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چکيذُ
سٚؽ اٍ٘ـتٍ٘بسي سػٛة ثش پبيٝي سديبةٞبي طئٛؿيٕيبيي ،آِي٘ ،ؼجتٞبي ايضٚتٛپي ٚ
٘يض اػتفبد ٜاص ٔذَٞبي تشويجي ٔختّف ثبػث ؿٙبخت ػٙٔ ٟٓبثغ ٔختّف سػٛة دس يه
٘بحئ ٝيؿٛد .دس تحميك حبهش ثب اػتفبد ٜاص تشويت ثٟيٝٙي سديبةٞبي آِي ٘ ٚؼجتٞبي
ايضٚتٛپي الذاْ ث ٝتفىيه ٔٙبثغ ٔختّف فشػبيؾ ،تِٛيذ سػٛة  ٚػپغ تؼييٗ ػ ٟٓايٗ
ٔٙبثغ ثب اػتفبد ٜاص ٔذَٞبي وبِيٙض ( ،)Collinsوبِيٙض اكالحؿذٛٔ ،)M Collins( ٜتب
(  ،)Mothaال٘ذٚس (  ٚ )Landwehrاػالتشي ( )Slatteryدس دٚ ٚاحذ ػبص٘ذٞب  ٚوبثشيٞبي
اساهي ثش پبيٝي ثٟيٝٙػبصي اٍِٛسيتٓ ط٘تيه  ٚػپغ تٟيٝي ٘مـٝي ػٙٔ ٟٓبًك ٔختّف
(صيشحٛهٞٝب) دس ػبٔب٘ٝي اًالػبت خغشافيبيي ؿذ .ثشاي تؼييٗ ثٟتشيٗ ٔذَ دس ايٗ ثبس ٜاص
ؿبخقٞبي  ME ٚ GOFاػتفبد ٜؿذ .ػٙبكش وشثٗٔ ،غ ،تيتب٘ي ،ْٛػيّيى ٚ ٖٛػٙبكش
اػتشا٘ؼي ،ْٛتيتب٘ئ ،ْٛغ٘ ،ؼجت ايضٚتٛپي ٘ئٛديٕي 143/144 ْٛث ٝػٛٙاٖ سديبةٞبي
1ـ دوتشي آثخيضداسي دا٘ـىذٜي وـبٚسصي ٙٔ ٚبثغ ًجيؼي دا٘ـٍبٞ ٜشٔضٌبٖ.
2ـ اػتبد دا٘ـىذٜي ٔحيي صيؼت دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ (٘ٛيؼٙذٜي ٔؼئ.)َٛ
E-mail:mohamad.kazemi86@gmail.com

3ـ اػتبد پظٞٚـىذٜي چشخٝي ػٛخت ػبصٔبٖ ا٘شطي اتٕي تٟشاٖ.

تفىيهوٙٙذٜي وبسثشيٞب  ٚػبص٘ذٞب ؿٙبخت ٝؿذ٘ذٔ .ذَٞبي تشويجي وبِيٙض اكالح ؿذٜ
( )MCollinsدس ٚاحذ وبسثشياساهي  ٚوبِيٙض ( )Collinsدس ٚاحذ ػبص٘ذٞب ثب ؿبخقٞبي
 ٚ %99/996 ٚ %99/95 ،GOFهشيتوبسآيي  %99/977 ٚ %99/16ث ٝػٛٙاٖ ثٟتشيٗ
ٔذَٞب ا٘تخبة ؿذ٘ذ .ثيـتشي ٗ ػ ٟٓدس فشػبيؾ  ٚسػٛة حٛهٝي ٔشثٛى ث ٝاساهي
ٔشتؼي  ٚػبص٘ذ آػٕبسي ث ٝتشتيت ثب ٔ %56/5 ٚ %65يثبؿذ .صيشحٛهٞٝبي ؿٕبسٜي 5 ٚ 6
ثٝتشتيت ثب  %58/7 ٚ %59/11ثيـتشيٗ  ٚصيشحٛهٝي ؿٕبس 31 ٜثب  %7/54وٕتشيٗ ػٟٓ
سا ثش فشػبيؾ  ٚسػٛة حٛه ٝداؿتٙذ.
کلوات کليذي :اٍ٘ـتٍ٘بسي ،اٍِٛسيتٓ ط٘تيه ،سػٛةٔ ،ذَٞبي تشويجي ،ت ًٙثؼتب٘ى.ٛ

