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 چکیدٌ :
ٞا ٔٛسد تٛرٝ ٔحمماٖ صیادی لشاس ٌشفتٝ اػت. تشای ایزاد ٞای تاػتا٘ی تا ٞذف تاصػاصی ٚ تشٔیٓ آٖاخیشاً ایزاد ٔذَ ػٝ تؼذی اص ػایت

ٞای اد ٔثٙا دس ٔذِؼاصی ػایتپاػت. اص ػٛی دیٍش ِضْٚ اػتفادٜ اص فتٌٛشأتشی پٟٔذَ ػٝ تؼذی وأُ اص ػاسضٝ ٘یاص تٝ عشاحی ؿثىٝ 

ٞای عٛال٘ی ٚ غیش ٔیشاث فشٍٞٙی غیش لاتُ تشدیذ اػت. اػتفادٜ اص ایٗ تىٙیه تذٖٚ ِحاػ وشدٖ اكَٛ عشاحی ؿثىٝ ٔٙزش تٝ پشداصؽ

ا دس ٘ظش ٌشفتٗ اكَٛ عشاحی ؿثىٝ فتٌٛشأتشی، ٔٛلؼیت ٞایی اسائٝ ؿذٜ اػت وٝ تٝ وٕه آٖ تؿٛد. دس ایٗ تحمیك سٚؽضشٚسی ٔی

ٞای تاػتا٘ی تذػت ٔی آیذ. تا تىاسٌیشی اكَٛ عشاحی ؿثىٝ ٚ تؼییٗ ٔٛلؼیت ٞای تٟیٙٝ تؼذاد ٞای تٟیٙٝ تشای اخز تلٛیش اص ػایت

 ٝ اػت. تشاتش واٞؾ یافت 8تشاتش واٞؾ یافتٝ ٚ تثغ آٖ صٔاٖ ایزاد ٔذَ ػٝ تؼذی حذٚداً  4تلاٚیش حذٚداً 
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 مقدمٍ -1

ٞای تاػتا٘ی تا اٞذاف تحمیماتی، تاصػاصی ٚ ٔشٔت اؿیاء تاسیخی اسصؿمٕٙذ،   تؼذی ػایت ٞای ػٝ واسٌیشی ٔذَ تِٛیذ ٚ تٝ

ٌیشد. أمشٚصٜ تمشای اػمتخشاد اعتػما       ٞای تاػتا٘ی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔی ٞای ٔزاصی ٚ ٔؼتٙذػاصی ػایت ایزاد ٔٛصٜ

ٝ    ٞٙذػی ٚ تٛكیفی، تىٙیه ٞما تمشای    ی اصواسآٔمذتشیٗ سٚؽ ا ٞای ٔٛسد اػتفادٜ دس ػّْٛ طئٛٔاتیه تمٝ ػٙمٛاٖ ٔزٕٛػم

سٚ٘مذ.   ٞا ٚ تفاػیش ٔشتٛط تٝ ٔٛضمٛػا  ٔغمشد دس ٔیمشاث فشٍٞٙمی، تىماس ٔمی       ٞای ٞٙذػی، تزضیٝ ٚ تحّیُ ٌیشی ا٘ذاصٜ

ؿٛ٘ذ وٝ ایٗ تغییشا  ٕٔىٗ اػمت دس احمش ػٛأمُ     ٞای صیادی ٔی ٞا دس ٌزس صٔاٖ دػتخٛؽ تغییشا  ٚ آػیة ػاختٕاٖ

ٞا تٝ ٚرٛد آیٙذ. چٍٍٛ٘ی ایٗ تغییشا  دس تؼضی اص تٙاٞا وٝ  ِضِٝ، ػیُ ٚ... ٚ یا تٛػظ ا٘ؼاٖعثیؼی ٔا٘ٙذ تاس٘ذٌی، تاد، ص

داسای اسصؽ تاسیخی ٞؼتٙذ إٞیت ٚیظٜ ای داسد. تٝ ٔٙظٛس ٔؼتٙذٍ٘اسی ٚ ایزماد ٔمذَ ػمٝ تؼمذی ٚ تٟیمٝ اعتػما        

اؿمذ تما تتمٛاٖ تما اضمافٝ ومشدٖ دیٍمش        ت ٞای دلیك اص ٚضؼیت ٔٛرٛد تٙاٞما ٔمی   تٙاٞای تاسیخی، اِٚیٗ ٌاْ داؿتٗ ٘مـٝ

ٗ   اعتػا  ٔا٘ٙذ ٘ٛع ٔلاِح، وماستشی دس ٌزؿمتٝ ٚ حماَ ٚ... اعتػما  ومأّی اص       ٔٙظمٛس تایؼمتی اص    تٙما سا داؿمت. تمذی

ٝ  ٞا اػتفادٜ وشد وٝ ػتٜٚ تش دلت تاال تتٛا ٞایی تشای تٟیٝ ٘مـٝ سٚؽ عمٛس ٔؼمتٕش    ٖ تا كشف وٕتشیٗ ٞضیٙٝ ٚ صٔماٖ تم

ٞای ٔختّف صٔا٘ی سٚ٘ذ تغییشا  ایزاد ؿمذٜ دس   ٞای تٟیٝ ؿذٜ دس تاصٜ ـٝ الذاْ ٕ٘ٛد ٚ تا ٔمایؼٝ ٘مـٝ٘ؼثت تٝ تٟیٝ ٘م

ٝ   تٙا سا ؿٙاػایی وشدٜ ٚ تلٕیٓ ٔٙاػثی دس ٔماتُ آٖ ٞمای ٔتؼمذدی ٔا٘ٙمذ     ٞما سٚؽ  ٞا اتخار ٕ٘ٛد. تشای تٟیٝ ایمٗ ٘مـم

. فتمٌٛشأتشی اص  [2, 1]ٌیش٘مذ  د اػمتفادٜ لمشاس ٔمی   تشداسی وتػیه، فتٌٛشأتشی ٚ ِیمضس اػمىٙشٞا ٔمٛس    ٔتشوـی، ٘مـٝ

ٞای تاػتا٘ی تشخٛسداس اػت. ػذْ ٘یاص تٝ  ٞای ػایتٞا دس ٔؼتٙذ ػاصی ٞای ٔٙحلش تٝ فشدی ٘ؼثت تٝ ػایش سٚؽ ٚیظٌی

ی، ا٘ؼغماف  ٞای خشٚرمی ػمٝ تؼمذ    ٞا تش سٚی دادٜ تٕاع تا ػاسضٝ، أىاٖ اخز اعتػا  تافت، سً٘ ٚ ا٘غثاق ایٗ ٚیظٌی

ٞما ٚ پتا٘ؼمیُ آٖ دس دػمتیاتی تمٝ      ٞای ٔمٛسد ٘یماص دس ا٘مذاصٜ ٌیمشی     پزیشی تاالی ایٗ سٚؽ دس تحج دػتیاتی تٝ دلت

ٞایی دس حذ ٔیىشٚٔتش، لاتّیت اخز وٓ ٞضیٙٝ ٔـاٞذا  ٚ آسؿیٛ تلاٚیش تا صٔاٖ ٘یاص تٝ اػتخشاد اعتػا  وٕمی اص   دلت

ٞمای   ٞمای فتمٌٛشأتشی دس ٔذِؼماصی ػمایت     ا٘ذ تٝ واسٌیشی تىٙیمه  ج ؿذٜٞا ٍٕٞی اص پاسأتشٞایی ٞؼتٙذ وٝ تاػ آٖ

