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 رفیرا لدم زا هدافتسا اب نآ یهدبوسر لیسناتپ و یداب شیاسرف تدش یبایزرا
(IRIFR1) ناوارس هتخوس کمو کتور هقطنمرد 

 یگیر اضردمحم
  یرادرب هرهب و ءایحا هورگ ،یعیبط عبانم هدکشناد یملع تایه وضع ،ناوارس یلاع شزومآ عمتجم سیئر

 ناریا ،ناوارس ،ینابایب و کشخ قطانم زا

 1یهارف نسحم
 ،ینابایب و کشخ قطانم زا یرادرب هرهب و ءایحا هورگ ،یعیبط عبانم هدکشناد ،ناوارس یلاع شزومآ عمتجم یملع تایه وضع

 ناریا ،ناوارس

 یلکلک رباص
 ناریا ،ناوارس ،ناوارس یلاع شزومآ عمتجم ،ییادزنابایب دشرا یسانشراک یوجشناد

 07/66/1396 :شریذپ رودص خیرات 27/04/1396:هلاقم تفایرد خیرات

 هدیکچ
 و رثوم لماوع تخانش ور نیا زا .ددرگ یم بوسحم هعسوت مدع یاه روتکاف نیرت مهم زا کشخ همینو کشخ قطانم رد یداب شیاسرف
 .دشاب یم هدیدپ نیا زا یشان ءوس راثآ شهاکو لرتنک تهج رد یتیریدم مهم تامادقا زا یکی ،هقطنم کی رد یداب شیاسرف لیسناتپ
 4َ6 ات 84 2َ8 ییایفارغج لوطو یلامش 28 46َ ات 28 00َ ییایفارغج یاه ضرع هدودحم رد راتکه 5/45446 تحاسم اب هعلاطم دروم هقطنم
 نییعت روظنم هب قیقحت نیا رد .تسا هدش عقاو ناتسچولبو ناتسیس ناتسا رد ناوارس ناتسرهش زکرم زا یرتمولیک 056 هلصاف رد ،یقرش 84
 یارب .تسا هدش هدافتسا Arc GIS 9. 3 رازفا مرن تاناکماو اه تیلباق و IRIFR. 1 یبرجت شور زا یداب شیاسرف لیسناتپ دروآرب و
 نینچمه و یراوهام ریواصتو (رتم 00کیکفت تردق اب) هقطنم عافترا یموقر لیاف ،هدودحم یسانش نیمز ،یفارگوپوت یاه هشقن روظنم نیا
 ،ینادیم فلتخم یاهدیدزاب اب سپس و ذخا ناتسا یرادزیخبآو یعیبط عبانم لک هرادا ویشرآ زا قیقحت فادها اب طبترمو دوجوم تاعالطا
 نگمه یاه دحاو یدمحا رتکد طسوت هدش هئارا لمعلاروتسد ساسارب رتشیب تقد هب ندیسر یارب سپسو نییعت لدم دربراک هدودحم ادتبا

 تیاهن رد ،یداب شیاسرف تیمها هب هجوت اب .دش یدنب زایتما لدم هناگ هن لماوعو صخشم ،ییاسانش هقطنم رد یژولوفروموئژ اه هراسخرو
 سالک رد هقطنم هکداد ناشن جیاتن .دمآ تسدب یداب شیاسرف تدش هشقن ساسا نیاربو صخشم نآ تدش و یداب شیاسرف لیسناتپ
 عبرم رتمولیکرد نت5605 هنایلاس بوسر دیلوت نازیم نینچمه و دراد رارق دصرد6/20 ابدایز یلیخ سالکردو دصرد2/64اب دایز یشیاسرف
 یریگولج تهج تدم دنلب یاه یزیر همانرب هب کمک بوسر دیلوت نازیم دروآرب زا قیقحت نیا ییاهن فده عومجم رد .دشاب یم لاس رد
 کاخ شیاسرف هب طوبرم تالکشم ریاس و نش یاه نافوط اب هزرابم تهج هیلوا یاه یریگشیپ زین و کاخ شیاسرف دنیآرف شیازفا زا
  .دشاب یم
 ناوارس هتخوس کمو کتور هقطنم ،IRIFR لدم ،یهدبوسر لیسناتپ ،یداب شیاسرف :یدیلک ناگژاو

                                                           
 mohsen. farahi62@gmail. com (لوئسم هدنسیون) -6



 1398 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهد لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 454

 همدقم
 دودحم لیلد هبار تسیز طیحم رب مکاح کیژولوکا لداعت ،ناسنا هیور یب یاه یرادرب هرهب و تیعمج هدنیازف دشر
 تالکشم نیا نیرت هدمع زا تسا هدرک داجیا روشک یعیبط یاه هصرع رد یاهدیدع تالکشمو هدز مه رب عبانم ندوب
 یاه بالیسزورب ،یضارا یربراک رییغت ،اه لگنج و عتارم یهایگ ششوپ بیرخت هب ناوت یم یعیبط عبانم شخب رد
 یداب شیاسرف هدیدپ زورب و رابغو درگ یاه نافوط عوقو و رادبیش یحطس رد صوصخلا یلع رگناریو و برخم
 .(1296 ،یدمحا) درک هراشا
 ناریا تحاسم مظعا شخب هدش ثعاب کاخو یهایگ ششوپ ،میلقا ،یژولوردیه ،یسانش نیمز هلمج زا یفلتخم لماوع
 قطانم رد ددع نیا هکرتم یلیم 447 قطانم نیا هنالاس یگدنراب رثکادح .دشاب هتشاد رارق ینابایب میلقا ریثات تحت
 یب بیرضو رتم یلیم 40 زا شیب قطانم نیا یگدنراب تارییغت بیرض .تسا رتم یلیم 43 زا رتمک یتح ناریا یزکرم
 دزی دننام قطانم رد و رتم یلیم 4447 زا شیب ًاامومع ریخبت نازیم نینچ مه تسارتم یلیم96 زا رتشیب شراب یمظن
  .(4396 ،ناراکمهو یورناولهپ) تسا هدش شرازگ لاسرد رتم یلیم 4449 زا شیب ددع نیا ناتسچولب و ناتسیسو
 یولهپ هشیر زا هک هژاو نیا .دوش یم قالطا هایگو بآ نودب و کشخ قطانم هب ًاالوصا نابایب هژاو ،یناریا گنهرف رد
(Viyapan) ارحص هب برع گنهرف رد ،هدش هتفرگ (نیعم گنهرف) بآ یب یاج ینعی (Sahara) یسیلگنا نابز رد و 
 :دوش یم هراشا اهنآ زا یدادعت هب لیذ رد هک هدش هئارا نابایب زا یددعتم فیراعت نونکات .تسا فورعم Desert هب

 هجرد طسوتمربارب ود زا رتمک ،نآ هنایهام یگدنراب طسوتم هک تسا هتسناد یا هقطنم ار نابایب ،(7936) نسوگ-
  .دشاب لاس مایا مامت رد ،هنایهام ترارح
  .تسا هدیمان نابایب ار 46 زا رتمک یکشخ بیرض اب قطانم ،(0936) نترامود -
 زا رتمک هنالاس یگدنراب طسوتم یاراد هکار یقطانم ،(0936 ،وئاف) دحتم للم نامزاس یزرواشکو رابراوخ نامزاس -
  .تسا هدنوخ نابایب دشاب رتم یلیم 447
 کی 3036 لاس رد نآ زا سپ .درب راک هب ار (Desertification) ییازنابایب هژاو راب نیلوا یارب نداوال 2736 لاس رد
 رثا رد هک اقیرفآ ییاوتسا یاه لگنج زا یشخب تیعضو نابایب یارب (Aubrevill) لیاوربوا مان هب یوسنارف راد لگنج
 هدافتسا هژاو نیا زا دوب هدش لیدبت را هتوب هب نآ یزاس اهر و یزرواشک یضارا شرتسگ روظنم هب هیور یب تشاد رب
  .درک
 ییادز نابایب نامزاس .تسا هدوب نهذ زا رود هراومه ییاز نابایب هدیدپ اما دنتسه صیخشت لباق رشب هلیسو هب اه نابایب
 همین کشخ و کشخ همین ،کشخ یضارا) کشخ یاه نیمزرس رد یضارا بیرخت ار ییاز نابایب ،(Unccd) دحتم للم
  .دنک یم یفرعم ییاوهو بآ تارییغتو یناسنا یاه تیلاعف هلمج زا یدایز یاه روتکاف ریثات تحت (بوطرم
 دشاب ینابایب یضارا ءایحا تهج رد ای و هدش ییاز نابایب دنور شهاک ای فقوت ببس هک یاه تیلاعف هعومجم هب
  .دنیوگ ییادز نابایب
 عقاو رد داب یورین طسوت کاخ هدنهد لیکشت رصانع بوسر و لاقتنا ،ندش هدنک زا تسا ترابع یداب شیاسرف

