضاټٷٳببیی ٸ         

ظ ٖبطو ثعض٪بطاٺ ټبب،    ضاٶٷس٪ی َی ؾب٬ ټبی اذیط ثطای ٲٯعٰ ٦طزٴ ٖبثطاٴ پیبزٺ ثٻ اؾبتٟبزٺ اظ پب٭ ټبٹایی ثبطای ٖجبٹض ا     

ټٷب٩ ضا زض  ضاټ٧بض ٶطزٺ ٦كی ٸؾٍ آظازضاٺ ټب ٸ ثعض٪طاٺ ټب ضا ثٻ اخطا زضآٸضزٶس تب ثٻ ایٵ تطتیت قببیس ثتٹاٶٷبس ایبٵ ٞط   

 خبٲٗٻ ٶٽبزیٷٻ ٦ٷٷس ٦ٻ ٢ٹاٶیٵ ٸ ٲ٣طضات ضاټٷٳبیی ٸ ضاٶٷس٪ی نطٞب ٲرتم ضاٶٷس٪بٴ ٸ ذٹزضٸ ټب ٶیؿت.

٦ٻ تٹؾبٍ یب٥ ٲط٦بع پػٸټكبی اظ قبٽطٸٶساٴ تٽطاٶبی اٶدببٰ ٸ زض آٴ         ایٵ ٲٹيٹٔ زض٦ٷبض ٶتبیح آذطیٵ ٶٓطؾٷدی

ٲكرم قس تٷٽب ٶیٳی اظ تٽطاٶی ټب اظ پ٭ ٖبثط پیبزٺ اؾتٟبزٺ ٲی ٦ٷٷس، قبیس ٲٽط تبییسی ثط ایٵ ٸا٢ٗیت ثبقس ٦بٻ ٞطټٷب٩   

 اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ زض ٲیبٴ قٽطٸٶساٴ ٲب ټٷٹظ ٲٽدٹض ٲبٶسٺ اؾت.

. آٶٽبب ثبب   ٪طٞتٻ اؾبت ؾب٬ اؾت ٦ٻ پیبزٺ ٲساضی ضا ؾطٮٹحٻ ثطٶبٲٻ ټبی قٽطی ٢طاض  30ثیف اظ ٦كٹضټبی پیكطٞتٻ  زض

ٲٷبؾت ؾبظی ٲٗبثط، ایدبز قج٧ٻ ټبی ٦بٲ٭ پیبزٺ قٽطی ٸ حصٜ ٲٹاٶٕ ٲحسٸزیت ټبی ٲٹخٹز اظ خٳٯٻ پب٭ ټببی ٖببثط    

تبطزز آؾببٴ ذٹزضٸټبب تجبسی٭ ٦ٷٷبس.      پیبزٺ ؾٗی ٦طزٶس قٽط ضا ٲٷبؾت ٲطزٰ َطاحی ٦ٷٷس ٶٻ ایٷ٧ٻ آٴ ضا ثٻ ٲ٧بٶی ثطای 

اٲطٸظٺ تٗسز پ٭ ٖبثط پیبزٺ ضٸی ذیبثبٴ ټبی زضٸٴ قٽطی ثطذاٜ آٶچٻ ٲسیطاٴ قٽطی ایطاٴ اٶدبٰ ٲی زټٷبس ٶكببٴ ٲبی    

ثطای اؾتٟبزٺ اظ  زټٷس ٦ٻ ٲسیطاٴ قٽطی ٦اٴ قٽطټبی زٶیب ثٻ ؾٳت پیبزٺ ٲحٹضی ثٻ خبی ذٹزضٸٲحٹضی ؾیط ٲی ٦ٷٷس.

یبزٺ ٦ٻ ثٻ خجط ثٻ قٽطټب تحٳی٭ قبسٺ اٶبس ٶیببظ ثبٻ ٲُبٮٗببت چٷسثٗبسی ٸ ټٳبٻ خبٶجبٻ اختٳببٖی،          ًٞبټبی پ٭ ټبی ٖبثط پ

 ا٢تهبزی ثطای ضؾیسٴ ثٻ خبٶٳبیی ٲٷبؾت زاضز.
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 ٍ تبسيخچِ ايجبد پل ّبي پیبدُ ؼشفي هفبّینه 
 ثطذی اظ ٲٟبټیٱ ٦ٯیسی زض ازثیبت پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٖجبضتٷس اظ:

)٢بٹاٶیٵ   ٹضی یبب ٚیبط ٲٹتبٹضی حط٦بت ٲبی ٶٳبیبس      اؾتٟبزٺ اظ ټیچ ٶٹٔ ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ ٲٹتب قرهی ٦ٻ ثسٸٴ  :ػاتز پيادُ

ٗبثط پیبزٺ ٖجبضتؿت اظ ٞطزی ٦ٻ ثٻ نٹضت پیبزٺ یب ثب اؾبتٟبزٺ اظ نبٷسٮی چبطخ زاض یبب ٸؾبیٯٻ      ٲ ضاټٷٳبیی ضاٶٷس٪ی ایطاٴ(

 .(1998قتٹ، )آ ٶ٣ٯیٻ )ثٻ ٚیط اظ زٸچطذٻ(٦ٻ ثٻ ٸؾیٯٻ ٶیطٸی اٶؿبٶی حط٦ت ٲی٧ٷس تطزز ٶٳبیس

 : ٢ؿٳتی اظ ذیبثبٴ ٦ٻ زض اٲتساز آٴ ٸا٢ٕ قسٺ ٸ ثطای ٖجٹض ٸ ٲطٸض اٞطاز پیبزٺ اذتهبل یبٞتٻ اؾت.رٍپيادُ 

تطزٺ تط اظ پیبزٺ ضٸ ټبی نطٜ ش٦ط قبسٺ اؾبت ٸ قببٲ٭    ؿتؿٽیات ٖبثط پیبزٺ زض ٦تت تطاٞی٧ی ٲرتٯٝ ثٻ ٲطاتت ٪

 ٲٹاضز ظیط ٲی ثبقس: 

)٦ٻ ثبٖا اٞعایف ایٳٷی ٖبثطاٴ پیبزٺ  ٸؾبی٭ ٦ٷتط٬ ٸ آضاٰ ؾبظی تطاٞی٥، خسٸ٬ پیبزٺ ضٸ قیجطاټٻ حبقیٻ، ټبٸضپیبزٺ

ٲجٯٳببٴ قبٽطی   ، قبٶٻ ٖطیى ضاټٽب زض ٲٷب١َ ضٸؾتبیی، ظیط ٪صض ٸ ضٸ ٪صض ٖبثط پیبزٺ، زض ٲ٣بث٭ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٲی قٹٶس.(

 )ٲث٭ ٶیٳ٧ت( قٹٶساؾتٟبزٺ اظ پیبزٺ ضٸ ټب ٲی٦ٻ ثبٖا ثٻ ٸخٹز آٸضزٴ تؿٽیاتی ثطای ٖبثطاٴ پیبزٺ خٽت تطٚیت آٶٽب ثٻ 

ؾبیط ٞٷبٸضی ټب َطاحی ټب ٸ اؾتطاتػی ټبیی ٦ٻ ثبٖا تكٹی١ ؾٟطټبی پیبزٺ ٲیكبٹٶس ٲبٶٷبس ایدببز ًٞببی ؾبجع ؾبطپٷبٺ       ٸ 

 . ضٸقٷبیی آثبض ټٷطی ٸ ٚیطٺ(

طذبٹضز  ث٬ ٦ببټف احتٳبب   ، اٞعایف ْطٞیت ٸ ٢بثٯیت ٪بصضزټی آٴ ټسٜ ٦ٯی اظ ؾبذت ٪صض٪بٺ ټبی ٚیطټٳؿُح، 

ٚیط ٲٹتٹضی ٸ پیبزٺ ټب ٸ تبٲیٵ ضاحتی ٸ آضاٲف ثطای اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ ثبب تٹخبٻ ٲاحٓببت     ، ٲیبٴ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٲٹتٹضی

 .ا٢تهبزی ٸ ظیؿت ٲحیُی اؾت ، ایٳٷی

زض ٞطاٶؿبٻ ت٣ببَٕ    1905ټب اثتسا زض اٶ٫ٯؿتبٴ ٸ ؾپؽ زض آٲطی٧ب ٲبسٶٓط ٸا٢بٕ قبس. اٸغٴ ټٷببضز زض ؾبب٬      ایٵ ٪صض٪بٺ

-س٪بٴ اظ ؾیؿتٱ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭، ٪صض٪بٺٶ٣٭ ٶٳٹز. پؽ اظ خٷ٩ خٽبٶی زٸٰ، اؾتٟبزٺ ٦ٷٷٸٳؿبٴ ضا ٸاضز ازثیبت حٳ٭ٚیطټ

(. ثطای ح٭ ایٵ ٲًٗب٭  ٦1997طزٶس )٦ٯیٵ،ټبی ټٱ ؾُح ضا ٶبزیسٺ ٪طٞتٻ ٸ ٖبثطیٵ ٶیع ثٷسضت اظ ایٵ ٪صضټب اؾتٟبزٺ ٲی

ایٵ ٪صض٪بٺ  1960( ٸ ثٻ ؾب٬ 1998٪طٞت )خبٶؿٹٴ، ٪طایف ثٻ ؾٳت ٪صض٪بٺ ټبی ٚیط ټٱ ؾُح ق٧٭  1946زض ؾب٬ 

زض قٽط ٲیٷیببپٯیؽ اخبطا قبس. ټبٱ      1962ټب ایدبز ٪طزیس. ضٸـ خساؾبظی ٖٳٹزی تطاٞی٥ زض آٲطی٧بی قٳبٮی ثٻ ؾب٬ 

قٽط آٮٳبٴ ا٢ساٰ ثٻ احبسا    30زض  1976ا٦ٷٹٴ تٗساز ثی قٳبضی ٪صض ٖبثط پیبزٺ زض آٲطی٧ب ثٹخٹز آٲسٺ اؾت ٸ اظ ؾب٬ 

 (.1993ٖبثط پیبزٺ قسٺ اؾت )ضاثطتؿٹٴ،ضٸ٪صض 
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اٸٮیٵ پطٸغٺ احسا  پ٭ ٲ٧بٶیعٺ زض اټٹاظ ثبٹز ٦بٻ    .اظ احسا  اٸٮیٵ پ٭ ٖبثط پیبزٺ زض ایطاٴ ثیف اظ ٶیٱ ٢طٴ ٲی ٪صضز

ثٻ ٲطحٯٻ ٖٳ٭ ٶطؾیس، اٲب اٸٮیٵ پطٸغٺ احسا  پ٭ ٲ٧بٶیعٺ ثٽطٺ ثطزاضی قسٺ زض انٟٽبٴ ثٹزٺ اؾت ٸ اٸٮیٵ پطٸغٺ احسا  

 پ٭ ٲ٧بٶیعٺ زض تٽطاٴ پ٭ ٲ٧بٶیعٺ ټٟت تیط اؾت.
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  ثشسسي طشح ّبي فشادست ضْشسبصي ٍ تشافیىي  -1-1

 ّبي هػَةهشٍسي ثش ٍضؼیت ضْشسبصي ضْش ضیشاص ٍ طشح -1-1-1

 ثشسسي سیش تحَل وبلجذي ضْش ضیشاص ٍ جبيگبُ اهشٍصي آى -1-1-1-1

اظ اثتبسای   قبٹز. قبٽط قبیطاظ   قیطاظ زض ؾُح ٲٷ٣ُٻ، پطزاذتبٻ ٲبی   قٽط ؾیط تحٹالت ٦بٮجسیثطضؾی  زض ایٵ ثرف ثٻ

آٲبسٺ ٸ اظ خبی٫ببٺ   ٪یطی ذٹز، ټٳٹاضٺ ثٻ ٖٷبٹاٴ ی٧بی اظ قبٽطټبی ٲٽبٱ زض پٽٷبب خٷبٹثی ٦كبٹض ثبٻ حؿببة ٲبی          ق٧٭

ټببی َجیٗبی ٸ ٶ٣بف ح٧ٳطاٶببٴ ٲحٯبی ثبٻ       ٖٳٯ٧طزی ذبنی ثطذٹضزاض ثٹزٺ اؾت. زض ٸا٢ٕ، خبی٫بٺ خٛطاٞیبیی، ٸیػ٪ی

اٶس. ٸيٗیت ٖٹاضو َجیٗی زض ٲٷ٣ُبٻ ثبٻ   ثی ٦كٹض زذی٭ ثٹزٺٖٷٹاٴ ؾٻ پبیٻ انٯی زض تثجیت خبی٫بٺ قیطاظ زض پٽٷب خٷٹ

ٸ اظ ؾٳت زی٫بط ثبٻ    ٺقس اظ قیطاظ ٲٷكٗت ٲی ؼٞبض اؾتبٴټبی  ضاٺټبی ظا٪طؼ ثبٖا قس تب ثیكتط ٸیػٺ ٸخٹز ضقتٻ ٦ٹٺ

ٕ  ټبی آظاز اظ َطی١ ثٷبزض ٸ خعایط ذٯیح ٞبضؼ ٲته٭ قٹٶس. ٲٹ٢ٗیت خٛطاٞیبییآة ٲحب٭  زض قبسٴ آٴ  قٽط قیطاظ ٸ ٸا٢ب

٪یطی ٸ ٪ؿتطـ ٲجبزالت تدببضی  ٸ ټٳچٷیٵ ٶعزی٧ی آٴ ثٻ ذٯیح ٞبضؼ، ٶ٣ف ٲٽٳی زض ق٧٭ اضتجبَی یټبضاٺ ثطذٹضز

 ایٵ قٽط ثب زی٫ط ٶ٣بٌ ٦كٹض ٸ ٦كٹضټبی حٹظٺ ذٯیح ٞبضؼ زاقتٻ اؾت.

بض تبضیری زض ؛ ٮی٧ٵ ٸخٹز اثٷیٻ ٸ آثٶیؿت ٲٹخٹزپیف اظ اؾاٰ اَاٖبت ظیبزی زض زٸضاٴ  خبی٫بٺ قیطاظاظ ا٪ط چٻ 

ای ټطچٷس ٸخٹز ایٵ آثبض ٶكببٶٻ . ثبقسٲیاؾاٰ  ٸضٸز  ٢ج٭ اظټبی زٸضٺقٽط قیطاظ زض  ٪یطیاَطاٜ قٽط، حب٦ی اظق٧٭

قیطاظ زض ٢ج٭ اظ ْٽٹض اؾاٰ اؾت. ٮی٧ٵ، تح٧یٱ ٸ ق٧ٹٞبیی خبی٫بٺ قبٽط قبیطاظ زض ٲٷ٣ُبٻ، پبؽ اظ ٸضٸز      طاظ تٹٮس قٽ

تحت تبثیط ا٢ساٲبت ح٧بٰ  ٖٳستبًٲٗبنط،   اٴاظ اؾاٰ  تب زٸض پؽتٹؾٗٻ قٽط قیطاظ اؾاٰ ثٻ ایطاٴ نٹضت پصیطٞتٻ اؾت. 

٦ٻ قٽط  ټٷ٫بٲیٸیػٺ ٻثٹزٺ اؾت. تبثیط ایٵ ا٢ساٲبت ث ټبی ثبٮ٣ٹٺ ثٻ ٖٳٯ٧طزټبی ثبٮٟٗ٭زض تجسی٭ ٢بثٯیت ٸ٢تٸ ٲسیطیت 

زض ٸا٢بٕ،  اؾبت.   آقب٧بض یب اظ اټٳیت ؾیبؾی ا٢تهبزی ثطذٹضزاض ثٹز ٦ببٲاً   ٪طزیس ٸ قیطاظ ثٻ ٖٷٹاٴ پبیترت اٶتربة ٲی

ټبیی زض خبی٫بٺ ا٢تهبزی، اختٳبٖی، ٞطټٷ٫بی قبٽط قبیطاظ    ٖبٲ٭ ٲٽٳی ٦ٻ زض ایٵ زٸضٺ تب ثٻ اٲطٸظ ٲٹخت ٞطاظ ٸ ٶكیت

ؾبی ٸ ٶ٣بف   ټب زض ؾُح ٦كٹض ٸ ٞطاؾبٹی ٲطظټبب ٪طزیبسٺ، خبی٫ببٺ ؾیب    زض ٲٷ٣ُٻ خٷٹة ٦كٹض ٸ حتی زض ثطذی ٖطنٻ

ټبی َجیٗی، خٛطاٞیبیی ٸ اختٳبٖی ٞطټٷ٫ی قٽط قیطاظ ثٹزٺ اؾت )ٲٗٳبضیببٴ  ٪یطی اظ ٲعیتټبی ٲحٯی زض ثٽطٺٲسیطیت

 (.1390ٸ اضزقیطی، 

ټببی  قتٻ ٸ ثب ثطذٹضزاضی اظ ٢بثٯیت٢طاض زا یای ٲتطا٦ٱ اظ ٲطا٦ع ٞٗبٮیت ٸ ؾ٧ٹٶتزض ٲحسٸزٺ اٲطٸظٺ قٽط قیطاظ٦اٴ

-٢ُبت ٸ ثٻ ٖٷبٹاٴ  اظ خبی٫بٺ ذبنی ثطذٹضزاض ٪طزز اؾتبٴ ٸ ٲٷ٣ُٻ خٷٹة ٚطة ٦كٹض ؾُح زض  ٲرتٯٝ تٹاٶؿتٻ اؾت

ټبی ٶؿجی قٽط قیطاظ زض ؾُح ٲٷ٣ُٻ ٖجبضتٷس اظ:اٮٝ( قبیطاظ، قبٽط   ثطذی اظ ٲعیت .ٶٳبیسایٵ ٲحسٸزٺ ٖٳ٭  ټبی تٹؾٗٻ

٢ُت ٦كبٸضظی خٷٹة ٦كٹض؛ز( ؾٹٲیٵ حطٰ اټ٭ ثیت )ٔ(؛ ة( قیطاظ پبیترت ٞطټٷ٫ی ٸ ازثی ٦كٹض؛ ج( قیطاظ ٲط٦ع 
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قیطاظ ٢ُت نٷبیٕ ٚصایی، پتطٸقیٳی ٸ اٮ٧تطٸٶی٥؛ ٺ( قیطاظ ٢ُت ٪طزق٫طی ٦كٹض؛ ٸ( قیطاظ ٲط٦ع ذسٲبت ضؾبٶی ثٻ 

 پٽٷٻ خٷٹثی ٦كٹض.

 ثشسسي تحَالت جوؼیتي ضْش ضیشاص -1-1-1-2

ضیبعی ا٢بساٲبت ٦بٮجبسی ٸ    ٲبٻ ٪یبطی ٸ ثطٶب ثب تٹخٻ ثٻ ایٷ٧ٻ خٳٗیت ظیطثٷبی تٹؾٗٻ ٸ یب٥ پببضاٲتط ٲٽبٱ زض تهبٳیٱ    

ثبط اؾببؼ    1395ٸ زض خٳٗیبت ؾبب٬    ٱپطزاظیتطاٞی٧ی اؾت ثٷبثطایٵ ثٻ تحٹالت خٳٗیتی قٽط قیطاظ ثهٹضت ٲرتهط ٲی

 ٪یطز.ټبی ٢ج٭ نٹضت ٲیآٲبض ؾطقٳبضی ؾب٬

اٶتربة ضٸـ تٹاٶس زض تٹاٴ اؾتٟبزٺ ٶٳٹز. ضٸٶس تٛییط خٳٗیت ٲیی ٲیٟټبی ٲرتٯثیٷی خٳٗیت اظ ضٸـثٻ ٲٷٓٹض پیف

٪ٹٶبٻ  زټٻ ٪صقتٻ ٶكبٴ ٲی زټبس. ټٳببٴ   5ضٸٶس تٛییطات خٳٗیتی ضا زض ، 1ٶٳٹزاض قٳبضٺ ٲٷبؾت ٲجٷبی ٖٳ٭ ٢طاض ٪یطیس. 

زټٷبسٺ ٲٷحٷبی ٲدبٶبت زاض ٪ٳپطتبع ٲبی      ٦ٻ زض ایٵ ٶٳٹزاض ٲكبټسٺ ٲی قٹز، ضٸٶس تٛییطات خٳٗیت زض قٽط قیطاظ ٶكببٴ 

تٹاٴ اظ ٲس٬ ضیبيبی ثبط اؾببؼ ؾبٻ     ؾتٟبزٺ اظ ٲس٬ آٲبضی ٦بٞی ٶیؿت، ٮصا ٲیثبقس. اظ آٶدب ٦ٻ تٗساز ؾطقٳبضیٽب ثطای ا

 ؾطقٳبضی اذیط اؾتٟبزٺ ٶٳٹز.

 

 زض ٲس٬ ٪ٳپطتع ٲحبؾجٻ خٳٗیت اظ ضاثُٻ ظیط نٹضت ٲی ٪یطز:

 

       
 اؾت. ؾب٬ nيطیت ٸ  bٸ aحسا٦ثط خٳٗیت،  kزټٷسٺ خٳٗیت، ٶكبٴ ٦pٻ زض ایٵ ٞطٲٹ٬، 

 
 : ضٸٶس تٛییطات خٳٗیت قٽط قیطاظ1 ٶٳٹزاض

 .1391ٲٷجٕ: قٽطزاضی قیطاظ، 
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 قٹٶس. ثطاثط ثب ٲ٣بزیط ظیط ٲحبؾجٻ ٲی kٸ حسا٦ثط خٳٗیت قٽط  bٸ  aيطایت  85ٸ  75، 65ټبی ثب تٹخٻ ثٻ آٲبض ؾب٬

     a   47633/0   ;  

     b     966124/0  ;  

     k      1780884   ;  

 ثسیٵ تطتیت ضاثُٻ پیف ثیٷی خٳٗیت ثٻ نٹضت ظیط ذٹاټس ثٹز.

966124/0                                    
n
 

P= 1780884  * 47633/0  

 ٪طزز.ٲٗبز٬ ٲ٣بزیط ظیط ٲحبؾجٻ ٲی 1395ثٻ ضاثُٻ ٞٹ٠ خٳٗیت قٽط قیطاظ زض ؾب٬ ثب تٹخٻ 

1368019 ;95p 

 ثسیٵ تطتیت ٶٳٹزاض تٛییطات خٳٗیت قٽط زض َٹ٬ ثطٶبٲٻ ثٻ نٹضت ظیط ذٹاټس ثٹز. 

 
 پیف ثیٷی ضٸٶس تٛییطات ضقس خٳٗیت زض قیطاظ :2 ٶٳٹزاض

 .1391ٲٷجٕ: قٽطزاضی قیطاظ، 

 

ثیٷبی  اؾت. ایٵ پبیف  ثیٷی ٶٳٹزٺپیف 95ٸ  90ټبی َطح تٟهیٯی ٶیع خٳٗیت قٽط قیطاظ ضا زض ؾٻ ٲحسٸزٺ ثطای ؾب٬

 1390٪یطز ثبطای ؾبب٬   خٳٗیت قٽط قیطاظ ضا ثطای ٲحسٸزٺ ٢بٶٹٶی ٦ٻ ٲٗٳٹالً ٲجٷبی ؾطقٳبضی ٶٟٹؼ ٸ ٲؿ٧ٵ ٢طاض ٲی

        ٶٟط ثطآٸضز ٶٳٹزٺ اؾت. 1445556ٲٗبز٬  1395ٶٟط ٸ ثطای ؾب٬  1328710ٲٗبز٬ 

 َطح تٟهیٯی: ثطآٸضز خٳٗیت قٽط قیطاظ زض 1 خسٸ٬

 1395 1390 1385 1375 ّاُهحذٍد

 1445556 1328710 1227331 1053025 ثطآٸضز خٳٗیت ثط اؾبؼ آٲبض ضؾٳی زض ٲحسٸز ٢بٶٹٶی

 1590159 1444500 1312146 1084087 ٻپیٹؾت ٻخٳٗیت ثب تٹؾٗ

1395        1385         1375         1365           1355               1345             1335 
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 1657831 1501549 1360628 1115630 ٽط ټٳطاٺ ثب آثبزی ټبی پیٹؾتٻ ٸ ٶب پیٹؾتٻخٳٗیت ق

 ص: ٪عاضـ َطح تٟهیٯیذٲأ

ٲط٦ع آٲبض ایطاٴ، خٳٗیت قٽط قیطاظ ثٻ ت٧ٟی٥ ٲٷب١َ ثٻ نٹضت خسٸ٬ شی٭، ٖٷبٹاٴ   1390ثطاؾبؼ ؾطقٳبضی ؾب٬ 

 ٪طزیسٺ اؾت.

 1390ټبی خٳٗیتی قٽط قیطاظ ثٻ ت٧ٟی٥ ٲٷب١َ قٽطزاضی ثطاؾبؼ ؾطقٳبضی ؾب٬ ٸیػ٪ی: 2خسٸ٬ 

 هٌغقِ
هساحت 

 )ّنتار(

 تؼذ خاًَار

 )ًفز(

تؼذاد 

 خاًَار

جوؼيت 

 مل )ًفز(

جوؼيت 

 هزد

 )ًفز(

 جوؼيت سى )ًفز(
 ًسثت جٌسی

 )درصذ(

 تزامن جوؼيت

 )ًفز در ّنتار(

 71 95 113011 107508 220519 64689 3.41 3085 1ٲٷ٣ُٻ

 107 101 90005 90926 180931 51061 3.54 1689.4 2ٲٷ٣ُٻ 

 105 101 94116 95074 189190 54642 3.46 1803 3ٲٷ٣ُٻ 

 96 97 113448 109732 223180 65389 3.41 2318 4ٲٷ٣ُٻ 

 88 110 70395 77458 147853 39656 3.73 1671.3 5ٲٷ٣ُٻ 

 55 100 80400 80188 160588 46342 3.47 2923 6ٲٷ٣ُٻ 

 124 102 90754 92592 183346 51429 3.57 14789 7ٲٷ٣ُٻ 

 118 106 21596 22801 44397 12599 3.52 377.5 8ٲٷ٣ُٻ 

 44 103 54560 56101 110661 30334 3.65 2543 9ٲٷ٣ُٻ 

 82 101 728285 732380 1460665 416141 3.51 17889.1 قیطاظ

 (.1391ٲط٦ع آٲبض ایطاٴ،  ) ٲٷجٕ:

 سبثمِ ٍ سًٍذ تْیِ طشح ّبي ضْشسبصي دس ضیشاس -1-1-1-3

ٽطی تٹؾبٍ  ظٲبٶی ٦ٻ اٸٮیٵ َبطح خببٲٕ قب   ثط ٲی ٪طزز. یٗٷی  1355تبضیرچٻ ثطٶبٲٻ ضیعی قٽطی زض قیطاظ  ثٻ ؾب٬ 

تٹؾبٍ   1351ٸ  1348ټبی اؾبتیس زاٶك٧سٺ ټٷطټبی ظیجب زاٶك٫بٺ تٽطاٴ تٽیٻ ٪طزیس. ایٵ َطح زض زٸ ٲطحٯٻ یٗٷی زض ؾب٬

تٹؾٍ  1353ت. ٶرؿتیٵ َطح تٟهیٯی قٽطی زض ؾب٬ قٹضای ٖبٮی ٲٗٳبضی ٸ قٽطؾبظی ٦كٹض ٲٹضز تهٹیت ٢طاض ٪طٞ

َبطح   1368پؽ اظ یب٥ ٸ٢ٟبٻ ٶؿبجتب َبٹالٶی زض ؾبب٬      ٲهٹة ٪طزیس.  1355ٲ٧ٹ تٽیٻ قس ٸ زض ؾب٬ آٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض 

ثبظٶ٫طی َطح خبٲٕ تٹؾٍ ٲٽٷسؾبٴ ٲكبٸض ٶ٣ف خٽبٴ پبضؼ ثٻ ؾطپطؾتی ٲطحٹٰ ٲیطٲیطاٴ تٽیٻ ٸ ٲٹضز تهٹیت قٹضای 

قٽطؾبظی ٦كٹض ٢طاض ٪طٞت. پؽ اظ آٴ تٽیٻ زٸٲیٵ َطح تٟهیٯی قٽط قیطاظ تٹؾٍ ټٳیٵ ٲكبٸض آٚبظ ٖبٮی ٲٗٳبضی ٸ 

ٲٷ٣ُبٻ قبٽطزاضی پیكبٷٽبز     9ثٻ تهٹیت ٲطاخٕ شیطثٍ ضؾیس. زض ایٵ َطح ثطای ٶرؿتیٵ ثبض ایدببز   1374ٸ ٶٽبیتب زض ؾب٬ 

 قسٺ ثٹز.
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طاظ تٽیٻ قسٺ اؾت ٦ٻ ثطذی اظ ٲٽٳتطیٵ ٲٹاضز ؾبٮٽبی ٪صقتٻ َطح ټبی تٹؾٗٻ قٽطی زی٫طی ثطای قٽط قی ٬زض َٹ

 ٖجبضتٷس اظ: 

  1372َطح تٹؾٗٻ ٶبحیٻ قیطاظ تٹؾٍ ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض پبضټبؼ زض ؾب٬ 

 1377زض ؾب٬ تٹؾٍ ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض ٞطٶٽبز تٹؾٗٻ خٷٹة قیطاظ   َطح  

      ایبٵ َبطح زض حبب٬ حبيبط زض زؾبت     َطح ؾبٲبٶسټی ٲحٹض قٳب٬ ٚطة تٹؾبٍ ٲٽٷسؾبیٵ ٲكببٸض ٞطٶٽببز( 

 ثبظٶ٫طی اؾت(.

  )ثبظٶ٫طی َطح تٟهیٯی تٹؾٍ ٲدٳٹٖٻ ای اظ ٲكبٸضاٴ )ٲكبٸض ٲبزض: قٽط ٸ ذبٶٻ 

  1376َطح ٶبحیٻ ای قیطاظ زض ؾب٬ 

  1381ٲُبٮٗبت ٲطحٯٻ اٸ٬ ٲدٳٹٖٻ قٽطی قیطاظ زض ؾب٬ 

  1381زض ؾب٬ تٹؾٍ ٲكبٸض قٽط ٸ ذبٶٻ َطح ؾبذتبضی ضاټجطزی قٽط قیطاظ 

  قیطاظ زض زٸ ٶٹثت تٹؾٍ زاٶك٫بٺ قیطاظ ؾبٮٻ قٽطزاضی 5ثطٶبٲٻ تٹؾٗٻ 

 ًٍملچطن اًذاصّب ٍ اّذاف والى تَسؼِ ضیشاص ثب تأویذ ثش تَسؼِ ثخص حول -1-1-1-4

اَبٮبٻ ٦باٰ اظ    ظع اض پطټیب ٻ ٲٷٓبٹ قیطاظ تٽیٻ قسٺ اؾت ٦ٻ زض ایٷدب ثټبی قٽطؾبظی ٲتٗسزی ثطای قٽط تب٦ٷٹٴ َطح

-ؾببذتبضی، چكبٱ  -خسیستطیٵ َطح تٹؾٗب قٽطی، یٗٷی َبطح ضاټجبطزی   قٹز. ثطٲجٷبیټب نطٜ ٶٓط ٲیپطزاذتٵ ثٻ آٴ

 ثٻ قطح شی٭ ٲهٹة قسٺ اؾت: قیطاظاٶساظټب ٸ اټساٜ ٦اٴ تٹؾٗٻ قٽط 

  قیطاظ پبیترت ٞطټٷ٫ی ایطاٴ 

     قیطاظ قٽط ذسٲبت ثطتط )زاٶك٫بټی، زضٲبٶی، پػٸټف ٸ ٲبٮی( ٸ ذسٲبت پكتیجبٴ تٹٮیبس زض پؿب٧طاٶٻ ذٯبیح

 ٞبضؼ

 ٫طی ٸ ؾیبحتی ثطتط زض ؾُح ٲٯی ٸ خٽبٶی قیطاظ قٽط ٪طزق 

  آٸضی اَاٖبت ٸ اضتجبَبتټبی ٞٵٲط٦ع ؾیؿتٱ« قٽط اٮ٧تطٸٶی٥»قیطاظ 

 قیطاظ قٽط ؾجع، پب٤ ٸ پبیساض 

  :ؾبذتبضی قٽط -اټساٜ ٦اٴ تٹؾٗٻ قیطاظ زض چبضچٹة َطح ضاټجطزی

  ٕٸ اضت٣بء قطایٍ ظیؿتتٗبز٬ ثركی ًٞبیی قٽط ٸ ٲحیٍ ثاٞه٭ آٴ زض خٽت ٦بضآٲسی ٦بضثطز ٲٷبث 

 اضت٣بء ؾُح ٖٳٯ٧طزی قٽط ٸ ٪ؿتطـ ٞٗبٮیت ټبی ثطتط 

  حّٟ احیبء ٸ اضت٣بء ټٹیت تبضیری، ٞطټٷ٫ی ٸ اختٳبٖی قٽط قیطاظ 
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 ت٣ٹیت ٶٓبٰ ٲسیطیت ٸاحس قٽطی ثب تأ٦یس ثط ثیكتطیٵ ٲكبض٦ت ٲطزٲی 

ٲحبیٍ ثاٞهب٭ آٴ زض خٽبت     تٗببز٬ ثركبی ًٞببیی قبٽط ٸ     زض ایٵ َطح اټساٜ ٖیٷی ٲطتجٍ ثب ټسٜ ٦باٴ  اٸ٬، 

ٸٶ٣ب٭، ایبٵ َبطح اټبساٜ ٖیٷبی ضا ثبٻ       اظ ٲٷٓبط حٳب٭   ٍ، زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت.٦بضآٲسی ٦بضثطز ٲٷبثٕ ٸ اضت٣بء قطای

 نٹضت ظیط ٖٷٹاٴ ٦طزٺ اؾت: 

 ثركی حط٦ت ؾٹاضٺ ٸ پیبزٺ زض ؾُح ٪طزاٶی ٸ ؾطٖتؾبظی، ایٳٵضٸاٴ 

 ٸٶ٣ب٭ قرهبی   ٸٶ٣٭ ٖٳٹٲی ثٻ خبی قیٹٺ حٳ٭ثط قیٹٺ حٳ٭ٸٶ٣٭ ٲجتٷی ثط تأ٦یس ٲٷسی اظ ؾیؿتٱ حٳ٭ثٽطٺ

 زض اٲط خبثدبیی ٲطزٰ

 :اٶساظټبی ٞٹ٠ ثبیسثب تٹخٻ ثٻ چكٱ

 ثركی حط٦ت ؾٹاضٺ ٸ پیبزٺ زض ؾُح قٽط الظٰ اؾت ٦ٻ:٪طزاٶی ٸ ؾطٖتؾبظی ایٳٵزض خٽت ضٸاٴ

 .ٲحٹض زٸض ٲط٦ع قٽط ضا اناح ٸ ضٸاٴ ؾبظیٱ 

  ایدبز ٸ ت٧ٳی٭ ٦ٷیٱ.حٯ٣ٻ اٸ٬ ٸ زٸٰ تٷسضاټی ضا 

  پیطاٲٹٴ قٽط ضا ٦بٲ٭ ٦ٷیٱ. –ٲحٹضټبی قٗبٖی ٲط٦ع 

 ای ټٱ پیٹٶس اظ ٲتطٸ ثب قج٧ٻ اتٹثٹؾطاٶی ٸ ٲیٷی ثبٹؼ ٸ ٸیبػٺ ثٹخبٹز آٸضیبٱ ٸ تبب ٲط٦بع ٲحبات ضا        قج٧ٻ

 پٹقف زټیٱ. 

 .احسا  ٲؿیط ٢ُبض قٽطی اظ ٲط٦ع ثٻ خٷٹة ضا زض اٸٮٹیت ٢طاض زټیٱ 

 ٦عی قٽطی پبض٦یٷ٩ ایدبز ٦ٷیٱ.زض اَطاٜ ٸ زضٸٴ ثبٞت ٲط 

  ٸخبٹز  ٻٲحٹضټببی ٸؾبیٕ ٸیبػٺ پیببزٺ ٸ زٸچطذبٻ ثب       ،زض اَطاٜ ضٸزذبٶٻ ټبی ٞهٯی ؾٯُبٴ آثبز ٸ ذكب٥

 آٸضیٱ.

 تشافیىي فشادست يّبثشسسي طشح -1-1-2

ٸٶ٣ب٭ ٸ تطاٞیب٥ نبٹضت    حٳ٭ یضیعزض قٽط قیطاظ َی زٸ زټٻ اذیط، ٲُبٮٗبت ٲتٗسزی زض ظٲیٷٻ ؾبٲبٶسټی ٸ ثطٶبٲٻ

 قٹز.طزاذتٻ ٲیپتطیٵ ٲٹاضز ٪طٞتٻ اؾت. زض ازاٲٻ ثٻ ثطذی اظ ٲٽٱ

 ًٍمل ضیشاصهطبلؼبت جبهغ حول -1-1-2-1

ٸٶ٣ب٭ زاٶكب٫بٺ نبٷٗتی قبطیٝ     ٸٶ٣٭ قٽط قیطاظ تٹؾٍ ٲط٦ع ٲُبٮٗبت ٸ تح٣ی٣ببت حٳب٭  ٲُبٮٗبت َطح خبٲٕ حٳ٭

ای اظ ٲٷ٣ُٻ تطاٞی٧ی ت٣ؿیٱ قسٺ اؾت. ٪عیسٺ 15ٶبحیٻ ٸ  156)ٲٳتحٵ(، اٶدبٰ قسٺ ٸ ثط اؾبؼ ٲُبٮٗبت ٲص٦ٹض، قٽط ثٻ 

 اټٱ پیكٷٽبزات ٲُبٮٗبت َطح خبٲٕ ثٻ قطح ظیط  اؾت:
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 پیكٷٽبز قج٧ٻ ذیبثبٶی قٽط قیطاظ 

 ثطٶبٲٻ پیكٷٽبزی ثطای تٹؾٗٻ قج٧ٻ ذیبثبٶی قٽط قیطاظ 

 ټبی ی٧ُطٞٻثطٶبٲٻ پیكٷٽبزی ثطای ذیبثبٴ 

 َٕ85ټبی پیكٷٽبزی ثطای ٶهت چطا٘ تب ؾب٬ ت٣ب 

 ټبٕٞ تٷ٫ٷبټبی قج٧ٻ ثب ٲسیطیت ٲ٣ُٕ ٖطيی ذیبثبٴض 

 ٶ٣٭ ټٳ٫بٶی پیكٷٽبزی ثطای قٽط قیطاظ: ٢ُبض ؾج٥ قٽطیٸؾیؿتٱ حٳ٭ 

 ؾیؿتٱ اتٹثٹؾطاٶی پیكٷٽبزی ثطای قٽط قیطاظ 

  85ٲُبٮٗبت پبض٦یٷ٩ ثطای ؾب٬ 

 ضجىِ خیبثبًي ضْش ضیشاص

ٶبحیبٻ   156قٽط قبیطاظ ٲبٹضز ثطضؾبی ٢بطاض ٪طٞتبٻ ٸ      زض ٪عاضـ قج٧ٻ ذیبثبٶی  87قج٧ٻ ذیبثبٶی قٽط قیطاظ زض ؾب٬ 

ټببی ٖٳبٹٲی قبج٧ٻ ٲٗببثط قبٽط      ٦ٳبٴ ثطای قٽط زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت. ٸیػ٪بی  1610٪طٺ ٸ  1077تطاٞی٧ی زاذٯی، 

 زض خسٸ٬ ظیط آٲسٺ اؾت: 87قیطاظ زض ؾب٬ 

 ٸٶ٣٭ قیطاظپبیٻ ٲُبٮٗبت خبٲٕ حٳ٭ټبی ٖٳٹٲی قج٧ٻ ٲٗبثط قٽط قیطاظ زض ا١ٞ ٸیػ٪ی: 3خسٸ٬ 

 

 234ټب( زاقتٻ اؾت ٦بٻ قببٲ٭   ٦یٯٹٲتط ٲٗجط )ثدع ٦ٹچٻ 465، 1378َج١ خسٸ٬ ثبال، قج٧ٻ ٲٗبثط قٽط قیطاظ زض ؾب٬ 

ټببی  ٦یٯبٹٲتط ذیبثببٴ   125، 1ټببی قبطیبٶی زضخبٻ    ٦یٯٹٲتط ذیبثبٴ ٦83ٷٷسٺ ٸ ضٲپ، ټبی زؾتطؾی، خٳ٦ٕیٯٹٲتط ذیبثبٴ

ثبقس. قج٧ٻ ٲٗبثط زضٸٴ قٽطی قٽط قیطاظ ثبٻ ټٳبطاٺ ضزٺ   ٦یٯٹٲتط تٷسضاٺ قٽطی ٲی 24قبٲ٭ ثٯٹاضټب( ٸ ) 2قطیبٶی زضخٻ 

زاضای  1378ٶٳبیف زازٺ قسٺ اؾت. قج٧ٻ ذیبثبٶی زضٸٴ قٽطی قبیطاظ زض ؾبب٬    1زض ق٧٭  1378ٲص٦ٹض زض ؾب٬  ٲٗبثط
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ت٣بَٕ ٲٽٱ قٽط  67٪طزـ ٲٳٷٹٔ، زض  111ٔ ت٣بَٕ ثب چطا٘ ضاټٷٳبیی ٞٗب٬ )ثدع چطا٘ چكٳ٥ ظٴ( ثٹزٺ ٸ زض ٲدٳٹ 46

 ٸخٹز زاقتٻ اؾت.

 ّبي پیطٌْبدي ثشاي تَسؼِ ضجىِ خیبثبًي ضْش ضیشاصشًبهِث

ٸٶ٣ب٭  ؾبظی قج٧ٻ ٲٗبثط قٽطی قیطاظ، ٲٳتحٵ )ٲط٦ع ٲُبٮٗبت ٸ تح٣ی٣بت حٳب٭ زض ضاؾتبی اناح، ٪ؿتطـ ٸ ثٽیٷٻ

 ٦ٻ قبٲ٭ ٲٹاضز شی٭ اؾت: زاٶك٫بٺ نٷٗتی قطیٝ( پیكٷٽبزاتی ضا اضائٻ ٶٳٹزٺ اؾت 

 اٶس.تٗطیى ٲٗبثطی ٦ٻ ثط َج١ ٲُبٮٗبت اٶدبٰ قسٺ ٶیبظ ثٻ تٗطیى زاقتٻ .1

ټببی ٪ٳكبسٺ   اٶس. ایٵ ٲٗبثط زض انبُاح حٯ٣بٻ  ٦ٷٷسٺ زٸ ٲٗجط ضا ثٻ ټٱ زاقتٻاحسا  ٲٗبثطی ٦ٻ ٶ٣ف ٲته٭ .2

 قٹٶس.ٶبٲیسٺ ٲی

٪ؿتطـ ٸ ٦بضآٲسؾبظی قج٧ٻ ٲٗبثط قبٽط  ټبی ٚیطټٳؿُح خسیس زض خٽت تٗطیٝ ٸ احسا  ٲٗبثط ٸ ت٣بَٕ .3

 قیطاظ.

 

 قٽطیثٻ ت٧ٟی٥ ضزٺ ٲٗبثط زضٸٴ  1378قج٧ٻ ٲٗبثط زضٸٴ قٽطی قٽط قیطاظ زض ؾب٬ : 4ق٧٭ 
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ٶ٣٭ قٽط قیطاظ ثٻ ت٧ٟیب٥ ټبط یب٥ اظ ا٢بساٲبت ٲبص٦ٹض      ٸ، قج٧ٻ ٲٗبثط پیكٷٽبزی َطح خبٲٕ حٳ٭5زض ٶٳبیٻ قٳبضٺ 

 اضائٻ قسٺ اؾت. 

 
     ٸٶ٣٭ قیطاظ ثٻ ت٧ٟی٥ ټط ی٥ اظ ا٢ساٲبت اناحیقج٧ٻ ٲٗبثط پیكٷٽبزی َطح خبٲٕ حٳ٭ : 5ق٧٭ 

 85ّبي پیطٌْبدي ثشاي ًػت چشاؽ تب سبل تمبطغ

ټب، ثبب اذتهببل ت٣بيببی    خٽت ٶهت چطا٘ ضاټٷٳبیی یب تٛییط ټٷسؾی ت٣بَٕ 1385ثٻ ٲٷٓٹض اضائٻ ی٥ ثطٶبٲٻ تب ؾب٬ 

، حدٱ قبج٧ٻ ثبطآٸضز قبسٺ اؾبت )ثببٞطو تٛییبط       1379ثٻ قج٧ٻ ذیبثبٶی ؾب٬  1385ثیٷی قسٺ ثطای ؾب٬ اٸج نجح پیف

قبس ٸ ثبیبس    ټبیی ٦ٻ احتٳبال زض آیٷسٺ ثب ٲك٧ات تطاٞی٧ی ضٸثبٻ ضٸ ذٹاټٷبس  ٶ٧طزٴ قج٧ٻ ذیبثبٶی ٲٹخٹز(. ٲح٭ ت٣بَٕ

ت٣بَٕ خسیس خٽت ٶهت چطا٘ ضاټٷٳبیی یب تٛییط َطح  43ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض ٪یطٶس، زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ٲكرم قسٺ ٸ پیكٷٽبز 

ټٷسؾی زض آٴ آٲسٺ اؾت. ٢بث٭ ش٦ط اؾت ٦ٻ ٲُبٮٗبت ذبل ٸ خٳٕ آٸضی اَاٖبت ٲیساٶی ثطای تكریم ٢ُٗی ٮعٸٰ 

 ٵ چ٫ٹٶ٫ی ٦ٷتط٬ ٸ ظٲبٶجٷسی آٴ ټب ٲٹضز ٶیبظ اؾت.ٶهت چطا٘ ضاټٷٳبیی یب تٛییط َطح ټٷسؾی ٸ ټٳچٷی
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 ًٍمل ّوگبًي پیطٌْبدي ثشاي ضْش ضیشاص: لطبس سجه ضْشيسیستن حول

ٸٶ٣٭ ټٳ٫بٶی اظ ٲؿبئ٭ ٲٽٱ اؾت. اٚٯت ؾیؿتٱ ټبی ؾبظی آٴ ثب ؾیؿتٱ حٳ٭زض ضاثُٻ ثب زٸچطذٻ ټٳ٫بٶی، ی٧پبضچٻ

ب ٞب٢س اٶُٗبٜ پصیطی الظٰ ټؿتٷس. اٶُٗبٜ پصیطی آٴ ټب ثبٻ ٸؾبیٯٻ   حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ټٳ٫بٶی ْطٞیت خبثٻ خبیی ثبال زاضٶس، اٲ

ی٧پبضچٻ ؾبظی ثب ؾیؿتٱ زٸچطذٻ ټٳ٫بٶی اٞعایف یبٞتٻ ٸ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ زضة ثٻ زضة ثطای ٲؿبٞطاٴ ٲٳ٧ٵ ٲی قبٹز. زض  

 ایٵ ٢ؿٳت ثٻ ثطضؾی ؾیؿتٱ ٢ُبض قٽطی قیطاظ ٸ ایؿت٫بٺ ټبی آٴ پطزاذتٻ ٲی قٹز.

٭ ټٳ٫بٶی اٶجٹٺ ثط، اظ ٶٹٔ ٢ُبض ؾج٥ قٽطی زض ٲُبٮٗببت َبطح خببٲٕ حٳب٭ ٸ ٶ٣ب٭ قبٽط       پیكٷٽبز ؾیؿتٱ حٳ٭ ٸ ٶ٣

 ثٷسی آٴ ټب ثٻ قطح ظیط اؾت:قیطاظ آٲسٺ اؾت. ٪بٰ ټبی اخطای ایٵ پطٸغٺ ٸ اٸٮٹیت

  ٰ٦یٯٹٲتط( 3/20ٚطثی اظ ٲٗبٮی آثبز تب ٲیساٴ ٶٳبظی )َٹ٬ ذٍ ضٞت ٸ ثط٪كت -: اخطای ذٍ قط٢ی1٪ب 

  ٰ٦یٯٹٲتط( 6/23ٚطثی اظ ٲیساٴ ٶٳبظی تب ٲیساٴ ا... )َٹ٬ ذٍ ضٞت ٸ ثط٪كت -ط٢ی: اخطای ذٍ ق2٪ب 

  ٰخٷٹثی اظ ٲیساٴ اٲبٰ حؿیٵ )ٔ( تب ٦ٳطثٷسی قیطاظ )َٹ٬ ذٍ ضٞبت ٸ ثط٪كبت   -: اخطای ذٍ قٳبٮی3٪ب

 ٦یٯٹٲتط( 9/12

 اٮجتٻ ؾیؿتٱ ٢ُبض قٽطی قیطاظ زض ٲطحٯٻ تبٲیٵ ٸا٪ٵ ثٹزٺ ٸ ټٷٹظ ضاٺ اٶساظی ٶكسٺ اؾت.

 یستن اتَثَسشاًي پیطٌْبدي ثشاي ضْش ضیشاصس

پیكبٷٽبز ٪طزیبسٺ اؾبت.     ٦1385یٯٹٲتط ثطای ټط ذٍ ؾیؿتٱ اتٹثٹؾطاٶی قیطاظ زض ؾب٬  9/14ذٍ ٲتٹؾٍ ثب َٹ٬  48

 اٞعایف یبٞتٻ اؾبت. ؾبط   ٦1385یٯٹٲتط زض ؾبٖت زض ؾب٬  3/18ثٻ  7/16ؾطٖت ٲؿبٞط زض ٸؾیٯٻ زض ؾیؿتٱ پیكٷٽبزی، اظ 

 ز٢ی٣ٻ ثطآٸضز قسٺ اؾت.  ٦6ت اتٹثٹؼ ټب زض ذُٹٌ ٶیع ٞبنٯٻ ٲتٹؾٍ حط

 ضٌبخت ٍضغ هَجَد ػشضِ ٍ تمبضبي حول ٍ ًمل ضْش ضیشاص

ٲُبٮٗبت خبٲٕ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ زض ؾبیٻ يطٸضت زؾتیبثی ثٻ ٶٹٖی ؾیؿتٱ ٲٷبؾت حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ زضٸٴ قٽطی ٦ٻ ٲك٧ات 

ٲُبٮٗببتی تحبت ٖٷبٹاٴ ٲُبٮٗببت      1378ؾب٬  حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ تطاٞی٥ ؾب٦ٷبٴ ایٵ قٽط ضا ثطَطٜ ؾبظز، ق٧٭ ٪طٞت. زض

خبٲٕ قٽط قیطاظ تٹؾٍ قٽطزاضی قیطاظ ٸ ثب ټٳ٧بضی پػٸټك٧سٺ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ قطیٝ قطٸٔ قس. ثطاؾبؼ قطح ذسٲبت 

تٗییٵ قسٺ ایٵ ٲُبٮٗببت زض زٸ ثربف خٳبٕ آٸضی اَاٖببت ٸيبٕ ٲٹخبٹز ٸ ٲسٮؿببظی نبٹضت ٪طٞبت. ثربف اٸ٬           

-ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ ٶبحیٻ ثٷسی آٴ، ثطآٸضز خٳٗیبت ٲحبسٸزٺ، آٲببض٪یطی ٲجبسا     ٲُبٮٗبت قبٲ٭: اټساٜ ٸ ٲؿبئ٭، ٲحسٸزٺ

ٲ٣هس ؾب٦ٷبٴ ٲ٧بٴ ټبی ٸیبػٺ ٸ ٶبحیبٻ ټببی حبقبیٻ ای، آٲببض٪یطی زضٸاظٺ ای ٲؿببٞط،       -ٲ٣هس ٲؿبٞط، آٲبض٪یطی ٲجسا

ثببٶی قبٽط ٸ   آٲبض٪یطی ٞطٸز٪بٺ، آٲبض٪یطی پبیبٶٻ ټبی اتٹثٹؾطاٶی ثیٵ قٽطی، آٲبض٪یطی حٳب٭ ٸ ٶ٣ب٭ ثببض، قبج٧ٻ ذیب    

 آٲبض٪یطی قٳبضـ حدٱ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ تٗساز ؾطٶكیٵ ٲی ثبقس.
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ټب ثبٻ ٲٗٷببی حب٭ آٴ    ثطای ح٭ ی٥ ٲؿئٯٻ، ټسٜ یب ټسٜ ټبیی ٸيٕ ٲی قٹز ٦ٻ تاـ ثطای زؾتیبثی ثٻ ایٵ ټسٜ

ثطضؾبی  ٲؿئٯٻ اؾت. زض ٲُبٮٗبت خبٲٕ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ قیطاظ ٲؿبی٭ ٲطثٹٌ ثٻ ؾیؿتٱ حٳ٭ ٸ ٶ٣ب٭ قبٽط اظ ؾبٻ ضٸـ ٲبٹضز     

ثطضؾی -2ټبی ٦بضقٷبؾی ٲسٸٴ قٷبؾبیی ٲؿبی٭ اظ َطی١ ثطضؾی ٪عاضـ ضٸیسازټب، ٲصا٦طات ٸ ثحا-٢1طاض ٪طٞتٻ اٶس: 

زضیبٞت ٶٓبطات  -3ٶٓطات زؾت اٶسض٦بضاٴ )ٲسیطاٴ، ٲؿئٹٮیٵ، ٪طزاٶٷس٪بٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ( ؾیؿتٱ ټبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ قٽط 

ثٷسی اظ ٶٓطات ټط ؾٻ ٪طٸٺ ٲسیطاٴ، ٦بضقٷبؾبٴ ٸ قبٽطٸٶساٴ،  اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ ؾیؿتٱ ټبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭. زض ی٥ خٳٕ 

ٞطټٷب٩ زضؾبت   -1ټسٜ ٦ٯی ظیط زض ظٲطٺ ٲٽٳتطیٵ ټسٞٽبی ٦ٯی ٲُبٮٗبت خبٲٕ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ قیطاظ ٢طاض ٪طٞتٻ اٶس:  6

اٞبعایف  -4ؾببذت قبٽطی پیكبطٸ    -3حّٟ ٲحیٍ ظیؿت ٸ ؾاٲت ضٸح ٸ خؿبٱ اٶؿببٴ   -2حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ )ثط٢طاضی ٶٓٱ( 

ثٽجٹز ذسٲبت حٳ٭ ٸ ٶ٣٭. ثب اؾتٟبزٺ اظ ټبط ؾبٻ   -6ټب زض قٽط زؾتطؾی آؾبٴ ثٻ ٞطنت-5ؾیؿتٱ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ اَٳیٷبٴ ثٻ 

ضٸـ، تحٯی٭ ٶتبیح زٸ ضٸـ ٢ج٭ ثٻ ايبٞٻ تحٯی٭ ٲؿبی٭ ٸ ضٸیسازټبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ثجت قسٺ زض نٹضتدٯؿٻ ټبی قٹضای 

ټسٞٽبی ٖٳسٺ ٸ انٯی ثطٶبٲٻ ضیعی حٳب٭ ٸ ٶ٣ب٭   ټٳبټٷ٫ی تطاٞی٥ ٸ ٦ٳیتٻ ٞٷی قیطاظ، ټٳ٫ی ټٳیٵ ټسٞٽب ضا ثٻ ٖٷٹاٴ 

 قٽط ٲٗطٞی ٦طزٶس.

ثٻ ٲٷٓٹض زؾتیبثی ثٻ حدٱ ؾٟطټب ٦ٻ ٶكبٶ٫ط اضتجبٌ ذبضج اظ ٲحبسٸزٺ ثبب ٲحبسٸزٺ ٲبٹضز ٲُبٮٗبٻ اؾبت، آٲببض٪یطی        

اظ  19تبب   6اٶدبٰ ٪طٞت. ثطای ٲثب٬ زض ؾببٖتٽبی   1378زضٸاظٺ ای زض ٲحٹضټبی اضتجبَی خبزٺ ای قٽط زض آثبٴ ٲبٺ ؾب٬ 

ٲؿبٞط ثٻ قبٽط   82000ٲؿبٞط اظ قٽط قیطاظ  ثٻ ٲ٣هس ٶبحیٻ ټبی زی٫ط ذبضج قسٺ ٸ حسٸز  92000ضٸظ آٲبض٪یطی حسٸز 

ٸاضز قسٺ اٶس. ا٪ط حدٱ ؾٟطټبی ٲؿبٞطی ضٞت ٸ ثط٪كت اظ ٶبحیٻ ټبی ٲرتٯٝ ثٻ قٽط قیطاظ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲیعاٶی اظ اضتجبٌ 

ٲطظ ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ضا تٗییٵ ٶٳٹز، ثٻ ٪ٹٶٻ ای ٦ٻ ثرف ٖٳسٺ ای اظ  آٴ ٶبحیٻ ټب ثب قٽط قیطاظ تٯ٣ی قٹز، ٲی تٹاٴ

ؾٟطټبی ثیٵ قیطاظ ٸ زټؿتبٴ ټبی اَطاٜ آٴ زض زاذ٭ ایٵ ٲحسٸزٺ اٶدبٰ ٪یطز. پبؽ اظ تٗیبیٵ ٲحبسٸزٺ ٲبٹضز ٲُبٮٗبٻ      

ٳ٫بٹٶی ثبٻ ٲٗٷببی    ٶرؿتیٵ ٪بٰ ٶبحیٻ ثٷسی زضٸٶی ایٵ ٲحسٸزٺ اؾت. زض تٗییٵ ٶبحیٻ ټبی زضٸٶی ٸیػ٪ی ټببیی ٲبٶٷبس ټ  

ٸظٶی ثٻ ٲٗٷبی زاضا ثٹزٴ تٹاٴ خصة ٸ تٹٮیس ؾٟط تب حبس اٲ٧ببٴ ی٧ؿببٴ، ٲبٹضزٶٓط     قجبټت ؾبذتبض زضٸٶی ٶبحیٻ ټب ٸ ټٱ

٢طاض ٪طٞت. تٗساز ٶبحیٻ ټب تب ٲطظ ز٢ت ٲٹضزٶیبظ ٲُبٮٗبت اٞبعایف یبٞتبٻ )ٸؾبٗت  ٶبحیبٻ ٦بٱ قبٹز( ٸ ٪طاٶی٫ببٺ ٶبحیبٻ         

ټبی ٶبحیٻ ټب ٲٹظٸٴ ثبقس، يبٳٵ آٶ٧بٻ اظ ٲٹاٶبٕ    ة ؾٟط آٴ قٹز. ؾٗی قس ٦ٻ ق٧٭ٶٳبیٷسٺ ذٹثی اظ ٶ٣بٌ تٹٮیس ٸ خص

ٶبحیٻ تطاٞی٧ی ثطای قٽط قیطاظ تٗییٵ قس  156ٖجٹض زض ٲطظټبی ٶبحیٻ ټب ٸ تؿٽیات ٖجٹض زض ٲیبٴ ٶبحیٻ ټب اؾتٟبزٺ قٹز. 

ٲحبٹض اضتجببَی ٲبی     6ٻ تطاٞی٧بی ٸ  ٶبحی 183ٶبحیٻ اَطاٜ قٽط قیطاظ ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ قبٲ٭  ٦27ٻ ثب اٞعٸزٺ قسٴ 

 قٹز.
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ټببی ٲبٹضز ٶیببظ پبؽ اظ آذبطیٵ      ټببی تطاٞی٧بی آٴ زض ؾبب٬   ثطآٸضز خٳٗیت ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗبٻ زض ؾبُح ٶبحیبٻ   

ټبی ٲٽٱ ٲُبٮٗبت خبٲٕ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ قیطاظ زض ٲطحٯبٻ اٸ٬ ثبٹز. ٶبطخ ضقبس     ؾطقٳبضی ٲط٦ع آٲبض ایطاٴ، اظ خٳٯٻ ٞٗبٮیت

زضنبس زض ؾبب٬ ٲبی ضؾبس ٸ      28/2ثبٻ حبسٸز    1365-75ٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض زٸضٺ ظٲبٶی ټبی زضٸٶی ٲحسخٳٗیت ٶبحیٻ

ټبی ٲط٦عی قٽط قیطاظ زض زٸضٺ ظٲبٶی ټب ٲكبټسٺ ٲی قٹز. ٶبحیٻتٟبٸت ٖٳسٺ ای اظ ٶٓط ٶطخ ضقس خٳٗیت زض ثیٵ ٶبحیٻ

ٻ ای قٽط قیطاظ ثب ٶطخ ضقبس  ثب ضقس ٲٷٟی زض حب٬ اظ زؾت زازٴ خٳٗیت ثٹزٺ اٶس، حب٬ آٶ٧ٻ ٶبحیٻ ټبی حبقی 75-1365

ثبال خبشة خٳٗیت ثٹزٺ اٶس. ثطآٸضز خٳٗیت ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثٻ ت٧ٟی٥ ٶبحیٻ ټبی تطاٞی٧ی زض زٸضٺ ظٲبٶی ثٗبسی  

( ثطآٸضز قس. ٲ٣بزیط خٳٗیت ثطآٸضز قسٺ اظ ضٸـ زی٫طی ٶیع ٲٹضز اضظیبثی ٢بطاض  1365-75ثطاؾبؼ ضٸٶس زٺ ؾبٮٻ ٢جٯی )

اٖبت ٪ٹاٺ خٳٗیت، اَاٖبت ٲكتط٦یٵ ذبٶ٫ی قط٦ت تٹظیٕ ٶیبطٸی ثبط٠ قٽطؾبتبٴ قبیطاظ     ٪طٞتٻ اؾت. ی٥ ٲٷجٕ اَ

اؾت. ٶتبیح ثٻ زؾت آٲسٺ حب٦ی اظ ؾبظ٪بضی ٶتبیح ثطآٸضز خٳٗیت ثط ٲجٷبی ضٸـ ایٵ ٲُبٮٗٻ ثب ثطآٸضزټبیی اؾبت ٦بٻ   

حسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗبٻ )ٶبحیبٻ   خسا٪بٶٻ ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ اؾت. زض ثطآٸضز خٳٗیت ٶبحیٻ ټبی اَطاٜ قٽط قیطاظ ٸ زض زضٸٴ ٲ

( اظ ٶطخ ضقس خٳٗیت قٽطی ٸ ضٸؾتبیی ثب ثٽطٺ ٪یطی اظ اَاٖبت خٳٗیتی ٲط٦ع آٲبض ایطاٴ زض ؾبٮٽبی 183تب  157ټبی 

 اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت. 1375ٸ  1365

بت ٲ٣هبس اؾبت. زض ٲُبٮٗب   -تطیٵ ٶٹٔ اَاٖبت ٲٹضزٶیبظ زض ٞطآیٷس ثطٶبٲٻ ضیعی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭، اَاٖبت ٲجبسا ٲتساٸ٬

ؾٟطټبیی ٦ٻ ٲؿبٞطاٴ اظ یب٥ ٶ٣ُبٻ ثبٻ ٶ٣ُبٻ زی٫بط      -1ٲ٣هس قٽط قیطاظ زٸ ٪طٸٺ ٖٳسٺ ؾٟط ٢بث٭ تكریم اؾت:  -ٲجسا

ؾٟطټبیی ٦ٻ خبثٻ خبیی ٦بال زض آٴ ټب نٹضت ٲی ٪یطز. ؾٟطټبی ٲؿبٞطی قببٲ٭ زٸ ٪بطٸٺ اؾبت:    -2اٶدبٰ ٲی زټٷس ٸ 

. ؾٟطټبی قٽطٸٶساٴ یب ؾب٦ٷبٴ قٽط قیطاظ ثرف ٖٳسٺ ؾٟطټبی قٽطٸٶساٴ )ؾب٦ٷبٴ قٽط قیطاظ( ٸ ؾٟطټبی ٚیطقٽطٸٶساٴ

آیبس.  ٲ٣هبس ؾبب٦ٷبٴ ثبٻ زؾبت ٲبی     -ؾٟطټبی زضٸٶی قٽط قیطاظ ضا تك٧ی٭ ٲی زټٷس ٸ اَاٖبت آٴ اظ آٲببض٪یطی ٲجبسا  

ؾٟطټبی ٚیطقٽطٸٶساٴ یب ثٻ نٹضت خبثٻ خبیی ثیٵ قٽط قیطاظ ٸ ذبضج آٴ اؾت ٸ یب زضٸٴ قٽط قیطاظ اٶدبٰ ٲبی ٪یبطز.   

ټبی ایٵ ثرف ثٻ نٹضت آٲبض٪یطی ټبی زضٸاظٺ ای ٲؿبٞط ٸ پبیبٶٻ ټبی اتٹثٹؾطاٶی ثیٵ قٽطی ٸ ٞطٸز٪ببٺ ٸ  آٲبض٪یطی 

 اَاٖبت ؾٟطټبی ٲطثٹٌ ثٻ خبثٻ خبیی ٦بال اظ َطی١ آٲبض٪یطی ثبض زضٸٴ قٽطی ٸ زضٸاظٺ ای حبن٭ قسٺ اؾت.

ثبٹز ٸ اظ   "ٲهببحجٻ زض ٲٷبع٬  "ٶبٹٔ   ثبٻ ٖٳب٭ آٲبس اظ    1378ٲ٣هس ؾب٦ٷبٴ قٽط قیطاظ ٦ٻ زض آثببٴ   -آٲبض٪یطی ٲجسا

ٲ٣هبس  -ٲكبض٦ت زاٶف آٲٹظاٴ پؿط ؾب٬ ؾٹٰ ضاټٷٳبیی خٽبت ت٧ٳیب٭ پطؾكبٷبٲٻ ای ٦بٻ ثبطای ٲُبٮٗبٻ ؾبٟطټبی ٲجبسا        

ثطآٸضز ٪طزیس ٦ٻ ثب تٹخٻ ثٻ ثبطآٸضز   1918321َطاحی قسٺ ثٹز، اؾتٟبزٺ قس. تٗساز ؾٟطټبی ضٸظاٶٻ ؾب٦ٷبٴ قٽط قیطاظ 

اؾتٟبزٺ  08/1ضا ثسؾت ٲی زټس. زض ٦٭ ٶیع اظ يطیت تهحیح  68/1ط، ٶطخ ؾٟط حسٸز ٶٟطی ایٵ قٽ 1142282خٳٗیت 
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زضنبس اٞبعایف( ثؿبیبض     10قسٺ اؾت ٦ٻ زض ٲ٣بیؿٻ ثب يطیت تهحیح ٲتبساٸ٬ ٲُبٮٗببت حٳب٭ ٸ ٶ٣ب٭ زض زٶیبب )حبسٸز       

 ٲُٯٹة اؾت.

ت٣ؿبیٱ قبسٺ اؾبت. تٗبساز      ٲٷ٣ُبٻ  15ثٻ ٲٷٓٹض ؾبزٺ ؾبظی اضائبٻ اَاٖببت ٸ ٶتببیح آٲببض٪یطی ټبب، قبٽط قبیطاظ ثبٻ         

ضا ثسؾت ٲی زټس. ٲیببٶ٫یٵ ثٗبس ذببٶٹاض زض     5/4اؾت ٦ٻ ٲتٹؾٍ ثعض٪ی ذبٶٹاض  253706ذبٶٹاضټبی قٽط قیطاظ ثبٮٙ ثط 

ٶٟطٺ ټؿتٷس. -4ٶٟط زض ذبٶٹاض زض ٶٹؾبٴ اؾت. ثیكتطیٵ تٗساز ذبٶٹاض ؾب٦ٵ زض قٽط قیطاظ  1/5تب  4٪بٶٻ ثیٵ 15ٲٷ٣ُٻ ټبی 

زضنس خٳٗیت ضا قبٚاٴ تك٧ی٭ ٲی زټٷس. ث٣یبٻ   0.25ت آٲسٺ، اظ ؾب٦ٷبٴ قٽط قیطاظ ٦ٳی ثیف اظ ثط ٲجٷبی ٶتبیح ثٻ زؾ

ٸؾبیٯٻ اظ   240000ٶعزیب٥ ثبٻ    1378اٞطاز اظ خٳٯٻ زاٶف آٲٹظاٴ، اٞطاز ذبٶٻ زاض، ثی٧بضاٴ ٸ ثبظٶكؿت٫بٴ ټؿتٷس. زض ؾب٬ 

از ضا، ثٻ تطتیت، ؾٹاضی قرهی، زٸچطذٻ ٸ ٲٹتبٹض  اٶٹأ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثٻ ؾب٦ٷبٴ قیطاظ تٗٯ١ زاقتٻ اؾت ٦ٻ ثیكتطیٵ تٗس

 407ٶٟط اؾت ٦ٻ ٲٗبز٬  1000ٸؾیٯٻ ثطای  90ثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ اٶس. ٲیعاٴ ٲبٮ٧یت ؾٹاضی قرهی زض قیطاظ حسٸز 

 0.67ٸ  0.74ثبٻ تطتیبت ثبب ٲتٹؾبٍ      14ٸ  4٪بٶٻ قبٽط قبیطاظ ٲٷبب١َ    15ذبٶٹاض ٲی قٹز. زض ثیٵ ٲٷب١َ  1000ٸؾیٯٻ ثطای 

ثط ذبٶٹاض زاضای ثیكتطیٵ ٲیعاٴ ٲبٮ٧یت ؾٹاضی قرهی زض قیطاظ ټؿتٷس. ثٻ َٹض ٦ٯی ٲطزاٴ زٸ ثطاثط ظٶببٴ ؾبٟط   ؾٹاضی 

ٲی ٦ٷٷس ٸ اٞطاز ٲدطز ٸ ٲتبټٯیٵ ثسٸٴ ٞطظٶس اظ ثیكتطیٵ ٶطخ ؾٟط ضٸظاٶٻ ثطذٹضزاضٶس. ٞطٸقٷس٪بٴ زض ثیٵ اٶٹأ نببحجبٴ  

تٳبی٭ ثٻ ؾٟط ٦طزٴ ټط ی٥ اظ اًٖببی ذببٶٹازٺ ثبب اٞبعایف تٗبساز      ٲكبٚ٭ ثیكتطیٵ ؾٟطټبی ضٸظاٶٻ ضا اٶدبٰ ٲی زټٷس ٸ 

زټٷس ٸ زض ثبیٵ ٚیبط   زضنس اظ ؾٟطټبی ؾب٦ٷبٴ قیطاظ ضا قبٚٯیٵ اٶدبٰ ٲی 45اتٹٲجی٭ زض ذبٶٹازٺ اٞعایف ٲی یبثس. حسٸز 

ٸضٺ اٸج نبجح  زضنس ٲٽٱ تطیٵ ٪طٸټٽبی ٲؿببٞطیٵ ټؿبتٷس. ز   15زضنس ٸ اٞطاز ذبٶٻ زاض ثب  27قبٚٯیٵ زاٶف آٲٹظاٴ ثب 

ثٗبساظ ْٽبط    5تبب   4نجح )ؾٟطټبی ٦بضی ٸ تحهیٯی( اؾت ٸ زٸضٺ اٸج ثٗساظ ْٽط ؾبٖت  8تب  7ؾٟطټب ٲٷُج١ ثط ؾبٖت 

)ؾٟطټبی ٦بضی ٸ زیساض ٶعزی٧بٴ ٸ تٟطیح( ضخ ٲی زټس. ٖٳبسٺ تبطیٵ ٸؾبیٯٻ ٶ٣ٯیبٻ ٲبٹضز اؾبتٟبزٺ زض ؾبٟطټبی ضٸظاٶبٻ         

زضنس ؾبٟطټب ثبب ایبٵ ٸؾبیٯٻ اٶدببٰ ٲبی قبٹز ٸ پبؽ اظ آٴ          28ٸز ؾب٦ٷبٴ قٽط قیطاظ تب٦ؿی ٸ ٲؿبٞط٦ف اؾت ٦ٻ حس

زضنس ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. ٲیبعاٴ اؾبتٟبزٺ    23زضنس ٸ ؾٹاضی قرهی ثب ؾٽٳی حسٸز  5/26اتٹثٹؼ ٸاحس ثب ؾٽٱ حسٸز 

اظ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ زض قیطاظ ثطحؿت ټسٜ ؾٟط تٛییط ٲی ٦ٷس. خٷؽ ٲؿبٞط ټٳٹاضٺ ثبٻ ٖٷبٹاٴ یب٥ ٖبٲب٭ ٲٽبٱ زض ثبطآٸضز       

ب ټٳطاٺ ثب ؾبیط ٸیػ٪ی ټب ٲُطح اؾت. آٶچٻ ٦ٻ زض ٶرؿتیٵ ٶ٫بٺ زض ایٵ ق٧٭ خٯت تٹخٻ ٲی ٦ٷبس تٛییبطات ٶؿبجتب    ؾٟطټ

پبیساض ؾٟطټبی ظٶبٴ زض َٹ٬ ؾبٖتٽبی ضٸظ اؾت، زض حبٮی٧بٻ ؾبٟطټبی ٲبطزاٴ زاضای زٸ اٸج ٦ببٲا ٲتٳببیع اؾبت ٸ زض       

قت ٲی ضؾس. ؾٟطټبی ٲؿبٞطاٴ ظٴ اظ حسٸز ؾبٖت  9نجح تب  5نجح ثٻ ٦ٳتطیٵ ٲیعاٴ ذٹز زض ٪ؿتطٺ ظٲبٶی  10ؾبٖت 

ثٻ ثیكتطیٵ ٲ٣ساض ذٹز ٲی ضؾس. ا٪ط ٞبنٯٻ ټٹایی ثبیٵ ٲطا٦بع ٶبحیبٻ     12نجح قطٸٔ ثٻ ٞعٸٶی ٲی ٪یطز ٸ زض ؾبٖت  10

٦یٯبٹٲتط اؾبت.     39/5ټبی ٲجسا ٸ ٲ٣هس ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳبیٷسٺ ای اظ َٹ٬ ؾٟط اؾتٟبزٺ قٹز، ٲیبٶ٫یٵ َٹ٬ ؾٟط زض قٽط قیطاظ 
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 4قٹز ٦ٻ ٲ٣بساض ٲتٹؾبٍ آٴ ٶعزیب٥ ثبٻ     ظ ٶٓط ټسٜ ؾٟط، ٦ٹتبټتطیٵ ٞبنٯٻ زض ؾٟطټبی ثب ټسٜ تحهیٯی پیٳٹزٺ ٲیا

٪یطز ٸ زض ؾٟطټبی ثٯٷبس اظ اتٹثٹؾبٽبی ٚیطٸاحبس    ٦یٯٹٲتط اؾت. زٸچطذٻ زض ؾٟطټبی ٶؿجتب ٦ٹتبٺ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی

٦یٯٹٲتط اؾت. ٲیببٶ٫یٵ َبٹ٬ ؾبٟط زض     72/10ٸ  77/2ٻ تطتیت اؾتٟبزٺ ٲی قٹز. ٲتٹؾٍ َٹ٬ ؾٟط ثب ایٵ زٸ ٶٹٔ ٸؾیٯٻ، ث

 ٦یٯٹٲتط اؾت ٸ ثٻ َٹض ٦ٯی ؾٟطټبی ثب َٹ٬ ظیبز، نجح ذیٯی ظٸز قطٸٔ ٲی قٹٶس.  66/5ؾٟطټبی ثب ؾٹاضی قرهی 

حدٱ ؾٟطټبی ٲجسا ثٻ ٲ٣هس زض ټط ٲٷ٣ُٻ ثب حدٱ ؾٟطټبی ثط٧ٖؽ آٴ زض ی٥ ضٸظ ت٣طیجبب ثطاثبط اؾبت. ٦ب٭ تٹٮیبس      

ٷ٣ُٻ ٲجسا ثب ٦٭ خصة ؾٟط ټٳبٴ ٲٷ٣ُٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲ٣هس ی٧ؿبٴ اؾت. ٶ٣ف ٲط٦ع قٽط ثٻ ٖٷبٹاٴ ٲ٧ببٶی ٦بٻ اظ    ؾٟط ټط ٲ

آٴ ؾٟطټبی ثؿیبضی ثٻ ٲ٣هسټبی ٚیبط اظ ٲٷبع٬ قبطٸٔ ٲبی قبٹز ٦ببٲا چكبٳ٫یط اؾبت. ؾبٟطټبی تحهبیٯی ثبٻ ؾبجت             

 پطا٦ٷس٪ی ٶؿجتب ٪ؿتطزٺ ٲحٯٽبی تحهی٭، زض ؾُح ٸؾیٗتطی اظ قٽط خصة ٲی قٹٶس. 

اؾت ٦ٻ ایٵ ٲ٣ساض ٶؿجت ثٻ ٲ٣ساض ٲكبثٻ قیطاظ،  1/5، 1378ٲتٹؾٍ ثعض٪ی ذبٶٹاضټبی ٶبحیٻ ټبی حبقیٻ ای زض ؾب٬ 

ٶٟطٺ ٸ ثبالتط ثیكتطیٵ ؾٽٱ ضا زض ثیٵ ذبٶٹازٺ ټبی ایبٵ ٲحبسٸزٺ زاضٶبس.     7، اذتاٜ ٢بث٭ تٹخٽی زاضز )ذبٶٹازٺ ټبی 5/4

ٛییط ٖٳسٺ ٶیبٞتٻ اؾت، اٲب زض ٲدٳٹٔ ٶطخ ؾٟط خٳٗیت ایٵ ٶبٹاحی  ټبی ٲرتٯٝ ثٻ نٹضت ٶؿجی تٶطخ ؾٟطټب ثطای ٪طٸٺ

(. ټسٜ ؾبٟط ٦ببض ثیكبتطیٵ ؾبٽٱ ضا زض ثبیٵ ؾبٟطټبی       68/1زض ٲ٣بیؿٻ ثب  15/1ٶؿجت ثٻ قٽط قیطاظ ثؿیبض پبییٵ تط اؾت )

حبس ثبب   ؾب٦ٷبٴ ٶٹاحی حبقیٻ ای زاضاؾت ٸ ؾٟطټبی ثب ټسٜ تحهی٭ ٸ ذطیس زض ٲطاتت ثٗبسی ٢بطاض زاضٶبس. اتٹثبٹؼ ٸا    

زضنبس   7/21زضنس ثیكتطیٵ ؾٽٱ زض ایٵ ثرف ضا ثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ اؾت ٸ پؽ اظ آٴ تب٦ؿی ٲؿبٞط٦ف ثبب   5/27

زضنس ٲؿبٞطاٴ ثب ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ټٳ٫بٶی خبثٻ خب قسٺ اٶس(. ؾبٟط اظ ٶبٹاحی حبقبیٻ ای ثبٻ      8/63زض ضزیٝ زٸٰ ٢طاض زاضز )

اظ قیطاظ ثٻ ٶبٹاحی حبقبیٻ ای زاضای زٸ اٸج اؾبت، یب٥ اٸج     اؾت ٸ ؾٟطټبی  7ٸ  6قیطاظ زاضای ی٥ اٸج زض ؾبٖبت 

ثطاثط ټسٜ ؾٟط تحهی٭ ٸ  5/1.  ټسٜ ؾٟط ٦بض زض حسٸز 17ٸ ی٥ اٸج ٶؿجی ٦ٹچ٧تط زض ؾبٖت  12ٖٳسٺ زض ؾبٖت 

ټبی ٸیػٺ ثٻ اٲب٦ٷی اَا٠ ٲی قٹز ٦ٻ اٞطاز ؾب٦ٵ قبٽط ثبٻ زالیب٭ ذببل     ثطاثط ټسٜ ؾٟط ذطیس اؾت. ٲ٧بٴ 2ثیف اظ 

ی٧بی اظ ٸیػ٪بی ټببی ٶكببٶ٫ط      .هی٭ زض آٴ ؾ٧ٹٶت زاضٶس )ٲث٭ ذٹاث٫بٺ ټبی زاٶكدٹیی ٸ پبز٪بٴ ټبی ٶٓبٲی(ٶٓیط تح

ټب، ٲیعاٴ ٲبٮ٧یت ٸؾببی٭ ٶ٣ٯیبٻ اؾبت. آٲببض٪یطی ٶكببٴ ٲبی زټبس ٦بٻ ٲٹتٹضؾبی٧ٯت،          چٽطٺ ا٢تهبزی ؾب٦ٷبٴ ذٹاث٫بٺ

٫بټٽبؾت )ؾطاٶٻ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ زض ٲبٮ٧یت زٸچطذٻ ٸ ؾپؽ ؾٹاضی قرهی ثیكتطیٵ ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ زض ٲبٮ٧یت ؾب٦ٷبٴ ذٹاث

ایٵ ٪طٸٺ اظ ؾب٦ٷبٴ ٶؿجت ثٻ قٽطٸٶساٴ قیطاظی ثٻ ٲطاتت ٦ٳتط اؾت(. ٶطخ ؾٟط ٦ٯی ایٵ ٪طٸٺ زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٶبطخ ؾبٟط   

زضنس اظ ؾب٦ٷبٴ ذٹاث٫بټٽب اظ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ  3/93زضنسی ضا ٶكبٴ ٲی زټس.  ٦181ٯی ؾب٦ٷبٴ قٽط قیطاظ، ی٥ اذتاٜ 

ٲؿبٞط٦ف، اتٹثٹؼ ٚیطٸاحس ٸ اتٹثٹؼ ٸاحس ؾٽٱ انٯی ضا زض اٶت٣بب٬   بزٺ ٲی ٦ٷٷس ٦ٻ زض ایٵ ٲیبٴ تب٦ؿیټٳ٫بٶی اؾتٟ

ؾب٦ٷبٴ ذٹاث٫بټٽب زاضٶس. زض ؾٟطټبی ٚیطثبظ٪كت ؾب٦ٷبٴ ذٹاث٫بټٽب، ؾٟطټبی ثب ټسٜ تحهی٭ ؾٽٱ ٢بثب٭ اٶتٓببضی ضا   
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ثبقبس، ٢بثب٭   ٦بٻ ؾطٸیؿبٽبی زاٶكب٫بټی ٲبی     ٸاحس اٶس ٸ زض ټسٜ ؾٟط تحهی٭ ؾٽٱ اتٹثٹؼ ٚیطثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ

 تٹخٻ اؾت.  

آٲبض٪یطی زضٸاظٺ ای ٲؿبٞط ثب زٸ ټسٜ ٖٳسٺ اٶدبٰ ٪طٞت: ٶٽبیی ٦طزٴ ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ قٷبؾببیی ؾبٟطټبی   

ثٗبساظْٽط ضخ ٲبی زټبس     5تبب   3نجح ٸ  8تب  7ٚیطقٽطٸٶساٴ قیطاظی ثٻ قیطاظ ٸ ثط٧ٖؽ. اٸج ٸضٸز ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ؾبٖت 

نبجح ٲكببټسٺ ٲبی قبٹز. ثیكبتطیٵ تٗبساز ٸؾببی٭ ٶ٣ٯیبٻ اظ          8تب  7ٻ اٸج ذطٸج زض اٸای٭ ضٸظ ٸ زض ٞبنٯٻ ظٲبٶی زضحبٮی٧

قٹٶس ٸ ثب اذتاٜ ٦ٳی زضٸاظٺ پب٭ ٞؿبب خبی٫ببٺ زٸٰ ضا زض    انٟٽبٴ ثٻ قٽط ٸاضز ٸ اظ آٴ ذبضج ٲی-زضٸاظٺ ٲحٹض قیطاظ

زضنس اظ حدٱ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٸضٸزی ثٻ قیطاظ یبب   68ٶعزی٥ ثٻ ټٱ اٶت٣ب٬ ٲؿبٞط اظ/ ثٻ قیطاظ زاضاؾت. ایٵ زٸ زضٸاظٺ ضٸی

زضٸاظٺ زی٫بط قبٽط ثبب ذببضج اظ      3زضنس اظ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ اظ َطی١  32ذطٸخی اظ آٴ ضا ثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ اٶس ٸ تٷٽب 

نبجح   7تب  6ی نجح اؾت ٸ ثیكتطیٵ تٗساز ٲؿبٞط زض ٞبنٯٻ ظٲبٶ 8تب  7قٽط اضتجبٌ زاضٶس. زٸضٺ اٸج ٸضٸز ٲؿبٞط ثٻ قیطاظ 

اظ زضٸاظٺ ټبی ذطٸخی، قیطاظ ضا تط٤ ٲی ٦ٷٷس. ثُٹض ٲتٹؾٍ ٶعزی٥ ثٻ ٶهٝ ٲؿبٞطاٴ ثب ٸؾیٯٻ ؾٹاضی )قبٲ٭ ؾٹاضی 

ټببیی  قرهی، تب٦ؿی یب ٲؿبٞط٦ف، ٲٹتٹض یب زٸچطذٻ( ٸاضز قیطاظ ٲی قٹٶس. ٲیٷی ثٹؼ ٸ اتٹثبٹؼ ٚیطٸاحبس ثبب ؾبٽٱ    

نس ٲؿبٞطاٴ ٸضٸزی ثٻ قیطاظ ٢طاض ٲی ٪یطٶس. تٟبٸت ٞبحكی زض ٶبٹٔ  زض 25ٶعزی٥ ثٻ ټٱ، ټط ی٥ ٲٹضز اؾتٟبزٺ حسٸز 

ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ثیٵ ٲؿبٞطاٴ ٚیطقیطاظی ثب ؾب٦ٷبٴ قیطاظ ٲكبټسٺ ٲبی قبٹز. اؾبتٟبزٺ اظ ٸؾبیٯٻ ؾبٹاضی ثٗٷبٹاٴ       

 7ٚیطقبیطاظی  ٸؾیٯٻ ٚبٮت زض ؾٟط ٲؿبٞطاٴ قیطاظی ٸ ٚیطقیطاظی ٶ٣ف ٖٳسٺ ای زاضز ٸٮی ؾبٽٱ آٴ زض ؾبٟط ٲؿببٞطاٴ    

زضنس اظ ؾٟطټبی ٲؿبٞطاٴ ٚیطقیطاظی ثب ٲیٷبی ثبٹؼ ٸ     31زضنس ٦ٳتط اظ ایٵ ؾٽٱ ثطای ٲؿبٞطاٴ قیطاظی اؾت، حسٸز 

 زضنس( ثٹؾیٯٻ اتٹثٹؼ اٶدبٰ ٲی ٪یطز.  30ث٣یٻ ؾٟطټبی ایٵ ٪طٸٺ )حسٸز 

طز ٦بٻ زاضای زٸ اٸج  ٪یب نٹضت ٲبی  21تب  6ټبی ثرف ٖٳسٺ ای اظ ؾٟطټبی قٽط ثٻ ٞطٸز٪بٺ ٸ ثط٧ٖؽ ثیٵ ؾبٖت

زټٷبس. اظ ٦ب٭   زضنبس اظ ٲبطاخٗیٵ ٞطٸز٪ببٺ ضا ٲؿببٞطاٴ تكب٧ی٭ ٲبی       7/18اؾت. زض ٦ب٭   20ٸ  7قسیس زض ؾبٖت ټبی 

زضنبس ؾبب٦ٷبٴ اؾبتبٴ ٞببضؼ ټؿبتٷس.       5/63زضنس قیطاظی ٸ زض ٲدٳبٹٔ   5/48ٲؿبٞطاٴ ٸضٸزی ٸ ذطٸخی ثٻ ٞطٸز٪بٺ 

ثیكتطیٵ ٲطاخٗیٵ ٸضٸزی ثٻ پبیبٶٻ ټبی اتٹثٹؾطاٶی ثیٵ قٽطی، ٲؿبٞطیٷی ټؿتٷس ٦ٻ ٢هس ذطٸج اظ قٽط قیطاظ  ضا زاضٶبس.  

نبجح   10تبب   8بیبٶٻ ټب ٲكبټسٺ ٲی قٹز ٦ٻ ؾببٖبت اٸج ایبٵ ؾبٟطټب ثبیٵ     ثب تٹخٻ ثٻ تٹظیٕ ؾبٖتی ؾٟطټبی ذطٸخی اظ پ

ٲٹضز اٶدببٰ ٲبی    200ثب حسٸز  11ٸ ٦ٳتطیٵ آٴ ثٻ ٲٷ٣ُٻ  4700ثب حسٸز  1اؾت. ثیكتطیٵ حدٱ ؾٟط اظ پبیبٶٻ ټب ثٻ ٲٷ٣ُٻ 

ٞبضؼ، ؾبب٦ٷبٴ اؾبتبٶٽبی   قٹز. ؾب٦ٷیٵ قٽط قیطاظ ثیكتطیٵ ٲؿبٞطاٴ پبیبٶٻ ټب ضا تك٧ی٭ ٲی زټٷس ٸ پؽ اظ ؾب٦ٷبٴ اؾتبٴ 

 ثٹقٽط ٸ ذٹظؾتبٴ ثیكتطیٵ ٲؿبٞطاٴ پبیبٶٻ ټبی قیطاظ ټؿتٷس. 
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ت٣بيبی ؾٟط ثبضی اظ زٸ ٶٓط ٶؿجت ثٻ ت٣بيبی ؾٟط ٲؿبٞطی زض زضخٻ زٸٰ اټٳیت ٢طاض زاضز، ی٧ی آٶ٧ٻ قبج٧ٻ ثببضی   

ثبٻ ٲطاتبت ثیكبتط اظ حدبٱ      اؾبؾب اظ قج٧ٻ حبقیٻ قٽط اؾتٟبزٺ ٲی ٦ٷس ٸ زی٫ط آٶ٧ٻ حدٱ ؾٟطټبی ٲؿببٞطی زض قبٽطټب  

ثبٲبساز ٸ اٸج   9ؾٟطټبی ثبضی زض آٴ اؾت. اٸج ٸضٸز ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ )خٽت حٳ٭ ثبض( زض ٲطظ حبقیٻ ای زض حسٸز ؾبٖت 

ٲی ثبقس. ایؿت٫بٺ پٯیؽ ضاٺ انٟٽبٴ ٸا٢ٕ زض ٲحٹض انٟٽبٴ، چٻ زض خٽت  11ذطٸج اظ ایٵ ٲحسٸزٺ ٶیع زض حسٸز ؾبٖت 

یٵ ؾٽٱ ضا اظ ایٵ خبثٻ خبیی تٷبغ ٦بال ثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ اؾت. زض ٲطظ حبقیٻ ای ٸضٸز ٸ چٻ زض خٽت ذطٸج، ثیكتط

ٸاٶت ٶ٣ف انٯی خبثٻ خبیی ثبض ضا زض قٽط قیطاظ زاضاؾت ٸ ذبٸض زض ٲطتجٻ ثٗسی ٢طاض زاضز. زض ٲطظ ذبضخی قٽط قبیطاظ  

ب ٸ تٷبغ ثبض تٹٮیس ٸ خصة قبسٺ زض  ٦ٳپطؾی ؾٽٱ ٖٳسٺ ای اظ خبثٻ خبیی ثبض ضا ثٻ ذٹز اذتهبل زازٺ اؾت. تٗساز ؾٟطټ

تٵ ثبض خبثٻ خب قسٺ اؾت. ثٻ ٖجبضتی زض ټط ؾٟط ثٻ َبٹض   97000ؾٟط ٸ حسٸز  80000ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ قبٲ٭ حسٸز 

تٵ ٦بال خبثٻ خب قسٺ اؾت. ایٵ ٲیعاٴ ٲتٹؾٍ ٦بالټبی خبثٻ خب قسٺ زض ټط ؾٟط ثطحؿت ٶٹٔ ٸؾبیٯٻ   2/1ٲیبٶ٫یٵ حسٸز 

زضنس اظ ٦٭ ؾٟطټبی ٲكبټسٺ قبسٺ ضا تكب٧ی٭ ٲبی زټبس ٸٮبی تٷببغ        80ی ٲثب٬، ؾٟطټبی ٸاٶت حسٸز تٛییط ٲی ٦ٷس. ثطا

 زضنس( اؾت. 16خبثٻ خب قسٺ ثب ایٵ ٸؾیٯٻ ٶؿجت ثٻ تٗساز ؾٟطټبی آٴ ثؿیبض ٦ٱ )زض حسٸز 

ټعیٷبٻ  پػٸټك٫طاٴ زض ظٲیٷٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭، تحٯی٭ ٲؿبئ٭ آٴ ضا زض ؾٻ ظٲیٷٻ ٖٳسٺ نٹضت ٲی زټٷس: ت٣بيبب، ٖطيبٻ ٸ   

حٳ٭ ٸ ٶ٣٭. ت٣بيب )ٶیبظ( ٸ ٖطيٻ )پبؾر٫ٹیی ثٻ ت٣بيب( حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ثبیس قٷبذتٻ قٹز، تب اظ تحٯیب٭ چ٫بٹٶ٫ی ثطذبٹضز    

ٖطيٻ ٸ ت٣بيب ثٻ ؾُح ذسٲبت اضائٻ قسٺ زض قج٧ٻ پی ثطز. آٴ ٪بٺ ثٻ ثطآٸضز ؾُح ټعیٷٻ ٦ب٭ ٸ زض ٶٽبیبت ثبٻ اضظیببثی     

 پطزاذتٻ ٲی قٹز.٪عیٷٻ ټب ٸ ٪عیٷف ثطتطیٵ ضاٺ ح٭ ثٽجٹز قج٧ٻ 

پیف ٶیبظ تحٯی٭ ٖطيٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ زض ٲُبٮٗبت خبٲٕ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ قٽط قیطاظ آ٪ببټی اظ ٲكرهببت قبج٧ٻ حٳب٭ ٸ     

 27ٶبحیبٻ تطاٞی٧بی،    156ٶ٣٭ زض ایٵ قٽط اؾت. ټٳبٶُٹض ٦ٻ پیكتط ٪ٟتٻ قس، ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ قبٲ٭ قٽط قبیطاظ ثبب   

ی ٲحٹضټبی اضتجبَی ٲی قٹز. زض ایٵ ٲُبٮٗٻ اَاٖببت قبج٧ٻ ثبطای قبٽط     ٶبحیٻ تطاٞی٧ 6ٶبحیٻ تطاٞی٧ی اَطاٜ قیطاظ ٸ 

 قیطاظ زض ؾُح خعییبت ٸ ثطای ذبضج قٽط زض ؾُح ٦اٴ ٲٹضز ٶیبظ اؾت.

ؾبذتبض قج٧ٻ زض ذبضج قٽط ثب تٹخٻ ثٻ ٲطا٦ع ٶبحیٻ ټبی تطاٞی٧ی اَبطاٜ قبٽط )قبٽطټبی قٽطؾبتبٴ قبیطاظ ٸ ٶ٣ببٌ       

تٗیبیٵ   ٦1:100000ٻ ایٵ ٲطا٦ع ضا ثبٻ ټبٱ ٲتهب٭ ٲبی ٦ٷٷبس، ثبٻ ٦ٳب٥ ٶ٣كبٻ          ټبی ثطٸٴ قٽطیخٳٗیتی ٖٳسٺ( ٸ خبزٺ

ؾبظٲبٴ ٶ٣كٻ ثطزاضی ٦كبٹض ٲكبرم قبس. زض     1:25000٪طزیس. ؾبذتبض اٸٮیٻ قج٧ٻ ذیبثبٶی قٽط ثب اؾتٟبزٺ اظ ٶ٣كٻ ټبی 

٦كبٹض ٸ ٶ٣كبٻ ټببی     ؾبظٲبٴ ٶ٣كٻ ثبطزاضی  1:2000ٶٽبیت ؾبذتبض اٸٮیٻ قج٧ٻ زضٸٴ قٽطی قیطاظ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٶ٣كٻ ټبی 

 ثٯٹ٦ٽبی آٲبضی ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزخٻ )ٲط٦ع آٲبض ایطاٴ( ت٧ٳی٭ ٸ پؽ اظ ثبظزیسټبی ٲحٯی ٶٽبیی ٪طزیس. 1:2500
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زض ٪بٰ ثٗسی ٪طٺ ټبی قج٧ٻ قٳبضٺ ٪صاضی قس. پؽ اظ قٳبضٺ ٪صاضی ٪طٺ ټبی قج٧ٻ، ټط ٢ُٗٻ اظ ی٥ ذیبثببٴ یبب   

٥ ٦ٳبٴ قج٧ٻ اؾت. ثٻ ایٵ نٹضت ؾببذتبض قبج٧ٻ ثبطٸٴ قبٽطی ٸ زضٸٴ     خبزٺ ٦ٻ ثیٵ زٸ ٪طٺ ٢طاض ٲی ٪یطز، ٲٗطٜ ی

قٽطی ثٻ ټٳطاٺ ٪طٺ ټب ٸ ٦ٳبٴ ټب ٲكرم ٲی قٹٶس. پؽ اظ ٲكرم قسٴ ؾبذتبض قج٧ٻ، ٪بٰ ثٗسی ثطزاقت اَاٖبت 

 ٞیعی٧ی ٲٹضزٶیبظ، اظ ٪طٺ ټب ٸ ٦ٳبٶٽبی قج٧ٻ ثٹز. اَاٖبت ٲٹضز ٶیببظ اظ ٪بطٺ ټببی قبج٧ٻ ٦بٻ ٖٳبستب قببٲ٭ ٲٹ٢ٗیبت        

قبٽط قبیطاظ    1:2000ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٸ ٶ٣كٻ  ٦1:100000طزٴ ٶ٣كٻ  «زیدیتبیع»خٛطاٞیبیی آٴ ټب ٲی قٹز ثٻ ٦ٳ٥ 

ټبی قج٧ٻ، ٪طٸٺ ٸیػٺ ای اظ ٦بضقٷبؾببٴ اٶترببة قبسٶس ٸ پبؽ اظ آٲبٹظـ      ثطزاقت قس. ثطای ثطزاقت اَاٖبت ٦ٳبٴ

 اٸٮیٻ،  ثطزاقت اَاٖبت ضا اٶدبٰ زازٶس.

، قببٲ٭  1378ټبی قٽط قیطاظ ٸ خبزٺ ټبی اَطاٜ آٴ زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض ؾب٬ اظ ذیبثبٴ قج٧ٻ ثطزاقت قسٺ

 465ټببی زضٸٴ قبٽطی قبیطاظ )ثدبع ٦ٹچبٻ ټبب(       ٦ٳبٴ )زٸَطٞٻ ٸ ی٧ُطٞٻ( ٲی قٹز. َبٹ٬ ذیبثببٴ   1610٪طٺ ٸ  1077

، 2ټبی قبطیبٶی زضخبٻ   تط ذیبثبٴ٦یٯٹٲ 83ټبی زؾتطؾی ٸ خٳٕ ٦ٷٷسٺ ٸ ضٲپ، ٦یٯٹٲتط آٴ ذیبثبٴ ٦234یٯٹٲتط اؾت ٦ٻ 

٦یٯٹٲتط تٷسضاٺ اؾت. ٦٭ ٲؿبحت حطیٱ ذیبثبٴ ټببی   24)قبٲ٭ ثٯٹاضټب( ٸ تٷٽب  1ټبی قطیبٶی زضخٻ ٦یٯٹٲتط ذیبثبٴ 125

ٲیٯیٹٴ ٲتط ٲطثٕ آٴ ٲطثٹٌ ثٻ پیبزٺ ضٸ، ًٞبی ؾجع ٸ ٲیبٶٻ ثٯٹاضټب  4/4ٲیٯیٹٴ ٲتط ٲطثٕ اؾت ٦ٻ  9/11زضٸٴ قٽطی حسٸز 

ٲیٯیٹٴ ٲتطٲطثٕ آٴ ًٞبی پبض٦یٷ٩ ٦ٷبض ذیبثببٶی اؾبت. َبٹ٬     4/1ٲیٯیٹٴ ٲتط ٲطثٕ آٴ آؾٟبٮت ثٹزٺ ٦ٻ  5/7ٲی قٹز ٸ 

٦یٯبٹٲتط ثبب ٲؿببحت     ٦956٭ خبزٺ ټبی ثطٸٴ قٽطی قیطاظ زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ )ثدع ضاټٽبی زؾتطؾی ضٸؾتبیی(، 

ت٣ببَٕ ثبب چبطا٘     46زاضای  1378اظ زض ؾبب٬  ٲیٯیٹٴ ٲتط ٲطثٕ اؾت. قج٧ٻ ذیبثببٶی زضٸٴ قبٽطی قبیط    8/7ٖجٹضی حسٸز 

 ضاټٷٳبیی ثٹزٺ اؾت.

