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 درکرهش رهش رد یرهش زبس یاضف تیعضو رب یلیلحت

 رورس میحر
 ناریا ،نارهت ،یمالسا دازآ هاگشناد ،تاقیقحت و مولع دحاو ،یرهش یزیر همانربو ایفارغج داتسا

 1همشچ هد یدمحم نامژپ
 ناریا ،نارهت ،رون مایپ هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هورگ ،یبرم

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

 هدیکچ
          ریذهپان باهنتجا یرهما تامدهر و عباهنم عهیزوت رد لداهعت ههب یبایتهسد ،دنا هدش رقتسم رهش کی رد هک ییاه تیلاعف لیلحت روظنم هب
 هک دشاب یم یهافر و یعامتجا تامدر ،یلام ،یرادا ،یناگرزاب ،طاقن ریظن تامدر هئارا یاه ناکم رب لمتشم هاگتنوکس ره .دشاب یم
 هوالع ات ددرگ عیزوت نیمز هصرع رد رگیدکی اب طابترا رد و بسانتم تروص هب دیاب اکارم نیا هاگتنوکس نن رد مظن دوجو ضرف اب
       زا یتامدهر اهکارم عهیزوت نیهیعت .دهنریذپب رگیدهکی زا ار تاریرأت نیرتمک ،تامدر نیا تیعمج زا یرتشیب رامش یسرتسد ناکما رب
  و عباهنم صیصخت هک دننک یم شالت و دنراد راکورس نن اب ناایر همانرب تاقوا بلغا هک تسا یا هلأسم اه کراپ و ابس یاضف هلمج
     رد ابهس یاهضف ییاهضف عهیزوت یسررب هب یلیلحت -یفیصوت یاه شور زا هدافتسا اب هدش یعس هلاقم نیا رد .دننک تیاده ار تامدر
 زا ات هداد رارق ییاسانش دروم ار دنتسه وربور ابس یاضف دوبمک اب هک رهش زا ییاه ناکم و قطانم ًااتیاهنو دزادرپب درکرهش رهش  طس
  جیاهتن هدش ماجنا تابساحم هب تیانع اب .تشادرب یماگ ناوتب درکرهش ابس یاضف یربراک لداعتم عیزوت ییاتسار رد ناوتب قیرط نیا
  درادناتهسا  هنارهس  اهب  ههک  تهسا هداد  صاهصترا  دوهر هب ار عبرمرتم 9.1 مقر درکرهش ابس یاضف هنارس هک دهد یم ناشن هدمن تسدب
 .میتسه وربور هقطنم و رهش  طس رد یربراک نیا دوبمک اب و دراد هلصاف (عبرمرتم 25-7) نامروشک یزاسرهشو نکسم ترازو
 
 GIS،ییاضف عیزوت ،نازیر همانرب ،لداعتم عیزوت ،درکرهش ،زبس یاضف :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
  نایا ،تسا هدش یرهش نیمز زا هدازتسا یگنوگچ رد ییاه یگنهامهان داجیا هب رجنم ریخا یاه ههد رد یرهش هعسوت 
 نورد ی ااه  ترفااسم    شیازافا و هتخااس لکاشم ار یرهش یمومع تامدخ و تالیهست هب نادنورهش یسرتسد هلاسم
   نکیال هداش  ااه  نااسنا   یاتحار و هاافر ثعاب هچرگا ینیشنرهش ا(11 :1191 ،یدمحم) تسا هدیدرگ ثعاب ار یرهش
    تالکاشم ت اسن ناامه هب دوش یم رتشیب اهرهش تیعمج هچره هک یروط هب تسا هتشاد لا ند هب زین ار ییاهیراتفرگ
 ،گرزب و کچوک یاه هاگراک شیازفا ،کیفارت نونمه یلیاسم دوخ هبون هب تیعمج شیازفا ادوش یم رتشیب زین یرهش
  هاک یروط هب (11 :6191 ،این دیعس) دراد لا ند هب زین ار ز س یاضف و ناتخرد و اه لگنج یدوبان ،هلابز مجح شیازفا
   لاح تاهج  ااه  لاح   هار نایا زا یاکی اتسا هتشاداو یشیدنا هراچ هب ار نازیر همانرب و نارظن بحاص تالضعم نیا
  تاسا یرهش ز س یاضف داجیا دنورهش یارب تسیز لبای ی یحم هب یرهش طیحم رتهب هچره لید ت و یتسیز لئاسم
  هاک  یلمااع ناونع هب و دهد هئارا یدایز یلیخ یناور و یعامتجا تامدخ دناوت یم ز س یاضف ا(36 :9191 ،هداز یقن)
    هاب ز اس یااضف رگا نیاربانب ا(Urich, 1981: 2) تسا هدش دیکات درب الاب ار یرهش یعامتجا یگدنز تیزیک دناوت یم
    هاعماج یااهزاین زا اداج دناوت یمن ،دشاب هتفای ترورض یرهش تامدخ زا یشخب زین و اهرهش تفاب زا ییزج ناونع
  تایزیک  داناوت یم هک مهم رایسب یژتارتسا کی ناونع هب یرهش ز س یاضف و اه كراپ رب اه ثحب بلغارد ادشاب یرهش
  و یامک رظن زا دیاب ز س یاضف ور نیا زا ا(Girardet, 1998: 25) تسا هدش دیکات درب الاب ار یرهش یعامتجا یگدنز
      نارذاگ ،یاناور ظااحل زا) هاعماج یااهزاین و (اه هداج و اه نابایخ ،اه نامتخاس) رهش یکیزیف مجح اب بسانتم یزیک
  داناوتب ات دوش هتخاس نآ یتآ شرتسگ دنور و رهش یکیژولوکا طیارش هب هجوت اب (یتشادهب یاهزاین و تغارف تایوا
  یگدانز هزورما ا(10 و 00 :0091 ،ناینونجم) دشاب هتشاد یرمثم ی یحم تسیز یهدزاب ،لاعف یز س یاضف ناونع هب
   و قایمعت ،یعاامتجا -  یدااصتیا یااه  تایلاعف و  ااه  ت اسانم  هداینیپ ید لاک -ییاضف راتخاس هب هجوت اب اهرهش رد
  هرود راه زا شیب ،نادنورهش یعامتجا و یتغارف ،یگنهرف هدنیازف یاهزاین و یداصتیا و یعامتجا راک میسقت شرتسگ
    تروراض ،ینیاشنرهش مااظن رد یتامدخ یاه تیلاعف نوزفا زور شقن هب هجوت اب اذل اتسا تامدخ هب هتسباو یرگید
   هاب یاسرتسد هوحن و یتامدخ زکارم شنکارپ یگنوگچ هلأسم و تسا هدمآ دیدپ یرهش یزیر همانرب دنور رد یدیدج
   شنکاراپ و عایزوت ا(06 :0191  ،هدازدیاشمج ) تاسا   هداش رادرواخرب یا  هدانیازف تیمها زا زکارم هنوگ نیا تامدخ
     ماک هدازتاسا هالمج زا ییااه ی رااجنهان  دااجیا هب رجنم تیاهنرد یرهش ز س یاهاضف تسردان یبای ناکم و لداعتمان
  و بااخ   تنارد تایمورحم دااجیا ،باسانم یرامعم حرط هئارا رد تیمورحم داجیا ،هدش داجیا ز س یاهاضف زا ناربراک
 :9191  ،یناامحر ) تاسا    هداش یعاامتجا و یاناور تینما شهاک ،یرهش یامیس رد یگتزشآ ،بسانم یهایگ نامدیچ
       راماش هاب یماسج و یاحور یاوای دایدجت یارب ناکم نیرتهب دوش یبای ناکم تید هب رگا ز س یاضف نیاربانب ا(01
 و تسا یرهش تامدخ زا یشخب زین و اهرهش تفاب زا یئزج ناونع هب ز س یاضف هکارچ ا(1 :0191 ،یدمحا) دیآ یم
         ماجح ااب باسانتم دایاب یازیک و یامک راظن زا ز اس یاضف ور نیا زا ادشاب یرهش هعماج یاهزاین زا ادج دناوت یمن
      ناوانع هاب داناوتب اات دواش هتخاس نآ یتآ شرتسگ دنور و رهش یکیژولوکا طیارش و هعماج یاهزاین و رهش یکیزیف
   صخاشم یرهاش ن اریدم و ناصصختم مومع رب هزورما ادشاب هتشاد یرمثم ی یحم تسیز یهدزاب ،لاعف ز س یاضف
          متاسیس زا هدازتاسا تایمها اتاسا نکممرایغ یتناس یااهرازبا ااب اهرهاش فلتخم روما هرادا و تیریدم هک هدیدرگ
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     یاراب دایاب هاک تااعالطا روآ ماسرس شیازفا و اهرهش عیرس شرتسگ اب یرهش یزیر همانرب رد ییایفارغج تاعالطا
 ا(411 :1191 ،هداز جرف) تسا هدش نشور دنوش شزادرپ یرهش تیریدم
   هاک تاسا نیا رگنایامن ،تسا هدش هتخادرپ نآ یرهش ز س یاضف لیلحتو یسررب هب شهوژپ نیا رد هک درکرهش رهش
    راثکا عایزوت هواحن هک یروط هب ،درادن بسانم و بول م تلاح هناگ هس یحاون رد دوجوم ز س یاضف ییاضف عیزوت
       شاشوپ تاحت هدوداحم زا جرااخ حو اس زا یرایاسب و دنراد كرتشم ششوپ هک تسا یا هنوگ هب ز س یاه یاضف
  تیعمجداصرد 1    و ود هایحان تایعمج داصرد 91  ،کای هیحان تیعمج دصرد 69 اهنت هک یروط هب ؛دنتسه اه كراپ
 نیا و میتسه وربور یربراک نیا دایز مکارت اب تالحم زا یخرب رد نیننمه ادنشاب یم اه كراپ ششوپ تحت هس هیحان
  یزااسرهش هنارس نیننمه ادنشاب یم مورحم اه نآ هب بسانم و عیرس یسرتسد زا حو س زا یرایسب هک تسا یلاح رد
 (0-61  ) یزااسرهش و نکاسم ترا     زو یداهناشیپ درادناتاسا هناراس ااب هاک دشاب یم عبرمرتم 1ا9 درکرهش ز س یاضف
 امیتسه هجاوم رهش ح س رد نآ دو مک اب و دراد هلصاف عبرمرتم
  یاسررب نیا دعب هلحرم رد و دوش یم هتخادرپ درکرهش ز س یاضف هنارس و حو س یبایزرا هب ادتبا شهوژپ نیا رد اذل
 رد امیوش هاگآ دراد دوجو نامروشک درادناتسا اب هک یا هلصاف و اهدو مک هب ات دوش یم ماجنا هناگ ود قطانم حو س رد
       دااجیا هاب راجنم تایاهنرد یرهاش ز اس یاهاضف تسردان یبای ناکم و لداعتمان عیزوت هک نیا هب هجوت اب یدعب ماگ
       یراامعم حراط هائارا رد تایمورحم دااجیا ،هداش داجیا ز س یاهاضف زا ناربراک مک هدازتسا هلمج زا ییاه یراجنهان
      و یاناور تاینما شهااک ،یرهاش یامیاس رد یگتزشآ ،بسانم یهایگ نامدیچ و باختنارد تیمورحم داجیا ،بسانم
    و عاباوتزا هدازتاسا ااب  ااه  كرااپ        ییااضف عایزوت یاسررب هاب لئااسم نایا زا یریگاشیپ تهج رد ،دوش یم یعامتجا
     نااکم هاب باسانم عایز   وت مداع ترواص رد اات دوش یم هتخادرپ ییایفارغج تاعالطا متسیس رد دوجوم یاهرگلیلحت
 تیزکرم ،اه كراپ یتامدخ ششوپ ندرک صخشم یارب هک ش یاه لیلحت زا یبایزرا نیا رد ادوش هتخادرپ اه نآ ینیزگ
  رفااب ،اه كراپ ششوپ تحت تحاسم نییعت رد نسیت ،ید لاک تامیسقت زکارم هب ت سن اه كراپ تیعضو نییعت تهج
  و هایزجت و 9 شراب ،6 مااغدا ،1 یباای تحاسم عباوت و ،راگزاسان یاه یربراک هب ت سن اه كراپ تیعیوم یبایزرا یارب
 ادوش یم هدازتسا یرامآ لیلحت
 فادها

