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 چکیده

، توجه باشد( یکننده آن در سطح جهان م یدتول ینکه بزرگتر) رماندر کشو یمحصول کشاورز ینکاشت زعفران به عنوان گرانتر

نیمه  کند. محصول زعفران سازگاری خوبی با آب و هوای خشک و یرا طلب م یعیطب یطو شرا یطیبه عوامل مح یشترهر چه ب

تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان و تعیین نواحی مستعد  خشک دارد.

ایستگاه سینوپتیک در سطح استان  21ی هواشناسی ها دادهباشد. برای انجام این تحقیق از  یم GISاین محصول به وسیله نرم افزار 

( استفاده شده است. در این تحقیق به وسیله مقایسه رگرسیونی، شباهت اقلیمی 2891-1222) ساله 12در یک دوره آماری 

از نظر بارش و دما مشخص شد و سپس  خیز ایران(ایستگاههای استان خوزستان و شهرستان تربت حیدریه )یکی از نواحی زعفران 

ارتفاع، شیب و جهت شیب( بر محصول زعفران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق ) تاثیرعوامل مربوط به ناهمواریها

برای کشت  دهد با توجه به شرایط مطلوب برای گیاه زعفران، نواحی شمالی و شرقی استان خوزستان مستعد و مناسبنشان می

باشند. در استان خوزستان با فاصله گرفتن از نواحی شمالی و شمال شرقی، شرایط برای کشت زعفران نامطلوب  یممحصول زعفران 

 شود.و با محدودیت مواجه می

 

 ها، زعفران، استان خوزستان، سیستم اطالعات جغرافیایی یناهموارواژگان کلیدی: 
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 همدقم
 دوخ هلاسم نیا و دشاب یمن ریذپ ناكما یزرواشک شخب هب هجوت نودب رادیاپ هعسوت هب ندیسر و یداصتقا دشر
 هب هجوت اب ینعی .دشاب یم هقطنم ره یطیحم یاهتیلباق و اهناوت تخانش و یملع یاهشور و لوصا زا هدافتسا مزلتسم
 كی ناونع هب نارفعز .ددرگ هقطنم یداصتقا هعسوت بجوم هک دوش تشک یتالوصحم ،یطیحم و یمیلقا طیارش
 عبط هب و نآ ندوب یتارداص هب هجوت اب هک دشاب یم یتالوصحم نیرتمهم زا یكی هلاس رازه یتمدق اب یعارز لوصحم
 ،دیآ یم تسد هب ناسارخ ناتسا بونج رد رتشیب هک لوصحم نیا .تسا هدش فوطعم نآ هب یصاخ هجوت الاب دمآرد
 هب ایند بوغرم نارفعز هدننک رداص نیرت هدمع ناریا كنیا هک یروط هب دراد یدایز نارادفرط یناهج یاهرازاب رد
 ناسارخ بونج زیخ نارفعز هدمع قطانم یمیلقا لماوع ریاس و یترارح یاه هناتسآ هكنیا هب هجوت اب .دور یم رامش
 تابساحم و یسانشاوه یاههاگتسیا یاه هداد لیلحت و هیزجت ناوت یم ،دنشاب یم صخشم (هیردیح تبرت و نئاق)
 تاعالطا متسیس یاهرازفا مرن زا یریگ هرهب اب و دومن نییعت تقد اب ار ناتسا فلتخم قطانم یمیلقا تیعضو یرامآ

 یعیبط رصانع و یمیلقا یاهروتکاف ساسا رب ار نارفعز تشک یارب دعتسم قطانم ،رود زا شجنس و ییایفارغج
 نینچمه و ینیمزریز و یحطس بآ عبانم ندوب اراد و هجوت لباق تعسو هب هجوت اب ناتسزوخ ناتسا .دومن صخشم
 تخانش نیاربانب .تسا یعارز تالوصحم دیلوت و یزرواشک یارب ییالاب یاهلیسناتپ یاراد عونتم یعیبط طیارش
 (نارفعز تشک هژیوب) یزرواشک شخب هعسوت یاتسار رد ناتسزوخ ناتسا یمیلقا صوصخ هب و یعیبط یاهلیسناتپ