ضا ٲبی تبٹاٴ ثبٻ قبطح ظیبط       1378ٖٳٯ٧طز ؾیؿتٱ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ قٽط قیطاظ زض ی٥ ؾبٖت اٸج نجح زض آثبٶٳببٺ ؾبب٬   

ٸ ثبطای ٲٷبب١َ ٲط٦بعی قبٽط      5/33ذانٻ ٦طز. ٲتٹؾٍ ؾطٖت ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ ټٳؿٷ٩ ؾٹاضی ثطای قبٽط قبیطاظ حبسٸز    

ٻ ٶ٣ٯیبٻ  زضنبس ٸؾبیٯ   ٦4/55یٯٹٲتط زض ؾبٖت اؾت. اظ ٶ٣ُبٻ ٶٓبط اؾبتٟبزٺ ٦ٷٷبس٪بٴ ؾیؿبتٱ،       5/27( حسٸز 2ٸ 1)ٲٷب١َ 

زضنبس زض قبطایٍ ٲٷبؾبت )ضٸاٴ، ٪بصضاٴ ٸ      3/34قیطاظ زض قطایٍ ذٹة )آظاز ٸ ضٸاٴ(،  طٽ٦یٯٹٲتط پیٳٹزٺ قسٺ زض ق

زضنبس   ٣7/40ُبٻ ٶٓبط ٪طزاٶٷبس٪بٴ ؾیؿبتٱ، اظ     زضنس زض قطایٍ ثس )٦ٷس ٸ ثحطاٶی( ٢طاض زاضٶبس. اظ ٶ  4/10آضاٰ( ٸ تٷٽب 

زضنبس   3/14زضنس آٴ اؾتٟبزٺ ٲٷبؾت ٸ ٢بثب٭ ٢جبٹ٬ ٸ اظ    4/49ْطٞیت قج٧ٻ ٲٗبثط قٽط قیطاظ اؾتٟبزٺ ٦ٱ )ٶب٦بٞی(، اظ 

حبسٸز   2آٴ اؾتٟبزٺ ظیبز ٲی قٹز. ٲتٹؾٍ ؾطٖت ؾٹاضی زض ذیبثبٶٽبی اظ ٶٹٔ زؾتطؾی، خٳٕ ٦ٷٷبسٺ ٸ قبطیبٶی زضخبٻ    

٦یٯبٹٲتط زض ؾببٖت اؾبت. ٲتٹؾبٍ ؾبطٖت       2/44ٸ تٷسضاٺ ټبب حبسٸز    1/35حسٸز  1ثبٶٽبی قطیبٶی زضخٻ زض ذیب، 9/25

 ٦13یٯٹٲتط زض ؾبٖت ٸ ٲتٹؾٍ ؾطٞبنٯٻ ظٲبٶی آٶٽب حبسٸز   7/17اتٹثٹؼ ٸاحس زض قج٧ٻ اتٹثٹؾطاٶی قٽط قیطاظ حسٸز 
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 38اؾبت.   0.46ضٞت ٸ ثط٪كت حبسٸز  ز٢ی٣ٻ اؾت. ٲتٹؾٍ يطیت اؾتٟبزٺ اظ ْطٞیت ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ټٳ٫بٶی زض ٲؿیطټبی 

ټعاض ثبض ؾٹاض اتٹثٹؼ قسٺ اٶس ٦ٻ ٶكبٴ ٲی زټس ټط  58ٲ٣هس اتٹثٹؼ ٸاحس زض ی٥ ؾبٖت اٸج نجح -ټعاض ٲؿبٞط ٲجسا

ثٯیبت   5/1ثب ؾٹاض اتٹثٹؼ ٲی قٹز ٸ ثٻ ٖجبضت زی٫بط   5/1ٲؿبٞط ثطای ضٞتٵ اظ ٲجسا ثٻ ٲ٣هس ذٹز ثٻ َٹض ٲتٹؾٍ حسٸز 

اتٟبب٠ ٲبی اٞتبس.     1زضنس آٴ زض ٲٷ٣ُٻ  50ټعاض اؾت ٦ٻ حسٸز  21یٵ اٶت٣بٮی ثیٵ ذُٹٌ ٲرتٯٝ ٲی زټس. تٗساز ٲؿبٞط

ټعاض ٦یٯٹٲتط ٸ ٲتٹؾٍ آٴ ثبطای ټبط    ٦48٭ ٲؿبٞت پیبزٺ َی قسٺ ٲؿبٞطیٵ ثطای زؾتطؾی ثٻ ؾیؿتٱ اتٹثٹؾطاٶی حسٸز 

 5ٸ ٲتٹؾٍ آٴ ثطای ټط ٲؿبٞط حسٸز ټعاض ؾبٖت  ٦3200یٯٹٲتط اؾت. ٦٭ ظٲبٴ اٶتٓبض ٲؿبٞطیٵ حسٸز  3/1ٲؿبٞط حسٸز 

ز٢ی٣ٻ اؾت. ٦٭ ٲؿبٞت َی قسٺ ٲؿبٞطیٵ زض زاذب٭ ٸؾبیٯٻ حبسٸز     10ز٢ی٣ٻ اؾت. ٲتٹؾٍ ظٲبٴ اٶتٓبض ټط ٲؿبٞط حسٸز 

ټعاض ؾبٖت ٸ  ٦15یٯٹٲتط اؾت. ٦٭ ظٲبٴ زاذ٭ ٸؾیٯٻ حسٸز  9/6ټعاض ٦یٯٹٲتط ٸ ٲتٹؾٍ آٴ ثطای ټط ٲؿبٞط حسٸز  264

٦یٯٹٲتط  3/17ز٢ی٣ٻ اؾت ٸ ثبالذطٺ ٲتٹؾٍ ؾطٖت ٲؿبٞطیٵ زض زاذ٭ ٸؾیٯٻ حسٸز  24ط حسٸز ٲتٹؾٍ آٴ ثطای ټط ٲؿبٞ

ټبعاض  46ټعاض ٮیتبط ثٷبعیٵ ٸ    98، ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ زض ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ 1378زض ؾبٖت اؾت. زض ی٥ ؾبٖت اٸج آثبٶٳبٺ 

تبٵ ا٦ؿبیس ٶیتبطٸغٴ     1/2طثٵ ټبب ٸ  تٵ ټیسضٸ ٦ب  7/3تٵ ٲٷٹ ا٦ؿیس ٦طثٵ،  2/32ٮیتط ٪بظٸئی٭ ٲهطٜ ٲی ٦ٷٷس ٸ حسٸز 

 تٹٮیس ٲی ٦ٷٷس.

 ٍ تزرسی تاثيز هحذٍدُ عزح تزافيل 1388تٌْگام ساسی ضثنِ خياتاًی ضْز ضيزاس تزای سال 

ټببی  ٲُبٮٗبت ٞبظ اٸ٬ ٲحسٸزٺ َطح تطاٞی٥ ٦ٻ قببٲ٭ تٗیبیٵ ٲحبسٸزٺ خٛطاٞیببیی َبطح ٸ ٶیبظٲٷبسی       1386اظ ؾب٬ 

ؼ ؾطیٕ قٽطی، ذُبٹٌ تب٦ؿبی، ٲؿبیطټبی زٸچطذبٻ ٸ قبیٹٺ ٦ٷتبط٬ تبطزز        اخطایی آٴ قبٲ٭ پبض٦یٷ٩، ذُٹٌ اتٹثٹ

ٮعٸٰ ثطضؾی ٞبظ زٸٰ ٲُبٮٗبت ثب ټسٜ تٗییٵ خعئیبت اخطایی َبطح   1389ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثٹز، آٚبظ ٪طزیس. زض اثتسای ؾب٬ 

ٗٻ ٲطثٹٌ ثبٻ ؾبب٬   ثٻ ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض حط٦ت پبیساض ٸا٪صاض ٪طزیس. اظ آٶدب ٦ٻ قج٧ٻ ٲٗبثط اؾتٟبزٺ قسٺ زض ٞبظ اٸ٬ ٲُبٮ

ثٹزٺ، ٮعٸٰ ثٽٷ٫بٰ ؾبظی آٴ ٸ ټٳچٷیٵ ت٣بيبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ اٲطی يطٸضی اؾت تب ثتٹاٴ زیس٪بٺ ٲٷبؾبجی اظ تبطزز    1385

ٸ زض ثربف   1388ٸؾبی٭ زض ٸيٕ ٲٹخٹز زاقت. زض ثرف اٸ٬ ٪عاضـ چ٫ٹٶ٫ی ثٽٷ٫بٰ ؾبظی قج٧ٻ ٲٗبثط ثطای ؾبب٬  

 قطح زازٺ ذٹاټس قس. 1388ٸ ؾب٬  1385ثٻ قج٧ٻ ټبی  1385زٸٰ ٲ٣بیؿٻ ٶتبیح حبن٭ اظ ترهیم ت٣بيبی ؾب٬ 

: ثطای ثٽٷ٫بٰ ؾبظی قج٧ٻ ٲٗبثط اَاٖبت َطح ټببی اخبطا قبسٺ زض قبج٧ٻ     1388ثٽٷ٫بٰ ؾبظی قج٧ٻ ٲٗبثط ثطای ؾب٬ 

 اظ ؾبظٲبٴ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ تطاٞی٥ قیطاظ زضیبٞت ٪طزیس. تٛییبطات قبج٧ٻ   1388تب پبیبٴ ؾب٬  1385ٲٗبثط قٽط قیطاظ اظ ؾب٬ 

-ټب ٸ ٦ٳبٴؽ اظ آٴ پبی٫بٺ ټبی اَاٖبتی ٪طٺٲٗبثط زض ٲحیٍ ٪طاٞی٧ی ؾیؿتٱ قج٧ٻ ٲٗبثط قٽط قیطاظ پیبزٺ ؾبظی قس. پ

٦یٯٹٲتط آٴ زؾتطؾی ٲحٯبی   11ايبٞٻ قسٺ اؾت ٦ٻ  ٦1388یٯٹٲتط ضاٺ ثٻ قج٧ٻ ٲٗبثط ؾب٬  39ټبی قج٧ٻ تهحیح قسٶس. 

٦یٯبٹٲتط آٴ ضٲبپ اؾبت. زض ٲطحٯبٻ ثٗبس       4ٷسضاٺ ٸ آظازضاٺ قٽطی ٸ ٦یٯٹٲتط ت ٦18یٯٹٲتط آٴ قطیبٶی،  6ٸ خٳٕ ٦ٷٷسٺ، 
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پبی٫بټٽبی اَاٖبتی چطاٚٽبی ضاټٷٳبیی ظٲبٶساض، ٪طزقٽبی ٲٳٷٹٔ ٸ زٸض ظزٴ آظاز ٸ پبی٫ببٺ اتهبب٬ ٲطا٦بع ٶبٹاحی ثبٻ      

حبصٜ قبس(   قج٧ٻ ٲٗبثط تهحیح قٹٶس )ثطای ٲثب٬ پؽ اظ ایدبز ت٣بَٕ ٚیطټٳؿُح اٲیط٦جیط، چطا٘ ضاټٷٳبیی ایٵ ت٣ببَٕ  

ایٵ تٛییطات ثٻ ټٳطاٺ اق٧بالت ایدبز قسٺ زض چطاٚٽبی ضاټٷٳبیی ثٻ زٮی٭ ایدببز یبب حبصٜ ٦ٳبٶٽببی خسیبس زض پبی٫ببٺ       

اَاٖبتی چطاٚٽبی ضاټٷٳبیی ایدبز ٪طزیس. ټٳچٷیٵ اق٧بالت ایدبز قسٺ زض پبی٫بٺ اَاٖبتی ٪طزقبٽبی ٲٳٷبٹٔ ٸ زٸض   

ضٕٞ ٪طزیبس ٸ اَاٖببت الظٰ ايببٞٻ قبس. ثبطای پیببزٺ ؾببظی ؾیؿبتٱ          ظزٴ آظاز ٸ پبی٫بٺ چ٫ٹٶ٫ی اتهب٬ ٲطا٦ع ٶٹاحی

، زض نٹضت ٮعٸٰ ثٻ خبی ایؿت٫بٺ ټبی حصٜ قسٺ ایؿت٫بٺ ټبی خسیس ٲُبث١ 1388اتٹثٹؾطاٶی ثط ضٸی قج٧ٻ ٲٗبثط ؾب٬ 

 قج٧ٻ ٲٗبثط خسیس اٶتربة قس.

 هطبلؼبت جبهغ وبّص آلَدگي َّاي ضْش ضیشاص -1-1-2-2

)ثٻ ٸیػٺ اظ ٶ٣ُٻ ٶٓبط ٪بظټببی آالیٷبسٺ ٸ     قٽط قیطاظ ی٧ی اظ آٮٹزٺ تطیٵ قٽطټبی ایطاٴ اؾتثٻ ٮحبِ آٮٹز٪ی ټٹا، 

شضات ٲٗٯ١ زض ټٹا(. آٮٹز٪ی ټٹای قیطاظ ٲؿت٣یٳب ثٻ اٞعایف خٳٗیت ٲطثٹٌ اؾت، ایٵ قٽط َی زٸ زټٻ ی اذیط زاضای 

طاٞیبیی ی٧ی اظ ٖٳسٺ تطیٵ زالی٭ آٴ ی٧ی اظ ثیكتطیٵ ٶطخ ټبی ضقس خٳٗیت زض ثیٵ قٽطټبی ایطاٴ ثٹزٺ ٦ٻ ٲٹ٢ٗیت خٛ

قٹز )ثبٻ ٸیبػٺ زض ٞهب٭ ظٲؿبتبٴ(، ٲیبعاٴ      اؾت. ټٷ٫بٲی ٦ٻ يربٲت الیٻ ٸاضٸٶ٫ی )ایٷٹضغٴ( زض قٽط ٢بث٭ ٲاحٓٻ ٲی

قبٹز. زض نبٹضتی ٦بٻ يبربٲت الیبٻ      ټب زض ٶعزی٧ی ؾُح ظٲیٵ ثببال ضٞتبٻ ٸ آٮبٹز٪ی خبٹی تكبسیس ٲبی      تدٳٕ آالیٷسٺ

ز ثبٖا ٦بټف ٲیعاٴ آٮٹز٪ی خٹی ٲی ٪طزز. ثسٸٴ ٸظـ ثببز ٶیبع زض نبٹضتی ٦بٻ الیبٻ      ٸاضٸٶ٫ی ظیبز ٶجبقس، ٸظـ ثب

ٸاضٸٶ٫ی ٢بث٭ ٲاحٓٻ ٶجبقس )َی ضٸظ اظ ثیٵ ثطٸز(، زض اثط حط٦تٽبی ٲٗٳٹٮی خٹ آٮٹز٪ی ثٻ ؾبُٹح ثببالتط اٶت٣بب٬ ٲبی     

٦كبٹض، ٲُبٮٗببت ٸ ٞٗبٮیبت    ( زض ٲ٣بیؿٻ ثب زی٫ط قٽطټبی ثعض٨ 1382تب٦ٷٹٴ )ؾب٬ ٶ٫بضـ ایٵ ؾٷس 1373یبثس. اظ ؾب٬ 

 ټبی اضظٶسٺ ای زض ضاثُٻ ثب ٸيٗیت آٮٹز٪ی ټٹای قیطاظ ٸ ٲٷبثٕ آالیٷسٺ نٹضت ٪طٞتٻ اؾت. 

، قف آالیٷسٺ انٯی ټٹا ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ٲٗیبض زض زٸ زؾتٻ اٸٮیٻ ٸ ثبٶٹیٻ، EPAٲٹؾؿٻ حٟبْت اظ ٲحیٍ ظیؿت آٲطی٧ب 

COٲٗطٞی ٲی ٦ٷس: 
1
,NO2

2
,SO2

3
,PM-10

4
,Pb

٬O3 ٸ زض زؾتٻ اٸ5
زض زؾتٻ زٸٰ ٢طاض ٲی ٪یطٶس. آالیٷسٺ ټبی اٸٮیٻ 6

                                                           

 ٲٹٶٹ٦ؿیس ٦طثٵ. 1

 . زی ا٦ؿیس ٶیتطٸغٴ2

 . زی ا٦ؿیس ٪ٹ٪طز3

 ٲی٧طٸٴ 10. شضات ٲٗٯ١ ثب ٢ُط ٦ٳتط اظ 4

 . ؾطة5

 . اٸظٸٴ6
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زض اثط ٲٷبثٕ آالیٷسٺ ٲؿت٣یٳب ٸاضز ٲحیٍ ٲی قٹٶس ٸ آالیٷسٺ ټبی ثبٶٹیٻ زض اثط ٞٗ٭ ٸ اٶٟٗبالت ٲٹخٹز زض ټبٹای اَبطاٜ   

 ظٲیٵ ثٻ ٸخٹز ٲی آیس. 

ٜ ٶٳٹٶٻ ٪یطی اظ ٦یٟیت ټٹا ٲٗٳبٹال ثبٻ چٷبس ټبسٜ نبٹضت ٲبی ٪یبطز: زض ٲبٹضز پببیف ثبب            ثطضؾبی ضٖبیبت    ټبس

اؾتبٶساضزټبی آٮٹز٪ی ټٹا، ضاټ٧بضټبی پیكٷٽبزی ٖجبضتٷس اظ: ٲٷب١َ ثب ثبالتطیٵ تٳط٦ع خٳٗیت اٸٮٹیت زاضٶس ٸ یب٥ یبب   

چٷس ایؿت٫بٺ ثبیس زض ایٵ ٲٷب١َ احسا  ٪طزز. تٹخٻ ثیكتط ثٻ ٲٷب٣َی ٦ٻ زض ٶعزی٧ی ٲٷبثٕ آٮٹزٺ ٦ٷٷسٺ ټبٹا ٢بطاض زاضٶبس،    

ټبی ثبز زض تٗییٵ ٲٹ٢ٗیت ایؿت٫بٺ ټب اثط زاضٶس، ٶٳٹٶٻ ثطزاضی زض ٲٷب١َ پیف ثیٷبی  ټبی خٽتٖٹاٲ٭ خٹی ٲبٶٷس ٞط٦بٶؽ

ٸ تٹؾٗٻ ثطای ٲكرم قسٴ اثطات تٹؾٗٻ ثط ٲحیٍ ظیؿت آٶٽب. زض پببیف خٽبت آ٪ببټی ثبٻ ٸيبٗیت       قسٺ خٽت ضقس

ٻ ٪یطی ٸ اٶساظٺ ٪یبطی ضا  ټبی ايُطاضی آٮٹز٪ی، الظٰ اؾت اظ ؾیؿتٱ ټبی پبیف پیٹؾتٻ ٦ٻ زض ٲ٣بَٕ ظٲبٶی ٦ٱ ٶٳٹٶ

زټٷس اؾتٟبزٺ ٪طزز تب ٲٗیبضټبی تهٳیٱ ٪یطی ثط ٲجٷبی زازٺ ټبی ثٻ ضٸظ ثبقس. ؾبیت ټبی پببیف زض ایبٵ ٪ٹٶبٻ    اٶدبٰ ٲی

ټبیی ٦ٻ ؾاٲت ٸ ضٞبٺ ٖٳٹٲی زض ذُط اؾت )ٶعزی٥ ثیٳبضؾتبٴ ټب، ذبٶبٻ ټببی ؾببٮٳٷساٴ یبب ٦ٹز٦ؿبتبٴ ټبب،       زض ٲح٭

قٹٶس. زض پبیف ثٻ ټبسٜ ٲكبرم ٦بطزٴ ضٸا٬ آٮبٹز٪ی     ..( ٲؿت٣ط ٲی.ثبال، ٲٷب١َ پطخٳٗیت ٸٲٷب١َ ثب تطاٞی٥ ذٹزضٸ 

ټبی پبیف زض ثعض٪تطیٵ ٲٷ٣ُٻ ٲٳ٧ٵ ٶتیدٻ ٪یطی اٶدببٰ ٪یبطز. اټبساٜ ثطٶبٲبٻ پببیف ٲٗبیٵ       ثبیس ثب حسا٢٭ تٗساز ؾبیت

آالیٷبسٺ ټببی خبٹی زض ضاثُبٻ ثبب       ٶٳٹزٴ زاٲٷٻ ٸ َجیٗت آٮٹز٪ی ټٹا ٸ تٗییٵ تٛییطات زض ٲیعاٴ ټبی اٶساظٺ ٪یطی قبسٺ 

قبٹٶس ٦بٻ   ثبقس. زض پبیف ټبی تح٣ی٣بتی ٶ٣بٌ پبیف َٹضی ٲٗیٵ ٲبی ٖٹاٲ٭ خٹی، ا٢تهبزی، اختٳبٖی ٸ خٛطاٞیبیی ٲی

ټبی پبیف زض ٲطا٦ع ٶ٣بٌ ثبب ٸؾبٗت   ټبی ثٻ زؾت آٲسٺ ثیبٶ٫ط ٪طٸٺ ٸ خٳٗیت ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ثبقٷس. ثٷبثطایٵ ایؿت٫بٺزازٺ

 ثطضؾی ٸ تٗطیٝ قسٺ اٶس ٢طاض زاضٶس.٦ٱ ٦ٻ ثٻ َٹض ز٢ی١ 

ٲٹضز اؾت: ٲكرم ٶٳبٹزٴ اټبساٜ پببیف ٸ ٦یٟیبت      4اٶتربة ی٥ ؾبیت ذبل ٶٳٹٶٻ ثطزاضی ٦یٟیت ټٹا ٶیبظٲٷس 

زازٺ ټبی ٲطثٹَٻ، ٲ٣یبؼ ًٞبیی ٲٷبؾت زض پبیف، ٲكرم ٶٳٹزٴ ٲٹ٢ٗیت ټبی ٖٳٹٲی خٽبت ثطپببیی ؾببیت ٸ ٲحب٭     

یت ؾبیت ثطحؿت اټساٜ پبیف، چٽبض ٲٗیبض ثبیؿتی ثُبٹض ٲدبطز یبب تط٦یجبی     ز٢ی١ ؾبیت پبیف. زض ټٷ٫بٰ اٶتربة ٲٹ٢ٗ

چ٫ببٮی خٳٗیبت ٶؿبجت ثبٻ ٲ٣بساض ضٸظ      -2ټب ثبط ٦یٟیبت ټبٹا    ټبی ٲرتٯٝ آالیٷسٺاثطات ٪طٸٺ-1ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض ٪یطز:

٣ُبٻ. ثبطای   ٦یٟیت ٦ٯی ټبٹا زض یب٥ ٲٷ   -4اثطات ٲٷبثٕ ٲرتٯٝ آالیٷسٺ ثط ٦یٟیت ټٹا -3زضیبٞتی زض ٦ٹتبٺ ٸ ثٯٷسٲست 

اٶتربة ٲح٭ ؾبیت ثطاؾبؼ ایٵ ٲٗیبضټب ثبیؿتی اَاٖبت ز٢یب١ اظ ٲٹ٢ٗیبت ٲٷببثٕ اٶتكببض، تٛییبطات خٛطاٞیببیی، ٚٯٓبت        

آٮٹز٪ی ټٹا، قطایٍ خٹی ٸ تٳط٦ع خٳٗیت زاقتٻ ثبقیٱ. ثٷبثطایٵ اٶتربة تٗساز، ٲح٭ ٸ ٶٹٔ ایؿت٫بٺ ټبی پبیف پطٸؾبٻ  

 پیچیسٺ ای ٲی ثبقس.
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تٗٳیبط ٸ  -ٶهت-ا٢تهبز )٦٭ اٖتجبض ٲٹضزٶیبظ ثطای پطٸؾٻ قبٲ٭ تدٽیعات-1ؾبیت پبیف قبٲ٭ اٶتربة پطٸؾٻ  ٖٹاٲ٭

ٮدیؿبتی٥ ٸ پكبتیجبٶی )ضٸثبطٸ قبسٴ ثبب ٲؿببئ٭ ضٸظٲبطٺ        -3اٲٷیبت،  -2تٟؿیط ٶتببیح(،  -٪طٞتٵ ٸ آٶبٮیع زازٺ ټب-ٶ٫ٽساضی

ٷسٺ ټب ٸ خبثٻ خبیی آٴ ټب زض خٹ( ٲاحٓبت خٹی )تٛییطات ٲ٧بٶی ٸ زٲبیی آالی-4...(، .ٶ٫ٽساضی ٸ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٲٹاز ٸ

ٲاحٓبت آالیٷسٺ ټب)ٲكرهٻ ٲٷجٕ آالیٷسٺ، ٸا٦ٷف -6تٹپٹ٪طاٞی ٸ -5اظ خٳٯٻ ؾطٖت ثبز، خٽت ثبز ٸ ٲتٛیط ثٹزٴ ثبز، 

 ..( ٲی ثبقس..ټبی قیٳیبیی اتٳؿٟطی ٸ

ایٵ ٢بٶٹٴ ٲٷبثٕ  ثٻ تهٹیت ضؾیس، ٢1374بٶٹٴ ٶحٹٺ خٯٹ٪یطی اظ آٮٹز٪ی ټٹا ثٹؾیٯٻ ٲدٯؽ قٹضای اؾاٲی زض ؾب٬ 

ذبٶ٫ی ٸ ٲتٟط٢ٻ ت٣ؿیٱ -ٶیطٸ٪بٺ ټب ٸ ٦بض٪بٺ ټب، ٲٷبثٕ تدبضی-آالیٷسٺ ضا ثٻ ؾٻ زؾتٻ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٲٹتٹضی، ٦بضذبٶدبت

ٲی ثبقس ٦بٻ ایبٵ ؾببظٲبٴ     (DOG)٦طزٺ اؾت. ٲؿئٹٮیت انٯی اخطای ٢بٶٹٴ ثٻ ٸؾیٯٻ ؾبظٲبٴ حٟبْت اظ ٲحیٍ ظیؿت 

ٹزٺ ٸ ضیبؾت آٴ ضا ٲٗبٸٴ ضیبؾت خٳٽٹضی ٸ ًٖٹ ټیببت ٸظیبطاٴ ثبٻ ٖٽبسٺ     ٲؿت٣یٳب تحت ٶٓبضت ضیبؾت خٳٽٹضی ث

 زاضز.

ثُٹض ٦ٯی تبثیط ټط آالیٷسٺ ثؿت٫ی ثٻ ٚٯٓت ٸ ٲست ظٲبٴ تٳبؼ زاضز، ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ اؾتبٶساضزټبی آٮبٹز٪ی ټبٹا ثبٻ    

ز اٸٮیٻ ٸ ثبٶٹیبٻ  ٲٷٓٹض ٲكرم ؾبذتٵ حس ثبالی ٲٹاخٽٻ، ثٻ َٹضی ٦ٻ آؾیت خسی ثٻ ثسٴ ٶطؾس ثٻ زٸ نٹضت اؾتبٶساض

تٗطیٝ قسٺ اٶس: ؾُحی اظ ٚٯٓت آالیٷسٺ ٦ٻ ثبٖا ٲحبٞٓت حؿبؾتطیٵ اٞطاز خبٲٗٻ، قبٲ٭ اٞطاز ٲؿٵ ٸزچبض ٶبضؾببیی  

تٷٟؿی ٲی قٹز، اؾتبٶساضزټبی اٸٮیٻ ٸ اؾتبٶساضزټبیی ٦ٻ ثبٖا حٟبْت ثٽساقت ٖٳٹٲی)ؾبذتٳبٴ ټب، ٲعاضٔ ٸ حیٹاٶبت 

ٹٶس، اؾتبٶساضزټبی ثبٶٹیٻ ٪ٟتٻ ٲی قٹز. زض قطایُی ٦ٻ زؾت یبٞتٵ ثٻ اؾتبٶساضزټبی ٖاٸٺ ثط ؾاٲتی اٞطاز خبٲٗٻ( ٲی ق

 اٸٮیٻ ٲك٧٭ اؾت، اؾتبٶساضزټبی ثبٶٹیٻ ټیچ ٶ٣كی زض ؾیبؾت٫عاضیٽبی ٦ٷتط٬ آٮٹز٪ی ټٹا ثبظی ٶٳی ٦ٷٷس. 

حبب٬ حبيبط   ؾبب٬ ٲبی ثبقبس. زض     13.5َج١ ثطضؾی ټبی اٶدبٰ قسٺ، ٲتٹؾٍ ٖٳط ذٹزضٸټبی ؾٹاضی زض قٽط قبیطاظ  

تطزز ٲی ٦ٷٷس، ثٻ زٮیب٭ ٞطؾبٹز٪ی ٦یبت ٸ ؾبیٯٷسض اظ ٶٓبط       CNGزؾت٫بٺ اظ تب٦ؿی ټبی ٪بظؾٹظ ٦ٻ ثب ؾٹذت  1520

ټبعاض زالض ٸ ټعیٷبٻ    452ؾبالٶٻ ی٥ ٲیٯیٹٴ ٸ  CNGایٳٷی ٶیبظٲٷس خبی٫عیٵ ټؿتٷس. ټعیٷٻ تجسی٭ تب٦ؿی ټبی ٞطؾٹزٺ ثٻ 

الض اؾت ٦ٻ ثب اخطای ایٵ َطح تٹؾبٍ ؾببظٲبٴ ثٽیٷبٻ ؾببظی ٲهبطٜ      ٲیٯیٹٴ ز 50، ؾبالٶٻ LPGتجسی٭ ایٵ ذٹزضٸټب ثٻ 

 ټعاض زالض نطٞٻ خٹیی زض ؾٹذت ٲی قٹز. 589ٲیٯیٹٴ ٸ  3ؾٹذت، ؾبالٶٻ 

آٮٹز٪ی ټٹای ٶبقی اظ ٞٗبٮیت نبٷبیٕ، قببٲ٭ آٮبٹز٪ی ټببی ٶبقبی اظ ؾبٹذت ٲهبطٞی ٸ آٮبٹز٪ی ټببی ٶبقبی اظ           

ٺ ٦ٷٷسٺ قیطاظ قبٲ٭ ٦بضذبٶبٻ ؾبیٳبٴ ٞببضؼ، ٦بضذبٶبٻ پكبٱ ٸ      ٞطآیٷسټبی ٲرتٯٝ آٴ نٷٗت ٲی ثبقس.نٷبیٕ ٲٽٱ آٮٹز

 قیكٻ )خٷٹة قٽط قیطاظ(، ٦بضذبٶٻ الؾتی٥ ؾبظی زٶب )قط٠ قیطاظ( ٸ ٶیطٸ٪بٺ ٪بظی قیطاظ ٲی ثبقٷس. 
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قیطاظ ثٻ ٖٷٹاٴ ٢ُت نٷٗت اٮ٧تطٸٶی٥ قٷبذتٻ قسٺ اؾت. ایٵ ٖٷٹاٴ ثب تٹخٻ ثٻ نٷبیٕ ٲٽٱ ثبط٠ ٸ اٮ٧تطٸٶیب٥ ٦بٻ    

ٮیت ٲی ٶٳبیٷس زازٺ قبسٺ اؾبت. ایبٵ نبٷبیٕ قببٲ٭ ٸاحبسټبی نبٷبیٕ اٮ٧تطٸٶیب٥ قبیطاظ، نبٷبیٕ ٢ُٗببت            زض قیطاظ ٞٗب

اٮ٧تطٸٶی٥ ایطاٴ، نٷبیٕ ٲربثطاتی ضاٺ زٸض ایطاٴ، ٦بضذبٶدبت ٲربثطاتی ایطاٴ، قط٦ت ثبط٠ ٲٷ٣ُبٻ ای ٞببضؼ ٸ ٲٷ٣ُبٻ     

 ٸیػٺ ثط٠ ٸ اٮ٧تطٸٶی٥ قیطاظ ٲی ثبقٷس.

ٮٹز٪ی ټٹا ٶبقی اظ ٲهببضٜ ذببٶ٫ی ٸ تدببضی اؾبت. َجب١ آٲببض ٸ اَاٖببت        ٲهطٜ ٪بظ َجیٗی ٲٽٳتطیٵ ٖبٲ٭ آ

قط٦ت ٲٯی ٪بظ ایطاٴ، ثیكتطیٵ ٲهطٜ ٪بظ َجیٗی تٹؾٍ ٲكتط٦یٵ ذبٶ٫ی زض ٲبټٽبی ٲٽط تب اؾٟٷس ٸ اٸج آٴ زض ثٽٳٵ 

 ٲبٺ اؾت. ٲكتط٦یٵ تدبضی ټٱ زض قف ٲبٺ زٸٰ ٲهطٜ ثیكتطی ٶؿجت ثٻ قف ٲبٺ اٸ٬ زاضٶس.

زؾبت٫بٺ   1200اٸٮیٵ ثبض َطح ٪بظؾٹظ ٦طزٴ ذٹزضٸ ټب ثٻ نٹضت آظٲبیكی زض قٽط قبیطاظ ثبب تجبسی٭    زض ایطاٴ ثطای 

 80ثٗس اظ ټیسضٸغٴ، پب٤ تطیٵ ؾٹذت خبی٫عیٵ اؾت. ثبیف اظ   CNGؾٹاضی ثٻ ٲطحٯٻ اخطا زضآٲس. ٪بظ َجیٗی ٞكطزٺ

ب ؾبٹذت ٪ببظ َجیٗبی ٦ٳتبط اظ     زضنس ایٵ ؾٹذت اظ ٲتبٴ تك٧ی٭ قسٺ اؾت ٸ ٪بظټبی آالیٷسٺ ٲٷتكط اظ ذٹزضٸټببی ثب  

تب  76ی٥ ذٹزضٸ ٪بظؾٹظ ت٣طیجب CO ذٹزضٸټبی ثٷعیٷی یب ٪بظٸئی٭ ٲكبثٻ اؾت. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬ آالیٷسٺ ٲٹٶٹ٦ؿیس ٦طثٵ

 زضنس ٦ٳتط اظ ذٹزضٸ ثٷعیٵ ؾٹظ ٲٷتكط ٲی قٹز. 65حسا٢٭ SO2زضنس ٦ٳتط ٸ  95

ٞی٧ی( ضا ثطآٸضز ٦طز. زض ضٸـ اٸ٬ ثب زاقتٵ ٦ب٭  ثٻ ؾٻ ضٸـ ٲی تٹاٴ ٲیعاٴ ٶكط آٮٹز٪ی تٹؾٍ ٲٷبثٕ ٲتحط٤ )تطا

ٲهطٜ ؾٹذت ؾبٮیبٶٻ ٸ اظ َطی١ تٗساز ٸ ٲیعاٴ ٲتٹؾٍ ٲهطٜ ذٹزضٸ ټب، ٲهبضٜ ؾٹذت ٪طٸټٽبی ٲرتٯٝ ذٹزضٸ 

ثٻ زؾت ٲی آیس. زض ضٸـ زٸٰ ثب اؾتٟبزٺ اظ ؾطٖت ٲتٹؾٍ ټط ذٹزضٸ )َطح خببٲٕ تطاٞیب٥( اثتبسا ٲؿببٞت َبی قبسٺ       

پؽ ثب ث٧بض٪یطی يطایت ٶكط آٮٹز٪ی ٦ٻ ثطای ٪طٸٺ ټبی ٲرتٯٝ ذبٹزضٸ ٲٹخبٹز اؾبت ٸ    تٹؾٍ ذٹزضٸ ٲحبؾجٻ ٸ ؾ

ٲی زټس، ٦٭ تٷبغ تٹٮیسی ثطای ټط ٪طٸٺ ذبٹزضٸ زض ؾبب٬ ٲحبؾبجٻ ٲبی ٪بطزز. زض ضٸـ       mg/kmٲ٣ساض ٶكط ضا ثطحؿت 

ضز قبسٺ ای ٦بٻ تٷببغ    ؾٹٰ ثب اؾتٟبزٺ اظ ؾطٖت ٲتٹؾٍ ټط ذٹزضٸ )َطح خبٲٕ تطاٞی٥( ٸ ثب تٹخٻ ثٻ ٞطٲٹ٬ ټبی اؾبتبٶسا 

آٮٹز٪ی ضا ثب ؾطٖت ٲتٹؾٍ ضثٍ ٲی زټس، ٲیعاٴ آٮٹز٪ی ضا ثطحؿت ٪طٰ ثط ٦یٯٹٲتط َی قبسٺ ثبطای ټبط ٸؾبیٯٻ ٶ٣ٯیبٻ      

 ٲحبؾجٻ ٲی ٶٳبییٱ.

ش٦ط ایٵ ٶ٧تٻ يطٸضی اؾت ٦ٻ ټسٜ انٯی، ترٳیٵ تٷبغ آٮٹز٪ی قٽط زض ثستطیٵ قطایٍ ٸ ٦بټف آٴ ثب اؾتٟبزٺ اظ 

س. ثٷبثطایٵ تٷبغ آٮٹز٪ی زض پطتطاٞی٥ تطیٵ ؾبٖت ضٸظ ٸ زض قٯٹ٘ تطیٵ ٸ آٮبٹزٺ تبطیٵ ضٸظ   ضاټ٧بضټبی ٲرتٯٝ ٲی ثبق

ٲجٷب ٢طاض ٲی ٪یطز ٸ آٴ ضا ثطای ٦٭ ؾب٬ تٗٳیٱ ٸ تٷبغ آٮٹز٪ی ؾبٮیبٶٻ ٲحبؾجٻ ٲی ٪طزز. زض ٚیط ایٵ نٹضت ٶیبظ ثٻ زازٺ 

 بٰ پصیط ٶیؿت.ټبی ٸؾیٕ ٸ ٲجؿٹَی اظ ٦ٯیٻ ضٸظټبی ؾب٬ ذٹاټیٱ زاقت ٦ٻ ایٵ اٲط اٶد



 
 
 

 

45 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

ٲحبؾجٻ تٷبغ آٮٹز٪ی ٶبقی اظ نٷبیٕ انٯی قیطاظ )ؾیٳبٴ ٞبضؼ، پكٱ ٸ قیكٻ، الؾتی٥ ؾبظی زٶبب ٸ ٶیطٸ٪ببٺ ٪ببظی    

قیطاظ( يطٸضی اؾت. ٦ٷتط٬ آٮٹز٪ی زض ٦بضذبٶٻ ؾیٳبٴ ثٹؾیٯٻ ٞیٯتطټبی اٮ٧تطی٧ی، ٞیٯتطټبی ٦یؿٻ ای، ؾیٯی٧ٹٴ ټبب ٸ  

ٲتطٲ٧ٗت ٶطٲب٬ زض ؾبٖت اؾت. تٷٽبب آٲببض ٲٹخبٹز اظ     700000ٸخی حسٸز ٞیٯتط قٷی اٶدبٰ ٲی قٹز. زثی ٪بظټبی ذط

٦بضذبٶٻ الؾتی٥ ؾبظی زٶب ٲیعاٴ ٲهطٜ ؾٹذت ټبی ٞؿیٯی ؾبٮیبٶٻ ٸ ٪بظ ٲهطٞی آٴ ٲی ثبقسٸ اَاٖبتی اظ ٚٯٓت ٸ 

 ٲیعاٴ ٪بظټبی آالیٷسٺ ذطٸخی ایٵ ٸاحسټب ٲٹخٹز ٶیؿت.

 ٸ تدبضی، ٲهطٜ ٪بظ َجیٗی اؾت. ٲٽٳتطیٵ ٖبٲ٭ آٮٹز٪ی ټٹا ٶبقی اظ ٲهبضٜ ذبٶ٫ی

: ضاټ٧بضټبی ٦بټف آٮٹز٪ی ټٹا ٦ٻ ثطای ؾبیط قٽطټبی آٮٹزٺ ٲبٶٷس تٽطاٴ ٸ انٟٽبٴ اضائبٻ ٪طزیبسٺ   5ذانٻ ٞه٭ 

 ثٽجبببٹز ؾبببٹذت  -3 حٳببب٭ ٸ ٶ٣ببب٭ ٖٳبببٹٲی  -2 ذٹزضٸټببببی ٲؿبببتٗٳ٭ -1ضاټ٧ببببض ٲبببی ثبقبببٷس:   7اٶبببس قببببٲ٭  

 تٹؾٗٻ ًٞبی ؾجع -7ٲسیطیت تطاٞی٥ -6ی آٲٹظـ ٸ ٞطټٷ٩ ؾبظ-5ٲٗبیٷٻ ٞٷی -4)ثٷعیٵ ٸ ٪بظٸئی٭( 

ثطٶبٲٻ ټبیی ٦ٻ ټعیٷٻ اخطای ٦ٱ ٸ تبثیطات ثبال زض ٦ببټف آٮبٹز٪ی زاضٶبس زض اٸٮٹیبت اٸ٬     زض ایٵ ضاؾتب، الظٰ اؾت 

 ...٢طاض ٲی ٪یطٶس.ٲث٭ ٲٗبیٷٻ ٞٷی، اؾتٟبزٺ اظ ٲجس٬ ټبی ٦بتبٮیعٸضی ٸ ٪بظؾٹظ ٶٳٹزٴ تب٦ؿی ټب ٸ ٲؿبٞط٦ف ټب ٸ

ٲیبٴ ٲست)اٸٮٹیت زٸٰ( قبٲ٭ ثطٶبٲٻ ټبیی ٦ٻ ټعیٷٻ ی اخطایی ٶؿجتب ثبال زاضٶس ٸ ٲست اخطای آٴ ټب ثبیٵ  ثطٶبٲٻ ټبی 

 ...ؾب٬ اؾت.ٲث٭ آٲٹظـ ٸ ٞطټٷ٩ ؾبظی، ذٹزضٸ ټبی ٲؿتٗٳ٭، تٹؾٗٻ ًٞبی ؾجع قٽطی، ٲسیطیت تطاٞی٥ ٸ 4تب 2

ٶیبظ زاضز ٲث٭: ٢ُبض قٽطی، ٪بظؾٹظ ٶٳٹزٴ ؾب٬  4اٸٮٹیت ؾٹٰ قبٲ٭ ثطٶبٲٻ ټبی ثٯٷسٲست ٦ٻ ثٻ ظٲبٴ اخطای ثیف اظ 

 .. .ؾٹاضی ٸ ٸاٶت ثبضټب ٸ

ثب تٹخٻ ثٻ ایٵ ٦ٻ اخطای ثطذی اظ ایٵ آیتٱ ټب اظ َبطٜ ؾببظٲبٴ ٲحبیٍ ظیؿبت، ٸظاضت ٶٟبت، ٸظاضت ثبظض٪ببٶی ٸ       

اټٳیبت  نٷبیٕ ٸ زض ؾُح ٲٯی اخطا ٲی ٪طزز، پطزاذتٵ ثٻ ا٢اٲی ٦ٻ خٷجبٻ اؾبتبٶی زاقبتٻ ٸ ذببل قبیطاظ ٲبی ثبقبس اظ        

ثبالتطی ثطذٹضزاض اؾت. ٲث٭ ٲٗبیٷٻ ٞٷی، ٲسیطیت تطاٞی٥ ٸ ٞطټٷ٩ ؾبظی ٪بظؾٹظ ٶٳٹزٴ ذٹزضٸ ټب ٦ٻ اظ خٷجٻ اؾتبٶی 

ٸ قٽطی ثطذٹضزاضٶس ٸ ټط ی٥ اظ قٽطټبی آٮٹزٺ تب٦ٷٹٴ ضاټ٧بضټبیی ذبل ضا ثبطای ثبٻ اخبطا زضآٸضزٴ آٶٽبب ثبٻ ٦ببض       

 ٪طٞتٻ اٶس.

 هشتجط هطبلؼبت سبيش  -1-1-2-3

ٲطتجٍ اؾت ٲی تٹاٴ ثٻ ٲٹاضز ظیط اقبضٺ  «ټبی ټٹایی ٖبثط پیبزٺپ٭» ٫ط َطح ټبی ٲُبٮٗبتی ٲٽٳی ٦ٻ ثٻ ٲٹيٹٔاظ زی

 ٦طز:

  تطاٞی٥ قٽط قیطاظَطح ٲُبٮٗٻ ٲحسٸزٺ 

 ؾٹاضی قٽط قیطاظٲُبٮٗٻ قج٧ٻ زٸچطذٻ 
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 ٲُبٮٗٻ ؾبٲبٶسټی قج٧ٻ تب٦ؿی ضاٶی قٽط قیطاظ 

  قیطاظٲُبٮٗٻ اضظیبثی ؾیؿتٱ اتٹثٹؾطاٶی قٽط 

 ٲُبٮٗٻ ضاٺ اٶساظی ذُٹٌ ٸیػٺ اتٹثٹؾطاٶی قٽط قیطاظ 

  ٌٲُبٮٗٻ ضاٺ اٶساظی ذُٹBRT قٽط قیطاظ 
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 ّبي ّش وذامّبي ػبثش پیبدُ ٍ ثشسسي هطخػبت ٍ ٍيژگيطجمِ ثٌذي گزسگبُ -1-2

)٪صضټبی ٚیطټٳؿُح( ضا ٲی تٹاٴ زض ظٲطٺ ت٣بَٕ ټببی ٚیطټٳؿبُح تطاٞی٧بی ٢ٯٳبساز      ثركی اظ ٪صضټبی ٖبثط پیبزٺ

ټبسٜ انبٯی   ٚیطټٳؿُح خبی٫بٺ ٲٽٳی زض ازثیبت ثطٶبٲٻ ضیعی ٸ َطاحی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ زاضٶس. ثُٹض ٦ٯی،  ٪صضټبی٦طز. 

ٻ ٲٹتبٹضی، ٚیبط   ٦بټف احتٳبب٬ ثطذبٹضز ٲیببٴ ٸؾببی٭ ٶ٣ٯیب     ، اٞعایف ْطٞیت ٸ ٢بثٯیت ٪صضزټی آٴ، ټباظ َطاحی ت٣بَٕ

ا٢تهبزی ٸ ظیؿت ٲحیُی  ، ٲٹتٹضی ٸ پیبزٺ ټب ٸ تبٲیٵ ضاحتی ٸ آضاٲف ثطای اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ ثب تٹخٻ ٲاحٓبت ایٳٷی

 ٖجبضتٷس اظ:  ټبت٣بَٕٲٽٳتطیٵ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط زض َطاحی  .اؾت

      ثبٻ ضاحتبی ٸ   ٖٹاٲ٭ تطاٞی٧ی : ټط ت٣بَٕ ثبیس ثٻ ٪ٹٶٻ ای َطاحی قٹز ٦ٻ ثتٹاٶٷبس تطاٞیب٥ ؾببٖت َبطح ضا

ایٳٷی اظ ذٹز ٖجٹض زټس ٸ ٖٷبنط ټٷسؾی ٸ ٦ٷتطٮی آٴ ٶیبظټبی ٦ٯیٻ اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ ضا ثطآٸضزٺ ؾبظٶس. زض 

ٸؾبی٭ ٦ٷتط٬ تطاٞیب٥، ٖببثطیٵ    ، ٲؿیطټبی ٪طزقی ، ټبی ٖٳٯ٧طزیایٵ ضاثُٻ ٲاحٓبت ٲطثٹٌ ثٻ ؾطٖت

 .٢طاض ٪یطزٶ٣٭ ٖٳٹٲی ثبیس ٲسٶٓط زٸچطذٻ ؾٹاضاٴ ٸ ٸؾبی٭ حٳ٭ ٸ  ، پیبزٺ

    ٖٹاٲ٭ ٲحیُی: ٲ٧بٶیبثی ٸ َطاحی ټط ت٣بَٕ ثؿت٫ی ثٻ ثطذی ٖٹاٲ٭ زاضز ٦ٻ ثٗٷٹاٴ قطایٍ حبب٦ٱ زض ٶٓبط

تٹؾبٗٻ   ، حطیٱ ٲٹخبٹز  ،ټبی ٲت٣بَٕاٲتساز ٸ قیت ذیبثبٴ ، ٪طٞتٻ ٲی قٹٶس. ٲٽٳتطیٵ ایٵ ٖٹاٲ٭ ٖجبضتٷس اظ

 .ؾتا ټبٽطی زض ٲحسٸزٺ ت٣بَٕثب تبؾیؿبت قٲاحٓبت ظیؿت ٲحیُی ٸ ٲیعاٴ تساذ٭  ، ٲٷ٣ُٻ ای

             ٖٹاٲ٭ اٶؿبٶی: ٖٹاٲب٭ اٶؿببٶی تببثیط تٗیبیٵ ٦ٷٷبسٺ ای زض َطاحبی ٸ ٖٳٯ٧بطز ت٣ببَٕ ټبب زاضٶبس ٸ ٖببزات ٸ

چٻ ثٗٷٹاٴ ضاٶٷس٪بٴ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٲٹتٹضی قرهی ٸ ٖٳٹٲی ٸ چٻ  ، ضٞتبضټبی اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ زض ت٣بَٕ ټب

 ضاٴ ثبیس ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض ٪یطز. ٲٗٯٹٮیٵ ٸ زٸچطذٻ ؾٹا ، ثٗٷٹاٴ ٖبثطیٵ پیبزٺ

 ثٻ ٸیػٺ ٸیػٺ ٖجٹض ٖبثطیٵ پیبزٺ ،اخطاء ٸ ثٽطٺ ثطزاضی تؿٽیات ت٣بَٕ ، ٖٹاٲ٭ ا٢تهبزی: ټعیٷٻ ټبی َطاحی ، 

 .تٹنیٻ ا٢تهبزی ثٻ ٖٳ٭ آیس ، ثبیس ثطآٸضز قٹز ٸ ثب ٲ٣بیؿٻ ثب ٲٷبٕٞ حبنٯٻ ) اختٳبٖی ٸ ضٸاٶی (

ثط پیبزٺ پطزاذتٻ قسٺ ٸ ٲكرهبت ٞٷی آٶٽب ثط ٲجٷبی يٹاثٍ اؾتبٶساضز زاذٯبی یبب   زض ازاٲٻ ثٻ ٲٗطٞی اٶٹأ ٪صضټبی ٖب

 ذبضخی تكطیح ٲی ٪طزز. 

 پیبدُگزسگبُ ػشضي ّوسطح  -1-2-1

٪صض٪بٺ ٖطيی ثركی اظ ؾُح ؾٹاضٺ ضٸ اؾت ٦ٻ زض ٲح٭ ت٣بَٕ ټب یب ٶ٣بٌ زی٫ط ثطای تطزز ٖطيی ٖببثطیٵ پیببزٺ،   

 یب ؾبیط ٖائٱ ٲكرم قسٺ اؾت. اٶٹأ ٪صض٪بٺ ٖطيی ټٳؿُح پیبزٺ ٖجبضتٷس اظ:  زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ ٸ ثٹؾیٯٻ ذٍ ٦كی
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 گزسگبُ خط وطي ضذُ پیبدُ  -1-2-1-1

ایٵ ٪صض٪بٺ زض ٲح٭ ټبیی ٦ٻ حدٱ ٖجٹض پیبزٺ ظیبز ثٹزٺ ٸ ؾبیط ٸؾبی٭ ٦ٷتط٬ تطاٞی٥ پیبزٺ ٲٹخٹز ٶجبقس ث٧بض ٲبی  

 ثبیس احسا  خعیطٺ ٲیبٶی ٲسٶٓط ٢طاض ٪یطز.ٲتط ثبقس  15ضٸز. چٷبٶچٻ ٖطو ؾٹاضٺ ضٸ ثیف اظ 

 گزسگبُ چشاغذاس پیبدُ -2 -1-2-1

 ایٵ ٪صض٪بٺ قبٲ٭ زٸ ذٍ ٲٹاظی ٸ چطا٘ ضاټٷٳبیی ٸیػٺ پیبزٺ اؾت ٸ زض ٲٹاضز ظیط ٦بضثطز زاضز:

 .زض قطایُی ٦ٻ تٗساز ٢بث٭ تٹخٻ ٖبثطیٵ ٦ٱ تٹاٴ ٸخٹز زاضز 

 ټبیی ٦ٻ ؾطٖت تطزز ؾٹاضٺ ثبال اؾت.ٲح٭ زض 

 ٴ ٖجبٹض پیببزٺ ایدببز ٶبپیٹؾبت٫ی     نٹضتی ٦ٻ حدٱ تطزز ٖبثطیٵ پیبزٺ ظیبز اؾت ٸ ایٵ ٪صض٪بٺ زض خطیبب  زض

 ٦ٷس.ٲی

 بی ذبل ٲبٶٷس ذُٹٌ ٸیػٺ اتٹثٹؼټزض ٲحٯٻ 

 تزای  هناًياتی گذرگاُ ّای ػزضی ّوسغح پيادُ ضَاتظ سيز تايستی در ًظز گزفتِ ضَد:

 ٘ ٲرهٹل پیبزٺ ٶیع ټؿتٷس.ټبی چطاٚساضی ٦ٻ ٲدٽع ثٻ چطازض ٦ٯیٻ ت٣بَٕ .1

 ازاضی –ټبیی ٦ٻ حدٱ ٖجٹض ٸ ٲطٸض پیبزٺ ظیبز اؾت ٲبٶٷس ٲٷب١َ ٲط٦عی ثب ٦بضثطی تدبضی زض ٲح٭ .2

 ټب، زاٶك٫بٺ ټب، ٲطا٦ع زضٲبٶی، ازاضی ٸ ٦بضثطی ټبی ٲكبثٻزض ٲ٣بث٭ تٳبٲی ٲساضؼ، ثیٳبضؾتبٴ .3

 ٶ٣ٯیٻ ظیبز اؾت.ټبیی ٦ٻ احتٳب٬ ٸ٢ٹٔ ثطذٹضز ٲیبٴ ٖبثطیٵ ٸ ٸؾبی٭ زضٲح٭ .4

 زض٦ٯیٻ ٶٹاحی قٽطی یب ثطٸٴ قٽطی ٦ٻ اٞعایف ٢بثٯیت زیس ٸ تكریم ٲح٭ ٖجٹض پیبزٺ ٲسٶٓط ثبقس. .5

زض نٹضتی ٦ٻ چٷس ٲح٭ ثطای ٖجٹض ٖطيی ٸخٹز زاقبتٻ ثبقبس ثبطای تٳط٦بع ٖببثطیٵ زض یب٥ ٲحب٭ احبسا           .6

 . 1ض٪بٺ، ذٍ ٦كی قسٺ ٲٟیس ذٹاټس ثٹز٪ص

 

 

 

 

 

                                                           

 (، َطح ټٷسؾی ٸ ایٳٷی ضاٺ، تٽطاٴ: اٶتكبضات نبٶٗی قٽٳیطظازی.1390ظازٺ، خٹاز ). تٵ 1
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 سٸ٬ ظیط ٲی ثبقس:ؾبیط ٶ٧بت ٞٷی الظٰ ثكطح خ

 ٲكرهبت ٞٷی ٲ٧بٶیبثی ٪صض٪بٺ ټبی ٖطيی ټٳؿُح پیبزٺ :4خسٸ٬ 

 هطخصات فٌی هتغيز

 فاصلِ ديذ
٪صض٪بٺ ٖطيی پیبزٺ ثبیس زض ٲحٯی ٢طاض ٪یطز ٦ٻ ضاٶٷبس٪بٴ ٸؾببی٭ ٶ٣ٯیبٻ ای ٦بٻ ثبٻ آٴ      

 ٦ٷٷس.ٶعزی٥ ٲی قٹٶس ٢بزض ثبقٷس ثُٹض ٸايح ٸ آق٧بض آٴ ضا ضٸیت 

 حتی االٲ٧بٴ ثبیس اظ ٪صض٪بٺ ټبی ٖطيی ٲبی٭ اختٷبة قٹز. گذرگاُ ّای ػزضی هايل

 ػزض گذرگاُ ػزضی

 ٖطو ٪صض٪بٺ ٖطيی ثطاؾبؼ ٲحبؾجٻ حدٱ ٖجٹض پیبزٺ ٸ ؾُح ؾطٸیؽ تٗییٵ ٲی قٹز.

 3ٲتط اؾت. ثب ٸخٹز ایٵ حسا٢٭ ٖطو ٲُٯٹة ثطاثبط   8/1حسا٢٭ ٖطو ٪صض٪بٺ ٖطيی 

 ٲتط اؾت.

 گذرگاُ ػزضیعَل 
َٹ٬ ٢بث٭ ٢جٹ٬ ثطای ٪صض٪بٺ ٖطيی ټٱ ثؿت٫ی ثبٻ ٖبطو ذیبثببٴ زاضز ٸ ټبٱ ثبٻ ظٲببٴ       

 ترهیم یبٞتٻ ثٻ ٖجٹض پیبزٺ زض چطا٘ ضاټٷٳبیی

 ػالئن گذرگاُ ػزضی در پيادُ رٍ
ثب تٹخٻ ثٻ ٶیبظټبی اٞطاز ٶبثیٷب ٸ ضٸـ ټبی حط٦تی آٶٽب ثبیس تٳٽیسات ذبنبی زض اٶتٽببی   

 قٹز. ٪صض٪بٺ ٖطيی تبٲیٵ

 ٪صض٪بٺ ٖطيی ثبیس زاضای ی٥ ؾُح پبیساض، ٲح٧ٱ ٸ ٚیطٮٛعٶسٺ ثبقس. پَضص گذرگاُ ػزضی

 فضای تجوغ ػاتز
حتی االٲ٧بٴ زض ٲح٭ ٪صض٪بٺ ټبی ٖطيی ٦ٻ تطزز ٢بث٭ تٹخبٻ پیببزٺ ٸخبٹز زاضز ثبیبس     

 ًٞبی تدٳٕ ٖبثط تبٲیٵ ٪طزز.

 جشايز هياًی
ٲیبٴ ذُٹٌ ٖجٹض ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ خٽت پٷببٺ  خعایط ٲیبٶی ثٻ ؾُٹحی اَا٠ ٲی قٹز ٦ٻ زض 

 ٪طٞتٵ پیبز٪بٴ زض ټٷ٫بٰ ٖجٹض اظ ٖطو ذیبثبٴ زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲی قٹز.

 (.1390)آییٵ ٶبٲٻ َطاحی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ،  ٲٷجٕ:
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 قٳبی ٪طاٞی٧ی ٪صض٪بٺ ټٳؿُح ٖبثط پیبزٺ: 6ق٧٭ 

 (.1390ٖبثط پیبزٺ،  :)آییٵ ٶبٲٻ َطاحی پ٭ ټبی ٲٷجٕ
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 پیبدُ گزسگبُ ػشضي غیشّوسطح -1-2-2

٪صض٪بٺ ٖطيی ٚیطټٳؿُح اظ خٳٯٻ تؿٽیات ؾیؿتٱ پیبزٺ ضٸی اؾت ٦ٻ ثط ٲجٷبی خساؾبظی ٖٳٹزی تبطزز پیببزٺ ٸ   

ؾٹاضٺ ثهٹضت ظیط٪صض یب ضٸ٪صض احسا  ٲی قٹز. ایبٵ ٪بصض٪بٺ ټبب ثبیبس ثبطای ٦ٯیبٻ ٖببثطیٵ پیببزٺ ٢بثب٭ قٷبؾببیی ٸ           

 زؾتطؾی ٸ ایٳٵ ثبقس.

 هىبى يبثي ٍ دستشسي گزسگبُ ّبي ػشضي غیشّوسطح -1-2-2-1

يطٸضت احسا  ی٥ ٪صض٪بٺ ٖطيی ٚیطټٳؿُح ثطاؾبؼ ٲاحٓبت تطاٞی٧ی،  ایٳٷی، ا٢تهبزی ٸ ضاټجبطزی تٗیبیٵ   

ثب ی٧سی٫ط  47-3ٸ ق٧٭  8-3قٹز. ثطذی اظ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط ضا ٲی تٹاٴ ثب اؾتٟبزٺ اظ ی٥ ضٸـ اٲتیبظزټی ٲُبث١ خسٸ٬ ٲی

تط٦یت ٦طزٺ ٸ ی٥ قبذم تهٳیٱ ٪یطی ثسؾت آٸضز. ٲدٳٹٔ اٲتیبظټبی ثسؾت آٲسٺ ٲی تٹاٶس ٲجٷببی ٲ٣بیؿبٻ َبطح    

 ټب ٢طاض ٪یطز.ثٷسی آٴټبی ٲرتٯٝ ٸ اٸٮٹیت

 ثُٹض ٦ٯی احسا  ٪صض٪بٺ ٖطيی ٚیطټٳؿُح زض قطایٍ ظیط ٢ٹیب تٹنیٻ ٲی قٹز :

 ز ٲٗٯٹ٬ ٸ ٦ٱ تٹاٴ اظ ٖطو ضاٺ ٖجٹض ٲی ٦ٷٷس.زض ٲح٭ ټبیی ٦ٻ تٗساز ٢بث٭ تٹخٽی اٞطا 

 زض آظازضاٺ ټب ٸ ثعض٪طاٺ ټبی قٽطی 

       ٍزض نٹضتی ٦ٻ زض خطیبٴ تطزز ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٞٹان٭ ٖجٹض ٦بٞی ٸخٹز ٶساقبتٻ ثبقبس )حبسا٢٭ ثُبٹض ٲتٹؾب

 ی٥ ٞبنٯٻ زض ز٢ی٣ٻ(

  ٜیب ثیكتط ثبقس. 5زض ٲٹاضزی ٦ٻ تٗساز ذُٹٌ ٖجٹض اظ ٖطو ضاٺ زض ټط َط 

 اضزی ٦ٻ حدٱ ٖجٹض ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖبثط پیبزٺ ؾٷ٫یٵ ثبقس.زض ٲٹ 

  ٶٟبط ٖببثط زض ټٳببٴ     300ؾبٖت اٸج ٲتٹاٮی ٸ  4ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ زض  3000زض ٲٷب١َ ٞب٢س چطا٘ ضاټٷٳبیی حسا٢٭

ٶٟبط ٖببثط    100ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیبٻ زض قبجبٶٻ ضٸظ ٸ ثبیف اظ     35000زٸضٺ ٸ زض ٲٷب١َ زاضای چطا٘ ضاټٷٳبیی حسا٢٭ 

 ٶٟط ٲحؿٹة ٲی ٪طزز( 5/2بٖت ٲتٹاٮی )ټط ٖبثط پیبزٺ ذطزؾب٬ ٲٗبز٬ ؾ 4پیبزٺ زض 

  ٦یٯٹٲتط زض ؾبٖت ثبقس. 50% ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثبالتط اظ 85زض نٹضتی ٦ٻ زض ٲح٭ ٪صض٪بٺ ٖطيی ؾطٖت 

    صض٪بٺ ٚیطټٳؿُح ثبیس زض اٲتساز ٦ٹتبټتطیٵ ٲؿیط انٯی ٢طاض ٪یطز ٸ ظاٸیٻ ٲحٹض آٴ ٶؿجت ثبٻ ٲحبٹض ضاٺ٪

زضخٻ ثبقس. زؾتطؾی ثٻ ٸضٸزی ٪صض٪بٺ ثبیس ثٹؾیٯٻ ٶطزٺ ٦كی ٲحبٞٓت ٪طزز  90عزی٥ ثٻ حتی اٮٳ٣سٸض ٶ

 تب اؾتٟبزٺ ٦بٲ٭ اظ آٴ تًٳیٵ ٪طزز.

    صض٪بٺ ٖطيی ٚیطټٳؿُح ثبیس زؾتطؼ ذٹثی ثٻ ؾیؿتٱ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی ٸ ټٳچٷیٵ ٲطا٦ع ٲبٹضز ٶیببظ٪

 (.1390یبزٺ،ٞطاز ٲٗٯٹ٬ ٸ ٦ٱ تٹاٴ زاقتٻ ثبقس )آییٵ ٶبٲٻ پ٭ ټبی ٖبثط پا
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  زؾتطؾی اٞطاز ٲٗٯٹ٬ ٸ ٦ٱ تٹاٴ ثٻ ٪صض٪بٺ ٖطيی ٚیطټٳؿُح ثبیس اظ َطی١ قیجطاٺ، آؾبٶؿٹض یب ؾبیط َط٠

 ٲٷبؾت تبٲیٵ ٪طزز.

 .زض ٶ٣بٌ ٲٷبؾت اظ ٪صض٪بٺ ٖطيی ٚیطټٳؿُح ثبیس ٲح٭ اؾتطاحت پیف ثیٷی قٹز 

      ؾبٹاضٺ ضٸ ثبقبس. زض ٚیبط ایبٵ     ٲح٭ ٸضٸزی ٸ ذطٸخی قیجطاٺ ٪صض٪بٺ ٚیطټٳؿُح پیببزٺ ٶجبیبس ٶعزیب٥ ثبٻ

 نٹضت ثبیس حسٞبن٭ پیبزٺ ضٸ ٸ ؾٹاضٺ ضٸ حهبض٦كی قٹز.

     ٕٸضٸزی ٸ ذطٸخی قیجطاٺ ٪صض٪بٺ ٚیطټٳؿُح ثبیس حتی االٲ٧بٴ ذبضج اظ خطیبٴ تطزز ٖببثطیٵ پیببزٺ ٸا٢ب

 قٹز.

     ٶٓبط  زض نٹضتی ٦ٻ ٪صض٪بٺ ٚیطټٳؿُح ثطای اؾتٟبزٺ ٲكتط٤ ٖبثط پیبزٺ ٸ زٸچطذبٻ یبب ٲٹتٹضؾبی٧ٯت زض

صض ثطای اؾتٟبزٺ ٲكتط٤ َطاحبی  ٪طٞتٻ قٹز، ثبیس ٲؿیط آٶٽب ثٻ ٶحٹ ٲ٣تًی ٲدعا قسٺ ٸ ٲ٣ُٕ ٖطيی ضٸ٪

 (.1390قٹز )آییٵ ٶبٲٻ َطاحی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ، 
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 زاض ثطای ٖبثط پیبزٺاٶٹأ ؾُٹح قیت: 7 ق٧٭

 ضَاثط ػوَهي طشاحي گزسگبُ غیشّوسطح -1-2-2-2

ضٸی اؾت ٦ٻ زض َطاحی اٶٽب ثبیس يٹاثٍ ٲطثٹَٻ ضٖبیت ٪صض٪بٺ ٖطيی ٚیطټٳؿُح تط٦یجی اظ ٖٷبنط ؾیؿتٱ پیبزٺ

 :ط ٲٳ٧ٵ اؾت قبٲ٭ ٲٹاضز ظیط ثبقٷسقٹز. ایٵ ٖٷبن

  (2-3َطح ټٷسؾی پیبزٺ ضٸ )ٲُبث١ يٹاثٍ ٲٷسضج زض ثرف 

  (3-3ضٸؾبظی پیبزٺ ضٸ )ٲُبث١ يٹاثٍ ٲٷسضج زض ثرف 

  (4-3يٹاثٍ ٲٷسضج زض ثرف قیجطاٺ )ٲُبث١ 
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  (5-3ضاثٍ پیبزٺ ضٸ )ٲُبث١ يٹاثٍ ٲٷسضج زض ثرف 

  (6-3پٯٻ ٸ پٯ٧بٴ )ٲُبث١ يٹاثٍ ٲٷسضج زض ثرف 

  (7-3حٟبِ ټب )ٲُبث١ يٹاثٍ ٲٷسضج زض ثرف 

 ضَاثط خبظ طشاحي سٍگزس -1-2-2-3

  ثبیبس ٲ٣بساض آٴ ثطاؾببؼ    ٲتط اؾت ٸ ا٪ط ایٵ ٖطو ثطای تبطزز پیببزٺ ٦ببٞی ٶجبقبس،      80/1حسا٢٭ ٖطو ضٸ٪صض

 يٹاثٍ پیبزٺ ضٸټب تٗییٵ قٹز.

  زضخٻ اظ َبٹ٬   90حتی اٮٳ٣سٸض ٲحٹض ضاٺ پٯٻ ضٸ٪صض ثبیس ٚیط ٲؿت٣یٱ ثبقس ٸ ثٽتط اؾت ثب اؾتٟبزٺ اظ پب٪طز ٸ پیچ

سٸض ٲتط ثیكتط ثبقس. اؾتٟبزٺ اظ ضاٺ پٯٻ ټببی ٲب   8/1پٯ٧بٴ ٦بؾتٻ قٹز. اذتاٜ اضتٟبٔ ثیٵ زٸ پب٪طز ٲدبٸض ٶجبیس اظ 

 تٹنیٻ ٲی قٹز.

 ټببی قبطیبٶی   ټبیی ٦ٻ ثطای تأٲیٵ اضتٟبٔ آظاز الظٰ اؾبت، ثیكبتط ث٫یطٶبس. زض ضاٺ   اضتٟبٔ ضٸ٪صض ضا ٶجبیس اظ حسا٠

-ٲتط تٗییٵ ٲی 25/5ایٵ اضتٟبٔ  1ټبی قطیبٶی زضخٻ ٲتط، ٸ زض ضاٺ 75/4، اضتٟبٔ آظاز ضاٺ، زض ظیط ضٸ٪صض 2زضخٻ 

 قٹز.

 ٻ ٦ٱ تطیٵ اضتٟبٔ ٖطقٻ پ٭ ضا ثسؾت ٲی زټٷس ثبیس اؾتٟبزٺ قٹز ظیطا نطٞٻ خبٹیی  حتی اٮٳ٣سٸض اظ ؾبظٺ ټبیی ٦

 ٢بث٭ ٲاحٓٻ ای زض َٹ٬ قیجطاٺ ایدبز ٲی قٹز.

  تٹنیٻ ٲی قٹز حتی االٲ٧بٴ ثب قیجساض ٶٳٹزٴ ٖطقٻ ٸ ثبال آٸضزٴ تطاظ پیبزٺ ضٸ زض ٲح٭ ٸضٸزی ضٸ٪صض اظ تٗساز

 پٯ٧بٴ ٸ َٹ٬ قیجطاٺ ضٸ٪صض ٦بؾتٻ قٹز.

 ٞیٵ ٖطقٻ پ٭ ضٸ٪صض ثبیس ثرٹثی حهبض٦كی قبٹز تبب اظ ؾب٣ٹٌ اٞبطاز ٸ اقبیب ثبٻ خطیببٴ تبطزز ٸؾببی٭ ٶ٣ٯیبٻ           َط

 خٯٹ٪یطی قٹز.

  ثبقس. پٹقف ټبی  3-3پٹقف ضٸیٻ ٖطقٻ، ضاٺ پٯٻ ٸ قیجطاٺ ضٸ٪صض ثبیس ٚیطٮٛعٶسٺ ٸ ٲُبث١ يٹاثٍ ٲٷسضج زض ثٷس

ٶی ٶٳی ٦ٷس ظیبطا آج آٶٽبب پبؽ اظ ٲبستی ؾببییسٺ      ٞٯعی ٶبٲٷبؾت ټؿتٷس ٸ حتی آخساض ثٹزٴ آٶٽب ٶیع ٦ٳ٥ چٷسا

 قسٺ ٸ ؾُٹح ٮٛعٶسٺ ایدبز ٲی قٹز.

 ( ٲحبٞٓت ٪طزز..ضٸ٪صض ثبیس زض ٲ٣بث٭ ٖٹاٲ٭ ٲحیُی ٶبٲؿبٖس )اظ ٢جی٭ ثبضـ، ثبز، تبثف ذٹضقیس ٸ.. 

  ٽببی آظاز  قیت ثٷسی قٹز تب تدٳٕ آث 2-3ضٸیٻ ٖطقٻ، ضاٺ پٯٻ ٸ قیجطاٺ ضٸ٪صض ثبیس ٲُبث١ يٹاثٍ ٲٷسضج زض ثٷس

 ثبٖا ٮٛعٶس٪ی ؾُٹح ٶ٫طزیسٺ ٸ زض ظٲؿتبٴ یرجٷساٴ ایدبز ٶكٹز.
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 ضَاثط خبظ طشاحي صيشگزس -1-2-2-4

  ؾبٶتی ٲتط ٖطو ثٻ اظای ټبط   30ٖطو ٲٹضز ٶیبظ ثطای پبؾر٫ٹیی ثٻ اٸج خطیبٴ پیبزٺ زض زاذ٭ ظیط٪صض ثطاؾبؼ

ٶٟبط زض ز٢ی٣بٻ زض    14ؾبٶتی ٲتبط ٖبطو ثبٻ اظای ټبط      30ٸ یب  %5ٶٟط زض ز٢ی٣ٻ زض قیت ټبی ٲؿبٸی یب ٦ٳتط اظ  20

 ٲحبؾجٻ ٲی ٪طزز. %5قیت ټبی ثعض٪تط اظ 

  ثبقس. 9-3زض ټط نٹضت ٲ٣ُٕ ٖطيی ظیط٪صضټب ثبیس حسا٢٭ زاضای اثٗبزی ٲُبث١ خسٸ٬ 

     ټبب ٸ   زض نٹضتی ٦ٻ ظیط٪صض زاضای ٦بضثطی تدبضی ٶیع ثبقس، ٖطو ظیط٪صض ثبیس ثب تٹخٻ ثبٻ ٲیبعاٴ تبطزز پیببزٺ

 ًٞبټبی ايبٞی الظٰ ثطای ٞطٸق٫بٺ ټب تٗییٵ قٹز.

 ٲتط اؾت زض نٹضتی ٦بٻ ضاٺ زؾتطؾبی ظیط٪بصض ٲؿب٣ٝ      75/1قیجطاٺ(  -حسا٢٭ ٖطو ضاٺ زؾتطؾی ظیط٪صض )پٯٻ

 ثبقس، ٖطو آٴ زض ټیچ حبٮتی ٶجبیس اظ ٖطو ظیط٪صض ٦ٳتط ثبقس.

 ٹض ظیط٪صض ثبقس ٸ چٷبٶچٻ ثٷبب ثبٻ زالیٯبی ٲ٣بسٸض     حتی االٲ٧بٴ ٲحٹض ضاٺ پٯٻ ظیط٪صض ثبیس ٲؿت٣یٱ ٸ زض اٲتساز ٲح

 زضخٻ اؾتٟبزٺ قٹز. 90ٶجبقس، حسا٦ثط اظ ی٥ پیچ 

  ٲتط ثیكتط ٶجبقس. َٹ٬ پب٪طز ٶجبیس  5/1ٲتط ثیكتط ثبقس ٸ ثٽتط اؾت ٦ٻ اظ  8/1اذتاٜ اضتٟبٔ ثیٵ زٸ پب٪طز ٶجبیس اظ

زضخٻ ٲی پیچس، َٹ٬ پبب٪طز ثطاثبط ٖبطو پٯبٻ      90 ٲتط زض اٲتساز ٲحٹض پٯٻ ٦ٳتط ثبقس. زض ٲٹاضزی ٦ٻ پٯٻ 25/1اظ 

 ٪طٞتٻ ٲی قٹز.

      ٝظیط٪صضټب ثبیس ثٻ ٶحٹ ٲ٣تًی زض ٲ٣بث٭ ٸضٸز آثٽبی ؾُحی ٸ ظیطؾُحی ٲحبٞٓت ٪طزٶس. ثبب ٸخبٹز ایبٵ ٦ب

   ( قیت ثٷسی ٪طزز.3-3ظیط٪صض ثبیس ٲُبث١ يٹاثٍ ضٸؾبظی پیبزٺ ضٸټب )ٲٷسضج زض ثٷس 

 حسا٢٭ اثٗبز ًٞبی آظاز زاذٯی ظیط٪صضټب :5 خسٸ٬

 عَل سيزگذر پيادُ
 حذاقل فضای آساد داخلی )هتز(

 ارتفاع آساد ػزض آساد

 3/2 0/3 ٲتط ٦25ٳتط اظ 

 6/2 5/3 ٲتط ٸ ثیكتط 25

 (.1390: )آییٵ ٶبٲٻ پٯٽبی ٖبثط پیبزٺ،  ٲٷجٕ

 هالحظبت طشاحي گزسّبي ٍيژُ پیبدُ -1-2-2-5

  ٲتطی تبٲیٵ قٹز. 150ثبیس تٹ٫ٟ٢بٺ ٚیط حبقیٻ ای ثٻ تٗساز ٦بٞی زض ٞٹان٭ حسا٦ثط زض َطح ٪صض ٸیػٺ 

  ٲتط، اؾتٟبزٺ اظ ٶٹٖی ذسٲبت حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی تٹنیٻ ٲی قٹز. 400زض ٪صضټبی َٹالٶی تط اظ 

 .ضٸقٷبیی ٪صض ثبیس زض حس ٲُٯٹة تبٲیٵ قٹز 
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 ت ز٢ت ٸ ظیجبیی نٹضت ٪یطز.َطاحی تدٽیعات قٽطی، تبثٯٹټب ٸ ؾطزض ٲٛبظٺ ټب ثبیس زض ٶٽبی 

 .ثطای حٟبْت ٖبثطیٵ پیبزٺ زض ٲ٣بث٭ ٖٹاٲ٭ ٶبٲؿبٖس خٹی، ؾطپٷبٺ ټبی ٲٷبؾت َطاحی قٹٶس 

 .ثطای ؾبذتٳبٴ ټب ٸ اٶجبضټب اٲ٧بٶبت ثبض٪یطی ٸ ثبضاٶساظی ٞطاټٱ ٪طزز 

 بٴ ثٷسی چطا٘ ایدبز ٪صضټبی پیبزٺ ثبٖا ثٹخٹز آٲسٴ تٛییطاتی زض حدٱ ٸ ٪طزـ تطاٞی٥ قسٺ ٸ زض ٶتیدٻ، ظٲ

ټبی ضاټٷٳبیی ثبیس ٲُبث١ ثب قطایٍ خسیس تٛییبط یبثٷبس. زض ٲحب٭ ت٣ببَٕ ټببی ذیبثببٴ ټببی اَبطاٜ ٪بصض ثبیبس           

 تبثٯٹټبی اَاٖبتی ٲ٣تًی ٶهت قٹز تب ضاٶٷس٪بٴ ٢ج٭ اظ ضؾیسٴ ثٻ ٪صض، ٲؿیط ذٹز ضا تٗییٵ ٶٳبیٷس.

  ثبیس ًٞبی ٦بٞی خٽت احبسا  خعیبطٺ ٲیببٶی ثبٻ     زض ٲح٭ ت٣بَٕ ذیبثبٴ ټبیی ٦ٻ ثٻ ٪صض پیبزٺ ٲٷتٽی ٲی قٹٶس

 ٖٷٹاٴ پٷبټ٫بٺ پیبزٺ، یب ټسایت خطیبٴ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز.

 پیٹؾت٫ی ؾُح پیبزٺ ضٸ ٸ ؾٹاضٺ ضٸ ثبیس ثركی اظ خسٸ٬ ؾطاؾطی ذیبثبٴ ثطزاقتٻ قٹز ٸ ضاثٍ پیبزٺ  ثطای تبٲیٵ

  .پ٭ ٸ یب خسٸ٬ قیجساض اخطا ٪طزز، ضٸ ثهٹضت قجیطاټٻ

  ثبیبس زض ٮجبٻ آٴ ٲببٶٕ ٞیعی٧ی)ٶطزٺ(ثبطای      ، ٮجٻ زٸ َطٜ ضاثٍ ٖبثطپیبزٺ ضٸ ثهٹضت پطت٫ببٺ ثبقبس  زض نٹضتی٧ٻ

  .خٯٹ٪یطی اظ ؾ٣ٹٌ ٖبثطیٵ پیبزٺ ٸخٹز زاقتٻ ثبقس

   ضاثٍ پیبزٺ ضٸ ثبیس ټٳیكٻ زض زاذ٭ ٪صض٪بٺ ٖطيی ذٍ ٦كی قسٺ ٢طاض زاقتٻ ثبقس ٸ حتی اٮٳ٣سٸض زض ذببضج

 (.1388)زاٶف پٹض،  ٶب ثیٷب احسا  قٹزاظ ٲحسٸزٺ تطزز احتٳبٮی اقربل 

 هٌبطك اختػبغي ثشاي ػبثشيي پیبدُ سٍ )پیبدُ ساُ( -1-2-3 

ٖبثطیٵ پیبزٺ ٸ یب اٸٮٹیت زټی ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ٖبثطیٵ  ټب زض ثطذی اظ ٲٷب١َ خصة ؾٟط ثطای اؾتٟبزٺ اذتهبنیپیبزٺ ضاٺ

ثبٖا تطٚیت پیبزٺ ضٸی ٲی ٪طزز ٸ ثبب تٹخبٻ ثبٻ تبطزز      ، پیبزٺ اؾتٟبزٺ قٹٶس. ٸخٹز ٲٷب١َ اذتهبنی ثطای ٖبثطیٵ پیبزٺ

 ظیبز ٖبثطیٵ پیبزٺ زض پیبزٺ ضٸټب الظٰ اؾت ٶیبظټبی ٖبثطاٴ پیبزٺ زض ټٷ٫بٰ َطاحی چٷیٵ ًٞبټبیی زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز.

ی٥ ایدبز پیبزٺ ضاټٽب ی٧ی اظ ضٸقٽبی اٖٳب٬ ٲحسٸزیت ټبی تطاٞی٥ ٲی ثبقس ٦ٻ ٖٳٹٲب زض ٶٹاحی ٦ٻ زاٲٷٻ آٴ اظ 

ذیبثبٴ تب چٷس ثٯٹ٤ زض ٶٹؾبٴ اؾت ثٻ اخطا زض ٲی ایس ٸ زض آٴ ٲحسٸزیت ٖجٹض ٸ ٲطٸض ثطای ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیبٻ قرهبی زض   

تؿٽیات ذبل ٸ. خبشة ؾٟط ثطای ٖببثطاٴ پیببزٺ زض ٶٓبط ٪طٞتبٻ ٲبی قبٹز زض ثطذبی         ، پیبزٺ ضاټٽب .ٶٓط ٪طٞتٻ ٲی قٹز

زض  .ٲٹاضز زض ٦ٷبض ٖجٹض ٖبثطاٴ پیبزٺ اٲ٧بٴ تطزز تٷٽب ثطای ٸؾبی٭ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی زض پیببزٺ ضاټٽبب ٞبطاټٱ ٲبی ثبقبس     

ز پیبزٺ ضاټٽب ٲٽٱ اؾت اضتجببَی اؾبت   ٶ٧تٻ ٲٽٳی ٦ٻ زض ایدب .چٷیٵ ذیبثبٶٽب یب ٲٷب٣َی اٸٮٹیت تطزز ثب ٖبثطاٴ پیبزٺ اؾت

 ٦ٻ ثبیس ثیٵ پیبزٺ ضاټٽب ٸ ایؿت٫بټٽبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی ایدبز قٹز.
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ؾبذت پیبزٺ ضاٺ یب ذیبثبٶی ٦ٻ ثٻ ٖبثطیٵ پیبزٺ اذتهبل زازٺ قٹز زض قٽط ټبی ثعض٨ خٽبٴ ٲتساٸ٬ ٲی ثبقس.ټسٜ 

ت ٢طاض ٲی ٪یطز ایدبز ٲٷب١َ ٲرهٹل ٖببثطیٵ پیببزٺ زض   اظ ایدبز پیبزٺ ضاٺ زض ٲٷب١َ تدبضی ٲط٦عی تٹخٻ ثٻ ایٵ اٸٮٹی

ثُبٹض ٦ٯبی پیببزٺ ضاٺ ٖجببضت      .ٲطا٦ع تدبضی ثبٖا ضٸٶ١ ا٢تهبزی قسٺ ٸ آٮٹز٪ی ټب ضا زض ایٵ ٲٷب١َ ٦بټف ٲی زټبس 

اؾت اظ ذیبثبٶی ٦ٻ ٢جا تٹؾٍ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٲٹتٹضی ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪طٞتٻ ٸاظ َطی١ اٖٳب٬ ٲحسٸزیت ټبی قسیس 

جٹض ٸ ٲطٸض ثطای ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٲٹتٹضی ٲحیٍ ٦ٳٷبؾجی خٽت تطزز ٖبثطیٵ پیبزٺ ثٹخٹز آٲسٺ اؾت. ثُٹض ٦ٯبی زض ٶٓبط   ٖ

٪طٞتٵ پیبزٺ ضاټٽب زض ٲطا٦ع تدبضی قٽطټب ی٧ی اظ ضٸقٽب ی ٲسیطیت تطاٞی٥ ثٻ ٲٷٓٹض ٦بټف ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ قرهی ٲی 

طا٦ع تدبضی آٶٽب ثب ٲك٧٭ تطزز ٸ تٹ٢ٝ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ټٳطاٺ ثبقس.ٸ ثب تٹخٻ ثٻ ایٵ ٦ٻ زض اٚٯت قٽطټب ی ثعض٨ ٦كٹض ٲ

ټٽب ټٳطاٺ ثب تؿٽیات ٲٷبؾت ٲی تٹاٶس زض ٦بټف ٲكب٧ات تطاٞی٧بی ٸ آٮبٹز٪ی ټبٹا     ااؾت زض ذهٹل ایدبز پیبزٺ ض

 .ٲٹثط ٸا٢ٕ قٹز

پیببزٺ ټٳبطاٺ ثبب     ټٱ ا٦ٷٹٴ زض ٲطا٦ع تدبضی ثؿیبضی اظ قٽطټبی زٶیب اؾتٟبزٺ اظ پیببزٺ ضاټٽبب ثبٻ ٲٷٓبٹض تبطزز ٖببثطاٴ      

تؿٽیات ٦بٞی ثطای آٶٽب احسا  قسٺ اؾت ٸ تٹنیٻ ٲی قٹز زض ٲطا٦ع تدبضی قٽطټب ایدبز ؾٽٹٮت ثبطای تطززٖببثطاٴ   

 پیبزٺ زض اٸٮٹیت ؾبٲبٶسټی ٢طاض ٪یطز ٸ ًٞبی ٦بٞی ٸ ایٳٵ زض ٲطا٦ع تدبضی قٽطټب ثطای ٖبثطاٴ پیبزٺ ایدبز قٹز.

 ټبی ایدبز قسٺ زض ایطاٴ ضاٺ ټبی ثطذی اظ پیبزٺیٸیػ٪ :6 خسٸ٬

 ًام ضْز رديف
ػٌَاى/ هَقؼيت هحذٍدُ 

 پيادُ در ضْز
 ريشی/ عزاحیّای تزًاهٍِيضگی

 ذیبثبٴ تطثیت/ ٲط٦ع قٽط تجطیع 1
ثیٷی پبض٦یٷ٩ َج٣بتی، َطاحی ٲبضپیچ ًٞبی ؾجع ٲر٭ زؾتطؾی ؾطیٕ پیف 

 ټبٸٮی ٶبټٳؿبظ، ٶهت ٶبٲٷبؾت ٶیٳ٧تٲرتٯٍ  ټبی  ايُطاضی ثٻ ٲحسٸزٺ، ٦بضثطی

 تجطیع 2
ذیبثبٴ اؾتبز قٽطیبض/ ثبٞت 

 ٶٹؾبظ قٽطی

ٲرتٯٍ ٸ ٲ٧ٳ٭، ٦ٟؿبظی ٸ ٶٹضپطزاظی قجبٶٻ ٲٷبؾت، ٶجٹز  ټبی  ٸخٹز ٦بضثطی

 ثیٷی پبض٦یٷ٩ټب ثٻ ٲح٭ ٶكؿتٵ، ٖسٰ پیف  ٶیٳ٧ت ٸ تجسی٭ ٮجٻ ثبٚچٻ

 تجطیع 3
ٲحٹض ٢ٯٗٻ ؾٷ٫ی/ ٲط٦ع 

 قٽط

تبضیری ٸ ٲٗٳبضی ٸ ٲٹ٢ٗیت ٲٷبؾت قٽطی، ٖسٰ تٛییط ٦بضثطیٽب ثٻ ٲٹاضز اضظـ 

 ټبی اٸٮیٻ، تدٽیعات پیبزٺ ٲحسٸز ثٻ ٖٷبنط ضٸقٷبییثیٷیضٚٱ پیفٞطټٷ٫ی ٖٯی

 ذیبثبٴ خٷت/ ٲط٦ع قٽط ٲكٽس 4
ٲرتٯٍ، ذٍ آؾٳبٴ ټٳبټٷ٩ ٸ ٲتٗبز٬، اؾت٣طاض ٲٷبؾت زض  ټبی  ٸخٹز ٦بضثطی

 ات ٲٷبؾت حط٦ت پیبزٺ، ټسایت ٶبٲٷبؾت آثٽبی ؾُحیثیٷی تٳٽیسقٽط، ٖسٰ پیف

 ٦ٹچٻ ٲطٸی/ ٲط٦ع قٽط تٽطاٴ 5
ټبی شی ٶٟٕ،  ثیٷی ٦بٶب٬ تبؾیؿبتی ثب ټٳبټٷ٫ی اض٪بٴ اخطا ثب ٲكبض٦ت ٦ؿجٻ، پیف

 ټب، اٞعایف ا٢تهبزی اٲا٤ پؽ اظ اخطا تٹخٻ ثٻ اثٗبز ٦ٝ ٸ ثسٶٻ

 (.1390ثطٶبٲٻ ضیعی قٽط تٽطاٴ، ثطضؾی پیبزٺ ضاټٽب، ٲط٦ع ٲُبٮٗبت ٸ )ٲٷجٕ: 
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  ضْش( 3ديگش ضْشّبي وطَس )ثشسسي حذالل هطبلؼبت هىبى يبثي پل ّبي ػبثش پیبدُ دس  -1-3

 تْشاىتجشثِ ضْش  -1-3-1

پ٭ ٖبزی ٸخٹز زاضز، خبع زٸ ٲبٹضز ټٳ٫بی تٹؾبٍ ؾببظٲبٴ ظیجبؾببظی        170پ٭ ٲ٧بٶیعٺ ٸ  29ټٱ ا٦ٷٹٴ زض قٽط تٽطاٴ، 

(. ضٸٶس احسا  پ٭ ٖبثط پیببزٺ ثبٻ ایبٵ    1386ٲی ثبقس )ظیجبؾبظی، 199ټبی ٖبثط زض تٽطاٴ ٦٭ پ٭ احسا  قسٺ اٶس.  تٗساز

نٹضت اؾت ٦ٻ اټبٮی ٲح٭، ٲساضؼ یب ٲسیطاٴ ازاضات ٸ ٦بضذبٶدبت ٸ یب قٽطزاضی ٲٷ٣ُٻ زضذٹاؾت احسا  پ٭ ٖبثط 

٥ ٲٷت٣٭ ٲی قٹز. ٦بضقٷبؾببٴ ؾببظٲبٴ   پیبزٺ ضا ثٻ قٽطزاضی ٲح٭ اضائٻ ٸ اظ َطی١ قٽطزاضی زضذٹاؾت ثٻ ؾبظٲبٴ تطاٞی

تطاٞی٥ ثب ث٧بض٪یطی يٹاثٍ ٲ٧بٶیبثی، يطٸضت احسا  پ٭ ضا تبییس ٸ زض ٶٽبیبت تهبٹیت ٸ ثبطای َطاحبی ٸ ٶهبت اظ      

(. ٸْیٟٻ َطاحی ٸ ٶهت ثٻ ٖٽسٺ ؾببظٲبٴ ظیجبؾببظی اؾبت ٸ زض    1378َطی١ ؾبظٲبٴ ټبی ٲطثٹٌ ا٢ساٰ ٲی قٹز )آ٢بیی،

 ٸ قٽطزاضی ٶیع زض َطاحی ٸ اخطا زذبٮت زاضٶس. ثًٗی ٲٹاضز ؾبظٲبٴ تطاٞی٥ 

ٲیٯیٹٴ تٹٲبٴ ٲی ثبقبس زض پب٭ ټببی     45تب  40ٲیٯیٹٴ تٹٲبٴ ٸ پ٭ ٲ٧بٶیعٺ  15 تب 13ټعیٷٻ احسا  پ٭ ٖبثط ٲٗٳٹٮی حسٸز 

% ًٞبب، ٲطثبٹٌ ثبٻ تجٯیٛببت ٲبصټجی اؾبت )ؾببظٲبٴ        15% ًٞب، ٲطثبٹٌ ثبٻ تجٯیٛببت قبط٦ت ټببی تدببضی ٸ       85ٲ٧بٶیعٺ 

 (.1386ظیجبؾبظی،

ٶٟبط اظ   200زض ذهٹل اثطثركی پ٭ ټبی ٖببثط پیببزٺ تٽبطاٴ اٶدببٰ ٪طٞبت اظ ٲیببٴ        1386ثطاؾبؼ تح٣ی٣ی ٦ٻ زض ؾب٬ 

ٶٟط اٖاٰ ٦طزٶس تب٦ٷٹٴ اظ ایٵ پ٭ ټب ٖجٹض ٶ٧طزٺ اٶس. ثٻ ٖجبضت زی٫ط، ٲیعاٴ ثٽطٺ ٪یبطی   120قٽطٸٶساٴ پطؾف قٹٶسٺ، 

اؾت. ټٳچٷیٵ، ایٵ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ زاز ٖٳسٺ تطیٵ زالی٭ اؾبتٟبزٺ ٖببثطاٴ    % ثٹزٺ40ٸ ٦بض٦طز پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ زض حسٸز 

..( ٸ ٞطټٷ٫بی  .٦بٮجسی )َطاحی ټٷسؾی ٲٷبؾت پب٭، اٶترببة ٶبٹٔ ثببال ثطٶبسٺ، ٸخبٹز حهببض       -اظ آٶٽب تبثیط اثٗبز ټٷسؾی

 (.1391..( ثٹزٺ اؾت )ضٸظٶبٲٻ خبٰ خٱ، .)ٸخٹز اٲٷیت

ی ثٽیٷٻ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٸ ټٳچٷیٵ اٲ٧بٴ ؾبٷدی ایدببز ظیط٪بصضټبی    ٲٹيٹٔ ٲ٧بٴ یبث 1390قٽطزاضی تٽطاٴ اظ ؾب٬ 

پیبزٺ ضا ثطاؾبؼ ٲُبٮٗبت ٖٯٳی زٶجب٬ ٶٳٹزٺ اؾت. زض ایٵ ضاؾتب اظ ٪طٸٺ ټبی ٲرتٯٝ ٲٽٷسؾبٴ ٲكبٸض زٖٹت قس تبب زض  

حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ  ٪بٶٻ قٽطزاضی تٽطاٴ ثٻ ثطضؾی ٲٹيٹٔ ثپطزاظٶس. خٳٕ ثٷسی ایٵ ٲُبٮٗبت تٹؾٍ ٲٗبٸٶت 22ؾُح ٲٷب١َ 

 قٽطزاضی تٽطاٴ ٲٷتكط قسٺ اؾت ٦ٻ زض ازاٲٻ ذانٻ ای اظ ثحبا ٞبٹ٠ ٸ يبٹاثٍ پیكبٷٽبزی اضائبٻ ٲبی ٪بطزز        تطاٞی٥

 .(1390ٴ، ٲٗبٸٶت حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ تطاٞی٥ قٽطزاضی تٽطا)

 زض ٲ٣سٲٻ ایٵ ٪عاضـ ثٻ تٗطیٝ پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٸ اټٳیت آٴ پطزاذتٻ قسٺ اؾت: 

٦ٻ ثٻ ٲٷٓبٹض خساؾببظی ٞیعی٧بی ٖببثطیٵ پیببزٺ اظ      ٪بټٽبی ٚیط ټٳؿُح ٖبثط پیبزٺ اؾت اٶٹأ ٪صضپ٭ ٖبثط پیبزٺ ی٧ی اظ 

ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ، زض ٲٗبثط احسا  ٲی قٹز. پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ثطضٸی ذُٹٌ ضاٺ آټٵ ٸ ٲؿی٭ ټب ٸ ضٸزذبٶبٻ ټبب ٶیبع ؾببذتٻ     
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طیٵ ثٻ ایٵ ٪ٹٶبٻ ٪بصض٪بٺ ټبب زاضز. ثبٻ ٮحببِ      ٲی قٹز. ٦بضایی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ اضتجبٌ ٲؿت٣یٱ ثب ؾٽٹٮت زؾتطؾی ٖبث

ټعیٷٻ ثبالی احسا  پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٶٳی تٹاٴ زض تٳبٲی ٲ٣بَٗی ٦ٻ ٶیبظٲٷس احسا  ایٷ٫ٹٶبٻ ٪بصض٪بٺ ټبب ٲبی ثبقبٷس،      

ا٢ساٰ ثٻ احسا  آٶٽب ٶٳٹز. ثٻ ٲٷٓٹض اٶدبٰ ٶیبظؾٷدی زض ذهٹل ٶهت پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ، يبٹاثُی الظٰ اؾبت ٦بٻ زض    

كرم ٲی ٪طزز ٸ زض نٹضت ٮعٸٰ ٶهت، ٲٹيٹٔ ٖسٰ ٮعٸٰ ٶهت پ٭، ثهٹضت ٸايح، ٲ٢طاضی آٴ، ٮعٸٰ یب نٹضت ثط

زض زؾتٹض ٦بض ٦ٳیتٻ ٲطثٹٌ ٢طاض ذٹاټس ٪طٞت. اٲب زض نٹضت ٖسٰ ٮعٸٰ ٶهت پ٭ ٖبثط پیبزٺ، ٲٹيٹٔ ٶهت پ٭ ٲٷتٟی ٸ 

٪طٞتٻ ٸ ثطاؾبؼ ٶتبیح حبنٯٻ ا٢ساٰ ذٹاټس ؾبیط ضاټ٧بضټبی ایٳٵ ؾبظی ٲح٭ ټبی ٖجٹض ٖبثطیٵ پیبزٺ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض 

 قس. 

 .زض ثرف زٸٰ ٪عاضـ ٲص٦ٹض، يٹاثٍ ذبل َطاحی ظیط٪صض اضائٻ قسٺ اؾت

 ثرف ؾٹٰ ٪عاضـ، ثٻ يٹاثٍ تبٲیٵ ضٸقٷبیی زض ٪صض٪بٺ ټبی ٖطيی پطزاذتٻ اؾت. 

ی ضا ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض زازٺ ثرف چٽبضٰ ٪عاضـ ٲص٦ٹض، يٹاثٍ ٶیبظؾٷدی ثطای احسا  پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ زض ٲٗبثط قٽط

ٲٽٷسؾبی ٶبساضز. ٲٗیبضټببی    -زض ایٵ ثرف ٞطو ثط آٴ ثٹزٺ اؾت ٦ٻ احسا  ظیط٪صض ٶبٲ٣بسٸض ٸ یبب تٹخیبٻ ٞٷبی    . اؾت

 تٹخیٽی احسا  پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ثطاؾبؼ ٸیػ٪ی ټبی ٞیعی٧ی، ټٷسؾی ٸ تطاٞی٧ی ٲٗجط ثٻ قطح ظیط ٖٷٹاٴ قسٺ اؾت :

 ػولىشد هؼجش -الف

انبٯی، ثٽتبطیٵ ضاٺ ٖجبٹض ٖببثطیٵ اظ      2)آظازضاٺ ټب ٸ ثعض٪طاٺ ټب( ٸ زض ٲٗبثط قطیبٶی زضخبٻ   1ٶی زضخٻ زض ٲٗبثط قطیب

ٖطو ٲٗجط، پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٲی ثبقس. زض نٹضت ٸخٹز ٦بضثطی ټبی ٲٽٱ ٸ ٲطا٦ع خصة ؾٟط زض اَطاٜ ایٵ ٪ٹٶٻ ٲٗبثط ٸ 

ٷٹاٴ ی٥ ضاټ٧ببض ایٳٷبی تٹنبیٻ ٲبی ٪بطزز. زض ٲٗببثط       ٮعٸٰ ٖجٹض ٖبثطیٵ پیبزٺ اظ ٖطو ٲٗجط، احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ ثٻ ٖ

 ٲحٯی ٶیبظی ثٻ احسا  ظیط٪صض ٖبثط پیبزٺ ٶٳی ثبقس.

 ػشؼ هؼجش -ة

ثب تٹخٻ ثٻ ایٵ ٲٽٱ ٦ٻ ٖطو ٲٗجط ٸ ٲؿبٞتی ٦ٻ ٖبثطیٵ پیبزٺ ثطای ٖجٹض اظ آٴ ثبیس َی ٦ٷٷس ی٧ی اظ ٖٹاٲ٭ ٲٽبٱ زض  

ٶتیدٻ ایٵ ٖبٲ٭ ٶیع ثطای ثطضؾی يطٸضت احسا  پ٭ ټبی ٖببثط   تٗییٵ ٶحٹٺ ٖجٹض ٖطيی اظ ٲٗجط ٲحؿٹة ٲی ٪طزز، زض

پیبزٺ ثبیس ٲسٶٓط ٢طاض ٪یطز. ثب تٹخٻ ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ، ٖطو ٦٭ ؾٹاضٺ ضٸ ٲٗبثط ی٥ َطٞٻ ثطای احبسا  پب٭ ٖببثط پیببزٺ،     

ټببی ٖببثط   ٲتط ثبقس)آییٵ ٶبٲبٻ پب٭    20طٞٻ حسا٢٭ ذٍ ٖجٹض( ٸ ثطای ٦٭ ٖطو ٲٗبثط زٸ َ 4ٲتط )ٲٗبز٬  15ثبیس حسا٢٭ 

 (.1390پیبزٺ،
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 سشػت ػولىشدي -ج

ی٧ی اظ ٖٹاٲ٭ انٯی ٦ٻ ٲٹخت ٦بټف ایٳٷی ٖجٹض ٖبثطیٵ پیبزٺ اظ ٖطو ٲٗجط ٲی ٪طزز ؾطٖت ٖٳٯ٧طزی ٸؾببی٭  

٦یٯٹٲتط ثط ؾبٖت یب ثبیف   50زضنس ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ زض ی٥ ٲٗجط، ٲٗبز٬  85ٶ٣ٯیٻ زض ٲٗجط ٲی ثبقس. زض نٹضتی ٦ٻ ؾطٖت 

 ضت، احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ زض آٴ ٲحسٸزٺ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٲی ٪یطز.اظ آٴ ثبقس زض آٴ نٹ

 تبسيخچِ تػبدفبت خَدسٍ ٍ ػبثش پیبدُ -د

یکی اص اّذاف ػوذُ احذاث پل ػاتش پیادُ، تْثَد ضشایط ایوٌی ػاتشیي پیادُ هی تاضذ. تِ ّویي دلیل تشسسی آهاس ٍ 

ػاتش پیادُ، اص اّویت صیادی تشخَسداس هیی تاضیذ. دس اییي    تاسیخچِ تػادفات هؼثش هَسد ًظش تِ هٌظَس لضٍم ًػل پل 

خػَظ الصم است تا ًسثت تِ روغ آٍسی آهاس تػادفات خَدسٍ ٍ ػاتش پیادُ دس هؼثش اقیذاهات الصم غیَست پیزیشد.    

