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 هدیکچ
  ،یمسانشرهش مولع ربارب رد مهم ییلاچ هب ،هرطاخمرا ،ی یبط طیحم یاراد یاهرویک رد یطیحم تارطاخم زا اهرهش یریرا  یسآ
  ممغر  همب  همک  تمسا نآ زا  یکامح  ،طومبرم یاهراتشون و اه شهوژا .تسا هدش لیدبت یرهش یزیر همانرب و یسدنهم مولع ،تیریدم
  یریرما   یمسآ ، دمنا  هدمش  مامجنا یرهش هدوسرف و یخیرات یاه تفاب دروم رد هتشرگ ههد تفه دودح یط هک یتاقیقحت و تا لاطم
  تمیمها  عومضوم  نمیا  همب 90  همهد طساوا زا زین ناریا رد و هتفرگ رارق هجوت دروم یدالیم 90 ههد زا هلزلز ربارب رد روکرم یاه تفاب
 تا لاطم ساسارب .دهد یم ناین ار رهش نیا یریرا  یسآ ه لاطم تیمها ،ناریا بونج رد زاریش رهش هاایاج و شقن .تسا هدش هداد
  یسآ نیاربانب .تسا هداد یاج دوخ رد ار هدوسرف تفاب تالحم دصرد 90 ود هقطنم زاریش قطانم یلیصفت حرط یرانزاب هب طوبرم
  ،تمی مج  هزومح رد  رمیغتم  همن  رومظنم  نمیا   یارمب .تمفرگ رارق ه لاطم دروم هلزلز ربارب رد هقطنم نیا تالحم نایم زا هلحم هس یریرا
  کمی  رمه یریرا  یسآ ،یسررب نیا رد .تسا هدش لیلحت و یسررب و باختنا روکرم هقطنم یدبلاک یکیزیف یاه یگژیو و یربراک
  هدودمحم  یریرما   یمسآ تی ضو و هدش هبساحم رظن دروم عبات رد هقطنم یاه کولب حطس رد اه نآ شنکارا یانواچ و اهریغتم زا
     کمشوک هملحم تام طق دمصرد 12     دودمح ،ینآامق هملحم دمصرد 21   دودمح همک تشاد نآ زا ناین یسررب نیا جیاتن ،یسررب دروم
  ،زامب  یاهامضف زا ا مه ی ربرامک   هلمصاف رمیغتم و دنتسه دایز یلیخ و دایز یریرا یسآ یاراد یغابد هلحم دصرد 92 دودح و یل سابع
 هلزلز زا تالحم نیا یریرا  یسآ رد ار ریثأت نیرت شیب ،اه نامتخاس حلاصم عون و انب ثادحا لاس ،ریرا  یسآ هدودحم هب یسرتسد
 .دنراد
 .زاریش رهش ،یبتارم هلسلس لیلحت ،هدوسرف تفاب ،یبایزرا :یدیلک ناگژاو
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 هلاسم نایب و همدقم
  اهجنآ زا نتسا هتسویپ عوقو هب ناریا رد دروم 69 ایند رد هدک هتخانک هحناس عون 67 زا هدک تبث یا شرازگ یانبم رب
 رامک هب ا رطخ نیا نیرتیلصا زا یکی هزرل نیمز ،دراد رارق هلزلز رطخ ضرعم رد ناریا نیمزرس دصرد 62 دودح هک
  ییاه  یبارخ و دنازرل یم ار نیمز زا یتمسق ی اگ دنچ زا ر  هک یعیبط تسا یا هدیدپ هلزلز ن(6 :1296 ،یریا) دیآیم
  فهلتخم   طاهنم رد دیدک "ًااتبسن هلزلز کی طسوتم روط هب هنا ام ،هدک ماجنا یا  یسررب ساسا رب ندروآ یم راب هب ار
 667 رد  ناههج  یا رههک نی رهت گرزب زا ات 67 رد نانیشنرهک زا یمین ،یتآ لاس 67 لوط رد ندتفا یم قافتا نیمز هرک
 دارفا نیا دصرد 63 ندک دن اوخ نکاس ،دننک یم دیلوت رت شیب و رتشیر 2 یگرزب اب ییا  هلزلز هک ییا  لسگ یرتمولیک
 (Altan et al., 2004: 83) .دننک یم یگدنز هعسوت لاح رد یا روشک رد ،رطخ ضرعم رد
  عوهقو ض رهعم رد  هراوهم   اهیلامی  - پهلآ  ههلزلز  دهنبرمک  رهب ندک عقاو تلع هب هک تسا ییا روشک هلمج زا ناریا
  یالاهب  تاهفلت اب روشک شک زا یکی ناریا هتکذگ لاس دصرد هک یروط هب نتسا هدوب یرگناریو و برخم یا  هلزلز
  تاهفلت زا دصرد شک ،هتکذگ لاس 77 یمسر یا رامآ ةیاپ رب ن(066 :6396 ،ناراکم  و دحوم) تسا هلزلز زا یکان
 رد  ههک  تهسا نآ زا  یکاهح  رتهشیر 7/0 زا شیب یگرزب اب یا  هزرل رامآ یسررب نتسا هدوب هلزلز زا یکان روشک یناج
  روهط هب ام روشک رد هک تکاد هجوت دیاب نیاربانب نتسا هداد خر ناریا رد هزرل نیمز لهچ دودح هتکذگ لاس دصکی
  تهیم ا  نارهیا رد هلزلز ةقباس یسررب رد هچنآ ند د یم خر دیدک یلیخ ای دیدک هزرل نیمز کی لاس 7/7 ر  طسوتم
  ههب  ههجوت  اهب و  هدهک یرپس ناریا گرزب یا رهک یا  هزرل تیلاعف نیرخآ زا یدایز تدم هک دکاب یم هتکن نیا ،دراد
  ههلزلز ن(266 :7196     ،یزهیربت و یداهبآ یهگنز) تهسا  عوهقولا   هیرق ا رهک نیا رد هلزلز زورب ،ا  نآ تشگزاب ةرود
    ههلزلز یدهبلاک تارهثا نتسا هدک هراکا نانآ زا یخرب هب همادا رد هک دراذگ یاج رب ار یرایسب برخم تارثا دناوت یم
   ،اه انب ،اه     ههناخ یهناریو و  هیرخت لماهک هک دراد دوجو یرهک یا طیحم رد هک هچنآ رب نآ ریثأت زا تسا ترابع
-  یراهمیب و یگدرهسفا نوچ یرایسب یعامتجا راثآ هلزلز نینچم  ندوکیم ننن و ورین لاقتنا یوطخ ،یطابترا یا هکبک
   نهیا رهیغتم و هدیچیپ تی ام نددرگیم یعامتجا تینما لزنت  جوم و دراذگیم یاج رب یرهک هعماج رد یناور یا 
  یریذهپ  یهسآ ،رطخ ضرعم رد تیعمج دادعت ،(شزرل تدک هژیو هب) رطخ عیزوت ریغتم تی ام هب ناوتیم ار تارثا
   تاراهسخ رهتشیب هک تسا رکذ نایاک ن(Wald et al., 2011: 125) داد تبسن عماوج تمواقم نازیم و عونصم طیحم
  اه    تخاهسریز و ینامتخاهس یا درادناتهسا رد فعض و یزیرهمانرب نادقف یهجیتن یثداوح نینچ یداصتقا و یکیزیف
  یاه     ههلزلز عوهقو زا سهپ تاهفلت و تاراسخ عیزوت یگنوگچ و نازیم نتسناد ن(Linares- Rivas, 2012:1) دکابیم
     یاه ورین دهنناوتب اهت دراد ییازهسب تیم ا یرارطضا ی دخساپ زکارم و یریگایمصت نابیتشپ یا اتسیس یارب گرزب
   دوهجو اهب ن(Lin et al., 2012:7)    دهنیامن مازهعا اه     کهمک نهیا ههب دهنمزاین یا ناکم هب ار یتکادهب تاناکما و دادما
  یاه درب ار  یریگراهک ه هب و  یرههک   طاهنم رد  ههلزلز راتفر و لمع هوحن تخانک اب ،هلزلز عوقو نامز ندوب هتخانکان
  نیرهتاک هب یرهک  طانم رد ار هلزلز رطخ ناوتیم ،یرهک یحارط و یزیرهمانرب ،یاهقطنم یا همانرب هنیمز رد  سانم
 ن(6 :3196 ،ناراکم  و ینیما) داد ش اک نازیم
  اهت  اهک  تردهق  اهب یا  هلزلز و هدوب لاعف همین یا هقطنم یزیخ هزرل رظن زا سرگاز  طانم ریاس تبسن هب زاریک هقطنم
 رد 7/0  اهت 7  دودهح ناتسرهک نیا هب یوبرم یا  هزرل نیمز یاگرزب دودح ند د یم خر نآ رد ناوارف نازیم هب طسوتم
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  اه  نآ   داهیز یهگرزب و دنا هتکاد یپ رد هک ییا  یناریو تعسو  بس هب یخیرات یا دادیور نیا رتشیب هتبلا هدوب ناسون
 خر  ههقطنم رد  تهسا نکمم طسوتم و کچوک هلزلز یرامشیب دادعت هک تفرگ هجیتن ناوت یم و دنا هدک تبث خیرات رد
  ظاهحل  ههب ار  زاریهک رهک  طانم تفاب ن(296-096 :6396 ،ناراکم  و یعاجک) دنا هدشن تبث خیرات رد هک دنکاب هداد
  دوهخ نورد یدرکلمع هباشت لیلد هب نگم  یا  تفاب ندومن ایسقت نگم  تفاب نیدنچ هب ناوت یم نآ تخاس تیفیک
  فیاهظو یاراد  یرههک  ماهظن رد  تهسا  نهکمم زین و هدوب یدبلاک و یلکک سناجت یاراد هچراپکی ًااتبسن دکر دنیآرف
   لهمعلا سهکع ًاالومعم ا  تفاب هنوگ نیا ندروآ د اوخ ا ارف ار ناشیارجا شیپ زا شیب تبارق  جوم هک دنکاب صاخ
  رهبارب رد یناسکی ،یاتن یاراد زین هدوسرف یا  تفاب ًاالامتحا سپ ندن د یم زورب دوخ زا هلزلز دماشیپ ربارب رد یناسکی
 هدک یسررب هلزلز ربارب رد زاریک رهک هدوسرف یا  تفاب یخرب یریذپ  یسآ هلاقم نیا رد نیاربانب ندوب دن اوخ هلزلز
 رت اک یتحاسم اب ینوکسم یا انب و رتم 0 زا رت اک ضرع اب کیراب رباعم دوجو ،هدوسرف یا  تفاب فیرعت  بط نتسا
 ور  ههعلاطم دروم یا  تفاب هک اج نآ زا ند د یم شیازفا یعیبط یایالب ربارب رد ار رهک یریذپ  یسآ عبرمرتم 667 زا
  نهیا هب هجوت عوضوم نیا ندوک یم رت شیب یریذپ  یسآ نازیم لامتحا ،دنریگ یم رارق هدوسرف یا  تفاب ی هرمز رد هب
 ندنادرگ یم یمازلا ار هلزلز نوچ یعیبط یایالب ربارب رد ا  نآ یزاس مواقم تهج ییا  همانرب ی هئارا و ا  تفاب
  داهعبا رد       ا رههک رد (یدهبلاک تارهثا  خالاهب) ههلزلز تارهثا ییاسانکو هعلاطم ،هلاقم نیا یلصا فد  یلک روط هب
  و ندوهب یدربراک لیلد هب  یقحت نیا رد .تسا نارحب عوقو زا یکان دوس راثآ ش اک و رهک فلتخم  طانم رد فلتخم
  هدهک هدافتسا یفیصوت و یلیلحت عون زا  یقحت شور زا هلزلز ماگن  رد رهک یریذپ یسآ رد رثؤم لماوع نییعت یارب
       اهب ادهتبا ،ههلزلز رهبارب رد یریذهپ  یهسآ رظن زا زاریک رهک فلتخم تالحم یدنبهنهپ روظنم هب هعلاطم نیا رد نتسا
        اهب سپهس ندهک ده اوخ یهسررب ههقطنم یهعیبط رتسب ،هلزلز یللملا نیب هاگش وژپ طسوت هدک تبث یا  هلزلز یسررب
      نهیا زا دهیدزاب اهب ههمادا رد نددرهگیم عورک یفیصوت و یاهناخباتک راک ،دوجوم عبانم و ا باتک و تالاقم یوجتسج
  ندوهک  یهم ماهجنا یلیلحت و یشیامیپ شور هعلاطم دروم هقطنم یتخاسنیمز تیعقوم و یسانک نیمز یسررب و تالحم
  تاهعالطا یروآ عهمج  لماهک نآ  ایرهح و لسگ ،هدودحم یسانکنیمز تیعضو لماک ییایفارغج یا هداد هاگیاپ سپس
  تهیفیک ،تاقبط دادعت ،هزاس عون ،ا نآ عیزوت یگنوگچ ،ا یربراک دوجوم عضو نوچ ینامتخاس یا رتماراپ هب یوبرم
 ندک د اوخ یسررب GIS رازفامرن رد ندکابیم ننن و انب

