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تَسعِ هياى افشاي ضْزي ،رٍيکزدي ًَيي در حفظ سهيي ضْزي در تثزيش
اکبر رحیمی

1

چکيذُ
صهيي ،اساسيتشيي فاهل تَسقِ ٍ ًحَُ استفادُ اص آى ،اص هْنتشيي هثاحث تشًاهِسيضي ضْشي
است .سياستْاي تَسقِ ضْشي ٍ حفؼ صهييّاي پيشاهَى ضْشّا ،اص چالطْاي اساسي تشًاهِسيضاى
ضْشي دس دِّّاي اخيش تَدُ ٍ سياست تَسقِ هياى افضايي اص اضکال سضذ َّضوٌذ ،تَسقِ پايذاس ٍ
ًَيي دس ضْشساصي ،تَخِ اساسي تِ ايي هَضَؿ داسد .ايي تحميك تا ّذف ضٌاسايي پتاًسلْاي
تَسقِ اص دسٍى ،تِ تثييي تَسقِ هياى افضاي ضْشي ٍ کاستشد ايي سياست دس تَسقِ آتي ضْش تثشيض
تا استفادُ اص سٍش تدضيِ ٍ تحليل سيستويک هيپشداصد .تا استفادُ اص ايي سٍشً ،مطِ تَاى ٍ
پتاًسيلّاي تَسقِ هياى افضاي ضْشي تثشيض ،تشاي اختصاظ تِ تَسقِ آتي ضْش تْيِ گشديذً .تايح
حاصل اص اسصياتي ًواياًگش تَسقِ تَسقِ فضايٌذُ ضْش تِ پيشاهَى دس دِّّاي گزضتِ ٍ فذم تَخِ تا
پتاًسيلّاي دسًٍي ضْشي تَدُ است .تشسسي پتاًسيلّاي تَسقِ هياى افضا ،ضاهل کاستشيّاي
ًاساصگاس ،اساضي خالي ٍ سّا ضذُ ،لغقات تا تشاکن ساختواًي پاييي (يک عثمِ) ٍ تافتْاي تخشيثي
ضْش ًطاًگش ٍخَد حذٍد ّ 4974کتاس اص ايي تافتْا خْت تَسقِ آتي هيتاضذً .تايح حاصل اص ايي
تحميك ًطاى هيدّذ کِ تا افوال سياست تَسقِ هياى افضاي ضْشي دس تَسقِ آتي تثشيض ًِ ،تٌْا اص
تخشية اساضي صسافي ٍ تاغات پيشاهَى ضْش کاستِ خَاّذ ضذ ،تلکِ کاّص ّضيٌِّاي التصادي
ّوچَى ّضيٌِّاي آهادُ ساصي اساضي ضْشيّ ،ضيٌِ تَسقِ صيشساختْاي ضْشي تِ پيشاهَى سا تِ
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دًثال خَاّذ داضت ٍ اًتؾام فضايي ضْشي اص عشيك خشٍج کاستشيّاي ًاساصگاس ٍ تْساصي ٍ
ًَساصي تافتْاي لذيوي ٍ غيش سسوي ضکل خَاّذ گشفت.
ٍاصگاى کليذي :تَسقِ هياى افضا ،صهيي ضْشي ،تَسقِ پايذاس ضْشي ،سضذ َّضوٌذ ،تثشيض

هقذهِ

ضْشًطيٌي يکي اص تغييشات هْن خْاًي هحسَب هيگشدد ،تغَسيکِ دس  200سال
گزضتِ ،خوقيت ضْشًطيي تيص اص  100تشاتش ضذُ است ٍ آهاسّا حاکي اص آًست کِ تيص اص
 50دسصذ اص خوقيت خْاى دس ضْشّا سکٌي گضيذُ اًذ ( .)Saleh, 2007: 143گستشش
فضايٌذُ ضْشي دس خْاى فطاس سٌگيٌي تش اساضي پيشاهًَي ضْشّا ٍ ديگش هٌاتـ اعشاف آًْا
آٍسدُ است ٍ هطکالت خذي اختوافي ٍ صيست هحيغي تِ تاس آٍسدُ است .ايي گستشش تي
تشًاهِ ٍ سشيـ ضْشّا فشايٌذي است کِ ًياص تِ هذيشيت کاسا ٍ تشًاهِسيضي خاهـ ٍ حساع
دس صهيٌِ هذيشيت صهيي ضْشي سا دٍ چٌذاى کشدُ است (.)Yang, 2002: 727
صهيي تقٌَاى يک ًياص اساسي دس خَاهـ ضْشي ٍ سٍستايي هحسَب هيگشدد کِ تقٌَاى
يک فاکتَس اصلي تَليذ ٍ اص فٌاصش حياتي تَسقِ اختوافي-التصادي ّش کطَس ٍ ّش خاهقِ
ايفاي ًمص هيکٌذ .سضذ ٍ تَسقِ سٍستاّا دس ادٍاس گزضتِ هشاکض ضْشي ٍ دس ًْايت
هادسضْشّا ٍ کالًطْشّا سا تَخَد آٍسدُ است کِ تافث تماضاّاي گستشدُ ٍ هتٌَؿ صهيي
تشاي اّذاف هختلف تصَست سلاتتي ضذُ است .ايي ًياصّا ٍ سلاتتّا تشاي استفادُ تْيٌِ اص
صهيي تشاي استفادُّاي هختلف ًياص تِ تشًاهِسيضي صحيح ٍ دسست ٍ کٌتشل صهيي خْت
تَسقِ هَصٍى فولکشدّاي ضْشي ٍ سکًَت سا ضشٍسي ساختِ است ( Jiboye, 2005:
 .)343تا تَسقِ ٍ گستشش ضْش ًطيٌي ،ضْشّا ًمغِ اتصال فقاليتْاي التصادي ،اختوافي ٍ
فشٌّگي گشديذُ است .دس ضْش تاصاس کاس ،تستش پيذايي فٌاٍسيْا ،هحل فشضِ خذهات
اختوافي ،هشاکض آهَصضي ،تداست ،صٌقت ،افتثاسات هالي ٍ سشهايِ گزاسيْا فشاّن گشديذ.
تذيي تشتية ضْش فمظ خٌثِ ايداد هسکي ًثَدُ ،تلکِ تاهيي خذهات ضْشي ٍ اسايِ فضاّاي
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اضتغال ٍ گزساى اٍلات فشاغت اص ضشٍسيات اصلي دس ضْشّا هيتاضذ (ضشکت پشداصش ٍ
تشًاهِسيضي ضْشي .)56 :1382 ،تا سضذ سٍص افضٍى خوقيت ٍ ًياص تِ صهيي خْت تاهيي
ًياصهٌذيْاي اًساى ،هسالِ صهيي سٍص تِ سٍص حساستش ٍ سشهايِاي ضذى صهيي تيطتش هَسد
تَخِ لشاس گشفتِ است .تَسقِ ٍ گستشش ضْشّا ٍ هخصَصا کالًطْشّا کِ هحل اصلي
سشهايِاي ضذى صهيي هيتاضذ ٍ گستشش ضْشًطيٌي ،ايي هسالِ سا تيطتش هَسد تَخِ لشاس
دادُ است (.)Leao et all, 2004: 146
دس دِّّاي اخيش ،هغالقات تغييشات کاستشي صهيي هْوتشيي تَخْات سا دس صهيٌِ
تحشاًْاي تغييشات صهيي تِ خَد اختصاظ دادُ است .چشا کِ تغييش کاستشي صهيي اص
فاکتَسّاي اساسي دس تغييشات خْاًي هحسَب هيگشدد .هغالقات تغييش کاستشي صهيي تَخِ
ٍيظُاي سا دس هغالقات تحشاًْاي عثيقي صهيي ٍ گشم ضذى کشُ صهيي تِ خَد اختصاظ دادُ
استّ .وچٌيي تغييشات کاستشي صهيي اثش هتماتل تا تغييشات الليوي ،فشايٌذّاي اکَسيستوي،
سيکلّاي تيَضيويايي ،تغييش دس تٌَؿ ٍ فشمّاي صًذگي ٍ ديگش فقاليتْاي هْن هشتثظ تا
فقاليتْاي تطشي داسد (. )Rahimi, 2016: 3, Lopez et al. 2001: 275
 -پيطيٌِ پضٍّص:

