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  RSو  GISلغزش با استفاده از نيعوامل مؤثر بر وقوع زم يبررس

 (يسد دوست يمورد )مطالعه
 

 1صادٌػیذسضا حؼیه

 * 2علی قشتاوی ؿًسػساوی

 3محمذ وًسمحمذیعلی

 4ی عاسفیيمحؼه سضا

 چکیذٌ

ٞبؾز.  ٛٔٛضفيه حبنُ اظ ؾبذز ؾسٞب ٚ ايؼبز زضيبچٝ زض دكز آٟ٘ب، فؼبَ قسٖ ِغعـئسطيٗ ديبٔسٞبي غ يىي اظ قبيغ

ٞب ثب ٚيؼيز ثحطا٘ي ٔٛاػٝ  ٖ ِغعـاي وكٛض زض اطط فؼبَ قس سطيٗ ؾسٞبي شذيطٜ ػٙٛاٖ يىي اظ ثعضي  ؾس زٚؾشي ثٝ

ؾس زٚؾشي اؾز ٚ  آٖ زض زضيبچٝ ِغعـ، ػُّ، ضٚ٘س ٚ اططار آيٙسٜ  ياؾز. ٞسف اظ ايٗ ُٔبِؼٝ قٙبؾبيي دسيسٜقسٜ 

ضلٛٔي ٞبي  ، ٔسIRSَٞبي ضلٛٔي سهبٚيط ؾٙؼٙسٜ سحّيّي ٚ سؼطثي اؾز وٝ زض آٖ اظ زازٜ -ضٚـ سحميك آٖ سٛنيفي

ػّٕيبر ٔيسا٘ي ٚ آظٔبيكٍبٞي قبُٔ  ، ٚ اَالػبر حبنُ اظاي قٙبؾي، سهبٚيط ٔبٞٛاضٜٞبي ظٔيٗ ٘مكٝ،  (DEM)اضسفبع

 ٛٔٛضفِٛٛغي،ئي غٞب، ٔمبَغ َجمبر، ٚ ػٛاضو ؾبذشٕب٘ي ٔٛػٛز زض ُٔٙمٝ ػٟز سىٕيُ ٘مكٝٔمبَغ ظٔيٗ قىُ ٔكبٞسٜ

ي ثيكشط ٚ ا٘ؼبْ آظٔبيف سٛظيغ شضار ٞبٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ػٟز دبيفثطزاضي اظ ِغعـثطزاضي اظ ٔٛاز ؾُحي، ٘مكٕٝ٘ٛ٘ٝ

ي ػسيس ثب ٔؿبحز ِغعٜظٔيٗ 252ٞبي نٛضر ٌطفشٝ زض ُٔٙمٝ ثٝ قٙبؾبيي  ٘شبيغ حبنُ اظ ثطضؾي اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.

 8595433ٞب حسٚز ِغعـويّٛٔشطٔطثغ( ا٘ؼبٔيس، حؼٓ ضؾٛة سِٛيس قسٜ سٛؾٍ ايٗ ظٔي23/1ٗٞىشبض ) 8/123وّي 

ٞب قبُٔ ػٛأُ  ؼبز ِغعــػٛأُ اي س قسٜ اؾز.ـؾ يؼت( ثٛزٜ وٝ سبوٖٙٛ ٚاضز زضيبچٝويّٛٔشطٔى 59/8ٔىؼت )ٔشط

ٞب ثط ويفيز آة، ٌٙؼبيف ؾس  ِغعـ قٙبؾي، ٞيسضِٚٛغي، آ٘شطٚدٛغٖ، ظيؿشي ٚ الّيٕي اؾز. ثب سٛػٝ ثٝ آطبض ظٔيٗظٔيٗ

 ٞب يطٚضي اؾز.  َ ِغعـضيعي ثطاي وٙشط ي ؾس، ثط٘بٔٝٞبي ٔكطف ثٝ زضيبچٝٚ ٕٞچٙيٗ ٘بدبيساضي زأٙٝ

 ايسهبٚيط ٔبٞٛاضٜ ؛ٔسَ ضلٛٔي اضسفبع ؛س زٚؾشي؛ ؾِغعـ: َای کلیذیياطٌ
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 مقذمٍ

سطيٗ  قٛز. يىي اظ قبيغ آٖ ٔي ٛٔٛضفيه زض حبقيٝئؾبذز ؾسٞب ٚ ايؼبز زضيبچٝ زض دكز آٟ٘ب ثبػض سغييطار غ

زض ؾُح »قٛز. ٝ يه ثحطاٖ سجسيُ ٔيٞبؾز؛ وٝ زض ثطذي ٔٛاضز ث ايٗ سغييطار فؼبَ قسٖ ٚ سكسيس ِغعـ

 ٛٔٛضفِٛٛغيئقٙبؾي ٚ غ ِغعـ سٛؾٍ ٟٔٙسؾبٖ ظٔيٗسٛؾؼٝ ٚ ديكطفز ُٔبِؼبر ٔطثٌٛ ثٝ ظٔيٗ« ػٟب٘ي

 ٞب ٚ ثاليبي َجيؼي نٛضرػٕسسبً يٕٗ ديكجطز ػّٕيبر ػٕطا٘ي ٚ يب زض دي سىبُٔ ُٔبِؼبر ٔطثٌٛ ثٝ ظِعِٝ

 ٞبي آٔبضي،ٞبي اذيط زض فٖٙٛ سٟيٝ ٚ سطؾيٓ ٘مكٝ، ضٚـطفزٌطفشٝ اؾز. السأبر ٚ وبضٞبي ٔصوٛض ثب ديك

