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 ناتسا رد زگ هناخدور زیربآ هضوح رد ینیمزریز دس هاگتخاس یبایناکم
 (GIS) ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدافتسا اب ناگزمره

 1نودیا اضردمحم
 ناریا ،بابعردنب ،یمالسا دازآ هاگشناد ،بابعردنب دحاو ،یسدنهم یسانشنیمز هتشر دشرا یسانشراک یوجشناد

 روپیگیب نیسحمالغ
 ناریا ،بابعردنب ،یمالسا دازآ هاگشناد ،بابعردنب دحاو ،نارمع هورگ رایداتسا

 نایناقهد قداصدمحم
 ناریا ،بابعردنب ،یمالسا دازآ هاگشناد ،بابعردنب دحاو ،یسانش نیمز هورگ رایداتسا

 03/02/1397:شریذپ خیرات 20/07/1396:تفایرد خیرات

 هدیکچ
  تهسا رادر وهخرب  یهصاخ  تهیولوا زا  یهنیمزریز بآ عبانم تیریدم ،تسا کشخ همین و کشخ میلقا یاراد هک ناریا طاقن بلغا رد
 ریاخذ شیازفا هب کمک ،یلاسکشخ نارحب اب هلباقم و قطانم نیا رد فلاخم یاهشخب زاین دروم بآ نیمأت رد دیفم یاههار زا یکی.
 .  تهسا ناهگزمره  نااهسا رد زگ هناخدور زیربآ هضوح رد ینیمزریز یاهدس یبایناکم قیقحت نیا یلصا  وضوم. تسا ینیمزریز بآ
 تایههصواخ ،یا  براوهاهم  تاهعالطا ، یموهقر  یعاهفترا ی اهه لدهم ،یا  ههقطنم یاههه زیلاهنآ و  اهه لهیلحت زا  بدافاهسا  اهب ، ساهسا  نیارهب
  رارهق  یهسررب  دروهم ،رود زا  شجنهس ترواب GIS صواخ هب بسانم یاهرازفا مرن رد یسانشاوه و یسانش نیمز ،یکیژولوردیه
  بدهیدرگ ی هفریم   ینیمزریزدهس باگاخاهس ثادحا تهج بسانم هنیزگ ناونیب تیاس هس قیقحت زا بدمآ تسدب جیاان ساسارب .تفرگ
 یاراد و د یاهسم  تیاهس  ناوهنیب (2)  برامهش  تیاهس ، یداهنهشیپ یاهتیاس لحم زا ییارحص دیدزاب و هیلوا یاهیسررب زا اپ .تسا
 یا هسام یلیش یکدنا و ییارمولگنک و یگنس هسام یاهدحاو یور رب ،یسانش نیمز ظاحل هب تیاس نیا .دیدرگ باخانا لوا تیولوا
  ههناخدور  یبالیهس هنهپ هیشاح رد زین یافربآ یاهسارت و اهتفربآ لماش رنرتاوک تابوسر .دراد رارق بوخ یریذپذوفن اب هناد تشرد
 دس ثادحا دیاسم ،یفارگوپوت ظاحل هب هک دیدرگ یبایزرا % 5/2 هناخدور یحطس بیش .دنوش یم بدید لوبق لباق یریذپذوفن اب زگ
  دودهح تدم رد دس نزخم و دروآرب بیکم رام 777600 اب ربارب تبون ره رد یداهنشیپ تیاس نزخم یریگبآ مجح .تسا ینیمزریز
  دهس هنالاس یریگبآ مجح بیترت نیدب .دراد دوجو لاس رد تبون 3-4 یریگبآ ناکما ،بسانم تیریدم اب اذل .دش دهاوخ رپ زور 69
 .دوش یم دروآرب بیکم رام 3.110.400 دودح ،تبون 4 رد
 
