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چکیذٌ
ثشسػي ٚضؼيت ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي  ٚتؼييٗ ػٛأُ احشٌزاس ثش سٚي آٖٞب اص إٞيت ؿبيب٘ي
ثشخٛسداس اػت .فشْٞب  ٚفشآيٙذٞبي طئٛٔٛسفِٛٛطيه اص رّٕ ٝػٛأّي ٞؼتٙذ ؤ ٝيتٛا٘ٙذ ثش
ٔيضاٖ رخيش ،ٜرٟت رشيبٖ  ٚوٕيت آة صيشصٔيٙي احش ثٍزاس٘ذ .دس ايٗ پظٞٚؾ ثٙٔ ٝظٛس
اػتفبدٜي كحيح اص ٔٙبثغ صيشصٔيٙي الذاْ ثٔ ٝغبِؼٝي پذيذٜٞبي طئٛٔٛسفِٛٛطيىي ٔٛرٛد
دس دؿت  ٚتبحيش ايٗ پذيذٜٞب ثش سٚي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دؿت ٔيب٘ذس ٜاص رّٕ ٝدؿتٞبي
٘بٚديؼي دس ثخؾ ؿٕبِي اػتبٖ وشٔب٘ـب ٜؿذ ٜاػت .دس ايٗ پظٞٚؾ اص سٚؽ اػتٙجبعي ٚ
تـحّيّي ٚص٘ي -تزشثي اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .دس سٚؽ اػتـٙجبعي ،ثب اػتـفبد ٜاص دادٜٞبي
چبٜٞبي پيضٔٚتشي ،تغييشات ػغح آة صيشصٔيٙي دؿت ٔيب٘ذس ٜثب ػٙبكش طئٛٔٛسفِٛٛطيىي
دؿت ،اسصيبثي ٔمبيؼٝاي ؿذ ٜاػت .دس سٚؽ د ْٚثب تّفيك ٘ٔ ٝتغيش :ؿيت ،صٔيٗؿٙبػي،
ٌؼُ ،طئٛٔٛسفِٛٛطيٞ ،يپؼٔٛتشي ،وبسثشي اساضي ،فبكّ ٝاص آثشا،ٝٞتشاوٓ صٞىـي  ٚخبن
دس ٔحيظ  GISث ٝپٟٝٙثٙذي حٛض ٝثٚ ٝاحذٞبي ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي ٔجبدست ٌشديذ.
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٘تبيذ حبكُ اص ٞش د ٚسٚؽ ،ثيبٍ٘ش ساثغٝي ٔؼٙبداس ثيٗ ػٙبكش طئٛٔٛسفِٛٛطي ٙٔ ٚبثغ آة
صيشصٔيٙي دس دؿت ٔيب٘ذس ٜثٛد ٜدس ٚالغ دؿت ػيالثي ٔ ٚخشٚع ٝافىٞٝٙب ثيـتشيٗ ٘مؾ
سا دس تغزيٝي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دؿت داسد .دس ٔشحّٝي د ،ْٚسػٛثبت دأٝٙاي ٔ ٚشحّٝي
ػ ْٛاستفبػبت دس رخيشٜي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ٘مؾ داسد  ٚوٕتشيٗ إٞيت ٔشثٛط ثٝ
اساضي ثذِٙذي ٔيثبؿذ؛ صيشا ايٗ اساضي ٔٙبثغ آة سا دس ػغح ربسي ٔيػبصد  ٚاص ٘فٛر ثٝ
دس ٖٚصٔيٗ رٌّٛيشي ٔيوٙذ.
کلمات کلیذيٞ :يذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي ،آة صيشصٔيٙي ،دؿت ٔيب٘ذس.ٜ

مقذمٍ
ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي اص يه ػ ٛث ٝدِيُ ؿيشيٗ ثٛدٖ ،تشويجبت ؿيٕيبيي ،دٔبي
حبثت ،ضشيت آِٛدٌي وٕتش  ٚػغح اعٕيٙبٖ ثبالتش دس تأٔيٗ ٔٙبثغ آة ،ث ٝػٛٙاٖ
يه ٔٙجغ لبثُ اتىب ،ثٚ ٝيظ ٜدس ٔٙبعك خـه ٘ ٚيٕ ٝخـه ٔحؼٛة ؿذ ٚ ٜاص
ػٛي ديٍش ثب تأحيش ثش تٛاٖ اوِٛٛطيىي ٔٙغم ،ٝيه پذيذٛٔ ٚ ٟٓٔ ٜحش دس تٛػؼٝي
التلبدي ،تٛٙع اوِٛٛطيىي  ٚػالٔت ربٔؼ ٝث ٝحؼبة ٔيآيٙذ (عبٞشي تيضس،ٚ
 .)3 :1388اتىب ثٙٔ ٝبثغ آة صيشصٔيٙي ،ثٚ ٝيظ ٜدس ػشصٔيٗٞبي خـه ٘ ٚيٕٝ
خـه ٔٛرت ؿذ ٜاػت تب ٔحممبٖ صيبدي دسخلٛف چٍٍ٘ٛي تـىيُ  ٚيب
دػتيبثي ث ٝايٗ ٔٙجغ حيبتي ثٔ ٝغبِؼ ٝثپشداص٘ذ .اص رّٕ ٝاٞذاف ايٗ تحميك ثشسػي
٘مؾ ٔؤحش ػٛأُ طئٛٔٛسفِٛٛطيه ثش پتب٘ؼيُيبثي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ٔٙغم ،ٝاؿشاف
ثيـتش ثش ٔؼبئُ آة صيشصٔيٙي  ٚأىبٖ ٔذيشيت كحيح دس رٟت اػتفبد ٜاص ٔٙبثغ
آة دس حٛضٝي ٔٛسد ٔغبِؼٔ ٝيثبؿذِ .زا ٔغبِؼ ٚ ٝؿٙبػبيي ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي
ٔٙغم ٚ ٝػٛأُ ٔؤحش ثش ػفشٜٞبي آةٞبي صيشصٔيٙي اص ِحبػ وٕي ،ضشٚسي ٚ

