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۱

لٌجشیػجذالشػَل

۲

سضبیی،هحؼي

۳

ػلغبًیسهًَی،ثْشام

ی
ثشآٍسدفشػبیؾٍسػَةحَضِّیـیي(ؿْشػشبىخیشفز)ثباّذافػولیبرآثخیضداس 

۴

افؼشی،ػلیشضب

ثشسػیػذدیاثشالگَیخشیبىٍسَصیغفـبسثشدذیذُخالصاییسٍیػشسیضاٍخیػذگشًَذ

۵
۶

خؼفشی،احؼبى
هضس ػی،ػیوب

ثشسػیػولىشدّیذسٍلیىیوبًبلْبیدفغآةٍهذیشیزسٍاًبثْبیػغحیدسهدوَػِسخزخوـیذ
هذیشیزسبهیيآةؿْشیٍسٍػشبییثخؾاٍص

۷

ػجبػی،یَػف

۸

اسؿذی،ػجبع

 ۹ػلیضادُ،هحوذسضب
 ۱۰حؼیيًیب،ؿْشام
 ۱۱ػجذلی،احؼبى
 ۱۲آّؼشِ،فبعوِ
 ۱۳صاّذی،اهیشحؼیي

 ۱۴ثمبیی،هحوَد
َّ ۱۵ؿوٌذ،حؼي
 ۱۶ثْشامدَس،ػجذالحویذ
 ۱۷اهیشی،هحوذسضب
 ۱۸خشدهٌذایگذس،حؼي
 ۱۹ؿشیفیَّ،هي
 ۲۰لغفیًظادً،شخغ
 ۲۱دبویضُخَ،ثْدز
 ۲۲سضبیی،هٌلَس
 ۲۳هحوذیخبثشی،ػلی
 ۲۴ثٌبوبس،حؼیي

طئَهشفَلَطیٍآهبیؾػشص هیيدسًمـِسَدَگشافیثبهمیبع۱-۵۰۰۰۰الس
اسصیبثیهمبیؼِایهذلْبیػیؼشناػشٌشبجفبصی-ػلجیسغجیمیANFISؿجىِّبیػلجیهلٌَػی
ٍANNهذلْبیاػشَوبػشیىیدسؿجیِػبصیثبسسػَةهؼلكسٍدخبًِدالىیایؼشگبُچنچیز

سحلیلآهبسیثبسؽّبٍدیؾثیٌیسَالیّبیخـهٍهشعَةثباػشفبدُاصصًدیشُهبسوَف-هغبلؼِ
ی
هَسد 
ؿجیِػبصیّیذسٍگشافخشیبىثباػشفبدُاصهذلٍswmmاسصیبثیاثشارّیذسٍلیىیوبًبلثشسٍی
دثیخشٍخی(هغبلؼِهَسدیآثشیضگلؼشبى)
سحلیلخـىؼبلیْبیصسلبىفبسعثباػشفبدُاصؿبخلْبیخـىؼبلیًٍمؾآىدسهٌبثغآ 
ة
ثشسػیػَاهلطئَهَسفَلَطیهدسسَػؼِفیضیىیؿْشػذیذاى
همبیؼِػذدیسَصیغػشػزٍالگَیخشیبىاعشافدبیِّبیدلثبعَلّبٌٍّذػِّبیهخشلف
دهبغِثباػشفبدُاصهذلD۳-FLOW
اهىبىػٌدیوـزػیتص هیٌیدسهٌغمِالسػشبىثباػشفبدُاصGIS
دیؾثیٌیصهبًیٍهىبًیسغییشارػغحآةصیشص هیٌیثبهذلْبیؿجىِػلجیهلٌَػیٍMLP
ػیؼشناػشٌشبجفبصیػلجی-سغجیمیٍANFISػیؼشناعالػبرخغشافیبییGISثِسٍؽ
وشیدیٌگ(هغبلؼِهَسدیدؿزاسػٌدبى)
ؿجیِػبصیٍدٌِْثٌذیػیالثْبیؿْشیحبخیآثبدثِهٌظَسسؼییيحشینآثشاِّّبٍسؼییيهٌبعك
حبدثِخیضثباػشفبدُاصGIS
اهىبىػٌدیوـزدٌجِدسخَینالسػشبىثباػشفبدُاصػیؼشناعالػبرخغشافیبییGIS
اسائِهذلهٌبػتخْزگیشیثٌبّبٍفضبّبیآصادؿْشیهٌغجكثبؿشایظاللیویؿْشحبخیآثبد
ّشهضگب 
ى
هذلؼبصیػذدیدذیذُؿىؼزػذٍسْیِالذاهبراضغشاسی(EAPهغبلؼِهَسدیػذخبوی
ػشبسخبى)
ًمؾطئَهَسفَلَطیدسهىبًیبثیدفغصثبلِّبیؿْشیخٌحثباػشفبدُاصػیؼشناعالػبرخغشافیبیی
GIS
اسصیبثیسٍؿْبییهثؼذیدثیخشیبىهمبعغحشوزدیچبىسٍدهشاوـَساػلَاویٍدٍهمغغ
آصهبیـگبّیداًـگبُسٍسوالٌّذ
سدضیٍِسحلیلسبثیشخـىؼبلیًٍمؾآىثشهْبخشرهشدمسٍػشبثِؿْشثباػشفبدُاصهذلSPI
(هغبلؼِهَسدیؿْشػشبىداساة)
ًمؾػَاهلطئَهشفَلَطیهدسسَػؼِؿْشاسػٌدبىثباػشفبدُاصػیؼشناعالػبرخغشافیبییGIS
ًمؾخبنٍهشفَلَطیدسسَػؼِگیبّبىهٌغمِصسیيدؿزثبسبویذثشآًغَص ُ
ثشسػیؿىؼزػذخبویٍدٌِْثٌذیػیالةًبؿیاصآىثبووهًشمافضاس(hec-rasهغبلؼِهَسدی
ػذدالىیثَؿْش)
ثشسػیسخلیِػشیغػذّبیخبویّوگيٍغیشّوگيثشدبیذاسیؿیتثبالدػز(هغبلؼِهَسدیػذ
چیشگش)ثبًشمافضاسGeostudio
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 ۲۵خَؽخجیي،عبّشُ

هؼیشیبثیػبهبًِّبیثبسؿیٍسٍدیثِاػشبىفبسعدسدٍسُػشدػبلدٍسُآهبسی۲۰۰۱-۲۰۱۱

 ۲۶احوذی،كفَسا

اهىبىػٌدیوـزدٌجِثباػشفبدُاصػیؼشناعالػبرخغشافیبییGISهغبلؼِهَسدیؿْشػشبىالهشد

 ۲۷ػجبػیبى،صّشا
 ۲۸خْبىهْیي،ػجذالحؼی 
ي

سؼییياثشاردبسا هششّبیاللیویثشهؼوبسیؿْشثَؿْش
ًمؾهغبلؼبرطئَهَسفَلَطیهدسهذیشیزثالیبیعجیؼی

