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  هدیکچ
 روظنم  هب تارییغت نیا یزاسزراب و فشک ،یناسنا یاهتیلاعف زا یشان یضارا یربراک رییغت برخم تارثا یشیازفا دنور لیلد هب
 5553 یاهلاس یط رد نارهت رهش نالک یضارا یربراک تارییغت ،قیقحت نیا رد .تسا یرورض یتیریدم یریگمیمصت و یزیرهمانرب
 ،0553 ،5553 ینامز هرود راهچ ETM، OLI یا هراوهام ریواصت یاه هداد زا ،روظنم نیدب .تفرگ رارق یسررب دروم 0153 ات

 روظنم  هب زین ینادیم دیدزاب زا لصاح تاعالطا و هعلاطمدروم هقطنم 55503:1 یموقر یاه هشقن نینچمه .دش هدافتسا 0153 و 5153
 جارختسا و یزاسزراب ،اهنآ حالصا و ریواصت شزادرپ شیپ زا سپ .تفرگ رارق هدافتسا دروم هدش  یروآدرگ یاههداد لیمکت
 دامتعا تیلباق زا ناشن اپاک صخاش و یلک تقد .دش جارختسا هعلاطمد م یاهلاس یارب یضارا یربراک یاههشقن و ماجنا تاعالطا
 تخاس ناسنا یربراک هب طوبرم حطس نیرتشیب اه هرود یمامت رد هک داد ناشن جیاتن .تشاد هدافتسادروم ریواصت زا یجورخ یاههشقن
 نیا تحاسم رب و هدوب یشیازفا (دصرد 7/87) 0153 لاس ات (دصرد 8/16) 5553 لاس زا یربراک نیا تارییغت دنور هک تسا هدوب

 تحاسم شهاک اهیربراک ریاس و ریاب ،زبس یاضف یاهیربراک ،هعلاطمدروم هرود هس یط رد جیاتن قبط .تسا هدش هدوزفا یربراک
 رد تخاس ناسنا یربراک زین لباقم رد اما .تسا هتشاد یرتشیب تدش 0553-5553 ینامز هرود رد یشهاک دنور نیا نازیم و دناهتشاد
 یاه شخب رد یربراک نیا شیازفا نیرتشیب و هدوب تیعمج دشر لیلد هب شیازفا نیا تسا هداد ناشن یشیازفا دنور هرود هس یط
  .تسا هدش هدهاشم قرش لامش
 .یاهراوهام ریواصت ،نارهت ،رودزا شجنس ،یضارا یربراک  :یدیلک تاملک
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  همدقم
 حطس رد تیلاعف و هدافتسا عون رگناشن هک دوشیم هداد ناشن ییاههشقن زا هدافتسا اب ،نیمز یربراک عون ای ششوپ
 عیسو هعومجم ود ریثأت تحت نیمز زا هدافتسا .دنروآیم مهارف یزیرهمانرب یارب ار یاهیاپ تاعالطا و دشابیم نیمز
 یربراک رییغت نازیم .تسا یریگلکش لاح رد - اهدنیآرف و یطیحم  تسیز یاهیگژیو و یناسنا یاهزاین - اهورین زا
 تارییغت نیا یبایزرا ، نیا رب هوالع .تسا توافتم ییایفارغج هقطنم اب نینچمه و یسرربدروم ینامز هرود اب یضارا
 دراد یگتسب هدش هدافتسا یاههداد هعومجم و یناکم یاهیدنبهورگ ،یضارا یربراک عاونا فیراعت ، عبنم هب
(Briassoulis, 2019). 
 مهارف ار یعیبط عبانم یلوصا و حیحص تیریدم هنیمز ،یضارا یاهیربراک زا زور هب یاههداد و تاعالطا هب یبایتسد
 رادروخرب ییازس هب تیمها زا متسیسوکا کی رد یتارییغت نینچ ینیب شیپ و شیاپ ،یزاسراکشآ هب زاین نیاربانب .دنکیم
 زا معا هدنیآ رد تارییغت یگنوگچ زا ناوتب هک دروآ یم دوجو هب ار ناکما نیا یضارا یربراک تارییغت ینیب شیپ .تسا
 یاه یراذگ تسایس و بسانم یاه یزیر همانرب ،یهاگآ نیا زا هدافتسا اب و تفای یهاگآ تارییغت نامز و تیعقوم ،رادقم
 یاه شور زا هدافتسا اب اه نآ تارییغت دنور و ینیمز عبانم یسررب .درک ذاختا ار رادیاپ هعسوت هب ندیسر تهج ماگنهب

