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 چکیدٌ :
ب٦ ٣یظ٥  بـشی تٞذٟ ٝـْالت ٣ ٝؼائ٘ اص یْی ی اساضی ّـا٣سصیس٣ی٦تخشیب بی ٣ ىیضیْی ؿ٨ش٧ا اٝش٣ص٥ ٕؼتشؽ

س٣یی  ضابغ٦ ٣ ١ا٤ٖٞ٧ٟ ىیضیِ ؿ٨ش ٦ّ اكغالحاً خضؽ یا پشا٢ّذ٥ ؿتاباٟ، بی س٣د. سؿذٝی ؿٞاست٤ػق٦ ب٦ دسحاٗ ّـ٤س٧ای دس

 اص اعالؿ .ػاصدٝی آؿْاس سا با اسصؽ صٝی٠ ٣ اٍتلاد خاٝق٦ ٢ٝابـ حيؼ بشای كحیح سیضیبش١ا٦ٝ ؿ٤د، ضش٣ستٝی ١اٝیذ٥

 ای٣یظ٥ ا٧ٞیت اص ٝختٚو، ٧ایسیضیبش١ا٦ٝ بشای پای٦ ف٤٢اٟ اعالفات ب٦ ا١ؼا١ی، ٧ای٣ ىقاٙیت صٝی٠ ػغح پ٤ؿؾ تنییشات ا٤١اؿ

عبیقی ٣ ػاختاس اٍتلادی ٝتيا٣ت، اص ؿ٨ش٧ای با ٝحیظای ٣ ؿ٨ش ٢ٝغ٦َف٤٢اٟ د٣ ّالٟد٣ ؿ٨ش اس٣ٝی٦ ٣ اكي٨اٟ ب٦ اػت. بشخ٤سداس

ا١ذ. با ٕؼتشؽ ّاٙبذی ای٠ ؿ٨ش٧ا ػغح بؼیاس صیادی اص ای ٧ٞشا٥ ب٤د٧٥ای اخیش با ٕؼتشؽ ؿتابضد٥پشا٧ٞیتی ٧ؼت٢ذ ٦ّ دس ػاٗ

ا١ذ. دس٧ٞی٠ ساػتا، ای٠ َٝا٦ٙ س ٕشىت٧٦ای اعشاه دسخغش ١اب٤دی ٣ تخشیب ٍشا٧ا ٣ باكػاص سىت٦ اػت ٣ صٝی٧٣٠ای اعشاه ب٦ صیش ػاختصٝی٠

٧ا ٣ تحٚیٚی ب٦ ٕؼتشؽ ّاٙبذی د٣ ّال١ـ٨ش اس٣ٝی٦ ٣ اكي٨اٟ پشداخت٦ ٣ تاثیشآٟ بش اساضی پیشا٤ٟٝ آٟ -٤ّؿؾ داسد، با ١ٖشؽ ت٤كیيی

 ٣8 ٢ٙذػت 2001 ػاٗ ٢ٙ7ذػت ایتلا٣یشٝا٤٧اس٥ اص با اػتياد٥ ٢ٝؾ٤ستنییش ّاسبشی اساضی دس حشیٜ ؿ٨ش٧ا سا ٤ٝسد بشسػی ٍشاس د٧ذ. بذی٠

دس ادا٦ٝ ١یض با اػتياد٥ اص  ت٨ی٦ ٕشدیذ. اساضی ٧ای پ٤ؿؾ١َـ٦ ؿذ٥ حذاّثش احتٞاٗ،١ؾاست ب٢ذیعب٦َ س٣ؽ اػتياد٥ اص ٣ 2013 ػاٗ

 پشداخت٦ ؿذ. َٝایؼ٦ ٣2013  ٧2001ای ب٢ذی ب٦ بشسػی تنییشات ایداد ؿذ٥ دس عی ػاٗاصعب٦َ َٝایؼ٦ پغ س٣ؽ

تنییش ّاسبشی اساضیِ ٣اٍـ ؿذ٥ ای با ؿ٨ش٧ای اس٣ٝی٦ ٣ اكي٨اٟ ب٦ ك٤ست ٕؼتشد٦ّ٥  ددا ١ـاٟ ػاٗ 12ع٤ٗ دس اساضی ّاسبشی ٧ای١َـ٦

ّـا٣سصی ٣ بامی ی ٕزؿت٦ بخؾ ٍاب٘ ت٤خ٨ی اص اساضیتشتیب دسد٦٧د٢٧ذ. بذی٠حشیٜ خ٤د ب٦ ّاسبشی ٝؼ١٤ْی ب٦ خضؽ خ٤د ادا٦ٝ ٝی دس

 ٢اعٌ ٝؼ١٤ْی ٣ ك٢قتی تبذی٘ ٕشدیذ٥ اػت.اعشاه اس٣ٝی٦ ٣ اكي٨اٟ ب٦ ٝ
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 مقدمٍ -1

ی صیهادی  بشسػی تح٤الت خ٨ا١ی دس فلش حاضش، حاّی اص ای٠ اػت ّه٦ ؿه٨ش ٣ ؿ٨ش١ـهی٢ی بها تنییهشات ّٞهی ٣ ّیيه       

ب٤د٥ ٣ با ػشفت ب٦ خ٤ٚ دس حاٗ حشّت اػت. ای٠ ٦١٤ٕ پیچیهذ٥ ؿهذٟ ٝؼهای٘ ٣ ٝـهْالت آٟ دس ابقهاد ٝختٚهو        س٣بش٣

. ایشاٟ ١یض ٧ٞچ٤ٟ ػایش ّـ٤س٧ای دس حاٗ ت٤ػق٦ ؿها٧ذ ن٢هی٠ س١٣هذی    [1]آٝذ٧ای ٢ٝيی سا ١یض دس پی داؿت٦ اػت پی

بهه٦ بقههذ ٣   1340د٧هه٦  ف اصبهه٤د٥ اػههتو تحهه٤الت ١ؾههاٛ اختٞههافی اٍتلههادی ٣ ػیاػههی ایههشاٟ بهه٦ خلهه٤         

ؿ٨ش١ـهی٢ی ٣ به٦ تبهـ آٟ اىهضایؾ خٞقیهت ؿه٨ش٧ا دس اثهش س١٣هذ٧ای ٨ٝهاخشتی اص س٣ػهتا به٦ ؿه٨ش              ؿتاباٟ ٕؼتشؽ

 . [2]فاٝ٘ ٣ ٢ٝـا تنییشات ّاسبشی اساضی دس بؼیاسی اص ؿ٨ش٧ا ٣ س٣ػتا٧ای ّـ٤س اػت تشی٠ ٨ٜٝ