 -یرهش ز س یاضف یاهدرادناتسا اب نآ قا  نا ودرکرهش رهش ز س یاضف دوجوم عضو یسررب و تخانش
 -یرهش نورد یاه كراپ یبایزرا لیلحت روظنم هب ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدازتسا
 -رظن دروم فادها در شیپ تهج ز س یاضف نازیر همانرب و ناصصختم هب ندیشخب ناوت
 هیضرف
 -دشاب یمن ق  نم یرهش ز س یاضف یاهدرادناتسا و اهرایعم ابدرکرهش رهش رد ز س یاضف یگدنکارپ و هنارس
 دشاب یم یرهش نورد یاه كراپ یبایزرا یارب یبول م متسیس ،GIS)) ییایفارغج تاعالطا متسیس -

                                                                                                                                                               
1- Calculate Area 
2- Merge 
3- Clip 
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 هنیشیپ
     نایا رد هاک دوامن هرااشا (1191) ید ع دلاخ همان نایاپ هب ناوت یم هتفرگ تروص هنیمز نیا رد هک یتاعلا م هلمج زا
     یااهروتکاف لاامعا زا ساپ وا اتاسا هتخادرپ جدننس رهش کی هیحان یرهش ز س یاضف یربراک یسررب هب همان نایاپ
  دواجوم ی ااه  كرااپ هک درک صخشم دروآ تسدب لدم زا هک یجیاتن و هلحم سایقم رد كراپ یبای ناکم رما رد رثؤم
   یواگباوج داناوت ی امن    تحااسمو داداعت راظن ه قن زا نادنورهش زاین ندرک عزترم دعب زا مه و یبای ناکم دعب زا مه
  دوامن هراشا (1191) یدنویهاش دمحا همان نایاپ هب ناوت یم رگید هنومن ادشاب جدننس رهش کی هق نم نانکاس یاهزاین
   یااهرایعم فایرعت اب و هتخادرپ ز س یاضف ییاضف لیلحت هب دابآ مرخ رهش ز س یاضف یبای ناکم روظنم هب نآ رد هک
     یدانب تایولوا تایمها بایترت هب ار بسانم یاه نیمز اهنآ یهد نزو و قیزلت و رظن دروم یاه هیال هیهت و یبای ناکم
  یاکیدزن ،ینوکسم زکارم هب یکیدزن :تسا هتفرگ رظن رد ریز حرش هب ار ییاهرایعم یبای ناکم روظنم هب وا اتسا هدرک
   و یطاا ترا هک اش هب یسرتسد ،یرهش تازیهجت و تاسیسات هب یکیدزن ،یگنهرف زکارم هب یکیدزن ،یشزومآ زکارم هب
  هدراک هیهت ار رظن دروم یتاعالطا یاه هیال هدش فیرعت یاهرایعم ساسا رب بیترت نیدب ادعتسم یاه نیمز هب یسرتسد
   سااسارب ااه  هایال  یاهد نزو ی  هالحرم اتسا هدش ماجنا راذگریثات لماوع زا هلصاف ساسا رب کی ره یراذگ شزرا و
 یدا ع لیعامسا همان نایپ رگید هنومن ادنا هدش ییاسانش دعتسم یاه ناکم و هدش ماجنا یت سن ای یدنب هجرد یهد نزو
  نایا هب وا اتسا هتخادرپ نادهاز یرهش هس هق نم رد ز س یاضف یربراک یناکم -ییاضف لیلحت هب :(0191) نادنکوج
  نیاع رد و دراد هلصاف یرهش ز س یاضف درادناتسا اب هس هق نم ز س یاضف دوجوم عضو هنارس هک تسا هدیسر هجیتن
 نیا رد راولب هدزیس و نادیم هدزای ،كراپ شش اهنت هکنانچ تسا بسانتمان و لداعتمان رایسب زین نآ ییاضف عیزوت لاح
 یا هنی ز اس  هانوگ  راه  دایاف نآ برغ و بونج رد صوصخ هب هس هق نم یرهش یاهاضف ریاس و دنا هتفرگ راری هق نم
  راظن رد و  ناداهاز  هاس  هاق نم  یاتآ  لااس هد تیعمج ینیب شیپ رد دوخ تا ساحم هب هجوت اب نیننمه وا ادنشاب یم
  دایدج  ز اس  یااضف  نازایم  ه اساحم  هاب  هاق نم نیا ی یحم طیارش ساسا رب عبرم رتم 1 یرهش هنارس لیادح نتفرگ
  هعاسوت یارب یضارا کیژولوکا ناوت یبایزرا تهج :(6191) ینازرک یمالغ ارتیم همان نایاپ رگید هنومن اتسا هتخادرپ
  هایاپ  تااعالطا اتسار نیا رد اتسا هتخادرپ کیژولوکا عبانم زا هیاپ تاعالطا لیلحت و هیزجت و یسررب هب ز س یاضف
  هاب  ییاایفارغج ی ااه  تاهج و  بیاش ،ایرد ح س زا عازترا یاه هشقن و هدش هیهت هشقن تروص هب یکیزیف عبانم لماش
  راب  راگید  فراط زا ا دایدرگ  جارختاسا 44416:1 یمویر هشقن یور زا نیمز لکش یاهدحاو هشقن هب یبایتسد روظنم
  متاسیس اب سالک تحت تشه و سالک جنپ رد ار جرک رهش یاه كاخ هشقن هدش ماجنا یسانش كاخ تاعلا م ساسا
  سااسا  راب  ااه  هاشقن  قایزلت شور زا  ،یباایزرا  مااجنا  تاهج ا تاسا هدروآرد یمویر تروص هب ییایفارغج تاعالطا
  هاشقن  تایاهن رد و  داش هدازتسا جرک رهش یارب هدش هیهت ز س یاضف یربراک یکیژولوکا لدم و رازفا مرن یاه تیلبای
  مکارات  لاثم ییاهروتکاف زا :(1191) یدمحم یلع دازریش هلاقم رگید هنومن اتسا هدرک هیهت ار ز س یاضف ناوت ییاهن
 شور زا  یاهد نزو  یارراب  نیاننمه و هدرک هدازتسا تیعمج رپ زکارم زا هلصاف ،اه نابایخ یکیدزن و یرود ،تیعمج
  یرهاش ی ااه  كرااپ  یباای  نااکم هب GIS اب و هدرک هدازتسا یزاف ق نم زا اه هیال بیکرت یارب و ی تارم هلسلس لیلحت
 تسا هتخادرپ ناهزصا کی هق نم
 



