
 21-41، كق 1396 صٔؼتبٖ، 13ي ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي، ؿٕبسٜ

 04/10/1396  تأييذ ٟ٘بيي ٔمبِٝ:    19/08/1394:  ٚكَٛ ٔمبِٝ
 

 

  1محمًد ػالیی طالقاوی

  2*ودمٍ ضفیؼی

3مشضیٍ سخثی
 

 چکیذٌ

ٞب اص إٞيت ؿبيب٘ي ثشسػي ٚضؼيت ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ٚ تؼييٗ ػٛأُ احشٌزاس ثش سٚي آٖ

تٛا٘ٙذ ثش ٞب ٚ فشآيٙذٞبي طئٛٔٛسفِٛٛطيه اص رّٕٝ ػٛأّي ٞؼتٙذ وٝ ٔيثشخٛسداس اػت. فشْ

شصٔيٙي احش ثٍزاس٘ذ. دس ايٗ پظٚٞؾ ثٝ ٔٙظٛس ٔيضاٖ رخيشٜ، رٟت رشيبٖ ٚ وٕيت آة صي

ٞبي طئٛٔٛسفِٛٛطيىي ٔٛرٛد ي پذيذٜ ي كحيح اص ٔٙبثغ صيشصٔيٙي الذاْ ثٝ ٔغبِؼٝ اػتفبدٜ

ٞبي ٞب ثش سٚي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دؿت ٔيب٘ذسٜ اص رّٕٝ دؿتدس دؿت ٚ تبحيش ايٗ پذيذٜ

پظٚٞؾ اص سٚؽ اػتٙجبعي ٚ  . دس ايٗؿذٜ اػت٘بٚديؼي دس ثخؾ ؿٕبِي اػتبٖ وشٔب٘ـبٜ 

 ٞبيدادٜ اص فبدٜـاػت ثب ٙجبعي،ـسٚؽ اػت تزشثي اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. دس -حّيّي ٚص٘يـت

 طئٛٔٛسفِٛٛطيىي ػٙبكش ثب دؿت ٔيب٘ذسٜ صيشصٔيٙي آة ػغح تغييشات پيضٚٔتشي، ٞبيچبٜ

 بػي،ؿٙصٔيٗ ٔتغيش: ؿيت، ثب تّفيك ٘ٝ دْٚ سٚؽ اػت. دس ؿذٜ ائمبيؼٝ اسصيبثي دؿت،

 صٞىـي ٚ خبن ٞيپؼٛٔتشي، وبسثشي اساضي، فبكّٝ اص آثشاٞٝ،تشاوٓ ٌؼُ، طئٛٔٛسفِٛٛطي،

 ٌشديذ. ٔجبدست ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي ٞبيٚاحذ ثٝ حٛضٝ ثٙذيپٟٙٝ ثٝ  GISٔحيظ دس
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 آة ٔٙبثغ ٚ طئٛٔٛسفِٛٛطي ػٙبكش ثيٗ ٔؼٙبداس ي ثيبٍ٘ش ساثغٝ سٚؽ، دٚ ٞش اص ٘تبيذ حبكُ

ٞب ثيـتشيٗ ٘مؾ ػيالثي ٚ ٔخشٚعٝ افىٙٝ دس ٚالغ دؿت يب٘ذسٜ ثٛدٜٔ دؿت دس صيشصٔيٙي

 يٝ اي ٚ ٔشحّدْٚ، سػٛثبت دأٙٝ يٝ ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دؿت داسد. دس ٔشحّ يٝ سا دس تغزي

ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ٘مؾ داسد ٚ وٕتشيٗ إٞيت ٔشثٛط ثٝ  يػْٛ استفبػبت دس رخيشٜ

ػبصد ٚ اص ٘فٛر ثٝ ي ٔٙبثغ آة سا دس ػغح ربسي ٔيثبؿذ؛ صيشا ايٗ اساضاساضي ثذِٙذي ٔي

 وٙذ.دسٖٚ صٔيٗ رٌّٛيشي ٔي

 آة صيشصٔيٙي، دؿت ٔيب٘ذسٜ. ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي، :کلیذي کلمات

 

 مقذمٍ

ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي اص يه ػٛ ثٝ دِيُ ؿيشيٗ ثٛدٖ، تشويجبت ؿيٕيبيي، دٔبي 

ٔيٗ ٔٙبثغ آة، ثٝ ػٙٛاٖ حبثت، ضشيت آِٛدٌي وٕتش ٚ ػغح اعٕيٙبٖ ثبالتش دس تأ

يه ٔٙجغ لبثُ اتىب، ثٝ ٚيظٜ دس ٔٙبعك خـه ٚ ٘يٕٝ خـه ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ اص 

ي  ػٛي ديٍش ثب تأحيش ثش تٛاٖ اوِٛٛطيىي ٔٙغمٝ، يه پذيذٜ ٟٔٓ ٚ ٔٛحش دس تٛػؼٝ

آيٙذ )عبٞشي تيضسٚ، التلبدي، تٙٛع اوِٛٛطيىي ٚ ػالٔت ربٔؼٝ ثٝ حؼبة ٔي

 ٘يٕٝ ٚ خـه ٞبيػشصٔيٗ دس ٚيظٜ ثٝ ٔيٙي،صصيش ةآ ٔٙبثغ ثٝ اتىب (.3: 1388

 يب ٚ تـىيُ چٍٍٛ٘ي دسخلٛف صيبدي ٔحممبٖ تب اػت ؿذٜ ٔٛرت خـه

ثپشداص٘ذ. اص رّٕٝ اٞذاف ايٗ تحميك ثشسػي  ٔغبِؼٝ ثٝ حيبتي ٔٙجغ ايٗ ثٝ دػتيبثي

يبثي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ٔٙغمٝ، اؿشاف ٘مؾ ٔؤحش ػٛأُ طئٛٔٛسفِٛٛطيه ثش پتب٘ؼيُ

ثيـتش ثش ٔؼبئُ آة صيشصٔيٙي ٚ أىبٖ ٔذيشيت كحيح دس رٟت اػتفبدٜ اص ٔٙبثغ 

ثبؿذ. ِزا ٔغبِؼٝ ٚ ؿٙبػبيي ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي ي ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٔي آة دس حٛضٝ

ٞبي صيشصٔيٙي اص ِحبػ وٕي، ضشٚسي ٚ  ٞبي آةحش ثش ػفشٜؤٔٙغمٝ ٚ ػٛأُ ٔ



 

 

 

 

تشيٗ ٘مؾ طئٛٔٛسفِٛٛطي ٟٔٓ(، 1998) 1سػذ. ثٝ ػميذٜ ٚسػپبيٗاػبػي ثٝ ٘ظش ٔي

 دس اسصيبثي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي تمؼيٓ يه ٘بحيٝ ثٝ ٚاحذٞبي ٞيذسٚٔٛسفِٛٛطيه

( دس ثخـي اص ٔشاوض ٚ ػٛاحُ ؿشلي ٞٙذٚػتبٖ ثٝ 2002) 2ثٝ ػميذٜ ساٚٚ اػت.

