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 هدیکچ
      یناهشن شهتآ یدادهما یاههورین درهکلمع هوحن و یزوس شتآ ثداوح دروم رد هدش ماجنا یاه لیلحت و هیزجت و اه یسررب هعومجم
      هاگدهید زا حناوهس یباهیزرا نیهنیمه و یباهی ناکم ،تاعالطا تیریدم رد یا هدمع یاه ییاسرانو اه تیدودحم هک تسا نآ رحناشن
    تدهه رهظن زا قهیقحت  ون .دشاب یم هنیمز نیا رد هنیرب یسدنرم یاه کینکت هئارا هلاقم نیا یریگ ترج اذل .دشاب یم نارحب تیریدم
 ،نارحب یدنب هقبط ،نارحب یدربراک میهافم حیرشت نمت هنیمز نیا رد .دشاب یم یلیلحت -یفیروت تیهام و شور رظن زا و یدربراک
 یناشن شتآ رد نارحب تیریدم دنیارف رد نیون یاریروانف هلمج زا تاعالطا یسدنرم یاه کینکت ،کسیر تیریدم ،نارحب تیریدم

GIS-   WEB GIS - MOBILE GIS --Decision Support System لدهم ههلمج زا یباهی ناهکم یارلدهم و      GIS و 
 .تسا هدش حیرشت هحناس یبایزرا یارشور و یتیعمج لیسناتپ و تاطابترا فیرتام
 
 یبایناکم یاه لدم –نیون یاه یروانف -یناشن شتآ -نارحب تیریدم :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
  یدادوما یاهورین درکلمع هوحن و یزوس شتآ ثداوح دروم رد هدش  اجنا یاه لیلحت و هیزجت و اه یسررب هعومجم
  نیونچ  مه و یباوی ناوکم ،یاعالطا تیریدم رد یا هدمع یاه ییاسرانو اه تیدودحم هک تسا نآ رگناشن یناشن شتآ
   دووجوم عوضو راتخاس یسررب یروانف و یاعالطا تیریدم رظن زا .دشاب یم نارحب تیریدم هاگدید زا حناوس یبایزرا
 زا . میوشاب یم یناهج یاهرادناتسا اب یدایز هلصاف یاراد یتاعالطا نیون یاهیروانف زا هدافتسا رظن زا هک دهد یم ناشن
 زی ره زا شیب یناشن شتآ یاه هاگتسیا طسوت نئملم و عقوم هب یناسر یامدخ یناشن شتآ یاه تیاس یبایناکم رظن
    و توقو عروسا رد دوناوتب هک تسا  وللم یاهدرادناتسا و طباوض اب بسانم یاه ناکم رد اهنآ رارقتسا  زلتسم رگید
 ن انکاوس یور رب یفنم راثآ لقادح داجیا ای و فرط کی زا یرهش طیحم یاه تیدودحم و عناوم اب ندش هجاوم نودب
    عوضو راتخاوس یوسررب ،یلو ؛دنناسرب  اجنا هب ار دادما و ءافطا یامادقا و هدیسر هثداح لحم هب رگید فرط زا رهش
   یناوشن شوتآ  یاوه تی اوس    یباویناکم روظن زا یداویز یاهانگنت رگنایب ،یبایناکم یملع یاهلدم اب نآ قابلنا و دوجوم
   دونیارف هومه رد اه یبایزرا یدمآراکان زا ناشن دوجوم عضو دنیارف و راتخاس یسررب هحناس یبایزرا رظن زا و دشاب یم
 .دشاب یم هنیمز نیا رد هنیهب تیریدم یوگلا هئارا هلاقم نیا یریگ تهج اذل .دراد ار نارحب تیریدم
 یرظن ینابم 