اػبػي ث٘ ٝظش ٔيسػذ .ث ٝػميذٚ ٜسػپبيٟٗٓٔ ،)1998( 1تشيٗ ٘مؾ طئٛٔٛسفِٛٛطي
دس اسصيبثي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي تمؼيٓ يه ٘بحي ٝثٚ ٝاحذٞبي ٞيذسٛٔٚسفِٛٛطيه
اػت .ث ٝػميذ ٜسا ) 2002( 2ٚٚدس ثخـي اص ٔشاوض  ٚػٛاحُ ؿشلي ٙٞذٚػتبٖ ثٝ
ثشسػي وبسثشد ػٙزؾ اص دٚس دس ٔغبِؼ ٝپذيذٜٞبي طئٛٔٛسفِٛٛطي تأويذ ٔيوٙذ .ثٝ
ػميذٔ ٜيـشإٞ ٚ 3ىبساٖ ( )2010ثب اػتفبد ٜاص دادٜٞبي ػٙزؾ اص دٚس  ٚػيؼتٓ
اعالػبت رغشافيبيي ،اليٞٝبي صٔيٗؿٙبػي ،وبسثشي اساضي ٔ ٚـخلبت طئٛٔٛسفِٛٛطيه،
پتب٘ؼيُ ٔٙبثغ آة دس حٛض ٝثبٞبٔب سا تؼييٗ ٕ٘ٛد٘ذ .ث ٝػميذٚ ٜاسٖ ،)2010( 4ثٝ
ٔغبِؼٝي تأحيش ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ثش سٚي پذيذٜٞبي صٔيٗؿٙبػي ،طئٛٔٛسفِٛٛطي ٚ
پبِئٛوّيٕبي دؿتٞبي ٔشتفغ رٛٙة ايبالت ٔتحذ ٜپشداخت ٘ ٚتبيذ حبكُ اص ايٗ
ٔغبِؼ ،ٝثيبٍ٘ش تأحيش ٔتمبثُ ٕٝٞي فشآيٙذٞبي صٔيٗؿٙبػي ٙٔ ٚبثغ آة صيشصٔيٙي ثش
سٚي رخيش ٚ ٜتٛصيغ آة دس ٔحيظ ٔيثبؿذ .ث ٝػميذٜي ٔب٘يىب٘ذاٖٕٞ ٚ 5ىبساٖ
( ،)2014ث ٝثشسػي ٔٙبعك ثبِمٜٛي آةٞبي صيشصٔيٙي دس ٔٙغمٝي وشيـٙبٌشي ،ثب
اػتفبد ٜاص تىٙيه  MIFپشداختٙذ  ٚث ٝايٗ ٘تيز ٝسػيذ٘ذ و ٝآثخٛاٖ آثشفتي دس
٘تيزٔ ٝيتٛا٘ذ رخيشٜي ٔمذاس لبثُ تٛرٟي اص آة پتب٘ؼيُ سا داؿت ٝثبؿذ.
دٔٚيٙيٍٛعٕٞ ٚ 6ىبساٖ (  ،)2015ث ٝثشسػي پتب٘ؼيُيبثي آة صيشصٔيٙي حٛضٝي
وٛٔٛس ثب اػتفبد ٜاص  ،GISػٙزؾ اص دٚس  ٚتحّيُ ػّؼّٔٝشاتجي پشداختٙذ  ٚث ٝايٗ
٘تيز ٝسػيذ٘ذ و ٝدؿتٞبي آثشفتي دس ؿٕبَغشة أتذاد سٚدخب٘ٝي وٛٔٛس،ٚ
ثيـتشيٗ ٔيضاٖ پتب٘ؼيُ ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي سا داسد .صٔيٗ پٛؿيذ ٜاص تپٚ ،ٝالغ دس
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ثخؾٞبي رٛٙثي ٔ ٚشوضي ٔٙغمٝي ٔٛسد ٔغبِؼ ٝاص ِحبػ ٔٙبثغ ث ٝػّت ؿيت
ثيـتش ٘ ٚفٛرپزيشي وٕتش ،آة صيشصٔيٙي فميش ٔيثبؿذ.
٘ٛسي ٕٞ ٚىبساٖ ( )1382ث ٝثشسػي تؼييٗ ٔٙبعك ٔٙبػت ثشاي تغزيٝي
ٔلٛٙػي آةٞبي صيشصٔيٙي ث ٝسٚؽ حٛضچٞٝبي تغزي ٝثب اػتفبد ٜاص ،GIS
پشداختٙذ  ٚث ٝايٗ ٘تيز ٝسػيذ٘ذ وٙٔ ٝبعك ٔٙبػت ثشاي تغزيٝي ٔلٛٙػي ،ثيـتش
دس ٚاحذٞبي ٔخشٚط افىٞٝٙب  ٚدؿت ػشٞب لشاس داس٘ذ .كفشي ( ،)1384دؿتٞبي
٘بٚديؼي ا٘جبؿت ٝاص آثشفتٞبي وٛاتش٘شي سا ث ٝػٛٙاٖ پٟٞٝٙبي داساي آة دس صاٌشع
ٔؼشفي وشد ٜاػت وبظٕي ٕٞ ٚىبساٖ (٘ .)81-101 : 1385يض اص عشيك دادٜٞبي
ػٙزؾ اص دٚس  ٚػيؼتٓ اعالػبت رغشافيبيي ٘ـبٖ دادٜا٘ذ و ٝاستجبط ٘ضديىي ثيٗ
خغٛاسٜٞب ،ػٙبكش تىت٘ٛيىي ،ؿجىٞ ٝيذسٌٚشافي  ٚؿيت تٛپٌٛشافي ثب فشاٚا٘ي ٔٙبثغ
آة وبسػت دس دؿت الس ٚرٛد داسدٛٔ .ػٛي ٕٞ ٚىبساٖ ( )1-9 :1387ثب اػتفبدٜ
اص سٚؽٞبي ػٙزؾ اص دٚس  ،GIS ٚثٔ ٝغبِؼٝي ٔٙبعك ٔٙبػت رٟت تغزيٝي آة
صيشصٔيٙي دس رٛٙة دؿت ايزٚ ٜالغ دس رٛٙة غشة ايشاٖ پشداختٙذ ٘ ٚتبيذ آٖٞب
٘ـبٖ داد وٙٔ ٝبعك داساي ؿىؼتٍي دس آٞهٞب داساي ثيـتشيٗ پتب٘ؼيُ ٚ
ػبص٘ذٞب ٔتـىُ اص ٔٛاد دا٘ ٝسيض  ٚداساي ٘فٛرپزيشي وٓ ٘ ٚيض ٔٙبعك فبلذ
ؿىؼتٍي داساي وٕتشيٗ پتب٘ؼيُ تغزيٞ ٝؼتٙذ .رٛا٘ي  ٚرجبسي( ،)51-71 : 1388
ثب ٔغبِؼٝي ؿبخقٞبي صٔيٗ سيختؿٙبػي دس ؿٙبػبيي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ث ٝايٗ
٘تيز ٝسػيذ٘ذ و ٝدؿتٞبي ػيالثي دس أتذاد سٚدخب٘ٝي اٞش چبي اص ٘ظش ٔٙبثغ آة
صيشصٔيٙي غٙي ٞؼتٙذ( .ػيف  ٚوبسٌش )75-90 :1390 ،ث ٝثشسػي پتب٘ؼيُيبثي
ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ تحّيُ ػّؼّٔ ٝشاتجي  ٚػيؼتٓ اعالػبت
رـغشافيبيي حٛضٝي ػيشربٖ پشداختٙذ٘ .تبيذ حبكُ اص پظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔيدٞذ وٝ
سػٛثبت آثشفتي دٚساٖ چٟبسْ ٔ ٚخشٚعٝافىٞٝٙب ثيـتشيٗ ٔيضاٖ پتب٘ؼيُ سا داسا

