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 همدقم
 ،اهرهش ةعسوت دروآ هر ،تسا حرطم یرشب ةعماج رد مهم لضعم کی ناونع هب هزورما هک یطیحم تسیز تالکشم

 .(69 :2392 ،یضایر و تسدربز ؛11 :9392 ،ناراکمه و راودیما) .تسا یروآنف نوزفا زور تفرشیپ و ندش یتعنص
 هب و امد و یشبات یژرنا رد رییغت لماش یمیلقا یاهتشاداو ثعاب میقتسم روط هب دنناوتیم رابغ و درگ یاهنافوت
 ،ناراکمه و فارص یراس) دنوش یناهج و یاهقطنم سایقم رد شراب و ربا تیهام رد یتارییغت ثعاب میقتسمریغ روط
-یم خر ناهج طاقن ریاس زا رتشیب نیمز یهرک یبونج و یلامش هجرد 52 ییایفارغج ضرع فارطا رد 362 :6392
 نیمز هرک یور رد رابغ و درگ دیلوت عبنم نیرتگرزب ناونع هب اقیرفآ لامش .(19 :5392 ،ناراکمه و یمیرک) .دهد
 یگدولآ هنازور صخاش ساسا رب (2251) ناراکمه و 2وئاگ .(591 :9392 ،ناراکمه و یریدم) تسا هدش هتخانش
 .دیدرگ یدنبهقبط یرهش هدولآ هشوخ تفه ،نیچ رد رود زا شجنس یاههداد یریگراکب و (DAPI)1اوه
 هدش لیدبت اهروشک هعسوت و دشر یاهروحم نیرتمهم زا یکی هب ییاوه یربارت تعنص شرتسگ ریخا یاهههد رد
 .تسا ییاجباج یارب یدعب هس ًاالماک هطساو کی وج ،دریگیم ماجنا نیمز حطس رد هک ییاهترفاسم فالخرب .تسا
 شیازفا هب میقتسم ریغ ای میقتسم روط هب دناوتیم یسانشاوهو بآ شناد .دراد راک و رس یمیلقا یاههدیدپ اب زاورپ
 هب ار زاورپ تمالس دناوتیم هک یوج تارطاخم نیرتمهم .دنک کمک ییاوه تایلمع ییاراک دوبهب و ییاوه تینما

 ار یردنت یاهنافوت و داب شنیچ ،دید شهاک ،اوه یگتفشآ ای مطالت ،امیپاوه یگدز خی دننام یدراوم ،دزادنا رطخ
 رد وج یاهزارت رد راذگ ریثات یشدرگ یاهوگلا یسررب هلاقم نیا زا فده هدش هئارا بلاطم هب هجوت اب .دوشیم لماش
  .تسا زاوها دیدمه هاگتسیا رد پونیس یاهدک تیعضو یسررب نینچمه ،تسا رابغ و درگ اب ماوت یاهزور
 29 ییایفارغج ضرع نیبای رد حطس زارتم 62 طسوتم عافترا اب زاوها ناتسرهش و ناتسزوخ ناتسا زکرم زاوها رهش
 هقیقد 32 هجرد 12 و هقیقد 19 و هجرد 12 ییایفارغج لوط و یلامش هقیقد 92 و هجرد 29 و هقیقد 91 و هجرد
 دشابیم عبرم رتمولیک 391 نآ عماج حرط هدودحم تحاسم و هدوب یرادرهش هقطنم تشه لماش و عقاو یقرش
 .(33 :3192 ،یمیظع)
 زاوها یللملانیب هاگدورف یزاورپ تالالتخا ینامز یسررب هب ادتبا ،(9551-9251) هلاس 22 ینامز هزابرد هلاقم نیا رد
 رد رابغ و درگ اب طبترم رضاح یاوه پونیس یاهدک و فلتخم یاههام رد یزاورپ تالالتخا یناوارف عیزوت نینچمه
 لاکساپ وتکه 591 و دصناپ یاهزارت رد مکاح دیدمه یاهوگلا لیلحت هب همادا رد تفرگ رارق هعلاطم دروم ینامز هزاب
 یاهجنسارف تارییغت یسررب هب رلوم فاه رادومن زا هدافتسا اب نینچمه .تفرگ رارق یسررب دروم ایرد حطس راشف و
 لالتخا اب هارمه یاهزور ساسا رب داب یراهنلا  فصن و یرادم یاه هفلؤم و یبسن و هژیو تبوطر ،امد ،اگما یوج
 تالالتخا تارییغت نایم طابترا یسررب یارب .دش هتخادرپ رظن دروم یاههام رد مک دید قفا و دروم 1 زا شیب یزاورپ
 درک هراشا دیاب 9یگتسبمه راتخاس فیرعت رد .دش هتفرگ هرهب یگتسبمه شور زا ییاوه و بآ یاهجنسارف و یزاورپ

