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: پؾگفتبس

 ًمل ّ زول اهْس ثشای کَ اعت گشفتَ فشا آة سا صهیي کشٍ عغر دسفذ 70 اص ثیؼ کَ داًین هی

  ُیذسّگشافی . اعت ثشخْسداس ای ّیژٍ اُویت اص ُب الیبًْط ّ دسیبُب ؽٌبخت ( کبال خبثدبیی )

. آیذ هی هِن ؽٌبخت ایي کوک ثَ کَ اعت فٌی یب ػلن دسیبیی ثشداسی ًمؾَ یب

: ُیذسّگشافی الوللی ثیي عبصهبى ًگبٍ اص تؼشیف

  ػْاسك تْفیفی ّ گیشی اًذاصٍ هْاسد دس کَ اعت کبسثشدی ػلْم اص ای ؽبخَ ُیذسّگشافی

  ثخقْؿ دسیبیی ُبی فؼبلیت ّ اُذاف کلیَ ّ ًبّثشی اّلیَ هٌظْس ثَ عبزلی ًْازی ّ دسیبُب

  هی ثسث ثیٌی پیؼ لبثل خذهبت ّ صیغت هسیظ ضخبهت ّ تسمیمبت ، عبزلی فشا ُبی فؼبلیت

. کٌذ

: ًکتَ

  ثسث ُب سّدخبًَ ّ ُب دسیبچَ ، ُب الیبًْط ، ُب دسیب ثغتش ؽکل هْسد دس دسیبیی ثشداسی ًمؾَ

  ، عٌدی هشص ( هذ ّ خزس) دسیبیی گیشی اًذاصٍ ثشای ُیذسّگشافی اص خذیذ کبسثشدُبی ّ کٌذ هی

. ؽْد هی اعتفبدٍ آة ؽیویبیی ّ فیضیکی خْاؿ



  یب چبست آى ثب ثتْاى کَ اعت ای پبیَ اعالػبت ثَ دعتیبثی دسیبیی ثشداسی ًمؾَ هِن ُذف کل دس

. کشد تِیَ سا ًبّثشی ُبی ًمؾَ

 ًمؼ ّ اعت دسیبیی ُبی فؼبلیت توبم کلیذ ُیذسّگشافی فْق هغبلت عجك ثش خالفَ عْس ثَ

. داسد التقبد دس هِوی

: ( ُیذسّگشافی ) دسیبیی ثشداسی ًمؾَ اُذاف

.Iعبزل ، دسیب ثَ هشثْط اعالػبت توبهی : هشخغ صهیي اعالػبت عیغتوبتیک آّسی خوغ ّ 

 هْسد کَ اًذ ؽذٍ عبختَ ًبّثشی ثشای کَ هقٌْػی ُبی عبصٍ : ؽبهل ؽذٍ عبختَ ػْاسك

. گیشد هی لشاس ًْسداى دسیب اعتفبدٍ

.IIًَْازی اػوبق تب کٌذ هی تالػ ُیذسّگشافی هشزلَ ایي دس : دسیب اػوبق اص ثشداسی ًمؾ  

  یبثی ػوك سا دسیبیی ُبی فؼبلیت ثشای ًیبص هْسد ًْازی توبم ّ دعتشعی ثٌبدس ، عبزلی

. کٌذ



.IIIخبکی ًظش اص دسیب ثغتش ؽٌبخت ثَ ُیذسّگشافی هشزلَ ایي دس : دسیب خٌظ تشکیجبت تؼییي  

. پشداصد هی آى ثْدى عٌگی یب

.IVهیکٌذ تالػ ُیذسّگشافی هشزلَ ایي دس : دسیبیی ُبی خشیبى تسلیل ّ تدضیَ ّ هؾبُذات 

 اختیبس دس ّ کشدٍ ثشسعی سّصاًَ عْس ثَ سا هذ ّ خزس اص اػن دسیبیی خشیبًبت تب

. دُذ لشاس کبسثشاى

.Vهختلف هٌبعك دس دسیبُب آة فیضیکی خْاؿ هؾبُذات .

.VIفْق ی گبًَ پٌح هشازل دس آهذٍ ثذعت اعالػبت ثٌذی عجمَ ّ هذیشیت .

: ُیذسّگشافی ُبی کبسثشد

  هسیظ زفبظت ، عبزلی هٌبعك هذیشیت ، دسیب کف سّی الیَ ،کٌتشل ثٌبدس تْعؼَ ، ًظبهی

 ّ تْسیغت ، دسیبیی ُبی هشص ًوْدى هؾخـ ، دسیبیی هٌبثغ اکتؾبفبت ، صیغت

 . ػلوی هغبلؼبت ، گشدؽگشی



: 1979 عبل دس هتسذ هلل عبصهبى ًظش اص ُیذسّگشافی تؼشیف

  عجیؼت دلیك تْفیف ثشای ُبی پبساهتش تشعین ّ گیشی اًذاصٍ ػلن اص اعت ػجبست ُیذسّگشافی

  ُبی زشکت ّیژگی دیگش ّ صهیي ػْاسك خغشافیبیی هْلؼیت ثَ ًغجت دسیب ثغتش ؽکل ّ

. دسیبیی

: ُب آة ػوك گیشی اًذاصٍ ُبی دعتگبٍ ثٌذی عجمَ

.aٍهی ػوك کن ُبی آة دس دعیوتش اص ثبالتش دلت ثَ کَ پشتْیی تک یبة ػوك ُبی دعتگب 

. سعذ

.bٍثغتش ثشای ُب آى اص ّ ثْدٍ پیؾشفت زبل دس اهشّصٍ کَ پشتْیی چٌذ یبة ػوك ُبی دعتگب 

. ؽْد هی اعتفبدٍ دسیب کبهل

.cٍکٌذ هی اعتفبدٍ ُْایی لیضس اص کَ یبة ػوك ُبی دعتگب .