 .دشاب یم یرورض
 فرـصم یوگلا حالصا یارب یساسا یراكهار ،الاب شزرا یاراد تالوـصحم تـشک یوـگلا شرتـسگ تقیقح رد
 لاــثم روــط هــب .(Khalili & Zibayi, 2007) تـسا بآ مـک یحاوـن رد صوصخلا یلع یزرواشک شخب رد بآ
 رد هک یتالوصحم تمس هب دنقردنغچ دننام یتالوصحم زا تشک یوگلا رییغت اب ناسارخ كشخ همین یحاوــن رد
 یروهرـــهب شیازـــفا و بآ فرــصم حیحــص تیریدــم تـهج رد یماــگ ناوت یم ،دنا مواقم یكشخ ربارب
 (2391 ،یوضر ناسارخ ناتسا یزرواشک داهج نامزاس ویشرآ) تـــشادرب
 راک شور و اههداد
 یاهرتماراپ نیب قیقحت نیارد ،دیآ یم باسح هب لوصحم ره دشر رد مهم لماوع زا امد و شراب هک ییاجنآ زا
 صخشم ات تسا هدش هتفرگ یگتسبمه هیردیح تبرت ناتسرهش و ناتسزوخ ناتسا یاههاگتسیا شراب و امد نیگنایم
 شراب نیب یگتسبمه ؟هن ای دراد تهباشم ناتسزوخ ناتسا یاههاگتسیا اب هیردیح تبرت ناتسرهش رظن نیا زا ایآ ددرگ
 :تسا هدمآ تسد هب ریز هطبار قیرط زا هیردیح تبرت ناتسرهش اب ناتسزوخ ناتسا یاههاگتسیا یامد و
 
 
 هیردیح تبرت اب ناتسزوخ ناتسا یاههاگتسیا نیب یگتسبمه نیرتشیب ،هدمآ تسد هب یگتسبمه نازیم هب هجوت اب
 ناشن یگتسبمه نیا .دشاب یم (R=99)1 ددع هب كیدزن یگتسبمه نیا نازیم هک دشاب یم اوه یامد نیگنایم هب طوبرم
 لاس لوط رد هباشم دنور یاراد هیردیح تبرت ناتسرهش اب ناتسزوخ ناتسا یاهناتسرهش رد امد نیگنایم دهد یم
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 و ناتسزوخ ناتسا یاهاگتسیا رد تالوصحم تشک رد مهم لماوع زا یكی ناونع هب زین ناراب شراب .دشاب یم
 نیب ار شراب و امد یگتسبمه نازیم 1 لودج .دشاب یم الاب و راد ینعم یگتسبمه یاراد هیردیح تبرت ناتسرهش
 DEM یاههداد ساسارب هلاقم نیا رد دوجوم یاههشقن .دهد یم ناشن هیردیح تبرت و ناتسزوخ ناتسا یاههاگتسیا
 .دناهدش میسرت

 هیردیح تبرت ناتسرهش و ناتسزوخ ناتسا یاههاگتسیا نیب شراب و امد یگتسبمه نازیم -1 لودج
 شراب امد اه هاگتسیا
 /۱1 /33 زاوها -تبرت
 /11 /33 نادابآ - تبرت
 /۱1 /33 لوفزد -تبرت
 /91 /33 هذیا -تبرت
 /11 /33 نامیلس دجسم -تبرت
 /11 /33 رهشهام -تبرت
 /91 /33 لوفزد دابآ یفص -تبرت
 /11 /33 ناتسب -تبرت
 /۱1 /33 زمرهمار -تبرت
 /31 /33 رتشوش -تبرت
 /11 /33 ناهبهب -تبرت
 /11 /33 هیدیما -تبرت
 1391 ،روشک یسانشاوه نامزاس ویشرآ :عبنم

 ناتسزوخ ناتسا رد نارفعز لوصحم تشک رب ار اهیراومهان ریثأت ناوت یم هدمآ تسد هب یگتسبمه نازیم هب هجوت اب
 .داد رارق لیلحت و هیزجت و یسررب دروم
 شهوژپ هنیشیپ

 و لیسناتپ قرعت و ریخبت نازیم ،نارفعز لوصحم (Kc) یهایگ بیرض هب هجوت اب (3220) یقیقحرگماک و هاوخساپس
 .دندرک یبایزرا و هبساحم زیخ نارفعز یحاون رد ار نارفعز لوصحم یبآ زاین و یرایبآ میژر یگنوگچ ،شراب نازیم
191) یرغصا یلع و نایهوكش ربکا یلع  طیارش هب نارفعز یاهپیتوکا یراگزاس یسررب ناونع تحت هلاقم رد ،(1
 یمیلقا یراگزاس طیارش یسررب هب ،یللملا نیب و ییاذغ رظن زا نارفعز لوصحم یاهیگژیو نایب نمض ،لیبدرا یمیلقا
 هقطنم هس زا فلتخم پیتوکا هس روظنم نیمه هب ؛دنا هتخادرپ روشک رد فلتخم قطانم رد تشک یارب لوصحم نیا
 رد فلتخم هقطنم هس رد و هیهت نیاق و رمشاک ،هیردیح تبرت هقطنم لماش ناسارخ ناتسا رد نارفعز تشک مهم
 راهچ تدم هب .دندش تشک تخاونكی روطب راركت راهچ رد یفداصت لماک یاه کولب هیاپ حرط بلاق رد لیبدرا ناتسا

