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چکيذٍ
ت ًٔٛأتمبي آة ثٙؼت آثبد ثٗ عٛي ثیغ اس  06کیٍِٛتز ثزای أتمبي آة اس طزػبخٗ٘بی کبر ْٚدر اطتبْ چٙبرِسبي  ٚثختیبری ثٗ رٚدخبٔهٗ
سایٕذٖ رٚد در فالت ِزکشی ایزاْ عزازی ِ ٚغبٌؼبت آْ أدبَ ػذٖ اطت .در راطتبی ثزرطی ٚیژگهی٘هبی سِهیٓ ػٕبطهی ِٕٙذطهی ِظهیز
ت ،ًٔٛثب اطتفبدٖ اس تـبٚیز ِب٘ٛارٖ ای ِٕغمٗ ِٛرد ِغبٌؼهٗ ،گظهٍٙب  ٚػىظهتهی ٘هبی ِظهیز تٔٛهً در ِسهذٚدٖ که ٖٛخٙهبْ ثهیٓ ػٕبطهبیی
گزدیذٖ اطت .ثذیٓ ِٕظٛر اعالػبت رلِٛی ِ ETM+ب٘ٛارٖ ای ٌٕذطت ٘فت ثب ػّبرٖ گذر  ٚ 401ردیف  83در ِٕغمٗ ثب اطهتفبدٖ اس ٔهزَ
افشار ِٛ ER Mapperرد پزداسع لزار گزفت .ثب ایٓ تىٕیه ،ؿزف ٔظز اس گظٍٙبی ػٕبختٗ ػذٖ گظً٘بی دیهزی ٔیش کٗ در ِسهذٚدٖ
ِٛرد ِغبٌؼٗ ِ ٚظیز ت ًٔٛلزار گزفتٗأذ ػٕبطبیی گزدیذ .ثٗ ِٕظٛر ثزرطی ٚضؼیت ٌزسٖ خیشی گظتزٖ ِٛرد ِغبٌؼٗ عزذ پض اس ػٕبطبیی
ِّٙتزیٓ چؼّٗ٘بی ٌزسٖسا  ٚپیؼیٕٗ ٌزسٖ خیشی گظتزٖ عزذ ،ثب أدبَ ِغبٌؼبت تسٍیً خغز سِیٓ ٌزسٖ ثیؼیٕٗ ِمبدیز پبراِتز٘بی خٕهجغ
ٔیزِٕٚذ سِیٓ ثزای وٕتزي عزذ  ٚطبسٖ ٘بی ٚاثظتٗ ثٗ آْ در ِمبثً خغز سِیٓ ٌزسٖ ارائٗ ػذٖ اطت .در ٔٙبیت ثب تٛخٗ ثهٗ ٔتهبیح ِغبٌؼهٗ،
ػتبة ِجٕبی عزذ (دٚرٖ ثبسگؼت  57طبٌٗ ِؼبدي  76درؿذ ازتّبي ٚلٛع در 76طبي ) در ِٕغمٗ ِٛرد ِغبٌؼٗ 86 ،درؿذ ِمذار ػتبة ثمهً
سِیٓ یب  6/86 gارائٗ ػذٖ اطت ٚ .ایٓ ِٕغمٗ ثٗ ػٕٛاْ ِٕبعك ثب خغز ٔظجی ثبال ِؼزفی ِیػٛد.