هقذهِ
افضايؾ ثبس سػٛثي ثبػث ايدبد ٔـىالت دس ٚ ٖٚثشٌٖٙٔٚمٝاي دس ساثٌ ٝثب حٛهٞٝبي
آثخيض ؿذٜاػت (پبالصٕٞ ٚ ٖٚىبساٖ .)2068 :2015،1وبٞؾ تِٛيذ سػٛة ٘يبصٔٙذ
اخشاي سٚؽٞبي ٔٙبػت وٙتشَ سػٛة  ٚحفبظت خبن دس ٔٙبًك ثحشا٘ي ٔٙجغ
سػٛة دس حٛهٝي آثخيض اػت (پبتشيه ٕٞ ٚىبساٖ ٚ )2118 :2015،2الصٔٝي
ؿٙبخت سٚؽ ٔٙبػت  ٚاخشاي كحيح ثش٘بٔٞٝبي حفبظت خبن ؿٙبخت  ٚؿٙبػبيي
إٞيّت٘ؼجي ٔٙبثغ سػٛة ٔ ٚيضاٖ ػٞ ٟٓش يه اص ٔٙبثغ سػٛة (چٗ ٕٞ ٚىبساٖ،3
 )124 :2016دس تِٛيذ سػٛة اػت .ثٙبثشايٗ تٛػؼ ٚ ٝاستمبء سٚؽٞبي ٔذَػبصي
ٔٙـأيبثي سػٛة (وبِيٙض ٕٞ ٚىبساٖ )249 :2010 ،4دس ٔذيشيت خبٔغ حٛهٞٝبي
آثخيض هشٚسي اػت .اخيشاً ٔذَٞبي تشويجي ثبػث ؿٙبخت  ٚدسن ثٟتشي اص
فشػبيؾ ،سػٛةٌزاسي  ٚحُٕ دس ٔٙبثغ ٔختّف تِٛيذ سػٛة ٘ؼجت ث ٝسٚؽٞبي
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ػٙتي ا٘ذاصٌٜيشي فشػبيؾ ؿذٜاػت (فش٘ض ٕٞ ٚىبساٖ ،514 :2014 ،1وٛيتش ٚ
ٕٞىبساٖ .)25 :2013 ،2اٍ٘ـتٍ٘بسي سػٛة ثشاػبع فشم استجبى ثيٗ سديبةٞبي
سػٛثبت ٔؼّّك ٙٔ ٚبثغ ٔتٙبظش سػٛة دس ػٌح حٛه ٝاػتٛاس اػت و ٝأىبٖ تـخيق
ٔٙبثغ ثبِم ٜٛتِٛيذ سػٛة ٔ ٚيضاٖ ػٞ ٟٓش ٔٙجغ دس سػٛة خشٚخي اص حٛه ٝثشاػبع
خلٛكيبت اٍ٘ـتٍ٘بسي سا فشأ ٓٞيوٙذ (ٚاِيٕٞ ٚ )160 :2005 ،3ًٙچٙيٗ
تىٙيهٞبي آٔبسي چٙذٔتغيّشٔ ٚ ٜذَٞبي تشويجي  ٚيب غيشتشويجي دس تؼييٗ ػٟٓ
٘ؼجي ٞش ٔٙجغ اػتفبدٔ ٜيؿٛد .اص خّٕ ٝتحميمبت داخّي ٔيتٛاٖ ث ٝتحميك
حيذسي ٕٞ ٚىبساٖ ( )1392دس حٛهٝي تَٛث ٝٙاػتبٖ ٔٙـأيبثي سػٛة اؿبس ٜوشد.
٘لشتي ( )1390ثب اػتفبد ٜاص ثشآٚسد ػذْلٌؼيت ثشٚي ٔذَ تشويجي تٛا٘ؼت ػٟٓ
وبسثشيٞبي اساهي ٔختّف سا دس تِٛيذ سػٛة ٔـخق وٙذ .ػجبػي ٕٞ ٚىبساٖ
( )1389ثب اػتفبد ٜاص ػٙبكش طئٛؿيٕيبيي ثٝػٛٙاٖ سديبة ٔٙـأيبثي سػٛثبت سا دس
ٌٔٙمٝي ٘ي بته ا٘دبْ داد٘ذ .لبثُ روش اػت و ٝوّيٝي تحميمبت داخّي اص ٔذَ
تشويجي وبِيٙض ( ٚ )1997يب وبِيٙض اكالح ؿذ )2010( 4ٜاػتفبد ٜوشد٘ذ  ٚتبوٖٛٙ
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ٌضاسؿي ٔجٙي ثش اػتفبد ٜاص ػبيش ٔذَٞبي تشويجي ٕٞچٛٔ ٖٛتب ( ،)2004ال٘ذٚس
( ٚ )2010اػالتشيٌ )2000( 6ضاسؽ ٘ـذ ٜاػت .دس صٔيٝٙي تحميمبت خبسخي
ٔيتٛاٖ ث ٝتحميمبت چٗ ٕٞ ٚىبساٖ ( )2016ثشٚي ٚاحذٞبي وبسثشياساهي چشاٌب،ٜ
ٔشاتغ ثب پٛؿؾ ٌيبٞي ٔتشاوٓ ،خ ٚ ٍُٙخٙذقٞب ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٔٙـأيبثي
سػٛثبت اؿبس ٜوشدٕٞ ٚ ً٘ٚ .ىبساٖ )2014( 7ثب اػتفبد ٜاص سػٛثبت ث ٝداْ افتبد ٜاص
پـت ػذ دس فالت ِغ چيٗ تٛا٘ؼتٙذ تغييشات ػٙٔ ٟٓبثغ ٔختّف سػٛة سا ثب
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اػتفبد ٜاص سكذ تغييشات وبسثشي اساهي پبيؾ وٙٙذ .دس تحميك حبهش اثتذا ػٚ ٟٓ
إٞيت ٘ؼجي وبسثشيٞبياساهي  ٚػبص٘ذٞبي ٔٛخٛد دس ٌٔٙمٝي ت ًٙثؼتب٘ه
اػتبٖ فبسع اص ٔذَٞبي تشويجي وبِيٙض ،وبِيٙض اكالحؿذ ،ٜال٘ذٚس  ٚاػالتشي ثش
پبيٝي ثٟيٝٙػبصي اٍِٛسيتٓ ط٘تيه اػتفبد ٜؿذ  ٚػپغ ثب تشويت ايٗ اليٞٝب دس
ػيؼتٓ اًالػبت خغشافيبيي ،ػٟٓثٙذي  ٚاِٛٚيتثٙذي صيشحٛهٞٝب دس سػٛة
خشٚخي اص حٛهٝي آثخيض ا٘دبْ ؿذ.
هَاد ٍ رٍشّا
هٌطقِي هَرد هطالعِ

ٌٔٙمٝي ٔٛسد ٌٔبِؼ ٝدس ايٗ تحميك ثب ٔؼبحت  ،81/73 km2تحت ػٛٙاٖ حٛهٝي
آثخيض ثٟـت ٌٕـذ( ٜت ًٙثؼتب٘ه) دس حذٚد  80وئّٛتشي ؿٕبَغشة ؿٟشػتبٖ
ؿيشاص  ٚدس ٔٛلؼيّت خغشافيبيي  52ْ 03 43تب  52ْ 13َ 36ؿشلي 16 33 ٚ
ْ 30تب  30ْ 25 18ؿٕبِي ٚالغ ؿذ ٜاػت .ؿىُ (ٛٔ )1لؼيت  ٚساٜٞبي دػتشػي
ث ٝايٗ ٌٔٙم ٝسا ٘ـبٖ ٔيدٞذ.
ًوًَِترداري
دس ايٗ ٌٔبِؼ٘ ٝمـٝي وبسثشي اساهي تحت ػٛٙاٖ وبسثشيٞبي اساهي صساػي ،خ،ٍُٙ
ثبغبتٔ ،شاتغ  ٚػبص٘ذٞبي ساصن ،وـىبٖ ،ثختيبسي ،وٛاتش٘ش ،پبثذٌٜٛسپي  ٚآػٕبسي
ث ٝػٛٙاٖ ٚاحذٞبي ِّٔٛذ سػٛة ٌٔ ٚبثك ثب سٚؽ اٍِٛسيتٓ حذاوثش تـبثٚ )ML( ٝ
ثشاصؽ ٔـخلً ٝيفي ( )SFFثب تلٛيش ٔبٛٞاسٜي ِٙذػت ( 8تيشٔب )94ٜػٙدٙذٜي
 OLIتٟي ٝؿذ (اؿىبَ .)3 ٚ 2

