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مهندسان مشاور  و هاي اجرايي بخشنامه به دستگاه
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1396يك، سال الزحمه مطالعات ژئوفيز دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق  : موضوع 

هاي عمراني نامه استانداردهاي اجرايي طرح آيين) 6(قانون برنامه و بودجه و ماده ) 23(استناد ماده به 
هـ33497ت/ 42339شماره  موضوع تصويبنامه(فني و اجرايي كشور  و در چارچوب نظام 1352مصوب سال 

صفحه كه مباني آن يكصدو نوزده ، دستورالعمل پيوست در)هيأت محترم وزيران 1385/ 4/ 20مورخ 
براي پرداخت هزينهشود تا  ابالغ مي) االجرا الزم(است، از نوع گروه دوم   عالي فني رسيده  تصويب شوراي به

.مورد اجرا گذاشته شود ، بهبه بعد 01/01/96از تاريخ خدمات 

نامه آئين)  16(ماده ) 6(بند به روش تعرفه، موضوع  مطالعات ژئوفيزيكچنانچه انتخاب مشاور براي انجام 
، انجام شده باشد، اعمال1388/ 10/ 1ك مورخ 42986ت/ 193542خريد خدمات مشاوره، مصوبه شماره 

همچنين استفاده. به دستورالعمل پيوست ممنوع است) پلوس يا مينوس(هرگونه ضريب افزايشي يا كاهشي 
)QCBS(و انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت ) QBS(هاي انتخاب براساس كيفيت  از اين تعرفه در روش

.قابل اعمال است ارائه شده،هاي پيوست، با رعايت مشخصات فني  شود كه تعرفه تأكيد مي. ممنوع است



 

 

 جوَْسي اػالهي ايشاى

كـَس ثشًبهِ ٍ ثَدجِػبصهبى 
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 اصالح هذاسک فٌي 

 

 

 خَاًٌذُ گشاهي:

، ثب اؾشفبزٜ اظ ٘ٓط وبضقٙبؾبٖ ثطػؿتشٝ ٔجتبزضر ثتٝ سٟاتٝ ايتٗ      وكٛض ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝؾبظٔبٖ أٛض ٘ٓبْ فٙي ٚ اػطايي 

ٛز سالـ فطاٚاٖ، ايتٗ اطتط ٔهتٖٛ اظ    يبثُٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ آٖ ضا ثطاي اؾشفبزٜ ثٝ ػبٔٗٝ ٟٔٙسؾي وكٛض ٖطيٝ ٕ٘ٛزٜ اؾز. ثب ٚػ

 ايطاز ٚ اقىبَ ٘اؿز.

 

ؿوب خَاًٌذُ گشاهي صویوبًِ تقبضب داسد دس صَست هـبّذُ ّشگًَِ ايشاد ٍ اؿکبل فٌيي هشاتيت سا ثيِ    ، اظ ضٚ اظ ايٗ

 صَست صيش گضاسؽ فشهبيیذ:

 ؿوبسُ ثٌذ ٍ صفحِ هَضَع هَسد ًظش سا هـخص كٌیذ. -1

 ِ ثیبى داسيذ.ايشاد هَسد ًظش سا ثِ صَست خالص -2

 دس صَست اهکبى هتي اصالح ؿذُ سا ثشاي جبيگضيٌي اسػبل ًوبيیذ. -3

 ًـبًي خَد سا ثشاي توبع احتوبلي ركش فشهبيیذ. -4

 وبضقٙبؾبٖ ايٗ أٛض ٘ٓطٞبي زضيبفشي ضا ثٝ زلز ُٔبِٗٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ الساْ ٔمشًي ضا َٕٔٗٛ ذٛاٞٙس زاقز.

 قٛز. يداكبداف اظ ٕٞىبضي ٚ زلز ٘ٓط ػٙبثٗبِي لسضزا٘ي ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33271ٔطوع سّفٗ  -قبٜ  سٟطاٖ، ٔاساٖ ثٟبضؾشبٖ، ذابثبٖ نفي ّٖيًـبًي ثشاي هکبتجِ : 

أٛض ٘ٓبْ فٙي ٚ اػطايي ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ وكٛض،      

Email:nezamfanni@mporg.ir                                                 web: nezamfanni.ir 



 

  أ 

 ػوِ تؼبلي بث

 

 پیـگفتبس 

 

لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ، ؾبظٔبٖ ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ وكٛض ْٔٛف ثٝ سٟاٝ ٚ اثال٘ يٛاثٍ، ٔكرهبر فٙي،  23بز ٔبزٜ ثٙبثط ٔف

ٔكبٚضٜ ثب ٔشرههبٖ ثب ثطٌعاضي ػّؿبر ٚ ضٚ  ثبقس. اظ ايٗ ٞبي ٖٕطا٘ي وكٛض ٔي ٞب ٚ اؾشب٘ساضزٞبي اػطايي ٔٛضز٘ابظ َطح ٘بٔٝ آياٗ 

ٞبي ٔرشّف غئٛفاعيه ٕ٘ٛز  ثطاي ضٚـ« اِعحٕٝ ُٔبِٗبر غئٛفاعيه قطح ذسٔبر ٚ سٗااٗ حك زؾشٛضإُِٗ»سهٕآ ثٝ سسٚيٗ  ،أط

ي ا٘ىؿبضي ٍ٘بض ِطظٜؾٙؼي اِىشطيىي، دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ٚ  ؾٙؼي، ٔمبٚٔز ؾٙؼي، ٌطا٘ي ٚ زض ايٗ ٔابٖ دٙغ ضٚـ ٔغٙبَاؽ

زض ايٗ ٞبي ٖٕطا٘ي زض اِٚٛيز وبضي لطاض زاز.  ي ضا ثٝ زِاُ ٌؿشطزٌي وبضثطز زض دطٚغٜط٘فشاغٞبي  ثٝ دطٚغٜ )قىؿز ٔطظي( ٔطثٌٛ

قسٜ ٚاٌصاض ٘ٛيؽ زؾشٛضإُِٗ داٛؾز ثٝ ا٘ؼٕٗ ٔصوٛض  ٔابٖ ثبسٛػٝ ثٝ دشب٘ؿاُ فٙي ٔٛػٛز زض ا٘ؼٕٗ غئٛفاعيه ايطاٖ، سٟاٝ داف

  ٝ ا٘ؼبْ ضؾاس ٚ ؾذؽ ٔجب٘ي آٖ زض قٛضاي ٖبِي فٙي سهٛيت ٌطزيس.أٛض ٘ٓبْ فٙي ٚ اػطايي ٔٛاضز ثٚ ثب ٘ٓبضر 

ٞبي غئٛفاعيه ضا زض اذشابض زاقشٝ ثبقٙس،  ، اثعاض ٔٙبؾت ثطاي اؾشفبزٜ اظ ضٚـدطٚغٜ ٌاط وٝ اٌط ٖٛأُ سهٕآ الظْ ثٝ شوط اؾز

سؿٟاُ زض  افعايف اَالٖبر ٚقبيب٘ي زض ػٟز ي ٞب وٕهي ٖٕطا٘ي ٚ اوشكبفي ٞب دطٚغٜزض  ذسٔبر غئٛفاعيهيماٗ  َٛض ثٝ

ثّىٝ ثٝ ٘شبيغ ي غئٛفاعيىي ا٘شٓبض ٔٗؼعٜ زاقز ٞب ضٚـَطف زيٍط ٘جبيس اظ  اظٞبي ٔصوٛض ذٛاٞس زاقز.  ي دطٚغٜٞب يطآٌ اسهٕ

الٖبسي ٞبي اَ ٞبي اَالٖبسي ٍ٘بٜ وطز ٚ لُٗب ٞطچٝ ايٗ اليٝ اليٝ ؾبيطيه اليٝ اَالٖبسي اضظقٕٙس زض وٙبض  ٖٙٛاٖ ثٝغئٛفاعيىي ثبيس 

اضظـ يه وبض اوشكبفي غئٛفاعيه زض ايٗ  زيٍط ذٛاٞس ثٛز. ثٝ ثاب٘ي سط كازل ٌاطي زض ٔٛضز چٍٍٛ٘ي ازأٝ دطٚغٜ ثاكشط ثبقس سهٕآ

 ،ثّىٝ زض ايٗ اؾز وٝ ثب زازٖ اَالٖبر ؾٛزٔٙس ،ٔب٘ٙس حفبضي ضا اظ ثاٗ ثجطز ٙٝيدطٞعي اوشكبفي ٞب ضٚـ٘اؿز وٝ ٘ابظ ثٝ ا٘ؼبْ 

 س.ٙثٟشطيٗ ٘شاؼٝ ضا زاقشٝ ثبقبفي ٞبي اوشك حفبضي

ٞب ٚ ػسيز ضياؽ أٛض ٘ٓبْ فٙي ٚ اػطايي وكٛض ػٙبة آلبي ٟٔٙتسؼ   ثسيٗ ٚؾاّٝ ٔٗبٚ٘ز فٙي ٚ سٛؾٗٝ أٛض ظيطثٙبيي اظ سالـ

غالٔحؿاٗ حٕعٜ ٔهُفٛي ٚ وبضقٙبؾبٖ ٔحشطْ أٛض ٘ٓبْ فٙي ٚ اػطايتي ٚ ٕ٘بيٙتسٜ ٔؼتطي ٔحشتطْ دتطٚغٜ، ػٙتبة آلتبي زوشتط         

 ٕ٘بيس. ٖ ٚ ٔشرههبٖ ٕٞىبض زض أط سٟاٝ ٚ ٟ٘بيي ٕ٘ٛزٖ ايٗ يبثُٝ، سكىط ٚ لسضزا٘ي ٔيػٛاٞطيب

 غالهشضب ؿبفؼي 

 هؼبٍى فٌي ٍ تَػؼِ اهَس صيشثٌبيي 

 1396 ثْبس 

 



 

  ة 

 تْیِ ٍ كٌتشلگشٍُ 

 ا٘ؼٕٗ غئٛفاعيه ايطاٖ هجشي:
   

 كٌٌذُ: اػضبي گزٍُ تْيِ

  طاٖضئاؽ ا٘ؼٕٗ غئٛفاعيه اي ٘بئت ٔحٕسضيب ثرشابضي

 ا٘ؼٕٗ غئٛفاعيه ايطاٖ ثبظضؼ ّٖي اِجسَ ٚ ٔؿئَٛ اضسجبٌ ثب نٙٗز غالٔطيب داطٚيبٖ

  ًٖٛ ا٘ؼٕٗ غئٛفاعيه ايطاٖ فاطٚظ ػٗفطي

  زثاط ا٘ؼٕٗ غئٛفاعيه ايطاٖ اثطاٞآ قبٞاٗ

  ًٖٛ ا٘ؼٕٗ غئٛفاعيه ايطاٖ ٟٔسي ٔحٕسي ٚيػٜ

 اػضبي گزٍُ ًظبرت:

  ا٘ؼٕٗ غئٛفاعيه ايطاٖ يطٜٔس ٞائز ضئاؽ ٖجساِطحآ ػٛاٞطيبٖ

  زثاط ا٘ؼٕٗ غئٛفاعيه ايطاٖ اثطاٞآ قبٞاٗ

 

 كؾَر: ثزًبهِ ٍ ثَدخِاػضبي گزٍُ ّذايت ٍ راّجزي عبسهبى 

  ٔٗبٖٚ أٛض ٘ٓبْ فٙي ٚ اػطايي ٘ؿطيٗ اثٛاِحؿٙي

  ضياؽ ٌطٜٚ أٛض ٘ٓبْ فٙي ٚ اػطايي فطظاز دبضؾب

  ػطاييوبضقٙبؼ أٛض ٘ٓبْ فٙي ٚ ا فبَٕٝ ثبثبِٛ



 

  ت 

 فْشػت هطبلت

 صفحِ ػٌَاى

 1 هقذهِ

 3 1 فصل 1

 5 سٍؽ هقبٍهت ٍيظُ الکتشيکي -اٍل فصل

 5 براوّ -1-1

 5 ضٚـ ئٗطف -1-1-1

 6 وبضثطز يٞب حٛظٜ -1-1-2

 6 اَالٖبر ثطزاقز ٚ يينحطا براّٖٕ ا٘ؼبْ -1-2

 7 يينحطا براّٖٕ يَطاح -1-2-1

 8 يينحطا يٞب فيآضا ٚ يثٙس قجىٝ -1-2-2

 9 يينحطا يٞب ثطزاقز -1-2-3

 11 اَالٖبر طاسفؿ ٚ دطزاظـ -1-2-4

 18 عاراسؼٟ ٚ يفٙ وبزض ٔكرهبر -1-3

 18 عاراسؼٟ ٚ ٞب زؾشٍبٜ يفٙ ٔكرهبر -1-3-1

 21 ذسٔبر ا٘ؼبْ يفٙ وبزض ٔكرهبر -1-3-2

 23 وبضوٙبٖ ٚ ٚؾبيُ ؿزاِ چه -1-3-3

 25 اِعحٕٝ حك جٝٔحبؾ ٘حٜٛ -1-4

 25 ٞب ٙٝيٞع زض طٌصاضاسبط ٖٛأُ -1-4-1

 26 ثبظزٜ -1-4-2

 27 يٕاالّ ٔرشّف ٍيقطا تييط -1-4-3

 27 يىياِىشط ػٜيٚ ٔمبٚٔز ضٚـ ثٝ هيعاغئٛف ُٔبِٗبر ذسٔبر سٗطفٝ -1-4-4

 29 2 فصل 2

 31 سٍؽ پالسيضاػیَى القبيي – دٍم فصل

 31 وّابر -2-1

 31 ضٚـ ئٗطف -2-1-1

 32 وبضثطز يٞب حٛظٜ -2-1-2

 33 اَالٖبر ثطزاقز ٚ يينحطا براّٖٕ ا٘ؼبْ -2-2

 33 نحطايي ّٖٕابر َطاحي -2-2-1



 

  ث 

 33 نحطايي يٞب فيآضا ٚ ثٙسي قجىٝ -2-2-2

 37 نحطايي يٞب ثطزاقز -2-2-3

 38 اَالٖبر طاسفؿ ٚ دطزاظـ -2-2-4

 44 عاراسؼٟ ٚ يفٙ وبزض ٔكرهبر -2-3

 44 انّي يٞب زؾشٍبٜ يفٙ ٔكرهبر -2-3-1

 46 ػب٘جي اثعاض ٚ ٚؾبيُ ٔكرهبر -2-3-2

 48 ذسٔبر ا٘ؼبْ فٙي وبزض ٔكرهبر -2-3-3

 49 وبضوٙبٖ ٚ ٚؾبيُ ؿزاِ چه -2-3-4

 51 اِعحٕٝ حك ٔحبؾجٝ ٘حٜٛ -2-4

 51 ٞب ٞعيٙٝ زض سأطاطٌصاض ٖٛأُ -2-4-1

 51 ثبظزٜ -2-4-2

 52 اي ُٔٙمٝ ٚ الّإي ٔرشّف قطايٍ يطيت -2-4-3

 52 يياِمب ٖٛاعاؾيدالض ضٚـ ثٝ هيعاغئٛف ُٔبِٗبر ذسٔبر سٗطفٝ -2-4-4

 53 3 فصل 3

 55 ػٌجي سٍؽ هغٌبطیغ – ػَم فصل

 55 وّابر -3-1

 55 ضٚـ ئٗطف -3-1-1

 56 وبضثطز يٞب حٛظٜ -3-1-2

 57 اَالٖبر ثطزاقز ٚ يينحطا براّٖٕ ا٘ؼبْ -3-2

 57 يينحطا براّٖٕ يَطاح -3-2-1

 58 ضٚـ ا٘شربة ٚ يؾٙؼ ؽابَٔغٙ قجىٝ يَطاح -3-2-2

 59 يينحطا يٞب ثطزاقز -3-2-3

 60 اَالٖبر طاسفؿ ٚ دطزاظـ -3-2-4

 65 عاراسؼٟ ٚ يفٙ وبزض ٔكرهبر -3-3

 65 ٞب زؾشٍبٜ يفٙ ٔكرهبر -3-3-1

 66 ذسٔبر ا٘ؼبْ يفٙ وبزض ٔكرهبر -3-3-2

 68 وبضوٙبٖ ٚ ُيٚؾب ؿزاِ چه -3-3-3

 69 اِعحٕٝ حك ٔحبؾجٝ ٘حٜٛ -3-4

 69 ٞب ٙٝيٞع زض طٌصاضاسبط ٖٛأُ -3-4-1



 

  ج 

 70 ثبظزٜ -3-4-2

 71 يا ُٔٙمٝ ٚ يٕاالّ ٔرشّف ٍيقطا تييط -3-4-3

 71 يؾٙؼ ؽأغٙبَ ضٚـ ثٝ هيعاغئٛف ُٔبِٗبر ذسٔبر سٗطفٝ -3-4-4

 73 4 فصل 4

 75 ًگبسي اًکؼبسي سٍؽ لشصُ -فصل چْبسم 

 75 براوّ -4-1

 75 ضٚـ ئٗطف -4-1-1

 75 وبضثطز ٞبي حٛظٜ -4-1-2

 76 يينحطا براّٖٕ ا٘ؼبْ -4-2

 76 اَالٖبر ثطزاقز ٚ نحطايي ّٖٕابر َطاحي -4-2-1

 77 يينحطا يٞب  ثطزاقز -4-2-2

 79 اَالٖبر طاسفؿ ٚ دطزاظـ -4-2-3

 80  زازٜ دطزاظـ يافعاضٞب ٘طْ اِعأبر -4-2-4

 80 عاراسؼٟ ٚ يفٙ وبزض ٔكرهبر -4-3

 80 عاراسؼٟ ٚ ٞب زؾشٍبٜ يفٙ ٔكرهبر -4-3-1

 82 ذسٔبر ا٘ؼبْ يفٙ وبزض ٔكرهبر -4-3-2

 83 وبضوٙبٖ ٚ ُيٚؾب ؿزاِ چه -4-3-3

 84 اِعحٕٝ حك ٔحبؾجٝ ٘حٜٛ -4-4

 84 ٞب ٙٝيٞع زض طٌصاضاسأط ٖٛأُ -4-4-1

 85 ثبظزٜ -4-4-2

 86 يا ُٔٙمٝ ٚ يٕاالّ ٔرشّف ٍيقطا تييط -4-4-3

 86 يا٘ىؿبض يٍ٘بض ِطظٜ ضٚـ ثٝ هيعاغئٛف ُٔبِٗبر ذسٔبر سٗطفٝ -4-4-4

 87 5 فصل 5

 89 ػٌجي سٍؽ گشاًي -فصل پٌجن 

 89 براوّ -5-1

 89 ضٚـ ئٗطف -5-1-1

 89 وبضثطز ٞبي حٛظٜ -5-1-2

 90 اَالٖبر ثطزاقز ٚ يينحطا براّٖٕ ْا٘ؼب -5-2

 91 يينحطا ّٖٕابر َطاحي -5-2-1



 

  ح 

 92 يثٙس قجىٝ -5-2-2

 93 يينحطا يٞب ثطزاقز -5-2-3

 95 اَالٖبر طاسفؿ ٚ دطزاظـ -5-2-4

 99 عاراسؼٟ ٚ يفٙ وبزض ٔكرهبر -5-3
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 1  هقذهِ

 

 ٔمسٔٝ

 هقذهِ

ٖٕطا٘ي  يٞب زافٗبِزض ػٟز سؿٟاُ ظ٘سٌي ٚ  سىِٙٛٛغي ٚ قٍطفي زض ّْٖٛ ٚ يٞب كطفزادػٟبٖ قبٞس  ،زض لطٖ اذاط

ٌاطي اظ ّْٖٛ ضيبيي،  ثب ثٟطٜ يا ضقشٝٗ اثٞبي ػسيس  قبذٝ ،ٚ ٔٗسٖ يقٙبؾٗ اظّٖٔٓ  يٞب كطفزادثٛزٜ اؾز. زض وٙبض 

ٌاطي اظ ذٛال  ثبقس وٝ ثب ثٟطٜ ٞب ّٖٓ غئٛفاعيه ٔي آٔس. يىي اظ ايٗ قبذٝ ثٝ ٚػٛزقإي ٚ فاعيه زض ّْٖٛ ظٔاٗ 

س. زض حمامز غئٛفاعيه ثٝ ثطضؾي ذٛال فاعيىي آ٘چٝ ظٔاٗ ضا بيٕ٘ ٔيقٙبؾي وٕه  فاعيىي ثٝ زضن ثٟشط ٔب اظ ظٔاٗ

ٚ ٞط ٘ٛٔ  ٞب يقىؿشٍحطاضسي، ٞب، سغااط زض سطواجبر، سغااطار  ٔبيٗبر، ٌبظٞب، سغااطقىُ ،ٞب يوب٘، ٞب ؾًٙؾبظز ٔب٘ٙس  ٔي

ٚ ثسيٗ سطسات ُٔبِٗٝ آ٘چٝ زض ظيط ظٔاٗ ٚ اظ زيس ٔب  دطزاظز ئظٔاٗ  زٞٙسُٜ اسكىسغااط زض ذٛال فاعيىي ٔؼٕٖٛٝ 

 ؾبظز. دٟٙبٖ اؾز ضا ٕٔىٗ ٚ آؾبٖ ٔي

 ٕ٘ٛز. يثٙسٓ امؿس آٖ ضاسٛاٖ  ٞبي ٔرشّفي ٔي ثب سٛػٝ ثٝ سٗبضيف ثبال ّٖٓ غئٛفاعيه ٌؿشطزٌي ظيبزي زاضز ٚ اظ ػٙجٝ

ثطضؾي ؾبذشٕبٖ وّي وطٜ ظٔاٗ وٝ ُٔبِٗبر  بِٗبر غئٛفاعيه ثؿابض ٌؿشطزٜ اؾز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَاظ زيس ٔمابؼ، ُٔ

 اض  افشس آٖ ٞبي ثب لسضر ظيبز وٝ زض اٖٕبق ظٔاٗ اسفبق ٔي اي ٔطثٌٛ ثٝ ظِعِٝ غئٛفاعيه اظ َطيك ثطضؾي ٚ سفؿاط أٛاع ِطظٜ

وٝ ُٔبِٗٝ يه ٔٗسٖ وٛچه ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٔغٙبَاؽ  زض حبِي .اؾزلبثُ ثطضؾي  ٟب٘يزض ٔمابؼ ػ ،ؾبظز ئٕٔىٗ 

ٌاطز. ثٙبثطايٗ  زض ٔمابؼ ٔحّي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي ،ؾٙؼي يب ٌطا٘ي ؾٙؼي ثب ٚؾٗشي زض حس يه واّٛٔشط ٔطثٕ

 مؿآ ٕ٘ٛز.س 3ػٟب٘ي ٚ 2اي ، ُٔٙم1ٝسٛاٖ اظ ٘ٓط ٔمابؼ ُٔبِٗبر ثٝ ٔحّي ُٔبِٗبر غئٛفاعيه ضا ٔي

َجاٗي زض ظٔاٗ  نٛضر ثٝثبقس. اٌط ايٗ ٔٙجٕ ا٘طغي  ثٙسي ثطاؾبؼ ٔٙجٕ ا٘طغي اِٚاٝ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٔي يه ٘ٛٔ سمؿآ

اي زض ٍٞٙبْ  ٔب٘ٙس ا٘طغي أٛاع ِطظٜ ؛ٌٛيآ ثٝ آٖ ٔٙجٕ َجاٗي ٔي ،ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض زٞآ آٖ ضاٚػٛز زاقشٝ ثبقس ٚ ٔب 

اظ  .قٛز وٝ ػٟز اوشكبف ٔٛاز ٔٗس٘ي اؾشفبزٜ ٔي ٞب يوب٘ٚ  ٞب ؾًٙٙبَاؿي ٔٛػٛز زض ٚلٛٔ ظِعِٝ يب ُٔبِٗٝ ٔاساٖ ٔغ

)ضازيٛاوشاٛ(، ُٔبِٗبر سغااطار حطاضسي زض اوشكبف ٔطثٌٛ ثٝ  سٛاٖ ٔاساٖ ٌطا٘ي، أٛاع ٔطثٌٛ ثٝ ٔٛاز دطسٛظا ايٗ َاف ٔي

ٔٙجٕ  آٖ ضاآيس  ثٝ ٚػٛزطغي اِٚاٝ سٛؾٍ ٔب سّٛضيه ٚ ٍٔٙشٛسّٛضيه ضا ٘بْ ثطز. اٌط ا٘ ب٘بريٚ ػطٔٙبثٕ ظٔاٗ ٌطٔبيي 

ٍ٘بضي اوشكبفي، سِٛاس ػطيب٘بر اِىشطيىي ٚ  اي زض ُٔبِٗبر ِطظٜ ٔب٘ٙس ايؼبز أٛاع ِطظٜ؛ ٌٛيآ ٔهٖٙٛي ٔي

 ظيطظٔاٙي ٚ غاطٜ. يٞب آةاِىشطٚٔغٙبَاؿي زض ُٔبِٗبر ٔٗس٘ي ٚ 

، ُٔبِٗبر 4سحز ٖٙٛاٖ ُٔبِٗبر ؾُحي ثٝ ٔٛلٗاز ػغطافابيي ُٔبِٗبر اقبضٜ زاضز ٚ يثٙسٓ اسمؿيه ٘ٛٔ 

ٔب٘ٙس ؾُح ) 1ُٔبِٗٝ سٛؾٍ وكشي اظ ضٚي ؾُح آة ٚ 6، ُٔبِٗبر سٛؾٍ ٞٛادإب يب ثبٍِطز اظ َطيك ٞٛا5يچبٞ زضٖٚ

 ثٙسي قٛ٘س. ٞبيي سمؿآ سٛا٘ٙس ثٝ ظيط ضزٜ ٔي قٛز وٝ ذٛز ٔي  ثطزٜ ٘بْ (ٞب زضيبٞب ٚ زضيبچٝ

                                                      
1
 Local 

2
 Regional 

3 Global 
4
 Ground or Surface 

5
 Well logging 

6
 Airborne 
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سٛاٖ غئٛفاعيه ضا ثٝ زٚ قبذٝ انّي غئٛفاعيه  ٔ وبضثطز ثبقس وٝ اظ ايٗ ػٙجٝ ٔي٘ٛ اظ٘ٓط سٛا٘س ئٞٓ  يثٙسٓ اسمؿيه 

 ،٘ٓط زاضز ٔس آٖ ضاٞبي وبضثطزي  ٌطايب٘ٝ نطف زاضز ٚ غئٛفاعيه وبضثطزي وٝ ػٙجٝ )٘ٓطي( وٝ ثاكشط ػٙجٝ ّٖٓ سئٛضيه

 وطز. يثٙسٓ اسمؿ

ٔب٘ٙس اوشكبف وٝ ذٛز قبُٔ اوشكبف ٔٙبثٕ  ؛ٞبي ٔشٗسزي سمؿآ قٛز سٛا٘س ثٝ قبذٝ غئٛفاعيه وبضثطزي ذٛز ٔي

ظيطظٔاٙي، اوشكبف ٔٛاز ٞاسضٚوطثٛضي زض اٖٕبق ظٔاٗ قبُٔ ٘فز ٚ ٌبظ، اوشكبف ٔٛاز ٔٗس٘ي آٖ اظ فّعي ٚ  يٞب آة

ٟٔٙسؾي ٔب٘ٙس ُٔبِٗٝ ٔحُ  يقٙبؾٗ اظٔثبقس. وبضثطز زيٍط زض حُ ٔؿبئُ  غاطفّعي ٚ اوشكبف ٔٙبثٕ ظٔاٗ ٌطٔبيي ٔي

. قبذٝ ثبقس ئٚ ٘عزيه ثٝ ؾُح  ظيط يقٙبؾٗ اظٔٚ اثٙاٝ ٟٔٓ ٚ ُٔبِٗٝ ؾبذشبض ٚ قطايٍ  ٞب ثعضٌطاٜٚ  ٞب سُٛ٘احساص 

 فكبٖ آسفُٔبِٗبر ٔطثٌٛ ثٝ ظِعِٝ،  ٔب٘ٙس ؛دطزاظز ئ)ٔسيطيز ثحطاٖ(  طٔشطلجٝاغزيٍط ثٝ ُٔبِٗٝ ضيؿه، ذُط ٚ حٛازص 

 .ٞب ِغعـٗ اظٔٞب يب  طٚچبِٝٚ فطٚضيعـ ظٔاٗ زض ٔٙبَك قٟطي ٚ ٔؿىٛ٘ي آٖ اظ سكىاُ ف

لطاض  ٔٛضزثحضشيُ  يٞب ضٚـدطزاظز ثاكشط زض چبضچٛة  ٔي يبزقسٜ ٔٛاضز وُ ذٛال فاعيىي وٝ ثٝ ُٔبِٗٝ زض

ـ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي، ضٚـ ؾٙؼي اِىشطيىي، ضٚ )ٔٙاشٛٔشطي(، ضٚـ ٔمبٚٔز ؾٙؼي ٌاط٘س: ضٚـ ٔغٙبَاؽ ٔي

ٍ٘بضي، ضٚـ اِىشطٚٔغٙبَاؿي، ضٚـ دشب٘ؿاُ ذٛزظا، ضٚـ ضازيٛ  ِطظٜ)طمُ ؾٙؼي يب ٌطاٚيٕشطي(، ضٚـ  ؾٙؼي ٌطا٘ي

 .3ٚ ضٚـ ضازاض ٘فٛشي ظٔاٗ 2ٞب اسٓ٘ٛيٙي ٔب٘ٙس ضٚـ ضظٚ٘ب٘ؽ ٔغٙبَاؿي ٞؿشٝ  يٞب ضٚـٔشطي ٚ 

ثاكشط  ضٚظ ضٚظثٝي ٚ ٔٗس٘ي قٙبؾٗ اظٔزض ُٔبِٗبر ٖٕطا٘ي،  ٞب ضٚـي ايٗ طاوبضٌ ثٝ قسٜ ا٘ؼبْي ٞب كطفزادثب سٛػٝ ثٝ 

ٔابٖ  زض ايٗ ثبقس. ثؿابض يطٚضي ٔي ٞب ضٚـاظ ايٗ  ٞطوساْي ٚ سٗطيف زؾشٛضإُِٗ ثطاي اػطاي ٔٙس يبثُٝسٜ ٚ ثٙبثطايٗ ق

دٙغ ضٚـ ٔغٙبَاؽ ؾٙؼي، ٌطا٘ي ؾٙؼي، ٔمبٚٔز ؾٙؼي اِىشطيىي، دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ٚ زؾشٛضإُِٗ حبيط ثطاي 

سٟاٝ ٚ  ،ٞبي ٖٕطا٘ي ي ثٝ زِاُ ٌؿشطزٌي وبضثطز زض دطٚغٜط٘فشاغ ٞبي ي ا٘ىؿبضي )قىؿز ٔطظي( ٔطثٌٛ ثٝ دطٚغٍٜ٘بض ِطظٜ

 اؾز. اثال٘ قسٜ
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 5  سٍؽ هقبٍهت ٍيظُ الکتشيکي-فصل اٍل

 

ّابر -َٚفهُ ا  و

 كلیبت -1-1

 هؼشفي سٍؽ -1-1-1

ٝ وبٚـ ثتب   ٞبي اِىشطيىي ثب آقىبضؾبظي اططٞبي ؾُحي حبنُ اظ ٖجٛض ػطيبٖ زض زاذُ ظٔاٗ ؾطٚوبض زاض٘س. زض ٔمبيؿت

-ٔاساٖ ٘اتطٚ يتب ٚيػٌتي ثتي    ٞب سٟٙب يه  ٞبي غئٛفاعيه ٘ٓاط طمُ ؾٙؼي، ٔغٙبَاؽ ٚ ضازيٛاوشاٛيشٝ وٝ زض آٖ زيٍط ضٚـ

ٞبي غئٛفاعيىي ثطذٛضزاض٘س. اظ  ٞبي اِىشطيىي اظ سٙٛٔ ثاكشطي ٘ؿجز ثٝ زيٍط ضٚـ ٌاطز، ضٚـٔٛضزاؾشفبزٜ لطاض ٔي ٞٙؼبض

اي ثطذٛضزاض اؾز. يىي اظ زاليُ ايٗ أتط آٖ اؾتز   ٚيػٜ اظ وبضثطز ٌؿشطزٜ ٞبي ٔرشّف اِىشطيىي ضٚـ ٔمبٚٔز ٔابٖ ضٚـ

ٚيػٜ اِىشطيىتي زض اٚايتُ زٞتٝ      ٞبي ٔمبٚٔز ضٚـثبقس.  ٞب ثؿابض ٚؾإ ٔيٞب ٚ وب٘ي وٝ زأٙۀ سغااطار ٔمبٚٔز ٚيػٜ ؾًٙ

ٞتب،   زازٜ ُات ٚسحّٝ يت ـ ٚ سؼعٚ ذهٛنبً ثٝ زِاُ زؾشطؾي ثٝ وتبٔذاٛسط ثتطاي دتطزاظ    1970قس٘س، أب اظ زٞٝ  اثسأ 1900

اؾتشفبزٜ اظ   ٔمبٚٔز ٚيػٜ، سٗااٗ سٛظيٕ ظيطظٔاٙتي ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ ثتب     ٞبي ثطزاقز. ٞسف اظ ا٘س ساوطزٜااي د وبضثطز ٌؿشطزٜ

ٞبي ظيطؾتُحي لبثتُ سرٕتاٗ    ٚالٗي سٛزٜ ، ٔمبٚٔز ٚيػٜي ؾُحيٞبٌاطياظ ايٗ ا٘ساظٜثبقس.  ٔيٞبي ؾُحي ٌاطيا٘ساظٜ

 اؾز. 

ٌاتطي اذتشالف   زٚ اِىشتطٚز ػطيتبٖ ٚ ا٘تساظٜ    كيظٔاٗ اظ َط زضٖٚ ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثب سعضيك ػطيبٖ ثٌٝاطيا٘ساظٜزض 

ٝ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ْتبٞطي ؾتبذشبضٞبي ظيطؾتُحي لبثتُ سرٕتاٗ اؾتز.        دشب٘ؿاُ، ِٚشبغ حبنُ ٔابٖ زٚ اِىشطٚز ايتٗ   اٌطچت

اؾتز، ِٚتي    ي زض ٘عزيىي ٔؼٕٖٛٝ اِىشطٚزٞتب أمبٚٔز ٚيػٜ ٚالٗي ُٔٙمٝ وٙٙسٜ ٔكرمٔمبٚٔز ٚيػٜ ْبٞطي سب حسٚزي 

اي داچاسٜ اؾز. ثطاي سٗااٗ ٔمبٚٔتز  لُٗبً يه ٔمساض ُّٔك ٘رٛاٞس ثٛز. ضاثُٝ ثاٗ ٔمبٚٔز ٚيػٜ حمامي ٚ ْبٞطي ضاثُٝ

ي وبٔذاٛسطي افعاضٞب ٘طْٞبي ٔٗىٛؼ ؾبظي سٛؾٍ  ظيطؾُحي اظ ضٚي ٔمبزيط ْبٞطي آٖ، اظ ضٚـ ٚيػٜ حمامي ؾبذشبضٞبي

 قٛز.ٜ ٔياؾشفبز

زٞٙتس. ثتطاي   ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ، سهبٚيطي اظ سغااطار ٔمبٚٔز ٚيػٜ ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي زض اذشابض لطاض ٔتي  ثطزاقز

قٙبؾي، اَالٖبسي زض ذهٛل ٔمتبزيط ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ ا٘تٛأ ؾتبذشبضٞبي ظيطؾتُحي ٚ       سجسيُ ايٗ سهبٚيط ثٝ سهبٚيط ظٔاٗ

ٞبي فاعيىتي  زض ٔمبيؿٝ ثب وٕاز ػٜيزأٙٝ سغااطار ٔمبٚٔز ٚاؾز. قٙبؾي ٔحاٍ سحز ثطضؾي ٔٛضز ٘ابظ  ٕٞچٙاٗ ظٔاٗ

       اِىشطيىتي ٔتٛاز ٔرشّتف اظ     قتٛ٘س، ثؿتابض ثاكتشط اؾتز. ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ       ٞتبي غئٛفاعيته ٔحبؾتجٝ ٔتي     وٝ زض زيٍط ضٚـ

m8-10×6/1  ثطاي ٘مطٜ ذبِم سبm1016 ٞبي زٌطٌتٖٛ ٚ آشضيتٗ ٖ٘ٛتبً زاضاي    . ؾًٙٔشغاط اؾز ثطاي ٌٌٛطز ذبِم

ٖ  ٔمبزيط ثب ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثبال ٞؿشٙس. ٔمبٚٔز ٚيػٜ ايٗ ؾًٙ ٞتب اظ   ٞب اؾبؾبً ٚاثؿشٝ ثٝ زضػٝ قىؿشٍي ٚ زضنس دطقتسٌي آ

ػٜ آٖ ٔحشٛي آة ثاكشط، ٕٔٗٛالً زاضاي ٔمبٚٔز ٚي ٚاؾُٝ ثٝٞبي ضؾٛثي ثٝ ّٖز سرّرُ ٚ  ٞبي ظيطؾُحي اؾز. ؾًٙآة

ٞتبي ضؾتي اظ   ٞبي ظيطظٔاٙي ، زاضاي ٔمبٚٔز ٚيػٜ دبياٙي ٞؿشٙس. ٕٞچٙاٗ ذبنٞبي ٔطَٛة ٚ آةثبقٙس. ذبن ٔي دبياٗ

ٔشتط  -اٞٓ 2/0ثبقٙس. ٔمساض ٔمبٚٔز ٚيػٜ آة زضيب وٝ ثطاثط ٔمساض دبياٗ  سطي ٔي اي آٖ زاضاي ٔمبٚٔز ٚيػٜ دبياٗا٘ٛأ ٔبؾٝ

ٝ حَّٛ آٖ اؾز. ايتٗ ٔؿتأِٝ ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ ضا     ٞبي ٔاؾز، ٘بقي اظ ٔاعاٖ ثبالي ٕ٘ه ٖ  ثت آَ ثتطاي  يته ضٚـ ايتسٜ   ٖٙتٛا

 وٙس. ٞبي قٛض ٚ قاطيٗ زض ٘ٛاحي ؾبحّي ُٔطح ٔيآقىبضؾبظي ٔطظ آة
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قتٛز وتٝ ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ     ٘بقتي ٔتي   اظآ٘ؼتب ٞب زاضاي ٕٞذٛقب٘ي اؾز. ايتٗ ُّٔتت   ٞب ٚ ذبن ٔمبٚٔز ٚيػٜ ا٘ٛأ ؾًٙ

ٖ    ٞبي ذبني اظ ذبن ٚ ؾًٙ ٚاث ٕ٘ٛ٘ٝ ٞتب   ؿشٝ ثٝ چٙسيٗ ٖبُٔ ٔرشّف اؾز. ٖٛأُ ٔتثطط زض ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ اِىشطيىتي آ

 ٖجبضر اؾز اظ:

 ٞب  حؼٓ ذُّ ٚ فطع ٔٛػٛز زض ؾًٙ ٚ ٔاعاٖ قىؿشٍي 

 ٖٞب ثب يىسيٍط ٚيٕ لطاض ٌطفشٗ ذُّ ٚ فطع ؾًٙ ٚ چٍٍٛ٘ي اضسجبٌ آ 

 حؼٕي اظ ذُّ ٚ فطع ؾًٙ وٝ حبٚي آة ثبقس 

 ٛٔ ػٛز زض ؾًٙلبثّاز ٞسايز اِىشطيىي آة 

 ؾًٙ زٞٙسُٜ اسكىٞبي ػٙؽ وب٘ي 

          ٗ ٝ قٙبؾتي ُٔٙمتٝ   ثٙبثطايٗ ٔمتساض ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ اِىشطيىتي يته اليتٝ ثؿتشٍي ثتٝ ٚيتٗاز ظٔتا زاضز.  ٔٛضزُٔبِٗت

ٞتب   آٚضزٖ ٔمبٚٔز ٚيػٜ اِىشطيىي آٖ ثٝ زؾزقٙبؾي سٟٙب ثب ظٔاٗ اظ٘ٓطٞب  ٞب ثطحؿت ػٙؽ آٖسفىاه اليٝ ٍطيز ٖجبضر ثٝ

ٝ س ٚ ٔمبٚٔز ٚيػٜ اِىشطيىي ؾبظ٘سٞب ٚ ٚاحسٞبي ؾٍٙي ٔٛػٛز زض ٞط ُٔٙمٝ ثبيتس  ثبق  ٔاؿط ٕ٘ي ػساٌب٘تٝ سٗاتاٗ    َتٛض  ثت

 قٛز.

 ّبي كبسثشد حَصُ -1-1-2

ستٛاٖ زض حتٛظٜ ّٖتْٛ ٔرشّتف ثتٝ       ٞبي آٖ ضا ٔتي  ضٚـ ٔمبٚٔز ٚيػٜ اظ ٌؿشطٜ وبضثطز ٚؾاٗي ثطذٛضزاض اؾز ٚ وبضثطز

 ي وطز.ثٙس َجمٝظيط  نٛضر ثٝسطسات اِٚٛيز 

 ٞبي ظيطظٔاٙي )اوشكبف ٔٙبثٕ آة، سفىاه آة قٛض ٚ قاطيٗ ٚ ...( آة -1

 ٞبي فّعي ٚ غاطفّعي( اوشكبف ٔٗسٖ )ا٘ٛأ شذاطٜ -2

ُ   ٞتبي ٖٓتآ، آقىبضؾتبظي حفتطٜ     ُٔبِٗبر ٟٔٙسؾي ٚ غئٛسىٙاه )ثطضؾي ٔحُ ؾتبذز ؾتبظٜ   -3 ٞتب ٚ   ٞتب، سٛ٘ت

 ٞبي ٔسفٖٛ ٚ ...( وب٘بَ

 ي ٚ ...(قٙبؾٗ اظٔضؾٛثبر، سفىاه ٚاحسٞبي  ٞب، يربٔز ي )آقىبضؾبظي ٌؿُقٙبؾٗ اظُٔٔبِٗبر  -4

 ٞب ٚ ...( ٞبي ظيطظٔاٙي، ٔحُ زفٗ ظثبِٝ ي )آِٛزٌي آةُأح ؿزيظُٔبِٗبر  -5

 ٞبي ٔسفٖٛ، لجطٞب ٚ ...( ي )ثمبيبي ؾبظٜقٙبؾ ثبؾشبُٖٔبِٗبر  -6

 ٍ ثشداؿت اطالػبت اًجبم ػولیبت صحشايي -1-2

ثبقس وتٝ زض ازأتٝ    ٔي هاسفى لبثُزض ؾٝ ثرف  اػطاسطسات ي ا٘ؼبْ ّٖٕابر نحطايي ُٔبِٗبر غئٛاِىشطيه ثٝ َٛضوّ ثٝ

 ٌاط٘س. لطاض ٔي ٔٛضزثحض
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 طشاحي ػولیبت صحشايي -1-2-1

ْ      آٚضي  اِٚاٗ لسْ زض َطاحي يه ثطزاقز غئٛفاعيىي، ػٕٕ ّاتٝ  قتسٜ ٚ و  اَالٖتبر ٔطثتٌٛ ثتٝ ؾتبثمٝ ُٔبِٗتبر ا٘ؼتب

ْ َطاحي اِٚاٝ، وّاٝ ٔؿبئُ ٚ سمبيتبٞبي ٔٛػتٛز   ب٘ؼا فاعيىي ٔٛػٛز زض ضاثُٝ ثب ٞسف ٔٛضز٘ٓط اؾز. لجُ اظغئٛٞبي  زازٜ

ٞتبي ٔٛػتٛز،    )ثب ػعئابر وبُٔ( ثبيؿشي ٔٗطفي قٛ٘س. اَالٖبر ػب٘جي ٘ٓاط ٘حٜٛ زؾشطؾي ثٝ ُٔٙمٝ، فبنّٝ سب ؾبذشٕبٖ

 ثكتطي ثبيؿتشي   ؿتبر اسأؾٚ ٞتب   ٞب، وبثُ ٔٛلٗاز ِِٛٝ ٗاٚ ٕٞچٙاِىشطيىي، سٛدٌٛطافي  ؿبراسأؾٞب،  آٞٗ، ػبزٜ ذٌُٛ ضاٜ

 ثبقس. ؾبيط اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ُٔٙمٝ ٔي بيٚ ٞب، ٔمبَٕ  ٔٛاضز ٔصوٛض، زؾشطؾي ثٝ ٘مكٝ سط اظ ٟٟٔٓاٝ قٛ٘س. س

وٝ ٔؿأِٝ ثٝ ذٛثي  اؾز ٗياسطيٗ دبضأشطٞبي ا٘ؼبْ ّٖٕابر نحطايي، ٞبي غئٛاِىشطيه اظ اؾبؾيزض ثطزاقز زازٜ  

ٞب ٖجبضسٙتس  ثبيؿشي ثٝ ذٛثي دبؾد زازٜ قٛ٘س. ايٗ دطؾف سٗطيف قٛز. ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض دٙغ دطؾف اؾبؾي ٚػٛز زاضز وٝ

 اظ: 

 ٖٕك ٞسف چمسض اؾز؟ -1

 ٞٙسؾٝ ٞسف چٍٛ٘ٝ اؾز؟ -2

 ٔكرهبر اِىشطيىي ٞسف چٍٛ٘ٝ اؾز؟ -3

 ٔحاٍ ٔاعثبٖ چاؿز؟ -4

 ٔحاٍ ثطزاقز چٍٛ٘ٝ اؾز؟ -5

 

ز ٚيػٜ وٙبض اٌط ٖٕك ٞسف ذبضع اظ ٔحسٚزٜ اوشكبف ضٚـ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثبقس، ثسٖٚ ثطضؾي قطايٍ ثٗسي ضٚـ ٔمبٚٔ

ثبقتس. آيتب ثتب ضٚـ     قٛز. زض دبؾد ثٝ ؾثاَ زْٚ، ٟٕٔشطيٗ فبوشٛض ٞسف ؾبيع آٖ زض ٔمبثُ ٖٕتك زفتٗ آٖ ٔتي    ٌصاقشٝ ٔي

ٝ  يزضنٛضسثبقس؟ اٌط ٞسف غاط وطٚي اؾز أشساز ٚ قات آٖ ٘اع ثبيس ٔكرم قٛز.  ي ٔيآقىبضؾبظٔمبٚٔز ٚيػٜ لبثُ   وت

ي ٚ ٖٕٛز ثط أشتساز  زٚثٗس نٛضر ثٝٞب ثبيؿشي  ثٗسي(، ثطزاقز 2 طارااسغٞسف زاضاي أشساز ٔكرهي اؾز )ٞسف زاضاي 

ٝ ٞتب   ٞتب( ثطزاقتز   ٞسف نٛضر دصيطز. زض آقىبضؾبظي اٞساف ايعِٚٝ )ٔب٘ٙس حفتطٜ  ٝ ثٗتسي ٚ يتب    3 نتٛضر  ثت ي اظ ا ٔؼٕٖٛت

ب اظ يىسيٍط سبثٗي اظ ٞ دصيطز. فبنّٝ ايؿشٍبٞي زض ََٛ ٞط دطٚفاُ ٚ فبنّٝ دطٚفاُ ثٗسي وٙبض ٞٓ نٛضر ٔي 2ٞبي  دطٚفاُ

 ٔظبَ ٖٙٛاٖ ثٝثبقس. زض ٔٗسٚز ٔؿبئّي وٝ سٟٙب سغااطار ٔمبٚٔز ٚيػٜ زض يه ثٗس ٚػٛز زاضز،  اثٗبز ٞسف ٚ ٖٕك زفٗ آٖ ٔي

سٛا٘تس نتٛضر ٌاتطز. ٞطچٙتس وتٝ زض       ثٗسي ؾٛ٘ساغ ظ٘ي ٔتي  1ٞبي  ٞبي ٔؿُح، ثطزاقز زض زقز زاض آةٞبي  ثطضؾي اليٝ

ؿشي ؾٗي قٛز سب ؾٛ٘ساغٞبي ٔرشّف زض ََٛ يه ذٍ ثطزاقز قٛ٘س سب أىبٖ ثطضؾتي سغااتطار   ُٔبِٗبر ٘اع ثبي ٌٛ٘ٝ ايٗ

ثبقس. زض ثطضؾي اٞسافي ثب اثٗبز وٛچىشط، چٙب٘چٝ ٖٕك زفٗ آٖ اػبظٜ زٞس، اؾشفبزٜ اظ فٛانتُ   طيدص أىبٖٞب ٘اع  ػب٘جي اليٝ

َ  ٖٙٛاٖ ثٝ) ٔٛضز٘ٓطٖطو ٞسف  سٛا٘س ٔثطط ٚالٕ قٛز. ٖٕٛٔبً فبنّٝ ايؿشٍبٞي ٘هف ايؿشٍبٞي وٛچه ٔي ٖتطو ضٌتٝ    ٔظتب

 ٞتب  ييػتب  ػبثٝي، زٚثٗسي ٞب يطاٌ ا٘ساظٜقٛز. ٕٔٗٛالً زض دطٚفاُ ظ٘ي ٚ  ٔٗس٘ي( زض ََٛ دطٚفاُ ثطزاقز زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔي

 ٍِتبضيشٕي  زض ٔماتبؼ )سمطيجتب(  افعايف فٛانُ قٛز وٝ  ثطاي ؾٛ٘ساغظ٘ي، سٛناٝ ٔياظ ٔطسجٝ فٛانُ ايؿشٍبٞي ذٛاٞس ثٛز. 

   نٛضر دصيطز.
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ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر غئٛاِىشطيه، ثبيؿشي سرٕاٙي اظ  ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٞسف ٔٛػٛز ثبقس. ثتطاي ايٙىتٝ ٞتسف لبثتُ      ٔٙٓٛض ثٝ  

ٞبي اِىشطيىتي، ثتب ٔحتاٍ ٔاعثتبٖ زاقتشٝ ثبقتس. زض ازأتٝ ثبيؿتشي          ذٛثي زض ٔكرهٝ 1ي ثبقس، ثبيؿشي سجبيٗآقىبضؾبظ

يٗٙي ايٙىٝ سرٕاٙي اِٚاٝ اظ ضؾب٘ٙسٌي ٔحاٍ زض اذشابض ثبقتس. زض دبؾتد   ٔكرهبر اِىشطيىي ٔبزٜ ٔاعثبٖ ٔكرم قٛز، 

ستٛاٖ ثتٝ    ٞبيي ٕٞتطاٜ اؾتز. اظ ايتٗ ػّٕتٝ ٔتي      ٞبي قٟطي ثب زقٛاضي ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ زض ٔحاٍ ثطزاقز ،ثٝ ؾثاَ آذط

 ٞبي ٔىب٘ي، ٘ٛيعٞبي ٔحاُي ٚ ... اقبضٜ وطز. ٔحسٚزيز

قتٛز. زضنتٛضر    ، ا٘شرتبة ٔتي  ٞٙؼبض يث٘ٛاحي بيي اِٚاٝ ُٔٙمٝ ٚ سٗااٗ زض اوظط ٔٛاضز، يه قجىٝ ٌؿشطزٜ ثطاي قٙبؾ

ٓ    ٞبي اثشسايي، سٛؾٍ اضظيبثي ييٞب يٞٙؼبض يچٙاٗ ث اطجبر ستط، ٔؼتسزاً ثطزاقتز     ٔٙبَك ٔٛضز٘ٓط ثبيس ثب يه قتجىٝ ٔشتطاو

 قٛز. ٞب ٔي سٛػٝ ٞعيٙٝ قٛ٘س. ايٗ ٔؿئّٝ، ثبٖض وبٞف لبثُ

 ّبي صحشايي ثٌذي ٍ آسايؾ ؿجکِ -1-2-2

ٌاتطي   ٞبي ا٘تساظٜ  ٞب، ثبيؿشي ٔٛلٗاز ايؿشٍبٜ ٞب ٚ ٘اع أشساز دطٚفاُ اظ ٔكرم قسٖ فٛانُ ايؿشٍبٞي ٚ دطٚفاُدؽ 

ٝ ثتب َطاحتي يته ٔرشهتبر ٔحّتي زض ٔحتسٚزٜ        تاسطسٗ يا ثٝي قٛ٘س. ٌصاض قٕبضٜٚ  قسٜ ٔكرمضٚي ظٔاٗ  ، ٔٛضزُٔبِٗت

، ٞتب  ٌاتطي  ا٘ساظٜسىطاض  اظػّٕٝٞبي آسي،  چٙاٗ ا٘ؼبْ فٗبِازثبقس. ٕٞ ٔٙٓٓ ٚ ثٟاٙٝ لبثُ ا٘ؼبْ ٔي نٛضر ثٝٞب  ثطزاقز زازٜ

ٖ        زيت زضٟ٘بٞبي سىٕاّي، ثبظزيسٞبي نحطايي ٚ  ثطزاقز دتصيط اؾتز.    سّفاتك اَالٖتبر ٚ سفؿتاط ٘شتبيغ ثتٝ ؾتِٟٛز أىتب

زٜ قتٛ٘س ٚ  ي ضٚي ظٔاٗ داتب ثطزاض ٘مكٝٞبي  ٚ زٚضثاٗ GPSسٛا٘ٙس ثب ٔشط، َٙبة ٚ وٕذبؼ ٚ يب  ي ٔيطاٌ ا٘ساظٜٞبي  ايؿشٍبٜ

 قٛ٘س.  ي ضٍ٘ي زض ؾُح ظٔاٗ ٔكرم ٔيٞبٗ اچ ؾًٖٕٙٛٔبً ثب 

ثطزاقتز غئٛاِىشطيته ثتٝ    قتٛ٘س.   ي اوشؿبة ٔيثٗس ؾٝي ٚ ٕٞچٙاٗ زٚثٗسي، ثٗس هي نٛضر ثٝٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ زازٜ

(VES)يىي اظ زٚ ضٚـ ؾٛ٘ساغظ٘ي لبئٓ اِىشطيىي 
زض ضٚـ ؾتٛ٘ساغظ٘ي،  . قٛز ٔيا٘ؼبْ ٞب  ٚ يب سطواجي اظ آٖ 3ظ٘ي دطٚفاُ ،2

ٚيػٜ ٔٛاز   ظ٘ي، سغااطار ػب٘جي ٔمبٚٔز زض ضٚـ دطٚفاُ . أبٌاطز ٚيػٜ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٔي  سغااطار ٖٕمي يب لبئٓ ٔمبٚٔز

، آضايتف ٔٛضزاؾتشفبزٜ ٚ دبضأشطٞتبي آٖ، طبثتز     ظ٘يزض ضٚـ دطٚفاُ .قٛز ٔيزض ََٛ يه ذٍ دطٚفاُ ثطضؾي ي ظيطؾُح

فٛانتُ   ،ظ٘ي، ٔحتٛض افمتي   ٞبي دطٚفاُ قٛ٘س. ثطاي ٕ٘بيف زازٜ ػب ٔيٞب زض ََٛ ذٍ دطٚفاُ ػبثٝٚ اِىشطٚز ٔب٘ٙس ثبلي ٔي

سٛا٘تس   زٞس. ٔحٛض افمي ٕٞٛاضٜ ذُي اؾز ِٚتي ٔحتٛض لتبئٓ ٔتي    ٔمبزيط ٔمبٚٔز ٚيػٜ ضا ٘كبٖ ٔي ،ايؿشٍبٞي ٚ ٔحٛض لبئٓ

ٞتب  ؾبذشبضٞبي ظيطؾتُحي ُّٔتٛة اؾتز، زازٜ    ثبقس. زض ٔٛالٗي وٝ سٟاٝ قجٝ ٔمبَٗي اظ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ذُي يب ٍِبضيشٕي

 دصيطز. سطسات نٛضر ٔي ايٗ قٛ٘س. ٖٕسٜ ُٔبِٗبر ٔمبٚٔز ٚيػٜ زض حبَ حبيط ثٝ ي ثطزاقز ٔيزٚثٗس نٛضر ثٝ

ٞبيي وٝ  سطيٗ آضايفاؾز. اظ ٟٔٓ قسٜ كٟٙبزادٞبي اِىشطٚزي ٔرشّفي ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ آضايفزازٜ ٌاطيثطاي ا٘ساظٜ

-، لُجتي 6زٚلُجتي -، زٚلُجي5، قّٛٔجطغ4ٜٞبي ٚ٘ط سٛاٖ ثٝ سطسات ثٝ آضايفقٛ٘س، ٔي ٚيػٜ ثىبض ثطزٜ ٔيزض ضٚـ ٔمبٚٔز 

                                                      
1  Contrast 
2  Vertical electric sounding 
3   Profiling  
4  Wenner  
5  Schlumberger  
6  Dipole-dipole 
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ٞبي ٔتصوٛض زاضاي   اقبضٜ وطز. ثًٗبً آضايف 4)ٔؿشُاّي(، آضايٝ ٔطثٗي ٚ اسهبَ ثٝ ػطْ 3، ٌطازيب2ٖلُجي–، لُجي 1زٚلُجي

 ٞتبي  ظ٘ي، آضايتف ظ٘ي، آضايف قّٛٔجطغٜ زض ؾٛ٘ساغط زض دطٚفاُقٛ٘س. آضايف ٚ٘ ٞبي ٔرشّف قٙبذشٝ ٔي ا٘ٛاٖي ثٛزٜ ٚ ثب ٘بْ

ثٗتسي   3لُجتي زض ُٔبِٗتبر   -ٚ آضايف لُجي IPٞبي  قجٝ ٔمبَٕ ٚ ثطزاقز ٝاسٟزٚلُجي زض -زٚلُجي ٚ لُجي-زٚلُجي

 .  ا٘س ساوطزٜادٔحجٛثاز ظيبزي  بؼأم وٛچه

ٞتبي   اتبظ زاضز. ٔؿتبئُ ٔرشّتف ثبيتس ثتب آضايتف      ٘ يا ٔالحٓٝ ثٝ سرهم ٚ زا٘ف لبثُ اؾشفبزٜ ٞبي ٔٛضز ا٘شربة آضايف

ٞتبي   ٔشفبٚسي ز٘جبَ قٛز. ثبيؿشي ذبَط ٘كبٖ وطز وٝ اَالٖبر ٔمسٔبسي غاط وبفي ٚ ٘بزضؾز، ثبٖض افعايف ٞعيٙٝ ثطضؾي

فًتبي  ، ٔٛضزُٔبِٗٝٞسف  ا٘شربة آضايف ٔٙبؾت ثٝ .قٛز ٔالحٓٝ ٚ ػٌّٛاطي اظ سفؿاط ٔٙبؾت، ٔي غئٛفاعيىي سب حس لبثُ

ٞبي  ٞب ثٝ ٘بٍٕٞٙي ثؿشٍي زاضز. ٕٞچٙاٗ حؿبؾاز آضايف ٚ ؾطٖز ٚ ؾِٟٛز اػطا ثطاي ٌؿشطـ آضايف ٔٛضز٘ٓط ٔٛػٛز

ايي ثطذٛضزاض اؾز. زض انتُ، ذُتي ثتٛزٖ آضايتف ا٘شرتبثي ِعٚٔتي       عاض ٘اع اظ إٞاز ثؿسي قاجٞب طنشػب٘جي ٚ فهُ ٔك

سفؿاط ٘شبيغ زقٛاض دطزاظـ ٚ نٛضر  ايٗطظيطا زض غا .قٛز ٞبي ذُي اؾشفبزٜ ٔي ٘ساضز، أب زض ُٖٕ سمطيجبً ٕٞاكٝ اظ آضايف

 قٛز. اسٜ ٔيچٚ دا طاٌ ذٛاٞس ثٛز ٚ ّٖٕابر نحطايي ٘اع ٚلز

ٞتبي ٔتصوٛض،    اضائٝ قتسٜ اؾتز. آضايتف      Whitelyآضايف اِىشطٚزي، ٕٞطاٜ ثب ٔعايب ٚ ٔٗبيت ٞطوساْ، سٛؾٍ 25حسٚز 

ـ   ٞبي ٔمبٚٔز ٚيتػٜ ٔٛضزا  اي زض ثطزاقز َٛض ٌؿشطزٜ ثٝ ٞتبي ٔٙبؾتت دتطزاظـ ٚ سفؿتاط      ؾتشفبزٜ لطاضٌطفشتٝ اؾتز ٚ ضٚ

ٔحاُتي   اي اغّت وبضثطزٞبي ٟٔٙسؾي، ٞاسضٚغئِٛٛغي، ظيؿزطٞب ث ٞب، سٛؾٗٝ يبفشٝ اؾز. ايٗ آضايف ٞبي حبنُ اظ آٖ زازٜ

 ٞتبي  آضايفٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ  ٞبي اِىشطٚزي ٔٛضزاؾشفبزٜ زض ثطزاقز سطيٗ آضايف ٔشساَٚأب  ٚ غئٛسىٙاه ٔٙبؾت ٞؿشٙس.

ثبقٙس. ثب سٛػٝ ثتٝ ًٔتٕٖٛ ٚ اٞتساف دتطٚغٜ ٔمبٚٔتز       ٔيٌطازيبٖ  ٚ ، لُجي ت زٚلُجي يت زٚلُج  يزٚلُج ٜ،جطغٔقّٛ ،ٚ٘ط

 قٛ٘س. ؾٙؼي يه يب چٙس آضايف ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٖٛأُ ٔرشّف ا٘شربة ٔي

 ّبي صحشايي ثشداؿت -1-2-3

 :ثبقس يثٝ سطسات ظيط ٔ زض ضٚـ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثطزاقز نحطايي ا٘ؼبْ ٔطاحُ

 .زقٛ ٔؿشمط ٔي ثٝ ٔحُ دإبيف حُٕ ٚ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثٝ ٕٞطاٜ سؼٟاعار ػب٘جي زؾشٍبٜ -1

 .قٛ٘س ٔيٞب زض ٔحُ ذٛز ٘هت  اِىشطٚزٞب ثٝ ا٘ساظٜ وبفي ٚػٛز زاضز، سٕبٔي آٖ وٝ يزضنٛضس -2

 .قٛ٘س ٔشهُ ٔي ي ٔٙبؾت زؾشٍبٜٞب يوبثُ ثٝ ذطٚػؾآ يب سٛؾٍ ٚ دشب٘ؿاُ اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ  -3

سب ػطيبٖ اظ َطيك اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ ثٝ ظٔتاٗ سعضيتك    قٛز يزؾشٍبٜ ضٚقٗ ٔ ػٝ ثٝ زؾشٛضإُِٗ ضإٞٙب،ثب سٛ -4

 .ٌطزز

زؾشٍبٜ ذبٔٛـ ٚ ّٖز ضا ثطضؾتي ٚ دتؽ اظ ضفتٕ ٔكتىُ ٔؼتسزاً       ،اٌط زض اضؾبَ ػطيبٖ ٔكىّي ٚػٛز زاقز -5

  .قٛز ئي ثب ػطيبٖ وٓ قطٚٔ طاٌ ا٘ساظٜ ٚ قسٜبٜ ضٚقٗ ٍزؾش

                                                      
1  Pole-dipole 
2 Pole-pole 
3  Gradient  
4 Mise-a-lamass 
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ٝ ذٛزوبض  نٛضر ثٝٚظي يطيت ٞٙسؾي آضايف ٔٛضزاؾشفبزٜ ٚ قسر ػطيبٖ اضؾبِي ضا أط ٞبي زؾشٍبٜ -6  ٔٙٓتٛض  ثت

ٝ ايٗ ٔمبزيط ثبيؿتشي   نٛضر ٗيا. زض غاط وٙٙس ٔئحبؾجٝ ٔمبٚٔز ٚيػٜ زض ٔحبؾجبر ِحبِ  زؾتشي   نتٛضر  ثت

 قٛ٘س. بززاقزي ٔحبؾجٝ ٚ يطاٌ ا٘ساظٜحاٗ 

ٍبٜ ٌاط٘سٜ ضا ذبٔٛـ ٚ اِىشطٚزٞبي دشب٘ؿاُ ضا ػبثؼتب ٚ  ٚ شذاطٜ اَالٖبر زض حبفٓٝ، زؾش يطاٌ دؽ اظ ا٘ساظٜ -7

 .طزيدص ئنٛضر ايؿشٍبٜ ثٗس  يطاٌ ا٘ساظٜ

 

ٔٙؼتط ثتٝ    زيت زضٟ٘ب زات فاثبوي ٞتب  زازٜي غئٛفاعيه ثبيؿشي ثب زلز ثباليي نٛضر دتصيطز.  ٞب زازٜي ثطزاقز َٛضوّ ثٝ

ٞبي ٔمبٚٔز ٚيتػٜ ٘ىتبر    ٍٙبْ ثطزاقز زازٜسفؿاط زضؾز ٚ ُٔٙمي اظ ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي ذٛاٞٙس قس. ثسيٗ ٔٙٓٛض ٞ

 لطاض ٌاط٘س: ٔس٘ٓطظيط ثبيؿشي 

 .ٞبي ٔكىٛن ٚ سىطاض زازٜاٖشٕبز  ٞبي نحطايي ٚ اؾشفبزٜ اظ ٚؾبيُ ٚ سؼٟاعار لبثُ ٌاطي زلز زض ا٘ساظٜ  -1

 ٞتعاض چٙس ٕٔٗٛالً ٔمبٚٔز اِىشطٚزٞب زض حس . اِىشطٚزٞب ثبيس سب حس أىبٖ دبياٗ ثبقس اِىشطيىي ٔبثاٗ ٔمبٚٔز  -2

آٚض٘تس.   ٞتبي وتبشثي ضا ثتٝ ٚػتٛز ٔتي      اٞٓ اؾز. ٔمبزيط ثاكشط ثبٖض وبٞف حؿبؾاز زؾشٍبٜ قسٜ ٚ دشب٘ؿاُ

قٛز. ٔمبٚٔز ثبالي اِىشطٚزٞبي دشب٘ؿاُ ٘اع  ػطيبٖ ثبٖض وبٞف ػطيبٖ اضؾبِي ٔي ئمبٚٔز ثبالي اِىشطٚزٞب

 س قس. ذٛاٞ ُادشب٘ؿ ثبٖض وبٞف حؿبؾاز ٚ ايؼبز اثٟبْ زض لطائز اذشالف

 ٔرشّفي ٚػٛز زاضز وٝ ٖجبضسٙس اظ:  يٞب حُ ثطاي وبٞف ٔمبٚٔز اِىشطٚزٞب، ضاٜ

 ٖوطزٖ اِىشطٚزٞب زض ظٔاٗ سب ضؾاسٖ ثٝ ذبن ٔطَتٛة )اظ چٙتس ؾتب٘شإشط ستب يته ٔشتط ٚ       ٚفط ،زض نٛضر أىب

 حشي ثاكشط(

  ٚط.يٍط اظ يىسنٛضر ٔٛاظي ٚ ثٝ فبنّٝ يه يب زٚ ٔش يب چٙس اِىشطٚز ثٝ اؾشفبزٜ اظ ز 

 ي سٗبزَ زض ظيتط  ثطلطاضثبيؿشي ثٗس اظ  ٕ٘ه آة، دؽ اظ ضيرشٗ آة يب ٕ٘ه زض اَطاف اِىشطٚزٞب ضيرشٗ آة يب آة

   ي نٛضر دصيطز.طاٌ ا٘ساظٜاِىشطٚز 

ٞبي غئٛفاعيىي ٍٟ٘ساضي قتٛز ستب    ٞبي نحطايي وبفي، ٖالٜٚ ثط طجز زازٜ قٛز وٝ ٕٞاكٝ يبززاقز سٛناٝ ٔي  -3

آٚضي ٔؼسز ٚ ٔتجٟٓ زض نتحطا(، اٖٕتبَ     ٔطاػٗٝ ثٝ اَالٖبر نحاح )ثٝ ػبي ػٕٕ ثشٛاٖ سهحاحبر الظْ ضا ثب

 ٕ٘ٛز.