 ۲۹ثؼغبهی،حؼیي

اهىبىػٌدیوـزصیشَىدسؿْشػشبىثَیشاحوذ(یبػَج)ثباػشفبدُاصػیؼشناعالػبرخغشافیبیی

 ۳۰هیشیخْشهی،ػلیاوجش

GIS
اسصیبثیدبیذاسیداهٌِػذّبیخبویهؼلحٍغیشهؼلحدسحبلشْبیهخشلفسخلیِهخض 
ى

 ۳۱هؼؼَدی،اثشاّی 
ن
 ۳۲آیزاللْی،هٌلَس ُ

ثشسػیطئَهَسفَلَطیدّؼشبىًبیثٌذثبسبویذثشهذیشیزهٌبثغآ 
ة
سبثیشدبسا هششّبیاللیویثشدٌِْثٌذیفضبیػجضؿْشیثشاػبعGIS

 ۳۳اس خوٌذهضیذی،ایَة

هىبًیبثیثْیٌِسغزیِهلٌَػیدؿزؿیجىَُ

ّ ۳۴بؿویػٌگذّی،اهیي
 ۳۵وَؿب،ػغب
 ۳۶لبػوی،اػوبػیل
 ۳۷دّمبى،ؿبّیي
 ۳۸دبدگبًِ،ػبیـ ِ
 ۳۹هبًذًی،هحؼي
 ۴۰صاس ػیولَییّ،بخش
 ۴۱حمیمز،هْذی
 ۴۲وـبٍسص،هحوذ
 ۴۳افـبسیًفش،فْیوِ
 ۴۴یضداىدٌبُ،ػلیشضب
 ۴۵كبدلضادُ،حویذسضب
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱

هلغفَی،هحوذحؼي
آؿفشِ،ؿىشالِ
حویذیبى،ػبهیِ
آٌّی،هشسضی
ؿْبثی،هَػی
ووبلیولَچبًی،هحؼي

 ۵۲خْبًذَس،هْشصاد

ثشسػیآصهبیـگبّیٍػذدیسفشبسخغَطلَلِهذفَىدسخبنثباحشؼبةدذیذُؿٌبٍسیٍوبسثشد
طئَسىؼشبی 
ل
ؿجیِػبصیخلَكیبرخشیبىحبٍیرسارهؼلكسیضداًِثبهَاًغهؼشغشقثبدسًظشگشفشيهذلْبی
هخشلفآؿفشگ 
ی
ثشسػیاللینوـبٍسصیؿْشػشبىهیٌبةثبسبویذثشوـزدس خزاًجِ
دبیؾٍاسصیبثیسًٍذسغییشاللینثشاػبعؿبخقآهبسیویبػیههغبلؼِهَسدیحَضِطئَهَسفیه
ؿیشاص
طئَهَسفَلَطیهحذٍدُخَسآریٌیثبّذفسَػؼِخٌگلحشادسؿْشػشبىػیشی 
ه
هخبعشاراللیویٍاسصیبثیػَاًحٍایوٌیخبدُایهغبلؼِهَسدیؿیشاصآثبدُ
طئَهَسفَلَطیٍهذیشیزػبحلیخَسسیبةسبوالّیاػشبىّشهضگب 
ى
سخویيضشیتدثیدسهذلسشویجیػشسیض-دسیچِثباػشفبدُاصٍflow-3dهمبیؼِثبًشبیح
آصهبیـگبّ 
ی
همبیؼِسٍؿْبیؿجىِػلجیهلٌَػیٍسگشػیَىچٌذهشغیشُدسدیؾثیٌیدثیهبّبًِخشیبى
سٍدخبًِدلشٍدگیالى
سحلیلًمؾػبهبًِّبیهَػوغدسثبسؽسبثؼشبًیاػشبىوشهبىثباػشفبدُاصًمـِّبیػیٌَدشیىی
دیؾثیٌیدثیثبدبسا هششّبیویفیایؼشگبُّیذسٍ هششیدؿشجبلسٍدخبًِوشثباػشفبدُاصسلفیكؿجىِ
ػلجیٍسئَسیهَخهٍهمبیؼًِشبیحثبهذلآًفی 
غ
ؿجیِػبصیدثیخشیبىسٍدخبًِثباػشفبدُاصسلفیكهذلْبیهَخهٍؿجىِّبیػلجی(هغبلؼِ
هَسدیسٍدخبًِچـوِػلیداهغبى)
ًمؾطئَهَسفَلَطیؿْشػشبىخٌحدسدذافٌذغیشػبهل
ًمؾطئَهَسفَلَطیدسثشًبهِسیضیهحیغیهغبلؼِهَسدیًمـِ1:500000فذاؽ
ًمؾطئَهَسفَلَطیدسسَػؼِػىًَشگبّْبیسٍػشبییهغبلؼِهَسدیثخؾهشوضیؿْشػشبىالسػشبى
سبثیشسغزیِهلٌَػیدسسَػؼِهٌبثغآةالس
ثشسػیطئَهَسفَلَطیؿْشیبػَجثبسبویذثشطئَهَسفَلَطیآًششٍدَطًیه
ؿجیِػبصیػذدیخشیبىغلیؼدسثؼششؿیتداسثبصثبىثشًبهًَِیؼیC#
ؿجیِػبصیػذدیاثشّوگشاییدیَاسُّبثشسفشبسخشیبىچگبلثباػشفبدُاصًشمافضاسٍFLUENTثب
دسًظشگشفشيهذلْبیهخشلفآؿفشگی
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 ۵۳دبلَسیصادُ،كغشی

ًمؾطئَهَسفَلَطیدسؿىلگیشیسٍػشبّبیغشةؿْشػشبىهیٌبة

 ۵۴ثبثزلذم،هشضیِ

سغییشاراللیویًٍمؾآىدسخـىؼبلیؿْشػشبىآثبدُثباػشفبدُاصػیؼشناعالػبرخغشافیبییgis

 ۵۵ػلَیًظاد،هحوَد
 ۵۶هحؼٌیصادُ،یَػف

ثْیٌِػبصیػوكدیَاسآةثٌذػذّبیثیٌیٍصًیثباػشفبدُاصالگَسیشنولًَیصًجَسّبیػؼل
هىبىگضیٌیدشبًؼیلْبیسَلیذاًشطیخَسؿیذی