ٔيثبؿٙذ .ثبثبٔحٕذي ( ،)1-6 :1392ث ٝثشسػي ساثغٝي ثيٗ اؿىبَ طئٛٔٛسفِٛٛطي ٚ
ؿٙبػبيي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ثب اػتفبد ٜاص  GISث ٝايٗ ٘تيز ٝسػيذ و ٝثيٗ ػٛأُ
صٔيٗ سيختؿٙبػي ،ؿيت ،ؿىُ دأ ٚ ٝٙع َٛدأٞٝٙب تأحيش صيبدي دس تـىيُ ٔخبصٖ
آة صيشصٔيٙي داؿتٝا٘ذ.
مًاد ي سيشَا
محذيدٌي مًسد مطالؼٍ

ٔٙغمٝي ٔٛسد ٔغبِؼ ٝدس ٔحذٚدٜي رغشافيبيي غشة وـٛس دس دأٞٝٙبي ؿٕبَ
ؿشلي ػّؼّ ٝرجبَ صاٌشع ٔشتفغ لشاس داسدٔ .حذٚدٜي ٔيب٘ذس ٜثب ٚػؼت 329
وئّٛتش ٔشثغ ٛٔ ٚلؼيت رغشافيبيي  34° 25/ 14تب  34° 43/ 14ؿٕبِي 47/ 35 ٚ
 46°تب  47° 72/ 16ؿشلي دس ثخؾ ؿٕبِي اػتبٖ وشٔب٘ـبٚ ٜالغ ؿذ ٜاػت.
حذاوخش استفبع ٔ1750تش دس ثخؾ ؿٕبِي ٔحذٚد ٚ ٜحذالُ استفبع ٔ 1161تش دس
ثخؾ ٔشوضي  ٚغشة دؿت لشاس داسدٔ .حذٚدٜي ٔٛسد ٔغبِؼ ٝاص ؿشق ث ٝدؿت
ثيّٛاس  ٚاص غشة ث ٝدؿت سٚا٘ؼش  ٚاص رٛٙة ث ٝدؿت وشٔب٘ـب ٚ ٜاص ؿٕبَ ثب
ٔحذٚدٜي پب ٜٚاستجبط داسد  ٚتٟٙب سٚدخب٘ٝي اكّي دؿت ،سٚدخب٘ٝي لشٜػ ٛاػت
و٘ ٝمؾ صٞىـي دؿت سا ثش ػٟذ ٜداسد ؿىُ (ٛٔ )1لؼيت ٔحذٚدٜي ٔٛسد ٔغبِؼٝ
سا دس اػتبٖ  ٚايشاٖ ٕ٘بيؾ ٔيدٞذ.
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سيش تحقیق

سٚؽ وبس دس ايٗ تحميك ث ٝد ٚكٛست اػتٙجبعي -تحّيّي ٚ ٚص٘ي -تزشثي ثٛد ٜوٝ
دس دٔ ٚشحّٝي رذاٌب٘ ٝث ٝا٘زبْ سػيذ ٜاػت :دس ٔشحّٝي ا ،َٚاص سٚؽ اػتٙجبعي
ثشاي ٔـخق وشدٖ رٟت ٔ ٚيضاٖ رشيبٖ آة صيشصٔيٙي ٘ ٚمؾ تغزيٝوٙٙذٌي
پذيذٜٞبي ٔختّف طئٛٔٛسفِٛٛطي ٔٛرٛد دس دؿتٛٔ ،لؼيت چبٜٞبي پيضٔٚتش ٚ
٘مـٝي تشاص ػغح آة صيشصٔيٙي ثشاي دؿت تٟيٌ ٝشديذ .دس حذٚد  18حّم ٝچبٜ
پيضٔٚتش دس دؿت ٔ ٚـحذٚدٜي آٖ حفش ؿـذ ٜو ٝثب اػتفبد ٜاص ايٗ آٔبس ،ثـ ٝسٚؽ
دسٖٚيبثي دس ٔحيظ ٘ GISمـٞٝبي ٓٞػٕك ،ػغح آة صيشصٔيٙي دٚسٜٞبي حذالُ
 ٚحذاوخش تٟي ٝؿذ ٜاػت .دس ٔشحّٝي د ْٚسٚؽ ٚصٖدٞي دس پتب٘ؼيُيبثي ٔٙبثغ آة
صيشصٔيٙي اص سٚؽٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ٔب٘ٙذ طئٛفيضيه ػغحي ،طئٛاِىتشيه حفبسيٞبي

