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بررسی سىگ شىاسی دیاباز َا ،تعییه محل دیاباز آَه دارگرمًک در زين سىىدج –
سیرجان يوتایج دير سىجی مربًط بٍ اودیس آَه گرمًک سمیرم

طبِحی ٔ 1حٕد ،شٕسی پٛر  2رضب  ،ثبلزی ٞبشٓ ،سّطب٘ی ٚ 3احد

-1دا٘شجٛی وبرشٙبسی ارشدسٔیٗ شٙبسی التظبدی دا٘شٍب ٜاطفٟبٖ

-2استبدیبر سٔیٗ شٙبسی التظبدی دا٘شٍب ٜاطفٟبٖ
-3استبدیبر سٔیٗ شٙبسی التظبدی دا٘شٍب ٜاطفٟبٖ
-4دا٘شجٛی ٔؼدٖ دا٘شٍب ٜطٙؼتی اطفٟبٖ
چکیدٌ
ا٘دیس آٌ ٗٞزٔٛن سٕیزْ در شزق سٕیزْ ٚشمٕبَ رٚسمتبی ٌزٔمٛن لمزار داردوم ٝدر ٚالمغ ثمز رٚی
س ٖٚدٌزٌ٘ٛی سٙٙدج – سیزجبٖ لزار ٌزفت ٝاست.ایٗ ا٘مدیس ٕٞمزا ٜومٛدٞ ٜمبی دیبثمبسی ٚسمٞ ًٙمبی
آٞىی دٌزٌ ٖٛشد( ٜاسىبرٖ)ایجبد شد ٜاست.درخالَ ٕ٘ ٝ٘ٛثزداری اس ایٗ ٔٙطممٕ٘ٛ٘33 ٝم ٝوم ٝشمبُٔ
 ٕٝ٘ٛ٘ 22سٍٙی ٕٝ٘ٛ٘1 ،خبن ٌ ٕٝ٘ٛ٘1ٚیب ٜثٛد ،ثزداشت شد .ثیشتز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی سٍٙی درٚالغ

دیبثمبس

ٞبی حبٚی ٍٔٙتیت ثٛد٘دٛٔ.رفِٛٛصی ایٗ ا٘دیس شجی ٝدایه وب استٛن ٔی ثبشمد.در ٕ٘٘ٛمٞ ٝمبی سمٍٙی
ثٛسیّٔ ٝیىزٚسىپ ثبفمت ٞمبی حفمز ٜای ،جب٘شمیٙی ،اسمىّتی ٚپدیمدٔ ٜمبرویتی شمدٖ لبثمُ ٔشمبٞدٔ ٜمی
ثبشد.در ایٗ ا٘دیس ٔبٌٕبی اِٚیٔ، ٝبٌٕبی وب٘ ٝدارحبٚی ٍٔٙتیت ثٛد ٜاست.
کلمات کلیدیٌ :زٔٛن،دیبثبس،اسىبرٖٛٔ،رفِٛٛصی،استٛن،ثبفت
سىگ شىاسی دیابازَا
دیبثبس ٞب سٞ ًٙبی ثبسیه ٚویز ٜرً٘ ٞستٙدؤ ٝؼٕٛالَ آٖ ٞب را ٔؼبدَ ثبساِت ٞبی وِٛئیتی یمب ثبساِمت ٞمبی
وِٛئیتی وٛاروش دار ثب وٛاروش پبییٗ در ٘ظز ٔی ٌیز٘د .ایٗ سٞ ًٙمبی ٘فم ٛی جمش