: ًکبت

.داسد کبسثشد ثغیبس ػوك کن ُبی آة ثشداسی ًمؾَ دس کَ اعت خذیذی فٌبّسی ُْایی لیضس1)

 تک الکتشًّیکی ُبی دعتگبٍ ی ّعیلَ ثَ عٌدی ػوك ػولیبت ثیؾتشیي زبضش زبل دس2)

. ؽْد هی اعتفبدٍ کٌذ هی تِیَ سا دسیب ثغتش سّی اص ُبیی پشّفیل تٌِب کَ پشتْیی

 ثَ هْعْم ( sonar ) فْتی تدِیضات تْعظ دسیب ثغتش تب آة عغر اص ػوك گیشی اًذاص3ٍ)

 ثَ ثبیغت هی ؽذٍ گیشی اًذاصٍ ػوك ُش هْلؼیت ّ ؽْد هی اًدبم اکْعبًذس یب یبة ػوك

. ؽْد اًدبم اعت هتکی عبزلی ی پبیَ ًمبط ثَ کَ خبؿ هختقبت عیغتن یک

  ( عکغتبًت ) تشفیغ خولَ اص هختقبت تؼییي ّ گیشی اًذاصٍ ثشای هختلفی ُبی سّػ4)

  هبًٌذ دیگشی هختلف ُبی سّػ ًیض ّ اپتیکی دعتگبٍ اص اعتفبدٍ ثب ّ تشاًضیت ّ تمبعغ

  تدِیضات اص اعتفبدٍ ثب GPS هبًٌذ ای هبُْاسٍ ّ الکتشًّیکی ُبی عیغتن ّ اعتیؾي تْتبل

. سّد هی ثکبس دسیبیی ثشداسی ًمؾَ دس الکتشًّیکی

  ّ ؽذٍ گیشی اًذاصٍ ػوك افمی هْلؼیت ، آة ػوك گیشی اًذاصٍ ؽبهل ػوك گیشی اًذاصٍ ُش5)

. ثبؽذ هی لسظَ ُوبى دس هجٌب عغر یک ثَ ًغجت دسیب آة ًْعبى همذاس



 پزیشد اًدبم یکذیگش ثب ّ ُوضهبى فْست ثَ ثبیغت هی دسیبیی ثشداسی ًمؾَ دس هؾبُذات6)

. گیشد هی اًدبم صهبى ػبهل ثجت عشیك اص هؾبُذات ّ ُب گیشی اًذاصٍ توبهی ّ

: چبست تؼشیف

 ُبی آًتي خولَ اص هؾخـ ػْاسك دسیبیی ػْاسك ثش ػالٍّ ثبیذ کَ اعت ای ًمؾَ چبست

  سا داسد دسیب ًبّثشی دس کَ آًچَ ُش ّ دسیب دس هْخْد ُبی خضیشٍ ، ُب اعکلَ ، هخبثشاتی

. دُذ ًؾبى



: لبئن ّ افمی عغْذ کٌتشل

  هی ( هختقبت ُبی عیغتن ) افمی عیغتن ّ ( لبئن عیغتن) استفبػی ُبی عیغتن کٌتشل ثشای

 اعشاف دس (Datum=هجٌب عغْذ ) هجٌبیی عغْذ یب هشخغ ّ پبیَ ًمبط اص ای ؽجکَ ثبیغت

 اص ای ؽجکَ گغتشػ ثب ًذاؽتین عیغتوی چٌیي اگش . کٌذ هی ایدبد سا ُیذسّگشافی ی هسذّدٍ

  ی هٌغمَ دس GPS هؾبُذات ّ الکتشًّیکی ُبی پیوبیؼ ، ثٌذی هثلث هؾبُذات تْعظ ًمبط

. ًوبیین هی ایدبد سا ای ؽجکَ ًظش هْسد

ثٌذی هثلث                                                   پیوبیؼ               



: ًکتَ

یب دسیب آة هتْعظ عغر ُیذسّگشافی ثشای کؾْس استفبػی هجٌبیی عغر MSL ثبؽذ هی .

چبست ًبم ثَ اعت عغسی دسیب دس یبثی ػوك هجٌبیی عغر هؼوْال Datum َثش هٌغجك ک 

  ّلْع عغر تشیي پبییي ثَ ًضدیک هؼوْال عغر ایي کَ ثبؽذ ًوی MSL دسیب هتْعظ عغر

  ًمؾَ دس آهذٍ ثذعت اػذاد کَ آًدبیی اص ّ ثبؽذ هی دسیبیی ثشداسی ًمؾَ ی ًبزیَ دس خزس

  ثْد خْاُذ هغوئي ًْسد دسیب یک لزا ؽْد هی دادٍ اسخبع Datum چبست ثَ دسیبیی ُبی

 هی هٌغمَ چبست دس ًظش هْسد ػوك اص ثیؾتش ُویؾَ زشکت زبل دس کؾتی صیش ػوك کَ

 خْاُذ ایوي ّ آعبى تشدد ثشای ای ّعیلَ هب دسیبیی ُبی چبست گیشین هی ًتیدَ پظ.ثبؽذ

 سا دسیب عغر ًْعبًبت کَ آًدبیی اص ّ ثبؽذ هی ثبثت ّ پبیذاس هجٌب عغر ایي کَ چشا ثْد

 ثشای هیتْاى ًیض سا هؾبُذات ایي لزا کشد گیشی اًذاصٍ عْازل دس هجٌب ًمغَ یک دس هیتْاى

. کشد اػوبل هٌغمَ توبم

ثبؽذ ثیؾتش ًجبیذ کیلْهتش 10 اص ثبص عْازل دس ُیذسّگشافی هٌغمَ اثؼبد .

ثبؽذ هی عبزلی ی پبیَ ًمبط اص ُبیی ؽجکَ ایدبد هغئْل کؾْس ُش ثشداسی ًمؾَ عبصهبى.



    آّسین هی دعت ثَ کَ دسیب ثغتش تپْگشافی ثش ػالٍّ دسیبیی ثشداسی ًمؾَ ػولیبت یک دس  

  عبزلی ی پبیَ ًمبط ثَ ّاثغتَ ثشداسی ًمؾَ ایي کَ داسین ًیض عبزلی خغْط ثشداسی ًمؾَ ثَ ًیبص

. ثبؽذ هی

    سا دسیب آة هذ ّلْع زذ ثبالتشیي (High Water Line) HWL دس عبزلی خظ هؼوْأل 

Low) سا دسیب آة خزس تشیي پبییي ّ گیشًذ هی ًظش Water Line)LWLَعغر ففش اص ک 

. گیشًذ هی ًظش دس دسیب خظ دسیب

Line) : هْلؼیت تؼییي عیغتن Of Position) LOP

  دُذ اًدبم دسیب عغر دس افمی هْلؼیت تؼییي ثشای ثبیذ ُیذسّگشاف یک کَ ُبیی گیشی اًذاصٍ