ثبقٙس، ايٗ ٔؿئّٝ ثبالذم زض ٔٙبَمي وٝ ؾُح ظٔاٗ ٔطَٛة اؾتز   ٞبي ػطيبٖ ٚ دشب٘ؿاُ ٘جبيس ظذٕي ؾآ  -4

 قٛز. ٔي ٞب ٌاطي ا٘ساظٜؾجت اذشالَ زض 

ٔ   ٔشط ِٚزثبيؿشي يه   -5 ي طات ٌ ا٘تساظٜ حتُ لُٗتي وبثتُ يتب ؾتآ ٚ      ٕٞطاٜ سؼٟاعار ثبقس سب ٔكترم وتطزٖ 

 ثبقس.  طيدص أىبٖي يسن ثٝ ؾِٟٛز ٞب يثبَط ُادشب٘ؿ اذشالف
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سٛاٖ ػبي اِىشطٚزٞبي دشب٘ؿاُ ٚ ػطيبٖ ضا ٖٛو وتطز. ثتب سٛػتٝ ثتٝ انتُ       ٞبي اِىشطٚزي ٔي زض اوظط آضايف  -6

طٚزٞبي ػطيتبٖ ٚ دشب٘ؿتاُ،   ٚيػٜ ْبٞطي زض ٞط زٚ حبِز يىؿبٖ اؾز. ػبثؼب وطزٖ اِىش ، ٔمساض ٔمبٚٔز1سمبثُ

ٔظبَ زض ٍٞٙبْ اؾشفبزٜ اظ ِٚشبغٞبي ثبال ٚ فٛانُ اِىشتطٚزي ظيتبز زض آضايتف قتّٛٔجطغض ٚ حشتي ٚ٘تط،        ٖٙٛاٖ ثٝ

 .ُّٔٛة اؾز

قٙبؾبيي قسٜ ٚ سب حس أىبٖ َطاحتي ثطزاقتز    (زض ٔٙبَك قٟطي )ثبالذم ٞط ُٔٙمٝثبيؿشي ٔٙبثٕ ٘ٛيع زض   -7

 شٙبة قٛز.  ٞب اػ َٛضي ا٘ؼبْ قٛز وٝ اظ آٖ

ٌاتطي قتسٜ ضا شذاتطٜ     ٞتبي ا٘تساظٜ   سٛا٘ٙس زازٜ ٞبي نحطايي ٔي ٞبي داكطفشٝ زيؼاشبِي ثطاي ثطزاقز زؾشٍبٜ -8

سٛاٖ ذطٚػي ٚ ٘شبيغ ٞتط ضٚظ ضا وٙشتطَ    افعاضٞبي اضظيبثي، ٔي ٞب ثٝ وبٔذاٛسط، ثٝ وٕه ٘طْ ٕ٘بيٙس. ثب ا٘شمبَ زازٜ

 ااٗ قٛ٘س. ٞبي ٘بٔٙبؾت سٗ ٞب ٚ زازٜ ٌاطي ٕ٘ٛز سب ا٘ساظٜ

 پشداصؽ ٍ تفؼیش اطالػبت -1-2-4

 ّب پزداسػ دادُ -1-2-4-1

ٞتبي ثطزاقتشي ثتطاي زؾتشابثي ثتٝ       ٞبي شاستي زازٜ  ٞبي غئٛفاعيه غّجٝ ثط ٔحسٚزيز ي ٞسف اظ دطزاظـ زازَٜٛضوّ ثٝ

س، سطي زض اذشابضٔبٖ لتطاض زٞت   ٞب، اَالٖبر زلاك دطزاظـ زازٜ وٝ يزضنٛضسثبقس.  سط اظ اٞساف ظيطؾُحي ٔي اَالٖبر ٚالٗي

ي ٔرشّفي ثطاي دطزاظـ ٚ سفؿتاط  ٞب يثٙس زؾشٝ ،سطي ذٛاٞس قس. ٔٙبثٕ ٔرشّف ٔٙؼط ثٝ سفؿاط ُٔٙمي ٚ ُٕٔئٗ زيزضٟ٘ب

ي ثب يىسيٍط ٘اع ثبقٙس. ِٚتي  ب٘ٞب زاضاي ٕٞذٛق . ٞطچٙس ٕٔىٗ اؾز دطزاظـ ٚ سفؿاط زازٜا٘س وطزٜٞبي غئٛفاعيه اضائٝ  زازٜ

ٞب سب حبنُ قسٖ يته ٕ٘تٛزاض، ٔمُتٕ ٚ يتب      ٞب ثٗس اظ ثطزاقز زازٜ ثط ضٚي زازٜ سٜق ا٘ؼبْٞبي  زض ايٗ ٘ٛقشبض وّاٝ فٗبِاز

 ي قسٜ اؾز. ٌصاض ٘بْفطايٙس دطزاظـ  ،٘مكٝ ٔمبٚٔز ٚيػٜ

ي افعاضٞتب  ٘طْاثشسايي زض  نٛضر ثٝٞب اؾز. ايٗ وبض  ٞب ثٝ وبٔذاٛسط ٚ ثبظثاٙي آٖ اِٚاٗ ٌبْ اظ ٔطحّٝ دطزاظـ، ا٘شمبَ زازٜ

ْ ٔمبٚٔز ٚيتػٜ،  ٞبي ؾبظ٘سٜ سؼٟاعار  ثبقس. ِٚي قطوز لبثُ ا٘ؼبْ ٔي Excelٖٕٛٔي ٘ٓاط  ي سرههتي ثتسيٗ   افعاضٞتب  ٘تط

ٖٙٛاٖ يىتي اظ   ٞب ا٘ؼبْ زاز. ثٝ ٞبي اِٚاٝ ضا ضٚي زازٜ ٚ دطزاظـ دطزاظـ فادسٛاٖ  ٔي افعاضٞب ٘طْوٙٙس. ثب ايٗ  ٔٙٓٛض اضائٝ ٔي

ْ ؾبذز قطوز آيطيؽ فطا٘ؿٝ اقبضٜ وطز. ايتٗ   ProsysII افعاض ٘طْسٛاٖ ثٝ  ي اؾشب٘ساضز زض ايٗ ظٔاٙٝ ٔيافعاضٞب ٘طْ  افتعاض  ٘تط

 قٛز: اقبضٜ ٔي ٚاض فٟطؾزنٛضر  ٞب ثٝ ٞبي ثؿابضي اؾز وٝ ثٝ لؿٕشي اظ آٖ زاضاي لبثّاز

 قسٜ قٙبذشٝي افعاضٞب ٘طْٞبي ٔرشّف ٚ  سٛا٘بيي ٚاضزوطزٖ فبيُ ثب فطٔز 

  اؼ يد يػٞبي  زازٜ ٚاضزوطزٖسٛا٘بيي 

  ٞبي ٔرشّف قطوز آيطيؽ ٞب اظ زؾشٍبٜ زازٜ ضزوطزٖٚاسٛا٘بيي 

 ٜزض يه ػسَٚ   قسٜ ثطزاقزٞبي  لبثّاز ٕ٘بيف سٕبٔي زاز 

                                                      
1- Reciprocity Principle 
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  ُادشب٘ؿت  اذتشالف ٔٛلٗاز ٔحُ اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ ٚ دشب٘ؿاُ، ٔاعاٖ قتسر ػطيتبٖ اضؾتبِي،    سٛا٘بيي ٕ٘بيف ،

ٞتبي ٔرشّتف ٚ    ٖٛ اِمتبيي زض دٙؼتطٜ  ي قسٜ دالضيعاؾاطاٌ ا٘ساظٜٔمبٚٔز ٚيػٜ ْبٞطي، دشب٘ؿاُ ذٛزظا، ٔمبزيط 

ٞب، ٔمبٚٔز اِىشطيىي اِىشطٚزٞتب ثتب ظٔتاٗ، ستبضيد، ظٔتبٖ ٚ       ٔمساض وُ آٖ )زض نٛضر ٚػٛز(، سٗساز ا٘جبضـ زازٜ

 .ثطاي ٞط ايؿشٍبٜ ا٘ساظٜ ٌاطي زض يه ؾشٖٛ ٔؼعادبضأشطٞبي ٔرشّف دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي )زض نٛضر ٚػٛز( 

 ٜٞبي ٘بٔٙبؾت، لطاضزازٖ حسٚز ثبال ٚ دبياٗ ثتطاي ٔمتبزيط ٔمبٚٔتز     اظ حصف زازٜ ٞب آٖ سٛا٘بيي فاّشط وطزٖ زاز

 ٚيػٜ، ا٘حطاف ٔٗابض، قسر ػطيبٖ ٚ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي )زض نٛضر ٚػٛز(

  زازٜ ٘ٓاط آضايف ٚ فبنّٝ اِىشطٚزي ٔٛضزاؾشفبزٜ فطو فادسغااط ٔكرهبر 

 ٖٛدتٌٛطافي زض َتَٛ دطٚفاتُ ٚ ا٘ؼتبْ سهتحاح      ٞبي ثطزاقتز ٚ ٕ٘تبيف س   ٔكرهبر اضسفبٖي ايؿشٍبٜ ٚاضزوطز

 سٛدٌٛطافي

 لبثّاز ٕ٘بيف قجٝ ٔمبَٕ ٔمبٚٔز ٚيػٜ، دشب٘ؿاُ ذٛزظا ٚ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي 

 دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي 1لبثّاز ٕ٘بيف ٔٙحٙي ٚادبقي 

 ُنٛضر ػساٌب٘ٝ ٞبي ٔرشّف ثطزاقز زض اٖٕبق ٔشفبٚر ٚ ثٝ لبثّاز ٕ٘بيف دطٚفا 

  ٜثتٝ فطٔتز   ٞتب   لبثّاز سجتسيُ زاز ْ ٝ ي زيٍتط  افعاضٞتب  ٘تط ٚ  Geosoft ،Res2D/3Dinv  ،IX1D ،Resix اظػّٕت

 Excel  ٚSurferافعاضٞبي ػسِٚي ٘ٓاط  َٛض ٘طْ ٕٞاٗ

ثبقٙس.  ٔي ثطزاقز لبثُي ثٗس ؾٝي، زٚثٗسي ٚ ثٗس هي نٛضر ثٝٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ  وٝ شوط قس زازٜ َٛض ٕٞبٖ     

 دصيطز. ٞبي ٔرشّف نٛضر ٔي ٞبي آٖ ثٝ ضٚـ دطزاظـ زازٜ ،ف ُٔبِٗٝثٙبثطايٗ ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٛٔ ثطزاقز ٚ اٞسا

 ّب )عًَذاص( ثؼذي دادُ پزداسػ يک -1-2-4-1-1

ٞتب   ثطزاقز ٌٛ٘ٝ ايٗدصيطز.  ثطضؾي سغااطار ٖٕمي ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي نٛضر ٔي ٔٙٓٛض ثٝٞبي ؾٛ٘ساغ ظ٘ي  ثطزاقز

دتصيطز.   بي ظيطؾُحي سمطيجبً افمي ٞؿتشٙس نتٛضر ٔتي   ٞ ٞبيي وٝ اليٝ ٞب زض زقز ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر آثرٛاٖ ٔٙٓٛض ثٝثبالذم 

 ي ٕٞطاٜ اؾز.سٛػٟ لبثُٞب ثب ذُبٞبي  ي زازٜثٗس هدطزاظـ ٚ سفؿاط ي ،ٞب افمي ٘جبقٙس اليٝ وٝ يزضنٛضس

ي سحتز ثطضؾتي   اٝ يت الٞسف اظ دطزاظـ ُٔبِٗبر ؾٛ٘ساغ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثٝ زؾز آٚضزٖ ٔكرهبر غئتٛاِىشطيىي ظٔتاٗ   

ٝ  طزيدتص  ئت ٞب( ٖٕتسسبً سٛؾتٍ ؾتٝ ضٚـ نتٛضر      ي )يربٔز ٚ ٔمبٚٔز ٚيػٜ آٖاٝ يالي ظٔاٗ اؾز. سرٕاٗ دبضأشطٞب  وت

 ٖجبضسٙس اظ:

 ٞب سُجاك زازٖ زؾشي ٔٙحٙي -1

2داكطٚ ؾبظي ٔسَ ّٝاٚؾ ثٝسىطاض  -2
 

3ٚاضٖٚ ؾبظي -3
 

                                                      
1Decay 
2 Forward 
3 Inversion 
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مطيجتبً زض  ثتٛزٜ ٚ س  ثتط  ظٔبٖقس، ثؿابض  ٞب ٔمبيؿٝ ٔي ٞبي ؾٛ٘ساغ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثب ؾط ٔٙحٙي ضٚـ اَٚ وٝ زض آٖ ٔٙحٙي

ْ ٞبي زٚ ٚ ؾٝ ثٝ زِاُ اؾشفبزٜ اظ ٔحبؾجبر ٌؿتشطزٜ اظ   حبَ حبيط ٔٙؿٛخ قسٜ اؾز. زض ضٚـ ي وتبٔذاٛسطي  افعاضٞتب  ٘تط

 قٛز.   اؾشفبزٜ ٔي

ثبقتس. ايتٗ وتبض دتؽ اظ      ٞتب ٔتي   ٞبي ؾٛ٘ساغ ٔمبٚٔز ٚيػٜ، اضظيتبثي وافاتز زازٜ   ثٗسي زازٜ اِٚاٗ ٌبْ زض دطزاظـ يه

ْ   ٞب ٚ ضؾتٓ ٔٙحٙتي   يػٜ ْبٞطي ٚ ٔٛلٗاز ٔىب٘ي آٖٚاضزوطزٖ ٔمبزيط ٔمبٚٔز ٚ افعاضٞتبي ٔطثَٛتٝ ا٘ؼتبْ     ٞتبي آٖ زض ٘تط

دصيطز. زض نتٛضر   ٞبي ثطزاقشي نٛضر ٔي ٞب زض ٔمابؼ ٍِبضيشٕي يه اضظيبثي اِٚاٝ اظ وافاز زازٜ قٛز. ثب ٕ٘بيف زازٜ ٔي

ٞبي ثطزاقشي ٚ سغااتطار ضٚ٘تس    افعاض ثب سٛػٝ ثٝ زازٜ يبثس. ٘طْ ٞب ثطاظـ ٔي ٞب ٚيطايف قسٜ ٚ يه ٔسَ اِٚاٝ ثط زازٜ ٘ابظ زازٜ

ٝ  ٖٙٛاٖ ٔسَ اِٚاٝ زض ٘ٓط ٔي اي ثٝ يه ظٔاٗ اليٝ ،ٕ٘ٛزاض ؾٛ٘ساغ ٔمبٚٔز ٚيػٜ نحطايي ٞتبي ٔتسَ اِٚاتٝ زاضاي     ٌاطز. اليت

     ٝ اي(  ٔمبزيط ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٚ يربٔز ٔشفبٚسي ٞؿشٙس. ؾذؽ ٔمبزيط ٔمبٚٔز ٚيػٜ ْبٞطي ثتطاي ٔتسَ سئتٛضي )ظٔتاٗ اليت

افعاضٞبي ٔرشّف سٛؾٍ اٍِتٛضيشٓ فاّشطٞتبي ذُتي نتٛضر      قٛز. ٔحبؾجٝ ٕ٘ٛزاض ؾٛ٘ساغ سئٛضي ٖٕسسبً زض ٘طْ ٔحبؾجٝ ٔي

اقبضٜ وتطز. حتبَ زٚ ٕ٘تٛزاض ؾتٛ٘ساغ ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ سئتٛضي ٚ         1سٛاٖ ثٝ فاّشط ٌٛـ دصيطز. اظػّٕٝ فاّشطٞبي ذُي ٔي ٔي

ؾتبظي ػتٛاة، ذُتبي     ٔٙٓٛض ثٟاٙٝ ثٝ زيزضٟ٘بٍِبضيشٕي ثطذٛضزاض٘س.  نحطايي ٚػٛز زاضز وٝ اظ اُ٘جبق ذٛثي زض ٔمابؼ 

ٞبي ؾٛ٘ساغ نحطايي ٚ سئٛضي ثبيؿشي وٕاٙٝ قٛز. ايٗ ٖٕتُ ثتب اؾتشفبزٜ اظ وٕاٙتٝ وتطزٖ ػتصض ٔاتبٍ٘اٗ         ٔبثاٗ ٔٙحٙي

س وٝ ذُتبي  وٙ سطسات وٝ زض ٞط ٔطحّٝ دبضأشطٞبي ٔسَ سئٛضي َٛضي سغااط ٔي ايٗ دصيطز. ثٝ ( نٛضر ٔيRMS) 2ٔطثٗبر

RMS سطيٗ  ٔبثاٗ ٔٙحٙي ؾٛ٘ساغ سئٛضي ٚ نحطايي وٕشط قٛز. اِجشٝ ِعٚٔبً وٛچهRMS ثبقس ٚ ػتٛاة   ثٟشطيٗ ػٛاة ٕ٘ي

ٗ    ثب اؾشفبزٜ اظ اَالٖبر وٕىي )اَالٖبر چبٜ، زازٜ قٙبؾتي ٚ ...( ا٘شرتبة    ٞبي غئٛفاعيىي زيٍط، ؾتٛ٘ساغٞبي ٔؼتبٚض، ظٔتا

زاقشٗ ثطذي اظ دبضأشطٞبي ٔسَ ٚ ايبفٝ ٚ وتٓ   ٝ اَالٖبر وٕىي أىبٖ طبثز ٍ٘ٝقٛز. حشي زض حاٗ دطزاظـ ثب سٛػٝ ث ٔي

 ٞب ٚػٛز زاضز. وطزٖ اليٝ

ٝ  ٌاطي قسٜ سٕبْ ٔطاحُ لجّي ا٘ؼبْ ٔي ٞبي ا٘ساظٜ زضٟ٘بيز ثطاي ٞط يه اظ ؾٛ٘ساغ ٔٙٓتٛض   قٛز. الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ ثت

ٞبي ٔؼبٚض زض وٙبض ٞٓ ثطضؾي قٛ٘س. ا٘شٓبض ثط ايتٗ اؾتز   دطزاظـ نحاح وٝ ٔٙؼط ثٝ سفؿاط زلامي قٛز، ثبيؿشي ؾٛ٘ساغ

ثٗسي ٔمبٚٔز ٚيػٜ )سغااطار زض ػٟز ٖٕك(، ؾٛ٘ساغٞبي ٔؼبٚض سغااطار ٔكتبثٟي ٘كتبٖ    وٝ زض يه ظٔاٗ ثب سغااطار يه

ُ   ثٗسي ٘جبقس ٚ يب زازٜ زٞٙس. زض غاط ايٗ نٛضر ٕٔىٗ اؾز ظٔاٗ يه ستٛػٟي ٕٞتطاٜ ثتٛزٜ     ٞبي ثطزاقشي ثب ذُتبي لبثت

قتٛ٘س، ثٗتس اظ ثتٝ زؾتز آٚضزٖ      افعاض ٔطثَٛتٝ ٚاضز ٔتي   ثبقٙس. اظآ٘ؼبوٝ ٞطوساْ اظ ؾٛ٘ساغٞب ثب ٔٛلٗاز ٔىب٘ي ذٛز زض ٘طْ

 افعاضٞب ٚػٛز زاضز.   ٞب ثٝ زيٍط ٘طْ ا٘شمبَ آٖنٛضر ٔمبَٕ زٚثٗسي ٚ  ٞب ثٝ دبضأشطٞبي ٔسَ زض ٞطوساْ، أىبٖ ٕ٘بيف آٖ

اقبضٜ وطز. ثب سٛػتٝ ثتٝ وتبضثطي     IPI2win ،Res1Dinv  ٚIX1Dسٛاٖ ثٝ  ٔاٙٝ ٔيقسٜ زض ايٗ ظ افعاضٞبي قٙبذشٝ اظ ٘طْ

 افعاض زض ثبال آٔسٜ اؾز. ٞب ثط اؾبؼ اٍِٛضيشٓ ايٗ ٘طْ ٘حٜٛ دطزاظـ زازٜ ،IPI2winافعاض  ثاكشط ٘طْ

 

                                                      
1Ghosh 
2Root mean square 
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قتٛ٘س.  سٛا٘ٙتس ٔفاتس ٚالتٕ     ٔتي  1ضؾتب٘بيي َتِٛي   ٔمتساض  ٞٓؾًٙ وف ٔمبَٕ  طارااسغزض ُٔبِٗبسي ٘ٓاط آقىبضؾبظي 

ثبقس. سطاٚايي ٞاسضِٚاه آثرتٛاٖ   ٞبي ظيطظٔاٙي ٔفاس ٔي زض ُٔبِٗبر آة 2ٔمبٚٔز ٖطيي ٔمساض ٕٞٓٞچٙاٗ سٟاٝ ٔمبَٕ 

ضاثُٝ ٔؿشمآ ثب يربٔز ٚ ٔمبٚٔز ٚيػٜ آثرٛاٖ زاضز. ثب افعايف يربٔز ٚ ٔمبٚٔز اِىشطيىي اليٝ آثساض، ٔمبٚٔتز ٖطيتي   

 يبثس.   افعايف ٔي

 ّب پزداسػ دٍثؼذي دادُ -1-2-4-1-2

ٞتبي   قٛ٘س. ٞسف اظ دتطزاظـ زٚثٗتسي زازٜ   نٛضر زٚثٗسي دطزاظـ ٔي ٖٕسٜ ُٔبِٗبر ٔمبٚٔز ٚيػٜ زض حبَ حبيط ثٝ

ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثٝ زؾز آٚضزٖ سٛظيٕ ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ ؾتبذشبضٞبي ظيطؾتُحي زض يته ٔمُتٕ زٚثٗتسي زض َتَٛ دطٚفاتُ          

ٝ ٔٙٓٛض سرٕاٗ سٛظيٕ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ؾبذشبضٞبي ظيطؾتُح  ٔٛضزثطضؾي اؾز. ثٝ ـ    ي ثت ٞتبي   نتٛضر زٚثٗتسي ٖٕٛٔتبً اظ ضٚ

اقتبضٜ   Res2Dinvستٛاٖ ثتٝ    ايٗ ذهٛل ٔتي افعاضٞب زض  سطيٗ ٘طْ قسٜ قٛز. اظ ٟٕٔشطيٗ ٚ قٙبذشٝ ٚاضٖٚ ؾبظي اؾشفبزٜ ٔي

ْ   ثب اؾشفبزٜ اظ آضايف قسٜ ثطزاقزٞبي زٚثٗسي  وطز. سٕبْ زازٜ ُ افتعاض   ٞبي ٔرشّف سٛؾٍ ايتٗ ٘تط ـ  لبثت ثبقتس.   ٔتي  دتطزاظ

ٞبي ثتب فطٔتز    سٛاٖ زازٜ قسٜ ثبقٙس، اظ َطيك آٖ ٔي دطزاظـ فاد ProsysIIافعاضٞبيي ٘ٓاط  ٞب سٛؾٍ ٘طْ وٝ زازٜ زضنٛضسي

افعاض، اضظيبثي ٚ زض نٛضر ٘ابظ ٚيتطايف   ٞب زض ٘طْ ضا ثٝ ؾِٟٛز سٟاٝ وطز. لسْ اَٚ ثٗس اظ ثبظذٛا٘ي زازٜ  Res2Dinvافعاض ٘طْ

، سٗساز ٘مبٌ، ٔٛلٗاتز اِٚتاٗ ٚ   ٞبي ثطزاقشي قبُٔ ٘ٛٔ آضايف ٔٛضزاؾشفبزٜ زازٜ ٞب، ٔكرهبر ٞب اؾز.ثب ثبظذٛا٘ي زازٜ آٖ

ٖ  آذطيٗ اِىشطٚز، وٕشطيٗ فبنّٝ اِىشطٚزي ٚ ... ٕ٘بيف ٔي ٞتب ثبيؿتشي    زازٜ ،ٞتب  يبثس. زض نٛضر نحاح ٘جٛزٖ ٞطوتساْ اظ آ

 انالح قٛ٘س. 

قتٛز.   ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ ْتبٞطي سئتٛضي اؾتشفبزٜ ٔتي       ٔٙٓٛض ٔحبؾجٝ ٔمتبزيط  داكطٚ ثٝ ؾبظي ٔسَافعاض اظ  زض ايٗ ٘طْ    

قتسٜ زض   قٛز. ٔسَ زٚثٗسي اؾتشفبزٜ  ي اؾشفبزٜ ٔيطذُاغؾبظي حسالُ ٔطثٗبر  ٕٞچٙاٗ زض ٚاضٖٚ ؾبظي اظ سىٙاه ثٟاٙٝ

ْ وٙتس. ٞتسف    افعاض، ظيطؾُح ظٔاٗ ضا ثٝ سٗسازي ثّٛن زٚثٗسي ٔؿشُاّي قىُ سمؿتآ ٔتي   ايٗ ٘طْ ٚاضٖٚ ؾتبظي   اظ ا٘ؼتب

داكطٚ قجٝ ٔمُٕ سئتٛضي اظ   ؾبظي ٔسَسطسات وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ  ايٗ ٞبي ٔؿشُاّي قىُ اؾز. ثٝ ٔز ٚيػٜ ثّٛنسٗااٗ ٔمبٚ

ٞب(  قٛز. زض ٍٞٙبْ ٚاضٖٚ ؾبظي ثب سغااط دبضأشطٞبي ٔسَ )ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٞط يه اظ ثّٛن ٞب ٔحبؾجٝ ٔي ضٚي ٔؼٕٖٛٝ ثّٛن

ثبقتس.    يي ٚ سئٛضي ثب اؾشفبزٜ اظ سىٙاه وٕشطيٗ ٔطثٗبر ٔتي ؾٗي زض وٓ وطزٖ ذُب ٔبثاٗ قجٝ ٔمُٕ ٔمبٚٔز ٚيػٜ نحطا

افعاض ثب وٕاٙٝ وطزٖ اذشالف ٔبثاٗ قجٝ ٔمبَٕ سئٛضي ٚ نحطايي ؾٗي زض ثتٝ زؾتز آٚضزٖ ٔتسَ ٚاضٖٚ     زيٍط ٘طْ ٖجبضر ثٝ

ِتز ٖٕتٛٔي   زض حب ثبقس. قٙبؾي ٕ٘ي اِعأبً ثٟشطيٗ ٔسَ اظِحبِ ظٔاٗ RMSؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي زاضز. ٔسِي ثب وٕشطيٗ 

ُ  ثٝ RMSثٟشطيٗ ا٘شربة ٔسَ، زض سىطاضٞبيي اؾز وٝ ذُبي  ستٛػٟي سغااتط ٘ىٙتس. ايتٗ حبِتز ٖٕٛٔتبً ثتاٗ         نٛضر لبثت

ٞتب زض ايتٗ ٔؼتبَ     سٛػٟي ٚػٛز زاضز وٝ دطزاذشٗ ثٝ سٕبْ آٖ افعاض أىب٘بر لبثُ افشس. زض ايٗ ٘طْ اسفبق ٔي 5سب  3سىطاضٞبي 

  ٔاؿط ٘اؿز.

                                                      
1 Longitudinal conductivity 
2 Transverse resistivity 
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ْ ٞبي  ٞبي دطثٙسي اظ زازٜ ٔٙٓٛض ضؾٓ ٘مكٝ ثٝ     قتٛز.   اؾتشفبزٜ ٔتي   Geosoft  ٚSurferافعاضٞتبي   ٔمبٚٔز ٚيػٜ اظ ٘تط

 قٛز. ٞبي آضايف ٔؿشُاّي سطؾآ ٔي ٞب ثبالذم زض ٕ٘بيف زازٜ ٌٛ٘ٝ ٘مكٝ ايٗ

 ّب ثؼذي دادُ پزداسػ عِ -1-2-4-1-3

بضٞبي ظيطؾُحي اؾز. ثٗسي اظ ؾبذش ثٝ زؾز آٚضزٖ سٛظيٕ ٔمبٚٔز ٚيػٜ زض يه حؼٓ ؾٝ ،ثٗسي ٞسف اظ دطزاظـ ؾٝ

ٞبي ٚاضٖٚ ؾتبظي اؾتشفبزٜ    ثٗسي ٖٕٛٔبً اظ ضٚـ نٛضر ؾٝ ٔٙٓٛض سرٕاٗ سٛظيٕ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي ثٝ ثٝ

ٞتبي   . سٕتبْ زازٜ اقتبضٜ وتطز   Res3Dinvستٛاٖ ثتٝ    افعاضٞب زض ايٗ ذهٛل ٔي سطيٗ ٘طْ قسٜ قٛز. اظ ٟٕٔشطيٗ ٚ قٙبذشٝ ٔي

ُ    دطزاظـ ٔي افعاض لبثُ ٞبي ٔرشّف سٛؾٍ ايٗ ٘طْ زٜ اظ آضايفثب اؾشفب قسٜ ثطزاقزثٗسي  ؾٝ ٞتبي   ثبقتس. ٕٞچٙتاٗ دطٚفات

ثبقتٙس. سئتٛضي ٚاضٖٚ ؾتبظي ٚ ٕٞچٙتاٗ      افتعاض ٔتي   دطزاظـ زض ايٗ ٘طْ اي ٔٙٓٓ ثطزاقز قٛ٘س، لبثُ زٚثٗسي وٝ زض قجىٝ

ٔٙٓٛض ٚاضٖٚ ؾبظي،  افعاض ثٝ ٚر وٝ زض ايٗ ٘طْثبقس. ثب ايٗ سفب ( ٔيRes2Dinvافعاض ٔكبثٝ ٘ٛٔ زٚثٗسي آٖ ) أىب٘بر ايٗ ٘طْ

ٞبي  افعاض ٔمبَٕ ٚ دالٖ وٙس. ذطٚػي ايٗ ٘طْ ثٙسي ٔي ثٗسي سمؿآ ٞبي ؾٝ ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي ٔٛضزُٔبِٗٝ ضا ثٝ ثّٛن

ٞتبي آٖ   ٔٙٓٛض ٕ٘تبيف زازٜ  ثبقس. ثٝ ( اظ ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي ٔٛضزُٔبِٗٝ ٔيXY ،XZ  ٚYZزٚثٗسي زض ػٟبر انّي )

ْ   نٛضر ؾٝ ثٝ ٝ   ثٗسي، أىبٖ ذطٚػي ٌتطفشٗ اظ ٘تط ْ   ٔٙٓتٛض ٕ٘تبيف زازٜ   افتعاض ثت افعاضٞتبي وٕىتي ٚػتٛز زاضز.     ٞتب زض ٘تط

ْ  ايٗ ثٝ ُ   سطسات ٔسَ ٚاضٖٚ ؾبظي قسٜ زض ايٗ ٘تط ْ   افتعاض لبثت ٚ  Voxlerافعاضٞتبي ثتب ٌطافاته ثتبالسط ٘ٓاتط       ٕ٘تبيف زض ٘تط

Rockwork ثبقس. ٔي 

 ًحَُ ًوبيؼ ٍ تفغيز اعالػبت -1-2-4-2

ثبقس. اظ آ٘ؼب وٝ ٔمبزيط ا٘ساظٜ ٌاطي  ٞب ٔي ٞب ػٟز سفؿاط آٖ آٔبزٜ ؾبظي ٔمبَٕ ٚ ٘مكٝ ،ٞب ّٝ ثٗس اظ دطزاظـ زازٜٔطح

ٖ     قٛ٘س، اِٚاٗ لسْ اظ ٕ٘بيف زازٜ ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثٝ ٔىبٖ ٘ؿجز زازٜ ٔي زازٜ ٞتب اؾتز.    ٞتب، ٕ٘تبيف ٔٛلٗاتز ٔىتب٘ي آ

ٝ ٞبي ث ثسيٗ ٔٙٓٛض ٘مكٝ ٔٛلٗاز ٔىب٘ي ايؿشٍبٜ ٝ   طزاقز ثٝ ٕٞطاٜ ٔٛلٗاز ٖٛاضيي ٘ٓاط ٌٕب٘ت ٜ   ٞتب، سطا٘كت ٞتب،   ٞتب ٚ چتب

ـ    قٛز. زازٜ ٞبي زؾشطؾي ٚ غاطٜ سٟاٝ ٔي ضاٜ ٞتبي ٔرشّتف اوشؿتبة     ٞتبي ٔرشّتف ٚ آضايتف    ٞبي ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ ثتٝ ضٚ

 ٌطزز. ٝ ٔيٞب اضائ قٛ٘س. ثٝ ايٗ سطسات ٘حٜٛ ٕ٘بيف آٟ٘ب ٘اع ٔشفبٚر اؾز. زض ازأٝ ٘حٜٛ ٕ٘بيف ٔمبَٕ ٚ ٘مكٝ ٔي

 ّب ثؼذي دادُ ًوبيؼ يک -1-2-4-2-1

 ٜقتٛ٘س، ثتط ضٚي زؾتشٍبٜ     ٞبي ؾٛ٘ساغ ٔمبٚٔز ٚيػٜ وٝ ٖٕسسبً ثب اؾشفبزٜ اظ آضايف قتّٛٔجطغٜ ثطزاقتز ٔتي    زاز

يبثٙس. ٞط زٚ ٔحٛض زؾشٍبٜ ٔرشهبر زاضاي ٔمابؼ ٍِبضيشٕي ثٛزٜ ٚ ٔحٛض افمتي   ٔرشهبر ٍِبضيشٕي ٕ٘بيف ٔي

( ٚ ٔحٛض ٖٕٛزي ٔمبزيط ٔمبٚٔز ٚيتػٜ ا٘تساظٜ ٌاتطي قتسٜ ضا ٕ٘تبيف      AB/2فبنّٝ اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ )ٖٕسسبً 

ٞبي نحطايي ثطاظـ يبثس سب ضٚ٘س سغااطار ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٔكرم  زٞس. زض ايٗ قىُ ثبيؿشي ٕ٘ٛزاضي ثٝ زازٜ ٔي

ٔ   ٌطزز. ٖالٜٚ ثط ايٗ ٕ٘ٛزاض ٔسَ سئٛضي )ثب ضٍ٘ي زيٍط( ٘اع ٕ٘بيف ٔي ٙحٙتي  يبثس سب اضظيبثي ٔاتعاٖ ثتطاظـ زٚ 

( زض ػسِٚي زض وٙبض RMSحبنُ قٛز. ٔكرهبر ٔسَ سئٛضي )ٚاضٖٚ( ٚ ٔاعاٖ ثطاظـ آٖ ثب ٔٙحٙي نحطايي )

 ثبقس. ٞب، يربٔز ٚ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٚالٗي ٞط اليٝ ٔي قٛز. ايٗ ٔكرهبر قبُٔ سٗساز اليٝ ٕ٘ٛزاض آٚضزٜ ٔي
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 ٜيبثٙتس. ٔحتٛض افمتي      بيف ٔتي ٞبي دطٚفاُ ظ٘ي يه ثٗسي ثط ضٚي زؾتشٍبٜ ٔرشهتبر ٘إتٝ ٍِتبضيشٕي ٕ٘ت      زاز

ٔٛلٗاز ايؿشٍبٞي ضا ثب ٔمابؼ ذُي ٚ ٔحٛض ٖٕٛزي ٔمبزيط ٔمبٚٔز ٚيتػٜ ا٘تساظٜ ٌاتطي قتسٜ ضا ثتب ٔماتبؼ       

 زٞس. ٍِبضيشٕي ٕ٘بيف ٔي

 ّب ًوبيؼ دٍثؼذي دادُ -1-2-4-2-2

 ٜر ثٝ نتٛض  يؿشيثب قٛ٘س، يثطزاقز ٔ يظ٘ ُاٚ دطٚف ياظ ؾٛ٘ساغ ظ٘ يجاوٝ ثٝ نٛضر سطو ػٜئمبٚٔز ٚ يٞب زاز

 يضاؾتشب  هيزض  ػٜئمبٚٔز ٚ طارااٞسف ثٝ ٘مكٝ زضآٚضزٖ سغ ،٘ٛٔ ثطزاقز ٗي. زض ابثٙسي فيٕ٘ب ئمبَٕ ٖٕم

. ثتٝ  ثبقتس  ئمُتٕ ٔت   ٗيت ٖٕك ا زض ػٜئمبٚٔز ٚ طارااسغ ٗا( ٚ ٕٞچُٙادطٚف ي)ضاؾشب ٗاظٔ ئكرم ثط ضٚ

 يثتٝ نتٛضر زٚ ثٗتس    يؿتش يثب ٚاضٖٚ يٞب قجٝ ٔمبَٕ حبنُ اظ ٔسَ ؾبظ ٘ٛٔ زازٜ ٗياَالٖبر ا فئٙٓٛض ٕ٘ب

ٚ ٖٕك ٔمُٕ ٚػٛز زاضز وٝ ثٝ نتٛضر   يؿشٍبٞئؿشمُ فبنّٝ ا طاازٚ ٔشغ ،في٘حٜٛ ٕ٘ب ٗي. زض ابثٙسي فيٕ٘ب

ٚاثؿتشٝ اؾتز وتٝ زض ٘متبٌ      طأشغ ػٜي. ٔمبٚٔز ٚبثٙسي ئ فيٕ٘ب يٚ ٖٕٛز يافم يزض ٔحٛضٞب تاثٝ سطس يذُ

ثتب زٚ دتبضأشط    ػٜيقسٜ ٔمبٚٔز ٚ يطاٞط ٘مُٝ ا٘ساظٜ ٌ زاٗٔٛل ٍطيقسٜ اؾز. ثٝ ٖجبضر ز يطأرشّف ا٘ساظٜ ٌ

ثتٝ نتٛضر ٌؿؿتشٝ نتٛضر      ػٜئمبٚٔز ٚ يٞب . اظ آ٘ؼب وٝ ثطزاقزقٛز ئ فيسٗط يٚ ٖٕم يؿشٍبٞيا زأٛلٗ

دطثٙتسٞب ٖٕتسسبً    طاات سغ بؼات . ٔمقٛز ياؾشفبزٜ ٔ يضٍ٘ يٞبٞب اظ دطثٙس ٔٙبؾت زازٜ فيٕ٘ب ضثٝ ٔٙٓٛ طز،يدص ئ

 طاراات سغ فيوٝ ثٝ ٔٙٓتٛض ٕ٘تب   ئٗٙ ٗي. ثٝ اثبقس يؾطز ثٝ ٌطْ ٔ يٞب آٖ اظ ضً٘ طارااسغ عاٖاٚ ٔ يشٕيٍِبض

ؾتجع، ظضز،   ،يا طٚظٜات ، فيآثت  يٞب ٔرشّف ضً٘ يٞب فااظ َ تاثٝ سطس بزيوٓ ثٝ ظ عاٖااظ ٔ ػٜئمبٚٔز ٚ طئمبز

ٚ قتجٝ   يينتحطا  يٞتب  زٜاَالٖبر قتجٝ ٔمُتٕ زا   فيثٝ ٔٙٓٛض ٕ٘ب زي. زض ٟ٘بقٛز يٚ لطٔع اؾشفبزٜ ٔ ي٘بض٘ؼ

ٔمتبَٕ زض وٙتبض    ٗيا في. ٕ٘بقٛ٘س يٚاضٖٚ زض وٙبض ٞٓ آٚضزٜ ٔ يزض وٙبض ٔمُٕ حبنُ اظ ٔسِؿبظ ئمُٕ سئٛض

ٔمُتٕ   زيت . زض ٟ٘بؾتبظز  ئت  طيضا أىتبٖ دتص   يٚ سئٛض يي( قجٝ ٔمبَٕ نحطاRMSثطاظـ ) عاٖأ يبثياضظ ،ٞٓ

 ي. ٔحٛضٞتب بثتس ي ئت  فيٕ٘تب  يثطزاقش ُادطٚف يٌٛطافٚاضٖٚ ثٝ نٛضر ٔؼعا ثٝ ٕٞطاٜ سٛد يحبنُ اظ ٔسَ ؾبظ

ٞب ٚػٛز زاقشٝ ثبقس ٚ  اظ ٔحُ ثطزاقز زازٜ ئٙبؾج يبثيثبقٙس سب اضظ بؼاٞٓ ٔم يؿشئمُٕ ثب يٚ ٖٕٛز يافم

 .طزينٛضر دص ئمُٕ ثٝ ضاحش يثط ضٚ يثٗس يٞب زافٗبِ

 ٞب ثتٝ   ٘مكٝ ٗيقٛز. ا ٝاٞب سٟ قز زازٜاظ ٔحسٚزٜ ثطزا يافم يٞب دالٖ ،ٔمُٕ ئٛالٕ الظْ اؾز ثٝ ػب يزض ثطذ

ٔؿشمُ، فبنتّٝ   طازٚ ٔشغ في٘حٜٛ ٕ٘ب ٗي.  زض اثبقس ئطؾْٛ ٔ يّأؿشُ فيآضا يٞب زازٜ فيذهٛل زض ٕ٘ب

ٌ  زأٛلٗ ٍطي. ثٝ ٖجبضر زثبقٙس ي( X  ٚYٔزض زٚ أشساز ٖٕٛز ثط ٞٓ ) يؿشٍبٞيا قتسٜ   يطات ٞط ٘مُٝ ا٘تساظٜ 

اظ  عات ٞتب ٘  ٘تٛٔ زازٜ  ٗيت ا في. ثٝ ٔٙٓتٛض ٕ٘تب  قٛز ئ فيسٗط X  ٚYٚ دبضأشط ٚاثؿشٝ( ثب ز طا)ٔشغ ػٜئمبٚٔز ٚ

ٔتٛضز اؾتشفبزٜ زض    يضٍ٘ت  يٞتب  فاٚ َ يٕشيدطثٙسٞب ٖٕسسبً ٍِبض طااسغ بؼا. ٔمقٛز ياؾشفبزٜ ٔ يضٍ٘ يدطثٙسٞب

ٓ اٞتب زض ؾ  آٖ زات ٔٛلٗ يؿشيٞب ثب ٘مكٝ ٍٙٛ٘ٝيا ٝا. زض سٟثبقس ئ ٕٔكبثٝ ٔمبَ عاٞب ٘ ٘مكٝ ٗيا رشهتبر  ٔ ؿتش

قتٕبضٜ   ،يطات ٌ ا٘تساظٜ  يٞتب  ؿشٍبٜيا زأٛلٗ ٗا(. ٕٞچUTM-WGS84ٙ حبًاآٚضزٜ قٛز )سطػ يا قٙبذشٝ قسٜ
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ٝ ٘ يثط ضٚ يحفبض يٞب ٞب ٚ ٌٕب٘ٝ سطا٘كٝ طا٘ٓ يٚ ٖٛاضو ػب٘ج ٞبُ ا٘بْ دطٚف ،يزض ٔرشهبر ٔحّ ٞب ؿشٍبٜيا  مكت

آٖ ٚ  طيض٘تً دطثٙتسٞب ٚ ٔمتبز    يضإٞٙتب ٘مكٝ، ٖالٔز قٕبَ،  بؼاقبُٔ ٔم عا٘مكٝ ٘ ي. ضإٞٙبقٛز يآٚضزٜ ٔ

 .  ثبقس ي٘مكٝ ٔ يٖالئٓ ضٚ

 ٜفيٕ٘تب  يثٝ نٛضر زٚ ثٗتس  سٛاٖ يا٘س ضا ٔ اوشؿبة قسٜ ُادطٚف هيوٝ زض ََٛ  ػٜيؾٛ٘ساغ ٔمبٚٔز ٚ يٞب زاز 

 فيٕ٘تب  ئمُتٕ زٚثٗتس   هئؼعا زض  يحبنُ اظ دطزاظـ ؾٛ٘ساغٞب يثٗس هي يٞب وٝ ٔسَ تاسطس ٗيزاز. ثٝ ا

 .بثٙسي ئ

 ّب ثؼذي دادُ ًوبيؼ عِ -1-2-4-2-3

 ٜقٛ٘س، ثبيؿشي ثٝ نٛضر ؾٝ ثٗسي ٕ٘تبيف يبثٙتس. زض    ثٗسي ثطزاقز ٔي 3ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ وٝ ثٝ نٛضر  زاز

ايٗ ٘ٛٔ ثطزاقز ٞتسف ثتٝ ٘مكتٝ زضآٚضزٖ سغااتطار ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ زض يته حؼتٓ ٔكترم اظ ؾتبذشبضٞبي           

أشساز ٖٕٛز ثط ٞتٓ   3يؿشٍبٞي ٚ ٖٕمي زض اط ٔؿشمُ فبنّٝ اثبقس. زض ايٗ ٘حٜٛ ٕ٘بيف ؾٝ ٔشغ ظيطؾُحي ٔي

(X  ،Y  ٚZٔي )  يبثٙتس.   ثبقٙس وٝ ثٝ نٛضر ذُي ثٝ سطسات زض زٚ ٔحٛض افمي ٚ يه ٔحٛض ٖٕٛزي ٕ٘بيف ٔتي

ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٔشغاط ٚاثؿشٝ اؾز وٝ زض ٘مبٌ ٔرشّف ا٘ساظٜ ٌاطي قسٜ اؾز. ثٝ ٖجبضر زيٍط ٔٛلٗاز ٞط ٘مُتٝ  

قتٛز. ثتٝ    ب ؾٝ دبضأشط ٔٛلٗاز ايؿشٍبٞي )زض زٚػٟز( ٚ ٖٕمتي سٗطيتف ٔتي   ا٘ساظٜ ٌاطي قسٜ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ث

قٛز. ٔماتبؼ سغااتط دطثٙتسٞب     ٔمساض ٔمبٚٔز ٚيػٜ ضٍ٘ي اؾشفبزٜ ٔي ٞب اظ ؾُٛح ٞٓ ايٗ ٘ٛٔ زازٜ ٔٙٓٛض ٕ٘بيف

اتطار  ثبقس. ثٝ ايٗ ٔٗٙي وٝ ثٝ ٔٙٓٛض ٕ٘بيف سغا ٖٕسسبً ٍِبضيشٕي ٚ َاف ضٍ٘ي ٔٛضز اؾشفبزٜ ٔكبثٝ ٔمبَٕ ٔي

ٞبي آثتي، فاتطٚظٜ اي، ؾتجع، ظضز،     ٞبي ٔرشّف ضً٘ ٔمبزيط ٔمبٚٔز ٚيػٜ اظ ٔاعاٖ وٓ ثٝ ظيبز ثٝ سطسات اظ َاف

ٞتب ٚ يتب ٔمتبَٗي زض حؼتٓ ٔتٛضز       سٛاٖ ثٝ نٛضر دالٖ ٞب ضا ٘اع ٔي قٛز. ايٗ ٘ٛٔ زازٜ ٘بض٘ؼي، لطٔع اؾشفبزٜ ٔي

 ُٔبِٗٝ ٕ٘بيف زاز. 

 ٜسٛا٘ٙتس ثتٝ    قتٛ٘س، ٔتي   ثٗسي ٚ زض چٙس دطٚفاُ ٔؼبٚض ٞٓ ثطزاقتز ٔتي   2ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ وٝ ثٝ نٛضر  زاز

 نٛضر ؾٝ ثٗسي ٔكبثٝ ثبال ٕ٘بيف يبثٙس.  

 تفغيز اعالػبت -1-2-4-3

 ٝٞبي غئٛفاعيه ثطٌطزاٖ دبضأشطٞبي فاعيىي ا٘ساظٜ ٌاطي قسٜ ثٝ ؾبذشبضٞبي  ثٝ َٛض وّي سفؿاط ٔمبَٕ ٚ ٘مك

ٞبي ذتبْ ثسؾتز    ؾبظز وٝ زازٜ ٞب ضا لبزض ٔي ٛفاعيىساٖظيطؾُحي ٔٛضز ثطضؾي اؾز. سفؿاط اثعاضي اؾز وٝ غئ

آٔسٜ ُٔبِٗبر ٔمبٚٔز ٚيػٜ ضا ثٝ ظثبٖ لبثُ فٟٓ ثطاي ظٔاٗ قٙبؾبٖ، آثكٙبؾبٖ، ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ ٚ غاطٜ سجتسيُ  

ظيطؾُحي اؾز. ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض  قسٜ، ٔمبٚٔز ٚيػٜ ؾبذشبضٞبي ٌاطي ضٚـ ٔمبٚٔز ٚيػٜ دبضأشط ا٘ساظٜ وٙس. زض

وٙس. ٔمبٚٔز ٚيتػٜ   شوط قس، ٔمبٚٔز ٚيػٜ ؾبذشبضٞبي ٔٛضز ُٔبِٗٝ زض ٌؿشطٜ ٚؾاٗي سغااط ٔيلجُ ٞبي  ثرف

اؾز. ٕٞچٙاٗ ايٗ ٔمتبزيط اظ  ٞب ٚ ضؾٛثبر اظ ٕٞذٛقب٘ي لبثُ سٛػٟي ثطذٛضزاض  ٞط يه اظ ٚاحسٞبي ؾٍٙي، آة

ٔاتعاٖ آة، زضػتٝ قتٛضي،    اط زض ػٙؽ، ا٘ساظٜ شضار سكتىاُ زٞٙتسٜ،   اي ثٝ ُٔٙمٝ زيٍط ثب سٛػٝ ثٝ سغا ُٔٙمٝ
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ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثتٝ   زٞس. اظ ايٗ ضٚ ذطٚػي ٘مكٝ ٞب سغااطار لبثُ سٛػٟي ٘كبٖ ٔي سرّرُ ٚ ٔاعاٖ قىؿشٍي

ثبقس. زض ٚالٕ وبضقٙبؼ غئٛفاعيته ثتب    نٛضر ٔؿشمآ لبثُ اُ٘جبق ثٝ ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٕ٘ي

وٙتس.   ٞبي ٔرشّف ٘مكٝ ثٝ ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي ٔتي  لؿٕزالساْ ثٝ اُ٘جبق  ،زض ٘ٓط ٌطفشٗ اَالٖبر ٔٛػٛز

    ٖ ٞتب   ايٗ اَالٖبر ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٛٔ ٚ اٞساف دطٚغٜ ٔشفبٚر اؾز ٚ ٕٔىٗ اؾتز زض ثطذتي اظ ُٔبِٗتبر سٕتبٔي آ

 قٛز: ٞب اقبضٜ ٔي ٔٛػٛز ٘جبقٙس. زض ازأٝ ثٝ ثطذي اظ آٖ

o ... ٚ ٝٔكبٞسار نحطايي، ظٔاٗ قٙبؾي ٚ سىشٛ٘اه ُٔٙم 

o ٝٙٞبي حفبضي زض ُٔٙمٝ ٞب ٚ ٔغعٜ ٍ٘بضي چبٜ ؾشٖٛ چا 

o ٝٞبي غئٛفاعيه ٞبي ؾبيط ضٚـ اَالٖبر ٚ ٘مك 

o ٝقٙبؾي، سىشٛ٘اه، سٛدٌٛطافي ٚ .. ٞبي ظٔاٗ ٘مك 

o ٜٞبي آة اَالٖبر چب 

o اي ٛايي ٚ ٔبٞٛاضٜٞبي ٞ ٖىؽ 

o ُٝٔبِٗبر لجّي ا٘ؼبْ قسٜ زض ُٔٙم 

o   ٜاَالٖبر ٔطسجٍ ثب اٞساف دطٚغ 

 ثبقتس. لجتُ اظ سفؿتاط     ٞٙط، ّٖٓ، سٕطيٗ، سؼطثتٝ ٚ قتب٘ؽ ٔتي   اي اظ  سطوات داچاسٜ ٞبي غئٛفاعيه زازٜ سفؿاط

ٞبي ٔٙبؾتت زضآٔتسٜ ثبقتٙس. زض ضاؾتشبي سّفاتك       ٞب ثبيؿشي سٕبْ اَالٖبر ٔٛػٛز سىٕاُ قسٜ ٚ ثٝ فطٔز زازٜ

ٚ  Arc-Gis٘تطْ افعاضٞتبيي ٘ٓاتط     اظ ٘شبيغ ثٝ زؾز آٔسٜ اظ ُٔبِٗبر ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٚ اَالٖبر ػب٘جي، اؾتشفبزٜ 

Global Mapper ٞبي ٔٛػٛز ثطـ ذتٛضزٜ   ٞبي ٔٙبؾت اظ ٘مكٝ ثؿابض ؾٛزٔٙس اؾز. ثٝ ايٗ سطسات وٝ لؿٕز

ٞتبي ٚ ٔمتبَٕ ٔمبٚٔتز     ٞبي ٔرشّف اَالٖبسي ثط ضٚي ٘مكٝ ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ ٘طْ افعاض غئٛضفط٘ؽ قسٜ سب اليٝ

ٚٔز ٚيػٜ ثٝ ؾبذشبضٞبي ٔٛضز ثطضؾتي ٘ؿتجز   ٔمب ٞبي ٞبي ٔرشّف ٘مكٝ ٚيػٜ لطاض ٌاط٘س. دؽ اظ سّفاك لؿٕز

دتصيطز ٚ اَالٖتبسي اظ اٞتساف ٔتٛضز ُٔبِٗتٝ       قٛ٘س.  سفؿاط اَالٖبر ٖٕسسبً ثٝ نٛضر وافي نٛضر ٔي زازٜ ٔي

 قٛز.   ٞبي آثرٛاٖ، اثٗبز ضٌٝ ٔٗس٘ي، ٖٕك، قات، أشساز ٚ ٌؿشطـ ٖٕمي ثابٖ ٔي ٘ٓاط ٚيػٌي

    

 .زآٔسٜ اؾ 1زض داٛؾز  ،٘حٜٛ ٍ٘بضـ ٌعاضـ

 هـخصبت كبدس فٌي ٍ تجْیضات -1-3

 ّب ٍ تجْیضات هـخصبت فٌي دػتگبُ -1-3-1

ٞبي ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ ثتب سٛػتٝ ثتٝ ؾتبزٌي        ثبقٙس. زؾشٍبٜ ٔشطٞبي ثب زلز ثبال ٔي ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ زضٚالٕ ِٚز زؾشٍبٜ

ٞب  زؾشٍبٜ قٛ٘س. اظػّٕٝ وكٛضٞبيي وٝ ؾبثمٝ َٛال٘ي زض ؾبذز ايٗ سىِٙٛٛغي ؾبذز آٖ زض وكٛضٞبي ٔرشّفي سِٛاس ٔي
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ٓ   سٛاٖ ثتٝ قتطوز   ٞبي ٔٗشجط زض ؾُح ز٘اب ٔي سٛاٖ ثٝ فطا٘ؿٝ، ؾٛئس ٚ وب٘بزا اقبضٜ وطز. اظػّٕٝ قطوز زاض٘س ٔي  1ٞتبي آثت

ٚ  3ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ اِىشطيىي، دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي فطا٘ؿٝ اقبضٜ وطز. اظآ٘ؼبوٝ قاٜٛ ثطزاقز زازٜ 2ؾٛئس ٚ قطوز آيطيؽ

ٞتبي دالضيعاؾتاٖٛ اِمتبيي ٚ     ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ أطٚظي لبثّاتز ثطزاقتز زازٜ   ٖٕسسبً زؾشٍبٜ ٔكبثٝ اؾز، 4ذٛزظا ُادشب٘ؿ

 ثبقٙس. ذٛزظا ضا زاضا ٔي ُادشب٘ؿ

 :ثبقس ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثٝ سؼٟاعار ٚ ِٛاظْ ظيط ٘ابظ ٔي ٌاطي زازٜ ٔٙٓٛض ا٘ساظٜ ثٝ

  (چٙسوب٘بِٝزؾشٍبٜ انّي ٔمبٚٔز ٚيػٜ )يه يب 

 ٞب أىبٖ اسهبَ ثٝ ٔٙجٕ سغصيٝ ذبضػي ٚػٛز زاضز( ظ ٔسَٔٙجٕ سغصيٝ )زض ثطذي ا 

 ٜٞبي فٛالزي ٚ ٔؿي ٞب، ؾآ لطلط 

 ٜٞبي ؾٛؾٕبضي اِىشطٚزٞب ٚ ٌاط 

 اذشابضي( 5وبثُ ٚ ؾٛيچ ثبوؽ( 

  ٜٞب ٚ اسهبالر وبٔذاٛسطي اسهبالر ٔبثاٗ زؾشٍبٜ ٚ لطلط 

ظز، اؾتشفبزٜ اظ زؾتشٍبٜ ٚ سؼٟاتعار ثتب وافاتز      ؾتب  دصيط ٔي ٞبي ٔٙبؾت ضا أىبٖ يىي اظ دبضأشطٞبيي وٝ اوشؿبة زازٜ

 قٛز. نٛضر ظيط زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔي ثبقس. ثسيٗ ٔٙٓٛض ثطاي ٞطوساْ اظ سؼٟاعار فٛق حسالُ اؾشب٘ساضزٞبيي ثٝ ٔي

 دعتگبُ هقبٍهت ٍيضُ -1-3-1-1

ٝ ثتٝ اثٗتبز   قٛز، ثب سٛػ اظآ٘ؼبوٝ زأٙٝ وبضثطي ضٚـ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثؿابض ٚؾإ ثٛزٜ ٚ زض ُٔبِٗبر ٔرشّفي اؾشفبزٜ ٔي

ٔٙٓٛض زض ٘ٓتط ٌتطفشٗ اؾتشب٘ساضزٞبي الظْ     ثٝ حبَٗ يثباٞبي ٔرشّفي زاقشٝ ثبقٙس.  سٛا٘ٙس ٚيػٌي ٞب ٔي ُٔبِٗٝ ايٗ زؾشٍبٜ

 سٛا٘س زاضاي حسالُ ٔكرهبر ظيط ثبقس. زؾشٍبٜ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٔي

 ُِٚشتبغ ثتٝ ٘حتٛي     آٔذط )ػطيبٖ 1ِٚز ٚ ػطيبٖ  400ٚار، اذشالف ِٚشبغ  100سٛاٖ اِىشطيىي ذطٚػي  حسال ٚ

 ٞب ثاف اظ سٛاٖ ذطٚػي زؾشٍبٜ ٘جبقس( آٖ يطة حبنُوٙٙس وٝ  سغااط ٔي

 ٝٔٙٓٛض سعضيك ػطيتبٖ ثاكتشط ثتٝ     سٛا٘بيي اسهبَ ثٝ ٔٙجٕ سغصيٝ ذبضػي زض نٛضر ٘ابظ ثٝ سٛاٖ اِىشطيىي ثبالسط ث

 زضٖٚ ظٔاٗ )اذشابضي(

 ٝٔٙٓٛض سكرام ِٚشبغٞبي  زاضا ثٛزٖ ٔساض سكرام ثDC ٞب ٘ؿاُ ذٛزظا ٚ ٘ٛيعٞبي ٚضٚزي ٚ حصف آٖاظ دشب 

 ٞب آٖ 7ٞب ٚ ا٘حطاف ٔٗابضٞب، ٕ٘بيف زازٜزازٜ 6سٛا٘بيي ا٘جبضـ 

                                                      
1 ABEM 
2 IRIS 
3   Induced Polarization 
4 Self-Potential 
5 Switch Box 
6 Stack 
7 Standard Deviation 
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       1سٛا٘بيي ٔحبؾجٝ اسٛٔبساه ٔمبٚٔز ٚيػٜ ْبٞطي ثب اؾتشفبزٜ اظ ٔمتبزيط فٛانتُ اِىشتطٚزي ٚ  يتطيت ٞٙسؾتي 

 ٞبي ٔطؾْٛ آضايف

 ٝٞب ثٝ وبٔذاٛسط ا٘شمبَ آٖٞب ٚ  زازٜ طٜاشذٔٙٓٛض  زاضا ثٛزٖ حبفٓٝ زاذّي ث 

 ٖٞب لبثّاز اضظيبثي ٘حٜٛ اسهبَ اِىشطٚزٞب ثٝ ظٔاٗ ٚ ٔحبؾجٝ ٔمبٚٔز آ 

 هٌجغ تغذيِ -1-3-1-2

قٛ٘س. ايٗ ثبَطي ٖٕٛٔبً لبثُ قبضغ  ِٚز ٔؿشمآ سغصيٝ ٔي 12ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٖٕسسبً اظ يه ثبَطي زاذّي  زؾشٍبٜ

ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٖٕسسبً لبثّاز وبض ثب ثبَطي ٔبقاٗ ضا  ؾشٍبٜٞبي يسن ٘اع ٕٞطاٜ زؾشٍبٜ ٔٛػٛز اؾز. ز ثٛزٜ ٚ ثبَطي

ٞبي  ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٕٞطاٜ ثب زازٜ ٔٙٓٛض ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر ٖٕاك ٚ زض قطايُي وٝ زازٜ ثبقٙس. ٖالٜٚ ثط ايٗ ثٝ ٘اع زاضا ٔي

 ذبضػي ٚ غ٘طاسٛض ٚػٛز زاضز. ٞب أىبٖ اؾشفبزٜ اظ ٔٙبثٕ سغصيٝ قٛ٘س، زض ثطذي اظ زؾشٍبٜ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي اوشؿبة ٔي

 ّب ّب ٍ عين قزقزُ -1-3-1-3

زٚ ؾط اِىشطٚزٞبي دشب٘ؿاُ، ٘ابظ ثٝ  ُادشب٘ؿ اذشالفٌاطي  ٔٙٓٛض اضؾبَ ػطيبٖ ثٝ زضٖٚ ظٔاٗ ٚ ٕٞچٙاٗ ا٘ساظٜ ثٝ

 ٞب ٖالٜٚ ثط ٔمبٚٔز زض ثطاثط وكف، ثبيؿشي اظ ٔمبٚٔز اِىشطيىي دبياٗ ٚ دٛقف ٖبيك ثبقس. ؾآ ٞبي ثب وافاز ٔي ؾآ

ٞب فٛالزي ٚ سٗسازي ٔؿي  ي ثٛزٜ وٝ سٗسازي اظ آٖا ضقشٝٞبي چٙس  ٞبي ػطيبٖ ٖٕسسبً ؾآ ٔٙبؾجي ثطذٛضزاض ثبقٙس. ؾآ

ٞبي افكبٖ ٔؿي  ي وٛچه ٔبثاٗ اِىشطٚزٞب، ٖٕسسبً ؾآٞبُ ادشب٘ؿ اذشالفٌاطي  ٔٙٓٛض ا٘ساظٜ ٞبي ٌاط٘سٜ ثٝ ثبقس. ؾآ ٔي

 ثبقٙس. ٔي

زاضاي إٞاز  ػٟزٗ ياظاٖ ؾجه، ٔحىٓ ٚ َطاحي ٔٙبؾجي زاقشٝ ثبقٙس. َطاحي لطلطٜ ٞب ثبيؿشي سب حس أىب لطلطٜ

ي ا٘ؼبْ قٛز. ٕٞچٙاٗ ثبيؿشي ٔحُ ٔٙبؾجي ثطاي اسهبَ لطلطٜ ضاحش ثٝاؾز وٝ داچف ؾآ ثٝ زٚض لطلطٜ ٚ ثبظ قسٖ آٖ 

 ثٝ زؾشٍبٜ زض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز.

 

 ّبي عَعوبري الکتزٍدّب ٍ گيزُ -1-3-1-4

ثبقٙس. سٕبْ ا٘ٛأ اِىشطٚزٞب ٔاعا٘ي ٘ٛيع  زٜ زض ضٚـ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٖٕسسبً اظ ػٙؽ فٛالزي ٔياِىشطٚزٞبي ٔٛضزاؾشفب

ثبقس. زض ُٖٕ اِىشطٚزٞبي غاط دالضيعٜ قٛ٘سٜ  زض اِىشطٚزٞب دشب٘ؿاُ حبئع إٞاز ٔي ػٜيٚ ثٝوٙٙس، ايٗ ٔؿئّٝ  سِٛاس ٔي

ِىشطٚزٞبي فٛالزي يسظً٘ ٘ؿجز ثٝ ا٘ٛأ زيٍط آٖ وٙٙس. ٕٞچٙاٗ ا ٘ؿجز ثٝ اِىشطٚزٞبي فٛالزي ٘ٛيع وٕشطي سِٛاس ٔي

ؾب٘شإشط ثبقٙس وٝ  2ؾب٘شإشط ٚ حسالُ لُط  50ََٛ  حسالُزاضاي  ثبقٙس. ثٟشط اؾز اِىشطٚزٞب ٔي سط ٔٙبؾت ػٟزٗ ياظا

 ي نٛضر دصيطز.ذٛث ثٝٞب ثب ظٔاٗ  اسهبَ آٖ

 وبؾشٝ ٘كٛز.  ٞب وبضايي آٖ ثبقس وٝ ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ اظ يسظً٘فّع  ثبيس ٞبي ؾٛؾٕبضي سطػاحبً ٌاطٜ

                                                      
1 Geometry factor 
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 ثبكظ كبثل ٍ عَئيچ -1-3-1-5

يي وبضٌطاٖ ٔبثاٗ ػب ػبثٝٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٚ ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ظٔبٖ  ٌاطي ٔٙٓٛض افعايف ضا٘سٔبٖ زض ا٘ساظٜ ثٝ

ٞبي ثب چٙسيٗ ذطٚػي ٚ ؾٛيچ ثبوؽ ضا ٘اع سِٛاس  سؼٟاعاسي ٘ٓاط وبثُ ،سوٙٙسٜاسِٛٞبي  ٌاطي، قطوز ٞبي ا٘ساظٜ ايؿشٍبٜ

ٞب ٖٕٛٔبً اظ چٙس ضقشٝ ؾآ سكىاُ  قٛز.وبثُ ٌٛ٘ٝ سؼٟاعار ٘اع زض زاذُ وكٛض ؾبذشٝ ٔي ٞبي اثشسايي ايٗ وٙٙس. ٔسَ ٔي

ٞب اظ يه ضقشٝ ؾآ زضٖٚ وبثُ  ٞب يه ذطٚػي ٚػٛز زاضز. ٞطوساْ اظ ذطٚػي ا٘س وٝ زض ٞط ٔشطاغ ٔكرهي اظ آٖ قسٜ

ٞب زض وٙبض ٞٓ زض يه  . اظآ٘ؼبوٝ ضقشٝ ؾآا٘س قسٜ ٌطفشٝؿاُ زض ٘ٓط قٛ٘س ٚ ثطاي اسهبَ ثٝ اِىشطٚزٞبي دشب٘ ٔٙكٗت ٔي

ٞب  ٞب ثبيؿشي اظ ٔٛاز ثب وافاز سٟاٝ قسٜ ثبقس سب ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ اسهبَ ٔبثاٗ ضقشٝ ؾآ وبثُ لطاض زاض٘س، دٛقف ايٗ ؾآ

 ثطلطاض ٘كٛز. 

سطسات وٝ ثٗس اظ دٟٗ  ايٗ ثبقس. ثٝ ٔي زاض سٜٖٟٞب ضا  ٌاطي ايؿشٍبٜ افعاضي ٔحُ ا٘ساظٜ ؾٛيچ ثبوؽ ْٚافٝ ا٘شمبَ ٘طْ 

ٞبي ٔطسجٍ، ادطاسٛض زض ٔحُ اؾشمطاض زؾشٍبٜ ُٖٕ  قسٖ وبثُ ضٚي ظٔاٗ ٚ اسهبَ سٕبْ اِىشطٚزٞبي دشب٘ؿاُ ثٝ وب٘بَ

 زٞس.  ٌاطي ضا سٛؾٍ ؾٛيچ ثبوؽ ا٘ؼبْ ٔي ٞبي ا٘ساظٜ ػبيي ٔحُ ايؿشٍبٜ ػبثٝ

 اتصبالت -1-3-1-6

دصيطز. زض  قٛز، نٛضر ٔي ب ٖٕسسبً سٛؾٍ سؼٟاعاسي وٝ سٛؾٍ قطوز ؾبظ٘سٜ اضائٝ ٔيٞ اسهبالر ٔبثاٗ زؾشٍبٜ ٚ لطلطٜ

ثبقٙس. وبثُ اسهبَ زؾشٍبٜ ثٝ وبٔذاٛسط ٘اع سٛؾٍ  ٞبي اظ ػٙؽ ٔؿي افكبٖ ٔي غاط ايٗ نٛضر ثٟشطيٗ اسهبالر، ؾآ

 قٛز. قطوز ؾبظ٘سٜ اضائٝ ٔي

 

 هـخصبت كبدس فٌي اًجبم خذهبت -1-3-2

ٞبي ػؿٕب٘ي ٔٙبؾت ضا زاقشٝ ثبقٙس ٚ ثشٛا٘ٙس زض قطايٍ ٔرشّف  فاعيىي ثبيؿشي سٛا٘بييدطؾُٙ فٙي يه ّٖٕابر غئٛ

ٕ٘بيٙس. ٕٞچٙاٗ آقٙبيي ثب ٔؿبيُ اِٚاٝ فٙي  ٚ اِىشطيىي اظ زيٍط ٔٛاضزي اؾز وٝ  فٝاْٚ ا٘ؼبْآة ٚ ٞٛايي ٚ سٛدٌٛطافي 

 دطؾُٙ فٙي زض ّٖٕابر نحطايي ثبيؿشي ثب آٖ آقٙب ثبقٙس.

 ي يه دطٚغٜ ٔمبٚٔز ٚيػٜ اِىشطيىي افطاز ظيط حًٛض زاض٘س:ؿي٘ٛ ٌعاضـّٖٕابر ثطزاقز، سفؿاط ٚ  ي زض ٞطَٛضوّ ثٝ

 ٜوبضقٙبؼ اضقس )ٔؿئَٛ( دطٚغ 

 وبضقٙبؼ نحطايي 

 ( 2سىٙؿاٗ نحطايي )٘فط 

 ( ٖ4وبضٌطا )٘فط 

 ٜضا٘ٙس 
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 كبرؽٌبط ارؽذ پزٍصُ -1-3-2-1

ؾبَ ؾبثمٝ  5شٝ غئٛفاعيه ثٛزٜ ٚ ثاف اظ وبضقٙبؼ اضقس دطٚغٜ ثبيؿشي حسالُ زاضاي ٔسضن وبضقٙبؾي اضقس زض ضق

ٞبي ٟٔٙسؾي اوشكبف ٔٗسٖ ٚ  وبض ٔفاس زض ظٔاٙٝ ٔمبٚٔز ٚيػٜ اِىشطيىي زاقشٝ ثبقس. ٕٞچٙاٗ وبضقٙبؼ اضقس ضقشٝ

سٛا٘س ايٗ ؾٕز ضا ثٝ ٖٟسٜ ثٍاط٘س.  ؾبَ ؾبثمٝ وبض ٔفاس زض ايٗ ظٔاٙٝ ٘اع ٔي 8قٙبؾي الشهبزي ثب ثاف اظ  ظٔاٗ

بيؿشي ثٝ انَٛ اوشكبف ثٝ ضٚـ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٔؿٍّ ثبقس. ٕٞچٙاٗ ثٝ ٔؿبئُ فٙي ٔطثٌٛ ثٝ زؾشٍبٜ ٚ وبضقٙبؼ اضقس ث

ٞب ٚ سؼٟاعار ضا ُٔبِٗٝ وطزٜ ثبقس. َطاحي ثطزاقز ٚ ا٘شربة  سؼٟاعار ػب٘جي آقٙب ثبقس ٚ زفشطچٝ ضإٞٙبي زؾشٍبٜ

دصيطز. آقٙبيي وبُٔ ثب  ؼ اضقس نٛضر ٔيٞبي نحطايي ٔٛضزاؾشفبزٜ ثب سٛػٝ ثٝ اٞساف دطٚغٜ سٛؾٍ وبضقٙب آضايف

قٙبؾي،  قٙبؾي، آة ثب ٔكبٞسار ظٔاٗ ٞب يٞٙؼبض يث، سُجاك ؾبظي ٔسَٞبي  ٞب ٚ سىٙاه افعاضٞب  ٚ ٕٞچٙاٗ ضٚـ ٘طْ

ٞبي يه وبضقٙبؼ اضقس دطٚغٜ اؾز. ٕٞچٙاٗ  قٙبؾي ٚ غاطٜ ٚ ٕٞچٙاٗ سؿٍّ ثٝ أٛض ٔسيطيشي اظ زيٍط سٛا٘بيي ثبؾشبٖ

ٞبي فٙي ٚ ٔٛاضز ٔٛضز٘ابظ ثطاي سٟاٝ آٖ ٔؿٍّ ثٛزٜ ٚ ثشٛا٘س يه دطٚغٜ ضا اظ  ثبيؿشي ثٝ ضٚـ سٟاٝ ٌعاضـ وبضقٙبؼ اضقس

 اثشسا سب ا٘شٟب ثٝ ا٘ؼبْ ضؾب٘سٜ ٚ ٘ؿجز ثٝ آٖ دبؾرٍٛ ثبقس.

 كبرؽٌبط صحزايی -1-3-2-2

حسالُ زاضاي  ٌاطز، ثبيؿشي يه وبضقٙبؼ غئٛفاعيه وٝ زض ّٖٕابر نحطايي ؾطدطؾشي ٌطٜٚ ثطزاقز ضا ثٝ ٖٟسٜ ٔي

ؾبَ ؾبثمٝ وبض ٔفاس زض ظٔاٙٝ  3قٙبؾي ثٛزٜ ٚ حسالُ  ٞبي غئٛفاعيه، ٔٗسٖ يب ظٔاٗ ٔسضن وبضقٙبؾي زض يىي اظ ضقشٝ

ٞبي آٔٛظقي ثطزاقز  ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ زاقشٝ ثبقس. وبضقٙبؼ ثبيؿشي زاضاي سؼطثٝ وبفي ثٛزٜ ٚ زٚضٜ ثطزاقز زازٜ

ٞب ضا زض دبيبٖ ٞط ضٚظ ضؾٓ ٕ٘بيس.  ٞب ضا سرّاٝ ٚ ٘مكٝ س. اٚ ثبيؿشي ثشٛا٘س زازٜٞبي ٔمبٚٔز اِىشطيىي ضا زيسٜ ثبق زازٜ

ٞب ضا وٙشطَ ٕ٘بيس. ثٙبثطايٗ  ٞب ٚ وبضٌطاٖ  ٘ٓبضر زاقشٝ ثبقس ٚ نحز ثطزاقز ٕٞچٙاٗ وبضقٙبؼ ثبيؿشي ثط وبض سىٙؿاٗ

 ز ٚيػٜ اؾز.ٞبي يه وبضقٙبؼ زض ثطزاقز ٔمبٚٔ افعاضٞبي سرههي ٔطسجٍ اظ ٟٔبضر وبض ثب ٘طْ

 تکٌغيي صحزايی -1-3-2-3

ؾبَ ؾبثمٝ زض ايٗ ظٔاٙٝ  5ٞب ثبيؿشي حسالُ زاضاي ٔسضن زيذّٓ ضيبيي، سؼطثي يب فٙي ثٛزٜ ٚ زاضاي ثاف اظ  سىٙؿاٗ

وٝ ٔٛاضز  ٞب ضا سكرام زٞس ٚ زضنٛضسي ذٛثي وبض وطزٜ ٚ زضؾشي زازٜ ثبقٙس. يه سىٙؿاٗ ثبيؿشي ثشٛا٘س ثب زؾشٍبٜ ثٝ

ٕ٘بيس وبضقٙبؼ ضا زض ػطيبٖ لطاض زٞس. ٕٞچٙاٗ وٙشطَ ٚؾبيُ ٔٛضز٘ابظ ثطاي ثطزاقز، چه وطزٖ  ٞٙؼبضي ضا ٔكبٞسٜ ثي

ٞب، وبض ثب ضايب٘ٝ زؾشي زض حسي وٝ ثشٛا٘س  ٞب ثٗس اظ دبيبٖ ٞط ضٚظ ّٖٕابر نحطايي، سرّاٝ زؾشٍبٜ ٞب، قبضغ ٕ٘ٛزٖ آٖ ثبسطي

 ثبقس. اظ ْٚبيف سىٙؿاٗ ٔيافعاضٞبي ٔٛضز ِعْٚ ضا ثطاي سرّاٝ زؾشٍبٜ ثٝ وبض ثطز  ٘طْ

 كبرگزاى -1-3-2-4

ؾبظي اِىشطٚزٞب، ٌؿشطزٖ  قٛ٘س ٚ ْٚافٝ حُٕ ٚ آٔبزٜ وبضٌطاٖ ٖٕسسبً زض ٞط ٔحسٚزٜ ُٔبِٗبسي اظ ٔحُ سأٔاٗ ٔي

ثبقٙس. ٕٞچٙاٗ حُٕ زؾشٍبٜ ٚ سؼٟاعار اظ ذٛزضٚ ثٝ ٔحُ وبض ٚ ثبِٗىؽ ثٝ ٖٟسٜ  ٞب ضا زاضا ٔي آٚضي آٖ ٞب ٚ ػٕٕ وبثُ

ثب سٛػٝ ثٝ إٞاز ضا٘سٔبٖ وبض، ثبيؿشي وبضٌطاٖ سب حس أىبٖ ػٛاٖ ثٛزٜ ٚ ؾٛاز ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقشٗ زاقشٝ  ثبقس. ٞب ٔي آٖ
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زض اثشساي ّٖٕابر ثطزاقز سٛؾٍ وبضقٙبؼ ٚ ايٗ افطاز  ٞب ضا سكرام زٞٙس. ٞب ٚ دطٚفاُ ثبقٙس سب قٕبضٜ ايؿشٍبٜ

 ثاٙٙس. ٞبي الظْ ضا ٔي ٞب آٔٛظـ سىٙؿاٗ

 راًٌذُ -1-3-2-5

سب حسي ثٝ أٛض فٙي آٌبٜ ثبقس سب ثشٛا٘س زض قطايٍ ثحطا٘ي اواخ ضا ثٝ ٔمهس ٔٛضز٘ٓط ضؾب٘سٜ ٚ  ضا٘ٙسٜ ثبيؿشي

 ثبظٌطزا٘س. 

 ٍ كبسكٌبىٍػبيل  لیؼت چک -1-3-3

 ٕٞٝػٟز إَاٙبٖ اظ آٔبزٌي ا٘ؼبْ يه دطٚغٜ غئٛفاعيىي ٕٔٗٛالً فٟطؾشي اظ سؼٟاعار ٚ دطؾُٙ ٔٛضز٘ابظ سٟاٝ ٚ 

وُ ا٘ؼبْ دطٚغٜ ثطاي يه يب چٙس  زاإٞ يث ْبٞط ثٝبٞي ثٝ زِاُ فطأٛـ وطزٖ يه ٔٛضز قٛز. ٌ ٔٛاضز الظْ زض آٖ لاس ٔي

 .افشس ئضٚظ ٘بذٛاؾشٝ ثٝ سٗٛيك 

 ٍعبيل ٍ تدْيشات ليغت چک -1-3-3-1

لطاض ٌاطز. ٌبٞي يه اثعاض ٕٔىٗ اؾز زض ََٛ يه دطٚغٜ انالً  ٔس٘ٓطٕٞٝ ٚؾبيُ ٚ سؼٟاعار ٔٛضز٘ابظ ثبيؿشي 

 بظأٛضز٘. وّاٝ سؼٟاعار ٌطزز ئقٛز ٚ ثسٖٚ آٖ وبض ٔشٛلف  ِي زض حبِز ذبل ثٝ آٖ ٘ابظ ٔئٛضزاؾشفبزٜ لطاض ٍ٘اطز ٚ

 .ا٘س قسٜنٛضر ظيط فٟطؾز  ٔٙٓٛض ا٘ؼبْ يه دطٚغٜ ٔمبٚٔز ٚيػٜ اِىشطيىي ثٝ ثٝ

 تدْيشات اصلی -1-3-3-1-1

 س ٚ ٖجبضسٙس اظ:ثبق دصيط ٕ٘ي ٞب أىبٖ ٞب ثسٖٚ آٖ ٌاطي زازٜ قٛز وٝ قطٚٔ يب ا٘ؼبْ ا٘ساظٜ قبُٔ سؼٟاعاسي ٔي

 ٌاطي ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثبيؿشي ؾبِٓ ٚ آٔبزٜ وبض ثبقس. زؾشٍبٜ ا٘ساظٜ -1

 ٔشط ثطضؾي قٛز. ٞب سٛؾٍ ِٚز ثبَطي زؾشٍبٜ ثبيؿشي قبضغ قسٜ ٚ ؾالٔز آٖ -2

 ٞب(. ٔٙجٕ سغصيٝ ذبضػي ثبيؿشي ؾبِٓ ٚ آٔبزٜ وبض ثبقس )زض ثطذي ٔسَ -3

 ٔشط ثطضؾي قٛز.  ٞب سٛؾٍ ِٚز ٘كشي ػطيبٖ زض آٖٞب ثبيس ؾبِٓ ثٛزٜ ٚ ٖسْ  ٞب ٚ لطلطٜ ٞب، ؾآ وبثُ -4

ٞب سٛؾٍ ؾٕجبزٜ ثطَطف قٛز. ثٟشتط   ظزٌي احشٕبِي آٖ ٞبي ؾٛؾٕبضي ثبيس ؾبِٓ ثٛزٜ ٚ ظً٘ اِىشطٚزٞب ٚ ٌاطٜ -5

 اؾز ٕٞٛاضٜ چٙس اِىشطٚز ٚ ٌاطٜ يسوي ٕٞطاٜ اواخ ثبقس. 