                                                           
1 - Gao 
2 - Daily Air Pollution Index 
3- Correlation 
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 یوریپ ریز یربج یاهدنیآرف زا دیاب یعیبط یاه1دادنورب و 2دادنورد رب مکاح راتخاس نیب لوبق لباق یگتسبمه هک
 .دیامن
 R ⎹ -0/5 ≥ R ≥ -1            (2) هلداعم
 R ⎹ 0/5 ≤ R ≤ 1            (1) هلداعم
 R ⎹ -0/5 ≤ R ≤ 0/5            (9) هلداعم
 یاه¬هداد نیاربانب ؛تسا یزاورپ تالالتخا رب رثوم دیدمه یاهوگلا ییاسانشش هوژپ نیا فده هکنیا هب هجوت اب
  فصن و یرادم ی¬هفلوم ،لاکساپوتکه 591 و 559 حطس عافترا ،(درادناتسا) دازآ یاهایرد حطس هنازور راشف
 یلم زکرم و یطیحم ینیب¬شیپ یلم زکرم یامنرات زارظن دروم یاهزور هژیو و یبسن تبوطر و اگما ،داب یراهنلا
 رارق شزادرپ دروم و میسرت اه هشقن Grads رازفا¬مرن طیحم رد و دش تفایرد NCEP/NCAR یسانشاوه یاهشهوژپ
 .تفرگ
 ثحب و جیاتن
 لودج) رد هک دوش یم هدافتسا یددعتم یاهدک زا رابغ و درگ ی هدیدپ شرازگ یارب دیدمه یسانشاوه یاه هاگتسیارد
 تسخن .تسا هدش هدافتسا رابغ و درگ اب طبترم رضاح یاوه پونیس یاهدک زا قیقحت نیا رد .تسا هدش هدروآ (2
 نیا دوش یم شرازگ 65 دک اب یسانشاوه ناناب هدید طسوت کاخ و درگ ی هدیدپ .دوش یم هتخادرپ 65 دک یسررب هب
 رد و هدمآ هاگتسیا هب رود طاقن زا کاخ و نش و نافوت رثا رد هک تسا یکاخ و درگ تارذ هدنام یقاب یوج ی هدیدپ
 ی هدیدپاب زا و هاهاگدورف یزاورپ تالالتخا دماسب رادومن .تسا هدش دید شهاک ثعاب و هدنام قلعم هاگتسیا یاوه
 نازیم رادومن نیا ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن ( 1 لؤدج) و (2 لکش) رد زاوها دیدمه هاگتسیا رد کاخ و درگ

 نیا رب .تسا 212/5 و 1291/5 اب ربارب بیترت هب 56 دک و یزاورپ تالالتخا نایم یگتسبمه بیرض و نییعت بیرض
 نازیم نیرتالاب قوف لودج و لکش هب هجوت اب .دراد دوجو رتماراپ ود نیا نایم یطسوتم تبثم یگتسبمه ساسا
 .تسا دصرد 62 دودح و راب 222 اب رتم 5552 و دصرد 32 دودح رد راب 162 اب رتم 5559 دید قفا طوبرم یناوارف

 
 زاوها دیدمه هاگتسیا رد (61 دک) كاخ و درگ ی هدیدپاب زاوها یللملانیب هاگدورف یزاورپ تالالتخا دماسب رادومن :1 لکش

                                                           
1- input 
2- output 
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 .(7831 ،روشک یسانشاوه نامزاس) دیدمه یاه هاگتسیا رضاح یاوه یاه هدیدپ :1 لودج

 

 زاوها دیدمه هاگتسیا رد (61 دک) كاخ و درگ ی هدیدپاب زاوها للملانیب هاگدورف یزاورپ تالالتخا دصرد و دماسب :2 لودج

 

 دک 95 65 35 15 35 59

 ات کبس کاخ و درگ
 تاعاس رد هک نیگنایم
 تسا هدش هتساک هتشذگ

 ی هدیدپ  رابغ رابغ و درگ هدش دنلب رابغ و درگ  یکاخ و درگ داب درگ نش ای کاخ و درگ نافوت
 یاوه

 رضاح 

     
  

 تمالع 
 یراصتخا

 دک 29 19 99 29 99 13

 نافوت اب ماوت قرب و دعر 
  نش نافوت ای کاخو درگ

 کاخ و درگ ای هسام نافوت 
 هتشذگ تاعاس رد هک دیدش
 تسا هتفای شیازفا

 و درگ ای هسام نافوت 
 تاعاس رد هک دیدش کاخ
 تسا هدرکن یرییغت هتشذگ

 کاخ و درگ ای هسام نافوت
 تاعاس رد هک دیدش
 تسا هدش هتساک هتشذگ

 کاخ و درگ ای هسام نافوت
 رد هک نیگنایم ای کبس
 هتفای شیازفا هتشذگ تاعاس
 تسا

 کبس کاخ و درگ ای هسام نافوت 
 هتشذگ تاعاس رد هک نیگنایم ای
 تسا هدرکن یرییغت

 ی هدیدپ 
 یاوه

 رضاح

      

 تمالع
 یراصتخا
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 زاوها هاگدورف ییامناج :1 هشقن

 
 نامز رد هاگتسیا فارطا هدش دنلب کاخ و درگ ی هدیدپ ؛دش هتخادرپ 35 یناب هدید دک یسررب هب یدعب ماگ رد
 رتمک یقفا دید و تان 59 زا رتمک داب تعرس هکینامز دوش یم شرازگ 35 دک اب یسانشاوه یاه هاگتسیا رد یناب هدید
 و درگ ی هدیدپ اب زاوها یللملا نیب هاگدورف یزاورپ تالالتخا دماسب رادومن .دوش یم شرازگ دک نیا دشاب رتمولیک 2 زا

 بیرض نازیم رادومن نیا ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن (9 لؤدج و 1 لکش) رد زاوها دیدمه هاگتسیا رد کاخ

AHWAZ 
AIRPORT 
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 ساسا نیا رب .تسا 996/5 و 1952/5 اب ربارب بیترت هب 35 دک و یزاورپ تالالتخا نایم یگتسبمه بیرض و نییعت
 طوبرم یناوارف نازیم نیرتالاب قوف لودج و لکش هب هجوت اب .دراد دوجو رتماراپ ود نیا نایم یوق تبثم یگتسبمه
 .دشابیم دصرد 9/92 دودح و راب 19 اب رتم 5559 و دصرد 2 دودح رد راب 39 اب رتم 5552 دید قفا

 
 زاوها دیدمه هاگتسیا رد (71 دک) هدش دنلب كاخ و درگ ی هدیدپاب زاوها یللملانیب هاگدورف یزاورپ تالالتخا دماسب رادومن :2 لکش

 زاوها دیدمه هاگتسیا رد (71 دک) هدش دنلب كاخ و درگ ی هدیدپ اب زاوها یللملانیب هاگدورف یزاورپ تالالتخا دصرد و دماسب :3 لودج

 
 قامعا رد کاخ تبوطر هارمه هب لاکساپوتکه 591 و دصناپ یاهزارت و ایرد حطس راشف یشدرگ تارییغت و اهوگلا