 اي، ضٚ٘سي ثٝ ؾطػز سىبّٔي زاقشٝ ٚٞبي ٞٛايي ٚ سهبٚيط ٔبٞٛاضٜاي، ػىؽٞبي ضايب٘ٝاؾشفبزٜ اظ ؾيؿشٓ

 ٞب،اي ؾٟٓ ثؿيبض ثب اضظقي زض ايٗ ٌٛ٘ٝ ثطضؾيٞبي ٞٛايي ٚ سهبٚيط ٔبٞٛاضٜاوٖٙٛ اؾشفبزٜ اظ ضايب٘ٝ، ػىؽ

 ٞب زاضز.ثٙسيبظي ٚ دٟٙٝؾٔسَ

ِغعـ، ػٕسسبً اظ اٚايُ ثٙسي ذُط ظٔيٗؾبظي ٚ دُٟٙٝٔبِؼبر ٚ وبضٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٔسَ« زض وكٛض ٔب»

ٚيػٜ دؽ اظ ػًٙ، ٍٕٞبْ ثب افعايف آغبظ قسٜ اؾز. سٛػٝ ثٝ ػٕطاٖ ٚ آثبزا٘ي وكٛض لجُ ٚ ثٝ 1370-80زٞٝ

ٞب، ذب٘ٝي ٚظاضر ٞب ٔٛػت سٛػٝ ٚيػِٜغعـظٔيٗٞبي ؾٍٙيٗ ثاليبي َجيؼي ٚ آٌبٞي ٘ؿجز ثٝ ذؿبضر

 ٞب قس.ِغعـي ؾٛا٘ح َجيؼي ٚ اظ ػّٕٝ ظٔيٗثٝ ٔؿأِٝٞبي شيطثٍ ٚ ثطذي اظ دػٚٞكٍطاٖ ؾبظٔبٖ

سكىيُ   سٛاٖ ثٝ دطٚغٜ ثٙسي آٟ٘ب زض وكٛض، ٔيٞب ٚ دِٟٙٝغعـٞب ٚ ُٔبِؼبر ٔطثٌٛ ثٝ ظٔيٗاظ ػّٕٝ ثطضؾي

ٞب، ٔطاسغ ٚ آثريعٞبي وكٛض ٚ ِغعـ ؾبظٔبٖ ػٍُٙٞبي وكٛض سٛؾٍ ٔطوع ظٔيِٗغعـثب٘ه اَالػبسي ظٔيٗ

ؾٛا٘ح َجيؼي، ٚاثؿشٝ ثٝ ثٙيبز ٔؿىٗ ا٘مالة اؾالٔي  ِغعـ سٛؾٍ دػٚٞكىسٜثٙسي ظٔيٗي والٖ دٟٙٝ دطٚغٜ

حساص ػٙٛاٖ يىي اظ ٔربَطار سىِٙٛٛغيه ٔحهَٛ ا وٝ ثبيس ثٝ ايٗ دسيسٜ ثٝاقبضٜ وطز. ثب ايٗ ٕٞٝ، چٙبٖ

 ؾسٞبي ثعضي سٛػٝ ٘كسٜ اؾز.

ِغعـ زض   ثطضؾي ٔربَطٜ ٞبيي ػسي زضثبضٜٞب ٚ ٟٔٙسؾبٖ سالـٛٔٛضفِٛٛغيؿزئدؽ اظ ػًٙ زْٚ ػٟب٘ي غ

ضاثطر قٛؾشط  سٛاٖ ثٝ ُٔبِؼٝ ا٘س: اظ ثٟشطيٗ وبضٞبي ا٘ؼبْ قسٜ ٔي ؾسٞب زض ؾُح ػٟبٖ، ا٘ؼبْ زازٜ زضيبچٝ

ؾس زض ؾطاؾط ز٘يب  250اقبضٜ وطز وٝ زض آٖ ثٝ ثطضؾي« ٞب ِغعـ ظٔيٗ ؾسٞب ٚ يضاثُٝ»ثب ػٙٛاٖ  ،(1986)

ثٙسي ٚ ٔٛضز ِغعـ سمؿيٓ يٜوٙٙس ِحبِ ػٛأُ ايؼبز ذٛز اثشسا ؾسٞب ضا ثٝ دطزاذشٝ اؾز. ايكبٖ زض ُٔبِؼٝ

 ٝ زازٜ اؾز.يثطضؾي لطاض زازٜ ٚ زض دبيبٖ ثطاي ٞط ٌطٜٚ ضاٞىبض ٔٙبؾت اضا
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آضزيؽ سطويٝ ثب ؾٝ ضٚـ فطايٙس ؾّؿّٝ  يِغعـ زض حٛيٝحؿبؾيز ظٔيٗ ٘مكٝ 2008يّؿيٗ زض ؾبَ 

( ضا سٟيٝ ٕ٘ٛز ٚ ٘شيؼٝ ٌطفز وٝ ثطاي قٙبؾبيي Wi( ٚ قبذم آٔبضي )Wf(، فبوشٛض ٚظ٘ي )AHPٔطاسجي )

 ثٟشط اظ زٚ ضٚـ زيٍط اؾز.  AHPٔٛضز ُٔبِؼٝ، ضٚـ  يِٝغعـ زض حٛئٙبَك زاضاي ظٔيٗ

سٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ثٙسي آٟ٘ب ٔيي ؾسٞبي ايطاٖ ٚ دِٟٙٝغعـ زض زضيبچٝظٔيٗ  يزضثبضٜ اظ ُٔبِؼبر ا٘ؼبْ قسٜ

 شيُ اقبضٜ ٕ٘ٛز: 

ؾس  حٛيٝ ِغعـ زض ٔحسٚزٜثٙسي ذُط ظٔيٗاي ثب ػٙٛاٖ دٟٙٝ زض ٔمبِٝ ، (1384ا٘شظبضي ٚ ٕٞىبضاٖ )