 سحيوي ( )1396دس دس همالِ اي تِ تشسسي تغييشات کاستشي اساضي ضْشي ٍ تاثيش آىتش سٍي کاستشيْاي فوَهي ضْش تثشيض پشداختِ است ٍ ًتايح ًطاًگش ايي تَدُ است کِ سضذ
سٍ تِ پيشاهَى تافث تخشية فضاّاي سثض ضْشي تقٌَاى يکي اص کاستشيْاي فوَهي ضْشي
ضذُ است .صذسهَسَي ٍ يضداًي چْاستشج( )1395دس همالِ اي تِ ضثيِ ساصي تَسقِ ضْش
ه ياًذٍآب پشداختِ است کِ تَسقِ سٍ تِ پيشاهَى تافث تخشية هٌاتـ صيست هحيغي ضْش
ضذُ ٍ فذم تَخِ تِ هَضَؿ هطکالت فشاٍاى صيست هحيغي سا تِ تاس خَاّذ آٍسد.
هاستيٌَصي ٍ ّوکاساًص دس سال  2007تا استفادُ اص تصاٍيش هاَّاسُاي ٍ دادُّاي سشضواسي
آهاسي تِ تحليل هيضاى تَسقِ ضْشي ٍ تخشية اساضي کطاٍسصي ٍ فضاّاي سثض ضْش
پشتَسيکَ پشداختٌذ .تشاساع ًتايح ،تَسقِ تي تشًاهِ ٍ لدام گسيختِ ضْشي تش سٍي اساضي
هستقذ ،تذٍى تَخِ تِ پتاًسيلّاي دسًٍي ٍ هالحؾات صيست هحيغي ،تافث تخشية صهيي-
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ّاي صسافي دس اعشاف ضْش ضذُ است .ليچتٌثشگ ٍ ّوکاساى دس سال  2008دس همالِ خَد
تِ تشسسي سياستْاي حفاؽت اص فضاّاي سثض ٍ صهييّاي کطاٍسصي ٍ کاسايي ايي ساستْا
دس حفؼ ايي هٌاتـ عثيقي دس هادسضْشّاي کطَس چيي پشداختٌذً .تايح تِ دست آهذُ اص
تحميك ًطاًگش آى تَدُ است کِ تَسقِ دس صهييّاي هستقذ کطاٍسصي فاهل اساسي دس
تخشية ايي فضاّا تَدُ است کِ تا کالعتٌذي هيضاى تْشُ ٍسي کاستشيّا ٍ ساهاًذّي
تشًاهِسيضي تَسقِ کالثذي تاحذٍدي اص تخشية ايي ًَؿ فضاّا کاستِ ضذُ است.
هثاًي ًظزي
هعٌي ٍ هفَْم تَسعِ هياى افشا

تَسقِ هياى افضا ،ضکل سادُاي اص تَسقِ ٍ يا تَسقِ هدذد صهيي است کِ تَسقِ سا تش
سٍي کاستشي ّايي کِ دس حال حاضش خايگاّي دس ضْش ًذاضتِ ،فضاّاي خالي ٍ ،يا صهيي-
ّايي کِ تغَس کاهل هَسد استفادُ لشاس ًگشفتِ اًذ ،هَسد تَخِ لشاس هيدّذ ( Farris,
 .)2001: 14تَسقِ هياى افضا هيتَاًذ دس خاّايي کِ صهيي تغَس کاهل استفادُ ًطذُ ٍ يا
استفادُ ًا هٌاسة اص آى دس همايسِ تا فقاليتْاي اعشاف ،صَست گشفتِ است ،اتفاق تيافتذ .اص
خولِ ًَاحي تضسگ ضْشي ،سٍستاّاي هتصل تِ ضْش ،هشاکض ضْشي ،يا دس ًَاحي تا تَسقِ
اًثاضتِ کِ دس عشح خاهـ ضْش تشاي تشکن تاالتش دس ًؾش گشفتِ ضذُ است ( MRSC, 1997:
 . )67هياى افضايي فثاستست اص ساختي خاًِ ّا ،هکاًْاي کسة ٍ کاس ٍ تسْيالت فوَهي
دس صهييّاي فالذ کاستشي ٍ تالاستفادُ دس هٌاعك ضْشي هَخَد ).(Stephen, 2001: 76
رضذ َّضوٌذ ٍ تَسعِ هياى افشا

