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 چکیدُ 
ٞبي حيبتي دس وبٞؾ ٚ يب افضايؾ خؼبسات ٚ ثٝ فٙٛاٖ يىي اص ؿشيبٖ ٌبص ٞبي خغٛط ِِٛٝػبٔب٘ٝ

پزيشي ٘بؿي اص خغشات صٔيٗ ِشصٜ ٚ ديٍش ػٛا٘ح احتٕبِي، ٘مـي وّيذي خٛاٞٙذ داؿت. آػيت

فالٜٚ ثش ايٙىٝ خؼبست التلبدي ٔؼتميٕي ٞبي حيبتي دس احش ٚلٛؿ حٛادث ٌٛ٘بٌٖٛ، ايٗ ؿشيبٖ

ٞبي رذاٌب٘ٝ ٘مـٝ وٙٙذ. دس ايٗ تحميك ثب تٟيٝاي ٞٓ ايزبد ٔيٞبي حب٘ٛيٝثيٙٙذ؛ خؼبستٔي

پزيشي خغٛط ِِٛٝ ٌبص تحت تأحيش ٌزاس٘ذ، ٔيضاٖ آػيتفٛأّي وٝ ثش خغٛط ا٘تمبَ ٌبص تأحيش ٔي

ٞب، فجبستٙذ اص: تمبعـ خغٛط ٌبصسػب٘ي ثب ٌؼُ ٞش وذاْ اص ايٗ فٛأُ اسصيبثي ٌشديذ. ايٗ فٛأُ

ٞبي ٔيضاٖ ػغح آة صيشصٔيٙي، حشيٓ سٚدخب٘ٝ، حشيٓ ربدٜ ٚ تشاوٓ رٕقيتي. دس ادأٝ، ٘مـٝ

( تٟيٝ ٌشديذ. ػپغ ثب GISفبصي پبسأتشٞبي روش ؿذٜ دس ٔحيظ ػبٔب٘ٝ اعالفبت رغشافيبيي )

ٕٞيت ٘ؼجي ايٗ فٛأُ تقييٗ ؿذ. ثب ( اAHPاػتفبدٜ اص سٚؽ فشآيٙذ تحّيُ ػّؼّٝ ٔشاتجي )

ٌزاسد، ِزا ثش ٞب ثش سٚي ٔمبٚٔت خغٛط ِِٛٝ تأحيش ٔيتٛرٝ ثٝ آٖ وٝ ٔيضاٖ ٔمبٔت اِىتشيىي اليٝ

ٞبي ٔختّف دؿت پشٚفيُ( ٔمبٚٔت ٚيظٜ ؽبٞشي ثخؾ 15ػٛ٘ذاط ) 208اػبع اعالفبت 

ٖ ثٝ دِيُ ٚرٛد دٍٞالٖ ثٝ دػت آٔذ. ٘تبيذ حبوي اص آٖ اػت وٝ دس ثخؾ غشثي ؿٟشػتب

ٞبي وٓ ٚ ثيؾ فقبَ، خغٛط ِِٛٝ دس ٔقشم آػيت ثيـتشي اص ايٗ ٘ؾش لشاس داس٘ذ. ٌؼُ

ٞب ٞبي ٔتقذد دس ٔٙغمٝ، تمبعـ خغٛط ِِٛٝ ثب ايٗ سٚدخبٕ٘ٝٞچٙيٗ ثب تٛرٝ ثٝ حضٛس سٚدخب٘ٝ

 صيبد ثٛدٜ ٚ خغش آػيت ثٝ ايٗ خغٛط ٚرٛد داسد.

  .ٌبص، تحّيُ ػّؼّٝ ٔشاتجي، ػبٔب٘ٝ اعالفبت رغشافيبييپٟٙٝ ثٙذي، خغٛط ِِٛٝ  کلوبت کلیدی:

Doi (Digital Object Identifier): 10.6084/m9.figshare.9980756 
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 2، حجت الِ رًججز1فزدیي احودی

 اوتـبف ٔقذٖ، دا٘ـىذٜ ٟٔٙذػي ٔقذٖ، ٘فت ٚ طئٛفيضيه، دا٘ـٍبٜ كٙقتي ؿبٞشٚد ،دا٘ـزٛي دوتشي1
 اػتبد ثخؾ ٔقذٖ، دا٘ـىذٜ فٙي ٚ ٟٔٙذػي، دا٘ـٍبٜ ؿٟيذ ثبٞٙش وشٔبٖ 2

 
 هسئَل:ًبم ًَیسٌدُ 

 احٕذي فشديٗ
 

 

 ارسیبثی ٍ پٌِْ ثٌدی خطزپذیزی خطَط اًتقبل گبس

 )هطبلعِ هَردی: شْزستبى دّگالى(

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9980756


 93 - 81، ص 2931، تابستان 21در علوم زمیه، شماره دهای پژوهشی رویکر
http://www.jocs.ir 

2 

 هقدهِ    
 ثشسػي خؼبست رٟت دس ٞبئيپظٚٞؾ صٔيٗ ِشصٜ، سيؼه وبٞؾ صٔيٙٝ دس فقبَ ٞبيػبصٔبٖ ٚ ٟ٘بدٞب فقبِيت ثٝ د٘جبَ ٚ اخيش ٞبيػبَ دس

 حفؼ ٚ آػيت پزيش ؿٙبػبئي ٘مبط ٔيبٖ ايٗ دس وٝ ٌشفتٝ ا٘زبْ ٔمبْٚ ربٔقة يه ثٝ دػتيبثي ٞذف ثب ربٔقٝ، ثش صِضِٝ احشات وبٞؾ ٚ ايِشصٜ

 .]1[اػت  ثشخٛسداس ايٚيظٜ إٞيت رٛأـ ٔي ثبؿذ اص ثٝ دٞيػشٚيغ رٟت اػبػي تزٟيضات رّٕٝ اص وٝ حيبتي ٞبيؿشيبٖ فّٕىشد

-٘مـٝ. ثبؿذ ٔي ثٙذيپٟٙٝ ٞبي٘مـٝ تٟيٝ صِضِٝ، ٕٞچٖٛ عجيقي ثاليبي ثب ٔمبثّٝ يب ارتٙبة ٔٙؾٛس ثٝ پيؾ ثيٙي ٚ ثشسػي ٞبيسٚؽ اص يىي

 ثٝ وبس ؿٟش يه ٌؼتشٜ ٔب٘ٙذ ٔٙغمٝ، دس يه ػبختٍبٜ ؿشايظ ثشسػي ثشاي ٚ خغش ٔختّف دسرٝ ثب ٞبيصٖٚ تفىيه ثشاي ثٙذيپٟٙٝ ٞبي

 اػبع ثش ٔٙبعك تٛكيفي سٚؽ ٔٛرٛد ٞبيسٚؽ اص يىي. ٚرٛد داسد ٔختّفي ٞبيسٚؽ صِضِٝ خغش ِحبػ اص ٔٙبعك تفىيه ثشاي. سٚ٘ذٔي

 .]2[ثبؿذ ٔي..( ٚ ٞبٞب، ؿىؼتٍيٌؼُ)ؿٙبػيصٔيٗ ؿذٜ ؿٙبختٝ ػبختبسٞبي

اي ٚ ؿشايظ خبن ثؼيبس ٔتٙٛفي خغشات ِشصٜٕ٘بيذ ثب اص آ٘زب وٝ يه ػيؼتٓ خظ ِِٛٝ ٔذفٖٛ فٕذتبً اص يه ٔٙغمٝ رغشافيبيي ٚػيـ فجٛس ٔي