ٞط٘ٓتط ؾتبِٓ ٚ ؾتٛذز وتبفي ٕٞتطاٜ       اظٚ ٘بٔٝ قرم طبِض  اسٛٔجاُ نحطايي ثبيس زٚ زيفطا٘ؿاُ، زاضاي ثإٝ -6

 ي ثٝ ذسٔز ٌطفشٝ قٛز.ا ّٝاٚؾػبيي وبضٌطاٖ ٘اع  زاقشٝ ثبقس. زض ٘ٛاحي زٚض اظ آثبزي الظْ اؾز ثطاي ػبثٝ

ٞبي اِٚاتٝ زض دبيتبٖ ٞتط     ٞب ٚ دطزاظـ ٔٙٓٛض سرّاٝ زازٜ افعاضي ٔطثَٛٝ ثٝ ٞبي ٘طْ حبٚي ثط٘بٔٝ حُٕ لبثُضايب٘ٝ  -7

 ضٚظ وبضي الظْ اؾز.
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 دْيشات كوکیت -1-3-3-1-2

ٔٙٓٛض ا٘ؼبْ ٔٙبؾت  دصيط اؾز ِٚي ثٝ ٞب أىبٖ ٞب ثسٖٚ آٖ ٌاطي زازٜ وٝ قطٚٔ يب ا٘ؼبْ ا٘ساظٜ قٛز ئقبُٔ سؼٟاعاسي 

 ُٔبِٗبر ٔمبٚٔز ٚيػٜ يطٚضي ٞؿشٙس. ايٗ سؼٟاعار ٖجبضسٙس اظ:

 ظٚ آچبضٞبي ٔٛضز٘اب ٗاچٓ اؾ، ا٘جطزؾزي زض ؾبيعٞبي ٔٛضز٘ابظ، ٌٛقش چاداثعاضي ٔب٘ٙس  -1

 ٚاوي ٔرهٛنبً زض ٘ٛاحي وٛٞؿشب٘ي ػٟز اضسجبٌ ثاٗ افطاز اواخ-ثاؿآ وٛسبٜ ثطز سبوي -2

 ٌاطي ي ظذٕي ٚ ػٌّٛاطي اظ ايؼبز ذُبٞبي ا٘ساظٜٞبٓ اؾِٙز ثطق ػٟز دٛقف زازٖ  -3

 ثطاي ٔٛسٛض غ٘طاسٛض )زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ غ٘طاسٛض( ٔٛسٛض ضٚغٗزثٝ ثٙعيٗ ايبفي ٚ  -4

 ٞب كشي ؾآ ٚ وبثُ ٚ ثطضؾي ثبَطئٙٓٛض اضظيبثي ٘ ٔشط ثٝ ِٚز -5

 ثبَطي يسوي ثطاي زؾشٍبٜ ٔمبٚٔز ٚيػٜ -6

 زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ اِىشطٚزٞبي غاطدالضيعٜ قٛ٘سٜ وجٛز وبر -7

 ٕ٘ه ثطاي اؾشفبزٜ زض ٔحُ اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ )زض نٛضر ٘ابظ( -8

 ايٕٙي ٚ زؾشىفچىف يب دشه، ثاُ يب ثاّچٝ ) ٔرهٛل اِىشطٚزٞبي غاطدالضيعٜ قٛ٘سٜ (  -9

 ٍتط يٚ ززض ٘ٛاحي ذكه ٚ زٚض اظ آثبزي الظْ اؾز چٙسيٗ زثٝ آة ػٟتز ٔطَتٛة وتطزٖ ٔحتُ اِىشطٚزٞتب       -11

 ٔهبضف ٕٞطاٜ ثبقس

 ثبقس. ٚ ٕٞطاٜزض ٘ٛاحي زٚض اظ قٟط الظْ اؾز ٟ٘بض ٚ ٔٛاز ذٛضاوي ٚ ٘ٛقاس٘ي ثطاي ٕٞٝ افطاز اواخ فطاٞٓ  -11

 ي اِٚاٝ دعقىي حبٚي واز ٘اف ٔبضٞب وٕهػٗجٝ  -12

 )اذشابضي( ثطاي وبزض فٙي ٔرهٛنبً ادطاسٛض زؾشٍبٜ ثبٖٝ يؾبٙسِي سبقٛ نحطايي ٚ يب ن طا٘ساظيظ -13

 ٚ زفشطچٝ ضإٞٙبي زؾشٍبٜ افعاض ٘ٛقزواف ٔحشٛي  -14

 (طٜاٚ غقٙبؾي  ، اَالٖبر ظٔاٗٞب ٘بٔٝ ٔٛافمزدطٚ٘سٜ دطٚغٜ )لطاضزاز، َطاحي اِٚاٝ،  -15

 ٞبي ٞٛايي ٞبي سٛدٌٛطافي يب ٖىؽ يب وٕذبؼ، ٘مكٝ اؼ يد يػ -16

 ٘كب٘ي ثطاي اسٛٔجاُ ؿَٛ آسفوذ -17

 يدكش ٚ وِِٛٝٛاظْ قرهي  -18

 ٞب ٚ سٟاٝ ٔؿشٙسار زٚضثاٗ ٖىبؾي ػٟز ٌطفشٗ ٖىؽ -19

 اؾذطي ضً٘ ثٝ ٕٞطأٜشط يب َٙبة ٔشطاغ قسٜ  -21

 كبركٌبى ليغت چک -1-3-3-2

 ثبقس: زض دطٚغٜ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثٝ قطح شيُ ٔي وبضوٙبٖوٝ زض فهَٛ لجُ شوط قس،  َٛض ٕٞبٖ

 وبضقٙبؼ اضقس -1

 وبضقٙبؼ -2

 ٙؿاٗ )زٚ ٘فط(سى -3
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 وبضٌط )چٟبض ٘فط( -4

 ضا٘ٙسٜ -5

 ثبقٙس.الظْ اؾز وٝ وّاٝ وبضوٙبٖ دطٚغٜ ثإٝ 

 الضحوِ ًحَُ هحبػجِ حق -1-4

 ّب ػَاهل تبثیشگزاس دس ّضيٌِ -1-4-1

ثرف ٞعيٙٝ ٘اطٚي ا٘ؿب٘ي، ٞعيٙٝ وبضٌبٞي، زؾشٍبٜ ٚ سؼٟاتعار   4نٛضر ٖٕسٜ زض  ٞبي يه دطٚغٜ غئٛفاعيه ثٝ ٞعيٙٝ

 .قٛز ئزض ٞط يه اظ ايٗ دبضأشطٞب آٚضزٜ  ٞب ٙٝيٞع. زض ازأٝ ٘حٜٛ ٔحبؾجٝ ضيع قٛز ئي ثٙس َجمٝ ٚ٘مُ حُٕٚ 

 ًيزٍي اًغبًی -1-4-1-1

 ٝٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٔشكىُ اظ يه وبضقٙبؼ اضقتس، يته    ٌطٜٚ غئٛفاعيه ثطاي ا٘ؼبْ ثطزاقز زازٜ َٛضَٕٔٗٛ ث

اط ٚ اضائتٝ ٌتعاضـ ٟ٘تبيي ثتٝ     ٔٙٓٛض ا٘ؼبْ دطزاظـ، سفؿ ثبقس. ٕٞچٙاٗ ثٝ وبضقٙبؼ نحطايي ٚ زٚ سىٙؿاٗ ٔي

ي اظا. الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ حًٛض ٚ فٗبِاز وبضقٙبؼ اضقس زض نحطا ثتٝ  ثبقس ٔييه وبضقٙبؼ غئٛفاعيه ٘ابظ 

ي ٞط ضٚظ فٗبِاز نحطايي ٌطٜٚ غئٛفاعيته،  اظاثبقس. ٕٞچٙاٗ ثٝ  ضٚظ ٔي 1ضٚظ فٗبِاز ؾبيط اًٖبء ٌطٜٚ،  4ٞط 

 .  ثبقس ٔيٝ ٌعاضـ ٘ابظ ضٚظ فٗبِاز وبضقٙبؼ زفشطي ثطاي سٟا 1

  ثبقتس.   زض ٔٙبَك ٔرشّف وكٛض ٚ فهَٛ ٔرشّف ٞعيٙٝ وبضٌطي ٔشفبٚر ٔتي ٝ ٔشٛؾتٍ ثتطاي ثطزاقتز     َتٛض  ثت

 وبضٌط احشابع اؾز. 4ٔشٛؾٍ ضٚظا٘ٝ ثٝ  َٛض ثٝٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ  زازٜ

 

 ّشيٌِ كبرگبّی -1-4-1-2

 ٜٚثبقس. زٚضي ٚ ٘عزيىتي ٔحتُ    ٔي ٞعيٙٝ اؾىبٖ، ٞعيٙٝ ٔحُ اؾشمطاض اواخ وٝ قبُٔ دطؾُٙ فٙي ٚ ضا٘ٙسٜ ٌط

ٔشٛؾٍ ٞعيٙٝ  َٛض ثّٖٕٝابر نحطايي ثٝ قٟطٞب ٚ أىب٘بر اؾىبٖ زض ٔٙبَك ٔرشّف، ٔشفبٚر اؾز. ايٗ ٞعيٙٝ 

 سرشٝ زض يه ٟٕٔب٘ؿطاي ٔشٗبضف اؾز. 4اػبضٜ ضٚظا٘ٝ يه اسبق 

  ٝٙثبقس. ٖٚسٜ غصاي دطؾُٙ فٙي )نحطايي(، ضا٘ٙسٜ ٌطٜٚ ٚ وبضٌطاٖ ٔي 3ٞعيٙٝ ذٛضان، ٞعي 

  ٝػبيي دطؾُٙ ٚ سؼٟاتعار   ٔٙٓٛض ػبثٝ ٞعيٙٝ ذٛزضٚ قبُٔ اػبضٜ يه ٚا٘ز نحطايي زٚوبثاٗ ٚ زٚ زيفطا٘ؿاُ ث

 ثبقس. ػبيي زضٖٚ ُٔٙمٝ ٔي ثٝ ُٔٙمٝ ٚ ػبثٝ
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 دعتگبُ ٍ تدْيشات -1-4-1-3

  ٓ ٚ  ٚ وبثتُ، لطلتطٜ    ثب سٛػٝ ثٝ وبضايي ٚ وافاز زؾشٍبٜ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٚ سؼٟاعار ػب٘جي آٖ اٖتٓ اظ ؾتا اِىشطٚزٞتب،   ٞتب 

 .اؾز قسٜزض٘ٓط ٌطفشٝ  آ٘بِاع قسٜ ٚ ٞعيٙٝ زؾشٍبٜ ٔشفبٚر اؾز. ثب ايٗ حبَ لإز ٔشٛؾٍ اؾشٟالن سؼٟاعار

 ثبصدُ -1-4-2

 ر نحطايي سبثٗي اظ ٖٛأُ ظيط اؾز:ثبظزٜ ّٖٕاب

 ٘ٛٔ آضايف اِىشطيىي، فٛانُ ايؿشٍبٞي ٚ اثٗبز آٖ -1

 سؼٟاعار ٔٛضزاؾشفبزٜ -2

 سٛدٌٛطافي ٔحسٚزٜ ٔٛضزُٔبِٗٝ -3

 ثٗسي( 3ثٗسي ٚ 2ثٗسي، 1ُٔبِٗبر ) ٘ٛٔ -4

ٞتبي ٔرشّتف ٚ زض قتطايٍ     ٞبي ٔمبٚٔتز ٚيتػٜ ثتب اؾتشفبزٜ اظ آضايتف      سٗساز ٘مبٌ ثطزاقشي ضٚظا٘ٝ زازٜ 1-1زض ػسَٚ 

 سٛدٌٛطافي ٔرشّف آٚضزٜ قسٜ اؾز.

 ّبي هختلف هقبٍهت ٍيضُ در آرايؼ ثزداؽت قبثلتؼذاد ًقبط رٍساًِ  -1-1خذٍل 

 ًَع آسايؾ
بّي فبصييلِ ايؼييتگ 

 )هتش(

 ؿشايط تَپَگشافي

 كَّؼتبى هبَّس تپِ دؿت

 ًٍش

10 200 170 145 

20 140 120 100 

40 100 85 70 

 دٍقطجي ٍ -دٍقطجي

 دٍقطجي -قطجي

10 250 210 180 

20 180 145 125 

40 125 105 90 

 هؼتطیلي

10 220 185 155 

20 155 130 110 

40 110 90 80 

 قطجي -قطجي
1 350 - - 

5 300 - - 

 ػًَذاط ؿلَهجشطُ
AB=400 m 5 - - 

AB=1000 m 3 - - 

ٚ زض ػتسَٚ فتٛق ػتبيٍعيٗ     آٔتسٜ  زؾز ثٝي ثطزاقشي زض قطايٍ ٔرشّف ثب اؾشفبزٜ اظ يه فطَٔٛ سؼطثي ٞب زازٜسٗساز 

 ثبقس. وؽ ٔيوب٘بِٝ ٚ ثسٖٚ اؾشفبزٜ اظ وبثُ ٚ ؾٛياچ ثب 1قسٜ اؾز. ٔمبزيط ٔحبؾجبسي ثب اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ 
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 ضشيت ؿشايط هختلف اقلیوي -1-4-3

ٞتب،   آة ٚ ٞٛايي ٚ زؾشطؾي ثٝ أىب٘بر قٟطي ٘ٓاتط ػتبزٜ، أىب٘تبر ضفتبٞي، ظيطؾتبذز      اظ٘ٓطٔٙبَك ٔرشّف وكٛض  

سٛا٘تس ٔشفتبٚر ثبقتس.     ٞبي ٔرشّف غئٛفاعيه ايٗ يطيت ٔي ثبقٙس. ثطاي ضٚـ قطايٍ اػشٕبٖي ٚ أٙاشي ثؿابض ٔشفبٚر ٔي

 قٛز: ظيط سٗطيف ٔي نٛضر ٚيػٜ اِىشطيىي ايٗ يطيت ثٝثطاي ضٚـ ٔمبٚٔز 

(1-1) 
75.1

)75.0( 


R
Rr       

75.1

)75.0( 


R
Rr 

 

ثتطاي ٔٙتبَك ٔرشّتف وكتٛض سٛؾتٍ ؾتبظٔبٖ        قسٜ اٖالْي حمٛق ٖٛأُ ٘ٓبضر وبضٌبٞي ا ُٔٙمٝيطيت  Rوٝ زض آٖ 

 ثبقس.   وكٛض ٔي ٛزػٝٚ ث ثط٘بٔٝ

 َفیضيک ثِ سٍؽ هقبٍهت ٍيظُ الکتشيکيتؼشفِ خذهبت هطبلؼبت طئ -1-4-4

ـ  ٝات دطزاظـ، سٟ يٞب ٙٝيقبُٔ ثطزاقز، ٞع ضٚظ خااو يٞب ٙٝيٞع ػسَٚ ظيط، اِعحٕٝ حكض ٔحبؾجٝ ز ٞتب ٚ ٔتساضن ٚ    ٌتعاض

ِحبِ  ٕٝاٚ ث ، ؾٛزبرا(، ٔبِي)دطؾُٙ فٙ يزفشط يٞب ٙٝيٞع ،يوبزض ازاض يٞب ٙٝيقطوز ٔب٘ٙس ٞع ثبالؾطي يٞب ٙٝيٞع طيؾب

 .اؾزٜ سق

 تؼزفِ خذهبت هغبلؼبت صئَفيشيک ثِ رٍػ هقبٍهت ٍيضُ الکتزيکی -2-1خذٍل 

 ثْب )سيبل( ٍاحذ ؿشح ؿوبسُ

1 
اِعحٕٝ ُٔبِٗبر غئٛفاعيه ثٝ ضٚـ ٔمبٚٔز ٚيػٜ  حك

 اِىشطيىي
 23,738,333 اواخ ضٚظ

2 
ٞعيٙٝ حُٕ افطاز ٚ ٚؾبيُ اظ زفشط ٔكبٚض ثٝ وبضٌبٜ ٚ 

 ٞبي آؾفبِشي ثبِٗىؽ زض ػبزٜ
 26,388 ٔشطواّٛ

3 
ٞعيٙٝ حُٕ افطاز ٚ ٚؾبيُ اظ زفشط ٔكبٚض ثٝ وبضٌبٜ ٚ 

 ٞبي ذبوي ثبِٗىؽ زض ػبزٜ
 46,285 واّٛٔشط





 

  2فصل 2

 ريش پالریساسیًن القایی
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ىشطيىي -فهُ زْٚ  ٟاعار ِا  سؼ

 كلیبت -2-1

 ؼشفي سٍؽه -2-1-1

ثتٝ ظٔتاٗ    قتسٜ  كيت سعضػطيبٖ اِىشطيىي اِٚاتٝ   ضٚقي اؾز وٝ زض آٖ 1يب لُجف اِمبيي (IP)ضٚـ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي 

قتٛ٘س ٚ ؾتذؽ ثتب لُتٕ ػطيتبٖ       ٌطزز ٚ ثبضٞبي ٔظجز ٚ ٔٙفي اظ يىسيٍط سفىاه ٔي سٛؾٍ ٖٛأُ زضٖٚ ظٔاٗ دالضيعٜ ٔي

آٚض٘س وٝ اظ ضٚي ؾُح ظٔاٗ  ٔي ثٝ ٚػٛزاي ضا  اِٚاٝ ثبضٞبي ٔظجز ٚ ٔٙفي ثطاي ثطٌكز ظٔاٗ ثٝ حبِز اِٚاٝ ػطيبٖ طب٘ٛيٝ

زٞٙسٜ ايٗ اؾز وٝ چٝ ٔمساض ظٔاٗ ٔٛضزُٔبِٗٝ لبثُ دالضيتعٜ   ثبقس. زض حمامز ايٗ ػطيبٖ طب٘ٛيٝ ٘كبٖ ٌاطي ٔي ا٘ساظٜ لبثُ

وٙس وٝ زض ٍٞٙتبْ ٚنتُ ػطيتبٖ اِٚاتٝ قتبضغ ٚ زض       ثٛزٜ اؾز. زضٚالٕ ظٔاٗ ثٝ ٖ٘ٛي ٘مف يه ذبظٖ اِىشطيىي ضا ثبظي ٔي

 قٛز. ٍٞٙبْ لُٕ ػطيبٖ سرّاٝ ٔي

وٙس ٖجبضسٙس اظ دالضيعاؾاٖٛ فّعي )اِىشطٚزي يب اِىشطٚ٘تي(   وٝ دسيسٜ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ضا سٛػاٝ ٔي زٚ ؾبظٚوبض انّي

 ٚ دالضيعاؾاٖٛ غكبيي )اِىشطِٚاشي( يب غاطفّعي.

ثبقٙس وٝ زض ظٔبٖ ٚنُ ػطيبٖ اِٚاٝ اظ يىتسيٍط سفىاته    زض دالضيعاؾاٖٛ فّعي ايٗ ثبضٞبي اِىشطيىي ٔظجز ٚ ٔٙفي ٔي

ٞتبي فّتعي    زٞٙس. چٖٛ ثبضٞبي اِىشطيىي زض ؾُح زا٘ٝ ُٕ ػطيبٖ اِٚاٝ ثب حطوشكبٖ ػطيبٖ اِمبيي ضا قىُ ٔيٚ زض ظٔبٖ ل

يه دسيسٜ ؾُحي اؾز ٚ ٘ٝ حؼٕتي ٚ ٞتط چتٝ ؾتُح يته شضٜ ثاكتشط ثبقتس         IPقٛ٘س ثٙبثطايٗ دسيسٜ  ٚ ضؾب٘ب ػٕٕ ٔي

 افشس. سط اسفبق ٔي دالضيعاؾاٖٛ لٛي

ٞتبي غاطفّتعي    زٞس زض اضسجبٌ ثتب وتب٘ي   س ظٔاٙٝ ضا زض يه ٔحسٚزٜ اوشكبفي اضائٝ ٔيالضيعاؾاٖٛ غكبيي وٝ ٕٔٗٛالً حد

ٞتبي ٔظجتز    قٛ٘س ٚ يٖٛ ٞب يٛ٘اعٜ ٔي ٞبي زاذُ ؾًٙ اِىشطِٚاز ،قٛز. زض ايٗ حبِز زض ظٔبٖ ٚنُ ػطيبٖ اِٚاٝ سِٛاس ٔي

 ،قتٛز  ٔظجتز سكتىاُ ٔتي   قتسٜ ٚ اليتٝ ثؿتابض ٘تبظوي اظ ثتبض       زاض ؾتًٙ ػتصة    ثٝ ؾٕز فهُ ٔكشطن ثرف ػبٔس ٚ آة

قتٛز ٖتسْ    قٛ٘س. ظٔب٘ي وٝ ػطيبٖ سعضيمي لُتٕ ٔتي   وٝ ثبضٞبي ٔٙفي زاذُ اِىشطِٚاز اظ ؾُح ٔكشطن ضا٘سٜ ٔي زضحبِي

قتٛز. ٖتالٜٚ ثتط ايتٗ      ٔي IPٞب ثطاي ثطٌكز ثٝ حبِز ٖبزي ذٛز ثبٖض ايؼبز دشب٘ؿاُ  سٗبزَ ثٝ ٚػٛز آٔسٜ زض سٕطوع يٖٛ

َطف ايتٗ   ٞبي ٔظجز ثٝ قٛ٘س ٚ ػصة يٖٛ اي ٘اع ثبٖض سٕطوع ثبضٞبي ٔٙفي ٔي ٞبي ضقشٝ ٚػٛز شضار دطاوٙسٜ ضؼ يب وب٘ي

آٚضز وٝ ثب لُٕ ػطيبٖ اِىشطيىي  زاض ثٝ ٚػٛز ٔي ٞبي ضؼ ثبضٞبي ٔٙفي سٕطوعي اظ ثبضٞبي ٔظجز ضا زض ذُّ ٚ فطع ٚ ثرف

 ٌاطي ٔاكٛز. ؾاٖٛ اِمبيي زض ا٘ساظٜٞبي ٔظجز ٚ ٔٙفي ثٝ حبِز اِٚاٝ ثبٖض ايؼبز دبؾد دالضيعا سعضيمي ثبظٌكز يٖٛ

ٖ   –ٌاتطز اِتف   َٛضٕٔٗتَٛ زٚ ضٚـ ٔٛضزاؾتشفبزٜ لتطاض ٔتي     ٌاطي دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ثٝ ثطاي ا٘ساظٜ       2ضٚـ حتٛظٜ ظٔتب

 3ضٚـ حٛظٜ فطوب٘ؽ –ة

 

                                                      
1
-Induced Polarization 

2 -Time domain 

3 -Frequency domain 
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 رٍػ حَسُ سهبى -2-1-1-1

يك )قتبضغ( ٚ دتؽ اظ لُتٕ    طب٘اٝ ثٝ ظٔاٗ سعض 16سب  1زض ضٚـ حٛظٜ ظٔبٖ، ػطيبٖ اِٚاٝ ثطاي ٔسر ٔٗاٙي ٕٔٗٛالً ثاٗ 

قتٛز. زض ايتٗ سىٙاته     ٌاتطي ٔتي   ػطيبٖ، دشب٘ؿاُ اِمبيي )زقبضغ( زض ثبظٜ ظٔب٘ي ٔٗاٙي )ٕٔٗٛالً ثطاثط ثب ظٔبٖ قبضغ( ا٘ساظٜ

زض حبِز قبضغ ظٔتاٗ قتبُٔ زٚ لؿتٕز اؾتز: يىتي دشب٘ؿتاُ حمامتي ٔطثتٌٛ ثتٝ ػطيتبٖ            قسٜ ٔكبٞسٜٔمساض دشب٘ؿاُ 

ٌتطزز وتُ    وٝ حبنُ اطط دالضيعاؾاٖٛ ظٔاٗ اؾز. ظٔب٘ي وٝ ػطيبٖ لُٕ ٔتي  (VP)ايبفي ٚ زيٍطي ِٚشبغ  (V) قسٜ كيسعض

نٛضر يه ٔٙحٙي ٚادبقي َتي ظٔتب٘ي    يبثس ٚ ؾذؽ ِٚشبغ ايبفي ثٝ وبٞف ٔي Vاي ثٝ ا٘ساظٜ  نٛضر ِحٓٝ دشب٘ؿاُ اثشسا ثٝ

 ضؾس.   قٛز ثٝ نفط ٔي وٝ سرّاٝ يب زقبضغ ٘بٔاسٜ ٔي

 رٍػ حَسُ فزكبًظ -2-1-1-2

 3ٚ  1يب  3/0ٚ  1/0ٞطسع )ٕٔٗٛالً  10فطوب٘ؽ، ٔمبٚٔز ٚيػٜ ْبٞطي زض زٚ فطوب٘ؽ ٔرشّف وٕشط اظ  زض ضٚـ حٛظٜ

ثاكشط اظ ٔمساض ٘ٓاط آٖ زض فطوب٘ؽ  (ρaf)سط  قٛ٘س. ٔمبٚٔز ٚيػٜ ْبٞطي ؾًٙ زض فطوب٘ؽ دبئاٗ ٌاطي ٔي ٞطسع( ا٘ساظٜ

 اؾز. (ρaF)ثبالسط 

 ّبي كبسثشد حَصُ -2-1-2

ٞب زض اوشكبف ٔٛاز ٔٗس٘ي ٔرهٛنبً ٔٛاز  ٞبي ٔرشّف وبضثطز زاضز ِٚي ٟٕٔشطيٗ آٖ حٛظٜ ضٚـ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي زض

يه ػطيبٖ اِىشطيىي سعضيمي  ثطاططي ضاحش ثٝثبقٙس  زاضاي ٞسايز اِىشطيىي ٔي ٙىٝيا ُاثٝ زِفّعار  .ثبقس ٔٗس٘ي فّعي ٔي

 قسٜ ٌفشٝوٝ  َٛض ٕٞبٖ. ثبقٙس ٖ اِمبيي ٔيقٛ٘س ٚ ثٙبثطايٗ ثٟشطيٗ ٞسف ػٟز اوشكبف ثٝ ضٚـ دالضيعاؾاٛ دالضيعٜ ٔي

ثبقس ٚ ٞطچٝ ؾُح ٔٛاز فّعي ثاكشط ثبقس، دبؾد ثٟشطي زضيبفز ذٛاٞآ وطز. اظ ايٗ  يه دسيسٜ ؾُحي ٔي IPدسيسٜ 

وٙٙس.  اضائٝ ٔي IPدبؾد ثٟشطي ثٝ  1ٞبي فّعي ضؾب٘ب ثب حبِز افكبٖ يب زؾٕاٙٝ آيس وٝ وب٘ي ؾرٗ ايٗ ٘شاؼٝ ثٝ زؾز ٔي

فّعار ٘بساٛ  ،َٛضوّي ؾِٛفاسٞبيي ثب ػالي فّعي َال ٚ ثٝ، آٞٗ )ٔٙاشاز( ،ؾطة ،بِ وب٘ؿبضٞبيي ٔب٘ٙس ٔؽثسيٗ ِح

 ثبقٙس. ٔي IPٞب ٔٙبؾت ػٟز اوشكبف ثب ضٚـ  اضؾٙبر ٞب ٚ ؾِٛفٛ اضؾٙبر، ضؾب٘ب

ثبقٙس.  ٚـ ٔيؾًٙ اٞساف ذٛثي ػٟز اوشكبف ثب ايٗ ض ٞب ٚ ظغبَ ٞبيي ٕٞچٖٛ ضؼ ٞبي غاطفّعي وب٘ي وب٘ي زض ٔٛضز

ثبقس. زض  ٔي IPَٛضوّي اذشالف ذٛال ٞسايز اِىشطٚ٘اىي ثاٗ وب٘ي ٚ ؾًٙ زضثطٌاط٘سٜ الظٔٝ اوشكبف ثب ضٚـ  ثٝ

ثبقس وٝ ثب ثىبض ثطزٖ  ٖالٜٚ ثط سٛا٘بيي ػٟز ٔكرم وطزٖ ٔحسٚزٜ ؾُحي آ٘ٛٔبِي، لبزض ٔي IPضٚـ  ،اوشكبف وب٘ؿبضٞب

 قىُ ظيطظٔاٙي وب٘ؿبض فطاٞٓ ٕ٘بيس. ٞبي ٔرشّف اَالٖبسي زض ٔٛضز ٖٕك ٚ آضايف

ٚ قاطيٗ زض  قٛض آةٚػٛز زاضز ٚ آٖ ٔكرم وطزٖ ٔطظ ثاٗ  IPاوشكبف ٔٛاز ٔٗس٘ي، وبضثطز زيٍطي ثطاي  ػع ثٝ

ثبقس ثطاي ايٗ  سط ٔي ِٚي ثٝ زِاُ ايٙىٝ ايٗ ضٚـ اظ ضٚـ ٔمبٚٔز ؾٙؼي اِىشطيىي دطٞعيٙٝ ،ثبقس ٞبي ظيطظٔاٙي ٔي ؾفطٜ

                                                      
1
-Disseminated  
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ٌاطز. ثٙبثطايٗ ثاكشطيٗ وبضثطزٞبي ضٚـ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ثٝ سطسات اِٚٛيز قبُٔ  فبزٜ لطاض ٔيٞسف وٕشط ٔٛضزاؾش

 ثبقس: ٔٛاضز شيُ ٔي

 افكبٖ)زؾٕاٙٝ(. نٛضر ثٝاوشكبف ٔٛاز ٔٗس٘ي فّعي ثب ػالي فّعي ٚ  -1

 اي)ٔبؾاٛ(. ي ٚسٛزٜا ضٌٝنٛضر  اوشكبف ٔٛاز ٔٗس٘ي فّعي ثب ػالي فّعي ٚ ثٝ -2

 ؾًٙ. ٞبي ضؾي ٚ ظغبَ ي زاضاي وب٘يطفّعاغي اوشكبف ٔٛاز ٔٗس٘ -3

 ٚ ٔٙتبَك ٞتبي ظيطظٔاٙتي ٔرهٛنتبً زض ؾتٛاحُ      زض ٔٙتبثٕ آة  ٗيطاٚ قت ٞبي قٛض  سٗااٗ ٔطظ ثاٗ ػجٟٝ آة -4

 وٛيطي.

 اًجبم ػولیبت صحشايي ٍ ثشداؿت اطالػبت -2-2

ٚػٛز زاضز وٝ زض  َٛضوّي زض ا٘ؼبْ ّٖٕابر نحطايي غئٛفاعيىي ثب ضٚـ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ؾٝ ٔطحّٝ ٔرشّف ثٝ

 قٛز. ٞب ثحض ٔي ٔٛضز آٖ

 طشاحي ػولیبت صحشايي -2-2-1

ٖالٜٚ ثط ٔكرم وطزٖ ضٚقي وٝ  ،ثٝ ٞسف اظ ا٘ؼبْ ّٖٕابر ثب سٛػٝي اَالٖبر ٔٛػٛز آٚض ػٕٕزض ايٗ ٔطحّٝ يٕٗ 

 ٚ ٘حٜٛي قٙبؾي ٚ سٛدٌٛطاف ثبيس وبض غئٛفاعيىي ا٘ؼبْ قٛز ثب زا٘ؿشٗ اثٗبز سمطيجي ٞسف ٚ ٘اع سٛػٝ ثٝ قطايٍ ظٔاٗ

ثطق، قاٜٛ ا٘ؼبْ  ٞبي ٚ وبثُٞب  ٚ ِِٛٝ آٞٗ ضاٜزؾشطؾي ثٝ ُٔٙمٝ ٚ ٘اع ٚػٛز سبؾاؿبر ثكط ؾبظ ٔب٘ٙس ٚػٛز اثٙاٝ، ذٌُٛ 

ضٌٝ يب زايه  ثٝ قىٌُطزز. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ زض اوشكبف ٔٛاز ٔٗس٘ي اٌط ثط فطو ٔبزٜ ٔٗس٘ي  ّٖٕابر نحطايي َطاحي ٔي

قٙبؾي ضؾٛثي، ٔبزٜ  ثبيس زض ضٚ٘سي ٖٕٛز ثط أشساز ضٌٝ ثبقس يب اٌط زض قطايٍ ظٔاٗ ٞبي غئٛفاعيىي ٌاطي ا٘ساظٜ ،ثبقس

ثب چٙاٗ  قٙبؾي ا٘شربة ٌطزز. ٞٓ ٌاطي ثبيس ٖٕٛز ثط ضٚ٘س ظٔاٗ ٞبي ا٘ساظٜ وٙس، دطٚفاُ ٞب سجٗاز ٔي ثٙسي ٔٗس٘ي اظ اليٝ

َٛضوّي ػٟز ا٘ؼبْ يه ّٖٕابر ٔٛفك  ثٝ .ززٌط ٌاطي سٗااٗ ٔي ٞبي ا٘ساظٜ ثٝ اثٗبز ٔبزٜ ٔٗس٘ي فبنّٝ ايؿشٍبٜ سٛػٝ

ٌاطي ثبيس وٛچىشط يب ٔؿبٚي ٘هف وٕشطيٗ يربٔز ضٌٝ يب اليٝ ٔٗس٘ي ٔٛضز ا٘شٓبض ثبقس، سب  ٞبي ا٘ساظٜ فبنّٝ ايؿشٍبٜ

ٞب ٕٔٗٛالً ٔؿبٚي سب  قٛز. فبنّٝ دطٚفاُ ٌاطي ضٚي ٔبزٜ ٔٗس٘ي ا٘ؼبْ ٔي ُٕٔئٗ ثبقآ حسالُ زض ٞط دطٚفاُ زٚ ا٘ساظٜ

سٛا٘س ثبٖض اظ زؾز زازٖ  ٞبي ثاكشط ٔي قٛ٘س، چٖٛ فبنّٝ ٌاطي ا٘شربة ٔي ٞبي ا٘ساظٜ ثطاثط فبنّٝ ايؿشٍبٜ 3اوظط حس

 ؾبظي ٌطزز. وطزٖ ضٚ٘س وب٘ي اَالٖبر زض ٔٛضز سغااطار يربٔز يب ٌٓ

 صحشايي ّبي آسايؾثٌذي ٍ  ؿجکِ -2-2-2

ٞب،  ٞب( ٚ ٘اع سٗااٗ ػٟز ػغطافابيي دطٚفاُ ٞب ٚ فبنّٝ ذٌُٛ دإبيف )دطٚفاُ دؽ اظ ٔكرم وطزٖ فبنّٝ ايؿشٍبٜ

قٛز وٝ  ٞب ثبٖض ٔي ٌاطي لجُ اظ دإبيف ضٚي ظٔاٗ ٔكرم ٌطز٘س. ٔكرم وطزٖ ايٗ ايؿشٍبٜ ٞبي ا٘ساظٜ ثبيس ايؿشٍبٜ

ٞبي ثٗسي  ٞب ػٟز ٔمبيؿٝ ٌاطي يب دإبيف ثب ضٚـ ٔىُٕ ٚػٛز زاقز ثشٛا٘آ اظ ٕٞبٖ ايؿشٍبٜ اٌط ٘ابظ ثٝ سىطاض ا٘ساظٜ

ٞبي ثٗسي اوشكبف ٔب٘ٙس ا٘ؼبْ ّٖٕابر حفبضي اوشكبفي ٚ سٗااٗ ٘مبٌ حفبضي، ايٗ  ؾشفبزٜ وٙآ ٚ ٕٞچٙاٗ زض ٌبْا
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ٞبي غئٛفاعيه  زض ثًٗي ضٚـ GPSٞبي ٔٙبؾجي ذٛاٞٙس ثٛز. اٌطچٝ أطٚظ ثب ٚػٛز ؾاؿشٓ  ٞب آزضؼ ايؿشٍبٜ

ٞب ا٘ؼبْ  ٝ وبض سفهاّي ثب زا٘ؿاشٝ ظيبز ايؿشٍبٜٞب ضٚي ظٔاٗ وٕشط َٕٔٗٛ ٌطزيسٜ، ِٚي ػبيي و ٌصاضي ايؿشٍبٜ ٖالٔز

اي وٝ  ثٝ ثٛزػٝ ٚ ٞعيٙٝ ثب سٛػٌٝصاضي  ٌصاضي ٌطز٘س. ٘حٜٛ ٖالٔز ٞب ضٚي ظٔاٗ ٖالٔز قٛز ٘ابظ اؾز وٝ ايؿشٍبٜ ٔي

ٔسر ثٛزٖ دطٚغٜ ٔشفبٚر اؾز.  چٙاٗ َٛال٘ي ثٛزٖ يب وٛسبٜ ذٛاٞآ ا٘ؼبْ زٞآ ٚ ٘اع حؿبؾاز ٔٛيٛٔ دطٚغٜ ٚ ٞٓ ٔي

ي آٖ ٚ يب ٘ٛقشٗ اؾٓ ايؿشٍبٜ ثط ضٚؾًٙ ٚ دبقاسٖ ضً٘  ، ٕٔٗٛالً اظ وذٝثبحؿبؾاز وٕشطٔسر ٚ  ٞبي وٛسبٜ ثطاي دطٚغٜ

قٛ٘س اؾشفبزٜ  ٞبي چٛثي وٝ زاذُ ظٔاٗ وٛثاسٜ ٔي سٛاٖ اظ ٔاد قٛز. فطاسط اظ آٖ ٔي ٌصاضي ا٘ؼبْ ٔي ضٚي ؾًٙ ٖالٔز

ٌصاضي ثٝ  ٍٔط ثطاي ٖالٔز ،قٛز ٞب وٕشط اؾشفبزٜ ٔي زض ٔحُ ايؿشٍبٜ ٞب اظ ؾبذشٗ ؾىٛٞبي ؾإب٘ي وطز. زض ايٗ دطٚغٜ

ٌصاضي قسٜ ٚ  سٛا٘س سٛؾٍ ٔشط يب َٙبة ٖالٔز ثٙسي ٔي ٞبي حفبضي داكٟٙبزي. قجىٝ ٔٙٓٛض ٔكرم وطزٖ ايؿشٍبٜ

 ثطزاضي ا٘ؼبْ قٛز. ٚ يب سٛؾٍ زٚضثاٗ ٘مكٝ GPS( يب ٕ٘ب لُتوٕذبؼ )

ٌصاضي قٛ٘س وٝ داسا وطزٖ  ي ٘بْثٝ قىّحبَ ثبيس ٞطٝ ثبقس ِٚي ث ي ٔياٝ ماؾّٞب ثاكشط  ي ايؿشٍبٌٜصاض ٘بْ

 ٝاٚ ثمٖٙٛاٖ ايؿشٍبٜ ٔجٙب ا٘شربة ٌطزز  اي ثٝ ثبيس ٘مُٝ وبض ٗياا٘ؼبْ ٌاطز. ثطاي  ثٝ ؾِٟٛزٞب  ٞب ثط اؾبؼ ٘بْ آٖ ايؿشٍبٜ

ٞب اظ  آٖ ٚ فبنّٝػٙٛثي   –ٞب، قٕبِي ٚفاُٞب ثب سٛػٝ ثٝ فبنّٝ اظ آٖ ؾٙؼاسٜ قٛ٘س. ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ اٌط ضٚ٘س دط ايؿشٍبٜ

-50E-100Eنٛضر  سٛاٖ ثٝ ٞب ضا ٔي ٔشط ثبقس ، قٕبضٜ دطٚفاُ 20ٌاطي  ٞبي ا٘ساظٜ ايؿشٍبٜ ٚ فبنّٝٔشط  50يىسيٍط 

150E…..  ُ20ٚ قٕبضٜ ايؿشٍبٟٞب ضا ثٝ قىN-40N-60N….  سٛا٘س  آزضؼ وّي ٞط ايؿشٍبٜ ٔي ٗيٚ ثٙبثطا٘كبٖ زاز

يب  20N/50Eٔب٘ٙس ) ٘ٛقشٝ قٛز لطاضٌطفشٝدطٚفاُ زض ٔرطع آٖ  ٚ قٕبضٜوٝ قٕبضٜ ايؿشٍبٜ زض نٛضر نٛضر وؿطي  ثٝ

60S/150W) ثبقس. ٔي  00/00. ٘بْ ايؿشٍبٜ ٔجٙب 

اؾشفبزٜ زض ضٚـ دالضيعاؾاٖٛ  ضٚ٘س لبثُ يي وٝ زض ضٚـ ٔمبٚٔز ؾٙؼي اِىشطيىي ثىبض ٔيٞب فيآضازض ُٖٕ ٕٞٝ 

سطي  ٞبي ٔحسٚز ؾٙؼي اِىشطيىي اظ آضايف ـ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ٘ؿجز ثٝ ضٚـ ٔمبٚٔزثبقٙس ِٚي زض ضٚ اِمبيي ٔي

قٛز. زض ايٙؼب ؾٝ آضايف ٟٔٓ وٝ ٕٔٗٛالً زض اوشكبف ٔٛاز ٔٗس٘ي ثب ضٚـ  ػٟز ا٘ؼبْ ّٖٕابر نحطايي اؾشفبزٜ ٔي

 ٌطزز. دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي وبضثطز زاضز شوط ٔي

 :  1آرايؼ هغتغيلی -2-2-2-1

ٞب ثاٗ ظٚع  ٌاطي ػطيبٖ اِىشطيىي ضا ثٝ ظٔاٗ سعضيك ٚ ا٘ساظٜ (AB)زٚلُجي فطؾشٙسٜ طبثز زض ايٗ آضايف يه 

قٛز. ا٘شربة فبنّٝ  وٙس ا٘ؼبْ ٔي حطوز ٔي AB)ٌاط٘سٜ( وٝ زض ََٛ ذٍ دإبيف ٚ ٔٛاظي  MNاِىشطٚز دشب٘ؿاُ 

. ٞط چٝ ٖٕك ٔبزٜ ٔٗس٘ي ثٝ ٖطو ٔبزٜ ٔٗس٘ي ثؿشٍي زاضز MNؾبظي ٚ ََٛ  ( ثٝ ٖٕك وب٘يABاِىشطٚزٞبي ػطيبٖ) 

ٞطحبَ ََٛ  زٞآ. ِٚي ثٝ ضا افعايف ٔي MNثعضٌشط ٚ ٞط چٝ ٖطو ٔبزٜ ٔٗس٘ي ثاكشط ثبقس ََٛ  ABثاكشط ثبقس ََٛ 

MN   ََٛ ثبيس وٛچىشط يب ٔؿبٚي ٘هف وٕشطيٗ يربٔز ضٌٝ يب اليٝ ٔٗس٘ي ٔٛضز اوشكبف ثبقس. ٘ؿجزAB/MN  

  1ؾبظي ٚ اثٗبز وب٘ؿبض ثؿشٍي زاضز ٚ ٕٔٗٛالً ثاٗ  ٞب ٘اع ثٝ ٘ٛٔ وب٘ي ط اؾز. فبنّٝ ثاٗ دطٚفأُشغا 50سب  10ٕٔٗٛالً ثاٗ 

                                                      
1
-Rectangel(Gradient) Array  
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  AB/2قٛز ٚ ٖٕك اوشكبف ثطاثط ٘ؿجز زازٜ ٔي MNٞب ثٝ ٘مُٝ ٚؾٍ  ٌاطي قٛ٘س. ا٘ساظٜ ا٘شربة ٔي MNثطاثط ََٛ   5سب 

لطاضٌطفشٝ ا٘ؼبْ ٔاكٛز ،ٖطو ايٗ  AB( وٝ ٚؾٍ 3-1ُ)قىُ ٞب زض زاذُ يه ٔؿشُا ٌاطي قٛز. ا٘ساظٜ فطو ٔي داف

 قٛز. ٌطفشٝ ٔي زض ٘ٓط AB/2ٚ ََٛ آٖ ثطاثط  AB/3ثبقس ثطاثط  ٔي ABٔؿشُاُ وٝ ٔٛاظي ذٍ 

ٖٙٛاٖ يه  ي ضا دٛقف زاز اظ آٖ ثٝسطٕ اٚؾي ُٔٙمٝ سط وٛسبٜسٛاٖ زض ظٔبٖ  چٖٛ ثب اؾشفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ ٔي

ضيعي ٕ٘ٛز. ايٗ آضايف ثٝ  ٞبي زيٍط ثط٘بٔٝ سٛاٖ ثطاي آضايف ثٝ ٘شبيغ آٖ ٔي ثب سٛػٝقٛز ٚ  إبيف اِٚاٝ اؾشفبزٜ ٔيد

ٞبي لبئٓ  ٞب ٚ ضٌٝ ٞبي ٖٕٛزي ٔب٘ٙس زايه وٙس ٚ دبؾد آٖ ثٝ سٛزٜ وب٘ؿبضٞبيي وٝ حبِز افمي زاض٘س دبؾد ثٟشطي اضائٝ ٔي

 ثبقس. سط ٔي يٗاف

  

Base Line

AB / 2

AB / 3

A

B

M

N

M

N

M

N

M

N

 

 هغتغيلی. آرايؼ  1-2ؽکل 

 

 : 1دايپل –دٍقغجی يب دايپل –آرايؼ دٍقغجی -2-2-2-2

ٌاط٘س.  زض يه ذٍ ٚ ذبضع اظ يىسيٍط لطاض ٔي MNٚ ظٚع اِىشطٚز دشب٘ؿاُ  ABزض ايٗ آضايف ظٚع اِىشطٚز ػطيبٖ 

ٞب ثٝ ٘مُٝ ٚؾٍ  ٌاطي قٛز ٚ چٖٛ آضايف ٔشمبضٖ اؾز ا٘ساظٜ ا٘شربة ٔي MNثطاثط ََٛ  ABزض ايٗ آضايف ٕٔٗٛالً ََٛ 

BM قٛ٘س. ٘ؿجز زازٜ ٔي 

                                                      
1
-Dipole-Dipole Array  
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قٛ٘س  ضؾٓ ٔي زضػٝ 45ثب ظاٚيٝ  ABٚ ٚؾٍ  MNٖٕك ٔحبؾجبسي وبٚـ سٛؾٍ ٔحُ سمبَٕ ذَُٛي وٝ اظ ٚؾٍ 

يبثس. زض ُٖٕ اثشسا ٔحُ  ٖٕك وبٚـ افعايف ٔي MNاظ ظٚع  AB( ٚ ثٙبثطايٗ ثب زٚضقسٖ ظٚع 4-2آيس )قىُ  ثٝ زؾز ٔي

AB ٜٔحُ  ٌاطي طبثز ٚ دؽ اظ ٞط ا٘ساظMN  ََٛ ٜثٝ ا٘ساظMN  اظAB ٌاطي ثٗسي ا٘ؼبْ  قٛز )دطـ( ٚ ا٘ساظٜ زٚض ٔي

 قٛز. ٌاطي ٔي ٞبي ثاكشط ا٘ساظٜ سطسات ٖٕك قٛز ٚ ثسيٗ ٔي

A B M N

A B

n=1

n=2

n=3

n=4

n=5

n=6

NM M N

 

 دوقطبي -دوقطبي آرايش.  2-2شكل

 

يىي ظٔاٗ ٌاطي، ثؿشٝ ثٝ ٖٕك ٔٛضز٘ابظ وبٚـ، ٔمبٚٔز اِىشط ا٘ساظٜ  8سب  5ٌاطي )ٕٔٗٛالً ثاٗ  دؽ اظ چٙس ا٘ساظٜ 

ٞبي ػسيس ثٝ قىُ فٛق  ٌاطي زٞس ٚ ا٘ساظٜ سغااط ٔحُ ٔي AB٘اع ثٝ ا٘ساظٜ ََٛ  ABػطيبٖ اِىشطيىي( ٔحُ  لسضر ٚ

ٞٙؼبضي  ٞبي ٔمسٔبسي )ٔب٘ٙس ٔؿشُاّي( ثي ٞبيي وٝ زض آضايف زايذُ ٕٔٗٛالً زض ٔىبٖ-ٌاطز. آضايف زايذُ ا٘ؼبْ ٔي

ٚ آٌبٞي اظ ٖٕك ٚ چٍٍٛ٘ي قىُ ٔبزٜ ٔٗس٘ي زض ظيطظٔاٗ اؾشفبزٜ آٔسٜ، ػٟز ّٖٕابر سفهاّي  زؾز غئٛفاعيىي ثٝ

 ٞبي اوشكبفي زاضز. قٛز ٚ وٕه ظيبزي زض سٗااٗ ٔحُ حفبضي ٔي

 دايپل يب عِ الکتزٍدي:  -آرايؼ پل  -2-2-2-3

اِىشطٚز ػطيبٖ  هيٚ (  AMNزض ايٗ آضايف اظ ؾٝ اِىشطٚز وٝ زض ََٛ ذٍ دإبيف ٔشحطن ٞؿشٙس ) اِىشطٚزٞبي 

ٌاطي ثٝ  ٌطزز ٚ ثسيٗ سطسات ٔاساٖ اِىشطيىي ٔٛػٛز زض ٔحسٚزٜ ا٘ساظٜ سكىاُ ٔي قسٜ لطاض زازٜٟ٘بيز  ض ثيوٝ ز Bطبثز 

  Aزٚ اِىشطٚز دشب٘ؿاُ ثٝ ا٘ساظٜ فبنّٝ ذٛزقبٖ اظ اِىشطٚز  ٌاطي شٍي زاضز. ثٗس اظ ٞط ا٘ساظٜثؿ Aػطيبٖ ا٘شكبضيبفشٝ اظ 

ٚ  وطزٜ ثٝ ا٘ساظٜ يه دطـ سغااط Aدطـ( ٔحُ   10سب  5ٝ ايٗ ضٚـ ) ٌاطي ث اظ چٙس ا٘ساظٜ ٚ دؽقٛ٘س )دطـ(  زٚضسط ٔي

 قٛز. ٌاطي ثٝ ٕٞبٖ قىُ ا٘ؼبْ ٔي ؾاىُ ا٘ساظٜ
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قٛ٘س ِٚي زضٖٛو ٖٕك وبٚـ  وٕي اظ ٔحُ ٚالٗي ذٛز ػبثؼب ٔي ٞب يآ٘ٛٔبِاؾز  طٔشمبضٖاغزض ايٙؼب چٖٛ آضايف 

ٗ آضايف ػٟز ّٖٕابر سفهاّي ٚ آٌبٞي اظ ٖٕك ٚ چٍٍٛ٘ي زايذُ ثاكشط اؾز. اي –زض ايٗ آضايف ٘ؿجز ثٝ آضايف زايذُ

قٛز ٚ  ثٛزٖ آضايف ػٟز سٗااٗ قات ضٌٝ ٔٗس٘ي زض ظيطظٔاٗ اؾشفبزٜ ٔي غاطٔشمبضٖ ثٝ ِحبِ٘اع  قىُ ٔبزٜ ٔٗس٘ي ٚ

 ٞبي اوشكبفي زاضز. وٕه ظيبزي زض سٗااٗ ٔحُ حفبضي

وٝ ٖٕك وبٚـ ٚالٗي  زضحبِي ،ثبقٙس فطو ٔي دافٖٙٛاٖ  ٞبي شوطقسٜ ثٝ َٛضوّي ٖٕك وبٚـ ٔحبؾجبسي زض آضايف ثٝ

فاعيىي ٔبزٜ ٔٗس٘ي ٔٛضز  ٚ ذٛالقٙبؾي  ٞبي ظٔاٗ قسيساً سحز سبطاط ٔمبٚٔز اِىشطيىي ظٔاٗ سحز دٛقف، داچاسٌي

 .ثبقس وبٚـ ٔي

 صحشايي ّبي ثشداؿت -2-2-3

ٌاطي دالضيعاؾاٖٛ  ب ا٘ساظٜوٝ ٕٞعٔبٖ ث ا٘س قسٜ ٚ ؾبذشٌٝاطي دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي َٛضي َطاحي  ٞبي ا٘ساظٜ زؾشٍبٜ

ٕ٘بيس. دؽ اظ ٔكرم وطزٖ  ٞب ضا ٘اع ػٟز ٔحبؾجٝ ٔمبٚٔز اِىشطيىي اضائٝ ٔي دشب٘ؿاُ ايؿشٍبٜ اِمبيي، اذشالف

ٞب ٚ اثعاضٞبي  زؾشٍبٜ وبض ٗياثطاي  .قٛز ٞبي نحطايي قطٚٔ ٔي ُٖٕ ثطزاقز ،ٌاطي ضٚي ظٔاٗ ٞبي ا٘ساظٜ ايؿشٍبٜ

ٞب ا٘ؼبْ  ٞبي نحطايي َجك ثطٚقٛض ٚ زؾشٛضإُِٗ وبض ثب زؾشٍبٜ ٌاطي قٛز ٚ وبض ا٘ساظٜ ٔي ٔٛضز٘ابظ ثٝ ٔحُ ا٘شمبَ زازٜ

 ٘ىبر شيُ ثبيس ٔس٘ٓط لطاض ٌاط٘س: قٛز. زض ثطزاقز نحطايي ثب ضٚـ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ٔي

ستساذُ   ٞبي دشب٘ؿاُ ضٚي ظٔاٗ لطاض ٌاط٘تس ستب   ٞبي ػطيبٖ ثب فبنّٝ حسالُ چٙسٔشطي اظ ؾآ ٞب ٚ وبثُ ؾآ  -1

 ٞبي دشب٘ؿاُ اسفبق ٘افشس. اِىشطيىي زض ؾآ

 سب اظ ٘كز ػطيبٖ ثٝ ظٔاٗ ٚ ثبِٗىؽ ػٌّٛاطي قٛز. ثبقٙس  ظذٕيٞبي ػطيبٖ ٚ دشب٘ؿاُ ٘جبيس  ؾآ  -2

 ٌطفشٝ قٛز. زض ٘ٓطٞبي ػطيبٖ  ثٝ ٚػٛز ػطيبٖ ثب ِٚشبغ لٛي زض ؾآ ثب سٛػٝٔؿبئُ ايٕٙي  -3

 ٔؿشمط قٛز. ABٞبي حبُٔ ػطيبٖ  ٚ ؾآ 2شٍبٜ فطؾشٙسٜي اظ زؾچٙسٔشط زض فبنّٝ 1زؾشٍبٜ ٌاط٘سٜ -4

چٙاٗ اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ ٚ دشب٘ؿاُ زؾشىبضي ٘كٛ٘س سب  ٞبي ػطيبٖ ٚ دشب٘ؿاُ ٚ ٞٓ ٌاطي ؾآ زض ظٔبٖ ا٘ساظٜ -5

 ٞب ٔرسٚـ ٘كٛ٘س. ٌاطي ا٘ساظٜ

ٚ ٞبي ػطيبٖ اثشسا ػطيبٖ اِىشطيىي سٛؾتٍ فطؾتشٙسٜ    زض ظٔبٖ ػبثؼبيي اِىشطٚزٞب ٚ ؾآ -6 ؾتذؽ التساْ    لُتٕ 

 ٌطزز.

ٞبي ذكه الظْ اؾز ٔحُ اِىشطٚزٞب آٖ اظ اِىشطٚز ػطيبٖ ٚ اِىشطٚز دشب٘ؿتاُ سٛؾتٍ آة ٔطَتٛة     زض ظٔاٗ -7

 ٌطز٘س سب اسهبَ ػطيبٖ اظ اِىشطٚزٞب ثٝ ظٔاٗ ٚ ثبِٗىؽ ثٝ ضاحشي ا٘ؼبْ قٛز.

ٝ      الظْ اؾز اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ ثٝ -8 ضز ظٔتاٗ قتٛز ٚ   َتٛض وبٔتُ ٚا   ذٛثي ثٝ ظٔاٗ ٔشهتُ ٌطز٘تس ستب ػطيتبٖ ثت

 ٞب ثب إَاٙبٖ ا٘ؼبْ قٛز. ٌاطي ا٘ساظٜ

                                                      
1
-Receiver  

2
-Transmitter 
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 ٌاطي سىطاض ٌطزز. ٞب ِحبِ ٚ زض نٛضر ٘ابظ ا٘ساظٜ ٌاطي زلز الظْ زض ا٘ساظٜ -9

 ثبقس: ٔطاحُ ثطزاقز نحطايي ثٝ سطسات ظيط ٔي

 ٌطز٘س. ٚ ٔؿشمطٞب ثٝ ٔحُ دإبيف حُٕ  زؾشٍبٜ -1

 ٛ٘س.اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ زض ٔحُ ذٛز ٘هت )زفٗ يب وٛثاسٜ( ق -2

 ٞبي ػطيبٖ ثٝ زؾشٍبٜ فطؾشٙسٜ )سطا٘ؿٕاشط( ٔشهُ ٌطز٘س. اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ سٛؾٍ وبثُ -3

 ٞبي ٔطثَٛٝ ثٝ ٔٙجٕ سغصيٝ ػطيبٖ )ثبَطي يب ٔٛسٛض غ٘طاسٛض( ٔشهُ ٌطزز. زؾشٍبٜ فطؾشٙسٜ سٛؾٍ وبثُ -4

 ٔٙجٕ سغصيٝ ضا ضٚقٗ وٙاس. -5

ػطيبٖ اظ َطيتك اِىشطٚزٞتبي ػطيتبٖ ثتٝ ظٔتاٗ       ثب سٛػٝ ثٝ زؾشٛضإُِٗ ضإٞٙب، زؾشٍبٜ فطؾشٙسٜ ضا ضٚقٗ سب -6

 سعضيك ٌطزز.

اظ ضفتٕ ٔكتىُ    ٚ دؽضا ثطضؾي  ٚ ّٖزاٌط زض اضؾبَ ػطيبٖ ٔكىّي ٚػٛز زاقز زؾشٍبٜ فطؾشٙسٜ ضا ذبٔٛـ  -7

 بززاقتز سعضيمي ضا ػٟز ٔحبؾجٝ ٔمبٚٔز اِىشطيىي ي بٖيػط قسرفطؾشٙسٜ ضا ضٚقٗ ٕ٘بياس ٚ  زؾشٍبٜٔؼسزاً 

 ٕ٘بياس.

ٞبي دشب٘ؿتاُ ثتٝ زؾتشٍبٜ ٌاط٘تسٜ ٔشهتُ       وبثُ ٚ سٛؾٍٞب لطاض زازٜ  دشب٘ؿاُ ضا زض ٔحُ ايؿشٍبٜاِىشطٚزٞبي  -8

 ٕ٘بياس.

ٗ ي دبضأشطٞتب ضا ا٘ؼتبْ   طات ٌ ا٘تساظٜ ثب سٛػٝ ثٝ زؾشٛضإُِٗ ٔطثٌٛ، زؾشٍبٜ ٌاط٘سٜ ضا ضٚقٗ ٚ ٔطاحتُ   -9  ٚ يتٕ

 ٞب ضا زض حبفٓٝ زؾشٍبٜ ٘اع شذاطٜ ٕ٘بياس.   يبززاقز ٔمبزيط، آٖ

 ٌاطي ضا سىطاض ٕ٘ٛز. سٛاٖ زض ٔٛاضزي وٝ الظْ ثبقس ا٘ساظٜ ٔي قسٜ ا٘ؼبٌْاطي  اٙبٖ اظ ا٘ساظٜػٟز إَ -11

 ٌاطي ٚ شذاطٜ اَالٖبر زض حبفٓٝ، زؾشٍبٜ ٌاط٘سٜ ضا ذبٔٛـ ٚ اِىشطٚزٞتبي دشب٘ؿتاُ ضا ػبثؼتب    دؽ اظ ا٘ساظٜ -11

 ٌاطي ايؿشٍبٜ ثٗس ضا ا٘ؼبْ زٞاس. ٚ ا٘ساظٜ وطزٜ

 

 پشداصؽ ٍ تفؼیش اطالػبت -2-2-4

 ّب زداسػ دادُپ -2-2-4-1

نٛضر سغااطار  ثبقٙس وٝ ثٝ ٚ سحّاُ قىُ ٔٛع ٔي ٌاطي ٚ سؼعيٝ  ٞبي غئٛفاعيىي قبُٔ ا٘ساظٜ ثاكشط دإبيف 

سٛا٘ٙس  ٞب ثطاي ٔظبَ ٔي قٛ٘س. ايٗ وٕاز ٖٙٛاٖ سبثٗي اظ فبنّٝ يب ظٔبٖ ثابٖ ٔي ٌاطي ثٝ ا٘ساظٜ ٞبي فاعيىي لبثُ وٕاز

وٙس يب ػبثؼبيي ؾُح  قٙبؾي ضا لُٕ ٔي ٞبي ظٔاٗ َ يه دطٚفاُ وٝ ؾبذشٕبٖقسر ٔاساٖ ٌطا٘ي يب ٔغٙبَاؿي زض َٛ

ٚسحّاُ چٙاٗ أٛاػي  اي ٔطثٌٛ ثٝ يه ا٘فؼبض ٘عزيه ثبقس. سؼعيٝ ٖٙٛاٖ سبثٗي اظ ظٔبٖ زض ٍٞٙبْ ٖجٛض أٛاع ِطظٜ ظٔاٗ ثٝ

ٞب ثٝ چٝ قىّي  سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ زازٜٕ٘بيس. ثسٖٚ  ٞبي غئٛفاعيىي اضائٝ ٔي زازٜ طاٚ سفؿ طاٚ سٗجيه زيس وّي اظ دطزاظـ 

 نٛضر ضلٛٔي ٚاضز وبٔذاٛسط قٛ٘س. ٞب ثٝ ثطاي دطزاظـ سٛؾٍ وبٔذاٛسط ٘ابظ اؾز وٝ ايٗ زازٜ ا٘س قسٜ ٚ طجزيجٍ 
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ي سبثٕ زض يه فبنّٝ ظٔب٘ي يب ٔىب٘ي طاٌ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ قىُسٛا٘س  ٘ؿجز ثٝ ظٔبٖ يب فبنّٝ ٔي ٚ ٕٞٛاضيه سبثٕ داٛؾشٝ 

سٛا٘س ثٝ قىُ يه  ي طجز قٛز. ثٙبثطايٗ سبثٕ آ٘بِٛي ٔيطاٌ ٕ٘ٛ٘ٝي ثابٖ ٚ ٔمبزيط سبثٕ زض ٞط ٘مُٝ نٛضر ضلٛٔ طبثز ثٝ

سبثٗي ثب ؾطي ٔمبزيط ٔؼعا زض فٛانُ طبثز )ظٔب٘ي يب ٔىب٘ي(  ّٝاٚؾ ثٝيٗٙي سبثٕ داٛؾشٝ  .سبثٕ ضلٛٔي ٕ٘بيف زازٜ قٛز

 ػبيٍعيٗ ٌطزز.

ٞبي ثطزاقشي ثطاي زؾشابثي ثٝ  ي شاسي زازٜٞب زئحسٚزغّجٝ ثط  ٞبي غئٛفاعيه ي ٞسف اظ دطزاظـ زازَٜٛضوّ ثٝ

سطي زض اذشابضٔبٖ لطاض زٞس،  ٞب، اَالٖبر زلاك وٝ دطزاظـ زازٜ . زضنٛضسيثبقس ٔياظ اٞساف ظيطؾُحي  سط يٚالٗاَالٖبر 

ثٗس اظ  ٞب زازٜ  يضٚثط  قسٜ ا٘ؼبْي ٞب زافٗبَِٛضوّي  ي ذٛاٞس قس.  ثٝسط ُٕٔئٗزضٟ٘بيز ٔٙؼط ثٝ سفؿاط ُٔٙمي ٚ 

 ٌٛيٙس.  ضا دطزاظـ ٔي IPٞب سب حبنُ قسٖ يه ٕ٘ٛزاض، ٔمُٕ ٚ يب ٘مكٝ  ثطزاقز زازٜ

ٞبي ؾبظ٘سٜ  ٞب اؾز. ثسيٗ ٔٙٓٛض قطوز ٞب ثٝ وبٔذاٛسط ٚ ثبظثاٙي آٖ اِٚاٗ ٌبْ اظ ٔطحّٝ دطزاظـ، ا٘شمبَ زازٜ

ٞبي  دطزاظـ ٚ دطزاظـ سٛاٖ داف افعاضٞب ٔي ب ايٗ ٘طْوٙٙس. ث افعاضٞبي سرههي ذبل ذٛز  اضائٝ ٔي ، ٘طIPْٞبي  زؾشٍبٜ

 ٞبي ظيط ضا زاض٘س: افعاضٞبي اؾشب٘ساضز زض ايٗ ظٔاٙٝ سٛا٘بيي ٞب ا٘ؼبْ زاز. ٕٔٗٛال ٘طْ اِٚاٝ ضا ضٚي زازٜ

 قسٜ افعاضٞبي قٙبذشٝ ٞبي ٔرشّف ٚ ٘طْ سٛا٘بيي ٚاضزوطزٖ فبيُ ثب فطٔز 

 ٜاؼ يد يػٞبي  سٛا٘بيي ٚاضزوطزٖ زاز 

 ٘ٞبي ٔرشّف   ٞب اظ زؾشٍبٜ بيي ٚاضزوطزٖ زازٜسٛا 

 ٜزض يه ػسَٚ   قسٜ ثطزاقزٞبي  لبثّاز ٕ٘بيف سٕبٔي زاز 

 ٌٜاطي ٔٛلٗاز ٔحتُ اِىشطٚزٞتبي ػطيتبٖ ٚ دشب٘ؿتاُ، ٔاتعاٖ قتسر ػطيتبٖ اضؾتبِي،          ثطاي ٞط ايؿشٍبٜ ا٘ساظ

دالضيعاؾتاٖٛ اِمتبيي زض    ٌاتطي قتسٜ   دشب٘ؿاُ، ٔمبٚٔز ٚيػٜ ْبٞطي، دشب٘ؿتاُ ذتٛزظا، ٔمتبزيط ا٘تساظٜ     اذشالف

ٞب، ٔمبٚٔز اسهبَ اِىشطٚزٞب ثب ظٔتاٗ،   ٞبي ٔرشّف ٚ ٔمساض وُ آٖ )زض نٛضر ٚػٛز(، سٗساز ا٘جبضـ زازٜ دٙؼطٜ

سبضيد، ظٔبٖ ٚ دبضأشطٞبي ٔرشّف دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي )زض نٛضر ٚػٛز( ٞطوساْ زض يه ؾتشٖٛ ٔؼتعا ٕ٘تبيف    

 قٛز. زازٜ ٔي

 ٜٞبي ٘بٔٙبؾت، لطاضزازٖ حسٚز ثبال ٚ دبياٗ ثتطاي ٔمتبزيط ٔمبٚٔتز     آٖ اظ حصف زازٜ ٞب سٛا٘بيي فاّشط وطزٖ زاز

 ٚيػٜ، آي دي ٚ ا٘حطاف ٔٗابض.

 فطو زازٜ ٘ٓاط آضايف ٚ فبنّٝ اِىشطٚزي ٔٛضزاؾشفبزٜ سغااط ٔكرهبر داف 

 ٜاح ٞبي ثطزاقتز ٚ ٕ٘تبيف سٛدتٌٛطافي زض َتَٛ دطٚفاتُ ٚ ا٘ؼتبْ سهتح        ٚاضزوطزٖ ٔكرهبر اضسفبٖي ايؿشٍب

 سٛدٌٛطافي

 لبثّاز ٕ٘بيف قجٝ ٔمبَٕ ٔمبٚٔز ٚيػٜ، دشب٘ؿاُ ذٛزظا ٚ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي 
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 دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي 1لبثّاز ٕ٘بيف ٔٙحٙي ٚادبقي 

 ُنٛضر ػساٌب٘ٝ ٞبي ٔرشّف ثطزاقز زض اٖٕبق ٔشفبٚر ٚ ثٝ لبثّاز ٕ٘بيف دطٚفا 

  ٜلبثّاز سجتسيُ زاز     ْ ٚ  Geosoft ،Res2D/3Dinv  ،IX1D ،Resixافعاضٞتبي زيٍتط اظػّٕتٝ     ٞتب ثتٝ فطٔتز ٘تط

 . Excel  ٚSurferافعاضٞبي ػسِٚي ٘ٓاط  َٛض ٘طْ ٕٞاٗ

قٛ٘س. ثٙبثطايٗ ثب سٛػٝ ثٝ  ي )ؾٛ٘ساغ( ثطزاقز ٔيثٗس هنٛضر ي ثٝ ٚ وٕشطثٗسي  نٛضر زٚثٗسي ٚ ؾٝ ثٝ IPٞبي  زازٜ  

  .طزاٌ ئنٛضر ي ٔرشّف ٞب ضٚـٞبي آٖ ثٝ  ٘ٛٔ ثطزاقز ٚ اٞساف ُٔبِٗٝ، دطزاظـ زازٜ

 ّب دادُ دٍثؼذيپزداسػ  -2-2-4-1-1

ثٝ زؾز  IPٞبي  قٛ٘س. ٞسف اظ دطزاظـ زٚثٗسي زازٜ نٛضر زٚثٗسي دطزاظـ ٔي زض حبَ حبيط ثٝ IPٖٕسٜ ُٔبِٗبر 

ٔٙٓٛض  آٚضزٖ سٛظيٕ دالضيعاثاّاشٝ ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي زض يه ٔمُٕ زٚثٗسي زض ََٛ دطٚفاُ ٔٛضزثطضؾي اؾز. ثٝ

قٛز.  ٞبي ٔٗىٛؼ ؾبظي اؾشفبزٜ ٔي زٚثٗسي ٖٕٛٔبً اظ ضٚـنٛضر  اّاشٝ ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي ثٝسرٕاٗ سٛظيٕ دالضيعاث

اقبضٜ وطز. لسْ اَٚ ثٗس اظ ثبظذٛا٘ي  Res2Dinvسٛاٖ ثٝ  افعاضٞب زض ايٗ ذهٛل ٔي سطيٗ ٘طْ قسٜ اظ ٟٕٔشطيٗ ٚ قٙبذشٝ

ٞبي ثطزاقشي قبُٔ  ٞب، ٔكرهبر زازٜ ب ثبظذٛا٘ي زازٜٞب اؾز. ث افعاض، اضظيبثي ٚ زض نٛضر ٘ابظ ٚيطايف آٖ ٞب زض ٘طْ زازٜ

قٛز  فبنّٝ اِىشطٚزي ٚ ... ٕ٘بيف زازٜ ٔي ٘ٛٔ آضايف ٔٛضزاؾشفبزٜ، سٗساز ٘مبٌ، ٔٛلٗاز اِٚاٗ ٚ آذطيٗ اِىشطٚز، وٕشطيٗ

 ٞب ثبيؿشي انالح قٛ٘س.  زازٜ ،ٞب ٚ زض نٛضر نحاح ٘جٛزٖ ٞطوساْ اظ آٖ

ٞبي  ٔسَ IPٔٙٓٛض ٔحبؾجٝ سئٛضيه ٔمبزيط ٔمبٚٔز ٚيػٜ ْبٞطي ٚ  ثٝ 2داكطٚ ؾبظي افعاض ٔطسجٍ اظ ٔسَ زض ٘طْ

قٛز.  ؾبظي حسالُ ٔطثٗبر غاطذُي اؾشفبزٜ ٔي اظ ضٚـ ثٟاٙٝ 3ؾبظي ٔٗىٛؼ قٛز. ِٚي زض ٔسَ قٙبؾي اؾشفبزٜ ٔي ظٔاٗ

وٙس.  اّي قىُ سمؿآ ٔيظٔاٗ ضا ثٝ سٗسازي ثّٛن زٚثٗسي ٔؿشُ ؾُح طيظافعاض،  قسٜ زض ايٗ ٘طْ ٔسَ زٚثٗسي اؾشفبزٜ

سطسات وٝ ثب اؾشفبزٜ اظ  ايٗ ي ٔؿشُاّي قىُ اؾز. ثٝٞب ثّٛنٞسف اظ ا٘ؼبْ ٔٗىٛؼ ؾبظي سٗااٗ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٚ آي دي 

قٛز. زض ٍٞٙبْ ٔٗىٛؼ ؾبظي ثب سغااط  ٔحبؾجٝ ٔي ٞب ثّٛنؾبظي داكطٚ قجٝ ٔمُٕ سئٛضي اظ ضٚي ٔؼٕٖٛٝ  ٔسَ

( ؾٗي زض وٕاٙٝ وطزٖ ذُب ٔبثاٗ قجٝ ٔمُٕ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٞب ثّٛني دي ٞط يه اظ دبضأشطٞبي ٔسَ ) ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٚ آ

افعاض ثب وٕاٙٝ وطزٖ اذشالف ٔبثاٗ  زيٍط ٘طْ ٖجبضر .  ثٝقٛز ئنحطايي ٚ سئٛضي ثب اؾشفبزٜ اظ سىٙاه وٕشطيٗ ٔطثٗبر 

َٛض اسٛٔبساه دبضأشطٞبي ٔٙبؾت  ايٗ ثط٘بٔٝ ثٝ قجٝ ٔمبَٕ سئٛضي ٚ نحطايي ؾٗي زض ثٝ زؾز آٚضزٖ ٔسَ ٚاضٖٚ زاضز.

سٛا٘س  ٔي ،، ِاىٗ دبضأشطٞبيي وٝ ضٚي فطآيٙس ٚاضٖٚ ؾبظي ٔٛطط ٞؿشٙسوٙس ٔيٞب ا٘شربة  ٚاضٖٚ ؾبظي ضا ثطاي ؾطي زازٜ

ؾُح قجىٝ ثط سٛدٌٛطافي  وٝ يَٛض ثٝسٛؾٍ وبضثط انالح ٌطز٘س. ثب اؾشفبزٜ اظ يه قجىٝ ٖٙبنط ٔحسٚز انالح قسٜ )

 سٛاٖ اططار سٛدٌٛطافي ضا زض ٔسَ سبطاط زاز.  ُٔٙجك ٌطزز( ٔي

                                                      
1
-Decay Curve 

1
-Forward  modelling 

2
-Inverse  modelling 
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، ضٚـ وٙسسط 1٘اٛسٗ-ضٚـ ذاّي ؾطيٕ ٘إٝ :ؾٝ ٌعيٙٝ ٔرشّف ثطاي  اؾشفبزٜ زض ضٚـ حسالُ ٔطثٗبر ٚػٛز زاضز

 وٙس. ٚ يه ضٚـ ؾطٖز ٔشٛؾٍ وٝ اظ اقشطان ٔعايبي ٞط زٚ ضٚـ اؾشفبزٜ ٔي 2٘اٛسٗ-ٌٛؼ سط كازلِٚي 

 ّبدادُ ثؼذي عِپزداسػ  -2-2-4-1-2

ثٗسي اظ ؾبذشبضٞبي  ثٗسي ثٝ زؾز آٚضزٖ سٛظيٕ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٚ آي دي زض يه حؼٓ ؾٝ اظ دطزاظـ ؾٝٞسف 

ٞبي  ثٗسي ٖٕٛٔبً اظ ضٚـ نٛضر ؾٝ ٔٙٓٛض سرٕاٗ سٛظيٕ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي ثٝ ظيطؾُحي اؾز. ثٝ

افعاضٞب اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز. ٌبٞي  اجب٘ي ايٗ ٘طْقٛز. ثبيس وبٔذاٛسطٞبيي ثب أىب٘بر ٔٙبؾت ثطاي دكش ؾبظي اؾشفبزٜ ٔي ٔٗىٛؼ

ٌاطي زض ٘بحاٝ ٔؿُح سب چٙسيٗ ؾبٖز ثطاي  ا٘ساظٜ 100ٞب اظ يه زلامٝ ثطاي يه دإبيف وٛچه ثب  ؾبظي زازٜ ٚاضٖٚ

 ثطز. ٌاطي ٚ زض قطايٍ وٛٞؿشبٖ ظٔبٖ ٔي ا٘ساظٜ 3000٘ٛاحي ٚؾإ ثب 

ايف ٞبي ٔرشّف سٛؾٍ ايٗ ٘طْ افعاض لبثُ دطزاظـ ٔي ثبقس. سٕبْ زازٜ ٞبي ؾٝ ثٗسي ثطزاقز قسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ آض

ٕٞچٙاٗ دطٚفاُ ٞبي زٚ ثٗسي وٝ زض قجىٝ اي ٔٙٓٓ ثطزاقز قٛ٘س، لبثُ دطزاظـ زض ايٗ ٘طْ افعاض ٔي ثبقٙس. سئٛضي 

ض ايٗ ( ٔي ثبقس. ثب ايٗ سفبٚر وٝ زRes2Dinvٔٗىٛؼ ؾبظي ٚ ٕٞچٙاٗ أىب٘بر ايٗ ٘طْ افعاض ٔكبثٝ ٘ٛٔ زٚثٗسي آٖ )

٘طْ افعاض ثٝ ٔٙٓٛض ٔٗىٛؼ ؾبظي، ؾبذشبضٞبي ظيطؾُحي ٔٛضز ُٔبِٗٝ ضا ثٝ ثّٛن ٞبي ؾٝ ثٗسي سمؿآ ثٙسي ٔي وٙس. 