 123 ...یرهش زبس یاضف تیعضو رب یلیلحت

 هعلاطم دروم هدودحم
  لاک  تحااسم زا  داصرد 91/11  ًااا یرقت) راتکه 0046 دودح یتحاسم اب و یرایتخب و لاحمراهچ ناتسا زکرم درکرهش
  ییراش  لواط رد درکرهش رهش ییایفارغج تیعیوم رظن زا ادراد راری ایرد ح س زا رتم 4466 رب بلاب یعازترا اب (ناتسا
  عایاو هقیید 46 و هجرد 69 ات هقیید 01 و هجرد 69 و یلامش ،رع و هقیید 61 و هجرد 41 ات هقیید 41 و هجرد 41
 اتسا هدش

 هعلاطم دروم رهش ييایفارغج تیعقوم -1 هرامش هشقن
 6191 درک رهش رهش عمج حرط :ع نم

 اه شور و داوم
        راب قایقحت نایا زااین دروام تااعالطا اتاسا هدوب یلیلحت -یزیصوت یاه شور زا ی یکرت شهوژپ نیا قیقحت شور
 ی ااه نامزاس رد عوضوم اب ط ترم ناسانشراک اب ه حاصم قیرط زا هک تسا هدوب قیقحت فادها و تایضرف عون بسح
 4446:1 ی ااه  هاشقن    و رهاش یلیاصزت و عمااج یاه حرط ،نکسم و سوزن یمومع یرامشرس یلیضزت جیاتن ،هطوبرم
       یااهرازفا مران قایرط زا شهوژاپ نایا هدامآ تسدب یاه هداد جیاتن اتسا هدمآ تسدب رهش یلیصزت و دوجوم عضو

Auto Cad، GIS اتسا هتفرگ راری لیلحت و هیزجت و یسررب دروم 
 ثحبو اه هتفاي

 GIS يلیلحت عباوتزا هدافتسا اب هناگ هس يحاون رد درکرهش یاه  راپ يياضف عيزوت يبايزرا

 یا هیحان یاه  راپ و هیحان زکارم یدرکلمع عاعش يسررب -
    هایحان زاکارم زا رود ًاات اسن لصاوف رد اه كراپ نیا هک دراد دوجو یا هیحان كراپ 2 رهش ح س رد (6) لکش ساسا رب
   عاعاش نایا ح س رد هک دنشاب یم یدرکلمع عاعش کی یاراد اه یربراک ،رهش کی ید لاک تامیسقت رد ادنا هتفرگ راری
     رد ییااضف عایزوت ثاحب رد ماه (كراپ) یرهش ز س یاهاضف دنهد یم هئارا ار زاین دروم تامدخ دوجوم تیعمج هب
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 یا  هایحان     كرااپ کای هایحان ساایقم رد لاثم روط هبو ادشاب یم توازتم یاه عاعش یاراد رهش کی ید لاک تامیسقت
   کای ،هایحان سایقم رددنهد دوخ ششوپ تحت ار هیحان تیعمج دناوتب ات دنریگ راری هیحان زکرم عاعش رد یتسیاب یم
 ی ااه  كرااپ   یاراب راتم 410     عاعاش شاخب نایا رد هاک دشاب یم رتم 410-412 یدرکلمع عاعش یاراد یا هیحان كراپ
 یحا   وان زاکارم هاب ت سن درکرهش یا هیحان یاه كراپ هتفرگ تروص یاه یسررب رد اتسا هدش هتفرگ رظن رد یا هیحان
   هاشقن رد هاک رو نامه اتسا هدشن تیاعر تیزکرم رایعم هب ت سن اه كراپ یریگراری تیعیوم و دنراد یدایز هلصاف
 ی ااه  كرااپ  باسانمان عیزوت دشاب یمن یکی اه كراپ یدرکلمع عاعش هب یحاون زکارم عاعش هدش هداد ناشن (6) هرامش
    هاب و دناشاب هتاشاد عاعش لخادت رگیدکی اب 6 و 9 هیحان یاه كراپ هک هدش عوضوم نیا رجنم رهش ح س رد یا هیحان
 ی ااه  كرااپ   داایز تعاسو لیلدب هت لا دنا هداد دوخ ششوپ تحت ار رگیدکی یحاون زکارم تحت تیعمج ششوپ یاج
 هتفرگ رظن رد یرتم 410 عاعش رگیدکی رانک رد ناوناب و ردام ،تلم یاه كراپ و 1 هیحان رد یبونج و یلامش ناجیلهت
   هاک اتاسا هدش دوخ یحاون ح س رد یا هیحان یاه كراپ نیا یدرکلمع عاعش لخادت هب رجنم اه كراپ نیا یارب هدش
   رواط هاب) ی رهاش ی ااه  كرااپ هب رهش رضاح لاح یلگنج یاه كراپ لید ت یاج هب ناوت یم هک عوضوم نیا هب هجوت
 لخادت زا رترود لصاوف و عاعش رد عیاو نینکاس زاین نیمأت رب هوالع دیدج یا هیحان یاه كراپ ثادحا اب (تلم هنومن
     اات هایحان زاکرم هلاصاف هک دش صخشم میرح داجیا تایلمع اب ادومن یریگولج رگیدکی اب اه كراپ یدرکلمع عاعش
     كرااپ هلاصاف ًاات اسن هاک دشاب یم رتم 4441 دودح یبونج ناجیلهت كراپ ات هلصاف و رتم 4411 یلامش ناجیلهت كراپ
  و راتم 4416 دودح نازا ناج كراپ ات زکرم هلصاف 6 هرامش هیحان ح س رد اما ادشاب یم بسانم هیحان زکرم اب یا هیحان
  زاکرم اب 6 یحاون یاه كراپ بسانم یهد ششوپ مدع هدنهد ناشن هک دشاب یم رتم 4449 دودح رهش یدورو كراپ اب
 ادشاب یم رتم 4411 دودح یا هیحان كراپ ات هیحان زکرم هلصاف 9 هرامش هیحان ح س رد دشاب یم هیحان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیحان زکارم هب تبسن یا هیحان یاه  راپ یریگرارق تیعضو :(2) هرامش لکش

 6191 درک رهش رهش عماج حرط :ع نم
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 6191 درکرهش رهش عماج حرط :عبنم                   هیحان یاه  راپ و هیحان زکارم یدرکلمع عاعش :(4) هرامش لکش

   رااپ - هاناگ هس يحاون یاه  راپ يياضف عيزوت و يتامدخ ششوپ نییعت رد هکبش لیلحت لصاح جياتن -8-2

 :1 هیحان يگياسمه
 زا  رازن 0691     ح اس نایا ادنتاسه یگیااسمه ی ااه  كرااپ ششوپ تحت هق نم دصرد 6ا0 دودح 1 هیحان ح س رد -
 ادهد یم راری دوخ ششوپ تحت ار هیحان تیعمج

  یگیااسمه ی ااه  كرااپ   شاشوپ تاحت هق نم دصرد 6ا0 دودح 6 هرامش هیحان ح س رد :6 هیحان یگیاسمه كراپ -
 ادهد یم راری دوخ ششوپ تحت ار هیحان تیعمج زا رزن 3311 ح س نیا ادنتسه
  ح اس نیا ادنتسه یگیاسمه یاه كراپ ششوپ تحت هیحان تیعمج زا دصرد 41 دودح :9 هیحان یگیاسمه كراپ -
 ادهد یم راری دوخ ششوپ تحت ار هیحان تیعمج زا رزن 3436

 
 6191 درکرهش رهش عماج حرط :ع نم        يگياسمه یاه  راپ یدرکلمع عاعش :(3) هرامش لکش
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 :1 هیحان یا هلحم  راپ-

