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اسالهی)
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سیذ علی هزعشی شوشتزی* ،1ههذی هذیزی ،2فزشیذ عشقآبادی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشذ ههنذسی پذافنذ غیز عاهل گزایش طزاحی دانشگاه صنعتی هالک اشتز تهزاى
 -2دکتزی جغزافیا و بزناهه ریشی شهزی ،دانشیار دانشگاه صنعتی هالک اشتز تهزاى
 -3دکتزی جغزافیا و بزناهه ریشی شهزی ،دانشگاه تهزاى

خالصٍ
رٌگ ٍ ًضاع ثیي حىَهت ّب اهشی غیشلبثل ارتٌبة است ٍ ثب ضشٍع لشى ثیستن ٍ افضایص روؼیت دس ضْشّب ،ایي تْذیذ
ثشای ضْشًطیٌبى ثیطتش ضذُ است .اص ایي رْت ػلن ضْشسبصی ٍ هذیشیت ضْشی ٍظیفِ داسد دس همبثل ایي تْذیذ تذاثیشی
ثیٌذیطذ .یىی اص ایي تذاثیش هذیشیت ثحشاى هیثبضذ وِ دس پی آى تخلیِ اضغشاسی روؼیت ًْفتِ است .هجلوبى ضْشی ثِ
ػٌَاى هزوَػِای اص اسجبة ٍ ٍسبیل وِ دس خیبثبىّبی ضْش ٍظیفِ ّذایت ،وٌتشل ،اهٌیت ،استجبط ،ساحتی ،تجلیغبت ،تضئیي
ٍ تفشیح سا ثش ػْذُ داسًذ هیتَاًٌذ رْت تسْیل تخلیِ روؼیت ثِ وبس ثشدُ ضًَذ ٍ یب حتی الومذٍس آسیجی ثِ ایي اهش ٍاسد
ًىٌٌذ .دس ایي تحمیك هزوَػِای اص ایي ػٌبصش وِ ضبهل تبسیسبت ٍ تزْیضات ضْشی هیثبضذ ثشسسی ضذُ ٍ اّویت ّش
وذام ثب استفبدُ اص سٍش  AHPهحبسجِ ضذُ ٍ دس اداهِ آسیتپزیشی تخلیِ روؼیت ًوًَِ هَسدی (خیبثبى روَْسی
اسالهی) ًسجت ثِ ایي ػٌبصش ثذست آهذُ است.
کلوات کلیذی :هجلوبى ضْشی ،تخلیِ اضشاسی روؼیت ،خیبثبى روَْسی اسالهی
 .1مقذمٍ
اهشٍصُ حوالت َّایی ثِ هٌبعك ضْشی ،ثِ ػٌَاى یه سٍش هؼوَل دس توبهی رٌگّب ضٌبختِ هیضًَذ ،لزا اسائِ ثشًبهِ-
ّبیی ثِ هٌظَس وبّص احشات ًبضی اص آى ثش ضْشّب ٍ هذیشیت ثحشاى دس پی آى ضشٍسی ثِ ًظش هیآیذ .ضْشسبصی ثِ ػٌَاى
یه داًص وبسثشدی ،اص عشیك هذاخلِ دس اثؼبد هختلف ضْشّب ،هیتَاًذ صهیٌِ وبّص آسیتپزیشی ضْشّب دس ثشاثش تْذیذات
سا فشاّن آٍسد[.]1
دس فضبی هیبى سبختوبى ّب ٍ ثٌبّب ،ػٌبصش هىولی ًیبص است تب صًذگی ضْشی سا سبهبى ثخطذ ،تزْیضاتی وِ ّوچَى احبث
یه خبًِ ،اهىبى صًذگی سا دس فضبی هحصَس هیبى سٌگ ٍ ثتي ٍ ضیطِ فشاّن آٍسد .ایي ارضاء ،رشیبى حشوت ،سىَى،
*
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تفشیح ٍ اضغشاة سا دس ضْش تٌظین هیوٌٌذ ٍ ثِ آى سٍح هیثخطٌذ .احبحِ ،تزْیضات یب هجلوبى ثشای ضْش ،خیبثبى یب فضبی
ثبص اصغالحبت سایذ ایي تسْیالت ٍ اهىبًبت ّستٌذ[.]2
ثشٍص هطىالت دس فمذاى هجلوبى ضْشی هٌبست وِ یىی اص ٍیژگیّبی ویفی ضْشّب ثِ ضوبس هی آیذ ًبضی اص تَرِ ثِ ثؼذ
ووی ضْشّبست وِ آى ّن هٌجؼج اص هطىالت التصبدی ٍ ارتوبػی هختلف ٍ سضذ ووی روؼیت ضْشّب هیثبضذ .ایي
هطىالت ویفی دس ضْشّبی رْبى ثِ ٍیژُ ضْش تْشاى حبصل تَرِ ثِ سضذ ووی ضْشّب هیثبضذ وِ هٌزش ثِ ثشٍص هطىالتی