 ینیمز یاههدیدپ لوحت و ییایوپ تعرس اب هارمه هلئسم نیا ،دشاب یم دایز یاههنیزه مزلتسم و رب نامز ًاالومعم یتنس
 .دنیامن یرتشیب شالت هتفرشیپ نونف زا هدافتسا اب قیقد و عیرس یاهشور نتفای یارب ناصصختم ات تسا هدش ببس
 ,Shokouei) دنشابیم هنیمز نیا رد هدافتسادروم یاهیروآنف هلمجزا ییایفارغج تاعالطا هناماس و رودزا شجنس نونف

2014). 
 هلمجزا و ناهج یاهروشک زا یرایسب رد هک تسا ییاضف -یناکم یاههدیدپ نیرتمهم زا یرهش ناباتش شرتسگ
 مظن ندز مهرب بجوم هک یتالوحت و رییغت و دراذگیم یاج رب تسیزطیحم رد هک یرابنایز تارثا لیلد هب ناریا
 یاهوگلا تارییغت .تسا هتشاد یپ رد ار یرایسب یاهینارگن دوشیم گرزب یاهرهش نوماریپ رد هژیو هب ییاضف
 شهاک لماش تاریثأت نیا .ددرگیم یزرواشک و یتسیز طیحم ،یعامتجا هدرتسگ تارییغت داجیا ثعاب نیمز یربراک
 تسا بآ تیفیک شهاک و یعیبط یاهشکهز رب ریثأت ،الاب دیلوت ناوت اب یزرواشک یاهنیمز شهاک ،یعیبط یاهاضف
(Bella & Irwin, 2002). تروص یددعتم یاهشهوژپ و تاعلاطم یضارا یربراک تارییغت شیاپ و یسررب هنیمزرد 
 ،ایلاتیا رد یزکرم سنینپآ رد (Bracchetti etal. 2012) ناراکمه و یتشارب تاعلاطم هب ناوتیم هک تسا هتفرگ
  (Kogo etal.. 2020) ناراکمه و وگوک ،لاگنب-ناتوب رد (0Chamling & Bera, 202) ارب و گنیلمچ