ضکل( )1هَقعيت هحذٍدُي هَرد هطالعِ ٍ راُّاي دسترسي تِ آى

ضکل (ً )2قطِ سازًذّاي زهييضٌاسي حَضِي آتخيس تٌگ تستاًک تِ عٌَاى هٌاتع هختلف
تَليذکٌٌذُي رسَب

ضکل (ً )3قطِي کارتري اراضي حَضِي آتخيس تٌگ تستاًک تِ عٌَاى هٌاتع هختلف
تَليذکٌٌذُي رسَب

دس ايٗ ٌٔبِؼ ٝتؼـذاد  19ػٙلش ؿبُٔ  15ػـٙلش طئٛؿيٕيبيي  2 ٚػـٙلش آِي ٚ
٘ 2ؼجت ايضٚتٛپي ثـ ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاص وبسثـشيٞب  ٚػبص٘ـذٞب اػتخشاج ؿـذ .ػـٙبكش
طئٛؿيٕيبيي ؿبُٔ ثبسيٓ ،وبدٔي ،ْٛوشٔ ،ْٚغِ ،يتيٍٓٙٙٔ ،ض٘ ،ئٛدي٘ ،ْٛيىُ ،فؼفش،
ػـيّيى ،ٖٛاػتشا٘ؼي ،ْٛتـيتب٘يٚ ،ْٛا٘بدي ،ْٛصيـٙه  ٚد٘ ٚؼجت ايـضٚتٛپي ؿبُٔ
اػتشا٘ؼي /87 ْٛاػتشا٘ؼي٘ ،86 ْٛئٛديٕي٘ /144 ْٛئٛديٕئ 2 ٚ 143 ْٛبد ٜآِي
٘يتشٚطٖ  ٚوشثٗ ثٛد٘ذ .لبثُ روش اػت و ٝوشثٗ آِي ث ٝسٚؽ ٚاِىش  ٚثالن ٘ ٚيتشٚطٖ
وُ ث ٝسٚؽ ودّذاَ ا٘دبْ ؿذ ٜاػت.
اًتخاب ترکية تْيٌِ رديابّا
اػتفبد ٜؿذ.

ثشاي تؼييٗ تشويت سديبةٞبي ٔٙـأيبة اص يه سٚؽ آٔبسي دٔ ٚشحّٝاي
دس ٔشحّٝي ا َّٚدس كٛست ػذْ تجؼيت اص تٛصيغ ٘شٔبَ ،اص آصٔ ٖٛغيشپبسأتشي آصٖٔٛ

 Hيب آصٔ ٖٛوشٚػىبَ_ ٚاِيغ اػتفبدٌ ٜشديذ (پالصاٖ ٕٞ ٚىبساٖ.)2073 :2015 ،
دس ٔشحّٝي د ّْٚتؼييٗ تبثغ تحّيُ تـخيق  ٚهشائت آٖ ثشاي وبٞؾ خلٛكيبت
ا٘تخبثي اِٚي ٝسديبةٞب ثًٛ ٝسي و ٝداساي حذالُ ٕٞجؼتٍي  ٚحذاوثش تٛاٖ تفىيه
ٔٙبثغ سػٛة ثبؿٙذ ث ٝوبس ٌشفت ٝؿـذ ٜاػت .ثـؼذ اص ٔحبػج ٝتٛاثغ تـخيق ػٌح
ٔؼٙيداسي آٔبسي آٖٞب ثب ٔؼيبسٞبي ٔ ٚ Wilk’S Lambdaشثّغ فبكّٔ ٝبٞبال٘ٛثيغ
كٛست ٌشفت .ثشاي ٘ـبٖ دادٖ تٛاٖ خذاػبصي يب ًجمٝثٙذي تحّيُ تـخيقٔ ،ؼٙي
داسي تٛاثغ ،اختالف ٌشٜٞٚب ٔ ٚبتشيغ ًجمٝثٙذي ثشسػي ؿذ ٜاػت .دسكذ ًجمٝ
ثٙذي كحيح ٕٟٔتشيٗ ٔؼيبس ثشسػي تٛاٖ ًجمٝثٙذي تحّيُ تـخيق ٔيثبؿذ وٝ
ثشاي تؼييٗ آٖ اص ٔبتشيغ ًجمٝثٙذي اػتفبد ٜؿذٜاػت .دس هٕٗ ثٙٔ ٝظٛس اسصيبثي
٘تبيح تحّيُ تـخيق اص سٚؽ اسصيبثي ٔتمبثُ اػتفبد ٜث ٝػُٕ آٔذ ٜاػت .تشويت
ٔٙبػت ث ٝدػت آٔذ ٜاص سديبةٞب دس ايٗ ٔشحّ ٝثشاي تؼييٗ ػٙٔ ٟٓبثغ سػٛة دس
ٔشحّٝي ثؼذ اػتفبدٔ ٜيؿٛد (ٚاِيٕٞ ٚ ًٙىبساٖ2008 ،؛  .)279يىي اص پيؾ
فشمٞبي سٚؽ تحّيُ تـخيق٘ ،جٛد ٓٞخٌي چٙذٌب٘ ٝلٛي ثيٗ ٔتغيشٞب ٔيثبؿذ.
ثشاي تـخيق ٓٞخٌي چٙذٌب٘ ٝاص ػذد تحُٕ  ٚػىغ آٖ (ػبُٔ تٛسْ ٚاسيب٘غ)
اػتفبد ٜؿذ ٜاػت (ػجبػي ٕٞ ٚىبساٖ1389 ،؛.)37
هذلّاي ترکيثي ٍ کوّي
تؼيٗ ػٙٔ ٟٓبثغ سػٛة ثش اػبع ٔمبيؼ ٝخلٛكيبت ٕ٘ٞٝ٘ٛبي سػٛة ٙٔ ٚبثغ
سػٛة ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبي وّٕي ثب ث ٝػجبستي ٔذَٞبي چٙذٔتغيش ٜتشويجي
كٛست ٌشفت .ثشاي حُ ايٗ ٔذَٞب ثش٘بٔٛ٘ٝيؼي خٌي ثشاي حُ  ٚثٟي ٝٙوشدٖ
ٔمبديش ػ٘ ٟٓؼجي اػتفبدٔ ٜيؿٛد (حذدادچي ٕٞ ٚىبساٖٚ ،569 :2013 ،1اِيٚ ًٙ