استشاتظيْاي فوَهي ٍ اختصاصي دس ايي سّيافت ،تماضا تشاي سضذ اص ًَاحي حَهِاي
تيشًٍي ٍ پيشاهَى ضْشّا تِ هٌاعك داخلي ضْشّا ٍ حَهِّاي دسًٍي هٌتمل هيگشدد ٍ اص
اهتياصات ساختاسّاي صيشتٌايي هَخَد ضْشي تقٌَاى يکي اص هضيتْاي تَسقِ تْشُ هٌذ هي-
گشدد .هتشٍپليتي ّا تِ خاعش تِ دست آٍسدى چٌذيي هضايا ،استشاتظي سضذ َّضوٌذ سا تِ کاس
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هيگيشًذ :خْت تحکين التصاد هٌغمِ اي ،تشفيـ کيفيت صًذگي ٍ ،حفاؽت ٍ تشهين هٌاتـ
عثيقي اعشاف ).(Burchell and Listokin ,1994: 54
سضذ َّضوٌذ پٌح فقاليت پايِاي سا ضاهل هيضَد:
 -1کٌتشل سضذ تيشًٍي
 -2تطَيك سضذ تذسيدي ٍ فوذتا دس هکاًْاي هشکضي ،دس اهتذاد ٍ هَاصي تا کٌتشل سضذ
تيشًٍي.
 -3توشکض تش تَسقِ ٍ عشاحي ضْشي تا تشکية ٍاحذّاي ّوسايگي خذيذ ٍ لذين .دس
ايي لسوت تش تدذيذ حيات ٍ تاصساصي هٌاعك لذيوي ضْشي ٍ تِ سٍص کشدى آًْا تَخِ
هيگشدد.
 -4حفؼ هٌاتـ عثيقي ،هٌاتقي کِ سَدهٌذي فوَهي سا ضاهل هيضَد تِ هاًٌذ صهيي-
ّاي کطاٍسصي ٍ صهييّاي آسية پزيش صيست هحيغي.
 -5تٌؾين هدذد ضثکِّاي حول ٍ ًمل تِ هٌؾَس کاّص ٍاتستگي تِ ٍسايظ ًمليِ
(.)Bohl, 2000: 56, Burchell et al., 2000: 81

تَسقِ هياى افضا خضء کليذي سضذ َّضوٌذ است کِ هقوَال دس ضْشّاي هشکضي ٍ
حَهِّاي دسًٍي تش سٍي سايتْاي هتفشق کِ لغقِ صهييّاي خالي سا دس تش هيگيشًذ ،تِ کاس
گشفتِ هي ضَد .دس ٍالـ تَسقِ هياى افضا يک سٍش َّضوٌذ ٍ اخشايي سا تشاي تَسقِ ضْشي
اسائِ هيکٌذ .سضذ َّضوٌذ ٍ تَسقِ هياى افضا (سضذ َّضوٌذ -هياى افضا) يک سّيافت
خذيذي ًيست؛ دسٍالـ هذيشيت سضذ گزضتِ ،حفاؽت صهيي ٍ توشيي تَسقِ اختوافي سا
تشسين هيکٌٌذ ( .(Burchell et al., 2000: 81تَسقِ هياى افضا ضکافْاي هَخَد دس
ساختاس کالثذي خاهقِ سا پش کشدُ ٍ ًمص حياتي دس تدذيذ حيات خاهقِ ،حفاؽت هٌاتـ ٍ
صهيي تاصي هيکٌذ ٍ هٌاسةتشيي گضيٌِ تِ خاي تَسقِ پشاکٌذُ ضْشي هيتاضذ Bohl,
).)2000:57
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-رٍش تحقيق

ًَؿ تحميك دس ايي پظٍّص کاستشدي هثتٌي تش سٍش تحميك تَصيفي -تحليلي است ٍ
تا تَخِ تِ هَضَؿ پظٍّص ،دس تثييي هثاًي ًؾشي اص سٍش کتاتخاًِاي اص عشيك استفادُ اص
هٌاتـ کتاتخاًِاي ٍ هماالت هشتثظ استفادُ ضذُ است .دادُّاي هَسد ًياص اص اداسات ٍ
ساصهاًْاي هختلف هاًٌذ ضْشداسي ،ساصهاى هسکي ٍ ضْشساصي ،هشکض آهاس ايشاى ،ساصهاى
ًمطِ تشداسي ،هٌْذسيي هطاٍس تْيِ کٌٌذُ عشح تفصيلي تثشيض ٍ ...تْيِ هيگشدد .تشاي
تحليل تْيٌِ ٍ اسصياتي هيضاى تغييشات کاستشي اساضي ضْشي ،کيفيت اتٌيِ ٍ تقذاد عثمات،
ًمطِّاي  GISضْش آهادُ ساصي گشديذُ ٍ تا استفادُ اص ًشم افضاس  ArcGIS 10پتاًسيل-
ّاي هَخَد دس ضْش تثشيض تشاي تَسقِ هياى افضاي ضْشي ضٌاسايي ٍ ًمطِ ايي پتاًسيل-
ّاي تَسقِ تْيِ گشديذ .تشاي ضٌاسايي ٍ اسصياتي پتاًسيلّاي تَسقِ هياى افضاي ضْشي اص
عشحْاي هياى افضاي ضْشّاي هختلف دس خْاى هخصَصا ضْشّاي اياالت هتحذُ آهشيکا
کِ دس تْيِ ٍ اخشاي عشحْاي تَسقِ هياى افضاي ضْشي پيطشٍ تَدًذ استفادُ ضذُ است.
يافتِ ّا ٍ ًتايج
ارسياتي تَسعِ ضْز تثزيش در گذضتِ