کلوات کليذي :تًْل ،گسل ،ER Mapper ،بِشت آباد ،لرزٍ خيسي

 -1هقذهَ
ِٕغمٗ ِٛرد ِغبٌؼٗ اس ٔظز خغزافیبیی در اطتبْ چٙبرِسبي  ٚثختیبری  ٚثیٓ عٛي٘بی خغزافیهبیی ' 03° 05' ٚ03°03ػهزلی  ٚػهزف-
٘بی خغزافیبیی' 03°10'ٚ 03°1ػّبٌی لزار ِی گیزد .اس دیذگبٖ الٍیُ ػٕبطی  ٚعجك ٔمؼٗ آة ٛ٘ ٚای ایزاْ ِٕغمهٗ ِهٛرد ٔظهز در دٚ
ِٕغمٗ آة ٛ٘ ٚایی ک٘ٛظتبٔی  ٚطزد ِ ٚذیتزأٗای لزار دارد.
اس دیذگبٖ سِیٓ ػٕبطی ِٕغمٗ ِٛرد ِغبٌؼٗ ِٕغجك ثز گظً رأذٖ اؿٍی ساگهزص ِهیثبػهذ کهٗ ِهزس ػهّبٌی آْ در کّزثٕهذ
طٕٕذج -طیزخبْ ِ ٚزس خٕٛثی آْ در س ْٚساگزص ِزتفغ ٚالغ ِیػٛد .اس ٔظز چیٕٗ ػٕبطهی ِهیتهٛاْ رطهٛثبت ِختٍهف د ٚلٍّهزٚ
ِتفبٚت طٕٕذج  -طیزخبْ  ٚساگزص را در آْ ِؼب٘ذٖ کزد .لظّت اػظهُ ِٕغمهٗ ِهٛرد ِغبٌؼهٗ را ٔٙؼهتٗ٘هبی کزثٕبتهٗ ِشٚسٚئیه
تؼکیً ِید٘ذ .در ِدبٚرت گظً ساگزص در لظّت ػّبٌی رطٛثبت آ٘کهی کزتبطهٗ را ِهیتهٛاْ ِؼهب٘ذٖ ّٔهٛد کهٗ عجهك ٔمؼهٗ
 10303333چٙبر گٛع ػٙزکزد ( طبسِبْ سِیٓ ػٕبطی  ) 1033ایٓ آ٘
سایٕذ آة ایٓ آ٘

ِؼبدي طبسٔذ داریبْ در ٔظز گزفتٗ ػذٖ اطت اِب ثٗ عٛر کٍی ایٓ آ٘

رٚػٓ درآِذٖ اطت .در لظّت ػّبٌی ایٓ آ٘
آ٘

اس ٔٛع اٚرثیتهٌٛیٓ دار  ٚعجهك گهشارع ِٕٙذطهیٓ ِؼهبٚر
اس ٔٛع ضخیُ الیٗ ثب رٔه

ٔٙؼتٗ٘بی کزثٕبتٗ دیهزی یبفت ِیػٛد کٗ دارای الیٗ ثٕذی ٔهبس

خبکظهتزی
ثهب تٕهبٚثی اس

رطی  ٚػیٍی ثب ِیبْ الیٗ٘بی ػیً ِی ثبػذ کٗ ثٗ دٌیً ِمبِٚت کُ در ثزاثز فزطبیغ ،ػٛارف تٛپٛگزافی ِتفهبٚتی را ٔظهجت
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ثٗ آ٘

اٚرثیتٌٛیٓ دار اس خٛد ٔؼبْ ِید٘ذ  ٚدر لظّت خٕٛثی گظً ساگزص ٔٙؼتٗ٘بی طٕٛسٚئی

یبفت ِیػٛد ثهٗ عهٛری کهٗ

در ثؼضی ِٕبعك کٕهٍِٛزای ثختیبری ثٗ ٚضٛذ در ِزس گظً اؿٍی ساگزص لبثً ِؼب٘ذٖ ِیثبػذ.
رٔٚذ ػِّٛی گظً٘بی ِٕغمٗ تست تبثیز رٔٚذ ساگزص ػّبي غزة  -خٕٛة ػزق ِیثبػذ ،گظً رأذٖ ساگزص یکی اس
گظً٘بی اؿٍی ِٕغمٗ ثٛدٖ کٗ رٔٚذ آْ ػّبي غزة  -خٕٛة ػزق  ٚطبسٚکبر آْ فؼبرػی ِیثبػذ .یکی اس ٚیژگی٘بی سِیٓ
ػٕبطی ِٕغمٗ ٚخٛد دػت ٘بی ثبری

 ٚکٛچ

 ٚعٛیً ِیبْ ک٘ٛی اطت کٗ در ثزخی اس آٔٙب تبالة٘بیی ثٗ ٚخٛد آِذٖ اطت،

ػمیذٖ ثز ایٓ اطت کٗ ایٓ دػت٘ب طزسِیٓ٘بی فزٚافتبدٖای ٘ظتٕذ کٗ ثٗ طجت کبرکزد گظً٘بی فؼبرػی در اِتذاد  ٚکٕبر آٔٙب
ػکً گزفتٗ أذ (  ،)Berberian 1972اس ایٓ فزٔٚؼظت٘بی فؼبرطی ِیتٛاْ دػت٘بی ػٍّشار ،خٔٛمبْ  ٚفبرطبْ را در پبی گظً
اؿٍی ساگزص ٔبَ ثزد(أتظبری ر ٚ .ػٍٛی ص.)1030 ،.