 ضا زض دٙغ ُٔٙمٝ ٘كبٖ زاز٘س.ِغعـ ٞبي ٔؿشؼس ظٔيٗثٙسي ُٔٙمٝ ٚ لؿٕزدٟٙٝ ثيكٝ، ٘مكٝ ثباليي ؾيبٜ

 ِغعـثٙسي ذُط ظٔيٗثٝ ثطضؾي دٟٙٝ LNRFثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ  ،(1386) زض دػٚٞكي زيٍط يٕب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ

ٞب آثريع ػّيؿيبٖ دطزاذشٙس ٚ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس٘س وٝ ٔسَ ٔصوٛض وبضايي ذٛثي ثطاي ثطضؾي زازٜ زض حٛيٝ

 ٔطَٛة زاضز.ة سب ٘يِٕٝغعـ زض ٘ٛاحي ٔطَٛثٙسي ظٔيٗٚ دٟٙٝ

آقشيب٘ي  ي ِغعـ زض زضيبچٝ ؾسٞبي ايطاٖ، ُٔبِؼٝدسيسٜ يىي زيٍط اظ ٔؼسٚز ُٔبِؼبر ا٘ؼبْ قسٜ زضثبضٜ

اي ٘بقي اظ ضذساز ِغعـ زض ؾسٞب دطزاذشٝ ٚ يه ٔسَ آظٔبيكٍبٞي اؾز وٝ ثٝ ثطضؾي أٛاع يطثٝ ،(1387)

 ٝ وطزٜ اؾز.ياظ آٖ ضا اضا اي حبنُ وبُٔ اظ ٔطاحُ ايؼبز ِغعـ ٚ أٛاع يطثٝ

ي آثريع ؾس ثط٘ؼؿشب٘ه ِغعـ زض حٛيٝاي ثب ػٙٛاٖ قٙبذز ػٛأُ ٔؤطط ظٔيٗ زض ٔمبِٝ ،(1388ضًٔب٘ي )

ػٛأُ  ٔٛضز ُٔبِؼٝ،  يٝٞبي ِغعقي زض حٛيٕكٟط ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس وٝ ػٛأُ ٟٔٓ زض ايؼبز سٛزٜيلب

 ثبقس. وٓ ٚ سىشٛ٘يه ٔيٚ سطا ٞبي ؾٍٙي  ظزٌي ِيشِٛٛغيىي، ٚػٛز ثيطٖٚ

 AHPِغعـ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ثٙسي ذُط ظٔيٗزض دػٚٞكي زيٍط ثب ػٙٛاٖ دٟٙٝ ،(1389ثبي ٚ ٕٞىبضاٖ )

ٔٛز ُٔبِؼٝ، ضٚـ  ِغعـ زض حٛيٝثٙسي ذُط ظٔيٗٔبزضؾٛ، ٘شيؼٝ ٌطفشٙس وٝ ايٗ ضٚـ ثطاي دٟٙٝ زض حٛيٝ

 ثؿيبض ٔٙبؾجي اؾز.

  قجىٝ اظ ثب اؾشفبزٜ ٘ٛغيبٖ حٛيٝ ِغعـ زضظٔيٗ ذُط ثٙسيدٟٙٝ ػٙٛاٖ ثب ايبِٝٔم زض ،(1390) ٕٞىبضاٖ ٚ ؾٛضي

 زؾز آٚضز٘س. ضا ثٝ 9-11-1ِغعـ زض ايٗ حٛيٝ، ؾبذشبض ٟ٘بيي ثٙسي ذُط ظٔيٗػهجي ٔهٙٛػي، ثطاي دٟٙٝ

  معشفی مىطقٍ مطالعازی

ؾس زٚؾشي ضا زض ثط  طف ثٝ زضيبچٝٞبي ٔك ويّٛٔشط ٔطثغ زأٙٝ 510ٔٛضز ُٔبِؼٝ ثب ٔؿبحشي حسٚز  ُٔٙمٝ

سب  29 41 35ويّٛٔشطى ػٙٛة ؾطذؽ ثيٗ  75ويّٛٔشطى قطق ٔكٟس ٚ  180ٌيطز. ايٗ ؾبيز زض  ٔي
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42 55 35  ٚ ػطو قٕبِي53 08 61  سب51 22 61 ِٝحبِ ٔٛلؼيز ََٛ قطلي لطاض زاضز. ث

ػبْ ٚ ثرف  آٖ زض قٟطؾشبٖ سطثز ضيبچٝؾيبؾي ؾبذشبض ذٛز ؾس زض قٟطؾشبٖ ؾطذؽ ٚ ثرف اػظٕي اظ ز

 (.1)قىُ  آثبز ٚالغ قسٜ اؾز نبِح

 

 مطالعازی ( مًقعیر مىطق1ٍؿکل )

ضؾي اؾز، اضسفبع  ؾس زٚؾشي ثب ٕٞىبضي ٔكشطن ايطاٖ ٚ سطوٕٙؿشبٖ ؾبذشٝ قسٜ ٚ اظ ٘ٛع ذبوي ثب ٞؿشٝ

 رهبر ؾس ثيبٖ قسٜ اؾز.اي اظ ٔك ( ذالن1ٝثبقس. زض ػسَٚ ) ٔشط ٔي 650ٔشط ٚ ََٛ سبع  78آٖ 

زاؽ ثٛزٜ ٚ زض ا٘شٟبي  ي وذٝذٛضزٜٔٛضز ُٔبِؼٝ ػعٚ ؾيؿشٓ چيٗ ؾبذشٕب٘ي ُٔٙمٝ ٛٔٛضفِٛٛغيئغاظ ٘ظط 