( اظ ػؿٓ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٔي ثبقس. ثٝ XY ،XZ  ٚYZذطٚػي ايٗ ٘طْ افعاض ٔمبَٕ ٚ دالٖ ٞبي زٚ ثٗسي زض ػٟبر انّي )

بٖ ذطٚػي ٌطفشٗ اظ ٘طْ افعاض ثٝ ٔٙٓٛض ٕ٘بيف زازٜ ٞب زض ٘طْ ٔٙٓٛض ٕ٘بيف زازٜ ٞبي آٖ ثٝ نٛضر ؾٝ ثٗسي، أى

قسٜ زض ايٗ ٘طْ افعاض لبثُ ٕ٘بيف زض ٘طْ افعاضٞبي ثب ٌطافاه  ؾبظي افعاضٞبي وٕىي ٚػٛز زاضز. ثٝ ايٗ سطسات ٔسَ ٚاضٖٚ

 ٔي ثبقس. 4ٚ ضاوٛٚضن 3ثبالسط ٘ٓاط ٚٚوؿّط

 اعالػبت زيٍ تفغًحَُ ًوبيؼ   -2-2-4-2

اؾتشفبزٜ   IPسٛا٘تس ٔشفتبٚر ثبقتس. ٔتظالً ٚلشتي آضايتف ؾتٛ٘ساغ         ي ثؿشٝ ثٝ آضايف ٔٛضزاؾشفبزٜ ٔتي ٞبي آي د ٕ٘بيف زازٜ

ٓ  ثٗسي ذٛاٞس ثٛز ٚ ظٔتب٘ي وتٝ آضايتف ٔؿتشُاّي اؾتشفبزٜ ٔتي       ٞبي يه نٛضر زيبٌطاْ ٞب ثٝ ٕ٘بيف زازٜ ،وٙآ ٔي  ،وٙتا

ٓ  زايذُ اؾشفبزٜ ٔتي -ذُٞبي زٚثٗسي دطثٙسي ٚ ظٔب٘ي وٝ اظ آضايف زاي نٛضر ٘مكٝ ٞب ثٝ ٕ٘بيف زازٜ ٞتب   ٕ٘تبيف زازٜ  ،وٙتا

ٝ  دي ٘مكٝ-نٛضر قجٝ ٔمبَٕ ٖطيي ذٛاٞٙسثٛز. زض ضٚـ آي ثٝ آٔتسٜ اظ آضايتف ٔؿتشُاّي يتب ٞتط آضايتف        زؾتز  ٞبي ثت

ٝ  دطٚفاّي ؾُحي ثب دطٚفاُ قتٛ٘س ٚ ثتط اؾتبؼ     ٖٙتٛاٖ يته ٘مكتٝ ٔمتسٔبسي ٚ اِٚاتٝ ٔحؿتٛة ٔتي        ٞبي ٘عزيه ثٝ ٞٓ ثت

ٗ   زايذُ ا٘ؼبْ ٔي-ٞبي سفهاّي ٔب٘ٙس زايذُ ضيعي ثطاي ا٘ؼبْ آضايف اظ آٖ ثط٘بٔٝ آٔسٜ زؾز ٞبي ثٝ آ٘ٛٔبِي ٚػتٛز   قتٛز. ثتباي

اَالٖبر اظ اٖٕتبق ٔرشّتف    ،قٛز اي چٙس آضايف ٔؿشُاّي ثب ََٛ ذٍ ػطيبٖ ٔشفبٚر ضٚي ٞٓ ا٘ؼبْ ٔي ٚلشي زض ُٔٙمٝ

                                                      
3
-quasi-Newton 

4
-Gauss-Newton 

1
-Voxler 

2
-Rockwork 
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ثٗتسي ثتب ا٘ؼتبْ     وٝ ؾبذز ٔمبَٕ ؾٝ ز زضحبِيسٛاٖ اظ آٖ ثطاي ؾبذز ٔمبَٕ ٖٕٛزي اؾشفبزٜ وط وٝ ٔي ،آيس ثٝ زؾز ٔي

ستٛاٖ   زايذُ ٘عزيه ثٝ ٞٓ ٔي-ٞبي ٔمبَٕ زايذُ ثبقس. ٕٞچٙاٗ ثب سّفاك زازٜ زايذُ َٕٔٗٛ ٔي-زايذُ يب زايذُ-آضايف دُ

ٝ   ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ اٖٕبق ٔرشّف ٘اع سٟاٝ وطز. ثٝ ٘مكٝ ْ    ٞتبي دطثٙتسي زازٜ   ٔٙٓٛض ضؾتٓ ٘مكت افعاضٞتبي   ٞتبي آي دتي اظ ٘تط

 قٛز. بفز ٚ ؾٛضفط اؾشفبزٜ ٔيغئٛؾ

 IPآٔسٜ اظ اوشكبفبر ثتٝ ضٚـ   زؾز ٞبي ذبْ ثٝ ؾبظز وٝ زازٜ ٞب ضا لبزض ٔي اثعاضي اؾز وٝ غئٛفاعيىساٖ ،سٗجاط ٚ سفؿاط    

سٗاتاٗ ٚؾتٗز،    IPلجُ اظ ٞط چاع ٞسف سٗجاتط ٚ سفؿتاط    .فٟٓ ظٔاٗ قٙبؾبٖ ٚ نبحجبٖ ٔٗبزٖ سجسيُ وٙس ضا ثٝ ظثبٖ لبثُ

َٛض ُٔٙمتي ػبٕ٘تبيي    ضا ثٝ ٞب ٌٕب٘ٝوٝ ثشٛاٖ ٔحُ  َٛضي ثٝ ،ثبقس بز ٔبزٜ ٔٗس٘ي لبثُ دالضيعٜ ٔٛضز اوشكبف ٔيقات ٚ اثٗ

ثتٝ  وتٝ ايتٗ ٔؿتئّٝ     ،٘ٝ بوطز. ٞسف زْٚ ايٗ اؾز وٝ سبحسي ثشٛاٖ ٔكرم وطز وٝ ػؿٓ دالضيعٜ اضظـ الشهبزي زاضز ي

ٝ       ثبقتس. سٗج  ٔتي  عاثطاٍ٘ ؾثاَ IPغاط ٞسفٕٙس ثٛزٖ ضٚـ  ُازِ َتٛض   اتط ٚ سفؿتاط وٕتي اَالٖتبر دالضيعاؾتاٖٛ اِمتبيي ثت

ٝ  IPي ٞب دبؾدثبقس.  ٔي سط سٜاچاداي ٘ؿجز ثٝ ضٚـ ٔمبٚٔز ؾٙؼي اِىشطيىي  ٔالحٓٝ لبثُ َتٛض سحّاّتي ثتطاي اقتىبَ      ثت

ٝ وتٝ ٔتب ضا  لتبزض     ؛ا٘تس  ي افمتي ٔحبؾتجٝ قتسٜ   ٞتب ٝ يٚ الٞبي ٖٕٛزي  ؾبزٜ چٖٛ وطٜ، ثاًٛي، زايه، وٙشبوز ٌ  ثت ي طاوتبض

ثىتبض ٌطفشتٝ    IPسٛا٘س ثطاي سٗجاط ٚ سفؿتاط   ٘اع ٔي 1ؾبظي آظٔبيكٍبٞي ٕ٘بيس. ٔسَ ٔي ٓاطٔؿشماغٞبي سٗجاط ٚ سفؿاط  ٚـض

ٞتبي ٔرشّتف ضا وتٝ زض آة     ي غالساٗ ؾِٛفبر ٔؽ ثتب اقتىبَ ٚ ٔمبٚٔتز   ا لُٗٝسٛاٖ ٔمبٚٔز ْبٞطي  ثطاي ٔظبَ ٔي قٛز.

ي اظ آ٘ٛٔتبِي  ا ؾبزٜ. دبضأشطٞبي ثبقٙس ٔينطفبً وافي  IPط ٚ سفؿاطٞبي ٌاطي ٕ٘ٛز. ِاىٗ ثاكشط سٗجا ا٘ساظٜ  ،قسٜ ٚض غَٛٝ

ي ٞتب  ظٖٚػٟز سرٕتاٗ ٔٛلٗاتز، ٌؿتشطـ ػتب٘جي، قتات ٚ ٖٕتك        سٛا٘س ئ، سمبضٖ، قسر ٚ سٛظيٕ فًبيي 2ٔب٘ٙس ساعي

 ،ه أىتبٖ ٘تساضز  ٞتبي غئٛفاعيت   آ٘ٛٔبِي ثىبض ٌطفشٝ قٛ٘س. ٚايح اؾز وٝ سٗجاط ٚ سفؿاط وبُٔ اَالٖبر سٟٙب ثط اؾبؼ زازٜ

ـ   ٞتب  چتبٜ ي )ٔتظالً اَالٖتبر   قٙبؾت  يوب٘قٙبؾي ٚ  اَالٖبر ظٔاٗ ثط آٖثّىٝ ٖالٜٚ  ٞتبي   (  ٚ اَالٖتبر ٘بقتي اظ زيٍتط ضٚ

ٞتبي دتاف ضٚ زض سٗجاتط ٚ     ٚػٛز ٔحسٚزيز وٙٙس. ثبايٗ غئٛفاعيىي ثىبض ضفشٝ زض آٖ ٔحُ ثٝ سٗجاط ٚ سفؿاطوٕه ثعضٌي ٔي

 ٖجبضسٙس اظ: IPسفؿاط ضٚـ 

ٝ ازض٘ش .ؾتز ا ضٚثطٚ ثب اثٟبْ IP ٞبي زازٜنطفبً ثط اؾبؼ  طاٚ سفؿسٗجاط  -1 َ  ؼت ٞتبي ٔؿتشمُ غئتٛفاعيىي ٚ     وٙشتط

 ٞبي ٔرشّف دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ثبيس ا٘ؼبْ قٛز. قٙبؾي ػٟز سٕبيع ثاٗ زازٜ ظٔاٗ

 ٚٔتٛضز اقتىبَ داچاتسٜ سٗجاتط      ٚ زضثبقتس   قٙبؾي ٔتي  ٞبي ؾبزٜ ظٔاٗ ٔحسٚز ثٝ ؾبذشٕبٖ طٞباٚ سفؿسٗجاط  -2

 ثبقس. ٔي طٕٔىٗاغوبُٔ  طاسفؿ

 ضا دٟٙبٖ وٙس. سط كاٖٕسٛا٘س اطط سغااطار  سبطاط سٛدٌٛطافي ٚ سغااطار ٔمبٚٔز ٘عزيه ؾُحي ٔي -3

 ٚ ٔكتىالر سٛا٘س ثٝ ظٔاٗ سعضيك قتٛز   ٖٕك ٘فٛش ضٚـ ٔحسٚز ٚ ٔشبطط اظ حساوظط سٛاٖ ا٘طغي اِىشطيىي وٝ ٔي -4

ثبقتس،   زاضاي إٞاتز الشهتبزي ٕ٘تي    IPٌبٞي ٔٙجٕ ايؼبز  ٗيثط اثبقس. ٖالٜٚ  َٛيُ ٔي ٞبي وبثُدٟٗ وطزٖ 

 قسيس ايؼبز وٙٙس. IPسٛا٘ٙس اططار  حبٚي آة ٚ ضؾٛثبر حبٚي ٌطافاز ٔي ذطزقسٜي ٞب ظٖٚٔظالً 

                                                      
1
 -Laboratory modelling 

2
 -Sharpness 
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قٙبؾي  وٙس ٚ ٔفؿط ثبيس حسي اظ زا٘ف ظٔاٗ قٙبؾي ٘مف ثؿابض ٟٕٔي زض اوظط قطايٍ اوشكبفي ثبظي ٔي زا٘ف ظٔاٗ

ٞبي  قٙبؾي ثٛسٝ آظٔبيكي ثطاي ٔسَ ي ظٔاٗٞب اؾشسالَآقٙب ثٝ ٘بحاٝ ضا زض وٙبض ذٛز زاقشٝ ثبقس.  قٙبؼٗ اظٔضا زاضا يب 

ٞب قطايٍ ٔطظي ضا ثطاي  قٙبؾي زض لبِت اقىبَ ٞٙسؾي ٚ سجبيٗ ذٛال فاعيىي آٖ ثبقس ٚ قطايٍ ظٔاٗ غئٛفاعيىي ٔي

وٙس ٚ  ثطاي سٗجاط ٚ سفؿاط غئٛفاعيىي فطاٞٓ ٔيوٙس. انَٛ ٕٞىبضي زلز ذٛثي ضا   غئٛفاعيىي فطاٞٓ ٔي طاٚ سفؿسٗجاط 

ٚ ٞبي ٔشٗسز غئٛفاعيىي ثاكشط اظ ٔؼٕٛٔ اَالٖبر سٗجاط  آٔسٜ اظ سّفاك ضٚـ زؾز ٔاشٛاٖ ٌفز حؼٓ اَالٖبر ثٝ

ٞبي ؾُحي ٚ احشٕبالً  قٙبؾي ٘بحاٝ )ٔطثٌٛ ثٝ ٘مكٝ ظٔاٗ قسٜ قٙبذشٝثبقس. زض ايٗ ٔٛضز اَالٖبر  ي ٔٙفطز ٔيطٞباسفؿ

 وٙس وٝ ثبيس ثب زيٍط اَالٖبر ازغبْ قٛز. ، سٗجاط ٚ سفؿاط ٔطثٌٛ ثٝ ذٛز ضا  فطاٞٓ ٔيحفبضي(

 ٞطوساْٞب ٔبٞاز اِىشطيىي زاض٘س ِٚي  وٙس وٝ اٌطچٝ ٕٞٝ آٖ ؾطي اَالٖبر ٔشٗسزي سِٛاس ٔي IPغبِجبً ضٚـ      

بٚٔز ؾٙؼي، دشب٘ؿاُ ذٛزظا ٚ ، ٔمIPوٙٙس. ثٙبثطايٗ سٗجاط ٚ سفؿاط ٔؼعاي  اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ذٛز ضا ٖطيٝ ٔي

 ٔكرمسٛا٘س َي يه دإبيف فكطزٜ اِىشطيىي ثٝ زؾز آيٙس ٚ ثًٗي ٔٛالٕ يه ؾطي اَالٖبر  اِىشطٚٔٙاشاه وٝ ٔي

 اَالٖبر ٟٕٔي فطاٞٓ وٙس. سٛا٘س ئَافي اظ ٕٞبٖ دإبيف، ٘اع  IPي ٞب ٚ زازٜٔطؾْٛ  IPٞبي  اِىشطيىي، ثطاي ٔظبَ زازٜ

 ثبقٙس: سفؿاط ثط اؾبؼ ٔٛاضز ظيط ٔي ٞبي سٗجاط ٚ زض وُ ضٚـ

ٝ  سيآ ئي وٝ زض ايٗ ظٔاٙٝ ثٝ زؾز ا سؼطثٝٚ  1ُٔبِٗبر ٔٛضزي -1 آٔتسٜ زض ُٔبِٗتبر ٔتٛضزي     زؾتز  . سؼتبضة ثت

 ٞب ايٗ سؼبضة ضا زاض٘س. ي اظ غئٛفاعيىساٖسٗساز وِٕٚي  آٚضز ئيي ثطاي ُٔفؿط ثٝ ٚػٛز  ثٟب ٌطاٖزا٘ف  ،لجّي

ٝ ثب  IPض آٖ اططار وٝ ز 2ٞبي فاعيىي ُٔبِٗٝ ٔسَ -2 ٌ  ثت َ طاوتبض ٝ    ي ٔتس ؾتبظي ٚ ُٔبِٗتٝ    ٞتبي ٔاٙاتبسٛضي قتجا

سٛا٘ٙس اػؿبْ ٚالٗي لبثُ دالضيعٜ ثبقٙس ِٚي ٔكىُ، اػشٙتبة اظ ػطيب٘تبر قتسر ثتبال      ٞب ٔي قٛ٘س. ايٗ ٔسَ ٔي

ٗ ثتب  وٝ ايؼبز ٔٛاز وبٔالً ٍٕٞ قسٜ طبثزلٛي ٔٛضز٘ابظ اؾز. ٕٞچٙاٗ  IPثبقس وٝ ثطاي ايؼبز يه ؾاٍٙبَ  ٔي

َ  زٞٙتسٜ ُ اسكتى زض ٔتٛاز   ٞتب  ٔمبٚٔتز ٞبي يىسؾز ٚ سجبيٗ  ٔمبٚٔز ٚ وٙشطَذٛال دالضيعاؾاٖٛ زلاك   ،ٔتس

 ثبقس. ٔكىُ ٔي

، ػٟتز ٔحبؾتجٝ   V=R I) (ثٗسي لتبٖ٘ٛ اٞتٓ،    ٚ ٔمبٚٔز وٝ زض آٖ فطْ ؾٝ IPي ٞب ئٙحٙٔحبؾجٝ سئٛضيه  -3

 .طزاٌ ئٚ ٔمبٚٔز ٔٛضزاؾشفبزٜ لطاض  IPي ٞب ئٙحٙسئٛضيه 

ؾتبِابٖ ظيتبزي    ،ي ٔجٙتب يتب اؾتشب٘ساضز   ٞتب  ئٙحٙت ي نحطايي ٚ ٞب ئٙحٙوٝ زض آٖ اُ٘جبق  3ي ٔجٙبٞب يٙٔٙح -4

ثبقتس   ؾبزٜ، ؾطيٕ ٚ زلاك ٔي ،ٞبي ٔمبٚٔز ؾٙؼي ٔٛضزاؾشفبزٜ لطاضٌطفشٝ اؾز. ايٗ ضٚـ ٔرهٛنبً زض ضٚـ

ٞتبي   ٕٞچٙاٗ ٞٙسؾٝ اليٝ ي سئٛضيه ضا زض زؾشطؼ زاقشٝ ثبقس.ٞب ئٙحٙي اظ ا سٜاچادِٚي ُٔفؿط ثبيس زؾشٝ 

 سٛا٘س ذُبي وّي ايؼبز وٙس. ي ثبيس ٔفطٚو ٌطزز وٝ ذُب زض آٖ ٔيطؾُحيظ

ثتٝ يته حتُ ٔؿتشمآ      قتسٜ  ٔكتبٞسٜ ي ٞتب ُ ادشب٘ؿي طاوبضٌ ثٝثب  سٛاٖ ئسٗجاط ٚ سفؿاط ٔؿشمآ وٝ زض آٖ  -5

ٝ ي ٘بيُ قس. طؾُحيظؾبذشبضٞبي ٔمبٚٔز  ٚ ٔمبٚٔتز   IPٞتبي   ضٚـ ٔؿتشمآ سٗجاتط ٚ سفؿتاط زازٜ    زضٌصقتش

                                                      
1
 -Case history studies 

2
 -Physical model studies 

3
- Master Curve 
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ٞبي  ي وبٔذاٛسط ثطاي غئٛفاعيىساٖطاوبضٌ ثٝٚ  وٙٙسٜ ذؿشٝٞب  چٖٛ ضلٛٔي وطزٖ زازٜ ،قس ٕٔٗٛالً اؾشفبزٜ ٕ٘ي

 قسٜ اؾز. طيدص أىبٖي وبٔذاٛسط ايٗ أط طاوبضٌ ثٝٞب ٚ  قسٖ زازٜ ِٚي أطٚظٜ ثب ضلٛٔي .نحطايي َٕٔٗٛ ٘جٛز

ٔذاٛسطٞب ثؿابض ٔشساَٚ قسٜ اؾتز. اٌطچتٝ ظٔتاٗ زض ثاكتشط     ؾبظي ضلٛٔي وٝ أطٚظٜ ثب افعايف ؾطٖز وب ٔسَ -6

ٚػتٛز زاضز وتٝ زض    IPٚ ٌبٞي سغااطار ػتب٘جي زض ٔمبٚٔتز    ،قسُٜ اسكىٞبي افمي  ي اوشكبفي اظ اليٝٞب دطٚغٜ

ستٛاٖ ثىتبض ثتطز. ايتٗ ٔؿتئّٝ ٔٙؼتط ثتٝ سحماتك زض          سٗجاط ٚ سفؿاط ٕ٘تي  ضا ػٟزي ٔجٙب ٞب ئٙحٙ حبِز ٗيا

َ   ي ٔرشّتف ٚ ثىتبض ٌاتطي سىٙاته    طؾتُح يظيبيي اقتىبَ ٞٙسؾتي   ؾبظي ض ٞبي ٔسَ ضٚـ ؾتبظي   ٞتبي ٔتس

 ثب سٛؾٗٝ وبٔذاٛسطٞبي ضلٛٔي فطاٌاطسط قسٜ اؾز. ضٚظ ضٚظثٝٞب  قسٜ اؾز. ايٗ ضٚـ ضلٛٔي

 

 .آٔسٜ اؾز 1زض داٛؾز  ،٘حٜٛ ٍ٘بضـ ٌعاضـ

 هـخصبت كبدس فٌي ٍ تجْیضات -2-3

 اصليّبي  هـخصبت فٌي دػتگبُ -2-3-1

1دشب٘ؿاُ )ٔمبٚٔز ٚيػٜ(، دشب٘ؿاُ ذٛزظا  عاؾاٖٛ اِمبيي ٕٞعٔبٖ اذشالفٌاطي دالضي زض ا٘ساظٜ
(SP)  ٖٛدالضيعاؾا ٚ

ٞبيي وٝ ٕٔٗٛالً زض  ثبقٙس ٚ زض ٔابٖ زؾشٍبٜ ٞب ٘ؿجشبً داچاسٜ ٚ حؼآ ٔي قٛز. ايٗ زؾشٍبٜ ٌاطي ٔي ا٘ساظٜ (IP)اِمبيي 

سط ٚ اظِحبِ ٔربضع ٔبٞاب٘ٝ  اظ ٕٞٝ ٌطاٖ ،اي ي ِطظٜٞب ثٗس اظ ضٚـ ،ضٚ٘س ٞبي اوشكبفبر غئٛفاعيه ظٔاٙي ثىبض ٔي ضٚـ

 -ي ٔغٙبَاؿيثبوبضٞبٔمبيؿٝ اؾز. اظِحبِ وبض نحطايي ٘اع زض ٔمبيؿٝ  ؾٙؼي لبثُ ٞبي ٌطا٘ي ّٖٕابسي، سمطيجبً ثب زؾشٍبٜ

لؿٕز  ٞبي انّي زض دإبيف دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي قبُٔ ؾٝ ثبقس. زؾشٍبٜ اِىشطٚٔغٙبَاؽ ٚ دشب٘ؿاُ ذٛزظا وٙسسط ٔي

 ثرف فطؾشٙسٜ ػطيبٖ ٚ ثرف ٌاط٘سٜ. ،ثبقس: ثرف ٔٙجٕ ا٘طغي ٖٕسٜ ٔي

 2هٌجغ تغذيِ -2-3-1-1

سٛا٘س ثٝ قىُ ثبَطي يب غ٘طاسٛضٞبي ثٙعيٙي يب زيعِي ثبقس. ايٙىٝ اظ ثبَطي يب غ٘طاسٛض اؾشفبزٜ قٛز ثٝ  ٔٙجٕ سغصيٝ ٔي

 ،ي ثبَطي اؾشفبزٜ وطزٞب دهسٛاٖ اظ  ٔي زؾشٍبٜ فطؾشٙسٜ ٚ ٘اع ٖٕك وبٚـ ثؿشٍي زاضز. زض وبضٞبي ؾُحي ٚ غاطٖٕاك

ٞبي ٔشفبٚر ثؿشٝ ثٝ ٖٕك وبٚـ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز. اِجشٝ  ِٚي زض وبضٞبي اوشكبفي ٖٕاك ثبيس اظ ٔٛسٛض غ٘طاسٛض ثطق ثب سٛاٖ

ٔمبٚٔز اِىشطيىي( ٘اع ٚاثؿشٝ اؾز.  اظ٘ٓطٖٕك وبٚـ ٖالٜٚ ثط لسضر زؾشٍبٜ ثٝ آضايف ٔٛضزاؾشفبزٜ ٚ قطايٍ ظٔاٗ )

ٔٛسٛض  َٛضَٕٔٗٛ ثٝوٙٙس ِٚي  ي ٔرشّف اظ ٔٛسٛض غ٘طاسٛضٞبي ٔرشّفي اؾشفبزٜ ٔيٞب قطوزسٛؾٍ  سقسٜاسِٛٞبي ٜ زؾشٍب

واّٛٚار سِٛاس ٚ اؾشفبزٜ  20-1ٞطسع ثب سٛاٖ  800-50دي ػطيبٖ ٔشٙبٚة ؾٝ فبظ ثب فطوب٘ؽ -غ٘طاسٛضٞب زض ؾاؿشٓ آي

                                                      
2
-Self- Potential 

1-Power Source 
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 1ي ؾبزٜ وٝ ثٝ ٔجسَا ا٘جبضٜي ٞب يثبَطي ٞب ثؿشٝثبقس اظ  بظا٘ وٓ ٚ سٛاٖوٙٙس. زض ٔٛاضزي وٝ ثٝ ػطيبٖ ثب قسر  ٔي

قٛز. ٞطچٝ سٛاٖ ٔٛسٛض غ٘طاسٛض ثاكشط ثبقس ٚظٖ  ٖٙٛاٖ ٔٙجٕ سغصيٝ اؾشفبزٜ ٔي زض سطا٘ؿٕاشط ( ٔشهُ قسٜ ثٝ قسٜٝ اسٗج)

واّٛٚار حسٚز  30ٛض واٌّٛطْ ٚ ٔٛسٛض غ٘طاس 75واّٛٚار حسٚز  3ٔظالً ٔٛسٛض غ٘طاسٛضٞبي ثب سٛاٖ  بثسي ئآٖ ٞٓ افعايف 

 ضٚ٘س.  ٚ ٘فٛش ثٝ اٖٕبق ثاكشط ثىبض ٔي سطٕ اٚؾٞبي  واٌّٛطْ ٚظٖ زاض٘س. ٔٛسٛض غ٘طاسٛضٞبي سٛاٖ ثبال ثطاي وبض ثب آضايف 500

 

 دعتگبُ فزعتٌذُ يب تزاًغويتز -2-3-1-2

يب ٔٙجٕ سغصيٝ  ٔٛسٛض غ٘طاسٛضثبقس وٝ ػطيبٖ زضيبفشي اظ  ٞبي دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ٔي ثركي اظ زؾشٍبٜ سطا٘ؿٕاشط 

فطؾشس، ايٗ سغااطار قبُٔ سغااط زض ِٚشبغ ٚ سغااط زض قىُ ذطٚع ػطيبٖ  ثبَطي ضا ثب ايؼبز سغااطاسي ثٝ ذطٚػي ٔي

ِٚز  5000سب  250ِٚز ثٝ سطا٘ؿٕاشط زض ذطٚػي ثٝ ِٚشبغ  230ثبقس. زض ثحض ِٚشبغ ٕٔٗٛالً ػطيبٖ ٚضٚزي ثب ِٚشبغ  ٔي

ثبقس. زض ٔٛضز  آٔذط ٔي 20سب  1قٛز. ػطيبٖ ذطٚػي زاضاي قسر  شٍبٜ سجسيُ ٔينٛضر ا٘شربثي ٚ ثط اؾبؼ ٔسَ زؾ ثٝ

سٛا٘س زض زٚ قىُ حٛظٜ فطوب٘ؽ يب حٛظٜ ظٔبٖ ثٝ ظٔاٗ سعضيك ٌطزز. زض حٛظٜ  زض وُ ػطيبٖ ٔي ،قىُ ػطيبٖ ذطٚػي

ثبقس، ِٚي زض حٛظٜ  ٔيٞطسع(  10سب  1/0) ثب فطوب٘ؽ وٕشط 2نٛضر ػطيبٖ ٔشٙبٚة ٔطثٗي قىُ ػطيبٖ ذطٚػي ثٝ ،فطوب٘ؽ

 =2θ T=( ٚ ٔٗىٛؼ وٝ ٕٔٗٛالً θ) ( ، ذبٔٛـT) ػطيبٖ ذطٚػي ثٝ ػطيبٖ ٔؿشمآ دبِؿي ثب ؾاىُ سىطاضي ضٚقٗ ،ظٔبٖ

وٙس. ايٗ زٚ ٘ٛٔ ػطيبٖ  ثبقس، سجسيُ ٔي ٞطسع ٔي 125/0ٔمبيؿٝ ثب ػطيبٖ ٔشٙبٚة ٔطثٗي قىُ ثب فطوب٘ؽ  ٚ لبثُ طب٘اٝ

سٛا٘س ٞطوساْ يب ٞط زٚ ضا  ثبقس ٚ سطا٘ؿٕاشط ٔي ٔشفبٚر ٔي ٍطيىسيثب فطوب٘ؽ  اظ٘ٓطاشط فمٍ اِٚاٝ سِٛاسقسٜ سٛؾٍ سطا٘ؿٕ

قٛز  ثٝ ظٔاٗ سعضيك ٕ٘بيس. ػطيبٖ ٚضٚزي سٛؾٍ وبثُ غ٘طاسٛض ٚاضز سطا٘ؿٕاشط ٔي A ٚBسِٛاس ٚ اظ َطيك زٚ اِىشطٚز ػطيبٖ 

 250ٌطزز. ٕٔٗٛالً سطا٘ؿٕاشطٞبي سب  سعضيك ٔي ،٘سا ٚ ػطيبٖ ذطٚػي سٛؾٍ ؾآ ثٝ اِىشطٚزٞبيي وٝ ثٝ ظٔاٗ ٔشهُ قسٜ

ٔٙجٕ ثبَطي يب ٔٛسٛض غ٘طاسٛض ٚ سطا٘ؿٕاشطٞبي ثب سٛاٖ ثاف اظ  ثبٚار  1000سب  250ٚار ثب ٔٙجٕ ثبَطي ٚ سطا٘ؿٕاشطٞبي 

 وٙٙس. وبض ٔي ٔٛسٛض غ٘طاسٛضٚار نطفبً ثب ٔٙجٕ  1000

 

 دعتگبُ گيزًذُ يب رعيَر -2-3-1-3

ٚ  (IP)دشب٘ؿاُ )ػٟز ٔحبؾجٝ ٔمبٚٔز ٔرهٛل اِىشطيىي( ، دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي  الفسٛا٘س ٕٞعٔبٖ اذش ضؾاٛض ٔي

ٔٛػٛز زض ظٔاٗ ذٙظي ٚ  يٞبي ٌاط٘سٜ اثشسا دشب٘ؿاُ ذٛزظا ٌاطي ٚ ٕ٘بيف زٞس. زض زؾشٍبٜ ضا ا٘ساظٜ (SP)دشب٘ؿاُ ذٛزظا 

ٌاطي زض حٛظٜ ظٔبٖ  ٛالً ثطاي ا٘ساظٜٞب ٘اع ٕٔٗ قٛز. ايٗ زؾشٍبٜ ا٘ؼبْ ٔي IPدشب٘ؿاُ ٚ  ٌاطي اذشالف ؾذؽ ا٘ساظٜ

قٛ٘س. ثطاي  دشب٘ؿاُ زض زٚ فطوب٘ؽ ٔرشّف( ؾبذشٝ ٔي ٌاطي اذشالف )قبضغاثاّاشٝ يب دالضيعاثاّاشٝ( يب حٛظٜ فطوب٘ؽ )ا٘ساظٜ

ٞبي اِٚاٝ ٕ٘بيف ٔمبزيط  س. زض زؾشٍبٜ٘قٛ ٞبي ٔشفبٚسي ؾبذشٝ ٔي ٌاطي زض حٛظٜ ظٔبٖ ٚ حٛظٜ فطوب٘ؽ ٌاط٘سٜ ا٘ساظٜ

                                                      
2-converter 

3-Square Wave  
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لبثُ اسهبَ اظ َطيك  ،ٞبي ٌاط٘سٜ زيؼاشبَ ٚ زاضاي حبفٓٝ قس ِٚي أطٚظٜ زؾشٍبٜ ( ا٘ؼبْ ٔي1اي )آ٘بِٛي نٛضر ٖمطثٝٝ ث

٘اع  IPٞبي افز  ٞب لبزض ثٝ ٔحبؾجٝ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٚ ٕ٘بيف ٔٙحٙي ثبقس ٚ زض ثًٗي زؾشٍبٜ ؾآ ضاثٍ ثٝ وبٔذاٛسط ٔي

 IPدٙؼطٜ( سمؿآ وطزٜ ٚ ٖسز  10ضا ثٝ چٙس دٙؼطٜ )ٔظالً  IPدشب٘ؿاُ  سٛا٘س فًبي ظيط ٔٙحٙي افز ثبقٙس ٚ حشي ٔي ٔي

 ثبقٙس. واٌّٛطْ ٔي 6ٔطثٌٛ ثٝ ٞط دٙؼطٜ ضا ٕ٘بيف زٞس. ٚظٖ ضؾاٛضٞب ٕٔٗٛالً وٕشط اظ 

واٌّٛطْ زاضز وٝ  90ٚظ٘ي حسٚز  ،واّٛٚار، ؾاؿشٓ ٔٛضزاؾشفبزٜ زض حٛظٜ ظٔبٖ 3زضٔؼٕٛٔ ثطاي فطؾشٙسٜ ثب سٛاٖ 

سٛاٖ آٖ ضا زض ََٛ  ضاحشي ٔي واٌّٛطْ ٘ؿجشبً ؾجه ٚ ثٝ 6ثبقس. ضؾاٛض ثب ٚظ٘ي حسٚز  ٌٛ ثٝ ٔٛسٛض غ٘طاسٛض ٔي٘هف آٖ ٔطث

 زاقشٝ ٍِ٘ٝٚي ٔٛسٛض غ٘طاسٛض ٚ سطا٘ؿٕاشط زض ٔٛلٗاز ٔٙبؾت ٚ ٘عزيه ثٝ ُٔٙمٝ دإبيف طبثز  .ذٍ دإبيف حُٕ وطز

ٚ سٛا٘س حشي وٕشط اظ يه ٔاّي ِٚز ثبقس  زاضيٓ وٝ ٔي  ΔVIP ٌاطي ٘ابظ ثٝ ا٘ساظٜ قبضغاثاّاشٝقٛ٘س. ػٟز ٔحبؾجٝ  ٔي

ي افعايف ٘ؿجز ؾاٍٙبَ ثٝ ٘ٛفٝ ثبيس ػطيبٖ اِٚاٝ ثٝ ا٘ساظٜ وبفي ثعضي ثبقس. اٌط ٔمبٚٔز اسهبَ اِىشطٚز ػطيبٖ ظيبز ثطا

  ذٛاٞآ زاقز. سطٗ اٚ ؾٍٙسط  ثب اؾشفبزٜ اظ ٔٛسٛض غ٘طاسٛضٞبي لٛي Iثبقس ٘ابظ ثٝ افعايف ػطيبٖ 

 

 ٍػبيل ٍ اثضاس جبًجي هـخصبت  -2-3-2

 ثبقٙس.  ٞبي ضاثٍ ٔي قبُٔ اِىشطٚزٞب ٚ وبثُ وٝ ط٘ساٌ ئٚؾبيّي ٔٛضزاؾشفبزٜ لطاض  ،ٞبي انّي زض وٙبض زؾشٍبٜ 

 الکتزٍدّب -2-3-2-1

قٛ٘س؛ اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ وٝ ػطيبٖ ذطٚػي سطا٘ؿٕاشط ضا ثٝ  سمؿآ ٔي زؾشٝ زٚاِىشطٚزٞب ثٝ  ،IPٞبي  ٌاطي زض ا٘ساظٜ 

قٛز. زض ُٖٕ  قٛ٘س اؾشفبزٜ ٔي وٝ زض ظٔاٗ وٛثاسٜ ٔي 2ٞبي فّعي ٔب٘ٙس فٛالز يسظً٘ ٕٔٗٛالً اظ ٔاّٝ ،فطؾشٙس ٗ ٔيظٔا

ي ٞبُ يفٛسٛاٖ اظ  افعايف ٘ؿجز ؾاٍٙبَ ثٝ ٘ٛفٝ ٔي ؼٝاٚ زض٘شٔمبٚٔز اسهبَ  ٚ وبٞفػٟز اسهبَ ثاكشط ثٝ ظٔاٗ 

ا٘س اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز. ٌبٞي زض  وٝ زض ظٔاٗ ٔسفٖٛ ٌطزيسٜٞبي حّجي  قٛ٘س يب ؾُُ آِٛٔاٙإي وٝ زض ظٔاٗ زفٗ ٔي

ٌطزز. زض ايٗ  آغكشٝ ٔي ٕ٘ه آةٞبي ذكه ػٟز اسهبَ ٔٙبؾت اِىشطٚزٞب ثٝ ظٔاٗ، ٔحُ اسهبَ ثب آة يب ٌبٞي ثب  ظٔاٗ

ُ وٝ ٌاطي ّٟٔز زاز. اِىشطٚزٞبي دشب٘ؿا قسٖ ٚيٗاز ظٔاٗ لجُ اظ ا٘ساظٜ ساضيٚ دبحبِز ثبيس ظٔبٖ وبفي ػٟز ٘فٛش آة 

ضؾب٘ٙس ػٟز ػٌّٛاطي اظ ا٘شمبَ ٘ٛفٝ ٘بقي اظ دالضيعٜ قسٖ اِىشطٚزٞب، زض حٛظٜ  ػطيبٖ طب٘ٛيٝ ضا اظ ظٔاٗ ثٝ ٌاط٘سٜ ٔي

ظٔبٖ اظ ْطٚف ؾفبِي ٔشرّرُ وٝ حبٚي ٔحَّٛ يه ٕ٘ه فّعي وٝ يه اِىشطٚز اظ ٕٞبٖ فّع زض آٖ ػطيبٖ ضا ثٝ 

ٕ٘ه ؾِٛفبر  اظ ٔحَّٕٛٔٗٛالً  ػٟزٗ يثسقٛز.  ( اؾشفبزٜ ٔي3ُ دالضيعٜوٙس )اِىشطٚزٞبي غاطلبث ٞبي ضاثٍ ٞسايز ٔي وبثُ

اؾشفبزٜ  ،زٞس زض آٖ ػطيبٖ ضا ثٝ وبثُ ضاثٍ ا٘شمبَ ٔي ٚض غَٛٝ( زض ْطٚف ؾفبِي وٝ يه ٔاّٝ ٔؿي وجٛز وبرٔؽ آثساض )

اؾز ٚ فطاٞٓ وطزٖ  سط ٌطاٖوبزٔإي اؾشفبزٜ وطز وٝ اِجشٝ  ّٝاٚ ٔسٛاٖ ثؼبي ؾِٛفبر ٔؽ اظ وّطيس وبزٔآ  قٛز. ٔي ٔي

                                                      
1-Analog  
1
-Stainless Steel 

2
-Non-Polarizable electrods 
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ي فّعي ثبقس ظيطا ٞب ّٝأَٛض ؾبزٜ قبُٔ  سٛا٘س ثٝ اِىشطٚزٞبي دشب٘ؿاُ ٔي ،ػب أىبٖ ٘ساضز. زض حٛظٜ فطوب٘ؽ ٕٞٝ  آٖ

 ٌطزز. ػطيبٖ ٔؿشمآ ٘بقي اظ دشب٘ؿاُ ذٛزظا يب دالضيعٜ قسٖ اِىشطٚزٞب ثبٖض اغشكبـ زض ػطيبٖ ٔشٙبٚة اضؾبِي ٕ٘ي

وٝ ؾُح  زٞس ئي يب دالؾشاىي( زاض٘س ثٝ ادطاسٛض أىبٖ ا كٝاقٚزٞبي غاط دالضيعٜ وٝ زيٛاضٜ قفبف )يي اظ اِىشطٞب ٔسَ

زض ثبقس. ْطٚف ؾفبِي ثبيس ٞط قت  ٔي ٚض غَٛٝذٛثي زض آٖ  ٔحَّٛ ضا ٔكبٞسٜ ٚ إَاٙبٖ حبنُ وٙس وٝ ٔاّٝ ٔؿي ثٝ

 ثبقس. ي وٝ ثب ٔحَّٛ دطقسٜ ٍٟ٘ساضي قٛز سب ثطاي ضٚظ ثٗس آٔبزٜ ثىبضَكش

 راثظ ّبي كبثل -2-3-2-2

ٞبيي وٝ اِىشطٚزٞبي  وٙس ٚ ٘اع وبثُ ٞبيي وٝ ػطيبٖ ذطٚػي سطا٘ؿٕاشط ضا ثٝ اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ ٚنُ ٔي وبثُ

ٞب ٖالٜٚ ثط ٔمبٚٔز زض ٔمبثُ وكف  ٞبيي ثبقٙس. ايٗ وبثُ وٙس ثبيس زاضاي ٔكرهٝ دشب٘ؿاُ ضا ثٝ ٌاط٘سٜ )ضؾاٛض( ٚنُ ٔي

زض  ػٟزٗ يثسآٔذط، ضؾب٘ٙسٌي ذٛثي ٘اع زاقشٝ ثبقٙس.  10ٚ ِّٛٚزاو 3غٞبي ثبال زض حسٚز س يٕٗ سحُٕ ِٚشبٙثبيس ثشٛا٘

قٛز،  ِٚي  ٞبيي وٝ چٙس ضقشٝ ؾآ فٛالزي ٚ چٙس ضقشٝ ؾآ ٔؿي زاض٘س اؾشفبزٜ ٔي ػطيبٖ اظ وبثُ ،ٞبي فطؾشٙسٜ وبثُ

 اظ٘ٓطذٛثي  ٞبي ضاثٍ ثبيس ثٝ وبثُ ٗيثط اٖالٜٚ ي ٔؿي اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز. ا ضقشٝٞبي  سٛاٖ فمٍ اظ وبثُ ٞبي ٌاط٘سٜ ٔي زض وبثُ

 چٙبٖ آٖٞب  اِىشطيىي ايعِٚٝ ثبقٙس ٚ أىبٖ ٘كز ػطيبٖ ثٝ ظٔاٗ ٚ ثبِٗىؽ زض ََٛ ٔؿاط ضا ٘سٞٙس ٚ ٕٞچٙاٗ ٚظٖ آٖ

 بٖيطػ قسراذشالف ِٚشبغ ٚ  ثٝ ذبَطي ثب آٖ وبض وطز. ثبيس زض اَطاف اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ )ضاحش ثٝؾٍٙاٗ ٘جبقس وٝ ٘شٛاٖ 

 آيس. ثٝ ُٖٕظيبز( احشابٌ الظْ أٙاشي 

ثبيؿشي سب حس أىبٖ ؾجه،  ٞب لطلطٜقٛز.  ي ٔرهٛل اؾشفبزٜ ٔيٞب لطلطٜٞب اظ  ػٟز ٌؿشطزٖ ٚ ػٕٕ ٕ٘ٛزٖ وبثُ

ي َطاحي ٔٙبؾت ػٟز ؾِٟٛز زض ثبظ وطزٖ ٚداچاسٖ وبثّٟب ٚ ٕٞچٙاٗ زاضاي دٛضر ذطٚػي ٔٙبؾت ثطاي ٚ زاضأحىٓ 

ثب  1ي ؾٛؾٕبضيٞب طٜاٌٞب ثٝ اِىشطٚزٞب اظ  س. ػٟز ؾِٟٛز اسهبَ ٚ لُٕ اسهبَ وبثُٙشط ٚ ضؾاٛض ثبقاسهبَ ثٝ سطا٘ؿٕا

 قٛز. اؾشفبزٜ ٔي يسظً٘ػٙؽ فٛالز 

ٞبي  ػبيي وبضٌطاٖ ٔبثاٗ ايؿشٍبٜ ي آي دي ٚ ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ ظٔبٖ ػبثٝٞب يطاٌ ا٘ساظٜٔٙٓٛض افعايف ضا٘سٔبٖ زض  ثٝ

ضا ٘اع  2يب ؾٛيچ ثبوؽ ٓاسمؿ ػٗجٝثب چٙسيٗ ذطٚػي ٚ  ٞبي وبثُ، سؼٟاعاسي ٘ٓاط سوٙٙسٜاسِٛٞبي  ٌاطي، قطوز ا٘ساظٜ

ٖٕٛٔبً اظ چٙس ضقشٝ  ٞب وبثُقٛز. ايٗ  ٌٛ٘ٝ سؼٟاعار زض زاذُ وكٛض ٘اع ؾبذشٝ ٔي ي اثشسايي ايٗٞب ٔسَوٙٙس.  سِٛاس ٔي

 ٞب يذطٚػذطٚػي ٚػٛز زاضز. زض ٞطوساْ اظ ٞب يه  ا٘س وٝ زض ٞط ٔشطاغ ٔكرهي اظ آٖ ؾآ ٔؼعا ٚ ايعِٚٝ سكىاُ قسٜ

 ٞبٓ اؾا٘س. اظآ٘ؼبوٝ ضقشٝ  ؾآ اظ زضٖٚ وبثُ، ٔٙكٗت ٚ ثطاي اسهبَ ثٝ اِىشطٚزٞبي دشب٘ؿاُ زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ ضقشٝ هي

 ٞب ثبيؿشي اظ ٔٛاز ثب وافاز ذٛة سٟاٝ قسٜ ثبقس سب ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ زض وٙبض ٞٓ زض يه وبثُ لطاض زاض٘س، دٛقف ايٗ ؾآ

 ٞب ثطلطاض ٘كٛز.  اسهبَ ٔبثاٗ ضقشٝ ؾآ

                                                      
1
-Aligator clips (Cord clips)  

2
-Switch Box  
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سطسات وٝ ثٗس اظ دٟٗ  ايٗ ثبقس. ثٝ زاض ٔي ٞب ضا ٖٟسٜ ٌاطي ايؿشٍبٜ افعاضي ٔحُ ا٘ساظٜ ؾٛيچ ثبوؽ ْٚافٝ ا٘شمبَ ٘طْ 

ٞبي ٔطسجٍ، ادطاسٛض زض ٔحُ اؾشمطاض زؾشٍبٜ، ُٖٕ  قسٖ وبثُ ضٚي ظٔاٗ ٚ اسهبَ سٕبْ اِىشطٚزٞبي دشب٘ؿاُ ثٝ وب٘بَ

 زٞس. ٌاطي ضا سٛؾٍ ؾٛيچ ثبوؽ ا٘ؼبْ ٔي ٞبي ا٘ساظٜ ػبيي ٔحُ ايؿشٍبٜ ثٝػب

 هـخصبت كبدس فٌي اًجبم خذهبت -2-3-3

ٚ وبضٌطاٖ  ٞبٗ اسىٙؿي قبُٔ وبضقٙبؾبٖ، ٚ زفشطزض ّٖٕابر نحطايي  IPدطؾُٙ ٔٛضز٘ابظ زض ا٘ؼبْ يه دإبيف 

 ثبقس. ٔي

 كبرؽٌبط هغئَل -2-3-3-1

غئٛفاعيه ثب  ؿب٘ؽاِ فٛقاِمبيي ثبيس يه وبضقٙبؼ زاضاي ٔسضن حسالُ وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ا٘ؼبْ ّٖٕابر دالضيعاؾاٖٛ 

قٙبؾي الشهبزي ثب ؾبثمٝ  ي اوشكبف ٔٗسٖ ٚ يب ظٔاٗٞب ضقشٝ ؿب٘ؽاِ فٛقيب  IPؾبَ وبض ٔفاس زض ظٔاٙٝ  5ؾبثمٝ ثاف اظ 

ثط يف ذٛاٞس ثٛز ٚ ثبقس. وبضقٙبؼ غئٛفاعيه ٔؿئَٛ دطٚغٜ ٚ َطاح قجىٝ دإب IPؾبَ وبض ٔفاس زض ظٔاٙٝ  8ثاف اظ 

ٞب،  قٙبؾي ُٔٙمٝ، دطزاظـ زازٜ سّفاك ٘شبيغ ثب قطايٍ ظٔاٗ ٗيثط اثبقس. ٖالٜٚ  وّي ّٖٕابر ٘ٓبضر ٚ ضإٞٙب ٔي ضٚ٘س

ٌعاضـ ٟ٘بيي ٚ ٘اع سغااط قجىٝ دإبيف ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبيغ اِٚاٝ ٚ  ٝاٚ سٟ٘شبيغ  طاٚ سفؿٞبي ٟ٘بيي، سٗجاط  سطؾآ ٘مكٝ

 ثبقس. بؼ ٔؿئَٛ ٔيثٟجٛز آٖ ْٚافٝ وبضقٙ

 كبرؽٌبط صحزايی -2-3-3-2

 3قٙبؾي ثبسؼطثٝ ثاف اظ  وبضقٙبؼ نحطايي ثبيس حسالُ زاضاي ٔسضن وبضقٙبؾي زض ظٔاٙٝ غئٛفاعيه، ٔٗسٖ يب ظٔاٗ

ٞبي دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ثبقس. ْٚافٝ وبضقٙبؼ نحطايي ٞسايز ّٖٕابر نحطايي، اػطاي  يي ٚ ثطزاقزوبض نحطاؾبَ زض 

، ثطَطف وطزٖ ٔكىالر احشٕبِي َي ٞبٗ اسىٙؿٞب، آٔٛظـ آٖ ثٝ  زؾشٛضإُِٗ وبض ثب زؾشٍبٜي، ُٔبِٗٝ ثٙس قجىٝ

ُٔٙمٝ يب وبضفطٔب،  قٙبؼٗ اظٔاِٚاٝ ٘شبيغ نحطايي، اضسجبٌ زائٓ ثب  ٓاٚ سطؾٞبي نحطايي، ا٘ؼبْ ٔحبؾجبر ضٚظا٘ٝ  ثطزاقز

 ثبقس. ٔي ٞبٗ اسىٙؿ ثط وبض ٚ ٘ٓبضرٞب  اِٚاٝ )نحطايي( زازٜ طاٚ سفؿسٗجاط 

 ّب ييتکٌغ  -2-3-3-3

ؾبَ سؼطثٝ زض ظٔاٙٝ وبضي  5ٞب )زٚ ٘فط( ثبيس حسالُ زاضاي ٔسضن زيذّٓ ضيبيي، سؼطثي يب فٙي ٚ ثاف اظ  سىٙؿاٗ

ٞب ٚ ٘ٓبضر ثط ّٖٕىطز وبضٌطاٖ؛ چٝ  اظ زؾشٍبٜ ٚ ٔحبفٓز ٞب وبض ثب سطا٘ؿٕاشط ٚ ضؾاٛض، ٔطالجز ثبقٙس. ْٚافٝ سىٙؿاٗ

ثبقس. زض دبيبٖ ٞط ضٚظ  وبٔذاٛسط ٔي ٞب ثٝ زازٜٔؿبئُ حفبْشي؛ ٚ ٕٞچٙاٗ ا٘شمبَ  ٓطاظّٖٕ٘ىطز نحطايي ٚ چٝ  اظ٘ٓط

ٚ ٞبي ػطيبٖ  ٞب،وبثُ اظ حُٕ ؾبِٓ آٖ ٙبٖاٚ إَٞب  ثبيس يٕٗ ٘ٓبضر ثط ػبثؼبيي زؾشٍبٜ ٞبٗ اسىٙؿّٖٕابر نحطايي 

ٞب الساْ ٕ٘بيٙس.  سطٔآ يب سٗٛيى آٖ ٞب، ٘ؿجز ثٝ سب زض نٛضر ظذٕي قسٖ دٛقف آٖ لطاض زٞٙسضا ٔٛضز ثبظثاٙي  ُادشب٘ؿ

 ٞبٗ اسىٙؿٞب زض دبيبٖ ٞط ضٚظ وبضي ْٚافٝ  ي آٖآٚض ػٕٕثبقس ٚ  ٕٞچٙاٗ ٘ٓبضر ثط ا٘شمبَ ٞط آ٘چٝ زض نحطا ٔٛضز٘ابظ ٔي

 سٛاٖ ِاؿشي سٟاٝ ٚ ثط اؾبؼ آٖ الساْ ٕ٘ٛز. ثبقس. ػٟز ا٘ؼبْ ايٗ أط ٔي ٔي
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 كبرگزاى -2-3-3-4

ي زض قطٚٔ وبض ثبيس ٘حٜٛ ا٘ؼبْ وبض ٚ ٔؿبئُ ايٕٙي ٔطثٌٛ ثٝ وبض ثب ثطق ِٚشبغ ثبال وبضٌطاٖ ٕٔٗٛالً غاطٔبٞط ثٛزٜ ِٚ

آٚضي  ٞب ٚ ػٕٕ ؾبظي اِىشطٚزٞب، ٌؿشطزٖ وبثُ ٞب آٔٛظـ زازٜ قٛز. ْٚافٝ وبضٌطاٖ، حُٕ ٚ آٔبزٜ ٞب ثٝ آٖ سٛؾٍ سىٙؿاٗ

ٞب ٚ ِٛاظْ اظ اسٛٔجاُ ثٝ ٔحُ وبض ٚ ثبِٗىؽ  ٞب، ايؼبز حفطٜ ٚ چبِٝ ػٟز اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ ٚ دشب٘ؿاُ، حُٕ زؾشٍبٜ آٖ

 ثبقس.  ٚ داطٚي اظ زؾشٛضار ٌطٜٚ فٙي ٔي

 ٍ كبسكٌبىٍػبيل  لیؼت چک -2-3-4

ٚ ػٟز إَاٙبٖ اظ آٔبزٌي ٕٞٝ ٚؾبيُ، سؼٟاعار ٚ دطؾُٙ ٔٛضز٘ابظ ا٘ؼبْ يه دطٚغٜ غئٛفاعيىي، ٕٔٗٛالً ِاؿشي سٟاٝ 

 زاإٞ يث ْبٞط ثٝفطأٛـ وطزٖ يه ٔٛضز  ثٝ ذبَطيٗ اؾز وٝ ٌبٞي قٛز. زِاُ ايٗ وبض ا ٔٛاضز الظْ زض آٖ لاس ٔي ٕٞٝ

 قٛز. نٛضر ٘بذٛاؾشٝ سُٗاُ ٔي ي ثطاي چٙس ضٚظ ثٝٚ ٌبٞوُ ا٘ؼبْ دطٚغٜ ثطاي يه ضٚظ 

 ٍعبيل ٍ تدْيشات ليغت چک -2-3-4-1

ي يه اثعاض وٙٙس آٚضزٜ قٛز. ٌبٞ ػّٜٛ ٔي زاإٞ وٓيي وٝ ٞب آٖٔٛضز٘ابظ حشي  عاراٚ سؼٟزض ايٙؼب ثبيس ٕٞٝ ٚؾبيُ 

 ٕٔىٗ اؾز زض ََٛ يه دطٚغٜ انالً ٔٛضزاؾشفبزٜ لطاض ٍ٘اطز ِٚي زض نٛضر ٘ابظ ٚ ٘جٛز آٖ، وبض ٔشٛلف قٛز.

 تدْيشات اصلی -2-3-4-1-1

 ثبقس ٚ ٖجبضسٙس اظ: دصيط ٕ٘ي ٞب أىبٖ قٛز وٝ قطٚٔ يب ا٘ؼبْ وبض ثسٖٚ آٖ قبُٔ سؼٟاعاسي ٔي

اظ اٖعاْ ثٝ ٔحُ ا٘ؼبْ دطٚغٜ ثبيس اظ ؾالٔز ٚ آٔتبزٜ ثىتبض    وٝ لجُ ،ٔٙجٕ سغصيٝ )ثؿشٝ ثبَطي يب ٔٛسٛض غ٘طاسٛض( -1

 ( ُٕٔئٗ قس.  ٞب يثبَطٞب )قبضغ ثٛزٖ  ثٛزٖ آٖ

 سطا٘ؿٕاشط ثبيس آٔبزٜ ثىبض ثبقس. -2

 ي زاذّي آٖ ثبيس قبضغ ثبقس.ٞب يثبَط، ٕٞچٙاٗ ثبقسضؾاٛض ثبيس آٔبزٜ ثىبض  -3

 افعاضي ٔطثَٛٝ ٕٞطاٜ ثبقس. ٞبي ٘طْ ٚي ثط٘بٔٝحب سبح ِخ -4

 ثبيس ؾبِٓ ٚ آٔبزٜ ثىبض ثبقٙس. ٞب ٚ لطلطٜٞب  ٞب، ؾآ ثُوب -5

قسٜ ثبقٙس. ٕٔٗٛالً ثبيس چٙس  ٚض غَٛٝ وجٛز وبراِىشطٚزٞبي دشب٘ؿاُ ثبيس ؾبِٓ، سٕاع ٚ اظ قت لجُ زض ٔحَّٛ  -6

اِىشطٚز دشب٘ؿاُ يسوي ٕٞطاٜ زاقشٝ ثبقاس چٖٛ ٕٔىٗ اؾز زض ََٛ ّٖٕابر ٔرهٛنبً زض ٘ٛاحي وٛٞؿتشب٘ي  

ي ؾٛؾتٕبضي ثبيتس   ٞتب  طٜات ٚ ٌٞب قٛز. اِىشطٚزٞبي ػطيبٖ  ٞب اظ زؾز وبضٌطاٖ ثبٖض قىؿشٗ آٖ آٖضٞب قسٖ 

 ي ايبفٝ ٘اع زض زؾشطؼ ثبقس.ٚ سٗسازسٕاع 

ٞط ٘ٓط ؾتبِٓ ٚ ؾتٛذز وتبفي ٕٞتطاٜ      ٚ اظ٘بٔٝ قرم طبِض  سٛٔجاُ نحطايي ثبيس زٚ زيفطا٘ؿاُ، زاضاي ثإٝا -7

 ذسٔز ٌطفشٝ قٛز. اؾز ثطاي حُٕ وبضٌطاٖ ٘اع اسٛٔجاُ ٔٙبؾجي ثٝزاقشٝ ثبقس. زض ٘ٛاحي زٚض اظ آثبزي الظْ 

 تدْيشات كوکی -2-3-4-1-2
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 سؼٟاعار وٕىي قبُٔ ٔٛاضز ظيط اؾز:

 ٚ آچبضٞبي ٔٛضز٘ابظ. ٗاچٓ اؾ، ا٘جطزؾزي زض ؾبيعٞبي ٔٛضز٘ابظ، ٌٛقش چادٔب٘ٙس  ٞباثعاض -1

 فطاز اواخ.ٚاوي ٔرهٛنبً زض ٘ٛاحي وٛٞؿشب٘ي ػٟز اضسجبٌ ثاٗ ا-وٛسبٜ ثطز سبوي ٓاؾ يث -2

 ٞب. وطزٖ آٖ عِٚٝيٚ اٞبي ظذٕي  ِٙز ثطق ػٟز دٛقف زازٖ ؾآ -3

 ثطاي ٔٛسٛض غ٘طاسٛض.  ٔٛسٛض ضٚغٗزثٝ ثٙعيٗ ايبفي ٚ  -4

 ثبَطي يسوي ثطاي ضؾاٛض. -5

 ٚ ٕ٘ه ػٟز اؾشفبزٜ اِىشطٚزٞب. وجٛز وبر -6

 ايٕٙي.   ٚ زؾشىفچىف يب دشه، ثاُ، وًّٙ، ثاّچٝ  -7

 ذٛاٞس ثٛز. وبضؾبظٔٛالٗي وٝ ٔكىّي داف ثابيس ثؿابض  زض نحطا ٔرهٛنبً ٔشط اٞٓيه زؾشٍبٜ  -8

 ٍتط يٚ ززض ٘ٛاحي ذكه ٚ زٚض اظ آثبزي الظْ اؾز چٙسيٗ زثٝ آة ػٟتز ٔطَتٛة وتطزٖ ٔحتُ اِىشطٚزٞتب       -9

 ٔهبضف ٕٞطاٜ ثبقس.

 ثبقس. ٚ ٕٞطاٜي ثطاي ٕٞٝ افطاز اواخ فطاٞٓ س٘اٚ ٘ٛقزض ٘ٛاحي زٚض اظ قٟط الظْ اؾز ٟ٘بض ٚ ٔٛاز ذٛضاوي  -11

 ي اِٚاٝ دعقىي حبٚي واز ٘اف ٔبض.ٞب وٕهٝ ػٗج -11

 يب نٙسِي سبقٛ نحطايي ثطاي وبزض فٙي ٔرهٛنبً ادطاسٛض ضؾاٛض. طا٘ساظيظ -12

 ٞب.   زؾشٍبٜ ٚ وبسبِٛي افعاض ٘ٛقزواف ٔحشٛي  -13

 (.طٜاٚ غقٙبؾي  ، اَالٖبر ظٔاٗٞب ٘بٔٝ ٔٛافمزدطٚ٘سٜ دطٚغٜ )لطاضزاز، َطاحي اِٚاٝ،  -14

 ٞبي ٞٛايي. ي سٛدٌٛطافي يب ٖىؽٞب يب وٕذبؼ، ٘مكٝ اؼ يد يػ -15

 وذؿَٛ اَفبء حطيك ثطاي اسٛٔجاُ. -16

 دٛزض اَفبء حطيك ثطاي ٔٛسٛض غ٘طاسٛض. -17

 ي.دكش ٚ وِِٛٝٛاظْ قرهي  -18

 ي الظْ زض ٌعاضـ.ٞب ٖىؽزٚضثاٗ ٖىبؾي ػٟز ٌطفشٗ  -19

 اؾذطي ضً٘. ثٝ ٕٞطأٜشط يب َٙبة ٔشطاغ قسٜ  -21

 كبركٌبى ليغت چک -2-3-4-2

 ثبقس. الظْ قبُٔ ضا٘ٙسٜ ٚ وبضٌطاٖ ٔيزض وٙبض وبزض فٙي، ٘اطٚي ا٘ؿب٘ي 

ٚ سؼطثٝ ضا٘ٙسٌي زض ٘ٛاحي نحطايي،  ثٛزٜ ُااسٛٔجاِٚاٝ فٙي  اَالٖبر آٌبٜ ثٝ ٌٚٛاٞاٙبٔٝ ضا٘ٙسٌي ضا٘ٙسٜ ثبيس زاضاي 

 ي ذبوي ضا زاقشٝ ثبقس.ٞب ػبزٜوٛٞؿشب٘ي ٚ 

ٞب زض ٘ٓط ٌطفز  طايٍ ٔحىٕي ثطاي آٖسٛاٖ ق قٛ٘س ثسيٗ ِحبِ ٕ٘ي ثىبض ٌطفشٝ ٔي ٞط ُٔٙمٝوبضٌطاٖ اظ افطاز ثٛٔي 

چٖٛ ٕٔىٗ اؾز وبضٌطاٖ ثب قطايٍ ُّٔٛة زض ُٔٙمٝ ٚػٛز ٘ساقشٝ ثبقس. ِٚي ثٟط حبَ وبضٌطاٖ ثبيس سب حس ٕٔىٗ زاضاي 

 قطايٍ شيُ ثبقٙس:
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ٚ ٘اع ستٛاٖ   ٌطٔب بزاضاي فاعيه ثس٘ي ٔٙبؾت ػٟز وبض زض قطايٍ ثابثب٘ي يب وٛٞؿشب٘ي ٚ سحُٕ قطايٍ ؾطٔب ي -1

ٝ     ٞتب  حّتي زفٗ ٞب چبِٝيىي الظْ ػٟز حفط فاع ُ اي ػطيتبٖ   ٚ وٛثاتسٖ دشته ضٚي اِىشطٚزٞتبي ٔاّت  ٚ حٕت

 دي ضا زاقشٝ ثبقس. -آي ٚظٖٗ اؾٍٙٞبي  زؾشٍبٜ

 ٌاطي ضا زاقشٝ ثبقس. ٞبي ا٘ساظٜ حسالُ ؾٛاز ثطاي ذٛا٘سٖ قٕبضٜ ايؿشٍبٜ -2

 قس.ثب ٔٙبؾت ٔي وبض ٗياؾبَ ثطاي  45سب  18ٕٔٗٛالً ؾٗ وبضٌطاٖ ثاٗ  -3

 الظْ اؾز وبضٌطاٖ زض ٔسر ٕٞىبضي ثإٝ سبٔاٗ اػشٕبٖي ٚ حٛازص قٛ٘س. -4

ٞتبي زؾشطؾتي الظْ    ٞب ٚ زٚضي ٔحتُ ّٖٕاتبر اظ ػتبزٜ    ٚ٘مُ زؾشٍبٜ ؾرشي حُٕ ثٝ ذبَطزض ثًٗي ٔٙبَك  -5

ٞب زض ٔحُ ٔؿشمط ٚ ثطاي قت اظ زٚ ٘فط ٍٟ٘جبٖ اؾشفبزٜ قٛز وٝ زض ايٗ  اؾز ثب اؾشمطاض چبزض ٚ ذإٝ زؾشٍبٜ

بِز ثبيس ٍٟ٘جب٘بٖ قطايٍ الظْ ٔب٘ٙس لسضر ػؿٕي ٚ ضٚحي ٚ ٖسْ سطؼ اظ ٔب٘سٖ زض ٔٙبَك دطر زض ٍٞٙتبْ  ح

 قت ضا زاقشٝ ثبقٙس.

 الضحوِ هحبػجِ حقًحَُ  -2-4

 ّب ػَاهل تأثیشگزاس دس ّضيٌِ -2-4-1

غٜ يطٚضي دطٚ اظا٘ؼبْثبقس وٝ ثطآٚضز آٖ لجُ  زضا٘ؼبْ ٞط دطٚغٜ غئٛفاعيىي يىي اظ ٔؿبئُ ٞعيٙٝ ا٘ؼبْ دطٚغٜ ٔي

الشهبزي ثبيس ا٘ؼبْ دطٚغٜ ضا سٛػاٝ الشهبزي ٕ٘بيس. زض يه دطٚغٜ غئٛفاعيىي  -ثبقس ٚ زض ثحض ُٔبِٗبر فٙي ٔي

 ٞب ٖجبضسٙس اظ: دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي ٖٛأُ سأطاطٌصاض زض ٞعيٙٝ

 ٞبي غئٛفاعيىي ٚ ٔٛاز ٔهطفي ٞعيٙٝ اؾشٟالن زؾشٍبٜ -1

 ٞعيٙٝ ذسٔبر وبضقٙبؼ ٚ وبزض فٙي نحطايي -2

 عيٙٝ وبضٌطيٞ -3

 ٚ٘مُ ٚ اسٛٔجاُ نحطايي ٔٛضز٘ابظ ٞعيٙٝ حُٕ -4

 ٞعيٙٝ اؾىبٖ ٚ سغصيٝ -5

 ي ٟ٘بييؿي٘ٛ ٌعاضـٞب ٚ  ٞب ، سطؾآ ٘مكٝ ٞعيٙٝ زفشطي قبُٔ َطاحي اِٚاٝ سب دطزاظـ زازٜ -6

 

 ثبصدُ -2-4-2

ٖ نحطايي ٞبي ا٘ؼبْ ّٖٕابر غئٛفاعيه ثط اؾبؼ ٞعيٙٝ زض ضٚظ سٗطيف قسٜ ثٙبثطايٗ ثبيس ٔاعاٖ ضا٘سٔب چٖٛ ٞعيٙٝ

 ثٝ ِحبِيٗٙي حؼٓ وبضي وٝ زض يه ضٚظ ثبيس ا٘ؼبْ قٛز ٘اع سٗطيف ٌطزز. ثبسٛػٝ ثٝ ايٙىٝ قطايٍ ا٘ؼبْ وبض نحطايي 

ي ٚ وٛٞؿشب٘ي سٗطيف ٔبٞٛض سذٝسٛاٖ ضا٘سٔبٖ نحطايي ضا ثطاي ؾٝ ٔحاٍ زقز،  ثبقس ٔي قطايٍ سٛدٌٛطافي ٔشفبٚر ٔي

ٞبي اِىشطٚزي ٔرشّف زض ضٚـ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي  ٔشٛؾٍ ثطاي آضايفَٛض  وطز زض قطايٍ زقز ضا٘سٔبٖ نحطايي ثٝ
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ايؿشٍبٜ زض ضٚظ  160ايؿشٍبٜ ٚ ثطاي قطايٍ وٛٞؿشب٘ي  180ي ٔبٞٛض سذٌٝاطي زض ضٚظ ٚ ثطاي قطايٍ  ايؿشٍبٜ ا٘ساظٜ 200

 ثبقس. ٔي

 اي ضشيت ؿشايط هختلف اقلیوي ٍ هٌطقِ -2-4-3

ٚ  ٞب طؾبذزيظٔٙبَك ٔرشّف وكٛض اظ٘ٓط آة ٚ ٞٛايي ٚ زؾشطؾي ثٝ أىب٘بر قٟطي ٘ٓاط ػبزٜ ٚ أىب٘بر ضفبٞي ٚ 

سٛا٘س ٔشفبٚر  ٞبي ٔرشّف غئٛفاعيه سأطاط ايٗ يطيت ٔي ثبقٙس. ثطاي ضٚـ قطايٍ اػشٕبٖي ٚ أٙاشي ثؿابض  ٔشفبٚر ٔي

ٚ وافي  اظ٘ٓطي زاض٘س ٚ دطؾُٙ ٔٛضز٘ابظ سط ٚ ٌطاٖ سطٗ اٚ ؾٍٙاكشط ٞب ٚ سؼٟاعار ث يي وٝ زؾشٍبٜٞب ضٚـثبقس. ٔظالً ثطاي 

ي سط ثعضيي ذٛاٞس ثٛز وٝ ٔٙؼط ثٝ ذطٚػي سط وٛچهثبقٙس ٖسز ثىبض ثطزٜ قسٜ زض فطَٔٛ ٖسز  ي زض حس ثبالسطي ٔيوٕ

 قٛز : ( سٗطيف ٔي1-2اي ثٝ قىُ ضاثُٝ ) قٛز. ثطاي ضٚـ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي يطيت ُٔٙمٝ ٔي

7.1

)7.0( 


R
Rp                                       (2-1)  

ثطاي ٔٙبَك ٔرشّف وكٛض سٛؾٍ ؾبظٔبٖ  قسٜ اٖالْاي حمٛق ٖٛأُ ٘ٓبضر وبضٌبٞي  يطيت ُٔٙمٝ Rوٝ زض آٖ 

 ذٛاٞس ثٛز. R آٔسٜ وٛچىشط يب ٔؿبٚي  زؾز اي ثٝ ٞطحبَ يطيت ُٔٙمٝ ثبقس. ثٝ ٔي وكٛض ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ

 هبت هطبلؼبت طئَفیضيک ثِ سٍؽ پالسيضاػیَى القبييتؼشفِ خذ -2-4-4

 

 تؼزفِ خذهبت هغبلؼبت صئَفيشيک ثِ رٍػ پالريشاعيَى القبيی -1-2خذٍل 

 ثْب )سيبل( ٍاحذ ؿشح ؿوبسُ

1 
اِعحٕٝ ُٔبِٗبر غئٛفاعيه ثٝ ضٚـ دالضيعاؾاٖٛ  حك

 اِمبيي
 33,895,423 اواخ ضٚظ

2 
ثٝ وبضٌبٜ ٚ ٞعيٙٝ حُٕ افطاز ٚ ٚؾبيُ اظ زفشط ٔكبٚض 

 ٞبي آؾفبِشي ثبِٗىؽ زض ػبزٜ
 26,388 واّٛٔشط

3 
ٞعيٙٝ حُٕ افطاز ٚ ٚؾبيُ اظ زفشط ٔكبٚض ثٝ وبضٌبٜ ٚ 

 ٞبي ذبوي ثبِٗىؽ زض ػبزٜ
 46,285 واّٛٔشط
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 ثطزاضي ثٟطٜ -فهُ ؾْٛ 

 كلیبت -3-1

 هؼشفي سٍؽ -3-1-1

ٚ سب ا٘ساظٜ اي ٘بٔٙٓٓ ضفشبض ٔي وٙس ٚ اٌط يه ٝ ظٔاٗ ثٝ نٛضر يه ٔغٙبَاؽ ثعضي واظ ؾٝ لطٖ داف ّْٔٗٛ ثٛز 

زض ضاؾشبي ٔٗاٙي لطاض ٔاٍاطز وٝ قٕبَ ٔغٙبَاؿي اؾز ٚ زض ٘عزيىي ٔحٛض  ،لُٗٝ ٍٔٙشاز ضا اظيه ٘د آٚيعاٖ وٙآ

 چطذف ظٔاٗ لطاض زاضز. ٘رؿشاٗ ثبض ٌاّجطر ثٝ ايٗ ٔٛيٛٔ دي ثطز.

ٞبي آٞٗ ٌطزيس ٚ اِٚاٗ ٔمبِٝ زض ايٗ ضاثُٝ  ٞبي آٞٗ اِٚاٗ ثبض ٔٛػت وكف سٛزٜ ٘عزيىي سٛزٜ سغااط ايٗ ػٟز ٞب زض

ؾٙؼي  ٔٙشكط قس. ٔغٙبَاؽ  "ٞبي ٔغٙبَاؿي آظٖٔٛ وب٘ؿبضٞبي آٞٗ ثب ا٘ساظٜ ٌاطي "ثب ٘بْ 1879سٛؾٍ سبِٗ زض ؾبَ 

 اؾز. لبثُ ٔالحٓٝ زاقشٝٞبي  قٛز ٚ زض چٙس زٞٝ اذاط داكطفز لسيٕي سطيٗ قبذٝ غئٛفاعيه ٔحؿٛة ٔي

 اؾز:  ثُٛض وّي ٔاساٖ ٔغٙبَاؿي ظٔاٗ اظ ؾٝ لؿٕز انّي سكىاُ قسٜ

 ٔٔشحتطن  ٚ ٔصاة ٔٛاز آٖ آٚض٘سٜ ثٛػٛز ٖبُٔ ٚ زاضز يزاذّ ٔٙكب وٝ ٗاظٔ يانّ ساٖا  ُ ٝ  زاذت  ٗاظٔت  ٞؿتش

 .اؾز

 ٔيؿت أغٙبَ يٞبٖ سااٚ ٔ يساسكٗكٗبر ذٛضق ٛ٘ؿفط،يزاضز ٚ ٔٙكب آٖ  يوٝ ٔٙكب ذبضػ ٗاظٔ يذبضػ ساٖا 

 .  ثبقس ئ يا بضٜاؾ ٗاث

 ٔثبقس ئ ٗاظٔ دٛؾشٝ زض ٔسفٖٛ يؿأغٙبَ يٞب سٛزٜ ٚػٛز ٞب آٖ ٔٙكب وٝ ئحّ يٞب ساٖا. 