ٌ    تاػتا٘ی تیـتش ٔمٛسد اػمتفادٜ لمشاس ٌیش٘مذ. ِٚمی تىٙیمه       اٞماً دس تشخمی اص ٔمٛاسد ٔا٘ٙمذ     ٞمای ٔؼٕمَٛ فتمٌٛشأتشی 

. دس ٘تیزٝ ٘یاص تٝ اخز اعتػا  دلیك اص ػٛاسم تخلٛف [3]ٞایی ٔٛارٝ ٞؼتٙذ دػتشػی تٝ ػٛاسم، تا ٔحذٚدیت ػذْ

ٝ ٔٙزممش تممٝ اػممتفادٜ اص  عك پشخغممش ٚ دٚس اص دػممتشع ٚ ٕٞ ٙممیٗ ِممضْٚ كممشفٝ رممٛیی دس صٔمماٖ ٚ ٞضیٙمم   دس ٔٙمما

 ٌشدیذٜ اػت.  1پٟپاد ٔثٙا فتٌٛشأتشی

فتٌٛشأتشی پٟپاد ٔثٙا تّفیمی اص فتٌٛشأتشی ٞٛایی ٚ فتٌٛشأتشی تشد وٛتاٜ اػت وٝ دس آٖ یه ػٙؼٛس اخمز دادٜ ومٝ   

یه ٚ یا ٞش ٚػیّٝ اخز دادٜ دیٍشی تاؿذ، تش سٚی یه ػىٛی پمشٚاص تمذٖٚ ػش٘ـمیٗ    تٛا٘ذ دٚستیٗ ٔتشیه یا غیشٔتش ٔی

(UAV)2 ٌٜشد٘ذ. استفاع پاییٗ پشٚاص ػثة اخز تلٛیش تا لذس  تفىیه ٔىما٘ی ٚ   ٞا اخز ٔی ٘لة ؿذٜ ٚ اص استفاع وٓ داد

ػٝ تؼذی دلیك تشی اص ػمغح صٔمیٗ   تٛاٖ اعتػا   ٞا ٔی تٙاتشایٗ تا اػتفادٜ اص آٖ .ؿٛد ویفیت ٔحتٛی تلٛیش تاالتش ٔی

تِٛیذ ٕ٘ٛد. ٞضیٙٝ وٓ تشای ػاخت، ػذْ ٘یماص تمٝ فشٚدٌماٜ ٚ تا٘مذ پمشٚاص عمٛال٘ی، لاتّیمت ٔما٘ٛس تیـمتش اص پاسأتشٞما ٚ           

ٞمایی ٘یمض دس اػمتفادٜ اص ػمىٛی      . اِثتمٝ ٔحمذٚدیت  [4]تاؿمٙذ  ٞای ٟٔٓ دس اػتفادٜ اص ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ ٔی ٚیظٌی

تغزیمٝ ٔحمذٚد، ٔحمذٚدیت حٕمُ     ػش٘ـیٗ ٔخُ ٘اپایذاسی دس ٍٞٙماْ پمشٚاص تمٝ دِیمُ ػمثه تمٛدٖ ٚصٖ، ٔٙثمغ         ٖتذٚ

حاػمثا  ٚرمٛد داسد ومٝ تما یمه      ٚ ٔٞای تضسي ٚ دلیك تش، ٘یاص تٝ صٔاٖ تیـتش تمشای ػىؼمثشداسی، پمشداصؽ     ػٙزٙذٜ

ٞا سا واٞؾ داد. تش ایٗ اػاع تٝ ػّت ٘یاص تٝ دلت تاال  تٛاٖ تا حذٚدی تشخی اص ایٗ ٔحذٚدیت ؿثىٝ ٔٙاػة ٔی عشاحی

ٞمای تاػمتا٘ی، تٛرمٝ تیـمتشی تمٝ پیىشتٙمذی ایؼمتٍاٞی         دس فتٌٛشأتشی پٟپاد ٔثٙا تشای ٔؼتٙذٍ٘اسی ٚ ٔشٔت ػایت

 یاص اػت تا دلت ٔٛسد ٘ظش تأٔیٗ ٌشدد.  دٚستیٗ یا ٞٙذػٝ ؿثىٝ ٘
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ٞمای تاػمتا٘ی تما     ٞذف اكّی ایٗ ٔماِٝ ٔؼشفی ٚ اسصیاتی دػتٛساِؼّٕی ٔٙاػة تشای ایزاد ٔذَ ػٝ تؼذی دلیك اص ػایت

تاؿذ. دس تخؾ اَٚ ٕٞاٖ عٛس وٝ دیذٜ ؿذ تٝ ِضْٚ ایزاد ٔمذَ   اػتفادٜ اص تلاٚیش اخز ؿذٜ اص ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ ٔی

ٞای ا٘ذاصٜ ٌیشی دس استثاط تما اتؼماد    ٞای تاػتا٘ی پشداختٝ ؿذ. دس تخؾ دْٚ تا تٛرٝ تٝ كحت سٚؽػایتػٝ تؼذی اص 

ٞمای ٔماتّمٝ تما آٖ پشداختمٝ ٔمی ؿمٛد. دس تخمؾ ػمْٛ          ٞای فتٌٛشأتشی پٟپماد ٔثٙما ٚ سٚؽ   ػاسضٝ تٝ تشسػی چاِؾ

ٌمشدد ٚ ٟ٘ایتماً دس تخمؾ     ص ػاسضٝ تیاٖ ٔمی پیىشتٙذی ػیؼتٓ فتٌٛشأتشی پٟپاد ٔثٙا تشای ایزاد ٔذَ ػٝ تؼذی دلیك ا

 ٌیشد. ٌیشد. دس تخؾ ٟ٘ایی ٘یض ٘تایذ ٔٛسد اسصیاتی لشاس ٔی چٟاسْ ایٗ سٚؽ دس یه پشٚطٜ ػّٕی ٔٛسد اسصیاتی لشاس ٔی

 َای تاستاوی تا استفادٌ اس سیستم فتًگزامتزی پُپاد مثىا مستىد ساسی سایت -2

ؿٛ٘ذ ؿأُ فتٌٛشأتشی ٞٛایی تما   ایزاد ٔذَ ػٝ تؼذی اص ػٛاسم اػتفادٜ ٔیٞایی وٝ أشٚصٜ تشای  تٝ عٛس ٔؼَٕٛ سٚؽ

تاؿٙذ. ایزاد ٔمذَ ػمٝ تؼمذی اص     ٞای ٔتشیه، فتٌٛشأتشی تشد وٛتاٜ ٚ یا اػتفادٜ اص اػىٙش ِیضسی ٔی اػتفادٜ اص دٚستیٗ

ٗ تاؿذ. فتٌٛشأتشی ٞٛایی تا اػمتفادٜ   ٞای تاػتا٘ی ٘یاصٔٙذ داؿتٗ دلت تاالیی ٔی ػایت ٞمای ٔتشیمه ٞضیٙمٝ     اص دٚستمی

تاالیی سا ٔتحُٕ خٛاٞذ ؿذ. دس تشخی اص ٔٛاسد ارشایی تٝ دِیُ ٔؼائّی اص لثیُ ٞضیٙٝ، دػتشػمی ػمشیغ تمٝ اعتػما ،     

ٖ تمٝ كمشفٝ ٚ دس تشخمی ٔمٛاسد     ٞمای فمٛق ٔممشٚ    ٔذ  صٔاٖ ا٘زاْ پشٚطٜ ٚ ػذْ دػتشػی تٝ ػاسضٝ اػتفادٜ اص تىٙیمه 

ٝ         تاؿذ. دس ایٗ  پزیش ٕ٘ی أىاٖ سٚد،  ؿمٕاس ٔمی   ٔمٛاسد اػمتفادٜ اص فتمٌٛشأتشی پٟپماد ٔثٙما یمه سٚؽ وماسا ٚ ٔٙاػمة تم