سٛضاٖ ٚ ايطاٖ ٔطوعي ٚالغ قسٜ اؾز. اضسفبػبر زض ايٗ  ػٙٛة قطلي ايٗ ضقشٝ وٜٛ ٚ زض ٔطظ ساللي نفحٝ

زاؽ ٕٞؿٛ اؾز. ٔيبٍ٘يٗ وٝ ثب ضٚ٘س اضسفبػبر زض وذٝثبقس  ػٙٛة قطق ٔي -ُٔٙمٝ زاضاي ضٚ٘س قٕبَ غطة 

ٔشط اضسفبع زاض٘س. قىُ  382ٚ  1240سطسيت سطيٗ ٘مبٌ آٖ ثٝ ٔشط ٚ ثّٙسسطيٗ ٚ دؿز 608اضسفبع زض ايٗ ُٔٙمٝ 

 زٞس. ٞبي ٔرشّف ضا ٘كبٖ ٔي ٚيؼيز ٘يٕطخ سٛدٌٛطافي ؾس زض ثرف 2

زضنس زاضز ٚ  4سب  2زضنس قيجي ثيٗ  14ٚ  زضنس 2سب  0زضنس ٔؿبحز ُٔٙمٝ قيجي ثيٗ  80ثيف اظ 
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 زضنس زاضز.  4زضنس ٔؿبحز ُٔٙمٝ قيجي ثبالي  6سٟٙب 

قٙبؾي زاضز.  ٔؿشميٓ ثب ؾبذشبضٞبي ظٔيٗ قٙبؾي ُٔٙمٝ ػٛاٖ اؾز ٚ سٛدٌٛطافي آٖ، ضاثُٝ ضيرز

قيُ ٚ قٙبؾي قبُٔ ؾبظ٘سٞبي ؾٍٙب٘ٝ ) ي ُٔبِؼبسي ثب سٛػٝ ثٝ ؾبذشٕبٖ ظٔيٗٚاحسٞبي ؾٍٙي ُٔٙمٝ

ٚ وٍّٙٛٔطا(،   ٚ قيُ(، قٛضيؼٝ )ٌچ  سّد )ٔبضٖ ، آٞه(، آة ؾًٙ ٚ قيُ(، آثسضاظ )ٔبضٖ ٔبضٖ(، اسبٔيط )ٔبؾٝ

ٞبي ٔطسفغ ٚ  ثبقٙس. زض ثرف ٞبي وٛاسط٘طي ٚ ضؾٛثبر ػٟس حبيط ٔي ؾًٙ( ٟ٘كشٝ ذبٍ٘يطاٖ )قيُ ٚ ٔبؾٝ

ؾي ٔٛػٛز ُٔٙمٝ، وٝ ثيكشط ٔٛاز دٛقكي قٙبي ظٔيٗٞبي ٘مكٝٞبي ٔكطف ثٝ زضيبچٝ، ثطذالف زازٜ زأٙٝ

 ا٘س، ػٕسسبً اظ ٘ٛع ضؾٛثبر ِؿي اؾز. ايٗ لؿٕز ضا ؾبظ٘سٞبي انّي شوط قسٜ زض ثبال طجز وطزٜ

)ٌعاضقبر  ٔشط ٌعاضـ قسٜ اؾزٔيّي 226ُٔٙمٝ   يالّيٓ ُٔٙمٝ ذكه ٚ ؾطز ٚ ٔشٛؾٍ ثبض٘سٌي ؾبال٘ٝ

ي ٔٛضز ُٔبِؼٝ ػٕسسبً اظ قٕبَ ـ ثبز غبِت زض ُٔٙمٝ. ػٟز ٚظ(اي ذطاؾبٖ ضيٛي قطوز ؾٟبٔي آة ُٔٙمٝ

ٞبي ٔطزاز ٚ قٟطيٛض ػٟز آٖ قٕبِي اؾز. اظ ٘ظط دٛقف ٌيبٞي غطة ثٝ ػٙٛة قطق ثٛزٜ ٚ فمٍ زض ٔبٜ

قطوز )ٌعاضقبر  ُٔبِؼبسي زاضاي دٛقف ٔطسؼي فميطي اؾز ٚ سٛاٖ حفبظز اظ ذبن ُٔٙمٝ ضا ٘ساضز ُٔٙمٝ

 (.اي ذطاؾبٖ ؾٟبٔي آة ُٔٙمٝ

 ی ػذ ديػسی( مـخصاذ دسياچ1ٍجذيل )

 کیلًمسش 1 عشض مسًػط کیلًمسش 6/37 طًل مخضن

 ٔيّيٖٛ ٔشط ٔىؼت 300 حؼٓ ٔطزٜ ٔيّيٖٛ ٔشط ٔىؼت1250 حؼٓ زض سطاظ ٘طٔبَ

 ٔيّيٖٛ ٔشط ٔىؼت 820 حؼٓ سٙظيٓ ؾبال٘ٝ ٔيّيٖٛ ٔشط ٔىؼت 950 حؼٓ ٔفيس

 ٔشط اظ ؾُح زضيب 476/ 50 ساوظط آةسطاظ ح ٔشط اظ ؾُح زضيب 75/473 سطاظ ٘طٔبَ آة

   ٔشط اظ ؾُح زضيب 445 سطاظ حسالُ آة

  َامًاد ي سيؽ

 سحّيّي، سبضيري ٚ سؼطثي اؾشفبزٜ -سحميك وبضثطزي اؾز وٝ زض آٖ اظ ضٚـ سٛنيفي وّي يه َٛض سحميك ثٝ ايٗ

1٘ٛع  (DEM) اظ ٔسَ ضلٛٔي اضسفبع قسٜ اؾز. زض ايٗ سحميك
SRTM  ٚ2

ASTERٝقٙبؾي  ٞبي ظٔيٗ ، ٘مك

 ETM  ٚIRSٞبي ضلٛٔي سهبٚيط ؾٙؼٙسٜ زازٜ، Earth Googleاي  ، سهبٚيط ٔبٞٛاض1:250000ٜٚ  1:100000

