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 چکیذُ :
اًذ وِ پیاهذّای ًاخَؿایٌذ هتؼذدی ّوچَى افت ویفی هحیظ صیؼتی سا دس ّای ؿْشیتشیي پذیذُخضایش حشاستی ؿْشی اص هؼوَل

ّای هختلف تشّوىٌؾ سفتاس فیضیىی ٍ ؿیویایی پذیذُ شیتأثهحذٍدُ ؿْشی تِ ّوشاُ داسد. ؿذت ایي پذیذُ دس هٌاعك هختلف تحت 

خلَكیات تیَفیضیىی ٍ دهای ػغح خْت همایؼِ ٍضؼیت ٍ استثاط هحذٍدُ ؿْش ٍ حَهِ آى لشاس داسد. ّذف اص هغالؼِ حاضش تشسػی 

اص تلَیش  ،تاؿذ. تشای ایي هٌظَسّای ػٌدؾ اص دٍس اپتیه ٍ حشاستی هیگیشی اص لاتلیتؿذت خضیشُ حشاستی هٌاعك هختلف تا تْشُ

اصًذساى اػتفادُ ؿذُ ؿْشّای ٍالغ دس ؿشق اػتاى ه ، هحلَل تخاس آب هَدیغ ٍ هدوَػِ ًماط وٌتشل تشای هحذٍد8ُای لٌذػت هاَّاسُ

واسگیشی ِ اػت. پغ اص تلحیح اتوؼفشی ٍ ٌّذػی، دهای ػغح تا اػتفادُ اص الگَسیتن ته تاًذی ٍ خلَكیات تیَفیضیىی ػغح تا ت

ؿذُ ٍ اػتخشاج ؿذُ اػت. ٍضؼیت خلَكیات تیَفیضیىی ٍ دهایی ػغح دس دٍ عثمِ اساضی ػاختِ TCTّای تاًذی تشویة

ّای آهاسی استثاط تیي ٍضؼیت ی سٍؽشیواسگتِتا  تیدسًْاكَست هدضا تشسػی ؿذُ اػت. ّای هختلف تِدُؿذُ تشای هحذٍ ػاختِ غیش

ا یىذیگش همایؼِ ؿذُ اػت. ّای خغشافیایی هختلف تشسػی ٍ تخلَكیات هختلف ػغح ٍ ؿذت خضیشُ حشاستی تشای هحذٍدُ

تِ خلَكیات تیَفیضیىی ػغح  ّای هىاًی هختلف تا تَخِدُدس هحذٍ ؿذُػاختِ شیغؿذُ ٍ هیاًگیي دهای اساضی ػاختِ اختالف

هؼتمین داسد. تشسػی استثاط  شیتأثفیضیىی ؿْش ٍ خلَكیات تیَفیضیىی ػغح تش هیضاى هؼاحت عثمات دهایی  یتاؿذ. اًذاصُهی هتغیش

تشیي ٍ ووتشیي همذاس ؿذت خضیشُ دّذ. تیـّای سا ًـاى هیدهای ػغح ٍ خلَكیات تیَفیضیىی ػغح ّوثؼتگی تاالی ایي پاساهتش تیي

تاؿذ. ًتایح تشسػی اختالف هیاًگیي هی 07/0ٍ هحذٍدُ ًىا تشاتش تا  5768/0تشاتش تا  ؿْشلائنحشاستی تِ تشتیة هشتَط تِ هحذٍدُ 

تیـتشیي همذاس ٍ دس هحذٍدُ ًىا ووتشیي  ؿْشلائنًیض دس هحذٍدُ  ؿذُ ػاختِؿذُ ٍ غیش خلَكیات تیَفیضیىی ػغح تشای واستشی ػاختِ

سفتاس دهایی هٌاعك ؿْشی ٍ  دّذ. ًتایح پظٍّؾ تیاًگش ایي اػت وِ خْت ؿٌاخت واهل ٍ ػویك هىاًیؼناختالف سا ًـاى هی

 تاؿذ.خضیشُ حشاستی ؿْشی اسصیاتی ویفی ٍ ووی خلَكیات تیَفیضیىی ػغح ضشٍسی هی پذیذُ
 

  تیَفیضیىی، دهای ػغح، خضیشُ حشاستی، ػٌدؾ اص دٍسخلَكیات  ّای کلیذی :ٍاشُ
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 هقذهِ -1

خضایش  .[1]ؿَدتش ؿذى هحیظ ؿْشی یىی اص آثاس ًاآگاّاًِ تَػؼِ ؿْشی ًاپایذاس اػت وِ خضیشُ حشاستی ًاهیذُ هیگشم

هشاوض ؿْشّا، چٌدذ   خلَف تِّا تشخی اص هٌاعك ؿْشی ٍ  اًذ وِ دس آى ّای ؿْشیتشیي پذیذُ حشاستی ؿْشی اص هؼوَل

ٍ     .[2]ؿدًَذ تدش هدی  دسخِ اص هٌاعك اعشاف گشم ًاخَؿدایٌذی ّوچدَى افدت ویفدی      ایدي پذیدذُ پیاهدذّای ًاخَاػدتِ 

ؿَد. اص ػلل اكلی ایداد خضیشُ حشاستدی،  صًذگی هٌدش هی تیفیوصیؼتی سا تِ ّوشاُ داسد وِ ػشاًدام تِ واّؾ  هحیظ

ی ؿدْشی  ٍػداصّا  ػداخت َاسم ؿْشی ّوچَى ػٌگفشؽ، ػاختواى ٍ ػدایش  خایگضیي ؿذى پَؿؾ عثیؼی صهیي تا ػ

ّای تاسیه خشیداى ّدَا   ّای تلٌذ ٍ خیاتاىتشًذ. ّوچٌیي، ػاختواىی ػغح سا اص تیي هیوٌٌذگ خٌهتاؿذ وِ اثشات هی

هلدشف اًدشطی،    افدضایؾ  حشاستی ؿْشیهْن پذیذُ خضیشُ  اتاثش .[3]وٌٌذ تش هی سا واّؾ دادُ ٍ َّای پیشاهَى سا گشم

. تاؿدذ هدی افدضایؾ هـدىالت سٍاًدی    ٍ ّای گشم ػدال   دس هاُ ظُیٍ ػشاًِ تاس هالی تِافضایؾ  دِیدسًتآب ٍ الىتشیؼیتِ ٍ 

، تش تیفیتاوّای ؿْشی دغذغِ تشای ایداد هحیظ ٍ اًشطی هلشف تِ هشتَط ّایتَخِ تِ سًٍذ افضایؾ خوؼیت، ًگشاًی تا

 ولیدذی تدشای وٌتدشل ٍ اسصیداتی     پاساهتشّای اص یىی صهیي ػغح اػت. دهایوشدُ  هْن سا ؿْشی تشسػی خضیشُ حشاستی

ِ  تدشای  هْدن  ػاهل یه ٍ ػغح صهیي تیَلَطیىی ٍ ؿیویایی فیضیىی، فشآیٌذّای  ؿدْشی  هٌداعك  دسٍّدَا   آب یهغالؼد

