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 هدیکچ
 نارگشهوژپ یور شیپ تاعوضوم نیرتمهم زا یکی یرهش قطانم تیعمج شیازفا لیلد هب رضاح لاح رد اهرهش هعسوت دنیآرف
 شور .دشاب یم دزی رهش یکیزیف دشر تارییغت لیلحت و یبایزرا شهوژپ نیا زا فده ،عوضوم تیمها اب .دشاب یم یرهش لئاسم
 یاه لاس نیب یرامآ هرود رد هعلاطم دروم هقطنم یکیزیف هعسوت و دشر یسررب تهج و یلیلحت -یفیصوت رضاح شهوژپ قیقحت

 8222 لاس زا دزی رهش هدودحم هک دهد یم ناشن شهوژپ جیاتن .تسا هدیدرگ هدافتسا تسدنل یا هراوهام ریواصت زا 6201 ات 3122
 تامدخ شرتسگ و یرهش تیعمج شیازفا اب نامزمه هرود نیا .تسا هدومن شرتسگ هب عورش لبق ههد هب تبسن یدصرد 36 دشر اب

 هرود نیا زا .تسا هدیدرگ دزی رهش تمس هب طاقن ریاس زا رجاهم بذج ثعاب هک یوحن هب ،تسا هدوب یرهش هقطنم رد عیانص و
 تهج ادتبا رد .تسا هتفای همادا دزی رهش هب نارجاهم دورو و یرهش تیعمج شیازفا ریثأت تحت صخشم دنور کی اب یرهش دشر
 .تسا هدوب بونج ًالاتیاهن و یقرش بونج تمس هب یطابترا ریسم دادتما رد سپس و برغ بونج و برغ تمس هب دزی رهش شرتسگ
 یخرب دوجو برغ بونج و برغ تمس رد ،یا هسام یاه هپت دوجو لامش تمس رد دزی رهش دشر هدننک دودحم لماوع نیرتمهم
 بونج تمس رد و یهاگشناد زکارم و هوک دوجو بونج تمس رد ،هاگدورف و یهاگراک و یتعنص زکارم دننام صاخ یاه یربراک
 دشر ،تاهج یمامت رد دزی رهش شرتسگ هدننک دودحم لماوع لیلد هب رضاح لاح رد .دنا هدوب یعارز یاه نیمز دوجو قرش و قرش
 .دشاب یم هنیزگ نیرتهب رهش یدومع
 
 دزی ،رهش هعسوت ،ییایفارغج تاعالطا متسیس ،یکیزیف دشر :یدیلک تاملک
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 همدقم
 دایز تارییغت و یزیر همانرب نودب یاهزاسو تخاس هب رجنم ،ترجاهم و تیعمج دشر زا رثأتم اهرهش نوزفازور دشر
 دشر رگید یترابع هب .تسا هتشگ دعاسمان یاه ناکم رد رهش یکیزیف هعسوت هژیو هب ییاضف راتخاس رد
 یاهدرکراک هب نانآ رییغت و اهرهش فارطا یزرواشک یاه نیمز یدوبان و ندیعلب ببس ،اهرهش یمک یاه یراجنهان

 لیکشت ،هتخاس مین و یا هیشاح تالحم داجیا ،یدبلاک یگدنکارپ ،یعیبط رکب یاهزادنا مشچ بیرخت ،یرهش
 عاعش و فعاضم یلام راب و یهد تامدخ هارمه هب یتینما ،یگنهرف ،یعامتجا تالضعم ینشاچ اب راد هلئسم یاه تفاب
 نمض لک رد و (Yu et al, 2011: 600) ددرگ یم اه یرادرهش تیریدم یدمآرد و یلام هناوتشپ نودب و هدرتسگ
 نونکا مه ور نیا زا .(Nagendra, 2006: 97) دزاس یم جراخ دوخ نراقتم لکش زا ار رهش ،نوماریپ یاهاضف بیرخت
 هب ییوگباوج یارب رهش یکیزیف شرتسگ هوحن و بسانم تهج نییعت ،یرهش یزیر همانرب رد هدمع تالکشم زا یکی
 ییاضف هعسوت هب ریزگان یرهش تیریدم و (Kalantari, 2007: 116) هدنیآ یاهزاین ینیب شیپ و یلعف یاهزاین
 مهارف ار اه نآ نوماریپ و اهرهش رد نکاس هدنیآ و ینونک لسن یمومع یاه تحلصم و عفانم ات تسا اهرهش هدیشیدنا
 ادیپ شیازفا اهرهش تیعمج هک نانچمه ور نیا زا .(600 :۲۹90 ،یرتنالک ؛29 :0190 ،ناراکمه و یلوتکریم) دنک
 یاه لرتنک نودب یتقو طیارش نیا .دوش یم حرطم یدومع و یقفا دعب رد اه نآ یکیزیف هعسوت لرتنک موزل ،دنک یم
 رد صوصخ هب طیارش نیا .درک دنهاوخ یزاس هنیمز ار یگرزب یناسنا یاه هعجاف ،ددرگ هارمه یسدنهم و ینف قیقد
 ،دراد یزاسرهش طباوض و نیناوق زا یرتشیب تیمها زاسو تخاس یاه هنیزه هب هجوت هک موس ناهج یاهروشک
 تافلت و تراسخ نازیم ًالالومعم هک تسا لیلد نیمه هب .دهد یم صاصتخا دوخ هب ار یرتالاب تیمها و هاگیاج
 اتسار نیا رد .(21 :3190 ،رف یرباص) دشاب یم هتفای هعسوت یاهروشک زا رتشیب اهروشک هنوگ نیا رد یرهش ثداوح
 زورب اب .دوب لداعتم و گنهامه شیازفا یاراد شیپ ههد دنچ ات ناریا یاهرهش یتیعمج دشر و یکیزیف هعسوت
 عیرس شیازفا لکش هب اه ینوگرگد نیا .دنتفریذپ ار ییاه ینوگرگد و تارییغت تعرس هب اهرهش ،دیدج تالوحت

 و ریلد هداز نیسح) تسا هدوب گنهامهان و لداعتمان تروص هب اهرهش زیمآ باتش یکیزیف شرتسگ و تیعمج
 یکیزیف شرتسگ نیا بلاق رد اما ،دنا هدوب یعیسو یکیزیف شرتسگ یاراد اهرهش هچ رگا .(903 :۲۹90 ،رایشوه
 ره هب بسانم یرهش یاه نوماریپ رد نیمز صاصتخا و یرهش یاه تخاسریز حطس و هدوبن رارقرب لداعت زین عیرس
 دروم ناونع هب دزی رهش اتسار نیا رد .(31 :3190 ،ناراکمه و ماسح) تسا هدوبن رارقرب یقطنم و لوقعم بسانت ،کی
 حرط دوبن هیاس رد ،نیمز فرصم دیدج یاه شور و اهوگلا جاور اب ریخا نرق مین زا رتمک رد رضاح شهوژپ هعلاطم
 هداد لکش ار یدبلاک یاه ماظن زا یتوافتم یاه هنوگ و هتفای تسد یروصت لباقریغ دشر هب ،نیمز دمآراک تیریدم و
 و یعامتجا ،یداصتقا تالضعم هکلب ،هتسسگ ار رهش یدبلاک یگچراپکی و ماجسنا اهنت هن ،تیعضو نیا موادت .تسا