 ۵۷خؼفشیؿجبًىبسُ،هحوذخؼفش
 ۵۸احوذی،خالل

ؿجیِػبصیػذدیخلَكیبرخشیبىچگبلحبٍیرسارهؼلكسیضداًِثبهَاًغهؼشغشقدسوبًبل
ػیٌَػیثبدسًظشگشفشيهذلْبیهخشلفآؿفشگ 
ی
سضویيضشیتدیهبس چیخْزػشسیضّبیخبًجیثباػشفبدُاصسشویتؿجىِّبیػلجیٍولًَی

ً ۵۹دبثز،هحوذثبلش

صًجَسّبیػؼ 
ل
اهىبىػٌدیوـزدس خزاًبسدسؿْشػشبىًیسیضثباػشفبدُاصGIS

 ۶۰ساػشی،سٍحاللِ

ّیذسٍهشفَلَطیحَضِآثشیضسٌگحٌبثخشیبسٍیٍِدٌِْثٌذیػیلخیضیآىدثباػشفبدُاصGIS

 ۶۱خؼفشًیب،افـیي

وبسثشداللیندسعشاحیػبخشوبى(اللینٍهؼوبسی)هغبلؼِهَسدیؿْشثشٍخي

۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹

ػمیلیگیبػذاًی،ػجذالشئَف دٌِْثٌذیاللینوـبٍسصیوـزسَرفشًگیثباػشفبدُاصػیؼشناعالػبرخغشافیبییGIS
اػشفبدُاصهذلْبیّیجشیذهَخه-ػلجیٍهَخهً-شٍفبصیدسؿجیِػبصیدثیخشیبىسٍدخبًِ
كبدلی،دظهبى
هغبلؼِهَسدیسٍدخبًِفْلیبى-ایؼشگبُثبسَى
ثشسػیخلَكیبرّیذسٍطئَلَطیىیٍسبثیشسغییشارسشاصآةدسیبچِاسٍ هیِدسویفیزهٌبثغآة
حؼيصادُ،ثْضاد
صثشص هیٌیدؿزآرسؿْش
هذلػبصیسٍاًبةصیشحَضِدسیبچِهْبسلَثباػشفبدُاصؿجىِّبیػلجیهلٌَػیآهَصؽیبفشِثب
حؼيصادُ،ثْضاد
الگَسیشنٍPSOهمبیؼًِشبیحثبالگَسیشنّبیوالػیه،الگَسیشنهَس چگبىٍANFIS
یسشاصآةصیشص هیٌیثباػشفبدُاصهذلّبیثشداسدـشیجبىٍهمبیؼِآىثبهذلْبیػلجی
ؿجیِػبص 
ؽ
ثشٍخشدی،آس 
فبصیٍهَخهػلجیهغبلؼِهَسدیدؿزؿجشاص
دیؾثیٌیدثیثبدبسا هششّبیایؼشگبُّیذسٍ هششیچوشیضسٍدخبًِوشثباػشفبدُاصسلفیكؿجىِػلجی
ق
كذسدؿشىی،كبد 
هلٌَػیٍسئَسیهَخهٍهمبیؼًِشبیحثبهذلآًفیغ
ق
هذلؼبصیػذدیٍثشسػیهیضاىآثـؼشگیدسثؼششلَلِّبیهؼشغش 
ًَسٍصی،اػوبػیل
ساثغِهیبىَّؽّیدبًیاضغشاةٍػولىشدداًؾآهَصاىدساهشحبىصثبىاًگلیؼیثِػٌَاىصثبى
ی
ػبلیِدسثبس 
خبس خِ

 ۷۰خؼفشیبىً،یىشب

آهَصؽالگَّبیصثبىاًگلیؼیٍلغبرٍاثؼشِدسهذاسعاثشذاییثِهٌظَسآگبّیاصػيؿشٍعصثبىدٍم

ی
ٍ ۷۱حیذیضداىدٌبُالس 

سبثیشثبصخَسداصعشیكًشمافضاسدیبمسػبىدسدیـشفزداًؾلَائذیصثبىآهَصاىایشاًی

 ۷۲یَػفی،ػوبًِ

اػشجبسػبخشبسیدیذگبُهؼلوبىٍداًؾآهَصاىدسیبددّیٍیبدگیشیصثبىاصعشیكؿجى ِ
ثشسػیهمبیؼِاییبدگیشیلغزثِدٍسٍؽ(وشبةچبحؿذًٍُشمافضاس)دسفشاگیشاىصثبىاًگلیؼیدس

 ۷۳هَػَی،ػشبس ُ
 ۷۴خوـیذی،عبّشُ

ایشا 
ى
سبثیشآصهَىدَیبثشخَاًذىٍدسنهغلتداًـدَیبىایشاًیاًگلیؼیثؼٌَاىصثبىخبس خی
سحمیكدسثبسُیساثغِیثیيػجهّبییبدگیشیادسا ویصثبىآهَصاىایشاًیٍساّجشدّبیهَسد

 ۷۶آگبّی،لیال
 ۷۷داًیبلی،هؼلَهِ

اػشفبدُآ 
ى
سبثیشًَعهشيثشسٍیهْبسرؿٌیذاسیصثبىآهَصاىایشاى
یبدگیشیاكغالحبرصثبىاًگلیؼیثِػِسٍؽاػشفبدُاصفیلنٍسلَیشٍصثبىفبسػی
ساثظثیيػوك(ویفیزداًؾفشداصولوِ)اًذاصُ(سؼذادولوبر)ٍداًؾولوبرًیوِسخللیٍ

 ۷۵اهیٌیبى،ػبعفِ

 ۷۸آگبُ،هْشًَؽ

خَاًذىداًـدَیبىداًـگبُ

رديف

پديدآورنده

ً ۷۹دفیًظاد،احوذ
 ۸۰لبدسی،هشضیِ
 ۸۱صهبًی،الِْ

عناوينپاياننامهها
ًگبّیثشحَصُّبیهشذاٍلسحمیكدسآهَصؽصثبىاًگلیؼیدسایشاىهغبلؼِهَسدیػبلْبی-۲۰۰۴
۲۰۱۴
ساثغِثیيآگبّیاصاػششاسظیْبیفشاؿٌبخشیخَاًذىٍهْبسردسنهغلتٍخَاًذىصثبىآهَصاىایشاًی
اًگلیؼیثؼٌَاىصثبىخبس خ ی
سبثیشیبدگیشیاؿششاویدسهْبسرًَؿشيثشسٍیصثبىآهَصاىایشاًی

 ۸۲دیشییبغالىسذِّ،بدی

ؿجیِػبصیػیؼشنهٌبثغآةػذخگیيثبسٍیىشددَیبییػیؼشوْب

 ۸۳اًلبسی،هْذی

سفشبسًگبسیػذخبویهالكذسایؿیشاصثباػشفبدُاصًشبیحاثضاسدلیكٍهمبیؼِآىثبًشبیحهذلػذدی
همبیؼِسٍؿْبیسبدؼیغفبصیػلؼلِهشاسجیٍسبدؼیغفبصیسحلیلؿجىِایخْزؿٌبػبییٍ