وؼة اعالػات  پَؿؾ ٍػیغ ٍ پیَػتِْ، تِ ٌّگام تَدى ٍ تَاًایی لیتِ دلتلاٍیش ػٌدؾ اص دٍس  .[4] ؿَدیهحؼَب ه

ِ  دس هحذٍدُ ِ  ّای اًؼىاػی ٍ حشاستی اهَاج الىتشٍهغٌاعیؼی، هٌثغ اعالػاتی هٌاػثی تدشای تْید ّدای حشاستدی    ی ًمـد

 [.5] داسًذؿواس آهذُ ٍ واستشدّای تؼیاسی تشای تشسػی تغییشات اللین ٍ واستشی اساضی هٌاعك ؿْشی ٍ غیشؿْشی  تِ

ّای هدذیشیتی هٌداتغ   اعالػات دهای ػغح صهیي تشای هغالؼات هحیغی ٍ فؼالیتی اخیش ًیاص فشاٍاى تِ دس عَل دٍ دِّ

ّدای  . تا اػتفادُ اص دادُ[6]صهیي، ػٌدؾ اص دٍس دهای ػغح صهیي سا تِ یىی اص هَضَػات هْن ػلوی تثذیل وشدُ اػت

ایدش حشاستدی ؿدْشی    تش خضحشاستی لٌذػت ٍ اػتش اهىاى اػتخشاج دسخِ حشاست ػغح صهیي ٍ هغالؼِ دلیك لشهض هادٍى

ّا دس ایي صهیٌدِ  پظٍّؾ .[10ٍ  7،8،9]ٍ هغالؼات هتؼذدی دس ایي صهیٌِ اًدام ؿذُ اػت  ؿذُ فشاّنهمیاع تضسي  دس

  اًدذ  پَؿؾ صهیي دس هحیظ ؿدْشی هتوشودض تدَدُ   -تا اًَاع واستشی تیـتش سٍی الگَّای دهای ػغح صهیي ٍ استثاط آى

دس اداهدِ،   .[13]اص اٍلیي هغالؼات دس ایي حَصُ تَدُ اػت تشسػی استثاط تیي دهای ػغح ٍ پَؿؾ گیاّی  [12ٍ  11].

ِ ّا ّوچَى وؼش پَؿؾ گیاّی ٍ دسكذ ػغَح ًفَرًاپزیش اًددام ؿدذُ اػدت   هغالؼاتی دستاسُ دیگش ؿاخق ًتدایح   ؛ ود

دس تشخی اص هغالؼات الگَی تَصیغ هىداًی   .[15ٍ  14] ّا ٍ دهای ػغح صهیي داسدًـاى اص استثاط لَی تیي ایي ؿاخق

ّا تدا دهدای ػدغح صهدیي     تشسػی ٍ استثاط آى 1اًذاصفضای ػثض ؿْشی ٍ ػغَح ًفَرًاپزیش تا اػتفادُ اص هؼیاسّای چـن

 .[17ٍ  16]اػتؿذُ  لیٍتحلِ یتدض

دلیدل   ؿوالی ایشاى تِخلَكیات تیَفیضیىی داسای اّویت صیادی دس ایداد ؿشایظ هحیغی خاف، دس هحذٍدُ ؿْشّای 

تاؿدٌذ. ّدذف اص هغالؼدِ حاضدش، تلفیدك خلَكدیات       ّدا هدی  لشاسگیشی واستشی وـاٍسصی ٍ فضای ػثض دس اعشاف ؿدْش 

ّدای  تیَفیضیىی ٍ سفتاس دهایی ػغح خْت تشسػی ٍ همایؼِ ؿذت خضیدشُ حشاستدی هٌداعك هختلدف تدا ادغدام لاتلیدت       

 تاؿذ.ػٌدؾ اص دٍس اپتیه ٍ حشاستی هی

 هَرد هطالعِهٌطقِ  -2

تاؿدذ.  ّا ٍالغ دس لؼوت ؿشق اػتاى هاصًدذساى هدی  هٌغمِ هَسد هغالؼِ ؿاهل دٍ ؿْش ػاسی ٍ ًىا ٍ هحذٍدُ اعشاف آى

ؿْشّای روش ؿذُ تِ ػثة لشاسگیشی دس هَلؼیت خغشافیایی ًضدیه تِ یىدذیگش داسای ؿدشایظ اللیودی ٍ آب ٍ ّدَایی     

تاؿدذ.  هتش هدی  50تشاتش ٍ حذٍد  ثاًیتمشّای آصاد یىؼاًی ّؼتٌذ. ّوچٌیي استفاع هتَػظ ایي ؿْشّا اص ػغح آب ثاًیتمش

                                                 
1
 Landscape 
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ّدای هختلدف ٍ   هَلؼیت خغشافیایی هحذٍدُ هَسد هغالؼِ ٍ ًماط ًوًَِ هَسد اػتفادُ خْت تشسػی استثاط تدیي پداساهتش  

 اى دادُ ؿذُ اػت.( ًـ1ؿىل ) كَست تِّای هختلف پظٍّؾ وٌتشل دلت دس لؼوت

 
 هَقعیت جغرافیایی هٌطقِ هَرد هطالعِ :1ضکل 

 ٍ رٍش پصٍّص دادُ -3

 ّادادُ -3-1

هَسد هغالؼِ اػتفادُ ؿذُ اػدت.   هٌغمِدس چْاس هاُ هختلف ػال تشای  8ای لٌذػت دس هغالؼِ حاضش اص تلاٍیش هاَّاسُ

UTMایي تلداٍیش صهدیي هشخدغ ؿدذُ ٍ دس ػیؼدتن تلدَیش       
داسًدذ. تلداٍیش هدزوَس دس ػدایت      لدشاس S 39دس ًاحیدِ   1

تاؿٌذ. تشای تىویل پاساهتشّدای ٍسٍدی خْدت تْیدِ ًمـدِ دهدای       كَست سایگاى دس دػتشع هی ی اهشیىا تِؿٌاػ يیصه

ای اص هحلَل تخاس آب هَدیغ ٍ تشای تْیِ ًمداط ًوًَدِ وٌتدشل اص تاصدیدذ هیدذاًی،      ػغح تا اػتفادُ اص تلاٍیش هاَّاسُ

ّای هدَسد اػدتفادُ   تشداسی اػتفادُ ؿذُ اػت. دادُتلاٍیش گَگل اسث ٍ ًمـِ تَپَگشافی تْیِ ؿذُ تَػظ ػاصهاى ًمـِ

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.1دس پظٍّؾ دس خذٍل )

 ّای تَپَگرافی هَرد استفادُ.ای ٍ ًقطِ: تصاٍیر هاَّار1ُجذٍل 

ػٌدٌذُ() هاَّاسُ ًَع دادُ  تاسیخ لذست تفىیه/همیاع 

ایتلاٍیش هاَّاسُ 8لٌذػت   هتش 30  1395تیش  9   

 1394 1:25000 --- ًمـِ تَپَگشافی

هتش 5000 هَدیغ تخاس آب  - 

 رٍش پصٍّص -3-2

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.2ؿىل ) كَست تِهشاحل ولی اًدام پظٍّؾ 