 یدبلاک دیدج یاهوگلا و اه شور جاور و شیادیپ ،یدبلاک هعسوت یتنس یوگلا فالخرب .تسا هدز نماد ار یقوقح
 رهش نیا ییاضف -یدبلاک نامزاس هب یدیدج تلصخ ،هدوب نیمز هضرع یلوصاریغ دنیآرف اب مأوت هک دزی رهش رد
 تایبدا رد یفعاضم تالکشم زورب ثعاب و هدوب یتنس یژولوپیت اب لماک لباقت رد دیدج یاهوگلا ،تسا هدیشخب
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 هعسوت یوگلا و هدناشک یرهش یاهزرم نورد هب ار یا هیشاح ییاتسور یاه تفاب ،یفرط زا .تسا هدش یزاسرهش
 نیا اب دنویپمه یزرواشک یضارا و تاغاب رگید فرط زا و تسا هدز نماد ار هتسویپان یخیرات یاه تفاب یکیزیف
 تسا هداد هئارا ار لخلختم هعسوت یوگلا و هدومن همیمض رهش هب ینونک ریاب یضارا تروص هب ار ییاتسور یاه تفاب
 ددعتم تالکشم و لئاسم زورب و ریخا یاه لاس رد دزی رهش هدرتسگ یکیزیف دشر هب هجوت اب .(۲2 :6۹90 ،ییارس)
 اب ،ریخا ههد دنچ یط دزی رهش یکیزیف هعسوت تارییغت دنور یبایزرا و یسررب نمض شهوژپ نیا رد ،هنیمز نیا رد
 .تخادرپ میهاوخ دزی رهش شرتسگ یتآ تارییغت یسررب هب ییایفارغج تاعالطا هناماس و رود زا شجنس زا هدافتسا
 نیا رد هدافتسا دروم یاه هداد نیرتمهم .دشاب یم یلیلحت -یفیصوت نآ شور و یدربراک عون رظن زا رضاح شهوژپ
 ششوپ لیلد هب .دشاب یم یزاسرهش و نکسم یضارا یربراک یاه هشقن و دزی رهش یا هراوهام ریواصت شهوژپ
 هدافتسا 6013 ات 9210 یاه لاس یارب تسدنل هراوهام ریواصت زا یسرتسد تلوهس و بسانم کیکفت تردق ،یخیرات
 هب طوبرم لحارم هیلک شهوژپ نیا رد .دهد یم ناشن ار هدافتسا دروم ریواصت تاصخشم (0) هرامش لودج  .دیدرگ
 اب و تفرگ تروص ERDAS IMAGINE رازفا مرن طیحم رد (مزال تاحیحصت هیلک ماجنا) ریوصت شزادرپ شیپ
 یهایگ ششوپ و ینوکسم قطانم ،ریاب یاه نیمز هقبط هس اب یربراک هشقن هدش تراظن یدنب هقبط شور زا هدافتسا
 تیاهن رد .دنشاب هتشاد ار اطخ و یناشوپ مه نیرتمک هک دندیدرگ باختنا یا هنوگ هب یمیلعت یاه هنومن .دش صخشم
 ،یرهش هدودحم نییعت هلمج زا زاین دروم تامادقا ریاس و لقتنم ARC GIS رازفا مرن هب یدنب هقبط زا سپ ریواصت
 .دش ماجنا رازفا مرن نیا رد یجورخ داجیا و اه یربراک تحاسم هبساحم

 هدافتسا دروم یا هراوهام ریواصت تاصخشم :(1) لودج

 هراوهام هدنجنس لاس ریوصت مان
LC81620382016174LGN00 6013 OLI تسدنل 
LT51620382008184KHC01 ۹113 TM تسدنل 
LT51620381998124AAA02 ۹110 TM تسدنل 

LM51620381986139AAA03 6۹10 MSS تسدنل 
LM11740381973060AAA02 9210 MSS تسدنل 

 .6190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  یرظن درکیور
 ثحب زا یکی هب هزورما ،دوش یم دای یرهش ییور هدنکارپ هب نآ زا هک رهش هیور یب یقفا شرتسگ ای شنکارپ حالطصا
 هدیدپ نیا ریخا ههد دنچ رد ناریا یاهرهش رثکا هکنیا هب هجوت اب .تسا هدش لیدبت ناهج یرهش ثحابم نیرتزیگنارب
 یناعم هب حالطصا نیا .تسا هدش ماجنا عوضوم نیا هنیمز رد یدایز تاقیقحت ،دنا هدرک هبرجت ار یرهش بولطمان
 تسا هدش همجرت هریغ و هیور یب دشر ،یرهش شنکارپ ،یرهش یگدنکارپ ،رهش یقفا شرتسگ هلمج زا یفلتخم
 یاه هموح بترمان و هتفشآ هعسوت ناونع هب ار یرهش یگدرتسگ مدرم زا یرایسب .(220 :0190 ،ناراکمه و هنگنز)
 ناونع هب ار یرهش یگدرتسگ رتسبو گنهرف طابترا نیا رد و (129 :۲190 ،یرومیت و ینیکشم) دنناد یم یرهش
 رب متسیب نرق طساوا هب حالطصا نیا دربراک .(Szuster et al, 2011: 5) دنک یم فیرعت مظنمان هعسوت و شرتسگ
 رد یرهش یاهاضف طسب ،اه هارگرزب هعسوت و یصخش لیبموتا زا دح زا شیب هدافتسا رثا رد هک ینامز ،ددرگ یم
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 و اهرهش نالک یحاون هدنکارپ و عیرس دشر یانعم هب حالطصا نیا یلک نایب هب .(Hess, 2001: 4) تفرگ قنور اکیرمآ
0 ،هداز سابع) تسا هدش هدیشک ییاتسور یحاون ات دراوم یخرب رد هک کچوک یاهرهش یتح  نینچمه و (10 :9۹9
 و همانرب یب شرتسگ ای و اه هارگرزب لوط رد ای ،اهاتسور تمس هب و اهرهش هیشاح و فارطا رد رهش شرتسگ هب
 .(Hadly, 2000: 25) دوش یم هتفگ رهش حطس رد هدشن لرتنک
 هب رجنم هک هدوب اه نآ رد تالیهست و عیانص ،تامدخ زکرمت ،مظنمان یاهرهش عیرس دشر لیالد نیرتمهم زا یکی
 ،هدزباتش و همانرب نودب یدبلاک و یکیزیف هعسوت ثعاب دوخ هبون هب زین تیعمج شیازفا ،هدیدرگ دیدش یریذپرجاهم
 یاه نیمز و تاغاب بیرخت .دوش یم گرزب یاهرهش و اهرهش نالک نوماریپ رد اه کرهش داجیا و ینیشن هیشاح شیازفا
 ،دنت یاه بیش رد هعسوت ،یطیحم تسیز یاه شزرا و اه هناخدور میرح هب زواجت ،اهزاسو تخاس عفن هب یعارز
 هب ۹۹90 ،یدمحم و مرک) دنتسه یکیزیف یاه هعسوت عون نیا تاعبت هلمج زا هریغ و اه یربراک بسانمان یراوجمه
 .(02 :9۹90 ،یراسیویک ؛۹63 :2۹90 ،رورس ؛۹0 :3190 ،ناراکمه و یرومیت زا لقن
 هنومن یارب .تسا هتفرگ تروص یا هدرتسگ تاعلاطم رهش یکیزیف هعسوت هعلاطم هنیمز رد عوضوم تیمها هب هجوت اب
 ریواصت زا هدافتسا اب هیکرت نیدیآ رهش رد ینیشنرهش عیرس هعسوت رد ار نیمز یربراک تارییغت (2113)0حابصا
 لاح رد یزرواشک یضارا ررض هب یرهش یحاون هک دیسر هجیتن نیا هب و درک هعلاطم تاپسا و تسدنل یا هراوهام
 .دندرک یسررب نیچ اشگناچ یرهش هیحان رد ار نیمز یربراک رییغت تاریثأت (0013) 3ناراکمه و ویل .دنتسه دشر
 زا یرهش هیحان جنپ رد نیمز یربراک تاعالطا و 1113 و 6۹10 یاه لاس رد TM تسدنل تاعالطا یرس ود زا نانآ
 زا هدافتسا اب (0013) 9ناراکمه و سالرتب .دندرک هدافتسا نیمز یربراک هدر جنپ تارییغت یبایزرا یارب ۲113 ات ۲110

