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 هدیکچ
  نهیا  دراذهگ ی هم  اهه  ناهسنا  یگدهنز رب یریذپان ناربج "اهاگ تاراسخ هک تسا یعیبط یاه هدیدپ نیرتمرم زا یکی ییاز نابایب هزورما
  دوهخ ری ثأهت       تهحت قطاهنم ترجاهرم و ندهش هنکهس زا یلاهخ ثعاب و هدرک ریخست ار دوخ نوماریپ طیحم یجیردت ترور هب هدیدپ
 نیا شیاپ .دشاب یم نآ اب هلباقم ترج یا هق نم نازیر همانرب یساسا یاه همانرب هلمج زا یعیبط هدیدپ نیا شیاپ و یبایزرا .دش دهاوخ
   زا تهسا رادروهخرب یا  هدننکهش یاه متسیسوکا زا و دراد رارت کشخ همین و کشخ هق نم رد نآ موس ود زا شیب هک ناریا رد هدیدپ
    روهظنم ههب قهیقحت نیا رد .دیدرگ  ادبا نآ یبایزرا ترج IMDPA یموب لدم لیلد نیمه هب ،تسا رادروخرب یرجوت لبات تیمها
 سال   هک داد ناهشن  یاهتن .دیدرگ هدافتسا میلتا و بآ یاهرایعم رب دیکات اب IMDPA لدم زا نامرک تشد ییاز نابایب تدش یبایزرا
      ناهبایب سالهک نیهنیمه و دراد رارهت طهسوتم سالک رد و هدرکن رییغت (1392-1392) هلاس هد یرامآ هرود رد میلتا رایعم ییاز نابایب
      ههب و هدهش هتهساک مهک سالهک ییاز نابایب تدش تحاسم زا بآ رایعم رد داد ناشن  یاتن ًاانمت .دیدرگ نییعت طسوتم بآرایعم ییاز
  هدهش رت میخو هق نم ییاز نابایب طیارش نامز تشذگ اب دیدرگ صخشم ًااتیارن و تسا هدش هدوزفا طسوتم ییاز نابایب سالک تحاسم
 .تسا هدش هدهاشم نامرک تشد یترش بونج و برغ یحاون رد صوصخ هب قطانم زا یاعب رد زین دیدش ییاز نابایب سالک یتح
 نامرک تشد ،میلقا ،بآ ،IMDPA ،ییاز نابایب :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
   دویلوت لیوسناتپ شهاک رگید یترابع هب دشاب یم حرلم ایند رد 05 نرق یاه شلا  نیرتمهم زا یکی ییاز نابایب هزورما
  ار یومیلقا یارییغت و یناسنا یاه تیلاعف رثا رب ار  وطرم قطانم و کشخ همین و کشخ قطانم یاه متسیسوکا رد ار
    رد ار یراوب ناویز راوثآ و هدرک ریگرد ار دوخ نوماریپ طیحم هدنزخ یروص هب هدیدپ نیا دننک یم فیرعت ییاز نابایب
   هدویئاز موه هک تسا ییاهدنیآرف لماش ییازنابایب ،فیرعت ساسا رب .دنک یم دراو یعیبط یاه متسیسوکا رب یدم زارد
 و یکت یروصب تسا نکمم اهدنیآرف نیا هک یرولب ،ددرگیم رب ناسنا تسردان درکلمع هب مه و هدوب یعیبط لماوع
 .(Javadi, 2004) دنوش بیرخت شیازفا ثعاب دنناوت یم یبیکرت ای

Nateghi (2008)، لدم اب یا هعلالم رد IMDPA، یدوش یسررب هب یهایگ ششوپ و نیمز ، آ یاهرایعم رب دیکات اب  
   یولیخ یویاز  ناوبایب سالوک رد 10/9  یونزو طسوتم اب  آ رایعم داد ناشن جیاتن .دش هتخادرپ یزگس تشد ییازنابایب
 .دوشیم یدنبهقبط دیدش

Esfandiari (2009)، ناوبایب یدش یسررب هب ینیمزریز  آ رایعم زا هدافتسا اب سراف کشخ هقلنم رد یاهعلالم رد -
   ،میدوس  ذوج تبسن ،یکیرتکلا تیاده صخاش راه  زا لدم نیا رد .دش هتخادرپ IMDPA لدم زا هدافتسا اب ییاز
  نیگناویم GIS  طیوحم رد اهصخاش یزاسهدامآ زا سپ ،نایاپ رد .دش هدافتسا یرایبآ یاهمتسیس و هرفس هنایلاس تفا
 سالک رد یضارا حلس زا دصرد 0 دودح داد ناشن جیاتن .دمآ تسد هب ییازنابایب یدش هشقن هدمآ تسد هب یسدنه
- یناوبایب رد یمهم شقن یرایبآ یاهمتسیس .دراد رارق طسوتم سالک رد دصرد 01 و دیدش سالک رد دصرد 15 ،مک
 .دنراد یضارا نیا ندش