                                                 
1 Universal Transverse Mercator 

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Transverse_Mercator_coordinate_system
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 : هراحل کلی اًجام پصٍّص2ضکل 

 پردازشپیص-3-2-1

حشاستدی ػدغح، الثیدذٍ    -پاساهتشّای فیضیىی ػغح ًظیش دها، گؼیلوٌذی، سادیاًغ اًؼىاػیلثل اص هحاػثِ ٍ اػتخشاج 

ای الضاهی اػت. تشای سػیذى تدِ ایدي ّدذف، تایدذ اثدش      ػغح ٍ ًظایش آى، اًدام تلحیحات سادیَهتشیىی تلاٍیش هاَّاسُ

ه دس ًظدش گشفتدِ ؿدَد. تدِ ػدثة      ّای اپتیاتوؼفش، ٌّذػِ دیذ ػٌدٌذُ، سٍؿٌایی خَسؿیذ ٍ اثش تَپَگشافی تشای تاًذ

تلدحیح   افدضاس  ًدشم ؿذُ اػت. تشای ایدي هٌظدَس اص    ًظش كشفتغییشات تَپَگشافی اًذن دس هٌغمِ اص تلحیح تَپَگشافی 

 MODTRAN 5ّددای اًتمددال تدداتؾ اص پایگدداُ دادُ هددذل افددضاس ًددشماػددتفادُ ؿددذُ اػددت. ایددي  ATCOR3اتوؼددفشی 

اخدتالف ودن    لید تدِ دل تَدى تلاٍیش هَسد اػتفادُ دس پظٍّؾ، ّش چْاس تلَیش  وٌذ. تا تَخِ تِ صهیي هشخغهی اػتفادُ

صهاى تلَیشتشداسی تا اػتفادُ اص ًماط وٌتشل هـتشن اػتخشاج ؿذُ اص ًمـِ تَپَگشافی ؿْشی تِ سٍؽ ثثت تلدَیش   دس

اػدتفادُ دس پدظٍّؾ،   پشداصؽ تلاٍیش هَسد اًذ. پغ اص تىویل فشایٌذ پیؾدلیك تلحیح ٌّذػی ؿذُ كَست تِتِ ًمـِ 

 ّا تشای اػتخشاج اعالػات كَست گشفت.ّای الصم تش سٍی آىپشداصؽ

 دهای سطح-3-2-2

َ   ؿذُ اػتفادُتشای هحاػثِ دهای ػغح هٌغمِ اص الگَسیتن ته تاًذی   [18]اػت. ایي الگَسیتن تَػظ خیوٌدض ٍ ػدَتشیٌ

 تاؿذ.( هی1ساتغِ ) كَست تِیي الگَسیتن ٍ ساتغِ ولی اسائِ ؿذُ تشای هحاػثِ دهای ػغح دس ا افتِی تَػؼِ

]  LST(                                                                                          1ساتغِ )
 

 
( 

 
L en   )   ]    

هیدضاى تدَاى تـؼـدی      هیضاى اًشطی ثثت ؿذُ دس ػٌدٌذُ تشای تاًدذ حشاستدی،    L enدهای ػغح،  LST(، 1دس ساتغِ )

دٍ پاساهتش ٍاتؼتِ تِ تاتغ پالًه ّؼتٌذ وِ تِ تشتیة تا اػتفادُ اص   ٍ   هشتَط تِ عَل هَج تاًذ حشاستی هَسد اػتفادُ، 

 ؿَد. ّوچٌدیي ( هحاػثِ هی3ٍ  2ساتغِ )
 

، 
 

 ٍ 
 

اص عشیدك   8ذ ودِ تدشای لٌذػدت    تَاتدغ ثاتدت اتوؼدفشی ّؼدتٌ     

 .[19ؿَد]( هحاػثِ هی4) ساتغِ
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  (                                                                                                                       2ساتغِ )
T en

 

  L en
  

  L en T en  -  (                                                                                                             3ساتغِ )

}   (                                                                           4ساتغِ )

 
 
        w         w        

 
 
 -       w -       w-       

 
 
         w         w-       

  

هیضاى اًشطی ثثت ؿدذُ دس ػدٌدٌذُ تدشای تاًدذ      L enدهای دسخـٌذگی ثثت ؿذُ دس ػٌدٌذُ،  T enفَق،  وِ دس ساتغِ

 wؿدَد.  گشفتدِ هدی   دس ًظدش دسخدِ ولدَیي    1324تشاتدش تدا    8لٌذػت  10ضشیة ثاتتی اػت وِ تشای تاًذ    حشاستی، 

آیدذ.  تذػدت هدی   هدَسدًظش تخاس آب هَخَد دس اتوؼفش وِ تا اػتفادُ اص هحلَل تخداس آب هدَدیغ تدشای تداسیخ      هیضاى

 .اػتفادُ ؿذُ اػت [20]هحاػثِ تَاى تـؼـؼی ػَاسم ػغح اص سٍؽ خیوض ٍ ػَتشیٌَ تشای

 استخراج خصَصیات بیَفیسیکی سطح -3-2-3

هشتَط تِ هیضاى خزب، تاصتاب ٍ ػثَس اهَاج الىتشٍهغٌاعیؼی تا عَل ّای عیفی تش اػاع تفاٍت دس سفتاس عیفی ؿاخق

ِ      ّای هختلف تشای ػَاسم هتفاٍت تدشای اًدذاصُ  هَج ّدای خداف   گیدشی ٍ تشخؼدتِ ودشدى هَلؼیدت ٍ دسكدذ هـخلد

TCTّای تاًذی تشویة ؿًَذ.ای اػتفادُ هیتلاٍیش هاَّاسُ دس
ٍ  ّای خغی خاف اص تاًذّای هختلف تلاٍیشتا تشویة 1

ّدای  ّای فیضیىی ػغح صهیي، اعالػات عیفی هَخَد دس تلداٍیش تدا تاًدذ   هاتشیغ ضشایة اختلاكی تا تَخِ تِ ٍیظگی

. اعالػات هشتَط تِ سٍؿٌایی، ػدثضیٌگی ٍ سعَتدت، ػدِ خدض     [22ٍ  21]وٌذّا فـشدُ هیهتؼذد سا تا واّؾ تؼذاد تاًذ

ّدای  تاؿٌذ. هاتشیغ ضشایة اختلاكی تدشای ػدٌدٌذُ  هی TCTّای تاًذی اكلی اعالػات اػتخشاج ؿذُ تَػظ تشویة

ِ ّای آهاسی ٍ تدشتدی  تلَیشتشداسی هختلف هتفاٍت ّؼتٌذ وِ تا تدضیِ ٍ تحلیل ّدای  هددضا تدشای ػدٌدٌذُ    كدَست  تد