ضْش تثشيض تقٌَاى چْاسهيي ضْش پش خوقيت کطَس ،دس گيش ٍ داس تَسقِ ضْشي ،صهيي-
ّاي هٌاسة کطاٍسصي ٍ تاغات هَخَد دس اعشاف ٍ داخل ضْش سا تخشية کشدُ است.
تشاساع آهاسّاي هٌتطش ضذُ هشکض آهاس ايشاى ،ضْش تثشيض دس سال  ،1335خوقيتي هقادل
ً 289996فش داضتِ کِ ايي سلن دس سال  1385تِ ً 1398060فش افضايص يافتِ است (هشکض
آهاس ايشاى )1335 ،1385 ،کِ دس ايي ًين لشى خوقيت ضْش تثشيض  4/8تشاتش ضذُ است.
تَسقِ ضْشي تثشيض ٍ تغييشات کاستشي صهيي دس همايسِ تا افضايص خوقيتي اص سشفت ٍ
ضذت تيطتشي تشخَسداس تَدُ است .تغَسيکِ هساحت ضْش تثشيض اص ّ 1770کتاس دس سال
 1335تِ ّ 25000کتاس دس سال  ،1385افضايص يافتِ است .يقٌي دس ايي ًين لشى ،ضْش
تثشيض ،حذٍد  14تشاتش افضايص سغح داضتِ است .تا ٍخَد تَسقِ فوَدي ضْش تثشيض دس دِّ-
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ّاي اخيش ،هيضاى افضايص سغح ضْش ًسثت تِ افضايص خوقيت ضْشي چٌذيي تشاتش تَدُ
است .تِ ًؾش هيسسذ کِ دس دِّّاي گزضتِ ،تَسقِ پيشاهًَي ضْش تيطتش هذ ًؾش هذيشاى ٍ
تصوين گيشًذگاى ضْشي تَدُ است .تَسقِ ضْش دس ضوال ضشق ،ضشق ٍ خٌَب ضشلي تثشيض
کِ داساي صهييّاي هسافذ کطاٍسصي ٍ تاغات ضْش تَدُ است ،دس دِّّاي گزضتِ هَيذ ايي
هَضَؿ است .ايي تَسقِ ًاهَصٍى ٍ تي سٍيِ تافث تخشية فضاّاي سثض ٍ تاغات ٍ اساضي
هٌاسة کطاٍسصي گشديذُ ٍ تافث تغييشات اکَلَطيکي ٍ تْذيذ تَسقِ پايذاس ضْشي تثشيض
ضذُ است.
اص کل هحذٍدُ ضْش تثشيض کِ هساحتي هقاادل ّ 25230/7کتااس داسد ،ساغحي هقاادل
ّ 7177/1کتاس يا  28/45دسصذ سغح هحذٍدُ سا اساضي ساختِ ًطاذُ ٍ تاايش تطاکيل دادُ
است ٍ هاتمي سغح هحذٍدُ داساي کاستشي ٍ سغح دايش ضْشي هحسَب هيضَد .تشاي اسائِ
تصَيشي اص ٍضقيت استفادُ اص اساضي دس هحذٍدُ ضْش تثشيضّ ،واًغَس کِ دس خاذٍل ضاواسُ
ً 1طاى دادُ ضذُ است ،کاستشيّاي ضْشي اص کاستشيّاي ٍيظُ ٍ غيشضْشي تفکيک ضذُ-
اًذ .کاستشيّاي ٍيظُ ضاهل کاستشيّاي ًؾاهي ،کطاٍسصي ،داهذاسي ٍ اهثاال آى هايتاضاذ.
سايش کاستشيّاي خذهاتي ٍ فضاي سثض دس سدُ کاستشيّاي ضْشي هحسَب ضذُاًذ .تاذيي
تشتية تشاي ضٌاخت ًحَُ استفادُ اص اساضي ضْش تثشيض ،ضْش تِ  5گشٍُ اص کاستشيّا تمسين-
تٌذي ضذُ است کِ فثاستٌذ اص:
 کاستشي هسکًَي ضاهل هسکي ٍ هدوَفِّاي هسکًَي کاستشي خذهات ضاهل کليِ خذهات سفاّي ٍ صيشتٌايي ٍ فضاي سثض ٍ تفشيحي ضثکِ هقاتش ضاهل ضثکِ ساُّاي اصلي ٍ تضسگشاُّا تا سغح دستشسيّاي هحلي کاستشي ٍيظُ ضاهل اساضي کطاٍسصيً ،ؾاهي ٍ داهذاسي ٍ هتفشلِ -تايش ٍ ساختِ ًطذُ کِ دس تشگيشًذُ اساضي تايش ٍ تافتّاي هتشٍکِ ٍ هخشٍتِ است.
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جذٍل ضوارُ  :1تَسيغ کارتزيّاي اصلي در سطح ضْز تثزيش1335 ،

کاستشي
هسکًَي
خذهات ٍ فضاي سثض
ضثکِ هقاتش
ٍيظُ ٍ هتفشلِ
ساختِ ًطذُ ٍ تايش
خوـ

هساحت (هتشهشتـ)
37198896
51795320
40823777
50729367
71770602
252317962

دسصذ
14.7
20.5
16.2
20.1
28.4
100

دسصذ اص سغح ساختِ ضذُ ضْشي
28.7
39.9
31.4
100

سشاًِ صهيي
26.7
37.2
29.3
36.4
51.5
181.1

هأخذً :گارًذُ تا استفادُ اس ًقطِ کارتزي اراضي ضْزي تثزيش

تشسسي ًتايح عثمِتٌذي کاستشيّا ًطاًگش ايي است کِ اص کل هحذٍدُ ضْش تثشيض 51.5
دسصذ تِ کاستشيّاي هٌاسة ضْشي ٍ  48.5دسصذ ضاهل اساضي تايش ٍ کاستشي ٍيظُ ٍ
هتفشلِ هيتاضذ .تٌاتشايي تا تشًاهِسيضي ٍ هذيشيت هٌاسة ايي اساضي هيتَاى اص افضايص
هحذٍدُ ضْشي ٍ دس ًتيدِ تخشية اساضي پيشاهًَي ضْش خلَگيشي کشد.
پتاًسيلّاي تَسعِ هياى افشاي ضْزي تثزيش

سٍيکشد اصلي دس اسصياتي پتاًسيلّاي هياىافضايي ،تشسسي سايت تِ سايت هيتاضذ.
گشچِ ايي فول دس سغح ضْش دس همياع هتشٍپليتي اهکاى پزيش ًويتاضذٍ .لي تْيِ دادُّاي
هَسد ًياص خْت ضٌاسايي ايي پتاًسيلْا دس هحيظ  GISايي سٍيکشد سا هوکي ساختِ است .دس
ايي تحميك پتاًسيلّاي هَخَد دس ضْش دس چْاس گشٍُ عثمِتٌذي ضذُ است کِ فثاستٌذ اص:
کارتزيّاي تال استفادُ ٍ ًاهٌاسة