 نارحب
  یتخوس و تقشم ،دیآ یم  دوجو هب یناهگان روط هب یناسنا و یعیبط یاهدرکلمع و اهدادخر رثا رد هک تسا یثداوح
 هداعلا قوف و یروف ،یرارلضا یامادقا هب زاین نآ ندرک فرطرب و دنک یم لیمحت یناسنا هعماج ای هعومجم کی هی ار
 (31 ,روشک یاجن و دادما حرط) .دراد
 ینارحب طیارش یاه صخاش
 .دشاب یم ریز حرش هب نآ نیرتمهم هک تفرگ رظن رد ناوت یم ینارحب طیارش صیخشت یارب ار یدایز یاه صخاش
 یریذپ بیسآ •

  درم یگدنز یداع نایرج رد هفقو •

 یلام یراسخ •

 یناج یاعیاض و یافلت •

 تسیز طیحم بیرخت •

 یدبلاک بیرخت •

 یناور و یفطاع یالکشم •

 یعامتجا یالکشم •

 اه نارحب یدنب هقبط
  :زا دونترابع  اوهنآ زا یخرب هک دنا هتفرگرظن رد نارحب یارب یفلتخم یاه یدنب هقبط اه نارحب ناسانشراک و ناصصختم
 (2390 ،یسامک)
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 هب دراوم هلمج زا یعامتجا یاه نارحب و کیژولونکت ثداوح و رشب زاس تسد یاه نارحب :أشنم ساسارب یدنب هقبط 
 .دشاب یم ریز حرش
 تسیز طیحم بیرخت *
 هریغ و کاخ -اوه –  آ یگدولآ *
 مسیرورت ویب *
 (Health Disasters) تمالس اب طبترم یایالب *
 یتعنص ثداوح *
 (Explosion) اهراجفنا *
 (Unrest) یسایسو یعامتجا یاه  وشآ *
 یرجاهم و یگدنهانپ *
 دایتعا *
 (Fire) یزوس شتآ *
 (Food Security) اذغ تینما *
 اتسور و رهش طباور میرح ندروخ مهب *
 اه میرح یاررقم و طباوض نتفرگ هدیدان *
 ییایمیش یاهدوک دننام یزرواشک رد ناسنا تیلاعف زا یشان یاه نارحب *
 ینیمزریز  آ حلس نتفر نییاپ *
 یکیژولونکت یاه نارحب *
 دراوم رگید و *
 نیگنس یافلت و طسوتم دحرد یافلت ،مک یافلت :یافلت و یاعیاض ساسارب یدنب هقبط

 دودحم حلس و عیسو حلس ،یلم ریگارف ،یناهج ریگارف :ورملق ساسارب یدنب هقبط

  و یرجاوهم) یجی ردوت ی اوه  ناروحب و    (یزووس شوتآ و هولزلز) یناهگان یاه نارحب :نامز لماع ساسارب یدنب هقبط
 (یگدنهانپ
 :ریز حرش هب (یعیبط ثداوح) یعیبط یاه نارحب ءاشنم ساسارب یدنب هقبط
 ((Floods and flash floods لیس -0
 ((Heavy rain or Snow فرب ای ناراب دیدش شراب -5
 ((Strong winds) دیدش یاهداب -9
 ((Dust storms کاخ و درگ ای ( (Sandstorms نش نافوط -4
 ((Fog هم -2
 ((Avalanches نمهب طوقس -3
 ((Hurricanes) اه نکیراه ای (Tropical Cyclones) یا هراح یاه هدنخر  -1
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 ((Drought یلاسکشخ -1
 ((Air pollution اوه یگدولآ -3
 یمئاد یاه هناخدور و اه ه ایرد ندش کشخ-10

 ایرد  آ ندمآ الاب-00
 ((Thermal Extrema’s امرگ جوم-50
 ((Severe thunderstorms دیدش قرب و دعر -90
 ((Hailstorms درگت-40
 ((Tornadoes ودانروت-20
 ((Landslides/mudslides حلس تکرح و نیمز شنار-30
 ((Forest or wild land fire اه نیمز و عرازم و لگنج یزوس شتآ-10
 ((Desert locust plagues ینابایب یاه خلم نایغط-10
 ((Storm surge ییایرد جوم-30
 ((Ice storms خی نافوط -15
 (Earthquakes) هلزلز -05
 (sonomy) یمانوس -55
 (Volcano) ناشفشتآ -95
 دراوم رگید و -45
 Disaster Management نارحب تیریدم