. (فبفلَ عوت، صاّیَ، ) ؽًْذ هی گیشی اًذاصٍ ًیض صهیي دس کَ ُغتٌذ ُبیی ُوبى



: ًکبت

 صهیي دس کَ ثبؽذ هی هْلؼیت تؼییي ثشای سّؽی فبفلَ اختالف گیشی اًذاصٍ دسیب دس 

. ًذاسد کبسثشدی

 هکبى یک ؽْد هی اًدبم خبؿ هجذا یک ثَ ًغجت کَ ُبیی گیشی اًذاصٍ اص یک ُش 

. ًبهٌذ هی LOP هْلؼیت خظ آًشا کَ کٌذ هی ایدبد سا ٌُذعی

 زبلت دس ّ داسین ًیبص هْلؼیت خظ دّ زذالل تمبعغ ثَ ًمغَ یک هْلؼیت تؼییي ثشای 

: اص ػجبستٌذ تشتیت ثَ کَ داسد ّخْد هْلؼیت خظ 4 ُیذسّگشافی دس کلی

:(Pirection) عوت هْلؼیت خظ1)

 دس سّػ ایي ثبؽذ هی ثبثت خِت یک اص هغبّی عوت داسای ًمبعی توبهی ٌُذعی هکبى یؼٌی

: ثب اعت ثشاثش عوت هْلؼیت خظ سیبضی هذل ّ داسد کبسثشد صهیي یب ّ دسیب

هدِْل ًمغَ هختقبت                  

ًمغَ دّ ثیي گیشی اًذاصٍ عوت                    هؼلْم ًمغَ هختقبت                  



: ًکتَ

 ای ًمغَ هْلؼیت تْاى هی عبزلی ثبثت ًمغَ دّ اص عوت دّ زذالل گیشی اًذاصٍ ثب u سا 

. آّسین ثذعت

: (Circle) فبفلَ هْلؼیت خظ2)

  ُبی دایشٍ )ثبؽذ هشکضی ًمغَ یک اص هغبّی فبفلَ داسای کَ ًمبعی توبهی ٌُذعی هکبى یؼٌی

 هذل . داسد کبسثشد صهیي ّ دسیب دس فبفلَ گیشی اًذاصٍ دس هْلؼیت خظ ایي ( هشکض ُن

: ثب اعت ثشاثش فبفلَ هْلؼیت تؼییي خظ سیبضی

هدِْل ًمغَ هختقبت          

هؼلْم ًمغَ هختقبت          

ًمغَ دّ ثیي گیشی اًذاصٍ عوت          

: ًکتَ

  ساثذعت هدِْل ًمغَ هْلؼیت هیتْاى عبزلی ثبثت دّایغتگبٍ اص فبفلَ دّ زذالل گیشی اًذاصٍ ثب

. آّسد



: الوشکض هختلف ُبی دایشٍ هسبعی ی صاّیَ هْلؼیت خظ3)

 هؼلْم ی ًمغَ دّ یب یک اص هغبّی ُبی صاّیَ داسای کَ ًمبعی توبهی ٌُذعی هکبى یؼٌی

 . داسد کبسثشد (sextant) عکغتبًت ثب صاّیَ گیشی اًذاصٍ دس سّػ ایي ثبؽذ هی عبزلی

: ثب اعت ثشاثش سّػ ایي سیبضی هذل



 تْاى هی عکغتبًت ُوضهبى لشائت دّ تْعظ ؽٌبّس یک اص هسبعی صاّیَ دّ گیشی اًذاصٍ ثب

. آّسد ثذعت سا u هدِْل ی ًمغَ هْلؼیت

Hyper) ُب ُضلْلی هْلؼیت خظ4) Lolic) (فبفلَ اختالف) :

  ّ ، ثبؽذ هی عبزلی ثبثت ًمغَ دّ اص هغبّی فبفلَ اختالف داسای کَ اعت ًمبعی ٌُذعی هکبى

. داسد کبسثشد دسیب ّ صهیي فبفلَ اختالف گیشی اًذاصٍ دس سّػ ایي



I ثبثت ًمبط فبفلَ , j عَ اص فبفلَ اختالف گیشی اًذاصٍ ثب سّػ ایي دس ّ ًبهٌذ هی هجٌب خظ سا 

  تؼییي ُضلْلی ُبی هٌسٌی عشیك اص دسیب دس U ی ًمغَ هختقبت تْاى هی عبزلی ًمغَ سّػ

 ثب سا U هدِْل ًمغَ هْلؼیت تْاًین هی هْلؼیت تؼییي خظ تؼذاد  افضایؼ ثب سّػ ایي دس . کشد

  . آّسین ثذعت ثیؾتشی دلت ثب ّ هشثؼبت کوتشیي سّػ

: ًکتَ

  ػٌْاى ثَ ُیذسّگشفی کؾتی هْلؼیت تؼیي ثشای دیگشی هختلف سّؽِبی فْق سّػ 4 ثش ػالٍّ

  ّ اپتیکی فْست ثَ ُب عیغتن ایي کَ  سّد هی کبس ثَ یبثی ػوك ٌُگبم دس گیشی اًذاصٍ عکْی

. ثبؽذ هی ای هبُْاسٍ ّ الکتشّاپتیکی یب



: اپتیکی الکتشّ ّ اپتیکی ُبی عیغتن

.iخغْط) کشاًَ دّ ثیي دسیبیی ثشداسی ًمؾَ هسذّدٍ سّػ ایي دس : تشاًضیت سّػ  

  عبزل عشف دّ گزاسی ػالهت ثب تْاى هی سا یبثی ػوك خظ ُش ّ ثْدٍ هسذّدٍ (عبزلی

 ثَ کشاًَ عْی یک اص ُیذسّگشافی لبیك . کشد فشك هغتمین خظ یک فْست ثَ سّدخبًَ

  ًمغَ تب (فبفلَ)لبیك هْلؼیت یبثی ػوك هسبعجَ عْل دس ّ کشدٍ زشکت دیگش عشف

  ثتْاًین ایٌکَ فشك ثب کْتبٍ ًغجتأ فْافل ثشای سّػ ایي . کٌین هی هسبعجَ سا کشاًَ دیگش

.  داسد کبسثشد کٌین زشکت هغتمین خظ یک دس عبزلی ُبی ًؾبًَ عشیك اص

: ًکتَ

 ًمغَ دّ ثیي هغتمین اهتذاد دس ُوْاسٍ ُیذسّگشافی لبیك کَ اعت ایي سّػ ایي دس اعبعی فشك

