
 

 هجیذ غفاریاى  ًَیسٌذُ هکاتبِ کٌٌذُ :

   آدرس پستی :

   تلفي :

   آدرس پست الکترًٍیک :

 

 

 

 

 

 

کیلٍَلت هرکس شْر یسد با بکارگیری الگَریتن ضرایب  66/062یابی َّشوٌذ پست هکاى

 EIGISافسار ٍزًی در ًرم
 

 0، هرتضی رحیویاى*1هجیذ غفاریاى

 

 ثشق داًـگبُ ؿبّشٍدداًـىذُ  --1

 داًـىذُ ثشق داًـگبُ ؿبّشٍد -2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کانی  اولین کنفرانس مهندسی فناوری اطالعات م
The 1st National Conference on 
Geospatial Information Technology 

 الدیه طًسیصىعتی خًاجٍ وصیر داوشگاٌ
 برداری داوشکدٌ مُىدسی وقشٍ

K.N.Toosi University of Technology  

Faculty of Geomatics Engineering 

 January 2016 20 - 19 1394دی ماٌ  30ي  29

 

 چکیذُ :
ثب تَخِ ثِ ًشخ سؿذ ثبس ٍ  یثشق هٌطمِ ا یًوَدُ اػت. ؿشوت ّب یشثشق ، تَػؼِ ؿجىِ سا اختٌبة ًبپز یٍ خبًگ یهلبسف كٌؼت یؾافضا

. دس  ی وٌٌذه احذاثسا  یغاًتمبل ٍ فَق تَص ی، پؼت ّب یؼتن، ثؼذ اص اًدبم هطبلؼبت ػ یهلشف وٌٌذگبى ثضسي كٌؼت یوبًذدسخَاػت د

 یشیثبسگ یضاىه یپؼت سٍ یياًتخبة هحل صه ینهؼتم یشؿَد . ثب تَخِ ثِ تأث ییياحذاث پؼت تؼ یهشحلِ الصم اػت هحل هٌبػت ثشا یيا

 یؼتویاص پؼت ّب ، ضشٍست داسد ػ یػبخت ٍ ثْشُ ثشداس یثبال یّب یٌٍِ ّض یغ،ٍ فَق تَص یغتَصّبی ؿجىِتلفبت  یضاىتشاًغ ّب ، ه

گزاس دس یشتأث یاكل یّب یبسهؼ ییيثب تؼ یؼتنػ یيگشدد. دس ا یدبدا یغاًتمبل ٍ فَق تَص یپؼت ّب یٌِهحل ثْ ییيتؼ یثشا َّؿوٌذ

هؼیبسّبی هؤثش  هؼیبس ٍ صیش ، ٍ ایدبد الیِ ّبی اطالػبتی هشتجط دس ًشم افضاس ػیؼتن اطالػبت خغشافیبیی كٌؼت ثشق اًتخبة هحل پؼت 

دس اًتخبة هحل پؼت اهتیبص دّی هی ؿَد. دس ایي همبلِ، ثِ ووه الگَسیتن ضشایت ٍصًی ، هحل ّبی پیـٌْبدی )وبًذیذ( ثشای اًتخبة 

 ویلٍَلت هشوض ؿْش یضد ثِ ووه ًشم افضاس تخللی كٌؼت ثشق ، هَسد اسصیبثی لشاس گشفتِ اًذ. 63/230هحل پؼت 
 

 .یابی ، ضرایب ٍزًی ، هعیار ، زیر هعیار ، الیِ ّای اطالعاتی ، پستهکاى   ّای کلیذی :ٍاشُ



 

1 

 مُىدسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 هقذهِ -1

ػشهبیِ گزاسی ثبالیی اًدبم هی دٌّذ. اص ایني سٍ  ؿشوت ّبی ثشق هٌطمِ ای ثشای احذاث پؼت ّبی اًتمبل ٍ فَق تَصیغ 