اص رولِ فمذاى تزْیضات هٌبست ضْشی ٍ ػذم استمشاس ٍ هىبىیبثی هٌبست آىّب ضذُ است .ثِ دًجبل ایي هسبلِ ،ثشٍص
خسبست ایي تزْیضات سالهت ٍ اهٌیت ضْشًٍذاى سا دس ضشایظ ػبدی یب ثحشاًی تْذیذ هیوٌذ[.]3
 .2ضرح ي بیان مًضًع
ثِ عَس ولی دٍاصدُ وبسوشد اصلی ثشای هجلوبى ضْشی لبثل تطخیص ٍ توییض است ٍ ثیص اص  82هَسد هجلوبى ضْشی ٍرَد
داسد .دس یه تمسینثٌذی هیتَاى آىّب سا دس ایي عجمبت تؼشیف وشد :ػٌبصش ٍ تسْیالت گزاساى اٍلبت فشاغت ،ػٌبصش
تبسیسبت ٍ تزْیضات ضْشی ،ػٌبصش ٍ تسْیالت تشافیىی ،ػٌبصش اعالعسسبًی ،ػٌبصش صیستهحیغی ٍ ثْذاضتی ٍ گشٍُ
هَسَم ثِ سبیش[.]4
دس ایي تحمیك ثِ آسیتضٌبسی چیذهبى ػٌبصش تبسیسبت ٍ تزْیضات ضْشی هیپشداصین .ایي ػٌبصش ضبهل :ثبرِ تلفي،
چشاؽ ،آثشٍ ،آثشیضگبُ ػوَهی ،دول فطبس لَی ٍ هتَسظ ،تیش ثشق فطبس ضؼیف ،وبثلّب ٍ سینّبی ثشق ،پست ثشق صهیٌی،
تبثلَ ثبساًی اًطؼبة تلفي ،دسپَش حَضچِ صیشصهیٌی هخبثشات ،تشهیٌبلّبی دیَاسی تلفي ،تبثلَّبی دیَاسی تلفي ،صٌذٍق
پست ،ضیش آتصًطبًی ،سگَالتَس ٍ ػلوه گبص هیثبضٌذ.
 .3تعاریف
تخلیِ اضغشاسی روؼیت :حشوت ضتبثبى ٍ اضغشاسی افشاد اص هحل ّبی خغشًبن ثِ ػلت تْذیذ ٍ یب ٍلَع یه حبدحِ
فبرؼِآهیض سا تخلیِ اضغشاسی گَیٌذً .وًَِّبی ضبهل تخلیِ سبختوبى ثِ دلیل تْذیذ ثوت ٍ یب آتصسَصی ٍ ًیض تخلیِ یه
هٌغمِ یب ضْش ثِ دلیل عَفبى ضذیذ ٍ یب ثوجبساى است[.]5
چیذهبى هجلوبى ضْشی :چیذهبى هجلوبى ضْشی ،یؼٌی اًتخبة ثْتشیي ًمبط ثشای لشاسگیشی ػٌبصش ،ثِ ًحَی وِ ثب پشّیض اص
تجذیل ضذى ثِ ػٌبصش غبلت دس فضب ،سا ثغِ ای هٌغمی ثب ضىل ٍ وبسثشد ثش لشاس وٌذ ٍ ثش ویفیت فضب ثیفضایذ .هجبحخی چَى
حفظ حشین ،چبسچَة سٍاثظ ارتوبػی ،ایزبد اهٌیت  ،اّویت دادى ثِ ضْشًٍذاى ٍ حزت ٍ حیبی حبون ثش هشدهبى ایي
سشصهیيّ ،وِ ٍ ّوِ دس چیذهبى ػٌبصش ضْش اّویتی ضبخص هی یبثٌذ[.]6
 .4ريش تحقیق
سٍش اًزبم ایي پژٍّص ،تَصیفی ٍ پیوبیطی است ٍ پس اص گشدآٍسی اعالػبت اص هٌبثغ هَرَد ،سبیتّب ٍ سبیش هٌبثغ ٍ
هأخز ،ثب استفبدُ اص اثضاس پشسطٌبهِ ثِ هغبلؼِ هیذاًی پشداختِ هیضَد .ربهؼِ آهبسی ایي پژٍّص وبسضٌبسبى ٍ خجشگبى
پذافٌذ غیش ػبهل هیثبضٌذ.
ایي تحمیك ضبهل  4هشحلِ هیثبضذ.
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تؼییي ضبخصّبی اصلی هَحش دس تخلیِ روؼیت ،هشثَط ثِ هجلوبى ضْشی ثب ووه وبسضٌبسبى ٍ خجشگبى وِ سِ
ضبخص اصلی ثذست آهذ:
 )1ایزبد خغش دس ٌّگبم تخلیِ روؼیت
 )2خغشآفشیٌی ػٌصش دس ٌّگبم اًفزبس
ً )3جَد اهىبى ربثزبیی یب ربیگضیٌی ػٌصش
ثشداضت هیذاًی تؼذاد آى دستِ اص ػٌبصش هجلوبى ضْشی وِ ثیبى ضذ دس خیبثبى روَْسی اسالهی ثِ صَست
ثلَن ثِ ثلَن.
ٍصى دّی ثِ ضبخصّب ٍ ػٌبصش ثِ سٍش AHP
ثشسسی آسیتپزیشی ثلَنّبی هَرَد دس حبضیِی خیبثبى روَْسی اسالهی ثِ ووه ًشمافضاس ARCGIS