. کٌذ زشکت عبزلی ی



.iiدس : هغتمین هغیش ّ صاّیَ سّػ 

 اص فبفلَ گیشی اًذاصٍ ثدبی سّػ ایي

 اص هسبعی صاّیَ یک گیشی اًذاصٍ

 دعتگبٍ تْعظ ُیذسّگشافی لبیك داخل

 لبیك کٌین هی اعتفبدٍ عکغتبًت

 یبثی ػوك خظ هغیش دس ُیذسّگشافی

 ّ ایغتذ هی هختلف صهبًی فْافل دس

 ایغتگبٍ دّ ثَ هسبعی صاّیَ یک

 اص یکی .کٌذ هی گیشی اًذاصٍ سا عبزلی

 آى ثَ ًغجت صاّیَ کَ عبزلی ًمبط

 هغیش سّی دس ؽْد هی گیشی اًذاصٍ

 ایي هختقبت ّ داسد لشاس لبیك زشکت

 ّلی اعت ؽذٍ هؾخـ لجل اص ًمغَ

  ثشّی سا هسبعی صاّیَ کَ دیگش ًمغَ

 صاّیَ ثبیغت هی گیشین هی اًذاصٍ آى

. دُذ ًؾبى سا دسخَ 30 اص کوتش ای

: ًکتَ

 هتش 200 ثَ ًضدیک فْافل ثشای سّػ ایي

. ثبؽذ هی هٌبعت



: ًکتَ

  سا ُیذسّگشافی لبیك هْلؼیت هسبعی صاّیَ یک گیشی اًذاصٍ ثب تشاًضیت هغیش دس تْاى هی

  هسبعی ی صاّیَ ًیض سّػ دسایي . گْیٌذ هغتمین هغیش ّ صاّیَ سّػ ایي ثَ کشد تؼییي

. داسد کبسثشد هتش500 فْافل تب سّػ ایي . کوتشثبؽذ ًجبیذ دسخ30َاص

: عبزل اص صاّیَ گیشی اًذاصٍ تشاًضیت سّػ

  لبیك عبزل اص صاّیَ یک گیشی ثباًذاصٍ هیتْاى هسبعی صاّیَ گیشی اًذاصٍ ثدبی سّػ ایي دس

. ًوْد هْلؼیت تؼییي سا ُیذسّگشافی

a1 صّایبی ّ کشدٍ سّی ًؾبًَ ُیذسّگشافی لبیك ثَ عبزلی ایغتگبٍ اص دعتگبُی , a2 , an سا 

  ثذعت سا  ًظش هْسد صاّیَ ُب آى هیبًگیي اص ّ کٌین هی گیشی اًذاصٍ صهبًی هختلف فْافل دس

  ػوك خظ هغیش دس ُیذسّگشافی لبیك کَ اعت ایي ثش سّػ ایي دس اعبعی فشك ، آّسین هی

  همذاس ًجبیذ سّػ دسایي ) . کٌذ هی زشکت اعت ؽذٍ ایدبد عبزلی ًمغَ دّ اهتذاد تْعظ کَ یبثی

(. ثبؽذ کوتش دسخَ 30اص a صاّیَ



: (Resection) تشفیغ سّػ

  ًمغَ هختقبت تْاًین هی عبزلی ثبثت ًمغَ عَ ثَ ًغجت صاّیَ دّ گیشی اًذاصٍ ثب سّػ ایي دس

. آّسین ثذعت سا هدِْل ی

: ًکبت

 َثبؽٌذ هی هسبعی ُبی صاّیَ سّػ ایي دس ؽذٍ گیشی اًذاصٍ ُبی صاّی .

 ػوك خغْط دعت سا آًِب کَ ثبؽذ هی هتسذالوشکض دّایش یبثی ػوك ُبی هغیش سّػ ایي دس  

. ًبهٌذ هی یبثی

 ٍثبؽذ ثیؾتش دسخَ 120 اص ّ کوتش دسخَ 30 اص ًجبیذ تشفیغ سّػ دس صاّیَ گیشی اًذاص .



: الکتشّاپتیکی گیشی اًذاصٍ سّػ

 صاّیَ ُوضهبى گیشی اًذاصٍ ثب اعت صاّیَ ّ فبفلَ گیشی اًذاصٍ عیغتن ثَ هْعْم کَ سّػ دسایي

 ایي ثَ آّسین هی ثذعت سا هدِْل ًمغَ هْلؼیت عبزلی ایغتگبٍ یک اص اعتیؾي تْتبل تْعظ

. گْیٌذ هی لغجی سّػ عیغتن

: ًکبت

 اص هیجبیغت ًکٌین اعتفبدٍ تشاًضیت هغیشُبی عشیك اص یبثی ػوك ػولیبت کَ فْستی دس  

 ثبؽٌذ هی هدِض خِتَ ُوَ ُبی سفلکتْس ثَ کَ ُیذسّگشافی هخقْؿ ُبی اعتیؾي تْتبل

. ثبؽذ هی آًی فْست ثَ سّػ ایي دس هختقبت تؼییي ّ کشد اعتفبدٍ

  هؼوْأل ّ ثبؽذ هی اعتیؾي تْتبل هفیذ دیذ ثَ ّاثغتَ سّػ ایي دس هغتمین دیذ فبفلَ زذاکثش 

. ثبؽذ هی کیلْهتش 5 تب 3 ثیي



: الکتشًّیکی فبفلَ گیشی اًذاصٍ سّػ

  ًبم ثَ گیشًذٍ دعتگبٍ دّ ؽبهل یبثی ػوك ػولیبت ّ اعت فبفلَ گیشی اًذاصٍ عیغتن سّػ دسایي

  ّ یبثی ػوك لبیك سّی ثش Master فشعتٌذٍ دعتگبٍ یک ّ عبزلی ثبثت ًمبط سّی دس سیوْت

  دّ ثیي دس تمبعغ صاّیَ ّ ثبؽذ هی DMU یب فبفلَ گیشی اًذاصٍ ّازذ ًبم ثَ دعتگبٍ یک ًیض

. ثبؽذ ثیؾتش دسخَ 150 اص ّ کوتش دسخَ 30 اص ًجبیذ هْلؼیت تؼییي خظ

 80 تب هؼوْأل ّ عبزلی ایغتگبٍ ثَ ثغتگی گشفت تْاى هی دعتگبٍ ایي ثب کَ ای فبفلَ زذاکثش

. ثبؽذ هی کیلْهتش

: هْلؼیت تؼییي دلت

 ؽکل اعتسکبم ّ اثضاس دلت گیشی اًذاصٍ عیغتن ثَ ّاثغتَ هْلؼیت تؼییي هختلف ُبی عیغتن دلت