1- Haddadghi et al.,

ٕٞىبساٖ .)280 :2008 ،ثش ٕٞيٗ اػبع ،ساثٌٝي تشويجي ثشاي ٞش يه اص سديبةٞب ثٝ
كٛست ساثٌٝي ( )1ثيبٖ ٔيؿٛد:
ساثٌٝي (Ci   j 1 a ij Pj )1
n

و ٝدس آٖ  Ciثشاثش ثب ٔمذاس ثشآٚسدي سديبة iاْ ثشاي ٕ٘ٞٝ٘ٛبي سػٛة (ٚ 2 ،...،m
ٔ aij ،)i;1مذاس ٔيبٍ٘يٗ سديبة iاْ دس ٚاحذ وبسثشياساهي jاْ (Pj ،)j;1 ٚ 2،...،n

ٔيبٍ٘يٗ ٔـبسوت ٘ؼجي ٚاحذ وبسثشياساهي jاْ (و٘ ٝبٔؼّ ْٛثٛد ٚ ٜثٛػئّ ٝذَ
ثشآٚسد ٔيؿٛد) n ،تؼذاد ٚاحذٞبي وبسثشي اساهي  m ٚتؼذاد سديبةٞبي ا٘تخبة
ؿذ( ٜتشويت ثٟئ )ٝٙيثبؿذ .اص آٖ خبيي و ٝفشم ٔيؿٛد سديبةٞب ٚ ٚيظٌيٞبي
آ٘بٖ دس ٕ٘ٞٝ٘ٛبي سػٛة وبٔالً ٚاثؼت ٝثٛٔ ٝاد ٔٙجغ ٚاحذٞب ٔيثبؿٙذ  ٚايٗ سديبةٞب
تٟٙب اص ايٗ ٚاحذٞب ٘بؿي ٔيؿ٘ٛذ ،ثٙبثشايٗ ٘تبيح حبكُٔ ،ـشٚى ث ٝدٔ ٚحذٚديت
( )Pjصيش ٔيثبؿٙذ:
ساثٌٝي ()2

0  Pj  1

ساثٌٝي ()3



Pj  1

n
j 1

ث ٝايٗ ػّّت و ٝدس چـٙيٗ ٔذَٞبيي ،ساثـٌٝي ( )1ثـشاي تـٕبْ سديبةٞب تـىشاس
ٔيؿٛد ،ثٙبثشايٗ تؼذاد ٔؼبدالت ثيـتشي ٘ؼجت ثٔ ٝتغيشٞبي ٔدٚ َٟٛخٛد خٛاٞذ
داؿت .ثشاي حُ ايٗ ٔؼبدالت اص سٚؽ ثٟيٝٙػبصي تبثغ ٞذف  ٚتىشاس ػّٕيبت اػتفبدٜ
ٔيؿٛد و ٝدس ايٗ پظٞٚؾ ٘يض اص وٕيٝٙػبصي ٔدٕٛع ٔشثؼبت ثبلئب٘ذ ٜث ٝػٛٙاٖ
تبثغ ٞذف اػتفبد ٜؿذ .ثب حُ ٔذَٞبي صيش ػ ٟٓتٕبْ ٚاحذٞبي وبسثشي اساهي ثشاي
ٞش ٕ٘ ٝ٘ٛسػٛة ث ٝكٛست خذاٌب٘ ٝث ٝدػت آٔذ و ٝدس ٟ٘بيت ثب ٔيبٍ٘يٌٗيشي اص ػٟٓ
ٚاحذٞبٔ ،مذاس ٔتٛػي ػٞ ٟٓش ٚاحذ وبسثشيٞبياساهي  ٚػبص٘ذٞب دس تِٛيذ سػٛة
تؼييٗ ؿذ.

ساثٌٝي ()4

(حذادچي ٕٞ ٚىبساٖ)570 :2013،

ساثٌٝي ()5
ساثٌٝي ()6

ساثٌٝي
ساثٌٝي

(( )7پبتشيه)2121 :2015 ،

(( )8وبِيٙض ٕٞ ٚىبساٖ)255 :2010،

دس سٚاثي ثبال ٚ VARijاسيب٘غ ٚيظٌي سديبة jاْ ٔٙجغ سػٛة iأْ R ،دٕٛع
ٔشثؼبت ثبليٕب٘ذٔ Ci ،ٜيضاٖ ا٘ذاصٌٜيشي ؿذٚ ٜيظٌي (سديبة) iاْ دس ٕ٘ ٝ٘ٛسػٛة،
 Wiهشيت ٚص٘ي ٚيظٜي سديبة iاْ Zj ،هشيت اكالحي ا٘ذاصٜي رسات ثشاي فشػبيؾ
(ٔٙجغ) jاْ Oj ،هشيت تلحيح ٔبد ٜآِي ثشاي فشػبيؾ(ٔٙجغ) jأْ Sij ،يضاٖ ٚيظٌي
(سديبة) iاْ دس ٔٙجغ jاْ m ،تؼذاد ٔٙبثغ n ،تؼذاد سديبةٞب mj ،تؼذاد ٕ٘ٞٝ٘ٛب دس ٞش
ٔٙجغ Xj ،ػٙٔ ٟٓجغ دس فشػبيؾ  ٚتِٛيذ سػٛةٚ SVji ،صٖ دسٙٔ ٖٚجغ  jثشاي
ٔمبديش ٔختّف سديبةٞبي ٔٙـأيبة  ..iلبثُ روش اػت و ٝخٟت ا٘دبْ ثٟيٝٙػبصي
سٚاثي  4تب  8وذ ٘ٛيؼي اٍِٛسيتٓ ط٘تيه دس ٘شْافضاس ٔتّت ا٘ـدبْ ؿذ ٜاػت.
ٕٞچٙيٗ خٟت ثٟيٝٙػبصي اص سٚؽ اٍِٛسيتٓ ط٘تيه اػتفبد ٜؿذ .ا٘ذاصٜي خٕؼيت
دس سٚؽ اٍِٛسيتٓ ط٘تيه  ،40تؼذاد وشٛٔٚصْٞٚب ٕٞبٖ تؼذاد ٔٙبثغ سػٛة ٞؼت وٝ
ثشاي ػبص٘ذٞب  ٚ 6ثشاي وبسثشي اساهي ٞ 4ؼت ،تمبًغ ٘ ،0/7شخ خٟؾ  0/3تٙظيٓ
ؿذ .ثشاي تؼت دلّت ثٟيٝٙػبصي ٔمذاس ٔ( Rدٕٛع ٔشثؼبت ثبليٕب٘ذ )ٜاص سٚؽ
پيـٟٙبدي وبِيٙض ٕٞ ٚىبساٖ (ٌٔ )2012بثك ثب ساثٌٝي ( )9اػتفبد ٜؿذ .ايٗ سٚؽ