وٙذ. ثٝ ويذ ٔيأٞبي طئٛٔٛسفِٛٛطي تثشسػي وبسثشد ػٙزؾ اص دٚس دس ٔغبِؼٝ پذيذٜ

ٞبي ػٙزؾ اص دٚس ٚ ػيؼتٓ ( ثب اػتفبدٜ اص داد2010ٜ) ٚ ٕٞىبساٖ 3ػميذٜ ٔيـشا

، ؿٙبػي، وبسثشي اساضي ٚ ٔـخلبت طئٛٔٛسفِٛٛطيهٞبي صٔيٗاعالػبت رغشافيبيي، اليٝ

(، ثٝ 2010) 4پتب٘ؼيُ ٔٙبثغ آة دس حٛضٝ ثبٞبٔب سا تؼييٗ ٕ٘ٛد٘ذ. ثٝ ػميذٜ ٚاسٖ

ؿٙبػي، طئٛٔٛسفِٛٛطي ٚ ٞبي صٔيٗذٜتأحيش ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ثش سٚي پذي يؼٝٔغبِ

ٚ ٘تبيذ حبكُ اص ايٗ  ٞبي ٔشتفغ رٙٛة ايبالت ٔتحذٜ پشداختدؿت پبِئٛوّيٕبي

ؿٙبػي ٚ ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ثش فشآيٙذٞبي صٔيٗ يتأحيش ٔتمبثُ ٕٞٝٔغبِؼٝ، ثيبٍ٘ش 

ٚ ٕٞىبساٖ  5ٔب٘يىب٘ذاٖ يثٝ ػميذٜ ثبؿذ.سٚي رخيشٜ ٚ تٛصيغ آة دس ٔحيظ ٔي

وشيـٙبٌشي، ثب  يٞبي صيشصٔيٙي دس ٔٙغمٝآة ي(، ثٝ ثشسػي ٔٙبعك ثبِم2014ٜٛ)

پشداختٙذ ٚ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ سػيذ٘ذ وٝ آثخٛاٖ آثشفتي دس   MIFتىٙيهاػتفبدٜ اص 

 ٔمذاس لبثُ تٛرٟي اص آة پتب٘ؼيُ سا داؿتٝ ثبؿذ. يٜتٛا٘ذ رخيش٘تيزٝ ٔي

 يٝيبثي آة صيشصٔيٙي حٛضيُ(، ثٝ ثشسػي پتب٘ؼ2015 ) ٚ ٕٞىبساٖ 6دٚٔيٙيٍٛع

ٔشاتجي پشداختٙذ ٚ ثٝ ايٗ ، ػٙزؾ اص دٚس ٚ تحّيُ ػّؼGISّٝوٛٔٛس ثب اػتفبدٜ اص 

وٛٔٛسٚ،  يٝغشة أتذاد سٚدخب٘ؿٕبَ ٞبي آثشفتي دسوٝ دؿت٘تيزٝ سػيذ٘ذ 

 تپٝ، ٚالغ دس ثيـتشيٗ ٔيضاٖ پتب٘ؼيُ ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي سا داسد. صٔيٗ پٛؿيذٜ اص
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ٔٛسد ٔغبِؼٝ اص ِحبػ ٔٙبثغ ثٝ ػّت ؿيت  يٝرٙٛثي ٚ ٔشوضي ٔٙغمٞبي ثخؾ

 ثبؿذ. ثيـتش ٚ ٘فٛرپزيشي وٕتش، آة صيشصٔيٙي فميش ٔي

 ي( ثٝ ثشسػي تؼييٗ ٔٙبعك ٔٙبػت ثشاي تغزي1382ٝ) ٘ٛسي ٚ ٕٞىبساٖ

،  GISاصٞبي تغزيٝ ثب اػتفبدٜ  ٞبي صيشصٔيٙي ثٝ سٚؽ حٛضچٝٔلٙٛػي آة

ٔلٙٛػي، ثيـتش  يٝتيزٝ سػيذ٘ذ وٝ ٔٙبعك ٔٙبػت ثشاي تغزيپشداختٙذ ٚ ثٝ ايٗ ٘

 ٞبي(، دؿت1384)ٞب ٚ دؿت ػشٞب لشاس داس٘ذ. كفشي ٔخشٚط افىٙٝ دس ٚاحذٞبي

 صاٌشع آة دس داساي ٞبيپٟٙٝ ػٙٛاٖ ثٝ سا وٛاتش٘شي ٞبي آثشفت اص ا٘جبؿتٝ ٘بٚديؼي

 ٞبي دادٜ عشيك اص ٘يض .(81-101:  1385)ٕٞىبساٖ  ٚ وبظٕي وشدٜ اػت ٔؼشفي

 ثيٗ ٘ضديىي استجبط وٝ ا٘ذ دادٜ ٘ـبٖ اعالػبت رغشافيبيي ػيؼتٓ ٚ دٚس اص ػٙزؾ

 ٔٙبثغ ثب فشاٚا٘ي تٛپٌٛشافي ؿيت ٚ ٞيذسٌٚشافي ؿجىٝ تىتٛ٘يىي، ػٙبكش ٞب،خغٛاسٜ

 اػتفبدٜ ( ثب1-9: 1387) ٕٞىبساٖ ٚ داسد. ٔٛػٛي ٚرٛد الس دؿت دس وبسػت آة

 آة يٝتغزي رٟت ٔٙبعك ٔٙبػت يٝٔغبِؼ ، ثٝ GISٚ دٚس اص ػٙزؾ ٞبي سٚؽ اص

 ٞبآٖ ٘تبيذ ٚ پشداختٙذ ايشاٖ غشة رٙٛة دس ٚالغ ايزٜ دؿت رٙٛة دس صيشصٔيٙي

 ٚ پتب٘ؼيُ ثيـتشيٗ داساي ٞب آٞه دس داساي ؿىؼتٍي ٔٙبعك وٝ داد ٘ـبٖ

 فبلذ ٔٙبعك ٘يض ٚ وٓ ٘فٛرپزيشي داساي ٚ سيض دا٘ٝ ٔٛاد اص ٔتـىُ ػبص٘ذٞب

(، 51-71:  1388 )رٛا٘ي ٚ رجبسي .ٞؼتٙذ تغزيٝ پتب٘ؼيُ وٕتشيٗ تٍي داسايؿىؼ

ثٝ ايٗ  ؿٙبػي دس ؿٙبػبيي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙيسيخت ٞبي صٔيٗي ؿبخق ثب ٔغبِؼٝ