 دوبمک ،کاخ حطس یور رب بسانم ششوپ نادقف ،یهایگ ششوپ دوجو مدع ،کشخ همین و کشخ میلقا تیمکاح
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 رامش هب هقطنم کی رد یداب شیاسرف عوقو یلصا لماوع زا داب موادم شزو و کاخ نامتخاس بیرخت ،یلآ داوم
  .دنور یم
 یحطس کاخ تافلت .ددرگ یم کاخ تارذ بوسر و لمح ،یزاس ادج ثعاب هک تسا هدنهد شیاسرف لماع کی داب
 هب هدش لمح تارذ طسوت ناهایگ ندش هدیشارخ نینچمه .دهد یم شهاک ار یزیخلصاح ،هشیر قیمع هدودحم رد
  .ددرگ یم لوصحم شهاک ثعاب داب هلیسو
 یبسن تبوطر و یگدنراب دوبمک ،ریذپ شیاسرف کاخ دوجو .تسا روشک زیخ داب قطانم هلمج زا هتخوس کم هقطنم

 ار هقطنم یلوصا ریغ یاه هژورپ ماجنا و تالآ نیشام ددرت ،اه بالیس عوقو ،یناسنا تیفرظ زا جراخ یاه تیلاعف ،وج
 .تسا هتخاس ریذپ بیسآ شیپ زا شیب
 اه ترورض و فادها
 و عمجت ،دولآ رابغ یاه زور دادعت و رادقم شیازفا ،هقطنم یوردوخ ناهایگ هقی ندش تخل نوچ یمئالع دوجو
 هقطنم زا هناد زیر تارذ دایز هداعلا قوف تشادرب زا ناشن قیمع کاخ اب هسیاقم رد کاخ حطس رد هزیرگنس شیازفا
 یژولوفرم اما ،دراد یداب شیاسرف هب تبسن رتشیب یگدنیاسرف یبآ شیاسرف یناتسهوک قطانم رد هک دنچ ره .تسا
 یبآ شیاسرف زا رتشیب ای یواسم الومعم قطانم نیا رد بیرخت ،یداب شیاسرف رد لمع حطس ندوب هدرتسگو یتشد
 شیاسرف هک ییاج ات تسا روشک طاقن نیرت داح زا شیاسرف و ییازنابایب ظاحل زا کتور هتخوس کم تشد تسا
 یلصا فده .دشاب یم هقطنم نیا رد تایرورض زا یکی نآ یریگ هزادنا نیاربانب تسا هقطنم لاعف شیاسرف اهنت یداب
 دنیآرف شیازفا زا یریگشیپ و یزیر همانرب رب ینبم مزال یاه یگنهامه تهج بوسر نازیم دروآرب قیقحت نیا
  .دشاب یم کاخ شیاسرف
 زا روظنم نیا یارب .دشاب یم یرورض هقطنم رد یداب شیاسرف لیسناتپ دروآرب و یبایزرا موزل قوف دراوم هب هجوت اب
 بآ طیارش اب قابطنا ،بسانم تقو و یگداس لیلد هب هک دش هدافتسارفیرا یداب شیاسرف دروآرب یبرجت یاه لدم
 رب هک دنشاب یم یصخاش یبرجت عون زا هک لدم نیا .دوش یم هیصوت نآ زا هدافتسا لدم ندوب یمکو هقطنم ییاوهو
 3 روکذم لدم .دنیامن یم مهارف ار یداب و یبآ شیاسرف هسیاقم ناکما هدیدرگ یحارط یبآ شیاسرف رد کایسپ ساسا
 سالک هراسخر ره رد هناگ 3 لماوع یاه زایتما عمج اب هک دریگ یم رب رد ار یداب شیاسرف دروآرب رد رثوم لماع
  .دوش یم دروآرب هنالاس یهد بوسر لیسناتپ و یداب شیاسرف

Zhihoo زا یرایسب تفایرد کاخ تایصوصخرب تدم ینالوط یداب شیاسرف رثا هعلاطم اب 4447 لاس رد 
 نینچمه دنک یم رییغت شیاسرفرثا رد نامز رورم هب نآ هیتیسنادو کاخ رصانع دصرد دننام کاخ تایصوصخ
 تارییغتو دنراد یداب شیاسرف یارب یرتشیب دادعتسا ندش ور و ریز لیلد هب کشخو مرگ قطانم یزرواشک یاه نیمز
  .تسا یضارا ریاس زا رتشیب لماع نآ رد یداب شیاسرف لیلد هب هدش داجیا
 رد یداب شیاسرف ماگنه رد ار رابغ و نش تکرح نیب یاه توافت و اه تهابش هب 6447 لاس رد سورگو سنیسوگ
  .دندرک یسررب ینش مول یاه کاخ
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Abtahi هک دنداد ناشنو یسررب روباشین هقطنم رد رفیرا شور هب ار یداب شیاسرف لیسناتپ4647 لاس رد ناراکمه و 
 اب شیاسرف یاراد روکذم هصرعزا دصرد 96دودحو طسوتم یداب شیاسرف هعلاطم دروم هقطنم زا دصرد 61 دودح
  .دشاب یم دایز تدش
 ءاشخب بآ هزوح رد یدابو یبآ شیاسرف یهدبوسر لیسناتپ هسیاقمو دروآرب هب مادقا (3296) ناراکمهو یدمحا
 زا یداب و یبآ شیاسرف یهدبوسر لیسناتپ دروآرب یارب هک .دندومن IRIFRو MPSIAC یاه لدم زا هدافتسا اب نامرک
 هک داد ناشن و تسا هدش هدافتسا اه لدم نیا یارب بوسر دیلوت رادقم و یهدبوسر هجرد نیب هدش هئارا طباور
  .دوب یبآ شیاسرف زا رتمهم هقطنم رد یداب شیاسرف
 یسررب دروم سخرس هقطنم یروناج یاه هاگتسیز شزرا اب ار یداب شیاسرف نیب هطبار (7196) ناراکمهو یدمحا

 نآ رگنایب هدمآ تسدب جیاتن .دیدرگ هدافتسا رفیرا لدم زا هقطنم یداب شیاسرف دروآرب یارب هک .داد رارق هعلاطمو
-=r) سوکعمو راد ینعم یگتسبمه هقطنم یاه هاگتسیز شزراو یداب شیاسرف زا یشان تابوسر رادقم نیب هک تسا

  .دراد دوجو ( 93 .0
 .دومن هدافتسا IRIFR لدم زا رهشوب ناتسا ریدو یتشد هقطنم رد یداب شیاسرف دروآرب تهج (0196) هدیدناهج
 یارچو یناسنا یاه تیلاعف ،دنم هناخدور رتسب ،یکمن یاه دبنگ دننام یلماوع هک دهد یم ناشن هدمآ تسد هب جیاتن
  .دنراد هقطنم یداب شیاسرف رد ار ریثات نیرتشیب ماد
 شور زا هدافتسا اب ار جنخ ناتسرهش تشمرگ – هیودیف هقطنم یداب شیاسرف تدش هشقن (0196) ناراکمهو رهپس

IRIFR و GIS یراجاغآ یاه دنزاس هب طوبرم بیترت هب یداب تابوسر نیرتشیب هک داد ناشن اه یسررب .دندومن هیهت، 
  .تسا یشیاسرف رس تشد و ژادناپآ ،هدیشوپ رس تشد یاه پیت و مرهج یرامسآ و یرایتخب ،ناراسچگ ،ناشیم
 ،IRIFR یاه لدم زا هدافتسا اب هیدیما یضارا رد یداب شیاسرف ینیب شیپ هب مادقا (0196) ناراکمه و هاوخ یرماع

