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چکیده
اص ػّٕ ٝفشكزٞبي ػذيذ الشلبدي  ٚاػشٕبفي  ٚاوِٛٛطيىي و ٝث ٝدِيُ ٘يبصٞبي ػٟب٘ي أشٚص ثـذر دس حبَ سؿذ ٌ ٚؼششؽ اػز ،كٙقز
ٌشدؿٍشي اػز .يىي اص ِٔٛفٞٝبي اػبػي دس ثشخٛسد ثب ٔحيظ عجيقي ٔخلٛكبً دس كٙقز ٌشدؿٍشي ،ويفيز ٔٙؾش ٔيثبؿذ.
خلٛكيبر ثلشي ٔٙؾش ػٕٟٔ ٟٓي دس ٛٞيز ٘بحي ٚ ٝحغ ٔىبٖ داسدٔ ،يسٛا٘ذ ثِ ٝزر ثشدٖ ٔشدْ اص ٔحيظ عجيقي ٔ ٚلٛٙؿ اعشافؾ
وٕه وشد ،ٜػجت ػزة ػشٔبيٌ ٝزاسي ؿذ ،ٜث ٝديـشفزٞبي الشلبدي  ٚاػشٕبفي ٔٙغم ٝوٕه وٙذٔ .مبِ ٝحبضش ث ٝاسصيبثي ٔٙؾش
دبسن ػشاة ٌض٘ ّٟٝػٙمش ٔيدشداصد .و ٝث ٝدِيُ ثشخٛسداسي اص ٔٛلقيز ٔٙبػت ٘ ٚضديىي ث ٝؿٟش ػٙمش  ٚداؿشٗ ػبرثٞٝبي عجيقي فشاٚاٖ،
اص ٔٙبعك ديذ٘ي  ٚسفشيحي ؿٟش ث ٝحؼبة ٔيآيذ  .اسصيبثي ٔٙؾش دس ػٔ ٝشحّ ٝا٘ؼبْ دزيشفش ٝاػزٔ .شحّ ٝا َٚؿبُٔ ؿٙبػبيي سيخٞبي
ٔٙؾش ٔٛػٛد دس دبسن  ٚدٟٝٙثٙذي آٖ ثش اػبع ٔـبثٟز فضبٞب ،فقبِيزٞب  ٚوبسثشيٞبي ٔٛػٛد (ػ ٝد)ٟٝٙ؛ ٔشحّ ٝد ْٚسحّيُ دادٜٞب ٚ
يبفشٞٝبي سحميك ثب اػشفبد ٜاص ٔبسشيغ ٞؼُ؛ ٔشحّ ٝػ٘ ْٛشيؼٌٝيشي  ٚاسايٝي ساٞىبسٞب  ٚديـٟٙبدٞب اػز .ث ٝعٛس وّي ايٗ سحميك ثشاي
افضايؾ سمبضبي سفشػي دبسن ػشاة ٌض٘ ّٟٝػٙمش ،سٛػ ٝث ٝؿىُٞبي عجيقي آة(چـٕٞ ٝب ٟ٘ ٚش) دس دبسن ،اكالح ٘ح ٜٛوبؿشٝ
ٌيبٞبٖ ٔٛػٛد  ٚسٙبػت آٖ ثب ػيؼشٓ سٚؿٙبيي ثشاي حزف فضبٞبي ثذ ٖٚدفبؿ؛ اػشفبد ٜاص ٌٞٝ٘ٛبي ٌيبٞي ٔشٛٙؿ ثبالخق ٌيبٞبٖ ثٔٛي
دس فضبٞبي ثالاػشفبد ٚ ٜؿيتداس دبسن ،سٛصيـ ٔٙبػت ٔجّٕبٖ دبسن ،ايؼبد ٔحُٞبي ٔٙبػت  ٚأٗ ثشاي خب٘ٛادٜٞب ٕٞ ٚچٙيٗ ايؼبد
ٔحٛعٞٝبيي ٕٞشا ٜثب ٚػبيُ ثبصي ٚ ٚسصؿي ثشاي سٕبٔي ٌشٜٞٚبي ػٙي دس دبسن سا ضشٚسي ٔيدا٘ذ.

کلمات کلیدي :اسصيبثي ويفيز ثلشيٌ ،شدؿٍشئ ،بسشيغ ٞؼُٙٔ ،ؾش ،ػشاة ٌض٘ ّٟٝػٙمش.

*

ٔ -1شثي ،فضٞ ٛيأر فّٕي ٌشٟٙٔ ٜٚذػي فضبي ػجض ،دا٘ـىذ ٜوـبٚسصي ،دا٘ـٍب ٜػيذ ػٕبَ اِذيٗ اػذآثبديٕٞ ،ذاٖ (ٔؼئٔ َٛىبسجبر).
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ؿٕـيشي

ح

مقدمه
ثب افضايؾ ػشيـ ػٕقيز ػٟبٖ دس لرشٖ ثيؼرشٓ ٌ ٚؼرششؽ

دس ِغز٘بٔ ٝي دٞخذا ٔمبثُ وّٕٝي ٔٙؾش چٙيٗ آٔرذ ٜاػرز:

ؿٟش٘ـيٙي ،ثيؾ اص ٘يٕي اص ػٕقيز د٘يب دس وبٖ٘ٞٛبي ؿرٟشي

ػبي ٍ٘شيؼشٗٞ ،ش چيضي و ٝآٖسا ٔيٍ٘ش٘رذ ،خرٛا ٜخٛؿربيٙذ

ٔؼررشمش ؿررذٜا٘ررذ .كررٙقز ٌشدؿررٍشي 1دس چٙرريٗ ؿررشايغي

ثبؿذ  ٚخٛا ٜثذٕ٘ب ( .)8دس فش ًٙٞفٕيرذ ٘يرض آٖچر ٝدس ثشاثرش

ثٝفٛٙاٖ ٔم ِٝٛاي چٙذ ٚػٟي ٘ ٚؼجشبً ديچيذٔ ٜغشح ؿذ ٜاػرز

چـٓ ٚالـ ؿٛد ،ثشاثش ثب ٔٙؾرش رورش ؿرذ ٜاػرز (ٌ .)3رشيٗ

8

و ٝاثقبد ٔخشّف ص٘ذٌي ػبٔقر ٝسا دس ؿرٟشٞب ٘ ٚرٛاحي عجيقري

(ٙٔ )1441ؾش سا آسايؾ ٚيظٜاي اص سٛدٌٛشافي ،دٛؿؾ ٌيربٞي،

ثيررش ٖٚؿررٟشي سحررز سررأطيش لررشاس داد ٚ ٜخررٛد ٘يررض اص آٖٞررب

وبسثشيصٔيٗ  ٚاٍِٛي اػىبٖ ٔيدا٘ذ و ٝدس اسسجبط  ٚديٛػشٍي

سأطيش ٔيدزيشد .ثٙؾش ٔريسػرذ دسن دسػرز  ٚآٌبٞب٘ر ٚ ٝثٟشرش

ثب فشايٙذٞب  ٚفقبِيزٞبي عجيقري  ٚفشٍٙٞري لرشاس داس٘رذ (.)9

كٙقز ٌشدؿرٍشي دس ٌرش ٚآٔيخرشٗ چٙرذيٗ ٌؼرشش٘ ٚ ٜؾربْ

ثٙبثشايٗ ٔيسٛاٖ ٌفز وٙٔ ٝؾرش ديرذي اص چـرٓ ا٘رذاص اػرز،

ثرريٗسؿررشٝاي اػررز .اص ايررٗ س ٚايررٗ فّررٓ سا ٔ ريسررٛاٖ دا٘ـرري

و ٝچـٓ دس يه ٍ٘ب ٜاص يه ٘مغٔ ٝيثيٙذ .سٛػ ٝثر ٝويفيرز ٚ

ٔيبٖ سؿش ٝاي سقشيف وشد .ثؼيبسي اص سؿشٞٝب اص ػّٕر ٝالشلربد،

خلٛكيبر ثلشي  ٚفٙبكش ػبص٘ذٙٔ ٜؾش ،اص اػرضاي اليٙفره ٚ

ػغشافيب ،اوِٛٛطي ،ػبٔق ٝؿٙبػرئ ،قٕربسي ،عشاحري ٔحريظ،

ؿبيذ ٟٔٓسشيٗ ػضء ايؼبد ٔحيظ ثشاي ٌشدؽ ث ٝؿٕبس ٔيآيرذ

ثش٘بٔ ٝسيضي ؿٟشي ٙٔ ٚغمٝاي ،سٚا٘ـٙبػي ،سحّيرُ سفشربس .... ٚ

 ٚأررشٚص ٜسحميمرربر  ٚسبِيفرربر ٔشقررذدي دس ايررٗ صٔيٙررٝ

دس دظٞٚؾ ٞبي ٔشثٛط ثٌ ٝشدؿٍشي ػٟيٓ ٞؼشٙذ  ٚايرٗ أرش

كررٛسر ٔرريدررزيشد سررب ثررب ؿرريٜٛاي سٚؿررٕٙذ ثرر ٝأررش

ٔٛػت ؿذ ٜاػز ؤ ٝغبِقبر دس صٔيٌ ٝٙشدؿٍشي ثؼيبس ٔشٛٙؿ

اسصيربثي ويفري ٔٙؾرش3دشداخشر ٝؿرٛد ٘ ٚشربيغ آٖ دس عشاحري

چـرٓ

ٔٙررربؽشي ثب ويفيز ثلشي ثٟشش ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٌيشد (.)5

ٔٛسد سٛػٝ

أب ايٗ ٔـخلر ٝثر ٝفّرز ويفري ٘ ٚؼرجي ثرٛدٖ ثر ٝػرخشي

دظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜي ٌشدؿٍشي لشاس ٌشفش ٝاػز .اٌش چ ٝاسسجبط

ٔٛسد اسصيبثي لرشاس ٔريٌيرشد .ثر ٝعرٛس وّري ٞرذف اكرّي اص

ثشلرشاس ٔري ؿرٛد،

اسصيرربثي ويفيرربر ثلررشي ٔحرريظ سقيرريٗ ٔيررضاٖ فاللررٝ

ثيؾ اص  2۸دسكرذ آٖ اص ديرذٖ ايؼربد ٔريؿرٛد ( .)1ثٙربثشايٗ

اػشفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص فضبٔ ،قيٗ وشدٖ ٔيضاٖ ٔذاخّ ٚ ٝدخرُ ٚ

