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  وًيزَاي ايزان اوًاع

گازيٌ   7تغًر ولي مي تًان وًيزَاي ايزان را تزاعاط خقًفيات عمًمي عغح آوُاا تاٍ   

الثتاٍ اياه عثماٍ تىايي َميؾاٍ واام  مؾا ـ ويغا  ي گااَي             سيز عثمٍ تىايي وماً    

يعىاي وًيزَااي    Aخقًفيات تزخي اس گزيَُا تا َم َمپًؽي  اروي  تغاًر ولاي اواًاع    

يا وًيز  رياچٍ َاي  ايمي وام  مؾ ـ َغتىي ي ماي   Gي ومه ي يا وًيزَا Eرعي ي 

يعىاي وًيزَااي    Fي  Bتًاوىي  ر گًؽٍ َاي يه مثلث لزار گيزوي  اس عزف  يگاز اواًاع   

لازار   Gي  Aرعي خيظ ي  رياچٍ َاي مًل   ر عثمٍ تىيي فًق،  ر حي ياعظ تيه اوًاع 

 لااازار  ار   Eي  Aه ياااا وًيزَااااي رعاااي َمااازاٌ تاااا ومىاااشار تاااي    C ارواااي ي واااًع  

يا وًيزَاي رعي خيظ َمزاٌ تا ومىشار مي تًاوي  ر مزواش مثلاث لزارتگياز       Dوًع    

تزاي اوًاع وًيزَاي اختقافي، مثل وًيزَاي َمزاٌ تا م زيط افىىاٍ  لتاايي، وًيزَااي    

C      خيظ َمزاٌ تا ومىشار يلي تيين ففحات رعي ي يه وًيز تاا ياه  رياچاٍ  ايماي ي

يا وًيزَاي رعي خيظ َمزاٌ تا ومىاشار   Dقلي وىار گذار ٌ ؽيٌ اوي  وًع يه  رياچٍ ف

مي تًاوي  ر مزوش مثلث لزارتگيز   تزاي اوًاع وًيزَاي اختقافي، مثل وًيزَاي َمازاٌ  

خيظ َمزاٌ تا ومىشار يلاي تايين فافحات رعاي ي      Cتا م زيط افىىٍ  لتايي، وًيزَاي 
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ٍ فقاالي وىااار گااذار ٌ ؽاايٌ اوااي    يااه وااًيز تااا يااه  رياچااٍ  ايمااي ي يااه  رياچاا   

 

 

 

 : وًيزَاي رعيAگزيٌ  -الف

تٍ اعتثىاي وًيز عثشيار وٍ م زيط افىىٍ  لتايي وياش  ار ، تاز ريي عاغح وًيزَااي        

 ًؽااؼ  يگاازي  ياايٌ ومااي ؽااً       ايااه گاازيٌ ايااز اس فاافحات رعااي َااي  وااًع        

 رفاي تعايا  وال     54عي  اع  واٍ تزاتاز تاا     77تعيا  وًيزَاي متعلك تٍ ايه گزيٌ    

 رفاي عاغح وال فافحات      99 رفي عغح ول وًيزَاي ايزان مي تاؽاي    45وًيزَا ي 

رعي وًيزَاي ايزان  ر ايه گزيٌ لزار گزفتٍ اع   عغح ففحات رعاي  ر اياه وًيزَاا    
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( 6ويلًمتز مزتع تغييز مي ومايي وٍ ماًر   ي  آن متعلاك تاٍ واًيز عاثشيار        7419تا  94اس 

 اع  

ايه گًوٍ وًيزَا تيؼ اس َمٍ  ر ؽثىٍ  اخلي ايزان گغتزػ  اروي چگًوگي  ييايؼ    

ايه گًوٍ وًيزَا ؽثيٍ عاايز وًيزَاا اعا   مگاز آوىاٍ تىامال آوُاا تًعايلٍ وماه تيؾاتز           

 ييز ومايي  رعًتات ي عمك آب سيزسميىي آوُا تغ

تزاي تؾىيل يه وًيز رعي تٍ چالاٍ تغاتٍ اي ويااس اعا  واٍ اس وداز َيايريلًصيىي           

ميشان تث يز آن  يز يا سي  سيا تز اس ميشان َزساتُاي يار ٌ تٍ آن خًاَي ؽي  ممىاه اعا    

ايه وًع وًيزَا تغتز يه  رياچٍ لييمي ي يا تاع ق فقلي تاؽىي وٍ عغح آوُاا تقاًرت   

ؾز واسوي اس آب تاؽي وٍ رعاًتات رياش م ازيط افىىاٍ آتزفتاي را وياش تاا        مًعمي حايي ل