ٔٙبثغ آة  اٞش چبي اص ٘ظش يٞبي ػيالثي دس أتذاد سٚدخب٘ٝ٘تيزٝ سػيذ٘ذ وٝ دؿت

يبثي پتب٘ؼيُ ( ثٝ ثشسػي75-90: 1390صيشصٔيٙي غٙي ٞؼتٙذ. )ػيف ٚ وبسٌش، 

ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ تحّيُ ػّؼّٝ ٔشاتجي ٚ ػيؼتٓ اعالػبت 

دٞذ وٝ ي ػيشربٖ پشداختٙذ. ٘تبيذ حبكُ اص پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔي غشافيبيي حٛضٝـر

ٞب ثيـتشيٗ ٔيضاٖ پتب٘ؼيُ سا داسا افىٙٝ سػٛثبت آثشفتي دٚساٖ چٟبسْ ٚ ٔخشٚعٝ



 

 

 

 

ثيٗ اؿىبَ طئٛٔٛسفِٛٛطي ٚ  ي(، ثٝ ثشسػي ساثغ1ٝ-6: 1392) ٔحٕذيثبثبثبؿٙذ. ٔي

ثٝ ايٗ ٘تيزٝ سػيذ وٝ ثيٗ ػٛأُ  GISؿٙبػبيي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ثب اػتفبدٜ اص 

ٞب تأحيش صيبدي دس تـىيُ ٔخبصٖ ؿىُ دأٙٝ ٚ عَٛ دأٙٝؿٙبػي، ؿيت، صٔيٗ سيخت

ذ.آة صيشصٔيٙي داؿتٝ  ٘ا

 َا مًاد ي سيش

 مًسد مطالؼٍ يمحذيدٌ

ٞبي ؿٕبَ ي رغشافيبيي غشة وـٛس دس دأٙٝ  ي ٔٛسد ٔغبِؼٝ دس ٔحذٚدٜ ٔٙغمٝ

 329ي ٔيب٘ذسٜ ثب ٚػؼت  ؿشلي ػّؼّٝ رجبَ صاٌشع ٔشتفغ لشاس داسد. ٔحذٚدٜ

 47/ 35ؿٕبِي ٚ  34° 43/ 14تب  34°  25/ 14ويّٛٔتش ٔشثغ ٚ ٔٛلؼيت رغشافيبيي  

ؿٕبِي اػتبٖ وشٔب٘ـبٜ ٚالغ ؿذٜ اػت. ؿشلي دس ثخؾ  47° 72/ 16تب  °46

 ٔتش دس 1161ثخؾ ؿٕبِي ٔحذٚدٜ ٚ حذالُ استفبع  ٔتش دس1750حذاوخش استفبع 

 ي ٔٛسد ٔغبِؼٝ اص ؿشق ثٝ دؿت ثخؾ ٔشوضي ٚ غشة دؿت لشاس داسد. ٔحذٚدٜ

ثيّٛاس ٚ اص غشة ثٝ دؿت سٚا٘ؼش ٚ اص رٙٛة ثٝ دؿت وشٔب٘ـبٜ ٚ اص ؿٕبَ ثب 

ػٛ اػت ي لشٜ ي اكّي دؿت، سٚدخب٘ٝ ط داسد ٚ تٟٙب سٚدخب٘ٝپبٜٚ استجب ئحذٚدٜ

ٔٛسد ٔغبِؼٝ  يٜ( ٔٛلؼيت ٔحذٚد1) ؿىُ ػٟذٜ داسد صٞىـي دؿت سا ثش وٝ ٘مؾ

 دٞذ.اػتبٖ ٚ ايشاٖ ٕ٘بيؾ ٔي سا دس



 

 

 

 

 

 مًسد مطالؼٍ يمًقؼیت محذيدٌ (1) ضکل

 سيش تحقیق 

 وٝ ثٛدٜتزشثي  -ٚص٘ي ٚ تحّيّي- اػتٙجبعي كٛست دٚ ثٝ تحميك ايٗ دس وبس سٚؽ

 اَٚ، اص سٚؽ اػتٙجبعي ي ٔشحّٝ دس :اػت سػيذٜ ثٝ ا٘زبْ رذاٌب٘ٝ ي ٔشحّٝ دٚ دس

وٙٙذٌي ثشاي ٔـخق وشدٖ رٟت ٚ ٔيضاٖ رشيبٖ آة صيشصٔيٙي ٚ ٘مؾ تغزيٝ

ٞبي پيضٚٔتش ٚ ٞبي ٔختّف طئٛٔٛسفِٛٛطي ٔٛرٛد دس دؿت، ٔٛلؼيت چبٜپذيذٜ

حّمٝ چبٜ  18اي دؿت تٟيٝ ٌشديذ. دس حذٚد تشاص ػغح آة صيشصٔيٙي ثش ي٘مـٝ

ٝ سٚؽ ـذٜ وٝ ثب اػتفبدٜ اص ايٗ آٔبس، ثـآٖ حفش ؿ يحذٚدٜـدؿت ٚ ٔ پيضٚٔتش دس

حذالُ  ٞبيػٕك، ػغح آة صيشصٔيٙي دٚسٜٞبي ٞٓ٘مـٝ  GIS يبثي دس ٔحيظدسٖٚ

 آة ٔٙبثغ يبثيپتب٘ؼيُ دسدٞي سٚؽ ٚصٖ دْٚ يٝٔشحّ دس اػت.تٟيٝ ؿذٜ ٚ حذاوخش 

 ٞبيحفبسي طئٛاِىتشيه ػغحي، طئٛفيضيه ٔب٘ٙذ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٞبيسٚؽ اص صيشصٔيٙي



 

 

 

 