. داسد هشثْط هسبعجبت ّ ًمبط ٌُذعی



: ًکبت

 هی افضایؼ هشثؼبت کوتشیي ُبی سّػ ثب سا هْلؼیت تؼییي دلت ُب گیشی اًذاصٍ ثبافضایؼ 

. دُین

 هی کشد اعتفبدٍ اضبفی هؾبُذات اص التقبدی یب فٌی ُبی ػلت ثَ ًتْاى کَ فْستی دس 

. داؽت کبهلی ّ دسعت اسصیبثی ًظش هْسد ی ًمغَ هختقبت کیفیت ثَ ًغجت ثبیغت

GNSS(Global عیغتن narigation satellik system) :

  دفبع ّصاست ثَ هشثْط یکی داسد ّخْد دًیب عغر دس هْلؼیت تؼییي عیغتن دّ زبضش زبل دس

. ُغتٌذ ًظبهی کبهأل ُشدّ ّ اعت سّعیَ ثَ هشثْط دیگشی ّ آهشیکب

: ًکتَ

 دس ّ داسد ًظبهی غیش کبسثشد کبهأل کَ اسّپب فضبیی آژاًظ تْعظ گبلیلَ ًبم ثَ دیگشی عیغتن

. کشد فؼبلیت ثَ ؽشّع 2010 عبل



 دًیب دس اهشّصٍ الصم هبلی ثْدخَ تأهیي ّ تْخَ ػذم ػلت ثَ سّعیَ کؾْس هْلؼیت تؼییي عیغتن

 هْسد سا Narstar یب آهشیکب هْلؼیت تؼییي عیغتن فقل ایي دس پظ . داسد کوتشی کبسثشد

 1993 عبل دس ّ ؽذٍ عشازی ًظبهی اُذاف ثشای اثتذا دس عیغتن ایي . دُین هی لشاس ثشسعی

 لبدس عیغتن ایي ، کشد پیذا سا خْد کبهل ظشفیت 1995 عبل دس ّ سعیذ خْد اّلیَ ظشفیت ثَ

  عیغتن ایي دس اهشّصٍ ، آّسد ثذعت سا هختلف ًمبط هْلؼیت ُْایی ّ آة ؽشایظ توبهی دس اعت

  هْلؼیت تؼییي دس صیبدی تسْل ثبػث اهش ایي کَ ؽْد هی اعتفبدٍ ًظبهی غیش اُذاف ثشای

. گشدیذ دسیبیی

GPS ( Global Positioning System ) :

  تؼییي هختلف ُبی سّػ خبیگضیي کَ آیذ هی ثؾوبس خِبًی هْلؼیت تؼییي ّ ًبّثشی عیغتن یک

  ًمبعی ) ثبؽذ کْس ًمبط داسای GPS ُبی هبُْاسٍ کَ افتذ هی اتفبق ثٌذست . اعت ؽذٍ هْلؼیت

  صهیٌی ُبی سّػ اص اعت ثِتش هْاسد ایي دس کَ ( ًیغتٌذ هْلؼیت تؼییي لبثل GPS تْعظ کَ

 تؼییي عیغتن ایي اعبط ًذاسد صهیٌی ایغتگبٍ اًتخبة یک ثَ ًیبص GPS عیغتن کٌین اعتفبدٍ

 24 اعت لبدس کَ ثبؽذ هی صهیي اعشاف ُبی هبُْاسٍ ثبص عیگٌبل دسیبفت ثَ GPS هْلؼیت

  ّ هْلؼیت تؼییي GPS عیغتن افلی هفِْم . ثذُذ هب ثَ سا ًمبط ثؼذی عَ هختقبت عبػتَ

. ثبؽذ هی هبُْاسٍ ّعیلَ ثَ صهبى ّ عْل گیشی اًذاصٍ کوک ثَ ًبّثشی





GPS ُبی ثخؼ :

 هی صهیي اعشاف دس دایشٍ ثَ ًضدیک هذاسُبی دس کَ فؼبل هبُْاسٍ 24 اص : فضبیی ثخؼ1)

 6 دس ّ داسًذ لشاس کیلْهتشی 20200 استفبع دس ُب هبُْاسٍ . اعت ؽذٍ تؾکیل چشخذ

 4 ؽبهل هذاس ُش دس ّ اعت اعتْا ففسَ ثَ ًغجت دسخَ 55 هیل صاّیَ ثب هختلف هذاس

  عیغتن ایي ثبؽذ هی عبػت 12 صهیي دّس ثَ ُب هبُْاسٍ زشکت دّسٍ کَ ؽْد هی هبُْاسٍ

  ّلی داسد سا افك ثَ ًغجت دسخَ 15 ثبالی استفبػی صاّیَ دس هبُْاسٍ 4 ثب استجبط لبثلیت

. ثْد استجبط دس ًیض هبُْاسٍ 4 اص ثیؼ ثب آل ایذٍ ؽشایظ دس تْاى هی

: فضبیی ثخؼ ُبی هبُْاسٍ ّظبیف

 عیگٌبل عشیك اص اعالػبت اًتمبل1.

( ُب هبُْاسٍ دس اتوی عبػت ّخْد ثخبعش) خِبى صهبًی هجذا ثشای ثبال دلت زفظ2.

هذاسی تقسیسبت اًدبم3.

صهیٌی کٌتشل ثخؼ اص اعالػبت کشدى رخیشٍ دسیبفت4.



  ًبم ثَ افلی ایغتگبٍ ُب آى اص یکی کَ ؽذٍ تؾکیل صهیٌی ایغتگبٍ 5 اص : کٌتشل ثخؼ2)

Colorado spring اعالػبت اسعبل ّ دسیبفت لبثلیت ایغتگبٍ ایي کَ ثبؽذ هی ّ  

. داسد سا هبُْاسٍ هذاسی تقسیسبت

: کٌتشل ثخؼ ّظبیف

هْلؼیت تؼیي عیغتن ػبدی ّضؼیت ثشسعی1.

  ُب هبُْاسٍ هذاّم سدیبثی2.

  ای هبُْاسٍ تقسیسبت اػوبل3.

خذیذ ُبی دادٍ اسعبل4.