RWEQ و WEPS شیاسرف نازیم نیرتشیب یزرواشک یضارا ،تخل یا هسام یضارا زا سپ هک دنداد ناشنو .دندرک 
  .تساراد ار یداب
 رد ار بالیس شخپو دهاش یضارا ،یداب شیاسرفرب بالیس شخپرثا یسرربروظنم هب (0196) ناراکمه و حابصم
 یضارا ربارب 9 ات7 یهدبوسر هدنهد ناشن جیاتن .دنداد رارق یبایزرا دروم رفیرا لدم زا هدافتسا اب اسف ناگیابیرگ تشد
  .دشاب یم بالیس شخپ یاه هصرع هب تبسن دهاش
 اه شور و داوم
 لوطو یلامش 17 1َ6 ات 17 44َ ییایفارغج یاه ضرع هدودحم رد راتکه 9/19110 تحاسم اب هعلاطم دروم هقطنم

 ناتسچولبو ناتسیس ناتسا رد ناوارس ناتسرهش زکرم زا یرتمولیک 496 هلصاف رد ،یقرش 71 20َ ات 71 37َ ییایفارغج
 499 زا هقطنم عافترا ودشاب یم رتم یلیم 7/3129 هنایلاس ریخبتورتم یلیم 40 زا رتمک شراب طسوتم .تسا هدش عقاو
 اب هعلاطم دروم هدودحم .تسا رییغتم ناتسکاپ روشک اب رواجمو یقرش شخب رد رتم 410 ات برغ تمسق رد رتم
 عقاو ناتسکاپ روشک کاخ رد لکشام ناونع تحت نآ ایالپ هک هتشاد رارق رس تشد دحاو رد هقطنم بیش هب هجوت

 (6196 ،یرادزیخبآو عتارمو اه لگنج نامزاس) .تسا هدش
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 ناتسچولب و ناتسیس ناتسا و ناریا رد هعلاطم دروم هقطنم تیعقوم :(1) لکش

  IRIFR لدم
 تلعبو تسا یداب شیاسرف ریثات تحت ناریا روشک کشخ همینو کشخ قطانم زا یعیسو یاه شخب هکنیا لیلد هب
 لدم 0296 لاس رد ،نام روشک یکیفاداو یمیلقا طیارش اب اه روشک ریاس طسوت هدش هئارا یاه لدم ندوبن قبطنم
 نیودت یصاصتخاو یدمحا رتکد نایاقآ یراکمه اب ناریا عتارمو اه لگنج تاقیقحت هسسوم طسوت IRIFR یبرجت
 زا یفلتخم یاه هزوح رد IRIFR شور .دراد دربراک یداب یجنس بوسر رامآ دقاف قطانم یارب هک .دیدرگ هئاراو
 یدمحا) .دراد ار یداب شیاسرف دروآرب یارب مزال تقد شور نیا دنداد ناشنو هتفرگ رارق هدافتسا دروم روشک
 ( 1296 ،ناراکمهو یدمحاو ،9296 ،یصاصتخاو
 زیخبآ یاه هزوح رد بآ زا یشان بوسرو شیاسرف دروآرب یارب کایسپ لدم) PSIAC لدم دننامه IRIFR شور رد
 دروم نآ زا یشان یهدبوسر نازیم و یداب شیاسرف رد رثومو مهم لماع هن ریثاتو شقن ( .دریگ یمرارق هدافتسا دروم
 تبسن نآ هب یزایتما ،ییاز بوسر رد نآ ریثاتو لماع ره فعضو تدش هب هتسبو هتفرگ رارق یهد زایتماو یبایزرا
 نیا .دوب دهاوخ یداب شیاسرف تدش هدنهد ناشن فلتخم یاهروتکاف یارب هدمآ تسدب دادعا عومجم .دوش یم هداد
 رد ( یعارز یضارا صوصخم) IRIFR. 2و ( یعارز ریغ یضارا صوصخم) IRIFR. 1هعومجم ریز ود بلاق رد لدم
  .دنا هدش فیرعت یاهرتماراپ بلاق
 ( IRIFR. 1 ) 1رفیرا یبرجت شور
 یارب لدم نیا رد .تسا هدش هئارا یعارز ریغ یضارا هدودحم رد یداب شیاسرف لیسناتپ دروآرب یارب لدم نیا
 یربراکو یهایگ ششوپ مکارت ،یسانش کاخ ،بیش ،یسانش نیمز یاه هشقن کمک هب ادتبا یداب شیاسرف هبساحم
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 نمض سپس و نییعت (یژولوفرموئژ یاه هراسخر) یشیاسرف لیسناتپ مه یاه دحاو نیرتکچوک ،همانشسرپو یضارا
 ساسارب تیاهن رد هراسخر ره رد (رارکت) هنومن هس لقادح دادعت هب یهد زایتما یاه مرف لیمکت لحم هب هعجارم
  ( 9296 ،یصاصتخاو یدمحا) .ددرگ یم نییعت یضارا یهدبوسر تدش هشقن ،هناگ هن لماوع زایتما عومجم

 IRIFR. 1 لدم رد هطوبرم تازایتما هنماد اب بوسر دیلوتو کاخ شیاسرف رد رثوم لماوع :(1) لودج 
 زایتما هنماد بوسر دیلوتو کاخ شیاسرف رد رثوم لماع فیدر
 4-46 یسانش گنس 6
 4-46 یدنلب یتسپو یضارا لکش 7
 4-47 داب تیعضو و تعرس 9
 -9-96 یحطس ششوپو کاخ 0
 -9-96 یهایگ ششوپ یه وبنا 9
 4-47 کاخ حطس شیاسرف راثآ 1
 4-46 کاخ تبوطر 2
 4-46 یداب یاه هتشهن شنکارپو عون 1
 -9-96 نیمز زا هدافتساو تیریدم 3

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 جیاتن

  IRIFR. 1لدم لماوع زایتما هبساحم
 ،یهاگشیامزآ جیاتنو دوجوم رامآ ،اه هشقن زا هدافتسا اب هتخوس کم تشد یعارز ریغ یضارا هدودحم نییعت اب
 مرن تاناکماو اه تیلباق زا هدافتسا اب 6رفیرا لدم هناگ هن لماوع همانشسرپو ینادیم فلتخم یاه دیدزاب
 رد هراسخر ره کیکفت هب یهد زایتما هب طوبرم لوادج .تسا هدش هبساحم هراسخر ره یارب ArcGIS9. 3رازفا

  .دنشاب یم لیذ حرش هب (66) لوادج
 یسانش گنس لماع
-4) مک تیساسح لماش هدر راهچ بلاغ ردو یهد زایتما 46 -4 زا یگنسو یبوسر یاه دحاو 7 لودج هب هجوت اب

 یدنب میسقت (46-2) دایز یلیخ یبسن تیساسحو (2-9) دایز یبسن تیساسح ،(9-9) طسوتم یبسن تیساسح ،(9
 لدم یسانش نیمز لودجو هتخوس کم هدودحم یژولوفروموئژ یاه هراسخر هب هجوت اب قیقحت نیا رد .تسا هدش
 46 هب نآ زایتما دشاب هتشاد یرتشیب تمواقمو رت تخس نیمز سنج هچرهو دیدرگ نییعت یسانش نیمز زایتما 6رفیرا
  .دشاب یم رت کیدزن رفص هب دشاب هتشاد شیاسرف هب رتمک تیساسح نیمز هچرهو رت کیدزن

  یسانشگنس لماع :2 لودج
 (46-2) دایز یلیخ (2-9) دایز (9-9) طسوتم (9-6) مک (6-4) مک یلیخ
 تفاب اب تخس نیرذآ یاهگنس
 تخاونکی

 تبسن هب و یاهناد تفاب اب یاهگنس
 تخس

 و یاهناد تفاب اب ییاهگنس
 تسس

 سر و نرام
 هناد گر و هنادزیر تفربآ
 زیر

 هزیراو و هناد تشرد تفربآ مواقم کهآ تیزتراوک
 هناد گر و زیر هناد طسوتم تفربآ
 تشرد