 راتكه رد دركلمع و مرگ بسحرب عبرمرتم ره رد اه هلالک كشخ نزو ،عبرم رتم ره رد لگ دادعت تافص لاس
 زین هتوب ره یاهزایپ طسوتم نزو و هتوب ره رد زایپ دادعت ،مراهچ لاس نایاپ رد .دش یریگ هزادنا مرگولیک بسحرب
 سنایراو هیزجت ،نامز رد تالپ تیلپسا تروص هب هقطنم ره رد تفص ره یارب سنایراو هیزجت .دیدرگ تشادای
 مه اب دركلمع رظن زا پیتوکا هس هک داد ناشن لصاح جیاتن .دش ماجنا یرادیاپ هیزجت و هقطنم هس یارب بکرم
 .(طیحم پیتوکا لباقتم رثا) تسا توافتم فلتخم قطانم و اه لاس رد اه پیتوکا دركلمع و دنراد راد ینعم فالتخا
 بیرض .تشاد راد ینعم فالتخا رگید پیتوکا ود دركلمع اب (راتكه رد مرگولیک ۱3/1) رمشاک  پیتوکا دركلمع
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 دایز نادنچ رظن نیا زا اه پیتوکا نیب فالتخا یلو دوب رتشیب رگید پیتوکا ود زا زین رمشاک پیتوکا یطیحم تارییغت
 .دوبن

 رب رثؤم لماوع ناونع اب یاهلاقم رد ،(1391) یرزیچ دمحم و دار یكشزپ اضرمالغ و ینیسح همطاف و یلعف دیعس
 -یفیصوت شور اب ،نارفعز تشک حیحص و یملع لوصا هرابرد ماج تبرت ناتسرهش راک  نارفعز نازرواشک شناد
 نارفعز تشک حیحص و یملع لوصا هرابرد راک نارفعز نازرواشک شناد رب رثؤم لماوع ییاسانش هب ،یگتسبمه
 لماش رظن دروم یرامآ هعماج .تسا هدیدرگ دییأت نآ ییایاپ و ییاور هک هدوب یا همانشسرپ ،شهوژپ رازبا .دنا هتخادرپ
 (=9۱00N) تسا 1191-11 یعارز لاس رد یوضر ناسارخ ناتسا ماج تبرت ناتسرهش راک نارفعز نازرواشک هیلک
 نارکوک لومرف زا هدافتسا اب یرامآ هنومن ناونع هب یا هشوخ یریگ هنومن شور هب رفن 311 دادعت ،نایم نیا زا هک
 قیقحت یفیصوت یاه هتفای .(=0۱1n) تفرگ رارق لیلحت و هیزجت دروم همانشسرپ 0۱1 ،تیاهن رد و دندش باختنا
 .تسا "طسوتم" حطس رد نارفعز هرابرد (دصرد 29/1۱ ای رفن 11) نازرواشک تیرثکا ینف شناد هک دنهد یم ناشن
 اب ییانشآ یاه  هنیمز رد ،بیترت هب ،نازرواشک ینف شناد نیرتمک و نیرتشیب هک دنداد ناشن جیاتن نیا ،نینچمه
 نیب هک داد ناشن یطابنتسا یاه هتفای زا لصاح جیاتن .تسا رذب یزاس هدامآ و بسانم ماقرا اب و تشادرب تایلمع
 نویسرگر نومزآ رد .دراد دوجو یراد ینعم هطبار اهنآ ینف شناد اب نازرواشک یعارز و یدرف یاه یگژیو زا یخرب

 یاه هداهن هب یسرتسد ،تالیصحت حطس ، نارفعز هرابرد یتاعالطا عبانم زا هدافتسا" یاه ریغتم یطخ هناگدنچ
 ینف شناد تارییغت زا دصرد ۱/11 نییبت ییاناوت "هنالاس دركلمع نیرتالاب و هعرزم هزادنا ،تارابتعا و یزرواشک
 .دندوب اراد ار نارفعز تشک حیحص و یملع لوصا هرابرد نازرواشک
 یوگلا شرتسگ رب رثؤم لماوع و راثآ یواکاو ناونع اب یاهلاقم رد ،(1391) یرهمجرزوب هجیدخ و ییاهزمح دیجم
 هب بسانم تشک یوگلا باختنا یسررب هب (دابآ قاحسا ناتسهد :یدروم هعلاطم) روباشین ناتسرهش رد نارفعز تشک
 نیا تشک یوگلا هک دهد یم ناشن هلاقم نیا .دنا هتخادرپ ،نارفعز ریظن الاب شزرا یاراد تالوصحم تشک هژیو
 لوصحم تشک ،ریخا یاهلاس رد .دنک لیهست ار ییاتسور هعسوت یاه همانرب فادها هب یبایتسد دناوت یم تالوصحم
 ثعاب هک یوحن هب ،هتشاد یهجوت لباق دشر ،دابآ قحسا ناتسهد نوچمه روباشین ناتسرهش زا ییاه شخب رد نارفعز
 تشک یوگلا شرتسگ رب رثؤم لماوع ییاسانش قیقحت نیا فده .تسا هدش نارفعز هب زایپ زا تشک یوگلا رییغت
 یفیصوت شهوژپ نیا رد قیقحت شور .تسا روکذم ناتسهد رد نآ یعامتجا و یداصتقا جیاتن و راثآ و نارفعز
 ساسا رب هنومن مجح .تسا هدش هدافتسا تاعالطا یروآ عمج یارب زین ینادیم و یاهناخباتک عبانم زا و هدوب یلیلحت
 هداس یفداصت شور هب و هبساحم 0391 لاس رد دابآقاحسا ناتسهد راک نارفعز 200 رب لمتشم نارکوک لومرف
 لماوع هک دهد یم ناشن قیقحت نیا جیاتن .تسا هدش لیلحت نوسریپ یگتسبمه بیرض اب زین جیاتن و باختنا