( ومٝ  1وٙمذ. تما تٛرمٝ تمٝ ؿمىُ )      یتاؿذ ٚ لذس  تفىیه ٔىا٘ی ٔٙاػة سا ٘یض تشآٚسدٜ ٔ ٔتٙاػة تا اتؼاد ٔٙغمٝ ٔی وٝ

تمٛاٖ ٌفمت ومٝ     ػمت ٔمی  ٞای ا٘ذاصٜ ٌیشی دس استثاط تا اتؼاد ٔٙغممٝ یما ؿمو ٔمٛسد ٘ظمش ا      ی كحت سٚؽ دٞٙذٜ ٘ـاٖ

 .[5]تاؿذ فتٌٛشأتشی پٟپاد ٔثٙا لاتّیت اػتفادٜ دس ٔحذٚدٜ اتؼادی تیٗ چٙذیٗ ٔتش تا چٙذیٗ ویّٛٔتش سا داسا ٔی

 
 [5]َای اوداسٌ گیزی در ارتثاط تا اتعاد مىغقٍ یا شئ مًرد وظز : صحت ريش1شکل 

تاؿذ أا  ی ٚ... ٔیٞای پشٚاصی تذٖٚ ػش٘ـیٗ داسای ٔضایای صیادی اص لثیُ صٔاٖ، دلت، دػتشػ اٌشچٝ اػتفادٜ اص ػیؼتٓ

 ٞایی ٘یض ٕٞشاٜ اػت.  ٞای پشٚاصی تا چاِؾ تؼذی تا اػتفادٜ اص ایٗ ػیؼتٓ تِٛیذ ٔذَ ػٝ

 َای سکًَای تدين سزوشیه کالیثزاسیًن ديرتیه 2-1

ٞای داخّمی دٚستمیٗ    ؿٛد غیش ٔتشیه اػت ٚ إِاٖ ٞای فتٌٛشأتشی پٟپاد ٔثٙا ٔؼٕٛالً دٚستیٙی وٝ اػتفادٜ ٔیٜ دس پشٚط

ٞمای فتمٌٛشأتشی پٟپماد ٔثٙما سا      تٛا٘ذ دس ٞش پشٚطٜ ٔتفاٚ  تاؿمذ. ٕٞمیٗ أمش اِمضاْ ا٘زماْ واِیثشاػمیٖٛ دس پمشٚطٜ        ٔی
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ٝ     ٔیوٙذ. واِیثشاػیٖٛ اِٚیٗ ٔشحّٝ اص پشداصؽ  ٔی ایزاب دػمت آٚسدٖ   تاؿذ ٚ ٞذف اكمّی دس واِیثشاػمیٖٛ دٚستمیٗ تم

ٚ خغاٞمای ٔشتمٛط تمٝ ػذػی)ؿمؼاػی، غیشؿمؼاػی ٚ خمشٚد اص ٔشوضیمت(         c،    ،    ٞای داخّی دٚستیٗ ؿأُ  إِاٖ

 ٌیشد. تشای واِیثشاػیٖٛ ػىٛٞای تذٖٚ ػش٘ـیٗ اغّة دٚ سٚؽ صیش ٔٛسد تشسػی لشاس ٔی .تاؿذ ٔی

 یًن تا تصايیز قثل اس پزياسکالیثزاس -2-1-1

ؿمٛد ٚ   ص یمه تؼمت فیّمذ اخمز ٔمی     پغ اص اػٕاَ تٙظیٕا  ٔذ ٘ظش دٚستیٗ ٚ لثُ اص ا٘زاْ پشٚاص، تلاٚیش واِیثشاػیٖٛ ا

ٛ     تذٖٚ ؿمٛد.   ِیمذ ٔحلمَٛ ٟ٘مایی اخمز ٔمی     تغییش تٙظیٕا  دٚستیٗ، پشٚاص كٛس  ٌشفتٝ ٚ تلماٚیش ٔمٛسد ٘ظمش رٟمت ت

ٝ   دػت ٔی وٝ لثُ اص پشٚاص تٝ سد ٚ پاسأتشٞای واِیثشاػیٖٛسٚؽ پیؾ واِیثشاػیٖٛ ٘اْ دا ایٗ ػٙمٛاٖ پاسأتشٞمای    آیمذ تم

 ٌیشد. ٔؼّْٛ دس ٔؼادال  ؿشط ٞٓ خغی لشاس ٔی

 کالیثزاسیًن تا تصايیز حیه پزياس -2-1-2

ؿمٛ٘ذ ٚ   اػمیٖٛ اخمز ٔمی   دس ایٗ حاِمت دس ؿمشایظ پمشٚاص ٚ لثمُ اص اخمز تلماٚیش، تلماٚیشی تمٝ ٔٙظمٛس ا٘زماْ واِیثش          

ٞمای صٔیٙمی ٔؼّمْٛ     پزیشد. دس ایٗ ٘ٛع واِیثشاػیٖٛ اص ٘ماط تا ٔختلا  صٔیٙی ٔؼّْٛ ٚ یا عَٛ كٛس  ٔی واِیثشاػیٖٛ

ٖ  اػتفادٜ ٔی ٞما   ؿٛد. دس ایٗ سٚؽ پاسأتشٞای واِیثشاػیٖٛ دٚستیٗ ٘یض تٝ ػٙٛاٖ پاسأتش ٔزَٟٛ فشم ؿذٜ ٚ ٔممادیش آ

   ٝ ٝ    دس فشآیٙذ تا٘ذَ ارؼٕٙت ٔؼادال  ؿشط ٞمٓ خغمی تم ٌمشدد. ایمٗ سٚؽ ٘یمض     تؼیمیٗ ٔمی   وٕمه ٘مماط سٚی ػاسضم

 واِیثشاػیٖٛ ٘اْ داسد.  ػّف

ٞای تٛریٝ داخّی دٚستیٗ، خغاٞای ٔشتٛط تمٝ   عٛس وّی ٞذف اص واِیثشاػیٖٛ دٚستیٗ دس حمیمت تذػت آٚسدٖ إِاٖ تٝ

تمٝ دلمت ٔمٛسد ٘یماص دس     سػمیذٖ  تاؿمذ، ومٝ تمشای     ٞای تٛریٝ خاسری دٚستمیٗ ٔمی   ػذػی ٚ ٟ٘ایتاً تذػت آٚسدٖ إِاٖ

 ٞای تاػتا٘ی تایذ تشآٚسد ؿٛد. ٔذَ ػٝ تؼذی اص ػایت ایزاد

 عزاحی شثکٍ -2-2

ىشتٙمذی ایؼمتٍاٞی دٚستمیٗ یما     تٝ ػّت ٘یاص تٝ دلت تاال دس ایزاد ٔمذَ ػمٝ تؼمذی اص ػمٛاسم، تٛرمٝ تیـمتشی تمٝ پی       

ٞای فتٌٛشأتشی پٟپماد   ٞای ا٘ذاصٜ ٌیشی ثٝتشیٗ رٙ ؿثىٝ ٘یاص اػت تا دلت ٔٛسد ٘ظش تشآٚسدٜ ؿٛد. یىی اص ٟٔٓ ٞٙذػٝ

وٙمذ، عشاحمی    تاؿذ. چٖٛ ٔحیظ پیشأٖٛ اؿیاء فیضیىی تغییش ٔمی  ٔثٙا ایٗ اػت وٝ ؿشایظ ٞش پشٚطٜ ٔٙحلش تٝ فشد ٔی