ٟ  به٦  ٝختٚهو،  ٧های ٍؼهٞت ا١ؼها١ی دس   ٧های ىقاٙیهت  ٣ صٝهی٠  ػهغح  پ٤ؿهؾ  ا١ه٤اؿ  اص اعالؿ بهشای   پایه٦  اعالفهات  ف٢ه٤ا

 ایسیضاٟ ٢ٝغ٦َبش١ا٦ٝ ب٦ سا آٝایـی دیذٕا٥ داؿت٠ ضش٣ست ٣ [3]اػت بشخ٤سداس ای٣یظ٥ ا٧ٞیت اص ٝختٚو ٧ای سیضی بش١ا٦ٝ

 ب٨ب٤د بشایعبیقی  ٧ایپذیذ٥ با ا١ؼاٟ ٢ّؾ بش٧ٜ ٣ س٣ابظ ى٨ٜ تنییشات، بشای ٤ٍٝـ ب٦ ٣ دٍیٌ آؿْاسػاصی ١ٞایذ.ٝی اَٙا

ٟ  پهی  اخیش ٧ایػاٗ دس ؿ٨ش٧ا سؿذ ػشیـ با داسد. بؼیاس ا٧ٞیت ٕیشی،تلٞیٜ استَای ٣  بیه٤ىیضیْی ٣  تشّیبهات  به٦  بهشد

ٜ  خهض٣ ٤ٝضه٤فات   ٣ ب٤د٥ بشخ٤سداس خاكی ا٧ٞیت اص ٧اآٟ پ٤یایی  ّه٦ خهایی آٟ . اص[4]ؿه٤د ٝهی  ٝحؼه٤   تحَیَهی  ٨ٝه

 پایهذاس  ت٤ػهق٦  ٝب٢های  بش ٝقتبش ٧ایىشضی٦ ػاخت٠ صیؼت ٢ٝغ٦َ ٣ٝحیظ اص دیذّٚی دادٟ بشای ٝحیغیصیؼت تنییشات

ـ  ٝهذیشیت  ٣ دس پهایؾ  ٨ٝٞی ىشای٢ذ تنییشات، ای٠ ٙزا آؿْاسػاصی اػت، داسای ا٧ٞیت ؿه٨شی ٣   ت٤ػهق٦  ٣ عبیقهی ٢ٝهاب

اػهت.  عبیقی ٝغهش  ؿهذ٥   ٢ٝابـ اسصیابی ٣ ٝذیشیت اػاػی دس ١یاص٧ای اص ٣ ب٦ ف٤٢اٟ یْی [5]ؿ٤دٝی ٝحؼ٤  س٣ػتایی

 ٢ٝابـ عبیقهی،  ٝذیشیت ٝبا١ی اص یْی. باؿذٝی عبیقی ٧ایفشك٦ كحیح ٝذیشیت الص٦ٝ ٢٧ٖاٛ،ب٦ اعالفات ٣ آٝاس داؿت٠

 ٦ّ ٧ؼت٢ذ ٨ٝٞی ٝتنیش٧ای آٟ، تنییشات ٣ اساضی باؿذ. پ٤ؿؾٝی اساضی ّاسبشی تنییشات ٧ای١َـ٦ ب٦ ٝشب٤ط اعالفات

ی ؿهاٝ٘ تٞهاٝی فه٤اسم پ٤ؿها٢١ذ٥     پ٤ؿهؾ اساضه   [.6]ٕزاس١هذ ٝهی  ٝحیغی ىشای٢ذ٧ای ٣ ٝحیظ س٣ی ت٤خ٨ی ٍاب٘ اثشات

ٕیها٧ی ٣  ٧ا، پ٤ؿهؾ ٝثاٗ ػاختٞاٟف٤٢اٟ تش اص ّاسبشی اساضی داسد. ب٦باؿذ. پ٤ؿؾ اساضی ٝي٤٨ٝی ّٚیصٝی٠ ٝی ػغح

٢ٝؾه٤س  به٦  ٠بهشدای اص صٝهی  د٢٧ذ.ّاسبشی اساضی ؿاٝ٘ ا١ه٤اؿ ب٨هش٥  اساضی سا تـْی٘ ٝی٧ایی اص ا٤١اؿ پ٤ؿؾػ٢ٔ، ٦١٤ٞ١

٧هها ایی اص ا١هه٤اؿ ّههاسبشی٧ههباؿههذ. اساضههی ٝؼهه١٤ْی، ّـهها٣سصی ٣ كهه٢قتی ١٤ٞ١هه١٦یاص٧ههای ١٤ٕهها٤ٕٟ ا١ؼههاٟ ٝههی سىههـ

 .  [7]ؿ١٤ذ ٝی ٝحؼ٤ 

 دس اساضهی  پ٤ؿهؾ  تنییهشات  تهشی٠ بهیؾ  ؿه٨شی،  ص١هذٕی  به٦  تٞای٘ ٣ خٞقیت اىضایؾ سؿذ ب٦ س٣ س١٣ذ ب٦ بات٤خ٦ اٝش٣ص٥

 ٕیشاٟتلٞیٜ ١یاص ٤ٝسد اساضی، پ٤ؿؾ ٤ٝسد دس دٍیٌ ٣ ٢٧ٖاٛب٦ اعالفات .پی١٤ذدٝی ٤ٍ٣ؿب٦ ٣ پیشا٤ٟٝ آٟ ؿ٨شی ٤١احی

 آٟ تح٤الت ٣ تنییشات اص إٓا٧ی اساضی، پ٤ؿؾ اص س٣ص ب٦ اعالفات ا٧ٞیت داؿت٠ بش فال٥٣. اػت ػغ٤  ٦ٞ٧ دس ٝحََاٟ ٣

ِ  ع٤ٗ دس ٟ بش١اٝه٦  بهشای  ١یهض  صٝها١ی  د٣س٥یه ٟ  سیهضا ٘  ٧ٞهی٠ به٦  اػهت،  ا٧ٞیهت  حهائض  بؼهیاس  ٣ ٝهذیشا  اص اػهتياد٥  دٙیه

ٟ ٝـهخق  بشای تنییشات آؿْاسػاصی ٧ای س٣ؽ ٟ  بها ٕزؿهت   تنییهشات  س١٣هذ  ّهشد . [8]سػهذ  ٝهی  ١ؾهش به٦  ضهش٣سی  صٝها

ٟ  ٝـخق ٟ  بش١اٝه٦  به٦  ٕزؿهت٦  تنییهشات  ّهشد ِ  سیهضا ٟ   تها  ّهشد  خ٤ا٧هذ  ّٞه  ٣ ٣سص١هذ  ٝبهادست  ٧ها خؼهاست  به٦ خبهشا

