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پُىٍ بىدی تىاسب سمیه بزای تًسعٍ فیشیکی ضُز اصفُان بز پایٍ ی فاکتًرَای 

 طبیعی با استفادٌ اس مدل فاسی

 

 2رقیٍ امیزی ،1*خدیجٍ سعیدی

 وازؾٌاظ ازؾد تسًاهِ زیصی ؾْسی داًؿگاُ خَازشهی1

 ازؾد تسًاهِ زیصی ؾْسی داًؿگاُ خَازشهیوازؾٌاظ 2

 چکیدٌ

ّای تَغقِ فیصیىی ؾْسّا فسآیٌدی پَیا ٍ هداٍم اغت ٍ فَاهل هتقددی دز ایي زًٍد ًمؽ دازًد وِ دز ایي هیاى احس پدیدُ

داؾت. عثیقی لاتل هالحؾِ هی تاؾد. دز ٌّگام احداث ٍ تَغقِ ؾْسّا، تاید تِ دیٌاهیػن هحیظ عثیقی تَرِ وافی هثرٍل 

شای فضاّای ؾْسی زا ؾاّد خَاّین تَد. ّدف اقلی پطٍّؽ حاضس، ؾٌاخت فَاهل دز غیس ایي قَزت زؾد ًاهَشٍى ٍ هؿىل

ّای اش الیِتسیي رْات تسای تَغقِ آتی ؾْس هی تاؾد. تدیي هٌؾَز هؤحس دز زًٍد تَغقِ فیصیىی ؾْس اقفْاى ٍ تقییي هٌاغة

ازضی، دها، تازؼ، فاقلِ اش ؾْس، فاقلِ اش زٍغتا، فاقلِ اش زٍد ٍ فاقلِ اش رادُ اغتفادُ ازتفاؿ، ؾیة، خان، ضئَلَضی، وازتسی 

زٍی آى ّا  9/0فاشی ٍ غپع فولگس گاهای فاشی   ArcGIS 10تا تَرِ تِ تَاتـ فاشی دز ؾدُ اغت. هقیازّای ذوس ؾدُ 

ٍ تػیاز ون عثمِ تٌدی گسدید ٍ ًتایذ ًؿاى داد  والظ تٌاغة تػیاز شیاد، شیاد، هتَغظ، ون 5ارسا ؾدُ اغت. ًمؿِ ًْایی تِ 

ّای پساوٌدُ لساز ؾسق، غسب ٍ رٌَب غسب هحدٍدُ تِ قَزت پٌِْ ،وِ غغَح تا تٌاغة تػیاز شیاد دز لػوت ّای ؾوال

 دازًد.

 

 هدل فاشی ؾْس اقفْاى، تَغقِ فیصیىی، ،تٌاغة شهیي تٌدی،پٌِْ ياصگان کلیدی:
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 مقدمٍ:. 1

تسًاهههِ (.1:  1385)َّؾههیاز،  ؾههْسّا ّوههَازُ تحههت تههوحیس ًیسٍّهها ٍفَاهههل گًَههاگَى ؾههىل هههی گیسًههد ٍ تَغههقِ هههی یاتٌد

  ِ چیص،آگههاّی اش هػههیستحَل ؾههْس ٍ هاّیههت پَیههایی آى زا علههة هههی       ی ؾههْسی لثههل اش ّههس   زیههصی دز ّههس شهیٌهه

ی فیصیىههی آى ّوههَازُ اًػههاى ی پَیهها دزغیػههتن فضههایی هحههیظ تههَدُ ٍ تَغههقِؾههْس یههه پدیههدُ(.1: 1381)عاّسی،وٌههد

 ِ تَرهِ تهِ تَغهقِ فیصیىهی ؾهْسی پایهداز تهِ فٌهَاى یهه          (.1: 1390)حػهیٌی ٍ ّوىهازاى،  زیهصی ههی وٌد  زا ٍاداز تِ تسًاهه

ّههای تَغههقِ ؾههْسی حههاوی اش اّویههت ایههي هَضههَؿ هههی تاؾههد. دز ایههساى یىههی اش هههَازد هْههن اغاغههی دز تسًاهههِ ضههسٍزت

ی تَغههقِ(. 1: 1385) حػههیي شادُ دلیههس ٍ ّوىههازاى ،ّههای آى اغههت ًؿههیٌی، گػههتسؼ غههسیـ فیصیىههی ؾههْسفسایٌههد ؾههْس

ّهای  ٍ فضهای والثهدی آى دزرْهت   ّهای فیصیىهی ؾهْس    فیصیىی ؾهْس، فسایٌهدی پَیها ٍ ههداٍم اغهت وهِ عهی آى هحهدٍدُ        

تسًاههِ تاؾهد تهِ تٌػهیك فیصیىهی      فوَدی ٍ افمی اش حیج ووهی ٍ ویفهی افهصایؽ ههی یاتٌهد ٍ اگهس ایهي زًٍهد غهسیـ ٍ تهی          

هتقههادل ٍ هههَشٍى فضههاّای ؾههْسی ًجَاّههد اًزاهیههد ٍ دز ًتیزههِ فضههاّای ؾههْسی زا تهها هؿههىالت فدیههدُ ای هَارههِ       

ِ تقیههیي اقههَل دلیههك هىههاى   .(2: 1391)حػههیٌی ٍ ّوىههازاى، خَاّههد غاخت ی فیصیىههی ؾههْس، تههِ دلیههل   یههاتی تَغههق

ًؾسیاى ٍ ّوىهازاى  هاّیت پَیایی هػائل ؾْسی اگهس چهِ غیهسُ هوىهي ًیػهت ٍلهی تهدٍى تسدیهد تػهیاز دؾهَاز ههی تاؾهد)            

 ،1388 :1.) 