( 2اص عشیدك خدذٍل )   8ش لٌذػدت  تدشای تلداٍی   TCTّدای تاًدذی   ؿًَذ. ضشایة هشتَط تِ تشویدة هختلف هحاػثِ هی

 . [21]آیذهی دػت تِ

 .8برای تصاٍیر لٌذست  TCT: ضرایب هربَط بِ ترکیب باًذی 2جذٍل 

 
1تاًذ  2تاًذ   3تاًذ   4تاًذ   5تاًذ   6تاًذ   7تاًذ    

0/0 ػثضیٌگی  3029/0  2786/0  4733/0  5599/0  5080/0  1872/0  

-2941/0 0/0 سٍؿٌایی  2430/0-  5224/0-  7276/0  0713/0  1608/0  

1511/0 0/0 سعَتت  1973/0  3283/0  3402/0  7117/0  4559/0-  

 ضذُاستخراج اراضی ساختِ -3-2-4

سٍؽ خذیذی دس ایي تحمیدك اسائدِ ؿدذُ اػدت. ایدي سٍؽ تدش اػداع سفتداس عیفدی           ؿذُ ػاختِتشای اػتخشاج اساضی 

ّای هختلف تَلیذ ؿذُ اػت. سٍؽ خذیذ تشویة خغدی اص همدادیش تاًدذّای هختلدف     ّای هختلف دس عَل هَج واستشی

ّدا اص عشیدك   ػالهت هثثت ٍ هٌفدی ٍ همدادیش ّدش یده اص ٍصى     تاؿذ.ّای هتفاٍت هیتا ٍصى 8ای لٌذػت هاَّاسُ تلَیش

 8تشای لٌذػدت   TCTتشسػی دلیك اهضای عیفی ػَاسم هختلف ًؼثت تِ ّن تَلیذ ؿذُ ٍ تشگشفتِ اص تشویثات تاًذی 

 (5)ساتغدِ   كَست تِ، ؿذُ ػاختِی خذیذ تشای اػتخشاج اساضی تاؿذ. تا تَخِ تِ اهضای عیفی ػَاسم هختلف ساتغِهی

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت.

                                                 
1
 TASSELED CAP TRANSFORMATION 

http://community.hexagongeospatial.com/t5/tkb/articleprintpage/tkb-id/KS_SpatialModeler_AnalyticalRecipes/article-id/29
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                                             (                                             5ساتغِ )

                                   

ٍ       تاًدذ هدادٍى لشهدض ًضدیده،           تاًذ لشهدض،        تاًذ ػثض،       تاًذ آتی،       (، 12ی )دس ساتغِ

( ٍ 5اػدتفادُ اص ساتغدِ )   تدا  تاؿدذ. هدی  8ای لٌذػدت  تاًذّای هشتَط تدِ هدادٍى لشهدض هیداًی تلدَیش هداَّاسُ            

ِ  یاساض ًمـِ هٌاػةحذآػتاًِ  اػوال سٍؽ  يید ا یاید هضا اصهختلدف تذػدت خَاّدذ آهدذ.      یّدا هحدذٍدُ  ؿدذُ ػداخت

 .ؿَدیه گشفتِ ًظش دس 5000 حذٍد دس سٍؽ يیا یتشا آػتاًِ حذ. تاؿذیهآػتاًِ  حذهمذاس ساحت  اًتخاب

 ضذت جسیرُ حرارتی-3-2-5

ّدای آهداسی تدضیدِ ٍ تحلیدل     ّای دهای ػغح هٌغمدِ تدا سٍؽ  صهاًی دهای ػغح، ًمـِ-خْت تشسػی تغییشات هىاًی

ؿذًذ. دس ایي پظٍّؾ خْت حزف اثش تغییشات دهای َّای ًاؿی اص تغییشات فلل تش دهای ػغح هحاػدثِ ؿدذُ، تودام    

( 6ی تلداٍیش اص ساتغدِ )  ػداص  ًشهدال تلاٍیش دهای ػغح تا اػتفادُ اص دٍ پاساهتش حذالل ٍ حذاوثش دها ًشهال ؿذًذ. تدشای  

 .[23]ؿذُ اػتاػتفادُ 

 Ni  (                                                                                                                 6) ساتغِ
Ti-Tmin

Tm x-Tm x
 

حدذاوثش   Tm xحذالل دهای ّدش تلدَیش،    i ،Tminهمذاس هغلك پیىؼل  Ti،   همذاس ًشهال ؿذُ پیىؼل Niدس ایي ساتغِ، 

 تاؿذ.  دهای ّش تلَیش هی

یاس خَد تِ پٌح ودالع هختلدف   ( تا اػتفادُ اص همادیش هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼ3ػپغ تلاٍیش ًشهال ؿذُ هغاتك تا خذٍل )

 .[24]ؿًَذتٌذی هی عثمِ دهایی

 طبقِ دهایی. 5بٌذی دهای سطحی بِ : ًحَُ طبق3ِجذٍل 

 داهٌِ هشتَط تِ ّش عثمِ عثمِ

                تؼیاس پاییي

                          پاییي

                       هتَػظ

                          تاال

                تؼیاس تاال

همذاس اًحشاف هؼیداس ّشیده    دٌّذُ ًـاى stdتیاًگش هیاًگیي دهای ّش یه اص تلاٍیش ًشهال ؿذُ ٍ       (، 3دس خذٍل )

 تاؿذ.اص تلاٍیش ًشهال ؿذُ هی

ّای ّش یه اص تلاٍیش، همذاس هؼاحت ّش یه اص عثمات دهایی هحاػثِ ٍ سًٍذ تغییشات هؼداحت  تٌذی دادُپغ اص عثمِ

ِ   ّش عثمِ دهایی دس تاصُ صهاًی هَسد هغالؼِ تشسػی ؿذُ اػت. ّذف اكلی اص فشایٌذ ًشهال تٌدذی  ػداصی ٍ ػدپغ عثمد

ّدای  ّای دهای ػغحی آى اػت وِ تا اػتفادُ اص ایي سٍؽ آهاسی تغییشات تِ ٍلَع پیَػتِ دس تَصیدغ آهداسی دادُ  دادُ

 ّا سا تشسػی وٌین.دها ػغح سا ؿٌاػایی وشدُ ٍ استثاط تیي آى

ّددای هختلددف اص ؿدداخق ًؼددثت خضیددشُ حشاستددی خْددت تشسػددی تغییددشات ؿددذت خضیددشُ حشاستددی هٌغمددِ تددیي هدداُ

ّا ًشهال ؿًَذ. ػپغ ؿذت خضیشُ ( داد3ُدس ایي سٍؽ الصم اػت تا اتتذا تا اػتفادُ اص خذٍل ) .[25]اػت ؿذُ فادُاػت