سمٞ ًٙمبی ٘فم ٛی ومٓ

ػٕك ٔی ثبشٙد و ٝث ٝشىُ ٞبی دایه ومب اسمتٛن د یمدٔ ٜمی شم٘ٛد ٌ ٚمبٞی ثمز رٚی سٔمیٗ رخٕٙم ٖٛپیمدا ٔمی
وٙٙدو ٝثست ٝثٛ٘ ٝع سٞ ًٙبی ٔیشثبٖ ثبػث دٌزٌ٘ٛی ثب درجبت ٔتفبٚت ٚوغییز شىُ درسٞ ًٙبی ٔیشثمبٖ ٔمی
ش٘ٛد .ثبفت ایٗ سٞ ًٙب ٔؼٕٛالَ ایٙتزسزوبَ ٔی ثبشدو ٝدرآٖ ویغٞ ٝبی پالصیٛوالس ث ٝطٛرت در  ٓٞلزار ٌزفتمٝ
ا٘د.ایٗ سٞ ًٙب ث ٝػّت ایٙىٌ ٝبٞی در سطح سٔیٗ رخ ٖٕٛٙدار٘مد ٔؼٕمٛالَدارای سمطح ٞمٛاسد ٜای ٞسمتٙد ومٝ
درس ٞب ٚشىبف ٞبی سطح آٟ٘ب وٛسط

وب٘ی ٞبی ثب٘ٛیٔ ٝب٘ٙد وّسیت،وّزیت  ... ٚپز ٔی شٛد.دیبثبس ٞمب ٔب٘ٙمد

ٞز س ًٙدیٍزی ٔی وٛا٘ٙد ٘سجت ث ٝػٙبطزی دارای غٙی شدٌی خبص ش٘ٛد و ٝدر ٔٙطمٔ ٝذوٛر٘یش ایٗ سمًٙ
ٞب دارای غٙی شدٌی ثبال  ٚدر حدالتظبدی اس ػٙظز آٞمٗ ٞسمتٙد .اٌمز ثومٛاٞیٓ ایمٗ سمٞ ًٙمب را اس ٘ظمز ومب٘ی