هَضَع اًتخبة هحل احذاث پؼت ّبی اًتمبل ٍ فَق تَصیغ اص اّیوت ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت . ثطَسیىِ ثنیؾ اص ًلن    

ػشهبیِ اختلبف دادُ ؿذُ ثشای تَػؼِ ؿجىِ ثشای خشیذ صهیي ، تدْیضات ٍ اخشای پؼت ّنبی اًتمنبل ٍ فنَق تَصینغ     

. دس كَستیىِ هحل پؼت ثِ دسػتی تؼییي ًگشدد ، ػالٍُ ثش ّذس سفت ثخؾ صینبدی اص ػنشهبیِ گنزاسی    كشف هی ؿَد 

اٍلیِ ، هیضاى ّضیٌِ ّبی ثْشُ ثشداسی ًیض افضایؾ خَاّذ یبفت. اص طشفی دس كَست ػنبخت پؼنت ّنبی اًتمنبل ٍ فنَق      

خَاّین ثَد . ایي هـىالت دس ثشخی هنَاسد  تَصیغ دس هحل ًبهٌبػت ، ثشای ّش ثبس تَػؼِ پؼت ثب هـىالت اخشایی سٍثشٍ 

ِ      ثبؿذ  ٍ دس ثشخی ؿشایط، حل آًْب صهبىلبثل حل ًوی ای  ثش اػت ٍ ّضیٌِ ّبی صینبدی سا ثنِ ؿنشوت ّنبی ثنشق هٌطمن

تحویل هی ًوبیذ. دس سٍؽ ّبی پیـیي ثْیٌِ ػبصی اًتخبة هحل پؼت ّبی فـبس لَی ثب تَخِ ثِ پیچیذگی هَضَع ٍ 

یش گزاس دس ایي صهیٌِ ، ثشای ػبدگی ثِ دٍ ٍ یب چٌذ هؼیبس اوتفب ؿذُ اػت . دس ایي همبلِ ػؼی ؿنذُ  تؼذد هؼیبس ّبی تأث

توبهی هؼیبس ّبی هؤثش دس اًتخبة هحل پؼت ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی گشدد. ثب تَخِ ثِ تؼذد ػَاهل تنأثیش گنزاس دس اًتخنبة    

غشافیبیی ثشای افضایؾ ػشػت ٍ دلت هحبػجبت هَسد صهیي پؼت ّبی اًتمبل ٍ فَق تَصیغ اػتفبدُ اص ػیؼتن اطالػبت خ

ًظش هی ثبؿذ. سٍؽ ثْیٌِ ػبصی ثِ ایي كَست اػت وِ هؼیبس ّبی هَخَد ثب تَخِ ثِ تٌَع آًْب،  یه هشحلِ گشٍُ ثٌذی 

ش ؿذُ اًذ . ػپغ هیبًگیي ٍصى ّش صیش هؼیبس ، هیبًگیي ٍصى ّش هؼیبس ٍ دس ًْبیت ثب اهتیبص دّی ثنِ گضیٌنِ ّنب ٍ دس ًظن    

گشفتي ٍصى اػتخشاج ؿذُ ، گضیٌِ ثشتش هحل پؼت اًتخبة هی ؿَد. هؼیبس ّبی هىبًی دس ًنشم افنضاس ػیؼنتن اطالػنبت     

خغشفیبیی كٌؼت ثشق لبثل پیبدُ ػبصی ٍ اهتیبص دّی ّؼتٌذ. هضینت ایني سٍؽ دس هشحلنِ اٍل ، دس ًظنش گنشفتي ّونِ       

اطویٌبى ثبالیی هی تَاى ادػب ًوَد وِ  هؼیبسی ًبدیذُ گشفتنِ  هؼیبس ّب دس ّش هشحلِ اًتخبة صهیي هی ثبؿذ . ثطَسیىِ ثب 