 ؿَد.( هحاػثِ هی7حشاستی اص عشیك ساتغِ )
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 URI(                                                                                                        7ساتغِ )
 

   m
∑ Wi
n
i  Pi 

تؼذاد عثمات دهایی وِ تداالتش اص    تؼذاد عثمات دهای ًشهال ؿذُ،   ؿاخق ؿذت خضیشُ حشاستی،     دس ایي ساتغِ 

دّدذ ودِ تدا تَخدِ تدِ      همذاس ٍصى عثمات دهایی تاالتش اص ًشهال ّؼتٌذ سا ًـاى هدی  Wiاسًذ. عثمِ دهای هتَػظ لشاس د

ؿدذُ ؿدْشی   همذاس هؼاحت عثمات دهایی تاالتش اص ًشهال دس فضای اساضی ػاختِ Piؿَد. ّا لحاػ هیؿواسُ عثمِ ٍصى

 دّذ.ؿذُ ؿْشی سا ًـاى هیتِ ول هؼاحت اساضی ػاختِ

، ؿدْش  لدائن ؿذُ تشای ّش چْاس هحذٍدُ هَسد هغالؼِ ؿْشّای تاًذی خذیذ اسائِ ؿذُ اساضی ػاختِتا اػتفادُ اص تشویة 

ػاسی، ًىا ٍ تْـْش اػتخشاج ؿذ. تا اػتفادُ اص ًماط وٌتشل تذػت آهذُ اص تاصدیذ هیذاًی ًگاسًذُ، تلداٍیش گَگدل اسث ٍ   

سصیاتی ؿذ. تا تَخِ تِ لاتدل لثدَل تدَدى دلدت     ؿذُ حاكل ؿذُ اّای اساضی ػاختِتَپَگشافی هٌغمِ دلت ًمـِ ًمـِ

 ؿذُ تذػت آهذُ دس هشاحل تحلیل ًتایح پظٍّؾ اػتفادُ ؿذُ اػت.ّای واستشی اساضی ػاختِاص ًمـِ ،هحاػثِ ؿذُ

ٍ دهدای ػدغح   تا اػتخشاج دهای ػغح ٍ خلَكیات تیَفیضیىی ػغح، استثاط تیي ّش یده اص خلَكدیات تیدَفیضیىی    

( تشسػی ٍ تحلیل ؿذُ اػدت. ػدپغ سفتداس دهدایی ٍ خلَكدیات      1وًَِ ًـاى دادُ ؿذُ دس ؿىل )اػتفادُ اص ًماط ً تا

س اخدتالف هیداًگیي دهدای ػدغح دس     ّای هختلف هَسد هغالؼِ، تشسػی ؿذ. همذاّای هختلف دس هاُتیَفیضیىی هحذٍدُ

ؿذُ تشسػی ٍ تا تَخِ تِ اختالف هیاًگیي همادیش خلَكیات تیَفیضیىی ػغح ؿذُ ٍ غیش ػاختِعثمِ اساضی ػاختِ دٍ

ف هحاػددثِ ٍ تددا یىددذیگش ّددای هختلددؿددذت خضیددشُ حشاستددی ؿددْشی تددشای هحددذٍدُ تیدددسًْاتحلیددل ؿددذُ اػددت. 

 ّای فَق دس ّش دٍ تؼذ هىاى ٍ صهاى اًدام ؿذُ اػت.اػت. تواهی تحلیل ؿذُ همایؼِ

 بحث ٍ ًتایج -4

پشداصؽ، تلحیح اتوؼفشی ٍ ٌّذػی تلاٍیش اًدام ؿذُ اػت. ًتایح اسصیداتی دلدت تلدحیح ٌّذػدی     یؾی پدس هشحلِ

دّذ. پغ اص آى، تشویة تاًذی خذیذ اسائِ ؿذُ پیىؼل سا ًـاى هی ًینتلاٍیش هَسد اػتفادُ دس پظٍّؾ خغای ووتش اص 

پدظٍّؾ اػودال ؿدذُ اػدت.      اػدتفادُ دس ؿذُ تدش سٍی تلداٍیش هدَسد    ( تشای اػتخشاج اساضی ػاخت5ِساتغِ ) كَست تِ

ِ      ی هٌاػة ًمـِتؼشیف حذ آػتاًِ تا ّدای تدایٌشی ؿداهل اساضدی     ّای حاكل ؿدذُ تشویدة تاًدذی هدَسدًظش تدِ ًمـد

( 1ٍالؼیدت صهیٌدی ودِ دس ؿدىل )    ؿذُ تثذیل ؿذُ اػت. ػپغ تا اػدتفادُ اص ًمداط ًوًَدِ،    ػاختِ ؿذُ ٍ غیش ػاختِ

( ًـداى دادُ ؿدذُ   4خدذٍل )  كَست تِشای اػتخشاج اساضی ػاختِ ؿذُ هحاػثِ ٍ دادُ ؿذُ دلت تشویة تاًذی ت ًـاى

( 3ؿددىل ) كددَست تددِتددشای چْدداس هحددذٍدُ هددَسد هغالؼددِ تْیددِ ٍ  ؿددذُ ػدداختِّددای اساضددی ًمـددِ تیدددسًْااػدت.  

 اػت. ؿذُ دادُ ًـاى

 ضذُ.دقت ترکیب باًذی ارائِ ضذُ برای استخراج اراضی ساختِ: 4جذٍل 

ضْر قائن ساری ًکا بْطْر  ضْر 

ضذُ ساختِتعذاد ًقاط ًوًَِ اراضی  64 68 42 48  

ضذُ ساختِ یرغتعذاد ًقاط ًوًَِ اراضی  181 101 75 68  

ضذُتعذاد ًقاط ًوًَِ قرار گرفتِ ضذُ در طبقِ ساختِ 58 60 39 43  

 دقت کلی )درصذ( 90 88 92 89

 تاؿذ.ؿذُ ٍ اساضی تایش هیدس ایداد توایض تیي اساضی ػاختِ ّای تشتش ایي تشویة تاًذی تَاًایی تؼیاس تاالاص لاتلیت
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 برای چْار هحذٍدُ هَرد هطالعِ. ضذُ ساختِّای اراضی : ًقط3ِضکل 

( 3ّای ًـداى دادُ ؿدذُ دس ؿدىل )   هٌغمِ هَسد هغالؼِ تا تَخِ تِ ًمـِ ؿذُ ػاختِ شیغٍ  ؿذُ ػاختِهؼاحت اساضی 

 ( تیاى ؿذُ اػت.5خذٍل ) كَست تِاػتخشاج ٍ تِ تفىیه هحذٍدُ هَسد هغالؼِ 

 ّای هَرد هطالعِ )ّکتار(.ضذُ هحذٍدُضذُ ٍ غیر ساختِ: هساحت اراضی ساخت5ِجذٍل 

ضْر قائن ساری ًکا بْطْر  ضْر 

98/2845  74/1717  61/6959  88/8129 ضذُساختِهساحت اراضی غیر    

72/621  94/536  2979 74/3031 ضذُهساحت اراضی ساختِ   

        ِ ؿدذُ ٍ غیدش   تشای تؼییي هشص چْاس هحذٍدُ هَسد هغالؼِ ػؼی ؿدذُ اػدت ودِ تٌاػدة تدیي هؼداحت اساضدی ػداخت