صٔيٙي يب ٞبي صيشپزيشتش خٛاٞذ ثٛد. اص عشف ديٍش ِِٛٝصٔيٙي ثب ٌؼُ تمبعـ داؿتٝ ثبؿذ، ثؼيبس آػيتٞبي صيشثبؿذ. ثٝ ٚيظٜ اٌش ِِٛٝٔٛارٝ ٔي

-ٞبي حيبتي ٚ خغٛط ِِٛٝ ٔذفٖٛ، ؿجىٝبٖدٞٙذ. اص ٔيبٖ ايٗ ؿشيٞبي صٔيٗ پبػخ ٔئذفٖٛ دس داخُ خبن ثٝ استقبؽ صِضِٝ ٔـبثٝ حشوت

 .]3[ثبؿذ سػب٘ي اص إٞيت ثيـتشي دس ػبختبس ؿٟشي ثشخٛسداس ٔيٞبي ٌبص

 تٛاٖ ٔي ثبال سيؼه داساي ٞبئحذٚدٜ ٚ ِِٛٝ خغٛط سٚدخب٘ٝ، حشيٓ ؿٙبػي،ؿٙبػي،ٌؼُ، خبن صٔيٗ ٞبياليٝ تّفيك اص اػتفبدٜ ثب

 ايٗ اص ايفٕذٜ ثخؾ اص ػبٔب٘ٝ اعالفبت رغشافيبيي رٛاثٍٛي اػتفبدٜ. ٕ٘ٛد اػت، ٔـخق ثيـتش آ٘زب دس حبدحٝ ثشٚص احتٕبَ ٔٙبعمي سا وٝ

 .]4[اػت  ٞبپشػؾ ٚ ٘يبصٞب

چٙذ ػبِي اػت وٝ   دس فّٓ تلٕيٓ ٌيشي وٝ دس آٖ ا٘تخبة يه ساٞىبس اص ثيٗ ساٞىبسٞبي ٔٛرٛد ٚ يب اِٚٛيت ثٙذي ساٞىبسٞب ٔغشح اػت،

٘ٛفبً دس استجبط ثب ٔقيبسٞبيي لشاس داس٘ذ وٝ اص   MCDMا٘ذ. ٔؼبئُ ربي خٛد سا ثبص وشدٜ MCDMٌيشي چٙذ ٔقيبسٜ ٞبي تلٕيٓسٚؽ

ٌيشاٖ ثشخٛسداس٘ذ. دس ٘تيزٝ الصْ اػت وٝ دس استجبط ثب إٞيت ٘ؼجي ٔقيبسٞب اعالفتي ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ. ايٗ إٞيت ٔتفبٚتي ثشاي تلٕيٓ

ٌيشاٖ ٞب ثٝ فٙٛاٖ يه الذاْ وّيذي دس دسن اِٚٛيت ٞبي تلٕيٓٔقيبس لبثُ حلَٛ خٛاٞذ ثٛد. اػتخشاد ٚصٖٟٔٓ ثب تقييٗ يه ٚصٖ ثشاي ٞش 

تٛاٖ ثٝ كٛست اسصؿي تقشيف وشد وٝ ثٝ يه ٔقيبس اسصيبثي تخليق يبفتٝ، ثيبٍ٘ش إٞيت آٖ، ٘ؼجت ثٝ ديٍش آيذ.يه ٚصٖ سا ٔيثٝ حؼبة ٔي

 .]5[تٛاٖ ٌفت وٝ ٔقيبس ثب إٞيت ثيـتشي دس حلَٛ ثٝ ٔٙفقت وّي ٕٞشاٜ اػت ش ثبؿذ، ٔي٘ؾش اػت. ٞش چٝ ٚصٖ ثيـتٔقيبسٞبي ٔٛسد

پزيشي خغٛط ِِٛٝ ٌبص ثب ٘مـٝ ا٘تمبَ ثٙذي خغش آػيتدس ايٗ تحميك پغ اص تقييٗ ٔٙبعك ثب خغشپزيشي ثبال، ثب ٔمبيؼٝ ٚ تغبثك ٘مـٝ پٟٙٝ

 پزيشي خغٛط ِِٛٝ ٌبص ثيـتش ٔي ثبؿذ ؿٙبػبيي ٚ تقييٗ ٌشديذ.ٞبيي وٝ دس آٖ احتٕبَ آػيتٌبص ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ، ٔحُ

ثضسٌي اص وُ ؿٟشػتبٖ سا دؿت دس ثشٌشفتٝ اػت الصْ ثٛد تب دس خلٛف   ثب تٛرٝ ثٝ ؿشايظ صٔيٗ ؿٙبػي ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ ٚ ايٙىٝ ثخؾ

تٛاٖ ٞب ٚ ٘تبيذ ثٝ دػت آٔذٜ، ٔيثٝ ٘مـٝ صٔيٗ تحميمبت الصْ كٛست پزيشد. ثب تٛرٝٞبي صيشصٔيٙي ٚ دس پي آٖ ٘ـؼتثحج ثشداؿت آة

آػيت پزيشتش ثٛدٖ خغٛط ِِٛٝ ٌبص  سا دس ٔٙبعمي وٝ  ػغح آة صيشصٔيٙي ٘ضديه ثٝ ػغح صٔيٗ ٔي ثبؿذ تـخيق داد. دس كٛست ٚرٛد 

 ٞب ثٝ ٚرٛد ٔي آيذ وٝ ايٗ ٔمِٛٝ ٘يض ثشسػي ؿذٜ اػت.آة صيشصٔيٙي، ثحج خٛس٘ذٌي ِِٛٝ

صدٌي، خغٛط ا٘تمبَ ٌبص بيي وٝ ٘ـؼت صٔيٗ صيبد ثبؿذ ٚ فٕك ا٘تمبَ خغٛط ِِٛٝ ٌبص وٓ ثبؿذ، خغش ثيشٖٚٞدس كٛستي وٝ دس ثخؾ

ؿٕبَ غشة ٔٙغمٝ ٚ دؿت دٍٞالٖ ثٝ دِيُ  -وٙذ وٕب ايٙىٝ حبدث ؿذٖ ايٗ لضيٝ دس ساػتبي رٙٛة ؿشقؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ سا تٟذيذ ٔي

 . ]6[افت ؿذيذ ػغح آة  ثؼيبس ٔحتُٕ خٛاٞذ ثٛد 

 

 پیشیٌِ تحقیق
وٙذ. اٚ دس ٔٙغمٝ ػب٘تب ثبسثبساي وبِيفش٘يب، ثشاي تٟيٝ يه ٘مـٝ آػيت پزيشي اص ػيؼتٓ اعالفبت رغشافيبيي اػتفبدٜ ٔي 1999دس ػبَ وٛٚا 

ىٝ اي ٚ ؿجٞبي ٔٙغمٝ، ٔحُ تأػيؼبت صيشثٙبيي حؼبع ٔب٘ٙذ ٘يشٌٚبٜ ٞبي ٞؼتٝدس ٔذَ خٛد اص اعالفبتي ٘ؾيش: تٛپٌٛشافي ٚ ٔحُ ٌؼُ