افعاضٞبي سٟيٝ ٚ سفؿيط ٘مكٝ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. قبيبٖ شوط ايٗ ٚ ٘طْ 2002ٚ غٚالي  2005ثٝ ٔبضؼ  ٔطثٌٛ

                                                           
1- Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

2- Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection  
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=aster&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fasterweb.jpl.nasa.gov%2F&ei=WgfiTqzNDcjq0gGU_uTHBQ&usg=AFQjCNF0aUeRe5AS1BJG-5qTxcmRRzqZpg
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 ٔٙظٛض ثطضؾي ديكيٙٝ ٘ي ٚ آظٔبيكٍبٞي ٚ ثٝوٝ ثطاي وٙشطَ ٚ ٌطزآٚضي اَالػبر سىٕيّي، ػّٕيبر ٔيسا

 اي اؾشفبزٜ قسٜ اؾز. ٞب اظ ضٚـ وشبثرب٘ٝ ِغعـ ٞبي ٔرشّف ُٔبِؼٝ سحميك ٚ ضٚـ

ٞبي ضلٛٔي ٚ زازٜ Google Earthاي شذيطٜ قسٜ اظ  ٔٛضز ُٔبِؼٝ ثب اؾشفبزٜ اظ سهبٚيط ٔبٞٛاضٜ اثشسا ٔحسٚزٜ

ذؽ سحّيُ قيت، ػٟز قيت ٚ سٛدٌٛطافي ُٔٙمٝ ثب اؾشفبزٜ سؼييٗ حسٚز ٌطزيسٜ ٚ ؾ IRSسهبٚيط ؾٙؼٙسٜ 

افعاض ٞبي ُٔٙمٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ دطاوٙسٌي ِغعـ ( ا٘ؼبْ قس. ٘مكDEM()Srtm Iranٝضلٛٔي اضسفبع ) اظ ٔسَ

Arc/GIS9.3 ٜاي  اظ سهبٚيط ٔبٞٛاضGoogle Earth ٝذطٚػي  ٔٙظٛض سسليك ٘مكٝ سٟيٝ ٚ سفؿيط قس ٚ ؾذؽ ث

 اؾشفبزٜ ٌطزيس.  2005ٔطثٌٛ ثٝ غٚالي  IRSٞبي ضلٛٔي سهبٚيط ؾٙؼٙسٜ ٞبي ُٔٙمٝ اظ زازٜ ِغعـدطاوٙسٌي 

زِيُ ٘مبيهي  قٙبؾي ٔٛػٛز ثٝ ظٔيٗ يقٙبؾي ُٔٙمٝ ٔشأؾفب٘ٝ ٘مكٝ زض سحّيُ ٚ ثطضؾي ٚيؼيز ظٔيٗ

ثب اؾشفبزٜ اظ دصيط،  ٌؿشطـ ٔٛاز ؾُحي حؿبؾيز ٘مكٝ وٝ زاضز چٙساٖ ٔفيس ٚالغ ٘كس. ِصا دؽ اظ سٟيٝ

ٕ٘ٛ٘ٝ ضؾٛة اظ ضؾٛثبر ِؿي ٔؿشؼس ِغعـ ثطزاقز ٚ ثٝ آظٔبيكٍبٜ  7اي ٚ ػّٕيبر ٔيسا٘ي  سهبٚيط ٔبٞٛاضٜ

ي ثب آة يٌطْ اظ ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ دؽ اظ ثيٗ ثطزٖ أالح ٔحَّٛ قٛض سٛؾٍ آثكٛ 20ٔٙشمُ ٌطزيس. زض آظٔبيكٍبٜ 

ي يظزاس، ٔؼسزاً ذكه ٚ سٛظيٗ قسٜ ٚ ثسٖٚ آٞهزضن 30  يٝثيٗ ثطزٖ ٔٛاز آِي سٛؾٍ آة اوؿيػ٘ ٔمُط ٚ اظ

ٔشط(، قٗ زضقز ٔيّي 1-2ٞبي قٗ ذيّي زضقز )شضار اؾشفبزٜ قس. ظيطثرف  يٜثطاي سؼييٗ سٛظيغ ا٘ساظ

/. 05-/.1ٔشط( ٚ قٗ ذيّي ضيع )/. ٔيّي1-/.25ٔشط(، قٗ ضيع )/. ٔيّي25-/.5ٔشط(، قٗ ٔشٛؾٍ )ٔيّي/. 1-5)

(، ؾيّز ثٝ ؾٝ ثرف ؾيّز زضقز 29طي اِه ػسا قس٘س. ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ديذز )ؾ يٝٚؾيّثٝٔشط( ٔيّي

ٔيىطٖٚ( سمؿيٓ قس. ثرف ضؼ )وٕشط  2-5ٔيىطٖٚ( ٚ ؾيّز ضيع ) 5-20ٔيىطٖٚ(، ؾيّز ٔشٛؾٍ ) 50-20)

 (. USDA-NRCS ،1996) ٔيىطٖٚ( ٘يع سفىيه ٌطزيس 2اظ 

 تحث ي وسايج

 دس مىطقٍ  َا ي فشاياوی آوُازحلیل ي تشسػی لغضؽ

ٞبي  ٞبي نٛضر ٌطفشٝ ثط ضٚي ػىؽ ٞب، الظْ ثٝ شوط اؾز وٝ ثطضؾي ِغعـ ٘شبيغ آٔبضي ظٔيٗ   يٝيلجُ اظ اضا