 (2008)Dolatshahi لدم ساسارب کاخ رایعم اب ییازنابایب هشقن هیهت روظنم هب IMDPA توسدب اب ،راسمرگ  ونج رد  
  قومع و EC  رثؤوم ی اوه صخاش نیرت مهم زا و داد رارق طسوتم ییازنابایب سالک رد ار هقلنم 3/0 یددع شزرا ندروآ
 .دیدرگ ناونع کاخ

Abdi (2007)، لدم زا دیزوبا هقلنم رد ییازنابایب یدش و تیعضو یمک یبایزرا تهج IMDPA زا و دومن هدافتسا 
   روظن رد یویاز  ناوبایب یدویلک یاهرایعم ناونع هب ار کاخ و ینیمزریز  آ رایعم ود لدم نیا رد دوجوم یاهرایعم نیب
 .تفرگ
  توخادرپ IMDPA  لدوم زا  هدافتوسا اب ناشاک هقلنم رد ییازنابایب یدش نییعت یسررب هب 1190 ناراکمه و نایباتهز
  عباونم  بویرخت و  هتوشاد ریثأت ییازنابایب یدش رد یوافتم شزرا اب مه اب یناسنا و یلیحم لماوع هک داد ناشن جیاتن
  هوقلنم رد  یویازنابایب پ یلصا یاهدمایپ زا یضارا ندش روش و یهایگ ششوپ بیرخت ،(یداب و یبآ) شیاسرف ، آ
 .تسا هدوب
  شوشوپ ،میلقارا ویعم  راوه  و تخادرپ ناتسیس هقلنم رد ییاز نابایب تیعض و یسررب هب 1390 ناراکمه و یراقفلوذ
 زا  لوصاح جی اوتن .تفرگ رظن رد هقلنم ییازنابایب رد رثؤم لماوع نیرتمهم ناونع هب ار کاخ و یداب شیاسرف ،یهایگ
 ریثأت نیرتمک 49/0 زایتما اب کاخ رایعم و ریثأت نیرتشیب 13/0 یددع شزرا اب یداب شیاسرف هک داد ناشن یبایزرا نیا
 .دراد هقلنم ییازنابایب رد ار
   (ناوشاک توشد :ی درووم ۀ وعلالم) میلقا و  آ رایعم ود ساسا رب ییازنابایب یبایزرا هب (4390) ناراکمه و یدوعسم
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       آ توفا تصخاوش هوس ،هوعلالم درووم یاهصخاش و اهرایعم یددع شزرا زا هدمآتسدهب جیاتن قبط رب .دنتخادرپ
 نی رتوشیب 01/9 و 41/9 ،51/9 ی  ددوع شزرا اوب بیترتهب وسنارت یکشخ صخاش و  آ یکیرتکلا تیاده ،ینیمزریز
 .دندوب اراد ار ریثأت
 ری ووغوب ا هوقلنم  یویاز ناوبای ب یدوش رد  آ و می ولقا یاهرایعم ریثأت نازیم یبایزرا هب (4390) ناراکمه و هدازردیح 
 .دنتخادرپ IMDPA لدم زا هدافتسا اب نارلهد

Salvati یضارا بیرخت نازیم هیلوا رادشه متسیس یبایزرا هب 1015 لاس رد ناراکمه و (LD) طوسوت یویاز ناوبایب هب   
 .دنتخادرپ ایلاتیا رد (1330-1115) یدم ینالوط هرود کی یط رد شیاپ یارییغت

Kundu and Dutta (2010) یوسررب ناتوسودنه رد ار وروو  هزووح یویاز نابایب رلخ نیون یاه شور زا هدافتسا اب      
 .دراد هقلنم رد ییاز نابایب یدش شیازفا زا یکاح جیاتن و دندومن
        دزوی ،ردوغاب هوقلنم رد یویاز ناوبایب یدوش یباویزرا هب IMDPA لدم زا هدافتسا اب (4390) ناراکمه و روپ ییاضر
  راروق دیدش ات طسوتم یاه سالک رد ییاز نابایب رظن زا هقلنم مظعا تمسق دهد یم ناشن جیاتن هک تسا هدش هتخادرپ
 .دراد
 کهز هقلنم ناتسیس تشد رد ییاز نابایب لیسناتپ یبایزرا هب IMDPA لدم زا هدافتسا اب (9390) ناراکمه و یمشاه
   دیدوش هوقبط رد هقلنم دصرد 3/93 و طسوتم ییاز نابایب هقبط رد هقلنم زا دصرد 4/39 داد ناشن جیاتن هک دنتخادرپ
 .دراد هقلنم ییاز نابایب یدش رد لماع نیرترثؤم 11/9 یددع شزرا اب میلقا رایعم و دراد رارق
  نویا و  دوشاب ی وم     هوقلنم روه رد یویاز ناوبایب دنور ندوبن صخشم ییاز نابایب اب هزرابم یاه شلا  نیرتمهم زا یکی
  میولقا و  آ ی اوهرتماراپ     زا  اوهبا نویا عوفر توهج ًاانمض تسا هدوب حرلم قیقحت نیا مهبم شخب ناونع هب عوضوم
     نیروتمهم زا  آ رتماراوپ دویدرگ صخوشم (ناریا ییاز نابایب سلطا) هدش  اجنا یاقیقحت ساسا رب اریز .دش هدافتسا
    صیخوشت و هوتفرگ یرووص ی اوه ی وسررب   هوب هوجوت اب نینچمه و تسا هدش هتخانش ناریا رد ییاز نابایب یاهرایعم
 .دیدرگ  اختنا ییاز نابایب دنور نییعت تهج هعلالم نیا رد زین میلقا رایعم (IMDPA لدم نساحم زا) یسانشراک
  یوناریا  لدوم ساسارب 5390 یلا 5190 لاس هد یا هرود رد ییاز نابایب یدش دنور یسررب قیقحت نیا  اجنا زا فده