 هب .تسا هدوب هقطنم رد نارفعز تشک یوگلا شرتسگ یاهروتکاف نیرت مهم ،فرصم رازاب یاههبذاج و ییایفارغج
 لماوع هب تسا هتسیاش ،لوصحم نیا تشک یوگلا یرتسگ یارب یزیر همانرب زین و یموب لیسناتپ نیا ظفح روظنم

 .دوش یرتشیب هجوت ییایفارغج
 رب رثؤم لماوع رثا یسررب ناونع اب یا هلاقم رد ،(1391) یلامک مظاک و یناکدرا یناتسهد میرم و تدساحم بنیز
 و نیرت شزرا اب زا هک قبنز هداوناخ هب قلعتم تسا یهایگ نارفعز هک دننک یم نایب ،نارفعز دركلمع و تشاک



 182 ...لوصحم تشک رب اهیراومهان شقن هعلاطم

 دوش یم تشک دنراد كشخ میلقا هک یقطانم رد بلغا و تسا ایند رد یا هیودا ،یعارز ناهایگ یاه هنوگ نیرتاهبنارگ
 رارق ناراک نارفعز یگنهرف و یشزومآ ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم یاه یگژیو ریثأت تحت نارفعز تیفیک و دركلمع
 عضودوبهب تهجرد مزال تالوحت داجیا هرخالاب و لوصحم هضرع و دیلوت دنیآرف یزاسهب و یعارز هب تایلمع دراد
 .تسا لوصحم تشادرب ،تشاد ،تشاک دیدج نونف جیورت و شزومآ ،قیقحت ورگ رد لوصحم یفیک و یمک
 رب نارفعز تشک هعسوت رد رثؤم لماوع ناونع تحت یا هلاقم رد ،(1120) یتخدیببلاط سابع و ییازخ مساقریما
 ،یجراخ زرا دمآرد رد نارفعز تشک تفرشیپ رب رثؤم لماوع یسررب فده اب ،یمیلقا طیارش هب هجوت اب یزرا دمآرد
 2۱ و ناریا ،دنجریب ناتسرهش نازرواشک مامت هعلاطم نیا رد فده تیعمج و یگتسبمه -یفیصوت یقیقحت شور اب
 1120 یاه لاس لوط رد شهوژپ نیا یاه هداد .دنتفرگ رارق هدافتسا دروم هنومن ناونع هب یفداصت تروص هب زرواشک
 ناشن قیقحت نیا جیاتن .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم Eviews 7 رازفا مرن طسوت سپس و دش یروآ عمج 1120 و
 رد تشک تحت قطانم هعسوت و نارفعز تمیق ،یداصتقا دشر ،وج دیلوت و ییاوه و بآ طیارش نیب هک دهد یم
 ناریا ،دنجریب رد تشک تحت قطانم و بآ عبانم نیب هک دنا هداد ناشن نینچمه .دراد دوجو یراد ینعم هطبار ،دنجریب
 .دراد دوجو یراد ینعم هطبار
 نارفعز لوصحم تاصخشم و اهیگژیو
 رد یا هیودا ،یعارز ناهایگ یاه هنوگ نیرتاهبنارگ و نیرت شزرا اب زا هک قبنز هداوناخ هب قلعتم تسا یهایگ نارفعز
 یاه یگژیو ریثأت تحت نارفعز تیفیک و دركلمع دوش یم تشک دنراد كشخ میلقا هک یقطانم رد بلغا و تسا ایند
 و دیلوت دنیآرف یزاسهب و یعارز هب تایلمع دراد رارق ناراک نارفعز یگنهرف و یشزومآ ،یعامتجا ،یداصتقا فلتخم
 و شزومآ ،قیقحت ورگ رد لوصحم یفیک و یمک عضو دوبهب تهجرد مزال تالوحت داجیا هرخالاب و لوصحم هضرع
 كمک ناریا نارفعز هب دناوت یم دیدج یاهكینكت دربراک .تسا لوصحم تشادرب ،تشاد ،تشاک دیدج نونف جیورت
 دیلوت دصرد ۱1 ناریا رضاح لاح رد .دزادرپب تباقر هب اهروشک ریاس یدیلوت نارفعز اب یناهج یاهرازاب رد ات دنک
 شیازفا هب ور مئاد روط هب ناریا رد نآ هنایلاس تشک ریز حطس و تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار نارفعز یناهج
 یاهدوک دربراک ،نارفعز هنب اهنآ هلمج زا هک دشاب یم رثؤم نارفعز دركلمع نازیم و تیفیک رد یددعتم لماوع .تسا