 یلحاس هسام  

 یاهدوت کهآ
 تخس نامیس اب  یارمولگنکو گنس هسام
 هدش

 یداب یاه هتشهن تشرد یارمولگنک و لیش هناد تشرد گر

 تینارگ
   

 یسر هگلج
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 هعلاطم دروم هقطنم یبوسر یاه دحاو
 عافترا مکو دیدج یا هیاپهوک یاه هنکفا طورخم و یسارت ریاخذ :Qft2 دحاو -

 هقطنم حطس رد دایز ییاجباج تردق و الاب یریذپ شیاسرف اب هیحان رد دوجوم تسس یا هسام تابوسر :Qs دحاو -
  .دشاب یم یسانش نیمز دحاو نیا صخاش تابوسر نیا ندوب لصفنم و هناد زیر .دنشاب یم یتاعلاطم

 یسر یاه هنهپ :Qcf دحاو -

 عفترم یمیدق یا هیاپهوک یاه هنکفا طورخم و یسارت ریاخذ :Qft1 دحاو -

 
 یتاعلاطم هقطنم یسانشنیمز هشقن :2 لکش

 یدنلبو یتسپو یضارا لکش
 .دیدرگ GIS کناب دراو زایتما نیاو صخشم یژولوفروموئژ یاه هراسخر یارب بیش هشقن ساسارب روتکاف نیا زایتما
 یاه نالاد دقافو یناتسهوک هقطنمو رتشیب یفارگ وپوت هچره ،(9 لودج) دشاب یم 46 ات4 نیب لماع نیا زایتما هنماد
 یاهداب تهج اب قبطنمو فاص یاه تشد تمس هب هقطنم هچرهو کیدزن رفص هب لماع نیا زایتما دشاب داب تیاده
  .دوش یم کیدزن 46 تمس هب لماع نیا زایتما دشاب هدنیاسرف یلصا

 یدنلب و یتسپ و یضارا لکش لماع :3 لودج
 (46-2) دایز یلیخ (2-0) دایز (0-7) طسوتم (7-4) مک
 اب یگنس هتخت و یناتسهوک هقطنم
 دقاف و دایز یدنلب و یتسپ
 داب تیاده یاهنالاد

 هنماد اب یروهام هپت ات یناتسهوک هقطنم
 یفارگوپوت یاههرد رادکاخ و مظنم یاه
 داب تهج اب قبطنم

 اب یاههزیراو ژادناپا رستشد یشیاسرف رستشد
 یمومع تهج راومهان طسوتم یدنلب و یتسپ
 نیمز بیش اب قبطنم اهداب

 و دودحم یدنلب و یتسپ اب راومه اًاتبسن هب یاهتشد
 اب قبطنم نیمز یمومع بیش زا رتمک46 رتمیتناس
 یلصا یاهداب تهج

 9196 ،یدمحا :عبنم
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 داب موادتو تعرس
 نیا رد کیتپونیس یاه هاگتسیا رد داب تعرس یریگ هزادنا هب هجوت اب ،(0 لودج) دشاب یم 47 ات4 نیب لماع نیا هنماد
 هدش مسر دابلگ نینچمه و) ناوارس کیتپونیس هاگتسیا رد دوجوم تاعالطا ساسا رب داب موادتو تعرس زایتما هلحرم
  .تسا هدش هتفرگرظن رد (66) لودج قبط هراسخر ره یارب (ناورارس

  داب تیعضو و تعرس لماع :4 لودج
 (47-96) دایز یلیخ (96-46) دایز (46-9) طسوتم (9-4) مک
 9 زا رتمک لاس یاه هام هیلک رد داب طسوتم تعرس
 یرتم 46 عافترا رد هیناث رب رتم
 

 شیب لاس هام دنچ رد داب طسوتم تعرس
 هیناث رب رتم 9 زا

 

 زا هام کی رد مک تسد داب طسوتم تعرس
 هیناث رب رتم 1 زا شیب لاس
 

 هام کی رد مک تسد داب طسوتم تعرس
 هیناث رب رتم 9/9 زا شیب لاس

 یلحم رابغ و کاخ و درگ نودب دیدش یاهداب
 

 یلو کاخ و درگ نودب دیدش یاهداب
  .تسا ازرابغ
 

 کاخ و درگ نافوط کی مک تسد عوقو
 لاس رد
 

 و نافوط تروص هب هراومه دنت یاهداب
  .تسا ازرابغ و کاخ و درگ
 

 رد هیناث رب رتم 1 زا رتمک اهداب نیرتدیدش تعرس
 یرتم 46 عافترا

 

 رب رتم 46-1 اهداب نیرتدیدش تعرس
 یرتم 46 عافترا رد رتم هیناث

 

 رب رتم 06-46 اهداب نیرتدیدش تعرس
 یرتم 46 عافترا رد هیناث

 

 رب رتم 96 زا شیب اهداب نیرتدیدش تعرس
 هیناث

 
 9196 ،یدمحا :عبنم

 
 ناوارس یاهداب تیعضو :1 رادومن

 نآ حطس ششوپو کاخ
 نیاو صخشم یژولوفروموئژ ی اه هراسخر یارب یهاگشیامزآ جیاتنو ینادیم تادهاشم ساسارب روتکاف نیا زایتما
 زا هدیشوپ کاخ حطس هچره ،(9 لودج) دشاب یم 96 ات -9 نیب زایتما نیا هنماد .دیدرگ GIS کناب دراو زایتما

 96 هب زایتما نیا دشاب یگدنبسچو هزیر گنس دقاف کاخ حطس هچرهو کیدزن -9 هب لماع نیا زایتما دشاب هزیرگنس
  .دوش یم کیدزن
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  نآ حطس ششوپ و کاخ لماع :5 لودج
 (96-46) دایز یلیخ (46-9) دایز (9-4) طسوتم (-9-9) مک

 42 زا شیب مکارت اب (تشرد گر) تشرد هزیرگنس زا هدیشوپ کاخ حطس
 یریوک حوطس) اهکمن اب هدش ینامیس ای و یسر ًاالماک کاخ حطس ،دصرد
 یناتسهوک قطانم یگنس هتخت ای و یگنس ششوپ اب ییاه کاخ (تخس
 

 شرفگنس ششوپ اب کاخ حطس
 مکارت اب (طسوتم گر) زیر ات طسوتم

  دصرد 24-40
 هب هدش تخس ًااتبسن کاخ حطس
 یاه کمن ای و یسر نامیس هلیسو
  یناتسهوک قطانم کاخ ساسحریغ

 اب دودحم کاخ حطس یاه هزیرگنس
 کاخ تفاب ،دصرد 40 زا رتمک مکارت

  مک ات طسوتم یگدنبسچ اب یسر- ینش
 

 47 زا رتمک) هزیرگنس نودب کاخ حطس
 اب  ینش ات یمول کاخ تفاب ،(دصرد
 کاخ ،یگدنبسچ دقاف و یا هناد نامتخاس
 یتلیس
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  یهایگ ششوپ یهوبنا
 یهایگ پیت ره رد یهایگ ششوپ یارب هدش ماجنا یاه یریگ هزادناو ینادیم تادهاشم ساسا رب روتکاف نیا زایتما
 96 ات -9 نیب زایتما نیا هنماد .دیدرگ GIS کناب دراو زایتما نیاو صخشم یژولوف روم وئژ یاه هراسخر یاربو
 کیدزن -9 لماع نیا زایتما دشاب رتشیب کاخ حطس رثوم یهایگ ششوپ نیا یهوبناو مکارت هچره ،(1 لودج) دشاب یم
  .دوش یم رتکیدزن96 هب زایتما نیادشاب تخاونکی ریغو رتمک یهایگ ششوپ مکارتو یهوبنا هچرهو

 یهایگ ششوپ یهوبنا لماع :6 لودج
 (96-46) دایز یلیخ (46-9) دایز (9-4) طسوتم (-9-9) مک