GIS لدم و AHP و دندرک هعلاطم یعیبط تارطاخم هب هجوت اب ار نانوی رهش هس رد یرهش دشر یارب دعاسم یحاون 
 .درادن دجو یگنهامه ،هدش نییعت دعاسم یحاون و هعلاطم دروم یاهرهش دشر تمس نیب هک دندیسر هجیتن نیا هب
 .تسا هدوب اهرهش دشر تمس هدننک نییعت نونک ات هک دندومن یفرعم یعامتجا و یداصتقا لماوع ار تلع اه نآ
 GIS و تسدنل یا هراوهام ریواصت زا هدافتسا اب دنه دابآردیح یرهش شرتسگ یبایزرا هب (9013) ناراکمه و 2دوکاو
  .دندرک مادقا
 رب نارهت رهش نالک یکیزیف هعسوت یارب دعاسم یحاون یبای ناکم» ناونع اب یشهوژپ رد (1190) درف ینیسح و درجم
 یارب بسانم یحاون هنیهب یبای ناکم هب ییایفارغج و یمیلقا رصانع یانبم رب «ییایفارغج لماوع و یمیلقا رصانع یانبم
 و هیزجت و یناکم لیلحت شور ود اب و ARC GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب اه نآ .دنتخادرپ نارهت رهش یکیزیف هعسوت
 .دندومن میسرت ار هقطنم یکیزیف هعسوت بسانت یاه هشقن ،یا هراوهام ریواصت نینچمه و یناکم یبتارم هلسلس لیلحت

 یکیزیف هعسوت یارب کیژولوفروموئژ یاه تیدودحم یسررب» ناونع اب یشهوژپ رد (0190) ناراکمه و هداز نیسح
 رهش یکیزیف هعسوت یارب نیمز یدنب هنهپ هب مادقا ARC GIS رازفا مرن طیحم رد یزاف لدم ساسا رب «هاشنامرک رهش

                                                           
1 Esbah 
2 Liu et al. 
3 Bathrellos et al. 
4 Wakode 
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 هعسوت یعیبط یاهانگنت» ناونع اب یا هلاقم رد (9190) یزیزع و یکلم .دندرک یناسنا و یعیبط لماوع هیاپ رب هاشنامرک
 تاعالطا متسیس و یرود زا شجنس یاه هداد زا هدافتسا اب «یژولوفروموئژ ضراوع رب دیکأت اب هواپ رهش یکیزیف

 و یژولوفروموئژ ضراوع اب طابترا رد و هلاس 1۲ یا هرود رد ار هواپ رهش یکیزیف هعسوت AHP لدم زین و یایفارغج
 روظنم هب هیمورا رهش یکیزیف هعسوت یبایزرا» ناونع اب یشهوژپ رد ناراکمه و دمحاروپ .دندومن یسررب یفارگوپوت

 هیمورا رهش یضارا یربراک تارییغت یبتارم هلسلس لیلحت لدم زا هدافتسا اب «یزرواشک یضارا و یهایگ ششوپ ظفح
 دروم هقطنم یراتکه 31603 تحاسم زا هک دنا هتفایرد و هداد رارق یسررب دروم 0190 ات ۲690 یاه لاس نیب ار
 و ینیکشم .تسا هدوب یزرواشک یضارا و یهایگ ششوپ ظفح یارب بولطم طیارش یاراد دصرد ۹1.۲ هعلاطم
 زا هدافتسا اب «یضارا یربراک تارییغت رب نآ ریثأت و یرهش یگدرتسگ شجنس» ناونع اب یشهوژپ رد (۲190) یرومیت

RS و GIS دشر زا ناشن شهوژپ نیا جیاتن .دنا هداد رارق لیلحت و یبایزرا دروم ار جرک رهش نالک ییاضف یگدرتسگ 
 .تسا هتشاد لماع نیا رب ار ریثأت نیرتشیب تیعمج لماع و جرک رهش نالک هراوق یب
 یتاعلاطم هدودحم 
 09 ییایفارغج ضرع و  ،هقیقد 32 و هجرد 2۲ ییایفارغج لوط اب  ،تول ریوک بونج و ناهفصا قرشم رد دزی رهش
 1930 ایرد حطس زا نآ عافترا و عبرم رتمولیک 2۹ رهش نیا تعسو .تسا هتفرگ رارق ناریا زکرم رد هقیقد ۲3 و هجرد
 1۲3222 رب غلاب یتیعمج و یرهش هلحم ۲2 و هیحان 1 ،هقطنم هس یاراد 1190 یرامشرس رد دزی رهش .دشاب یم رتم
 .تسا هدوب