سال گزضتِ تیش احیش    1تػادف رشحی دس هؼثش هَسد ًظش دس طَل  2تػادف فَتی ٍ  1تشای ایي هٌظَس، تایذ حذاقل 

 خَدسٍ تا ػاتش پیادُ سٍی دادُ تاضذ.تشخَسد 

 حجن ػجَس ٍسبيل ًملیِ -ُ

ی٧ی اظ اَاٖبتی ٦ٻ ثطای ثطضؾی يطٸضت احسا  پ٭ ټبی ٖبثط پیبز زض ی٥ ٲٗجط ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٲی ٪یطز، آٲبض 

ظیبط ٲبی   حدٱ ٖجٹض ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٲی ثبقس. حسا٢٭ حدٱ ټبی ٖجٹض ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثٻ ٲٷٓٹض احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ ثبٻ قبطح   

 ثبقس :

 3000ثطاثط ثبب   ؾبٖت اٸج ٲتٹاٮی زض ټط خٽت ٲٗجط، 4زض ت٣بَٕ ٞب٢س چطا٘ ضاټٷٳبیی ظٲبٶساض : حسا٢٭ حدٱ ٖجٹض زض 

ؾببٖت اٸج ٲتبٹاٮی زض ټبط خٽبت      4زض ت٣بَٕ زاضای چطا٘ ضاټٷٳبیی ظٲبٶساض : حسا٢٭ حدٱ ٖجبٹض زض  ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ ثبقس. 

 س.ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ ثبق 7000ٲٗجط، ثطاثط ثب 

 حجن تشدد ػبثش پیبدُ -ٍ

ی٧ی اظ ٖٹاٲ٭ ٲٽٱ زض ثطضؾی يطٸضت احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ زض ی٥ ٲٗجط، آٲبض حدبٱ ٖببثط پیببزٺ ای اؾبت ٦بٻ اظ      

 ٖطو ٲٗجط ٖجٹض ٲی ٶٳبیٷس. حسا٢٭ قطایٍ الظٰ زض ذهٹل ٖبٲ٭ ٲص٦ٹض ثٻ قطح ظیط ٲی ثبقس:

ٞب٢س چطا٘ : حسا٢٭ حدٱ ٲتٹؾٍ ؾبٖتی ٖجٹض ٖبثط پیببزٺ   زض٦ٯیٻ ت٣بَٕ ټب قبٲ٭ ت٣بَٕ ټبی زاضای چطا٘ ضاټٷٳبیی ٸ

ٶٟبط ٖببثط    5/2بز٬ ٖبثط ثبقس )ټط ٖبثط ذطزؾب٬، ؾببٮٳٷس ٸ ٶببتٹاٴ ٲٗب    200ؾبٖت اٸج ٲتٹاٮی ثطاثط ثب  4اظ ٖطو ٲٗجط زض 

 ٲحؿٹة ٲی ٪طزز(.
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ٶٟبط ثبقبس، يبطٸضت     600ؾبٖت اٸج ٲتبٹاٮی ثبیف اظ    4ا٪ط حدٱ ٲتٹؾٍ ؾبٖتی ٖجٹض ٖبثط پیبزٺ اظ ٖطو ٲٗجط زض 

ٲٹيٹٔ زض ٦ٳیتٻ ٲطثٹَٻ ٲُطح ٪طزز)آییٵ ٶبٲٻ پب٭ ټببی ٖببثط    احسا  پ٭ ٖبثط ٲ٧بٶیعٺ ثبیس ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ 

 (.1390پیبزٺ،

 فبغلِ اص ًضديىتشيي گزسگبُ ايوي -ص

احٓبتی ٦ٻ زض ذهٹل احسا  پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ثبیس زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز، ٞبنٯٻ آٶٽبب اظ ٪بصض٪بٺ ټببی    ی٧ی اظ ٲ

ایٳٵ ٸ ت٣بَٕ ټبی ٦ٷتط٬ قسٺ ٲی ثبقس. ظیطا زض نٹضت ٸخٹز ت٣بَٕ ٦ٷتط٬ قسٺ ٲٷبؾت ٸ ٪بصض٪بٺ ایٳبٵ زض ٶعزی٧بی    

ت پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٶیؿت ٸ ثب ټبسایت ٸ ٦بٶببٮیعٺ   ٲحٯی ٦ٻ اٲ٧بٴ ٖجٹض ٖطيی ٖبثطیٵ پیبزٺ ٸخٹز زاقتٻ ثبقس، ٶیبظی ثٻ ٶه

ٶٳٹزٴ حط٦ت ٖبثطیٵ ٲی تٹاٴ اٲ٧بٴ ٖجٹض آٶٽب ضا اظ ٪صض٪بٺ ټبی ایٳٵ ٲدبٸض ٞطاټٱ ٶٳٹز. ثطایٵ اؾبؼ يٹاثٍ ظیط زض 

 ایٵ ذهٹل ثبیس زض ٶٓط ٪طٞتٻ قٹز :

ٖببثط پیببزٺ یبب ظیط٪بصض ٖببثط       زض نٹضتی ٦ٻ ٞبنٯٻ ٪صض٪بٺ ټٳؿُح یب ٚیط ټٳؿُح ایٳٵ )ټٳطاٺ ثب چطا٘ ضاټٷٳب، پ٭

ٲتبط ثبقبس، يبطٸضت احبسا  پب٭ ٖببثط پیببزٺ ٢بثب٭          250پیبزٺ( تب ٲح٭ ٲٹضز ثطضؾی ثطای احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ ثیكتط اظ 

 ثطضؾی ٲی ثبقس.

ٲتط ثبقس احسا  پب٭ ٖببثط    250ثب تٹخٻ ثٻ ٲٹاضز ٞٹ٠ زض نٹضتی ٦ٻ ٞبنٯٻ ٲح٭ پیكٷٽبزی تب ٪صض٪بٺ ایٳٵ ٦ٳتط اظ 

 ٸضتی ٶساضز.پیبزٺ يط

 وبسثشي ّبي اطشاف -ح

تٹظیٕ ٦بضثطی ټبی اَطاٜ ی٥ ٲٗجط ٦ٻ ٲٹخت ٖجٹض ٖطيی اظ ذیبثبٴ ٲی ٪طزٶس زض ٲ٧بٴ یبثی پ٭ ټبی ٖبثط پیببزٺ  

ٲٹثط ٲی ثبقس. زض نٹضت ٸخٹز ٦بضثطی ټبی ظیط زض اَطاٜ ی٥ ٲٗجط اٲ٧بٴ ؾٷدی احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ زض ٲحبسٸزٺ  

 آٴ ټب ٢بث٭ ثطضؾی ٲی ثبقس:

  ،ٲساضؼ ٸ ٲطا٦ع آٲٹظقی 

  ،ٞطټٷ٫ؿطاټب 

 ،ثیٳبضؾتبٴ ټب 

 ،ٲطا٦ع ٲٗٯٹٮیٵ، ٦ٱ تٹاٶبٴ ٸ ؾبٮٳٷساٴ 

 ،پبض٤ ټب 

 ٸ پبیبٶٻ ټب 
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 .ٲدتٳٕ ټبی ٲؿ٧ٹٶی 

ټٱ چٷیٵ زض نٹضت ٢ُٗی قسٴ يطٸضت احسا  پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ زض اَبطاٜ ٲطا٦بع خٳٗیتبی، ٲطا٦بع ٲٗٯبٹٮیٵ،      

پ٭ ټب ٲی تٹاٶس ثطضؾی قٹز. زض ٲ٧بٶیبثی پب٭ ټببی ٖببثط پیببزٺ ٸ تٹظیبٕ آٶٽبب زض        ؾبٮٳٷساٴ ٸ ثیٳبضؾتبٴ ټب، ٲ٧بٶیعٺ قسٴ

ثبٹؼ، ٲتبطٸ ٸ   َٹ٬ ی٥ ٲٗجط ٲاحٓبتی ٶٓیط ټٳبټٷ٫ی آٶٽب ثب ایؿت٫بٺ ټبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی ٶٓیبط ایؿبت٫بٺ ټببی اتٹ   

 (.1390ټبی ٖبثط پیبزٺ،ٵ ٶبٲٻ َطاحی پ٭ٚیطٺ ثبیس ٮحبِ ٪طزز)آیی

 ت ثٷسی ٸ اٲتیبظ زټی زض احسا  پ٭ ټبی پیبزٺ تكطیح قسٺ اؾت.، قیٹٺ اٸٮٹی5زض ثرف 

ضٸـ اٲتیبظزټی َج١ خسٸ٬ ظیط ٸ ثطاؾبؼ ٶٓطات ٦بضقٷبؾی اٶدبٰ ٲی پصیطز ٸ زض ٶٽبیت ٲدٳٹٔ اٲتیببظات، تٗیبیٵ   

 ٦ٷٷسٺ اٸٮٹیت احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٲی ثبقس.

 احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺاٲتیبظزټی ثٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط زض  :7 خسٸ٬

 اهتياس تخصيصی ػاهل

 144اٲتیبظ ثطاؾبؼ ٶكطیٻ  40تب  ٶؿجت حدٱ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖبثط پیبزٺ

 تهبزٞبت
اٲتیبظ  15ؾب٬  1تهبزٜ خطحی زض َٹ٬  7ثٻ اظای ټط تهبزٜ ٞٹتی یب 

 ايبٞٻ ٲی قٹز

 ٲتط( 250اٲتیبظ زض نٹضت ٶعزی٧ی ثٻ ٲح٭ پ٭ )تب 20 ٸخٹز ٲسضؾٻ اثتسایی

ټب اضؼ ضاټٷٳبیی، زثیطؾتبٴ، زاٶك٫بٺطا٦ع آٲٹظقی ٲبٶٷس ٲسٲ

 ...ٸ
 ٲتط( 250اٲتیبظ زض نٹضت ٶعزی٧ی ثٻ ٲح٭ پ٭ )تب  15

 اٲتیبظ ثٻ اظای ټط ذٍ ٖجٹض زض ټط خٽت 10 ٖطو ذیبثبٴ

 زضنسی ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ 85ؾطٖت 
٦یٯٹٲتط ثط  ٦50یٯٹٲتط اٞعایف ؾطٖت ٶؿجت ثٻ  10اٲتیبظ ثٻ اظای ټط  12

 ؾبٖت

 1اٲتیبظ زض نٹضت ٢طاض زاقتٵ زض ٲحسٸزٺ تحت تبثیط پ٭ ٖبثط پیبزٺ 5 ٶ٣٭ ٖٳٹٲیٸټبی حٳ٭ایؿت٫بٺ

 اٲتیبظ زض نٹضت ٢طاض زاقتٵ زض ٲحسٸزٺ تحت تبثیط پ٭ ٖبثط پیبزٺ 20 ٲطا٦ع ٲٗٯٹٮیٵ یب ؾبٮٳٷساٴ

 یبزٺاٲتیبظ زض نٹضت ٢طاض زاقتٵ زض ٲحسٸزٺ تحت تبثیط پ٭ ٖبثط پ 10 ٦بضثطی ټبی ذبل

 ٞبنٯٻ اظ پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٲٹخٹز زض ٲٗجط
ٲتط  50اٲتیبظ اٞعٸزٺ ٲی ٪طزز ٸ پؽ اظ آٴ ثٻ اظای ټط  5ٲتط  250تب ٞبنٯٻ 

 ی٥ اٲتیبظ ايبٞٻ ٲی قٹز

 ٞبنٯٻ اظ ت٣بَٕ ایٳٵ خٽت ٖجٹض ٖطيی ٖبثطیٵ پیبزٺ
ٲتط  50اٲتیبظ اٞعٸزٺ ٲی ٪طزز ٸ پؽ اظ آٴ ثٻ اظای ټط  5ٲتط  250تب ٞبنٯٻ 

 اٲتیبظ ايبٞٻ ٲی قٹز ی٥

 (.1390ٲٗبٸٶت حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ تطاٞی٥ قٽطزاضی تٽطاٴ، )ٲٷجٕ : 

                                                           

 پیبزٺٲتطی اظ پ٭ ٖبثط  125. قٗبٔ  1
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ثرف قكٱ ٸ پبیبٶی ٪عاضـ ٲص٦ٹض ثٻ قطایٍ ٞیعی٧ی ٸ ټٷسؾی پ٭ ټبی پیبزٺ تٹخٻ ٶٳٹزٺ اؾت ٦بٻ پبؽ اظ ٢ُٗبی    

 قسٴ ٶهت پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ثبیؿتی ٲا٤ ٖٳ٭ ٢طاض ٪یطز. 

 اغفْبىتجشثِ ضْش  -1-3-2

ٲٹضز اٶدبٰ قبسٺ   55ٲٹضز ؾبذتٻ قسٺ ٸ ٲ٧بٴ یبثی  84تٗساز ( 1391زض قٽط انٟٽبٴ زض حب٬ حبيط )تب تبضید تیطٲبٺ 

 ٸ احسا  آٶٽب زض زؾتٹض٦بض ٢طاض زاضز. 

ثطضؾی چ٫ٹٶ٫ی خبٶٳببیی، َطاحبی ٸ احبسا  ٸ ثٽبطٺ ثبطزاضی اظ پب٭ ټببی ٖببثط ٲ٧ببٶیعٺ قبٽطی ثبب             1384 اظ ؾب٬

ٹض ٦بض قٽطزاضی انٟٽبٴ ٢طاض ٪طٞت. اٖت٣بز ثطایٵ ثٹز ٦بٻ خساؾببظی حط٦بت ٖببثط     زؾت ضٲكبض٦ت ثرف ذهٹنی ز

پیبزٺ ثب تطاٞی٥ ٖجٹضی ضاٺ زض ٲ٣بَٕ ثب حدٱ ٸ ؾطٖت ثبال اظ ٲؿبی٭ ٲٽٱ ٸ تبثیط٪صاض زض تطاٞی٥ قبٽطی ٲبی ثبقبس ٦بٻ     

ـ       ټببیی چبٹٴ ث٧ببض٪یطی چبطا٘      ٖاٸٺ ثط تبٲیٵ ایٳٷی ٖبثطاٴ پیبزٺ، تطاٞی٥ ٲؿبیط ٲبٹضز ٶٓبط ضا ٶیبع ثبب اؾبتٟبزٺ اظ ضٸ

ضاټٷٳبیی ٸ یب ٪صضټبی ٚیطټٳؿُح اظ ٢جی٭ پ٭ ٖبثط یب ظیط٪صض ٖبثط تبٲیٵ ٲی ٶٳبیس. ٮصا ث٧بض٪یطی پ٭ ټبی ٖبثط ٲ٧بٶیعٺ 

ضٸقی اؾت ٦ٻ ٲی تٹاٶس ٖاٸٺ ثط ایٳٵ ؾبظی حط٦ت ٖببثط پیببزٺ، اٞبعایف تٳبیب٭ ٖببثطاٴ پیببزٺ ضا زض ٪بصض اظ ٖبطو         

ٳچٷیٵ ثب ؾطٲبیٻ ٪صاضی ثرف ذهٹنی ٸ ٲكبض٦ت قٽطزاضی نٹضت پصیطز. زضایبٵ ضاؾبتب،   ٲؿیطټب تحهی٭ ٶٳبیس ٸ ټ

تٗییٵ ٲ٧بٴ ټبی ثٽیٷٻ خٽت ایدبز تؿٽیات ٸ ٪صض٪بٺ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٸ پیكبٷٽبز ٶبٹٔ ٪بصض٪بٺ    »٪عاضـ ٲُبٮٗبتی تٽیٻ 

 تٹؾٍ قٽطزاضی انٟٽبٴ پی٫یطی قسٺ اؾت.« ٲٷبؾت

ٖجٹضی ثٹؾیٯٻ ٪صض٪بٺ ټبی ٚیطټٳؿُح زض ٲ٣بَٕ ثب حدٱ ٸ ؾطٖت ثببال اظ  خساؾبظی حط٦ت ٖبثط پیبزٺ اظ تطاٞی٥ 

ٲؿبی٭ ٲٽٱ ٸ تبثیط٪صاض زض تطاٞی٥ قٽطی اؾت ٦ٻ ٖاٸٺ ثط تبٲیٵ ایٳٷی ٖبثط پیبزٺ، ْطٞیت ٸ ٦بضآیی ٲٗجط ٲٹضز ٶٓط ضا 

 زض حس ٲُٯٹة حّٟ ٦طزٺ ٸ ٲٷدط ثٻ ضٸاٶی تطاٞی٥ ٲؿیط ٲی ٪طزز.

 :ٹٔ ٪صض٪بٺ ٖبثط پیبزٺ ٖجبضتٷس اظزض اٶتربة ٶثُٹض ٦ٯی قطایٍ تبثیط٪صاض 

 حدٱ ٸ ؾطٖت ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ .1

 آٲبض تهبزٞبت .2

 حدٱ ٖبثط پیبزٺ .3

 ..(.قٷبؾبیی ٲبټیت ٖبثط پیبزٺ )٦ٹز٦بٴ، زاٶف آٲٹظاٴ، ؾبٮٳٷساٴ ٸ .4

 ٲكرهبت ٞیعی٧ی ضاٺ .5

 ٦بضثطی حبقیٻ .6

 ٸيٗیت ایٳٷی ضاٺ .7
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 ٲحسٸزیت زیس .8

 ٚیطټٳؿُح زض ٲٹاضز ظیط اٮعاٲی اؾت:ثب تٹخٻ ثٻ ٲٹاضز ٞٹ٠، ایدبز ٪صض٪بٺ ټبی 

 ٦ٻ ایٵ ضاټٽب ثٗس اظ اؾت٣طاض ٦ببضثطی  ټب ٸ ثعض٪طاټٽبی زاذٯی ٸ حبقیٻ قٽطی ثرهٹل زض ٲٹاضزیآظازضاٺ

 ټبی ٲٹخٹز احسا  قسٺ ٸ زض ٶتیدٻ اضتجبٌ اض٪بٶی٥ ثبٞت قٽطی ضا اظ ټٱ خسا ٦طزٺ ثبقس.

 ټٷ٫ی، ٶٳبیك٫بټٽب، ٲطا٦ع ذطیس، ثرهٹل زض ٲح٭ ٲطا٦ع خٳٗیتی ٲبٶٷس ٲساضؼ، ٲطا٦ع زضٲبٶی، ٲطا٦ع ٞط

 ټبیی ٦ٻ اٞطاز ٦ٱ تٹاٴ )ٲٗٯٹ٬، ذطزؾب٬، ؾبٮٳٷس( ٸخٹز زاقتٻ ثبقس.

 تٹاٴ ٶٹٔ ٪صض٪بٺ ٖبثط ضا اٶتربة ٶٳٹز.ٖاٸٺ ثط ایٵ ثب اؾتٟبزٺ اظ ؾیؿتٱ اٲتیبظی ثٻ قطح خسٸ٬ پیٹؾت ٲی

 بزٺ ٲٗیبضټبی ظیط ٮحبِ قسٺ اؾت :زض ٲُبٮٗبت قٽطزاضی انٟٽبٴ ثطای ٲ٧بٴ یبثی پ٭ ٖبثط پی

  ؾبٖت ثبقس. 4ٖبثط پیبزٺ زض  300حدٱ ٖبثط پیبزٺ ثبیؿتی ثیف اظ 

  ؾبٖت ثبقس. 4ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ زض ټٳبٴ  10000حدٱ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثبیؿتی ثیف اظ 

  ٲتط ثبقس. 200ٞبنٯٻ ظیط٪صض یب ضٸ٪صض ٖبثط پیبزٺ تب ٶعزی٧تطیٵ ٲح٭ )یٗٷی ٖجٹض ٖبثطیٵ( حسا٦ثط 

( ثطای اٞعایف ٶ٣ف خبثدبیی ٲٗجط ٦ٻ اضتجبٌ ٲؿبت٣یٱ ثبب   2ٸ 1ٳٹٔ ٲی تٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ زض ٲٗبثط قطیبٶی )زضخٻ زض ٲد

ؾطٖت ٸ ٲیعاٴ تطاٞی٥ ٖجٹضی زاضز ٸ ٦بټف ٶ٣ف اختٳبٖی ٦ٻ زض اضتجبٌ ٲ٧ٗٹؼ ثب ٶ٣ف خبثدبیی ی٥ ضاٺ اؾت، اظ 

خٳٕ ٦ٷٷسٺ ٸ پرف ٦ٷٷسٺ ٸ ذیبثببٴ ټببی ٲحٯبی     ٪صض٪بٺ ټبی ٚیطټٳؿُح ٖبثط پیبزٺ اؾتٟبزٺ ٲی ٪طز ٸ زض ذیبثبٴ ټبی

 ٦ٻ ٖبثطیٵ زض ٲ٣بیؿٻ ثب ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ زض اٸٮٹیت ټؿتٷس، اظ ٪صض٪بټٽبی ٚیطټٳؿُح ٖبثط اؾتٟبزٺ ٲی ٪طزز.

ثٷبثطایٵ زضتٽیٻ َطح ټبی تٟهیٯی ٸ تٗطیٝ ذُٹٌ ثسٶٻ ثطای ٲٗبثط قطیبٶی ثٹیػٺ زض ٲح٭ ټبیی ٦ٻ ٶٹٔ ٦بضثطی ټب ٸ 

بټٽبی حسا  پ٭ ٖبثط ٲ٧بٶیعٺ ضا يطٸضی ٲی ؾبظز، ثبیبس ًٞببی ٲبٹضز ٶیببظ خٽبت تٗجیبٻ پٯ٧ببٴ ٪بصض٪        ٲٽٱ ظیبز ٖبثط ا

 ٚیطټٳؿُح، ٲسٶٓط ٢طاض ٪یطز.

 تجشثِ ضْش اَّاص  -1-3-3

زض قٽط اټٹاظ ؾبذت پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ثب ټسٜ اٞعایف ایٳٷی ٖجبٹض ٸ ٲبطٸض ٖببثطاٴ پیببزٺ نبٹضت ٪طٞتبٻ اؾبت.         

ٻ ٢بٶٹٴ ق٧ٷی ٖبثطاٴ زض ٦ٷبض ٶبتٹاٶی خؿٳی ؾبٮٳٷساٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ ثبٖا قسٺ تب اظ پ٭ ټبی ثطاؾبؼ ثطضؾی نٹضت ٪طٞت

 ٖبثط ٲٹخٹز ٦ٳتط اؾتٟبزٺ قٹز.

ټٳیٵ ذبَط قٽطزاضی اټٹاظ قطٸٔ ثٻ تدٽیع پ٭ ټبی ٖبثط ٲٹخٹز ثٻ پٯٻ ثط٢ی یب ثبالثط ٶٳٹزٺ اؾت. ټٳچٷیٵ ثب تٹخبٻ  ٻث

ض ؾیٳبی قٽط ٲُطح ثٹزٺ ٸ ثركی اظ ٲجٯٳببٴ قبٽطی ٲحؿبٹة ٲبی قبٹٶس زض      ثٻ ایٷ٧ٻ پ٭ ټب ثٻ ٖٷٹاٴ ٖٷبنط ؾبذتبضی ز

َطاحی پ٭ ټبی ټٹایی ٖباٸٺ ثبط ٲٹٮٟبٻ ټببی نبطٞب ؾببظٺ ای، ٲٗیبضټببی زی٫بطی اظ ٢جیب٭ ٲٹ٢ٗیبت، ٲهببٮح، ایٳٷبی،             
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یبزٺ زض پ٭ پ 60ٶٹضپطزاظی ٸ ضٶ٩ ٸ قطایٍ ا٢ٯیٳی زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٲی قٹز. ثط ټٳیٵ اؾبؼ ٲُبٮٗبت ٲ٧بٴ یبثی ٸ َطاحی 

پ٭ پیبزٺ ؾبذتٻ قسٺ اؾت ٦ٻ اظ ایٵ تٗساز،  30تٗساز  1391قطٸٔ قسٺ اؾت ٸ تب پبیبٴ ٶیٳٻ اٸ٬ ؾب٬  1389اټٹاظ اظ ؾب٬ 

پ٭ پیببزٺ زض ٶ٣ببٌ ظیبط زض حبب٬ ؾببذت ٲبی        5پ٭ ثهٹضت ٲ٧بٶیعٺ ٞٗب٬ ٲی ثبقس. ټٱ ا٦ٷٹٴ  4پ٭ ثهٹضت ٖبزی ٸ  26

 ثبقس: 

ٲ٣بث٭ تطٲیٷب٬ ؾٹؾٷ٫طز، ثٯبٹاض ؾببحٯی ٚطثبی ٶبجف ٲبیٽٵ )ٲ٧ببٶیعٺ(، ثٯبٹاض         يٯٕ ٚطثی ٲیساٴ ٦بض٪ط، ثٯٹاض ټبقٳی

 قط٢ی )ٲ٧بٶیعٺ(، ٸ ثٯٹاض پبؾساضاٴ ٲ٣بث٭ ثیٳبضؾتبٴ اثٹشض )ٲ٧بٶیعٺ( 13ؾبحٯی ٚطثی ٶجف 

پ٭ ٖبثط زض ٲٷ٣ُٻ ی٥ ٸا٢ٕ اؾبت ٦بٻ    6اظ ٶٓط تٹظیٕ خٛطاٞیبیی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ زض ؾُح ٦اٴ قٽط اټٹاظ، تٗساز 

 پ٭ آٴ ٲ٧بٶیعٺ ثٹزٺ ٸ ټٳ٫ی زض حب٬ ثٽطٺ ثطزاضی ټؿتٷس. 1ٍ ٣ٞ

پ٭ ٞٗب٬ اؾت ٦ٻ پب٭ ٲؿبیط    5، 3پ٭ زض حب٬ ؾبذت ٸخٹز زاضز. زضٲٷ٣ُٻ  2پ٭ زضحب٬ ثٽطٺ ثطزاضی ٸ  3، 2زض ٲٷ٣ُٻ 

٬ ثٽبطٺ  پب٭ آٴ زض حبب   6، 4پب٭ ٲٹخبٹز زض ٲٷ٣ُبٻ     7ثٯٹاض پبؾساضاٴ )ضٸثطٸی زاٶك٫بٺ آظاز( ٲ٧بٶیعٺ ٲی ثبقس. اظ تٗبساز  

ثطزاضی اؾت ٸ پ٭ ٲ٣بث٭ ذٹاث٫بٺ زاٶك٫بٺ قٽیس چٳطاٴ ٲ٧بٶیعٺ ٸ پ٭ يٯٕ ٚطثی ٲیساٴ ٦بض٪ط زضحب٬ ؾبذت اؾبت. زض  

پ٭ زض حب٬ ؾبذت زض ٲؿیط خبزٺ ذطٲكٽط )ضٸثبطٸی   1، 6پ٭ ٖبثط زضحب٬ ثٽطٺ ثطزاضی اؾت. زض ٲٷ٣ُٻ 4، 5ؾُح ٲٷ٣ُٻ 

پب٭ ٲ٧ببٶیعٺ زض ٲؿبیط ثٯبٹاض      1پ٭ زض حب٬ ثٽبطٺ ثبطزاضی اؾبت ٦بٻ      7 ، تٗساز7تطٲیٷب٬ ؾٹؾٷ٫طز( ٸخٹز زاضز. زض ٲٷ٣ُٻ 

 2قٽطزاضی، ی٥ پ٭ زضحس ٞبن٭ ایؿت٫بٺ ټٟت ٸ ټكبت ٞببظ    8پبؾساضاٴ )ضٸثطٸی قط٦ت ٶٟت( ٢طاض زاضز ٸ زض ٲٷ٣ُٻ 

 پبزازقٽط زض حب٬ ثٽطٺ ثطزاضی ٲی ثبقس.

تٹؾبٍ   1389ؾبب٬  ٦بٻ زض  بثط پیبزٺ زض قٽط اټبٹاظ  پ٭ ټبی ٖازاٲٻ ثٻ اضائٻ خعییبت ثیكتطی اظ ٲُبٮٗبت ٲ٧بٴ یبثی زض 

 نٹضت ٪طٞتٻ اؾت ٲی پطزاظیٱ:ٲٗبٸٶت حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ تطاٞی٥ قٽطزاضی قٽط اټٹاظ 

ٲٗبٸٶت حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٸ تطاٞی٥ قٽطزاضی قٽط اټٹاظ ثب تٹخٻ ثٻ ٸ٢ٹٔ تهبزٞبت ظیبز ٖبثطیٵ پیبزٺ ثبب ٸؾببی٭ ٶ٣ٯیبٻ زض    

ٲ٧بٶیببثی پب٭   "ټٷٳبیی ٸ ضاٶٷس٪ی قٽط اټٹاظ ا٢ساٰ ثٻ تٽیٻ َطحی ثب ٖٷٹاٴ ٲحٹضټبی قٽطی پط تطزز ثب ټٳ٧بضی پٯیؽ ضا

زضټٳبیٵ ضاؾبتب ٲؿبئٹٮیت تٽیبٻ ٲُبٮٗببت       زض ٲحٹضټبی انٯی ٸ پطتطزز قٽط اټٹاظ ٶٳبٹز.  "ټبی ٖبثط پیبزٺ زض قٽط اټٹاظ

 اٶدبٰ زټس.ٲبٺ ایٵ ٲُبٮٗبت ضا 6َطح ثٻ ٲٽٷسؾیٵ ٲكبٸض ظی٫ٹضات ؾبظٺ ذٹظؾتبٴ ٲحٹ٬ ٪طزیس تب ْطٜ ٲست 

ٲحبٹض ثٹزٶبس،    11ٲكبٸض اثتسا ثب ٶٓط ؾبظٲبٴ تطاٞی٥ ٸ ازاضٺ ضاټٷٳبیی ٸ ضاٶٷس٪ی ٲحٹضټبی پبط تبطزز ضا ٦بٻ قببٲ٭      

ٲكرم ٸ ؾپؽ ٲ٧بٶٽبی پطتطزز ٖبثط پیبزٺ ضا ثب تٹخٻ ثٻ ٶٓط ؾبظٲبٴ تطاٞی٥ ٸ ازاضٺ ضاټٷٳبیی ٸ ضاٶٷبس٪ی ثبب تٹخبٻ ثبٻ     

ی تٗییٵ ٶٳٹز. ٲتٛیطټبی ٲبٹضز ٶٓبط ٲكببٸض خٽبت آٲببض٪یطی      قٷبذت ٦بٲ٭ اظ ٲحٹضټبی اضتجبَی قٽط، خٽت آٲبض٪یط

 قبٲ٭:
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 تؼذاد اتَهثیل ػثَسی دس صهاى هطخع دس ّش هحَس .1

 تؼذاد ػاتشیي پیادُ دس صهاى هطخع دس ّش هحَس .2

 ػشؼ هحَس  .3

 سشػت هزاص ٍسایل ًقلیِ دس ّش هحَس. .4

ضاټٷٳبیی ضاٶٷس٪ی آضقبیٹ ٲكرهبی ثبطای    ٶساقت ٸ ازاضٺ  ثب تٹخٻ ثٻ ایٷ٧ٻ آٲبض ز٢ی١ تهبزٞبت زض قٽط اټٹاظ ٸخٹز

ثجت ز٢ی١ تهبزٞبت ٶساقت. ٮصا ضٸقی ٦ٻ ثطای ٲحبؾجٻ زیتبټبی ذبٰ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قس ثسٸٴ زض ٶٓط ٪بطٞتٵ ایبٵ ٲتٛیبط    

 ثٹز ٸ ثسیٵ نٹضت ٲحبؾجٻ ٪طزیس:

 حدٱ ٖبثطیٵ پیبزٺ ٲحٹض * حدٱ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ * ٖطو ٪صض * ؾطٖت ٲدبظ

                                                         1.000.000    

 500ثسؾت آٲس ٸ زض ٶتیدٻ ٲحٹضټبیی ٦بٻ حبنب٭ آٶٽبب ثببالتط اظ      1000تب  100حبن٭ ٲطثٹٌ ثٻ ټط ٲحٹض ثیٵ ٖسز 

٢طاض ٪طٞت ٶیبظ ثٻ ؾبذت پ٭ ٖبثط زض آٶٽب يطٸضی ٶكبٴ ٲی زاز. ٸ زض پبیبٴ ثطای تٳببٰ ٲحٹضټببیی ٦بٻ ٶتببیح ٲُبٮٗببت      

سٺ تٗساز ظیبز ٖبثط پیبزٺ ٸ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ زض آٶٽب ثٹز ٶؿجت ثٻ احسا  پٯٽبی ٖبثط پیبزٺ زض آٶٽب پیكٷٽبز زازٺ قبس ٸ  ٶكبٴ زټٷ

 ٲ٧بٴ احسا  آٶٽب ثب تٹخٻ ثٻ ٲ٧بٶٽبی ٲكرم قسٺ زض ٲُبٮٗبت خبٶٳبیی ٪طزیسٶس.

 ٮٗٻ ٢طاض ٪طٞتٷس:ٲحٹضټبی اضتجبَی ٲٽٱ زض قٽط اټٹاظ ٦ٻ خٽت آٲبض٪یطی ٸ ٲُبٮٗبت ٲ٧بٶیبثی ٲٹضز ٲُب
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 ٲحٹضټبی اضتجبَی ٲٹضز آٲبض٪یطی ٸ ٲُبٮٗبت ٲ٧بٶیبثی زض قٽط اټٹاظ :8 خسٸ٬

 هَقؼيت آهارگيزی ًام هحَر

 تلَار اًقالب

 ذطزاز 15ٲیساٴ 

 پ٭ ضاټٷٳبیی ٸ ضاٶٷس٪ی

 ٲیساٴ اٶ٣اة

 ٞٯ٧ٻ ؾبٖت

 تلَار فٌی ٍ حزفِ ای

 چٽبض اؾتٲیساٴ 

 ؾٻ ضاٺ ثبټٷط

 ظٶساٴ

 ٲٷجٕ آة تلَار ًَاب

 ٲیساٴ قٽسا خياتاى آسادگاى

 ٦ٹی ایثبض تلَار هؼلن

 تشرگزاُ پاسذاراى

 ٸضٸزی قٽط

 ٶجف ذیبثبٴ ا٢جب٬

 ٶجف ظیتٹٴ ٦بضٲٷسی

 ٸضٸزی ٞٯ٧ٻ چٽبض قیط

 ٸضٸزی زضٸاظٺ

 تشرگزاُ تْثْاًی

 ذطٸخی زضٸاظٺ

 ضٸثطٸی حٹظٺ ٖٯٳیٻ

 تطٲیٷب٬ آثبزاٴ

 ٶٳبیٷس٪ی ؾبیپب ٲٷبثی

 ٲیساٴ اٲبٰ ٖٯی

 تشرگزاُ هذرط
 ضٸثطٸی زاٶك٫بٺ ؾٳب

 پ٭ قٽیس زٚبٚٯٻ

 تلَار گلستاى
 ٞٯ٧ٻ زاٶك٫بٺ

 ٲیساٴ ٦بض٪ط

 تلَار چوزاى
 ذیبثبٴ ٲطٸ

 4تب  1ذیبثبٴ 
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 زاز٪ؿتطی تلَار تَحيذ

 (.1391ٲٷجٕ: )قٽطزاضی اټٹاظ،

غَست گشفتِ تَسط هطاٍس، هکاى ّای صیش تشای ساخت پل ػاتش پیادُ دس اٍلَیت قیشاس گشفتیِ،   تشاساس تشسسی ّای 

 ضٌاسایی ضذُ اًذ :

 اٸٮٹیت ثٷسی ٲ٧بٶی احسا  پ٭ ټٹایی ٖبثط پیبزٺ زض اټٹاظ :9 خسٸ٬   

 5 4 3 2 1 اٍلَيت

 ًام هحل
ثٯٹاض ٲسضؼ اٶجبض 

 ټاٮی

ثٯٹاض ٞٷی ٸ حطٞٻ ای 

 ٲ٣بث٭ ٦ٹی پٯیؽ

ثٯٹاض ثٽجٽبٶی ٶجف 

 ٞبَٳی ظازٺ

٦ٹی ؾیبحی ٢ج٭ اظ 

 ٲیساٴ ؾیبحی
 ؾطضاٺ ثبټٷط

 10 9 8 7 6 اٍلَيت

 ًام هحل
ٲیساٴ چٳطاٴ ٲ٣بث٭ 

 ٶٳبیك٫بٺ ثیٵ اٮٳٯٯی

ثٯٹاض ٪ٯؿتبٴ ٲ٣بث٭ 

 4قٽطزاضی ٲٷ٣ُٻ 

 ٲیساٴ قٽیس ثٷسض

 يٯٕ ٚطثی
 قٽط٤ ظضزقت

ثٯٹاض ٲاقیس ٲ٣بث٭ 

 ثبظاضچٻ

 (.1391)قٽطزاضی اټٹاظ،ٲٷجٕ: 

ټٳچٷیٵ ثطاؾبؼ ثطضؾی نٹضت ٪طٞتٻ ٸ تدطثیبت اخطایی ٸخبٹز ٲٹاٶبٕ ٸ ٲكب٧ات ظیبط ثبٖبا ٦ٷبس قبسٴ ضٸٶبس         

 ؾبذت ٸ ثٽطٺ ثطزاضی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ زض ؾُح قٽط اټٹاظ قسٺ اؾت.

یبساٴ زضٸاظٺ ٸ يبٯٕ   ثطذٹضز ثب تیطټبی ثط٠ ٞكبض ٢ٹی ٦ٻ اٲ٧بٴ اخطای ثطذی اظ پ٭ ټبب ٲبٶٷبس يبٯٕ قبٳبٮی ٲ     -اٮٝ

 قٳبٮی ٲیساٴ قٽیس ثٷسض ٸ ٚیطٺ ضا زقٹاض ؾبذتٻ اؾت.

ٖسٰ ٸخٹز پیبزٺ ضٸ ثبٖطو ٲٷبؾت زض ثطذی ٲٗبثط ٲبٶٷس يٯٕ قط٢ی ٲیساٴ قٽیس ثٷسض، اتٹثبٴ آیبت ا... ثٽجٽببٶی    -ة

 ٲ٣بث٭ ٢جطؾتبٴ ٦ٹت ٖجسا... ٸ ٚیطٺ

.. ٢بثب٭  .ٲببٺ ټببی ٪بطٰ، ضٲًببٴ، ٲحبطٰ، ٶبٹضٸظ ٸ       ٲك٧٭ خبثدبیی تیطټبی ثط٠ ٦ٻ زض ثطذی ایببٰ ؾبب٬ ټٳبٶٷبس    -ج

 ٲبٺ اظ ؾب٬ ٲٳ٧ٵ اؾت. 5خبثدبیی ٶیؿت ٸ ٖٳا اٶت٣ب٬ تٷٽب زض 

ثطذٹضز ثب تبؾیؿبت ظیطظٲیٷی ٶٓیط ثط٠، ٞیجط ٶٹضی، ٪بظ، آة ٸ ٞبياة، ٮٹٮٻ ټبی زٕٞ آثٽبی ؾُحی، ٲربثطات  -ز

 ٸ ٚیطٺ.

 .پیبزٺ ضٸ ټٳبٶٷس ایؿت٫بٺ ټبی اتٹثٹؼ، ز٦ٻ ټبی ٲُجٹٖبت ٸ ٚیطٺثطذٹضز ثب ثطذی ٖٹاضو ٸ ٲجٯٳبٴ ٸا٢ٕ زض  -ٺ
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  وطَس( 3)ثشسسي حذالل خبسجي ثشسسي هطبلؼبت ٍ هىبًیبثي پلْبي ػبثش پیبدُ دس وطَسّبي  -1-4

 تجشثِ استشالیب -1-4-1

بثط پیبزٺ زاقبتٻ  پیكطٞتٻ خٽبٴ اؾت ٦ٻ تدطثٻ ٲٹ٣ٞی زض َطاحی ٸ اخطای اٶٹأ ٪صضټبی ٦ٖكٹضټبی اؾتطاٮیب ی٧ی اظ 

ذُٹٌ ضاټٷٳبی ثطٶبٲٻ ضیبعی ٸ َطاحبی   "  ٲٹضز اؾتٟبزٺ زض ایٵ ٦كٹض، ی٧ی اظ ٲدٳٹٖٻ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ټبی ٶٳٹٶٻ اؾت. 

ؼ ٲٷتكط قسٺ ٸ زض آزض 2011اؾت ٦ٻ تٹؾٍ زپبضتٳبٴ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ زٸٮت اؾتطاٮیبی ٚطثی زض ٶٹاٲجط " ثطای ٖبثطاٴ پیبزٺ 

 .www.transportwa.gov.auایٷتطٶتی ظیط ٢بث٭ زؾتیبثی اؾت 

ٖجبٹض  . پطزاذتبٻ اؾبت  ( Grade Separated Crossingsٲدٳٹٖبٻ ثبٻ ٖجبٹض ٚیطټٳؿبُح ٖببثطاٴ )     ایبٵ   9-7ثربف  

ٚیطټٳؿُح ٖبثطاٴ نطٞب زض اٲتساز ٲٗبثط قطیبٶی ٦ٻ ثطذٹضزاض اظ زٸ ٸیػ٪ی حدٱ ثبالی تطاٞی٥ ٸ ؾطٖت ثببالی ٖجبٹض   

ٸ ظیط٪بصض  ( Overpassتطاٞی٥ ٲٹتٹضی ثبقٷس تٹنیٻ قسٺ اؾت. ٪صض٪بٺ ٚیطټٳؿُح ٲی تٹاٶس زض زٸ قب٧٭ ضٸ٪بصض )  

(Underpass ؾبذتٻ قٹز. ثطای ٪صض٪بٺ ضٸ٪صض حسا٦ثط تٛییط اضتٟبٔ ثب ؾُح ذیبثبٴ )ٲتبط ٲدببظ اؾبت. زض ٖبٹو      5/6

یدببز قبٹز. ٶ٧تبٻ ثؿبیبض ٲٽبٱ ضٖبیبت ذٹاٶببیی        ٲتبط ا  5/3٪صض٪بٺ ظیط٪صض ٪بٺ ٲی تٹاٶس زض حبسا٦ثط اذبتاٜ اضتٟببٔ    

(Visibility.زض اٲتساز ٲؿیط ظیط٪صض اؾت ) 

است کیِ  " هزوَػِ طشاحی پل"AS5100ًوًَِ دیگش اص هزوَػِ دستَسالؼول ّای خاسری، دفتشچِ استاًذاسد 

 دس ضْش سیذًی هٌتطش ضذُ است. 2004تَسط دٍلت فذسال استشالیا دس سال 

( اؾبت ٦بٻ زض ؾطاؾبط ٦كبٹض     AUSROADSيٹاثٍ ٲٷتكطٺ تٹؾٍ ؾبظٲبٴ ضاټٽبی اؾبتطاٮیب ) یٵ ٲدٳٹٖٻ ثركی اظ ا

اؾتطاٮیب ٢بث٭ اؾتٟبزٺ ٲی ثبقس. زض ایٵ ٲدٳٹٖٻ اَاٖبتی زضذهٹل َطاحی پ٭ ټبی ٖبثط پیببزٺ اظ ٢جیب٭ يبٹاثٍ ٲ٧ببٴ     

٢ُبضټبیی ٦ٻ زض ؾُح ٲٹاظی ثب  یبثی پ٭، خعئیبت اخطایی َطاحی ٲٹاٶٕ ثطای حٟبْت پیبزٺ ټب زض ثطاثط ٖجٹض ذٹزضٸټب یب

 ٖبثطاٴ پیبزٺ حط٦ت ٲی ٦ٷٷس، اضائٻ قسٺ اؾت.

ثب تٹخٻ ثٻ ایٷ٧ٻ زٸ ٲدٳٹٖٻ ٞٹ٠ ٲطثٹٌ ثٻ ی٥ ٦كٹض ٲبی ثبقبٷس، زض ایٷدبب ثبٻ اضائبٻ خعئیببت ثیكبتط اظ ی٧بی آٶٽبب          

صض٪بٺ ٚیطټٳؿبُح  پطزاذتٻ ٲی قٹز. زض ٲدٳٹٖٻ ٲٗطٞی قسٺ اٸ٬ ٲطثٹٌ ثٻ ایبٮت اؾتطاٮیبی ٚطثی، ټسٜ اظ ؾببذت ٪ب  

( ثیٵ خطیبٴ حط٦ت پیبزٺ ٸ خطیبٴ حط٦ت ؾٹاضٺ اظ َطیب١ تٛییبط ؾبُح ٖجبٹض زٸ     Conflictپیبزٺ، حصٜ ٶ٣بٌ ثطذٹضز )

خطیبٴ ش٦ط قسٺ اؾت. ٖاٸٺ ثط آٴ، ٲ٧بٴ ٸ ٲٹ٢ٗیت ؾبظٺ ٪صض٪بٺ ثٻ ٖٷٹاٴ ٶ٧تٻ ٦ٯیسی زض حسا٦ثطؾبظی ٲعایب ٸ ٲٷبٕٞ 

اؾبظی خطیبٴ پیبزٺ اظ خطیبٴ ؾٹاضٺ ضا ٲی تٹاٴ ثٻ زٸ ق٧٭ ضٸ٪صض یبب ظیط٪بصض   ٶبقی اظ ایٵ ضاٺ ح٭ ثیبٴ قسٺ اؾت. خس

اٶدبٰ زاز. اٖت٣بز ثط ایٵ اؾت ٦ٻ ایٵ ٶٹٔ خساؾبظی ثبالتطیٵ ؾُح ٲحبٞٓت اظ پیبزٺ ټب ثٹزٺ ثٻ ٶحٹی ٦ٻ اٲ٧بٴ ثطذٹضز 

یببزٺ ثبطای ٲٗببثط قبطیبٶی ٸ     ثب تطاٞی٥ خبزٺ ای ضا ثٻ حسا٢٭ ٲ٣ساض ٲٳ٧ٵ ٲی ضؾبٶس. ؾبذت ٪صض٪بٺ ټبی ٚیطټٳؿُح پ

 ټٳچٷیٵ آظازضاٺ ټبیی ٦ٻ حدٱ ثبالیی اظ تطاٞی٥ ٲٹتٹضی ضا زض ؾطٖت ثبال ٖجٹض ٲی زټٷس تٹنیٻ قسٺ اؾت. 

http://www.transport/
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 .Reldٸ  Roe ، Tonkin( ٲط٦ع ایبٮت اؾتطاٮیبی ٚطثی ٖجبضتٷس اظ ثعض٪طاٺ ټببی  Perthٶٳٹٶٻ ایٵ ٲٗبثط زض قٽط پطت )

ب اؾتٟبزٺ قسٺ ٦ٻ زض ثطذی ٲٹاضز ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٶٳبز ثبطای اختٳببٔ ٸ ٲٹ٢ٗیبت ٲحٯبی     زض خبټبی زی٫ط ټٱ اظ ایٵ ؾبظٺ ټ

ٲُطح ټؿتٷس. ی٧ی اظ زالی٭ ٖٳسٺ ثطای تٹؾٗٻ ٲحسٸز ایٵ ؾبظٺ زض پطت، ټعیٷبٻ ظیببز ؾببذت ٸ ٶ٫ٽبساضی آٴ اظ یب٥      

زٺ ټب ٸ اخجببض ثبٻ تٛییبط    ( ٲحسٸز آٴ ثٻ زٮی٭ اٞعایف ٲؿبٞت ٖجٹض اظ ٖطو ثطای پیبPatronageَطٜ ٸ ٢بثٯیت اؾتٟبزٺ )

 ؾُح ٲی ثبقس.

 

 

  ٶٳٹٶٻ ٪صضټبی ٖبثط پیبزٺ  ایدبز قسٺ زض اؾتطاٮیب: 8ق٧٭ 
www.transport.wa.gov.au 

زاضای ذٹاٶببیی ثببالتط ٸ   اٶتربة ثیٵ پ٭ ضٸ٪صض ٸ پ٭ ظیط٪صض ثؿت٫ی ثٻ ٲٹ٢ٗیبت ٲ٧ببٶی زاضز. پب٭ ټبٹایی ضٸ٪بصض      

٢بثٯیت ثهطی ثٽتط اؾت ٸٮی اظ َطٜ زی٫ط ثٻ ضٲپ ټبی اتهب٬ ثیكتطی ٶیبظ زاضز. اذتاٜ اضتٟبٔ ؾُح ذیبثبٴ ٸ ؾبُح  

ٖجٹض پیبزٺ زض ظیط٪صضټب ٦ٳتط اؾت ا٪طچٻ ٲیعاٴ احؿبؼ اٲٷیت ٞطزی ٖبثط زض ظیط٪صضټب ٦ٳتط ثٹزٺ ٸ ٖاٸٺ ثط آٴ ٶیبظ 

( ٸ ٶبټٷدببضی  Vandalismای ٶ٫ٽساضی ٸ تبٲیٵ ضٸقٷبیی زاضز. ټٳچٷیٵ ذطاث٧ببضی اختٳببٖی )  ثٻ ټعیٷٻ ټبی ثبالتطی ثط

ضٞتبضی زض ظیط٪صضټب ثیكتط ٪عاضـ قسٺ اؾت. ی٧ی اظ چبٮف ټببی ٲٽبٱ ثرهبٹل زض َطاحبی ٸ اخبطای ظیط٪بصضټب،       

 ٢بث٭ اضت٣بء اؾت.  CPTEDثحا اٲٷیت اؾت ٦ٻ اظ َطی١ ٲدٳٹٖٻ ضاټ٧بضټبی َطاحی 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Praha-Stra%C5%A1nice,_l%C3%A1vka_p%C5%99es_tra%C5%A5.jpg
http://www.transport/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Praha-Stra%C5%A1nice,_l%C3%A1vka_p%C5%99es_tra%C5%A5.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Praha-Stra%C5%A1nice,_l%C3%A1vka_p%C5%99es_tra%C5%A5.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Praha-Stra%C5%A1nice,_l%C3%A1vka_p%C5%99es_tra%C5%A5.jpg
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ٲٹاضز يطٸضی زض َطاحبی ٪بصض٪بٺ    AGRD( ٞه٭ 4-4)خسٸ٬  4cٸ ثرف  AGTMٞه٭  6-1ٸ٬ خس 6زض ثرف 

ټبی ٚیطټٳؿُح ٖبثط پیبزٺ ثٻ تٟهی٭ آٲسٺ اؾت. ثطذی اظ ٲٹاضز خبٮت ٸ ٢بث٭ ش٦ط زض ٲاحٓبت َطاحی ٪صض٪بٺ ټببی  

حط٦ت زٸچطذٻ ؾٹاضاٴ ٖجٹض پیبزٺ تٹخٻ ثٻ ٖبثطاٴ زاضای ٶبتٹاٶی حط٦تی، قیت ضٲپ ټبی ٸضٸزی ٸ ذطٸخی، تٹخٻ ثٻ 

 )زض نٹضت ٮعٸٰ( ٲی ثبقس.

سا هی تَاى دس قالة ریذٍل صییش تییاى     ، اتؼاد هختلف گزسگاُ ّای ػاتشپیادُدستَسالؼول استشالیایی ایيتشاساس 

  کشد.

 اثٗبز ٲرتٯٝ ٪صض٪بٺ ټبی ٖبثط پیبزٺ :10 خسٸ٬

 ّاچالص هشايا
ّای هٌاسة تزای هناى

 احذاث

ّای ًاهٌاسة تزای هناى

 احذاث

ایٳٵ تطیٵ ٶٳٹٶٻ تؿٽیات ٖجٹض 

 ٖبثطیٵ
 ټعیٷٻ ټبی ظیبز اخطا ٸ ٶ٫ٽساضی

زض اٲتساز ٲٗبثط قطیبٶی ٸ ٲٗبثط 

 زاضای اؾتبٶساضز ثبالی تطاٞی٧ی

زض اٲتساز ٲٗبثطی ٦ٻ زض آٴ ټب 

اٲ٧بٴ اؾتٟبزٺ اظ ضاٺ ح٭ ټبی 

 خبی٫عیٵ ٸخٹز زاضز.

تطاٞی٥ ٖسٰ ایدبز تبذیط ثطای 

 ٲٹتٹضی

ایدبز ٲك٧٭ ثطای ؾبٮٳٷساٴ ٸ 

ٶبتٹاٶبٴ حط٦تی ثٻ زٮی٭ اذتاٜ 

 ؾُح

زض اٲتساز ؾبیط ٲٗبثط زض نٹضتی 

٦ٻ اٶتربة زی٫طی ثطای ٖبثط 

 پیبزٺ ٸخٹز ٶساقتٻ ثبقس

 

پتبٶؿی٭ اؾتٟبزٺ ثیكتط زض نٹضت 

ټٳبټٷ٩ قسٴ ثب تؿٽیات 

 پیطاٲٹٶی ٸ ٲ٣بنس ؾٟط

اؾت٣جب٬ پبییٵ قٽطٸٶساٴ ثٻ 

 الی٭ ٲرتٯٝز
  زضاٲتساز ٲؿیطټبی ضیٯی

 
تطخیح ثٻ ٖجٹض اظ ٖطو ذیبثبٴ 

 تٹؾٍ ثطذی اظ ٖبثطاٴ
  

 
ٶبؾبظ٪بضی )ٖٳٯ٧طزی ٸ 

 ثهطی( ثب ثبٞت ٲؿ٧ٹٶی پیطاٲٹٴ
  

   ټعیٷٻ ثبالی ٶ٫ٽساضی ٸ ٲسیطیت 
 (.1391ٲٷجٕ: )ٶ٫بضٶسٺ،

 اهبى )پبيتخت اسدى(تجشثِ  -1-4-2

تهبزٞبت ضاٶٷس٪ی زض اضزٴ ی٥ ٲؿبٮٻ ٲٽٱ اؾت ٸ تهبزٞبت زٸٲیٵ ٖبٲ٭ ٲط٨ ٸ ٲیط زض ایٵ ٦كٹض ثٻ حؿببة ٲبی   

 2آیس. ٶعزی٥ ثٻ ی٥ ؾٹٰ تهبزٞبت ثٻ ٶٹٖی ٖبثطاٴ پیبزٺ ضا زض ثط ٲی ٪یطز. ثطاؾبؼ آٲبض ضؾٳی ضٸظاٶٻ ثُبٹض ٲتٹؾبٍ   

ٶكببٶٻ ای اظ ٦ببټف ایبٵ آٲببض زیبسٺ ٶٳبی قبٹز ثبٻ          ٣ٞطٺ تهبزٜ ظذٳی ٲی قٹٶس. ټٳچٷیٵ 380ٶٟط زض  15ٶٟط ٦كتٻ ٸ 

% زض حب٬ اٞبعایف اؾبت. زض   7)ٲٹؾؿٻ تطاٞی٥ اضزٴ( تهبزٞبت ؾبالٶٻ ثب ٶطخ ضقس  JTIَٹضی ٦ٻ ثطاؾبؼ آٲبض ٲٷتكطٺ 
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ټعاض ٶٟط ٲدطٸح قسٺ اٶبس. قببذم ٲتٹؾبٍ خٽببٶی      200ٶٟط ٦كتٻ ٸ ٚبٮت ثط  11000ثیف اظ  1989-2100ثیٵ ؾبٮٽبی 

اؾبت.   13ٸ ثبطای اضزٴ   2اؾت. ایٵ قبذم ثطای ٦كبٹضټبی پیكبطٞتٻ    19ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ حسٸز  1000اظای تٗساز٦كتٻ زض 

ایٵ تٹٮیس ٶبذبٮم ٲٯی  زضنس اظ 3ٲیٯیٹٴ زیٷبض اضزٶی اؾت ٦ٻ چیعی حسٸز  300ټعیٷٻ ؾبٮیبٶٻ تهبزٜ زض اضزٴ ثیف اظ 

 ٦كٹض ٲی ثبقس.

تهبزٜ ٲطثٹٌ ثٻ ٖببثطاٴ ٪بعاضـ    11ز. ضٸظاٶٻ ثُٹض ٲیبٶ٫یٵ زض ایٵ ضاؾتب ایٳٷی حط٦ت پیبزٺ پبییٵ اضظیبثی ٲی قٹ

ؾب٬ اؾت. آٲبضټب ٶكبٴ ٲی زټس ٦بٻ ثیكبتط تهببزٞبت     15قسٺ اؾت ٦ٻ ؾٽٱ ٢بث٭ تٹخٽی اظ آٴ ٲطثٹٌ ثٻ ٦ٹز٦بٴ ظیط 

ټبب  ثٗساظْٽط ٸ ثب ثیكتطیٵ ٞطاٸاٶی زض ضٸظ پٷدكٷجٻ ضخ زازٺ اؾت. ٲتٹؾٍ ؾؿبطٖت ذٹزضٸ  12-16ٖبثطاٴ زض ثبظٺ ظٲبٶی 

ؾبب٬   15% ٢طثبٶیببٴ ظیبط   ٦50یٯٹٲتط ثط ؾبٖت ٪عاضـ قسٺ اؾت. ٶ٧تٻ ٲٽٱ ایٵ اؾت  ٦بٻ ثبیف اظ    55زض ایٵ تهبزٞبت 

 زاٶف آٲٹظاٴ ثٹزٺ اٶس ٦ٻ ثٻ زالی٭ ٲرتٯٝ زض ٲٗطو ذُط ٢طاض ٪طٞتٻ اٶس.

ٶٟبط   300سٺ ٸ اظ تٗساز پ٭ ٖبثط پیبزٺ اٶتربة ق 10، تٗساز پبیترت پبزقبټی اضزٴ ٲبٴزض ٲُبٮٗبت اٶدبٰ قسٺ زض قٽط ا

 اظ ٖبثطاٴ ٲهبحجٻ ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ ٶتبیح ایٵ ٲُبٮٗٻ ثٻ قطح ظیط اؾت:

 .ٖبثطاٴ ظیط٪صض )تٹٶ٭( ضا ثٻ پ٭ ټٹایی تطخیح ٲی زټٷس 

 .پ٭ ټبی ټٹایی ثبٖا اٞعایف احؿبؼ ایٳٷی ٖبثطاٴ ٲی قٹٶس 

      ٟ بزٺ اظ پب٭ زاضز. زض ایبٵ   اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټبی ټٹایی ٶیبظ ثٻ آ٪بٺ ؾببظی ٸ آٲبٹظـ زضذهبٹل ٲعایببی اؾبت

 ذهٹل ٶ٣ف ٸاٮسیٵ ثؿیبض ٲٽٱ اؾت.

 .اٖٳب٬ ٢بٶٹٴ ٸ خطیٳٻ ٲترٯٟبٴ ٲی تٹاٶس زض اٞعایف اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټٹایی ٲٹثط ثبقس 

ٲٽٳتطیٵ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط ثط اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ٖجبضتٷس اظ : ٸخٹز ٲبٶٕ ٲیبٶی، ٶٹٔ پ٭، ؾطٖت حط٦ت ذٹزضٸ ظیط پ٭، ٖبطو  

٥ ظیط پ٭، ضٸ٪صض یب ظیط٪صض ثٹزٴ ٪صض٪بٺ، پٹقبیسٺ ثبٹزٴ یبب ٶجبٹزٴ پب٭ ٸ اٖٳبب٬ ٢ببٶٹٴ ٸ        ٲٗجط حدٱ ٸ تط٦یت تطاٞی

 ٲ٣طضات.

% ٖبثطاٴ تٳبی٭ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ٶساقتٷس. ظٶبٴ ثیف اظ ٲبطزاٴ ٸ ٦ٹز٦ببٴ   60ایٵ ٲُبٮٗٻ ټٳچٷیٵ ٶكبٴ زاز ٦ٻ ثیف اظ 

 س. ؾب٬( ثیف اظ ثعض٪ؿبالٴ تٳبی٭ ثٻ ٖجٹض اظ ضٸی پ٭ زاقتٻ اٶ 15)ظیط 

ٲٽٳتطیٵ زالی٭ ٖسٰ اؾتٟبزٺ ٖجبضتٷس اظ : ضاحت ٶجٹزٴ اؾتٟبزٺ اظ پ٭، اتاٜ ٸ٢ت ثربَط ٲؿبٞت ايبٞی، اضتٟبٔ ظیببز  

 پٯٻ ټب، زالی٭ خؿٳبٶی ٸ ټٳچٷیٵ احؿبؼ ٶ٫طاٶی اظ ایٳٷی.

بٶی ٦ٻ ؾطٖت زض ٲ٧بٴ یبثی پ٭ ټبی ٖبثط ثبیؿتی ثٻ ٶعزی٧ی آٶٽب ثٻ ٲساضؼ تٹخٻ ٶٳٹز. اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټبی ټٹایی ظٲ

 ایدبز تٗٽس ثطای اؾتٟبزٺ اظ آٶٽب الظٰ اؾت. ٸ حدٱ تطاٞی٥ ٖجٹضی ثبالؾت يطٸضی اؾت ٸ
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ثب تحٯی٭ ٖٹاٲ٭ ثبال ٲی تٹاٴ ثٻ ٲ٧بٴ یبثی ٲٷبؾت خٽت ؾبذت پ٭ ټٹایی زؾت یبٞت. ثب تٹخٻ ثٻ ټعیٷٻ ثط ثٹزٴ احسا  

 پ٭ ټٹایی، تحٯی٭ ا٢تهبزی پیكیٵ ثب ز٢ت ثبال الظٰ اؾت.

 2001-2010اَاٖبت آٲبضی ٲطثٹٌ ثٻ خٳٗیت، ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ تهبزٞبت زضاضزٴ ثیٵ ؾبٮٽبی : 11 خسٸ٬

  سال

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ػٌَاى

 تهبزٞبت 52622 52913 62115 70266 83129 98055 110630 101066 122793 140014

 ٦كتٻ ټب 783 758 832 818 790 899 992 740 676 670

 ٲدطٸحبٴ 18832 17381 18368 16727 17579 18019 17969 13913 15662 17403

 ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ 509832 542812 571498 612330 679731 755477 841933 905592 994753 1075453

 خٳٗیت 5.182 5.329 5.480 5.350 5.473 5.600 5.723 5.850 5.980 6.113

 تهبزٞسض ضٸظ 144.3 145 170 192.5 227.8 268.6 303.1 276.89 336.4 383.6

 ٦كتٻ زض ضٸظ 2.1 2.1 2.3 2.2 2.2 2.5 2.7 2.03 1.9 1.8

 ٲدطٸح زض ضٸظ 51.6 47.2 50.3 45.8 48.2 49.4 49.2 38.12 42.9 47.7

1301.9 1234.4 1116.2 1314 1297.9 1223 1147.5 1086.9 974.8 1032.9 

تهبزٜ زض 

ټعاض ٸؾیٯٻ 10

 ٶ٣ٯیٻ

6.2 6.8 8.17 11.8 11.9 11.6 13.4 14.6 14 15.4 
٦كتٻ ثٻ اظای 

 ټعاض ٸؾیٯٻ10

161.8 157.4 153.63 213.4 238.5 258.6 273.2 321.4 320.2 369.4 
ظذٳی ثٻ اظای 

 ټعاض ٸؾیٯٻ 10

11.0 11.3 12.65 17.3 16.1 14.4 15.3 15.2 14.2 15.1 

ٲط٨ ثٻ اظای 

ټعاض  100

 خٳٗیت

284.7 261.9 237.83 314 321.8 321.2 312.6 335.2 326.2 363.4 

ٲدطٸح ثٻ اظای 

ټعاض  100

 خٳٗیت

 ٶطخ ذؿبضت 0.37 0.34 0.31 0.25 0.22 0.19 0.17 0.14 0.13 0.13

311 258 245 281 258 220 202 190 170 160 
ټعیٷٻ ټبی ٲبٮی 

 (JD)ٲیٯیٹٴ 

 .(JTI ,2010) ٲٷجٕ:

 ذؿبضت ثهٹضت ٲدٳٹٔ ٦كتٻ ٸ ٲدطٸح ثٻ تٗساز تهبزٞبت تٗطیٝ ٲی قٹز. ٶطخ



 
 
 

 

74 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 )پبيتخت تشویِ(  ًىبساآتجشثِ  -1-4-3

ی٧ی اظ ٦كٹضټبی ٲٽٱ زض حب٬ تٹؾٗٻ اؾت ٦ٻ ټٳعٲبٴ ثب ق٧ٹٞبیی ا٢تهبزی،  ٲیٯیٹٴ ٶٟط ٦79كٹض تط٦یٻ ثب خٳٗیت 

 ضقس زض قبذم ټبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ضا تدطثٻ ٦طزٺ اؾت.

ٲبط٨ ٸ   5000ضاٶٷس٪ی ا٦ٷٹٴ ثٻ ی٥ ق٧٭ ٖٳسٺ اختٳبٖی ٸ ٖٳٹٲی تجسی٭ قسٺ اؾت. ؾببالٶٻ حبسٸز   اٲب نسٲبت 

 2ٲدطٸح زض قج٧ٻ خبزٺ ای ایٵ ٦كٹض ٪عاضـ قسٺ اؾت ٦ٻ ایٵ ض٢ٱ ٶؿجت ثٻ  ٦كٹضټبی اضٸپبیی ثبیٵ   135000ٲیط ٸ 

 ثطاثط ثیكتط اؾت. 5تب 

ٲیٯیبٹٴ   11ثبٻ   36000اظ  1950-2010ضی٧ٻ َبی ؾببٮٽبی   ضقس تٗساز ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٲٹتٹضی ی٧ی اظ زالی٭ اؾت ثٻ َٹ

 ٶٟط(.  7ضؾیسٺ اؾت )ی٥ ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ ثبظای ټط 

 
   ٶٳٹٶٻ ٪صض٪بٺ چٷس ؾُحی زض تط٦یٻ: 9ق٧٭ 

زضنبسی زض خطاحبت خبی٫ببٺ ٢بثب٭      15زضنبسی زض ٲبط٨ ٸ ٲیبط ٸ     22آٲبض ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ ٖبثطاٴ پیبزٺ ثب ؾٽٱ 

زٸٮت تط٦یبٻ ثطٶبٲبٻ خببٲٕ ایٳٷبی تط٦یبٻ ضا ثبب        2001ض ذؿبضات تهبزٞبت زاقتٻ اٶس. ثط ټٳیٵ اؾبؼ اظ زؾبٲجط تٹخٽی ز

 ټسٜ حسا٢٭ ضؾبٶسٴ تٯٟبت ٶبقی اظ ؾٹاٶح ضاٶٷس٪ی ٸ حسا٦ثط ؾبظی اخطای ایٳٷی ثٻ اخطا زضآٸضزٺ اؾت.

ٶٟط اظ ٖببثطاٴ ثبٻ ٖٷبٹاٴ ٶٳٹٶبٻ      408ٗساز زض ٲُبٮٗٻ نٹضت ٪طٞتٻ ثط ضٸی پ٭ ټبی ټٹایی ٖبثط پیبزٺ زض قٽط آٶ٧بضا ت

 پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٢طاض زاقتٷس. 5ٲٹضز ثطزاقت ٸ تدعیٻ ٸ تحٯی٭ ٢طاض ٪طٞتٷس٦ٻ زض ٲٗطو اٶتربة یب ٖسٰ اٶتربة اؾتٟبزٺ اظ 

ثٷبثطایٵ زٸ ٪طٸٺ ٲٹضز ؾٹا٬ ٢طاض ٪طٞتٷس. ٪طٸٺ اٸ٬ ٦ؿبٶی ٦ٻ اظ ضٸی پ٭ ٖجٹض ٲی ٶٳبیٷس ٸ ٪طٸٺ زٸٰ ٖبثطیٷی ٦بٻ  

 ٲتطی آٴ( ٖجٹض ٲی ٦ٷٷس. 25ؾُح ذیبثبٴ ظیط پ٭ )یب اظ  زض

http://en.wikipedia.org/wiki/File:M23-M25_Intersection_-_geograph.org.uk_-_15455.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:M23-M25_Intersection_-_geograph.org.uk_-_15455.jpg
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ثٗساظْٽط ٲٹضز ؾٹا٬ ٢طاض  17-18ٸ  15-16نجح،  10-11ٖبثطاٴ ثهٹضت تهبزٞی اٶتربة قسٺ ٸ زض ؾٻ ثبظٺ ظٲبٶی 

ایبٵ   زضنس آٶٽب ضا ٲطزاٴ تك٧ی٭ ٲی زازٺ اٶس. ٲٽٳتطیٵ یبٞتٻ ټبی 62ؾب٬ ثٹزٺ ٸ  81تب  14٪طٞتٷس. حسٸز ؾٷی اٞطاز ثیٵ 

 ٲُبٮٗٻ ثٻ قطح ظیط ٲی ثبقٷس:

 ٲؿت٣یٱ زاضٶس.ضاثُٻ ایٳٷی ٦ٯی ثب اؾتٟبزٺ اظ پ٭ احؿبؼ خٹیی زض ظٲبٴ ٸ ٦ٳ٥ ثٻ نطٞٻ -اٮٝ

آقٷبیی ٢جٯی ثب ٲح٭ احتٳب٬ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ضا ٦بټف ٲی زټس ظیطا آٶٽب ثٻ تطاٞی٥ خبضی ثهبٹضت ذبٹـ ثیٷبٶبٻ     -ة

 تطی ثطذٹضز ٲی ٦ٷٷس.

یب ٶعزی٧ی آٶٽب چطا٘ ضاټٷٳبیی ثطای تٹ٢ٝ خطیبٴ ذٹزضٸټبب ٸخبٹز زاضز ٦ٳتبط ٲبٹضز اؾبتٟبزٺ      پ٭ ټبیی ٦ٻ ظیط  -ج

 ٢طاض ٲی ٪یطٶس.

ٶؿجت ظٲبٴ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ثٻ ظٲبٴ ٖجبٹض اظ ٖبطو ذیبثببٴ ٶ٧تبٻ ٲٽٳبی زض تهبٳیٱ ٪یبطی ٖببثط اؾبت )ثطاؾببؼ            -ز

 س.(ثیكتط ثبق 5/1ایٵ ٶؿجت ٶجبیس اظ  ، 1965ٲٹض ٸ اٸٮسض زض ؾب٬ ٲُبٮٗبت 

زاقتٵ پٯٻ ثط٢ی ثب اؾتٟبزٺ ثیكتط اظ پ٭ ټٳطاٺ اؾت. ثطذی اٞطاز پٯبٻ ٖببزی ضا ثبٻ زالیب٭ ؾباٲتی، تٟبطیح ٸ ٸضظـ        -ٺ

 ضای٫بٴ تطخیح ٲی زټٷس.

زض ٲدٳٹٔ ایٵ ٲُبٮٗٻ ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ اؾتٟبزٺ یب ٖسٰ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ٖبثط ټٹایی ثیكتط ی٥ ٖبزت اؾبت تبب تهبٳیٱ    

 ٹز ٸ ظیبٴ.٪یطی ٖب٢اٶٻ ثط ٲجٷبی ؾ

 تجشثِ ثبًىَن )پبيتخت تبيلٌذ( - 1-4-4

 :)( ټبی ٖبثط پیبزٺ، ٶكبٶ٫ط ایٵ ٶ٧بت ٲی ثبقستدطثیبت ایٵ ٦كٹض زض ظٲیٷٻ ایدبز پ٭  

 ټبی ذسٲبت ضٞبټی ٖٳٹٲی: ؾیؿبتٳٽبی ذبسٲبت ٖٳبٹٲی ٦بٻ زضؾببذت پٯٽببی ٖبثطپیببزٺ ٲٳبٶٗبت         ٲحسٸزیت

ی، ذُٹٌ ثط٠، ذُٹٌ تٯٟٵ ٸؾیؿتٱ ٞبياة)ظټ٧كی(؛ ٦ٻ ایٵ ٦ٷٷس ٖجبضتٷس اظ: تبٲیٵ ؾیؿتٱ آثطؾبٶایدبزٲی

قٹٶس، ثطای پی ٲٹاٶٕ ٢بثٯیت ٦بض٪صاقتٵ زضظیطظٲیٵ ٸثبالی آٴ ضا زاضٶس. آٶٽبیی ٦ٻ زضظیطظٲیٵ ٦بض٪صاقتٻ ٲی

٦ٷٷس. ثبطای حب٭ ایبٵ ٲكب٧٭، ٲبٹاٶٗی ٦بٻ زضظیبطظٲیٵ ٦بض٪صاقبتٻ قبسٺ اٶبس،           ټبیی ایدبز ٲیٸتیطپ٭، ٲٳبٶٗت

ثبیس٢ج٭ اظؾبذت پ٭ خبثدبب قبٹٶس. ثبٻ ټطنبٹضت، ٲدٹظخبثدببیی ٲٹاٶبٕ ظیطظٲیٷبی ثبیبس٢ج٭          زضنٹضت اٲ٧بٴ

اظخبثدبببیی آٶٽب٪طٞتببٻ قببٹز.)ٲٹاٶٗی اظ٢جیبب٭ ٮٹٮببٻ ټبببی آة ٸٞبيبباة(،٦ٻ اٮجتببٻ ایببٵ ٦بضضٸٶسؾببرتی زضپببی 

ی ذٹاټسزاقت. زضثًٗبی ٲبٹاضز، تٛییطپب٭ ٖبثطپیببزٺ ؾببزٺ تطاظ٪بطٞتٵ ٲدبٹظ ثبطای خبثدببیی ٲٹاٶبٕ ظیطظٲیٷب           

٦ٷٷبس: اظخٳٯبٻ ٲكب٧ات    اؾت.ذُٹٌ ثط٠ ٲٗٳٹالزضثبالی ؾُح ظٲیٵ ثبطای پب٭ ٖبثطپیببزٺ، ٲٳبٶٗبت ایدببزٲی     
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پصیطٶیؿبت،  ایٳٷی.ایٵ ذُٹٌ ثبیسثٻ اٶساظٺ ٦ببٞی اظ ٲحبسٸزٺ پب٭، زٸض ثبقبٷس. خبثدببیی ذُبٹٌ ثبط٠ اٲ٧ببٴ        

 آٶٽبثبیس ثب پٹقكٽبی ٖبی١ ثط٠ پٹقبٶسٺ قٹٶس.

 ټببی ٖبثطپیببزٺ، ٲٳبٶٗبت    ټببی ٲدببٸضٲٳ٧ٵ اؾبت ثبطای پب٭     ٢ؿبٳتٽبی ؾببذتٳبٴ  ټب: ثًٗبی  ٲحسٸزیت ټبی پ٭

 ایدبز٦ٷس. ثطای ح٭ ایٵ ٲك٧٭ ثٽتط اؾت ٲ٧بٴ پ٭ یب خٽت پٯٻ ټبی پ٭ ضا تٛییطزټیٱ.

       ضٸقٽبی ٶبٲٷبؾت ؾبذت: ٲك٧ات ؾبذت اظاثتسای ؾبذت پ٭ تباٶتٽببی ؾببذت آٴ ٲٳ٧بٵ اؾبت ٸخٹززاقبتٻ

٭، ی٥ ثطٶبٲٻ ضیعی ذٹة زضؾبذت ٸؾبظ ثبیبس تٽیبٻ قبٹز ٦بٻ ٦بض٪بصاضاٴ      ثبقٷس. ثطای پیك٫یطی اظ ایٵ ٲك٧

 تٹاٶٷس ایٵ ٲك٧ات ضا٦بټف زټٷس.ثبتدطثٻ ٲی

 ټبی ٶبٲٷبؾت ؾببذت ٲبٹاضز ظیبط ضا    ټب زضٲح٭ ؾبذت حًٹض زاقتٻ ثبقس. ضٸـٲٽٷسؼ ٶبْط ثبیس زضتٳبٲی ظٲبٴ

 قٹٶس:قبٲ٭ ٲی

o .زضټٱ ق٧ؿتٻ قسٴ)ٞطٸپبقی(حٟبضی 

o  ٌٲدبٸض.٢یٹز ذُٹ 

o ټبی پیف تٷیسٺٞطاٲٹقی ثطای ٢طاضزازٴ ٲحٟٓٻ ثطای ؾیٱ 

o .ؾبظٺ ټبی ٞٹالزی ٲؿٯح زضٲٹ٢ٗیت ٲٷبؾت ٶجبقٷس 

o .پٹقف ثتٷی ٶب٦بٞی 

o ٰټب ثبپٯٻ ټب ٲٷُج١ ٶیؿتٷس.اٶساظٺ ٪ب 

o .تٟط٠)خسایی( ٦٭ 

o  ٻ زضحبب٬  ایٳٷی ٖٳٹٲی ثطای ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖٳٹٰ ٲطزٰ: زضَی ؾبذت پ٭ ٖبثطپیبزٺ، ٲطزٰ ٸ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیب

ٖجٹضاظٶعزی٧ی پ٭ زضحب٬ ؾبذت، ٲٳ٧ٵ اؾت زضاثط ؾ٣ٹٌ اقیبی ؾببذت ٸؾببظ، آؾبیت ثجیٷٷبس. ثبطای      

 ټبی ٲٹ٢ت زض ظیط پ٭ ثبیس ث٧بض٪طٞتٻ قٹٶس.خٯٹ٪یطی اظ ایٵ ٲك٧٭، قج٧ٻ یب ؾ٣ٝ

o قببطایٍ آة ٸټببٹایی: تبیٯٷببس یبب٥ ٦كٹضاؾببتٹایی اؾببت ٦ببٻ ٞهببٹ٬ ثبببضاٶی َببٹالٶی زاضز. ثبببضاٴ ٲببی-

ثطای ؾبذت ٸؾبظایدبز٦ٷس.. ثطای خٯٹ٪یطی اظایٵ ٲك٧٭، ؾبذت تیطپ٭ ٸ پبی ٪بصاضی    تٹاٶسٲك٧اتی

 ضیعی ٲٷبؾت ؾبذت اؾت.آٴ ثبیس٢ج٭ اظٞهٹ٬ ثبضاٶی تٳبٰ قٹز ٸ ایٵ ٶیبظٲٷس ثطٶبٲٻ

 ټب قبٲ٭: آٴ ټبی ٖبثطپیبزٺ زض ظٲبٴ اؾتٟبزٺ اظٲك٧ات پ٭

 ٞطؾبیف ؾبذتبضی)ظٶ٩ ظز٪ی(؛ 

  قٹٶس.ٲیٲهبٮح ؾُحی پ٭ زچبضٞطؾبیف 
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 ٲٹاٶٕ ذُٹٌ ثط٠ ٸتٯٟٵ؛ 

 ٮطظـ پ٭؛ 

 ٸخٹز زٸضٺ ٪طزټب؛ 

 ٶٹض ٶب٦بٞی؛ 

 نسٲبت اتٟب٢ی؛ 

 ٦ٳجٹز حطیٱ قرهی)اٲٷیت(؛ 

 .ٶب٦بٞی ثٹزٴ ٲح٭ ٖجٹض ٸ ٲطٸض 

  ټبی ٲطثٹٌ ثٻ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ، ثٻ قطح خسٸ٬ ظیط ٲی ثبقٷس:ثٻ َٹض ذانٻ،  ٲك٧ات ٸ ضاٺ ح٭

 : ٲك٧ات  ٸ ضاٺ ح٭ ټبی ٲطثٹٌ ثٻ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ زض تبیٯٷس12 خسٸ٬

 راُ حل ّا هطنالت

 .خذهات ّوگاًی:1

-*هَاًغ ساخت مِ تَسظ لَلِ ّای آب ايجادهی

 ضًَذ.

 

 

 **هَاًغ ساخت تَسيلِ خغَط سيزسهيٌی تزق

 ***هجاٍرت پی پل تا تيزتزق

*تاالتزدى پلِ درًقاعی مِ ًشديل تِ خغَط تزق 

 ّستٌذ

 **خغَط تلفي درسيزياتاالی سغح سهيي

 **هجزای فاضالب سيزسهيٌی

 .ساختواًْای هجاٍر:2

 *ايجادهاًغ تَسظ تزخی ساختواًْا

 .تنٌينْای ساخت:3

 *اسّن پاضيذگی تتي

 **پلِ ّای غيزينساى

***فزاهَضی درقزاردادى هفصلْا)ارهاتَرّا(پيص 

 اسجاگذاری تتي

 

 پ٭. *تٛییطزضٲح٭ پبیٻ

 *ثبظٶ٫طی زضټسایت ذُٹٌ اة یباضت٣بی ؾُح آٶٽب

 *ثبظٶ٫طی زضَطاحی پی یباضت٣بی ؾُح آٶٽب

 **تٛییط زضقیٹٺ ټسایت ثط٠

 ***تٛییطٶٹٔ ؾبذتبضی

 *ت٣بيبی ٢ُٕ ثط٠ یباؾتٟبزٺ اظحٟبِ ثط٠

 **ضاٺ ح٭ ٲكبثٻ ذُٹٌ ثط٠

 **تٛییطزضٲح٭ پبیٻ ټبی پ٭ یبزٸثبضٺ َطاحی پی ټب

 

 ټب یب ٦بټف تٗسازپٯٻ ټب یب تٛییطخٽت پٯٻ ټب*تٛییطٲ٧بٴ پبیٻ 

 

 *خب٪صاضی ثتٵ زض زٸٲطحٯٻ

 **ز٢ت زضٲحبؾجٻ ٶ٣ُٻ قطٸٔ پٯٻ ټب

 ***ثطـ ٸخبی٫صاضی

 

 *ؾتٹٴ ثتٷی زضٶعزی٧ی ٲح٭ ؾبذت ٦بض٪صاقتٻ قٹز
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 راُ حل ّا هطنالت

 *هطنالت حول ًٍقلی

 ٍهسيزپيادُ.تزافيل،جادُ 4

 *تزافيل سٌگيي

 **تقايای ساخت

 ***تزافيل ػاتزپيادُ

 .ضزايظ اقليوی5

 *تَقف مار درفصَل تاراًی

 .فزسَدگی ٍخزاب ضذى:6

 *خَردگی تذًِ

 **فزسَدگی هصالح سغح هحل ػثَر

 ***لزسش

 **دٍرُ گزداى

 ***صذهات اتفاقی

 *ًَر

 **موثَد هحل ػثَر

 ***فقذاى حزين ضخصی

 

 *ؾبذت ٸؾبظ زضقت

 **قج٧ٻ ؾبظی ٸ زٞٵ

 ***ترهیم زازٴ ٢ؿٳتی اظخبزٺ ثطای ٖجٹضٖبثطاٴ پیبزٺ

 ثطای ؾبذت *ثطٶبٲٻ ضیعی

 *پی ضیعی ٢ج٭ اظایٵ ٞه٭ پبیبٴ ٪یطز

 

 *ثطَطٜ ٦طزٴ ظٶ٫بض ٸ ضٶ٩ ٦بضی زٸثبضٺ

 ٪عیٷی ٲهبٮح**اؾتٟبزٺ اظآؾٟبٮت یبخبی

 ***اٞعایف ٲ٣بَٕ ٖطيی اًٖب

 **٪عاضـ ثٻ قٽطزاضی

 ***خبی٫عیٷی

 *حٟبَتٽبی ٲٗٳٹ٬

 **ؾبذت ٪صض٪بٺ ثیكتط

 ٲساضثؿتٻ***٢طاض زازٴ ؾُح ٢بث٭ زیس  یب زٸضثیٵ 
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 ّبي ًَ دس طشاحي پل ّبي ػبثش پیبدُ دس ديگش وطَسّبايذُ -1-4-5

 ضشٍست تغییش سٍيىشد

ثٻ ٮحبِ تبضیری، َطاحی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ زض قٽطټبی ثعض٨ ٸ ٦ٹچب٥ ؾطاؾبط خٽببٴ نبطٞب ثبب تٹخبٻ ثبٻ خٷجبٻ         

تیطچٻ ټبی ٮجٻ پٽٵ ؾببذتٻ ٲبی قبٹز،    ٖٳٯ٧طزی آٶٽب نٹضت ٪طٞتٻ اؾت. ٖٳٹٲب ؾبظٺ ایٵ پ٭ ټب اظ ٮٹٮٻ ټبی ٞٹالزی ٸ 

 َطاحی ٦ٱ ټعیٷٻ ثب ظیجبیی ٦ٱ ٸ تٷٽب ثب ی٥ ټسٜ : اٶت٣ب٬ ٖبثطاٴ اظ ی٥ َطٜ ثٻ َطٜ زی٫ط.

اذیطا، تٛییطات اؾبؾی زض ٶٹٔ ٶ٫طـ ثٻ پ٭ ضخ زازٺ ٸ ٲٷدط ثٻ ایدبز پ٭ ټبیی قسٺ اؾت ٦ٻ چیبعی ثیكبتط اظ اضتجببٌ    

٦ٻ خٹاٲٕ زض حب٬ ضقس ثٻ زٶجب٬ ٲتٳبیع ٦طزٴ ذبٹز ٸ خٯبٹٺ ٪بطی ثبٹزٺ اٶبس،       ییثیٵ زٸ ٶ٣ُٻ ضا اٶدبٰ ٲی زټٷس. اظ آٶدب

خٽت ٪طٞتٻ تب ثسیٵ ٸؾیٯٻ ثتٹاٶس ٖٷهط ٲتٳبیع ثهبطی ذٯب١    "ظیجبیی قٷبؾی ټٷطی"َطاحی پ٭ ٖبثط پیبزٺ ثیكتط ثٻ ؾٹی 

 ٶٳبیس. چٷیٵ پ٭ ټبیی َطاحی ٲت٧ٟطاٶٻ تط، ٲٽٷسؾی پیچیسٺ تط ٸ ٲهبٮح ذٹـ َطح تطی زاضٶس.

ی٥ ٲٗیبض ثطای ٲٹ٣ٞیت ؾبظٺ، ٲیعاٴ ثبظزټی ٖٳٯ٧طز پ٭ ٸ ٦ٱ ټعیٷٻ ثٹزٴ ؾبذت آٴ اؾت. ثب اٞبعایف ؾببذت پب٭    

ټبی ٖبثط پیبزٺ زض خٽت ایدبز ی٥ َطح تبظٺ ٸ ٲتٳبیع، خٷجٻ ټبی تعئیٷی ٦ٻ ظٲبٶی اؾبطاٜ ٦بضاٶبٻ ثبٻ ٶٓبط ٲبی ضؾبیس،       

ت ٲثجت ٶبٲحؿٹؾی ٦ٻ ی٥ ؾبظٺ زیسٶی ٲی تٹاٶس ثطای قٽط ا٦ٷٹٴ اټٳیت ثیكتطی پیسا ٦طزٺ اٶس. اٲطٸظٺ َطاحبٴ ثٻ ٶ٧ب

اظ ٶٓط ؾببظٺ ای، ثؿبیبضی اظ    ثٻ اضٲٛبٴ ثیبٸضز، اظ خٳٯٻ اٞعایف ٪طزق٫طاٴ یب ثٽجٹز ٸيٕ اختٳبٖی ثیكتط تٹخٻ ٲی ٦ٷٷس.

اٲٷیبت  پ٭ ټبی ٖبثط اظ ٞٹالز یب ثتٵ ٸ یب ٲهبٮح ق٧٭ پصیط زی٫ط ؾبذتٻ ٲی قٹٶس. پ٭ ټببی ٲؿب٣ٝ ا٪طچبٻ ٲُٯٹثیبت ٸ     

ثبالتطی ثطای اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ ٞطاټٱ ٲی ٦ٷٷس ٮی٧ٵ ٶیبظ ثٻ ٲاحٓبت ذبنبی اظ ٢جیب٭ ٢بثٯیبت ایٳٷبی زض ثطاثبط حبٹازثی       

ټٳچٹٴ آتف ؾٹظی زاضٶس ٸ ټٳیٵ ٲٹيٹٔ، ټعیٷٻ ؾبذت ٸ ٶ٫ٽساضی آٶٽب ضا اٞعایف ٲی زټس. ایٵ زضحببٮی اؾبت ٦بٻ    

، تبثف آٞتبة، ثبضٶس٪ی ٸ ثطٜ ضا ٞطاټٱ ٶٳبی ٦ٷٷبس، ا٪طچبٻ اظ ٶٓبط     پ٭ ټبی ضٸثبظ، ظٲیٷٻ ٲحبٞٓت ٦بضثطاٴ زض ثطاثط ثبز

ټعیٷٻ اخطا ٸ ٶ٫ٽساضی ٲ٣طٸٴ ثٻ نطٞٻ تط ټؿتٷس. ثٽٳیٵ ذبَط اخطای پ٭ ټبی ضٸثبظ زض ٲٷب١َ پط ثبضـ ٸ یب زاضای آٞتبة 

ٯ٧بطزی ٸ اؾبتٟبزٺ   قسیس ٲٳ٧ٵ اؾت ثب اؾت٣جب٬ ٦بٞی ٖبثطاٴ ټٳطاٺ ٶجبقس. َطاحی ټٹقٳٷساٶٻ ثطای اٞبعایف ثببظزټی ٖٳ  

حسا٦ثطی يطٸضی اؾت. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲثب٬، َطاحی ټٳطاٺ ثب اؾتٟبزٺ ٲٟیس اظ ٶٹض َجیٗی، ظیجببیی ثهبطی ٸ ازضا٤ ٲبٹ٢ٗیتی    

ٲی تٹاٶس ظٲیٷٻ ؾبظ اؾتٟبزٺ ثیكتط قٽطٸٶساٴ ٪طزز. پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ثبیس زض ٲ٧بٶی ٲؿت٣ط قٹٶس ٦بٻ ٖببثطاٴ ثبٻ ضاحتبی     

ؾی ٸ ضٲپ ټبی ٸضٸزی ٸ ذطٸخی آٴ ضا تكریم زټٷس. ثطای پبؾد ٪ٹیی ثبٻ ٶیببظ ټٳبٻ    ؾبظٺ پ٭ ٸ ټٳچٷیٵ ٶ٣بٌ زؾتط

٦بضثطاٴ، قیت ټبی ٸضٸزی ٸ ذطٸخی پ٭ ثبیؿتی ثب ز٢ت ثیكتطی ٲٹضز ٲاحٓٻ ٢بطاض ٪یبطز. ټٳچٷبیٵ اظ ٶٓبط ؾببظٺ ای      

 .(2012ضیٳٹٶس،ثبیؿتی پیف ثیٷی ٲ٣بٸٲت زض ثطاثط ثبز، ظٮعٮٻ ٸ تٛییطات خٹی ثٻ ٖٳ٭ آیس )
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 ایسٺ ټبی ٶٹ زض َطاحی پ٭ ٖبثطپیبزٺ زض اؾتطاٮیب: 10ق٧٭ 

 .(2012ضیٳٹٶس،) ٲٷجٕ:

 ضبًگْبي -تجشثِ چیي

ٖدیت زض ایٵ ٦كٹض ٲٷدط ثٻ ؾٽٹٮت ضٞت ٸ آٲبس ٲبطزٰ    ضٸ ثب ا٢ساٰ ثٻ ؾبذت ایٵ پیبزٺٲٽٷسؾبٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ چیٷی 

 اٶس. قسٺ
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ایٵ پ٭ ٖبثط پیبزٺ  ٨ قٽط ضا ثٽٱ ٲی زٸظز.ضٲیساٴ ثعی٥ ی٥ پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٦ٻ ی٥ پ٭ ٚٹ٬ پی٧ط اؾت زٸض تب زٸض 

. ( زض ٲحسٸزٺ قبٶ٫ٽبی زض ؾب٬ ٪صقتٻ پطزٺ ثطزاضی قس.Pudongپٹزٸٶ٩ )  ( ٸا٢ٕ زض ٲٷ٣ُٻ Lujiazuiزض ٮٹخیبظٸی )

ټببی ٲتٗبسز    قسٺ اؾت ٸ ثب ٸضٸزی ٸ ذطٸخی ٲدٽع ثبٻ پٯبٻ ثط٢بی   ټب ٲؿت٣ط  ٞٹت ثبالتط اظ ؾُح ذیبثبٴ 20ایٵ پ٭ ت٣طیجب 

 َطاحی قسٺ اؾت.

 

 ٪صض٪بٺ ٖبثطپیبزٺ زض قبٶ٫ٽبی  : 11ق٧٭ 

http://www.niksalehi.com/
http://www.niksalehi.com/
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 ٪صض٪بٺ ٖبثطپیبزٺ زض قبٶ٫ٽبی  : 12ق٧٭ 

 

 

   ٪صض٪بٺ ٖبثطپیبزٺ زض قبٶ٫ٽبی: 13ق٧٭ 

http://www.niksalehi.com/
http://www.niksalehi.com/
http://www.niksalehi.com/
http://www.niksalehi.com/
http://www.niksalehi.com/
http://www.niksalehi.com/
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 اسٍپبتجشثِ   

َطاحبٴ اضٸپبیی ٲست ټبؾت ٦ٻ ظیجبیی قٷبؾی ضا زض َطاحی پ٭ ټببی ٖببثط پیببزٺ ٲبٹضز تٹخبٻ ٢بطاض ٲبی زټٷبس. اظ         

آٶدبئی٧ٻ ضٸـ ټبی ٧ٞطی َطاحبٴ اضٸپبیی زض خٽت ؾبذت ؾبظٺ ټببی ثببزٸاٰ اؾبت، ثطضؾبی ټببی ظیببزی زض ٲبٹضز        

 حبن٭ ایٵ ثطضؾی ټب ٲی ثبقس:َطاحی ثسیٕ ٸ ټٷطی آٶٽب اٶدبٰ ٲی قٹز. زٸ ٶٳٹٶٻ ظیط 

 زاٶٹٲٻ زض آٮٳبٴ ٲی ٪صضز، ی٥ ٶٳٹٶٻ اظ ؾبظٺ ای اؾت ٦بٻ  -پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٲبی٧٭ اقائیچ ٦ٻ اظ ٦بٶب٬ ضایٵ

َطاحی آٴ تط٦یجی اظ اثت٧بض ٸ زٸضاٶسیكی اؾت ٸ حبن٭ ٦بض، ی٥ ٪صض٪بٺ زیسٶی ثببزٸاٰ اؾبت. اقبایچ    

اٞی٥ ٦كتی ټب زض ٦بٶبب٬. آضقبیت٧ت ټبب ٸ ٲٽٷسؾببٴ     ثٻ ٦بټف تطَطاحی ایٵ پ٭ پبؾری اؾت  ٲی ٪ٹیس :

زؾت ثٻ زؾت ټٱ زازٶس تب پٯی ثب قبٺ تیط حٯ٣ٻ ای ٸ ؾُحی ٲٷحٷی ق٧٭ ثب ٶ٫ٽساضٶسٺ ټببی ٦ببثٯی ضا تٷٽبب    

 زض ی٥ َطٜ ذٯ١ ٶٳبیٷس ٸایٵ اٸٮیٵ ٶٳٹٶٻ اظ ایٵ ٪ٹٶٻ َطاحی ټب اؾت.

 ٲبی ٪بصضز ٸ اظ    1اٺ ثعض٨ زض َبٹ٬ ضٸز ثطٶتبب  زض ٶعزی٧ی ٸٶیع ایتبٮیب، پٯی َطاحی قسٺ اؾت ٦ٻ اظ ی٥ آثط

ٮحبِ ْبټط ثب ؾبذتٳبٴ تبضیری ٸیای پیعاٶی اضتجبٌ زاضز. زض ایٵ ٶ٣ُٻ، پ٭ ٢ٹؾی ٦ٱ اضتٟبٖی احسا  قسٺ 

اؾت ٦ٻ ٦ٷبضٺ ټبی ٲته٭ ثٻ آٴ ټٳؿُح ٲی ثبقٷس. ایٵ پ٭ ٪صض٪بټی ثهطی ضا ثٻ ٸخٹز آٸضزٺ اؾبت ٦بٻ   

سٺ ٸیای ثب ق٧ٹٺ پیعاٶی ٲی ثبقس. َطاحبٴ تٹخٻ ذبنی ثٻ ٲهبٮح ثٻ ثب خٽت ٪یطی ٸ تعئیٷبتف، تساٖی ٦ٷٷ

٦بض ضٞتٻ ٸ خعئیبت ؾبظٺ ٦طزٺ تب اظ ؾبذت ی٥ پ٭ ثبزٸاٰ ٸ ثبق٧ٹٺ اَٳیٷبٴ حبن٭ ٦ٷٷس. پٯبی ٦بٻ ټبٱ اظ    

 ٮحبِ ْبټط ٸ ټٱ اظ ٮحبِ ٦بضایی ثب ؾبذتٳبٴ ټبی تبضیری اَطاٜ زض تٷبؾت ثبقس.

 آهشيىبتجشثِ 

٧ت ټب ٸ ٲٽٷسؾبٴ اضٸپبیی ثطای ٲست ټب زض َطاحی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ پیف ٪بٰ ثٹزٺ اٶس، پ٭ ټبی زض حبٮی٧ٻ آضقیت

زض ٸٶیع، اظ ؾبٻ   2005آٲطی٧بیی زض ذبضج ایٵ ٦كٹض ثٻ قٽطت ٞٹ٠ اٮٗبزٺ ای زؾت یبٞتٻ اٶس. زض ٦ٷٟطاٶؽ پ٭ ٖبثط پیبزٺ 

تٹؾٍ قط٦ت ټبی آٲطی٧بیی َطاحی قسٺ  ، زٸ پ٭قط٦ت ٦طزٺ ثٹزٶس "پ٭ ظیجب ٸ ثبزٸاٰ"پٯی ٦ٻ ثطای ض٢بثت زضخبیعٺ 

زض آضیعٸٶب َطاحبی   T.Y.Linزض قٽط تٹ٦ؿبٴ، ایبٮت آضیعٸٶب، تٹؾٍ قط٦ت ثیٵ اٮٳٯٯی َطاحی  2ثٹزٶس. پ٭ زیبٲٹٶسث٥

اؾت. پ٭ ټٯی٧ؽ ی٥ اثط ٲٷحهبط ثبٻ ٞبطز     KPFFزض ؾیبت٭ ٦بض قط٦ت ٲٽٷسؾی ؾیبتٯی  3قسٺ، ٸ َطاحی پ٭ ټٯی٧ؽ

 DNAاؾت. ؾبظٺ ؾٻ ٢ٹؾی، ٶكبٴ زټٷسٺ َطح انٯی  DVAاؾت. ایٵ پ٭ اٮٽبٰ ٪طٞتٻ اظ ؾبذتبض ؾٻ ثٗسی حٯعٸٶی ق٧٭ 

حٯعٸٶی ق٧٭ اؾت. زضحبٮی٧ٻ پبیٻ ؾُح پ٭ ٸ پبیٻ ټبی ؾ٣ٝ اخعای ثب٢یٳبٶسٺ ایٵ ق٧٭ حٯعٸٶی ضا ٦بٲ٭ ٲی ٦ٷٷس. پ٭ 

                                                           
1
.Brenta 

2
.Diamondback 

3
.Helix 
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٭، خٹایعی ضا اظ خبٲٗٻ ٲٽٷسؾبٴ قٽطؾببظی آٲطی٧بب ٸ قبٹضای ٲٯبی اٶدٳبٵ ٲٽٷسؾببٴ ؾببذتٳبٴ        ټٯی٧ؽ اظ ظٲبٴ ت٧ٳی

 زضیبٞت ٦طزٺ اؾت.

 زض ظیط ثٻ چٷس ٶٳٹٶٻ زی٫ط اظ پ٭ ټبی ؾبذتٻ قسٺ ثب ضٸی٧طز خسیس زض اٲطی٧ب اقبضٺ قسٺ اؾت.

حی ایٵ پ٭ ٖببثط پیببزٺ ٦ببٲا    ٲُٗٹٜ ٦طز. َطا 3تٹخٻ اٞطاز ظیبزی ضا ثٻ قٽط ضزیٷ٩ 2زض ذٯیح تٹضت٭ 1پ٭ ؾبٶسیب٬

تبٵ ٞبٹالز ؾببذتٻ     580ٞٹتی زاضز ٦ٻ اظ  217ٲتٟبٸت اظ َطاحی ټبی نطٞب ٖٳٯ٧طزی ٪صقتٻ اؾت. ؾبظٺ پ٭، قبٺ تیطی 

ٞٹت ٦بثب٭ آٴ ضا ٶ٫بٻ ٲبی زاضز. ؾببظٺ ثبب       4300تٵ قیكٻ ٸ ٪طاٶیت تك٧ی٭ قسٺ ٸ ثیف اظ  200قسٺ اؾت. ؾُح آٴ اظ 

یببضز ٲ٧ٗبت ثتبٹٴ آٴ ضا     1900تٵ ٞبٹالز ٸ   115ضٸی پبیٻ ای ٢طاض ٪طٞتٻ ٦ٻ ثیف اظ ی٥ پبیٻ ٞٹالزی ٲؿتح٧ٱ قسٺ ٸ 

 ق٧٭ زازٺ اؾت.

٦بضٸٮیٷبی خٷٹثی ٢طاض زاضز. ٶٳٹٶٻ زی٫طی اظ تحٹ٬ زض َطاحبی   6زض ٪طیٷٹی٭ ٦5ٻ ثط ٞطاظ ضٸزذبٶٻ ضیسی 4یجطتیپ٭ ٮ

ٞبٹتی پب٭ ثبب     90ٶكبٴ ٲی زټس ٸ زٸ ثطج ٲٗٯ١ ٞٹتی اظ ی٥ ٦ٳبٴ ضا  214پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ اؾت. ؾُح پ٭، قٗبٔ ا٣ٞی 

زضخٻ ثٻ ؾٳت پبییٵ ضٸزذبٶٻ ٦ح قسٺ اٶس. ٶٹض ٲرٟی زض ٶبطزٺ ټببی پب٭ ٸ اظ ظیبط ؾبُح، ؾببظٺ ضا ثبٻ قب٧ٯی          15ظاٸیٻ 

 زضآٸضزٺ ٦ٻ ٪ٹیی ٲی زضذكس.