 زا شیب کاخ رثؤم یهایگ ششوپ جات یهوبنا
 تخاونکی و بسانم عیزوت اب و دصرد 49

 49-17 کاخ حطس رثؤم یهایگ ششوپ جات یهوبنا
 تخاونکی ریغ ات تخاونکی عیزوت اب دصرد

 عیزوت اب دصرد 97-66 رثؤم یهایگ ششوپ جات یهوبنا
 یلصا داب رب دومع یراون ای و تخاونکی

 

 46 زا رتمک یهایگ ششوپ جات یهوبنا
 تخاونکی ریغ ات تخاونکی عیزوت اب دصرد
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  کاخ حطس شیاسرف راثآ
 .دیدرگ GIS کناب دراو زایتما نیاو صخشم یژولوفروموئژ یاه هراسخر ینادیم تادهاشم ساسارب روتکاف نیا زایتما
 زایتما دوشن هدید یداب شیاسرف راثآ هنوگ چیه کاخ حطس رد هچنانچ ،(2 لودج) دشاب یم 47-4 نیب زایتما نیا هنماد
 نیا زایتما دوش یم هدید ناهایگ هقوط یگدز نوریبو دیدش یداب شیاسرف هچرهو کیدزن رفص تمس هب لماع نیا
  .دوش یم رت کیدزن 47 تمس هب لماع

 کاخ حطس شیاسرف راثآ لماع :7 لودج
 (47-96) دایز یلیخ (96-46) دایز (46-9) طسوتم (9-4) مک

 یرثا کاخ حطسرد
 یداب شیاسرف زا
  .دوشیمن هدید

 رد اکبن ای و لکش یمجلش یاه هتسوپ ًااضعب و دودحم یداب شیاسرف راثآ
 هب اه هتوب یاپ رد تماخض مک یداب یاه هسام عمجت .دوشیم هدید اه هتوب یاپ

  تسا یئزج رایسب هسام لمح راثآ- هدنکارپ تروص

 هتسوپ لماش و هدرتسگ ًااتبسن یداب شیاسرف راثآ
 هقوط و هشیر یگدزنوریب ،لکش یمجلش یاه
  اه هتوب یاپ رد هسام مکارت- هایگ

 و صخشم ًاالماک و دیدش داب زا یشان یشیاسرف رهاوظ
 یا هسام یاه هپت و ناهایگ هقوط و هشیر یگدزنوریب لماش
 دراد دوجو هقطنم رد لاعف همین و لاعف
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  کاخ تبوطر
 صخشم یژولوف روم وئژ یاه هراسخر یارب ثرا لگوگ رازفا مرنو یاهراوهام ریواصتو تادهاشم ساسا رب روتکاف نیا زایتما
 یگدنبسچو کاخ تبوطر هچره ،(1 لودج) دشاب یم 46-4 نیب لماع نیا زایتما هنماد .دیدرگ GIS کناب وراو زایتما نیاو
  .دوش یم کیدزن 46 تمس هب لماع نیا زایتما سکعلابو دوش یم رت کیدزن رفص هب لماع نیا زایتما دشاب بسانم

 کاخ تبوطر لماع :8 لودج
 (46-2) دایز یلیخ (2-0) دایز (0-7) طسوتم (7-4) مک
 هرفس لماک ریثأت تحت و بوطرم هشیمه کاخ
 .کانبسچ و بوطرم ریوک تسا ینیمزریز بآ
 بوطرم هقطنم

 ریثأت تحت لاس تاقوا زا یاهراپ رد یحطس کاخ
 لحاس ای و یمئاد یاههناخدور ،اهریوک هیشاح تبوطر
  .دریگ یم رارق ایرد

 هب و هتفرگرارق تبوطر ریثأت تحت یتقوم روطب یحطس کاخ
 یاه هناخدور رتسب دوشیم کشخ .عیرس کبس تفاب لیلد
   یتقوم و یلصف

 یشکهز اب کشخالًاماک یاهکاخ
 زا یشان یگدنبسچ دقاف و عیرس
 تبوطر
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 یداب یاه هتشهن شنکارپو عون
 هنماد .دیدرگ GIS کناب دراو زایتما نیاو نییعت رظن دروم یاه هراسخرو ینادیم دهاوش ساسارب روتکاف نیا زایتما
 هب لماع نیا زایتما دوشن هدید یداب یاه هتشهن راثآ هقطنم رد هچنانچ ،(3لودج) دشاب یم 46-4 نیب لماع نیا زایتما

  .دوش یم رت کیدزن 46 تمس هب لماع نیا زایتما دشاب رتمک هقطنم رد یداب یاه هتشهن نازیم هچرهو رفص تمس
 یداب یاه هتشهن شنکارپو عون لماع :9 لودج

 (46-2) دایز یلیخ (2-0) دایز (0-7) طسوتم (7-4) مک
 تروص هب  یداب هسام یاه هتشهن راثآ هقطنم رد
 دوش یمن هدید یا هسام یاه هپت ای و هنهپ

 هسام یاه هپت تروص  هب یداب هسام یاه هتشهن
 دوش یم هدید هقطنم رد لاعفریغ و لاعف

 ای و یاپ رد هسام ،یا هسام یاه هپت زا معا یداب هسام یاه هتشهن 
 دوش یم هدید یسررب دروم هقطنم رد صخشم یاهکرام لپیر

 و اه هتوب یداب هسام یاه هتشهن عاونا زا
 دوش یم هدید هقطنم رد کرام لپیر

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  نیمز زا هدافتساو تیریدم
 رظن دروم یاه هراسخر ره یارب همانشسرپو عتارم تیعضو یارچ تدش ،ینادیم تادهاشم ساساربروتکاف نیا زایتما
 هدافتسا یگنوگچ ،(46 لودج) دشاب یم 96 ات -9 نیب لماع زایتما نیا هنماد .دیدرگ GIS کناب دراو زایتماو نییعت
 زایتما دشاب بسانم نیمز زا هدافتساو تیریدم هچ ره .دشاب یم رثوم یداب شیاسرف تدش رد یضارا زا یرادرب هرهبو
  .دوش یم کیدزن -9 تمس هب

 نیمز زا هدافتساو تیریدم لماع :11 لودج
 (96-46) دایز یلیخ (46-9) دایز (9-4) طسوتم (-9-9) مک

 ،یرادربهرهب بسانم تیریدم اب مکارتم یلگنج ای یعترم یاهنیمز
 ،نکشداب یاراد یاهغاب و شیآ نودب هقطنم یزرواشک یاهنیمز
  ،هدنیاسرف یاهداب رب دومع و نکشداب تروص هب یهایگ ششوپ
 کدنا رایسب هیلقن لیاسو و ناسنا ،ماد ددرت

 

 شیب یرادربهرهب اب کنت یلگنج ای یعترم یاهنیمز
 هام هس زا رتمک اب یزرواشک یاهنیمز تیفرظ زا
 مک هیلقن لیاسو و ماد ،ناسنا ددرت ،شیآ

 

 زا شیب یارچ اب یلگنج ای یعترم یاهنیمز
 یزرواشک یاهنیمز ،ماد زاجم (دیدش) تیفرظ
  ،نکشداب دقاف و شیآ هام هس زا شیب
 یگتفشآ ببس هیلقن لیاسو و ماد ،ناسنا ددرت

 هدش کاخ
 

 نودب ینابایب و تخل یاهنیمز
 ،دودحم ششوپ اب ای و ششوپ
 مخش و هکورتم یعارز یاهنیمز
  ،هدروخ
 هیلقن لیاسو و ماد ،ناسنا ددرت

 هدش کاخ دیدش یگتفشآ ببس

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هعلاطم دروم هقطنم رد یداب شیاسرف تدش هناگ هن لماوع تازایتما :(11) لودج

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 لدم لماوع 

 
 
 
 
 هراسخر مان 

نس
 یسانش گ

 یدنلب یتسپو یضارا لکش

عرس
یعضو و ت

 داب ت

اخ
شوپو ک

 یحطس ش

شوپ یه وبنا
 یهایگ ش

یاسرف راثآ
اخ حطس ش

 ک

بوطر
اخ ت

 ک

نکارپو عون
 یداب یاه هتشهن ش

یریدم
 نیمز زا هدافتساو ت

 عمج

الک
 س

 یهدبوسر دروآرب
 (لاس رد عبرم رتمولیک رد نت)