 رد (Iqbal etal. 2016) ناراکمه و لابقا و هپتهوارم رد (Farajollahi etal. 2016) ناراکمه و یهللاجرف ،اینک رد
 .دناهتشاذگ شیامن هب تارییغت تیعضو و تبسن اب ار یضارا یربراک رییغت هلئسم تیمها هک درک هراشا شدالگنب
 1660 یاهلاس یط رد نیچ یرهش یضارا یربراک تارییغت یسررب رد (Chen etal. 2016) ناراکمه و نچ نینچمه
 و هدوب نیچ رد اهیربراک رییغت یلصا یاهیگژیو زا هدش هتخاس یاه نیمز عیرس شرتسگ دندرک شرازگ 0560 ات
 ناراکمه و داماح .تسا هدش اهنیمز زا دمآراکان هدافتسا و هدش هتخاس یاهنیمز بسانم صیصخت مدع هب رجنم
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(Hamad etal. 2018) ات 5660 یاه لاس یط دنداد ناشن ،اگالام هناخدور هزوح یضارا یربراک تارییغت یسررب رد 
 رطخ دروم ار یزرواشک زیخلصاح قطانم ،هعلاطم دروم هقطنم رد یتعنص ریغ و یتعنص یاهزاسو تخاس ،1560
 ناراکمه و ناراهابارپ  .تسا هدش اگالام هناخدور رد یگدولآ شیازفا ثعاب ًااتعیبط و تسا هداد رارق یدج
(Parabaharan etal. 2010) تاعالطا زا هدافتسا اب دنه ودانلیمات یلحاس یحاون تارییغت یسررب هب یقیقحت رد زین 
 شهاک اهرازنمچ و اه بالات نازیم ندش یتعنص و یزاسرهش رطاخ هب هک دنداد ناشن و دنتخادرپ یاهراوهام ریواصت
-1335 هرود یط رد ریاب یضارا یلو تفای شهاک ناسنا تلاخد و تیلاعف رثا رد اه لگنج تعسو نینچمه و دنتفای
 هب یاهراوهام ریواصت زا هدافتسا اب (Dewan etal. 2009) یچوگامای و ناوید .داد ناشن تحاسم شیازفا 1660
 ناشن قیقحت نیا جیاتن .دنتخادرپ 9660 ات 1735 یاهلاس نیب رد شدالگنب اکاد رهش رد نیمز ششوپ رییغت یسررب
 یاهنیمز ،بآ نازیم رد یدایز شهاک زین و تسا هتفرگ تروص هعلاطم دروم هرود رد یدایز زاسوتخاس هک داد
 هدش رکذ یداصتقا هعسوت و تیعمج دشر ،ینیشنرهش شیازفا ،نآ تلع هک تسا هداد خر یهایگ ششوپ و یعارز
   .تسا
 نتفر نیب زا رگید فرط زا و فرط کیزا زبس یاضف شهاک ببس یرهش هیور یب شرتسگ و تیعمج شیازفا هدیدپ
 و تسردان یضارا یربراک تارییغت ،هیوریب یاهیرادربهرهب .(Moskovits, 2001) دوش یم زبس یاضف یاهدرکلمع
 تیعمج رییغت .دیازفایم یاهقطنم یاهلداعت ندز مهرب هب زور هبزور یعیبط عبانم یاههصرع هب رشب یزادنا تسد
 بیرض و ترجاهم و  دوریم رامش هب یضارا یربراک تارییغت زاغآ هطقن و هدش یداصتقا یاهتیلاعف رییغت ببس
 ریثأت تحت اهمتسیسوکا هک ینامز زا .(Henry etal.. 2003) تسا راذگریثأت ًااعطق دنیآرف نیا رد زین تیعمج دشر
 نیمز ششوپ و یرهش یضارا رد تارییغت شیاپ تمس هب یاهظحالملباق هجوت تسا هتفرگ رارق رشب یاهتیلاعف

 یناسنا یبایتسد ناکما ،یگدنز هرمزور یاه یراتفرگ لیلد هب هزورما .(Stow & Chen , 2002) تسا هتفرگ تروص
 تسد هتخاس دودحم یرهش زبس یاضف زا راچانهب لیلد نیمه هب .تسین ایهم نادنچ تعیبط ناماد هب نیشنرهش
 و یگدنز یاههلغشم و اوه یگدولآ و یتیعمج طیارش هب هجوت اب زین نارهت رهش رد .دیامن یم هدافتسا شیوخ
 یاهیربراک رییغت دنور نینچمه .دشابیم یدایز تیمها یاراد نآ تارییغت دنور و زبس یاضف ،یعامتجا
 کرد و تخانش اب ات درک دهاوخ یرای ار ناریدم و نازیرهمانرب یدنور نینچ زا یهاگآ .دشابیم مهم زین تخاس ناسنا
 بلاطم تیمها هب هجوت اب .دننک لامعا ار نیمزرس تیریدم هب هطوبرم یاهیریگمیمصت و اه یراذگ تسایس ،رتهب
 ،اهرهش نالک رد صوصخ هب یتیریدم یاهمتسیس رد یضارا یربراک تارییغت هوحن و عون زا عالطا شقن و هدشرکذ
 قیقحت نیا رد رودزا شجنس تاعالطا و یاهراوهام ریواصت زا هدافتسا اب نارهت رهش یضارا یربراک تارییغت
 .تسا هتفرگ رارق یسرربدروم

 هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم
 زربلا یبونج یاه هنماد رد رهش نیا .دشاب یم روشک رهش نیرت گرزب عبرمرتمولیک 667 رب غلاب یتعسو اب نارهت رهش
 لکش) تسا یرادرهش هقطنم 00 لماش رهش نیا رضاح لاح رد یرهش تامیسقت ساسا رب .تسا هدش عقاو یزکرم
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 هیحان نیدنچ هب رگید یاهرتماراپ یخرب و تعسو ،یرهش تفاب ،یتیعمج مکارت بسحرب قطانم نیا زا کی ره .(5
 نیرتشیب و نیرتمک بیترت هب هیحان  3 اب کیره 1 و 5 قطانم و هیحان ود اب 3 هقطنم نایم نیا رد .تسا هدش میسقت
 یرامشرس جیاتن ساسا رب .تسا هیحان 905 نارهت رهش یحاون لک دادعت عومجم رد .دنتسه اراد ار رهش یحاون دادعت
 دشر خرن لاس ره رد طسوتم روط هب .دشاب یم رفن 9 669963 نارهت رهش تیعمج 1395 لاس نکسم و سوفن

  .تسا هدش هدهاشم نارهت رهش رد %11/5 دودح یتیعمج

 
 یسایس تامیسقت رد نارهت رهش تیعقوم .1 لکش

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هدش یروآدرگ یاههداد

 یا هراوهام ریواصت
 تسدنل هراوهام OLI و ETM هدنجنس 19 فیدر و005 رذگ ربا نودب یا هراوهام ریوصت میرف هس ،ساسا نیا رب
 زا و باختنا 1560 و 6560 ، 1660 ،6660 یاه لاس هب طوبرم مه زا لاس 1 ینامز هلصاف اب شیور لصف هب طوبرم
 و دامتعا لباق رایسب رودزا شجنس یفیط دنچ یاهراوهام یاههداد .دندش تفایرد 5اکیرمآ یسانش نیمز نامزاس یامنرات
 دنتسه قیقد ًاالماک یضارا یربراک تارییغت یریگهزادنا یارب ،تقو رد ییوج هفرصاب و دنتسه هفرص هب نورقم
(Jensen, 2007) 
 یفارگوپوت یاه هشقن
 هیهت هعلاطمدروم هقطنم هب طوبرم یرادربهشقن نامزاس زا هدش  هیهت 66610:5 سایقم یاراد یفارگوپوت یاه هشقن

 2D تلاح و DGN تمرف یاراد و دشاب یم WGS84 یوضیب اه نآ یانبم و UTM اه هشقن نیا ریوصت متسیس .دندش