٘مرؾ ٕٟٔري دس

سلرررشف دس فضرررب سٛػرررظ عرررشاح ثرررب ِحررربػ ورررشدٖ

سقييٗ سضبيزٔٙرذي

ويفير رز ثلرررشي ٔحر ريظ ٙٔ ٚؾرررش ٔر ريثبؿرررذ .دس صٔيٙرررٝ

 ٚفذْ سضبيزٔٙذي آٖ داسد .دس ساػشبي ثش٘بٔٞٝبي ٌشدؿرٍشي

اسصيرربثي ويفيررز ثلررشي ٔٙؾررش سرربو ٖٛٙافررشاد ٔشقررذدي

ثررشاي ٌشدؿررٍشي،

فقبِيز داؿشٝا٘ذ و ٝاص ػّٕرٔ ٝريسرٛاٖ ثرٔ ٝغبِقربر ٔرٛن ٚ

ٔٙؾشػبصي  ٚيب ديذاوشدٖ ٔٙؾشٞ ٜربي صيجرب  ٚػرذغ ػبٕ٘ربيي

ٕٞىبساٖ دس اسسجبط ثب ٚيظٌريٞربي ٔٙؾرش خيبثرب٘ي دس وـرٛس

أىب٘بر سٛػق ٝدس ٔيبٖ ٘ٛاحي ثب ٔٙؾش صيجب ،ضشٚسي اػز .حشي

آٔشيىب ( ،)1ثِٛٛر  ٚيّٕربص دس اسسجربط ثرب ٚيظٌريٞربي ٔٙؾرش

ٌرربٞي اٚلرربر ايؼرربة ٔ ريوٙررذ ٔٙؾررش

دس ٔىرربٖٞرربي

وٞٛؼشب٘ي دس وـٛس سشوي ٚ )7( ٝآسيبصا ٕٞ ٚىربساٖ دس اسسجربط

ٌشدؿٍشي و ٝدس ٌزؿش ٝعشاحي ؿذٚ ٜ

دس حبَ حبضرش

ثب ٚيظٌيٞبي ٔٙؾش وـربٚسصي دس وـرٛس اػرذب٘يب ( )2دس ػربَ

ٔٛسد اػشفبدٔ ٜشدْ اػز اص ٘ؾرش صيجربيي ،اسصيربثي  ٚدس كرٛسر

ٞ 8۸۸5ؼُ دس اسسجبط ثب ٚيظٌريٞربي ٔٙؾرش عجيقري ػٙرٛة

ِض ْٚث ٝثٟؼبصي ٕ٘بٞب الذاْ ٕ٘ٛد.

اػششاِيب ( )4اؿبسٕٛ٘ ٜد.

ؿٛد .دس ػبَٞربي اخيرش ٘مـري ورٙٔ ٝؾرش ٚ
ا٘ذاصٞبي صيجبي عجيقي دس ػزة ٌشدؿٍش داسد،

ا٘ؼبٖ ثب ٔحيظ اص عشيك حٛاع ٌ٘ٛربٌٖٛ

ٔـبٞذٙٔ ٜؾش  ٚادسان آٖ سٛػظ ا٘ؼربٖ
ادسان  ٚؿٙبخز ٚي اص ٔحيظ ٚ

دبيررذاس  ٚايؼرربد ٔحرريظ ٔٙبػررت

2 Green
1- Tourism

3 Visual Quality Assessment
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اسصيبثي ويفيز ثلشي ػشاة ٌض٘ ّٟٝػٙمش......

ػرشاة ٌضّٟ٘رٚ ٝالرـ دس ػر ٝويّرٔٛششي ؿرٟش ػرٙمش يىري اص

اسسجبعي ٔٙغمٝاي چٟبسساٞي ثيٗ وشٔب٘ـبٕٞ ،ٜذاٖ-وشدػشبٖ ٚ

ٙٔ 5۸غمٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝشدؿٍشي اػشبٖ وشٔب٘ـب ٜثٝحؼبة ٔيآيرذ.

اػذآثبد-وٍٙبٚس  ٚوبٔيبساٖ لشاس داسد (ؿىُ  .)1سربطيش ٔؼرشميٓ

اي رٗ درربسن ثررب ٚػررٛد داؿررشٗ ٔٙرربؽش عجيق ري  ٚآة فررشاٚاٖ

ايٗ اسسجبعبر ثبفض ؿذ ٜو ٝثبفز لرذيٓ ػرٙمش دس عرٔ َٛحرٛس

ٔٛسد اػشمجبَ ؿٟش٘ٚذاٖ ٌ ٚشدؿٍشاٖ لرشاس ٕ٘ريٌيرشدٞ .رذف

وشٔب٘ـرربٕٞ - ٜررذاٖ يقٙرري ؿررٕبِي ػٙررٛثي ٌؼررششؽ يبثررذ.

ايٗ سحميك فال ٜٚثش اسصيبثي ٔٙؾش ايٗ دربسنٔ ،ـرخق ورشدٖ

ايرررٗ ؿٟشػرررشبٖ داساي  833۸ويّرررٔٛشش ٔشثرررـ ٚػرررقز ٚ

٘مبط ضقف  ٚاساي ٝساٞىبسٞبيي ثشاي ثٟجٛد ٚضقيز ايرٗ دربسن

حذٚد٘ 18۸۸۸۸فش ػٕقيز؛ ؿبُٔ د ٚثخؾ ٔشوضي  ٚوّيربيي

ٔيثبؿذ.

ثررب سقررذاد  811دبسچرر ٝسٚػررشبي داساي ػررى ٝٙاػررز .اسسفررربؿ

مواد و زوشها

ؿٟشػشبٖ اص ػغح دسيرب ثر ٝعرٛس ٔشٛػرظ ٔ 17۸۸شرش اػرز ٚ

مؼسفی منطقه موزد مطالؼه

ثّٙررذسشيٗ ٘مغرر ٝاػشررربٖ وشٔب٘ـرربٔ ٜحؼررٛة ٔرريٌررشدد.

ػٙمش يىي اص ؿٟشػشبٖٞبي اػشبٖ وشٔب٘ـب ٜدس غرشة ايرشاٖ

اي رٗ ؿٟشػررشبٖ داساي ٔررٛلقيشي وٞٛؼررشب٘ي  ٚآة ٞ ٚررٛاي

اػز .ايٗ ؿٟش دس  25وئّٛششي ؿٕبَ ؿشلي ؿٟش وشٔب٘ـربٚ ٜ

ٔقشذَ ػشد اػرز  ٚاص چٟربس عرشف ثريٗ سؿرش ٝور ٜٛصاٌرشع

دس ع َٛػغشافيبيي  97دسػ 31 ٚ ٝدليمر ٝؿرشلي  ٚفرشم 39

ٔحلٛس ٌشديذ ٜاػز(.)1۸

دسػ 97 ٚ ٝدليم ٝؿٕبِي ٚالـ ؿذٜاػز .ػٙمش اص ِحبػ أىب٘بر

ضکل  –1موقؼیت سساب گصنهله نسبت به ضهس سنقس

ػررشاةٞبي(ػشچـررٕ ٝسٚدخب٘ررٔ )ٝشقررذدي دس ايررٗ ؿٟشػررشبٖ

ثيشٔ ٖٚريآيٙرذ (ؿرىُ  ،)8دٛؿرؾ ٌيربٞي ٔشٙرٛؿ عجيقري ٚ

ٚػٛد داسد و ٝداساي چـٓ ا٘ذاصٞبي صيجبيي ٞؼشٙذ ور ٝػرشاة

ٔلررٛٙفي (ثبغرربر ٔير ،)ٜٛاسسفبفرربر صيجررب ٔ ٚؼريش وٙٞٛررٛسدي

ٌض٘ ّٟٝثب دثي ِ 193يشرش آة دس طب٘ير( ٝدس ٟٔشٔربِ 17 ٜيشرش دس

(ؿىُ  ٚ )3لشاسٌيشي دسيه چـٓ ا٘ذاص ثب صٔيٙر ٝوـربٚسصي اص

طب٘ي ٚ ٝدس فشٚسديٗ ٔبِ 9311 ٜيشش دس طب٘ي )ٝيىي اص ايرٗ ٔرٛاسد

ػّٕٚ ٝيظٌيٞبي ثبسص ػشاة ٌض٘ ّٟٝاػز .ايٗ ٚيظٌريٞرب ثبفرض

ٔي ثبؿذ .ايٗ ػشاة ث ٝدِيُ ثشخٛسداسي اص ٔٛلقيرز ٔٙبػرت ٚ

ؿذ ٜايٗ ػشاة يىري اص ٙٔ 5۸غمرٕ٘ٛ٘ ٝرٌ ٝشدؿرٍشي اػرشبٖ

٘ضديى ري ثرر ٝؿٟشػررشبٖ ػررٙمش (ؿررىُ  ،)1اصٔٙرربعك دي رذ٘ي ٚ

وشٔب٘ـب ٜثٝحؼبة آيذ.