 هب رلوم فاه رادومن زا هدافتسا اب نینچمه .تفرگ رارق یسررب دروم ققحت زا شخب نیا رد یرتمیتناس 551 و 52
 ساسا رب داب یراهنلا فصن و یرادم یاه هفلؤم و یبسن و هژیو تبوطر ،اگما یوج یاهجنسارف تارییغت یسررب

vv Frequency Valid Percent
Cumulative 

Percent
0 4 1.9 1.9

100 5 2.4 4.3
200 2 1.0 5.3
300 3 1.4 6.8
400 2 1.0 7.7
500 1 0.5 8.2
600 10 4.8 13.0
700 2 1.0 14.0
800 4 1.9 15.9
1000 9 4.3 20.3
1100 1 0.5 20.8
1200 10 4.8 25.6
1300 2 1.0 26.6
1400 1 0.5 27.1
1500 11 5.3 32.4
1600 3 1.4 33.8
1700 1 0.5 34.3
1800 3 1.4 35.7
2000 14 6.8 42.5
2200 3 1.4 44.0
2500 16 7.7 51.7
3000 23 11.1 62.8
3500 6 2.9 65.7
4000 37 17.9 83.6
4500 2 1.0 84.5
5000 32 15.5 100.0
Total 207 100
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 91 و 11 یاهزور .دش هتخادرپ رظن دروم یاههام رد مک دید قفا و دروم 1 زا شیب یزاورپ لالتخا اب هارمه یاهزور
 لیلحت یارب بختنم یاهزور 1551 لاس نئوژ 3 و 1 یاهزور و 3551 لاس هم 32 و 12 یاهزور ،6551 لاس هیوناژ
 لکش) رد 6551 لاس هیوناژ 11 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یاهوگلا .دش باختنا رظن دروم یشدرگ یاهوگلا

 56 ییایفارغج ضرع رد لاکساپوتکه 5952 یزکرم هتسه اب اپورا قرش رد یراشفرپ هناماس .تسا هدش هداد ناشن (9
 هتفرگ لکش اپورا لامش رد لاکساپوتکه 5952 هتسب دنبرپ اب یوق ًااتبسن راشفرپ یهناماس نینچمه و یلامش هجرد
 مک هناماس .دشابیم رقتسم لاکساپوتکه 5952 یزکرم هتسه اب ناریا برغ لامش رد راشفرپ نوناک نامزمه .تسا
 هتفرگ ارف اب لاکساپوتکه 9252 هتسب دنبرپ اب ار ناتسودنه ات ناریا بونج و اپورا بونج زا یا هدرتسگ هنهپ یراشف
 لاکساپوتکه 9152 دنبرپ اب ناریا یقرش لامش زا یقطانم ات نآ هنابز و تسا هتفرگ رارق یبیل نآ یلصا نوناک هک تسا
 هدش هداد ناشن (2 لکش) رد 6551 لاس هیوناژ 91 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یاهوگلا .تسا هتفای شرتسگ
 هناماس .دشابیم رقتسم اپورا لامش رد لاکساپوتکه 9252 هتسب دنبرپ اب یراشفرپ یهناماس نانچمه زور نیا رد .تسا
 یایرد یور رب لاکساپوتکه 9552 هتسب دنبرپ اب و تسا هتفای شرتسگ قرش تمس هب و هدش تیوقت راشف مک
 .تسا هتفرگ رارق هنارتیدم یایرد یور رب هنارتیدم