                                                           
1 .United States Geological Survey (USGS) 
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 یربراک ییاسانش هب دناوت یم هک دنتسه ینوکسم قطانم ،اه هداج هلمجزا فلتخم یاه هیال یاراد اه هشقن نیا .دنشاب یم
 .دننک کمک هدش هیهت یا هراوهام ریواصت یسدنه لرتنک و هقطنم یاه ششوپ و
 یلیمکت تاعالطا
 زا لصاح تاعالطا زا ،هعلاطمدروم هقطنم 66610:5 یموقر یاه هشقن و یا هراوهام یاه هداد زا هدافتسا رب هوالع
 اه نآ صیخشت رد هک یقطانم ،یناهج بای تیعقوم هناماس زا هدافتسا اب روظنم نیدب .دیدرگ هدافتسا زین ینادیم دیدزاب
 یاه هدیدپ یکورک نینچمه .دش تشادرب یطاقن ،دندوب سرتسد لباق و تشاد دوجو دیدرت ریوصت یور رب
 لمع دوبهب یاتسار رد و دمآ لمع هب یرادرب سکع زین اه هدیدپ زا و دش میسرت ینادیم دیدزاب رد هدش هدهاشم
 .دش هدافتسا تاعالطا نیا زا یا هراوهام ریواصت یدنب هقبط
 ریواصت شزادرپ شیپ
 تاحیحصت ماجنا یارب اذل .دشاب یم ینیمز لرتنک طاقن زا هدافتسا ،یسدنه قباطت ماجنا یرتماراپ ریغ شور نیرتجیار
 باختنا .ددرگ باختنا تسا صخشم ًااقیقد نآ ییایفارغج تاصتخم هک نیمز زا یصخشم و بسانم طاقن دیاب یسدنه
 یسدنه حیحصت یارب بسانم شنکارپ اب (GCP) 5ینیمز لرتنک طاقن زا یفاک دادعت تیاهنرد هک دوب یا هنوگ هب طاقن
 یسدنه حیحصت تایلمع تقد دروآرب تهج .دشاب یم ددع 31 ینیمز لرتنک طاقن دادعت قیقحت نیا رد هک دش هدافتسا
  .دش هدافتسا (RMSE) 0تاعبرم نیگنایم رذج یاطخ مانب یرتماراپ زا
 کیرتمویدار حیحصت
 و ENVI رازفا مرن زا یرفسمتا حیحصت حالطصا هب و رفسمتا زا یشان یاطخ ندرب نیب زا روظنم هب قیقحت نیا رد
 زا هدنجنس ریوصت ندش راون راون یاطخ ندرب نیب زا روظنم هب نینچمه .دش هدافتسا 9هدیدپ یگریت شهاک شور
 هدنهد ناشن هعلاطمدروم ینامز عطقم 1 رد یا هراوهام ریواصت یرتمویدار تیفیک یسررب .دش هدافتسا Destripe شور
 .دوب ریواصت بولطم تیفیک
 ریوصت یزاسزراب
 ریداقم زا یرتعیسو هنماد هب ریوصت یفیط شزرا دودحم هنماد نداد طسب تروص هب تسارتنک دوبهب ،قیقحت نیا رد
 مه زا زیامت لباق یبوخ هب اههدیدپ و هتشگ رادروخرب یرتشیب حوضو زا ریوصت ،نآ هجیتنرد هک دش ماجنا یفیط شزرا
 .دش هدافتسا یفیط یاهشزرا یناوارف رادومن مارگوتسیه نزاوت شور زا قیقحت نیا رد .دیدرگ
 تاعالطا جارختسا
 یربراک یاههشقن دیلوت روظنم هب نینچمه .دیدرگ هدافتسا هدشتراظن یدنبهقبط زا ،اهیربراک ندرک صخشم روظنم هب
 رازفا مرن و ققحم تخانش ساسا رب دوجوم یاههداد یمشچ ریسفت ،قیقحت فده یارب حیحص نیمز ششوپ/یضارا

Google Earth اب طابترا رد و هتسباو و یبیکرت تروص هب ریوصت هدنهد لیکشت رصانع شور نیا رد .دش هدافتسا 

                                                           
1 - Ground Control Point 
2 - Root Mean Square Error 
3 - Dark Object Subtraction 
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 ریسفت لماوع زا هطبار نیا رد .دنریگیم رارق ریسفت و هجوتدروم ریوصت حطس رد یلکروط هب و دوخ فارطا طیحم
 رد .ددرگیم هدافتسا ناسنا کرد تیلباق و رسفم براجت رانک رد هریغ و تفاب ،یبسن هزادنا ،لکش ،گنر ریظن
 و یرادربهنومن یفداصت تروص هب فلتخم طاقن رد رظندروم یربراک یاهسالک زا کی ره زا ،ینادیم یاهدیدزاب
 .(Farajollahi etal, 2016) دش تبث و نییعت GPS قیرط زا اه نآ تیعقوم
   جیاتن
-لاس و دراوم یمامت رد هک تسا هدش هئارا هدافتسادروم ریواصت یارب اپاک صخاش و یلک تقد ریداقم 5 لودج رد
 یضارا یربراک هب طوبرم ثحبم رد یلوبق لباق نازیم هک هدش هبساحم دصرد 11 زا رتالاب نازیم نیا هدش هدافتسا یاه
 .دراد هدافتسادروم ریواصت زا یجورخ یاههشقن دامتعا تیلباق زا ناشن و دشاب یم