ُ    ؿذُ ػاختِ ّدای  تشای هحذٍدُ هختلف حفؼ ؿَد. ًتایح هحاػثِ دهای ػغح هٌاعك هَسد هغالؼدِ دس پدظٍّؾ دس هدا

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.4ؿىل ) كَست تِهختلف 

 
 ّای هَرد هطالعِ در پصٍّص )درجِ کلَیي(.ّای دهای سطح هحذٍدُ: ًقط4ِضکل 

وی ٍ ًحدَُ تَصیدغ ٍ پدشاوٌؾ دهدا     دّذ وِ تغییشات دس اًذاصُ وّای هختلف ًـاى هیتشسػی دهای ػغح تشای هحذٍدُ

ِ   تاؿذ. ّای هختلف صیاد ٍ هتفاٍت هیهحذٍدُ دس ِ   هیاًگیي دهای ػدغح اساضدی ػداخت ؿدذُ تدشای   ؿدذُ ٍ غیدش ػداخت

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.6خذٍل ) كَست تِّای هختلف تشسػی ٍ ًتایح تشسػی هحذٍدُ
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 ّای هختلف )درجِ کلَیي(.ضذُ برای هحذٍدُضذُ ٍ غیر ساختِ: هیاًگیي دهای سطح اراضی ساخت6ِجذٍل 

ضْر قائن ساری ًکا بْطْر  ضْر 

1/316  5/312  1/319  6/317 ضذُهساحت اراضی غیر ساختِ   

4/311  6/309  1/313  3/311 ضذُهساحت اراضی ساختِ   

ّدای ًىدا ٍ   داسای دهای ػغح تاالتشی ًؼثت تِ هحدذٍدُ  ؿْش لائندس تیي چْاس هحذٍدُ هَسد هغالؼِ، هحذٍدُ ػاسی ٍ 

ّا تِ ًؼثت دٍ هحذٍدُ ًىا ؿذُ دس ایي هحذٍدُاساضی ػاختِتَاى تیـتش تَدى هؼاحت تاؿٌذ. اص ػلل آى هیتْـْش هی

ّای هَسد تشسػی داسای دهای ػغح تاالتشی ًؼدثت تدِ اساضدی    ؿذُ دس ّوِ هحذٍدٍُ تْـْش اؿاسُ وشد. اساضی ػاختِ

 ّای اًؼداًی دس وداستشی اساضدی   ؿذُ داسًذ. ایي هَضَع تِ خلَكیات فیضیىی ٍ ٌّذػی ػغح ٍ ًَع فؼالیتغیش ػاختِ

ِ   تاؿذ. اختالف هیاًگیي دهای اساضی ػاختِؿذُ هشتثظ هیػاختِ ّدای هختلدف   ؿدذُ دس هحدذٍدُ  ؿدذُ ٍ غیدش ػداخت

ِ      تاؿذ. خْت تشسػی دلیكهتفاٍت هی ِ  شید غؿدذُ ٍ  ػلت اختالف هیداًگیي دهدای ػدغح اساضدی ػداخت ٍ  ؿدذُ  ػداخت

ِ ػدغح   شگدزاس یتأثت اكدلی ٍ  ّوچٌیي تفاٍت دس هیضاى اختالف هیداًگیي دهدا دس دٍ عثمدِ وداستشی خلَكدی       اصخولد

 TCTّدای تاًدذی   ّای خلَكیات ػغح تذػت آهدذُ اص تشویدة  سٍؿٌایی، ػثضیٌگی ٍ سعَتت تشسػی ؿذُ اػت. ًمـِ

( ًـاى دادُ ؿذُ اػت. استثاط تیي دهای ػدغح ٍ ّدش یده اص خلَكدیات     5ؿىل ) كَست تِّای هختلف تشای هحذٍدُ

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.6ؿىل ) كَست تًِِ تشسػی ٍ تیَفیضیىی ػغح تا اػتفادُ اص ًماط ًوَ

 
 ّای هختلف.برای هحذٍدُ TCTّای باًذی ّای خصَصیات سطح  بذست آهذُ از ترکیب: ًقط5ِضکل 
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خصَصیات  دٌّذًُطاى یٍ هحَر افق عوَدی هربَط بِ دها هحَر: ارتباط بیي دها ٍ خصَصیات بیَفیسیکی سطح. 6ضکل 

 بیَفیسیکی سطح
دّدذ  ( ًـداى هدی  6ًتایح تشسػی استثاط تیي دهای ػغح ٍ خلَكیات سٍؿٌایی، ػثضیٌگی ٍ سعَتت تا تَخِ تِ ؿدىل ) 

تیي دها ٍ سٍؿٌایی ػغح استثاط خغی هؼتمین ٍ دها تا ػثضیٌگی ٍ سعَتت ػغح استثاط خغی هؼىَع ٍخَد داسد. وِ.

دسكدذ تشسػدی ؿدذُ     99( دس ػغح اعویٌداى  6ؿذُ دس ؿىل )دادُ هؼٌاداس تَدى ضشایة تذػت آهذُ تشای سٍاتظ ًـاى

ؿذُ اػت. تشسػی استثاط تیي دهای ػدغح   ذییتأهؼٌاداس تَدى سٍاتظ  tاػت ٍ تا تَخِ تِ همادیش حاكل ؿذُ تشای آهاسُ 

ُ ٍ تدَد  شگدزاس یتأثدّذ وِ ایي ػِ پاساهتش تش هیدضاى دهدای ػدغح    ٍ خلَكیات ػثضیٌگی، سعَتت ٍ سٍؿٌایی ًـاى هی

؛ ّدای هختلدف اػدتفادُ ودشد    تَاى اص تحلیل ایي خلَكیات تشای تشسػی تفاٍت هیاًگیي دهدای ػدغح دس هحدذٍدُ    هی

ِ   ّایتٌاتشایي تشای هحذٍدُ ؿدذُ ٍ  هختلف، هیاًگیي ػِ ٍیظگی سٍؿٌایی، ػثضیٌگی ٍ سعَتت تِ تفىیه اساضدی ػداخت

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.7خذٍل ) كَست تِهحاػثِ ؿذُ ٍ ًتایح  ؿذُ ػاختِغیش 

 ضذُ.ضذُ ٍ غیر ساختِ: ًتایج هیاًگیي خصَصیات سطح برای اراضی ساخت7ِجذٍل 

ؿْش لائن ػاسی ًىا تْـْش  هاُ خلَكیات ػغح ٍ عثمات واستشی 

2535-  2558-  2030-  1332- ؿذُاساضی غیش ػاختِ   
 سعَتت

 تیر

5053-  4876-  4716-  4223- ؿذُاساضی ػاختِ   

ؿذُاساضی غیش ػاختِ 3511 2626 1442 1506  
 ػثضیٌگی

2155-  1668-  1871-  1119- ؿذُاساضی ػاختِ   

ؿذُاساضی غیش ػاختِ 4858 3154 32735 31298  
 سٍؿٌایی

ؿذُاساضی ػاختِ 5271 3429 35085 34271  

تدَاى ًتیددِ گشفدت    ( هی6هشتَط تِ ؿىل )( ٍ استثاط آى تا ًتایح 7اص تدضیِ ٍ تحلیل ًتایح ًـاى دادُ ؿذُ دس خذٍل )