 
 لاس هیوناژ 22 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یوگلا :3 لکش

6112 

 
 لاس هیوناژ 32 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یوگلا :4 لکش

6112 

 .تسا هدش هداد ناشن 6551 لاس هیوناژ 11 زور رد لاکساپوتکه 591 زارت لیسناتپوئژ عافترا یوج تانایرج یوگلا
 هتسب دنبرپ اب یدنخرچ عافترامک هناماس کی لاکساپوتکه 591 زارت لیسناتپوئژ عافترا یشدرگ یاهوگلا نیا رد
 یور رب یدنخرچاو عافترارپ هناماس کی نینچمه .تسا هدش لیکشت هایس یایرد لامش رد رتم لیسناتپوئژ 9392
 هقطنم یور زا زور نیا رد رتم لیسناتپوئژ 9192 دنبرپ .تسا هدش رقتسم رتم لیسناتپوئژ 5992 هتسب دنبرپ اب ناتسبرع
 هیوناژ 91 زور رد لاکساپوتکه 591 زارت لیسناتپوئژ عافترا یوج تانایرج یوگلا .تسا هددرک روبع هعلاطم دروم
 ،هنارتیدم یایرد یور رب نوناک هس اب یدنخرچ عافترامک هناماس کی زور نیا رد .تسا هدش هداد ناشن 6551 لاس
 ناتسبرع هریزج هبش بونج رد یدنخرچاو عافترارپ هناماسکی نامزمه و تسا هتفای لکش هیسور زکرم و زاقفق لامش
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 دروم هقطنم رتم لیسناتپوئژ 9192 هتسب دنبرپ اب نآ یاه هنابز هک دوشیم هدید رتم لیسناتپوئژ 5992 هتسبدنبرپاب
 .تسا هتفرگ رب رد ار هعلاطم
 .تسا هدش هداد ناشن رد 6551 لاس هیوناژ 11 زور رد لاکساپوتکه 559 زارت لیسناتپوئژ عافترا یشدرگ یاهوگلا رد
 5569 هتسب دنبرپ اب ایلاتیا بونج رد (لاچدرس) هدیرب عافترا¬مک زکرم کی لاکساپوتکه 559 حطس هشقن رد
 عافترا یشدرگ یاهوگلا رد .تسا هدهاشم لباق هنارتیدم یایرد قرش رد یا¬هتشپ رارقتسا نینچمه و رتم لیسناتپوئژ
 ناشن هشقن نیا یوگلا .تسا هدش هداد ناشن رد 6551 لاس هیوناژ 91 زور رد لاکساپوتکه 559 زارت لیسناتپوئژ
 تسا هتفرگ لکش هنارتیدم یایرد یور رب یبرغ بونج ات هیسور لامش زا یقرش لامش یاتسار رد یا هوان هک دهد یم
 زکرم رد هعلاطم دروم هقطنم یریگ رارق ثعاب هک تسا هدش داجیا یبونج یلامش تیروحم اب یا هتشپ نامزمه هک
 و یرادم یاه هفلؤم و یبسن و هژیو تبوطر ،امد ،اگما یوج یاهجنسارف تارییغت یسررب یارب .تسا هدش هتشپ
 6551 لاس هیوناژ 91 ات هیوناژ 11 خیرات زا اگما رلوم فاه رادومن .دش هدافتسا رلوم فاه رادومن زا داب یراهنلا فصن
 نییاپ و وسالاب تاکرح رادومن نیا هب هجوت اب .تسا هدش هداد ناشن (Error! Reference source not found.9) رد
1 لاس هیوناژ 91 زور رد ولوز 12 ات 6551 لاس هیوناژ 11 ولوز 65 تعاس زا .تسا صخشم اوه وس  تیعضو 655
 ریداقم لاکساپوتکه 559 زارت رد هیوناژ 91 ولوز 65 اهنت .دشاب یم وس نییاپ تاکرح اب هارمه و تسا تبثم اگما
 هیوناژ 91 ات هیوناژ 11 خیرات زا داب یرادم هفلؤم رلوم فاه رادومن .دشابیم اوه وسالاب تاکرح رگنایامن اگما یفنم
 داب یرادم هفلؤم لکش نیا ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن (Error! Unknown switch argument.6) رد 6551 لاس
-فصن هفلؤم رلوم فاه رادومن .دشابیم (یبرغ داب شزو) تبثم اهزارت یمامت رد هیوناژ 91 ات 11 ینامز هزاب رد
 هدش هداد ناشن (Error! Unknown switch argument.3) رد 6551 لاس هیوناژ 91 ات هیوناژ 11 خیرات زا داب یراهنلا
 یفنم لاکساپوتکه 552 زارت ات هیوناژ 11 خیرات ولوز 65 تعاس ات داب یراهنلا فصن هفلؤم لکش نیا ساسا رب .تسا
 و اهزارت ریاس رد و تسا یلامش و یفنم الاب هب لاکساپوتکه 591 زارت زا دعب تاعاس رد نینچمه و تسا یلامش و
 91 ات هیوناژ 11 خیرات زا یبسن تبوطر رلوم فاه رادومن .تسا یبونج و تبثم داب یراهنلا فصن هفلؤم اهتعاس
 نازیم لکش نیا ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن (Error! Reference source not found.1) رد 6551 لاس هیوناژ
 رلوم فاه رادومن نینچمه .دراد یشیازفا دنور نآ زا سپ و یشهاک دنور لاکساپوتکه 559 زارت ات یبسن تبوطر
 هداد ناشن (Error! Unknown switch argument.3) رد 6551 لاس هیوناژ 91 ات هیوناژ 11 خیرات زا هژیو تبوطر
 .دباییم شهاک عافترا شیازفا اب هژیو تبوطر نازیم لکش نیا ساسا رب .تسا هدش

 
 لاس هیوناژ 32 ات هیوناژ 22 خیرات زا اگما رلوم فاه رادومن :5 لکش

6112 

 
 لاس هیوناژ 32 ات هیوناژ 22 خیرات زا داب یرادم هفلؤم رلوم فاه رادومن :6 لکش

6112 
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 هیوناژ 22 خیرات زا داب یراهنلافصن هفلؤم رلوم فاه رادومن :7 لکش

 6112 لاس هیوناژ 32 ات

 
 32 ات هیوناژ 22 خیرات زا یبسن تبوطر رلوم فاه رادومن :8 لکش

 6112 لاس هیوناژ

 
 6112 لاس هیوناژ 32 ات هیوناژ 22 خیرات زا هژیو تبوطر رلوم فاه رادومن :3 لکش

 ناشن (Error! Unknown switch argument.52) رد 3551 لاس هم هام 12 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یاهوگلا
 دنبرپ اب نانوی رد یراشفمک نوناک و ناریا لامش رد لاکساپوتکه 5152 هتسب دنبرپ اب یراشفرپ نوناک .تسا هدش هداد
 ناردنزام و لاکیاب هایرد یور رب یوق ًااتبسن راشفرپ هناماس ود نینچمه ؛تسا هتفرگ رارق لاکساپوتکه 9/1552 هتسب
 بنج راشف مک راشفرپ نیا لامش رد لاح نیع رد .تسا هدش رقتسم لاکساپوتکه 9152 و 9/1152 هتسب دنبرپ اب
 هداد رارق ریثات تحت هعلاطم دروم هقطنم یدیدش ًااتبسن راشف ویش .دراد نییاپ یاهضرع هب یدایز شرتسگ یبطق
 (Error! Unknown switch argument.22) رد 3551 لاس هم 32 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یاهوگلا .تسا
 .دشابیم هباشم مه دعب زور رد یراشف طوطخ شیارآ .تسا هدش هداد ناشن

 
 لاس هم 81 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یوگلا 11 لکش

7112 

 
 7112 لاس هم 31 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یوگلا :11 لکش

 

 رد .تسا هدش هداد ناشن 3551 لاس هم 12 زور رد لاکساپوتکه 591 زارت لیسناتپوئژ عافترا یوج تانایرج یوگلا
 9122 هتسب دنبرپ اب یدنخرچ عافترامک هناماس کی لاکساپوتکه 591 زارت لیسناتپوئژ عافترا یشدرگ یاهوگلا
 نینچمه .تسا هدش لیکشت دشابیم ایرد زارت راشف مک هناماس اب قبطنم هک کیتایردآ هقطنم رد رتم لیسناتپوئژ
2 هتسب دنبرپ اب ناردنزام یایرد لامش رد یدنخرچاو عافترارپ هناماسکی  نیا هک تسا هدش رقتسم رتملیسناتپوئژ 939
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 9322 هتسب دنبرپ اب رگید یدنخرچاو هناماس کی .دشابیم ایرد زارت راشفرپ هناماس رب قبطنم یدنخرچاو هناماس
 نیا رد رتم لیسناتپوئژ 5592 دنبرپ و تسا هدش لیکشت قارع یور رب هعلاطم دروم هقطنم برغ رد رتملیسناتپوئژ
 لاکساپوتکه 591 زارت لیسناتپوئژ عافترا یوج تانایرج یوگلا .تسا هددرک روبع هعلاطم دروم هقطنم یور زا زور
 یدنخرچاو هناماس کی یعافترا یلصا نوناک ود زور نیا رد .تسا هدش هداد ناشن رد 3551 لاس هم 12 زور رد
 هناماس کی و هعلاطم دروم هقطنم یقرش لامش رد ناردنزام یایرد لامش رد رتم لیسناتپوئژ 5562 هتسب دنبرپاب

