
 چکیده : 

 ضذى تز پیچیذُ ببپذافٌذ غیز ػبهل اس هْوتزیي رٍیىزدّب در حَسُ هذیزیت بحزاى ضْزی هی ببضذ ، 

 هتفبٍتی را چْزُ ّبی ًیش ػبهل غیز پذافٌذ ًَیي، جٌگْبی در فٌآٍری ٍ تىٌَلَصی بىبرگیزی ٍ جٌگْب

 هحیط بِ احتیبج ّستٌذٍ هتفبٍتی خذهبت ًیبسهٌذ سًذگی اداهِ بزای هزدم اهزٍسُ .است گزفتِ خَد بِ

 حبضز درحبل .داضتِ ببضٌذ وبفی آسبیص ٍ ایوٌی ببیستی ٍ دارًذ ضْزّب درٍى سىًَت لببل ٍ آرام

 هزدم ًیبس هَرد سیزسبختْبی آسیب پذیزی وبّص ٍ سبسی ایوي غیزػبهل، پذافٌذ ّذف ػوذُ تزیي

 تحلیلی –تَصیفی  حبضز پضٍّص در تحمیك ًوبیذ.رٍش ایجبد اهٌیت بزای را ضزایطی بتذریج تب است

 ٍ ٍتحلیل تجشیِ ٍ اطالػبت تْیِ بِ هیذاًی ٍ اسٌبدی رٍش دٍ بِ پضٍّص ایي اًجبم هٌظَر بِ. است

 هطبلؼبت ٍ هزاجؼِ طزیك اس ػبهل غیز پذافٌذ سهیٌِ در ایوٌی ضبخص ّبی. ضذُ است الذام آًْب تلفیك

. در ایي تحمیك جبهؼِ ًوًَِ گزفتِ است لزار تحمیك هَرد هَجَد ّبی ًمطِ بزرسی ًیش ٍ هیذاًی

 ٍ ضْزداری هیذاى ٍ ضْز ببسار بز هٌطبك رضت ضْز هزوشی ّستِ بخص هزوشی ضْز رضت هی ببضذ.

 هٌتْی آى بِ ضْز تجبری ػوذُ هحَرّبی وِ است فؼبلیتْبی التصبدی اًَاع تجوغ وبًَى هیذاى ُ سبش

ايلًیت بىدی محالت از وظر  GISدر مکاویابی ي تمرکس کاربریُا از طریق ورم افسار وقشٍ کشی .هیطًَذ

.َمچىیه  شدٌ استتعییه   simbologyيضعیت پدافىد غیر عامل تًسط ایه ورم افسار ي بٍ کمک فرمان 

استفادٌ از مدل آماری تاپسیس جُت بررسی میسان رعایت  اصًل پدافىد غیر عامل در مدیریت شُری 

ٍجَد تزاون ببالی جوؼیت در هحذٍدُ ٍ ٍسؼتی ون بِ ّوزاُ ًتبیج بذست آهذُ حبوی اس شدٌ است .

تزاون ببالی سبختوبًی ٍ ػذم بلَن بٌذی هٌظن ٍ سبخت ٍ سبسّب بِ ضىل ریش داًِ ٍ بِ ّوزاُ ضبىِ 

ٍلَع حبدثِ  هؼببز تٌگ ٍ ببریه وِ هَجب ػذم دستزسی آسبى بِ آًْب جْت اهذاد رسبًی در سهبى

هی ضَد ٍ ًیش ػذم تَجِ بِ سبخت پٌبّگبُ جْت اسىبى جوؼیت ٍ ػذم طزاحی اػالى ّبی ػوَهی 

در سهبى ٍلَع حبدثِ ٍ ّوچٌیي بی تَجْی بِ تبسیسبت بزق ٍ ٍجَد سین وطیْب ی َّایی ٍ 

 ّوگی گَیبی ػذم تَجِ ٍ یب آگبّی هسئَلیي هذیزیتتوزوش ادارات ، وِ اًطؼبببت غیز اصَلی ،

  .در بخص هزوشی ضْز رضت بَدُ است ضْزی بِ اهز پذافٌذ غیز ػبهل

 : پذافٌذ غیز ػبهل ، اهٌیت، هذیزیت ضْزی ، ضْز رضت واژگان

 


