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  میلقا رب رثؤم ییامیلکویب یاه صخاش هعلاطم
 ناهفصا رهش یرگشدرگ

 نايدسا هديرف
 ناریا ،نارهت ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد ،ایفارغج هورگ رایداتسا

 1انرب اضر

 ناریا ،نارهت ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یمالسا دازآ هاگشناد ،ایفارغج هورگ رایشناد

 61/0/2391 :هلاقم شریذپ خیرات   16/1/2391 :هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
   بوهسحم رگهشدرگ یارب شزرا اب هیامرس کی اوه و بن اهروشک زا یرایسب رد و دشاب یم یرگشدرگ هعسوت رد یمهم لماع میلقا
    اهب ار دوهر رفهس ه  همانرب نارگهشدرگ و دشاب یم دصقم یمیلقا طیارش رفس یارب اهرگشدرگ زاین دروم تاعالطا زا یکی اریز ،دوش یم
 ی اهه  صراهش  قهیرط زا ناهفصا یتسیروت میلقا تیعضو  هوهپ نیا رد .دننک یم یایر حرط رظن دروم دصقم یمیلقا طیارش هب هجوت

TCI، HU، CPI، PMV، PET دروهم ناهفهصا ر ههش کیتپونی هس  هاگتهسیا  یارهب (1512 ات 5135) هلاس 17 یرامن هرود کی رد   
    هعهسوت روهظنم ههب TCI، HU، CPI، PMV، PET یاه صراش نییعت ، هوهپ نیا یلصا فده یلک روطب .تفرگ رارق یبایزرا
  ههب هجوت اب قیقحت نیا .دشاب یم یرگشدرگ یاه تیلاعف ماجنا یارب لاس لوط رد ناهفصا رهش یمیلقا تیعضو ترانش و یرگشدرگ
 هک دهد یم ناشن اه صراش نیا زا هدمن تسدب جیاتن .تسا یلیلحت -یفیصوت  ون زا ،شور و تیهام رظن زا و یدربراک ،فده  ون
  اهه  هاهم  ههمه HU  صراهش رد ،یمیلقا  یاسن یاراد ربتکا و ربماتپس ،یم ،لیرون یاه هام TCI صراش هب هجوت اب ناهفصا رهش رد
 ی  ارهب هاهم نی رهتهب PET  صراهش رد ، ربماهسد و   ربماوهن ،رهبتکا ،ی هم  ،لهیرون ی اهه  هاهم CPI  صراهش رد ،ی هترارح  یاسن یاراد
 .دنشاب یم اراد یتسیروت یاه تیلاعف ماجنا تهج ار طیارش نیرتهب یم هام PMV صراش رد و ربتکا یرگشدرگ

 
 .یمیلقا شیاسآ ،ییامیلکویب صخاش ،ناهفصا رهش ،یرگشدرگ میلقا :یدیلک یاه هژاو
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 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 00

 همدقم -1
   یتباابر و رایگارف طیارش رد هک دراد یم نآ رب ار روشک ،لومش ناهج هدنیازف و باتشرپ تارییغت اب یماگمه ترورض
   اات دانزب یرگشدرگ تعنص صوصخب و تعنص یژتارتسا نیودت هلمج زا بسانتم و یقینم تامادبا هب تسد ینونک
 ار رگناوت یا هعماج هدولاش ،ریگارف هعسوت و بولیم دشر اب و هدمآ نوریب یلاعزنا تلاح زا یناهج تالوحت هصرع رد
 یناکم باختنا رد نآ تیمها و تیساسح شیازفا ثعاب نارگشدرگ یدنمتیاضر رد یمیلبا رصانع ریثأت ادنک یزیر هیاپ
 یاه هنهپ رد کیتامیلکویب شیاسآ و یمیلبا ناوت زا نشور یدید نتشاد اذل اتسا هدش نارگشدرگ تمابا یارب بسانم
   نارگاشدرگ یااضاق   ت شیازافا زاین و یتاسیروت یاه یزیر همانرب و تیریدم رد ییازسب شقن ییایفارغج ریذپ رگشدرگ
  نوداب ای و یمیلبا بسانمان طیارش اب یرگشدرگ دصاقم و قطانم هب تمیزع و رزس تسا یهیدب اتشاد دهاوخ هقینم
  ادروآ رااب هب نارگشدرگ یارب دناوت یم ار یا هدیدع تادیدهت و تالکشم ،یشیاسآ و یمیلبا طیارش زا لماک تخانش

     ماهم فاداها زا یرگاشدرگ داصاقم یمیلبا شیاسآ زا یرادروخرب و یوج طیارش زا یناسر عالطا صوصخ نیا رد
         داننام) ریذاپ بیاسآ دارافا هژایو هاب و نارگاشدرگ اات  دایآ ی ام   بااسح هاب یرگشدرگ یزیر همانرب و روت نایامنهار
   هزوراما هاک اجنآ زا نیاربانب ادیامن تظفاحم هدش رکذ لئاسم زا یشان تاریخ زا ار (ناکدوک و نارامیب ،ناگدروخلاس
       و میالبا و تاسا فوایعم لاغتاشا دااجیا رد نآ تا ثم شقن و یداصتبا جیاتن هب یرگشدرگ تایبدا زا یعیسو شخب
 ی ااه  ناتاسا زا یکی زین ناهزصا ،دراد نارگشدرگ یاضاقت شیازفا و رگشدرگ بذج اب یمکحم طا ترا یمیلبا شیاسآ
  تارطااخم و  ااه تی دوداحم  ییااسان ش و هاعلایم ا داشاب یم کشخ همین و کشخ یمیلبا یاراد هک هدوب ریذپ شدرگ
 روظنم هب ناتسا یمیلبا و یوج یاه یگژیو رد هتزهن یاه لیسناتپ و اه هبذاج زا یهاگآ زین یمیلبا و یوج هدننک دیدهت
  لاؤاس نیا اتسار نیمه رد اتسا رادروخرب یدایز تیمها زا یرهش و یناتسا فلتخم یاه یزیر همانرب رد اه نآ نتشاد
  تاسدب لاس فلتخم یاه هام رد نارگشدرگ میلبا تیعضو اب هیبار رد یدیزم تاعالطا ناوت یم هنوگچ هک دش حریم
 ؟دروآ
  اراد ااب هک یرهش ناونع هب ناهزصا رهش کیتامیلکویب و یمیلبا یاه ناوت هک تسا نآ رب یعس شهوژپ نیا رد نیاربانب
 ،دور ی ام رامشب رگشدرگ بذج ثیح زا روشک یاهرهش نیرتدعتسم زا یکی یمیلبا و یعی ط یالاب یاه لیسناتپ ندوب
  اات دریگ رارب لیلحت و یبایزرا دروم لاس یاه هام یمامت یارب نآ یشیاسآ یاه هدودحم و یمیلبا یاه ناوت و ییاسانش
 اتخاس مهارف یجراخ و یلخاد نارگشدرگ بذج یارب ار یرتهب یاه هنیمز ناوتب هکنیا
   هنیشیپ -2
  و رااهب لوصف رد ار هنارتیدم زا یصاخ یاه تمسب ناهج یمیلبا هدنیآ تارییغت یسررب اب (10:2446) رنیاو و گنالمآ
            ییااضف عایزوت رد یامهم لاماع یرگاشدرگ تیباذاج رد یناامز و ینااکم راییغت نایا هاک دنا هتسناد دنیاشوخ زییاپ
 و الیترب و اکیرمآ یانوزیرآ یتحارتسا یسانش میلبا دروم رد ،(90:2446) ناراکمه و زتراه اتشاد دهاوخ یرگشدرگ
 رد ،(0446)1 سیکارازتاام ا دانا هداد      راراب ثاحب دروام ار یرگاشدرگ یور میالبا رییغت هعلایم (913:2446) ناراکمه
      یاراب ار یامیلبا تاسیز تااعالطا ،تاسا مک اه نآ رد یسانشاوه یاههاگتسیا مکارت هک یقطانم رد ناملآ قرشبونج