 اضعب کتور– باخلت هناخدور یا هسام رتسب
 یهایگ ششوپ اب

46 3 66 06 06 96 1 3 06 746 V 3/0721 

  IV 71 06 3 0 46 76 1 66 1 2 تالیخن یربراکاب یا هسام-یتلیس یضارا
 V 0/79446 466 96 3 3 16 96 06 96 3 46 لاعف یا هسام یاه هنهپواه هپت
 یهایگ ششوپ اب یا هسام-یتلیس یضارا
 دنسپروش هدنکارپ

3 3 66 1 46 66 0 3 1 22 IV 2/1736 

 V 2/3142 946 06 3 1 26 06 96 76 3 2 دایز یروشو هزیرگنس اب لکش ینزبداب تفربآ
 V 7/7902 046 96 46 2 16 96 06 66 3 3 ناخراب یا هسام یاه هپت اب هارمه یسر هفک
 V 1/9671 146 06 3 1 36 06 06 66 2 3 اه لیسمو اه ههاربآ
 IV 2/7916 12 1 1 1 46 96 3 66 9 1 یمیدق یاه سارت

 IV 9/3767 32 3 2 0 46 06 3 66 1 2 اهراز هروش
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 رفیرا لدم اب یداب شیاسرف یهدبوسر لیسناتپ دروآرب
 هک درک هدافتسا بوسر دیلوت نازیمو یهدبوسر هجرد نیب هطبار زا ناوت یم یهدبوسر لیسناتپ نییعترتشیب تقد یارب
  .دشاب یم ریز تروص هب
 Qs =41e (0/05R)  

Qs: لاس رد عبرم رتمولیک رد نت بسح رب هنالاس یهدبوسر نازیم 
R: (کاخ شیاسرف رد رثوم لماع هن یاهزایتما هعومجم) یهدبوسر هجرد 
 رفیرا لدم یداب شیاسرف تدش یدنب هقبط
 (9296 ،یصاصتخاو یدمحا) .دوش یم نییعت ریز لودج قبط یدنب سالکو هنماد زا هدافتسا اب شیاسرف تدش

 یشیاسرف یاه سالک یدنب هقبط (21) لودج
 ( ton/km2/yr) لاس رد عبرم رتمولیکرد نت یهد بوسر لیسناتپ دروآرب زایتما لک شیاسرف یفیک رادقم یشیاسرف سالک تمالع
I 497زارتمک 97زارتمک مک یلیخ 

II 497-449 97-49 مک 
III 449-4496 49-92 طسوتم 
IV 4496-4441 92-446 دایز 
V 4441زارتشیب 446زارتگرزب دایز یلیخ 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یداب شیاسرف یهدبوسر لیسناتپ دروآرب
 یاه شور یریگراک هبزج یا هراچ ،دشاب هتشادن دوجو یداب شیاسرف میقتسم یریگ هزادنا تاناکما هک ینامز ات
 نیب ًاالومعم یهدبوسر لیسناتپو شیاسرف تدش یبایزرا رد یبرجت یاه لدم زا هدافتسا یارب .درادن دوجو یبرجت
 شور رد .دریگیمرارق یبایزرا دروم لماع ره شقنو دوش یمرارقرب یاهطبار نآ رثوم لماوعو کاخ یریذپ شیاسرف
 یبایزراو یسررب دروم یداب شیاسرف لماع هن شقن تسا هدش هئارا ناریا کشخ همینو کشخ قطانم یارب هک رفیرا
 هب هجوت اب یداب شیاسرف هب یضارا تیساسح هشقن هیهتو هقطنم رد یداب شیاسرف تدش دروآرب یارب .دریگ یم رارق
 قلعت یا هرمن یبرجت تاعالطاو ینادیم تادهاشم ساسارب یژولوفرموئژ یاه هراسخرزا کی ره هب هدش هئارا لدم
 یفیک رظن زا هراسخر ره رد شیاسرف تیعضو هطوبرم لوادج هب هجوت ابو دمآ تسدب نآ تازایتما عومجمو .تفرگ
  .دیدرگ نییعت نآ هنالاس یهدبوسر نازیم نینچمهو یمکو
 یاه هراسخر هیلک (6) لومرف قبط یهدبوسر نازیم دروآربو یداب شیاسرف هب یضارا تیساسح هشقن هب هجوت اب
 3/61 بیترت هبو دیدش یلیخ ات دیدش یداب شیاسرف هب تیساسح سالک هدودحم رد یتاعلاطم هقطنم رد دوجوم
 عقاو لکش ینزبداب یاهتفربآ ،اه لیسمو اههاربآ) یاه هراسخر (7) لودج ساسارب .دنا هدش عقاو دصرد 6/69 و دصرد
 یاه زایتما هب هجوت اب (کتورو باخلت هناخدور یگنس هولقو یا هسام رتسب ،کتور اضعبو باخلت هناخدور رتسب رد
 یاراد زین اه هراسخرریاس ،دنشاب یمton/km2/yer4441زا رتشیب یهدبوسر لیسناتپ یاراد 446 زا رتالاب هدرک بسک
 – ton/km2/yer4441 نیب (7) لودج قیط اهنآ یهدبوسر لیسناتپ هک دنشاب یم 446 ات92 نیب زایتما

ton/km2/yer4496 یمیلقا تیعضو لیلد هب نآ فارطا یحاونو هتخوس کم هقطنم را زا یا هدرتسگ شخب .دشاب یم 
 میلقا تیمکاح ،تسارادروخرب یداب فلتخم یاه هراسخر روهظو شیاسرف یارب یدعاسم طیارش زا یژولوفرموئژو
 نادقف ،کاخ تارذ یگدنکارپ رد رثوم یکمن حالما ،هدیشوپرسو تشرد هزیرگنس نودبو هنادزیر یاه هنادکاخ ،کشخ
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 رد شیاسرف هدننک دیدشت یعیبط لماوع زا یداب شیاسرف هناتسآ زا رتشیب تعرس اب یاهداب شزوو یهایگ ششوپ
 یاه هنوگ تشاک مدع ،عرازم هیشاحرد نکشداب دوبن ،ینیمز ریز بآ عبانم زا دح زا شیب یرادرب هرهب ،دنشاب یم هقطنم
 شیاسرف دیدشترد رثوم لماوع هلمجزا ...و یضارا زا یلوصا ریغ یرادرب هرهب ،دوجوم تالیخن لصاف دح رد یعارز
 لدم هک دوش یم مولعم هقطنم طیارش اب نآ هسیاقمو هدش ماجنا لیلحتو هیزجت هب هجوت اب .دنشاب یم هقطنم رد یداب
 یبوخ ییاراک زاو بسانم کشخ یمیلقا طیارش اب هعلاطم دروم هقطنم یارب یبایزرا دروم یاه صخاشو رظن دروم
 رد یسانشراک فلتخم بیارض دوجو هک تسا یلاحرد نیا دریگ رارق یرتشیب حالصا دروم دیاب اما تسا رادروخرب
  .دهاک یم هدمآ تسدب جیاتن تقد زا زین هدش دای لماوع دروآرب
 دصرد6/19 اب هعلاطم دروم هقطنم یاه هراسخر هیلک ساسا رب هزوح یداب شیاسرف هب تیساسح هشقن بیترت نیدب
 تشادرب نیاربانب دنشابیم دایز شیاسرف یاراد یضارا ادصرد3/61ودایز یلیخ یشیاسرف تیساسح یاراد یضارا
 نت 9699 دودح نآ هنالاس یهدبوسر طسوتم نازیم ساسا نیا رب .دریگیم تروص هصرع حوطس همه زا کاخ تارذ
  .دشابیم لاس رد عبرم رتمولیک رد