اوتـبفي ،چبٍٜ٘بسي ٔ ٚتىي ثش تحّيُٞبي صٔيٗ  G.I.Sتىٙيهٞبي سيختؿٙبػي،
ٞيذسِٛٚطيىي ،الّيٕي  ٚتٛپٌٛشافي ا٘زبْ ٔيپزيشد .ثٙٔ ٝظٛس وبس دس چبسچٛة
ٟٔٙذػي اسصؽ ٔجتٙي ثش سٚؽ دِفي دس ػٔ ٝشحّٝي ا٘تخبة ٌشٔ ٜٚشرغ  ٚخجش،ٜ
تىٕيُ اِٚيٝي پشػـٙبٔ ٚ ٝأتيبصدٞي  ٚا٘تخبة ٔٛحشتشيٗ ػٛأُ ثش آةٞبي
صيشصٔيٙي ا٘زبْ ٌشديذ .دس اثتذا خجشٌبٖ فؼبَ دس ٔجبحج ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ؿبُٔ
ٌش ٜٚوبسؿٙبػي آةٞبي صيش صٔيٙي دس ؿشوت آة ٔٙغمٝاي اػتبٖ اػبتيذ كبحت
٘ظش ٔ ٚتخللبٖ سٚؽ ٟٔٙذػي اسصؽ دس يه ٌش٘ 20ٜٚفش ٜا٘تخبة ٌشديذ .دس
ٔشحّٝي د ْٚضٕٗ استجبط سٚسدسس ٚثب خجشٌبٖ پشػـٙبٔٞٝب تٟي ٚ ٝث ٝكٛست اِٚيٝ
تىٕيُ ٌشديذ .دس ٔشحّٝي ػ ْٛضٕٗ اكالح پشػـٙبٔ ٝپشػـٙبٔٞٝبي رذيذ تٟيٝ
 ٚتىٕيُ ٌشديذ  ٚدس پبيبٖ ثش اػبع ٘ظشات اخز ؿذ ٜربٔؼٝي آٔبسي اليٞٝب
أتيبصثٙذي ٘مـٝي پٟٝٙثٙذي ٔٙبعك  ٓٞاسصؽ ٔـخق ٔيٌشدد .ث ٝايٗ ٔٙظٛس
دس اثتذا ٘مـٝي سلٔٛي صٔيٗؿٙبػيِ ،يتِٛٛطي ،تٛپٌٛشافي ،آةٍ٘بسي ،پشاوٙؾ
فضبيي چبٜٞب تٟيٌ ٝشديذ .ػپغ ثب اػتفبد ٜاص ٘مـٞٝبي پبي ٝتٟي ٝؿذ٘ ٜمـٞٝبي
ِيتِٛٛطي ،فبكّ ٝاص آثشا ،ٝٞفبكّ ٝاص ٌؼُ ،ؿيت ،عجمبت استفبػي ،وبسثشي اساضي ٚ
خبن تِٛيذ  ٚدس ا٘تٟب ثب اػتفبد ٜاص ؿبخق ٚصٖدٞي ثش اػبع ٘ظش وبسؿٙبع خجشٚ ٜ
ٔتخلق سٚؽ دِفي -تىٕيُ پشػـٙبٔ ٝاليٞٝبي ٔختّف ٚصٖدٞي ؿذ ٚ ٜػپغ
ث ٝوٕه تىٙيه ٕٞپٛؿب٘ي صٚري (سٚؽ ٔخذ٘ )ْٚشْافضاسي  G.I.Sپتب٘ؼيُيبثي
دؿت ٙٔ ٚبعك ٔؼبػذ آٖ ثشسػي ٌشديذ سحيٕي ( .)1390و ٝثـٞ ٝش يه اص
عجـمبت دس ٞش الي ٝاسصؿـي دادٔ ٜيؿٛد و ٝايٗ اسصؽٌزاسي ثشاػبع دادٜٞبي آٔبسي
ٕ٘يثبؿذ؛ ثّى ٝاص سٚي تزشثيبت كٛست ٔيٌيشد (رذ.)1 َٚ

خذيل ( )1اسصشگزاسي متغیشَاي مًثش دس تغزیٍي آتخًان دضت میاوذسٌ
متغیش

طثقات (کالس)

اسصش

ؿيت ث ٝدسكذ

0-2
2-5
5-10
10-30
30-45

9
8
6
4
2

استفبع ()m

1200-1300
1300-1400
1400-1500
1500-1600
1600-1800

9
7
5
4
3

طئٛٔٛسفِٛٛطي

دؿت ػيالثي
دؿت آثشفتي
ٔخشٚع ٝافىٝٙ
دؿت فشػبيـي
ثذِٙذ

9
8
8
5
3

صٔيٗ ؿٙبػي

سػٛثبت آثشفتي
آٞه
ؿيُ
ٔبسٖ

9
8
3
1

0-3
3-6
6-10
10-13
13-16

9
8
5
3
1

فبكّ ٝاص ٌؼُ ()m

ادامٍ خذيل ()1
متغیش

کالس

اسصش

فبكّ ٝاص آثشا)m( ٝٞ

0-24
24-49

9
7

49-74
74-99
99-120

5
3
1

پٛؿؾ رٍّٙي
اساضي آثي

9
9

اساضي ديٓ

5

اساضي ثذ ٖٚپٛؿؾ

1

خشد ٜػٞ ًٙبي ٛٞاصد ٜغٙي
ّٕٔٛاص وّؼيٓ
ٔيٙشاَآٞه
خبن اص

9
5

خبن ثب ثبسٚسي ثبال ٔؼٕٛال
رٍّٙئّٕٛاص
دسٔٙبعك ٚثبسٚس
خبن ٔيٙشاَ

7
3

وّؼيٓاص آٞه
خبن غٙي

5

وبسثشي اساضي

خبن

 تٟيٝي اليٞٝبي عجمبت استفبػي ،ؿيت اص ٔذَ سلٔٛي استفبػي (ٙٔ )Demغمٝدس ٔحيظ .GIS
 تٟيٝي اليٞٝبي اعالػبتي صٔيٗؿٙبػي(فبكّ ٝاص ٌؼُ  ٚالي ٝصٔيٗؿٙبػي) اص٘مـٝي صٔيٗؿٙبػي ٔ 1:100000حذٚدٜي دؿت دس ٔحيظ .GIS
 تٟيٝي اليٞٝبي اعالػبتي فبكّ ٝاص آثشا ،ٝٞاص ٘مـٝي تٛپٌٛشافي  )Dem( ٚدسٔحيظ .GIS
 تٟيٝي اليٝي اعالػبتي وبسثشي اساضي اص اليٝي وبسثشي اساضي 1:100000ايشاٖ.