یهة  ّهای ٍغهیقی زا تهِ خهَد اختكهاـ ههی دٌّهد. ایهي شههیي ّها اش تسو          ؾْسّا تا تَرِ تهِ گػهتسدگی غغحؿهاى شههیي    

   ِ ی ٍاحههدّای هجتلههپ تَپههَگسافیىی ٍضئَهَزفَلههَضیىی تؿههىیل هههی یاتٌههد. اهههسٍشُ هٌههاعك عثیقههی ٍ زٍغههتایی دزحاؾههی

ّههس اًههداشُ  (.(Hough,M,1990:30گیسًههدی ؾههْسی هههَزد اغههتفادُ لههساز هههی ی خههام تَغههقِؾههْسّا تههِ فٌههَاى هههادُ

 ٍ ضئَهَزفَلههَضی ٍ هَضههَفات هههستثظ تهها آًْهها   ؾههْسّا گػههتسؼ پیداوٌٌههد تسخَزدآًْهها تهها ٍاحههدّای گًَههاگَى تَپههَگسافی 

دزهغالقهههِ ی فیصیىهههی ؾهههْسّا تایهههدفَاهل ٍ هَاًهههـ عثیقهههی ٍاًػهههاًی زا (.  1: 1389)زضهههایی،هلىسٍدی،ؾَدشیهههادتسهی

ِ    هغالقِ ٍ ازتثاط ٍ تهوحیس هتماتهل ایهي پدیهدُ     ی ؾهْس تسزغهی ؾهَد. شیهسا فهدم ؾهٌاخت ٍآگهاّی        ّها تهس یىهدیگس ٍ تستَغهق

ؾهَد  ّها ٍفهدم زفایهت حهسین هٌاغهة آًْها، تافهج ّهدایت ٍگػهتسؼ ؾهْس دزرْهت ایهي هَاًهـ ههی              تالشم اش ایي هحدٍدی

وهِ دز ًْایههت ؾهْس ٍ هحههیظ ؾههْسی زا تها هؿههىالت رههدی هَارهِ خَاّههد ًوَد.گػهتسؼ تههی زٍیههِ یهه هؿههىل رْههاًی       

دزقهههدروقیت رْهههاى دزؾهههْسّا شًهههدگی ههههی    65افهههصٍى تهههس 2025ؾهههَد، تاغهههال  اغهههت ٍ پهههیؽ تیٌهههی ههههی  

ِ    (Kaya,2006:19)وٌٌههد ی هساوههص ؾههْسّا ،ایههي هساوههص زا تههِ    . دز وؿههَزّای دزحههال تَغههقِ ،گػههتسؼ تههی تسًاههه

.لههرا اّویههت ٍ (Chardon,1999,197هٌههاعمی تهها آغههیة پههریسی تاالًػههثت تههِ هجههاعسات عثیقههی تههدل ًوههَدُ اغههت)  

ا ٍ ّههای هحههیظ عثیقههی رْههت توییههص ٍ تؿههجیف ًمههاط هٌاغههة تههسای ایزههاد تٌاّهه   ضههسٍزت ؾههٌاخت ٍازشیههاتی ٍیطگههی 

ّههای هحههیظ عثیقههی ًیههاش تههِ  ؾههَد.تسای ؾههٌاخت تجههؽ افؾوههی اش ٍیطگههی غههاختواًْا اش هٌههاعك ًاهػههافد هقلههَم هههی 

ّههای هههؤحسی دزاًتجههاب تههَاى لههدمّهها اغههت وههِ هههیی وػههة ایٌگًَههِ آگههاّیی ضئَهَزفَلههَضیىی اغههت. دز غههایِهغالقههِ

 (.1: 1389، )زضایی،هلىسٍدیتسیي هىاى تسای ایزاد ٍ گػتسؼ ؾْسّا تسداؾتهٌاغة

   ِ ی فیصیىهی ؾهْس اقهفْاى تها تاویهد تهس فَاههل عثیقهی ازشیهاتی ؾهدُ ٍپٌْهِ            دز ایي پطٍّؽ غقی ؾدُ اغهت زًٍهد تَغهق

ّای هٌاغة رْت تَغقِ ی فیصیىهی آتهی ؾهْس تقیهیي گهسدد. ؾهْس اقهفْاى تهِ لحهاػ ٍالهـ ؾهدى دز هسوهص رغسافیهایی              

ٍآتههی وههافی اش دیستههاش تههِ فٌههَاى هىههاًی تههسای غههىًَت هههَزد ایههساى ٍ تهها داؾههتي آب ٍ ّههَایی هقتههدل ٍخههاوی حاقههلجیص 

تَرِ تَدُ اغت. دززاغهتای افهصایؽ زؾهد ؾْسًؿهیٌی دز اقهفْاى، زًٍهد توسوهص ٍ اغهتمساز روقیهت ؾهْسی دز ایهي ؾهْس             

ّهای گرؾههتِ،  اش غهسفت تهاالیی تسخهَزداز تهَدُ اغهت. هسوهص ؾْسغهتاى تهها لهدهتی شیهاد ٍ تافهت تهازیجی تزاهاًهدُ اش دٍزُ            

َغقِ ٍ زؾد ؾْسًؿیٌی دز اههاى ًواًهدُ اغهت ٍ ؾهْس تَغهقِ پیهدا وهسدُ اغهت. تها تَرهِ تهِ ایٌىهِ ؾهْس اقهفْاى دز               اش ت

 ِ ِ چٌههد دّهه ی لاتههل تههَرْی زا تزستههِ وههسدُ اغههت، تسخَزدّههایی تهها ٍاحههدّای گًَههاگَى     ی اخیههس گػههتسؼ ٍ تَغههق

    ٍ ّههایی وههِ ؾههْس   تسزغههی چههالؽ  تَپههَگسافی ٍ ضئَهَزفَلههَضی ٍ هَضههَفات هستههَط تههِ آى زا داؾههتِ اغههت. ؾههٌاخت 

 تْتس ّوَاز وٌد.زیصی تَاًد زاُ زا تسای تسًاهِ زٍغت هی ی فیصیىی تا آى زٍتِ اقفْاى دز هػیس تَغقِ
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 ی پضيَص:  پیطیىٍ.2

دز زاتغههِ تهها هَضههَؿ هههَزد هغالقههِ تهها وٌههَى دز وؿههَز هغالقههات شیههادی قههَزت گسفتههِ اغههت. وههسم ٍ هحوههدی دز غههال 

ى ازشیههاتی ٍ پٌْههِ تٌههدی تٌاغههة شهههیي تههسای تَغههقِ ی فیصیىههی ؾههْس وههسد ٍ ازشیههاتی ًههَاحی   دزهمالههِ ای تههافٌَا1388

ِ   AHPپیساهههًَی تههس پایههِ ی فاوتَزّههای عثیقههی ٍزٍؼ فسایٌههد   ی فیصیىههی ، هقتمدًدوههِ تههسای وٌتههسل هٌاغههة تَغههق

َ  -ّههای التكهادی ٍگػهتسؼ ؾههْسّا، الشم اغههت فهالٍُ تستحلیههل   قههیات شهههیي ارتوههافی، ؾههٌاخت ٍ تحلیهل دلیمههی اش خك

   ِ ّهای تَپههَگسافی، شهههیي ؾٌاغهی،ت ًاغههة شزافههی   ٍ تٌاغهة آى ًیههص دز دغههتسظ تاؾهد. ایههي پههطٍّؽ تها اغههتفادُ اش ًمؿهه