 ؿٙبػي،ٞبي سيختتىٙيه G.I.S صٔيٗ ٞبيتحّيُ ثش ٍ٘بسي ٚ ٔتىيچبٜ اوتـبفي،

 چبسچٛة دس وبس ٔٙظٛس ثٝ پزيشد.ٔي ا٘زبْ ٚ تٛپٌٛشافي الّيٕي ٞيذسِٚٛطيىي،

خجشٜ،  ٚ ٔشرغ ٌشٜٚ ا٘تخبة يٝٔشحّ ػٝ دس سٚؽ دِفي ثش ٔجتٙي اسصؽ ٟٔٙذػي

 ٞبيآة ثش ػٛأُ ا٘تخبة ٔٛحشتشيٗ ٚ دٞيصأتيب ٚ پشػـٙبٔٝ يٝاِٚي تىٕيُ

 ؿبُٔ صيشصٔيٙي ٔٙبثغ آة ٔجبحج دس فؼبَ خجشٌبٖ اثتذا ا٘زبْ ٌشديذ. دس صيشصٔيٙي

 كبحت اػتبٖ اػبتيذ ائٙغمٝ آة ؿشوت دس صٔيٙي ٞبي صيشآة وبسؿٙبػي ٌشٜٚ

 ٌشديذ. دس ا٘تخبة ٘فشٜ 20ٌشٜٚ يه دس اسصؽ ٟٔٙذػي ؽسٚ ٚ ٔتخللبٖ ٘ظش

 اِٚيٝ كٛستثٝ  ٚ تٟيٝ ٞبپشػـٙبٔٝ خجشٌبٖ ثب سٚسدسسٚ ضٕٗ استجبط دْٚ يٝٔشحّ

 تٟيٝ رذيذ ٞبيپشػـٙبٔٝ پشػـٙبٔٝ ضٕٗ اكالح ػْٛ يٝٔشحّ دس. ٌشديذ تىٕيُ

 ٞبيٝال آٔبسي يٝربٔؼ اخز ؿذٜ ٘ظشات اػبع ثش پبيبٖ دس ٚ ٌشديذ ٚ تىٕيُ

 ٔٙظٛس ايٗ ثٝ .ٌشددٔي ٔـخق اسصؽ ٞٓ ٔٙبعك ثٙذيپٟٙٝ يٝ٘مـ ثٙذيصٔتيبا

 پشاوٙؾ ٍ٘بسي،آة تٛپٌٛشافي، ِيتِٛٛطي، ،ؿٙبػيصٔيٗ سلٛٔي يٝ٘مـ اثتذا دس

 ٞبي٘مـٝ ؿذٜ تٟيٝ پبيٝ ٞبي٘مـٝ اص اػتفبدٜ ثب ػپغ ٌشديذ. تٟيٝ ٞبچبٜ فضبيي

اساضي ٚ  وبسثشي عجمبت استفبػي، ؿيت، ص ٌؼُ،ِيتِٛٛطي، فبكّٝ اص آثشاٞٝ، فبكّٝ ا

 ٚ خجشٜ وبسؿٙبع ٘ظش اػبع ثش دٞيٚصٖ ؿبخق اص اػتفبدٜ ثب ا٘تٟب دس ٚ تِٛيذ خبن

 ٚ ػپغ ؿذٜ دٞيٚصٖ ٔختّف ٞبيپشػـٙبٔٝ اليٝ تىٕيُ -دِفي سٚؽ ٔتخلق

 يبثيپتب٘ؼيُ G.I.S افضاسي)سٚؽ ٔخذْٚ( ٘شْ صٚري ٕٞپٛؿب٘ي تىٙيه وٕه ثٝ

يه اص  ٞشٝ ـث وٝ (.1390) سحيٕي ٌشديذ ثشسػي آٖ ٔؼبػذ ٔٙبعك ٚ دؿت

آٔبسي  ٞبيدادٜ ٌزاسي ثشاػبعؿٛد وٝ ايٗ اسصؽي دادٜ ٔيـدس ٞش اليٝ اسصؿ مبتـعج

 (. 1)رذَٚ  ٌيشدثبؿذ؛ ثّىٝ اص سٚي تزشثيبت كٛست ٔيٕ٘ي



 

 

 

 

 میاوذسٌ دضت آتخًان يتغزیٍ دس مًثش متغیشَاي گزاسي( اسصش1) خذيل

 اسصش طثقات )کالس( یشمتغ

 9 0-2 ؿيت ثٝ دسكذ

5-2 8 

10-5 6 

30-10 4 

45-30 2 

 1300-1200 9 (mاستفبع )

1400-1300 7 

1500-1400 5 

1600-1500 4 

1800-1600 3 

 9 دؿت ػيالثي طئٛٔٛسفِٛٛطي

 8 دؿت آثشفتي

 8 ٔخشٚعٝ افىٙٝ

 5 دؿت فشػبيـي

 3 ثذِٙذ

 9 ٛثبت آثشفتيسػ صٔيٗ ؿٙبػي

 8 آٞه

 3 ؿيُ

 1 ٔبسٖ

 

 (mفبكّٝ اص ٌؼُ )

3-0 9 

6-3 8 

10-6 5 

13-10 3 

16-13 1 

 



 

 

 

 

 (1ادامٍ خذيل )

 اسصش  کالس  متغیش

 

 (mفبكّٝ اص آثشاٞٝ )

24-0 9 

49-24 7 

74-49 5 

99-74 3 
120-99 1 

 9 پٛؿؾ رٍّٙي وبسثشي اساضي

 9 اساضي آثي

 5 ديٓاساضي 

 1 اساضي ثذٖٚ پٛؿؾ

 

 خبن

خشدٜ ػًٙ ٞبي ٞٛاصدٜ غٙي 

 اص آٞه

9 

 5 خبن ٔيٙشاَ ّٕٔٛاص وّؼيٓ

خبن ثب ثبسٚسي ثبال ٔؼٕٛال 

 دسٔٙبعك رٍّٙي

7 

خبن ٔيٙشاَ ٚ ثبسٚس ّٕٔٛاص 

 وّؼيٓ

3 

 5 خبن غٙي اص آٞه

ٔٙغمٝ  (Dem)ٞبي عجمبت استفبػي، ؿيت اص ٔذَ سلٛٔي استفبػي ي اليٝ تٟيٝ -

 .GIS دس ٔحيظ

ؿٙبػي( اص ؿٙبػي)فبكّٝ اص ٌؼُ ٚ اليٝ صٔيٗٞبي اعالػبتي صٔيٗي اليٝ تٟيٝ -

 .GIS ي دؿت دس ٔحيظ ٔحذٚدٜ 1:100000ؿٙبػي صٔيٗ ي٘مـٝ

دس  (Dem)تٛپٌٛشافي ٚ  يٞبي اعالػبتي فبكّٝ اص آثشاٞٝ، اص ٘مـٝي اليٝ تٟيٝ -

 .GIS ٔحيظ

 1:100000وبسثشي اساضي  يشي اساضي اص اليٝاعالػبتي وبسث يي اليٝ تٟيٝ -

 ايشاٖ.