 (۱0 :1391،یلامک و یناکدرا یناتسهد و تدساحم) .دشابیم یتسیز و ییایمیش
 یوگلا هک دهد یم ناشن ،نارفعز ریظن الاب شزرا یاراد تالوصحم تشک هژیو هب بسانم تشک یوگلا باختنا
 و ییاهزمح) .دنک لیهست ار ییاتسور هعسوت یاه همانرب فادها هب یبایتسد دناوت یم تالوصحم نیا تـشک
 دـنور :دـنه رد الاـب شزرا اـب یزرواشک» ناونعاب یاهعلاطم رد دـنه رد نیـج و امراـش (110 :9391،یرهمجرزوب
 یاراد یزرواــشک تالوــصحم یارــب اــضاقت دـشر هـک دـناهدیسر هجیتن نیا هب «هدنیآ زادنا مشچ و هتشذگ
 یوـگلا رد رـییغت ثـعاب ییاتسور هـعماج رـیقف راـشقا نیب رد یتح و یرهش و ییاتسور قطانم رد ،الاــب شزرا
 Sharma .دنتسه ییاتسور قطاـنم رد یهجوـت لـباق یدـمآرد ششک یاراد تالوصحم نـیا و تـسا هدـش تـشک

& Jain, 2011)) 
 یارـب هدـننک راودیما تـصرف كـی ،نآ ةعـــسوت نیارباـــنب ،دشابیم الاب شزرا یاراد تالوـــصحم ءزج نارفعز
 راک یورین زا هدافتسا تروـص رد) تـشک و یروآ عـمج یاه هنیزه ندوب نییاپ .دوب دهاوخ ییاتسور رـقف شهاـک
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 اب هسیاقم رد حطس دـحاو رد الاـب یداـصتقا هدزاب ،بآ زا هدافتـسا رد لوـصحم نـیا یالاب یرو هرهب ،(هداوناخ
 باذج یلوـصحم ناوـنع هـب ار نارـفعز ،یباـیرازاب قـیرط زا لاغتشا و هدوزـفا شزرا داـجیا و یتنس تالوصحم
 ،اـهلگ یروآ عمج دننامه ،اهتیلاعف زا یهجوت لباق نازیم نیا رـب هوالع .تسا هدرک لیدبت دمآرد مک ناییاتسور یارب

 ،دوش یم ماـجنا نانز طسوت هک تالوصحم یبایرازاب و لیدـبت زا لاكـشا رـگید و ندرـک كشخ و هلالک یزاسادج
 ,IFAD) تسا هدش نانآ یارب یلغش یاهتصرف شیازفا و نانز یزاسدنمناوت یارب شخب نیا لیسناتپ شیازفا ثـعاب

2008). 
 ناتسزوخ ناتسا رد نارفعز تشک رب اهیراومهان هب طوبرم لماوع ریثأت

 عافترا -1
 شیازفا اب یعیبط تروص هب .دشاب یم فلتخم تالوصحم تشکو یزرواشک رد مهم لماوع زا یكی عافترا لماع
 اب نینچمه .دشاب یم فرب تروص هب رتالاب تاعافترا رد اهشراب هدمع هک دنک یم ادیپ شیازفا اهشراب نازیم عافترا
 نیا .دنک یم ادیپ شهاک یداع طیارش رد دارگیتناس هجرد /1 دودح رتم 221 ره یازا هب اوه یامد ،عافترا شیازفا
 شنت راچد ییامد رظن زا ار هایگ و دشاب هتشاد یفنم رثا تالوصحم تشک یور رب دناوتیم رتالاب عافترا رد امد شهاک
 کاخ تیفیک و قمع الاب تاعافترا رد .دنشابیم تیمها یاراد زین بسانم کاخ و کاخ نازیم رظن زا تاعافترا .دیامن
 شهاک و عافترا شهاک اب نیا ربانب .دنک تیدودحم راچد ار تالوصحم تشک دناوت یم رما نیا و دشاب یم کدنا رایسب