ٔاساٖ، ٔٙكب زاذّي زاقشٝ ٚ سغااطار  ٔسر يَٛال٘. سغااطار ثبقٙس ئٔٙكب سغااطار ٔاساٖ ٘اع ٕٞاٗ ٘اطٚٞب 

 ٔٙكب ذبضػي زاض٘س.  ٔسر وٛسبٜ

 ٔسفٖٛ يؿأغٙبَ يٞب سٛزٜ اظ ي٘بق ئحّ ساٖأ ٔمساض يطاٌ ا٘ساظٜ ٕٞبٖ يؾٙؼ ؽأغٙبَ يٞب ثطزاقز اظ ٞسف    

ثٝ  سٛاٖ ئ تاسطسٗ يا ثٝٚ  زٞٙس ئ طااسغ ضا ٘مُٝ آٖ زض ٗاظٔ يٗاَج ثطزاض ػٟز ٚ ٔمساض ٞب سٛزٜ ٗيا. ثبقس ئ دٛؾشٝ زض

. قٛز ئاؾشفبزٜ  ؾٙغ ؽأغٙبَ٘مُٝ اظ  هيزض  ٖساأمساض ٚ ػٟز ٔ يطاٌ ا٘ساظٜ يثطز. ثطا يد ٞب آٖٚػٛز 

 دطٚسٖٛ يٞب ؾٙغ ؽأغٙبَ أب. وٙٙس ئ يطاٌ ا٘ساظٜ ػٟز ؾٝ زض ضا ساٖأٞبي  ِٔٛفٝ ،زافالوؽ ٌ يٞب ؾٙغ ؽأغٙبَ

 هي ٙىبضيا يثطا. سيٕ٘ب ئ يطاٌ ا٘ساظٜ ضا وُ ساٖأ ٔمساض زاض٘س ضا وبضثطز ٗيكشطاث ئٗس٘ يٞب ثطزاقز زض أطٚظٜ وٝ

 ٞب ؾٙغ ؽأغٙبَ ٗيثرف حؿبؼ زض ا بياؾز. ؾٙؿٛض   الظْ زيؼاشبَ)وٙؿَٛ( يطاٌ ا٘ساظٜٚاحس  هي ٚ حؿٍط)ؾٙؿٛض(

. ثبقس ئ ،قسٜ احبَٝ چادٓ اؾ هيدط قسٜ ٚ سٛؾٍ  سضٚغٖاٞ يٞب اسٓاظ  يغٙ ٕئب هياؾشٛا٘ٝ وٝ زاذُ آٖ ثب  هيقبُٔ 

، ٚ قٕبضقٍط فطوب٘ؽ اؾز، اضسجبٌ زاضز. وٙٙسٜ زيسمٛ ،يثبسط وٝ قبُٔ ٍطيز يٞب ثرفضاثٍ ثب  يٞبٓ اؾسٛؾٍ  چادٓ اؾ

 ساٖأ فطوب٘ؽ بٖ،يثٝ ؾٙؿٛض اِمب قسٜ ٚ ؾذؽ ثٗس اظ لُٕ ػط ٝازض ظٔبٖ حسٚز طب٘ يفايٗ بٖيػط يطاٌ ا٘ساظٜزض ٞط ثبض 

 تاسطسٗ يا ثٝ ٚ زاضز يثؿشٍ ٘مُٝ آٖ زض ٗاظٔ ؽأغٙبَ قسر ثٝ ساٖأ ٗيا عاٖأ. قٛز ئ يطاٌ ا٘ساظٜ يياِمب ٝيطب٘ٛ

 ٘ب٘ٛسؿال 1/0 زلز ثب ضا ساٖأ يأطٚظ يٞب زؾشٍبٜ. آٚضز ثٝ زؾز ٘مُٝ ٞط زض ضا ساٖأ وُ قسر ٔمساض سٛاٖ ئ

 .            ٙسيٕ٘ب ئ يطاٌ ا٘ساظٜ
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ٔغٙبَاؽ، ٛزدصيطي ٔغٙبَاؿي ثٝ ؾٝ زؾشٝ زيبقٛ٘سٌي ٚ ٔمساض يطيت ذ ٔغٙبَاؽ اظ٘ٓطٕٞچٙاٗ ٔٛاز 

 .قٛ٘س غٙبَاؽ سمؿآ ٔيدبضأغٙبَاؽ ٚ فطٚٔ

 آٚضزٜ قسٜ اؾز. ٞب يوب٘ٚ  ٞب ؾًٙزض ظيط سغااطار ذٛزدصيطي ٔغٙبَاؿي  ثطاي سٗسازي اظ 

  

  ّب كبًیٍ  ّب عٌگهيبًگيي خَدپذيزي ثؼضی اس  -1-3خذٍل 

هیبًگیي خَدپزيشي  ًَع
3

10 ( ×SI) هیبًگیي خَدپزيشي  ًَع
3

10 ( ×SI) 

 7 كشٍهیت 5/6 ّوبتیت

 5/2 لیوًَیت 6000 هبًیتیت

 -01/0 كَاستض 02/0 ػٌگ صغبل

 3/0 آّک 160 آًذصيت

 - 01/0 ًوک 75 - 1/3 ػشپبًتیي

 

 ّبي كبسثشد حَصُ -3-1-2

 زاضز. وبضثطزٞبي ٔرشّف  ؾٙؼي زض حٛظٜ ضٚـ ٔغٙبَاؽ

 فبٚسي زاض٘س:ثؿشٝ ثٝ ٘ٛٔ ّٖٕابر ٚ حؿبؾاز، وبضثطز ٔش ؾٙغ ؽأغٙبَ ٞبي زؾشٍبٜ

 هگٌتَهتز پزٍتَى ّبي دعتگبُكبرثزد  -3-1-2-1

 ُٗٞٔبِٗبر وب٘ؿبضٞبي آ 

  ُٔبِٗبر ٘فشي  

  قٙبؾبيي شذبيط ٔٗس٘ي فّعي ٚ ؾِٛفاسي 

 ٖٚٞبي ٌؿّٝ ٚ ٕٞجطي   قٙبؾبيي ظ 

 ِٝٞبي ٔغٙبَاؿي اَطاف وب٘ؿبضٞبي دٛضفاطي ٞب 

   ؾًٙ يدُٔبِٗبر 

    يي  ٌطٔبٗ اظُٔٔبِٗبر 

  يقٙبؾ فكبٖ آسف 

 

 ، پتبعين يب رٍثيذيَم ثب پوپ ًَرينيثخبر عشعٌح  ّبي هغٌبعيظ عتگبُكبرثزد د -3-1-2-2

 ٖقٙبؾي ُٔبِٗبر ثبؾشب 
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 ٔحاُي ٞبي ٔغٙبَاؿي زض ُٔبِٗبر ظيؿز سٗااٗ ٔٛلٗاز آِٛزٌي 

 ٌِّٝٛ يبثي زض ّٖٕابر ٘ٓبٔي ٞبي سٛح ٚ ٔاٗ يبفشٗ آطبض لُٗبر ا٘فؼبضي لسيٕي ٘ٓاط 

 ٜٞبي ظيطظٔاٙي   قٙبؾبيي حفط 

  ٞب ٌؿُ عيضقٙبؾبيي   

 ٞبي ظيطظٔاٙي قٙبؾبيي آة 

 اًجبم ػولیبت صحشايي ٍ ثشداؿت اطالػبت -3-2

 يٞب ثطزاقزوٝ ثٝ ّٖز آ٘ىٝ  قٛز ئؾٙؼي ثٝ ؾٝ نٛضر ٞٛايي، ظٔاٙي ٚ زضيبيي ا٘ؼبْ  ٔغٙبَاؽ يٞب ثطزاقز

 يٞب ثطزاقزبيغ قٛز. ٘ش ٚ اؾشب٘ساضزٞبي ذبل ذٛز ضا زاضز زض ايٙؼب ثٝ آٖ دطزاذشٝ ٕ٘ي ٞب يسٌاچاديي ٞٛا ٚزضيبيي 

ٔٗس٘ي  يٞب ظٖٚاظ  ييٞب ثرفواّٛٔشط ( ٚ ٕٞچٙاٗ  5/7ثب فبنّٝ دطٚاظ  يٞب ثطزاقززض وُ ايطاٖ )  بؼأم وٛچهٞٛايي 

 يٟ٘بزٞبٚ ثًٗي  يقٙبؾٗ اظٔٔشط ٚ حشي وٕشط( سٛؾٍ ؾبظٔبٖ  200ٔشط ٚ  500ايطاٖ ثب فبنّٝ ذٍ ثطزاقز وٕشط) 

ٞٛايي ٕٔىٗ اؾز ثب ّٞاىٛدشط يب ٞٛادإب ٚ اذاطاً ثب اؾشفبزٜ اظ دٟجبز ا٘ؼبْ  يٞب ثطزاقزٚ ٔٛػٛز اؾز.  قسٜ ثطزاقززيٍط 

 قٛز.

اثشسا قجىٝ ٚ ضٚـ ثطزاقز َطاحي ٚ ؾذؽ ّٖٕابر نحطايي ا٘ؼبْ  ،ثُٛض وّي زض ٞط ثطزاقز ٔغٙبَاؽ ؾٙؼي  

 :ٓيدطزاظ ئوٝ زض ازأٝ ثٝ آٖ  قٛز ئ

 طشاحي ػولیبت صحشايي -3-2-1

ّاٝ قسٜ ٚ و اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ ؾبثمٝ ُٔبِٗبر ا٘ؼبْآٚضي  طزاقز غئٛفاعيىي، ػٕٕاِٚاٗ لسْ زض َطاحي يه ث

. اَالٖبر ػب٘جي ٘ٓاط ٘حٜٛ زؾشطؾي ثٝ ُٔٙمٝ، فبنّٝ سب فاعيىي ٔٛػٛز زض ضاثُٝ ثب ٞسف ٔٛضز٘ٓط اؾزغئٛٞبي  زازٜ

ٞب ٚ  ٞب، وبثُ ٔٛلٗاز ِِٛٝ ٗاٚ ٕٞچٙاِىشطيىي، سٛدٌٛطافي  ؿبراسأؾٞب،  آٞٗ، ػبزٜ ٞبي ٔٛػٛز، ذٌُٛ ضاٜ ؾبذشٕبٖ

ؾبيط اَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ  بيٚ ٞب، ٔمبَٕ  ٔٛاضز ٔصوٛض، زؾشطؾي ثٝ ٘مكٝ سط اظ ٟٔٓثكطي ثبيؿشي سٟاٝ قٛ٘س.  ؿبراسأؾ

 ثبقس. ُٔٙمٝ ٔي

وٝ ٔؿأِٝ ثٝ ذٛثي  اؾز ٗياسطيٗ دبضأشطٞبي ا٘ؼبْ ّٖٕابر نحطايي، ٞبي ٔغٙبَاؽ اظ اؾبؾيزض ثطزاقز زازٜ  

ٞب ٖجبضسٙس ز. ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض چٟبض دطؾف اؾبؾي ٚػٛز زاضز وٝ ثبيؿشي ثٝ ذٛثي دبؾد زازٜ قٛ٘س. ايٗ دطؾفسٗطيف قٛ

 اظ: 

 ٖٕك ٞسف چمسض اؾز؟ -1

 ٞٙسؾٝ ٞسف چٍٛ٘ٝ اؾز؟ -2

 ٔكرهبر ٔغٙبَاؿي ٞسف چٍٛ٘ٝ اؾز؟ -3

 ٔحاٍ ٔاعثبٖ چاؿز؟ -4
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قٛز. زضنٛضر  ، ا٘شربة ٔيٞٙؼبض يثاحي ٘ٛزض اوظط ٔٛاضز، يه قجىٝ ٌؿشطزٜ ثطاي قٙبؾبيي اِٚاٝ ُٔٙمٝ ٚ سٗااٗ 

سط، ٔؼسزاً ثطزاقز  ٔٙبَك ٔٛضز٘ٓط ثبيس ثب يه قجىٝ ٔشطاوٓ  ٞبي اثشسايي، سٛؾٍ اضظيبثي ييٞب يٞٙؼبض يچٙاٗ ث اطجبر

 قٛز. ٞب ٔي سٛػٝ ٞعيٙٝ قٛ٘س. ايٗ ٔؿئّٝ، ثبٖض وبٞف لبثُ

 هغٌبطیغ ػٌجي ٍ اًتخبة سٍؽ  ؿجکِطشاحي  -3-2-2

 ٘مكٝ ٝاسٟ ٚ يظ٘ ُادطٚف: زاضز ٚػٛز ٞب زازٜ ٝياضا ٚ ثطزاقز يزٚ ضاٜ ثطا

 ثطزاقز ٚ بزٜاد ٗاظٔ يضٚ ثط قجىٝ هي ٘مكٝ ٝاسٟ زض. قٛز ئ يطاٌ ا٘ساظٜ ٗاظٔ يضٚ ثط ٔمُٕ هي يظ٘ ُادطٚف زض

 :ٌطفز ٘ٓط زض سٛاٖ ئ ضا ٖبُٔ ؾٝ ،ثطزاقز قجىٝ يَطاح زض. قٛز ئ

 ٔٛ٘ قجىٝ قىُ بي 

 ّٝثطزاقز ذٌُٛ فبن 

 ّٝثطزاقز ذٍ ٞط يضٚ ٞب شٍبٜؿيا فبن 

ٖٕٛز ثط سٛزٜ  ٞبُ ادطٚف. قٛز ئزازٜ  اضائٝ يدطثٙس يٞب ٘مكٝحبنُ اظ قجىٝ ثطزاقز ثٝ نٛضر  يٞب زازٜ ٕٔٗٛالً

ٚ أشساز ذٌُٛ  لطاضزاز ئٛضزثطضؾضا  يقٙبؾٗ اظٔ يؾبذشبضٞب سٛاٖ ئٚ اٌط سٛزٜ دٟٙبٖ ثبقس  قٛز ئا٘شربة  ٔٛضز٘ٓط

 بياظ ٟ٘كشٝ  يوٝ ثشٛاٖ ثٝ سٗساز وبف قٛز ئا٘شربة  يا ٌٛ٘ٝ ثٝ عا٘ ٞب ؿشٍبٜياا٘شربة ٕ٘ٛز. فبنّٝ  ٞب آٖثطزاقز ضا ٖٕٛز ثط 

 يؾبذشبضٞب يزچبض اقشجبٜ قٛز. ثطا يوّ ثٝزازٜ  طإٔىٗ اؾز سفؿ نٛضر ٗيا طااطط طجز ٕ٘ٛز، زض غ ٔٛضز٘ٓط يٞٙؼبض يث

 اظ اؾشفبزٜ ثب ؾبذشبض أشساز ٚ ُادطٚفأشساز  ٗااضسجبٌ ث يا ّٝأ يبؾبذشبضٞ ي٘ساضز أب ثطا زاأشساز ثطزاقز إٞ يا طٜيزا

حؿبؼ ظٔاٙي ٚ  يٞب ثطزاقز. زض ظيط َطاحي قٛز يٕ٘ دطزاذشٝ آٖ ثٝ ٙؼبيا زض وٝ اؾز يثطضؾ لبثُ يٞٙسؾ احشٕبالر

 ػساٌب٘ٝ آٚضزٜ قسٜ اؾز: ٔٗس٘ي ثُٛض يٞب ثطزاقز

 حغبط سهيٌی يّب ثزداؽتعزاحی ؽجکِ  -3-2-2-1

زض ايٗ ٘ٛٔ  ٞبُ ادطٚفقٛز. ٕٔٗٛالً فبنّٝ  ثطاي ٍٔٙشٛٔشطٞبي ثربض ؾعيٓ يب ضٚثاسيْٛ زض٘ٓط ٌطفشٝ ٔي ٞب ثطزاقزايٗ 

ؾب٘شإشط ٞٓ  10سب وٕشط اظ  سٛا٘س ئ يطاٌ ا٘ساظٜثطزاقز يه ٔشط ٚ قبيس ٞٓ وٕشط ٚ فبنّٝ ايؿشٍبٜ ثؿشٝ ثٝ سٙٓآ ظٔبٖ 

 ثبقس. 

 یهؼذً يّب ثزداؽتؽجکِ  یعزاح -3-2-2-2

 سب ٔشط 5 حسٚز ثاٗ سٛا٘س ٔي ٞب ثطزاقز فبنّٝٚ  قٛز ئاغّت اظ ٍٔٙشٛٔشطٞبي دطٚسٖٛ اؾشفبزٜ  ئٗس٘ يٞب ثطزاقز زض

 ٚ ٔٗس٘ي ثبضيه يٞب ضٌٝ ُٔبِٗٝ ثطاي ٔشطي 5 فٛانُ. قٛز ٌطفشٝ ٘ٓط زض دطٚفاُ فبنّٝ ٚ ايؿشٍبٜ فبنّٝ ثطاي ٔشط 100

 ُٔبِٗٝ ثطاي ثاكشط فٛانُ. قٛز ئ داكٟٙبز زاض٘س سٛػٝ ثُلب  ٔغٙبَاؿي ذبناز وٝ ييٞب سٛزٜ  يب ٍٔٙشاز قبُٔ غبِجبً

 قٙبؾبيي دٛضفاطي، وب٘ؿبضٞبي اَطاف داطٚساشي ٚ داطيشي ٞبي ٞبِٝ يب ٚ ٔغٙبَاؿي دٟٙبٖ ٞبي سٛزٜ يب ٚ سط ثعضي يٞب سٛزٜ

 يؾٗ ٞب ثطزاقز ٗيا زض .ضٚز ٔي ثىبض....  ٚ دي ؾًٙ ٖٕك ٚ ٞب ٌؿُ ضٚ٘س يب ٚ ٗاطظٔيظ زض احشٕبِي يٞب يؾبظ وب٘ي ضٚ٘س



 59  ػٌجي فصل ػَم: سٍؽ هغٌبطیغ

 

. زض غاط ايٗ نٛضر ثٟشط س٘قٛ ا٘شربة يٞٙؼبض يث ياحشٕبِ ضٚ٘س أشساز ثط ٖٕٛز ٞبُ ادطٚف اؾز ٕٔىٗ وٝ آ٘ؼب سب قٛز ئ

 اؾز اظ قجىٝ ٔطثٗي اؾشفبزٜ قٛز. 

 ّبي صحشايي ثشداؿت -3-2-3

قٛز. زض ٞط زٚ حبِز  ٜ ٔياؾشفبز ٔشفبٚر ٞبي ضٚـثؿشٝ ثٝ ٘ٛٔ ّٖٕابر ثطاي طجز ٔٛلٗاز ايؿشٍبٜ ثطزاقز، اظ     

ٞبي حؿبؼ   ٌاطي زض ثطزاقز قٛز ٚ لجُ اظ قطٚٔ ا٘ساظٜ ٔؿشمطثبيؿشي ايؿشٍبٜ ٔجٙب زض يه ٔحُ ٔٙبؾت ٚ ثسٖٚ ٘ٛيع 

قجىٝ ضا ثب ٔشط ثط ضٚي ظٔاٗ دابزٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض أشساز ٔشط وٝ وبٔالً  سٛاٖ ئثب ٍٔٙشٛٔشطٞبي ثربض ؾعيٓ يب ٔٛاضز ٔكبثٝ، 

ي وٓ  ٞب ٔؿبحزضٚي ظٔاٗ وكاسٜ قسٜ حطوز ٕ٘ٛز. ايٗ ضٚـ ثطاي وبضٞبي ذاّي زلاك ٚ حؿبؼ ٚ زض ذُي ثط  َٛض ثٝ

ٞب ثبيؿشي ٕٞٝ ٘ىبر زض اثشسا ضٖبيز قٛز چٖٛ أىبٖ سىطاض زض ايٗ  ٚ ثسٖٚ سٛدٌٛطافي وبضثطز زاضز. زض ايٗ ثطزاقز

 شي ٔس٘ٓط لطاض ٌاط٘س:٘ىبر ظيط ثبيؿٞب  ثسيٗ ٔٙٓٛض ٍٞٙبْ ثطزاقز زازٜٞب وٕشط اؾز.  ثطزاقز

 اضسفبٔ ؾٙؿٛض، ػٟز ؾٙؿٛض ) ثب سٛػٝ ثتٝ وبستبِٛي ٞتط     طزاٌ ئداٛؾشٝ ا٘ؼبْ  َٛض ثٝٞب  چٖٛ ٕٔٗٛالً ثطزاقز

 لطاض ٌاطز. ٔٛضزسٛػٝزؾشٍبٜ( ٚ ؾطٖز حطوز قرم ثطزاقز وٙٙسٜ اظ ٔٛاضزي اؾز وٝ ثبيؿشي 

 ٝٞب ثىبض ضٚز.   ثطزاقز وٙس ٘جبيس زض ٚؾاّٝ فّعي وٝ ٔغٙبَاؽ ايؼبز ٔي ٖٙٛاٖ چاٞ ث 

  زٚ ستب ؾتٝ ثتبض     ٞتب  ٌاتطي  ا٘ساظٜايؿشٍبٞي ثب زؾشٍبٜ ٍٔٙشٛٔشط دطٚسٖٛ، ٕٔٗٛالً زض ٞط ايؿشٍبٜ،  ٞبي ثطزاقززض

 قٛز سب اظ وافاز ٚ زضؾشي ٘شبيغ إَاٙبٖ حبنُ قٛز. ا٘ؼبْ ٔي

 زٚض ثبقس.ثٛزٜ ٚ ٞط ٘ٛٔ ٚؾاّٝ ٔغٙبَاؿي ثبيؿشي اظ ؾٙؿٛض وبٔال سٛػٝ ٔٛضزثبيؿشي  ػٟز ؾٙؿٛض  

 اظ ٍٔٙشٛٔشطٞبيي وٝ ذٛز زاضاي  سٛاٖ ئٞبي ٔٗس٘ي  ثطاي ثطزاقزGPS    ٖٞؿشٙس يتب ٕٞتبGPS    ٞتبي زؾتشي

ٞتبي زٚوب٘بِتٝ اؾتشفبزٜ      GPSي قسٜ ٚ يتب  ثطزاض ٘مكٝي ٞب ؿشٍبٜيااظ  سٛاٖ ئ سط كازلاؾشفبزٜ ٕ٘ٛز. زض وبضٞبي 

 وطز.

  َاكشطيٗ لُجف زض ؾٙؿٛض اٖٕبَ قٛز.قٛز سب ث ٔي لطاض زازٜٕٔٗٛالً ؾٙؿٛض زض ػٟز قٕب 

 .اضسفبٔ ؾٙؿٛض اظ ظٔاٗ ٘اع ثبيس زض َي ثطزاقز طبثز ثبقس 

ٝ  )ايؿتشٍبٜ ٔجٙتب(   ؾٙؼي يطٚضي اؾز وٝ ٔمساض ٔاساٖ زض يه ٔحُ ٔٗاٗ زض ٞط ُٔبِٗٝ ٔغٙبَاؽ ٔطستت   َتٛض  ثت

مساض سغااطار ضٚظا٘ٝ ٔاتساٖ  ي ٔغٙبَاؿي ٚ ٞٓ ثٝ ٔٞب َٛفبٌٖاطي قٛز وٝ ثشٛاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ آٖ، ٞٓ ثٝ  ا٘ساظٜ

 ٌبٔب يب ثاكشط زض ضٚظ ٘اع ثطؾس. 40سب  سٛا٘س ئ. سغااطار ضٚظا٘ٝ ثطز يد

 
 ٞتب  زازٜسب ٕٞٝ  قٛز ئٚ سهحاحبر ضٚظا٘ٝ ثط آٖ اٖٕبَ  قسٜ ٔٙشمُثٝ ضايب٘ٝ  ٞب زازٜزض دبيبٖ ٞط ضٚظ ثطزاقز، سٕبْ 

ٜ ثبقٙس. اوظط  ؿٝيبٔم لبثُٚ  بفشٝي ا٘شمبَثٝ يه ضٚظ ٚ ظٔبٖ ٔٗاٗ  زيزضٟ٘ب ثتب ٔشهتُ قتسٖ ثتٝ ٞتٓ       ٞتب  زؾتشٍب

وٝ ايٗ وبض ثط ضٚي زؾتشٍبٜ ا٘ؼتبْ ٘كتٛز دتؽ اظ      زٞٙس. أب زضنٛضسي ا٘ؼبْ ٔي ذٛزوبض َٛض ثٝسهحاح ضٚظا٘ٝ ضا 

 سرّاٝ اَالٖبر ثط ضٚي ضايب٘ٝ ٘اع لبثُ ا٘ؼبْ اؾز.
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 پشداصؽ ٍ تفؼیش اطالػبت -3-2-4

 ًحَُ پزداسػ اعالػبت -3-2-4-1

ٚ  قسٜ ٔٙشمُافعاض  ٘طْ ثٝ ٞب زازٜ، طَٕٔٗٛاغٚ حصف ٔمبزيط  ٞب زازٜط ضٚي ضايب٘ٝ زؾشي ٚ ٚيطايف ث ٞب زازٜدؽ اظ سرّاٝ 

ي ٔرشّفي ثط ضٚي ٞب دطزاظـ ،افعاض ي ٘طْٔٙٛٞب. دؽ اظ آٖ ثب اؾشفبزٜ اظ قٛز ئ( ا٘ؼبْ 1ؾذؽ ٔحبؾجٝ قجىٝ ٘مبٌ )ٌطيس

ثؿابض ٔشٙٛٔ ثبقس أب ٕٔٗٛالً  سٛا٘س ئٚ ٔٛيٛٔ ُٔبِٗٝ  ثؿشٝ ثٝ ٘ابظ وبضفطٔب ٞب دطزاظـ. ايٗ قٛز ئٞب ا٘ؼبْ  زازٜ

 :قٛز ئي ظيط زض يه ثطزاقز ٔغٙبَاؽ اؾشفبزٜ ٞب دطزاظـ

 IGRFتصحيح  -3-2-4-1-1

ٔمساض ٔاساٖ ٔشٛؾٍ ٔغٙبَاؿي،  ظاٚيٝ ا٘حطاف ٚ  سٛاٖ ئثب سٛػٝ ثٝ ٔرشهبر ثطزاقز ٚ اضسفبٔ ٔشٛؾٍ ٔحسٚزٜ 

زؾز آٚضزٜ ٚ اظ ٔمساض  ثسيٗ ٔٙٓٛض ثٝ قسٜ ؾبذشٝافعاضٞبي  اٖ ػٟب٘ي ٚ يب ٘طْي ٔاعٞب ئٙحٙظاٚيٝ ٔاُ ضا ثب اؾشفبزٜ اظ 

 ٌاطي قسٜ زض ٞط ايؿشٍبٜ وؿط ٕ٘ٛز.  ٔاساٖ ا٘ساظٜ

 تصحيح رٍساًِ -3-2-4-1-2

ثب اؾشفبزٜ اظ ايؿشٍبٜ ٔجٙب زض ٞط ُٔٙمٝ سهحاحبر ضٚظا٘ٝ ثط ضٚي  وٙس ٔيضٚظا٘ٝ سغااط  َٛض ثٝچٖٛ ٔاساٖ ثب ظٔبٖ 

 ٛز.ق ٞب اٖٕبَ ٔي زازٜ

 رٍػ تْيِ ًقؾِ ثبقيوبًذُ -3-2-4-1-3

ي ضا اظ اطط ٔحّي ا ُٔٙمٝاطط  سٛاٖ ئضيبيي زيٍط  ٞبي ضٚـثطاظـ ٔٙحٙي ثب زضػبر ٔرشّف ٚ  ٞبي ضٚـثب اؾشفبزٜ اظ 

 زؾز آٚضز. وٓ وطزٜ ٚ ٔمساض ٔاساٖ ثبلإب٘سٜ ضا زض ٔحسٚزٜ ثٝ

 رٍػ پزداسػ ثزگزداى ثِ قغت -3-2-4-1-4

ثٝ ػٟز ٔاساٖ ظٔاٗ زض آٖ ُٔٙمٝ  ،ض ٘فٛشدصيطي ٔغٙبَاؿي ٔٙجٕ آٖٔغٙبَاؿي ٖالٜٚ ثط قىُ ٚ ٔمسا ٞٙؼبضي يث

ثب زض زؾز  وبض ٗياضا ثٝ قطايٍ لُت ثطٌطزا٘س. ثطاي  ٞب زازٜالظْ اؾز  ٞٙؼبضي ثي٘اع ثؿشٍي زاضز. ثطاي سٗااٗ ٔطوع 

 سط آؾبٖ ٞب زازٜٚ سفؿاط ايٗ ٖسْ سمبضٖ اظ ثاٗ ضفشٝ  ٞب زازٜزاقشٗ ٔمساض ظاٚيٝ ٔاُ ٚ ا٘حطاف زض ُٔٙمٝ ٚ اٖٕبَ آٖ ثٝ 

 .س٘قٛ ئوٕي ثٝ ؾٕز قٕبَ وكاسٜ  ،ٞب يٞٙؼبض يث. زض ايطاٖ ٕٔٗٛالً قٛز ئ
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 يب فزٍعَ تب عغَح ارتفبػی هختلف سٍؽ پشداصؽ اداهِ فشاػَ -3-2-4-1-5

شمُ ٌاطي قسٜ ٔٙ اظ ؾُح ا٘ساظٜ سطٗ يادبٌاطي قسٜ ثٝ اضسفبٔ ٔٗاٙي ثبالسط ٚ يب  زض ايٗ ضٚـ، ٔاساٖ دشب٘ؿاُ ا٘ساظٜ

ثب اؾشفبزٜ  سٛاٖ ئضا  وبض ٗياي وٛچه ؾُحي ضا زض ازأٝ فطاؾٛ اظ ثاٗ ثطز. ٞب يٞٙؼبض يث سٛاٖ ئسطسات  ايٗ ٚ ثٝ قٛز ئ

 .قٛز ئظٔاٙي وٕشط اؾشفبزٜ  ٞبي ثطزاقزاظ سجسيُ فٛضيٝ ا٘ؼبْ زاز. ٕٔٗٛالً ازأٝ فطٚؾٛ زض 

 تگیرٍػ پزداسػ گزاًی عبخ -3-2-4-1-6

ي لبثُ ضاحش ثٝٔاساٖ ٌطا٘ي  وٝ اظآ٘ؼبييٚ  قٛز ئَاؽ ثٝ ٚؾاّٝ فطَٔٛ ثٝ ٌطا٘ي سكجاٝ زض ايٙؼب ٔاساٖ دشب٘ؿاُ ٔغٙب

 ي اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز.ذٛث ثٝٞبي ٔغٙبَاؽ  اظ ايٗ دطزاظـ زض سفؿاط زازٜ سٛاٖ ئ ،سفؿاط اؾز

 ًوَدار تخويي ػوق -3-2-4-1-7

ضا زض ُٔٙمٝ  ٞب يٞٙؼبض يثسٕبْ ٚ ٔمساض ٖٕك  قٛز ئسٟاٝ  ٞب يٞٙؼبض يثايٗ ٕ٘ٛزاض ثب اؾشفبزٜ اظ َاف سٛاٖ ٔشٛؾٍ 

ٚ ٕٞچٙاٗ ٔشٛؾٍ ٖٕك  ٞٙؼبضي ثي ٗيسط ٖٕك وٓٚ  ٗيسط كاٖٕ سٛاٖ ئسطسات  ايٗ . ثٝوٙس ٔيثب سٛػٝ ثٝ زأٙٝ آٖ ٔحبؾجٝ 

 ضا حسؼ ظز. ٞب يٞٙؼبض يث

 پزداسػ هؾتق اٍل ٍ دٍم -3-2-4-1-8

اعاٖ سغااطار يب ٕٞبٖ قات ٔفاس اؾز. ٘مكٝ ٔكشك اَٚ ٔ ٞب يٞٙؼبض يثٞبي ٔكشك ٘اع ثطاي زضن ٚيٗاز  ٘مكٝ

ٚ  سط كاٖٕ سٛا٘ٙس ٔييي وٝ قات سغااطار وٕشطي زاض٘س ٞب يٞٙؼبض يثثٝ ايٗ ٔٗٙب وٝ  ،زٞس ئ سغااطار ضا ٕ٘بيف

ضا ٘كبٖ  ٞب يٞٙؼبض يثقسر سغااطار  ،ثبقٙس. ثٝ ٕٞاٗ قىُ ٔكشك زْٚ سط يؾُحي ثب قات سغااطار سٙسسط ٞب يٞٙؼبض يث

ثٝ زؾز  ٞٙؼبضي ثيثطآٚضزي اظ ٖٕك ٚ قسر  سٛا٘س ئ ٞٓ ثبظوٝ  زٞس ئسغااطار ضا ٘كبٖ  . ايٗ ٘مكٝ ٘اع قسرزٞس ئ

 زٞس.

 رٍػ عيگٌبل تحليلی -3-2-4-1-9

 ضؾس. ي ايٗ ضٚـ زض ايٙؼب يطٚضي ثٝ ٘ٓط ٕ٘يٞب فطَٔٛ اضائٝٔفاس اؾز.  ٞٙؼبضي ثيي ٞب ِجٝايٗ ضٚـ ثطاي سٗااٗ 

 زرٍػ تخويي ػوق اٍيل -3-2-4-1-11

قٙبؾي ؾبذشبض ضا ٘اع زض سٗااٗ ٖٕك ٚ  ٞٙؼبضي، قىُ ظٔاٗ طاي قىُ ٔٙجٕ ثيايٗ ضٚـ ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ يطيت ث

 ثٝ زؾزٞبيي ثب اؾشفبزٜ اظ يطيت ؾبذشبض ٔٛضز٘ٓط  سٛاٖ ٘مكٝ سطسات ٔي ايٗ زٞس. ثٝ ٞٙؼبضي زذبِز ٔي ٔحُ ٔٙجٕ ثي

 وٙس. ٔي اضائٝسطي ضا  آٚضز وٝ ٖٕك زلاك

 افشارّب هؾخصبت ًزم -3-2-4-2

ٞب زض  آٖ ٗيسط ٔطؾْٛوٝ  قٛز ئافعاضٞبي ٔرشّفي اؾشفبزٜ  اظ ٘طْ ،ٞبي ٔغٙبَاؽ زازٜ ؾبظي ٔسَزض سٟاٝ ٘مكٝ ٚ    

اؾز. اِجشٝ ايٗ ثؿشٝ زاضاي    Geosoftاظ قطوز وب٘بزايي Oasis montaj افعاضي ايطاٖ ٚ سمطيجبً اوظط ٘مبٌ ز٘اب ثؿشٝ ٘طْ



 الضحوِ هطبلؼبت طئَفیضيک دػتَسالؼول ؿشح خذهبت ٍ تؼییي حق                                                                                                               62

 

ٚ سٛؾٍ ٟٔٙسؾبٖ  ثبقس ٔيػساٌب٘ٝ  افعاض ٘طْ قبُٔ چٙس   Encomافعاضي  افعاضٞبي ٔرشّفي اؾز. ٕٞچٙاٗ ثؿشٝ ٘طْ ٘طْ

ٞبي ٔغٙبَاؽ ٚ ٌطا٘ي ثىبض  ؾبظي ٚ سطؾآ زازٜ ثطاي ٔسَ   Modelvisionافعاض ٘طْٞب،  ٚ زض ثاٗ آٖ قسٜٝ اسٟاؾشطاِابيي 

1ٔطثٌٛ ثٝ زا٘كٍبٜ ثطيشاف وّٕجاب  Mag3Dافعاض  ضٚز. ٕٞچٙاٗ ٘طْ ٔي
 ٞبي ثٗسي ثطذي زازٜ ؾبظي ؾٝ ٘اع ثطاي ٔسَ 

ٞب لبثّاز اضسجبٌ ثٝ ٞٓ ضا ٘اع زاقشٝ ٚ  افعاض زيٍط ٘اع ٚػٛز زاضز وٝ ثؿابضي اظ آٖ ضٚز. اِجشٝ چٙسيٗ ٘طْ ٔغٙبَاؿي ثىبض ٔي

افعاضٞبي ٔكبثٝ ٔب٘ٙس  يب ٘طْ Surferافعاض  اظ ٘طْ زضٌصقشٝاؾشفبزٜ ٕ٘ٛز.  افعاضٞب سٛاٖ زض ؾبيط ٘طْ ٔي ذطٚػي ٞطوساْ ضا

 قس. اِٚاٝ ٔغٙبَاؽ اؾشفبزٜ ٔيٞبي  اسٛوس ثطاي ضؾٓ ٘مكٝ

 عبسي هذل -3-2-4-3

ٞٙؼبضي ٚ ضٚـ  سٛا٘س ثؿشٝ ثٝ ٘ٛٔ ثي وٙٙس وٝ ايٗ ٔي ٞبي ٔرشّف اؾشفبزٜ ٔي ؾبظي افطاز ٔرشّف اظ ضٚـ ثطاي ٔسَ

قٛز  ؾبظي وٕشط احؿبؼ ٔي ٘ابظ ثٝ ٔسَ ،ٞبي ٔغٙبَاؽ ؾٙؼي حؿبؼ ثطزاقز ٘اع فطق زاقشٝ ثبقس. ٔظالً ثطاي ثطزاقز

 ٘ابظ ٔب ضا ثطآٚضزٜ ؾبظز. ب ٕٔىٗ اؾز وبٔالًٞ ٚ ذٛز ٘مكٝ

 اؾز. سط ٔٙبؾت  Modelvisionثٗسي ٔظُٓ ازٚ٘ثٗسي، زٚثٗسي ٚ  افعاضٞبي يه ٞبي ٔٗس٘ي اؾشفبزٜ اظ ٘طْ ثطاي ثطزاقز

نٛضر اقىبَ  افعاضٞب ٕٔٗٛالً ثٝ سٛا٘س ٔفاس ثبقس. ذطٚػي ايٗ ٘طْ ٔي Mag3Dٞبي ٞٛايي اؾشفبزٜ اظ  ثطاي ثطزاقز

سٛا٘س ثٝ ثٟشطيٗ قىُ ٕٔىٗ  ٔيزاقشٝ ٚ  ٌاطي ا٘ساظٜٞبي  زازٜثب سي ٔٙٓٓ يب غاطٔٙٓٓ اؾز وٝ ثاكشطيٗ اُ٘جبق ضا ثٗ ؾٝ

ٔٛضز٘ٓط ٚ ؾًٙ زضثطٌاط٘سٜ  ٞٙؼبضي چكٕٝ ثي ضا سٛػاٝ ٕ٘بيس. زا٘ؿشٗ ٔمساض ٘فٛشدصيطي ٔغٙبَاؿي ٞٙؼبضي ٔٙجٕ ثي

 آيس. زؾز ثٝقٛز سب ثٟشطيٗ ثطاظـ  َ ٚاضٖٚ ؾبظي زازٜ اؾشفبزٜ ٔيٞبي  ٕٔٗٛ اظ ضٚـ افعاضٞب ٘طْ٘اع الظْ اؾز. زض ايٗ 

 ًحَُ ًوبيؼ ٍ تفغيز اعالػبت -3-2-4-4

 ّب  فزهت خزٍخی ًقؾِ -3-2-4-4-1

 اٌط وٝ ضٚز ئ ا٘شٓبض. قٛ٘س ئ ضؾٓ قسر ٞٓ يٞب ٘مكٝ ٚ ٕ٘ٛزاضٞب نٛضر ثٝ يؾٙؼ ؽأغٙبَ ُٔبِٗبر غي٘شب ٕٔٗٛالً

 ٍيقطا زض ٚ وطز ٔكبٞسٜ تاسطسٗ يا ثٝ ضا ٞب آٖ اطط ثشٛاٖ ثبقس، زاقشٝ ٚػٛز ٔٛضزُٔبِٗٝ ٔحسٚزٜ زض يقٙبؾٗ اظٔ اثٟبٔبر

 .ٕ٘ٛز ٗااسٗ ضا ئٗس٘ سٛزٜ يٞٙؼبض يث ٖٕك ٚ اثٗبز ٌؿشطـ، ٘حٜٛ قىُ، ٔؿبٖس،

ٞب  قسٜ ايٗ ٘مكٝ س. چٙب٘چٝ لجالً ٞٓ اقبضٜ٘قٛ ٌطفشٝ ٔي   jpegٞبي سهٛيطي  نٛضر فبيُ ٞب ٕٔٗٛالً ثٝ ذطٚػي ٘مكٝ

 ُ ٔٛاضز ظيط اؾز:ٕٔٗٛالً قبٔ

 .٘مكٝ قسر وُ ٔاساٖ ٔغٙبَاؽ 

 .ٜ٘مكٝ ثبلإب٘س 

 .٘مكٝ ثطٌطزاٖ ثٝ لُت 

 .٘مكٝ ازأٝ فطاؾٛ سب ؾُٛح اضسفبٖي ٔرشّف 

                                                      
1- university of British Colombia (UBC) 
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 .٘مكٝ ٌطا٘ي ؾبذشٍي 

 .ٍٕ٘ٛزاض سرٕاٗ ٖٕك ٔشٛؾ 

 .ْٚ٘مكٝ ٔكشك اَٚ ٚ زْٚ زض نٛضر ِع 

 .٘مكٝ ؾاٍٙبَ سحّاّي 

 .٘مكٝ سرٕاٗ ٖٕك اٚيّط 

سطسات  ايٗ ٘اع سٟاٝ ٕ٘ٛز. ثٝ  ArcGISافعاضٞبي زيٍط ٔب٘ٙس  ي ٔٙبؾت ثطاي اؾشفبزٜ زض ٘طْٞب يطٚػذسٛاٖ  اِجشٝ ٔي 

ضا سفؿاط ٕ٘ٛز.  آٔسٜ زؾز ثٕٝ٘ٛزٜ ٚ ٘شبيغ  ُٔٙجك ٍطيزقٙبؾي يب ؾبيط ٖٛاضو ٔٛضز٘ٓط  ٞب ضا ثط ضٚي ظٔاٗ سٛاٖ ٘مكٝ ٔي

قٙبؾي، سهٛيط ٌٌُٛ، سهبٚيط ٞٛايي ثب  ي ٔرشّف، ٔظُ ظٔاٗبٞٝ يالي ٟ٘ ثطٞٓٞبي ٔٗس٘ي اؾشفبزٜ اظ  ٕٔٗٛالً زض ثطزاقز

ٞبي ٍٔٙشٛٔشطي  ثٟشط اؾز ٞطوساْ اظ  ٞبي غئٛقإي ٚ غاطٜ َٕٔٗٛ اؾز. زض ٕ٘بيف زازٜ بي ٔرشّف، ٘مكٝٞ ٔٛعََٛ 

ثط  ٞٙؼبضي اؾز يي ضا وٝ قبُٔ ثيٞب ثرفنٛضر ٌطاف ٘اع ٕ٘بيف زازٜ قٛز سب ثشٛاٖ  ذٌُٛ ثطزاقز ٖالٜٚ ثط ٘مكٝ ثٝ

سٛاٖ اظ اٍِٛٞبي  ي ٔيقٙبؾ ثبؾشبٖ. زض ٕ٘بيس ٔي اضائٝزيسٌبٜ ذٛثي ثٝ ٔفؿط  ٞب ٌطافضٚي ٌطاف ٞٓ ٔكبٞسٜ وطز. ايٗ 

قٛز ثب  سٛاٖ ازأٝ ٖٛاضيي ضا وٝ زيسٜ ٕ٘ي سطسات ٔي ايٗ ؾبذشبضي ٕٔٙٓي وٝ زض ُٔٙمٝ ضزيبثي قسٜ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز ٚ ثٝ

 َٛض ثٝٞبي ٍٔٙشٛٔشطي حؿبؼ  ٞبي ثطزاقز الساْ ٕ٘ٛز. ٘مكٝ ٞب زازٜٝ سفؿاط ٞبي غئٛفاعيه ُٔٙجك وطزٜ ٚ ٘ؿجز ث زازٜ

 قٛز. سٟاٝ ٔي Grayscaleنٛضر  ٔطؾْٛ، ثاكشط ثٝ

 ّب هذلفزهت خزٍخی  -3-2-4-4-2

افعاضٞب وٝ ثطاي سٟاٝ  س. ثًٗي ٘طْ٘قٛ ثٗسي سٟاٝ ٔي زٚثٗسي يب ؾٝ نٛضر ثٝٞبي سهٛيطي   نٛضر فبيُ ثٝ ٞب ٔسَ

افعاض ثب  ٘بْ ثطز. زض ايٗ ٘طْ Voxlerسٛاٖ اظ  قٛز. اظ آٖ ػّٕٝ ٔي اؾز زض ايٗ ٔطحّٝ اؾشفبزٜ ٔي طس ٔٙبؾتثٗسي  سهبٚيط ؾٝ

ثٗسي ٔشٙٛٔ سٟاٝ  ٞبي ؾٝ سٛاٖ ٔسَ دبضأشط ٔٛضز٘ٓط اؾز، ٔي   mوٝ x,y,z,mي قبُٔچٟبضؾشٛ٘ٞبي  اؾشفبزٜ اظ زازٜ

افعاض ٕ٘بيف زازٜ قٛز. زض ايٗ حبِز ٔمساض ٘فٛشدصيطي  ٘طْسٛا٘س زض ايٗ  ٔي  MAG3Dافعاض  ٔظبَ ذطٚػي ٘طْ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز. ثٝ

نٛضر اقىبَ  افعاض ٔسَ ٚيػٖ ٕٔٗٛالً ثٝ ٕٞبٖ اضسفبٔ يب ٖٕك اؾز. أب ذطٚػي ٘طْ zٔغٙبَاؿي دبضأشط ٔٛضز٘ٓط ٚ 

 اآٖ ضسٛاٖ ذطٚػي  ٕ٘بيف اؾز  ٚ ٔي ثٗسي لبثُ ٞٙسؾي ٔٙٓٓ اؾز وٝ ثط ضٚي يه دطٚفاُ  يب ٘مكٝ  زٚثٗسي ٚ ؾٝ

 ز. يب ٔكبثٝ سٟاٝ وط BMPٞبي سهٛيطي  نٛضر فبيُ ثٝ

 تفغيز اعالػبت -3-2-4-4-3

س. زض ايٗ ٔطحّٝ دؽ ٙثبق قسُٜ اسىٕٞب  زض ٍٞٙبْ سفؿاط ثبيؿشي سٕبْ اَالٖبر لجّي ٚ سٕبْ ٘شبيغ حبنُ اظ ثطزاقز 

ٞبي  وٙس. ثطزاقز ٔي اضائٝٞبي ذٛز ضا اظ ٘شبيغ  ي ٔرشّف اَالٖبسي زض نٛضر ٚػٛز، ٔفؿط ثطزاقزٞبٝ يالاظ سّفاك 

سٛاٖ زض ٔٛضز اثٗبز شذاطٜ  ؾبظي سب حسٚزي ٔي ٞبي ػسيس ٔسَ ٍٔٙشٛٔشطي انٛالً وافي ٞؿشٙس ٚ اذاطاً ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ

 ٕ٘ٛز. اْٟبض٘ٓط٘اع 
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ثب  يؿأغٙبَ يٞٙؼبض يث زأبٞؾٙؼي زاضز أب  ؾٙؼي قجبٞز ظيبزي ثٝ ٌطا٘ي ٔغٙبَاؽ يٞٙؼبض يثضٚـ سفؿاط     

 طارااقسٜ ٚ قىُ آٖ ثٝ سغ ؼبزيا ٔٛاز لٛٔرهزض اطط اذشالف ػطْ  يٌطا٘ يٞٙؼبض يثٔشفبٚر اؾز.  يٌطا٘ يٞٙؼبض يث

ثٝ ٔحُ  يؿأغٙبَ يطيذٛزدص عاٖاٖالٜٚ ثط ٔ يؿأغٙبَ يٞٙؼبض يثأب  ،زاضز يثؿشٍ يطؾُحيظ يٞبٝ يال يػطْ حؼٕ

زض زٚ ٘مُٝ  ىؿبٖي يطيثب ٔمساض ذٛزدص ىؿبٖيٓ زٚ ػؿ ٍطيز ٖجبضر ثٝزاضز.  يثؿشٍ يؿاٚ ػٟز ثطزاض ٔغٙبَ ييباػغطاف

 . سٙزٞ يٕ٘٘كبٖ  ىؿبٖي يٞب يٞٙؼبض يث ٗاظٔ ئرشّف ثط ضٚ

ٞبي  اوظط ضٚـ ،ي آٞٗ اؾزوب٘ؿبضٞبٞبي ٔغٙبَاؽ ؾٙؼي ُٔبِٗٝ  اؾشفبزٜ اظ زازٜ ٗيسط ٟٔٓاِٚاٗ ٚ  وٝ اظآ٘ؼبيي    

سٛزٜ ٔغٙبَاؿي ثب ٘فٛشدصيطي ٔغٙبَاؿي ٔٗاٗ نٛضر  ؾبظي ٘اع ثط ٕٞاٗ دبيٝ اؾشٛاض قسٜ ٚ ثب فطو زاقشٗ يه ٔسَ

سٛاٖ ثٝ ٖٕك ؾط سٛزٜ،  ثٗسي ٔي ثٗسي ، زٚثٗسي ٚ ؾٝ نٛضر يه ٞب  ثٝ ؾبظي ٚاضٖٚ زازٜ ٌاطز. ثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ ٔي

 ط ٕ٘ٛز. ٞب ضا سفؿا سٛاٖ زازٜ ٞب ٔي قٙبؾي ٚ ؾبيط ٘مكٝ يربٔز ٚ قات آٖ  دي ثطز. ثب سّفاك ايٗ ٘شبيغ ثب اَالٖبر ظٔاٗ

ثطآٚضزي اظ ٔحُ لطاضٌاطي سٛزٜ،  ،ٞبي ٔرشّف ٔب٘ٙس ٘مكٝ ثطٌطزاٖ ثٝ لُت ٚ ؾاٍٙبَ سحّاّي ٔظبَ ٘مكٝ ٖٙٛاٖ ثٝ    

سٛا٘س ثطآٚضزي اظ قات ٚ أشساز احشٕبِي زض  قٙبؾي ٘اع ٔي ٞبي ظٔاٗ زٞس. ٕٞچٙاٗ ثطزاقز ٔي اضائٝأشساز ٚ قات ثٝ ٔب 

ٞبي ازأٝ فطاؾٛ ٚ  سٛاٖ ثٝ يه ٘شاؼٝ ٘ؿجشبً لُٗي ضاػٕ ثٝ قات ٚ أشساز ضؾاس. ٘مكٝ سطسات ٔي ايٗ اذشابض ثٍصاضز. ثٝ

 زٞس.  ٔي ثٝ زؾزٞب، وٕشطيٗ ٖٕك ٚ ثاكشطيٗ ٖٕك  ٞٙؼبضي ٔكشك يب ٕ٘ٛزاض سرٕاٗ ٖٕك، سرٕاٙي اظ ٖٕك ٔشٛؾٍ ثي

ٞبي  ٚضزي اظ سغااط قات ٚ ٚػٛز اليٝسٛا٘س ثطآ ٞٙؼبضي ٘اع ٔي ذٍ ثطزاقز ٚ يب ٔمبَٕ ٖٕٛز ثط أشساز ثي ٕ٘ٛزاض ٞط    

ٔمساض  ايٗ ٕ٘ٛزاض ٕٞچٙاٗ .وٝ ٕٔىٗ اؾز زض اطط سٛاِي ٔرفي ٔب٘سٜ ثبقس ضا اضائٝ زٞس، ٔشٛاِي اظ وب٘ي ؾبظي زض ازأٝ ٞٓ

، ثب وافاز سٛزٜ ٔطسجٍ ٕ٘ٛز آٖ ضاٞب زض ذٌُٛ ٔرشّف ثطزاقز وٝ ٕٔىٗ اؾز ثشٛاٖ  ٞٙؼبضي ظٔاٙٝ، ثاكاٙٝ ٚ وٕاٙٝ ثي

 ٌصاضز. ض اذشابض ٔيز ضا

ي آٖ زض ٖٕك ٚ حشي حؼٓ طالطاضٌٞٙؼبضي، ٘حٜٛ  سٛاٖ ٖٕك ٟ٘بيي ٔشهٛض ثطاي ثي ؾبظي ٔي ثب اؾشفبزٜ اظ ٘شبيغ ٔسَ  

ٞب  ٚ فطْ ؾبذشبضي آٖ ٞب سٛزٜقٙبؾي  ثب سٛػٝ ثٝ ٚيٗاز ظٔاٗ حس ٕٔىٗ٘اع سب  ٞب ٔسَآٚضز. اِجشٝ ايٗ  ثٝ زؾزسٛزٜ ضا 

 .قٛ٘س ٔيا٘شربة 

ي ٚ يب قٙبؾ ثبؾشبٖي ٞب وبٚـ زض ٞٙؼبضي زاضاي إٞاز اؾز ٚ ثاكشط قىُ ثي ،ٞبي ٍٔٙشٛٔشطي حؿبؼ ثطزاقززض     

ي ثؼب ٔب٘سٜ زض ٖٕك ذبن، ٞبٗ أي سٛح ٚ ٞب ٌِّٛٝي آٞٗ ٔسفٖٛ ٚ يب ٞب لطايٝي ٔغٙبَاؿي ػٟز آقىبضؾبظي ٞب وبٚـ

ي لسيٕي سٛح ٚ يب ٞب ٌِّٛٝؾبظي  ػساٌب٘ٝ ثطاي ٔسَافعاض غئٛؾبفز يه  ثرف  قىُ ٚ ٘حٜٛ لطاضٌاطي إٞاز زاضز. ٘طْ

 ٕ٘ٛزٜ اؾز. اضائٝ٘ٓبٔي  ٔؿبئُي َٛضوّ ثٝٔاٗ ٚ 

 ؾٙؼي زض ا٘شٟب قبُٔ ٔٛاضز ظيط اؾز:  يه ٌعاضـ غئٛفاعيه ثٝ ضٚـ ٔغٙبَاؽ    

 ٞٙؼبضي. ٔٛضز ٚػٛز يب ٖسْ ٚػٛز ثي اْٟبض٘ٓط زض 

  ٞب.   ٞٙؼبضي قىُ، أشساز، قات ٚ ٖٕك ثي 

 ٕ٘ ٍٞٙؼبضي ٔطسجٍ ثب ػٙؽ ؾتًٙ يتب وتب٘ي ؾتبظي      قٙبؾي ٔظالً ايٗ ثي ٞٙؼبضي ثب قٛاٞس ظٔاٗ ٛزٖ ثئطسج

 يب ذاط. ثبقس ٔيآٞٗ يب ٖٛاضيي ٔب٘ٙس ٌؿُ ٚ ... 

 ٞٙؼبضي احشٕبِي. ثطآٚضزي اظ اثٗبز ٔٙجٕ ثي 
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ي يب قٙبؾ ثبؾشبٖهٛل زض ٞبي ٔر سٛا٘س ٔكشُٕ ثط سطا٘كٝ ٔي ٞب يحفبضقٛز. ايٗ  ٔي اضائٝزض آذط ٘اع داكٟٙبز حفبضي   

س. اِجشٝ ٙي ٔرهٛل ثطاي ٔٛاز ٔٙفؼطٜ لسيٕي ٚ يب حفط سطا٘كٝ ٔٗس٘ي، چبٞه، ٌٕب٘ٝ ٚ يب سُٛ٘ اوشكبفي ثبقٞب وبٚـ

ٞبي ثطضؾي زيٍط يب ؾبيط ٔجبحض  ٔٙؼط ثٝ اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ؼٝا٘شٕٞاكٝ زِاّي ثطاي حفبضي ٚػٛز ٘ساضز ٚ ٕٔىٗ اؾز 

 قٙبؾي ٕ٘بيف زاز. ٚ يب ظٔاٗ ُٔٙمٝ ٌٌُٛ طيسهٛي ثطاي حفبضي ضا ثط ضٚي ٘مكٝ ٔٛضز٘ٓط، سٛاٖ ٘مبٌ داكٟٙبز ثبقس. ٔي

 

 .آٔسٜ اؾز 1زض داٛؾز  ،٘حٜٛ ٍ٘بضـ ٌعاضـ

 هـخصبت كبدس فٌي ٍ تجْیضات -3-3

 ّب هـخصبت فٌي دػتگبُ -3-3-1

ٔشطٞبيي وٝ زض دبضا  ٗيسط ٟٔٓوٙٙس وٝ  ٞبي ذٛز شوط ٔي ٞبي ٔرشّف دبضأشطٞبي ٔرشّفي ضا ثطاي زؾشٍبٜ قطوز   

لطاض ٌاطز زض ّٚٞٝ اَٚ ٔٗشجط ثٛزٖ قطوز ؾبظ٘سٜ ٚ زض ّٚٞٝ زْٚ دبضأشطٞبي زلز، نحز ٚ  ٔٛضزسٛػٍٝٔٙشٛٔشطٞب ثبيس 

 قٛز:  ثبقس. زض ظيط ثٝ ايٗ دبضأشطٞب اقبضٜ ٔي ٌطازيبٖ ٚ زأٙٝ ٔي

ز  ٔمتساض ٘كتبٖ   ايٗ دبضأشط ٔاتعاٖ حؿبؾتاز لُٗتبر اِىشطٚ٘اىتي ٚ ؾٙؿتٛض ضا زض طجت      : هیضاى حؼبػیت -1

 .زٞس ئ

 ي ٚ طجز ٕ٘بيس.طاٌ ا٘ساظٜ ،زض ٕ٘بيكٍط سٛا٘س ئوٝ زؾشٍبٜ  اؾز ئمساضايٗ : يشیگ اًذاصُدقت  -2

قتٛز ثتٝ    ؾز وٝ طجز ٔيا چٙب٘چٝ اظ ٘بٔف داساؾز ٔاعاٖ اٖشجبض ٟ٘بيي زازٜ اي: يشیگ اًذاصُصحت هطلق  -3

 ثٛز. ٔمساض ذٛاٞسيه ٘مُٝ ٔٗاٗ ٕٞاٗ  ي ٔشٛاِي زضسىطاضٞبٚ زض  زضٞطنٛضرايٗ ٔٗٙب وٝ ايٗ ٔمساض 

ٔظتبَ   َتٛض  ثٝ. زٞس ئي زؾشٍبٜ زض ٔٙبَك ػغطافابيي ٔرشّف ضا ٘كبٖ طاٌ ا٘ساظٜسٛا٘بيي : يشیگ اًذاصُداهٌِ  -4

ٛ  ئت ٞعاض ٘ب٘ٛسؿال ٘عزيه  80٘ب٘ٛسؿال ٚ زض ٔساضٞبي ثبال ثٝ حسٚز  20000زض ٔساضٞبي دبياٗ ثٝ حسٚز   ٓيقت

 ي ٕ٘بيس.طاٌ ا٘ساظٜٙؼبضي ثٝ ايٗ ٔمساض زؾشٍبٜ ثبيس ثشٛا٘س ثطزاض ٟ٘بيي ضا ٞ وٝ ثب ايبفٝ وطزٖ يه ثي

ي ٞتب  ستٛزٜ ي ٔغٙبَاؿتي ثتط ضٚي   ٞتب  يطاٌ ا٘ساظٜزضٚالٕ ايٗ دبضأشط اظ ٔٛاضز ٟٔٓ زض : يشیگ اًذاصُگشاديبى  -5

سٛا٘تس   ؾٙؿٛض ٔتي  ي ثٗسي ٔاعاٖ سغااطاسي وٝطاٌ ا٘ساظٜي سب طاٌ ا٘ساظٜثٝ ايٗ ٔٗٙب وٝ اظ يه  ،ثبقس ٔي زاض آٞٗ

ٞٙؼبضي حطوز وتطزٜ ٚ ثالفبنتّٝ ثتط     ٔظبَ ٚلشي اظ يه ٔحُ ثسٖٚ ثي ٖٙٛاٖ سحُٕ وٙس چٝ ٔمساضي اؾز. ثٝ

ٚ ٔمساض ػسيتس ضا   ٙسضٚي سٛزٜ آٞٗ  ثب ٔغٙبَاؽ قسيس لطاض ثٍاطيٓ قسر سغااطار ضا زؾشٍبٜ ثشٛا٘س سحُٕ و

 ي طجز ٕ٘بيس.  زضؾش ثٝ

 ّبي هگٌتَهتز عشين دعتگبُ ثزاي قجَل قبثلحذاقل هؾخصبت فٌی  -3-3-1-1

 ٘ب٘ٛسؿال 01/0ٔاعاٖ حؿبؾاز:  -1

 ٘ب٘ٛسؿال 005/0زلز:  -2
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 ٘ب٘ٛسؿال  -+/ 005/0نحز ُّٔك:  -3

 ٘ب٘ٛسؿال 100000سب  15000ٔحسٚزٜ ّٖٕىطز:  -4

 ٘ب٘ٛسؿال 40000ٔاعاٖ سحُٕ ٌطازيبٖ يب ٕٞبٖ سغااطار قسر ٔاساٖ:  -5

 زض ٞط طب٘اٝ ثٝ ا٘شربة وبضثط زازٜ 10يب  5، 2 ،1ي زض ٚاحس ظٔبٖ: ثطزاض ٕ٘ٛ٘ٝٔمساض  -6

 ّبي هگٌتَهتز پزٍتَى زاي دعتگبُقجَل ث هؾخصبت فٌی قبثلحذاقل  -3-3-1-2

 ٘ب٘ٛسؿال 1/0زلز:  -1

 ٘ب٘ٛسؿال  -+/ 1نحز ُّٔك:  -2

 ٘ب٘ٛسؿال 100000سب  20000ٔحسٚزٜ ّٖٕىطز:  -3

 ٘ب٘ٛسؿال )ٚالٗي( 5000ٔاعاٖ سحُٕ ٌطازيبٖ يب ٕٞبٖ سغااطار قسر ٔاساٖ:  -4

 وٝ يزضحبِ ،زض ٘ٓط ٌطفز سٛاٖ ئٗ ٔاعاٖ زلشي اؾز وٝ أطٚظٜ ثطاي يه زؾشٍبٜ ٍٔٙشٛٔشط ايٗ ٔكرهبر وٕشطي

أطٚظٜ  ٔكرهبر فٙي ثؿابض ثٟشطي زاض٘س. ٔطاست ثٝس ٘قٛ أطٚظي  وٝ زض وب٘بزا ٚ آٔطيىب سِٛاس ٔي كطفشٝادٞبي  زؾشٍبٜ

 ا٘شربة ثٟشط ٔس٘ٓط لطاض ٌاطز.ٖٙٛاٖ يه  سٛا٘س ثٝ س وٝ ٔي٘قٛ ٘اع سِٛاس ٔي   GPSٞبي زاضاي  زؾشٍبٜ

 هـخصبت كبدس فٌي اًجبم خذهبت -3-3-2

ي ػؿٕب٘ي ٔٙبؾت زاقشٝ ٚ ثشٛا٘ٙس زض قطايٍ ٔرشّف آة ٚ ٞب ييسٛا٘بدطؾُٙ فٙي يه ّٖٕابر غئٛفاعيىي ثبيؿشي   

ز وٝ يه اِٚاٝ فٙي ٚ اِىشطيىي اظ زيٍط ٔٛاضزي اؾ ٔؿبئُٞٛايي ٚ سٛدٌٛطافي ا٘ؼبْ ْٚافٝ ٕ٘بيٙس. ٕٞچٙاٗ آقٙبيي ثب 

 غئٛفاعيؿز زض ّٖٕابر نحطايي ثبيؿشي ا٘سوي ثب آٖ آقٙب ثبقس.

 ؾٙؼي افطاز ظيط حًٛض زاض٘س: ي زض ٞط ّٖٕابر ثطزاقز، سفؿاط ٚ ٌعاضـ زٞي ٔغٙبَاؽَٛضوّ ثٝ

 كبرؽٌبط ارؽذ پزٍصُ -3-3-2-1

قٙبؾي  ظٔاٗ ٔٗسٖ ٚ يب  وبضقٙبؼ اضقس دطٚغٜ ثبيؿشي حسالُ ٔسضن وبضقٙبؾي اضقس يب زوشطي زض ضقشٝ غئٛفاعيه،

 ٞب ضا ثسا٘س. ٞبي نحطايي ٔطسجٍ ثٛزٜ ٚ سٕبْ أٛض فٙي ٔطثٌٛ ثٝ زؾشٍبٜ ؾبَ سؼطثٝ زض ثطزاقز 7زاقشٝ ٚ زاضاي 

 ٞبي ظيط ضا زاضا ثبقس: وبضقٙبؼ اضقس دطٚغٜ ثبيؿشي لبثّاز 

 ٝثبقس.ؾٙؼي آقٙب  ٞبي ٔغٙبَاؿي ٚ ا٘ٛأ وبضثطزٞبي ضٚـ ٔغٙبَاؽ ٞٙؼبضي ٖٕٛٔي ثب ا٘ٛأ ثي َٛض ث 

  ٞتط زؾتشٍبٜ ضا ُٔبِٗتٝ     ضإٞٙبي اؾتشفبزٜ اظ ي الظْ ضا زيسٜ ثبقس ٚ ٞب زٚضٜٞبي حؿبؼ حشٕبً ثبيس  زض ثطزاقز

 ٕ٘ٛزٜ ثبقس.

 ْي زاقشٝ ثبقس.ؾبظ ٔسَٞبي  ٞب ٚ فٗ ٚ ٕٞچٙاٗ ضٚـ افعاضٞب آقٙبيي وبُٔ ثب ٘ط 

  غاطٜ زاقشٝ ثبقس. قٙبؾي قٙبؾي ٚ يب ثبؾشبٖ ٞب ثب ٔكبٞسار ظٔاٗ ٞٙؼبضي لبثّاز سُجاك ثي ٚ 

 .ثٝ أٛض ٔسيطيشي ٔؿٍّ ثبقس 
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افعاضٞبي ٔٛضز٘ابظ ثطاي سٟاٝ يه ٌعاضـ  ي فٙي ٚ ٘طْٞب ٌعاضـٕٞچٙاٗ وبضقٙبؼ اضقس دطٚغٜ ثبيؿشي ثٝ ضٚـ سٟاٝ 

 ٔؿٍّ ثٛزٜ ٚ ثشٛا٘س يه دطٚغٜ ضا اظ اثشسا سب ا٘شٟب ثٝ ا٘ؼبْ ضؾب٘سٜ ٚ ٘ؿجز ثٝ آٖ دبؾرٍٛ ثبقس.

 كبرؽٌبط -3-3-2-2

ثبيؿشي حسالُ زاضاي ٔسضن  ،ٌاطز بؼ غئٛفاعيه وٝ زض ّٖٕابر نحطايي ؾطدطؾشي ضا ثٝ ٖٟسٜ ٔييه وبضقٙ

ٞبي  ؾبَ ؾبثمٝ ّٖٕابسي زض ثطزاقز 5قٙبؾي ثٛزٜ ٚ حسالُ  وبضقٙبؾي ٚ يب وبضقٙبؾي اضقس غئٛفاعيه، ٔٗسٖ يب ظٔاٗ

 :يه وبضقٙبؼ غئٛفاعيه ثبيس قطايٍ ظيط ضا زاضا ثبقس غئٛفاعيه زاقشٝ ثبقس.

  ٚ ٜي الظْ ضا زيسٜ ثبقس.ٞب زٚضٜزاضاي سؼطثٝ وبفي ثٛز 

 ٜٞب ضا زض دبيبٖ ٞط ضٚظ ضؾٓ ٕ٘بيس. ٞب ضا سرّاٝ ٚ ٘مكٝ ثشٛا٘س زاز 

 .وبضقٙبؼ ثبيؿشي ثط وبض سىٙؿاٗ ٘ٓبضر زاقشٝ ثبقس 

  نحز ثطزاقز   ْ زازٜ  ٞب ضا زض ايؿشٍبٜ ٔجٙب ٚ زؾشٍبٜ ثطزاقز وٙشطَ ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾذؽ سهحاحبر ضٚظا٘تٝ ضا ا٘ؼتب

 ٞٙؼبضي وبضقٙبؼ اضقس دطٚغٜ ضا زض ػطيبٖ لطاض زٞس. ٚ ٘مكٝ اِٚاٝ ضا سطؾآ ٕ٘بيس ٚ زض نٛضر ٔكبٞسٜ ثي

 ْوبض ثب ٘ط    ْ ي يته  ٞتب  ٟٔتبضر افعاضٞتبي وتبضثطزي اظ    افعاضٞبي  سرههي غئٛفاعيه ٔب٘ٙس غئٛؾتبفز ٚ ؾتبيط ٘تط

 وبضقٙبؼ زض ثطزاقز ٔغٙبَاؽ اؾز.

 تکٌغيي -3-3-2-3

سٛا٘س ايٗ  ، ٔيزاقشٝ ثبقس ؾبَ ؾبثمٝ 3ضزا٘ي فٙي ٚ يب زيذّٓ فٙي ٚ يب ضيبيي ثبقس ٚ فطزي وٝ زاضاي ٔسضن وب 

 ٌاطز.  ثٝ ٖٟسٜضا  زأؿئِٛ

 ٔٛاضز ظيط ضا ا٘ؼبْ زٞس: يه سىٙؿاٗ ثبيؿشي ثشٛا٘س

  ٝٞٙؼبضي ضا ٔكبٞسٜ ٕ٘بيتس  وٝ ٔٛاضز ثي ٞب ضا سكرام زٞس ٚ زضنٛضسي زضؾشي زازٜ وبض ثب زؾشٍبٜ زض حسي و، 

 ٙبؼ ضا زض ػطيبٖ لطاض زٞس. وبضق

 ٙشطَ ٚؾبيُ  ٔٛضز٘ابظ ثطاي ثطزاقزو 

  ٖس اظ دبيبٖ ٞط ضٚظ ّٖٕابر نحطاييٞب ثٗ قبضغ ٕ٘ٛزٖ آٖٚ  ٞب يثبسطچه وطز 

 ٜٞب سرّاٝ زؾشٍب 

 ْضا ثطاي سرّاٝ زؾشٍبٜ ثٝ وبض ثطز.افعاضٞبي ٔٛضز ِعْٚ  وبض ثب ضايب٘ٝ زؾشي زض حسي وٝ ثشٛا٘س ٘ط 

 راًٌذُ صحزايی -3-3-2-4

ٙسٜ ثبيؿشي سب حسي ثٝ أٛض فٙي آٌبٜ ثبقس سب ثشٛا٘س زض قطايٍ ثحطا٘ي اواخ ضا ثٝ ٔمهس ٔٛضز٘ٓط ضؾب٘سٜ ٚ ضا٘

 ثبظٌطزا٘س. 
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 لیؼت ٍػبيل ٍ كبسكٌبى چک -3-3-3

 َٛضوّي ٞط اواخ زض يه ّٖٕابر نحطايي ٚؾبيُ ظيط ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضز: ثٝ

 دكشي قبُٔ ِٛاظْ قرهي. وِٛٝ -1

 اس٘ي ثٝ ٔمساض الظْ.  ٕٞطاٜ زاقشٗ ٔٛاز غصايي ٚ ٘ٛق -2

 ٕٞطاٜ زاقشٗ واف ايٕٙي ثطاي ٌعيسٌي ٚ وٕه ثٝ ٔؼطٚح زض ؾٛا٘ح. -3

ٞتبي َتٛال٘ي ٚػتٛز زٚ     وٝ ثؿابضي اظ ايٗ وبضٞب ٕٔىٗ اؾز زض ٘ٛاحي زٚضافشبزٜ ا٘ؼبْ قٛز زض ػبزٜ اظآ٘ؼبيي -4

ٝ زؾشي يب ٔٛثبيُ  ٓاؾ يثٔبقاٗ ٚ زاقشٗ ٚؾبيُ اضسجبَي ٔب٘ٙس  ٝ  ثت ٔٛالتٕ ِتعْٚ اظ آٖ   ي وتٝ ثشتٛاٖ زض   ا ٌٛ٘ت

 يطٚضي اؾز.  ،اؾشفبزٜ وطز

 زؾشي ثطاي ٔكرم وطزٖ ٔؿاط زؾشطؾي ٚ داسا وطزٖ ٔحسٚزٜ ٔٛضزُٔبِٗٝ. اؼ يد يػ -5

 ي آِىباليٗ.  ٞب يثبسطثبسطي ثب لبثّاز قبضغ زٚثبضٜ ٚ يب  -6

 ٍعبيل تخصصی  -3-3-3-1

شي ٚؾبيُ ظيط ضا ثٝ ٕٞطاٜ َٛض ذبل ثطاي ثطزاقز ٔغٙبَاؽ ؾٙؼي ثب ا٘ٛأ ٍٔٙشٛٔشط ثبيؿ يه اواخ غئٛفاعيه ثٝ

 زاقشٝ ثبقس:

 ي ٖبضي اظ ٞطٌٛ٘ٝ ٚؾاّٝ فّعي.ٞب ِجبؼ -1

 ٞبي حؿبؾاز ثبال.  چؿت ٘ٛاضي دٟٗ ثطاي طبثز وطزٖ ؾٙؿٛض ٚ سٙٓآ ظاٚيٝ ؾٙؿٛض زض ثطزاقز  -2

 چؿت ثطق ثطاي اؾشفبزٜ زض ثبسطي.  -3

 ي ٚ ... ثطاي ٔٛاضز يطٚضي.ٌٛقش چادٔشط، لّٕ، ا٘جطزؾز،  ِٚز ٔٙبؾت قبُٔ ٞٛيٝ، اثعاض ػٗجٕٝٞطاٜ زاقشٗ  -4

 قٛز.   ٔي اضائٝفاٛظٞبي اؾشب٘ساضز ٞط زؾشٍبٜ وٝ ٕٔٗٛالً ثب ٞط زؾشٍبٜ  -5

 وٝ زض ؾطٔب ٚ ٌطٔب ََٛ آٖ سغااط ٘ىٙس. َٛضي ي ثّٙس ثٝا دبضچٝٔشط  -6

ٛز چٟبض ٖسز ٚػ  ؾٙغ ؽأغٙبَزض ٞط زؾشٍبٜ ٕٔٗٛالً  ؾٙؿٛض وٖٝٙٛاٖ دبيٝ  ي ٘آ ٔشطي اؾشب٘ساضز ثٝٞب ّٝأ -7

 زاضز.

 دبيٝ ٔرهٛل ثطاي ايؿشٍبٜ ٔجٙب.  -8

 ثبَطي يسن ثطاي زؾشٍبٜ. -9

 .ثبقس ٔي ٞط زؾشٍبٜقبضغض اؾشب٘ساضز وٝ ٕٞطاٜ ثب  -10

 ي ثطق.ضاٞ ؾٝ  -11

 ضايب٘ٝ ٕٞطاٜ. -12

 افعاض سرّاٝ. وبثُ ٚ ٘طْ -13

 زٚضثاٗ ٖىبؾي. -14
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 اؾذطي. نٛضر ثٝضً٘  -15

ستٛاٖ   ِجشٝ زض نٛضر ٕٞطاٜ ٘ساقشٗ ٔتي وٝ ا)ؾٙغ( ي ٔمساض ٘فٛشدصيطي ٔغٙبَاؿي)وبدبٌاط يه زؾشٍبٜ ا٘ساظٜ -16

 .(ٌاطي وطز ي ؾًٙ ضا ثٝ آظٔبيكٍبٜ ثطز ٚ ٔمساض ٘فٛشدصيطي ٔغٙبَاؿي آٖ ضا ثٗساً ا٘ساظٜٞب ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبي ثطزاقز ٚ اضسفبٔ  ثطاي طجز ٔحُ ايؿشٍبٜ ،٘جبقس اؼ يد يػزؾشي زض ظٔب٘ي وٝ زؾشٍبٜ زاضاي  اؼ يد يػ -17

 آٖ.