 (GIS) ییایفارغج تاعالطا متسیس ،زگ هناخدور ،یبای ناکم ،ینیمزریز دس :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 یتفایرد  هس .دشابیم زیخبآ یاههضوح رادیاپ یهعسوت روحم و یعیبط یاههصرع یامیس رد ءزج نیرت هم ،بآ
 مدع و یلاس کشخ ریخا ههد دنش رد .تسا دودحم کشخهمین و کشخ قطانم رد یوج تالوزن زا اههضوح
 تالوزن زا یهجوت لباق  خب .تسا هدرک هجاوم بآ نارحب اب ار ناهج قطانم زا یرایسب ،بآ  بانم حیحص تیریدم
 رد رضاح لاح رد .ددرگیم  راخ برتسد زا یعون هب و دنکیم موفن نیمز نیریز یاههیال هب هقطنم ره رد یوج
 ورهبور یحطس یاهبآ دوبمک اب دایز ریخبت لیلد هب هک کشخهمین و کشخ قطانم رد  واخ هب و ایند قطانم رثکا
 رد .دشابیم ینیمزریز یاهبآ زا یرادربهرهب و قیمعهمین و قیمع یاههاش ثادحا بآ هب ندیسر هار اهنت دنتسه
 زا اهنآ ندش  راخ و ینیمزریز بآ یاههرفس ندش کشخ هب رجنم دیدش و یلوصاریغ یرادربهرهب  قاوم زا یرایسب
 و دنتسین تیؤر لباق هکنیا لیلد هب ینیمزریز بآ یاهنایرج .دوشیم هقطنم نینکاس زاین دروم بآ نیمثت یهخرش
 رد دوجوم ینیمزریز بآ رتشیب .دنشابیم هدیچیپ رایسب بآ ینیمزریز یاهریسم دروم رد یفاک  ناد مدع نینچمه
 برتسد زا یلک روط هب  قاوم رثکا رد و هدش رواجم یاههضوح دراو ینیمزریز ددعتم یاهریسم قیرط زا هضوح کی
 نآ زا هنیهب هدافتسا و نیریش بآ زا  یظع  خب نیا راهم اذل .دنکیم ریسم یط ایرد هب ندش دراو یارب و هتشگ  راخ
 نونک ات .دنک  فترم ار بآ نارحب شرعم رد ای هدز نارحب زیخبآ یاههضوح بآ دوبمک تالاعم زا یرایسب دناوت یم
 ،یتیریدم یاهراکهار نیا زا یکی .تسا هدش هئارا ینیمزریز یاه بآ زا رتهب هدافتسا و  یازفا یارب یدایز یاه هار
 روشک کشخ قطانم رد فلتخم عاونا رد ینیمزریز یاهدس ثادحا اتسار نیا رد .دشابیم 1ینیمزریز دس ثادحا
 هدومن کمک کشوک بایقم رد هداتفا رود ییاتسور قطانم یارب ًااصواخ بآ نارحب و یبآ ک لکشم لح هب دناوتیم
 نیمزریز رد بآ ینیمزریز یاهدس رد (1390 ،دابآدمحایمشاه) .ددرگ قطانم نیا رد یگدنز رتشیب تابث ثعاب و
  ک رایسب نازیم ،(قمع ک ینیمزریز یاهبآ زا هدافتسا) دیدجتلباق بآ  بانم زا هدافتسا نیاربانب ،دوش یم هریخم
 هینبا و نینکاس یارب دیدهت دوجو مدع ،هزاس یالاب رایسب یرادیاپ ،نزخم تراسخ دوبن ،یگدولآ رطخ  هاک ،ریخبت
 هب زاین ینیمزریز یاهدس ثادحا .دشابیم تاسیسثت عون نیا هدمع دیاوف زا تخاس نییاپ هنیزه و دس تسد نییاپ
 رظن زا هک تفرگ هجیتن ناوتیم اذل .دوشیمن دوجوم  تسیسوکا و یضارا یربراک رییغت ببس و درادن یحطس هریخم
 یاهدس زا هدافتسا هدیا ریخا یاهلاس رد .(1387 ،ناراکمه و  کرز هاوخریخ) .دنشابیم رطخیب یطیحمتسیز
 ، بانم ،دانسا هیاپ رب یتاعلاطم ماجنا اب (1392)ناراکمه و هفیلخ اتسار نیا رد تسا هتفای  یازفا ینیمزریز
 دنبسپ تانق هرد هضوح رد ینیمزریز دس یبایناکم هب  اخ و بآ زا یرادربهنومن و یرافح ،ییارحص یاه هوشپ
 بیش و رثؤم لخلخت ،تفربآ  جح تارییغت ،گنسیپ تایصواخ باسا رب ار هاگتخاس یبایناکم اهنآ .دنتخادرپ
 هدهاشم لحم ود رد یلصا ههاربآ لوط رد یبوسر یگتشابنا هک دندیسر هجیتن نیا هب تیاهن رد .دنداد ماجنا رتسب
 (2015) یرادروخرب نینچمه .دندرک یسررب یرتقیقد لکش هب یداهنشیپ هنیزگ ناونع هب ار هطقن ود نیا و دوشیم
 قطانمرد ینیمزریز کشوک یاهدس ثادحا تهج یفیکو یمک هاگدیدزا بسانم یاهناکم  نیزگ هب یشهوشپرد
 هدافتسااب ینیمزریز یاهدس یبایناکمرد یژولوفروموئژ  قن هب (2013) شراکمهو یناقلاط یاقآو هتخادرپ کشخ
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 یاهناکم یبایزرا یارب ار یلک یشور (2008)ناراکمه و یرویزرف .دنا هتخادرپ ینادیمو یا هناخباتک یاهشورزا
 تایبرجت یمامت زا نکمم دح ات هدش یعس هعلاطم نیا رد .دنداد هئارا کشوک ینیمریز یاهدس ثادحا یارب بسانم
 ییایفارغج تاعالطا  تسیس زا هدافتسا اب قیقحت نیا رد .ددرگ هدافتسا ینیمزریز یاهدس یبایناکم هنیمز رد هدش هئارا
(GIS) رازفامرن و ArcGIS زگ هناخدور زیربآ هضوحرد ینیمزریز دس ثادحا تهج بسانم هاگتخاس فاشتکا هب 
  ظنمان ،کشخ هقطنم رد ندش  قاو لیلد هب زگ هناخدور زیربآ هضوح .دوشیم هتخادرپ (بانیم قرش بونج رد  قاو)
 و یتعنص ،یزرواشک) یبآ فلتخم یاهزاین یشیازفا و یعیبط ریغ دشر ،یناکم و ینامز رظن زا یگدنراب  یزوت ندوب
 یبآ  بانم نوزفازور  هاک و (یلاسکشخ هرود) یمیلقا تارییغت ،یحطس بآ  بانم هداعلاقوف تیدودحم ،(برش
 کشخ یاهلاف رد  واخ هب بآ دوبمک یشیازفا و هدیدع لکشم اب ینیمزریز یاهبآ ندش روش و ینیمزریز
 دعتسم (Qt1, Qt2, Qal)یرنرتاوک تالیکشت یاراد یسانشنیمز رظن هطقن زا هضوح نیا هک اجنآ زا .دشابیم هجاوم
 تالیکشت نیا بسانم یریذپموفن لیلد هب نینچمه و (1386 ،تعنص باسراف(دشابیم نیمزریز رد بآ هریخم یارب
 اب هلباقم رد رثؤم رایسب و یدااتقا  هم یاهشور زا یکی ناونع هب ینیمزریز یاهدس هعسوت ترورض رب ناوتیم
 طسوت ینیمزریز یاهدس یبایناکم تاقیقحت هصالخ.دومن دیکثت (ناتسا) هضوح نیا رد بآ دوبمک و یلاسکشخ
 .تسا هدیدرگ هئارا 1 هرامش لودج رد روشک زا  راخو یلخاد نادنمشیدنا

 روشک زا جراخو لخادرد یسررب دروم عوضوم هباشم هدش ماجنا تاقیقحت هصالخ :1 هرامش لودج

 

هجیتنهقطنم مان لاسققحم

دنبسپ تانق هرد1392  ناراکمه و هفیلخ
دنداد ماجنا رتسب بیش و رثؤم لخلخت ،تفربآ  جح تارییغت ،گنس یپ تایصواخ باسا رب ار هاگتخاس یبای ناکم  . یگتشابنا
. تسا هدش ناونع یداهنشیپ هنیزگ باختنا رایعم هدش هدهاشم لحم ود رد یلصا ههاربآ لوط رد یبوسر

1390  ناراکمه و ییاناد
 ناتسا داشنم هقطنم

دزی

 هقطنم یاه هنکفا طورخم هک دندیسر هجیتن نیا هبودندرک هدافتسا ،اه ههاربآ  کارت و یضارا یربراک ،یسانش نیمز ،بیش یاهروتکاف زا
دنشاب یم ینیمزریز دس ثادحا تهج دادعتسا نیرتشیب یاراد . تهج یدعب تیولوا رد هیال  یخض کهآ گنس اب یضارا نینچمه

دنراد رارق دس ثادحا

1390 دابآدمحا یمشاه
 ناریشب هقطنم
یبونج ناسارخ

 نیمز هزرل و یسدنهم یسانش نیمز ،یسانش نیمز ،کیزیفوئژ تاعلاطم زا هدافتسا اب دس نزخم و هاگتخاس فلتخم تایصواخ و طیارش

 نآ زا یرادرب هرهب و نزخم یتفربآ یاه هتشهن رد بآ هریخم ناکما هک تسا هدمآ تسد هب هجیتن نیا و هتفرگ رارق یسررب دروم تخاس
دشاب یم ریذپ ناکما