 .]7[پزيشي اػتفبدٜ ٔي وٙذٔقبثش ٚ دس ٟ٘بيت اص پشاوٙؾ رٕقيت ثشاي ٔذَ ػبصي آػيت

اٚ سٚيىشدي فبصي ٘ؼجت ثٝ رٟبٖ پيشأٖٛ  . پزيشي ٘بؿي اص صِضِٝ وٕه ٔي ٌيشددس ٔذَ ػبصي ٔيضاٖ آػيت  GISاص  2003ساؿذ دس ػبَ 

ثشاي پيؾ ثيٙي ٔيضاٖ خغش پيبدٜ ٔي وٙذ. فٛأّي وٝ ٚي دس ٔذَ خٛد ( AHP) داسد ٚ ثب ايٗ ٍ٘بٜ ٔذِي سا ثشاػبع تحّيُ ػّؼّٝ ٔشاتجي

ٞب، ٞب، خغٛط ا٘تمبَ ٘يشٚ، ثضسٌشاٜٞب، ػشٚيغ ٞبي فٛسيت پضؿىي، ثيٕبسػتبٖحذالُ فّٕىشد پُ :ثٝ فٙٛاٖ ٔقيبس ثٝ وبس ٔي ثشد ؿبُٔ

 .]8[ اػتا٘زبْ دادٜ ٔذَ ػبصي ،GISافضاس ٚ ٘شْ AHPاص سٚؽ اػتفبدٜ  سا ا٘تخبة ٚ ثب غيشٜ ٞب ٚحذاوخش ٞضيٙٝ ثبصػبصي، ػبختٕبٖ

 ايٗ وٝ ٕ٘ٛد٘ذ ٌيشيتلٕيٓ پـتيجبٖ ػيؼتٓ يه عشاحي ثٝ الذاْ GISثب ثٟشٜ ٌيشي اص  2006آالسيٛ ٚ ٔبتيٛ دس ػبَ  -فشا٘ؼٝ چبٚٚيّيش دس

 ٔحبػجبت ٚ ٚ ٍٟ٘ذاسي تقٕيش ٔذيشيت ؿجىٝ، ثبال٘غ تحيُ فـبس، تحّيُ أىبٖ ؿٟشي ٌبص ٞبيؿجىٝ ػبصي اص ؿجيٝ اػتفبدٜ ثب ػيؼتٓ

 .]9[اػت  ػبختٝ ٟٔيب سا ٞيذسِٚيه

 داؿتٙذ ػقي  GISاص  اػتفبدٜ ثب ٘ـت ٌبص تٟذيذات ٔمبثُ دس ٘ؾبست سيضيثش٘بٔٝ فٙٛاٖ فشايٙذ ثب ائمبِٝ دس 2009دس ػبَ  ػيّئٛ ٚ اػتٛت

 ٌضاسؽ وذٞبي ػشيـ ثٝ دػتشػي رٟت سا ٔٛثبيُ رغشافيبيي اعالفبتػيؼتٓ  اص اػتفبدٜ ٚ ٌبص ٞبيِِٛٝ خغٛط ٔؼيش ايٕٙي دس تب ثحج
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 سا ٔٛثبيُ GIS لبثّيت ٚ وشدٜ ثيبٖ سا احتٕبِي سفـ خغشات ٚ أذادسػب٘ي أش دس ثٟيٙٝ ٔذيشيت ٚ ٔؼيشٞبي عٛال٘ي دس ٘ـت خغش ؿذٜ

 .]10[وٙٙذ  ثيبٖ رذيذ تىِٙٛٛطي اص ايٗ اػتفبدٜ ثب اعالفبت وشدٖ سٚص ثٝ ثشاي

ا٘ذ. سٚؽ دادٜاسائٝ  يشصٔيٙيِِٛٝ ص خغٛط يشيپز يتآػ يُٚ تحّ يٝتزض يچبسچٛة ربٔـ ثشا يه 2018ٕٞىبساٖ دس تحميمي دس ػبَ ِي ٚ 

اص ؿجىٝ ٌبص پىٗ  يثخـ يسٚؽ ثشا يٗا يشػبختي ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ اػت.ص يؼتٓػ يشيپز يتآػ يبثياسص يثشااي آ٘بِيض ؿجىٝ

 .]11[ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت

ٞبي پيـشفتٝ سػب٘ي دس ثشاثش صِضِٝ اص عشيك سٚؽوٙتشَ ٚ ٔمبْٚ ػبصي ؿجىٝ ٌبص "، تحميمي سا تحت فٙٛاٖ 1387ٔحٕذي دس ػبَ 

 .]12[ثش سٚي ؿٟش تٟشاٖ ا٘زبْ دادٜ اػت  "تىِٙٛٛطي اعالفبت

 8رٟت ٔذيشيت ثحشاٖ صِضِٝ دس ٔٙغمٝ ٌيشي ٔىب٘ي دس پبيبٖ ٘بٔٝ وبسؿٙبػي اسؿذ، اص ػيؼتٓ پـتيجبٖ تلٕيٓ 1390سحيك اغضبٖ دس ػبَ 

ٞبي ٔختّف اص رّٕٝ ويفيت اثٙيٝ، ٔلبِح ػبختٕب٘ي، تقذاد عجمبت، ؿٟشداسي تجشيض وٕه ٌشفتٝ اػت. دس ايٗ تحميك ٘مـٝ خغشپزيشي اليٝ

ٞب ثشاي آٖ ثٟتشيٗ اِٚٛيت اي تٟيٝ ؿذٜ اػت وٝ دسٞب، ٘مـٝلذٔت ثٙب، تشاوٓ رٕقيت ٚ غيشٜ تٟيٝ ؿذٜ اػت ٚ دس ٟ٘بيت ثب تّفيك ايٗ اليٝ

 .]13[ٞبي پـتيجب٘ي ٔقشفي ٌشديذٜ اػت ثشپبيي پبيٍبٜ

ا٘ذ. اٍِٛسيتٓ اي خغٛط ِِٛٝ ٔذفٖٛ ػٛخت اسائٝ دادٜدس تحميمي، ٔذِي سا ثٝ ٔٙؾٛس اسصيبثي خؼبست ِشصٜ 1394اػىٙذسي ٚ أيذٚاس دس ػبَ 

س ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. دس ا٘زبْ ايٗ اٍِٛسيتٓ دس ثخؾ تحّيُ خؼبست اص دٚ پيـٟٙبدي ثشاي ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ثٝ فٙٛاٖ ٔغبِقٝ ٔٛسدي ثٝ وب

ػٙبسيٛي ٔحتُٕ صِضِٝ دس ػٝ ٔؼيش خغٛط ِِٛٝ ٔذفٖٛ ا٘تمبَ ػٛخت ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. ٘تبيذ حبكُ اص ٞش دٚ ػٙبسيٛ 

 .]14[ثبؿذ دس احش ٚلٛؿ صِضِٝ ٔي پزيشي دس خغٛط ا٘تمبَ ػٛخت ؿٟش وشٔب٘ـبٜحبوي اص ٚرٛد پتب٘ؼيُ ثبِمٜٛ آػيت

 