                                                                                                                                                               
1Matzarakis 



 30 ...رثؤم ییامیلکویب یاه صخاش هعلاطم

  راب میلبا رییغت تارثا ناونع اب یشهوژپ رد ،(121:0446)1نیالیوکج اتسا هداد رارب لیلحت و هیزجت دروم یرگشدرگ
     هاب هاجوت ااب هدانیآ ی ااه  لااس یط هک دنهدیم ناشن اهلدم دیسر هجیتن نیا هب دنلریا و ایناتیرب ،ناملآ رد یرگشدرگ
  نارااکمه و 6   نیاگنز اتاشاددهاوخ یلاماش یحاون تمس هب مارآ و هداس یتکرح یرگشدرگ هبذاج ،یمیلبا تارییغت
 ادناهتخادرپ ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدازتسا اب مور ،را ریسم رد یمیلبا تسیز شیاسآ نییعت هب (111:4146)
          صخااش سااسا راب نارایا ینااسنا میالبا تاسیز یاسررب هاب هاگتسیا 10 یاه هداد زا هدازتسا اب (00:6091) ینایواک
   اتاسا هدوامن میسقت عون 31 هب هیئوژ هام رد و پیت 61 هب هیوناژ هام رد ار ناریا یامیلکویب و تسا هتخادرپ گنوجرت
   هاک یتواازتم جیاتن و یمیلبا تارییغت ثح م هب ایند حیس رد مسیروت تعنص تیمها هب هراشا اب (21:4191) یورسخ
 ید انب هق ط شور راهچ زا یریگ هرهب اب (101:1191) ناراکمه و لاحشوخ ادنک یم هراشا ،دراد مسیروت تعنص یارب
 ا دانا  هاتخادرپ  ناهزاصا  ناتاسا  ینااسنا  میالبا  تاسیز  یدانب هنهپ هب ،یا هشوخ یدنب هورگ زا هدازتسا اب یمیلبا تسیز
        نارایا یتاسیروت میالبا طیاراش یاسررب هاب هاگتاسیا 001 یاههداد و TCI صخاش زا هدازتسا اب (2191) یدابآدمحا
2191) یراقزلاوذ اتسا هتخادرپ  و PET ی ااه  صخااش زا هدازتسا اب ار زیر ت رد یرگشدرگ یارب بسانم میوقت (:361

PMV 9446  اات 0031 ی راامآ هرود رد ار کیتپونی اس هاگتسیا 2 روشک لامش رد (2191) یزا هش اتسا هدومن نییعت 
  رواشک لامش رد کیتپونیس هاگتسیا 2 رد یمیلبا شیاسآ یناکم و ینامز یگژیو یسررب وا قیقحت فده ،دومن یسررب
    و یلااسکشخ طیاراش رد نارایا یتسیروت میلبا صخاش یریذپ رییغت لیلحت هب (01:1191) ناراکمه و هداز جرف ادوب
 هدازتسا اب مریمس ناتسرهش رد یرگشدرگ میلبا صخاش لیلحت و دروآرب هب ،(33:3191) راکمدنگ ادناهتخادرپ یلاسرت
     میالبا طیاراش لایلحت و دروآراب   هاعلایم هاب (19:3191    ) یداابآ دامحا و هداز جراف اتاسا هتخادرپ TCI صخاش زا
     میالبا طیاراش هاک داهد      یام نااشن شهوژاپ نایا جیااتن ،تاسا هتخادرپ TCI صخاش زا هدازتسا اب ناریا یرگشدرگ
     شیااسآ نازایم ییااضف نیای ت هب ،(161:4391) ناراکمه و دنونسح ادشاب یم یدایز عونت یاراد ناریا رد یرگشدرگ
    رد ناتاسا یرگاشدرگ صخااش هک داد ناشن یسررب نیا جیاتن ،دنتخادرپ TCI صخاش ساسا رب ناتسرل ناتسا یمیلبا
    ناتاسا یرگاشدرگ میالبا تسیز یسررب هب (391:1391) ناراکمه و نایتزع .تسا یدایز عونت یاراد لاس لوط مامت
  یبراش و یبرغ یاهشخب هک داد ناشن جیاتن ،دناهتخادرپ یرگشدرگ میلبا صخاش زا هدازتسا اب دمحاریوب و هیولیگهک
    هاانپ نادزای و یانارمع ا  دانراد یرگاشدرگ شیاسآ صوصخ رد یتوازتم ًاالماک طیارش لاس فلتخم یاه هام رد ناتسا
   نارااکمه و یحواتف ادناهتخادرپ ناهزصا ناتسا یتسیروت قطانم یرگشدرگ میلبا شیاسآ میوقت نییعت هب (911:6391)
 ناشن لصاح جیاتن ،دناهتخادرپ رزخ یایرد هیشاح یلامش یاهناتسا یرگشدرگ میلبا طیارش یبایزرا هب ،(321:6391)
 ا داشاب ی ام     یرگاشدرگ میالبا راظن زا یابرغ تمسب زا رت بسانم یبرش تمسب یلک روط هب راهب لصف رد هک دهدیم
 شیاسآ یمک یاه صخاش زا هدازتسا اب دهشم رهش یرگشدرگ میلبا طیارش یبایزرا هب ،(13:9391) ناراکمه و سمش
 تغارف تابوا نارذگ رد یرهش ز س یاهاضف هاگیاج هلاقم رد (10:0391) ناراکمه و ییارما روپ ادناهتخادرپ یترارح
  یرگاشدرگ تعنص هعسوت رد ییازس هب ریثأت دناوت یم یرگنچ كراپ هک دندیسر هجیتن نیا هب نادنورهش یرگشدرگ و
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     مدرام تاغارف تاابوا زااین عفر رد یدایز دح ات كراپ نیا زیهجت و ثادحا نیننمه ،دشاب هتشاد تشدهوک رهش رد
 اتسا یرورض تشدهوک
 اه شور و داوم -4
 39  و هاجرد 61   ییاایفارغج لواط اب هیحان نیا رد یرهش نوناک نیرتگرزب و ناهزصا ناتسا زکرم ناونعب ناهزصا رهش
  فراط ود رد یزیخلصاح هگلج یور رب یلامش هیناث 49 و هقیبد 16 و هجرد 69 ییایفارغج ،رع و هیناث 40 و هقیبد
      فالتخم طااقن رد ناهزاصا رهاش طاسوتم عازترا اتسا رادروخرب یعیسو یعارز یاهنیمز زا و هتفرگ رارب دور هدنیاز
    رازاه هاقینم ،هایحان نی رات عزترم ادسر یم رتم 41 هب هیحان نیرتدنلب و نیرتهاتوک نیب عازترا فالتخا و هدوب توازتم
  راتم 4111      (تاشهب نالاد) دور هدانیاز هاناخدور راانک رد هایقن نیرت عازترا مک و رتم 4921 رهش بونج رد ،بیرج
      هاب لاماش زا ناهزاصا رهاش اداسر   یام راتم 1111 هب رهش لامش رد مکارتم ینوکسم طاقن عازترا طسوتم ادراد عازترا
       هاب براغ فراط زا و نیئاان هاب قراش زا ،اضرهش ناتسرهش هب بونج زا و ناگیاپلگ و ناشاک ،ناتسدرا یاهناتسرهش
 اتسا هدیدرگ صخشم ناهزصا هاگتسیا تیعبوم 1 لکش رد ادوش یم دودحم ندیرف ناتسرهش