1389  ناراکمه و یتآرم
 درویبا هقطنم
نیمارو بونجرد

 رد موفن تلع هب بآ نتفررده زا لاس کشخ لواف رد بآ نتفرگ رارق برتسد رد نمض ینیمزریز دس نیا ثادحا اب هک دندیسر هجیتن نیا هب
(  یریگولج ددرگ یم بآ یروش بجوم هک یسانش نیمز تالیکشت زا رذگ (  زیربآ هضوح ریسم هب هجوت اب بآ یگدولآ نینچمه و نیمز قامعا

تسا هدیدرگ  هارف زین تسدالاب قطانم یزرواشک بآ زا ددجم هدافتسا ناکما ینیمزریز دس نیا دوجو لیلد هب نینچمه تسا هدش

 و  کرز هاوخریخ
ناراکمه

زنطن1387
 نتفرگ رظنرد اب و دنتخادرپ ینیمزریز دس ثادحا بسانم یاه ناکم یدنب تیولوا هب یبتارم هلسلس لیلحت شور زا هدافتسا اب  

. دندرک صخشم ینیمزریز دس ثادحا تهج ار هگنت نیرت بسانم یبایزرا یاهرایعم

دزی قئارخ1381  نایئاناد و یناکدرا یرپ
 بآ دوبن تلع هب ناییاتسور هیور یب ترجاهم زا یریگولج ،یرادزیخبآ هضوح رادیاپ هعسوت قنارخ ینیمزریز دس تخاس زا فده

تسا هدش مالعا یحطس ریز  بانم زا یرادرب هرهب و برش

نامرک  ونهک1378 یناجنزب هداز ینیما
(  یاه هژورپ ماجنا اب طابترا رد اه هنیزه هسیاقم و ایرالام یرامیب عویش لامتحا و الاب ریخبت (  هقطنم یمیلقا و یعیبط طیارش هب هجوت اب

. دندومن داهنشیپ ار هقطنم یعامتجا یدااتقا لکشم نآ زا یرادرب هرهبو ینیمزریز دس داجیااب ،فلتخم

دزی ناکدرا2015یرادروخرب
 و ییایفارغج تاعالطا  تسیس هک تسا هدیسر هجیتن نیا هب  یمیلقا و یکیژولوردیه تاعالطا و یا هراوهام یاه هداد زا هدافتسا اب

 رارق هدافتسا دروم ینیمزریز دس ثادحا تهج هوقلاب یاه ناکم باختنا رد یدامتعا لباق تروص هب دناوت یم یریگ  یمات یاهرازبا
دنریگ

نالیگ برغ2013 شراکمه و یناقلاط
 و یدنب هناد ،هرد لکش ،لسگ تهج ،ههاربآ بیش و هجرد ،لوط ،نامتخاس ،یسانش گنس هلمج زا یلماوعو یژولوفروموئژ  قن

. دنا هدادرارق هدافتسا دروم ینیمزریز یاهدس باختناو  یبای ناکم رد یلصا یاهرایعم ناونعب هرد رتسب یسانش گنس و بوسر تماخض

2008 ناراکمه و یرویزرف
 ثادحا یارب بسانم یاه ناکم یبایزرا تهجرد  هنیزهو دوسروتکاف هئاراو یژولوفروموئژو یسانشنیمزو یژولوردیه یاهرایعم یسررب

کشخ قطانمرد کشوک ینیمزریز یاهدس

یلام لادیک2008 ناراکمه و یناویج
 دندرک باختنا یفیک و یمک تروص ود هب ار اهرایعم : یلحم یاه لسگ و اه تخاسریز و اه  رهش زا هلصاف هلمج زا یفیک یاهرایعم

دوس تبسن هبساحم ،یتفربآ یاه حرط صخاش لماش یجنس ناکما و یشخبرثا یاه صخاش هب هتسب یمک یاهرایعمو / صخاش  هنیزه

. دومن ییوج هفرص هنیزهو نامزرد ناوتیم هک یهایگ  شوپ یاهوگلا نیمختو یکیژولوفروم صخاش و  یکیژولوردیه

2005 زاملیا و ردنوا
 هیکرت یبرغبونج

) الگوم (
 ینیمزریز یاهدس هک دندیسر هجیتن نیا هبودندرمشرب ینیمزریز بآ  بانم تیریدم و رادیاپ هعسوت یارب یرازبا ار ینیمزریز یاهدس

. دنتسه یدیفم رایسب رازبا ینیمزریز  بآ لرتنک روظنم هب نینچمه و اه ناوخبآ دوجوم هریخم ندرب الاب یارب

لیزرب2003یپمورناو
لیبق زا ییایازم ینیمزریز یاهدس  : یرادرب هرهب تلوهس و رارکت تیلباق ،دوجوم یاه هاش تیفرظ  یازفا ، ک ییارجا هنیزه و یگداس

دنراد نییاپ یگدولآ رطخ و لحم یلاها طسوت



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یاهقطنم یزیرهمانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 102

  زرگ هناخدورزیربآ هضوح رد ینیمزریز دس ثادحا بسانم قطانم یجنستیولوا و ییاسانش ،قیقحت نیا یلصا فادها
 .دشابیم
 :دوشیم یریگیپ ریز فادها قیقحت نیا رد یلک روط هب
 زگ هناخدورزیربآ هضوح رد ینیمزریز دس ثادحا تهج بسانم ناکم نتفای •
 ینیمزریز دس یبایناکم رد رثؤم یسانشنیمز یاهرتماراپ تیولوا و تیمها یسررب •
 هدش باختنا ناکم رد ینیمزریز دس ثادحا تهج ییاهراکهار هئارا •
 اهشور و داوم
  ترسا نا رمع یایرد زیربآ یاههضوح زا یکی راتکه 127870تحاسم اب زگ هناخدور زیربآ هضوح هعلاطم دروم هقطنم
   لورط هرقیقد 44  و هرجرد 57  ارت هقیقد 9 و هجرد 57ییایفارغج تااتخم رد هضوح نیا .دزیریم ایرد هب ًاامیقتسم هک
   هترشر یبورنج تاعافترا زا زگ هناخدور .دراد رارق یلامش شرع هقیقد 44 و هج رد 26 ات هقیقد 20 هجرد26 و یقرش
  .دزریر یرم نامع یایرد هب ینامهم تشد زا روبع زا سپ یبرغ - یقرش یدنور اب و هتفرگ همششرس درگاشب یاههوک
 رد .دشابیم دارگیتناس هجرد 2/28 و رتمیلیم 100 بیترت هب هعلاطم دروم هدودحم رد هنالاس یامد و یگدنراب طسوتم
  تریعقوم (1   ) هرامرش لکرش .درنا هرتفرگ رارق ینابایب ات کشخ ارف هیحان رد هعلاطم دروم هدودحم نترامود یامن  یلقا
 .دهدیم ناشن ناتسرهش و ناتسا ،روشک رد ار هضوح