 ۸۴دَسسضب،هحوذ
 ۸۵آخشِ،احؼبى
 ۸۶دلبقیضد،آسیي
 ۸۷هخشبسیػٌدبثی،احؼبى
 ۸۸هٌلَسی،خؼفش
 ۸۹ثیگیصادُ،حؼیي
 ۹۰فبس غی،ػؼیذ
 ۹۱هٌلَسی،ثْجَد
 ۹۲لشثبى،هْذی
 ۹۳ػلیوی،كبلح
 ۹۴ػشٍؽًیب،هحؼي
 ۹۵خدٌذ،احوذ
 ۹۶دیٌی،اثشاّین
 ۹۷هْشاثی،هحوذسضب
 ۹۸خؼفشیسًدجش،سضب
 ۹۹اػذی،خجبس

اٍلَیزثٌذیهىبًْبیهٌبػتسغزیِهلٌَػی(هغبلؼِهَسدیدؿزفشَیِاػشبىّشهضگبى)
ثْیٌِیبثیهؼبدالرسدشثیهَخَدهشثَطثِهیضاىسػَةدّیسٍدخبًِّبیخشاػبىؿوبلیثِ
هؼبدالرهٌغمِای
ثشسػیػیؼشنهدضایاًشمبلآةدسؿْشّبثباػشفبدُاصالگَسیشنطًشیه(هغبلؼِهَسدیهٌغمِ۱۲
ؿْشهـْذ)
ؿجیِػبصیاثشًَعدبیِّبیخذاوٌٌذُیخشیبىثشدبسا هششّبیّیذسٍلیىیػشسیضّبیاٍخ 
ی
اسصیبثیهذلْبیدشػذششٍىچٌذالیٍِػیؼشناػشٌشبجفبصیػلجیدسؿجیِػبصیسشاصآةصیشص هیٌی
(هغبلؼِهَسدیدؿزالهشد)
ؿجیِػبصیدثیخشیبىسٍدخبًِثباػشفبدُاصهذلْبیهبؿیيثشداسدـشیجبىٍهمبیؼًِشبیحآىثبسلفیك
هذلْبیهَخهٍؿجىِّبیػلجیهلٌَػی(هغبلؼِهَسدیسٍدخبًِؿبدَس،ایؼشگبُچیشی)
ثشسػیسًٍذسػَةگزاسیدسهخضىػذثبسٍىثباػشفبدُاصًشمافضاسGSTARS
ؿجیِػبصیػوكآثـؼشگیدبیِدلثباػشفبدُاصهذلْبیؿجىِػلجیهلٌَػیٍػیؼشناػشٌشبج
فبصیػلج 
ی
ؿجیِػبصیػذدیدٍثؼذیاثشخغَطلَلِثشخلَكیبرخشیبىچگبل(غلظز،ػشػز)ثباػشفبدُاص
ًشمافضاسfluent
دیؾثیٌیدثیدسایؼشگبُّیذسٍ هششیسٌگوبسصیيثباػشفبدُاصسشویتؿجىِّبیػلجیهلٌَػیٍ
الگَسیشنثْیٌِػبصیولًَیصًجَسّبیػؼ 
ل
آًبلیضدیٌبهیىیغیشخغیایوٌیلشصُایػذسٌگَئیِثِسٍؽالوبىهحذٍد
وبسثشدهذلص هیيآهبسیٍسلفیكآىثبهذلّبیَّؽهلٌَػیدسدٌِْثٌذیسشاصآةصثشص هیٌی
ثْیٌِػبصیهمغغػذّبیخبویثبدسًظشگشفشيػىَّبیوشؼذدثباػشفبدُاصسٍؽثْیٌِیبصیولًَی
صًجَسّبیػؼلثبدسًظشگشفشيدیػٌگ 
ی
ؿجیِػبصیػذدیخشیبىچگبلثبسَخِثِاحذاصگَدالْبیوبٌّذُدسهؼیشخشیبىثباػشفبدُاصًشم
افضاسفلَئٌ 
ز
ؿجیِػبصیویفیآةسٍدخبًِثباػشفبدُاصؿجىِػلجیهلٌَػیmlpػیؼشوْبیاػشٌشبجفبصی
ٍAnfisهمبیؼِآًْبثبهذلْبیاػشَوؼشیه(هٌغمِهَسدهغبلؼِسٍدخبًِهیٌبة)
ی
اػشفبدُاصGISدسثْجَدًحَُثْشُثشداسیآةاصػذّبیهخضًیخْزهلبسفوـبٍسص 

 ۱۰۰غالهی،هْذی

دیؾثیٌیهىبًی -صهبًیسلبدفبرساًٌذگیدسخبدُّبیثشٍىؿْشیهغبلؼِهَسدیهحَسسْشاى-لن

 ۱۰۱هالیی،سضبسمی
 ۱۰۲وذخذا،لبػن

اسائِالگَیهذلؼبصیدیٌبهیىیسغییشاراساضیؿْشیثباػشفبدُاصCellular AutomataٍGIS
دٌِْثٌذیخغشػمَطػٌگدسداهٌِهـشفثِهؼیشساُؿیشاصثِیبػَج

رديف

پديدآورنده

 ۱۰۳سًدجش،هؼؼَد

عناوينپاياننامهها
آؿىبسػبصیًبٌّدبسیحشاسسیػغحص هیيٍثشآٍسددبسا هششّبیصلضلِثباػشفبدُاصسٍؿْبیَّؿوٌذٍ

 ۱۰۴دّمبًی،حؼیي

سلبٍیشػٌدیذُModisهغبلؼِهَسدیصلضلِث 
ن
دٌِْثٌذیخغشػیالةؿْشؿیشاصثباػشفبدُاصGIS

 ۱۰۵حؼیٌی،اثشاّی 
ن
 ۱۰۶الشلبدی،هحوذ

ثشسػیخـىؼبلیّبیّیذسٍلَطیهًبحیِخفشًٍمؾآىدسسـذیذهْبخشرسٍػشبئیبى
آهبیؾػشص هیٌیثخؾثٌبسٍیِالسػشبىثبسبویذثشطئَهَسفَلَطیثباػشفبدُاصGIS

 ۱۰۷اغٌیبیی،داسیَؽ

دشبًؼیلوَیشصاییدسثخؾكحشایثبؽ-ؿْشػشبىالسػشبى

 ۱۰۸لَاسیییاللی،غالهشضب
 ۱۰۹سػشویگٌذهبًی،ػٌبیز

وبسثشداللیندسعشاحیٍسؼییيهٌبػتثشایػبخشوبىهغبلؼِهَسدیؿْشػشبىوٌَْ 
ج
ّیذسٍطئَهشفَلَطیحَضِآثشیضؿْشنؿوبلیثبؽًَثخؾافضس-ؿْشػشبىلیشٍوبسصیي