خً  حمل مي وىي  الثتٍ َميؾٍ تميش تيه ايه  ي وًع تىامل، ت قًؿ يلتاي رعاًتات آن   

يىيع  وثً ٌ ي تغًر ضعيفي تفىيه ؽيٌ تاؽىي آعان ويغ   تٍ اعتثىاي وًيزَااي ويزياش   

عا حلاي تىامال يافتاٍ اي فازا گزفتاٍ اعا ،  ر       ( وٍ اعزاف آوُا را وًار 61ي  49ي ؽيزاس  

اعزاف وًيزَاي ايزان چىيه آثاري  ييٌ ومي ؽً   تىاتزايه مي تًان تقًر ومً  وٍ عغح 

وًيزَاي  اخلي ايزان را  ر  يرٌ َاي مزعًب گذؽاتٍ، فماظ آب وام عميماي فزاگزفتاٍ      

اليٍ َاي وااسن   تً ٌ اع    ر وتيدٍ چىيه تٍ ودز مي رعي وٍ وًيزَاي رعي تز اثز تدمع

اس مًا  ريش فقلي رؽي ومً ٌ اوي ي يخً  اليٍ َاي  رؽ  تز  ر ايه رعًتات وؾان  َىايٌ  

عغياوُاي ايزعا ي تز ريي ايه ففحات اعا    اظ اس تؾاىيل، وًيزَااي رعاي ممىاه       



 

bankmaghaleh.com 4 

اع  تزاثز تغييز ؽزايظ َييريلًصيىي، تز اثز تغييز ؽزايظ خاًي، ي ياا تغيياز ؽاىل چالاٍ،      

مث  تؾىيل ففحات تا  وز ٌ تز ريي آوُا ي يا تًععٍ گياَان فزآتيه تاز ريي  تغييز ياتىي 

تعضي وماط آن ي تاالخزٌ تؾىيل وپٍ َايي اس گياَان فزآتيه تز اثز تاال آماين عاغح آب   

سيزسميىي تز ريي ايه فافحات،  ر حاالي واٍ  ااييه رفاته عاغح آب سيزسميىاي مًخاة         

  حزوااات تىتًويااه تااز ريي ايااه عا   ؽااين تيؾااتز فاافحات رعااي مااي گااز    ايدااا 

( "6"ففحات ي يا خزيان َزس آتُاي عغحي تز ريي ايه وًع وًيزَا  ماوىي وًيز عاثشيار  

مي تًاوي مًخة تؾىيل تزييگيُايي تز ريي عغح آوُا تؾاً   تغييازات  يگاز عاغحي  ر     

 ت ؾُاي لثل مًر  تحث لزار گزفتٍ اع  

 : وًيزَاي رعي خيظBگزيٌ  -ب

گزيٌ  اراي ففحات رعي ي حًسٌ خيظ َغتىي   ر يالع مًا  تؾاىيل   وًيزَاي ايه   

 َىيٌ ايه وًيزَا تا وًيزَاي رعي ؽاثيٍ اعا ، تاا اياه تفاايت واٍ عاغح لغامتي اس آن         

 حًسٌ خيظ(  اييه تز اس عغح آب سيزسميىي تاتغتاوٍ اعا   تعايا  وًيزَااي اياه گازيٌ      

في عغح ول وًيزَااي ايازان را    رفي عغح ايه وًيزَا ي يا  ي  ر 8 ىح عي  اع  وٍ 

ويلًمتز مزتاع  ر تغيياز اعا  واٍ ماًر        574تا  471ؽامل مي ؽً   يعع  عغح آوُا تيه 

 ( 48 ي  آن تٍ عغح وًيز ؽمال ازتي عيزخان تعلك  ار   وًيز 
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وًار خيظ مًخً  تز ريي عٍ وًيز آن  وًيزَاي عياٌ وًٌ، وًيز ؽمال ازتي سريه    

(  ر مدايرت م زيط افىىٍ آتزفتي لازار  ار  ي  ر  ي ماًر    48-57-9ي وًيز مييان گل 

( وًار خيظ حي ميااوي  59ي  54وًيز  يگز  وًيزَاي گىًگًن ي وًيز ؽمال ؽزلي سريه 

ففحات رعي لزار گزفتٍ اع   وًيزَاي  ىدگاوٍ فًق الذوز لغمتي اس عٍ آت يش  اخلاي  

 خىاًب ؽازلي اعا   ًؽااويٌ اواي       ايزان را وٍ اس ودز ؽزايظ خًي مىاعثتز اس آت يشَااي  