 
 ناتسرهش و ناتسا ،روشک رد هضوح تیعقوم (1) هرامش لکش



 103 ...هضوح رد ینیمزریز دس هاگتخاس یبایناکم

 ینیمزریز یاهدس ثادحا بسانم یاهناکم باختنارد یلصا یاهروتکاف

  مارجنا تاعلاطم دیاتن باسارب ینیمزریز یاهدس ثدحا یارب بسانم قطانم نییعت یارب هدش ماجنا تاعلاطم باسارب
  هدافترسا ی فارگورپوت و ، یرضارا یربراک ،یژولوفروموئژ ،لسگ ،یسانش نیمز ،ههاربآ هکبش ،بیش یاهرتماراپ زا هدش
   هدرش مادرقا ر   ریز حررش هرب زاین دروم یتاعالطا یاههیال هیهت هب ArcGIS9.3 رازفا مرن را هدافتسا اب سپس .تسا هدش
 :تسا

 بیش و یفارگوپوت هیال
  عارفترا لد رم  هریهت ، هرضوح  زررم نییعت یارب هیاپ هداد ناونع هب یرادرب هشقن نامزاس یفارگوپوت 25000/1 یاههشقن
  رازرفا  مررن  طرسوت  ادرتبا  دنترسه DGN  ترمرف رد  هرک اههشقن نیا .تفرگرارق هدافتسا دروم بیش هشقن هیهت ،یموقر

Microstation8 تمرف هب لیدبت DWG طیحم رد هدافتسا روظنم هب سپس و دندش GIS رازفا مرن طسوت Arc Gis9.3 
 ی اره هرشقن  بارسا  ررب یا  هراوهارم  ریوارات و  اره هرشقن  ندررک  جرم نیمز تهجو.دندش Shapfile تمرف هب لیدبت

 . هدرش  هرتفرگ رظن رد یلامش 40 نوز WGS84 یانبم حطس اب UTM یتااتخم  تسیس لسکیپ 0.5 تقد اب 25000/1
 .تسا هتفریذپ تروص تااتخم  تسیس نیا باسا رب ریواات و اههشقن مامت یزاس هدامآ

 .دو رش  بارختنا تسد کی و کیراب یاههناخدور و اههرد رد تسا رتهب ینیمزریز یاهدس ثادحا لحم ،یلک روط هب
 ثادحا یارب ،تسا لحم یفارگوپوت بیش  بات ینیمزریز بآ نایرج نازیم هجیتن رد و یباتسیا حطس بیش هک اجنآ زا
 زا  یرکی  ناورنع  هرب  بیرش .(1387      نارارکمه و ینامیلرس)دشاب دورجوم یفارگورپوت بیرش لقادح دیاب ینیمزریز دس
 .دشابیم حرطم ینیمزریز دس ثادحا بسانم طاقن نییعت رد رثوم یاهروتکاف

 
 DEM یموقر یعافترا لدم هشقن :2 لکش
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 لی کرشت  لریلد  هرب ار  درصرد 6 زا  ررتمک یاهبیش دوخ تاعلاطم رد (Silva and Rego Neto,1998 )وتنوگئر و اولیس 
  ادرتبا  بیرش  هرشقن  هریهت تهج .دنناد یم ینیمزریز دس داجیا تهج بسانم بیش ناونع هب یحطسریز بسانم نزاخم
 زا  سرپ و (1-4 لکرش)  دندرش  هریهت  یفارگورپوت یاههشقن سکدنا اب قباطم یدعب هس 25000/1 یفارگوپوت یاههشقن
  هزادرنا  ارب  یعارفترا یموقر لدم هیهت هب مادقا و Topo To Raster روتسد و Arc Gis رازبا هبعج قیرط زا یزاس هدامآ
 زا  سپرس و (3 4  لکرش)هدش ( هرشقن یور  ررب  رورتنک  طرخ ود  نیرب  یرقفا  هلرصاف  نیررتمک  ارب قباطم)رتم 10 لسکیپ
 (4-4 لکرش)بیش  هرشقن  قبارطم و  دریدرگ  هریهت دصرد بسح رب بیش هشقن Surface هنیزگ Spatial Anlystیقاحلا
  یفارگورپوت ی اره هرشقن زا هعلاطم دروم هقطنم یفارگوپوت تیعضو یسررب یاربتسا هدش یدنب بالک اب قباطم لصاح

  بیرش و یموقر یعافترا لدم هشقن .تسا هدش هدافتسا رتم 30 کیکفت تردق اب یعافترا یموقر لدم هیال و 1:50000
 .تسا هدش هدروآ 3 و 2 هرامش لکش رد هعلاطم دروم هقطنم

 
 هعلاطم دروم هضوح بیش هشقن :3 لکش

   درورم هرقط نم یرسانش نیمز تیعضو ینیمزریز یاهدس یبایناکم رد  هم رایسب یاهروتکاف زا یکی :یسانش نیمز هیال
 زا اهدن زارس عون نینچمه و ینیمزریز دس ثادحا لحم رد  واخ هب ریذپانموفن رتسب گنس دوجو .دشاب یم هعلاطم
 .دراد  راررق  ناررکم نوز رد  یبورسر - ینامتخارس  تامیرسقت  ظارحل زا  هرعلاطم  درورم  هرقطنم .تسا  هم رایسب لماوع
  یرشوگ  یاره نرارم  هرب طوبرم شرتسگ نیرتشیب .دشاب یم (نسویموگیلا)نارهگنا دنزاس هضوح رد دنزاس نیرتیمیدق
 4   هرامرش لکرش رد .تسا (  برمرتمولیک 1/15)یتیژروبزراه یارمولگنک هب طوبرم اهنآ نیرتمک و  برمرتمولیک129اب
 .تسا هدش هداد ناشن هعلاطم دروم هدودحم یسانش نیمز هشقن

  مررن رد و   رجرم نیمز PCI Geomatica رازفا مرن کمک اب 25000/1 نیمز هشقن ادتبا یسانش نیمز هشقن هیهت یارب
 و 321  یدرناب  بریکرت  ارب ASTER  یارهراوهام  ریورات زا هدافتسا اب دعب هلحرم رد و دیدرگ یموقر Arc Gis رازفا