پشسطٌبهِ هشثَعِ رْت ثذست آٍسدى ٍصى ّش ػٌصش هتٌبست ثب سٍش  AHPعشاحی گشدیذُ ٍ ثب استفبدُ اص فشهَل
وَوشاى دس ثیي ً 18فش اص خجشگبى تَصیغ گشدیذ ٍ اص ًتبیذ آى هیبًگیي ٌّذسی گشفتِ ضذ.
 .1-4آضىایی با ريش AHP
یىی اص وبسآهذتشیي تىٌیهّبی تصوین گیشی فشایٌذ تحلیل سلسلِ هشاتجی وِ اٍلیي ثبس تَسظ تَهبس ال سبػتی دس 1981
هغشح ضذ .ایي هذل ثش اسبس همبیسِّبی صٍری ثٌب ًْبدُ ضذُ ٍ اهىبى ثشسسی سٌبسیَّبی هختلف سا ثِ هذیشاى هیدّذ دس
اسصیبثی ّش هَضَػی هب ًیبص ثِ هؼیبس اًذاصُگیشی ثب ضبخص داسین ،اًتخبة ضبخص هٌبست ثِ هب اهىبى هیدّذ وِ همبیسِ
دسستی ثیي ربیگضیٌیّب ثِ ػول آٍسین .اهب ٍلتی وِ چٌذ یب چٌذیي گبًِ ثب ّن دس فضب ٍ اص رٌسّبی هختلف ثبضٌذ .دس
ایي ٌّگبم وبس اسصیبثی ٍ همبیسِ اص حبلت سبدُ تحلیلی وِ رّي لبدس ثِ اًزبم آى است خبسد هیضَد ٍ ثِ یه اثضاس تحلیل
ػولی لَی ًیبص خَاّذ ثَد .یىی اص اثضاسّبی تَاًوٌذ ثشای چٌیي ٍضؼیتّبیی (فشایٌذ تحلیل سلسلِ هشاتجی) است .ایي
سٍش ثشای سغحثٌذی ٍ دسرِثٌذی استفبدُ هیضَد گبّی ثشای تحلیلّبی ارتوبػی ٍ التصبدی ًیض هوىي است ثِ وبس
سٍد .دس ایي سٍش لجل اص ّش وبسی ثبیذ دادُّبی ّش هىبى سا استبًذاسد ضًَذ.
سٍال وبس هذل  AHPثب هطخص وشدى ػٌبصش ٍ تصوینگیشی ٍ اٍلَیت دادى ثِ آىّب آغبص هیضَد .ایي ػٌبصش ضبهل
ضیَُّبی هختلف اًزبم وبس ٍ اٍاٍیت دادى ثِ سٌزِّب یب ٍیژگیّب است .ثِ عَس ولی ،ایي سٍش ضبهل سِ گبم ولی است وِ
ثِ ضشح صیش ثیبى هیضًَذ؛
هشحلِ اٍل :وِ ضبهل آهبدُسبصی دادُّب ٍ هبتشیس دٍتبیی وِ ایي وبس ثب دس ًظش گشفتي همیبس  9وویتی السبػتی وِ ثش
اسبس اّویت هؼیبسّب اص  1تب  9ثِ هؼیبسّب داسای ٍصى هیگشدًذ.
هشحلِ دٍم :هحبسجِ ٍصى ًْبیی هؼیبسّب وِ ثشای ایي وبس اػذاد ّش وذام اص ستَىّب ٍ سدیفّب دس ّن ضشة هیضًَذ ٍ
سپس حبصل ضشة ٍصىّب سا ثِ تَاى  N 1ام ٍ دس ًْبیت ثشای هحبسجِ ٍصى ًْبیی هؼیبسّب ٍصىّبی ًشهبل ًطذُ ّش سدیف
سا ثِ هزوَع ول ٍصىّبی ًشهبل ًطذُ تمسین هیضَد.وِ هزوَع ول ٍصىّبی ًْبیی ثبیذ ثشاثش ثب  1ثبضذ.
هشحلِ سَم :ثِ دست آٍسدى ًسجت تَافك وِ خَد داسای چْبس هشحلِ است.
هحبسجِ  : AWوِ ثشای تؼییي همذاس ثشداس ثبیذ ّش وذام اص ٍصىّب ثِ همذاس ٍصى هؼیبس ضشة ضًَذ[.]7
هحبسجِ ثشداس تَافك
()1
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دس ایي ساثغِ  AWثشداسی است وِ اص ضشة هبتشیس همبیسِ دٍدٍیی هؼیبسّب دس ثشداس ( WIثشداس ٍصى یب ضشیت اّویت
هؼیبسّب) ثِ دست هیآیذ N.تؼذاد هؼیبسّب هیثبضذ.
هحبسجِ ضبخص سبصگبسی
()2
هحبسجِ ضشیت سبصگبسی
()3