ٝ  Grafarendاِٚیٗ تاس  1974ارضاء ؿثىٝ فتٌٛشأتشی دس ٔٛفمیت پشٚطٜ ضشٚسی اػت. دس ػاَ  ٞمای   تشای عشاحی ؿمثى

(، ػیؼتٓ ٔختلما  یما دیتمْٛ    ZOD)1. دس ٔشحّٝ اَٚ یا فاص كفش [6]ٟاس اكَٛ ٚ فاص واسی دس ٘ظش ٌشفتفتٌٛشأتشی چ

ٌیمشد.   ؿمٛد ٚ تٙظیٕما  ػىؼمثشداسی ا٘زماْ ٔمی      ( ٞٙذػٝ تلٛیش تشداسی تؼشیف ٔیFOD)2ؿٛد. دس فاص اَٚ  تؼشیف ٔی

ؿمٛد ٚ ٟ٘ایتماً دس فماص ػمْٛ      تؼیمیٗ ٔمی   (SOD)3ٔاتشیغ ٚصٖ ٔـاٞذا  ٚ دلت ا٘مذاصٜ ٌیمشی ٔـماٞذا  دس فماص دْٚ     
4(THOD) ٜؿمٛد. تما    ختٝ ٔیٞای تلٛیشتشداسی پشدا اٌش دلت ٔٛسد ٘ظش تؼییٗ ٘ـٛد تٝ تؼییٗ تشاوٓ ٚ پشاوٙذٌی ایؼتٍا

( عشاحمی  1دس ٘ظش ٌشفتٗ اكَٛ عشاحی ؿثىٝ، ػٝ اػتشاتظی وّی تشای سٚ٘ذ عشاحی ؿثىٝ تلٛیش تشداسی ٚرمٛد داسد.  

( تٟثمٛد تمذسیزی   2ؿثىٝ وأُ ػىؼثشداسی تا داؿتٗ ٔذَ اِٚیٝ اص ػاسضٝ )تؼییٗ ٔٛلؼیت دٚستیٗ تشای اخز تلمٛیش(،  

( خٛؿٝ تٙذی ٚ ا٘تخاب تٟتشیٗ تلاٚیش اص تیٗ تلاٚیش صیماد  3ٞای حا٘ٛیٝ،  غؿثىٝ تلٛیشتشداسی اِٚیٝ تا اضافٝ وشدٖ ػى

ؿمٛد دس حماِی ومٝ     ٘ظمش ٌشفتمٝ ٔمی    دس ZOD ، FOD ٚSODاخز ؿذٜ. دس عشاحی ؿثىٝ وأُ ػىؼمثشداسی ػمٝ فماص    

ٚ     پشداختٝ ٔی Grafarendتٟثٛد تذسیزی فمظ تٝ فاص ػْٛ اكَٛ عشاحی ؿثىٝ  دس یش ؿٛد. خٛؿمٝ تٙمذی ٚ ا٘تخماب تلما

وٙمذ ٚ تما وماٞؾ تؼمذاد تلماٚیش ٔٙزمش تمٝ         تٟیٙٝ ٍ٘اٞی ٔزضا تٝ فاصٞما داسد ٚ اص ٔٙظمشی دیٍمش تمٝ ٔؼمگّٝ ٍ٘ماٜ ٔمی       

                                                 
1 Zero-order design 
2 First-order design 
3 Second-order design 
4 Third-order design 
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تٛاٖ اص ٞش یه اص  ؿٛد. تا تٛرٝ تٝ ٘ٛع ػاسضٝ ٚ دلت ٔٛسد ٘یاص تشای ایزاد ٔذَ ٔی پشداصؽ ٚ ٔحاػثا  ٔی صٔاٖ واٞؾ

 اكَٛ ٚ سٚ٘ذ عشاحی ؿثىٝ اػتفادٜ وشد. 

ٞمای   دس عشاحی ؿثىٝ تایذ تىّیف ٔٛاسدی ٕٞ ٖٛ ا٘تخاب ٔـخلا  دٚستیٗ تلٛیشتشداسی، تؼذاد ایؼتٍاٜ تٝ عٛس وّی

دٚستیٗ، تؼذاد تىشاس تلاٚیش ٞش ایؼتٍاٜ، اػتحىاْ ٞٙذػی ؿثىٝ، دلت ٔـاٞذا  ػىؼی ٚ دس وُ دلت، لاتّیت ٚ ٞضیٙٝ 

ٞای فتٌٛشأتشی تشد وٛتماٜ دس ٘ظمش    ای عشاحی ؿثىٝتٛاٖ تٝ ػٙٛاٖ ٔثٙایی تش سٚؿٗ ؿٛ٘ذ. ساتغٝ وّی ا٘تـاس خغا سا ٔی

 ٌشفت.

     (1)ساتغٝ 
 

    
   

 

    
    

فمماوتٛس عشاحممی یمما ضممشیة  q٘ممماط ؿممو ای،  XYZٔتٛػممظ ا٘حممشاف ٔؼیمماس خغممای ٔختلمما       دس ایممٗ ساتغممٝ، 

تؼمذاد ٔتٛػمظ    kٞٙذػی ؿثىٝ ٔی تاؿذ ٚ ٔمذاسی تمیٗ كمفش تما یمه سا ٔمی تٛا٘مذ اختیماس وٙمذ. پماسأتش           اػتحىاْ

)فاكممّٝ ٔتٛػممظ دٚستممیٗ تمما ؿممو(  dػممذد ٔمیمماع تشاتممش تمما ٘ؼممثت  sاخممز ؿممذٜ دس ٞممش ایؼممتٍاٜ دٚستممیٗ،  تلمماٚیش

ٔی تاؿمذ.      صاٚیٝ ای تشاتش خغای ٔتٙاظش    ػىؼی ٚ  xyخغای ٔتٛػظ ٔختلا    اكّی دٚستیٗ(، ٚ  )فاكّٝ c تٝ

تممیٗ، اػممتحىاْ ٞٙذػممی ؿممثىٝ ٚ ِممزا دلممت ا٘ممذاصٜ ٌیممشی ٚاتؼممتٝ تممٝ ػممٝ پمماسأتش لممذس  تفىیممه صاٚیممٝ ای دٚس  

  تلٛیشتشداسی اػت. ٔمیاع

دس یه استفاع ٚ فاكّٝ حاتت اص ػاسضٝ تا افضایؾ فاكّٝ وا٘ٛ٘ی ٚ ٟ٘ایتاً وماٞؾ صاٚیمٝ ٌـمایؾ    ٞای فتٌٛشأتشی  دس پشٚطٜ

دٞذ ٚ  تشی اص ػاسضٝ سا پٛؿؾ ٔی یاتذ. تا افضایؾ فاكّٝ وا٘ٛ٘ی تلٛیش ػغح وٛچه تیٗ، سصِٚٛؿٗ ٔىا٘ی افضایؾ ٔیدٚس

ٌمشدد. دس پمظٚٞؾ حاضمش تمٝ دِیمُ       یاتذ وٝ ٔٙزش تٝ تاال سفتٗ صٔاٖ پشداصؽ ٘یض ٔی دس ٘تیزٝ تؼذاد تلاٚیش افضایؾ ٔی

ٔیّمی ٔتمش سا داسد. تما     4اتمت  ٘ی ٚرٛد ٘ذاسد ٚ فاكّٝ وما٘ٛ٘ی ٔممذاس ح  أىاٖ تغییش فاكّٝ وا٘ٛ 3اػتفادٜ اص پٟپاد فا٘تْٛ 

ٝ اص استفماع پماییٗ اخمز ؿمٛ٘ذ،     ؿمٛد. تلماٚیش وم    تٛدٖ فاكّٝ وا٘ٛ٘ی، واٞؾ استفاع پشٚاص ػثة افضایؾ ٔمیاع ٔی حاتت