   ضراووع و راوثآ رتشیب ه ره شهاک تهج ،هحناس عوقو زا دعب و عوقو نیح رد ،عوقو زا لبق هک یتامادقا هعومجم
     عووقو روثا رد لوومعم راوبنایز یارثا ،یرهش قطانم رد .دننک یم فیرعت نارحب تیریدم ناونع هب اردریگ یم  اجنا نآ
  یاهنامتخاوس و  اوه  هزاوس      ادوهنا توسا یرهوش روصانع درکلمع لالتخا و یدبلاک یاهیناریو زا یقیفلت لماش ،حناوس
 ، اوه  هاوگورین    ، آ نزاوخم لوبم یوساسا یاسیسات ،یطابترا یاه هداج و اهلپ لبم اه یسرتسد و اههار هکبش ،ینوکسم
 .تسا هلمج نآ زا یزوس شتآ و زاگ ، آ یشک هلول ،قرب نفلت یطابترا طولخ
 کسیر تیریدم
 دراد  دویکات  ناروحب زا  یریگوشیپ  رووما   اوجنا  هوب  رتوشب  هوک risk management   کوسیر تیریدوم"    ووهفم هزوروما
   و داوعبا هومه رد ار هعسوت یاه همانرب تیریدم و نارحب زا لبق یامادقا و تسا نارحب تیریدم یارب یقلنم  یلمکم
 .(Disaster Assessment,2006) .دریگ یمرب رد ار یزیر همانرب یاهروحم
 اه هتفای 

 یناشن شتآ نارحب تیریدم دنیارف رد تاعالطا تیریدم رد نیون یاه یروانف
 GIS و رود زا شجنس •
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 GIS و یا هراوهام یتارباخم یاه متسیس •
• Web GIS 
• Mobile GIS 
 Decision Support System یریگ میمصت هناوتشپ یاه متسیس •
 Decision Support System for Early Warning عیرس رادشه روظنمب یریگمیمصت هناوتشپ یاه متسیس •

 
 GIS و رود زا شجنس یروانف ساسارب تاعالطا تیریدم یاهدربراک
 ،یرارلضا شنکاو یاه میت یربهار -
 ،نما هیلخت یزیر همانرب -
 ،یکینکتوئژ یاه یرادیاپان اب اه ناکم صیخشت -
 ،کانرلخ داوم تشن یزاسراکشآ -
 ،عوقو زا سپ بیرخت و یارییغت نازیم دروآرب -
 ،یزاسزاب یزیر همانرب -
 .حناوس یزاسدنتسم و نارحب هب خساپ -

 WEB GIS ساسارب تاعالطا تیریدم یاهدربراک

 یاعالطا هب ناریدم عیرس و نیالنآ یسرتسد -
 ناربراک یارب یسرتسد حلس فیرعت ناکما -
 هعقاو هنحص رد یربوان رد دربراک -
 اهزیلانآ رد نآ یریگراکب و یاعالطا عیرس لاسرا ناکما -
 ناربراک هب نداد یهاگآ روظنمب عیرس رادشه متسیس رد یریگراکب -

 Mobile GIS ساسارب تاعالطا تیریدم یاهدربراک
 یاعالطا هب ناریدم عیرس و نیالنآ یسرتسد -
 هعقاو هنحص رد یربوان رد دربراک -
 اهزیلانآ رد نآ یریگراکب و یاعالطا عیرس لاسرا ناکما -
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 ناربراک هب نداد یهاگآ روظنمب عیرس رادشه متسیس رد یریگراکب -
 یاجن و دادما یایلمع تیریدم -
 .هدش هرباخم یاه تیولوا تیاعر اب نامودصم یوجتسج یایلمع -