 تٟيٝي الي ٝخبن اص اليٝي خبن وُ ايشاٖ  ٚتٟيٝي اليٝي طئٛٔٛسفِٛٛطي اص٘مـٝي تٛپٌٛشافي ٔ 1:500000حذٚدٜي ٔٛسد ٔغبِؼ.ٝ
ثؼذ اص تٟيٝي وّيٝي اليٞٝبيي و ٝدس پتب٘ؼيُيبثي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي ٔؤحش
ثٛد٘ذ ،ثب تٛر ٝث ٝدسرٝي إٞيت ٔ ٚمذاس تأحيش ٞشيه اص ػٙبكش ،آٖٞب سا ث ٝسٚؽ
 ٓٞپٛؿب٘ي ٚصٖدٞي وشديٓ ا٘زبْ داديٓ .دس آخش ٘مـٝي پتب٘ؼيُ آةٞبي صيشصٔيٙي
تِٛيذ ؿذ.
رذ )1( َٚاسصؽٌزاسي ٔتغيشٞبي ٔٛحش دس تغزي ٝآثخٛاٖ دؿت ٔيب٘ذس ٜسا ٘ـبٖ
ٔيدٞذ.
تحث ي وتایح
دلت دس ٘مـٞٝبي تشاص ػغح آة صيشصٔيٙي دؿت ،ثيبٍ٘ش ايٗ ٔٛضٛع اػت وٝ
حذاوخش ػغح ايؼتبثي ػفش ٜدس حبؿيٝي استفبػبت ؿشلي ٔٙغم ٝدس اثتذاي ٔخشٚعٝ
افى ٝٙو ٝحذٚد ٔ 25تش اػت؛ دس حبِي و ٝدس ٔحذٚدٜي حبؿيٝي سٚدخب٘ٝي لشٜػٛ
 ٚدؿت ػيالثي ػغح ايؼتبثي ث ٝحذٚد ٔ 3تش ٔيسػذ؛ ثذيٗ تشتيت حشوت آة
صي شصٔيٙي اص ثخؾ ؿٕبِي  ٚؿشلي ث ٝػٕت ٔشوض  ٚخشٚري حٛض ٝرشيبٖ داسد.
ٞشچ ٝاص استفبػبت دٚستش ٔيؿٛيٓ ضخبٔت آٖٞب وبٞؾ ٔييبثذ  ٚدس ٘تيز ٝػغح
ايؼتبثي ثبال ٔيآيذ .ثٙبثشيٗ سٚدخب٘ٝي لشػ ٛدس خظاِمؼش دؿت ٚالغ ؿذ ٜاػت ٚ
٘مؾ صٞىؾ دؿت  ٚآة خشٚري ٔؼيُٞبي ثبال دػت سا ايفب ٔيوٙذ .ؿىُ ( )2دٚ
ػبَ آثي  1382ث ٝػٛٙاٖ ػبِي و ٝدؿت وٕتشيٗ ػغح ايؼتبثي ثب ػٕك 3تب 16
ٔتش  ٚػبَ  3/7 1388تب ٔ 25تش و ٝثيـتشيٗ ػغح ايؼتبثي سا ٕ٘بيؾ ٔيدٞذ وٝ
ٔيضاٖ آة صيشصٔيٙي اص ػبَ ٘ 88ؼجت ث 82 ٝث ٝػّت ثشداؿت افت پيذا وشد ٜاػت.

ثٙٔ ٝظٛس دػتيبثي ث٘ ٝمؾ ػٙبكش طئٛٔٛسفِٛٛطي دس تغزيٝي آثخٛاٖ دؿت
ٔيب٘ذس٘ ٜتيزٝي آصٔبيؾ د ٚچب ٜپيضٔٚتش دس ايٙزب تحّيُ ٔيؿ٘ٛذ :چب ٜؿٕبسٜي ()9
دس ثخؾ ؿشلي  ٚدس حبؿيٝي غشثي دؿت چب ٜؿٕبسٜي  14دس ؿىُ (ٛٔ )3لؼيت
ايٗ چبٜٞب ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت.
ثب تٛر ٝث ٝؿىُ ( )4ػغح ايؼتبثي دس چب ٜؿٕبسٜي  9دس اسديجٟـت ث ٝحذاوخش
ٔيضاٖ خٛد ٔ25تش  ٚدس ٕٞيٗ ٔب ٜث ٝپبييٗتشيٗ ػغح يؼٙي ٔ 20تش ٔيسػذ صيشا
ػغح آة دس چب ٜؿٕبسٜي  9حذٚد ٔ4/7تش افت داؿت ٝاػت .دس حبِي و ٝافت
ػغح آة ثٔ ٝذت ٔـبث ٝدس چب ٜؿٕبسٜي  14حذٚد ٔ15تش ثٛد ٜاػت و ٝايٗ
ٔمبيؼ٘ ٝـبٖ ٔيدٞذ و ٝثبصدٞي آة دس چب ٜؿٕبسٜي  9ثيـتش اص چب ٜؿٕبسٜي 14
ٔيثبؿذ .دس ٚالغ آة پٕپبط ؿذ ٜدس چب 9 ٜث ٝػشػت ربيٍضيٗ ٔيؿٛد؛ ِٚي فشآيٙذ
ربيٍضيٙي دس چب14 ٜخيّي وٙذ ثٛد ٜاػت .ضشيت ا٘تمبَ آة دس ثخؾ ٔشوضي ٚ
ؿشلي دؿت ث ٝػّت ٚرٛد ٔخشٚع ٝافى ٚ ٝٙدؿت ػيالثي و ٝحبكُ سػٛثبت
دسؿت دا٘ ٚ ٝآثشفتي ٔي ثبؿذ ٘ؼجت ث ٝديٍش ثخؾٞبي دؿت ثيـتش اػت .ثٙبثشايٗ
سٚدخب٘ ٝاكّي دس دؿت دس ٕٞبٖ اثتذاي ٚسٚد ث ٝدؿت دس ػغح ٔخشٚع ٝافىٝٙ
٘فٛر ٔيوٙذ ٔ ٚب٘غ اص افت چب 9 ٜثٍٙٞ ٝبْ پٕپبط ٔيؿٛدِٚ .ي دس چب 14 ٜث ٝػّت
ٚرٛد سػٛثبت ػيّتي ٔمذاس آة وٕتشي رزة ٔيؿٛد .ثب تٛر ٝث ٝسفتبس  ٚرٟت
رشيبٖ آة صيشصٔيٙي  ٚآة ػغحي ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝايٗ دٙٔ ٚجغ ٘مؾ ثؼيبس
ٕٟٔي دس تغزي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دؿت ٔيب٘ذس ٜداسدٔ .مبيؼ ٝايٗ ٌشافٞب ٘ـبٖ
ٔيدٞذ و ٝػغح آة دس ثخؾ ؿشلي اص ثخؾ غشثي ثيـتش اػتٔ .مبيؼٝي ايٗ
ٕ٘ٛداس ٘ـبٖ ٔيدٞذ وٛ٘ ٝػبٖ ػغح آة صيشصٔيٙي دس حبؿي ٝؿشلي دؿت ثيـتش
اص حبؿي ٝغشة ايٗ دؿت اػت .ػّت آٖ سا ثبيذ دس ٔشاوض ٘فٛر  ٚرٟت رشيبٖ آة
دس صيش صٔيٗ رؼتز ٛوشد اص ايٗ س ٚرٟت رشيبٖ آة صيشصٔيٙي دس دؿت ث ٝتجؼيت
اص ؿيت تٛپٌٛشافي اص ٔـشق ثٔ ٝغشة اػت .ثٙبثشايٗ ،ثٍٙٞ ٝبْ لغغ ثبس٘ذٌي فلّي