ايي ًَؿ اص کاستشيّا لثال دس ضْش هَسد استفادُ تَدُ ٍ دس حال حاضش ًاساصگاس تا
کاستشيّاي هَخَد ضْشي هيتاضذ .ايي ًَؿ کاستشيّا ضاهل کاستشيّاي هخشٍتِ ٍ
هتشٍکِ ،صٌايـ سٌگيي ٍ آلَدُ ساص ،پادگاًْاي ًؾاهي ،تشهيٌالْا ،حول ًٍمل ٍ اًثاسداسي
هيتاضذّ .واًغَس کِ دس خذٍل ضواسُ ً 2طاى دادُ ضذُ است ،دس داخل هحذٍدُ ضْشي
تثشيضّ 1810 ،کتاس اص اساضي ضْشي ،تِ کاستشيّاي ًاهٌاسة ضْشي اختصاظ يافتِ کِ دس
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هٌاعك هختلف ضْش تثشيض استمشاس داسًذ .تا تَخِ تِ ايٌکِ ّذف تحميك الَيت استفادُ اص
پتاًسيلّاي تافت پش ٍ تَسقِ يافتِ ضْش هيتاضذ ،تِ تشسسي ٍ اسصياتي پتاًسيلْا دس داخل
ايي تافتْا پشداختِ هيضَد .تشسسيْاي کاستشي اساضي ضْش تثشيض دس داخل تافت پش ًطاًگش
ٍخَد ًضديک تِ ّ 568کتاس کاستشي ًاهٌاسة ٍ ًاساصگاس هيتاضذ کِ کاستشي حول ٍ ًمل ٍ
اًثاس تا ّ 82کتاس ،لغقات هخشٍتِ ٍ هتشٍکِ تا ّ 100کتاس ،پادگاًْاي ًؾاهي تا ّ 276کتاس،
تشهيٌال تثشيض تا ّ 19.3کتاس ٍ صٌايـ ٍ کاسگاّْا تا ّ 89.8کتاس دس داخل تافتْاي هسکًَي
هَخَد ضْشي لشاس گشفتِ اًذ (ضکل ضواسُ  .)1تٌاتشايي تا پااليص ايي ًَؿ کاستشيّا کِ
هحيظ ضْشي سا تا آلَدگيْاي َّايي ،صَتي ٍ تصشي هَاخِ ساختِ است ،تَسقِ آتي
ضْشي تِ سَي ايي ًَؿ اساضي هيتَاًذ ّذايت گشدد.

ضکل ضوارُ ً :1قطِ پزاکٌص کارتزيّاي ًاهٌاسة در هحذٍدُ تافت پز ضْز
(هاخذً :گارًذُ تا استفادُ اس ًقطِ ٍضغ هَجَد تثزيش)
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جذٍل ضوارُ :2پتاًسيل کارتزيّاي تال استفادُ ٍ ًاهٌاسة در کل ضْز تافتْاي پز ضْزي

کاستشي

هساحت تِ ّکتاس دس کل ضْش

هساحت تِ ّکتاس دس تافت پش ضْش

حول ٍ ًمل ٍ اًثاس
هخشٍتِ ٍ هتشٍکِ
پادگاىّا

206.6327
100.75
980.06

82.05
100.75
276.02

تشهيٌالّا
صٌايـ ٍ کاسگاّْا

19.3471
503.2823

19.34
89.83

خوـ

1810.072

567.99

هاخذً :گارًذُ تا استفادُ اس ًقطِ ّاي ٍضغ هَجَ تثزيش

قطعات خالي

ايي ًَؿ لغقات ضاهل لغقاتي است کِ ٌَّص تشاي کاستشي هَسد استفادُ ضْشي ،تِ
کاستشدُ ًطذُ است ٍ خالي هيتاضذ ٍ ضاهل کاستشيّاي تايش دس هحذٍدُ ضْش کِ تصَست
لغقات کَچک دس تيي لغقات هسکًَي ٍ ّوچٌيي تصَست تضسگ همياع دس ًماط هختلف
ضْش پشاکٌذُ ضذُ است ،هيضَد .هساحت اساضي تايش دس هحذٍُ ضْش ،هقادل 7083.92
ّکتاس هيتاضذ کِ دس هحذٍدُ ّ 25ضاس ّکتاسي ضْش تثشيض گستشش يافتِ است .دسٍالـ تيص
اص  28.1دسصذ اص کل هحذٍدُ ضْش تثشيض تِ ايي کاستشي اختصاظ يافتِ است کِ هيتَاًذ
تشاي تَسقِ آتي ضْشي هَسد استفادُ لشاس گيشد .هساحت ايي کاستشي دس هحذٍدُ تافت پش
ضْشي ًيض هقادل ّ 2129.44کتاس هيتاضذ کِ دس هياى تافتْاي هَخَد ضْشي پشاکٌذُ ضذُ
است کِ دس ضکل ضواسُ ً ،2طاى دادُ ضذُ است .تشاساع هحاسثات حذٍد ّ 750کتاس اص
کاستشي تايش دس تيي لغقات هسکًَي ٍ تصَست لغقات تفکيکي کَچک همياع هيتاضٌذ کِ
صاحثاى هلک تشاي افضايص ليوت ،آًْا سا تِ صَست تايش ًگْذاضتِ اًذً .ثَد ساص ٍ کاس ٍ
لَاًيي هٌاسة اص خولِ هاليات تش ايي لغقات ،کِ صاحثاى هلک سا تشاي تَسقِ ايي لغقات
تحت فطاس لشاس دّذ ،تافث گشديذُ کِ هيضاى ايي لغقات دس تَسقِ آتي ضْش دس تافتْاي
خذيذ ًيض افضايص ياتذ.
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ضکل ضوارُ  :2تَسيغ ٍ پزاکٌص اراضي تايز در هحذٍدُ پز ضْزي
(هاخذً :گارًذُ تا استفادُ اس ًقطِ ٍضغ هَجَد تثزيش)