   یگیااسمه داحاو شخب ود رد لیادح هک دشاب یم رهش تالحم زا رگید یکی مه ناروآ نف هلحم :ناروآ نف هلحم -
    نایا یلاماش شاخب اهنت (1) هرامش هشقن ساسا رب ادشاب یم (ی یحم تسیز ،یزاسرهش) ز س یاضف دیاف یا هیحان و
 2     دوداح ااهنت عابرم راتم 4636101  تحااسم  عوامجم زا عیاو رد دشاب یم نایگنهرف هلحم كراپ ششوپ تحت هلحم
   و لااحمراهچ و ناایگنهرف هلحم كراپ ششوپ تحت دصرد 46 دودح یرزن 12401 تیعمج زا و تحاسم زا دصرد
   تایعیوم ندواب بسانمان تلع هب اما هلحم بونج رد یا هلحم كراپ کی دوجو اب هت لا ادنراد راری هلحم بونج كراپ
   هداش هداد نااشن (1  ) هراماش هاشقن رد هک رو نامه دنرب یم هرهب نایگنهرف هلحم یاه كراپ زا رتشیب هلحم نینکاس نآ
 ادنشاب یمن یکراپ  یه ششوپ تحت هلحم یزکرم شخب تسا
    رارای هالحم زاکرم زا رترود هلصاف رد هک تسا یا هلحم كراپ کی یاراد یرادرهش یوک هلحم :یرادرهش یوک هلحم
   هالحم كرااپ ششوپ تحت هلحم تحاسم زا دصرد 9ا6 اهنت ،هلحم یرتم 1111391 تحاسم هب هجوت اب اتسا هتفرگ
 ادنراد راری هلحم كراپ ششوپ تحت هلحم تیعمج زا دصرد 6 زا رتمک هلحم یرزن 1291 تیعمج زا و
  ت اسن هدش ب س یا هلحم كراپ یالاب زکرمت ادراد دوجو یا هلحم كراپ 9 همشچرس هلحم ح س رد :همشچرس هلحم
 زا  داصرد 10  دوداح 1004201  تحااسم هب هجوت اب دنریگ راری یا هلحم كراپ ششوپ تحت هلحم تیعمج زا ییالاب
     كرااپ شاشوپ تاحت داصرد 32   دوداح هالحم یرزن 40211 تیعمج زا و هلحم كراپ ششوپ تحت هلحم تحاسم
 ادنشاب یم یا هلحم
 رد ،یا  هالحم كراپ ود و (یبونج و یلامش ناجیلهت) یا هیحان كراپ ود یریگ راری ظاحل هب هلحم نیا :نایگنهرف هلحم
  راتم 1091436 تحاسم هب هجوت اب اتسا هتفرگ راری هنیهب تیعضو کی رد ز س یاضف عیزوت ظاحل زا 1 هیحان ح س
  دوداح هلحم یرزن 13011 تیعمج زا و دنشاب یم یا هلحم كراپ ششوپ تحت هلحم زا دصرد 06 دودح هلحم یعبرم
   هالحم ح اس رد یا  هایحان كراپ ود دوجو هب هجوت اب ادنرب یم هرهب یا هلحم یاه كراپ زا هلحم تیعمج زا دصرد 01
  هالحم اهنت و دنریگ راری دوجوم یاه كراپ ششوپ تحت هلحم تیعمج و تحاسم زا دصرد 13 هب کیدزن هدش ب س
 اتسا هتفرگ راری یلآ هدیا تیعضو رد ز س یاضف تیعضو ظاحل زا هک دشاب یم رهش ح س رد
 :2 هیحان یا هلحم  راپ-

  و داشاب یم یا هلحم كراپ ششوپ تحت هلحم تحاسم زا دصرد 3 اهنت هلحم تحاسم هب هجوت اب :هنهپ نورب هلحم -
   تایعمج زا داصرد 12    دوداح هاک دناشاب ی ام یا هلحم كراپ ششوپ تحت رزن 1102 هلحم یرزن 30041 تیعمج زا
   ب اس هالحم  نایا ح س رد یا هلحم كراپ هس دوجو ادنشاب یم هنهپ نورب هلحم ح س رد یا هلحم كراپ ششوپ تحت
 اتسا هدش هلحم نیا ح س رد تیعمج بسانم یهد ششوپ
 زا و دشاب یم یا هلحم كراپ ششوپ تحت هلحم تحاسم زا دصرد 46 هلحم تحاسم هب هجوت اب :سیلپ یوک هلحم -
   تایعمج زا داصرد 19  دوداح هک دنشاب یم یا هلحم كراپ ششوپ تحت رزن 6016 دودح هلحم یرزن 9340 تیعمج
  داننامه هلحم نیا ح س رد هجوت لبای طاقن زا یکی ادنشاب یم سیلپ یوک هلحم ح س رد یا هلحم كراپ ششوپ تحت
 رد (0 ) هراماش     هاشقن سااسا راب داشاب ی ام یا هلحم یاه كراپ اب هلحم زکارم ششوپ مدع رهش و هق نم تالحم ریاس
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    رارای (هالال كرااپ)   هالحم كرااپ ششوپ تحت هلحم تیعمج زا یکچوک شخب اهنت ،هلحم زکرم زا یرتم 449 عاعش
        رادرواخرب شاخب نایا رد یدا لاک تایزکرم زا سیالپ یواک هلحم كراپ هک دراد نآ زا تیاکح رما نیا هک دنا هتفرگ
  ح اس رد ار هنهپ نورب و سیلپ یوک هلحم ود نیب یزرم شقن هلال كراپ هک دشاب یم رکذ لبای هتکن نیا هت لا دشاب یمن
  رات  گانر   ماک ت اسن هب هلحم ود ره یارب كراپ نیا تیزکرم شقن هدش ب س لماع نیمه هک دنک یم لمع هیحان نیا
 ادیامن لمع
 یا  هالحم      كرااپ شاشوپ تاحت هالحم تحااسم زا دصرد 11 دودح هلحم تحاسم هب هجوت اب :همشچ لادوگ هلحم
  داصرد 90  دوداح هک دنشاب یم یا هلحم كراپ ششوپ تحت رزن 0000 اهنت هلحم یرزن 03011 تیعمج زا و دشاب یم
 ادنشاب یم هلحم ح س رد یا هلحم كراپ ششوپ تحت تیعمج زا
  هراماش    هاشقن سااسا راب دشاب یم هلحم ید لاک زکرم اب یلحم یاه كراپ هلصاف هلحم نیا رد هجوت لبای طاقن زا یکی
   شاقن هتاسناوتن و      د نایا زا ماداکنیه هاک دراد دواجو هالحم نایا ح س رد یا هلحم كراپ ود هک هدش هداد ناشن (1)
    نایا كرااپ ود داشاب یماهنآ بسانمان یبای ناکم هلحم نیا یاه كراپ تالکشم زا دنیامن ازیا هلحم ح س رد یتیزکرم
    كرااپ یراگید و هاتفرگ راری یارادا زکارم رانک رد هلحم زکرم رد یریگ راری یاج هب زومآ شناد كراپ هلمج زا هلحم
      كرااپ کای ناوانع هاب دواخ شقن زا و هدش رود هلحم زکرم زا 1 هجرد یلصا روحم رانک رد یریگ راری لیلدب یباراف
   هدازتاس ا دروام ًااحیجرت مک تعسو لیلدب هک دنک یم شقن یازیا نونکا یا هیحان كراپ کی دننامه و هدش رود یا هلحم
   باسانم یااضف   دوا ن ،كرااپ نیا رانکر عم ددرت یالاب مجح ظاحل هب كراپ یریگ راری تیعیوم هکارچ ادریگ یمن راری
 ادیامن ءازیا ار دوخ شقن یبوخ هب دناوتن كراپ نیا هدش ب س اااو كراپ
       زا راتارف رهاش نایا ح اس رد یرهاش ز اس یاضف هنارس دش هتزگ یل ی یاه شخب رد هک رو نامه :لاحمراهچ هلحم
    یباای نااکم ًاااضع  ب و باسانمان عایزوت درکرهش ز س یاضف ثحب رد هجوت لبای هتکن کی اما دشاب یم درادناتسا ح س
    دوهاشم هالحم نایا ح س رد هننآ یترا ع هب ادشاب یم رهش ح س رد اهکراپ شقن هب هجوت اب اهکراپ زا یخرب بسانمان
  زا داصرد 3  ااهنت هلحم رزن 36161 تیعمج زا و درادن دوجو یکراپ  یه ،هلحم زکرم زا یرتم 449 عاعش رد دشاب یم
   یااضف تالکاشم اب رهش برغ و یبرغ یبونج یاه شخب رد ام عیاو رد ادنشاب یم هلحم كراپ ششوپ تحت تیعمج
 امیتسه وربور ی یحم تسیز ثحب رد هچو یزاسرهش ثحب رد هچ ز س
 :4 هیحان یا هلحم  راپ-