 صٝی٢هی، فٞٚیهات  ٣ػهی٦ٚ به٦  ٧ها ١َـه٦  ت٨ی٦ ایه٠  ١ب٤دٟ ٢٧ٖاٛب٦ ٣ باال ٧ضی٦٢ ب٦ ٢٢ْ١ذ. بافغو تْشاس سا ٕزؿت٦ اؿتبا٧ات

٘  ٧های داد٥ [.9]اػهت  ؿهذ٥  ّاس ٝغش  ای٠ بشای س٣ؿی ف٤٢اٟ ب٦ ایٝا٤٧اس٥ تلا٣یش اص اػتياد٥ اخیش ٧ایػاٗ دس  اص حاكه

ٜ  ٧ها آٟ دس ّه٦  ٧هایی ٤ٍٝقیهت  دس ت٤ا١هذ خنشاىیهایی ٝهی   اعالفات ٧ایػیؼتٜ اص د٣س ٣ اػتياد٥ اص ػ٢دؾ  دس ا١هذاص نـه

 ٣ ٢٢ّهذ ٝهی  تنییهش  ػهشیقاً  ٣میهش٥  ؿه٨شی  ٢ٝاعٌ سؿذ صدایی، خ٢ٖ٘ ٍبی٘ ىشػایؾ، اص ىشای٢ذ٧ایی ١تید٦ دس صٝاٟ ع٤ٗ

٘  ٣ تدضیه٦  ا٧٤ٖٙهای ْٝها١ی،   ت٤٢ؿ دسیاىت٠ ٣  تنییهشات  ایه٠  اص ١اؿهی  آثهاس  بی٢هی پهیؾ  ٣ اسصیهابی  تنییهشات،  فٚهت  تحٚیه

 ٣ تدضیه٦  ٣ تله٤یش  ٝتقذد پشداصؽ ٧ایس٣ؽ اص اػتياد٥ با بؼیاسی ٝحََاٟ صٝی٦٢ ای٠ دس ؿ٤د. ٣اٍـ ٝؤثش ٧اآٟ ٝذٙؼاصی

ٌ  اساضهی  پ٤ؿهؾ  ٣ ّهاسبشی  تنییهشات  به٦ آؿْاسػهاصی   خنشاىیایی اعالفات ػیؼتٜ دس ٢ٝاػب ْٝا١ی ٧ایتحٚی٘  ٢ٝهاع

  [.10]ا١ذپشداخت٦ خ٨اٟ ٝختٚو
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٧های ٝحهیظ عبیقهی ٣     اس٣ٝی٦ ٣ اكي٨اٟ دس ١ؾش ٕشىته٦ ؿهذ٥ اػهت. تيها٣ت    ؿ٨شی  بشای ای٠ تحَیٌ، د٣ ٝحذ٣د٥ ّالٟ

 ػاختاس٧ای اٍتلادی ای٠ د٣ ١احی٦، دٙی٘ ا١تخا  آ٨١ا خ٨ت َٝایؼ٦ ب٤د٥ اػت. 

دٍیَه٦   33دسخه٦  37ت خنشاىیهایی  ؿ٨ش اس٣ٝی٦ ٝشّض ؿ٨شػهتاٟ اس٣ٝیه٦ ٣ٝشّهض اػهتاٟ آرسبایدهاٟ مشبهی بها ٝختلها        

٦ ٣اٍهـ ؿهذ٥ اػهت. ایه٠ ؿه٨ش دس      ّیٚه٤ٝتشی دسیانه٦ اس٣ٝیه    18ؿهشٍی دس  دٍیَه٦ عه٤ٗ    4دسخه٦ ٣ 45ؿٞاٗ ٣ فشم

ّیٚه٤ٝتش ٣   70اس٣ٝی٦ ٦ّ یْی اص ٝؼتقذتشی٠ خ٦ٖٚ ٧ا ٝی باؿذ، ٣اٍـ اػت. خ٦ٖٚ ٕؼتشد٥ ٣ ػشػبضی به٦ دساصای   خ٦ٖٚ

٦ اس٣ٝیه٦ دس  ّی٤ٚٝتش ٦ّ اعشاه آٟ تا ّی٤ٚٝتش٧ا پ٤ؿیذ٥ اص بامات ا٤ٖ١س ٣ ػیب ٣ ّـهتضاس٧ا اػهت. دسیانه    30ب٦ پ٢٨ای 

ٝتهش اػهت. ایه٠ ؿه٨ش اص      1332ا ؿشً ٣ دسیان٦ ٝاسٝیـ٤ دس مش  ای٠ ؿ٨ش ٍشاس داسد. استياؿ ؿ٨ش اس٣ٝی٦ اص ػهغح دسیه  

مش  با داؿت٠ ٝشص ٝـتشُ با ّـ٤س تشّی٦ اص ٤ٍٝقیت خاف خنشاىیهایی بشخه٤سداس به٤د٥ ّه٦ ا٧ٞیهت اٍتلهادی        خا١ب

ٓ  ٣احهذ٧ای  ب٤دٟ داسا با اكي٨اٟ اػتاٟ .((1))ؿْ٘ [11]٣ػیاػی خاكی ب٦ ای٠ ؿ٨ش داد٥ اػت  اص ّـه٤س  كه٢قتی  بهضس

ـ  پاالیـٖا٥، ى٤الد ٝباس٦ّ، فؾیٜ آ٠٧، ٝدتٞـ ر٣  ّاسخا٦١ ٍبی٘ ٜ  ١یش٣ٕها٥  پتش٣ؿهیٞی،  كه٢ای  بهشً،  ت٤ٙیهذ  ٧های فؾهی

ٌ  ٣ ١ؼهاخی  ٧ایّاسخا٦١ اّشی٘،پٚی بضسٓ ّاسخا٦١ ػیٞاٟ، ٧ایّاسخا٦١ ُ  ٣ ٢ٝهاع  اص یْهی  كه٢قتی ٝتقهذد   ٧های ؿه٨ش

ٓ  ٧ای ٍغب ٟ  ٝشّهض  دس اكهي٨اٟ،  س٣د. ؿه٨ش ٝهی  ؿهٞاس  به٦  ّـه٤س  كه٢قتی  بهضس  ایی خٖٚه٦ اكهي٨اٟ دس ٢ٝغَه٦   اػهتا

باؿذ ٝی خ٨ا١ی داسای ؿ٨شت ٦ّ اػت ایشاٟ تاسیخی ٣ بضسٓ ؿ٨ش٧ای اص اػت. ای٠ ؿ٨ش، یْی ؿذ٥ ٣اٍـ س٣دصای٢ذ٥ حاؿی٦