سفشيحي ػٙمش ث ٝحؼبة ٔيآيذ .چـٕٞٝبي آة ور ٝاص دَ ورٜٛ

3۸
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ضکل  – 2سساب گصنهله با چطمههاي آب فساوان که اش دل کوهی بیسون میآیند

ضکل  – 3پوضص گیاهی و ازتفاػات شیباي پازک سساب گصنهله

ػٟررز سفررشٗ ثرر ٝػررشاة ٌضّٟ٘رر ٚ ٝاػررشفبد ٜاص عجيقررز صيجررب ٚ

ثٚ ٝػيّ ٝسٛسيٞبي فّضي ٔحبفؾز ؿذ ٜاػزٟ٘ .شآة حبكرُ اص

ٛٞاي ٔغجرٛؿ آٖ ٌشدؿرٍش ٔبؿريٗ خرٛد سا دس دربسويٍٙي ورٝ

چـٕٞٝبي ٔشقذد ػشاة دس ٔؼيش خٛد ثؼيبسي اص ثبغبر ٔيٚ ٜٛ

دس اثشذاي ٚسٚدي ٔيثبؿذ دربسن ٕ٘بييرذ .اص ٚسٚدي ور ٝداخرُ

اساض ري وـرربٚسصي سا آثي ربسي ٕ٘ررٛدٙٔ ٚ ٜرربؽشي ثؼ ريبس صيجررب ٚ

ٔحٛعررٔ ٝرريؿررٛد ٔرريسٛا٘ررذ ثررب اػررشفبد ٜاص دّررٞٝرربيي

دِٙـيٗ سا ثٚ ٝػٛد آٚسد ٜاػزٔ .خلٛكبً دس فلُ دبييض ثب سٛٙؿ

ث ٝدبسن وٞٛؼشبٖ ٚاسد ؿٛد؛ يب ٔؼشميٕب ث ٝػرٕز ػشچـرٕٝ

سً٘ ثشي دسخشبٖ چـٓ ا٘ذاص دربسن ثؼريبس صيجرب خٛاٞرذ ؿرذ.

ػررشاة حشوررز وٙذ(ؿررىُ  .)3دس ٔؼرريش حشوررز ثرر ٝػررٕز

ٔشبػررفب٘ ٝدس ث ريؾسررش اي رٗ ثبغرربر كرربحجبٖ ثرربك ثررب احررذاص

ػشچـررٕٟ٘ ٝررشآة  ٚدسخشرربٖ وبؿررش ٝؿررذ ٜدس اعررشاف آٖ سا

ػبخشٕبٖٞربيي ورٙٔ ٝؾرش ٜعجيقري دربسن سا ٔخرذٚؽ ورشدٜ

ٔـرربٞذ ٜوررشد٘ ٚ ٜضديرره ػشچـررٕ ٝاػررشخش ثررضسي آثرري

ث ٝفشض ٝوبال  ٚخذٔبر ثٌ ٝشدؿٍشاٖ الذاْ ٔريوٙٙرذ .يىري اص

ديذٔ ٜيؿٛد فّؼف ٝاحذاص آٖ ٔـخق ٘يؼز صيشا ٘ ٝأىب٘ربر

ايٗ خذٔبر فشض ٝلّيبٖ اػز و ٝفضبي ايٗ ٔحيظ سا ث ٝؿرذر

لبيكسا٘ي ثش سٚي آٖ فشا ٓٞاػز  ٝ٘ ٚعشاحي خبكري ثرشاي آٖ

ٔغـٛؽ وشد ٜاػز ،ثبفض ػزة افشاد خبكري ثر ٝدربسن ؿرذٜ

اػشا ؿذ ٜاػز ،حشي اعشاف آٖ ثشاي ػٌّٛيشي اص ؿرٙبي افرشاد

و ٝايٗ ٔؼبِ ٝثب سٚحيٌ ٝشدؿٍشي ػٕقي ٔغبيشر داسد.
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ضکل  – 4ػکس هواي و توضیحات پازک سساب گصنهله
ٔغبِقبر عشح سربٔيٗ-ا٘شمربَ  ٚرخيرش ٜؿرجى ٝآة ؿرٟش

ايررٗ ػررشاة ٔٙبفرربر داسد .احررذاص آةثٙررذ  ٚسبػيؼرربر

ػٙمش سٛػظ ٟٔٙذػريٗ ٔـربٚس ايشا٘ـرٟش دس ػربَ 1319

ا٘شمبَ آة ثبفض لشق ثخـي اص ػشچـٕ ٝػشاة ؿذ ٜاػز

ا٘ؼبْ ؿذ ٜفال ٜٚثرش اػرشفبد ٜاص ٔٙربثـ آة صيشصٔيٙري(11

ورر ٝثرر ٝؿررذر ثرر ٝصيجرربيي ٔٙؾررش ٜايررٗ درربسن ِغٕررٝ

حّم ٝچب ٜثب دثي ٔشٛػظ ِ 15يشش ثش طب٘ي )ٝث ٝثشداؿز آة

ٚاسد وشد ٜاػز(ؿىُ .)5

اص ػشاة ٌض٘٘ ّٟٝيض سبويذ ؿذ ٜو ٝثرب سٚحيرٌ ٝشدؿرىشي

ضکل  – 5تاسیسات جهت انتقال آب ضسب ضهس سنقس دز پازک سساب گصنهله
زوش بسزسی
دس ايررٗ دررظٞٚؾ سٚؽ ٌررشدآٚسي اعالفرربر اص د ٚسٚؽ

دس صٔئ ٝٙـبث ،ٝػقي ؿذ سب ػربخشبس وّري ثرشاي س٘ٚرذ

ٔيذا٘ي  ٚاػٙبدي ثٟشٌٜشفش ٝؿذ ٜاػز .دس سٚؽ ٔيرذا٘ي

سحميك اساي ٝؿٛد .ث ٝدِيُ عجيقري ثرٛدٖ ٔٙؾرش دربسن

ثب ؿٙبػبيي  ٚثبصديذ اص دبسن ،ث ٝثشسػري ٚضرقيز فقّري

ػشاة ٌض٘ ٚ ّٟٝسبطيشار ٘بٔغّٛة سٛػرق ٝثرش ٕٞجؼرشٍي

ٔٙغمرر ٝدشداخشرر ٝؿررذ .دس سٚؽ ٔغبِقرر ٝاػررٙبدي ٘يررض

وُ ٔٙؾش آٖ و ٝؿبُٔ عشاحي ٘بٔٙبػت ٔؼيشٞب  ٚوبؿز

ثب وٙىربؽ دس وشرت ٔ ٚشر٘ ٚ ٖٛيرض سؼشثيربر ٘ٛؿرشبسي

دسخشبٖ ٌ ٚيبٞبٖ دس ٔمبثُ ديذ ثٙٔ ٝبؽش صيجبي اعرشاف؛
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ٕٞچٙيٗ ػبٕ٘بيي ثشخي أىب٘ربر  ٚسبػيؼربر اص ػّٕرٝ

سمؼيٓ ثٙذي ٔيؿٛد .دس ٔرذَ ٞربي اسصيربثي سخللري،

ايؼررشٍب ٜاػررشخشاع  ٚدٕذرربط آة ؿررشة ؿررٟشي دس ٘مرربط

اسصؽٌزاسي ثش اػبع ػٙجٞٝبي ثلشي  ٚفيٙي  ٚسٛػرظ

خٛؽ ٔٙؾش ،ٜثشاي اسصيربثي ويفيرز ٔٙؾرش دبسوربص سٚؽ

اسصيبة ٔشخلق دس لبِت سٚيىشد «صيجبيي دس رار ٔٙؾرش

ٔبسشيغ ٞؼُ اػرشفبدٌ ٜشديرذ .فشايٙرذ اسصيربثي دس ايرٗ

اػررز» ا٘ؼرربْ ٔريٌيرشد .دس ٔررذَٞرربي اسصيربثي سٛػررظ

سحميك ؿبُٔ ٔشاحُ صيش ٔيثبؿذ:

سشػيحرربر ٔررشدْ ، 1سٚيىررشد «صيجرربيي دس چـررٓ ثيٙٙررذٜ

 -ؿٙبػبيي سيخٞبي ٔٙؾش ٔٛػٛد دس دبسن ٚ

اػز» إٞيز ٔييبثذ  ٚاسصؽ ٌزاسي ثش اػبع احؼبع ٚ

 -د ٟٝٙثٙذي دبسن ثش اػبع ٔـبثٟز فضبٞب ،فقبِيزٞرب ٚ

ادسان(ر )ٗٞافشاد ٘ؼرجز ثرٙٔ ٝؾرش كرٛسر ٔريٌيرشد.

وبسثشيٞبي ٔٛػٛد دسدبسن (ػ ٝد.)ٟٝٙ

سفرررربٚر ثرر ريٗ ايرر رٗ د ٚديرر رذٌب ٜدس ػررررذ)1( َٚ

-سـىيُ ٔبسشيغ ٞؼُ ثشاي ٞش دٟٝٙ

٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػز ( .)18 ٚ 11ثب سٛػر ٝثر ٝسٚيىرشد ٚ

 -سحّيُ دادٜٞب  ٚيبفشٞٝبي سحميك

ٞررررذف ايرررٗ سحميرررك ،سٚؽ د ْٚيقٙررري اسصيررربثي

٘ -شيؼٌٝيشي  ٚاسايٝي ساٞىبسٞب  ٚديـٟٙبدٞب.

سٛػظ ٔشخلق (سٚيىشد فيٙي ثٙٔ ٝؾش) ا٘شخبة ٌشديذ.
يىي اص سٚؽٞبي اسصيبثي ث ٝسٚؽ فيٙي سٛػظ ؿخلي ثٝ
٘بْ ٞؼُ  8اساي ٝؿذ ٜاػرز .ايرٗ سٚؽ دس ػربَ 1473
سٛػظ ػبصٔبٖ ػٍٙرُثرب٘ي آٔشيىرب  ٚ 3دس ػربَ 142۸
سٛػظ دفشش ٔذيشيز صٔريٗ آٔشيىرب 9سٛػرق ٝديرذا ورشد.
دس ػبَ ٞ 8۸۸5ؼُ دس اسصيبثي ٔٙؾش ٔٙغم ٝديـرٟٙبدي
ثشاي ػبٕ٘بيي سٛسثيزٞربي ثربد دس ٔٙغمر ٝاعرشاف ؿرٟش
سبساٍِب 5و ٝچـٓ ا٘رذاص عجيقري داؿرز( )4اؿربسٕ٘ ٜرٛد.
ايٗ ٔذَ ثرش اػربع ٘ؾرش يره وبسؿرٙبع(ٔقٕبس ٔٙؾرش)
و ٝثشٛا٘ذ سشويجي اص ٔٙبؽش سا اص عشيك فرشْٞرب ،خغرٛط،
س٘ررً ،ثبفررز  ٚساثغرر ٝثرريٗ آٖٞررب ثرر ٝاسصؿرري وٕرري
(لبثررُ ا٘ررذاصٌٜي رشي) سجررذيُ وٙررذ ،اسصي ربثي ٔ ريؿررٛد ٚ