 

 

 

 

طئٛٔٛسفِٛٛطي اص  يٝالي يٝخبن وُ ايشاٖ ٚ تٟي يٝاليٝ خبن اص الي يٝتٟي -

 ٔٛسد ٔغبِؼٝ. ئٜحذٚد 1:500000تٛپٌٛشافي  يٝ٘مـ

يبثي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ٔؤحش  ٞبيي وٝ دس پتب٘ؼيُ اليٝ يي وّيٝ ثؼذ اص تٟيٝ

سٚؽ  ٞب سا ثٝإٞيت ٚ ٔمذاس تأحيش ٞشيه اص ػٙبكش، آٖ يٝدسرثٛد٘ذ، ثب تٛرٝ ثٝ 

ٞبي صيشصٔيٙي  پتب٘ؼيُ آة يدٞي وشديٓ ا٘زبْ داديٓ. دس آخش ٘مـٝٞٓ پٛؿب٘ي ٚصٖ

  .تِٛيذ ؿذ

ٔيب٘ذسٜ سا ٘ـبٖ  دؿت آثخٛاٖ تغزيٝ دس ٔٛحش ٔتغيشٞبي ٌزاسي( اسصؽ1) رذَٚ

 دٞذ.ٔي

 تحث ي وتایح

آة صيشصٔيٙي دؿت، ثيبٍ٘ش ايٗ ٔٛضٛع اػت وٝ  ٞبي تشاص ػغحدلت دس ٘مـٝ

استفبػبت ؿشلي ٔٙغمٝ دس اثتذاي ٔخشٚعٝ  يٝحذاوخش ػغح ايؼتبثي ػفشٜ دس حبؿي

 ػٛي لشٜ ي سٚدخب٘ٝ ي حبؿيٝ ٔتش اػت؛ دس حبِي وٝ دس ٔحذٚدٜ 25افىٙٝ وٝ حذٚد 

سػذ؛ ثذيٗ تشتيت حشوت آة ٔتش ٔي 3ٚ دؿت ػيالثي ػغح ايؼتبثي ثٝ حذٚد 

شصٔيٙي اص ثخؾ ؿٕبِي ٚ ؿشلي ثٝ ػٕت ٔشوض ٚ خشٚري حٛضٝ رشيبٖ داسد. صي

يبثذ ٚ دس ٘تيزٝ ػغح ٞب وبٞؾ ٔيؿٛيٓ ضخبٔت آٖٞشچٝ اص استفبػبت دٚستش ٔي

اِمؼش دؿت ٚالغ ؿذٜ اػت  ٚ لشػٛ دس خظ يٝآيذ. ثٙبثشيٗ سٚدخب٘ايؼتبثي ثبال ٔي

 ( د2ٚ) وٙذ. ؿىُايفب ٔيٞبي ثبال دػت سا ٘مؾ صٞىؾ دؿت ٚ آة خشٚري ٔؼيُ

 16تب 3ػٕك  ثب ايؼتبثي ػغح دؿت وٕتشيٗ وٝ ػبِي ػٙٛاٖ ثٝ 1382 آثي ػبَ

دٞذ وٝ ٔتش وٝ ثيـتشيٗ ػغح ايؼتبثي سا ٕ٘بيؾ ٔي 25تب  7/3 1388ٔتش ٚ ػبَ 

 ثٝ ػّت ثشداؿت افت پيذا وشدٜ اػت. 82٘ؼجت ثٝ  88ٔيضاٖ آة صيشصٔيٙي اص ػبَ 

 



 

 

 

 

آثخٛاٖ دؿت  يٝمؾ ػٙبكش طئٛٔٛسفِٛٛطي دس تغزيثٝ ٔٙظٛس دػتيبثي ثٝ ٘

 (9) يؿٛ٘ذ: چبٜ ؿٕبسٜآصٔبيؾ دٚ چبٜ پيضٚٔتش دس ايٙزب تحّيُ ٔي ئيب٘ذسٜ ٘تيزٝ

 ( ٔٛلؼيت3دس ؿىُ ) 14 يٜي غشثي دؿت چبٜ ؿٕبس دس ثخؾ ؿشلي ٚ دس حبؿيٝ

 ٞب ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ايٗ چبٜ

دس اسديجٟـت ثٝ حذاوخش  9 يٜٜ ؿٕبس( ػغح ايؼتبثي دس چب4ثب تٛرٝ ثٝ ؿىُ )

سػذ صيشا ٔتش ٔي 20تشيٗ ػغح يؼٙي ٔتش ٚ دس ٕٞيٗ ٔبٜ ثٝ پبيي25ٗٔيضاٖ خٛد  

ٔتش افت داؿتٝ اػت. دس حبِي وٝ افت 7/4 حذٚد 9 يٜػغح آة دس چبٜ ؿٕبس

ٔتش ثٛدٜ اػت وٝ ايٗ 15حذٚد  14 يٜػغح آة ثٝ ٔذت ٔـبثٝ دس چبٜ ؿٕبس

 14 يٜثيـتش اص چبٜ ؿٕبس 9 يٜدٞذ وٝ ثبصدٞي آة دس چبٜ ؿٕبس٘ـبٖ ٔي  ٔمبيؼٝ

ؿٛد؛ ِٚي فشآيٙذ  ثٝ ػشػت ربيٍضيٗ ٔي 9ثبؿذ. دس ٚالغ آة پٕپبط ؿذٜ دس چبٜ ٔي

خيّي وٙذ ثٛدٜ اػت. ضشيت ا٘تمبَ آة دس ثخؾ ٔشوضي ٚ 14ربيٍضيٙي دس چبٜ 

ػّت ٚرٛد ٔخشٚعٝ افىٙٝ ٚ دؿت ػيالثي وٝ حبكُ سػٛثبت  ؿشلي دؿت ثٝ

ٞبي دؿت ثيـتش اػت. ثٙبثشايٗ دسؿت دا٘ٝ ٚ آثشفتي ٔي ثبؿذ ٘ؼجت ثٝ ديٍش ثخؾ

سٚدخب٘ٝ اكّي دس دؿت دس ٕٞبٖ اثتذاي ٚسٚد ثٝ دؿت دس ػغح ٔخشٚعٝ افىٙٝ 

ثٝ ػّت  14 ؿٛد. ِٚي دس چبٜ ثٝ ٍٞٙبْ پٕپبط ٔي  9وٙذ ٚ ٔب٘غ اص افت چبٜ ٘فٛر ٔي

ثب تٛرٝ ثٝ سفتبس ٚ رٟت  ؿٛد.ٚرٛد سػٛثبت ػيّتي ٔمذاس آة وٕتشي رزة ٔي

دٞذ وٝ ايٗ دٚ ٔٙجغ ٘مؾ ثؼيبس رشيبٖ آة صيشصٔيٙي ٚ آة ػغحي ٘ـبٖ ٔي

ٞب ٘ـبٖ  ٟٕٔي دس تغزي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دؿت ٔيب٘ذسٜ داسد. ٔمبيؼٝ ايٗ ٌشاف

 ايٗ ي ٔمبيؼٝ ي ثيـتش اػت.دٞذ وٝ ػغح آة دس ثخؾ ؿشلي اص ثخؾ غشثٔي

 دؿت ثيـتش ؿشلي حبؿيٝ دس صيشصٔيٙي آة ػغح ٘ٛػبٖ وٝ دٞذ ٔي ٘ـبٖ ٕ٘ٛداس

 آة رشيبٖ رٟت ٚ ٘فٛر ٔشاوض دس ثبيذ سا آٖ ػّت اػت. دؿت ايٗ حبؿيٝ غشة اص

 تجؼيت دس دؿت ثٝ صيشصٔيٙي آة رشيبٖ رٟت سٚ ايٗ وشد اص صٔيٗ رؼتزٛ صيش دس

فلّي  ثبس٘ذٌي لغغ ٍٞٙبْ ثٝ ثٙبثشايٗ، اػت. ٔغشة ثٝ ـشقٔ اص تٛپٌٛشافي ؿيت اص



 