شٙبسی ٘یش ٔٛرد ثزرسی لزار دٞیٓٔ ،ی وٛا٘یٓ وب٘ی ٞبی آٟ٘ب راث ٝچٟبر ٌز ٜٚومسیٓ وٙیٓ و ٝشمبُٔ چٟمبر ٌمزٜٚ
سیز ٔی ٌزدد:
اِف :وب٘ی ٞبی اطّی :ایٗ وب٘ی ٞب ػٕدوبَ شبُٔ پالصیٛوالس ٞبی ووت ٝای شىُ ثبآثبر وجشی ٝای ث ٝسزیسمیت
ٔی ثبشد و ٝحدٚد 03درطد س ًٙرا شبُٔ ٔی شٛد.
ة :وب٘ی ٞب فزٙٔٚیشیٗ :ایٗ وب٘ی ٞب ثیشتز شبُٔ ثیٛویت ٞسمتٙد وم ٝدارای آثمبر وجشیم ٝثم ٝوّزیمت ٚآٔفیجمَٛ
ٞستٙد.ایٗ ثوش ٔؼٕٛالَ 25درطد س ًٙراث ٝخٛد اختظبص ٔی دٞد.
ج :وب٘ی ٞبی فزػی :ایٗ وب٘ی ٞب شبُٔ اسفٗ،آپبویت،وٛاروش  ٚوب٘ی ٞبی اًپمه وم ٝػٕمدوبَ ٍٔٙتیمت ٞسمتٙد
ٔی ثبشدو ٝاِجتٍٙٔ ٝتیت ٞب ٔؼٕٛالَ در اثز دٌزسب٘ی ث ٝوب٘ی ٞبی ٕٞبویتٌٛ ،ویت  ٚاوسید آ ٗٞوجدیُ شد ٜا٘د.
د:وب٘ی ٞبی ثب٘ٛی :ٝایٗ وب٘ی ٞب ٔؼٕٛالَ وّزیت ٚوّسیت ٔی ثبشٙد.
در ٔمبطغ ٔیىزٚسىپی غبِج َب حبِت ٔبرویتی شدٖ در اطزاف ٍٔٙتیتمی ٞبدیمدٔ ٜمی شمٛدو٘ ٝشمبٖ دٙٞمد ٜوغییمز
حبِت اوسیداسی ٖٛدر س ًٙدرٍ٘ٚیز ٔی ثبشدٍٙٔ.تیت ٞب ٔؼٕٛالَ دارای حبِت خمٛردٌی در حبشمیٞ ٝسمتٙد ومٝ
ٔی وٛا٘د ٘شبٖ دٙٞد ٜحُ شدٖ حبشیٍٙٔ ٝتیت وٛسط ٔبٌٕبی اِٚی ٝثمزای ومبٔیٗ آٞمٗ ٔمٛرد ٘یمبس جٟمت سمبختٗ
وب٘ی ٞبی فزٙٔ ٚیشیٗ س ًٙدرٍ٘ٚیز ثٛد ٜثبشد.
تعییه محل دیاباز آَه دار در زين سىىدج-سیرجان
ٔٙطم ٝسٕیزْ جٛٙثی وزیٗ شٟزستبٖ استبٖ اطفٟبٖ ٔی ثبشد .ومزیجبَ وٕبٔی ثومش ٞمبی جٙمٛثیٔ ،یمب٘ی ٚغزثمی
ایٗ شٟزستبٖ در ثوش ٔیب٘ی س ٖٚسبختبری -دٌزٌ٘ٛی سٙٙدج -سیزجبٖ لزار ٔی ٌیزد.اس آ٘جبو ٝا٘مدیس آٞمٗ
ٌزٔٛن سٕیزْ ومزیجبَ در15ویّٔٛتزی شزق سٕیزْ لزار ٌزفت ٝاست ایٗ ا٘دیس را ٔی وٛاٖ جش ثومش ٔزومشی
ایٗ س ٖٚثبوٕی وٕبیُ ث ٝشزق در٘ظز ٌزفت .ایٗ س ٖٚدٌزٌ٘ٛی دارای ر٘ٚد یىسبٖ ثمب س ٖٚساٌمزو  ٚساٌمزو
ال جمش
ٔزوفغ ٔی ثبشد.در ایٗ سٙٔٚ ٖٚطمٔ ٝذوٛر(ٌزٔٛن) ٌسُ ٞمبی ٘سمجت َب ومٛچىی ٚجمٛد دارد وم ٝاحتٕمب َ
ٌسُ ٞبی فزػی ساٌزو ٔی ثبشٙد.
در شىُ سیز ٔحدٚد ٜومزیجی ایٗ ٔٙطم ٝرا در س ٖٚسٙٙدج-سیزجبٖ ٔشبٞدٔ ٜی وٙید.

وتایج ديرسىجی
پس اس شٙبسبیی س ٖٚدٌزٌ٘ٛی سمٙٙدج -سمیزجبٖ در ٔٙطمم ٝی سمٕیزْ وم٘ ٝسمجتبً ثىمز ٔب٘مد ٜثمٛد  ،ػّٕیمبت
شٙبسبیی ثب دادٞ ٜبی  ETM+ثز رٚی ٔٙطمم ٝا٘جمبْ ٌزفمت٘ .تیجم ٝی ومبر ثم ٝطمٛرت یمه

٘مشمٝی RGB

ٔتشىُ اس ٘سجت ثب٘دی  3ث 1 ٝثزای رً٘ لزٔمشٔ ،ؼىمٛو ثبلیٕب٘مدٜی  Ls-fitثب٘مد  0ثمزای ر٘مً سمجش ٘ ٚسمجت
ثب٘دی  5ث 4 ٝثزای رً٘ آثی ثٛد .وزویت رٍ٘می حبطمُ ثمزای ر٘مًٞمبی لزٔمش  ٚطمٛرویٞمبی ٔبیمُ ثم ٝلزٔمش

پزاوٙدٌی غبِت اوسید ٞبی آ ٗٞرا ٘شبٖ ٔی دٞد ؤ ٝی وٛا٘د در ٔزحّ ٝی پی جٛیی ثم ٝػٙمٛاٖ ٞمدف در ٘ظمز
ٌزفت ٝشٛد٘ .تیج ٝی ایٗ ومبر ا٘تومبة ٘ 0مطم ٝی ٞمدف جٟمت