 
 ناهفصا رهش ييایفارغج تیعقوم هشقن :1 لکش

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 رد (VDI)     نااملآ نااسدنهم نامجنا طاسوت سپس و دش عادبا (matzarakis) سیکارازتام طسوت ادتبا Rayman لدم
       فالتخم رتمارااپ دانچ یاان م راب و هداینیپ و هداس یاه طیحم رد ار شبات راش لدم نیا ادش هداد هعسوت 1331 لاس
   شباات یاامد لدم نیا تیاهن رد ادنک یم ه ساحم یدیشروخ هاتوک و دنلب جوم شبات و داب تمس ،تبوطر ،امد لماش
 دناوت یم لدم یجورخ ادنز یم نیمخت یداع ششوپ اب لامرن تیلاعف کی رد ناسنا یژرنا سنالاب یور رب ار دیشروخ
 و (SET)  درادناتاسا رثؤم یامد ،(PET) کیژولویزیف لداعم یامد لثم کیتامیلکویب شیاسآ و یترارح یاه صخاش رب
 ادوش هدرب راک هب (PMV) یجنس رظن رد هدش ینیب شیپ یامد نیگنایم ای
 هتفرگ رارب هجوت دروم زین یعونصم و یعی ط یاه هدیدپ یزادنا هیاس Rayman یرازفا مرن طیحم هب اه هداد دورو یارب
   هداش تا ث رازفا  مرن رد تسا یرورض دیشروخ ریسم ندروآ تسدب یارب هک زین قفا هب طوبرم تاعالطا مامت و تسا
  یاراب داب شزو تعرس و تبوطر و امد هلمج زا زاین دروم یاهرتماراپ و (،رع و لوط) ییایفارغج تیعبوم سپس و
  هاگتاسیا PET و PMV    یاترارح تیاساسح قایرط نیدب و دوش یم ت ث Rayman رازفا مرن رد هناگدج رویب هام ره
     ،داش هاتفرگ یاسانشاوه زا هاک یاهرتماراپ یرامآ یاه هداد و هدش هداد رارب Excle طیحم رد ناهزصا رهش کیتپونیس



 10 ...رثؤم ییامیلکویب یاه صخاش هعلاطم

   ناهزاصا رهاش یرگشدرگ میلبا طیارش و دش ه ساحم لومرف ق ط (PET و TCI، CPI، HU،PMV) صخاش ره یارب
    میاسرت یرادوامن ماداک ره یارب و هدومن دراو Excle رازفا  مرن رد ار اهنآ و دمآ تسدب 1131 – 4146 یاه لاس یط
 اتسا هدش
 ،TCI، CPI،HU، PET ی ااه  صخااش  هداش راک شهوژپ نیا رد هک یرگشدرگ میلبا رب رثؤم ییامیلکویب یاه صخاش

PMV ریداقم هکنیا هب هجوت اب ادنشاب یم TCI رهاش لاک یانعی حیاس هب ریداقم نیا هک دشاب یم زاین یا هیقن لکش هب     
  راراب یسررب دروم ییاهنت هب ناهزصا رهش کیتپونیس هاگتسیا هکنیا هب هجوت اب شهوژپ نیا رد دش هداد میمعت ناهزصا
    طیاحم رد یراامآ یااه ه   داد ندراک دراو ااب نیارباانب سپ ،درک هدازتسا ناوت یمن یمیلبا یدنب هنهپ هشقن زا تسا هتفرگ

Excle زا قایقحت نایا تاسا رکذ هب مزال ادش میسرت رهش لک یارب ییاهرادومن روکذم یاه صخاش زا مادک ره یارب    
  ناهزاصا کیتپونیس هاگتسیا تاصخشم 1 لودج رد ادوش یم ماجنا یلیلحت – یزیصوت شور هب هک تسا یدربراک عون
 ادوش یم هدهاشم

 هعلاطم دروم کیتپونیس هاگتسيا تاصخشم :1 هرامش لودج

 ییایفارغج ،رع ییایفارغج لوط عازترا هاگتسیا مان
 M0/4111 E4011 N 0969 ناهزصا

 1391 ،ناهزصا ناتسا یسانشاوه لک هرادا :ع نم

  هانازور نیگنایم لماش ،صخاش دروآرب رد زاین دروم یسانشاوه تاعالطا و رامآ ادتبا ،TCI صخاش ه ساحم روظنم هب
         لباداح هانازور نیگناایم ،کاشخ یاامد رثکاداح هانازور نیگناایم ،اوه ی سن تبوطر هنازور نیگنایم ،کشخ یامد
   دااب تعراس هنازور نیگنایم و یباتفآ تاعاس دادعت هنازور نیگنایم ،یگدنراب لک رادقم هنازور نیگنایم ،ی سن تبوطر
  تاسدب رامآ هب هجوت اب صخاش یاه هزلوم زا کی ره سپس ادش هیهت ناهزصا ناتسا یسانشاوه لک هرادا زا هام ره رد
   ریدااقم و دنواش یم یدنب ه تر و یهد نزو ،شیاسآ صخاش رد اهنآ ی سن تیمها هب هجوت اب و دنوش یم ه ساحم هدمآ
 ادیآ تسدب TCI رادقم ات دنریگ یم رارب لومرف رد تیاهن رد و دیآ یم تسدب اه هزلوم
 :یرگشدرگ میلبا شیاسآ صخاش :1 هیبار

TCI= 2 (4CTD+ CIA+ 2P+2S+W) 
   تاعااس داداعت S   ،شرااب راداقم P ،زور هنا ش شیاسآ صخاش CIA ،زور ینامز هزاب رد صخاش CID هیبار نیا رد
 ادیآ تسدب TCI رادقم ات داد رارب لومرف رد دیاب ار قوف یاهریغتم زا مادک ره ه تر ادشاب یم داب تعرس W و یباتفآ
 قیقحت یاه هتفاي -3

 یرگشدرگ شياسآ میلقا صخاش هبساحم -1-3
 یترارح شیاسآ ه ساحم -1-1-0
  هاجرد 46-06     یاامد نیاب هدوداحم رد ییاامرگ شیاسآ ظاحل زا هقینم نیرت هنیهب و نیرتدعاسم شیاسآ صخاش رد
   و تاسا ییاامرگ شیاسآ رظن زا هنیهب طیارش یاراد هقینم نیا ادشاب یم دصرد 49-40 نیب ی سن تبوطر و دارگیتناس
    میالبا صخااش رد ادابای     یام شهااک فاراطا هاب نتفر اب جیردت هب رادقم نیا ادوش یم صخشم 1 رادقم اب TCI یارب
 (6 ) لکاش زا (CIA) یزور هنا ش شیاسآ صخاش و (CID) هنازور شیاسآ صخاش ه ساحم یارب (TCI) یرگشدرگ
 ادشاب یم دصرد 41 هقینم کی TCI رادقم رد صخاش ود ره مهس ادوش یم هدازتسا
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 يترارح شياسآ صخاش :2 لکش

 1131 ،یکسوکزکیم :ع نم

 CID هنازور شیاسآ صخاش ه ساحم -6-1-0
  لکاش رد ،هنازور ی سن تبوطر لبادح و هنازور یامد رثکادح یاهریغتم نداد رارب زا (CID) هنازور شیاسآ صخاش
  نیرتاشیب  ًاالوامعم  ااه تسیروت هکینامز ینعی ،زور لوط رد ار یتبوطر و ییامد طیارش صخاش نیا دیآ یم تسدب (6)
   لوامرف رد (یداصرد 40  یانزو بیرض) یدایز تیمها صخاش نیا رطاخ نیمه هب ادریگ یم رظن رد دنراد ار تیلاعف