ٟ  بضسٓ ٣ ػ٤ٝی٠ ؿ٨ش ٟ  اص خٞقیتهی )پهغ   اص ١ؾهش  ایهشا ٣  ىش٢٧ٖهی  ٨ٝهٜ ٕشدؿهٖشی،   ٝشاّهض  اص ٣ به٤د٥  ٝـه٨ذ(  ٣ ت٨هشا

ؿهشٍی ٣    51 48′ 43″٣   51 26′ 44″ای دس عه٤ٗ  ایه٠ بشسػهی ٝحهذ٣د٥    دس ؿه٤د. ٝهی  ٝحؼه٤   ّـه٤س  اٍتلهادی 

ؿٞاٙی ٦ّ ؿاٝ٘ ؿ٨ش اكي٨اٟ ٣ اساضی اعشاه آٟ بها ٝؼهاحتی بهاٙل بهش       32 49′ 40″٣  32 32′ 38″خنشاىیایی  فشم

 .((1))ؿْ٘ [12]٧ضاس ٧ْتاس اػت، ٤ٝسد ٝغاٙق٦ ٍشاس ٕشىت٦ اػت  105

 
 +ETMکاذب  زوگی تصًیس زيی مطالعٍ)اصفُان سمت زاستً ازيمیٍ سمت چپ( مًزد مىطقٍ محديدٌ :1ضکل

 زيش کاز -3

٣ پظ٧٣ؾ حاضش اص ٙحاػ ٧ذه پظ٧٣ـی ّاسبشدی اػت ٣ اص ١ؾش صٝا١ی، س٣ؽ تحَیٌ َٝغقی اػت صیهشا تنییهش ّهاسبشی    

 ٗ ایه٠ پهظ٧٣ؾ، بهشای ت٨یه٦ ١َـه٦       د٧هذ. دس ٝه٤سد بشسػهی ٍهشاس ٝهی     2013تها   ٧2001های  پ٤ؿؾ اساضی سا بی٠ ػها

 2013ػهاٗ   OLLی ػه٢دذ٥  ٣8 ٢ٙذػت  2001 ػاٗ +ETMی ػ٢د٢ذ٥ 7ای ٢ٙذػتاساضی اص تلا٣یش ٝا٤٧اس٥ پ٤ؿؾ

پهظ٧٣ؾ   ایه٠  ّه٦ دس فٚهت ایه٠  ٦تهشی٠ تشّیهب س١ٖهی بهشای ١ٞهایؾ اػهتياد٥ ؿهذ. به        اػتياد٥ ؿهذ. ػه غ اص ٢ٝاػهب   

با١ذ اػهت،   ٦7 تل٤یش داسای ، 2001ّّـا٣سصی ٣ پ٤ؿؾ ٕیا٧ی اص ا٧ذاه اكٚی پظ٧٣ؾ اػت، دس ػاٗ  اساضی تنییشات

ّه٦   4تشی٠ تشّیب س١ٖی بشای ١ٞایؾ ا١تخا  ؿذ. دس ای٠ ك٤ست با١هذ ف٤٢اٟ ٢ٝاػب( ب٦ R=4،G=3 ،B=2س١ٖی ) تشّیب

ؿه٤د.  ٟ دادٟ پ٤ؿهؾ ٕیها٧ی ٢ٝاػهب اػهت، به٦ س١هٔ ٍشٝهض ١ـهاٟ داد٥ ٝهی         ٝشب٤ط ٝاد٣ٟ ٍشٝهض اػهت ٣ بهشای ١ـها    

دس اداٝه٦   .اػتياد٥ ٕشدیذ ( R=5،G=4 ،B=3) اػت، اص تشّیب با١ذ 11، ٦ّ داسای 2013تشتیب دس ٤ٝسد تل٤یش  ٧ٞی٠ ٦ب

ـ ، اٍهذاٛ به٦ ا١تخها  ٣    ای٧ها ٣ تله٤یش٧ای ٝها٤٧اس٥   ٧ای ٤٧ایی، تيؼیش بلشی ایه٠ فْهغ  با اػتياد٥ اص فْغ آ٣سی  خٞه

ّالع ٣ بهشای اكهي٨اٟ بهشای دس     5با ت٤صیـ ٣ پشا٢ّذٕی ٢ٝاػب ؿذ ٦ّ دس ا١ت٨ا بشای اس٣ٝی٦ دس  ٧1ای آ٤ٝصؿی٦١٤ٞ١ ب٦

)ؿهاٝ٘ اساضهی ّـها٣سصی ٣     ّالع آ٤ٝصؿهی ٝـهاب٦ بهشای د٣ تله٤یش به٦ كه٤ست ٝدهضا ؿهاٝ٘ ّه٥٤، پ٤ؿهؾ ػهبض            6

                                                 
1  Signatures 
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اساضی ّـا٣سصی بذ٣ٟ پ٤ؿؾ )آیهؾ( ٣ اساضهی بهایش    ؿ٨شی(، ؿ٨ش )ؿاٝ٘ ٢ٝاعٌ ٝؼ١٤ْی ٣ ك٢قتی(، آ ،  ػبض ىضای

بهها اػههتياد٥ اص اٖٙهه٤سیتٜ ب٢ههذی ؿههذ٥ ٣ ػهه غ عبَهه٦ 1ا١تخهها  ؿههذ. ػهه غ تلهها٣یش اص عشیههٌ س٣ؽ ١ؾههاست ؿههذ٥ 

ٛ ٣3  ٧2ایَٝایؼ٦ ؿذ١ذ )١َـ٦ 2ٝـاب٨ت یا حذاّثش احتٞاٗ تشی٠ بیؾ ٣   Arc GIS10اىضاس٧های ٝه٤سد اػهتياد٥،    (. ١هش

Excel 2007  .ب٤د٥ اػت 

 وتایج ي بحث -4

 اٙو( اس٣ٝی٦: 

٣  ٧2001هضاس ٧ْتهاس دس د٣ ػهاٗ     27ای بهاٙل بهش    ای ؿ٨ش اس٣ٝی٦ ٣ پیشا٤ٟٝ آٟ سا دس ٝحذ٣د٥، تلا٣یش ٝا٤٧اس٥(2)ؿْ٘

 د٧ذ.١ـاٟ ٝی 2013

 
 ضُس ازيمیٍ ي پیسامًن آن 2013ي  2001ای دي سال تصايیس ماًَازٌ :2ضکل

 http://earthexplorer.usgs.govمآخر: بسگسفتٍ اش سایت  

ٞت خ٢ه٤  مهش  ٣ ؿهٞاٗ داسد.    تل٤یش ا٣ٙی٦ حاك٘ اص تشّیب با١ذ٧ا ١ـهاٟ اص ٕؼهتشؽ ؿه٨ش اس٣ٝیه٦ خل٤كهاً به٦ ػه       