ًـذُ اػت. ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ هبّیت هٌطمِ ٍ ؿشایط خبف هحل احذاث پؼت، ٍصى دّی ثِ ّشیه اص هؼیبس ّب ٍ صیش 

ل پؼنت لنبدس   هؼیبس ّب دس ّش پشٍطُ هتغیش خَاّذ ثَد . ًشم افضاس ػیؼتن اطالػبت خغشافیبیی ثِ ّوشاُ اثضاس اسصینبثی هحن  

اػت ؿبخق اسصیبثی هٌبػجی ثشای هحل وبًذیذّب اسائِ دّذ. ثب همبیؼِ ؿبخق اسائِ ؿذُ دس ایي ثخؾ لبدس ثِ همبیؼنِ  

ویلٍَلنت   63/230هحل ّبی پیـٌْبدی )وبًذیذ( ثشای احذاث پؼت خَاّین ثَد. ثشای هطبلؼنِ هنَسدی پؼنت خذینذ     

یـٌْبدی سٍی هحل پؼت هشوض ؿْش ، ًـبى هی دّذ ایني سٍؽ  هشوض ؿْش یضد اًتخبة ؿذُ اػت . پیبدُ ػبصی سٍؽ پ

 ضوي افضایؾ ػشػت تلوین گیشی ثشای تؼییي هحل پؼت ، اص دلت وبفی ثشخَسداس اػت.

 بٌذی هعیارّای اصلیدستِ -0

 هعیار هشخصات زهیي -0-1

ی اساضی هدبٍس پؼنت ، ًحنَُ   ثشای ایي هؼیبس تؼذاد صیبدی صیش هؼیبس لبثل تؼشی  اػت . دػتشػی ثِ خبدُ اكلی ، وبسثش

   َ د ، هینضاى ؿنیت ٍ حدنن ػولینبت     چیذهبى )لی اٍت( ، تؼذاد تمبطغ خطَط ٍسٍدی ٍ خشٍخی پؼت ثنب خطنَط هَخن

، آصهبیـبت صهیي ؿٌبػی ، لبثلیت تَػؼِ ثب ػبیش ٍلتبطّب ٍ لبثلیت وبسثشد اًشطی ّبی ًَ اص خولِ ایي صیش هؼیبس ّنب  خبوی

 .هی ثبؿٌذ

 یکیهشخصات الکتر -0-0

اػت. ّشچِ هحل پؼت ثِ وبًَى ثبس ًضدیه تش ثبؿنذ   تأثیشگزاسهـخلبت الىتشیىی ثش هحل اتلبل پؼت ثِ ؿجىِ سٍی 

اهتیبص ثبالتشی اص ایي هؼیبس وؼت خَاّذ ًوَد . ایي هَضَع ساثطِ اػبػی ثب هیضاى تلفبت هحبػجِ ؿنذُ ثنشای ّشینه اص    

ایٌىِ همبٍهت الىتشیىی صهیي ثِ ًَع خبن ثؼتش صهیي ٍ هیضاى سطَثنت  صهیي ّبی وبًذیذ داسد. ػالٍُ ثش ایي ثب تَخِ ثِ 

 آى ٍاثؼتِ اػت ، صهیي ّبی وبًذیذی وِ همبٍهت الىتشیىی آًْب پبییي ثبؿذ دس اٍلَیت اًتخبة ّؼتٌذ .
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  …کیلًيلت 63/230یابی ًَشمىد پست مکان

 یمیانرح یمرتض یان،غفار یدمج

 ّاهعیار ّسیٌِ -0-6

هی ثبؿنذ. ّضیٌنِ    یّضیٌِ خشیذ صهیي ، ثخلَف دس هٌبطك ؿْشی اص ػَاهل تؼییي وٌٌذُ دس هحل پؼت ّبی فـبس لَ

تدْیضات فیذس ًیض ٍاثؼتِ ثِ هحل پؼت اػت . ّشچِ فبكلِ هحل پؼت اص ؿنجىِ هَخنَد ثیـنتش ثبؿنذ ،      خشیذ ٍ ًلت