 هعلاطم دروم هقطنم رتم لیسناتپوئژ 5922 هتسبدنبرپاب هنارتیدم یایرد زکرم رد هعلاطم دروم هقطنم برغ رد یدنخرچ
 12 زور لاکساپوتکه 559 زارت لیسناتپوئژ عافترا یشدرگ یاهوگلا رد .دناهداد رارق دوخ ریثات تحت زارت نیا رد ار
 هک دهد یم ناشن لاکساپوتکه 559 زارت لیسناتپوئژ عافترا یا هشقن یوگلا .تسا هدش هداد ناشن رد 3551 لاس هم
 لامش تیروحم اب یا هتشپ الاب ییایفارغج یاهضرع رد نینچمه وتسا هتفرگ لکش هنارتیدم یایرد یور رب یا هوان
 رد ییایفارغج ضرع تازاوم هب نییاپ یاهضرع رد یعافترا طوطخ شیارآ اما ؛تسا هدش داجیا ناردنزام یایرد
 ناتسبرع هریزج هبش قرش بونج رد رتم لیسناتپوئژ 5539 هتسب دنبرپ اب عافترارپ زکرم کی اب هک تسا یرادم تلاح
 ؛تسا هداد ناشن 3551 لاس هم 32 زور لاکساپوتکه 559 زارت لیسناتپوئژ عافترا یشدرگ یاهوگلا .دشابیم هارمه
 یایرد زکرم رد عافترا مک هناماس ود طسوت هک دشابیم رقتسم هعلاطم دروم هقطنم یور رب یعافترا هتشپ کی هک
 5919 دنبرپ اب اقیرفآ لامش هراح بنج عافترارپ ی هنابز نینچمه ،تسا هدش هطاحا لاکیاب هچایرد و هنارتیدم
 ،امد ،اگما یوج یاهجنسارف تارییغت یسررب یارب .تسا هتفای شرتسگ ناریا بونج رد زور نیا رد رتم لیسناتپوئژ
 اگما رلوم فاه رادومن .دش هدافتسا رلوم فاه رادومن زا داب یراهنلا فصن و یرادم یاه هفلؤم و یبسن و هژیو تبوطر
 هب هجوت اب .تسا هدش هداد ناشن (Error! Unknown switch argument.12) رد 3551 لاس هم 32 ات هم 12 خیرات زا
 زارت ات هم 12 زور ولوز 65 تعاس ات تسا صخشم قوف یاهنامز رد اوه وس نییاپ و وسالاب تاکرح رادومن نیا

 رد وج یناقوف زارت ات 12 ات 65 تعاس زا اما ،تسا یلوزن تانایرج تبثم اگما تیعضو هب هجوتاب لاکساپوتکه 556
 رد 65 تعاس ات سپس ،دشاب یم وس الاب تاکرح اب هارمه و هیناث رب لاکساپ -65/5 یفنم اگما تیعضو هم 12 زور
 هم 32 زور رد ولوز 12 ات 65 تعاس زا .دراد هیناث رب لاکساپ 21/5 اب تسا یلوزن تانایرج اددجم هم 32 زور
 داب یرادم هفلؤم رلوم فاه رادومن .دشابیم لاکساپوتکه 552 زارتات وس نییاپ تاکرح اب هارمه و یفنم اگما تیعضو
51 لاس هم 32 ات هم 12 خیرات زا  ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن (Error! Unknown switch argument.92) رد 35
 .دشابیم (یبرغ داب شزو) تبثم اهزارت یمامت رد هم 32 ات هم 12 نامز هزاب رد داب یرادم هفلؤم لکش نیا
 (Error! Unknown switch argument.22) رد هم 32 ات هم 12 خیرات زا داب یراهنلافصن هفلؤم رلوم فاه رادومن
 تبوطر رلوم فاه رادومن .تسا یبونج و تبثم داب یراهنلا فصن هفلؤم لکش نیا ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن
 رب .تسا هدش هداد ناشن (Error! Unknown switch argument.92) رد 3551 لاس هم 32 ات هم 12 خیرات زا یبسن
 هم 32 زور ولوز 12 تعاس ات هم 12 ولوز 55 تعاس رد دصرد 12 هنیشیب اب زین یبسن تبوطر نازیم لکش نیا ساسا
 رد 3551 لاس هم 32 ات هم 12 خیرات ز هژیو تبوطر رلوم فاه رادومن نینچمه .دشابیم لاکساپوتکه 591 زارت ات
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(Error! Reference source not found.62) یم شهاک عافترا شیازفا اب هژیو تبوطر نازیم .تسا هدش هداد ناشن-
 .دبای

