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شُر زاَذان ي ارائٍ الگًی فیسیکی عًامل مًثر تر تًسعٍ  تررسی

 تًسعٍ کالثذی مىاسة

 عثذالعلی پًرکیخایی، دکتر محمًدرضا اوًری، دکتر مریم کریمیان تستاوی

 

 کیذُچ

ٍ سؿذ دس دِّ ّبی اخیش ثب تَرِ ثِ ٍرَد فَاهل ربرة دس ؿْش ٍ فَاهل دافقِ دس سٍػتب، ؿْشًـیٌی همذم ثش ؿْشػبصی گشدیذُ 

یىی اص هْوتشیي هـىالت ؿْشّبی وـَسّبی دس حبل تَػقِ اص رولِ وـَس هب، تَػقِ ی اػت.  دچبس چبلـْبی رذی ًوَدُؿْشی سا 

ثِ  هٌبػت الگَی اسائِ ٍ صاّذاى ؿْش تَػقِ ثش هَحش فَاهل ثشسػیپظٍّؾ حبضش تحت فٌَاى  فضبیی، فیضیىی ٍ وبلجذی ؿْش هی ثبؿذ.

سٍؽ اًزبم  پشداختِ ٍ الگَی هٌبػجی رْت تَػقِ ؿْش اسائِ هی دّذ.ؿْش صاّذاى وبلجذی  -فیضیىیػقِ ثشسػی فَاهل هَحش ثش تَ

ًتبیذ  وِ ثبثْشُ گیشی اصهذل اًتشٍپی ؿبًَى وؼتشدگی ؿْش هحشص گشدیذ .پظٍّؾ حبضش تحلیلی تَكیفی ثب سٍیىشد وبسثشدی هی ثبؿذ.

–ٍاگزاسیْبی هتٌبٍة ٍوٌتشل ًـذُ اساضی ثبتَپَگشافی ّوَاس  رولِ اص ایي پظٍّؾ ًـبى هی دّذ وِ فَاهل هختلفی اصحبكل 

ثش تَػقِ فیضیىی وبلجذی ؿْش صاّذاى هَحش هی ثبؿٌذ. ثب تَرِ ثِ ٍیظگی ّبی ته وبسوشدی وبسثشیْبی –ون استفبؿ  ػبختوبى ػبصیْبی

هی  ٍالگَی گؼتشؽ پیَػتِ ی ؿْشی ؿْش فـشدُ ثبوبسثشیْبی تشویجی ؿْش صاّذاى، یىی اص هذلْبی هغلَة تَػقِ ؿْشی الگَی

 .ثبؿذ

 .ؿبًَى اًتشٍپی ؿْش صاّذاى، هذل، وبلجذی،ؿْش فـشدُ تَػقِ فیضیىی :ذیٍاطگبى ولی
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 ٍ تیاى هسالِهقذهِ  -1

ثب ؿىل گیشی ًؾبم ػشهبیِ داسی دس وـَسّبی هبدس ٍ گؼتشؽ ؿجِ ػشهبیِ داسی دس وـَسّبی پیشاهَى ٍ ثبسٍی وبس آهذى 

ٌی دس ایشاى ٍاسد هشحلِ ی رذیذی گشدیذ ٍ اثقبد تبصُ ای یبفت. ّش چٌذ وِ تَػقِ فضبیی ؿْشّب ٌَّص سضب ؿبُ، ؿْشًـی

چٌذاى هقٌی داس ًجَد ٍ گؼتشؽ فضبیی ثِ وٌذی پیؾ هی سفت ٍ اػبػبً دگشگًَی دس ػبختبس فیضیىی ؿْشّبی ایشاى دس 

 (.66: 1381)ًؾشیبى،  ذاًی حبكل ًوی آهذایي دٍسُ ثِ عَس هحتَایی اًزبم هی گشفت ٍ دس لبلت آى تغییشات چٌ

دس ایشاى سؿذ ٍ گؼتشؽ ؿْشّب ثِ كَست یه هؼألِ دس آهذُ ٍ لضٍم تَرِ ثِ هؼبیل ؿْشی ثِ ٍیظُ  اخیش دس دِّ ّبی

(. ایي دس حبلی 6: 1380هؼبیل وبلجذی آى، دس لبلت یه چبسچَة فلوی اّویت یبفتِ ٍ ضشٍست پیذا وشدُ اػت )ثبلشی، 

: 1383گبّْبی خَد ًبساضی اًذ )صثشدػت،  ُ اغلت وـَسّبی دس حبل تَػقِ اص سًٍذ گؼتشؽ فضبیی ػىًَتاػت وِ اهشٍص

24 ) 

ؿْشّب ٍ تشاون ّبی خبسد اص اًذاصُ ی آى، اص رولِ هـىالت ٍ هؼبیل ؿْشّبی اهشٍص اػت وِ ًبهتٌبػت  سؿذ ٍ تَػقِ ی

ی  سٍیِ (. لزا هْوتشیي هؼبیلی وِ سؿذ ثی24: 1385هٌزش ثِ پذیذُ ّبیی ّوچَى حبؿیِ ًـیٌی ؿذُ اػت )ؿیقِ، 

ی حَهِ ًـیٌی ثِ ٍرَد آٍسدُ اػت فجبستٌذ اص: ًبٌّزبسی ّبی وبلجذی، ًبٌّزبسی ّبی تأػیؼبتی،  ؿْشّب دس احش تَػقِ

(. ثٌبثشایي ثب ٍرَد چٌیي ًمبیلی، فضبّبی 49: 1383آػیت ّبی التلبدی ٍ آلَدگی ّبی صیؼت هحیغی )فلی اوجشی، 

دس پبػخگَیی كحیح ثِ ًیبصّبی ؿْشًـیٌی ػشیـ ٍ ؿتبة آلَد ًبتَاى هبًذُ اًذ. ایٌه فذم حبوویت ثشًبهِ ّبی ؿْشی 

اكَلی ؿْشػبصی ثش سؿذ ؿْشّب، هٌزش ثِ فمت هبًذگی سًٍذ ؿْشػبصی اص ؿْشًـیٌی گشدیذُ اػت. چشا وِ ثشًبهِ سیضی 

ی آًبى ٍ ثشآٍسدُ وشدى  ؼت؛ ثلىِ رَاثگَیی ثِ ًیبصّبی سٍصهشُثشای سؿذ تٌْب ایزبد خبًِ ّبیی ثشای اػىبى دادى افشاد ًی

 (.421: 1383احتیبربت سفبّی، آهَصؿی، ثْذاؿتی، تفشیحی، غیشُ ًیض ّؼت )هـْذی صادُ دّبلبًی، 

یىی اص هْوتشیي هـىالت ؿْشّبی وـَسّبی دس حبل تَػقِ اص رولِ وـَس هب، تَػقِ ی فضبیی، فیضیىی ٍ وبلجذی ؿْش 

 هی ثبؿذ.

