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هقدهه
اؾتطاِیب یه اتحبزی ٝاؾت  ٚؾیؿتٓٞبی وبزاؾتط ٔدعا زض ٞط ایبِت  ٚؾطظٚیٓ ضا ازاضٔ ٜیوٙس .ؾیؿتٓٞابی وبزاؾاتط اؾاتطاِیب ٘ماف
ٕٟٔی ضا زض تٛؾٗ ٝآٖ ایفب وطزٜا٘س .زض اثتسا آٟ٘ب ٔبِىیت ظٔیٗٞبی ٔٛخٛز ضا ثجت وطز٘س .ؾپؽ ثب فطا ٓٞواطزٖ (قاطایٍ ٔٙبؾات )ٚ

أٙیت ثطای ا٘تمبَ ظٔیٗٞب ،آٟ٘ب ث ٝایدبز یه ثبظاض ٔٛفك ٔ ٚرتٍّ وٕه وطز٘س .ؾیؿتٓ وبزاؾتط ث ٝتبظٌی ث ٝاثعاض خبٕٔ ثطای وٕاه
ث ٝتهٕیٌٓیطیٞبی التهبزی ،ظیؿت ٔحیُی  ٚاختٕبٖی تجسیُ قس ٜاؾت .ایٗ أط ٔٛخات ٌؿاتطـ ٔماسٔب تهاط ظٔایٗ ،ثاٝ
ضؾٕیت قٙبذتٗ حمٛق ؾطظٔیٗ ثٔٛی  ٚاؾتفبز ٜاظ فٗآٚضیٞبی خسیس ثطای ا٘دبْ اَالٖب  ٚاضتجبَب  ٚثط٘بٔاٞٝابی وابضثطزی ثاٝ
ٔٛٓٙض اضتمبء ٔىب٘ی قس ٜاؾت .اٞسا آیٙس ٜقبُٔ تٛؾٗ ٝفٗاٚضی اَالٖب  ٚاضتجبَاب  ٚثط٘بٔاٞٝابی وابضثطزی ثآٙٔ ٝاٛض اضتمابء
ثٟطٜٚضی اظ ثجت ٘بْ ظٔیٗ  ٚا٘تمبَ  ٚحٕبیت اظ ٘مف ٌؿتطزٜتط اؾت .اَالٖب وبزاؾتط (زض پیسایف زازٜٞبی ٔىاب٘ی) ٘ماف ٕٟٔای
زاضز.

ٔكرهب وكٛض  ٚثحث زضثبضٜی ؾیؿتٓ وبزاؾتط اؾتطاِیب ث ٝقطح ظیط اؾت .فطآیٙسٞبی اؾبؾی زذیُ زض ایدبز ؾیؿتٓٞب  ٚحٕبیت
اظ نٗٙت ٘مكٝثطزاضی تٛيیح زاز ٜقس ٜاؾت٘ .مف ٔتطلی وبزاؾتط زض خبٔٗ ٝزض ظٔیٔ ٝٙسیطیت ظٔیٗ  ٚاَالٖب ٔىب٘ی ٌؿتطزٜتاط
قطح زاز ٜقس ٜاؾت .تإویس ثط ضٚی پیكطفتٞبی اذیط زض فطآیٙسٞبی اؾٙبز ٔبِىیت ظٔیٗ ،ثجت ؾٙس  ٚثٟجٛز زض ؾیؿتٓٞبی وبزاؾتط
ثطای اضائ ٝاَالٖب ثَٛ ٝض ٔؤثط  ٚوبضآٔس زض ؾیؿاتٓٞابی ازاض ٜظٔایٗ لاطاض ٔایٌیاطز .ایاٗ ثطضؾای اخٕابِی اظ ٘ٓابْ وبزاؾاتط زض
اؾتطاِیبؾت .تحمیكٞبی آیٙسٔ ٜؿتّعْ ضؾیسٖ ث ٝیه زضن زلیك اظ ؾیؿتٓٞبی ٞط ایبِت  ٚلّٕطٞ ٚؿتٙس.

جغرافیا
اؾتطاِیب ثعضٌتطیٗ لبضٜی خعیطٜای زض خٟبٖ اؾت ،ثب ٔؿبحت وُ ثیف اظ  7.600.000ویّٔٛتط ٔطثٕٚ ،الٕ زض پبییٗ ذٍ اؾتٛا (٘یٕىطٜ
خٛٙثی) ثیٗ الیب٘ٛؼ ٙٞس  ٚالیب٘ٛؼ آضاْ خٛٙثی خٕٗیت آٖ تمطیجبً ٔ 22یّی ٖٛاؾت ،ثاب ضقاس ٘ؿاجی حاسٚز  1زضناس  -16اوثطیات
خٕٗیت ( )%85ؾبوٗ ٔٙبَك قٟطی زض قطق  ٚخٛٙة قطلی ذٍ ؾبحّی  ٚزقتٞبی حبنّریع ٞؿتٙس.
اوثط ٔٙبَك زاذّی وكٛضٕٛٞ ،اض اؾت ٚزاضای خٕٗیت پطاوٙسٜا٘س .ثبالتطیٗ ٘مُٝی آٖ ،و Kasciusko ٜٛث ٝاضتفبٔ m
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ضقت ٝوٌ ٜٛؿتطز ٜقٕبَ خٛٙثسض أتساز ؾٛاحُ قطلی اؾت .اؾتطاِیب ثٖٛٙ ٝاٖ ؾٔٛیٗ نالحیت زضیبیی زض خٟبٖ ،زاضای یاه ذاٍ
ؾبحّی ٌؿتطز ٜثیف اظ  36.700ویّٔٛتط  ٚزاضای ٔؿئِٛیتٞبی اخطایی ثطای ٞفت ؾطظٔیٗ ذبضخی اؾت.

تاریخ ،سیاست ٍ دٍلت
اؾتطاِیبٔ ،طزٔبٖ ثٔٛی ثطای ثیف اظ  40.000ؾبَ ،لجُ اظ اؾتٕٗبض ثطیتب٘یب زض ؾبَ  ،1788ؾى٘ٛت زاقتٙس .ثب ایٗ حبَ ؾابثمٔ ٝطزٔابٖ
ثٔٛی لجُ اظ تهط ٘بزیسٌ ٜطفت ٝقس  ٚظیؿتٌبٔ ٚ ٜؿىٗٞبی ٟٔبخطاٖ ث ٝؾطٖت ثٙب ٟ٘بز ٜقس .زض اثتسا ٔؿتٕٗطٜی ٘یٛؾبِٚ ٚع ثٙب
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ٟ٘بز ٜقس  ٚثٗس اظ آٖ ٔؿتٕٗطا  ٚایبال خساٌب٘ٝی زیٍطی زض ؾطاؾط وكٛض ٔكتُٕ ثط  8حٛظٜی لًابیی قاىُ ٌطفتٙاس .زض ؾابَ
 1901اؾتطاِیب یه ًٖٔٛؿتمُ ٔكتطن إِٙبفٕ ثطیتب٘یب ثٖٛٙ ٝاٖ یه اتحبزی ٝاظ ایبال قس  ٚتب ایاٗ ظٔابٖ ثابلی ٔب٘اس ٜاؾاتّٔ .ىاٝ
اِیعاثت ز ْٚؾطؾّؿّ ٝضؾٕی زِٚت اؾت  ٚزض لب٘ ٖٛاؾبؾیّٔ ،ى ٝضا ثٖٛٙ ٝاٖ فطٔب٘ساض وُ ٔیقٙبؾٙس .لسض ٚالٗی زض زؾت زِٚت
ٔٙترت ٔیثبقس .فسضاَ یب زِٚت اختٕبٖی ثط اؾبؼ زٔ ٚدّؽ پبضِٕبٖ فسضاَ ث ٝضیبؼ ٚظیط ٔٙترت ٘رؿتٔ ،تكىُ اظ یه ؾاٙب واٝ
ٕ٘بیٙسٌی تٙبؾجی ٔیبٖ ایبال ٔ ٚدّؽ ٕ٘بیٙسٌبٖٙٔ ،ترت ثٚ ٝؾیُٜی ضؤی ٌیطی تطخیحی ٔیبٖ ٔطزْ زض  148حٛظ ٜثٙب ٟ٘بز ٜقسٜ
اؾت .زِٚت فسضاَ زض ٔحسٚزٜٞبی زفبٔ ،أٛض ذبضخ ،ٝتدبض  ٚثبظضٌب٘یٔ ،بِیب ٌٕ ،طن ٔ ٚبِیب غیاط ٔؿاتمیٓ اظ ٔكابغُ ،حماٛق
ثبظ٘كؿتٍیٟٔ ،بخط  ٚذسٔب پؿتی ،لسض زاضز .لسض ٞبی زیٍط آٖٔ ،ؿئِٛیت ایابال  ٚلّٕطٞٚاب اظ خّٕا ٝثٟساقات  ٚزضٔابٖ،
آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ،قجىٞٝبی حُٕ ٘ ٚمُ ایبِت ،قٟط  ٚثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت ظٔیٗ (ؾیؿتٓ وبزاؾتط  ٚثجت ظٔیٗ) ٞؿتٙس.

حتی ثب ٚخٛز اقتطان لبثُ تٛخٟی وٚ ٝخٛززاضزٞ ،ط ایبِت  ٚلّٕط ٚذهیهٞٝبی ٚیػ ٚ ٜپیچیسٜی ٕٟٔی زض لب٘ ٖٛحبوٓ ثاط ظٔایٗ ٚ
ؾیؿتٓ وبزاؾتط زاضزَ .ی یه حطوت ّٔی ثطای ذهٛنی ؾبظی فٗبِیتٞبی زِٚت  ٚؾبظٔبٖ ،تهٕیٓ ٌطفت ٝقس ٜو ٝازاضٜی أاالن
ثٖٛٙ ٝاٖ ٔؿئِٛیت زِٚت ثبلی ثٕب٘س .چٟبض پبضأتط انّی ثطای حفّ وٙتطَ زِٚت ثط تٛاثٕ ٘مك ٝثطزاضی وبزاؾتط  ٚثجت ظٔایٗ ٚخاٛز
زاضز .ایٟٙب ٖجبضتٙس اظ :ؾٛاثك ؾیؿتٕبتیه  ٚزلیك اظ تٗطیف ٔطظ ٔ ٚبِىیت ظٔیٗ اظ ٔٙبفٕ ٖٕٔٛی ،تًٕیٗ زِٚات ثاطای ِغا٘ ٛكاسٖ
ٖٛٙاٖ ظٔیٗ ذهٛنی (أب ٘ٔ ٝطظٞب)٘ ،یبظ ث ٝثجت ؾیؿتٕبتیه  ٚزلیك ثطای ٔمبنس ٔبِیب ظٔیٗ ثٖٛٙ ٝاٖ یاه ٔٙجإ زضآٔاس زِٚات
ٔ ٟٓاؾت  ٚزِٚت ثبیس ثٔ ٝحبفٓت ٔ ٚسیطیت حىٔٛت ؾُّٙتی  ٚزیٍط ظٔیٗٞبی ٖٕٔٛی زض ثطاثط تدبٚظ تًٕیٗ زٞس( .شیُ )1976

تکاهل زهیي هسکًَی در استرالیا
ٍٙٞبٔی و ٝؾبذت ٔؿىٗ تٛؾٍ اؾتٕٗبضٌطاٖ ٟٔ ٚبخطاٖ اضٚپبیی زض ؾبَ  1788آغبظ قس ،اؾاتطاِیب لابض ٜذابِی ٘ ٚبقاٙبذت ٝزض ٘ٓاط
ٌطفتٔ ٝیقس .زض آٖ ظٔبٖ ٔطزٔبٖ انّی  ٚثٔٛی و ٝثؿیبض اظ لّٕطٞٚبی وكٛض ضا ٔیقٙبذتٙس ،ؾبوٗ ثٛز٘س وٞ ٝط یه تحت حاٛظٜی
یه لجیّ ٝظ٘سٌی ٔیوطز٘س .ثب ایٗ حبَ  ٚثب ٚخٛز ثؿیبضی اظ ٔؿىٗٞبی ٟٔبخطاٖ ،ثٔ ٝحى تٗطیفٕٝٞ ،ی ظٔایٗٞاب زض اؾاتطاِیب زض
حس وٕبَ ث ٝؾُّٙت ٚاٌصاض قس .پؽ اظ آٖ حمٛق ذهٛنی أالن تٛؾٍ ؾُّٙت اُٖب قس وا ٝقابُٔ ٍ٘ا ٝزاقاتٗ ظٔایٗ تٛؾاٍ
نبحجبّٖٔ ،هٞبی ٔٛضٚثی  ٚاخبضٜای ثٛز .ایٗ أط زض تًبز اؾت ثب لب٘ ٖٛوكٛضٞبیی ؤ ٝبِىیت ظٔیٗ ث ٝنٛض ُّٔاك ثا ٝضؾإیت
قٙبذتٔ ٝیقٛز .تب ؾبَ ٔ ،1992سیطیت ظٔیٗٞبی ؾُّٙتی  ٚتجسیُ آٖ ثٔ ٝبِىیت ذهٛنی٘ ،بزیسٌ ٜطفت ٝقس؛ ؾپؽ زازٌابٖ ٜابِی
ثطای تهٕیٓ ث ٝذهٛنی ؾبظی ثطٌعاض قس و ٝزض ٟ٘بیت ث ٝایٗ ٘ىت ٝضؾیس٘س و ٝحمٛق ٙٔ ٚبفٕ ظٔیٗٞبی و ٝزض ؾبَ  1788ثب ٚخاٛز
ؾبوٙبٖ ثٔٛیاـ اقغبَ قس ثط ٖٟسٜی حهٔٚت ؾُّٙتی اؾت .زض پبؾد ،زِٚت فسضاَ لب٘ ٖٛؾبَ  1993ضا تهاٛیت واطز وا ٝزض آٖ
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ٌفت ٝقس ظٔیٗٞبی افطاز ثٔٛی ٛٔ ٚضٚثی  ٚؾبیط السأبتی و ٝؾُّٙت ّٖی ٝذهٛنی ؾبظی ا٘دابْ زاز ثطٌطزا٘اس ٜقاٛز  ٚایٙىا ٝیاه
ؾیؿتٓ ثطای ظٔیٗٞب  ٚاؾٙبز ثٔٛیٞب زض آیٙس ٜایدبز قٛز.

ؾٙس یب ظٔیٗ ٔحّی ٔٛضز اؾتفبزٜی ٔطزٔبٖ ثٔٛی زض تٛؾٗ ٝؾیؿتٓ وبزاؾتط ٔؤثط ٘جٛز .زض انُ ٔؿى٘ٛی ؾبظی  ٚا٘تمبَ ظٔیٗٞب ثٗس
اظ ٘مك ٝثطزاضی نٛض ٌطفت.ثٙبثطایٗ ث ٝفٗبِیتٞبی ٘مكٝثطزاضاٖ ٖٕأٛی زض ٔؿاتٕٗطا  ،اِٛٚیات زاز ٜقاس .ثا ٝزِیاُ ٔاسیطیت ٚ
قٙبؾبییی تٕبْ ظٔیٗٞبیی و ٝث ٝؾُّٙت ٚاٌصاض قس ٜثٛز ،زِٚت ث ٝتٗساز ظیبزی ٘مكٝثطزاض احتیبج پیسا وطز.

ثب ایٗ حبَ٘ ،مكٝثطزاضی اظ ظٔیٗٞبی ٔؿى٘ٛی ث ٝزِیُ ٚخٛز ٘بٕٛٞاضیٞبی ذكٗ ،ظٔیٗٞبی غیط لبثُ تكریم ،تغییط ٔىبٖ ؾطیٕ،
وٕجٛز ٘مكٝثطزاضاٖ حطفٝای  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ؾرت  ٚفٙی زچبض ٔبٕ٘ قس .ایٗ أط ٔٙدط ث ٝیه ضٚـ پطاوٙاس ٜثاطای ٘مكا ٝثاطزاضی،
ٖسْ وٙتطَ پیٕبیف  ٚتٛؾٗٝی ؾیؿتٓٞبی ٘مكٝثطزاضی ٔدعا ٌطزز٘ .مكٝثطزاضیٞبی ٔدعا ٕٞچٙیٗ ث ٝزِیُ پیٕبیفٞبی وٙتاطَ
قس ٜغئٛزتیه و ٝتٛؾٍ ٘مكٝثطزاضیٞبی أالن ثٖٛٙ ٝاٖ اٚاذط تمبيب ثطای ذهٛنی ؾبظی ظٔیٗٞب  ٚتؿطیٕ زض اخبظ ،ٜث ٝذهاٛل
ثٗس اظ اظزحبْ ٔطزْ ثطای وكف َال اظ اٚاؾٍ لطٖ  19تب اٚاذط آٖ نٛض ٌطفت ،ایدبز قسٔ.سَٞبی ٔكتك قس ٜاٍّ٘یؿای وا ٝثاطای
٘مكٝثطزاضی ثٗساظ ٔؿى٘ٛی ؾبظی اؾتفبز ٜقس٘ ،بٔٙبؾت ثٛز.زض ٘تید ٝزؾتیبثی ث ٝیه ؾیؿتٓ ٔٛفك وبزاؾتط وبض َٛال٘ی  ٚزقٛاضی
ثٛز ٜاؾت.