 105 ...هضوح رد ینیمزریز دس هاگتخاس یبایناکم

  حالرصا  بارسا  نریا  ررب روکذم هشقن سپس و دوش یم ییاسانش یسانش نیمز دحاو ره گنر و نت هدش یموقر هشقن
  رترسب یاهتفربآ هدودحم ندروآ تسدب ینیمز ریز یاهدس یبایناکم رد یسانش نیمز هشقن هیهت زا یلصا فده .دیدرگ
 رد  دورجوم   رفترم  یمیدرق یتفربآ یاههناگداپ ،رتسب یاهتفربآ فالخرب .دشاب یم ینیمزریز دس داجیا تهج هناخدور
  ارهنآ یور رب ناوتیمن اههاگ هیکت زا بآ تشن لیلد هب ار دس هراوید هک دنشابیم یقطانم هلمج زا هناخدور یاه¬هنارک
 نیا) ییالارب  یریذرپموفن و  ترشرد هناد تفاب یاراد یتفربآ یاههناگداپ نیا هکنیا هب تیانع اب .(1385 ،یمالس)داهن انب
  هرک  هرناخدور زا ییاهشخب اذل ،دنشابیم یسررب دروم هقطنم رد (دیدرگ صخشم ییارحص یاهدیدزاب ماجنا اب عوضوم
  نیرمه  هرب  دنرشابیم روحم ثادحا تهج بسانمان قطانم ءزج دشابیم نیحانج رد  فترم یتفربآ یاههناگداپ نیا یاراد
 .دندش هیهت یسانش نیمز هشقن زا هدافتسا اب یتفربآ یاههتشهن و یمیدق یتفربآ یاههناگداپ هشقن روظنم

  هودرحم رد لسگ و اهیگتسکش دوجو ،ینیمزریز یاهدس نزاخم زا بآ رارف و تشن یلصا لماوع زا یکی :لسگ هیال
 .(2011      نارارکمه و ییارناد) دنورش صخرشم و ییارسانش اهلسگ نیا یاهلحم تسا مزال نیارانب .دشاب یم دس یپ
      لرسگ ارب یزاورم ًااربیرقت و هدورب لامش هب تبسن هجرد 160-110 دادتما یاراد ًااتدمع هعلاطم دروم هضوح یاهلسگ
  یارهلسگ ،هجرد 110 -120 دادتما اب یاهلسگ :دنریگیم رارق ریز حرش هب هتسد هس رد اهلسگ نیا .دنشابیم نادنز
  هرک دنرذگیم یقطانم زا رکذلاقوف یاهلسگ هدمع .هجرد 150- 160 دادتما اب یاهلسگ و هجرد 130-140 دادتما اب
 هداد ناشن اهلسگ  نکارپ و یسانش نیمز هشقن 5 و 4 یاهلکش رد .دنرادن ار ینیمزریز دس داجیا یارب مزال لیسناتپ
 رد یا  هراوهارم  ریوارات زا  هدرش  ارختسا یاههراوطخ و اهلسگ تیمها یسررب روظنم هب رضاح قیقحت رد .دنا هدش
 زا  یریگورلج و  اره لرسگ یور  ررب  درس  رورحم ثادحا زا یریگولج لیلدب نینچمه و ینیمز ریز یاهدس یبای ناکم
 . تسا هدش هیهت یتاعالطا هیال نیا ،نزخم رتسب و اههراوید رد دوجوم اههراوطخ زا دس نزخم بآ  ورخ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هعلاطم دروم هضوح یسانش نیمز هشقن :4 لکش
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 هعلاطم دروم هضوح لسگ شنکارپ هشقن :5 لکش

  بریکرت  ارب ASTER  هدنجنرس یا  هراوهارم  ریورات زا  قریقحت  نریا رد یربراک هشقن هیهت یارب :یضارا یربراک هیال
    درح ارت هرق طنم  ارخ تبوطر ،یباتسیا حطس ندمآ الاب اب و ینیمزریز دس ثادحا اب تسا هدش هدافتسا 321 یاهدناب
 و یره رش ،    ینوکرسم قطارنم یرلو دراد ینایارش  قن یزرواشک و یرایبآ طیارش دوبهب رد هک دبای یم  یازفا یدایز
  ار هرعلاطم  درورم هضوح یربراک رتشیب 4 هرامش لکش هب هجوت اب .دنتسه بسانمان ینیمزریز دس ثادحا یارب یتعنص
 .تسا هداد لیکشت یا هرخص یضارا و  کارت  ک  ترم اب قطانم

        ترسود بآ نارهایگ هدهارشم.دوشیم هرتفرگ ررظنرد حررطم یاهطررش زا یکی ناونعب یفاک یحطسریز نایرج دوجو
 هد         افترساامنهار ناورنعب هرک ترساهنآ تابورسررد  رک یارفرژرد بآ دورجو هدرنهد ناشن اهدور هکشخو اهههاربآرد
  هدافترسا ا رب (یحطس ریز نایرج دوجو زا یرگنایامن) ههاربآ رتسب یهایگ  شوپ یزاس نایامن.(1385 ،یمالس).دوشیم
 یل امرش  لحاورس  یهاریگ   رشوپ  ظارحل  زا .ددررگیم ماجنا NDVI لیبق زا اهدناب بیکرت رد یموقر تایلمع و RS زا
 زا  هرضوح  حطرس   رشوپ رتشیب .تسا ییاراحص و دنس یشیور هدمع پیت زا یشخب نارکم یاههوک و نامع یایرد
 و یبو رنج   رخب رد  زرین  رورهک و  تررک ، زرگ عون زا هدنکارپ  کارت  ک یاهلگنج .تسا هدش هدیشوپ  کارت  ک  تارم
 ناو رت  یرمن  درشاب تکرح نودب و نکاس ههاربآ رتسب رد دوجوم یحطسریز بآ رگا .دوش یم هدید زین هضوح یلامش
 رفیکا رگا اریز ،تسا هظحالم لباق  ک قامعا رد یحطسریز تانایرج دوجو .تشاد ار نزخم بآ  جح  یازفا راظتنا
 را ورشد  یرکینکت  تالکرشم و  هرنیزه  یازفا لیلد هب دس لحم یکیژولوئژوردیه یاهیگشیو صیخشت دشاب قامعا رد
 .دوب دهاوخ
 یا رههرانک رد لاس لوط رد زبس یهایگ  شوپ دوجو اهههاربآ یخرب رد قمع  ک یحطس ریز نایرج یاههاخاش زا 
  یاررب  هرقطنم  نازروارشک  طرسوت  هدرش  ررفح یاههاش دوجو یحطسریز نایرج یاههناشن رگید زا .دشاب یم هناخدور



 107 ...هضوح رد ینیمزریز دس هاگتخاس یبایناکم

   رگناریب یهاریگ  شوپ عون تفگ ناوتیم نیاربانب .دشابیم هناخدور رد دوجوم یحطسریز تانایرج زا بآ لااحتسا
    .تسا راذگریثات ینیمزریز یاهدس تیعقوم نییعت ردو هدوب یحطسریز تانایرج نازیم
  تارع الطا دورب مزال ، یداهنرشیپ یاهروحم لحم رد تفربآ یاهیگشیو زا هیلوا تخانش تهج :تفربآ تماخض هیال
 تیع     رضو هراربرد ناورتب ارت دورش لصاح یکینکتوئژ فلتخم یاهرتماراپ و تماخض رظن زا تفربآ تیعضو زا یقثوم
  و قورف فا   درها هرب لرین یارب .دومن رظن راهظا اههاگ هیکت و رتسب گنس ،تفربآ یسدنهم یسانش نیمز و یکینکتوئژ
 نا   رگزمره ناترسا یا هرقطنم بآ یماهس تکرش طسوت هک یفاشتکا یاههنامگ زا لصاح تاعالطا زا ،فک گنس قمع
 هداد ناشن تفربآ تماخض و یضارا یربراک هشقن 7 و 6 یاهلکش رد .تسا هدش هدافتسا دنا هدشرفح 1372 لاس رد
 .دنا هدش