ؿْش صاّذاى وِ اص اثتذای دٍسُ ًَگشایی هقبكش ؿىل گشفتِ اػت، دس ثبفت اٍلیِ ی خَد ًوًَِ ّبی لبثل تَرْی سا اص ایي 

گزاس ثِ هذسًیتِ داساػت. هقوبسی هؼىي دس ایي ثبفت ًـبًگش ػبخت ٍ ػبص ػشیـ ٍ یىجبسُ دس آى دٍساى هی ثبؿذ. دس ایي 

دس خیبثبى ّبی هشوضی ؿْش تىخیش ؿذُ اػت. تضئیٌبت ثِ حذالل خَد سػیذُ  هقوبسی وِ ثب ػشفت صیبد ٍ ثب ؿىل یىٌَاخت

 فٌَاى تضئیي تٌْب دس ػش دس ایي هٌبصل سٍیت هی ؿَد. ِ اػت ٍ آرش وبسی ث

ؿْش صاّذاى ثب داسا ثَدى ربرثِ ّبی خذهبتی، كٌقتی، التلبدی ٍ ثِ فٌَاى یىی اص اكلی تشیي لغجْبی ربرة روقیت دس 

ی اخیش سؿذ لبثل هالحؾِ ای پیذا ًوَدُ اػت. ایي سؿذ هتأحش اص سؿذ روقیت ٍ ٍسٍد هْبرشیي، هٌزش هٌغمِ عی ػبل ّب

وبلجذی ؿْش ٍ گؼتشؽ آى دس صهیٌْبی وـبٍسصی  –ثِ ػبخت ٍ ػبصّبی ثذٍى ثشًبهِ ٍ تغییشات صیبد دس ػبختبس فضبیی 

ساّجشد هقیي دس تقییي الگَ ٍ رْبت گؼتشؽ  اعشاف ؿذُ اػت. ثِ ًؾش هی سػذ دس آیٌذُ، ًیض دس كَست فذم ارشای یه

هغلَة ًِ تٌْب ثؼیبسی اص صهیٌْبی هشغَة وـبٍسصی دس پیشاهَى ؿْش ثِ صیش ػبخت ٍ ػبص ؿْشی خَاّذ سفت، ثلىِ ایزبد 

 ی خذهبت فوَهی هَسد ًیبص ؿْشًٍذاى اص ػَی هذیشیت ؿْش سا ًیض ثب هـىل هَارِ خَاّذ وشد.  تؼْیالت صیش ثٌبیی ٍ اسایِ
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ؿْش صاّذاى ثِ كَست گؼتشدُ ٍ پْي گؼتشؽ یبفتِ اػت وِ ثِ ٍرَد آهذى الگَ ٍ ؿىل پشاوٌذُ ثشای صاّذاى هَرت ثشٍص 

هـىالت فذیذُ ای دس خذهبت سػبًی ٍ افضایؾ ّضیٌِ ّبی ؿْشی گشدیذُ ٍ هزوَفِ ایي هؼبئل ٍ ًبسػبئیْب ػؤاالتی سا دس 

 پی خَاّذ داؿت. 

كَست ؿقبفی عشاحی ِ ث ْشظُ دس پیـٌْبد عشح تَػقِ ٍ فوشاى ؿجىِ ی ؿْشی ؿىل ؿثِ ٍی ؿْش، دس تَػقِ ّبی اخیش

ؿذُ اػت. دس ایشاى هقوَال ؿجىِ ؿقبفی ثِ تجقیت اص ووشثٌذّبی پیـٌْبدی ؿْش عشاحی هی ؿَد. ادغبم ایي دٍ الگَ 

ىبى تَػقِ هَصٍى ٍ هغلَة )ؿغشًزی ٍ ؿقبفی( ثبفج توشوض ثیـتش فقبلیت ٍ فجَس ٍ هشٍس دس هٌغمِ هشوض ؿْش ٍ فذم اه

 هشوض ؿْش ؿذُ اػت. 

 

 رٍش تحقیق  -2

. دادُ ّبی هَسد ًیبص دس ایي پظٍّؾ ؿبهل دادُ ّبی هیذاًی ٍ تَػقِ ی ثِ ؿوبس هی آیذ -اص ًَؿ وبسثشدی پظٍّؾ حبضش

 دادُ ّبی تَكیفی ٍ وتبثخبًِ ای هی ثبؿذ. 

ثب هشارقِ ثِ وتبثخبًِ ّب خلَكبً وتبثخبًِ ّبی داًـگبُ  ظٍّؾثشای روـ آٍسی دادُ ّبی تَكیفی ٍ وتبثخبًِ ای، دس ایي پ

ّبی تْشاى، صاّذاى ٍ فشدٍػی هـْذ ٍ ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی اػتبى، اعالفبت هَسد ًیبص اص وتبثْب، ػبیت ّب، 

وبلجذی -َػقِ ی فیضیىیدس صهیٌِ ی هجبًی ًؾشی ٍ هجبحج هشتجظ ثب ت غیشُآهبسًبهِ ّب، پبیبى ًبهِ ّب، همبالت ٍ ًـشیبت ٍ 

 صاّذاى گشدآٍسی ؿذُ اػت. 

ؿبهل هـبّذُ، هلبحجِ ثب افشاد هشتجظ، تْیِ ی فىغ ٍ روـ آٍسی دادُ ّب اص ثشای روـ آٍسی دادُ ّبی هغبلقبت هیذاًی 

ی، عشیك هشارقِ ثِ ػبصهبى ّب ٍ اداسات هختلف، اص رولِ ػبصهبى ًمـِ ثشداسی ٍ ػبصهبى فضبیی، ػبصهبى ساُ ٍ ؿْشػبص

 اداسُ آهبس ٍ اعالفبت ؿْشداسی ًمـِ ٍ فىغ ّبی هبَّاسُ ای ٍ َّایی ؿْش تْیِ ؿذُ اػت. 