خان، پَؾؽ ٍ وهازتسی شههیي، لهسشُ خیهصی ٍدادُ ّهای ههستثظ تها اللهین ٍتسزغهی ّهای وتاتجاًهِ ای رْهت تىویهل دادُ              

د وهِ عهی غهِ دّهِ ی اخیهس ؾهْس وهسد تیؿهتس تهسزٍی شههیي           ّا اغتفادُ ؾدُ اغهت.ًتایذ حاقهل اش ایهي همالهِ ًؿهاى دا     

ّهای تها   ویلهَهتس اش تافهت ؾهْسی ًیهص دزشههیي     500ّای تا تٌاغة شیاد ٍ هتَغظ قهَزت گسفتهِ اغهت تها ایهي ٍرَدحهدٍد      

 اًد.ّای تٌد تَغقِ یافتِتٌاغة ون ٍتػیاز ون دزحاؾیِ ی پایىَُ ّا ٍ ؾیة
ی هههَزدی ی والثههدی ؾههْس، هغالقههِّههای رغسافیههایی دزتَغههقِتٌیههاىٍحیههد وههسین همههدم، دز همالههِ ای تهها فٌههَاى ًمههؽ  

ّههای رغسافیههایی هَرههَد  ؾههْسی تْههساى وههِ تهها زٍؼ ّوثػههتگی اًزههام دادُ اغههت، تههوحیسات اقههلی تٌیههاى    2ی هٌغمههِ

ّههای ی هَزدهغالقههِ، هاًٌههد تههوحیسات تَپههَگسافی، ضئَهَزفَلههَضی ٍ اللههین زا دزازتثههاط تهها چگههًَگی رْههت گیههسی دزگػههتسُ

ّههای ًاؾههی اش فَاهههل هحههیظ عثیقههی تههس زٍی  ّهها ٍ فسقههتی والثههدی ؾههْسی ٍ ّو ٌههیي چگههًَگی هحههدٍدیت قِتَغهه

ِ تَغههقِ ی پایههداز ؾههْسی، هٌههَط تههِ ی ؾههْسی، هههَزد هغالقههِ لههساز گسفتههِ اغههت. دز ًْایههت زاّىههاز اقههلی تحمههك تَغههق

 تاؾد.ّای رغسافیایی دزالگَّای ؾْسغاشی هیوازتػت تواهی هؤلفِ

(دزهمالههِ ای تهها فٌههَاى ازشیههاتی ٍ هىاًیههاتی رْههات تَغههقِ ی فیصیىههی ؾههْس تهها اغههتفادُ 1390ّوىههازاى)ّاؾههن حػههیٌی ٍ

وٌٌهد وههِ، پازاهتسّههای عثیقهی یىههی اش فَاهههل اقههلی   اش ههدل هٌغههك فههاشی هغالقهِ ی هههَزدی ؾههْس دیَاًهدزُ، تیههاى هههی   

ِ ٍتقیهیي وٌٌهدُ    ٌهیي دز ایهي همالههِ تهِ ایههي    ّهها هحػهَب ههی ؾههَد. ّو  ی فیصیىهی ؾههْسّا ٍ غهىًَتگاُ  ی رْههات تَغهق

   ِ ّهای هػهافد رْهت تَغهقِ ی فیصیىهی آتهی ؾهْس دیَاًهدزُ تیؿهتس دز تجهؽ ؾهسلی،تاحدٍدی            ًتیزِ ههی زغهٌدوِ پٌْه

(دزهمالههِ ای تهها فٌههَاى ازشیههاتی تَغههقِ ی 1388ًیههص تجههؽ ؾههوالی ٍرٌههَب ؾههسلی هههی تاؾههد. اقههغسًؾسیاى ٍّوىههازاى) 

مدًهد وهِ ؾهىل گیسی،تهداٍم،حیات ٍ تغییهسات ؽهاّسی تافهت ؾهْسی         فیصیىی ؾْسؾیساش تها تاویهد تهس فَاههل عثیقهی هقت     

ٍ زؾهههدٍ تَغهههقِ ی آى هتهههاحس اش هزوَفهههِ ای اشفَاههههل ٍ ًیسٍّهههای عثیقی،غیاغی،التكهههادی،ارتوافی،فسٌّگی ٍ       

تىٌَلَضی اغت.ّو ٌیي تِ ایي ًتیزهِ ههی زغهٌدوِ تها تَرهِ تهِ افهصایؽ گهسایؽ تهِ ؾْسًؿهیٌی ؾهْسّا تهسای پهریسؼ              

شهیٌْههای ٍغههیـ ٍگػههتسدُ ای دازًههد وههِ ایههي شهیٌْهها اش تسویههة ٍاحههدّای تَپههَگسافی ٍضئَهَزفَلههَضی  روقیههت ًیههاش تههِ 

تؿىیل هی یاتٌد.تَغقِ ی تسًاههِ زیهصی ؾهدُ تهیؽ اش پهیؽ احػهاظ هیؿهَدتغَزی وهِ تایػهتی رْهت یهاتی تَغهقِ ی             

ْس،ووتسیي هیهصاى خػهازت تهِ    فیصیىی تا تَرِ تِ فَاههل تاحیسگرازتهِ گًَهِ ای تاؾهد وهِ ّوهساُ تها تَغهقِ ی فیصیىهی ؾه          

 هحیظ شیػت ٍازدگؿتِ ٍتتَاى تاحفؼ هحیظ شیػت تِ تَغقِ ی پایدازّوِ راًثِ ؾْسدغت یافت.

(دزهمالهههِ ای تههها فٌهههَاى تسزغهههی زًٍهههد ؾْسًؿهههیٌی ٍتَغهههقِ ی فیصیىهههی      1390هحودزضهههاحسٍتی ٍ ّوىهههازاى ) 

فیصیىهی ؾهْس وسهاًؿهاُ ًَؾهتِ ؾهدُ اغهت تهِ        وِ تها ّهدف تحلیهل ٍ تسزغهی زًٍهد ؾهْس ًؿهیٌی ٍ تَغهقِ         ؾْسوسهاًؿاُ،

تسزغههی دٍزُ ّههای هجتلههپ ؾههْس ًؿههیٌی ٍ زًٍههد افههصایؽ روقیههت ؾههْسی ٍ تَغههقِ ی فیصیىههی، فلههل تَغههقِ ٍ شهیٌههِ ٍ 

تػتس هػافد ٍ هٌاغثی تسای تسًاهِ زیصی ّای آیٌدُ ؾهْس وسهاًؿهاُ پسداختهِ اًهد. وهِ تهسای ًیهل تهِ ایهي ّهدف تها ووهه             