 
 هعلاطم دروم هضوح یضارا یربراک هشقن :6 لکش

 
 هعلاطم دروم هضوح تفربآ تماخض هشقن :7 لکش
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 جیاتن

 یداهنشیپ یاهتیاس نییعت و اههیال قیفلت
  نری      ارد یددرعتم یارهرایعم هرکنیا نتفرگرظنردارب ینیمزریزدرس ثادرحا بسانم یاهناکم باختنا رد یریگ  یمات
 – ی   داراتقاو یرطیحم ترسیز ،    یرنف یارهرایعم لمارش ارهرایعم نیا.تسا یراوشدراک دنوش هتفرگرظنرددیاب باختنا
   ارح ز ریربآ  هرضوح رد ینیمزریز دس ثادحا تهج یبای ناکم 1381 لاس رد یمشاه هنیمز نیا رد .دشابیم یعامتجا
  ی ارسرف ، هرضوح تحاسم یاهرتماراپ یسررب نیا رد.تسا ه داد رارق یسررب دروم ار نانمس ناتسا ر د  قاو یلقیلع
  ،هناخدور  طقم شرع ،هضوح بیش ،باناور نازیم ،هضوح یریذپ
  ریوارات  یرراب  یاهیرسررب ، یرسانش  نیرمز ،یفارگوپوت یاههشقن یسررب قیرط زا تابوسر تفاب و تفربآ تماخض
   تریولوا یداهنرشیپ یاهناکم قوف یاهرایعم هب هجوت اب ًااتیاهن و تسا هدش نییعت ییارحص یاهیسررب و ی اهراوهام
 اب نانمس و نارهت ناتسا زا ییاه خب رد ار ینیمزریزدس یبایناکم 1381 لاس رد زین یدزی یئابطابط .تسا هدش یدنب
 . ترسا هداد م  ارجنا یرنف یاهرایعم باسا رب و یهاگشیامزآ و ییارحص تاشیامزآ ماجنا ،ینادیم یاهدیدزاب زا هدافتسا
  یرسانشراک  یارهلیلحت  بارسا  ررب مزال  یتارعالطا یاههیال لیکشتاب و قوف شور هب نایئاناد و یناکدرا یرپ نینچمه
 یاهد رس   یباریزرا شرازرگ  رددرنا هدومن صخشم ار دزی قنارخ ۀقطنم رد ینیمزریز دس ثادحا یارب بسانم یاهناکم
 ، نیرمز  حطرس  هرب  تبرسن رتسب گنس قمع ،نزخم  جح لماوع ،لیزرب رد Foster و Tuinhof هدش ثادحا ینیمزریز
 ینیمزریز یاهدس تیقفوم نازیم رد راذگریثات لماوع ناونع هب نزخم  اخ ییایمیش تیفیک و نزخم  اخ یریذپموفن
  یباریناک   م یاررب لرماوع نیررتمهم ناونع هب یسانش نیمزو بیش یگزش طسوت هدش ماجنا تاعلاطمرد .دنا هدومن رکم
  شررعو لسگزا هلصافو یسانش نیمزو ،بیش ،( ههاربآ) یحطسریز نایرج زین راتشون نیاردو تسا هدش هتفرگرظنرد
  نیرمز ی ارهه رشقن زا  هدافترسا اب هیلوا یاهیسررب زا سپ .دنهدیم لیکشتار اهرایعم نیرتمهم زیربآ هزوح تعسوو هرد
 و   ررم ، زرگ یاههناخدور ریسم ییارحص  یامیپ ترواب دیدزاب و هقطنم ییاوه یاهسکع و یفارگوپوت و یسانش
 ییامناج 8 هرامش لکش رد هک دندش باختنا یلیمکت یاهیسررب تهج یداهنشیپ یاهتیاس ناونعب هطقن هس ،نراهد
 .دنا هدش

 
 هعلاطم دروم هضوح رد یداهنشیپ یاهتیاس ییامناج :8 لکش



 109 ...هضوح رد ینیمزریز دس هاگتخاس یبایناکم

  .ترسا هد رش داهنشیپ رتم 127/52 شرع اب یا هگنت رد زگ هناخدور یادتبا رد تیاس نیا :1 هرامش یداهنشیپ تیاس
  یرم لیکشت هناد زیر و طسوتم تارم ار هناخدور رتسب تابوسر ،هقطنم یسانش نیمز و یژولوفروموئژ یاههشقن قبط
     هرسام سنرج زا تیارس نریا ی اره هارگ هیکت .دشاب یم ریغتم رتم 0-2 نیب هاگ هیکت نیا رد زین رتسب گنس قمع .دنهد
   لرحم نری ا .درشاب  یرم طرسوتم یاههضوح ءزج تعسو ظاحل هب هضوح نیا .دنتسه یبسانم ماکحتسا یاراد و گنس
       هرضوح نریا رترسب هرناد ترشرد یحطرس تابوسر اما ،دشاب ینیمزریز دس هزاس ثادحا تهج یبسانم هطقن دناوتیم
  درس   ثادرحا یاررب دعتسم یناکم هکیلاحرد .تشاد دهاوخ ار یمک تحاسم نزخم هجیتن رد ؛هتشادن ینادنش تعسو
   .دشاب یم ینیمزور
  ترسدالاب رد  ررتم 78/05  شررع  ارب یا  هرگنت رد   ررم  هرناخدور یور  ررب  تیارس  نریا :2 هرامش یداهنشیپ تیاس
  رترسب ت ابورسر ،هقطنم یسانش نیمز و یژولوفروموئژ یاههشقن قبط تسا هدش داهنشیپ نایگنز و کیئارگ یاهاتسور
 ی ارهیرافح باسا رب رتسب گنس قمع .دنهد یم لیکشت GC و GW عون زا هناد تشرد و طسوتم تارم ار هناخدور
  سنرج زا  زرین  تیارس  نریا ی ارههاگ هیکت .تسا هدش دروآرب رتم 3 لقادح هیشاح رد و رتم 18 رثکادح هتفرگ تروص
  ءزرج  تحارسم  ظارحل  هرب  هرضوح  نریا یرتموئژ تایصواخ باسارب .دنتسه یبسانم ماکحتسا یاراد و گنس هسام
 .دشابیم  ک یلیخ هضوح نیا رد ههاربآ بیشو کشوک یاههضوح
  یرکیدزن رد رتم 124/64 شرع هب یا هگنت رد نراهد هناخدور یور رب (3) هرامش تیاس :3 هرامش یداهنشیپ تیاس
  یرم لما رش ار  هرناخدور  رترسب  تابورسر ،هناد تشرد ات زیر هناد بوانت اب تارم .تسا هدش داهنشیپ کیئارگ یاتسور
 ت ایرصواخ  بارسارب . دنترسین  یبرسانم  تیعرضو یاراد  یرهارظ  ترمواقم  ظارحل هب تیاس نیا یاههاگ هیکت .دنوش
  رد .درشاب یرم  ک یلیخ هضوح نیا رد ههاربآ بیشو کشوک یاههضوح ءزج تحاسم ظاحل هب هضوح نیا یرتموئژ
 .تسا هدش هدروآ اهنآ تیعقوم 9 لکش رد و یداهنشیپ یاهتیاس هضوح یرتموئژ تایصواخ 2 لودج