 ناوارف تیمها یاراد نآ دشر و کاخ رد هایگ هشیر ذوفن رد رما نیا و دنک یم ادیپ شیازفا کاخ قمع نازیم ،بیش
 نزو ساسا ،دراد ار دركلمع و دشر نیرتهب رتم 2290 ات 2291 عافترا نیب نارفعز هایگ هكنیا هب هجوت اب .دشاب یم
 :دشاب یم ریز لودج تروص هب عافترا هب یهد

 نارفعز زاین ساسا رب عافترا لماع یدنب هقبط -2 لودج
 یدنب هقبط عافترا
 بسانمان 2290 زا رتشیب

 بسانم ًاالماک 2290 ات 2291
 بسانم 2291 زا رتمک

 1191،یدنکون :عبنم

 
 DEM یاههداد ساسارب ،هدنراگن :میسرت   ناریا رد ناتسزوخ ناتسا ییایفارغج تیعقوم هشقن :1 لکش
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 .دنشاب یم ناتسزوخ ناتسا یحاون رگید هب تبسن یرتشیب عافترا یاراد ناتسزوخ ناتسا یقرش لامش و یلامش یحاون
 زا تکرح اب ناتسزوخ ناتسا رد نیاربانب .تسا بیش مک و عافترا مک یاهنیمز لماش ناتسزوخ ناتسا یبونج یحاون
 رد ار تاعافترا یگدنکارپ یگنوگچ 0 لكش .دوش یم هتساک اهیراومهان عافترا زا ،یبونج یحاون هب یلامش یحاون
 ناشن نارفعز زاین ساسا رب ناتسزوخ ناتسا رد ار عافترا یدنب هقبط زین 9 لكش .دهد یم ناشن ناتسزوخ ناتسا
 .دهد یم

 
 DEM یاههداد ساسارب ،هدنراگن :میسرت  ناتسزوخ ناتسا رد اهیراومهان یگدنکارپ تیعضو -2 لکش

 
 DEM یاههداد ساسارب ،هدنراگن :میسرت  ناتسزوخ ناتسا رد اهیراومهان حوطس تیعضو -3 لکش
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 DEM یاههداد ساسارب ،هدنراگن :میسرت  ناتسا حطس رد نارفعز زاین ساسا رب عافترا یدنب هقبط -4 لکش

 بیش -2
 ذوفن ثعاب نیمز مک بیش .تسا راذگ رثا یزرواشک تالوصحم عون یور رب هک تسا یعیبط لماوع زا یكی بیش
 دناوت یم کاخ رد بآ ذوفن .دنک یم ادیپ شیازفا کاخ یتبوطر هریخذ قیرط نیا زا و ددرگ یم کاخ رد بآ رتشیب
 هنماد ،دایز یاهبیش رد و دشاب یم رتمک امد ناسون نازیم ،مک یاهبیش رد .دنک رسیم بآ هب ار هایگ هشیر یسرتسد
 رد بآ دایز یاهبیش رد .دشاب یم هایگ شیور رد تبثم یلماع اوه یامد رتمک هنماد .دنک یم ادیپ شیازفا امد ناسون

 دایز رایسب یاهبیش رد .دنیوش یم ار کاخ ییاذغ داوم یراج یاه بآ ،شراب عقاوم رد یتح و دنک یم ذوفن رتمک کاخ
 .دشاب هتشاد ناهایگ هعسوت و شیور رد یفنم رثا دناوت یم رما نیا و دنک یم ادیپ شهاک کاخ لیكشت نازیم
 یبآ ناهایگ تشک یارب بسانم بیش هک ییاجنآ زا و دیآ یم باسح هب یبآ ناهایگ هرمز رد ناریا رد نارفعز هایگ
 :دشاب یم ریز لودج تروص هب نارفعز تشک رظن زا بیش لماع یدنب هقبط طیارش نیاربانب ،دشاب یم دصرد  1رثکادح

 نارفعز هایگ زاین ساسا رب بیش لماع یدنب هقبط -3 لودج

 
 
 
 
 

 1191،یدنکون :عبنم

 عقاو رد .دوش یم هتساک نیمز بیش رادقم زا مینک تکرح یبونج یحاون هب یلامش یحاون زا هچ ره ناتسزوخ ناتسا رد
 ار یبآ تشکو یزرواشک یارب ییالاب تیلباق هک دوش یم راومه و بیش مک یاهنیمز لماش ناتسزوخ ناتسا یحاون رتشیب
 ناتسا رد ار بیش یدنب هقبط ۱ لكش و دهد یم ناشن ناتسزوخ ناتسا حطس رد ار نیمز بیش یگدنکارپ 1 لكش .دنراد
 .دهد یم ناشن نارفعز زاین ساسا رب ناتسزوخ