خٟت ٔمبيؼٝي كحت  ٚدلت سٚؽ ثٟيٝٙػبصي سٚؽ اٍِٛسيتٓ ط٘تيه پيـٟٙبد
ؿذ ،ٜو ٝدس تحميك حبهش ٘تبيح دلت ثٟيٝٙػبصي سٚي ٔذَٞبي ٔزوٛس ٔٛسد
اسصيبثي لشاس ٌشفت  ٚث ٝؿىُ دسكذ ثيبٖ ؿذ.
ساثٌٝي ()9
ساثٌٝي ()10
تحث ٍ ًتايج
ٌٔبثك ثب ٘تبيح آصٔ ٖٛوشٚػىبَٚ -اِيغ اختالف ٔيبٍ٘يٗٞبي ٞش يه اص ػٙبكش
دسٚاحذٞبي وبسثشي اساهي ث ٝغيش اص ؿؾ ػٙلش وشثٗ٘ ،يتشٚطٖٔ ،غ ،اػتشا٘ؼي،ْٛ
تيتب٘ي ٚ ْٛػيّيى ٖٛدس ػٌح وٕتش اص  5دسكذ ٔؼٙيداس ٘يؼتٕٞ .چٙيٗ دس ٚاحذ
ػبص٘ذٞب ،تٟٙب ػٙبكش ٔغ٘ ،ئٛديٕي ،ْٛػيّيى ،ٖٛاػتشا٘ؼي ،ْٛتيتب٘ي ،ْٛوشثٗ،
٘يتشٚطٖ ٘ ٚئٛديٕي٘ /144 ْٛئٛديٕي 143 ْٛثٔ ٝشحّٝي ثؼذ يؼٙي آصٔ ٖٛتحّيُ
تـخيق سا ٜپيذا وشدٜا٘ذ  ٚايٗ ػٙبكش  ٚايضٚتٛحٞب تٛاٖ تفىيه ٔٙبثغ اص  ٓٞسا
٘ـبٖ داد٘ذ٘ .تبيح تحّيُ تـخيق (ٔ ٚ )DFAؼٙيداسي آٔبسي ٘ـبٖ داد ،تشويت
ثٟيٝٙي خلٛكيبت ٔٙـأيبة ثبيذ ًٛسي ا٘تخبة ؿٛد و ٝػال ٜٚثش داؿتٗ وٕتشيٗ
ٓٞخٌي چٙذٌب٘ ،ٝثيـتشيٗ تٛاٖ تفىيه ٔٙبثغ سا داؿت ٝثبؿذ تب ثبػث ٔـىالتي دس
تفؼيش إٞيت ٞش يه اص ٔتغيشٞب ٘ ٚبپبيذاسي ٘تبيح ًجمٝثٙذي تحّيُ ٘ـٛدٔ .ؼيبس
وٕتشيٗ ٓٞخٌي ثشاي ػٙبكش تشويتٞب ،داؿتٗ ػبُٔ تٛسْ ٚاسيب٘غ حذالُ  10اػت.
هشايت ٞـٕجؼتٍي ثيـتش اص  %95ثب حزف يىي اص دٔ ٚبتشيغ ٞـٕجؼتٍي اكالح
ٔيؿٛدٔ .ؼٙيداسي تٛاثغ ثٚ ٝػيّٝي آٔبسٔ ٜشثّغوبي ٘ـبٖ داد و ٝتٛاثغ ا َّٚث ٝتشتيت
دس ٚاحذٞبي تفىيه ٔٙبثغ سػٛة  %71/3 ٚ %65/3سا ث ٝخٛد اختلبف دادٜا٘ذ.
تٛاثغ ا َّٚثب ثيـتشيٗ ٕٞجؼتٍي وب٘٘ٛي ،ثيـتشيٗ تغييشات  ٚاختالفٞب سا دس ٌشٜٞٚب

سا تٛكيف ٔيوٙٙذ .دسكذ ًجمٝثٙذي كحيح دس تفىيه ٔٙبثغ سػٛة ثشاي
ٚاحذٞبي وبسثشي اساهي  ٚ %75ثشاي ٚاحذٞبي ػبص٘ذٞب  %86ثٛد .اص خّٕ ٝػٙبكشي
و ٝدس ٔشحّٝي ا َّٚتٛاٖ تفىيه وبسثشيٞبي اساهي سا ٘ـبٖ داد٘ذ٘ .يتشٚطٖ ٚ
اػتشا٘ؼي ْٛثٛد٘ذ و ٝايٗ ػٙبكش دس ٔشحّٝي د ٚ ّْٚدس تبثغ تـخيق حزف ؿذ٘ذ ٚ
دس خٕغ تشويت ثٟي ٝٙلشاس ٍ٘شفتٙذ .اص ٔدٕٛع  19ػٙلش ٘ ٚؼجت ايضٚتٛپي ،تٟٙب 4
ػٙلش ٔغ ،وشثٗ ،ػيّيى ٚ ٖٛتيتب٘ي( ْٛػٙبكش ٘بدس) لبدس ث ٝخذاػبصي ٔٙبثغ سػٛة
ثٛد٘ذٕٞ .چٙيٗ ثشاي ػبص٘ذٞب  7ػٙلش ٔغ٘ ،ئٛديٕي ،ْٛػيّيى ،ٖٛاػتشا٘ؼي،ْٛ
وشثٗ٘ ،يتشٚطٖ ٘ ٚئٛديٕي٘ /144ْٛئٛديٕي 143 ْٛثٔ ٝشحّٝي آصٔ ٖٛتحّيُ
تـخيق سا ٜپيذا وشدٜا٘ذ و ٝتٟٙب چٟبس ػٙلش اػتشا٘ؼي ،ْٛتيتب٘ئ ،ْٛغ  ٚايضٚتٛح
٘ئٛديٕي٘ /144 ْٛئٛديٕي 143 ْٛدس تشويت ثٟي ٝٙسديبةٞب لشاس ٌشفتٙذ٘ .تبيح
ثٟيٝٙػبصي ٔذَٞب  ٚتؼييٗ ػٙٔ ٟٓبثغ ثش پبيٝي اٍِٛسيتٓ ط٘تيه دس خذا2 ٚ 1 َٚ
ث ٝتشتيت ثشاي ٚاحذٞبي وبسثشيٞبي اساهي  ٚػبص٘ذٞبي صٔيٗؿٙبػي ٘ـبٖ دادٜ
ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙيٗ اؿىبَ  5 ٚ 4س٘ٚذ ثٟيٝٙػبصي سا ثش اػبع ا٘تخبة ثٟتشيٗ
ٔذَٞب دس ٞش دٚ ٚاحذ وبسي ٌٔبثك ثب اٍِٛسيتٓ ط٘تيه ٘ـبٖ ٔيدٞذ.
جذٍل ( )1سْن ًسثي (درصذ سْن هياًگثي) کارتري اراضي در تَليذ رسَب ترٍش تْيٌِسازي
الگَريتنشًتيک
هذل کاليٌس اصالحضذُ ()Modified Collins