ضکل  -1فسایند ازشیابی کیفیت بصسي پازک سساب
گصنهله
ضٕٙبً دس ايٗ دظٞٚؾ اص فىغٞبي ٔبٛٞاسٜاي دسيربفشي اص
٘شْافضاسٌٌٛرُاسص٘ ،رشْ افرضاس  AutoCAD 2013ثرشاي

ٔقيبسٞرربي ديٍررشي ٔب٘ٙررذ :سؼررّظ ،سٙررٛؿ ،حشوررز،
ويفيز سشويجي  ٚػربيش ٔقيبسٞربي صيجربيي ؿٙبػري ٘يرض
دس٘ؾش ٌشفشٔ ٝيؿٛد . 1دس ادأر ٝويفيرز ثلرشي ٔٙؾرش
دس دٙغ ٔشحّ ٝػٙؼيذٔ ٜيؿٛد:
ٚ )1ضقيز ٔٛػٛد ٔٙؾش

سشػرريٓ خغررٛط ٘مـررٞٝررب  ٚاص ٘ررشْ افررضاس Adobe
 Photoshop CS6ثرشاي ػبٕ٘ربيي سلربٚيش ٚ ٚيرشايؾ
آٖٞب اػشفبد ٜؿذ ٜاػز.
اسصيبثي ٔٙؾش
سٚؽ ٞبي اسصيبثي ويفيز صيجبيي ٔٙبؽش ثر ٝد ٚدػرشۀ )1
اسصيبثي سشػيحبر ٔرشدْ  )8 ٚاسصيربثي سٛػرظ ٔشخلرق

1- Public Preferences
2-HASSELL
3- U.S. Forest Service
4- US Bureau of Land Management
ٚالـ دس ػٛٙة اػششاِيب 5-Taralga
 -1سن ث ٝوشبة :ثُ ،ػبيٕ ، 1327 ،ٖٛفٙبكش عشاحي ثلشي دس
ٔٙؾش  ،سشػٕٔ ٝحٕذ سضب ٔظٛٙي  ،ا٘شـبسار دا٘ـٍب ٜسٟشاٖ.
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دس ايٗ اسصيبثي ٚيظٌي ثلشي ٔٙؾش ٔٛػٛد  ٚسغييشاسي وٝ

وـبٚسصي وٓسش سٛػق ٝيبفشٛٔ ٝسد ثشسػي لشاس ٔيٌيرشد ٚ

دس آٖ داد ٜؿذ ٜدس ٔمبيؼ ٝثب ٔٙربعك ثىرش  ٚيرب ٔٙربعك

عجك ػذٛٔ 8 َٚسد اسصؿيبثي لشاس ٔيٌيشد.

جدول -1مقایسه دو زویکسد ػینی و ذهنی دز ادزاک منظس (اقتباسی اش منابغ  11 ،5و )12
زویکسد ػینی ) )objective
-

-

-

-

ويفيز دس ٔٙؾش فيضيىي ٟ٘فش ٝاػز
صيجبيي دس رار ٔٙؾش فيضيىي
صيجبيي دس ٔٙؾش ديؾ چـٓ ثيٙٙذ ٜاػز
صيجبيي ،ؿبُٔ ٔٙؾشفيضيىي ٔمبثُ ديذ ثيٙٙذ ٜاػز
سٚيىشدفيٙي صيجبييٞبي اوِٛٛطيه ٚفشٔبِيصيجبيي سا دسثشداسد
ثش٘بٔٝسيضاٖ ،ػغشافيبدا٘بٖ  ...ٚثب ٔٙؾش ثلٛسر ؿبخلٝاي لبثُ عجمٝ
ثٙذي ٘ ٚمـٝثشداسي ثشخٛسد ٔيوٙٙذ ٕٞچ ٖٛا٘ٛاؿ خبن ،فشْٞبي
صٔيٗ ٌ ٚيبٞبٖ.
آٖٞب فشضيبسي سا ٔجٙب لشاس ٔيدٙٞذ (ث ٝفٛٙاٖ ٔظبَ :وٜٞٛب ٚ
سٚدخب٘ٞٝب اص ويفيز ثبالي ٔٙؾش ثشخٛسداس٘ذ) ٙٔ ٚؾش سا ثش اػبع آٖ
اسصيبثي ٔيوٙٙذ.
ٔٙؾش ٔيسٛا٘ذ ثش ٔجٙبي يه ٔميبع فذدي  ٚيب ثٝكٛسر دسػ ٝثٙذي
ويفيز (وٓٔ ،شٛػظ  ٚثبال) عجم ٝثٙذي ؿٛد.
ايٗ سٚؽ ثش ايٗ ديؾ فشم اػشٛاس اػز و ٝويفيز ٔٙؾش يه
خلٛكيز فيضيىي اػز  ٚؿي ٜٛاسصيبثي آٖ ٔ ٓٞب٘ٙذ ديٍش
ؿبخلٞٝبي فيضيىي اػز.
ػّيم ٝؿخلي افشاد دس ايٗ سٚؽ دخبِشي ٘ذاسد.
ثشسػي ٔٙؾش ثب ايٗ سٚؽ ثيؾسش دس اٍّ٘ؼشبٖ  ٚسب حذٚدي اػششاِيب
ٔغشح ثٛد ٜاػز.

زویکسد ذهنی ))subjective
-

-

-

-

ويفيز ٔحل َٛر ٗٞثيٙٙذ ٜاػز
صيجبيي سٟٙب يه خيبَ حبكُ ػبخز  ٚػبص ر ٗٞا٘ؼبٖ ثش دبيٝ
خبعشار ،سٚاثظ ،سلبٚيش ٞ ٚش ػٕجُ ٔحشن ديٍش اػز.
صيجبيي عشيك رٙٞي و ٝدس دغ ديذ ثيٙٙذ ٜلشاس داسد لضبٚر ٔيؿٛد
سٚيىشد رٙٞي ؿبُٔ دذيذٜؿٙبػي ،سؼشثٌٝشايي ٚادسان اػز
اص سٚؽٞبي فيضيىي سٚا٘ـٙبخشي اػشفبدٔ ٜيؿٛد سب اسصؽٌزاسي
ػبٔق ٝثشاي ٔٙؾش ٔـخق ؿٛد ػذغ سٛػظ سؼضي ٝسحّيُٞبي آٔبسي
ويفيز وّي ٔٙؾش ثذػز ٔيآيذ
دس اكغالح سايغ "ٔٙؾش" سا صيجب ٔيدٙذاس٘ذ ِٚي دس حميمز ايٗ صيجبيي
ػبخش ٝسخيُ ٔ ٚحلٚ َٛيظٌي ٞبي فشٍٙٞي ،اػشٕبفي  ٚسٚا٘ـٙبخشي
ثيٙٙذ ٜاػز
دبسادايٓ رٙٞي (فشد ٔحٛس) ويفيز ٔٙؾش سا سٟٙب يه فبُٔ ا٘ؼب٘ي
ٔي دا٘ذ و ٝثش ٔجٙبي خبعشار ،اسسجبعبر ،سخيُ ٞ ٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛبدي وٝ
ثشاي ا٘ؼبٖ ثبصآفشيٙي ٔيؿٛد ،ثٛػٛد ٔيآيذ
اص عشيك دسن ثٟشش دبػخٞبي ا٘ؼبٖ ثٙٔ ٝؾش ٔيسٛاٖ فبوشٛسٞبي
اػبػي سبطيشٌزاس ثشويفيز ٔٙؾش سا ؿٙبػبيي وشد
ايٗ سٚؽ ثيؾسش دس آٔشيىب  ٚوب٘بدا  ٚثٝكٛسر ٔحذٚدسش دس اٍّ٘ؼشبٖ
ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٌشفش ٝاػز

ٔ )8يضاٖ سغييشار ثلشي دس ٔٙؾش

سٛػق ٝدس ٔيرذاٖ ديرذ افمري سا ٔريسرٛاٖ ٔرٛسد اسصيربثي

دس ايٗ اسصيبثي ٔيضاٖ سغييشار ثلشي و ٝدس ٔٙؾرش اسفربق

لشاس دادٔ .يذاٖ ديذي افمي صاٚيٝاي 8۸۸دسػٝاي اػز.

افشبد ٚ ،ٜأىب٘بر سٛػق ٝاي(سا ٜيب ٞش أىب٘ربسي ور ٝثرشاي

ث ٝايٗ كٛسر ؤ ٝشوض ٔٙؾش ث ٝفٛٙاٖ ٘مغ ٝديذ دس ٘ؾش

سفبٌ ٜشدؿٍش) دس ٔٙؾش ػبٕ٘بيي ؿذ ،ٜدس ٔمبيؼ ٝثب لجرُ

ٌشفش ٝؿذ ٚ ٜاص ٞش عشف  1۸۸دسػٙٔ ٝؾش سا عجك

اص سغييش  ٚدس اسسجبط ثب صٔيٙٔ ٚ ٝٙبؽش اعشاف ٔٛسد اسصيبثي

ػذ َٚؿٕبس  9اص ِحبػ سبطيش ثلشي اسصيبثي ٔيوٙيٓ.

لشاس ٌشفش ٚ ٝايٗو ٝآيب ٕٞخٛا٘ي داسد يب ٘ٙٔ ،ٝؾش صيجربسش

 )9سبطيش ثلشي فٕٛدي()VVE

ؿذ ٚ ٜداساي سبطيش ثلشي ثيؾسش ٔيثبؿذ .عجك ػذ3 َٚ

صاٚي ٝديذ فٕٛدي دس ا٘ؼبٖ ثب حشوز ػش دس حذٚد 15۸

ٔٛسد اسصؿيبثي لشاس ٔيٌيشد.

دسػ ٝدس اسسفبؿ اػز أب ٔيذاٖ ديذ ٔٛطش ورٓسرش اص ايرٗ

 )3سبطيش ثلشي افمي()HVE

ٔيضاٖ اػز  ٚثؼرش ٝثر ٝفٛورٛع چـرٓ  ٚسٕشورض داسد.

ثٔ ٝمذاس فضربيي ور ٝچـرٓ ا٘ؼربٖ آٖ سا سحرز دٛؿرؾ

ايٗ اسصيبثي دس ػٟز سىٕيُ صاٚي ٝديرذ افمري ٔريثبؿرذ.