پیٕبیفٞبی وبزاؾتطی ثب زلت پبییٗ ،زض اثتسا ثب اؾتفبز ٜاظ لُتٕ٘بٞبی ٔغٙبَیؿی ٔ ٚحیُی ا٘دبْ قاس٘س .ایٟٙاب ؾاجهتاط (لبثاُ
حُٕتط) ،اضظا٘تط  ٚؾطیٕتط ثٛز٘س  ٚزض آغبظ وبض ثطای ٘مكٝثطزاضی ظٔیٗٞبی ٘بٕٛٞاض  ٚتمبيب قس ٜزض ٘ٓط ٌطفت ٝقس٘سٔ .حسٚزیتٞابی
٘مكٝثطزاضی ثب لُت ٕ٘ب ذیّی ظٚز تكریم زاز ٜقس٘س  ٚث ٝآضأی ضٚـٞبی پیٕبیف یب ا٘ساظٌٜیاطی ا٘حاطا لُجای ثاب اؾاتفبز ٜاظ
زٚضثیٗٞب تئٛزِٚیتٞب ٛ٘ ٚاضٞبی ٔؿبحی زض حبَ اؾتفبزٞ ٜؿتٙس اِجت ٝثب لبثّیتٞبی پیكطفتٝتط٘.مكٝثطزاضاٖ ٘یع ٔتىی ثٔ ٝكبٞسا
٘دٔٛی ثطای ٔٛلٗیت یبثی ٞؿتٙس.

أطٚظ ٜؾیؿتٓٞبی تٗییٗ ْٚلٗیت خٟب٘ی ٔبٛٞاضٜای )٘ (GPSیبظ ثٔ ٝحبؾجب زقٛاض ٔ ٚكبٞسا ظٔبٖثط ثطای ضؾیسٖ ثا ٝزلات ثابال
ثطای تٗییٗ ٔٛلٗیت ظٔب٘ی ٚالٗی ضا ثطَط وطزٜا٘س  ٚثَٛ ٝض فعایٙسٜای زض ٘مكٝثطزاضی وبزاؾتط اؾتفبزٔ ٜیقٛز.

تَسعهی سیستن کاداستر
ثٗس اظ ٌصقت ٞفتبز ؾبَ اظ ؾبذتٕبٖٞبی اضٚپبییٕٝٞ ،ی زِٚتٞب ثب تىی ٝثط لابٕٖ٘ ٖٛأٛی اٍّ٘یؿای  ٚؾیؿاتٓ ٔاسیطیت اؾاٙبز ٚ
پكتیجب٘ی ایٗ ؾٙسٞبی ثجت قس ،ٜزض انُ ٔسَ  ٚؾطٔكك ذٛز ضا اظ ؾٙسٞبی ثجت قس ٜایطِٙسی ٌطفتٙاسٔ .اسیطیت اؾاٙبز احتیابج
زاقت وٞ ٝط تغییطی زض ؾٙس ثٚ ٝؾیّ ٝیه ؾٙس یب ٔسضن لب٘٘ٛی زیٍطی ٔثُ یه ٚنیت ٘بٔ ٝاٖٕبَ قٛزٔ.ساضن خٕٕ قس ٜثاب ٞآ
تكىیُ ظ٘دیطٜای اظ اؾٙبز ضا زاز.ایٗ ؾیؿتٓ ثؿیبض زؾت  ٚپبٌیط  ٚپط ٞعی ٝٙثٛز.

4

ایٗ وبض ٕ٘یتٛا٘ؿت ٔكىال پیفثیٙی قسٜی ٘كبی اظ قىؿت زض ا٘تمبَ اؾٙبز ث ٝذبَط تحطیف ٖٕسی یب غیط ٖٕسی یه ؾاٙس یاب
فمساٖ یه ؾٙس زاذُ وٙس٘ .مى زض یه ٔسضن زض ٖٚظ٘دیطٜی اؾٙبز ثبٖث اظ ثیٗ ضفتٗ حك ٔیقٛز.تٟٙب ٔعیات ثجات ٘ابْ زض ایاٗ
ؾیؿتٓ ،اُٖبی اِٛٚیت ثطای ثطذی اظ ازٖبٞبی وصة ثٛز .ایٗ ؾیؿتٓ ٕ٘یتٛا٘ؿت ٘مم اؾبؾی ٘كئت ٌطفت ٝاظ ا٘تمبَ اؾٙبز خّٗی یب
ٔٗیٛة ضا ثطَط وٙس.آثبض ایٗ ؾیؿتٓ اؾٙبز زض چٟبض ایبِت ٘یٛؾبِٚ ٚعٚ ،یىتٛضیب ،تبؾٕب٘یب  ٚاؾتطایبی غطثی ثبلی ٔب٘س ٜاؾت.

زض اٚاؾٍ ؾبَ  1850زض ایبِت اؾتطاِیبی خٛٙثی ،ضٚثط تٛض٘ؽ ؾیؿتٓ ٔكٟٛض فّٗیاـ ضا ثطای ؾِٟٛت زض ا٘تمبَ ظٔایٗٞاب ٔٗطفای
وطز ،و ٝاظ ٘ٓط ٞعی ،ٝٙپیچیسٌی  ٚوبضایی تحت ؾیؿتٓ لب٘٘ٛی ٖٕٔٛی ٔٙبؾت ثٛز.انٙب حمٛلی (حطفٞٝبی حماٛلی) وا ٝاظ ٚيإ
ٔٛخٛز ٔٙبفٗی ٔیثطز٘س ثب ٔٗطفی أ ٚربِفت وطز٘س ٔ ٚجبحث ؾیبؾی پیطأَ ٖٛطح أ ،ٚؿئّٝی ٘رؿت اؾتطاِیبی خٙاٛثی قاس واٝ
ثبٖث تهٛیت لب٘ ٚ ٖٛتٛؾٗٝی حطفٝی حمٛق ثٛٓٙٔ ٝض ا٘تمبَ ظٔیٗ قس.زض ؾبَ ٕٝٞ 1874ی ایابال اؾاتطاِیب ،ؾیؿاتٓ تاٛض٘ؽ ضا
پصیطفتٙسٞ .ط ایبِت  ٚلّٕط ،ٚؾیؿتٓ ٔحّی ذٛز ضا تىبُٔ زاز وٗٙٔ ٝىؽ وٙٙسٜی ٘یبظٞب  ٚتبضیرچٝاـ اؾت.

ثجت ظٔیٗٞبی ذهٛنی ایدبز قس ٜث ٝزِیُ ا٘تمبَ ٔبِىیت اضايی ؾُّٙتی زض زفبتط ثجت اؾٙبز ایبال  ،لجُ اظ ٚضٚز ث ٝلاطٖ ثیؿاتٓ
ا٘دبْ قس.ثجت ظٔیٗٞبی ذهٛنی ایدبز قس ٜث ٝزِیُ ا٘تمبَ ٔبِىیت اضايی ؾُّٙتی زض زفبتط ثجت اؾٙبز ایبال  ،لجُ اظ ٚضٚز ث ٝلطٖ
ثیؿتٓ ا٘دبْ قس.ثَٛ ٝض ٕٞعٔبٖ ،ؾیؿتٓٞبیی ثطای ٔسیطیت  ٚا٘تمابَ ٔبِىیات ظٔایٗٞابی ؾاُّٙتی ،تٛؾاٗ ٝیبفتٙاس وإٗٔ ٝاٛالً
ٔؿئِٛیت ٘مك ٝثطزاضاٖ ٖٕٔٛی زِٚت ث ٝحؿبة ٔیآٔس٘س.

فٗبِیتٞبی ثرف فطٖی ظٔیٗٞبی ذهٛنی لجُ اظ خ ًٙخٟب٘ی ز ْٚزچبض ضقس ٕٛ٘ ٚز قس.أاطٚظ ٜآٟ٘اب ضقاس زائٕای زض ثبظاضٞابی
ظٔیٗ ضا پكتیجب٘ی ٔیوٙٙس.زض ٘تید ،ٝتإثیط ٖٕٔٛی ٘مفثطزاضاٖ پیطأ ٖٛاؾتطاِیب ث ٝآذط ضؾیس  ٚتإثیط ثجت وٙٙسٌبٖ ظٔیٗ (وبضٔٙاس
ازاض ٜثجت) ثٖٛٙ ٝاٖ ثرفٞبی ٔ ٟٓظٔیٗ (ٔٛضٚثیُّٔ ،ك) افعایف یبفت .أطٚظ ٜتٛؾٗ ٚ ٝتمؿیٓ ظٔیٗ اؾتفبز ٜاظ اضايای ذهٛنای،
ثٖٛٙ ٝاٖ ٔربِفت ثب ؾطٚیؽ ا٘تمبَ ٔبِىیت ظٔیٗ ٞبی ؾُّٙتی ضا تكسیس ٔی وٙس  ٚایٗ وبض ٔٛضز تكٛیك لطاض ٌطفت ٝاؾت.

ثِ ٝحبِ تبضیری ،ؾُح ضلبثت ثیٗ ٘مك ٝثطزاضاٖ ٖٕٔٛی  ٚثجات وٙٙاسٌبٖ ظٔایٗ تٛؾاٗ ٝیبفتا ٝاؾات.ثاَ ٝاٛض فعایٙاسٜای أاطٚظٜ
ؾیؿتٓٞبی ٘مك ٝثطزاضی  ٚثجت ؾٙس ظٔیٗٞبی ذهٛنی  ٚؾُّٙتی ثب یه ؾیؿتٓ وبزاؾت ٝثب ٞس تكىیُ ثجت وبزاؾتٝی وبٔاُ
 ٕٝٞلُٗب ظٔیٗ زض یه ایبِت  ٚلّٕط ،ٚتطویت قسٜا٘س.ایٗ أط ثٚ ٝؾیّٝی وٙتطَ ٞ ٚاسایت زیدیتابِی  ٚذٛزوابض اؾاٙبز ظٔیٙای ٚ
ؾیؿتٓٞبی ثجت ؾٙس  ٚثجت اؾٙبز ظٔیٗٞبی ؾُّٙتی أىبٖپصیط قس ٜاؾت.

ازاضٜی خساٌب٘ ٝظٔیٗٞبی ذهٛنی ٕٖٔٛ ٚی ؾبذت ٝقس ٜاؾت اظ ائتال یه یىپبضچ ٝؾٙس ٘ ٚمك ٝوبزاؾتطی.ثجات واطزٖ ؾابزٚ ٜ
ٔؤثط اظ َطیك ؾیؿتٓٞبی وبزاؾتط وبٔپیٛتطی زض َ َٛزٝٞی ٌصقت ٝثَٛ ٝض لبثُ ٔالحٓٝای پیكطفت وطز ٜاؾت  ٚتاب حاس ظیازی
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ثٟطٜٚضی اظ ٔٗبٔال ظٔیٗ افعایف یبفت ٝاؾت .لب٘٘ ٖٛیع ثطای ٔٗٙىؽ وطزٖ تغییطا فٗآٚضی (تىِٛٛٙغی) زض حبَ ثطٚظ ضؾب٘ی اؾت
 ٚزض ؾیؿتٓٞبی حك ٔبِىیت  ٚتهط ٔب٘ٙس اؾٙبز ثٔٛی زض حبَ تح َٛاؾت.

بازار اهالک (هلک) در استرالیا
اؾتطاِیب ثب حٕبیت ٚ ٚخٛز ٔطزْ تحهیُ وطزٙٔ ،ٜبثٕ َجیٗی ٌؿتطز ،ٜثرف ٔبِی لٛی  ٚظیط ؾابذتٞابی ذاٛة زاضای یاه ؾاجه
غطثی التهبز ؾطٔبی ٝزاضی ٔٛفك ٔیثبقس.ثب ایٗ اؾتب٘ساضز ظ٘سٌی ،اؾتطاِیبییٞب اضظـ ظیبزی ثٔ ٝبِىیت ذب٘ٔ ٝایزٙٞاس  ٚحاسٚز 70
زضنس ذب٘ٛازٜٞب ٔبِىیت ذب٘ ٝیب آپبضتٕبٖ ذٛز ضا زاض٘س.

ثؿیبضی اظ ٔطزْ زض ذب٘ٞٝبی خسا ثب ٔؿبحت حسٚز  500تب ٔ 1000تطٔطثٕ ظ٘سٌی ٔیوٙٙس.ثَٛ ٝض ٔتٛؾٍ ،اؾتطاِیبییٞب ٞاط  10ؾابَ
ث ٝفطٚـ ،ذطیس  ٚیب ؾبذت ذب٘ٞٝبی خسیس ٔیپطزاظ٘س.ضنس ض ٚث ٝضقسی اظ ٔطزْ (حسٚز  )%15زض ذب٘ٞٝبی ٔتطاوٓ ٔتٛؾٍ ظ٘اسٌی
ٔیوٙٙس.اغّت ؾبذتٕبٖٞبی لؿٕت قس ٜث ٝآپبضتٕبٖ زض چٙس َجم ٝیب ٔدبٚض  ٚ ٓٞیب ٔؿىٗٞبی ٔؿتمُ زاضای ٔبِه قرهیا٘س ِٚی
زض اقتطان ٔٙبَك ٖٕٔٛی ٞؿتٙس( .ثب ٔٙبَك ٖٕٔٛی ٔكبٔا٘س).

ٔكٛقٞبی زِٚت ثطای ؾطٔبیٜيشاضی زض ّٔه ذطیساضاٖ أالن  ٚؾیبؾتٞبی اُٖابی ٚاْ اظ ٔٛؾؿاب ٔابِی ٚاْٞابی ٔؿاىٗ زض
زؾتطؼتط اؾت.ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ٚالٗی اؾتمطاو پ َٛاظ یه ثب٘ه تب حسٚز  %80تب  %90اظ لیٕت ذطیس ذب٘ ٝاؾت وأ ٝایتاٛاٖ ثاٝ
ٖٛٙاٖ ٚاْ ٔؿىٗ اظ ثب٘ه زضیبفت وطز٘.طخ ثٟط ٜزض حبَ حبيط حسٚز  6.5زضنس زض ؾبَ اؾت وٕٛٗٔ ٝالً زٚضٜی آٖ حساوثط  30ؾابَ
اؾت.لیٕت ظٔیٗ ثٚ ٝیػ ٜض قٟطٞبی ثعضٌتط٘ ،كبٖ زٙٞسٜی یه ثبظاض ؾبِٓ  ٚضلبثتی ٔ ٚعایبی ٔبِیبتی ثطای نبحجبٖ  ٚؾطٔبیٌٝاصاضاٖ
ظٔیٗ ٔؿى٘ٛی اؾت.

ثَٛ ٝض ٔتٛؾٍ حسٚز چٟبض ٞفتٔ ََٛ ٝیوكس تب ظٔیٗ زض اؾتطاِیب ثب ٜظیٞٝٙبی ٔتٗبض  ،ا٘تمبَ پیسا وٙس.ا٘تمبَ ؾطیٗتط أىابٖپاصیط
اؾت ،اٌط ذطیساض ث ٝز٘جبَ وٕه ٚ ٚاْ اظ ثب٘ه ٘جبقس.زض ایٗ ٔٛاضز ،ا٘تمبَ ٔیتٛا٘س زض وٕتط اظ یه ٞفت ٝث ٝپبیبٖ ثطؾسٔ.بِیب زِٚات
و ٝثٖٛٙ ٝا٘ت ٔجط قٙبذت ٝقس ٜاؾت ثٔ ٝیعاٖ  %6اظ لیٕت ذطیس ثبیس پطزاذت قٛز.زض ظٔبٖ ا٘تمبَ ظٔایٗ٘ ،مكاٝثاطزاضاٖ ٔدابظ ثاٝ
تٗییٗ ٔطظٞبی ّٔه ٓ٘ ٚط ضاخٕ ث ٝآٖ ٔیثبقس .و ٝاِجت ٝزض ثطذی اظ ایبال ثٛیػ٘ ٜیٛؾبِٚ ٚع ایٙىبض اخجبضی ٘یؿت.ایٗ وبض تًٕیٗ
ٔیوٙس و ٝذب٘ٞٝبی ؾبذت ٝقس ٜزض ٕٞبٖ لؿٕتی اظ ظٔیٗ ٞؿتٙس ن ٜزض ؾٙس قطح زاز ٜقس ٜاؾت ٞ ٚیچ یه اظ احىابْ حىأٛتی
ٖٕالً ٘مى ٘ىطز ٜاؾت .ایٗ ٘مك ٝثطزاضی وبزاؾتطی و٘ ٝمك ٝثطزای قٙبؾبیی ٌفتٔ ٝیقٛز ،حسٚز 600زالض اؾتطاِیب لیٕت زاضز.