 ARC GISاغههٌادی ٍ اغههتفادُ اش فىههع ّههای ّههَایی ٍتكههاٍیس هههاَّازُ ای دز ًههسم افههصاز     هغالقههات وتاتجاًههِ ای ٍ  

هحههدٍدُ ّههای ؾههْسی اغههتجساد گسدیههدُ ٍ اش عسیههك غههاخت دیتههاتیع هحاغههثات هستَعههِ اًزههام ؾههدُ اغههت. ًتههایذ ایههي 

غههت. (پیههدایؽ ٍ پَیههایی ؾههْس وسهاًؿههاُ ًاؾههی هَلقیههت ازتثههاعی ؾههْس وسهاًؿههاُ تههَدُ ا   1تحمیههك ًؿههاى هههی دّههد:  

(تیؿههتسیي زؾههد ٍ تَغههقِ ی 3(ؾْسوسهاًؿههاُ زؾههد غههسیقی روقیتههی زا دّههِ ّههای اخیههس پؿههت غههس گراؾههتِ اغههت.   2
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(دز رسیهاى ایهي تَغهقِ ی    4فیصیىی ؾْس وسهاًؿاُ ًاؾهی اش ؾهسایظ تهِ ٍرهَد آههدُ پهع اش اًمهالب اغهالهی تهَدُ اغهت.           

وههازتسی تههِ شیسغههاخت ٍغههاش زفتههِ ٍ اش تههیي  ّههصاز ّىتههاز اش شهههیي ّههای وؿههاٍزشی ٍ تههاك تهها تغییههس 10فیصیىههی تههیؽ اش 

 زفتِ اغت.

(دز همالِ ی ؾهاخف ّهای هحیغهی ههَحس دزتَغهقِ ی فیصیىهی ؾهْس لهسٍُ ههی          1391پسٍیي شازفی ٍهحودحػیي زاهؿت) 

ًَیػٌدیىی اشهحَزّای تَغقِ ؾْسی لحاػ ًوَدى فَاهل هحیغی اغت وِ فدم تَرِ تِ آًْا هٌزس تِ هؿىالت فدیدُ ای هی 

ـ آى تِ غادگی اهىاى پریس ًوی تاؾد دزٍالـ ؾاخكْای هحیغی تِ فٌَاى ؾاخف ّای ولیهدی تَغهقِ ؾهْس ههی     ؾَد وِ زف

تَاًٌد زاّىاز هدیسیتی دزرْت تَغقِ ازایِ دٌّد ٍ اش هْوتسیي هػائل هحیغی وِ دزآیٌدُ تِ ٍاغغِ گػتسؼ ؾْس ایزاد ههی  

ي هىهاى هٌاغهة رْهت گػهتسؼ آتهی ؾهْس لهسٍُ دزاغهتاى         ؾَد رلَگیسی وٌٌد فودُ تسیي ّدف دزایي زغالِ ازایِ ٍ تقیی

وسدغتاى تا اغتفادُ اش ؾاخكْای اقلی تَاى هحیغی تا تاوید تسپازاهتسّای ضئَهسفیه هٌغمِ دزلالة ؾاخكْایی تِ ًام ؾهیة  

هجاعسات هحیغی شهیي ؾٌاغی تیپ ًاّوَازی اغت تسای زغیدى تِ ایي ّدف پع اش تفىیه غیػتوْای ازضی هٌغمهِ وهِ   

غاظ افتسالْای فسهی قَزت گسفت تا اغتفادُ اش ؾاخكْای اقلی تَاًْای هحیغی تِ اٍلَیت تٌدی آًْا رْت اًتجاب ٍاحهد  تسا

دازای پاییي تهسیي اٍلَیهت   Aدازای تاالتسیي ٍ هٌغمِ  1Bازضی هٌاغة تَغقِ ؾْسی پسداختِ ؾد ًتایذ ًؿاى داد وِ هٌغمِ 

 قل ا ش ٍشى دّی هی تاؾٌد.رْت تَغقِ آتی ؾْس تا تَرِ تِ همداز فددی حا

، تَغههظ هحودزضاخَؾههٌَدتىسهی تههافٌَاى تسزغههی زًٍدتَغههقِ ی فیصیىههی ٍازائههِ ی       1383پایههاى ًاهههِ ای دزغههال   

الگَی هٌاغهة تَغهقِ ی ؾهْسی فهَهي تازاٌّوهایی دوتهس اتهساّین شادُ ًَؾهتِ ؾهدُ اغهت.ًتایذ ایهي پهطٍّؽ ًؿهاى ههی               

غههی دازد ٍ ٍرههَد هههَاًقی چههَى زٍدخاًههِ ی گاشزٍدتاز،واًالْههای  دّدوههِ الگههَی تَغههقِ ی فیصیىههی ؾْسؾههىل تمسیثهها خ 

آتسغههاًی وههِ دزهههَازدی رلههَی زؾدؾههْسزاگسفتِ ًٍیصٍرههَد شهیٌْههای شزافههی هسغههَب دزرْههات هجتلههپ ؾْس،تَغههقِ ی   

هٌغمههی دزرْههات هجتلههپ ؾههوال ٍؾههسق ؾههْس ًٍیههص احههداث ٍاحههدّای هػههىًَی آپازتوههاًی اش رولههِ الههداهاتی اغههت وههِ 

آتهههی ؾهههْس فهههَهي هغلهههَب تاؾهههد.تسای وهههاّؽ تٌگٌاّهههای خهههدهاتی ؾهههْسّا هسوهههص خهههدهات  هیتَاًهههدرْت زؾهههد 

ردید،خههدهات ًاحیههِ ٍ خههدهات هحلههِ ازائههِ ؾههدُ ٍ ًیههص پیؿههٌْاداتی تههسای تْثههَد ؾههثىِ ّههای ازتثههاعی ؾههْس دادُ ؾههدُ 

 اغت.

فیصیىههی تَغههظ دوتههس زحوههت هحوههد شادُ تهها فٌههَاى تسزغههی احههسات شیػههت هحیغههی تَغههقِ ی  1386همالههِ ای دز غههال 

ؾههتاتاى ؾههْسّا تهها تاویههد تسؾههْسّای تْههساى ٍ تثسیههص ًَؾههتِ ؾههدُ اغت.تسزغههیْای اًزههام ؾههدُ دز ایههي پههطٍّؽ ًؿههاى     

هیدٌّد وِ تها ًصدیهه ًوهَدى اّهداف حفهؼ هحهیظ شیػهت تاتسًاههِ زیهصی ٍ عساحهی ،فهالٍُ تهس حفهؼ ازاضهی وؿهاٍزشی                

الگههَی هكههسف شهیي،تسلههسازی ضههَاتظ اقههَلی دز هیتههَاى هیههصاى آغههیة پههریسی هحههیظ زا ًیههص تههِ حههدالل زغههاًد.تٌؾین  

تفىیههه شهههیي ، افههصایؽ تههساون غههاختواًی ٍ اش ّوههِ هْوتههس آگههاّی ّههای ارتوههافی ٍ ایزههاد تاٍزّههای فوههَهی هثٌههی تههس 

 تی دلیل تَدى شهیي ، اش اتصازّای هْن ایي هدیسیت اًد.   