 سهیي شٌبسی هحدٍدُ
اي ايشاٖ ٚ فشثؼتبٖ ثٝ كٛست يه ػيشربٖ ٚالـ ؿذٜ اػت، ايٗ پٟٙٝ ثش احش ثشخٛسد دٚ كفحٝ لبسٜ –دس پٟٙٝ ػبختبسي ػٙٙذد ايٗ ٔٙغمٝ

ٞبي ٞبي  ثيـٕبس كفحبت، ؿىؼتٍيٚ سٚسا٘ذٌي خٛسدٜ ٚ ٌؼّيذٜ دسآٔذٜ اػت. ايٗ ٚسلٝ اص ٌشدآٔذٌيتىبپٛ، چيٗٔٙغمٝ وبٔالً تىتٛ٘يضٜ، پش

ٞبي فٙٛاٖ لؼٕتي اص وٜٛٝ استفبفبت رٙٛة ايٗ ٔٙغمٝ ثٞبي ػٍٙي تـىيُ ؿذٜ اػت. ، چيٗ خٛسدٌي ٚ دٌشٌٛ٘ي ٌؼتشٜوٛچه ثضسي ٚ

تأحيش فـبسٞبي ٞبي ٔٛرٛد دس ايٗ ٘بحيٝ تحت صاٌشع ٔحؼٛة ٔي ؿٛد وٝ ثش سٚي ٔٙغمٝ تىتٛ٘يىي ػٙٙذد ـ ػيشربٖ لشاس داسد ػًٙ

ؿذت دٌشٌٛ٘ي دس ايٗ ٘بحيٝ ثؼيبس صيبد ثٛدٜ اػت ثٝ عٛسيىٝ دس ايٗ ٔٙغمٝ  ا٘ذ.تىتٛ٘يىي ٚ ٘فٛر آرسيٗ دسٚ٘ي لشاس ٌشفتٝ ٚ دٌشٌٖٛ ؿذٜ

 ٔٙغمٝ،ايٗ  غشة استفبفبت ٔٛرٛد دس. ٞبي ٔغجك ػيبٜ سً٘ ٔيىبؿيت ٚ ٌٙبيغ ٌؼتشؽ داس٘ذٞبي دٌشٌٛ٘ي ؿبُٔ فيّيت ـ ؿيؼتػًٙ

عٛس دٌشؿيت ثش سٚي ٔبػٝ ػًٙ لشاس داسد تـىيُ ؿذٜ اػت ثذيٗ تشتيت ٝٞبي دِٚٛٔيتي پشٔٛتشيبع وٝ ثٔبػٝ ػًٙ لشٔض سً٘ ٚ آٞهاص 

ٞبي ٌٛ٘ٝ آحبسي اص ؿيُدس استفبفبت غشة دٍٞالٖ ٞيچ ثبؿذ. ٞبي ٔٛرٛد دس ايٗ ٘بحيٝ وبٔالً ٔتفبٚت ثب استفبفبت رٙٛثي دٍٞالٖ ٔيػًٙ

ٞبي ٞبي دِٚٛٔيتي پشٔٛتشيبع دس وٙبس ػًٙؿبُٔ آٞهؿشق ايٗ ٔٙغمٝ،  استفبفبت ٔٛرٛد دس. ؿٛدديذٜ ٕ٘ئتبٔٛسفيه وشتبػٝ 

ثخؾ ٚػيقي اص ؿٕبَ دؿت . ثبؿذ، لشاس ٌشفتٝ اػت ٞبي دٍٞالٖ ٚ لشٜٚ ٔيفٙٛاٖ خظ اِشأع دؿتٝٞبي ٔشٔشيٗ وٝ ثٔتبٔٛسفيه آٞه

دس استفبفبت ؿٕبَ  ٞبي آرسيٗ خشٚري دٚساٖ چٟبسْ پٛؿيذٜ ؿذٜ اػت.ٚ ػًٙدٍٞالٖ تٛػظ سػٛثبت سػي ٚٔبػٝ اي پّيٛپّيئؼتٛػٗ 

دس لؼٕت  ٞب لشاس داسد.٘ذصيتآاي سا ثٛرٛد آٚسدٜ ا٘ذ وٝ ثش سٚي ٞبي ٔٛرٛد فشػبيؾ يبفتٝ لـش خبوي وبئِٛيٙيضٜ ؿذٜدٍٞالٖ ا٘ذصيت

آثبد ٚالـ دس ٔٙتٟي اِيٝ ؿٕبَ ؿشلي عٟٕبػجمّي  اص ٘بحيٝ ٘زف ٞب ساٞبي دٚساٖ چٟبسْ ٌؼتشؽ داس٘ذ ايٗ تشاعٞب ٚ تشاٚستٗٔشوضي، تشاع

 .]15[ ٞب لشاس داس٘ذٞب ٚ اِٚيٛيٗ ثبصاِتٞب ٌبٞي ٔؼتميٕبً سٚي آ٘ذصيتتٛاٖ ديذ. ايٗ تشاعدٍٞالٖ تب صً٘ آثبد ٔي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 93 - 81، ص 2931، تابستان 21در علوم زمیه، شماره دهای پژوهشی رویکر
http://www.jocs.ir 

4 

 هحدٍدُ هطبلعِ

ػٙٙذد  1:100000ثبؿذ. ٔحذٚدٜ ٘مـٝ صٔيٗ ؿٙبػي ٔيػٙٙذد ٚ لشٜٚ  1:100000ٞبي صٔيٗ ؿٙبػي ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ ثخـي اص ٘مـٝ

-دليمٝ عَٛ 30دسرٝ ٚ  47دسرٝ تب  47ٞبي ؿٕبِي ٚ دليمٝ فشم 30دسرٝ ٚ  35دسرٝ تب  35دس غشة ايشاٖ، داساي ٔختلبت رغشافيبيي 

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 1-1ٞبي خبٚسي اػت. ٔٛلقيت دٍٞالٖ دس اػتبٖ وشدػتبٖ دس ؿىُ 

ٞىتبس آثي ٚ  14485ٞىتبس اساضي ديٓ ٚ  159963ٔي ثبؿذ. دس ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ حذٚد  ٔتش اص ػغح دسيب 1906 ٔتٛػظ ٔٙغمٝ استفبؿ

رضئي اص صٖٚ ) وٛٞؼتب٘ي، . اص ٘ؾش تٛپٌٛشافي ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ ثٝ ػٝ لؼٕتٚرٛد داسد ٘يٕٝ فٕيك ٞبي فٕيك ٚٞىتبس آثي چبٜ 85000

سؿتٝ وٜٛ پٙزٝ  ٞبي سؿتٝ وٜٛ كّٛات آثبد ٚ ؿبُٔ پبيىٜٛ)پبيىٛٞي  (،ٚالـ ؿذٜ اػتػيشربٖ وٝ دس لؼٕت غشة ٚرٙٛة ٔٙغمٝ  - ػٙٙذد

 624داساي ٚػقتي دس حذٚد  دؿت دٍٞالٖ اص ػٝ عشف ثٝ استفبفبت ٚاص عشف ؿشق ثٝ دؿت لشٜٚ ٔحذٚد ؿذٜ ٚ)دؿت د( ٚ فّي ٔي ؿٛ

 .]16[( ؿشق ٌؼتشؽ يبفتٝ اػت ويّٛٔتش ٔشثـ ثب ؿيت ٔاليٓ ثٝ عشف ؿٕبَ ٚ

                                            