لشاس ٔيدٙٞذ ٔيذاٖ ديرذ ٌفشرٔ ٝريؿرٛدٔ .يرذاٖ ديرذ

سبطيش ثلشي ٔٙؾرش ثر ٝكرٛسر فٕرٛدي عجرك ػرذ5 َٚ

اص ِحبػ افمي  ٚفٕٛدي لبثُ ثشسػي اػز .سبطيشار ثلشي

اسصؿيبثي ٔيؿٛد.
 )5سبطيش فبكّ ٝدس ديذ
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دس ايٗ اسصيبثي سبطيش ثلشي ٔٙؾش دس فبكّٞ ٝربي ٔخشّرف

لشاس ٔيٌيشدٞ .شچ ٝصيجبيي ٔٙؾرش ٜدس فبكرّ٘ ٝضديرهسرش

٘ؼجز ث٘ ٝبؽش ػٙؼيذٔ ٜيؿٛد .سبطيش ٔميبع ،سٛدٌٛشافي،

دسن ؿٛد اسصؽ آٖ ٔٙؾش ثبالسش اػز.

عشاحرري وبؿررز  ٚآة ٞ ٚررٛا دس فبكررّٞٝرربي ٔخشّررف

دس ادأ ٝأشيبصار سٕبْ ٔشاحُ ثب  ٓٞػٕرـ ؿرذ ٚ ٜاسصؽ

ٔشفرربٚر اػررز ورر ٝعجررك ػررذٔ 1 َٚررٛسد اسصؿرريبثي

وّ ري ٔٙؾررش اص ِحرربػ سرربسيشار ثلررشي عجررك ػررذ7 َٚ
ٔـخق ٔيؿٛد.

جدول  -2وضؼیت موجود منظس( )9
خصوصیات منظس یا نوع استفاده

ازشش

توضیحات

حذالُ سبطيش ا٘ؼب٘ي يب فذْ اسسجبط ثب افٕبَ ا٘ؼبٖٞبٔ .ب٘ٙذ دبسنٞبي عجيقي  ٚخغٛط ػبحّي،
ٔٙبعك ػٍّٙي ثٔٛي ثىش

5

ٔٙؾش ثىش  ٚعجيقي

ٔٙؾش سغييش يبفش ،ٝاص عشيك فلُ ٔـششن ثيٗ ٔٙبعك عجيقي ٛ٘ ٚاحي وـبٚسصي  ٚسٚػشبيي اكالح
ؿذٜ

9

ٔٙؾش سغييش يبفش ٝعجيقي

ٔٙؾش وبٔالً سٚػشبيي ثب اٍِٛي صٔي ٝٙوـز  ٚصسؿٕٞ ،شا ٜثب ػ ٍُٙوبسي دػز وبؿز و ٝسٛػظ
ػبدٜٞب  ٚػبخشٕبٖٞب دس ٔميبع وٛچه ثٔ ٟٓشسجغٙذ.

3

ٔٙؾش سٚػشبيي سغييش
يبفشٝ
(سٚػشبيي  -وـبٚسصي)

ٔٙبؽش فجٛسي ؤ ٝشثٛط ثٔ ٝؼيشٞبي اسسجبعي ثيٗ ٔٙبعك سٚػشبيي  -وـبٚسصي ٙٔ ٚبعك سٛػقٝ
يبفشٝسش ٔظُ ح ٝٔٛؿٟشي يب ٔٙبعك ؿٟشي اػز.

8

ٔٙؾش فجٛسي سٚػشبيي
( ح ٝٔٛؿٟشي )

ٔٙؾش وبٔالً سٛػق ٝيبفش ٝاػز  ٚػغح ثباليي اص ديبٔذٞبي ثلشي دس ساثغ ٝثب ػبخشٕبٖٞب،
وبسخب٘ؼبر ،ػبدٜٞب  ٚديٍش صيشػبخزٞبي ٔشثٛط ث ٝآٖ ديذٔ ٜيؿٛد.

1

ٔٙؾش ث ٝؿذر سغييش
يبفشٝ
ؿٟشي  -كٙقشي

جدول  -3میصان تغییسات بصسي دز منظس()9
توضیحات تغییسات بصسي

ازشش

سبطيش ثلشي لبثُ سٛػ ٝاػزٚ .يظٌي اكّي ٔٙؾش سغييش يبفش ٚ ٝوبٔال ثب صٔي ٚ ٝٙسٛػقٝاي و ٝدس
آٖ اسفبق افشبد ٜسغجيك وبُٔ داسد.

5

دزجه تغییس بصسي
( بس اساس دزصد
تغییسات)

سبطيش ثلشي دس حبَ افضايؾ اػزٙٔ .ؾش ثغٛس ٔذا ْٚدس حبَ سغييش اػز .ثب ٚػٛد ايٙى ٝسٛػقٝ
ثش ٔٙؾش ٔٛػٛد سؼّظ داسد أب ثبسؿذ ٌيبٞبٖ ٌٚزؿز صٔبٖٙٔ ،ؾش ثب صٔي ٚ ٝٙسٛػقٝاي و ٝدسآٖ
اسفبق افشبد ٜسغجيك ديذا ٔيىٙذ.
سبطيش ثلشي ٔشٛػظ اػز .يقٙي ػغح ٔشٛػغي اص سغييشار دس ٚيظٌي ٔٙؾش دخبِز داؿشٚ ٝ
ٔٙؾش ث ٝداليّي اص ػّٕٔ ٝميبع ،فشاٚا٘ي يب ٔيضاٖ سٛػق ،ٝدس حذ وٕي لبدس ث ٝػزة يب وبٞؾ
سغييشار اػز.
سبطيش ثلشي ٔحذٚد اػز .سٛػق ٝدس داخُ ٔٙؾش لبثُ سٛػ ٝاػز ٙٔ ٚؾش وٓسش عجيقي ث٘ ٝؾش
ٔي سػذ .ثب ايٗ حبَ ؽشفيز ٔٙؾش ثشاي ػزة يب وبٞؾ اطشار سٛػق ٝسٛػظ ؿىُ صٔيٗ  ٚسؿذ
دٛؿؾ ٌيبٞي ثبالػز.
سبطيش ثلشي دس داخُ ٔٙؾش ٚػٛد ٘ذاسد يب ٘بچيض اػز .سٛػق ٝثش وُ ٔٙؾش غّج ٝوشدٞ ٚ ٜيچ
اطشي اص عجيقي ثٛدٖ ٔٙؾش ٚػٛد ٘ذاسد.

9

2۸ - 1۸۸ %
1۸ - 74 %

3

9۸ - 54 %

8

8۸ - 34 %

1

۸ -14 %
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جدول  -4تاثیس بصسي افقی ( )9 ( ) HVE
ضسح تغییس بصسي

دزجه تغییس بصسي افقی

ازشش

(بس اساس شاویه دید موثس و دزصد تغییسات )

سبطيش ثلشي افمي لبثُ سٛػ ٝاػز .سبطيش ثلشي دس سٕبْ عَٛ

5

 2۸ -1۸۸( 111 - 8۸۸ °دسكذ اص صاٚي ٝديذ ) 8۸۸°

سبطيش ثلشي دس حبَ افضايؾ

9

 1۸ -2۸( 181 - 11۸ °دسكذ اص صاٚي ٝديذ )8۸۸°

سبطيش ثلشي ٔشٛػظ

3

 9۸ -1۸( 21 - 18۸°دسكذ اص صاٚي ٝديذ ) 8۸۸°

سبطيش ثلشي ٔحذٚد

8

 8۸ -9۸( 91 - 2۸ °دسكذ اص صاٚي ٝديذ ) 8۸۸°

سبطيش ػضيي يب فذْ سبطيش ثلشي

1

 ۸ -8۸( ۸ - 9۸ °دسكذ اص صاٚي ٝديذ ) 8۸۸°

چـٓ ا٘ذاص ٔـٟٛد اػز.

جدول-5تاثیس بصسي ػمودي ( )9 ( ) VVE
دزجه تغییس بصسي افقی

ضسح تغییس بصسي

ازشش

سبطيش ثلشي لبثُ سٛػٝ

5

 2۸ -1۸۸( 18۸ - 15۸ °دسكذ اص صاٚي ٝديذ فٕٛدي )5۸°

سبطيش ثلشي صيبد

9

 1۸ -2۸( 41 - 18۸ °دسكذ اص صاٚي ٝديذ ) 15۸°

سبطيش ثلشي ٔشٛػظ

3

 9۸ -1۸( 11 - 4۸°دسكذ اص صاٚي ٝديذ ) 15۸°

سبطيش ثلشي ٔحذٚد

8

 8۸ -9۸( 31 - 1۸ °دسكذ اص صاٚي ٝديذ ) 15۸°

سبطيش ػضيي يب فذْ سبطيش ثلشي

1

 ۸ -8۸( ۸ - 3۸ °دسكذ اص صاٚي ٝديذ ) 15۸°

(بس اساس شاویه دید موثس و دزصد تغییسات )

جدول  -6تاثیس فاصله دز دید( )9
توضیحات

ازشش

محل توسؼه(اش نقطه دید)

ٔؼبٚس

5

۸ - ۸.5 Km

ديؾ صٔيٝٙ

9

۸.5 - 1 Km

ٔيبٖ صٔيٝٙ

3

1 - 3 Km

ٔيبٖ صٔي ٝٙدٚسسش

8

3 - 5 Km

دغ صٔيٝٙ

1

ثيـشش اص 5Km
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جدول  -7ازشش گرازي نهایی تاثیس بصسي()9
ازشش مجموػه مؼیازهاي قبلی

دزجه تاثیس بصسي

میصان دخالت

زاهکاز

81 -85

ؿذيذ

فذْ ٘يبص ثٔ ٝذاخّٝ

حفبؽز وبُٔ

17 -8۸

لبثُ سٛػٝ

ٔذاخّ ٝحذالُ

حفبؽز

13 -11

ٔشٛػظ

٘يبصٔٙذ سغييش ٔحذٚد

سمٛيز  ٚثٟؼبصي

*4 -18

ا٘ذن

٘يبصٔٙذ سغييش فٕذٜ

ثبصػبصي

* أشيبص وٓسش اص  4ثٔ ٝقٙي ٔٙؾش فبلذ اسصؽ ثلشي اػز ٕ٘ ٚيسٛاٖ آٖ سا ثب ٔقيبسٞبي ايٗ سٚؽ ٔٛسد اسصيبثي لشاس داد.