ًَع کارتري اراضي

0/8
31/2
3
65

صساػت آثي
اساهي خٍّٙي
اساهي ثبغي
اساهي ٔشتؼي

جذٍل ( )2سْن ًسثي (درصذ سْن هياًگثي) سازًذّا در تَليذ رسَب ترٍش تْيٌِسازي
الگَريتن شًتيک
هذل کاليٌس ()Collins

ًام سازًذ

6/5
5/8
9/2
13/6
8/4
56/5

ساصن
وـىبٖ
ثختيبسي
وٛاتش٘ش
پبثذٌٜٛسپي
آػٕبسي

ٌٔبثك ثب خذ )3( َٚدس ٚاحذ وبسثشيٞبي اساهي ٔذَ وبِيٙض اكالحؿذ ٜثب
ؿبخق ٘يىٛيي ثشاصؽ ( ٚ %99/95 )GOFهشيت وبسآيي (( %99/16 )MEخذ)5َٚ
ثٟتشيٗ ػّٕىشد سا دس تؼييٗ ػٟ٘ٓؼجي ٔٙبثغ ِّٔٛذ سػٛة داؿتٝاػتٕٞ .چٙيٗ دس
ٚاحذ ػبص٘ذٞبي صٔيٗؿٙبػي ٌٔبثك ثب خذٔ )4( َٚذَ وبِيٙض ثب ؿبخق ٘يىٛيي
ثشاصؽ ( ٚ %99/996 )GOFهشيت وبسآيي (( %99/977 )MEخذ )6َٚثٟتشيٗ
ػّٕىشد سا دس تؼييٗ ػٟ٘ٓؼجي ٔٙبثغ ٔٛاد سػٛة داؿت ٝاػتٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝخذَٚ
(٘ )1ـبٖ ٔيدٞذ ػ ٟٓاساهي صساػي ،خٍّٙي ،ثبغبت  ٚاساهي ٔشتؼي ث ٝتشتيت
ٔ %65 ٚ %3 ،%31/2 ،%0/8يثبؿذ و ٝثيـتشيٗ ػٔ ٟٓشثٛى ث ٝوبسثشي ٔشتغ ٞؼت.
ٌٔبثك ثب خذ )2( َٚػ ٟٓػبص٘ذٞبي ساصن ،وـىبٖ ،ثختيبسي ،وٛاتش٘شي ،پبثذٜ
ٌٛسپي  ٚآػٕبسي ثٝتشتيت ٔ %56/5 ٚ %8/4 ،%13/6 ،%9/2 ،%5/8 ،%6/5يثبؿذ وٝ
ثيـتشيٗ ػٔ ٟٓشثٛى ث ٝػبص٘ذ آػٕبسي ٞؼت.

ضکل( )3رًٍذ تْيٌِسازي الگَريتنشًتيک هذل کاليٌس اصالحضذُ

ضکل( )4رًٍذ تْيٌِسازي الگَريتنشًتيک هذل کاليٌس

جذٍل ( )3هيساى  GOFتراي ٍاحذ کارتريّاي اراضي تر حسة درصذ
ًام هذل

GA

ٔٛتب ()Motha
اػالتشي ()Slattery
ال٘ذٚس ()Landwehr
ال٘ذٚس اكالحؿذ)MLandwehr( ٜ
وبِيٙض ()Collins
وبِيٙضاكالحؿذ)MCollins( ٜ

35/27
>0
29/25
>0
99/7
99/95

جذٍل ( )4هيساى  GOFتراي ٍاحذ سازًذّاي زهييضٌاسي تر حسة درصذ
ًام هذل

GA

ٔٛتب ()Motha
اػالتشي ()Slattery
ال٘ذٚس ()Landwehr
ال٘ذٚساكالحؿذ)MLandwehr( ٜ
وبِيٙض ()Collins
وبِيٙضاكالحؿذ)MCollins( ٜ

66/01
55/57
94/48
82/13
99/996
99/985

جذٍل ( )5هيساى  MEتراي ٍاحذ کارتريّاي اراضي تر حسة درصذ
ًام هذل

GA

ٔٛتب ()Motha
اػالتشي ()Slattery
ال٘ذٚس ()Landwehr
ال٘ذٚس اكالحؿذ)MLandwehr( ٜ
وبِيٙض ()Collins
وبِيٙض اكالحؿذ)MCollins( ٜ

98/37
95/94
96/31
94/78
96/37
99/16

جذٍل ( )6هيساى  MEتراي ٍاحذ سازًذّاي زهييضٌاسي تر حسة درصذ
ًام هذل

GA

ٔٛتب ()Motha
اػالتشي ()Slattery
ال٘ذٚس ()Landwehr
ال٘ذٚساكالحؿذ)MLandwehr( ٜ
وبِيٙض ()Collins
وبِيٙضاكالحؿذ)MCollins( ٜ