، تَغهظ لههیال   5یهس وههازتسی ازاضهی هٌغمههِ   تهها فٌهَاى احههس تَغهقِ فیصیىههی ؾهْس تْهساى تههس تغی     1390همالهِ ای دز غهال     

تحلیلههی ، زٍؼ روههـ آٍزی اعالفههات   –ٍاحههدیاى تیىههی ٍ ّوىههازاى ًَؾههتِ ؾههدُ اغههت . زٍؼ تحمیههك زٍؼ تَقههیفی   

ٍ تكهاٍیس ههاَّازُ ای ؾهْس تْههساى      ENVI   ٍGISزٍؼ اغهٌادی ٍ زٍؼ هیهداًی ، اتهصاز ههَزد اغهتفادُ ًهسم افهصاز ّهای         

هههی تاؾههد . ًتههایذ تحمیههك ًؿههاى دٌّههدُ ی احههس گههرازی فاهههل تَغههقِ ؾههْس تههس تغییههس   ٍ ًمؿههِ وههازتسی ازاضههی هٌغمههِ 

وازتسی ّای غهثص ٍ تثهدیل آًْها تهِ وهازتسی ّهای ؾهْسی دز هٌغمهِ تهَدُ اغهت . لهرا تها تَرهِ تهِ اّویهت ایهي وهازتسی                  

 ّای پیؿٌادی تسای حفاؽت اش ایي وازتسی ّا ازائِ گسدیدُ اغت .  

( تها زاٌّوهایی دوتهس هحوهد ًزهاز غهلیمِ ٍ اغهتاد هؿهاٍزُ دوتهس هزتثهی           1381عهاّسی) پایاى ًاهِ ای تَغهظ غهالم زضها    

زفیقیههاى دز داًؿههگاُ غیػههتاى ٍ تلَچػههتاى تهها فٌههَاى ازشیههاتی الگههَی تَغههقِ فیصیىههی ؾههْص زاهؿههیس ٍ ازائههِ ی الگههَی    

    َ رههَد دز هٌاغههة آى ًَؾههتِ ؾههدُ اغههت دز ایههي تحمیههك تههس اغههاظ زٍؾههْا ٍ اعالفههات آهههازی ٍ روقیههت ٍ وههازتسی ه

غغح ؾْس ایي فسضیات ههَزد تسزغهی ٍ ازشیهاتی لهساز گسفهت ٍ دز پایهاى الگهَی ایهدُ آل تهسای ؾهْس ههروَز ازائهِ گسدیهدُ              
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اغت . دز ایي تحمیك الگَی وًٌَی ؾهْس زاهؿهیس وهِ تهِ قهَزت خغهی اغهت ههَزد ازشیهاتی لهساز گسفتهِ ٍ هؿهىالتی وهِ              

 سزغی لساز هی گیسد.  ایي الگَتسای ؾْسًٍداى دز حال ٍ آیٌدُ دازد هَزد ت

تَغههظ ًیلههَفس ٍلیجههاًی ٍ ّوىههازاى ، تهها فٌههَاى وههازتسی غیػههتن اعالفههات رغسافیههای ٍ تكههوین  1390همالههِ ای دز غههال 

(دز پٌْههِ تٌههدی دزرههِ ی تٌاغههة تَغههقِ فیصیىههی ازاضههی ؾههْس ًَؾههتِ ؾههدُ اغههت . دز  MCDMگیههسی چٌههد هقیههازُ)

ال ؾهْس وهسد رْهت تَغهقِ ؾهْس پسداختهِ ؾهدُ اغهت اش زٍؼ         ایي هغالقِ وِ تِ تسزغهی هیهصاى تهَاى حهَشُ آتجیهص ؾهو      

( رْههت همایػههِ ی شٍرههی هقیازّههای AHP( ٍ فسایٌههد تحلیههل غلػههلِ هساتثههی )(MCDMتكههوین گیههسی چٌههد هقیههاز 

ارتوهافی اغهتفادُ ؾهد. ًتهایذ ًؿهاى داد، تها تَرهِ تهِ ایهي وهِ فاوتَزّهای             –تیَ فیصیىهی   شیػهت هحیغهی ٍ التكهادی     

ػههثت تههِ فاوتَّههای تیههَفیصیىی ٍ شیػههت هحیغههی ووتههسیي ٍشى ّهها زا تههِ خههَد اختكههاـ دادُ   ارتوههافی ً –التكههادی 

 اًد دز فیي حال دز هحدٍد وسد هٌغمِ تسای تَغقِ تاحیس تػصایی دازًد . 

(دزهمالههِ ای تههافٌَاى فسایٌههدّای ّیههدزٍلَضیه ٍ هحههدٍدیتْای ضئَهَزفیههه دزؾْسًؿههیٌی     1997اغهه یه ٍ ّوىههازاى) 

(دزهمالههِ ی ضئَهَزفَلههَضی ٍ ؾههْسّای  1997زا هَزدهغالقههِ لههساز دادُ اغههت.گَپتا ٍ ّوىههازاى) تههسزٍی هجسٍعههِ افىٌههِ  

هٌاعك حازُ:غاخت ٍ غهاش اش پطٍّؿهْای فلوهی تهاًحَُ ی فوهل گػهتسؼ ؾهْسّا زا دز هٌهاعك حهازُ ههَزد تسزغهی لهساز             

غهههغح دادُ ٍ تهههِ تسزغهههی تهههاحیسهٌفی تَغهههقِ ی فیصیىهههی ؾهههْسّا تهههسزٍی هحهههیظ عثیقهههی پسداختهههِ اًد.دز        

(دزوتهاب خهَد تها فٌهَاى هحهیظ ؾهْسی فكهلی زا تها فٌهَاى هػهائل ضئَهَزفَلهَضیىی ؾْساختكهاـ             1983رْاى،داگالظ)

دادُ ٍ فسایٌههدّای ضئَهَزفَلههَضیىی هحدٍدوٌٌههدُ ی تَغههقِ ی ؾههْسی ًٍمههؽ اًػههاى دزتػههسیـ ایههي فسایٌههدّا زا هههَزد     

 هغالقِ لساز دادُ اغت.