 هدافتسادروم ریواصت یارب اپاک صخاش و یلک تقد .1 لودج

 لاس هدش هیهت یربراک هشقن

 صخاش یلک تقد
 اپاک

1/53 01/6 1112 

1/53 31/6 5112 

1/93 01/6 1112 

1/13 71/6 5112 

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یضارا یربراک تارییغت تیعضو
 1560 و 6560 ، 1660 ،6660 یاهلاس یضارا یربراک هشقن ینادیم یاهدیدزاب اب و یاهراوهام ریواصت زا هدافتسا اب
   .تسا هدش هداد ناشن هعلاطمدروم یاهلاس یارب بیترت هب 1 ات 0 یاهلکش رد هک دیدرگ هیهت

 
 نارهت 1112 لاس یضارا یربراک هشقن .2 لکش

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  نارهت 5112 لاس یضارا یربراک هشقن .9 لکش

 
 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  نارهت 1112 لاس یضارا یربراک هشقن .4 لکش

 
 نارهت 5112 لاس یضارا یربراک هشقن .5 لکش

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 (0) لودج رد 1560 ات 6660 یاه لاس یط یا هراوهام ریواصت زا هدش جارختسا اه یربراک تحاسم دصرد و تحاسم
 6660 لاس زا یربراک نیا تارییغت دنور هک هدوب تخاس ناسنا یربراک هب طوبرم حطس نیرتشیب .تسا هدش هئارا
  .تسا هدش هدوزفا یربراک نیا تحاسم رب و هدوب یشیازفا (دصرد 7/17) 1560 لاس ات (دصرد 1/50)
 دودح تحاسم اب 6660 لاس رد هک تسا هدوب تخاس ناسنا یربراک هب طوبرم حطس نیرتشیب اه هرود یمامت رد

39  هب 1560 لاس رد و تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار هعلاطمدروم هقطنم ششوپ زا دصرد 1/50 ،راتکه 169
 رد هک تسا هدوب (%7/15) راتکه 3/7133 ،6660 لاس رد زبس یاضف ششوپ .تسا هتفای شیازفا راتکه 5/19961
 هعلاطمدروم هقطنم تحاسم %0/65 و %5/55 هب بیترت هب 1560 و 6560 یاهلاس رد سپس و %1/05 هب 1660 لاس
 هب 1660 لاس رد هک تسا هتشاد تحاسم (%50) راتکه 1/00995 ،6660 لاس رد زین ریاب یضارا  .تسا هتفای شهاک
 .(0 لودج) تسا هدیسر هعلاطمدروم هقطنم تحاسم لک %3/3 هب 1560 لاس رد و شهاک (%0/05) راتکه 0/9077

 5112 ات 1112 یاه لاس رد هعلاطمدروم هقطنم یاه یربراک تحاسم .2 لودج

 1560 6560 1660 6660 یربراک
 دصرد راتکه دصرد راتکه دصرد راتکه دصرد راتکه

 7/17 5/19961 0/77 3/01631 3/97 3/61301 1/50 96/16939 تخاس ناسنا
 3/3 1/1090 1/65 3/6000 0/05 0/9077 50 1/00995 ریاب

 0/65 5/6110 5/55 3/5167 1/05 0/1037 7/15 3/7133 زبس یاضف
 0/5 3/117 9/5 5/101 1/5 5/171 1/5 3/131 ریاس

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاهیربراک هک داد ناشن یتاعلاطم یاهلاس رد یربراک تارییغت رادومن اب طابترا رد 0 لکش زا لصاح جیاتن نینچمه
 ناشن دوخ زا یشهاک دنور زین زبس یاضف و ریاب یضارا و تسا هداد ناشن تحاسم شیازفا نامزرورم هب تخاس ناسنا
 .(0 لکش) دناهداد