 
  7112 لاس هم 31 ات هم 81 خیرات زا اگما رلوم فاه رادومن :21 لکش

 هم 31 ات هم 81 خیرات زا یرادم هفلوم رلوم فاه رادومن :31 لکش

 7112 لاس

 
 ات هم 81 خیرات زا یراهنلا فصن هفلوم رلوم فاه رادومن :41 لکش

 7112 لاس هم 31

 
 هم 31 ات هم 81 خیرات زا یبسن تبوطر رلوم فاه رادومن :51 لکش

 7112 لاس

 
 7112 لاس هم 31 ات هم 81 خیرات زا هژیو تبوطر رلوم فاه رادومن :61 لکش

 (Error! Unknown switch argument.32) رد 1551 لاس نئوژ هام 1 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یاهوگلا
 99 ییایفارغج ضرع رد لاکساپوتکه 5152 یزکرم هتسه اب اپورا قرش رد یوق ًااتبسن راشفرپ هناماس .تسا هدش هداد ناشن
 هنهپ یراشف مک هناماس ،تسا هتفای شرتسگ ناریا یبرغ لامش زا یقطانم ات نآ هنابز و تسا هتفرگ لکش یلامش هجرد
 اب راشفمک تیمکاح رد زاوها رهش وگلا نیا رد ؛تسا هتفرگ ارف ار ناریا بونج و قارع ،نامع ،ناتسکاپ ،دنه زا یا هدرتسگ
 رد 1551 لاس نئوژ 3 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یاهوگلا نینچمه .دراد رارق لاکساپوتکه 9/1552 نیگنایم دنبرپ
(Error! Unknown switch argument.12) یاهنوناک رارقتسا هوحن لکش نیا ساسا رب .تسا هدش هداد ناشن 
 .تسا شیپ زور دننام هب یشدرگ یاهوگلا و راشف مک و راشفرپ هناماس
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 لاس نئوژ 8 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یوگلا :71 لکش

8112 

 
 لاس نئوژ 8 زور رد ایرد حطس راشف یشدرگ یوگلا :81 لکش

8112 

 هدش هداد ناشن رد ،1551 لاس نئوژ 1 زور رد لاکساپوتکه 591 زارت لیسناتپوئژ عافترا یوج تانایرج یوگلا
 هتسب دنبرپ اب (یدنخرچ) عافترا مک هناماس کی لاکساپوتکه 591 زارت لیسناتپوئژ عافترا یشدرگ یاهوگلا رد .تسا

 دنبرپ اب هیسور لامش رد رگید یدنخرچ هناماس کی نینچمه .تسا  هتفرگ لکش ناریا یور رب رتم لیسناتپوئژ 5222
 رتم لیسناتپوئژ 5322 هتسب دنبرپ اب اپورا بونج رد (یدنخرچاو) عافترا رپ هناماس کی و رتم لیسناتپوئژ 5912 هتسب
 دروم هقطنم یور رب رتم لیسناتپوئژ 5922 یعافترا ینحنم ،1551 لاس نئوژ 3 دعب زور رد نینچمه .دراد رارقتسا
 ،1551 لاس نئوژ 1 زور رد لاکساپوتکه 559 زارت لیسناتپوئژ عافترا یشدرگ یاهوگلا رد .تسا هدرک روبع هعلاطم
 رارق اقیرفآ لامش رد ارحص زکرم رد رتم لیسناتپوئژ 9139 هتسب دنبرپ اب (یدنخرچاو هناماس) یعافترا رپ هناماس کی
 عافترا رپ زارت نیا رد ،تسا هتفرگرب رد ار ناریا بونج رتم لیسناتپوئژ 5919 عافترا مه دنبرپ نینچمه ،تسا هتفرگ
 مکهوان .تسا هدش عقاو هتشپ یورب هعلاطم دروم هقطنم و تسا رقتسم ناریا یقرش و یبونج قطانم رد هراح بنج
 یقرش تمسق رد عافترا رپ نیا ذوفن و هقطنم نیا رد هراح بنج عافترا رپ ذوفن مدع ثعاب ناریا برغ رد عقاو قمع
 کی ندمآ دوجو هب ثعاب هراح بنج هتشپ روحم یقرش لامش یبرغ بونج یاتسار هب هجوت اب ،تسا هدش ناریا

 لیسناتپوئژ عافترا یشدرگ یاهوگلا رد زین 1551 لاس نئوژ 3 دعب زور رد .تسا هدش اتسار نیا رد یبونج نایرج
 زکرم رد رتم لیسناتپوئژ 5539 هتسب دنبرپ اب (یدنخرچاو هناماس) یعافترا رپ هناماس کی لاکساپوتکه 559 زارت

 5919 هتسب دنبرپ اب نوناک ود اب (یدنخرچ هناماس) عافترا مک هناماس کی و تسا هتفرگ رارق اقیرفآ لامش رد ارحص
 .تسا هتفای رارقتسا اپورا لامش رد رتم لیسناتپوئژ
 یریگ هجیتن
 یشدرگ یاهوگلا لیلحت ،زاوها یللملا نیب هاگدورف رد فلتخم لوصف رد دید نازیم تیعضو هعلاطم هب هلاقم نیا رد
 شرازگ 65 دک اب یسانشاوه ناناب هدید طسوت هک کاخ و درگ ی هدیدپ .دش هتخادرپ رابغ و درگ اب هارمه یاهزور
 و نش و نافوت رثا رد هک تسا یکاخ و درگ تارذ هدنام  یقاب یوج ی هدیدپ نیا هک تسا نیا هدنهد ناشن دوش یم

 بیرض نازیم .تسا هدش دید شهاک ثعاب و هدنام قلعم هاگتسیا یاوه رد و هدمآ هاگتسیا هب رود طاقن زا کاخ
 ساسا نیا رب .تسا 212/5 و 1291/5 اب ربارب بیترت هب 65 دک و یزاورپ تالالتخا نایم یگتسبمه بیرض و نییعت
 راب 162 اب رتم 5559 دید قفا طوبرم یناوارف نازیم نیرتالاب .دراد دوجو رتماراپ ود نیا نایم یطسوتم تبثم یگتسبمه
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 فارطا هدش دنلب کاخ و درگ ی هدیدپ نینچمه .تسا دصرد 62 دودح و راب 222 اب رتم 5552 و دصرد 32 دودح رد
 و تان 59 زا رتمک داب تعرس هکینامز دوش یم شرازگ 35 دک اب یسانشاوه یاه هاگتسیا رد یناب هدید نامز رد هاگتسیا
 تالالتخا نایم یگتسبمه بیرض و نییعت بیرض نازیم .دوش یم شرازگ دک نیا دشاب رتمولیک 2 زا رتمک یقفا دید
 رتماراپ ود نیا نایم یوق تبثم یگتسبمه ساسا نیا رب .تسا 996/5 و 1952/5 اب ربارب بیترت هب 35 دک و یزاورپ
 و راب 19 اب رتم 5559 و دصرد 12 دودح رد راب 39 اب رتم 5552 دید قفا طوبرم یناوارف نازیم نیرتالاب .دراد دوجو
 دک و یزاورپ تالالتخا نیب یطسوتم تبثم هطبار دوجو و هدش ناونع بلاطم هب هجوت اب .تسا دصرد 9/92 دودح
 نیرتشیب نامسآ یگدولآ هم و دید نازیم تیعضو داد ناشن 35 دک و یزاورپ تالالتخا نیب یوق تبثم هطبار و 65
 رثوم یشدرگ یاهوگلا هک دهد یم ناشن هدمآ تسد هب جیاتن نینچمه .دراد زاوها ییاوه لقنو لمح تیفیک رد ار شقن
 عافترارُرپ هناماس ،ایرد زارت رد یراشف مک هناماس دوجو لاس درس لصف رد هیوناژ هام رد یزاورپ تالالتخا رد
 بیش هم هامرد ،داد ناشن ار لاکساپ وتکه دصناپ زارت رد یعافترا یا  هتشپ و لاکساپ وتکه 591 زارت رد یدنخرچاو
 کی و ناردنزام یایرد لامشرد یدنخرچاو هناماس کی عافترا یلصا نوناک ود و ایرد زارت رد دیدش ًااتبسن یراشف