ی بهایش( ا١تخها  ؿهذ.    ٧ا )٥٤ّ، پ٤ؿؾ، ٝحذ٣د٥ ؿ٨ش، آ  ٣ اساضه  ٦١٤ٞ١ آ٤ٝصؿی دس ٍاٙب ّاسبشی 5تشّیب با١ذ٧ا  اص بقذ

 .((3)٧ای ٤ٝسد ١ؾش تلا٣یش ا٣ٙی٦ سا تبذی٘ ب٦ سػتش ّشدیٜ )ؿْ٘  ٧ا دس ػاٗ بشای ٝحاػب٦ دٍیٌ ٝؼاحت ّاسبشی

                                                 
1  Supervise classification 
2  maximum likelihood 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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 …پوشش اراضیبررسی تغییرات کاربری و 

 ، خدیجه کریمی ، پگاه داروییپرستو دارویی

 
 2013ي  2001وقطٍ پًضص ازاضی مىطقٍ ازيمیٍ دز سال  :3ضکل  

بها تبهذی٘ اساضهی صسافهی ٣ بهامی ٣      د٧ذ ٦ّ ؿ٨ش اس٣ٝی٦ ٕؼتشؽ صیادی داؿت٦ ٣ ای٠ ٕؼتشؽ  َٝایؼ٦ تلا٣یش ١ـاٟ ٝی

بشی ٣ پ٤ؿههؾ اساضههی ٣ ادمههاٛ س٣ػههتا٧ای حههشیٜ دس ٝحههذ٣د٥ ؿهه٨ش ٧ٞههشا٥ بهه٤د٥ اػههت. پههغ اص ت٨یهه٦ ١َـهه٦ ّههاس   

سا بها   2001ذ٥ ٝشبه٤ط به٦ ػهاٗ    آ٨١ا، ١َـ٦ ٤١ؿ تنییشات ت٨ی٦ ؿذ. بذی٠ ٢ٝؾ٤س ١َـ٦ سػتشی ت٨ی٦ ؿ ٝؼاحت ٝحاػب٦

د٧ذ  ای ب٦ دػت آٝذ ٦ّ ٝیضاٟ تنییش ٧ش ّالع یا ّاسبشی سا ١ـاٟ ٝی تاص٥ با ٧ٜ تٚيیٌ ّشد٥، ١َـ٦ 2013سػتشی  ١َـ٦

٧ایی سا ٦ّ بذ٣ٟ تنییش ب٤د٥ ٣ ٧ٞاٟ ّالع یها ّهاسبشی ٍبٚهی سا     دادٟ تنییشات، ٍؼٞت . دس ادا٦ٝ، بشای ١ـاٟ((4))ؿْ٘ 

     ٟ باؿهذ.   اٗ ٝهی ػه  12ؿهذ٥ دس عهی   د٢٧هذ٥ تنییهشات ایدهاد     داؿت٦ بذ٣ٟ س١ٔ ١ٞهایؾ داد٥ ؿهذ٥ ٣ ١َهاط س١ٖهی ١ـها

 آ٣سد٥ ؿذ٥ اػت.    (5)دػت آٝذ٥ بقذ اص ای٠ ٝشاح٘ دس ؿْ٘ ٨١٦ایی ب تل٤یش

 
 2013تا  2001وقطٍ وًع تغییسات کازبسی ازاضی مىطقٍ ازيمیٍ اش سال  :4ضکل 

2013 
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)ؿه٨ش( تنییهشی كه٤ست ١ٖشىته٦،      3 ػاٗ دس ّاسبشی ؿٞاس٥ 12د٢٧ذ٥ ای٠ اػت ٦ّ دس عی  ١ـاٟ 33، فذد (4)دس ؿْ٘ 

ٟ  ٦ّ32 فذد  حاٙی دس )ؿه٨شی(   3س٥ )پ٤ؿهؾ ػهبض( به٦ ّهاسبشی ؿهٞا      2د٢٧هذ٥ ایه٠ اػهت ّه٦ ّهاسبشی ؿهٞاس٥        ١ـها

د٢٧ههذ٥ ّههاسبشی خذیههذ ٣ فههذد د٣ٛ  ّههاسبشی یاىتهه٦ اػههت، بهه٦ ٧ٞههی٠ كهه٤ست دس خههذ٣ٗ ىهه٤ً فههذد ا٣ٗ ١ـههاٟ تنییههش

 باؿذ.   ّاسبشی ٍبٚی ٝی د٢٧ذ٥ ١ـاٟ

 
 ، 2013تا  2001اش سال  ازاضی پیسامًن ضُس ازيمیٍ پًضص ي کازبسی تغییسات وُایی وقطٍ :5ضکل 

 .((1)دس ٨١ایت، بشای َٝایؼ٦ ٝیضاٟ تنییشات ّاسبشی اساضی، ٝؼاحت تنییشات ك٤ست ٕشىت٦ ٝحاػب٦ ؿذ )خذ٣ٗ 

 دز ضُس ازيمیٍ  2013ي  2001َای آوُا دز سال تغییسات ي َاکازبسی مساحت :1جديل 

٤١ؿ ّهاسبشی ٣  

 پ٤ؿؾ

 2001ٝؼاحت دس ػاٗ 
ٝؼههههاحت دس ػههههاٗ 

2013 
 ٝیضاٟ تنییشات

 دسكذ ٧ْتاس دسكذ ٧ْتاس دسكذ ٧ْتاس

٥٤ّ 8217.72 30.1 7007.4 25.7 1210.32- 4.4- 

 -5.4 -1447.2 36.6 9998.82 42.0 11445.84 پ٤ؿؾ ػبض

 +19.1 +5192.91 34.9 9507.15 15.8 4314.24 ؿ٨ش

 -6.8 -1854.54 0.4 97.29 7.2 1951.83 آ 

 -2.5 681.03 2.4 647.82 4.9 1328.85 آیؾ

 ٝآخز: ٝحاػبات ای٠ پظ٧٣ؾ

د٢٧ذ٥ اىضایؾ ّاسبشی اػت. ٧ٞاٟ ع٤س ّه٦   د٢٧ذ٥ ّا٧ؾ ّاسبشی ٣ خ٨ت ٝثبت ١ـاٟ ، خ٨ت ٢ٝيی ١ـاٟ(1)دس خذ٣ٗ 

د٧هذ   باؿذ. َٝایؼه٦ ایه٠ آٝهاس ١ـهاٟ ٝهی      ٧ا ب٦ خض ؿ٨ش ٢ٝيی ٝی د٧ذ خ٨ت تنییشات ّٚی٦ ّاسبشی ای٠ خذ٣ٗ ١ـاٟ ٝی