IMDPA هوقلنم یویاز ناوبایب تیعضو نییعت یارب اهرایعم هشقن قیفلت سپس و رایعم ره یددع شزرا هشقن میسرت و   
 .تسا
 اه شور و داوم

 هعلاطم دروم هقطنم یفرعم
 دشابیم ریجنارد ریوک زیخبآ هزوح زا یشخب نامرک ناتسا رد عقاو نامرک تشد یتاعلالم هدودحم یسررب دروم هقلنم
  .دوشاب   یوم عوقاو یوول تشد  رغ  ونج رد ًاابیرقت هدودحم نیا .تسا ناریا یزکرم زیخبآ هزوح زا یشخب دوخ هک
 32  و هوقیقد 15 و هجرد 32 ییایفارغج یاهلوط نیب نامرک تشد .دشابیم عبرم رتمولیک 1915 نامرک تشد تعسو
 2 و هقیقد 15 و هجرد 19 ات هیناث 95 و هقیقد 1 و هجرد 19 ضرع و یقرش هیناث 12 و هقیقد 15 و هجرد 12 یلا هیناث
 .تسا هدش هئارا 0 لکش رد نامرک ناتسا و روشک رد نامرک تشد تیعقوم .دشابیم عقاو یلامش هیناث
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 هعلاطم دروم هقطنم ییایفارغج تیعقوم :1 لکش

 IMDPA لدم

- لاوس یارب ییازنابایب یدش و دیدرگ هدافتسا IMDPA ییازنابایب لدم زا نامرک تشد ییازنابایب دنور یبایزرا یارب
 میلقا و  آ رایعم IMDPA لدم یاهرایعم نیب زا ییاز نابایب دنور یسررب تهج .دیدرگ هبساحم 5390 و 5190 یاه
        تیعوضو یباویزرا ناوکما هتوشذگ زا یفاوک و بوسانم راومآ و یاعالطا نتشاد اب اهرایعم نیا هک اریز دیدرگ  اختنا
   راویعم دوندرک نایب ییاز نابایب سلطا حرط رد (5390) ناراکمه و نایباتهز .دنهدیم هئارا یرتالاب تقد اب ار یازنابایب
     هومین و کوشخ هوقلنم رد ناومرک تشد هکنیا هب رظن و دشاب یم ناریا رد ییاز نابایب یاهرایعم نیرتمهم زا یکی  آ
  لدوم رد  دراذوگ ی وم      هوقلنم یویاز ناوبایب یور روب یداویز ریثأت میلقا رایعم نآ لابند هب و  آ رایعم دراد رارق کشخ

IMDPA سانوشراک رظن و ینادیم یاعلالم ،هقلنم طیارش هب هجوت اب ییازنابایب رد نآ ریثأت ساسا رب صخاش ره هب،  
   قوبط دووخ یاهصخاش یسدنه نیگنایم زا رایعم ره شور نیا رد .دیدرگ هیهت هشقن کی ،دش هداد 4 ات 0 نیب ینزو
 :دیآ یم تسدب (0) هلبار
 (0) 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 − 𝑥 = [(𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 − 1). (𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟 − 2) … (𝐿𝑎𝑦𝑒𝑟               − 𝑛)]1 𝑛⁄  

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 − 𝑥: رظن دروم رایعم، Layer: رایعم ره یاهصخاش، N: رایعم ره یاهصخاش دادعت 
 هک دمآ تسدب روکذم یاهرایعم یسدنه نگینایم زا دشاب یم هقلنم رد ییازنابایب تیعضو هدنهد ناشن هک ییاهن هشقن
 .دش یدنبهقبط سالک راه  رد (0) لودج قبالم

 (1311 ،ناراکمه و نایباتهز) ییازنابایب یلعف تیعضو تدش یاهسالک یناوارف عیزوت 1 لودج

 یددع شزرا هنماد تمالع ییازنابایب یدش یفیک یدنبهقبط
 1-2/0 0 مک و زی ان
 02/0-2/5 5 طسوتم
 02/5-2/9 9 دیدش
 02/9-4 4 دیدش رایسب
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 میلقا رایعم
   لدوم رد یلاوسکشخ رارمتسا صخاش و یلاسکشخ صخاش ،هنالاس شراب یاه صخاش زا میلقا رایعم یبایزرا تهج

IMDPA تسا هدیدرگ هدافتسا قوف صخاش هس ره زا رایعم رتقیقد یبایزرا تهج هعلالم نیا رد دوش یم هدافتسا. 