 Riدس ایي ساثغِ ضبخص تصبدفی ثَدى هیثبضذ وِ ثب استفبدُ اص رذٍل صیش هتٌبست ثب  nهطخص هیگشدد.
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ّوچٌیي دس ایي تىٌیه همذاس ضشیت سبصگبسی ثبیذ ووتش اص  1/1ثبضذ ٍ دس غیش ایي صَست ًطبى دٌّذُ ػذم دلت ٍ ػذم
وبسضٌبسی صحیح دس دادى ٍصى هؼیبسّب است[.]8
 .5خیابان جمًُری اسالمی
ًوًَِ هَسدی ایي پژٍّص خیبثبى روَْسی اسالهی ضْش تْشاى حذ فبصل هیذاى روَْسی اسالهی ٍ هیذاى ثْبسستبى هی-
ثبضذ .خیبثبى روَْسی اسالهی ،خیبثبًی غشثی -ضشلی دس ضْش تْشاى است ثب تَرِ ثِ ایي وِ ایي ًبحیِ دس دٍ هٌغمِ ٍ 11
 12ضْش تْشاى لشاس هیگیشد ًیبص ّست ّش دٍ هٌغمِ هَسد ثشسسی لشاس ثگیشد.
ًتبیذ صیش سا هیتَاى اص عشحّبی تفصیلی ٍ ثشداضتّبی هیذاًی دس هَسد ایي خیبثبى ثذست آٍسد.
 وبسثشی صهیي دس لسوت غشثی ایي خیبثبى ثیطتش هسىًَی ثب تشدد ووتش هیثبضذ اهب ثخص هشوضی ٍ ضشلی آى اوخشا
صٌؼتی ٍ تزبسی هیثبضذ ٍ ّویي اهش هسجت آسیتپزیشی ثیطتش لسوت ضشلی ٍ هشوضی ایي خیبثبى هیگشدد.
ٍ رَد سفبستخبًِ اًگلستبى ٍ تشویِ دس وٌبس ایي خیبثبى اّویت آى سا دٍچٌذاى وشدُ است.
 تفبٍت روؼیتی دس سٍص ٍ ضت ایي خیبثبى لبثل هالحظِ است ثذیي صَست وِ لجل اص سبػبت تؼغیلی ثبصاس ،لسوت
ضشلی ٍ هشوضی روؼیت ثبالتش ٍ دس سبػبت تؼغیلی ثبصاس لسوت غشثی روؼیت ثیطتش سا دس خَد داسد.
ٍ رَد فضبّبی سجض ٍ ّوچٌیي تؼذد هذاسس دس ایي هٌغمِ رْت اًتمبل روؼیت هٌبست هیثبضذ.
 وبهل ًجَدى عشحّ بی تخلیِ روؼیت ٍ ػذم آگبّی سبوٌیي دس هَالغ ثحشاًی هوىي است هَرت افضایص خسبست
گشدد.
 ثب ٍرَد خظ ٍیژُ اتَثَس هطىالت تشافیىی دس ایي خیبثبى ووتش دیذُ هیضَد.
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 اًتمبل خغَط ثشق ثِ صیش صهیي دس ایي خیبثبى هطىالت ًبضی اص تیش ٍ وبثلّب سا اص ثیي ثشدُ است.
ٍ رَد وبسگبُّبی تَلیذی ٍ اًجبسّب ٍ سینوطی داخلی ًبهٌبست ایي اهبوي خغش آتصسَصی دس ایي خیبثبى سا
خصَصب ثؼذ اص ثحشاىّب افضایص هیدّذ.
 .1-5ياحذ تحلیل
دس ایي پژٍّصٍ ،احذ تحلیل ثلَنّبی سبختوبًی حبضیِی خیبثبى روَْسی اسالهی است وِ تؼذاد آًْب  76ػذد هیثبضذ.