پمی جمٛیی طمحزایی ثمٛد .جٟمت ا٘جمبْ

ٔطبِؼبت ٔ ٚ GISمبیس ٝثب سبیز شٛاٞد ٔٛجٛد ثٛد .ثب وٛج ٝث ٝإٞیت ٚضؼیت سٔیٗ شٙبسی ٔٙطمم ٚ ٝسمبختبرٞبی
وٙتزَ وٙٙدٜی وب٘ی سبسی احتٕبِی٘ ،مش ٝی سٔمیٗ شٙبسمی ٔٙطمم ٝثزرسمی ٌزدیمد ومٚ ٝلمٛع ومٛدٞ ٜمبی دیبثمبس
احتٕبَ ایجبد وب٘ی سایی را در ٔٙطم ٝومٛیت ٕ٘ٛد .پس اس ثزرسی ٘مشٞٝبی صئٛفیشیه ٛٞاثزدی ثب ٔمیبو ثمشري
ٔتٛج ٝیه ثزآٔدٌی در س ًٙثستز اس دیدٌبٔ ٜمٙبطیسی ثب ر٘ٚد شٕبَ غزثی ث ٝجٛٙة شزلی شد ٜو ٝایمٗ ٔمٛرد
٘یش ریش ٝدار ثٛدٖ احتٕبِی وٛدٞ ٜبی دیبثبسیه  ٚوشریك آٟ٘ب ث ٝدر ٖٚسبس٘دٞبی رسٛثی ٔٙطم ٝرا وأیید ٔمیومزد.
در ایٗ حبِت فزع ثز ایٗ است و ٝوشریك وٛدٞ ٜبی دیبثبسی ثبػث شبرص ی ٖٛآ ٗٞدر ٔٙطمٌ ٝزدیمد ٜاسمت(ثب٘مد
ٞبی  1ٚ3ومزیجبَ ٔزئی  ٚثب٘دٞبی  4ٚ5ٚ0دارای طٛٔ َٛج وٛوبٔ ٜی ثبشٙد).
پس اس ثزرسی٘ ،مط ٝی ٚالغ شمد ٜدر شمٕبَ رٚسمتبی ٌزٔمٛن دارای پتب٘سمیُ آٞمٗ ٘ ٚیمش لبثّمت دستزسمی
ٔٙبست وشویض داد ٜشد.
وتیجٍ گیری
ثب وٛج ٝث ٝثبفت ٞبی ٔٛجٛد در س ًٙدرٍ٘ٚیز ٚپزاوٙدٌی وب٘ ٝآ ٗٞدر ایمٗ سمٞ ًٙبٍٙٔ،تیمت ثم ٝطمٛرت
اِٚی ٝوشىیُ شد ٜاست ٚث ٝػّت وجدیُ ٍٔٙتیت ثٕٞ ٝبویت ٚاوسیدٞبی آٔ ٗٞی وٛاٖ ای ٍٝ٘ٛٙدر ٘ظز ٌزفمت ومٝ
س ًٙدرٍ٘ٚیز دچبر دٌزسب٘ی ٚاوسیداسی ٖٛشد ٜاست .ثب وٛج ٝث ٝجٙس س ًٙدرٍ٘ٚیز ٚوفمبٚت آٖ ٘سمجت ثمٝ
سٔ ًٙیشثبٖ یىی اس راٞ ٜبی شٙبسبئی ایٗ ٘ٛع اس وب٘سبرٞب(ػال ٜٚثمز رٚ

ٔغٙمبطیس سمٙجی ثم ٝػّمت خبطمیت

فزی ٔغٙبطیس ٍٔٙتیت) استفبد ٜاس وظمبٚیز ٔمبٛٞار ٜای ٚشمٛاٞد ٔٙطمم ٝای ٚطمحزائی ٔمی ثبشمد.درایمٗ ا٘مدیس
پبراص٘ش وب٘ی ٞب ث ٝطٛرت ٍٔٙتیتٕٞ،بویت ٌٛٚویت است.
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