 هنالاس شراب صخاش :فلا
  زا یویاز  ناوبایب یاوهسالک یدنبهقبط .دیدرگ هدافتسا هنالاس شراب صخاش دروآرب یارب نامرک هاگتسیا شراب رامآ زا
     کیتپونیوس هاگتوسیا ییاویفارغج تویعقوم 5 لکش رد .تسا هدش هدروآ لودج رد هنایلاس شراب نازیم صخاش رظنم
 .تسا هدش هداد ناشن هعلالم دروم هقلنم هب تبسن نامرک

 
 هعلاطم دروم هقطنم هب تبسن نامرک کیتپونیس هاگتسیا تیعقوم -2 لکش

 SPI یلاسکشخ صخاش :ب

  یاوه      صخاوش هونیمز رد هوک یوقیقحت هقباوس و رگید دارفا طسوت هتفرگ یروص یاعلالم هب هجوت اب ،قیقحت نیا رد
        ینالووط هرود کوی هوک رووظنم نیدوب .دوش هدافتوسا (SPI ) هدوش درادناتسا شراب صخاش زا دراد دوجو یلاسکشخ
      ساوسا روب سپوس ،دویدرگ نیویعت نآ  هلاوس …n و 9 ،5 یلاوتم کشخ یاهلاس دادعت و هدش هتفرگ رظن رد یگدنراب
   ر یلاووتم لاس تفه زا رتشیب هک یلاسکشخ .دش نییعت ییازنابایب هدیدپ رد یلاسکشخ لماع نزو ،لودج یاه هداد
     روب هوک توسا یوصخاش درادناتسا شراب صخاش .ددرگ یم  وسحم ییازنابایب رظن زا یمیلقا للع نیرت رخم ،دهد
    طیاروش دادوخر نیونچمه .(5   هولبار) دووش     یوم هدروب راوک هوب یوافتم ینامز یاهسایقم یارب شراب لامتحا ساسا

    هرود شور نویا قوبط .دونک     یوم کومک یلاوسکشخ یدوش نیمخت هب و دنکیم ینیبشیپ عوقو زا لبق ار یلاسکشخ
  دوبای  یوم نایاپ یماگنه و ،دسرب رتمک ای -0 رادقم هب و یفنم رمتسم روط هب SPI هک دتفایم قافتا یماگنه یلاسکشخ
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 SPI  ریداوقم یدنبهقبط .دهد ناشن ار یلاسکشخ هرود یدش و یگرزب ،زین SPI یعمجت ریداقم و ددرگ تببم SPI هک
 .تسا هدمآ (5) لودج رد
𝐼 (5) هلبار =

𝑃𝑖𝑘 − 𝑃𝑖
𝛿𝑖

 
 Pi  ،روتم   یولیم هوب هدهاوشم لاس نیما k رد i هاگتسیا رد شراب ریداقم Pik ،هدش درادناتسا شراب SPI :قوف هلداعم رد
  هونماد .دشاب یم i هاگتسیا یدم دنلب شراب یاههداد رایعم فارحنا 𝛿𝑖 و رتمیلیم هب i هاگتسیا یدم دنلب شراب نیگنایم
 .تسا هدمآ لیذ لودج رد SPI یهیامن ساسا رب اهیلاسکشخ و اهیلاسرت نییعت یارب یدش یاه هقبط

 SPI شور ساسا رب کشخ و لامرن ،بوطرم یاههرود یدنبهقبط سایقم 2 لودج

SPI values Class سالک 
>5 Special Wet ییانبتسا یلاسرت 

3/0- 5 Extremely Wet دیدش رایسب یلاسرت 

9/0- 3/0 Severely Wet دیدش یلاسرت 

9/0- 1/1 Medium Wet طسوتم یلاسرت 

 1/1 – 2/1 Small Wet فیفخ یلاسرت 

2/1 – 2/1- Normal لامرن 

 1/-1 – 2/-1 Small Drought فیفخ یلاسکشخ 

9/0-– 1/1- Medium Drought طسوتم یلاسکشخ 

9/0- – 3/0- Severely Drought دیدش یلاسکشخ 

3/0-– 5- Extremely Drought دیدش رایسب یلاسکشخ 

5- > Special Drought ییانبتسا یلاسکشخ 

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 یلاسکشخ رارمتسا صخاش :ج
     وادوت اوب ییاوهیلاسکشخ عوقو تسا هدش  اختنا اهیلاسکشخ  وادت یارب هک یرتماراپ ،ییازنابایب یلعف رایعم رد
     یدوم ینالووط یراومآ یاوهیرس هب زاین ییاهیلاسکشخ نین  یبایزرا یارب .تسا لاس تشه ات ... و هس ،ود ،کی
  رد .دوشابن تیور لباق هلاس تشه ای 3 یلاسکشخ هرود کی زگره تسا نکمم دشاب هاتوک یرس رگا .میراد یگدنراب