دس ایي پظٍّؾ ثش اػبع هغبلقبت اٍلیِ ٍ هـبّذُ ٍ اعالفبت ؿخلی هحمك ٍ هلبحجِ ٍ روـ آٍسی اعالفبت )هؼبحت ٍ 

 بدُ ؿذُ.روقیت( هٌغمِ هَسد هغبلقِ اص هذلْبی سیبضی رْت تقییي ؿىل وبلجذی ؿْش اػتف

 

 رًٍذ رشذ ٍ گستزش شْزی در استاى سیستاى ٍ تلَچستاى -3

پشاوٌذگی روقیت دس ؿْشّبی اػتبى یىؼبى ًیؼت.صاّذاى، هشوض اػتبى، ثذلیل لذهت ٍ ػبثمِ ی تبسیخی ٍ هَلقیت 

ثیؾ ذاى ، ؿْش صا1390ّػت استجبعی ٍ ثبصسگبًی ٍ خذهبت گًَبگَى، پشروقیت تشیي ؿْش اػتبى اػت. عجك آهبس ػبل بهٌ

دسكذ اص روقیت ؿْشًـیي اػتبى سا دس خَد ربی دادُ ػپغ ؿْشّبی صاثل، ایشاًـْش، ػشاٍاى، چبثْبس ثِ تشتیت  1/22 اص

ثِ خَد اختلبف دادُ اًذ. اص ًؾش ؿىل ٍ ثبفت ؿْشی، ًیوی اص ؿْشّبی اػتبى ثِ  سا ثیـتشیي ػْن روقیت ؿْشًـیي

  ؿَد. كَست ؿْشّبی پشاوٌذُ دیذُ هیدسكذ ثمیِ ثِ  6بی خغی ٍ دسكذ ثِ كَست ؿْشّ 44كَست ؿْشّبی ّؼتِ ای، 

ؿشایظ اللیوی ٍووجَد هٌبثـ آة دس ؿوبل ٍ ؿشق اػتبى، گؼتشؽ ٍ تَػقِ ی ؿْشّب سا دس ایي هٌبعك ثب هحذٍدیت سٍ ثِ 

ًؾش  التلبدی اصسٍ ػبختِ، دس حبلی وِ ًَاحی هشوضی رٌَة اػتبى ثِ فلت ؿشایظ هٌبػت رغشافیبیی ٍ داسا ثَدى اهىبًبت 

 تقذاد ٍ تشاون ثیـتشیي روقیت ؿْش ًـیي سا دس خَد ربی دادُ اػت.
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 کالثذی ساّذاى –تحَالت فیشیکی  در عَاهل هَثز -4

 

 عَاهل طثیعی -4-1

 جغزافیایی هَقعیت-4-1-1

 ایي وِ ػتا وشدُ پیذا ای ٍیظُ اػتخٌبیی هَلقیت افغبًؼتبى ٍ پبوؼتبى وـَسّبی ثب ّوزَاسی دلیل ثِ صاّذاى ؿْش

 ّبی ثخؾ دس فشاٍاًی ثبلمَُ ّبی لبثلیت آهذى پذیذ ػجت ٍ اػت ػبختِ اّویت ثب وـَس ٍ هٌغمِ دس سا آى ًمؾ هَلقیت

 ت.اػ ؿذُ اػتبى فقبلیت ٍ ػىًَت اكلی وبًَى فٌَاى ثِ صاّذاى ؿْش ارتوبفی ٍ التلبدی هختلف

 

 آب هٌاتع -4-1-2

 صاّذاى ؿْش دس وِ ثَدُ ؿْشػتبى هقضالت اص یىی اخق عَس ثِ آى صهبًی تًبهٌبػ تَصیـ ٍ ولی عَس ثِ آة هٌبثـ ووجَد

 اػبػی تٌگٌبّبی اص یىی رولِ اص داسد ٍرَد اة تَصیـ ٍ تبهیي هَسد دس وِ ّبیی هحذٍدیت ٍ اػت یبفتِ ثبسصتشی ًوَد

 ؿْشػتبى دس سا یؾفشػب ٍ ؿذیذ ثبدّبی ٍ َّا سعَثت ووی ٍ خـه اللین ّوچٌیي. اػت آٍسدُ دس صاّذاى ؿْش تَػقِ

 .اػت ثخـیذُ لَت

 

 خاک عاهل -4-1-3

 ثِ ػٌگْب رٌغ ّوچَى فَاهلی هزوَفِ تبحیش تحت خبن ًَؿ وِ دّذ هی ًـبى صاّذاى ًبحیِ دس خبن ویفیت ثشسػی

 فمش ثبد، ٍصؽ آى، سعَثتی ٍ حشاستی ّبی ٍیظگی توبم ثب خـه ٍ گشم َّای ٍ آة خبن، دٌّذُ تـىیل اٍلیِ هبدُ فٌَاى

 دس ىآ فالٍُ ثش اػت، هحذٍد ًیض خبن دٌّذُ تـىیل ّبی الیِ ٍ ثَدُ ثشخَسداس ووی ضخبهت اص غیشُ ٍ گیبّی پَؿؾ

 ػغح ثِ گیبّی پَؿؾ فمذاى اص ًبؿی فوذتبً وِ اػت هـَْد ثبسصی عشص ثِ آلی هَاد ووجَد هٌغمِ ایي ّبی خبن اغلت

 .اػت خبن

 

 ًاّوَاری ّا -4-1-4

 تَرِ استفبفبت، سٍی ثش ؿْش گؼتشؽ دس. ّؼتٌذ ًبّوَاسیْب گزاسد، هی احش ؿْشی گؼتشؽ ٍ تَػقِ ثش وِ فَاهلی اص یىی

 ٍ آٍسد هی پذیذ سا ّبیی هحذٍدیت استفبفبت سٍی ثش ػبص ٍ ػبخت فوَهی، عَس ثِ وِ اػت ضشٍسی ًىتِ ایي ایٌىِ ثِ

 ثِ ؿیت سٍی ثش هَرَد صهیٌْبی ىیهتف. اػت هَرَد اهىبًبت ٍ صهیي اص ثْیٌِ اػتفبدُ رْت دسػت سیضی ثشًبهِ ًیبصهٌذ

 خَاّذ ػبص ٍ ػبخت ػختی ّوچٌیي ٍ صهیي سفتي ّذس ثِ ٍ آًْب صیبد ؿیت ٍ هقبثش تقذد ػجت وَچه، لغقبت

 (.405:1379 وشیوی،)ؿذ

ثِ ثقذ ثِ فٌَاى هبًـ ثشای تَػقِ 1345هذُ ثِ داخل دؿت اص حذٍد ػبلْبی آاستفبفبت پیؾ  تٌْب دس ثخؾ ؿوبلی ؿْش،

اص  ؿوبل ؿشق وـیذُ ؿذُ اػت. تَػقِ ثِ ػوت ؿوبل غشة ٍ خَد ثخَد ٍ ؿْش دس ػوت ؿوبل فول وشدُ اًذ وبلجذی
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ثَرَد  تی ؿْشآرٌَة غشة اهىبى هٌبػجی سا ثشای تَػقِ وبلجذی  رٌَة ٍ كبف دس غشة، دؿت ّوَاس ٍ عشفی ٍرَد

  ٍسدُ.آ

 

 ّیذرٍلَصی -4-1-5

 ایي هؼیل ًمؾ تْذیذ ًبم هؼیل وبل الس دسؿشق ایي دؿت لشاس داسد،اكلی تشیي هقجش سٍاى اة ّبی دؿت صاّذاى ثِ 

 دس لذین تْذیذّبیی سا ثشای ؿْش رْتی اگشچِ ٍرَد ػیالثْب اص وٌٌذُ تَػقِ وبلجذی سا دس ؿشق دؿت ثِ فْذُ داسد.