ثبظاض أالن تمطیجبً ثَٛ ٝض وبُٔ زض ثف ذهٛنی فٗبِیت ٔیوٙس تٟٙب ث ٝاؾتثٙبی ّٖٕىطززفبتط اؾٙبز ظٔیٗ ٓ٘ ٚابض ٘مكا ٝثاطزاضی
وبزاؼتط  ٚنسٚض ٔدٛظ اظ ٘مكٝثطزاضاٖ ثٚ ٝؾیّٝی یه ٞیئت اظ ٘مكٝثطزاضاٖ یب ؾبظٔبٖ ٔٗبزَ آٖ زضٞط ایبِات.زِٚاتٞابی فاسضاَ ٚ
ایبال ٕٞچٙیٗ زض ا٘تمبَ چٙسیٗ ٞعاض لُٗ ٝثمبیبی ظٔیٗٞبی زِٚتی زض ٞط ؾبَ زض ؾطاؾط اؾتطاِیب زضٌیط قسٜا٘س.
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اظ افطازی و ٝزض ثبظاض ظٔیٗ ٞؿتٙس ٔیتٛاٖ ثٔ ٝبِىبٖ ظٔیٗ ،تٛؾٗ ٝزٙٞسٌبٖ  ٚثط٘بٔ ٝضیعاٖ٘ ،مك ٝثطزاضاٖ ظٔایٗ ،ا٘تمابَ زٙٞاسٌبٖ
(ٚوال ٖٛ )... ٚأُ أالن ٔ ٚؿتغال ٔ ٚؤؾؿب ٔبِی اقبض ٜوطز.

هدیریت زهیي ٍ سیستنهای کاداستر
اؾتطاِیب ثٖٛٙ ٝاٖ فسضاؾی ٖٛایبال ٍٟ٘ ،ساض٘سٜی زفبتط ظٔیٗٞبی ٔتٕطوع زِٚتی زض ٞط حٛظٜی فًابیی اؾات.یاه ؾابذتبض ؾابظٔبٖ
زٞی قسٜی ٖٕٔٛی ثطای  ٕٝٞایبال ٚخٛز ٘ساضز ،تمؿیٓ اضيی یه خع اظ ْٚبیف زِٚت اؾت و ٝتحت حسٚز ٔ ٚجٙبی ازاضا زِٚتی
ا٘دبْ ٔیقٛز  ٚقبُٔ تمؿیٕب ٔحیُیُٙٔ ،مٝای  ٚظٔیٙی اؾت.

٘مكٞ ٝبی وبزاؾتطی زیدیتبَ ٚظاض أٛض ذبضخ،ٝثجت أالن ٚزفتطٖٙابٚیٗ ،زفتاط ٔاسیطیت ظٔیٟٙابی تابج ٚترتای،ا٘دٕٗ ٘مكاٝ
ثطزاضاٖٚ ٚ ،احسٞبی وؿت  ٚوبض ثطای اَالٖب

ٙٔٚبثٕ ظٔیٙی خبؾبظی قسٞسض ایٍٙطٞ ٜٚب ٞؿتٙس.تطویت ایٗ ذسٔب ضا ٔی تٛاٖ زض

ٞط ایبِتسضثطزاقت ثب ازغبْ ثب اقتطان ٌصاضی تٛافك ٘بٔٞ ٝب ا٘دبْ زاز .أطٚظ ٜثٚ ٝؾیّ ٝوبٔپیٛتطی ؾبظی فًبیی  ٚاَالٖب غیطفًابیی
ایٗ وبض نٛض ٔی ٌیطز .وٙؿطؾیٔٛی ٔتكىُ اظ تٕبْ وكٛضٞبی ٔكتطن إِٙبفٕ اؾتطاِیب ثبٔؿئِٛیتٕحسٚز(ٕ٘بیٙسٌی ٘مك ٝثطزاضی
ثرف ٖٕٔٛی) ٘مكٞ ٝبی وبزاؾتطی زیدیتبَ  PSMAث٘ ٝبٔجیٗ إِّّی ٔتكىُ اظحسٚز ٔ10.2یّی ٖٛلُٗ ٝظٔیٗ تِٛیس ٔی وٙس.

سیستم کاداستری کنونی:
ؾیؿتٓ وبزاؾتطی زض اؾتطاِیبثُٛض تبضیری ثطپبی ٝیثجت ٔٗبٔالتعٔیٗ تِٛیسقس ٜثٚ ٝؾیّ ٝی ثابظاضظٔیٗ اؾتٛاضاؾات .زٔٚایٗ ٘ماف
ؾیؿتٓ وبزاؾتطی حٕبیت ثجت ظٔیٗ ثطای زاقتٗ حك ٔبِىیت لب٘٘ٛی،ثجت حمٛقٔ،حسٚزیت ٔٚؿئِٛیت ٔطث ٌٛث ٝظٔایٗ اظ َطیاك
ضٚقٟبی زلیك ٘مك ٝثطزاضی و ٝثٛؾیّٔ ٝدٛظ ٞبی زِٚتی تٓٙیٓ ٔی قٛز .اٌطچ ٝؾیؿتٓ وبزاؾتطی زض ؾطاؾط وكٛض ٔتفب ٚاؾات
ِٚی یىپبضچٍی ٞطؾیؿتٓ ثط ٞؿت ٝفًبیی زیتبؾت زض ظیطؾبذت ٞبی اَالٖب ٔىب٘ی اؾتٛاضاؾت تاب ثابظی وٙاس ٘ماف اؾبؾای زض
فٗبِیت ٞبی ٚؾیٕ حىٔٛت.وبٔپیٛتطی ؾبظی فًبیی ٚاَالٖب ٔتٙی و ٝوبزاؾتط ضا ث ٝیه اثعاض خاسایی ٘بپاصیطزض ذیّای اظ ٔٙابَك
تجسیُ ٔی وٙس.ایٗ ذسٔب ٖجبضتٙس اظ تؿٟیُ:

 زض ْطفیت ٞبی لب٘٘ٛی ;ثجت ٘بْ اظ ٔبِىیت ظٔیٗ-زض ْطفیت ٞبی ٔبِی; اضظیبثی اظ فطٚـ ٔ ٚبِیب ظٔیٗ ...ٚ
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ثُٛض ٌؿتطز ٜتط،زض فٗبِیت ٞبی چٙسٔٛٓٙض ٜزض َطاحی ٔٚسیطیت ظٔیٗ ثطای حىٔٛت ٔحّیٚ،اوٙف ٞابی اياُطاضیٌ،طفتٗ زازٜٞبازاض ٜأبض اؾتطاِیب،اضظیبثی ضیؿه ظیؿت ٔحیُی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی وؿت  ٚوبض.

ؾیؿتٓ ٞبی وبزاؾتطی اؾبؾب تٛؾٍ ٘مك ٝثطزاضی ظٔیٙی یه لُٗ ٝظٔیٗ ٚثجت ٖٙبٚیٗ ٔطث ٌٛثّٔ ٝىیت ظٔیٗ زض زفتطثجت اؾٙبزثٝ
ٚخٛز آٔس ٜا٘س.ایٗ ٖٕٔٛب یه ضاثُ ٝیه ث ٝیه ثیٗ ٚ 2احس انّی اؾت ن ٞط لُٗ ٝظٔیٗ ٔطث ٌٛث ٝیه ٔبِه زض یاه ٚضق زض زفتاط
ثجت اؾٙبز ظٔیٗ ثجت ٔی قٛز.
ٚاغّٔ ٜه تٛؾٍ قٛضای ٔحّی و ٝاؾٙبزأٛاَ ثطای َطاحی ٚضتج ٝثٙسی اٞسافكبٖ ٍٟ٘ساضی ٔی وٙٙس ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز.

یه ّٔه یه ازضؼ ذیبثبٖ زاضز أب ٔی تٛا٘س قبُٔ یه یبتٗسازثیكتطی زضٔدبٚض لُٗب نبحت ّٔه ثبقس.و ٝزض 90زضنس ٔاٛاضز
یه ّٔه قبُٔ فمٍ یه لُٗ ٝاؾت.

ظٔب٘ی وٖٛٙ ٝاٖ ّٔىیت ظٔیٗ ٔٛضزتٛخ ٝثجت أالن اؾت ٚاغّٔ ٜه ٘یبظٞبی ٔتفبٚتی اظ قٛضای ٔحّی  ٚذسٔب قٟطی ضاثبظتبة ٔی
وٙس ٚیه ٟ٘بز ضؾٕی اظؾیؿتٓ وبزاؾتطی ٘یؿت.ؾبذتٕبٖ ٞب لؿٕتی اظ ثجت ّٔه ٞؿتٙس ٚثٚ ٝؾیّ ٝقٛضای ٔحّی ثجت ٔی ق٘ٛس.

اجساء سیستن کاداستری استرالیا:
ِٔٛفٔ ٝتٙی:ثجت أالن لُٗب ّٔه ضا قٙبؾبیی ٔی وٙس ؤ ٝتٕطوع ضٚی ّٔه ٔٛضٚثی ٚقٙبؾبیی حمٛق ٔ،حسٚزیت ٞب ٔ،ؿئِٛیت
ٞب ٚضفبٔ ٜطزْ اؾت.

ِٔٛفٔ ٝىب٘ی٘:مكٞ ٝبی وبزاؾتط لُٗب ظٔیٗ تدبضی ٔطث ٌٛث ٝثجت ٖٙبٚیٗ ثبقٕبض ٜثجات ٚقٙبؾاٙٔ ٝحهاطثفطز زض یاه ؾیؿاتٓ
وبٔپیٛتطی ضاثهٛض ٌطافیىی ٕ٘بیف ٔی زٞس.

فطایٙس ٖٕٔٛی ظٔیٗ ٚخبزٔ ٜتفبٚتؿت زض ٔیبٖ حٛظٞ ٜبی لًبیی ٘.مكٞ ٝبی وبزاؾتط قبُٔ ٔطظٞبی ثبثت ٕٖٔٛٚی ث ٝتطتیت تمطیجاب
%80ٚ%90اؾتٔ.طظٞبی ثبثت اٟ٘بیی ٞؿتٙس و ٝلب٘٘ٛب ث ٝثطضؾی ا٘ساظٌ ٜیطیٟب ٔی پطزاظز تبثطای قٙبؾبیی زلیاك ٔطظٞابی لُٗا ٝثاٝ
ٚؾیّ٘ ٝمك ٝثطزاضی وبزاؾتط و ٝیه ظیطثرف اؾت ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز.
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ٔطظٞبی ٖٕٔٛی (ٌطافیىی)ثطضؾی زلیمی ٘ساض٘س اؾبؼ آٟ٘ب ضٚی ٔكرهٞ ٝبی فیعیىی َجیٗی یبٔهٖٛٙی ٔب٘ٙس ٖالٔات اضتفابٔ آة
یبزیٛاضٞب ٚؾبذتٕبٖ ٞبیی و ٝضٚی ؾبذتٕبٖ زیٍط لطاض زاض٘س یب َجمَ ٝجم ٝا٘س اؾتٛاض اؾت.

ٔسیطیت ظٔیٗ ٞبی وط ٖٚزاضای ٔؿئِٛیت ٞبی ازاضی ثطای ظٔیٗ ٞبی قرهی ٞؿتٙس.خعئیب ظٔایٗ ٞابی واط ٖٚقابُٔ لُٗاب
اؾتیدبضی یبٔدٛظ قٙبؾٞ ٝبی ٖٕٔٛی پبضن ٞب ٚضظض ٚقسٞ ٜب ،ظٔیٗ ٞبی زِٚتی  ٚظٔیٗ ٞبی زِٚتی ٘ؿاجت ثا ٝأاالن وٕتاط ٍ٘اٝ
زاضی ٔی ق٘ٛس.

فٗبِیت ٞبی َطاحی ،ذسٔب قٟطی ،قٛضای ٔحّی ،اضظیابثی  ٚلاب٘ٞ ٖٛابی ٔابظاز زض ااض ٜثجات أاالن لاطاض زاض٘اس  ٚثُاٛض ٔحىآ
ثطثٙیبزٞبی ؾیؿتٓ وبزاؾتطی ٔتىی ٞؿتٙس.ثُٛض وّی ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝدٕ ٖٝٛی ٘طخ حىٔٛت ٔبِی ٔ ٚبِیاب ظٔایٗ  ٚاٖتجابضا
لبثُ پطزاذت ثطضٚی ظٔیٗ ٞبی اؾتیدبضی ٛٔ ٚضٚثی ثطای أالن  ٚالتهبز وكٛض ثٕ ٖٛٙاٖ یه ؾطٔبیٌ ٝصاضی اؾت.

ٖٙبٚیٗ ظٔیٗ  ٚازاضٞ ٜبی ثجت زض  ٕٝٞحٛظٞ ٜبی لًبیی قبُٔ ؾبظٔب٘سٞی ٞبی پیچیس ٚ ٜذیّی ثعضي اؾت.آٟ٘اب ٔمابزیط ظیابزی اظ
پط٘ٚسٞ ٜبی وبغصی ضا شذیطٔ ٜی وٙٙس زض حبِیى ٝأطٚظٗٔ ٕٝٞ ٜبٔال تمطیجب وابٔپیٛتطی قاس ٜا٘اس.ثاطای ٔثابَ زضثجات ظٔایٗ زض
ٚیىتٛضیب حسٚزٔ 2.5یّیٖٛٙ ٖٛاٖ ظٔیٗ ٔ3.8،یّی ٖٛلُٗٔ0.43ٚ ٝیّیَ ٖٛطح ٘مكٔ14ٚ ٝیّیا ٖٛاؾاٙبز ظ٘اسٚ ٜخاٛز زاضز.زضحبِیىاٝ
خٕٗیت ایبِت ٚیىتٛضیب ٔ4.9یّی ٖٛاؾت.

ثبت اهالک:
ؾیؿتٓ تٛض٘ؽ یه ؾیؿتٓ ثجت أالن ٞؿت و ٝيٕب٘ت ٞبی لب٘٘ٛی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.زض قىُ 1ثجت ٞبی ٖٕٔٛی ؤ ٝبِىبٖ ثجات
ٔی وٙٙس ضا٘كبٖ ٔی زٞس و ٝیه ٔسضن ا٘حهبضی اؾت و ٝاقربل ٘بٔجطز ٜزض ٚضق ثٖٙ ٝاٛاٖ ٔبِاه لاب٘٘ٛی ظٔایٗ ثا ٝقإبض ٔای
آیٙسٙٔ.بفٕ زض ظٔیٗ ٔیتٛا٘ٙس ایدبز ق٘ٛس ٔ ٚتفبٚتجبقٙس  ٚتغییطوٙٙس ثٚ ٝؾیّ ٝثجت أالن.اٌط زضثجت ذُابیی ٚخاٛز زاقات ٝثبقاس
زِٚت آٖ ذُب ضا خجطاٖ ٔی وٙس.ایٗ اؾتب٘ساضزٞب ثٖٛٙ ٝاٖ ؾ ٝانُ اؾبؾی ؾیؿتٓ تٛض٘ؽ ذالن ٝقس ٜا٘س:

ؾیؿتٓ تٛض٘ؽ یه ؾیؿتٓ ثجت أالن ٞؿت و ٝيٕب٘ت ٞبی لب٘٘ٛی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.زض قىُ 1ثجت ٞبی ٖٕٔٛی ؤ ٝبِىبٖ ثجات
ٔی وٙٙس ضا٘كبٖ ٔی زٞس و ٝیه ٔسضن ا٘حهبضی اؾت و ٝاقربل ٘بٔجطز ٜزض ٚضق ثٖٙ ٝاٛاٖ ٔبِاه لاب٘٘ٛی ظٔایٗ ثا ٝقإبض ٔای
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آیٙسٙٔ.بفٕ زض ظٔیٗ ٔیتٛا٘ٙس ایدبز ق٘ٛس ٔ ٚتفبٚتجبقٙس  ٚتغییطوٙٙس ثٚ ٝؾیّ ٝثجت أالن.اٌط زضثجت ذُابیی ٚخاٛز زاقات ٝثبقاس
زِٚت آٖ ذُب ضا خجطاٖ ٔی وٙس.ایٗ اؾتب٘ساضزٞب ثٖٛٙ ٝاٖ ؾ ٝانُ اؾبؾی ؾیؿتٓ تٛض٘ؽ ذالن ٝقس ٜا٘س:

انُ ای ٝٙای ،انُ ٔبٕ٘  ٚانُ ثیٕٝ
انُ ای ٝٙای ٔٙبفٕ لب٘٘ٛی زض ظٔیٗ ضا تًٕیٗ ٔی وٙس.انُ ٔب٘ٗیه اتفبق ثجتی اؾت وٙٔ ٝبفٕ غیطثجتی ٔاٛثط زضظٔایٗ ضا اخاطا ٔای
وٙس و ٝالظْ ٘یؿت ث ٝثطضؾی ٔٙبفٕ لجّی ثپطزاظز ٚ.انُ ثیٕ ٝث ٝایٗ ٔٗٙی اؾت و ٝاَالٖب ثجتی ثاٚ ٝؾایّ ٝزِٚات تًإیٗ قاسٜ
اؾت.