 ۱۱۰ؿدبػی،سٍحاللِ

دٌِْثٌذیػیالةدسؿشقثٌذس ػجبعثباػشفبدُاصػیؼشناعالػبرخغشافیبییGIS
سبثیشطئَهَسفَلَطیدسػیلخیضیسٍدخبًِػذیذاسؿْشػشبىیبػَجثباػشفبدُاصػیؼشناعالػبر

 ۱۱۱هَػَیبىصادُ،هٌلَس ُ
ؽ
 ۱۱۲هَػغ،حَسٍ 

خغشافیبییGIS
ًمؾاللیندسثبفزهؼبويؿْشیثٌذسػجب 
ع

 ۱۱۳سیضسٍ،حؼ 
ي
 ۱۱۴هْشثبى،ػلی

طئَهَسفَلَطیدؿشْبیسخزٍللؼِلبضیثٌذس ػجب 
ع
سبثیشطئَهَسفَلَطیثشهىبىگضیٌیػبیزكٌبیغاًشطیثشهغبلؼِهَسدیدؿزالهشد

 ۱۱۵سفیؼیصادُ،كالحالذیي
 ۱۱۶سضبیی،هظگبى

سحلیلاثشخـىؼبلیثشاوَلَطیخضیشُلـنثباػشفبدُاصؿبخلْبیاللیو 
ی
ة
اهىبىػٌدیایدبداًشطیالىششیىیثباػشفبدُاصػٌبكشاللیوی-هغبلؼِهَسدیؿْشػشبىداسا 
ًمؾػیؼشنوبسػزدسؿشایظّیذسٍلَطیىیٍطئَسىٌیىیػبصًذآػوبسیدسػبخشگبُػذػلوبى

 ۱۱۷ػیگبسی،هْذی
 ۱۱۸هـشبلی،سٍیب
 ۱۱۹یؼمَةسٌْب،ساضیِ

فبسػ 
ی
ّیذسٍطئَهَسفَلَطیحَضِآةسیضوبسصیبدخْشمًٍمؾآىدسوبسثشیاساضی
ع
سحلیلػیٌَدشیىیٍهٌـبیبثیهَخْبیگشمدسدٍسُػشدػبلدسثخؾغشثیٍؿوبلیاػشبىفبس 

 ۱۲۰اوجشیً،شگغ
 ۱۲۱سَولی،لیال

سحلیلآهبسیػیٌَدشیىیهَخْبیگشمدسؿْشالس
ًمؾػَاهلطئَهَسفَلَطیدسسَػؼِؿْشیهیوٌذثباػشفبدُاصػیؼشناعالػبرخغشافیبی 
ی

 ۱۲۲آرص،عبّشُ

طئَهَسفَلَطیدؿزػلیآثبدثباػشفبدُاصGIS
ًمؾطئَهَسفَلَطیدسهىبىیبثیٍدفيصثبلِّبیؿْشیثباػشفبدُاصGISهغبلؼِهَسدیثٌذس

 ۱۲۳س حیوی،سضب
 ۱۲۴فشصاًِ،هحوَد
 ۱۲۵ؿیشصاد،ثْجَد
خؼفشیػملوِچی،
۱۲۶
حویذسضب
 ۱۲۷حؼیٌی،افؼبًِ
 ۱۲۸خَادی،هؼؼَد
 ۱۲۹هشـىشآساًی،هیالد
 ۱۳۰صاس ػیهَكلَ،حجیتالِ
 ۱۳۱ثشاسیدُوٌِْ،ػلی
ً ۱۳۲وذچیخْشهیٍ،حیذ
 ۱۳۳ثبلشیبىخْشهی،ػؼیذ

دبسػیب 
ى
دیؾثیٌیٍدٌِْثٌذیصهبًی-هىبًیوویزآثْبیصیشص هیٌیثباػشفبدُاصهذلػشیّبیصهبًیٍ
ؿجىِػلجیهلٌَػیهلٌَػیٍػبهبًِاعالػبرخغشافیبیی(هغبلؼِهَسدیدؿزهْش)
سدضیٍِسحلیلخـىؼبلیْبیؿْشػشبىًیسیضثباػشفبدُاصؿبخلْبیخـىؼبلی
هغبلؼٍِثشسػیFRPدسػبخشبسّبیّیذسٍلیىی(ثبسٍیىشدهمبیؼِایثِػذآثشاِّایّبسسل)
ثشسػیسػَةخیضیٍّیذسٍطئَهَسفَلَطیحَضِآثخیضدؿزًوذاى-ؿْشػشبىاللیذذ
ثشسػیسَاًْبیسَػؼِسٍػشبییثبسىیِثشگشدؿگشیًوًَِهَسدیثخؾثیشم
ؿجیِػبصیخشیبىهبًذگبسسٍدخبًِّبیهئبًذیثباػشفبدُاصهذلػذدیCCHE2D
ثشسػیسغییشارهىبًیٍصهبًیػغحآةصیشص هیٌیثباػشفبدُاصسٍؽّبیص هیيآهبسیٍKriGing
اػشجبسػٌدیٍسٍدیْبیهذلثباػشفبدُاصسىٌیهؿجىِػلجیهلٌَػ 
ی
سخویياسسفبعسَصیغػشػزٍؿذراخشالطدسثذًِخشیبىغلیؼثباػشفبدُهذلْبیسالعویهخشلف
وبسةسدٍهمبیؼِهذلْبیػشیصهبًیٍهذلؿجىِػلجیهلٌَػیدسؿجیِػبصیدثی(هغبلؼِ
هَسدیػذاػشماللهیٌبة)
سخویياسسفبعثبالسٍیهَجدسهَجؿىيّبثباػشفبدُاصؿجىِػلجیهَخى 
ی

رديف

پديدآورنده

 ۱۳۴ثْدزهٌؾاسدوبى،هحوذ
 ۱۳۵فشحثخؾ،آس هیي
 ۱۳۶ؿوغ،ػبس ُ

عناوينپاياننامهها
آؿىبسػبصیسغییشاروبسثشیاساضیٍسؿذفیضیىیؿْشیثباػشفبدُاصسٍؽفبصی-هغبلؼِهَسدی
ؿْشیضد
هذلػبصی۲ثؼذیػذدیاثشػیٌَػیشِفشمثؼششوبًبلثشخلَكیبرچگبلثبدسًظشگشفشيهذلْبی
آؿفشگ 
ی
سحمیكدسهَسدسلحیحغلغْبیگفشبسیصثبىآهَصاىٍهیضاىیبدگیشیآًْبثشسػیصثبىآهَصاىایشاًیٍ