 

 محديدٌ مًرد مطالعٍ:.3

ـ  424ؾههْس اقههفْاى دز  تهها اغههتاى   . اقههفْاى دز غههسب هٌههاعك وَّػههتاًی   ؾههدُ اغههت  ویلههَهتسی رٌههَب تْههساى ٍالهه

ِ   دازد ٍ دز ؾههسق تهها وَّْههای وههسوع   اداهههِ چْازهحههال  ٍ   رَیثازّههای وَّػههتاًی   ای اش آتسفههت ٍ لْههسٍد. هٌغمههِ رلگهه

ِ    زٍدخاًِ ؾهْس   .فكهلْای ًػهثتام هٌؾوهی دازد    ٍ ّهَای هقتهدل   . اقهفْاى تها داؾهتي آب      ٍرهَد آههدُ اغهت     شایٌهدُ زٍد ته

دلیمههِ ٍ  38دزرههِ ٍ  32حاًیههِ ؾههسلی ٍ فههسل رغسافیههایی   40دلیمههِ ٍ  39دزرههِ ٍ  51اقههفْاى تهها عههَل رغسافیههایی  

حاًیِ ؾهوالی تقهد اش تْهساى ٍ هؿهْد غهَهیي ؾهْس تهصزي ایهساى اغهت ٍدز هػهیس تسخهَزد زاُ ّهای ؾهوالی ٍ رٌهَتی                30

ه ٍیهطُ ای تهداى تجؿهیدُ اغهت . افهصٍى تهس آى اقهفْاى زا ههی تهَاى ههادز ؾهْس ًاهیهد             ایساى افتادُ وهِ رایگهاُ اغهتساتطی   

افؿهاز غیػهتاًی،    شیهسا هسوصیهت ٍیهطُ ای ًػهثت تهِ  ؾهْس ّهای دٍز ٍ ًصدیهه اغهتاى ٍ ؾهْس ّهای هسوهصی ایهساى دازد )             

1378 :197 ِ ز دازد. تغههَز ولههی ای حههدٍد دٍیػههت ٍ پٌزههاُ ویلَهتسهستههـ ، دز دل فههالت ایههساى لههسا  (. ایههي ؾههْس تهها پٌْهه

ؾههْس اقههفْاى اش ؾههْسّای وههن تههازؼ وؿههَز اغههت. هیههاًگیي وههل تههازؼ غههاالًِ دز ایههي ًاحیههِ دزیههه دٍزُ آهههازگیسی   

دزقههد ٍ تْههاز  29.4دزقههد،پاییص 47هیلیوتههس هههی تاؾههد تههازؼ فكههل شهػههتاى   125م(حههدٍد 1964-84تیػههت غههالِ ) 

ى تهسزٍی رلگهِ ای ٍغهیـ تها ازتفهاؿ هتَغههظ      دزقهد وهل تهازؼ غهاالًِ زا تهِ خهَد اختكهاـ هههی دّد.هٌغمهِ اقهفْا         33

دزرههِ غههاًتی گههساد اغههت.روقیت 16.1هتههساش غههغح دزیهها ٍالههـ ؾههدُ اغههت.دهای هتَغههظ غههاالًِ ؾههْس اقههفْاى  1570

 (.6: 1384تَدُ اغت)چاٍٍؾی،1868488، 1385ؾْس اقفْاى دز غال

 

 (:جمعیت استان يضُز اصفُان1جديل)

 هسد شى خاًَاز روقیت 
روقیت 

 ؾْسی
 روـ هسد شى خاًَاز

 4559256 2335400 2223856 1224755 3798728 1941854 1856874 1025821 اغتاى
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 :محديدٌ مًرد مطالع1ٍضکل

 

 دادٌ َا ي ريش ضىاسی:.4

َ  ٍ پهطٍّؽ  هثاحهج  ولیدی تهسیي  اش یىی اهسٍشُ ِ  زغهیدى  تهسای  تىهاپ ِ  خاللیهت  ته  ؾٌاغهی  زٍؼ تحهج  ، پهسداشی  ًٍؾسیه

دزایهي   .اغهت  تسخهَزداز  ای ٍیهطُ  اّویهت  اش تٌیهادیي  ٍ فلوهی  تحمیمهات  ی گػهتسُ  دز ٍ تاؾهد  ههی  تحمیهك  زٍؼ ٍ

زٍؾههْای تحلیلههی هههی تاؾههد. ّو ٌههیي اش -پههطٍّؽ،زٍؼ تحمیههك تساغههاظ ّههدف وههازتسدی ٍ تههس اغههاظ هاّیههت تَقههیفی

اغٌادی ،  هیهداًی ٍ تحلیلهی رْهت تسزغهی زًٍهد تَغهقِ فیصیىهی ؾهْس اقهفْاى دز گرؾهتِ اغهتفادُ ؾهدُ ٍ تها اغهتفادُ               

 ٍ دادُ ّای گسد آٍزی ؾدُ، هٌاعك هػتقد رْت تَغقِ فیصیىی آتی ؾْس تقییي گسدیدُ اغت . GISاش ًسم افصاز 

زٍؼ وتاتجاًههِ ای ٍ اغههتفادُ اش هغالقههات هیههداًی ًػههثت  پههع اش روههـ آٍزی دادُ ّهها ٍ اعالفههات هههَزد ًیههاش تحمیههك، تههِ

تههِ تىویههل اعالفههات ٍ تههِ زٍش غههاختي ًمؿههِ ّهها اش عسیههك هؿههاّدُ ٍتكههَیستسدازی،الدام ؾههدُ ٍ دز اداهههِ زلههَهی غههاشی  

ًمؿههِ ّهها ٍغههاخت پایگههاُ دادُ ّهها اًزههام پههریسفت. دز ایههي پههطٍّؽ اش دادُ ّههای ازتفههاؿ ، ؾههیة ، خههان ، ضئَلههَضی ،      

ازضههی ، دههها ، تههازؼ ، فاقههلِ اش ؾههْس ، فاقههلِ اش زٍغههتا ، فاقههلِ اش زٍد ، فاقههلِ اش رههادُ اغههتفادُ ؾههدُ اغههت .   وههازتسی 

تسای غاخت تسخهی اش الیهِ ّهای ههَزد ًیهاش تحمیهك هاًٌهد ؾهیة ٍازتفهاؿ اش ًمؿهِ ی زلهَهی ایهساى اغهتفادُ ؾهدُ اغهت.                