99/803
99/645
99/839
99/873
99/977
99/932

ثشاػبع ػٟٞٓبي ٔحبػج ٝؿذ ٜاص دٚ ٚاحذ وبسي(وبسثشيٞب  ٚػبص٘ذٞب) ٘مـٝي
سػتشي ػٙٔ ٟٓبثغ دس ػبٔب٘ٝي اًالػبت خغشافيبيي تشػيٓ ٌـت  ٚػپغ ثش اػبع
٘مـٝي صيشحٛهٞٝب ػٔ ٟٓيبٍ٘يٗ ٞش صيشحٛه ٝاص اليٝي اًالػبتي ػٟٞٓب ث ٝدػت
آٔذٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝؿىُ (٘ )5ـبٖ ٔيدٞذ صيشحٛهٞٝبيي و ٝسٚي ػبص٘ذ آػٕبسي ٚ
وبسثشي ٔشتغ لشاس داس٘ذ ثيـتشيٗ ػ ٚ ٟٓثبالتشيٗ أتيبص اِٛٚيتثٙذي سا اص ِحبٍ
ػـ٘ ٟٓؼجي سػٛةصايي  ٚفـشػبيؾ ثـ ٝخٛد اخـتلبف دادٜا٘ـذ (ؿـىُ ٚ )5
صيشحٛهٞٝبيي و ٝث ٝػٕت خٛٙةؿشلي حٛهٝي ٌؼتشؽ فوبيي داس٘ذ  ٚثشٚي
وبسثشي اساهي صساػي لشاس داس٘ـذ وٕتشيٗ ػ ٚ ٟٓوٕتشيٗ اِٛٚيت سا اص ِحبٍ ػـٟٓ
٘ؼجي سػٛةصايي  ٚفشػبيؾ ث ٝخٛد اختلبف دادٜا٘ذ .ثش ايٗ اػبع صيشحٛهٞٝبي
ؿٕبس 5 ٚ 6 ٜثب أتيبص  58/7 ٚ 59/11ثيـتشيٗ اِٛٚيت  ٚصيشحٛهٞٝبي ؿٕبسٜي 31
 22 ٚثب أتيبص  14/94 ٚ 7/54وٕتشيٗ اِٛٚيت سا ث ٝخٛد اختلبف دادٜا٘ذ (ؿىُ
ٕٞ .)6چٙيٗ ٘تـبيح ٘ـبٖ داد ٔـذَ اػالتشي ( )Slatteryثب تـٛخ ٝث٘ ٝتبيح خضء وٓ
دلّتتشيٗ ٔذَٞب دس صٔيٝٙي ٔٙـأيبثي ٔيثبؿذ  ٚاػتفبد ٜاص آٖ دلّت لبثُلجِٛي سا
اسائٕ٘ ٝيوٙذٔ .ذَ وبِيٙض ( )Collinsثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔٛاسدي ٕٞچ ٖٛغٙيؿذٌي
سػٛثبت اص ٘ظش رسات سيض ٛٔ ٚاد آِئ ،مبيؼٝي ثيٗ خلٛكيبت خبن ٔٙبثغ سػٛة ٚ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبي سػٛة و ٝاص ٘ظش ا٘ذاصٜي رسات اختالف داس٘ذ ٕٞ ٚچٙيٗ ٚصٖ سديبة دس

ٔذَ ٔشث٘ ًٝٛتبيح لبثُ لج ٚ َٛلٛي اسائٔ ٝيدٞذٔ .ذَ اكالح ؿذٜي وبِيٙض
( )MCollinsثب ٚخٛد اهبف ٝؿذٖ ٔتغيش  SVijيب ٚصٖ سديبة دس ٞش ٔٙجغ خٟت
تفىيه ٘تٛا٘ؼت ٝاػت ٘تبيح ثٟتش  ٚلبثُلجَٛتشي اسائ ٝوٙذ .غالٔي ٕٞ ٚىبساٖ
(1394؛ )46دس ٌٔبِؼٝاي دس ٌٔٙمٝي اسيٍ٘بس ثشدػيش ثب اػتفبد ٜاص ٔذَ وبِيٙض ٚ
دس وبسثشيٞبي اساهي وـبٚسصئ ،شتغ  ٚاساهي ثبيش ثب سٚؽ ثٟيٝٙػبصي ِٛوبَ
( )Localث ٝثشسػي ػٙٔ ٟٓبثغ سػٛة پشداختٙذ٘ .بٔجشدٌبٖ اػالْ وشد٘ذ هشيت
وبسآيي ٔذَ  ٚ %96اساهي وـبٚسصي ثب ػ %50/52 ٟٓثيـتشيٗ ٘مؾ سا دس تِٛيذ
سػٛة حٛه ٝداسدٕٞ .چٙيٗ ٘لشتي ٕٞ ٚىبساٖ (1394؛  )751دس ٌٔبِؼٝاي دس
حٛهٝي آثخيض ًبِمب٘ي خشْآثبد ثب اػتفبد ٜاص ٔذَ وبِيٙض اكالحؿذ ٜث ٝثشسػي
٘مؾ وبسثشي اساهي ثش ٔيضاٖ سػٛة ٔؼّّك  ٚثبس وف پشداختٙذ٘ .بٔجشدٌبٖ ثيبٖ
وشد٘ذ و ٝػ ٟٓاساهي وـبٚسصئ ،شتغ  ٚخ ٍُٙث ٝتشتيت %16/2 ٚ %30/4 ،%53/4
ٔيثبؿذ .دس تحميك حبهشػال ٜٚثش افضايؾ ٚاحذٞبي ٞش ٚاحذ وبسي (ٚ 6 ٚ 4احذ
وبسي ثشاي وبسثشيٞب  ٚػبص٘ذٞب) ،اػتفبد ٜاص چٙذيٗ ٔذَ تشويجي سا ٘يض ؿبٞذ
ثٛديٓ  ٚتٟٙب ث ٝيه ٔذَ خبف ثؼٙذ٘ ٜـذ.
٘تبيح ايٗ تـحميك ٘ـبٖ داد ٔذَ وبِيٙض اكالح ؿـذ ٚ ٜوبِيٙض خضء لٛيتشيٗ
ٔذَٞبي تشويجي ثشآٚسد ػٙٔ ٟٓبثغ سػٛة ٞؼتٙذ و ٝثب ٘تبيح حذادچي ٕٞ ٚىبساٖ
(ٌٔ )2013بثمت داسد .وبِيٙض ٕٞ ٚىبساٖ ( )2012 ٚ 2010اٍِٛسيتٓ ط٘تيه سا خضء
لٛيتشيٗ سٚؽٞبي ثٟيٝٙػبصي دس صٔيٝٙي ٔذَٞبي تشويجي اػالْ وشدٜا٘ذ و٘ ٝتبيح
تحميك حبهش ٘يض ٌٛيبي ايٗ ٔٔ ٟٓيثبؿذ.