 
 ٔٛلقيت ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ ٚ ٔذَ ػٝ ثقذي ٔٙغمٝ تٟيٝ ؿذٜ ثش اػبع ٔذَ استفبفي ٚ اػتفبدٜ اص تلٛيش سٍ٘ي ٔبٞٛاسٜ ِٙذػت (1شکل 

 

 رٍش تحقیق
صِضِٝ، فبكّٝ ٔحُ اص ٔشوض صِضِٝ، ٔيضاٖ ؿتبة حمُ صٔيٗ، ٘ٛؿ خبن ٔحُ ثٝ عٛس وّي دس ٞش صِضِٝ ثؼتٝ ثٝ ٔيضاٖ ا٘شطي آصاد ؿذٜ اص ٔشوض 

 .]17[ٞبي ٌبصسػب٘ي خٛاٞذ ٌزاؿت صِضِٝ، ؿشايظ صٔيٗ دس آٖ ٔىبٖ، ؿتبة ٚ ػشفت صِضِٝ، احشات ٔتفبٚتي ثش ؿجىٝ

پزيشي خغٛط ِِٛٝ ٌبص تحت تأحيش يضاٖ آػيتٌزاس٘ذ، ٔي فٛأّي وٝ ثش خغٛط ا٘تمبَ ٌبص تأحيش ٔيٞبي رذاٌب٘ٝ٘مـٝ دس ايٗ تحميك، ثب تٟيٝ

ٞب، ٔيضاٖ ػغح آة صيشصٔيٙي، حشيٓ سٚدخب٘ٝ، ٞش وذاْ اص ايٗ فٛأُ اسصيبثي ٌشديذ. ايٗ فٛأُ فجبستٙذ اص: تمبعـ خغٛط ٌبصسػب٘ي ثب ٌؼُ

 .]18[حشيٓ ربدٜ ٚ تشاوٓ رٕقيتي. ايٗ فٛأُ ثش اػبع ؿبخق ثٙذي ٔبِجٛس، ا٘تخبة ؿذٜ ا٘ذ 

ؿٙبػي دس ٘مبط ٔختّف ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٌشفتٝ اػت وٝ ثٝ كٛست رذاٌب٘ٝ ٔٛسد ثشسػي ٞبي صٔيٗٞب، ٔيضاٖ ٔمبٚٔت ٚيظٜ اليٝش ايٗفالٜٚ ث

 لشاس ٌشفتٝ اػت.

 

 

 

 

 

 

 

 موقعيت شهر دهگالن
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 الیِ تقبطع ثب گسل
-رٟت تٟيٝ ايٗ اليٝ، وّيٝ ٌؼُٞبي ٔٛرٛد دس ٔٙغمٝ اػت. وٙذ، تمبعـ ثب ٌؼُيىي اص ٟٕٔتشيٗ خغشاتي وٝ خغٛط ِِٛٝ ٌبص سا تٟذيذ ٔي

آٚسدٜ ؿذٜ اػت. ػپغ دس اعشاف ايٗ  2ٞبيي وٝ دس ٔحذٚدٜ ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ لشاس داس٘ذ سلٛٔي ٚ ٘مـٝ آٖ تٟيٝ ٌشديذ وٝ دس ؿىُ 

 ٞبئتشي سػٓ ٌشديذ تب ٔحذٚدٜ تمبعـ احتٕبِي ثب خغٛط ٌبص ٔـخق ٌشدد. ٘مـٝ فبصي ٔشثٛط ثٝ ٌؼُ 100تب  20ٞب ثبفشٞبي ٌؼُ

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 3ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ دس ؿىُ 

 
 ٞبي ٔٛرٛد دس ٔحذٚدٜ ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ.٘مـٝ فبصي ٌؼُ (3شکل .                  ٞبي ٔٛرٛد دس ٔحذٚدٜ ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ٘مـٝ ٌؼُ (2شکل 

 

 الیِ تزاکن جوعیتی
سلٛٔي ؿذ. ػپغ ثب تٛرٝ ثٝ تقذاد خب٘ٛاس ٞش  GISرٟت تٟيٝ ايٗ اليٝ ٘مـٝ ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ ثش اػبع تقذاد خب٘ٛاس ٞش سٚػتب دس ٔحيظ 

سٚػتب ٚرٛد داسد وٝ دس  123ٞبي ٔختّف ؿٙبػبيي ٌشديذ. ثش اػبع ٘مـٝ ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ، دس ايٗ ؿٟشػتبٖ سٚػتب ٔٙبعك ثب رٕقيت

 ٚػتب خبِي اص ػىٙٝ ٔي ثبؿٙذ. سٚػتبٞب اص ٘ؾش تقذاد خب٘ٛاس دس ٞفت دػتٝ صيش تمؼيٓ ثٙذي ٌشديذ:س 13حبَ حبضش تقذاد 

 ٝٙخبِي اص ػى 

 1-20  خب٘ٛاس 

 20-100 خب٘ٛاس 

 100-200 خب٘ٛاس 

 200-300 خب٘ٛاس 

 300-400 خب٘ٛاس 

  خب٘ٛاس 400ثيؾ اص 

 

ثٙذي ؿٟشػتبٖ اص ٘ؾش تشاوٓ رٕقيتي، ٔيبٍ٘يٗ اػت. رٟت پٟٙٝ ٔٛلقيت سٚػتبٞب ٚ ؿٟش دٍٞالٖ ثش سٚي ٘مـٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ 4دس ؿىُ 

 تقذاد خب٘ٛاسٞبي روش ؿذٜ دس ثبال ثٝ فٙٛاٖ تقذاد تمشيجي خب٘ٛاس دس ٞش سٚػتب دس٘ؾش ٌشفتٝ ؿذ ٚ ػپغ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٚصٖ دٞي ٔقىٛع

سدٜ ؿذٜ اػت. ثش ٕٞيٗ اػبع ٘مـٝ فبصي ؿذٜ آٚ 5( ٘مـٝ پٟٙٝ ثٙذي تشاوٓ رٕقيتي ؿٟشػتبٖ تٟيٝ ٌشديذ وٝ دس ؿىُ IDWفبكّٝ )

٘ـبٖ دادٜ  6ٞب تٟيٝ ٌشديذ وٝ تلٛيش آٖ دس ؿىُ ثٙذي ٔبِجٛس ٘يض ٔي ثبؿذ ثٝ فٙٛاٖ يىي اص اليٝ ٔيضاٖ تشاوٓ رٕقيتي وٝ رضٚ ؿبخق

 ؿذٜ اػت.
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 الیِ عوق آة سیزسهیٌی
ٌشدد. ثٝ خغٛط ِِٛٝ ٌبص دس ٔحذٚدٜ ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ ٔغشح ٔي ػغح آة صيشصٔيٙي ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔتشيٗ پبسأتش دس خلٛف آػيت سػب٘ي

ػب٘تي ٔتش ٔي  110ؿٛد. دس ايٙزب ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ فٕك دفٗ خغٛط ِِٛٝ ٞب ٔيلشاس ٌشفتٗ خغٛط ِِٛٝ ٌبص دس آة ثبفج خٛسدٌي ايٗ ِِٛٝ

ٔٙبعمي پشخغشتش ثشاي آػيت سػب٘ي ثٝ خغٛط ِِٛٝ  ثبؿذ ِزا ٔٙبعمي وٝ ػغح آة صيشصٔيٙي دس آٖ ثبال ٚ ٘ضديه ثٝ ػغح صٔيٗ صٔيٗ ثبؿذ