ٻ اظ ظیبط یب٥ َبب٠    زض ٞطٸز٪بٺ ثیٵ اٮٳٯٯی پٹضتٯٷس، ایبٮت اض٪بٴ، ٲٽٷسؾبٴ، پ٭ ٖبثط پیبزٺ ای ضا َطاحی ٦طزٺ اٶس ٦ب 

٦بشة ٲتك٧٭ اظ ٞٹالز ٸ قیكٻ آٸیعاٴ ثٹزٺ ٸ پبض٦یٷ٩ ضا ثٻ ضاٺ ټبی ٸضٸزی ٲطتجٍ ٲی ٦ٷس. زټبٶٻ ؾبزٺ پ٭ تٹؾٍ ٲیٯٻ 

 ټبی ټٱ ثٷس، اظ َب٠ ٦بشة ٲٗٯ١ اؾت؛ َطاحی قی٥ آٴ، ٲ٧ٳ٭ ٶٹض ٸ َب٠ ٲؿُح آٴ اؾت.

 

                                                           
1. Sundial 

2. Turtle 

3. Redding 

4. Liberty 

5. Reedy 

6. Greenville 
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 KPFFزض ؾیبت٭ ٦بض قط٦ت ٲٽٷسؾی ؾیبتٯی  پ٭ ټٯی٧ؽ: 14ق٧٭ 

 

 T.Y.Linزض قٽط تٹ٦ؿبٴ، ایبٮت آضیعٸٶب، َطاحی قسٺ تٹؾٍ قط٦ت ثیٵ اٮٳٯٯی َطاحی  1زایٳٷس ث٥پ٭  :15ق٧٭ 

 

                                                           
1
 Diamond back 
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 قٽط ضزیٷ٩  2زض ذٯیح تٹضت٭ 1پ٭ ؾبٶسیب٬: 16ق٧٭ 

 

 

 ٞطٸز٪بٺ ثیٵ اٮٳٯٯی پٹضتٯٷس٦بضٸٮیٷبی خٷٹثی ثط ٞطاظ ضٸزذبٶٻ ضیسی  زض ٪طیٷٹی٭   پ٭ ٮیجطتی: 17ق٧٭ 
 

                                                           
1.  Sundial 

2. Turtle 
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ّبي ػبثش ثشسسي لَاًیي ٍ همشسات هَجَد ٍ ثشسسي ضَاثط ٍ همشسات دس ساثطِ ثب ػبثشيي پیبدُ ٍ پل -1-5

 پیبدُ

 پطزاذتٻ ٲی قٹز:  ٺ ٖبثط پیبزٺ اظ پ٭ ٖبثط پیبزٺيٹاثٍ ٢بٶٹٶی زض اؾتٟبزٸ  يٹاثٍ حط٦ت ٖبثط پیبزٺزض ایٵ ثرف ثٻ 

٢ٹاٶیٵ ٸ ٲ٣طضات حب٦ٱ ثط ؾیؿتٱ پیبزٺ، اظ خٷجٻ ټبی ٲرتٯٝ ٢بث٭ ثطضؾی اؾت. ثركی اظ ایٵ ٢ٹاٶیٵ ٸ ٲ٣طضات ٶببْط  

 ثط ح٣ٹ٠ ٸ ٸْبیٝ تطاٞی٧ی ٲت٣بث٭ ٖبثط پیبزٺ، ٸ ؾیؿتٱ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ اؾت ٦ٻ ٲٗٳٹال زض ٲدٳٹٖٻ آئیٵ ٶبٲبٻ ضاټٷٳببیی ٸ  

ضاٶٷس٪ی ٢طاض زاضز. ثرف زی٫ط ٲكٳٹ٬ ٲٟبټیٱ ٖبٰ ح٣ٹ٢ی اؾت ٦ٻ زض چٽبضچٹة ٢ٹاٶیٵ ٲؿئٹٮیت ٦یٟطی ٸ ٲسٶی ٲی 

٪ٷدس. ٶٽبیتب ی٧ؿطی ٲ٣طضات، يٹاثٍ ٸ ٲٗیبضټبی ٞٷی ٸ اخطایی ٸخٹز زاضز ٦ٻ ٶببْط ثبط ثطٶبٲبٻ ضیبعی، َبطح، اخبطا ٸ       

 ٶ٫ٽساضی ؾیؿتٱ ٲی ثبقس.

 آئیي ًبهِ ساٌّوبيي ٍ ساًٌذگيدس همشسات هشثَط ثِ ػبثش پیبدُ حمَق ٍ ٍظبيف ٍ ثشسسي  -1 -1-5

)ثٷبسټبی   1ٲٹازی ٦ٻ زض آئیٵ ٶبٲٻ ضاټٷٳبیی ٸ ضاٶٷس٪ی ٲؿت٣یٳب ثٻ ٲٹيٹٔ پیبزٺ ٸ پیبزٺ ضٸ ٲی پبطزاظز قببٲ٭ ٲبٹاز    

، 169، 149(، 12ٸ  1)ثٷبس   144(، 3)ثٷس  142، 140، 126(، 2)ثٷس 113، 92 ، (1،2،3،4،5)ثٷسټبی  89، 87 ، (47، 14 ، 13

 ، 80ثٹزٺ ٸ ٲٹازی ٦ٻ ثُٹض ٚیط ٲؿت٣یٱ ثٻ ایٵ ٲٹيٹٔ اقبضٺ ٦بطزٺ اٶبس قببٲ٭ ٲبٹاز      192ٸ  191، 190، 189، 188، 173

 ٲی ثبقس. 187( ٸ 1)ثٷس 142، 101

 (.1383ٖبثطیٵ پیبزٺ اؾت )ًٞبیی،آ.ض.ض : زض ٪صض٪بٺ پیبزٺ ح١ ت٣سٰ ٖجٹض ثب  126ٲبزٺ 

زض ٢بٶٹٴ ضاټٷٳبیی ٸ ضاٶٷس٪ی ٶیع، زض نٹضتی ٦ٻ ٖبثط پیبزٺ زض ظیط پ٭ ٖبثط ثب ٸؾبئ٭ ٶ٣ٯیٻ تهبزٜ ٦ٷس، ٖبثط پیبزٺ ضا 

 (.1383ٲ٣هط ٲی قٷبؾس )ًٞبیی،

ٖٷٹاٴ ی٥ ٖٷهط ٲؿت٣٭ ٻث ثب تٹخٻ ثٻ ٲٟبز ٲٹاز ٞٹ٠، ثٷٓط ٲی ضؾس ٦ٻ زض آئیٵ ٶبٲٻ ضاټٷٳبیی ٸ ضاٶٷس٪ی ٖبثط پیبزٺ ٶٻ

ثٯ٧ٻ زض اضتجبٌ ثب ؾیؿتٱ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٲٹتٹضی زیسٺ قسٺ اؾت. زض حبٮی ٦ٻ ٣ٍٞ ثركی اظ ٲحیٍ پیبزٺ ضٸی زض تٳببؼ ٸ  

ثطذٹضز ثب تطاٞی٥ ؾٹاضٺ ٲی ثبقس. تطاٞی٥ پیبزٺ، ٲ٣ٹٮٻ ٲؿت٣ٯی اؾت ٦ٻ ذٹز آئیٵ ٶبٲٻ ٸ ٲ٣طضات خسا٪بٶبٻ ای ضا ٲبی   

 َٯجس.
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كٱ ٲی ذٹضز ٦ٻ اټٱ ئیٵ ٶبٲٻ ضاټٷٳبیی ٸ ضاٶٷس٪ی ٲٹخٹز زض اضتجبٌ ثب پیبزٺ ضٸی ٶبضؾبئی ټبیی ثٻ چثُٹض ٦ٯی زض آ

 :آٴ ٖجبضتٷس اظ

 تؼزيف پيادُ ٍ پيادُ رٍ

( ثهٹضت خبٲٕ ٸ ٲبٶٕ اضائٻ ٶكسٺ اؾت. ٲٗٯبٹٮیٵ ٸ اٞبطاز ٦بٱ تبٹاٴ زض     1-14ٸ  1-13تٗبضیٝ پیبزٺ ٸ پیبزٺ ضٸ )ٲٹاز 

ٶسٺ ٲحؿٹة ٲی قٹٶس ٸ ٲی ثبیؿت ٶیبظټبی خبثدبیی ٸ ټٳچٷبیٵ ایٳٷبی ٸ آؾببیف آٶٽبب ثٷحبٹ      ظٲطٺ ٪طٸٺ ټبی پیبزٺ ضٸ

 ٶٳی قٹٶس. 1-13ٲ٣تًی زض ٲ٣طضات ٸ ٢ٹاٶیٵ اٶ٧ٗبؼ یبثس. زض حبٮی٧ٻ قبٲ٭ تٗطیٝ ٲٷسضج زض ٲبزٺ 

ٲٗبثطی اظ ٢جی٭  ثٻ ټٳیٵ تطتیت زض ٲٹضز ٲؿیطټبی پیبزٺ ٶیع تٗطیٝ ٞٗٯی ٣ٍٞ قبٲ٭ ثركی اظ ٲٗبثط پیبزٺ اؾت ٸ قبٲ٭

ٲؿیطټبی ٸیػٺ پیبزٺ ٸ ٶٓبیط آٶٽب ٦ٻ ٮعٸٲب زضاٲتساز ذیبثببٴ ٢بطاض ٶساضٶبس     ، ظیط٪صضټب ٸ ضٸ٪صضټبی ٲرهٹل ٖبثط پیبزٺ

 ٶٳی قٹز.

 ّااخالل در تزدد، ايوٌی ٍ آسايص پيادُ ّا تَسظ افزاد ٍ ساسهاى

زض ٲٗبثط اظ َطٜ اٞبطاز ٸ ؾببظٲبٶٽب تٽسیبس ٲبی      اظ آٶدبیی ٦ٻ زض ثؿیبضی اظ ٲٹاضز تطاٞی٥، ایٳٷی ٸ آؾبیف پیبزٺ ټب

 قٹز قبیؿتٻ اؾت ٢ٹاٶیٵ ٸ ٲ٣طضات ٲ٣تًی ثطای حّٟ ح٣ٹ٠ ٖبثطیٵ پیبزٺ ٸ آئیٵ ٶبٲٻ ٪ٷدبٶیسٺ قٹز.

ثُٹض ٦ٯی زض آئیٵ ٶبٲٻ ضاټٷٳبیی ٸ ضاٶٷس٪ی ٲٹخٹز ثٻ اٶساظٺ ٦بٞی ثبٻ پیببزٺ ضٸی ٸ ٲٗببثط پیببزٺ اټٳیبت زازٺ ٶكبسٺ       

ٖٳ٭ آیس ٸ ثب آئیٵ ٶبٲبٻ خسا٪بٶبٻ ای تحبت    ٻٶٓط ث ی اؾت یب زض ٖٷٹاٴ ٸ ٲٟبز ایٵ آئیٵ ٶبٲٻ تدسیساؾت. ثٷبثطایٵ يطٸض

 تٽیٻ ٸ تسٸیٵ ٪طزز. "آئیٵ ٶبٲٻ پیبزٺ ضٸی ٸ ٲٗبثط پیبزٺ "ٖٷٹاٴ 

 لَاًیي ػبم حمَلي دس حمَق ٍ ٍظبيف ٍ همشسات هشثَط ثِ ػبثش پیبدُ ثشسسي  -2 -1-5

پیبزٺ ٲكٳٹ٬ ٲٟبټیٱ ٖبٰ ح٣ٹ٢ی اؾبت ٸ زض چببضچٹة ٢بٹاٶیٵ ٲطثبٹٌ ثبٻ ٲؿبئٹٮیت       ثطذی اظ ح٣ٹ٠ ٸ ت٧بٮیٝ ٖبثط 

 ٲ٣طض ٲی زاضز: 1339ٲبزٺ اٸ٬ ٢بٶٹٴ ٲؿئٹٮیت ٲسٶی ٲهٹة  ٲسٶی ٸ ٦یٟطی ٢بث٭ ثطضؾی ٲی ثبقس.

ټط٦ؽ ثسٸٴ ٲدٹظ ٢بٶٹٶی ٖٳسا یب زض ٶتیدٻ ثی احتیبَی ثٻ خبٴ یب ؾاٲتی یب ٲبب٬ یبب آظازی ثبب حیثیبت یبب قبٽطت       "

دبضتی یب ثٻ ټط ح١ زی٫ط ٦ٻ ثٳٹخت ٢بٶٹٴ ثطای اٞطاز ایدبز ٪طزیسٺ، ٮُٳٻ ای ٸاضز ٶٳبیس ٦ٻ ٲٹخبت يبطض ٲببزی یبب     ت

 "ٲٗٷٹی زی٫طی قٹز ٲؿئٹ٬ خجطاٴ ذؿبضت ٶبقی اظ ٖٳ٭ ذٹز ٲی ثبقس.

ثبٻ   11زضٲٹاز ثٗسی ٢بٶٹٴ ٲص٦ٹض چ٫بٹٶ٫ی خجبطاٴ ذؿببضت زض حبٹاز  ٲرتٯبٝ ثیببٴ قبسٺ ٸ ؾبطاٶدبٰ زض ٲببزٺ          

ٹٮیت ٦بضٲٷساٴ زٸٮت ٸ قٽطزاضی ٸ ٲٹؾؿبت ٸاثؿتٻ ثٻ آٶٽب پطزاذتٻ قسٺ اؾت ٦ٻ ثیف اظ ټٳٻ ثٻ ظثبٶٽبی ٸاضزٺ ثبٻ  ٲؿئ

 ٖبثط پیبزٺ ٲطثٹٌ ٲی قٹز.
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قرهی ٦ٻ ثٻ ټط ٶحٹی ذؿبضاتی ضا ثط ٖبثط پیبزٺ ای ٸاضز ٶٳبیس ٪صقتٻ اظ خجطاٴ ذؿبضات ٸاضز ثبط اٸ ٦بٻ زض ٲ٣ٹٮبٻ    

ی ٲؿئٹٮیت ٦یٟطی ٶیع ټؿت. ت٣ٗیت ٖبٲ٭ ظیبٴ ٣ٍٞ ثٗٯبت خجبطاٴ يبطض ٸ ظیببٴ ٲبسٖی      ٲؿئٹٮیت ٲسٶی ٲی ٪ٷدس زاضا

ذهٹنی ٶیؿت. ثٯ٧ٻ ایٳٵ ؾبظی خبٲٗٻ، نیبٶت اظ ٲٷبٕٞ ٖٳٹٲی ٸ ایدبز ٲحیُی اٲٵ ثطای ٦بض ٸ ظٶس٪ی اٞطاز اظ زی٫ط 

 اټساٜ ٢بٶٹٶ٫صاض اؾت.

ٸاضزٺ اظ َطیب١ پطزاذبت زیبٻ ثبٻ ٲبسٖی       زض ٢بٶٹٴ ٲدبظات اؾاٲی اح٧بٰ ٲطثٹٌ ثبٻ خجبطاٴ ٲببزی نبسٲبت ثبسٶی     

ذهٹنی ٲُطح ٲی قٹز، زض حبٮی ٦ٻ زض ٢بٶٹٴ تٗعیطات ثٻ خٷجٻ ټبی ٖٳٹٲی خطٰ تٹخٻ قسٺ اؾبت. ٲبٹازی اظ ٢ببٶٹٴ    

 ٦ٻ ٶبْط ثط ٖبثط پیبزٺ ٲی ثبقس ٖجبضت اؾت :زیبت 

324 ،330 ،331 ،332 ،334 ،334 ،335 ،340 ،341 ،343 ،344 ،345 ،346 ،347 ،348 ،349 ،355. 

ایبٵ ٢ببٶٹٴ    159اٮبی   149زٸ ٢بٶٹٴ تٗعیطات خطایٱ ٶبقی اظ ترٯٟبت ضاٶٷس٪ی ٲٹضز تٹخبٻ ٢بطاض ٪طٞتبٻ اؾبت. ٲبٹاز      

 ٲطثٹٌ ثٻ ایٵ خطایٱ ٲی ثبقس ٦ٻ ثًٗب زض اضتجبٌ ثب ٖبثط پیبزٺ ٲی ثبقس.

 سبيش لَاًیي جضاييدس حمَق ٍ ٍظبيف ٍ همشسات هشثَط ثِ ػبثش پیبدُ ثشسسي  -3 -1-5

خٳٯٻ ٢ٹاٶیٵ ٶبْط ثط ٖبثط پیبزٺ ٲی تٹاٴ ثٻ ٢بٶٹٴ ایٳٷی ضاټٽب ٸ ضاٺ آټٵ ٸ ټٳچٷیٵ ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ ضؾیس٪ی ثٻ ترٯٟبت اظ 

 ٸ اذص خطایٱ ضاٶٷس٪ی اقبضٺ ٶٳٹز ٦ٻ شیا ٲٹاز ٲطثٹَٻ اضائٻ ٲی قٹز:

 ټب ٸ ضاٺ آټٵ٢بٶٹٴ ایٳٷی ضاٺ 

 13، 9، 8، 7، 4یبزٺ ٲی ثبقس ٖجبضت اؾت اظ: ټب ٸ ضاٺ آټٵ ٶبْط ثط ٖبثط پٲٹازی ٦ٻ زض ٢بٶٹٴ ایٳٷی ضاٺ. 

 ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ ضؾیس٪ی ثٻ ترٯٟبت ٸ اذص خطایٱ ضاٶٷس٪ی 

  آٴ ثٻ ترٯٝ 8آئیٵ ٶبٲٻ اخطایی ٢بٶٹٴ ٶحٹٺ ضؾیس٪ی ثٻ ترٯٟبت ٸ اذص خطائٱ ٸ اناحیٻ آٴ تٷٽب زض ٲبزٺ ،

 ٖبثط پیبزٺ ثب ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ اقبضٺ ٲی ٦ٷس.
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ّبي اهتیبصدّي ٍ اٍلَيت ٍ تذٍيي ضبخعّب ٍ استبًذاسدّب ثشسسي آيیي ًبهِ ،اًجبم هطبلؼبت تطجیمي -1-6

 ثٌذي

ی٧ؿطی ضٸقٽب ٸ يٹاثٍ َطاحی ٸ ٲبسیطیت تبسٸیٵ قبسٺ ٸ ثبٻ ٖٷبٹاٴ ضاټٷٳبب ټٳبطاٺ ثبب          ،ٲٷٓٹض ایدبز ی٧ٷٹاذتیٻ ث

، اضائبٻ  ٖببثط پیببزٺ   پ٭ ټببی ٪یطز. ټسٜ اظ تسٸیٵ ٲدٳٹٖٻ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات ٲی ٢ًبٸت ٦بضقٷبؾی ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض 

اٲتیبظثٷبسی  ٽب اؾت. زض ایٵ ٲدٳٹٖٻ يبٹاثٍ َطاحبی ټٷسؾبی،    آٶتٹنیٻ ټب ٸ ٲٗیبضټبی ٞٷی الظٰ ثطای َطاحی ٸ ٦ٷتط٬ 

ٲبذبص انبٯی ایبٵ يبٹاثٍ ٸ      .ٸ ټٳچٷیٵ َطاحی تؿٽیات ٖجٹض ٖبثطیٵ پیبزٺ اضائٻ ٲی قبٹز  ؾبیت ثطای اؾت٣طاض پ٭ ٖبثط

زٞتبط اٲبٹض    ، ٷتكطٺ اظ ؾٹی ؾبظٲبٴ ٲسیطیت ٸ ثطٶبٲٻ ضیعی اؾت )ٲٗبٸٶت اٲٹض ٞٷیٲدٳٹٖٻ تٹنیٻ ټب ٸ ٲٗیبضټبی ٞٷی ٲ

( ٸ ت٣ببَٕ ټببی ټٳؿبُح    144ٶكبطیٻ قبٳبضٺ   خٯبسی )  3قبٲ٭ تؿٽیات پیبزٺ ضٸی ٞٷی ٸ تسٸیٵ ٲٗیبضټب(. ایٵ ٲدٳٹٖٻ 

٢جیب٭  ( ٲی ثبقس. ٦بضثطز ایٵ 145-2ٶكطیٻ قٳبضٺ ٸ تٹنیٻ ټب ٸ ٲٗیبضټبی ٞٷی ) 145-1ٶكطیٻ قٳبضٺ  –قٽطی )ٲجبٶی ٞٷی 

 .، ثبیس ثط اؾبؼ ٢ًبٸت ٦بضقٷبؾی نٹضت ٪یطزضاټٷٳب زض ټط ٪ٹٶٻ قطایٍ ذبليٹاثٍ 

ٲٻ ثٻ ثطذی اظ آییٵ ٶبٲٻ ټب ٸ ٲدٳٹٖٻ يٹاثٍ ٲٽٱ زاذٯی ٸ ذبضخی زض ظٲیٷٻ ٲ٧ببٴ یببثی ٸ َطاحبی پب٭ ټببی      ازض از

 ٖبثط پیبزٺ پطزاذتٻ ٲی قٹز. 

 ثط پل ّبي ػبثش پیبدُ طجك استبًذاسد آضتَضَا -1-6-1

( ثبٻ ٲٷٓبٹض   Pedestrian Dridges( ایببالت ٲتحبسٺ، پب٭ ټببی ٖببثط پیببزٺ )      AASHTOثطاؾبؼ زؾتٹضاٮٗٳ٭ آقتٹ )

زؾتیبثی ثٻ ایٳٷی، اٞعایف ؾُح ؾطٸیؽ ٸ ضٸاٶؿبظی تطاٞی٧ی اخطا ٲبی قبٹٶس ٦بٻ زض َطاحبی ٸ ؾببذت آٶٽبب ثبیؿبتی        

(، ا٢تهببز ٸ ظیجببیی ٲبسٶٓط ٢بطاض ٪یبطز )ثطَجب١ تٹيبیحبت ٲٷبسضج زض         Inspectabilityٴ )ٲٗیبضټبی ٢بث٭ ثبظضؾبی ثبٹز  

AASHTO LRFD.) 

(، ٲدٳٹٖٻ ای اظ اؾتبٶساضزټبی Basic Designزض ؾیبٮٽبی پبیٻ َطاحی )ضاټٷٳبی َطاحی ثعض٪طاٺ ټب،  100٭ زض ٞه

طٖت َطاحبی، ٦ٷتبط٬ زؾتطؾبی، ؾببذت ٸ     ثطذبی اظ آٶٽبب ٖجبضتٷبس اظ ؾب     ٦بٻ   الظٰ ثطای َطاحی ثعض٪طاٺ ټب ٖٷٹاٴ قس

ټٳبټٷ٫ی ثب ؾبیط ٖٷبنط. زض ثركی ٦ٻ ثٻ اٲ٧بٶبت ٖبثط پیبزٺ پطزاذتٻ اؾت. ٲاحٓبت ذبنی اظ ٢جی٭ اضظـ ټبی ثهطی 

ٸ زیساضی، آٮٹز٪ی ټٹا، آٮٹز٪ی آة ٸ حٟبْت زض ثطاثط ضَٹثت ٲُطح قسٺ اؾت. ا٪طچبٻ َطاحبی پب٭ ټببی پیببزٺ ٸ      

بٸت نبٹضت  بٶساضزټبی ٲٹضز اؾتٟبزٺ ټطی٥ اظ ح٧ٹٲت ټبی ٲحٯی ٲی تٹاٶس ثهبٹضت ٲتٟب  ٲؿیطټبی پیبزٺ ثطاؾبؼ اؾت

اضظیبثی ٶیبظټب ثطای ؾبذت ی٥ پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٲتبثط اظ ٸا٢ٗیت ټبی ٲٹخٹز ٸ ، ټبث٫یطز. ثطاؾبؼ ضاټٷٳبی َطاحی ثعض٪طاٺ

بيی ٖجٹض اظ ٲ٣ُح ذیبثبٴ، ٶبٹٔ ٸ  زیس٪بٺ ټبی ٦بضقٷبؾی زض ظٲیٷٻ ٦بضثطی ټبی خبشة ؾٟط پیبزٺ، حدٱ پیبزٺ ټبی ٲت٣

 ا٢تهبزی اؾت. -ؾٯؿٯٻ ٲطاتت ٲٗجط، ٞبنٯٻ تب ت٣بَٕ ټبی ٲدبٸض، يٹاثٍ ٲٷ٣ُٻ ثٷسی ٸ ټٳچٷیٵ ٖٹاٲ٭ اختٳبٖی
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ؾبذت ضٸ٪بصض ضا تبطخیح    ضاټٷٳبی َطاحی ثعض٪طاٺ ټبزضخبیی ٦ٻ ٶیبظ ثٻ ٪صض٪بٺ ٚیطټٳؿُح تكریم زازٺ قٹز، 

ټبی اٲٷیتی ٸ ذطاث٧بضی ثیكتطی ٲٹاخٻ ټؿبتٷس. زض ټطحبب٬ زض َطاحبی ٸ ؾببذت      ٲی زټس چطا ٦ٻ ظیط٪صضټب ثب ٶ٫طاٶی

 ضٸ٪صض یب ظیط٪صض ثٻ ٶیبظټبی تٳبٰ ٪طٸٺ ټبی ٖبثطاٴ )ثطاؾبؼ اؾتبٶساضزټبی ٲٹخٹز( ثبیؿتی تٹخٻ قٹز.

تٹنیٻ ٲی ٦ٷس زض ٲٹاضزی ٦ٻ ثتبٹاٴ ٞبنبٯٻ زیبس ضا تببٲیٵ ٶٳبٹز ٲٳ٧بٵ اؾبت ؾببذت          ضاټٷٳبی َطاحی ثعض٪طاٺ ټب

ظیط٪صض ٲطخح ثبقس. ظیط٪صضټب ٲٗٳٹال ټعیٷٻ ؾبذت ٦ٳتطی زاقتٻ ٸ ٖبثط ثطای اؾتٟبزٺ اظ آٶٽب، ٲؿبٞت ٦ٳتطی ٸ قیت 

٦ٹتبٺ تطی ضا َی ٲی ٦ٷس. زض ٲ٣بثب٭ زاضای ٶ٫طاٶبی اٲٷیتبی ثیكبتطی ثبٹزٺ ٸ ټٳچٷبیٵ زض ٶبٹاحی پبط ثببضـ، ذُبط آة           

 .(HDM،1995) آقتٹ،  ز اؾت٪طٞت٫ی ٸ پرف آثٽبی ؾُحی ٸ آٮٹز٪ی ٶبقی اظ آٴ ثؿیبض ظیب

 بصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ )سبثك( وطَسس ،ضَاثط پل ّبي ػبثش پیبدُ -1-6-2

ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزخٻ اؾج١ ٦كٹض ثكطح ظیط تبسٸیٵ   144ٲدٳٹٖٻ يٹاثٍ پ٭ ټبی ټٹایی ٖبثط پیبزٺ زض ٢بٮت ٶكطیٻ 

 قسٺ اؾت:

 ٲٗبٸٶت اٲٹض ٞٷی، زٞتط تح٣ی٣بت ٸ ٲٗیبضټبی 144-2ٲجبٶی ٞٷی، ٶكطیٻ قٳبضٺ   :)خٯس اٸ٬( تؿٽیات پیبزٺ ضٸی ،

 1375،  51/00/75ٞٷی، اٶتكبضات ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزخٻ 

 ٲٗبٸٶبت اٲبٹض ٞٷبی، زٞتبط     144-2تٹنیٻ ټب ٸ ٲٗیبضټبی ٞٷبی، ٶكبطیٻ قبٳبضٺ     :)خٯس زٸٰ( تؿٽیات پیبزٺ ضٸی ،

 1375،  51/00/75ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزخٻ تح٣ی٣بت ٸ ٲٗیبضټبی ٞٷی، اٶتكبضات 

  ٲٗبٸٶت اٲٹض ٞٷی، زٞتط اٲٹض ٞٷی ٸ تسٸیٵ ٲٗیبضټب، 144-3تؿٽیات پیبزٺ ضٸی، ؾٹاث١ ٲُبٮٗبت، ٶكطیٻ قٳبضٺ ،

  1376، 18/00/76اٶتكبضات ؾبظٲبٴ ثطٶبٲٻ ٸ ثٹزخٻ 

 سبصهبى ضْشداسي ّبي وطَس  ،ضَاثط پل ّبي ػبثش پیبدُ -1-6-3

ی ټبی ٦كٹض زض ازاٲٻ ٞٗبٮیت ټبی ٲُبٮٗبتی تٹؾٍ زٞتط ټٳبټٷ٫ی حٳ٭ ٸ ٶ٣ب٭ ٸ تطاٞیب٥ ا٢بساٰ ثبٻ     ؾبظٲبٴ قٽطزاض

ٶٳٹزٺ اؾت ٦بٻ ذانبٻ ای   " يٹاثٍ خبٶٳبیی ٸ احسا  پٯٽبی ٖبثط پیبزٺ ٲ٧بٶیعٺ ثب ٲكبض٦ت ثرف ذهٹنی " اٶتكبض 

 اظ آٴ ثٻ قطح شی٭ ٲی ثبقس:

ضاٺ زض ٲ٣بَٕ ثب حدٱ ثبال ٸ ؾطٖت ثبال اظ ٲؿبیٯی اؾت ٦بٻ ٖباٸٺ   خساؾبظی حط٦ت ٖبثطاٴ پیبزٺ ثب تطاٞی٥ ٖجٹضی 

ثط تبٲیٵ ایٳٷی ٖبثطاٴ، ضٸاٶی تطاٞی٥ ٲؿیط ٲٹضز ٶٓط ضا ٶیع زض ثطزاضز. ٪صض ایٳٵ ٖبثط اظ ایٵ ٲ٣ببَٕ ثبب ضٸقبٽبیی چبٹٴ     

ایٍ تبثیط٪بصاض  ذٍ ٦كی ٖبثط، چطا٘ ضاټٷٳبیی ٸ ٪صض٪بٺ ټبی ٚیط ټٳؿُح )ضٸ٪صض ٸ ظیط٪صض( پیف ثیٷی ٲی قٹز. قط

 ټب ٖجبضتٷس اظ:زض اٶتربة ټطی٥ اظ ایٵ ضٸـ
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حدٱ ٸ ؾطٖت ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٖجٹضی، تٗساز تهبزٞبت، حدٱ ٖبثطیٵ پیبزٺ، ٲكرهبت ٞیعی٧ی ضاٺ، ٦بضثطی حبقیٻ ای 

ٸ ٸيٗیت ایٳٷی ضاٺ اؾت. ٪صض٪بٺ ٚیط ټٳؿُح ثٻ ٖٷٹاٴ ٪عیٷٻ ای ثب ٦ٳتطیٵ تساذ٭ حط٦ت ٖبثط ثب تطاٞی٥ ٖجٹضی زض 

ثؿیبضی ٲٹاضز اظ ایٳٵ تطیٵ ٸ ٲُٳئٵ تطیٵ ٪عیٷٻ ټبؾت ٦ٻ ثطای اٶتربة آٴ ؾیؿتٳی اٲتیبظی ثٻ قطح ظیط زض ٶٓط ٪طٞتٻ 

 قٹز:ٲی

 ٲیعاٴ اٲتیبظ ټط ی٥ اظ ٖٹاٲ٭ ثطای ٮعٸٰ ٪صض٪بٺ ٚیط ټٳؿُح: 13خسٸ٬ 

 ؿبٞط زض ؾبٖت اٸج :ٲ 350ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ ٸ  3000حدٱ ؾٹاضٺ ٸ پیبزٺ ثٻ ٶؿجت حدٱ 

 ٲتط : 3/3ٖطو ذیبثبٴ ثٻ اظای ټط 

 اٲتیبظ 40

 اٲتیبظ 12
 ٸخٹز ټط خعیطٺ  ٲیبٶی ثطخؿتٻ :

 ٸخٹز ټط ٲسضؾٻ اثتسایی زض ٲحسٸزٺ :
 اٲتیبظ 4

 اٲتیبظ 10
 ٸخٹز ټط تهبزٜ ٖبثط ثب ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ زض ؾب٬ :

 ٸخٹز ټط خعیطٺ ٲیبٶی ټٳؿُح :
 اٲتیبظ 5

 اٲتیبظ 2
 ٲسضؾٻ ضاټٷٳبیی ٸ زثیطؾتبٴ زض ٲحسٸزٺ :ٸخٹز ټط 

 ٦یٯٹٲتط ثط ؾبٖت : 50ؾطٖت ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثیف اظ 
 اٲتیبظ 5

 اٲتیبظ 10

 ثبقس.ٲی 100-85اٲتیبظ الظٰ خٽت اٶتربة ٪عیٷٻ ٪صض٪بٺ ٚیط ټٳؿُح ثیٵ *

 قطایٍ ذبل ٲ٣بَٗی ٦ٻ زض آٶٽب اظ ٪صض٪بٺ ٚیط ټٳؿُح ثطای ٖجٹض ٖبثط پیبزٺ اؾتٟبزٺ ٲی قٹز

 ثطای ٮعٸٰ ٪صض٪بٺ ٚیط ټٳؿُحقطایٍ ذبل ٲ٣بَٕ : 14خسٸ٬ 

 :حدٱ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ

 :ؾطٖت ٲتٹؾٍ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ

 ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ ٖجٹضی زض ؾبٖت اٸج  3000ثیف اظ 

 ٦یٯٹٲتط ثط ؾبٖت یب ثیكتط  50

 :حدٱ ٖبثط پیبزٺ ٖجٹضی

 :تٗساز تهبزٞبت ٖبثط

 ٖجٹضی زضؾبٖت اٸجٖبثط پیبزٺ  350ثیف اظ 

 زض نٹضت ٸخٹز زض ی٥ ؾب٬

 ٶعزی٧تطیٵ ٪صض٪بٺ ایٳٵ ٖبثط پیبزٺ:

 ٖطو ٲٗجط :

 ٲتط یب ثیكتط 250زضٲحسٸزٺ 

 ٲتط 25حسا٢٭ 

 (1382)ؾبظٲبٴ قٽطزاضی ټبی ٦كٹض، ٲٷجٕ: 

 ضَاثط ٍ همشسات ضْشسبصي ٍ هؼوبسي ثشاي ػجَس ٍ هشٍس هؼلَلیي -1-6-4

پیكٷٽبز ٸظاضت ٲؿب٧ٵ ٸ قٽطؾببظی زض اضتجببٌ ثبب      8/3/68ایطاٴ زض خٯؿٻ ٲٹضخ قٹضای ٖبٮی قٽطؾبظی ٸ ٲٗٳبضی 

ضٕٞ ٲٹاٶٕ قٽطؾبظی ٸ ٲٗٳبضی زض ٖجٹض ٸ ٲطٸض، زؾتطؾی ثٻ اٲب٦ٵ ٸ ًٞبټب ٸ تدٽیعات ٖٳٹٲی قٽطی ثٻ ٲٷٓٹض تببٲیٵ  

اؾبت ٦بٻ ٞهب٭    اٲ٧بٴ قط٦ت اٞطاز زاضای ٲٗٯٹٮیت ټبی ٪ٹٶب٪ٹٴ خؿٳی زض ظٶس٪ی ضٸظٲطٺ خبٲٗٻ ضا تهٹیت ٶٳٹزٺ 

اٸ٬ آٴ ثٻ يٹاثٍ ٲُٯٹة َطاحی ًٞبی قٽطی ٸ اظ خٳٯٻ پیبزٺ ضٸټب ٲی پطزاظز. ا٪طچٻ زض ایٵ يٹاثٍ ثهٹضت نطیح 

 اظ ٪صض٪بٺ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٶبٲی ثطزٺ ٶكسٺ اؾت.
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 :ذٍ ٲكی ټبی انٯی زض َطاحی ٲؿیطټبی ٖبثطاٴ پیبزٺ زض ٲٗبثط قٽطی قبٲ٭ ٲٹاضز ظیط اؾت 

  ثطای حط٦ت ٖبثطاٴ پیبزٺایدبز ٲؿیطټبی ٲٷبؾت 

  تٹخٻ ثٻ ٶیبظټبی ٖبثطیٵ پیبزٺ زض ٦ٯیٻ تؿٽیات حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ 

 .اٸٮٹیت زازٴ ثٻ َطح ټبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٦ٻ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٖبثطیٵ ٢طاض ٲی٫یطز 

  ایدبز ٲؿیطٖبی پیٹؾتٻ ٖبثط پیبزٺ 

  اٞعایف ایٳٷی ٸ تطزز ٖبثطیٵ پیبزٺ 

  ٦ٻ تؿٽیات ٖبثط پیبزٺ زض آٶٽب ٲٷٓٹض قسٺ ثبقس.حٳبیت اظ َطحٽبی ٦بضثطی ظٲیٵ ٸ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ 

  ٞطاټٱ آٸضزٴ زؾتطؾی آؾبٴ ٸ ٲؿیطی ٲٷبؾت ثطای ٲٗٯٹٮیٵ ٸ اٞطاز ٦ٱ تٹاٴ 

  ایدبز زؾتطؾی ٲٷبؾت ثیٵ ٦طیسٸضټبی ٖبثط پیبزٺ ٸ ؾیؿتٱ ټبی حٳ٭ ٸ ٶ٣ٯی ٲرتٯٝ )ایؿت٫بټٽبی اتٹثٹؼ

 ٸ تب٦ؿی ٸ..(

 ٲبٶٷسحدٱ ٖبثط پیبزٺ ٦بضثطی ظٲیٷٽببی اَبطاٜ    ټبی انٯی تطاٞی٧یَطاحی ٲؿیط ٖبثط پیبزٺ ثط اؾبؼ پبضاٲتط(

 ٸ....(

 تبهیي تسْیالت وبسآهذ ثشاي ػبثش پیبدُ

زض ٶتیدٻ  ایٵ ٦ٻ تؿٽیات ٖبثطاٴ پیبزٺ زاضای ٦بضائی الظٰ ثبقٷس ثبیس َطاحی ٸ ٶ٫ٽساضی اظ آٶٽب ٲٷبؾت ثٹزٺ ٸ ثطای

 ی ٲٹاضز ظیط ثبیس زض تؿٽیات ٖبثط پیبزٺ ضٖبیت قٹز:ثٻ َٹض ٦ٯ .ثبٖا ٞطاټٱ آٸضزٴ ایٳٷی ٖبثطیٵ ٪طزز

  ٖطو ٲٷبؾت ٦طیسٸضټبی ٖبثط پیبزٺ ثب تٹخٻ ثٻ ت٣بيبی اؾتٟبزٺ اظ آٶٽب 

  ضٸ ؾبظی ٲٷبؾت ٦طیسٸضټبی ٖبثط پیبزٺ ثٻ ٲٷٓٹض اٞعایف ایٳٷی ٖبثطاٴ 

 خساؾبظی ٦بٲ٭ پیبزٺ ضٸ ټب ٸ ٪صض٪بټٽبی ٖطیى ٖبثطیٵ پیبزٺ اظ ؾُح ؾٹاضٺ ضٸ 

 قتٵ ٸ حصٜ ٲٹاٶٕ ٲٹخٹز زض پیبزٺ ضٸ ټبثطزا 

         ٲ٧بٴ یبثی نحیح پ٭ ټب ٸ ظیط ٪صضټبی ٖبثط پیبزٺ زض نٹضتی ٦ٻ ٲ٧ببٴ یببثی پب٭ ټبب ٸ ظیبط ٪بصضټب ز٢یب١ ٸ

ٲٷبؾت ٶجبقس چٷیٵ تؿٽیاتی ثسٸٴ اؾتٟبزٺ ٲیٳبٶس ثٻ ټٳیٵ زٮی٭ ثبیس ایٵ تدٽیعات زض ٲ٧بٴ ټبئی ٦بٻ ٖببثطاٴ   

تٷس یب ٲطا٦ع ثب خصة ؾٟط ثبال ٸ یب ٲ٧بٴ ټبیی ٦بٻ اٲ٧ببٴ ٖجبٹض ایٳبٵ ٖببثطاٴ      پیبزٺ ثب ٲك٧٭ ایٳٷی ٲٹاخٻ ټؿ

 پیبزٺ اظ ٖطو ٲٗجط ٸخٹز ٶساضز ٶهت ٪طزٶس.

 ٖبثطیٵ پیبزٺ زض ٲٷب١َ تدبضی ثب تٹخٻ ثٻ تٹؾٗٻ ثبٞت ٲٷ٣ُٻ ٸ ٦ببضثطی ټببی ٲٹخبٹز ٸ     َطاحی ٪صض٪بټٽبی

 ظیجبییٽبی ثهطی ٲحیٍ الظٰ اؾت اخطا قٹز.
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 ثدب اظ چطا٘ ټبی ضاټٷٳبیی ثطای ٖبثطیٵ پیبزٺ )چطا٘ ټبی ضاټٷٳبیی ٖبثطیٵ ٦ٻ تٹؾٍ ٞكببض   اؾتٟبزٺ نحیح ٸ

قٹٶس (ٶهت ایٵ چطاٚٽب ظٲبٶی ٦ٻ ایٳٷی ٖبثطاٴ پیبزٺ ثب ٲكب٧٭ ٲٹاخبٻ اؾبت ٸ تبطزز     زازٴ ز٦ٳٻ ای ٞٗب٬ ٲی

 ٶٳبیس زض ٲٗبثط قٽطی الظٰ اؾت.ٖبثطاٴ پیبزٺ زض ٖجٹض ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ اذتا٬ ایدبز ٲی

  خسا ؾبظی ٞیعی٧ی ٲؿیط حط٦تی َٹٮی ٖبثطیٵ پیبزٺ اظ تطاٞی٥ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ 

 اضائٻ تؿٽیات ذبل ٸیػٺ ٖجٹض اٞطاز ٲٗٯٹ٬ ٸ ؾبٮٳٷس زض ٦طیسٸضټبی ٖبثط پیبزٺ 

 ذٍ ٦كی ٸ ٶهت تبثٯٹټبی ٲٷبؾت ثطای ٲكرم ٦طزٴ ٲؿیطټب ٸ ٪صض٪بټٽبی ٖبثط پیبزٺ 

  ټبی ضاټٷٳب ٸ ٚیطٺ ٦ٻ ٲیتٹاٶس ٖبثطیٵ ضا ضاټٷٳبیی ٦ٷستبٲیٵ ٦یٹؾ٥ ټبی اَأ ضؾبٶی تبثٯٹټب ٶ٣كٻ. 

 سبيش استبًذاسدّبي هَجَد داخلي ضَاثط پل ّبي ػبثش پیبدُ طجك  -1-6-5

 ضَاثط هىبًیبثي استبًذاسد پل ػبثش پیبدُ  -1-6-5-1

اظ قببذم  ثب زض ٶٓط ٪بطٞتٵ ٲاحٓببت تطاٞی٧بی ٸ اختٳببٖی ٸ ثطاؾببؼ ٲٗببثط قبطیبٶی ٸ ثعض٪طاټبی ٸ ثبب اؾبتٟبزٺ           

 )ؾببظٲبٴ تطاٞیب٥   اٲتیبظزټی ثٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط زض احسا  ٪بصض٪بٺ ٖطيبی ٚیطټٳؿبُح ضا ٲبی تبٹاٴ ایٷ٫ٹٶبٻ ثیببٴ ٦بطز        

 :(1385، قٽطزاضی تٽطاٴ

 اٲتیبظزټی ثٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط زض احسا  ٪صض٪بٺ ٖطيی ٚیطټٱ ؾُح 

  3000ٲیعاٴ تطزز ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ )چٽبض ؾبٖت ٲتٹاٮی( ثبالتط اظ 

 ٶٟط. 300ؾبٖت ٲتٹاٮی( ثبالتط اظ  یبزٺ )چٽبضٲیعاٴ ٖجٹض ٖبثط پ 

 ضَاثط فٌي استبًذاسدًوًَِ  -1-6-5-2
  ٲتط زض  20/5ٲتط ٸ زض آظازضاٺ ټب ٸ ثعض٨ ضاٺ ټب  80/4اضتٟبٔ آظاز ٸ ٲدبظ ضٸ٪صض ٖبثط پیبزٺ ٸ ٲٗبثط قطیبٶی

 (.1376ٶٓط ٪طٞتٻ ٲی قٹز )آ٢بیی،

  ٲتط اؾت. 25/2پ٭ ٖبثط پیبزٺ حسا٢٭ ٖطو 

 بیس زض ٲ٣بث٭ ٖٹاٲ٭ خٹی ٲحبٞٓت قٹز.ضٸ٪صض ث 

 .ٮجٻ پٯٻ ٶجبیس تیع ثٹزٺ ٸ ٮجٻ پٯٻ ثبیس تطخیحب زاضای ٢ٹؼ ٲایٳی ثبقس 

  زضنس ثبقس. ٦2ٝ پٯٻ ثبیس زاضای قیت 

  ٦ٝ ٖطقٻ، ضاٺ پٯٻ ٸ قیت ضاټٻ ضٸ٪صض ثبیس ٚیط ٮٛعٶسٺ ٸ ٲُبث١ يٹاثٍ، قیت ثٷسی قٹز تب تدٳٕ آة ټبی

 (.1374، ٪ی آٴ زض ظٲؿتبٴ ٶكٹز )ثٽجٽبٶیآظاز ثبٖا ٮٛعٶس٪ی ٸ ید ظز

 (.1381، پب٪طز پٯٻ ټب ثبیس زاضای اٶساظٺ حسا٢٭ ؾٻ ٪بٰ ثبقس )َبٮجی 
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   زضخبٻ، اظ َبٹ٬ پٯ٧ببٴ ٦بؾبتٻ قبٹز       90ٲحٹض ضاٺ پٯٻ ضٸ٪صض ٶجبیس ٲؿت٣یٱ ثبقس، ثب اؾتٟبزٺ اظ پب٪طز ٸ پبیچ

 (. 1376)نٟبضظازٺ،

 ثط پیبزٺ ٶجبیبس ٲٷدبط ثبٻ ٦ببټف ایٳٷبی ٸ تبساذ٭ زض خطیببٴ        زض ت٣بَٕ ټبی ٚیطټٳؿُح ٲ٧بٴ اؾت٣طاض پ٭ ٖب

 (.1385، تطاٞی٥ ثبقس )٦ٽعازی

  ثطای ایدبز اٶ٫یعٺ ٖبثطیٵ زض اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټب الظٰ اؾت زض َطاحی ٸ ضٶ٩ آٲیعی پ٭ ٶٓط خبٲٗٻ قٷبؾبٴ ٸ

ثٗس ٢بث٭ ثطضؾی (. زض ایٵ حبٮت زض٤ ًٞبیی ٖبثط پیبزٺ اظ زٸ 1385ضٸاٴ قٷبؾبٴ ٶیع ٮحبِ ٪طزز )٦ٽعازی،

ٲتط ٞبنٯٻ ٢بث٭ ٢جٹ٬ اؾت ثٷبثطایٵ پ٭ ټب ثبیس ٲتٷبؾت  25زیسٴ : زیس ثطای قٷبؾبیی تؿٽیات تب حسٸز  اؾت:

ثؿیبضی اظ ٲترههیٵ َطاحی قٽطی ثط ایٵ ٣ٖیسٺ ټؿتٷس ٦ٻ ا٪بط ٦ؿبی   . ثب زیس ٶبْط َطاحی ٸ ٶهت قٹٶس

ثبیبس زض ًٞببی قبٽطی حط٦بت ٦ٷبس ٸ اظ      ثرٹاټس ًٞبی قٽطی ضا َطاحی ٦ٷس، ٖاٸٺ ثط آٲٹظـ تئٹضی، 

  .ٲٹظـ ثجیٷسآٶعزی٥ 
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ًظشسٌجي اص هسئَلیي ٍ وبسضٌبسبى ٍ غبحت ًظشاى ٍ ضْشًٍذاى دس هٌبطك هختلف پیشاهَى هسبئل ٍ  -1-7

  ّبّبي ػبثش پیبدُ دس ًحَُ اٍلَيت ثٌذي ٍ استفبدُ ثْیٌِ اص آىهطىالت پل

ٴ قیطاظی زض ذهٹل ٲیعاٴ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٸ ټٳچٷیٵ ثٻ ٲٷٓٹض ثطضؾی ٸ تحٯی٭ ٶ٣ُٻ ٶٓطات قٽطٸٶسا

ثب تٹخبٻ ثبٻ ایٷ٧بٻ زض حبب٬ حبيبط       ( اٶدبٰ ٪طٞتٻ اؾت.307زالی٭ اؾتٟبزٺ یب ٖسٰ اؾتٟبزٺ، تح٣ی١ ٲیساٶی ثب حدٱ ٶٳٹٶٻ )

ٳٹٶٻ ثطای ثطضؾبی  هٹضت ٶٲٹضز( ث 20)پ٭ ٖبثط ثهٹضت ٞٗب٬ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪یطٶس ی٥ ؾٹٰ آٶٽب  60ٶعزی٥ ثٻ 

 ټب زض خسٸ٬ ظیط آٲسٺ اؾت:خعییبت ثٻ ت٧ٟی٥ پ٭ اٶتربة قسٶس.

٦ٟبیت ٲی ٦ٷس. تٗییٵ حدٱ ٶٳٹٶٻ ثب تٹخٻ ثٻ ٞطيیبت ظیط ٸ ثب ٞبطو ضتجبٻ    n=300حدٱ ٶٳٹٶٻ  N=1400000ثطای 

 ای ثٹزٴ ٲتٛیط ٲٹضز آظٲٹٴ نٹضت ٪طٞتٻ اؾت.

 خسٸ٬ ٲٹض٪بٴ             ثط اؾبؼ  

= 0.05 , 1-α = 0.95 , t = 1.96 , p = 0.05α 
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 پركبیف پ٭ ټبی ٶٳٹٶٻ ثطزاقت قسٺ ثٻ ت٧ٟی٥ ٲٷب١َ قٽطزاضی: 18ق٧٭ 
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 ٲٹ٢ٗیت پ٭ ټبی ٶٳٹٶٻ ثطزاقت قسٺ ٸ تٗساز پطؾكٷبٲٻ ت٧ٳی٭ قسٺ: 15خسٸ٬ 
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ثیكتطیٵ تٗساز پطؾكٷبٲٻ ټب زض پ٭ ټبی ٸا٢ٕ زض ٲیبساٴ زاٶكبدٹ، ٪ببظ،    ثب تٹخٻ ثٻ اَاٖبت ٞٹ٠ ٲاحٓٻ ٲی قٹز ٦ٻ 

ٲٹضز ثطای ټط ٦ساٰ( ٸ ٦ٳتبطیٵ تٗبساز ٲطثبٹٌ ثبٻ ٦ٳطثٷبسی قبٽط٤        18ثیٳبضؾتبٴ حبّٞ، پبی٫بٺ ټٹایی ٸ ذیبثبٴ ظٶس )

 پطؾكٷبٲٻ ت٧ٳی٭ قسٺ اؾت.  4/15ٲٹضز( اؾت. ثُٹض ٲیبٶ٫یٵ زض ټط پ٭ تٗساز  3خٹازیٻ )

 ضْشًٍذاى تحلیل هطخػبت ػوَهي  -1-7-1

ٸا٢ٕ اؾبتٟبزٺ اظ ٶٳٹٶبٻ    ثٹزٺ اٶس. زضزضنس(  50)ٶٟط ٲطز  153زضنس( ٸ  50ٶٟط ظٴ ) 153ٲكبض٦ت ٦ٷٷسٺ،  259اظ ثیٵ 

 ی ی٧ؿبٴ ثطای حصٜ اثط خٷؿیت ثط اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ثٹزٺ اؾت.ؿخٷ

 
 تٹظیٕ خٷؿی پطؾف قٹٶس٪بٴ :3 ٶٳٹزاض
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سال تَدُ است کِ تیاًگش رَاى تیَدى ًسیثی پاسیخگَیاى اسیت. اییي افیشاد داسای        7/29هتَسط سٌی پاسخگَیاى 

BMI;  1/22کیلَگشم ٍصى تَدُ اًذ کِ هتَسط ضاخع  66ساًتی هتش ٍ  9/172هتَسط قذ 
 سا گضاسش هی دّذ. 1

( قشاس هی گیشد ٍ تیاًگش طثیؼی تَدى ٍضیؼیت رسیوی افیشاد هیَسد     5/18-25دس تاصُ ٍصى ػادی ) BMIایي هقذاس 

  پشسص است.

% داسای تحػییالت صییشدیملن،   6/26%( اص قطش تی سَاد تیَدُ اًیذ،   5/1اص ًظش تحػیالت تٌْا ًسثت تسیاس کَچکی )

اسای تحػیالت فیَق لیسیاًس ٍ تیاالتش    %( د2/6% لیساًس ٍ کسش کَچکی )8/20% فَق دیملن، 4/12% دیملن، 4/32

 تَدُ اًذ.

 

 : تٹظیٕ ؾُح تحهیات پطؾف قٹٶس٪بٴ4 ٶٳٹزاض

 اٶس.%( ٲتبټ٭ ٪عاضـ قسٺ4/54%( ٲدطز ٸ ٲبث٣ی )6/45ټٳچٷیٵ ٶعزی٥ ثٻ ٶیٳی اظ پبؾر٫ٹیبٴ )

( زض قٽط 4ٶٟط ٪عاضـ قسٺ ٦ٻ ثبالتط اظ ثٗس ذبٶٹاض ) 51/4اظ ٶٓط تٗساز اًٖبی ذبٶٹاض، ٲیبٶ٫یٵ تٗساز اًٖبی ذبٶٹاض 

ٶٟطٺ ٸ ٦ٳتطیٵ ٲبٹضز   5ٲی ثبقس. ثبالتطیٵ زضنس ٞطاٸاٶی ٲطثٹٌ ثٻ تٗساز اًٖبی ذبٶٹاض  ( 1390ؾطقٳبضی قیطاظ )َج١ 

٪بٴ زض ٪طٸټٽبی ٲتٷٹٔ قٛٯی ٢طاض زاقبتٻ اٶبس ثبٻ َبٹضی ٦بٻ ثیكبتطیٵ       ٶٟطٺ ٲی ثبقس. پطؾف قٹٶس 10ٲطثٹٌ ثٻ ذبٶٹاض 

ٞطاٸاٶی ٲطثٹٌ ثٻ ٢كط زاٶكدٹ ٸ ٲحه٭ ٸ ٦ٳتطیٵ ٲٹضز ٲطثٹٌ ثٻ ٦بض٪طاٴ ؾبزٺ ثٹزٺ اؾت. ټٳچٷیٵ ٦بضٲٷساٴ زٸٮت ٸ 

 اٶس.ظٶبٴ ذبٶٻ زاض زاضای ٶؿجت ثبالیی ثٹزٺ

                                                           
1- Body Mass Index 
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 پطؾف قٹٶس٪بٴ : تٹظیٕ ٶٹٔ قٛ٭5 ٶٳٹزاض

ؾبب٬ ش٦بط قبسٺ اؾبت ٦بٻ ثبب تٹخبٻ ثبٻ ٲیببٶ٫یٵ ٶؿبجی            5/19ؾبث٣ٻ ؾ٧ٹٶت زض قبٽط قبیطاظ اظ َبطٜ پبؾبر٫ٹیبٴ     

 پبؾر٫ٹیبٴ ثیبٶ٫ط َٹالٶی ٲست ثٹزٴ ا٢بٲت پبؾر٫ٹیبٴ اؾت.

ی ثبقبس  ٲب  1/1..( زض ذبٶٹاض، ٲیبٶ٫یٵ ٲحبؾجٻ قسٺ ثطاثبط  .اظ ٶٓط تٗساز ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ ٲٹتٹضی )ذٹزضٸ، ٲٹتٹضؾی٧ٯت ٸ

قٽط قیطاظ ٲُبث٣بت زاضز.ٲتٹؾبٍ زضآٲبس ذببٶٹاض پبؾبر٫ٹیبٴ       ٦1390ٻ ایٵ قبذم ثب ٲتٹؾٍ ش٦ط قسٺ زض ؾطقٳبضی 

 تٹٲبٴ ش٦ط قسٺ اؾت. 124/052/1

ثطای ؾٷدف ٲیعاٴ ؾاٲتی پبؾر٫ٹیبٴ ٸ اضتجبٌ آٴ ثب اؾتٟبزٺ یب ٖسٰ اؾتٟبزٺ اظ پ٭، ٖباٸٺ ثبط قببذم تبٹزٺ ثبسٴ      

BMI    اظ ؾٹاالت زی٫طی ټٳچٹٴ ؾبث٣ٻ ٲهطٜ زذبٶیبت، ؾبث٣ٻ ثیٳبضی ٢ٯجی، ٲٗٯٹٮیت خؿٳی ٸ حط٦تی اؾبتٟبزٺ قبسٺ

اؾت ثٷبثط اْٽبض پبؾر٫ٹیبٴ، تٷٽب ٦ؿط ٦ٹچ٧ی اظ آٶٽب زاضای ؾبث٣ٻ ٲهطٜ زذبٶیبت ٲی ثبقٷس. ټٳچٷیٵ ٶؿجت ٦ٳی اظ 

اظ پبؾر٫ٹیبٴ اْٽبض زاقتٻ اٶس ٦بٻ ثُبٹض ٲبٷٓٱ ٞٗبٮیبت      پبؾر٫ٹیبٴ ؾبث٣ٻ ثیٳبضی ٢ٯجی زاقتٻ اٶس. اٲب ثرف ٢بث٭ تٹخٽی

ٸضظقی زاضٶس. تٷٽب ثرف ٦ٳی اظ پبؾد زټٷس٪بٴ زاضای ٲٗٯٹٮیت خؿٳی یب ٲك٧٭ حط٦تبی ثبٹزٺ اٶبس. ؾبٹا٬ ثٗبسی زض      

ضاثُٻ ثب ؾبث٣ٻ تهبزٜ ضاٶٷس٪ی ٲُطح قسٺ اؾت. ٶ٧تٻ خبٮت تٹخٻ، ثبال ثطزٴ ٶؿجی ؾٽٱ ٦ؿبٶی اؾت ٦بٻ زاضای ؾببث٣ٻ   

 ضاٶٷس٪ی ثٹزٺ اٶس. تهبزٜ

زضنس( زاضای ٪ٹاټیٷبٲٻ ضاٶٷس٪ی ثٹزٺ اٶس ٦ٻ ثیبٶ٫ط تٹاٴ اؾتٟبزٺ  48ټٳچٷیٵ ٶؿجت ثؿیبض ثبالیی اظ پبؾد زټٷس٪بٴ )

 :ثبقسٲیآٶٽب اظ ذٹزضٸ 
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ؾٹا٬ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. اثتبسا اظ آٶٽبب زض ذهبٹل ټبسٜ اظ     زٸ اٮ٫ٹی ؾٟط پطؾف قٹٶس٪بٴ اظ َطی١ 

 ( ؾٹا٬ قسٺ اؾت ٸ پبؾد ټب ثٻ تطتیت ٞطاٸاٶی ثٻ قطح ظیط اضائٻ قسٺ اؾت :ؾٟط )خبثدبیی

 زضنبس(، تحهبیٯی )     18زضنبس(، ٦ببضی ٸ قبٛٯی )     27زضنبس(، ذطیبس )   29اختٳببٖی )  –ؾٟط ثبب ټبسٜ تٟطیحبی    

 زضنس(. 3زضنس( ٸ ؾبیط ) 8) ثٽساقتی -زضٲبٶی، زضنس(15

 

 ؾٟط پطؾف قٹٶس٪بٴ : تٹظیٕ ټس6ٜ ٶٳٹزاض

 طح ظیط اضائٻ قسٺ اؾت:قؾٹا٬ ثٗسی زض ضاثُٻ ثب ضٸـ )ٸؾیٯٻ( ؾٟط اؾت ٸ پبؾد ټب ثٻ 

ٸ زضنس( 11، اتٹثٹؼ )زضنس(  24تب٦ؿی ٸ ٲؿبٞطثط قرهی )زضنس(،  32ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ قرهی )زضنس(،  33پیبزٺ ) 

  زضنس(. 1ؾبیط ) 

ٹزٺ اٶس پبؾد ټبی اضائٻ قسٺ اظ ٶٓط ټبسٜ ٸ ٸؾبیٯٻ ؾبٟط ٲٷ٣ُبی     ثب تٹخٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ٲربَت پطؾك٫طی، ٖبثطاٴ پیبزٺ ث

 ثٷٓط ٲی ضؾس.

زضنس( ٸ ٦ؿببٶی   71ٹض ٲی ٦ٷٷس )زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اٶس: ٦ؿبٶی ٦ٻ اظ ضٸی پ٭ ٖجزض ایٵ ثطضؾی زٸ ٪طٸٺ ٲتٟبٸت 

 زضنس(. ٦29ٷٷس )٦ٻ اظ ظیط پ٭ ٖجٹض ٲی
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 پطؾف قٹٶس٪بٴ اظ ضٸی پ٭ ٖجٹض/ٖسٰ ٖجٹض :7 ٶٳٹزاض

 دس ساثطِ ثب پل ّبي ػبثش پیبدُ ضْشًٍذاىتحلیل ديذگبُ ّبي  -1-7-2

ثرف ثٗسی پطؾكٷبٲٻ زض ضاثُٻ ثب زیس٪بٺ پطؾف قٹٶس٪بٴ زض اضتجبٌ ثب ٦یٟیت پ٭ ټب ٸ ضيبیت اظ اؾتٟبزٺ اظ آٴ ټبب  

 ٲی ثبقس. ایٵ ٲٹاضز ثٻ قطح ظیط ٲٹضز تٹخٻ ٖبثطاٴ ٢طاض ٪طٞتٻ اٶس.

 خَاًايی هَقؼيت پل – الف

ذٹاٶب ثٹزٴ ٲ٧بٴ ٸ ٲٹ٢ٗیت ی٥ پ٭ ٲی تٹاٶس ٶ٣ف ٲٽٳی زض اؾتٟبزٺ اظ آٴ زاقتٻ ثبقس اظ آٶدب ٦ٻ پب٭ ٶبٻ ثبٻ ٖٷبٹاٴ     

ی٥ ٖٷهط ؾبظٺ ای ثب ٖٳٯ٧طز خبثدبیی ثٯ٧ٻ زاضای ٖٳٯ٧طزی ٞطاتط زض ٲحبیٍ ٸ ًٞببی قبٽطی ٲُبطح ټؿبتٷس زاقبتٵ       

 ظٲیٷٻ ؾبظ تٳبی٭ ثٻ اؾتٟبزٺ ثیكتط اظ پ٭ ٲی ثبقس. ٲٹ٢ٗیت ذٹاٶب ٸ آق٧بض ثطای قٽطٸٶساٴ، 

زضنبس   18زضنبس ٲٹ٢ٗیبت پب٭ ټبٹایی ضا زاضای ذٹاٶببیی الظٰ ٲبی زاٶٷبس ٸ         82ثٷب ثٻ اْٽبض قٽطٸٶساٴ، زض ٲدٳبٹٔ  

ذٹاٶبیی ٲٹخٹز ضا ٶب٦بٞی ٲی زاٶٷس. ثط ایٵ اؾبؼ ٲی تٹاٴ ٶتیدٻ ٪طٞت ٦ٻ پ٭ ټبی ٲٹضز ثطضؾی اظ ٶٓط ٸیػ٪ی ذٹاٶبیی 

 ق٧٭ ٲٷبؾجی ٲٹاخٻ ٶیؿتٷس.ثب 
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 ذٹاٶبیی ٲٹ٢ٗیت پ٭: ٶٓط پطؾف قٹٶس٪بٴ زض ضاثُٻ ثب 8 ٶٳٹزاض

 احساط اهٌيت -ب                 

احؿبؼ اٲٷیت ٞطزی زض ټٷ٫بٰ ٖجٹض اظ ضٸی پ٭ ٲ٣ٹٮٻ ثؿیبض ٲٽٳی زض تهٳیٱ ٪یطی ٞطز ثطای اؾتٟبزٺ یب ٖسٰ اؾتٟبزٺ 

ثبقس. ٮی٧ٵ اظ آٶدب ٦ٻ ٲیعاٴ احؿبؼ اٲٷیت زض ؾبٖبت ٲرتٯٝ قجبٶٻ ضٸظ ٲتٟبٸت اؾت ایٵ ٲ٣ٹٮٻ زض زٸ ثببظٺ  اظ پ٭ ٲی 

نجح( ٲٹضز ؾٹا٬ ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ ثب پبؾد ټبی ٲتٟبٸتی ضٸثطٸ  7اٮی  20( ٸ قت )20نجح اٮی  7ظٲبٶی ٲتٟبٸت قبٲ٭ ضٸظ )

 قسٺ اؾت.

ت ٦بٞی ثطای ثبال ضٞتٵ، پبییٵ آٲسٴ ٸ حط٦ت ضٸی پ٭ ٸخٹز زاضز. اظ ٶٓط ا٦ثطیت ٢بَٕ ٖبثطاٴ، زض ضٸظ احؿبؼ اٲٷی

ٮی٧ٵ ثرف ٶؿجتب ٢بث٭ تٹخٽی ٶیع ٲیعاٴ احؿبؼ اٲٷیت ضا ٲتٹؾٍ ٸ یب پبییٵ ٸ ذیٯی پبییٵ اضظیببثی ٦بطزٺ اٶبس اٲبب ٲیبعاٴ      

ای ٖجٹض اظ زضنس احؿبؼ اٲٷیت ثط 15احؿبؼ اٲٷیت زض قت ٦بٲا ٲتٟبٸت اظ ضٸظ ٪عاضـ قسٺ اؾت. زض حبٮی٧ٻ ٣ٍٞ 

( اظ ٦ٳجٹز احؿبؼ اٲٷیت زض قت ٪ٯبٻ  زضنس 54پ٭ ضا زض ټٷ٫بٰ قت ضيبیت ثرف زاٶؿتٻ اٶس، ا٦ثطیت ٢طیت ثبتٟب٠ )

 ٲٷس ثٹزٺ اٶس.

الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت ٦ٻ احؿبؼ اٲٷیت ٞطزی قبٲ٭ ٶ٫طاٶی اظ نسٲٻ خؿبٳی یبب ضٸحبی ثبٻ ټبط ٶحبٹ ٲٳ٧بٵ اظ َبطٜ         

اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ، ٲیعاٴ ضٸقٷبیی پ٭ ٸ ٲحیٍ پیطاٲبٹٴ ٸ ټٳچٷبیٵ حًبٹض     زی٫طاٴ یب ٲحیٍ ثٹزٺ ٸ ٲتبثط اظ حًٹض زی٫ط
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ٶیطٸټبی پٯیؽ ٲی ثبقس. ثٷبثطایٵ ی٧ی اظ چبٮف ټبی اؾبؾی پ٭ ټبی ٖبثط ضا ٲی تٹاٴ پبییٵ ثٹزٴ ٲیبعاٴ احؿببؼ اٲٷیبت    

 ثرهٹل زض ټٷ٫بٰ قت زاٶؿت.

 

 زض ضٸظ پ٭ ثب اٲٷیت ٶٓط پطؾف قٹٶس٪بٴ زض ضاثُٻ: 9ٶٳٹزاض 
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 زض قت پ٭ ٶٓط پطؾف قٹٶس٪بٴ زض ضاثُٻ ثب اٲٷیت: 10 ٶٳٹزاض

 هناى ياتی -ج

اٶتربة ٲح٭ ٲٷبؾت ثطای احسا  پ٭ ی٧ی اظ زٚسٚٻ ټبی انٯی ثطٶبٲٻ ضیعاٴ ٸ ٲدطیبٴ َطح ټبی تطاٞی٧ی اؾت. ٲ٧بٴ 

قٹز زضحبٮی ٦ٻ اٶتربة ٲ٧بٴ ٶبٲٷبؾت ٲٳ٧ٵ اؾبت ثبٖبا ټبسض ضٞبتٵ     یبثی ٲٷبؾت ثبٖا خصة حسا٦ثطی ٖبثطاٴ ٲی 

 ؾطٲبیٻ ای قٹز ٦ٻ ثطای ؾبذت پ٭ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قسٺ اؾت.

زضنبس(    9زض تح٣ی١ نٹضت ٪طٞتٻ اٚٯت پبؾر٫ٹیبٴ، ٲح٭ ٞٗٯی پ٭ ضا ٲٷبؾت زاٶؿتٻ ٸ تٷٽب ٶؿجت ٦بٹچ٧ی اظ آٶٽبب )  

 زاضای ٶٓط ٲربٮٝ یب ذیٯی ٲربٮٝ ثٹزٺ اٶس.
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 پ٭ ٶٓط پطؾف قٹٶس٪بٴ زض ضاثُٻ ثب ٲٷبؾت ثٹزٴ ٲ٧بٴ: 11 ٶٳٹزاض

 سزػت تزدد ٍ حجن خَدرٍّا ٍ احساط ًگزاًی اس تصادف -د

اظ ٲٗیبضټبی اثط٪صاض ثط اٶتربة ی٥ ٲ٧بٴ خٽت احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ ؾطٖت ٲتٹؾٍ تطزز ذٹزضٸټب ٸ حدبٱ آٶٽبب    

ال ثٹزٴ ؾطٖت ٸ حدٱ ذٹزضٸټبی ٖجٹضی، احؿبؼ ایٳٷی زض ٖبثط پیبزٺ ٦بټف یبٞتبٻ ٸ زض  اؾت. زضٸا٢ٕ، زض نٹضت ثب

ٲ٣بث٭ اٶ٫یعٺ ٸی ثطای اؾتٟبزٺ اظ پ٭ اٞعایف ٲی یبثبس. ثطاؾببؼ اْٽببضات پبؾبر٫ٹیبٴ، ا٦ثطیبت آٶٽبب ؾبطٖت ٸ حدبٱ         

ٶٓبط ٲٗیببض ؾبطٖت    ذٹزضٸټبی ٖجٹضی اظ ثبال تكبریم زازٺ اٶبس ٮبصا ٲبی تبٹاٴ ٪ٟبت ٦بٻ ٲ٧ببٴ یببثی پب٭ ٲبص٦ٹض اظ            

ذٹزضٸټبی ٖجٹضی ثهٹضت نحیح نٹضت ٪طٞتٻ اؾت. زض٪ٹیٻ ثٗسی، احؿبؼ ٶ٫طاٶبی اظ تهببزٜ ٖببثط زض نبٹضت     

ٖجٹض اظ ظیط پ٭ ٲٹضز ؾٹا٬ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. ایٵ ٪ٹیٻ زض ټٳبټٷ٫ی ثب ٪ٹیٻ ټبی ٢ج٭ ٲُطح قسٺ ٸ ثیبٶ٫ط ٶ٫طاٶی ٖبثط اظ 

ٯت پبؾد زټٷس٪بٴ ٶٓط ٲٹاٞب١ ذبٹز ضا زض ضاثُبٻ ثبب احتٳبب٬ ثبطٸظ       حدٱ ٸ ؾطٖت تطاٞی٥ ٖجٹضی اؾت ثٽٳیٵ ذبَط اٚ

 تهبزٜ زض نٹضت ٖجٹض اظ ظیط پ٭ اٖاٰ زاقتٻ اٶس.



 
 
 

 

107 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 

 ٓط پطؾف قٹٶس٪بٴ زض ضاثُٻ ثب ثبال ثٹزٴ ؾطٖت تطزز ذٹزضٸټب اظ ظیط پ٭: ٶ12 ٶٳٹزاض

 

 پ٭ قٹٶس٪بٴ زض ضاثُٻ ثب ثبال ثٹزٴ حدٱ تطزز ذٹزضٸټب اظ ظیط: ٶٓط پطؾف 13 ٶٳٹزاض
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       احتٳب٬ ثطٸظ تهبزٜ زض نٹضت ٖجٹض اظ ظیط پ٭: ٶٓط پطؾف قٹٶس٪بٴ زض ضاثُٻ ثب 14 ٶٳٹزاض

 سايز ػَاهل هَثز تز استفادُ اس پل -ُ

زض ازاٲٻ پطؾكٷبٲٻ ثطذی زی٫ط اظ ٖٹاٲٯی ٦ٻ ٲٹخت اثط٪صاضی ثط تٳبی٭ ٖبثطاٴ ثٻ اؾتٟبزٺ یب ٖسٰ اؾتٟبزٺ اظ پب٭ ٲبی   

 7قٹز زض ٲٹضز ایٷ٧ٻ ٖجٹض اظ ظیط پ٭ ثبٖا نطٞٻ خٹیی زض ظٲبٴ ٲی قٹز زیبس٪بٺ ٚببٮجی ٸخبٹز ٶبساضز. زض حببٮی ٦بٻ       

ٶٓبط ٲتٹؾبٍ،    زضنس 7ٸ  زضنس 33زضنس،  22ٲٹا١ٞ ثٹزٺ اٶس، زضنس ثٻ تطتیت ثب ایٵ ٪ٹیٻ ذیٯی ٲٹا١ٞ ٸ  31زضنس ٸ 

ٲربٮٝ ٸ ذیٯی ٲٹا١ٞ )ثٻ تطتیت( زاقتٻ اٶس. ثٷبثطایٵ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس تٟبٸت ظٲبٶی ٖجٹض اظ ظیط یب ضٸی پ٭ ٶیبظ ثٻ ثطضؾی 

 ز٢ی١ تطی ثطای اضائٻ ٢ًبٸت زض ایٵ ذهٹل زاضز.
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 نطٞٻ خٹیی زض ظٲبٴ زض نٹضت ٖجٹض اظ ظیط پ٭قٹٶس٪بٴ زض ضاثُٻ ثب : ٶٓط پطؾف 15 ٶٳٹزاض

، )حط٦بت خٳٗبی(   ثب ٖببثط  یب زٸؾتبٴ٪ٹیٻ ثٗسی ثٻ َطح ایٵ ٖجبضت پطزاذتٻ اؾت ٦ٻ زض نٹضت ټٳطاټی ذبٶٹازٺ  

ی ٲٹاٞب١ ضا  آیب تٳبی٭ ثٻ ٖجٹض اظ ثبالی پ٭ اٞعایف ٲی یبثس یب ذیط. ا٦ثطیت ٢بث٭ تٹخٻ پبؾد زټٷس٪بٴ ٶٓبط ٲٹاٞب١ ٸ ذیٯب   

 اثطاظ زاقتٻ اٶس ٸ ثٻ ٖجبضتی زی٫ط، ٖجٹض ٪طٸټی اظ ضٸی پ٭ ثطای آٶٽب ٲطخح ثٹزٺ اؾت. 

ٶ٣ُٻ ٶٓطات ٲتٟبٸتی اضائٻ قسٺ اؾت ټطچٷس  ،اٲب زض ٪ٹیٻ ثٗسی ٖجٹض اظ ظیط پ٭ زض نٹضت ټٳطاٺ زاقتٵ ثبض ٸ ٸؾبی٭

 ا٦ثطیت پبؾر٫ٹیبٴ ٲربٮٟت ذٹز ضا اثطاظ زاقتٻ اٶس.

ثٗسی، تطؼ اظ اضتٟبٔ ثٻ ٖٷٹاٴ ٖبٲٯی ثطای ٖسٰ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ٲُطح قبسٺ اؾبت. تٷٽبب ثربف ٦بٹچ٧ی اظ      زض ؾٹا٬ 

 ضا ی٧ی اظ زالی٭ ٖسٰ اؾتٟبزٺ ٲُطح ٦طزٺ اٶس. (، ایٵ ٲٹيٹٔزضنس 5پبؾر٫ٹیبٴ )

ت ثبتٟبب٠  ؾٹا٬ ثٗسی زض ضاثُٻ ثب ٲكطٸٌ ثٹزٴ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ثٻ زاقتٵ آؾبٶؿٹض یب پٯٻ ثط٢ی اؾبت ٦بٻ ا٦ثطیبت ٢طیب    

 ( آٴ ضا اٲطی ٲثجت ٸ ٲٹثط زض اؾتٟبزٺ اظ پ٭ زاٶؿتٻ اٶس.زضنس 84پبؾد زټٷس٪بٴ )
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 تٳبی٭ ثٻ ٖجٹض اظ ثبالی پ٭ زض نٹضت ټٳطاټی ثب ذبٶٹازٺ یب زٸؾتبٴ ٶٓط پطؾف قٹٶس٪بٴ زض ضاثُٻ ثب  :16 ٶٳٹزاض

عایف ٲؿبٞت ٖجٹض اظ ٲ٣ُٕ ذیبثبٴ اؾت. زض ثطذی اظ ٲبٹاضز، ٲٳ٧بٵ   ی٧ی اظ ٲك٧ات پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٶبقی اظ اٞ

اظ پبؾبر٫ٹیبٴ ایبٵ    زضنبس  47اؾت ٖطو ذیبثبٴ ضا زض ٲ٣ُٗی ٦ٻ ثطای ٖجٹض ٖبثطاٴ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ ٦بټف زټٷس. 

 ٲٹيٹٔ ضا ثٻ ٖٷٹاٴ ا٢ساٲی اثط٪صاض زض اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ش٦ط ٦طزٺ اٶس.

ٲٹاٞب١ یبب ذیٯبی     زضنبس  22ضز اؾتٟبزٺ زاضای َطاحی ٲٷبؾت ٸ ظیجب اؾبت، تٷٽبب   زض پبؾد ثٻ ایٵ ٪ٹیٻ ٦ٻ پ٭ ٖبثط ٲٹ

ثٹزٺ اٶبس. ثٷببثطایٵ    اظ ٦یٟیت َطاحی پ٭ ٶبضايی زضنس 21اظ پبؾد زټٷس٪بٴ آٴ ضا ٲتٹؾٍ ٸ  زضنس 38ٲٹا١ٞ ثٹزٺ اٶس. 

 ٲی تٹاٴ ٪ٟت ٦ٻ پطزاذتٵ ثٻ َطاحی پ٭ ټبی ٖبثط ٲی تٹاٶس اٲطی ٲٹثط ٢ٯٳساز قٹز.

( ٲٗت٣سٶس ٦ٻ پ٭ ټبی ٲٹخٹز ثطای اؾتٟبزٺ ؾببٮٳٷساٴ ٸ ٲٗٯبٹالٴ ٲٷبؾبت ٶٳبی     زضنس ٢61بَٕ پبؾر٫ٹیبٴ )ا٦ثطیت 

 اؾتٟبزٺ اظ آٶٽب ضا ثطای ٦ٹز٦بٴ ٶبٲٷبؾت اضظیبثی ٲی ٶٳبیٷس. زضنس 49ثبقٷس ٸ ثُٹض ٲكبثٻ 

ٲٹا٣ٞبت ذبٹز ضا اثبطاظ     زضنبس  90زض پبؾد ثٻ ایٵ ؾٹا٬ ٦ٻ ثٻ چٻ ٲیعاٴ ثب ؾبیت ٸ ٲح٭ اَطاٜ پ٭ آقٷبیی زاضیبس،  

زاقتٻ اٶس. اٶتٓبض ٲی ضٸز آقٷبیی ثیكتط ثب ٲح٭، ٲٹخت تكٹی١ ٖبثطاٴ ثٻ اؾتٟبزٺ ثیكتط ٪طزز. ټطچٷس زض ثطذی تح٣ی٣ببت  

 اؾت. ٹيٹٔ ثبثجبت ضؾیسٺذبضخی، ٧ٖؽ ایٵ ٲ
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زیس٪بٺ  ، "پ٭ ٲی قٹزاَأ ضؾبٶی ٸ تجٯیٛبت ثیكتط ٲٹخت اؾتٟبزٺ ثیكتط اظ " پبؾر٫ٹیبٴ زض ضاثُٻ ثب ایٵ ٪عاضٺ ٦ٻ 

 آٶٽب ٲٹا٣ٞت ذٹز ضا ثب ایٵ ٲٹيٹٔ اٖاٰ زاقتٻ اٶس.زضنس  83ثُٹضی ٦ٻ  اٶس،ٲثجت زاقتٻ

زض ٲدٳٹٔ ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٦ٻ ٸخٹز پ٭ ټبی ٖبثط ٲٹخت اٞعایف ضيبیت ٖبثطاٴ ثٻ خٽت تؿٽی٭ ضٞت ٸ آٲس ایٳبٵ  

بٴ ٲٗت٣سٶبس ٦بٻ زض قبٽط قبیطاظ ثبیؿبتی پب٭ ټببی        زضنس اظ پبؾر٫ٹی 88ٸ آؾٹزٺ ذبَط آٶٽب قسٺ اؾت. ثط ټٳیٵ اؾبؼ 

 ټٹایی ٖبثط ثیكتطی ؾبذتٻ قٹز ٸ ؾبذت ایٵ پ٭ ټب زض ضاؾتبی تبٲیٵ ایٳٷی حط٦تی ٖبثطاٴ ٢ٯٳساز ٲی قٹز.

زض ثرف پبیبٶی پطؾكٷبٲٻ اظ پطؾف قٹٶس٪بٴ ذٹاؾتٻ قسٺ تبب اٸٮٹیبت ا٢بساٲبت اخطایبی قبٽطزاضی قبیطاظ ضا ثبطای        

٪عیٷٻ زض اذتیبض پطؾف قٹٶس٪بٴ  قفثطای ایٵ ٲٷٓٹض تٗساز  .٭ ټبی ٲٹخٹز ٲكرم ٶٳبیٷساٞعایف ثبظزټی ٸ ٦یٟیت پ

 اٲتیبظ ټط ی٥ اظ آیتٱ ټبی پیكٷٽبزی ضا ثكطح ظیط ٶكبٴ ٲی زټس: اضظیبثی ٶتبیح حبن٭ اظ پطؾكٷبٲٻ، ٢طاض ٪طٞت.

 : اضظیبثی ٶتبیح پطؾكٷبٲٻ16 خسٸ٬      

 اٍلَيت اهتياس پيطٌْاد رديف

 2 4/23 ايبٞٻ ٦طزٴ آؾبٶؿٹض یب پٯٻ ثط٢ی 1

 1 6/25 اٞعایف اٲٷیت ٸ ضٸقٷبیی پ٭ 2

 6 7/8 ٦بټف ٖطو ذیبثبٴ 3

 3 4/16 ٲبٶٕ ٪صاضی ظیطپ٭ ثطای اخجبض ٖبثطاٴ 4

 4 0/15 تٛییط ٲٗٳبضی ٸ اٞعایف خصاثیت ْبټطی پ٭ 5

 5 0/11 ایدبز ظیط٪صض ٖبثط ثدبی پ٭ ضٸ٪صض 6

 

اٲتیببظ(،   6/25چٽبض اٸٮٹیت ٲٽٱ اظ ٶٓط ٖبثطاٴ پیبزٺ ثٻ تطتیت ٖجبضتٷس اظ: اٞبعایف اٲٷیبت )   ،تٹخٻ ثٻ یبٞتٻ ټبی ٞٹ٠ثب 

اٲتیببظ( ٸ تٛییبط ٲٗٳببضی ٸ اٞبعایف خبصاثیت       4/16اٲتیبظ(، ٲبٶٕ ٪صاضی ظیطپ٭ ) 4/23ايبٞٻ ٦طزٴ آؾبٶؿٹض یب پٯٻ ثط٢ی )

 اٲتیبظ(.  15ْبټطی پ٭ )

الذاهبت اٍلَيت ثٌذي  ٍ ّبي ػبثش پیبدُ هطىالت پلدس ساثطِ ثب  وبسضٌبسبى ٍ هذيشاى بُ ّبيتحلیل ديذگ -1-7-3

  ّباستفبدُ ثْیٌِ اص آى الصم ثشاي
٦بضقٷبؼ ٸ ٲسیط قبٚ٭ زض ازاضات ٲرتٯٝ زض ضاثُٻ ثب ٦ٳجٹزټب ٸ ٲك٧ات ٲٹخبٹز زض پب٭ ټببی ٖببثط      37اظ تٗساز 

ثٻ اؾبتٟبزٺ اظ پب٭ ټببی ٖببثط ٶٓطذبٹاټی قبس. ٲكرهببت ٖٳبٹٲی ؾبئٹا٬           پیبزٺ ٸ ټٳچٷیٵ قیٹٺ ټبی تطٚیت قٽطٸٶساٴ

 قٹٶس٪بٴ ثكطح ظیط ٲی ثبقس.
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ٶٟط  21ٶٟط اظ آٶٽب ظٴ ٸ  15ؾب٬ ٢طاض زاضٶس. اظ ٶٓط خٷؿیت تٗساز  24-61ؾب٬ ٸ زض ثبظٺ ؾٷی  9/37ٲیبٶ٫یٵ ؾٷی اٞطاز 

ٶٟبط   10ٶٟط ٞٹ٠ ٮیؿبٶؽ ٸ  11ٶٟط ٮیؿبٶؽ،  12، ٶٟط زاضای تحهیات ٞٹ٠ زیپٯٱ 4ٲطز ثٹزٺ اٶس. اظ ٶٓط ؾُح تحهیات 

ؾب٬ ثٹزٺ اٶس. ترهم اٞبطاز ٞبٹ٠ زض ضقبتٻ ټببی تطاٞیب٥،       5/13ز٦تطی ثٹزٺ اٶس. ایٵ اٞطاز زاضای ؾبث٣ٻ ٦بضی ٲتٹؾٍ 

ٲٗٳبضی، قٽطؾبظی، ا٢تهبز، ٲحیٍ ظیؿبت، پعقب٧ی ٸ ثٽساقبت ٖٳبٹٲی ٪بعاضـ قبسٺ اؾبت. ٲحب٭ اقبتٛب٬ پطؾبف           

 اٶی ثكطح ظیط اؾت:قٹٶس٪بٴ ثٻ تطتیت ٞطاٸ

   ٶٟط 10قٽطزاضی قیطاظ ٸ ؾبظٲبٴ ټبی تبثٗٻ 

   ٶٟط 8زاٶك٫بٺ قیطاظ 

  ٶٟط  5زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ پعق٧ی قیطاظ 

  ٶٟط 4ؾبظٲبٴ ضاٺ ٸ قٽطؾبظی 

  ٶٟط 4ؾبظٲبٴ ٖٳطاٴ ٸ ثٽؿبظی 

   ٶٟط 4ٲٽٷسؾبٴ ٲكبٸض 

  ٶٟط 2ٲط٦ع تح٣ی٣بت نسا ٸ ؾیٳب 

 ټٳچٷیٵ اٞطاز ٞٹ٠ زض ضزٺ ټبی قٛٯی ظیط ٲكٛٹ٬ ثٻ ٦بض ثٹزٺ اٶس. 

 ٶٟط ٦23بضقٷبؼ )یب ٦بضقٷبؼ اضقس(  -اٮٝ

 ٶٟط 6ٲسیط )یب ٲٗبٸٴ(  –ة 

 ٶٟط  10ټیبت ٖٯٳی  -ج

 ثط اؾبؼ ٶٓط ٦بضقٷبؾبٴ اثط ټط ی٥ اظ آیتٱ ټبی ظیط ثط ٖسٰ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ثكطح ظیط اؾت: 

 اٲتیبظ 21/6آؾبٶؿٹض   ٶساقتٵ -اٮٝ

 اٲتیبظ 10/4پبییٵ ثٹزٴ احؿبؼ اٲٷیت  -ة

 اٲتیبظ ٦44/2ٳجٹز ٲبٶٕ ٞیعی٧ی  -ج

 اٲتیبظ 68/3ٲٗٳبضی ٶبٲٷبؾت  -ز

 اٲتیبظ 71/2ٶبؾبظ٪بضی ا٢ٯیٳی  -ٺ

 اٲتیبظ 17/4ٲ٧بٴ یبثی ٶبٲٷبؾت  -ٸ

 اٲتیبظ  57/5ٖبزات ضٞتبضی ٸ ٞطټٷ٫ی ٶبٲٷبؾت  -ظ
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ربَجبٴ زض ذهٹل ا٢ساٲبت ٲٹثط ثط تكٹی١ قٽطٸٶساٴ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ٸ اٞعایف ثبظزټی پب٭  زض ازاٲٻ پطؾكٷبٲٻ اظ ٲ

 ټبی ٲٹخٹز ؾئٹا٬ قسٺ اؾت ٦ٻ پبؾد ټب ثكطح ظیط اضایٻ قسٺ اٶس:

 ٦بضقٷبؾبٴاظ زیس٪بٺ اٸٮٹیت ثٷسی ضاټ٧بضټبی اٞعایف ثبظزټی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ : 17 خسٸ٬

 اٍلَيت اهتياس راّنار رديف

آٶٽب ٲ٧بٶی ؾبٲبٶسټی ٸ پیبزٺ ټبی پ٭ یبثی ٲ٧بٴ يٹاثٍ زض ثبظٶ٫طی 1  20/4 5 
ثیكتط ضٸقٷبیی ایدبز َطی١ اظ ٖبثطاٴ اٲٷیت احؿبؼ اٞعایف 2  31/4 3 
پ٭ ثسٶٻ تجٯیٛبتی تبثٯٹټبی حصٜ َطی١ اظ ٖبثطاٴ اٲٷیت احؿبؼ اٞعایف 3  40/3 11 

تطاٶؿپبضٶت ٸ ای قیكٻ آؾبٶؿٹضټبی اظ اؾتٟبزٺ َطی١ اظ ٖبثطاٴ اٲٷیت احؿبؼ اٞعایف 4  29/4 4 

پ٭ ظیط زض ٖجٹضی ذٹزضٸ ؾطٖت ٦بټف 5  51/2 13 

پ٭ ټبی ٸضٸزی ٸ ټب ضٲپ تٗساز اٞعایف 6  55/3 10 

ضاټطٸ ٸ ټب پٯٻ ٸضٸزی، ٦ٟپٹـ ٦یٟیت اٞعایف 7  81/3 8 

پ٭ ذطٸخی ٸضٸزی ٲدبٸضت زض ؾجع ًٞبی ٸ ٶیٳ٧ت ثبٴ، ؾبیٻ ٦طزٴ ايبٞٻ 8  85/3 7 

آؾبٶؿٹض یب ثط٢ی پٯٻ ثٻ ټب پ٭ تدٽیع 9  86/4 1 

پ٭ اظ ٖجٹض ثٻ ٖبثطاٴ ٦طزٴ ٲدجٹض ثطای پ٭ ظیط ٞیعی٧ی ٲبٶٕ ایدبز 10  33/3 12 

قٽطٸٶساٴ ثركی آ٪بټی ٸ ؾبظی ٞطټٷ٩ ضؾبٶی، اَأ 11  57/3 2 

ټٹایی پ٭ ثدبی  ظیط٪صضپیبزٺ ؾبذت 12  63/3 9 

ٲٹخٹز ټٹایی ټبی پ٭ تٗساز اٞعایف 13  97/3  6 
 

ثیٵ زیس٪بٺ ټبی قٽطٸٶساٴ )ٖبثطاٴ( ٸ ٦بضقٷبؾبٴ )ٸ ٲسیطاٴ( اظ ٶٓط ٖٹاٲ٭ ٲٹثط ثط اؾتٟبزٺ  چٷبٶ٧ٻ ٲاحٓٻ ٲی قٹز

 اظ پ٭ ٸ ټٳچٷیٵ اٸٮٹیت ثٷسی ا٢ساٲبت الظٰ ثطای تكٹی١ قٽطٸٶساٴ ثٻ اؾتٟبزٺ ثیكتط اظ پ٭ ټب تٟبٸت ټبیی ٸخٹز زاضز:

زیس٪بٺ ٖبثطاٴ، ٲك٧٭ انٯی پ٭ ټبی ٲٹخٹز ٦ٳجٹز احؿبؼ اٲٷیت )ثرهٹل زض قت ټٷ٫ببٰ( اؾبت. ٮبصا    اظ  -اٮٝ

 اٞعایف اٲٷیت ثب ضاټ٧بضټبی ٲرتٯٝ زض اٸٮٹیت ٶرؿت ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت.

اظ ٶٓط ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ٲسیطاٴ، ٶساقتٵ آؾبٶؿٹض )پٯٻ ثط٢ی یب ضٲپ( انٯی تطیٵ چبٮف اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټبی ٲٹخبٹز   -ة

 ٷبثطایٵ ايبٞٻ ٦طزٴ ثبالثط زض اٸٮٹیت اٸ٬ ٲی ثبقس.اؾت. ث
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کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 ّب ّبي هَجَد ٍ تحلیل ػولىشد ٍ اسصيبثي آىثشسسي هَسد ثِ هَسد پل -1-8

ثطای ثطضؾی ٲٹضز ثٻ ٲٹضز پ٭ ټبی ٲٹخٹز ٸ ټٳچٷیٵ تحٯی٭ ٖٳٯ٧طز ٸ اضظیببثی آٶٽبب اثتبسا ثبٻ ثطزاقبت ٲكرهببت       

اظ َطی١ ٲ٣بیؿٻ ٲكرهبت پ٭ ټب ثب ی٧بسی٫ط ٶ٣ببٌ ٢بٹت ٸ    ٞیعی٧ی، َطاحی ٸ ٖٳٯ٧طزی آٶٽب ا٢ساٰ قس. زض ٲطحٯٻ ثٗس، 

 يٗٝ پ٭ ټبی ٲٹخٹز قٷبؾبیی قس. 

 ٪یطز:ٲطحٯٻ نٹضت ٲی 4 ثطزاقت پ٭ ټبی ٖبثط ٲٹخٹز زض

 ټبی ٖبثط ٲٹخٹزثطزاقت ٲٹ٢ٗیت ٲ٧بٶی پ٭ .1

 ثطزاقت ٲكرهبت ٞیعی٧ی پ٭ ټبی ٖبثط، ثطزاقت ٲٹ٢ٗیت احسا  پ٭ ٸ ثطزاقت ٲكرهبت ٞیعی٧ی ٲٗجط .2

 ثطزاقت حدٱ ٖبثط ٸ حدٱ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٖجٹضی زض ؾبٖت اٸج .3

 ٲحبؾجٻ حٹظٺ ذسٲبتی ټط پ٭ ٸ تط٦یت خٳٗیتی تحت پٹقف .4

ثبب   4نٹضت ٲیساٶی ٸ ثب حًٹض زض ٲح٭ اٶدبٰ ٲی ٪یبطز زض حببٮی ٦بٻ ٲطحٯبٻ      3 ٸ2ٸ  1اؾت ٦ٻ ٲطاح٭  الظٰ ثص٦ط

ٸ ٶبطٰ   ، ثبٶ٥ زازٺ ای ٲطثٹٌ ثٻ ثٯٹ٤ ټبی ؾطقٳبضی ؾطاؾبطی ٶٟبٹؼ ٸ ٲؿب٧ٵ   اؾتٟبزٺ اظ ٶ٣كٻ ټبی زیدیتب٬ ٲٹخٹز

زض ٲٹضز اؾتٟبزٺ ثطای ایبٵ ٦ببض   قت ٲیساٶی ٶٳٹٶٻ ٞطٰ ثطزانٹضت ٪طٞتٻ ٸ ثب ثبظزیس ٲیساٶی تس٢ی١ ٲی ٪طزز.  GISاٞعاض 

 اؾت.ٲسٺ ظیط آ
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کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 

 ٶٳٹٶٻ ٞطٰ ثطزاقت ٲكرهبت پ٭ ټبی ٲٹخٹز: 19ق٧٭ 

 ثشداضت هطخػبت هىبًي پل ّبي ػبثش هَجَد -1-8-1

 قبٲ٭ ی٧ی اظ ٲٹاضز ظیط اؾت:  پ٭ ؾت٣طاضٲٹ٢ٗیت ا

 ذیبثبٴ 

 ٲیساٴ 

 ؾٻ ضاٺ 

 چٽبضضاٺ 

 چٷسضاٺ 

 ضٸ٪صض 

 ظیط٪صض 

ٸ  Google Earthپؽ اظ ٸضٸز ثٻ ٶطٰ اٞعاض قسٺ ٸ زؾتی ثطزاقت  GPSٲٹ٢ٗیت پ٭ ټبی ٲٹخٹز تٹؾٍ ی٥ زؾت٫بٺ 

ثب تٹخٻ ثبٻ ثبظزیبسټبی ٲیبساٶی ٸ ثطزاقبت ٲطثٹَبٻ ٲكرهببت        ٲی قٹز.  GISتهحیح ٲرتهبت ٸاضز پبی٫بٺ زازٺ ټبی 

 ٲ٧بٶی پ٭ ټبی ٲٹخٹز ثكطح خسٸ٬ ظیط اؾت. 
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کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 ٮیؿت ٸ آزضؼ ٲ٧بٶی پ٭ ټبی ٲٹخٹز: 18خسٸ٬ 

 آدرط GISمذ  آدرط GISمذ 

P0  ؾط قٽیس ظٶسٺ ز٬ -ثٯٹاض چٳطاٴ P4  ٢ج٭ اظ ظیط٪صض ظض٪طی -ثٯٹاض چٳطاٴ 

P1  ثیٳبضؾتبٴ چٳطاٴ -ثٯٹاض چٳطاٴ P40  ؾط قٽیس ٢بٶٗی -ثٯٹاض ټٟت تٷبٴ 

P10  اٶسیكٻؾط ذیبثبٴ  -ثٯٹاض قٽیس ضخبیی P41  ؾط ذیبثبٴ ٢ٷبٖت پیكٻ -ثٯٹاض ؾطزاضاٴ قٽیس 

P11 اثتسای ثٯٹاض قٽیس ضخبیی P42  ثٗس اظ خ. ضيٹی -ثٯٹاض ٞطنت قیطاظی 

P12 ٲجساٴ ٲٗٯٱ P43 ثٗس اظ ٲیساٴ ٞطنت قیطاظی 

P13  ؾط ذیبثبٴ ؾجحبٶی -ثٯٹاض پبؾساضاٴ P44  ضٸثطٸی پبض٤ آظازی -ثٯٹاض آظازی 

P14 پبض٤ ٦ٹز٤ P45  ؾط ًٞیٯت خٷٹثی -ثٯٹاض ٲسضؼ 

P15  ؾط پٹزٶ٥ -ثٯٹاض ٲسضؼ P46 زضٸاظٺ ٦بظضٸٴ 

P16 ثٯٹاض ؾطزاضاٴ قٽیس P47  3آٲٹظـ ٸ پطٸضـ ٶبحیٻ  -ثٯٹاض ؾیجٹیٻ 

P17  ٕ٦ٷبض پبض٤ ٖٯٹی -ثٯٹاض نٷبی P48  ؾط الٸاٴ -ثٯٹاض ثؿیح 

P18 ثٯٹاض قٽیس ٲُٽطی P49  ٞطټٷ٫یبٴؾط قٽط٤  -ثٯٹاض اٲبٰ ذٳیٷی 

P19 ٕثٯٹاض نٷبی P5  اؾترط اٶ٣اة -ثٯٹاض چٳطاٴ 

P2  ثیٳبضؾتبٴ اضزیجٽكت -ثٯٹاض چٳطاٴ P50  حؿیٷیٻ ٖبق٣بٴ ثبضا... -ثٯٹاض پبؾساضاٴ 

P20  آٲٹظق٫بٺ ٲٗبضٜ -ثٯٹاض اؾت٣ا٬ P51  ثیٳبضؾتبٴ اٲیط -ثٯٹاض قٽیس ضخبیی 

P21  ٕقٽط٤ نسا ٸ ؾیٳب -ثٯٹاض نٷبی P52  37ؾط ٦ٹچٻ  -ضخبیی ثٯٹاض 

P22  ٕضٸثطٸی ٪طٸٺ قٷبٸضټبی ؾُحی -ثٯٹاض نٷبی P53 ظیجبقٽط 

P23  ٕقٽط٤ آضیٵ -ثٯٹاض نٷبی P54  ت٣بَٕ ثٯٹاض ٲُٽطی -ثٯٹاض اٲیط٦جیط 

P24 قٽط٤ ثبټٷط P55  ٕؾط٪ٯسقت حبّٞ -ثٯٹاض نٷبی 

P25  6قٽطزاضی ٲٷ٣ُٻ P56  ٕؾط قٽط٤ ثعیٵ -ثٯٹاض نٷبی 

P26  ؾط قٽیس زٸضاٴ -ٲسضؼ ثٯٹاض P57 پ٭ ٚسیط 

P27  ٲدتٳٕ پ٫بٺ -ثٯٹاض ٲسضؼ P58  ٢ج٭ اظ چٽبضضاٺ ؾطزاضاٴ -ثٯٹاض ؾطزاضاٴ قٽیس 

P28  زضٲبٶ٫بٺ ٲحٳس ضؾٹ٬ ا... -ثٯٹاض پبؾساضاٴ P59  ثٯٹاض ٞطنت قیطاظی -ثٯٹاض ترت خٳكیس 

P29  ؾط ذیبثبٴ نٟبیی -ثٯٹاض ضحٳت P6  تٹاٶجركیزاٶك٧سٺ  -ثٯٹاض چٳطاٴ 

P3  ثیٳبضؾتبٴ ٲط٦عی -ثٯٹاض چٳطاٴ P60  ثٗس اظ ضٸ٪صض زاضاٮطحٳٻ -ثٯٹاض ضحٳت 

P30  پ٭ ٚسثط -ثٯٹاض ضحٳت P61 زٸ٦ٹټ٥ 

P31 ثٯٹاض ضحٳت P62  ٕؾط قٽط٤ قٽیس ثٽكتی -ثٯٹاض نٷبی 

P32  ٦ٷبض پٳپ ثٷعیٵ -ثٯٹاض ضحٳت P63  ٕضٸثطٸی نٷبیٕ اٮ٧تطٸٶی٥ -ثٯٹاض نٷبی 

P33  ضٸثطٸی پبیبٶٻ اؾت٣ا٬ -ثٯٹاض ضحٳت P64  ٕقٽط٤ نسا ٸ ؾیٳب -ثٯٹاض نٷبی 

P34  ؾط ذیبثبٴ ٮك٫طی -ثٯٹاض ضحٳت P65  ثٗس اظ ٦ٹچٻ اٸ٬ ٢هطاٮسقت -ٞٯ٧ٻ ٢هطاٮسقت 

P35  ؾط ذیبثبٴ احٳسی خٷٹثی -ثٯٹاض ضحٳت P66 قٽط٤ ثٹتبٴ 

P36  ؾط ذیبثبٴ ؾپبٺ قٳبٮی -ثٯٹاض ضحٳت P7 ٲیساٴ ٖٯٱ 

P37  چٽبضضاٺ ظٶس -ثٯٹاض ظٶس P772  ؾط ًٞ٭ آثبز -ثٯٹاض ٲسضؼ 

P38  ؾط ذیبثبٴ ٶبضٸٴ -ثٯٹاض خٳٽٹضی اؾاٲی P774  ؾط ٦ٹی اٮعټطا -ثٯٹاض ٲسضؼ 

P39  ٢ج٭ اظ ثبثب٦ٹټی -ثٯٹاض خٳٽٹضی اؾاٲی P8 ٲیساٴ احؿبٴ 

  P9  ضٸثطٸی آتف ٶكبٶی -ثٯٹاض قٽیس ضخبیی 
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کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 ټب زض ؾُح ٲحسٸزٺ ٦اٶكٽط قیطاظ ٲُبث١ ثب ٶ٣كٻ ظیط ٲی ثبقس:ټٳچٷیٵ ٲٹ٢ٗیت ایٵ پ٭ 

 
 ٲٹ٢ٗیت ٲ٧بٶی پ٭ ټبی ٲٹخٹز زض ؾُح ٦اٶكٽط قیطاظ: 20ق٧٭ 
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کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 ّبي ػبثش هَجَدپلٍ ویفي ٌّذسي  ،ثشداضت هطخػبت فیضيىي -1-8-2

ٸ ټٷسؾی پ٭ ټبی ٖبثط ٲٹخٹز اؾت ٦ٻ ٮیؿت آٶٽب زض خسٸ٬ ظیط اضایٻ قبسٺ   ٪بٰ ثطزاقت ٲكرهبت ٞیعی٧ی زٸٲیٵ

 قٹز:اؾت. زض ازاٲٻ ثٻ ٲٗطٞی ټط ی٥ اظ ٲتٛیطټبی ثطزاقت قسٺ پطزاذتٻ ٲی

 پ٭ ټبی ٲٹخٹزٞیعی٧ی ٸ ټٷسؾی ٲٗطٞی ٲٹٮٟٻ ټبی ٲطثٹٌ ثٻ ٞطٰ ثطزاقت ٲكرهبت : 19 خسٸ٬

 هَلفِ تَضيحات هَلفِ تَضيحات

 H1 (٦یٟیت ْبټطی پ٭ )ٲٷبؾت/ ٲتٹؾٍ/ ٶبٲٷبؾت H13 (ضٸقٷبیی )زاضز/ ٶساضز

 H14 اضتٟبٔ ذیع ټط پٯٻ
پ٭ )زض حب٬ ؾبذت/ ٶٹؾبظ/ ٢بث٭ ٢سٲت 

 (ٶ٫ٽساضی/ ٚیط٢بث٭ اؾتٟبزٺ
H2 

 H3 اضتٟبٔ پ٭ H15 تٗساز ثبظٸټبی پ٭

 H4 ()ٞٯعی/ ٮٹٮٻ ای/ ٢ٹَی/ ؾبیط ٶٹٔ ؾبظٺ پ٭ H16 ٲتٹؾٍ ٞبنٯٻ ٸضٸزی ټبی پ٭ تب ٲحٹض پ٭

 H5 (آؾبٶؿٹض )زاضز/ ٶساضز H17 (ٶٹٔ پٯ٧بٴ )ثب پب٪طز/ ثسٸٴ پب٪طز

 H6 (ضٲپ )زاضز/ ٶساضز H18 (ٶٹٔ پٯ٧بٴ )ؾبزٺ/ چطذكی

 H7 (پٯٻ ثط٢ی )زاضز/ ٶساضز H13 (ضٸقٷبیی )زاضز/ ٶساضز

 H8 (٦بٸض ٲحبّٞ )زاضز/ ٶساضز H14 اضتٟبٔ ذیع ټط پٯٻ

 H9 (تجٯیٛبت )زاضز/ ٶساضز H19 (ؾٷ٫ٟطـ ٸضٸزی )ٲٷبؾت/ ٲتٹؾٍ/ ٶبٲٷبؾت٦یٟیت 

 H10 (ؾطپٹـ ضاٺ پٯٻ )زاضز/ ٶساضز H20 (٦یٟیت ٦ٟپٹـ پٯٻ ټب )ٲٷبؾت/ ٲتٹؾٍ/ ٶبٲٷبؾت

 H11 (ؾطپٹـ ٖطقٻ )زاضز/ ٶساضز H21 (٦یٟیت ٦ٟپٹـ ضاټطٸ )ٲٷبؾت/ ٲتٹؾٍ/ ٶبٲٷبؾت

 

 اظ ٲٹٮٟٻ ټبی ٲص٦ٹض پطزاذتٻ ٲی قٹز. ثطذی زض ایٷدب ثٻ اضائٻ تٹيیحبت ت٧ٳیٯی زض ذهٹل 

H1  زض ایٵ قبذم ٲیعاٴ ٦یٟیت ثهطی ٸ خصاثیت پ٭ ثبطای ٖببثطاٴ زض ٶٓبط ٪طٞتبٻ ٲبی قبٹز.       :٦یٟیت ْبټطی پ٭ 

ٲٹخت ٦بټف خصاثیت ٖٹاٲٯی ٶٓیط ظٶ٩ ظز٪ی، ٸخٹز ٪طاٞیتی، ثطچؿت ټبی تجٯیٛبتی، ق٧ؿت٫ی ټط ی٥ اظ ٢ُٗبت 

 پ٭ ثطای اؾتٟبزٺ ی ٖبثطیٵ ٲی ٪طزز.