ضکل (ً )5قطِ رستري سْنّاي هياًگيي ٍاحذّاي کاري سازًذّا ٍ کارتريّاي اراضي

ضکل( )6اهتياز اٍلَيتتٌذي زيرحَضِّا تر اساس سْنّاي هياًگيي ًسثي

ًتيجِگيري
دس ثيٗ ٔذَٞبي ٔٙـأيبثي  ٚتشويجي تٟٙب ٕ٘يتٛاٖ ث ٝيه ٔذَ خبف ٔ ٚحذٚد
ثؼٙذ ٜوشد٘ .يبص ٞؼت و٘ ٝتبيح ٔذَٞبي ٔختّف سا ثب ٔؼيبسٞبي اسصيبثي ػٙديذ ٚ
دس ايٗ ػٙدؾ ٘يض تٟٙب ث ٝيه ؿبخق ثؼٙذ٘ ٜىشد .اػتفبدٕٞ ٜضٔبٖ اص د ٚيب چٙذ
ؿبخق اص خّٕ ME ٚ GOF ٝوٕه ؿبيب٘ي ث ٝا٘تخبة ثٟتشيٗ ٔذَ ٘ ٚتبيح ٚالؼي
ٔيوٙذ .دس ثؼيبسي اص تحميمبت داخّي خٟت اسصيبثي ٘تبيح ٔذَٞبي تشويجي اص
ؿبخق هشيتوبسآيي  ٚيب خٌبي٘ؼجي ٔذَ اػتفبدٔ ٜيؿٛد  ٚث ٝكشف ايٗ وٝ
ٔذَ داساي هشيت وبسآيي ثباليي ثبؿذ٘ ،تبيح سا ٔيپزيش٘ذ .دس ايٗ تحميك ٘تبيح
٘ـبٖ داد كشفبً داؿتٗ ؿبخق هشيتوبسآيي ثبال  ٚثً ٝجغ آٖ خٌبي ٘ؼجي وٓ
دِيُ ثش ٘تبيح ٔٙبػت  ٚثشٌضيذٖ ٔذَ ٘يؼت .چٙبٖو ٝدس ٚاحذ ػبص٘ذٞب ٔذَ
اػالتشي ( )Slatteryثب هشيتوبسآيي  %99/645دس ٍ٘ب ٜأ َٚمجٔ َٛيثبؿذ  ٚيب ايٗ
ٔذَ دس ٚاحذ وبسثشياساهي ثب ٔيضاٖ ٚ %95/94هؼي ثٕٞ ٝيٗ ؿىُ داسد ،أّب
اػتفبد ٜاص ؿبخق ٘يىٛيي ثشاصؽ (٘ )GOFـبٖ داد و ،ٝايٗ ٔذَ دس ٚاحذ وبسثشي
اساهي ٔمذاسي ٔٙفي  ٚدس ٚاحذ ػبص٘ذٞب وٕتشيٗ ٔمذاس سا ٘ؼجت ث ٝثمئ ٝذَٞب
داسد  ٚايٗ ٔ ٟٓحىبيت اص ٘تبيح هؼيف  ٚغيشلبثُ لج َٛايٗ ٔذَ دس ػٟٓثٙذي
ٔٙبثغ تِٛيذ سػٛة ٔيوٙذ .ثٙبثشايٗ اػتفبد ٜاص د ٚيب چٙذ ؿبخق اسصيبثي ٚ
ٔخلٛكبً ؿبخق ٘يىٛيي ثشاصؽ ثؼيبس ٔ ٟٓخّٔ ٜٛيوٙذ .ثيـتش ٔحممبٖ دس صٔيٝٙ
اػتفبد ٜاص ٔذَٞبي تشويجي  ٚػٟٓثٙذي ٔٙبثغ سػٛة ،ؿبخق ٘يىٛيي ثشاصؽ سا
اػتفبدٕٛ٘ ٜدٜا٘ذٕٞ .چٙيٗ ا٘تخبة سٚؽ ٔٙبػت ثٟيٝٙػبصي ٔذَٞبي تشويجي
٘مؾ ٕٟٔي دس استمبء ؿبخق ٘يىٛيي ثشاصؽ  ٚهشيت وبسآيي ٔذَٞب داسد ٚ
تحميمبت دس ايٗ صٔي٘ ٝٙـبٖ داد ٜسٚؽ اٍِٛسيتٓ ط٘تيه ٘تبيح لٛيتشي ٘ؼجت ثٝ
ديٍش سٚؽٞب اسائٔ ٝيوٙذ .اػتفبد ٜاص تٛإ٘ٙذي ػبٔب٘ٝي اًالػبت خغشافيبيي خٟت
تشويت  ٚتّفيك اليٞٝبي اًالػبتي ٔيتٛا٘ذ ثذ ٖٚاػتفبدٔ ٜدذد اص ٔذَٞبي تشويجي

ثشاي ٚاحذٞبي وبسي ديٍشي (٘ظيش صيشحٛهٞٝب) ،أتيبص اِٛٚيتثٙذي ٘ ٚمؾ آٖٞب سا
ثش سػٛة خشٚخي اص حٛه ٝثب تٛخ ٝث ٝديٍش ٚاحذٞب و ،ٝػّٕيبت ٔٙـأيبثي دس ٔٛسد
آٖٞب ا٘دبْ ؿذ ٜسا ٘ـبٖ دٞذ .دس ٔذَٞبي تشويجي ػ ٟٓثبالتش ي ه ٔٙجغ سػٛة
ٔيتٛا٘ذ ث ٝدِيُ ٔؼبحت ثيـتش ،حؼبػيت ثيـتش ث ٝفشػبيؾ يب ٘ؼجت تحٛيُ
سػٛة ثيـتش ٔشثٛى ث ٝآٖ ٔٙجغ ثبؿذ .ثٙبثش ايٗ خٟت ٔمبيؼٝي ػٙٔ ٟٓبثغ ِّٔٛذ
سػٛة ثب يىذيٍش ،دسكذ ػٙٔ ٟٓبثغ ثش دسكذ ٔؼبحت آٖٞب تمؼيٓ ٛ٘ ٚػي
اػتب٘ذاسدػبصي كٛست ٔيٌيشد .دس تحميك حبهش ػٙٔ ٟٓبثغ ٔختّف سػٛة (دس
ٚاحذٞبي وبسي ٔختّف) ثب اػتفبد ٜاص تٛإ٘ٙذي ػبٔب٘ٝي اًالػبت خغشافيبيي دس
ٕٞذيٍش تّفي ك ؿذ٘ذ  ٚػپغ ثش اػبع ٚاحذٞبي صيشحٛهٞٝب  ٚػٞ ٟٓش صيشحٛهٝ
اص ايٗ تّفيكٔ ،مبيؼ ٚ ٝاِٛٚيتثٙذي ثيٗ آٖٞب كٛست ٌشفت.
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