 
 شیاسرف هب یضارا تیساسح هشقن :(3) لکش

 یریگ هجیتنو ثحب
 رگیدکی اب یدایز فالتخا اههراسخر زا تشادرب تدش ،دهدیم ناشن رفیرا شور طسوت شیاسرف تدش یسررب
 یترابع هب ،هتشادن هناریگشیپ تایلمع یارجا یارب یتیولوا یژولوفرموئژ رظن زا فلتخم یاههراسخر نیا ربانب دنرادن
 برغلامش هدنیاسرف بلاغ یاهداب شزو هک اجنآ زا اما .ددرگ ارجا گنهامه روط هب دیاب هقطنم مامت رد هسام لرتنک
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 رد هدمآ تسد هب جیاتن ساسا رب .دنوش لرتنک عاطق نیا تسد الاب یاههراسخر ادتبا تسا بسانم ،دشابیم لامش و
 جیاتن هک دوشیم هدهاشم رفیرا لدم زا هدافتسا اب یداب شیاسرف هب اههراسخر تیساسح نییعت و یدنبهناد شخب
  .دننکیم دییات ار رگیدکی مقس و تحص لدم و یدنبهناد

 یلیخ ات دایز تساسح یاراد هقطنم یاههراسخر هیلک هک دهدیم ناشن رفیرا شور طسوت شیاسرف تدش یسررب -6
-هنادزیر رایسب یاههتشهن یاراد ناتسهوک دحاو زا ندوب رود لیلد هب حطسم یضارا نیا هک دنشابیم شیاسرف هب دایز
 و تالیخن یربراک اب یتلیس یضارا ناوتیم نیا ربانب .دشابیم دایز رایسب اهنآ رد یداب شیاسرف تدش هک دنتسه یا

  .دشاب یم لوبق لباقرییغت یکدنا اب لوا هیضرفاذل .درمشرب شیاسرف هب ساسح یاههراسخر وزج ار اهدورهکشخ

 رفیرا لدم زا هدافتسا اب یعارز ریغ یضارا رد یداب شیاسرف رد رثوم هناگ هن لماوع نیب زاداد ناشن قیقحت جیاتن -7
 نیرتمهم زا یداب شیاسرف لاکشاو یهایگ ششوپ عونو مکارت ،یضارا تیریدم ،داب لماوع هتخوس کم تشد رد
 شیاسرف لماع نیرتمهم زا کاخ تبوطرو هعرزم تیریدم ،داب لماوع 7 رفیرا لدم رد نینچمهو شیاسرف لماوع
  .تسه لوبق لباق مود هیضرف اذل .تسا یعارز یضارا رد یداب

 شیاسرف تدش عون ،یهایگ ششوپ رقف ،یگدراب دوبمک تلع هب یعارز ریغ یضارا رد داد ناشن یسرربو جیاتن -9
 .تسا دایز یلیخ اه هراسخر رثکارد یداب شیاسرف نازیم یداب یاه هتشهن ندوب هنادزیرو اه هراسخر زا یخرب یداب
 یعارز ششوپ تلع هب یعارز یضارا زا رتشیب بتارم هب یعارز ریغ یضارا رد یداب شیاسرف لیسناتپ عومجم ردو
 اب یداب شیاسرف نازیم عبتلابو دبای یم شهاک داب تعرس یضارا زا یخرب هیشاح رد نکشداب دوجو رمثم ناتخرد رتهب
  .دبای یم شهاک هعرزم تیریدمو ششوپ عون هب هجوت

 لاس رد ناراکمهو یرضخا ،9196 لاس رد ناراکمهو مشیربا طسوت هدش ماجنا تاقیقحت اب قیحت نیا جیاتن یسررب 
 ،3196 لاس رد ناراکمهو نیدلادعس ،3196 لاسرد ناراکمهو هچرد میهاربا ،3196لاس رد ناراکمهو یدسا ،1196

Abtahi رفیرا لدم هلمج زا یداب شیاسرف لیسناتپ دروآرب یبرجت یاهلدم هک داد ناشن 4647 لاسرد ناراکمهو 
  .دریگ رارق هدافتسا دروم رامآ دقاف قطانمو اه هزوح رد ناوت یم
 تهجرد نانکاس هب یمرگلد داجیا نینچمهو کتورو هتخوس کم تشد رد یاه یدابآ هضحالم لباق دادعت هب هجوت اب
 و ناریدم تسا مزال نآ اب طبترم سوسحمانو سوسحم تاعبتو اه رهش هب ترجاهم زا یریگولجو یراگدنام
 زا فلتخم یاه هنیمز رد بسانم یاهراکهار یعیبط عبانمو یزرواشک شخب ناسانشراک صوصخ هبو نازیر همانرب

 رد گرزب ماگ بسانم جیورتو شزومآ ابو هئارا مید یضارا تشکو عتارم یارچ ،تشادربو تشاد ،تشاک هلمج
  .دنرادرب هقطنم نیارادیاپ هعسوت تهج
  تاداهنشیپ

 زا هدافتسا روشک یلام یاه تیدودحم نینچمهو هدنیاسرف یاهداب ضرعم رد یضارا دایز تعسو هب هجوت اب •
 رد دراوم ریاسو لدم تقد شیازفا تهجرد دناوت یم ریز تاداهنشیپ نیارب هوالع .تسا ریذپان بانتجا یبرجت طباور
  .دریگرارق هدافتسا دروم یا هقطنم تاقیقحت
 ینابایب قطانم یتظافحو ییایحا یاه حرط ییاشگهار هک یعامتجا – یداصتقا یدربراکو قیقد تاعلاطم ماجنا •
  .اه حرط ماجنا رد مدرم تکراشمو دوجوم تاناکما زا هدافتسارب رتشیب دیکات اب تسا
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 هناگ هن لماوع هب هجوت اب رفیرا لدم ییاهن هطبار بیرض نییعت تهج رد یشهوژپ یاه حرط هئارا •

 یدعب تاقیقحت رد ات هقطنم رد یمیلقا یاهرتماراپ ریاسو داب نییعت تهج یژولوتامیلک هاگتسیا ددرگ یم داهنشیپ •
  .دیآ تسدب یرت بولطم جیاتن

 هسیاقم ( یبآ شیاسرف) کایسپ ما لدم اب (ید اب شیاسرف) رفیرا لدم جیاتن هدنیآ تاقیقحت رد ددرگ یم داهنشیپ •
  .ددرگ صخشمو یسررب یدابو یبآ شیاسرف مهم یاه رتماراپو

 عیزوت رد یعترم و یتخرد ششوپ هعسوت و داجیا هب نداد تیولوا و هقطنم یبآ تیفرظ و تیعقوم زا هدافتسا •
  .اههداهن

 شیاسرف تارثا شهاک یارب تدم هاتوک ینیکست هژورپ کی ناونع هب یراکلاهن و هدنزریغ و هدنز نکشداب داجیا •
  .هقطنم رد یداب

 ،رتکچوک یاههدودحم رد ییادزنابایب یاههژورپ ،تشادرب قطانم تیبثت رد یدنب تیولوا یارب هک دوشیم داهنشیپ •
  .ددرگ ارجا یعامتجا ،یداصتقا طیارش هب هجوت اب و رتشیب تقد اب

  ...و ریگبوسر یاههلت ثادحا نوچ ییاهشور اب رتهب تیبثت یارب ،اه هصرع رد هدرتسگ و یروبع یاههسام عیمجت •

 بیرخت ثعاب لیاسو هنوگ نیا .تسا قاچاق تروص هب هیلقن لیاسو ددرت هقطنم رد دوجوم یاه شلاچ زا یکی •
 شیاسرف ضرعم رد یتحار هب تیاهن رد هک تسا کاخ ندش ردوپ نآ دنیارف هک دنوش یم کاخ هلس نتسکشو کاخ
  .دوش یریگولج هقطنم رد هیلقن لیاسو ددرت زا ناکما دح ات دیاب اذل .دریگ یمرارق یداب
 عبانم
 یرادزیخبآ یسدنهم و مولع یلم شیامه نیمشش .رفیرا لدم کمک هب یداب شیاسرف دروآرب .3196 .ناراکمهو .خ ،هچرد یمیهاربا

  .67-97 ص .سردم تیبرت هاگشناد .تشهبیدرا مهنو متشه .بوسرو شیاسرف یلم شیامه نیمراهچو

 هلجم .(دزی) زیرهم-دابارخف هقطنم رد هتفای رییغت سولادم لدم زا هدافتسا اب ییاز نابایب هشقن هیهتو یبایزرا .9196 .ناراکمهو .ا ،مشیربا
  .799-369 ص .یعیبط عبانم