  نیرهت شی هب   هیترت هب ینآاق و یغابد ،یلعسابع ککوک هلحم ،هلزلز عوقو تروص رد :هک تسا نآ زا یکاح یا  هتفای
 دید دن اوخ ار  یسآ
 :دوک یم حرطم ریز تالاؤس اتسار نیا رد
 ؟تسا هنوگ هچ زاریک رهک هعلاطم دروم تالحم رد ریذپ یسآ یحاون عیزوت یوگلا -6

 ؟تسا مادک نآ یلصا تلع ؟دراد یرت شیب یریذپ  یسآ هلزلز نارحب ربارب رد زاریک هدک یسررب هلحم مادک -7
   و دهندرگ  یهسآ راچد هلزلز عوقو تروص رد  ختنم تالحم زا یمظعا شخب تسا نکمم ،دسر یم رظن هب نیاربانب
  یارهب دراوم هنوگ نیا رد ند د یم لیکشت ار رهک تفاب نیرتریذپ  یسآ زاریک رهک رت شیب تمدق اب یا  تفاب ًاالامتحا
  ههچ  ههب   هیرخت  نازهیم هلزلز عوقو تروص رد ددرگ  خشم ات تسا هچخیرات هب عوجر شور نیرت هب یزیر همانرب
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  دوهمن ینیب شیپ هدنیآ یا  هلزلز یارب ار دروخرب ی هوحن ناوتب ،هتکذگ یا  هلزلز زا یرادربوگلا اب و تسا هدوب یوحن
 ن(676 :6196 ،هدوتس)
  :زا دنترابع  یقحت یا  هیضرف
 ؛دنکاب توافتم ا اب زاریک رهک تالحم رد ریذپ  یسآ یحاون عیزوت یوگلا دسر یم رظن هب -
   ار یریذهپ  یهسآ  نیرهت شی هب هلزلز عوقو تروص رد زاریک هدوسرف تفاب  مع رد دوجوم تالحم دسر یم رظن هب -
 ندنراد
   هیقحت شور زا هلزلز ماگن  رد رهک یریذپ یسآ رد رثؤم لماوع نییعت یارب و ندوب یدربراک لیلد هب  یقحت نیا رد
    رهظن زا زاریهک رههک فلتخم تالحم یدنبهنهپ روظنم هب هعلاطم نیا رد نتسا هدک هدافتسا یفیصوت و یلیلحت عون زا
 هقطنم یعیبط رتسب ،هلزلز یللملا نیب هاگش وژپ طسوت هدک تبث یا  هلزلز یسررب اب ادتبا ،هلزلز ربارب رد یریذپ  یسآ
  نددرهگیم عورک یفیصوت و یاهناخباتک راک ،دوجوم عبانم و ا باتک و تالاقم یوجتسج اب سپس ندک د اوخ یسررب
  و یهشیامیپ شور هعلاطم دروم هقطنم یتخاسنیمز تیعقوم و یسانک نیمز یسررب و تالحم نیا زا دیدزاب اب همادا رد
  لماهک نآ ایرح و لسگ ،هدودحم یسانکنیمز تیعضو لماک ییایفارغج یا هداد هاگیاپ سپس ندوکیم ماجنا یلیلحت
 ،هزاس عون ،ا نآ عیزوت یگنوگچ ،ا یربراک دوجوم عضو نوچ ینامتخاس یا رتماراپ هب یوبرم تاعالطا یروآعمج
 ندک د اوخ یسررب GIS رازفامرن رد ندکابیم ننن و انب تیفیک ،تاقبط دادعت

 یرظن ینابم

 نآ شهاک یارب یزیر همانرب و رهش حطس رد هلزلز تارثا یسررب
  کهی  ناوهنع  ههب  ا رههک رد ن دراذهگ ی هم  دوهخ نوماریپ طیحم رب ار ینوگانوگ تارثا ،یعیبط لماع کی ناونع هب هلزلز
 .دومن یدنب ایسقت لیذ حرک هب ،ایقتسمریغ تارثا و ایقتسم تارثا یلصا تروص ود هب ناوت یم ار تارثا نیا اتسیس
 هلزلز ایقتسم تارثا -
  حطهس رد ینوگانوگ تامدص و  یرخت ثعاب و دنتفا یم قافتا هلزلز زورب رثا رب ،هطساو نودب و ًاامیقتسم هک یتاریثات
  بوهسحم  ههلزلز  ایقتهسم  تارهثا زا یا  ههعومجم  رهیز یدبلاک تارثا ندنمان یم هلزلز ایقتسم تارثا ار دندرگ یم ا رهک
 .دندرگ یم

 هلزلز ایقتسمریغ تارثا -
  داهجیا  یدهبلاک  تارهثا زا  لهصاح یدعب ،یاتن و ایقتسم تارثا زورب رثا رب و ایقتسمریغ تروص هب رت شیب هک یتاریثات
  تارهثا  ،ههلزلز  یعاهمتجا  تارهثا  ،ههلزلز  یداهصتقا تارثا) :زا دنترابع هک دنمان یم هلزلز ایقتسم ریغ تارثا ار ددرگ یم
  لماهک ایقتسم تاراسخ ن(9 :3196 ،دوعسم و یولع) هلزلز یدبلاک تارثا ،هلزلز یطیحم تسیز تارثا ،هلزلز یتیریدم
  یاه   ههنیز   ،یگدهنز یا  هنیز  ،یزاسکاپ و یزرواشک تالوصحم ،هیلقن لیاسو ،یزاس هطوحم ،ا  نامتخاس ی هنیز 
  شورهف و  دهیرخ ،ا دزمتسد نتفر نیب زا لماک یداصتقا ایقتسمریغ تاراسخ ندوک یم دارفا تیمودصم و ریم و گرم
 و  اه   تخاهسریز  نتهفر  نیهب زا ای هدید  یسآ زکارم رد راک و  سک رد هفقو لیلد هب هک تسا نآ زا یکان یا دوس و
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  داهصتقا رب هعجاف زا سپ یا دوبمک زا یکان مروت ایقتسمریغ تارثا نیا ندیآ یم دوجو هب یداصتقا یا  تیلاعف ش اک
 (Goretti & Pasquale, 2003: 1-80) دراذگ یم ریثأت زین هقطنم زا جراخ یحاون
  ههک  دهیامن ی هم ذاختا ار یتامادقا هلزلز یا   یسآ و تاراسخ ندناسر لقادح هب تهج هلزلز تارثا ش اک یزیر همانرب
  تهسا بولطمان ضراوع ش اک ،یزیر همانرب نیا فد  ند د یم ش اک ار هلزلز یا   یسآ یبیرخت تارثا نآ  یرط زا
  تهسا نییاپ رایسب ی هنیز  یاراد هلزلز اب هلباقم یا  شور ریاس اب هسیاقم رد دراوم  لاغ رد نآ هب یوبرم تامادقا هک
  ،تاهباهشت کرد ن تهسا  داهیز  کارتهکا  ههجو  اه  نآ  نیهب یلو تسین یرگید هیبک ینارحب  ی  هتبلا ن(6 :1296 ،یریا)
 :7196  ،ناهیدوریب)  تهسا  یرورهض  رایهسب  دوهس  تارهثا فیفخت و نآ اب ییورایور روظنم هب یزیر همانرب یارب یدیلک

6   یموهلع  یرط زا ار ا  نآ تدک هک دومن شالت و هدک زکرمتم نیرفآرطخ لماوع یا  یگژیو یور دیاب نیاربانب ن(37
 ندومن ینیب شیپ ،یسانک نیمز و یسانک هلزلز نوچم 
 هلزلز ربارب رد اهرهش یدبلاک یریذپبیسآ رب راذگریثات )ماوع

 :دنوکیم ایسقت هتسد ود هب لماوع نیا ندنکاب لیخد ،دنناوتیم لماع عون ود رهک دبلاک یریذپ یسآ یبایزرا یارب