ٌبص ٔي ثبؿٙذ. رٟت تٟيٝ ايٗ اليٝ ػغح آة صيشصٔيٙي ٔٙبعك ٔختّف ؿٟشػتبٖ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ وشيزيًٙ دسٖٚ يبثي ٌشديذ ٚ ػپغ 

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 7تٟيٝ ؿذ. تلٛيش ٘مـٝ ٔشثٛعٝ دس ؿىُ  GIS٘مـٝ فبصي آٖ دس ٔحيظ 

 
 تشاوٓ رٕقيتي ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ ثش اػبع تقذاد خب٘ٛاس (5شکل ٔٛلقيت سٚػتبٞب ٚ ؿٟش دٍٞالٖ دس ٔحذٚدٜ ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ         (4شکل 

 

 
 ٔيضاٖ ػغح آة صيشصٔيٙي ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ (7شکل ٘مـٝ فبصي ؿذٜ ٔيضاٖ تشاوٓ رٕقيتي ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ                ( 6شکل 
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 رٍدخبًِ ٍ جبدُّبی حزین الیِ
ٔتشي تٟيٝ ٌشديذ٘ذ. ٘مـٝ فبصي ؿذٜ  100تب  20ٞب، ثب ٔحذٚدٜ ٌزاسي ثٝ ٚػيّٝ ثبفشٞبي ٞبي حشيٓ سٚدخب٘ٝ ٚ ربدٜ ٕٞب٘ٙذ ٌؼُاليٝ

كّي ٞبي اآٚسدٜ ؿذٜ اػت. الصْ ثٝ روش اػت وٝ رٟت تٟيٝ اليٝ حشيٓ ربدٜ، تٟٙب ربدٜ 9ٚ  8ٞبي ٞب ثٝ تشتيت دس ؿىُٔشثٛط ثٝ ايٗ اليٝ

 ٔذ ٘ؾش لشاس دادٜ ؿذ٘ذ.

 
 ٞبي اكّي.٘مـٝ فبصي ؿذٜ حشيٓ ربدٜ (9شکل ٘مـٝ فبصي ؿذٜ حشيٓ سٚدخب٘ٝ.                                                (8شکل 

 

 پذیزی خطَط لَلِ اًتقبل گبسًقشِ ًْبیی خطز
پزيشي خغٛط ِِٛٝ ٌبص ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ دس ٔحيظ يي پٟٙٝ ثٙذي خغشٞبي روش ؿذٜ دس ثبال، ٘مـٝ ٟ٘بپغ اص تٟيٝ رذاٌب٘ٝ ٞشيه اص اليٝ

GIS  تٟيٝ ؿذ. اثتذا ثش اػبع إٞيت ٘ؼجي ٞش وذاْ اص پبسأتشٞب، أتيبصي ثٝ اليٝ ٔشثٛعٝ تقّك ٌشفت. ٘حٜٛ أتيبص دٞي ثش اػبع دا٘ؾ

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 1اي كٛست ٌشفت وٝ دس رذَٚ دادٜ

 أتيبص دٞي ٘ؼجي ثٝ پبسأتشٞبي ٔؤحش دس پٟٙٝ ثٙذي خغش خغٛط ِِٛٝ ٌبص (1جدٍل 

 
ضشيت ٞش  AHPٌشديذ ٚ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ  Expert Choiceپغ اص تقييٗ أتيبص ٘ؼجي ٞش وذاْ اص پبسأتشٞب، ايٗ أتيبصٞب ٚاسد ٘شْ افضاس 

ٚ  121/0، 215/0، 215/0، 376/0ٞب تقييٗ ٌشديذ. ايٗ ضشايت ثٝ تشتيت لشاسٌيشي دس رذَٚ ثبال ثذيٗ كٛست ثٝ دػت آٔذ: وذاْ اص اليٝ

ثٝ دػت آٔذ وٝ لبثُ لجَٛ ٔي ثبؿذ. تلٛيش ٔشثٛط ثٝ ضشايت ٘ؼجي ثٝ دػت آٔذٜ ثش اػبع  01/0. دس ايٗ حبِت ضشيت ٘بػبصٌبسي 074/0

 حزین جبدُ تزاکن جوعیتی حزین رٍدخبًِ گسلتقبطع ثب  سطح آة سیزسهیٌی 

 4 3 2 2 1 سطح آة سیزسهیٌی

 3 2 1 1 2/1 تقبطع ثب گسل

 3 2 1 1 2/1 حزین رٍدخبًِ

 2 1 2/1 2/1 3/1 تزاکن جوعیتی

 1 2/1 3/1 3/1 4/1 حزین جبدُ
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خغش ضشة ؿذٜ ٚ ٘مـٝ ٟ٘بيي پٟٙٝ ثٙذي ٜ اػت. دس ٟ٘بيت ايٗ ضشايت دس ٘مـٝ ٞش وذاْ اص پبسأتشٞب٘ـبٖ دادٜ ؿذ 10دس ؿىُ  AHPسٚؽ 

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 11تٟيٝ ؿذ وٝ ايٗ ٘مـٝ دس ؿىُ  GISخغٛط ِِٛٝ ٌبص ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ دس ٔحيظ 

 

 
 .AHPسٚؽ  ضشايت ثٝ دػت آٔذٜ رٟت پٟٙٝ ثٙذي خغشپزيشي خغٛط ا٘تمبَ ٌبص ثب اػتفبدٜ اص (11شکل 

 

 
 ٘مـٝ پٟٙٝ ثٙذي خغشپزيشي ؿجىٝ ا٘تمبَ ٌبص ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ (11شکل 
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 ّبی دشت دّگالىثزرسی هقبٍهت ٍیژُ الیِ
 15ػٛ٘ذاط ) 208ٌزاسد، ِزا ثش اػبع اعالفبت ٞب ثش سٚي ٔمبٚٔت خغٛط ِِٛٝ تأحيش ٔيثب تٛرٝ ثٝ آٖ وٝ ٔيضاٖ ٔمبٔت اِىتشيىي اليٝ

ٞبي ٔختّف دؿت ثٝ دػت آٔذ. الصْ ثٝ روش اي اػتبٖ وشدػتبٖ تٟيٝ ٌشديذ، ٔمبٚٔت ٚيظٜ ؽبٞشي ثخؾؿشوت آة ٔٙغمٝپشٚفيُ( وٝ اص 

آٚسدٜ ؿذٜ اػت.  12ٞب دس دؿت دٍٞالٖ دس ؿىُ ٞب تٟٙب ثخـي اص ٔٙغمٝ ٔغبِقبتي سا پٛؿؾ ٔي دٞذ. ٔٛلقيت پشٚفيُاػت وٝ ايٗ دادٜ

پشٚفيُ وٝ دس ثخؾ ؿٕبِي دؿت  15ٚ ثش اػبع اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ٔمبٚٔت ٚيظٜ  Surferشْ افضاس ٕٞب٘غٛس وٝ روش ؿذ، ثب اػتفبدٜ اص ٘

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. 13ٔتش، ٔمبٚٔت ٚيظٜ اِىتشيىي تٟيٝ ٌشديذ وٝ ٘مـٝ آٖ دس ؿىُ  81/6دٍٞالٖ تٟيٝ ؿذٜ اػت، دس فبكّٝ اِىتشٚدي 