  .نارهت هاگشناد تاراشتنا .نارهت .لوا پاچ .مود دلج .یدربراک یژولوفرموئژ .2296 .ح ،یدمحا

  .نارهت هاگشناد تاراشتنا .نارهت .موس پاچ .لوا دلج .یدربراک یژولوفرموئژ .1296 .ح ،یدمحا

  .142 ص .نارهت هاگشناد تاراشتنا هسسوم :نارهت .یداب شیاسرف مود دلج یدربراک یژولوفرموئژ .9196 .ح ،یدمحا

 رد ییازنابایب یلم شیامه نیمود .یداب شیاسرف رد بوسر دروآرب دیدج شور ود یفرعم .9296 .ر .م ،یصاصتخا و .ح ،یدمحا
 اه لگنج تاقیقحت هسسومو یگدنزاس داهج ترازو تاقیقحتو شزومآ تنواعم .رویرهش مودو مکی .ییاز نابایب فلتخم یاه شور
  .عتارمو

  .عتارمو اه لگنج تاقیقحت هسسوم تاراشتنا .نارهت .ناکدرا – دزی تشد هزوح یا هسام یاه هپت یبای اشنم .9296 .م ،یصاصتخا

 یلم شیامه نیمود تالاقم هعومجم .یداب شیاسرف رد بوسر دروآرب دیدج شورود یفرعم .9296 .ح ،یدمحا و م ،یصاصتخا
  .نامرک .ییادز نابایب فلتخم یاهشورو ییاز نابایب

 مولع یلم شیامه نیمجنپ .رایرهش تشد ردرفیرا لدم زا هدافتسا اب یداب شیاسرف رطخ تدش یدنب هنهپ .1196 .ج ،ییافصم .د ،یرضخا
  .02-71 ص .ناگرگ هاگشناد .تشهبیدرا موس و مود .ناریا یرادزیخبآ یسدنهمو

 حرط .6196روشک یراد زیخبآو عتارم ،اه لگنج نامزاس ییادزنابایبو نش تیبثت رتفدو ناتسچولبو ناتسیس ناتسا یعیبط عبانم لک هرادا
  .01-17 .نآ ییارجا یاه تیولاو یداب شیاسرف ینارحب یاه نوناک ییاسانش



 964 ...و یداب شیاسرف تدش یبایزرا

 هناماس ،هدش حالصا کاخ تافلت یناهج هلداعم زا هدافتسا اب کاخ شیاسرف رطخ یدنب هنهپو یبایزرا .3196 .ع .س ،یوسوم .ح ،یدسا
  .96 ص .نالیگ یا هقطنم بآ تکرش یشهوژپ یاهدرواتسد هئارا .دوروان زیخبآ هزوح ردرود زا شجنسو ییایفارغج تاعالطا

  .ناهفصا یتعنص هاگشناد .یعیبط عبانم هدکشناد یسانشراک همان نایاپ .ناتسدرا هقطنم ناور یاه نش یبای اشنم .4196 .ع ،یدرجرهم یرتشا

 هیرشن .نوخدرب تشد رد رفیراو کایسپ ما یاهلدم زا هدافتسا اب یدابو یبآ شیاسرف لیسناتپ یدنب هنهپ .6396 .ا ،یورناولهپ .ف ،ینیرحب
  .19-60 ص .یعیبط عبانم زا یرادرب هرهب و تظافح

  .ص727 .لابقا تاراشتنا .نارهت .7دلج .ناریا لصفم یایفارغج .2296 .ر ،یعیدب

 .هعسوت و ایفارغج همانلصف ،ناتسیس تشد کهز هقطنم رد رفیرا لدم زا هدافتسا اب یداب بوسرو شیاسرف یبایزرا .6396 .ا ،یورناولهپ
27: 276-406.  

 شیامه نیمراهچ .هیرشب گیر تشد رد رفیرا لدم زا هدافتسا اب یداب شیاسرف یهدبوسر لیسناتپ یسررب .1196 .م ،ینارمعو .م ،یرومیت
  .نارهت هاگشناد .11دنفسا .زیخبآ یاه هزوح تیریدم ناریا یرادزیخبآ یسدنهمو مولع یلم

-71 ص .ایفارغج زادنا مشچ همانلصف .GIS طیحمرد EPM لدم اب ناتسلگ ناتسا رد شیاسرف یدنب هنهپ .1296 .ر .ع ،ابیکش .ب ،دازهد
72.  

 .ناوارس هتخوس کم هقطنم یداب شیاسرف کیژولوفروموئژ یاه هراسخر تیساسح نییهتو یداب تابوسر یبایاشنم .4396 .ر .م ،ناقهد
  .لباز هاگشناد .دشرا یسانشراک همان نایاپ

 .رفیرا لدم زا هدافتسا اب نیارفسا ناتسرهش ینابایب هقطنم رد یداب شیاسرف یهدبوسر لیسناتپ دروآرب .3196 .م ،یرباص .ن ،دار ییاضر
  .766 ص .دزی هاگشناد .نمهب 17و27 .رابغو درگ یاه نافوط و یداب شیاسرف یلم شیامه نیمود

  .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .مود پاچ .نآ لرتنکو یداب شیاسرف .4196 .ح ،یهافر

  .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت .مراهچ پاچ .نآ لرتنکو یبآ شیاسرف .7196 .ح ،یهافر

  .ص 479 .نارهت هاگشناد تاراشتتا هسسوم :نارهت .نآ لرتنک و یداب شیاسرف .1196 .ح ،یهافر

  .ص 479 .نارهت هاگشناد تاراشتنا :نارهت ،موس پاچ .نآ لرتنکو یداب شیاسرف .1296 .ح ،یهافر

 یشهوژپ هلجم .نیمراو تشد .یداب شیاسرف رطخرب یهایگ ششوپ تیریدم یاهویرانس تارثا ینیب شیپ .3196 .ن ،ارون .ا ،نیدلادعس
  .41-91 ص .کاخو بآ تظافح

 ییامهدرگ نیمو یس .ناتسیس تشد رد یسدنهم تایصوصخ زا هدافتسا اب یداب شیاسرف یدنب هنهپ .4396ب .م ،نایچ هماخ .ح ،یکولس
  .37-66 ص .روشک یندعم تافاشتکاو یسانش نیمز نامزاس :نارهت .دنفسا 9ات6 .نیمز مولع

  .نارهت هاگشناد .یهاگشناد داهج تاراشتنا .رود زا شجنس دربراکو لوصا .9296 .ح ،ایگرهاط

 رد کایسپ ماو رفیرا یاه لدم زا هدافتسا اب یدابو یبآ یاهشیاسرف یهدبوسر لیسناتپ هسیاقم .3296 .ح ،یدمحا .م .ع ،یناگریب یبسامهط
  .91-99 ص .ناریا یعیبط عبانم هلجم .(نامرک ءاشخب بآ :یدروم هعلاطم) .ناریا ینابایب قطانم

 نایاپ .هلیش -یکوسات قطانمرد یداب شیاسرف کیژولوفرموئژ یاه هراسخر تیساسح نییعتو یداب تابوسر یبای اشنم .1196 .م ،یهارف
  .لباز هاگشناد .دشرا یسانشراک همان

 نیلوا .یجنسرود تاعالطا زا هدافتسا اب بوسر ات تشادرب زا ناتسیس تشد یا هسام یاه نافوط نایرج ریسم یبایدر .9196 .م ،ضایف
  .دزی هاگشناد .0196 نمهب .یداب شیاسرف یلم شیامه

  .ص 76 ،69 .یعیبط عبانم هلجم .ناوارس یداب تابوسر یبای اشنم .2296 .ح ،یدمحاو .ع ،یراوهد .س ،این ضیف

 یعیبط عبانم هلجم .ناشاک دابآ دیزوبا .رفیرا لدم زا یریگ هرهب اب یداب شیاسرف تدش یبایزرا .3196 .ر .غ ،نایباتهز .ط ،هداز حابصم
  .960-339 .ناریا

  .روشک یسانش نیمز نامزاس .ناریا یسانش نیمز رب یا هچابید .9996 .م ،یوبن
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  .60-79 ص .یعیبط عبانم نونفو مولع همانلصف .ناتسچولبو
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