 یداهنشیپ تیاس ییامناج(ج .یداهنشیپ تیاس نزخم(ب .یداهنشیپ تیاس زیربآ هضوح زا یاهراوهام ریوصت(فلا :9 لکش

 (3) هرامش یداهنشیپ تیاس (2) هرامش یداهنشیپ تیاس (1) هرامش یداهنشیپ تیاس
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 یداهنشیپ یاهتیاس هضوح یرتموئژ تایصوصخ :2 لودج
 تیاااااااس

 یداهنشیپ
 طیحم تحاسم

  عاااااافترا

 ممیزکام

 عااااافترا

 ممینیم

 لوااااط

 ههاربآ

 بیاااااش

 بیرااااااااض هضوح

 سویلیوارگ

 لداااعم لیطتااسم داااعبا

 یضرف

 تحاااااسم

 نزخم

  داااس لواااط

 یداهنشیپ

 )
2

km( (km) (m) (m) (km) (m/m) 
 لواااااط

(km) 

 ضرااااع
(km) )

2
km( (m) 

1 136 56 204 27 83/9 0.015 34/1 7/21 25/6 0.05 310 

2 35/13 5/17 300 61 91/2 065/0 34/1 78/6 96/1 76/0 73 

3 77/5 08/11 203 61 10/2 059/0 29/1 14/4 39/1 37/1 100 

 ثحب و جیاتن

 یداهنشیپ یاههاگتخاس یکینکتوئژ و یسدنهم یسانش نیمز تایصوصخ یسررب
  ررتم 5/1  دودرح تماخض اب نرام یاههیال نآ یاههاگهیکت و تیاس نیا ۀدودحم رد هکنیا لیلد هب 1 هرامش تیاس رد
 یگنس یاههیال دزنورب .دناسر یم لقادح هب ار تفربآ هب بآ موفن ناکما ،دراد دوجو هناخدور رتسب رد نیمز حطس زا
    هاگتخارس نریا رد ترفربآ تماخض زا هجیتن رد هک دشابیم هدهاشم لباق نیمز حطس رد دس تسد الاب یرتم 200 رد
  نورماریپ  ینرارم یاههیال زا یسر تارم لمح و بیرخت لیلد هب زین رتسب فارطا یتفربآ یاهبارت تابوسر .دهاکیم
 و  یریذرپموفن  نازریم  یرلو هدوب رادروخرب یبوخ یگدشروج زا تلیس و هسام ،لوارگ اب هارمه زیر هناد تارم ،نزخم
 .دنا هداد  هاک ار لخلخت
 رد  گنرس  هرسام و  نرارم زا یی ارههیال نایم اب بانیم یارمولگنک دنزاس زا یسانش نیمز تالیکشت 2 هرامش تیاس رد
  درحاو     نریا .ترسا هدرش لیکرشت ( درس  نزرخم)  هرناخدور  رترسب رد  ررضاح دهع هناد تشرد تابوسر و اههاگ هیگت
 ی رم  لیکرشت  زرین  ررضاح  لارح رد  یراذرگ بوسر یاهدنیآرف اهبالیس ریثات تحت و هتشاد یدایز یلیخ یریذپموفن
 .ددرگ
   و ترفربآ رد یدرنب  هرناد ارما هدوب بوخ ًااتبسن یریذپ موفن یاراد رهاظ هب هقطنم یتفربآ یاههتشهن 3 هرامش تیاس رد
  و تلیرس لماش رتزیر یاههناد و هسام ،لوارگ ،گنس هولق ،گنس تشرد تاعطق زا لکشتم تیاس نیا نزخم ۀدودحم
   هارک  برجوم یدنبهناد یگدرتسگ هک تسیلاحرد نیا .داد تبسن نآ هب هدرتسگ یدنب هناد ناوت یم هک دشابیم بر
 .تسا هدش تفربآ ییاوارت و لخلخت
 لوا تیولواای تیاس باختنا
  لرصاح تاعالطا زا هدافتسااب هک...ودیشروخ  باتو یگدنراب لثم ییاههداد یناکم تیعضو یسرربو ندرک یمک یارب
  یرایخشت دراومردوددرگیم هدافتسارودزا  جنسزاددرگیمداجیا  وم لوط صخشم یاههدودحمرد  اوما باکعنا زا
  (نزرخم  جح هبساحم) ههاربآ شرع هبساحمو اهگنس ،ههاربآ رتسب یهایگ  شوپ ،کشخ  اخ ،بوطرم  اخ ،بآ
 ن دارعم)زایند   روم حلارام دورجوو یعیبطریغاری یعیبط هدنیالآ لماوع دوجوو ههاربآ رتسب رد هیاپ نایرج یبوانتروهظو
 .دراد دربراک هریغو( اخو گنس
 هر امرش  تیارس هدش باختنا یاهتیاس لحم زا ییارحص دیدزاب نینچمه ورود زا  جنس و هیلوا یاهیسررب زا سپ
 .دیدرگ باختنا لوا تیولوا یاراد و دعتسم تیاس ناونعب لیم لیالد هب (2)
 .دشاب یم رگید یاهتیاس زا رتشیب تیاس نیا رد تفربآ قمع •
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  ترهج لیاقم رد نآ یریگ رارق هوحن و یرهاظ تمواقم ظاحل هب رگید یاهتیاس هب تبسن تیاس نیا یاههاگ هیکت •
 .تسا رادروخرب یرتهب تیعضو زا بآ نایرج

 .دراد یبولطم یحطسریز نایرج و دنتسه هناد تشرد ًاامامت و هدوبGW ،تیاس نیا رتسب تابوسر عون •

 .تسا رتمک اهتیاس ریاس هب تبسن دس روحم ثادحا تهج یداهنشیپ هگنت شرع •

 ثادحا لاقتنا طخ اتسور ودره هب ناوت یم نآ زا یرادرب هرهب تهج و هتفرگ رارق اتسور ود تسدالاب رد تیاس نیا •
 .دومن