 
 ٍالٖٔٛلقيت ػٛ٘ذاطٞبي ا٘زبْ ؿذٜ ثش سٚي دؿت دٞ( 12شکل 

 

 
 ٔتش 81/6ٔمبٚٔت ٚيظٜ ؽبٞشي دس فبكّٝ اِىتشٚدي  (13شکل 

 

ٞبي صيش صٔيٗ اػت وٝ ايٗ پزيشي خغٛط ا٘تمبَ ٌبص، ٔيضاٖ ٔمبٚٔت اليٕٝٞب٘غٛس وٝ لجال روش ٌشديذ اص ٔٛاسد ٟٔٓ ٚ تأحيش ٌزاس ثش آػيت

 ٞبي ٌبص تأحيش ٔؼتميٓ داس٘ذ. ِِٛٝٞب دس خٛس٘ذٌي ٞبي ٔبِجٛس ٔي ثبؿذ. ٔمبٚٔت ٚيظٜ اليٝٔٛسد ٘يض رضٚ ؿبخق

پشٚفيُ ٔي ثبؿٙذ. ٘حٜٛ لشاسٌيشي ايٗ  15ؿذ وٝ ايٗ ػٛ٘ذاطٞب دس وُ ٔتقّك ثٝ  GISاعالفبت ٔشثٛط ثٝ ػٛ٘ذاطٞبي ٔٛرٛد، ٚاسد ٔحيظ 

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت.  2ٞب ٘يض دس رذَٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ٔـخلبت ٔشثٛط ثٝ پشٚفيُ 14ٞب دس ؿىُ پشٚفيُ
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 ٞب ثش سٚي دؿت دٍٞالٖٔٛلقيت پشٚفيُ (14شکل 

 

 ٞبي طئٛاِىتشيه دؿت دٍٞالٖ.ٔـخلبت پشٚفيُ( 2جدٍل 

شوبرُ 

 پزٍفیل

 راستبی پزٍفیل طَل تقزیجی پزٍفیل )کیلَهتز(

 رٙٛثي-ؿٕبِي 13 1

 رٙٛثي-ؿٕبِي 16 2

 رٙٛة ؿشق-ؿٕبَ غشة 14 3

 غشثي-ؿشلي 20 4

 رٙٛثي-ؿٕبِي 11 5

 غشة رٙٛة-ؿٕبَ ؿشق 14 6

 رٙٛة غشة-ؿٕبَ ؿشق 11 7

 غشثي-ؿشلي 32 8

 رٙٛة غشة-ؿٕبَ ؿشق 14 9

 رٙٛثي-ؿٕبِي 15 10

 رٙٛة ؿشق-ؿٕبَ غشة 14 11

 رٙٛثي-ؿٕبِي 13 12

 غشثي-ؿشلي 12 13

 غشثي-ؿشلي 15 14

 غشثي-ؿشلي 9 15
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ػٙٙذد، ٔي تٛاٖ ثشاي ٔٙغمٝ  250000/1ؿٙبػي صٔيٗ ٞب ٚ ٕٞچٙيٗ ثب اػتفبدٜ اص اعالفبت ٔٛرٛد دس ٘مـٝثش اػبع ٔيضاٖ ٔمبٚٔت اليٝ

ٞبي ٔختّف ثشآٚسد وشد. يىي اص ٔمبعـ تشػيٓ ؿذٜ دس ٘مـٝ صٔيٗ ؿٙبػي ٔزوٛس، ثٝ عٛس وبُٔ اص ٞب سا دس ثخؾٔٛسد ٔغبِقٝ رٙغ اليٝ

ٞب دس اص رٙغ ٚ ٔيضاٖ ٔمبٚٔت اليٝ ؿٙبػي اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. اعالفبت ثشآٚسد ؿذٜدٍٞالٖ فجٛس ٔي وٙذ ِزا اص اعالفبت ايٗ ٔمغـ صٔيٗ

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت.    3رذَٚ 

 ٞبي ٔٛرٛد دس دؿت دٍٞالٖٔـخلبت ٚ ٔيضاٖ ٔمبٚٔت اليٝ (3جدٍل 

هقبٍهت ٍیژُ الکتزیکی در  ًَع رسَثبت

 (Ohm_mهحدٍدُ هَرد هطبلعِ )

 15> سع ٚ ٔبسٖ

 30-15 سػٛثبت آثشفتي سيض دا٘ٝ

 45-25 سػٛثبت آثشفتي سيضدا٘ٝ تب ٔتٛػظ

 60-45 سػٛثبت آثشفتي دا٘ٝ ٔتٛػظ

 150-50 سػٛثبت آثشفتي ٔتٛػظ تب دسؿت دا٘ٝ ٚ تـىيالت ػٍٙي ثؼيبس ٞٛا صدٜ

 250-120 سػٛثبت آثشفتي دسؿت دا٘ٝ ٚ لّٜٛ ػًٙ ٚ ٌٍّٙٛٔشا

 400-200 ٞبي ػٍٙي ٚ سػٛثبت دا٘ٝ دسؿت ٚ ػيٕبٖ ٘يٕٝ ػختٚاسيضٜ

 700-350 ٞبي آِتشٜ ؿذًٜٙػبص٘ذٞبي ػخت آرسيٗ خشد ؿذٜ ٚ ػ

 1000-500 اػّيت ٔبػٝ ٚ ػًٙ

 10000-1000 ٞبي وشيؼتبِٝدِٚٛٔيت ٔتشاوٓ ٚ آٞه

 10000< ػبص٘ذٞبي ػخت آرسيٗ ٔتشاوٓ

 

 پذیزی خطَط لَلِ گبس ًبشی اس هقبٍهت الکتزیکی سهیي ارسیبثی آسیت
 .]19[ٚصاست ٘فت اػتفبدٜ ؿذٜ اػت  925ٞب، اص اػتب٘ذاسد ؿٕبسٜ دس خلٛف ٔيضاٖ تأحيش ٔمبٚٔت ٚيظٜ ثش خٛس٘ذٌي ِِٛٝ

 آٚسدٜ ؿذٜ اػت. 4ايٗ اػتب٘ذاسد دس رذَٚ  
 .]19[ٔيضاٖ خٛس٘ذٌي صٔيٗ ثش حؼت ٔمبٚٔت اِىتشيىي صٔيٗ )اػتب٘ذاسد ٚصاست ٘فت(  (4جدٍل 

 

ٔتش ٔٛسد اسصيبثي  81/6ثبؿذ، اعالفبت ٚ ٔمبٚٔت ٚيظٜ ٔشثٛط ثٝ فٛاكُ اِىتشٚدي ػب٘تي ٔتش ٔي 110ٞبي ٌبص وٝ ثب تٛرٝ ثٝ فٕك دفٗ ِِٛٝ

ٞب، اعالفبت ٔشثٛط ثٝ ٔمبٚٔت ٚيظٜ دس فبكّٝ اِىتشٚدي پزيشي خغٛط ِِٛٝ ٌبص اص ٘ؾش ٔمبٚٔت ٚيظٜ اليٝرٟت ثشآٚسد آػيت لشاس ٌشفت.