  ،نامتخاهس تمدق دننام ددرگیم رب نامتخاس دوخ هب یریذپ یسآ رثا هک دنتس  یلماوع :نامتخاس ینورد لماوع (فلا
 ن ...و نامتخاس تاقبط ،نامتخاس تحاسم ،نامتخاس حلاصم عون

- یسآ رد یرگید لماوع هکلب ،ددرگیمنرب نامتخاس دوخ هب هلزلز رثا ًاامیقتسم هک یلماوع :نامتخاس ینوریب لماوع (ب
  ههب  یهسرتسد  ،راوهجم  یا یربراک یراگزاسان و یراگزاس لماک هک دنراد شقن هلزلز ربارب رد یرهک نکاسم یریذپ
  اکارهت و  (ناتهسرامیب ) ههلزلز  عوهقو  ماهگن  رد زاین دروم یا یربراک هب یسرتسد ،زاب یاضف هب یسرتسد ،رباعم هکبک
 .دکابیم تیعمج

 و هزاس عون لماک) تخاسناسنا یا رایعم :دنتس  ریز رارق هب  یقحت نیا  ختنم یا رایعم هدک دای لماوع هب هجوت اب
     عهضو تخانهک اهب سپهس .(تاعطق تحاسم ،ربعم هب یسرتسد ،راگزاسان و راگزاس یا  یربراک یراوجم  ،انب تمدق
  ههب  لیدهبت ار ا رایعم زا کی ر  ،ا رایعم ی دزایتما و رظن دروم یا هشقن یهیهت زا سپ ،هعلاطم دروم هدودحم دوجوم
  ایه د یهم ار رظن دروم زایتما ا رایعم زا مادکر  هب Reclass روتسد و Analysis Tools رازبا طسوت سپس و هدرک رتسر
 نتسا هدک هتخادرپ ا هیال یناکوپم  هب Raster Calculator روتسدزا هدافتسا اب سپس
 هلزلز ربارب رد یرهش نکاسم یریذپبیسآ رد رثؤم ینوریب )ماوع یاهصخاش

 یطابترا یاه هکبش -
 یا دحاو هب یسرتسد هوحن ،ا یسرتسد رد ددعت و عونت اب  تارم هلسلس ،لماک یسرتسد و یطابترا یا هکبک رصانع
  زاهب  یا اهضف  ،اه  عطاهقت هلصاف ،ا هرادج عافترا  سانت ،رباعم  یک و لوط ،ضرع ،هلزلز ینارحب طیارک رد ینوکسم
   یهپ ،یطابترا یا  لپ دادعت ،یمومع لقن و لمح یا هکبک ،ن آهار یا هاگتسیا و ا هاگدورف تیعقوم ،رتپوکیل  دورف
 روپ ناساس) دننکیم افیا ینارحب تیعقوم زا ناگدنامزاب رارف رد یمهم شقن یطابترا هکبک دصرد و هنارس ،هداج اخ و
  داهیز ی   ههفقو و یراوهکد اهب نیمودصم هب یناسرکمک نامز ،ا یسرتسد عطق لامتحا ن(99 -79 :3196 ،دنویسوم و
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  تبهسن ناگدکهتشک دادعت ،تاجن و دادما یئالط تایلمع تاعاس نتفر تسد زا اب هک تسا یعیبط ندریذپیم تروص
 ندباییم شیازفا هیلوا ناحورجم هب
   تاراهسخ نازهیم و هلزلز عوقو زا دعب و نیح رد دادما و تاجن رما رد یمهم رایسب شقن یطابترا یا هکبک نیاربانب 
  نهیا رد نداد ش اک ار هلزلز تامدص ناوت یم دمآراک یطابترا هکبک یحارط اب ندنراد هدهع هب یناسنا تافلت و یاهزاس
     ههناد تهکرد یرههک تهفاب نینچم  نتسا رثؤم رایسب نامودصم هب یگدیسر نامز ش اک رد ،ا  نابایخ ضرع اتسار
 ن(766 :6396 ،یحتف و ناگداز فیرک) د دیم شیازفا ار نآ یدمآراک و هدک یکیفارت یا هرگ ش اک  جوم
  ههشقن (66 ) لکهک رد نینچم  نتسا هدک هدروآ یریذپ  یسآ اب نآ هطبار و رباعم هکبک ضرع هطبار (6) لودج رد
 نتسا هدک هداد ناشن ا هار ضرع

 یریذپ بیسآ نازیم اب ربعم ضرع هطبار :1 لودج

 یریذپ یسآ هجرد رباعم هکبک ضرع
 اک یریذپ یسآ رتم 76 زا رتشیب ضرع اب رباعم
 طسوتم یریذپ یسآ رتم 76 ات 3 زا رتاک ضرع اب رباعم
 دایز یریذپ یسآ رتم 3 ات 9 زا رتاک ضرع اب رباعم
 دایز رایسب یریذپ یسآ تسب نب و رتم 0 زا رتاک ضرع اب رباعم

 ن(1 :1196 ،ناراکم  و داژنیمتاح) :عبنم

 نیمز یربراک یسررب
  ههبرجت ار یتوافتم یا هزرل یریذپ  یسآ ،تسا هدک عقاو نآ رد هک ینیمز ساسارب یربراک عون ر  ،هلزلز عوقو ماگن 
  اهب و  تهیبولطم  سیرتاهم  لدهم  ساهسارب تسا هدک عقاو نآ رد هک یناکم اب یربراک ر  یراگزاس نازیم ندرک د اوخ
  ،یهحتف و  ناهگداز فیرک) تسا یبایزرا لباق ناکم نآ یا هلزلز و یسانک نیمز تیعضو زا یکان رطخ نازیم هب هجوت
 ن(766 :6396
  اه  نیمز نیا ندوک یریگولج نآ ایرح رد ای لسگ دوخ یور ا  یربراک یخرب ییامناج زا دیاب یرهک یزیر همانرب رد
  یهحیرفت  یاه  یربراک ای و هویم شرورپ یا  غاب ،یرورپماد ،تالوصحم زیلاج هب یتخاس نیمز یا  یگژیو  سح رب
  یارهب  ،رههک یروآ بات شیازفا نیع رد هک دبای صاصتخا فلگ یا  نیمز و یراوس هخرچود یا ریسم ،کراپ دننام
 ن(67 :3196 ،وجرهم و نیچ هایگ) دکاب از دمآرد ایقتسم ریغ روط هب و تدم دنلب رد دناوت یم زین یرادرهک
 هلزلز ربارب رد یرهش نکاسم یریذپبیسآ رد رثؤم ینورد )ماوع یاهصخاش

 هینبا تیفیک   -
      هدافتهسا لهباق و نآ رهمع لوهط نازهیم رظن زا ،(یبیرخت و یراد هگن لباق ،زاسون) انب کی یلک طیارک هب هینبا تیفیک
  نازهیم رد هک تسا انب یکیزیف تایصوصخ نیرت اهم زا یکی انب ن(0 :1196 ،ناراکم  و دمحا روپ) دراد هراکا شندوب
   اهنب ههچر   ًااهمومع  ندراد یراداهنعم ی   ههطبار اهنب تمدهق اب تیصوصخ نیا ندیامنیم افیا یمهم شقن انب یریذپ یسآ
  نآ یریذهپ     یهسآ نازهیم رهب دوهک هتساک انب تیفیک زا هچر  و تسا رادروخرب یرتفیعض تیفیک زا ،دکاب رتیمیدق
 ندک د اوخ هدوزفا

                                                                                                                 نیمز تحاسم -
  و یرهیگ هانپ ،زیرگ یارب نما و دیفم یاضف ندک هتساک و زاب یاضف یگدکدرخ تلع هب ،رتکچوک یا یدنبهعطق رد
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-    یهسآ نازهیم زا تاهعطق ی هزادهنا شیازفا اب و هتفای شیازفا یریذپ یسآ نازیم تقوم تاجن و دادما تایلمع ماجنا
- اهک زا عبرمرتم 667 یالاب تاعطق و نیرتشیب زا عبرمرتم 667 زا رتاک تاعطق هک یاهنوگ هب ؛دوکیم هتساک یریذپ
  هدهک هتخاس حطس تبسن شیازفا اب نیاربانب ن(66 :7196 ،اظاکخیک و یدمحا) دنرادروخرب یریذپ یسآ نازیم نیرت
  ندهک  هدافتهسا لباقریغ و ا نامتخاس راوآ شزیر زا یکان زاب یاضف یریذپ یسآ ،زاب یاضف هب ای و نیمز حطس لک هب
 ن(23 :1196 ،ناراکم  و یدابآیگنز) دباییم شیازفا ،تفاب
 تمدق -
     اهنب تمدهق ههچر  ههک تسا یهیدب نیا نتسا هدک هتفرگ رظن رد لاس 69 یبسن روط هب ناریا رد نامتخاس دیفم رمع
       طیارهک لقادهح اهب ، هسانم نکهسم ور نهیا زا ندوکیم هدوزفا هلزلز ربارب رد نآ یریذپ یسآ نازیم رب ،دبای شیازفا
   رهس ههب ،هتفر راک هب حلاصم تبسن هب نآ یکیزیف دیفم رمع هک تسا ینکسم نانچنآ ،نما هانپرس یانعم هب و یتنوکس
    هدهک هتخاهس ماوداهب حلاصم زا ،یعیبط یایالب ربارب رد یبسن ینمیا و یمیلقا طیارک و او  و بآ هب هجوت اب و هدماین
-  یهسآ  نازهیم ،ناریا رد هلزلز ربارب رد ا نامتخاس یحارط هماننییآ فلتخم یا هرود نیودت  سحرب نینچم  ندنکاب
 ،هماننییآ فلتخم یا شیاریو یارجا اب و هرود ر  رد هک ارچ ،دراذگیم شیامن هب ار یطخ یاهلپ عبات یاهزاس یریذپ
 ن(0-7 :1196 ،ناراکم  و داژنیمتاح) دبای یم رییغت ینامتخاس حلاصم زا هدافتسا و ارجا و تخاس تیفیک