 
 یتاعلاطم هدودحم تیعقوم :1 لکش

 1190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قیقحت یاه هتفای
 :دوش یم هتخادرپ هعلاطم دروم یاه لاس نیب دزی رهش یضارا یربراک تارییغت یسررب هب همادا رد
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 3112 ات 9911 یاه لاس نیب دزی رهش یضرا یربراک تارییغت یسررب 1-1
 ،6۹10 ،9210 یاه لاس هب طوبرم یا هراوهام ریواصت زا ،دزی رهش یکیزیف هعسوت و دشر تارییغت دنور یسررب تهج
 نیا زا یخرب بسانمان تیفیک و ریواصت نیا هب یسرتسد تیدودحم هب هجوت اب .دیدرگ هدافتسا 6013 و ۹113 ،۹110
 ریواصت هکنیا هب هجوت اب .تفرگ رارق لیلحت دروم و باختنا دوجوم ریوصت نیرت بسانم ههد ره یارب ،ریواصت
 لیدبت یلامش 19 نوز رد UTM متسیس هب تاصتخم متسیس رظن زا ادتبا ،دندوب توافتم یاه هدنجنس هب طوبرم
 .دندیدرگ
 و باختنا ریواصت یاهدناب تیفیک هب هجوت اب یدناب بیکرت نیرت تبسانم ،ریواصت یسدنه تاحیحصت ماجنا زا سپ
 نیا زا کی ره ،شزادرپ شیپ لحارم ماجنا زا دعب .دش ماجنا ریواصت یور یزاسزراب ،اهدناب بیکرت زا سپ ًالاتیاهن
 فده هکنیا هب هجوت اب شهوژپ نیا رد .دندش یدنب هقبط ERDAS IMAGINE 2014 رازفا مرن طیحم رد ریواصت
 یهایگ ششوپ و ریاب یاه نیمز ،ینوکسم قطانم نوچمه صاخ یاه یربراک اهنت ،دشاب یم رهش یکیزیف دشر یسررب
 .دندیدرگ یدنب هقبط هدش تراظن تروص هب
 9911 لاس رد دزی رهش یضرا یربراک تیعضو
 هدودحم ،هشقن نیا هب هجوت اب .دهد یم ناشن ار دزی رهش 9210 لاس ریوصت یدنب هقبط زا لصاح هشقن (0) لکش
 فلتخم تاهج رد هدنکارپ تروص هب نآ رب هوالع و دشاب یم دزی رهش یلعف میدق تفاب هب دودحم دزی رهش ینوکسم
 .تسا هدش هبساحم عبرم رتمولیک ۹۹/39 لاس نیا رد یرهش هدودحم یلک تحاسم .دوش یم هدهاشم ینوکسم یحاون

 نیا هب هجوت اب .دهد یم ناشن ار لاس نیا هب طوبرم MSS هدنجنس ریوصت یدنب هقبط یاطخ سیرتام (3) لودج
 ینامتخاس حلاصم عون لیلد هب رما نیا .دشاب یم ریاب یاه نیمز و ینوکسم یربراک ود هب طوبرم اطخ رثکادح لودج
 و اطخ نیرتشیب هجیتن رد .دراد ریاب یاه نیمز اب یهباشم راتفر ،یفیط باتزاب رظن زا هک دشاب یم ینوکسم قطانم
 .دیدرگ هدهاشم هقبط ود نیا رد یناشوپمه

 9911 لاس MSS ریوصت یاهاطخ سیرتام :(2) لودج

 یهایگ ششوپ هقبط
 نیمز
 ریاب

 ینوکسم

 1 1 110 یهایگ ششوپ
 ۹1.20 26.۹۹ 1 ریاب نیمز
 31.۲۹ 99.00 1 ینوکسم

 .6190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یدنب هقبط یاه یربراک زا کی ره تبسن ،9210 لاس رد دزی رهش هدودحم شیامن رب هوالع هک  (3) لکش هب هجوت اب
 حطس رد هدنکارپ تروص هب هک دشاب یم ریاب یاه نیمز هب طوبرم دصرد 2 اب نازیم نیرتمک ،دهد یم ناشن ار هدش
 دشاب یم دصرد 22 اب ینوکسم یحاون هب طوبرم زین هدش هبساحم دصرد نیرتشیب .تسا هدش هدنکارپ یرهش هدودحم
 هدش هبساحم هشقن رد زین تاغاب و یزرواشک یاه نیمز نازیم .دشاب یم دزی رهش رضاح لاح میدق تفاب رب قبطنم هک
 یربراک نیا .دوش یم لماش ار هدش صخشم هدودحم زا دصرد 62 و دنک یم یربارب ینوکسم یحاون تحاسم اب ًالابیرقت
 مکارت نیرتشیب دزی رهش ینوکسم هقطنم یقرش بونج و یبرغ ،یبرغ لامش تاهج رد و ینوکسم یحاون فارطا رد
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 .دنشاب یم اراد ار

 
 6190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  9911 لاس رد دزی رهش هناگ هس یاه یربراک تبسن و هدودحم :(2) لکش

 3۸11 لاس رد دزی رهش یضرا یربراک تیعضو
 9210 لاس ریوصت دننامه .دشاب یم تسدنل هراوهام MSS هدنجنس هب طوبرم 9210 لاس دننام زین 6۹10 لاس ریوصت
 یدنب هقبط یاطخ سیرتام (9) لودج .دبای شهاک یدنب هقبط یاطخ نازیم ات دیدرگ یدنب هقبط ریوصت یددعتم تاعفد
 نیرتشیب .دشاب یم 9210 لاس ریوصت اب هباشم یدودح ات سیرتام نیا رد اطخ نازیم .دهد یم شیامن ار سالک ره
 یخرب رد سالک ود نیا یناشوپمه هدنهد ناشن هک دشاب یم ینوکسم قطانم و ریاب نیمز سالک ود هب طوبرم اهاطخ
 (9) لکش رد نآ یجورخ هک دیدرگ یدنب هقبط سالک 9 رد لاس نیا ریوصت ،اه سالک دییأت زا سپ .دشاب یم طاقن
 شیازفا عبرم رتمولیک ۲/۲9 هب ۹۹/39 زا یرهش هدودحم تحاسم نیشیپ هرود اب هسیاقم رد .تسا هدش هداد ناشن
 ریاس رد یرهش هدودحم زرم و هدوب برغ تمس هب یرهش هدودحم شرتسگ تهج اهنت هرود نیا رد .تسا هتفای