 .دنوش یم رهاظ زین اههرود نیا دشاب لاس دص ًاالبم یمیلقا هرود رگا هکیتروص
 (1311 ،ناراکمه و نایباتهز) IMDPA شور رد میلقا رایعم یاهصخاش یاهزایتما نییعت- 1 لودج

 صخاووووووووش
 یبایزرا

 دیدش رایسب دیدش طسوتم مک سالک
 02/9-4 02/5-2/9 02/0-12/5 2/0 زا رتمک زایتما

 <21 21-120 120-115 115 زا رتشیب (رتمیلیم) هنایلاس شراب
 0 9،5 4 4 زا رتشیب SPI یکشخ صخاش
 لاس 1 زا رتشیب لاس 1 ات 3 لاس 3 ات 2 لاس 4 زا رتمک یلاسکشخ رارمتسا

 شهو پ یاه هتفای :عبنم

 ینیمزریز بآ رایعم
       اوختنا هوقلنم رد  آ راویعم درووم رد ،یویاز   ناوبایب یولعف تیعوضو یبایزرا تهج هک ار ییاهصخاش (4) لودج
 .دهدیم ناشن ،دناهدیدرگ
 هرفس تفا :فلا
   هویذغت لوماوع .دراد هرفس هب یجورخ ای یدورو یاه آ رادقم هب یگتسب هرفس ره ینیمزریز یاه آ حلس یارییغت
  نویا ینیمزریز یاه آ رد .ددرگیم ینیمزریز  آ حلس تفا ثعاب هدننک هیلخت لماوع و حلس نتفر الاب ثعاب هدننک
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   یونیمزریز  آ حلوس یارییغت و دنهدیم همادا دوخ هیذغت ای و هیلخت راک هب فلتخم ریداقم اب یدم  امت رد لماع ود
 هجوت اب .ددرگیم اتسار نیمه رد رییغت داجیا ثعاب  ادک ره شیازفا اذل ،دراد میقتسم هلبار لماع ود نیا زا کی ره اب
 .دیدرگ هرفس تفا یاعلالم هب  ادقا دوجوم یاعالطا هب

 (SAR و EC) ینیمزریز بآ تیفیک :ب
     ود ناومرک توشد  آ تویفیک تیعوضو یسررب تهج .تسا نآ رد دوجوم حالما تظلغ و بیکرت هجیتن  آ تیفیک
  یونیم   زریز  آ هرفوس فولتخم قطاونم رد  آ یفیک تیعضو تخانش روظنم هب .دیدرگ  اختنا SAR و EC صخاش
 .تسا هتفرگ رارق لیلحت و هیزجت و یبایزرا دروم ها  33 ییایمیش زیلانآ جیاتن نامرک تشد

 (1311 ،ناراکمه و نایباتهز)IMDPA لدم رد بآ رایعم یاهصخاش زایتما نییعت 4 لودج

 یبایزرا صخاش
 دیدش رایسب دیدش طسوتم مک سالک
 02/9-4 02/5-2/9 02/0-12/5 0-12/0 زایتما

 >15> 19-15 12-19 12 (cm) ینیمزریز  آ یباتسیا حلس تفا
EC (µmhos/cm) 121> 1255-121 1112-1255 1112< 

SAR (µmhos/cm) 20> 35-20 59-35 59< 
 شهو پ یاه هتفای :عبنم

  رد و ددروگ  یوم هوسیاقم مه اب 5390 و 5190 یاههرود رد ییازنابایب زا لصاح یاههشقن ات ددرگیم یعس تیاهن رد
 .ددرگیم نایب نآ لیالد یریگهجیتن و ثحب
 جیاتن