ّضیٌِ خشیذ ٍ ًلت خطَط تغزیِ وٌٌذُ پؼت ثیـتش خَاّذ ثَد . اص طشفی چٌبًچِ فبكلِ پؼت تب هشاونض هلنشف صینبد    

 پؼت افضایؾ خَاّذ داؿت. ثبؿذ ، ّضیٌِ ّبی خشیذ ٍ ًلت خطَط خشٍخی اص

 هعیار حرین -0-4

ثب تَخِ ثِ حؼبػیت ٍ اّویت پؼت ّبی ثشق ، الصم اػت تب حذ هوىي ایي تأػیؼبت اص هٌبطك پنش خطنش هبًٌنذ گؼنل     

صلضلِ ، هؼیش ػیالة ّب ، هحذٍدُ ؿك ٍ ًـؼت صهیي ٍ هؼیش پشٍاص فشٍدگبُ دٍس ثبؿذ. ّوچٌیي الصم اػت حنشین ّنبی   

 ؼبت ؿْشی هبًٌذ آة ، گبص ٍ هخبثشات ًیض سػبیت گشدد.لبًًَی ػبیش تأػی

 هحیطیهعیار شرایط زیست -0-5

احذاث پؼت ّبی فـبس لَی ًجبیؼتی سٍی هحیط صیؼت هٌطمِ اثش ػنَ  داؿنتِ ثبؿنذ. دس هشحلنِ تؼنطیح ٍ هحَطنِ       

پؼت ًجبیؼتی ثشای ػبصی پؼت تأویذ هی ؿَد پَؿؾ گیبّی هٌطمِ اص ثیي ًشٍد . كذای حبكل اص تشاًؼفَسهبتَس ّبی 

ػبوٌیي ػبختوبى ّبی هدبٍس ، ایدبد هضاحوت ًوبیذ. ٍخَد آلَدگی ّبی كٌؼتی هی تَاًذ ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی پؼت ٍ 

ؿؼتـَی همشُ ّب سا افضایؾ دّذ . ثِ ّویي ػلت دس كَست اهىنبى هحنل پؼنت ، ثبیؼنتی دٍس اص هٌنبطك ثنب آلنَدگی        

 ػٌگیي اًتخبة گشدد.

 هعیار ریٌفعاى -0-6

ؿخبف حمیمی ٍ یب حمَلی وِ احذاث پؼت ثٌحَی دس ػَد ٍ یب صیبى آًْب تأثیشگزاس خَاّذ ثَد ثبیؼتی ؿٌبػبیی ؿًَذ ا

. ثِ ػٌَاى هثبل ؿشوت ّبی تَصیغ ثَاػطِ ایٌىِ ثبیؼتی ثشق هـشویي خبًگی ٍ كٌؼتی سا اص طشیك پؼتْبی فَق تَصیغ 

دیگش دس كَستیىِ هحل پؼت فـبس لَی ثِ دسػتی تؼییي ًگنشدد  تأهیي ًوبیٌذ اص خولِ ایي ریٌفؼبى ّؼتٌذ. ثِ ػجبست 

 ؿشوت ّبی تَصیغ ثشای تأهیي ثبس هـشویي خَد ثب هـىل اػبػی سٍثشٍ خَاٌّذ ثَد.