 ی ارهیرافح قبط .دشاب یم  برم رتمولیک 1296 تحاسم و یرتمولیک 9215 طیحم یاراد (2) هرامش یداهنشیپ تیاس
 4  هرنا  خدور رترسب ترفربآ طسوتم قمع ،هناخدور نیا رد ناگزمره ناتسا هقطنم بآ یماهس تکرش طسوت هدش ماجنا
  هداد نارشن 2 هرامش هاگتخاس رتسب تفربآ حلاام یتمواقم یاهرتماراپ 3 هرامش لودج رد .تسا هدش هدز نیمخت رتم
 .تسا هدش

 2 هرامش هاگتخاس رتسب تفربآ حلاصم یتمواقم یاهرتماراپ :3 هرامش لودج
( هتیسناد یدنب هقبط تفاب

3
gr/cm( یگدنبسش (هجرد) یلخاد  اکطصا هیواز 

)
2

gr/cm( 
sat

γ 
wet

γ 

 GW 2.20 2.10 38.0 0.0 هناد تشرد

 2 هرامش ینیمزریز دس هاگتخاس هنالاس یریگبآ مجح و نزخم مجح دروآرب
 و (یرافح یاههنامگ) فک گنس قمع زا دوجوم تاعالطا و (هناخدور بیش) هناخدور رتسب یفارگوپوت زا هدافتسا اب
 ادتبا نزخم  جح نییعت تهج .تسا هبساحم لباق بسانم تقد اب ینیمزریز دس نزخم  جح ،هناخدور  طقم شرع
 رازفا مرن رد نآ ندومن یموقر و لاقتنا سپس و Google earth v.7.1 رد دس نزخم هدودحم ندومن  یسرت هب مادقا

Global mapper v.17 رازفا مرن رد سپس .دیدرگSurfer v.10.0 تایلمع ،یفاشتکا یاههنامگ تاعالطا زا هدافتسا اب 
 بعکمرتم 13/0 دودح نیگنایم روطب یحطسریز بآ یبد نازیم .دش ماجنا نزخم  جح نییعت و یزاس یدعب هس
  . ( هقطنم یجنسناراب یاههاگتسیا هنالاس شراب طسوتمو ریز هطبار باسارب)تسا هیناثرب

  
  عارفترا Q ،( داررگ یتنارس  هرجرد)  هرضوح هنالاس طسوتم یامد T ،(رتمیتناس) هضوح هنالاس یگدنراب P هطبار نیا رد
 دشابیم ( برمرتمولیک) هضوح تحاسم A ،(رتمیتناس) هضوح هنالاس باناور
 تیری درم  ارب  اذرل  درش  درهاوخ  ررپ زور 69 دودح تدم رد دس نزخم ،دبای همادا نیمز حطس ات ینیمزریز دس هچنانش
  دودرح ، تربون 4 رد  درس  هنالارس  یرریگبآ  جح بیترت نیدب .دراد دوجو لاس رد تبون 3-4 یریگبآ ناکما ،بسانم
 ناوت یم ،دشاب یم ناتسبات و راهب لواف رد هقطنم بآ فرام کیپ هک اجنآ زا .دوش یم دروآرب بعکمرتم نویلیم3/1
 و  یرماد  تادریلوت   یازرفا رد ،مرگ لواف رداصواخ هقطنم ینارحب و یبآ یب طیارش رد بآ نازیم نیا لااحتسا اب
 ل  کرش رد و یداهنرشیپ  درس نزخم رد تفربآ قمع زارت طوطخ 10 لکش رد .تشاد ییازس هب  قن هقطنم یزرواشک

 .تسا هدش هداد ناشن یداهنشیپ ینیمزریز دس نزخم (3D) یدعب هس  یامن 11

0613.034.1

44.1115.1
AT
PQ =
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 یداهنشیپ دس نزخم رد تفربآ قمع زارت طوطخ :10 لکش

 

 
 Surfer v.10.0 رازفا مرن زا هدافتسا اب یداهنشیپ ینیمزریز دس نزخم (3D) یدعب هس شیامن:11 لکش

 تاداهنشیپ و یریگ هجیتن
  شررع نازیم و  اخ تارم نایم یگدنبسش دوجو مدع ،تفربآ قمع ،یریذپموفن نازیم هب هجوت اب (2) هرامش تیاس
    یرم یرفرعم مورس و مود ی اره  تریولوا ناورنعب بیترت هب زین (3) و (1) هرامش یاهتیاس و لوا تیولوا رد دس  ات
      تیارس .ترسا هدرش دورآررب ررتم 4    نیگناریم رورطب یداهنرشیپ تیاس رد هناخدور رتسب تفربآ طسوتم قمع .دندرگ
 هیکت .دشاب یم هیناثرب رتمیتناس 006/0 نآ یریذپموفن نیگنایم هکیروطب هدوب رادروخرب ییالاب یریذپموفن زا یداهنشیپ
 ،  هدورب زیشارن نآ رد دوجوم یاههزرد و هتشاد رارق  لاس یاه ولب زج ،یراد هزرد ظاحل هب یداهنشیپ تیاس یاههاگ
  اره    هریال هرکنیا لیلدرب ارما ،   ترسا هدررک دارجیا یدنب هیال  قاو رد ار بآ رارف دعتسم یااف نازیم نیرتشیب هکیروطب
  زریر تارم اب اهااف نیا یمامت ،دنراد رارق نایرج تهج رب دومع و بروم ای و بآ نایرج تهج رد و لیام ترواب
     یرریگبآ  رجح .درشابن هرجوت لباق اههزرد نیا زا بآ رارف نازیم و دنشاب هدش رپ یا هیال نایم یاهنرام و تشرد و
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  نارکما ،      برسانم تیریدرم ارب .ترسا هدرش دروآررب بعکم رتمرازه 777 اب ربارب تبون ره رد یداهنشیپ تیاس نزخم
    دروآررب برعکم ررتم نویلیم3/1 دودح ،تبون 4 رد دس هنالاس یریگبآ  جحودراد دوجو لاس رد تبون 3-4 یریگبآ
 .دوش یم

 یاههناخدور یبوسر راب دروآرب و یسانش بوسر هعلاطم ،هعلاطم دروم هقطنم رد هسام و نش نداعم دوجو هب هجوت اب
 و  هرعلاطم ، یگنرس  هرسام یلاوت زا یخرب رد کهآ دوجو لیلد هب نینچمه .دوش یم داهنشیپ رظن دروم تیاس تسدالاب
  یرم دا هنرشیپ  یتعنرص ی اره باریدر  هلیرسوب هناخدور هیشاح و اههاگ هیکت زا بآ رارف و ندش یتسراک دنیآرف یسررب
 .ددرگ

 عبانم
 ریغ ثداوح داتس ینارمع تنواعم ،ینف شرازگ ،دزی قنارخهقطنم رد ینیمزریز یاهدس یبای ناکم ؛ 1381 .ر.م ،نایئاناد و .م ،یناکدرا یرپ
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