ؾیؿتٓ تٛض٘ؽ ٚ 4یػٌی زاضز:ؾطٖت،ؾبزٌی،اضظا٘ی  ٚؾبظٌبضی ثب ٘یبظٞبی خبٔٗ.ٝؾیؿتٓ تٛض٘ؽ ّٖی ضغٓ پیچیسٌی ٞبی ٕٔٗاَٛ
وبزاؾتط ٔٛفمیت چكٍٕیطی زاقت ٝاؾت.ایٗ ؾیؿتٓ ّٖٕىطز ٘ؿجتب اضظاٖ اضائٔ ٝیسٞس  ٚاٌطچٔ ٝثُ  ٕٝٞؾیؿتٓ ٞب ٔٙبفٕ زض ظٔیٗ
ضا زلیك ثجت ٔیىٙس ِٚی ٌبٞی اٚلب آٞؿت ٝاؾت.
ؾ ٝخعء زض تٛض٘ؽ ٚخٛز زاضز:
-ثرف لُٗ ٝؤ ٝطظ لُٗب ضا قٙبؾبیی ٔی وٙس  ٚث ٝآٟ٘ب یه قٙبؾٙٔ ٝحهط ث ٝفطز ٔی زٞس.

ثرف ٔبِىیت ؤّ ٝىیت ضا قٙبؾبیی ٔی وٙس-ثرف ٔبٕ٘ وٞ ٝط ٔٙبفٕ زیٍطی زض لُٗب ٔب٘ٙس ٚاْ ٔؿىٗ ،ضفب ٚ ٜیب ٔحسٚزیت ضا قٙبؾبیی ٔی وٙس.

زض ؾیؿتٓ ٔجتٙی ثطوبغص نبحت ّٔه زاضای یه ٖٛٙاٖ تىطاضی اؾت و ٝثٚ ٝؾیّ ٝثجت أالن ثجت ٔی قٛز ٌٛ.اٞیٙبٔٞ ٝبی وبغصی
فبظ ٞبی خساٌب٘ ٝای زض ازاضا ٞؿتٙس و ٝثطؾتٓ ٞبی ٔجتٙی ثط وبٔپیٛتط ٟٔ ٚبض ٞبی اِىتط٘ٚیىی تجسیُ قس ٜا٘س.

زض ٚیىتٛضیب ٖٙبٚیٗ زیدیتبِی خسیس ٔثُ قىُ  2ث ٝتبظٌی تِٛیس قس ٜا٘س .ثطذال ٌٛاٞیٙبٔٞ ٝبی انّی یه ٖٛٙاٖ،ثرف لُٗ ٝواٝ
اغّت قبُٔ َطح لُٗٔ ٝی ثبقس ایٗ ٌٛاٞیٙبٔٞ ٝب قبُٔ ٕ٘ی قٛزٌٛ .اٞیٙبٔ ٝانّی زض ٖٛو زض زؾتطؼ تط اظ یاه ؾاٙس خساٌب٘اٝ
اؾت.

لب٘ ٖٛوٙتطَ ؾیؿتٓ تٛض٘ؽ ٕٔٗٛال لب٘ٔ ٖٛؿتغال  ٚأالن یب لاب٘٘ ٖٛماُ  ٚا٘تمابال ظٔایٗ ٘بٔیاسٔ ٜای قاٛز.لاب٘ ٖٛتاٛض٘ؽ ٚ
تطفٙسٞبی زِٚت  ٚثجت ظٔیٗ زض خعئیب ٔتفبٚتٙس .تفبٞ ٚبیی لبثُ تٛخٞ ٝؿتٙس و ٝتب چ ٝحس زض ٞط ؾیؿتٕی اخبظٔ ٜای زٞاس تاب

11

ٔٙبفٕ ثجت ٘كس ٜثٖٛٙ ٝاٖ يطث ٝثع٘س .زض ٔٛضز اخبض٘ ٜبٔٞ ٝب تٕبٔی حٛظٞ ٜبی لًبییبخبظٔ ٜی زٞس اخبض٘ ٜبٔ ٝتب  3ؾبَ َ َٛثىكاس ٚ
ثًٗی اخبظٔ ٜی زٞس ؤ ٝس اخبض ٜوٕتط ثبقس.ثبایٗ حبَ زض ٚیىتٛضیب اخبضٕٛٗٔ ٜال ثجت ٕ٘ی قٛز چٖٛٙ ٖٛاٖ"ٔٙبفٕ ٔؿتبخطاٖ زض
اذتیبض اؾت"ثبَُ اؾت .زض وكٛض ٞبی زیٍط اخبض ٜوٛتبٔ ٜس حفّ قس ٚ ٜثجت اخبضٞ ٜب ضایح اؾت.
تٕبٔی حٛظٞ ٜبی لًبیی ثجت حمٛق اضتفبلی ضا فطا ٓٞوطز ٜاؾت ٔثُ حمٛق ٔكبغُ ؾرت حمٛق ضا ٚ ٜپكتیجب٘ی.

ٚیىتٛضیب ضٚی غبِت ظٔیٗ ٞباظ ثجت حمٛق اضتفبلی اؾتفبزٔ ٜی وٙسحتی اٌط لب٘ ٖٛثب ٞط ضاٞی حماٛق اضتفابلی ثجات ٘كاس ٜضا حفاّ
وٙس.زض ثًٗی وكٛضٞبی زیٍط قی ٜٛثجت  ٚحٕبیت اظ لب٘ ٖٛحص ٘یبظ ثطای ٚاثؿتٍی حمٛق اضتفبلی ثط ضٚی ٖٙابٚیٗ اؾاتٔ.بِىیات
٘بُّٔٛة ثؿیبض ٔتغیطاؾت(.پبضن ٚ ٚیّیبٔؿٚ)1999ٖٛیىتٛضیب (٘یبظ زاضز ث ٝزٚضاٖ َاٛال٘ی تاط ّٔىیات ٘یابظ زاضز) ٚاؾاتطاِیبی غطثای
ٔبِىیت خب٘جی ٘ ٚبُّٔٛة ؾطاؾط ٚلؿٕت ٞبیی اظ پبضؾُ ٞبضا حفّ ٔی وٙس .زیٍط وكٛضٞب ضٚـ ٞابی ٔتفابٚتی زاض٘اس وا ٝثًٗای
ذیّی ؾرت پیٍیطی ٔی وٙٙس(و ٝزض آٖ ثطضؾی اؾتب٘ساضزٞب ثؿیبض ٔ ٟٓاؾت  ٚظٔیٗ ٞب اخبض ٜزازٔ ٜی ق٘ٛس).

زض ٚیىتٛضیب ثطضؾی فطٚـ غیط ٖبزی اؾت  ٚذطیبزاض ثب اٖتٕبزثٙفؽ آ٘چٔ ٝی ذطز ضا ٔی ثطز.زض حبِیى ٝزض ٘یٛؾب ٚیّع و ٝثب زاقتٗ
لُٗب ثب َطح ٚیػ ٜای و ٝلٔ ٜٛمم ٝٙضؾیسٌی ٔی وٙس تدبٚظ وبض ثؿیبض ؾرت تطی اؾت ثطضؾی ٍٙٞبْ فطٚـ ٖبزی اؾت.

زض َ40 َٛؾبَ ٌصقت ٝزض تٕبْ ایبال ٔٗطفی قس ٜلب٘ ٖٛث ٝأالن ٚالٗی اخبظٔ ٜی زٞس و ٝثُاٛض ٖٕاٛزی یاب افمای تمؿایٓ قا٘ٛس
ٚزض٘تیدٔ ٝبِىیت فطزی آپبضتٕبٖ ضااخبظٔ ٜی زٞس .یه اٍ٘یع ٜظیبز ثطای تٛؾٗ ٝیٕٙدط ثا ٝتاطاوٓ ٔؿاىٗ اظ ٔتٛؾاٍ ثا ٝثابال قاسٜ
اؾت.ایٗ لب٘ ٖٛتىبُٔ ث ٝثبظتبة ٘یبظٞبی اختٕبٖی  ٚتىٙیه ٞبی ؾبذتٕبٖ ضا ازأٔ ٝی زٞس.و ٝالكبض خبٔٗا ٝاظ لجیاُ ضٚؾاتبییبٖ ٚ
ثبظ٘كؿتٍبٖ زض ایٗ ظٔی ٝٙتغییط ٔی وٙٙس.

ؾبیط لٛا٘یٗ ،ظیطؾبذت ٞبی لب٘٘ٛی ثطای ثبظاض ظٔیٗ فطأ ٓٞی وٙٙس اظ خّٕ ٝلب٘ ٖٛحٕبیت اظ فطٚـ ٚ ٚاْ ٔؿىٗ ،حفبْت اظ ٔحایٍ
ظیؿت ،ذسٔب زِٚت ٔحّی زض حٕبیت اظ تهط  ٚتٛؾٗ ٝظٔیٗ.

ًقشه برداری کاداستری:
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اؾتطاِیب زاضای ثیف اظ زٚلطٖ تدطث ٚ ٝترهم زض ُٔبِٗب وبزاؾتطی زض لُٗب ٔطظٞبؾت٘.مف ثطزاضی وبزاؾتطی تبضیری ثركای
اظ فطایٙس ٘مك ٝثطزاضی وبزاؾتط زض ؾُح زِٚت ٘یؿت.ثطضؾی لُٗب ٔطظی ظٔی ٞبی زظزی ا٘دبْ قس ٜثبضیبيیب زلیك زض ؾُح ثبال
 ٚتبٕٞیٗ اٚاذط فمٍ ث ٝلُٗب ظٔیٗ ٕٞؿبیٔ ٝتهُ ثٛز ٜاؾت.

ٌٛقٞ ٝبی لُٗب ٕٔٗٛالثبٌیطٞ ٜبی چٛثی ٔكرم قسٖ ٜالیٓ ٘ٚكب٘ٞ ٝبی ٔطخٕ ٕٔٗٛال ث ٝذبن ؾپطز ٜقس ٜا٘س زضٌٛقٞ ٝب .ایاٗ
ثطضؾی ٞب خساقس٘ ٜبٔیسٔ ٜی قٛز.

ٕٞبُ٘ٛض و ٝزض اوثط ایبال ثطاؾبؼ ؾیؿتٓ ٔرتهب ٘یؿتٙس زضحمیمت زضثؿیبضی اظ َطح ٞبی ثطضؾای وبزاؾاتطزض ٕٞایٗ اٚاذاط
ٔرتهب

ٔدبظ ٘یؿت ٘كبٖ زاز ٜقٛز.

ثطضؾی ٞبی وبزاؾتط زض ٔٙبَك اؾتطاِیب یه اؾتثٙب ٞؿت و ٝزض آٟ٘ب ٕٛٞاض ٜثطاؾبؼ یه زاز(ٜزیتٔ)ْٛرتهبتی اؾت.زضٕٞیٗ حابَ
اضظـ یه ؾیؿتٓ ٔرتهب زضخبٔٗ ٝثُٛض فعایٙس ٜای تهسیك ٔی قٛز  ٚزض حبَ حبيط ثیكتط ثطضؾی ٞبی وبزاؾتط ث ٝاتهبَ ث ٝیه
زاز(ٜزیت٘)ْٛیبظ زاض٘س.زض اؾتطاِیب زاز(ٜزیت)ْٛغئٛؾٙتطیه اؾتطاِیب(ٔ )GDAرتهب خغطافیبیی ثطای اَالٖب ٔىب٘ی اؾت.ثب اؾاتفبزٜ
اظ یه قجى ٝاظ ٖالئٓ ثطضؾی زائٕی ()PMو ٝتٕبیُ زاض٘س ث ٝثّٛن ٞبی ٘ؿجی  ٚیب ٖالئٓ ٘ ٚكب٘ٞ ٝب زض خاسا َٚثتٙای  ٚقاجى٘ ٝمكاٝ
اؾتطاِیب ()MGAاضخحیت زاضزث ٝؾیؿتٓ ٔرتهب .زلت ا٘ساظٌ ٜیطی ٘طٔبَ ثطای ثطضؾی ٞبی وبزاؾتط قٟطی 1لؿٕت زض 10000اؾت
و ٝثب ٌصقت اظ تُٗیّی ٞب ث1:80000 ٝضؾیس ٜاؾت.
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٘مك ٝثطزاضی ٔطث ٌٛث ٝثجت أالن  ٚاضايی تٛؾٍ ٘مك ٝثطزاضاٖ حطف ٝای اضايی و ٝزاضای ٔدٛظ الظْ ثٛز ٚ ٜیب ث ٝثجات ضؾإی
ضؾیس ٜا٘س ،نٛض ٔی پصیطز .لٛا٘یٗ وبضثطزی  ٚآییٗ ٘بٔٞ ٝبی زض ٘ٓط ٌطفت ٝقسْٚ ٜبئف ٔ ٚؿئِٛیت ٞبی ایٗ ٘مك ٝثطزاضاٖ ضا
تكطیح ٕ٘ٛز ،ٜزؾت ث ٝتكىیُ "ٞیئت ٘مك ٝثطزاضاٖ" ظزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ قطایٍ  ٚلیٛز الظْ ثطای ثجت ضا ِحبِ ٕ٘ٛز ٜاؾت.

ض٘ٚسٞبیی ٕٞچ٘ ٖٛمك ٝثطزاضی ؤ ٝطتجٍ ثب ٘مُ  ٚا٘تمبال اضايی  ٚأالن  ٚثرف ٞبی فطٖی ٔی ثبقٙسٕٛٗٔ ،الً تٟٙب اظ َطیك
٘مك ٝثطزاضی و ٝث ٝثجت ضؾیس ٚ ٜیب زاضای ٔدٛظ الظْ ٔی ثبقس ،أىبٖ پصیط اؾت .ثب اتربش ایٗ تسثیط اظ ثی ٘مهی زض ث ٝضٚظ ثاٛزٖ
زفتط ثجت ٕٔ ٚیعی أالن  ٚاضايی إَیٙبٖ الظْ حبنُ ٔی قٛز.

زض ظیط ز ٚخس َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت و ٝث ٝنٛض ٔرتهط  ٚذالنٚ ٝاض ث ٝتكطیح ٔیعاٖ ٔكبضوت  ٚپیكٚ ٝضاٖ زض ٘مُ  ٚا٘تمابال
ّٔىی  ٚض٘ٚسٞبی ظیطٔدٕ ٖٝٛی آٖ پطزاذت ٝاؾت.
ض٘ٚس
تٟی ٝی اْٟبض ٘بٔ ٝزض ذهٛل خعئیب ٔطث ٌٛث ٝأالن ،ؾٙس،
ُٔٙم ٝثٙسی ،ثٟب ،ا٘حهبضا  ،ؾطٚیؽ ٞبی اَالٖبتی  ٚغیطٜ
˗ فطٚـ اظ َطیك ٔٗبٞس ٜی ٔحطٔب٘ ٚ ٝیب ٔعایس ٜی ٖٕٔٛی– قبُٔ
شوط قطایٍ ذطیساضی ،لیٕت ّٔ ٚه زض لطاضزاز.
˗ پطزاذت ٚزیٗ ٝثٍٙٞ ٝبْ أًبی لطاضزاز
˗ پطزاذت ٞعی ٝٙی تٕجط % 6-4

اقربل
فطٚقٙس ٜیب
لجبِٛ٘ ٝیؽ
زالَ ّٔه/لجبِٛ٘ ٝیؿی/
فطٚقٙس ٚ ٜذطیساض
ذطیساض
ذطیساض یب لجبِٛ٘ ٝیؽ

خؿتدٛی ؾٙس – تإییس  ٚتهسیك ٔسضن يٕب٘ت زض ثجت ّٔه
ٔتمّت قسٖ ٘مك ٝثطزاضی تُجیمی زض ثطذی ایبِت ٞب

٘مك ٝثطزاض
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ا٘تٓبض زض َ َٛزٚض ٜی لطاضزاز – زٚض ٜی ٔیبٖ فطٚـ فطٚقٙسٚ ٜ
ا٘تمبَ ٔبِىیت ث ٝذطیساض (زضیبفت) ،ضز زاضایی ٞب  ٚپطزاذتی ٞب ثٝ
فطٚقٙسٜ
تٟی ٝی فطْ ا٘تمبَ ّٔه
پطزاذت ٞعی ٝٙی تٕجط
أًبء  ٚتؿّیٓ فطْ ا٘تمبَ ّٔه
ضٛ٘ٚقت (وپی) اظ ؾٙس خسیس ثطای ذطیساض یب ثب٘ه (زض نٛض ضٗٞ
ثٛزٖ)
تٛخ ٝث ٝقٛضای ٔحّی ،Water authority ،قرم حمٛلی
(ثرف ٞبی فطٖی ّٔه)  ٚازاضٔ ٜبِیب أالن  ٚاضايی زض نٛض
تغییط ٔبِىیت