TCI اتسا هدش ه ساحم ناهزصا ناتسرهش هاگتسیا یارب صخاش نیا ریداقم (6) لودج رد ادراد 
 هعلاطم دروم هاگتسيا CID صخاش ريز هرمن :2 هرامش لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 (CIA) یزور هنا ش شیاسآ صخاش ه ساحم -9-1-0
   نیگناایم و اام    د هانازور نیگناایم رایغتم ود زا هدازتاسا اب ،تسا یزور هنا ش شیاسآ صخاش هک مود شجنس سایقم
    هنا اش یماامت رد ار ییاامد شیاسآ طیارش نیگنایم هکنیا تلع هب صخاش نیا ادیآ یم تسد هب هنازور ی سن تبوطر
 هب ت سن یرتمک تیمها ،دنتسه تحارتسا لاح رد یلخاد یاضف رد اه تسیروت هک یتدم رد یتح ،دهد یم ناشن زور
   نیگناایم رایغتم ود صخاش ریز نیا ه ساحم یارب ادراد TCI لومرف رد یدصرد 41 یمهس طقف و دراد یل ب صخاش
 ادیآ تسدب CIA ددع ات میهد یم رارب (6) لکش رد ار هنازور ی سن تبوطر نیگنایم و امد هنازور
   ناامه و داهد یم ار 1 بولیم هرمن دصرد 49 ی سن تبوطر اب دارگیتناس هجرد 16 یامد نیگنایم بیکرت لاثم ناونعب
    ه اساحم ناهزاصا هاگتاسیا یارب صخاش نیا ریداقم (9) لودج رد ادریگ یم 1/0 هرمن دصرد 40 ی سن تبوطر اب امد
 اتسا هدش

 هعلاطم دروم هاگتسيا CIA صخاش ريز هرمن :4 هرامش لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

MAR FEB JAN DEC NOV OCT SEP AUG July Jun MAY APR هاگتسیا مان 
 ناهزصا 1 1/0 9 1/6 9 0 1/0 1/9 1/6 6 1/6 9

MAR FEB JAN DEC NOV OCT SEP AUG July Jun MAY APR هاگتسیا مان 
 ناهزصا 9 1/0 1/0 0 1/0 1/0 9 6 1/1 1/1 6 1/6



 70 ...رثؤم ییامیلکویب یاه صخاش هعلاطم

 (P) شراب رتماراپ ه ساحم -0-1-0
  ااه    تاسیروت یامیلبا شیااسآ رد صخشم ًاالماک ریثأت ،نآ ینامز عیزوت قیرط زا مه و شزیر رادقم قیرط زا یگدنراب
  رات  لکاشم   تدام هااتوک یرا گر یاهشراب هب ت سن ینالوط طسوتم ای ک س یاه شراب لمحت اه تسیروت یارب ادراد
    رایغتم طاقف اهرواشک یخرب رد رامآ و تاعالطا دو ن تلع هب TCI لومرف رد ادراد یرتشیب شیاسآ مدع ریثأت و تسا
 تسدب (0) لودج زا هدازتسا اب شراب ه تر رادقم TCI لومرف رد اتسا هتفرگ رارب هدازتسا دروم هناهام راب قلیم رادقم
 رد ار شراب شیازفا یزنم ریثأت هک دبای یم شهاک ه تر رادقم ،شراب شیازفا اب ،شراب یهد ه تر متسیس نیا رد ادیآ یم
 ادراد TCI   لوامرف رد یداصرد 46 ینزو شراب یلک روط هب ادهد یم ناشن اه تسیروت یمیلبا شیاسآ و حیرزت ،تذل
 اتسا هدش ه ساحم ناهزصا هاگتسیا یارب صخاش مسا ریداقم ،(0) لودج رد

 TCI صخاش رد شراب هبتر یدنب هقبط هوحن :3 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 
 

 1131 ،یکسوکزکیم :ع نم
 هعلاطم دروم هاگتسيا (P) شراب هبتر :5 هرامش لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 (S) یباتفآ تاعاس دادعت رتماراپ ه ساحم-1-1-0
  نواخ تازسف حیس و میزینم ،میسلک شیازفا زین و اه نیماتسیه و D نیماتیو شیازفا دننام دیشروخ رون شبات یایازم
  هاتفرگ یاه سکع تیزیک دو هب رد دیشروخ رون هک یریثأت نیننمه و باتفآ مامت یارب دیشروخ رون زا هدازتسا زین و
   یامیلبا شیااس   آ نیایعت رد تا ثم روتکااف کی ناونع هب روتکاف نیا هک تسا هدش ثعاب ،دراد اه تسیروت طسوت هدش
      ناطراس و یگتخواس بااتفآ زا ناوتاان هاک دشاب یم زین یتارضم یاراد دیشروخ رون ،ایازم نیا لباقم رد ادوش حریم
        یاامد شیازافا ثاعاب غاد میلاابا رد بااتفآ روان نیاننمه ادرب مان یدیشروخ شزنب ءاروام یاه هعشا رثا رد تسوپ
  یداصرد 46   نزو یاراد شرااب داننامه دیشروخ رون ادوش یم اه تسیروت یمیلبا شیاسآ مدع شیازفا و اوه عشعشت
   لوامرف رد اداهد یم صاصتخا دوخ هب زین ار ه تر نیرتشیب باتفآ رون نیرتشیب یلک رویب و دشاب یم TCI صخاش رد

TCI داداعت راب یبااتفآ تاعااس هناهام نیگنایم میسقت زا ریغتم نیا ادوش یم هدازتسا زور رد یباتفآ تاعاس نیگنایم زا     

 ه تر (mm) رتمیلیم هب هناهام یگدنراب نیگنایم
 1 4-01 و 3
 1/0 11-36 و 3
 0 49-00 و 3
 1/9 10-31 و 3
 9 42-00 و 3
 1/6 10-31 و 3
 6 43-041 و 3
 1/1 141-311 و 3
 1 461-091 و 3
 1/4 191-301 و 3
 4 رتشیب ای 411

MAR FEB JAN DEC NOV OCT SEP AUG July Jun MAY APR هاگتسیا مان 
 ناهزصا 1/0 1 1 1 1 1 1 1 1/0 1/0 1/0 1/0
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 ،(0  ) لوداج رد ادواش   یام هدازتاسا (2 ) لوداج زا TCI بومرف رد ه تر نییعت یارب و دیآ یم تسدب هام ره یاهزور
 اتسا هدش ه ساحم ناهزصا هاگتسیا یارب صخاش نیا ریداقم

 يتسيروت میلقا صخاش رد شبات ریغتم تاقبط :6 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 
 

 1131 ،یکسوکزکیم :ع نم
 هعلاطم دروم هاگتسيا (S) يباتفآ تاعاس هبتر :7 هرامش لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 (W) داب رتماراپ ه ساحم -2-1-0
   ماطالت قایرط زا امرگ لاقتنا اب داب ادشاب یم (TCI) یرگشدرگ شیاسآ میلبا صخاش یبایزرا رد هدینیپ ریغتم کی داب
    ادراد ییاامرگ شیااسآ سااسحا رد یا  هدامع شقن تسوپ فارطا یاوه ییامرگ یاه هیال نتشادرب و ریخ ت شیازفا و
     دابای شیازافا دااب تعراس هچ ره هک میشاب هتشاد هجوت بلیم نیا هب دیاب داب تعرس یهد ه تر متسیس تخاس یارب
    لوامرف رد نآ ها تر و دواش هتفرگ رظن رد یزنم لماع کی ناونع هب دیاب هجیتن رد دوش یم شیاسآ مدع شیازفا ثعاب