ثط ضٚي ظٔاٗ ٚ ٔؿشٙس وطزٖ سٕبْ اسفبلبسي وتٝ زض ٍٞٙتبْ ثطزاقتز الظْ    زفشطچٝ ٚ ٔساز ثطاي طجز ٔكبٞسار  -18

 سٛاٖ اَالٖبر ػب٘جي ضا ٍٞٙبْ ثطزاقز ثٝ زؾشٍبٜ ٚاضز وطز. ٞب ٔي اؾز طجز قٛز. زض ثًٗي زؾشٍبٜ

زفشطچٝ ضإٞٙبي زؾشٍبٜ ٘اع ثبيؿشي ثٝ ٕٞطاٜ اواخ ثٛزٜ سب زض ٔٛالٕ يطٚضي زض نتٛضر ثتطٚظ ٔكتىُ ثتطاي      -19

 ٘ٙس ثٝ آٖ ٔطاػٗٝ ٕ٘بيٙس.زؾشٍبٜ ثشٛا

 ؾآ ثي -20

 ٔٛاز ذٛضاوي ٚ ٘ٛقاس٘ي زض ٔٙبَك زٚض -21

 ٞبي اِٚاٝ حبٚي واز ٔبض ػٗجٝ وٕه -22

 دطٚ٘سٜ دطٚغٜ -23

 ٘كب٘ي ثطاي اسٛٔجاُ وذؿَٛ آسف -24

 كبركٌبى تخصصی -3-3-3-2

 :ثبقس ٔيوٝ لجالً ٞٓ آٔسٜ قبُٔ افطاز ظيط  ٕٞبُ٘ٛضي غئٛفاعيه اواخ

 ٖٙٛاٖ ٘بْط.  وبضقٙبؼ اضقس ثٝ -1

 .ثطاي ؾطدطؾشيوبضقٙبؼ  -2

 ٌاطي. سىٙؿاٗ ثطاي ا٘ساظٜ -3

 .ٚ٘مُ حُٕضا٘ٙسٜ ثطاي  -4

 وبضٌط ثطاي حُٕ زؾشٍبٜ. -5

 ثإٝ حٛازص زاقشٝ ثبقٙس. َٛض ٕٞاٗالظْ اؾز وّاٝ دطؾُٙ ثإٝ ثٛزٜ ٚ 

 الضحوِ ًحَُ هحبػجِ حق -3-4

 ّب ػَاهل تبثیشگزاس دس ّضيٌِ -3-4-1

 ثبقس: ٞبي ّٖٕابسي قبُٔ ٔٛاضز ظيط ٔي ٞعيٙٝ
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 ًيزٍي اًغبًی -3-4-1-1

ٞتبي ٔغٙتبَاؽ  ٔشكتىُ اظ يته وبضقتٙبؼ اضقتس، يته         يه اواخ غئٛفاعيه ثطاي ا٘ؼبْ ثطزاقز زازٜ َٛضَٕٔٗٛ ثٝ

ضٚظ فٗبِاتز ؾتبيط    4ي ٞط اظا. الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ حًٛض ٚ فٗبِاز وبضقٙبؼ اضقس ثٝ ثبقس ٔيوبضقٙبؼ ٚ يه سىٙؿاٗ 

بؼ نتحطايي )ٔؿتئَٛ َطاحتي، ثطزاقتز ٚ وٙشتطَ      ٘اطٚي ا٘ؿب٘ي قتبُٔ وبضقتٙ   يَٛضوّ ثٝ. ثبقس ٔيضٚظ  1اًٖبء ٌطٜٚ، 

 ٞب( ٚ وبضقٙبؼ زفشطي ) ٔؿئَٛ دطزاظـ، سفؿاط ٚ اضائٝ ٌعاضـ( اؾز. وافاز زازٜ

 ّبي كبرگبّی ّشيٌِ -3-4-1-2

 .ثبقس ئ ٚ ذٛزضٚ ذٛضزٚذٛضان ،قبُٔ ٞعيٙٝ اؾىبٖ

 ّب ٍ تدْيشات دعتگبُ -3-4-1-3

ٗ  ٞب ٔشفبٚر ٞؿشٙس. ثب ٞعيٙٝ زؾشٍبٜ  آٖ،ؾٙغ ٚ سؼٟاعار ػب٘جي  ثبسٛػٝ ثٝ وبضايي ٚ وافاز زؾشٍبٜ ٔغٙبَاؽ حتبَ   ايت

 اؾز. لإز ٔشٛؾٍ اؾشٟالن سؼٟاعار آ٘بِاعقسٜ ٚ زض٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ

 ًٍقل حول -3-4-1-4

 .قٛز ئثٝ ٔحُ وبضٌبٜ ٚ ثبِٗىؽ زض ٘ٓط ٌطفشٝ  ٚ٘مُ حُٕٚ٘مُ قبُٔ  ٞعيٙٝ حُٕ

 

 ثبصدُ -3-4-2

 قٛز: بٖ ٔئٛػت سغااط زض ضا٘سٔٞبي ٔغٙبَاؽ  ٛاضز ظيط زض ثطزاقزَٛضوّي ٔ ثٝ

 تَپَگزافی هحذٍدُ ثزداؽت -3-4-2-1

 ٚ ٕٞٛاض سمؿآ قٛز. ٔبٞٛض سذٝسٛا٘س ثٝ سٛدٌٛطافي قسيس،  ي ٔيؾبظ ضاٜي ٚ ثطزاض ٘مكٝٞبي  ايٗ دبضأشط ٔب٘ٙس ثطزاقز

 چگبلی ؽجکِ ثزداؽت -3-4-2-2

 .ثطزاقز ثؿابض ٔٛطط اؾز ٞبي ثطزاقز زض يه ٔؿبحز ٔٗاٗ زض ظٔبٖ ثبيس زض ٘ٓط زاقز وٝ سٗساز ايؿشٍبٜ

اٌط ٕٞاٗ  وٝ يزضحبِ ،قٛز ايؿشٍبٜ ثطزاقز ٔي 121 ،ٔشطي زض يه ٞىشبض 10ٔظبَ زض يه ثطزاقز ثب قجىٝ  ٖٙٛاٖٝ ث

ايؿشٍبٜ ثطزاقز ذٛاٞس قس.  36زض ٞط ٞىشبض  ،ٔشطي 20ايؿشٍبٜ ٚ زض قجىٝ  9زض ٞط ٞىشبض  ،ٔشطي ثبقس 50قجىٝ 

ط ٌطفز. أب اٖٕبَ يطيت ٔشٙبؾت ثب ٔؿبحز ٖٕالً ثٙبثطايٗ ثٟشط اؾز ثطاي آٖ يه يطيت ٔشٙبؾت ثب ٔؿبحز زض ٘ٓ

 نٛضر سؼطثي ثطاي آٖ زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ اؾز. اؾز ٚ ِصا يه يطيت ثٝ طٕٔىٗاغ
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 ٍ دٍري اس هزكش ٍَّا آة -3-4-2-3

سٛاٖ ثب زض ٘ٓط  ٞبي ٔٗس٘ي ٔي زض ثطزاقز وكٛض ثطاي ذسٔبر ٘ٓبضر وبضٌبٞي ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػُٝٔبثك سٗطفٝ ؾبظٔبٖ 

يطيجي ثٝ ضا٘سٔبٖ ّٖٕابر نحطايي ثٝ قىُ ظيط اٖٕبَ ٕ٘ٛز. ايٗ يطيت ثطاي چٍبِي  ،ٍبٜ زض ٞط ٞىشبضٌطفشٗ سٗساز ايؿش

زض ٘ٓط ٌطفشٝ قس. ٕٞچٙاٗ  14/2ايؿشٍبٜ زض ٞط ٞىشبض  100ٚ ثطاي چٍبِي ثاف اظ  78/1ايؿشٍبٜ  100سب   30ثاٗ 

ثطاي وٛٞؿشب٘ي زض ػسَٚ  4/1ٚ  ٔبٞٛض سذٝي ثطا 2/1نٛضر يطيت ٔٗىٛؼ  قسٜ زض ثبال ٘اع ثٝ اضائٝقطايٍ سٛدٌٛطافي 

 قسٜ اؾز.  اضائٝ شوطقسٜضا٘سٔبٖ ّٖٕابر نحطايي ثط اؾبؼ يطايت  2-3ِحبِ قسٜ اؾز. زض ػسَٚ قٕبضٜ 

 در رٍػ هغٌبعيظ عٌدی ّب در يک رٍس حدن ثزداؽت -2-3خذٍل 

 كَّؼتبًي هبَّس تپِ دؿت تؼذاد ايؼتگبُ دس ّش ّکتبس

 100 116 140 30تب

30- 100 250 208 178 

 214 250 300 100ثیؾ اص 

 
ٔشط ذُي لبثتُ ا٘ؼتبْ اؾتز ٚ    150ٞبي ٔكبثٝ ضٚظا٘ٝ  ٞبي حؿبؼ، ثب اؾشفبزٜ اظ ٍٔٙشٛٔشط ؾعيٓ يب زؾشٍبٜ زض ثطزاقز

 ٞب ُٔطح ٘رٛاٞس ثٛز. سٛدٌٛطافي ٚ ٔؿبحز ثٝ ّٖز وٛچه ثٛزٖ ٔحُ ثطزاقز

 يا هٌطقِضشيت ؿشايط هختلف اقلیوي ٍ  -3-4-3

ٝ ؾٙؼي ثب سٛػٝ ثٝ يتطيت   ٞبي ٔغٙبَاؽ ي ثطزاقزاٝ ُٔٙميطيت  ٝ  ي ؾتبظٔبٖ  ا ُٔٙمت وكتٛض ثتطاي    ثط٘بٔتٝ ٚ ثٛزػت

 قٛز: ٔحبؾجٝ ٔي  1-3ذسٔبر ٘ٓبضر وبضٌبٞي ثٝ قىُ ظيط زض ضاثُٝ قٕبضٜ 

(3-1)  
8.1

)8.0( 


R
Rm 

كٛض ثتطاي ذتسٔبر ٘ٓتبضر    و ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝيطيت ؾبظٔبٖ  Rاي ٔغٙبَاؽ ؾٙؼي ٚ  يطيت ُٔٙمٝ  Rmوٝ  َٛضي ثٝ

 وبضٌبٞي اؾز.

 

 ػٌجي تؼشفِ خذهبت هطبلؼبت طئَفیضيک ثِ سٍؽ هغٌبطیغ -3-4-4

 

 عٌدی تؼزفِ خذهبت هغبلؼبت صئَفيشيک ثِ رٍػ هغٌبعيظ -3-3خذٍل 

 ثْب )سيبل( ٍاحذ ؿشح ؿوبسُ

1 
ؾٙؼي  اِعحٕٝ ُٔبِٗبر غئٛفاعيه ثٝ ضٚـ ٔغٙبَاؽ حك

 دطٚسٖٛ
 23,597,335 اواخ ضٚظ

2 
ؾٙؼي  حٕٝ ُٔبِٗبر غئٛفاعيه ثٝ ضٚـ ٔغٙبَاؽاِع حك

 ؾعيٓ
 25,147,334 اواخ ضٚظ
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 ثْب )سيبل( ٍاحذ ؿشح ؿوبسُ

3 
ٞعيٙٝ حُٕ افطاز ٚ ٚؾبيُ اظ زفشط ٔكبٚض ثٝ وبضٌبٜ ٚ 

 ٞبي آؾفبِشي ثبِٗىؽ زض ػبزٜ
 26,388 واّٛٔشط

4 
ٞعيٙٝ حُٕ افطاز ٚ ٚؾبيُ اظ زفشط ٔكبٚض ثٝ وبضٌبٜ ٚ 

 ٞبي ذبوي ثبِٗىؽ زض ػبزٜ
 46,286 واّٛٔشط



 

  4فصل 4

 اوکساریوگاری  ريش لرزٌ
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 كلیبت -4-1

 هؼشفي سٍؽ -4-1-1

ٞبي ٟٔٙسؾتي   ٞبي دطٚغٜ ثبقس وٝ ثاكشط زض ظٔاٙٝ ٍ٘بضي ٔي ٞبي ِطظٜ سطيٗ ضٚـ ٍ٘بضي ا٘ىؿبضي ػعٚ لسيٕي ِطظٜ  ضٚـ

ٝ   أٛاع ٔىب٘اىي زض نٙٗز اوشكبف ٘فز ٘اع ػٟز سٗااٗ ؾطٖز ،وبضثطز زاضز اظ ايتٗ ضٚـ  ٞتبي ؾتُحي    ٚ يتربٔز اليت

ٞتبي   اي ثٝ ٌاط٘سٜ اظ ٔٙجٕ ا٘طغي ِطظٜ Pٌاطي ظٔبٖ ضؾاس ٔٛع  ٍ٘بضي ا٘ىؿبضي ٔجشٙي ثط ا٘ساظٜ ضٚـ ِطظٌٜطزز.  اؾشفبزٜ ٔي

ٞبي ؾتُحي ظٔتاٗ ٖجتٛض وتطزٜ ٚ      اي، اظ زضٖٚ اليٝ اظ ٔٙجٕ ا٘طغي ِطظٜ سقسٜاسِٛثبقس. أٛاع  ٞب ٔي اي يب غئٛفٖٛ أٛاع ِطظٜ

قتٛ٘س.   اي طجتز ٔتي   ٞبي أٛاع ِتطظٜ  ٌطز٘س ٚ سٛؾٍ ٌاط٘سٜ ٞبي ظٔاٗ ثٝ ؾُح ظٔاٗ ثبظ ٔي ثاٗ اليٝ دؽ اظ ا٘ىؿبض زض ٔطظ

ٚ دتؽ اظ سفؿتاط ايتٗ اَالٖتبر،      قتسٜ  يثطضؾت ٍ٘تبضي   ٞبي ِطظٜ ٞب سٛؾٍ ٔفؿطيٗ زازٜ ٌٔٛطاْ ثط ضٚي ؾبيع قسٜ طجزأٛاع 

سط وبضٞبي ا٘ىؿتبضي   ٞبي داكطفشٝ ِجشٝ زض ضٚـقٛز. ا ٞبي ؾُحي ظٔاٗ ٔحبؾجٝ ٔي ؾطٖز أٛاع ٔىب٘اىي ٚ يربٔز اليٝ

 ي ضا ٘اع ٔكرم ٕ٘ٛز.طؾُحيظٞبي  سٛاٖ سٛدٌٛطافي اليٝ ٔي GRM 1ٞبي  ٔبؾٛزا ٚ ضٚـ -ٞبي ٞبٌاٛاضا ٔب٘ٙس ضٚـ

، ؾٝ اليٝ ٚ ثاكشط َطاحي ٚ اػطا قٛ٘س، ٕٞچٙتاٗ ثتب   ٝيزٚالسٛا٘ٙس ثطاي اٞساف  ٞبي قىؿز ٔطظي ٔي َٛضوّي ضٚـ ثٝ

َ   زؾشٛضإُِٗايٗ ضا ٘اع قٙبؾبيي ٕ٘ٛز. زض  زاض تاقٞبي  سٛاٖ اليٝ ٞب ٔي يٗ ضٚـاؾشفبزٜ اظ ا ي، اٝ يت زٚال ٞتبي  سٟٙب ثتٝ ٔتس

ٞب وتٝ وٕشتط زض وبضٞتبي ٟٔٙسؾتي وتبضثطز زاضز ٚ اظ       اؾز ٚ اظ شوط ؾبيط ضٚـ دطزاذشٝ قسٜ زاض تاق ٝيزٚالاي ٚ  ؾٝ اليٝ

 ٌطزز. ثبقٙس ذٛززاضي ٔي لُٗاز ثباليي ثطذٛضزاض ٕ٘ي

 ّبي كبسثشد حَصُ -4-1-2

ٞتبيي   ؾبظي، احساص ٘اطٌٚبٜ ٚ سٕتبْ دتطٚغٜ   ؾبظي، ؾس ؾبظي، سُٛ٘ ي، دُؾبظ ضاٜٞبي  ٍ٘بضي ا٘ىؿبضي زض دطٚغٜ ضٚـ ِطظٜ

ضٚـ ا٘ىؿبضي ٕٞچٙاٗ زض ثتٝ زؾتز    سٛا٘س وبضثطز زاقشٝ ثبقس. ضا زاض٘س، ٔي 2ٞبي ؾُحي ؾبذشٍبٜ وٝ ٘ابظ ثٝ اضظيبثي اليٝ

ـ    ٖٕك وٓي ٚ ثٝ زؾز آٚضزٖ ٔحسٚزٜ ٔٗبزٖ طؾُحيظي ٞب آٚضزٖ سٛدٌٛطافي اليٝ اي  ٞتبي غاتط ِتطظٜ    ٘اتع ثتب سطواتت ضٚ

  سٛا٘س ٔٛضزاؾشفبزٜ لطاض ٌاطز. ٔي

قتٛز، ٞطچٙتس وتٝ ٖٕتك ٘فتٛش ضٚـ ا٘ىؿتبضي وتٓ اؾتز ٚ          زض اوشكبف ٔٙبثٕ ٘فشي ٘اع اظ ضٚـ ا٘ىؿبضي اؾشفبزٜ ٔي

ٖٙٛاٖ يه ضٚـ سىٕاّي ػٟز ثٝ زؾتز آٚضزٖ ؾتطٖز    اىٗ ثٝثبقس ٚ ِ ٞاسضٚوطثٛضي ٕ٘ي ٔربظٖٔؿشمإب لبزض ثٝ وكف 

ٞتبي ا٘ٗىبؾتي، ػٟتز اٖٕتبَ      ٌاطز )ٕٔٗٛال ٍٞٙبْ دطزاظـ زازٜ ٞبي ؾُحي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔي أٛاع ٔىب٘اىي زض اليٝ

ٞبي ا٘ىؿتبضي ثتٝ    ٞبي ؾُحي اؾز وٝ ايٗ ؾطٖز سٛؾٍ ضٚـ أٛاع ٔىب٘اىي زض اليٝ ؾطٖز ثٝسهحاحبر اؾشبساه ٘ابظ 

 آيس(.     ؾز ٔيز

                                                      
1-Generalize reciprocal method 
2- Site investigation 
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 اًجبم ػولیبت صحشايي  -4-2

 ثبقٙس: ٞبي ا٘ىؿبضي قبُٔ ٔطاحُ ظيط ٔي ٕٔٗٛالً ضٚـ

 ي ا٘ىؿبضيٍ٘بض ِطظَٜطاحي ّٖٕابر  .1

 چاسٔبٖ آضايٝ غئٛفٛ٘ي ثط ضٚي ؾُح ظٔاٗ  .2

 ايؼبز ٔٛع زض ٔحُ ٘مبٌ چكٕٝ َطاحي قسٜ .3

 ٞبي ٌاط٘سٜ اي سٛؾٍ زؾشٍبٜ طجز ٔٛع ِطظٜ .4

 ا٘ىؿبضيلطائز اِٚاٗ ظٔبٖ ضؾاس ٔٛع  .5

 ٞبي ظٔبٖ ٔؿبفز  ضؾٓ ٔٙحٙي .6

اي ٚ ثٝ زؾز آٚضزٖ يربٔز ٚ ؾطٖز أٛاع  ي ٚ ؾٝ اليٝاٝ يزٚالنٛضر  ٞبي ظٔبٖ ٔؿبفز ثٝ سفؿاط ٔٙحٙي .7

 ٞبي اَٚ، زْٚ ٚ ؾطٖز اليٝ ؾْٛ  ٔىب٘اىي زض اليٝ

 ٍ ثشداؿت اطالػبت طشاحي ػولیبت صحشايي -4-2-1

 الگَي خغَط پيوبيؼ  -4-2-1-1

ٗ  نٛضسي َطاحي قٛ٘س وٝ ٕٞٛاضٜ ٖٕٛز ثط دسيسٜ ثٍٝ٘بضي ثبيس  ذٌُٛ دإبيف ِطظٜ قٙبؾتي )ٔب٘ٙتس ٌؿتُ ٚ     ٞبي ظٔتا

ٞبي ظٔاٗ ضا ٘كتبٖ ذٛاٞٙتس زاز. ثتسيٟي اؾتز      غاطٜ( ثبقٙس. زض ايٗ حبِز، اَالٖبر ثطزاقز قسٜ ثاكشطيٗ سغااطار اليٝ

ٌٛ َطاحتي قتسٜ، ٖٕتٛز ثتط     ثبقٙس، ثبيس ضٚ٘س وّي ذُ قٙبؾي زض ظٔاٗ سغااط ػٟز زاقشٝ ٞبي ظٔاٗ زضنٛضسي وٝ دسيسٜ

 ٞب ٚ ثهٛضر غاط ٔٛاظي ثب يىسيٍط زض٘ٓط ٌطفشٝ قٛ٘س. ضٚ٘س ايٗ دسيسٜ

 آرايِ صئَفًَی  -4-2-1-2

زض ّٖٕابر زاضز. اٌط  قسٜ ٌطفشٝ ثٝ وبضٞبي طجبر  ٚ سٛا٘بيي زؾشٍبٜ بظأٛضزَ٘طاحي آضايٝ غئٛفٛ٘ي ثؿشٍي ثٝ ٖٕك ٘فٛش 

ٞتب   ٌاطز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ فٛانُ ٔٛػٛز ثاٗ ٌاط٘تسٜ  ط ضٚي ظٔاٗ لطاض ٔيٞبي وٕشطي ث ثبقس، سٗساز غئٛفٖٛ ٔس٘ٓطاٖٕبق وٓ 

ٓ ٞبي  ػٛيي ٔشط زض دي 2ٞب اظ  قٛز. فٛانُ ثاٗ غئٛفٖٛ ََٛ آضايٝ فٗبَ ثط ضٚي ظٔاٗ سٗااٗ ٔي ٔشتط زض   10ٚ ستب   ٖٕتك  وت

ٞتبي   سٛاٖ ٌاط٘سٜ س، ٔيٞبي ؾُحي إٞاز زاقشٝ ثبق سٛا٘س سغااط ٕ٘بيس. ٕٞچٙاٗ اٌط ثطضؾي اليٝ ٞبي ٖٕاك ٔي ػٛيي دي

ٕ٘بيٙس، ثب فٛانُ وٕشط ٘هتت ٕ٘تٛز ٚ ثتب زٚض قتسٖ اظ ٔٙجتٕ ا٘تطغي        اثشسايي ضا وٝ ثاكشط اظ اليٝ ؾُحي أٛاع زضيبفز ٔي

 زض ٘ٓط ٌطفز.  ٞب غئٛفٖٛفٛانُ ثعضٌشطي ثاٗ 

ٞبي طجتبر زاضز.   ؾشٍبٜزض ز ثطزاقز لبثُي ٞب وب٘بَي زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ زض َطاحي ثؿشٍي ثٝ حساوظط ٞب غئٛفٖٛسٗساز 

وب٘بِٝ يب ثاكشط ٚػٛز زاضز. ثبيس سٛػتٝ زاقتز وتٝ ٞطچتٝ َتَٛ آضايتٝ        96ٚ  48، 24ٞبي  أطٚظٜ أىبٖ اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ

ٖ يبثس ِٚاىٗ ثب سٛػٝ ثٝ افعايف فبنّٝ  ػٛيي افعايف ٔي ٌطزز )سٗساز وب٘بَ ثاكشط(، ٞطچٙس ٖٕك دي ثاكشط ٔي ي ٞتب  غئٛفتٛ

سٛاٖ اظ ٔٙبثٕ ثب ا٘طغي  اي، ثبيس اظ ٔٙبثٕ ثب ا٘طغي ثبالسط )ٔب٘ٙس زيٙبٔاز( اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز ٚ ٕ٘ي جٕ ا٘طغي ِطظٜا٘شٟبيي آضايٝ اظ ٔٙ
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َ يي ٔٛضز٘ابظ ٚ حتساوظط  ػٛ يد٘اع ثؿشٍي ثٝ ٖٕك  ٞب غئٛفٖٛوٓ )ٔب٘ٙس چىف( اؾشفبزٜ وطز. سٗااٗ فبنّٝ ثاٗ  ي ٞتب  وب٘تب

ٝ طفشٝ قٛز ٖٕتال َتَٛ آضايتٝ    ثطزاقز زاضز، اٌط ايٗ فبنّٝ ذاّي وٓ زض ٘ٓط ٌ ٝ  ثت زض ّٖٕاتبر وتٓ قتسٜ ٚ ٖٕتك      وبضضفشت

ٌطفشٝ قٛز ثٝ سٗساز وبفي دطسٛ ٔٛع قىؿشٝ ٔطظي ثب ا٘طغي الظْ  زض ٘ٓطٌطزز ٚ اٌط ايٗ فبنّٝ ثؿابض ظيبز  يي وٓ ٔيػٛ يد

ٖ  ضؾس ٚ سٗااٗ ٔحُ سغااط قات ٔٙحٙي ٞب ٕ٘ي ي ثٝ ٌاط٘سٜطؾُحيظٞبي  اظ اليٝ ٓ قتسٜ ثتب ٖتسْ    ٔؿتبفز ضؾت   -ٞبي ظٔتب

 قٛز. لُٗاز ظيبزي ٕٞطاٜ ٔي

 ّبي صحشايي  ثشداؿت -4-2-2

 ثبقس: ٍ٘بضي ا٘ىؿبضي ثٝ قطح ظيط ٔي اَالٖبر زض ضٚـ ِطظٜ  سؼٟاعار نحطايي الظْ ثطاي ثطزاقز

 ٍ٘بض )طجبر( زؾشٍبٜ ِطظٜ -1

 ٔٙبثٕ ا٘طغي  -2

  )غئٛفٖٛ( ٞبي أٛاع ٌاط٘سٜ -3

 ٞبي ضاثٍ وبثُ -4

 1ٔبقٝٞبي  ؾاؿشٓ -5

 اؾز. ٔٛضز٘ابظ سكطيح قسٜ 2ازأٝ، ٔكرهبر وّي ٚ اِعأبر ٞطيه اظ سؼٟاعار زض

  3ًگبر دعتگبُ لزسُ  -4-2-2-1

وب٘تبَ   96، 48، 24، 12، 6ٞبي ؾبزٜ لسيٕي سه وب٘بَ سب  ٍ٘بض اظ ٔسَ ٞبي ِطظٜ ٍ٘بضي ا٘ىؿبضي زؾشٍبٜ زض ّٖٕابر ِطظٜ

وٙس ٚ أىبٖ  ََٛ آضايٝ چاسٜ قسٜ ثط ضٚي ظٔاٗ افعايف داسا ٔي، ٞب وب٘بَثبقس. ثب افعايف سٗساز  طأشغسٛا٘س  ٚ يب ثاكشط ٔي

ٛ  يدت قٛز. زض وبضٞبي ٟٔٙسؾي ثب ٖٕك  اي ٚ ثاكشط فطاٞٓ ٔي ٞبي ؾٝ اليٝ ٞبي قىؿز ٔطظي زض ٔسَ سفؿاط ٔٙحٙي يي ػت

يي ثاكتشط  ٛػت  يدت ٌطزز ِٚاىٗ زض وبضٞبي ٟٔٙسؾي داكطفشٝ ثب اٖٕبق  وب٘بِٝ اؾشفبزٜ ٔي 24ٞبي ؾبزٜ  وٓ ٕٔٗٛال اظ ٔسَ

ٞبي قىؿز ٔطظي ثبيس زض ٞط ٘مُٝ چٙسيٗ ثتبض   ٌطزز. زض ٍٞٙبْ ثطزاقز زازٜ وب٘بِٝ اؾشفبزٜ ٔي 96ٞبي  ٕٔٗٛال اظ زؾشٍبٜ

ٞبي  سطي اظ اليٝ زض ٞط ٘مُٝ ثب ٞٓ ػٕٕ قٛ٘س سب ٞٓ ؾاٍٙبَ لٛي قسٜ طجزي ٞب ٍٙبَاؾاي سِٛاس قٛز ٚ سٕبْ  ؾاٍٙبَ ِطظٜ

ٞتب زض   ز ؾتاٍٙبَ ثتٝ ٘ٛفتٝ )٘تٛيع( زض ّٖٕاتبر افتعايف داتسا وٙتس. فطوتب٘ؽ ٌاط٘تسٜ          ظيطؾُحي ثٝ زؾز آيس ٚ ٞٓ ٘ؿج

ٞبي ثتب فطوتب٘ؽ    سٛاٖ اظ ٌاط٘سٜ ثبقس ٚ ثطاي اٞساف ثب ٖٕك ذاّي وٓ ٔي ٞطسع ٔي 14سب  8ي قىؿز ٔطظي ثاٗ ٞب براّٖٕ

 غبِت وٕشط ٘اع اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز.

                                                      
1-Trigger 

2-Equipment 
3-Seismograph 
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  1هٌبثغ اًزصي  -4-2-2-2

ٝ ٍ٘بضي ا٘ىؿبضي اظ ا٘ ِطظٜ  زض ّٖٕابر  اي اؾتشفبزٜ   ٖٙتٛاٖ ٔٙجتٕ ا٘تطغي ِتطظٜ     ٛأ چىف ٚ يب ٔمبزيط وٓ ٔٛاز ٔٙفؼطٜ ثت

ثبقٙس وٝ سٛؾٍ ٘اطٚي وبضٌط زض ٞتط   واٌّٛطْ ٔي 4-7ي ؾٍٙاٗ ثٝ ٚظٖ ٞب دشهٞبي ٔٛضزاؾشفبزٜ ٕٔٗٛال  قٛز. چىف ٔي

ثبض ايٗ دشته ثتط ضٚي    3-5ٝ قٛ٘س. ثطاي سمٛيز ؾاٍٙبَ سِٛاس قسٜ زض ٞط ٘مُ ٘مُٝ سِٛاس ا٘طغي ثط ضٚي ظٔاٗ وٛثاسٜ ٔي

ي ذٛة ثاٗ يطثٝ ٚاضزٜ ٚ ظٔاٗ ٕٔٗتٛال  قسٌ ػفزٔٙٓٛض  ٌطز٘س. ٕٞچٙاٗ ثٝ قٛز ٚ ٘شبيغ ثب ٞٓ ػٕٕ ٔي ظٔاٗ وٛثاسٜ ٔي

 ثبقس.        ٔشط ٔي 30قٛز. ٖٕك ٘فٛش ٔٛع ثب اؾشفبزٜ اظ چىف حساوظط سب  اظ يه نفحٝ چٛثي يب فّعي زض ظيط دشه اؾشفبزٜ ٔي

دتصيط اؾتز ٚ    ضا سمٛيز ٕ٘ٛز. ايٗ وبض ثب ايبفٝ وطزٖ ٚظٖ چىف أىبٖ ؼبزقسٜياػٛيي ثبيس ٔٛع  ك ديثطاي افعايف ٖٕ

ٌطزز. زض ايٗ حبِز يته ٚظ٘تٝ    اؾشفبزٜ ٔي 2چٖٛ ٘اطٚي وبضٌطي سٛاٖ ٔحسٚزي زاضز، ػٟز اٖٕبق ثاكشط اظ ا٘ساذشٗ ٚظ٘ٝ

نٛضر ٘بٌٟب٘ي ثتط ضٚي ٘مُتٝ    قٛز ٚ ثٝ اسٜ ٔيؾٍٙاٗ وٝ ضٚي يه وبٔاٖٛ ٘هت قسٜ اؾز ثب ؾاؿشٓ ػططماُ ثٝ ثبال وك

واّتٌٛطْ   45سب  22ٞبي  سٛا٘س ا٘طغي ثاكشطي ضا ايؼبز ٕ٘ٛز. زض ايٗ حبِز اظ ٚظ٘ٝ ٌطزز. ثب ايٗ ضٚـ ٔي سِٛاس ا٘طغي ضٞب ٔي

قتسٜ   ثبقس. ٕٞچٙاٗ ٘ٛٔ ذبني اظ ايٗ ٘ٛٔ ٔٙبثٕ ا٘طغي ٘اتع َطاحتي   ٔشط ٔي 100ٌطزز ٚ ٖٕك ٘فٛش ا٘طغي سب  اؾشفبزٜ ٔي

ٕ٘بيتس، ايتٗ ٔٙجتٕ زض وبضٞتبي      ٔشط ثبال ثطزٜ ٚ ثط ضٚي ظٔاٗ ضٞب ٔي 4واٌّٛطْ ضا سب اضسفبٔ  2000اي ثٝ ٚظٖ  اؾز وٝ ٚظ٘ٝ

 ٟٔٙسؾي وٕشط وبضثطز زاضز.

ٖالٜٚ ثط ٔٛاضز يبز قسٜ، اظ ٔٙبثٕ ا٘طغي ا٘فؼبضي ٘اع زض وبضٞبي ا٘ىؿبضي )ذهٛنب زض ّٖٕابر اوشكبف ٘فتز( اؾتشفبزٜ   

ٔشطي ظٔاٗ ٔسفٖٛ ٕ٘ٛزٜ ٚ سٛؾٍ يته   1-2زض ايٗ حبِز ٕٔٗٛال زيٙبٔاز ثٝ ٚظٖ وٕشط اظ ٘آ واّٛ ضا زض ٖٕك ٌطزز.  ٔي

ٔشطي ظٔاٗ ضا زاقشٝ ٚ ثتطاي افتعايف    100ٕ٘بيٙس. ٔٛع حبنُ اظ ايٗ ا٘فؼبض لبثّاز ٘فٛش ثٝ ٖٕك  چبقٙي آٖ ضا ٔٙفؼط ٔي

ْ اوٛاٖ ٚظٖ زيٙبٔاز ضا ثتٝ ثتبالي ٘تآ    س سط، ٔي ٞبي َٛال٘ي ػٛيي ٚ ثٝ وبض ثطزٖ آضايٝ ٖٕك دي افتعايف زاز، زض ايتٗ    ّتٌٛط

ايٕٙي، الظْ اؾز ٖٕك زفٗ زيٙبٔاز ضا ٘اتع ثتٝ    ٔؿبئُنٛضر ثبيس زض ٘ٓط زاقز وٝ ثب افعايف ٚظٖ زيٙبٔاز، ػٟز حفّ 

 ٔشط افعايف زاز. 2ثاف اظ 

3 ّبي اهَاج گيزًذُ -4-2-2-3
 

قتٛز أتب ثبيتس زض     اي اؾشفبزٜ ٔتي  ف غئٛفٖٛ ػٟز طجز أٛاع ِطظٍٜ٘بضي ا٘ىؿبضي ٕٔٗٛال اظ ا٘ٛأ ٔرشّ زض وبضٞبي ِطظٜ

ٞب ثٝ ٘ٛٔ ُٔٙمٝ ثطزاقز زازٜ اظ ٘ٓط ذكه يب ٔطَٛة ثٛزٖ سٛػٝ ٕ٘ٛز. اٌط ُٔٙمٝ ّٖٕاتبسي ٔطَتٛة    ا٘شربة ٘ٛٔ ٌاط٘سٜ

آٖ ٚػتٛز ٘ساقتشٝ    ٞبيي اؾشفبزٜ قٛز وٝ يس آة ثٛزٜ ٚ لبثّاز ٘فٛش آة ثٝ زضٖٚ غئٛفتٖٛ ٚ اسهتبالر   ثبقس ثبيس اظ ٌاط٘سٜ

ثبيتس   ٞتب  فطوب٘ؽػٛيي ٚ فطوب٘ؽ غبِت ٘بحاٝ ثبيس ٔس ٘ٓط لطاض ٌاطز. ايٗ  ثبقس. ٕٞچٙاٗ فطوب٘ؽ غبِت غئٛفٖٛ ٚ ٖٕك دي

ٞتب ثتب    اي زضيبفز قسٜ اظ ّٖٕابر، حساوظط ٌطزز. اٌط فطوب٘ؽ َجاٗتي ٌاط٘تسٜ   ثب يىسيٍط سُبثك زاقشٝ ثبقٙس سب دبؾد ِطظٜ

 ٌطزز. ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ زض ِطظٜ ٍ٘بضٞب طجز ٕ٘ي يىؿبٖ ٘جبقس دبؾد ذٛثي اظ قبرفطوب٘ؽ غبِت ٔٙجٕ ا٘طغي 

                                                      
1-Sources 

2-Dropping weight 

3-Receivers  
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 ّبي راثظ  كبثل -4-2-2-4

ٞتب ثبيتس ُٔتبثك ثتب      ٞب ثٝ زؾشٍبٜ طجبر ضا زاض٘س. ايٗ وبثُ قسٜ سٛؾٍ ٌاط٘سٜ بي ضاثٍ ْٚافٝ ا٘شمبَ ؾاٍٙبَ طجزٞ وبثُ

ساوظط ََٛ آضايٝ غئٛفتٛ٘ي ضا ثتط ضٚي ظٔتاٗ ٔؿتشمط     حساوظط وب٘بَ لبثُ طجز سٛؾٍ زؾشٍبٜ طجبر ا٘شربة قٛ٘س سب ثشٛاٖ ح

ٞبي ضاثٍ، يس آة ثٛزٖ وبثتُ   ٕ٘ٛز ٚ ّٖٕابر ضا ثب حساوظط ٖٕك ٘فٛش ٕٔىٗ ثطزاقز وطز. ٔؿئّٝ ٟٔٓ زيٍط زض ٔٛضز وبثُ

ٞتب  ٖ ٚ اسهبالر ٔٛػتٛز ثتط ضٚي آ   ٞب ثبفٝ وٝ يزضنٛضسٞب اؾز. زض ٘ٛاحي ٔطَٛة ٚ آثساض،  ٚ وب٘ىشٛضٞبي ٔٛػٛز ثط ضٚي آٖ

 قٛز. ٚ زضٟ٘بيز ثبٖض ايؼبز ٘ٛيع زض فطآيٙس طجز اَالٖبر ٔي ؼبزقسٜيا 1يس آة ٘جبقٙس، ٍٞٙبْ طجز زازٜ، ٘كشي ػطيبٖ

 2هبؽِّبي  عيغتن -4-2-2-5

ٍ٘بضي ٕٞعٔب٘ي قبر )سِٛاس ا٘طغي( ٚ قطٚٔ طجز اَالٖبر اظ إٞاز ثٝ ؾعايي ثطذٛضزاض اؾز چطا وتٝ   زض وبضٞبي ِطظٜ

قٛز. ثتٝ ٕٞتاٗ زِاتُ زض وبضٞتبي ا٘ىؿتبضي       ثط اؾبؼ ظٔبٖ طجز دسيسٜ ؾٙؼاسٜ ٔي يطؾُحيظٞبي  ٔٛلٗاز وّاٝ دسيسٜ

 3ثطاي ايؼبز ٕٞعٔب٘ي اظ يه وّاس ٔىب٘اىي يب ٔبقٝ ثط ضٚي زؾشٝ چىف يب يه ؾاؿشٓ داعٚ اِىشطيه زض زؾتشٝ ا٘فؼتبضي  

 قٛز.   اؾشفبزٜ ٔي

 پشداصؽ ٍ تفؼیش اطالػبت -4-2-3

ثبقتس. ايتٗ ظٔتبٖ سٛؾتٍ      ٔتي  4ؾشرطاع ٔمبزيط نحاح اِٚاٗ ظٔبٖ ضؾاسٞب، ٔطحّٝ ٟٔٓ ثٗسي اٞب ٍٙبَاؾدؽ اظ طجز 

قٛز. ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ احشٕبَ ٚػٛز ذُب زض لطائتز   نٛضر اسٛٔبساه ذٛا٘سٜ ٔي افعاض ثٝ نٛضر زؾشي يب سٛؾٍ ٘طْ ٔفؿط ثٝ

ٝ  اسٛٔبساه اِٚاٗ ظٔبٖ ضؾاسٞب ثٝ زِاُ ٘ٛفٝ )٘ٛيع( ٚػٛز زاضز، ثبيس دؽ اظ لطائز، ٔتٛاضز ذُتب   نتٛضر زؾتشي سهتحاح     ثت

قتٛز. زض ٞتط ٌتطاف     ٞبي ٖٕمي ظٔاٗ، ٕ٘ٛزاض ظٔبٖ ضؾاس ٔٛع ضؾٓ ٔي ٌطزز. دؽ اظ سٗااٗ اِٚاٗ ظٔبٖ ضؾاس ٔٛع اظ اليٝ

ٞتبي   لؿٕز وتبض سفؿتاط ٔٙحٙتي    ٗيسط ٟٔٓقٛز. ايٗ ٔطحّٝ اظ وبض  ٞب سٗااٗ ٔي ضؾٓ قسٜ زلامب ٘مُٝ سغااط قات ٔٙحٙي

سٛا٘تس ثتط ضٚي    ٞبي قىؿز ٔطظي ثب زلز سٗااٗ ٍ٘طز٘س، ٔي ٌط ٘مُٝ سغااط قات ٔٙحٙيثبقس، چطا وٝ ا قىؿشٝ ٔطظي ٔي

 ٞب سبطاط ثٝ ؾعايي زاقشٝ ثبقس. ٞب ٚ ٔشٗبلجبً سٗااٗ يربٔز ٚ ٖٕك اليٝ ٔحبؾجٝ ؾطٖز أٛاع ٔىب٘اىي زض اليٝ

قتٛز،   ٞب سٟاٝ ٔتي  ط٘سٜٞب، ػسَٚ ظٔبٖ ضؾاس ثطحؿت فبنّٝ ٌادؽ اظ ثٝ زؾز آٔسٖ اِٚاٗ ظٔبٖ ضؾاس سٕبٔي ٌاط٘سٜ

ٞبي ظٔبٖ ٔؿبفز ضؾٓ قتسٜ ٚ سفؿتاط    نٛضر ٔٙحٙي افعاض ثٝ ؾذؽ اٖساز ايٗ ػسَٚ ثط ضٚي وبغصٞبي ٔاّإشطي يب زض ٘طْ

 زاض تاقت ٞبي ظٔبٖ ٔؿبفز، أىبٖ سفؿاط زٚ اليٝ افمي، ؾٝ اليٝ افمي ٚ يب زٚاليٝ  قٛ٘س. زض اوظط ٔٛاضز ثط اؾبؼ ٔٙحٙي ٔي

ـ     سٛاٖ ايٗ سفؿاط ضا زض اليٝ ثب زلز وٕشط ٔي ٚػٛز زاضز. ٞطچٙس وٝ ٞتبي   ٞبي چٟبضْ ٚ ثاكتشط ٘اتع ا٘ؼتبْ زاز، ِٚتاىٗ ضٚ

 ثبقٙس.   ٞب ٔي ضٚـ ٗيسط ٔطؾْٛاي، ٚ ؾٝ اليٝ ياٝ يزٚال

 ٌطزز: ٞبي ظيط ا٘ؼبْ ٔي َٛضوّي سفؿاط اَالٖبر ثٝ ضٚـ ثٝ

                                                      
1-.Leakage 
2- Trigger 
3- Blaster 
4- First break 
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1. ضٚـ ظٔبٖ سمب1َٕ
 

GRM. ضٚـ 3
2

 

  ادُافضاسّبي پشداصؽ د الضاهبت ًشم -4-2-4

زيٍتطي طجتز    يٞتب  فطٔتز يتب   SEGY ،SEG2ٞبي طجتبر ثتب فطٔتز     ٍ٘بضي ا٘ىؿبضي زض زؾشٍبٜ اَالٖبر ّٖٕابر ِطظٜ

ْ  يٞب فطٔزثٝ  ُيسجس لبثُقٛ٘س. اَالٖبر ثبيس  ٔي  Seismic Unixافعاضٞتبيي چتٖٛ    زيٍطي ٚ ٕٞچٙاٗ لبثُ ذٛا٘سٖ زض ٘تط

اي سجسيُ ٕ٘بيٙس ٚ ٖالٜٚ ثط ٕ٘تبيف ضٚي ٔتب٘اشٛض ٚ چتبح     ِطظٜ يٞب بٍَٙاؾٞب ضا ثٝ  افعاضٞبي دطزاظقي ثبيس زازٜ ثبقٙس. ٘طْ

ٝ     SEGY  ٚASCIIضٚي وبغص، ثبيس أىبٖ ٌطفشٗ ذطٚػي زض لبِت  نتٛضر   ٘اع ٚػٛز زاقشٝ ثبقس ستب ثشتٛاٖ اَالٖتبر ضا ثت

سٛا٘ٙتس وتبض    ، ٔتي Seismo  ٚSeisImagerافعاضٞتب، اظػّٕتٝ    افعاضٞبي ٔطثَٛٝ سفؿاط ٕ٘ٛز. سٗساز وٕي اظ ٘طْ زؾشي يب ثب ٘طْ

ٍ٘تبض ٚػتٛز زاقتشٝ ٚ يتب      ٞبي ِطظٜ افعاضٞب ثط ضٚي زؾشٍبٜ دطزاظـ اَالٖبر ّٖٕابر ا٘ىؿبضي ضا ا٘ؼبْ زٞٙس. ٕٔٗٛال ايٗ ٘طْ

 .ٕ٘بيٙس اضائٝ ٔي يافعاض ؾرزٞبي  افعاضٞبي ٔطسجٍ ضا زض وٙبض ؾاؿشٓ ؾبظ٘سٜ زؾشٍبٜ، ٘طْ يٞب قطوز

ي ثط ضٚي ذٛز ؾاؿشٓ دطزاظـ ٚ ذطٚػي ٌتطفشٗ اَالٖتبر ضا ٘اتع زاض٘تس. زض ايتٗ      ٍ٘بض ٞبي طجبر ِطظٜ ٕٔٗٛال زؾشٍبٜ

ٝ  زض حاٗ ّٖٕابر ٞٓ ثٝ قسٜ طجزنٛضر ثب سٙٓآ دبضأشطٞبي دطزاظقي، اَالٖبر ا٘ىؿبضي    نٛضر زيؼاشبَ ثط ضٚي حبفٓت

اوظط زأٙتٝ طجتز زؾتشٍبٜ    ثبقس. فمٍ ثبيس زلز قٛز وٝ حتس  نٛضر آ٘بِٛي ثط ضٚي وبغص لبثُ زضيبفز ٔي زؾشٍبٜ ٚ ٞٓ ثٝ

 زأٙٝ ٍ٘طز٘س. 3زض ٍٞٙبْ ٕ٘بيف زچبض ثطيسٌي قسٜ ٌطفشٝٚ ذطٚػي  قسٜ طجز يٞب ٍٙبَاؾَٛضي سٙٓآ قٛز وٝ 

 

 .آٔسٜ اؾز 1٘حٜٛ ٍ٘بضـ ٌعاضـ زض داٛؾز 

 هـخصبت كبدس فٌي ٍ تجْیضات -4-3

 ٍ تجْیضات ّب هـخصبت فٌي دػتگبُ -4-3-1

 اًکغبريًگبري   ّبي لزسُ هؾخصبت فٌی هْن در دعتگبُ -4-3-1-1

 ٞب ثطاي ا٘شربة زؾشٍبٜ ٖجبضسٙس اظ: آٖ ٗيسط ٍٟٔٓ٘بضي ا٘ىؿبضي ٔكرهبر فٙي ٔرشّفي زاض٘س وٝ  ٞبي ِطظٜ زؾشٍبٜ

 : ثزداؽت قبثل يّب كبًبلحذاكثز  -

ثبقتس وتٝ زض ٞتط     ثطزاقتز ٔتي   يٞتب  وب٘بٍَ٘بضي ا٘ىؿبضي، حساوظط  ٞبي ِطظٜ اظػّٕٝ ٔكرهبر فٙي ٟٔٓ زض زؾشٍبٜ

ستٛاٖ ٘تٛٔ زؾتشٍبٜ      ثٝ ٔكرهبر فٙي زؾشٍبٜ ٔشفبٚر اؾز. ثب سٛػٝ ثٝ ٔمساض وب٘تبَ ٔٛضز٘اتبظ، ٔتي   زؾشٍبٜ ثب سٛػٝ 

                                                      
1- Intercept time method 

2-Generalized Reciprocal method 

3-Clipping 
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ٞتب ثطذتٛضزاض    ٞبي ثب سٗساز وب٘بَ ثطزاقز ثاكشط اظ سٛا٘بيي ثاكشطي ػٟز طجز زازٜ ٔٛضز٘ٓط ضا ا٘شربة ٕ٘ٛز، زؾشٍبٜ

 ثبقٙس. ٔي

 (: Ram-Hardظزفيت حبفظِ داخلی ٍ خبرخی دعتگبُ ) -

ثبقتس ظيتطا    ٍ٘تبضي ا٘ىؿتبضي ٔتي    ٞبي ِطظٜ ْطفاز حبفٓٝ زاذّي ٚ ذبضػي زؾشٍبٜ اظ دبضأشطٞبي ٟٔٓ زؾشٍبٜٔمساض 

ْ      Ramٞطچٝ حبفٓٝ زاذّي زؾشٍبٜ ) افعاضٞتبي طجتز ٚ    ( ثاكشط ثبقس سٛا٘تبيي ٚ ؾتطٖز زؾتشٍبٜ زض اػتطا وتطزٖ ٘تط

ثبقتس، زؾتشٍبٜ سٛا٘تبيي طجتز حؼتٓ      ( ثاكشط Hardٞب زض زؾشٍبٜ ثاكشط اؾز ٚ ٞطچٝ حبفٓٝ ذبضػي ) دطزاظـ زازٜ

 ثاكشطي اظ زازٜ ضا ثسٖٚ ٘ابظ ثٝ سرّاٝ اَالٖبر ذٛاٞس زاقز.

 : ؽذُ ثجتّبي  ٍخَد فيلتزّبي هختلف فزكبًغی خْت ًوبيؼ خزٍخی دادُ -

بَ ٞب، اَالٖبر ضا ثب اٖٕت  سٛا٘س ثٝ وبضثط ايٗ أىبٖ ضا ثسٞس وٝ دؽ اظ طجز زازٜ ٚػٛز فاّشطٞبي ٔرشّف زض زؾشٍبٜ ٔي

 فاّشطٞبي ٔٙبؾت ثب ٘ٛيع وٕشطي ثط ضٚي ٔب٘اشٛض زؾشٍبٜ ٔكبٞسٜ ٕ٘بيس.

 هحذٍدُ ديٌبهيکی دعتگبُ: -

ٞبي ٔرشّف أتٛاع اؾتز، زض وبضٞتبي ا٘ىؿتبضي ٞطچتٝ اٖٕتبق        ٔحسٚزٜ زيٙبٔاىي زؾشٍبٜ ثابٍ٘ط سٛا٘بيي طجز زأٙٝ

 زاقشٝ ثبقس. ثبالسط ضا يٞب زأٙٝثبقس ثبيس ؾاؿشٓ طجبر سٛا٘بيي طجز  ٔس٘ٓطوٕشطي 

 (:A/Dآًبلَگ ثِ ديديتبل) يّب غتنيعٍخَد  -

ٍ٘تبضي ا٘ىؿتبضي    ٞتبي ِتطظٜ   ٞبي زيؼاشبَ زض زؾشٍبٜ ػٟز طجز زازA/Dٜ ٞبي آ٘بِٛي ثٝ زيؼاشبَ يب  ٚػٛز ؾاؿشٓ

 ثبقٙس. ٟٔٓ ٔي

 افشار دعتگبُ: ًزم ػبهل غتنيعًَع  -

ٞبي ٖبٔتُ   ٍ٘بضي اؾز. ؾاؿشٓ ٞبي ِطظٜ زيٍط زؾشٍبٍٜ٘بضي ا٘ىؿبضي ٘اع اظ ٔكرهبر  ٞبي ِطظٜ زؾشٍبٜ ٖبُٔ ؿشٓاؾ

Windows  ، Unix  ٚLinux  ثبقٙس. ٍ٘بضي ٔي ٞبي ِطظٜ زؾشٍبٜ  ٖبُٔ يٞب ؿشٓاؾ ٗيسط ٔطؾْٛاظ 

 ًگبري اًکغبري: تَعظ دعتگبُ لزسُ ؽذُ ثجتفزهت دادُ  -

ٔ    ٔتي  SegY ،SegB  ٚSegD يٞتب  فطٔتز ٍ٘بضي ثتب   ٞبي ِطظٜ زازٜ َ سٛا٘ٙتس طجتز قتٛ٘س.  ستطيٗ ٘تٛٔ فطٔتز زض     شتساٚ

 ثبقس. ٔي SegYٍ٘بضي ا٘ىؿبضي فطٔز  ٞبي ِطظٜ زؾشٍبٜ

 :GPSيبثی يب  ّبي هختصبت ٍخَد عيغتن -

ثط ضٚي ذتٛز زاقتشٝ ثبقتٙس وتٝ      GPSاي يب  يبثي ٔبٞٛاضٜ ٍ٘بضي ا٘ىؿبضي ثبيس يه ؾاؿشٓ ٔرشهبر ٞبي ِطظٜ زؾشٍبٜ

 بر طجز ٕ٘بيٙس.ٞب ضا زض حاٗ ّٖٕا ٞب ٚ قبر ثشٛا٘س ٔرشهبر ٌاط٘سٜ

 :Trrigerّبي  ٍخَد عيغتن -

ٞتبي   ثبقس وٝ ثط اؾتبؼ ذبنتاز داتعٚ اِىشطيته ٚ يتب ؾتٛئاچ       ثب ٔبقٝ زض انُ يه إِبٖ ٔي Triggerٞبي  ؾاؿشٓ

 .سيٕ٘ب ئاي  ٞبي ِطظٜ ٔىب٘اىي قطٚٔ ظٔبٖ ا٘فؼبض ضا ِٕؽ ٕ٘ٛزٜ ٚ زؾشٍبٜ قطٚٔ ثٝ طجز زازٜ
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 :ّب صئَفَىّبي راثظ ٍ  كبثل -

٘اع ثبيس فطوب٘ؽ َجاٗتي ٔشٙبؾتت    ٞب غئٛفٖٛٞبي ضاثٍ ثبيس سٛا٘بيي طجز حساوظط وب٘بَ ثطزاقز ضا زاقشٝ ثبقٙس.  وبثُ

 سٛا٘ٙس سغااط ٕ٘بيٙس. ٞطسع ٔي 100ٞطسع سب  10ثب ٖٕك ثطزاقز زاقشٝ ثبقٙس وٝ اظ 

 قجَل قبثلًگبري  حذاقل هؾخصبت دعتگبُ لزسُ  -4-3-1-2

 ٍ٘بضي ٔٛضز٘ابظ اؾز: طظٜحسالُ ٔكرهبر ظيط ثطاي ا٘شربة زؾشٍبٜ ِ

 وب٘بَ ثطزاقز 24حسالُ  -

  1GB (RAM)حسالُ حبفٓٝ زاذّي  -

  50 GB  (HARD)حسالُ حبفٓٝ ذبضػي -

 هـخصبت كبدس فٌي اًجبم خذهبت -4-3-2

 زض يه سآ ّٖٕابر ا٘ىؿبضي حسالُ ثٝ افطاز ظيط ٘ابظ اؾز:

 ؾبَ ؾبثمٝ(    10ثب يه ٘فط وبضقٙبؼ اضقس  ) -1

 ؾبَ ؾبثمٝ( 5ثب  ؼ نحطايي )يه ٘فط وبضقٙب -2

 ؾبَ ؾبثمٝ(     3ثب يه ٘فط سىٙؿاٗ نحطايي ) -3

 يه ٘فط وبضٌط ؾبزٜ -4

 وبضقٙبؼ زفشطي )دطزاظـ، سفؿاط ٚ اضائٝ ٌعاضـ( -5

 ؽٌبط ارؽذكبر -4-3-2-1

ٗ  وبضقٙبؼ اضقس دطٚغٜ ثبيس حسالُ زاضاي ٔسضن وبضقٙبؾي اضقس ضقشٝ قٙبؾتي ثتٛزٜ ٚ    ٞبي غئٛفاعيه، ٔٗسٖ يب ظٔتا

ؾبَ زض وبضٞبي ّٖٕابسي نحطايي زاقشٝ ٚ ٕٞچٙاٗ ؾبثمٝ وبض زض ّٖٕابر ا٘ىؿبضي ضا ٘اع زاقشٝ ثبقتس.   10مٝ ثاف اظ ؾبث

ٞبي ّٖٕاتبر ا٘ىؿتبضي    ٍ٘بضي ٔؿٍّ ثٛزٜ ٚ سٛا٘بيي ثبظذٛا٘ي ٚ سفؿاط ٔٙحٙي ٞبي ِطظٜ ايٗ وبضقٙبؼ ثبيس ثٝ وبض ثب زؾشٍبٜ

ٝ  طثَٛٝ زاقشٝ ثبقس. ثٝافعاضٞبي ٔ نٛضر زؾشي ٚ ٞٓ ثب ٘طْ ضا ٞٓ ثٝ ضيتعي ّٖٕاتبر    ٖالٜٚ سٛا٘بيي ٔسيطيشي ثبال ػٟز ثط٘بٔت

 ٘اع ٘ابظ اؾز.

 كبرؽٌبط صحزايی -4-3-2-2

وبضقٙبؼ نحطايي دطٚغٜ ثبيس حسالُ زاضاي ٔسضن وبضقٙبؾتي اضقتس غئٛفاعيته يتب وبضقتٙبؼ يتب وبضقٙبؾتي اضقتس         

ٞتبي   بض زض ٘ٛاحي ّٖٕابسي ثبقس ٚ ثٝ وبض ثب زؾشٍبٜؾبَ ؾبثمٝ و 5قٙبؾي ثٛزٜ ٚ حسالُ زاضاي  ٞبي ٔٗسٖ ٚ يب ظٔاٗ ضقشٝ

 ٞب ضا زاقشٝ ثبقس. ٍ٘بضي آقٙب ثٛزٜ ٚ سٛا٘بيي دطزاظـ ٚ سفؿاط ٔمسٔبسي زازٜ ِطظٜ
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 حزايیتکٌغيي ص -4-3-2-3

ٞبي ٔطسجٍ ثتب   سىٙؿاٗ نحطايي دطٚغٜ ثبيس حسالُ زيذّٓ ثب سؼطثٝ وبفي وبض نحطايي يب زاضاي ٔسضن وبضزا٘ي زض ضقشٝ

ا٘ىؿتبضي ٚ ٘حتٜٛ    يٞتب  برات ّٖٕٛزٜ ٚ سؼطثٝ وبفي وبضٞبي نحطايي ضا زاقشٝ ثبقس ٚ ثب چاسٔبٖ غئٛفٖٛ زض قٙبؾي ث ظٔاٗ

 ا٘ؼبْ ّٖٕابر ا٘ىؿبضي آقٙب ثبقس.

 ز عبدُكبرگ -4-3-2-4

ضا زاقشٝ ثبقس ٚ اظ ٘ٓتط ثتس٘ي اظ لبثّاتز ػؿتٕب٘ي ٔٙبؾتت ػٟتز        ٞب ؿشٍبٜياوبضٌط ؾبزٜ ثبيس سٛا٘بيي ذٛا٘سٖ قٕبضٜ 

ٖٙٛاٖ ٍٟ٘جبٖ ضا زاقتشٝ ثبقتس ٕٞچٙتاٗ ثتب      ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ أىبٖ البٔز قجب٘ٝ زض ٔحُ ّٖٕابسي ثٝ ٞبي نحطايي فٗبِاز

 سٛػٝ ثٝ سرههي ثٛزٖ وبض ثبيؿشي  لبثّاز آٔٛظـ دصيطي ػٟز ا٘ؼبْ وبضٞبي ٔطثَٛٝ ضا زاقشٝ ثبقس.

 كبرؽٌبط دفتزي -4-3-2-5

 ٗ ي ثبقتس. ْٚافتٝ ايتٗ وبضقتٙبؼ سٟاتٝ      قٙبؾت  وبضقٙبؼ زفشطي دطٚغٜ ثبيس حسالُ وبضقٙبؼ ٟٔٙسؾي ٔٗسٖ يب ظٔتا

 ثبقس. فٙي ّٖٕابر ٔي يٞب ٌعاضـ

 ٔكبغُ ّٖٕابسي ثطذٛضزاض ثبقٙس. يٞب ٕٝاثزض ّٖٕابر ثبيؿشي اظ  وٙٙسٜ قطوزالظْ ثٝ شوط اؾز وٝ وّاٝ افطاز 

 ٍػبيل ٍ كبسكٌبى ؼتیل چک -4-3-3

 ًگبري اًکغبري ػوليبت لزسُ بسيهَردًتدْيشات  -4-3-3-1

 :ثبيس ػٟز قطٚٔ ّٖٕابر آٔبزٜ ثبقس ظيطبضي سؼٟاعار ٍ٘بضي ا٘ىؿ زض يه ّٖٕابر ِطظٜ

 ٍ٘بضي( زؾشٍبٜ طجبر )زؾشٍبٜ ِطظٜ -1

 غئٛفٖٛ( ) ٞب ط٘سٜاٌ -2

 ٞبي ذبضػي ثٝ ٔاعاٖ ٔٙبؾت حبفٓٝ -3

 ٞبي ضاثٍ وبثُ -4

 ثبقس( زيٙبٔاز )زض ٔٛاضزي وٝ چكٕٝ ا٘طغي زيٙبٔاز ٔي -5

 ثبقس( اي ٔي دشه ؾٍٙاٗ )زضٔٛاضزي وٝ چكٕٝ ا٘طغي يطثٝ -6

 ثبقس( ٛاض )زض ٔٛاضزي وٝ چكٕٝ ا٘طغي دشه ؾٍٙاٗ ٔييه سىٝ اِ -7

 ٌطزز( زؾشٍبٜ حفبضي ؾجه )زض ٔٛاضزي وٝ اظ چكٕٝ زيٙبٔاشي زض ٖٕك اؾشفبزٜ ٔي -8

 ٌطزز( زض حبِشي وٝ ا٘فؼبضار ؾُحي ا٘ؼبْ ٔي  ٖٕك وٓيب حفبضي  ٞب چبِٝثاُ ٚ وًّٙ )ػٟز دط وطزٖ  -9

 چبقٙي ا٘فؼبضي )ثٝ سٗساز وبفي( -10

 ٟز نسٚض فطٔبٖ ا٘فؼبض زيٙبٔاز(زؾشٝ ا٘فؼبضي ) ػ -11

 زؾشٍبٜ )قبضغ قسٜ ٚ ثٝ سٗساز وبفي ػٟز وبض زض ََٛ ضٚظ( يٞب يثبَط -12
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 سبح ِخيه زؾشٍبٜ  -13

 ٚ اضسجبَي ٌطٜٚ ٓاؾ يثسؼٟاعار  -14

 ٚ٘مُ زض ٘بحاٝ ّٖٕابسي ثٝ سٗساز وبفي* ٔبقاٗ ٔٙبؾت ثب ؾٛذز وبفي ػٟز حُٕ -15

 ٜ ايٕٙي ثٝ سٗساز ٘فطارسؼٟاعار ايٕٙي قبُٔ ِجبؼ ٚ وفف وبض ٚ زؾشىف ٚ وال -16

 ٔاعاٖ وبفي ثٝغصا ٚ آة ػٟز ٘فطار ٌطٜٚ  -17

ٞتبي   زض قات ِٕٔٗٛي ٚ ٔشٛؾٍ ػبزٜ ٚ٘مُ حُٕٔبقاٗ ٔٙبؾت ػٟز ا٘ؼبْ ّٖٕابر ا٘ىؿبضي يه ٔبقاٗ لٛي ػٟز 

 ت ثبقس.  ثٝ سٗساز ٔٙبؾ ٞب غئٛفٖٛ، وبثُ ٚ يٍ٘بض ِطظٜٞبي  ٚ٘مُ زؾشٍبٜ وٛٞؿشب٘ي ثٛزٜ وٝ زاضاي فًبي ٔٙبؾت ػٟز حُٕ

 ٌبى ليغت كبرك چک -4-3-3-2

 :باشند مي موردنیازنگاری انكساری افراد زير  در يک عملیات لرزه

 ؾبَ ؾبثمٝ( 10اضقس )ثب  ٘فط وبضقٙبؼ هي -1

 ؾبَ ؾبثمٝ( 5)ثب  ٘فط وبضقٙبؼ نحطايي هي -2

 ؾبَ ؾبثمٝ( 3٘فط سىٙؿاٗ نحطايي )ثب  هي -3

 ٘فط وبضٌط ؾبزٜ هي -4

 برإّٔٛضز٘ابظ ٖ يٞبٗ أبقضا٘ٙسٜ ثٝ سٗساز  -5

 )دطزاظـ، سفؿاط ٚ اضائٝ ٌعاضـ( يوبضقٙبؼ زفشط -6

 الضحوِ حقًحَُ هحبػجِ  -4-4

 ّب   دس ّضيٌِ شگزاسیتأثػَاهل  -4-4-1

ثبقتس.   زالض ٔتي  100000وب٘بِٝ ٚ سؼٟاعار ٔطثٌٛ ثب وافاز ٔٙبؾتت زض حتسٚز    24ٍ٘بضي  ٞبي ِطظٜ لإز زؾشٍبٜ    

اؾتشفبزٜ   ؾبَ ٘اع لبثُ 10ثبقس ِٚاىٗ ٕٔٗٛال دؽ اظ  يؾبَ ٔ 10ٞب زض نٛضر يطثٝ ٘رٛضزٖ  ٞطچٙس ٖٕط ٔشٛؾٍ زؾشٍبٜ

ٞبي ا٘ىؿتبضي   وٙٙس. ٖالٜٚ ثط ٞعيٙٝ سؼٟاعار، زض ّٖٕابر قسٜ ٚ ٘ابظ ثٝ سٗٛيى داسا ٔي  ٞب لسيٕي ثبقٙس أب ؾاؿشٓ آٖ ٔي

 سٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظيط اقبضٜ زاقز: ٖٛأُ ٔرشّفي ثط ثطآٚضز ٞعيٙٝ ّٖٕابر سبطاط زاض٘س وٝ اظ آٖ ػّٕٝ ٔي

 ػَاهل عجيؼی -4-4-1-1

ثبقس، ٞطچٝ سٛدٌٛطافي ؾُحي قسيسسط ثبقس ػبثؼبيي ٘فتطار ٚ   آٖ سٛدٌٛطافي ؾُحي ٔي ٗيسط ٟٖٔٓٛأُ َجاٗي وٝ 

سط قتسٖ ظٔتبٖ دتطٚغٜ ٚ     ٞبي وٛٞؿشب٘ي ثبٖض َٛال٘ي سط ثٛزٜ ٚ ايٗ ػبثؼبيي ٘فطار ٚ سؼٟاعار زض ٔحاٍ سؼٟاعار ٔكىُ

 ٌطزز.   ٔشٗبلجب ايبفٝ قسٖ ٞعيٙٝ ّٖٕابر ٔي
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  هَقؼيت هحل ػوليبت  -4-4-1-2

ّٖٕابر ا٘ىؿبضي سبطاط ٌتصاض اؾتز، ٞطچتٝ ٔحتُ ا٘ؼتبْ       قسٜ سٕبْزٚضي ٚ ٘عزيىي ثٝ ٔطاوع قٟطي ٘اع ثط ضٚي ٞعيٙٝ 

 ٌطزز. ّٖٕابر زٚض اظ ٔطاوع قٟطي ثبقس ٞعيٙٝ ا٘ؼبْ ّٖٕابر ثاكشط ٔي

 اقبهت گزٍُ -4-4-1-3

٘فطار سآ ثبيؿشي زض ٘ٓط ٌطفشتٝ قتٛز وتٝ لبٖتسسب     ٞعيٙٝ البٔز ٘فطار سآ ثطزاقز زازٜ ٚ ٞعيٙٝ غصا ٚ ايبة ٚ شٞبة 

 وٙس. افعايف داسا ٔي ٞب ٙٝيٞعٞطچٝ سٗساز ضٚظٞبي ّٖٕابسي ثاكشط ثبقس ايٗ 

 ثزداؽت يّب كبًبلتؼذاد  -4-4-1-4

َ ثبقتس وتٝ ٞطچتٝ سٗتساز      ثطزاقز ٔي يٞب وب٘بَّٖٕابر ا٘ىؿبضي سٗساز  قسٜ سٕبْٖبُٔ ٔٛطط ثٗسي زض ٞعيٙٝ   ٞتب  وب٘تب

ثطزاقتز ثتط ضٚي    يٞتب  وب٘بٌَطزز، الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ سٗساز  ا٘ىؿبضي ثاكشط ٔي يٞبُ ادطٚفثطزاقز ثاكشط ثبقس ٞعيٙٝ 

 ٚ ثط ضٚي ٞعيٙٝ ضٚظا٘ٝ ثطزاقز سبطاطي ٘ساضز. ٌصاضز ئَٛال٘ي قسٖ ظٔبٖ دطٚغٜ سبطاط 

 ًيزٍي كبرؽٌبعی كبرآهذ -4-4-1-5

ثبقس وٝ اٌتط قترم ثتب سؼطثتٝ زض      ٔي ضآٔسوبٞبي ّٖٕابسي ٚػٛز ٘اطٚي وبضقٙبؾي  ٖبُٔ ٔٛطط ثٗسي زض سٗااٗ ٞعيٙٝ

ٌطزز وٝ زض ٔحبؾتجبر   دطٚغٜ ثاكشط ٔي قسٜ سٕبْٞبي ا٘ىؿبضي ثٝ وبض ٌطفشٝ قٛز، ٞعيٙٝ  وبض طجز ٚ دطزاظـ ٚ سفؿاط زازٜ

 لطاضٌطفشٝ اؾز. ٔس٘ٓط ٔٛضزلجَٛٞعيٙٝ ّٖٕابر ا٘ىؿبضي حسالُ اؾشب٘ساضز 

 ثبصدُ -4-4-2

َ ٓط سٗساز وب٘بَ ٚ ٘ٛٔ سٛدتٌٛطافي ُٔٙمتٝ زاضز. سٗتساز    ثبظزٜ ايٗ ضٚـ ثؿشٍي ثٝ ٘ٛٔ ّٖٕابر اظ ٘ ثطزاقتز   يٞتب  وب٘تب

ٚ وٛٞؿتشبٖ   ٔتبٞٛض  سذٝوب٘بَ ا٘شربة قٛز ٚ ٘ٛٔ سٛدٌٛطافي ٘اع زض ؾٝ ٘ٛٔ زقز،  96ٚ  48، 24سٛا٘س  نٛضر ٔشٗبضف ٔي ثٝ

ُ ثبظزٜ ٌطٜٚ ّٖٕابسي ثطحؿت سٗساز دطٚفاُ  1-4ٌطزز. زض ػسَٚ  ثٙسي ٔي سمؿآ زض ضٚظ ثتطاي ٞطيته اظ زض    ثطزاقتز  لبثت

 قطايٍ فٛق اضائٝ قسٜ اؾز.

 

 ٍ كَّغتبى هبَّر تپِّبي دؽت،  كبًبلِ در تَپَگزافی 96ٍ  48، 24اًکغبري  يّب بتيػولثبسدُ گزٍُ در  -1-4خذٍل

تؼذاد كبًبل 

 ثشداؿت
 تؼذاد ؿبت

 ًَع تَپَگشافي

 دؿت 

 (1)ضشيت

 پشٍفیل دس سٍص

 هبَّس تپِ

 (0.9)ضشيت 

 سٍصپشٍفیل دس 

 كَّؼتبى

 (0.8)ضشيت 

 پشٍفیل دس سٍص

24 

3 1.66 1.49 1.33 

5 1.00 0.90 0.80 

7 0.71 0.64 0.57 
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تؼذاد كبًبل 

 ثشداؿت
 تؼذاد ؿبت

 ًَع تَپَگشافي

 دؿت 

 (1)ضشيت

 پشٍفیل دس سٍص

 هبَّس تپِ

 (0.9)ضشيت 

 سٍصپشٍفیل دس 

 كَّؼتبى

 (0.8)ضشيت 

 پشٍفیل دس سٍص

48 

3 0.83 0.75 0.66 

5 0.50 0.45 0.40 

7 0.36 0.32 0.29 

96 

3 0.41 0.37 0.33 

5 0.25 0.23 0.20 

7 0.18 0.16 0.14 

 

 اي ضشيت ؿشايط هختلف اقلیوي ٍ هٌطقِ -4-4-3

ٚ  ٞب طؾبذزيظٔرشّف وكٛض اظ٘ٓط آة ٚ ٞٛايي ٚ زؾشطؾي ثٝ أىب٘بر قٟطي ٘ٓاط ػبزٜ ٚ أىب٘بر ضفبٞي ٚ  ٔٙبَك

سٛا٘س ٔشفبٚر  ٞبي ٔرشّف غئٛفاعيه سأطاط ايٗ يطيت ٔي ثطاي ضٚـثبقٙس.  أٙاشي ثؿابض  ٔشفبٚر ٔي قطايٍ اػشٕبٖي ٚ

ٚ وافي  اظ٘ٓطي زاض٘س ٚ دطؾُٙ ٔٛضز٘ابظ سط ٚ ٌطاٖ سطٗ اٚ ؾٍٙٞب ٚ سؼٟاعار ثاكشط  يي وٝ زؾشٍبٜٞب ضٚـثبقس. ٔظالً ثطاي 

ي سط ثعضيي ذٛاٞس ثٛز وٝ ٔٙؼط ثٝ ذطٚػي سط وٛچهثبقٙس ٖسز ثىبض ثطزٜ قسٜ زض فطَٔٛ ٖسز  ي زض حس ثبالسطي ٔيوٕ

 قٛز : ( سٗطيف ٔي1-4اي ثٝ قىُ ضاثُٝ ) يطيت ُٔٙمٝ ٍ٘بضي ا٘ىؿبضي ِطظٜقٛز. ثطاي ضٚـ  ٔي

7.1

)7.0( 


R
Rr                                       (4-1)  

ثطاي ٔٙبَك ٔرشّف وكٛض سٛؾٍ ؾبظٔبٖ  قسٜ اٖالْاي حمٛق ٖٛأُ ٘ٓبضر وبضٌبٞي  يطيت ُٔٙمٝ Rوٝ زض آٖ 

 ذٛاٞس ثٛز. R آٔسٜ وٛچىشط يب ٔؿبٚي  زؾز اي ثٝ ٞطحبَ يطيت ُٔٙمٝ ثبقس. ثٝ ٔي وكٛض ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ

 ًگبسي اًکؼبسي طبلؼبت طئَفیضيک ثِ سٍؽ لشصُتؼشفِ خذهبت ه -4-4-4

 ًگبري اًکغبري تؼزفِ خذهبت هغبلؼبت صئَفيشيک ثِ رٍػ لزسُ -2-4خذٍل 

 ثْب )سيبل( ٍاحذ ؿشح ؿوبسُ

1 
ٍ٘بضي  ِطظٜاِعحٕٝ ُٔبِٗبر غئٛفاعيه ثٝ ضٚـ  حك

 ا٘ىؿبضي
 33,973,295 اواخ ضٚظ

2 
ٌبٜ ٚ ٞعيٙٝ حُٕ افطاز ٚ ٚؾبيُ اظ زفشط ٔكبٚض ثٝ وبض

 ٞبي آؾفبِشي ثبِٗىؽ زض ػبزٜ
 26,388 واّٛٔشط

3 
ٞعيٙٝ حُٕ افطاز ٚ ٚؾبيُ اظ زفشط ٔكبٚض ثٝ وبضٌبٜ ٚ 

 ٞبي ذبوي ثبِٗىؽ زض ػبزٜ
 46,286 واّٛٔشط



 

  5فصل 5

 سىجی گراویريش 
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 كلیبت -5-1

 هؼشفي سٍؽ -5-1-1

اظ لتطٖ ٞفتشٓ زض    يؾتٙؼ  يٌطا٘ت قتٛز.   بٔاتسٜ ٔتي  ٞب يىي اظ ٘اطٚٞبي َجاٗي اؾز وٝ ٘اطٚي ٌطا٘ف ٘ ػبشثٝ ثاٗ ػطْ

اؾز وتٝ ٔجشٙتي ثتط طجتز      ٞبي اذاط ثٝ ضٚـ غئٛفاعيه اوشكبفي سجسيُ قسٜ ُٔبِٗبر غئٛزظي وبضثطز زاقشٝ ٚ ثب داكطفز

 سغااطار حبنُ اظ سغااطار ػب٘جي چٍبِي ظيط ؾُح ظٔاٗ اؾز. 