  H3  ٖجبضت اؾت اظ اذتاٜ اضتٟبٔ ٦ٝ ٲحٹض پ٭ تبب ؾبُح ذیبثببٴ ٦بٻ ایبٵ ٲ٣بساض ثبب ٲ٣بساض اٶبطغی           : اضتٟبٔ پ٭

ٲهطٜ قسٺ تٹؾٍ ٖبثط پیبزٺ ثطای اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ٖبثط ٶؿجت ٲؿبت٣یٱ زاضز. ثٷببثطایٵ، پب٭ ټببیی ٦بٻ ٶؿبجتب ٲطتٟبٕ ټؿبتٷس         

اٮجتٻ اضتٟبٔ پ٭ زض ی٥ ثبظٺ ی ٲكبرم تٛییبط ٲبی ٦ٷبس ٸ زاضای ٲ٣ببزیطی       ٹؾٍ ٖبثطیٵ ٲٹضز اؾت٣جب٬ ٸا٢ٕ ٶٳی قٹٶس.ت

  ٶعزی٥ ثٻ ټٱ ټؿتٷس.

 H5  ی٧ی اظ ٖٹاٲٯی ٦ٻ زض اؾتٟبزٺ ی ی٥ پ٭ ٖبثط پیبزٺ ثؿیبض تبثیط ٪صاض اؾت، ضاحتی ٖجبٹض اظ ٲٗجبط ثبب    :  ؾبٶؿٹضآ

ذٹز ٲٗجط اؾت. ی٧ی اظ ٲٽٳتطیٵ قبذم ټبیی ٦ٻ زض ایٵ ضاؾتب ٲی تٹاٶس ضٚجت ٖٳبٹٰ ضا  اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ثٻ خبی ٪صض اظ 
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کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

اٞعایف زټس، ٲ٧بٶیعٺ ثٹزٴ پ٭ ٲی ثبقس ٦ٻ ٲی تٹاٶس پ٭ ٖبثط ضا نطٜ ٶٓط اظ اضتٟبٔ آٴ ثطای ټٳٻ ٖبثطیٵ ٢بثب٭ اؾبتٟبزٺ   

 ٶٳبیس.

تی٧ٻ ثٻ ٲ٧بٴ پ٭ ٸ ٲیعاٴ ٶیبظ ثٻ اؾبتٟبزٺ اظ آٴ  ٲ٧بٶیعٺ ثٹزٴ پ٭ قبٲ٭ زٸ اٮٳبٴ پٯٻ ثط٢ی ٸ آؾبٶؿٹض ٲی قٹز. زض نٹض

  تٹخٻ ٶكٹز، اقتجبٺ زض ضٸـ ٲ٧بٶیعٺ ٦طزٴ پ٭ ٲی تٹاٶس ٦بضایی پ٭ ضا تب ٲ٣ساض ٢بث٭ تٹخٽی تحت تبثیط ٢طاض زټس.

ایٷ٧ٻ ٲٗطٞی اٶٟطازی ټط ی٥ اظ پ٭ ټب ٸ ٲكرهبت تٟهیٯی آٶٽب اٲطی ظٲبٴ ثط ٸ زض ٖیٵ حبب٬ ٦ٳتبط ٲٟیبس    ٻثب تٹخٻ ث

اؾت زض ایٷدب ثٻ اضایٻ ٲكرهبت تٟهیٯی پ٭ ټبی ٲص٦ٹض ثهٹضت تدٳٗی ا٦تٟب ٲی قٹز. خعییبت ٲطثٹٌ ثٻ ټط یب٥ اظ  

 پ٭ ټب زض ٮٹح ٞكطزٺ پیٹؾت آٲسٺ اؾت. 

 
 : ٦یٟیت ْبټطی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ17 ٶٳٹزاض
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 : ٢سٲت پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ18 ٶٳٹزاض

 
 : ٶٹٔ ؾبظٺ پ٭ ټب19 ٶٳٹزاض
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 : تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ٞب٢س ضٲپ20 ٶٳٹزاض

 
 : تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ ٞب٢س پٯٻ ثط٢ی21 ٶٳٹزاض
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 : تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ ٞب٢س ٦بٸض ٲحب22ّٞ ٶٳٹزاض

 
 تجٯیٛبت: تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ ٞب٢س 23 ٶٳٹزاض
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 ؾطپٹـ ضاٺ پٯٻ: تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ ٞب٢س 24 ٶٳٹزاض

 
 ٖطقٻ ؾطپٹـ : تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ ٞب٢س25 ٶٳٹزاض
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 : تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ ٞب٢س تطاٶؿپطٶؿی26 ٶٳٹزاض

 
 : تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ ٞب٢س ضٸقٷبیی27 ٶٳٹزاض
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 : تٗساز پ٭ ټبی ؾبزٺ ٸ چطذكی28 ٶٳٹزاض

 
 : ٦یٟیت ؾٷ٫ٟطـ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ29 ٶٳٹزاض
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 : ٦یٟیت ٦ٟپٹـ ٸضٸزی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ30 ٶٳٹزاض

 
 پیبزٺ: ٦یٟیت ٦ٟپٹـ ضاټطٸ پ٭ ټبی ٖبثط 31 ٶٳٹزاض
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 : ٦یٟیت ٶطزٺ ټبی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ32 ٶٳٹزاض

 
 : تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ ٞب٢س ٲبٶٕ ٲیبٶی ٲٗجط33 ٶٳٹزاض
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کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 
 : تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ ٞب٢س ٲبٶٕ پیبزٺ ضٸ34 ٶٳٹزاض

 
 : تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ ٞب٢س ضٞٹغ ٲیبٶی35 ٶٳٹزاض
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 : تٗساز پ٭ ټبی زاضا/ ٞب٢س اٲ٧بٴ پبض٤ حبقیٻ ای36 ٶٳٹزاض

ټب زض پیٹؾت ٪بعاضـ ضٸی  . خعییبت ٲطتجٍ ثٻ ی٧بی٥ پ٭زض خسٸ٬ ظیط ذانٻ قسٺ اؾت ټٷسؾیؾبیط ٲكرهبت 

 ٮٹح ٞكطزٺ اضائٻ قسٺ اؾت. 

 ټٷسؾی پ٭ ټبی ٲٹخٹزٲكرهبت ذانٻ اَاٖبت ٲطثٹٌ ثٻ : 20خسٸ٬ 

 هَلفِ ٌّذسی حذامثز حذاقل هياًگيي اًحزاف اس هياًگيي

 اضتٟبٔ 6.90 5.10 6.20 0.46

 ټطپٯٻ ذیع اضتٟبٔ 0.23 0.00 0.17 0.06

 پ٭ ثبظٸټبی تٗساز 4.00 1.00 2.34 0.79

 ٞبنٯٻ ٲتٹؾٍ 18.30 1.35 7.87 4.38

 پ٭ زٸَطٜ اضتٟبٔ اذتاٜ 1.68 0.00 0.09 0.36
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  ثشداضت هطخػبت فیضيىي هؼجش -1-8-3

 :سٺ اؾتی ٦ٻ پ٭ ٖبثط پیبزٺ زضآٴ ٶهت قسٺ اؾت ثكطح خسٸ٬ ظیط ثطزاقت قٲكرهبت ٞیعی٧ی ٲٗجط

 ٲكرهبت ٞیعی٧ی ٲٗجطٲٗطٞی ٲٹٮٟٻ ټبی ٲطثٹٌ ثٻ ٞطٰ ثطزاقت : 21خسٸ٬ 

 هَلفِ تَضيحات هَلفِ تَضيحات

 J1 ٖطو ٲٗجط ؾٹاضٺ ضٸ J6 عَل هاًغ پيادُ رٍ

 J2 ٖطو ٲٗجط پیبزٺ ضٸ J7 (اختالف ارتفاع دٍ عزف هؼثز سَارُ رٍ )دارد/ ًذارد

 J3 (ٶساضزٲبٶٕ ٲیبٶی ٲٗجط )زاضز/  J8 (رفَص هياًی )دارد/ ًذارد

 J4 َٹ٬ ٲبٶٕ ٲیبٶی  

 J5 (ٲبٶٕ پیبزٺ ضٸ )زاضز/ ٶساضز  

 

  ٲٹخٹز زض ٞبی٭ پیٹؾت ٪عاضـ آٲسٺ اؾت.خعییبت ٲطثٹٌ ثٻ پ٭ ټبی ثطزاقت قسٺ 

  ثشداضت هطخػبت تشافیىي هؼجش  -1-8-4

  .اؾت٬ ظیط ٸ خعییبت آٴ ثكطح خسٸ تٹؾٍ ثطزاقت٫ط زض ٞطٰ ثطزاقت ت٧ٳی٭ ٲی قٹزٶیع ایٵ ٲكرهبت 

 ٲكرهبت ٞیعی٧ی ٲٗجطٲٗطٞی ٲٹٮٟٻ ټبی ٲطثٹٌ ثٻ ٞطٰ ثطزاقت : 22 خسٸ٬

 هَلفِ تَضيحات هَلفِ تَضيحات

 K1 (ز٢ی٣ٻ15حدٱ تطاٞی٥ )زض ټط  L3 تؼذاد ػثَر مَدك اس رٍی پل

 K2 (ٲتٹؾٍ/ ثبال/ ثؿیبض ثبالؾطٖت ازضا٦ی ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ )ثؿیبضپبییٵ/ پبییٵ/  L4 تؼذاد ػثَر مَدك اس سيز پل

 K3 (اٲ٧بٴ پبض٤ حبقیٻ ای ٦ٷبض ٲٗجط زض ٲدبٸضت پ٭ )زاضز/ ٶساضز L5 تؼذاد ػثَر سالوٌذ اس رٍی پل

 L6 تؼذاد ػثَر سالوٌذ اس سيز پل
 اظ َطی١ ٲطاخٗٻ ثٻ ،(حبزثٻ ذیع ثٹزٴ ٲٗجط )ذیٯی ظیبز/ ظیبز/ ٲتٹؾٍ/ ٦ٱ/ ذیٯی ٦ٱ

 پٯیؽ ضاټٹض ت٧ٳی٭ ٲی قٹز. اَاٖبت
K4 

 K5 (ز٢ی٣ٻ 15يطیت ؾبٖت اٸج )زض ټط  L7 ػذاد ػثَر تاًَاى اس رٍی پل

 L1 اظ ضٸی پ٭ ٖبثط پیبزٺ تٗساز ٖجٹض L8 تؼذاد ػثَر تاًَاى اس سيز پل

 L2 زض ظیط پ٭ٖبثط پیبزٺ تٗساز ٖجٹض  L9 تؼذاد ػثَر هؼلَليي اس رٍی پل

   L10 پلتؼذاد ػثَر هؼلَليي اس سيز 

 

  ٪عاضـ آٲسٺ اؾت. ضٸی ٮٹح ٞكطزٺ خعییبت ٲطثٹٌ ثٻ پ٭ ټبی ثطزاقت قسٺ ٲٹخٹز زض ٞبی٭ پیٹؾت

 پل ّبي ػبثش هَجَد هطخػبت خذهبتي استخشاج -1-8-5

ټبی ٲٹخٹز ٸ حٹظٺ ٶٟٹش آٶٽب ثب اؾتٟبزٺ اظ ٶ٣كٻ ټبی ٲٹخٹز اؾترطاج ٸ ثب ثبظزیسټبی ٲیساٶی  ٲكرهبت ذسٲبتی پ٭

     تس٢ی١ قسٺ اؾت. ایٵ ٲكرهبت ٲُبث١ خسٸ٬ ظیط اؾت. 
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 ٲكرهبت ٞیعی٧ی ٲٗجطٲٗطٞی ٲٹٮٟٻ ټبی ٲطثٹٌ ثٻ ٞطٰ ثطزاقت : 23خسٸ٬ 

 هَلفِ تَضيحات هَلفِ تَضيحات

 M1 ٞبنٯٻ تب ٶعزی٧تطیٵ ٲط٦ع ثٽساقتی زضٲبٶی M7 ٞبنٯٻ تب ٶعزی٧تطیٵ ایؿت٫بٺ اتٹثٹؼ

 M2 ٞبنٯٻ تب ٶعزی٧تطیٵ زثؿتبٴ M8 ٞبنٯٻ تب ٶعزی٧تطیٵ ایؿت٫بٺ ٢ُبض قٽطی

 M3 ٞبنٯٻ تب ٶعزی٧تطیٵ ٲسضؾٻ ضاټٷٳبیی M9 خٳٗیت تحت پٹقف

 M4 زثیطؾتبٴٞبنٯٻ تب ٶعزی٧تطیٵ  M10 خٳٗیت ؾبٮٳٷساٴ تحت پٹقف

 M5 ٞبنٯٻ تب ٶعزی٧تطیٵ ؾبیط ٲطا٦ع آٲٹظقی M11 خٳٗیت ٦ٹز٦بٴ تحت پٹقف

 M6 ٞبنٯٻ تب ٶعزی٧تطیٵ ٲط٦ع تدبضی M12 خٳٗیت ثبٶٹاٴ تحت پٹقف

 

زض ظیط ٲٹ٢ٗیت یب٥ پب٭   ٲحبؾجٻ ٲی قٹز.  ArcGIS 10.1زض ٲحیٍ  Network Analystٲ٣بزیط اظ َطی١ اٞعٸٶٻ ایٵ  

 ثهٹضت ٶٳٹٶٻ ٸ ٦بضثطی ټبی ذسٲبتی ٲدبٸض ٶٳبیف زازٺ قسٺ اؾت. 
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 ٲتطی ٦125بضثطی اضايی ٲدبٸض پ٭ ٖبثط پیبزٺ زض قٗبٔ : 21ق٧٭ 
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 پ٭ ټبی ٲٹخٹز ٲكرهبت ذسٲبتیذانٻ اَاٖبت ٲطثٹٌ ثٻ : 24خسٸ٬ 

 فاصلِ تا ًشديل تزيي مارتزی هياًگيي اًحزاف اس هياًگيي حذامثز حذاقل هجوَع

 ٲطا٦ع ثٽساقتی زضٲبٶی 642.81 436.77 1907.05 5.01 35997.33

 ٲٽس٦ٹز٤ 543.73 318.61 1497.60 132.28 30448.66

 زثؿتبٴ 626.61 345.31 1584.94 33.10 35090.30

 ضاټٷٳبیی 619.44 429.17 2693.04 32.41 34688.76

 زثیطؾتبٴ 551.06 323.15 1345.67 43.16 30859.34

 پیف زاٶك٫بټی 1738.09 1213.58 4751.72 127.30 97333.07

 ټٷطؾتبٴ ٸ ٲطا٦ع ٞٷی ٸ حطٞٻ ای 742.25 442.49 2041.40 96.50 41565.84

 زاٶك٫بٺ ټب ٸ ؾبیط ٲٹؾؿبت آٲٹظـ ٖبٮی 1020.96 704.06 3153.00 94.02 57173.75

 ٲطا٦ع ٸ ٲٹؾؿبت تح٣ی٣بتی 1891.16 1357.00 4593.20 108.02 105905.05

 ایؿت٫بٺ اتٹثٹؼ 42.06 47.54 194.45 0.71 2355.27

 ٲطا٦ع تدبضی 1285.93 985.35 3957.21 53.02 72011.87
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 ٦بضثطی ټبی ذسٲبتی ذانٻ اَاٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ٲدبٸضت پ٭ ټبی ٲٹخٹز تب: 37ٶٳٹزاض 

 

 

 ذانٻ اَاٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ٲدبٸضت پ٭ ټبی ٲٹخٹز تب ٦بضثطی ټبی ذسٲبتی: 38ٶٳٹزاض 
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کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

  ثشسسي هسبئل ٍ هطىالت پل ّبي ػبثش پیبدُ دس ٍضغ هَجَد -1-8-6

ٶساٴ، ٦بضقٷبؾببٴ ٸ ٲبسیطاٴ   ٸثب تٹخٻ ثٻ ثطزاقت ټبی نٹضت ٪طٞتٻ ثهٹضت ٲیساٶی ٸ ټٳچٷیٵ ٶٓطذبٹاټی اظ قبٽط  

 ٲك٧ات پ٭ ټبی ټٹایی ٲٹخٹز زض قٽط قیطاظ ثٻ ٲٹاضز ظیط ذانٻ ٲی قٹز:

 ٸخٹز ایٵ ٲك٧٭ ثبٖا ٦بټف ٲُٯجٹثیت پ٭ ثطای ٖبثطاٴ  پ:ٶساقتٵ آؾبٶؿٹض یب ثبالثط ٸ پٯٻ ثط٢ی، ٣ٞساٴ ضٲ

خؿبٳی ٸ شټٷبی ٸ   ٸ ثرهٹل ٪طٸټٽبی ذبل ؾٷی ٸ خؿٳی ٸ خٷؿیتی ٲی قٹز. ؾبٮرٹضز٪بٴ، ٶبتٹاٶببٴ  

 ټٳچٷیٵ ثؿیبضی اظ ظٶبٴ ٲٳ٧ٵ اؾت تٳبی٭ چٷساٶی ثب اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټبی ٚیطٲ٧بٶیعٺ ٶساقتٻ ثبقٷس.

 :احؿبؼ ٶباٲٷی ٶبقی اظ ٲؿبی٭ ٲتٗسزی ثٹزٺ ٸ ثطای ٪طٸټٽبی ذببل اختٳببٖی ٸ ټٳچٷبیٵ     احؿبؼ ٶباٲٷی

 زض ؾبٖبت یب ضٸظټبی ٲرتٯٝ ٲتٟبٸت اؾت. 

ٞٹ٠ اٮص٦ط ثط تٳبی٭ ثٻ اؾتٟبزٺ ٖبثطاٴ اظ تحٯی٭ ټبی آٲبضی اؾتٟبزٺ قسٺ ٦ٻ ٶتبیح آٴ زض ثطای قٷبؾبیی اثط ٲك٧ات 

 ظیط اضائٻ ٲی قٹز:

زض ایٷدبب تٹيبیح   ثطای آظٲٹٴ آٲبضی اظ ضٸـ تحٯیٯی ٸ پیكطٞتٻ ض٪طؾیٹٴ الخیبت زٸ ٲتٛیبطٺ اؾبتٟبزٺ قبسٺ اؾبت.      

 ٲرتهطی زض ذهٹل ٲٟٽٹٰ ٸ اخعا ایٵ ٲس٬ زازٺ ٲی قٹز:

ثبقس ٸ زض انُاح ٦بضثطزی یٗٷی پی ثطزٴ ثٻ ضٞتببض یب٥ ٲتٛیبط ثبٻ ٦ٳب٥      ض ٮٛت ثٻ ٲٗٷی ثبظ٪كت ٲیض٪طؾیٹٴ ز

ٸ ٲتٛیطټببی   yضٞتبض ٲتٛیط زی٫ط زض آٲبض ض٪طؾیٹٴ یٗٷی ی٥ ٶٹٔ ضاثُٻ یب تبثٕ ضیبيی ٦ٻ ثیٵ ٲتٛیط ٸاثؿبتٻ اظ یب٥ ؾبٹ    

حهبٹ٬   ، (y( ٸ تبثیطپصیط )xٵ ٖٹاٲ٭ تبثیط٪صاض )زضیبٞت ضٸاثٍ ٖٯت ٸ ٲٗٯٹٮی ثی .ٲؿت٣٭ اظ ؾٹی زی٫ط ثط٢طاض ٲی ثبقس

اَٳیٷبٴ اظ ٸخٹز ټٳجؿت٫ی ٲٗٷی زاض ثیٵ زٸ ٲتٛیط ٸ ټٳچٷیٵ ټسٜ ٪صاضی ثطای ثطآٸضز ی٥ ٲتٛیط ثط حؿت ٲتٛیط زی٫ط 

  .تحٯی٭ ض٪طؾیٹٶی ی٥ اثعاض آٲبضی ٲٟیس ثطای زیسٴ ضاثُٻ ی ثیٵ ٲتٛیطټب ثٻ ٦بض ٲی ضٸز .اؾت

٦بضثطزټببی   .ٷی٧بی آٲببضی ثبطای ثطضؾبی ٸ ثبٻ ٲبس٬ زض آٸضزٴ اضتجببٌ ثبیٵ ٲتٛیطټبؾبت         تحٯی٭ ض٪طؾیٹٴ ٞٵ ٸ ت٧

ٖٯٹٰ ظیؿتی ٸ ثیٹٮبٹغی   ، ٲسیطیت ، ا٢تهبز ، ٞیعی٥ ، ٸ ت٣طیجبً زض ټط ظٲیٷٻ ای اظ خٳٯٻ ٲٽٷسؾی .ض٪طؾیٹٴ ٲتٗسز اؾت

زض ح٣ی٣ت تحٯی٭ ض٪طؾیٹٶی ٲٳ٧ٵ اؾت ٞٵ ٸ ت٧ٷی٥ آٲبضی ثب ثیكبتطیٵ ٸ ٸؾبیٕ    .ٸ ٖٯٹٰ اختٳبٖی نٹضت ٲی پصیطز

  .تطیٵ ٦بضثطز ثیٵ ت٧ٷی٥ ټبی آٲبضی ثبقس

-2 ، ټبتٹنیٝ زازٺ -1 .اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪یطٶس ٲس٬ ټبی ض٪طؾیٹٶی ثطای ٲ٣بنسی چٷس ٲكتٳ٭ ثط ٲٹاضز ظیط ٲٹضز

 . ٷتط٦٬ -4ٸ پیك٫ٹیی ٸ ثطآٸضز  -3 ، ثطآٸضز پبضاٲتطټب  

 زض ظیط ٲٗبزٮٻ ٦ٯی ض٪طؾیٹٴ الخیت ٶٳبیف زازٺ قسٺ اؾت:
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 1زض ایٵ پطٸغٺ اظ آٶدب ٦ٻ ٲتٛیط ٸاثؿتٻ ٖجٹض اظ پ٭ ټٹایی ٖبثط پیبزٺ زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ ٸ ایٵ ٲتٛیبط زاضای زٸ اضظـ  

ٶتبیح ثسؾبت آٲبسٺ اظ    ثطای ٖجٹض یب ٖسٰ ٖجٹض ٲی ثبقس اظ ض٪طؾیٹٴ الخیت ثبیٷطی ٸ زٸ اضظقی اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت. 0ٸ 

 ٸضٸز اَاٖبت ٲطثٹٌ ثٻ ٖبثطاٶی ٦ٻ تحت ٲهبحجٻ ٢طاض ٪طٞتٻ اٶس زض ظیط آٲسٺ اؾت:

ثٳٷٓٹض تكریم ٲٷبؾت ثٹزٴ ٲس٬ ثطای ٞبی٭ زازٺ ای اؾت ٦ٻ ثبب تٹخبٻ ثبٻ     Omnibusٶتبیح حبن٭ اظ آظٲٹٴ  -اٮٝ

 اؾت:ٲیع ٪عاضـ قسٺ آٲ٣بزیط ٲٗٷبزاضی ٸ ټٳچٷیٵ ٲ٣ساض ٲدصٸض ذی ٲٹ٣ٞیت 

 Omnibusٶتبیح حبن٭ اظ آظٲٹٴ : 25خسٸ٬ 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 176.832 37 .000 

Block 176.832 37 .000 

Model 176.832 37 .000 

 
 

زضنس )ثبتٹخٻ ثبٻ ٞطٲبٹ٬ پیكبٷٽبزی     44: ایٵ ٲس٬ تٹاٶؿتٻ ثیٵ ذانٻ ٲس٬ زض ٢بٮت خسٸ٬ ظیط اضائٻ قسٺ اؾت -ة

زضنس )ثط اؾبؼ ضاثُٻ پیكٷٽبزی ٶ٫بٮ٧ط٦ٻ( ٸاضیبٶؽ ٲٹخٹز زض ٲ٣بزیط ٲتٛیبط ٸاثؿبتٻ ضا تٹيبیح     ٦63ب٦ؽ ٸ اقٷ٭( ٸ 

 زټس ٦ٻ ثیبٶ٫ط ٶی٧ٹیی ثطاظـ ٲٷبؾت ٲس٬ پیكٷٽبزی اؾت. 

 ذانٻ ٲس٬: 26خسٸ٬ 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 191.460 .440 .628 

 
 

زضنس زض پیكب٫ٹیی   2/88ټٳچٷیٵ ٢بثٯیت پیك٫ٹیی ٲس٬ زض خسٸ٬ ظیط ثیبٶ٫ط آٶؿت ٦ٻ ٲس٬ پیكٷٽبزی تٹاٶؿتٻ  -ج

 ٲٹ١ٞ ثبقس. 

 خسٸ٬ َج٣ٻ ثٷسی: 27خسٸ٬ 

  Observed Predicted 

  UP_DOWN Percentage 
Correct 

1 2 

Step 1 UP_DOWN 1 205 11 94.9 

  2 25 64 71.9 

Overall Percentage     88.2 

a  The cut value is.500 
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 خسٸ٬ ظیط ٲطثٹٌ ثٻ ٲتٛیطټبی ٲؿت٣٭ اؾتٟبزٺ قسٺ زض ٲس٬، يطایت آٶٽب زض ٲٗبزٮٻ پیف ثیٷی ٸ ٲیبعاٴ ٲٗٷببزاضی   -ز

زضنس( ٞبطو قبٹز آٶ٫ببٺ ٲبی تبٹاٴ ٲتٛیطټببی        10زضنس )ذُبی  90ٲطثٹَٻ اؾت. زض نٹضتی ٦ٻ ؾُح ٲٗٷبزاضی ضا 

 سٰ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ٲٗٷبزاض زاٶؿت:ٲؿت٣٭ ظیط ضا زض ضٞتبض ٖبثطاٴ ثطای اؾتٟبزٺ یب ٖ

زضنٹضتی ٦ٻ ٲٗجط ظیط پ٭ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲٹاٶٕ ٞیعی٧ی ٲؿسٸز قٹز ٖبثطاٴ چببضٺ   :(ٲثجتاثطٸخٹز ٲبٶٕ زض ظیط پ٭ ) .1

 ای خع زض اؾتٟبټس اظ پ٭ ٸ یب اؾتٟبزٺ اظ ٪صض٪بٺ ایٳٵ زی٫طی زض آٴ ٲحسٸز ٶرٹاټٷس زاقت. 

اٞبطازی ٦بٻ اظ ٸظٴ ثببٮتطی ثطذبٹضزاض ثبٹزٺ اٶبس        :(ٲٷٟبی اثط ) ٸظٴ ثٗٷٹاٴ قبذم ؾاٲت ٸ تحط٤ ٞیعی٧ی ٖبثط .2

ٳب٬ ظیبز زچبض ٲك٧ات ٸ ٖٹاضو خؿٳی ٶبقی اظ ايبٞٻ ٸظٴ ثٹزٺ ٸ ثٽٳیٵ ذبَط تٳبی٭ ٦ٳتطی ثبؾتٟبزٺ اظ ثبحت

 پ٭ زاقتٻ اٶس. 

ٖبثطاٴ زاضای ؾبث٣ٻ ؾب٧ٹٶت ثببالتط زض قبٽط قبیطاظ تٳبیب٭ ثیكبتطی ثبٻ         :(ٲثجتاثط ) ؾبث٣ٻ ؾ٧ٹٶت زض قٽط قیطاظ .3

 اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ٖبثط ٶكبٴ زازٺ اٶس. 

: زاقتٵ ؾبث٣ٻ تهبزٜ ضاٶٷس٪ی ثٻ ٶٹٖی تكسیس ٦ٷٷسٺ احؿبؼ ٶباٲٷی ٸ (ٲثجتاثط ) تهبزٜ ضاٶٷس٪یزاقتٵ ؾبث٣ٻ  .4

تط ٖبثطاٴ اؾت. ثٽٳیٵ ذبَط احتٳب٬ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ تٹؾٍ ایٷ٫ٹٶٻ اٞطاز ثببالتط  زض ٶتیدٻ ضٖبیت خٹاٶت احتیبٌ ثبال

 اؾت. 

ټٳطاٺ ثب ی٥ ٶٟط یب ثیكتط  –ثهٹضت ٪طٸټی  ٖبثطاٴ ٦ٻ خبثدبیی ذٹز ضا :(ٲثجتاثط ) اٶدبٰ ؾٟط ثهٹضت ٪طٸټی .5

 اٶدبٰ ٲی زټٷس تٳبی٭ ثیكتطی ثٻ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ٖبثط زاقتٻ اٶس.  –

زض ٲ٣بث٭ ٦ؿبٶی ٦ٻ ټٳطاٺ ذٹز ثبضی حٳ٭ ٲی ٦ٷٷس ثب احتٳبب٬ ٦ٳتبطی اظ ضٸی پب٭     :(ٲٷٟیاثط ) ټٳطاٺ زاقتٵ ثبض .6

ٲی تٹاٶس ٪بٲی ثطای حب٭ ٲكب٧٭ چٷبیٵ ٖببثطاٶی      ٖبثط ٲی ٦ٷٷس. ثٷٓط ٲی ضؾس ٦ٻ ٲ٧بٶیعٺ ٦طزٴ پ٭ ټبی ٲٹخٹز

 ثبقس. 

زاقتٵ َطاحی ظیجب ٸ اؾتٟبزٺ اظ ٲٗٳبضی چكٱ ٶٹاظ ٸ ثب تٹاٴ ثهطی ثبال ٲٹخبت تكبٹی١    :(ٲثجتاثط ) ظیجب ثٹزٴ پ٭ .7

ٖبثطاٴ ثٻ اؾتٟبزٺ ثیكتط اؾت. چٷبٶ٧ٻ زض ثرف ټبی ٢ج٭ اقبضٺ قس ا٢ساٲبت ٸ ایسٺ ټبی ٲتٷٹٖی ثطای ظیجبؾبظی پ٭ 

 ټبی ٖبثط زض ٦كٹضټبی ٲرتٯٝ اضائٻ قسٺ اؾت. 
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 خسٸ٬  ٲ٣بزیط ٲطثٹٌ ثٻ ٲتٛیطټب: 28خسٸ٬ 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 BARRIER .169 .089 3.573 1 .059 1.184 

 AGE -.013 .026 .251 1 .616 .987 

 HEIGHT -.024 .017 2.102 1 .147 .976 

 WEIGHT .033 .016 4.374 1 .036 1.034 

 EDUCATIO -.099 .164 .365 1 .546 .906 

 MARITAL -.395 .642 .378 1 .539 .674 

 N_HOUSHO .022 .156 .021 1 .886 1.023 

 H_RESIDE .036 .021 2.992 1 .084 1.037 

 N_VEHICL -.061 .302 .040 1 .841 .941 

 INCOM .000 .000 .969 1 .325 1.000 

 TOBACCO -.026 1.176 .000 1 .982 .974 

 HEART_DI -.691 1.054 .430 1 .512 .501 

 EXERCISE -.100 .381 .069 1 .792 .904 

 DISABILI -.294 .869 .114 1 .735 .745 

 ACCIDENT .680 .430 2.497 1 .114 1.973 

 DRIVING_ -.243 .375 .418 1 .518 .785 

 T_SPEED -.122 .275 .198 1 .656 .885 

 T_VOLUME -.473 .352 1.806 1 .179 .623 

 P_ACCIDE .569 .337 2.853 1 .091 1.766 

 SAVE_TIM .105 .080 1.745 1 .186 1.111 

 WITH_PER 1.129 .227 24.789 1 .000 3.092 

 LOAD -1.086 .168 41.603 1 .000 .338 

 P_ELDERL -.095 .184 .264 1 .607 .910 

 P_CHILDR -.259 .207 1.568 1 .211 .772 

 ABOUT_SI -.082 .276 .088 1 .767 .922 

 AESTHETI .418 .133 9.840 1 .002 1.519 

 Constant 2.118 4.820 .193 1 .000 3.007 
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 ػبثشيي اص ػشؼ سَاسُ سٍ ػجَس ثیطتشيي حجن  ثبضٌبسبيي همبطؼي  -1-9

خبصة ؾبٟط نبٹضت    ٢ج٭ اظ ثطزاقت ٲیساٶی قٷبؾبیی ٲحٹضټبی زاضای تطزز تطاٞی٧ی ثببال ثبط ٲجٷببی ٲیبعاٴ تٹٮیبس ٸ      

 ٪طٞت. زض ایٷدب ضٸـ اٶدبٰ ٦بض تٹيیح زازٺ ٲی قٹز.

 (TGسفش ) ايجبدحجن  -1-9-1

زض ټبط ٢ُٗبٻ،    ؾُح ٞٗبٮیت ټط ثٯٹ٤ قٽطی ٸ یب ثٻ ٖجبضتی ٲیعاٴ تٹٮیس ؾٟط ٲطتجٍ ثب ؾٟط تٹٮیس قسٺ ٸ خبصة قبسٺ  

اضتجبٌ ثب اٮ٫ٹی ٦بضثطی ظٲبیٵ ٸ ذهٹنبیبت   ظٲیٵ ٸ ٶبحیٻ ٲی ثبقس. تٗساز ؾٟط ټبی ٸاضز ٸ ذبضج قسٺ اظ ټط ٶبحیٻ زض 

(؛ ثٷبثطایٵ، ثب پیف ثیٷی ذهٹنیبت ٲص٦ٹض ٲی تٹاٴ تٹٮیبس ٸ خبصة ؾبٟط ضا زض    TIPS, 2007خٳٗیتی آٴ ٶبحیٻ ټؿتٷس )

ؾب٬ ټسٜ ٲحبؾجٻ ٶٳٹز. ٞطو انٯی زض ایٵ ٲٹضز، ثبثت ٞطو ٶٳٹزٴ ٶطخ ؾٟط ٸ ذهٹنبیبت ٶبحیبٻ ٲبٹضز ٲُبٮٗبٻ زض     

 (. 1983، 1جبضتی ت٣بيبی ؾٟط ٲؿت٣٭ اظ ٖطيٻ ذسٲبت حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٞطو ٲی قٹز )زی٧یَٹ٬ ظٲبٴ اؾت ٸ ثٻ ٖ

، تبثٗی اظ ذهٹنیبت اختٳبٖی ټط ٶبحیٻ ثٹزٺ ٸ ثب ټط ٪ٹٶٻ تٛییطی زض ذهٹنیبت اختٳبٖی )ٶٓیبط:  (TP) 2تٹٮیس ؾٟط

، ثٻ اٮ٫ٹی ٦بضثطی خٳٗیت، خٳٗیت قبٚ٭(، ٲ٣ساض تٹٮیس ؾٟط زؾت ذٹـ تٛییطاتی ذٹاټس قس؛ زضحبٮی٧ٻ، خصة ؾٟط

(، خبصة ؾبٟط ٲتببثط اظ    2009، 2008، 1997) 3اضايی ٲطتجٍ ٲی ثبقس ٸ َج١ ٪عاضقبت اٶیؿبتیٹ ٲٽٷسؾبیٵ حٳب٭ ٸ ٶ٣ب٭    

َج٣بت ٖٳسٺ ٦بضثطی )ټٳبٶٷس: تدبضی، تدبضی ٸ نٷٗتی( ٶجٹزٺ ثٯ٧ٻ ٶٹٔ ٞٗبٮیت ٶیع تٗییٵ ٦ٷٷسٺ تٗساز ؾٟط ثبظای ٸاحبس  

 ؾُح ٲی ثبقس.

تٹؾٍ ټط ٦بضثطی اَا٠ ٲبی  ، ٞطآیٷس ٲحبؾجٻ تٗساز ؾٟط ټبی تٹٮیس ٸ خصة قسٺ ثب ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ( ثٻ TG) 4ؾٟط ایدبز

قٹز. ایٵ ٲٟٽٹٰ، تٗساز ؾٟطټبی ٸاضز قسٺ ٸ یب ذبضج قسٺ اظ ی٥ ٲحسٸزٺ تطاٞی٧ی ذبل ضا زض ی٥ ثبظٺ ظٲبٶی، پبیف  

ضا ثطای َج٣بت ٲرتٯٝ ٦بضثطی اضايبی ٸ  ، ٶطخ تٹٮیس ؾٟط 1960ثیٷی ٲی ٶٳبیس. اٶیؿتیتٹی ٲٽٷسؾیٵ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ اظ ؾب٬ 

ٲٹضز ٲُبٮٗبتی ٪طزآٸضی قبسٺ ٸ َج٣بٻ ثٷبسی     4000اٶٹأ ؾبذتٳبٴ ټب ٪عاضـ زازٺ اؾت. ایٵ ٪عاضقبت قبٲ٭ ثیف اظ 

زض ایٵ ٲ٣یبؼ زض ایطاٴ نٹضت ٶپصیطٞتبٻ؛ ایبٵ تح٣یب١ اظ     بت ٲكبثٽیُبٮٗ(. اظ آٶدبیی ٦ٻ ٲTIPS ،1997قسٺ ٲی ثبقس )

اضـ ټبی ایٵ اٶیؿتیتٹ، ؾٹز خؿتٻ اؾت. ا٪طچٻ، ایٵ ٪بعاضـ ټبب، يبطایجی ٲطثبٹٌ ثبٻ ثطذبی اظ       يطایت ٲٹخٹز زض ٪ع

٦بضثطی ټب ضا قبٲ٭ ٲی قٹٶس، ثب ایٵ حب٬، ایٵ يطایت ٲتٗٯ١ ثٻ اٮ٫ٹی ٦بضثطی ٸ ٸيٗیت حٳ٭ ٸ ٶ٣٭، ایببالت ٲتحبسٺ   

ٍ ؾبظٲبٴ ٲط٦بع آٲببض( ٲٹخبٹز ٲبی     آٲطی٧ب ټؿتٷس. ثب تٹخٻ ثٻ ایٷ٧ٻ اَاٖبت خٳٗیتی قٽط قیطاظ )٪طزآٸضی قسٺ تٹؾ

ٴ، خبصة ؾبٟط ٲحبؾبجٻ قبسټجب     ا( ضاٲی تٹاٴ ثط اؾبؼ ایٵ اَاٖبت ٲحبؾجٻ ٶٳٹز. ثٷبثطایٵ ٲی تبٹ TPثبقٷس؛ تٹٮیس ؾٟط )

                                                           
1- Dickey 

2- Trip Prouduction 

3- Institute of Transportation Engineers 
4- Trip Generation 
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(، تٗسی٭ ٶٳٹز.اظ ایٵ ضٸ، زض ثرف ثٗسی، اثتسا تٹٮیس ؾٟط TP، ضا ثب زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٲ٣ساض تٹٮیس ؾٟط )ITEتٹخٻ ثٻ خسٸ٬ 

(TPٖثب اَا ) ٲحبؾجٻ ٲی قٹز ٸ ؾپؽ ثٻ ثطآٸضز خصة ؾٟط ثب تٹخبٻ ثبٻ تٹٮیبس ؾبٟط      1385بت ثٯٹ٤ ټبی آٲبضی ؾب٬

اظ َطی١ قٽطزاضی قیطاظ  1390الظٰ ثص٦ط اؾت ٦ٻ تاـ ٲكبٸض ثطای زؾتیبثی ثب اَاٖبت ؾطقٳبضی  ذٹاټیٱ پطزاذت.

 ثی ٶتیدٻ ٲبٶس. 

 (TPتَلیذ سفش ) -1-9-2

ا٢تهببزی، ٸ قبٷبذت ٲجببزی ٸ ٲ٣بنبس انبٯی       -ی ثب قٷبذت ذهٹنیبت اختٳبٖیترٳیٵ تٹٮیس ؾٟط، ضاثُٻ تٷ٫بتٷ٫

تٹؾٍ ٲٽٷسؼ ٦ج٫بٶی نٹضت پصیطٞتٻ اؾت؛ قٽط قیطاظ ثبب اؾبتٟبزٺ اظ    1379زض ٲُبٮٗٻ ای ٦ٻ زض ؾب٬ قٽطٸٶساٴ زاضز. 

TAZت٧ٷی٥ 
 40، ثبٮٙ ثط ٪بٶٻ 47ٶبحیٻ ټٳ٫ٵ ت٣ؿیٱ ثٷسی قسٺ اؾت. زض خٽت قٷبذت اٮ٫ٹی ؾٟط ثیٵ ٲٷب١َ  47، ثٻ 1

-ت٧ٳی٭ ٪طزیسٺ اؾت؛ تبب ٖباٸٺ ثبط قبٷبذت ذهٹنبیبت اختٳببٖی      ٶبحیٻ تطاٞی٧ی(  47)ټعاض پطؾكٷبٲٻ زض ؾُح قٽط 

 ا٢تهبزی خٳٗیت ټط ٶبحیٻ، ضٞتبض تطاٞی٧ی آٶٽب ٶیع قٷبذتٻ قٹز.

 پطؾف ٶبٲٻ ٲص٦ٹض، ثُٹض ذانٻ قبٲ٭ ا٢اٰ ظیط ٲی ثبقس:

 (،.ثٗس ذبٶٹاض، حهیات،ا٢تهبزی )ؾٵ، خٷؽ، ت -ذهٹنیبت اختٳبٖی.. 

 (،.ټسٜ اظ ؾٟط )٦س: قٛٯی، تحهیٯی، ذطیس، ثبظ٪كت ثٻ ٲٷع٬ ٸ.. 

  ٶبحیٻ تطاٞی٧ی ٦ٻ پطؾف قٹٶس زض آٴ ظٶس٪ی ٲی ٦ٷس(، 47ٶكبٶی ٲجسا )٦س 

 ،)ظٲبٴ قطٸٔ ؾٟط )ؾبٖت ٸ ز٢ی٣ٻ 

  ٶبحیٻ تطاٞی٧ی(، 47ٶكبٶی ٲ٣هس )٦س 

 ،)ظٲبٴ پبیبٴ ؾٟط )ؾبٖت ز٢ی١ 

  ٦س: پیبزٺ، زٸچطذٻ، ٲٹتٹضؾی٧ٯت ٸٶٹٔ ٸؾیٯٻ ؾٟط(.،).. 

 ،قٳبضٺ ٶبحیٻ تطاٞی٧ی تٗٹیى ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ 

 ،)ٲست ظٲبٴ ؾٟط )ز٢ی٣ٻ 

 ،)ٲست ظٲبٴ اٶتٓبض ثطای ٸؾیٯٻ ٶ٣ٯیٻ )ز٢ی٣ٻ 

 )ټعیٷٻ ؾٟط )تٹٲبٴ 

                                                           
1
- Traffic Analysis Zone 
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ٲ٣هس، ؾٟطټبی زضٸٴ قٽطی، زاضای خعئیبت ظیبزی ثٹزٺ ٸ ثب تٹخبٻ   -پبی٫بٺ زازٺ ټبی تك٧ی٭ قسٺ اظ ٲُبٮٗبت ٲجسا

ؾٗی زض اؾبترطاج زازٺ ټببی ٲبطتجٍ ٶٳبٹزٺ اؾبت. ٲرتهبطی اظ چ٫بٹٶ٫ی آٲببزٺ ؾببظی ٸ           ٲكبٸض، پطٸغٺثٻ ټسٜ ایٵ 

 پبالیف زازٺ ټب ثٻ نٹضت ظیط ٲی ثبقس.

ؾٟط زض ازاٲٻ ی٧سی٫ط  4ؾٟط زض پبی٫بٺ زازٺ، ٲٹخٹز ٲی ثبقس؛ ایٵ  4ف قٹٶسٺ، حسا٦ثط زض ٲُبٮٗٻ ٞٹ٠، اظ ټط پطؾ .1

٪بٶبٻ ٸٶبٹٔ ٸؾبیٯٻ ٶ٣ٯیبٻ      ٢47طاض ٲی ٪یطٶس تب ثب تٹخٻ ثٻ ټسٜ، تٗساز ؾٟط ضٸظاٶٻ ټط قبرم ثبٻ ت٧ٟیب٥ ٶبٹاحی     

 ٲكرم قٹز.

ٵ ٶیبظ اؾت تب زض ایٵ ٲطحٯبٻ، پبی٫ببٺ   ؾٟط زض ضٸظ ٶجٹزٺ اٶس، ثٷبثطای 4اظ آٴ خبیی ٦ٻ، تٳبٰ پطؾف قٹٶس٪بٴ زاضای  .2

ثسیٵ ٲٗٷی ٦ٻ، اَاٖبت تٽی ٸ ٶبٲكرم اظ زی٫بط زازٺ ټبب    ؛زازٺ ټبی تك٧ی٭ قسٺ اظ زٸ ٲطحٯٻ ٢ج٭، پبالیف قٹز

 .ٶبحیٻ( زض پبی٫بٺ زازٺ ټب ثب٢ی ٲی ٲبٶٷس 47ٸ تٷٽب اَاٖاتی ثب ٲجسا ٸ ٲ٣هس ٲكرم ) خسا ٲی قٹٶس

٪بٶٻ خسا ؾبظی ٲی قٹٶس ٸ تٗساز ؾٟطټبی نٹضت ٪طٞتٻ ثب ٲجسا ٸ ٲ٣هس  47احی زض ایٵ ٪بٰ، ؾٟطټب ثٻ ت٧ٟی٥ ٶٹ .3

 47ٶبحیٻ، قٳبضـ ٲی قٹٶس. اٮجتٻ الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت ٦ٻ، ؾٟط ټبیی ثب ٲجسا ٸ ٲ٣هس ٶب ٲكرم ٸ ذبضج اظ  47زضٸٴ 

ٸٴ قبٽطی،  ٶبحیٻ، ٢ج٭ اظ قٳبضـ ؾٟطټب، اظ پبی٫بٺ زازٺ ټب ذبضج ٲبی قبٹٶس تبب ترٳبیٵ نبحیحی اظ ؾبٟطټبی زض      

 حبن٭ قٹز.

تب تٗساز ؾبٟط تٹٮیبس قبٽط     اَاٖبت اؾترطاج قسٺ زض ٲطحٯٻ ٢ج٭، ٲی ثبیس ثٻ ٦٭ خٳٗیت ٶٹاحی، ثطاظـ زازٺ قٹز .4

تٗساز ؾٟط ضٸظاٶٻ ټط ٶٟط زض ټط ٶبحیٻ ٲكرم قسٺ، ٸ ؾبپؽ زض  ٲتٹؾٍ . ثٷبثطایٵ، اثتسا، زض ټط ٶبحیٻ، ٲكرم قٹز

 ٦٭ خٳٗیت ٶبحیٻ يطة ٲی قٹز.

 ٶٳبیف زاز. ظیطضا ٲی تٹاٴ ثٻ نٹضت ضٸاثٍ  4ٸ  3ٲطاح٭ ٲس٬ ضیبيی 

    ∑      
             (1) 

 

    
                          (2) 

        
                       (3) 

 زض ضٸاثٍ ٞٹ٠:
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: خٳٗیت ٶٳٹٶٻ زض       ، j: تٗساز ؾٟط ضٸظاٶٻ تٹٮیس قسٺ زض ٶبحیٻ     ، jثٻ ٶبحیٻ  i: تٗساز ؾٟط ضٸظاٶٻ اظ ٶبحیٻ     

    ، iٶبحیٻ 
: تٗبساز ؾبٟط ضٸظاٶبٻ تٹٮیبس قبسٺ زض         ، i: خٳٗیت ٦٭ ٶبحیٻ      ، i: يطیت تٹٮیس ؾٟط ضٸظاٶٻ ٶبحیٻ  

 .ٲی ثبقٷسiٶبحیٻ 

 قس.يطایت حبنٯٻ اظ ٲطاح٭ ٸ ضٸاثٍ ثبال ثٻ قطح ظیط ٲی ثب

 

 ٶطخ تٹٮیس ؾٟط ضٸظاٶٻ ثٻ اظای ټط قٽطٸٶس قٽط قیطاظ: 29 خسٸ٬   

 ضشيب سفش هبذا ضشيب سفش هبذا ضشيب سفش هبذا ضشيب سفش هبذا ضشيب سفش هبذا

1 1.8 11 2.71 21 2.16 31 2.16 41 2.14 

2 1.72 12 2.23 22 2.17 32 2.13 42 2.22 

3 2.18 13 2.23 23 2.05 33 1.95 43 1.95 

4 1.94 14 2.06 24 2.26 34 1.91 44 2.13 

5 1.69 15 1.86 25 2.24 35 2.15 45 2.23 

6 2.1 16 2.36 26 2.03 36 2.09 46 1.85 

7 2.31 17 2.25 27 2.04 37 2.17 47 2.26 

8 2.31 18 1.91 28 2.29 38 2.11 

9 1.92 19 2.44 29 2.16 39 1.96 

10 1.95 20 2.20 30 2.02 40 2.17 

 

    ٶٳٹز. ضا ٲكبټسٺ 29 زض خسٸ٬ ظیط ٲی تٹاٴ آٲبض تٹنیٟی ٲطثطٸٌ ثٻ خسٸ٬

 ذانٻ اَاٖبت تٹنیٟی ٶطخ تٹٮیس ؾٟط: 30خسٸ٬ 

 N راًحزاف اس هؼيا هياًگيي حذامثز حذاقل 

 188/0 11/2 7/2 7/1 47 ٶطخ تٹٮیس ؾٟط

 

تٗساز ٦٭ ؾٟط ټبی تٹٮیس قسٺ زض قٽط قیطاظ، پبضاٲتطی ٲی ثبقس ٦ٻ اظ آٴ ٲی تٹاٴ زض تٗسی٭ ؾببظی ٲ٣بساض خبصة    

ٶبحیٻ تطاٞی٧ی، ٲحبؾجٻ ٶٳٹز؛ ٦ٻ اظ ایٵ َطی١، تٗساز  47، ثطای    ٦٭ؾٟط اؾتٟبزٺ ٶٳٹز. ایٵ پبضاٲتط ضا ٲی تٹاٴ ثب خٳٕ 

 ٲی قٹز. ؾٟط زضٸٴ قٽطی ٚیط پیبزٺ ترٳیٵ ظزٺ 2551953

( زض ټط ٶبحیٻ تطاٞی٧ی، ٲحبؾجٻ ٲی قٹز؛ ثب تهٹیط ٦كیسٴ ایٵ ٲتٛیط )تهبٹیط     ، تٗساز ؾٟط تٹٮیس قسٺ )3زض ضاثُٻ 

(، ٲی تٹاٴ ٶحٹٺ پركبیف تٹٮیس ؾٟط زض ٶبحیٻ ټبی تطاٞی٧ی قٽط قبیطاظ ضا ٲكببټسٺ ٶٳبٹز. ایبٵ تهبٹیط، ٪ٹیببی ایبٵ        1
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ٶٹاحی زاذٯی، ؾٟط ثیكتطی ضا تٹٮیس ٲی ٦ٷٷس؛ اٮجتٻ، ثب تٹخٻ ثٻ ٸؾیٕ تط ثٹزٴ ٸا٢ٗیت اؾت ٦ٻ، ٶٹاحی ذبضخی، ٶؿجت ثٻ 

حب٬ ایٵ ٦بٻ، زض ضٞتببض تطاٞی٧بی، ثیكبتط      ایٵ ٶٹاحی ٶؿجت ثٻ ٶبحیٻ ټبی ٲط٦عی، ایٵ ٶتیدٻ تب حسٸزی آق٧بض ٲی ٶٳبیس.

زٮی٭ ؾبث٣ٻ تبضیری ذٹز، پبصیطای  ٲطتجٍ ثب تٳط٦ع ٞٗبٮیت ټب زض ثرف ٲط٦ع یبٞتٻ قٽط ٲی ثبقس. ثبٞت ٲط٦عی قٽط ضا ثٻ 

ثؿیبضی اظ ذسٲبت قٽطی ٖٳسٺ ٲی ثبقس. ثطٶبٲٻ ضیعی حٳ٭ ثب ٖٯٱ ثٻ ایٵ ٸا٢ٗیت، ټٱ ٲی تٹاٶس ٲٹخت تكسیس ایٵ ضٸٶس 

، 1قٹٶس ٸ یب ټٳبٶٷس قٽط ٦ٹضیتیجب، ٶ٣ف ثرف ٲط٦عی ضا زض ٲ٣بنس انٯی ؾٟط، ٦ٳطٶب٩ ٶٳبیبس )٪بٹٸزٲٵ ٸ ټٳ٧ببضاٴ    

2005.) 

ًاحیِ تشافیکی، ٍ دس هقیاس تلیَ  ّیای    47دس هقیاس تسیاس کَچکتشی ًسثت تِ  ی ػاتشپیادُپل ّاهکاى یاتی 

    ضْشی )تلَ  ّای روؼیتی( غَست هی پزیشد؛ ایي ّذف، هستلضم آى است کِ، ًیش  تَلییذ سی ش    
، دس سیح   

ی تیِ غیَست رذاگاًیِ    ، تیشای ّیش تلیَ  ضیْش    3دس ساتحِ     تلَ  ّای ضْشی تِ کاس گشفتِ ضَد ٍ تِ ػثاستی، 

هحاسثِ ضَد. ایي ػول تِ هحاسثِ تَلیذ س ش دس هقیاس تلَ  ّا ضْشی، هٌزش هی ضَد؛ کِ ًتیزِ آًشا هی تَاى دس 

 هطاّذُ ًوَد. 2تػَیش

 

                                                           
1
- Goodman etal. 
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 قیطاظ ترٳیٵ تٹٮیس ؾٟط ثٻ ت٧ٟی٥ ٶٹاحی تطاٞی٧ی قٽط: 22ق٧٭ 
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 قیطاظ ترٳیٵ تٹٮیس ؾٟط ضٸظاٶٻ ثٯٹ٤ ټبی قٽطی قٽط: 23ق٧٭ 
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 (TAجزة سفش ) -1-9-3

، ٲطتجٍ ثب ٦ببضثطی ټببی ٚیبط ٲؿب٧ٹٶی زض ا٦ثبط ؾبٟطټبی قبٽطی ٲبی ثبقبس. ثبطای ٲثبب٬، ؾبٟط             1اؾبؾب، خصة ؾٟط

2ټبی
HB،ٲٳ٧ٵ اؾت  ، ثب ٢هس ذطیس، ٖٳٹٲب، ثٻ ٲ٧بٴ ټبیی خصة ٲی قٹٶس ٦ٻ ٦بال ټب زض آٶدب ٞطٸذتٻ ٲی قٹٶس. اٮجتٻ

ؾٟطټبی تدبضی ٲٗسٸزی ٶیع ثٻ ٲٷب١َ ٲؿ٧ٹٶی ذتٱ قٹٶس، ٸٮی ایٵ ٲ٣بزیط ٢بث٭ تٹخٻ ٶیؿتٷس ٸ زض ٶٓط ٪طٞتٻ ٶٳی قٹٶس 

(FHWA ،1975 :75 ،2006؛ اٮُبئی، َبټط.) 

،ٶطخ ؾٟط زض ٸاحس ؾُح ٸ یب 3ضٸـ ټبی ٲتٗسزی ثطای ترٳیٵ خصة ؾٟط ٸخٹز زاضز ٦ٻ قبٲ٭:ض٪طؾیٹٴ ٲٷ٣ُٻ ای

Cross-Classification ( ٲی قٹٶسFHWA ،1975 :75 ی٧ی اظ ٲٗتجط تطیٵ ؾبظٲبٴ ټبیی ٦ٻ ثٻ َٹض ٲتساٸ٬، ٶطخ ؾٟط .)

ٲٷتكط قسٺ اؾت )تهحیحبت زض  2008، ٦ٻ زض ؾب٬ ITEٶبٰ زاضز. َج١ آذطیٵ ٪عاضـ  ITEضا ٲحبؾجٻ ٸ ٲٷتكط ٲی ٦ٷس 

 تٷبْط ثب ٞٗبٮیت ټؿتٷس.(، ټط َج٣ٻ اظ ٦بضثطی ټبی قٽطی، زاضای ٶطخ خصة ؾٟطی ٲ2009ؾب٬ 

4ترٳیٵ خصة ؾٟط قٽط قیطاظ، ثب تٹخٻ ثٻ خسٸ٬ 
LBCS      ٦بضثطی ټبی قٽط قیطاظ ٸ خبساٸ٬ ٶبطخ تٹٮیبس ؾبٟطITE ،

 ٲحبؾجٻ ٲی قٹز. ٶحٹٺ ٲحبؾجٻ ثٻ قطح ظیط اؾت: 

ٲطثبٹٌ ثبٻ ؾبب٬     ITEٞٗبٮیت ضا پٹقف ٲی زټس، زض حبٮی ٦ٻ، خبساٸ٬   240قٽط قیطاظ، ٶعزی٥ ثٻ LBCS خسٸ٬  .1

ی ٲرتٯٝ، ایٵ خعئیبت ضا قبٲ٭ ٶٳی قٹز ٸ ثٻ نٹضت َج٣بت ٖٳسٺ تط ټؿتٷس. زض ایٵ ٪بٰ، ٞٗبٮیت ټبی ٲتٷببْط  ټب

 زض زٸ خسٸ٬، اؾترطاج ٲی قٹز )٦بضثطی ٲؿ٧ٹٶی زضخصة ؾٟط ٮحبِ ٶٳی قٹز(. 

بی ٲؿبت٣٭  ، ٶٻ تٷٽب، تٗساز ؾٟط ضٸظاٶٻ ضا ثٻ اظای ٸاحس ؾُح قبٲ٭ ٲی قٹٶس، ثٯ٧بٻ، ٲتٛیبط ټب   ITEخسٸ٬ ٶطخ ؾٟط  .2

( ٸاضز قبسٺ اٶبس. اظ آٶدببیی    ذبٹزضٸ زی٫طی ٶیع زض ٶطخ ؾٟط )ټٳبٶٷس: تٗساز ترت، تٗساز اتب٠، تٗساز ًٞبی پبض٤ 

٦ٻ، ٶ٣كٻ ټبی ٦بضثطی ٲٹخٹز، تٷٽب زاضای ٲؿبحت ټؿتٷس ٸ ټیچ ی٥ اظ ٲتٛیبط ټببی ٲؿبت٣٭ زی٫بط ضا قببٲ٭ ٶٳبی       

احس ؾُح ټؿتیٱ. زض ایٵ ٞطآیٷس، ٲؿبحت ٲتساٸ٬ ټط ی٥ اظ قٹٶس؛ ثٷبثطایٵ، ٶب٪عیط اظ تجسی٭ ٲتٛیط ټبی ٲؿت٣٭ ثٻ ٸ

 ٲتٛیط ټبی ٲؿت٣٭، ٸاضز ٲحبؾجبت قسٺ اؾت.

، ٲٹخبٹز  ITEٞٹت ٲطثٕ، ای٧ط( زض خسٸ٬ يبطایت   ٦100بضثطی ټب ثب ٲ٣یبؼ ټبی ٲتٟبٸت ثب ٸاحس ؾُح ٲتٟبٸت ) .3

ٖبت ٲ٧بٶی، ٸاحس ټب ثٻ ٲتط ٲطثٕ تجسی٭ ټؿتٷس؛ اظ ایٵ ضٸ ٶیبظ اؾت تب ٢ج٭ اظ اتهب٬ ایٵ اَاٖبت ٚیط ٲ٧بٶی ثٻ اَا

 قٹٶس.

                                                           
1- Trip Attraction 

2 - Home Based 

3- Zonal Regression 

4-Land Based Classification Standards 
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تٗساز َج٣بت ټط ٦بضثطی، ٲتٛیط زی٫طی اؾت ٦ٻ ثبیس ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض ٪یطز. ثب تٹخٻ ثٻ ایٵ ٦ٻ، ٶطخ خصة ؾٟط زض  .4

، ثط اؾبؼ ؾُح اقٛب٬ ٲحبؾجٻ قسٺ اؾت؛ ثٷبثط ایٵ، ٢ج٭ اظ ٲحبؾجٻ تٗساز ؾبٟط خبصة قبسٺ ټبط ٢ُٗبٻ      ITEخساٸ٬ 

، اَاٖبت تٳبٲی ٣1385بت آٴ ٢ُٗٻ ثبیس ٲكرم قٹز. پبی٫بٺ زازٺ ټبی ٲ٧بٶی قٽط قیطاظ زض ؾب٬ ظٲیٵ، تٗساز َج

ٲٷب١َ قٽطی قیطاظ ٲٵ خٳٯٻ تٗساز َج٣بت ضا قبٲ٭ ٶٳی قٹز؛ زض ایٵ ضاؾتب، تٗساز َج٣بت ثطای ٢ُٗببت ٞب٢بس ایبٵ    

َاٖبت ٲ٧بٶی خٳٕ آٸضی قسٺ زض ٲیبٴ ؾ٣ٝ ؾبذتٳبٴ ٸ ٦ٝ حیبٌ، ثب اؾتٟبزٺ اظ ا 1اَاٖبت، اظ اذتاٜ اضتٟبٔ

 ٲحبؾجٻ قسٺ اؾت.1379ؾب٬ 

، ثٻ نٹضت ظیبط تكب٧ی٭   jثطای ثطآٸضز تٗساز ؾٟط ټبی خصة قسٺ ټط ٦بضثطی،ٶیبظ اؾت تب تبثٗی خصة ؾٟط ٢ُٗٻ  .5

(، ؾُح اقٛب٬ ٸ ٲؿبحت ٢ُٗبٻ،  LBCSقٹز. تب ثب ٸاضز ٶٳٹزٴ ٲتٛیط ټبی ٲؿت٣٭ ټٳبٶٷس: تٗساز َج٣بٌ، ٶٹٔ ٞٗبٮیت )

 ٟط ټط ٢ُٗٻ ٲحبؾجٻ قٹز.خصة ؾ

   (         
       

       
      )

 {

         
       

                                                                

      
       

                                      

                                                                 

 

      ، j: تٗساز َج٣بت ٢ُٗٻ     ، j: خصة ؾٟط ٢ُٗٻ     زض ضاثُٻ ٞٹ٠، 
       ، j: ٶطخ خبصة ؾبٟط ٦ببضثطی    

  :

       ، jٲؿبحت ٢ُٗٻ 
 ٲی ثبقس.  j: ٞٗبٮیت ٢ُٗٻ       ٸ   j: ٲؿبحت ظیط ثٷب زض ٢ُٗٻ  

، ثط قست CBDٞٗبٮیت ټب ثب زٸض ٸ ٶعزی٥ قسٴ ٶؿجت ثٻ ٲط٦ع قٽط، ضٞتبض ٲتٟبٸتی زاضٶس. ٖٳٹٲب ثب ٶعزی٥ قسٴ ثٻ  .1

خصة ؾٟط زض ٸاحس ؾُح اٞعٸزٺ ٲی قٹز. قست ایٵ اٞعایف زض ټط ٶبحیٻ تطاٞی٧ی ثبثت ٞطو ٲی قٹز. ایٵ ٲتٛیبط،  

،   ضا ثٻ نٹضت ظیبط تٛییبط ٲبی زټبس. زض ایبٵ ضاثُبٻ،        ٞٹ٠(، اؾترطاج قسٺ ٸ ضاثُٻ 1379ٲ٣هس )-اظ ٲُبٮٗبت ٲجسا

 زض آٴ ٢طاض زاضز ٲی ثبقس. ، ٢jُٗٻ يطیت اٞعایف خصة ؾٟط زض ٸاحس ؾُح زض ٶبحیٻ ای ٦ٻ 

   (         
       

       
         )

 {

         
       

                                                                   

      
       

                                         

                                                                          

 

                                                           

 ٲتط زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت. 3.5ٲتٹؾٍ اضتٟبٔ ټع َج٣ٻ،  -1
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      اص آًزایی کِ، ضشیة 
، استخشاد ضذُ است، ًیاص است تا ایي ضشایة ًسثت تِ ضْش ضییشاص  ITEاص رذاٍل  ، 

، تَاسًی ػذدی هیاى س ش ّای تَلیذ ضیذُ ٍ سی ش ّیای ریزب ضیذُ دس       1رزب-ضًَذ. هذل رارتِ ی تَلیذ تاالًس

 (41: 1993توام ًَاحی فشؼ هی کٌذ ٍ تِ ػثاستی )سیٌْا، 

∑    ∑   

 

  ∑∑   
   

 

 6ساتحِ 

                        

، زض ٲٹضز ی٥ ؾیؿتٱ ثؿتٻ نس٠ ٲی ٦ٷس؛ حب٬ ایٵ ٦ٻ،ی٥ قٽط، ٶؿجت ثبٻ ٲحبیٍ پیطاٲبٹٶف یب٥ ؾیؿبتٱ      6ضاثُٻ 

ثؿتٻ تٯ٣ی ٶٳی قٹز ٸ ټٳٹاضٺ ثب ٲحیٍ اَطاٞف زض اضتجبٌ ٲی ثبقس. زض ایٵ ضاؾتب ایٵ تؿبٸی ثٻ نٹضتٛیط ٢ُٗی ثط خصة 

٪طزز ٸ اظ ؾٹی زی٫ط، ٶؿجتب نبحیح   ثبالٶؽٽط قیطاظ ؾٟط اٖٳب٬ ٲی٫طزز، تب اظ ی٥ ؾٹ، خصة ؾٟط ټط ٢ُٗٻ ٶؿجت ثٻ ق

ثٹزٴ ی٥ ٸا٢ٗیت، ثٽتط اظ ز٢ی٣ب زض اقتجبٺ ثٹزٴ ٲی ثبقس.ی٥ ٢بٶٹٴ تدطثی ٶكبٴ ٲی زټس، زض ثٽتطیٵ حبٮت، ٶؿجت تٹٮیس 

(. پبؽ اظ  2011 ٶ٣ب٭، ٸ٢طاض ٲی ٪یطز )ٲط٦بع تح٣ی٣ببت ٸ آٲبٹظـ حٳب٭     1.1اٮی  0.9زض ثبظٺ  ، (ثٻ خصة ؾٟطTGؾٟط )

( TPؾٟط زض ضٸظ ٸ ټٳبٴ َٹض ٦ٻ پیف تبط ش٦بط قبسٺ اؾبت، تٹٮیبس ؾبٟط )       2574747،ٲدٳٹٔ خصة ؾٟط الٶؽ ٦طزٴثب

 ٲحبؾجٻ ٲی قٹز. 0.99ؾٟط ٲی ثبقس؛ اظ ایٵ ضٸ، ٲ٣ساض حبنٯٻ اظ ٢بٶٹٴ تدطثی ٞٹ٠، 2551953ضٸظاٶٻ قٽط قیطاظ 

(، دس هقییاس  TPرایی کِ، تَلیذ سی ش )  ( ٍ رزب س ش هی تاضذ؛ اص آىTP(، تاتؼی اص تَلیذ س ش )TGتَلیذ س ش )

تلَ  ّای ضْشی هحاسثِ ضذُ است؛ تٌاتشایي، رزب س ش ًیض هی تایذ دس هقیاسی هطاتِ قیشاس گییشد. دس اییي گیام     

 رزب س ش هحاسثِ ضذُ دس گام قثل، تِ غَست تزوؼی تشای تلَ  ّای ضْشی هحاسثِ هی ضَد.

ًطاى هی دّذ، تافت هشکضی ضْش، ًسثت تِ تافت اطشاف، س ش تیطتشی سا تِ خَد رزب هی ًواییذ. تیا    22ًوایِ 

، ایي ًتیزِ حاغل هی ضَد کِ تافت هشکضی ضْش ضیشاص، س شّای تَلیذ ضذُ دس ًیَاحی  2تػَیش  3ٍهقایسِ تػَیش 

 ّا دس هشکض ضْش هی ضَد. پیشاهًَی سا رزب هی کٌذ. ایي سفتاس تشافیکی، هَرة تقَیت توشکضگشایی فؼالیت

ٍت س ش سا دس ًظش هیی  اتحقیقات ًطاى هی دٌّذ، هذل ّای هٌاسة دس پیص تیٌی س ش ّای ضْشی، اّذاف هت 

HBگیشًذ. هؼوَل تشیي اّذاف س ش ػثاستٌذ اصس ش ّای خاًِ هحَس )
3(ٍ س ش ّای غییش خاًیِ هحیَس )   2

NHB).  دس

                                                           
1
- Production-Attraction 

2
- Home Based 

3
- Non Home Based 
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هی تاضٌذ؛ دس حالی کِ، رزب س ش ػثیاست   NHBا س شّایٍ هثذ HBتَلیذ س ش، هٌاطق هسکًَی، هقػذ س شّای

هی تاضذ )هشکض تحقیقیات ٍ آهیَصش    NHB، کِ هقػذ آى ّا غیش هسکًَی ٍ هقػذ س ش ّایHBاست اص: س شّای

 ، ًوایص داد.صیش(. تِ طَس کل، ایي دٍ ًَع س ش سا هی تَاى تِ غَست 2011حول ٍ ًقل،

Home Work

Work Shop

 

 ذبٶٻ ٲحٹض ٸ ٚیط ٲحٹضؾٟطټبی 

 .(7.1: 2007، 1ٲبذص: )ٲبتیٹ ٸ ضاٸ

دسغذ اص کل س ش ّای ضْشی، سا ضیاهل هیی ضیًَذ ٍ تیاقی سی شّای دسٍى       85الی  HB  ، 80ًسثت س شّای

(. تیا احتسیاب چٌییي    7.2: 2007ضْشی سا ًسثت تِ س ش ّای خاًِ هحَس، قاتل چطن پَضی هی تاضٌذ )هاتیَ، ساٍ، 

ویَع تؼیذاد سی ش    (، تقشیثا تشاتش تا ًیوی اص هزTG، ایي ًتیزِ حاغل هی ضَد کِ، تَلیذ س ش )4-4ًسثتی ٍ تػَیش 

(، تلَ  TGسا هی تَاى دس هحاسثِ تَلیذ س ش ) 7( هی تاضذ. تٌاتش ایي، ساتحِ ی TPّای رزب ضذُ ٍ تَلیذ ضذُ )

 ّای ضْشی تکاس تشد.

    
         

 
7ساتحِ   

 تخویي صدُ هی ضَد. ،29ًوایِ ( ضْش ضیشاص تِ غَست TGتا تکاسگیشی ساتحِ فَق، تَلیذ س ش )

                                                           
1
 - Mathew & Rao 
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 قیطاظ ترٳیٵ حدٱ ؾٟط ضٸظاٶٻ ثٯٹ٦ٽبی قٽطی قٽط: 24ق٧٭ 
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ٲٷب١َ ٲؿ٧ٹٶی ٸ ٲٷب١َ  ، CBDٲٷ٣ُٻ )ټٳبٶٷس: 4یب  3ثب تٹخٻ ثٻ اقبضٺ زؾتٹضاٮٗٳ٭ ټب زض َج٣ٻ ثٷسی ؾُح قٽط ثٻ     

حبقیٻ ای(، ثٷبثطایٵ، ٶیبظ اؾت تب ؾُح قٽط ثٻ ٲٷب١َ ټٳ٫ٵ، اظ زیس٪بٺ حدٱ تٹٮیس ؾٟط، ت٣ؿبیٱ قبٹز. تحٯیب٭ ٶ٣ُبٻ ی     

Getis-Ord G) 1زا٘
*

i       ( ٲی تٹاٶس، ذٹقٻ ټبیی اظ ٖبضيٻ ټب ضا ثب ٲ٣بزیط ثببال )ٶ٣ببٌ زا٘( ٸ ذٹقبٻ ټببیی اظ ٖبٹاضو ثبب

(. َج٣ٻ ثٷسی حدٱ تٹٮیس ؾبٟط زض ؾبُح قبٽط ثبب ایبٵ      33: 2009، 2، تك٧ی٭ زټس )ٞیكط ٸ ٪تیؽٲ٣بزیط پبییٵ )ٶ٣بٌ ؾطز(

٪بطٸٺ، ؾبُح حدبٱ تٹٮیبس ؾبٟط       3٪طٸٺ ثبٻ   5زؾتٻ خبی ٲی زټس. ثب تط٦یت ایٵ  5ضٸـ، ثٯٹ٤ ټبی ؾُح قٽط ضا زض 

 ٵ( ذٹقٻ ثٷسی ٲی قٹز.ؾُح )حدٱ تٹٮیس ثبال، حدٱ تٹٮیس ؾٟط ٲتٹؾٍ ٸ حدٱ تٹٮیس ؾٟط پبیی 3ثٯٹ٤ ټبی قٽطی زض 

                                                           
1
- Hot Spot Analysis 

2
 - Fischer & Getis 
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 ټبی قٽطی قٽط قیطاظَج٣ٻ ثٷسی حدٱ ؾٟط ثٯٹ٤: 25ق٧٭ 

زٸ َیبٝ ٢طٲبع ثبب     2ذٹقٻ، اظ تط٦یبت زٸ َیبٝ آثبی ثبب ی٧بسی٫ط ٸ       3ټٳبٴ َٹض ٦ٻ پیكتط ٪ٟتٻ قس، َج٣ٻ ثٷسی ثب 

 ی٧سی٫ط، تك٧ی٭ ٲی قٹز.
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  ًتیجِ گیشي هشثَط ثِ ثخص اٍل -1-11

ٶكبٴ ٲی زټس ؾبالٶٻ ثیف اظ ی٥ ټعاض ٖبثط پیبزٺ ثط اثط تهبزٞبت ضاٶٷس٪ی خبٴ ذٹز ضا اظ زؾت ٲبی زټٷبس ٸ    آٲبضټب

زضنس تهببزٞبت خببزٺ ای ضا    40زضنس اظ تٯٟبت تهبزٞبت زض ثیٵ قٽطی ٸ ٶعزی٥ ثٻ 45ایٵ زض حبٮی اؾت ٦ٻ حسٸز 

ثٹزٴ ٶبطخ تهببزٜ ٖببثطاٴ پیببزٺ ٸ اظ ؾبٹی زی٫بط       ٖبثطاٴ پیبزٺ تك٧ی٭ ٲی زټٷس ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ اظ ی٥ ؾٹ ثیبٶ٫ط ثبال 

پ٭ ټبی ٖبثط تؿٽیات ذبنبی ټؿبتٷس ٦بٻ ٲٹخبت      آؾیت پصیط ثٹزٴ آٶٽب زض چطذٻ تطاٞی٥، ذٹزضٸ ٸ تهبزٞبت اؾت.

اٞعایف ضاحتی ٸ ایٳٷی ٖبثطاٴ پیبزٺ ٲی قٹٶس. پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ثٻ ٦بضثطاٴ ی٥ ٲؿیط ایٳٵ حط٦ت اظ ضٸی ذیبثبٴ ټبی 

طٞی ٦طزٺ ٸ ټٳچٷیٵ زؾتطؾی ٲؿت٣یٱ ضا ثٻ ؾبذتٳبٴ ټبی ذبل ثب حسا٦ثط ایٳٷی ٸ ًٞبی ٲُجٹٔ ثط٢طاض ٲبی  قٯٹ٘ ضا ٲٗ

ؾبظٶس. پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ زض نٹضت َطاحی ٲٹ١ٞ ٲی تٹاٶٷس ثٻ ی٥ ٶ٣ُٻ ٦بٶٹٶی ٸ خبصاة ثبطای یب٥ ًٞببی قبٽطی      

ٲٹيٹٔ ټسایت آثٽبی ؾُحی ٸ آة ثبضـ  ٲحسٸز ٲُطح قٹٶس ٸ ٞطنت ضا ثطای ثطٸظ ذا٢یت ٲٗٳبضاٶٻ ٞط اټٱ ٶٳبیٷس.

ی٧ی اظ ٲ٣ٹٮٻ ټبی زی٫ط زض َطاحی پ٭ ټبی پیبزٺ اؾت. زض پ٭ ټبی ؾطپٹقیسٺ ټسایت آة یب ثطٜ اظ ضٸی ؾ٣ٝ ثبطای  

٦بٮجبسی  -اؾتٟبزٺ ٖبثطاٴ اظ آٶٽبب تببثیط اثٗببز ټٷسؾبی     تٳبی٭ ٦ٱ ثٻ ٖٳسٺ تطیٵ زالی٭ س پ٭ ٲٽٱ اؾت. اظاٞعایف ٖٳط ٲٟی

ی٧بی اظ   ..( ثبٹزٺ اؾبت.  ...( ٸ ٞطټٷ٫بی )ٸخبٹز اٲٷیبت   .بؾت پ٭، اٶتربة ٶٹٔ ثبال ثطٶسٺ، ٸخٹز حهبض)َطاحی ټٷسؾی ٲٷ

ضٸـ ټب ثٻ ٲٷٓٹض اٞعایف خصاثیت زض اؾتٟبزٺ اظ ایٷ٫ٹٶٻ پ٭ ټب ث٧بض٪یطی پٯٻ ثط٢ی ٸ آؾبٶؿٹض زض پ٭ ټبی ٖبثط ثب خٯبت  

ای ٲست ظٲبٴ ٲٗیٵ زض اظای ؾبذت، ضاٺ ٲكبض٦ت ثرف ذهٹنی ٸ ٸا٪صاضی تجٯیٛبت ًٞبټبی زاذٯی ٸ ذبضخی پ٭ ثط

 اٶساظی ٸ تدٽیع پ٭ ټب ثٻ پٯٻ ثط٢ی ٲی ثبقس.

زض ایٵ ٪عاضـ يطٸضت تٹخٻ ثٻ حط٦ت ٖبثط پیبزٺ ٸ ؾبذت ٪صضټبی ٖبثط ٲبٹضز تب٦یبس ٢بطاض ٪طٞتبٻ ٸ پبؽ اظ آٴ      

زض ازاٲبٻ ٲٹيبٹٔ   ٲدٳٹٖٻ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضات ٲطثٹَٻ ثب اضخبٔ ثٻ اؾتبٶساضزټبی ٲرتٯٝ زاذٯی ٸ ذببضخی ٲٗطٞبی قبس.    

ٲ٧بٴ یبثی ٸ تدطثیبت ٲطثٹَٻ زض ؾٻ ٦اٶكٽط زاذٯی قبٲ٭ تٽطاٴ، انٟٽبٴ ٸ اټٹاظ  ٸ ټٳچٷبیٵ زض ؾبٻ ٦كبٹض ذببضخی     

قبٲ٭ اؾتطاٮیب، اضزٴ ټبقٳی ٸ تط٦یٻ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞت. زض ازاٲٻ ٞطایٷبس ٸ ٶتببیح ٲطثبٹٌ ثبٻ ٲُبٮٗبٻ ٲیبساٶی ضٸی       

پب٭   70ضقٷبؾبٴ اضائٻ ٪طزیس. زض ثرف ثٗسی ٪عاضـ ٸيٗیت خببضی ٶعزیب٥ ثبٻ    زیس٪بټٽب ٸ ٶ٣ُٻ ٶٓطات ٖبثطاٴ ٸ ٦ب

ټٹایی ٖبثط پیبزٺ احسا  قسٺ زض ؾُح ٦اٶكٽط قیطاظ اظ اثٗبز ٲرتٯٝ اظ ٢جی٭ ٲكرهبت ٞیعی٧ی، ټٷسؾی، ٖٳٯ٧بطزی،  

ؾبُح ٶبٹاحی   تطاٞی٧ی ٸ ٦یٟی ٲٹضز تدعیٻ ٸ تحٯی٭ ٢طاض ٪طٞت. زض ثرف پبیبٶی ٪عاضـ آٲبض تٹٮیس ٸ خبصة ؾبٟط زض   

 تطاٞی٧ی ثٳٷٓٹض قٷبؾبیی ٲحٹضټبی پطتطزز زضٸٴ قٽطی آٲسٺ اؾت.
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تحلیل ٍضؼیت هَجَد ٍ اسائِ هٌبست 

ّبي ثٌذي ٍ جبًوبيي پلدس اٍلَيت

 ػبثش پیبدُ
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  ّبي ػبثش پیبدُيبثي ٍ طشاحي پلدّي، هىبىٍلَيتّبي هَثش دس ااسائِ فبوتَسّب ٍ ضبخع -2-1

 ثبقٷس:ثٻ قطح ظیط ٲی ټبی ٖبثط پیبزٺپ٭ثٷسی یبثی ٸ اٸٮٹیتثطای ٲ٧بٴ اؾتبٶساضز ٲٹخٹزتطیٵ يٹاثٍ ٲٗٳٹ٬

  ضیعی )ؾبث١(ؾبظٲبٴ ٲسیطیت ٸ ثطٶبٲٻ 144ٶكطیٻ 

 اٲتیبظزټی ثٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط زض احسا  ٪صض٪بٺ ٖطيی ٚیطټٳؿُح 

 : اٲتیبظ زټی ثٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط زض احسا  ٪صض٪بٺ ٖطيی ٚیط ټٱ ؾُح31 خسٸ٬

 اهتياس تخصيصی ػاهل

 اٲتیبظ 40تب  ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖبثط پیبزٺٶؿجت حدٱ 

 ؾبٮٻ 5اٲتیبظ ثٻ اظاء ټط تهبزٜ ٖبثط پیبزٺ زض ی٥ زٸضٺ  5-اٲتیبظ 15تب  تهبزٞبت

 اٲتیبظ زض نٹضت ٲدبٸض ثٹزٴ 10 ٲسضؾٻ اثتسایی

 اٲتیبظ زض نٹضت ٲدبٸض ثٹزٴ 5 ٲسضؾٻ ضاټٷٳبیی یب زثیطؾتبٴ

 ٸخٹزاٲتیبظ زض نٹضت  10 ٪صض٪بٺ ٲسضؾٻ ٸ ٪صضثبٴ

 ٖطو ٲٗجطزض ټط َطٜ 2/3اٲتیبظ ثٻ اظاء ټط  12 ٖطو ذیبثبٴ

 اٲتیبظ زض نٹضت ٸخٹز ٦4ٳتط اظ  خعیطٺ ٲیبٶی ثطخؿتٻ

 اٲتیبظ زض نٹضت ٸخٹز ٦2ٳتط اظ  خعیطٺ ٲیبٶی ټٳؿُح

% ثبالتطیٵ ٦85یٯٹٲتط ثط ؾبٖت ) 50ؾطٖت ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثیكتط اظ

 ؾطٖت(
 اٲتیبظ 10

 (ؾبظٲبٴ ثٹزخٻ 144ٲٷجٕ: )ٶكطیٻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

156 
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 1390استاًذاسد تَصيِ ضذُ ضْشداسي تْشاى،  -2

 اٲتیبظزټی ثٻ ٖٹاٲ٭ ٲٹثط زض احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ: 32خسٸ٬ 

 اهتياس تخصيصی ػاهل

 144اٲتیبظ ثطاؾبؼ ٶكطیٻ  40تب  ٶؿجت حدٱ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖبثط پیبزٺ

 تهبزٞبت
اٲتیبظ  15ؾب٬  1تهبزٜ خطحی زض َٹ٬  7ٞٹتی یب ثٻ اظای ټط تهبزٜ 

 ايبٞٻ ٲی قٹز

 ٲتط( 250اٲتیبظ زض نٹضت ٶعزی٧ی ثٻ ٲح٭ پ٭ )تب 20 ٸخٹز ٲسضؾٻ اثتسایی

ٲطا٦ع آٲٹظقی ٲبٶٷس ٲساضؼ ضاټٷٳبیی، زثیطؾتبٴ، زاٶك٫بٺ ټب 

 ...ٸ
 ٲتط( 250اٲتیبظ زض نٹضت ٶعزی٧ی ثٻ ٲح٭ پ٭ )تب  15

 ثٻ اظای ټط ذٍ ٖجٹض زض ټط خٽتاٲتیبظ  10 ٖطو ذیبثبٴ

 زضنسی ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ 85ؾطٖت 
٦یٯٹٲتط ثط  ٦50یٯٹٲتط اٞعایف ؾطٖت ٶؿجت ثٻ  10اٲتیبظ ثٻ اظای ټط  12

 ؾبٖت

 اٲتیبظ زض نٹضت ٢طاض زاقتٵ زض ٲحسٸزٺ تحت تبثیط پ٭ ٖبثط پیبزٺ 5 ایؿت٫بٺ ټبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی

 ض نٹضت ٢طاض زاقتٵ زض ٲحسٸزٺ تحت تبثیط پ٭ ٖبثط پیبزٺاٲتیبظ ز 20 ٲطا٦ع ٲٗٯٹٮیٵ یب ؾبٮٳٷساٴ

 اٲتیبظ زض نٹضت ٢طاض زاقتٵ زض ٲحسٸزٺ تحت تبثیط پ٭ ٖبثط پیبزٺ 10 ٦بضثطی ټبی ذبل

 ٞبنٯٻ اظ پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٲٹخٹز زض ٲٗجط
ٲتط  50اٲتیبظ اٞعٸزٺ ٲی ٪طزز ٸ پؽ اظ آٴ ثٻ اظای ټط  5ٲتط  250تب ٞبنٯٻ 

 ٲی قٹزی٥ اٲتیبظ ايبٞٻ 

 ٞبنٯٻ اظ ت٣بَٕ ایٳٵ خٽت ٖجٹض ٖطيی ٖبثطیٵ پیبزٺ
ٲتط  50اٲتیبظ اٞعٸزٺ ٲی ٪طزز ٸ پؽ اظ آٴ ثٻ اظای ټط  5ٲتط  250تب ٞبنٯٻ 

 ی٥ اٲتیبظ ايبٞٻ ٲی قٹز

 (.1390ٲٷجٕ: )قٽطزاضی تٽطاٴ،
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 يٹاثٍ ظیط ضا پیكٷٽبز زازٺ اؾت.  ثطای قٽط قیطاظاٲب ایٵ ٲكبٸض 

 ٹاثٍ پیكٷٽبزی ٲكبٸض ثطای قٽط قیطاظي: 33 خسٸ٬

 هَضَع اهتياس تخصيصی ػاهل

 تطاٞی٧ی 144اٲتیبظ ثطاؾبؼ ٶكطیٻ  40تب  ٶؿجت حدٱ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖبثط پیبزٺ

 تهبزٞبت
اٲتیبظ  15ؾب٬  1تهبزٜ خطحی زض َٹ٬  7ثٻ اظای ټط تهبزٜ ٞٹتی یب 

 ايبٞٻ ٲی قٹز
 ایٳٷی

ٲسضؾٻ اثتسایی، پیف زثؿتبٶی ٸ ٲٽس ٸخٹز 

 ٦ٹز٤
 ٦بضثطی ٲتط( 250اٲتیبظ زض نٹضت ٶعزی٧ی ثٻ ٲح٭ پ٭ )تب 20

ؾبیط ٲطا٦ع آٲٹظقی ٲبٶٷس ٲساضؼ ضاټٷٳبیی، 

 ...زثیطؾتبٴ، زاٶك٫بٺ ټب ٸ
 ٦بضثطی ٲتط( 250اٲتیبظ زض نٹضت ٶعزی٧ی ثٻ ٲح٭ پ٭ )تب  15

 ایٳٷی زض ټط خٽتاٲتیبظ ثٻ اظای ټط ذٍ ٖجٹض  10 ٖطو ذیبثبٴ

 زضنسی ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ 85ؾطٖت 
٦یٯٹٲتط ثط  ٦50یٯٹٲتط اٞعایف ؾطٖت ٶؿجت ثٻ  10اٲتیبظ ثٻ اظای ټط  12

 ؾبٖت
 تطاٞی٧ی

 ٦بضثطی اٲتیبظ زض نٹضت ٢طاض زاقتٵ زض ٲحسٸزٺ تحت تبثیط پ٭ ٖبثط پیبزٺ 5 ایؿت٫بٺ ټبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی

ټبی ذبل  ٲطا٦ع ٲٗٯٹٮیٵ یب ؾبٮٳٷساٴ یب ٦بضثطی

)ٸخٹز ثیٳبضؾتبٴ، زضٲبٶ٫بٺ، ٲؿدس، ٸضظق٫بٺ 

 ..(.ٸ

 ٦بضثطی اٲتیبظ زض نٹضت ٢طاض زاقتٵ زض ٲحسٸزٺ تحت تبثیط پ٭ ٖبثط پیبزٺ 20

 ٦بضثطی اٲتیبظ 20 ٦بضثطی ټبی ذبل

 ٞبنٯٻ اظ پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٲٹخٹز زض ٲٗجط
 50ټط  اٲتیبظ اٞعٸزٺ ٲی ٪طزز ٸ پؽ اظ آٴ ثٻ اظای 5ٲتط  250تب ٞبنٯٻ 

 ٲتط ی٥ اٲتیبظ ايبٞٻ ٲی قٹز
 ایٳٷی

ٞبنٯٻ اظ ت٣بَٕ ایٳٵ خٽت ٖجٹض ٖطيی ٖبثطیٵ 

 پیبزٺ

 50اٲتیبظ اٞعٸزٺ ٲی ٪طزز ٸ پؽ اظ آٴ ثٻ اظای ټط  5ٲتط  250تب ٞبنٯٻ 

 ٲتط ی٥ اٲتیبظ ايبٞٻ ٲی قٹز
 ایٳٷی

 

ٲٷٓٹض ذبضج ٦طزٴ قیٹٺ اٲتیبظ زټی ٻٸ ث ثطای اٸٮٹیت ثٷسی ٸ اٲ٧بٴ اٖٳب٬ اناحبت زض اٲتیبظات ٲطثٹٌ ثٻ ټط آیتٱ

. خعییبت ٲطثٹَبٻ  ٶٳٹز اؾتٟبزٺ  AHPٲس٬ تحٯی٭ ؾٯؿٯٻ ٲطاتجی  تٹاٴ اظٲی اظ حبٮت ٪ؿؿتٻ نٟط ٸ ی٧ی ثٻ قیٹٺ پیٹؾتٻ

ٸضزٺ قسٺ اؾت. ایٵ پطؾكٷبٲٻ زض اذتیبض ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ٲسیطاٴ قٽطزاضی قیطاظ ٢بطاض ٪طٞتبٻ   آٸ ٲس٬ ٲٟٽٹٲی آٴ زض ظیط 

 ٴ ثپطزاظٶس. ٲحتٹای پطؾكٷبٲٻ زض ایٷدب اضائٻ ٲی قٹز. آاؾت تب ثٻ ت٧ٳی٭ 
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 ٲ٣بیؿٻ زٸزٸیی ٲٗیبضټبضاټٷٳبی 

 ضذت اّويت

 ............................................................................... تبثیط ثطاثط1

 .............................................................................. تبثیط ثطاثط تب تبثیط ٲتٹؾ2ٍ

 ....................... تبثیط ٲتٹؾٍ.......................................................3

 .............................................................................. تبثیط ٲتٹؾٍ تب تبثیط ٢ٹی4

 .............................................................................. تبثیط ٢ٹی5

 ......................................................اظ تبثیط ٢ٹی تب تبثیط ذیٯی ٢ٹی........................6

 ............................................................................. تبثیط ذیٯی ٢ٹی7
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ثطضؾی  ٍجَد هذرسِ اتتذايیثٻ  ػزض هؼثزٞطو ٦ٷیس زض ٲٗیبضټبی ٲطثٹٌ ثٻ ٲ٧بٴ یبثی پ٭ ٖبثط پیبزٺ، ٶؿجت 

ٲی قٹز یب ثٻ ٪ٹٶٻ ای زی٫ط اټٳیت ٶؿجی قبذم ؾٳت ضاؾت ضا زض ٲ٣بیؿٻ ثب قبذم ؾٳت چبپ ٸ ثببٮ٧ٗؽ ترٳبیٵ    

 ظزٺ ٸ ثط اؾبؼ آٴ ٖسزی ضا اظ ضٸی پیٹؾتبض  اٶتربة ٶٳبئیس

 ٍجَد هذرسِ اتتذايی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ػزض هؼثز

 ٲی قٹز: زض ایٵ نٹضت ی٧ی اظ ؾٻ حبٮت ظیط ثط٢طاض

ی٧ؿبٴ ثبقس زض ایٵ نٹضت ثب تٹخٻ ثٻ  2ٲٗیبض قٳبضٺثب  1ٲٗیبض قٳبضٺ ٲٳ٧ٵ اؾت ثطای پبؾر٫ٹ اټٳیت ٶؿجی  -اٮٝ

 َیٝ ضاټٷٳب پبؾر٫ٹ ٖسز ی٥ ضا ثط ضٸی پیٹ ؾتبض اٶتربة ٲی ٦ٷٷس.