( ؽااًاَي 48ي  59ي  57ي  9وااًيز اس وًيزَاااي  ىدگاوااٍ فااًق الااذوز     5 ر مااًر     

مًريفًلًصيىي وؾان مي  َي وٍ حًسٌ خيظ آوُا  ر عالُاي اخياز يعاع  تيؾاتزي يافتاٍ     

ارلاا    ( ؽًاَي اليٍ تىيي ويش ودزيٍ فًق را تاييي مي ومايي  َمٍ ايه9اوي ي  ر يىي اس آوُا  

وؾان  َىيٌ آن اع  وٍ وًيزَاي رعي خيظ اس وًيزَاي رعي ي تز اثز تاال آمين عاغح  

 آب سيزسميىي  ر عالُاي اخيز تًخً  آميٌ اوي 

 : وًيزَاي رعي َمزاٌ تا ومىشارCگزيٌ  -ج 

تغًري وٍ اس عىًان فًق ويش تز مي آيي، عغح ايه وًيزَا اس ففحات رعي ي ومىاشار     

( اس خملٍ ايه وًيزَا اعا   تعايا  اياه وًيزَاا     45ي وًيز مييان لًار    ًؽييٌ ؽيٌ اع 

 رفي تعيا  ول وًيزَا اع  ي عغح آوُاا تزاتاز تاا  ٌ     47عي  مي تاؽي وٍ  7 ر مدمًع 

 – 4674 رفي عغح ول وًيزَاي ايزان مي تاؽي  يعع  عغح وًيزَاي ايه گزيٌ تايه  

 ويلًمتز مزتع  ر تغييز اع   444
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(، مًلعيا  ومىاشار، حاؽايٍ اي اعا ،  ر     45ي  45اي وف ي مييان لً ار   ر وًيزَ   

 –تاافك   –عمايا   –ؽامال ؽازلي    –حالي وٍ  ر  ىح وًيز  يگز يعىي وًيزَاي ار عاتان  

(  اراي مًلعيتي مزوشي اع   تٍ اعاتثىاي واًيز واف    46ي  56ي  54ي  55ي  91عيزخان  

زفتٍ اعا ، عاايز وًيزَااي اياه گازيٌ  ر      ( وٍ  ر حي مزسي ايزان ي افغاوغتان لزار گ75 

آت يشَاي يش  ي اففُان لزار  اروي ي َمٍ ايه وًيزَا اس ودز ميشان تارويگي عالياوٍ ي َازس  

 اتُاي عغحي وغث  تٍ تيؾتز وًيزَاي عيغتم سَىؾي  اخلاي ايازان يضاع تُتازي  ارواي       

 ارواي واٍ  اراي    وًيزَاي رعي َمزاٌ تا ومىشار عمًماا  ر چالاٍ ي آت يشَاايي لازار       

عىگُاي  يرٌ ميًعه ي تيين ؽه تث يزي َغتىي  َمٍ وًيزَاي آت يش ياش ،  وًيزَااي   

( ومىشارَايي  اروي وٍ  ر عالُاي اخيز اعزاف آوُا را تغًر مًضاعي  54ي  55ي  51ؽمارٌ 

وًار عفييي اس ومه تاسٌ فزا گزفتٍ اع   تؾاىيل يعايع اياه  ًؽاؼ، تاز ريي عىغاُاي       

وؾان مي  َي وٍ  ر عاالُاي اخياز    54ي  51رعي فحزايي وًيزَاي ؽمارٌ ًَايي ي  ر تز

ومه مًخً   ر ففحات تلىيتز وٍ  ر گذؽتٍ تٍ عل  تاال تً ن عغح آب سيزسميىي ي ياا  

عغيان َزس آتُاي ؽًر تؾىيل ؽيٌ تً ٌ اع ، ؽغتٍ ؽيٌ ي تٍ مىاعك  اظ تاز اوتماال يافتاٍ     

( ي تؾاىيل حفازٌ َااي وارعاتي     45ف  اع   خزيان چؾمٍ َا تز ريي واًيز لاييمي وا   

(، َماٍ  46محيي  تز ريي ومىشار آن ي ؽًر ؽين عغح فافحات رعاي واًيز عايزخان      

وؾان  َىيٌ آن اع  وٍ عغح آب سيزسميىي  ر َاز  ي واًيز فاًق  ر عاالُاي اخياز تااال       

 آميٌ اع  
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ات وؾان مي  َي وٍ  ر عالُاي اخيز  ر ايه وًيزَاا، تاٍ  وثاال ياه     تما  ايه مؾاَي   