تدش ٍ  ّا داسای هیاًگیي ػثضیٌگی ٍ سعَتت پداییي ّای هَسد هغالؼِ تشای ّوِ هاُدس ّوِ هحذٍدُ ؿذُ ػاختِوِ اساضی 

( 6ؿدذُ دس ؿدىل )  تاؿدٌذ. هغداتك تدا ًتدایح ًـداى دادُ      هی ؿذُ ػاختِهیاًگیي سٍؿٌایی تاالتشی ًؼثت تِ اساضی غیش 

استثاط هؼىَع دهای ػغح ٍ خلَكیات ػثضیٌگی ٍ سعَتت ٍ استثاط هؼدتمین دهدای ػدغح ٍ خلَكدیت     تَخِ تِ  تا

ِ  يیتش هْنتَاى ایي هَضَع سا اص سٍؿٌایی هی ؿدذُ اص اساضدی غیدش    دالیل تشای تیـتش تَدى هیاًگیي دهای اساضی ػداخت

ّای خلَكیات ػغح تِ تشتیة تشای قؿذُ ػٌَاى وشد. تیـتشیي ٍ ووتشیي همذاس اختالف همادیش هیاًگیي ؿاخػاختِ

( تیـتشیي ٍ ووتشیي اختالف هیاًگیي دهای ػغح دٍ ًَع وداستشی  7تاؿذ تا تَخِ تِ خذٍل )ؿْش ٍ ًىا هی هحذٍدُ لائن

 تاؿذ.هیًیض تشای ایي دٍ هحذٍدُ 

LST = 0/4242Brightness + 0/141 
R² = 0/6435 

LST = -0/7459Greenness + 0/8152 
R² = 0/7014 

LST = -0/3984Wetness + 0/9656 
R² = 0/7932 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Brightness Greenness Wetness
Linear (Brightness) Linear (Greenness) Linear (Wetness)
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 ...پایش خصوصیات بیوفیسیکی و رفتار دمایی سطح برای

 ، مجید کیاورزمقدم محمد کریمی فیروزجایی

 ضذت جسیرُ حرارتی -1-4

 َ ّدا تدا اػدتفادُ اص تیـدتشیي ٍ     ط تدِ هحدذٍدُ  تشای تشسػی تَصیغ هىاًی خضیشُ حشاستی دس هٌغمِ، تلاٍیش حشاستی هشتد

گیدشی اص سٍؽ  ووتشیي همذاس دهای ػغح ًشهال ؿذ. ػپغ تا اػتفادُ اص همدادیش هیداًگیي ٍ اًحدشاف هؼیداس ٍ تدا تْدشُ      

ِ 7( تلاٍیش حشاستی ًشهال ؿذُ تِ پٌح عثمِ دهایی تمؼین ؿذًذ. ؿىل )3تٌذی روش ؿذُ دس خذٍل ) عثمِ ّدای  ( ًمـد

 دّذ.تٌذی ؿذُ سا تشای چْاس هحذٍدُ هختلف ًـاى هیحشاستی عثمِ

 

 
 بٌذی ضذُ را برای چْار هحذٍدُ هختلف. ّای حرارتی طبقِ: ًقط7ِضکل 

ُ     ؿْش لائندس ػِ هحذٍدُ  ّدای  ، ػاسی ٍ تْـْش عثمات دهایی تاال ٍ تؼیاس تداال تیـدتش دس ّؼدتِ هشودضی ٍ ًضدیىدی سا

ِ   اعشاف ؿْش تَػظ عثمِ دهایی هتَػظ پَؿؾ دادُ هدی  استثاعی خشٍخی اص ؿْش لشاس داسًذ، تٌدذی  ؿدَد تؼدذ اص عثمد

هحاػدثِ ؿدذُ ٍ تغییدشات آى    ّای دهای ػغح ًشهال ؿذُ تِ عثمدات دهدایی، هؼداحت هشتدَط تدِ ّدش وداستشی        ًمـِ

مین داسد. هؼدت  شیتأثصهاًی هَسد هغالؼِ تشسػی ؿذ. اًذاصُ فیضیىی ؿْش تش هیضاى هؼاحت عثمات دهایی هختلف  تاصُ دس

ّای دهایی گدشم ٍ خیلدی گدشم تدِ ًؼدثت      ػاسی داسای ػذد تضسگتشی تشای عثمِ ّای هَسد تشسػی هحذٍدُتوام هاُ دس

عثمات خیلی گدشم ٍ   حشاستی یه هحذٍدُ تایذ تِ ًَػی هیضاى هؼاحت تاؿٌذ. تشای تشسػی ؿذت خضیشُهی ًىا هحذٍدُ

ایي تشای ّش چْاس هحدذٍدُ خغشافیدایی دس چْداس هداُ هتفداٍت هؼداحت       تٌاتش؛ فیضیىی ؿْش هؼتمل گشدد گشم اص اًذاصُ

 ( ًـاى دادُ ؿذُ اػت.8خذٍل ) كَست تِتشسػی ٍ ًتایح  ؿذُ ػاختِعثمات دهایی هختلف دس فضای اساضی 

 ّای هختلف )ّکتار(هحذٍدُ ضذُ ساختِ: هساحت طبقات دهایی هختلف در فضای اراضی 8جذٍل 

 هاُ طبقات دهایی ساری ساری ًکا بْطْر

0 18/0  9/0  9/0  خیلی پاییي 

 تیر

18/0  9/0  68/4  68/4  پاییي 

28/278  33/480  5/1102  5/1102  هتَػظ 

84/330  03/51  19/872  19/872  تاال 

35/10  44/1  05/994  05/994  خیلی تاال 

( 8ؿدىل )  كَست تِّای هختلف هحاػثِ ٍ (، ؿاخق ؿذت خضیشُ حشاستی تشای هحذٍد5ٍُ  8تا تَخِ تِ ًتایح خذٍل )

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت.