ٞتبيي   قٛ٘س، سٛؾٍ زؾشٍبٜ ٍ ٚ قجىٝ َطاحي ٔينٛضر ذ زض ايٗ ضٚـ، سغااطار ٘ؿجي قشبة زض ٘مبَي وٝ ٕٔٗٛال ثٝ

، اظ ىٙٛاذتز يطاغٌطزز. ػبشثٝ ٌطا٘كي يه ٔتبزٜ ثتب چٍتبِي     ٌبَ طجز ٔي ٌاطي زض حس زلز ٔاّي ٚ ٔاىطٚ ثب سٛا٘بيي ا٘ساظٜ

اظ  يثباضظقت ٌاطي سغااطار قشبة ٌطا٘كي زض ٘مبٌ ٔرشّتف، اَالٖتبر    وٙس. ثٙبثطايٗ ا٘ساظٜ زيٍط سغااط ٔي ٘مُٝ ثٝ ٘مُٝيه 

ٞبيي  ٞبي ذبل ثط ضٚي ايٗ اَالٖبر، ٘مكٝ ؾبظي، اٖٕبَ فاّشط ٚ ا٘ؼبْ دطزاظـ آٚضز وٝ ثب ٔسَ ٔي فطاٞٓ يطؾُحيظظٔاٗ 

ٞبي ٌؿّي، ٌٙجسٞبي ٕ٘ىي ٔسفٖٛ  قٙبؾي، قٙبؾبيي ٔٛلٗاز ذُٛاضٜ ٞبي ظٔاٗ ٞب  زض سٟاٝ ٘مكٝ قٛز وٝ اظ آٖ سِٛاس ٔي

 قٛز.   اؾشفبزٜ ٔي يطؾُحيظٞبي  ٚ حفطٜ

 ّبي كبسثشدُ حَص -5-1-2

ٝ  ايٗ ضٚـ زض ثؿابضي اظ ٔٛيٛٔ ٗ   ٞبي ُٔبِٗبسي، سحمامبسي ٚ اوشكبفي قبُٔ سٟاٝ ٘مكت ٝ   ٞتبي ظٔتا اي،  قٙبؾتي ٘بحات

ٖ  آسف، سىشٛ٘اه، ؿزيظٍ أح، يٙاطظٔيظٞبي  قٙبؾي، آة اوشكبفبر ٘فز ٚ ٔٗبزٖ، ُٔبِٗبر غئٛسىٙاه، ثبؾشبٖ ٚ  ٞتب  فكتب

 وبضثطز زاضز.)غئٛسطٔبَ(  ييٌطٔبٗ اظٕٔٞچٙاٗ ُٔبِٗبر 

 :اي ؿٌبػي ًبحیِ تْیِ ًقـِ صهیي -

واّتٛٔشط   10ستب   5اي ثب فٛانُ ايؿتشٍبٞي   اي زض قجىٝ قٙبؾي ٘بحاٝ ٞبي ظٔاٗ ثطاي سٟاٝ ٘مكٝ يؾٙؼ يٌطا٘دإبيف 

 2ستب   1ٌاتطي   ٌاطي سٛدٌٛطافي اؾز وٝ ٕٔٗٛال ثب زلز ا٘ساظٜ ٌاطي ٔحسٚز ثٝ زلز زض ا٘ساظٜ قٛز. زلز ا٘ساظٜ ا٘ؼبْ ٔي

ا٘شٓتبض   اظحتس  فاثت ٔاّتي ٌتبَ    01/0ثب زلز  يٞب ؾٙغ يٌطا٘ٔاّي ٌبَ اؾز.  سب    يؾٙؼ يٌطا٘ط، زلز ٔش

ٗ   ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض ٔٙبؾت ٞؿشٙس. سٟاٝ چٙاٗ ٘مكٝ قٙبؾتي ثتط اؾتبؼ سٛظيتٕ      اي، اَالٖبسي اظ حسٚز ؾتبظ٘سٞبي ظٔتا

ُ ٞتبي   زٞتس. اثٗتبز دسيتسٜ    اٗ اضائٝ ٔتي ٞبي غبِت، سىشٛ٘اه ٚ حسٚز يربٔز دٛؾشٝ ظٔ ؾًٙ زض چٙتاٗ   ماسكتر  لبثت

 واّٛٔشط اؾز.  20دإبيكي زض حسٚز 

 اكتـبف هٌبثغ ّیذسٍكشثَسي: -

ٞتبي سىشتٛ٘اىي    زض اوشكبف ٔٙبثٕ ٞاسضٚوطثٛضي، سٟاٝ ٘مكتٝ حٛيتٝ ضؾتٛثي ٚ دسيتسٜ     يؾٙؼ يٌطا٘ٞسف اظ دإبيف 

ستب   2قٛز. ثطاي ُٔبِٗٝ سٕبٔي حٛيٝ ضؾٛثي فبنّٝ  سٗااٗ ٔي ٞب ثط اؾبؼ اثٗبز ؾبذشبضٞبي ٞسف اؾز. فبنّٝ ايؿشٍبٜ

ٌاطي ٔٙبؾت اؾز. ثطاي ُٔبِٗٝ يه ٌٙجس ٕ٘ىي يب ؾبذشبض حبنُ اظ ٌؿُ، فبنتّٝ   ٞبي ا٘ساظٜ واّٛٔشط ثطاي ايؿشٍبٜ 5

ٔشط ٔٙبؾت ذٛاٞس ثٛز. ُٔبِٗتبر سفهتاّي اوشكتبف ٞاتسضٚوطثٛضي زض ٔمبيؿتٝ ثتب ُٔبِٗتبر         500سب  100ايؿشٍبٞي 
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 5ٔاىطٌٚتبَ ٚ زلتز    1سفىاته   ثبلتسضر  ؾٙغ يٌطا٘زاضز. ثٙبثطايٗ زؾشٍبٜ  يسط كازل يٞب ؾٙغ يٌطا٘اي، ٘ابظ ثٝ  بحاٝ٘

ٔٛضز٘اتبظ   ٔشتط  يؾتب٘ش  ٔاىطٌٚبَ ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض ٔٙبؾت اؾز. ثطاي ضؾاسٖ ثٝ ايٗ ٞسف ثطزاقز اضسفبٖي ثب زلز 

 اؾز.

 اكتـبف هؼبدى -

ٞبي سىشٛ٘اىي  ؾًٙ ٔاعثبٖ، دسيسٜ يقٙبذشٗ اظٔٔٙٓٛض دي ثطزٖ ثٝ اَالٖبر اِٚاٝ  ٗبزٖ ثٝزض ٔ يؾٙؼ يٌطا٘دإبيف 

قٛز. اٌط ٔتبزٜ ٔٗتس٘ي ٞتسف سجتبيٗ      ٞب اؾشفبزٜ ٔي ٚ قبذم ٔؿشمآ ثطاي حًٛض ٔبزٜ ٔٗس٘ي زض ٟ٘كشٝ وٙٙسٜ وٙشطَ

آقتىبض   ٞتب  يطات ٌ ا٘تساظٜ ثٝ ذٛثي زض  چٍبِي ظيبزي ثب ٔبزٜ زضثطٌاط٘سٜ )ؾًٙ ٔاعثبٖ( زاقشٝ ثبقس، سغااط اطط ٌطا٘ي آٖ

ٞتبي ثطزاقتز    ٞبي ايؿشٍبٜ اٞساف اوشكبفبر ٔٗس٘ي ٕٔٗٛال اظ چٙس نس ٔشط ثاكشط ٘اؿز، فبنّٝ وٝ يياظآ٘ؼبٌطزز.  ٔي

ٔاىطٌٚتبَ   5ٌبَ ٚ زلز ٘ؿتجي   ٔاىطٚ 1ٔشط اؾز. ثطاي چٙاٗ دإبيكي زؾشٍبٞي ثب لسضر سفىاه  30سب  10ٕٔٗٛال 

 ثطاي ايؿشٍبٜ ٔٛضز٘ابظ اؾز. ٔشط يؾب٘ش ي ٚ  زلز ثطزاقز اضسفبٖ

 صيشصهیٌي ّبي آةٍ  گشهبيي صهیيؿٌبػي،  هطبلؼبت طئَتکٌیکي، ثبػتبى -

ٞتبي   ٞتب ٚ وبضؾتز   قٙبؾي قبُٔ ٔكرم ٕ٘ٛزٖ ٔحتُ حفتطٜ   ثطاي ُٔبِٗٝ غئٛسىٙاه ٚ ثبؾشبٖ يؾٙؼ يٌطا٘دإبيف 

زض 1ٞبي ثبؾتشب٘ي، سغااتطار ضٚثتبضٜ    يب ضؼ دط قسٜ ثبقس( يب حؼطٜ ٞبي لسيٕي ٔٗس٘ىبضي )اٌطچٝ ثب آة ، سُٛ٘يٙاطظٔيظ

ٗ  ضاٜثطقتي(، ثطضؾتي ظيطؾتبظي ٔؿتاطٞبي      يٞتب  ظٖٚٞتب ٚ   ٞبي سىشٛ٘اىي )ٌؿُ ٔٙبَك قٟطي، دسيسٜ ٚ ُٔبِٗتٝ   آٞت

ٔشتط اؾتز )زض ُٔبِٗتٝ     50ستب   25اي فٛانتُ ايؿتشٍبٞي    اؾز. زض چٙاٗ ُٔبِٗٝ يٙاطظٔيظٞبي آثي  ٞب ٚ ؾفطٜ آثرٛاٖ

ٔٙٓٛض طجز سغااتطار، سٙتبٚثي    ضؾس(. زض ُٔبِٗبر سىشٛ٘اىي ٚ ظٔاٗ ٌطٔبئي ثٝ ٔشط ٞٓ ٔي 3هاّي فبنّٝ ثطزاقز ثٝ سف

 قٛز.  ٞبي ثطزاقز زائٕي ا٘ؼبْ ٔي ٞب زض ايؿشٍبٜ اظ ثطزاقز

 اًجبم ػولیبت صحشايي ٍ ثشداؿت اطالػبت -5-2

 ثٝ قطح ظيط اؾز: يؾٙؼ يٌطا٘ٔطاحُ ٔرشّف ُٔبِٗبر  

 ر ٔٛػٛز ٚ ا٘شربة ضٚـُٔبِٗٝ اَالٖب -1

 َطاحي دإبيف -2

 ا٘شربة ٘مُٝ ٔجٙب زض ٘عزيىي ٔحُ اؾشمطاض ٌطٜٚ ّٖٕابسي ٚ ايؼبز ؾىٛي ؾإب٘ي  -3

 ٘مُٝ قجىٝ وكٛضي ثٝ ٘مُٝ ٔجٙب )زضنٛضر ٘ابظ( سطيٗ ٘عزيها٘شمبَ ٘مُٝ ٌطا٘ي ُّٔك اظ  -4

 وبِاجطاؾاٖٛ ايؿشبيي -5

 وبِاجطاؾاٖٛ زيٙبٔاىي -6

 قسٜ َطاحيٞبي  شٍبٜٞب زض ٔٛلٗاز ايؿ ثطزاقز زازٜ -7

                                                      
1- overburden 
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 ثطزاقز دطٚفاُ ٘شّشٖٛ -8

 ثطزاضي ٕ٘ٛ٘ٝ -9

 قسٜ ٞبي ثطزاقز وٙشطَ وافي زازٜ  -10

 ٞب ٚ سرٕاٗ آٖ سٛؾٍ ضٚـ ٘شّشٖٛ ٌاطي چٍبِي ثط اؾبؼ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘ساظٜ  -11

 ثٌٛٝ ٞٙؼبضي ثئٙٓٛض ٔحبؾجٝ  ٞب ثٝ دطزاظـ زازٜ  -12

 سفؿاط اَالٖبر )قبُٔ سفؿاط وافي ٚ وٕي(  -13

 ؾبظي ٔسَ  -14

 صحشاييت طشاحي ػولیب  -5-2-1

ٌاطي ٘اع ٔشفبٚر اؾز. ا٘شربة ٞسف ُٔبِٗٝ وٝ زض لؿٕز لجُ سٛياح  ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛاضز وبضثطز ايٗ ضٚـ، زلز ا٘ساظٜ

زض ذكتىي   يؾتٙؼ  يٌطا٘ت وٙس. ايٗ زؾشٛضإُِٗ ثٝ ُٔبِٗٝ ثتب ضٚـ   زازٜ قس، َطاحي دإبيف ٚ ٘ٛٔ زؾشٍبٜ ضا سٗااٗ ٔي

، اثشتسا ٌتطزآٚضي اَالٖتبر    يؾتٙؼ  يٌطا٘ت ضيعي ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر ثٝ ضٚـ  ثط٘بٔٝ، َطاحي ٚ يؾٙؼ أىبٖٔٙٓٛض  دطزاظز. ثٝ ٔي

، چٍبِي ٚاحسٞبي ؾٍٙي ٔٛػتٛز  يچبٞ زضٖٚٞبي  ٚ ٍ٘بضٜ قسٜ يحفبضٞبي  قٙبؾي، ٌٕب٘ٝ ٞبي سٛدٌٛطافي، ظٔاٗ قبُٔ ٘مكٝ

 قٛز.   ٞبي غئٛفاعيىي لسيٕي ٔٛػٛز، ا٘ؼبْ ٔي زض ٘بحاٝ ٚ زازٜ

يه ٘مُٝ ثط اؾبؼ انُ ثط ٞٓ ٟ٘ف دشب٘ؿاُ حبنُ دبؾد ٌطا٘كتي ٔتٛاز    يؾٙؼ يٌطا٘اطي ٌ ثٝ ايٗ وٝ ا٘ساظٜ ثب سٛػٝ

ٞبي ٔرشّف ثب ٌؿشطقي ٖٕمتي ٚ افمتي، اثٗتبز ٔٙبؾتجي اظ قتجىٝ       ٔٛػٛز زض ظيط ؾُح اؾز، ثٙبثطايٗ ثطاي ُٔبِٗٝ دسيسٜ

ضٚي يته آ٘ٛٔتبِي لتطاض ثٍاتطز.      اي ثبقس وٝ حسالُ ؾٝ ٘مُتٝ ثتط   ٌطزز. َطاحي ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ ٌاطي ٘مبٌ َطاحي ٔي ا٘ساظٜ

ٚ  قتٛ٘س  ئت ٞب اؾز وٝ ثب فبنّٝ ٔكرهي زض أشساز ذٌُٛ َطاحتي   ٞب ٚ يب ذَُٛي اظ ايؿشٍبٜ قجىٝ ٘مبٌ قبُٔ دطٚفاُ

ٞتب زض ٘بحاتٝ    ايٗ ذٌُٛ ٘اع زاضاي فبنّٝ ػتب٘جي ٔٗاٙتي ٞؿتشٙس. زض نتٛضر ٔكترم ثتٛزٖ أشتساز ٌؿتشطـ دسيتسٜ         

قٛ٘س وٝ ٖٕٛز ثط ٔحٛض أشسازي ايٗ دسيسٜ ثبقتٙس. چتطا وتٝ     اي َطاحي ٔي ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب ٔٛضزُٔبِٗٝ، ذٌُٛ قبُٔ ايؿشٍبٜ

آٖ سغااطار قشبة ٌطا٘كي زض ايٗ ضاؾشب ثٟشط لبثُ طجز ٚ ٔكبٞسٜ اؾتز. اٌتط ؾتُح اظ     ؼٝازض٘شسغااطار ػب٘جي چٍبِي ٚ 

اي اظ ٘مبٌ ثتب   ثب قجىٝ يطؾُحيظ يقٙبذشٗ اظٔٞبي  آثطفز يب ضؾٛثبر ٖٟس حبيط دٛقاسٜ قسٜ ثبقس، سكرام ضٚ٘س دسيسٜ

ٓ    قٛز ٚ ؾذؽ الساْ ثٝ ثطزاقز قجىٝ سطاوٓ وٕشط )فٛانُ ايؿشٍبٞي ثاكشط( ا٘ؼبْ ٔي ستط   اي ثب فٛانتُ ايؿتشٍبٞي ٔشتطاو

 ٌطزز. ٔي

٘ؿجي ٞؿشٙس، يٗٙتي ٞتط ايؿتشٍبٜ سغااتطار قتشبة ٘ؿتجز ثتٝ ٘مُتٝ          يؾٙؼ يٌطا٘ٞبي  زض ايؿشٍبٜ قسٜ لطائزٔمبزيط 

 1ٖٙتٛاٖ ايؿتشٍبٜ ٔجٙتب    اي ثٝ ٕ٘بيس. ثٙبثطايٗ لجُ اظ قطٚٔ ٞط دإبيكي الظْ اؾز سب ٘مُٝ ٌاطي ٔي ا٘ساظٜ لجّي ضا قسٜ لطائز

ضا ثتٝ   يؾتٙؼ  يٌطا٘ت وٝ زاضاي ٌطا٘ي ُّٔك اؾز ثٝ ٔحتسٚزٜ دإتبيف ٔٙشمتُ قتٛز. ايتٗ ٘مُتٝ، سٕٗتآ ٔمتساض ُّٔتك          

قتسٖ   ستط  كازلاط ظيبزي زض سغااط ٌطا٘ي زاضز. ثٙبثطايٗ وٙس. ٕٞچٙاٗ سغااط اضسفبٔ ٘اع سبط ٔاؿط ٔي قسٜ لطائزٞبي  ايؿشٍبٜ

 ثبقس. ؾٙؼي ٘اع ٔي ٌاطي ٘ابظٔٙس افعايف زلز اضسفبٔ ٞبي ا٘ساظٜ زؾشٍبٜ

                                                      
1- base 
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 1ّبي داراي گزاًی هغلق ايغتگبُ -5-2-1-1

قتٛز.   ٞب ايتبفٝ ٔتي   ثٝ سٗساز آٖ ٞطؾبِٝٚػٛز زاضز وٝ  قسٜ طجزٞبيي ثب ٔمساض ٌطا٘ي ُّٔك  زض سٕبٔي وكٛضٞب ايؿشٍبٜ

ٞتبي ؾتإب٘ي    ٞتب سٛؾتٍ ثّتٛن    اؾز. ايٗ ايؿشٍبٜ ٔاىطٌٚبَ طجز قسٜ 10بزيط ٌطا٘ي ُّٔك ايٗ ٘مبٌ ثب زلشي وٕشط اظ ٔم

ٜ      ا٘س ٚ زاضاي قٙبؾٙبٔٝ ٞؿشٙس. قجىٝ ّٔي اظ ايؿشٍبٜ ػبٕ٘بيي قسٜ  1ٞتبي زضػتٝ    ٞبي ٌطا٘تي ثتب فٛانتُ ظيتبز ضا ايؿتشٍب

ٜ  2سب  1ٞبي ثب فبنّٝ وٕشط ) ضػٝ زْٚ ٚ ايؿشٍبٜواّٛٔشط ز 10سب  5ٞبي ثب فٛانُ  ٘بٔٙس. ايؿشٍبٜ ٔي ٞتبي   واّٛٔشط(، ايؿتشٍب

ٖ   ٞب ثب ا٘ؼبْ سىطاض لطائز زضػٝ ؾْٛ ٘بْ زاض٘س. زلز ثبالي ٔمبزيط ٔطثٌٛ ثٝ ايٗ ايؿشٍبٜ ٞتب زض يته    ٞب زض ٔٛلٗاتز زلاتك آ

 قٛز.   فطآيٙس ضفز ٚ ثطٌكشي سبٔاٗ ٔي

 دقت ارتفبػی ٍ هکبًی -5-2-1-2

ثب اٞساف ٔشفبٚر ٚػتٛز زاضز. ثٙتبثطايٗ زلتز     يؾٙؼ يٌطا٘ٞبي  ٌاطي دإبيف اي زلز ا٘ساظٜٞبي ٔرشّفي ثط اؾشب٘ساضز

 ٌاطي ٔرشهبر ٔؿُحبسي ٚ اضسفبٖي ٘اع زاضاي اؾشب٘ساضزٞبيي اؾز. ا٘ساظٜ

 دقت استفبػي -

ثتٝ   يؾتٙؼ  يٌطا٘ت ٔشطي، زلشي زض حسٚز چٙس ٔاىطٌٚتبَ ثتطاي    ؾب٘شي ٌاطي اضسفبٖي  زض نٛضر سبٔاٗ زلز ا٘ساظٜ

ٌاتطي ٔرشهتبر    ٞبي ا٘تساظٜ  قٛز. أطٚظٜ ثب زؾشٍبٜ آيس. چٙاٗ زلز اضسفبٖي ثب اضسفبٔ ؾٙؼي ٘ٛضي فطاٞٓ ٔي زؾز ٔي

GPS ٔشط ٘اع ٔاؿط قسٜ اؾز. ٞبي وٕشط اظ يه ؾب٘شي زؾشابثي ثٝ زلز 2سفطيمي 

3دقت هؼطحبتي -
 

ُحبسي إٞاتز وٕشتطي اظ زلتز اضسفتبٖي زاضز.     ٌاتطي ٔؿت   زؾتشابثي ثتٝ زلتز ا٘تساظٜ     يؾتٙؼ  يٌطا٘ يٞب فيٕبادزض 

 ±4ػغطافاتبيي ٔاتب٘ي زض حتسٚز     يٞتب  ٖتطو ٌاتطي ٔرشهتبر ٔؿتُحبسي زض     ٔشط ذُتب زض ا٘تساظٜ   ±5ٔظبَ  ٖٙٛاٖ ثٝ

ػغطافابيي زيٍط ايٗ ٔمساض ذُب وٕشتط ذٛاٞتس    يٞب ٖطوٌاطي ٌطا٘ي ايؼبز ذٛاٞس ٕ٘ٛز ٚ زض  ٔاىطٌٚبَ ذُب زض ا٘ساظٜ

 ثٛز.

 ثٌذي ؿجکِ  -5-2-2

ٞٙؼبضي ٌطا٘ي، ثبيس حسالُ ؾٝ ايؿشٍبٜ ثطزاقز ٔشتٛاِي زض أشتساز يته ذتٍ ضٚي آٖ      ٙٓٛض سهٛيط ٕ٘ٛزٖ يه ثئ ثٝ

لطاض ٌاطز. ََٛ ذٍ ثطزاقز ثٝ ٖٕك ثطضؾي ثؿشٍي زاضز. ثط اؾبؼ يه لبٖسٜ سؼطثي َتَٛ ذتٍ ثبيتس حتسالُ زٚ ثطاثتط      

قتٛز.   ثٝ اثشسا ٚ ا٘شٟبي آٖ ايبفٝ ٔتي  ٞط ذٍََٛ  زضنس 10ٔٙٓٛض دطٞاع اظ ٔكىُ ِجٝ دإبيف،  ػٛيي ثبقس. ثٝ ٖٕك دي

ٞٙؼبضي ثبقتٙس.   ٌطز٘س وٝ ٖٕٛز ثط ٔحٛض ثي َطاحي ٔي يا ٌٛ٘ٝ ثٝٞٙؼبضي، ذٌُٛ  اي اظ قىُ ثي زض نٛضر قٙبذز اِٚاٝ

                                                      
1- absolute 

2- differential 

3- coordinate 



 93  ػٌجي فصل پٌجن: سٍؽ گشاًي

 

زض ايٗ حبِز ثٟشطيٗ ٘ٛٔ قجىٝ دإبيف، ٔطثٗي اؾز ثٝ ايٗ ٔٗٙي وٝ فبنّٝ زٚ ايؿشٍبٜ ٔشٛاِي زض أشتساز يته ذتٍ، ثتب     

نٛضر اضسٌٛٛ٘بَ اؾز ثٝ ايٗ ٔٗٙي وٝ أشساز دطٚفاُ ثتط   فبنّٝ ػب٘جي زٚ ذٍ ثطزاقز ٔشٛاِي، يىؿبٖ ثبقس. ايٗ قجىٝ ثٝ

٘جبقتس، َطاحتي     ثاٙتي  ٞٙؼبضي لبثتُ دتاف   ٌاطي ٚ يب قىُ ثي ذٍ ٚانُ ثاٗ زٚ ايؿشٍبٜ ػب٘جي ٖٕٛز اؾز. اٌط ٘ٛٔ لطاض

ٝ     نٛضر قجىٝ ٔطثٗي َطاحي ٔتي  ٞب ثٝ قٛز. زض ايٗ حبِز اثشسا ذٍ اي سٛناٝ ٔي ؾشبضٜ نتٛضر   ٌطز٘تس، ؾتذؽ ذُتٌٛ ثت

ٝ   ٞبي زض أشساز آٖ ا٘شربة قسٜ ٚ ايؿشٍبٜ بٖازضٔ هي نتٛضر   ٞب ثٝ ٔمساض ٘هف فبنّٝ زٚ ايؿشٍبٜ ٔشٛاِي زض أشساز ذتٍ ثت

دٛقتف ثتطاي ُٔبِٗتبر     ٞب اقبضٜ قس، ثٟشطيٗ اي وٝ زض ثبال ثٝ آٖ قٛ٘س. زٚ ٘ٛٔ قجىٝ ثٝ ثبال ٚ دبياٗ ػبثؼب ٔي بٖازضٔ هي

ٞتبي ثطزاقتز    سٛاٖ فبنّٝ ػب٘جي ذٌُٛ ايؿشٍبٜ زض نٛضر ٚػٛز ٔحسٚزيز زض ٞعيٙٝ ٔي ٞطحبَ ثٝضا زاض٘س.  يؾٙؼ يٌطا٘

 ضا ثٝ ٔاعاٖ زٚ ثطاثط فبنّٝ زٚ ايؿشٍبٜ ٔشٛاِي افعايف زاز.

   ّبي صحشايي ثشداؿت  -5-2-3

 ٘بحاٝ ػسيس ثٝ قطح ظيط اؾز:زض يه  يؾٙؼ يٌطا٘دإبيف  ٔطاحُ

زض ظٔب٘ي وٝ قطايٍ ٘بٔٙبؾت ٚ ٘بٕٞٛاض ثطاي حُٕ زؾشٍبٜ  ٚيػٜ ثٝاثشسا ثبيس اظ دبيساضي زؾشٍبٜ إَاٙبٖ حبنُ قٛز،  -1

 اؾز.  ٚػٛز زاضز يب ٔسر ظٔبٖ َٛال٘ي زؾشٍبٜ ذبٔٛـ ثٛزٜ

بظٜ ظٔب٘ي زيؼاشبَ، لطائز ذٛزوبض ايؿشٍبٜ زض يه ثٞبي  ٔٙٓٛض آظٔبيف ايؿشبيي وبِاجطاؾاٖٛ زؾشٍبٜ، زض زؾشٍبٜ ثٝ

ٞبي ٔىب٘اىي، ثب لطائز زض  قٛز ٚ زض زؾشٍبٜ ِطظـ ٔحاُي ٘ساقشٝ ثبقس ا٘ؼبْ ٔي  اي وٝ ٘ٛفٝ ؾبٖشٝ زض ٘مُٝ 24

زؾشٍبٜ دؽ  1ذعـ ثّٙسٔسرقٛز. ٕٞچٙاٗ ِٔٛفٝ  ٞبي ظٔب٘ي ٔكرم ايٗ ٔٙٓٛض سبٔاٗ ٔي اي زض ثبظٜ چٙاٗ ٘مُٝ

ضٚـ قٛز.  ٔكرم ٔي قسٜ لطائزٞبي ٌطا٘ي  ثط زازٜ اظ اٖٕبَ سهحاح ػعض ٚ ٔس، ثط اؾبؼ ثٟشطيٗ ذٍ ُٔٙجك

زيٍطي ثٝ ٘بْ آظٔبيف زيٙبٔاىي وبِاجطاؾاٖٛ ٘اع ٚػٛز زاضز وٝ دؽ اظ آظٔبيف ايؿشبيي ثب ا٘ؼبْ لطائز 

 قٛز.  ٞب ا٘ؼبْ ٔي اي اظ ايؿشٍبٜ زضٔؼٕٖٛٝ

ٞب زض ذبضع اظ  ازي اظ ايؿشٍبٌٜطزز. سٗس ٌصاضي ٔي ٞب َطاحي ٚ زض نٛضر ٘ابظ ثط ضٚي ظٔاٗ ٖالٔز ايؿشٍبٜ  قجىٝ  -2

ثبقٙس. ايٗ  زؾشطؼ لبثُ ؾبزٌي ثٝٞبي ٔجٙب ثبيس  قٛ٘س. ايؿشٍبٜ ٖٙٛاٖ ايؿشٍبٜ ٔجٙب ا٘شربة ٔي ٔحسٚزٜ دإبيف ثٝ

قٛ٘س. ا٘شمبَ ٌطا٘ي  ٞب زاضاي ٔٛلٗاز طبثشي ٞؿشٙس وٝ ثب ضيرشٗ ؾإبٖ ٚ سطاظ ٕ٘ٛزٖ ؾُح آٖ ؾبذشٝ ٔي ايؿشٍبٜ

قٛز. ثطاي  ٔجٙب، َي فطآيٙس ضفز ٚ ثطٌكشي ا٘ؼبْ ٔي ٞبي ايؿشٍبٜزاضاي ٔمساض ٌطا٘ي ُّٔك ثٝ ٞبي ٜ ُّٔك اظ ايؿشٍب

ٞب ٚ يب سغااطار زٔبيي، زض قطٚٔ ٚ دبيبٖ دإبيف ضٚظا٘ٝ ايؿشٍبٜ ٔجٙب لطائز  سهحاح ذعـ زؾشٍبٜ حبنُ اظ يطثٝ

ٔٙٓٛض ا٘ؼبْ سهحاح ذعـ  آٖ ثٝ ٞبيي وٝ ٔىب٘اىي ٞؿشٙس ثبظٌكز ثٝ ٘مُٝ ٔجٙب ٚ لطائز ٌطزز. زض زؾشٍبٜ ٔي

 ؾبٖز ثبيس ا٘ؼبْ قٛز. 2زؾشٍبٞي زض ثبظٜ ظٔب٘ي وٕشط اظ 

 1/0ٔٙبؾت،  فكبضؾٙغؾٙؼي ثبيس سهحاح فكبض ٞٛا ٘اع ٔحبؾجٝ ٚ اٖٕبَ ٌطزز. زلز  ٞبي ٔاىطٌٚطا٘ي زض ثطزاقز  -3

 25. سغااط فكبض ػٛ سب قٗبٔ واّٛ دبؾىبَ اؾز. زض ضٚظٞبي ٖبزي ٚ ثسٖٚ سغااطار ػٛي، فكبض ثبضٚٔشطيه طبثز اؾز

 سٛاٖ ذُي زض ٘ٓط ٌطفز.  واّٛٔشط ضا ٔي

                                                      
1-drift 
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ٞب ا٘شربة ٚ ٔؼسز  ٖٙٛاٖ ٘مبٌ وٙشطَ ثطاي سىطاض لطائز ٞب ثٝ ثطاي وٙشطَ وافي ثطزاقز، دب٘عزٜ زضنس ايؿشٍبٜ  -4

ثبقس. اِجشٝ  ئاىطٌٚبَ ٔ 20سب  5سهحاح ذعـ،  اظا٘ؼبْزض سىطاض لطائز، دؽ  لجَٛ لبثٌُطز٘س. اذشالف  دإبيف ٔي

 ٌاطي زاضز. ايٗ ثبظٜ ثؿشٍي ثٝ ٘ٛٔ دإبيف ٚ زلز ا٘ساظٜ

دصيط ٘جبقس، ػبثؼبيي  ثبقس وٝ زؾشطؾي ثٝ آٖ أىبٖ اي ٌٛ٘ٝ ثٝوٝ زض ٔٛلٗاز ايؿشٍبٜ، ٖٛاضو ٚ ٔٛإ٘  زضنٛضسي  -5

 زضنس فبنّٝ ػب٘جي زٚ ايؿشٍبٜ ٔشٛاِي ٔؼبظ ٘اؿز.  10٘مُٝ ثاف اظ 

 ز يه ايؿشٍبٜ ثٝ قطح ظيط اؾز:زض ثطزاق سٛػٝ لبثُ٘ىبر  

ثطزاضي ثبيس ثب احشابٌ ظيبز ٚ  ٚ٘مُ آٖ زض ٍٞٙبْ سطاثطي ٚ ظٔبٖ زازٜ ثب سٛػٝ ثٝ حؿبؾاز ظيبز زؾشٍبٜ، حُٕ -

 ٞبي ٘بٌٟب٘ي، ا٘ؼبْ قٛز.  دطٞاع اظ ٞطٌٛ٘ٝ حطوز ٚ سىبٖ

 ظ قٛز.ٚ سطا قسٜ زازٜ لطاضدبيٝ ظيطيٗ زؾشٍبٜ )وٝ زاضاي سطاظ اؾز( ضٚي ٘مُٝ  نفحٝ ؾٝ -

 ٚ سطاظ قٛز. قسٜ زازٜ لطاضزؾشٍبٜ ضٚي نفحٝ  -

 ٌاطي قٛز. اضسفبٔ زؾشٍبٜ اظ ؾُح ظٔاٗ ا٘ساظٜ -

 ٞبي ِطظقي ٔب٘ٙس ثبز، سطزز ٚؾبيُ ٘مّاٝ ٚ ا٘ؿبٖ سب حس أىبٖ اػشٙبة قٛز. زض ظٔبٖ لطائز، اظ ٖٛأُ ٘ٛفٝ -

 قٛز. ٔٙٓٛض إَاٙبٖ اظ دبيساضي زؾشٍبٜ، لطائز چٙس ثبض سىطاض  ثٝ -

 ثبيس يبززاقز ٌطزز. قسٜ ا٘ؼبْ( ٚ ظٔبٖ لطائز دبيٝ ؾٝٗاز ايؿشٍبٜ، اضسفبٔ آٖ، اضسفبٔ زؾشٍبٜ )اضسفبٔ ٔٛل -

ٌاطي اضسفبٖي ثطاي  زضػٝ ثبقس، زض چٟبض ٘مُٝ اَطاف ايؿشٍبٜ، ا٘ساظٜ 20وٝ قات ؾُح ثاف اظ  زضنٛضسي -

 ضنس فبنّٝ زٚ ايؿشٍبٜ ٔشٛاِي اؾز.ز 25قٛز. فبنّٝ ايٗ ٘مبٌ اظ ٔطوع ايؿشٍبٜ،  ا٘ؼبْ ٔي  1سهحاح ظٔاٍٙبٖ

 ثطاي ٔحبؾجٝ چٍبِي زٚ ضٚـ وبضثطز زاضز: -

 ()ضذٕٖٙٛ ٔكبٞسٜ لبثُثطزاضي اظ ٚاحسٞبي ؾٍٙي  ٕ٘ٛ٘ٝ -اِف

ثطزاضي ثبيس سٛظيٕ ٔٙبؾجي زض ٘بحاٝ ُٔبِٗبسي زاقشٝ ثبقس. سٗساز آٖ ثب سٛػٝ ثٝ ٚاحسٞبي ؾٍٙي  ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثبقس. ٔٛػٛز، حسالُ يه ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٞط ٞىشبض ٔي

 ثطزاقز دطٚفاُ ٘شّشٖٛ -ة

ثطزاضي ٔؿشمآ ٘جبقس، ايٗ ضٚـ وبضثطز  ٘جٛزٜ ٚ أىبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔكبٞسٜ لبثُاٌط ٚاحسٞبي ؾٍٙي زض ؾُح 

قٛز. ََٛ دطٚفاُ ثبيس  ايؿشٍبٜ ثطزاقز ٔي 40سب  20ذٛاٞس زاقز. ٕٔٗٛال زض أشساز ٞط ذٍ ٘شّشٖٛ 

ٔشط  100ٔٛػٛز زض ٘بحاٝ  ٖجٛض وٙس. فبنّٝ ٘مبٌ ٘جبيس اظ  ثبقس وٝ سطػاحبً اظ يه سذٝ ٚ ٌٛزي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ

ثطزاضي  ٞب ٖالٜٚ ثط ٕ٘ٛ٘ٝ ثاكشط ثبقس ٚ دطٚفاُ ثبيس زض أشساز يه ذٍ ضاؾز لطاض ٌاطز. زض سٕبٔي دإبيف

 ٌطزز. ٔؿشمآ، ثطزاقز دطٚفاُ ٘شّشٖٛ ثب سٛػٝ ثٝ قطايٍ سٛدٌٛطافي، سٛناٝ ٔي

 

                                                      
1-near terrain 
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 پشداصؽ ٍ تفؼیش اطالػبت  -5-2-4

 پزداسػ -5-2-4-1

ٗ  ٔٙكأٞبي ثب  ي ٖالٜٚ ثط اططؾٙؼ يٌطا٘قسٜ زض دإبيف  ٞبي ثطزاقز زازٜ قتٙبذشي، قتبُٔ اططٞتبي زيٍتطي ٘اتع       ظٔتا

ٝ     قٛز. ايتٗ ثتي   ٞٙؼبضي ثٌٛٝ حبنُ ٔي ٞب ٔمبزيطي ٔٛؾْٛ ثٝ ثي ٞؿشٙس وٝ ثب حصف آٖ ٞتبي   ٞٙؼتبضي دبيتٝ سِٛاتس ٘مكت

 قٛز.   قٙبذشي ٚ سهحاحبسي وٝ الظْ اؾز اقبضٜ ٔي غاط ظٔاٗاؾز. زض ازأٝ ثٝ ايٗ اططٞبي  يؾٙؼ يٌطا٘ٞبي  ٞٙؼبضي ثي

1اثز كؾٌذ -5-2-4-1-1
 

ٌاطي قسٜ ثتط ضٚي ؾتُح ظٔتاٗ     ٔاّي ٌبَ( ثط ضٚي ٔمبزيط ا٘ساظٜ 3/0اطط ٌطا٘كي ذٛضقاس ٚ ٔبٜ سغااطاسي ضا )حساوظط 

ٝ   ايؼبز ٔي  2ٚ ظٔتبٖ ػٟتب٘ي  نتٛضر ستبثٗي اظ ٖتطو ٚ َتَٛ ػغطافاتبيي       وٙس وٝ ثٝ ٘بْ اطط وكٙس ٔٗطٚف اؾز. ايٗ اطتط ثت

، سٛؾتٍ دطزاظ٘تسٜ زاذتُ زؾتشٍبٜ ا٘ؼتبْ      CG3  ٚCG5ٞبي زيؼاشبِي  اؾز. ٔحبؾجبر اطط وكٙس زض زؾشٍبٜ ٔحبؾجٝ لبثُ

 قٛز. ٔي

 اثز خشػ -5-2-4-1-2

نتٛضر ذُتي زض ٘ٓتط     زض َي ضٚظ زؾشرٛـ سغااطاسي اؾز وٝ ضٚ٘س آٖ ثٝ ؾٙغ يٌطا٘سٛؾٍ زؾشٍبٜ  قسٜ ا٘ؼبْلطائز 

ؾطقىٗ قٛز. ايٗ ٘ٛٔ سغااط ٔطثٌٛ ثٝ ذٛال فاعيىي زؾشٍبٜ ثٛزٜ ٚ ستبثٗي اظ   قسٜ لطائزط قٛز ٚ ثبيس زض ٔمبزي ٌطفشٝ ٔي

قتٛز. ٔمتساض سهتحاح ذتعـ ثتب       ظٔبٖ اؾز. ثطزاقز ٘مُٝ ٔجٙب زض اثشسا ٚ ا٘شٟبي دإبيف، ثطاي سهحاح ايٗ اطط ا٘ؼبْ ٔي

 قتسٜ  لطائتز ٞتبي   ثٝ سٕبٔي زازٜ اٖٕبَُ لبثقٛز ٚ  سٛػٝ ثٝ يطيت وبِاجطاؾاٖٛ وٝ زض زاذُ زؾشٍبٜ ٚػٛز زاضز حبنُ ٔي

 اؾز.

 تغييزات هيذاى گزاًؾی ثب ػزض خغزافيبيی -5-2-4-1-3

اظ ٔاتساٖ ٌطا٘كتي ظٔتاٗ اؾتز وتٝ قتبُٔ        يّادشب٘ؿت  ٞٓقٛز، ؾُح  ٘بٔاسٜ ٔي 3ٚاض آظاز وٝ ظٔاٗ يٞب آةؾُح سطاظ 

ٝ  4ٌطا ٘اطٚٞبي ٔطوع ٖ  اؾز. ثٝ زِاُ سغااطار ػب٘جي چٍبِي، ثت اي ثتٝ ؾتٕز    اظ دٛؾتشٝ لتبضٜ  ٔظتبَ سغااتطار ػطٔتي     ٖٙتٛا

ٞب ثتٝ ؾتٕز    ٞب ثٝ ؾُحي ثبالسط ٚ زض الاب٘ٛؼ ٚاض زض لبضٜ ٚاض ثٝ قىُ يه وطٜ ؾبزٜ ٘اؿز. ظٔاٗ ٞبي زضيبيي، ظٔاٗ حٛيٝ

 قٛز. دبياٗ وكاسٜ ٔي

زٞتس قتبُٔ ٘اتطٚي ٌتطا٘ف ٘اتٛسٗ ٚ ٘اتطٚي        اي وٝ سغااطار قشبة ٌطا٘كي ضا ثب ٖطو ػغطافاتبيي ٘كتبٖ ٔتي    ٔٗبزِٝ

 قٛز. يي اؾز وٝ ثٝ زِاُ چطذف ظٔاٗ زٚض ٔحٛض ذٛز ايؼبز ٔئطوعٌطا

 

                                                      
1- Tide 

2- Coordinated Universal Time 

3- Geoid 

4-Centrifugal 
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 تغييزات هيذاى گزاًؾی سهيي ثب ارتفبع -5-2-4-1-4

 1اثش َّاي آصاد -

ثب فطو سٕطوع ػطْ ظٔاٗ زض يه ٘مُٝ، ثب زٚض قسٖ اظ ٔطوع ػطْ، ٘اطٚي ٌطا٘كي ٚاضز ثٝ آٖ ثٝ ٘ؿجز ٖىؽ 

ٔاّي ٌبَ  3086/0سغااط اضسفبٔ، ٘اطٚي ٌطا٘كي   يه ٔشط ياظاقٛز. ثٝ  اظ ٔطوع ػطْ وبؾشٝ ٔي  ٔطثٕ فبنّٝ

قٛز. زضٚالٕ ثٝ زِاُ يىٙٛاذز  ٘بٔاسٜ ٔي ٞٛاي آظاز، اطط  gٌطازيبٖ لبئٓ سغااطار قشبة ٌطا٘كي  وٙس. سغااط ٔي

%  زض ٔمبيؿٝ ثب ايٗ ٔمساض حبنُ 25ٞبي ظيط ؾُح ظٔاٗ، ٔمساض ٚالٗي سغااطار سب  ٘جٛزٖ سغااطار چٍبِي ؾًٙ

 سفبٚر زاضز.اظ سئٛضي، 

 2اثش ثَگِ -

اثط اضسفبٔ ايؿشٍبٜ ثطزاقز ٟ٘بيز ٚ يربٔشي ثط اطط ثٌٛٝ ثط اؾبؼ ػبشثٝ ٌطا٘كي يه سرشٝ افمي ثب ٌؿشطقي ثي

ثطاي ا٘ؼبْ سهحاح ثٌٛٝ ثط ضٚي ٔمساض ٞط ايؿشٍبٜ، اطط ٌطا٘ف حبنُ اظ ػطْ سرشٝ فطيي زض ٔٛلٗاز  اؾز.

 قٛز.   آٖ وبؾشٝ ٔي قسٜ لطائزايؿشٍبٜ، اظ ٔمساض 

 3اثش صهیٌگبى -

ٞبي اَطاف ايؿشٍبٜ  قٛز. سذٝ ٌاطي، ثبٖض وبٞف زض ٔمساض لطائز ٔي ٞبي اضسفبٖي اَطاف ايؿشٍبٜ ا٘ساظٜ ٘بٕٞٛاضي

ثٝ زِاُ اطط وكف ثٝ ؾٕز ثبال ٚ لطائز ايؿشٍبٜ زض اَطاف زضٜ، ثٝ زِاُ ػطٔي وٝ زض فطو سرشٝ ثٌٛٝ ثبيس زض 

ٌطزز. اطط ظٔاٍٙبٖ ٕٞٛاضٜ ٔظجز اؾز، ثطاي ٔحبؾجٝ ايٗ  ٔي قسٜ لطائزاض ٘ٓط ٌطفشٝ قٛز، ثبٖض وبٞف زض ٔمس

ٞبي  ٌاطي قسٜ ٚ ٕٞچٙاٗ زا٘كي اظ چٍبِي ؾًٙ اطط ثبيس سٛدٌٛطافي اَطاف ايؿشٍبٜ ثب زلز ٔٙبؾجي ا٘ساظٜ

 داطأٖٛ ايؿشٍبٜ ٚػٛز زاقشٝ ثبقس. 

 ٌّدبري ثَگِ ثی -5-2-4-1-5

قٛز. ثتب اٖٕتبَ سهتحاحبسي     مبزيط قشبة ٌطا٘ي ظٔاٗ حبنُ ٔي، ٔكبٞسٜ ٔؿشمإي اظ ٔيؾٙؼ يٌطا٘ٞبي  زض دإبيف

ثطٌطزاٖ قتٛز. اذتشالف    ُادشب٘ؿ ٞٓلجّي سٛياح زازٜ قس ؾٗي ثط ايٗ اؾز سب ٔمبزيط ثط ضٚي يه ؾُح  يٞب ثرفوٝ زض 

ٌٛتٝ ضا  ٞبي ٔٛػتٛز، ٔٛؾتْٛ ثتٝ ث    ٞٙؼبضي ايٗ ٔمبزيط ٚ ٌطا٘ي حبنُ اظ سغااطار ٖطو ػغطافابيي زض ٞط ايؿشٍبٜ، ثي  ثاٗ

 وٙس.   آقىبض ٔي

                                                      
1- Free-Air 

2- Bouguer 

3- Terrain 
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 ّب  شارّبي پزداسػ ٍ تفغيز دادُاف ًزم -5-2-4-2

ٝ     افعاضي ٖالٜٚ ثط دطزاظـ اَالٖبر ٚ زازٜ ٞبي ٘طْ ثؿشٝ ٖٙتٛاٖ اَالٖتبر    ٞب أىبٖ سّفاك ؾتبيط اَالٖتبر غئتٛفاعيىي ثت

ثتطزاضي،   زازٜافعاضٞبي ٔٛػتٛز ثتطاي َطاحتي، وٙشتطَ وافتي ّٖٕاتبر        فٟطؾشي اظ ٘طْ 1-5ػب٘جي ضا ٘اع زاض٘س. زض ػسَٚ 

 اؾز. ؾبظي اضائٝ قسٜ ٞبي ٔفهُ، سفؿاط ٚ ٔسَ ٞبي نحطايي، دطزاظـ دطزاظـ

 

 عبسي ٍ هذل تفغيز ،پزداسػعزاحی، ّبي هَخَد ثزاي  افشار فْزعت ًزم -1-5خذٍل

 كبسثشد افضاس ػٌَاى ًشم سديف

1 Golden software 

(Surfer) 

 ٞب ٞٙؼبضي ٞب ٚ ثي ٍبٜٞبي ٔٛلٗاز ايؿش وٙشطَ داكطفز دطٚغٜ ٚ سٟاٝ ٘مكٝ -

2 WingLink 
ٞب  ٞبي ٔٛلٗاز ايؿشٍبٜ ، سٟاٝ ٘مكٝثطزاضي زازٜوافي  وٙشطَ ٚدطزاظـ نحطايي  -

 ٞب ٞٙؼبضي ٚ ثي

3 Geosoft 

(Oasis Montaj) 

 دطزاظـ نحطايي ٚ سىٕاّي -

 ٞب )زض حٛظٜ ٔىبٖ ٚ فٛضيٝ( اي اظ دباليٝ زاضاي ٔؼٕٖٛٝ -

 ؾبظي ٚاضٖٚثٗسي ثٝ ضٚـ  ثٗسي ٚ ؾٝ ؾبظي زٚ ٔسَ -

4 
Encom 

(Profile Analyst-

Modelvision-UBC) 

 دطزاظـ نحطايي ٚ سىٕاّي -

 )زض حٛظٜ ٔىبٖ ٚ فٛضيٝ( ٞب  اي اظ دباليٝ زاضاي ٔؼٕٖٛٝ -

 ؾبظي ثٗسي ثٝ ضٚـ ٚاضٖٚ ثٗسي ٚ ؾٝ ؾبظي زٚ ٔسَ -

 

ٞٙؼتبضي   ٞتبي ثطزاقتز ٚ ثتي   ٜ ٞتبي ٔٛلٗاتز ايؿتشٍب    افعاضٞبي سٟاٝ ٚ سِٛاس ٘مكٝ سطيٗ ٘طْ اظ اثشسايي (Surfer)ؾٛضفط 

 اؾز.  يؾٙؼ يٌطا٘حبنُ اظ 

ْ   افعاض دطزاظـ ٚ سفؿاط زازٜ ٘طْ (WingLink)ٚيًٙ ِاٙه  افتعاض ٚػتٛز    ٞبي اِىشطٚٔغٙبَاؽ اؾز. ثركي زض ايتٗ ٘تط

زاضز وٝ ٔرهٛل دطزاظـ ٚ سفؿاط اَالٖبر اؾز. ثب سٛػٝ ثٝ لبثّاتز ٚيتطايف ٌطافاىتي اَالٖتبر ثتط ضٚي ٘مكتٝ، ايتٗ        

َ    ٞبي ٔاساٖ دشب٘ؿاُ ٔٙبؾت اؾز. ايٗ ٘طْ فعاض ثطاي ا٘ؼبْ دطزاظـ نحطايي ٚ ٞسايز دطٚغٜا ٘طْ ؾتبظي   افتعاض لبثّاتز ٔتس

 وٙس.   ؾٙؼي دطٚغٜ ضا ٘اع فطاٞٓ ٔي ٔؿشمآ ضا زاضز وٝ أىبٖ

اؾتز.   ٞبي ٔاساٖ دشب٘ؿاُ ؾبظي زازٜ ٔرهٛل َطاحي، دطزاظـ، سفؿاط ٚ ٔسَ يا افعاض حطفٝ ٘طْ( Geosoftؾبفز )غئٛ

ٞتبي   ٞتبي حبنتُ اظ دإتبيف    ، دتطزاظـ داكتطفشٝ زازٜ  CG3  ٚCG5ٞتبي   غئٛؾبفز ثب لبثّاز سرّاٝ اَالٖبر اظ زؾشٍبٜ

ٞب )فاّشط( زض حٛظٜ فٛضيٝ ٚ ٔىتبٖ اؾتز وتٝ سفؿتاط      اي اظ دباليٝ اثعاض داكطفشٝ وٙس. ٔؼٟع ثٝ ػٗجٝ ضا ٔاؿط ٔي يؾٙؼ يٌطا٘

 قٛز.  يٞب ا٘ؼبْ ٔ ٞب ثب آٖ وافي ٚ دطزاظـ ٘مكٝ

َ     افعاض حطفٝ ٘اع ٘طْ (Encom)ا٘ىبْ  ٞتبي ٔاتساٖ دشب٘ؿتاُ اؾتز.      ؾتبظي زازٜ  اي زض َطاحتي، دتطزاظـ، سفؿتاط ٚ ٔتس

 افعاضٞبي ٔؼعا اؾز.  اظ ٘طْ يچٙسثركاي  ٔؼٕٖٛٝ
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 تفغيز -5-2-4-3

افعاضٞبي ْ قٛ٘س ٚ ايٗ اَالٖبر زض ٘ط ٞٙؼبضي ثٌٛٝ ٔي قسٜ سجسيُ ثٝ ثي ٞبي ثطزاقز ٞبي الظْ، زازٜ انالح اظا٘ؼبْدؽ 

ؾبظي وٕشطيٗ  اظ اٍِٛضيشٓ قجىٝ يؾٙؼ يٌطا٘ٞبي  ٔٙٓٛض ايؼبز ٘مكٝ قٛ٘س. ثٝ ٞٙؼبضي ثٌٛٝ سجسيُ ٔي سفؿاطي ثٝ ٘مكٝ ثي

قتٛز وتٝ زض ازأتٝ سٛيتاح زازٜ      ٞب، ثٝ زٚ نٛضر وافي ٚ وٕتي ا٘ؼتبْ ٔتي    قٛز. سفؿاط ايٗ ٘ٛٔ ٘مكٝ اؾشفبزٜ ٔي 1ا٘حٙبء

دبؾد ٔسَ، ثٟشط اؾز اظ ؾبيط اَالٖبر ٔٛػٛز ٘اتع زض   2زِاُ ٚػٛز اثٟبْ ٚ ٖسْ يىشبيياؾز. الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ ثٝ  قسٜ

 قٛز. اؾشفبزٜ  يؾٙؼ يٌطا٘سحّاُ ٚ سفؿاط اَالٖبر 

 تفغيز كيفی   -5-2-4-3-1

ٞٙؼبضي ثٌٛٝ ثابٍ٘ط سٕبٔي اططٞبي ٔطثٌٛ ثٝ سغااطار قشبة ٌطا٘كي ٔٛػٛز زض ظيط ؾُح ظٔتاٗ ٞؿتشٙس    ٞبي ثي ٘مكٝ

ٞتبي ٌؿتّي ٚ    ٞبي )فاّشطٞبي( ٔرشّف ٚ ثتٝ ػٟتز سكترام ذُتٛاضٜ     اط وافي، ثب اؾشفبزٜ اظ دباليٝٚ الظْ اؾز َي سفؿ

ٞب ا٘ؼبْ قٛز. فاّشطٞتبي   آٖ ٔٙكأٚ سكرام  4ٚ ثبلإب٘سٜ 3اي ٞبي ُٔٙمٝ ٞٙؼبضي ٞب، سفىاه ثي ٔٛلٗاز ٔؿُحبسي دسيسٜ

 ثبقٙس: ضايغ ثٝ قطح ظيط ٔي

 ٌصض ٌصض ٚ ٔابٖ ثبالٌصض، دبياٗ -

 5طغيثاٙبة ا٘  -

 6ٔكشك قات -

 ازأٝ فطاؾٛ ٚ فطٚؾٛ -

 ؾاٍٙبَ سحّاّي -

وبضثطز زاض٘س. زض سفؿتاط   يؾٙؼ يٌطا٘ٞبي  فاّشطٞبي ٔرشّف ٚ ٔشٙٛٔ زيٍطي ٘اع ٚػٛز زاض٘س وٝ زض سفؿاط وافي ٘مكٝ

دتٌٛطافي  قٙبؾي ٚ سٛ ٞبي ظٔاٗ ٚ سّفاك آٖ ثب ٘مكٝ سقسٜاسِٛٞب  ٞبي ٔرشّفي ثط ٔجٙبي ايٗ ٘ٛٔ دباليٝ وافي اَالٖبر ٘مكٝ

 ٞبي ظيبزي ضا ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقز.  سحّاُ

 تفغيز كوی -5-2-4-3-2

سٛا٘تس ثتٝ    َٛضَٕٔٗٛ سرٕاٗ ٖٕك ٔي ثبقٙس. ثٝ زض سفؿاط وٕي ٔي يثطضؾ لبثُؾبظي اظػّٕٝ ٔٛاضز  سرٕاٗ ٖٕك ٚ ٔسَ

 قٛز. ٔي ؾبظي ٘اع ثٝ زٚ ضٚـ ٔؿشمآ ٚ ٚاضٚ٘ؿبظي ا٘ؼبْ ٞٙؼبضي يب ضٚـ اٚيّط ا٘ؼبْ قٛز ٚ ٔسَ ضٚـ ؾبزٜ ٘هف ثي

 ػبصي ثِ سٍؽ هؼتقین هذل -

                                                      
1-Minimum Curvature 

2-Non-uniqueness 

3- Regional 

4- Residual 

5-Power Spectrum 

6-Tilt Derivative 
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ٌتطزز ٚ ثتب    ٞٙؼبضي، التساْ ثتٝ ايؼتبز ٔتسَ ٔتي      ثي ٔٙكأزض ايٗ ضٚـ ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٔفطٚيبسي زض ٔٛضز ػطْ 

َ     ٞب ُٔٙجك ٔي ٌاطي نٛضر ؾٗي ٚ ذُب دبؾد ٔسَ ثط ٔكبٞسار ٚ ا٘ساظٜ سغااطاسي ثٝ ؾتبظي   قتٛز. ايتٗ ٘تٛٔ ٔتس

 ٚ سفؿاطٞبي اِٚاٝ نحطايي ٔٙبؾت اؾز. يؾٙؼ يٌطا٘ضٚـ ثطزاضي ثٝ  ؾٙؼي زازٜ ثطاي أىبٖ

 

 

 ػبصي ثِ سٍؽ ٍاسًٍؼبصي هذل -

قٛز. أتطٚظٜ ٖتالٜٚ ثتط     ؾبظي ثٝ ضٚـ ٚاضٚ٘ؿبظي اظ حُ ٔؿبِٝ ثٝ وٕه وٕشطيٗ ٔطثٗبر ثٟطٜ ٌطفشٝ ٔي ٔسَ زض

زض سفؿتاط اَالٖتبر   اؾز وتٝ ضٚقتي وبضآٔتس     دصيط قسٜ ثٗسي ٘اع أىبٖ ٚاضٚ٘ؿبظي زٚثٗسي ا٘ؼبْ ٚاضٚ٘ؿبظي ؾٝ

 قٛز. ( ٔحؿٛة ٔييؾٙؼ يٌطا٘ٔاساٖ دشب٘ؿاُ )

 

 .آٔسٜ اؾز 1٘حٜٛ ٍ٘بضـ ٌعاضـ زض داٛؾز 

 هـخصبت كبدس فٌي ٍ تجْیضات -5-3

 ٍ تجْیضات ّب هـخصبت فٌي دػتگبُ  -5-3-1

 هؾخصبت دعتگبّی -5-3-1-1

 ٛ٘س. ق ٔٗطفي ٔي 4ٚ حؿبؾاز 3، لسضر سفىاه2، نحز1ٞبيي ٔب٘ٙس زلز ثب ٔكرهٝ ؾٙغ يٌطا٘ٞبي  زؾشٍبٜ 

ٌاطي ٚ ؾٙؼف زض ٔمبيؿٝ ثب يه ٔمساض ُّٔك ٚ ٔكرم اؾشب٘ساضز اؾز وٝ ٕٔٗٛال ثب  ٖسْ لُٗاز ا٘ساظٜ دقت:

 قٛز.  ٌاطي قسٜ ثابٖ ٔي نٛضر زضنسي اظ ٔمساض ا٘ساظٜ ٌاطي زض ٞٓ آٔارشٝ اؾز ٚ ثٝ ٔفْٟٛ ذُبي ا٘ساظٜ

ٞبي ٔرشّف اظ يه  ٌاطي زض نٛضر ا٘ؼبْ ا٘ساظٜوٙس. ثٝ ايٗ ٔٗٙي وٝ  ٌاطي ضا سٛناف ٔي سىطاضدصيطي ا٘ساظٜ صحت:

 ٌاطي، ٔمبزيط آٖ يىؿبٖ ٚ يب ٘عزيه ثٝ ٞٓ ثبقٙس. ا٘ساظٜ وٕاز لبثُ

ٌٛيٙس. ٕٔٗٛال زلز  ثبقس ضا ٔي ؾٙؼف لبثٌُاطي  وٕشطيٗ ٔمساضي وٝ سٛؾٍ يه ٚؾاّٝ ا٘ساظٜ قذست تفکیک:

 سٛا٘س اظ لسضر سفىاه آٖ ثاكشط ثبقس. ٌاطي ٕ٘ي زؾشٍبٜ ا٘ساظٜ

وٝ ٔمساض ٔٛػٛز زض ايٗ  يا ٌٛ٘ٝ ثٌٝاطي ثبقس  ثطاي زؾشٍبٜ ا٘ساظٜ ماسكر لبثُاي اظ سغااطار وٝ  ثبظٜ حؼبػیت:

 ثبقس.  ؾٙؼف لبثُثبظٜ 

                                                      
1-accuracy 

2-precision 

3-resolution 

4-sensitivity 
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 ٞبي ضايغ ثٝ قطح ظيط ٞؿشٙس: ا٘ٛأ زؾشٍبٜ

 CG3دػتگبُ  -1

 ٔاّي ٌبَ 01/0لسضر سفىاه: 

 ٔاّي ٌبَ زض ضٚظ 02/0ذعـ حؿٍط: 

 ٔاّي ٌبَ 01/0نحز ؾٙؼف: وٕشط اظ 

 زضػٝثبظٜ سطاظ ذٛزوبض: 

 ٌطاز + زضػٝ ؾب٘شي45سب  -40ثبظٜ زٔبيي ّٖٕىطز زؾشٍبٜ: 

 طب٘اٝ 1ؾبٖز زاذّي: ثب لسضر سفىاه 

 CG5دػتگبُ  -2

 ٔاىطٌٚبَ 1لسضر سفىاه: 

 ٔاّي ٌبَ زض ضٚظ 02/0ذعـ حؿٍط: 

 ٔاىطٌٚبَ 5نحز ؾٙؼف: وٕشط اظ 

 زضػٝ  ثبظٜ سطاظ ذٛزوبض: 

 ٌطاز + زضػٝ ؾب٘شي45سب  -40ثبظٜ زٔبيي ّٖٕىطز زؾشٍبٜ: 

 طب٘اٝ 1ؾبٖز زاذّي: ثب لسضر سفىاه 

 آسهبيؼ كبليجزاعيَى دعتگبّی -5-3-1-2

 زٚ ٘ٛٔ آظٔبيف ايؿشبيي ٚ زيٙبٔاىي ٚػٛز زاضز.   ؾٙغ يٌطا٘ٞبي  ثطاي وبِاجطاؾاٖٛ زؾشٍبٜ

نٛضر  ؾبٖز ثٝ 24اظ ٞط ٘ٛٔ ٘ٛفٝ ٔحاُي، ثٝ ٔسر زض آظٔبيف ايؿشبيي، زؾشٍبٜ زض يه ٔحاٍ آضاْ ٚ ٖبضي  -

(، ٔمساض ذعـ 1-3ٌطزز . دؽ اظ سهحاح ثط اؾبؼ ضاثُٝ ) ذٛزوبض ثب آًٞٙ ٞط ؾٝ زلامٝ يه ثطزاقز، لطائز ٔي

 ٌبَ زض ؾبٖز ثبقس. ٔاّي 01/0زؾشٍبٜ ثبيس وٕشط اظ 

(5-1                                                             )                          

 

 ظٔبٖ آذطيٗ لطائز ٚ teآذطيٗ لطائز،  اِٚاٗ لطائز، ٔمساض ذعـ زؾشٍبٜ، kزض ايٗ ضاثُٝ: 

ts .ظٔبٖ اِٚاٗ لطائز اؾز 

 

ا٘شربة قسٜ ٚ ايٗ ٞبيي ثب ٔمبزيط ٔكرم ٚػٛز زاض٘س،  أشساز آٖ ايؿشٍبٜ زض وٝ ٔؿاطيزض آظٔبيف زيٙبٔاىي،  -

ٞب ٘جبيس اظ  ( ٔمساض ذُب زضٔؼٕٛٔ لطائز2-5قٛ٘س. ثط اؾبؼ ضاثُٝ ) ٔي ٌاطي ا٘ساظٜ ٚثطٌكز ضفزٞب زض  ايؿشٍبٜ

 ٔاّي ٌبَ ثاكشط ثبقس. 01/0
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 (5-2                                                                    ) 

اذشالف لطائز ثاٗ زٚ  ٞب،  قٕبض٘سٜ ايؿشٍبٜ iٞب،  ٔمساض ذُب زضٔؼٕٛٔ لطائز زض ايٗ ضاثُٝ: 

سٗساز  nٞب ٚ  سٗساز ايؿشٍبٜ m، ٞب ٔابٍ٘اٗ اذشالف لطائز (، ٚثطٌكز ضفزايؿشٍبٜ ٔشٛاِي )

 ٞب اؾز. فٛانُ ثاٗ ايؿشٍبٜ

 هـخصبت كبدس فٌي اًجبم خذهبت  -5-3-2

ػؿٕب٘ي ٔٙبؾجي زاقتشٝ ٚ ثشٛا٘ٙتس زض قتطايٍ ٔرشّتف آة ٚ ٞتٛايي ٚ        ثطزاضي ثبيس سٛا٘بيي ّابر زازٜوبضوٙبٖ ٌطٜٚ ٖٕ

ٖ  ٔؿاطيبثي ثٝ وٕه زؾشٍبٜؾٙؼي ٚ   ٕ٘بيٙس. ٕٞچٙاٗ آقٙبيي ثب ٔٛلٗاز فٝاْٚ ا٘ؼبْسٛدٌٛطافي  ( ضا GPSيتبثي )  ٞبي ٔىتب

ثطذٛضز ثب قطايٍ ثحطا٘ي ٘اع آٔٛظـ زيتسٜ ثبقتٙس.   ٞبي اِٚاٝ زض  ٚ انَٛ وٕه HSEزاقشٝ ٚ زض ذهٛل ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب 

 ثٝ قطح ظيط اؾز: يؾٙؼ يٌطا٘ٔكرهبر اذشهبني سآ ُٔبِٗبر 

 كبرؽٌبط ارؽذ پزٍصُ:  -5-3-2-1

قٙبؾي زاقشٝ  ٔٗسٖ يب ظٔاٗ  وبضقٙبؼ اضقس دطٚغٜ ثبيس حسالُ ٔسضن وبضقٙبؾي اضقس يب زوشطي زض ضقشٝ غئٛفاعيه،

ٞتبي   ٞتب ضا ثسا٘تس. سٛا٘تبيي    نحطايي ٔطسجٍ ثبقس ٚ سٕبْ أٛض فٙي ٔطثٌٛ ثٝ زؾشٍبٜٞبي  ؾبَ سؼطثٝ زض ثطزاقز 7ٚ زاضاي 

 انّي وبضقٙبؼ اضقس دطٚغٜ ثٝ قطح ظيط اؾز:

 ضا ثسا٘س. ؾٙؼي ٌطا٘يٞب ٚ اَالٖبر  ٔفبٞآ وبُٔ دطزاظـ ٚ سفؿاط زازٜ -

ض وشبثچتٝ ضإٞٙتبي زؾتشٍبٜ ضا    ٞبي زلاك ضا زيسٜ ثبقس ٚ ػعئابر ٔٙتسضع ز  الظْ ثطاي ثطزاقز يٞب آٔٛظـٞب ٚ  زٚضٜ -

 ثسا٘س.

 افعاضٞبي دطزاظقي ٚ سفؿاطي زاقشٝ ثبقس. آقٙبيي وبُٔ ثب ٘طْ -

 ثٝ أٛض ٔسيطيشي ٚ وٙشطَ دطٚغٜ آٌبٜ ثبقس. -

افعاضٞبي ٔٛضز٘ابظ ثطاي سٟاتٝ يته ٌتعاضـ ٔؿتٍّ      ٞبي فٙي ٚ ٘طْ ٕٞچٙاٗ وبضقٙبؼ اضقس دطٚغٜ ثبيس ثٝ سٟاٝ ٌعاضـ

 ضا اظ اثشسا سب ا٘شٟب ثٝ ا٘ؼبْ ثطؾب٘س. ثٛزٜ ٚ ثشٛا٘س يه دطٚغٜ 

 كبرؽٌبط صحزايی: -5-3-2-2

ٌاطز ثبيس حسالُ زاضاي ٔسضن وبضقٙبؾي ٚ يتب وبضقٙبؾتي اضقتس     وبضقٙبؼ نحطايي وٝ وبض ثب زؾشٍبٜ ضا ثٝ ٖٟسٜ ٔي

ٞتبي غئٛفاعيته زاقتشٝ ثبقتس.      ؾتبَ ؾتبثمٝ ّٖٕاتبسي زض ثطزاقتز     5قٙبؾتي ثبقتس ٚ حتسالُ     غئٛفاعيه، ٔٗسٖ يب ظٔاٗ

 ٞبي انّي ٚي ثٝ قطح ظيط اؾز: ٘بييسٛا

 ٞبي آٔٛظقي الظْ ثطاي وبض ثب زؾشٍبٜ ضا ٌصضا٘سٜ ثبقس. زاضاي سؼطثٝ وبفي ثٛزٜ ٚ زٚضٜ -

 ٞب ضا زض ايؿشٍبٜ ٔجٙب وٙشطَ ٕ٘بيس ٚ دطزاظـ اِٚاٝ اَالٖبر ضا ا٘ؼبْ زٞس. ٞب ضا سرّاٝ ٚ نحز ثطزاقز ثشٛا٘س زازٜ -

 افعاضٞبي سرههي ضا زاقشٝ ثبقس. َالٖبر ثٝ وٕه ٘طْٞب ٚ ا آقٙبيي ثب دطزاظـ اِٚاٝ زازٜ -
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 :راًٌذُ  -5-3-2-3

 ضا٘ٙسٜ ثبيس سب حسي ثٝ أٛض فٙي آٌبٜ ثبقس سب ثشٛا٘س زض قطايٍ ثحطا٘ي ٌطٜٚ ضا ثٝ ٔمهس ٔٛضز٘ٓط ضؾب٘سٜ ٚ ثبظٌطزا٘س. 

 ٍ كبسكٌبىٍػبيل  ؼتیل چک  -5-3-3

 اؾز: ثٝ قطح ظيط يؾٙؼ يٌطا٘فٟطؾز سؼٟاعار ثطاي ا٘ؼبْ ّٖٕابر نحطايي   

 ؾٙغ يٌطا٘زؾشٍبٜ  -1

 ٔرهٛل زؾشٍبٜ ٝيدب ؾٝ -2

 واف ٔرهٛل حُٕ زؾشٍبٜ -3

 دكشي ٔرهٛل حُٕ زض قطايٍ سٛدٌٛطافي ٘بٔٙبؾت وِٛٝ -4

 ثبسطي يسوي ٔرهٛل زؾشٍبٜ -5

 ( زؾشي  GPSيبة ) زؾشٍبٜ ٔٛلٗاز -6

 ٔاىطٌٚطا٘اؿٙؼي( يٞب ثطزاقز)ٔرهٛل  فكبضؾٙغ -7

 زفشطچٝ يبززاقز ثطاي طجز ٔمبزيط ٚ ٔرشهبر ٘مبٌ -8

 ٞبي ؾًٙ ثطاي ؾٙؼف چٍبِي ٝ ٔرهٛل ٌطزآٚضي ٕ٘ٛ٘ٝواؿ -9

 يثطزاض ٕ٘ٛ٘ٝچىف ٔرهٛل ثطاي  -10

 ثبٖ ثطاي داكٍاطي اظ سبثف ٔؿشمآ ٘ٛض ذٛضقاس زض ضٚظٞبي ٌطْ ؾبيٝ -11

 ٝيدب ؾٝثاّچٝ ػٟز سؿُاح ٔحُ اؾشمطاض  -12

 ٌاطي فبنّٝ زؾشٍبٜ اظ ظٔاٗ ٔشط فّعي فٙطي ػٟز ا٘ساظٜ -13

 

 ثٝ قطح ظيط اؾز: يؾٙؼ يٌطا٘فٟطؾز وبضوٙبٖ ّٖٕابر 

 وبضقٙبؼ اضقس   -1

 وبضقٙبؼ نحطايي   -2

 ٚ٘مُ زؾشٍبٜ(   وبضٌط )ػٟز حُٕ -3

 ـ ٚ سفؿاط(  ظضٚظ وبض دطزا 2وبض نحطايي  ٞطضٚظ ياظاوبضقٙبؼ اضقس سفؿاط )ثٝ  -4

 زاضي(   وبضٌط )زٚ ٘فط، حبيط زض وبضٌبٜ ثطاي آقذعي ٚ ذب٘ٝ  -5

 ضا٘ٙسٜ   -6
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 الضحوِ ًحَُ هحبػجِ حق -5-4

 ّب يٌِدس ّض شگزاسیتأثػَاهل  -5-4-1

 ثرف ظيط سمؿآ وطز: 3سٛاٖ ثٝ  ٞب ضا ٔي ٖٛأُ سأطاطٌصاض زض ٞعيٙٝ يَٛضوّ ثٝ

 ًيزٍي اًغبًی   -5-4-1-1

ٔٙٓٛض ثطضؾي ٚ وٙشطَ وافي اَالٖبر ٚ ضاٞجطي دطٚغٜ،  ٘فط قبُٔ وبضقٙبؼ اضقس ثٝ 3حًٛض  يؾٙؼ يٌطا٘زض ّٖٕابر 

ُ ٚ يته وتبضٌط ػٟتز     يثطزاض ٘مكٝٚ  يؾٙؼ يٌطا٘ يثطزاض زازٜٔٙٓٛض  وبضقٙبؼ نحطايي )ادطاسٛض( ثٝ ُ  حٕت زؾتشٍبٜ،   ٚ٘مت

ـ ٚ سفؿاط ثب يته وبضقتٙبؼ اضقتس سفؿتاط ٔٛضز٘اتبظ      ظضٚظ وبض دطزا 2وبض نحطايي  ٞطضٚظ ياظااِعأي اؾز. ٕٞچٙاٗ ثٝ 

 اؾز. 