 يرٌ خؾه، ميشان َزس آتُاي عغحي افشايؼ يافتٍ ي عغح آب سيزسميىي آوُا تااال آمايٌ   

اع   چىيه تٍ ودز مي رعي وٍ وًيزَاي رعي َمزاٌ تا ومىشار، حي ياعغي تيه وًيزَاي 

لٍ مًلعيا  عاىگُاي  يرٌ ميًعاه    رعي ي وًيزَااي وماه َغاتىي ي  ر  رخاٍ ايل تًعاي     

وىتزل مي گز وي  عىگُاي تث يزي  يرٌ ميًعاه ي لؾاز ومىاي  ر آت ياش ياش  تاٍ عازف        

خىًب واَؼ مي ياتي   ر عيه حال الس  اعا  ياا آير ؽاًيم واٍ آب سيزسميىاي واٍ  ر       

 ر عماك تيغا  متازي     59( را لغع مي وىي،  ر واًيز ؽامارٌ   51تعضي وماط عغح وًيز  

( يخً  مي  اؽ ، تايي 59اع   تييه خُ  اگز ومىي َم  ر رعًتات وًيز  لزار گزفتٍ 

 ؽغتٍ ؽيٌ تاؽي 

   ير چيغ  ؟ عىدؼ اس

علم ي َىز وغة اع عات اس  يييٌ َا يا اخغا  تيين تماط فيشيىي تاا آوُاا را عاىدؼ اس    

  ير گًيىي  

 عىدؼ اس  ير   وارتز  َاي مُم 

علمي ي تحميماتي وارتز َاي گغتز ٌ اي  ار   اس عىدؼ اس  ير  ر تغياري اس سميىٍ َاي 

خملٍ وارتز َاي فاه عاىدؼ اس  ير ماي تاًان تاٍ اعاتفا ٌ اس آن  ر سمايه ؽىاعاي، آب         

ؽىاعي، معين، ؽي ت، وارتًگزافي، خغزافيا، مغالعات سيغ  ؽىاعاي، مغالعاات سيغا     
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تًعاعٍ   محيغي، عيغتم َااي اع عاات خغزافياايي، ًَاؽىاعاي، وؾاايرسي، خىگلاياري،      

 اراضي ي تٍ عًرولي مييزي  مىاتع سميىي ي ايزٌ اؽارٌ وز   

عىدؼ اس  يرماي تًاواي تغييازات  يرٌ اي  ييايٌ َااي عاغح سمايه را وؾاان  َاي ي  ر          

مًار ي چًن تزرعي تغييز مغيز ري خاوٍ َا، تغييز حي ي مزس  يىزٌ َاي آتي چًن  رياچٍ 

غح سميه ي ايزٌ تغيار وارعاس اعا   افاشين تاز    َا،  رياَا ي الياوًعُا، تغييز مًرفًلًصي ع

ايه يه عيغتم عىدؼ اس  ير تا تًخٍ تاٍ اياه واٍ تاز اعااط ثثا  تغييازات ياخت فُااي         

تاستاتؼ الىتزيمغىاعيغي اس  يييٌ َاي م تلف وار ماي وىاي، ميتًاواي حاي ي مازس  ييايٌ       

 َاي 

سي گًوااگًن ي     را  سميىي اعم اس مزس اوًاع خاوُا، عىگُا، گياَاان، محقاًالت وؾااير   

مؾ ـ وىي  عىدؼ اس  ير  ر  يؼ تيىي يضع ًَا ي اوياسٌ گيزي مياشان خغاارت واؽاي    

است ياي عثيعي،وؾف آلً گي آتُا ي لىٍ َاي وفتي  ر عغح  ريا، اوتؾافات معايوي وياش   

وارتز   ار   تيين ؽه اعتفا ٌ اس ايه فاه  ر مغالعاات اوتؾاافي ي مىااتع عثيعاي ي عاايز       

 يؼ گفتٍ وٍ تىُا عزع  اودا  مغالعات را تيؾتز مي وىي،تلىٍ اس ودز  لا  ي َشيىاٍ   مًار  

 ي ويزيي اوغاوي ويش تغيار تا فزفٍ تز اع    

 ر سميىٍ وارتز َاي  ا ٌ َاي ماًَارٌ اي مي تًان تٍ عاًر اختقاار تاٍ ماًار  سياز اؽاارٌ       