 -2پردازش دادٍُاي رقْهي هاُْارٍاي:
در ایٓ ِغبٌؼٗ خٙت ػٕبطبیی گظً٘بی ِٕغمٗ دادٖ٘بی رلِٛی ِب٘ٛارٖای پزداسع ػذٖأذ .ثذیٓ ِٕظٛر دادٖ٘بی ِ ETM+هب٘ٛارٖ
ای ٌٕذطت ٘فت ثب ػّبرٖ گذر  ٚ 401ردیف  83ثب اطتفبدٖ اس ٔزَ افشار ِٛ ER Mapperرد ثزرطی لزار گزفتٗ اطت (ػکً .)4

شکل  :1تعييي گسلُاي هٌطقَ با استفادٍ از دادٍ ُاي رقْهي هاُْارٍاي

 -3لرزٍ زهيي ساخت زاگرش
ٔبزیٗ ساگزص ثٗ دٌیً خبیهبٖ سِیٓ طبختی خٛد ثٗ ػٕٛاْ یه ّٔ ٗٔٛػبخؾ اس ثزخٛد لبرٖ -لبرٖ ،اس ٔظز ٌهزسٖ خیهشی اس فؼهبي
تزیٓ ٔٛازی وزٖ سِیٓ ِسظٛة ِی ػٛد.
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اس ٔظز ٔ ٛسِیٓ طبختی ،ساگزص چیٓ خٛردٖ ،در اثز ززکت ر ٚثٗ ػّبي ؿفسٗ ػزثهی  ٚثزخهٛرد آْ ثهب ؿهفسٗ ایهزاْ ،در
راطتبی ػّبي خبٚری -خٕٛة ثبختزی فؼزدٖ ِی ػٛد .ثٗ ّ٘یٓ دٌیً ،در زهبي زبضهز ساگهزص تسهت تهبثیز دگزػهکٍیٔ ،بػهی اس
فؼبر٘بی سِیٓ طبختی ثب رٔٚذ  NNE- SSWفزخبَ ّ٘هزایی  ٚثزخٛرد لبرٖای ،لزار دارد .دگزػکٍی٘هب ٘هُ راطهتبی طهبختبر٘ب ٚ
ػکظتهی٘بی آٌپی ٚ ،)NW-SE( ،پیغ اس آٌپی٘ ، )N-S( ،ظتٕذ .اس ایٓ ر ،ٚػٍّکزد ِؼتز