ٞب  زٞس وٝ زأٙٝ ي ٔٛضز ُٔبِؼٝ ٘كبٖ ٔي( ُٔٙم2002ٝسط )غٚالي  ايي لسيٕي ( ٚ سهبٚيط ٔبٞٛاض1345ٜٞٛايي )

ٞب ٚ  ا٘س ٚ ِغعـ سؼبزَ ٘ؿجي ثطذٛضزاض ثٛزٜزِيُ قطايٍ ذبل ٔحيُي لجُ اظ ؾبذز ؾس، اظ يه  ثٝ

ػع چٙس ِغعـ وٛچه ٚ ٔٙفطز ٚ زٚض اظ ٞٓ زض آٖ اسفبق ٘يفشبزٜ ٚ قطايٍ وٙٛ٘ي ٞبي آ٘چٙب٘ي ثٝ ٌؿيرشٍي

 َٛض لُغ ٘بقي اظ ؾبذز ؾس اؾز. ٞب ثٝ يؼٙي سكسيس ٘بدبيساضي زأٙٝ
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قٛز ٞٓ زض ؾٛاحُ وٓ  ٔكبٞسٜ ٔي )ؾٕز ضاؾز( (2)َٛض وٝ زض قىُ ٞبي ثؼس اظ احساص ؾس ٕٞبٖ ِغعـ

 ا٘س.اضسفبع ٚ ٞٓ زض ؾٛاحُ ٔطسفغ زضيبچٝ )ؾٕز چخ( ضخ زازٜ

  
ای ػًاحل مشزفع ي  چىذ مشحلٍ  لغضؽای اص صمیهَای ػًاحل کم اسزفاع )ػمر ساػر( ي ومًوٍ لغضؽای اص صمیه( ومًو2ٍؿکل  )

 خشؿیة )ػمر چح(

سغييطار ؾُح اؾبؼ آة اؾز وٝ زض آٖ ثب ٞط ثبض ثبال يب دبييٗ زِيُ انّي ٚلٛع ِغعـ زض ؾٛاحُ ٔطسفغ، 

ٞبي دط قيت ٞب ٚ دطسٍبٜ ضفشٗ ؾُح آة يه ٌؿيرشٍي وٛچه يب ثعضي اسفبق افشبزٜ ٚ ٔٙؼط ثٝ ايؼبز ِغعـ

اي اظ ٘ٛع ضيعـ  ٞب ٔٙؼط ثٝ سساْٚ حطوبر زأٙٝ قٛ٘س. ٚلٛع ِغعـ ٚ ٘بدبيساضي زأٌٙٝٛ٘ٝ ؾٛاحُ ٔي زض ايٗ

ٍ يٞبي ٘بقي اظ ػجٛض ٚؾب وٙٙسٜ ٔب٘ٙس ِطظـسطيٗ ػٛأُ سحطيه(. زض ايٗ حبِز حشي وٛچه3)قىُ قٛز ٔي

 ٕٞطاٜ زاضز.  ٞبي ػسيسي ضا ثٝ ٔطظي، ضيعـ ؾٍٙيٗ زض أشساز ػبزٜ ؾٍٙيٗ ٚ ٘يٕٝ ٘مّيٝ

 

 ی ػذ ديػسیلغضؽ َمشاٌ تا ياسيضٌ دس ػًاحل دسياچٍای اص صمیه( ومًو3ٍؿکل )
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 َا اوی لغضؽزحلیل فشاي

٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز. ( 2)آٖ زض ػسَٚ   يا٘س وٝ ذالنٝ دٟٙٝ سمؿيٓ قسٜ  ٞب ثط اؾبؼ ٔؿبحز زض ٞفز ِغعـ

ِغعقي ٞكشٓ  %( ٚ وٕشطيٗ فطاٚا٘ي آٟ٘ب زض د92ِٟٝٙغعقي اَٚ )  يٞب زض دٟٙٝ ِغعـ ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي ظٔيٗ

%(، ٚوٕشطيٗ آٖ 5/18ي ٞفشٓ )ٔؿبحز ٔطثٌٛ ثٝ دِٟٙٝحبِ ٔؿبحز ثٝ سطسيت ثيكشطيٗ  %( لطاض زاض٘س. ث2ٝ)

 %( اذشهبل زاضز.3اَٚ )  يثٝ دٟٙٝ

ويّٛٔشطٔطثغ( قٙبؾبيي ٚ طجز قسٜ اؾز وٝ 23/1ٞىشبض )8/122ِغعـ ثٝ ٔؿبحز وّي ظٔيٗ 252سؼساز 

ٔشط( ضؾٛثبر ٔؿشؼس ِغعـ، 7ٝ ػٕك ٔشٛؾٍ )ثٞب ثب سٛػٝ  ِغعـحؼٓ ضؾٛة سِٛيس قسٜ سٛؾٍ ايٗ ظٔيٗ

قٛز. ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ ػطْ حؼٕي  ويّٛٔشطٔىؼت( سرٕيٗ ظزٜ ٔي 59/8ٔشطٔىؼت ) 8595433حسٚز 

سطيٗ ٚ  سٗ اؾز. ٔؿبحز ثعضي 22777897ٔشط ٔىؼت، ػطْ ايٗ ضؾٛثبر  ٌطْ ثط ؾب٘شي 65/2ٔشٛؾٍ 

 5014ٞب  ِغعـ ٔشطٔطثغ ٚ ٔيبٍ٘يٗ ٔؿبحز ظٔيٗ 6/13ٚ  111765سطسيت حسٚز   ِغعـ ثٝ سطيٗ ظٔيٗ وٛچه

زضنس  98ٔشط ٚ اظ ٘ظط قيت  480سب  445ٞبي ُٔٙمٝ زض اضسفبع ثيٗ  زضنس ِغعـ 5/64ٔشطٔطثغ ثطآٚضز قس. 