 2311-2311 هرود میلقا رایعم :فلا
 5190  یاهلاوس یرامآ هرود هلاس هد هرود یط رد یگدنراب طسوتم هک دهد یم ناشن جیاتن 4 و 9 یاه لکش هب هجوت اب
   توشد یقروش لا موش و یقرش  ونج هقلنم هب قلعتم شراب شهاک نیرتشیب تسا هتشاد یریگمش  شهاک 5390 -
   ریداوقم هوجوت اب هک دهد یم ناشن جیاتن نینچمه .تسا هداتفا قافتا شراب شهاک دصرد 12 دودح هک دشاب یم نامرک
 و تسا هدرک ادیپ رییغت دیدش هب طسوتم تلاح زا ییاز نابایب یدش سالک SPI یلاسکشخ صخاش هبساحم و شراب
  ناوشن جیاتن نینچمه .(3 و 2 یاه لکش) تسا هداتفا قافتا نامرک تشد یقرش لامش یاه تمسق رد رتشیب تلاح نیا
  یوط رد دهد یم ناشن ار یلاسکشخ  وادت و کشخ یاه هام یراگدنام نازیم نامه هک یلاسکشخ رارمتسا هک دهد یم
    وادوت زا توسا هداتفا قافتا هتشذگ یاه لاس رد یلاسکشخ ه  ره یترابع هب هدش رتدیدش 5190-5390 یرامآ هرود
   اوب هومادا رد .(1 و 1 ی اوه لکش) تسا هدوب رتمک یلاسکشخ نایاپ و عورش نیب نامز یدم و هدوب رادروخرب یرتمک
    میولقا راویعم هوشقن GIS  طیوحم رد اهنآ قیفلت نینچمه و اه صخاش یسدنه نیگنایم هبساحم و (0) هلبار زا هدافتسا
  زاویتما هب هجوت اب میلقا رایعم ییاز نابایب سالک هک داد ناشن جیاتن هک دیدرگ جارختسا 5190-5390 یرامآ هرود یارب
 .(10 و 3 یاه لکش) دیدرگ هبساحم طسوتم اه صخاش
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 2311 لاس نامرک تشد هنالاس شراب صخاش هشقن -1 لکش

 
 2311 لاس نامرک تشد هنالاس شراب صخاش هشقن - 4 لکش

 
 2311 لاس یارب SPI یلاسکشخ صخاش ییاز نابایب تیعضو هشقن -5 لکش
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 2311 لاس یارب SPI یلاسکشخ صخاش ییاز نابایب تیعضو هشقن -6 لکش

 
 2311 لاس رد یلاسکشخ موادت صخاش ییاز نابایب تیعضو هشقن -7 لکش

 
 2311 لاس رد یلاسکشخ موادت صخاش ییاز نابایب تیعضو هشقن -3 لکش
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 2311 لاس رد میلقا رایعم ییاز نابایب تیعضو هشقن -3 لکش

 
 2311 لاس رد میلقا رایعم ییاز نابایب تیعضو هشقن -11 لکش

 ینیمز ریز  آ رایعم
 یکیرتکلا تیاده صخاش
  نآ زاویتما 4 لودج زا هدافتسا اب و دیدرگ هبساحم  آ Ec ریداقم رتموزیپ و یرادرب رهب یاه ها  یرامآ عبانم هدافتسااب
 نینچمه .(50 و 00 یاهلکش) دیدرگ میسرت 5390 و 5190 یاه لاس هب طوبرم هشقن GIS طیحم رد و هدش هبساحم
 زا هدافتسا اب نینچمه و SAR رتماراپ دروم رد رتموزیپ و یرادرب هرهب یاه ها  زا و هدش تشادرب یاعالطا هب هجوت اب

 رد .(40 و 90 ی اوه  لکوش  ) دوش میوسرت نآ هشقن و دیدرگ هبساحم نآ زایتما 4 لودج زا هدافتسا اب نینچمه و لودج
      زا هدفتوسا اوب و دویدرگ صخوشم  آ حلوس تفا نازیم یرادرب هرهب و رتموزیپ یاه ها   آ حلس یاعالطا اب همادا

 رخآ رد و (30 و 20 اه لکش) دیدرگ جارختسا هطوبرم هشقن GIS طیحم رد "ًااتیاهن و دش جارختسا نآ زایتما 4 لودج
 ی اوه هشقن و دیدرگ نییعت  آ رتماراپ هب طوبرم زایتما اه صخاش یسدنه نیگنایم زا هدافتسا اب (0) هلبار زا هدافتسا اب
 .(10 و 10 یاه لکش) دیدرگ میسرت 5190-5390 هرود یارب GIS طیحم رد نآ
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- 
 2311 لاس یارب نامرک تشد Ec صخاش ییاز نابایب تدش هشقن -11 لکش

 
 2311 لاس یارب نامرک تشد Ec صخاش ییاز نابایب تدش هشقن -21 لکش

 
 2311 لاس یارب نامرک تشد SAR هشقن -11 لکش
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 2311 لاس یارب نامرک تشد SAR هشقن -41 لکش

 
 2311 لاس یارب ینیمز ریز بآ تفا صخاش هشقن -51 لکش

 
 2311 لاس یارب ینیمز ریز بآ تفا صخاش هشقن -61 لکش
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 2311 ینیمز ریز بآ رایعم ییاز نابایب تدش هشقن-71 لکش