 وتکه 591 زارت رد ار هعلاطم دروم هقطنم ،هنارتیدم یایرد زکرم رد هعلاطم دروم هقطنم برغ رد یدنخرچ هناماس
 یاهوگلا یاهیگژیو زا لاکساپ وتکه دصناپ زارت رد یعافترا یا هتشپ دوجو .دناهداد رارق دوخ ریثات تحت لاکساپ
 ،دنه زا یا  هدرتسگ هنهپ راشف مک هناماس ایرد زارت رد لاس مرگ لصفرد نئوژ هامرد .تساهام نیا رد مکاح دیدمه
 وتکه 591 زارت لیسناتپ وئژ عافترا یشدرگ یاهوگلارد ،تسا هتفرگ ارف ار ناریا بونج و قارع ،نامع ،ناتسکاپ
 رپ رارقتسا لاکساپ وتکه دصناپ زارت رد .تسا  هتفرگ لکش هقطنم یور رب یدنخرچ عافترا مک هناماس کی لاکساپ
 رد ،هراح بنج عافترا رُرپ تیوقت و رارقتسا یّللکروط هب .تسا هداد رارق دوخریثات تحت ار هقطنم هراح بنج عافترا
 یترارح یراشف  مک تیمکاح هارمه هب لاکساپ وتکه 591 زارت رد یدنخرچ شدرگ و لاکساپ وتکه دصناپ زارت
 .دهدیم ناشن ار لاس مرگ هرود رد هناتسبات یاهوگلا دید مه شیارآ ،نیمز حطسرد
 عبانم
 و درگ یاهنافوط و یداب شیاسرف یلم شیامه نیموس ،ناریا رد یراد روبنز رب رابغ و درگ ریثات .(1392) یورسخ نسح و دیعس ،یعاجش ،انیم ،تسرا

 .دزی ،رابغ

 یواکاو شور هب قلعم تارذ هب هدولآ یاهزور دیدمه یاهوگلا ییاسانش .(9392) ولگیب نمهب یمتاحمرکادخو یدهم ،درفیگنران ،لامک ،راودیما
 .23-21 صص ،مراهچ هرامش ،موسلاس ،یطیحم تارطاخ مهلجم ،زاریشرهش یاهشوخ

 همانلصف ،زاریشرد قلعم تارذ هب هدولآ نیرف یاهزور دیدمه یاهوگلا لیلحت .(1392) یربایض تقیقح هیضرم هدیس و یدهم ،درفیگنران ،لامک ،راودیما
 .16-32 صص ،مجنپ هرامش ،مود لاس ،یطیحم تاعلاطم و ایفارغج

 یایفارغج یاهشهوژپ ،زیربت رهش دیدش ییامد یگنوراو رد اوه یگدولآ ینارحب یاه هرود ساسارب یدیدمه یاهوگلا یسررب .(9392) یلع ،یهانپ
 .916-356 صص ،2 هرامش ،12 ةرود ،یعیبط

 ،هکبش لک هرادا ،یتایلمع و ینف تنواعم ،(پونیس)نیمز حطس یناب هدید یاهشور و اهدک لمعلاروتسد عومجم ،(3192)روشک یسانشاوه نامزاس
  .لوا شیاریو

 رهشنالک رد اوه یگدولآ رب رثؤم دیدمه یاهوگلا یسررب ،(1392) یربایض تقیقح میرم و یربایض تقیقح هیضرم ،ناتسود اضر ،هدازنیسح اضر
 .252-21 صص ،21 هرامش ،22 لاس ،یاهیحان هعسوت و ایفارغج ،دهشم
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 رد (لس) یسفنت یاهیرامیب زورب ییایفارغج شنکارپ رب نش یاهنافوط لیلحت و یبایزرا .(1392) یمرهج یلیلج ماهلا و یلاع یلع ،رمخ یلعمالغ
 .دزی ،رابغ و درگ یاهنافوط و یداب شیاسرف یلم شیامه نیموس ،TOPSIS لدم زا هدافتسا اب ناتسیس

 و برغ رد رابغ و درگ رابتا بیکرت یسررب ،(1392)یدهم یدمص ،نسحدمحم ،یزاریشدمحمدیس ،هدازنامزدیعسدمحم ،یفجن زرمارف ،قالخا شوخ
 .69-32 صص ،6 هرامش ،مودلاس ،یطیحم تارطاخم و ایفارغج ،ناریا برغ بونج

 یایفارغج یاهشهوژپ ،ناریا برغ رد هراهب رابغ و درگ دادخر دیدمه یواکاو .(2392) یدمص یدهم و دیعس دمحم ،یفجن ،زرمارف ،قالخاشوخ
 .212-33 صص ،(51 یپایپ) 1 هرامش ،22 لاس ،یعیبط