ؿمٛد.   ب ٔمی دٞذ ٚ ٔٙزش تٝ افضایؾ تؼذاد تلاٚیش تشای سػیذٖ  تٝ دلت ٔغّٛ تشی اص ػاسضٝ سا پٛؿؾ ٔی وٛچه ػغح

یاتذ. اِثتٝ لذس  تفىیمه ٔىما٘ی تمٝ لمذس  تفىیمه       ٕٞ ٙیٗ تا افضایؾ استفاع لذس  تفىیه ٔىا٘ی تلاٚیش واٞؾ ٔی

یاتمذ پمغ    ػذػی دٚستیٗ، ؿشایظ ٘ٛسی ٚ... تؼتٍی داسد. تا دٚس ؿذٖ اص ػغح صٔیٗ ٘ٛیض ٚ تاسی تلٛیش ٘یض افمضایؾ ٔمی  

تٛاٖ تا یه عشاحی ؿثىٝ تىاس ٌشفتٝ ؿذٜ تمٝ   ٞا ٚرٛد داسد وٝ ٔی تشای افضایؾ استفاع ٚ واٞؾ آٖ یه ػشی ٔحذٚدیت

 .استفاع سػیذٞای پشٚاص ٔٗ رّٕٝ  تشیٗ ٔمادیش تشای إِاٖ تٟیٙٝ

  تفىیمه، لیمذ صاٚیمٝ دیمذ،     تٝ عٛس وّمی ٚ تما اػمتفادٜ اص لیمٛد ٔمٛسد ٘یماص تمشای عشاحمی ؿمثىٝ ٔا٘ٙمذ لیمذ لمذس             

تٛاٖ فاكّٝ ٚ استفاع ٔٛسد ٘یاص تشای سػیذٖ تٝ دلمت ٔغّمٛب تمشای ایزماد ٔمذَ ػمٝ تؼمذی اص         ٔیذاٖ ٚ ... ٔی ػٕك لیذ

ػٛاسم سا تذػت آٚسد. تشای واٞؾ ٘ٛاحی پٟٙاٖ تایؼتی ٕٞپٛؿا٘ی سا ٔمذاس تضسٌی دس ٘ظش ٌشفت وٝ ایٗ ٔمذاس تٝ ٘مٛع  

یاتذ تا ٘ٛاحی پٟٙاٖ تٝ وٕتشیٗ ٔممذاس تشػمذ.    افضایؾ ٔیػاسضٝ تؼتٍی داسد. تشای ػٛاسم تا ػاختاس پی یذٜ ایٗ ٔمذاس 

 اِثتٝ افضایؾ پٛؿؾ ٚ ٘ٛاحی ٔـتشن دس تلاٚیش تایذ تا حذی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد تا ٔٙزش تٝ افضٍٚ٘ی دادٜ ٘ـٛد. 

ٚ...  دس فتٌٛشأتشی تشد وٛتاٜ تشای عشاحی ؿثىٝ اكٛالً اص لیٛدی ٔا٘ٙذ لیذ فضای واسی، ٔمیاع، ػٕك ٔیذاٖ، سٚؿٙایی

 Masonتٛا٘مذ خیّمی پی یمذٜ تاؿمذ.      عشاحی ؿثىٝ دس حاِت پیىشتٙذی ٔتماسب چٙمذ ایؼمتٍاٞٝ ٔمی    ٌشدد اػتفادٜ ٔی

 . [7]٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ، ختكٝ وشدٜ اػت 2دس ؿىُ  چٝایٗ ٘ٛع عشاحی ؿثىٝ سا چٙاٖ  لیٛد
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 [8]ديرتیه: قیًد دید در جاومایی  2شکل 

 .[9]ٞا سا دس ػٝ ٌشٜٚ وّی دػتٝ تٙذی ٕ٘ٛد ػؼاد  ػشؿت تشای دسن تٟتش لیٛد رإ٘ایی ػٙزٙذٜ، آٖ

 قیًد مزتثظ تا فاصلٍ -2-2-1

ا٘ذ اص لیذ ٔمیاع تلٛیش تشداسی، حذ تفىیه تلٛیش، ٔیذاٖ دیذ دٚستیٗ، ػٕك ٔیذاٖ، تؼذاد  لیٛد ٔشتثظ تا فاكّٝ ػثاس 

 دٞذ. ی تذػت آٚسدٖ فاكّٝ تٟیٙٝ تشای تلٛیش تشداسی سا ٘ـاٖ ٔی سٚاتظ صیش عشیمٝ. [9]ٚ فضای واسی ٚ پشاوٙذٌی ٘ماط

 ؿٛد. ٝ تؼییٗ حذالُ ٚ حذاوخش فاكّٝ دٚستیٗ تا ػاسضٝ ٔٛسد ٘ظش دس أتذادٞای ٔختّف ٔیتحّیُ ایٗ لیٛد ٔٙزش ت

 (2)ساتغٝ 

                                                                                               

                                           

                        

 قیًد مزتثظ تا قاتلیت دید -2-2-2

تماتؾ تاسٌمت، ٘مٛاحی پٟٙماٖ ٚ     لاتّیت دیذ یه دػتٝ اص ٘ماط ؿو اص یه ایؼتٍاٜ دٚستیٗ تؼتٍی تمٝ لیمٛد ٔیمذاٖ تاص   

ت، یمه ٔخمشٚط دیمذ تما ٔحمٛس      دیذٜ ٔمی ؿمٛد تمٝ اصای ٞمش تاسٌم      3ٕٞاٖ عٛس وٝ دس ؿىُ دیذ دٚستیٗ داسد.  ٔیذاٖ

 ػغح تاسٌت ٔٛرٛد اػت وٝ صاٚیٝ سأع ٔخشٚط تؼتٍی تٝ صاٚیٝ فشٚد داسد.  تش ػٕٛد

 
  [9]: قیًد َىدسی مؤثز تز قاتلیت دید3شکل 
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 قیًد مزتثظ تا قاتلیت دستزسی -2-2-3

لیٛد ٔشتثظ تا لاتّیت دػتشػی أىاٖ وٕتشی تشای ٔذِؼاصی تا ٞذف تىاسٌیشی دس فشآیٙذ عشاحی ؿثىٝ داس٘مذ. ػٕٛٔماً   

ؿٛد وٝ ایٗ تغییش تمٝ ػّمت ٚرمٛد لیمٛد ٔمشتثظ تما        ٞای اِٚیٝ اص ػایت ٔٙزش تٝ تغییشاتی دس عشاحی ؿثىٝ ٔی تاصسػی

فضای واسی ٚ ٕٞ ٙیٗ دػتشع تٛدٖ یه ٔمذَ ػمٝ تؼمذی اص    تاؿذ. تا داؿتٗ اعتػا  اص  لاتّیت دػتشػی دٚستیٗ ٔی

 تٛاٖ ایٗ تغییشا  دس فشآیٙذ عشاحی ؿثىٝ سا تٝ حذالُ سػا٘یذ.   ػاسضٝ ٔی

 پیکز تىدی سیستم -3

( سا تمشای  4)تٛاٖ ػاختاسی ٔـاتٝ سٚ٘ذ ٕ٘مای صیمش )ؿمىُ     ٞایی وٝ دس تخؾ لثُ تٛضیح دادٜ ؿذ، ٔی تش اػاع تشسػی

 ٞای تاػتا٘ی تا اػتفادٜ اص ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ پیـٟٙاد وشد.   ػایتیه ػیؼتٓ ٔؼتٙذ ػاصی 

ٞای تاػتا٘ی تا اػتفادٜ اص تلاٚیش اخمز ؿمذٜ تٛػمظ ػمىٛی تمذٖٚ ػش٘ـمیٗ        تشای ایزاد ٔذَ ػٝ تؼذی دلیك اص ػایت

 ٔشاحُ صیش سا تایذ ٔٛسد تشسػی ٚ اسصیاتی لشاس داد.

