داًطگاٍ جاهغ ػلوی کاستشدی ّاحذ 43

هْضْع تحقیق:

تشسسی تصْیشساصی دس
دّسٍ صفْیَ خاصَ
(هکتة قضّیي )
سضتَ:گشافیک تصْیشساصی
استاد ًظشی:

صُشا صُتاب
استاد ػولی:

صُشا صُتاب
ًام داًطجْ :

سِیال هیشحسیٌی
صهستاى2431

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل 2
تخص اّلًِ:ضت ٌُشی ایشاًیاى صفْیَ

2 .............

(اّج ّافْل ٌُشی)
تخص دّم :هْقؼیت جغشافیایی استاى قضّیي

6 ........

صٌایغ دستی قضّیي
تٌاُای تاسیخی
یادتْدُای هزُثی
جارتَ ُای ٌُشی
فشٌُگ ٌُش
تخص سْم:ضشّع هکتة قضّیي22........................
صهیٌَ سیاسی فشٌُگی
فصل دّم
تخص اّل :تاصهاًذٍُای هکتة قضّیي -هطِذ 12 .........
تخص دّم :ضاٍ اسواػیل ّ ضاٌُاهَ اسواػیل ثاًی 16 ...
فصل 4
تخص اّل :سیش تحْل ّّیژگیُای هکتة قضّیي

43 .......

هقایسَ ایي هکتة تا هکاتة قثلی
تخص دّمً :قاضاى هؼشّف هکتة قضّیي 34 ..............
ضاػشاى هؼشّف34...................................
تصاّیش هکتة قضّیي
ًتیجَ
گضاسش کاس ػولی
پیًْضت
هٌاتغ

ًتیجَ کاس ػولی
تصاّیش اسایَ ضذٍ کَ تصْست خطی ّتشاساط ضؼشی اص ّحطی
تافقی کَ دس ّصف ضاٍ طِواسة دس قشى دُن ُجشی سشّدٍ
ضذٍ،

طشاحی

ضذٍ

ّاجشا

خطی

است،ػلت

آًِاًیض ّیژگی خاظ دّساى هشتْطَ است

گًَْ

تْدى

ّ.سؼی ضذٍ دس

ایي تصاّیش اص ًوادُای ایشاى تاستاى تشای تِتش تَ
تصْیش کطیذى

ػٌاصش تصشی استفادٍ ضْد.تؼٌْاى هثال

استفادٍ اص فشم ُای دایشٍ ضکل ّهٌحٌی ،کَ ًوادی
سلطٌت

،هساّات

ًوایص

دادٍ

ّػذالت

هی

ضذٍ

پشًذٍ(ضاُیي،ػقاب)کَ

تاضٌذ

تصْست

ّ

ُ.واًطْس
ًطاًَ

ای

خْسضیذ

استفادٍ

اص

اص
اص

اقتذاس،تْاًایی

،جالل ّػظوت هی تاضذ ّ دس آى دّساى سوثل قذست ّفش
ضاُی تْدٍ ّپیکی هیاى خْسضیذ ّآدهی تْدٍ است کَ دس
ایي تصاّیش سوثل اص پادضاُاى است.فشم ػقشب دس ایي
تصاّیش
سشاست

ًوادی
کَ

دس

اص

تاسیکی

تؼضی

ّ

هْاقغ

ًطاًَ
کطتي

ای
آى

اص

ًیشّّدفغ

ّاجة

ًّیکْست

.ػٌاصش هْجْد دیگش ًیض کَ دس ایي تصاّیش آّسدٍ ضذٍ
اًذ تشاساط الواًِای هْجْد دس ضؼش است.هثالً ػٌصش اژدس
کَ تشای تَ تصْیش کطیذى آى اص فشم اژدُا استفادٍ ضذٍ
است.یا استفادٍ اص فشم ُای سادٍ ٌُذسی ّ غیش ٌُذسی
کَ تَ ضکل خاًَ ُای سّستای دس آهذٍ ّتیاى کٌٌذٍ
صًذگی هشدم ػام آى دّسٍ است ّیک تضاد خاصی دستشاتش
فشم ُای هٌحٌی داسدّفشم ُای ضطشًجی ًیض ًوادی اص
صهیي ُای صساػتی است کَ ایي تضادُا خْد تیاى کٌٌذٍ
قذست پادضاٍ ّقت تْدٍ است...