 قطانم عفن هب یهایگ ششوپ تحاسم زا یبرغ لامش و یبرغ تاهج رد .تسا هتشادن یسوسحم رییغت تاهج
 6۹10 لاس یارب ار اه یربراک زا کی ره تبسن هدودحم رب هوالع هک (9) لکش هب هجوت اب .تسا هدش مک ینوکسم
 ار تبسن نیرتمک دصرد ۹ اب ریاب یاه نیمز نازیم .دوش یمن هدید شیپ هرود اب هسیاقم رد ینادنچ رییغت ،دهد یم ناشن
 ینوکسم یحاون هب طوبرم زین تبسن نیرتشیب .تسا هتفای شیازفا دصرد 0 شیپ هرود اب هسیاقم رد هک دشاب یم اراد
 ار هدودحم دصرد ۲2 زین یهایگ ششوپ اب یحاون .دریگیم رب رد ار هدش صخشم هدودحم دصرد 22 هک تسا
  دنهد یم ششوپ

 3۸11 لاس MSS ریوصت یاهاطخ سیرتام :(9) لودج

 ینوکسم ریاب نیمز یهایگ ششوپ هقبط
 1 ۹6.1 110 یهایگ ششوپ
 3.30 ۹2.3۹ 1 ریاب نیمز
 ۹.2۹ 2۹.60 1 ینوکسم

 6190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 3۸11 لاس رد دزی رهش هناگ هس یاه یربراک تبسن و هدودحم :(9) لکش

 6190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ۸111 لاس رد دزی رهش یضرا یربراک تیعضو
 اب هسیاقم رد هدنجنس نیا .دشاب یم تسدنل هراوهام TM هدنجنس هب طوبرم ۹110 لاس یارب هدش هدافتسا ریوصت

 میسرت زا سپ ،نیشیپ ریوصت ود دننامه .دشاب یم یرتالاب تقد یاراد یدناب و یناکم کیکفت ظاحل هب MSS هدنجنس
 تروص هب ینوکسم و ریاب نیمز ،یهایگ ششوپ سالک هس رد روکذم هدودحم ،ریوصت نیا یور زا یرهش هدودحم
 جیاتن هک روطنامه .دهد یم ناشن ار ریوصت نیا یدنب هقبط یاطخ سیرتام (2) لودج .دیدرگ یدنب هقبط هدش تراظن
 نیرتشیب زین ریوصت نیا رد .تسا هتفای شهاک نیشیپ ریوصت ود اب هسیاقم رد اهاطخ تبسن ،دهد یم ناشن لودج نیا
  .دوش یم هدید ریاب یاه نیمز و ینوکسم قطانم یاه سالک نیب یناشوپ مه

 ۸111 لاس TM ریوصت یاهاطخ سیرتام :(4) لودج

 یهایگ ششوپ هقبط
 نیمز
 ریاب

 ینوکسم

 90.1 61.1 110 یهایگ ششوپ
 ۲.1 21.۲1 1 ریاب نیمز
 29.11 61.9 1 ینوکسم

 6190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 عورش هرود نیا رد یرهش هدودحم ،لکش نیا هب هجوت اب .دهد یم ناشن ار یدنب هقبط نیا زا لصاح هشقن (2) لکش
 یرهش هدودحم یقرش بونج ات یبرغ لامش یاه تهج رد دشر نیرتشیب ،شرتسگ ظاحل هب تسا هدومن شرتسگ هب
 نینچمه .تسا هدومن دشر یرهش هدودحم یاهزرم زین یقرش بونج تمس رد نیا رب هوالع .دوش یم هدهاشم
 هرود نیا رد یرهش هدودحم ،تعسو ظاحل هب .دوش یم هظحالم یرهش هدودحم یقرش تمس رد زین یکدنا تارییغت
 یاه نیمز تبسن لاس نیا رد نیا رب هوالع .تسا هتفای شیازفا عبرم رتمولیک ۹۲ هب لبق هرود رد عبرم رتمولیک ۲/۲9 زا
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 تبسن نیرتشیب هرود نیا رد .تسا هتشاد نیشیپ هرود هب تبسن یسوسحم رییغت ،دشاب یم یربراک نیرتمک هک ریاب
 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یرهش هدودحم تحاسم زا دصرد 16 دودح هک دشاب یم ینوکسم قطانم هب طوبرم
 ینوکسم قطانم زا سپ .تسا هتفای شیازفا دصرد 16 هب دصرد 22 زا یربراک نیا تبسن نیشیپ هرود اب هسیاقم رد
 دصرد 29 هب لبق هرود رد دصرد ۲2 زا هرود نیا رد یربراک نیا تبسن .دراد رارق دصرد 29 اب یهایگ ششوپ تبسن
 لیلد هب اما دوش یمن هدید یربراک نیا نازیم رد ینادنچ رییغت تعسو ظاحل هب تسا رکذ هب مزال .تسا هتفای شهاک
 یربراک تبسن زا ،ریاب یاه نیمز و ینوکسم قطانم تحاسم شیازفا تبسن نامه هب و یرهش هدودحم هرتسگ شیازفا
 .تسا هدش هتساک روکذم سالک ود اب هسیاقم رد یهایگ ششوپ

 
 ۸111 لاس رد دزی رهش هناگ هس یاه یربراک تبسن و هدودحم :(4) لکش

 6190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ۸112 لاس رد دزی رهش یضرا یربراک تیعضو
 ،مزال تاحیحصت ماجنا زا سپ .دشاب یم تسدنل هراوهام TM هدنجنس هب طوبرم ۹113 لاس یارب هدش هدافتسا ریوصت
 ریوصت یاطخ سیرتام  (۲) لودج .دش یدنب هقبط ینوکسم و ریاب نیمز ،یهایگ ششوپ سالک هس رد زین ریوصت نیا

 نیب یمک رایسب یناشوپ مه و نییاپ رایسب یدنب هقبط یاطخ نازیم لودج نیا ساسا رب .دهد یم ناشن ار ۹113 لاس
 نیا جیاتن (۲) لکش .دیدرگ هیهت هناگ هس یاه یربراک هشقن ،یدنب هقبط تحص دییأت زا سپ .دوش یم هدید تاقبط
 بونج تاهج رد بیترت هب ار شرتسگ نیرتشیب یرهش هدودحم لبق هرود اب هسیاقم رد .دهد یم ناشن ار یدنب هقبط
 رد .تسا هتشاد یمک دشر یرهش هدودحم یاهزرم زین قرش تهج رد .تسا هتشاد یبرغ بونج و یبونج ،یقرش
 هسیاقم رد هایگ زا هدیشوپ یاه نیمز تحاسم هرود نیا رد .دشاب یم زیچان رایسب یرهش هدودحم شرتسگ تاهج ریاس
 هب عبرم رتمولیک ۹۲ زا یرهش هدودحم یلک تحاسم .تسا هتشاد یهجوت لباق شهاک یزکرم همین رد لبق هرود اب