 ِ وبلجذی دسة ػغحی ثشای تَػقآهحذٍدیت خبكی اص ًؾش هٌبثـ  فشاّن هیٌوَدُ اهبثب ٍرَد ػیل ثٌذ دس غشة صاّذاى،

هغلَة حفؼ آى اص اّویت  ثخَاى صیشصهیٌی ٍویفیت آة ًؼجتبًآرٌَة غشة صاّذاى ًیض ثذلیل ٍرَد  دس غشة ٍرَد ًذاسد.

 ای ثشخَس داس اػت. ُظٍی

 

 اقلین  -4-1-6

ًگ تش اهب دس صاّذاى فبهل تَپَگشافی پشس اللین ًیض یىی اص فَاهل ؿىل گیشی ثبفت ٍ سؿذ ٍ تَػقِ ی فیضیىی ؿْش ّبػت.

وبى ّب دسؿْش رْت رٌَثی تػبختوبًْب هَحش ثبؿذ. ثِ عَسی وِ اوخش ػبخ تَاًؼتِ دس رْت گیشی تٌْب اػت ٍ فبهل اللین

تقییي هٌبػت تشیي رْت ثشای  وبلجذ ؿْش، فبهل اللین ٍتبحیش اى ثش ثشًبهِ سیضی ؿْشی ٍ ساثغِ ثب دس ٍرٌَة ؿشلی داسًذ.

 یىی اص اكلی تشیي ضشٍسیبت ٍ الذاهبت اػت. ػبیؾ عجیقی،آهقبثش ٍ تقییي هَالـ  ػبختوبى ّب ٍ

 

 خشکسالی -4-1-7

تب ثِ حبل دس اػتبى خبكبً دؿت ػیؼتبى ػیل هْبرشیي ثیىبس ؿذُ اص ثخؾ  1377ثب ؿشٍؿ خـىؼبلی ّبی هتَالی اص ػبل 

یل ٍفَس صهیي ّبی ٍاگزاس وـبٍسصی ثِ هشوض اػتبى اص دالیل دیگش سؿذ ثی حذ ٍ اًذاصُ ؿْش ثَدُ ثغَسیىِ ایي اؿخبف ثذل

ؿذُ دس پیشاهَى ؿْشثِ ػشفت دس ایي هٌبعك ػبوي ؿذُ ٍ ثلَست هیْوبًبى ًبخَاًذُ ػش ثبس روقیت ؿْش ًـیي گشدیذُ ٍ 

دٍ چٌذاى  ثِ هـبغل هختلف سٍی آٍسدُ ٍ فوالً تمبضبی خشیذ صهیي دس ؿْش ثبال سفتِ ٍ ٍػقت فضبی فیضیىی ؿْشی سا

 اػت.ًوَدُ 

 

 اًیعَاهل اًس-4-2

 فزٌّگ ٍ تاریخ-4-2-1

 ت كَس ثیشًٍی فـبسّبی تبحیش تحت دیگش عشف اص ٍ هٌغمِ ایي خَد الضاهبت صائیذُ عشف یه اص ٍ تحَال فشٌّگی تغییشات

 دس سا خَد احشات ضقف، ؿذت ٍ ثب هختلف همبعـ دس فَاهل دػتِ دٍ ایي اػت وشدُ فول لَیتش ّوَاسُ دٍم ٍرِ وِ گشفتِ

 ثمبیبی اص هْوی ثخؾ رَاس دس وِ اػت ای ربهقِ ػیوبی تبحیشات ایي حبكل وِ اػت گزاؿتِ رب ثِ هختلف ّبی صهیٌِ

 ثِ ایي ضقف ؿذت ٍ اػت. وشدُ رزة خَد دس سا وًٌَی رذیذ ّبی ًؾبم اص هقبكش ٌّش فشٌّگی ٍ ارتوبفی ػبختبس

 فٌَاى ثِ( صاّذاى) اػتبى اص یا ًمغِ دس وِ ؿشایغی دس وٌذ هی تفبٍت اػتبى هختلف ًمبط دس فشٌّگی تذاخل اكغالح
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 سٍػتبیی ًمبط اص ثؼیبسی دس ٍ گزاؿتِ ًوبیؾ ثِ سا اداسی – خذهبتی ؿْش یه هؾبّش توبم ًـیٌی ؿْش گؼتشؽ هشوض

 .هی یبثذ اداهِ اثتذایی ٍ ػبدُ صًذگی ؿیَُ

 

 هذّة -4-2-2

 ثب ؿْش ایي وِ وبسی ساثغِ داسد ٍ ِداؿت فضبیی ًؾبم دس هْوی ًمؾ فشٌّگی – ارتوبفی ًیشٍیی یه ٍ ًوبد یه فٌَاى ثِ

 اهَس ٍیظُ اداسات ٍ ْبػبصهبً ثِ فلت ٍرَد صاّذاى ؿْش دس .اػت ثشلشاس ًیض صهیٌِ ایي دس داسد خَد صیشیي هشاتت ػلؼلِ

 ،ِفلوی حَصُ ،ّب حؼیٌیِ ٍ رذبهؼ ػتبد، ٍ ّیئت ػبصهبى یب دفتش خذهبتی هزتوـ فشٌّگی هشوض ٍ ّب وبًَى هزّجی،

وِ ایي خَد توشوض تزوقبت دیٌی ٍ هزّجی سا دس  اػت هزّجی وبسوشد لحبػ ثِ صاّذاى هشوضیت گَیبی تتهى ٍ هذسػِ

 هشوض اػتبى فشآّن آٍسدُ اػت.

 

 آهَسش ٍ سَاد -4-2-3

 تَػقِ ثشای وِ توْیذاتی ٍ ّب هْبرشت هزوَفِ ٍاػغِ ثِ وِ اػتبى روقیتی ٍصًِ تشیي ػٌگیي فٌَاى ثِ صاّذاى ؿْش

 لشاس آهَصؽ تَػقِ هقشم دس اػتبى ًمبط دیگش اص ثیؾ گشدیذُ ثیٌی پیؾ اػتبى خذهبتی ٍ ػیبػی ٍ اداسی هشوضیت

 اص ثَدُ هؼتمش ًبحیِ هشوض دس فوذتبً هختلف همبعـ دس آهَصؿی هشاوض فوذُ ٍ اغلت وِ داؿت تبویذ ثبیذ حبل ایي ثب گشفتِ،

داًـگبُ ) ّب داًـگبُ اص صیبدی تقذاد تبػیغ ثب ثشتش تخللی خذهبت یه ػغح فٌَاى ثِ صاّذاى ؿْش تزْیض دیگش ػَی