 (انب یهزاس) حلاصم -
    فهلتخم ینامتخاهس حلاهصم تیلباق و تیبوغرم ،ینمیا ندراد هراکا انب یکیتاتسا داعبا و تمواقم نازیم رب حلاصم عون 
  ینوکهسم دحاو تخاس رد هتفر راک هب حلاصم عون» ن(67) دراد هقطنم ر  یاو  و بآ عون و یمیلقا طیارک هب یگتسب
   ینوکهسم یاه نامتخاس ،ا روشک ر کا رد یلک روطهب نددرگ یم بوسحم نکسم تیفیک شجنس یا  خاک زا یکی
  ندهنراد رارق نمیاریغ ینوکسم یا دحاو هدر رد بوچ و تشخ و لگ و تشخ :دننام ،ماودیب حلاصم زا هدک هتخاس
 ن(7296:16 ،یلئاسم) درادن دوجو یللملا نیب و  یقد طباوض دروم نیا رد هک دنچر 
   رد کرهت  هجوم  دهناوت ی هم  اهما  دنوهک یمن  یرخت تالم یولخم اب هدک هتخاس یرجآ یا  نامتخاس لا م ناونع هب
  داوهم  نیرهتهب   ندوهمن ههلباقم  ههلزلز  اهب  ناوهت یم مواقم یا  هزاس نتخاس اب هک د د یم ناشن نیا نیاربانب ندوک ا راوید
  دنهکاب هتکاد ، سانم نزو و الاب ماکحتسا ،الاب یریذپ فاطعنا دیاب هلزلز ربارب رد تمواقم یارب  سانم زاس و تخاس

(Kumar, 2015: 519)ن 

 نامتخاس یامن -
 لاح نیعرد و لقتسم رصنع کی تروص هب امن هک دوکیم  بس راوید اب یگنس ای و یرجآ یامن نیب یفاک لاصتا دوبن

 :0196  ،روهشک  یزهیر  ههمانرب و  تیریدهم  نامزاهس) دزیرب ورف هلزلز تاکاعترا ربارب رد یگداس هب و هدومن لمع فیعض
67). 
 تاقبط دادعت -
 ندک دودسم ناکما تاقبط دادعت شیازفا اب اریز ندراد ایقتسم یابترا ا نامتخاس عافترا اب زاب یاضف ییاراک تفا نازیم
  عوهن هب دیاب تاقبط دادعت نییعت رد نینچم  ندباییم شیازفا ا نامتخاس نیا  یرخت تروص رد زاب یا اضف و رباعم
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 یدبلاک تراسخ یدنبهنهپ
 یویرانس ره عوقو زا یشان

 هدش حرطم

 یناسنا تافلت یدنبهنهپ
 یویرانس ره عوقو زا یشان

 هدش حرطم

 

 دوجوم عضو هعلاطم
 یدروم هنومن

 زا یخرب هعلاطم
ناهج یاهروشک  

طبترم فیراعت یسررب  یبایزرا یاهلدم یسررب 
 یریذپبیسآ

 یاههیال بیکرت و قیفلت
 GIS طیحم رد فلتخم

-بیسآ یاهرایعم یهدنزو
 هنیشیپ زا هدافتسا اب یریذپ

قیقحت  

 

 جنپ یارب یبارخ لامتحا یسررب
 GIS طیحم رد یبارخ حطس

 

 ره یتاعالطا کناب هیهت و
 GIS رازفا مرن رد کولب

 
 

 

 تافلت نازیم یلامتحا یسررب
 GIS طیحم رد یناسنا

 اب فلتخم تالحم جیاتن هسیاقم
 رگیدکی

 

 

هلزلز رطخ لیلحت لودم
 

GI
S 

 رد

 هیهت لودم
تاعالطا
 

 بسانم یاهرایعم باختنا
یریذپبیسآ  

 هلزلز هچخیرات یسررب
 

 لماوع نییعت
 هب هدراو یاه تراسخ

 رثا رد اهنامتخاس
 هلزلز عوقو

 شهاک یارب داهنشیپ هئارا 
 هلزلز عوقو نامز رد تاراسخ

 یلامتحا

 

 

     نآ تاهقبط دادهعت و نامتخاهس عاهفترا تیدودحم 6617 ناریا یلم درادناتسا رد لیلد نیم  هب ندوک هجوت انب یهزاس
 7 ربارب نیمز ریز باستحا نودب تاقبط دادعت ر کادح ییانب حلاصم اب یا نامتخاس رد لا م ناونع هب تسا هدک نییعت
 ن(70 :7196 ،نکسم و نامتخاس تاقیقحت زکرم) تسا هقبط
 تسا نکمم ،گرزب یا  نامتخاس یوقس زا سپ نینچم  ندبای یم شیازفا  یرخت لامتحا ،تاقبط دادعت رد شیازفا اب
  رهت یمی دهق ی اه   نامتخاهس  یارهب رتالاب ریمعت یا  هنیز  ،تاقبط دادعت شیازفا اب نینچم  نددرگ رت شیب تافلت دادعت
 ن(Kim, 2015:10-83) دوک یم هد اشم
  ،نهپ رد  یریذهپ  یسآ روظنم نیدب نتسا زاین یابترا نیا رد یلدم هب نآ عون و هزادنا نییعت و یریذپ  یسآ نایب یارب
 (دایز یلیخ یریذپ  یسآ ،دایز یریذپ  یسآ ،طسوتم یریذپ  یسآ ،اک یریذپ  یسآ ،اک یلیخ یریذپ  یسآ) فیط
  یاه   تیدودهحم نیهنچم  و   هیقحت  عوهضوم ،هعلاطم دروم هقطنم تایصوصخ هب هجوت اب ندریگیم رارق یسررب دروم
   حلاهصم و تاهعطق تحاسم ،ا یربراک یراوجم  ،تاقبط دادعت ،تیفیک ،تمدق ،هزاس)  خاک هن دادعت زا یتاعالطا
 .تسا هدک هدافتسا هلزلز ربارب رد تالحم یریذپ  یسآ نایب یارب (تیعمج و رباعم ضرع ،انب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهوژپ یرظن بوچراچ :2 )کش

  یارهب ن دنوهک یم ایسقت یریذپ  یسآ رظن دروم فیط ،نپ ساسا رب هقبط دنچ هب دوخ  ختنم یا  خاک زا مادک ر 
 ،ددرگ  خشم یریذپ  یسآ نازیم هکنیا
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  تهیاهن رد ندوک هداد صاصتخا شزرا (AHP) یبتارم هلسلس لیلحت دنیآرف کمک اب ناشتاقبط و ا   خاک هب دیاب یم
  رهبارب رد  زاریهک  رههک   هدوهسرف تهفاب  طانم یریذپ  یسآ لیالد هب ناوت یم ،هلحم ر  یریذپ  یسآ نازیم یسررب اب
 ندرب یپ هلزلز نارحب
   هنیشیپ
  ههتفریذپ تروص یلخاد و یناهج حطس رد یدنچ یا ش وژپ ،هلزلز ربارب رد ا رهک یریذپ یسآ یبایزرا اب یابترا رد
 .تسا هدک هراکا ا نآ زا یضعب هب اجنیا رد هک تسا

   هعهسوت  خاهک زا   یناههج ههلزلز تافلت دروآرب یارب یبرجت لدم زا هدافتسا هعلاطم رد (6667) ناراکم  و لاوزیج
  تهیاهن رد ندندومن هدافتسا نآ نامز و ناکم ،هلزلز یگرزب ،ییاو  و بآ طیارک ،(یداصتقا و یعامتجا طیارک) یناسنا
      یدرهکیور ناوهنع ههب درهکیور نهیا و دنتخادرپ ریخا یا هلزلز ساسارب ناهج یا روشک تافلت نیمخت یهسیاقم هب
 ندندومن یفرعم تافلت نازیم عیرس یهبساحم یارب دنمکزرا
  اهب ار تسراخب رد هلزلز تارطخ یریذپ  یسآ هرایعم دنچ لیلحت و هیزجت و GIS رازفا مرن کمک اب (7667) سامرآ
  ،نالاهسگرزب  تهیعمج  خرهن) ی عاهمتجا  راهیعم ،(دیدک و طسوتم یگرزب اب هلزلز باتک ریداقم نیگنایم) یطیحم رایعم
  ،راوناهخ  ره  یازا  ههب  نارهیگبدزم  دادهعت طسوتم ،راوناخ رد رفن دادعت طسوتم ،ینوکسم اکارت ،ا  هویب ،نانز ،ناکدوک
  تحاهسم  طهسوتم  ،قاهتا رد  رهفن  خرهن ،یراکیب دصرد) یداصتقا رایعم ،(دایز نادنزرف یاراد نانز ،تالیصحت لقادح
 رد  ینامتخاهس  اکارهت) یهکیزیف  راهیعم ،( تهماقا  لهحم رد تیعمج اکارت ،قاتا 7 زا شیب اب یصوصخ هاگباوخ ،ا  قاتا
  ههب یا هی هکاح  طانم هک دیسر هجیتن نیا هب یو ندومن یسررب ار حلاصم ،انب عافترا و تمدق طسوتم ،یرامکرس دحاو
     یهسآ زهین اهنب  اهک  اکارهت و  اهک عافترا ،اک تمدق ندنراد رارق رطخ ضرعم رد رت اک دایز زبس یا اضف دوجو لیلد
 ندنا هتکاد هقطنم یریذپ  یسآ رد ار ریثأت نیرت شیب یطیحم لماوع و دن د یم ش اک ار یریذپ

  یریذهپ   یهسآ لاعف یا  لسگ و نامرک هلزلز تراسخ هب هجوت اب ثحب دروم هلاقم رد (7667) شناراکم  و ینیسح
  دادهعت و  یهضارا  یربراهک  یریذهپ  یسآ ،GIS و اینامراک رازفا مرن کمک اب نانآ ندندرک یبایزرا ار یتایلمع هقطنم 96
  ههب یا  ههلزلز  یزاهس هی بهک اب ندیدرگ یسررب سناژروا زکارم عاونا یرو هرهب خرن نآ زا سپ ندندومن هبساحم ار تافلت
     تهیعمج ههب ههجوت اهب نینچم  ندنتس  هدافتسا لباق نارحب نامز رد ناتسرامیب 2 اهنت هک دیدرگ  خشم 0ن9 یگرزب
 ندرادن دوجو تاجن و دادما تایلمع یارب یفاک یاضف ،رهک