 ۱۳۷ویَهشثی،هدیذ
 ۱۳۸یىشبدَس،هحؼي

هؼلوبًـب 
ى
ثشسػیساثغِهذیشاىدسػولىشدوبس هٌبىثبًهالشلبدًَیياػشبىسْشاى
ًمؾػٌبكشاللیویدفشػبیؾحَضِآثخیضخگیي(اػشبىّشهضگبى)ثباػشفبدُاصهذلMpsiac

 ۱۳۹صهبًیً،بدس

اسصیبثیؿجىِخوغآٍسیٍّذایزاثْبیػغحیثباػشفبدُاصسلفیكهذلْبیسحلیلّیذسٍلیىیٍGIS

 ۱۴۰دسٍیـیالػجض،ثٌیبهیي
ًَ ۱۴۱سٍصی،صّشًَُ,سٍسصی،صّشُ
ً ۱۴۲بهذاسی،ػلی
 ۱۴۳فشَحی،اهیي
 ۱۴۴خْبًجخؾ،هْذی
 ۱۴۵ثبیگبى،ػْشاة
 ۱۴۶دشیـبًیحیذسدَس،ایوبى
 ۱۴۷همذػیغالهی،ػجبع
ً ۱۴۸یىبى،فبعوِ
 ۱۴۹هبّشخْشهی،غالهشضب
 ۱۵۰فبضل،ایشاى
ً ۱۵۱یىًَظاد،ػجذالشضب
 ۱۵۲ؿدبػی،ثبثه
ً ۱۵۳لیشی،ػویِ
 ۱۵۴ػٌبیشیاهیٌدبى،ؿْشام
 ۱۵۵خبٍداًی،هشین
 ۱۵۶ػدبدی،ووبل

هذلؼبصیالوبىهحذٍدػذثشٌیٍصًیوبسٍىیهثِسٍؽغیشخغیهـشولثشاًذسوٌؾػذٍهخضى
ی
ثبسىیِثشهؼیبسّبیدبیذاس 
ثشسػیًمؾطئَهَسفَلَطیدسسَػؼِفیضیىیؿْشخن(اػشبىثَؿْش)ثباػشفبدُاصهذلػلؼلِ
هشاسجیAHP
ثْشُثشداسیثْیٌِایؼشگبّْبیدوذبطهشَالیدٍسهشغیشثباػشفبدُاصالگَسیشنالْبمگشفشِاصسفشبس
صًجَسّبیػؼل(ABCهغبلؼِهَسدیعشحاًشمبلآةؿشةٍكٌؼزثِؿْشؿیشاص
ؿجیِػبصیاهَاجدسیبیخضسثبدادُّبیهبَّاسُایثباػشفبدُاصهذلدٍثؼذیایشاًی
ٍPMODynamicsهمبیؼًِشبیحثبهذلٍMIKE21دادُّبیهـبّذاس 
ی
سحلیلفـبسّیذسٍدیٌبهیهٍاسدثشػذثشٌیٍصًیسحزاثشًیشٍّبیصلضلِثباػشفبدُاصًشمافضاس
ANSYS
ًمؾهغبلؼبرطئَهَسفَلَطیهدسهذیشیزثالیبیعجیؼیثبسبویذثشػیلٍصلضلِ(هغبلؼِهَسدیثٌذس
چبثْبس
ثشسػیًمؾهـبس وزصیشحَضِّبیآثشیضدسؿذرػیلخیضی(هغبلؼِهَسدیۺحَضِسٍدخبًِ
خـهؿیشاص)
ثشسػیسبثیشاًحشافبرؿغلیوبس وٌبىثشهیضاىػولىشداداسُهخبثشارسؼشبىالجشص
دیذگبُفبسػیصثبًبىهشدٍصىفشاگیشصثبىاًگلیؼیًؼجزثِیبدگیشیصثبىاًگلیؼی
ثشسػیس خؼبسُّبٍسْیًِمـِطئَهَسفَلَطیٍثشآٍسدهمبدیشفشػبیؾٍسػَةدسحَصُآثشیضآثگشم
خْش م
ثشسػیًمؾطئَهَسفَلَطیدسگؼششؽؿْشگچؼبساىثباػشفبدُاصػیؼشناعالػبرخغشافیبی 
ی
ًمؾػٌبكشاللیویدسویفیزآػبیؾٍسصؿیهغبلؼِهَسدیالسػشبىٍسجشیض
هذلػبصیّیذسٍلیىیػشسیضػذػلوبىثبثشًبهٍِflow-3dهمبیؼًِشبیحثبهذلآصهبیـگبّی
طئَسَسیؼنؿْشػشبىػذیذاى
ؿجیِػبصیهذلثبسؽ-سٍاًبةحَضِّبیآثشیضفبلذآهبسثباػشفبدُاصالگَسیشنّبیسیبضیًلذس-
هیذٍؿیتسههشغیش(هغبلؼِهَسریحَضِآثشیضػلیآثبدخفش)
ثشسػیهخبعشارهحیغیهٌغمًَِسآثبدفبسعثبسبویذثشصلضلٍِدٌِْثٌذیآىثباػشفبدُاص
GIS,AHP
ثشسػیخٌجِّبیدفبعغیشػبهلدػبخشبسوبلجذیسٍػشبّب(هغبلؼِهَسدیثخؾهشوضیؿْشػشبى
السػشبى

رديف

پديدآورنده

 ۱۵۷كبدلیچبلؾسشی،غالهشضب
 ۱۵۸ثبهشی،آصاد
 ۱۵۹خؼفشصادگبى،افـیي
 ۱۶۰سضبیی،هْذی
 ۱۶۱ػویؼیالسی،فبعوِ
 ۱۶۲فشصاًِ،احوذ
 ۱۶۳ػشاًدبم،كذساللِ
 ۱۶۴آػیبثبًی،هشین
 ۱۶۵آلبیی،اثَرس
 ۱۶۶ػشبسی،ػیبٍؽ
 ۱۶۷داٍسدٌبُ،ػیٌب
 ۱۶۸ؿبُػلی،ػجذالحویذ
 ۱۶۹ؿدبع،یضداى
۱۷۰
 ۱۷۱همیوی،ػجذالشحین
 ۱۷۲غالهی،هشین
 ۱۷۳هغلجیخْشهی،ػلیشضب
 ۱۷۴ثٌیاػذیهمذم،اثَالفضل
َّ ۱۷۵ؿوٌذ،ػلیّوز
 ۱۷۶هٌفشداكغْجبًبسی،هحوذسضب
۱۷۷