 یاه نیمز تبسن دهد یم ناشن یاه یربراک زا کی ره تحاسم تبسن ،نیا رب هوالع .تسا هدیسر عبرم رتمولیک 9/2۹
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 اب هسیاقم رد تدش هب ینوکسم قطانم تحاسم تبسن .تسا هدیسر دصرد ۲ هب هرود نیا رد و هدش هتساک یکدنا ریاب
 هرود دننامه هرود نیا رد یهایگ ششوپ تبسن .تسا هتشاد دشر دصرد 16 هب دصرد 16 زا و هتفای شیازفا لبق هرود
 ششوپ اب یاه نیمز شهاک نیرتشیب هرود نیا رد .تسا هتفای شهاک دصرد 63 هب دصرد 29 زا و هتشاد شهاک نیشیپ
 ینوکسم یاه نیمز هک دشاب یم هدودحم یبرغ لامش و یبرغ بونج ،یبونج ،یزکرم قطانم هب طوبرم یهایگ
 هسیاقم رد هک دشاب یم یرهش هدودحم یبرغ همین هب طوبرم زین ریاب یاه نیمز تبسن شهاک .تسا هدش نآ نیزگیاج
 .تسا هداد یربراک رییغت ینوکسم هب لبق هرود اب

 ۸112 لاس TM ریوصت یاهاطخ سیرتام :(1) لودج

 یهایگ ششوپ هقبط
 نیمز
 ریاب

 ینوکسم

 12.1 11.1 21.11 یهایگ ششوپ
 23.1 2۲.11 1 ریاب نیمز
 61.۹1 69.1 91.1 ینوکسم

 6190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 ۸112 لاس رد دزی رهش هناگ هس یاه یربراک تبسن و هدودحم :(1) لکش

 6190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 3112 لاس رد دزی رهش یضرا یربراک تیعضو
 هدنجنس دیدج لسن زا لاس نیا یارب .دشاب یم 6013 لاس هب طوبرم شهوژپ نیا رد یسررب دروم ریوصت نیرخآ

OLI صخشم دزی رهش یلعف هدودحم ،ریوصت یور رب شزادرپ شیپ تایلمع ماجنا زا سپ .دیدرگ هدافتسا تسدنل 
 ریوصت یور رب یدنب هقبط تایلمع و باختنا هنومن ناونع هب ینوکسم و ریاب نیمز ،یهایگ ششوپ سالک هس .دش
 دننامه لودج نیا جیاتن .دهد یم ناشن ار یدنب هقبط نیا یاطخ سیرتام زا لصاح جیاتن (6) لودج .تفرگ تروص
 نیا رد .دشاب یم تاقبط نیب اطخ و یناشوپ مه نیرتمک یاراد و دشاب یم رادروخرب ییالاب تقد زا ۹113 لاس ریوصت
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 .دشاب یم ریاب نیمز و ینوکسم یاه سالک لخادت زا یشان اطخ نیرتشیب زین ریوصت
 3112 لاس OLI ریوصت یاهاطخ سیرتام :(3) لودج

 یهایگ ششوپ هقبط
 نیمز
 ریاب

 ینوکسم

 1 1 110 یهایگ ششوپ
 99.1 3۲.۹1 1 ریاب نیمز
 26.11 ۹2.0 1 ینوکسم

 6190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نیا هسیاقم .دهد یم ناشن دزی رهش هدودحم رد ار هدش صخشم یاه یربراک یدنب هقبط زا لصاح هشقن  (6) لکش
 و قرش ،قرش بونج تمس رد بیترت هب ار شرتسگ نیرتشیب یرهش هدودحم هک دهد یم ناشن ۹113 لاس اب ریوصت

 هدودحم تعسو .تسا هدنام یقاب رییغت نودب ًالابیرقت یلامش یاهزرم اه لاس ریاس دننامه .تسا هتشاد برغ بونج
 یاه سالک زا کی ره تحاسم تبسن نیا رب هوالع .تسا هدیسر عبرم رتمولیک 3/۹10 هب 9/2۹ زا لاس نیا رد یرهش
 16 زا ینوکسم قطانم نازیم ۹113 لاس اب هسیاقم رد دهد یم ناشن ینوکسم قطانم و ریاب نیمز ،یهایگ ششوپ
 دصرد ۲ زا و هتفای شیازفا ربارب 3 زا شیب ریاب یاه نیمز تبسن .تسا هتفای شیازفا دصرد 3۹ هب لک تحاسم دصرد
 فارطا رد و یقرش بونج همین هب طوبرم اه نیمز نیا هدمع .تسا هدیسر لاس نیا رد دصرد 20 هب ۹113 لاس رد
 زا یربراک نیا دصرد و هتفای لزنت ًالادیدش هرود نیا رد یهایگ ششوپ نازیم .دشاب یم هدش داجیا دیدج یاه کرهش
 همین رد یهایگ ششوپ یاه هدوت لاس نیا رد .تسا هتفای شهاک هرود نیا رد دصرد 2 هب ۹113 لاس رد دصرد 63
 .تسا هدیدرگ نیزگیاج ینوکسم یربراک اب و شهاک تدش هب یبرغ بونج و یزکرم ،یبرغ لامش

 
 3112 لاس رد دزی رهش هناگ هس یاه یربراک تبسن و هدودحم :(3) لکش

 6190 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 دزی رهش شرتسگ و دشر تهج ینیب شیپ
 قرش بونج تمس هب یطابترا ریسم دادتما رد سپس و برغ تمس هب ادتبا یرهش هدودحم ،یتاعلاطم هرود لوط رد
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 ،دزی رهش یلامش همین رد یعامتجا و یعیبط یاه تیدودحم هب هجوت اب .تسا هتشاد شرتسگ بونج تمس هب ًالاتیاهن و
 رد رهش شرتسگ .تشاد دهاوخن تهج نیا رد ینادنچ دشر زین هدنیآ رد و هدوب زیچان رایسب تمس نیا رد رهش دشر
 زین و یتعنص و یهاگراک هدودحم دوجو تلع هب تمس نیا رد دعب هب ۹110 لاس زا ًالابیرقت زین یبرغ لامش تهج
 شرتسگ ،برغ تمس رد .تشاد دهاوخن ینادنچ دشر زین هدنیآ رد هجیتن رد .تسا هدش دودحم یزرواشک یاه نیمز
 فارطا ات دشر رثکادح برغ بونج ات تمس نیا رد .تسا هتشاد 9210 لاس زا یریگ مشچ دشر یرهش یاهزرم

 فقوتم هیحان نیا رد یرهش یاهزرم دشر راب هنایاپ و یهاگراک زکارم دوجو لیلد هب هک دشاب یم یدنبرمک هداج
 ،بونج تهج رد .دراد ار شرتسگ ییاناوت نانچمه دزی لانیمرت و هاگدورف فارطا ات برغ تمس هب اما .تسا هدیدرگ
 لماوع ریسم نیا برغ تمس رد .دشاب یم یرهش هدودحم دشر یارب یتبثم لماع تفت-دزی یطابترا ریسم دوجو
 .دشاب یم شرتسگ عناوم نیرتمهم یعامتجا لماوع و یزرواشک یاه نیمز ،یتلود زکارم دننام یددعتم هدننک دودحم
 زا تمسق نیا رد سرتسد رد یاضف رثکادح .دوش یمن هدید یا هدننک دودحم لماع ریسم نیا قرش تمس رد اما