  داشاب ی امن    دواجوم یکرااپ هالحم زکرم رد ،هدش هداد ناشن (1) هرامش هشقن رد هک رو نامه :يقرش دابآ ریم هلحم -
   رد عایاو رد ادناشاب ی ام یا  هالحم    كرااپ شاشوپ تاحت دصرد 61 دودح یرزن 13311 تیعمج زا یمک شخب اهنتو
 ی ااه  كرااپ    ناداقف یرادرهاش یواک ،ییرش دابآ ریم هلحم رد یبرغ دابآریم هلحم ح س رد هچ رهش یلامش یاه شخب
  و درواخ یم مشچ هب دنهد راری دوخ ششوپ تحت بسانم رو ب ار تیعمج و هدش عیزوت بسانم روط هب هک یا هلحم
    زا یاکی عایاو رد ادانرب ی ام هرهب هیحان ح س رد عیاو یاه كراپ زا تالحم نیا تیعمج زا دصرد 43 یالاب هب بیری
 یی ااه  كرااپ دوجو ادشاب یم رهش کی حو س یمامت رد تاناکما و تامدخ بسانم عیزوت یرهش رادیاپ هعسوت لوصا
    راگا و تاسا یامازلا رهش کی ح س رد دننک یم ءازیا هک یشقن هب هجوت اب توازتم یریگ راری تیعیوم و اه سایقم رد
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  داهاوخ ی ام رهش کی ح س رد یرهش ز س یاضف هک هتکن نیا هب هجوت اما دشاب یم بسانم رهش ز س یاضف هنارس هچ
      یماامت رد ار ز اس یااضف هانالداع عایزوت و حیحص یبای ناکم هک هتکن نیا هب هجوت دزاس هدروآرب ار یناسک هچ زاین
 اد لط یم ار رهش حو س
     هلاصاف تالاحم ریااس داننامه هک دراد دوجو یا هلحم كراپ کی یبرغ دابآریم هلحم ح س رد :يبرغ دابآریم هلحم -
  عایاو رد ادیامن ءازیا هلحم ح س رد یزکرم شقن یبوخ هب دنناوتن هدش ب س عوضوم نیا و دراد هلحم زکرم ات یدایز
  زا داصرد 66  دوداح یرزن 39011 تیعمج زا و تحاسم زا دصرد 2 اهنت هلحم یرتم 0616111 تحاسم عومجم زا
 ادشاب یم یا هلحم كراپ ششوپ تحت هلحم تیعمج

 
 6191 درکرهش رهش عماج حرط :ع نم       تالحم زکارمو یا هلحم یاه  راپ یریگ رارق تیعقوم :(5) هرامش لکش

 
 6191 درکرهش رهش عماج حرط :ع نم   تالحم زکارمو اه  راپ یدرکلمع عاعش لخادت :(6) هرامش لکش



 663 ...یرهش زبس یاضف تیعضو رب یلیلحت

 
 6191 درکرهش رهش عماج حرط :ع نم   رتم 154 عاعش رد یا هلحم یاه  راپ ششوپ تحت تیعمج :(7) هرامش لکش

 6191 درکرهش رهش عماج حرط :ع نم   تالحم زکارم – یا هلحم یاه  راپ ششوپ تحت تیعمج هسياقم :(8) هرامش لکش

 یا هیحان یاه  راپ

      تاحت یبواخ هاب ار هایحان زاکرم  دانا هتسناوت یدودح ات هک دنراد دوجو هیحان كراپ ود ،1 هیحان ح س رد :1 هیحان
 یا  هایحان كراپ اب هیحان زکرم یریگ راری تیعیوم هدش هداد ناشن ریز هشقن رد هک رو نامه اما دنهد راری دوخ ششوپ
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  اتاشاد رظن رد ید لاک زکارم اب حو س یمامت رد اه كراپ یناکم تیعیوم رد ناوت یم ار لکشم نیا هک ادشاب یمن یکی
  ود نایا یکیدزن و امیتسه دهاش ار هیحان ح س رد ار بسانم یهد ششوپ مدع اه كراپ بسانم یبای ناکم دوجو مدع
 69 دودح هیحان یرزن 13191 تیعمج زا و اتسا هدش هیحان زا ییاه شخب كرتشم ششوپ هب رجنم رگیدکی هب كراپ
 دنشاب یم هیحان كراپ ششوپ تحت تیعمج دصرد
    دراد دواجو ماه هایحان نیا یاه كراپ ح س رد هک یلکشم دراد دوجو یا هیحان كراپ 6 هیحان نیا ح س رد :2 هیحان
 ی ااه  كرااپ      زا کای  یاه هایحان زاکرمزا یراتم 440  عاعاش رد و دشاب یم هیحان زکرم اب هیحان یاه كراپ قبا ت مدع
   حو اس زا ییاهاشخب هدش ب س 9 هیحان رد تلم كراپ هب 6 هیحان رد نازا ناج كراپ یکیدزن و ادنرادن راری یا هیحان
  زا داصرد 91  دوداح هیحان یرزن 13110 تیعمج زا ادنریگ راری هیحان ود نیا یاه كراپ كرتشم تحت هیحان ود نیا
 ادنشاب یم هیحان كراپ ششوپ تحت تیعمج
   رتاشیب ناونااب و ردام ،تلم كراپ یریگ راری تیعیوم ظاحل هب اما دشاب یم یا هیحان كراپ 9 یاراد هیحان نیا :4 هیحان
 یاه كراپزا 9 هرامش هیحان ندش ادج ب س یلامش تاعازترا دوجو هکارچ دنراد 1 و 6 هرامش هیحان تمس هب زکرمت
  اتاسا هتفرگ راری 9 هرامش هیحان هدودحم رد اهکراپ نیا 9 هرامش هیحان یزرم طخ هب انب اما هدش تمسی نیا یا هیحان
  رارای یا  هایحان    كرااپ نایا شاشوپ تحت 6 و 1 هرامش هیحان تیعمج ،هدش هداد ناشن مه ریز هشقن رد هک رو نامه
       هاک درادان رارای كرااپ نایا شاشوپ تحت هلحم تیعمج زا یشخب  یه هلحم زکرم زا یرتم 440 هلصاف رد و ادنراد
  زا داصرد 1 دودح هیحان یرزن 99019 تیعمج زا اتسا یمازلا هیحان نیا ح س رد یا هیحان كراپ کی دوجو لیادح
  نایا یاه كراپ بسانم یهد ششوپ مدع هدنهد ناشن عوضوم نیا هک دنشاب یم هیحان یاه كراپ ششوپ تحت تیعمج
 ادنشاب یم هیحان

 
 6191 درکرهش رهش عماج حرط :ع نم   رتم 157 عاعش رد یا هیحان  راپ ششوپ تحت تیعمج :(9) هرامش لکش



 363 ...یرهش زبس یاضف تیعضو رب یلیلحت

 
    يحاون زکارم – یا هیحان  راپ ششوپ تحت تیعمج هسياقم :(11) هرامش لکش

 6191 درکرهش رهش عماج حرط :ع نم

 :رهش یدبلاک تامیسقت حطس رد دوجوم یاه  راپ يياهن يبايزرا -8-4
     تاحت حو اس شیاامن و (هایحان و هلحم ،یگیاسمه دحاو) رهش ید لاک تامیسقت ح س هس ندروآ اب شخب نیا رد
   روا ب دناشاب ی ام    هاجاوم ز اس یااضف دو مک اب هک ییاه شخب هدش یعس ،ح س هس نیا رد دوجوم یاه كراپ ششوپ
  و یبوانج ی ااه شخب زا یعیسو مجح تسا هدش هداد ناشن (61) هرامش هشقن رد هک رو نامه ادوش هداد ناشن حضاو
  رتاشیب ز س یاهاضف زکرمت ادنتسه وربور یگیاسمه و یا هلحم شخب ود رد لیادح ز س یاضف دو مک اب رهش یلامش
 و یا  هالحم  ح اس ود رد  ااه  كرااپ     یدراکلمع لخادات هاب راجنم عوضوم نیمه ادشاب یم رهش یزکرم یاه شخب رد
 1    هایحان رد هژیواب یزاکرم ی ااه  شاخب (11) هرامش هشقن ساسا رب میشاب یم دهاش ار یزکرم یاه شخب رد یا هیحان
    نایا زا یاشان ناوات یم ار عوضوم نیا یترا ع هب هک میتسه یا هلحم و هیحان یاه كراپ یدرکلمع عاعش لخادت دهاش
       هاکنآ یااج هاب هاک ،هتاشاد نآ راب ار هطوبرم یاه نامزاس (ناجیلهت ،تلم) یلگنج یاه كراپ دوجو هک تسناد لماع
       دواجوم ز اس یاهااضف زا رتاشیب هدازتاسا هاب لیامت رتشیب دراد دوجو ز س یاضف دو مک رهش یاجک رد دننک یسررب
      یراکلمع لخادات هاب راجنم رهاش زا ییاه تمسی رد اه كراپ نیا دوجو ادنا هتشاد رهش ح س رد (یلگنج یاه كراپ)
    هاب دواخ هایلوا لکش هب یلگنج یاه كراپ ظزح اب نآ یاج هب ناوت یم هک تسا هدش رهش زا شخب نیا رد ار اه كراپ
 ادومن شالت تسا هجاوم ز س یاضف دو مک اب هک رهش زا ییاه شخب رد دیدج ز س یاهاضف ثادحا
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 یرهش یاه  راپ ششوپ تحت حوطس :(11) هرامش لکش

 6191 درکرهش رهش عماج حرط :ع نم

 
 یرهش یاه  راپ یدرکلمع عاعش لخادت :(21) هرامش لکش

 6191 درکرهش رهش عماج حرط :ع نم

 یریگ هجیتن

 یرهش زبس یاضف یاهدرادناتسا و اهرایعم اب درکرهش رد زبس یاضف ،يياضف عيزوت و هنارس تیعضو نییبت -