TCI هاب هاجوت اب دیاب دراد یمیلبا شیاسآ ساسحا رد یتوازتم ریثأت فلتخم میلابا رد داب هکنیا هب هجوت اب ادوش رتمک   
  یدانب   ها تر متاسیس ع وان 0 رطاخ نیمه هب ادوش هتفرگ رظن رد ییازجم یدنب ه تر متسیس اهنآ رب قطانم یمیلبا طیارش
   رثکاداح نیگناایم هکینامز ادنا هدش هداد ناشن (1) لودج رد هک تسا هدش هتفرگ رظن رد TCI لومرف یارب داب تعرس
 نیرتمک نآ رد هک مینک یم هدازتسا لامرن متسیس ینعی لودج نیا موس نوتس زا ،دشاب دارگیتناس هجرد 06-11 نیب امد
  تاراثا (6     نوتاس) هدانیآ یااهداب متاسیس ادهد یم صاصتخا دوخ هب ار (1) ه تر نیرتشیب داب تعرس هناهام نیگنایم
  رثکاداح نیگنایم هک دوش یم هدازتسا یتبو متسیس نیا ادهد یم ناشن الاب یاهامد رد ار داب یگدننک درس و ریخ ت ت ثم
   دااجیا ار یامیلبا شیاسآ نیرتشیب طسوتم تعرس اب یاهداب سایقم نیا رد ،دشاب دارگ یتناس هجرد 99 ات 06 نیب امد
 (1   ) لوداج لوا نوتاس زا غاد یامیلبا قطانم یارب ادهد یم صاصتخا دوخ هب ار (1) ه تر نیرتالاب هجیتن رد و دنک یم
    دااب متاسیس نایا رد ادشاب دارگیتناس هجرد 99 زا رتشیب هنازور یامد رثکادح نیگنایم هک یتبو ینعی ادوش یم هدازتسا
 ار (6 ) ها تر نیرتشیب رطاخ نیمه هب ،دشاب هتشاد ت ثم یرثا دناوت یم نییاپ یاهتعرس رد اما ،دراد یزنم رثا یلک رویب
     هداش میاسرت مارگوامون کای نییاپ یاهامد رد داب یزنم رثا هب هجوت اب ادنک یم بسک نییاپ تعرس نیگنایم اب یاهداب

 هناهام ه تر زور رد یباتفآ تاعاس نیگنایم
 1 رتشیب و تعاس 41
 1/0 تعاس 3-3 :31
 0 تعاس 1-1 :31
 1/9 تعاس 0-0 :31
 9 تعاس 2-2 :31
 1/6 تعاس 1-1 :31
 6 تعاس 0-0 :31
 1/1 تعاس 9-9 :31
 1 تعاس 6-6 :31
 1/4 تعاس 1-1 :31
 4 تعاس کی زا رتمک

MAR FEB JAN DEC NOV OCT SEP AUG July Jun MAY APR هاگتسیا مان 
 ناهزصا 0 1/0 1 1 1 1 1/0 1/9 9 9 1/9 1/9



 30 ...رثؤم ییامیلکویب یاه صخاش هعلاطم

 Km/h6     زا رتاشیب دااب تعراس نیگناایم و دارگیتناس هجرد 11 زا رتمک هنازور یامد رثکادح هک یاه هام یارب ات تسا
     ،یکاسوکزکیم) تاسا هداش هداد نااشن (9   ) لکاش رد مارگوامون نایا ادوش عباو هدازتسا دروم ،دشاب (2m/s دودح)
 اتسا هدش ه ساحم ناهزصا هاگتسیا یارب صخاش نیا ریداقم (3) لودج رد ا(1131

 TCI صخاش رد داب هفلؤم يهد هبتر :8 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 

 
 1131 ،یکسوکزکیم :ع نم

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 TCI صخاش رد داب يگدننک کنخ رثا يهد هبتر متسیس :4 لکش
 1131 ،یکسوکزکیم :ع نم

 
 هعلاطم دروم هاگتسيا (w) داب تعرس هبتر :9 هرامش لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 (TCI) یرگشدرگ شیاسآ میلبا صخاش یددع رادقم ه ساحم -0-1-0
  و میاهد     یام راراب ،صخااش لوامرف رد ار اهنآ یددع ریداقم ،TCI صخاش یاه هزلوم ه ساحم زا دعب رخآ هلحرم رد
  صخااش یدنب میسقت لودج ساسا رب هک دریگ یم رارب 441 ات -6 نیب ددع نیا امینک یم ه ساحم ار TCI یددع رادقم

TCI صخاش ریداقم یدنب هق ط (41) لودج ادشاب یم یمیلبا شیاسآ رظن زا هقینم تیعضو هدنهد ناشن TCI نااشن ار  
 اتسا هدش ه ساحم ناهزصا هاگتسیا یارب (TCI) یرگشدرگ میلبا صخاش ریداقم (11) لودج رد ادهد یم

 

 (km/h) داب تعرس تروفوب سایقم لامرن متسیس هزیلآ یاهداب متسیس غاد میلبا
 6 و 11 < 1 1 6 6
 6 و 11 -1 و 10 6 1/0 1/6 1/1
 1 و 20-3 و 94 6 0 9 1
 3 و 04-61 و 96 6 1/9 0 1/4
 61 و 06-31 و 30 9 9 1 4
 31 و 41-06 و 36 0 1/9 0 4
 06 و 49-16 و 30 0 6 9 4
 16 و 41-19 و 61 1 1 6 4
 19 و 61 > 2 4 4 4

MAR FEB JAN DEC NOV OCT SEP AUG July Jun MAY APR هاگتسیا مان 
 ناهزصا 0 9 6 6 6 6 9 9 9 1/6 1/9 1



 1396 ناتسبات ،موس هرامش ،متفه لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 23

 هشقن یور میسرت یارب TCI یدنب میسقت :11 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 
 

 1131 ،یکسوکزکیم :ع نم
 (5941 ،ناگدنسيون :عبنم) هعلاطم دروم هاگتسيا ،TCI صخاش :11 هرامش لودج

 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 

 
 1591 – 1112 یاه لاس يط فلتخم یاه هام رد TCI یرگشدرگ میلقا صخاش رادومن :3 لکش

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

    شیااسآ راظن زا یلااع یمیلبا طیارش یاراد ر تکا و ر ماتپس ،یم  ،لیروآ یاه هام رد ناهزصا ناتسرهش صخاش نیا رد
    سراام ،ر ماوان ،تاسوگآ ،یالوج ،نئوژ یاه هام رد و دشاب یم 41-31 هرمن یاراد هکیرویب ،دراد نارگشدرگ یمیلبا
  دناشاب  یام 40-30    هواحن یاراد هاکیرویب ،دراد نارگاشدرگ یمیلبا شیاسآ رظن زا بوخ یلیخ یمیلبا طیارش یاراد
 ا(0 لکش)
 1(PET) کیژولویزیف لداعم یامد صخاش ه ساحم -6-0
   نااشن ار نااسنا تیساسح فلتخم تاجرد رد PMV و PET یاه صخاش هناتسآ ریداقم 61 هرامش لودج
 ادهد یم
 

                                                                                                                                                               
1 Physiological Equivalent temperature 

 (TCI) صخاش دودح ه تر یمیلبا هورگ یلک یمیلبا هورگ

 یلاع
 43-441 3 لآ هدیا
 41-31 1 یلاع

 بوخ و بوخ یلیخ
 40-30 0 بوخ یلیخ
 42-32 2 بوخ

 لو ب لباب
 41-31 1 لو ب لباب
 40-30 0 یزرم و ینارحب دح

 بولیمان

 49-93 9 بولیمان
 46-36 6 بولیمان رایسب
 41-31 1 بولیمان رایسب
 (-3) -3 4 لمحت لباب ریغ
 (-46) – (-41) -1 لمحت لباب ریغ

MAR FEB JAN DEC NOV OCT SEP AUG July Jun MAY APR هاگتسیا مان 
 ناهزصا 11 31 00 60 00 11 21 60 31 01 92 10
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 ناسنا تیساسح فلتخم تاجرد رد PMV و PET یاه صخاش هناتسآ ريداقم :21 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 