(AB/2 ٔؼبٚي ثب )دس ٔحيظ  81/6GIS ٖٚيبثي ؿذ. پغ اص دسٖٚ يبثي، ٘مـٝ سػتشي ثٝ دػت آٔذٜ ٔزذداً والع ثٙذي ؿذ ٚ اص ٘ٝ دس

آٚسدٜ ؿذٜ اػت ٘ضديىتش  4ٞبي وٛچىتشي سا ؿبُٔ ؿذٜ ٚ ثٝ اػتب٘ذاسد ٚصاست ٘فت وٝ دس رذَٚ ذ تب ثبصٜوالع افضايؾ دادٜ ؿ 16والع ثٝ 

آٚسدٜ ؿذٜ اػت.  15تٟيٝ ٌشديذ. تلٛيش ٔشثٛط ثٝ ايٗ ٘مـٝ دس ؿىُ  GISٌشدد. ػپغ ٘مـٝ فبصي ٔشثٛط ثٝ ايٗ ٘مـٝ سػتشي دس ٔحيظ 

ٔتش ٔتغييش ٔي ثبؿذ پغ ثب تٛرٝ ثٝ اػتب٘ذاسد ٚصاست -اٞٓ 232تب  6س ايٗ فبكّٝ اِىتشٚدي اص ٞب دالصْ ثٝ روش اػت وٝ ثبصٜ ٔمبٚٔت ٚيظٜ اليٝ

-ؿٛد. والعٔتش ديذٜ ٔي-اٞٓ 10تب  5ٞب ٚرٛد ٘ذاسد ٚ تٟٙب دس ػٝ تب اص ػٛ٘ذاطٞب، ٔمبٚٔت ٚيظٜ ثيٗ ٘فت احتٕبَ خٛس٘ذٌي ؿذيذ دس ِِٛٝ

ٞبيي وٝ ػجت خٛس٘ذٌي ٔتٛػظ ثٝ ثبال ٔي ٌشد٘ذ ثٝ فٙٛاٖ ثبصٜ اَٚ دس ٘ؾش ٚيظٜ اي كٛست ٌشفت وٝ ٔمبٚٔتثٙذي ا٘زبْ ؿذٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٞبي ٌبص تقّك ٌشفت. دس ايٗ ٔٙبعك احتٕبَ خٛس٘ذٌي ِِٛٝ 1ٔتش(. پغ دس ٘مـٝ فبصي تٟيٝ ؿذٜ، ثٝ ايٗ ثبصٜ أتيبص -اٞٓ 6-20ٌشفتٝ ؿذ )

 ثيـتش اص ػبيش ٔٙبعك ٔي ثبؿذ.

-ohmهقبٍهت الکتزیکی سهیي )

cm) 

 تَصیف خَرًدگی سهیي
 عالهت اختصبری

 VC خٛس٘ذٌي ؿذيذ <511

 C خٛس٘ذٜ 511-1111

 MC خٛس٘ذٌي ٔتٛػظ 1111-2111

 MIC خٛس٘ذٌي ضقيف 2111-11111

 PLC خٛس٘ذٌي ٘بچيض >11111
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 ٔتش 81/6ٜ دس فبكّٝ اِىتشٚدي ٘مـٝ فبصي ٔمبٚٔت ٚيظ (15شکل

 
 ًتیجِ گیزی

ٞب ٚ ٘تبيذ ثٝ دػت آٔذٜ، ٔي تٛاٖ آػيت پزيشتش ثٛدٖ خغٛط ِِٛٝ ٌبص  سا دس ٔٙبعمي وٝ  ػغح آة صيشصٔيٙي ٘ضديه ثٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٘مـٝ

يب ٔزبٚست خغٛط ِِٛٝ ثب ايٗ ٞبي فشاٚاٖ دس ٔحذٚدٜ، تمبعـ ٚ ػغح صٔيٗ ٔي ثبؿذ تـخيق داد. فالٜٚ ثش ايٗ ثٝ دِيُ حضٛس سٚدخب٘ٝ

ٞبي وٓ ٚ ثيؾ فقبَ، ٞب دس دساص ٔذت ثبفج ايزبد آػيت ثٝ ايٗ خغٛط ٔي ٌشدد. دس ثخؾ غشثي ؿٟشػتبٖ ثٝ دِيُ ٚرٛد ٌؼُسٚدخب٘ٝ

ٜ ٚ ٞبي ؿٟشػتبٖ، ثٝ ٘ؾش چٙذاٖ ٟٔٓ ٘جٛدٞبي ٔٛرٛد دس ديٍش ثخؾخغٛط ِِٛٝ دس ٔقشم آػيت ثيـتشي اص ايٗ ٘ؾش لشاس داس٘ذ. ٌؼُ

تٛا٘ٙذ آػيت چٙذا٘ي سا ثٝ ٚرٛد آٚس٘ذ. ٞش چٙذ وٝ ثٝ دِيُ ؿشايظ ٔٙغمٝ احتٕبَ ٚرٛد چٙذ ٌؼُ پٟٙبٖ دادٜ ٔي ؿٛد وٝ ٘يبصٔٙذ ٕ٘ي

سػب٘ي ثٝ خغٛط ِِٛٝ ٌشدد وٝ دس آػيتٞبي ثيـتش دس ايٗ خلٛف ٔي ثبؿذ. ٔيضاٖ تشاوٓ رٕقيتي، ثٝ فٙٛاٖ ؿبخلي ثيبٖ ٔيثشسػي

ٞبي ٔشوضي ثٝ ػٕت پزيشي، ثؼيبس حبئض إٞيت اػت. ثخؾٝ فٙٛاٖ پبسأتشي ٔغشح ٔي ٌشدد وٝ دس صٔبٖ حبدحٝ ٚ آػيت٘مـي ٘ذاسد ثّىٝ ث

رٙٛة ؿٟشػتبٖ اص تشاوٓ رٕقيتي ثباليي ثش خٛسداس اػت. ٚرٛد ؿٟش دٍٞالٖ ٘يض دس ٔشوض ؿٟشػتبٖ ثش افضايؾ ايٗ تشاوٓ رٕقيتي تأحيش دٚ 

ثبؿذ. ٚرٛد ربدٜ ٘يض اص ديٍش فٛأُ ٔؤحش ٞب أشي ضشٚسي ٔيػبصي خغٛط ا٘تمبَ ٌبص دس ايٗ ثخؾٝ ايٕٗچٙذا٘ي ٌزاؿتٝ اػت. ِزا تٛرٝ ث

دس آػيت ثٝ خغٛط ِِٛٝ ٔحؼٛة ٔي ٌشدد. تمبعـ ثب ربدٜ ثشاي خغٛط ِِٛٝ خغش آفشيٗ ٔي ثبؿذ. پغ اص تقييٗ ٔٙبعك ثب خغشپزيشي ثبال، 

ٞبيي وٝ دس آٖ احتٕبَ پزيشي خغٛط ِِٛٝ ٌبص ثب ٘مـٝ ا٘تمبَ ٌبص ؿٟشػتبٖ دٍٞالٖ، ٔحُثٙذي خغش آػيتثب ٔمبيؼٝ ٚ تغبثك ٘مـٝ پٟٙٝ

 پزيشي خغٛط ِِٛٝ ٌبص ثيـتش ٔي ثبؿذ ؿٙبػبيي ٚ تقييٗ ٌشديذ.آػيت
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