ّاسبشی ٝؼ١٤ْی ؿاٝ٘ ٕؼتشؽ ؿ٨ش بیـهتشی٠ تنییهشات سا آٟ ٧هٜ دس خ٨هت ٝثبهت       2013تا  2001ىاك٦ٚ صٝا١ی  دس

 ٧ا سا تنییش داد٥ ٣ اص ٝؼاحت آ٨١ا ّاػت٦ اػت. داؿت٦ اػت. ؿ٨ش با ٕؼتشؽ خ٤د، ػایش ّاسبشی
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 …پوشش اراضیبررسی تغییرات کاربری و 

 ، خدیجه کریمی ، پگاه داروییپرستو دارویی

  ( اكي٨اٟ

٧ضاس ٧ْتهاس   105ای باٙل بش  پیشا٤ٟٝ آٟ سا دس ٝحذ٣د٥ای ٝحذ٣د٥ ٤ٝسد بشسػی ؿ٨ش اكي٨اٟ ٣ ، تلا٣یش ٝا٤٧اس٥(6)ؿْ٘

 د٧ذ.١ـاٟ ٝی ٣2013  2001دس د٣ ػاٗ 

 

 ضُس اصفُان ي پیسامًن آن،  2013ي  2001ای دي سال تصايیس ماًَازٌ :6کل ض

 http://earthexplorer.usgs.govمآخر: بسگسفتٍ اش سایت 

، ّه٥٤ به٦   د٧هذ. دس ایه٠ تلها٣یش   ؿهذ٥ اص عشیهٌ حهذاّثش ؿهبا٧ت سا ١ـهاٟ ٝهی       ب٢ذی ٣ َٝایؼه٦ ، تلا٣یش عب٦َ(7)ؿْ٘

ٕیا٧ی ب٦ س١ٔ ػبض، ؿ٨ش ب٦ س١ٔ ٍشٝض، آ  ب٦ س١ٔ آبی، اساضی آیؾ ب٦ س١ٔ صسد ٣ اساضهی بهایش به٦    ب٢يؾ، پ٤ؿؾ س١ٔ

ٜ ا١هذ.  س١ٔ ك٤ستی ٝـخق ؿهذ٥  ی ٣ تنییهشات آ٨١ها سا دس   ٧ها ٣ پ٤ؿهؾ اساضه   ، ٝؼهاحت ّهاسبشی  (2)ن٢هی٠ خهذ٣ٗ   ٧ه

ٟ   ١ـههاٟ ٝههی  ٣2013  2001صٝهها١ی  ٧ههای د٣س٥ ٣ َٝههادیش ٝثبههت  ی ّهها٧ؾ د٢٧ههذ٥د٧ههذ. َٝههادیش ٢ٝيههی ١ـهها

 پ٤ؿؾ اػت. ػغح اىضایؾ بیا١ٖش

 
 ،2013ي   2001ضُس اصفُان ي پیسامًن آن دز سال  وقطٍ پًضص ازاضی کالن :7ضکل 

ٝهیالدی،    2013 تها  2001 ٧ایػاٗ صٝا١ی ىاك٦ٚ دس دسكذ ػغح ب٦ ت٤خ٦ با ٦ّ د٧ذٝی ١ـاٟ ػادٕیب٦ آٝاس ای٠ َٝایؼ٦

 ا١هذ. سا ٣ آٟ ٧هٜ دس خ٨هت ٝثبهت داؿهت٦     تنییهشات  بیـهتشی٠  ّاسبشی )ّالع( ؿ٨ش ؿاٝ٘ ٢ٝاعٌ ٝؼ١٤ْی ٣ كه٢قتی، 

ىاك٦ٚ اص ٝؼاحت ػایش اساضی  ای٠ دس ٦ّع٤سی ب٦ اػت،ب٤د٥  ػایش اساضی سىت٠ دػت اص ٍیٞت ب٦ ٢ٝاعٌ ای٠ ؿذٟ اضاى٦

 ّاػت٦ ؿذ٥ اػت. 

200201

http://earthexplorer.usgs.gov/
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 دز واحیٍ اصفُان 2013ي  2001َای َا دز سالآن تغییسات ي َاکازبسی مساحت :2جديل 

٤١ؿ ّهاسبشی  

 ٣ پ٤ؿؾ

 2001ٝؼاحت دس ػاٗ 
ٝهههههههههههههههههههههههغ                       

 2013احت دس ػاٗ 
 ٝیضاٟ تنییشات

 دسكذ ٧ْتاس دسكذ ٧ْتاس دسكذ ٧ْتاس

٥٤ّ 5385/11376 5/10 02/9457 0/9 5185/1919- 6/1- 

 -6/3 -35/3392 3/22 27/23337 9/25 620361/26729 پ٤ؿؾ ػبض

 +3/23 +188/24551 8/48 77/50980 5/25 528392/26429 ؿ٨ش

 -0/6 -6242/6780 3/0 37/404 3/6 994183/7184 آ 

 -5/6 -009/6659 0/6 82/6335 5/12 891617/12994 آیؾ

 -6/5 -609/5864 7/13 65/14389 3/19 259242/20254 بایش

 ٝآخز: ٝحاػبات ای٠ پظ٧٣ؾ

 اػهت ٧ْتههاس   18228بشابهش بها   1390د٧هذ ٝهؼاحت ؿه٨ش اكهي٨اٟ دس ػهاٗ ١ـاٟ ٝهی (2)خذ٣ٗ  ی٧ا٦ْ داد٥ن٢ا١

بشی ٝؼه١٤ْی خ٨هت ٢ٝيهی داس١هذ ٣     ٧ا  ب٦ خض ّهاس  تنییش ّاسبشیاػت.  ؿذ٥بشابش  7تَشیبا  ٦ّ1335 دس َٝایؼ٦ با ػاٗ 

 ٧ا سا ب٦ ػ٤د خ٤د تنییش داد٥ اػت.  با ٕؼتشؽ خ٤د ػایش ّاسبشی ؿ٨ش

 تلها٣یش، ١ه٤ؿ تنییهشات    ایه٠  دس باؿهذ. ٝهی  ب٢هذی عب٦َ اص پغ ی َٝایؼ٦ اص حاك٘ ١تایح د٢٧ذ١٥ـاٟ (٣9  8)٧ای  ؿْ٘

اػهت.   ب٦ ؿ٨ش پ٤ؿؾ ػبض، اساضی آیؾ ٣ اساضی بایش ّاسبشی تنییش تلا٣یش ای٠ دس باسص تنییشات خ٦ٚٞ اص ا١ذ. ٝـخق ؿذ٥