 

 

 

 صيش دس آة رشيبٖ ثب دؿت، غشثي حبؿيٝ ٞبيچبٜ اص آة ي ٌشْ(، تخّيٝ )فلُ

 ٞيذسِٚيىي اص ؿيت تجؼيت ثٝ دؿت غشثي حبؿيٝ ثٝ ؿشلي يٝحبؿي اص صٔيٗ

 ٞبيرشيبٖ ٘فٛر اص آة يٜػفش چٖٛ ؿشلي يٝحبؿي دس أب ؿٛد، ٔي رجشاٖ

رشيبٖ ايٗ ٘يض خـه فلُ دس ٚ ؿٛدٔي سػٛثبت ػيّتي سػي تغزيٝ سٚي ػغحي

 آّة ٘تيزٝ ثشداؿت دس ٚ ٌشددٔي ٔحذٚد ربيٍضيٙي فشايٙذ سػذ،ٔي حذالُ ثٝ ٞب

 ؿٛد.ٔي ػفشٜ ػغح افت ثبػج

 
 حذاقل يٌسطح آب صیشصمیىی ديس )ب( حذاکثش   يٌ( الف سطح آب صیشصمیىی ديس2) ضکل

 
 َاي پیضيمتش دضت میاوذسٌچاٌ( مًقؼیت 3) ضکل



 

 

 

 

 
 14ي  9َاي پیضيمتش چاٌ ي( ومًداس مقایس4ٍضکل)

 ػامل استفاع ي ضیة

 آة ٔٙبثغ يبثيپتب٘ؼيُ دس ٔؤحش فبوتٛسٞبي اص ؿيت رٟت ٚ ؿيت استفبع عجمبت ،

 ٗداس٘ذ. اي سٚا٘بة ٚ ٘فٛرپزيشي ضشيت دس ٟٕٔي ٘مؾ وٝ ٞؼتٙذ صيشصٔيٙي

 تـىيُ ٚ ٔحُ صيشصٔيٙي آة حشوت ٌشدايبٖ ٞيذسِٚيىي، رٟت دس فبوتٛسٞبي

ؿيت ثب  ٚ استفبػي عجمبت تمشيجي ا٘غجبق ثٝ ثب تٛرٝ داس٘ذ. اِجتٝ ٔؤحش ٘مؾ آثخٛاٖ

 صٔيٗ ػغح ؿيت اص ٔتأحش اغّت ٔٛاسد دس صٔيٙيشصي آة رشيبٖ ػيؼتٓ يىذيٍش،

ايزبد ٌشديذ.  ؿيت استفبػي ٚ عجمبت ٞبي٘مـٝ ،DEM اػتفبدٜ اص ثٙبثشايٗ، ثب  اػت.

. صٔب٘ي وٝ ؿيت دس ػغح وبٞؾ دٞذ( ػبُٔ ؿيت ٚ استفبع دؿت سا ٘ـبٖ ٔي5ؿىُ )

يبثذ ؿشايظ رٟت ٘فٛر آة دس ػغح صٔيٗ فشاٞٓ يبثذ ٚ استفبع ٞٓ وبٞؾ ٔئي

 يبثذ.ي آة صيشصٔيٙي افضايؾ ٔي ؿٛد ٚ صٔيٙٝ رٟت تغزيٝٔي

 ًلًطي ػامل طئًمًسف ػامل لیتًلًطي ي

 ٚ ثبفت ِيتِٛٛطي، ؿٙبػي،ػبص٘ذٞبي صٔيٗ تأحيش دِيُ ثٝ ؿٙبػيصٔيٗ ي اليٝ

 آة ٞبيتٕشوض رشيبٖ ٚ اِٚيٝ ٘فٛرپزيشي تخّخُ، دس ٞبخّٛف ػًٙ ي دسرٝ

 ا٘ذ. سػٛثبت آثشفتي ثب ٔؼبحت ٌشفتٝ لشاس ٔغبِؼٝ ٞب ٔٛسد ػًٙ داخُ دس صيشصٔيٙي



 

 

 

 

ا٘ذ. وٝ ٘مؾ ٔؤحشي دس  بف دادٜويّٛٔتش ثيـتشيٗ ػغح سا ثٝ خٛد اختل 200

 ٘يٕٝ ٚ ػٕيك ٞبي ٕٞٝ چبٜ تمشيجبً ي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دؿت داسد وٝ تغزيٝ

آثخٛاٖ  يٜي دس رخيش آٖ ٚ ٕٞچٙيٗ سػٛثبت آٞىي دس ٔحذٚدٜ دس ٘يض دؿت ػٕيك

دؿت ػيالثي وٝ ٔؼٕٛالً ثٝ دِيُ ٚالغ  اِف(.-6) ؿىُ وٙذ٘مؾ ثؼضايي سا ايفب ٔي

ٌيشد؛ دس ي وـبٚسصي لشاس ٔي ٞبي فلّي، وٕتش ٔٛسد اػتفبدٜيالةؿذٖ دس ٔؼيش ػ

خيض حبِي وٝ اساضي حبؿيٝ ايٗ ٔٙبعك ٔؼٕٛالً ػالٜٚ ثش ايٙىٝ داساي خبن حبكُ

ٞبي ثشاي وـبٚسصي اػت ثٝ دِيُ ٘ضديىي ثٝ ٔؼيش ػجٛس رشيب٘بت صيشصٔيٙي ٔىبٖ

يبس داسد؛ صيشا فضبي ثبؿذ. ايٗ اساضي لبثّيت ٘فٛر ثؼٔٙبػجي ثشاي حفش چبٜ ٔي

ٞب ٞٓ ثٝ ػّت اػت. ٔخشٚعٝ افىٙٝ تشدٞٙذٜ آٖ ثضسيخبِي ثيٗ ٔٛاد تـىيُ

ٞبي  حبكّخيضي ٚ أىبٖ دػتشػي ثٝ ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ٚ ػغحي اص رٙجٝ

ي  ثبؿذ. ٔٙجغ ٔٙبػجي ثشاي رخيشٜ يب تغزيٝوـبٚسصي ٚ ػىٛ٘تٍبٞي ٔٛسد تٛرٝ ٔي

ٗ إٞيت ٔشثٛط ثٝ ثذِٙذٞب ٞؼت وٝ ثٝ دِيُ ثبؿذ ٚ وٕتشيآة صيشصٔيٙي دؿت ٔي

ٚرٛد سػٛثبت ٔبس٘ي ؿيّي اص ٘فٛر آة ثٝ دسٖٚ صٔيٗ رٌّٛيشي ٚ ثٝ كٛست سٚا٘بة 

ؿٛد. ؿٛد ٚ ػجت افضايؾ فشػبيؾ دس ػغح حٛضٝ ٔي دس ػغح صٔيٗ ربسي ٔي

ٞب سا ٘ـبٖ ة( ػٛاسم طئٛٔٛسفِٛٛطي ٔٛرٛد دس دؿت ٚ ٔيضاٖ اسصؽ آٖ-6ؿىُ )