(فلُ ٌشْ) ،تخّيٝي آة اص چبٜٞبي حبؿي ٝغشثي دؿت ،ثب رشيبٖ آة دس صيش
صٔيٗ اص حبؿيٝي ؿشلي ث ٝحبؿي ٝغشثي دؿت ث ٝتجؼيت اص ؿيت ٞيذسِٚيىي
رجشاٖ ٔيؿٛد ،أب دس حبؿيٝي ؿشلي چ ٖٛػفشٜي آة اص ٘فٛر رشيبٖٞبي
ػغحي سٚي سػٛثبت ػيّتي سػي تغزئ ٝيؿٛد  ٚدس فلُ خـه ٘يض ايٗ رشيبٖ
ٞب ث ٝحذالُ ٔيسػذ ،فشايٙذ ربيٍضيٙي ٔحذٚد ٔيٌشدد  ٚدس ٘تيز ٝثشداؿت آّة
ثبػج افت ػغح ػفشٔ ٜيؿٛد.

ضکل ( )2الف سطح آب صیشصمیىی ديسٌي حذاکثش (ب) سطح آب صیشصمیىی ديسٌي حذاقل

ضکل ( )3مًقؼیت چاٌَاي پیضيمتش دضت میاوذسٌ

ضکل( )4ومًداس مقایسٍي چاٌَاي پیضيمتش  9ي 14

ػامل استفاع ي ضیة

استفبع عجمبت  ،ؿيت  ٚرٟت ؿيت اص فبوتٛسٞبي ٔؤحش دس پتب٘ؼيُيبثي ٔٙبثغ آة
صيشصٔيٙي ٞؼتٙذ و٘ ٝمؾ ٕٟٔي دس ضشيت سٚا٘بة ٘ ٚفٛرپزيشي داس٘ذ .ايٗ
فبوتٛسٞبي دس ٌشدايبٖ ٞيذسِٚيىي ،رٟت حشوت آة صيشصٔيٙي ٔ ٚحُ تـىيُ
آثخٛاٖ ٘مؾ ٔؤحش داس٘ذ .اِجت ٝثب تٛر ٝث ٝا٘غجبق تمشيجي عجمبت استفبػي  ٚؿيت ثب
يىذيٍش ،ػيؼتٓ رشيبٖ آة صيشصٔيٙي دس اغّت ٔٛاسد ٔتأحش اص ؿيت ػغح صٔيٗ
اػت .ثٙبثشايٗ ،ثب اػتفبد ٜاص ٘ ، DEMمـٞٝبي عجمبت استفبػي  ٚؿيت ايزبد ٌشديذ.
ؿىُ ( )5ػبُٔ ؿيت  ٚاستفبع دؿت سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .صٔب٘ي و ٝؿيت دس ػغح وبٞؾ
ٔييبثذ  ٚاستفبع  ٓٞوبٞؾ ٔييبثذ ؿشايظ رٟت ٘فٛر آة دس ػغح صٔيٗ فشآٞ
ٔيؿٛد  ٚصٔي ٝٙرٟت تغزيٝي آة صيشصٔيٙي افضايؾ ٔييبثذ.
ػامل لیتًلًطي ي ػامل طئًمًسفًلًطي

اليٝي صٔيٗؿٙبػي ث ٝدِيُ تأحيش ػبص٘ذٞبي صٔيٗؿٙبػيِ ،يتِٛٛطي ،ثبفت ٚ
دسرٝي خّٛف ػًٞٙب دس تخّخُ٘ ،فٛرپزيشي اِٚي ٚ ٝتٕشوض رشيبٖٞبي آة
صيشصٔيٙي دس داخُ ػًٞٙب ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٌشفتٝا٘ذ .سػٛثبت آثشفتي ثب ٔؼبحت

 200وئّٛتش ثيـتشيٗ ػغح سا ث ٝخٛد اختلبف دادٜا٘ذ .و٘ ٝمؾ ٔؤحشي دس
تغزيٝي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي دؿت داسد و ٝتمشيجبً  ٕٝٞچبٜٞبي ػٕيك ٘ ٚيٕٝ
ػٕيك دؿت ٘يض دس آٖ ٕٞ ٚچٙيٗ سػٛثبت آٞىي دس ٔحذٚدٜي دس رخيشٜي آثخٛاٖ
٘مؾ ثؼضايي سا ايفب ٔيوٙذ ؿىُ (-6اِف) .دؿت ػيالثي ؤ ٝؼٕٛالً ث ٝدِيُ ٚالغ
ؿذٖ دس ٔؼيش ػيالةٞبي فلّي ،وٕتش ٔٛسد اػتفبدٜي وـبٚسصي لشاس ٔيٌيشد؛ دس
حبِي و ٝاساضي حبؿي ٝايٗ ٔٙبعك ٔؼٕٛالً ػال ٜٚثش ايٙى ٝداساي خبن حبكُخيض
ثشاي وـبٚسصي اػت ث ٝدِيُ ٘ضديىي ثٔ ٝؼيش ػجٛس رشيب٘بت صيشصٔيٙي ٔىبٖٞبي
ٔٙبػجي ثشاي حفش چبٔ ٜيثبؿذ .ايٗ اساضي لبثّيت ٘فٛر ثؼيبس داسد؛ صيشا فضبي
خبِي ثيٗ ٔٛاد تـىيُدٙٞذ ٜآٖ ثضسيتش اػتٔ .خشٚع ٝافىٞٝٙب  ٓٞث ٝػّت
حبكّخيضي  ٚأىبٖ دػتشػي ثٙٔ ٝبثغ آة صيشصٔيٙي  ٚػغحي اص رٙجٞٝبي
وـبٚسصي  ٚػى٘ٛتٍبٞي ٔٛسد تٛرٔ ٝيثبؿذٙٔ .جغ ٔٙبػجي ثشاي رخيش ٜيب تغزيٝي
آة صيشصٔيٙي دؿت ٔيثبؿذ  ٚوٕتشيٗ إٞيت ٔشثٛط ث ٝثذِٙذٞب ٞؼت و ٝث ٝدِيُ
ٚرٛد سػٛثبت ٔبس٘ي ؿيّي اص ٘فٛر آة ث ٝدس ٖٚصٔيٗ رٌّٛيشي  ٚث ٝكٛست سٚا٘بة
دس ػغح صٔيٗ ربسي ٔيؿٛد  ٚػجت افضايؾ فشػبيؾ دس ػغح حٛضٔ ٝيؿٛد.
ؿىُ (-6ة) ػٛاسم طئٛٔٛسفِٛٛطي ٔٛرٛد دس دؿت ٔ ٚيضاٖ اسصؽ آٖٞب سا ٘ـبٖ
ٔيدٞذ.
ػامل آتشاٍَ ػامل فاصلٍ اص گسل