 Decision Support System یریگ میمصت هناوتشپ یاه متسیس ساسارب تاعالطا تیریدم یاهدربراک
 نارحب عوقو لامتحا ینیب شیپ
 نارحب هب شنکاو هوحن یریگ میمصت هب کمک
 نارحب عیرس رادشه متسیس رد یریگراکب
 نارحب ربارب رد یگدامآ ناکما
 Decision Support System for Early Warning عیرس رادشه روظنمب یریگ میمصت هناوتشپ یاه متسیس
 Web GIS  یژوولونکت و کیمانید یراسخ نیمخت یاه لدم ،هداد نامزمه لاسرا و شیاپ متسیس  اغدا زا متسیس نیا
  هدونریگ  میموصت  زوکرم  هوب  رادوشه   اویپ کی یروص هب متسیس نیا جیاتن .تسا هدش یحارط عیرس رادشه روظنم هب
  ،یونمهب) . دروک  دوهاوخ  کومک نآ  روبارب رد  شنوکاو و  ناروحب لباقم رد یگدامآ رد هدنریگ میمصت هب و هدش هداتسرف
2390) 
 یناشن شتآ یاه هاگتسیا یبایناکم رد زایندروم یاهرایعم 

 یزوس شتآ دعتسم یاه ناکم
  یوکیدزن و دنراد یناشن شتآ یاه هاگتسیا هب ار جایتحا نیرتشیب هک تسا یزکارم یزوس شتآ دعتسم زکارم زا روظنم
 ،یرادا  زوکارم   ،رازاوب هولمج زا یراجت زکارم هب ناوت یم زکارم نیا هلمج زا دشاب یم رت سوسحم زکارم نیا هب هاگتسیا
 .درک هراشا یتعنص زکارم و اهرابنا ،لقنو لمح یاسیسات
 بسانم یضارا یربراک
     رد ناوکما .توسین ریذوپ ناوکما هعلالم دروم رهش زا هلقن ره رد یناشن شتآ یاههاگتسیا ثادحا هک تسا حضاو رپ
 نو  یتالکشم و تسا نکمم ریغ یتح و لکشم یاقوا یهاگ یناشن شتآ هاگتسیا تخاس یارب ینیمز نتفرگ رایتخا

      ناوکم  اوختنا رد هدوننک نیویعت لوماع رتماراپ نیا اذل .دراد دوجو نیگنس هنیزه و اه یربراک نابحاص تیاضر بلج
 تلاخد و هاگتسیا ثادحا یارب بسانم یربراک ندرک صخشم اب ،تسا یناشن شتآ یاه هاگتسیا تخاس یارب بسانم
       داویز نازویم هوب هاگتوسیا توهج نیومز یزاس دازآ یاه هنیزه و یالکشم زا ناوت یم هاگتسیا یبای ناکم رد اهنآ نداد
 .تساک
 بیش
    رد یوملع و یرووئت یرووص هب ًااتدمع هک ییاه یربراک ینیزگ ناکم و یزاسرهش لئاسم رد یعیبط یاهرایعم زا یکی
   و  آ هکبوش دوننام یرهش یتاسیسات هکبش ثادحا رد ناوت یم نیمز بیش زا ؛تسا بیش لماع ،دوش یمن هتفرگ رظن
   یرهوش روظنم و دید هرخالاب و اه نامتخاس عافترا ،اهرهش یامیس ،اههار ثادحا رد بیش شقن .درک هدافتسا  الضاف
 .(3190:115،هعیش) تسا هجوت لباق رایسب
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 یسرتسد هکبش
  اوهنابایخ دوجو انعم نیدب .دشاب یم یناشن شتآ یاههاگتسیا یبای ناکم هدننک نییعت لماوع زا رهش دوجوم یاه نابایخ
      موک بوجوم هوقلنم کوی رد نآ دووبن سکعرب و قیرح یافطا یاهوردوخ تعرس شیازفا بجوم عیرس یسرتسد اب
      شهاوک اوی داویدزا رد یوسرتسد تعروس شهاک ای شیازفا نیاربانب .دوب دهاوخ اهوردوخ نیا یسرتسد تعرس ندش
 .دراد میقتسم ریثأت هاگتسیا زا هلصاف
 تالحم تیعمج مکارت
  .دووب دهاوخ رتشیب یزوس شتآ ربارب رد نآ یریذپ همدص نازیم دشاب رتشیب رهش زا هقلنم کی رد مکارت نازیم ه ره
 .دوش یم ساسحا رتشیب مکارترپ یاه ناکم رد یزوس شتآ لحم هب رتعیرسو رتهب ه ره یسرتسد  وزل نیاربانب
 :راگزاسان یاه یربراک زا ندوب رود
   نویا روب . دوشاب ی وم  یبهذوم زکارم لبم یاه یربراک ،یناشن شتآ یاههاگتسیا اب یرواجم یارب راگزاسان یاه یربراک 
 (2390 ،یرقاب) .دنا هتفرگ یرتشیب زایتما راگزاسان یاهیربراک زا رتشیب هلصاف اب یاه ناکم قیقحت نیا رد ساسا
 یناشن شتآ یاهتیاس یبای ناکم رد یدربراک یاه لدم
    روکذوم یاهوصخاش ساوسارب  اوه نآ نی روت  موهم هک ؛دریگب رارق هدافتسا دروم دناوت یم یبای ناکم رد یدایز یاه لدم
 .دشاب یم یتیعمج لیسناتپ اب یاطابترا سیرتام لدم و GIS ییایفارغج یاعالطا متسیس
 GIS یتاعالطا متسیس