شکل :1بلوکهای حاشیه خیاباى جوهوری اسالهی
 .6وتایج تحقیق
ثؼذ اص ٍاسد وشدى اعالػبت پشسطٌبهِّب ثِ ًشم افضاس ً( expert choiceشم افضاسی رْت هحبسجِ اٍصاى ثِ سٍش )AHP
اٍصاى ػٌبصش هجلوبى ضْشی ثِ صَست صیش ثذست آهذ.
 .1-6ايزان عىاصر براساس ایجاد خطر در تسُیل مذیریت بحران
یىی اص ضبخص ّبی هْن دس اسصیبثی ٍضؼیت چیذهبى ػٌبصش هجلوبى ضْشی دس تخلیِ روؼیت هیضاى هضاحوت آىّب دس
تخلیِ روؼیت هیثبضذ چشا وِ اٍلیي ٍ اسبسیتشیي ٍاوٌص روؼیت غیشًظبهی دس همبثل ػَاهل رٌگّبی ًَیي عجیؼتب ٍ
حتیاالهىبى فشاس اص هشوض حولِ دضوي است .ا ص ایي رْت ثب استفبدُ اص پشسطٌبهِ ٍصى ّش یه اص ػٌبصش دس ایي ضبخص ثِ
صَست ًوَداس صیش هیثبضذ.
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شکل  :2اولویتبنذی عناصز هبلواى شهزی بزاساس ایجاد خطز در تسهیل هذیزیت بحزاى
 .2-6ايزان عىاصر براساس خطرآفریىی در اوفجار
یىی اص ػَاهل خغشصا ثشای غیشًظبهیبى دس حوالت َّایی اًفزبس ٍ ایزبد تشوص اص عشف ٍسبیل دسٍى هؼبثش است وِ
ػٌبصش هجلوبى ضْشی ثِ ػلت تؼذد ثبال هیتَاًٌذ تْذیذی ثشای افشاد ثبضٌذ .اص ایي رْت ثب استفبدُ اص ًظش خجشگبى ایي
ػٌبصش ثشاسبس هیضاى ایزبد خغش دس اًفزبس اٍلَیت ثٌذی ضذُ وِ ثِ ضشح صیش است.