  نهما  زرهم  فده   اهب ، اه   لهسگ و  اه   ناتهسرهک  ناهکم  ههب هجوت اب هلاقم نیا رد (7667) یقفاب یعناق و یتمحر دعاق
 و یا  هزرهل  تیعهضو و یسانک نیمز یا  یگژیو ندندومن نییعت یا هزرل یریذپ  یسآ اب هطبار رد ار دزی یا  ناتسرهک
 زا  هدافتهسا  اهب ( فهلا  ،یهنعی فلتخم شور ود زا هدافتسا اب تیاهن رد ندندک یسررب ینیشنرهک و تیعمج نآ زا سپ
  ههلزلز زا  هلهصاف و  اه   ناتهسرهک  لهحم  دروهم رد هتکذگ لاس 666 یا  هداد زا هدافتسا اب (ب و دوجوم یا درادناتسا
    رد رههک تهیعمج دهصرد 2 و رهک دصرد 77 دودح هک دک  خشم و دندرک  خشم ار نما یرهک زرم ،یلامتحا
 ندنتس  هلزلز رطخ ضرعم
  رد ههلزلز هحناس ربارب رد نآ یریذپ  یسآ رد راذگریثات لماوع و ییاتسور نکسم تیعضو یسررب هب (9396) یلانیع
  اهب و هدک یروآ عمج هبحاصم و همانشسرپ زا هدافتسا اب زاین دروم یا  هداد روظنم نیا هب نتخادرپ دورساجس ناتس د
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  ندوهب  نیئاهپ  هدهن د  ناهشن  اه  هداد  لهیلحت زا  لهصاح  ،یاهتن ن تهفرگ  رارهق  لهیلحت  دروهم SPSS رازفا مرن زا هدافتسا
  نیهب زا ن تهسا  ههنومن ی اه   هداوناهخ  نیهب رد  ههلزلز  رهبارب رد  نکهسم یریذپ  یسآ اب هلباقم یارب یلحم یا  تیفرظ
  ینویهسرگر   لهیلحت نهیا  رهب  هوالهع ندراد صاصتخا نکسم یدبلاک تیفرظ هب دروم نیرت  سانمان یلحم یا  تیفرظ
 و  یداههن  لهماوع و ری ثأهت  نازهیم  نیرهت شی هب   هیترت هب یدبلاک و یداصتقا لماوع هک د د یم ناشن یلحم یا  تیفرظ
 .دنا هتکاد هعلاطم دروم هقطنم رد نکسم یریذپ  یسآ رد ار ریثأت نازیم نیرت اک یعامتجا
 رد  یلاهمتحا  ههلزلز زا یکان هدید  یسآ تیعمج تقوم رارقتسا یا لحم یبای ناکم هب (9396) ناراکم  و یسردملا
  تاهعالطا اتسیس رازفا مرن زا هدافتسا ش وژپ نیا رد هدافتسا دروم شور نتسا هتخادرپ ناهفصا یرادرهک هس هقطنم
 ی اه   تهفاب و  هدافتهسا  دروهم یا  هیال هب هجوت اب ندکاب یم هکبک لیلحت و یبای ناکم نییعت رد (Arc GIS) ییایفارغج
  ههتفرگ  رهظن رد  ییاهجر دیهک کراپ هلزلز زا دعب تقوم ناکسا یارب ناکم یرتهب ناهفصا هس هقطنم رد یخیرات ددعتم
 نتسا هدک نییعت نا هدودحم و یناسر دادما یا  هار و تسا هدک
    یهسررب ار نامیلهس دجهسم رهک رد یرهک یا  نامتخاس یریذپ  یسآ دوخ  یقحت رد (6396) ناراکم  و یدحوم
  عوهن زا  ،ههلزلز  رهبارب رد  یرههک یا  نامتخاس یریذپ  یسآ عوضوم هب هجوت اب ش وژپ نیارد  یقحت شور ندندومن
  یریذهپ  یسآ زا یبسانم دروآرب ،(IHWP) سوکعم یبتارم هلسلس لدم زا یریگ هرهب اب هک دکاب یم یلیلحت-یفیصوت
  تمدهق  ،ههینبا  تهیفیک)  ینامتخاهس یلصا رصانع و ازجا یفیصوت و یناکم یا  هداد زا هدافتسا اب یرهک یا  نامتخاس
 زا  مادهکر   ریثأهت ؛ دزادرهپ ی هم (ینامتخاس اکارت ،یتیعمج اکارت ،یریذپرطخ رظن زا یضارا یربراک ،حلاصم عون ،هینبا
  اه  هداد   هیفلت  ههب Arc GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب و دوک یم هئارا یریذپ  یسآ نازیم رد ا  یدنب سالک و ا   خاک
 02ن06 ، ده د ی هم ناشن ،یاتن نددرگ یم هلزلز ربارب رد رهک ریذپ  یسآ یا  هلحم ییاسانک هب رجنم تیاهنرد و هتخادرپ
  نیرهت شی هب یاراد دابآزبس ی هلحم ،ساسا نیارب ندنا هدک هتخانک ریذپ  یسآ نامیلس دجسم رهک یا  نامتخاس دصرد
 نتسا رادروخرب ینییاپ یریذپ  یسآ زا ،دایز تعسو دوجواب باخلت ی هلحمو یریذپ  یسآ
 GIS و سویدار لدم زا هدافتسا اب زاریک رهک کی هقطنم رد ار هلزلز زا یکان تراسخ (9396) یسردملا و ولگیب لزق
 و  هزاهس  عوهن  ههب  ههجوت  اهب  ههعلاطم دروم هقطنم یا  نامتخاس دادعت :نوچ یتاعالطا زا اتسار نیا رد ندندومن یبایزرا
 و قرب یا  تسپ ،رباعم هکبک ( هقطنم یتایح یا نایرک و هقطنم لک تیعمج ،ینامتخاس تاقبط دادعت ،ا نآ یربراک
  هدافتهسا بآ  نزاهخم  ،بالهضاف و بآ   یوهطخ ،یهسانک نی همز و کاخ یا  هداد ،نیزنب پمپ یا  هاگتسیا ،تارباخم
  قاهفتا  یدروهیبا  هدوهسرف  تهفاب رد  یریذهپ   یهسآ و  یرخت رطخ نیرت شیب هک دنتفای تسد هجیتن نیا هب و دندومن
 نداتفا د اوخ
 ی  هرتهسگ رد  یهتیعمج  زهکرم نی رهت  گرزهب ناونع هب ار اسف رهک ادتبا دوخ ی هلاقم رد (6396) شناراکم  و یناودرک
 : رهیظن  ،یریذهپ  یسآ رد رثؤم یداینب لماوع و ایسقت هیحان 7 هب (تیعمج رفن 671666 اب) سراف ناتسا قرک بونج
 ار  رههک و یسررب یحاون نیا زا کی ر  رد ننن و ساسح یا  یربراک ،یطابترا هکبک ،ا  نامتخاس تیفیک ،یعیبط رتسب
  یاه رازفا مرن و ننن و یفارگوپوت و یسانک نیمز یا  هشقن زا اتسار نی رد نتسا هدومن یدنب هنهپ یریذپ  یسآ رظن زا

Google Earth و AutoCAD زا  کهی  ره  یریذپ  یسآ ش اک تهج یرورض تامادقا تیاهن رد نتسا هتفرگ هرهب 
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 هداد  داهنهشیپ ار  رههک  یهتآ ی  هعهسوت  یارهب   هسانم ریسم و دقن دروم ار ی دنامرف زکرم یبای ناکم و نایب ار یحاون
 .تسا
  نارههت ناتسا فلتخم یاقن یریذپ  یسآ ی هشقن ةیهت و ریذپ  یسآ  طانم ییاسانک هب (6396) شناراکم  و یدیکر
  لهماوع  اهب  یعاهمتجا - یداهصتقا یا   خاک نیب یابترا ، یقحت نیا رد دنا هتخادرپ یریذپ  یسآ تاجرد  سح رب
  یاه   کهینکت و  اه  تیلباق زا یسررب نیا رد ندنداد رارق لیلحت دروم هلزلز ربارب رد نارهت ناتسا یریذپ  یسآ رد رثؤم
  لیهسناتپ یاراد نارهت ناتسا هک داد ناشن ا  یسررب نتسا هدک هدافتسا فلتخم یا  هیال رد Arc GIS رازفا مرن یلیلحت
  ناتهسا  یارهب  ههلزلز دادخر ناکما ،یعیبط یایالب رارکت و یریذپ تشگزاب نوناق هب هجوت اب و تسا هلزلز یارب ییالاب
  رهب   هبطنم  تهسرد یدبلاک ظاحل زا ینارحب یاقن و ریذپ  یسآ یا  هورگ و تسا ینیب شیپ لباق و دایز رایسب نارهت
  یاهیالب  رهبارب رد  نارهحب  تیریدهم  یزاهسدنمناوت هب دیاب نیاربانب نتسا هعماج نییاپ راشقا ةلیسو هب هدک لاغکا یاقن
 ندومن هژیو هجوت یعیبط