 به٦  تشتیهب ٕیها٧ی، آیهؾ ٣ بهایش به٦     ٢ٝغَه٦  تنییهش  ٣ آٟ تنییهش  خ٨هت  اكي٨اٟ ٣ ؿ٨ش ٢ٝغ٦َ ٣ػقت اىضایؾ ٧ٞچ٢ی٠،

 ٔ ٘  خه٤بی به٦  ؿه٨ش  دس حاؿهی٦  ایآبهی، به٢يؾ ٣ ٨ٍه٥٤    ٧های  س١ه ٠، تنییهش اساضهی آیهؾ    اػهت. ٧ٞچ٢هی   ٝـها٧ذ٥  ٍابه

 ّـت ّـا٣سصی ب٦ س١ٔ ك٤ستی دس حاؿی٦ ؿٞاٗ ؿشٍی ؿ٨ش ّاٝالً ٝـ٤٨د اػت. صیش اساضی ب٦

 

 ، 2013تا  2001اش سال  مىطقٍ پًضص ي کازبسی تغییسات وًع وقطٍ :8ضکل 
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 ، 2013تا  2001اش سال  مىطقٍ پًضص ي کازبسی تغییسات وُایی وقطٍ :9ضکل 

 ج( َٝایؼ٦ اس٣ٝی٦ ٣ اكي٨اٟ

٧ها سا   ػها٦ٙ ػهایش ّهاسبشی    12د٧ذ ٦ّ ّاسبشی ٝؼ١٤ْی دس یهِ د٣س٥   ّاسبشی د٣ ؿ٨ش ١ـاٟ ٝیَٝایؼ٦ ٤ٞ١داس تنییشات 

دس اكهي٨اٟ ایه٠ تنییهش حهذ٣د      ٧ها ٢ٝدهش ؿهذ٥ اػهت.     ػ٤د خ٤د تنییش داد٥ ٣ با اىضایؾ خ٤د ب٦ ّا٧ؾ ػایش ّاسبشی ب٦

٣  -5.4اس٣ٝیه٦ به٦ ٝیهضاٟ     صی دس+ دسكذ ب٤د٥ اػت. ٣ٙی ٝیهضاٟ تنییهش اساضهی ّـها٣س    19.5دسكذ ٣ دس اس٣ٝی٦  +25.5

٧ای ّـا٣سصی دس اس٣ٝی٦ بیـتش اص اكي٨اٟ ب٤د٥ اػت ٣ ای٠  باؿذ ٣ بیا١ٖش ای٠ اػت ٦ّ ّا٧ؾ صٝی٠ ٝی  -3.6اكي٨اٟ  دس

مهش    ؿٞاٗ ٍؼٞت ی ؿ٨ش خل٤كاً دست٤ا١ذ ب٦ دٙی٘ ٝؼا٦ٙ ٝاْٙیت صٝی٠ باؿذ ٦ّ ٝاْٙاٟ بضسٓ دس اعشاه ٝحذ٣د٥ ٝی

٧های خه٤د سا تيْیهِ ّهشد٥ ٣ به٦       ٍیٞت صٝی٠ ٝؼ١٤ْی ١ؼبت ب٦ ت٤ٙیذات ّـا٣سصی، صٝی٠ ٣ خ٤٢  با ت٤خ٦ ب٦ اىضایؾ

 ا١ذ. ٝتَاضیاٟ ىش٣خت٦

 

 سالٍ، مآخر: محاسبات ایه پژيَص 12مقایسٍ تغییسات کازبسی دز ازيمیٍ ي اصفُان دز ديزٌ  :10ضکل 
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 مهندسی فناوری اطالعات مکانی دومین  کنفرانس ملی

 1395دی ماه  29

 گیسیوتیجٍ -5

 سیهضی، بش١ا٦ٝ ىشآی٢ذ اػاع بش .س٣دٝی ؿٞاسب٦ بـشی تٞذٟ ٝـْالت ٣ ٝؼائ٘ اص یْی ؿ٨ش١ـی٢ی ت٤ػق٦ ٣ ؿ٨ش ٕؼتشؽ

٘  به٦  خٚه٤ٕیشی  ١ا٢ٝاػب صٝهی٠  اػتياد٥ اص آٟ پای٦ بش ٦ّ ٕشدد ىشا٧ٜ ناسن٤بی دس بایذ ؿ٨شی صٝی٠ ّاسبشی  ٣ آیهذ  فٞه

 آٟ دس ٣ ؿه٤د  سفایهت  صیؼهت ٝحیغهی   ػیاػهت٨ای  ٣ ىیضیْهی  ٧ایٝحذ٣دیت اختٞافی، اٍتلادی، ا٧ذاه حاٗ فی٠ دس

ٟ  پی١٤هذ  ٣ استباط صٝی٠، بشٍشاسی تخشیب اص خ٤ٕٚیشی بش اك٘ ای٠ [.13ٕشدد] سفایت اساضی اص حياؽت اك٘  ٣ ؿه٨ش  ٝیها

ـ  حيهؼ  عبیقهت،   ٣ ػهبض  ىضها٧ای  ىش٢٧ٖهی، حيهؼ   ٣ تهاسیخی  ٤ٝاسیه   حيهؼ  ١اپهزیش،  تدذیهذ  ٣ پایهذاس  ٢ٝهاب

 ّه٦  ّـها٣سصی  اساضهی  استبهاط بها   دس خل٤كهاً  اس٣ٝیه٦  ؿ٨ش ت٤ػق٦ خل٤ف دس داسد ٦ّ تاّیذ ٧اّاسبشی ب٨ی٦٢ یابی ْٝاٟ

 ٣ ّـا٣سصی ٧ایصٝی٠ بش س٣ی تشبیؾ ؿ٨ش ای٠ ٕؼتشؽ ٣ اػت ١ـذ٥ سفایت اك٘ ای٠ اػت پایذاس عبیقی ٢ٝابـ سدیو دس

 ٣ س١٣هذ ٝهی  به٦ ؿهٞاس   ّـه٤س  ٝٚهی  ػهشٝای٦  خهض٣  بامهات  ٣ ّـها٣سصی  اساضهی  ّه٦ ایه٠  ب٦ [. بات٤خ14٦اػت] ب٤د٥ بامات

 ٣ ٧های ٝؼه١٤ْی  صٝهی٠  به٦  ٧اآٟ تبذی٘ اص ٣ ٤ّؿیذ ٧اآٟ حيؼ دس بایذ باؿذ،ٝی بـش ٤ّؿؾ ٣ تالؽ ٧اػاٗ ّاس حاك٘

داد.  ٍهشاس  ٣ بامهات  میشّـها٣سصی  ٧ایصٝی٠ دس االْٝاٟ حتی سا خٞقیت تٞشّض ٣ ػاص٧ا ٣ ػاخت ٣ ّشد خ٤ٕٚیشی ك٢قتی