 163 ...یرهش زبس یاضف تیعضو رب یلیلحت

    صااصتخا دواخ هاب ار عبرمرتم 1ا9 میر درکرهش ز س یاضف هنارس هکدش صخشم هدش ماجنا تا ساحم هب هجوت اب 
     نایا دوا مک ااب و دراد هلاصاف (عبرمرتم 61-0) نامروشک یزاسرهشو نکسم ترازو درادناتسا هنارس اب هک تسا هداد
   و لاکاشا و ییاایفارغج تاعالطا متسیس رد هطوبرم یاه لیلحت ماجنا اب امیتسه وربور هق نم و رهش ح س رد یربراک
   رد هاک تاسا یا  هانوگ  هاب رهش ح س رد اه كراپ ییاضف عیزوت هکدش صخشم یدعب یاه شخب رد هدش هیهت لوادج
  ااه  كرااپ   شاشوپ تاحت هدودحم زا جراخ یدایز یاه تمسی و دنراد كرتشم ششوپ اه كراپ ،اه تمسی زا یرایسب
    هاب یاسرتسد ظااحل زا یرتشیب تیمورحم تالحم زا یرایسب رد ادندوب جیاتن نیا هدننک وگزاب هک ش لیلحت هکدنتسه
  نایا هک تسا حو س رگید هب ت سن یرتشیب درکلمع تعسو یاراد اه نآ رد دوجوم یاه كراپ اریز ،دراد دوجو كراپ
 یاه یسررب رد ادشاب یم صاخ تالحم رد اه نآ مکارتو تالحم ح س رد اه كراپ لداعتم و هنیهب عیزوت مدع رطاخ هب
    نااکم ماهم راایعم ناونع هب تیزکرم رایعم هب ت سن اه كراپ تیعضو هنارس ،رهش یحاون هس ح س رد هتفرگ تروص
 یدایز هلصاف رد و دنرادن بول م تلاح دوجوم یاه كراپ هک درک صخشم Poly To Point لیلحت زا هدازتسا اب یبای
  هاجاوم لکشم اب عیوم هب و عیرس یهد سیورس دوش یم ثعاب نیا هکدنا هتفرگ راری ید لاک تامیسقت زکارم هب ت سن
   زا ماه و هناراس و حو س دعب زا مه درکرهش یاه كراپ و ز س یاضف هک دوش یم صخشم هدش لصاح جیاتن زا ادوش
  نایا هب هجوت هت لا ادوش یم هتفریذپ هیضرف نیا نیاربانب دراد هلصاف یرهش یاهدرادناتساو اهرایعم اب ییاضف عیزوت رظن
   رارای هدازتاسا دروم كراپ ناونع هب رتمک یربراک عون ظاحل هب رهش ح س رد دوجوم ز س یاهاضف زا یرایسب هک هتکن
     لایلد نیامه هاب دانراد ار یلگنج كراپ تلاح رتشیب هک یلامش ناجیلهت ،تلم كراپ زا ییاه تمسی لی ی زا دنریگ یم
  یااضف دو مک اب رهش تالحم زا یرایسب رد اما دشاب یم عبرم رتم 11 یالاب ی یحم تسیز ثحب رد ز س یاضف هنارس
      هاک میتاسه دهااش رهاش ح اس رد ار یا  هایحان و هلحم ،یگیاسمه دحاو لی ی زا یرهش فلتخم یاه سایقم رد ز س
  زا و دانریگ راری ز س یاضف ثادحا تیولوا رد تسا وربور ز س یاضف دو مک اب هک رهش زا ییاه شخب نآ یتسیاب یم
    اات دوامن باانتجا میا وربور اه كراپ یدرکلمع عاعش یالاب لخادت و مکارت اب هک ییاه شخب رد ز س یاهاضف ثادحا
      و رادایاپ هعاسوت تماس هاب رهاش ی ااه شخب یمامت رد ز س حو س واضف لداعتم عیزوت رب هوالع ناوتب قیرط نیا زا
 اتشادرب یماگ رهش یعامتجا تلادع
 یرهش نورد یاه  راپ يبايزرا یارب GIS)) ييایفارغج تاعالطا متسیس تیبول م نییبت -
        ،کاینکت نایا هدااعلا قواف یریذاپ فاا عنا و ااه تیلبای ،ییایفارغج تاعالطا متسیس فیراعت و میهازم هب هجوت اب 
  ،نآ یااه  یاگژیو و ناکم نیب ییاضف طا ترا و یتاعالطا یاه کناب یناسر زور هب و داجیا ،هنیزه مکو عیرس یسرتسد
      ،نالاک و عیاسو ماجح رد تااعالطا لایلحت و هیزجت ،نکمم نامز نیرت هاتوک رد یلیلحت و یعوضوم یاه هشقن هیهت
    ااضف نارامع تیریدام رد رازبا نیا ییاراک هب ناوت یم یبوخ هب ،هریغ و (هتفرشیپ ات هداس زا) یزاس لدم ،یرگن هدنیآ
   یالیلحت یااه  تایلبای    ندواب اراد ااب ،ییاایفارغج تاعالطا یاه متسیس ادرب یپ یرهش یزیر همانرب هنیمز رد صخالاب
  دااجیا ،اه هداد قیزلت و بیکرت ،یناشوپمه ،یرامآ لیلحت و هیزجت لی ی زا (یناکم) ییاضف یاه لیلحت هنیمز رد ناوارف