 0446 ،سیکرازتام :ع نم

PET خران ااب لداعت تلاح رد لزنم نورد طیارش یارب ناسنا یژرنا نالیب نآ رد هک ییاوه یامد تروصب ناوت یم ار   
  باکرم تارثا ات دزاس یم رداب ار ناربراک PET ور نیا زا ادرک یبایزرا تسا دازآ یاهاضف طیارش هباشم و هدوب قیرعت
 ادننک هسیاقم هدیشوپرس یاهاضف براجت اب ار دازآ یاهاضف یترارح طیارش
 :دوش یط دیاب ریز لحارم کیژولویزیف لداعم یامد ه ساحم یارب
 ادوش ه ساحم ،یوج یاه صخاش اب بیکرت تهج MEMI یوگلا ساسا رب ندب یترارح طیارش ا1
   نداب یژرانا نالیب تالداعم و MEMI یوگلا دراو ندب یزکرم یامد و تسوپ طسوتم یامد هدش ه ساحم ریداقم ا6
 ادنوش لح ناسنا

     یاامد ه اساحم یاراب ادواب دهاوخ کیژولویزیف لداعم یامد ،هدش لصاح یامد لحارم نیا نایاپ رد بیترت نیدب ا9
 نی رات  باسانم زا یکی Rayman یوگلا هک تسا هدش هئارا و یحارط یزلتخم یاهرازفا مرن هزورما کیژولویزیف لداعم
 ادور یم رامش هب اهنآ
 ی ااه  لااس  یاط ناهزصا ناتسرهش رد ناسنا تیساسح فلتخم تاجرد رد PET صخاش هناتسآ ریداقم 91 لودج رد
 ادوش یم هداد ناشن 4146-1131

 1591-1112 یاه لاس يط ناهفصا ناتسرهش رد فلتخم تاجرد رد PET صخاش ريداقم :41 هرامش لودج

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 Pmv صخاش رادقم PET صخاش رادقم یترارح تیساسح کیژولویزیف شنت هجرد
   درس یلیخ دیدش رایسب یامرس شنت
 -9 0 درس دیدش یامرس شنت
 -6 1 کنخ طسوتم یامرس شنت
 -1 91 کنخ یمک كدنا یامرس شنت
 4 11 تحار امرس شنت نودب
 +1 96 مرگ یمک كدنا یامرگ شنت
 +6 36 مرگ طسوتم یامرگ شنت
 +9 19 مرگ یلیخ دیدش یامرگ شنت
  10 غاد دیدش رایسب یامرگ شنت

 هام PET صخاش رادقم یترارح تیعضو
 Jan 1/9 درس یلیخ
 Feb 9/1 درس
 Mar 9/41 کنخ
 Apr 1/01 کنخ یمک
 May 0/06 مرگ یمک
 Jun 1/99 مرگ
 Jul 6/09 مرگ یلیخ
 Aug 19 مرگ یلیخ
 Sep 9/36 مرگ
 Oct 9/31 تحار
 Nov 0/41 کنخ یمک
 Dec 1/0 درس
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 1591 – 1112 یاه لاس يط فلتخم یاه هام رد کيژولويزیف لداعم یامد صخاش رادومن :5 لکش

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 (PMV) هدش ینیب شیپ طسوتم رظن صخاش ه ساحم -9-0
    ها نج و (اواه یاامد لثم) یکیژولویزیف ،(اااو فرب و ناراب لثم) یکیزیف ه نج هس زا تسیاب یم لآ هدیا صخاش کی
   اداشاب هداش ظاحل زین وج و ندب نیب یژرنا لداعت نآ رد هوالعب ادشاب هدش بیکرت (نامسآ ندوب فاص) یتخانشناور
  یژوالویزیف- اامد ی ااه  صخااش نیرتمهم هلمج زا هدش ینیب شیپ و یجنسرظن طسوتم و ییامرگ سرتسا یاه صخاش
 یسانشاوه و بآ هب طوبرم تاعلایم رد هزورما و تسا هدش ظاحل نآ رد هدش رکذ ه نج هس ره هک دنوش یم بوسحم
    صخااش هناتاسآ ریدااقم (01  ) لوداج رد ادانا  هدراک ادیپ یعیسو دربراک یمیلبا شیاسآ یاه طیحم یسررب و مسیروت

PMV اتسا هدش ه ساحم ناهزصا ناتسرهش رد ناسنا تیساسح فلتخم تاجرد رد 
  یاراب      یامیلبا شیااسآ طیاراش هاک داشاب  یام ر تکا یرگشدرگ یارب هام نیرتهب ناهزصا ناتسرهش رد صخاش نیا رد
 بوخ طیارش مه ر ماون و لیروآ یاه هام رد دشاب یم تسوگآ و یالوژ ،هیوناژ اه هام نیرتدب و هدوب راربرب نارگشدرگ
 ا(1 لکش) دشاب یم بسانم یرگشدرگ یارب و تسا

 1591-1112 یاه لاس يط ناهفصا ناتسرهش رد فلتخم تاجرد رد PMV صخاش هناتسآ ريداقم :31 هرامش لودج

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 هام PMV صخاش رادقم یترارح تیعضو
 Jan -1/9 درس یلیخ
 Feb -1/9 درس یلیخ
 Mar -0/6 درس
 Apr -3/4 کنخ یمک
 May 1/4 تحار
 Jun 1/6 مرگ
 Jul 0/6 مرگ
 Aug 9/6 مرگ
 Sep 9/1 مرگ یمک
 Oct -1/4 کنخ یمک
 Nov -9/6 درس
 Dec -1/9 درس یلیخ
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 1591 - 1112 یاه لاس يط فلتخم یاه هام رد هدش ينیب شیپ طسوتم رظن صخاش رادومن :6 لکش

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 (CPI) طیحم یگدننک درس تردب صخاش ه ساحم -0-0
  راکیب یگدننک درس تردب صخاش زا ناوت یم فلتخم یاه طیحم رد یناسنا یامیلکویب تاکیرحت هنماد یبایزرا تهج
 طیارش یسررب رد ادراد یرتشیب دربراک صخاش نیا کنخ و درس یاهییحم رد دابزوس صخاش اب هباشم ادرک هدازتسا
 رکیب طیحم یگدننک درس تردب یسررب یارب ناوت یم یرگشدرگ فادها یارب بسانم درس یاهییحم یترارح شیاسآ
 :تسا هئارا لباب ریز هیبار تروص هب صخاش نیا (11 لودج) درک هدازتسا
 CPI = (0.26 + 0.34 V0.632) 36.5-T :(6) هیبار
 رب هنازور یامد لدعم T و هیناث رب رتم بسح رب داب تعرس V ،رکیب یگدننک درس تردب صخاش CPI :قوف هیبار رد
 ادشاب یم دارگ یتناس بسح
       یاراب یامیلبا شیااسآ طیاراش هاک داشاب   یام یام یرگشدرگ یارب هام نیرتهب ناهزصا ناتسرهش رد صخاش نیا رد
  و دناشاب     یامن باسانم یرگاشدرگ یاراب هک دشاب یم ر ماسد و ،هیروف ،هیوناژ اه هام نیرتدب و هدوب راربرب نارگشدرگ
 ا(2 لکش) دسر یم رظن هب بسانم یرگشدرگ یارب و تسا بوخ طیارش مه ر تکا ،لیروآ یاه هام

 رکیب يناسنا یامیلکویب کيرحت یاه هناتسآ و يگدننک درس تردق تاجرد :51 هرامش لودج
 یناسنا یامیلکویب طیارش یییحم طیارش CPI ریداقم
 ییامیلکویب راشف عو یمان و یجرش ،مرگ ،غاد 4-0
 ییامیلکویب شیاسآ ،دودحم لمحت لباب ،مرگ 1-3
 ییامیلکویب شیاسآ هدودحم عو یم و میالم 41-31
 میالم کیرحت کنخ 46-36
 دیدش ات طسوتم کیرحت از شنت یمک و درس 49-39
 از شنت طسوتم روط هب درس یلیخ 40-30
 از شنت ًاادیدش عوی مان درس 41-31