 هجیتن رد .دوش یم دودحم دزی هاگشناد تمس هب قرش زا و دزی بونج تاعافترا و یدنبرمک هداج هب بونج تمس
 نانچمه قرش بونج تمس رد .دشاب یم هدننک دودحم عناوم نیرتمهم یفارگوپوت و هاگشناد زین یبونج هیحان رد
 ریسم دادتما رد یزرواشک یاه نیمز و قرب یلصا تسپ دوجو اما دراد دوجو رهش شرتسگ تهج یلاخ یاهاضف
 یاه هناخلگ و یزرواشک یاه نیمز دوجو زین یقرش همین رد .دوب دهاوخ رهش دشر هدنرادزاب لماوع نیرتمهم یطابترا
 میهاوخن زین تمس نیا رد ینادنچ دشر هجیتن رد .دنشاب یم هدننک دودحم لماع یعامتجا لماوع نینچمه و ددعتم
 .تشاد
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 نایم رد ،تعارز روظنم هب بوغرم یاه کاخ زا هدافتسا فده اب ،یریگ لکش هیلوا لحارم رد ،ناریا یاهرهش رثکا
 سپس و رهش هـب اه نآ لیدبت و اهاتسور شرتسگ اب هارمه نامز رورم هـب و دنا هتفای رارقتسا یعارز بوغرم یضارا
 بوغرمان یضارا تمس هب ریزگان یعارز یاه تیلاعف و هدش نوفدم اهرهش رـکیپ ریز بوغرم یضارا ،اهرهش هعسوت
 یرهش تاماقم و نازیر هـمانرب هک تسا عیرس یردق هب اهرهش هیشاح رد یضارا یربراک تارییغت .تسا هتسشن بقع
 اهنت هن رما نیا ؛دننام یم زجاع نآ هدیچیپ و کـیمانید هعسوت اب قطانم نیا رد یزیر همانرب دـنیآرف نتخاـس مأوت زا
 نودب شرتسگ عبت هب هکلب ،ددرگ یم قطانم نیا رد رهشردام شرتسگ اب نامزمه یناوارف تالکشم داجیا بجوم
 تالکشم ،یرهش قطانم حطس رد لداعت مدع ،ینیشن هیشاح نوچمه یا هدیدع تالکشم داجیا بجوم همانرب

 دنم همانرب روظنم هب اهرهش یکیزیف تارییغت هنیمز رد هعلاطم اذل .ددرگ یم زین رهش حطس رد هریغ و یناسر تامدخ
 یا هژیو هاگیاج و تیمها زا اهرهش هیشاح بوغرم یضارا بیرخت زا یریگولج و اهرهش یکیزیف دشر ندرک
 زین و یرهش یاهزرم هعسوت یا هراوهام ریواصت زا هدافتسا اب شهوژپ نیا رد اتسار نیا رد .تسا رادروخرب
 دروم ،تسا هدوب هارمه نزاوتمان دشر اب هک یاهرهش زا یکی ناونع هب دزی رهش هدودحم رد یضرا یاه یربراک
 دودحم دزی رهش ینوکسم قطانم9210 لاس ینعی یسررب دروم هرود یادتبا رد هک داد ناشن جیاتن .تفرگ رارق یسررب
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 ششوپ اب یاه نیمز ار یرهش هدودحم زا یمین دودح رد نامز نیا رد .دش یم (ینونک میدق تفاب )رهش میدق تفاب هب
 نیرتشیب .درک ادیپ شیازفا دصرد ۹ دودح یرهش هدودحم 6۹10 لاس ینعی دعب هرود رد .دنداد یم لیکشت یهایگ
 یاهزرم .دیدرگ زاغآ دزی رهش عیرس دشر ۹110 لاس رد .دش هدهاشم برغ تهج رد نامز نیا رد دزی رهش شرتسگ
 ات زین یقرش بونج همین رد .دنتشاد یبرغ بونج و برغ تهج رد ار شرتسگ نیرتشیب نامز نیا رد یرهش هدودحم

 تیعمج دشر خرن .تسا هدوب دزی یرهش هقطنم هب نارجاهم دورو اب نامزمه هرود نیا .تفای شرتسگ رهش یدودح
 لاس رد .تسا هدوب 0/2 دزی رهش رد تیعمج دشر هک یلاح رد هدیسر -1/9 هب و شهاک تدش هب ییاتسور قطانم رد
 هتفای شیازفا دصرد ۲2 یرهش هدودحم تعسو ۹110 لاس اب هسیاقم رد و هتفای همادا یرهش هدودحم دشر ۹113
 رد رهش شرتسگ نازیم نیرتشیب .دندیسر دوخ دشر رثکادح هب یبرغ بونج و یبرغ یاهزرم تدم نیا رد .تسا

 ینعی هرود لاس نیرخآ رد .دش هدهاشم بونج تمس هب نآ زا سپ و یطابترا ریسم دادتما رد و قرش بونج تهج
 یرهش یاهزرم شرتسگ لاس نیا رد .تسا هتفای شیازفا عبرم رتمولیک ۹10 هب یرهش هدودحم تحاسم 6013 لاس
 یزرواشک یاه نیمز مظعا شخب تسا هدش ثعاب رما نیمه .تسا هدیسر دوخ دشر رثکادح هب فلتخم تاهج رد
 دصرد 2 هب و هتفای شهاک تدش هب تاغاب و یعارز یاه نیمز نازیم .دورب زاس و تخاس ریز هب و هداد یربراک رییغت
 و یعارز بوغرم یاه نیمز شهاک تدش و عوضوم نیا تیمها هب هجوت اب .تسا هدیسر یرهش هدودحم لک زا
 :ددرگ یم هئارا ریز تاداهنشیپ دزی رهش یرهش یاهزرم هیور یب شرتسگ
 رهش یقفا شرتسگ ندرک دودحم یاه شور نیرتهب زا یکی :یزاس هبترمدنلب و یزاس هوبنا یاه هویش زا هدافتسا، 
 یطیحم ،یداصتقا ،یعاـمتجا لـماوع هـب هـجوت اـب هویـش نیا هتبلا .تسا (هدرـشف رهش) یزاس جرب و یدومع هعسوت
 تاعطق و انبریز شهاک هارـمه هب دیاب شور نیا زا هدافتسا نینچمه .دوش ارجا دـیاب رهـش زا هـقطنم رـه یگنهرف و
 .دشاب یکیکفت

 زا ناوت یم دزی رهش رد دوجوم هدوسرف تفاب یگدرتسگ هب هجوت اب :دزی رهش رد دوجوم هدوسرف تفاب یهد نامزاس 
 .تساک دزی رهش یقفا ناباتش دشر زا اه تخاسریز داجیا و یهدناماس قیرط