 
 یتاعلاطم یاهلاس بسحرب اه یربراک تحاسم تارییغت رادومن .1 لکش

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 .تسا هدش هداد ناشن 1560-6560 و 6560-1660 ،1660-6660 ینامز یاههرود رد تحاسم تارییغت ،9 لودج رد
 هداد ناشن تحاسم شیازفا (راتکه 3/0107) دصرد 3/55 ،6660 لاس هب تبسن 1660 لاس رد تخاس ناسنا یربراک
 جیاتن قبط .دشابیم هدشرکذ یاهیربراک و یتاعلاطم یاهلاس نیب رد تحاسم شیازفا نیرتشیب نیا عقاورد و تسا
 یشهاک دنور نیا نازیم و دنا هتشاد تحاسم شهاک ریاس و ریاب ،زبس یاضف یاهیربراک ،هعلاطمدروم هرود هس یط رد
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 دنور هرود هس یط رد تخاس ناسنا یربراک زین لباقم رد اما .تسا هتشاد یرتشیب تدش 1660-6660 ینامز هرود رد
 .(9 لودج) تسا هداد ناشن یشیازفا

  فلتخم ینامز یاههرود رد اه یربراک عاونا تحاسم رییغت .9 لودج
 

 یربراک مان
 تحاسم رییغت

6660-1660 1660-6560 6560-1560 
 دصرد راتکه دصرد راتکه دصرد راتکه

 0 0/0105 9/9 0650 3/55 3/0107 تخاس ناسنا
 -1/6 -1/030 -1/5 -1/0155 -7/1 -0/3311 ریاب

 -1/6 -1/561 -1/5 -7/053 -5/9 -9/9060 زبس یاضف
 -5/6 -0/37 -5/6 -3/01 -16/6 -10 ریاس

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یشهوژپ یملع دواتسد و یریگهجیتن
 یاهدنیآرف زا تیامح روظنم هب نآ هب هتسباو تارثا و لیالد هارمه هب یضارا یربراک تارییغت یسررب و هعلاطم
 فلتخم یاه لاس و اهیربراک رد یضارا یربراک تحاسم تارییغت ،قیقحت نیا رد .تسا یرورض یرما یریگمیمصت
 نینچمه .تسا هتشاد یرتشیب تدش تخاس ناسنا یربراک دننام اهیربراک یخرب رد و تسا هدوبن ناسکی هعلاطمدروم
 دنور و تسا هدش ماجنا یرتشیب تدش و تعرش اب تارییغت نیا ،هعلاطمدروم ینامز هرود ییادتبا یاهلاس رد
 ،6660 لاس هب تبسن 1660 لاس رد تخاس ناسنا یربراک هک یروط هب تسا هدوب رتشیب اهیربراک یشهاک ای یشیازفا

  .تسا هتفای شهاک %5/9 زبس یاضف یضارا ینامز هرود نیمه رد و تسا هداد ناشن تحاسم شیازفا دصرد 3/55
 دشر لیلد هب شیازفا نیا هک هتشاد شیازفا 1560 ات 6660 یاه لاس نیب ینوکسم یربراک هب هتفای صاصتخا یضارا

 تعسو رگید فرط زا .تسا هدش هدهاشم قرش لامش یاه شخب رد یربراک نیا شیازفا نیرتشیب و هدوب تیعمج
 رد یرهش زبس یاضف تعسو شهاک هک دندرک ناونع ناراکمه و رون .تسا هتفای شهاک رهش زبس یاهاضف یربراک
 رضاح هعلاطم جیاتن اب اه هتفای نیا .تسناد یرهش هعسوت و تخاس ناسنا یربراک شیازفا زا یشان ناوت یم ار نامز یط
 .دراد یناوخمه

 لامش و (00 هقطنم) برغ تهج هب طوبرم 6660-1560 ینامز هزاب رد نارهت رهش ینوکسم یربراک شیازفا نیرتشیب
 دادعت رب و هدش هتساک زبس یاضف یاه هکل تحاسم زا ،6660-1560 ینامز هرود یط رد .دوب (0 و 5 هقطنم) قرش
 رما نیا .تسا هتفای شهاک ینامز هزاب نیا رد زبس یاضف یاه هکل هزادنا طسوتم نینچمه .تسا هدش هدوزفا اه نآ