 ٍجَد هذرسِ اتتذايی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ػزض هؼثز
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)ؾٳت ضاؾت(ثیكبتط   2)ؾٳت چپ( زض ٲ٣بیؿٻ ثب قٳبضٺ  1اټٳیت ٶؿجی ٲٗیبض قٳبضٺ  ٲٳ٧ٵ اؾت ثطای پبؾر٫ٹ -ة

ثیكبتط ثبقبس زض ایبٵ     2ثبٻ ٲیبعاٴ ذیٯبی ٢بٹی اظ ٲٗیببض       1ثبقس. ٞطو ٦ٷیس ثب تٹخٻ ثٻ پیٹؾتبض ضاټٷٳب اټٳیت ٶؿجی ٲٗیببض  

 ضا اظ ٶیٳٻ چپ پیٹؾتبض اٶتربة ٲی ٦ٷٷس. 7نٹضت پبؾر٫ٹ ٖسز 

 ٍجَد هذرسِ اتتذايی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ػزض هؼثز

)ؾبٳت   1زض ٲ٣بیؿبٻ ثبب ٲٗیببض قبٳبضٺ     )ؾبٳت ضاؾبت(   2ٲٗیببض قبٳبضٺ   ٲٳ٧ٵ اؾت ثطای پبؾر٫ٹ اټٳیت ٶؿبجی   -ج

 1ثٻ ٲیعاٴ اټٳیبت ذیٯبی ٢بٹی اظ ٲٗیببض      2چپ(ثیكتط ثبقس. ٞطو ٦ٷیس ثب تٹخٻ ثٻ ایٵ پیٹؾتبض ضاټٷٳب اټٳیت ٶؿجی ٲٗیبض 

 ضا اظ ٶیٳٻ ؾٳت ضاؾت اٶتربة ٲی ٦ٷس. 7زض ایٵ نٹضت پبؾر٫ٹ ٖسز ثیكتط ٲی ثبقس 

 ٍجَد هذسسِ ابتذايی 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ػشض هؼبش 

 

 هقايسِ دٍدٍيی هؼيارّای هناى ياتی پل َّايی ػاتز پيادُ 

ثٻ ٶٓط قٳب ٦ساٰ ی٥ اظ ٲٗیبضټبی تطاٞی٧ی ٲ٧بٴ یبثی پ٭ ټٹایی ٖبثط پیبزٺ ٶؿجت ثٻ زی٫طی اظ اټٳیت ٶؿجی ثیكبتطی  

 ثطذٹضزاض اؾت: 

ٶؿجت حدٱ ٸؾببی٭ ٶ٣ٯیبٻ ٸ   

 ٖبثط پیبزٺ
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

زضنببببسی  85ؾببببطٖت 

 ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ

 

 ثٻ ٶٓط قٳب ٦ساٰ ی٥ اظ ٲٗیبضټبی ایٳٷی ٲ٧بٴ یبثی پ٭ ټٹایی ٖبثط پیبزٺ ٶؿجت ثٻ زی٫طی اظ اټٳیت ٶؿجی ثیكتطی ثطذٹضزاض اؾت: 

 ٖطو ذیبثبٴ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تهبزٞبت

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تهبزٞبت
ٞبنٯٻ اظ پ٭ ٖبثط پیبزٺ 

 ٲٹخٹز زض ٲٗجط

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تهبزٞبت

ٞبنٯٻ اظ ت٣بَٕ ایٳٵ 

خٽت ٖجٹض ٖطيی 

 ٖبثطیٵ پیبزٺ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٖطو ذیبثبٴ
ٞبنٯٻ اظ پ٭ ٖبثط پیبزٺ 

 ٲٹخٹز زض ٲٗجط

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٖطو ذیبثبٴ
ٞبنٯٻ اظ ت٣بَٕ ایٳٵ 

خٽت ٖجٹض ٖطيی 
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 ٖبثطیٵ پیبزٺ

ٞبنٯٻ اظ پ٭ ٖبثط پیبزٺ 

 ٲٹخٹز زض ٲٗجط
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ٞبنٯٻ اظ ت٣بَٕ ایٳٵ 

خٽت ٖجٹض ٖطيی 

 ٖبثطیٵ پیبزٺ

 

 ثٻ ٶٓط قٳب ٦ساٰ ی٥ اظ ٲٗیبضټبی ٦بضثطی ٲ٧بٴ یبثی پ٭ ټٹایی ٖبثط پیبزٺ ٶؿجت ثٻ زی٫طی اظ اټٳیت ٶؿجی ثیكتطی ثطذٹضزاض اؾت: 

ٲسضؾببٻ اثتببسایی، پببیف    ٸخببٹز

 زثؿتبٶی ٸ ٲٽس ٦ٹز٤
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ؾبببیط ٲطا٦ببع آٲٹظقببی ٲبٶٷببس 

ٲساضؼ ضاټٷٳبیی، زثیطؾبتبٴ،  

 ...زاٶك٫بٺ ټب ٸ

ٸخببٹز ٲسضؾببٻ اثتببسایی، پببیف    

 زثؿتبٶی ٸ ٲٽس ٦ٹز٤
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ایؿببت٫بٺ ټبببی حٳبب٭ ٸ ٶ٣بب٭   

 ٖٳٹٲی

اثتببسایی، پببیف   ٸخببٹز ٲسضؾببٻ 

 زثؿتبٶی ٸ ٲٽس ٦ٹز٤
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ٲطا٦ع ٲٗٯٹٮیٵ یب ؾبٮٳٷساٴ یبب  

٦بضثطی ټبی ذببل )ٸخبٹز   

ثیٳبضؾتبٴ، زضٲبٶ٫بٺ، ٲؿبدس،  

 ..(   .ٸضظق٫بٺ ٸ

ؾببببیط ٲطا٦بببع آٲٹظقبببی ٲبٶٷبببس 

ٲببساضؼ ضاټٷٳبببیی، زثیطؾببتبٴ،   

 ...زاٶك٫بٺ ټب ٸ

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ایؿببت٫بٺ ټبببی حٳبب٭ ٸ ٶ٣بب٭   

 ٖٳٹٲی

ؾببببیط ٲطا٦بببع آٲٹظقبببی ٲبٶٷبببس 

ٲبببببساضؼ ضاټٷٳببببببیی، 

زثیطؾببتبٴ، زاٶكبب٫بٺ ټببب   

 ...ٸ

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ٲطا٦ع ٲٗٯٹٮیٵ یب ؾبٮٳٷساٴ یبب  

٦بضثطی ټبی ذببل )ٸخبٹز   

ثیٳبضؾتبٴ، زضٲبٶ٫بٺ، ٲؿبدس،  

 ..(   .ٸضظق٫بٺ ٸ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایؿت٫بٺ ټبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی

ٲطا٦ع ٲٗٯٹٮیٵ یب ؾبٮٳٷساٴ یبب  

٦بضثطی ټبی ذببل )ٸخبٹز   

ثیٳبضؾتبٴ، زضٲبٶ٫بٺ، ٲؿبدس،  

 ..(   .ٸضظق٫بٺ ٸ
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 خٹاة ټبی ثسؾت آٲسٺ ثط ٲجٷبی ٲس٬ ٲٟٽٹٲی ظیط تحٯی٭ ٲی قٹٶس:

  
 ٲس٬ ٲٟٽٹٲی تح٣ی١: 26ق٧٭ 

 ، ٲ٧بٶیببثی پب٭ ٖببثط   ثبطای   زض ایبٵ ٪بعاضـ،   اؾت. ٮی٧ٵاؾتٟبزٺ  ٢بث٭ ثطای اٸٮٹیت ثٷسی ٲ٧بٴ احسا  پ٭ٲس٬ ٞٹ٠ 

 ArcMapایٵ ٲؿئٯٻ زض ٲحیٍ ث٧بض٪طٞتٻ قسٺ اؾت.  MLCP  (Maximal Coverage Location Problem)اٮ٫ٹضیتٱ 

اثتسا ی٥ ًٞبی خؿتدٹ تك٧ی٭ قٹز. ٻ اٸٮیٵ ٪بٰ زض ایٵ ظٲیٷٻ آٴ اؾت ٦ . ح٭ قسٺ اؾت Network Analystٸ اٞعٸٶٻ 

 . ٲتطی اظ پ٭ ټبی ٖبثط ٲٹخٹز ټؿتٷس 250ٲتط اظ ی٧سی٫ط زض ٞبنٯٻ  5ًٞبی خؿتدٹ زض ایٵ ٲؿئٯٻ ٶ٣بَی ثب ٞبنٯٻ 

𝑊  𝑔ℎ   ∑      

 

   

       

       𝐷   𝑦 𝐹𝑢            

 𝑢     𝐷          5   

 

ترٳیٷبی زض ټبط ضٸظ ثبٻ    ( Trip Generationزض ًٞبی خؿتدٹی تك٧ی٭ قسٺ، تٗساز ؾٟطټبی ضٸظاٶبٻ تٹٮیبس قبسٺ )   

ٖٷٹاٴ ٸظٴ ثطای ټطی٥ اظ ٶ٣بٌ ٦بٶسیسا زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ اؾت. ایبٵ ٸظٴ اظ َطیب١ ٲدٳبٹٔ ؾبٟطټبی تٹٮیبس قبسٺ زض       

اظ آٶدبیی ٦ٻ تٗساز  ٌ ٦بٶسیسا اٖٳب٬ قسٺ اؾت.ٸظٴ ٶ٣ب)ثط ضٸی قج٧ٻ( ٦بضثطی ټبی اَطاٜ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲتطی  125قٗبٔ 

ٲطاخٗبت ثٻ تؿٽیات ٸ ذسٲبتی تبثٗی اظ ٞبنٯٻ ٲی ثبقس، اظ ایٵ ضٸ، زض ٲحبؾبجٻ ی ٸظٴ ٶ٣ببٌ ٦بٶسیبسا، تببثٕ ٦بټكبی      

  ٞبنٯٻ ٶیع زذبٮت زازٺ ٲی قٹز.
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 سبهبًذّي هىبى پل ّبي هَجَد ثِ ّوشاُ اسائِ ساّىبس دس جْت افضايص وبسايي  -2-2

-ټب، ٶرؿت ثٻ ثطزاقت ٲٹ٢ٗیت خٛطاٞیبیی آٴټبی ٲٹخٹز اظ َطی١ اٞعایف ٦بضایی ٖٳٯ٧طزی آٴطای ؾبٲبٶسټی پ٭ث

ټبی ٲٹخٹز زض زؾتطؼ ٶجبٹزٺ، ثطزاقبت ٲٹ٢ٗیبت ثبب     ٪ٹٶٻ اَاٖبت ٲ٧بٶی اظ ٲٹ٢ٗیت پ٭خب ٦ٻ ټیچټب ا٢ساٰ قس. اظ آٴ

ٞٷبی ٸ ٖٳٯ٧بطزی   اٶدبٰ ٪طٞت. ثب تٹخٻ ثٻ ثطزاقت ٲكرهبت ټٷسؾی،  GPSای یبة ٲبټٹاضٺ٪یطٶسٺ ٲٹ٢ٗیتاؾتٟبزٺ اظ 

ټب ا٢ساٰ ٦بطز ٦بٻ زض ثربف ثٗبسی ثبٻ      ی پیكٷٽبزات الظٰ ثطای اٞعایف ٦بضایی آٴتٹاٴ ٶؿجت ثٻ اضائٻټبی ٲٹخٹز ٲیپ٭

 تٟهی٭ ثیبٴ قسٺ اؾت.

یببثی پب٭   ثبقس. ا٪ط چٻ ٲ٧ببٴ ټب ٲیټبی ٲدبٸض آٴټب ٸ ٦بضثطییبثی آٴٴټبی ٲٹخٹز ٲتبثط اظ ٲ٧بثطضؾی ٖٳٯ٧طز پ٭

بزٺ قٹز اٲبب ا٪بط ٖببثطیٵ پیب    ٲٹثط زض اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ٲحؿٹة ٲی آٲس ٖبٲٯی ثؿیبضٸټبی پط ضٞتٖبثط زض ٲدبٸضت ٦بضثطی

 ایٵ قطایٍ ٲٳ٧ٵ اؾت اظ پ٭ اؾتٟبزٺ ٶٷٳبیٷس.زاضای قطایُی ذبل ثبقس ثٷبثط

٦ٷیٱ ٸ زض ایٵ ضاؾتب ٦ٷٷس ضا تكطیح ٲیی ٦ٻ ایٵ خٳٗیت ضا ثٻ ذٹز خصة ٲیټبیټبی ذبل ٸ ٦بضثطیازاٲٻ ٪طٸٺ زض

 ٪طزز.ټبی ٖبثط پیبزٺ ٸ ضيبیت ٖبثطیٵ پیبزٺ اضایٻ ٲیٽبزاتی ثطای ثٽجٹز اؾتٟبزٺ اظ پ٭پیكٷ

 ټببی پب٭  اٶترببة  زض تٹاٶبس ٲبی  ٦ٷٷبس ٲبی  ظٶس٪ی ٲٹخٹز ی پیبزٺ ٖبثط پ٭ اظ ٲتطی 125 قٗبٔ زض ٦ٻ خٳٗیتی ثطضؾی

 ٦ٻ اٞطازی ؾ٧ٹٶت ٲح٭ ٲدبٸضت زض تؿٽیات ثٻ ٶیبظ تبٲیٵ ثط ٖاٸٺ .ثبقس ٪صاض تبثیط ٲ٧بٶیعاؾیٹٴ تؿٽیات ثٻ ٶیبظٲٷس

 ٶیبع  ذبنبی ټببی  ٦ببضثطی  ٲدببٸضت  زض تؿبٽیات  ایٵ ٸخٹز ټؿتٷس، ٲٹاخٻ ٲك٧٭ ثب پیبزٺ ٖبثط ټبی پ٭ اظ اؾتٟبزٺ ثطای

 .اؾت يطٸضی

 :ثبقٷسٲی ظیطقطح ثٻ  (ٲتطی 125 قٗبٔ زض ؾب٦ٵ) تؿٽیات ثٻ ٶیبظٲٷس خٳٗیتی پٹقف

 ؾب٬ 59اٮی  55خٳٗیت زاضای ؾٵ ثیٵ  •

 ؾب٬ 64اٮی  60خٳٗیت زاضای ؾٵ ثیٵ  •

 ؾب٬ ٸ ثیكتط 65خٳٗیت زاضای ؾٵ  •

 خٳٗیت ٲٗٯٹ٬ •

 .٦٭ خٳٗیت ؾب٦ٵ •

 

ٸٺ ٢بطاض ٲبی ٪یطٶبس؛ ټٳچٷبیٵ     ٦بضثطی ټبیی ٦ٻ ٲٗٯٹٮیٵ، ؾبٮٳٷساٴ ٸ ثیٳبضاٴ ثٻ آٶٽب ٲطاخٗٻ ٲبی ٶٳبیٷبس زض ایبٵ ٪بط    

 ٦بضثطی ټبیی ٦ٻ ایٵ خٳٗیت ثطای ٲطاخٗٻ ثٻ آٶٽب زچبض ٲك٧٭ ټؿتٷس.

 ثیٳبضؾتبٴ ٸ ظایك٫بٺ •
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 زضٲبٶ٫بٺ •

 ٲطا٦ع تٹاٴ ثركی •

 ذبٶٻ ی ؾبٮٳٷساٴ •

 ٲُت پعق٧بٴ •

 پبیبٶٻ ثطٸٴ قٽطی •

 پبیبٶٻ زضٸٴ قٽطی •

 ٲیساٴ •

 ٲتطی پ٭ ٖبثط ٲٹخٹز 125تٹٮیس ؾٟط زض قٗبٔ  •
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 ټبی ٖبثط پیبزٺپركبیف پ٭: 27ق٧٭ 
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 پركبیف پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ: 28ق٧٭ 
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استفبدُ  ثبصًگشي سبهبًذّي هىبى پل ّبي هَجَد ثش هجٌبي اسائِ ساّىبس دس جْت افضايص هطلَثیت  -2-3

 ثػَست پیطٌْبد اجشاي سهپ، آسبًسَس ٍ يب هَاسد ديگش اص پل

 ضَد:، لیست اساهی ٍ هطخػات پل ّای هَرَد، هالحظِ هی34دس رذٍل ضواسُ 

 ٮیؿت اؾبٲی ٸ ٲكرهبت پ٭ ټبی ٲٹخٹز: 34خسٸ٬ 

 پلِ تزقی رهپ آساًسَر ًَع ساسُ آدرط ًام پل

FB000  0 0 0 2 ؾط قٽیس ظٶسٺ ز٬ -ثٯٹاض چٳطاٴ 

FB001  0 0 1 1 ثیٳبضؾتبٴ چٳطاٴ -ثٯٹاض چٳطاٴ 

FB002  0 0 0 2 ثیٳبضؾتبٴ اضزیجٽكت -ثٯٹاض چٳطاٴ 

FB003  0 0 0 1 ثیٳبضؾتبٴ ٲط٦عی -ثٯٹاض چٳطاٴ 

FB004  0 0 0 2 ٢ج٭ اظ ظیط٪صض ظض٪طی -ثٯٹاض چٳطاٴ 

FB005  0 0 0 2 اؾترط اٶ٣اة -ثٯٹاض چٳطاٴ 

FB006  0 0 1 1 زاٶك٧سٺ تٹاٶجركی -ثٯٹاض چٳطاٴ 

FB007 0 0 1 1 ٲیساٴ ٖٯٱ 

FB008 0 0 0 1 ٲیساٴ احؿبٴ 

FB009  0 0 0 2 ضٸثطٸی آتف ٶكبٶی -ثٯٹاض قٽیس ضخبیی 

FB010  0 0 0 1 ؾط ذیبثبٴ اٶسیكٻ -ثٯٹاض قٽیس ضخبیی 

FB011 0 0 0 1 اثتسای ثٯٹاض قٽیس ضخبیی 

FB012 0 0 1 1 ٲجساٴ ٲٗٯٱ 

FB013  0 0 0 2 ؾط ذیبثبٴ ؾجحبٶی -ثٯٹاض پبؾساضاٴ 

FB014 0 0 0 1 پبض٤ ٦ٹز٤ 

FB015  0 0 0 1 ؾط پٹزٶ٥ -ثٯٹاض ٲسضؼ 

FB016 0 0 0 1 ثٯٹاض ؾطزاضاٴ قٽیس 

FB017  ٕ2 ٦ٷبض پبض٤ ٖٯٹی -ثٯٹاض نٷبی 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB018 0 0 0 2 ثٯٹاض قٽیس ٲُٽطی 

FB019 ٕ0 0 0 1 ثٯٹاض نٷبی 

FB020  2 آٲٹظق٫بٺ ٲٗبضٜ -ثٯٹاض اؾت٣ا٬ 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB021  0 0 0 1 قٽط٤ نسا ٸ ؾیٳب -نٷبیٕ ثٯٹاض 

FB022  ٕ0 0 0 2 ضٸثطٸی ٪طٸٺ قٷبٸضټبی ؾُحی -ثٯٹاض نٷبی 

FB023  ٕ0 0 0 1 قٽط٤ آضیٵ -ثٯٹاض نٷبی 

FB024 0 0 0 2 قٽط٤ ثبټٷط 

FB025  0 0 0 2 6قٽطزاضی ٲٷ٣ُٻ 

FB026  0 1 0 1 ؾط قٽیس زٸضاٴ -ثٯٹاض ٲسضؼ 
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کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 پلِ تزقی رهپ آساًسَر ًَع ساسُ آدرط ًام پل

FB027  0 0 0 1 ٲدتٳٕ پ٫بٺ -ثٯٹاض ٲسضؼ 

FB028  2 زضٲبٶ٫بٺ ٲحٳس ضؾٹ٬ ا... -ثٯٹاض پبؾساضاٴ 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB029  0 0 0 1 ؾط ذیبثبٴ نٟبیی -ثٯٹاض ضحٳت 

FB030  0 0 0 1 پ٭ ٚسثط -ثٯٹاض ضحٳت 

FB031 0 0 0 1 ثٯٹاض ضحٳت 

FB032  0 1 0 2 ٦ٷبض پٳپ ثٷعیٵ -ثٯٹاض ضحٳت 

FB033  0 0 0 2 ضٸثطٸی پبیبٶٻ اؾت٣ا٬ -ضحٳت ثٯٹاض 

FB034  0 0 0 1 ؾط ذیبثبٴ ٮك٫طی -ثٯٹاض ضحٳت 

FB035  0 0 0 2 ؾط ذیبثبٴ احٳسی خٷٹثی -ثٯٹاض ضحٳت 

FB036  0 0 0 1 ؾط ذیبثبٴ ؾپبٺ قٳبٮی -ثٯٹاض ضحٳت 

FB037  1 0 0 2 چٽبضضاٺ ظٶس -ثٯٹاض ظٶس 

FB038  0 0 0 2 ذیبثبٴ ٶبضٸٴؾط  -ثٯٹاض خٳٽٹضی اؾاٲی 

FB039  0 0 0 1 ٢ج٭ اظ ثبثب٦ٹټی -ثٯٹاض خٳٽٹضی اؾاٲی 

FB040  0 0 0 1 ؾط قٽیس ٢بٶٗی -ثٯٹاض ټٟت تٷبٴ 

FB041  0 0 0 1 ؾط ذیبثبٴ ٢ٷبٖت پیكٻ -ثٯٹاض ؾطزاضاٴ قٽیس 

FB042  0 0 0 2 ثٗس اظ خ. ضيٹی -ثٯٹاض ٞطنت قیطاظی 

FB043  0 0 0 2 قیطاظیثٗس اظ ٲیساٴ ٞطنت 

FB044  1 0 0 2 ضٸثطٸی پبض٤ آظازی -ثٯٹاض آظازی 

FB045  0 0 0 1 ؾط ًٞیٯت خٷٹثی -ثٯٹاض ٲسضؼ 

FB046 0 0 0 1 زضٸاظٺ ٦بظضٸٴ 

FB047  0 0 0 1 3آٲٹظـ ٸ پطٸضـ ٶبحیٻ  -ثٯٹاض ؾیجٹیٻ 

FB048  0 0 0 2 ؾط الٸاٴ -ثٯٹاض ثؿیح 

FB049  0 0 0 2 ٞطټٷ٫یبٴ ؾط قٽط٤ -ثٯٹاض اٲبٰ ذٳیٷی 

FB050  2 حؿیٷیٻ ٖبق٣بٴ ثبضا... -ثٯٹاض پبؾساضاٴ 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB051  2 ثیٳبضؾتبٴ اٲیط -ثٯٹاض قٽیس ضخبیی 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB052  2 37ؾط ٦ٹچٻ  -ثٯٹاض ضخبیی 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB053 0 0 0 2 ظیجبقٽط 

FB054  0 0 0 2 ت٣بَٕ ثٯٹاض ٲُٽطی -ثٯٹاض اٲیط٦جیط 

FB055  ٕ0 0 0 2 ؾط٪ٯسقت حبّٞ -ثٯٹاض نٷبی 

FB056  ٕ0 0 0 1 ؾط قٽط٤ ثعیٵ -ثٯٹاض نٷبی 
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 پلِ تزقی رهپ آساًسَر ًَع ساسُ آدرط ًام پل

FB057 2 پ٭ ٚسیط 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB058  2 ؾطزاضاٴ٢ج٭ اظ چٽبضضاٺ  -ثٯٹاض ؾطزاضاٴ قٽیس 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB059  2 ثٯٹاض ٞطنت قیطاظی -ثٯٹاض ترت خٳكیس 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB060  0 1 0 2 ثٗس اظ ضٸ٪صض زاضاٮطحٳٻ -ثٯٹاض ضحٳت 

FB061 0 0 0 2 زٸ٦ٹټ٥ 

FB062  ٕ0 1 0 2 ؾط قٽط٤ قٽیس ثٽكتی -ثٯٹاض نٷبی 

FB063  ٕ2 ضٸثطٸی نٷبیٕ اٮ٧تطٸٶی٥ -ثٯٹاض نٷبی 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB064  ٕ2 قٽط٤ نسا ٸ ؾیٳب -ثٯٹاض نٷبی 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB065  0 0 0 2 ثٗس اظ ٦ٹچٻ اٸ٬ ٢هطاٮسقت -ٞٯ٧ٻ ٢هطاٮسقت 

FB066 0 0 0 1 قٽط٤ ثٹتبٴ 

FB067  0 0 0 1 1اثتسای قید ٖٯی چٹپبٴ  -چٹپبٴ ثٯٹاض قید ٖٯی 

FB068  0 0 0 2 ثیٵ نٟب ٸ ٲكتب٠ -ثٯٹاض آٞطیٷف  -قٽط٤ ٪ٯؿتبٴ 

FB069  0 1 0 2 ٸضٸزی قٽط٤ ضيٹاٴ -ثعض٪طاٺ اٲبٰ ذٳیٷی 

FB070  2 اثتسای ذیبثبٴ ٞبذتٻ -ثٯٹاض اٲیط٦جیط 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
 ؾبذت حب٬ زض

FB071  0 0 0 1 ًٞ٭ آثبز ؾط -ثٯٹاض ٲسضؼ 

FB072  0 0 0 1 ؾط ٦ٹی اٮعټطا -ثٯٹاض ٲسضؼ 

FB073  2 اثتسای ذیبثبٴ ٶبضٶح -ثعض٪طاٺ اٲبٰ ذٳیٷی 
 حب٬ زض

 ؾبذت

 حب٬ زض

 ؾبذت
ؾبذت حب٬ زض  

 

 پ٭ )ؾبذتٻ قسٺ یب زض حب٬ ؾبذت( ٲٹخٹز: 74ثب تٹخٻ ثٻ خسٸ٬ ٞٹ٠ ٲكرم ٲی قٹز ٦ٻ اظ ٲیبٴ 

  ثٯٹاض ، ثیٳبضؾتبٴ چٳطاٴ -ثٯٹاض چٳطاٴ پ٭ زاضای اؾبٶؿٹض ټؿتیٱ. ایٵ پ٭ ټب ٖجبضتٷس اظ پ٭ ټبی ٸا٢ٕ زض:  4تٷٽب زض

 .ٲجساٴ ٲٗٯٱٸ  ٲیساٴ ٖٯٱ، زاٶك٧سٺ تٹاٶجركی -چٳطاٴ 

  ض ثٯبٹا ، ؾبط قبٽیس زٸضاٴ   -ثٯٹاض ٲبسضؼ  پ٭ زاضای ضٲپ ټؿتیٱ. ایٵ پ٭ ټب ٖجبضتٷس اظ پ٭ ټبی ٸا٢ٕ زض:  ٣ٞ5ٍ زض

ٸ  ؾط قٽط٤ قبٽیس ثٽكبتی   -ثٯٹاض نٷبیٕ ، ثٗس اظ ضٸ٪صض زاضاٮطحٳٻ -ثٯٹاض ضحٳت ، ٦ٷبض پٳپ ثٷعیٵ -ضحٳت 

 . ٸضٸزی قٽط٤ ضيٹاٴ -ثعض٪طاٺ اٲبٰ ذٳیٷی 
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  ثٯبٹاض  ٸ  چٽببضضاٺ ظٶبس   -ثٯبٹاض ظٶبس    پ٭ زاضای پٯٻ ثط٢ی ټؿتیٱ. ایٵ پ٭ ټب ٖجبضتٷس اظ پ٭ ټبی ٸا٢بٕ زض:  2نطٞب زض

 . پبض٤ آظازیضٸثطٸی  -آظازی 
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 پیطٌْبدي ثِ ّوشاُ ثبصديذ هیذاًي ّبيپل ٍ ػولىشدي وبسثشي ّبي هَثش اطشاف ثشداضت فیضيىي -2-4

 .زقٹٲحبؾجٻ قسٺ ٸ زض ایٷدب ثٻ نٹضت ٶٳٹٶٻ ثٻ ٶتبیح ٲطثٹٌ ثٻ زٺ پ٭ اقبضٺ ٲی GISاٞعاض ایٵ ثرف تٹؾٍ ٶطٰ

 پیكٷٽبزیٮیؿت پ٭ ټبی : 35خسٸ٬ 

 مذ X Y آدرط رديف

 FB_001 3277234 645191.5 اثتسای ذیبثبٴ قجبٴ -ثٯٹاض ظضټی  1

 FB_002 3274073 654599.3 اثتسای ذیبثبٴ ؾٯحكٹض -ثٯٹاض ترت خٳكیس ٚطثی  2

 FB_003 3271692 650728.6 ضٸثطٸی ٲؿدس نبحت اٮعٲبٴ -ثٯٹاض اثٹشض ٟٚبضی  3

 FB_004 3276448 653366.4 اثتسای ذیبثبٴ ٲٹٖٹز خٷٹثی -ثٯٹاض ؾطزاضاٴ قٽیس  4

 FB_005 3274120 643221.8 اثتسای قٽط٤ ثٽبضاٴ -ثعض٪طاٺ اٲبٰ ذٳیٷی  5

 FB_006 3277294 639762.2 اثتسای ذیبثبٴ ؾدبزیٻ -ثٯٹاض اٲیط٦جیط  6

 FB_007 3275742 651382.4 ضٸثطٸی تطٲیٷب٬ ٲسضؼ -ثٯٹاض ٲسضؼ  7

 FB_008 3274557 646142.7 ثیٵ ذیبثبٴ ټبی تٷس٪ٹیبٴ ٸ ٞتح اٮٳجیٵ - ثٯٹاض ٖساٮت 8

 FB_009 3274624 647713.7 اثتسای ذیبثبٴ قٽیس ٧ٞٹضی -ثعض٪طاٺ ضحٳت  9

 FB_010 3271790 654484.5 اثتسای ذیبثبٴ ضٸظی َٯت -ذیبثبٴ ٞطنت قیطاظی  10

 FB_011 3275302 654495 ت٣بَٕ ثٯٹاض ضؾٹ٬ آٖٱ ٸ ثٯٹاض ؾطزاضاٴ 11

 FB_012 3283409 640766 ٸ ذیبثبٴ ؾٯٳبٴ ٞبضؾی 48ثٯٹاض قٽیس ضخبیی، ثیٵ ٦ٹچٻ  12

 

 ٲكرهبت اٲتیبظ ثٷسی ٸ اٸٮٹیت ثٷسی پ٭ ټبی پیكٷٽبزی: 36خسٸ٬ 

 ًام ضوارُ
اهتياس 

 سزػت

اهتياس 

 خظ

اهتياس هذرسِ 

 اتتذايی

اهتياس سايز 

 آهَسضی

حول ٍ ًقل اهتياس 

 ػوَهی

اهتياس هجاٍرت 

 تا پل

اهتياس 

 مارتزی

1 FB_001 0 80 0 15 5 14 0 

2 FB_002 0 80 0 0 5 14 0 

3 FB_003 0 60 0 15 5 20 10 

4 FB_004 0 80 0 0 5 25 0 

5 FB_005 48 60 0 0 5 8 0 

6 FB_006 0 80 0 0 5 19 10 

7 FB_007 0 60 0 0 5 19 10 

8 FB_008 0 60 0 0 5 15 10 

9 FB_009 0 100 0 15 5 8 10 

10 FB_010 0 60 20 15 5 18 0 

13 FB_011 0 100 0 15 0 7 0 
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 ٲكرهبت اٲتیبظ ثٷسی ٸ اٸٮٹیت ثٷسی پ٭ ټبی پیكٷٽبزی : 37خسٸ٬ 

 رتثِ ًْايی هجوَع اهتياسات اهتياس تزافيل ّوسٌگ ٍ ػاتزاى اهتياس تصادف ًام ضوارُ

1 FB_001 0 35 149 2 

2 FB_002 0 5 104 10 

3 FB_003 0 15 125 5 

4 FB_004 0 13 123 7 

5 FB_005 0 2 123 8 

6 FB_006 0 14 128 4 

7 FB_007 0 40 134 3 

8 FB_008 0 11 101 11 

9 FB_009 0 15 153 1 

10 FB_010 0 2 120 9 

13 FB_011 0 2 124 6 
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 ٦بضثطی اَطاٜ پ٭ ټبی پیكٷٽبزی ٻ: ٶ٣كٻ ٶٳٹٶ29 ق٧٭
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 ٦بضثطی اَطاٜ پ٭ ټبی پیكٷٽبزی: ٶ٣كٻ ٶٳٹٶٻ 30 ق٧٭
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 ٦بضثطی اَطاٜ پ٭ ټبی پیكٷٽبزی: ٶ٣كٻ ٶٳٹٶٻ 31 ق٧٭
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 ٲكرهبت ٖطو ٲ٣ُٕ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزی: 38خسٸ٬ 

 ضواسُ پل
OBJECTID 

 ًام
Name 

 ػشض ايوي
Safe_Width 

 ػشض ًااهي
UNSafe_Width 

1 FB_001 3.3 26.7 

2 FB_002 6 25.5 

3 FB_003 3.5 30 

4 FB_004 9.5 38.5 

5 FB_005 50 22 

6 FB_006 3 30 

7 FB_007 12 40 

8 FB_008 3 18 

9 FB_009 12 43 

10 FB_010 0 21 

11 FB_011 5 43 

 

 الظٰ ثص٦ط اؾت ٦ٻ زض اٶساظٺ ٪یطی ٖطو ایٳٵ ٸ ٖطو ٶباٲٵ ٲٹيٹٔ اٶساظٺ ضٞٹغ ٲیبٶی ٲُطح اؾت.

 ٲكرهبت ؾطٖت ٸ تٗساز ذٍ ٖجٹضی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزی: 39 خسٸ٬ 

 ضواسُ پل
OBJECTID 

 ًام
Name 

 85سشػت 
ST85thSPD 

 تؼذاد خط ػبَسي
Lanes 

1 FB_001 40 8 

2 FB_002 45 8 

3 FB_003 50 6 

4 FB_004 45 8 

5 FB_005 90 6 

6 FB_006 50 8 

7 FB_007 25 6 

8 FB_008 25 6 

9 FB_009 40 10 

10 FB_010 30 6 

13 FB_011 45 10 
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 ٦ٷٷس٪بٴ احتٳبٮی ٸ تطٞی٥ ؾٹاضٺ پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزیٲكرهبت اؾتٟبزٺ : 40خسٸ٬ 

ضواسُ 

 پل
OBJEC

TID 

 ًام
Name 

ػابش دس 

15 

 دقيقِ
P15min 

ػابش 

 هشد
P15min

_M 

ػابش 

 صى
P15mi

n_F 

ػابش 

 مَدك
P15min

_CH 

ػابش 

 سالوٌذ
P15min_

OLD 

ػابش 

 ًاتَاى
P15mi

n_D 

حجن ػابش دس 

 يل ساػت

حجن تشافيل 

هَتَسي دس يل 

 Eq60ساػت 

1 FB_001 115 41 46 6 22 0 
460 8/4172 

2 FB_002 17 4 6 4 3 0 
68 4/3924 

3 FB_003 76 32 22 15 7 0 
304 6/2659 

4 FB_004 41 19 10 8 4 0 
164 2/4499 

5 FB_005 5 5 0 0 0 0 
20 6/6219 

6 FB_006 49 28 11 6 4 0 
196 6/4067 

7 FB_007 130 72 31 18 9 0 
520 8/4206 

8 FB_008 30 8 10 10 2 0 
120 8/4998 

9 FB_009 27 13 8 0 6 0 
108 8/7774 

10 FB_010 12 4 8 0 0 0 
48 1966 

11 FB_011 9 4 2 3 0 0 
36 3220 

 ٲٹيٹٔ ٲرتٯٝ ثطضؾی قسٺ اؾت:  3حٹظٺ ٶٟٹش ټطی٥ اظ ٪عیٷٻ ټبی پیكٷٽبزی زض 

 حَصُ ًفَر آهَصضي -2-4-1

آٲٹظقی قبٲ٭ ٖٳٯ٧طزټبی ٲٽس ٦ٹز٤ ٸ آٲبز٪ی، زثؿتبٴ، ضاټٷٳبیی، زثیطؾتبٴ، حٹظٺ ٶٟٹش آٲٹظقی زض ضزٺ ټبی 

پیف زاٶك٫بټی، ټٷطؾتبٶٽب ٸ ٲطا٦ع ٞٷی حطٞٻ ای ٸ ٦بضزاٶف، زاٶكب٫بټٽب ٸ ؾببیط ٲٹؾؿببت آٲبٹظـ ٖببٮی ٸ ٲطا٦بع ٸ       

بزیط ٲبٹضز ٶیببظ   قٽط قیطاظ، ٲ٣ LBCSثب تٹخٻ ثٻ ٸخٹز اَاٖبت ٲص٦ٹض زض ٶ٣كٻ  .ٲٹؾؿبت تح٣ی٣بتی ثطضؾی قسٺ اؾت

 زض ٢بٮت خسٸ٬ ظیط اضائٻ قسٺ اؾت.
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 حٹظٺ ٶٟٹش آٲٹظقی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزی: 41خسٸ٬ 

 قٳبضٺ پ٭

 
 ٶبٰ پ٭

Name 

 ٲٽس ٦ٹز٤ ٸ آٲبز٪ی

LU_6111 

 زثؿتبٴ

LU_611

2 

 ضاټٷٳبیی

LU_611

3 

 زثیطؾتبٴ

LU_611

4 

 پیف زاٶك٫بټی

LU_6115 

ټٷطؾتبٶٽب ٸ 

ٲطا٦ع ٞٷی 

حطٞٻ ای ٸ 

 ٦بضزاٶف

LU_6116 

 

زاٶك٫بټٽب ٸ 

ؾبیط 

ٲٹؾؿبت 

 آٲٹظـ ٖبٮی

LU_613

1 

 

ٲطا٦ع ٸ 

ٲٹؾؿبت 

 تح٣ی٣بتی

LU_613

2 

 

1 FB_001 563.932 515.046 601.080 182.272 1427.825 
159.6798 701.2187 2358.469 

2 FB_002 1023.134 673.316 747.789 448.125 3146.755 
850.4205 1917.948 1239.556 

3 FB_003 495.312 92.920 647.166 1134.578 3571.048 
2856.41 2439.37 4503.65 

4 FB_004 616.192 971.492 324.207 921.121 1883.633 
265.1392 3101.094 2979.798 

5 FB_005 744.631 1077.46 2089.434 1829.749 4196.294 
797.438 906.5068 5484.628 

6 FB_006 1045.974 662.209 747.361 2692.031 2935.266 
974.8109 1586.637 3019.285 

7 FB_007 1016.2 664.933 893.124 599.935 1419.718 
524.122 1182.078 2588.263 

8 FB_008 323.357 400.993 1093.216 510.139 3970.697 
745.2983 998.308 3483.408 

9 FB_009 331.892 836.374 104.442 454.974 2654.185 
173.6384 485.5265 3969.525 

10 FB_010 242.156 370.012 742.287 745.242 3857.152 
117.0391 211.6263 772.4871 

11 FB_011 349.036 497.659 251.461 418.673 3536.769 
1561.329 2727.216 2189.931 

 

 ٍ دسهبًي حَصُ ًفَر ثْذاضتي -2-4-2

ټبی ٲطتجٍ ثب حٹظٺ ثٽساقت ٸ زضٲبٴ اؾت ٦ٻ آٶچٻ ٢جاً ثیبٴ قس، ٦بضثطی ثٽساقتی ٸ زضٲبٶی قبٲ٭ تٳبٰ ٞٗبٮیتٲُبث١ ثب 

 ٦ٷس.ټبی ټٹایی ٖبثط پیبزٺ ٞطاټٱ ٲیٲت٣بيیبٴ ثبٮ٣ٹٺ ای ضا ثطای اؾتٟبزٺ اظ پ٭

 پیكٷٽبزیحٹظٺ ٶٟٹش زضٲبٶی ٸ ثٽساقتی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ : 42خسٸ٬ 

 ضواسُ پل
OBJECTID 

 ًام پل
Name 

 هشامض تٌظين خاًَادُ ٍ هطاٍسُ/ بيواسستاى
LU_6312_6323 

1 FB_001 421.964 

2 FB_002 1585.938 

3 FB_003 288.461 

4 FB_004 951.012 

5 FB_005 2076.02 

6 FB_006 603.216 

7 FB_007 656.619 
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 ضواسُ پل
OBJECTID 

 ًام پل
Name 

 هشامض تٌظين خاًَادُ ٍ هطاٍسُ/ بيواسستاى
LU_6312_6323 

8 FB_008 321.696 

9 FB_009 327.549 

10 FB_010 1029.057 

13 FB_011 451.251 

 حَصُ ًفَر حول ٍ ًمل ػوَهي -2-4-3

ټبی ٮصا ٲٹ٢ٗیت پ٭ ؛ثب تٹخٻ ثٻ ایٷ٧ٻ حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی زض قٽط قیطاظ زض حب٬ حبيط نطٞبً ؾیؿتٱ اتٹثٹؾطاٶی اؾت

 پیكٷٽبزی ٶؿجت ثٻ ایؿت٫بټٽبی اتٹثٹؼ ؾٷدیسٺ قسٺ اؾت.

 حٹظٺ ٶٟٹش حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزی: 43خسٸ٬ 

 ضواسُ پل

OBJECTID 

 ًام پل

Name 

 ايستگاُ اتَبَس

LU_BUSSTOP 

1 FB_001 59.320 

2 FB_002 76.217 

3 FB_003 108.588 

4 FB_004 48.341 

5 FB_005 227.477 

6 FB_006 74.626 

7 FB_007 231.671 

8 FB_008 90.923 

9 FB_009 59.198 

10 FB_010 151.671 

13 FB_011 
315.899 

 

 حَصُ ًفَر جوؼیتي -2-4-4

ټبی ذبل اختٳبٖی ثطضؾی قسٺ اؾت ٸ ثطای حٹظٺ ٶٟٹش خٳٗیتی زض ؾٻ آیتٱ ذبٶٹاض/خٷؿیت، ٪طٸټٽبی ؾٷی ٸ ٪طٸٺ

 ٲٹضز( ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ زض ظیط آٸضزٺ قسٺ اؾت.11تٗساز ٲحسٸزی)

 پَضص پل ّبي هَجَد ثِ تفىیه خبًَاس ٍ جٌسیتجوؼیت تحت  -2-4-4-1

 حٹظٺ ٶٟٹش خٳٗیت تحت پٹقف پ٭ ټبی ٲٹخٹز ثٻ ت٧ٟی٥ ذبٶٹاض ٸ خٷؿیت پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزی: 44 خسٸ٬

 ضواسُ پل
OBJECTID 

 ًام پل
Name 

 تؼذاد خاًَاس
Sum_HH 

 جوؼيت
Sum_P_ALL 

 جوؼيت هشد
Sum_P_M 

 جوؼيت صى
Sum_P_F 

1 FB_001 284 1015 494 521 

2 FB_002 156 679 340 339 

3 FB_003 341 1655 868 787 

4 FB_004 82 314 153 161 
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 ضواسُ پل
OBJECTID 

 ًام پل
Name 

 تؼذاد خاًَاس
Sum_HH 

 جوؼيت
Sum_P_ALL 

 جوؼيت هشد
Sum_P_M 

 جوؼيت صى
Sum_P_F 

5 FB_005 83 379 198 181 

6 FB_006 70 236 129 107 

7 FB_007 197 743 377 366 

8 FB_008 199 735 358 377 

9 FB_009 55 1430 1311 119 

10 FB_010 106 529 235 294 

11 FB_011 139 546 274 272 

 

 جوؼیت تحت پَضص پل ّبي هَجَد ثِ تفىیه گشٍّْبي سٌي -2-4-4-2

 حٹظٺ ٶٟٹش خٳٗیت تحت پٹقف پ٭ ټبی ٲٹخٹز ثٻ ت٧ٟی٥ ٪طٸټٽبی ؾٷی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزی: 45 خسٸ٬

 ضوارُ پل
 

 ًام پل
 

 گزٍُ سٌی
0_4 5_9 10_14 15_19 20_24 25_29 30_34 35_39 40_44 45_49 50_54 55_59 60_64 65+ 

1 FB_001 59 50 67 112 124 85 75 75 70 69 69 35 45 80 

2 FB_002 40 37 70 97 114 66 41 46 61 49 27 13 8 10 

3 FB_003 162 148 191 226 221 183 115 93 86 74 59 28 28 41 

4 FB_004 17 18 30 43 39 31 24 25 23 27 17 6 5 9 

5 FB_005 26 26 40 55 49 47 28 29 15 21 17 7 6 13 

6 FB_006 20 18 25 16 24 28 20 25 25 12 11 4 3 5 

7 FB_007 38 27 52 79 123 77 53 52 33 37 45 36 25 66 

8 FB_008 47 48 68 92 84 69 50 68 53 53 34 22 9 38 

9 FB_009 17 18 11 126 1080 79 23 17 15 14 6 4 7 13 

10 FB_010 27 28 27 108 99 56 29 32 35 30 23 11 9 15 

11 FB_011 41 27 46 78 79 66 42 45 35 41 21 13 3 9 

 

 جوؼیت تحت پَضص پل ّبي هَجَد ثِ تفىیه گشٍّْبي خبظ اجتوبػي -2-4-4-3

 پٹقف پ٭ ټبی ٲٹخٹز ثٻ ت٧ٟی٥ ٪طٸټٽبی ذبل اختٳبٖی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزیحٹظٺ ٶٟٹش خٳٗیت تحت : 46 خسٸ٬

 ضواسُ پل

OBJECTID 

 ًام پل

Name 

 جوؼيت داًطجَيی/داًص آهَصي

Sum_STU_A 
 جوؼيت ًاتَاًاى جسوی

Sum_Disabled 

1 FB_001 199 10 

2 FB_002 171 12 

3 FB_003 318 24 

4 FB_004 86 4 

5 FB_005 89 8 

6 FB_006 41 2 

7 FB_007 129 12 

8 FB_008 146 11 
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 ضواسُ پل

OBJECTID 

 ًام پل

Name 

 جوؼيت داًطجَيی/داًص آهَصي

Sum_STU_A 
 جوؼيت ًاتَاًاى جسوی

Sum_Disabled 

9 FB_009 37 2 

10 FB_010 164 3 

11 FB_011 109 16 

 

 ّبيپل تحلیل ٍ اسائِ ٍضؼیت گزسگبُ ّبي ايوي ّوسطح ٍ غیشّوسطح ػبثشپیبدُ دس هحذٍدُ -2-5

 پیطٌْبدي هطبٍس

 400ثطای تحٯی٭ ٪صض٪بټٽبی ایٳٵ زض ٲحسٸزٺ پ٭ ټبی پیكٷٽبزی ٲدبٸض اثتسا تٗساز ت٣ببَٕ ټببی ٲٹخبٹز زض قبٗبٔ     

ټببی پیكبٷٽبزی ٲبٹضز    ټبثبب پب٭  ٲكرم ٪طزیس ٸ ؾبپؽ اضتجببٌ ٲ٧ببٶی آٴ    GISٲتطی ټط ت٣بَٕ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٶ٣كٻ ټبی 

 ثطضؾی ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت.

 پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزیز ت٣بَٕ ټبی ٲٹخٹز زض ٲحسٸزٺ تٗسا: 47خسٸ٬ 

Name ADDRESS  ُهتزی 400تؼذاد تقاعغ ّا در هحذٍد 

FB_001  2 اثتسای ذیبثبٴ قجبٴ -ثٯٹاض ظضټی 

FB_002  1 اثتسای ذیبثبٴ ؾٯحكٹض -ثٯٹاض ترت خٳكیس ٚطثی 

FB_003  1 ضٸثطٸی ٲؿدس نبحت اٮعٲبٴ -ثٯٹاض اثٹشض ٟٚبضی 

FB_004  2 اثتسای ذیبثبٴ ٲٹٖٹز خٷٹثی -ثٯٹاض ؾطزاضاٴ قٽیس 

FB_005  1 اثتسای قٽط٤ ثٽبضاٴ -ثعض٪طاٺ اٲبٰ ذٳیٷی 

FB_006  1 اثتسای ذیبثبٴ ؾدبزیٻ -ثٯٹاض اٲیط٦جیط 

FB_007  2 ضٸثطٸی تطٲیٷب٬ ٲسضؼ -ثٯٹاض ٲسضؼ 

FB_008  3 ثیٵ ذیبثبٴ ټبی تٷس٪ٹیبٴ ٸ ٞتح اٮٳجیٵ -ثٯٹاض ٖساٮت 

FB_009  2 اثتسای ذیبثبٴ قٽیس ٧ٞٹضی -ثعض٪طاٺ ضحٳت 

FB_010  0 اثتسای ذیبثبٴ ضٸظی َٯت -ذیبثبٴ ٞطنت قیطاظی 

FB_011 1 ت٣بَٕ ثٯٹاض ضؾٹ٬ آٖٱ ٸ ثٯٹاض ؾطزاضاٴ 

FB_012 1 ؾط ٲدتٳٕ زاٶك٫بٺ قیطاظ ،ثٯٹاض ضخبئی ٞطټٷ٩ قٽط 
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 ت٣بَٕ ټب ٸ اضتجبٌ آٴ ثب پ٭ ټبی ٖبثطپیكٷٽبزیتٹظیٕ ٲ٧بٶی : 32ق٧٭ 
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 تؼییي حَصُ ًفَر ّشيه اص گضيٌِ ّبي پیطٌْبدي -2-6

ٲٹضز( نطٞبً تٗساز ٲحبسٸزی اظ آٶٽبب ثبٻ ٖٷبٹاٴ      105ټبی پیكٷٽبزی )الظٰ ثٻ یبزآٸضی اؾت ٦ٻ ثب تٹخٻ ثٻ تٗساز ظیبز پ٭

خعییبت زض پیٹؾبت ٪بعاضـ ضٸی ٮبٹح ٞكبطزٺ ٢بثب٭ ٲاحٓبٻ       ٮٹغی ٦بض اضائٻ قسٺ اؾت ٸ ٸٶٳٹٶٻ خٽت آقٷبیی ثب ٲتس

  اؾت.

 ټبی ٖبثط پیبزٺخٳٗیت حٹظٺ ٶٟٹش پ٭تٗساز : 48خسٸ٬ 
 آدسس جوؼيت ٍ بيطتش 65جوؼيت  سال 64-60جوؼيت 

 ٍسٍدی ضْش  تاٌّش -کوشتٌذی  2179 117 62

 هسزذ هحوذی -تلَاس تؼخت  1761 114 67

 اتتذای تلَاس دٍلت -تٌی ّاضوی  1038 24 15

 اتتذای  . ٍحذت -ٍسٍدی اٍل تْطتی  0 0 0

 پاس  هلت -تلَاس دکتش ضشیؼتی  2751 141 75

 اتتذای ّ ت تٌاى -هیذاى گلستاى  548 56 17

 ًَضاتِ ساصی -چْاسساُ فضیلت  -تلَاس اتًَػش  2102 143 72

 خَدسٍ ًوایٌذگی ایشاى -تلَاس سلواى فاسسی  0 0 0

 تیواسستاى کَحش -تلَاس هیشصا کَچک خاى  1815 135 81

 اتتذای خیاتاى ًشرس -تلَاس دالٍساى تسیذ  623 29 19

 اتتذای خیاتاى ًشرس -تلَاس الضّشا  759 58 19

 سٍتشٍی اداسُ کل حثت احَال -تلَاس الضّشا  930 44 19

 اهللاتتذای خیاتاى ضاّذاػی  -تلَاس سیثَیِ  943 59 18

 پاس  ّاضوی -تلَاس ػذالت  943 70 39

 سٍتشٍی پالستیک ساصی -تلَاس اتًَػش  1841 42 24

 هذسسِ غذیش -تلَاس سؼذی  370 7 4

 اتتذای تْاساى -تلَاس اتًَػش  1723 66 27

 سٍتشٍی سالي ٍسصضی -تلَاس سشداساى ضْیذ  939 36 15

 ضیشاصسٍتشٍی داًطگاُ  -هیذاى اسم  3634 122 50

 16سٍتشٍی کالًتشی  -تلَاس روَْسی  1303 76 60

 تقاطغ تلَاس ضْیذ هحْشی -تلَاس ضْیذ چوشاى  817 58 30

 اتتذای خیاتاى سیاستی اٍل -تضسگشاُ سشداساى ضْیذ  2730 55 23

 اتتذای  . هارٍى قطقایی -هیذاى کَصُ گشی  546 26 10

 آهَصضی ضْیذ تْطتیسٍتشٍی هشکض  -تضسگشاُ سحوت  979 69 25

 اتتذای  . سشاد -تضسگشاُ سحوت  657 14 7

 اتتذای خیاتاى کاسگشاى -هیذاى کَصُ گشی  1747 91 30
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 آدسس جوؼيت ٍ بيطتش 65جوؼيت  سال 64-60جوؼيت 

 اتتذای خیاتاى هالغذسا -تلَاس صًذ  992 77 23

 سٍتشٍی هؼاًٍت اداسی هالی -تلَاس ضْیذ چوشاى  1073 67 31

 سیٌوا سؼذیهتشی 20اتتذای خیاتاى  -تلَاس صًذ  915 70 35

 اتتذای خیاتاى اًَسی -تلَاس صًذ  1510 90 35

 اتتذای خیاتاى تٌکذاساى -تضسگشاُ سحوت  717 46 21

 اتتذای خیاتاى دٍستاى -تلَاس دکتش ضشیؼتی  8349 293 134

 سٍتشٍی هزتوغ آفتاب فاسس -تلَاس دکتش ضشیؼتی  1028 9 2

 خاًیاىاتتذای کَچِ  -تلَاس ضْیذ سرایی  733 40 21

 اتتذای خیاتاى سشاد -تلَاس پاساسگاد  797 22 8

 سٍتشٍی لًَا پاس  -تلَاس آیت ا.. ستاًی ضیشاصی  261 31 13

 اتتذای  . دستخضش -تلَاس اتًَػش  18 0 0

 هیذاى اتَالکالم آصاد -تلَاس روَْسی اسالهی  358 29 14

 اتتذای  . پاییضاى -تلَاس اتًَػش  1125 38 12

 تقاطغ سیاستی اٍل -تلَاس اتًَػش  2909 128 56

 پاس  سضَی -تلَاس اتًَػش  167 7 3

 فلکِ گاص -تلَاس آصادی  2348 76 17

 سش  . ٍلیؼػش -تلَاس ستاسخاى  5003 437 210

 هیذاى قْشهاًاى -هیاًشٍد  0 0 0

 دسهاًگاُ گلستاى -هیاًشٍد  546 15 10

 تْاسستاى 27کالًتشی  -هیاًشٍد  660 17 4

 هیذاى تٌی ّاضوی -تضسگشاُ اهام خویٌی  335 14 4

 تقاطغ تلَاس کاد -تلَاس اهیشکثیش  155 5 2

 اتتذای ضْیذ آقایی -تلَاس اهیشکثیش  0 0 0

 اتتذای خیاتاى ضْیذ ضیخی -تلَاس ایواى رٌَتی  1100 43 16

 گیت هزتوغ دسا  -تلَاس ٍحذت  0 0 0

 اتتذای  . آقاتاتاخاًی -تضسگشاُ سحوت  1745 32 14

 اتتذای س یشضوالی -تلَاس اهیشکثیش  1608 113 42

 تقاطغ  . غاحة االهش -تلَاس س یشضوالی  1417 112 40

 اتتذای  . اهام حسیي -تلَاس استص  1212 62 27

 اتتذای  . غاحة الضهاى -تلَاس استص  816 39 26

 اتتذای  . غذق گَ -تلَاس استص  1655 41 19

 هزتوغ داًطگاُ ضیشاص -تلَاس ضْیذ سرایی  675 14 6

 سٍتشٍی هسزذ غاحة الضهاى -تلَاس اتَرس غ اسی  1655 41 28



 
 
 

 

184 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 آدسس جوؼيت ٍ بيطتش 65جوؼيت  سال 64-60جوؼيت 

 2 -تلَاس پشستاس  270 8 10

 تشهیٌال اهیشکثیش -تلَاس اهیشکثیش  2162 179 56

 ضلغ ضوالی تقاطغ اهیشکثیش -تلَاس تاٌّش  1229 43 26

 تیي  . اخالق ٍ  . صاگشس -رٌَتی تلَاس تاٌّش  637 35 13

 ٍسٍدی گَسستاى کطي -کوشتٌذی  670 15 4

 پایاًِ خشاهِ -  سؼذی  1439 75 27

 سٍتشٍی تشهیٌال هذسس -تلَاس هذسس  743 66 25

 اتتذای خیاتاى ضثاى -تلَاس صسّی  1067 82 46

 تقاطغ تلَاس سسَل اػظن ٍ تلَاس سشداساى 546 9 3

 تیي خیاتاى ّای تٌذگَیاى ٍ فت  الوثیي -ػذالت تلَاس  735 38 9

 اتتذای خیاتاى سزادیِ -تلَاس اهیشکثیش  236 5 3

 اتتذای ضْش  تْاساى -تضسگشاُ اهام خویٌی  379 13 6

 اتتذای خیاتاى هَػَد رٌَتی -تلَاس سشداساى ضْیذ  314 9 5

 اتتذای خیاتاى سلحطَس -تلَاس تخت روطیذ غشتی  790 11 8

 تلَاس پطن ضیطِ -کوشتٌذی  230 6 4

 دسب صًذاى -تلَاس ػذالت  4092 29 32

 اتتذای خیاتاى ضْیذ فکَسی -تضسگشاُ سحوت  1430 13 7

 ضلغ غشتی پل غذیش -تلَاس هذسس  1138 84 48

 ضلغ غشتی چْاسساُ فضیلت -تلَاس اتًَػش  1288 34 7

19 24 1008  

19 45 398 
هتش پاییٌتش اص پل  100 -تلَاس هیشصا کَچک خاى 

 تػیشت

 هذسسِ آهٌِ تٌت ٍّة -تلَاس ضیشٍدی  23 0 0

 ٍسٍدی ضْشٍصضْش -تلَاس خلیذ فاسس    

 پوپ تٌضیي -تلَاسهیخن  50 4 2

 پاس  حذیج -تلَاس هحْشی  814 51 28

 هخاتشات اهیشکثیش -تلَاس اهیشکثیش  1209 17 9

 قالیطَیی اتتذای خیاتاى -تلَاس تاٌّش  1006 45 22

 هزتغ غضال -تلَاس پاساسگاد  282 7 1

 ضلغ غشتی تقاطغ تاٌّش -تلَاس اهیشکثیش  589 33 15

 2هزتوغ یاس  -تلَاس تذس  720 26 11

 اتتذای خیاتاى دًا -تلَاس دکتش ضشیؼتی  2828 114 80

 ٍسٍدی هزتوغ چَگاى -تلَاس ضْیذ هحْشی  8315 185 112
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ًیبص دس تحلیل ّضيٌِ ثِ هٌبفغ اجشاي گزسگبُ ّبي ّوسطح يب غیشّوسطح ٍيژُ پیطٌْبدات هَسد  -2-7

 ّبي َّايي دس ًمبط هَسد ًیبصػبثشيي پیبدُ اػن اص صيشگزس ػبثش يب پل

زض ت٣ؿیٱ ثٷسی ٪صض٪بټٽبی ٚیط ټٳؿُح ٶیع پ٭ ټبی ٖبثط ٸ ظیط٪صضټبی ٖبثط پیببزٺ ټط٦بساٰ زاضای ٲعایبب ٸ ٲٗببیجی     

خٽت ٸخٹز ٲك٧ات اخطایی ٸ تساذ٭ اخطای آٴ ثب تطاٞی٥ ضٸظاٶٻ ٲٗبثط ٲبٹضز ا٢جبب٬ ٦ٳتبطی     ټؿتٷس ٦ٻ ظیط٪صضټب ثٻ

٢طاض ٪طٞتٻ اٶس. پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٶیع زاضای ٲٗبیجی ټؿتٷس ٦ٻ ٲٽٱ تطیٵ آٶٽب ٖسٰ تٳبی٭ اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ ثبٻ اؾبتٟبزٺ اظ   

 زٺ اظ ایٵ ٪ٹٶٻ پ٭ ټب ٲی ثبقس.آٶٽب ٸ َٹالٶی قسٴ ٲؿیط ٸ ٲك٧ات ؾبٮرٹضز٪بٴ ٸ ٲٗٯٹٮیٵ زض اؾتٟب

ی٧ی اظ ضٸقٽب ثٻ ٲٷٓٹض اٞعایف خصاثیت زض اؾتٟبزٺ ایٷ٫ٹٶٻ پ٭ ټب ثٻ ٦بض٪یطی پٯٻ ثط٢ی ٸ آؾبٶؿٹض زض پٯٽبی ٖبثط ثب 

بضخی پب٭ ثبطای ٲبست ظٲببٴ ٲٗبیٵ زض اظای      ذب خٯت ٲكبض٦ت ثرف ذهٹنی ٸ ٸا٪صاضی تجٯیٛبت ًٞبټبی زاذٯبی ٸ  

 بی ٲٷٓٹض ثٻ پٯٻ ثط٢ی ٲی ثبقس.ؾبذت ضاٺ اٶساظی ٸ تدٽیع پ٭ ټ

بضخی پ٭ خٽت تجٯیٛببت زض  ذثٹزخٻ ٲٹضز ٶیبظ احسا  اظ ٲح٭ زاضایی پیٳبٶ٧بض زض ٢جب٬ اؾتٟبزٺ اظ ًٞبټبی زاذٯی ٸ 

پؽ اظ پبیبٴ زٸضٺ ثٽطٺ ثطزاضی، ؾبظٺ پ٭ ثٻ ټٳطاٺ پٯٻ ثط٢ی ټب ثبسٸٴ ټط٪ٹٶبٻ ٖیبت ٸ ٶ٣بم      ٲست تٹا١ٞ تبٲیٵ ٲی قٹز.

 ٶٹٶی زض اذتیبض قٽطزاضی ٢طاض ٪یطز.ٞٷی ثبتٳبٰ ح٣ٹ٠ ٢ب

تٽیٻ ٦ٯیٻ ٶ٣كٻ ټبی ٲٗٳبضی، ٶ٣كٻ ثطزاضی ثب ٲ٣یبؼ الظٰ، اٶدبٰ ٖٳٯیبت اخطایی، تبؾیؿبت پٯٽب، ثبض٪صاضی تجٯیٛببتی  

 ثٻ ٲجٷبی ٲ٣طضات ٸ يٹاثٍ تٗییٵ قسٺ اظ ؾٹی قٽطزاضی، ثب پصیطٞتٵ ٲؿئٹٮیت ٢بٶٹٶی ثط ٖٽسٺ پیٳبٶ٧بض ٲی ثبقس.

ت ٶؿجت ثٻ ؾبذت ٸ ؾبظ ٸ پٹقف پ٭ ٸ ضاٺ پٯٻ ٸ ضٸقٷبیی آٴ، ثٻ ټٳطاٺ ٲدٽع ٶٳٹزٴ تٗبساز ٲبٹضز   ٲدطی ٲتٗٽس اؾ

ٶیبظ پٯٻ ثط٢ی خٽت زؾتطؾی ٖبثطاٴ ثٻ تٳبٰ ٲؿیطټبی ٲٳ٧ٵ ثب ایدبز اٲ٧بٴ اؾتٟبزٺ ٲٗٯٹٮیٵ ٸیٯچطی اظ پٯٽبی ٲص٦ٹض ثبب  

یب ٲٗبٸٶبت   ٸ تطاٞی٥ ٓبضت)ٲٗبٸٶت حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ضٖبیت يٹاثٍ ٞٷی پ٭، پٯٻ ټبی ثط٢ی ٸ آؾبٶؿٹض ٦ٻ اظ ؾٹی زؾت٫بٺ ٶ

 ( تٗییٵ ٲی قٹز، ا٢ساٰ ٶٳبیٷس.قیطاظ قٽطزاضی ٸ ٖٳطاٶی ٞٷی

اذص ٲدٹظټبی الظٰ زض ذهٹل َطحٽبی ٲٹضز ٶٓط ثب ضٖبیت ٦بٲ٭ يٹاثٍ ٲطثٹَٻ ثٻ تبثٯٹټببی تجٯیٛببتی ثبط ٖٽبسٺ     

ی پ٭ ثٻ اقربل ح٣ٹ٢ی ٸ ح٣ی٣ی ثبٮا ٦ٻ ٲدبٹظ  ح١ ٸا٪صاضی ثٽطٺ ثطزاضی اظ اٲٹض تجٯیٛبت ًٞبټب پیٳبٶ٧بض ٲی ثبقس.

اُٖبی ٲدبٹظ ؾببذت ٸ ثٽبطٺ ثبطزاضی زض      اظ ٸظاضت ٞطټٷ٩ ٸ اضقبز اؾاٲی زاقتٻ ثبقٷس، ثطای پیٳبٶ٧بض ٲحٟٹِ اؾت.

 ٲست تٹا١ٞ ثسٸٴ اذص ټیچ ٪ٹٶٻ ٸخٻ یب ٖٹاضو تٹؾٍ قٽطزاضی نٹضت ٲی ٪یطز.

یٛبت زض اظای ؾبذت، ثٽطٺ ثطزاضی ٸ تدٽیع پ٭ ثٻ پٯٻ ثط٢بی ثبٻ   ٶحٹٺ ٲحبؾجٻ ٲست ظٲبٴ ثٽطٺ ثطزاضی اظ پ٭ خٽت تجٯ

نٹضتی اؾت ٦ٻ حدٱ ؾطٲبیٻ ٪صاضی پیٳبٶ٧بض ثٻ اٶًٳبٰ ايبٞٻ ثٽبی ؾٹز ؾطٲبیٻ ٪بصاضی ٲتٷبؾبت ثبب زضآٲبس ذببٮم      

ٯیٛببتی  ٶبقی اظ اخبضٺ ٸاحس ؾُح تجٯیٛبت زض ٲٷ٣ُٻ ٲٹضز ٶٓط ثٻ قطایٍ ا٢ٯیٳی، اختٳبٖی ٸ تطاٞی٧ی اظ ٶٓبط ٲطٚٹثیبت تج  
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ٲٷ٣ُٻ ثبقس. ٲحبؾجٻ ٲتٹؾٍ زضآٲس حبن٭ اظ اخبضٺ ٲبټیبٶٻ ؾُٹح تجٯیٛبتی ی٥ زؾت٫بٺ پ٭ پیبزٺ ٲدٽع ثٻ پٯٻ ثط٢ی ثٷب ثبط  

 ٪یطز.اٶساظٺ تبثٯٹ، ٶٹٔ تبثٯٹ، ٲٷ٣ُٻ قٽطزاضی، زضٺ ثٷسی ٪صض٪بټی ٸ ٢طاض ٪یطی زض ٲٷب١َ ٸیػٺ نٹضت ٲی

ی٥ زؾت٫بٺ پ٭ ٖبثط پیبزٺ ثبیؿتی ثب تٹخٻ ثٻ ټعیٷٻ ټبی خبضی ٲبټیبٶبٻ  زضآٲس حبن٭ اظ اخبضٺ ٲبټیبٶٻ ؾُٹح تجٯیٛبتی 

زؾت٫بٺ آؾبٶؿٹض ٲرهٹل ٲٗٯبٹٮیٵ زض نبٹضت    2زؾت٫بٺ پٯٻ ثط٢ی ٸ  4پ٭ ٖبثط ٲ٧بٶیعٺ قبٲ٭؛ ټعیٷٻ تٗٳیط ٸ ٶ٫ٽساضی 

ی، ټعیٷبٻ ٶ٫ٽبساضی اظ   ٸخٹز، ټعیٷٻ ټبی ؾتبزی ٸ ٲسیطیت اخطا، ټعیٷٻ ثط٠ ٲهطٞی پٯٻ ټب، آؾبٶؿٹضټب، تبثٯٹټبی تجٯیٛبت

 خعییبت ٖجبضتٷس اظ: تبثٯٹټب، زؾتٳعز پطؾٷ٭ قبٲ٭ ٶ٫ٽجبٴ ٸ ٶٓبٞتچی ٲحبؾجٻ ٲی قٹز.

 ضیب٬ Aټعیٷٻ َطاحی ٸ احسا  ټط پ٭ ثسٸٴ احتؿبة پٯٻ ثط٢ی ثب تٹخٻ ثٻ آٶبٮیعټبی ثٻ ٖٳ٭ آٲسٺ: .1

 ضیب٬ Bزؾت٫بٺ پٯٻ ثط٢ی ثطای ټط پ٭ ٖبثط پیبزٺ:  4ټعیٷٻ ذطیس، حٳ٭ ٸ ٶهت  .2

 ضیب٬ Cٲدٳٹٔ ټعیٷٻ ټبی احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٲ٧بٶیعٺ:  .3

 ضیب٬ Dزضآٲس ٲتٹؾٍ ټط پ٭ اظ اخبضٺ ٲبټیبٶٻ ًٞبټبی تجٯیٛبتی ثؿتٻ ثٻ زضخٻ ًٞبی تجٯیٛبتی:  .4

 ضیب٬ Eټعیٷٻ ټبی خبضی)ٲكتٳ٭ ثط آٶچٻ ٦ٻ زض ٢ج٭ آٸضزٺ قسٺ اؾت(:  .5

 % C 5/1زضنس ان٭ ؾطٲبیٻ: 5/1ټعیٷٻ ؾٹز ؾطٲبیٻ ثطاثط ثب ٲبټیبٶٻ  .6

 ضیب٬ Fزضآٲس ذبٮم ٲبټیبٶٻ:  .7

 ٲبٺ Gظٲبٴ ؾبذت ٸ ثٽطٺ ثطزاضی پ٭ ٖبثط ٲ٧بٶیعٺ: .8

 ٞطٲٹ٬ ٲحبؾجٻ ظٲبٴ ؾبذت ٸ ثٽطٺ ثطزاضی:

F=D-E- 5/1% C 

C/F=G 

 ٲكرهبت ٞٷی پیكٷٽبزی پٯٽبی ٖبثط پیبزٺ ٲ٧بٶیعٺ:

  پٯٻ ثط٢یOutDoor ٲرهٹل اؾتٟبزٺ زض ٲحٹَٻ ثبظ 

 ٲتط 6ٺ ٸ حسا٢٭ اضتٟبٔ ٲٟیس ٖطقٻ تب ؾٹاض 

  ،ٝؾبٶتی ٲتط اظ ٦ٝ آٴ ثبظ ثبقس. 60ٲتط ٦ٻ ثبیؿتی  3حسا٢٭ اضتٟبٔ زاذٯی پ٭ اظ ؾ٣ 

  ٶهت چكٱ اٮ٧تطٸٶی٧ی زض اثتسا ٸ اٶتٽبی پ٭ زض ٲ٧بٶٽبی ٦ٱ تطزز ٸ ثطای خٯٹ٪یطی اظ ٲهطٜ ثط٠ ٸ اؾتٽا٤

 آٴ ثب اٶتربة ٸيٗیت زؾتی ٸ اتٹٲبتی٥
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 ثط٠ ٸ ٢ُٕ ٦ٷٷسٺ زؾت٫بٺ زض نٹضت ثطٸظ ٶ٣بیم احتٳبٮی ٲ٧بٶی٧ی یب  تدٽیع ثٻ ؾیؿتٱ ٲحبّٞ زض ٲ٣بث٭ ٶٹؾبٶبت

 پبضٺ قسٴ ظٶدیط حط٦ت پٯٻ ثط٢ی

  ضٖبیت ٦بٲ٭ آییٵ ٶبٲٻACI  ٸAISC   ظٮعٮبٻ خٽبت ٞٹٶساؾبیٹٴ ټبب ٸ      2800ثبض٪بصاضی ٸ   519یب آییٵ ٶبٲٻ ټببی

 اؾ٧ٯت ٞٯعی

 12  65/0ٲتط ثط ثبٶیٻ ٸ حسا٦ثط ؾطٖت  5/0ؾب٬ ٪بضاٶتی ثب حسا٢٭ ؾطٖت ؾیؿتٱ  2ؾب٬ ذسٲبت پؽ اظ ٞطٸـ ٸ 

 ٲتط ثط ثبٶیٻ

       ثبیؿتی تٹخٻ زاقت ثب تٹخٻ ثٻ ٶٹٔ پٯٻ ثط٢ی ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٸ قطایٍ ا٢ٯیٳی ٸ ٲحیُبی ٲحبؾبجٻ ٲبست ظٲببٴ ثٽبطٺ

ثطزاضی ٸ ؾبذت زض قطایٍ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲتٟبٸت ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ٶیبظ ثٻ ٲُبٮٗبت ٲٷ٣ُبٻ ای ٲرهبٹل زض ټبط قبٽط     

 زاضز.

 ٶ٧تٻ ٦ٻ خٽت ایدبز ضٚجت ٸ اظ ثیٵ ثطزٴ ذُط يبطض احتٳببٮی پیٳبٶ٧ببض زض خٯبت ؾبطٲبیٻ ٪بصاضی        تٹخٻ ثٻ ایٵ

ثرف ذهٹنی ثبیؿتی ثطای خب اٶساذتٵ ایٵ ضٸـ زض ٲٷب١َ ٪ٹٶب٪ٹٴ زض اثتسای اٲط قطایٍ ؾبزٺ تط ٸ اٲتیبظات 

 ثیكتطی ٦ٻ ثط ان٭ ٞٗبٮیت ٸ ایٳٷی يطثٻ ٸاضز ٶٷٳبیس ثطای پیٳبٶ٧بضاٴ ٸيٕ ٶٳٹز.

 تیجِ گیشيً -2-7

زض ٪عاضـ ٲطثٹٌ ثٻ ٞبظ زٸٰ ایٵ پطٸغٺ ٲُبٮٗبتی اثتسا ٲٗیبضټب ٸ ٞب٦تٹضټبی ٲٹثط ثط ٲ٧بٴ یبثی ٸ اٸٮٹیبت ثٷبسی پب٭    

ضٸـ ٲٗٳٹ٬ ٸ ٲُطح زض پطٸغٺ ټبی زاذٯی تكبطیح قبس. ؾبپؽ ٲٗیبضټبب ٸ قبیٹٺ       زٸټبی ټٹایی ٖبثط پیبزٺ ثب اؾتٟبزٺ اظ 

ٻ پیكٷٽبز ٲكبٸض اضائٻ ٪طزیس. ثب تٹخٻ ثٻ ٸیػ٪ی ټبی ا٢ٯیٳی ٸ اختٳببٖی ٲتٟببٸت قبٽط    اٲتیبظثٷسی آٶٽب ثطای قٽط قیطاظ ث

قیطاظ ثب ٦اٶكٽطټبی زی٫ط اظ ٶٓط ٦بضقٷبؾبٴ ثطای ٸظٴ زټی ٸ اٸٮٹیت ثٷسی ٲٗیبضټبی ٲ٧بٴ یبثی اؾتٟبزٺ قسٺ ٸ ضٸـ 

AHP  ؿت اٮ٫بٹضیتٱ  ثطای ٲحبؾجبت ٲطثٹَٻ ث٧بض ٪طٞتٻ قسٺ اؾت. پؽ اظ آٴ ثٻ تكطیح ٶحٹٺ ٦بضثMCLP    ثبطای پیبسا

 ٦طزٴ ٶ٣بٌ ٸاخس قطایٍ احسا  پ٭ تكطیح قسٺ اؾت.

زض ازاٲٻ ٪عاضـ، ثٻ ؾبٲبٶسټی ٲ٧بٶی پ٭ ټبی ټٹایی ٲٹخٹز ٦بٻ خعییببت ٸ تحٯیب٭ ټببی ٲطثٹَبٻ آٶٽبب زض ٞببظ اٸ٬        

الظٰ ثبطای اضت٣بب   ٪عاضـ اضائٻ قسٺ ثٹز پطزاذتٻ قس. ټٳچٷیٵ ثب تٹخٻ ثٻ ت٧ٟیب٥ ٦یٟبی پب٭ ټببی ٲٹخبٹز ضاټ٧بضټببی       

زض  ثبٻ نبٹضت ٶٳٹٶبٻ    پب٭  ٦12یٟیت پ٭ ټبی ٲٹخٹز زض ټط زؾتٻ اضائٻ قسٺ اؾت. ثرف ثٗسی ٪عاضـ ثٻ ٲٗطٞی تٗبساز  

ٶ٣بٌ ٲرتٯٝ قیطاظ ٸ ٲ٧بٴ یبثی ٸ اٸٮٹیت ثٷسی آٶٽب پطزاذتٻ اؾت. ایٵ ثرف اظ ٪عاضـ ثب ٲٗطٞی ذهٹنیبت ٞیعی٧ی 

٦بضثطی ټبی ٲٹثط زض اَطاٜ آٶٽب ثٽٳطاٺ اؾت. زض ازٲٻ ٸيٗیت پب٭   ٸ ٖٳٯ٧طزی پ٭ ټبی پیكٷٽبزی ٸ ټٳچٷیٵ ٸيٗیت



 
 
 

 

188 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

ٲتطی آٶٽب تكطیح قسٺ ٸ پؽ اظ آٴ حٹظٺ ٶٟٹش  400ټبی پیكٷٽبزی ٸ ت٣بَٕ ټبی ٲٹخٹز ثطای اؾتٟبزٺ ٖبثطاٴ زض ٲحسٸٺ 

 ټط ی٥ اظ ٪عیٷٻ ټبی پیكٷٽبزی زض اثٗبز ٲرتٯٝ تٹنیٝ ٸ ٲ٣بیؿٻ قسٺ اؾت. 
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 دس خػَظ اٍلَيت ثٌذي ٍ هىبى يبثيهَجَد ثشسسي ٍ اسائِ اًَاع هذلْبي  -3-1

 همذهِ -3-1-1

تٗبساز قببذم ټببی     .ټبب تجبسی٭ قبسٺ اؾبت     تهٳیٱ ٪یطی زض زٶیبی پیچیسٺ اٲطٸظ ثٻ چبٮكی ثطای ٲسیطاٴ ٸ ؾبظٲبٴ

اټٳیت اثبطات ٸ پیبٲبسټبی تهبٳیٱ ٸ     ، تٷٹٔ ٲٗیبضټبی ٦ٳی ٸ ٦یٟی ٸ ٮعٸٰ زض ٶٓط ٪طٞتٵ ټٳعٲبٴ آٶٽب ، تهٳیٱ ٪یطی

اظ ایبٵ ضٸ ثببالذم زض زٸ زټبٻ اذیبط، ضٸـ ټببی ضیبيبی ٸ زاٶبف         .ٖٹاٲٯی ٶٓیط آٴ ثط پیچیس٪ی تهٳیٱ ټب ٲی اٞعایس

٭ تهٳیٱ ٪یطی ثٻ آٶبٴ قتبٞتٻ ٸ ت٧ٷی٥ ټب ٸ ٞٷٹٴ تهٳیٱ ٪یطی چٷس ٲٗیبضٺ ٸ ؾیؿتٱ ټبی پكتیجبٴ ٦بٲپیٹتط زض ح٭ ٲؿبئ

  .تهٳیٱ ٪یطی ضا ایدبز ٶٳٹزٺ اٶس

خسیس تط ٸ ثبٻ ضٸظ   ، ثؿت٫ی ثٻ ٸخٹز اَاٖبت الظٰ ٸ ٦بٞی زاضز. ټطچٻ ایٵ اَاٖبت ٦بٲ٭ تط ٞطایٷس تهٳیٱ ٪یطی

ٶ٣ف تهٳیٱ ٪یبطی ٲبسیطاٴ ضا زض ٖطنبٻ     ، ثٻ خب ثیكتط ذٹاټس ثٹز. زض ایٵ ٲیبٴزضؾت ٸ  تهٳیٱ ٪یطیتط ثبقس، اٲ٧بٴ 

ازاضی، اختٳببٖی، ؾیبؾبی ٸ    ، ٞٷبی  ، ؾبظٲبٴ ټب ٶجبیس اٶ٧بض ٦طز ظیطا تهٳیٱ ٪یطی آٶبٴ ذٹاٺ ٶبذٹاٺ ثب ٲؿببئ٭ ا٢تهببزی  

ثؿی حؿبؼ تط ٸ  ، تهٳیٱ ٪یطیٞطټٷ٫ی زض ؾُٹح ذطز ٸ ٦اٴ، اضتجبٌ تٷ٫بتٷ٫ی زاضز. اظ ایٵ ضٸ ٶ٣ف آٶبٴ زض ٞطایٷس 

 .ذُیطتط اؾت

 ٪یبطی  تهبٳیٱ  زض ظٲبٴ ټٱ ضا ٲٗیبض چٷسیٵ ٚبٮجب ٲتٗسز، ټبی ٪عیٷٻ ٲیبٴ اظ ٪عیٷٻ ی٥ اٶتربة زض ٪یطٶس٪بٴ تهٳیٱ

 ٖٳٯیببت  زض تح٣یب١  ٦اؾبی٥  ټببی  ٲبس٬  .ثبقٷس ٲی ٲتًبز ٸ ٲت٣بث٭ ثًٗب ٸ ضاؾتب ټٱ ٪بٺ ٲٗیبضټب. زټٷس ٲی ٢طاض ٲسٶٓط

 ٦بٻ  ټؿتٷس ٪یطی تهٳیٱ ٲسٮٽبی آٴ ٲبٶٷس ٸ ذُی ٚیط ضیعی ثطٶبٲٻ ، نحیح ٖسز ضیعی ثطٶبٲٻ ، ذُی ضیعی ثطٶبٲٻ ٲبٶٷس

 ٲبی  ثٷبسی  َج٣بٻ  ټسٞبٻ  تب٥  ٲبسٮٽبی  ظٲطٺ زض ٲسٮٽب ایٵ ٮصا .ضؾبٶٷس ٲی اٶدبٰ ثٻ ٲٗیبض ی٥ ثطاؾبؼ ٣ٍٞ ضا ؾبظی ثٽیٷٻ

ٜ  ایبٵ  ؾبیٻ زض اټساٜ ؾبیط ٸ ثٹزٺ ټسٜ تطیٵ ٲٽٱ ٸ تطیٵ اٸٮی ٖٳٹٲب ٲسٮٽب ٪ٹٶٻ ایٵ قسٺ اٶتربة ټسٜ .٪طزٶس  ټبس

 .قٹٶس ٲی ؾپطزٺ ٞطاٲٹقی ثٻ

 قبسٺ  حؿببة  ٸ ټٹقبیبضاٶٻ  ټٷ٫بٲی اٶتربة ایٵ ٸ اؾت ٲرتٯٝ ټبی ٪عیٷٻ ٲیبٴ اظ ٪عیٷٻ ی٥ اٶتربة ٪یطی تهٳیٱ

 ثٗبسی  یب٥  ٸ ؾببزٺ  ٞطایٷسی ٲٗیبض ی٥ ثب ٪یطی تهٳیٱ  .قٹز ٪طٞتٻ ٦بض ثٻ آٴ ٪عیٷف زض ٲٗیبض ی٥ اظ ثیف ٦ٻ اؾت

 .ثبقس ٲی

 گیشي تػوین يٌذآفش -3-1-2

 :اؾت ٲطحٯٻ 3 قبٲ٭ ٪یطی، تهٳیٱ ٞطایٷس

 ٲحیٍ زض٤ ٸ قٷبؾبیی 

 ٲحیٍ ثٻ پبؾد ثطای ٲٳ٧ٵ حبٮتٽبی 
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 ح٭ ٢بث٭ ٲؿئٯٻ ی٥ ثٻ ٦طزٴ تجسی٭ 

ٍ  ضاټٽبب  ایبٵ  ثطضؾبی  ټٷ٫بٰ زض ثبیس ، ٪یطیٱ ٲی ٶٓط زض ضا ٲرتٯٝ ضاٺ چٷسیٵ ټسٞی ثٻ ضؾیسٴ ثطای ٦ٻ ظٲبٶی  ضٸاثب

 .ثبقس تبثیط٪صاض زی٫ط ٖٹاٲ٭ ثط ٖبٲٯی قسٴ ظیبز یب ٦ٱ اؾت ٲٳ٧ٵ چٹٴ ث٫یطیٱ ٶٓط زض ضا اؾت آٶٽب ثیٵ ٦ٻ ٲت٣بثٯی

 تجبسی٭ ٲبی   ٲبس٬  یب٥  ثبٻ  آٶٽبب  ٲت٣بث٭ ضٸاثٍ ثٻ تٹخٻ ثب ، ضا ٪یطی تهٳیٱ ٲرتٯٝ ټبیضاٺ ، ٪یطی تهٳیٱ ٶٓطیٻ زض

ٝ  ټب ثرف تطیٵ ٲٽٱ اظ ٦ٷیٱ.ی٧ی  ، ذببل  ٲٹيبٹٖی  ثبطای  اؾبت  ٲٳ٧بٵ . ٲتٛیطټبؾبت  قٷبؾببیی  ،  ٲؿبئٯٻ  یب٥  تٗطیب

ٜ  آٴ اؾببؼ  ثبط  ؾپؽ ٸ چیؿت ټسٞٳبٴ ثجیٷیٱ ثبیس اٲب ٦ٷیٱ تٗطیٝ ثتٹاٶیٱ ضا ٲرتٯٟی ٲتٛیطټبی  ٲتٛیبط  ٲؿبئٯٻ  ثبطای  ټبس

 .٦ٷیٱ ثطضؾی ټٱ ضا ٲتٛیطټب ټبی خٹاة پیبٲسټبی ثبیس ؾپؽ .٦ٷیٱ تٗطیٝ

 :اؾت ظیط قطح ثٻ ٪یطی تهٳیٱ ٲؿئٯٻ ی٥ ح٭ ٲطاح٭

 ٲؿئٯٻ تٗطیٝ  -1

 ٲتٛیطټب قٷبؾبیی  -2

 انٯی ټبی ٖبٲ٭ قٷبؾبیی  -3

 قسٶی ټبی ح٭ ضاٺ  -4

 تػوین گیشي چٌذ هؼیبسُ -3-1-3

اظ خٳٯٻ ضٸـ ټبی اضظیبثی چٷبس ٲٗیببضٺ ٲبی ثبقبس. تهبٳیٱ ٪یبطی ی٧بی اظ ٲٽٳتبطیٵ          "تهٳیٱ ٪یطی چٷس ٲٗیبضٺ"

 ثبٻ  زؾبتیبثی  اٞطاز ٸ ؾبظٲبٴ ټب اتربش تهٳیٱ ٪یطی ٲٷبؾت اؾبت. ثبطای   ٸْبیٝ ٲسیطیت اؾت ٸ ی٧ی اظ زالی٭ ٲٹ٣ٞیت

ٝ  ټببی  ٪عیٷٻ ٸ اضظیبثی ٦طزٺ تٹأٰ نٹضت ثٻ ضا ٲٗیبض چٷسیٵ ٪یطٶسٺ، تهٳیٱ ٦ٻ اؾت الظٰ ثیكتط ذبل ټسٞی  ضا ٲرتٯب

(MCDMچٷسٲٗیبضٺ ٪یطی تهٳیٱ ٞطایٷسی، چٷیٵ. ثؿٷدس ٲٗیبضټب َج١ ثط
تهٳیٱ ٪یبطی   قٹز. ایٵ ٲس٬ ټبی ٲی ٶبٲیسٺ( 1

 ثٻ زٸ زؾتٻ ٖٳسٺ ت٣ؿیٱ ٲی ٪طزٶس:

 : قٹٶسی ٪یطی چٷس ٲٗیبضٺ ثٻ زٸ زؾتٻ ٦ٯی ت٣ؿیٱ ٲ ضٸقٽبی تهٳیٱ

)٪یطی چٷس ټسٞٻٲسٮٽبی تهٳیٱ
2
MODM 

) ٪یطی چٷس قبذهٻٲسٮٽبی تهٳیٱ
3
MADM) 

                                                           
1 Multiple Criteria Decision Making 

2 Multiple Objective Decision Making     

3 Multiple Attributive Decision Making       
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چٷبس آٮتطٶببتیٹ زاضیبٱ ٸ چٷبس ٲٗیببض       MADMٲٗیبضټب ٸ اٸٮٹیت ټبی آٶٽب ٲكبرم ٲبی ثبقبس ٸٮبی زض      MODMزض 

ثٻ زٶجب٬ اٶتربة خٹاة ثطتبط ٶؿبجت ثبٻ     MADMټؿتیٱ ٸٮی زض  ثٻ زٶجب٬ َطاحی خٹاة ٦بض MODMذٹاټیٱ زاقت. زض

  ؾبیط ٪عیٷٻ ټب ټؿتیٱ.

 ّذف يه ثب ضبخػِ چٌذ گیشي تػوین -3-1-3-1

٪یبطی چٷبس    زض ی٥ تٗطیبٝ ٦ٯبی تهبٳیٱ    ټبی ٲٹخٹز ٲس ٶٓط اؾت. زض ایٵ ٲسٮٽب، اٶتربة ی٥ ٪عیٷٻ اظ ثیٵ ٪عیٷٻ

ټبی ٲٹخٹز )٦ٻ  ٪صاضی ٸ یب اٶتربة اظ ثیٵ ٪عیٷٻ قبذهٻ ثٻ تهٳیٳبت ذبنی )اظ ٶٹٔ تطخیحی( ٲبٶٷس اضظیبثی، اٸٮٹیت

 ٪طزز.  ٪بٺ ثبیس ثیٵ چٷس قبذم ٲتًبز اٶدبٰ قٹز( اَا٠ ٲی

 خػَغیبت تػوین گیشي چٌذ ضبخػِ ثب يه ّذف -3-1-3-1-1

 :ٸخٹز زاضٶس ٦ٻ تٳبٲی آٶٽب زض ذهٹنیبت ظیط ٲكتط٦ٷس  MADMاٶٹأ ٲرتٯٟی اظ ٲؿبئ٭ 

 ٪عیٷٻ ټب- اٮٝ

٪بصاضی، اٶترببة ٸ یبب ضتجبٻ      ٲكرم ثبیس ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞتٻ ٸ زض ٲٹضز آٶٽب اٸٮٹیت زض ایٵ ٲؿبئ٭ ٪عیٷٻ ټبی

ٯی ظیببز ثبقبٷس. ثبطای ٲثبب٬، یب٥ تٹٮیبس ٦ٷٷبسٺ        تٹاٶس ٲحسٸز ٸ یب ذی ټبی ٲٹضز ٶٓط ٲی ٪یطز. تٗساز ٪عیٷٻ ثٷسی نٹضت 

اتٹٲجی٭ ٲٳ٧ٵ اؾت ٣ٍٞ چٷس ٪عیٷٻ ٲحسٸز ثطای اٶتربة ٲح٭ تٹٮیس اتٹٲجی٭ زاقتٻ ثبقس، ٸٮی ی٥ زاٶك٫بٺ زضخٻ یب٥  

ٜ  اٶتربة زاٶكدٹ ذٹز ضا اظ ثیٵ ټعاضاٴ ٲت٣بيی ٲی ټببی آٴ ٲبٶٷبس اٶترببة،     تٹاٶس اٶدبٰ زټس. ٪بټی ثدبی ٪عیٷٻ ٲتبطاز

  ضٸز ٸ ٚیطٺ ث٧بض ٲی ی، ا٢ساٰ، ٦بٶسیسااؾتطاتػ

  ټبی چٷس٪بٶٻ قبذم - ة

ٸ تٗبساز    ٪یطٶبسٺ، ثبیبس زض ٲؿببٮٻ آٶٽبب ضا ٦ببٲًا ٲكبرم ٦ٷبس        چٷسیٵ قبذم زاضز ٦ٻ تهبٳیٱ   MADMټط ٲؿبٮٻ

قبذهٽب ثؿت٫ی ثٻ ٲبټیت ٲؿبٮٻ زاضز. ثطای ٲثب٬، زض ی٥ ٲؿبٮٻ ذطیس اتٹٲجی٭ ا٪ط ٢طاض ثبٻ اضظیببثی چٷبس اتٹٲجیب٭ ثبقبس      

زض یب٥ ٲؿببٮٻ   .قبذهٽبی ٲرتٯٝ ٢یٳت، ٲیعاٴ ؾٹذت ٲهطٞی، ٶحٹٺ يٳبٶت ٸ ؾبذت ٲٳ٧ٵ اؾبت ٲبس ٶٓبط ثبقبٷس    

ٶٷس ٲس ٶٓط ثبقٷس. ٸاغٺ قبذم ثٻ نبٹضت ٸاغ٪ببٴ زی٫بطی اظ    تٹا قبذم ٸ یب ثیكتط ٲی 100خبیبثی ثطای َطح ٦بضذبٶٻ 

   ٢جی٭ اټساٜ یب ٲٗیبضټب ٢بث٭ ثیبٴ اؾت.

  ٲ٣یبؼ ٸاحسټبی ثی -ج

٪یطی ٲتٟبٸتی اؾت. ٮبصا خٽبت ٲٗٷبب زاض قبسٴ ٲحبؾبجبت ٸ       ټط قبذم ٶؿجت ثٻ قبذم زی٫ط زاضای ٲ٣یبؼ اٶساظٺ

  ټب حّٟ ٪طزز. ای ٦ٻ اټٳیت ٶؿجی زازٺ قٹز ثٻ ٪ٹٶٻ ټب ٲی ازٺٲ٣یبؼ ٦طزٴ ز ٶتبیح اظ َطی١ ضٸقٽبی ٖٯٳی ا٢ساٰ ثٻ ثی

  ٸظٴ قبذهٽب -ز
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ٲؿتٯعٰ ٸخٹز اَاٖبتی ټؿتٷس ٦ٻ ثط اؾبؼ اټٳیت ٶؿجی ټط قبذم ثسؾبت آٲبسٺ ثبقبٷس.      MADMتٳبٲی ضٸقٽبی

ب تٹؾبٍ  تٹاٶبس ٲؿبت٣یٳ   ایٵ اَاٖبت ٲٗٳٹال زاضای ٲ٣یببؼ تطتیجبی یبب انبٯی ټؿبتٷس. ٸظٶٽببی ٲطثبٹٌ ثبٻ قبذهبٽب ٲبی          

٪یطٶسٺ ٸ یب ثٻ ٸؾیٯٻ ضٸقٽبی ٖٯٳی ٲٹخٹز ثٻ ٲٗیبضټب ترهیم زازٺ قٹز. ایٵ ٸظٶٽب اټٳیت ٶؿجی ټط قبذم ضا  تهٳیٱ

 . ٦ٷٷس ثیبٴ ٲی

 

 چٌذ ضبخػِ گیشي هشاحل تػوین -3-1-3-1-2

 تٗییٵ ټسٜ تهٳیٱ ٪یطی  .1

 تٽیٻ ٞٽطؾت قبذهٽبی تهٳیٱ  .2

 ذانٻ ٦طزٴ قبذهٽبی تهٳیٱ  .3

 ټب/ ضاټ٧بضټب قٷبؾبیی ٪عیٷٻ .4

 تك٧ی٭ ٲبتطیؽ تهٳیٱ ٪یطی  .5

 تٗییٵ اٸظاٴ قبذهٽبی تهٳیٱ .6

 ټب ثبقبذهٽبی تهٳیٱٲ٣بیؿٻ ٪عیٷٻ .7

 اضظیبثی ٸ اٶتربة ٪عیٷٻ ٶٽبیی .8

 

 اًَاع هذل ّای تصوين گيزی تا هؼيارّای چٌذگاًِ

 قبٲ٭ ٲس٬ ټبی خجطاٶی ٸ ٲس٬ ټبی ٚیط خجطاٶی ٲی ٪طزز. تهٳیٱ ٪یطی ثب ٲٗیبضټبی چٷس٪بٶٻ
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 ٲسٮٽبی خجطاٶیاٮٝ( 

٪یطز. ثسیٵ ٲٗٷی ٦ٻ تٛییط  قٹٶس ٦ٻ زض آٶٽب تجبز٬ ثیٵ قبذهٽب نٹضت ٲی ضا قبٲ٭ ٲی  MADMآٴ زؾتٻ اظ ٲسٮٽبی

قٹز. ضٸـ خجطاٶی   زض ی٥ قبذم تٹؾٍ تٛییطی ٲربٮٝ )زض خٽت ٧ٖؽ( زض قبذم یب قبذهٽبی زی٫ط خجطاٴ ٲی

ٸ ٚیبطٺ اؾبت. ایبٵ ضٸقبٽب       AHP، ترهیم ذُی، TOPSIS ، ELECTRE قبٲ٭ ضٸقٽبئی ٲبٶٷس ٲیبٶ٫یٵ ٸظٶی ؾبزٺ، 

 .اٶس ثٷسی قسٺ ٲُبث١ ق٧٭ نٟحٻ ثٗس زؾتٻ

  ٲسٮٽبی ٚیط خجطاٶی ة( 

٪یطز. ثسیٵ ٲٗٷی ٦ٻ ٶ٣ُٻ يبٗٝ  قٹٶس ٦ٻ زض آٶٽب تجبز٬ ثیٵ قبذهٽب نٹضت ٶٳیضا قبٲ٭ ٲی  MADMٲسٮٽبیی اظ

قٹز ثٯ٧ٻ ټط قبذم خسا اظ زی٫ط قبذهبٽب  طاٴ ٶٳیٲٹخٹز زض ی٥ قبذم تٹؾٍ ٲعیت ٲٹخٹز زض قبذم زی٫ط خج

٪یطٶسٺ ٸ ٲحسٸز ٪یطز. ٲعیت ٲٽٱ ایٵ ٲسٮٽب ؾبز٪ی آٶٽبؾت ٦ٻ ثب ضٞتبض تهٳیٱټبی ض٢یت ٢طاض ٲیٲجٷبی اضظیبثی ٪عیٷٻ

ثٹزٴ اَاٖبت اٸ ٲُبث٣ت زاضز. ضٸـ ٚیط خجطاٶی قبٲ٭ ضٸقٽبئی ٲبٶٷس ضٸـ تؿٯٍ، ٮ٧ؿبی٧ٹ٪طاٜ، حبصٜ، ٲب٦ؿبی    

  .. اؾت..ذبل ٸٲیٷی ٲب٦ؽ، ضيبیت ثرفٲیٵ، 
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 حبلت ّبي هذل تػوین گیشي چٌذ ضبخػِ ثب يه ّذف -3-1-3-1-3

 : ٦ٷیٱ ت٣ؿیٱ ٢ؿٳت 3 ثٻ تٹاٶیٱ ٲی يطایت ٸ پبضاٲتطټب ٶٓط اظ ضا ټسٜ تبثٕ ی٥ ثب ٪یطی تهٳیٱ ټبی ٲس٬

 .ټؿتٷس ٢ُٗی ٸ ٲكرم يطایت ٸ پبضاٲتطټب تٳبٰ حبٮت ایٵ زض:  ٢ُٗیت حبٮت-1

ٕ  اظ ٲ٣بزیطقببٴ  اٲب ٶیؿتٷس ٢ُٗی ٸ ٲكرم يطایت حبٮت ایٵ زض:  ضیؿ٥ حبٮت-2 ٕ  تٹاثب  ٲكرهبی  احتٳببٮی  تٹظیب

 .٦ٷیٱ ثطاٸضز ضا آٶٽب ٲ٣ساض تٹاٶیٱ ٲی تطتیت ایٵ ثٻ ٦ٻ .٦ٷٷس ٲی پیطٸی

 اَاٖی ٶیع آٶٽب احتٳبٮی تٹظیٕ اظ آٶ٧ٻ يٳٵ ٶیؿتٷس، ٢ُٗی ٸ ٲكرم يطایت حبٮت ایٵ زض:  ٢ُٗیت ٚیط حبٮت -3

 .ٶساضیٱ

 ٪عیٷبٻ  اظ ٸ ٦بطزٺ  پیسا ضا ٶیؿتس ثٽیٷٻ ٦ٻ ټبیی خٹاة ٦ٻ ٲٗٷبؾت ایٵ ثٻ ثٽیٷٻ خٹاة یبٞتٵ ٲٟٽٹٰ 3 ٸ 2 حبٮت زٸ زض

 خٹاة چٻ ٪ٹییٱ ٲی اؾت ذٹة خٹاثی چٻ ث٫ٹییٱ ایٷ٧ٻ خبی ثٻ حبٮت ایٵ زض ثٷبثطایٵ .٦ٷیٱ حصٜ اٶتربة ٢بث٭ ټبی

 .٦ٷیٱ ٲی حصٜ ضا آٶٽب ٸ اؾت ثس ټبیی
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  ّذف چٌذ ثب گیشي تػوین -3-1-4

٪یطٶبس. ٲ٣یببؼ     ٪یطی چٷسیٵ ټسٜ ثٻ َٹض ټٳعٲبٴ خٽت ثٽیٷبٻ قبسٴ ضا ٲبٹضز تٹخبٻ ٢بطاض ٲبی       ایٵ ٲسٮٽبی تهٳیٱ

ؾٷدف ثطای ټط ټسٜ ٲٳ٧ٵ اؾت ثب ٲ٣یبؼ ؾٷدف ثطای ث٣یٻ اټساٜ ٲتٟبٸت ثبقس. ٲثا یب٥ ټبسٜ حبسا٦ثط ٦بطزٴ     

قٹز ٸ ټسٜ زی٫ط حسا٢٭ اؾبتٟبزٺ اظ ؾببٖبت ٶیبطٸی ٦ببض اؾبت ٦بٻ ثبط         ٲیؾٹز اؾت ٦ٻ ثط حؿت ٸاحس پٹ٬ ؾٷدف 

٦ٷٷبس. ٲبثا تهبٳیٱ   قٹز. ٪بټی ایٵ اټساٜ زض ی٥ خٽت ٶیؿتٷس ٸ ثٻ نٹضت ٲتًبز ٖٳ٭ ٲی حؿت ؾبٖت ؾٷدف ٲی

ټببی ح٣بٹ٠ ٸ   ذٹاټبس ټعیٷبٻ  ٪یطٶسٺ اظ ی٥ َطٜ تٳبی٭ زاضز ضيبیت ٦بض٦ٷبٴ ضا اٞعایف زټبس ٸ اظ َبطٜ زی٫بط ٲبی    

 ز ضا حسا٢٭ ٦ٷس.زؾتٳع

ٜ  یب٥  اظ ثبیف  ثب زاقتٵ ٪یطٶسٺ تهٳیٱ چٷس .زاضیٱ ٪یطٶسٺ تهٳیٱ  چٷس ټب ٪یطی تهٳیٱ زض ٪بټی  زض زاقبتٵ  ټبس

 زی٫بط  ثب ٲتٷب٢ًی ټبی ټسٜ زاضای اؾت ٲٳ٧ٵ ټط٦ساٰ ثبقس، زاقتٻ ٸخٹز ٪یطٶسٺ تهٳیٱ چٷس ٦ٻ ظٲبٶی .اؾت اضتجبٌ

 قبٹز  ٪یبطی  تهبٳیٱ  َٹضی ثبیس حبٮت ایٵ زض .ثبٮ٧ٗؽ ٸ ٦ٷس يطض زی٫طی ی٧ی ثطزٴ ؾٹز ثب اؾت ٲٳ٧ٵ. ثبقٷس اٞطاز

 .قٹٶس ضايی ټٳٻ ٦ٻ

 : قٹٶس ٲی ثٷسی َج٣ٻ ظیط نٹضت ثٻ ٲؿبئ٭ ایٵ زض ح٭ ټبی ضٸـ

 تٹا٣ٞی،ثٽیٷبٻ  ٲحسٸزیت: ټبی ضٸـ قبٲ٭ : ٪یطٶسٺ تهٳیٱ اظ اٸٮیٻ اَاٖبت ٪طٞتٵ ثب ٲس٬ ح٭ ټبی ضٸـ 

 ...ٸ ذُی آضٲبٶی ضیعی ثطٶبٲٻ ت٣سٲی، ؾبظی

 ظیبٹٶتع  ، خئبٹٞطیٵ  ټببی  ضٸـ قبٲ٭ :ح٭ ټٷ٫بٰ ٪یطٶسٺ تهٳیٱ اظ اَاٖبت ٪طٞتٵ ثب ٲس٬ ح٭ ضٸقٽبی - 

 STEM , SEMOPS  ، ٸاٮٷیٹؼ

 ٸ پبضاٲتطیب٥ :  ټببی  ضٸـ قببٲ٭  : حب٭  اظ ثٗبس  ٪یطٶبسٺ  تهبٳیٱ  اظ اَاٖببت  ٪بطٞتٵ  ثب ٲس٬ ح٭ ضٸقٽبی 

 ٲٗیبضٺ چٷس ؾیٳپٯ٧ؽ

 ٲٗیبض:  ټبی ضٸـ قبٲ٭: ٪یطٶسٺ تهٳیٱ اظ اَاٖبت ٦ؿت ثٻ ٶیبظ ثسٸٴ ٲس٬ ح٭ ضٸقٽبی  ٕ  حبسا٢٭  ، خببٲ

 تدسیسپصیط ضیعی ثطٶبٲٻ ، اٶحطاٜ

 ٸ..... AHP , TOPSIS ، SWT, SAW:  اظ ٖجبضتٷس ٦ٯی َٹض ثٻ ح٭ ضٸقٽبی ؾبیط

TPOSISضٸـ 
1 

ٝ  TOPSIS ٸاغٺ  ثبٻ ٲٗٷبی    Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution ٲرٟب

پیكٷٽبز قس. زض  1981آ٬ اؾت. ایٵ ٲس٬ تٹؾٍ ټٹاٶ٩ ٸ یٹٴ زض ؾب٬  ضٸقٽبی تطخیح ثطاؾبؼ ٲكبثٽت ثٻ ضاٺ ح٭ ایسٺ

                                                           
1
 Technique for Order Preference by Similarity Ideal Solution 
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آ٬  حب٭ ایبسٺ   آ٬ )ٲثجبت( ٸ ضاٺ  ح٭ ایسٺ قٹز. ٲٷ١ُ انٹٮی ایٵ ٲس٬ ضاٺ قبذم اضظیبثی ٲی n ٪عیٷٻ ثٹؾیٯٻ m ایٵ ضٸـ

( ضاٺ حٯبی اؾبت ٦بٻ ٲٗیببض ؾبٹز ضا اٞبعایف ٸ ٲٗیببض ټعیٷبٻ ضا ٦ببټف          ٦ٷس. ضاٺ ح٭ ایسٺ آ٬ )ٲثجت ٲٷٟی ضا تٗطیٝ ٲی

آ٬ ٸ زض ٖبیٵ حبب٬ زٸضتبطیٵ ٞبنبٯٻ اظ ضاٺ حب٭       زټس. ٪عیٷٻ ثٽیٷٻ، ٪عیٷٻ ای اؾت ٦ٻ ٦ٳتطیٵ ٞبنٯٻ اظ ضاٺ ح٭ ایسٺ ٲی

ح٭ ایسٺ آ٬  ضا ثب ضاٺ ٪عیٷٻ ټبیی ٦ٻ ثیكتطیٵ تكبثٻ TOPSIS ټب ثٻ ضٸـ ثٷسی ٪عیٷٻ آ٬ ٲٷٟی زاضز. ثٻ ٖجبضتی زض ضتجٻ ایسٺ

زض  ٦ٷٷس. ًٞبی ټسٜ ثیٵ زٸ ٲٗیبض ثٻ ٖٷٹاٴ ٶٳٹٶٻ زض ق٧٭ ٶكبٴ زازٺ قبسٺ اؾبت.    زاقتٻ ثبقٷس، ضتجٻ ثبالتطی ٦ؿت ٲی

ٞبنبٯٻ ٦ٳتبطی    A2 ثٻ ٶؿجت ٪عیٷبٻ  A1 آ٬ ٲٷٟی اؾت. ٪عیٷٻ ثٻ تطتیت، ضاٺ ح٭ ایسٺ آ٬ ٸ ضاٺ ح٭ ایسٺ  -A ٸ +A ایٷدب

  .ٞبنٯٻ ثیكتطی ضا تب ضاٺ ح٭ ایسٺ آ٬ ٲٷٟی زاضزتب ضاٺ ح٭ ایسٺ آ٬ ٸ 

 

 

 

 

 ٸا٢ٗیت ظیط ثٷبئی اظ ایٵ ضٸـ ثسیٵ ٢طاض اؾت:

ٲُٯٹثیت ټط قبذم ثبیس ثٻ َٹض ی٧ٷٹاذت اٞعایكی )یب ٦بټكی( ثبقس ٦ٻ ثساٴ نٹضت ثٽتطیٵ اضظـ ٲٹخٹز  -اٮٝ 

ٲٷٟبی ثبطای آٴ   -ربم ٦ٷٷبسٺ ایبسٺ آ٬   اظ ی٥ قبذم ٶكبٴ زټٷسٺ ایسٺ آ٬ آٴ ثبٹزٺ ٸ ثبستطیٵ اضظـ ٲٹخبٹز اظ آٴ ٲ   

 .ذٹاټس ثٹز

ٞبنٯٻ ی٥ ٪عیٷٻ اظ ایسٺ آ٬ ٲٳ٧ٵ اؾت ثهٹضت ٞبنٯٻ ا٢ٯیسؾی ٸ یب ثهٹضت ٲدٳٹٔ ٢سض ٲُٯ١ اظ ٞٹانب٭   -ة    

  ذُی )ٲٗطٸٜ ثٻ ٞٹان٭ ثٯٹ٦ی( ٲحبؾجٻ ٪طزز، ٦ٻ ایٵ اٲط ثؿت٫ی ثٻ ٶطخ تجبز٬ ٸ خبی٫عیٷی زض ثیٵ قبذم ټب زاضز.