 یتاعلاطم هدودحم یفرعم
  یزهیر  ههمانرب و هعلاطم تیم ا و شقن دناوت یم یدودح ات ،تسا هدوب 63 لاس رد گرزب رهک 7 زا یکی زاریک هک نیا
 دایز رایسب دادعت هب هجوت اب ندنک  خشم ار رهک نیا رد یلامتحا یعیبط یایالب عوقو زا یکان تاراسخ ش اک یارب
  اه   لهسگ  نهیا  تهیلاعف  یخیراهت  باوس و سراف ناتسا حطس رد (نیزب ،تالق ،درزدیب ،ناطلس ،ناقرز لسگ) ا  لسگ
 رد  ههک  نارهحب هچخیرات یسررب ن(27) دراد دوجو زاریک رد ایظع یا هلزلز عوقو ناکما هک درب یپ هتکن نیا هب ناوت یم
  دوهک ی هم هتکادرب رطخ یبایزرا روظنم هب هک تسا ییا  ماگ نیلوا و نیرت اهم زا یکی ،تسا هتسویپ عوقو هب یا هعماج
 ی اه   ههلزلز  یهسررب  ههب  تمهسق نیا رد لیلد نیا هب نتفای ی اگآ ،تسا هعماج نآ یور شیپ هک یتارطخ زا ناوتب ات
  اهب  سراهف  ناتهسا ی  هدودهحم رد  ههلزلز 6696 دودح نونک ات 0667 لاس زا .تسا هدک هتخادرپ سراف ناتسا یخیرات
  لهحم  رهیز  لکهک رد هک دنا هتکاد رتشیر 7 زا شیب یا یگرزب هلزلز 2 نایم نیا زا نتسا هداد خر ،هدک هدرب مان طیارک
 نتسا هدک  خشم نانآ عوقو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (نارهت هاگشناد کیزیفوئژ یهسسوم تیاس) irsc.ut.ac.ir/bulletin.php :عبنم زاریک رد هداد خر یاه هلزلز هشقن :3 )کش
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  یلاعیاروهک  هبوهصم   هقا    عتم نتهسا ههلزلز رهبارب رد یرههک ی اه   تهفاب نیرتریذپ  یسآ زا یکی هدوسرف یا  تفاب
  هلئهسم و  هدوهسرف  تهفاب راتک  6306 زاریک یرادرهک ةدوسرف تفاب یزاسون و دایحا نامزاس ،یرامعم و یزاسرهک
 7    ههقطنم ندوهمن مالهعا  یزاهسهب و یزاسون تامادقا ماجنا رد راد تیولوا تالحم ناونع هب هلحم 99  لاق رد ار راد
  تمهس رد و زاریک رهک زکرم رد رفنراز  226 تیعمج و راتک  6106 یبیرقت تحاسم اب یا هدودحم زاریک یرادرهک
 یرگنزاب هب یوبرم تاعلاطم ساسارب نتسا هدیدرگ عقاو رهک یگن رف - یخیرات تفاب برغ بونج و بونج ،برغ
  رواهشم  نیهسدنهم) تسا هداد یاج دوخ رد ار هدوسرف تفاب تالحم دصرد 67 ود هقطنم زاریک  طانم یلیصفت حرط
    یغاهبد و یلعهسابع کهکوک ،ینآاق هلحم هس یدنب تیولوا نیا هب هجوت اب  یقحت نیا رد نیاربانب ن(1196:276،زارادرپ
    دروهم ،ود ههقطنم رد عهقاو  دنهکاب ی هم زاریک یزاسون و ایحا نامزاس هدوسرف یا  تفاب لوا تیولوا 66 زج هک زاریک
  ههک زاریک هدوسرف تفاب تالحم رد هلخادم ترورض یدنب تیولوا شرازگ ساسارب لا م ناونع هب نتفرگ رارق هعلاطم
  ایمهصت شور و  یهبتارم  هلهسلس  لهیلحت  دهنیارف   هیرط زا یتوافتم یداصتقا-یعامتجا یدبلاک یا   خاک یانبم رب
  تهیولوا  ناوهنع  ههب ینیرفآزاب لوا زافرد  ختنم ی هلحم هد نایم زا یلعسابع ککوک ی هلحم هدک هدافتسا یفلد یریگ
 یتحاسم اب یلعسابع ککوک هلحم ن(1196:967،یرامعم و تفاب ناحارط رواشم نیسدنهم) نتسا هدک باختنا مراهچ
 هزاورد  ترواهجم رد  رهفن 6660  رهب  غلاهب  یهتیعمج اب هک دکاب یم زاریک رهک یمیدق یا  هلحم زا راتک  77 هب کیدزن
 نآ  یوهس ود  رد نتهسا  ههتفرگرارق  یلهصا  رهبعم  ههس  ناهیم  رد و تهسا  هدهک  عهقاو رهک یخیرات هدودحم و نروزاک
  ههب  نورزاهک هزاورد نتسا هدک عقاو ناغورف دیهک نابایخ نآ بونج علض رد و ون ینآاق و یزیربت سمک یا  نابایخ
 ندراد رارق نآ سأر رد یطابترا اهم هطقن کی ناونع
  ههب  قرهک لامک زا ،لاصو نابایخ هب برغ لامک زا هدودحم نیا ندکاب یم زاریک یمیدق یا  هلحم زا یکی ینآاق هلحم
 ( ههنهک)  یقرهک  ریهشم  ناهبایخ هب برغ بونج زا و (هنهک) یلامک ینآاق نابایخ هب قرک بونج زا ،یرهچونم نابایخ
 نتسا هداد یاج دوخ رد ار راوناخ 662 هب کیدزن راتک  1/36 دودح یتعسو اب و دوک یم یهتنم
  ههب بونج زا و یدمحا نابایخ هب برغ زا ،هللا یلا یعاد اک نابایخ هب قرک زا ،هیوبیس راولب هب لامک زا یغابد هلحم
 نتسا هداد یاج دوخ رد ار رفن 7677 دودح رد یتیعمج هلحم نیا نددرگ یم یهتنم شترا نابایخ
 نیا یا  یگژیو ریاس همادا رد .دنتس  کیراب و تسب نب ًااتدمع یلحم یا  یسرتسدو ا  هچوک تالحم نیا نورد رد 
 نتسا هدک یسررب تالحم
  تالهحم حطس رد ماود رظن زا ینامتخاس حلاصم تیفیک ندنکاب یم دیفس نامیس تالحم تاعطق رت شیب رد امن حلاصم
   ریاهس زا رهت شی هب   ینآاهق ههلحم رد هدک هدافتسا یا امن یگدنکارپ نتسا ینوکسم یا  نامتخاس تمواقم نازیم رگنایب
  عوهن (7   ) لکهک رد نتهسا هداد صاهصتخا    دوهخ ههب ار نازهیم نیرت اک تالحم نیا رد یا هشیک یامن نتسا تالحم
 نتسا هدک  خشم نامتخاس ر  حلاصم
 



 11 ...هدوسرف تفاب یریذپ بیسآ شجنس و یبایزرا

 
 زاریک یرادرهک :عبنم  .رهش و ناتسا ،روشک رد هدودحم تیعقوم :4 )کش

 
Arc GIS زاریک یرادرهک :عبنم    رازفا مرن زا هدافتسا اب هعلاطم دروم قطانم امن حلاصم هشقن :5 )کش 
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     هتخاهس نه آ و رهجآ حلاهصم زا یغابد یلعسابع ککوک ،ینآاق تالحم یا نامتخاس زا دصرد 73 و 03 ،91 دودح
  اهی حیحص هدافتسا زا هتکذگ هک دنکابیم ینتب و یزلف تلکسا حلاصم زا ،تاعطق لک زا یمک دصرد نینچم  ندنا هدک
   لهگ و تهشخ دننام ماودیب حلاصم ندنا هدک هتخاس ماوداب حلاصم زا ا نامتخاس نیا هک تفگ ناوتیم ،حلاصم زا طلغ
     صاهصتخا دوهخ ههب ار اه نامتخاس زا یزیچان دصرد دنراد رارق نمیا ریغ یا دحاو یهدر رد هک بوچ و تشخ و
 نتسا هدک هدروآ ا انب ی هزاس ی هشقن (0) هرامک لکک رد ندنا هداد

 
 زاریک یرادرهک :عبنم   Arc GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب هعلاطم دروم تالحم هزاس هشقن :6 )کش

  ههعطق 9707    عوهمجم زا تهسا ینوکهسم تیلاعف ،دریگیم تروص یضارا حطس رد هک ییا تیلاعف نیرتاهم زا یکی
 93    رهب غلاهب ،کهکوک هلحم نیمز هعطق 6397 عومجم زا ،ینوکسم هب دصرد 71 رب غلاب ،زاریک رهک ینآاق هلحم نیمز
   نتهسا ههتفای صاصتخا ینوکسم هب دصرد 73 رب غلاب ،یغابد هلحم نیمز هعطق 6667 عومجم زا و ینوکسم هب دصرد
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  یقاهب و  هتهکاد  ینوکهسم یربراک عبرم رتم 970096 تحاسم اب تاعطق  لاغ تسا ینوکسم هلحم نیا  لاغ یربراک
  ههجوت  لهباق هتکن ندنا هدک بوسحم هبورخم ناونع هب ای و هدوب یب ذم ،یلاع شزومآ ،یکزومآ یربراک یاراد تاعطق
 رد  هژهیو هب هک تسا رکذ هب مزال هتبلا نتسا یرهکارف یربراک کی ناونع هب یمالسا دازآ هاگشناد دوجو هلحم نیا رد
 ،هشقن رد  لاغ یربراک نتفرگ رظن رد هب هجوت اب هک دراد دوجو یراجت یا  یربراک عاونا هلحم یلصا یا  نابایخ هبل
   ینوکهسم یربراهک دوجو ن(3196،یرامعم و تفاب ناحارط رواشم نیسدنهم) دنا هدک بوسحم ینوکسم یربراک دزج
  یاه  ی ربراهک  یراوهجم  هشقن ،(2) هرامک لکک رد ند د شیازفا  ک لوط رد صوصخ هب ار تافلت نازیم دناوت یم
 نتسا هدک هدروآ تالحم

 
 زاریک یرادرهک :عبنم Arc GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب هعلاطم دروم تالحم یربراک هشقن :7 )کش

     کهکوک ههلحم یاه انب دهصرد 62  ،ینآاهق هلحم دصرد 70 دودح تسا  خشم انب تیفیک یهشقن رد هک هنوگنام 
    دوهخ ههب ار دهصرد نیرتشیب یریمعت یا انب زین نآ زا سپ ندنتس  یرادهگن لباق یغابد هلحم دصرد 61 و یلعسابع
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    زا یهمک دهصرد زاهسون ی اه   نامتخاهس ن دهنا  هدهک هدنکارپ هقطنم لک رد هبورخم و یبیرخت یا انب ندناهداد صاصتخا
 ند د یم ناشن ار تالحم نیا رد انب تیفیک هشقن ،(0) لکک نتسا هداد صاصتخا دوخ هب ار هلحم هس نیا تاعطق

 
 Arc GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب هعلاطم دروم تالحم تیفیک هشقن :8 )کش

 زاریک یرادرهک :عبنم

       یهسررب ههب شهخب نهیا رد ،دراد رایهسب تهیم ا یناسنا تافلت نازیم نییعت رد ینوکسم تاعطق  یرخت هک اجنآ زا
     دودهح یلعهسابع کهکوک ههلحم رد ،هعطق 676 دودح ینآاق هلحم رد نتسا هدک هتخادرپ ینوکسم تاعطق تحاسم
 666  نیهب یتحاسم تاعطق  لاغ ندنراد عبرمرتم 666 زا رتاک یتحاسم هعطق 617 دودح یغابد هلحم رد و هعطق 667
 زا  راهیعم   نهیا ندهنک  یهمن یوریپ یصاخ نوناق زا تاعطق هزادنا ،دوک یم هد اشم هک هنوگ نام  ندنراد عبرمرتم 669 ات
  ههطبار  یناهسنا اکارت و تیعمج شیازفا  اب ینوکسم تاعطق تحاسم ندوب کچوک هک ارچ تسا تیم ا زئاح دعب دنچ
 و  دوهب  ده اوخن بولطم نادنچ هینبا یفیک طیارک اک تحاسم اب ینوکسم تاعطق  ر کا رد هکنیا رگید و دراد سوکعم
      ناهشن ار تالهحم نهیا تاهعطق هزادهنا ،(3) لکک ندوب دن اوخ رادروخرب یرتشیب  یسآ لامتحا زا ییا  تفاب نینچ
 ند د یم
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 Arc GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب هعلاطم دروم تالحم تحاسم هشقن :9 )کش