  ٗٔشحّٝ اَٚ، ؿٙاػایی ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغاِؼاتی ٚ ٔؼشفی ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـی 

دس اتتذا تایذ ػایت تاػتا٘ی ٔٛسد ٘ظش اص ِحاػ ٔٛلؼیت رغشافیایی، ٘ٛاحی پٟٙاٖ ٚ ٔٛا٘غ ٔٛرٛد دس ٔحیظ ٔٛسد تشسػمی  

ـخلما  دٚستمیٗ،   لشاس ٌیشد. ٕٞ ٙیٗ ٔـخلا  ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ ٘یض اص ِحاػ ٘ٛع دٚستیٗ تؼثیٝ ؿذٜ دس آٖ ٚ ٔ

 حذاوخش ػایض تلٛیش، صاٚیٝ دیذ ٚ... ٘یض تایذ ٔـخق ٌشدد.

 ٜٔشحّٝ دْٚ، واِیثشاػیٖٛ دٚستیٗ ٔٛسد اػتفاد 

ٞای داخّی  ٕٞاٖ عٛس وٝ دس تخؾ لثُ تیاٖ ؿذ دٚستیٗ تؼثیٝ ؿذٜ دس ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ غیشٔتشیه اػت ٚ إِاٖ

 تاؿذ.   اِضاْ ا٘زاْ واِیثشاػیٖٛ ٔیتاؿذ پغ ٕٞیٗ أش  دٚستیٗ دس ٞش پشٚطٜ ٔتفاٚ  ٔی

 ٛٔشحّٝ ػْٛ، عشاحی ؿثىٝ ٚ تذػت آٚسدٖ ٔٛلؼیت ٔٙاػة تشای ػى 

ٞای تاػتا٘ی تایذ  پغ اص واِیثشاػیٖٛ دٚستیٗ ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ، تشای سػیذٖ تٝ دلت ٔغّٛب دس ٔذَ ػاصی ػایت

تشای عشاحی ؿثىٝ ٕٞاٖ عٛس ومٝ دس تخمؾ    عشاحی ؿثىٝ ا٘زاْ ٌیشد تا فاكّٝ ٚ ٔٛلؼیت تٟیٙٝ تشای ػىٛ تذػت آیذ.

لثُ ٘یض تیاٖ ٌشدیذ تایذ لیٛد لذس  تفىیه، ٘ٛاحی پٟٙاٖ، صاٚیٝ دیذ، ٔمیاع، ػٕك ٔیذاٖ ٚ ... دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد تا تش 

  ٞا تتٛاٖ تٝ تٟتشیٗ ٔٛلؼیت تشای لشاس ٌیشی ػٙزٙذٜ حَٛ ػایت سػیذ. اػاع آٖ

  ٖٔذَ ػٝ تؼذی اص ػایتٔشحّٝ چٟاسْ، اخز تلاٚیش ٚ تذػت آٚسد 

ٌیشد ٚ تلماٚیش ٔغّمٛب    ٞای تٟیٙٝ تؼییٗ ؿذٜ لشاس ٔی ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ تٝ ٔٙظٛس اخز تلٛیش اص ػایت دس ٔٛلؼیت

آیذ. ٘شْ افضاسٞای تؼیاسی تاوٖٙٛ تٝ ٔٙظٛس پمشداصؽ تلماٚیش تمشد وٛتماٜ      تشای ایزاد ٔذَ ػٝ تؼذی اص ػایت تذػت ٔی

ٝ  رٟت تِٛیذ ٔذَ ػٝ تؼذی اص ػٛاسم  ،Bundler and CMVS[10]ا٘مذ. تشخمی اص ایمٗ ٘مشْ افضاسٞما ٔا٘ٙمذ        تٛػؼٝ یافتم

Agisoft Photoscan  ٚ[11]Apero and Mic-Mac    ا٘مذ.   ی سا تما ٞمٓ تّفیمك ٕ٘مٛدٜ    دا٘ؾ فتمٌٛشأتشی ٚ ٔاؿمیٗ تیٙمای

ٗ  افضاسٞای ٘أثشدٜ تا حذ صیادی ٔختق  ٘شْ ٞمای   پشداصؽ تلاٚیش پٟپاد ٔثٙا ٚ تلاٚیش تشد وٛتاٜ اخز ؿذٜ تٛػمظ دٚستمی

 غیش ٔتشیه ٞؼتٙذ.
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 َای تاستاوی : ريود ومای پیادٌ ساسی سیستم فتًگزامتزی پُپاد مثىا تزای ایجاد مدل سٍ تعدی اس سایت 4شکل 

ٞای تؼییٗ ؿذٜ تشای اخز تلاٚیش دس ٔٛلؼیت  

ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ   

 

 ٞای تٟیٙٝ ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ تش تؼییٗ ٔٛلؼیت 

 تلٛیشاػاع ٔاتشیغ دیذ ٚ سؤیت ؿذٖ ٘ماط دس حذالُ ػٝ 

 

 

 

 تٟیٝ ٔذَ ػٝ تؼذی اص ػایت 

تشسػی اِٚیٝ ػایت تاػتا٘ی ٚ تؼییٗ 

 ؿشایظ خاف آٖ

عشاحی ؿثىٝ تشای تؼییٗ فاكّٝ تٟیٙٝ ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ 

 اص ػایت 

 

 واِیثشاػیٖٛ تا تلاٚیش حیٗ پشٚاص

 

 واِیثشاػیٖٛ تا تلاٚیش لثُ پشٚاص

 واِیثشاػیٖٛ دٚستیٗ ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ

 ایزاد ٔذَ اِٚیٝ اص ػایت ٚ تشاصؽ تیضٛی ػٝ ٔحٛسٜ تش آٖ

 عشاحی ؿثىٝ
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 کاربرد فتًگرامتری پُپاد مبىا در مدلسازی سٍ  ...

 ي َمکاران زَرا َمتی مىدجیه

 پیادٌ ساسی ي ارسیاتی اجشاء سیستم پیشىُادی -4

ٞا تما   ٞای تاػتا٘ی تٝ ٔٙظٛس ٔشٔت آٖ تشای ایزاد ٔذَ ػٝ تؼذی دلیك اص ػایت عٛس وٝ دس تخؾ لثُ تیاٖ ٌشدیذ ٕٞاٖ

اػتفادٜ اص تلاٚیش اخز ؿذٜ تٛػظ ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ دس اتتذا تایذ ػایت ٔٛسد ٘ظش اص ِحاػ ٘مٛاحی پٟٙماٖ ٚ ٔٛا٘مغ    

ؼذی، پُ حاد ػیذ ٔحٕمذ ٚالمغ دس رٙمٛب ؿمشلی ؿمٟش      ٔٙغمٝ ٔٛسد ٘ظش رٟت ایزاد ٔذَ ػٝ تٔٛرٛد تشسػی ٌشدد. 