 یدنب هقبط دصرد هب بیش
 بسانم 1 زا رتمک
 بسانم ًااتبسن ۱1-1
 بسانمان ۱1 زا رتشیب
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 DEM یاههداد ساسارب ،هدنراگن :میسرت  ناتسزوخ ناتسا بیش دصرد هشقن -5 لکش

 بیش تهج -3

 باتفآ هبور یضارا عقاو رد .تسا مهم باتفآ شبات زا یرادروخرب و ندوب ریگ باتفآ یگنوگچ رد یضارا بیش تهج
 ار یرتشیب شبات یبونج یاهبیش یبونج هركمین رد .دنریگ یم هرهب باتفآ هب تشپ یضارا هب تبسن یرتشیب رون زا
 .دننک یم تفایرد یلامش یاهبیش هب تبسن

 
 DEM یاههداد ساسارب ،هدنراگن :میسرت  ناتسزوخ ناتسا حطس رد بیش تاهج یگنوگچ -6 لکش
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 یرتشیب تیمها ناهایگ ومن و شیور یارب دیشروخ شباتزا یدنم هرهب و یرادروخرب رظن زا یبونج یاهبیش نیاربانب 
 ناتسزوخ ناتسا یقرشلامش و قرش یحاون رد ..دهد یم ناشن ناتسزوخ ناتسا حطس رد ار بیش تاهج 1 لكش .دنراد
 هجرد فالتخا .تسا یبونج و یلخاد یحاون زا رتشیب زور لوط رد زین ترارح هجرد فالتخا (بیش تهج لیلدب)
 یارب ار ییالاب لیسناتپ یحاون نیا .دراد یمهم رایسب رثا نارفعز یاهلگ تیفیک و یهدلگ رد زور لوط رد ترارح
 رد لوصحم نیا زا یرادرب هرهب و تشک هب مادقا ناوت یم دوجوم بآ ریاخذ هب هجوت اب و دراد نارفعز لوصحم تشک
 .درک عرازم
 یریگهجیتن
 ناوارف تیمها یاراد لوصحم نیا تشادرب و تشک ،ایند رد نارفعز لوصحم ندوب یداصتقا و تیمها هب هجوت اب
 نیا تشک یارب فلتخم یحاون یطیحم یاهتیفرظ و اهلیسناتپ تخانش تهج نیدب .دشاب یم فلتخم قطانم مدرم یارب
 ماجنا رد قطانم یعیبط و یطیحم یاهلیسناتپ زا هدافتسا .تسا یدایز یاه تیزم یاراد یداصتقا و دنمشزرا لوصحم
 و رادیاپ هعسوت هب ندیسر تهج رد یماگ و مدرم دمآ رد شیازفا و یحاون قنور ثعاب دناوت یم یزرواشک یاهتیلاعف
 لماع ناونع هب (اهیراومهان صوصخ هب) یعیبط طیارش یبایزرا و تخانش ،ریسافت نیا اب .ددرگ یمومع هافر داجیا
 لوصحم هعسوت و تشک روظنم هب ناتسزوخ ناتسا رد یعارز تالوصحم دیلوت و یزرواشک رد راذگ رثا و مهم
 .دسر یم رظن هب یرورض نارفعز
 هتفرگ تروص نارفعز لوصحم تشک یارب ناتسزوخ ناتسا یاهیراومهان شقن یبایزرا روظنم هب هک قیقحت نیا رد
 تشک یارب بسانم یحاون یبایناكم رد یهد رثا و یهد نزو روظنم هب عافترا و بیش تهج ،بیش یاهرتماراپ ،تسا
 یكی) هیردیح تبرت ناتسرهش اب ناتسزوخ ناتسا شراب و امد یاهرتماراپ نینچمه .دنتفرگرارق یسررب دروم نارفعز
 نیرتهب ناتسزوخ ناتسا یقرش لامش و یلامش یحاون .تسا هدش هتفرگ یگتسبمه (ناریا زیخ نارفعز یحاون زا
 هب هجوت اب یقرش لامش و یلامش یحاون رد .دنشاب یم یطیحم یاهرتماراپ رظن زا نارفعز لوصحم تشک یارب یحاون
 .دراد دوجو دننک یم داجیا نارفعز تشک یارب ار یبسانم یاه طیحم ،بیش و عافترا ظاحل هب هک یناتسهوک قطانم دوجو
 یبونج و یلخاد یحاون زا رتشیب زور لوط رد زین ترارح هجرد فالتخا (اهیراومهان دوجو لیلدب) یحاون نیا رد
 هب یحاون نیا .دراد یمهم رایسب رثا نارفعز یاهلگ تیفیک و یهدلگ رد زور لوط رد ترارح هجرد فالتخا .تسا