 تنییهشات  ایه٠  اٍتلهادی  ػهشیـ ٣  كهحیح،  دٍیٌ، بشآ٣سد ٝحیغی ٝغاٙقات ٤١ی٠ ٧ایى٢ا٣سی اص ٕیشیب٨ش٥ بذ٣ٟ ٕٞاٟبی

 ؿه٤د ٝهی  ت٤كهی٦  ّه٦  داسد بؼهضایی  ١َؾ اعالفات خنشاىیایی ػیؼتٜ ٣ د٣س اص ػ٢دؾ سابغ٦ ای٠ دس باؿذ.ٝی میش٠ْٞٝ

 .ؿ٤د ا١داٛ صٝی٦٢ ای٠ دس تشیبیؾ ٝغاٙقات

 مساجع

 سٍه٤ٝی  ٧های  داد٥ اص اػهتياد٥  بها  اساضهی  ّهاسبشی  ١َـه٦  ت٨یه٦  "(1380ٝؼهق٤دی )  ٝؼق٤د ٣ ػیذ ّاؽٜ پ٢ا٥،ف٤ٚی [1]

ُ  ٢ٝغَه٦  ٝه٤سدی  ٝغاٙق٦ دس خنشاىیایی اعالفات ػیؼتٜ ٢ٙذػت ٣ ای ٝا٤٧اس٥ ٟ  ٝه٤ ٛ  ٝدٚه٦  ،"ىهاسع  اػهتا  ٣ فٚه٤

 .76-65، كق 7عبیقی، ػاٗ ا٣ٗ، ؿٞاس٥  ٢ٝابـ ٣ ّـا٣سصی

[2].Omo-Irabor, O. O. and K. Oduyemi (2000)" A hybrid image classification approach for the systematic 

analysis of land cover changes in the Niger Delta region. Built and Natur. Environ. University of 

Abertay, Scotland. 

[3].Zare Ernani, M. and D. Gabriels (2006). Detection of land cover changes using Landsat MSS, ETM+ 

sensors in Yazd-Ardakan basin, Iran. Proc. of Agro Environ. PP. 414-518. 

[4]. Foody, G. M. (2000) “Mapping Land Cover from Remotely Sensed Data with a Softened 

Feedforward Neural Network Classification”, Journal of Intelligent and Robotic Systems, Vol. 29, No. 

4, pp. 433 –449. 

[5]. Bektas. F (2002) "Remote Sensing and GIS Integration for Land Cover Analysis", Civil Engineering 

Faculty, Turkey, Istanbul. 

[6]. -Omo-Irabor, O. O. and K. Oduyemi (2007) “A hybrid image classification approach for the 

systematic analysis of land cover (LC) changes in the Niger delta region”, 5th International 

Symposium on spatial data quality, The Netherlands. 

ٜ  اص اػهتياد٥  با ٕٚؼتاٟ ٝٚی پاسُ ٕیا٧ی پ٤ؿؾ ١َـ٦ ت٨ی٦ "(1380) ؿیشیاٟ، سضا [7]  اعالفهات خنشاىیهایی ٣   ػیؼهت

ٝشتهـ   دا١ـهْذ٥ .ٕشٕاٟعبیقی٢ٝابـ ٣ ّـا٣سصیف٤ٚٛ دا١ـٖا٥ اسؿذّاسؿ٢اػی١ا٦ٝ، پایاTMٟ"ای ٢ٙذػتٝا٤٧اس٥ ٧ایداد٥

 ٣آبخیضداسی.

 ٧های داد٥ اص اػهتياد٥  بها  صٝهی٠  پ٤ؿهؾ  ٣ ّهاسبشی  تنییهشات  اسصیابی ٣ تحٚی٘ ٣ تدضی٦"( 1381فبذاٙحٞیذ ) ١ـاط، [8]

 ٝذسع. تشبیت دا١ـٖا٥ اسؿذ، ّاسؿ٢اػی ١ا٦ٟٝپایا ،"اػتاٟ ٕٚؼتاٟ دس خنشاىیایی اعالفات ٧ایػاٝا٦١ ٣ د٣س اص ػ٢دؾ

(، بشسػی ٣ضقیت ٣ فْٞٚشد ٝذیشیت ؿ٨شی، ٦١٤ٞ١ ٤ٝسدی ػه١٤ْتٖا٨٧ای ؿه٨شی اػهتاٟ    1386ّیا١ی، ٕـتاػب ) [9]

 ن٨اس ٝحاٗ بختیاسی، پایاٟ ١ا٦ٝ ّاسؿ٢اػی اسؿذ، ٕش٥٣ خنشاىیای دا١ـٖا٥ اكي٨اٟ.

 .٨شاٟ: ا١تـاسات ٝبتْشاٟت ایشاٟ، ؿ٨شی ١ؾاٛ پ٤یایی (،1385اكنش ) ١ؾشیاٟ، [10]
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ؿ٨ش اٝش٣ص، ناپ ا٣ٗ، ت٨هشاٟ: ا١تـهاسات فٚهٜ ٣    (، اس٣ٝی٦ اص باػتاٟ تا ّال٧1392ٟٞ ا١ظاد، ا٢ٙاص ٣ یضدا١ی، اىـی٠ ) [11]

 دا١ؾ.

پ٤ؿهؾ   ٣ ّهاسبشی  تنییهشات  باصیهابی  ٣ ّـهو "( 1384ٝحٞهذی ) سبیقی ، حٞیذسضاو پش٣یض ضیاییاٟ ٣ فباع فٚی[ 12]

ی ٨١هٜ،  ، ٝذسع ف٤ٚٛ اختٞهافی، د٣س٥ "اعالفات خنشاىیایی ػیؼتٜ ٣ د٣س ػ٢دؾ اص ِّٞ ب٦ ؿ٨ش اكي٨اٟ اساضی

 .54-41، كق 4ؿٞاس٥

 یضد، یضد. دا١ـٖا٥ ا٣ٗ، ا١تـاسات ناپ ،"ؿ٨شی اساضی ّاسبشی سیضیبش١ا٦ٝ "، (1381) یاسی،ّشاٝت اهلل[ 13]

د٧ه٦   5بشسػهی س١٣هذ سؿهذ ؿه٨ش اكهي٨اٟ دس عهی       "( 1387ىالحتْهاس )  ینٞایی ٣ ػاٝش٥ ٙیال سضاوػيا١یاٟ، فٚی[ 14]

 ، ت٨شاٟ.ػاصٝاٟ ١َـ٦ بشداسی ّـ٤س، ٧87ٞایؾ طئ٤ٝاتیِ ، "ٕزؿت٦

http://www.civilica.com/Papers-GEO87=همایش-ژئوماتیک-87.html