ایهٓ د ٚثهز رٚی ٘هُ ،ثبػهآ ثزآیٕهذ

ٔٛسِیٓ طبختی ٌ ٚزسٖ سِیٓ طبختی  ٚدر ٔتیدٗ ٌزسٖ خیشی کٕٔٛی ساگزص ِیػٛد.
ػّ َٛثشرگی کّتز اس  5دارٔذ  ٚثٗ ٔذرت ثشرگی سِیٓ ٌزسٖ٘ب اس آْ ثبالتز اطهت .سِهیٓ ٌهزسٖ٘هبی ساگهزص کهُ ارفبیٕهذ.
ِمبعغ تٛسیغ سِیٓ ٌزسٖ٘ب در ػّك ٔؼبْ ِید٘ذ کٗ اگز چٗ ارفبی ثزخی سِیٓ ٌزسٖ٘ب تب زذٚد  06کیٍِٛتز ِیرطذٌٚ ،ی ثیؼتز آٔٙب
در ارفبی زذٚد  86کیٍِٛتز ِتّزکشٔذ .ثٗ گٗٔٛای کٗ ِدّٛػٗ کبٔ٘ ْٛبی سِیٓ ٌزسٖ ثٗ تمزیت در درِٕ ْٚؼٛری ثٗ دراسای زذٚد
 ٚ 4766پٕٙبی زذٚد  ٚ 476ارفبی  06کیٍِٛتز ،رٔٚذ ػّبي ثبختزی – خٕٛة خبٚری ،لزار دارٔذ.
پزاکٕذگی خغزافیبیی سِیٓ ٌزسٖ٘ب ثٗ گٗٔٛای اطت کٗ گب٘ی ثز رٚی ػکظتهی٘بی ػٕبختٗ ػذٖ آٌپی  ٚیب ػکظتهی٘هبی
ک ٓٙثبس پٛیب لزار ِیگیزٔذٌٚ .ی ثظیبری اس سِیٓ ٌزسٖ٘ب را ّٔیتٛاْ ثٗ ػکظتهی٘بی ػٕبختٗ ػذٖ  ٚیب رٔٚذ گظً٘بی طغسی رثظ
دادٌ ٚ .ذا ،ثبیذ پذیزفت کٗ راثغٗ ِیبْ سِیٓ ٌزسٖ  ٚسِیٓ طبخت ساگزص چیٓ خٛردٖ ثظیبر پیچیذٖ اطت کٗ ایٓ ِٛضٛع ِیتٛأهذ
ٔتیدٗ کّجٛد اعالػبت سِیٓ طبختی ٌ ٚزسٖ سِیٓ طبختی ثبػذ(آلب ٔجبتی ص.)4838 ،.

 -4بررسي گسلُاي فعال هحذّدٍ
خبطتهبٖ ثیؼتز سِیٓ ٌزسٖ ٘بی ساگزص ّ٘چ ْٛطبیز ٔٛازی ایزاْ،گظً ٘بی فؼبي ایٓ ٔبزیٗ ِی ثبػذ ،ثٕهبثزایٓ ػٕبطهبیی ِسهً
گظً ٘ب  ٚػٕبخت ارتجبط ثیٓ پذیذٖ گظٍغ فؼبي ٌ ٚزسٖ خیشی در ایٓ ٔبزیٗ اس اّ٘یت ثبالیی ثزخٛردار اطت .ثذیٙی اطت ایٓ
ازتّبي ٚخٛد دارد وٗ گظً ٘بی فؼبٌی وٗ در ػٙذ زبضز فؼبٌیت داػتٗ ِٛ ٚخت رخذاد سِیٓ ٌزسٖ ٘بی ػهذیذ ػهذٖأهذ ،در
آیٕذٖ دٚر یب ٔشدیه دٚثبرٖ فؼبي ػٔٛذٌ .ذا ػٕبخت آٔٙب ِی تٛأذ در پیغ ثیٕی وٛتبٖ ِذت  ٚعٛالٔی ِذت سٌشٌهٗ ِ ٚؼهخؾ
ّٔٛدْ ِٕبعك خغزٔبن اس ٔظز ٌزسٖ خیشی ثظیبر ِفیذ ثبػذ(٘بػّی ص ٚ .افکبٔٗ ع.)1033،.

 -1-4هعرفي چٌذ گسل در هحذّدٍ تًْل
اس خٍّٗ گظً٘بی فؼبي ِٕغمٗ ِیتٛاْ ثٗ گظً ٘بی ػّبٌی  ٚخٕٛثی رش ٘زی

ثب عٛي  446کیٍِٛتز ،گظً ساگزص ثهب عهٛي 416

کیٍِٛتز ،گظً ٘بی دٔب  ٚچز ٚثب عٛي  446کیٍِٛتز ،گظً اردي ثب عٛي  476کیٍِٛتز ،گظً سردک ٖٛثب عهٛي  486کیٍهِٛتز ،گظهً
دٚپالْ ثب عٛي  56کیٍِٛتز  ٚگظً گبسٌٚ