ثشاي تٟيٝي اليٝي ٞيذسِٛٚطيىي  ٚطئٞٛيذسِٛٚطيىي آثخٛاٖ ٔٛسد ثحج ،اص عشيك
اليٝي  Demاليٝي ؿجىٝي آثشا ٝٞثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ؿجيٝػبصي آثشا ٝٞاص عشيك
ساثغٝي اػتشاِش سدٜثٙذي ؿذ اص ٔيبٖ ستجٝي آثشاٞٝٞب ،ستجٞٝبي ثيـتش ٔيضاٖ
٘فٛرپزيشي ثيـتشي داسد .ثب ا٘غجبق ايٗ الي ٝثب اليٝي پشاوٙؾ فضبيي چبٜٞب ٘مؾ
ؿجىٝي آثشا ٝٞدس تٛإ٘ٙذي آةٞبي صيشصٔيٙي تأييذ ٌشديذ .ؿىُ (-7اِف) اليٞٝبي
ؿجىٝي آثشاٝٞي چبٜٞب ،سا ٘ـبٖ ٔيدٙٞذٙٔ .بثغ تخّيٝوٙٙذ ،ٜؿبُٔ چـٕٝي

لٛٙات چبٜٞب ٔيثبؿذ .ثب تٛر ٝث ٝػبص٘ذٞبي صٔيٗؿٙبػي ،پشاوٙؾ ٛ٘ ٚع ايٗ ٔٙبثغ
دس ٘مبط ٔختّف ٔتفبٚت اػت .چـٕٞٝب غبِجبً دس ٘مبط ٔشتفغ  ٚچبٜٞب  ٚلٛٙات دس
ٔحذٚدٜي پؼت دؿت ٚالغ ؿذ ٜاػت .ث ٝعٛس وّي دس دؿت ٔيب٘ذس ٜتب ػبَ
 90 ،1388حّم ٝچب ٜث ٝكٛست لب٘٘ٛي حجت ؿذ ٜاػت .ػغٛح ؿىؼتٍيٞب ث ٝؿىُ
ٌؼُ  ٚيب دسصٜٞبي ثضسئ ،ىبٖٞبي ٔٙبػجي ثشاي ٘فٛر آةٞبي ربسي ث ٝدسٖٚ
صٔيٗ ٔيثبؿذ .ث ٝدِيُ ايزبد فضبٞبيي دس ػبص٘ذٞب ٚ ٚاحذٞبي صٔيٗؿٙبػي رٟت
ػجٛس آة  ٚحشوت آٖ ث٘ ٝمبط پبييٗتش دس ٖٚصٔيٗ ٘مبط ضؼفي دس ٘ظش ٌشفـتٝ
ٔيؿ٘ٛذ و ٝإٞيت آٖٞب دس ػبص٘ذٞبي ػخت  ٚآٞىي ثيـتش اػت .ثٙبثشايٗ ثٝ

ػٛٙاٖ پبسأتش ٔخجتي رٟت پتب٘ؼيُيبثي آة صيشصٔيٙي دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝيؿٛد.
ػامل کاستشي اساضی ػامل خاک

اص آ٘زبيي و ٝثب ٔـبٞذ ٜپذيذٜٞبي ػغحي  ٚتب حذٚدي تأحيشٌزاسي ا٘ؼبٖ ثش سٚي
پذيذٜٞبي عجيؼي ٔب٘ٙذ ٘فٛر آة ث ٝدس ٖٚصٔيٗ اص عشيك وـبٚسصي  ٚآثيبسي صٔيٗ،
ٔيتٛاٖ ث ٝؿشايظ صيشػغحي ٔب٘ٙذ ٚرٛد آة دس اليٞٝبي صيشيٗ ػغح صٔيٗ پي
ثشد .ثٙبثشايٗ ،ثب ثشسػي ٔ ٚمبيؼٝي ٘ح ٚ ٜٛؿشايظ ٔختّف اػتفبد ٜاص صٔيٗ،
پبسأتشي ديٍش رٟت دػتيبثي ث٘ ٝمبط داساي پتب٘ؼيُ رخيش ٜآة صيشصٔيٙي ثٝ
دػت ٔيآيذ .ثب تٛر ٝث ٝؿىُ (-8اِف) ،ثيـتشيٗ ٔيضاٖ پتب٘ؼيُ ٔشثٛط ث ٝصساػت
آثي  ٚوٕتشيٗ ٔيضاٖ صٔيٗٞبي ثذ ٖٚپٛؿؾ اػتٙٔ .بػتتشيٗ خبن ثشاي تغزيٝي
خبوي اػت و ٝداسائي تخّخُ صيبد ٘فٛرپزيشي ثبال  ٚوٓ ػٕك ثبؿذ .دس ٔحذٚدٜي
ٔٛسد ٘ظش اص ٛ٘ 5ع خبن ٔتفبٚت تـىيُ ؿذ ٜاػت .و ٝؿشح آٖ دس رذ َٚصيش
آٚسد ٜؿـذ ٜاػت ٔٙبػتتـشيٗ خبن ٔٙغمِ ٝيتٛػ َٛاػت خبوي اػت وٓ ػٕك
ٔتـىُ خشد ٜػٛٞ ًٙاصد ٜو ٝدس لؼٕتٞبيي ٔشوضي دؿت ٚالغ ؿذ ٜاػتٔ .ىبٖ
خٛثي ثشاي ٘فٛر آة ث٘ ٝظش ٔيسػذ٘ .بٔٙبػتتشيٗ خبن ٔٙغم ٝسا سيٍٛػُٔ ،يٙشاَ
تـىيُ داد ٜاػت ؿىُ (-8ة).