غالمحؼیيصادُهومبًی،
هحوذحؼیي

 ۱۷۸عبلتدَس،هیثن
 ۱۷۹ایضدی،هظدُ

عناوينپاياننامهها
آؿىبسػبصیسغییشارهىبًی-صهبًیدَؿؾخٌگلیثباػشفبدُاصدادُّبیدٍسػٌدیٍؿجىِػلجی
هلٌَػی(هغبلؼِهَسدیهٌغمِخٌگلیفالسد)
ثشسػیًظبمثْشُثشداسیوـبٍسصیًٍمؾآىدسسَػؼِسٍػشب(هغبلؼِهَسدیثخؾایشًذگبى
ؿْشػشبىخبؽ)
ًمؾطئَهَسفَلَطیدسهىبىگضیٌیدفيصثبلِّبیؿْشیؿْشًخلسمیثباػشفبدُاصGIS
ثشسػیسَصیغفـبسدسهؼشْلهوٌٌذُاًشطیخذیذػذؿْیذػجبػذَساصًَعدشسبةوٌٌذُخبهیثب
ػبخزهذلوبهذیَسش 
ی
سبثیشاػشفبدُاصسخشَِّؿوٌذثشیبدگیشیٍاطگبىدسوالػْبیآهَصؽصثبىاًگلیؼیدسهذاسع
هشَػغ ِ
ثشسػیهیىشٍولیوبییسبثیشآالیٌذُّبیگبصیؿىلدبالیـگبُػؼلَیِثشافضایؾثیوبسیْب
ثشسػیػذدیسحلیلخغیٍغیشخغیػبصُاػىلزثشٌی(لبةخوـیٍدیَاسثشؿی)هغبثكدیَػز
دٍآییيًبهِعشاحیػبخشوبىّبدسثشاثشصلضلِ(ٍ،۲۸۰۰یشایؾچْبسم)
سدضیٍِسحلیلًگشؽESPهؼلوبىًؼجزثِاػشفبدٍُICTاسسجبطآىثبػَاهلٍیظُۺكالحیز،
ی
دػششػیٍثْشٍُس 
سؼییيػغحصیشوـزگٌذمثباػشفبدُاصسلبٍیشػٌدؾاصدٍسهٌغمِهَسدهغبلؼِاػشبىفبسع
ؿْشػشبىخٌ 
ح
سهضًگبسیسلَیشدسؿجىِّبیاخشوبػیثباػشفبدُاصسجذیلهَخهسَاثغآؿَثیٍفشاوشبلّب
ؿجیِػبصیػِثؼذیخشیبىچگبلدسوبًبلْبیػیٌَػیثبدسًظشگشفشيؿىؼزؿیتثؼششثب
اػشفبدُاصًشمافضاسFLUENT
سفشبسًگبسیػذّبیخبویدسدٍساىثْشُثشداسیثباػشفبدُاصدادُّبیاثضاسدلیكٍسٍؽػذدی
(هغبلؼِهَسدیۺػذهخضًیسٌگبةفیشٍصآثبد)
ثشسػیٍدیؾثیٌیؿبخقخـىؼبلیَّاؿٌبػیثباػشفبدُاصثشًبهِطًشیههغبلؼِهَسدیۺحَضِ
دسیبچِاسٍ هیِ)
ثشسػیٍیظگیْبیوبلجذیسٍػشبّبیػـبیشًـیي(هغبلؼِهَسدیؿْشػشبىفیشٍصآثبد)
ثشسػیاكلاًلبفٍحؼيًیزدسفمٍِحمَقاػالهی
سغجیكوٌَاًؼیَىثیيالوللیسفغسجؼیضػلیِصًبىثبفمِاػالهی
ثشسػیسغییشاروبسثشیاساضیثشهمذاسدثیاٍجػیالثْبیؿْشیثباػشفبدُاصهذلGIS,SMADA
هغبلؼِهَسدیؿْشخْش م
سؼییيساثغِدثی -سػَةٍاسدؿذُثِهخضىػذدسٍدصىثباػشفبدُاصهذلؿجىِػلجیهلٌَػیٍ
ػیؼشناػشٌشبجسغجیمیػلجی-فبصی(ANFIS0
ثشآٍسدهیضاىآثـؼشگیدسدبیبةػبصُّبیسٌظینسشاصآةثباػشفبدُاصسشویتؿجىِّبیػلجی
هلٌَػیٍولًَیصًجَسّبیػؼ 
ل
ًظبسرثشآلَدگیَّاٍسؼیيهٌبعكهٌبػتثشایگؼششؽدَؿؾگیبّیثباػشفبدُاصدادُّبیهىبًی
(هٌغمِهَسدهغبلؼِؿْشػشبىػؼلَیِ)
ثشسػیػذدیالگَیػِثؼذیخشیبىچگبلدساثشثشخَسدثبدبیِدلدسهمبعغهخشلفوبًبلثبدسًظش
گشفشيهذلْبیهخشلفآؿفشگیثباػشفبدُاصًشمًشمافشاصفلَئٌ 
ز
ثشسػیسغییشوبسثشیاساضیخٌگلیثباػشفبدُاصسلبٍیشهبَّاسُایٍ(GISهٌغمِهَسدهغبلؼِهبػَلِ
سٍدخبىگیالى)
سبثیشثبصخَاًیكشیحٍضوٌیثشثْجَدسلفؼهلَثْبیوَسبُاًگلیؼی

پديدآورنده

رديف

عناوينپاياننامهها

 ۱۸۰خلیلی،فبعوِگل

ًمؾاللیندسسَیؼِگشدؿگشیثباػشفبدُاصؿبخق(TCIهغبلؼِهَسدیؿْشػشبىثٌذسلٌگِ)

 ۱۸۱ػجبػی،هدیذ

ؿجیِػبصیاثشؿىلسىیِگبّْبیخبًجیدسیچِّب(اصسٍیػشسیضّبیاٍخی)ثشضشایتسٌگؿذگی

 ۱۸۲اكفْبًیصادُ،سا هیي
 ۱۸۳خَؿذل،ػىیٌِ
۱۸۴

فشّلذی،هْذی,فشّبدی،
هْذی

سحلیلگؼششؽؿْشیثباػشفبدُاصػٌدؾاصدٍسٍػیؼشناعالػبرهىبًیهغبلؼِهَسدیؿْش
الّیدب 
ى
سبثیشوبسگشٍّیثشیبدگیشیلغزثیيداًؾآهَصاىدثیشػشبىثیشم
هغبلؼِآػیتدزیشیآثخَاىدؿزخٌحثباػشفبدُاصهذلدساػشیه

۱۸۵
 ۱۸۶عبّشیفشد،كوذ

ى
سحلیلًٍمذلبًَىدفبسشاػٌبدسػویٍوبًَىػشدفششاىٍدفششیبسا 
اخشایاحىبمحذٍدٍللبفٍهَاًغآىدسحمَقخضاییایشاى