 ٍ هلی ػغح دس تحلیل حبل دس الـبس تَرِ هقشم دس سا ؿْش ایي...( فٌی ٍ آهَصؿىذُ – آصاد داًـگبُ – پضؿىی فلَم

 دُآٍس فشاّن هلی ارتوبفی فشكِ ثب پیًَذ ٍ ارتوبفی ٍ فشٌّگی تحَالت ٍ تغییش ثشای سا صهیٌِ ٍ اػت دادُ لشاس ای هٌغمِ

 وِ ایي خَد یىی اص رٌجِ ّبی هْبرش پزیشی داًـگبّیبى دس ایي ؿْش گشدیذُ اػت. اػت

 

 هالی ٍ ای سزهایِ اهکاًات -4-2-4

 اص صیبدی حزن اػت ؿذُ ػجت اهش ّویي وِ داؿتِ ای دیشیٌِ ی ػبثمِ صاّذاى ؿْش دس ثبصسگبًی فقبلیتْبی ٍ تزبست

 ًجَدى دلیل ثِ وِ دسآهذُ ػشگشداى ّبی ػشهبیِ كَست ثِ آًْب اص ثضسگی ثخؾ ٍ اًجبؿتِ گشدد اؿخبف تَػظ ػشهبیِ

 آهذُ دس فشٌّگی ٍ التلبدی فقبلیتْبی تَػقِ ثشاثش دس هبًقی كَست ثِ هغوئي گزاسی ػشهبیِ ثشای هٌبػت ّبی صهیٌِ

 .ؿَد هی رزة هؼىي ٍ صهیي ثخؾ دس ّب ػشهبیِ اص ای فوذُ ثخؾ وِ خبسد هَلذ فقبلیتْبی هذاس اص ٍ اػت

 

 عَاهل هصٌَع -4-3

وِ ثِ ًَفی تَػقِ فیضیىی ؿْش ساهحذٍد وشدُ دٍ دػتِ اًذ. دػتِ اٍل فَاهلی ّؼٌذ وِ دس دسٍى هحذٍدُ  فَاهل هلٌَؿ

لبًًَی ؿْش لشاس داسًذوِ ؿبهل پبدگبى، ایؼتگبُ ساُ اّي ٍگوشن هی ثبؿذ. دػتِ دٍم وبسثشی ّبیی هی ثبؿٌذ وِ دسخبسد اص 

ربثِ ربیی . گشدد ى هیآ ًیوِ غشثی ووشثٌذی دس ٍ وِ ؿشلی ؿْشًی هحذٍدُ لبًًَی ؿْش ٍالـ ؿذُ اًذ ٍ ؿبهل فشٍدگبُ دس

ّي ٍ پبدگبى( اگش چِ ًیبصی ثِ ّضیٌِ ٍصهبى وبفی داسد اهب ثب تَرِ ثِ سؿذ آّش یه اص وبسثشی ّبی یبد ؿذُ )فشٍدگبُ، ساُ 
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یشت آى ثب فقبلیت ٍگؼتشؽ سٍص افضٍى فیضیه ؿْش ٍهـىالت صیؼت هحیغی حبكل اص ّشیه اص وبسثشی ّبی یبد ؿذُ ٍ هغب

 ی ؿْش لضٍم ربثِ ربیی آى ّب ثیؾ اص پیؾ احؼبع هی ؿَد.ّب

 

 آّي راُ -4-3-1

 هحلِ دس آًْب تزبست ٍ صاّذاى ؿْش ثِ ّب ٌّذی هْبرشتساُ آّي هی تَاًذ احشات هتقذی ثش فضبّبی ؿْش داؿتِ ثبؿذ. 

 .ثبؿذ هی آى دػتبٍسدّبی رولِ اص آّي ساُ احذاث پی ػَصی دس ػیه

 

 شْزک صٌعتی ٍ کارگاّی -4-3-2

 ، لزا: ش هی سػذؾغیش هقمَل ثِ ً هتبػفبًِ هىبى یبثی ٍاحذّبی كٌقتی وبسگبّی ّن ثِ لحبػ فبكلِ ٍ ّن رْت،

 ّیچگًَِ هٌغك ٍ سٍال هـخق دس احذاث ؿْشوْب دس اعشاف ؿْش صاّذاى دیذُ ًوی ؿَد. -1

تفلیلی( كَست ًگشفتِ  -شح ربهـ هىبى ؿْشی ایي ًَؿ اص وبسثشیْبی ؿْشی عجك اكَل عشاحی ؿْشی )ع  -2

 اػت.

 افوبل ػالیك ؿخلی دس احذاث ایٌگًَِ ؿْشوْب حشٍتْبی ؿْشی )اساضی ؿْشی هشغَة( سا اص ثیي ثشدُ. -3

ؿْشن وبسگبّی هؼبحت صیبدی اص اساضی هشغَة ؿْشی آى ّن دس ؿوبل ؿشق دس رْت ثبدّبی غبلت اؿغبل  -4

كٌقتی ٍ وبسگبّی دس ؿْش صاّذاى )ؿشق ٍ ؿوبل غشة( ّن  ًوَدُ. اهشٍصُ ثِ رشأت هی تَاى گفت وِ ؿْشوْبی

 .ثِ وبلجذ ؿْشی چؼجیذُ ؿذُ ٍ ّن دس آیٌذُ یىی اص هَاًـ سؿذ ٍ تَػقِ ؿْشی دس ایي هٌبعك خَاّذ ثَد

 

 ٍاگذاری ّای پی در پی سهیي تَسط ارگاًْای دٍلتی -4-4

دس ٍاگزاسی اساضی ؿْشی كَست پزیشفت وِ ثذٍى ثب اص ثیي سفتي ًفَر ٍ لذست ػبصهبى صهیي ؿْشی ًَفی اًحلبس علجی 

دس ًؾش گشفتي صیش ػبختْب ٍ وؼت هزَص اص هذیشاى ٍهتَلیبى ؿْشی صهیٌْبیی ثذٍى ثشًبهِ ثِ اؿخبف ٍاگزاس گشدیذ وِ 

ٍ  هشحلِ ّزَم ٍ اػتیال تَػظ تبصُ ٍاسدیي حبؿیِ ًـیي ثِ ایٌگًَِ فضبّب ًوَد پیذا وشد. ًتیزِ ایٌىِ ػبخت ٍ ػبص ثی ًبم

ًِ تٌْب ثِ اكَل ؿْشػبصی ٍ فَالت ایٌگًَِ ػبخت ٍ ػبصّب تَرْی ًذاؿتِ ثلىِ  -1 لزبم گؼیختِ تقبًٍی ّبی هؼىي

ثلَست خَدػش ثِ ایي ًَؿ ثشًبهِ ّب اداهِ دادُ اًذ وِ هؼئَلیتْب ٍ ٍؽبیفی سا ثلَست ًبخَاػتِ ثقْذُ ؿْشداسی ّب گزاؿتِ 

اصای خذهبت ؿْشی اساضی ػشهبیِ ایی ؿْشّب سا ثِ فشٍؽ ٍ هقبهلِ گزاؿتِ اًذ.  اص عشف دیگش ثقضی اص ػبصهبًْب ثِ -2اًذ. 