ثب عٛي  56کیٍِٛتز کٗ اس گظً ٘بی اؿٍی ٌ ٚزسٖ ای ایٓ ِٕغمهٗ أهذ اػهبرٖ ّٔهٛد .ثهٗ

ِٕظٛر ثزآٚرد زذاکثز ثشرگبی زبؿً اس فؼبٌیت گظً ٘بی ِشثٛر اس رٚاثهظ تدزثهی ِٕبطهت ٔظیهز رٚاثغهی ّ٘چه ْٛراثغهٗ ِٙهبخز
اػدؼی ٛٔ ٚرٚسی ( ،)4753راثغٗ ٔٛرٚسی ( ،)4737راثغٗ ٌٚش  ٚکٛپزاطّیت ( ٚ )4771راثغهٗ اِجزطهیش ( )4731اطهتفبدٖ گزدیهذ ٚ
ٔتبیح ِسبطجبت ثذطت آِذٖ در خذٚي  4آٚردٖ ػذٖ اطت.

 -5دادٍُاي لرزٍاي
ثب ثزرطی ٚضؼیت ٌشرٖ خیشی ٘ز ِٕغمٗ در گذػتٗ  ٚثزآٚرد تٛاْ ٌزسٖ خیشی گظً٘بی ِٕغمٗ ثٗ ػٕٛاْ ِّٙتزیٓ ػبًِ ایدبد سٌشٌٗ،
ِی تٛاْ تدظُ درطتی اس ٚضؼیت ٌزسٖ خیشی  ٚخغز سٌشٌٗ در آیٕذٖ ثٗ دطت آٚرد .در ػکً ٔ 1مؼٗ ٌزسٖ خیشی اطتبْ چٙبر ِسهبي
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 ٚثختیبری ّٔبیغ دادٖ ػذٖ اطتّ٘ .چٕیٓ در ػکً  8سِیٓ ٌزسٖ٘بی دطتهب٘ی ثب ثشرگبی ثبالی  8ریؼهتز در ػهؼبع  06کیٍهِٛتزی
ِٕغمٗ ِٛرد ِغبٌؼٗ آٚردٖ ػذٖ اطت.
در خـٛؽ ثزرطی ٚضؼیت ٌزسٖ خیشی ٔبزیٗ ِٛرد ٔظز ،خّغ آٚری دادٖ ٘بی سِیٌٓزسٖای ثجت ػذٖ اس طهبي ٘هبی 4713
اٌی  1641تٛطظ پژ٘ٚؼهبٖ ثیٓ اٌٍٍّی سٌشٌٗ ػٕبطی ِٕٙ ٚذطی سٌشٌٗ در ِسذٚدٖ ِٛرد ٔظز ِی ثبػذ .ایٓ دادٖ ٘ب دارای ثشرگی٘بی
ِتفبٚت ثٛدٖ  ٚثب دٚایزی ثب ػؼبع ٘بی ِختٍف  ٚدر چٕذ دطتٗ ّٔبیغ دادٖ ػذٖ أذ (ػىً .)8
در ؿٛرتی وٗ ٘ز د ٚدطتٗ دادٖ ٘بی ٌزسٖ ای در ٔمؼٗ٘ب ّ٘شِبْ ِٛرد ثزرطی لزار گیزٔذ ،تمزیجب ّ٘بٕ٘هی خهٛثی ثهیٓ آْ
٘ب دیذٖ ِیػٛدّ٘ .بٕ٘هی ّ٘ ٚپٛػبٔی ثبالی دادٖ ٘بی ٌزسٖای ثجت ػذٖ ،ؿست  ٚدلت آْ ٘ب را تبییذ ِیوٕذ.
جذّل  : 1برآّرد هاکسيون بسرگاي حاصل از فعاليت گسلُاي فعال هْجْد در شعاع  111کيلْهتري هٌطقَ
حذاکثر بسرگي زلسلَ احتوالي ()Ms
رديف

ًام گسل

طْل گسل

حذاکثر

()Km

گسيختگي ()Km

هِاجر
اشجعي ّ
)1791( ....