 دٞذ.ٔي

 ل آتشاٍَ ػامل فاصلٍ اص گسلػام

ثحج، اص عشيك  ٔٛسد آثخٛاٖ ٚ طئٛٞيذسِٚٛطيىي ٞيذسِٚٛطيىي ي اليٝ ي تٟيٝ ثشاي

 ػبصي آثشاٞٝ اص عشيكاص سٚؽ ؿجيٝ اػتفبدٜ ثب آثشاٞٝ يٝؿجى يٝالي  Demي اليٝ

ٞبي ثيـتش ٔيضاٖ ٞب، ستجٝي آثشاٞٝ ثٙذي ؿذ اص ٔيبٖ ستجٜٝسد اػتشاِش ي ساثغٝ

 ٘مؾ ٞبچبٜ فضبيي پشاوٙؾ يٝالي ثب اليٝ ايٗ ثب ا٘غجبق پزيشي ثيـتشي داسد.٘فٛر

 ٞبياليٝ اِف(-7) ؿىُ. ٌشديذ ييذأت صيشصٔيٙي ٞبي آة دس تٛإ٘ٙذي آثشاٞٝ يٝؿجى

 يٝوٙٙذٜ، ؿبُٔ چـٕٔٙبثغ تخّيٝ .دٞٙذ ٘ـبٖ ٔي سا ٞب،چبٜ يٝآثشاٞ يٝؿجى



 

 

 

 

ؿٙبػي، پشاوٙؾ ٚ ٘ٛع ايٗ ٔٙبثغ ٘ذٞبي صٔيٗثبؿذ. ثب تٛرٝ ثٝ ػبص ٞب ٔيلٙٛات چبٜ

ٞب ٚ لٙٛات دس  دس ٘مبط ٔشتفغ ٚ چبٜ ٞب غبِجبً دس ٘مبط ٔختّف ٔتفبٚت اػت. چـٕٝ

وّي دس دؿت ٔيب٘ذسٜ تب ػبَ  پؼت دؿت ٚالغ ؿذٜ اػت. ثٝ عٛس ئٜحذٚد

 ؿىُ ٞب ثٝ ؿىؼتٍي ػغٛححّمٝ چبٜ ثٝ كٛست لب٘ٛ٘ي حجت ؿذٜ اػت.  90، 1388

دسٖٚ  ثٝ ربسي ٞبيآة ٘فٛر ثشاي ٔٙبػجي ٞبئىبٖ ثضسي، ٞبيدسصٜ يب ٚ ٌؼُ

 رٟت ؿٙبػيصٔيٗ ٚاحذٞبي ٚ دس ػبص٘ذٞب فضبٞبيي ايزبد دِيُ ثبؿذ. ثٝصٔيٗ ٔي

 تٝـٌشف دس ٘ظش ضؼفي ٘مبط صٔيٗ دسٖٚ تشپبييٗ ٘مبط ثٝ آٖ حشوت ٚ آة ػجٛس

 ثٝ ثٙبثشايٗ ػت.ا ثيـتش آٞىي ٚ ػخت ػبص٘ذٞبي دس ٞب آٖ إٞيت وٝ ؿٛ٘ذٔي

 .ؿٛدٔي ٌشفتٝ ٘ظش دس صيشصٔيٙي آة يبثيپتب٘ؼيُ رٟت پبسأتش ٔخجتي ػٙٛاٖ

 ػامل کاستشي اساضی ػامل خاک

 سٚي ثش ا٘ؼبٖ تأحيشٌزاسي حذٚدي تب ٚ ػغحي ٞبي پذيذٜ ٔـبٞذٜ ثب وٝ آ٘زبيي اص

 يٗ،صٔ آثيبسي ٚ وـبٚسصي عشيك اص صٔيٗ دسٖٚ ثٝ آة ٘فٛر عجيؼي ٔب٘ٙذ ٞبي پذيذٜ

 پي صٔيٗ ػغح صيشيٗ ٞبياليٝ آة دس ٚرٛد ٔب٘ٙذ صيشػغحي ؿشايظ ثٝ تٛأٖي

صٔيٗ،  اص اػتفبدٜ ٔختّف ؿشايظ ٚ ٘حٜٛ ي ٔمبيؼٝ ٚ ثشسػي ثب ثٙبثشايٗ، ثشد.

 ثٝ صيشصٔيٙي آة رخيشٜ پتب٘ؼيُ داساي ٘مبط ثٝ دػتيبثي رٟت ديٍش پبسأتشي

ٔيضاٖ پتب٘ؼيُ ٔشثٛط ثٝ صساػت  اِف(، ثيـتشيٗ-8) آيذ. ثب تٛرٝ ثٝ ؿىُٔي دػت

 يٝتشيٗ خبن ثشاي تغزئٙبػت ٞبي ثذٖٚ پٛؿؾ اػت.آثي ٚ وٕتشيٗ ٔيضاٖ صٔيٗ

 يٜخبوي اػت وٝ داسائي تخّخُ صيبد ٘فٛرپزيشي ثبال ٚ وٓ ػٕك ثبؿذ. دس ٔحذٚد

٘ٛع خبن ٔتفبٚت تـىيُ ؿذٜ اػت. وٝ ؿشح آٖ دس رذَٚ صيش  5ٔٛسد ٘ظش اص 

شيٗ خبن ٔٙغمٝ ِيتٛػَٛ اػت خبوي اػت وٓ ػٕك ـتبػتذٜ اػت ٔٙـآٚسدٜ ؿ

ٞبيي ٔشوضي دؿت ٚالغ ؿذٜ اػت. ٔىبٖ ٔتـىُ خشدٜ ػًٙ ٞٛاصدٜ وٝ دس لؼٕت

سيٍٛػُ، ٔيٙشاَ  ساتشيٗ خبن ٔٙغمٝ سػذ. ٘بٔٙبػت٘ظش ٔيٝ خٛثي ثشاي ٘فٛر آة ث

 .ة(-8) تـىيُ دادٜ اػت ؿىُ



 

 

 

 

 
 ػامل استفاع يب( وقطٍ           میاوذسٌ ػامل ضیة دضت يالف: وقطٍ (5) ضکل       

 
 ػامل طئًمًسفًلًطي يٍوقط ب(  دضت میاوذسٌ  ضىاسیػامل صمیه يٍوقطالف(  (6ضکل)    

 
 ػامل فاصلٍ اص گسل دضت میاوذسٌ يٍػامل فاصلٍ اص آتشاٍَ   ي ب( وقط يٍالف(: وقط-7) ضکل