دس  1486تممٝ ؿممٕاسٜ حثممت  1356لٕممشی دس دٚسٜ لارمماس ػمماختٝ ؿممذٜ ٚ دس ػمماَ  1311ص٘زمماٖ اػممت وممٝ دس ػمماَ 

ٝ   آحاس فٟشػت ٞمای ػمٍٙی ٚ    ّٔی ایشاٖ تٝ حثت سػیذٜ اػت. پُ داسای ػٝ دٞا٘ٝ تضسي ٚ دٚ دٞا٘ٝ وٛچه تمش سٚی پایم

   .تاؿذ ( ٔی 36.654 °ٚ  48.489 °ٔختلا  رغشافیایی )

 

 : معزفی مىغقٍ مًرد مغالعٍ 5شکل 

ٌمشْ   1281تاؿمذ. ٚصٖ تمشیثمی ایمٗ پش٘مذٜ      ٔمی  3ػیؼتٓ پش٘ذٜ تذٖٚ ػش٘ـیٗ ٔٛسد اػتفادٜ دس ایٗ پمظٚٞؾ فما٘تْٛ   

ػاصد. ػٙؼٛسٞای تؼثیٝ ؿمذٜ   دلیمٝ سا فشاٞٓ ٔی 23تاؿذ وٝ ٔزٕٛػٝ تاعشی تؼثیٝ ؿذٜ دس آٖ أىاٖ پشٚاص تٝ ٔذ   ٔی

تاؿمذ. اص   لغة ٕ٘ا، استفاع ػٙذ، ؿمتاب ؿمٙذ، طیشٚػمىٛج ٚ ػٙؼمٛس اِٚتمشا ػمٛ٘یه ٔمی        ،GPSدس ایٗ ػیؼتٓ ؿأُ 

ٞمای ٔمٛسد ٘یماص ٚ ٕٞ ٙمیٗ أىماٖ       خؾ صاٚیٝ دٚستیٗ دس ٔٛلؼیتٞای ایٗ پش٘ذٜ ا٘ؼغاف پزیش تٛدٖ ٚ أىاٖ چش لاتّیت

تٛاٖ ٘اْ تشد. پغ تا یه عشاحی ؿثىٝ ا٘زاْ ؿذٜ تمشای پمشٚاص ٚ ٔـمخق ؿمذٖ ٔٛلؼیمت       تؼمیة ػاسضٝ ٔتحشن سا ٔی

ا داسد. ریٕثماَ تؼثیمٝ ؿمذٜ دس    ٞمای اص پمیؾ تؼیمیٗ ؿمذٜ س     ٔشاوض ػىؼثشداسی، پش٘ذٜ لاتّیت ػىؼثشداسی اص ٔٛلؼیت

سػا٘ذ ٚ تا پایذاس ػاصی دٚستیٗ خغای وـمیذٌی تلمٛیش    ٞای ٘اؿی اص پشٚاص سا تٝ حذالُ ٔی ٞا ٚ تىاٖ ػیؼتٓ ِشصؽ ایٗ

ٍٔما پیىؼمّی ٚ    12ؿٛد. دٚستیٗ تؼثیٝ ؿذٜ دس ایٗ پش٘ذٜ داسای وٙتشاػت تاالیی اػمت، ٔزٟمض تمٝ ػٙؼمٛس      وٕیٙٝ ٔی

 تاؿذ.   پیىؼُ ٔی 4111*3111حذاوخش ػایض تلٛیش 

 
 سکًی تدين سزوشیه مًرد استفادٌ : 6شکل 

لت ٔغّمٛب تایمذ واِیثشاػمیٖٛ سا    دٚستیٗ ٔٛسد اػتفادٜ دس ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ غیش ٔتشیه اػت ٚ تشای سػیذٖ تٝ د

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت.   (2)ٞای داخّی دٚستیٗ ٔٛسد اػتفادٜ دس رذَٚ  سٚی آٖ ا٘زاْ داد. پاسأتشٞای إِاٖ تش
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 ديرتیه: پارامتزَای داخلی  2جديل 

3.9964 C 
0.0036 Xp 
0.1047 Yp 

-2.4503e-003 K1 
4.4680e-004 K2 
-2.7955e-005 K3 
-1.1813e-003 P1 
-2.3709e-003 P2 

0.0059 B1 
-0.0024 B2 
تی كمحت ٔممادیش تذػمت آٔمذٜ ٚ     تمٛاٖ تمٝ اسصیما    دػمت آٔمذٜ ٔمی   ٝ تا اػتفادٜ اص ٔاتشیغ ٚاسیا٘غ وٛاسیما٘غ ٘تمایذ تم   

ٚاتؼتٍی تیٗ پاسأتشٞا پشداخت. تٙا تٝ تزشتیا  تذػت آٔذٜ ٚاتؼتٍی پاسأتشٞای تذػت آٔذٜ ٘ثایذ تیـتش اص یه  ٔیضاٖ

. تٝ عٛس وّی دس كٛس  ٚرٛد ٚاتؼتٍی تیٗ پاسأتشٞا دس ٍٞٙاْ تؼذیُ ؿثىٝ، حاِمت  [12]( تاؿذ1.7حذ ٔؼیٗ )ٔؼٕٛالً 

ٝ      ٘أشغٛب ایزاد ؿذٜ ٚ كحت پاسأتشٞای تشآٚسد ؿذٜ واٞؾ ٔی ثىٝ، ی وماٞؾ اػمتحىاْ ؿم    یاتمذ ایمٗ أمش تمٝ ٚاػمغ

 آٔذٜ اػت. (3)ٞای پاسأتشٞا دس رذَٚ  سد ؿذٖ تؼت ٚاسیا٘غ ٚصٖ خٛاٞذ ؿذ. ٔیضاٖ ٚاتؼتٍی ةٔٛر

 : ضزایة َمثستگی تیه پارامتزَای کالیثزاسیًن 3جديل 

B2 B1 P2 P1 K3 K2 K1 Yp Xp C پاسأتشٞا 

         1.00 c 

        1.00 0.00 xp 

       1.00 0.00 0.00 yp 

      1.00 0.00 0.00 0.01 K1 

     1.00 -0.90 0.00 0.00 -0.01 K2 

    1.00 -0.97 0.80 0.00 0.00 0.00 K3 

   1.00 0.01 -0.02 -0.07 -0.01 -0.10 -0.01 P1 

  1.00 0.29 0.00 -0.06 0.02 -0.05 0.00 -0.01 P2 

 1.00 0.16 -0.03 0.07 -0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 B1 
1.00 -0.02 0.15 0.50 -0.09 0.10 -0.03 0.00 0.01 0.00 B2 

 

ٞای تاػمتا٘ی ػمتٜٚ تمش     ٕٞاٖ عٛس وٝ دس تخؾ لثُ ٘یض تیاٖ ٌشدیذ تشای سػیذٖ تٝ دلت ٔغّٛب دس ٔذَ ػاصی ػایت

واِیثشاػیٖٛ دٚستیٗ تایذ عشاحی ؿثىٝ ا٘زاْ ٌیشد تا فاكّٝ ٚ ٔٛلؼیت تٟیٙٝ تشای ػىٛ تذػت آیذ. تشای عشاحی ؿمثىٝ  

ٔذَ اِٚیٝ اص ػایت ومٝ دس   (7)تاؿذ. ؿىُ  شاف آٖ اِضأی ٔیداؿتٗ ٔذَ اِٚیٝ اص ػاسضٝ ٚ ٕٞ ٙیٗ ٔٛا٘غ ٔٛرٛد دس اع

 دٞذ. تشػیٓ ؿذٜ اػت سا ٘ـاٖ ٔی 1ٔحیظ اػىچ آج

                                                 
1
 Sketch up 
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 : مدل ايلیٍ اس سایت 7شکل 

تش اػاع ٔذَ اِٚیٝ تذػت آٔذٜ اص ػایت ٚ تشای سػیذٖ تٝ دلت ٔٛسد ٘یاص، فاكّٝ اِٚیمٝ ػمىٛ اص ػمایت تما اػمتفادٜ اص      