 الگَريتن

ظیط حبن٭  تجسی٭ ٲبتطیؽ تهٳیٱ ٪یطی ٲٹخٹز ثٻ ی٥ ٲبتطیؽ )) ثی ٲ٣یبؼ قسٺ (( ثب اؾتٟبزٺ اظ ٞطٲٹ٬ -٢سٰ ی٧ٱ

 ٲی قٹز

 

 

 :ثٻ ٖٷٹاٴ ٸضٸزی ثٻ اٮ٫ٹضیتٱ. یٗٷی Wایدبز ٲبتطیؽ ))ثی ٲ٣یبؼ(( ٸظیٵ ثب ٲٟطٸو ثٹزٴ ثطزاض  -٢سٰ زٸٰ
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 Wn*nٲبتطیؿی اؾت ٦ٻ اٲتیبظات قبذم ټب زض آٴ ))ثی ٲ٣یبؼ(( ٸ ٢بثب٭ ٲ٣بیؿبٻ قبسٺ اؾبت ٸ      NDثٻ َٹضی ٦ٻ  

  .ٲبتطیؿی اؾت ٢ُطی ٦ٻ ٣ٍٞ ٖٷبنط ٢ُط انٯی آٴ ٚیط نٟط ذٹاټس  ثٹز

 

 

 

-A( ٸ ایسٺ ا٬  ٲٷٟی )+Aثطای ٪عیٷٻ ایسٺ آ٬ ) ٲٷٟی -ٲكرم ٶٳٹزٴ ضاٺ ح٭ ایسٺ آ٬ ٸ ضاٺ ح٭ ایسٺ آ٬ -٢سٰ ؾٹٰ

  ( تٗطیٝ ٦ٷیٱ :

 

 

 

 

 

 

 فاغلِ گضیٌِ ، (هحاسثِ اًذاصُ رذائی)فاغلِ-قذم چْاسمi    ام تاایذُ آل ّاتا اسیت ادُ اص سٍش اقلیذسیی تیذیي

  قشاس است :

 

 

 هحاسثِ ًضدیکی ًسثی -قذم پٌزنAi    تِ ساُ حل ایذُ آل. ایي ًضدیکی ًسثی سا تِ غَست صیش تؼشییف هیی

 کٌین :

 

1 2 n

11 12 1j 1n

D n*n 21 22 2 j 2n

m1 m2 mj mn

W {w ,w ,...,w }

v v v v

V N .W v v v v

v v v v



 

n
2 0.5

i ij j
j 1

n
2 0.5

i ij j
j 1

d { (v v ) } ;i 1,2,...,m

d { (v v ) } ;i 1,2,...,m
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d
cl ;0 cl 1;i 1,2,...,m
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ij 1 2 j ni i

A {(max v | j J),(min v | j J ) | i 1,2,...,m} {v ,v ,..., v ,..., v }

A {(min vij | j J),(max v | j J ) | i 1,2,...,m} {v ,v ,..., v ,..., v }

J {j 1,2,...,n | j benefit}

J {j 1,2,...,n | j Cost}

    

   

    

     

  

   



 
 
 

 

199 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 ٦بٻ  نبٹضتی  زض ٸ cli+=1:  زاقبت  ذبٹاټیٱ  ٸ ثبٹزٺ  di+=0 آٶ٫ببٺ  ٪بطزز + Ai=A چٷبٶچبٻ  ٦بٻ  قٹز ٲی ٲاحٓٻ 

Ai=A- آٶ٫بٺ قٹز di-=0 ٸ ثٹزٺ cli+=0 عیٷبٻ  اٶساظٺ ټط ثٷبثطایٵ. قس ذٹاټس٪  Ai آ٬ ایبسٺ  حب٭  ضاٺ ثبٻ(A )+ ٶعزی٧تبط 

 .ثٹز ذٹاټس ٶعزی٧تط ٸاحس ثٻ+ cli اضظـ ثبقس،

 ثط اؾبؼ تطتیت ٶعٸٮی  .ضتجٻ ثٷسی ٪عیٷٻ ټب -٢سٰ قكٱcli+     ٲی تٹاٴ ٪عیٷٻ ټبی ٲٹخبٹز اظ ٲؿببٮٻ ٲٟبطٸو ضا

  .ضتجٻ ثٷسی ٶٳٹز

 ٍيىَسهذل  -3-1-5

ی٥ ضٸـ تهٳیٱ ٪یطی چٷسٲٗیبضٺ ثطای ح٭ ی٥ ٲؿأٮٻ تهٳیٱ  (ٲٗیبضٺ چٷس ؾبظی ثٽیٷٻ ٸ تٹا٣ٞی ضاټ٧بض)  1ٸی٧ٹض

٪یطی ٪ؿؿتٻ ثب ٲٗیبضټبی ٶبٲتٷبؾت )ٸاحسټبی اٶساظٺ ٪یطی ٲرتٯٝ( ٸ ٲتٗبضو تٹؾٍ اپطٸ٦ٹی٥ ٸ تعٶ٩ ایدبز قسٺ 

ثبٻ   VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenjeاؾت. ٦ٯٳٻ ٸی٧ٹض ثط ثط٪طٞتٻ اظ ٶببٰ نطثؿبتبٶی   

ایبٵ  . اؾت Multi-criteria optimization & compromise solution ٲٗٷبی ثٽیٷٻ ؾبظی چٷس ٲٗیبضٺ ٸ ح٭ ؾبظقی یب

ضٸـ ثطای ثٽیٷٻ ؾبظی چٷس ٲٗیبضٺ ؾیؿتٱ ټبی پیچیسٺ تٹؾٗٻ یبٞتٻ اؾت. ایٵ ضٸـ ضٸی زؾتٻ ثٷبسی ٸاٶترببة اظ یب٥    

٦ع زاقتٻ ٸ خٹاة ټبی ؾبظقی ضا ثطای ی٥ ٲؿأٮٻ ثب ٲٗیبضټبی ٲتًبز تٗییٵ ٲی ٦ٷس، ثٻ َٹضی ٦ٻ ٲدٳٹٖٻ ٪عیٷٻ ټب تٳط

٢بزض اؾت تهٳیٱ ٪یطٶس٪بٴ ضا ثطای زؾتیبثی ثٻ ی٥ تهبٳیٱ ٶٽببیی یببضی زټبس. زض ایٷدبب خبٹاة ؾبظقبی ٶعزی٧تبطیٵ         

طزز ایبٵ خبٹاة ؾبظقبی یب٥     خٹاة ٲٹخٻ ثٻ خٹاة ایسٺ آ٬ اؾت ٦ٻ ٦ٯٳٻ ؾبظـ ثٻ ی٥ تٹا١ٞ ٲت٣بث٭ اَا٠ ٲی ٪ب 

 چٷبس  ؾببظی  ثٽیٷٻ ثطای ضٸـ ایٵ .چٷس ٲٗیبضٺ ثط اؾبؼ ٶعزی٧ی ثٻ خٹاة ایسٺ آ٬ ضا ٲُطح ٲی ؾبظز قبذم ضتجٻ ثٷسی

 زاقتٻ تٳط٦ع ټب ٪عیٷٻ ٲدٳٹٖٻ ی٥ اظ ٸاٶتربة ثٷسی زؾتٻ ضٸی ضٸـ ایٵ. اؾت یبٞتٻ تٹؾٗٻ پیچیسٺ ټبی ؾیؿتٱ ٲٗیبضٺ

 ضا ٪یطٶس٪بٴ تهٳیٱ اؾت ٢بزض ٦ٻ َٹضی ثٻ ٦ٷس، ٲی تٗییٵ ٲتًبز ٲٗیبضټبی ثب ٲؿأٮٻ ی٥ ثطای ضا ؾبظقی ټبی خٹاة ٸ

 .زټس یبضی ٶٽبیی تهٳیٱ ی٥ ثٻ زؾتیبثی ثطای

 زض. ٦ٷبس  ٲی ثٷسی ضتجٻ یب ثٷسی اٸٮٹیت ضا ټب ٪عیٷٻ ٲٗیبضټب، اؾبؼ ثط ټب ٪عیٷٻ اضظیبثی َطی١ اظ ٸی٧ٹض ٲس٬ ٸا٢ٕ زض

 اؾبؼ ثط ټب ٪عیٷٻ ؾپؽ ٸ قٹز ٲی اضظیبثی زی٫ط ټبی ضٸـ َطی١ اظ ٲٗیبضټب ثٯ٧ٻ قٹٶس ٶٳی زټی ٸظٴ ٲٗیبضټب ٲس٬ ایٵ

ٝ  ٪عیٷبٻ  چٷبس  ټٳبٹاضٺ  ٲبس٬  ایبٵ  زض. قبٹٶس  ٲی ثٷسی ضتجٻ ٸ قسٺ اضظیبثی ٲٗیبضټب، اضظـ زض تط٦یت ثب ٸ ٲٗیبضټب  ٲرتٯب

 اؾببؼ  ثبط  ټبب  ٪عیٷبٻ  ٶٽبیبت  زض ٸ قبٹٶس  ٲی اضظیبثی ٲؿت٣٭ نٹضت ثٻ ٲٗیبض چٷس اؾبؼ ثط ټب ٪عیٷٻ ایٵ ٦ٻ زاضز ٸخٹز

 ٦بٻ  اؾبت  ایٵ ای قج٧ٻ یب ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ ٪یطی تهٳیٱ ټبی ٲس٬ ثب ٲس٬ ایٵ انٯی تٟبٸت. ٪طزٶس ٲی ثٷسی ضتجٻ اضظـ،

                                                           
1
 VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje 
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 ٲؿبت٣ا  ٪عیٷبٻ  ټبط  ٸ ٪یبطز  ٶٳبی  نبٹضت  ټب ٪عیٷٻ ٸ ٲٗیبضټب ثیٵ ظٸخی ٲ٣بیؿبت ټب ٲس٬ ایٵ زض ټب، ٲس٬ آٴ ذاٜ ثط

 .٪طزز ٲی اضظیبثی ٸ ؾٷدیسٺ ٲٗیبض ی٥ تٹؾٍ

ایٵ تٟبٸت انٯی ایٵ ٲس٬ ثب ضٸـ ټبی تحٯی٭ ؾٯؿٯٻ ٲطاتجی ٸ تحٯی٭ قبج٧ٻ ای ٲبی ثبقبس ٦بٻ ثبط اؾببؼ ٲ٣بیؿببت        

ظٸخی ٲٗیبضټب ٸ ٪عیٷٻ ټب َطاحی قسٺ ثٹز زض حبٮی٧ٻ زض ایٵ ٲس٬ ٲ٣بیؿبت ظٸخی ثیٵ ٲٗیبضټب ٸ ٪عیٷٻ ټب نٹضت ٶٳی 

ؼ ټط ٲٗیبض اضظیبثی ٲی قٹز. ایٵ اضظیبثی ٲی تٹاٶس ثط اؾبؼ زازٺ ټبی ذبٰ ٪یطز ثٯ٧ٻ ټط ٪عیٷٻ ثٻ نٹضت ٲؿت٣٭ ثط اؾب

 .ثبقس یب ثط اؾبؼ ٶٓط ٦بضقٷبؼ. ثٷبثطایٵ ټسٜ انٯی ایٵ ٲس٬ تٗییٵ ٸظٴ ٸ اضظـ ټط ٪عیٷٻ ٸ ضتجٻ ثٷسی آٶٽب اؾت

 ؾبظـ یب تٹا١ٞ ظا ٲٷٓٹض. اؾت آ٬ ایسٺ ضاٺ ح٭ ثٻ ح٭ ضاٺ تطیٵ ٶعزی٥ ٦ٻ اؾت قسٶی ح٭ ضاٺ ی٥ تٹا٣ٞی ح٭ ضاٺ

 .قٹز ٲی حبن٭ ٲٗیبضټب ٲت٣بث٭ ثیٵ تٹا١ٞ ثطاؾبؼ ٦ٻ اؾت خٹاثی

 .اؾت ؾبظقی ضیعی ثطٶبٲٻ اظ ضٸـ ثط٪طٞتٻ ٸی٧ٹض ضٸـ ٲجٷبی

 ٍينَر تنٌيل هزاحل

 : اؾت شی٭ قطح ثٻ آٮتطٶبتیٹ mٲٗیبض ٸ  nثب  چٷسٲٗیبضٺ، ٪یطی تهٳیٱ ٲؿأٮٻ ی٥ زض ضٸـ، ٲطاح٭

 تهٳیٱ ٲبتطیؽ تك٧ی٭.1

 ٲٗیبضټب ٸظٴ ثطزاض تٗییٵ.2

 ٲٷٟی آ٬ ایسٺ ٸ ٲثجت آ٬ ایسٺ ٶ٣ُٻ تٗییٵ.3

 ثطای ټط ٪عیٷٻ Rٸ ٲ٣ساض تبؾٝ  sؾٹزٲٷسی  ٲ٣ساض . ٲحبؾجٻ4

 ثطای ټط ٪عیٷٻ Qٸی٧ٹض قبذم . ٲحبؾجٻ5

 Qٸ  S ،Rٲ٣بزیط  اؾبؼ ثط ټب ٪عیٷٻ ٦طزٴ . ٲطتت6

 AHPهذل    -3-1-6

 چٷس٪بٶبٻ  ٲٗیبضټبی ثب ٪یطی تهٳیٱ ثطای قسٺ َطاحی ټبی ؾیؿتٱ تطیٵ خبٲٕ اظ ی٧ی  ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ تحٯی٭ ٞطایٷس

 ثبٻ  ٸاثؿبتٻ  ٦بٻ  تهبٳیٳبتی  تبٹاٴ  ٲبی  تٹؾٍ آٴ ٦ٻ تهٳیٱ ٪یطی ضٸـ ی٥ :اظ ٖجبضتؿت AHP تٗطیٝ ثٻ ثٷب ٸ اؾت

 ٲبی     ٞطاټٱ ٲطاتجی نٹضت ؾٯؿٯٻ ثٻ ضا ٲؿأٮٻ ٦طزٴ ٞطٲٹٮٻ اٲ٧بٴ ضٸی٧طز ایٵ .ٶٳٹز ضا اتربش اؾت ٲرتٯٝ ٲٗیبضټبی

ٝ  ټبی ٪عیٷٻ ٞطایٷس ایٵ .زاضز ٲؿأٮٻ زض ضا ٦یٟی ٸ ٦ٳی ٲرتٯٝ ٲٗیبضټبی ٪طٞتٵ ٶٓط زض اٲ٧بٴ ټٳچٷیٵ ٸ ٦ٷس  ٲرتٯب

 ٲجٷببی  ثبط  ایبٵ  ثط ٖاٸٺ.زاضز ضا ٲٗیبضټب ظیط ٸ ٲٗیبضټب ضٸی حؿبؾیت تحٯی٭ اٲ٧بٴ زازٺ ٸ زذبٮت ضا ٪یطی تهٳیٱ زض

 تهٳیٱ ٸٶبؾبظ٪بضی ؾبظ٪بضی ٲیعاٴ ټٳچٷیٵ .ٲی ٶٳبیس تؿٽی٭ ضا ٲحبؾجبت ٸ ٢ًبٸت قسٺ،٦ٻ ٶٽبزٺ ثٷب ظٸخی ٲ٣بیؿٻ

 ٢بٹی  تئٹضیب٥  ٲجٷببی  یب٥  اظ ٖباٸٺ  ثٻ .اؾت ٲٗیبضٺ چٷس ٪یطی زضتهٳیٱ ضٸی٧طز ٲٳتبظ ٲعایبی ٦ٻ زټس ٲی ٶكبٴ ضا
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 ثبب  ضاثُبٻ  زض ضا ٲٷُب١  ٸ احؿبؾببت  تٹاٶببیی  قبیٹٺ  ایبٵ  .اؾبت  قبسٺ  ٶٽببزٺ  ثٷب ثسیٽی انٹ٬ ؾبؼ ثط ا ٸ ثٹزٺ ثطذٹضزاض

 ثبب  ٦بٻ  ٶٳبیبس  ٲبی  تط٦یبت  ټٱ ثب ای ٶتیدٻ ٢بٮت زض ضا ٲرتٯٝ ټبی ٢ًبٸت ایٵ ؾپؽ ٸ ؾبظز ٲی ٲٷ٧ٗؽ ٲٹيٹٖبت

 .زاضز ټٳرٹاٶی ٲب زضٸٶی اٶتٓبضات

AHP ثبط  ضٸـ ایبٵ  اؾببؼ  .قبس  ٲُبطح  پتطظثبٹض٨  زاٶكب٫بٺ  اؾبتبز  1970 زټبٻ  اٸاذبط  زض ؾبٖتی تٹؾٍ ثبض اٸٮیٵ 

 .٦ٷبس  آٚببظٲی  ؾٯؿٯٻ ٲطاتت تهٳیٱ زضذت آٸضزٴ ٞطاټٱ ثب ضا ذٹز ٦بض ٪یطٶسٺ تهٳیٱ .اؾت ٶٽٟتٻ  ظٸخی ٲ٣بیؿبت

 ٸؾبپؽ  زټبس  ٲبی  ٶكببٴ  ضا تهبٳیٱ  زض اضظیببثی  ٲبٹضز  ض٢یبت  ټبی ٪عیٷٻٸ  ٲ٣بیؿٻ ٲٹضز ٖٹاٲ٭ ٲطاتت، ؾٯؿٯٻ زضذت

 ټببی  ٪عیٷبٻ  ضاؾبتبی  زض ضا ٞب٦تٹضټبب  اظ یب٥  ټط ٸظٴ ظٸخی ٲ٣بیؿبت ایٵ .پصیطز ٲی اٶدبٰ ظٸخی ٲ٣بیؿبت ی٧ؿطی

 ټٳبسی٫ط  ثبب  ضا ظٸخبی  ٲ٣بیؿببت  اظ حبنب٭  ټببی  ٲبتطیؽ ای ٪ٹٶٻ ثٻ AHP ٲٷ١ُ ٶٽبیت زض .ؾبظز ٲی ٲكرم ض٢یت

 آیس حبن٭ ثٽیٷٻ تهٳیٱ ٦ٻ ؾبظز ٲی تٯٟی١

 اٸٮٹیبت  ٸ قٷبؾببیی  ثبب  ٦بٻ  ثبقبس  ٲبی  ٲٗیبضی چٷس ټبی ضٸـ خعٸ AHP ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ تحٯی٭ ٞطآیٷس اضظیبی ضٸـ

 ٲبی  احتٳببٮی  ټببی  ٪عیٷٻ ٸ, ټب ٲكرهٻ یب ټب ٲٗیبض, ټسٜ قبٲ٭ ٖٷبنط ایٵ. قٹز ٲی قطٸٔ ٪یطی تهٳیٱ ٖٷبنط ثٷسی

 ٖٷبنبط  ایبٵ  ٦ٻ ثبقس ٲی ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ زضذتچب تك٧ی٭ ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ تحٯی٭ ٞطآیٷس زض ٢سٰ اٸٮیٵ    ضاؾتب ایٵ زض. ثبقٷس

 :ثبقٷس ٲی ظیط ثهٹضت ٲطاح٭ ؾبیط. ثبقٷس ٲكرم آٴ زض

 ټب ٲٗیبض ظیط “احتٳبال ٸ ٲٗیبضټب ٸظٴ ٲحبؾجب 

 ټب ٪عیٷٻ ٸظٴ ٲحبؾجب  

 ټب ٪عیٷٻ ٶٽبیی اٲتیبظ ٲحبؾجب 

 ټب ٢ًبٸت ٲٷ٣ُی ؾبظ٪بضی ثطضؾی 

 

 هزاتثی سلسلِ تحليل فزايٌذ اصَل

1هؼنَسی ضزط - اٍل اصل
  

 .ثٹز ذٹاټس  n/1ثطاثط A ٖٷهط ثط Bتطخیح ٖٷهط n ثطاثط B ٖٷهط ثط Aٖٷهط تطخیح ا٪ط

  2ّوگٌی ضزط - دٍم اصل

                                                           
1
- Reciprocal Condition  

2
- Homogeneity  
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ٶٽبیت ثی تٹاٶس ٶٳی Bٖٷهط ثط Aٖٷهط ٖٷهط ثطتطی زی٫ط، ثٻ ثیبٴ .ثبقس ٢یبؼ ٢بث٭ ٸ ټٳ٫ٵ ثبیس Bٖٷهط ثب Aٖٷهط

 .ثبقس نٟط یب

  1ٍاتستگی ضزط - سَم اصل

 ؾُح ثبالتطیٵ تب ٸاثؿت٫ی ایٵ ذُی، نٹضت ثٻ ٸ ثبقس ٸاثؿتٻ ٲی ذٹز ثبالتط ؾُح ٖٷهط ثٻ ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ ٖٷهط ټط

 .ثبقس زاقتٻ ازاٲٻ تٹاٶس ٲی

  2اًتظارات اصل – چْارم اصل

 .قٹز ٞٗب٬ ٲدسزا ثبیس پطٸؾٻ اضظیبثی زټس ضخ ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ ؾبذتٳبٴ زض تٛییط ٪بٺ ټط

 هزاتثی سلسلِ تحليل فزايٌذ اساسی گاهْای : 

 ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ ؾبذت (1

 ظٸخی ټبی ٲ٣بیؿٻ ثطپبئی (2

 ٶٽبئی ٸ ٲحٯی اٸظاٴ ٲحبؾجٻ ٸ ٸظٶٽب تط٦یت (3

 تهٳیٱ ؾبظ٪بضی ٲحبؾجٻ (4

 

 هزاتثی سلسلِ ساختي

 ؾبُٹح  زض ٸ ٲؿبٮٻ ٦ٯی ټسٜ آٴ، ضاؼ زض ٦ٻ ثبقس ٲی ٸا٢ٗی پیچیسٺ ٲؿبٮٻ اظ ٪طاٞی٧ی ٶٳبیف ی٥ ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ

 ٸٮبی  ٶبساضز؛  ٸخٹز ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ ضؾٱ ثطای ٢ُٗی ٸ ثبثت ٢بٖسٺ ی٥ چٷس ټط .زاضٶس ٢طاض ټب ٪عیٷٻ ٸ ټب ٲٗیبض ثٗسی،

 ټب ٪عیٷٻ _ ټب ٲٗیبض ظیط _ ٲٗیبضټب _ ټسٜ : ثبقس ظیطٲی نٹضت ثٻ ٲٗٳٹالً ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ ؾبذتبض

 

 

 

 
                                                           
1- 

Dependency  

2- Expectations
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 ؾبذتبض ؾٯؿٯٻ ٲطاتجی

 

             سٍجی   هقايسات هثٌای

 Extremely preferred ٦بٲا ٲطخح

 

9 

 Very strongly preferred تطخیح ذیٯی ٢ٹی

 

7 

 Strongly preferred تطخیح ٢ٹی

 

5 

n معیار  2معیار  1معیار     

زیر 

 nمعیار

زیر 

2معیار  

زیر 
1معیار  

n 1گزینه  گزینه 2 گزینه  

... 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
 

 
... 

تصمیم کلی مساله 
 )هدف(
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 ٦ٳی ٲطخح

 

Moderately preferred 

 

3 

 ی٧ؿبٴتطخیح 

 

Equally preferred 

 

 

1 

 2،4،6،8  تطخیح ثیٵ ٞٹان٭

 

 هزاتثی سلسلِ تحليل فزايٌذ در ٍسى هحاسثِ

 :٪یطز ٲی ٢طاض ثحا ٲٹضز ظیط خسا٪بٶٻ ٢ؿٳت زٸ زض ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ تحٯی٭ ٞطایٷس زض ٸظٴ ٲحبؾجٻ

 (ٲ٣بیؿٻ ٲبتطیؽ ی٥ ٖٷبنط اٸظاٴ ٲحبؾجٻ:) 1ٶؿجی یب ٲحٯی ٸظٴ

 (ټب ٪عیٷٻ ٶٽبئی ٸظٴ ٲحبؾجٻ ٸ ٲحٯی اٸظاٴ تٯٟی١: )2ٶٽبیی ٸظٴ

 ًسثی يا هحلی ٍسى هحاسثِ رٍضْای

 ٲطثٗبت حسا٢٭ ضٸـ 

 ٸیػٺ ثطزاض ضٸـ 

 ؾبٖتی پطٸٞؿٹض ذبل ضٸـ 

 ت٣طیجی ضٸقٽبی 

 BSC3ى هتَاس اهتياسی مارت

 ٶیببظ  ثبٻ  تٳط٦بع  ثبب  ٸٶٹضتبٹٴ  ٦ببپاٴ  .قبس  اضائبٻ (  1992)  ٶٹضتٹٴ ٸ ٦بپاٴ تٹؾٍ ثبض اٸٮیٵ ثطای ٲتٹاظٴ اٲتیبظی ٦بضت

 چبضچٹثی ٲسیطاٴ ثطای اٲتیبظی ٦بضت. ٪طٞتٷس ٶٓط ی زض حٹظٺ چٽبض ٖٳٯیبتی، ٸ ٲبٮی ی ټب قبذم حٹظٺ زٸ ثٻ ٲسیطاٴ

ٖٳٯ٧بطز   ټبی قبذم اظ ٲٷؿدٱ ټبی ٲدٳٹٔ ثٻ ضا ؾبظٲبٴ اؾتطاتػی٥ اټساٜ ٦ٻ ٦طز ٲس٬ ایدبز زض ضا انٯی ٲٟٽٹٲی

                                                           
1
- Local Priority  

2- 
Overall Priority  

3
( Balanced Score Card (BSC 
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 ثبب  ضا ٲتٹاظٴ اضظیبثی ټب، ضٸـ ؾبظٲبٴ اظ تٗسازی ظٲیٷٻ، ایٵ زض ٲ٣بٮٻ اٸٮیٵ اٶتكبض اظ پؽ ؾب٬ چٽبض َی. ٦طز ٲی تطخٳٻ

 اظ ټبب  ؾببظٲبٴ  یبٞتٷس. ایٵ زؾت آٲیعی ٲٹ٣ٞیت ٶتبیح ٸ ثٻ ٦طزٶس پیبزٺ ٶٹضتٹٴ ٸ ٦بپاٴ ای ٲكبٸضٺ ٦ٳ٧ٽبی اظ اؾتٟبزٺ

 ایبٵ  ثبٻ . ٦ٷبس  ٲی اؾتٟبزٺ ؾبظٲبٴ ؾطاؾط زض ذٹز ټبی اؾتطاتػی اٶت٣ب٬ ٸ اضتجبٌ ثطای ثط٢طاضی ٲتٹاظٴ اضظیبثی ٲٗیبضټبی

 خبٲٗبٻ  ثٻ اؾتطاتػی ثطای تح١٣ اثعاضی ثٯ٧ٻ ٖٳٯ٧طز اضظیبثی ثطای ٶیطٸٲٷس اثعاض ی٥ تٷٽب ٶٻ ٲتٹاظٴ اضظیبثی تطتیت ضٸـ

 ایبٵ  ثبیؿبت ٲبی  ؾبظٲبٴ ٖٳٯ٧طز اظ ٦بٲ٭ اضظیبثی اٶدبٰ ی٥ ثطای ، ٦طزٶس اٖاٰ ٶٹضتٹٴ ٸ ٦بپاٴ. قس ٲٗطٞی ٲسیطیت

 اضظیبثی قٹز. زیس ظاٸیٻ چٽبض اظ ٖٳٯ٧طز

 ٲبٮی ٲٷٓط  

 ٲكتطی ٲٷٓط  

 زاذٯی ٞطآیٷسټبی ٲٷٓط  

 یبز٪یطی ٸ ضقس ٲٷٓط 

 ANPفشآيٌذ تحلیل ضجىِ  -3-1-7

 ٸاغٺ
1
ANP ٲرٟٝ ٖجبضت Analytical Network Process          ثبٻ ٲٗٷبی ٞطایٷبس تحٯیب٭ قبج٧ٻ اؾبت. ٞطایٷبس

زاضز. ټبط   AHP ټبی تهٳیٱ ٪یطی اؾت ٦ٻ قجبټت ظیبزی ثٻ ضٸـ ت٧ٷی٥ ی٧ی زی٫ط اظ ؾطی ANP تحٯی٭ قج٧ٻ یب

ا٪ط ٲٗیبضټب ٲؿت٣٭ اظ ټٱ ثبقٷس ٸ ٲ٣بیؿبت  ٻی٥ اظ ضٸـ ټب ثط اؾبؼ ی٥ ؾطی ٞطيیبت ثٷب قسٺ قسٺ اؾت. ثطای ٶٳٹٶ

ـ      AHPظٸخی اٲ٧بٶپصیط ثبقس ٲس٬ تهٳیٱ ٪یطی ٲٷبؾت ٲس٬ ثٽتبط   ANP اؾت ٸٮی ا٪بط ٲٗیبضټبب ٲؿبت٣٭ ٶجبقبٷس ضٸ

 اؾت. 

اؾبت ٦بٻ زض    (MCDM) ی چٷبس ٲٗیببضٺ  اظ ٲدٳٹٖٻ ٲس٬ ټبی تهٳیٱ ٪یبط  (ANP) ٲس٬ ٞطایٷس تحٯی٭ قج٧ٻ ای

ی٥ زټٻ اذیط زض ؾُح زٶیب ٪ؿتطـ یبٞتٻ ٸ ٦ببضثطز ظیببزی زض ٖٯبٹٰ ٲرتٯبٝ َجیٗبی ٸ اٶؿببٶی زاضز ٸ زض خٛطاٞیبب ٶیبع         

اؾبت ٸ زض   (AHP)  ایٵ ٲس٬ ازاٲٻ یبٞتٻ ٸ تٛییط یبٞتٻ ٲس٬ ٞطایٷس تحٯی٭ ؾٯؿبٯٻ ٲطاتجبی   .٦بضثطز ذبل ذٹزـ ضا زاضز

 ٸاثؿت٫ی ثیٵ ٲٗیبضټب زاضز. پبیبٻ ٸ اؾببؼ ٲبس٬     زض تحٯی٭ AHP ذبَط ٖسٰ تٹاٶٳٷسی اؾت ٦ٻٸا٢ٕ ٲٹخٹزیت آٴ ثٻ 

ANP  ٜاضتجبَبت ٸ ٸاثؿت٫ی ټبیی اؾت ٦ٻ ٲٗیبضټب ثبټٱ ٸ ٶؿجت ثٻ ؾبیط ٲٗیبضټب ٲی تٹاٶٷس زاقتٻ ثبقٷس یٗٷی ثط ذا 

                                                           
1
 Analytical Network Process 

http://www.parsmodir.com/thesis/ahp.php
http://www.parsmodir.com/thesis/ahp.php
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AHP  .ذطٸخی ایٵ ٲس٬ ٶیع ثط اؾبؼ تحٯیب٭  اضتجبَبت ثیٵ ٲٗیبضټب ثٻ خبی ذُی ثٹزٴ ثٻ نٹضت قج٧ٻ ای ذٹاټس ثٹز

 .اثطٲبتطیؽ ٲی ثبقس

 ٪ؿبتطزٺ  نبٹضت  ثٻ ٦ٻ ثبقس ٲی ٪یطی تهٳیٱ ٲٷٓٹضٺ چٷس ٸ ٞطا٪یط ضٸـ ی٥ ANP ضٸـ ٲتٳبزی، ؾبٮٽبی َی

 .٪یطز ٲی ٢طاض اؾتٟبزٺ ٲٹضز ٪یطی تهٳیٱ پیچیسٺ ٲؿبئ٭ ح٭ زض ای

 زض زټس، ٲی ٶكبٴ ضا ټب ٸاثؿت٫ی ٦ٳبٴ خٽت .زټس ٲی ٶكبٴ ضا قج٧ٻ ٸ ٲطاتت ؾٯؿٯٻ ثیٵ ؾبذتبضی تٟبٸتظیط  ق٧٭

 زض قبسٺ  تطؾبیٱ  ټببی  ذٹقٻ یب ٪طٸٺ ٶكبٴ ٲبی زټبس. ثیًبی    ی٥ زض ضا ٖٷبنط ثیٵ زاذٯی ټٳجؿت٫ی ټب، حٯ٣ٻ ٦ٻ حبٮی

 . ٪یطٶس ٲی ٢طاض ثیًی زاذ٭ ٶٹزټب یب ټب ٲٹیس ٲٗیبضټب ټؿتٷس.٪طٺ ظیطق٧٭ 

اٶدببٰ ٲبی     9تبب   1ثب ٲ٣یؿبت ظٸخی ٸ ثٻ ٦ٳ٥ َیبٝ   AHP اٶساظٺ ٪یطی ٲ٣بزیط اټٳیت ٶؿجی ثٻ ٲبٶٷس  ANPزض 

ٶكببٴ   aij ، aij 1/ aijٶكبٴ زټٷسٺ اټٳیت قسیس ی٥ ٖبٲ٭ ٶؿجت ثٻ ٖبٲب٭ زی٫بط اؾبت. زض ضاثُبٻ      ظیط ق٧٭  .قٹز

 قبٲ٭ زٸ ٲطحٯٻ اؾت:  ANPاٰ ٲی ثبقس. اظ زیس٪بٺ ٦ٯی،  Jٲٗیبض  ثب ٲ٣بیؿٻ زض اٰ iزټٷسٺ اټٳیت ٲٗیبض 

 قج٧ٻ ؾبذت یب تك٧ی٭: اٸ٬ ٲطحٯٻ  

 ٖٹاٲ٭ ټبی اٸٮٹیت ٲحبؾجٻ: زٸٰ ٲطحٯٻ 

ٸاثؿبتٻ ثبٻ    Yٸ٢تبی ٦بٻ ٖبٲب٭    .٪یطز ٢طاض تٹخٻ ٲٹضز ثبیس ٖٹاٲ٭ ثیٵ تٗبٲات تٳبٲی ٲؿأٮٻ، ؾبذتبض تك٧ی٭ ٲٷٓٹض ثٻ

 ٲ٣بیؿبت ٸؾیٯٻ ثٻ ټب ټٳجؿت٫ی ٸ ضٸاثٍ ایٵ ٶكبٴ زازٺ ٲی قٹز.ټٳٻ Yثٻ   Xٞٯكی اظ  نٹضت ثٻ ضاثُٻ ثبقس، ایٵ Xٖبٲ٭ 

 ثبقبس  ٲبی  قبج٧ٻ  اخعای ثیٵ ضٸاثٍ اظ ٲبتطیؿی ؾٹپطٲبتطیؽ، .قٹز ٲیاضظقیبثیثٻ ؾٹپطٲبتطیؽ ٲٹؾٹٰ ضٸقی ٸ ظٸخی

 ٸ ٲٗیبضټبب  یٗٷبی  ،( ذٹقبٻ ) ٪بطٸٺ  زٸ قبٲ٭ تٷٽب ای قج٧ٻ ٦ٻ آیس.ٸ٢تی ٲی زؾت ثٻ ضٸاثٍ ایٵ اٸٮٹیت ثطزاضټبی ٦ٻ اظ

 1986 ؾبب٬  زض ٦بٻ  تبب٦یعاٸا  ٸ ؾببٖتی  زیبس٪بٺ  اظ تبٹاٴ  ٲبی  ؾیؿبتٱ  ی٥ اخعای ٸاثؿت٫ی ثطای ٲحبؾجٻ ثبقس، ضاټ٧بضټب

 ٲبٹاضز  اظ ثطذبی  آٴ ٔ ٲتٷبٹ  ټببی  ٢بثٯیبت  ٸ ٲبس٬  قبسٺ  ٲُبطح  ټببی  ٸیػ٪ی ثٻ تٹخٻ ٦طز. ثب اؾتٟبزٺ اؾت، قسٺ ٲٗطٞی

 ٲٹضز ANP زض ٲس٬ ٦ٻ ټؿتٷس احتٳبٮی ټبی اٶساظٺ ټب ٞطنت ٸ ټب ذُطپصیطی .اؾت آٲسٺ ازاٲٻ زض ٦AHPبضثطزی ٲس٬ 

 ٸاثؿبتٻ  ٲؿببئ٭  ثط ٲس٬ ایٵ ثب تٹاٴ ٲی ثٯ٧ٻ زاضٶس ٲٷبؾجت ٦ٳی ٸ ٦یٟی ټبی ٶٳٹٶٻ ANP٪یطٶس ٲعایبی  ٲی ٢طاض ٲاحٓٻ

 ټبی ٲطتجٍ ٶیع ٚٯجٻ ٦طز. ظٲیٷٻ زض
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ANP ثبیٵ  ٖٷبنبط  ٸاثؿبت٫ی  ٸ پببییٵ  ثبٻ  ثببالتط  ٖٷبنبط  ثبیٵ  ٸاثؿبت٫ی  ثٻ آٴ زض ٦ٻ ٦ٷس ٲی ایدبز ضا ٦ٯی ٢بٮت ی٥ 

 .٦ٷس ٲی تب٦یس ذٹزقبٴ

 ثببب ٸا٢ٗبی  زٶیبببی زض ٸ ٲطزٲبی  ٪یببطی تهبٳیٱ  ٸ ٸا٢ٗببی زٶیببی  ثببب آٴ ٶتببیح  ثؿببیبض ټٳجؿبت٫ی  ٲببس٬، ٲٹ٣ٞیبت  ٖٯبت 

 ثبٻ  ٲطاتجبی  ؾٯؿبٯٻ  ٲبس٬  زض ٲٗیبضټبب  ٸ ٖٷبنط ثیٵ اضتجبَبت ایدبز ٖسٰ ذا ٦طزٴ پط ثطای ٲس٬ ایٵ .اؾت پیچیس٪یٽبیف

 زض .اؾت ټب ذٹقٻ ٸ ٖٷبنط ثیٵ ٸ پیٹٶسټب ٸ ټب ٸاثؿت٫ی ٸ اضتجبَبت اظ ای قج٧ٻ ی٥ زټی ق٧٭ آٴ اؾبؼ ٸ آٲس ٸخٹز

 : ثبقس ٲی ثرف زٸ پیٹٶس ANP ٸا٢ٕ

 ثبطټٳ٧ٷف  ٦بٻ  ثبقس ٲی ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ یب ٸ ای قج٧ٻ ٦ٷتطٮی ظیطٲٗیبضټبی ٸ ٲٗیبضټب اظ ای ٲدٳٹٖٻ قبٲ٭ اٸ٬ ثرف

 ا٪ط.ثبقس ٲی ټب ذٹقٻ ٸ ٖٷبنط ٲیبٴ تبثیط٪صاضیٽب ٸ ثطتطیٽب اظ ای قج٧ٻ زٸٲی ٸ ٦ٷس ٲی ٦ٷتط٬ ضا ٲت٣بث٭ اضتجبَبت ٸ ټب

ٰ  ثبب  ضا اٸٮٹیتٽب ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ تحٯی٭ ٞطآیٷس ټٱ ٸ ای قج٧ٻ تحٯی٭ ٞطآیٷس ټٱ چٻ  ٲی٧ٷٷبس،  اترببش  ظٸخبی  ٲ٣بیؿببت  اٶدبب

 تحٯیب٭  ٞطآیٷبس  اظ ذبنبی  حبٮت ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ تحٯی٭ ٞطآیٷس ٦ٻ اؾت آٴ تٟبٸت اٸٮیٵ.ز زاض ٸخٹز آٶٽب ٲیبٴ تٟبٸتٽبیی

 زض ضا ای ذٹقبٻ  ٲیببٴ  ٸ( زضٸٶبی  ٸاثؿبت٫ی ) ای ذٹقٻ زضٸٴ ٸاثؿت٫ی ای، قج٧ٻ تحٯی٭ ٞطآیٷس ٦ٻ چطا اؾت، ای قج٧ٻ

 ٪یطز. ٲی ٶٓط

 ؾٯؿبٯٻ  تحٯیب٭  ٞطآیٷس ٲس٬ ٦ٯی َٹض ثٻ. زاضز ٚیطذُی ؾبذتبضی ای قج٧ٻ تحٯی٭ ٞطآیٷس ٦ٻ اؾت آٴ تٟبٸت زٸٲیٵ

 زض. ٲی٫یبطز  ٶٓط زض تهٳیٱ ؾُٹح ٲیبٴ ضا ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ ٸ ؾٹیٻ ی٥ ای ضاثُٻ ٦ٻ اؾت ٪یطی تهٳیٱ چبضچٹة ٲطاتجی

 .ٶساضز ٖٳٹزی ٸ ٲطاتجی ؾٯؿٯٻ ا٦یساً ؾبذتبض ایٵ ثٻ ٶیبظی ای قج٧ٻ تحٯی٭ ٞطآیٷس ٖٹو،
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 ؾبذتبض ٦ٯی ٲس٬ ؾٯؿٯٻ ٲطاتجی                                               
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 ANPؾبذتبض 

 هزاحل اصلی هذل

ANP  :اظ چٽبض ٲطحٯٻ انٯی تك٧ی٭ قسٺ اؾت 

ؾبظٲبٶسټی ٲؿبٮٻ؛ ٲؿبٮٻ ثبیس ثٻ نٹضت قٟبٞی ثیبٴ ٸ ثٻ نٹضت ی٥ ؾیؿبتٱ ٲٷ٣ُبی یب٥     .ٲطحٯٻ اٸ٬، ؾبذتٵ ٲس٬

 قج٧ٻ تدعیٻ قٹز.

نٹضت ٲبی ٪یبطز. ٖٷبنبط     AHPٲطحٯٻ زٸٰ، ٲبتطیؿٽبی ٲ٣بیؿٻ ظٸخی ٸ ثطزاضټبی اٸٮٹیت؛ ٲكبثٻ ٲ٣بیؿبتی ٦ٻ زض 

ظٸخٽبی تهٳیٱ ٪یطی زض ټط زؾتٻ ثب تٹخٻ ثٻ اټٳیت آٶٽب زض خٽت ٲٗیبضټببی ٦ٷتبط٬ آٶٽبب ثبب ټبٱ ٲ٣بیؿبٻ ٲبی قبٹٶس.         

  زض ټسٜ ثب ټٱ ٲ٣بیؿٻ ٲی قٹٶس٪طٸټٽب ذٹزقبٴ ٶیع ثٻ نٹضت ظٸخی ثب تٹخٻ ثٻ تبثیط ٪صاضی آٶٽب 

ٲطحٯٻ ؾٹٰ: تك٧ی٭ اثطٲبتطیؽ )ٲبتطیؽ تهٳیٱ(. ثطای ثٻ زؾت آٸضزٴ اٸٮٹیت ثٷسی ٦ٯی زض ی٥ ؾیؿتٱ ثب تبثیطات 

ٸاثؿتٻ، ثطزاضټبی اٸٮٹیت ٲحٯی ٸاضز ؾتٹٶٽبی ٲٷبؾت ی٥ ٲبتطیؽ ٲی ٪طزٶس. زض ح٣ی٣ت ی٥ ٲببتطیؽ تهبٳیٱ یب٥    

 ط اؾت.ٲبتطیؽ ت٣ؿیٱ قسٺ ثٻ اخعای ٦ٹچ٧ت
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چٽبضٰ: ٲحبؾجٻ ثطزاض ٸظٴ ٶٽبیی. ا٪ط اثطٲبتطیؽ ثٻ زؾت آٲسٺ زض ٪بٰ ؾٹٰ ٦٭ قبج٧ٻ ضا پٹقبف زټبس ٸظٴ     ٲطحٯٻ

٪عیٷٻ ټب ٸ ٖٷبنط ذٹقٻ ټبی ٲرتٯٝ ضا ٲی تٹاٴ زض ؾتٹٶٽبی ٲطثٹَٻ زض اثطٲبتطیؽ حسی یبٞت ٸ ا٪ط اثطٲبتطیؽ ٦ب٭  

ټب ضا قبٲ٭ قٹز، ٲكبثٻ ایٵ ٲحبؾجبت ٲی ثبیؿت ازاٲٻ یبثبس تبب   قج٧ٻ ضا پٹقف ٶسازٺ ٸ ٣ٍٞ اضتجبَبت زاذٯی ثیٵ ذٹقٻ 

 ثطزاض اٸٮٹیت ٶٽبیی ٪عیٷٻ ټب اؾترطاج ٪طزز. 

 

 اثطٲبتطیؽ ی٥ اؾتبٶساضز ٞطٲت                                              

 ANP در ّوثستگی ٍ ارتثاط

 قبج٧ٻ  ټببی  زؾبتٻ  ٦بٻ  ایبٵ  اظ ثٗبس . زټبس  ٲی تك٧ی٭ ضا ای قج٧ٻ تحٯی٭ ٪یطی تهٳیٱ ی٥ ٢ؿٳت ٲٽٳتطیٵ ٲطحٯٻ ایٵ

 ٲبی  نبٹضت  آٶٽبب  زاذٯی ٖٷبنط اضتجبٌ ٶٹٔ اؾبؼ ثط اتهب٬ ایٵ ٦ٻ قٹٶس ٲته٭ زی٫ط ی٥ ثٻ ثبیس آٶٽب قسٶس، ٲكرم

 ٲؿبئٯٻ  ٸاضز زی٫ط ی٥ ثط ضا ټب زؾتٻ ٸ ٲا٦ٽب اثطات ٸ ضٸاثٍ ثتٹاٶیٱ ٦ٻ اؾت اؾتٹاض پبیٻ ایٵ ANP ٲٷ١ُ اؾبؼ ٪یطز.

 زاذب٭  زض چبٻ  ٸ ٪بطٸٺ  ټٳبٴ اذ٭ ز زض چٻ ٦ٻ زی٫طی ٖٷبنط ثٻ ضا ٪طٸٺ ی٥ زضٸٴ ٖٷهط ټط ثبیس ټٷ٫بٰ ایٵ زض ٶٳبئیٱ

 ٦ٷیٱ. ٲته٭ ٖٷبنط آٴ ثٻ ضا ٲجسأ ٖٷهط ٸ ٦طزٺ ٲكرم ضا اؾت ٲؤثط زی٫ط ټبی ٪طٸٺ

 ANP در سٍجی هقايسات

 .ټب ذٹقٻ ٖٷبنط ٲ٣بیؿبت ٸ ټب ذٹقٻ ٲ٣بیؿبت:  اظ ٖجبضتٷس تطتیت ثٻ ٦ٻ اؾت انٯی ٢ؿٳت زٸ قبٲ٭ ٲ٣بیؿبت

 ٲ٣بیؿبٻ . پصیطز ٲی اٶدبٰ ټٱ ثٻ ٶؿجت ټب آٴ اٸٮٹیت یب ټب ذٹقٻ ٲت٣بث٭ اثطات آٸضزٴ زؾت ثٻ ثطای ټب ذٹقٻ ٲ٣بیؿٻ

ٰ  ټبب  زؾبتٻ  ثبیٵ  ای ٲ٣بیؿبٻ  ٶربٹاټیٱ  چٷبٶچبٻ  .ثبقس ؾٻ حسا٢٭ آٶٽب تٗساز ٦ٻ قٹز ٲی اٶدبٰ ظٲبٶی ټب ذٹقٻ  زټبیٱ  اٶدبب

 زټیٱ اذتهبل ټب آٴ اظ ی٥ ټط ثٻ ٲؿبٸی ٸظٶی ثبیؿتی
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 :ّای تؼييي ٍسىرٍش

 ضٸـ حسا٢٭ ٲطثٗبت ٲٗٳٹٮی

 ضٸـ حسا٢٭ ٲطثٗبت ٮ٫بضیتٳی 

 , ضٸـ ثطزاض ٸیػٺ 

  ضٸقٽبی ت٣طیجی

ٲحبؾجٻ ٲبی   expert choiceثط اؾبؼ ثطزاض ٸیػٺ اؾت ٦ٻ تٹؾٍ ٶطٰ اٞعاض  ANPٲٽٳتطیٵ ضٸـ ثطای تٗییٵ ٸظٴ زض 

  قٹز.

تٹاٶس ثط اؾبؼ اضتجبَبت ثیٵ ٖٷبنط ٸ حتی ی٥ ٖٷهط ثب ی٥ ذٹقٻ ثبقس. ٸاثؿت٫ی ټب ٲٳ٧بٵ  ٲبتطیؽ ٸاثؿت٫ی ٲی 

اؾت زٸ َطٞٻ یب ی٥ َطٞٻ ثبقس. زض ایٵ حبٮت ٲا٤ ٦ٷتطٮی یب ټسٜ ٲی تٹاٶس ی٧ی اظ ذٹقٻ ټب زض ٶٓط ٪طٞتبٻ قبٹز.   

یٷٻ ای ٲساقتٻ ثبقس ٸ نبطٞب ٸظٴ  آذطیٵ ٲبتطیؽ تك٧ی٭ ٲبتطیؽ ٪عیٷٻ ټب ٲی ثبقس ٦ٻ اٮجتٻ ٲی تٹاٶس ی٥ ٲس٬ ټیچ ٪ع

زض ٲس٬ تحٯی٭ قج٧ٻ ای ٶتیدٻ ٶٽبیی ٸظٶٽب ثٻ زٸ نٹضت ٲحبؾبجٻ ٲبی قبٹز: ضٸـ اٸ٬ قبجیٻ      ٶٽبیی ٖٷبنط ٲحبؾجٻ قٹز.

AHP     ٲی ثبقس ٸ زض آٴ ٸظٴ ٶٽبیی ذٹقٻ ټب زض ٸظٴ ٖٷبنط ٸ ٪عیٷٻ ټب َج١ ٞطٲٹ٬ يطة قسٺ ٸ ٸظٴ ٶٽببیی ثبٻ زؾبت

 ٲی آیس.

ٲی ثبقس اؾتٟبزٺ اظ اثط ٲبتطیؽ ٲی ثبقس ثٻ ایٵ تطتیت ٦ٻ ٲبتطیؽ ٸاثؿت٫ی ٸ ثسٸٴ  ANPٯی ضٸـ زٸٰ ٦ٻ ضٸـ ان

ٸاثؿت٫ی  ذٹقٻ ټب ٸ ٖٷبنط ٸ ٪عیٷٻ ټب زض خبی ٲٷبؾت ټٱ ٢طاض ٲی ٪یطٶس ٸ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٖٳٯیببت ضیبيبی ٸظٴ ٶٽببیی    

  ٲحبؾجٻ ٲی قٹز.

یی  اظ ضٸـ ثطزاض ٸیػٺ ټط ٲبتطیؽ ثٻ زؾت ٲی آیس ٸ اظ َطٞی ٸظٴ ٶٽب expert choiceاٲطٸظٺ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٶطٰ اٞعاض 

  ثطای ٲحبؾجٻ ٸاثؿت٫ی ٸ اثطٲبتطیؽ اؾتٟبزٺ ٲی قٹز. super decisionٶطٰ اٞعاض  ANPاظ ظٲبٴ ٸضٸز 

ٸ زی٫ط ضٸقٽب ٲبی تٹاٶبس تجبسی٭ ثبٻ ٶ٣كبٻ ٸ       ARC GISٶتبیح حبن٭ اظ ایٵ ٞطایٷسټب ٲی تٹاٶس ثب اؾتٟبزٺ اظ ٶطٰ اٞعاض 

  ط ذطٸخیٽب قٹز.زی٫

 اسائِ داليل اًتخبة هذل هَسد ًظش هخبطت دس اٍلَيت ثٌذي پلْبي ػبثش پیبدُ -3-2

. ایبٵ ٲبس٬،ی٧ی اظ ؾببزٺ    ٲی ثبقس (Weighted Scoring)ٲس٬ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قسٺ زض ایٵ ضٸـ، اٲتیبظ زټی ٸظٴ زاض

ټبب، ٲبی تبٹاٴ ثبٻ ضاحتبی اظ ایبٵ ضٸـ       تطیٵ ضٸـ ټبی تهٳیٱ ٪یطی چٷس قبذهٻ ٲی ثبقس. ثب ٲحبؾجٻ اٸظاٴ قببذم  

 اؾتٟبزٺ ٦طز. ثطای اؾتٟبزٺ اظ ایٵ ضٸـ، ٲطاح٭ ظیط يطٸضت زاضز:
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 ٦ٳی ٦طزٴ ٲبتطیؽ تهٳیٱ ٪یطی -1

 ثی ٲ٣یبؼ ؾبظی ذُی ٲ٣بزیط ٲبتطیؽ تهٳیٱ ٪یطی -2

 يطة ٲبتطیؽ ثی ٲ٣یبؼ قسٺ زض اٸظاٴ قبذم ټب -3

 ( ثب اؾتٟبزٺ اظ ٲٗیبض ظیط:*Aاٶتربة ثٽتطیٵ ٪عیٷٻ) -4

A*={Ai|MAX ∑          
    

ثٻ ثیبٶی زی٫ط، زض ایٵ ضٸـ ٪عیٷٻ ای اٶتربة ٲی قٹز ٦ٻ حبن٭ خٳٕ ٲ٣بزیط ثی ٲ٣یبؼ قسٺ ٸظٶی آٴ اظ ث٣یٻ 

 ٪عیٷٻ ټب ثیكتط ثبقس.

 ّب ثب استفبدُ اص استبًذاسدّبي هَجَدٍصى دّي ٍ اهتیبص ثٌذي ثِ ضبخع -3-3

ثطضؾی اؾتبٶساضزټبی ٲٹخٹز زض ثرف ٢ج٭، ٖٹاٲ٭ ٸ اٲتیبظټبب ضا ثبٻ   پؽ اظ ټب، ثطای ٸظٴ زټی ٸ اٲتیبظ ثٷسی قبذم

 نٹضت ظیط زض ٶٓط ٲی ٪یطیٱ:

 ټب ثب اؾتٟبزٺ اظ اؾتبٶساضزټبی ٲٹخٹززټی ثٻ قبذمزټی ٸ اٲتیبظ: ٸظٴ49خسٸ٬ 

  اهتياس تخصيصی ػاهل

 تطاٞی٧ی 144ثطاؾبؼ ٶكطیٻ اٲتیبظ  40تب  ٶؿجت حدٱ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖبثط پیبزٺ

 تهبزٞبت
 15ؾب٬  1تهبزٜ خطحی زض َٹ٬  7ثٻ اظای ټط تهبزٜ ٞٹتی یب 

 اٲتیبظ ايبٞٻ ٲی قٹز
 ایٳٷی

ٸخٹز ٲسضؾٻ اثتسایی، پیف زثؿتبٶی ٸ ٲٽس 

 ٦ٹز٤
 ٦بضثطی ٲتط( 250اٲتیبظ زض نٹضت ٶعزی٧ی ثٻ ٲح٭ پ٭ )تب 20

ؾبیط ٲطا٦ع آٲٹظقی ٲبٶٷس ٲساضؼ ضاټٷٳبیی، 

 ...زثیطؾتبٴ، زاٶك٫بٺ ټب ٸ
 ٦بضثطی ٲتط( 250اٲتیبظ زض نٹضت ٶعزی٧ی ثٻ ٲح٭ پ٭ )تب  15

 ایٳٷی اٲتیبظ ثٻ اظای ټط ذٍ ٖجٹض زض ټط خٽت 10 ٖطو ذیبثبٴ

 زضنسی ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ 85ؾطٖت 
٦یٯٹٲتط  ٦50یٯٹٲتط اٞعایف ؾطٖت ٶؿجت ثٻ  10اٲتیبظ ثٻ اظای ټط  12

 ثط ؾبٖت
 تطاٞی٧ی

 ٦بضثطی اٲتیبظ زض نٹضت ٢طاض زاقتٵ زض ٲحسٸزٺ تحت تبثیط پ٭ ٖبثط پیبزٺ 5 حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی ایؿت٫بٺ ټبی

ٲطا٦ع ٲٗٯٹٮیٵ یب ؾبٮٳٷساٴ یب ٦بضثطی ټبی 

ذبل )ٸخٹز ثیٳبضؾتبٴ، زضٲبٶ٫بٺ، ٲؿدس، 

 ..(.ٸضظق٫بٺ ٸ

 ٦بضثطی اٲتیبظ زض نٹضت ٢طاض زاقتٵ زض ٲحسٸزٺ تحت تبثیط پ٭ ٖبثط پیبزٺ 20

 اظ پ٭ ٖبثط پیبزٺ ٲٹخٹز زض ٲٗجطٞبنٯٻ 
 50اٲتیبظ اٞعٸزٺ ٲی ٪طزز ٸ پؽ اظ آٴ ثٻ اظای ټط  5ٲتط  250تب ٞبنٯٻ 

 ٲتط ی٥ اٲتیبظ ايبٞٻ ٲی قٹز
 ایٳٷی

ٞبنٯٻ اظ ت٣بَٕ ایٳٵ خٽت ٖجٹض ٖطيی 

 ٖبثطیٵ پیبزٺ

 50اٲتیبظ اٞعٸزٺ ٲی ٪طزز ٸ پؽ اظ آٴ ثٻ اظای ټط  5ٲتط  250تب ٞبنٯٻ 

 ظ ايبٞٻ ٲی قٹزٲتط ی٥ اٲتیب
 ایٳٷی
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ّب ثب استفبدُ اص ًظشات وبسضٌبسبى ري سثط اص طشيك تٌظین ًظشات ٍصى دّي ٍ اهتیبصثٌذي ثِ ضبخع -3-4

 ٍ پیطٌْبدات

ثطای اٶتربة پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٦ٻ ٶیبظ ثٻ ٲ٧بٶیعٺ قسٴ زاضٶس، قبذم ټبیی ٲُطح قسٺ اؾت. ثٻ ٲٷٓٹض ٸاضز ٦بطزٴ  

( ث٧ببض ٪طٞتبٻ قبسٺ    AHPتحٯی٭ ؾٯؿبٯٻ ٲطاتجبی )   آیٷسٶبٰ ثطزٺ زض تهٳیٱ ٪یطی؛ ضٸـ ٞطتبثیط ټط ی٥ اظ قبذم ټبی 

 اؾت.

ٴ ٲ٣ساض ټط ی٥ اظ قبذم ټبی ٪طٸٺ ٦بضثطی ټبی ٲطتجٍ اظ زازٺ ٲ٧ببٶی ٦ب٭ قبیطاظ ثبب ٞطٲبت      زثطای ٲكرم ٦ط

LBCS ز ٲی ثبقس ٦ٻ زض ٶبطٰ  اؾتٟبزٺ قسٺ اؾت ٸ ٲ٣ساض ټط قبذم ثطاثط ثب ٞبنٯٻ پ٭ ٖبثط ٲٹخٹز تب ٦بضثطی ټبی ٲٹخٹ

 اؾترطاج قسٺ اٶس. ArcGISاٞعاض 

 ٸ ثب زازٺ ټبی ثٯٹ٤ ټبی آٲبضی خٳٕ آٸضی قسٺ اٶس.  ArcGISقبذم ټبی ٲطتجٍ ثب خٳٗیت ٶیع زض ٶطٰ اٞعاض 

 ثٻ نٹضت خسٸ٬ ظیط اؾت:  AHPٶتبیح حبن٭ اظ ت٧ٷی٥ 

 ثطای ٲٗیبضټبی تٗییٵ قسٺ AHPت  حبن٭ اظ ٞطآیٷس : يطای50 خسٸ٬

 مارتزی ّای هزتثظ پَضص جوؼيتی

 0.17 تب ثیٳبضؾتبٴ ٶعزی٧ی 0.045 ؾب٬ 59 اٮی 55خٳٗیت 

 0.043 تب زضٲبٶ٫بٺ ٶعزی٧ی 0.09 ؾب٬ 64 اٮی 60خٳٗیت 

 0.086 تب ٲطا٦ع تٹاٴ ثركی ٶعزی٧ی 0.165 ؾب٬ ٸ ثیكتط 65خٳٗیت 

 0.086 تب ذبٶٻ ی ؾبٮٳٷساٴ ٶعزی٧ی 0.165 ٲٗٯٹ٬ خٳٗیت

 0.043 تب ٲُت پعق٥ ٶعزی٧ی 0.035 ٦٭ خٳٗیت

  
 0.019 پبیبٶٻ ی ثطٸٴ قٽطی ٶعزی٧ی تب

  
 0.013 پبیبٶٻ ی زضٸٴ قٽطی ٶعزی٧ی تب

  
 0.02 تب ٲیساٴ ٶعزی٧ی

  
 0.02 ٲتطی 125ؾٟط زض قٗبٔ  تٹٮیس

 

 ّبي هشثَطِپیبدُ ٍ آهَصشهؼشفي هذل ًشم افضاسي اٍلَيت ثٌذي پلْبي ػبثش  -3-5

 NET Frameworkٸ زض پٯتٟطٰ  Microsoft Visual Studio 2010زض ٲحیٍ ٶطٰ اٞعاض  ”FootBridges“ٶطٰ اٞعاض 

ایٵ ٶطٰ اٞعاض ثط اؾبؼ زازٺ ټبی ٦ببضثطاٴ ٸ اؾبتبٶساضټبی ٲٹخبٹز ثبٻ اٲتیببظزټی ٸ اٸٮٹیبت       ثطٶبٲٻ ٶٹیؿی قسٺ اؾت. 3.5

ٶطٰ اٞعاضی ٲؿبت٣٭ ٲحؿبٹة ٲبی     Footbridgesخٽت اٸٮٹیت ؾبذت آٶٽب ٲی پطزاظز. ثٷسی پ٭ ټبی ٖبثط پیكٷٽبزی زض
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ٶیبظٲٷس ٲی ثبقس.ضاثٍ ٦بضثطی ایٵ ٶطٰ اٞعاض ثؿبیبض ؾببزٺ ٸ ٢بثب٭     NET Framework 3.5.قٹز ٸ ثطای ضاٺ اٶساظی تٷٽب ثٻ

  ٞٽٱ َطاحی قسٺ اؾت.

 ٌذي احذاث پلْبي ػبثش پیبدُتفبدُ اص هذل ًشم افضاسي جْت هذلسبصي ٍ اٍلَيت ثًحَُ اس -3-6

ظثبٶٻ ٲی ثبقس ٦ٻ زض ټط ی٥ اظ آٴ ټب ثٻ ٲحبؾجٻ ی قبذم ټبی ٸظٴ زټی پطزاذتٻ ٲی قبٹز. زض   5ایٵ ثطٶبٲٻ قبٲ٭ 

زؾتٻ ت٣ؿیٱ قسٺ اٶس؛ ثب ٸاضز ٦طزٴ تٗساز ټط یب٥   9ظثبٶٻ ی اٸ٬ )تطاٞی٥ ټٳؿٷ٩ ؾٹاضی(، ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ی ٖجٹضی زض 

، ثبط اؾببؼ   "هحاسبثِ ّوسبٌگ سبَاری   "قسٺ زض َٹ٬ ی٥ ؾبٖت ٸ اٶتربة ز٦ٳبٻ ی   اظ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ َج٣ٻ ثٷسی

 يطایت اؾتبٶساضز ټط ی٥ اظ َج٣بت، ټٳؿٷ٩ ؾٹاضی ٖجٹضی اظ ذیبثبٴ زض َٹ٬ ی٥ ؾبٖت ٲكرم ٲی قٹز.

 

 

 تزافيل ػثَری

بٴ زض ٲست ی٥ زض ایٵ ظثبٶٻ ثط اؾبؼ اَاٖبت تطاٞی٥ ټٳؿٷ٩ ؾٹاضی ٸ تٗساز ٖبثطیٵ پیبزٺ ٖجٹضی اظ ٖطو ذیبث

ؾبٖت، اٲتیبظ ٶؿجت حدٱ ٸؾبئ٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖبثط پیبزٺ ٲحبؾجٻ ٲی قٹز. ٲ٣بساض حدبٱ تطاٞیب٥ ټٳؿبٷ٩ ؾبٹاضی زض یب٥       

ؾبٖت اظ ظثبٶٻ ی ٢ج٭ ٲحبؾجٻ قسٺ ٸ یب ثٻ نٹضت زؾتی ٸاضز ٲی قٹز ٸ پؽ اظ ٸاضز ٦طزٴ تٗساز ٖبثطاٴ پیبزٺ، ٲدٳبٹٔ  

ټٳچٷیٵ ٶؿجت حدٱ ٖجٹض پیبزٺ ثٻ ٲدٳٹٔ تطاٞی٥ ؾٹاضٺ ٸ پیبزٺ ثبطآٸضز ٲبی   تطاٞی٥ ضٸظاٶٻ ٸؾبئ٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖبثط پیبزٺ ٸ 

قٹٶس؛ ثط اؾبؼ ایٵ زٸ قبذم ٸ ټٳچٷیٵ ٶٳٹزاض ؾٳت ضاؾت، ٦بضثط اٲتیبظ ٶؿجت حدبٱ ٸؾببئ٭ ٶ٣ٯیبٻ ٸ ٖببثط پیببزٺ ضا      
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یبٻ ٸ ٖببثط پیببزٺ ٸ    ترٳیٵ ظزٺ ٸ ٸاضز ٲی ٶٳبیس.. زض ٶٳٹزاض ؾٳت ضاؾت، ٲحٹض ا٣ٞی ٲدٳٹٔ تطاٞی٥ ضٸظاٶٻ ٸؾببئ٭ ٶ٣ٯ 

 ٖسز ضٸی ٲٷحٷی، ٶؿجت حدٱ ٖجٹض پیبزٺ ثٻ ٲدٳٹٔ تطاٞی٥ ؾٹاضٺ ٸ پیبزٺ اؾت.

 ٲحبؾجٻ ی ٲدٳٹٔ تطاٞی٥ ضٸظاٶٻ ٸؾبئ٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖبثط پیبزٺ)ټعاض(

     𝑔  𝐷   𝑦                            𝑢          

     𝑔        𝑔      𝑢                      𝑢        𝑔      𝑢   
      𝐷   𝑦        

             ∑        𝑢                 𝑢        𝑔      𝑢    

 

 ٱ ٖجٹض پیبزٺ ثٻ ٲدٳٹٔ تطاٞی٥ ؾٹاضٺ ٸ پیبزٺٲحبؾجٻ ی ٶؿجت حد

 

         𝑔      𝑢                       𝑢    

 
         𝑔      𝑢  

∑          𝑔      𝑢                 𝑢   
 

 

نٹضت ذٹز٦بض ٲحبؾجٻ ٲی قٹٶس ٸ ٦بضثط ٲی ثبیس ثب اؾتٟبزٺ اظ ایٵ زٸ يطیت ٶٳٹزاض ثط٪ٻ ی زٸ يطیت ٲص٦ٹض ثٻ 

 ٸاضز ٶٳبیس.« اٲتیبظ ٶؿجت حدٱ ٸؾبئ٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖبثط پیبزٺ»ٸ زض ٞیٯس  جزٸٰ اٲتیبظ حبنٯٻ ضا اؾترطا

 زض ایٵ ٶٳٹزاض، ٲحٹض ا٣ٞی ٲدٳٹٔ حدٱ تطاٞی٥ ضٸظاٶٻ ٸؾبئ٭ ٶ٣ٯیٻ ٸ ٖبثط پیبزٺ

 ټط ٶٳٹزاض ٶؿجت ٲحبؾجٻ قسٺ ثب اؾتٟبزٺ اظ ٞطٲٹ٬ ایٵ نٟحٻ اؾت. ٸ يطیت
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 ٲكرهبت ٲٗجط

زضنسی ٸؾبئ٭ ٶ٣ٯیبٻ، تٗبساز ذُبٹٌ ٖجبٹضی ٸ تٗبساز تهببزٞبت اظ ٦ببضثط         85زض ظثبٶٻ ی ٲكرهبت ٲٗجط، ؾطٖت 

 زضنسی ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ زض ؾبٖبت اٸج تطاٞی٥ ٲٹضز ٶٓط ٲی ثبقس. 85پطؾیسٺ ٲی قٹز. ؾطٖت 

 

 
 

 ثطی ظٲیٵ٦بض

زض ظثبٶٻ ٦بضثطی ظٲیٵ ثٻ ٞبنٯٻ ی ٦بضثطی ټبی ٲسضؾٻ ی اثتسایی، آٲٹظقی، زضٲبٶی، ایؿبت٫بٺ ټببی حٳب٭ ٸ ٶ٣ب٭ ٸ     

٦بضثطی ټبیی ٦ٻ زض خصة ٸ تٹٮیس ؾٟط تبثیط ٪صاض ټؿتٷس پطزاذتٻ ٲی قٹز. زض قبذم ټبی ایٵ ظثبٶٻ ټبط چبٻ ٦ببضثطی    

 اٲتیبظ ثبالتطی ٲحؿٹة ٲی قٹز.ټبی ٲص٦ٹض ثٻ ٶ٣ُٻ ی ٦بٶسیسا ٶعزی٥ تط ثبقٷس، 
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٦بضثطی تبثیط ٪صاض ٲی ثبقس؛ ٦ٻ ٶیبظ اؾبت تبب    5ایٵ ثط٪ٻ قبٲ٭ ٞٹان٭ ٶ٣ُٻ پیكٷٽبزی ثطای احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ تب 

 ٸٶبٻ ثٽتبطیٵ قبیٹٺ ٲحبؾبجٻ اؾبتٟبزٺ اظ اٞع     ٦بضثط ایٵ ٞبنٯٻ ضا ثهبٹضت ز٢یب١ ٸ اظ ضٸی قبج٧ٻ ی ٲٗببثط ٲحبؾبجٻ ٶٳبیبس.      

Network Analyst   زض ٶطٰ اٞعاضArcGIS .ٲی ثبقس 

 تؿٽیات ٲٹخٹز

زض ظثبٶٻ ی تؿٽیات ٲٹخٹز، ٞبنٯٻ ی ٶ٣ُٻ ی ٦بٶسیس تب ٶعزی٥ تطیٵ پ٭ ٖبثط پیبزٺ زض ٲٗجط ٸ ٞبنٯٻ تبب ٶعزی٧تبطیٵ   

ت٣بَٕ ایٳٵ خٽت ٖجٹض ٖبثط پیبزٺ ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪یطٶس. زض ٲٹضز تؿٽیات ٲٹخٹز ثطای ٖجٹض ٖطيی ٖبثطپیببزٺ،  

 كتطی ضا ٦ؿت ٲی ٦ٷس.یټط چٻ ٞٹان٭ زٸضتط ثبقٷس، ٶ٣ُٻ ی ٦بٶسیس اٲتیبظ ث
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اَاٖبت زضذٹاؾتی زض ایٵ ثط٪ٻ زض ٲٹضز تؿٽیات ٲٹخٹز ثطای ٶعزی٥ تطیٵ ٪صض اٲٵ زض ٲحٹض ی٧ؿبٴ اؾت. ایٵ 

ذبطیٵ ثط٪بٻ ی ثبطای    ایٵ ثط٪بٻ آ  اَاٖبت ټٳبٶٷس ثط٪ٻ ی ٢ج٭ ٶیبظٲٷس ٲحبؾجٻ ی ز٢ی١ اظ ضٸی قج٧ٻ ی ٲٗبثط ٲی ثبقس.

 ی پیكٷٽبزی ٲكرم ٲی قٹز. اَاٖبت زضذٹاؾتی اظ ٦بضثط اؾت ٸ پؽ اظ اٶتربة ز٦ٳٻ ٲحبؾجٻ اٲتیبظ ٸ اٸٮٹیت ٶ٣ُٻ

 ٲحبؾجٻ ی اٲتیبظات ٸ اٸٮٹیت ٶ٣بٌ پیكٷٽبزی ثطای احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ

اٲتیبظات ٸ اٸٮٹیبت احبسا  پب٭    ٲحبؾجٻ ٲدٳٹٔ "پؽ اظ ٦بٲ٭ ٦طزٴ ٸ قبذم ټبی ٲٹضز ٶیبظ، ثب اٶتربة ز٦ٳٻ ی 

قبذم ٸ ٲدٳٹٔ اٲتیبظات ٸ ټچٷیٵ اٸٮٹیت احسا  پ٭ ٖبثط  11پٷدطٺ ی خسیس قبٲ٭ اٲتیبظ ټط ی٥ اظ  "ټبی ٖبثط پیبزٺ

 پیبزٺ ٶٳبیف زازٺ ٲی قٹز.
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 تْیِ لیست هسبئل ٍ هطىالت اجشايي هحَسّبي تذلیك ضذُ پیطٌْبدي هطبٍس  -3-7

ٲؿببئ٭ ٸ ٲكب٧ات   ټبی ٲیساٶی نٹضت ٪طٞتبٻ،  ٪عاضـ آٸضزٺ قس ٸ ټٳچٷیٵ ثطضؾی ثب تٹخٻ ثٻ آٶچٻ زض ثرف اٸ٬

 ٲٹخٹز، قبٲ٭ ٲٹاضز ظیط ٲی ثبقٷس:

 .پ٭ ټبی ٲٹضز ثطضؾی اظ ٶٓط ٸیػ٪ی ذٹاٶبیی ثب ق٧٭ ٲٷبؾجی ٲٹاخٻ ٶیؿتٷس 

    پب٭   اظ ٶٓط ا٦ثطیت ٢بَٕ ٖبثطاٴ، زض ضٸظ احؿبؼ اٲٷیت ٦بٞی ثطای ثبال ضٞتٵ، پببییٵ آٲبسٴ ٸ حط٦بت ضٸی

ٸخٹز زاضز. ٮی٧ٵ ثرف ٶؿجتب ٢بث٭ تٹخٽی ٶیع ٲیبعاٴ احؿببؼ اٲٷیبت ضا ٲتٹؾبٍ ٸ یبب پببییٵ ٸ ذیٯبی پببییٵ         

اضظیبثی ٦طزٺ اٶس اٲب ٲیعاٴ احؿبؼ اٲٷیت زض قت ٦بٲا ٲتٟبٸت اظ ضٸظ ٪عاضـ قبسٺ اؾبت. الظٰ ثبٻ ش٦بط     

ٳ٧ٵ اظ َطٜ زی٫طاٴ یب اؾت ٦ٻ احؿبؼ اٲٷیت ٞطزی قبٲ٭ ٶ٫طاٶی اظ نسٲٻ خؿٳی یب ضٸحی ثٻ ټط ٶحٹ ٲ

ٲحیٍ ثٹزٺ ٸ ٲتبثط اظ حًٹض زی٫ط اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ، ٲیعاٴ ضٸقٷبیی پ٭ ٸ ٲحیٍ پیطاٲٹٴ ٸ ټٳچٷیٵ حًٹض 

ٶیطٸټبی پٯیؽ ٲی ثبقس. ثٷبثطایٵ ی٧ی اظ چبٮف ټبی اؾبؾی پ٭ ټبی ٖببثط ضا ٲبی تبٹاٴ پببییٵ ثبٹزٴ ٲیبعاٴ       

 احؿبؼ اٲٷیت ثرهٹل زض ټٷ٫بٰ قت زاٶؿت.

 حدٱ ذٹزضٸټب ٸ احؿبؼ ٶ٫طاٶی اظ تهبزٜ اظ ٲٗیبضټبی اثط٪بصاض ثبط اٶترببة یب٥ ٲ٧ببٴ       طٖت تطزز ٸؾ

خٽت احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ ؾطٖت ٲتٹؾٍ تطزز ذٹزضٸټب ٸ حدٱ آٶٽب اؾت. زضٸا٢ٕ، زض نٹضت ثبال ثٹزٴ 

ؾطٖت ٸ حدٱ ذٹزضٸټبی ٖجٹضی، احؿبؼ ایٳٷی زض ٖبثط پیبزٺ ٦بټف یبٞتٻ ٸ زض ٲ٣بث٭ اٶ٫یبعٺ ٸی ثبطای   
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ؾتٟبزٺ اظ پ٭ اٞعایف ٲی یبثس. ثطاؾبؼ اْٽبضات پبؾر٫ٹیبٴ، ا٦ثطیبت آٶٽبب ؾبطٖت ٸ حدبٱ ذٹزضٸټببی      ا

ٖجٹضی اظ ثبال تكبریم زازٺ اٶبس ٮبصا ٲبی تبٹاٴ ٪ٟبت ٦بٻ ٲ٧ببٴ یببثی پب٭ ٲبص٦ٹض اظ ٶٓبط ٲٗیببض ؾبطٖت               

ذٹزضٸټبی ٖجٹضی ثهٹضت نحیح نٹضت ٪طٞتٻ اؾت. زض٪ٹیٻ ثٗسی، احؿبؼ ٶ٫طاٶی اظ تهببزٜ ٖببثط   

نٹضت ٖجٹض اظ ظیط پ٭ ٲٹضز ؾٹا٬ ٢طاض ٪طٞتٻ اؾت. ایٵ ٪ٹیٻ زض ټٳبټٷ٫ی ثبب ٪ٹیبٻ ټببی ٢جب٭ ٲُبطح       زض

قسٺ ٸ ثیبٶ٫ط ٶ٫طاٶی ٖبثط اظ حدٱ ٸ ؾطٖت تطاٞی٥ ٖجٹضی اؾت ثٽٳیٵ ذبَط اٚٯت پبؾبد زټٷبس٪بٴ ٶٓبط    

 ٶس.ٲٹا١ٞ ذٹز ضا زض ضاثُٻ ثب احتٳب٬ ثطٸظ تهبزٜ زض نٹضت ٖجٹض اظ ظیط پ٭ اٖاٰ زاقتٻ ا

 ؾت.ی٧ی اظ ٲك٧ات پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٶبقی اظ اٞعایف ٲؿبٞت ٖجٹض اظ ٲ٣ُٕ ذیبثبٴ ا 

  ،ی٧ی اظ ٲك٧ات پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ٶبقی اظ اٞعایف ٲؿبٞت ٖجٹض اظ ٲ٣ُٕ ذیبثبٴ اؾت. زض ثطذی اظ ٲٹاضز

 ټٷس.ٲٳ٧ٵ اؾت، ٖطو ذیبثبٴ ضا زض ٲ٣ُٗی ٦ٻ ثطای ٖجٹض ٖبثطاٴ، زض ٶٓط ٪طٞتٻ قسٺ، ٦بټف ز

 .پ٭ ټبی ٲٹخٹز ثطای اؾتٟبزٺ ؾبٮٳٷساٴ ٸ ٲٗٯٹالٴ، ٲٷبؾت ٶٳی ثبقٷس 

 GISهَسد اص اٍلَيت ٍ جبًوبيي پل ّبي ػبثش پیبدُ ثش سٍي ًمطِ  111اسائِ لیست حذالل  -3-8

زؾبتٻ   4ٲی قٹز، اٸٮٹیبت ثٷبسی ٶ٣ببٌ ثبطای احبسا  پب٭ زض        ٲاحٓٻټبی پیكٷٽبزی، پ٭ GISزض ٶ٣كٻ ټٳبٶُٹض ٦ٻ 

  ( ٸ ٶ٣بٌ ٲكطٸٌ اٶدبٰ قسٺ اؾت.1394(، اٸٮٹیت ؾٹٰ)ؾب٬ 1393(، اٸٮٹیت زٸٰ)ؾب٬ 1392اٸٮٹیت اٸ٬)ؾب٬ 

 ٲٹضز اظ اٸٮٹیت ٸ خبٶٳبیی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ 100ٮیؿت حسا٢٭ : 51 خسٸ٬

 آدرط ًام آدرط ًام

PFB001  اثتسای ٲائ٥ -ثٯٹاض آٞطیٷف PFB021  ضٸثطٸی ازاضٺ ٦٭ ثجت احٹا٬ -ثٯٹاض اٮعټطا 

PFB002  ثیٵ ٞٯ٧ٻ اٸ٬ ٸ زٸٰ -قٽط٤ ٪ٯؿتبٴ PFB022  اثتسای ذیبثبٴ قبټساٖی اهلل -ثٯٹاض ؾیجٹیٻ 

PFB003  2ٞٯ٧ٻ  -قٽط٤ ٪ٯؿتبٴ PFB023  پبض٤ ټبقٳی -ثٯٹاض ٖساٮت 

PFB004  1ٞٯ٧ٻ  -قٽط٤ ٪ٯؿتبٴ PFB024  ضٸثطٸی پاؾتی٥ ؾبظی -ثٯٹاض اثٹٶهط 

PFB005  ٸضٸزی قٽط٤ ثبټٷط -٦ٳطثٷسی PFB025  ثیٵ نٟب ٸ ٲكتب٠ -ثٯٹاض آٞطیٷف 

PFB006  ٸضٸزی قٽط٤ نسضا -زٸ٦ٹټ٥ PFB026  ٲسضؾٻ ٚسیط -ثٯٹاض ؾٗسی 

PFB007  ذٹزضٸی ؾبٶ٩ یبٶ٩ -٪ٹیٱ PFB027  اثتسای ثٽبضاٴ -ثٯٹاض اثٹٶهط 

PFB008  ٲؿدس ٲحٳسی -ثٯٹاض ثٗثت PFB028  ضٸثطٸی ؾبٮٵ ٸضظقی -ثٯٹاض ؾطزاضاٴ قٽیس 

PFB009 ضٸثطٸی ٲدتٳٕ ذٯیح ٞبضؼ PFB029  ٰضٸثطٸی زاٶك٫بٺ قیطاظ -ٲیساٴ اض 

PFB010 ایؿت٫بٺ ضاٺ آټٵ PFB030 ضٸثطٸی ثیٳبضؾتبٴ ٲبزض -اخٹی ٦طٲبٶی ٹثعض٪طاٺ ذ 

PFB011  ثٯٹاض زٸٮتاثتسای  -ثٷی ټبقٳی PFB031  16ضٸثطٸی ٦اٶتطی  -ثٯٹاض خٳٽٹضی 

PFB012  اثتسای ٸحست -ٸضٸزی اٸ٬ ثٽكتی PFB032  ت٣بَٕ ثٯٹاض قٽیس ٲُٽطی -ثٯٹاض قٽیس چٳطاٴ 

PFB013  پبض٤ ٲٯت -ثٯٹاض ز٦تط قطیٗتی PFB033  اثتسای ضیبؾتی اٸ٬ -ثعض٪طاٺ ؾطزاضاٴ قٽیس 

PFB014  تٷبٴ اثتسای ټٟت -ٲیساٴ ٪ٯؿتبٴ PFB034  اثتسای ٲبشٸٴ ٢ك٣بیی -ٲیساٴ ٦ٹظٺ ٪طی 
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 آدرط ًام آدرط ًام

PFB015  ٶٹقبثٻ ؾبظی -چٽبضضاٺ ًٞیٯت  -ثٯٹاض اثٹٶهط PFB035  ضٸثطٸی ٲط٦ع آٲٹظقی قٽیس ثٽكتی -ثعض٪طاٺ ضحٳت 

PFB016  ٦ٹی ضيٹاٴ -زٸ٦ٹټ٥ PFB036  اثتسای خ. ؾطاج -ثعض٪طاٺ ضحٳت 

PFB017  ایطاٴ ذٹزضٸٶٳبیٷس٪ی  -ثٯٹاض ؾٯٳبٴ ٞبضؾی PFB037  اثتسای ذیبثبٴ ٦بض٪طاٴ -ٲیساٴ ٦ٹظٺ ٪طی 

PFB018  ثیٳبضؾتبٴ ٦ٹثط -ثٯٹاض ٲیطظا ٦ٹچ٥ ذبٴ PFB038  اثتسای ذیبثبٴ ٲانسضا -ثٯٹاض ظٶس 

PFB019  اثتسای ذیبثبٴ ٶطخؽ -ثٯٹاض زالٸضاٴ ثؿیح PFB039  ضٸثطٸی ٲٗبٸٶت ازاضی ٲبٮی -ثٯٹاض قٽیس چٳطاٴ 

PFB020  اثتسای ذیبثبٴ ٶطخؽ -ثٯٹاض اٮعټطا PFB040  ٲتطی ؾیٷٳب ؾٗسی20اثتسای ذیبثبٴ  -ثٯٹاض ظٶس 

PFB041  ؾط ٸٮیٗهط -ثٯٹاض ؾتبضذبٴ PFB061  ت٣بَٕ ثٯٹاض ٦بج -ثٯٹاض اٲیط٦جیط 

PFB042  ٲیساٴ ٢ٽطٲبٶبٴ -ٲیبٶطٸز PFB062  اثتسای قٽیس آ٢بیی -ثٯٹاض اٲیط٦جیط 

PFB043  زضٲبٶ٫بٺ ٪ٯؿتبٴ -ٲیبٶطٸز PFB063  اثتسای ذیبثبٴ قٽیس قیری -ثٯٹاض ایٳبٴ خٷٹثی 

PFB044  ثٽبضؾتبٴ ٦27اٶتطی  -ٲیبٶطٸز PFB064  یت ٲدتٳٕ زضا٤ -ثٯٹاض ٸحست٪ 

PFB045  ٲیساٴ ثٷی ټبقٳی -ثعض٪طاٺ اٲبٰ ذٳیٷی PFB065  اثتسای خ. آ٢بثبثبذبٶی -ثعض٪طاٺ ضحٳت 

PFB046  ت٣بَٕ ثٯٹاض ٦بج -ثٯٹاض اٲیط٦جیط PFB066  اثتسای ؾٟیطقٳبٮی -ثٯٹاض اٲیط٦جیط 

PFB047  اثتسای قٽیس آ٢بیی -ثٯٹاض اٲیط٦جیط PFB067  ت٣بَٕ نبحت االٲط -ثٯٹاض ؾٟیطقٳبٮی 

PFB048  اثتسای قٽیس قیری -ثٯٹاض ایٳبٴ خٷٹثی PFB068  اثتسای اٲبٰ حؿیٵ -ثٯٹاض اضتف 

PFB049  زضا٤٪یت ٲدتٳٕ  -ثٯٹاض ٸحست PFB069  اثتسای نبحت اٮعٲبٴ -ثٯٹاض اضتف 

PFB050  اثتسای آ٢بثبثبذبٶی -ثعض٪طاٺ ضحٳت PFB070  اثتسای نس٠ ٪ٹ -ثٯٹاض اضتف 

PFB051  اثتسای ؾٟیطقٳبٮی -ثٯٹاض اٲیط٦جیط PFB071  2 –ٲیساٴ ٢ٽطٲبٶبٴ  -ٲیبٶطٸز 

PFB052  ت٣بَٕ نبحت االٲط -ثٯٹاض ؾٟیطقٳبٮی PFB072  ٲدتٳٕ زاٶك٫بٺ قیطاظ -قٽیس ضخبیی ثٯٹاض 

PFB053  اثتسای اٲبٰ حؿیٵ -ثٯٹاض اضتف PFB073  ضٸثطٸی ٲؿدس نبحت اٮعٲبٴ -ثٯٹاض اثٹشض ٟٚبضی 

PFB054  اثتسای نبحت اٮعٲبٴ -ثٯٹاض اضتف PFB074  2 –ثٯٹاض پطؾتبض 

PFB055  اثتسای نس٠ ٪ٹ -ثٯٹاض اضتف PFB075  اٲیط٦جیطتطٲیٷب٬  -ثٯٹاض اٲیط٦جیط 

PFB056  2 -ٲیساٴ ٢ٽطٲبٶبٴ  -ٲیبٶطٸز PFB076  يٯٕ قٳبٮی ت٣بَٕ اٲیط٦جیط -ثٯٹاض ثبټٷط 

PFB057  ٲدتٳٕ زاٶك٫بٺ قیطاظ -ثٯٹاض قٽیس ضخبیی PFB077  ثیٵ اذا٠ ٸ ظا٪طؼ -ثٯٹاض ثبټٷط خٷٹثی 

PFB058  ضٸثطٸی ٲؿدس نبحت اٮعٲبٴ -ثٯٹاض اثٹشض ٟٚبضی PFB078  ٸضٸزی ٪ٹضؾتبٴ ٦كٵ -٦ٳطثٷسی 

PFB059  2 -ثٯٹاض پطؾتبض PFB079  پبیبٶٻ ذطاٲٻ -خ ؾٗسی 

PFB060  تطٲیٷب٬ اٲیط٦جیط -ثٯٹاض اٲیط٦جیط PFB080  ضٸثطٸی تطٲیٷب٬ ٲسضؼ -ثٯٹاض ٲسضؼ 

PFB081  اثتسای قجبٴ -ثٯٹاض ظضټی PFB101  ٲدتٕ ٚعا٬ -ثٯٹاض پبؾبض٪بز 

PFB082  ثٯٹاض ؾطزاضاٴت٣بَٕ ثٯٹاض ضؾٹ٬ آٖٱ ٸ PFB102  يٯٕ ٚطثی ت٣بَٕ ثبټٷط -ثٯٹاض اٲیط٦جیط 

PFB083 

ثیٵ ذیبثبٴ ټبی تٷس٪ٹیبٴ ٸ ٞتح  -ثٯٹاض ٖساٮت 

 2ٲدتٳٕ یبؼ  -ثٯٹاض ثسض  PFB103 اٮٳجیٵ

PFB084  اثتسای ذیبثبٴ ؾدبزیٻ -ثٯٹاض اٲیط٦جیط PFB104  اثتسای ذیبثبٴ زٶب -ثٯٹاض ز٦تط قطیٗتی 

PFB085  اثتسای قٽط٤ ثٽبضاٴ -اٲبٰ ذٳیٷی ثعض٪طاٺ PFB105  ٸضٸزی ٲدتٳٕ چٹ٪بٴ -ثٯٹاض قٽیس ٲُٽطی 

PFB086  اثتسای ذیبثبٴ ٲٹٖٹز خٷٹثی -ثٯٹاض ؾطزاضاٴ قٽیس PFB101  ٲدتٕ ٚعا٬ -ثٯٹاض پبؾبض٪بز 

PFB087  اثتسای ذیبثبٴ ؾٯحكٹض -ثٯٹاض ترت خٳكیس ٚطثی   
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 آدرط ًام آدرط ًام

PFB088  ثٯٹاض پكٱ قیكٻ -٦ٳطثٷسی   

PFB089  زضة ظٶساٴ -ثٯٹاض ٖساٮت   

PFB090  اثتسای ذیبثبٴ قٽیس ٧ٞٹضی -ثعض٪طاٺ ضحٳت   

PFB091  يٯٕ ٚطثی پ٭ ٚسیط -ثٯٹاض ٲسضؼ   

PFB092  يٯٕ ٚطثی چٽبضضاٺ ًٞیٯت -ثٯٹاض اثٹٶهط   

PFB093  ٲتط پبییٵ تط اظ چٽبضضاٺ ًٞیٯت 300 -ثٯٹاض ًٞیٯت   

PFB094 

تط اظ پ٭ ٲتط پبییٵ 100 -ذبٴ ثٯٹاض ٲیطظا ٦ٹچ٥ 

   ثهیطت

PFB095  ٲسضؾٻ آٲٷٻ ثٷت ٸټت -ثٯٹاض قیطٸزی   

PFB096  ٸضٸزی قٽطٸظقٽط -ثٯٹاض ذٯیح ٞبضؼ   

PFB097  پٳپ ثٷعیٵ -ثٯٹاضٲیثٱ   

PFB098  پبض٤ حسیا -ثٯٹاض ٲُٽطی   

PFB099  ٲربثطات اٲیط٦جیط -ثٯٹاض اٲیط٦جیط   

PFB100  اثتسای ذیبثبٴ ٢بٮیكٹیی -ثٯٹاض ثبټٷط   
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 : پطا٦ٷف پ٭ ټبی پیكٷٽبزی33 ق٧٭
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 : پطا٦ٷف اٸٮٹیت احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ34ق٧٭ 
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 ثشسسي ٍ تؼییي ًحَُ هطبسوت دس احذاث پلْبي ػبثش پیبدُ پیطٌْبدي ثِ ثخص خػَغي -3-9

 ٸ ثطضؾبی  پصیطٞتٻ ٸؾیٗی َٹض ثٻ ٖٳٹٲی ظیطؾبذت ټط ٲسیطیت یب ٸ ٲبٮی تأٲیٵ زض ذهٹنی ثرف ٲكبض٦ت ٲٷبٕٞ

 ٸ ټعیٷبٻ  خبٹیی زض  نبطٞٻ  ٲبس، ٦بضآ ؾبذت ٸ َطاحی ثٻ ٲٷدط تٹاٶس ٲی ثبظاض ا٢تهبز تدبضی انٹ٬ اخطای. اؾت ٪طزیسٺ

 تحت تٹاٶس ٲی ٲٹضزاٶتٓبض ٲٷبٕٞ اظ ٢ؿٳتی. ٪طزز ٲٹخٹز ټبی ضیؿ٥ ثٽتط اضظیبثی ٸ ضاٺ ٲسیطیت زض ٦بضآیی ٲٷبٕٞ ایدبز

 .قٹز اٶدبٰ ذهٹنی ثرف ٲسیطیت تحت ٖٳٯیبت ا٪ط اخطای ثٻ ٸیػٺ. آیس ثسؾت ٶیع زٸٮتی ثرف ٲبٮی تأٲیٵ قطایٍ

 اظ ٶٓبط  ٦بٻ  ټببیی  ظیطؾبذت ٲسیطیت ٸ ٖٳٯیبت یبٞتٻ، ٪ؿتطـ قطایٍ ثطذی زض تٹاٶس ٲی ذهٹنی ثرف ٲكبض٦ت

 ٲكببض٦ت، ثٹزخبٻ   ایبٵ  ٣ٞبساٴ  نبٹضت  زض ٦ٻ ٦ٷس، ٲبٮی تأٲیٵ ضا ټؿتٷس پبیساض ٲبٮی ٶٓط اظ ٸ ثٹزٺ تٹخیٻ ٢بث٭ ا٢تهبزی

 زض زی٫بط  ټببی  ٖٯبت اٸٮٹیبت   ثبٻ  یبب  زٸٮتبی  ثرف ٸاٰ ْطٞیت ٦ٳجٹز ٸ َٹالٶی ٸ خسی ټبی ٲحسٸزیت ٖٯت ثٻ ٖٳٹٲی

 .٦ٷس ٲبٮی تأٲیٵ ضا آٴ تٹاٶس ٶٳی ٖٳٹٲی، ٲربضج

 لیضيٌگ يب ديگش اضىبل تأهیي هبلي اص لجل -3-9-1

 ٲبٮی َبطح  تأٲیٵ ٸ ٖٳٯیبت ؾبذت، ٲؿؤٸ٬ ٦ٻ اٲتیبظ نبحت َطٜ ثٻ اٲتیبظ ٸا٪صاض٦ٷٷسٺ ٲ٣بٲبت ٮیعیٷ٩ َطح زض

 ؾبُح  ٲتٷبؾبت ثبب   ٲٗٳبٹالً  قبسٺ  ایدببز  ټببی  اٶ٫یعٺ قطایٍ ایٵ تحت. ٦ٷٷس ٲی پطزاذت ی٧دب ٸ ٦ٯی ٲجٯٙ ی٥ ثبقس، ٲی

 اظ. ٦ٷبس  ٶٳبی  ٲٷت٣٭ ثٻ نبحت اٲتیبظضا اخطایی  ټبی ضیؿ٥ ٲٗٳٹالً ٮیعیٷ٩ ټبی َطح ثٷبثطایٵ،. ٶیؿت قسٺ اضایٻ ذسٲبت

 .٪طزز ٲی ت٣ج٭ اٲتیبظ نبحت تٹؾٍ اؾت، َطح ثب ٲطتجٍ ٲؿت٣یٳبً ٦ٻ ٞٷی ٸ ٲبٮی تأٲیٵ ټبی ضیؿ٥ تٳبٰ َطٜ زی٫ط

 ضا تبأٲیٵ  َبطح  یب٥  ٦بٻ  زټس ٲی اخبظٺ ض٢بثتی ٲٷب٢هٻ َطی١ اظ اٶتربثی ذهٹنی قط٦ت ی٥ ثٻ ٮیعیٷ٩ ټبی َطح

 ټببی  ټعیٷبٻ  ٸ ٲبٮی تٗٽسات تٳبٰ ٮیعیٷ٩ ٸخٹٺ. قٹز ٲی ثط٪طزاٶسٺ زٸٮت ثٻ ت٧ٳی٭ اظ ثٗس ټب زاضایی. ثؿبظز ٸ ٦طزٺ ٲبٮی

 . ٦ٷس ٲی تأٲیٵ ضا ذهٹنی قط٦ت

 لشاسداد هذيشيت يب اسائِ خذهبت  -3-9-2

تبأٲیٵ ٲببٮی   تٹاٴ ثرف ذهٹنی ضا اظ َطی١ اٶ٣ٗبز ٢طاضزازټبی ٲسیطیت یب اضائٻ ذسٲبت، یب اُٖبی اٲتیبظ خٽبت   ٲی

ٲبٶبس، اٲبب    ٪طزز ٸ زض اذتیببض ثربف ٖٳبٹٲی ثبب٢ی ٲبی      زض٪یط ٦طز. زض ایٵ حبٮت ٲبٮ٧یت ثٻ ثرف ذهٹنی ٲٷت٣٭ ٶٳی

٪طزز. زض ایٵ قطایٍ ثرف ذهٹنی خٽت تأٲیٵ ٲبٮی ٸ ٶحٹٺ ترهیم  ٲسیطیت یب اٲتیبظ ثٻ ثرف ذهٹنی ٲٷت٣٭ ٲی

ټببی   ٶٳبیبس. ایبٵ ضٸـ زض ٲبٹضز قبط٦ت     ٪یبطی ٲبی   ٓط تهٳیٱٲٷبثٕ ٲبٮی زض ضاؾتبی اٞعایف ٦بضایی، ثطای َطح ٲٹضز ٶ

تبط   ټبی ټٹاپیٳبیی ٲٗٳٹ٬ اؾت. ثبیس تٹخبٻ زاقبت ٦بٻ ٢بطاضزاز اخببضٺ ٲٟٽبٹٰ ٪ؿبتطزٺ        ټب ٸ قط٦ت ای ټٳبٶٷس ټت٭ ٸیػٺ

 ثبقس. ټب ٞٗبٮیت ثٻ ٖٽسٺ اخبضٺ ٦ٷٷسٺ ٲی ٢طاضزاز ٸا٪صاضی ٲسیطیت اؾت ثٻ ٶحٹی ٦ٻ زض ٢طاضزاز اخبضٺ ضیؿ٥ ظیبٴ
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ٹخٻ ثٻ ایٵ ٶ٧تٻ ٦ٻ خٽت ایدبز ضٚجت ٸ اظ ثیٵ ثطزٴ ذُط يطض احتٳبٮی پیٳبٶ٧بض زض خٯت ؾطٲبیٻ ٪بصاضی ثربف   ت

ذهٹنی ثبیؿتی ثطای خب اٶساذتٵ ایٵ ضٸـ زض ٲٷب١َ ٪ٹٶب٪ٹٴ زض اثتسای اٲط قطایٍ ؾبزٺ تط ٸ اٲتیبظات ثیكتطی ٦ٻ ثط 

 يٕ ٶٳٹز.ان٭ ٞٗبٮیت ٸ ایٳٷی يطثٻ ٸاضز ٶٷٳبیس ثطای پیٳبٶ٧بضاٴ ٸ

 ساّىبسّبي جلت هطبسوت ثخص خػَغي  -3-9-3

          ٍ ظٶبس٪ی   ٲٽٷسؾی ٞطټٷ٫ی ٸ ٞطټٷب٩ ؾببظی ٸ ثؿتطؾببظی ٲٷبؾبت ثبطای ٲكببض٦ت ٦ب٭ خبٲٗبٻ زض ؾببذت ٲحبی

ثبیس اظ َطی١ ثطٶبٲٻ ټبی آٲٹظقبی، ٞطټٷ٫بی ٸ    ،ذٹزقبٴ، ی٧ی اظ ٲٽٳتطیٵ ضاټ٧بضټبی تٹؾٗٻ قٽطی ٲحؿٹة ٲی قٹز

ٖٯٳی ٲرتٯٝ ٸ ٲؿتٳط ٦ٹقیس تب قط٦تٽبی ذهٹنی قٽطٸٶساٴ ضا ٶؿجت ثٻ ٲحیٍ ظٶس٪ی قٽط حؿبؼ ٶٳٹزٺ ٸ آٶٽب ضا 

  .ٶؿجت ثٻ ثٽجٹز ٸ قطایٍ ظٶس٪ی تطٚیت ٶٳٹز

ضٞتبض ٸ اضظـ ټبی ٲتٷبؾت ثب ٲكبض٦ت زض خبٲٗٻ خسیس ی٥ ٞطایٷس ا٦تؿبثی اؾت، یٗٷی ثبیس آٴ ضا آٲٹذت ٸ ثب ٶٹٔ 

ثٷببثطایٵ ایدببز ٸ ٪ؿبتطـ ٞطټٷب٩     ؛ آٴ حط٦ت ٦طز ٸ تٹاٴ ٸ ٢بثٯیتٽبی ث٧بض٪یطی آٶٽب ضا زض اٞطاز خبٲٗٻ ثٹخٹز آٸضز

ټسٜ آٲٹظـ ثطای ضیكٻ زاض ٦طزٴ ٲكبض٦ت ثبیس  .ٲكبض٦ت ٶیبظٲٷس آٲٹظـ ٸ ٦بض تطٸیدی ٸ ٞطټٷ٫ی زض خبٲٗٻ اؾت

 ض ٲسیطاٴ ؾبظٲبٶٽبی ذهٹنی ثٻ يطٸضت ٲكبض٦ت زض اٲٹض قٽط ٸ خبٲٗٻ ثبقس.ایدبز ٸ اٖت٣بززض ٸضظـ ٸ ثبٸ

ٲسیطاٴ ؾبظٲبٶٽبی ذهٹنی زض تهٳیٱ ٪یطی اظ َطی١ ایدبز اٶدٳبٵ ټبب، قبٹضاټب زذیب٭ ٶٳبٹز. ثبب ٲكببض٦ت زازٴ        

 ٲسیطاٴ زض تهٳیٱ ؾبظی اظ َطی١ ایدبز ٶٓبٰ پیكٷٽبزات ٸ ٶ٣س اختٳبٖی پطزاذت.