 :GPS هْلؼیت تؼییي ُبی عشّیظ

PPS ( ة                       SPS ( الف



: GPS ثب هْلؼیت تؼییي ُبی سّػ

  (Datum) هشخغ عیغتن . ؽْد هی اعتفبدٍ فضبیی تمبعغ سّػ اص GPS ثب هْلؼیت تؼییي دس

WGS : گیشد هی فْست صیش سّػ عَ ثَ GPS ثب هْلؼیت تؼییي کل دس 84

ًشهبل یب هغلك هْلؼیت تؼییي1)

ًغجی هْلؼیت تؼییي2)

تفبضلی هْلؼیت تؼییي3)

: ًشهبل یب هغلك هْلؼیت تؼییي

  اص هٌظْس) کٌذ هی ایدبد فبفلَ ؽجَ گیشی اًذاصٍ اص اعتفبدٍ ثب ًْآّسی یک GPS ی گیشًذٍ

 کذ ّ هبُْاسٍ اص اسعبلی کذ ثَ ّاثغتَ کَ هبُْاسٍ ّ آًتي ثیي فبفلَ تمشیجی گیشی اًذاصٍ

 ػذم اص ًبؽی ُبی خغب ثشای تقسیسی ُیچ سّػ ایي دس ( ثبؽذ هی GPS اص ؽذٍ تْلیذ

  هی عی عیگٌبل کَ ای فبفلَ. ؽْد ًوی اػوبل گیشًذٍ عبػت ّ فشعتٌذٍ عبػت ُوضهبًی

. اعت هْج سعیذى ثشای ؽذٍ عی صهبى دس هبُْاسٍ اص هْج اسعبل عشػت ثب ثشاثش کٌذ



  ثبیذ فبفلَ ؽجَ 4 زذالل ثگزاسد اثش هْلؼیت تؼییي ثش تْاتٌذ هی خْی ؽشایظ هبًٌذ خغبُبیی

  ایي ثب هْلؼیت تؼییي . دُین اًدبم GPS ثب ثؼذی 3 هْلؼیت تؼییي یک ثتْاًین تب گشدد هؾبُذٍ

: اعت ّاثغتَ صیش ُبی دلت ثَ سّػ

  هبُْاسٍ ُش هختقبت دلت1)

( خْ) اتوغفش خغبُبی تبثیش دلت2)

 تْعظ گیشی اًذاصٍ ّالؼی صهبى پشداصػ سصّلیؾي ایٌکَ ثش هٌظْس) تفکیک لذست دلت3)

GPS )

  ی ٌُذعَ ّ فبفلَ گیشی اًذاصٍ دلت اص اعت تبثؼی ای ًمغَ هْلؼیت تؼییي یک دلت4)

. ُب هبُْاسٍ

: ًکتَ

. ثبؽذ هی تش دلت کن هبُْاسٍ اتوی عبػت ثَ ًغجت GPS گیشًذٍ عبػت



: ًغجی هْلؼیت تؼییي

Base یب هجٌب خظ ثشداس تؼییي ُذف هْلؼیت تؼییي ایي دس Line ثبؽذ هی .

 : هجٌب خظ ثشداس 

  ًمبط اص یکی هغلك هْلؼیت اگش ّ کٌذ هی هشثْط ُن ثَ سا هْلؼیت دّ کَ اعت ضشایجی ثشداس

  تؼییي ًْع ایي ، آّسد ثذعت سا دیگش ًمغَ تْاى هی هجٌب خظ ثشداس کشدى اضبفَ ثب ثبؽذ هؼلْم

  اعتفبدٍ فبص گیشی اًذاصٍ اص ثیؾتش ػول دس الجتَ کَ ثبؽذ هی اخشا فبلذ فبص ّ کذ عشیك اص هْلؼیت

. ؽْد هی



  کَ ًْؽت کٌذ هی سدیبثی گیشًذٍ کَ هبُْاسٍ ُش ثشای فبص هؾبُذٍ هؼبدلَ تْاى هی لسظَ ُش دس

  ّ هجٌب خظ عشف دّ دس هختلف گیشًذٍ دّ عشیك اص لسظَ ُوبى دس هبُْاسٍ ُوبى هؾبُذٍ ثب

  ثذعت سا ؽْد هی تجذیل عبدٍ تفبضلی ی هؼبدلَ یک ثَ فبص هؼبدلَ دّ دیگشی اص یکی تفبضل

  ثَ تْاًین هی ُن اص هؼبدلَ دّ ایي تمبضل ّ دیگش هبُْاسٍ ثشای عبدٍ تفبضلی هؼبدلَ یک آّسد

. ًوبیین هی ززف سا ُب هبُْاسٍ عبػت خغبی ًتیدَ دس ثشعین گبًَ دّ تفبضلی هؼبدلَ یک

تصویر خطای ساعت ماهواره

http://www.ncc-gnss.com/wp-content/uploads/2011/04/clock.png


: تفبضلی هْلؼیت تؼییي

  سّی ثش سا تقسیسبتی کَ تفبّت ایي ثب کٌین هی ػول هغلك هْلؼیت تؼیي هبًٌذ سّػ ایي دس

  ًمغَ هختقبت ثتْاًین تب دُین هی اًدبم آًی غیش زبلت دس چَ ّ آًی زبلت دس چَ فبفلَ ؽجَ

 افضایؼ سا ًمبط ثشای آهذٍ ثذعت هختقبت دلت تْاى هی سّػ ایي ثب آّسین ثذعت سا هدِْل

. داد

: خغب هٌبثغ

هبُْاسٍ عبػت خغبی1)

هبُْاسٍ هذاسی خغبی2)

اتوغفش اص عیگٌبل ػجْس خغبی3)

(اعت گزاس تبثیش خغب ایي دس سعْثت ػبهل)تشّپْعفشیک خغبی4)

(عیگٌبل ثش الکتشّهغٌبعیغی اهْاج عبیش ّ خْسؽیذ ُبی لکَ تبثیش)یًْغفشیک خغبی5)



تصویر خطای یونسفر                       تصویر خطای تروپوسفر    

http://www.ncc-gnss.com/wp-content/uploads/2011/04/trop2.png
http://www.ncc-gnss.com/wp-content/uploads/2011/04/ion1.png


: ثیکي سادیْ ًبّثشی عشّیظ

  ّعیغ پْؽؼ ثب ًبّثشی کوک اهکبًبت تِیَ ثیکي سادیْ ًبّثشی ُبی عشّیظ ایي افلی ػولکشد

 ثَ ّ لذیوی ُبی عشّیظ خبیگضیٌی هٌظْس ثَ ًبّثشی لبثل ُبی آة دس دلیك هْلؼیت تؼییي ّ تش