ؾٌاغههی ٍشى دّههی ٍ پههع اش آى عثمههِ تٌههدی ؾههدُ الیههِ ّههای وههازتسی ازاضههی،ضئَلَضی ٍ خههان اتتههدا تههس اغههاظ ًؾههس واز

اغههت. الیههِ ّههایی ّو ههَى فاقههلِ اش ؾْس،فاقههلِ اش زٍغتا،فاقههلِ اش رههادُ ٍ فاقههلِ اش زٍد تهها اغههتفادُ اش دغههتَز            

 1602110 817116 784994 441782 1602110 817116 784994 - ؾْس
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Distance   تههِ دغههت آهههدُ اًههد. الیههِ ّههای دههها ٍ تههازؼ ًیههص اش ًمؿههِ ی الیههِ ّههای اللیوههی ایههساى اغههتجساد ؾههدُ ٍ تهها

 رْت اغتفادُ دزارسای هدل فاشی آهادُ گسدید.   Topo to Rasterاغتفادُ اش دغتَز

 

 
 

 : وقطٍ ارتفاع3: وقطٍ ضیب                                          ضکل2ضکل
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 : وقطٍ خاک5: وقطٍ صئًلًصی                                          ضکل4ضکل
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 : وقطٍ دما7ضکل                    : وقطٍ بارش                          6ضکل
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 : وقطٍ کاربزی اراضی9: وقطٍ فاصلٍ اس ضُز                            ضکل8ضکل
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 : وقطٍ فاصلٍ اس ريستا11: وقطٍ فاصلٍ اس ريدخاوٍ                        ضکل10ضکل

 

 
 : وقطٍ فاصلٍ اس جاد12ٌضکل

 

 تحلیل یافتٍ َا:.5

وههِ تهها ٍضههقیت فقلههی هٌغمههِ ّوجههَاًی دازد اغههتفادُ ؾههدُ  9/0دز ایههي پههصٍّؽ رْههت اًزههام تحلیههل اش ًمؿههِ گاهههای  

تههِ پههٌذ  Equal intervalٍ اش عسیههك گصیٌههِ  Reclassifyتهها اغههتفادُ اش دغههتَز  9/0اغت.ًمؿههِ ی حاقههل اش گاهههای 

 عثمِ تٌاغة تػیاز شیاد،تٌاغة شیاد،تٌاغة هتَغظ،تٌاغة ون ٍ تٌاغة تػیاز ون تمػین گسدیدُ اغت.
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 9/0: وقطٍ گامای 13ضکل

 

ّواًغَز وِ دز ایي ًمؿهِ ًْهایی هؿهاّدُ ههی گهسدد، غهغَح تها تٌاغهة تػهیاز شیهاد تهِ قهَزت پٌْهِ ّهایی پساوٌهدُ دز                

دزقهد   2/1دٍدُ ی ههَزد هغالقهِ هؿهاّدُ ههی گهسدد ٍ ایهي پٌْهِ ّها         لػوت ّای ؾوال،ؾهسق،غسب ٍ رٌهَب غهسب هحه    

اش وههل هػههاحت هحههدٍدُ زا دز تههس هههی گیسًههد.ّو ٌیي پٌْههِ ّههای تهها تٌاغههة شیههاد دز ؾوال،غسب،ؾههسق ٍ رٌههَب ؾههسق  

دزقههد اش وههل هػههاحت هحههدٍدُ زا تؿههىیل هههی دٌّد.پٌْههِ ّههای تهها تٌاغههة هتَغههظ تیؿههتس دز لػههوت     4/3هحههدٍدُ 

ّو ٌههیي پٌْههِ ّههای وههَچىی دز لػههوت ؾههوال ٍ رٌههَب ؾههسق هحههدٍدُ پساوٌههدُ ؾههدُ اًههد وههِ   ّههای ؾههسق ٍ غههسب ٍ

دزقهد اش وهل هػهاحت هحهدٍدُ ههی تاؾهد.ّواًغَز وهِ دز ًمؿهِ ًْهایی هؿهاّدُ ههی گهسدد غهغَح لاتهل                3/13تساتس تها  

ٌهَب  تَرْی اش هحهدٍدُ زا پٌْهِ تٌاغهة وهن تؿهىیل ههی دّهد وهِ لػهوت افؾهن ایهي پٌْهِ ّها دز لػهوت رٌهَب ٍ ر               

دزقهد پساوٌهدُ ؾهدُ اًهد.دز لػهوت ّهای رٌَب،ؾهوال غهسب ٍ رٌهَب ؾهسق هحهدٍدُ ًیهص ؾهاّد               8/46ؾسق تا هػاحت 

دزقهد اش وهل هحهدٍدُ ههَزد هغالقهِ زا تؿهىیل ههی دّد.تهِ عهَز           3/35پٌِْ ّای تا تٌاغهة تػهیاز وهن ههی تاؾهین وهِ       

صیىهی هحهدٍدُ ههَزد هغالقهِ دز لػهوت      ولی هی تَاى چٌهیي ًتیزهِ گیهسی وهسد وهِ تْتهسیي هىهاى ّها تهسای تَغهقِ فی          

 ّای غسب،ؾسق ٍ پٌِْ ّای ون ٍغقتی دز لػوت ؾوال هحدٍدُ هَزد هغالقِ هی تاؾد.

 

 مساحت بٍ درصد مساحت بٍ کیلًمتز درجٍ تىاسب

 2/1 87/21 تىاسب بسیار سیاد

 4/3 63/64 تىاسب سیاد

 3/13 23/247 تىاسب متًسط

 8/46 28/880 تىاسب کم

 3/35 27/663 بسیارکمتىاسب 

 100 2/1877 جمع
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فاهل ؾیة اش فَاهل ههؤحس دیگهس دز اههس تَغهقِ فیصیىهی ههی تاؾهد وهِ اش رٌثهِ ّهای هجتلهپ هاًٌهد ؾهثىِ هقاتس،ؾهثىِ               

 5آب ٍ فاضههالب ٍ غههاخت ٍ غههاش ؾههْسی اش اّویههت تههاالیی تسخههَزداز اغت.ؾههیة هتٌاغههة تههسای غههاخت ٍ غههاش ؾههْسی  

دزرهِ ههی تاؾهد وهِ اوخسیهت ؾهیة        89تها   0ؾهیة هحهدٍدُ ههَزد هغالقهِ تهیي       2غاظ ؾهىل  ادزرِ هی تاؾد.تس  15تا 

هؿهاّدُ ههی گهسدد    ّای تاال زا دز لػهوت رٌَب،رٌهَب ؾهسق ٍ ؾهوال غهسب هحهدٍدُ هؿهاّدُ ههی وٌین.ّوهاًغَز وهِ           

هؿههاّدُ هههی دزرههِ  30تهها  5ًههَاحی تهها تٌاغههة تػههیاز شیههاد ٍ شیههاد تههسای تَغههقِ فیصیىههی دز هحههدٍدُ ؾههیة ّههای تههیي 

 ؾًَد.