تذػت ٔی آیذ. تا اػٕاَ لیٛد عشاحی ؿثىٝ ٔا٘ٙذ لیذ لذس  تفىیه، ٔمیاع، صاٚیٝ دیمذ، ػٕمك ٔیمذاٖ ٚ... ٚ     (1)ساتغٝ 

تؼییٗ ٔی ؿٛد. تمش اػماع    2تذػت آٚسدٖ فضای واسی ٔمذاس تٟیٙٝ فاكّٝ ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ اص ػایت عثك سٚاتظ 

یت ؿذٜ تا ٔذَ اِٚیمٝ اص ػاسضمٝ تمٝ ا٘مذاصٜ     ؿٛد وٝ تا تیضٛی ف فاكّٝ تذػت آٔذٜ تیضٛی ػٝ ٔحٛسٜ عٛسی تشػیٓ ٔی

 دٞذ. تیضٛی سػٓ ؿذٜ حَٛ ػایت دس فاكّٝ تٟیٙٝ تذػت آٔذٜ سا ٘ـاٖ ٔی (8)فاكّٝ تٟیٙٝ اختتف داؿتٝ تاؿذ. ؿىُ 

 
: اتز وقغٍ حاصل اس سایت)وقاط قزمش روگ(، تیضًی فیت شدٌ حًل سایت)وقاط آتی روگ( ي تیضًی فیت شدٌ  8شکل 

 فاصلٍ تُیىٍ)وقاط سثش روگ(حًل سایت در 

تمشای تلماٚیش سٚی تیضمٛی دْٚ     ٘ماط وا٘ذیذ تشای لشاس ٌیشی ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـیٗ تؼتٝ تٝ ٔمذاس پٛؿؾ ٔمٛسد ٘یماص  

، چه وشدٖ لیذ ٘ٛاحی پٟٙاٖ ٚ تشسػی سؤیت ؿذٖ ٞمش ٘مغمٝ دس ػمٝ تلمٛیش     ٌیش٘ذ. تا اػتفادٜ اص ٔاتشیغ دیذ ٔی لشاس

اخمز تلمٛیش اص ػمایت تاػمتا٘ی      ٞمای لمشاس ٌیمشی ػمىٛ تمشای      ٔٛلؼیت 9وشد. دس ؿىُ  تٛاٖ ٘ماط تٟیٙٝ سا ا٘تخاب ٔی

 دادٜ ؿذٜ اػت. ٘ـاٖ

 
 َای سکً اس سایت تزای اخذ تصًیز : مًقعیت 9شکل 
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ؿمٛد.   اػمتفادٜ ٔمی   Agisoftدس ایٗ پظٚٞؾ پغ اص اخز تلٛیش تا ٞذف ایزاد ٔمذَ ػمٝ تؼمذی اص ػمایت اص ٘مشْ افمضاس       

یٙایی سا تا ٞمٓ تّفیمك ٕ٘مٛدٜ ٚ    دا٘ؾ فتٌٛشأتشی ٚ ٔاؿیٗ ت Agisoftعٛس وٝ دس تخؾ لثُ تیاٖ ٌشدیذ ٘شْ افضاس  ٕٞاٖ

ٗ   تا ٞمای غیمش ٔتشیمه اػمت.      حذ صیادی ٔختق پشداصؽ تلاٚیش پٟپاد ٔثٙا ٚ تلاٚیش تشد وٛتاٜ اخز ؿذٜ تٛػمظ دٚستمی

ی ؿمثىٝ ٚ تمذٖٚ عشاحمی ؿمثىٝ دس     حاِمت عشاحم   ٔٛلؼیت ٞای دٚستیٗ ٚ ٔذَ ػٝ تؼذی تذػت آٔذٜ اص ػایت دس دٚ

 ٕ٘ایؾ دادٜ ؿذٜ اػت.  (11) ؿىُ

 )ب
 )آ

 )د )د
: مدل سٍ تعدی تدست آمدٌ تدين عزاحی شثکٍ)آ(، مدل سٍ تعدی تدست آمدٌ تا عزاحی شثکٍ)ب(، مًقعیت  11شکل 

 َای ديرتیه تدين عزاحی شثکٍ)ج(، مًقعیت َای ديرتیه تا عزاحی شثکٍ)د(

تٛاٖ دس یه صٔاٖ وٕتش  عشاحی ؿثىٝ ٔٙاػة ٚ ا٘تخاب ٔٛلؼیت تٟیٙٝ ی ػىٛی تذٖٚ ػش٘ـٗ  تشای اخز تلاٚیش ٔیتا 

واس ٌیشی اكَٛ ٚ لیٛد عشاحی ؿثىٝ تشای تؼییٗ ایؼتٍاٟٞای ٔٙاػة ػمىٛ ٕٞماٖ عمٛس    ٝ تٝ یه ٔذَ وأُ سػیذ. تا ت

افتمٝ ٚ ٕٞ ٙمیٗ صٔماٖ ایزماد     تشاتمش وماٞؾ ی   4حمذٚداً  وٝ دیذٜ ؿذ تؼذاد تلاٚیش دس ٔمایؼٝ تا پشٚاص تٝ كٛس  آٔاتٛس 

 تشاتش واٞؾ یافتٝ اػت.  8تؼذی اص ػایت حذٚداً  ػٝ َٔذ

 وتیجٍ گیزی -5 

ٞای تاػتا٘ی، یه سٚؽ عشاحی ؿثىٝ ٔثتٙی تش واٞؾ تٟیٙٝ ٔـاٞذا   ػاصی تٟیٙٝ اص ػایت دس ایٗ پظٚٞؾ رٟت ٔذَ

ٖ   ػماصی  ٕٞ ٙیٗ ٘تایذ پیادٜفی ٚ پیادٜ ػاصی ٌشدیذ. ٞای تٟیٙٝ تشای اخز تلٛیش، ٔؼش ٚ تؼییٗ ٔٛلؼیت دٞٙمذٜ   ٞما ٘ـما

واٞؾ صٔاٖ ٔحاػثا  ٚ واٞؾ افضٍٚ٘ی تی دِیُ ٔـاٞذا  اػت. ػٕتً تا تٝ واسٌیشی یه سٚؽ واسا دس عشاحی ؿمثىٝ  

فتٌٛشأتشی پٟپاد ٞای  تٛاٖ تٝ ؿىُ تؼیاس ٔإحشی تٝ تٟثٛد ٔحاػثا  ٚ ٘تایذ دس تٝ واس ٌیشی ػیؼتٓ پیؾ اص پشٚاص، ٔی

تٛا٘مذ دس   ٞای تاػتا٘ی دػت یافت. ٘تایذ ایٗ پظٚٞؾ ٔمی  ٞای ػٝ تؼذی اص ػایت ٔثٙا دس حٛصٜ ٔذَ ػاصی ٚ تٟیٝ ٘مـٝ

ٞمای ٔمذَ    ٞای فتٌٛشأتشی پٟپاد ٔثٙا ٔثتٙی تش اكَٛ عشاحمی ؿمثىٝ فتمٌٛشأتشی دس پمشٚطٜ     ٘اٚتشی تتدسً٘ ػیؼتٓ

ٌشدد وٝ یه عشاحی ٔؼیش تا دس ٘ظش ٌمشفتٗ ٔٛا٘مغ    اٖ واسٞای آیٙذٜ پیـٟٙاد ٔیػاصی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌیشد. تٝ ػٙٛ

 ٞای تٟیٙٝ كٛس  ٌیشد تا تاس ٔحاػثاتی، صٔاٖ ٚ ٞضیٙٝ تٝ حذالُ ٕٔىٗ تشػذ. تیٗ ٔٛلؼیت
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