ؾس اؾز  زضنس اسفبق افشبزٜ وٝ ذٛز ثيبٍ٘ط ٘مف ٔؿشميٓ زضيبچٝ 2سب  0ٞبي ُٔٙمٝ زض قيجي ثيٗ  ِغعـ

ٜ ثط ٘مف ضؾٛثبر ؾُحي، ٞبي قٕبِي ٚ قٕبَ غطثي ضخ زازٜ وٝ ػالٚ ٞب زض زأٙٝ زضنس ِغعـ 50حسٚز 

 (.4)قىُ   ػٟز ٚظـ ثبز ٚ أٛاع حبنُ اظ آٖ زض ثطذٛضز ثٝ ؾٛاحُ ٔصوٛض اؾز  يوٙٙسٜسٛػيٝ
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 ػذ ديػسی َای جذيذ دس ػًاحل دسياچٍخشاکىؾ لغضؽ( 4ؿکل )

 َای لغضؿی ( خصًصیاذ خُى2ٍجذيل )

خُىٍ 

 لغضؿی

مؼاحر خُىٍ 

 لغضؿی )مسش(
 زعذاد

 مؼاحر

 کل

میاوگیه 

 احرمؼ
 

 حذاکثش حذاقل
دسصذ 

 زعذاد

دسصذ 

 مؼاحر

دسصذ 

زجمعی 

 زعذاد

دسصذ 

زجمعی 

 مؼاحر

 زًضیع مکاوی

سط وٛچه اَٚ

 1000اظ

سٕطوع ثيكشط زض ؾبحُ  %3 %36 %3 %36 993 13 404 38037 92

ؾٕز ضاؾز ٘عزيه 

 ؾس

زض زٚ َطف ؾٛاحُ  7% 50% 4% 14% 1918 1002 1412 53674 36 2000-1000 زْٚ

 ٘سادطاوٙسٜ

زض زٚ َطف ؾٛاحُ  18% 72% 11% 22% 3927 2020 2824 144072 56 4000-2000 ؾْٛ

 ا٘سدطاوٙسٜ

سطاوٓ ثيكشط زض ؾٕز  32% 86% 15% 14% 7975 4095 5538 193855 33 8000-4000 چٟبضْ

چخ ٚ لؿٕشٟبيي وٝ 

 ا٘سزچبض ٔب٘سضقسٌي

-8000 دٙؼٓ

16000 

سطاوٓ ثيكشط زض ديچ  %48.5 %93 %16.5 %7 15848 8113 10647 202308 16

ٔب٘سضٞب ٚ زض ٞط زٚ 

 َطف ؾٛاحُ

-16000 قكٓ

32000 

زض ؾبحُ ؾٕز چخ ٚ  %66.5 %97 %18 %4 31875 16560 21677 238451 11

 ٘عزيه ثٝ ؾبذشبض ؾس

-32000 ٞفشٓ

64000 

زض ؾبحُ ؾٕز چخ ٚ  %85 %99 %18.5 %2 43764 33196 38984 233909 6

 ٘عزيه ثٝ ؾبذشبض ؾس

ثيكشط  ٞكشٓ

 64000اظ

زض ؾبحُ ؾٕز ضاؾز  %100 %100 %15 %07 111707 67720 38983 179428 2

 ٚ ٘عزيه ثٝ ؾبذشبض ؾس

  ------ -------- 100% 100%   ------ 1283737 252 ---------- ػٕغ

 مىثع: محاػثاذ وگاسوذگان

اي ِغعـ ٘مف زاض٘س وٝ زاضاي وٙف ٚ ٚاوٙف ديچيسٜٞب ٚ ٚلٛع ظٔيٗػٛأُ ظيبزي زض ٘بدبيساضي زأٙٝ

قٙبؾي،  قٙبؾي، ؾبذشٕبٖ ظٔيٗ ٞبي ؾًٙ ٞب ثٝ ِغعـ ٚاثؿشٝ ثٝ ٚيػٌي َٛض وّي حؿبؾيز زأٙٝٞؿشٙس. ثٝ

ضثطي اضايي ٚ ػّٕىطز قٙبذشي، دٛقف ٌيبٞي، ٘ٛع وب٘ٛع ذبن ٚ ٔٛاز ؾُحي، قطايٍ الّيٕي، قطايٍ آة

 ا٘ؿبٖ اؾز.

قٙبؾي ثٛزٜ ٚ دؽ اظ آٖ أٛاع ٚ  ؾبظ ِغعـ زض ُٔٙمٝ ٔٛضز ُٔبِؼٝ، ؾبذشبض ظٔيٗ سطيٗ ػبُٔ ظٔيٙٝ ٟٔٓ

ٞبي  ٞبي ا٘ؿب٘ي ٚ ثبض٘سٌي سغييطار ؾُح آة زضيبچٝ، فمط دٛقف ٌيبٞي، فؼبِيز ٔٛػٛزار حفبض، فؼبِيز

ؾبظ ٚ  ٘مف ؾط٘ٛقز ض٘س. سغييطار ؾُح اؾبؼ آة زضيبچٝ لُؼبًٞب سأطيط زا ؾٍٙيٗ زض ُٔٙمٝ زض ايؼبز ِغعـ

 ثحض ثٝ آٖ دطزاذشٝ ذٛاٞس قس. اي اؾز وٝ زض ازأٝسطيٗ ػبُٔ ٔبقٝٞب زاقشٝ ٚ ٟٔٓ ٟٕٔي زض قطٚع ِغعـ
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 زضنس شضار سكىيُ 80زٞس وٝ ثيف اظ  يـي شضار ضؾٛثبر حبنُ اظ ِغعـ، ٘كبٖ ٔ٘شبيغ سؼييٗ ا٘ساظٜ