پهنهبندي سایت اش نظس ویژگیهاي بصسي

ِحبط ثلشي سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ .دس ادأ ٝسٛضيحي ٔخشلش دسثبسٜ

ؿٙبػبيي دٟٞٝٙبي ٔخشّف ثٙٔ ٝؾٛس افٕبَ ساٜوبسٞبي اػشايي

ٞش د ٟٝٙداد ٜؿذ ٜاػز.
پهنه (1سسچطمه سساب)

دس ػٟز ثٟجٛد ؿشايظ وُ ٔٙغمٕٞ ٚ ٝچٙيٗ ؿبُٔ ٚيظٌيٞب،
دشب٘ؼيُٞب ٔ ٚؼبيُ ٞش دٔ ٟٝٙيثبؿذ .دٟٝٙثٙذي

ايٗ د ٟٝٙؿبُٔ ػشچـٕ ٝػشاة  ٚاػشخشٞبي رخيش ٜآة ثٛدٜ

ثب دس ٘ؾش ٌشفشٗ فىغ ٛٞايي ٔٙغم ٚ ٝحضٛس دس ػبيز،

 ٚث ٝغيش اص دسخشبٖ ثيذي و ٝسٛػظ ٔشدْ ٔحّي دس وٙبس

ثشداؿز ثلشي ٔ ٚيذا٘ي كٛسر ٌشفز  ٚثخؾٞبيي و ٝاص ٘ؾش

ٟ٘شآة وبؿش ٝؿذٜا٘ذ ٌيبٞي دس آٖ ديذٕ٘ ٜيؿٛد .سبطيش ثلشي

فٛأُ فيضيىي ،صيؼشي(ثيِٛٛيىي)  ٚا٘ؼب٘ي ٔـبثٟزٞبيي

ايٗ د ٟٝٙثب سٛػ ٝثٔ ٝبسشيغ ٞؼُ(ػذ )2َٚا٘ذن ٔيثبؿذ.

ثيؾسشي ثبيىذيٍش داؿشٙذ دس يه د ٟٝٙلشاس ٌشفشٙذ  ٚث ٝايٗ

ثٙبثشايٗ عشاحي ايٗ د ٟٝٙثبيذ ث ٝكٛسر وبُٔ ثبصٍ٘شي ؿٛد.

٘ح ٜٛوُ ٔٙغم ٝث ٝػ ٝد ٟٝٙسمؼيٓثٙذي ؿذ(د 1ٟٝٙػشچـٕٝ

اِجشٚ ٝػٛد و ٜٛػٍٙي ػشاة  ٚچـٕٞٝبي آة ايٗ د ٟٝٙسا

ػشاة ،د 8 ٟٝٙدبسن وٞٛؼشبٖ ،دٙٔ 3ٟٝٙغمٚ ٝسٚدي).

ػزاة وشد ٜث ٝعٛسيو٘ ٝؼجز ث ٝدٟٞٝٙبي ديٍش ثيؾسش

ثبيذ سٛػ ٝداؿز و ٝثشاي دٟٞٝٙبي ٔٛػٛد دس ٔٙؾش ٕ٘يسٛاٖ

ٔٛسد اػشفبدٌ ٜشدؿىشاٖ لشاس ٔيٌيشد أب ٚػٛد آةثٙذ ٚ

حذٚد ٔ ٚشصي ٔـخق  ٚدليك ثش سٚي ٘مـٔ ٝـخق وشد ٚ

أىب٘بر ا٘شمبَ آة  ٚفٙغٞب  ٚسٛسيٞبي اعشاف اػشخشٞب،

ايٗ ٔشصٞب فشضي  ٚحذٚدي ٞؼشٙذ .ؿىُ 3دٟٝٙثٙذي ػبيز اص

ايٗ د ٟٝٙسا اص حبِز عجيقي خبسع وشد ٚ ٜث ٝؿذر ث ٝصيجبيي
آٖ ِغٕٚ ٝاسد وشد ٜاػز.

جدول -8ازشیابی بصسي پهنه  1به زوش ماتسیس هسل
مؼیازهاي

ٚضقيز ٔٛػٛد
ٔٙؾش

ٔيضاٖ سغييشار
ثلشي دس ٔٙؾش

سبطيش ثلشي افمي

سبطيش ثلشي
فٕٛدي

سبطيش فبكّ ٝدس
ديذ

نتایج

امتیاش

1

8

3

3

3

18

مطالؼات

ازشش گرازي نهایی تاثیس بصسي پهنه:

اندک (نیاشمند تغییس ػمده)

جمغ بندي
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ضکل  – 5پهنهبندي سایت اش لحاط بصسي
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فشا ٓٞوشد ٜاػز .ث ٝاحشٕبَ خيّي صيبد عشاحبٖ ايٗ ٔحٛعٝ

پهنه ( 2پازک کوهستان)
ايٗ د ٟٝٙثِ ٝحبػ چـٓ ا٘ذاص ٕٞ ٚچٙيٗ اص ٘ؾش دٛؿؾ ٌيبٞي

ثشاي سبٔيٗ آة ايٗ ٟ٘ش ث ٝفىش اػشفبد ٜاص ٘يشٚي ثشق ٚ

داساي ٔغّٛثيز ثيؾسشي ٘ؼجز ث ٝدٟٞٝٙبي ديٍش اػز .ؿيٜٛ

دٕذبط آة اص ػشچـٕ ٝػشاة ثٔ ٝشسفـسشيٗ ٘مغٟ٘ ٝش  ٚػذغ

عشاحي ٔؼيشٞبي ايٗ دٔ ٟٝٙشٙبػت ثب خلٛكيبر سٛدٌٛشافي

ػبسي ؿذٖ آة دس ٟ٘ش ثٛدٜا٘ذ و ٝايٗ ٞذف سب االٖ

صٔيٗ ا٘ؼبْ ؿذ ٜاػز .ثٝعٛسيو ٝدس عشاحي ايٗ د ٟٝٙاص

ٔحمك ٘ـذٞ ٚ ٜيچ ٚلز آثي دس ايٗ ٟ٘ش ػبسي ٘ـذ ٜاػز.

ثبالسشيٗ ٘مغ ٝسب دبييٗسشيٗ ٘مغ ٝػٛي آثي(ٟ٘ش ثش٘ٛي)

سبطيش ثلشي ايٗ د ٟٝٙثب سٛػ ٝثٔ ٝبسشيغ ٞؼُ(ػذ)4َٚ

ث ٝكٛسر دّٝاي دس دأ ٝٙو ٜٛث ٝكٛسر ٔؼشميٓ وـيذ ٜؿذٚ ٜ

لبثُ سٛػٔ ٝيثبؿذ .ثٙبثشايٗ عشاحي ايٗ د ٟٝٙثب دس ٘ؾش ٌشفشٗ

ٔؼيشٞبي ديبد ٜسٚي ح َٛايٗ ٟ٘ش ث ٝكٛسر ٔبديچ ٚ

٘ىبسي و ٝدس ادأ ٝث ٝآٖ دشداخشٔ ٝيؿٛد ٘يبص ثٔ ٝذاخّٝ

ثؼيبس ػبد ٜدػششػي ث ٝدأ ٝٙؿيتداس سا اص دبييٗ ث ٝثبال

حذالُ ثٛد ٚ ٜثبيذ اص آٖ حفبؽز وشد.

جدول -9ازشیابی بصسي پهنه  2به زوش ماتسیس هسل
مؼیازهاي

ٚضقيز ٔٛػٛد

ٔيضاٖ سغييشار

سبطيش ثلشي

سبطيش ثلشي

سبطيش فبكّ ٝدس

جمغ بندي

مطالؼات

ٔٙؾش

ثلشي دس ٔٙؾش

افمي

فٕٛدي

ديذ

نتایج

امتیاش

9

9

5

5

8

8۸

قابل توجه( مداخله حداقل)

ازشش گرازي نهایی تاثیس بصسي پهنه:

دشديچ  ٚخٓ و ٝدٛؿؾ آٖٞب خبوي اػز  ٚث ٝغيش اص

پهنه ( 3وزودي)
ايٗ د ٟٝٙدس ثذٚ ٚسٚد ث ٝدبسن لشاس داؿش ٚ ٝسٟٙب فٙلش

ٔؼغح وشدٖ  ٚفّٕيبر خبنثشداسي وبس ديٍشي دس ايٗ دٟٝٙ

ؿبخق ٔمجش ٜؿٟذاي ٌٕٙبْ ٔيثبؿذ و ٝدس ٔشسفـ سشيٗ

كٛسر ٍ٘شفش ٝاػز .فذْ ٚػٛد دٛؿؾ وف ٔقبثش دس ايٗ دٟٝٙ

٘مغ ٝدبسن لشاس داؿش ٚ ٝعشح خبف ٔمجش ٚ ٜلشاسٌيشي

ثبفض ؿذ ٜو ٝدس كٛسر ثشٚص ثبس٘ذٌي ٞش ٌ ٝ٘ٛاػشفبد ٜاص آٖ

دس اسسفبؿ آٖ سا ث ٝيه ٘مغ ٝفغف سجذيُ وشد ٜو ٝاص فبكّٝي

سٛػظ ؿٟش٘ٚذاٖ غيشٕٔىٗ ؿٛد .سبطيش ثلشي ايٗ د ٟٝٙثب سٛػٝ

دٚس  ٓٞديذٔ ٜيؿٛد .أب دػششػي ثٔ ٝمجش ٜثٚٝػئّ ٝؼيشٞبي

ثٔ ٝبسشيغ ٞؼُ(ػذٔ )1۸َٚشٛػظ ٔيثبؿذ.