 دس اعتفبدٍ هْسد فشکبًظ . ثبؽذ هی عبزلی فشا هٌبعك دس ًبّثشی ثشای پبیَ ُبی عیغتن ػٌْاى

  هْلؼیت تؼییي ثشای عشّیظ ایي اص هتؼذدی کؾْسُبی ّ ثبؽذ هی 300KHZ عشّیظ ایي

. کٌٌذ هی اعتفبدٍ خْد پْؽؼ تست ... ّ ُب سّدخبًَ ّ ُب دسیبچَ عبزلی هٌبعك دس دلیك

: ًکتَ

 عیغتن ّ ًبّثشی عبصهبى تْعظ ًبّثشی هْلؼیت تؼییي عیغتن فبسط خلیح دس زبضش زبل دس

  االزوذی هیٌب ثٌبدس دس عبزلی ُبی ایغتگبٍ اص هتؾکل کَ (Menas) خبّسهیبًَ ًبّثشی کوک

  زذّد عیغتن ایي ثشد ّ . ثبؽذ هی اهبسات دس الخیوَ ساط ، اثْضجی ، ثسشیي الجٌذس ، کْیت

. ثبؽذ هی هتش 1.5 زذّد دس دلتی ثب هْالغ ثیؾتش دس ّ دسیبیی هبیل 250



Real) : کیٌوبتیک سّػ Time Kinematic) RTK

 هی آى اص اعتفبدٍ ثب ّ ؽذ عشازی GPS ثشای90 ی دَُ دس کَ ثبؽذ هی آًی کیٌوبتیک سّػ

 ثَ کبسثش سّػ ایي دس یبفت دعت ثشداسی ًمؾَ دس ًظش هْسد ُبی دلت ثَ آًی ثقْست تْاى

  عبًتی دلت ثَ سا هْلؼیت تؼییي ثتْاًذ تب داسد ًیبص کیلْهتشی10 فبفلَ دس هشخغ ایغتگبٍ یک

. دُذ اًدبم هتش

:RTK اعبط ثش ُیذسّگشافی هذلغبصی

 ثشداسی ًمؾَ ػولیبت یک دس ؽذٍ گیشی اًذاصٍ اػوبق تجذیل ثشای یبثی ػوك هجٌبی عغر تؼییي

 ُیذسّگشافی اعتبًذاسدُبی اعبط ثش ثبیغت هی هجٌب عغر ایي ثبؽذ هی اّلیَ افْل اص دسیبیی

  هجٌبی عغر ایدبد ثَ ًیبص ػذم فْست دس ّ ؽْد هتقل عبزلی ی ًمغَ یک ثَ ّ ؽذٍ ایدبد

. ثشد ثِشٍ هْخْد هجٌبی عغر اص تْاى هی یبثی ػوك دس خذیذ

 اص اعتفبدٍ ثب لذیوی هجٌبی عغر کشدى ثشّص دسیبیی ثشداسی ًمؾَ دس هجٌب عغر تؼییي اص ُذف

 . ثبؽذ هی هغتمین گیشی اًذاصٍ ُبی عیغتن گیشی ثکبس ثذّى RTK فٌبّسی
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: RTK اعبط ثش ُیذسّگشافی هذلغبصی ثشای ُب ًیبص تشیي ػوذٍ

ایغتبتیک فْست ثَ ُب هبُْاسٍ هْلؼیت تؼییي ػولیبت اًدبم1)

یبثی ػوك هجٌبی عغر ثَ دعتیبثی ثشای اتْهبتیک ُبی دادٍ هؾبُذ2ٍ)

عٌتی ُبی گیشی اًذاصٍ اص اعتفبدٍ ثدبی GPS ثب هؾبُذات اًدبم3)

 لٌگش کَ کؾتی اص اعتفبدٍ ثب عبػتَ 25 فْست ثَ RTK سّػ ثَ هؾبُذات گیشی اًذاص4ٍ)

یبثی ػوك هجٌبی عغر هیبًی ًمبط دس ؽذٍ

  ثیي خذایی اػوبل ّ هسبعجَ ثشای ُیذسّگشافی افضاسُبی ًشم دس هٌبعت ثٌذی پیکش اًدبم5)

:CD) یبثی ػوك هجٌبی عغر ّ ثیضْی Chart Datum) 



: هجٌب عغر ًوْداس

: داسد ّخْد یبثی ػوك هجٌبی عغر ثشای ًوْداس ًوًَْ دّ

 توبم دس تْاى هی (MSL) ژئْدتیک هجٌبی عغر ّ (CD) ثیي عٌتی استجبط یک تْاى هی1)

. کشد ایدبد ُیذسّگشافی هٌغمَ

 GPS تْعظ ًظش هْسد ُیذسّگشافی هٌغمَ ثشای CD ّ MSL ثیي استجبط اص ًوْداس یک2)

آیذ هی ّخْد ثَ

: ًکتَ

عغر دّ ایي (CD ّ MSL ) هی فشك هْاصی دسیبیی ُبی خشیبى ّخْد ػذم صهبى دس 

. ؽْد

ٍگیشی اًذاص GPS ؽْد هی اًدبم هتسشک ثغْس .



: استفبػی هْلؼیت تؼییي دلت

 MSL ثَ ًغجت CD دلت ثبؽذ هی هتش عبًتی 10 اص ثبالتش عیغتن ایي دس دلت تمشیجی ثغْس

  هٌغمَ دس ثیضْی ّ ژئْئیذ ی ساثغَ اص هسلی هذل یک ثٌبثشایي ؽْد هی گشفتَ ًظش دس هسلی

. آیذ هی ثْخْد ُیذسّگشافی

: ًکتَ

. ؽْد هی اًدبم دسیب آة عغر تب GPS ( آًتي ففش ) آًتي هشکض اص دسیب دس RTK گیشی اًذاصٍ



: فْتی اهْاج

  ًمؾَ دس اهْاج ایي اص اعتفبدٍ الجتَ داسد صیبدی کبسثشد ثشداسی ًمؾَ دس الکتشّهغٌبعیغی اهْاج

 گشدد هی تضؼیف ؽذت ثَ ّ داسد لشاس آة هسیظ الکتشًّیکی ُذایت تأثیش  تست دسیبیی ثشداسی

  کَ کٌین اعتفبدٍ اهْاخی اص ثبیغت هی ثٌبثشایي کشد اعتفبدٍ یبثی ػوك دس تْاى ًوی آًِب اص پظ