 نیا رد تخاس ناسنا یاه یربراک هعسوت و تیعمج ندوزفا زور دشر هب هجوت اب هک تسا هلئسم نیا زا یکاح
 تارییغت ناراکمه و گناچ .دنا هدش یگتخیسگ مهزا راچد و هدش رت کچوک یرهش زبس یاضف یاه هکل ،رهش نالک
 مکارت شیازفا و اه هکل هزادنا شهاک زا یکاح اه نآ هعلاطم زا لصاح جیاتن .دندرک یسررب ار نژنش رهش یربراک
 نیا .دوب هدش داجیا تخاس ناسنا یاه یربراک تعسو شیازفا ببس هب رما نیا هک هدوب یرهش زبس یاضف یاه هکل
  .دراد یناوخمه ینونک هعلاطم جیاتن اب اه هتفای
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 هدش شرازگ رتشیب 1560 ات 6660 یاهلاس یط رد ینوکسم یضارا یربراک تارییغت ناراکمه و گنایل هعلاطم رد
 شیازفا ریثأت تحت ینوکسم قطانم یربراک تحاسم شیازفا ًااعطق .دراد تقباطم رضاح قیقحت جیاتن اب هک تسا

 و گناژ و یچوگامای و ناود و سویتناپ و ردیانشا جیاتن اب هک تسا هدوب تعنص هعسوت و ریخا یاهههد رد تیعمج
 دنرز هقطنم رد ،تخاس ناسنا یربراک رییغت ظاحلزا قیقحت نیا یاههتفای دیئات یاتسار رد .دراد یناوخمه ناراکمه
 یقادراکلا قیقحت رد .تسا هتفای شیازفا هتشذگ ههد هس یط رد یتعنص قطانم و ینوکسم قطانم تعسو نامرک ناتسا
 یرتشیب شرتسگ ینوکسم قطانم و زاسوتخاس ،7560 ات 5660 یاهلاس هلصاف رد و قارع هینامیلس رد ،ناراکمه و
 یناوخمه رضاح قیقحت جیاتن اب هک دناهدرک رکذ ینامز هرود نیا رد تیعمج شیازفا زین ار نآ لیلد و تسا هتشاد
 %11/9 و %51/9 بیترت هب ینوکسم یاهنیمز و یهایگ ششوپ ،دنه دنکاراتوا رد راموک و تاوار هعلاطم رد اما .دراد
 رضاح قیقحت جیاتن اب ریاغم یهایگ ششوپ دروم رد هک دنا هتشاد 6335 لاس هب تبسن 6560 لاس رد تحاسم شیازفا

  .دراد تقباطم رضاح قیقحت جیاتن ای ینوکسم قطانم هعسوت اب طابترا رد و
 شیازفا ببس هب گرزب یاهرهش هژیو هب و یرهش قطانم رد تخاس ناسنا یاه یربراک هیور یب هعسوت ،یلکروط هب

 هدش زبس یاضف یربراک یگتخیسگ مهزا هجیتنرد و یربراک رییغت ،بیرخت ببس اه نآ ندوب ریذپرجاهم و تیعمج
 .درک یمک ار تارییغت نیا ناوت یم نیمزرس یامیس یاه هجنس و رودزا شجنس یاه کینکت زا هدافتسا اب نیاربانب ؛تسا
 زا هک یوحن هب دوش هدافتسا هعلاطمدروم هقطنم تفاب رد دوجوم یاهتیفرظ و اهلیسناتپ زا دوشیم داهنشیپ نیاربانب
 و زبس یاضف هعسوت نینچمه .درب هقطنم رادیاپ هعسوت تهج ار هدافتسا نیرتهب هقطنم رد دوجوم و یلاخ یاهاضف
 زا یریگولج رد یمهم شقن هک زبس دنبرمک حرط یارجا فدهاب نآ ظفح رب تراظن و میرح یضارا رد یراکتخرد
 رارق هطوبرم ناریدم و نیلوئسم راک روتسد رد ،تشاد دهاوخ یهاگ سفنت هلاه و یزاس کاپ و رهش هیور یب شرتسگ
 .دریگ
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