جدول -11ازشیابی بصسي پهنه  3به زوش ماتسیس هسل
مؼیازهاي

ٚضقيز ٔٛػٛد

ٔيضاٖ سغييشار

سبطيش ثلشي

سبطيش ثلشي

سبطيش فبكّ ٝدس

جمغ بندي

مطالؼات

ٔٙؾش

ثلشي دس ٔٙؾش

افمي

فٕٛدي

ديذ

نتایج

امتیاش

8

3

9

9

8

15
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اسصيبثي ويفيز ثلشي ػشاة ٌض٘ ّٟٝػٙمش......

بحث و نتیجهگیسي
دبسن ػشاة ٌض٘ ّٟٝػٙمش ثِ ٝحبػ ثٟشٌٜيشي فشاٚاٖ اص

ثب سٛػ ٝث٘ ٝمق فٙي اوظش دبيٞٝب  ٚيب ؿذر ٘ٛس وٓ دبيٞٝب

فٙلش عجيقز  ٚداسا ثٛدٖ فٙبكشي ٔب٘ٙذ آة فشاٚاٖ وٚ ٜٛ

دس حبَ حبضش سٚؿٙبيي ايٗ د ٟٝٙدس ؿتٞب وبفي ث٘ ٝؾش

كخشٟ٘ ،ٜشآة ،ثبغبر ٔـؼش  ٚآة ٛٞ ٚاي ػبِٓ ٚ

ٕ٘يسػذ.

ؿيت عجيقي ٙٔ ٚبػت صٔيٗ دس دأ ٝٙو .... ٚ ٜٛو ٝاص ثذيـسشيٗ

پهنهٕٞ :2ب٘غٛس وٌ ٝفش ٝؿذ ؿي ٜٛعشاحي ايٗ دٟٝٙ

ث ٝحؼبة

ثؼيبس ػبد ٜثٛد ٚ ٜفمظ ث ٝوـيذٖ ٔؼيشٞبي ديبد ٜسٚي

ٔيآيذٔ ،يسٛا٘ذ اص ٔىبٖٞبي سفشػٍبٞي ٌشدؿٍشاٖ  ٚؿٟش٘ٚذاٖ

ديچ  ٚخٓداس دس دأ ٝٙو ٜٛاوشفب ؿذ ٚ ٜحذ فبكُ ايٗ ٔؼيشٞب

ث ٝدِيُ فذْ

الذاْ ث ٝدسخزوبسي دس صٔي ٝٙچٕٗ ؿذ ٜاػز .أب ٔشبػفب٘ٝ

ثبفض ؿذ ٜوٝ

دس ثشخي اص ٘مبط دسخزوبسي چٙبٖ ا٘ج ٜٛاػز ؤ ٝب٘ـ ديذٖ

ثشاي اػشفبدٜ

ٔٙبؽش اعشاف ؿذ ٚ ٜايٗ دشب٘ؼيُ خٛة ثشاي ايؼبد ٔىب٘ي

ٔغّٛة  ٚثٟي ٝٙؿٟش٘ٚذاٖ اص فضبي دبسن ثبيؼشي ػّؼّٝ

ثشاي سٕبؿبي ٔٙبؽش اعشاف دس ايٗ د ٟٝٙاص ثيٗ سفش ٝاػز.

ويفيز سفشع،

ثٙبثشايٗ دس ايٗ د ٟٝٙثبيذ ٘ؼجز ث ٝلغـ دسخشب٘ي وٝ

ٙٔ ٚبػتسشيٗ دشب٘ؼيُٞب ثشاي دبسنػبصي

ػٙمشي لشاس ٌيشد .أب فّيشغٓ ايٗ دشب٘ؼيُٞب
سٛػ ٝث ٝثشخي اص فبوشٛسٞبي دبسنػبصي
ػزاثيز ٔ ٚغّٛثيز آٖ وبٞؾ يبثذ.

الذأبر صيش ا٘ؼبْ ٌشفش ٝسب فال ٜٚثش افضايؾ

سمبضبي سفشػٍبٞي سا ٘يض ثبال ثشدٌ ٚ ٜشدؿٍشاٖ ثب سضبيز
ثيؾسشي اٚلبر فشاغز خٛد سا ػذشي ٕ٘بيٙذ.

ػّٛي ديذ ثٙٔ ٝبؽش اعشاف سا ٌشفشٝا٘ذ الذاْ ٕ٘ٛد.
اص عشف ديٍش وـيذٖ ٔؼيش دس دأ ٝٙوٚ ٜٛ

پهنه :1ثب فٙبيز ث ٝايٗ ٘ىش ٝؤ ٝحٛع ٝػبصي اعشاف

سبٔيٗ ؿيت ٔٙبػت ثشاي ديبدٜسٚي ا٘ؼبْ خبنثشداسي سا

ػشچـٕ ٝػشاة داساي ٔؼبحز وٓ ٔيثبؿذ  ٚايٗ ٔؼبِٝ

ضشٚسي وشد ٜو ٝثبفض ايؼبد ديٛاسي ثّٙذ دس يه عشف ٔؼيش

يه ٔحذٚديز ثشاي دبسن ث ٝحؼبة ٔيآيذِ .زا دس كٛسر

ؿذ ٚ ٜعشف ديٍش ٔؼيش و ٝث ٝػٕز اساضي ثبصديذ داسد،

أىبٖ فضبي وٙبسي ػشچـٕ ٚ ٝاػشخشآة خشيذاسي ٚ

ؿٟشداسي ثب احذاص يه ديٛاس ٜث ٝاسسفبؿ  5۸-75ػب٘شئشش

ثٔ ٝحٛع ٝػبصي دبسن اضبف ٝؿٛد ث ٝعٛسي و ٝاعشاف اػشخش

ٔب٘قي دس ثشاثش ٚسٚد افشاد ثٔ ٝحٛع ٝدسخزوبسي

آة وبٔال ٔحٛع ٝػبصي ؿذ ٚ ٜاص دسخشبٖ ،سؼٟيضار ٔ ٚجّٕبٖ

ايؼبد وشد ٜاػز .ايٗ ديٛاس ث ٝفٛٙاٖ يىي اص فٛأُ ٟٔٓ

ٔٙبػت ٘يض دس عشاحي آٖ اػشفبد ٜؿٛد .اص فضبي اػشخش آة ٘يض

دس فذْ اػشمجبَ خب٘ٛادٜٞب اص ايٗ د ٟٝٙؿذ ٜاػز .صيشا ٔىب٘ي

ٔيسٛاٖ ث ٝكٛسر ثٟشش اػشفبد ٜوشد يقٙي فٙغٞب  ٚسٛسيٞبي

ثشاي ٘ـؼشٗ ٌشٞٚي خٛد ديذا ٕ٘ي وٙٙذ .ثٙبثشايٗ ايٗ ديٛاس

ٔحبفؼ سا ثشداؿش ٚ ٝثب عشاحي ٔٙبػت  ٚاضبف ٝوشدٖ أىب٘بر

ثبيذ حزف  ٚيب اسسفبؿ آٖ وٓسش ؿٛد.

ٔشثٛط ث ٝلبيكسا٘ي  ٚيب ٔىب٘ي ثشاي دشٚسؽ ٔبٞي  ٚأىبٖ وؼت

يىي ديٍش اص ايٗ فٛأُ ٘ٛؿ وفػبصي ٔؼيش  ٚاسسفبؿ

سؼشثٞٝبي ػذيذ (ٔظُ ٔبٞي ٌيشي ثب لالة يب ديذٖ دش٘ذٌبٖ ٚ

صيبد دّٞٝب ٔيثبؿذٚ .ػٛد دّٞٝب ٔشسفـ اػشفبد ٜافشاد ٔقّ ٚ َٛيب

ػب٘ٛساٖ آثضي) سا ثشاي ٌشدؿٍشاٖ فشا ٓٞوٙذ .دس ساثغ ٝثب

افشاد ثب ؿشايظ خبف سا اص ايٗ د ٟٝٙثب ٔـىُ ٔٛاػ ٝوشدِ ،ٜزا

سبػيؼبر ا٘شمبَ آة دس ايٗ د ٟٝٙديـٟٙبد ٔيؿٛد دس كٛسر

ايؼبد سٔخٞبي ٔٙبػت  ٚوبٞؾ اسسفبؿ دّٞٝب دس ايٗ دٟٝٙ

أىبٖ ؿٟشداسي ٘ؼجز ث ٝسبٔيٗ آة ؿٟشة ؿٟشي اص ٔٙجـ

اِضأي اػزٛ٘ .ؿ وفػبصي دس ايٗ د ٟٝٙلّ ٜٛػٙه و ٝثب ٔالر

ديٍش الذاْ ٕ٘بيذ  ٚفضب سا ث ٝحبِز اِٚي ٚ ٝعجيقي خٛد

ٔبػ ٝػيٕبٖ ٔحىٓ ؿذ ٜاػزٔ ،يثبؿذ و ٝسا ٜسفشٗ ثش سٚي آٖ

ثبصٌشدا٘ذ .دس كٛسسي و ٝػبثؼبيي ايٗ سبػيؼبر أىبٖ دزيش

ٔـىُ ثٛد ٚ ٜحشي اوش وفؾ وٕي دبؿ ٝٙداؿش ٝثبؿذ

آصاس

٘جبؿذ ٔيسٛاٖ ثب وبؿز ٌيبٞبٖ ث ٝفٛٙاٖ ػذ ثلشي فضبي

دٙٞذ ٜثٛد ٚ ٜثٞ ٝيچ فٛٙاٖ سا ٜسفشٗ ثش سٚي آٖ أىبٖدزيش

سبػيؼبر سا اص ديذ ثبصديذوٙٙذٌبٖ ٔخفي ٍ٘ب ٜداؿز .سٚؿٙبيي

ٕ٘ي ثبؿذ .افشاد ثقذ اص ٚسٚد ث ٝايٗ د ،ٟٝٙثقذ اص وٕي ديبدٜسٚي

دس دٛٔ ٟٝٙسد ٘ؾش ثِ ٝحبػ دبي ٝؿبيذ وبفي ث٘ ٝؾش ثشػذ ِٚي

ٔٙلشف ؿذ ٚ ٜديٍش ثٙٔ ٝبعك ثبال دػز ٕ٘يس٘ٚذ ثٕٞ ٝيٗ

فلّٙبٔ ٝا٘ؼبٖ ٔ ٚحيظ صيؼز ؿٕبس ،35 ٜصٔؼشبٖ 49
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دِيُ افشاد ٔؼئ٘ َٛيض دس أش ٍٟ٘ذاسي  ٚآثيبسي فضبي ػجض
ثبالدػز ايٗ د ٟٝٙسٛػٟي ٘ىشد ٜو ٝايٗ فبُٔ

ث ٝؿّٛغي ٚ

ؿٕـيشي

افضٚد.
-

اغشـبؽ ديؾ اص ا٘ذاص ٜفضب افضٚد ٜاػز.