 ّبي كبرگبّی  ّشيٌِ -5-4-1-2

ٝ وبضٌط حبيط زض وبضٌبٜ ثطاي آقتذعي ٚ   2ٞب قبُٔ اػبضٜ يب ايؼبز وبضٌبٜ،  ايٗ ثرف اظ ٞعيٙٝ زاضي ٚ يته ضا٘ٙتسٜ    ذب٘ت

ػتبيي دطؾتُٙ ٚ سؼٟاتعار ثتٝ      ٔٙٓٛض ػبثٝ ثٝ ُافطا٘ؿيزٚ زاؾز. ٞعيٙٝ ذٛزضٚ قبُٔ اػبضٜ يه ٚا٘ز نحطايي زٚوبثاٗ ٚ 

 ثبقس. ػبيي زضٖٚ ُٔٙمٝ ٔي ُٔٙمٝ ٚ ػبثٝ

 ّشيٌِ دعتگبُ ٍ تدْيشات  -5-4-1-3

 ٔٛاضز ظيط اؾز:قبُٔ ايٗ ثرف 

 زاضيثط ٘مكٝٚ  ؾٙغ ٌطا٘يٞعيٙٝ اؾشٟالن زؾشٍبٜ  -

 ٞبي چٛثي  ٞعيٙٝ ٔٛاز ٔهطفي، اؾذطي ضً٘، ٔاد -

 ٞعيٙٝ ِٛاظْ زفشطي ٘ٓاط وبغص، دطيٙشط، نحبفي ٚ ...  -

 ثبصدُ -5-4-2

 ثبظزٞي ّٖٕابر نحطايي سبثٗي اظ ٖٛأُ ظيط اؾز: 

 ٌاطي( ٘ٛٔ ثطزاقز )فبنّٝ ايؿشٍبٞي ٚ زلز ا٘ساظٜ -1

 سؼٟاعار ٔٛضزاؾشفبزٜ -2

 سٛدٌٛطافي ٔحسٚزٜ ٔٛضزُٔبِٗٝ -3

 اؾز. سٗساز ٘مبٌ ثطزاقشي ضٚظا٘ٝ ثب سٛػٝ ثٝ زؾشٍبٜ ٚ قطايٍ سٛدٌٛطافي ٔرشّف اضائٝ قسٜزض ػسَٚ ظيط 

 ّب ٍ ؽزايظ تَپَگزافی تؼذاد ًقبط ثزداؽتی ثب تَخِ ثِ فبصلِ ايغتگبُ -2-5خذٍل

 ًَع دػتگبُ
فبصلِ ايؼتگبّي 

 )هتش(

 ؿشايط تَپَگشافي

 كَّؼتبى هبَّس تپِ دؿت
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 ًَع دػتگبُ
فبصلِ ايؼتگبّي 

 )هتش(

 ؿشايط تَپَگشافي

 كَّؼتبى هبَّس تپِ دؿت

 CG3ديجیتبلي اص ًَع 

 ٍCG5 

10 45 38 32 

30 38 32 28 

50 32 28 25 

100 28 25 21 

 

 ضشيت ؿشايط هختلف اقلیوي   -5-4-3

ٞتب،   ٔٙبَك ٔرشّف وكٛض اظ ٘ٓط آة ٚ ٞٛايي ٚ زؾشطؾي ثٝ أىب٘بر قٟطي ٘ٓاتط ػتبزٜ، أىب٘تبر ضفتبٞي، ظيطؾتبذز     

 قٛز. نٛضر ظيط سٗطيف ٔي ثٝؾٙؼي  ثطاي ضٚـ ٌطا٘يثبقٙس. ايٗ يطيت  قطايٍ اػشٕبٖي ٚ أٙاشي ثؿابض ٔشفبٚر ٔي

(5-3) 
75.1

)75.0( 


R
Rg 

ثتطاي ٔٙتبَك ٔرشّتف وكتٛض سٛؾتٍ ؾتبظٔبٖ        قسٜ اٖالْاي حمٛق ٖٛأُ ٘ٓبضر وبضٌبٞي  يطيت ُٔٙمٝ Rوٝ زض آٖ 

 ثبقس.   وكٛض ٔي ثط٘بٔٝ ٚ ثٛزػٝ

 ػٌجي تؼشفِ خذهبت هطبلؼبت طئَفیضيک ثِ سٍؽ گشاًي -5-4-4

 عٌدی صئَفيشيک ثِ رٍػ گزاًیتؼزفِ خذهبت هغبلؼبت  -3-5خذٍل 

 ثْب )سيبل( ٍاحذ ؿشح ؿوبسُ

 23,732,973 اواخ ضٚظ ؾٙؼي ٌطا٘ياِعحٕٝ ُٔبِٗبر غئٛفاعيه ثٝ ضٚـ  حك 1

2 
ٞعيٙٝ حُٕ افطاز ٚ ٚؾبيُ اظ زفشط ٔكبٚض ثٝ وبضٌبٜ ٚ 

 ٞبي آؾفبِشي ثبِٗىؽ زض ػبزٜ
 23,329 واّٛٔشط

3 
ثٝ وبضٌبٜ ٚ  ٞعيٙٝ حُٕ افطاز ٚ ٚؾبيُ اظ زفشط ٔكبٚض

 ٞبي ذبوي ثبِٗىؽ زض ػبزٜ
 35,534 واّٛٔشط



 

 1پیًست  6

 وًیسی وحًٌ گسارش
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 X1, X2, XX1, XX2, L1, L2, C1, C2, CC1, CC2ٞبي ٔسَٚ  زضيچٝ -1داٛؾز 

 سٍؽ هقبٍهت الکتشيکي -1-1ح

ئٛفاعيه ثبيؿشي سب حس أىبٖ دصيطز. يه ٌعاضـ غ ُٔبِٗبر غئٛفاعيه زض ٌعاضـ آٖ نٛضر ٔي اظ ا٘ؼبْاضائٝ ٘شبيغ حبنُ 

ٔؿشٙس  ،دطٚغٜ غئٛفاعيه ضا ثٝ ذٛا٘ٙسٜ ٔٙشمُ وٙس. ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ ٞسف اظ سٟاٝ ٌعاضـ اظ ا٘ؼبْ آٔسٜ زؾز ثٝسٕبٔي اَالٖبر 

س ٚ اظ ُٔبِٗٝ ضا ٔٙشمُ وٙ آٔسٜ زؾز ثٝٞبي نٛضر ٌطفشٝ اؾز، ثبيؿشي ثٝ ٘حٛي ٍ٘بضـ يبثس وٝ اٚالً سٕبٔي ٘شبيغ  وطزٖ فٗبِاز

اَالٖبسي ثطاي  ٝيال هٖٙٛاٖ ي ُٔبِٗبر غئٛفاعيه ثبيؿشي ثٝ اظ ا٘ؼبْزيٍط ٘شبيغ حبنُ  ٖجبضر ثبقس. ثٝ اؾشفبزٜ لبثُثٗس  ٞب ؾبَطب٘ابً سب 

لطاض ٌاطز. يه ٌعاضـ غئٛفاعيه  ٔس٘ٓطثبقس. ثسيٗ ٔٙٓٛض ثطاي ٍ٘بضـ يه ٌعاضـ اؾشب٘ساضز ثبيؿشي ٘ىبسي  اؾشفبزٜ لبثُآيٙسٌبٖ 

 ٞبي ظيط ثبقس: ٝ سطسات قبُٔ لؿٕزط ضٚاٖ ثٛزٖ ٘ظط آٖ ثبيؿشي ثٖالٜٚ ث

 

 صفحبت اٍلیِ گضاسؽ -1-1-1ح 

اؾز. فٟطؾز ُٔبِت، اقىبَ ٚ ػساَٚ ، نفحبر اِٚاٝ ٌعاضـ قبُٔ َطح ضٚي ػّس ٚ نفحٝ ٖٙٛاٖ، سكىط ٚ لسضزا٘ي، چىاسٜ

ثبقس. زض  ٚ ٔؼطي ٚ سبضيد سٟاٝ ٔي وٙٙسٌبٖٝ اسٟٚض(، ٘بْ ٞبي وبضفطٔب ٚ دإب٘ىبض )ٔكب نفحٝ ٖٙٛاٖ قبُٔ ٖٙٛاٖ ٌعاضـ، آضْ قطوز

ا٘س، زض نٛضر ٘ابظ  نفحٝ سكىط ٚ لسضزا٘ي اظ سٕبْ وؿب٘ي وٝ زض ا٘ؼبْ دطٚغٜ ٌطٜٚ غئٛفاعيه ضا يبضي ٕ٘ٛزٜ ٚ يب ذسٔبسي اضائٝ وطزٜ

ُٔبِٗبر،  اظ ا٘ؼبْٞسف  نٛضر ذالنٝ قٛز )ٖٕسسبً چٙس ؾُط(. زض چىاسٜ ٌعاضـ ثبيؿشي ثٝ زض ايٗ ثرف ؾذبؾٍعاضي ٔي

 زض حسٚز يه نفحٝ ثابٖ قٛز.  آٔسٜ زؾز ثٝٞبي ٌطزآٚضي اَالٖبر ٚ ٘شبيغ  ضٚـ

 

 هقذهِ ٍ اطالػبت اٍلیِ -2-1-1ح

ٞب،  ٞبي ٖمس لطاضزاز ٚ ثطزاقز زازٜ ٞبي اِىشطٚزي ٔٛضزاؾشفبزٜ، سبضيد نٛضر ٔرشهط ٘ٛٔ ثطزاقز ٚ آضايف زض ٔمسٔٝ ٌعاضـ ثٝ

قٛز. ٕٞچٙاٗ حؼٓ ّٖٕابر نحطايي  وبضفطٔب ٚ ٔٛلٗاز ٔحسٚزٜ ثطزاقز آٚضزٜ ٔياَالٖبر بر نحطائي، ّٖٕا ْ٘ؼبا اظٞسف 

ي ثٙس فهُقٛز. ٖالٜٚ ثط ايٗ ٔرشهطي اظ داىطثٙسي ٌعاضـ ٚ  نٛضر وٕي اظ لجاُ سٗساز ٘مبٌ ثطزاقز زض ايٗ ثرف شوط ٔي ثٝ

 قٛز. ُٔبِت زض ايٗ ثرف آٚضزٜ ٔي

ٞب  ٞبي زؾشطؾي، ٘ٛٔ آٖ زُٔبِٗٝ ثب شوط ػعئابسي اظػّٕٝ قٟطٞب ٚ ضٚؾشبٞبي ٔؼبٚض، ٕٞچٙاٗ ضأٜٛلٗاز ػغطافابيي ُٔٙمٝ ٔٛض

ي زض ا ٔبٞٛاضٜٞبي  ٞب ٚ ٖىؽ قٛز. ٕ٘بيف ٔحسٚزٜ ٔٛضزُٔبِٗٝ ثط ضٚي ٘مكٝ ضاٜ ٞب زض ثركي زيٍط آٚضزٜ ٔي ٚ فٛانُ ٞط يه اظ آٖ

 ثبقس. ايٗ ضاؾشب ثؿابض ٔفاس ٔي

ي، قٙبؾ ثبؾشبٖقٙبؾي ٖٕٛٔي ٚ الشهبزي، سىشٛ٘اه،  ي، ظٔاٗقٙبؾ آةاظ لجاُ  ٝيدب اَالٖبرٚ ٘ٛٔ آٖ  ثب سٛػٝ ثٝ اٞساف دطٚغٜ

قٛز. ٖالٜٚ ثط ايٗ ٔرشهبر ٔحسٚزٜ ثطزاقز  ٞب زض  يه ثرف ٔؼعا آٚضزٜ ٔي ٞبي ٔشٙبْط آٖ ي ٚ غاطٜ ثٝ ٕٞطاٜ ٘مكُٝأح ؿزيظ

سٛا٘س ثٝ ٌٛيب ثٛزٖ ٌعاضـ وٕه  قٙبؾي ٚ غاطٜ ٔي بي سٛدٌٛطافي، ظٔاٗٞ ٞبي دبيٝ اظ لجاُ ٘مكٝ ٚ  ٔكرم وطزٖ آٖ ثط ضٚي ٘مكٝ

 وٙس.

 تئَسي سٍؽ هقبٍهت ٍيظُ -3-1-1ح
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قٛز.  ٔؼعا آٚضزٜ ٔي فهُ هٞبي اِىشطٚزي ٔٛضزاؾشفبزٜ زض دطٚغٜ زض ي ٔرشهطي اظ سئٛضي ضٚـ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ثٝ ٕٞطاٜ آضايف

أىبٖ وبضثطزي ثٛزٜ ٚ اَالٖبر آٖ حشي ثطاي افطاز ٘بآٌبٜ ثٝ ضٚـ ٔمبٚٔز  زض ايٗ ثرف سب حس قسٜ اضائٝثبيؿشي ؾٗي قٛز ُٔبِت 

ثبقس. ثب سٛػٝ ثٝ ٞسف ٔٛضزُٔبِٗٝ ػساِٚي اظ ٔمبزيط ٔمبٚٔز ٚيػٜ ؾبذشبضٞبي ٔٛضزثطضؾي زض دطٚغٜ آٚضزٜ  اؾشفبزٜ لبثُٚيػٜ 

 قٛز. ٔي

 ّب ّب ٍ ًحَُ پشداصؽ آى گیشي دادُ اًذاصُ  -4-1-1-ح

ٞب زض دطٚغٜ زض يه ثرف  ٌاطي زازٜ ٞب زض حاٗ ا٘ساظٜ ٞب ثٝ ٕٞطاٜ سهبٚيطي اظ آٖ ٚ ٔكرهبر فٙي آٖ فبزٜسؼٟاعار ٔٛضزاؾش

 ٌطزز. ٞب ٔٗطفي ٔي قٛز. ٕٞچٙاٗ ٔكرهبر قطوز ؾبظ٘سٜ زؾشٍبٜ، ٔسَ، ٘ٛٔ، زلز ٚ لبثّاز آٖ آٚضزٜ ٔي

ٞبي  ٞب ٚ آضايف ي(، فبنّٝ ٘مبٌ ٚ دطٚفاُنٛضر وٕ ٞبي ثطزاقز )ثٝ ٘حٜٛ ا٘ؼبْ ّٖٕابر نحطايي اظػّٕٝ أشساز دطٚفاُ

قٛز.  ٞب زض ثركي ٔؼعا آٚضزٜ ٔي ي ايؿشٍبٌٜصاض ٘بْي ٔحسٚزٜ ٔٛضزُٔبِٗٝ ٚ ثٙس قجىٝقٛز. ٕٞچٙاٗ ٘حٜٛ  ٔٛضزاؾشفبزٜ آٚضزٜ ٔي

اظ ٔحسٚزٜ ثطزاقز ي  ٚ ٕٞچٙاٗ سهبٚيطي ا ٔبٞٛاضٜٞب ثط ضٚي سهبٚيط  ٞبي ثطزاقز ٚ ٔٛلٗاز آٖ اضائٝ ٘مكٝ ٔٛلٗاز ٔىب٘ي ايؿشٍبٜ

 زض ايٗ ثرف ثؿابض ٔفاس اؾز. 

 قٛز. ٞب زض ثرف ثٗسي اضائٝ ٔي افعاضٞبي ثىبض ضفشٝ ٚ ٔكرهبر آٖ ٞب ٚ ٔٗطفي ٘طْ زض ازأٝ ٘حٜٛ ا٘ؼبْ سهحاحبر، دطزاظـ زازٜ

 ّب ّب، هقبطغ ٍ تفؼیش آى اسائِ ًقـِ  -5-1-1ح

ٞب ٚ ٔمبَٕ ثب ٔكرهبر  . ٘مكٝقٛ٘س ٔيبَٕ ٔمبٚٔز ٚيػٜ اضائٝ ٞب ٚ ٔم لؿٕز ٌعاضـ فهّي اؾز وٝ زض آٖ ٘مكٝ ٗيسط ٖٕسٜ

قٛ٘س. زض ايٗ فهُ ثطاي ٞط ٔمُٕ يب ٘مكٝ  ٔٛضز٘ٓط زض ايٗ فهُ آٚضزٜ قسٜ ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ اَالٖبر ٚ اثعاضٞبي ٔٛػٛز سفؿاط ٔي

ٌاطي  يٗ ٔمبزيط ٔمبٚٔز ٚيػٜ ا٘ساظٜاَالٖبر ٔطثٌٛ ثٝ آٖ ٔمُٕ اظػّٕٝ سٗساز ٘مبٌ، ٔٛلٗاز آٖ، ثاكشطيٗ ٚ وٕشط ،ٔمبٚٔز ٚيػٜ

نٛضر سّفامي زض نٛضر  ٞبي زيٍط ٚ يب ثٝ نٛضر ٔؼعا ٚ يب زض وٙبض ٘مكٝ ٞب ثٝ قٛز. زضٟ٘بيز سفؿاط ٞط يه اظ ٘مكٝ آٚضزٜ ٔي ،قسٜ

ط ضٚي ٔمبَٕ زض يي ٘ٓاط اضائٝ ٘مبٌ حفبضي ثب ضؾٓ ثٞب كٟٙبزادقٛز. زض نٛضر ِعْٚ  ٞبي غئٛفاعيىي آٚضزٜ ٔي اؾشفبزٜ اظ زيٍط ضٚـ

 قٛز. ايٗ فهُ آٚضزٜ ٔي

 ي ٍ پیـٌْبدّبشیگ جِیًت -6-1-1ح

اي ػبٕٔ اظ ٘شبيغ  ي ثبيس ذالنٝطاٌ ؼٝا٘شقٛز.  ٞبي ٔمبٚٔز ٚيػٜ زض ا٘شٟبي ٌعاضـ آٚضزٜ ٔي ٘شبيغ حبنُ اظ سفؿاط زازٜ

ضا ٔكرم ٕ٘ٛز. ثطاي ايٗ ٔٙٓٛض  ثرفساأسٛاٖ ٘ٛاحي  ثبقس ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٛٔ ٚ ٔمابؼ ُٔبِٗٝ نٛضر ٌطفشٝ ٔي آٔسٜ زؾز ثٝ

ٞبي فهُ لجّي ثٝ سطسات اِٚٛيز  ي ٔٛػٛز زض ٘مكٝٞب يٞٙؼبض يثٞب ٚ قٕبضٜ  ضا ثٝ ٕٞطاٜ ٔرشهبر آٖ سثرفاأسٛاٖ ٘ٛاحي  ٔي

زض يي ٞب كٟٙبزادٔكرم ٕ٘ٛز. ٕٞچٙاٗ ثب سٛػٝ ثٝ ٔطحّٝ ا٘ؼبْ ُٔبِٗٝ ثطاي ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر سىٕاّي ٚ يب ٔطاحُ ثٗسي اوشكبف، 

ٞب ٚ يب ٔٗطفي  قٛز. ٔكرم وطزٖ ٘ٛاحي حفط سطا٘كٝ ٚ ٌٕب٘ٝ ثب اضائٝ ػسِٚي زض ذهٛل ٔكرهبر ٚ اِٚٛيز آٖ ايٗ ثرف اضائٝ ٔي

ٞبي ٖٕٛٔي ٚ ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر سىٕاّي غئٛفاعيه ٚ زيٍط  ٞبي نحطايي ٚ ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر سىٕاّي ٘ٓاط داؼٛيي ٔٙبَك ثطاي ثبظثاٙي

 ز اضائٝ قٛز.سٛا٘س زض ايٗ لؿٕ ٞب ٔي ضٚـ
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 صفحبت اًتْبيي گضاسؽ -7-1-1ح

نفحٝ ٖٙٛاٖ اٍّ٘اؿي ، چىاسٜ اٍّ٘اؿي )اذشابضي(، ٞب )زض نٛضر ٘ابظ( داٛؾز، فٟطؾز ٔٙبثٕ نفحبر ا٘شٟبيي ٌعاضـ قبُٔ

 اؾز. )اذشابضي(

ط زض ٌعاضـ آٚضزٜ ٞبيي وٝ اظ ٔطاػٕ زيٍ ٞب ٚ ٘مكٝ ، ٕٞچٙاٗ قىُبظأٛضز٘ٞبي  ، ثطذي ضٚاثٍ ٚ فطَٔٛ ٔٙبثٕ سئٛضي ضٚـ 

ي ٞب دطزاظـسئٛضي ٚ ٔحبؾجبسي ٘ٓاط ا٘ؼبْ  ٙٝاظٔ فادٞب ٚ ٔمبَٕ طب٘ٛيٝ،  قسٜ، ثبيؿشي زض فٟطؾز ٔٙبثٕ آٚضزٜ قٛز. ثطذي اظ ٘مكٝ

سٛا٘ٙس زض داٛؾز ٌعاضـ آٚضزٜ قٛ٘س. زض چىاسٜ اٍّ٘اؿي ٚ نفحٝ  ٔٛضزاؾشفبزٜ، ٔرشهبر ٘مبٌ ثطزاقز ٚ زيٍط اَالٖبر ٔٛػٛز ٔي

 زٞٙس. نفحبر ا٘شٟبيي ٌعاضـ ضا سكىاُ ٔي (زض نٛضر ٚػٛز)اٍّ٘اؿي ٖٙٛاٖ 

 ّوشاُ ثب گضاسؽ ًْبيي ّبي فبيل -8-1-1-ح

ٔٙٓٛض  سب ٌعاضـ ٟ٘بيي ٍ٘بضـ يبثس. ثٝ طزيدص ئوٝ شوط قس زض ا٘ؼبْ يه دطٚغٜ ٔمبٚٔز ٚيػٜ ٔطاحُ ٔرشّفي نٛضر  َٛض ٕٞبٖ

ٔؿشٙس قٛ٘س. ثب ٔؿشٙس وطزٖ  ٞب زافٗبِي سٕبْ ؿشيثب ٞب زازٜوٙشطَ وافاز  ي نٛضر ٌطفشٝ ٚ ٕٞچٙاٗ اضظيبثي ٚٞب زافٗبِحفّ 

ضلٛٔي يه  ٞبي فبيُدصيط اؾز. زض ايٗ ثرف ٔكرهبر  ثٝ ؾِٟٛز أىبٖ ٞب زازٜ ي ضٚي ثٗسي ٞب زافٗبِسٕبٔي اَالٖبر، ا٘ؼبْ 

 .قٛز ئدطٚغٜ ٔمبٚٔز ٚيػٜ وٝ ثبيؿشي زض يه يب چٙس ؾي زي شذاطٜ قٛ٘س، آٚضزٜ 

 docx ٚpdfُ ٌعاضـ ٟ٘بيي ثب دؿٛ٘س فبي -

  gdb ،gpx  ٚxlsxٞبي زؾشطؾي ثٝ ٔحسٚزٜ ثب دؿٛ٘س  ٞبي ثطزاقشي ٚ ضاٜ ٔرشهبر ايؿشٍبٜ -

افعاض اوؿُ  افعاض سرّاٝ زؾشٍبٜ )زض نٛضر ٚػٛز( ٚ ٘طْ ٞبي ٘طْ ٞبي ثطزاقشي ثٝ سفىاه سبضيد ثطزاقز ٚ ثب فطٔز زازٜ -

 سٜ زض زٚ فِٛسض ٔؼعا لطاض ٌاط٘س.ٞبي ذبْ ٚ ٚيطايف ق وٝ زازٜ نٛضسي ثٝ

 ٚ ..،  JPEG ،Bitmapقسٜ ٘ٓاط  ٞب ٚ ٔمبَٕ ٔٛػٛز زض ٌعاضـ ثب دؿٛ٘سٞبي سهٛيطي قٙبذشٝ سهبٚيط، ٘مكٝ -

 ،IPI2Winافعاضٞبي ٔطسجٍ ٘ٓاط  ثٗسي زض ٘طْ 3ط دطٚفاُ ، ٘مكٝ يب ٔمُٕ ٞ طأطثٌٛ ثٝ دطزاظـ ٚ سفؿ ٞبي فبيُ -

Res2Dinv، Res3Dinv، Geosoft، Global Mapper، Arc GIS  ... ٚٔكرم ٚ ػساٌب٘ٝ يفِٛسضٞب زض 

قٙبؾي، سٛدٌٛطافي، ٖىؽ ٞٛايي،  ٞبي ظٔاٗ ٘مكٝ، ٘ٓاط ا٘س قسٜ يآٚض ػٕٕٔٙٓٛض ا٘ؼبْ دطٚغٜ  وٝ ثٝ سٕبٔي اَالٖبسي -

 .ٔؼعا يٞبي ُٔٙمٝ ٚ سهبٚيط ثطزاقشي زض حاٗ ا٘ؼبْ ُٔبِٗٝ زض فِٛسضٞب اَالٖبر ٌٕب٘ٝ ٚ چبٜ
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 پالسيضاػیَى القبيي سٍؽ -2-1ح

 ٞبي ظيط اؾز: قبُٔ ثرف ،اظ ٘ٛٔ آضايف ٘ٓط نطف ،يه ٌعاضـ دالضيعاؾاٖٛ اِمبيي

 صفحبت اٍلیِ گضاسؽ -1-2-1ح

اؾز. فٟطؾز ُٔبِت، اقىبَ ٚ ػساَٚ ، نفحبر اِٚاٝ ٌعاضـ قبُٔ َطح ضٚي ػّس ٚ نفحٝ ٖٙٛاٖ، سكىط ٚ لسضزا٘ي، چىاسٜ

ثبقس. زض  ٚ ٔؼطي ٚ سبضيد سٟاٝ ٔي وٙٙسٌبٖٝ اسٟٞبي وبضفطٔب ٚ دإب٘ىبض )ٔكبٚض(، ٘بْ  قطوزنفحٝ ٖٙٛاٖ قبُٔ ٖٙٛاٖ ٌعاضـ، آضْ 

ا٘س، زض نٛضر ٘ابظ  نفحٝ سكىط ٚ لسضزا٘ي اظ سٕبْ وؿب٘ي وٝ زض ا٘ؼبْ دطٚغٜ ٌطٜٚ غئٛفاعيه ضا يبضي ٕ٘ٛزٜ ٚ يب ذسٔبسي اضائٝ وطزٜ

ُٔبِٗبر،  اظ ا٘ؼبْنٛضر ذالنٝ ٞسف  چىاسٜ ٌعاضـ ثبيؿشي ثٝقٛز )ٖٕسسبً چٙس ؾُط(. زض  زض ايٗ ثرف ؾذبؾٍعاضي ٔي

 زض حسٚز يه نفحٝ ثابٖ قٛز.  آٔسٜ زؾز ثٝٞبي ٌطزآٚضي اَالٖبر ٚ ٘شبيغ  ضٚـ

 هقذهِ -2-2-1ح

ّٖٕابر نحطائي، ٘بْ وبضفطٔب ٚ ٔٛلٗاز  ا٘ؼبْ اظ، سبضيد ثطزاقز، ٞسف قسٜ ا٘ؼبْنٛضر ٔرشهط ٘ٛٔ ثطزاقز  زض ايٗ ثرف ثٝ

نٛضر وَٕي اظ لجاُ سٗساز ٘مبٌ ثطزاقز، ٔؿبحز ٚ ٔؿبفز  قٛز. ٕٞچٙاٗ حؼٓ ّٖٕابر نحطايي ثٝ ثطزاقز آٚضزٜ ٔي ٔحسٚزٜ

ٞب ٔب٘ٙس ٔٛإ٘ ٖٛاضو َجاٗي زض ٔحسٚزٜ  قٛز. ٔكىالر ٔٛػٛز زض ثطزاقز وُ ٔٛضز دإبيف زض ََٛ ذٌُٛ ثطزاقز  آٚضزٜ ٔي

 قٛز. ثطزاقز زض ايٙؼب اقبضٜ ٔي

 داؿتهٌطقِ ثش -3-2-1ح

الشهبزي، ٔرشهطي –ؾابؾي -يي، قطايٍ اػشٕبٖيٚٞٛا آةٞبي زؾشطؾي، ٚيٗاز  ٔٛلٗاز ػغطافابيي ُٔٙمٝ ٔٛضزُٔبِٗٝ، ضاٜ

ٞب زض ايٗ ثرف آٚضزٜ قٛز. ٕٞچٙاٗ ٔرشهبر ٔحسٚزٜ ثطزاقز ٚ زض نٛضر ٘ابظ  ٞبي ٔشٙبْط آٖ قٙبؾي ُٔٙمٝ ٚ ٘مكٝ اظ ظٔاٗ

سٛا٘س ثٝ ٌٛيب ثٛزٖ ٌعاضـ وٕه  قٙبؾي ٚ غاطٜ ٔي ٞبي سٛدٌٛطافي، ظٔاٗ لجاُ ٘مكٝٞبي دبيٝ اظ  ٔكرم وطزٖ آٖ ثط ضٚي ٘مكٝ

 وٙس.

 هؼشفي سٍؽ ٍ تجْیضات هَسداػتفبدُ  -4-2-1ح

ٞبي  قٛ٘س. سؼٟاعار ٚ  ٚيػٌي َٛض ٔرشهط سكطيح ٔي ثٝ ٞب فيٚ آضاٞبي غئٛفاعيىي ٔٛضزاؾشفبزٜ  زض ايٗ ثرف ضٚـ يب ضٚـ

 ٞب ٔٗطفي ٌطزز. ٔٗطفي قٛز. ٕٞچٙاٗ قطوز ؾبظ٘سٜ زؾشٍبٜ، ٔسَ، ٘ٛٔ، زلز ٚ لبثّاز آٖ نٛضر ٔرشهط ٞب ثٝ وبضثطزي آٖ

 ًحَُ اًجبم ػولیبت صحشايي  -5-2-1ح

ٞبي  ٞب ٚ ايؿشٍبٜ ٞب، فبنّٝ دطٚفاُ َٛض وبُٔ قبُٔ ا٘شربة ػٟز دطٚفاُ ٞبي نٛضر ٌطفشٝ نحطايي ثٝ زض ايٗ ثرف فٗبِاز

ي نحطايي ٞب زيٚ ٔحسٚزٞب، ٔٙٓٓ يب ٘بٔٙٓٓ ثٛزٖ قجىٝ ٘مبٌ  ٞب ٚ سٗساز ايؿشٍبٜ سٗساز دطٚفاُ ٞب، ٌاطي، ٘حٜٛ ثطزاقز زازٜ ا٘ساظٜ

 آٚضزٜ قٛز.
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 ّب ّبي ثکبس سفتِ ثش سٍي دادُ هؼشفي پشداصؽ -6-2-1ح

ٚ ٚ ٘حٜٛ ا٘ؼبْ سهحاحبر  قسٜ ئٗطفٞب  ٞبي نٛضر ٌطفشٝ ثط ضٚي زازٜ ٞبي لبثُ ا٘ؼبْ، دطزاظـ ثب سٛػٝ ثٝ سٙٛٔ دطزاظـ

ٞبي  سئٛضي ٚ ا٘ؼبْ ٔحبؾجبر دطزاظـ ٙٝاظٔ فادسٛاٖ  ٞب سٛياح زازٜ قٛز. زض نٛضر ٌؿشطزٜ ثٛزٖ ا٘ؼبْ دطزاظـ ٔي دطزاظـ

 نٛضر داٛؾز زض ا٘شٟبي ٌعاضـ يٕإٝ ٕ٘ٛز. نٛضر ٌطفشٝ ضا ثٝ

 ّب ٍ تفؼیش  اسائِ ًقـِ -7-2-1ح

ٞبي حبنُ زض  قٛز. ٕٞچٙاٗ ٔرشهبر ٘مكٝ ضزٜ ٔينٛضر دطثٙسي ٚ اضائٝ ٔمابؼ ضٍ٘ي ٔشٙبْط آٚ ٞبي حبنُ ثٝ ٘مكٝ

ٚ وبضفطٔب اظػّٕٝ ٖٛأّي اؾز وٝ زض  وٙٙسٜٝ اسٟقسٜ آٚضزٜ قٛز. ٖٙٛاٖ ٚ ٔمابؼ ٘مكٝ، ػٟبر ػغطافابيي،  ٞبي قٙبذشٝ ؾاؿشٓ

ٞبي زيٍط ٚ يب  مكٝنٛضر ٔؼعا ٚ يب زض وٙبض ٘ ٞب ثٝ سٛػٟي زاض٘س. زضٟ٘بيز سفؿاط ٞط يه اظ ٘مكٝ ٞب سأطاط لبثُ ٌٛيب ثٛزٖ ٘مكٝ

 قٛز. قٙبؾي سٛياح زازٜ ٔي ثب اَالٖبر ظٔاٗ كاٚ سّفٞبي غئٛفاعيىي  نٛضر سّفامي زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ زيٍط ضٚـ ثٝ

 ـٌْبدّبیٍ پي شیگ جِیًت -8-2-1ح

ثط ايٗ اؾبؼ قٛز ٚ  قٙبؾي ُٔٙمٝ ٘ٛقشٝ ٔي آٔسٜ اظ سٗجاط ٚ سفؿاط ثب سٛػٝ ثٝ قطايٍ ظٔاٗ زؾز زض ايٗ ثرف ٘شبيغ ٟ٘بيي ثٝ

قٛز. ٕٞچٙاٗ  يب زيٍط ّٖٕابر سىٕاّي سٛياح زازٜ ٔي ػٟز حفبضي ػٟز ازأٝ يب سٛلف ّٖٕابر، ٘مبٌ  داكٟٙبزي ٞب كٟٙبزاد

 ٞب ٔكرم ٌطز٘س. الظْ اؾز زض نٛضر داكٟٙبز حفبضي، ٔحُ ٘مبٌ حفبضي ضٚي ٘مكٝ

 صفحبت اًتْبيي گضاسؽ -9-2-1ح

نفحٝ ٖٙٛاٖ اٍّ٘اؿي ، چىاسٜ اٍّ٘اؿي )اذشابضي(، ٞب )زض نٛضر ٘ابظ( داٛؾز، ٕفٟطؾز ٔٙبث نفحبر ا٘شٟبيي ٌعاضـ قبُٔ

 اؾز. )اذشابضي(

ٞبيي وٝ اظ ٔطاػٕ زيٍط زض ٌعاضـ آٚضزٜ  ٞب ٚ ٘مكٝ ، ٕٞچٙاٗ قىُبظأٛضز٘ٞبي  ، ثطذي ضٚاثٍ ٚ فطَٔٛ ٔٙبثٕ سئٛضي ضٚـ 

سٛا٘ٙس زض ايٗ  ي ٔٛضزاؾشفبزٜ ٔيٞب دطزاظـؾجبسي ٘ٓاط ا٘ؼبْ سئٛضي ٚ ٔحب ٙٝاظٔ فادقسٜ، ثبيؿشي زض فٟطؾز ٔٙبثٕ آٚضزٜ قٛز. 

سٛا٘س زض ايٗ ثرف آٚضزٜ قٛز وٝ زض ايٗ نٛضر سٛياحبسي زض ذهٛل  ٔي زض قجىٝثرف اضائٝ قٛ٘س. ٔرشهبر ٘مبٌ ثطزاقز 

ي ٌعاضـ ضا سكىاُ نفحبر ا٘شٟبي (زض نٛضر ٚػٛز)زض چىاسٜ اٍّ٘اؿي ٚ نفحٝ ٖٙٛاٖ اٍّ٘اؿي  قٛز. ٞبي ٔطثَٛٝ زازٜ ٔي فبيُ

 زٞٙس. ٔي

 ّبي ّوشاُ ثب گضاسؽ ًْبيي فبيل -10-2-1ح

 ٞب ٚ ٖىؽٞب  ٞب، ػساَٚ، زازٜ ي يٕبئٕي ٔب٘ٙس ٘مكٝزاضاثبقس وٝ  زضوُ ذطٚػي ٟ٘بيي ّٖٕابر اوشكبفي غئٛفاعيه ٌعاضقي ٔي

ٞبي  نٛضر زازٜ ٌعاضـ ثٝ ٚ وُٕبئٓ . ٖالٜٚ ثط آٖ ايٗ يقٛز ئ لطاض زازٜنٛضر چبح وبغصي زض ا٘شٟبي ٌعاضـ  ثبقس وٝ ثٝ ٔي

 .ٌطزز ئٞبي ٔرشّف ضٚي زيؿه فكطزٜ زض واف ٔرهٛل ا٘شٟبي ٌعاضـ اضائٝ  ضلٛٔي زض لبِت فبيُ

 ٝنٛضر فبيُ  ٌعاضـ ثword  ثب دؿٛ٘س.doc  يب.docx  ٚفبيُ سهٛيطي ثب دؿٛ٘س  بي.pdf  ٝقٛز ئاضائ . 

 ٝنٛضر فبيُ  ػساَٚ ٕٔٗٛال ثword  ُيب فبيexcel  ثب دؿٛ٘س.xls  ٌٝطز٘س ئاضائ. 
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   زاضاي دؿٛ٘س  ٞب ٚ ٖىؽسهبٚيط.jpg ي ٔرشّفتي ٔب٘ٙتس  ٞتب  فطٔزٕٔٗٛال ثب  ٚ ٕ٘ٛزاضٞبٞب  ثبقٙس. ٘مكٝ ٔي.jpg, .bmp, 

.tiff, .fig, .gif, .dwg   ٚ.shp  ٌٝطز٘س ئاضائ  . 

 ٜٕٔٗٛال ثب دؿٛ٘س قسٜ دطزاظـٞبي ذبْ يب  زاز .dat  يب.txt .ا٘شكبض ٔابثٙس 

ٞبي  ي ثبقس وٝ ثب ثط٘بٔٝثٝ نٛضسثبيس  ٚ ٕ٘ٛزاضٞبٞب  َٛضوّي فبيُ ذطٚػي ٞطٌٛ٘ٝ زازٜ ضلٛٔي اظ انُ ٌعاضـ ٌطفشٝ سب ٘مكٝ ثٝ 

 ٞبي سرههي ٞب ٘ابظ ثٝ ثط٘بٔٝ ٚػٝ ٘جبيس ثطاي اؾشفبزٜ اظ آٖ ٞاچ ٖٕٛٔي ٚ ٔشساَٚ ٔٛػٛز زض ثبظاض لبثُ ثبظ وطزٖ ٚ ضٚيز ثبقس ٚ ثٝ

 ٖ ٘اؿز( ثبقس.)وٝ زض زؾشطؼ ٍٕٞب
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 ػٌجي هغٌبطیغ سٍؽ -3-1ح

 أىبٖ حس سب يؿشيثب هيعاغئٛف ٌعاضـ هي. طزيدص ئ نٛضر آٖ ٌعاضـ زض هيعاغئٛف ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ اظ حبنُ غي٘شب اضائٝ

 وطزٖ ٔؿشٙس ٌعاضـ ٝاسٟ اظ ٞسف ٙىٝيا ثٝ سٛػٝ ثب. وٙس ٔٙشمُ ذٛا٘ٙسٜ ثٝ ضا هيعاغئٛف دطٚغٜ ا٘ؼبْ اظ آٔسٜ زؾز ثٝ اَالٖبر يسٕبٔ

سب  بًااظ ُٔبِٗٝ ضا ٔٙشمُ وٙس ٚ طب٘ آٔسٜ زؾز ثٝ غي٘شب يوٝ اٚالً سٕبٔ ٘ٛقشٝ قٛز يا ٌٛ٘ٝ ثٝ يؿشيثب اؾز، ٌطفشٝ نٛضر يٞب زافٗبِ

 يثطا ياَالٖبس ٝيال هي ٖٙٛاٖ ثٝ يؿشيثب هيعاحبنُ اظ ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر غئٛف غي٘شب ٍطيز ٖجبضر ثٝثبقس.  اؾشفبزٜ لبثُثٗس  ٞب ؾبَ

 هيعاٌعاضـ غئٛف هي. طزالطاض ٌ ٔس٘ٓط ي٘ىبس يؿشيٌعاضـ اؾشب٘ساضز ثب هيٍ٘بضـ  ئٙٓٛض ثطا ٗيثبقس. ثس اؾشفبزٜ لبثُ سٌبٖٙيآ

 :ثبقس طيظ يٞب قبُٔ لؿٕز تاثٝ سطس يؿشيٖالٜٚ ثط ضٚاٖ ثٛزٖ ٘ظط آٖ ثب

 گضاسؽ ِیاٍل صفحبت -1-3-1ح

اؾز. فٟطؾز ُٔبِت، اقىبَ ٚ ػساَٚ ، ىط ٚ لسضزا٘ي، چىاسٜنفحبر اِٚاٝ ٌعاضـ قبُٔ َطح ضٚي ػّس ٚ نفحٝ ٖٙٛاٖ، سك

 زض. ثبقس ئ ٝاسٟ ديسبض ٚ ئؼط ٚ وٙٙسٌبٖٝ اسٟ ٘بْ)ٔكبٚض(،  ٕب٘ىبضاد ٚ وبضفطٔب يٞب قطوز آضْ ٌعاضـ، ٖٙٛاٖ قبُٔ ٖٙٛاٖ نفحٝ

 بظازض نٛضر ٘ ا٘س،وطزٜ اضائٝ يذسٔبس بي ٚ ٕ٘ٛزٜ يبضي ضا هيعاغئٛف ٌطٜٚ دطٚغٜ ا٘ؼبْ زض وٝ يوؿب٘ سٕبْ اظ يلسضزا٘ ٚ سكىط نفحٝ

ثٝ نٛضر ذالنٝ ٞسف اظ ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر،  يؿشيٌعاضـ ثب سٜا)ٖٕسسبً چٙس ؾُط(. زض چى قٛز ئ يثرف ؾذبؾٍعاض ٗيزض ا

 قٛز.  بٖانفحٝ ث هيزض حسٚز  آٔسٜ زؾز ثٝ غياَالٖبر ٚ ٘شب يٌطزآٚض يٞب ضٚـ

 ِیٍ اطالػبت اٍل هقذهِ -2-3-1ح

 ٚ لطاضزاز ٖمس يٞب ديسبض ،ٔٛضزُٔبِٗٝ قجىٝ ثطزاقز ٚ ٔؿبحز ٔحسٚزٜٔرشهط ٘ٛٔ ثطزاقز ٚ  نٛضر ثٝ ٔمسٔٝ ٌعاضـ زض

 حؼٓ ٗإٞچٙ. قٛز ئ آٚضزٜ ثطزاقز ٔحسٚزٜ زأٛلٗ ٚ وبضفطٔباَالٖبر  ،ينحطائ براّٖٕ ا٘ؼبْ اظ ٞسف ٞب، زازٜ ثطزاقز

 ٌعاضـ يىطثٙساد اظ ئرشهط ٗيا ثط ٖالٜٚ. قٛز ئ شوط ثرف ٗيا زض ثطزاقز ٘مبٌ سٗساز ُالج اظ يوٕ نٛضر ثٝ يينحطا براّٖٕ

 .قٛز ئ آٚضزٜ ثرف ٗيا زض ُٔبِت يثٙس فهُ  ٚ

 ٘ٛٔ ،يزؾشطؾ يٞب ضاٜ ٗإٞچٙ ٔؼبٚض، يضٚؾشبٞب ٚ قٟطٞب اظػّٕٝ يبساػعئ شوط ثب ٔٛضزُٔبِٗٝ ُٔٙمٝ ييباػغطاف زأٛلٗ   

 يٞب ٖىؽ ٚ ٞب ضاٜ ٘مكٝ يضٚ ثط ٔٛضزُٔبِٗٝ ٔحسٚزٜ فيٕ٘ب. قٛز ئ آٚضزٜ ٍطيز يثرك زض ٞب آٖ اظ هي ٞط فٛانُ ٚ ٞب آٖ

 .ثبقس ئ سأف بضاثؿ ضاؾشب ٗيا زض يا ٔبٞٛاضٜ

 ه،اسىشٛ٘ ،يالشهبز ٚ يٖٕٛٔ يقٙبؾٗ اظٔ ،يقٙبؾ آة ُالج اظ ٝيدب اَالٖبر آٖ ٘ٛٔ ٚ دطٚغٜ اٞساف ثٝ سٛػٝ ثب    

 ٔرشهبر ٗيا ثط ٖالٜٚ. قٛز ئ آٚضزٜ ٔؼعا ثرف هي  زض ٞب آٖ ٔشٙبْط يٞب ٘مكٝ ٕٞطاٜ ثٝ طٜاغ ٚ يُأح ؿزيظ ،يقٙبؾ ثبؾشبٖ

 بيٌٛ ثٝ سٛا٘س ئ طٜاغ ٚ يقٙبؾٗ اظٔ ،يسٛدٌٛطاف يٞب ٘مكٝ ُالج اظ ٝيدب يٞب ٘مكٝ يضٚ ثط آٖ وطزٖ ٔكرم  ٚ ثطزاقز ٔحسٚزٜ

 .وٙس وٕه ٌعاضـ ثٛزٖ

 هغٌبطیغ ػٌجيسٍؽ  يتئَس -3-3-1ح



 113  1پیَػت 

 

 

 ٗيزض ا قسٜ اضائٝقٛز ُٔبِت  يؾٗ يؿشي. ثبقٛز ئؼعا آٚضزٜ ٔ فهُ هيزض دطٚغٜ زض  ضزاؾشفبزٜٔٛضٚـ  ياظ سئٛض ئرشهط  

ثبقس. ثب سٛػٝ ثٝ  اؾشفبزٜ لبثُ ٔغٙبَاؽ ؾٙؼيافطاز ٘بآٌبٜ ثٝ ضٚـ  يثطا يثٛزٜ ٚ اَالٖبر آٖ حش يثرف سب حس أىبٖ وبضثطز

 .قٛز يآٚضزٜ ٔ ٞب يوب٘ٚ  ٞب ؾًٙٔغٙبَاؽ  طياظ ٔمبز يػساِٚ ٔٛضزُٔبِٗٝٞسف 

 ّب آى پشداصؽ ًحَُ ٍ ّب دادُ يشیگ اًذاصُ -4-3-1ح

 ثرف هي زض دطٚغٜ زض ٞب زازٜ يطاٌ ا٘ساظٜ ٗاح زض ٞب آٖ اظ يطيسهبٚ ٕٞطاٜ ثٝ ٞب آٖ يفٙ ٔكرهبر ٚ ٔٛضزاؾشفبزٜ عاراسؼٟ  

 .ٌطزز ئ يفٔٗط ٞب آٖ زالبثّ ٚ زلز ٘ٛٔ، ٔسَ، زؾشٍبٜ، ؾبظ٘سٜ قطوز ٔكرهبر ٗإٞچٙ. قٛز ئ آٚضزٜ

٘حٜٛ  ٗا. ٕٞچٙقٛز يآٚضزٜ ٔ ٞبُ ا، فبنّٝ ٘مبٌ ٚ دطٚفقزثطزا يٞبُ اأشساز دطٚف اظػّٕٝ يينحطا براا٘ؼبْ ّٖٕ ٘حٜٛ    

 يٞب ؿشٍبٜيا ئىب٘ زا. اضائٝ ٘مكٝ ٔٛلٗقٛز ئؼعا آٚضزٜ ٔ يزض ثرك ٞب ؿشٍبٜيا يٌصاض ٘بْٚ  ٔٛضزُٔبِٗٝٔحسٚزٜ  يثٙس قجىٝ

 اؾز.  سأف بضاثرف ثؿ ٗياظ ٔحسٚزٜ ثطزاقز زض ا يطيسهبٚ ٗاٚ ٕٞچٙ يا ٔبٞٛاضٜ طيسهبٚ يثط ضٚ ٞب آٖ زاثطزاقز ٚ ٔٛلٗ

 ّب آى شیهقبطغ ٍ تفؼ  ّب، ًقـِ اسائِ -5-3-1ح

 زض ٔٛضز٘ٓط ٔكرهبر ثب ٔمبَٕ ٚ ٞب ٘مكٝ. قٛ٘س ئ اضائٝ ٔمبَٕ ٚ ٞب ٘مكٝ آٖ زض وٝ اؾز يفهّ ٌعاضـ لؿٕز ٗيسط ٖٕسٜ   

 نٛضر ثٝ ٞب ٘مكٝ اظ هي ٞط طاسفؿ فهُ ٗيا زض. قٛ٘س ئ طاسفؿ ٔٛػٛز ياثعاضٞب ٚ اَالٖبر اظ اؾشفبزٜ ثب ٚ قسٜ ٜآٚضز فهُ ٗيا

 نٛضر زض. قٛز ئ آٚضزٜ يىيعاغئٛف يٞب ضٚـ ٍطيز اظ اؾشفبزٜ نٛضر زض يماسّف نٛضر ثٝ بي ٚ ٍطيز يٞب ٘مكٝ وٙبض زض بي ٚ ٔؼعا

 .قٛز ئ آٚضزٜ فهُ ٗيا زض ،ٔمبَٕ يضٚ ثط ضؾٓ ثب يحفبض ٘مبٌ اضائٝ طا٘ٓ يكٟٙبزاساد ِعْٚ

 ـٌْبدّبیپ ٍ يشیگ جِیًت -6-3-1ح

ثبقس ٚ ثب  آٔسٜ زؾز ثٝ غيػبٕٔ اظ ٘شب يا ذالنٝ سيثب يطاٌ ؼٝا٘ش. قٛز يٌعاضـ آٚضزٜ ٔ يزض ا٘شٟب طاحبنُ اظ سفؿ غي٘شب    

ضا  سثرفاأ ي٘ٛاح سٛاٖ ئٙٓٛض ٔ ٗيا ئكرم ٕ٘ٛز. ثطا ضا سثرفاأ ي٘ٛاح سٛاٖ ئُبِٗٝ نٛضر ٌطفشٝ ٔ بؼاسٛػٝ ثٝ ٘ٛٔ ٚ ٔم

ثب سٛػٝ  ٗأكرم ٕ٘ٛز. ٕٞچٙ زياِٚٛ تاثٝ سطس يفهُ لجّ يٞب ٔٛػٛز زض ٘مكٝ يٞب ٞٙؼبضي ثيٚ قٕبضٜ  ٞب آٖثٝ ٕٞطاٜ ٔرشهبر 

. ٔكرم قٛز يرف اضائٝ ٔث ٗيزض ا يكٟٙبزاسااوشكبف، د ئطاحُ ثٗس بيٚ  يّاا٘ؼبْ ُٔبِٗبر سىٕ يثٝ ٔطحّٝ ا٘ؼبْ ُٔبِٗٝ ثطا

 يٞب ييػٛ يد طا٘ٓ يّاٚ ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر سىٕ يينحطا يٞب يٙاثبظث ئٙبَك ثطا ئٗطف بيٚ  ٞب آٖ زيحفط سطا٘كٝ ٚ اِٚٛ ٔحُوطزٖ 

 لؿٕز اضائٝ قٛز. ٗيزض ا سٛا٘س يٞب ٔ ضٚـ ٍطيٚ ز هيعاغئٛف يّاٚ ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر سىٕ يٖٕٛٔ

 گضاسؽ يياًتْب صفحبت -7-3-1ح

نفحٝ ٖٙٛاٖ اٍّ٘اؿي ، چىاسٜ اٍّ٘اؿي )اذشابضي(، ٞب )زض نٛضر ٘ابظ( داٛؾز، فٟطؾز ٔٙبثٕ بر ا٘شٟبيي ٌعاضـ قبُٔنفح   

 اؾز. )اذشابضي(

 قسٜ، آٚضزٜ ٌعاضـ زض ٍطيز ٔطاػٕ اظ وٝ ييٞب ٘مكٝ ٚ ٞب قىُ ٗإٞچٙ ،بظأٛضز٘ يٞب فطَٔٛ ٚ ضٚاثٍ يثطذ ، ضٚـ يسئٛض ٔٙبثٕ

 يٞب دطزاظـ ا٘ؼبْ طا٘ٓ ئحبؾجبس ٚ يسئٛض ٙٝاظٔ فاد ٝ،يطب٘ٛ ٔمبَٕ ٚ ٞب ٘مكٝ اظ يثطذ. قٛز ٚضزٜآ ٔٙبثٕ فٟطؾز زض يؿشيثب
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 نفحٝ ٚ يؿااٍّ٘ سٜاچى .قٛ٘س آٚضزٜ ٌعاضـ ٛؾزاد زض سٛا٘ٙس ئ ٔٛػٛز اَالٖبر ٍطيز ٚ ثطزاقز ٘مبٌ ٔرشهبر ،ٔٛضزاؾشفبزٜ

 .زٞٙس ئ ُاسكى ضا ٌعاضـ ييا٘شٟب نفحبر ٚػٛز نٛضر زض يؿااٍّ٘ ٖٙٛاٖ

 ييًْب گضاسؽ ثب ّوشاُ يّب ليفب -8-3-1ح

 docx ٚpdfفبيُ ٌعاضـ ٟ٘بيي ثب دؿٛ٘س  -

  gdb ،gpx  ٚxlsxزؾشطؾي ثٝ ٔحسٚزٜ ثب دؿٛ٘س  يٞب ضاٜثطزاقشي ٚ  يٞب ؿشٍبٜيأرشهبر  -

اوؿُ ثٝ  افعاض ٘طْٚ سرّاٝ زؾشٍبٜ )زض نٛضر ٚػٛز(  افعاض ٘طْ يٞب فطٔزثطزاقشي ثٝ سفىاه سبضيد ثطزاقز ٚ ثب  يٞب زازٜ -

 ذبْ ٚ ٚيطايف قسٜ زض زٚ فِٛسض ٔؼعا لطاض ٌاط٘س. يٞب زازٜ وٝ ينٛضس

 ٚ ..،  JPEG ،Bitmap٘ٓاط  قسٜ قٙبذشٝسهٛيطي  يدؿٛ٘سٞبٚ ٔمبَٕ ٔٛػٛز زض ٌعاضـ ثب  ٞب ٘مكٝسهبٚيط،  -

 ،Geosoft ،ٔطسجٍ ٘ٓاط  يبافعاضٞ ٘طْثٗسي زض  3ط دطٚفاُ ، ٘مكٝ يب ٔمُٕ ٞ طأطثٌٛ ثٝ دطزاظـ ٚ سفؿ يٞبُ يفب -

Global Mapper، Arc GIS  ... ٚٔكرم ٚ ػساٌب٘ٝ يفِٛسضٞب زض 

، سٛدٌٛطافي، ٖىؽ ٞٛايي، يقٙبؾٗ اظٔ يٞب ٘مكٝ، ٘ٓاط ا٘س قسٜ يآٚض ػٕٕسٕبٔي اَالٖبسي وٝ ثٝ ٔٙٓٛض ا٘ؼبْ دطٚغٜ  -

 فِٛسضٞبي ٔؼعا.ُٔٙمٝ ٚ سهبٚيط ثطزاقشي زض حاٗ ا٘ؼبْ ُٔبِٗٝ زض  يٞب چبٜاَالٖبر ٌٕب٘ٝ ٚ 
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 ًگبسي اًکؼبسي لشصُ سٍؽ -4-1ح

 ظيط ثبقس: يٞب لؿٕزا٘ىؿبضي ثبيس قبُٔ  يٍ٘بض ِطظٌٜعاضـ 

 گضاسؽ ِیاٍل صفحبت -1-4-1ح

اؾز. فٟطؾز ُٔبِت، اقىبَ ٚ ػساَٚ ، نفحبر اِٚاٝ ٌعاضـ قبُٔ َطح ضٚي ػّس ٚ نفحٝ ٖٙٛاٖ، سكىط ٚ لسضزا٘ي، چىاسٜ

 زض. ثبقس ئ ٝاسٟ ديسبض ٚ ئؼط ٚ وٙٙسٌبٖٝ اسٟ ٘بْ)ٔكبٚض(،  ٕب٘ىبضاد ٚ وبضفطٔب يٞب قطوز آضْ ـ،ٌعاض ٖٙٛاٖ قبُٔ ٖٙٛاٖ نفحٝ

 بظازض نٛضر ٘ ا٘س،وطزٜ اضائٝ يذسٔبس بي ٚ ٕ٘ٛزٜ يبضي ضا هيعاغئٛف ٌطٜٚ دطٚغٜ ا٘ؼبْ زض وٝ يوؿب٘ سٕبْ اظ يلسضزا٘ ٚ سكىط نفحٝ

ثٝ نٛضر ذالنٝ ٞسف اظ ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر،  يؿشيٌعاضـ ثب سٜاط(. زض چى)ٖٕسسبً چٙس ؾُ قٛز ئ يثرف ؾذبؾٍعاض ٗيزض ا

 قٛز.  بٖانفحٝ ث هيزض حسٚز  آٔسٜ زؾز ثٝ غياَالٖبر ٚ ٘شب يٌطزآٚض يٞب ضٚـ

 هقذهِ -2-4-1ح

ّٖٕابر نحطائي، ٘بْ وبضفطٔب ٚ  ا٘ؼبْ اظ، سبضيد ثطزاقز، ٞسف قسٜ ا٘ؼبْنٛضر ٔرشهط ٘ٛٔ ثطزاقز  زض ايٗ ثرف ثبيس ثٝ

ََٛ دطٚفبيُ ، قسٜ ثطزاقز يٞبُ ادطٚفٌطزز. ٕٞچٙاٗ حؼٓ ّٖٕابر نحطايي اظ لجاُ سٗساز  ٛلٗاز ٔحسٚزٜ ثطزاقز شوطٔ

زض ٞط دطٚفاُ ٘اع ثبيس ٔكرم ثبقس. ٔكىالر ثٝ ٚػٛز آٔسٜ زض ّٖٕابر ٔب٘ٙس ٔٛإ٘  قسٜ ا٘ؼبْٞبي  قسٜ ٚ سٗساز قبر ثطزاقز

 يس شوط قٛز.ٔحسٚزٜ ثطزاقز ٘اع ثبٖٛاضو َجاٗي ظٔاٗ زض 

 هٌطقِ ثشداؿت -3-4-1ح

ُٔٙمٝ زض ظٔبٖ ثطزاقز زازٜ، ٔٛلٗاز ظٔاٗ  ييٚٞٛا آةٞبي زؾشطؾي، ٚيٗاز  ٔٛلٗاز ػغطافابيي ُٔٙمٝ ٔٛضزُٔبِٗٝ، ضاٜ

ٞبي ٔشٙبْط  قٙبؾي ُٔٙمٝ ٚ ٘مكٝ الشهبزي، ٔرشهطي اظ ظٔاٗ–ؾابؾي -ضَٛثز زض ظٔبٖ ا٘ؼبْ ّٖٕابر، قطايٍ اػشٕبٖي اظ٘ٓط

ٞبي  وطزٖ آٖ ثط ضٚي ٘مكٝ سٛا٘س اضائٝ قٛز. ٕٞچٙاٗ ٔرشهبر ٔحسٚزٜ ثطزاقز ٚ زض نٛضر ٘ابظ ٔكرم ايٗ ثرف ٔي ٞب زض آٖ

 سٛا٘س ثٝ ٌٛيب ثٛزٖ ٌعاضـ وٕه ٕ٘بيس. قٙبؾي ٚ غاطٜ ٔي ٞبي سٛدٌٛطافي، ظٔاٗ دبيٝ اظ لجاُ ٘مكٝ

 اًکؼبسي يًگبس لشصُثخؾ ػولیبت  -4-4-1ح

ٜ طجبر ٚ وبضذب٘ٝ ٚ وكٛض ؾبظ٘سٜ زؾشٍبٜ، ٔكرهبر فٙي زؾشٍبٜ، ٘ٛٔ چكٕٝ ٔٛضزاؾشفبزٜ، ايٗ ثرف ثبيس قبُٔ ٘ٛٔ زؾشٍب

ٞب ٚ ٘مبٌ چكٕٝ  ٞب، ٘مكٝ قٕبساه ٔٛلٗاز ٌاط٘سٜ ٞبي ا٘فؼبضي، ٚظٖ زيٙبٔاز ٔهطفي زض ٞط ا٘فؼبض، فٛانُ ثاٗ ٌاط٘سٜ ٖٕك چبِٝ

قٙبؾي  قسٜ زض ٞط ا٘فؼبض، ٘مكٝ ظٔاٗ ثطزاقز يٞب وب٘بَ، سٗساز قسٜ زض ٞط ٘مُٝ ا٘فؼبضي زض ٞط دطٚفاُ، سٗساز سىطاض ٘مبٌ ثطزاقز

ٞب ٚ سبؾاؿبر ؾُحي اظ ٘ٓط سِٛاس ؾُح ٘ٛيع زض ٘بحاٝ  قسٜ ثط ضٚي ٘مكٝ ٚ ٔٛلٗاز ػبزٜ ثطزاقز يٞبُ ادطٚفُٔٙمٝ ٚ ٔٛلٗاز 

 ثبقس.
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 اًکؼبسي يًگبس لشصُّبي  ثخؾ پشداصؽ دادُ -5-4-1ح

قسٜ زض سٕبٔي  ٞبي ثطزاقز ٞب زض ظٔبٖ ّٖٕابر، ضزِطظٜ ٌاطي اظ زازٜ ب٘ي ثاٗ ٕ٘ٛ٘ٝايٗ ثرف ٘اع ثبيس قبُٔ فٛانُ ظٔ

اي ثٛزٖ ٚ  ٘ٛفٝثٝ زِاُ  قسٜ حصفٞبي  اي ٚ ّٖز آٖ، ٔكرم وطزٖ قٕبضٜ ضزِطظٜ ٞبي ٘ٛفٝ ٞب، ٔكرم وطزٖ ضزِطظٜ ٌاطي ٘ساظٜا

 زض ّٖٕابر ثبقس. قسٜ حصفٞبي  ٔكرم وطزٖ ضزِطظٜ

 اًکؼبسي يًگبس لشصُّبي ُ ثخؾ تفؼیش داد -6-4-1ح

ٔؿبفز ضؾٓ قسٜ زض ٞط  -ٞبي ظٔبٖ قسٜ، ٔٙحٙي ٞبي ثطزاقز ػسَٚ اِٚاٗ ظٔبٖ ضؾاس وّاٝ ضزِطظٜ ايٗ ثرف ثبيس قبُٔ

ٞب زض ٞط ٌاط٘سٜ، ضؾٓ ٔمُٕ ٖٕمي ثب ٕ٘بيف ٔمساض ؾطٖز أٛاع  نٛضر ٔؼعا، ػساَٚ ٔحبؾجبر ؾطٖز ٚ ٖٕك اليٝ دطٚفاُ ثٝ

ثبيس ٖٕك ٚ  زاض تاقٞبي  نٛضر ٔؼعا ثبقس. ٕٞچٙاٗ زض نٛضر سفؿاط اليٝ ب ٔمابؼ ٔكرم زض ٞط دطٚفاُ ثٝٔىب٘اىي زض ٞط اليٝ ث

 ٞب زض ٔمبَٕ ٔرشّف ٔكرم قسٜ ثبقس. قات اليٝ

افعاض سفؿاطي  ٞبي ذطٚػي ثب فطٔز ٘طْ ثبقس، ثبيس وّاٝ فبيُ افعاض وبٔذاٛسطي ا٘ؼبْ قسٜ ٞب ثب ٘طْ ٕٞچٙاٗ اٌط سفؿاط زازٜ

، يٕإٝ ٌعاضـ ٔطثَٛٝ ثبقس ٚ وُ CDنٛضر فبيُ يٕإٝ ثط ضٚي يه  ثٝ Excelافعاض  شفبزٜ ٚ ػساَٚ ثب فطٔز ٘طْٔٛضزاؾ

 ٔٛػٛز ثبقس.  CDزضٖٚ  PDFٌعاضـ ٘اع ثب فطٔز 

 گضاسؽ يياًتْب صفحبت -7-4-1ح

نفحٝ ٖٙٛاٖ اٍّ٘اؿي ، بضي(چىاسٜ اٍّ٘اؿي )اذشا، ٞب )زض نٛضر ٘ابظ( داٛؾز، فٟطؾز ٔٙبثٕ نفحبر ا٘شٟبيي ٌعاضـ قبُٔ   

 اؾز. )اذشابضي(

 قسٜ، آٚضزٜ ٌعاضـ زض ٍطيز ٔطاػٕ اظ وٝ ييٞب ٘مكٝ ٚ ٞب قىُ ٗإٞچٙ ،بظأٛضز٘ يٞب فطَٔٛ ٚ ضٚاثٍ يثطذ ، ضٚـ يسئٛض ٔٙبثٕ

 يٞب دطزاظـ ا٘ؼبْ طا٘ٓ ئحبؾجبس ٚ يسئٛض ٙٝاظٔ فاد ٝ،يطب٘ٛ ٔمبَٕ ٚ ٞب ٘مكٝ اظ يثطذ. قٛز آٚضزٜ ٔٙبثٕ فٟطؾز زض يؿشيثب

 نفحٝ ٚ يؿااٍّ٘ سٜاچى زض. قٛ٘س آٚضزٜ ٌعاضـ ٛؾزاد زض سٛا٘ٙس ئ ٔٛػٛز اَالٖبر ٍطيز ٚ ثطزاقز ٘مبٌ ٔرشهبر ،ٔٛضزاؾشفبزٜ

 .زٞٙس ئ ُاسكى ضا ٌعاضـ ييا٘شٟب نفحبر ٚػٛز نٛضر زض يؿااٍّ٘ ٖٙٛاٖ
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 ػٌجي سٍؽ گشاًي -5-1ح

 قس:ظيط ثب يٞب لؿٕزثبيس قبُٔ  ٌطا٘ي ؾٙؼيٌعاضـ 

 گضاسؽ ِیاٍل صفحبت -1-5-1ح

اؾز. فٟطؾز ُٔبِت، اقىبَ ٚ ػساَٚ ، نفحبر اِٚاٝ ٌعاضـ قبُٔ َطح ضٚي ػّس ٚ نفحٝ ٖٙٛاٖ، سكىط ٚ لسضزا٘ي، چىاسٜ

 زض. ثبقس ئ ٝاسٟ ديسبض ٚ ئؼط ٚ وٙٙسٌبٖٝ اسٟ ٘بْ)ٔكبٚض(،  ٕب٘ىبضاد ٚ وبضفطٔب يٞب قطوز آضْ ٌعاضـ، ٖٙٛاٖ قبُٔ ٖٙٛاٖ نفحٝ

 بظازض نٛضر ٘ ا٘س،وطزٜ اضائٝ يذسٔبس بي ٚ ٕ٘ٛزٜ يبضي ضا هيعاغئٛف ٌطٜٚ دطٚغٜ ا٘ؼبْ زض وٝ يوؿب٘ سٕبْ اظ يلسضزا٘ ٚ سكىط ٝنفح

ثٝ نٛضر ذالنٝ ٞسف اظ ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر،  يؿشيٌعاضـ ثب سٜا)ٖٕسسبً چٙس ؾُط(. زض چى قٛز ئ يثرف ؾذبؾٍعاض ٗيزض ا

 قٛز.  بٖانفحٝ ث هيزض حسٚز  آٔسٜ زؾز ثٝ غياَالٖبر ٚ ٘شب يٌطزآٚض يٞب ضٚـ

 هقذهِ -2-5-1ح

 ٔٛلٗاز ٚ وبضفطٔب ٘بْ نحطائي، ّٖٕابر اظا٘ؼبْ ٞسف ثطزاقز، سبضيد ،قسٜ ا٘ؼبْ ثطزاقز ٘ٛٔ ٔرشهط نٛضر ثٝ ثرف ايٗ زض

سٗساز  ٚ حزٔؿب ثطزاقز، ٘مبٌ سٗساز لجاُ اظ وَٕي نٛضر ثٝ نحطايي ّٖٕابر حؼٓ ٕٞچٙاٗ. قٛز ٔي آٚضزٜ ثطزاقز ٔحسٚزٜ

ٞب اضائٝ  قسٜ سٛياحي زض ذهٛل آٖ ثطزاقز زضٌصقشٝزضنٛضر ٚػٛز اَالٖبر غئٛفاعيىي وٝ  .قٛز ٔي آٚضزٜ دإبيف ٞبي ايؿشٍبٜ

  .قٛز ٔي اقبضٜ ايٙؼب زض ثطزاقز ٔحسٚزٜ زض َجاٗي ٖٛاضو ٔٛإ٘، ٔب٘ٙس ٞب ثطزاقز زض ٔٛػٛز ٔكىالر قٛز. ٔي

 ؿٌبػي هٌطقِ یيهَقؼیت هحذٍدُ پیوبيؾ ٍ صه -3-5-1ح

 ثٝ ٕٞطاٜ ُٔٙمٝ قٙبؾي ظٔاٗ اظ سكطيحي ٞٛايي،ٚ  آة ٚيٗاز زؾشطؾي، ٞبي ضاٜ ٔٛضزُٔبِٗٝ، ُٔٙمٝ ػغطافابيي ٔٛلٗاز

 سٛدٌٛطافي، ٞبي ٘مكٝ لجاُ اظ دبيٝ ٞبي ٘مكٝ ضٚي ثط آٖ ػبٕ٘بيي ٘ابظ نٛضر زض ٚ ثطزاقز ٔحسٚزٜ ٞبي ٔٛػٛز، ٔرشهبر ٘مكٝ

 .وٙس وٕه ٌعاضـ ثٛزٖ ٌٛيب ثٝ ٘سسٛا ٔي غاطٜ ٚ قٙبؾي ظٔاٗ

  هَسداػتفبدُ تجْیضات ٍ سٍؽ هؼشفي -4-5-1ح

 وبضثطزي ٞبي ٚيػٌي ٚ سؼٟاعار. قٛز ٔي سٛياح زازٜ ٔرشهط َٛض ٚ ٘ٛٔ دإبيف ثٝ ٔٛضزاؾشفبزٜ غئٛفاعيىي ضٚـ ثرف ايٗ زض

 .قٛز ٔي ٔٗطفي ٞب آٖ لبثّاز ٚ زلز ٘ٛٔ، ٔسَ، زؾشٍبٜ، ؾبظ٘سٜ قطوز ٕٞچٙاٗ. قٛز ٔٗطفي ٔرشهط نٛضر ثٝ ٞب آٖ

  صحشايي ػولیبت اًجبم ًحَُ -5-5-1ح

 ٞب، زازٜ ثطزاقز ا٘شمبَ ايؿشٍبٜ ٔجٙب، ٘حٜٛ قبُٔ َطاحي ٘مبٌ، وبُٔ َٛض ثٝ نحطايي ٌطفشٝ نٛضر ٞبي فٗبِاز ثرف ايٗ زض

 .قٛز ٔي آٚضزٜ يينحطا ٞبي ٚ ٔحسٚزيز ٘مبٌ قجىٝ ثٛزٖ ٘بٔٙٓٓ يب ٔٙٓٓ ٞب، ايؿشٍبٜ سٗساز ٚ ٞب دطٚفاُ سٗساز

 ّب دادُ سٍي ثش سفتِ ثکبس ّبي پشداصؽ هؼشفي -6-5-1ح
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 ٚ سهحاحبر ا٘ؼبْ ٘حٜٛ ٚ قسٜ ٔٗطفي ٞب زازٜ ضٚي ثط ٌطفشٝ نٛضر ٞبي دطزاظـ ا٘ؼبْ، لبثُ ٞبي دطزاظـ سٙٛٔ ثٝ سٛػٝ ثب

 ضا ٌطفشٝ نٛضر  ٔحبؾجبر ٚ سئٛضي ٙٝاظٔ فادسٛاٖ  ٔي ،قسٜ ا٘ؼبْدطزاظـ  ثٛزٖ ٌؿشطزٜ زضنٛضر. قٛز زازٜ سٛياح ٞب دطزاظـ

 .ٕ٘ٛز يٕإٝ ٌعاضـ ا٘شٟبي زض داٛؾز نٛضر ثٝ

  تفؼیش ٍ ّب ًقـِ اسائِ -7-5-1ح

 زض حبنُ ٞبي ٘مكٝ ٔرشهبر ٕٞچٙاٗ. قٛز ٔي اضائٝ ٔٙبؾت ضٍ٘ي ٔمابؼ اضائٝ ثب وٙشطي )دطثٙسي( نٛضر ثٝ حبنُ ٞبي ٘مكٝ

 ٖٛأّي اظػّٕٝ وبضفطٔباَالٖبر  ٚ وٙٙسٜٝ اسٟ ػغطافابيي، ٞبي ػٟز ٘مكٝ، بؼٔما ٚ ٖٙٛاٖ. قٛز اضائٝ قسٜ قٙبذشٝ ٞبي ؾاؿشٓ

 زيٍط ٞبي ٘مكٝ وٙبض زض يب ٚ ٔؼعا نٛضر ثٝ ٞب ٘مكٝ اظ يه ٞط سفؿاط زضٟ٘بيز. زاض٘س سٛػٟي لبثُ سأطاط ٞب ٘مكٝ ثٛزٖ ٌٛيب زض وٝ اؾز

 .قٛز ٔي زازٜ سٛياح قٙبؾي ظٔاٗ اَالٖبر ثب سّفاكٚ  غئٛفاعيىي ٞبي ضٚـ زيٍط اظ اؾشفبزٜ نٛضر زض سّفامي نٛضر ثٝ يب

 ػبصي هذل ًتبيج -8-5-1ح

ثٗسي )ثٝ قطَي  سٛا٘ٙس زض زٚ لبِت زٚثٗسي ٚ ؾٝ وٙٙس وٝ ٔي ٞٙؼبضي سِٛاس ٔي ثي ٔٙكأاَالٖبسي اظ ٖٕك ػطْ  ٞب يؾبظ ٔسَ

ٞبي زٚثٗسي )وٝ  ضر ٕ٘بيكي ِٚي قىُنٛ ثٗسي ثٝ ٞبي ؾٝ ثٗسي ا٘ؼبْ قسٜ ثبقس( ٕ٘بيف زازٜ قٛ٘س. قىُ وٝ ٚاضٚ٘ؿبظي ؾٝ

 قٛ٘س.  نٛضر ٔمبَٕ زاضاي سٛياحبر آٚضزٜ ٔي ثٗسي ثبقٙس( ثٝ ؾبظي ؾٝ ٞبيي اظ ٔسَ سٛا٘ٙس حبنُ ٚاضٚ٘ؿبظي زٚثٗسي ٚ يب ثطـ ٔي

 ـٌْبدّبیٍ پ يشیگ جِیًت -9-5-1ح

 اؾبؼ ايٗ ثط ٚ قٛز ٔي ٘ٛقشٝ ُٔٙمٝ ٙبؾيق ظٔاٗ قطايٍ ثٝ سٛػٝ ثب سفؿاط ٚ سٗجاط اظ آٔسٜ زؾز ثٝ ٟ٘بيي ٘شبيغ ثرف ايٗ زض

 ٕٞچٙاٗ. قٛز ٔي زازٜ سٛياح سىٕاّي ّٖٕابر زيٍط يب حفبضي ػٟز داكٟٙبزي ٘مبٌ ّٖٕابر، سٛلف يب ازأٝ ػٟز داكٟٙبزار

 .ٌطز٘س ٔكرم ٞب ٘مكٝ ضٚي حفبضي ٘مبٌ ٔحُ حفبضي، داكٟٙبز نٛضر زض اؾز الظْ

 صفحبت اًتْبيي گضاسؽ -10-5-1ح

نفحٝ ٖٙٛاٖ اٍّ٘اؿي ، چىاسٜ اٍّ٘اؿي )اذشابضي(، ٞب )زض نٛضر ٘ابظ( داٛؾز، فٟطؾز ٔٙبثٕ بيي ٌعاضـ قبُٔنفحبر ا٘شٟ

 اؾز. )اذشابضي(

 قسٜ، آٚضزٜ ٌعاضـ زض ٍطيز ٔطاػٕ اظ وٝ ييٞب ٘مكٝ ٚ ٞب قىُ ٗإٞچٙ ،بظأٛضز٘ يٞب فطَٔٛ ٚ ضٚاثٍ يثطذ ، ضٚـ يسئٛض ٔٙبثٕ

 يٞب دطزاظـ ا٘ؼبْ طا٘ٓ ئحبؾجبس ٚ يسئٛض ٙٝاظٔ فاد ٝ،يطب٘ٛ ٔمبَٕ ٚ ٞب ٘مكٝ اظ يثطذ. زقٛ آٚضزٜ ٔٙبثٕ فٟطؾز زض يؿشيثب

 نفحٝ ٚ يؿااٍّ٘ سٜاچى زض. قٛ٘س آٚضزٜ ٌعاضـ ٛؾزاد زض سٛا٘ٙس ئ ٔٛػٛز اَالٖبر ٍطيز ٚ ثطزاقز ٘مبٌ ٔرشهبر ،ٔٛضزاؾشفبزٜ

 .زٞٙس ئ ُاسكى ضا ٌعاضـ ييا٘شٟب نفحبر ٚػٛز نٛضر زض يؿااٍّ٘ ٖٙٛاٖ

ٕٞچٙاٗ . قٛ٘س اضائٝٞب  داٛؾز ثرف زض سٛا٘ٙس ٔي ٔٛضزاؾشفبزٜ يٞب دطزاظـ ا٘ؼبْ ٘ٓاط ٔحبؾجبسي ٚ سئٛضي ٙٝاظٔ فاد 

 ٔطثَٛٝ ٞبي فبيُ ذهٛل زض سٛياحبسي نٛضر ايٗ زض قٛز وٝ آٚضزٜ ثرف ايٗ سٛا٘س زض ٘اع ٔي زض قجىٝ ثطزاقز ٘مبٌ ٔرشهبر

ٞبي وبُٔ ُٔٙجك ثط اؾشب٘ساضز  قسٜ اؾز زض ايٗ لؿٕز ٘مكٝ ٖٙٛاٖ قىُ اؾشفبزٜ عاضـ ثٝٞب زض ٔشٗ ٌ اٌط ٘مكٝ .قٛز ٔي زازٜ

 قٛ٘س.  ٞب، آٚضزٜ ٔي ٔٛضز٘ابظ ثطاي سٟاٝ آٖ
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