 9446 ،رکیب :ع نم

 1591-1112 یاه لاس يط ناهفصا رهش (CPI) يناسنا یامیلکویب کيرحت یاه هناتسآ و يگدننک درس تردق تاجرد :61 هرامش لودج

 
 
 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

MAR FEB JAN DEC NOV OCT SEP AUG July Jun MAY APR 

 کنخ کنخ کنخ
 و میالم
 عو یم

 و میالم
 عو یم

 و مااایالم
 عو یم

 لباب مرگ
 لمحت

 لااباب مرااگ
 لمحت

  لاباب مرگ
 لمحت

  لاباب مرگ
 لمحت

 و ماایالم
 عو یم

 و مااایالم
 عو یم

96 06 16 31 21 91 3 2 1 0 91 11 
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 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم     1591 – 1112 یاه لاس يط فلتخم یاه هام رد رکیب يمیلقا صخاش رادومن :7 لکش

   و هدواب رارابرب یمیلبا شیاسآ طیارش ر ماسد ،ر ماون ،ر تکا ،یم ،لیروآ یاه هام رد ناهزصا ناتسرهش صخاش نیا رد
   مراگ طیاراش یاراد  ااه  هاام یقبام و دشاب یم میالم کیرحت ای کنخ طیارش یاراد زین سرام ،هیروف ،هیوناژ هام هس رد
 ا(0 لکش) دنشاب یم لمحت لباب
 (HU) شیاسآ مدع صخاش ه ساحم -1-0
   ماامت رد هدرتاسگ رویب لاس نامه زا و هدش یحارط اداناک ناسانشاوه طسوت 1231 لاس رد ادتبا Humidex صخاش
    سااسحا كرد یاراب هدااس ی ااه شور     هائارا ،صخااش نایا یاحارط زا فده اتسا هتفرگ رارب هدازتسا دروم ناهج
  نیایعت یارب لصا رد ،هداس شیاسآ مدع صخاش نیا اتسا هدوب طسوتم درف کی یارب تبوطر اب هارمه مرگ یترارح
  یاط اداناک یسانشاوه تارادا اتسا هدیدرگ یحارط ناتسبات لصف رد هژیوب طیحم یترارح یاهشنت هب دارفا تیساسح
     شیااسآ مداع صخااش اداندرک هدازتسا صخاش نیا زا امرگ راشف ریخ دروم رد مدرم هب رادشه یارب ریخا یاه لاس
 :تسا ه ساحم لباب ریز هیبار قیرط زا روکذم یترارح
 H = T+ (0.5555 (E-10)) :(9) هیبار
  یالیم بسح رب راخب راشف E و دارگ یتناس بسح رب ترارح هجرد T ،یترارح شیاسآ مدع صخاش H هیبار نیا رد
 ادشاب یم راب
 اتسا هدش هئارا (01) لودج رد هدمآ شیپ یاهتلاح فیصوت و روکذم صخاش تارییغت هنماد

 (HU) صخاش شياسآ مدع اي شياسآ تارییغت هنماد :71 هرامش لودج

 
 
 
 

 
 2191 ،یراقزلاوذ :ع نم

 1591-1112 یاه لاس يط ناهفصا رهش (HU) صخاش شياسآ مدع اي شياسآ تارییغت هنماد :81 هرامش لودج

 
 

 
 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

 فیصوت صخاش
 36 زا رتمک (زیچان دح رد شیاسآ مدع) یترارح شیاسآ
 09-49 هجوت لباب شیاسآ مدع
 39-19 راکشآ شیاسآ مدع
 10-40 (ندش هجاوم زا زارتحا) دیدش شیاسآ مدع
 01-10 كانریخ دح رد شیاسآ مدع
 01 یالاب دیدش یترارح بیسآ ریخ لامتحا