 زاریک یرادرهک :عبنم

 ار تالحم یریگلکک یخیرات دنور  خاک نیا ندکابیم یدبلاک یریذپ یسآ یبایزرا تهج یمهم  خاک انب نس
 رد  مواهقم  حلاهصم   ًااتدهمع ارهیز ندز نیمخت ار ا نامتخاس تمواقم نازیم ناوتیم هصخشم نیا ساسارب ند دیم ناشن
    ههک تهسا ییاه انب هب  لعتم اهس نیرتشیب تالحم هشقن هب هجوت اب ندنا هتفر راکب رتمک رمع طسوتم اب یا  نامتخاس
  ههلحم ی اه انب حطس زا دصرد 00 ،ینآاق هلحم دصرد 20 لداعم یمهس هتسد نیا ندنا هدک ثادحا 6296 لاس زا شیپ
       ریذهپ  یهسآ ههلزلز رهبارب رد اه انب نهیا ًاالامتحا ندریگیم رب رد ار یغابد هلحم یا انب دصرد 60 و یلعسابع ککوک
 نتسا هدک  خشم تالحم نیا رد انب تمدق ،(66) هرامک لکک رد ندوب دن اوخ
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 Arc GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب هعلاطم دروم تالحم تمدق هشقن :11 )کش

 زاریک یرادرهک :عبنم

   اههنت ههقبط 2 ای 0 یا نامتخاس دادعت ندنتس  هقبط 7 ای 6 هلحم هس ر  رد ینوکسم یا نامتخاس دصرد 61 زا شیب
 –  یهبرغ  لامهک  تالهحم  یموهمع  یرهیگ تهج نینچم  ندنروخیم اشچ هب تالحم نیا زا یدودحم یا  شخب رد
 –  یقرهک  تههج یاراد زین تالحم یلصا یا روحم نآ عبت هب و زاریک تکد یمومع تهج اب  سانتم یقرک بونج
 رد ن دنتهس   یبوهنج و  یلامهک   طاهنم اب تالحم هدن د لاصتا یبونج – یلامک یا روحم لاح نیع رد و هدوب یبرغ
  یهشخب راتخاس زا زجاع و هدوب  تارم هلسلس دقاف و اظنمان تالحم دوجوم یدنب ناوختسا و هکبک راتخاس لاح نیع
      ار تالهحم نهیا هلاهسم نهیا ههک دنراد رتم 0 زا رت اک یضرع هلحم هس ر  یا  نابایخ دصرد 63 زا شیب نتسا هلحم
     هدهک ههئارا تالهحم نهیا رباعم ضرع و تاقبط دادعت هشقن ،(76 و 66) هرامک لکک رد ندیامن یم ریذپ  یسآ رایسب
 نتسا
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 زاریک یرادرهک :عبنم  Arc GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب هعلاطم دروم تالحم تاقبط دادعت هشقن :11 )کش

 
 زاریک یرادرهک :عبنم  Arc GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب هعلاطم دروم تالحم یطابترا هکبش هشقن :21 )کش
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 اه هتفای
  دهصرد 61 دودح و یلعسابع ککوک هلحم تاعطق دصرد 61 دودح ،ینآاق هلحم دصرد 17 دودح ریز یهشقن  باطم
  تالهحم  یریذهپ  یهسآ  ییاهضف عیزوت هشقن ریز لکک رد ندنتس  دایز یلیخ و دایز یریذپ یسآ یاراد یغابد هلحم
   رارهق تهیولوا ر د یلعهسابع ککوک هلحم هب هجوت ،تالحم نیا نایم رد هک د د یم ناشن هشقن نیا نتسا هدک هدروآ
     دهصرد دوهجو اهب ،تهسا یغابد هلحم زا شیب یلعسابع ککوک هلحم رد ریذپ  یسآ تاعطق دادعت هک اج نآ زا ندراد
   یریذهپ  یهسآ  ش اهک یا  همانرب فد  نیرت اهم ندراد یرت شیب تیم ا هلحم نیا یزاس مواقم ،یریذپ  یسآ هباشم
  یلاهمتحا  نازهیم  یباهیزرا ، یسآ نیمخت تاعلاطم یارب ندکاب یم نینکاس یگدنز و تایح ظفح ،هلزلز ربارب رد ا رهک
  ههب هدراو   یهسآ زا  یهکان  ههلزلز  یناهسنا  تاهفلت نی رهت  هدهمع  ًاالوهمعم ن تهسا  یرورهض هلزلز زا یکان یناسنا تافلت
    هیرخت تروهص رد و تالحم ینوکسم تاعطق و تیعمج دادعت هب هجوت اب نیاربانب ندکاب یم ا  هزاسو ا  نامتخاس
  رهفن 6636  و یلعهسابع ککوک هلحم زا رفن 6697 ،ینآاق هلحم زا رفن 671 دودح دایز یلیخ یریذپ  یسآ اب تاعطق
       نادهنچ ود ار یلعهسابع کهکوک ههلحم ههب ههجوت تیم ا رامآ نیا نداد دن اوخ تسد زا ار دوخ ناج یغابد هلحم زا
 ندیامن یم

 
 زاریک یرادرهک :عبنم  Arc GIS رازفا مرن زا هدافتسا اب هعلاطم دروم قطانم یریذپ بیسآ هشقن :31 )کش
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 یریگ هجیتن و ثحب
   یهسآ  نیرهت شیب  یترت هب ینآاق و یغابد ،یلعسابع ککوک هلحم ،هلزلز عوقو تروص رد ،هدمآ تسد هب ،یاتن ربانب
  عوهن    ،تالهحم نهیا یریذهپ  یسآ رد راذگریثات لماوع زا یکی ندک د اوخ نایب نآ لیالد همادا رد هک دید دن اوخ ار
      رههک نهیا  طاهنم ریاهس اهب هسیاقم رد یرهک زاب یا اضف ظاحل زا زاریک هدوسرف تفاب نینچم  ندکاب یم ا انب هزاس
     ار یغاهبد و کهکوک ،ینآاهق ههلحم حطس زا دصرد 9 و 6 ،1 دودح رد  یترت هب هکیروط هب ندراد یبسانمان تیعضو
   لهماع نهیا ن دهنک ی هم   ههجاوم هژهیو یطیارک اب نارحب عقاوم رد ار تالحم نیا ،هلاسم نیا نددرگ یم لماک زبس یاضف
 زا     نتهسا هدهک یهسررب دروهم زین ا  یربراک ریاس ریثأت همادا رد ند د شیازفا زین ار هیوناث تافلت نازیم یتح دناوت یم
    رهظن زا ههک دوهک یهم لماک یراجت یربراک ار تالحم یا یربراک لک زا دصرد 66 دودح یضارا یربراک نازیم رظن
   لهباقم رد یریذهپ  یهسآ رظن زا ندنتس  رقتسم ا هارگرزب و یلصا یا هداج رانک رد ،یراجت زکارم عیزوت و یگدنکارپ
 ی ههیلوا تارثا یربراک نیا ندراد رارق یبسانمان تیعضو رد ینامتخاس یالاب اکارت اب یحاون رد رارقتسا لیلد هب ،هلزلز
  ههیوناث تارثا یاراد ا نآ تیلاعف لحم یدبلاک  یرخت لیلد هب تدمدنلب رد اما ندراذگیمن ا یربراک ریاس رب یراوگان
 (یغابد و یلعسابع ککوک تالحم رد هژیو هب) ینامرد -یتکادهب تامدخ رقف نینچم  ندنکابیم تامدخ یهئارا رد
  اهشچ هب رگید یوس زا تالحم حطس رد دوجوم یتامدخ یا  یربراک نوزوم شیاشخپ و شنکارپ مدع و وس کی زا
     ایقتهسم ترواهجم رد (ینآاهق ههلحم رد هژیو هب) سرادم و ینامرد زکارم یخرب ،ا یربراک ییامناج رظن زا ندروخ یم
     هوهبنا لهیلد ههب اه    یربراهک نهیا ههب یهتنم یا ریسم ندک دودسم لامتحا هثداح زورب عقوم رد و دنراد رارق رگیدکی
  ههک دوک یم  خشم ریذپ  یسآ یاقن عیزوت یگنوگچ هب هجوت اب ،تیاهن رد ندراد دوجو نامز نآ رد ناگدننکهعجارم
   یریذهپ  یهسآ راچد زین زاسون یا  تمسق یتح ندوک یم هدید هقطنم رسارس رد یریذپ  یسآ دعتسم و فعض یاقن
  ،ههقطنم   هلاغ  یوهگلا  نیارباهنب ن دهنراد  تحاهسم  عهبرمرتم 676 زا رتمک ،هقطنم کالما زا یمین زا شیب ندنتس  دیدک
  اکارهت  ههک   هیترت  نهیا هب ؛تسا هدک هقطنم تفاب رد یرادیاپان  جوم دوخ نیا هک ،تسا هنادزیر و هدرشف ییوگلا

