
 ... ناتسا یکشزپماد  مرتحم  لک  ریدم 

كالپ "  دقاف  ياه  ماد  اب  دروخرب  صوصخ  رد  يدیدشت  تامادقا   " : عوضوم

مارتحا ،  مالس و  اب 

یبایدر هناماس  هنیطنرق و  هناماس  ناربراک  ماد و  ياههاگراتشک  نابحاص  ریاشع ،  نارادماد ، هیلک  دناسر  یم  عالطا  هب  هلیسونید  ب     
یقاحلا هرصبت 4  لمعلاروتسد  ود  هدام  عوضوم  ماد  يرادهگن  لمح و  شورف ،  دیرخ ، یـصاصتخا  طباوض  دانتـسا  هب  ماد  ییاسانـش  و 

ار رکذلاردص  ینوناق  هدام  قیقد  يارجا  روظنم  هب  ریز  دراوم  دنفلکم   تسویپب  )  زرا (  الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  نوناق  نوناق  هدام 18 
: دنیامن ارجا 

هیلک دشاب و  یم  عونمم  كالپ  دقاف  ماد  لقن  لمح و  هنوگره  روشک  رـسارس  رد  اه  ماد  يراذـگ  كالپ  شـشوپ  هب  تیانع  اب  . 1
هناماس رد  تاعالطا  تبث  ماد و  یبوک  كالپ  هب  تبسن  ماد  ییاجباج  هب  مادقا  زا  لبق  دنتسه  فظوم  روشک  رـسارس  رد  نارادماد 

.دنیامن مادقا  ماد  ییاسانش  یبایدر و  هناماس  ماد /  تیوه 

هدننک رداص  ینف  نیلوئسم  .دنیامن  يراددوخ  كالپ  دقاف  ياه  ماد  ای  نتـسبآ و  ياه  ماد  يریگراب  زا  تسا  فظوم  نارادماد  . 2
هک ار   تمالس  تعیـضو  یهاوگ  لمح ،  یتشادهب  یهاوگ  رودـص   نامز  رد  دنتـسه  فظوم  هدـنز  ماد  لمح  یتشادـهب  یهاوگ 

ینتسبآ مدع  یهاوگ  تسا  رکذ  هب  مزال  .دنیامن  ذخا  رادماد  زا  ار  دشاب  یم  ماد  ینتسبآ  مدع  دییات  ماد و   یتشادهب  طیارش  يواح 
یم يو  هدهع  هب  نآ  زا  یشان  ياه  تیلوئسم  هیلک  دییات و  زاجم  کشزپماد  طسوت  ماد  ياه  كالپ  هرامـش  رکذ  اب  اهماد  ماد / 

.دشاب

ماد بحاص  رادماد / دروآ و لمعب  تعنامم  هاگراتـشک ، هب  كالپ  دقاف  ماد  دورو  زا  تسا  فظوم  هاگراتـشک  بحاص  يدصتم / . 3
یم ياه  ماد  ینتسبآ  مدع  دییات  يواح  هک  ار  تمالس  تعیضو  یهاوگ  هاگراتشک  هب  ماد  دورو  نامز  رد  تسا  فظوم  يراتـشک 

.دیامن   هیارا  هاگراتشک  هب  ار  دشاب 

.دوش یم  دروخرب  روشک  یکشزپماد  نامزاس  نوناق  ( 12  ) و ( 4  ) داوم ربارب  رکذلا ، قوف  دراوم  نیفلختم  اب  هرصبت :
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تسا فظوم  ماد  هاگراتشک  رد  رقتسم  یتشادهب  ینف  لوئسم  یتلود و  یتشادهب  رظان  ای  سرزاب  . 4

هنیطنرق هناماس  رد  دنا  هدش  دراو  هاگراتشک  هب  لمح  یتشادهب  یهاوگ  اب  هک  ییاه  ماد  تهج  هیلخت  دییات  تبث  هب  تبـسن  فلا - 
.دیامن مادقا 

هناماس رد  مالپ  هرامش  تبث  تبسن  دنفظوم  دنتـسه  یتشادهب  یهاوگ  دقاف  هدوب و  كالپ  ياراد  هک  ییاه  ماد  صوصخ   رد  ب -
.دنیامن مادقا  یتشادهب  یهاوگ  دقاف  ماد  لمح  تمسق  رد  سیرت 

ار بتارم   ، تاحیضوت تمسق  رد   GIS هناماس رد  تبث  نمض  راتشک  ، زا  سپ  نتـسبآ  ياه  ماد  هظحالم  تروص  رد  هرصبت : 
تهج ناتسرهش  یکشزپماد  هرادا  هب  ینتسبآ  مدع  یهاوگ  هدننک  دییات  کشزپماد  یهاوگ و  هرامـش  كالپ ،  هرامـش  رکذ  اب  ابتک 

. دیامن مالعا  يدعب  ياه  يریگیپ 

ره هدومن و  يروا  عمج  ار  يراتشک  ماد  ياه  كالپ  هیلک  دنفظوم  هاگراتشک  ینف  لوئـسم  یتلود و  یتشادهب  رظان  ای  سرزاب  . 5
مادقا و يراتـشک  ياه  ماد  ياه  كالپ  ندومن )   یچیق  ندومن (  مودـعم  هب  تبـسن  تسارح  هدـنیامن  روضح  اب  رابکی  زور   15

.دنیامن لاسرا  لک  هرادا  هب  ار  هسلجتروص 

رد يراتشک  ياه  ماد  ياه  كالپ  جرد  هب  تبسن  دنتسه  فظوم  ناتسا  هنیطنرق  نیلوئسم  ناتـسرهش و  هنیطنرق  سانـشراک  . 6
مودعم تهج  يریگیپ  تیلوئـسم  .دنیامن  مادقا  ماد  ییاسانـش  یبایدر و  هناماس  رد  نابرق و ) ...  دـیع  مرحم ،  ههد  صاخ (  مایا 

.دشاب یم  ناتسا  تسارح  هدنیامن  هدهع  هب  صاخ  مایا  رد  اه  كالپ  ندومن 
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 : تشونور

زرا الاک و  قاچاق  اب  هزرابم  يزکرم  داتس  يریگشیپ  مرتحم  نواعم  ینایدنه  ياقآ  بانج  - 
يریگشیپ یتشادهب و  مرتحم  نواعم  یبیقن  رتکد  ياقآ  بانج  - 

يزرواشک داهج  ترازو  یماد  تادیلوت  روما  مرتحم  نواعم  داژن  يدنوامد  رتکد  ياقآ  بانج  - 


	رونوشت :