 ثشدُ اػت. ػؤالوِ خَد ثحج فذالت ارتوبفی ٍ تَصیـ هٌلفبًِ صهیي ؿْشی سا صیش 

 

 هذیزیت شْزی -4-5

بفی ثِ ثقضی ؿْشداسی ثقٌَاى هْوتشیي ػبصهبى اداسُ وٌٌذُ ؿْشی ًمؾ ثبسصی دس همَلِ ی صهیي ؿْشی داسد. فذم تَرِ و

(. ّوچٌیي هذیشیت ؿْشی هی ثبیؼت 421: 1379هحالت ٍ هٌبصل ؿْشی فَاسم ػَیی سا ثِ دًجبل خَاّذ داؿت)لغفی، 

هذیشیت ؿْشی ٍ  .ثِ كَست فقبل ٍ ثْیٌِ ػبصی وبسثشی صهیي ؿْشی سا دسداخل هحذٍدُ ی ؿْش ثِ فْذُ ثگیشد
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)ؿَسای ؿْش( هی تَاًذ دس اٍلَیت ارشای عشح یب فذم ارشای آى دیذگبّْبی یه هذیش )ؿْشداس( ٍ یب یه هزوَفِ هذیشیتی 

  هَحش ٍالـ ؿَد.

 

 اراضی تایز ٍ رّا شذُ شْزی -4-6

یىی اص فلل افضایؾ ػغح ؿْشّب اػتفبدُ ًىشدى اص اساضی داخل ؿْشّب ٍ گشایؾ ثِ حبؿیِ ؿْش ثِ ّش دلیل 

 .(16: 1380اػت)اسدؿیشی، پبییض 

وي ایٌىِ هَرت سؿذ ٍ پشاوٌذُ، تىِ تىِ ٍ ثی لَاسُ ی ؿْش هی ؿَد، ثِ عَس هؼتمین ٍ ٍرَد صهیي ّبی ثبیش دس ؿْش، ض

غیش هؼتمین ثبفج افضایؾ ّضیٌِ ّبی خذهبت سػبًی ٍ افضایؾ ّضیٌِ ًگْذاسی تبػیؼبت صیش ثٌبیی ؿْش ًیض هی گشدد، لزا 

  اػتفبدُ اص صهیي ّبی ثبیش ثب تَرِ ثِ سؿذ ػشیـ افمی ؿْشّب تَكیِ هی ؿَد.

 

 کارتزی اراضی شْزی -4-7

وبسثشیْبی ؿْشی ثِ رْت ًمؾ ٍ اّویتی وِ دس ؿْشّب ایفب هی وٌٌذ اص لحبػ فیضیىی، پیىش ؿْشّب سا تحت تبحیش لشاس هی 

سًٍذ وِ  دٌّذ ٍ وٌتشل تَدُ ٍ حزن ثٌبّب، استفبؿ، ًْبدّبی ّوزَاس ٍ حتی ًَؿ هلبلح اص رولِ ایي فَاهل ثِ ؿوبس هی

ثْذاؿتی، اهشٍصُ ثب ایفبی ًمؾ  –ّبی هؼىًَی، اداسی، هىبًْبی تزبسی، ٍسصؿی ٍ تفشیحی، آهَصؿی  ػبختوبى ّب ٍ هزتوـ

هَحش اص عشیك ّوگشایی فقبلیتْبی ًبػبصگبس وبلجذ ؿْشّب سا دس ػیغشُ ی ًفَر خَد داسًذ ٍ اص عشف دیگش وبسثشیْبی ؿْشی 

هىبًْبی اػتمشاس وبسثشیْب ًمؾ لبثل تَرْی دس تٌؾین  ًمؾ هْوی دس رْبت تَػقِ فیضیىی ؿْشّب داسًذ ٍ ثِ فجبست دیگش

 (.73: 1381 ٍ ّذایت رْبت تَػقِ ی ؿْش ایفب هی ًوبیٌذ )سضَیبى،

ثؼیبسی اص وبسثشی ّب دس هحذٍدُ ؿْش صاّذاى ًبػبصگبسًذ ٍ ثبیؼتی ثِ خبسد اص ؿْش هٌتمل ؿًَذ، ػبصهبى صًذاى ّب، لـىش 

فشػتٌذُ ّبی سادیَ ٍتلَیضیَى، اًجبسّب، تزْیضات آة ٍ فبضالة اص ایي دػتِ صسّی، ًیشٍگبُ ثشق ؿْیذ عجبعجبیی،  88

 .ّؼتٌذ

 

 ارسش اقتصادی سهیي -4-8

 (.73: 1373فبهل هبلىیت صهیي ٍ هؼىي، ثِ فٌَاى یه فبهل التلبدی دس تَػقِ ی ؿْش هَحش اػت )فضیضی، 

لیوت ثبال دس داخل ؿْش ثال اػتفبدُ ثبلی هی هبًذ ثِ خبعش ّویي اسصؽ التلبدی صهیي اػت وِ لغقبت صیبدی اص صهیٌْب ثب 

گیشد ٍ ؿىل هتفبٍتی سا ثشای ؿْش  ٍ دس فَم صهیٌْبی اسصاى تش اعشاف ؿْش رْت تَػقِ ی وبلجذی هَسد اػتفبدُ لشاس هی

فبهل  وٌذ. ثب ثشسػی وِ ثش سٍی صهیي ّبی ثبیش ٍ ػبختِ ًـذُ ی داخل ؿْش اًزبم ؿذُ ثِ ایي ًىتِ سػیذین وِ ایزبد هی

 ل ًگْذاؿت صهیي دس داخل ؿْش ثَدُ اػت. هالتلبدی هْوتشیي فب

 

 عذم هَفقیت طزح جاهع ساّذاى -4-9

اص اًزبئیىِ عشحْبی ؿْشی ثشًبهِ ّبیی رْت تَػقِ ٍ سؿذ ؿْش ثلَست هٌغمی ٍ فلوی ٍ ًؾبم هٌذ ثب اػتبًذاسّبی خبف 

هؼبئل ٍ هـىالت هتقذدی سا دس ثحج وبسثشی  خَد پیؾ ثیٌی ٍ عشاحی هی گشدًذ چٌبًچِ دػتخَؽ تغییشات ؿذًذ
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اساضی اؿفتگی دس ثبفت ؿْشی ٍ فذم وبسایی وبسثشیْب ثِ ٍرَد هی آٍسًذ وِ ًوًَِ فیٌی آى سا دس عشح ربهـ صاّذاى هی 