 ن دهنراد  رارهق   هیرخت  رهطخ  ضرهعم رد  یرتهشیب یا  ناکم و تسا هتفای شیازفا حطس دحاو رد ینوکسم یا دحاو
 و  یزاهسون  ناهیرج ندک رت هدیچیپ نآ دمایپ و ا  تیکلام ندک درخ هب شیارگ ،تاعطق ندوب اظنمان و تفاب یگدرشف
 حناوس لباقم رد یدج دیدهت دناوت یم تالحم زا یددعتم یا  شخب رد یدبلاک دیدک یگدوسرف تالحم رد یزاسهب
  ههقطنم   یریذهپ  یهسآ  تدهک  رهب هک تسا یلماوع دزج لیوط و ضرع اک رباعم نینچم  ندکاب یعیبط تارطاخم و
 و  اه  نآ هب  سانم یسرتسد دوبن اما ،دنوک یم هدید هقطنم لک رد هدنکارپ تروص هب زاب یا اضف دنچر  نتسا هدوزفا
 رد  تاهجن و دادما یا  هاگیاپ ثادحا و رارقتسا ناکما لیلد نیم  هب ند اک یم نانآ ییاراک زا ا اضف نیا ندوب کچوک
  رد یهمهم ش     هقن لهماع نهیا دنتهس  ههقبط ود ای کی تالحم نیا رد ا یربراک  لاغ هک اجنآ زا نتسین ا ارف ا  نآ
         نهیا رد یلعهسابع کهکوک ههلحم هدهک یهسررب یاه ریغتم یماهمت رد یلک روط هب ندنکیمن افیا هقطنم یریذپ یسآ
  و نکاهما نیا یزاسزاب و  یرخت یارب ا  نآ  یوشت ،نارحب زا یکان تارطخ زا مدرم نتخاس هاگآ اب ناوت یم ،تالحم
-   یهگژیو و نیمزرهس نهیا ندوب روانهپ نتساک تالحم یریذپ  یسآ زا ،یزاسزاب هب مادقا تهج مزال تالیهست هئارا
     نارهیا رد ناههج رد هدهک هتخانهک یعیبط حناوس عاونا  لاغ هدک  بس نآ یطیحم -تسیز و یمیلقا ،ییایفارج یا 
 زا ر  هک یوحن هب ندنا هداد صاصتخا دوخ هب ار اهس نیرتشیب نایم نیا رد هلزلز و لیس هک دنکاب هتکاد عوقو ناکما
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 رشب ندنزاسیم دراو نآ رب ار یدایز تاراسخ و هدومن  یرخت ار روشک زا یشخب یعیبط یهحناس ود نیا زا یکی هاگ
    و اهلع شیازهفا اهب اما ندزادرپب نانآ اب هلباقم هب تسناوتیمن ثداوح نیا عوقو للع زا یفاک ی اگآ مدع لیلد هب هیلوا
  تاراهسخ  یگدرتهسگ  نیهنچم  ندندیدرگ عادبا ا  نآ ینیبشیپ یتح و راهم ،لرتنک یا شور ،یردت هب ،ناسنا ی اگآ
  هلاهسم  ههب  یرهت شی هب   یرهگن هدهنیآ هاگن اب نارحب تیریدم هک تسا هدک  جوم یعیبط یایالب زا یکان یناج و یلام
 رد هک یتالاعفنا و لعف و یلامتحا تاراسخ دروآرب و یبایزرا فاد ا حیحص نایب اب هلاقم نیا ،یاتن نیاربانب ندنک هجوت
  اهب  یاهبترا رد  هتهکذگ  تاهعلاطم ندراد  یهساسا و  اههم  شهقن  یهیارجا تامادقا یارب یریگ ایمصت رد هلزلز عوقو رثا
 اج نآ زا تسا هلزلز رد  یرخت یلصا لماوع زا نآ تیفیک و ینامتخاس حلاصم عون هک دنا هداد ناشن  یرخت  خاک
 و  تخاهس رد   ردهقچر  نیارباهنب ،تسا هدوب هزاس رد هتفر راک هب حلاصم تیعضو زا یعبات ینامتخاس لماوع یمامت هک
   یهسآ زا  هدهک داجیا یا انب هزادنا نام  هب ،دوک هدافتسا یسدنهم لوصا تیاعر اب و ماوداب حلاصم زا یرهک یا زاس
 ندک دن اوخ رادروخرب هلزلز ربارب رد یرتاک یریذپ
   لاهخان اکارت نازیم ندوب الاب نینچم  ندراد ایقتسم هطبار  یرخت اب هلحم حطس رد نامتخاس طسوتم رمع نینچم 
 نتسا هدک دییأت زین هلاقم نیا رد لئاسم نیا هک تسا  یرخت یلصا لماع ینوکسم
 تاداهنشیپ
 یا هزرل یدنب تیولوا یانبم رب هدوسرف تفاب یزاسون و یزاسهب -
 نآ ندوب ریذپ  یسآ دییأت زا سپ یزاسون ای  یرخت هب مادقا و نامتخاس یارب دیفم رمع ندرک  خشم -
 هلزلز اب هلباقم یارب دمآزور حلاصم زا هدافتسا -
 عبانم
  یهسانکراک  ةهل  اهسر ،نارهت رهک 67 ةقطنم :یدروم ةنومن) یرهک ح و طس رد هلزلز راثآ ش اک یزیر همانرب ن(1296) ،لالجلا دبع ،یریا

 ننارهت یتشهب دیهک هاگشناد ،یهلا یقطان زربیرف :رواشم داتسا ،روپشناد یدبع هر ز :امن ار داتسا ،یزاسرهک دکرا

  نیهمود  ،ههلزلز زا  یهکان  یاه   ی هسآ  ش اهک رد ینامتخاس یا  اکارت یزیر همانرب شقن ،(7196) ،اضردمحم ،اظاک خیک ،نسح ،یدمحا
 ن16 -7  ص ،نارهت ،یعیبط هبقرتمریغ ثداوح رد نارحب عماج تیریدم یللملا یب سنارفنک

  یرههک یریذپ یسآ ش اک رب نآ ریثأت یگنوگچ و نیمز یربراک یزیر همانرب ن(3196) ،نیسحمالغ ،هدازدهتجم ،حرف ، یبح ،ماهلا ،ینیما
 ن9 هرامک ،ا دزای هرود ،تسیز طیحم یژولونکت و مولع ،هلزلز ربارب رد

  یاه  نامتخاهس درکلمع رب دیکأت اب اب رگناریو هزرل نیمز یلیلحت یسررب ،(9196) ،شویراد ،ینیسح ،اضر دمحم ،ولقانچ ،نسح ،نیشفا
 ننامرک رن اب دیهک هاگشناد نارمع یسدنهم هورگ :هلزلز شیام  ،یتشخ

 ن169 رشن هرامک ،لوا پاچ ،دهشم ی اگشناد داهج تاراشتنا ،هرظتنمریغ ثداوح رد ینمیا لوثا نارحب تیریدم ،(7196) ،ردان ،نایدوریب

  ،لهباب  رههک :یدروم هعلاطم) هلزلز نارحب زا یریگشیپ داعبا یسررب ،(1196) ،هدازآ ،یمیظع ،نیما ،یجرف ،هقیدص ،یفطل ،دمحا ،دمحاروپ
 ن77 -6  ص ،لوا هرامک ،لوا لاس ،یا هقطنم و یرهک یا ش وژپ و تاعلاطم

 : ههعلاطم  دروهم   ههنومن) رههک رد یا هزرل یریذپ  یسآ نازیم یبایزرا ،(1196) ،دیکرف ،یریدابآ  شع ،دیمح ،یحتف ،نیسح ،داژن یمتاح

 ن67 -6  ص ،10 هرامک ،یناسنا یایفارغج یا  ش وژپ ،(نارهت یرادرهک 66 هقطنم

  ص ،07 هرامک ،ییایفارغج یا  ش وژپ ،یرهک  طانم یریذپ  یسآ یبایزرا و نارهت هلزلز ،(7196) ،نینزان ،یزیربت ،یلع ،یدابآ یگنز
 ن696 -766
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  ،ههلزلز  رهبارب  رد نارههت  رههک 76 و 66  طانم یریذپرطخ یرامآ لیلحت ن(1196) ،اضر دیمح ،یثراو و هلحار ،یعینص ،یلع ،یدابآ یگنز
 ن63-666  ص ،9 هرامک ،96 هرود ،یناسنا مولع سردم همانلصف

 ن(0196) ،روشک یزیر همانرب و تیریدم نامزاس

irsc.ut.ac.ir/bulletin.php (نارهت هاگشناد کیزیفوئژ یهسسوم تیاس)ن 

  سودرهف  غاهب  ههلحم : یدروهم  ههنومن ) ههلزلز ربارب رد یزاس نمیا تهج رباعم حالصا و نیمز یربراک یزیر همانرب ن(6196) ،کباب ،هدوتس
 نزاریک ،زاریک هاگشناد ،ینیدلا فیس کنارف :امن ار داتسا ،یزاسرهک دکرا یسانکراک هلاسر ،(نارهت کی هقطنم یرادرهک

 یرهک نالک یا طیحم رد یعیبط تارطاخم یا دمایپ دیدشت رد تخاسناسنا لماوع ریثأت ،(3196) ،رفعج ،دنویسوم ،هنازرف ،روپ ناساس
 ن06 هرامک ،96 دلج ،ییایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن ،ییایفارغج تاعالطا اتسیس و یزاف  طنم دربراک اب

 ی اه  هداد    شزادرهپ زا هدافتهسا اهب زاریک ناتسرهک لاعف یا  لسگ هعلاطم ،6396 ناتسمز ،مارهب ،هکاکع ،دمحم شنمایرآ ،همیهف  ،یعاجک
  ن77 هرامک ،0 هرود ،نیمز همانلصف ،یتخاس نیمز تخیر د اوک و رود زا شجنس

 رد یا  هزرهل  یریذهپ    یهسآ لهیلحت و  یباهیزرا  ییاهضف  یاه لدم دربراک و یحارط ،(6396) ،دیمح ،یحتف ،نیسحدمحم ،ناگداز فیرک
 ن776 -366  ص ،SID ویکرآ ،یرهک تیریدم و یزیر همانرب

 نزاریک یرادرهک

 یدروم هنومن الاب یریذپ رطخ اب یحاون رد هلزلز زا یکان تاراسخ ش اک یارب یزیر همانرب ،(3196) ،دمحم ،دوعسم ،نسحم دیس ،یولع
 ننارهت رذیچ هلحم

 ،(67  ههقطنم 7  ههیحان یدروم هعلاطم) هلزلز تارطخ هب هجوت اب یرهک نیمز یربراک یبایزرا ،(6396) ،نسحم ،وجرهم ،نیرسن ،نیچهایگ
 ننارهت ،روشک یرادربهشقن نامزاس ،63 کیتاموئژ یلم شیام 

    ،لهیجنم یا رههک ههنومن) زیخهلزلز  طانم رد نیمز یربراک یزیرهمانرب "یش وژپ حرط ،(7296) ،نیسح دیس ،ینیرحب ،هقیدص ،یلئاسم
 نلوا پاچ ،(ناریا یعیبط حناوس اب هلباقم تاعلاطم زکرم) یمالسا بالقنا نکسم داینب ،"(رابدور و ناکول

  لدهم زا  هدافتهسا  اهب  ههلزلز ربارب رد یرهک یاهنامتخاس یریذپ  یسآ یسررب ،(6396) ،بویا ،یفاصیا ،یلع دمحم ،یزوریف ،یلع ،دحوم
 یزیر همانرب و ش وژپ هلجم ،نامیلس دجسم رهک یدروم هعلاطم :ییایفارغج تاعالطا اتسیس رد (IHWP) سوکعم یبتارم هلسلس
 نا دزای هرامک ،موس لاس ،یرهک

 و  درادناتهسا هسسؤم ،6617 ناریا یلم درادناتسا ،راک نیئآ -هلزلز ربارب رد اهنامتخاس یحارط ،(7196) ،نکسم و نامتخاس تاقیقحت زکرم
 نموس رظندیدجت ،777 هیرشن هرامک ،ناریا یتعنص تاقیقحت

 نزاریک یرادرهک ،زاریک یرادرهک 9 هقطنم یلیصفت حرط یرگنزاب ،(7196) ،بآم رواشم نیسدنهم

 ن(1196) ،زارادرپ رواشم نیسدنهم

 ن(1196) ،یرامعم و تفاب ناحارط رواشم نیسدنهم
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