ًْرّزي
()1715

ّلس ّ
کْپراسويت
()1774

هياًگيي حذاکثر
اهبرسيس
()1712

بسرگي زلسلَ
احتوالي ()Ms

4

ػّبٌی رش

446

77

5/41

5/41

5/ 4

0/01

0/77

1

خٕٛثی رش

446

77

5/41

5/41

5/ 4

0/01

0/77

8

ساگزص

416

56

5/11

5/18

5/11

0/51

5/44

1

دٔب

446

77

5/41

5/41

5/ 4

0/01

6/33

7

چزٚ

446

77

5/41

5/41

5/ 4

0/01

0/77

0

اردي

476

57

5/15

5/15

5/17

6/33

5/41

5

سردکٖٛ

486

07

5/14

5/ 1

5/43

0/ 5

5/65

3

دٚپالْ

56

87

0/71

0/ 7

0/35

0/87

0/55

56

87

0/71

0/ 7

0/35

0/87

0/55

7

گبسٌٚ

شکل ً :2قشَ ي لرزٍ خيسي استاى چِار هحال ّ بختياري (ًقل از ايٌترًت)
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شکل  :3تْزيع هراکس سطحي زهيي لرزٍُا درگسترٍ هٌطقَ هْرد هطالعَ (ًقل از پژُّشگاٍ بيي الوللي زلسلَ شٌاسي ّ هٌِذسي زلسلَ)

 -1-5خطر زلسلَ
ثزای در ٔظز گزفتٓ ِیشاْ خغز سٌشٌٗ در ٘ز ِٕغمٗ ِؼّٛال اس پبراِتز ػتبة ِجٕبی عزذ ( )DBEاطتفبدٖ ِیػهٛد کهٗ ِؼهبدي ػهتبة
افمی اطت کٗ در عٛي ػّز طبسٖ زذاکثز ی

ثبر اتفبق ِی افتذ  ٚدر آْ طبسٖ ٔجبیذ آطیجی ثجیٕذ .ثٗ عٛر ِؼّهٛي ِیهشاْ ریظه

آْ

 76درؿذ اطت (خجبسی ا.)1030.
ثز اطبص ٔمؼٗ خغز ٌزسٖای ایزاْ (پژ٘ٚؼهبٖ ثیٓ اٌٍٍّی سٌشٌٗ ػٕبطی )4853 ،کٗ لظهّتی اس آْ در ػهکً ٔؼهبْ دادٖ ػهذٖ
اطت ،ػتبة ِجٕبی عزذ (دٚرٖ ثبسگؼت  57طبٌٗ ِؼبدي  76درؿذ ازتّبي ٚلٛع در 76طهبي ) در ِٕغمهٗ ِهٛرد ِغبٌؼهٗ 86 ،درؿهذ
ِمذار ػتبة ثمً سِیٓ یب  6/86 gارائٗ ػذٖ اطت ٚ .ایٓ ِٕغمٗ ثٗ ػٕٛاْ ِٕبعك ثب خغز ٔظجی ثبال ِؼزفی ِیػٛد.
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قسوتي از ًقشَ پٌَِ بٌذي خطر لرزٍاي ايراى (ًقل از پژُّشگاٍ بيي الوللي زلسلَ شٌاسي ّ هٌِذسي زلسلَ ً ،1378قشَ خطر لرزٍاي

ايراى ،هقياش .)1:5111111
ً -6تيجَ گيري
 -4در ِکبْ یبثی ،تسٍیً ،عزازی ،طبخت ٔ ٚهٙذاری طبسٖ٘ب ّ٘ ٚچٕیٓ تبِیٓ ایّٕی آٔٙب ،یکی اس پبراِتز٘بی ثظیبر ِٙهُ ،ثبر٘هبی
دیٕبِیکی ٔبػی اس رٚیذاد سِیٓ ٌزسٖ٘ب ِی ثبػذ .ثؼٍت ػزایظ ثظیبر پیچیذٖ زهبکُ ثهز تٌٛیهذ  ٚأتؼهبر اِهٛاج ٌهزسٖای ،تؼیهیٓ دلیهك
خـٛؿیبت ٔیز٘ٚبی دیٕبِیکی اِٛاج در زبي زبضز ِیظز ٔیظتٌٚ ،کٓ ثب اخزای ؿسیر  ٚدلیك تسٍیً٘بی خغز ٌزسٖای ِهیتهٛاْ
طغٛذ ِغّئٓ عزازی ِمب َٚدر ثزاثز سِیٓ ٌزسٖ را تؼییٓ ّٔٛد.
 -1ػٕبطبئی گظً٘ب درِغبٌؼبت ت ًٔٛاساّ٘یت خبؿی ثزخٛردار ثٛدٖ ٚدرتٙیٗ ٔیّزش سِهیٓ ػٕبطهی ِٕٙذطهی تٔٛهً ِهیثبیظهت
ِٛرد تٛخٗ لزارگیزد .ثبتٛخٗ ثٗ ایٕىٗ ػٕبطبئی ػهٛارف طهبختّبٔی ٚ ٚضهؼیت طهٕ