 رٍش پیشٌْادی -6

دس سٍؽ پیـٌْبدی اثتذا یه ػشی هؼیبس ّبی اكلی ثشای اًتخبة هحل پؼت هؼشفی هی ؿًَذ. ّش هؼیبس اكنلی ؿنبهل   

هی ثبؿذ . هؼیبس ّبٍ صیش هؼیبسّب دس ًشم افضاس تؼشی  هی ؿَد . ثشای ّش هؼیبس گشٍُ ثٌنذی اًدنبم هنی     چٌذیي صیش هؼیبس

( ثخؾ اسصیبثی هحنل پؼنت دس ًنشم افنضاس     1ؿَد . ایي گشٍُ ثٌذی ثشای تؼییي حذٍد همبدیش اًدبم هی ؿَد . دس ؿىل )

ق ّب اػت . تؼییي ٍصى ؿنبخق ّنب ثنِ    ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت . هْوتشیي ثخؾ سٍؽ پیـٌْبدی اختلبف ٍصى ؿبخ

ؿشایط خغشافیبیی ٍ آة ٍ َّایی ٍ... هٌطمِ احذاث پؼت ثؼتگی داسد . ثنِ ػجنبست دیگنش دس سٍؽ پیـنٌْبدی ثنش سٍی      

ّب دس ّش هَسد اًتخبة هحل پؼت ، تأویذ هی ؿَد. ثِ ػٌَاى هثبل ٍصى ؿبخق آلَدگی ثنشای   تؼییي هدذد ٍصى ؿبخق

 ( هتفبٍت خَاّذ ثَد.(GISثب ٍصى ّوبى ؿبخق ثشای یه پؼت ثب ػبیك گبص  (AISیه پؼت ثب ػبیك َّا )
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 EIGIS( : ارزیابی هحل پست در ًرم افسار 1شکل )

( ًحَُ گشٍُ ثٌذی ٍ اهتیبص دّی ثِ هؼیبس ّب ًـبى دادُ ؿذُ اػت . ّش چِ دسخِ اّویت هؼیبس ثنبالتش ثبؿنذ   2دس ؿىل )

 هؼیبس دس گشٍُ ثِ ػذد یه ًضدیىتش خَاّذ ثَد.ٍصى اختلبف دادُ ؿذُ ثِ آى 

 
 ( : ًحَُ گرٍُ بٌذی ٍ اهتیازدّی هعیارّا0شکل )

ویلٍَلت دس هشوض ؿْش یضد ثِ ػٌَاى هطبلؼِ هَسدی ثب ثىبسگیشی سٍؽ پیـنٌْبدی اًتخنبة    63/230تؼییي هحل پؼت 

یبثی ثْیٌِ آى اص اّوینت   خبف هٌطمِ ، هىبىؿذ. ایي پؼت دس هٌطمِ پش تشاون ؿْش یضد ٍالغ ؿذُ ٍ ثب تَخِ ثِ ؿشایط 

 ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت.

 هراحل تعییي هعیارّا ٍ هحاسبِ شاخص ارزیابی -4

( ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت هؼیبس ّبی ًضدیىی ثِ هشاوض هلشف ، دػتشػی ثِ ساُ ّب ، ًضدیىنی ثنِ   1طَس وِ دس ؿىل) ّوبى

ی صهیي ٍ هحذٍدیت ثِ ػٌَاى هؼیبس ّبی تأثیش گزاس هؼشفی ؿنذُ ٍ  خطَط ثشق ، وبسثشی اساضی ٍ ػبهل طجیؼی ، پبیذاس

 ثبیؼتی هَسد اسصیبثی لشاس گیشد.

ّب داسًذ ضشیت ٍصًی ثگیشًذ . ثِ ػٌنَاى هثنبل    ّش وذام اص ایي هؼیبس ّب ثبیؼتی ثؼتِ ثِ اّویتی وِ ًؼجت ثِ ثمیِ هؼیبس

ؼجت ثِ ػبیش الیِ ّبی اطالػبتی ثشخَسداس اػت پغ ثبیؼنتی  الیِ اطالػبتی ًضدیىی ثِ هشاوض ثمل ثبس اص اّویت ثبالتشی ً

 ضشیت ٍصًی الیِ اطالػبتی ثمل ثبس ، ثبالتش اص ػبیش هؼیبس ّب لحبظ گشدد.
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  …کیلًيلت 63/230یابی ًَشمىد پست مکان