 
 ّای هختلف حرارتی برای هحذٍدُ : ضاخص ضذت جسیر8ُضکل 
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حشاستدی   تشیي هیضاى ؿذت خضیشُدّذ وِ هحذٍدُ ًىا داسای پاییيًتایح هحاػثِ ؿاخق ؿذت دسخِ حشاستی ًـاى هی

تاؿذ. هحذٍدُ خغشافیایی ػاسی ًیض هی 5768/0ُ حشاستی تا همذاس ؿْش داسای تیـتشیي همذاس ؿذت خضیشٍ هحذٍدُ لائن

( 7ؿدذُ دس خدذٍل )   ( تدا ًتدایح ًـداى دادُ   8تدشد. ًتدایح ؿدىل )   اص ؿذت تاالی پذیذُ خضیشُ حشاستی ؿْشی سًدح هدی  

 داسد. هغاتمت

 گیریًتیجِ -5

هشاوض ؿْشّا،  خلَف تِّا تشخی اص هٌاعك ؿْشی ٍ اًذ وِ دس آىّای ؿْشیتشیي پذیذُاص هؼوَل خضایش حشاستی ؿْشی

ؿًَذ. ایي پذیذُ دس استثاط هؼتمین تا پاساهتشّدای تیدَفیضیىی ػدغح لدشاس داسد.     تش هیچٌذ دسخِ اص هٌاعك اعشاف گشم

ػدغح   تیَلدَطیىی  ٍ ؿدیویایی  فیضیىی، فشآیٌذّای ولیذی تشای وٌتشل ٍ اسصیاتی پاساهتشّای اص یىی صهیي ػغح دهای

. ّذف اص پظٍّؾ حاضش تشسػی ٍ تحلیل ؿَدیهحؼَب ه ؿْشی هٌاعك دسٍَّا  آب هغالؼِ تشای هْن ػاهل یه ٍ صهیي

تاؿدذ.  هىاًی چگًَگی سفتاس دهای ػغح ؿْشّای ٍالغ دس لؼوت ؿشق اػتاى ٍ استثاط آى تا خلَكیات تیَفیضیىی هی

گیشی اص یه تشویة خغی اص تاًذّای تلداٍیش ٍ هداتشیغ ضدشایة اختلاكدی اعالػدات      تا تْشُ TCTّای تاًذی تشویة

وٌٌذ. اعالػات هشتَط تِ سٍؿٌایی، ػثضی ٍ سعَتت ػِ خض اكلی اعالػات ی سا اص تلاٍیش اٍلیِ اػتخشاج هیهؤثشهفیذ ٍ 

ای هختلف تلَیش هاَّاسُؿًَذ. تشویة خغی خذیذی اص همادیش تاًذّای سا ؿاهل هی TCTّای اص ؿاخق ؿذُ اػتخشاج

اػت. دهای ػغح تا اػتفادُ اص هذل هحاػثِ دهای ػغح ته  ـٌْادؿذُیپؿذُ تشای اػتخشاج اساضی ػاختِ 8لٌذػت 

ؿذُ تا اػتفادُ اص تشویة تاًدذی خذیدذ   اػت. ًمـِ اساضی ػاختِ آهذُ  ذػتت غیَده تخاسآبتاًذی تِ ووه هحلَل 

ی دس ایي پدظٍّؾ  تشسػ هَسدّای اػت. دس تیي هحذٍدُ ؿذُ  ِیتْدسكذ  90ی پیـٌْادی دس چْاس هحذٍدُ تا دلت تاال

. تشسػی دهای ػغح ّؼتؿذُ ؿذُ ٍ ؿْش ًىا داسای ووتشیي اساضی ػاختِؿْش داسای تیـتشیي اساضی ػاختِؿْش لائن

-داسای دهای ػغح تاالتشی ًؼثت تدِ هحدذٍدُ   ؿْش لائندّذ وِ هحذٍدُ ػاسی ٍ ًـاى هی هغالؼِ هَسدچْاس هحذٍدُ 

ّا تدِ ًؼدثت دٍ   ؿذُ دس ایي هحذٍدُتَاى تیـتش تَدى هؼاحت اساضی ػاختِتاؿٌذ اص ػلل آى هیّای ًىا ٍ تْـْش هی

تدِ   ؿدْش  لدائن هحذٍدُ ًىا ٍ تْـْش اؿاسُ وشد. تیـتشیي اختالف هیاًگیي دهای ػغح دٍ ًَع واستشی هشتَط تِ هحذٍدُ 

تاؿذ. ًتدایح تشسػدی استثداط تدیي دهدای      دسخِ هی 9/2دسخِ ٍ ووتشیي آى هشتَط تِ هحذٍدُ ًىا تِ هیضاى  3/6هیضاى 

دّذ وِ تیي دها ٍ سٍؿٌایی ػغح استثاط خغدی هؼدتمین ٍ   ػغح ٍ خلَكیات سٍؿٌایی، ػثضیٌگی ٍ سعَتت ًـاى هی

ی خغشافیایی وِ اخدتالف دهدایی تدیي    ّادها تا ػثضیٌگی ٍ سعَتت ػغح استثاط خغی هؼىَع ٍخَد داسد. دس هحذٍدُ

ّا ًؼثت تِ یىذیگش صیاد اػت اختالف دس ٍیظگدی تیدَفیضیىی ػدغح    ٍ یا هحذٍدُ ؿذُ ػاختِ شیغؿذُ ٍ واستشی ػاختِ

ؿدذُ  ًوًَِ تیـتشیي اختالف همادیش هیاًگیي ػثضیٌگی، سعَتت ٍ سٍؿٌایی تیي اساضی ػاختِ ػٌَاى تِتاؿذ. ًیض صیاد هی

تاؿذ دس ًتیدِ تیـتشیي اختالف هیاًگیي دهای ػدغح ًیدض تدِ هیدضاى     هی ؿْش لائنُ هشتَط تِ هحذٍدُ ؿذٍ غیش ػاختِ

تاؿذ. دس ػِ هحذٍدُ لائوـْش، ػاسی ٍ تْـدْش عثمدات دهدایی تداال ٍ تؼدیاس تداال       دسخِ هشتَط تِ ایي هحذٍدُ هی 5/6

اسًذ، اعشاف ؿْش تَػظ عثمِ دهدایی هتَػدظ   ّای استثاعی خشٍخی اص ؿْش لشاس دتیـتش دس ّؼتِ هشوضی ٍ ًضدیىی ساُ

ّای هختلف هتفاٍت اػت. هحدذٍدُ ًىدا داسای   ؿَد ٍلی همذاس ٍ ویفیت پشاوٌؾ عثمات دهایی عی هاُپَؿؾ دادُ هی

تاؿذ. تیـتشیي همذاس ؿداخق ؿدذت خضیدشُ حشاستدی هشتدَط تدِ هحدذٍدُ        حشاستی هی تشیي هیضاى ؿذت خضیشُپاییي

ًتایح پظٍّؾ تیاًگش ایي اػت وِ خْت ؿٌاخت واهل ٍ ػویك هىاًیؼن سفتاس دهایی هٌاعك  تاؿذ.هی 5768/0 ؿْش لائن

ؿْشی ٍ پذیذُ خضیشُ حشاستی ؿْشی اسصیاتی ویفی ٍ ووی خلَكیات تیَفیضیىی ػغح ضشٍسی اػت تشای ایي هٌظدَس  

 تاؿذ.اس واسا ٍ هفیذ هیآٍسی ػٌدؾ اص دٍس تِ كَست تلفیمی تؼیّای اپتیه ٍ حشاستی فيگیشی اص دادُتْشُ
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