 .بض٦ت زذی٭ ٦طزٴ ؾبظٲبٶٽبی ذهٹنی زض اخطا ٸ ٶٓبضت ثط پطٸغٺ ټبی قٽطی ٲی ثبقساظ ضاټٽبی زی٫ط ایدبز ٲك

 ،٦ٻ ؾبظٲبٴ ټبی ذهٹنی ٸ ٶٽبزټبی ٚیط اظ ؾبظٲبٶٽبی زٸٮتی زض تٹؾٗٻ قٽطی ٸ ٲسیطیت قٽطی قط٦ت ٦ٷٷسټٷ٫بٲی

ٸغٺ ټب ذٹاټس قس. ثبٖا ٦بټف ټعیٷٻ، ؾطٖت ثركیسٴ ٸ ٦بټف ظٲبٴ، ایدبز ضيبیت ٲٷسی ٸ يطیت اَٳیٷبٴ ثبالتط پط

٦بٻ   اؾبت  ایدبزایٵ ٶ٫طـ زض ٲبسیطاٴ ؾببظٲبٶٽبی ذهٹنبی    ،انٯی ٲطثٹٌ ثٻ ٞطټٷ٩ ؾبظی ٸ ٲٽٷسؾی ٞطټٷ٫ی ٻٶ٧ت

ثٯ٧ٻ ټٳ٫ی  ،ٶیؿت قٹز یب ثط ٖٽسٺ قٽطزاضیٶٳینطٞب اظ َطی١ قٽطزاضی اٶدبٰ  ٹؾٗٻ قٽطی ٸ اٶدبٰ پطٸغٺ ای قٽطیت

ایدببز ٞطټٷب٩    .ثبقبٷس  ثبیؿتی ذٹز ضا ٶؿجت ثٻ تٹؾٗٻ قٽطی ٲؿئٹ٬ زاٶؿتٻ ٸ ٶؿبجت ثبٻ قبٽط تٗٽبس ٸ ٲؿبئٹٮیت زاقبتٻ      

 ٲكبض٦ت ٶ٣ُٻ آٚبظیٵ حط٦ت تٹؾٗٻ پبیساض اؾت.
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 در تيي مَدماى ٍ ًَجَاًاى  ًْاديٌِ ساسی فزٌّگ هطارمت

زض ایبٵ   .ا٢ساٰ زض خٽت تٛییط ٞطټٷ٩ اظ ؾٷیٵ ذطزؾبٮی اؾبت  ؾبظی،ټبی ٞطټٷ٩ی اظ ٲٹثط تطیٵ ٸ ٲٽٳتطیٵ ضاٺی٧

 .ؾٷیٵ ت٧ٟط ٸ اٶسیكٻ ٦ٹز٦بٴ ق٧٭ ذٹاټس ٪طٞت ٸ ایٵ ت٧ٟط ٲجٷبیی ذٹاټس قس زض خٽت ضٞتبض زض ثعض٪ؿبٮی

 ی٧ی اظ ضاٺ ټبی ایٵ ٞطټٷ٩ ؾبظی َطاحی ثبظی ټبی ٦بٲپیٹتطی اؾت ٦ٻ پطٸغٺ ټبی قٽطی ٸ ٲكبض٦ت قٽطٸٶسی

(Citizen participation)، ٲٹيٹٔ زاؾتبٴ انٯی ثبظی ٢طاض ٪یطز 

ض ایٵ حٹظٺ اظ آٴ اؾتٟبزٺ ٶٳٹز ٸ ثسیٽی اؾبت  ز تٹاٴ ٲی ٦ٻ اؾت ٲٹاضزی زی٫ط اظ ٶیع زاؾتبٴ ټبی ٦تبة ٸ ټب ٞیٯٱ 

٦ٻ ثب اٶدبٰ ایٵ ٢جی٭ َطح ټب زیس٪بٺ ٦ٹز٦بٴ ثٻ َٹض ٶبذٹز آ٪بٺ زض آیٷسٺ ٶؿجت ثٻ ٲسیطیت قٽطی تٛییبط پیبسا ذٹاټبس    

 .٦طز

 اًگيشش

تبٹاٴ   ای اؾت ٦بٻ ٶٳبی   اٲط ثؿیبض حیبتی ٸ پیچیسٺ ،قٽط تٹؾٗٻ زض( ذهٹنی ثرف ثبالذم) ٲطزٰ زض اٶ٫یعٺ ایدبز 

 ،ٸ ٶؿرٻ ٖٳٹٲی ضا ثطای آٴ اضایٻ زاز. ثٯ٧ٻ ٲسیطاٴ ثبیس ث٧ٹقٷس ثطٲجٷبی قٷبذت ثبٞت اختٳبٖی خبٲٗٻ ذٹز  اٮ٫ٹی ٦ٯی

اٶ٫یعـ زاضای ؾُٹح ٲرتٯٝ ٸ ٲربَجبٴ ٲتٟبٸت اؾت. اٶ٫یعٺ انبٯی ثربف   اٮ٫ٹی ثٹٲی ٲٷبؾت ضا یبٞتٻ ٸ ث٧بض ثٷسٶس. 

ٸ٦بضی زاضز. ثٻ ټٳیٵ ٖٯت ثبیس قطایٍ ٸ تؿٽیاتی ایدبز ٶٳٹز ٦ٻ ثرف ذهٹنی  ٲبټیت ا٢تهبزی ٸ ٦ؿت ،ذهٹنی

 ،یات ٲبٮی(ټبی ٲرتٯٝ )تؿٽ تٹاٴ ثٻ اُٖبی ٸاٰ اظ ٶٓط ٲبٮی ثطاٶ٫یرتٻ قٹز. اظ خٳٯٻ ٲٽٳتطیٵ ؾبظٸ٦بضټبی ایٵ اٲط ٲی

 ،ٸا٪صاضی ؾٽبٰ ٸ ٲسیطیت اقبضٺ ٦طز. ی٧ی اظ ضاٺ ټبی خصة ٲكبض٦ت قٽطٸٶساٴ ٸ ثرف ذهٹنبی  ،ٲٗبٞیت ٲبٮیبتی

 .اضائٻ پبزاـ ټبی ٲبٮی ثٻ ایسٺ ټب ٸ َطح ټبی ثطتط زض ایٵ حٹظٺ ٲی ثبقس

ٸ ثربف ذهٹنبی اظ    زض ایٵ نٹضت اؾت ٦ٻ اٞبطاز  .ٲبٮ٧یت ٲٗٷٹی َطح ټب ثبیؿتی ټٳٹاضٺ ٲٹضز تٹخٻ ٢طاض ٪یطز

س ٶٳٹز ٸ اَٳیٷبٴ زاضز ٦ٻ زض نٹضت ٦بضثطزی قسٴ َطحف تٳببٰ ٲعایببی آٴ ثبٻ    ٷاضائٻ َطح ټبی خسیس اختٷبة ٶرٹاټ

   ٸی تٗٯ١ ذٹاټس ٪طٞت.

 تذٍيي ٍ اجزای عزح جاهغ تَسؼِ ضْزی

حط٦بت تٹؾبٗٻ   اٶبساظ آیٷبسٺ قبٽط ٸ خٽبت      قبٹز اٸالً چكبٱ   ٸخٹز َطح خبٲٕ ٸ اؾتطاتػی٥ تٹؾٗٻ قٽطی ثبٖا ٲی

ټبی قٽطی ٲُٯٹة ٸ ٲٹضزٶیبظ( تٗطیٝ قسٺ ثبقس ٸ ثبٮثبً  ټب ٸ پطٸغٺ ټب ٸ ا٢ساٲبت )َطح ثبٶیبً ٞٗبٮیت ،قٽطی ٲكرم ثبقس

خبی٫بٺ ثبظی٫طاٴ ٲرتٯٝ ٖطنٻ تٹؾٗٻ ٸ ٶحٹٺ ٲكبض٦ت ٸ ټٳ٧بضی آٶببٴ )ٸ ٲٷببثٕ ٲطثٹَبٻ( قبٟبٜ قبسٺ ثبقبس. ایٷ٧بٻ        

ٶٳبیبس.   ټبی ٲرتٯٝ ضا تٗییٵ ٲبی  ثٻ َٹض ذٹز٦بض ت٧ٯیٝ حط٦ت ثرف ،ٻ ٲؿیطیذٹاټیٱ ثطٸیٱ ٸ اظ چ ثساٶیٱ ثٻ ٦دب ٲی

قبٹز.   ثبٖا حط٦ت ؾبظٶسٺ ٸ ذا٠ خبٲٗٻ ثٻ ؾٳت ذبٹز ٲبی   ،اٶساظ ق٧ٹٞب ٸ خصاة قبیبٴ ش٦ط اؾت ٸخٹز ی٥ چكٱ
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 ټببی  اٶساظ )ٸ ٦اً َطح خبٲٕ تٹؾٗٻ قٽطی( ٶ٣ف ثؿعایی زض خصة ٲكبض٦ت ٸ حط٦بت ثربف   اٖاٴ ٖٳٹٲی ایٵ چكٱ

 ٲرتٯٝ خبٲٗٻ زاضز.

 ايجاد ٍ تقَيت فضای مارآفزيٌی

ٸ٦ببضی خسیبس    ٦ؿبت  ،٦بضآٞطیٷی ٞطآیٷسی اؾت ٦ٻ َی آٴ ثطٲجٷبی ی٥ ٞطنت ا٢تهبزی ٸیبب یب٥ ایبسٺ تدببضی    

قبٹز. زض ٸا٢بٕ اظ    قٹز. ٸخٹز چٷیٵ ًٞبیی ثٻ ٲٗٷبی پٹیبیی ٸ ضقس ا٢تهبزی ٲحؿٹة ٲبی  )قط٦ت یب ٲٹؾؿٻ( ٲتٹٮس ٲی

ظایی ٲٟیس ٸ ٪یطز ٦ٻ اظ ی٥ َطٜ ثبٖا ضقس ا٢تهبزی ٸ اقتٛب٬ ٸضی ق٧٭ ٲی ی ٞٗب٬ ٸ ثٽطٺثرف ذهٹن ،ایٵ َطی١

تٹاٶس ثٻ ٖٷٹاٴ ثبظٸی اخطایی ٸ ټٳ٧ببض ٲبسیطیت قبٽطی ٖٳب٭ ٶٳبیبس. حؿبٵ انبٯی         ٪طزز ٸ اظ َطٜ زی٫ط ٲی ٲٹٮس ٲی

بضټبی ٲطثٹٌ ثبٻ تٹؾبٗٻ ٦ببضآٞطیٷی    ثبقس. اظ خٳٯٻ ٲٽٳتطیٵ ؾبظٸ٦ ٦بضآٞطیٷبٴ اٶ٫یعٺ ثبالی آٶبٴ ثطای ٦بض ٸ ٞٗبٮیت ٲی

ایدببز ٲطا٦بع    ،ټببی اٸٮیبٻ تبؾبیؽ(    ټبی ٲرتٯٝ )ثطای ؾب٬ حصٜ ٲبٮیبت ،ټب ٸ تؿٽیات ٲبٮی ٦بضآٞطیٷی تٹاٴ ثٻ ٸاٰ ٲی

ټبی ٲرتٯٟبی   ټٳ٫ی تٹاٰ ثب ثطٶبٲٻ ،ټبی زٸٮتی ٸ ٲسیطیت قٽطی ټبی ٦بضی ثٻ آٶبٴ اظ َطٜ ؾبظٲبٴ ٸ اضایٻ ٞطنتضقس 

 اقبضٺ ٦طز. ،٩ ٦بضآٞطیٷیثطای اضت٣بی ٞطټٷ

 تْثَد ساختار هذيزيت ضْزی 

 ،ٸیػٺ ثرف ذهٹنی ثٻ ،ثسٶٻ ؾٷ٫یٵ ٸ ٦ٷس زٸٮت ثبٖا قسٺ اؾت ٦ٻ تهٹیطی ٲٷٟی ٸ ثبظزاضٶسٺ زض اشټبٴ ٖٳٹٲی

ټببی زٸٮتبی )ٸ ٲبسیطیت قبٽطی( ضا ثبٻ حبسا٢٭        ق٧٭ ث٫یطز. تهٹیطی ٦ٻ ضٚجت ٸ اٶ٫یعٺ حط٦ت ٸ ټٳ٧بضی ثب ثربف 

 ،قسٴ ٞطآیٷسټب ٦ٷسی ٸ َٹالٶی ،ٲساضاٶٻ ای ٸ ٲكتطی حطٞٻ ،ٖسٰ ثطذٹضز ٲٷبؾت ،یط تهٳیٳبت ٸ ٢ٹاٶیٵضؾبٶسٺ اؾت. تٛی

ټٳبٻ ٸ ټٳبٻ خبعء ٖٹاٲب٭      ،تٗٽبسی ٦بضٲٷبساٴ زٸٮتبی    اٶ٫یع٪بی ٸ ثبی   ثی ،ثبظی ٪طایی ٸ پبضتی ضاثُٻ ،ٞؿبز ٲبٮی ٸ ازاضی

یٵ ا٢ساٲبت ثطای ضٕٞ ایٵ ٲكب٧ات ٖجبضتٷبس   ثبظزاضٶسٺ ثرف ذهٹنی اظ تٗبٲ٭ ٸ ټٳ٧بضی ثب ثرف زٸٮتی اؾت. ٲٽٳتط

ٌ  ،اظ: ثطضؾی ٸ تحٯی٭ ٞطآیٷسټب ٸ ؾبذتبضټبی ٦بضی ٞٗٯی ؾببظی   ثٽجٹز ٞطآیٷسټبی ٲٹخٹز اظ َطی١ ٲٽٷسؾی ٲدسز ٲٷبٹ

ٶٳٹزٴ اٲٹض تبب حبس ٲٳ٧بٵ )حط٦بت ثبٻ ؾبٳت        ذٹز٦بضؾبظی ٸ ٦بٲپیٹتطی ،ضخٹٖبٴ ح٣ٹ٠ ٦بضٲٷساٴ ثٻ ضيبیت اضثبة

 ٲثبٮٽٱ.زٸٮت اٮ٧تطٸٶی٧ی( ٸ ا

 فنزی   استفادُ اس هطاٍرُ

 ،ای ترههبی  انٹٮی ٸ ثٯٷسٲست ثب ٲطا٦ع ٲُبٮٗبتی ٸ تح٣ی٣ببتی ٸ اؾبتٟبزٺ اظ ذبسٲبت ٲكببٸضٺ     ،ایدبز ضاثُٻ نحیح

ټببی ٲرتٯبٝ ٸ ترههبی ټٳچبٹٴ      ٪یبطی زض ظٲیٷبٻ   ٶٳبیس. تهبٳیٱ  ٲسیطاٴ قٽطی ضا زض اتربش تهٳیٳبت ثٽیٷٻ یبضی ٲی

٧ٞط ٸ پػٸټك٫طاٴ ٲترهم اؾت  ٹنی ٶیبظٲٷس تٗبٲ٭ ٲؿتٳط ثب ٲكبٸضاٴ نبحتضاټ٧بضټبی خصة ٲكبض٦ت ثرف ذه

 ای زؾت یبٞت. ټبی ذا٢بٶٻ ٸ ٶٹآٸضاٶٻ ح٭ تب ثتٹاٴ ثٻ ضاٺ

 رساًی  اعالع



 
 
 

 

229 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

ټبی ٦بضی پیف ضٸ, ثبٖا ْٽٹض ًٞبیی ٖبزالٶبٻ   قسٺ ٸ ٞطنت ضؾبٶی قٟبٜ ٸ ٲؿتٳط اظ تٳبٲی ا٢ساٲبت اٶدبٰ اَأ

ثیكتط ټٳ٧بضی آٶبٴ ثب ٲسیطیت   ټبی ذهٹنی ثبٖا تساٸٰ ٸ پبیساضی ټطچٻ يٳٵ خصة قط٦ت٪طزز ٦ٻ  ٸ ٲٷهٟبٶٻ ٲی

تبثٯٹټببی  ، ؾبیت ایٷتطٶتبی  ،ضازیٹ ٸ تٯٹیعیٹٴ ٲحٯی ،ټب اٶٹأ ثطٸقٹضټب ٸ ثٹٮتٵ ،ٶبٲٻ( قٽطی ذٹاټس قس. ضٸظٶبٲٻ )یب ټٟتٻ

زض ثحا اَأ ضؾبٶی ٶ٧تبٻ ای ٦بٻ اظ    ثبقٷس. ٲیثٹضزټب( ټٳ٫ی اظ ؾبظٸ٦بضټبی ایٵ اٲط  تجٯیٛبتی ثعض٨ ؾُح قٽط )ثی٭

َبأ ضؾببٶی   ا .ٮعٸٰ اَأ ضؾبٶی نحیح زض تٳبٲی اثٗبز اخطای پطٸغٺ ټب ٲی ثبقس ،اټٳیت ثؿیبض ثبالیی ثطذٹضزاض اؾت

  .بثسی ازاٲٻ َطح ٦بٲ٭ اتٳبٰ تب ٸ قطٸٔ َطح تسٸیٵ  ٪یطی ثطایثبیؿتی اظ ظٲبٴ تهٳیٱ

 یساس خصَصی

ؾیبؾت ٲٷبؾجی اؾت ٦ٻ َی ؾبٮیبٴ ٪صقتٻ ثبٻ ٲبٹضز اخبطا     ،٪طی زٸٮت ٸٮت ٸ ٦بټف تهسیؾبظی ثسٶٻ ز ٦ٹچ٥

ٸا٪بصاضی اٲبٹض ثبٻ     .٪صاض ٸ ٲسیط اضقس ضا ثبظی ٦ٷس ٶبٻ ٲدبطی ٸ پیٳبٶ٧ببض    ٪صاقتٻ قسٺ اؾت. زٸٮت ثبیس ٶ٣ف ؾیبؾت

ای ذٹاټبس   ٸ ٲٷ٣ُٻ ٸضی ٸ ٦بټف اتاٜ ٲٷبثٕ ٲٯی قسٺ( ثبٖا اٞعایف ثٽطٺ ثرف ذهٹنی )زض ٢بٮجی نحیح ٸ حؿبة

 ثٗاٸٺ ثٻ ٲطٸض ظٲبٴ ثبٖا خصة ثرف ذهٹنی ٸ ٲكبض٦ت آٴ زض تٹؾٗٻ قٽطی ذٹاټس قس. ؛قس

 ّای غيزدٍلتی   جذب سزهايِ

ټبی خسی ٲٹاخٻ اؾت. ایدبز ًٞبیی ٲٷبؾت  ټبی زٸٮت ثطای تٹؾٗٻ ٸ ٶٹؾبظی ًٞبټبی قٽطی ثب ٲحسٸزیت ؾطٲبیٻ

٪صاضاٴ ٲرتٯٝ زاذٯبی ٸ ذببضخی اظ ٲٽٳتبطیٵ ضاټ٧بضټببی      ثرف ذهٹنی ٸ ؾطٲبیٻ ،ټبی ٲطزٲی ثطای خصة ؾطٲبیٻ

ایدببز ًٞببیی    ،ت٣ٹیبت ٸ حًبٹض زض ثبظاضټببی ثبٹضؼ     ،قٹز: اٶتكبض اٸضا٠ ٲكبض٦ت, ایدببز  تٹؾٗٻ قٽطی ٲحؿٹة ٲی

ټببی   ؾبطٲبیٻ ایدبز ؾبظٸ٦بضټبی خصة  ،پصیط( ٪صاضاٴ ٲربَطٺ ذهٹل ؾطٲبیٻ ٪صاضاٴ )ثٻ خصاة ٸ پطثبظزٺ ثطای ؾطٲبیٻ

 ایدبز ٲٷب١َ ٸیػٺ ٸ اٲثبٮٽٱ.  ،ذبضخی

 ايجاد سيزساخت ّای قاًًَی

زٸٮت ٸ قٽطزاضی ټب ثبیس تاـ ٦ٷٷس ظیطؾبذت ټبی ٢بٶٹٶی الظٰ خٽت خصة ؾطٲبیٻ ٪صاضی ثرف ذهٹنبی زض  

 حٹظٺ قٽطزاضی ټب ضا ٦ٻ ٶ٣ف ٲٽٳی زض تٹؾٗٻ قٽطی زاضٶس اتربش ٶٳبیٷس.

 ٌی ٍ اقتصادیهذيزيت خالق ٍ داضتي عزحْای ف

 قٽطزاضی ثبیؿتی ثٻ ؾٳت ٲسیطیت ذا٠ ٸ َطحٽبی تٹخیٽی، ا٢تهبزی ثطای تطٚیت ثیكتط ثرف ذهٹنی ثبقٷس.

ٲسیطاٴ قٽطی ٸ قٽطزاضی ټب ثبیؿتی ثب زاقتٵ ضٸی٧طز ٲسیطیت پطٸغٺ زض ٶی٭ ثٻ تٹؾٗٻ قٽطی ثب ٦ببټف ثطٸ٦طاؾبی   

یسٴ ثٻ ضٸٶس تٹؾٗٻ ٪بٰ ثطزاضٶس. اٞعایف ؾطٲبیٻ اختٳبٖی، ازاضی ٸ تؿطیٕ زض اٶدبٰ اٲٹض ٲكبض٦تی زض خٽت ؾطٖت ثرك

اٖٱ اظ اٖتٳبز ٖٳٹٲی، زٞب٠ اختٳبٖی، ٸخساٴ ٞطزی ٸ اختٳببٖی، اضظیببثی ضيببیت ٲٷبسی ٖٳبٹٲی ثبٻ نبٹضت ؾببالٶٻ         
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تسٸیٵ َطح خبٲٕ ٲكبض٦ت ٸ ٶٓبضت ٲطزٰ، ؾبظٲبٶٽبی ذهٹنی زض تٹؾٗٻ پبیساض ٦كٹض ٸ قٽط ٸ ٞطاټٱ ٦بطزٴ اٲ٧ببٴ   

 ٲٷ٣ُٻ ای ٸ ٲٯی ٲی قٹز. ، ی تكٹی٣ی، ٲٷدط ثٻ تٹؾٗٻ قٽطیؾیبؾتٽب

  پیطٌْبدات ٍ ًتبيج -3-9-4

 ثب تٹخٻ ثٻ ٲُبٮت ثیبٴ قسٺ، پیكٷٽبزاتی ثٻ قطح ظیط اضائٻ ٲی ٪طزز:

     ؾبٗٻ  ټببی تٹ -ت٣ٹیت ٲجبٶی ؾیبؾت ٪صاضی زض ضاؾتبی تٹؾٗٻ ٲكبض٦ت ټبی ٖٳٹٲی زض تهبٳیٱ ٪یطیٽبب ٸ ثطٶبٲبٻ

 ٞطټٷ٫ی  ا٢تهبزی ٸ ، اختٳبٖی

 یٵ ٸ زض ؾُحی زی٫بط ایدببز   ٲؿئٹٮ ثٻ ٶؿجت ٲطزٰ ٖٳٹٲی اٖتٳبز خٯت ٸ اختٳبٖی ٲكبض٦ت ثٻ ٲثجت ٶ٫طـ ایدبز

 اٖتٳبز 

  ٸا٪صاضی ٲؿئٹٮیت ټب ٸ تهٳیٱ ٪یطی ټب زض ثطذی اظ اٲٹض قٽطی ثٻ ثرف ذهٹنی ٸ اټٳیت زازٴ ثٻ پیكٷٽبزات

 ٸ ٶٓطات قٽطٸٶساٴ زض ازاضٺ اٲٹض قٽط ثٳٷٓٹض ت٣ٹیت احؿبؼ ٲبٮ٧یت ثط ٲحیٍ قٽطی زض ٲیبٴ آٶٽب 

  طایف ثیكتطی ثطای  .بقسثٻ ایٷ٧ٻ ټط چٻ ٲیعاٴ ضيبیت ٲطزٰ ٸ ثرف ذهٹنی اظ ذسٲبت قٽطی ثیكتط ثثب تٹخٻ٪

      ٰ تٹؾبٗٻ ذبسٲبت قبٽطی ٸ     ، ٲكبض٦ت زاضٶس ٮصا اٶدبٰ ا٢ساٲبتی زض خٽبت اٞبعایف ضٞببٺ ٖٳبٹٲی ٸ آؾببیف ٲبطز

ٞطټٷ٫ی ٸ تٟطیحی ٸ ایدبز ٲطا٦عی ثبطای اؾبتٟبزٺ اظ پیكبٷٽبزات ٲطزٲبی زض خٽبت ذبسٲبت        ، اٲ٧بٶبت آٲٹظقی

 .ٶٽب زض اٲٹض قٽطی ٲٹثط ٸا٢ٕ قٹزضؾبٶی ثٽیٷٻ ٲی تٹاٶس زض ضاؾتبی خٯت ٲكبض٦ت ثیكتط آ

  ؾبذتبض ظٶس٪ی قٽطی قطایُی ضا ثٹخٹز آٸضزٺ ٦ٻ ٲٷبٕٞ ٖٳٹٲی زض ٲ٣بث٭ ٲٷبٕٞ ٞطزی ضٶ٩ ثبذتٻ اؾت ثب تٹخٻ ثٻ

ٲٽبخطت ټبی ٸؾیٕ اظ ضٸؾتب ثٻ قٽط ٸ ټٳچٷیٵ ثٳٷٓٹض تٹؾٗٻ ٸ ت٣ٹیت ٲیعاٴ احؿبؼ تٗٯب١ اختٳببٖی قبٽطٸٶساٴ    

اضتجبٌ ثب ٞطټٷ٩ قٽطٶكبیٷی ٸ پبیجٷبسی ثبٻ ٢بٹاٶیٵ ٸ ٲ٣بطضات قبٽطی ٸ آٲبٹظـ        ثب اضائٻ آٲٹظـ ټبی ٖٳٹٲی زض 

 .ح٣ٹ٠ ظٶس٪ی قٽطی ثٻ قٽطٸٶساٴ ظٲیٷٻ ٲكبض٦ت اختٳبٖی آٶٽب ضا ثبال ذٹاټس ثطز

 ٸٮتی ٸ ٶٽبزټببی ٲطزٲبی ٸ ؾببظٲبٶٽبی نبٷٟی ثٗٷبٹاٴ      ًٖٹیت ثرف ذهٹنی ٸ قٽطٸٶساٴ زض تك٧٭ ټبی ٚیط ز

ٮصا تٹؾٗٻ تك٧٭ ټبی ٚیطزٸٮتبی، ٶٽبزټببی ٲبسٶی زض     ؛ٶ٣ف اؾبؾی ایٟب ٲی ٶٳبیس ٖبٲٯی زض ایدبز ًٞبی ٲكبض٦تی

ظیؿت ٲحیُی ٸ ؾبیط اٲٹض قٽطی ٸ تٹاٶٳٷس ؾبظی آٶٽب اظ َطیب١ حٳبیبت    ، ٞطټٷ٫ی ، ظٲیٷٻ ټبی ٲرتٯٝ اختٳبٖی

 .٪طززټبی زٸٮتی ٲی تٹاٶس زض ضاؾتبی ٲكبض٦ت اختٳبٖی قٽطٸٶساٴ ثٗٷٹاٴ ی٥ اثعاض ٲٷبؾت ٸ ٲطزٲی تٯ٣ی 

  ټبی اختٳبٖی ثٻ ٶٓط ٲی ضؾس ٦ٻ ثطٶبٲٻثبتٹخٻ ثٻ ٸخٹز ضاثُٻ ٲؿت٣یٱ ثیٵ ؾبث٣ٻ ؾ٧ٹٶت زض ٲح٭ ٸ ٲیعاٴ ٲكبض٦ت

 .ٲسیطیت ٲكبض٦تی زض اٲٹض قٽطی ثب خٯت ٲكبض٦ت قٽطٸٶساٴ ثب ؾبث٣ٻ ؾ٧ٹٶت ثیكتط ٲٹ١ٞ تط ثبقس
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 سیطیتی ثط ٲجٷبی ٶیبظټبی ٸا٢ٗی ٲطزٰ ٸ زض ټبی زٸٮتی ٸ ٲثطٶبٲٻ ضیعی ثطای خٯت ٲكبض٦ت ٲطزٲی اظ خبٶت زؾت٫بٺ

 .یبثی ثبقسضاؾتبی اټساٜ ٢بث٭ زؾت

     ایدببز ضٸحیبٻ ٲكببض٦ت زض ٲبطزٰ       ٸؾبی٭ اضتجبٌ خٳٗی ثرهٹل تٯٹیعیٹٴ ٸ ضازیبٹ اظ خٳٯبٻ ٖٹاٲب٭ ٲٽٳبی زض

 ؾبی٭ اضتجبٌ خٳٗی ٲٹخت اٞعایف پسیسټبی تحت ٖٷٹاٴ تحط٤ ضٸاٶی ٲی٫طزز ٸ زض ثیٵ ٲبطزٰ ټٳبسٮی  ټؿتٷس. ٸ

 .٪طززایدبز ٲی٧ٷس ٸ زض ٶٽبیت ٲٷدط ثٻ ٲكبض٦ت اٞطاز ٲی

 ٻٞطټٷ٫ی ٸ ا٢تهبزی ث ، ټبی ٲرتٯٝ اختٳبٖیدف ٶ٫طـ ٲطزٰ ثٻ ٲكبض٦ت زض ظٲیٷٻٲٷٓٹض ؾٷٻاٶدبٰ ٲُبٮٗٻ ای ث-

ټبی ضٞتبض ٪طایبٶبٻ ٲبطزٰ زض ظٲیٷبٻ ٲكببض٦ت ٸ ثٽبطٺ ٪یبطی اظ ٶتببیح آٴ زض ثطٶبٲبٻ ضیبعی          ی٭ٲٷٓٹض قٷبؾبیی پتبٶؿ

 .ٲسیطیت ٲكبض٦ت ثطای ا٢كبض ٲرتٯٝ

ثْیٌِ ػبثشيي پیبدُ اص پلْبي ػبثشيي پیبدُ دس  اسائِ پیطٌْبدات ػولي ٍ اجشايي دس خػَظ استفبدُ -3-9

 هٌبطك هختلف ثِ تفىیه ػبدات فشٌّگي

 ٪طزز:زض ضاؾتبی اؾتٟبزٺ ثٽیٷٻ ٖبثطیٵ پیبزٺ اظ پٯٽبی ٖبثطیٵ پیبزٺ، پیكٷٽبزاتی ثٻ قطح شی٭ ٲُطح ٲی 

        ،٢ج٭ اظ تهٳیٱ ثٻ ؾبذت ٪صض٪بٺ ٖبثط پیبزٺ، ٲی ثبیؿت ٲُبٮٗبت آٲببضی خببٲٕ زض ظٲیٷبٻ ټببی تٗبساز ٖببثطیٵ

تٗساز ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثط حؿت ٖطو ؾٹاضٺ ضٸ، تٗبساز تهببزٞبت، ؾبطٖت ٸؾببی٭ ٶ٣ٯیبٻ، ٲیبعاٴ ٸ ٶبٹٔ ٦ببضثطی         

... اٶدبٰ قٹز تب يٳٵ ٦بټف تدببٸظ  ٲتط ٸ ٲیعاٴ خصة تطزز ثٗس اظ احسا  ٸ 150ؾبذتٳبٶٽبی اَطاٜ تب قٗبٔ 

  ٖبثطیٵ ثٻ ؾُح ؾٹاضٺ ضٸ ثبٖا اٞعایف ؾطٖت ٸ حدٱ تطزز ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٪طزز.

 .ثط اؾبؼ تٗساز ٖبثطیٵ ٸ ٶٹٔ آٶٽب، ٖطو ٪صض ٸ ضاٺ پٯٻ ٸ ٶٹٔ پٯٻ ټبی ٲٹضز ٶیبظ َطاحی قٹز 

  ٲٷبؾت ثٻ ایؿت٫بټٽبی حٳب٭ ٸ  زض ٲ٧بٴ یبثی ثطای احسا  ٪صضټبی ٖطيی ٖبثط پیبزٺ، زض ٶٓط ٪طٞتٵ زؾتطؾی

ٶ٣٭ ٖٳٹٲی ٸ ٖسٰ ایدبز زؾتطؾی خسیس ٸ ٖسٰ ٶیبظ ثٻ اضائٻ تؿٽیات خسیس ٲبٶٷس احسا  ایؿبت٫بټٽبی خسیبس   

ٲبٶٷس احسا  ایؿت٫بټٽبی خسیس حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی ٸ... ٸ زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٲكرهبت اثٗبزی ؾُٹح پیببزٺ ضٸ ٸ  

ٲ٧ببٴ یببثی   ة قسٺ ٸ اٶدبٰ ٲُبٮٗبت ت٧ٳیٯی اٮعاٲی ٲی ثبقبس.  تبؾیؿبت ٲ٧بٶی٧ی ٸ ثط٢ی ٖجٹضی اظ ٲح٭ اٶترب

ٲٷبؾت ثبٖا خصة حسا٦ثطی ٖبثطاٴ ٲی قٹز زضحبٮی ٦ٻ اٶتربة ٲ٧بٴ ٶبٲٷبؾت ٲٳ٧ٵ اؾت ثبٖا ټسض ضٞتٵ 

ؾطٲبیٻ ای قٹز ٦ٻ ثطای ؾبذت پ٭ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قسٺ اؾت. ؾطٖت تطزز ٸ حدٱ ذٹزضٸټب ٸ احؿبؼ ٶ٫طاٶبی  

اثط٪صاض ثط اٶتربة یب٥ ٲ٧ببٴ خٽبت احبسا  پب٭ ٖببثط پیببزٺ ؾبطٖت ٲتٹؾبٍ تبطزز            اظ تهبزٜ اظ ٲٗیبضټبی

ذٹزضٸټب ٸ حدٱ آٶٽب اؾت. زضٸا٢ٕ، زض نٹضت ثبال ثٹزٴ ؾطٖت ٸ حدٱ ذٹزضٸټبی ٖجٹضی، احؿبؼ ایٳٷبی  

ذٹاٶبب ثبٹزٴ ٲ٧ببٴ ٸ     زض ٖبثط پیبزٺ ٦بټف یبٞتٻ ٸ زض ٲ٣بث٭ اٶ٫یعٺ ٸی ثبطای اؾبتٟبزٺ اظ پب٭ اٞبعایف ٲبی یبثبس.      
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ٹ٢ٗیت ی٥ پ٭ ٲی تٹاٶس ٶ٣ف ٲٽٳی زض اؾتٟبزٺ اظ آٴ زاقتٻ ثبقس؛ اظ آٶدب٦ٻ پ٭ ٶٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٖٷهط ؾببظٺ  ٲ

ای ثب ٖٳٯ٧طز خبثدبیی ثٯ٧ٻ زاضای ٖٳٯ٧طزی ٞطاتط زض ٲحیٍ ٸ ًٞبی قٽطی، ٲُطح ټؿبتٷس، زاقبتٵ ٲٹ٢ٗیبت    

 ٭ ٲی ثبقس.ظٲیٷٻ ؾبظ تٳبی٭ ثٻ اؾتٟبزٺ ثیكتط اظ پ ، ذٹاٶب ٸ آق٧بض ثطای قٽطٸٶساٴ

   ،ٔزض َطاحی ٸ ؾبذت ٪صضټبی ٖبثط پیبزٺ ٚیط ټٳؿُح ضٖبیت اؾتبٶساضزټبی َطاحی ٲطثٹٌ ٲبٶٷس َٹ٬، اضتٟبب

اضتٟبٔ ٲٟیس اظ ؾُح ظٲیٵ، ٶٹض ٸ ٶٹٔ پٯٻ ٸ اظ ٶٓط ٶٹٔ اؾتٟبزٺ ٦ٷٷبس٪بٴ ٲبٶٷبس ؾببٮٳٷساٴ، ٲٗٯبٹٮیٵ ٸ ٦ٹز٦ببٴ      

یب ٞطٸق٫بٺ زض ظیط٪صض ٸ ٖطو ایؿتبز٪ی خٽت  ٮحبِ ٖطو اؾتبٶساضز زض ظیط ٪صضټب زض نٹضت ٸخٹز ٲٛبظٺ

 ذطیس ثط اؾبؼ حدٱ ٸ تطزز آیٷسٺ ثب احتؿبة يطیت خصة ثط اؾبؼ ٖطو ٖجٹض

      ثطای خصة ټط چٻ ثیكتط ٖبثطیٵ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ٪صض ٚیط ټٳؿُح تب حس ٲٳ٧ٵ َطاحی ٪بصض ٖطيبی، ٲٷُجب١ ثبب

ٲبٶٷس پٯٻ ثط٢ی ٸ ز٦ٹضاؾیٹٴ ٲٗٳببضی   ٲحیٍ اَطاٜ ٸ خصاة نٹضت ٪طٞتٻ ٸ زض آٴ اظ ٞٵ آٸضی ټبی خسیس،

 ٲٷُج١ ثب ؾٷت ټبی ٲٯی ٸ ٚیطٺ اؾتٟبزٺ ٲی قٹز.

             ٶهت تبثٯٹټبی اَاٖبتی ٲٷبؾت زض ٲحب٭ ټببی ت٣ببَٕ ذیبثببٴ ټببی اَبطاٜ، ٢جب٭ اظ ٪بصض ثبطای تٛییبط ٲؿبیط

 س.ضاٶٷس٪بٴ ٸ ؾبذت خعیطٺ ٲیبٶی زض ٪صضټبیی ٦ٻ زاضای ٲدٹظ اؾتٟبزٺ اظ ضاٺ پٯٻ زض ٸؾٍ ٪صض ټؿتٷ

  زضنس تٯٟبت تطاٞی٧بی ٲطثبٹٌ ثبٻ ٖببثطیٵ پیببزٺ ٲبی ثبقبس ٸ زضنبس ٢بثب٭           15ثب تٹخٻ ثٻ ایٷ٧ٻ، ؾبٮیبٶٻ ثیف اظ

تٹخٽی اظ ٖبثطیٵ پیبزٺ، زض ٖجٹض اظ ٖطو ؾٹاضٺ ضٸټب ٸ یب ذطٸج اظ ذٹزضٸ پؽ اظ پبض٤ آٴ زض ٶ٣بٌ ٦ٹض اظ 

احبسا  پبض٦یٷب٩ ټببی چٷبس َج٣بٻ زض      زیس ضاٶٷس٪بٴ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیبٻ ٖجبٹضی تهببزٜ ٸ آؾبیت ٲبی ثیٷٷبس، ٮبصا        

ذیبثبٶٽبی پط تطزز ٸ ایدبز حٟبِ ټبی َٹٮی زض ٦ٷبض ؾٹاضٺ ضٸټب ٸ احسا  ٪صضټبی ٚیبط ټٳؿبُح ثبٻ ٞٹانب٭     

ٲتط اظ ټٱ ٸ يٳٵ اٞعایف ٲجبٮٙ خطایٱ پبض٤ زض ذیبثبٶٽبی انٯی ٸ ثٻ ٸیػٺ پببض٤ ټببی زٸثب٭ ذبٹزضٸ ٸ      800

ف تٯٟبت تهبزٜ ٖبثطیٵ ٸ اٞعایف حدٱ ٸ ؾبطٖت ٸؾببی٭ ٶ٣ٯیبٻ    اٶت٣ب٬ آٶٽب تٹؾٍ پٯیؽ ٲی تٹاٶس ثبٖا ٦بټ

 ٖجٹضی ٪طزز.

    زض ٲحٯٽبی ایؿت٫بټٽبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی یب ٸضٸزی ٲٛبظٺ ټب ٸ ٞطٸق٫بټٽبی ثعض٨ ٲی ثبیؿت ٲتٷبؾبت ثبب

خٳٗیت ثطآٸضزی ٖطو پیبزٺ ضٸ ثعض٪تط پیف ثیٷی ٪طزز تب اظ تدبٸظ ثٻ ؾبٹاضٺ ضٸ تٹؾبٍ ٖببثطیٵ، خٯبٹ٪یطی     

 قٹز.

 طای اؾتٟبزٺ اظ ت٣بَٕ ټبی ټٳؿُح، تٹؾٍ ٖبثطیٵ ٲی ثبیؿت يٳٵ ٶهت چطا٘ ضاټٷٳبی زٸ ظثبٶٻ آٴ ضا ٲدٽع ث

 ٲتطی ثطای اؾتٟبزٺ ٦ٹز٦بٴ، ٲٗٯٹٮیٵ ٸ ٶبثیٷبیبٴ ٶٳٹز. (1/50-1/10)ثٻ ز٦ٳٻ ٲرهٹل زض اضتٟبٔ تب 
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  ا اٞبعایف ؾبطٖت ٸؾببی٭    احسا  پیبزٺ ضٸ ٸ ت٧ٟی٥ آٴ اظ ؾٹاضٺ ضٸ يٳٵ ٶٓٱ ثركیسٴ ثٻ ٖجٹض ٸ ٲطٸض ثبٖب

ٶ٣ٯیٻ ٸ اضت٣بء ایٳٷی ٸ آضاٲف ٖبثطیٵ قسٺ ٸ ؾبطٖت حط٦بت ٸ حدبٱ تبطزز ٖببثطیٵ ضا ٶیبع اٞبعایف زازٺ ٸ ثبٻ         

 ظیجبیی قٽط ٶیع ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷس.

    ثب تٹخٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ٖبثطیٵ پیبزٺ ٪صضٶسٺ اظ ٲحٯٽبی ؾٹاضٺ ضٸ ٚیط ٖجٹض ٖبثط پیبزٺ زض نٹضت تهبزٜ ٲ٣هبط ٲبی

طضات ثٻ ضٸظ، پٯیؽ ضاټٷٳبی آٲٹظـ زیسٺ ثب تدٽیعات ٲسضٴ ٲی تٹاٶس زض ٦ببټف ترٯٟببت   ثبقٷس ٮصا ٸخٹز ٲ٣

 تطاٞی٧ی ٖبثطیٵ، ٲٹثط ٸا٢ٕ ٪طزیسٺ ٸ ٶطخ تٯٟبت ٖبثطیٵ ضا ٦بټف زټس.

 پبییٵ آٲسٴ ٸ حط٦ت ضٸی پ٭ ٸخٹز زاضز؛  ، اظ ٶٓط ا٦ثطیت ٖبثطاٴ زض ضٸظ احؿبؼ اٲٷیت ٦بٞی ثطای ثبالضٞتٵ

ٲٷیت زض قت ٦بٲاً ٲتٟبٸت اظ ضٸظ اؾت. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت ٦ٻ احؿبؼ اٲٷیت ٞبطزی قببٲ٭   اٲب ٲیعاٴ احؿبؼ ا

ٲحبیٍ ثبٹزٺ ٸ ٲتببثط اظ حًبٹض زی٫بط      ٶ٫طاٶی اظ نسٲٻ خؿٳی یب ضٸحی ثٻ ټط ٶحٹ ٲٳ٧ٵ اظ َطٜ زی٫طاٴ یبب  

 ٲیعاٴ ضٸقٷبیی پ٭ ٸ ٲحیٍ پیطاٲٹٴ ٸ ټٳچٷیٵ حًٹض ٶیطٸټبی پٯیؽ ٲی ثبقس. ، اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ

 ٭ ټبی ٲٹخٹز ثطای اؾتٟبزٺ ؾبٮٳٷساٴ ٸ ٲٗٯٹالٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ ٲٷبؾت ٶٳی ثبقٷس؛ ٮصا زض َطاحبی پب٭ ټببی ٖببثط     پ

 پیبزٺ ثٻ ایٵ اٲط ثبیس تٹخٻ ٶٳٹز.

    آقٷبیی ثیكتط ثب ٲح٭، ٲٹخت تكٹی١ ٖبثطاٴ ثٻ اؾتٟبزٺ ثیكتط اظ پ٭ ٲی ٪طزز. ټٳچٷیٵ اَأ ضؾببٶی ٸ تجٯیٛببت

 پ٭ ٲی قٹز. ثیكتط، ٲٹخت اؾتٟبزٺ ثیكتط اظ

  ٸخٹز پ٭ ټبی ٖبثط، ٲٹخت اٞعایف ضيبیت ٖبثطاٴ ثٻ خٽت تؿٽی٭ ضٞت ٸ آٲس ایٳٵ ٸ آؾٹزٺ ذبَط آٶٽب قسٺ

اؾت. ثٷبثطایٵ زض قٽط قیطاظ، پ٭ ټبی ټٹایی ٖبثط ثیكتطی ؾبذتٻ قٹز ٸ ؾبذت ایبٵ پب٭ ټبب زض ضاؾبتبی تببٲیٵ      

 ایٳٷی حط٦تی ٖبثطاٴ ٢ٯٳساز قٹز.

 ثٻ ٶٹٔ پٯٻ ثط٢ی ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٸ قطایٍ ا٢ٯیٳی ٸ ٲحیُی ٲحبؾجٻ ٲبست ظٲببٴ ثٽبطٺ     ثبیؿتی تٹخٻ زاقت ثب تٹخٻ

ثطزاضی ٸ ؾبذت زض قطایٍ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲتٟبٸت ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ٶیبظ ثٻ ٲُبٮٗبت ٲٷ٣ُٻ ای ٲرهٹل زض ټبط قبٽط   

 زاضز.

 یت ٸ ضٸقبٷبیی پب٭،   ثٻ َٹض ٦ٯی قٽطزاضی ثب اٶدبٰ ا٢ساٲبتی ٶٓیط ايبٞٻ ٦طزٴ آؾبٶؿٹض یب پٯٻ ثط٢ی، اٞعایف اٲٷ

٦بټف ٖطو ذیبثبٴ، ٲبٶٕ ٪صاضی ظیط پ٭ ثطای اچجبض ٖبثطاٴ، تٛییط ٲٗٳبضی ٸ اٞبعایف خبصاثیت ْببټطی پب٭ ٸ     

 ایدبز ظیط ٪صض ٖبثط ثٻ خبی پ٭ ضٸ٪صض، ٲی تٹاٶس ثبٖا تكٹی١ ټطچٻ ثیكتط ٖبثطیٵ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټب قٹز.
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 ًتیجِ گیشي ٍ اسائِ گضاسضبت    -3-11

٪عاضـ، اثتسا ثٻ ثطضؾی ٸ تٹيیح اٶٹأ ٲسٮٽبی ضیبيی زض ذهٹل اٸٮٹیت ثٷسی ٸ ٲ٧بٴ یبثی پطزاذتبٻ  زضٞبظ ؾٹٰ 

ؾپؽ ثب تٹخٻ ثٻ ټسٜ ٲٹضز ٶٓط ثٻ اٶتربة ٲس٬ ٲٷبؾت ٸ تٹيیح زالی٭ اٶتربة ایٵ ٲس٬ پطزاذتٻ قبس. زض ٲطحٯبٻ    ؛ قس

بؾبٴ شی ضثٍ ٸظٴ زټی ٸ اٲتیببظ زټبی قببذم ټبب     ثٗس ثب تٹخٻ ثٻ اؾتبٶساضزټبی اضائٻ قسٺ زض ٞبظ ٢جٯی ٸ ٶٓطیبت ٦بضقٷ

اٶدبٰ قس ٸ ٲس٬ ٶطٰ اٞعاضی ٲٹضز ٶٓط خٽت ٲسٮؿبظی ٸ اٸٮٹیت ثٷسی احسا  پٯٽبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزی ٲٗطٞی ٪طزیس. 

 NETٸ زض پٯتٟبطٰ   Microsoft Visual Studio 2010زض ٲحبیٍ ٶبطٰ اٞبعاض    اؾت ٦بٻ    ”FootBridges“ایٵ ٶطٰ اٞعاض 

Framework 3.5 .ایٵ ٶطٰ اٞعاض ثط اؾبؼ زازٺ ټبی ٦بضثطاٴ ٸ اؾتبٶساضټبی ٲٹخٹز ثٻ اٲتیبظزټی ثطٶبٲٻ ٶٹیؿی قسٺ اؾت

 ٸ اٸٮٹیت ثٷسی پ٭ ټبی ٖبثط پیكٷٽبزی زض خٽت اٸٮٹیت ؾبذت آٶٽب ٲی پطزاظز.

زض ٲطاح٭ ثٗسی ثٻ اضائٻ ٮیؿت ٲك٧ات اخطایی ٲحٹضټبی تس٢ی١ قسٺ ٲكبٸض ثٻ ټٳطاٺ تحٯی٭ ټعیٷٻ ٞبیسٺ آٴ ٸ اضائٻ 

پطازاذتٻ قس ٸ ٶٽبیتببً ٶحبٹٺ ٲكببض٦ت     GISٲٹضز اظ اٸٮٹیت ٸ خبٶٳبیی پٯٽبی ٖبثط پیبزٺ ثط ضٸی ٶ٣كٻ  100ٮیؿت حسا٢٭ 

نی ٲٹضز ثطضؾی ٢بطاض ٪طٞبت ٸ پیكبٷٽبزاتی ٖٳٯبی ٸ اخطایبی زض      زض احسا  پٯٽبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزی ثٻ ثرف ذهٹ

 ذهٹل اؾتٟبزٺ ثٽیٷٻ ٖبثطیٵ پیبزٺ اظ پٯٽبی ٖبثط زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ اضائٻ ٪طزیسٶس.
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جْت افضايص هطلَثیت استفبدُ اص پل ّبي  جوغ ثٌذي ٍ ًتیجِ گیشي ٍ اسائِ ساّىبسّبي پیطٌْبدي -4-1

 ػبثش پیبدُ

آٲبضټب ٶكبٴ ٲی زټس ؾبالٶٻ ثیف اظ ی٥ ټعاض ٖبثط پیبزٺ ثط اثط تهبزٞبت ضاٶٷس٪ی خبٴ ذٹز ضا اظ زؾت ٲبی زټٷبس ٸ   

زضنس تهببزٞبت خببزٺ ای ضا    40زضنس اظ تٯٟبت تهبزٞبت زض ثیٵ قٽطی ٸ ٶعزی٥ ثٻ 45ایٵ زض حبٮی اؾت ٦ٻ حسٸز 

پیبزٺ تك٧ی٭ ٲی زټٷس ٦ٻ ایٵ ٲٹيٹٔ اظ ی٥ ؾٹ ثیبٶ٫ط ثبال ثٹزٴ ٶبطخ تهببزٜ ٖببثطاٴ پیببزٺ ٸ اظ ؾبٹی زی٫بط        ٖبثطاٴ

آؾیت پصیط ثٹزٴ آٶٽب زض چطذٻ تطاٞی٥، ذٹزضٸ ٸ تهبزٞبت اؾت. پ٭ ټبی ٖبثط تؿٽیات ذبنبی ټؿبتٷس ٦بٻ ٲٹخبت     

٦بضثطاٴ ی٥ ٲؿیط ایٳٵ حط٦ت اظ ضٸی ذیبثبٴ ټبی  اٞعایف ضاحتی ٸ ایٳٷی ٖبثطاٴ پیبزٺ ٲی قٹٶس. پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ ثٻ

قٯٹ٘ ضا ٲٗطٞی ٦طزٺ ٸ ټٳچٷیٵ زؾتطؾی ٲؿت٣یٱ ضا ثٻ ؾبذتٳبٴ ټبی ذبل ثب حسا٦ثط ایٳٷی ٸ ًٞبی ٲُجٹٔ ثط٢طاض ٲبی  

ؾبظٶس. پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ زض نٹضت َطاحی ٲٹ١ٞ ٲی تٹاٶٷس ثٻ ی٥ ٶ٣ُٻ ٦بٶٹٶی ٸ خبصاة ثبطای یب٥ ًٞببی قبٽطی      

قٹٶس ٸ ٞطنت ضا ثطای ثطٸظ ذا٢یت ٲٗٳبضاٶٻ ٞط اټٱ ٶٳبیٷس. ٲٹيٹٔ ټسایت آثٽبی ؾُحی ٸ آة ثبضـ ٲحسٸز ٲُطح 

ی٧ی اظ ٲ٣ٹٮٻ ټبی زی٫ط زض َطاحی پ٭ ټبی پیبزٺ اؾت. زض پ٭ ټبی ؾطپٹقیسٺ ټسایت آة یب ثطٜ اظ ضٸی ؾ٣ٝ ثبطای  

٦بٮجبسی  -ٖبثطاٴ اظ آٶٽبب تببثیط اثٗببز ټٷسؾبی    اٞعایف ٖٳط ٲٟیس پ٭ ٲٽٱ اؾت. اظ ٖٳسٺ تطیٵ زالی٭ تٳبی٭ ٦ٱ ثٻ اؾتٟبزٺ 

..( ثبٹزٺ اؾبت. ی٧بی اظ    ...( ٸ ٞطټٷ٫بی )ٸخبٹز اٲٷیبت   .)َطاحی ټٷسؾی ٲٷبؾت پ٭، اٶتربة ٶٹٔ ثبال ثطٶسٺ، ٸخٹز حهبض

ضٸـ ټب ثٻ ٲٷٓٹض اٞعایف خصاثیت زض اؾتٟبزٺ اظ ایٷ٫ٹٶٻ پ٭ ټب ث٧بض٪یطی پٯٻ ثط٢ی ٸ آؾبٶؿٹض زض پ٭ ټبی ٖبثط ثب خٯبت  

ثرف ذهٹنی ٸ ٸا٪صاضی تجٯیٛبت ًٞبټبی زاذٯی ٸ ذبضخی پ٭ ثطای ٲست ظٲبٴ ٲٗیٵ زض اظای ؾبذت، ضاٺ  ٲكبض٦ت

 اٶساظی ٸ تدٽیع پ٭ ټب ثٻ پٯٻ ثط٢ی ٲی ثبقس.

يطٸضت تٹخٻ ثٻ حط٦ت ٖبثط پیبزٺ ٸ ؾبذت ٪صضټبی ٖبثط ٲٹضز تب٦یس ٢طاض ٪طٞتبٻ ٸ پبؽ    زضٞبظ اٸ٬ ایٵ ٪عاضـ، 

ت ٲطثٹَٻ ثب اضخبٔ ثبٻ اؾبتبٶساضزټبی ٲرتٯبٝ زاذٯبی ٸ ذببضخی ٲٗطٞبی قبس. زض ازاٲبٻ         اظ آٴ ٲدٳٹٖٻ يٹاثٍ ٸ ٲ٣طضا

ٲٹيٹٔ ٲ٧بٴ یبثی ٸ تدطثیبت ٲطثٹَٻ زض ؾٻ ٦اٶكٽط زاذٯی قبٲ٭ تٽطاٴ، انٟٽبٴ ٸ اټبٹاظ  ٸ ټٳچٷبیٵ زض ؾبٻ ٦كبٹض     

بیح ٲطثٹٌ ثٻ ٲُبٮٗٻ ٲیبساٶی  یٷس ٸ ٶتآذبضخی قبٲ٭ اؾتطاٮیب، اضزٴ ټبقٳی ٸ تط٦یٻ ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞت. زض ازاٲٻ ٞط

 70ضٸی زیس٪بټٽب ٸ ٶ٣ُٻ ٶٓطات ٖبثطاٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ اضائٻ ٪طزیس. زض ثرف ثٗسی ٪عاضـ ٸيٗیت خبضی ٶعزی٥ ثبٻ  

پ٭ ټٹایی ٖبثط پیبزٺ احبسا  قبسٺ زض ؾبُح ٦اٶكبٽط قبیطاظ اظ اثٗببز ٲرتٯبٝ اظ ٢جیب٭ ٲكرهببت ٞیعی٧بی، ټٷسؾبی،            

آٲببض تٹٮیبس ٸ خبصة ؾبٟط زض ؾبُح       ٶیعٸ تحٯی٭ ٢طاض ٪طٞت. زض ثرف پبیبٶی  ٖٳٯ٧طزی، تطاٞی٧ی ٸ ٦یٟی ٲٹضز تدعیٻ

 ٶٹاحی تطاٞی٧ی ثٳٷٓٹض قٷبؾبیی ٲحٹضټبی پطتطزز زضٸٴ قٽطی آٲسٺ اؾت. 
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اثتسا ٲٗیبضټب ٸ ٞب٦تٹضټبی ٲٹثط ثط ٲ٧بٴ یبثی ٸ اٸٮٹیت ثٷبسی پب٭    ،زض ٪عاضـ ٲطثٹٌ ثٻ ٞبظ زٸٰ ایٵ پطٸغٺ ٲُبٮٗبتی

ضٸـ ٲٗٳٹ٬ ٸ ٲُطح زض پطٸغٺ ټبی زاذٯی تكبطیح قبس. ؾبپؽ ٲٗیبضټبب ٸ قبیٹٺ       زٸزٺ ثب اؾتٟبزٺ اظ ټبی ټٹایی ٖبثط پیب

اٲتیبظثٷسی آٶٽب ثطای قٽط قیطاظ ثٻ پیكٷٽبز ٲكبٸض اضائٻ ٪طزیس. ثب تٹخٻ ثٻ ٸیػ٪ی ټبی ا٢ٯیٳی ٸ اختٳببٖی ٲتٟببٸت قبٽط    

یت ثٷسی ٲٗیبضټبی ٲ٧بٴ یبثی اؾتٟبزٺ قسٺ ٸ ضٸـ قیطاظ ثب ٦اٶكٽطټبی زی٫ط اظ ٶٓط ٦بضقٷبؾبٴ ثطای ٸظٴ زټی ٸ اٸٮٹ

AHP    ثطای ٲحبؾجبت ٲطثٹَٻ ث٧بض ٪طٞتٻ قسٺ اؾت. پؽ اظ آٴ ثٻ تكطیح ٶحٹٺ ٦بضثؿت اٮ٫بٹضیتٱMCLP    ثبطای پیبسا

 ٪طزیس.٦طزٴ ٶ٣بٌ ٸاخس قطایٍ احسا  پ٭ تكطیح 

ٲطثٹَٻ آٶٽب زض ٞبظ اٸ٬ ٪عاضـ اضائٻ  ثٻ ؾبٲبٶسټی ٲ٧بٶی پ٭ ټبی ټٹایی ٲٹخٹز ٦ٻ خعییبت ٸ تحٯی٭ ټبی ، زض ازاٲٻ

قسٺ ثٹز پطزاذتٻ قس. ټٳچٷیٵ ثب تٹخٻ ثٻ ت٧ٟی٥ ٦یٟی پ٭ ټبی ٲٹخٹز ضاټ٧بضټبی الظٰ ثبطای اضت٣بب ٦یٟیبت پب٭ ټببی      

پ٭ زض ٶ٣بٌ ٲرتٯٝ قیطاظ ٸ ٲ٧ببٴ یببثی ٸ    12ٲٹخٹز زض ټط زؾتٻ اضائٻ قسٺ اؾت. ثرف ثٗسی ٪عاضـ ثٻ ٲٗطٞی تٗساز 

پطزاذتٻ اؾت. ایٵ ثرف اظ ٪عاضـ ثب ٲٗطٞی ذهٹنیبت ٞیعی٧ی ٸ ٖٳٯ٧طزی پ٭ ټببی پیكبٷٽبزی ٸ   اٸٮٹیت ثٷسی آٶٽب 

ټٳطاٺ اؾت. زض ازٲٻ ٸيبٗیت پب٭ ټببی پیكبٷٽبزی ٸ ت٣ببَٕ ټببی       ٻټٳچٷیٵ ٸيٗیت ٦بضثطی ټبی ٲٹثط زض اَطاٜ آٶٽب ث

ٶٟبٹش ټبط یب٥ اظ ٪عیٷبٻ ټببی      ٲتطی آٶٽب تكطیح قبسٺ ٸ پبؽ اظ آٴ حبٹظٺ     400ٲٹخٹز ثطای اؾتٟبزٺ ٖبثطاٴ زض ٲحسٸٺ 

 پیكٷٽبزی زض اثٗبز ٲرتٯٝ تٹنیٝ ٸ ٲ٣بیؿٻ قسٺ اؾت. 

زضٞبظ ؾٹٰ ٪عاضـ، اثتسا ثٻ ثطضؾی ٸ تٹيیح اٶٹأ ٲسٮٽبی ضیبيی زض ذهٹل اٸٮٹیت ثٷسی ٸ ٲ٧بٴ یبثی پطزاذتبٻ  

ؾپؽ ثب تٹخٻ ثٻ ټسٜ ٲٹضز ٶٓط ثٻ اٶتربة ٲس٬ ٲٷبؾت ٸ تٹيیح زالی٭ اٶتربة ایٵ ٲس٬ پطزاذتٻ قبس. زض ٲطحٯبٻ    ؛ قس

ثٗس ثب تٹخٻ ثٻ اؾتبٶساضزټبی اضائٻ قسٺ زض ٞبظ ٢جٯی ٸ ٶٓطیبت ٦بضقٷبؾبٴ شی ضثٍ ٸظٴ زټی ٸ اٲتیببظ زټبی قببذم ټبب     

ٹیت ثٷسی احسا  پٯٽبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزی ٲٗطٞی ٪طزیس. اٶدبٰ قس ٸ ٲس٬ ٶطٰ اٞعاضی ٲٹضز ٶٓط خٽت ٲسٮؿبظی ٸ اٸٮ

 NETٸ زض پٯتٟبطٰ   Microsoft Visual Studio 2010زض ٲحبیٍ ٶبطٰ اٞبعاض    اؾت ٦بٻ    ”FootBridges“ایٵ ٶطٰ اٞعاض 

Framework 3.5 .زټی ایٵ ٶطٰ اٞعاض ثط اؾبؼ زازٺ ټبی ٦بضثطاٴ ٸ اؾتبٶساضټبی ٲٹخٹز ثٻ اٲتیبظثطٶبٲٻ ٶٹیؿی قسٺ اؾت

 ٸ اٸٮٹیت ثٷسی پ٭ ټبی ٖبثط پیكٷٽبزی زض خٽت اٸٮٹیت ؾبذت آٶٽب ٲی پطزاظز.

زض ٲطاح٭ ثٗسی ثٻ اضائٻ ٮیؿت ٲك٧ات اخطایی ٲحٹضټبی تس٢ی١ قسٺ ٲكبٸض ثٻ ټٳطاٺ تحٯی٭ ټعیٷٻ ٞبیسٺ آٴ ٸ اضائٻ 

ذتٻ قس ٸ ٶٽبیتببً ٶحبٹٺ ٲكببض٦ت    پطازا GISٲٹضز اظ اٸٮٹیت ٸ خبٶٳبیی پٯٽبی ٖبثط پیبزٺ ثط ضٸی ٶ٣كٻ  100ٮیؿت حسا٢٭ 

زض احسا  پٯٽبی ٖبثط پیبزٺ پیكٷٽبزی ثٻ ثرف ذهٹنی ٲٹضز ثطضؾی ٢بطاض ٪طٞبت ٸ پیكبٷٽبزاتی ٖٳٯبی ٸ اخطایبی زض      

ذهٹل اؾتٟبزٺ ثٽیٷٻ ٖبثطیٵ پیبزٺ اظ پٯٽبی ٖبثط زض ٲٷب١َ ٲرتٯٝ اضائٻ ٪طزیسٶبس ایبٵ پیكبٷٽبزات ثبٻ قبطح ظیبط، ٲبی        

 ثبقٷس:
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 بذت ٪صض٪بٺ ٖبثط پیبزٺ، ٲی ثبیؿت ٲُبٮٗبت آٲبضی خبٲٕ زض ظٲیٷٻ ټبی تٗساز ٖبثطیٵ، تٗساز ٢ج٭ اظ تهٳیٱ ثٻ ؾ

ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ثط حؿت ٖطو ؾٹاضٺ ضٸ، تٗساز تهبزٞبت، ؾطٖت ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ، ٲیعاٴ ٸ ٶٹٔ ٦ببضثطی ؾببذتٳبٶٽبی   

ټف تدبٸظ ٖبثطیٵ ثٻ ؾُح ٲتط ٸ ٲیعاٴ خصة تطزز ثٗس اظ احسا  ٸ... اٶدبٰ قٹز تب يٳٵ ٦ب 150اَطاٜ تب قٗبٔ 

  ؾٹاضٺ ضٸ ثبٖا اٞعایف ؾطٖت ٸ حدٱ تطزز ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٪طزز.

 .ثط اؾبؼ تٗساز ٖبثطیٵ ٸ ٶٹٔ آٶٽب، ٖطو ٪صض ٸ ضاٺ پٯٻ ٸ ٶٹٔ پٯٻ ټبی ٲٹضز ٶیبظ َطاحی قٹز 

    ٸ  زض ٲ٧بٴ یبثی ثطای احسا  ٪صضټبی ٖطيی ٖبثط پیبزٺ، زض ٶٓط ٪طٞتٵ زؾتطؾی ٲٷبؾت ثبٻ ایؿبت٫بټٽبی حٳب٭

ٶ٣٭ ٖٳٹٲی ٸ ٖسٰ ایدبز زؾتطؾی خسیس ٸ ٖسٰ ٶیبظ ثٻ اضائٻ تؿٽیات خسیس ٲبٶٷبس احبسا  ایؿبت٫بټٽبی خسیبس     

ٲبٶٷس احسا  ایؿت٫بټٽبی خسیس حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی ٸ... ٸ زض ٶٓط ٪طٞتٵ ٲكرهبت اثٗببزی ؾبُٹح پیببزٺ ضٸ ٸ    

٧ٳیٯی اٮعاٲبی ٲبی ثبقبس. ٲ٧ببٴ یببثی      تبؾیؿبت ٲ٧بٶی٧ی ٸ ثط٢ی ٖجٹضی اظ ٲح٭ اٶتربة قسٺ ٸ اٶدبٰ ٲُبٮٗبت ت

ٲٷبؾت ثبٖا خصة حسا٦ثطی ٖبثطاٴ ٲی قٹز زضحبٮی ٦ٻ اٶتربة ٲ٧بٴ ٶبٲٷبؾت ٲٳ٧ٵ اؾت ثبٖا ټبسض ضٞبتٵ   

ؾطٲبیٻ ای قٹز ٦ٻ ثطای ؾبذت پ٭ ثٻ ٦بض ٪طٞتٻ قسٺ اؾت. ؾطٖت تطزز ٸ حدٱ ذٹزضٸټب ٸ احؿبؼ ٶ٫طاٶی اظ 

٧بٴ خٽت احسا  پ٭ ٖبثط پیبزٺ ؾطٖت ٲتٹؾٍ تطزز ذٹزضٸټبب ٸ  تهبزٜ اظ ٲٗیبضټبی اثط٪صاض ثط اٶتربة ی٥ ٲ

حدٱ آٶٽب اؾت. زضٸا٢ٕ، زض نٹضت ثبال ثٹزٴ ؾطٖت ٸ حدٱ ذٹزضٸټبی ٖجٹضی، احؿبؼ ایٳٷی زض ٖببثط پیببزٺ   

٦بټف یبٞتٻ ٸ زض ٲ٣بث٭ اٶ٫یعٺ ٸی ثطای اؾتٟبزٺ اظ پ٭ اٞعایف ٲی یبثس. ذٹاٶب ثٹزٴ ٲ٧بٴ ٸ ٲٹ٢ٗیت ی٥ پ٭ ٲبی  

ف ٲٽٳی زض اؾتٟبزٺ اظ آٴ زاقتٻ ثبقس؛ اظ آٶدب٦ٻ پ٭ ٶٻ ثٻ ٖٷٹاٴ ی٥ ٖٷهط ؾبظٺ ای ثب ٖٳٯ٧طز خبثدبیی تٹاٶس ٶ٣

ثٯ٧ٻ زاضای ٖٳٯ٧طزی ٞطاتط زض ٲحیٍ ٸ ًٞببی قبٽطی، ٲُبطح ټؿبتٷس، زاقبتٵ ٲٹ٢ٗیبت ذٹاٶبب ٸ آقب٧بض ثبطای          

 ظٲیٷٻ ؾبظ تٳبی٭ ثٻ اؾتٟبزٺ ثیكتط اظ پ٭ ٲی ثبقس. ، قٽطٸٶساٴ

 بذت ٪صضټبی ٖبثط پیبزٺ ٚیط ټٳؿُح ضٖبیت اؾتبٶساضزټبی َطاحی ٲطثٹٌ ٲبٶٷبس َبٹ٬، اضتٟببٔ،    زض َطاحی ٸ ؾ

اضتٟبٔ ٲٟیس اظ ؾُح ظٲیٵ، ٶٹض ٸ ٶٹٔ پٯٻ ٸ اظ ٶٓط ٶٹٔ اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ ٲبٶٷس ؾبٮٳٷساٴ، ٲٗٯٹٮیٵ ٸ ٦ٹز٦بٴ ٮحبِ 

ٖطو ایؿتبز٪ی خٽبت ذطیبس    ٖطو اؾتبٶساضز زض ظیط ٪صضټب زض نٹضت ٸخٹز ٲٛبظٺ یب ٞطٸق٫بٺ زض ظیط٪صض ٸ

 ثط اؾبؼ حدٱ ٸ تطزز آیٷسٺ ثب احتؿبة يطیت خصة ثط اؾبؼ ٖطو ٖجٹض

        ثطای خصة ټط چٻ ثیكتط ٖبثطیٵ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ ٪صض ٚیط ټٳؿُح تب حس ٲٳ٧بٵ َطاحبی ٪بصض ٖطيبی، ٲٷُجب١ ثبب

ز٦ٹضاؾبیٹٴ ٲٗٳببضی   ٲحیٍ اَطاٜ ٸ خصاة نٹضت ٪طٞتٻ ٸ زض آٴ اظ ٞٵ آٸضی ټبی خسیس، ٲبٶٷس پٯٻ ثط٢بی ٸ  

 ٲٷُج١ ثب ؾٷت ټبی ٲٯی ٸ ٚیطٺ اؾتٟبزٺ ٲی قٹز.
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   ٶهت تبثٯٹټبی اَاٖبتی ٲٷبؾت زض ٲح٭ ټبی ت٣بَٕ ذیبثبٴ ټبی اَطاٜ، ٢ج٭ اظ ٪صض ثطای تٛییط ٲؿیط ضاٶٷبس٪بٴ

 ٸ ؾبذت خعیطٺ ٲیبٶی زض ٪صضټبیی ٦ٻ زاضای ٲدٹظ اؾتٟبزٺ اظ ضاٺ پٯٻ زض ٸؾٍ ٪صض ټؿتٷس.

 زضنس تٯٟبت تطاٞی٧ی ٲطثٹٌ ثٻ ٖبثطیٵ پیبزٺ ٲی ثبقس ٸ زضنس ٢بث٭ تبٹخٽی   15ٻ، ؾبٮیبٶٻ ثیف اظ ثب تٹخٻ ثٻ ایٷ٧

اظ ٖبثطیٵ پیبزٺ، زض ٖجٹض اظ ٖطو ؾٹاضٺ ضٸټب ٸ یب ذبطٸج اظ ذبٹزضٸ پبؽ اظ پببض٤ آٴ زض ٶ٣ببٌ ٦بٹض اظ زیبس        

ٷس َج٣بٻ زض ذیبثبٶٽببی پبط    ضاٶٷس٪بٴ ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٖجٹضی تهبزٜ ٸ آؾیت ٲی ثیٷٷس، ٮصا احسا  پبض٦یٷ٩ ټبی چ

ٲتط اظ ټبٱ ٸ   800تطزز ٸ ایدبز حٟبِ ټبی َٹٮی زض ٦ٷبض ؾٹاضٺ ضٸټب ٸ احسا  ٪صضټبی ٚیط ټٳؿُح ثٻ ٞٹان٭ 

يٳٵ اٞعایف ٲجبٮٙ خطایٱ پبض٤ زض ذیبثبٶٽبی انٯی ٸ ثٻ ٸیػٺ پبض٤ ټببی زٸثب٭ ذبٹزضٸ ٸ اٶت٣بب٬ آٶٽبب تٹؾبٍ       

تهبزٜ ٖبثطیٵ ٸ اٞعایف حدٱ ٸ ؾطٖت ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ ٖجبٹضی  خطث٣ی٭ ټبی پٯیؽ ٲی تٹاٶس ثبٖا ٦بټف تٯٟبت 

 ٪طزز.

       زض ٲحٯٽبی ایؿت٫بټٽبی حٳ٭ ٸ ٶ٣٭ ٖٳٹٲی یب ٸضٸزی ٲٛبظٺ ټب ٸ ٞطٸق٫بټٽبی ثبعض٨ ٲبی ثبیؿبت ٲتٷبؾبت ثبب

خٳٗیت ثطآٸضزی ٖطو پیبزٺ ضٸ ثعض٪تط پیف ثیٷی ٪طزز تب اظ تدببٸظ ثبٻ ؾبٹاضٺ ضٸ تٹؾبٍ ٖببثطیٵ، خٯبٹ٪یطی       

 قٹز.

 ٟبزٺ اظ ت٣بَٕ ټبی ټٳؿُح، تٹؾٍ ٖبثطیٵ ٲی ثبیؿت يٳٵ ٶهت چطا٘ ضاټٷٳبی زٸ ظثبٶٻ آٴ ضا ٲدٽع ثٻ ثطای اؾت

 ٲتطی ثطای اؾتٟبزٺ ٦ٹز٦بٴ، ٲٗٯٹٮیٵ ٸ ٶبثیٷبیبٴ ٶٳٹز. (1/50-1/10)ز٦ٳٻ ٲرهٹل زض اضتٟبٔ تب 

 ؾطٖت ٸؾبی٭ ٶ٣ٯیٻ  احسا  پیبزٺ ضٸ ٸ ت٧ٟی٥ آٴ اظ ؾٹاضٺ ضٸ يٳٵ ٶٓٱ ثركیسٴ ثٻ ٖجٹض ٸ ٲطٸض ثبٖا اٞعایف

ٸ اضت٣بء ایٳٷی ٸ آضاٲف ٖبثطیٵ قسٺ ٸ ؾطٖت حط٦ت ٸ حدٱ تطزز ٖبثطیٵ ضا ٶیع اٞعایف زازٺ ٸ ثٻ ظیجبیی قبٽط  

 ٶیع ٦ٳ٥ ٲی ٦ٷس.

       ثب تٹخٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ٖبثطیٵ پیبزٺ ٪صضٶسٺ اظ ٲحٯٽبی ؾٹاضٺ ضٸ ٚیط ٖجٹض ٖبثط پیببزٺ زض نبٹضت تهببزٜ ٲ٣هبط ٲبی

ضٸظ، پٯیؽ ضاټٷٳبی آٲٹظـ زیسٺ ثب تدٽیعات ٲسضٴ ٲبی تٹاٶبس زض ٦ببټف ترٯٟببت     ثبقٷس ٮصا ٸخٹز ٲ٣طضات ثٻ 

 تطاٞی٧ی ٖبثطیٵ، ٲٹثط ٸا٢ٕ ٪طزیسٺ ٸ ٶطخ تٯٟبت ٖبثطیٵ ضا ٦بټف زټس.

 پبییٵ آٲسٴ ٸ حط٦بت ضٸی پب٭ ٸخبٹز زاضز؛     ، اظ ٶٓط ا٦ثطیت ٖبثطاٴ زض ضٸظ احؿبؼ اٲٷیت ٦بٞی ثطای ثبالضٞتٵ

قت ٦بٲاً ٲتٟبٸت اظ ضٸظ اؾت. الظٰ ثٻ ش٦ط اؾت ٦ٻ احؿببؼ اٲٷیبت ٞبطزی قببٲ٭     اٲب ٲیعاٴ احؿبؼ اٲٷیت زض 

ٶ٫طاٶی اظ نسٲٻ خؿٳی یب ضٸحی ثٻ ټط ٶحٹ ٲٳ٧ٵ اظ َبطٜ زی٫بطاٴ یبب ٲحبیٍ ثبٹزٺ ٸ ٲتببثط اظ حًبٹض زی٫بط         

 ٲیعاٴ ضٸقٷبیی پ٭ ٸ ٲحیٍ پیطاٲٹٴ ٸ ټٳچٷیٵ حًٹض ٶیطٸټبی پٯیؽ ٲی ثبقس. ، اؾتٟبزٺ ٦ٷٷس٪بٴ
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 خٹز ثطای اؾتٟبزٺ ؾبٮٳٷساٴ ٸ ٲٗٯٹالٴ ٸ ٦ٹز٦بٴ ٲٷبؾت ٶٳی ثبقٷس؛ ٮصا زض َطاحی پ٭ ټبی ٖبثط پیبزٺ پ٭ ټبی ٲٹ

 ثٻ ایٵ اٲط ثبیس تٹخٻ ٶٳٹز.

      آقٷبیی ثیكتط ثب ٲح٭، ٲٹخت تكٹی١ ٖبثطاٴ ثٻ اؾتٟبزٺ ثیكتط اظ پ٭ ٲی ٪طزز. ټٳچٷبیٵ اَبأ ضؾببٶی ٸ تجٯیٛببت

 ٹز.ثیكتط، ٲٹخت اؾتٟبزٺ ثیكتط اظ پ٭ ٲی ق

    ٸخٹز پ٭ ټبی ٖبثط، ٲٹخت اٞعایف ضيبیت ٖبثطاٴ ثٻ خٽت تؿٽی٭ ضٞت ٸ آٲس ایٳٵ ٸ آؾٹزٺ ذبَط آٶٽبب قبسٺ

اؾت. ثٷبثطایٵ زض قٽط قیطاظ، پ٭ ټبی ټٹایی ٖبثط ثیكتطی ؾبذتٻ قٹز ٸ ؾبذت ایٵ پ٭ ټب زض ضاؾتبی تبٲیٵ ایٳٷی 

 حط٦تی ٖبثطاٴ ٢ٯٳساز قٹز.

  ٔپٯٻ ثط٢ی ٲٹضز اؾتٟبزٺ ٸ قطایٍ ا٢ٯیٳی ٸ ٲحیُبی ٲحبؾبجٻ ٲبست ظٲببٴ ثٽبطٺ      ثبیؿتی تٹخٻ زاقت ثب تٹخٻ ثٻ ٶٹ

ثطزاضی ٸ ؾبذت زض قطایٍ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲتٟبٸت ذٹاټس ثٹز ٦ٻ ٶیبظ ثٻ ٲُبٮٗبت ٲٷ٣ُبٻ ای ٲرهبٹل زض ټبط قبٽط     

 زاضز.

    ٷبیی پب٭،  ثٻ َٹض ٦ٯی قٽطزاضی ثب اٶدبٰ ا٢ساٲبتی ٶٓیط ايبٞٻ ٦طزٴ آؾبٶؿٹض یب پٯٻ ثط٢ی، اٞبعایف اٲٷیبت ٸ ضٸقب

٦بټف ٖطو ذیبثبٴ، ٲبٶٕ ٪صاضی ظیط پ٭ ثطای اچجبض ٖبثطاٴ، تٛییبط ٲٗٳببضی ٸ اٞبعایف خبصاثیت ْببټطی پب٭ ٸ       

 ایدبز ظیط ٪صض ٖبثط ثٻ خبی پ٭ ضٸ٪صض، ٲی تٹاٶس ثبٖا تكٹی١ ټطچٻ ثیكتط ٖبثطیٵ ثٻ اؾتٟبزٺ اظ پ٭ ټب قٹز.

  



 
 
 

 

241 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 پشسطٌبهِ هذيشاى ٍ وبسضٌبسبى: 1پیَست 

 باسوِ تؼالی       

 ..........  ......................... :( تاسيخ تنويل 2      ............................................. :( ضواسُ پشسطٌاه1ِ        

 

 
 

   هشد  صى جٌس: –4    .............. :سي -3هطخصات فشدي : 

 ( دکتشی 5     ( فَق لیساًس4 ( لیساًس3 دیملن ( فَق2 ( دیملن 1 :هيضاى تحصيالت  –5

    ..............سالسابقِ ماس اجشايی:  -8...................................... پست فؼلی -7.....................................................ساصهاى هتبَع  -6

 پيادُديذگاُ ضوا دس خصَظ هطنالت پل ّاي َّايی ػابش 
پل َّایی ػاتش پیادُ احذاث ضذُ ٍ دس ًظش است تؼذاد دیگشی اص ایي پل ّا تا  60ّواًگًَِ کِ هستحضشیذ دس ضْش ضیشاص ًضدیک تِ "

ّذف سٍاًساصی ٍ ایوي ساصی حشکت ػاتش پیادُ ساختِ ضَد. لیکي تِ دالیل هختلف، تخص قاتل تَرْی اص ضْشًٍذاى کواکاى ػثَس اص 

یگش سا تشری  هی دٌّذ ٍ دس تشخی هَاسد ػلیشغن ّضیٌِ ّای سٌگیي ساخت ، تزْیض ٍ ًگْذاسی ایي پل ّا اص صیش پل یا هسیشی د

 "کاسایی الصم تشخَسداس ًیستٌذ. 

هْوتشيي ػاهل پاييي بَدى توايل ضْشًٍذاى بِ استفادُ اص پل ّاي ػابش پيادُ مذاهست )لطفا بِ تشتيب اّويت اٍلَيت  -

 (1اّويت; بٌذي مٌيذ، بيطتشيي 

   ًذاضتي آساًسَس یا پلِ تشقی           

 )... ٍ پاییي تَدى احساس اهٌیت ٌّگام است ادُ اص پل  )تخػَظ تشای صًاى ، سالوٌذاى      

  کوثَد هاًغ فیضیکی صیش پل تشای هزثَس کشدى ػاتشاى   

  ًذاضتي هؼواسی هٌاسة ٍ پاییي تَدى رزاتیت ظاّشی پل    

  َّایی تا اقلین ضیشاص )گشها، سشها ٍ تاسش تاساى( ًاساصگاسی پل ّای   

 هکاى یاتی ٍ هَقؼیت ًاهٌاسة پل ّای هَرَد 

  ػادات سفتاسی ًاهٌاسة ٍ کوثَد اقذاهات فشٌّگی ٍ اطالع سساًی ٍ آگاُ ساصی 

 ................................................................ )سایش هَاسد )لح ا ًام تثشیذ 

ًظش ضوا دس سابطِ با اثشگزاسي ّش يل اص اقذاهات صيش بش افضايص ماسآهذي پل ّاي ػابش پيادُ ٍ استفادُ بيطتش ضهْشًٍذاى  

 مذاهست؟

خيلی  ساّناس

 هَافقن

خيلی  هخالفن هتَسط هَافقن

 هخالف

ًظشي 

 ًذاسم

       باصًگشي دس ضَابط هناى يابی پل ّاي پيادُ ٍ ساهاًذّی هناًی آًْا-17
       افضايص احساس اهٌيت ػابشاى اص طشيق ايجاد سٍضٌايی بيطتش -18
       افضايص احساس اهٌيت ػابشاى اص طشيق حزف تابلَّاي تبليغاتی بذًِ پل -19
افضايص احساس اهٌيت ػابشاى اص طشيق استفادُ اص آساًسَسّاي ضيطِ اي ٍ  -20

 تشاًسپاسًت
      

        ماّص سشػت اتَهبيل ػبَسي دس صيش پل  -21
       افضايص تؼذاد سهپ ّا ٍ ٍسٍدي ّاي پل -22

هذيش/ماسضٌاس گشاهی:پشسطٌاهِای کِ پیص سٍ داسیذ، یک پشٍطُ هحالؼاتی پیشاهَى ًياصسٌجی، هناًيابی ٍ جاًوايی پل ّاي 

ػابش پيادُ دس سطح ضْش ضيشاص هیتاضذ کِ تِ س اسش ساصهاى حول ٍ ًقل ٍ تشافیک دس رشیاى است. اص غشف ٍقت ٍ ّوکاسی 

اسگضاسین.سم غویواًِ ضوا  
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خيلی  ساّناس

 هَافقن

خيلی  هخالفن هتَسط هَافقن

 هخالف

ًظشي 

 ًذاسم

       افضايص ميفيت مفپَش ٍسٍدي، پلِ ّا ٍ ساّشٍ -23
       اضافِ مشدى سايِ باى، ًيونت ٍ فضاي سبض دس هجاٍست ٍسٍدي ٍ خشٍجی پل-24
       آساًسَستجْيض پل ّا بِ پلِ بشقی يا -25
       ايجاد هاًغ فيضينی صيش پل بشاي هجبَس مشدى ػابشاى بِ استفادُ اص پل -26
اطالع سساًی، فشٌّگ ساصي ٍ آگاّی بخطی ضْشًٍذاى بشاي تشغيب بِ  -27

 استفادُ اص پل
      

 بجاي پل َّايی بشاي ػابش پيادُ مذاهست ساخت صيشگزس پيادًُظش ضوا دس خصَظ -28

               هَافیییییق                                  هَافیییییق                               ًسیییییثتا هَافیییییق                       هخیییییالف             خیلیییییی 

 ًسثتا هخالف

 دس سطح ضْش ضيشاص مذاهست تؼذاد پل ّاي َّايی ػابش پيادُ  بيطتشًظش ضوا دس سابطِ با ساخت  -29

هَافیییییق                               ًسیییییثتا هَافیییییق                       هخیییییالف                                                          خیلیییییی هَافیییییق     

 ًسثتا هخالف

    اگههههههههههههش بيطههههههههههههٌْاد ديگههههههههههههشي داسيههههههههههههذ بفشهاييههههههههههههذ    -30

............................................................................................................................................. 

 با تطنش
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 : پشسطٌبهِ ضْشًٍذاى2پیَست 

 باسوِ تؼالی         

 ..........  ......................... :يا تقاطغ(  خياباىًام پل)ًام       ............................................. :ضواسُ پشسطٌاهِ      
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 تؼذاد اػضاي خاًَاس : .............................                                          -9سایش.............     (هتاّل2   ( هزشد1 :ٍضؼيت تاّل -8

سایش  کاسهٌذ تخص خػَغی کاسهٌذ دٍلت ضغل آصاد  داًطزَ ٍ هحػل خاًِ داس تاصًطستِ کاسگش سادُضغل -10

تؼذاد ٍسيلِ ًقليِ )اتَهبيل، هَتَس ٍ ...(دس خاًَاس:  -12سابقِ سنًَت دس ضيشاص : ..............   -11    ..................................

; سابقِ بيواسي 15   خیش    تلِ هصشف دخاًيات داسيذ؟  -14هتَسط دسآهذ خاًَاس دس هاُ: .............. -13................... 

آيا هؼلَليت جسوی يا هطنل  -17  خیش   تلِآيا بطَس هٌظن فؼاليت ٍسصضی داسيذ؟  -16  خیش    تلِ قلبی داسيذ؟ 

آيا گَاّيٌاهِ ساًٌذگی داسيذ؟  -19    خیش    تلِآيا سابقِ تصادف ساًٌذگی داسيذ؟  -18    خیش   تلِ حشمتی داسيذ؟

    خیش    تلِ

ت شیحی ٍ   دسهاًی تْذاضتی  تحػیلی خشیذ ٍ ضغلی کاسیّذف اص سفش )جابجايی( فؼلی ضوا مذاهست؟  -20

  سایش ارتواػی

تاکسی تاکسی هسافشتش اتَهثیل ضخػیقبل اص سسيذى بِ ايي ًقطِ )هحل پل( ٍسيلِ سفش مذام بَدُ؟; 21

  سایش پیادُ اتَتَسضخػی

خيلی  خصَصيات پل

 هَافقن

 ًظشي ًذاسم خيلی هخالف هخالفن هتَسط هَافقن

       داساي هَقؼيت هٌاسب ٍ خَاًا هی باضذ.پل -22
       دس سٍص احساس اهٌيت مافی بشاي ػبَس اص سٍي پل ٍجَد داسد -23
       دس ضب احساس اهٌيت مافی بشاي ػبَس اص سٍي پل ٍجَد داسد -24
       ايي پل دس هناى هٌاسبی ساختِ ضذُ است. -25
        سشػت اتَهبيل دس صيش پل صياد است -26
       تؼذاد )حجن( اتَهبيل دس صيش پل صياد است -27
       دس صَست ػبَس اص صيش پل احتوال تصادف ٍجَد داسد -28
       ػبَس اص صيش پل باػث صشفِ جَيی دس صهاى هی ضَد -29
       اگشّوشاُ دٍستاى يا خاًَادُ باضن تشجيحا اص باالي پل ػبَس هی مٌن-30
مِ باس ٍ ٍسايل ّوشاُ داضتِ باضن تشجيحا اص صيش پل ػبَس دس صَستی -31

 هی مٌن
      

       بِ دليل تشس اص استفاع اص سٍي پل ػبَس ًوی مٌن-32
       اگش پل داساي آساًسَس يا بلِ بشقی باضذ حتوا اص پل استفادُ هی مٌن-33
استفادُ اگش طَل پل مَتاّتش ضَد )ػشض خياباى موتش( حتوا اص پل -34

 هی مٌن
      

       ايي پل داساي طشاحی هٌاسب ٍ صيبا است -35

ّوطْشياى گشاهی:پشسطٌاهِای کِ پیص سٍ داسیذ، یک پشٍطُ هحالؼاتی پیشاهَى هناًيابی پل ّاي ػابش پيادُ دس سطح ضْش 

ضيشاص هیتاضذ. ايي تحقيق بذٍى رمش ًام ضوا تنويل هیگشدد. اطالػاتی مِ  بِ ها هیدّيذ ماهالً هحشهاًِ خَاّذ هاًذ. اص 

اسين.ّوناسي ضوا سباسگض  

( پلخيش)ػبَس اص صيش                  (  پل بلِ)ػبَس اص باالي                   مشدُ است  ػبَسپاسخگَ اص باالي پل آيا -1
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خيلی  خصَصيات پل

 هَافقن

 ًظشي ًذاسم خيلی هخالف هخالفن هتَسط هَافقن

       استفادُ اص ايي پل بشاي سالوٌذاى ٍ هؼلَالى هطنل است -36
       استفادُ اص ايي پل بشاي مَدماى هطنل است -37
       با هحل اطشاف ايي پل آضٌايی ماهل داسم -38
بيطتش باػث استفادُ بيطتش ضْشًٍذاى هی اطالع سساًی ٍ تبليغات  -39

 ضَد
      

       دس ضْش ضيشاص بايذ پل ّاي ػابش پيادُ بيطتشي ساختِ ضَد -40
       ساخت پل ػابش پيادُ ّذس دادى پَل ٍ سشهايِ است -41

اٍلَيهت   6تها   1دادى ػهذد  يادُ بيطٌْاد هی مٌيذ )بها  پّاي ػابش  پل چِ ساُ حلی بشاي استفادُ بيطتش ضْشًٍذاى اص  -42

 بٌذي مٌيذ(

ییا کیاّص    پلکاّص طیَل                              پلافضایص اهٌیت ٍ سٍضٌایی                           تشقی  پلِساخت آساًسَس یا 

  ػشؼ خیاتاى 

ایزیاد صییش گیزس ػیاتش                     پلتغییش هؼواسی ٍ افضایص رزاتیت ظیاّشی        تشای هزثَس کشدى ػاتشاىپل هاًغ گزاسی صیش 

    سٍگزس پل تزای 

 

اگهههههههههههههههش بيطهههههههههههههههٌْاد ديگهههههههههههههههشي داسيهههههههههههههههذ   -43

 ..........................با تطنشبفشهاييذ.....................................................................................................................
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 ّبي ػبثش پیبدُهتشي پل 125بسثشي اساضي دس ضؼبع و: 3پیَست 
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PFB015  : چهارراه فضیلت  -بلوار ابونصر- 

 نوشابه سازی
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB059  : بهارستان 27کالنتری  -میانرود 
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB060  : میدان بنی  -بزرگراه امام خمینی

 هاشمی
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 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB061  : تقاطع بلوار کاج -بلوار امیرکبیر 
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PFB062  : ابتدای شهید آقایی -بلوار امیرکبیر 
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 …مراکز و موسسات 

 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB063  : ابتدای خیابان  -بلوار ایمان جنوبی

 شهید شیخی
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB064  : گیت مجتمع دراک -بلوار وحدت 
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 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB065  : ابتدای خ -بزرگراه رحمت  .

 آقاباباخانی
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB066  : ابتدای سفیرشمالی -بلوار امیرکبیر 
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 …مراکز و موسسات 

 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB067  : تقاطع خ -بلوار سفیرشمالی  .

 صاحب االمر
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 …درمانگاه  -بیمارستان 
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB068  : امام . ابتدای خ -بلوار ارتش

 حسین
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 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB069  : صاحب . ابتدای خ -بلوار ارتش

 الزمان
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 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB070  : صدق گو. ابتدای خ -بلوار ارتش 
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB071  : 2 -میدان قهرمانان  -میانرود 
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 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB072  : مجتمع  -بلوار شهید رجایی

 دانشگاه شیراز
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 …مراکز و موسسات 

 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB073  : روبروی  -بلوار ابوذر غفاری

 مسجد صاحب الزمان
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 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB074  : 2 -بلوار پرستار 
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 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB075  : ترمینال امیرکبیر -بلوار امیرکبیر 
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 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB076  : ضلع شمالی تقاطع  -بلوار باهنر

 امیرکبیر
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 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB077  : اخالق . بین خ -بلوار باهنر جنوبی

 زاگرس. و خ
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 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB078  : ورودی گورستان کشن -کمربندی 
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB079  : پایانه خرامه -خ سعدی 
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 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB080  : روبروی ترمینال  -بلوار مدرس

 مدرس
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 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB081  : ابتدای خیابان شبان -بلوار زرهی 
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB082  : تقاطع بلوار رسول اعظم و بلوار

 سرداران



 
 
 

 

281 

 

کانطرح مطالعاتی نیازسنجی، امتیاز بندی، اولویت ث پلبندی و م اهی هوایی عارب ایپدهیابی و جانمایی نقاط مورد نیاز جهت احدا  

 

 

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
 …ایستگاه حمل و نقل 

 تقاطع ایمن

 …فروشگاه ها و 

 پیش دبستانی و مهد کودک

 دبستان

 راهنمایی

 دبیرستان

 پیش دانشگاهی

 …مراکز فنی و -هنرستان

 …داتشگاه ها و سایر 

 …مراکز و موسسات 

 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB083  : بین خیابان های  -بلوار عدالت

 تندگویان و فتح المبین
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 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB084  : ابتدای خیابان  -بلوار امیرکبیر

 سجادیه
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB085  : ابتدای  -بزرگراه امام خمینی

 شهرک بهاران
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB086  : ابتدای  -بلوار سرداران شهید

 خیابان موعود جنوبی
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB087  : ابتدای  -بلوار تخت جمشید غربی

 خیابان سلحشور
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PFB088  : بلوار پشم شیشه -کمربندی 
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PFB089  : درب زندان -بلوار عدالت 
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PFB090  : ابتدای خیابان  -بزرگراه رحمت

 شهید فکوری
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PFB091  : ضلع غربی پل غدیر -بلوار مدرس 
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB092  : ضلع غربی  -بلوار ابونصر

 چهارراه فضیلت
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB093  : متر پایین تر  300 -بلوار فضیلت

 از چهارراه فضیلت
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 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB094  : 100 -بلوار میرزا کوچک خان 

 متر پایینتر از پل بصیرت
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 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB095  : مدرسه آمنه بنت  -بلوار شیرودی

 وهب
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 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB097  : پمپ بنزین -بلوارمیثم 
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 …مراکز و موسسات 

 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB098  : پارک حدیث -بلوار مطهری 
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB099  : مخابرات امیرکبیر -بلوار امیرکبیر 
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 …مراکز و موسسات 

 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB100  : ابتدای خیابان  -بلوار باهنر

 قالیشویی
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 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB101  : مجتع غزال -بلوار پاسارگاد 
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 …مراکز و موسسات 

 …درمانگاه  -بیمارستان 

 …خدمات سالخوردگان 

 پل عابر پیاده ی موجود

PFB102  : ضلع غربی تقاطع  -بلوار امیرکبیر

 باهنر
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB103  : 2مجتمع یاس  -بلوار بدر 
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB104  : ابتدای خیابان  -بلوار دکتر شریعتی

 دنا
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 پل عابر پیاده ی موجود

PFB105  : ورودی  -بلوار شهید مطهری

 مجتمع چوگان