 یمیانرح یمرتض یان،غفار یدمج

تن اطالػنبت خغشافینبیی ًونبیؾ    ( سًٍذ تؼییي هؼیبس ّب ٍ هحبػجِ ؿبخق اسصیبثی تَػنط ًنشم افنضاس ػیؼن    3دس ؿىل )

 ؿذُ اػت. دادُ

                                 
 هعیارّا ٍ هحاسبِ شاخص ارزیابی( : هراحل تعییي 6شکل )

 کیلٍَلت هرکس شْر یسد 66/062پیادُ سازی رٍش پیشٌْادی بر رٍی پست  -5

ویلٍَلت هشوض ؿْش یضد ثشای داؿتي دیذ ولی هحذٍدُ هؼشفی ؿذُ  63/230( هٌطمِ ولی هىبى یبثی پؼت 4دس ؿىل )

 ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت. ثشای اًتخبة هحل پؼت ، وِ اص خبًت ٍاحذ ثشًبهِ سیضی اسائِ ؿذُ ،

 

 ( : ًوای کلی از هٌطقِ هعرفی شذُ برای هکاى یابی پست هرکس شْر یسد4شکل)

( ًوبیبى اػت پؼت هضثَس دس داخل ًبحیِ پش تشاون ؿْشی ثب وبسثشی صهنیي ّنبی هؼنىًَی ٍ    4ّوبى طَس وِ دس ؿىل )

ل هی ثبؿذ الصم اػت هَلؼیت هٌبػنجی ثنشای   تدبسی اػت . اص طشفی ثِ دلیل ایٌىِ پؼت هشوض ؿْش یضد یه پؼت اًتمب

( هحذٍدُ هؼشفی ؿذُ اص خبًنت ٍاحنذ ثشًبهنِ سینضی     4تغزیِ پؼت ّبی فَق تَصیغ داؿتِ ثبؿذ . دایشُ سًگی دس ؿىل )

 ثشای اًتخبة هحل پؼت هشوض ؿْش یضد سا ًـبى هی دّذ.

 اًتخبة هؼیبسّبی اكلی

اطالػبتیگشٍُ ثٌذی الیِ ّبی   

 تؼییي هحل ثشای هحبػجِ ؿبخق تَػط ًشم افضاس

 تؼییي الیِ اطالػبتی هؼبدل هؼیبس اكلی ٍ آدسع دّی

 ٍصى دّی ثِ صیش گشٍُ الیِ ّب



 

5 

 مُىدسی فىايری اطالعات مکاوی ايلیه کىفراوس ملی

1394دی ماٌ  30ي  29  

 
 ( : هحل سِ کاًذیذ پیشٌْادی برای ارزیابی هحل پست5شکل)

ویلٍَلت هشوض ؿنْش ینضد    63/230ِ وبًذیذ پیـٌْبدی اص صهیي ّبی خبلی ٍ هٌبػت ثشای احذاث پؼت ( ػ5دس ؿىل )

هـخق ؿذُ اػت . ایي ػِ وبًذیذ حذالل ّبی خَاػتِ ؿذُ اص خبًت ٍاحذ ثشًبهِ سیضی سا فشاّن هی ًوبیذ ٍلی اص دیذ 

اسصیبثی صهیي ّبی وبًذیذ ثشای احذاث پؼنت   ٍاحذ تَػؼِ ٌَّص اسصیبثی دلیمی اص ایي ػِ صهیي اًدبم ًـذُ اػت . ثشای

( هَلؼیت ػِ وبًذینذ دس ایني   6ؿْش یضد تْیِ ؿذ . ػپغ هطبثك ؿىل ) 2000/1هشوض ؿْش اثتذا ًمـِ ّبی ثب همیبع 

 ًمـِ ّب ؿٌبػبیی ٍ ثشای اسصیبثی دس ًشم افضاس ػیؼتن اطالػبت خغشافیبیی آهبدُ گشدیذ.