 ةعلاطم) NOAA ةراوهام AVHRR ةدنجنس ریواصت زا هدافتسا اب اهدرگزیر یبایأشنم .(2392) .یبتجم ،ینجورب نایدهم ،نیسحدمحم ،مدقم یئاضر
 .92-2 صص ،32 هرامش ،9 لاس ،طیحم یرادیاپ و ایفارغج .(ناریا برغ بونج :یدروم

 یاه هاگتسیا نوماریپ یحاون :یدروم هعلاطم اوه یگدولآ و تالحم یرادم هدایپ تیلباق نیب طابترا لیلحت .(2392) یضایر نیسح و رایدنفسا ،تسدربز
 .92-99 صص ،9 هرامش ،یرهش تاعلاطم ،نارهت رهش رد اوه تیفیک شجنس

 .12-2 صص ،2 هرامش ،2 لاس ،یدربراک یسانشاوه و بآ همانلصف ود ،ناریا رد رابغ و درگ یاهنافوت یسانشاوه و بآ .(9392) هموصعم ،هنگنز

-هناماس اب طابترا رد از رابغ و درگ یاه هناماس مئاق عیزوت یزاس هیبش .(6392) .دیعس دمحم ،یفجن ،رذآ ،نیرز ،ربکا یلع ،یلوسر ،زورهب ،فارص یراس
 .312-362 صص ،1 هرامش ،32 هرود ،یعیبط یایفارغج یاهشهوژپ .ناریا برغ رد یفارگوپوت و دیدمه یاه 

 رد یندعم یاهلسورئآ یطیحم تسیز یاهدمایپ یسررب .(1392) یناوضر یدیعس دماح و دمحم ،یناوضر یدیعس ،یلع ،یرهظم ،اضر ،راطع نایفیرش
 .دزی ،رابغ و درگ یاهنافوط و یداب شیاسرف یلم شیامه نیموس ،ناسنا تمالس

 یاهنافوط و یداب شیاسرف یلم شیامه نیموس ،ناسنا تمالس رب ینابایب یاهدرگزیر ریثات .(1392) نایباتهز زانهب و یورسخ نسح ،یهوکش رحس
  .دزی ،رابغ و درگ

 یایفارغج یاهشهوژپ ،(1192 هامریت رابغ و درگ) رابغ و درگ یهدیدپ یدیدمه -یاهراوهام لیلحت .(2392) داررفص رهاط و روپیسمش ربکایلع
 .222-612 صص ،33 هرامش ،یعیبط

-952 صص ،32 هرامش ،مجنپ لاس نیمزرس ییایفارغج همان لصف ،زاوها رهش یاوه یگدولآ دنور رب امد یگنوراو ریثأت یبایزرا (3192) یمیظع هدیرف
122. 

 ،مجنپ لاس ،نیمزرس ییایفارغج همان لصف ،ETM هدنجنس یترارح ریواصت زا هدافتسا اب زاوها رهش حطس یامد یدنب هنهپ ،(3192) هدیرف ،یمیظع
 .352-33 صص ،32 هرامش

 ی هقطنم :یدروم ی هعلاطم) ناریا قرش بونج رد کاخو درگ یاه نافوط یدیدمه ،یرامآ لیلحت .(5392) روپ سیئر دازهوک و لولهب ،یناجیلع
 .192-352 صص ،مجنپ هرامش ،مود لاس .(ناتسیس

 درگ نافوط یددع لیلحت و یزاس هیبش .(9392) دیمح ،بساتشگ ،رهاظم ،ینیدلا نیعم ،سابع ،یدابآ تداعس ربجنر ،داوج ،یلامج قادب ،ماهلا ،رگراک
2-252 ص ،2 هرامش ،9 لاس ،یطیحم تارطاخم ییاضف لیلحت .ناریا قرش دیدش رابغ و 32.  

 درگ یاه نافوت شرتسگ و لیکشت راک و زاس رد نیمز حطس ششوپ و وج شدرگ شنک ردنا .(5392) یزار یهوکش رایماک و یفطصم ،دابآدمحا یمیرک
 .922-592 صص ،13 هرامش ،یعیبط یایفارغج یاه شهوژپ ،(11 هامریترابغ و درگ نافوت) هنایمرواخ یهناتسبات رابغ و

 رد رابغ و درگ یاهنافوت دیلوت هاگتساخ ییاسانش ،(5392) رصان ،سدقم یظفاح ،دیجم ،نادنخون یبیبح ،دیمح ،ینیئآ رهش یرهاط ،هجیدخ ،یمیرک
 .13-39 صص ،متشه و متفه هرامش ،مود لاس ،یسانش میلقا یاه شهوژپ هیرشن .رود زا شجنس زا هدافتسا اب هنایمرواخ

-شرگن همانلصف ،لباز :هعلاطم دروم هناتسبات دیدش یرابغ و درگ یاهنافوت یدیدمه یواکاو .(9392) یریدم ناسحا و یدهم ،ییازخ ،یدهم ،یریدم
 .391-321 صص ،2 هرامش ،متفه لاس ،یناسنا یایفارغج رد ون یاه

 و یاهراوهام ریواصت زا هدافتسا اب ناریا برغ بونجرد رابغ و درگ یاهنافوت یبای أشنم ،(2392) نایئایض زیورپ و لولهب ،یناجیلع هیمس ،روپرصان
 .69-21 صص ،2 هرامش ،32 ةرود ،یعیبط یایفارغج یاهشهوژپ ،اوه یاههشقن

 .12-2 صص ،متفه هرامش ،مجنپ لاس ،یعیبط طیحم تارطاخم ةلجم .(9392) یمطاف ینب هبوبحم و یلع ،میحر یسواک ،تاداس حرف ،کلاه

 زا هدافتسا اب ناریا هرتسگ رد رابغ و درگ هدیدپ اب هارمه یاهزور دادعت یدنبهنهپ .(1392) ناشفارذب داوج و میهاربا ،ییوکسا یدعسا ،لیلج ،یلاله
 .دزی ،رابغ و درگ یاهنافوط و یداب شیاسرف یلم شیامه نیموس ،ییایفارغج تاعالطا هناماس کینکت