Class و Buffer، ار تااعالطا عاوانا لایلحت و هیزجت ناکما ،یزاس لدم و هک ش لیلحت ،یبای تحاسم ،یریگ هزادنا    
 ادشاب یم دوجوم یتامدخ زکارم یبایزرا رد رثؤم یاهرتمراپ هیلک بیکرت هب ردای و هدومن مهارف
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    ،قطاانم قایید یدا لاک تیزکرم ادتبا رد دش یعس ییایفارغج تاعالطا متسیس یلیلحت یاه ییاناوت زا شهوژپ نیارد 
 ت سن هلحم ،هیحان ره ح س رد اه كراپ یریگ راری تیعیوم یسررب هب تیاهن رد و هدروآ تسدب ار تالحم و یحاون
  زا هدازتاسا اب عیاو رد ادروآ تسدب متسیس نیا قیرط زا ار اه تفاسم و حو س سپس و دوش هدیجنس ید لاک زکرم هب
  ه اساحم ار ششوپ تحت تیعمج ناوتب كراپ ره فارطا ندز Buffer لی ی زا ییاه همانرب ماجنا اب ناوت یم متسیس نیا
       تامیاسقت داحاو راه تحااسم ه اساحم ااب و ادومن ییاسانش ار دنشاب یمن ز س یاضف ششوپ تحت یقطانم و دومن
    ادوامن ه اساحم ار شاشوپ مدع ای و ششوپ تحت تحاسم عومجم كراپ ره ششوپ تحت قطانم تحاسم و ید لاک
    اهدرادناتاسا ااب دواجوم عضو یبایزرا رد مهم یاهرازبا زا یکی ییایفارغج تاعالطا متسیس تزگ ناوت یم عومجم رد
      رد ناواتب قایرط نایا زا اات دوامن ینیب شیپ هدنیآ یارب ار هنیهب یاه ناکم ناوت یم متسیس نیا زا هدازتسا اب و دشاب یم
  هامه زا رتمهم و رهش ح س رد ز س یاضف هلمج زا اه یربراکو هنالداع و بسانم عیزوت تمس هب یزهش یزیر همانرب
  یداهناشیپ ی ااه ناکم زا یرایسب دش هظحالم یرهش یاه حرط یبایزرا رد هک ارچ تشدارب یماگ یرهش رادیاپ هعسوت
   تافا ل رواظنم هب اهرهش رد نآ داجیا موزل و ز س یاضف تیمها هب هجوتاب ادنشاب یمن رادروخرب ی سانم یبای ناکم زا
     ،داشاب هتاشاد دواجو ز اس یاهاضف داجیا یارب یصخشم دح تسیاب یمن ًاارهاظ ،رهش یزاسا یز و مدرم حیرزت و اوه
  هاب ز س یاضف هک ینعم نیدب ؛دوب دهاوخن یفاک مه زاب ،دنبای هعسوت اهرهش ح س رد ز س یاهاضف هک هزادنا ره اریز
   هاک دراد دواجو هنیمز نیا رد ییاهدرادناتسا نیا دوجو اب اتسا رتهب ،دشاب رتشیب نازیم ره هب رهش یسزنت شش ناونع
  واس کی زا اهرهش رد بآ عبانم هب یسرتسد و یمیلیا تایصوصخ و اوه و بآ طیارش هب ت سن اهدرادناتسا نیا هت لا
  نایا اب ادشاب یمن ناسکی ،رگید یوس زا تسا زاجم دح زا شیب اوه یگدولآ هک یطاقن رد اهرهش یاوه ندومن كاپ و
     یاهرهاش رد هاک تازگ دایاب درک هئارا ز س یاضف دحاو درادناتسا مجح ای ح س ناریا رسارس یارب ناوت یمن طیارش
  عابرمرتم 0-16     نیاب یزااسرهش و نکاسم ترازو راظن ساسا رب اهرهش ز س یاضف و اه كراپ یداهنشیپ هنارس ناریا
   صااصتخا دواخ هب ار عبرمرتم 1ا9 میر 4391 لاس رد دوخ یرزن 061991 تیعمج هب هجوت اب درکرهش هک ،دشاب یم
  تامداخ عیزوت ماظن ،ینیشنرهش ناباتش دشر هجیتن رد امیشاب یم هجاوم رهش ح س رد اضف نیا دو مک اب هک تسا هداد
   هالحم زاکرم نوچ یمیهازم و هتفر نیب زا رهش هیاپ میسقت ناونع هب رهش یدنب هلحم اتسا هتخیر مه رد اهرهش رد ار
 رما نیا هدمع و یلصا لیلد ادنا هدش لید ت یرظن یاه ترورض هب رهش دوجوم یاه تیعیاو زا هتفر هتفر هیحان زکرم و
 یرهش یگدنز هصرع رد دیدج یاه یدنمزاین دورو ،اهزاین نتفرگ ینوزف ،اهرهش تیعمج باتشرپ دشر رد ناوت یم ار
  دایاب دنتسه تیعمج بذاج هک یحیرزت و یگنهرف یاه تیلاعف عاونا لحم ادومن وجتسج ینیشنرهش دیدج گنهرف و
   رارای یرهاش ی ااه  نزراب زکرم رد هک دنروآ دوجوب ار یا هژیو یاه هتسه اه لحم نیا ای دشاب هتفرگراری رهش زکارم رد
 و یا  هالحم ی ااه  كرااپ   تایعیوم هاک تسا نیا هدننک وگزاب هدش ماجنا یاه یسررب هب هجوت اب زین درکرهش رد ادنریگ
 ت سن یدایز هلصاف رد اه كراپ نیا رثکا و تسا هدشن تیاعر هیحان و هلحم تیزکرم رد یریگراری هب ت سن یا هیحان
  دانک یم هجاوم لکشم اب نادنورهش یارب ار بسانم و عیرس یهد سیورس هک دنا هتفرگراری ید لاک تامیسقت زکارم هب
   ،اهرهاش باتاشرپ دشر و ینیشنرهش باتش رثا نیرت هدمع ادننک یط یسرتسد یارب ار ینالوط یاه تفاسم دیاب اهنآ و
      ماشچ هاب نارایا اهرهاش ماامت رد انثتسا نودب هک تسا تامدخ متسیس ییاسران و تامدخ عیزوت ماظن یزیر مه رد
    كرااپ و ز اس یااضف تامدخ زا یرادروخرب هنیمز رد نونکا مه و هدو ن رانکرب لکشم نیا زا زین دزی رهش ادروخ یم
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          زاکارم داداعت شیازافا ااهنت ینااسر تامداخ رد هاک بال م نایا هب هجوت اب ادشاب یم ییاه یئاسران و اهدو مک راچد
   ااب ؛داشاب ی ام       زاکارم هانیهب عایزوت تاسا تایمها زئااح هننآ هکلب ،تسین بسانم یناسر تامدخ رب لیلد ،یتامدخ
   كرتاشم شاشوپ یناسر تامدخ رد هک دنا هدش عیزوت یا هنوگ هب اه كراپ رثکا هک دش صخشم هدش ماجنا یاه یسررب
 هب هجوت اب نیاربانب ،دنشاب یم اه كراپ ششوپ تحت هدودحم زا جراخ هناگود قطانم رد تالحم رثکا لباقم رد و دنراد
    هاک داشاب یاتالحم یارب یناسر تامدخ یارب اه كراپ دادعت شیازفا اهنت دیا ن ام یلصا فده ،كرتشم ششوپ دوجو
    نایا یداحات ناوات ی ام تالحم و هق نم ح س رد اهنآ بسانم عیزوت اب هکلب دشاب یم ششوپ تحت هدودحم زا جراخ
  یااه ی ربرااک هب نیمز صیصخت ،یرهش نازیر همانرب مهم و یساسا فیاظو زا یکی ادومن نار ج ار فعض و ییاسران
   ااب ااه ی ربرااک یریذپ ریثأت و یراذگ ریثأت نیننمه و یرهش داصتیا ،رهش درکلمع و شقن هب هجوت اب یرهش فلتخم
       و عایزوت یگنواگچ تاسا رادرواخرب یرتاشیب تایمها زا هننآ ،نازیر همانرب راک زا هلحرم نیا رد ادشاب یم رگیدمه
  لابای تسیز طیحم و یرهش ملاس یاضف داجیا اب ات دشاب یم رهش یکیزیف د لاک ح س رد فلتخم یاه یربراک رارقتسا
     و یاحور شامارآ یاراب یالحم اه كراپ هک نیا هب هجوت اب اددرگ مهارف نانیشنرهش یارب یتحار و مارآ یگدنز ،لو ی
  یااه یربراک ادنیزگ یرود دنز یم مه هب ار شمارآ نیا هک ییاه یربراک زا دیاب دوش یم یقلت دارفا تحارتسا و یناور
    رد یلمااع نایا و داننک ی ام داجیا اوه یگدولآ و یتوص یگدولآ هک دنتسه ییاه یربراک هلمج زا یا هناخراک و یتعنص
    نایا میراح رد دایا ن  ااه كراپ نیاربانب ،دنوش یم بوسحم دارفا یناور و یحور شمارآ و یمسج تمالس ندز مهرب
  راماش هب رهش ح س رد اه یربراک هنالداع عیزوت ،یزاسرهش ملع رد مهم ثحا م زا یکی ادنریگب راری اه یربراک هنوگ
  یروراض  ااه  كرااپ   هالمج زا ااه یربراک یبای ناکم و عیزوت رد یعامتجا تلادع هلاسم هب نتخادرپ ور نیا زا ادیآ یم
   ااب هاک یروط هب ،تسا هدرکن تیاعر ار لصا نیا هک تسا یا هنوگ هب درکرهش رهش ح س رد اه كراپ عیزوت ادشاب یم
 631006  تحااسم عومجم اب 1 هیحان دش صخشم ،اه كراپ ششوپ تحت حو س نییعت و هتفرگ تروص یاه یسررب
  راتم 014011   عوامجم ااب 6 هیحان نیا ح س رد یرهش ز س یاهاضف زا دصرد 09 دودح یرهش ز س یاضف عبرم رتم
   عابرم راتم 001116    هراماش هایحان ز اس یاضف عومجم و هیحان نیا ح س رد ز س یاهاضف زا دصرد 26 دودح عبرم
    هانالداع اان عایزوت نیا رهش تالحم ح س رد اتسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یرهش ز س یاضف زا دصرد 40 دودح
  هناراس و حو     اس یدوداح اات یالگنج ی ااه  كرااپ دوجو ظاحل هب یحاون ح س رد هک ارچ دروخ یم مشچ هب رتشیب
 یحاون تیعیوم رد رتشیب 9 هیحان یاه كراپ دش هداد حیضوت مه یل ی یاه شخب رد هک رو نامه هت لا دشاب یم بسانم
   دواخ هدوداحم لخاد ار ناونابو ردام ،تلم هلمج زا هیحان یاه كراپ 9 هیحان زرم هکنیا ظاحل هب اما دنراد راری 6 و 1
 ح س رد رتشیب اه كراپ نیا یدرکلمع هزوح تیعیاو رد اما دنا هتفرگ راری 9 هیحان هدودحم ءزج اه كراپ نیا هداد راری
  دناشاب یم هلحم 41 یاراد درکرهش دراد دوجو تالحم ح س رد رتشیب اه كراپ هنالداعان عیزوت ادشاب یم 6 و 1 یحاون
 ی ااه  كرااپ ششوپ تحت اهنآ تیعمج یدودح ات همشچرس و هنهپ مرب ،سیلپ یوک هلحم اهنت تالحم نیا نیبرد هک
 ی ااه  كرااپ   یرایگ رارای تیعیوم ظاحل هب لاحمراهچ و ییرش و یرغ دابآ ریم ،ناروآ نف هلحم اما دنشاب یم یا هلحم
     فاداها نیراتمهم هاک ییااجنآ زا .  دانهد رارای دوخ ششوپ تحت ار هلحم تیعمج یبوخ هب دنا هتسناوتن اهنآ یا هلحم
  شزرا و تایمها  ،قوف  هتسیاش  دراوم  زا  ماهلا اب    تروص  نیدب ادشاب یم ییا یز و شیاسآ ،یتمالس ،یرهش نازیر همانرب
  رد و ادایامن یسررب ار درکرهش ز س یاضف عیزوت تیعضو ،حیحص و قیید تخانش اب هک هدوب نیا رد رضاح شهوژپ
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  یرهاش نازیر همانرب و ناریدم هجوت ات مادیا ،مزال دمآراک و بول م ،هنیهب یوگلا هئارا اب ،تالکشم عفر تهج تیاهن
   تیااضر و دایامن تیاده رتهب یناسر تامدخ تیزیک ءاقترا تهج رد هنیهب و بول م یتیریدم و تسایس ذاختا هب ار
    هاچره هدازتاسا رواظنم هب ییاه همانرب نیودت و گنهامه و حیحص طا ترا کی دوجو نیاربانب ادنک بلج ار نادنورهش
    و لئااسم ریگناا یرگ دواخ هک یرهش هناگ هس یحاون یناسنا و یعی ط یاهدادعتسا یریگراک هب یارب تاناکما زا رتهب
 تسا یرورض و مزال ًاالماک ،تسا یدایز تالکشم
 تاداهنشیپ
 لئاسم شهاک تهج رد ییاهداهنشیپ تمسی نیا رد (یرهش نورد یاه كراپ) ز س یاضف یربراک یبایزرا هب هجوت اب 
 اددرگ یم هئارا یربراک نیا ییاراک شیازفا و تالکشم و
   نااکم رد تایزکرم و یدرکراک بتارم هلسلس ،یدرکلمع عاعش تیفرظ ،یسرتسد ،رظن زا یزاسرهش لوصا تیاعر -
 ااه كراپ یبای