 
 شْری 0222/1شِ ( : هَقعیت سِ کاًذیذ رٍی ًق6شکل )

ثب اػوبل لبثلیت ًشم افضاس ثشای اسصیبثی هحل پؼت سٍی یه ًمطِ اص ّش ػِ وبًذیذ اهتیبص ّش وبًذیذ ثنش اػنبع ؿنبخق    

 ( ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت .1اسصیبثی تؼییي هی ؿَد . ایي هَضَع دس خذٍل ؿوبسُ )

 شاخص ارزیابی رٍی سِ کاًذیذ بررسی( : 1جذٍل)
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  …کیلًيلت 63/230یابی ًَشمىد پست مکان

 یمیانرح یمرتض یان،غفار یدمج

اص  3هحبػجِ ؿذُ دس ًشم افضاس ػیؼتن اطالػبت خغشافیبیی ًـبى هی دّذ وبًذینذ هحنل پؼنت ؿنوبسُ      ؿبخق اسصیبثی

تشی ًؼجت ثِ ػبیش وبًذیذ ّب ثشخَسداس اػت . ثب تَخِ ثِ ایٌىِ اطالػبت ػنبیش الینِ ّنبی اطالػنبتی دس      ٍضؼیت هطلَة

لیوت صهنیي ٍ هؼینبس حنشین ٍ ... سا ًینض ٍاسد ًنشم       حبل تْیِ هی ثبؿذ دس اداهِ هی تَاى الیِ ّبیی هبًٌذ هشوض ثمل ثبس ،

افضاس ًوَد. ثذیْی اػت ثب تىویل الیِ ّبی اطالػبتی هشثَط ، ؿنبخق هحبػنجِ ؿنذُ اص هطلَثینت ثیـنتشی ثشخنَسداس       

 خَاّذ ثَد.

 گیریًتیجِ -6

هحنذٍد اًتخنبة هحنل    ػَاثك ثْیٌِ ػبصی هحل پؼت ّبی فـبس لَی ًـبى هی دّذ وِ سٍؽ ّبی لجلی ثِ چٌذ هؼیبس 

ثٌذی هؼئلِ ػبدُ ثبؿذ . ثب تَخِ ثِ پیچیذگی هَضَع ٍ تؼذد ػَاهل تأثیش ای وِ فشهَلپؼت ثؼٌذُ ًوَدُ اػت ثِ گًَِ

گزاس دس اًتخبة ثْیٌِ هحل پؼت ، سٍؽ اسائِ ؿذُ دس ایي همبلِ اوثشیت ػَاهل سا هذ ًظش لنشاس هنی دّنذ . هینضاى ٍصى     

ؼیبس ّب ثِ ؿشایط هٌطمِ احذاث پؼت ثؼتگی داسد. ًشم افضاس ػیؼنتن اطالػنبت خغشافینبیی ثنِ     ّب ٍ صیش ه    دّی ثِ هؼیبس 

خَثی ایي سٍؽ سا پیبدُ ػبصی ًوَدُ اػت . ایي سٍؽ ثؼذ اص هشحلِ وبًذیذ یبثی ٍ چٌبًچنِ چٌنذ گضیٌنِ وبًذینذ ثنشای      

ویلٍَلت هشوض ؿنْش ینضد ، ایني     63/230هحل پؼت تؼییي ؿذُ اػت، وبسثشد داسد. دس هطبلؼِ هَسدی سٍی هحل پؼت 

حبوی اص آى اػت وِ ثْیٌِ ػبصی ثِ سٍؽ الگَسیتن ضشایت ٍصًی، ضوي دس  سٍؽ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت ٍ ًتبیح

 ًظش گشفتي ولیِ ػَاهل تأثیش گزاس ، هحل ثْیٌِ پؼت سا ثب دلت ٍ ػشػت ثبالیی تؼییي هی ًوبیذ.
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