شکل :3اولویتبنذی عناصز هبلواى شهزی بز اساس خطز آفزینی در انفجار
 .3-6ايزان عىاصر براساس عذم امکان جایگسیىی ي جابجایی
یىی اص سٍشّبی ووتش وشدى خغشآفشیٌی ػٌبصش ربیگضیٌی آىّب ثب اضىبلی ثب فشم ووتش خغشآفشیي هیثبضذ ،ثِ ػٌَاى هخبل
استفبدُ اص ضیشّبی آتطٌطبًی صیش صهیٌی ثِ ربی سٍصهیٌی ثِ تسْیل تخلیِ روؼیت ووه هیوٌذ .سٍضی دیگش ربثزبیی
ایي ػٌبصش ثِ هىبىّبی ثب اصدحبم روؼیت ووتش استً .وَداس صیش اٍلَیت ثٌذی ػٌبصش سا اص ایي رْت ًطبى هیدّذ.

6

www.confbeh.ir

وخستیه َمایص مىطقٍ ای معماری ،ضُر ،تًسعٍ
(چالص َا ي راَکار َای مذیریت ضُری)
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ بُبُان

The first regional conference on architecture, urban development

شکل :4اولویتبنذی عناصز هبلواى شهزی بز اساس عذم اهکاى جایگشینی و جابجایی
 .4-6يزن وُایی عىاصر
ثب استفبدُ اص اٍصاى ضبخصّب ٍصى ًْبیی ػٌبصش ثِ تشتیت صیش است.

جذول  :2وسى نهایی الواىهای هبلواى شهزی
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ثبرِ تلفي

0/037
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دسپَش حَضچِ صیشصهیٌی هخبثشات
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تبثلَ ثبساًی اًطؼبة تلفي
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پشچن ٍ هیلِ

0/026

تیش ثشق فطبس ضؼیف

0/068

تشهیٌبلْبی دیَاسی تلفي

0/028

سگَالتَس ٍ ػلوه گبص

0/052

آثشیضگبُ ػوَهی

0/087

ضیش آتص ًطبًی

0/038
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 .5-6وقطٍَای رستری عىاصر
ثب اًزبم پیوبیص هیذاًی دس خیبثبى روَْسی اسالهی ٍ اػوبل اعالػبت دس ًشمافضاس ً ، ArcGisمطِّبی سستشی پشاوٌذگی
ػٌبصش دس خیبثبى روَْسی اسالهی ثِ دست آهذ .دس ًْبیت ثب تلفیك ًمطِّبی پشاوٌذگی ٍ اٍصاى ػٌبصش ،هیضاى آسیت-
پزیشی ثلَنّبی خیبثبى روَْسی اسالهی ثِ صَست صیش هطخص گشدیذ.

شکل  :5نقشه آسیبپذیزی بلوک های خیاباى جوهوری اسالهی نسبت به عناصز هبلواى شهزی تحقیق
ثب تَرِ ثِ ًتبیذ هیتَاى اّن هطىالت هجلوبى ضْشی هشتجظ ثب تحمیك سا ثِ ضشح صیش ثیبى وشد:
 ثب تَرِ ثِ روؼیتپزیشی خیبثبى روَْسی حذفبصل خیبثبى ظْیشاالسالم ٍ هیذاى استماللٍ ،رَد آثشٍ دس حبضیِ
خیبثبى ٍ ون ثَدى پلّبی سٍی آى ،ثبػج خغشآفشیٌی ثسیبسی ثشای هذیشیت ثحشاى هیضَد.