تا تحلیل ًمؿِ خان هحدٍدُ ًیص ههی تیٌهین وهِ تیؿهتسیي پٌْهِ ّهای تها تٌاغهة تػهیاز شیهاد ٍ شیهاد دز ًهَاحی تها خهان               

 ازیدی غَل،پٌِْ ّای تا تٌاغة ون  ٍ تػیاز ون دز هحدٍدُ زخٌوَى ّای غٌگی پساوٌدُ ؾدُ اًد.

هؿههاّدُ  3دز ؾههىل فاهههل ازتفههاؿ تقیههیي یىههی اش فاوتَزّههای احسگههراز دز زًٍههد تَغههقِ فیصیىههی هههی تاؾههد.ّواًغَز وههِ  

هتغیههس هههی تاؾههد. تیؿههتسیي تجههؽ هحههدٍدُ دز    2487تهها  1508هههی گههسدد ازتفههاؿ هحههدٍدُ ی هههَزد هغالقههِ تههیي    

زا تههِ  2500تهها  2300تػههیاز تههاالی تههیي لههساز گسفتههِ اغههت. ٍ ازتفافههات  1650تهها  1508ازتفافههات پههاییي تههس یقٌههی تههیي 

هیصاى خیلی ًاچیص دز لػوت ؾهوال هحهدٍدُ ؾهاّد ّػهتین. تهس اغهاظ همایػهِ ًمؿهِ ازتفهاؿ تها ًمؿهِ حاقهل اش گاههای              

ؾاّد ایي ًتیزِ ّػتین وهِ تیؿهتسیي پٌْهِ ّهای تها تٌاغهة تػهیاز شیهاد تهسای تَغهقِ فیصیىهی هحهدٍدُ دز لػهوت               9/0

اًهد.ٍ ًهَاحی تها تٌاغهة تػهیاز وهن دز ؾهوال،رٌَب ٍ ًهَاحی پساوٌهدُ دز غهسب ٍ رٌهَب             ّای وهن ازتفهاؿ پساوٌهدُ ؾهدُ    

 وِ دازای ازتفاؿ تاالتسی هی تاؾٌد لساز گسفتِ اًد.

تا تسزغی ًمؿهِ پساوٌهدگی زٍدخاًهِ ّها ًیهص تها تَرهِ تهِ ایٌىهِ تهسای ؾْسغهاشی ًیهاش اغهت وهِ زفایهت حهسین زٍدخاًهِ                  

تسیي پٌْهِ ّهای تها تٌاغهة تهاال تها زفایهت فاقهلِ اش زٍدخاًهِ ّها پساوٌهدُ ؾهدُ             هَزد تَرِ لساز گیسد هؿجف ؾد وِ تیؿ

 اغت.

پساوٌههدگی ؾههْسّا، زٍغههتاّا، زاّْههای ازتثههاعی ٍ وههازتسی ّهها ًیههص دز تَغههقِ فیصیىههی ؾههْسّا ًمههؽ لاتههل تههَرْی دازًههد.  

اش هحهدٍدُ ّهای ؾهْسی     ّای تا تٌاغهة شیهاد ٍ تػهیاز شیهاد تهسای تَغهقِ فیصیىهی دز ًهَاحی تها فَاقهل ًصدیهه           اوخس پٌِْ

 ٍ آتادی ّا ٍ ًَاحی زٍغتایی ٍالـ ؾدُ اًد.
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دز اوخس هَازد هؿهاّدُ ههی ؾهَد وهِ زًٍهد تَغهقِ دز اعهساف هحَزّهای ازتثهاعی ؾهىل گسفتهِ اغهت. دز هحهدٍدُ ههَزد               

 رْهت تَغهقِ فیصیىهی ًصدیهه تهِ زاّْهای ازتثهاعی ٍ اوخهسا دز        هغالقِ هؿاّدُ هی ؾهَد وهِ پٌْهِ ّهای تها تٌاغهة تهاال        

وَؾهه وهِ دز غهسب ٍ رٌهَب غهسب هحهدٍدُ       -لْسیزهاى ٍ هحهَز اقهفْاى   -فهَالد ؾهْس ٍ اقهفْاى    -اهتداد هحَز اقهفْاى 

 لساز دازًد ٍالـ گسدیدُ اغت.

تا تَرِ تِ ًمؿِ وهازتسی ّها ًیهص هؿهاّدُ ههی ؾهَد وهِ دز اعهساف اوخهس هحهدٍدُ ّهای ؾهْسی، وهازتسی وؿهاٍزی ٍرهَد                

ِ ّهای تها تٌاغهة تها تٌاغهة تهاال زا ههی تیٌین.ّو ٌهیي دز ًهَاحی تها وهازتسی            دازد.ٍ دز ًَاحی حدفاقل ایهي ؾهْسّا پٌْه   

ؾهاّد پٌْهِ ّهای تها تٌاغهة تػهیاز شیاد،شیهاد ٍ هتَغهظ ّػهتین.دز شههیي ّهای غهٌگی ٍ قهجسُ ای ٍ ّو ٌهیي                پَز زًذ

یصیىهی  دز ًَاحی وِ دازای وهازتسی اقهلی وؿهاٍزشی ههی تاؾهٌد پٌْهِ ّهای تها تٌاغهة وهن ٍ تػهیاز وهن  تهسای تَغهقِ ف              

 ؾْس ٍرَد دازًد.

گًَهِ تسًاههِ زیهصی ّها     اللین ًیص دز تسًاهِ زیهصی ّهای ؾهْسی اش اّویهت تهاالیی تسخهَزداز اغهت ٍ ؾهسایظ اللیوهی دز ایهي          

ضههسٍزتا تایههد هههَزد تَرههِ لههساز گیههسد.دز ایههي پههطٍّؽ دٍ پههازاهتس دههها ٍ تههازؼ هههَزد تسزغههی لههساز گسفتههِ اغههت تههس ایههي  

دزرهِ غهاًتیگساد لهساز دازًهد.اش ًؾهس       15تها   13یهاد ٍ تػهیاز شیهاد دز هحهدٍدُ دههایی      اغاظ اوخس پٌْهِ ّهای تها تٌاغهة ش    

هههی تاؾههٌد وههِ پٌْههِ ّههایی تهها تٌایههة شیههاد ٍ تػههیاز شیههاد تیؿههتس د زهحههدٍدُ   153تهها  86تههازؼ خغههَط ّوثههازاى تههیي 

 لساز دازًد. 153تا  139تازؼ 
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