٘ٛؿ ٌٞٝ٘ٛبي ٌيبٞي ثبالخق دسخشچٞٝبي صيٙشي ٚ
ٌُ ٌ ٚيب ٜفلّي دس حذ ثؼيبس ضقيفي اػز ثٝ

دسخزوبسي ا٘ج ٚ ٜٛا٘ؼبْ ٘ذادٖ فّٕيبر ٍٟ٘ذاسي

عٛسي و ٝث ٝغيش اص فضبي دػششػي ثيٗ د ٟٝٙيه ٚ

فضبي ػجض ٔخلٛكب ٞشع دسخشچٞٝب  ٚفذْ ٚػٛد سٚؿٙبيي

دٞ ٚيچ فضبي ٌُوبسي دس آٖ ٚػٛد ٘ذاسد .ثٙبثشايٗ

وبفي دس ايٗ د ٟٝٙثبفض ثٚ ٝػٛد آٔذٖ فضبٞبي ثيدفبؿ ؿذ ٜثٝ

اػشفبد ٜاص ٌٞٝ٘ٛبي ٌيبٞي ٔشٛٙؿ ثبالخق ٌيبٞبٖ

عٛسي ؤ ٝحُ ا٘ؼبْ ا٘ٛاؿ ثضٜوبسيٞب ٘ ٚبٙٞؼبسيٞبي اػشٕبفي

ثٔٛي سٚيـٍب ٜاػشبٖ ٌّٟ ٚبي صيٙشي ثبفض صيجبيي

ؿذ ٜاػز .ايٗ فبُٔ ثبفض ؿذ ٜو ٝخب٘ٛادٜٞب وٓسش سٕبيُ

ٞشچ ٝثيؾسش چـٓ ا٘ذاص دبسن ٔيؿٛد.

داؿش ٝثبؿٙذ ؿتٞب اص ايٗ ٔىبٖ اػشفبد ٜوٙٙذ  ٚسٟٙب

دس

-

فضبٞبيي و ٝدس داخُ دبسن ثٝخبعش ؿيت صيبد ٚ

ثخـي و ٝؿتٞب داساي سٚؿٙبيي وبفي اػز  ٚيب احؼبع

يب ثٞ ٝش فّز ديٍشي ٛٙٞص ثالاػشفبدٔ ٜب٘ذ ٜاػز ٚ

أٙيز ثيؾسش ٔيوٙٙذ ٔشاػقٕ٘ ٝبيٙذ .ايٗ فٛأُ اص ٟٔٓسشيٗ

فّٕيبر فٕشا٘ي دس آٖ ا٘ؼبْ ٍ٘شفشٔ ٝيسٛاٖ

داليّي ٞؼشٙذ و ٝثب ٚػٛد صيجبيي ثلشي اص فبكّ ٝدٚس،

ايٗ

ثب وبؿز ٌيبٞبٖ دٛؿـي  ٚدسخشچٞٝبيي و ٝث ٝآة

دٛٔ ٟٝٙسد اػشفبد ٚ ٜاػشمجبَ ٔشدْ ؿٟش ٌ ٚشدؿٍشاٖ

لشاس

وٓسشي ٘يبص داس٘ذ دٛؿؾ داد  ٚث ٝصيجبيي دبسن
افضٚد.

ٕ٘ي ٌيشد.
پهنه :3ايٗ د ٟٝٙثب داؿشٗ لبثّيزٞب  ٚدشب٘ؼيُٞبي

ايٗ دبسن فبلذ ٞشٌ ٝ٘ٛصٔيٗ ثبصي ثشاي وٛدوبٖ ٚ
٘ٛػٛا٘بٖ  ٚػٛا٘بٖ اػز ٞشچٙذ و ٝفضبي

ثّمٔ ٜٛخلٛكب ث ٝخبعش ؿيتداس ثٛدٖ  ٚداؿشٗ ديذ ٚػيـ

ثذ ٖٚاػشفبد ٜدس آٖ صيبد اػز .ثٙبثشايٗ ثب سٛػ ٝثٝ

ث ٝاعشاف ثب الذأبر سىٕيّي(دٛؿؾ دادٖ ثٔ ٝؼيشٞب  ٚوبؿز

٘ٛؿ وبسثشي دبسن(سٛلف عٛال٘ي ٔذر) ايؼبد

ٌيبٞبٖ) ٔيسٛاٖ آٖ سا ث ٝفٛٙاٖ يه چـٓ ا٘ذاصي صيجب دس ثذٚ

ٔحُٞبي ٔٙبػت  ٚأٗ ثشاي اػششاحز ٚ

ٚسٚد ث ٝؿٟش سجذيُ وشد.

٘ـشٗ خب٘ٛادٜٞبٕٞ ،چٙيٗ ايؼبد ٔحٛعٕٞ ٝشا ٜثب
ٚػبيُ ثبصي ثشاي سٕبٔي ٌشٜٞٚبي ػٙي

ث ٝعٛس وّي دس ساثغ ٝثب ثٟجٛد ٚضقيز دبسن ػشاة

دس

ٌض٘ ٚ ّٟٝافضايؾ سمبضبي سفشػٍبٞي آٖ ٔيسٛاٖ ٘ىبر صيش سا

دبسن ضشٚسي اػز .و ٝايٗ أش ٔيضاٖ سمبضبي

ثشؿٕشد:

سفشػي دبسن سا افضايؾ ٔيدٞذ.

-

فذْ سٛػ ٝث ٝفٙلش آة ثب ٚػٛد دػششػي آػبٖ ثٝ

-

٘بٔٙبػت ثٛدٖ  ٚفذْ سٛصيـ ٔىب٘ي ٔٙبػت

ثٝ

ٔجّٕبٖ دبسن اص ٔقبيت ٔ ٟٓايٗ دبسن ثٛد ٜثغٛسي

ايؼبد يه اػشخش ٚػيـ أب وٓ فٕك اوشفب ؿذ ٜوٝ

و ٝسٕبْ ٔجّٕبٖ دس د 1 ٟٝٙوٞ ٝيغ دسخز ػبيٝ

ٞيچ وبسثشي ديٍشي ٘ذاسد .دس د 8 ٟٝٙثٟ٘ ٝش آة

ا٘ذاصي ٘ذاسد ػبٕ٘بيي ؿذ ٜو ٝأىبٖ اػشفبد ٜاص آٖ

٘بؿي اص چـٕٞٝبي ٔشقذد ػشاة و ٝداساي آة

دس ػبفبر ٌشْ سٚص يب اػشفبد ٜػٕقي سٛػظ

لبثُ سٛػٟي اػزٞ ،يچ سٛػٟي ٘ـذ ٜحشي ث ٝدِيُ

خب٘ٛادٜٞب ٚػٛد ٘ذاسد ٘ ٚمبط ديٍش دبسن فبلذ

ٞش

فشػبيؾ ؿذيذ وٙبسٜٞبي ٟ٘ش آة چـٓا٘ذاص

ٌٔ ٝ٘ٛجّٕبٖ ٔيثبؿٙذ .سلحيح  ٚسٛػقٝ

٘بٔٙبػجي ايؼبد ؿذ ٜاػز .عشاحي ػبحُ ٟ٘ش ٚ

دبسن ٔخلٛكب ػغُٞبي صثبِ ٝثشاي ٘ؾبفز ٞشچٝ

اػشفبد ٜاص ٌيبٞبٖ آة دٚػز دس ايٗ ٔىبٖٕٞ ،چٙيٗ

ثيؾسش فضبي دبسن ضشٚسي ٔيثبؿذ.

آٖ دس ايٗ دبسن .ثٝعٛسيو ٝدس د 1ٟٝٙفمظ

ايؼبد آةٕ٘بٞبي ٔشقذد لغقبً ث ٝصيجبيي دبسن خٛاٞذ

-

ٔجّٕبٖ

ػشٚيغ ثٟذاؿشي سمشيجبً دس دبسن وبفي اػز ِٚي
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ٖ ػغشافيربي اػرشب.)1327( .ٖٕىبساٞ ٚ  ٔحٕذ، اػٕبفيّي.1۸
صاسرٚ ،ؿيٛٔسيضي آٝٔ ثش٘بٚ ؾٞٚ ػبصٔبٖ دظ،ٖشاٟ س.ٜوشٔب٘ـب
. ٘ـش وشت دسػيٚ  ؿشوز چبح:سؽٚ دشٚ صؽٛٔآ

٘ؾش ٔيسػذٝ ث،ٕبػزٙٞي ساّٛ يب سبثٚ ؾٙفبلذ دشاو
.٘ذٛصيـ ؿٛلش ثبيذ دس ػغح دبسن سٙايٗ ف
ثشداسي اص دبسن افضايؾٜشَٟ ػبفبر ثٛ عٝىٙثشاي اي

-

 ساحشي سب دبػي اصٝذ ثٙ٘اٛ ٌشدؿٍشاٖ ثشٚ دٛ ؿٜداد
ٜاػشفبد

 اص ٔحيظ دبسنٚ ذٙ٘ؿت دس دبسن ثٕب

ٗس افىٛ٘ ٝذ وّٙبي ثٞٝذ الصْ اػز ثب ٘لت دبيٙٙو
ةٛ( ثشاي صيش اؿىٜسبٛبيي وٙؿٚبي سٞٝ دبيٚ يٛل
 اػشب٘ذاسدٚ ةّٛ حذ ٔغٝبيي دبن سا ثٙؿٚدسخشبٖ) س
 دفبؿٝ٘ٚبي ثذٞ دس حزف فضبِٝ ايٗ ٔؼبٝ وٜسػب٘ذ
.طش اػزٛٔ ٘يض
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