پتاًسيل افشايص تزاکن ساختواًي

دس هٌاعك ساختِ ضذُ ضْشي اًَاؿ هختلفي اص تشاکن کاستشيّا ديذُ هيضَد .اص
سٍضْاي هْن خْت افضايص تشاکن ساختواًي ،تفکيک لغقات ،ساخت ٍ ساص دس فضاي حياط
کاستشيّا ،افضايص عثمات ٍ تشکية کاستشيّا ٍ افضايص استفاؿ ساختواًْا هيتاضذ .دس ايي
پظٍّص تقذاد عثمات ضْشي تثشيض تشاي تشسسي پتاًسيل هَخَد دس تافت ضْشي هَسد
تشسسي لشاس گشفتّ .واًغَس کِ دس خذٍل ضواسُ  ،3هطاّذُ هيضَد 67 ،دسصذ اص لغقات
هسکًَي هَخَد دس تافت پش ضْش تثشيض سا لغقات يک عثمِ ٍ  28دسصذ ًيض تِ لغقات دٍ
عثمِاي اختصاظ يافتِ است .دس ٍالـ تشسسيْا ًطاًگش ايي است کِ  95دسصذ اص لغقات
هسکًَي هَخَد دس ضْش صيش سِ عثمِ تَدُ است .ايي دسحاليست کِ ضْش تثشيض دس دٍ دِّ
اخيش تِ تَسقِ فوَدي سٍي آٍسدُ ٍ تَسقِ لسوتْاي ضوال ضشلي ٍ خٌَب ضشلي ضْش
هَيذ ايي هغلة هيتاضذ- .الصم تِ رکش است آهاس هزکَس هشتَط تِ تشداضت ٍضـ هَخَد
ضْش تَسظ هطاٍسيي عشحْاي تفصيلي دس سال  1383هيتاضذ کِ ٌَّص لسوتْاي
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ضوالطشلي ،ضشق ٍ خٌَب ضشلي ضْش تا تَسقِ فوَدي فضايٌذُ اهشٍصي تَسقِ ًيافتِ تَد-.
تٌاتشايي افضايص عثمات ضْشي دس خشياى ًَساصي ٍ تْساصي دس لغقات يک عثمِاي هي-
تَاًذ تقٌَاى پتاًسيلي خْت تَسقِ هياى افضاي ضْشي للوذاد گشدد (ضکل ضواسُ .)3
جذٍل ضوارُ  :2ارتفاع ساختواًْا در کل کارتزيّاي ساختِ ضذُ
تقذاد عثمات

تقذاد لغقات

دسصذ اص کل

1
2
3
4
5
6

151261
63087
7370
2468
1695
273
202
226356

67
28
3.26
1.1
0.75
0.12
0.09
100

تيطتش اص 6
خوـ

هياًگيي هساحت
تِ هتشهشتـ

هساحت تِ
ّکتاس

دسصذ اص کل
هساحت

164
183
226
325
507
240
0

2178
1028
160
100
98
8
10
3583

61
29
4
2.8
2.7
0.2
0.3
100

هاخذً :گارًذُ تا استفادُ اس ًقطِ ٍضغ هَجَد تثزيش در سال 1335

ضکل ضوارُ  :3تَسيغ ٍ پزاکٌص قطعات يک طثقِ در هحذٍدُ پز ضْزي
(هاخذً :گارًذُ تا استفادُ اس ًقطِ ٍضغ هَجَد تثزيش)
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پتاًسيل تافتْاي تخزيثي در تافت پز ضْزي

تشسسي ًمطِ کيفيت اتٌيِ ضْشً ،طاًگش ٍخَد ّ 30ضاس ٍاحذ ،تا کيفيت تخشيثي دس
هحذٍدُ تافت پش ضْشي هيتاضذ کِ هساحتي هقادل ّ 421.3کتاس سا ضاهل هيضَد (ضکل
ضواسُ  .)4تْساصي ٍ تاصساصي ايي تافتْا ،تا ضَاتظ ٍ هقياسّاي اهشٍصي ،تقٌَاى پتاًسيلي
خْت پزيشش خوقيت ٍ تَسقِ خذيذ ضْشي هيتَاًذ هَسد استفادُ لشاس گيشد.

ضکل ضوارُ  :4تَسيغ ٍ پزاکٌص تافتْاي تخزيثي در هحذٍدُ پز ضْزي
(هاخذً :گارًذُ تا استفادُ اس ًقطِ ٍضغ هَجَد تثزيش)

جوغتٌذي پتاًسيلّاي تَسعِ هياى افشايي

ضْش تثشيض کِ دس دِّّاي گزضتِ تِ داليل هذيشيت ًاهٌاسة صهييّاي اعشاف ضْشي
ٍ سياستْاي ٍاگزاسي اساضي تَسقِ ضْشي دس پيشاهَى ضْش ،تِ صَست اسپشال تَسقِ يافتِ
است .اص تَخِ تِ تافتْاي دسٍى ضْشي کِ تشاي تَسقِ ضْشي اص پتاًسيل تااليي تشخَسداس
هيتاضذ ،غافل تَدُ استّ .واًغَس کِ دس خذٍل ضواسُ ً ،4طاى دادُ ضذُ است ،ايي
پتاًسيلْا دس ضْشّ 5296.73 ،کتاس هيتاضذ کِ اص ايي همذاس ّ 322کتاسّ ،ن دس تافتْاي يک
عثمِ ٍ ّن دس تافتْاي تخشيثي هحاسثِ گشديذُ است .تٌاتشايي ّ 4974.73کتاس اص هحذٍدُ
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پش ضْشي دس تثشيض ،تقٌَاى پتاًسيل تَسقِ دس تافت پش ضْشي ٍخَد داسد کِ تايستي تشاي
تَسقِ آتي ضْش اص آًْا استفادُ کشد (ضکل ضواسُ  .)5دس ضکل ضواسُ  ،6ايي پتاًسيلْا تذٍى
هحاسثِ لغقات يک عثمِاي هحاسثِ گشديذًذ کِ دس هٌاعك هختلف ضْش پشاکٌذُ ضذُ اًذ ٍ
هساحتي هقادل ّ 3117.73کتاس سا تِ خَد اختصاظ دادُ است کِ هيتَاى تقٌَاى الَيت
اٍل تَسقِ هياى افضايي اص آًْا خْت تَسقِ آتي ضْش استفادُ کشد.
جذٍل ضوارُ  :3پتاًسيلّاي تَسعِ ضْزي تثزيش ،خصَصيات ٍ هساحت آًْا
ًَؿ

کاستشيّاي تال استفادُ ٍ
ًاهٌاسة

لغقات خالي

افضايص تشاکن

تقشيف فوَهي

هکاًْاي ساختِ ضذُ لثلي کِ دس
حاضش تال استفادُ ٍ يا تصَست
هَلتي استفادُ هيگشدد

لغقات هٌفشد تا
پتاًسيل تَسقِ يا
لغقات تدويـ
ضذُ

ًَاحي ساختِ ضذُ هَخَد ،کِ
تشکن ساختواًي کوتش اص
استاًذاسد داسًذ

هَلقيت تَسقِ

ساختِ ضذُ يا ساختِ ًطذُ

اًذاصُ

هقوَال لغقات تا همياع تضسگ،
ّوچٌيي لغقات هٌفشد

هثال

هخشٍتِ ٍهتشٍکِ ،صٌايـ سٌگيي ٍ
آلَدُ ساص ،پادگاًْاي ًؾاهي،
تشهيٌالْا ،حول ًٍمل ٍ اًثاسداسي