 هب دیاب ،اه نیمز نـیا زا هدافتـسا یایازم هب هجوت اب :رهش لخاد رد دوـجوم یلاـخ و ریاـب یاه نیمز زا هدافتسا 
 .دوش هداد تیولوا رهـش هدنیآ یاه هعسوت رد اه نیمز نیا زا هدافتسا

 اب دزی رهـش یـکیزیف هعسوت هک اجنآ زا :یزرواشک یاه نیمز زا رـیغ یتاـهج رد رهـش هعسوت تمس تیاده 
 ،اهرهش هب تیعمج دورو اب و تسا ریذپان بانتجا یرما تیعمج یعیبط دشر نینچمه و ندوب ریذپرجاهم هب هجوت
 بوغرم یاه نیمز هک ددرگ تیاده یتمس هب رهش هعسوت دوش یعـس دیاب ،دبای یم ترورض زین رهش یکیزیف شرتسگ
 .دوشن دوبان دنیآرف نیا رد تاغاب و یزرواشک
  عبانم
 ظفح روظنم هب هیمورا رهش یکیزیف هعسوت یبایزرا ،(2190) دمحا ،ینایمور ،الیل ،دار یقوثو ،ردیح ،یناشیم یحلاص ،دمحا ،دمحاروپ

 .9۹-910 صص ،2۲ هرامش ،10 لاس ،یزیر همانرب و ایفارغج ،یزرواشک یضارا و یهایگ ششوپ
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 رب دیکأت اب نیوزق رهش یقفا شرتسگ ینیب شیپ و یبایزرا ،(3190) اضردمحم ،یوداه ،زرمارف ،یوداه ،هلا یلو ،رف یعیبر ،رغصا ،یرومیت
 .۲0-23 صص ،مجنپ هرامش ،یرهش تیریدم و داصتقا همانلصف ،6۹10-0013 هرود یط یضارا یربراک تارییغت

 ،9 هرامش ،19 لاس ،یسانش طیحم ،ناگرگ رهش یقفا شرتسگ یطیحم تسیز راثآ ،(3190) هثیدح ،روشآ ،دمحا ،دمحاروپ ،یدهم ،ماسح
 .01-210 صص

 هعسوت و ایفارغج هلجم ،ناریا یاهرهش یکیزیف هعسوت رد رثؤم رصانع و لماوع ،اه هاگدید ،(۲۹90) نسح ،رایشوه ،میرک ،ریلد هداز نیسح
 .903-633 صص ،مشش هرامش ،یا هیحان

 هعسوت یارب کیژولوفروموئژ یاه تیدودحم یسررب ،(0190) ،اضر ،یلیعامسا ؛رفظم ،یفارص ؛اضر ،یتورث ؛یدهمدمحم ،هداز نیسح
 .63 هرامش ،طیحم شیامآ همان لصف ،هاشنامرک رهش یکیزیف

 ریثأت و زاریش رهش یکیزیف هعسوت دنور یبایزرا ،(1190) ،میرم ؛یتورم ،همطاف ؛یتحالف ،یدهم ؛یشیورد ،دوعسم ؛یرونم ،ارهز ؛اتسور
 .3190 راهب ،0 هرامش ،12 یپایپ ،23 لاس ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج ،یضارا یربراک تارییغت دنور یور رب کیفارگویزیف طیارش

 ،(دزی رهش :یدروم هعلاطم) اهرهش یقفا شنکارپ رب رثؤم لماوع و للع رب عماج ینییبت ،(0190) هدازآ ،ینایواک ،اتینآ ،یوره ،دیعس ،هنگنز
 .920-910 صص ،30 هرامش ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن

 یپایپ) 0 هرامش . 33 هرود . 6۹90 راهب   :ییایفارغج تاقیقحت ،دزی رهش یکیزیف هعسوت هناگدنچ یاهوگلا ،(6۹90) ،نیسحدمحم ،ییارس
  ۹1 هحفص ات ۲2 هحفص زا ;(2۹

 .رنه جنگ تاراشتنا ،نارهت ،یا هیحان نارمع و هعسوت یاه حرط رد یضارا یربراک یزیر همانرب ،(2۹90) میحر ،رورس
 ،موس لاس ،یرهش یسانش موب یاه شهوژپ همانلصف ود ،تارطاخم رایعم اب دنجریب رهش یکیزیف هعسوت هعلاطم ،(3190) متسر ،رف یرباص

 .91-910 صص ،مشش هرامش
 همانایاپ ،(دهشم رهش :یدروم هنومن) رادیاپ هعسوت یاتسار رد یرهش تفاب یدبلاک دشر یزاسوگلا ،(9۹90) اضرمالغ ،هداز سابع

 .دهشم یسودرف هاگشناد ،دشرا یسانشراک
 یاهروتکاف هیاپ رب ینوماریپ یضارا و جرک رهش یکیزیف هعسوت یارب نیمز بسانت یدنب هنهپ و یبایزرا ،(۹۹90) مظعا ،یدمحم ،ریما ،مرک

 .1۲-22 صص ،2 هرود ،0 هرامش ،یعیبط یایفارغج همانلصف ،یبتارم هلسلس لیلحت دنیارف شور و یعیبط
 دشرا یسانشراک همانایاپ ،(شرفت رهش :هعلاطم دروم) یکیزیف هعسوت رب دیکأت اب رهش رادیاپ هعسوت یزیر همانرب ،(۲۹90) ارتیم ،یرتنالک

 .سردم تیبرت هاگشناد ،یزاسرهش
 .19 هرامش ،نامتخاس و هار هلجم ،یرابج انم همجرت ،رهش رد یگدنکارپ ،(1۹90) انیلا ینآ ،یراسیویک
 لماوع و یمیلقا رصانع یانبم رب نارهت رهش نالک یکیزیف هعسوت یارب دعاسم یحاون یبای ناکم ،(1190) ،هیمس ؛درف ینیسح ،زوریف ؛درجم

 .9 هرامش ،22 یپایپ ،93 لاس ،یطیحم یزیر همانرب و ایفارغج ،ییایفارغج

 ،GIS و RS زا هدافتسا اب یضارا یربراک تارییغت رب نآ ریثأت و یرهش یگدرتسگ شجنس ،(۲190) رغصا ،یرومیت ،لضفلاوبا ،ینیکشم
 .2۲9-2۹9 صص ،20 هرامش ،رهش نامرآ هلجم ،0190-9690 هرود یط جرک رهش :یدروم هنومن

 شیامآ همان لصف ،یژولوفروموئژ ضراوع رب دیکأت اب هواپ رهش یکیزیف هعسوت یعیبط یاهانگنت ،(9190) ،نایب ؛یزیزع ،دجما ؛یکلم
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