ضکل ( )5الف :وقطٍي ػامل ضیة دضت میاوذسٌ

ب) وقطٍي ػامل استفاع

ضکل( )6الف) وقطٍي ػامل صمیهضىاسی دضت میاوذسٌ ب) وقطٍي ػامل طئًمًسفًلًطي

ضکل (-7الف) :وقطٍي ػامل فاصلٍ اص آتشاٍَ ي ب) وقطٍي ػامل فاصلٍ اص گسل دضت میاوذسٌ

ضکل ( -8الف) وقطٍي ػامل کاستشي اساضی دضت میاوذسٌ ب) الیٍي خاک دضت میاوذسٌ

تشکیة الیٍَا ي ستثٍتىذي دضت

ثشاػبع ٘ظشات اسائ ٝؿذ ٚ ٜاػتخشاد ٘تبيذ پشػـٙبٔٞ ٝبي تىٕيّي دس ٔتذ دِفي ٚ
ٔٙغجك ثب اكٟٙٔ َٛذػي اسصؽ اليٞٝبي ٔختّف أتيبصثٙذي ٘ ٚمـٞٝبي اسائ ٝؿذٜ
دس كفحبت لجُ ثب سٚؽٞبي صيش تشويت ٘ ٚمـٞٝبي ٔشثٛع ٝاػتخشاد ٌشديذ.ٜ
ثذيٗ تشتيت ٘مـٝي ث ٝدػت آٔذٌٛ ٜيبي إٞيت يب ٚصٖ ٞش پ ٟٝٙدس پتب٘ؼيُ آة
صيشصٔيٙي اػت٘ .مـٝي ٟ٘بيي دس ػ ٝعجم ٝثب پتب٘ؼيُ ثؼيبس ٔٙبػتٙٔ ،بػت،
٘بٔٙبػت تمؼيٓ ٔيؿٛد .ثب تٛر ٝث٘ ٝتبيذ حبكّٚ ٚ ٝضؼيت آثذٞي دس ٔحذٚدٜي
دؿت ٔيب٘ذسٙٔ ٜبعك ثب پتب٘ؼيُ ثبال دس ؿىُ ( )13داساي سيؼه وٕتشي ثشاي
حفش چبٕٞ ٚ ٜچٙيٗ داساي ؿشايظ ٔٙبػجي ثشاي تغزيٝي ٔلٛٙػي آةٞبي
صيشصٔيٙي اػت .اص ٘تبيذ ديٍش ٚرٛد ؿشايظ ٔٙبػت ثشاي ا٘زبْ ػّٕيبت آثخيضداسي
اص لجيُ اكالح آثشا ،ٝٞاحذاث ػذٞبي خبوي  ٚثٙذٞبي ػٍٙي ٔالتي دس ٔحذٚدٜ
ٔيثبؿذ .ث ٝدِيُ تٕشوض رٕؼيت  ٚافضايؾ ٘يبص آثي ،سخذاد خـىؼبِيٞبي ؿذيذ
ثٚ ٝيظ ٜدس عي د ٝٞاخيش  ٚتأٔيٗ آة ثخؾ كٙؼت  ٚوـبٚسصي ث ٝؿذت تحت
فـبس لشاس داسد  ٚادأٝي س٘ٚذ ٔٛرٛد ػال ٜٚثشتـذيذ تٍٙٙبٞبي دس تأٔيٗ آة

ثخؾٞبي التلبدي  ٚرٕؼيتي ثبػج لشاس ٌشفتٗ آٖ دس ٔحذٚد ٜدؿتٞبي ٕٔٛٙع
تٛاْ ثب افت ويفيت آة خٛاٞذ ؿذ.

ضکل ( )9وقطٍي پُىٍتىذي دضت میاوذسٌ اص وظش میضان وفًر

وتیدٍگیشي
ث ٝعٛس وّي آثخٛاٖ دؿت ث ٝػٛٙاٖ ٔحذٚدٜي ػبُٔ رزة سعٛثت  ٚثبس٘ذٌي ٚ
تأ ٔيٗ آة ٔٛسد ٘يبص دؿت ٔيب٘ذس ٜاػتٛٞ .اصدٌي فيضيىي ػًٞٙب  ٚاص عشفي
پٛؿؾ ٔ شتؼي ٔٙبػت ،ثبػج ايزبد دسص  ٚؿىبف فشاٚاٖ  ٚدس ٘تيز ٝافضايؾ تغزيٝ
آة صيشصٔيٙي دس ايٗ ٔحذٚد ٜؿذ ٜاػت .ث٘ ٝظش ٔيسػذ يىي اص ػُّ ٔٞ ٟٓذايت
آة دس ٔحٛس دؿت ػبختٕبٖ ٘بٚديغ  ٚرٟت ؿيتٞبي پّٟٞٛبي چيٗ اػت وٝ
آةٞبي ػغحي ٘ ٚفٛري  ٚصيش صٔيٙي سا ث ٝايٗ ٔحٛس صٞىؾ ٔيوٙذ .ثب ايٗ حبَ،
حزٓ آة صيشصٔيٙي دؿت تٟٙب تبثغ ايٗ ٔتغيش ٘يؼت ٘تيز ٝثشسػي دؿت ػيالثي
ٔ ٚحذٚدٜي ٔخشٚط افىٞٝٙب ٔؼٕٛالً لبثّيت ٘فٛر صيبدي داؿت ٚ ٝث ٝػّت حبكُخيضي
 ٚأىبٖ دػتشػي ثٙٔ ٝبثغ آة ػغحي  ٚصيشصٔيٙي ،ؿبٞذ اػتمشاس ٔشاوض رٕؼيتي ٚ

اساضي وـبٚسصي دس ٔحذٚدٜي آٖٞب ٞؼتيٓ ػغح لبثُ تٛرٟي اص اساضي دؿت سا
دؿت ػيالثي دس ثشٌشفت ٝو٘ ٝمؾ ثؼيبس ٕٟٔي دس تغزيٝي ٔٙبثغ آة صيشصٔيٙي
دؿت داسد .ثب تٛر ٝث٘ ٝمـٞٝبي  ٓٞػٕك ػغح آة صيشصٔيٙي رٟت رشيبٖ اكّي
آة صيشصٔيٙي دس دؿت اص ؿٕبَ ث ٝػٕت رٛٙة ٔي ثبؿذ و ٝثيبٍ٘ش ايٗ ٘ىت ٝاػت
و ٝسٚدخب٘ٝي اكّي دؿت دس ايٗ ٔٙغم٘ ٝمؾ صٞىؾ اكّي دس دؿت سا ايفب
ٔيوٙذ  ٚآة صيشصٔيٙي سا اص ٔٙغم ٝتخّئ ٝيوٙذ .دؿت سػٛثي ثب صيشػبخت
٘بٚديؼي  ٚپٛؿؾ آثشفتي رٛاٖ ٔٙبػتتشيٗ پ ،ٟٝٙرٟت پتب٘ؼيُ ٔٙبثغ آة دؿت
ٔيب٘ذسٔ ٜيثبؿذ.
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