اعالفات

ًمطِّاي کاستشي اساضي ضْشي

هساحت تِ ّکتاس

567.99

ساختِ ًطذُ
هقوَال لغقات
هٌفشد ،تقذاد کوي
اص اساضي تدويـ
ضذُ
اساضي تايش هَخَد
دس تافت ضْشي
ًمطِّاي کاستشي
اساضي ضْشي
2129.44

ساختِ ضذُ
تدضيِ تش اساع ضَاتظ تشاکن
ساختواًي ضْش
تفکيک لغقات ،ساخت ٍ ساص
دس فضاي حياط کاستشيّا،
افضايص عثمات ،تشکية
کاستشيّا ،افضايص استفاؿ
ساختواًْا
ًمطِ کاستشي اساضيً ،مطِ
تقذاد عثمات هَخَد
2178

تافتْاي تخشيثي
ًَاحي ساختِ ضذُ
هَخَد ،کِ اص لحاػ
کيفيت اتٌيِ دس
ٍضقت تخشيثي لشا
گشفتِ اًذ.
ساختِ ضذُ
هقوَال لغقات
هٌفشد ٍ کَچک
همياع

تاص ساصي ٍ ًَساصي
ايي تافتْا

ًمطِ کيفيت اتٌيِ
421.3
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ضکل ضوارُ  :5تَسيغ ٍ پزاکٌص پتاًسيلّاي تَسعِ هياى افشا در هحذٍدُ پز ضْزي
(هاخذً :گارًذُ تا استفادُ اس ًقطِ ٍضغ هَجَد تثزيش)

ضکل ضوارُ  :6تَسيغ ٍ پزاکٌص پتاًسيلّاي تَسعِ هياى افشا تذٍى احتساب قطعات يک طثقِ در
هحذٍدُ پز ضْزي (هاخذً :گارًذُ تا استفادُ اس ًقطِ ٍضغ هَجَد تثزيش)

-استزاتضيْاي تَسعِ هياى افشا تزاي تثزيش

سضذ هياى افضا دس ضْش تثشيض هيتَاًذ دس سِ تخص تقٌَاى استشاتظي تَسقِ هذ ًؾش لشاس
گيشد:
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 -تعٌَاى يک استزاتضي هذيزيت رضذ

ايي استشاتظي ،پيطٌْاد هياى افضايي تقٌَاى يک آلتشًاتيَ تَسقِ دس هماتل گستشش افمي
ٍ پيَستِ ضْش تثشيض داسد .دس ايي استشاطي تَسقِ ضْشي تشاساع پتاًسيلّاي هَخَد دس
داخل تافتْاي هَخَد ضْشي هذ ًؾش هيتاضذ .تذيي صَست کِ تْشُ ٍسي صهيي ٍ ًحَُ
استفادُ اص صهييّاي هَخَد ضْشي هَسد تاکيذ هيتاضذ کِ تْيِ عشحّاي تَسقِ هياى افضا ،
ًمغِ ضشٍؿ ايي استشاتظي هيتاضذ.
 -تعٌَاى يک استزاتضي حفظ هحيط سيست

ايي استشاتظي دس تَسقِ هياى افضا فشصتي سا فشاّن هيکٌذ تا سضذ ٍ تَسقِ ضْشي
تذٍى استفادُ فضايٌذُ اص اساضي کطاٍسصي ٍ صيست هحيغي حساع صَست گيشد ٍ تَسقِ
فطشدُ خْت رخيشُ اًشطيّاي تدذيذ ًاپزيش سا هغشح هيکٌذ .دس پيشاهَى ضْش تثشيض ،اکثش
اساضي هَخَد سا اساضي کطاٍسصي ٍ تاغات تطکيل هيدٌّذ کِ هيتَاًذ تقٌَاى هٌثـ هٌاسثي
خْت پااليص َّايي تثشيض ٍ ّوچٌيي هکاًي خْت تفشيح ضْشًٍذاى هَسد تَخِ لشاس گيشد.
تَسقِ ضْشي تثشيض دس دِّّاي گزضتِ همذاس صيادي اص ايي پتاًسيل سا اص تيي تشدُ است.
ٍلي تا تذٍيي ٍ اخشاي لَاًيي ٍ همشسات هٌاسة ،تَسقِ ضْشي سا هيتَاى تِ پتاًسيلّاي
دسًٍي ضْش ّذايت کشد ٍ اص تخشية ايي هٌاتـ خلَگيشي کشد .دس تذٍيي ساّثشدّا ٍ
عشحْاي تَسقِ هياى افضاي ضْشي فالٍُ تش حفؼ هٌاتـ عثيقي ٍ هحيظ صيست ضْشي دس
پيشاهَى ضْشّا ،ايي هٌاتـ دس داخل تافتْاي هَخَد ضْشي ًيض تايستي هَسد تَخِ لشاس گيشد.
اص خولِ ايي هٌاتـ تاغات ٍ فضاّاي سثض داخل تافتْا سا هيتَاى ًام تشد کِ تايستي دس کٌاس
تَسقِ هياى افضاي ضْشي ٍ حفؼ هٌاتـ پيشاهًَي ،تشًاهِاي هذٍى خْت حفؼ ٍ گستشش
ايي ًَؿ کاستشيّا سا تذٍيي کشد.
 -تعٌَاى يک استزاتضي تَسعِ هجذد

هياى افضايي تافث سشصًذگي ،تٌَؿ ٍ صشفِ خَيي ّضيٌِّاي التصادي ضْش ّا سا تِ
دًثال خَاّذ داضت .تَسقِ تِ پيشاهَى ضْشي ًِ تٌْا ّضيٌِ تاالي آهادُ ساصي اساضي
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ضْشي سا تِ دًثال داسد ،تلکِ ايداد ٍ ساُ اًذاصي تاسيسات صيشتٌايي ضْشّ ،ضيٌِّاي تَسقِ
ضْشي سا دٍچٌذاى هيکٌذ .ايي دس حاليست کِ پتاًسيلّاي هَخَد دس دسٍى ضْشي تا
ّضيٌِّاي ًاچيضي تشاي تَسقِ ٍ يا تَسقِ هدذد آهادُ ساصي هيگشدد ٍ تاسيسات صيشتٌايي
هَخَد تا تَخِ تِ هيضاى افضايص خوقيت ٍ تشاکن ساختواًي تمَيت هيگشدد.
تٌاتشايي تَسقِ هياى افضاي ضْشي فالٍُ تش ساهاًذّي تَسقِ ضْشي ٍ ّذايت ضْش تِ
سَي سضذ َّضوٌذ ٍ حفؼ هٌاتـ صيست هحيغي دس دسٍى ٍ ّن دس پيشاهَى ضْشّا ،تْشُ
ٍسي استفادُ اص صهيي صشفِ خَيي التصادي ضْش سا تِ دًثال خَاّذ داضت.
جوغ تٌذي ٍ ًتيجِ گيزي