  نتخادراپ ور نیا زا ادیآ یم رامش هب رهش ح س رد اه یربراک هنالداع عیزوت یزاسرهش ملع رد مهم ثحا م زا یکی -
 ادسر یم رظن هب یرورض اه كراپ هلمج زا اه یربراک یبای ناکم و عیزوت رد یعامتجا تلادع هلاسم هب

 ا اه    هداد نایا هاب طوابرم هک یتاعالطا یروآ عمج و ز س یاضف و اه كراپ هب طوبرم اه هداد و تاعالطا هاگیاپ داجیا - 
      تااعالطا متاسیس عایاو رد اتاسا تااعالطا یروآ    ناف تاسا ماهم یرهش یزیر همانرب رد هزورما هک یزیچ ادنتسه
     رد هدرتاسگروط هاب هاک داشاب     یام یعاامتجا و یاکیزیف طیاحم یاه هداد یسررب و یرادهگن یارب یرازبا ییایفارغج
   کای ناوات  یام ار ییایفارغج تاعالطا متسیس ،نیا رب هوالع ادور یم راکب یصوصخ و یمومع یزیر همانرب و تیریدم
       تایمها نآ یتخاناش تافرعم و یاملع نااینب هراابرد ثحب رطاخ نیمه هب ،تسناد یدربراک یایفارغج رد یلاع لاثم
 ادبای یم
    ،هاتفای رارقتاسا رهاش ح س رد دارفا زا یصاخ رشی هب تمدخ هئارا روظنم هب یرهش فلتخم یاه یربراک زا کی ره -
  یروراض روظنم نیدب اتسا رادروخرب یصاخ یسرتسد عاعش زا ناگدننک هدازتسا طیارش و تمدخ عون اب بسانتم هک
   ینااسر تامداخ ی ااه  هناتاسآ و یسرتسد عاعش اه كراپ و ز س یاضف هلمج زا یتامدخ یاه یربراک رارقتسا رد تسا
 اددرگ تیاعر
   نتفراگراری سرتاسد رد    لایلد هاب یرهاش تاسیسأت و تامدخ تیریدم رد ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدازتسا -
  رتدامآراک و لئاسم لح یارب زاین و ناهج ندش رت هدینیپ ،دنمدوس یاهرازفا مرن ندش یسرتسد لبای ،دنمدوس یاه هداد
 ایزیر همانرب و تیریدم یاهدنیآرف ندش
 یدربراک تاداهنشیپ
 هب دنا هتفرگ راری ی سانمان ناکم رد هک دوجوم ز س یاهاضف هک ددرگ یم داهنشیپ ،شهوژپ زا لصاح جیاتن ساسا رب-1
  ینیزگیااج و فارطا یرهش تاسیسات و یرادا یاهیربراک یخرب ییاجباج یارب یتادیهمت ،یزکرم شخب رد صوصخ
 اددرگ مهارف یکراپ و ز س یاضف نیا زا هنیهب یرادرب هرهب یارب ینوکسم و یرادا و یگنهرف یاهنامزاس اب
 لامش هدودحم رد یرهش ز س یاضف دوجو مدع هدنهد ناشن هک لاکشا زا لصاح جیاتن ساسا رب-6
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 داهنشیپ ،تسا هتفرگ تروص اجنآ رد ز س یاضف داجیا یارب بوخ یلیخ هاگیاج و هدوب هق نم یبرغ بونج و ییرش
    ز اس یااضف دااج    یا یاراب رظندام هدوداحم رد نااکم نیرتهب اهنآ زا ترواشم و نکاس مدرم تکراشم اب هک ددرگ یم
 ادریگ تروص
     ،یرهاش ز اس یااضف ینیزگنااکم و یراذگیاج یارب لاکشا ییاهن یجورخ تیولوا ساسا رب هک ددرگ یم داهنشیپ-9
    جیااتن زا هدازتاسا و راواجمه قطانم یدرکلمع یسررب زین و هر خ نارواشم ،مدرم یراکمه اب تیولوا یاراد یاهناکم
 ادوش داجیا ر س یاضف داجیا یارب ناکم نیرتهب ،اهشهوژپ نآ زا لصاح جیاتن هلخادم و رواجم قطانم تاقیقحت
  ااب جیاتن و ددرگ هدازتسا زین رگید نوگانوگ یاهلدم زا یرهش ز س یاضف یبایناکم و یسررب یارب ددرگ یم داهنشیپ -0
 ادریگ راری یبایزرا دروم اهلدم ریاس
  طاباور رد  یعاامتجا هیامرس شرورپ و دامتعا هلوقم یزاس هنیداهن قیرط زا قطانم نینکاس نداد تکراشم و ظزح -1
 ادشاب تامادیا تیولوا رد ،یرادرهش صوصخلا یلع یتلود یاهداهن و نینکاس
  لمااش یا  هافرح ی ااه  لکاشت روضح لیهست ،یرهش ز س یاضف فادها ققحت روظنم هب و نانکاس روضح رانک رد -2
  روکذام یا  هافرح ی ااه لکشت زا کی  یه روضح اتسا یرورض اهلکشت رگید و نارواشم و ناراذگ هیامرس ،نایرجم
 ادشاب یلصا نانکاس شقن ندش گنرمک ای فذح یانعم هب دیا ن
  نیاب رد یا هرود  ترواص  هاب  یرهاش ز س یاضف ،یرهش یزیر همانرب هنیمز رد یشزومآ یاه سالک یرسکی داجیا -0
 ایرادرهش قطانم فلتخم یاهنامزاس
 عبانم
  ،داشرا یسانشراک همان نایاپ ،دور بادرس هق نم یارب ییایفارغج تاعالطا متسیس یتاعالطا هاگیاپ داجیا :(1091) دیعسدیس ،هداز یدمحا

 سردم تیبرت هاگشناد ،یعی ط عبانم هدکشناد

  یرهاش نورد ی ااه  كرااپ یدروم هنومن)ییایفارغج تاعالطا متسیس زا هدازتسا اب ز س یاضف یبای ناکم و یبایزرا :(0191) هژینم ،یدمحا
 دزی هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،جرک یرادرهش هس هق نم

  و قایقحت زکرم ،(تمس) یناسنا مولع بتک نیودت و هعلا م نامزاس ،یرهش یضارا یربراک یزیر همانرب :(1191) اضردمحم ،یدمحمروپ
 یناسنا مولع هعسوت

 ا96 هرامش ،اهاروش همانهام ،ور شیپ عناوم و یرهش تامدخ تیریدم :(1091) میهاربا ،هداز دیشمج

 ایفارغج دشر هلجم ،اه كراپ یحارط لوصا و عماج یاه حرط رد یرهش ز س یاضف دربراک :(6091) میرک ،ریلد هداز نیسح

 روشک یاه یرادرهش نامزاس ،نارهت یرهش ز س یاضف :(6191) دمحا ،ایندیعس

 نارهت ،روشک ترازو ،نادنورهش تغارف تایوا و اه یرادرهش :(1091) دیون ،یناوضر یدیعس

 ،یناسنا مولع هدکشناد ،ناهزصا هاگشناد ،درکرهش رهش یرهش تامدخ ییاضف عیزوت تیعضو رب یلیلحت :(1191) ارهز ،یناسراف ینامیلس
 ایفارغج هورگ

 اتمس تاراشتنا ،مسیروت یزیر همانرب رد نآ دربراک و ییایفارغج تاعالطا متسیس :(0191) رهچونم ،هداز جرف
       همانلاصف ،ییاایفارغج تااعالطا متاسیس زا هدازتاسا ااب یشزومآ زکارم یبای ناکم و تیریدم :(1191) رورس گنشوه ،رهچونم ،هداز جرف

 ا02 هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت

 00 هرامش ،نارهت ز س یاضف و اه كراپ نامزاس تاراشتنا ،اه هاگجرزت و ز س یاضف ،اه كراپ نوماریپ یثحا م :(0091) کیرنه ،ناینونجم
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 00 هرامش ،یسانش طیحم
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