فطٚقٙس/ٜلجبِٛ٘ ٝیؽ
ذطیساض ٚ
ثب٘ه
لجبِٛ٘ ٝیؽ/
ذطیساض/
ثب٘ه

ذطیساض/
لجبِٛ٘ ٝیؽ

ظیط ثرف ٞبی پطٚؾطی ّٔىی
ض٘ٚس

اقربل

ذطیساضیٔ /بِىیت لُٗ ٝای اظ ظٔیٗ  ٚتإییسی ٝی ؾٙس

ٔبِه ظٔیٗ

تٟی ٝی َطح ثرف فطٖی – ضخ ٔٛثٔ ٝمطضا قٛضا  ٚایبِت

٘مك ٝثطزاضَ /طاح
٘مك ٝثطزاضَ /طاحٔ /طاخٕ referral

زضذٛاؾت ٔدٛظ ثرف فطٖی – اضائ ٝی َطح

اضثبة ضخ ،ٔٛقٛضا٘ ،مك ٝثطزاضَ/طاحٔ ،طاخٕ ( referralآة ،فبيالةٌ ،بظ،
ثطق ٚ ،ضاٞ ٜبی اضتجبَی)

ثحث زضثبض ٜی ثرف ٞبی فطٖی َطاحی – ثبظٍ٘طی تٛؾٍ ٔطاخٕ
ٔؿتمُ

٘مك ٝثطزاضاٖ زاضای ٔدٛظ

تٓٙیٓ ٘مك ٝی ٟ٘بیی – ٔطظثٙسی زٚثبض ،ٜتٓٙیٓ  ٚتُجیك ثب AMG
َطح وبُٔ ثرف ٞبی فطٖی – لُٗٞ ٝبی خسیس ٔ ٚدعا

تفٛیى اضثبة ضخٔٛ
ٔٛافمت قٛضا

ٔٛي ٔٛؾٙس

ثجت ظٔیٗ

ًقشه کشی ٍ ثبت ٍ هویسی اراضی ٍ اهالک
زض ذالَ ؾبَ ٞبی  1980تب ؾبَ ٔ 2000یالزی ٔٙبَك ثؿیبضی زؾت ث ٝتىبُٔ ٘مك ٝوكی ٞبی ثجتای ذاٛز ،تحات ٖٙاٛاٖ
چبضچٛثی ثٙیبزی ظز٘س  ٚث ٝایٗ تطتیت اَالٖب ٔطث ٌٛث ٝفًبٞب  ٚفٛانُ ضا ثٛٓٙٔ ٝض اٖٕبَ ٔسیطیت ثط اضايایٓ٘ ،ابض ثاط
آٟ٘ب ٕٞ ٚچٙیٗ ّ٘ٓط اظ ؾٛی زِٚت ٔحّی اضائ ٝزاز٘س .قی ٜٛی ٔتساِٚی وٕٖ ٝستبً زض تسٚیٗ ٘مكٞ ٝبی ثجتی ٔٛضز اؾتفبزٜ
لطاض ٔی ٌیطززض ثطٌیط٘س ٜی تُجیك تٕبٔی َطح ٞبی ٘مك ٝثطزاضی ثجتی ٔدعا ،ثب یىسیٍط  ٚث ٝنٛض یاه ٘مكا ٝی ٔىابٖ
ٍ٘بضی ٔی ثبقس و ٝاظ َطیك ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ذُٔ ٌٛحسٚزٞ ٜبٔ ،طظ خبزٞ ٜبٚ ،یػٌی ٞبی ْابٞطی  ... ٚثآٙٔ ٝاٛض اٖٕابَ
٘ٓبض  ٚوٙتطَ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٗجطٞبی پالؾتیىی ثٚ ٝیػ ٜثط ٘ٛاحی غیط قٟطی(ضٚؾتبیی)ٔی ثبقس.

ایٗ خعئیب زض نٛض ثی ٖیت ٘ ٚمم ثٛزٌٖ ،بٞی ٔؤثط زض تؿٟیُ ض٘ٚس ایدبز قٙبؾٞ ٝبی ٔٙحهط ث ٝفطز لُٗ ٝظٔایٗ ٞاب
ثطای ٞط یه اظ آٟ٘ب ٔحؿٛة ٔی ق٘ٛس و ٝتكریم ثٟتط  ٚضخ ٔٛضا ٕٔىٗ ٔی ؾبظ٘س .الظْ ث ٝشواط ٔای ثبقاس وا ٝؾیؿاتٓ
٘مك ٝثطزاضی ثجتی ٕٔ ٚیعی  ٕٝٞخب٘ج ٝث ٝنٛض " خطء ث ٝوُ" ثؿٍ زاز ٜقس ٚ ٜاظ ایٗ ِحبِ اظ ضٚـ ٘مك ٝثطزاضی ٘طٔبَ
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و ٝث ٝنٛض

" وُ ث ٝخعء " اضائٔ ٝی قٛزٔ ،تٕبیع ٔی ٌطزز (ثبضی .)1976 ،ٝایٗ تٕبیع ٘كبٍ٘ط تىبُٔ تسضیدی ٘مك ٝثاطزاضی

ٞبی ثجتی ،ثطچؿت ٚاٌصاضی اضايی  ٚاؾىبٖ زض آٟ٘ب ٔجٙی ثط ٚاٌصاضی (ا٘تمبَ) آٟ٘ب ٔ ٚمتًیب ثجت ٔی ثبقس.

زض اِٚیٗ زٞ ٝٞبی آغبظیٗ لطٖ ثیؿتٓ  ٚزض ذالَ خ ًٙخٟب٘ی ا َٚثٛز و ٝيطٚض تُجیك ٘مك ٝثطزاضی ٞابی وكاٛضی زض
خٟت تطؾیٓ ٘مكٞ ٝبی ٔٛضز ٘ٓط ث ٝقس احؿبؼ قس (ثبضی .)1976 ،ٝزض ؾبَ ٞبی اذیط ٔسیطیت تؿٟیال ٙٔ ،بثٕ  ٚاضايی
آثبز قس ،ٜذٛا ٜزض ؾُح ایبِتی  ٚذٛا ٜزض ؾُح ّٔیٔ ،ؿتّعْ ٘مكٞ ٝبی ثجتی ٕٔ ٚیعی ث ٝضٚظ قس ٚ ٜثس٘ ٖٚمى ثٛز ٜاؾت
(ٚیّیب ٔؿ.)1996 ،ٖٛ

ثجت ٕٔ ٚیعی أالن  ٚاضايی ،أطٚظ ٜث ٝنٛض زیدیتبِی زض آٔس ٜاؾت  ٚزض ؾطاؾط وكٛض اٖٕبَ ٔی ٌاطزز .زض ایاٗ ثجات
ٞبی زیدیتبِی ،تٕبٔی حسٚز لب٘٘ٛی و ٝض٘ٚس زیدیتبِی قسٖ ضا ثطای تٕبْ لُٗ ٝظٔیٗ ٞب تىٕیُ ٕ٘ٛز ٜا٘س اٖٕابَ ذٛاٙٞاس
قس.

یه پبیٍب ٜزاز ٜای ثجتی وٞ ٝط یه اظ ٔدٕ ٖٝٛزازٞ ٜابی آٖ زض ٔحاسٚز ٜی اذتیابضا لاب٘٘ٛی تٗطیاف قاسٕٞ ٚ ٜچٙایٗ
ٔتٙبؾت ثب ٔأذص  ٚاَالٖب ٔطخٕ ّٔی ٔی ثبقٙس " ثجت ٕٔ ٚیعی اضايی ٘ " Liteبٔیسٔ ٜی قٛز; زؾتطؾی ث ٝایٗ پبیٍاب ٜاظ
َطیك ٔؤؾؿ ٝی ٘مك ٝوكی ثرف زِٚتی ( )Public Sector Mapping Agency Ltdأىبٖ پصیط ٔی ثبقس.پبیٍب ٜثجت اؾاتطاِیب
زض حسٚز ٔ 10.2یّی ٖٛلُٗ ٝاظ اضايی ٘ٓیط أالن زاضای ٔبِىیت ُّٔك ،اضايی زِٚتی ،اؾٙبز چٙاس الیا ٚ ٝتٗاساز ا٘اسوی اظ
اضايی ّٔی (َجیٗی) ضا تحت پٛقف ذٛز لطاض زاز ٜاؾت.

ٚخٛز پیچیسٌی ٚ ٚفٛض زازٞ ٜب زض ؾیؿتٓ ٞبٕٞ ٚ ،چٙیٗ ثجت ٞبی ٔطث ٌٛث ٝاضايی ٔتٕطوع زض ٞاط یاه اظ ٔحاسٚزٞ ٜابی
ٔدبظ زض حیُ ٝی اذتیبضا لب٘٘ٛی ،ذٛز ٔای تٛا٘ٙاس ٖبٔاُ اناّی زض وابٔپیٛتطی واطزٖ اؾاٙبز اضايای ٔحؿاٛة قا٘ٛس.

اتٔٛبؾی ٖٛؾٙس ٞب ٖٕستبً ٘كإ ٌطفت ٝاظ چكٓ ا٘ساظ تدبضی ٔی ثبقس و ٝؾجت ثطذٛضزاضی اظ وبضآیی ٔٙبؾت تط ٔ ٚفیس تاط ٚ
وبٞف ظٔبٖ الظْ ثطای ثجت ٔی قٛز  ٚث ٝایٗ تطتیت لبثّیت تٕٗیٓ وبض  ٚتغییطا زؾتی ضا زض ثجتیب نٛض ٌطفت ٝتؿٟیُ
ٔی ٕ٘بیس.زض ٚالٕ وبٔپیٛتطی وطزٖ تٕبٔی زازٞ ٜبی ٔطث ٌٛث ٝاضايی ،ؾجت تطؾیٓ ٘مكٞ ٝبی زلیك تاط قاسٕٞ ٚ ٜچٙایٗ
ٔسیطیت اضايی ٚؾیٕ تط  ٚثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی ظیؿت ٔحیُی ضا ثٟجٛز ٔی ثركسٕٛٗٔ .الً ضؾٓ ثط ایٙؿت و ٝیىی اظ ٔؤؾؿب
زِٚتیٔ ،ؿئِٛیت اثمبی یه ٘مك ٝی ثجتی ث ٝضٚظ ضؾب٘ی قس ٜضا ثطای تٕبٔی اضايی ثٟٖ ٝسٔ ٜی ٌیطز  ٚایٗ زض حبِیؿت واٝ
ْٚیف ٝی ثجتٔ ،سیطیت ٚ ٚيٗیت ٔبِیبتی آٟ٘ب ثط زٚـ ٔتِٛیبٖ ٔی ثبقس.

أطٚظ٘ ،ٜمكٞ ٝبی زیدیتبِی ثجت أالن اضايی زض اؾتطاِیب ،زض ٚالٕ ٕ٘بیكی ٌطافیىی اظ اخعاء  ٚخعئیب ٙٞسؾای زض لابِجی
اِىتط٘ٚیىی ٔی ثبقٙس وٕٛٗٔ ٝالً اظ آٟ٘ب تحت ٖٛٙاٖ پبیٍبٞ ٜبی زاز ٜای زیدیتبِی ثجت ٕٔ ٚیعی اضايای (
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) یابز ٔای

قٛز(ٚیّیبْ ٞ ٚب٘تط ،1996 ،افٙجطي .)1999 ،تٕبٔیت  ٚثس٘ ٖٚمى ثٛزٖ

ٞابی ٌطافیىای ٔحهاَ َٛاطح ٞابی ٘مكاٝ

ثطزاضی ٘ ٚىب یبززاقت قس ٜزض ذهٛل ظٔیٗ ثط َجك ٔٛاظیٗ ٔدبظ  ٚیب ٔٛاظیٗ  ٚا٘ساظٌ ٜیطی ٞبی تطؾایٕی (ٌطافیىای)

زض یه ٔدٕ ٖٝٛی زاز ٜای زیدیتبِی ٔجتٙی ثط لُٗ ٝظٔیٗ ٞب ٔی ثبقٙس.زض ایبِت ٚیىتٛضیاب ،الیاٞ ٝابی  ٚ geodeticثجات ٚ
ٕٔیعی أالن  ٚاضايی ٕٞ ٚچٙیٗ زازٞ ٜبی ٔطث ٌٛثٔ ٝىبٖ یبثی ثٖٛٙ ٝاٖ ٔؿیطٞبی ٔدعا ،الیٞ ٝبی ٘مكٞ ٝبی آة ٍ٘بضی
ٙٔ ٚبَك ٔطتفٕ ث ٝوّی ضفٕ ٘مم ٔی ق٘ٛس  ٚزض تٟی ٝی ٛٔ DCDBضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘سٞ .ط یه اظ ٔحسٚزٞ ٜبی ٔدبظ
لب٘٘ٛی ،ضا ٜوبضٞبی ٔتفبٔ ، ٚسَ ٞبی زاز ٜای  ٚض٘ٚسٞبیی ضا ثطای ؾیؿتٓ ٞبی زاز ٜای زیدیتبِی ثجات ٕٔ ٚیاعی اضايای
ذٛز پیكٟٙبز ٔی وٙس .تٙبؾت  ٚتُجیك  ٕٝٞخب٘ج ٝی ٔٗیبضٞبی ثجتای اضايای اظ َطیاك ( ICSMوٕیتا ٝی زِٚتای ٘مكاٝ
ثطزاضی ٘ ٚمك ٝوكی) ثٛؾیّ ٝی اضتمبء ٔسَ زاز ٜای ٕٞب ًٙٞقس ٜوٞ ٝس آٖ ایدبز ثجاب  ٚپبیاساضی زض ٔدٕٖٛاٞ ٝابی
ثٙیبزیٗ زاز ٜایِ ٔدبظ زض ٔحسٚز ٜی اذتیبضا لب٘٘ٛی  ٚفطا ٓٞآٚضزٖ زازٞ ٜبی ٔطث ٌٛث ٝفٛانُ  ٚفًبٞب زض وُ وكاٛض ٔای
ثبقس ،تؿٟیُ قس ٜاؾت.

زض ایٙدب ٕ٘ ٝ٘ٛای اظ  DCDBایبِتی ٚیىتٛضیب ضا ثطای قٕب قطح ٔی زٞیٕ ٛقىُ ٘ 4كبٍ٘ط ثبظزٞی پبیٍب ٜزاز ٜای ثا ٝناٛض
ایٙتط٘تی ٔی ثبقسٔ.كبٞسٔ ٜی قٛز ؤ ٝطظثٙسی لُٗ ٝاضايی ٔٙفطز ٞبیالیت قس ٜاؾت  ٚایاٗ زض حبِیؿات وا ٝلُٗا ٝی
ٔدبٚض ٕ٘ ٝ٘ٛای اؾت و ٝؾٙسٞبی ذٛق ٝای  ٚیب چٙس الی ٝضا زض ٖٚیه لُٗ ٝتكطیح وطز ٜاؾت.
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زض ایبِت ٚیىتٛضیب DCDB،تحت ٖٛٙاٖ "ٚیه ٘مك ٝی زیدیتبِی ( ")Vic Map Digitalقٙبذت ٝقاس ٜاؾات ،وا ٝاظ ز ٚپبیٍاب ٜزاز ٜای
ٔدعا ثب ٔطوعیت ّٔجٛضٖ (تٟی ٝقس ٜاظ ذُ ٌٛآثی ّٔجٛضٖ( ٚ ))MWزازٞ ٜبی ٔطث ٌٛثٛ٘ ٝاحی ضٚؾتبیی  ٚحبقی ٝای ٚیىتٛضیب (تٟیاٝ
قس ٜتٛؾٍ ٘مك ٝثطزاضی ٞب ٘ ٚمك ٝوكی ٞبی ؾبثك اظ ٚیىتٛضیب) ٔتكاىُ قاس ٜاؾات .ایاٗ DCDBاظ َطیاك ٘مكاٞ ٝابی پبیٍابٞی
زیدیتبِی قس ٜو ٝث ٝنٛض زؾتی تطؾیٓ قس ٜثٛز٘س زض ٔحسٚز ٜی ٔمیبؾی  1:4.000تب  1:500زض ٔٙابَك قاٟطی ثؿاٍ زاز ٜقاس
(ٚیّیبٔؿٛ٘ .)1998 ،ٖٛاحی ضٚؾتبیی ٘یع ٔكبث ٝثب ٘ٛاحی قٟطی خعئیب  ٚاَالٖب ٔطث ٌٛث ٝزیدیتبِی ٕ٘اٛزٖ لُٗا ٝظٔیٟٙاب ضا ثاٝ
نٛض

زؾتی  ٚثب تٛخ ٝثَ ٝطح ٞبی ٘مك ٝثطزاضی ثرف ٞب ،قٟطؾتبٖ ٞب ،ظیط ثرف ٞب  ٚخبزٞ ٜب ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝوابضٌیطیoverlays

٘مكٞ ٝبی ortophotoثٕ٘ ٝبیف ٌصاقتٙس.