٘هب ِ ٚیهشاْ خزدػهذگی آٔٙهب درأتخهبة

ِظیزِٕبطت ثزای زفزت ،ًٔٛتؼییٓ ٔس ٖٛزفبری ٚطغر ِمغغ ت ،ًٔٛأتخبة ٔٛع دطتهبٖ٘بی زفبری٘ ،شیٕٗ ٘بی زفز ت... ٚ ًٔٛ
ثظیبر ِٛثز ِیثبػذ ٌذا ِیثبیظت اسوٍیٗ اثشار٘بی ِٛخٛد خٙت ػٕبطبئی ػٛارف طبختّبٔی  ٚثٛیژٖ گظً٘هب اطهتفبدٖ وهزد .در
ایٓ خـٛؽ اطتفبدٖ اساعالػبت رلِٛی ِٚب٘ٛارٖ ای وّه ثظیبرخٛثی ِیثبػذ ٚاعّیٕبْ ثٗ ٔتبیح ثذطت آِذٖ اسِغبٌؼهٗ دلیهك
ِٕغمٗ اسعزیك اعالػبت رلِٛی ِیتٛأذ وّه ِٛثزی ثٗ ٔتبیح ِغبٌؼبت ؿٛرت گزفتهٗ ّٔبیهذ .در ایهٓ ِغبٌؼهٗ خٙهت ػٕبطهبیی
گظً٘بی ِٕغمٗ دادٖ٘بی ِ ETM+ب٘ٛارٖ ای ٌٕذطت ٘فت ثب ػّبرٖ گذر  ٚ 401ردیهف  83ثهب اطهتفبدٖ اس ٔهزَ افهشار ER Mapper

ِٛرد ثزرطی لزار گزفتٗ اطت.
ٚ -0خٛد چٕذ گظً فؼبي ِ ُٙثب راطتب٘بی ِختٍف در ٔشدیىی ِسذٚدٖ ِٛرد ِغبٌؼٗ ثب آثبر وٍٙزس٘بی ِتؼذد ػٕبطبیی  ٚدادٖ٘هبی
کٍٙزسٖ ثجت ػذٖ در ِسذٚدٖ عزذ ثب راطتبی گظً٘بی ػٕبطبیی ػذٖ تغجیك دادٖ ػذٖ اطت.
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 -5درِسذٚدٖ ِٕغمٗ ِیبٔهیٓ زذاکثز ثشرگبی سِیٓ ٌزسٖ ازتّبٌی ثزای ٘ز ی

اس گظً٘بی فؼبي ثذطهت آِهذٖ اطهتِ ٚ .یهبٔهیٓ

ثیؼیٕٗ ػتبة افمی زبؿً اس خٕجغ دٚثبرٖ گظً ٘ب ثزاطبص ٔمؼٗ پ ٕٗٙثٕذی خغز ٌزسٖای ایزاْ  3/0ػتبة ثمً سِهیٓ ثذطهت آِهذٖ
اطت.

قذرداًي
در پبیبْ ثز خٛد السَ ِیدأیُ اس رإّ٘بیی ٘بی آلبی اِیز درثبٔی دأؼدٛی کبرػٕبطی ارػذ تکتٔٛیه

دأؼههبٖ اؿهفٙبْ تمهذیز ٚ

تؼکز ّٔٛدٖ ّ٘چٕیٓ اس سزّبت خٕبة آلبی دکتز ّ٘بی ْٛؿفبیی ثٗ خهبعز در اختیهبر لهزار دادْ دادٖ٘هبی رلهِٛی ِهب٘ٛارٖای ثهٗ
ٔهبرٔذگبْ  ٚرإّ٘بیی٘بی ایؼبْ تؼکز ِیّٔبییُ.

هٌابع
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