تَاى دیذ وِ فوالً وٌبس گزاؿتِ ؿذُ ٍ ریٌفقبى ثِ رْت ثْشُ ثشداسی خلَكی اػتبًذاسدّبی ؿْشی سا وٌبس گزاؿتِ ٍ اص 

 گَی سؿذ ؿْشی پیؾ ثیٌی ؿذُ ثْشُ ًوی گیشًذ.ال

 

 اًتخاب الگَی هطلَب گستزش فیشیکی شْز ساّذاى -5

ؿغشًزی هی ثبؿذ، اص عشف دیگش دس ػبل ّبی اخیش اص  –الگَی فقلی ؿْش صاّذاى ثِ ؿىلی هختلظ ٍ هتأحش اص الگَی خغی 

ش، دس ؿشق ٍ غشة آى ثِ هٌؾَس وبّؾ ثبس ػَی هذیشیت ؿْش خیبثبى ّبیی هَاصی ثب رْت ؿجىِ ی استجبعی اكلی ؿْ

تشافیه ٍ رلَگیشی اص گؼتشؽ خغی ؿْش احذاث ؿذُ؛ وِ ًتیزِ ی آى اتلبل هحَسّب ثب یىذیگش ثِ ٍػیلِ ی خغَط 

 فشفی اػت. 

ایي اهش اگش چِ تب حذٍدی دس ؿىل ثخـیذى ثِ ؿْش ثِ كَستی ؿغشًزی ثب ثبفتی گؼتشدُ ثِ دٍس اص گشٍُ ّبی ؿْشی ًمؾ 

هحَسّبی كٌقتی، تشاثشی ٍ اًجبس داسی، حَصُ ّبی  اًذ، اهب ػبختبس فضبیی صاّذاى ثِ گًَِ ای اػت وِ هزوَفِ ای اص داؿتِ

وـبٍسصی ٍ حَصُ ّبی هؼىًَی ّوزَاس یىذیگش هؼتمش گشدیذُ اًذ وِ ایي هزوَفِ سٍاثظ فضبیی ٍ هىبًی ٍیظُ ای سا اص 

 دیذگبُ گؼتشؽ وبلجذی ایزبة هی ًوبیذ. 

ی داخلی هحلِ ّب  بثی ثِ یه الگَی گؼتشؽ هٌبػت هی ثبیؼت ثب ثشًبهِ سیضی سٍی ًَاحی ثبیش ٍ ثال اػتفبدُرْت دػتی

رْت پشوشدى ثبفت هَرَد، اص آى ثْشُ گشفت تب صهیٌِ ی توشوض ثبفت دٍسى ؿْشی فشاّن گشدد، ػپغ رْت رلَگیشی اص 

ة ًبپزیش اػت اص الگَی لغبفی سؿذ ؿْش اػتفبدُ الگَی گؼتشؽ خغی ؿْش، دس ًَاحی وِ ضشٍست گؼتشؽ فیضیىی ارتٌب

ًوَد. ؿبیبى روش اػت وِ دس ػیؼتن ؿجىِ ی استجبعی ؿْش، فالٍُ ثش ؿجىِ ی هتمبعـ ثبیذ ساّْبی استجبعی هَسة ًیض 

رْت ػَْلت استجبط، احذاث گشدًذ. ثِ كَستی وِ خیبثبى ّبی فشفی حبلتی غیش ؿغشًزی داؿتِ ثبؿٌذ. دس كَست اتخبر 

الگَیی رْت سؿذ ٍ گؼتشؽ آتی حَصُ ی ؿْشی، خَد هـَق وبسوشدّبی ارتوبفی ٍ التلبدی ؿْش ٍ هٌغمِ ًیض چٌیي 

 خَاّذ ثَد. 

ایٌه ثِ هٌؾَس پی رَیی فضبّبی لبثل گؼتشؽ ٍ اػىبى روقیت آتی ؿْش صاّذاى، ایي الگَ دس لبلت دٍ گضیٌِ ثِ ؿشح 

  صیش لبثل تجییي هی ثبؿذ:

 

 افتیالگَی توزکش درٍى ت -5-1

یىی اص هْن تشیي اًَاؿ اعالفبتی وِ ثشًبهِ سیض ًیبص داسد هشثَط ثِ صهیي ّبیی اػت وِ ثِ ؿیَُ ّبی گًَبگَى ثب فٌبٍیي 

خبلی ٍ ثال اػتفبدُ تَكیف ؿذُ اًذ. اكَالً صهبًی وِ یه ؿْش ًَفبً رْت اػىبى روقیت اضبفی خَد ًیبص ثِ گؼتشؽ داسد، 

اص صهیي ّبی ثبیش هٌبػجتشیي الگَی گؼتشؽ، خلَكبً ثشای ؿْشّبیی وِ اص تشاون  اثتذا گؼتشؽ داخلی ؿْش ٍ اػتفبدُ

  ًؼجی ثبالیی ثشخَسداس ًیؼتٌذ، هی ثبؿذ. چشا وِ ایي ًَؿ گؼتشؽ ّوَاسُ ثب افضایؾ تشاون كَست هی گیشد.
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 الگَی گستزش پیَستِ -5-2

یبص ثِ فضبّبی رذیذ ؿْشی ثبؿذ، الگَی چٌبًچِ الگَی اٍل ثِ كَت وبهل هحمك ًـَد ٍ ثبص ّن ثش حؼت ضشٍست ً

گؼتشؽ پیَػتِ هی تَاًذ ثِ فٌَاى ساُ حل فلوی ٍ ثْیٌِ رْت تشاون هغلَة ٍ رلَگیشی اص گؼتشدگی ثی لَاسُ ی ؿْش 

ی خذهبت ٍ ؿشایظ الصم ثشای ایزبد وبلجذ هٌؼزن دس ػغح هٌغمِ ای ٍ ثشخَسداسی  دس فیي حبل اص ًؾش اسایِ.اًتخبة گشدد 

هٌبػت صیؼت هحیغی دس ػغح ًؼجتبً هغلَثی لشاس داسد. لزا ثش ایي اػبع الگَی گؼتشؽ پیَػتِ ی لغبفی هی  اص ؿشایظ

تَاًذ ثِ فٌَاى گضیٌِ ی گؼتشؽ آتی دس ًؾش گشفتِ ؿَد. دس ایي الگَ، گؼتشؽ ؿْش والً ثِ كَست هتلل ٍ ؿقبفی دس ایي 

جیقی ٍ وبسوشدی ثِ ًؼجت ػبیش ًَاحی ثِ هٌؾَس لؼوت ّبی ؿوبل ؿشلی ٍ ؿشق ؿْش ثِ لحبػ فذم ٍرَد هَاًـ ع

 ؿَد.  رلَگیشی اص گؼتشؽ ؿْش ثِ ؿىل خغی، پیـٌْبد هی

سایِ ی پبػخ هٌغمی ثِ ًیبصّبی ػىًَتی ؿْش دس وَتبُ هذت ٍ هیبى هذت اػت. گشچِ ایي آهْوتشیي فولىشد ایي الگَ ثِ 

ص اساضی هشغَة وـبٍسصی ٍ ایزبد وبلجذ هٌؼزن ثشای هبدس الگَ ًوی تَاًذ ثِ عَس لغـ ثبفج رلَگیشی اص ثیي سفتي ثخـی ا

ؿْش ؿذى ؿْش صاّذاى، گشدد. ثب ایي ّوِ ضشٍسی اػت وِ الگَی گؼتشؽ پیَػتِ لغبفی دس حذ ضشٍست، ًیبصّبی فَسی 

  ؽشفیت اساضی لبثل سؿذ ؿْش سا تقذیل ًوبیذ.