 
 2311 ینیمز ریز بآ رایعم ییاز نابایب تدش هشقن -31 لکش

 ییاز نابایب تدش
   اوب هوقلنم ییاز نابایب سالک نییعت و میلقا و  آ یاهرایعم یسدنه نیگنایم زا هدافتسا اب و رایعم ره زایتما هبساحم اب
 GIS طیحم رد دشاب یم 5390 و 5190 یاه لاس رد هقلنم ییاز نابایب یدش نامه هک ییاهن هشقن 0 لودج زا هدافتسا
 .تسا هدش هداد ناشن (15 و 30 یاه لکش) رد و دیدرگ میسرت

 
 میلقا و بآ یاهرایعم زا هدافتسا اب نامرک تشد 2311 لاس ییاز نابایب تدش هشقن -31 لکش
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 میلقا و بآ یاهرایعم زا هدافتسا اب نامرک تشد 2311 لاس ییاز نابایب تدش هشقن -12 لکش

 یریگ هجیتن و ثحب
    لدوم یویاز ناوبایب یدش یسررب تهج ناریا یموب لدم اهنت ناونع هب IMDPA لدم هک دهد یم ناشن لدم نیا جیاتن
  هوعلالم دروم هقلنم رد اهرایعم تیمها ساسا رب اما هدش لیکشت رایعم 3 زا لدم نیا هکنیا هب هجوت اب و هدوب یبسانم
 و  آ  یاوهرایعم   هوکنیا هوب هجوت اب هعلالم نیا رد دومن فذح ار اهنآ زا یدادعت ناوت یم سانشراک رظن زا هدافتسا اب
 لاس زا هلاس هد هرود رد میلقا رایعم یارییغت دنور دندیدرگ  اختنا دندوب رادروخرب هقلنم رد یصاخ تیمها زا میلقا
 ی اوه هرود  یوسررب هب زاین هک میلقا رایعم رد هلاس هد هزاب کی رد IMDPA لدم رد هک دهد یم ناشن 5390 یلا 5190
  سالوک رد قوف رایعم اه صخاش یازایتما هب هجوت اب و لیلد نیمه هب تسا یهاتوک یرامآ هرود دشاب یم یرت ینالوط
 و 5190 ی اوه  لاوس    رد یونیمز رویز  آ راویعم ساسا رب ییاز نابایب یدش هشقن رد اما .دراد رارق طسوتم ییاز نابایب
   توسا هدوش لیدبت طسوتم هب مک ییاز نابایب یدش سالک و هدش رتداح ییاز نابایب طیارش هک دیدرگ صخشم 5390
  نیگناویم و  اوهرایعم   هوشقن قویفلت زا  روخآ رد  ًاانموض  دراد راروق طسوتم ییاز نابایب سالک رد هقلنم زا یعیسو هنهپ و
 نابایب سالک زا هقلنم زا یشخب داد ناشن جیاتن هک دیدرگ هیهت لاس ره هب طوبرم ییاز نابایب یدش هشقن اهنآ یسدنه
       روغ و یقروش  وونج رد رتوشیب قطاونم نیا هک هدرک ادیپ قوس دیدش سالک تمس هب و هدش جراخ طسوتم ییاز
 هدش لصاح جیاتن زا .دراد رارق طسوتم ییاز نابایب یدش سالک رد رتشیب نامرک تشد زکرم هقلنم و دشاب یم زکرمتم
  دونمزاین هک ینارحب ناونع هب دناوت یم هک یقطانم ییاسانش نینچمه و  آ عبانم تیریدم تهج ناوت یم هعلالم نیا رد
     دیدوش یویاز ناوبایب سالوک رد هک نامرک تشد  رغ و یقرش  ونج قطانم ًاالبم دومن هدافتسا دنتسه عبانم تیریدم
  لاوس رد تفا رتم 2/4 ممیزکام زا  آ تفآ نازیم نینچمه .دنشاب یم نازیر همانرب و نالوئسم هجوت دنمزاین دنراد رارق
 و دراد هقلنم ینیمز ریز  آ عبانم ینارحب تیعضو زا ناشن هک تسا هدرک رییغت 5390 لاس رد رتم 10 ًاابیرقت ات 5190
   اتوسار نیومه رد .ددرگ هقلنم رد ییاز نابایب تفرشیپ و یضارا بیرخت ثعاب دناوت یم عبانم نیا زا هیور یب تشادرب
     ادور توشد هوقلنم رد یویاز نابایب تیعضو هعلالم هب میلقا و  آ یاهرایعم زا هدافتسا اب (4390) ناراکمه و یلو
    ساوسا روب دزوی دبیم دابآ نیما هقلنم ییاز نابایب هعلالم هب (5390) ناراکمه و یردیح نینچمه و دنا هتخادرپ راوزبس
  ناهفوصا هییوقرج هقلنم ییازنابایب تیعضو یسررب هب (1390) ناراکمه و نایرکاش .دنا هتخادرپ کاخ و میلقا رایعم ود
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  آ   راویعم و ییازناوبایب طسوتم سالک رد کاخ رایعم هک داد ناشن جیاتن هک دنتخادرپ کاخ و  آ یاهرایعم ساسا رب
   روب ،یویاز    ناوبایب تیعوضو هوب یوقیقحت رد (3190) ناراکمه و یرایدنفسا .دراد رارق ییازنابایب مک یدش اب سالک اب
 رد هقلنم تحاسم لک زا دصرد 14 هک داد ناشن جیاتن و دنتخادرپ سراف کشط هدابآ هقلنم رد  IMDPA لدم ساسا
   راروق یویاز  ناوبایب دیدوش سالکرد هقلنم تحاسم زا دصرد 10 و طسوتم سالک رد دصرد 94 ،مک ییازنابایب سالک
      رویز  آ عباونم هونیهب تیریدوم هوقلنم رد ییاز نابایب تفرشیپ زا یریگولج روظنم هب ددرگ یم داهنشیپ رخآ رد .دراد
   هوب هوقلنم  آ تشادرب مظعا تمسق هکنیا هب هجوت اب دریگ رارق هقلنم نالوئسم اه یراذگ تسایس تیولوا رد ینیمز
 راشف تحت یاه متسیس صوصخ هب یرایبآ نیون یاه متسیس هعسوت اب ناوت یم دسر یم یرادغاب و یزرواشک فرصم
 .درب الاب ار  آ یرو هرهب و هدرک یریگولج  آ تفر رده زا
 عبانم
    ناربایب تدرش ررب میلقا و بآ لماوع ریثأت یسررب ،2390 ،دازرف ،ایندازآ ،.نیسحلا دبع دیس ،یمارآ ،.یجاح ،یمیرک ،.هدهاز ،هداز ردیح