خٕٕ آٚضی ایٗ اَالٖب زض ٔٙبَك زاضای خٕٗیت ثؿیبض ظیبز زض ٔمیبؼ  ٚ 1:2.500زض زیٍط ٔٙبَك وٕٖ ٝستبً ضٚؾتبیی ٔی ثبقٙس زض
ٔمیبؼ  1:25.000نٛض ٌطفت ٝاؾت٘ .مكٞ ٝبی ٔطث ٌٛث ٝثجت ٕٔ ٚیعی اضايی زیدیتابِی ٔاصوٛض تحات ٘ٓابض  ٚوٙتاطَ ایبِات
ٚیىتٛضیب ثٛز ٚ ٜزض ؾبظٔبٖ حفبْت ٔ ٚحیٍ ظیؿت ٍٟ٘ساضی ٔی ق٘ٛس .پطٚغ ٜی ٌطزآٚضی اَالٖب اِٚیٟی يطٚضی ثطای زیدیتابِی
ٕ٘ٛزٖ آٟ٘ب زض ؾبَ  1990ث ٝپبیبٖ ضؾیس.

ؾطی ٔدٕٞ ٖٝٛبی اَالٖبتی ایبِت ٚیىتٛضیب (وُٙٔ ٝجك ثط اوثط ٔحسٚزیت ٔدبظ زض ٘ٓط ٌطفتا ٝقاسٔ ٜای ثبقاس) زض ثاط ٌیط٘اسٞی
خعئیب  ٚزازٞ ٜبیی ٔی ثبقٙس و ٝث ٝنٛض اثتسایی لُٗب اضايی ٚ ٚیػٌی ٞبی ٔطث ٌٛث ٝآٟ٘ب ضا اضائٔ ٝی زٙٞس  ٚث ٝنٛض ٌؿاتطٜ
ای تٛؾٍ ٞط ز ٚثرف ذهٛنی  ٚزِٚتی ث ٝنٛض ؾیؿتٓ ٞبی اَالٖبتی خغطافیبیی (ٛٔ )GISضز اؾتفبز ٜلطاض ٔای ٌیط٘اسٔ.حتاٛای
ایٗ ٔدٕٞ ٖٝٛب قبُٔ تٕبیعا لُٗب چٙس يّٗی ،لُٗب پیكٟٙبزی (تٛؾٗ ٝزٞی زض آیٙس ،)ٜقٙبؾٞ ٝابی لُٗاب  ،تٗاساز ٔطاخإ
ٔطث ٌٛث ٝقٟطزاضی ،ذُٔ ٌٛطوعی خبز ٜای ،حك اضتفبلی خبزٞ ٜب  ٚظٔیٗ ٞبی ذبِه ٚ ٝأاالن ثطذاٛضزاض اظ ٔبِىیات ُّٔاك ٔای
ثبقسٞ.ط وساْ اظ ٚیػٌی ٞبی ٔطث َٝٛثب تبضید آٖ چبح ٔی قٛز  ٚثسیٗ تطتیت ث ٝنٛض ٔٙحهط ث ٝفطزی ٔٗیٗ ٔی ٌطزز.

٘مك ٝوكی ٔطث ٌٛث ٝثجت ٕٔ ٚیعی اضايی ٕٔٗٛالً زض ٔمیبؼ ٞبی  1:2.000-4.000زض ٘ٛاحی قٟطی  1:10.000-50.000 ٚزض ٔٙبَك
ضٚؾتبیی نٛض ٔی پصیطز

.

٘مكٞ ٝبی ثجتی ٔتّٗك ث ٝاؾتطاِیبٕ٘ ،بیكٍط ٔطظثٙسی ٞب ثب ایٗ زلت ٌطافیىی ٔای ثبقاٙسو ٝتُجیاك ٌٛقاٞ ٝاب زض ٔٙابَك قاٟطی
چٙسیٗ ٔتط ثب ٔىبٖ ٔٛضز ٘ٓط فبنّ ٝزاضز ٘ ٚیع زض ٘ٛاحی ضٚؾتبیی ایٗ فبنّ ٝث ٝزٞ ٜب ٔتط ٔی ضؾس.زض ثطذی ایبِت ٞب ،زلت ٌطافیىی
ؾیؿتٓ ٞب زض ٔطظثٙسی ٞبی ٔمیبؼ ثٙسی قس ،ٜزض حسٚز

1

زض ٔمیبؼ ٘مك 1:2.500( ٝزض
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)ٔی ثبقس (ٚیّیبٔؿا.)1998 ،ٖٛ

ٔیعاٖ زلت ٘مكٞ ٝبی ثجت اضايی ٔطتجبً افعٚزٔ ٜی قٛز و ٝایٗ افعایف ،ثٚ ٝیػ ٜزض ٔٙبَك قٟطی ثاَ ٝاٛض لبثاُ تاٛخٟی ثیكاتط اظ
1

ثٛز ٚ ٜاغّت اٚلب زض حسٚز

01

ٔی ثبقس.تُجیك ٞب زض پبیترت اؾتطاِیب ؤ ٝجٙبی تٟی ٝی ایٗ ٘مك ٝی ثجتی ٔی ثبقاس ،زض
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حسٚز ٔیعاٖ زلت ٘مك ٝثطزاضی اؾت .ثطای وؿت اَالٖب ثیكتط ث ٝؾیؿتٓ ثجتی أالن  ٚاضايی ٔتٙبؾت قس( ٜتُجیاك یبفتا )ٝثاٝ
ٌفتٞ ٝبی ٚیّیبٔؿٔ )1986( ٖٛطاخٕٗ٘ ٝبییس.

٘مك ٝثطزاضاٖ ذهٛنی اضايی ٘ ٚیع ثؿیبضی اظ ٔؤؾؿب زِٚتی ٔطتجبً خعئیب ثجتی لبثُ اؾاتٙبز وا ٝزاضای ٔحتٛیاب ٔجؿأ ٌٛای
ثبقٙس ضا ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی زٙٞس ٓٞ .ثجت وٙٙسٞ ٜبی وبٔپیٛتطی قس ٜی اضايی  DCDB ٓٞ ٚزض ٞط یه اظ ایبِت ٞب یاب ٔحاسٚزٜ
ٞب ث ٝنٛض ضٚظا٘ ٝآح زیت ٔی ق٘ٛس .ایٗ ثطٚظ ضؾب٘ی ٞب (آح زیت ٞب) اظ َطیك خبیٍعیٗ ؾبظی وبُٔ فبیُ ٞب  ٚیب افعٚزٖ فبیُ ٞبی
زیٍط (و ٝفمٍ تغییطاتی زض آٟ٘ب نٛض ٌطفت ٝاؾت) ث ٝنٛض ضٚظا٘ ٝثٟجٛز زازٔ ٜی ق٘ٛس ٞ ٚط زٞ ٚفت ٝیىجبض ثٕٞ ٝطا ٜآح زیت ٞبی
افعٚز ٜقس ٜزض زؾتطؼ لطاض زازٔ ٜی ق٘ٛس .ذسٔب ُٔبِٗ ٚ ٝچبح خعئیب  ٚاَالٖب ثجتی أالن  ٚاضايی ٘یع زض ثیكتط ایبِت ٞب اظ
َطیك ایٙتط٘ت  ٚثب پطزاذت ٞعی ٝٙی ٔطث ٚ ٌٛیب اظ َطیك ذطیساضی تحت لطاضزازٞبی ٔدٛظ زاض لبثُ حهٔ َٛی ثبقاٙس٘ .مكاٞ ٝابی
ٕٔیعی  ٚثجت اضايی زیدیتبِی ٘یع ث ٝنٛض ضایٍبٖ اظ َطیك ایٙتط٘ت  ٚاِجت ٝثب ٔحسٚزیت زؾتطؾی اَالٖبتی زض اذتیابض ٔتمبيایبٖ
لطاض زازٔ ٜی ق٘ٛس.
ًقص هویسی ٍ ثبت اراضی در SDI

٘یبظٞبی تدبضی ٕٞ ٚچٙیٗ پیكطفت ٞبی ٌ٘ٛبٌٖ ٖٛطن ٝی فٙبٚضی حبوی اظ إٞیت  ٚاٖتجبض اَالٖب ٔطث ٌٛث ٝفًابٞب  ٚفٛاناُ زض
ض٘ٚسٞبی التهبزی ،ظیؿت ٔحیُی ٕٞ ٚچٙیٗ اتربش تهٕیٓ زض حیُ ٝی ٔؿابئُ اختٕابٖی زاضز (ٚیّیبٔؿا .)1998 ،ٖٛزض پبؾاد ثاٝ
تمبيب زض ذهٛل ایدبز تٗبُٔ ٔیبٖ زازٞ ٜبی ٔطث ٌٛث ٝفٛانُ  ٚفًبٞب ،چ ٝزض ثرف زِٚتی  ٚچ ٝزض ثرف ذهٛنی ،ثیكاتط ایبِات
ٞبی اؾتطاِیبٚ ،احسٞبی اَالٖب اضايی ایبِتی ضا پبیٌ ٝصاضی وطز ٜا٘س وٓ٘ ٝبض ثط ٌطزآٚضی  ٚاثمبی زازٞ ٜبی ٔطثا ٌٛثا ٝفٛاناُ ٚ
فًبٞب ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ثركی اظ ظیطثٙبی زازٞ ٜبی فبنّ ٝای-فًبیی ( )SDIثط ٖٟس ٜزاض٘سْٚ.بئف ٔ ٚؿئِٛیت ٞبیی ٘ٓیط ٘مك ٝثطزاضی ٞاب
٘ ٚمك ٝوكی ٞب ،ثؿت ٝثٔ ٝیعاٖ ٔٛفمیت آٔیع ثٛز٘كبٖ ٕٔٗٛالً ثٕٞ ٝبٖ ؾبظٔبٖ زِٚتی ٚاٌصاض ٔی ق٘ٛس.

الی ٝی ثٙیبزیٗ  ٚوّیسی و ٝپی ثٙسی ٘ٓبض ٞب ضا زض ٔسَ  ،SDIزض ؾُح ایبِتی ثط ٖٟس ٜزاضز ،الی ٝی ثجت ٕٔ ٚیعی اضايای ٔجتٙای
ثط لُٗب ظٔیٗ ٔی ثبقس .زض ثیكتط ٔٛالٕ ،الی ٝی ثجت ٕٔ ٚیعی اضايیٔ ،تٕبیعتطیٗ  accupationغیط ٔج ٚ ٟٓتهطیح قاس ٜاظ ِحابِ
لب٘ ٖٛضا فطأ ٓٞی آٚضز  ٚثب ٘ٓط ثّٔ ٝىی و ٝتحت  accupationاؾت ،ؾیؿتٓ اَالٖب ّٔىی ضا اضائٔ ٝی زٞس.زازٞ ٜب ث ٝقٙبؾبٌطٞبی
اؾتب٘ساضز لُٗ ٝاضايی ٞب زض الی ٝی ثجت ٕٔ ٚیعی اضايی اضتجبٌ زازٔ ٜی ق٘ٛس تب ثسیٗ ٚؾیّ ٝاَالٖب  ٚخعئیاب ضا اظ ٞاط واساْ اظ
ٔدٕٞ ٖٝٛبی زاز ٜای اظ َطیك قبذم ٌصاضی ث ٝقٙبؾبٌطٞبی زیٍط لُٗب ّٔىی ٔطث ٌٛوٙٙس؛ ایٗ وبض ثاب اؾاتفبز ٜاظ اضظیابثی ٞاب،
ؾبظٔبٖ ٞبی شی ٔٙفٗ ٚ ٝیب زِٚت ٔحّی أىبٖ پصیط ٔی ثبقسٕٖ .ستبً وب٘ ٖٛتٛخا ٝزض ٞاط یاه اظ ایبِات ٞاب ٔتٕطواع ثاط تٛؾاٗ ٝی
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ٔدٕ ٖٝٛاَالٖب  ٚزازٞ ٜبی فبنّ ٝای ٞؿت ٝای ٔی ثبقس و ٝزض ٚالٕ ظیطثٙبی انّی زض پكتیجب٘ی  ٚزض ث ٝوبضٌیطی اَالٖب ٔطثٌٛ
ث ٝفٛانُ-فًبٞب زض ٌؿتط ٜی ٚؾیٗی اظ ٔٙبَك اؾت.

اظ آٖ خبییى ٝایٗ اَالٖب اظ ایبِتی تب ایبِتی زیٍط ٔتفبٔ ٚی ثبقٙس ،ثیكتط ٔدٕٞ ٖٝٛبی زازٞ ٜبی فبنّ ٝای-فًبیی ٞؿت ٝای واٝ
زض الی ٝی ؾبظٔبٖ زٞی قس ٜا٘س ث ٝنٛض ظیط ٔی ثبقٙس:


زفتط ٕٔیعی  ٚثجت أالن  ٚاضايی



تطاظ اظ ؾُح زضیب (اضتفبٔ)



ٔطظثٙسی ٞبی ٘ٓبض قسٜ



٘مكٍ٘ ٝبضی ٔ ٚىبٖ ٍ٘بضی



قجى ٝی حُٕ ٘ ٚمُ (تطاثطی)



٘كب٘ی زٞی أالن  ٚاضايی



تهٛیطؾبظی



قجى ٝی geodetic



٘بْ ٞبی خغطافیبیی

یه ٔسَ وّی اظ ؾیؿتٓ ٞبی اَالٖب اضايی زض ٞط اؾتبٖ زض قىُ 5تطؾیٓ قس ٜاؾت .اٌطچ ٝایٗ ٔسَ زض حسٚز ز ٚز ٝٞی ٌصقتٝ
تطؾیٓ قس ٜثب ایٗ ٚخٛز ٛٙٞظ ٔ ٓٞسِی وبضآٔس ٔحؿٛة ٔی قٛز .آ٘چٔ ٝكبٞسٔ ٜی قٛز ایٗ اؾت وا ٝاخاعاء  ٚخعئیاب زازٞ ٜابی
ثجتی ٘مكی وّیسی زض ؾیؿتٓ ٞبی اَالٖب اضايی ایبِتی ایفب ٔی وٙٙس.

اِجبلی

ٔٙبفٕ

زِٚت ٔحّی

ٔىب٘یؿٓ اتهبَ ظ٘دیطی
ثجت اضايی

ثجت ٕٔ ٚیعی اضايی overlay

٘مك ٝی ٔىبٖ ٍ٘بضی پبیٝ
چبضچٛة ٔطخٗی ٔطث ٌٛثٝ
ٔؿبحی ذٍ الهط ()geodetic
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ٔبِیٔ،بِیبتی

ٚخٛز ٔطاخٕ زِٚتی ٔؿتمُ
ٔطوع اَالٖبتی اضايی
پبیٍب ٜزاز ٜای ثجت ٕٔ ٚیعی اضايی
ؾبظٔبٖ ٘مك ٝوكی ٔ ٚىبٖ ٍ٘بضی
٘ ٚمك ٝثطزاضی ٔطث ٌٛثٔ ٝؿبحی ذٍ الهط()geodetic

اذیطاً ْطفیت اتٕبْ  ٚا٘تكبض زازٞ ٜبی فبنّ ٝای-فًبیی زض ایبِت ٞب  ٚزیٍاط ٔحاسٚزٞ ٜاب اظ َطیاك  PSMA Australia Ltdثاٖٙ ٝاٛاٖ
لؿٕتی اظ ظیطثٙبی زاز ٜای فبنّ ٝای-فًبیی اؾتطاِیب ( )ASDIزض ٌؿتط ٜی ّٔی ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜاؾتٔ.كبث ٝثب زفتط ٕٔیعی  ٚثجت
اضايی ّٔی زیدیتبَٔ ،حسٚز ٜی اذتیبضا ٔدبظ  ٚلب٘٘ٛی ث ٝنٛض

فعایٙاس ٜای اظ َطیاك پبیٍابٞ ٜابی زاز ٜای قاجى ٝای ،ثاب ASDI

ٔكبضوت ٔی وٙٙس.

اؾتب٘ساضزٞب  ٚپطٚتىُ ٞبی ٔطؾ ْٛثطای تًٕیٗ تسا ٚ ْٚؾبظٌبضیٖٛ ،أُ شوط قس ٜزض ثبال ضا ثٞ ٝآ ٔاطتجٍ ٔای ؾابظ٘س  ٚإَیٙابٖ
حبنُ ٔی ٕ٘بیٙس و ٝآیب تٕبٔی ٔؤؾؿب زذیُ زض ٔسیطیت اَالٖب فبنّ ٝای-فًابیی لابزض ثا ٝاضتجابٌ زٞای ٔؿاتمیٓ زازٞ ٜاب ٚ
اَالٖب ثب یىسیٍط ٔی ثبقٙس یب ذیط.

ٍٙٞبٔی ؤ ٝؿبئُ ٔطث ٌٛث ٝفطٔتٔ ،حطٔبٍ٘ی  ٚث ٝاقتطان ٌصاضی ثط َط ق٘ٛسٔ ،دٕٞ ٖٝٛبی زاز ٜای زض ٖٚچبضچٛة ِحبِ قسٜ
وبُٔ ٔی ق٘ٛس.