 هذل آًتزٍپی شاًَى

ُ ی سؿذ ثذلَاسُ ی ؿْشی اػتفبدُ هی گشدد. ػبختبس ولی هذل ثِ ؿشح صیش اص ایي هذل ثشای تزضیِ ٍ تحلیل ٍ تقییي پذیذ

 ( 1385اػت : )هٌجـ فشهَل : حىوت ًیب ٍ هَػَی ، 

 

ثِ ول  i: ًؼجت هؼبحت ػبختِ ؿذُ )تشاون ولی هؼىًَی( هٌغمِ ی  : همذاس آًتشٍپی ؿبًَى ؛  Hدس ساثغِ ی ثبال : 

 : هزوَؿ هٌبعك  nبعك ؛ هؼبحت ػبختِ ؿذُ ی هزوَؿ هٌ

اػت . همذاس كفش ثیبًگش تَػقِ ی فیضیىی خیلی هتشاون )فـشدُ( اػت . دس  Ln(n)اسصؽ ٍ همذاس آًتشٍپی ؿبًَى اص كفش تب 

ثیبًگش  Ln(n)ثیبًگش تَػقِ ی فیضیىی پشاوٌذُ ی ؿْشی اػت . صهبًی وِ اسصؽ آًتشٍپی اص همذاس  Ln(n)حبلی وِ همذاس 

ثیـتش ثبؿذ سؿذ ثذلَاسُ ی ؿْشی  Ln(n)شاوٌذُ ی ؿْشی اػت . صهبًی وِ اسصؽ آًتشٍپی اص همذاس تَػقِ ی فیضیىی پ

  )اػپشال( اتفبق افتبدُ اػت .
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 1365گانه ی شهری زاهدان در سال  3. محاسبه ی ارزش آنتروپی نواحی 2-3جدول 

   
 ناحیه مساحت )هکتار(

3360/0- 4881/1- 2258/0 4/235 1 

3517/0- 7300/0- 4819/0 3/502 2 

047/0- 2306/1- 2921/0 5/304 3 

047/1-  
 

 کل 2/1042

047/1H=65 

 1385گانه ی شهری زاهدان در سال  3. محاسبه ی ارزش آنتروپی نواحی 3-3جدول 

   

 ناحیه مساحت )هکتار(

3498/0- 3582/1- 2571/0 31/450 1 

3664/0- 9167/0- 3998/0 25/700 2 

3670/0- 0700/1- 3430/0 91/600 3 

0825/1 
 

 

47/1751 4 

85H=1/0825 

ثَدُ اػت، دس حبلی وِ حذاوخش اسصؽ  047/1ثشاثش ثب  1365ًـبى هی دّذ وِ همذاس آًتشٍپی دس ػبل  3-3ٍ  2-3رذاٍل 

070/1;Ln(3) ی ؿْشی اػت. اػت. ًضدیه ثَدى همذاس آًتشٍپی ثِ همذاس حذاوخش ًـبًگش سؿذ پشاوٌذُ ی گؼتشؽ فیضیى

ثَدُ اػت وِ ًـبى هی دّذ عی دُ ػبل، گؼتشؽ فیضیىی ثِ كَست پشاوٌذُ ٍ  0825/1، ثشاثش ثب 1385ایي همذاس دس ػبل 

 غیش هتشاون ثَدُ اػت. 
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 ٍ ًتیجِ گیزیجوع تٌذی  -6

بى ػشاػشی دِّ ّبی هختلف هتفبٍت ثَدُ ثغَسی وِ دس ثقضی ػبلْب هحَس اكلی ٍ خیبث ؿْش صاّذاى دسرْبت گؼتشؽ 

ؿْش، سؿذ ثیـتشی سا تزشیِ وشدُ اػت وِ ثِ ّوشاُ هَاًـ عجیقی دس ؿوبل ٍ ؿشق ٍ فشٍدگبُ ٍ ساُ آّي دس رٌَة ؿشق 

ؿْش الگَ ٍ ؿىل ؿْش سا ثلَست ًبهٌؾن دس آٍسدُ اػت. ثبفت ؿْش ًیض عی ػبلْبی هتوبدی داسای تغییشاتی ثَدُ وِ دس 

ّبی وـبٍسصی ٍ ًبّوَاسیْبی ی ّیذسٍلَطی هشص صهیيؿْش ثِ تجقیت اص ؿجىِ ّبی اٍلیِ پیذایؾ ؿْش صاّذاى، ثبفتدِّ

ّب تَػظ ؿْشداسی تب حذٍد صیبدی ثبفت ًبهٌؾن ٍ غیش ٌّذػی ثَدُ ٍ پغ اص آى ثب افوبل لَاًیي ؿْشی ٍ تفىیه صهیي

 ؿْش ثَیظُ دس ثخؾ ّبی رذیذ هٌؾن تش ؿذُ اػت.

 560725سثشی اساضی ؿْشی صاّذاى هـخق ًوَد وبّؾ روقیت ثِ هیضاى ًتبیذ حبكل اص تحلیل رذاٍل ٍ ًوَداسّبی وب

ّىتبس دسػبلْبی اخیش استجبط هقىَػی سا ثبوبسثشیْبی پیـٌْبدی افك  7300ًفش ٍافضایؾ هؼبحت اساضی ؿْشی ثِ همذاس 

ًفش  776060آػتبًِّىتبس حبثت ًوبًذ ثلىِ روقیت ًیض ثِ  6865ثشلشاس ًوَدُ، ثغَسیىِ ًِ تٌْب ٍػقت ؿْش ثِ هیضاى  92

ربهـ ًشػیذ وِ ایي خَد هَرجبت سؿذ افمی ؿْش ٍ دس فیي حبل افضایؾ ػشاًِ ّبی ؿْشی سا دس  پیؾ ثیٌی ؿذُ دس عشح

 پی داؿتِ اػت.
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