 وز : 
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 الف: مغالعٍ تغييزات  يرٌ اي 

ك عغح سمايه  ر عاي  يرٌ سمااوي تغيياز ماي ياتاي  علا  اياه         تزخي اس  يييٌ َا ي عًار

تغييزات مي تًاوي عًامل عثيعي ماوىي عايل، آتؾفؾاان، سلشلاٍ، تغييازات آب ي َاًايي، ياا       

عًامل مقىًعي ماوىي  خال  اوغان  ر محيظ سيغا  تاؽاي  تازاي مثاال تغيياز عاغح آب       

ي خىگلُاا    ح  ًؽاؼ عاالٍ، تغيياز مياشان عاغ     71تاا   41 رياي خاشر  ر عاي ياه  يرٌ    

خىاًب وؾاًر ي مياشان آعاية آوُاا  ر         رؽمال وؾًر ي تغييز  ًؽؼ گياَي و ال  ر 

 يران خىگ را مي تًان تا اعتفا ٌ اس  ا ٌ َاي ماًَارٌ اي تاا  لا  تغايار سياا ي مغالعاٍ      

 وز   

 ب: مغالعات سميه ؽىاعي 

عاسويَاي سمايه ؽىاعاي را   تا اعتفا ٌ اس  ا ٌ َاي ماًَارٌ اي مي تًان مزسَاي تغياري اس 

اس يىييگز تفىيه وز ، گغلٍ َا را مًر  مغالعاٍ لازار  ا  يومؾاٍ َااي گًوااگًن سمايه       

ؽىاعي تُيٍ وز   اس خملٍ ومؾٍ َاي سميه ؽىاعاي گًوااگًن واٍ تاا اعاتفا ٌ اس  ا ٌ َااي       

ماًَارٌ اي مي تًان تُيٍ وز ، ومؾٍ گغالٍ َاا ي ؽىغاتگي َاا، ومؾاٍ عااسويَاي عاىگي        

، ومؾٍ خاوؾىاعي ي ومؾٍ  تاوغيل ذخايز تث يزي عغحي را ميتًان واا  تاز   افاشين    م تلف

تزايه تا تًخٍ تٍ گغتزٌ تغيار يعيع سيز  ًؽاؼ َاز تقاًيز مااًَارٌ اي، چىايه تقااييزي       

 تزاي مغالعات و ن مىغمٍ اي تزاي سميه ؽىاعان تغيار مفيي اع    
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َاااي گياااَي م تلااف، محاعااثٍ عااغح سيااز وؾاا  محقااًالت    تؾاا يـ يتمايشگًوااٍ 

وؾايرسي، مغالعٍ مىاعك آعية  ييٌ وؾايرسي تزاثزوم آتي يا حملٍ آفتُاي م تلاف تاٍ   

آوُا اس خملٍ مُمتزيه وارتز َاي  ا ٌ َاي مااًَارٌ اي اعا   تُياٍ تمؾاٍ خاامع  ًؽاؼ       

ي تازآير     غتعيوؾا  گياَي َز مىغمٍ، تُيٍ ومؾٍ آتزاٍَ َاا ي ارتثااط آوُاا تاا مىااعك م     

ميشان محقًل سيز وؾ  اس وارتز َاي  يگز چىيه اع عاتي اع   الس  تٍ ذوز اع  وٍ 

يسارت تاسرگاوي ي وؾايرسي وؾًر اياالت متحيٌ آمزيىاا اس اتتاياي تىاًيه تىىًلاًصي     

عىدؼ اس  ير َمٍ عالٍ محقًل وؾايرسي وؾًر آمزيىا يتماا  وؾاًرَاي خُاان را تاا     

 ز ماًَارٌ اي تزآير   اعتفا ٌ استقايي

مي وىي تا تزاي تزوامٍ ريشي تاسار ي تًليي اع عات مفيي ي الس  را تيع  آير   افاشين تاز   

ايه مغالعٍ ميشان اوُيا  خىگلُا ي يا ميشان  يؾزف  خىگل واري اس وارتز َاي  يگاز اياه   

 تقاييز اع    

 مغالعات مىاتع آب  - 

آتزاٍَ َا، تزرعي تغييز مغايز ري خاواٍ َاا تاز اثاز      مغالعٍ آتُاي عغحي مىغمٍ ي تُيٍ ومؾٍ 