 ، اوه هداد  ،صوصختم  یوروین  ،رازوفا   رون ،رازفا تخس زا لکشتم هتفای ناماس یا هعومجم ییایفارغج یاعالطا متسیس
  لویلحتو  هویزجت و  تیریدوم ،شیامن ،یبایزاب ،یزاس هریخذ ،یروآ عمج روظنم هب هک دشاب یم اه شور و اه متیروگلا
 .دور یم راک هب یاعالطا
 :زا دنترابع هک ددرگ یم میسقت ریز یاهشخب هب نارحب تیریدم رد GIS یروانف یاهدربراک هدمع
 (نارحب ربارب رد یگدامآ هب کمک) نارحب زا شیپ GIS یروانف زا هدافتسا -
 (نارحب تیریدم و تخانش هب کمک) نارحب نیح GIS یروانف زا هدافتسا -
 (نارحب لرتنک هب کمک) نارحب زا دعب GIS یروانف زا هدافتسا -
 رلخ ضرعم رد قطانم و یناشن شتآ یاهتیاس یبای ناکم رد GIS یروانف زا هدافتسا -

 رظن دروم یاهصخاش یمامت هک دراد دوجو ناکما نیا دراد دوجو GIS متسیس رد هک یتیلباق هب هجوت اب هنیمز نیا رد
 رد و هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم طاقن هیلک کیکفت هب رلخ ضرعم رد قطانم ییاسانش نینچمه و یبای ناکم رد
  زوکارم یبایناکم ،یاعالطا یزاس  اگنهب یاه هنیمز رد GIS یروانف .دریگب رارق هدافتسا دروم یدربراک یاه هشقن بلاق
 :زا دنترابع اهنآ مها هک دیآ یم راکب زین نارحب یزاس هیبش و ینیب شیپ و هیلخت
 .... و یسانش کاخ ،یگنس یاهدنزاس ،اهیگتسکش ،اه لسگ ،یسانش نیمز یاه هشقن هیهت -
 .دوجوم یاه هشقن حیحصت و یزاس  اگنه هب -
 .اهشزغل نیمز دعتسم قطانم و اه بیش یرادیاپان یاعلالم -
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 .یرارلضا نما هیلخت تهج بسانم یاه تیاس یبایناکم رد هدافتسا -
 (Action Plan) یرارلضا هیلخت هشقن هیهت -
 راجفنا و یزوس شتآ دعتسم قطانم شیاپ و ییاسانش -
 (... و زاگ ،قرب ، آ) یطایح یاهنایرش هشقن هیهت -
 (... و هلزلز یدنب هنهپ ،لیس یدنب هنهپ) یدنب هنهپ یاه هشقن هیهت -
 (... و هلزلز ،لیس ،نافوط ینیب شیپ) یعیبط حناوس ناکم و نامز ینیب شیپ -
 Hazard Decision Support System (HDSS) یعیبط حناوس رادشه و یزاس هیبش ،گنیروتینام -
 یتیعمج لیسناتپ و تاطابترا سیرتام لدم
   لدوم نویا . دوشاب ی وم    یطاوبترا هکبوش ،یناوشن شتآ یاهتیاس یبای ناکم رد مهم یاهصخاش زا یکی هکنیا هب هجوت اب
 . ددروگ ی وم ییاسانش دعتسم یاهناکم و هدش هتفرگ رظن رداهنایرج زیلانآ لدم نیا رد .دریگ رارق هدافتسا دروم دناوت یم