زض ؾُح ایبِتی ٚ DCDB ،اخعاء  SDIث ٝقس أٛض ٘مُ  ٚا٘تمبال اِىتط٘ٚیىی ،تحٛیُ آ٘الیٗ ٌٛاٞی اْٟبضا فطٚقٙس ،ٜظٔایٗ ٞابی
ذبِه ،ٝقٟطن ٞبَ ،طح ضیعی ٞبی قٟطی  ٚضٚؾتبیی ضا پكتیجب٘ی ٔی ٕ٘بیٙس ٚفطا ٓٞآٚض٘س ٜی پبیٍبٞ ٜبی زاز ٜای ثطای فٗبِیت ٞب ٚ
أٛض ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب ٔطاخٕ ٔتفبٔ ٚ ٚؤؾؿب ثرف زِٚتی ٘ٓیط پبؾد ٌٛیی فٛضی ،أٙیت ظیؿتٍبٞ ٜب  ٚاضظیبثی  ٚتكاریم ٔرابَطا
ظیؿت ٔحیُی ٔی ثبقٙس.

هسائل هتداٍل
ٔؿبئُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثط ٞط یه اظ ٔحسٚزٞ ٜبی ٔدبظ اذتیبضا اثط ٌصاض٘س و ٝث ٝؾُح تٛؾٗ ٝی اَالٖب فبناّ ٝای-فًابیی  ٚثاٚ ٝیاػٜ
ثؿٍ ٕٔیعی  ٚثجت اضايی ٔطتجٍ ٔی ثبقٙس .ثب ایٗ تفبؾیط ٔٛيٖٛب ٔ ٚؿبئّی اظ لجیُ زلت زض ٘مك ٝثطزاضیٕٔ ،یعی  ٚثجت اضايی
ث ٝنٛض یىپبضچ ٚ ٝأٛض زاز ٜای آ٘الیٗ ث ٝنٛضتی یىٛٙاذت آظٔٛزٔ ٜی ق٘ٛس.

ابتکارات هعوَل
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ٔدٕ ٖٝٛای اظ ٔٛؾؿب و ٝزض آٖ ٞط حٛظ ٜلًبیی ٔؿئ َٛپیكطفت ذٛز ثبقس تٗسازی اظ ضٚیىطزٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛت ٔٛٙضا زض ظٔیٙاٝ
ٞبی وّیسی ٔ ٟٓٔ ٚب٘ٙس ٔؿئِٛیت لًبیی ،ذهٛنی ؾبظی ،ثبظیبثی اضظقیٔ ،تِٛی ثٛزٖ أٛض  ٚزؾتطؾی ضا فطأ ٓٞای آٚض٘اس  ٚایاٗ
أط ،ثٟجٛز یب پیكطفت ٔدٕ ٖٝٛزازٞ ٜبی فًبیی ضا زض ٔمیبؼ ٚؾیٕ ٘كبٖ ٔی زٞس.

ثطای ثطضؾی ایٗ حٛظٔ ،ٜطوع تحمیمب ٔكبضوتی زضٔٛضز ٔدٕ ٖٝٛاَالٖب فًبیی ،ظٔیٕٞ ٝٙىبضی ضا ثایٗ ثراف ٞابی ذهٛنای،
زِٚتی  ٚزا٘كٍبٞی زض اؾتطاِیب فطأ ٓٞی آٚضز (ثب ٞعی ٝٙثبالتط اظ ٔ 80یّی ٖٛزالض ْط  7ؾبَ) .چكٓ ا٘ساظ ٔٛضز ٘ٓط ،فطإ٘ ٓٞاٛزٖ ٚ
آٔبز ٜؾبظی اَالٖب فًبیی ثطای  ٕٝٞوكٛض ،زض ٞط ظٔبٖ ٞ ٚط ٔىب٘ی ،ثٛؾایّ ٝاضتجابٌ زازٖ ٘ ٚعزیاه ٕ٘اٛزٖ ظٔیٙا ٝتحمیمابتی ٚ
ذاللیت تدبضی زض ظٔی ٝٙاَالٖب فًبیی ٔی ثبقس  ٚتٕطوع  ٚتبویس ٔٛضز ٘ٓط ثطضٚی ضقس ٌ ٚؿتطـ ثرف ذهٛنی  ٚتدبضی قسٖ
اؾت .ثط٘بٔ ٝتحمیمبتی ٔطز ٘ٓط ثطای  CRC-SIثطضٚی ٘یبظٞبی آتی اَالٖب فًبیی اؾت.
ظیطثٙبٞبی ٔٛضز ٘ٓط ثطای حٕبیت لٛا٘یٗ ٔطث ٌٛث٘ ٝیبظٞبی ٔٛخٛز ،ایدبز ٌطزیس ٜاؾت.

ٔطوع زض ایٗ ثبض ٜثطضٚی  5ثط٘بٔ ٝتحمیمبتی ثط٘بٔ ٝضیعی ٔی وٙس وٕٖ ٝستب پیكطفت ٝثٛزٔ ٚ ٜطتجٍ ثب ض٘ٚسٞبی ٕٔٗ َٛزض ؾیؿتٓ ٞبی
وبضثطزی قبُٔ پطٚغٞ ٜبی ٔطثَ ٚ َٝٛطاح تب ثحث ویفیت  ٚاؾتب٘ساضزٞب ٔی ثبقسٔ .طوع ترههی ٔطث ٌٛثا ٝفطاؾابذتبضٞبی زاز ٜای
لًبیی ٔ ٚسیطیت ظٔیٗ ،زپبضتٕبٖ غئٔٛبتیه زا٘كٍبّٔ ٜجٛضٖٕٖ ،ستب ثطضٚی تحمیمب ثعضي زض حٛظ ٜاَالٖب لًبیی تٕطوع  ٚتبویاس
ٔی وٙس.

اثساٖب تىِٛٛٙغیىی ٕٔٗٛال ثطضٚی ا٘تكبض اَالٖب اظ َطیك  SDIتٕطوع ٔی وٙٙس  ٚتىبُٔ تىِٛٛٙغیىی ضاٞ ٜبی ثیكتطی ضا ثطای ٔٛثط
ٚالٕ قسٖ ثیكتط اَالٖب فًبیی  ٚؾبظٔبٖ زٞی ذٛة آٟ٘ب فطاضٔ ٚی ٌصاضز .پطٚتٛوُ وبضثطزی ایٙتط٘ت  ٚثای ؾایٓ  WAPضإٙٞابی
ذٛثی ثطای زؾتطؾی ثٔ ٝحیٍ پیچیس ٜزیدیتبَ زض ٔ SDIی ثبقس.

اثتىبضاتی چ ٖٛثط٘بٔ ٝاِىتط٘ٚیه (اَالٖب ٔطث ٌٛثٔ ٝبِىیت ظٔیٗ  ٚأٛاَ ث ٝؾبَ  )2003ایدبز ثط٘بٔ ٝایٙتط٘تای  ٚزیٍاط ذاسٔب زض
زؾتطؼ اِىتط٘ٚیىی ضا ثٛٓٙٔ ٝض خبیٍعیٙی ٖٛٙاٖ فطآیٙسٞب  ٚخطیب٘ب زؾتی ایدبز قس ٜا٘س.

ثب ایٙى٘ ٝتبیح فٙی حبنُ تٛؾٍ ایٗ اثتىبضا ثب زلت ظیبزی ٔٛضز تحمیك لطاض ٌطفت ٝا٘س ،ثبظ ٓٞانالح ؾبظٔب٘ی  ٚلب٘٘ٛی زض ایٗ ٔاٛضز
الظْ  ٚيطٚضی ٔی ثبقس .پطٚغٞ ٜبی تحمیمبتی ُٔ ٚبِٗب تٛؾٗ ٝای  ،ثُٛض ٔسا ،ْٚاوثط ٘تبیح وبضثطزی  ٚزض زؾتطؼ ٔطتجٍ ثب وبض زض
یه ٔحیٍ فًبیی اثساٖب٘ ٚ ٝخسیس ضا ٔٛضز اضظیبثی ٔدسز لطاض ٔی زٙٞس.

آهَزش حرفه ًقشه برداری
ثط٘بٔٞ ٝبی ٘مك ٝثطزاضی زض  9زا٘كٍب ٚ ٜزض  6حٛظ ٜاظ اؾتطاِیب ،زض لبِت یه ٔسضن ِیؿب٘ؽ  4ؾابِ ،ٝاضائأ ٝای قاٛز .زض َای زٞاٝ
ٌصقتٚ ،ٝاحٟبی لسیٕی ٘مك ٝثطزاضیَ ،یف ٚؾیٕ تطی اظ اَالٖب ٔٛضز ٘یبظ زِٚات  ٚناٙبیٕ ضا زض ظٔیٙا ٝفٗبِیات ٞابی اَالٖابتی
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فًبیی ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜا٘س .ظٔی ٝٙتحمیمب  ٚؾیؿتٓ ٞبی أاطٚظی اَالٖابتی فًابیی٘ ،یبظٔٙاس زضن ّٖآ آٔابض ،ضیبيایب
وبضثطزی ٘ ٚیع ّٖ ْٛلًبیی زض ٔحیُی ٖٕستب ٔطتجٍ ثب ٔفبٞیٓ  ٚتىِٛٛٙغی ٞبی لطٖ  21اؾت.

زا٘كٍبٞ ٜب ث٘ ٝیبظٞبی ایٗ حٛظ ٜتٛؾٍ اضائٔ ٝسضن تحهیّی ٔطثُٔ ،َٝٛبِٗ ٝزض ظٔیٔ ٝٙسیطیت ثٟط ٜثطزاضی اظ ظٔیٗ ،تاب ٔحاُ لاطاض
ٌطفتٗ ظیطزضیبیی ٔ ٚبٛٞاض ٚ ٜحطوت ثیكتط ث ٝؾٕت اثٗبز فًبیی تىِٛٛٙغی اَالٖبتی پبؾد ٔی زٙٞس.

ٚاحسٞبی اضائ ٝقس ٜثطَجك ٖٛٙاٖ ثٙسی ٌطفت ٝقس ٜاظ وبضقٙبؾی ضقت ٝتحمیك ،وبضقٙبؾی ّٖ ،ْٛوبضقٙبؾای ٟٔٙسؾای غئٔٛبتیاه،
وبضقٙبؾی ضقت ٝغئٛایٙفٛضٔبتیه  ٚا٘دبْ تحمیمب ٔی ثبقسٔ .ساضن اضائ ٝقس ٜاٌطچ ٝحٛظٞ ٜبی ٔٛيٖٛی ٚؾایٕ تاطی اظ اَالٖاب
فًبیی ضا پٛقف ٔی زٙٞس ِٚی ثٖٛٙ ٝاٖ پیف قطٌ الظْ ثطای ٚضٚز ث ٝظٔی ٝٙحطف ٝای ثطای یه ٔحمك زاضای ٔدٛظ ،تّمی ٔی ق٘ٛس.

زا٘كدٛیبٖ فبض٘ اِتحهیُ زض زا٘كٍبٞ ٜبی اؾؿتطاِیب ،تمطیجب قبُٔ ٘ 1500فط ٘یع ٘ 350فط زا٘كدٛی فابض٘ اِتحهایُ ٞؿاتٙس وا ٝزض
ظٔی ٝٙتحمیمب زاضای ٔسضن زیپّٓ تب زوتطا ٔی ثبقٙس  ٚزض حسٚز  20زضنس اظ زا٘كدٛیب٘ی و ٝزض ضقت ٝتحمیك زض اؾاتطاِیب ٔكاغَٛ
ث ٝتحهیُ ٔی ثبقٙس.

یه ٕ٘ ٝ٘ٛثط٘بٔ ٝزض ایٗ ٔٛضز ،وبضقٙبؾی ٟٔٙسؾی غئٕبتیه زض زا٘كٍبّٔ ٜجٛضٖ ٔی ثبقس و ٝاِٚایٗ ٚاحاس ٔاطتجٍ ثاب تحمیماب زض
اؾتطاِیب ٔی ثبقس.

زپبضتٕبٖ غئٔٛبتیه زض زا٘كسٟٙٔ ٜسؾی ،ایٗ ٔسضن  4ؾبِ ٚ ٝیب یه ٔسضن ٔطتجٍ  5تب  6ؾبِ ٝزض ضقتٞ ٝبی ّٖٙٞ ،ْٛط ،ؾیؿتٓ ٞبی
اَالٖبتی َطاحی ثط٘بٔ ٝضیعی ٘ ٚیع حمٛق اضائٔ ٝی زٞس  ٚتمطیجب  245فبض٘ اِتحهیُ زاضز .ایٗ زپبضتٕبٖ ٕٞچٙیٗ ثب ثىبضٌیطی  40تاب
٘ 50فط اظ فبض٘ اِتحهیالٖ و ٝقبُٔ زاض٘سٌبٖ ٔسضن زیپّٓ ٘یع ٞؿتٙس ،تبویس ذبل ًٔ ٚبٖفی ثطضٚی پطٚغٞ ٜبی تحمیمبتی زاضز.

ثط٘بٔٞ ٝبی تٛؾٗ ٝای  ٚتحمیمبتی ٌؿتطز  ٜزض حٛظ ٜاضايی  ٚؾیؿتٓ ٞبی اَالٖبتی خغطافیبیی زض ظٔیٙأ ٝبِىیات  ٚتهاط ظٔایٗ،
آٔبض ٔ ٚجحث ا٘ساظٌ ٜیطی اظ ضٚی ٖىؽ ٞبی ٛٞایی ٖٕستب ثب ٔكبضوت ثرف زِٚتی  ٚنٗٙت ا٘دبْ ٔای پصیط٘اس ٔ ٚطاواع ذاسٔبتی ٚ
پطٚغٞ ٜبی ثعضي  ٚانّی زائٕب ایٗ حٛظٞ ٜبی تحمیمبتی ضا تغصیٔ ٝی وٙٙس.

ثبت ًام
زض ؾیؿتٓ ثجت ٘بْ ٖٛٙا٘ی تٛض٘ع ،زِٚت ثجت اْ وٙٙس ٜظٔیٗٔ ،ساضن وبغصی ضا لجٔ َٛی وٙٙس  ٚثب ایٙى ٝاضتجبٌ ثیٗ ظٔیٗ  ٚاَالٖب
ٔٛخٛز زض تحمیمب ٘ ٚمكٞ ٝبی ٔٛضز اؾتفبز ٜزض فطآیٙس ثجت ٘بْٛٔ ،ضز يٕب٘ت ٕ٘ی ثبقس ،وبُٔ ثاٛزٖ ؾیؿاتٓ ،ثا ٝوابضثطز ٔاساْٚ
اؾتب٘ساضز ٞبی ٔٛخٛز ثطای إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛزٖ اظ ٔبِىیت ظٔیٗ  ٚقٙبؾبیی آٖ ثؿتٍی زاضز.
ثٙبثط ایٗ ٔحممبٖ ثبیس ثطضٚی ثطضٚی ٘ٓط ٔكتطی ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘بیٙس ٜزِٚت ثطای ُٕٔئٗ قسٖ اظ وبٔاُ ثاٛزٖ ؾیؿاتٓ ،تىیا ٝوٙٙاس.

لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضا ٔطث ٌٛثٔ ٝحممبٖٖٛ٘ ،ی ٔدٛظ ٔطث ٌٛث ٝظٔیٗ ٔ ٚبِىیت آٖ ،ثطای إَیٙبٖ حبنُ ٕ٘ٛزٖ اظ ٍٟ٘ساضی اؾتب٘ساضزٞب،
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ُٕٔئٗ ٕ٘ٛزٖ ٔحممب٘ی و ٝضٚی پطٚغٞ ٜبی زِٚتی وبض ٔی وٙٙس  ٚزاضای اَالٖب ٔٙبؾت  ٚوبفی ٘یع ٟٔبض ٞبی ذت ثاطای ا٘دابْ
تحمیمب ّٔىی ٔی ثبقٙسٞ ،ؿتٙس.

ٔحممبٖ ٔج َٝٛزض وكٛض اؾتطاِیب ٘ ٚیٛظِٙس  ٚافطاز ثجت ٘بْ قس ٜزض ٞط ایبِتیٔ ،ی تٛا٘ٙس وبضٞبی ٔطث ٌٛث ٝثجت ٘ابْ ضا زض ٞطواساْ اظ
ایٗ حٛظٞ ٜبی لًبیی  ٚتحت تٛافك یه ٔٛافمت ز ٚخب٘ج ٝث ٝا٘دبْ ثطؾب٘ٙس.