شکل  :6کوبود پل بزای گذر اس آبزو
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 سبختي سىَ ثش سٍی آثشٍّب دس سبیش ًمبط خیبثبى روَْسی هطىل گَدالی ثَدى آثشٍ سا حل وشدُ اهب ثب تَرِ ثِ
ثلٌذ ثَدى سىَ (تب استفبع  41سبًتیهتش) خَد هطىلی ثشای تخلیِ اضغشاسی روؼیت هیضَد .استفبدُ اص سغَح
صبف ثش سٍی آثشٍ ٍ تؼجیِ دسیچِ دس فَاصل هؼیي ثشای دستشسی ٍ روغآٍسی آةّبی سغحی ساّىبسی هٌبست
ثِ ًظش هیسسذ.

شکل  :7سکوی بکار گزفته شذه بز روی آبزو
ٍ رَد تؼذاد ثبالی پستّبی صهیٌی ثشق ٍ تبثلَّبی ثبساًی هخبثشات ٍ ثشخی رؼجِّبی تٌظین چشاؽ ساٌّوبیی دس
وٌبس ّن هَرت سخت ضذى حشوت روؼیت ثِ لسوت سَاسُ خیبثبى هیضَد .دس صَست اهىبى هیتَاى چٌذ
پست ثشق سا دس یه پست ثشق ثضسگتش تزویغ وشد.

شکل  :8تزاکن باالی تابلو بارانی
 تؼذاد ثبالی هَتَس سیىلت دس حبضیِ پیبدُسٍ هٌزش ثِ ػذم دستشسی ثِ لسوت سَاسُسٍ هیضَد (ضبیذ ثتَاى
گفت ثضسگتشیي تْذیذ ثشای تخلیِ اضغشاسی روؼیت ایي هَسد است).
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ٍ رَد چٌذیي ًَع چشاؽ دس یه خیبثبى ٍ ػذم ربیگضیٌی چشاؽّبی اص وبس افتبدُ دس لسوتّبیی اص خیبثبى ػالٍُ ثش
ایزبد خغش دس ٌّگبم اًفزبس ،هَرت وٌذ ضذى تخلیِ اضغشاسی روؼیت ًیض هیضَد.
ٍ رَد ویَسهّبی هغجَػبتی دس پیبدُسٍّبی ثب ػشض ووتش اص  4هتش ،دس ًضدیىی چْبسساُّبی پشاصدحبم ثِ گًَِای
وِ هٌزش ثِ اختالل دس ػجَس ٍ هشٍس ػبثشاى دس سبػبت ضلَغی خیبثبى هیگشددّ .وچٌیي استفبدُ اص ویَسه
هغجَػبت دس وٌبس سفبستخبًِ تشویِ هغبثك ثب لَاًیي ًویثبضذ.
 فبصلِ ثیص اص  311هتشی ضیشّبی آتصًطبًی دس عَل خیبثبى ٍ استفبدُ اص ضیشّبی آتصًطبًی ثب استفبع 41
سبًتیهتش الی  1هتش تْذیذ ی ثشای هذیشیت ثحشاى ٍ تخلیِ روؼیت هیثبضذ ،استفبدُ اص ضیشّبی آتصًطبًی
صیشصهیٌی ساّىبسی هٌبست دس ایي اهش ثِ ًظش هیسسذ.
 استفبدُ اص ثبرِّبی تلفي ثب هصبلح همبٍهتش دس ثشاثش اًفزبس
 ثب تَرِ ثِ ػذم ّوبٌّگی ػٌبصش هجلوبى ضْشی ثِ ػلت ػذم ٍرَد یه سبصهبى هطخص وِ هسئَلیت ایي اهش سا
ثش ػْذُ گیشد ،پیطٌْبد هیگشدد توبم اسگبىّب رْت هىبىیبثی ػٌبصش هشتجظ ثِ آىّب اص یه هطبٍس سبصهبى
صیجبسبصی ضْشداسی استفبدُ ًوبیٌذ.
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