عًامل عثيعي يا مقىًعي، ت ميه ميشان آب عغحي َز مىغمٍ اس خملاٍ خاالثتزيه واارتز     

 ا ٌ َاي ماًَارٌ اي اع  وؾًر ما اس خملٍ وؾًرَايي اع  واٍ تاا يخاً   اؽاته مىااتع      
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عاتفا ٌ اس تىىًلاًصي   آتُاي عغحي  ر تغياري مىاعك اس مؾىل وم آتي روح مي تز ، وٍ ا

وًيه يتٍ  ع  آير ن اع عات  ليك مي تًاوي راَگؾاي اعتفا ٌ تُتز اسمىااتع آب وؾاًر   

 تاؽي  

 

 مغالعات  ريايي  -ح

اس تىىًلًصي عىدؼ اس  ير ت قًؿ  ر چىي سميىٍ مُام وارتز َااي  رياايي ماي تاًان      

واٍ  رياام مغالعاات    اعتفا ٌ وز  وٍ اسآن خملٍ مغالعات  يرٌ َاي  يؾزيي ي  غازيي وزا 

عمًمي ييضگيُا ي خقًفيات تً ٌ َاي آتي مثل ومؾٍ  ماي عاغح ي رواگ آب ي ومؾاٍ    

تزاوم ميشان ولزيفيل ي   وىتًن ي مغالعات مزتًط تاٍ تايثيز عاايز  ييايٌ َاا تاز  رياا، اس        

 خملٍ يضعي  حزو  يتىيي امًاج  ريا ي ايزٌ َغتىي  

فماظ تازاي مغالعاات  رياَاا ي الياوًعاُا      تاتحال عىدىيٌ َاا ي مااًَارٌ َااي م قًفاي     

صا اه  ” ماًط “ عزاحي يعاختٍ ؽيٌ اعا   مُمتازيه اياه مااًَارٌ َاعثارتىاي اس مااًَارٌ       

 آمزيىا  ” عي ع “ يماًَارٌ 

تزاي آگاَي تيؾتز اس خشئيات عىدىيٌ َا ي وارتز َاي آن تٍ ت ؼ مزتًط تٍ ايه مااًَارٌ  

  ر َميه گشارػ رخًع وىيي  
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 ت ياي عثيعي مغالعٍ  -ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امزيسٌ تزآير  ميشان خغارت واؽي اس ت ياي عثيعي اس لثيل عيل، سلشلٍ، آتؾفؾان، عًفاان  

يايزٌ تا اعتفا ٌ اس  ا ٌ َاي ماًَارٌ اي تغيار متيايل اعا   تعيايه راَثاز  مىاعاة تازاي      
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ارٌ اي خلًگيزي يواَؼ خغارت ت ياي عثيعي اس خملٍ  يگز وارتز َاي  ا ٌ َاي ماًَ

 اع    

 مُمتزيه لاتليتُاي  ا ٌ َاي عىدؼ اس  ير 

يعيع تً ن،تىًع عيفاي، تُياٍ  ًؽاؼ َااي        ا ٌ َاي عىدؼ اس  ير تٍ  ليل يىپارچٍ ي

تىزاري ي ارسان تً ن،  رممايغٍ تا عايز ريؽُاي گز آيري اع عات اس لاتلي  َاي ييضٌ 

   ٍ عاغح سمايه ي عًامال تؾاىيل       اي تزخًر ار اع  وٍ امزيسٌ عامال و غاتيه  ر مغالعا

 َىيٌ آن محغًب مي ؽً   امىان رلًمي تً ن  ا ٌ َا مًخة ؽيٌ اع  وٍ عيغتم َاي 

وامپيًتزي تتًاوىاي اس اياه  ا ٌ َاا تاٍ عاًر مغاتميم اعاتفا ٌ وىىاي يعيغاتم َااي  ا ٌ َاا            

ي خغزافيايي ي عيغتم َاي  ز اسػ  ا ٌ َا ماًَارٌ اي تاا اعاتفا ٌ اس اياه لاتليا  عزاحاي      

تُيٍ ؽيٌ اع   عُل الًفًل تً ن  ا ٌ َا،  عتزعاي عازيع تاٍ ومااط  ير افتاا ٌ ي  لا        

 اس امتياسات خاؿ ايه فه محغًب مي ؽً     تاالي آوُا

 

 ياييگزيٌ عىدؼ اس  ير ي عيغتمُاي اع عات خغزافمىثع : 

 

http://http/www.agri-jahad.org/rs-gis/index.asp?page=first.htm