قرهی و ٝتمبيبی ثجت ٘بْ زاضز ،ثبیس تٛؾٍ یه ٌٛاٞی ٘بٔ ٝلبثّیت زض ا٘دبْ تحمیمب  ،یب ٔداٛظ ّٔىای تحمیمابتی ٔكارم قاسٜ
تٛؾٍ ٔبز ٜلب٘٘ٛی ٔطثٛٔ َٝٛضز اضظیبثی لطاض ٌیطز .ایٗ أط ثُٛض ٕٔٗ٘ ،َٛیبظٔٙس  18تب ٔ 24ب ٜآٔٛظـ ث ٝفطزی ٔی ثبقس و ٝذٛاؾاتبض
ا٘دبْ وبض تحمیمبتی زض ایٗ ثبضٔ ٜی ثبقس .ثٗالٞٚسِٚت ٞب زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙیبظٔٙس افطازی ٞؿتٙس و ٝآظٔاٞ ٖٛابی حطفا ٝای ٔطثَٛاٚ ٝ
تٕطیٙب ُٖٕ الظْ ضا ثطای ضؾیسٖ ث ٝخبیٍب ٜیه ٔحمك ذت ضا پكت ؾط ٌصاقت ٝثبقٙس .پیف ٘یبظ  ٚپیف قطٌ الظْ ثاطای ٚضٚز ثاٝ
ایٗ حٛظ ،ٜزاضا ثٛزٖ یه ٔسضن یب زیپّٓ ٔٛضز٘ٓط ٔٛؾؿٔ ٝطٔ َٝٚی ثبقس.

ٌؿتط ٜخسیسی زض ٔٛضز اؾتفبز ٜاظ اَالٖب فًبیی تٛؾٍ ثطذی ٔحممبٖ نٛض پصیطفت ٝاؾت .زض ایٗ ثبض ،ٜفمٍ زض حسٚز  20زضنس
اظ فبض٘ اِتحهیالٖ ،تكٛیك ث ٝثجت ٘بْ ثطای ا٘دبْ تحمیمب زضٔٛضز ٔدٛظ ٔبِىیت ٔی ق٘ٛس ٔ ٚبثمی زض زیٍط حٛظٞ ٜبی تحمیمابتی ٚ
یب زض نٙبیٕ ٔطتجٍ زیٍط ٔكغ َٛث ٝفٗبِیت ٔی ٌطز٘س.

یه فب٘ اِتحهیُ ٔحمك ٘جبیس ثطای ا٘دبْ تحمیمبتی ثدع تحمیمب اضايیجىبض ٌطفت ٝق٘ٛس ،حتی اٌاط ثجات ٘ابْ ثٗٙاٛاٖ یاه ٔحماك
ثٗٛٙاٖ ٔسضوی زاَ ثط زاقتٗ اؾتب٘ساضز حطف ٝای ثبال تّمی قٛز.

سازهاى ها ٍ هدیریت های بٌیادی
ؾبظٔب٘سٞی ٔحممبٖ اظ ؾبَ  1837ثب ٔدٛظظ زِتی ا٘دبْ قس .تٟٙب  7ؾبَ ثٗس اظ ٚضٚز ثرف ذهٛنی و٘ ٝمف وٕطً٘ تاطی ضا زض ایاٗ
ٔٛضز ث ٝذٛز اذتهبل زاز ،تب ؾبَ  ،1880ثط٘بٔ ٝخبیٍعیٗ ثطای ٔحممبٖ حطف ٝای اثتسا زض حٛظ ٜاضايای ثىابضٌیطی قاس  ٚزض ٘تیداٝ
اِٚیٗ ٔٛؾؿ ٝتٛؾٗ ٝتحمیمبتی ثٛخٛز آٔس.

ثٗس اظ ٌصقت زٞ ٝٞب ،یه ثط٘س خبیٍعیٗ زض تٕبْ زِٚت ٞب ٛ٘ ٚاحی تكىیُ قس و ٝث ٝتٗاساز ٘ 3800فاط اظ اًٖابی آٖ ثاب ایدابز یاه
ٕ٘بیٙسٌی ّٔی تٛؾٍ ٌطٞٚی اظ ٔحممبٖ اؾتطاِیب ،ذسٔب اضائٔ ٝی ٕ٘ٛز٘س.

ضفت ٝضفت ٝزض َی  100ؾبَ ٌصقت٘ ،ٝمف ٔحممبٖ زِٚتی  ٚثُٛض وّی ٔحممبٖ ،وٕطً٘ تط قس ٜاؾت  ٚایٗ أط ،زض حابَ حبياط ،واٝ
زِٚت اظ ثرف ذهٛنی ثطای ا٘دبْ تحمیمب ٟٔٙسؾی اضايی  ٚظٔیٞ ٝٙبی تحمیمبتی زیٍط ،وٕه ٌطفت ٝاؾت ،ثیكتط قس ٜاؾاتٚ .
ثطذی زِٚت ٞب انُالح ٔحمك ضا ثُٛض وّی حص ٕ٘س٘س .زضحبِی و ٝزیٍط زِٚت ٞب ٕٞچٙبٖ اظ ایاٗ ٖٙاٛاٖ ثاب اٖتجابض ظیابزی ثٟاطٜ
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ثطزاضی ٕ٘ٛز ٜا٘س  ٚث ٝإٞیت اؾتب٘ساضزٞبی تحمیمبتی  ٚاٖتجبض ٔساضن ٔطث ٌٛثأ ٝبِىیات  ٚتٕابٔی فطاؾابذتبضٞبی ٔٛخاٛز تبویاس
ٌصاقت ٝا٘س.

ٚلتی زِٚت تبویس ثیكتطی ثط اَالٖب فًبیی زاضز٘ ،یبظ ثطای تحمیاك ثیكاتط ٚ ،ایدابز ٔٛؾؿاب ٘مكا ٝثاطزاضی ثاطای ضؾایسٖ ثاٝ
اؾتب٘ساضزٞبی حطف ٝای ثیكتط احؿبؼ ٔی قٛز.
یه ٔٛؾؿ ٝو٘ ٝیطٚی ذسٔبتی حطف ٝای زض ظٔی ّْٖٛ ٝٙفًبیی فطأ ٓٞی ٕ٘ٛز .زض پبؾد ث ٝاضظیبثی ؾطیٕ نٗٙت لًب زض ؾابَ 2003

تبؾیؽ قسٛٔ .ؾؿ ّْٖٛ ٝفًبیی  SSIثطای پیكطفت حطف ٝای زض نٙبیٕ ّٖ ْٛفًبیی ،الساْ ث ٝثطٌعاضی وبضٌبٞ ٜابی ٔكابضوتی ثایٗ
إِّّی ٘ ٚیع ٔكبضوت زض تِٛیس اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛخٛز ترههی ٕ٘ٛز.

 SSIثب ثىبضٌیطی ٔٛؾؿب ٔٗتجطی چ ٖٛا٘یؿتیتٛی ٔحممبٖ اؾتطاِیب ٛٔ ، ISAؾؿ ٝتحمیمب نٗٙت ٗٔ ٚسٖٛٔ ،ؾؿاّٖ ٝآ ٘مكاٝ
ثطزاضیٛٔ ،ؾؿ ٝؾیؿتٓ ٞبی اَالٖبتی ُٔٙم ٝای  ٚح ٝٔٛایٛٔ ٚ ،ؾؿٔ ٝطث ٌٛثٔ ٝجحث ا٘ساظٌ ٜیطی اظ ضٚی ٖىؽ ٞابی ٞاٛایی ٚ
ؾٙدف اظ ضا ٜزٚض اؾتطاِیب حٕبیت ٔی قٛز.

زض ؾُح ٔكبضوت ّٔی ٕٞ ٚىبضی زض ظٔی ٝٙتحمیمبتی ٘ ٚمك ٝثطزاضی٘ ،مك ٝثطزاضی تٛؾٍ وٕیت ٝتحمیمب ٘ ٚمك ٝثطزاضی ا٘دبْ ٔی
قٛز و ٝزض آغا٘ؽ ٞبی ٘مك ٝثطزاضی  ٚتحمیمب زفبٖی ،اظ ؾُح ُٔٙم ٝای ،ایبِتی  ٚوكٛضی ٕ٘ٛز ٔی یبثس .ثراف ٔحممابٖ وكاٛض
اؾتطاِیب ٘ ٚیٛظِٙس ،تحمیمب اضيی ضا اظ َطیك لٛا٘یٗ حمٛلی  ٚقاٛضای ٖابِی اَالٖابتی ٘یٛظِٙاس وا ٝزض ؾابَ ٚ 1986يإ ٌطزیاس،
ٚاَالٖب خغطافیبیی  ٚظٔیٙی ضا  ٓٞقبُٔ قٛز ،وٙتطَ ٔی وٙٙس.

اثساٖب فطاؾبذتبضی زاز ٜای فًبیی اؾتطاِیب ،اظ إٞیت قٛضا ثطآٔس ٜا٘س  ٚقبُٔ ٔؿئِٛیت ضإٙٞبیی ثطای ثٟجاٛز ٔاسیطیت اَالٖاب
فًبیی ٔی ثبقٙس.

آغا٘ؽ ٞبیی ثب اٖٕبَ ذٍ ٔكی ٔ ٚسیطیت زاز ٜای فًبیی  ٚزض ؾُح تىٙیىی اظ َطیك ثرف آغا٘ؽ ٘مك ٝثاطزاضی ٖٕأٛی ،زض ایاٗ
ظٔیٕٞ ٝٙىبضی زاض٘سٔ .ؿبئُ ٔطتجٍ ثب نٗٙت تحمیمب ذهٛنی تٛؾٍ ؾبظٔبٖ تدبض اَالٖب فًبیی اؾتطاِیبُٔ ،طح قس ٜاؾت.
ؾبظٔبٖ تحمیمب ُٔ ٚبِٗب نٗٙت لًب زض اؾتطاِیب ُٔطح قس ٜاؾت.
٘مف ٔ ٟٓثرف ّٖ ٚ ْٛتحمیمب و ASIBA ٝثطای ثرف ذهٛنی ا٘دبْ ٔی زٞس ،پیف ثیٙی قس ٜاؾت.
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ًتیجه گیری:
ؾیؿتٓ ٞبی ٔٛخٛز زض ظٔیٔ ٝٙبِىیت اضايی ،زض ٘ٛاحی ٔرتّف اؾتطاِیب ،ثطای ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی ذبل زِٚت زض حبَ تٛؾٗ ٝزض َای
 20ؾبَ ٌصقت ،ٝثٛخٛز آٔس ٜاؾت .ؾیؿتٓ ٞبی ٔبِىیت اضايیٙٔ ،حهط ثفطز ثٛزٖ ٔ ٚب٘ٙس ؾیؿتٓ ٞبی زیٍطٕ٘ ،ی تٛا٘ٙس ث ٝآؾب٘ی
ث ٝزیٍط وكٛضٞب ا٘تمبَ زاز ٜق٘ٛس .ذیّی اظ خٙجٞ ٝبی ؾیؿتٓ اؾتطاِیب ٔب٘ٙس ؾیؿتٓ تٛض٘ع زضٔٛضز ثجت ٘بْ ٖٙاٛا٘ی ،ثُاٛض ٔٛفمیات
آٔیعی تٛؾٍ ذیّی اظ وكٛضٞب ،ث ٝاقىبَ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثىبض ٌطفت ٝقس ٜا٘س.

اؾتطاِیب ثربَط زاقتٗ ثطّٔ ٚی زاضای ؾیؿتٓ ٞبی ٔبِىیت اضايی پیچیسٌ ٚ ٜطاٖ لیٕتی ٔی ثبقس .ایٗ ؾیؿاتٕٟب ثا ٝذاٛثی وابض
وطز ٜؾیؿتٓ ا٘تمبَ ظٔیٙی و ٝاظ ثبظاض فٗبَ ظٔیٗ ٘یع حٕبیت ٔی وٙس ،ضا زضثط ٔی ٌیطز .ثٗال ٜٚاٌطچ ٝؾیؿتٓ ٞابی ٔبِىیات ظٔایٗ
اؾتطاِیب ،ثٗٛٙاٖ ثركی اظ یه ؾیؿتٓ ٚؾیٕ تط ٔسیطیت ظٔیٗ َطاحی ٘كس ٜا٘س ٓٞ ،او ٖٛٙزاضای پبیٔ ٝحىٕی ثٛزٔ ٚ ٜطتجاب زض یاه
ٔحیٍ اَالٖبتی ٚؾیٕ تط ،إٞیت ثیكتطی پیسا ٔی وٙٙس.

٘یبظٞبی ؾیؿتٓ ٞبی ٔبِىیت اضايی زض اؾتطاِیبٔ ،طث ٌٛث ٝثىبضٌیطی افطاز حطف ٝای تحهیُ وطز ٚ ٜذٛة آٔٛظـ زیس ٚ ٜزض ایٗ ثبضٜ
ٔی ثبقس .ذسٔب تحمیمبتی زض ظٔیٔ ٝٙبِىیت اضايی اغّت ث ٝتٟٙبیی تٛؾٍ ثرف ذهٛنی پبؾد زازٔ ٜای قا٘ٛس .اٌطچا ٝحٕبیات
زِٚت ٘یع اتب٘ساضز ٔطث ٌٛثٔ ٝدٕ ٖٝٛزازٞ ٜبی فًبیی ضا ٔٛضز حٕبیت لطاض ٔی زٞس.

قىی ٘یؿت و ٝزض ز ٝٞآیٙس ٜؾیؿتٓ ٞبی ٔطث ٌٛثٔ ٝبِىیت اضايی ،ؾبز ٜتط قس ٚ ٜزض  ٕٝٞخبی ز٘یب ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیط٘س ٚ
پبیٍبٞ ٜبی زاز ٜای اضيی ثُٛض وبُٔ ایدبز قس ٚ ٜإٞیت آٖ ٞب ثیف اظ پیف ٔٛضز تٛخٚ ٝالٕ ٔی قٛز.
ٔحممبٖ اؾتطاِیبیی  ٚافطاز زاضای ٔكبغُ حمٛلی اٖتجبض ذٛثی ثطای یبفتٗ ضا ٜحُ ٞبی ّٖٕی زض ظٔی ٝٙحُ ٔكىال ٔٛخاٛز زاض٘اس.

اٌطچ ٝذیّی اظ ٔحسٚزیت انالحی ٔطث ٌٛثٔ ٝبِىیت اضايی ،ثٙیبزی ثٛزٚ ٚ ٜخٛز ضیكٞ ٝبی لٛی تبضیری و ٝثبٖث پیسایف ؾیؿتٓ
ٔبِىیت اضايی ٔی قٛز ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.

ایدبز ٔكبضوت  ٚتٛافك ثیٗ إِّّی ثطای حطوت ث ٝخّ ٛاظ َطیك ٍٟ٘ساضی اظ اؾتب٘ساضزٞبی ثبال  ٚاؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغی ٞابی پیكاطفتٝ
يطٚضی ٔی ثبقس .ثب حٕبیت اظ ثبظاض ظٔیٗ اؾتطاِیب لبزض اؾت ؾیؿتٓ تمطیجب پطٞعی ٝٙای ضا زض ایٗ ثبض ٜایدبز ٕ٘بیس ،زض حبِی و ٝذیّی
اظ وكٛضٞبی زیٍط لبزض ث ٝا٘دبْ ایٗ وبض ٘جٛز ٚ ٜثبیس چكٓ ث ٝضٚیىطز ٞبی ٔٛثط ثب اضظـ تطی ثطای ایدبز فطاؾابذتبضی واَ ٝجاك آٖ،
ثبظاض ظٔیٗ ٔٛثط  ٚوبفی ایدبز ٔی قٛز  ٚؾیبؾت ٞبی ٚؾیٕ تطی و ٝزض ٔٛضز ظٔیٗ اضائٔ ٝی قٛز ،زاقت ٝثبقٙس.
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إٞیت تحمیمب ثٗٛٙاٖ ثرف ٔ ٟٓپیكطفت التهبزیٔ ،سیطیت ٔحیُی  ٚثط٘بٔ ٝضیاعی اختٕابٖی٘ ،جبیاس ٔاٛضز غفّات ٚالإ قاٛز.

تغییطا ؾطیٕ ایدبز قس ٜتٛؾٍ ٔحممبٖ اٌطچ ٝتب ا٘ساظ ٜای تٟسیسآٔیع ثٓٙط ٔی آیس .أب اغّات زض یاه ظٔابٖ ذابل ،واَ ٝای آٖ
تىِٛٛٙغی پیكطفت ٔی ٕ٘بیس  ٚافك ٞبی خسیسی ضا پیف ضٔ ٚی ٌصاضز ِص ثرف ٔی ثبقس.

ٔب پیكٟٙبزا  ٚتٛنیٞ ٝبی ا٘تمبزی ٔطث ٌٛث ٝایٗ تحمیك ضا اظ ٌفتٞ ٝبی پطٚفؿٛض اؾتیً إ٘بضن ،اؾتبز زا٘كٍب ٜآِجٛضي زإ٘ابضن
آٚضز ٜایٓ.

ایٗ تحمیك ٔطٚضی ثط ؾیؿتٓ ٞبی ٔبِىیت اضايی زض اؾتطاِیب ثٛز ٚ ٜزض ٘تید ٝتفبٞ ٚبی ٔٛخٛز زض ظٔیٞ ٝٙابی لاب٘٘ٛی ،حماٛلی ٚ
ّٖٕی ضا ٘كبٖ ٔی زٞس.
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