 .100-13 :(15) 2 ،یلیحم یاعلالم و ایفارغج هلجم ،IMDPA لدم زا هدافتسا اب نارلهد ریوغوبا هقطنم ییاز

11 .داوج ،دابآ فیرش عیفر .نسح ،یورسخ .یلع ،هرذآ .لیعامسا ،یردیح   یارهرایعم   زا هدافترسا ارب ییاز نابایب تدش یبایزرا .23

 .(121-111) 111 .یرادزیخبآ یاهشهوژپ .(دزی دبیم) یدروم هعلاطم کاخ و میلقا

   زا هدافترسا ارب ییاز نابایب تدش یبایزرا ،4390 ،.نسح ،یورسخ ،.داوج ،دابآ فیرش عیفر ،.نیسح ،یمارهب ،.نیسحلا دبع ،روپ ییاضر

 54-42 ص ،(30)2 ،کشخ قطانم ییایفارغج یاعلالم هلجم ،دزی ردغاب هقطنم یدروم هعلاطم IMDPA لدم

   هاگوشناد یاراوشتنا ،(اه صخاش و اهرایعم) ییاز نابایب یبایزرا یاه لدم .9390  .هوناحیر ،یدوعسم .نسح ،یورسخ .اضرمالغ ،نایباتهز
 نارهت

 ،IMDPA    لدرم زا هدافترسا ارب ناشاک هقطنم رد ییاز نابایب تدش نییعت ،1190 .یسدق ،هیضرم .یورسخ ،نسح .اضرمالغ ،نایباتهز
 .ییادز نابایب اب هلباقم یناهج زور همان ه یو ،1190 دادرخ ،نابایب یشهو پ و یملع هلجم

   ترشد یریاز نابایب تدش یبایزرا .1390 .یورسخ نسح ،یرون الیهس ،یکشار اضریلع ،هریخف ربکا ،یرایرهش اضریلع ،یراقفلاوذ داهرف

 .110-13 ص ،03 هرامش ،یرادزیخبآ یاه شهو پ هلجم .IMDPA لدم زا هدافتسا اب ناتسیس

  و بآ یارهرایعم ساسا رب ییاز نابایب یبایزرا ،4390 . ارهش ،یدوراگیس یقیلخ ،نسح ،یدمحا ،اضرمالغ ،نایباتهز ،هناحیر ،یدوعسم

 .951-001 :(4) 13 ،یرادزیخبآ و عترم هلجم ،(ناشاک تشد) یدروم هعلاطم ،میلقا

  دریکات اب راوزبس بادور تشد ییازنابایب تدش یبایزرا .4311 .نسح ،یورسخ .لیعامسا ،یردیح .نسح ،یدابآرب .یلعسابع ،یلو

 .66-75 :(3)4 .نابایب متسیسوکا یسدنهم هلجم .بآ و میلقا رایعم ود رب

 هدافتسا اب ییاز نابایب لیسناتپ یبایزرا .9390  ،.ساوبع ،یریم ،.اضر دمحم ،یداوج ،.اضریلع ،این  دقم ،.دمحا ،یورناولهپ ،.هرهز ،یمشاه

 ص ،(2)9   ،ناوبایب متوسیسوکا یسدنهم یشهو پ و یملع هلجم ،(کهز یدروم هعلاطم) ناتسیس تشد رد IMDPA لدم زا
34-53 
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