 

 

 

 

 
 خاک دضت میاوذسٌ يب( الیٍ   یاوذسٌ ػامل کاستشي اساضی دضت م يالف( وقطٍ -8) ضکل

 دضت تىذيستثٍ ي َاالیٍ تشکیة

 ٚ دِفي ٔتذ دس تىٕيّي ٞبي ٘تبيذ پشػـٙبٔٝ اػتخشاد ٚ ؿذٜ اسائٝ ٘ظشات ثشاػبع

 ؿذٜ اسائٝ ٞبي٘مـٝ ٚ أتيبصثٙذي ٔختّف ٞبياليٝ اسصؽ ٟٔٙذػي ثب اكَٛ ٔٙغجك

 ٌشديذٜ. ٔشثٛعٝ اػتخشاد ٞبي٘مـٝ ٚ تشويت صيش ٞبيثب سٚؽ لجُ كفحبت دس

 آة پتب٘ؼيُ دس پٟٙٝ ٞش ٚصٖ يب إٞيت ٌٛيبي آٔذٜ دػت ثٝ ي٘مـٝ تشتيت ثذيٗ

عجمٝ ثب پتب٘ؼيُ ثؼيبس ٔٙبػت، ٔٙبػت،  ػٝ دس ٟ٘بيي ي ٘مـٝ. اػت ٔيٙيصصيش

ي  آثذٞي دس ٔحذٚدٜ ٚضؼيت ٚ حبكّٝ ٘تبيذ ثٝ تٛرٝ ثب ؿٛد.٘بٔٙبػت تمؼيٓ ٔي

ثشاي  وٕتشي سيؼه ( داساي13دس ؿىُ ) ثبال پتب٘ؼيُ ثب ٔٙبعك ٔيب٘ذسٜ دؿت

 ٞبيآة ٔلٙٛػي ي ثشاي تغزيٝ ٔٙبػجي ؿشايظ داساي ٕٞچٙيٗ ٚ چبٜ حفش

 آثخيضداسي ا٘زبْ ػّٕيبت ثشاي ٔٙبػت ؿشايظ ٚرٛد ديٍش اص ٘تبيذ .اػت صيشصٔيٙي

 ٔحذٚدٜ ٔالتي دس ػٍٙي ثٙذٞبي ٚ خبوي ػذٞبي آثشاٞٝ، احذاث اكالح لجيُ اص

ؿذيذ  ٞبيخـىؼبِي آثي، سخذاد ٘يبص ٚ افضايؾ رٕؼيت تٕشوض دِيُ ثبؿذ. ثٝٔي

 تحت ؿذت ثٝ وـبٚسصي ٚ ثخؾ كٙؼت آة ٔيٗأت ٚ اخيش دٞٝ عي دس ٚيظٜ ثٝ

 آة ٔيٗأت دس ثشتـذيذ تٍٙٙبٞبي ػالٜٚ ٔٛرٛد سٚ٘ذ يادأٝ ٚ لشاس داسد فـبس



 

 

 

 

 ٕٔٙٛع ٞبيٜ دؿتٔحذٚد دس آٖ ٌشفتٗ لشاس ثبػج ٚ رٕؼيتي التلبدي ٞبي ثخؾ

 .خٛاٞذ ؿذ آة ويفيت افت ثب تٛاْ

 
 تىذي دضت میاوذسٌ اص وظش میضان وفًرپُىٍ ي( وقط9ٍ) ضکل

 گیشيوتیدٍ

ي ػبُٔ رزة سعٛثت ٚ ثبس٘ذٌي ٚ  ثٝ عٛس وّي آثخٛاٖ دؿت ثٝ ػٙٛاٖ ٔحذٚدٜ

 ٞب ٚ اص عشفئيٗ آة ٔٛسد ٘يبص دؿت ٔيب٘ذسٜ اػت. ٞٛاصدٌي فيضيىي ػًٙأت

شتؼي ٔٙبػت، ثبػج ايزبد دسص ٚ ؿىبف فشاٚاٖ ٚ دس ٘تيزٝ افضايؾ تغزيٝ پٛؿؾ ٔ

سػذ يىي اص ػُّ ٟٔٓ ٞذايت ثٝ ٘ظش ٔيآة صيشصٔيٙي دس ايٗ ٔحذٚدٜ ؿذٜ اػت. 

 ٞبي پّٟٛٞبي چيٗ اػت وٝآة دس ٔحٛس دؿت ػبختٕبٖ ٘بٚديغ ٚ رٟت ؿيت

 حبَ، ايٗ ثب .وٙذٞبي ػغحي ٚ ٘فٛري ٚ صيش صٔيٙي سا ثٝ ايٗ ٔحٛس صٞىؾ ٔيآة

دؿت ػيالثي  ثشسػي ٘يؼت ٘تيزٝ ٔتغيش ايٗ تبثغ تٟٙب دؿت صيشصٔيٙي آة حزٓ

 خيضيلبثّيت ٘فٛر صيبدي داؿتٝ ٚ ثٝ ػّت حبكُ ٔؼٕٛالً ٞبي ٔخشٚط افىٙٝٚ ٔحذٚدٜ

ٚ أىبٖ دػتشػي ثٝ ٔٙبثغ آة ػغحي ٚ صيشصٔيٙي، ؿبٞذ اػتمشاس ٔشاوض رٕؼيتي ٚ 



 

 

 

 

ٞؼتيٓ ػغح لبثُ تٛرٟي اص اساضي دؿت سا  ٞبآٖ يٜاساضي وـبٚسصي دس ٔحذٚد

ي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي  ثؼيبس ٟٕٔي دس تغزيٝ دؿت ػيالثي دس ثشٌشفتٝ وٝ ٘مؾ

ٞبي ٞٓ ػٕك ػغح آة صيشصٔيٙي رٟت رشيبٖ اكّي دؿت داسد. ثب تٛرٝ ثٝ ٘مـٝ

آة صيشصٔيٙي دس دؿت اص ؿٕبَ ثٝ ػٕت رٙٛة ٔي ثبؿذ وٝ ثيبٍ٘ش ايٗ ٘ىتٝ اػت 

اكّي دؿت دس ايٗ ٔٙغمٝ ٘مؾ صٞىؾ اكّي دس دؿت سا ايفب  يدخب٘ٝوٝ سٚ

 صيشػبخت ثب سػٛثي دؿت وٙذ.وٙذ ٚ آة صيشصٔيٙي سا اص ٔٙغمٝ تخّيٝ ٔي ٔي

رٟت پتب٘ؼيُ ٔٙبثغ آة دؿت  پٟٙٝ، تشيٗ ٔٙبػت رٛاٖ آثشفتي پٛؿؾ ٚ ٘بٚديؼي

 ثبؿذ. ٔيب٘ذسٜ ٔي
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