MAR FEB JAN DEC NOV OCT SEP AUG July Jun MAY APR 
  شیااسآ
 یترارح

 شیاسآ
 یترارح

 شیاااسآ
 یترارح

 شیاااسآ
 یترارح

  شیاااسآ
 یترارح

  شیااسآ
 یترارح

 شیاااسآ
 یترارح

 شیاااسآ
 یترارح

 شیااااسآ
 یترارح

 شیاااااسآ
 یترارح

 شیااااسآ
 یترارح

 شیاااااسآ
 یترارح

0 6 6/4- 1 0 11 66 06 36 26 46 01 



 13 ...رثؤم ییامیلکویب یاه صخاش هعلاطم

 
2 یاه لاس يط فلتخم یاه هام رد شياسآ مدع صخاش رادومن :8 لکش 111 – 1591 

 1391 ،شهوژپ یاه هتفای :ع نم

        نارگاشدرگ یاراب یامیلبا شیااسآ راظن زا یاترارح شیااسآ یاراد اه هام همه رد ناهزصا ناتسرهش صخاش نیا رد
 ا(1 لکش) دشاب یم
 یریگ هجیتن -5
  نارگاشدر  گ بذااج قطاانم زا یکی ناونعب دناوت یم یگنهرف و یخیرات یعی ط یاه هبذاج نتشاد لیلد هب ناهزصا رهش
       شیازافا ثاعاب نارگاشدرگ یدنمتیااضر رد یامیلبا راصانع ری ثأات   هاکنیا هاب هجوت اب ادشاب حریم یجراخ و یلخاد
   ناوات زا ناشور یدید نتشاد اذل ،تسا هدش نارگشدرگ تمابا یارب بسانم یناکم باخنا رد نآ تیمها و تیساسح
   هاقینم نارگاشدرگ یاضاقت شیازفا زین و یرگشدرگ یاه یزیر همانرب رد ییازسب شقن کیتامیلکویب شیاسآ و یمیلبا
     زا لاماک تخاناش نوداب اای و یمیلبا بسانمان طیارش اب یرگشدرگ قطانم هب تمیزع و رزس نیاربانب اتشاد دهاوخ
  تایعبوم Rayman       رازافا مران رد ادروآ رااب هاب نارگاشدرگ یاراب  داناوت یم ار یتادیدهت و تالکشم یمیلبا طیارش
   نیداب و داش ت ث هناگادج هام ره یارب داب شزو تعرس و تبوطر و امد هلمج زا زاین دروم یاهرتماراپ و ییایفارغج
 یاه هداد و دش هداد رارب EXCEL طیحم رد ناهزصا رهش کیتپونیس هاگتسیا PET و PMV یترارح تیساسح قیرط
   یرگاشدرگ میالبا طیارش و دش ه ساحم لومرف ق ط صخاش ره یارب ،دش هتفرگ یسانشاوه زا هک ییاهرتماراپ یرامآ
  ،تاسا هتفرگ رارب یسررب دروم ییاهنت هب ناهزصا رهش کیتپونیس هاگتسیا هکنیا هب هجوت اب ادمآ تسد هب ناهزصا رهش
 یارب EXCEL طیحم رد یرامآ یاه هداد ندرک دراو اب نیاربانب سپ ،درک هدازتسا ناوت یمن یمیلبا یدنب هنهپ ی هشقن زا
 رب ناهزصا رهش یمیلبا طیارش شهوژپ نیا رد ور نیا زا ادش میسرت رهش لک یارب ییاهرادومن اه صخاش زا مادک ره
    میالبا صخااش زا هدامآ تسدب جیاتن و تفرگ رارب یبایزرا دروم PET و TCI،HU، CPI، PMV یاه صخاش ساسا
    و یام ،ر ماتپاس ،را تکا ی ااه هام رهش نیا رد یرگشدرگ میلبا رظن زا لاس یاه هام نیرتهب هک دهد یم ناشن یرگشدرگ
 ی ااه  هاام CPI     صخااش رد و یام و را تکا یرگاشدرگ یارب هام نیرتهب PET و PMV صخاش رد و دشاب یم لیروآ
 ا دناشاب ی ام   نارگاشدرگ یاراب یمیلبا شیاسآ یاراد اه هام همه HU صخاش رد و ر ماسد و ر ماون ،ر تکا ،یم ،لیروآ
   نیراتهب و هدواب رادروخرب یبولیم یمیلبا شیاسآ زا هدر مان ییامیلکویب یاه صخاش هب هجوت اب ناهزصا رهش نیاربانب
 ادوش یم بوسحم یرگشدرگ یارب ناکم
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        و اهتیدوداحم شهااک و ناهزاصا یرگاشدرگ تعناص یااهتیفرظ و اهدادعتاسا و اهتصرف زا هنیهب هدازتسا یاتسار رد
     هامانرب تاهج دواخ هتاسیاش و یقیقح هاگیاج هب تیلاعف نیا تیاده و ناهزصا یرگشدرگ تعنص هعسوت و اهشلاچ
 :ددرگ یم هئارا لکش نیا هب ییاهراکهار و اهداهنشیپ ناهزصا یرگشدرگ تیلاعف ناراذگتسایس و نازیر
  یباایزرا یارب ،تسا ناهزصا رهش مسیروتوکا هنیمز رد هک یقیقحت یاهراک رد شهوژپ نیا جیاتن زا دوش یم داهنشیپ -
     هدازتاسا میالبا شاقن یباایزرا یارب هک دوجوم یاه شور اریز ادوش هدازتسا قطانم یتسیروتوکا هعسوت رد میلبا شقن
 ادشاب یم ییامیلکویب یاه شور دوش یم
          رد ناهزاصا یرگاشدرگ یااهرازاب و نارگاشدرگ تااصخشم هاب طوابرم تااعالطا و راامآ ،تاقیقحت دحاو داجیا -
    و نارگاشدرگ یاگنهرف و یدااصتبا     ،یعاامتجا یااهیگژیو ،سناج ،ناس ،دادعت ،فادها ،هزیگنا هب طوبرم یاه هنیمز
     رازابا و یلاصا زااین کای ناونعب ناهزصا رهش رد یرگشدرگ یاهانگنت و اه تیدودحم ،اه ناوت ،اهتیفرظ قیبد تخانش
 اتسا تیمها زئاح رایسب ،اهتیولوا نییعت و یزیر همانرب یعباو
  ناهزاصا رهش فلتخم لوصف رد بولیم یمیلبا یاه لیسناتپ ناوت یم هدمآ لمعب یاه یسررب و تاقیقحت هب هجوت اب -
  تامادابا ااا و  ااه  هااگحیرزت ، ااه هاگشیاسآ ،اه ناتسرامیب رارقتسا ،تسیروت بذج ،یرگشدرگ هنیمز رد و ییاسانش ار
  یژرانا زا هدازتسا یارب یراذگ هیامرس هنیمز رد ناوت یم ناهزصا رد دایز یباتفآ تاعاس هب هجوت اب ادروآ لمعب ار مزال
 اداد ماجنا یدیزم یاهراک یدیشروخ
 عبانم
    یاسانشراک هامان ناایاپ ،GIS طیحم رد یدنب هنهپ و یتسیروت میلبا لدم زا هدازتسا اب ناریا یتسیروت میلبا یبایزرا ا2191 اع ،یدابآدمحا

 اسردم تیبرت هاگشناد ،یسانش میلبا دشرا
 اناهزصا کیتپونیس هاگتسیا یمیلبا یاه هداد ا1391 اناهزصا ناتسا یسانشاوه لک هرادا
      همانلاصف ،نادنورهاش یرگاشدرگ و تاغارف تاابوا نارذگ رد یرهش ز س یاهاضف هاگیاج ا0391 اا ،یرباص ،ام ،یر کا ،اس ،ییارماروپ

 ا01-10 :،مهد لاس ،یرگشدرگ تیریدم تاعلایم
  هالجم ،TCI  صخااش     سااسا راب ناتاسرل ناتاسا یمیلبا شیاسآ نازیم ییاضف نیی ت ا4391 اح ،هانپ نادزی ،ام ،را ت ینامیلس ،اع ،دنونسح

 ا161-001 :(1) ،ییاضف یزیر همانرب
 ا22 – 21 :3 دلج ،رهپس هلجم ،مسیروت تعنص رب میلبا تارییغت و میلبا تارثا یسررب ا4191 ام ،یورسخ
       ناتاسا :یدروام هاعلایم) ینااسنا میالبا تاسیز یدنب هنهپ رد یا هشوخ یدنب هورگ زا هدازتسا ا1191 اع ،نیورآ ،اا ،یزاغ ،اج ،لاحشوخ

 ا211 -101 :(1) 46 ،(ناهزصا
  طاسوتم و (PET)   یژوالویزیف یاامد ی ااه صخاش زا هدازتسا اب زیر ت رد شدرگ یارب بسانم ینامز میوقت نییعت ا2191 اح ،یراقزلاوذ

 ا601 -361 :62 ،ییایفارغج یاهشهوژپ هلجم ،(PMV) هدش ینیب شیپ یجنسرظن
 ،یترارح شیاسآ یمک یاه صخاش زا هدازتسا اب دهشم رهش یرگشدرگ میلبا طیارش یبایزرا ا9391 اا ،یمساب ،اع ،دار یرازص ،ام ،سمش

 ا041 -13 :(41) 9،یرگشدرگ یاضف ییایفارغج همانلصف
      هاگاشناد ،اایفارغج داشرا یاسانشراک هامان نایاپ ،ناریا لحاوس رد یمیلبا شیاسآ یناکم و ینامز یاه یگژیو یسررب ا2191 اف ،یزا هش

 اهاشنامرک یزار
      میالبا صخااش زا هدازتاسا ااب دامحاریوب و هیولیگهک ناتسا یرگشدرگ میلبا تسیز یسررب ا1391 ام ،نایجاح ،ان ،تیانعریم ،او ،نایتزع

  ا121 -391 :(9)1 ،یرگشدرگ یاضف همانلصف ،یرگشدرگ



 73 ...رثؤم ییامیلکویب یاه صخاش هعلاطم

 :(10) 9  ، ییاایفارغج یاضف هلجم ،ناهزصا ناتسا یتسیروت قطانم یرگشدرگ میلبا شیاسآ میوقت نییعت ا6391 اح ،هانپ نادزی ،از ،ینارمع
  ا491 -911

   یااضف هالجم ،   رزاخ یاایرد هیاشاح یلامش یاه ناتسا یرگشدرگ میلبا طیارش یبایزرا ا6391 اا ،را ت یمیهاربا ،اا ،ییارهز ،اص ،یحوتف
 ا311 -321 :(60) 91 ،ییایفارغج

     و یلااسکشخ طیاراش رد نارایا یتاسی  روت میالبا صخااش یریذپرییغت لیلحت ا1191 اع ،یدابآدمحا ،اا ،این حتف ،ام ،یبزار ،ام ،هداز جرف
 ا10 -01 :هرود ،یا هقینم یزیر همانرب و ایفارغج هلجم ،یلاسرت

  همانلاصف ،(TCI ) یرگاشدرگ میلبا صخاش زا هدازتسا اب ناریا یرگشدرگ میلبا یدنب هنهپ و یبایزرا ا3191 اع ،یدابآ دمحا ،ام ،هداز جرف
 ا19-60 :02 هرامش ،یعی ط یایفارغج یاه شهوژپ
 ا141 -00 :16 هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف ،ناریا یناسنا میلبا تسیز هشقن هیهت و یسررب ا6091 ،ام ،ینایواک
 :(1)9  ،یاعی ط یایفارغج هلجم ،TCI لدم زا هدازتسا اب مریمس ناتسرهش رد یرگشدرگ میلبا صخاش لیلحت و دروآرب ا3191 اا ،راکمدنگ
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