   راروق هدافتوسا دروم دناوت یم هلاصتا دن  – هلاصتا ود -هلاصتا کی میقتسم یاطابترا سیرتام بلاق رد لدم نیا دوخ
 یسیرتام لیلحت هب هجوت اب و دریگ یم رارق هدافتسا دروم یا هراوهام و ییاوه یاهسکع و هیاپ هشقن لدم نیا رد .دریگب
 .ددرگ یم  اختنا دعتسم ناکم رگیدمه اب طابترا رد اههاگتنوکس
       و ییاومنهار یارروقم و طباووض و ینادویم یاهتوشادرب یتوسیاب  ًااومتح  لدوم نیا زا هدافتسا رد هک تسا رکذ هب  زال 
 میقتسم طابترا هشقن یور رد ناکم ات ود تسا نکمم لابم ناونع هب ؛دریگ رارق هدافتسا دروم لدم نیا لمکم یگدننار
 تسا نکمم ای .یکاخ هار یرگید و دشاب هتلافسآ یکی تسا نکمم ینادیم یاهتشادرب رد یلو دنشاب هتشاد هلاصتا کی
 یسیرتام لیلحت و هشقن یور رد هک دشاب هدوب هفرلکی نابایخ تسا نکمم ای و دشاب راد بیش یرگید و راومه یکی
   اوب هوک  دوشاب ی وم مهارف ناکما نیا لدم نیا رد .دوب دهاوخن یدربراک لدم نیا هدش رکذ دراوم ینادیم تشادرب نودب
   لیوسناتپ لدوم زا ، دوشاب ی وم   یباوی ناوکم رد مهم یاهصخاش زا یکی هک یتیعمج مکارت و تیعمج صخاش هب هجوت
    ناوکم یاروب یوتیعمج لیسناتپ و یاطابترا سیرتام لدم ناونع تحت لدم ود نیا بیکرت زا و دومن هدافتسا یتیعمج
 (5390 ،شیاسآ) .دومن هدافتسا یبای
 هحناس یبایزرا
     روما رد یولحم یاوههورگ و داروفا اب ناسردادما یاه نامزاس ندرک یراکمه و هحناس یبایزرا مهم یاه هفلؤم زا یکی
      ار هدوید بیوسآ قطاونم  دروم زاوین دروم یامدخ و یاناکما ،رت عیرس ناوتب قیرط نیا زا ات تسا اهرهش یناسردادما
 .درک مهارف
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 یبایزرا لحارم
 ؟What is happened تسا هداتفا یقافتا ه  -فلا

 Loss Assessment) یاراسخ ای (Damage Assessment) هحناسزا یشان یاه بیسآ و یامدص دروآرب - 
 (Need Assessment) هدید بیسآ دارفا یاهزاین دروآرب و یبایزرا -ج

 زکرم هب نآ هئارا و شرازگ هیهت -د

 یلحم دوجوم عبانم ،اهزاین یدنب تیولوا صوصخرد نابایزرا ای  ایزرا یاداهنشیپ هئارا - و
 (2390 ،راختفا) .دوش یم هتفرگ رظن رد هحناس یبایزرا یارب ینامز علقم هس ،زین ینامز رظن زا

 
 یبایزرا یاه شور
 .درک حرلم ریز یروص هب ناوت یم یاعالطا هب عیرس یسرتسد بسحرب هک دراد دوجو یفلتخم یاهشور یبایزرا یارب