 ۱۸۷وشهی،اثشاّین

ثشسػیسغجیمیثبصداؿزهَلزدسهمشسارٍحمَقایشاىٍاهبسارهشحذُػشثی

۱۸۸

ثشسػیػَاهلاسسىبةخشمضشةٍخشحػوذیدسًظبمحمَلیایشاىهغبلؼِهَسدیؿْشػشبىفؼب

 ۱۸۹ػشاخی،خؼفش
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴

داٍدی،خوب 
ل
ًدبر،هحوذحؼیي
حؼيًیب،ػجبع
خْبىالذیٌی،ػجبع
ػجبػی،ػجذالِ

 ۱۹۵داسداى،هحوذ
 ۱۹۶هلهصادُ،هحؼي
 ۱۹۷ؿْذادی،حؼیي

ؿجیِػبصیًیششارآثْبیصیشص هیٌیدؿزالهشدثباػشفبدُاصهذلثشداسدـشیجبىٍSVMهمبیؼِآى
ثبهذلْبیًشٍفبصٍؿجىِّبیػلجیهلٌَػیANFIS b
سخویيدثیایؼشگبُّیذسٍ هششیدّىذُػفیذثباػشفبدُاصؿجىِّبیػلجیهلٌَػی
سحلیلهؼیبسّبیهىبىیبثیخبیگبُّبیدوخثٌضیيثبGISدسػغحؿیشاص
ثشسػیًمؾطئَهَسفَلَطیدسهىبىیبثیدفيصثبلِّبیؿْشیؿْشػیشخبىثباػشفبدُاصGIS
ًمؾدّیبسدسسَػؼِوبلجذیسٍػشبّبهغبلؼِهَسدیدّؼشبىػیشیه
هغبلؼِسغجیمیًفمِدسحمَقایشاىٍهلش
ثشسػیسغییشارفـبسآةهٌفزی،سٌؾًٍـؼزدسػذّبیخبویثباػشفبدُاصآًبلیضثشگـشیٍ
ة
همبیؼِآىثبًشبیحاثضاسدلیكهغبلؼِهَسدیػذخبویسٍدثبلداسا 
دیؾثیٌیدثیخشیبىسٍدخبًِثباػشفبدُاصهذلؿجىِػلجیهلٌَػی(ٍ)MLPهمبیؼِآىثبهذل
ّبیاػشَوبػشیىی(ARMA-ARIMAهغبلؼِهَسدیسٍدخبًِفیشٍصآثبددسایؼشگبُحٌیفمبى
ًـبًِؿٌبػیٍهؼبیٌِفیضیىی
اسصیبثیهذلّبیػلجیهلٌَػی()MLP-RNNػیؼشناػشٌشبجفبصی-ػلجیاًفیغٍػشی

 ۱۹۸ػجشروؼوبیی،دیًَذ

صهبًیآسهب-آسیوبدسؿجیِػبصیٍدیؾثیٌیهؼبدلِثیالىآة(هغبلؼِهَسدیحَصُآثشیضسٍدخبًِ

 ۱۹۹ػجیذاٍی،حؼیي
 ۲۰۰ثبثز،سا هیي

ؿفبسٍد)
ثشسػیحؼبػیزضشیتصثشیوفسٍدخبًِّبیثشسٍیسٍاثظّیذسٍلیىیخشیبىسٍدخبًِوشخِ
ع
همبیؼِهذلّبیmike11,hec-rasؿجیِػبصیػیالةدسسٍدخبًِوشاػشبىفبس 

 ۲۰۱ایشاًوٌؾدبسیضی،ػلی
 ۲۰۲خْبًذیذُ،فشیذ ُ
 ۲۰۳ػؼىشیصادُ،ػلی
 ۲۰۴خَؿذل،صیٌت
 ۲۰۵لبلجؼبص،هحوذ
 ۲۰۶ؿجبًىبس،حویذ
 ۲۰۷وشیویبى،ػْیال

هیضاىاًغجبقهؼوبسیلذینٍخذیذؿْشثبثهاصلحبػاللیویٍاسائِهٌبػجششیيخْزاػشمشاس
ػبخشوب 
ى
ًمؾطئَهَسفَلَطیدػىًَشگبّبیاًؼبًی(ثخؾاٍصالسػشبى)
ؿجیِػبصیػذدیاثشؿیتهؼىَعثشسفشبسخشیبىچگبلثباػشفبدُاصًشمافضاسفلًَز
سبثیشآهَصؽضوٌیٍكشیحدػشَسصثبىاًگلیؼیثشثْجَدسَاًبییدػشَسیداًؾآهَصآىایشاًیهمغغ
هشَػغ ِ
ثشسػیدبػخلشصُایػبخشوبىثباػشفبدُاصهیشاگشخشهیسٌظینؿذُثبفٌشاًشظبسثبسفشبسخغ 
ی
همبیؼِثیيسشخوٍِاطگبًیٍسىٌیىْبیاػشٌجبطثشگؼششؽٍاطگبىصثبىآهَصاىایشاًی
اثشاسصیبثیًوًَِوبسّبیالىششًٍیىیدسیبدگیشیٍاطگبىدسهیبىصثبىآهَصاىایشاًی

رديف

پديدآورنده

 ۲۰۸وشیویبى،كذسیِ
 ۲۰۹هحوذیصادُ،حویذ
 ۲۱۰ؿیشؿوؼی،ساضیِ
ّ ۲۱۱وبیَى،هشخبى
 ۲۱۲ثبددػز،وبهشاى
 ۲۱۳هْبسرخْشهی،سا حلِ

عناوينپاياننامهها
ثشسػیهحشَایوشبثْبیدسػیآهَصؽصثبىاًگلیؼیهَسداػشفبدُدسهَػؼبرصثبىاًگلیؼیثشاػبع
دیذگبّْبیفشٌّگیدسایشا 
ى
ثشسػیسغجیمیالذاهبرسبهیٌیٍسشسیجیدسلبًَىهَضَػِایشاىٍفشاًؼِ
ثشسػیحمَلیهٌغهذاخلِسبخشٍسؿىؼشٍِهؼؼشدساهَا 
ل
سبثیشثبصخَسدػوَهیدسهمبثلثبصخَسدخلَكیثشسٍیٍخِْداًؾآهَصاىایشاًیصثبىاًگلیؼی(
اًگلیؼیثِػٌَاىصثبىخبسخِ)دسهْبسسْبیًگبسؽاًگلیؼ 
ی
ًمؾطئَهَسفَلَطیدسثشًبهِسیضیهحیغیهغبلؼِهَسدیًمـِسَدَگشافی۵۰۰۰۰ۺ۱ایلَد
ثشسػیسبثیشارهحیظخغشافیبییثشٍیظگیّبیوبلجذیػىًَشگبّْبیسٍػشبییهغبلؼِهَسدی
سٍػشبّبیثخؾهشوضیؿْشػشبىخْشم