تَسقِ ٍ گستشش فضايي ضْش تثشيض دس دِّّاي گزضتِ تا هحَسيت تَسقِ تِ پيشاهَى ٍ
افضايص هحذٍدُ ضْشي ٍ دس ًتيدِ تغييش ٍ تخشية کاستشيّاي پيشاهَى ضْش کِ فوذتا
اساضي کطاٍسصي ٍ تاغات ضْش تثشيض سا تِ دًثال داضتِ است .اداهِ ايي سًٍذ ًاتساهاًي دس
تَسقِ ضْشي ٍ افضايص ّضيٌِّاي خذهات سساًي ٍ ّوچٌيي تافث گسيختگي ٍ تِ ّن
خَسدى تقادل اکَلَطيکي ضْش هيضَد ٍ لضٍم تَخِ تِ ايي هَضَؿ ٍ تشسسي پتاًسيلّاي
هَخَد دس هحذٍدُ ضْش خْت ساهاًذّي هطکالت ضْشي ٍ اًتؾام فضايي ضْشي اص عشيك
تْساصي ٍ ًَساصي تافتْاي ًاهٌاسة ضْشي ،پااليص کاستشيّاي ضْشي ،استفادُ هدذد اص
اساضي سّا ضذُ ضْشي ٍ اهثال آًْا ضشٍستي اختٌاب ًا پزيش هيتاضذ.
اسصياتي پتاًسيلّاي هياى افضاي ضْشي اص تافتْاي خالي ،کاستشيّاي ًاهٌاسة ٍ
تافتْاي تخشيثي ٍ کن تشاکن (يک عثمِ) ًطاًگش آًست کِ دس هحذٍدُ تافت پش ضْشي
تثشيض ،هساحتي هقادل ّ 4974کتاس تشاي تَسقِ آتي ضْش دس دٍسى ايي تافتْا ٍخَد داسد.
استمشا کاسگاّْاي هضاحن ٍ صٌايـ دس دسٍى تافتْاي هَخَد ،لسوت ضشق ٍ غشب ضْش ٍ
ّوچٌيي استمشاس پادگاًْاي ًؾاهي دس هحذٍدُ ضْش ٍ هخصَصا دس هشاکض ضْشي ،اًثاسّا ٍ
ديگش کاستشيّاي هضاحن ،تافث ايداد آلَدگيّاي َّايي ،صَتي ٍ گسيختگي فضايي-
کالثذي ضْش گشديذُ اًذ .اساضي تايش ٍ سّا ضذُ ضْشي ٍ ّوچٌيي تَسقِ هدذد تافتْاي
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تخشيثي ٍ فشسَدُ ضْشي دس هحذٍدُ ضْش تثشيض هيتَاًذ ًِ تٌْا تَسقِ آتي ضْش سا اص دسٍى
تاهيي کشدُ ،کاستشيّاي فوَهي هَسد ًياص ضْشًٍذاى سا ًيض تاهيي کٌذ.
تشاي تَسقِ هدذد ضْش تثشيض ًياص تِ افضايص هحذٍدُ ضْش دس دِّّاي آتي خَاّذ تَد.
ٍلي تَسقِ ضْش تثشيض تا هحذٍديتْاي عثيقي دس ضوال ،خٌَب ٍ ضشق ٍ هحذٍديْاي
عثيقي ٍ هصٌَفي(استمشاس کاسخاًِ ٍ کاسگاّْاي صٌقتي آلَدُ صا) دس غشب هَاخِ هيتاضذ.
تٌاتشايي تَخِ تِ پتاًسيلّاي هَخَد دس تافتْاي دسًٍي گضيٌِ اصلي تشاي تَسقِ آتي ضْش
تثشيض هيتاضذ کِ تَسقِ هدذد صهييّاي سّا ضذُ ضْشي ٍ لغقات خالي دس هحذٍدُ دسًٍي
تافتْا ،استفادُ هدذد اص کاستشيّاي ًاهٌاسة ضْشي تشاي تَسقِ آتي ٍ ًَساصي ٍ تاص ساصي
هٌاعك فشسَدُ ضْشي اص پتاًسيلّاي اصلي خْت تَسقِ ضْش هيتاضٌذ .هذل هياى افضاي
ضْشي هيتَاًذ اًتؾام تَسقِ ضْشي ٍ کاّص ّضيٌِّاي تَسقِ ضْشي اص عشيك استفادُ اص
تَسقِ هدذد اساضي سّا ضذُ ٍ ًاهٌاسة ضْشي دس دسٍى تافت ضْش سا دس پي داضتِ تاضذ.
تٌاتشايي تا استفادُ اص ايي الگَ ًِ ،تٌْا تَسقِ اسپشال ضْشي هتَلف هيضَد ٍ اساضي ٍ
فضاي سثض ضْشي هحافؾت هيگشدد ،تلکِ تْساصي ٍ هٌاسة ساصي اساضي ًاهٌاسة ضْشي
ًيض دس الَيت لشاس گشفتِ ٍ فشم ضْشي پَيا ضکل هيگيشد .دس ًتيدِ استفادُ اص الگَي هياى
افضاي تَسقِ ضْشي هيتَاًذ تقٌَاى گضيٌِ هٌاسثي خْت تَسقِ ضْشي تثشيض کِ تا
هحذٍديتْاي فشاٍاى تَسقِ ّوشاُ هيتاضذ ،هذًؾش تصوين گيشًذگاى ضْشي لشاس گيشد.
تٌاتشايي تا تَخِ تِ سضذ ًاهَصٍى ضْشي ٍ افضايص خوقيت ٍ هخصَصا خوقيت ضْشًطيي دس
تثشيض ،کِ هسائل ٍ هطکالت فشاٍاًي سا تشاي گستشش ضْشّا تِ ّوشاُ داسد ،لضٍم تِ
کاسگيشي ًگشش تَسقِ هياى افضا هيتَاًذ تا حذٍدي ايي هطکالت کاستِ ٍ صهيٌِ خْت
تَسقِ پايذاس ضْشي ٍ حفؼ صهييّاي اعشاف ضْشّا فشاّن گشدد.
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