 ناوت یم دوجوم بآ ریاخذ هب هجوت اب و دراد نارفعز لوصحم تشک یارب ار ییالاب لیسناتپ هک بسانم یاهشراب ببس
 لامش و یلامش یحاون زا تکرح اب ناتسزوخ ناتسا رد .درک عرازم رد لوصحم نیا زا یرادرب هرهب و تشک هب مادقا

 هب ناتسا یبونج یحاون .دوش یم هتساک نارفعز لوصحم تشک یارب یمیلقا طیارش تیفیک زا ،بونج فرط هب یقرش
 یارب ار یبولطمان طیارش ددعتم یاهروخ و اهقالتاب دوجو و بیش شهاک نینچمه و اوه یامد ندوب الاب لیلد

 .دنک یم داجیا یزرواشک
 ثعاب دناوتیم ناتسزوخ ناتسا رد لوصحم نیا تشک ،نارفعز لوصحم ندوب یداصتقا هب هجوت اب و یلک روط هب
 ناتسزوخ ناتسا رد یعیبط یاهلیسناتپ تخانش .ددرگ (هریغ و بآ ،کاخ :دننام) یعیبط و یناسنا عبانم زا هنیهب هدافتسا
 رد نارفعز لوصحم دیلوت جاور .دشاب رثؤم تالوصحم رتشیب دیلوت نینچمه و عبانم زا هنیهب یریگ هرهب رد دناوت یم
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 صوصخ هب مدرم یداصتقا و یلام ناوت شیازفا و رادیاپ هعسوت هب ندیسر تهج رد یهار دناوتیم ناتسزوخ ناتسا
 .دشاب ییاتسور مدرم
 اهراکهار و تاداهنشیپ
 ناتسا رد لوصحم نیا ،نازرواشک یارب یداصتقا تیعضو لوحت رد نآ شقن و نارفعز یاهیگژیو هب هجوت اب .1
 .دوش مهارف نآ تشاک هنیمز ،حیحص و رتهب تیریدم اب ناتسزوخ
 هنیمز رد فانصا و اهلكشت بلاق رد ییاهیراكمه هب مادقا ،نالوئسم میهفت تهج رد رتشیب یاهشالت اب ،ناتسا مدرم .0
 .دنیامن نارفعز تشاک
 .ناتسا نیا یاههاگشناد رد نارفعز هنیمز رد یصصخت یاههتشر یزادناهار هب هجوت .9
 عبانم
 2391 ،یوضر ناسارخ ناتسا یزرواشک داهج نامزاس ویشرآ
 .31 هرامش ،یگدنزاس و شهوژپ هلجم ،یناریا نارفعز یاه هدوت لیسناتپ و یهدلگ رب امد رثا .(3191) نارگید و نیسح ،ییوقربا یرب 

 یملع یاهشهوژپ نامزاس تاراشتنا ،نآ یاهدرادناتسا و ییایمیش تابیکرت ،دنیارف ،تعارز .(1191) ع ،یدابآ مظاک یرقاب و ب ،م ،یبیبح
 .ناسارخ زکرم ،ناریا یتعنص و

 ،ناریا یعارز یاهشهوژپ هلجم ،نارفعز دركلمع رب یگدنراب و ترارح هجرد تدم زارد تاناسون رثا .(1191) نارگید و دمحم ،ینیسح
 .1 هرامش

 هعلاطم روباشین ناتسرهش رد نارفعز تشک یوگلا شرتسگ رب رثؤم لماوع و راثآ یواکاو ؛(9391) ؛یرهمجرزوب هجیدخ و دیجم ،ییهزمح
 ناتسمز ،1 هرامش ،0 دلج ،نارفعز یروانف و تعارز هلجم ؛دابآقحسا ناتسهد :یدروم

 .دهشم یسودرف هاگشناد تاراشتنا و پاچ هسسوم ،بدا و نابز رشن ،یروآرف و دیلوت ،یروانف :نارفعز .(1191) م ،یفاک
 .21 هرامش ،نابایب هلجم ،راوزبس بونج رد نارفعز تشک یمیلقا یجنس ناكما .(1191) دیجم ،ناحیرروپ میرک و نیسح ،هعرزم یدمحم
 .ناهفصا هاگشناد ،دشرا یسانشراک هماننایاپ ،ناسارخ بونج رد نارفعز تشک رب یمیلقا لماوع تارثا .(1191) ک ،ع ،یدنکون
 شیامه نیلوا ؛نارفعز دركلمع و تشاک رب رثؤم لماوع رثا یسررب ؛(1391) ؛یلامک ،مظاک و میرم ،یناکدرا یناتسهد و بنیز ،تدساحم
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