  فْتی اهْاج هبًٌذ ًوبییذ زفظ خْد دس صیبد ُبی هغبفت ثشای الصم اًشژی

: فْت

 دس ّ ًمغَ یک دس فؾبس اگش ؽْد هی تْلیذ پالعتیکی هسیظ یک دس فؾبس تغییشات ثشاثش فْت

 توبم دس فؾبس تغییش یبثذ افضایؼ لسظَ یک دس دعتگبٍ یک تْعظ ّ آة اص ّعیؼی زدن یک

. ؽْد هی هٌتؾش هؾخـ عشػت یک ثب کشّی هْج ثقْست خِبت

: ًکتَ

  ّ فْتی اهْاج گیشی ثکبس ثب ثبؽذ هی ( چگبلی ) داًغیتَ ّ خْاؿ ثَ ّاثغتَ هْج عشػت

. کشد تؼییي سا آة دس ؽذٍ عی فبفلَ تْاى هی اهْاج ایي اًشژی اص اعتفبدٍ



: فْتی اهْاج اًتؾبس عشػت

  ی االعتیتَ K آى دس کَ آیذ هی ثذعت صیش ی ساثغَ اص عیبل یک دس فْتی اهْاج عشػت

. اعت چگبلی ی االعتیتَ     ّ زدوی

: الکتشّاکشعتیکی یبة ػوك

 اص پظ عیگٌبل ایي کٌذ هی تْلیذ لْی الکتشیکی پبلظ یک یبة ػوك الکتشیکی عیگٌبل هْلذ

 کشدٍ تجذیل فْتی پبلظ ثَ سا الکتشیکی پبلظ تشاًغذیْعش ؽْد هی اسعبل تشاًغذیْعش ثَ تمْیت

  دسیب ثغتش عغر ثب ثشخْسد اص پظ عیگٌبل فشعتذ هی دسیب ثغتش یب دسیب ػوك ثَ سا آى ّ

  فْتی عیگٌبل ثَ ّ کشدٍ دسیبفت سا آى تشاًغذیْعش ّ ؽْد هی دادٍ ثبصگؾت پژّاک ثقْست

 ّ اسعبل صهبى گیشی اًذاصٍ ّازذ ثشاعبط ّ ؽذٍ تمْیت عیگٌبل ایي آى اص ّپظ کٌذ هی تجذیل

  یبة ػوك دعتگبٍ ایي ثَ اعت دلیل ُویي ثَ ؽْد هی هسبعجَ دسیب ثغتش ػوك عیگٌبل دسیبفت

. ؽْد هی گفتَ





: ًکبت

 ٍهتش ُضاس چٌذیي تب هتش دعی زغت ثش فْافل گیشی اًذاصٍ ثَ لبدس یبثی ػوك ُبی دعتگب 

. ثبؽٌذ هی

 َکؾتی زشکت هغیش ایي ثَ ّ گیشد هی اًدبم پیْعتَ ّ هتْالی ثقْست دسیبیی ثشداسی ًمؾ 

  اص اعتفبدٍ ثب الکتشًّیکی اهْاج اسعبل ّ صهبى ثیي فبفلَ ؽْد هی گفتَ یبثی ػوك خغْط

:فشهْل

. اعت ثبًیَ ثش هتش زغت ثش آة ثش فْت عشػت یب صهبى اختالف : T ّ عشػت : V کَ

 ثبؽذ هی ًوبیؼ لبثل ( دیدیتبل ) سلْهی ثقْست اکْعبًذس تْعظ ؽذٍ ثشداؽت ػوك .

 هتش 300 اص کوتش اػوبق ثشای یبلت ػوك دس تشاًغذیْعشُبی فشکبًظ khz200 ّ ثشای 

 سا ثِتش یبثی ػوك دلت ثبالتش فشکبًظ. ثبؽذ هی کیلُْشتض 50 تب 30 هتش300 اص ثیؾتش اػوبق

. دُذ هی لشاس هب اختیبس دس

 اص تْاى هی دسیب کف دس ؽذٍ هذفْى اؽیبء ّ دسیب ثغتش صیشیي ُبی الیَ ثشسعی ثشای 

. گْیٌذ هی ًگبس ثغتش ُب دعتگبٍ ًْع ایي ثَ ًوْد اعتفبدٍ کوتشی ُبی فشکبًظ



: عبًذیٌگ

 : هبًٌذ اثتذایی ّ عبدٍ ّعبیل یب ّ اکْعبًذس هبًٌذ اثضاسُبی تْعظ آة ػوك گیشی اًذاصٍ هؼٌبی ثَ

Tide ّ ، هذسج کؼ خظ ، هذسج عٌبة Gage

: اکْعبًذس کبلیجشاعیْى

  سا عیغتوبتیک خغبُبی تْاى هی کَ داسد لشاس هتؼذدی خغبُبی تأثیش تست دسیبیی یبثی ػوك

  ثبیذ دسیب آة دس فْت عشػت تغییشات ثخبعش دیگش عشف اص ّ کشد ززف ّ ؽٌبعبیی

 تقسیسبت عبیش ّ دعتگبُی خغبُبی هٌبثغ . ًوْد کبلیجشٍ فْت عشػت ثَ ًغجت سا اکْعبًذس

 ّعیلَ اص یبة ػوك ًوْدى کبلیجشٍ ثشای هؼوْأل گیشد لشاس ًظش هذ ثبیذ ًیض یبثی ػوك ثشای الصم

 دس هذسج عٌبة تْعظ کَ اعت فلضی هبًغ ّالغ دس ثبسچک ، کٌین هی اعتفبدٍ ثبسچک ثٌبم ای

  فْت عشػت اص اػن الصم تقسیسبت گیشد هی لشاس هؾخـ فبفلَ یک دس ّ تشاًغذیْعش صیش

 ػوك کشدى کبلیجشٍ خِت ّ آّسد ثذعت همذاس ایي ی  همبیغَ اص تْاى هی سا خغب هٌبثغ عبیش ّ

. کشد اعتفبدٍ آى اص یبة



: ًکتَ

 عْس ثَ ثبیذ کَ ، گْیٌذ تشاًغذیْعش آثخْس فْتی اهْاج اسعبل عٌغْس تب آة عغر فبفلَ ثَ

. ؽْد هؼشفی اکْعبًذس ثَ ػولیبت ؽشّع اص لجل ّ ؽذٍ گیشی اًذاصٍ دلیك

: گرافی هیدرو تصاویر از تعدادی