 
 یریگ هجیتن
  تیریدوم و  اوه  ناروحب  یدونب هقبط و نارحب یاه صخاش و نارحب هلمج زا ،هدش حیرشت یدربراک میهافم هب هجوت اب
 یتیلاعف یاهروحم همه رد هک دشاب یم هتکن نیا هب هراشا دشاب یم تیمها زئاح هک یزی  نآ ؛کسیر تیریدم و نارحب
   ریاوس و ناوسانشراک ،ن     اریدوم هوب یدربراوک یاهوشزومآ هونیمز نیا رد و دریگب رارق هجوت دروم کسیر تیریدم دیاب

 یگنهامه و دریگ  اجنا دیاب هریغ و یراجت -یرادا زکارم ،اه هاگشناد ،سرادم رد یناگمه شزومآ و طبریز یاه هزوح
 .دوب دهاوخ اشگراک رایسب هنیمز نیا رد اهناگرا یشخب نیب
  نیوون یاهیروانف زا هدافتسا رظن زا هک دهد یم ناشن دوجوم عضو راتخاس یسررب یروانف و یاعالطا تیریدم رظن زا
     یدوم ناویم و یدوم هاوتوک ی اوه  هومانرب رد یتسیاب و میشاب یم یناهج یاهرادناتسا اب یدایز هلصاف یاراد یتاعالطا
  زا هدافتوسا هک دریگ رارق هجوت دروم هتکن نیا دیاب یبای ناکم یاهلدم رظن زا .میسرب یناهج درادناتسا حلس هب میناوتب
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     هحناوس یباویزرا روظن زا دووب دهاوخن یدربراک یلیحم و یراتفر کاردا یایفارغج اب قابلنا نودب یبای ناکم یاهلدم
  نویا رد و .دراد ار نارحب تیریدم دنیارف همه رد اه یبایزرا یدمآراکان زا ناشن دوجوم عضو دنیارف و راتخاس یسررب
 .دریگ رارق هجوت دروم رتشیب یتسیاب نارحب زا لبق و کسیر تیریدم رب دیکات اب یبایزرا یاهوگلا هنیمز
 عبانم
  دیهوش  هاگوشناد یاراشتنا :نارهت ، ود پا  ،یحالف اضریلع همجرت ،یزاسزاب یزیر همانربو یرامعم ،2190،نای ،سیوید و نمسای ،ناسیآ

 .یتشهب

 .یررهش هاگشناد یاراشتنا :نارهت ،نونف و اه شور ،اهلدم یزیر همانرب یاهشور و لوصا ،5390 ،نیسح ,شیاسآ

 .کینورتکلا دحاو یمالسا دازآ هاگشناد :نارهت ،نارحب تیریدم رد هحناس یبایزرا یقیقحت راک ،2390 ،نیما ،راختفا

 .یررهش دحاو یمالسا دازآ هاگشناد :نارهت ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یناشن شتآ یاهتیاس یبایزرا ،2390 ،داوج دیس ،یرقاب

 .کینورتکلا دحاو یمالسا دازآ هاگشناد :نارهت ،نارحب تیریدم رد GIS شقن یقیقحت راک ،2390 ،دمحم ،ینمهب

 .نارهت .نارحب تیریدم و یارلخ شهاک رد یرهش یحارط و یرهش یزیر همانرب شقن ،2190 ،هحیلم ،یدیمح

 .رمحا لاله نامزاس :نارهت .یاجن و دادما حرط ،3190 ،رمحا لاله نامزاس

 .تعنص و ملع هاگشناد یاراشتنا :نارهت ،یرهش یزیر همانرب یاهشور و لوصا ،3190 ،لیعامسا ،هعیش
 .روشک یاه یرادرهش نامزاس یاراشتنا :نارهت ،یرهش یحاون رد نارحب تیریدم ،1190،دیجم ،یهلادبع
 .کینورتکلا دحاو یمالسا دازآ هاگشناد :نارهت ،ثداوح زا یشان یاه نارحب یقیقحت راک ،2390 ،ناکشا ،یسامک
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