(. ثبزضفشي ثٛزٖ ٚ غبِت ثٛزٖ ػعء 5)قىُ  ا٘سب اظ قٗ ذيّي ضيع ٚ ؾيّز زضقز سكىيُ قسٜٞ ي ٕ٘ٛ٘ٝزٞٙسٜ 

 شضار ٚ قٛاٞس ضؾٛة . ثب سٛػٝ ثٝ ايٗ سٛظيغ ا٘ساظٜ(1995دبي، ) ؾيّز، زٚ ٚيػٌي انّي ضؾٛثبر ِؿي اؾز

ٚ قيٕيبيي، يعيىي ـٞبي فزِيُ ٚيػٌي ٝـقٙبؾي، ايٗ ٔٛاز اظ ٘ٛع ِؽ سكريم زازٜ قس. ايٗ ضؾٛثبر ث

زضنس ؾيّز زاض٘س. ٚػٛز ٔمساض  50ثيف اظ  دصيطي ظيبزي زاض٘س. ضؾٛثبر ِؿي، ٔؼٕٛالًي ٚ فطؾبيفيظاضؾٛة

قٛز. يىي اظ ػٛأُ انّي سرطيت  ظيبز ؾيّز زض ذبن ٚ ضؾٛثبر ثبػض افعايف حؿبؾيز آٟ٘ب ثٝ فطؾبيف ٔي

سٗ زض ٞىشبض زض ؾبَ ثطآٚضز  100چيٗ سب  اضايي ِؿي، فطؾبيف ظيبز اؾز. ٔمساض فطؾبيف زض ضؾٛثبر ِؿي زض

ٕ٘بيس اظ چٟبض  ( اقبضٜ ٔي189: 1986) 2(. ضؾٛثبر ِؿي ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ قبضٔب2003ٚ ٕٞىبضاٖ،  1)چٗ قسٜ اؾز

ٞب زض الّيٓ ذكه ٚ ٞب، ٞٛاظزٌي ؾًٙاي ؾيالثي زقز ٔٙكأ قؿشكٛي ٔؼبٚض يرچبِي، ضؾٛثبر ضٚزذب٘ٝ

ي ٞطيطٚز زض ٔحُ ضٚزذب٘ٝ يٚؾيّٝايٗ ُٔٙمٝ ضؾٛثبر ٔصوٛض اثشسا ثٝ آيس. زض ٞبي ثيبثب٘ي فطاٞٓ ٔي ٔبؾٝ

 سط حُٕ قسٜ اؾز. ي ٔطسفغقطلي ثٝ ُٔٙمٝ ي ثبزٞبي قٕبَٚؾيّٝ ثطػبي ٌصاقشٝ قسٜ ٚ ؾذؽ ثٝ

ؾبظ ٚ انّي قطايٍ ضا ثطاي ػٙٛاٖ يه ػبُٔ ظٔيٙٝسٛا٘س ثٝقٙبؾي ثيبٖ قسٜ زض ثبال ٔيٞبي ظٔيٗٚيػٌي

 اي ٌطزز.سطيٗ سحطيه ٔٛػت ثطٚظ حطوبر زأٙٝذٛثي فطاٞٓ وٙس ٚ ثب وٛچهاي ثٌٝط ٚ ٔبقٝػٛأُ آغبظ

 

 ػذ ديػسی رساذ سػًتاذ لؼی دس محذيدٌ لگاسيسمی زًصيع اوذاصٌ ( ومًداس ویم5ٍؿکل )

                                                           
1- chen 

2- sharma 
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قٛز، ظيطثطي ظٔب٘ي  سغييطار ؾُح آة ٔٛػت ذيؽ قسٖ ذبن، ؾٍٙيٙي ٚ ضٚاٖ قسٖ ٚ ٟ٘بيشبً حطوز آٖ ٔي

قٛز، زض ٚالغ ػبُٔ انّي قطٚع  زٞس وٝ أٛاع ثبػض ٚاضز آٚضزٖ ٘يطٚ ثٝ زيٛاضٜ ٚ فطؾبيف آٖ ٔي ٔي ضخ

ذهٛل ٚيػٜ ثبال آٔسٖ ؾُح آة )ثٝ  يٗ ضفشٗ آٖ( ثٝيي، سغييط ؾُح اؾبؼ آة زضيبچٝ )ثبال ٚ دب  ا حطوبر سٛزٜ

ٞب ٔٙؼط ثٝ ثطٚظ ي زض دبي زأٙٝاؾفٙس ٚ فطٚضزيٗ ٔبٜ( اؾز. سغييطار ؾُح اؾبؼ آة ثب ا٘ؼبْ ػُٕ ظيطثط

ٔؿشؼس ِغعـ سحطيه قسٜ ٚ يطيت إَيٙبٖ   يِغعـ قسٜ اؾز؛ ثسيٗ نٛضر وٝ ثب اِٚيٗ ظيطثطي، زأٙٝ

(Fsٗثٝ دبيي ) ٝٞبيي ثٝ نٛضر ػٕٛز  آيس. لجُ اظ ثطٚظ ِغعـ اثشسا سطن ٚػٛز ٔي سط اظ يه ضؾيسٜ ٚ ٘بدبيساضي ث

سط قسٜ ٚ ٌؿيرشٍي ٟ٘بيي  سط ٚ ػٕيك ؾطػز ثعضي ٞب ثٝ  ؾذؽ ايٗ سطن (6زض قيت زأٙٝ دسيساض قسٜ، )قىُ 

ي ثسضاّ٘ٛ ذطاؾبٖ قٕبِي ٌٛاٜ ايٗ ٔؿأِٝ اؾز. زض ايٗ زض حٛيٝ ،(1386افشس. سحميمبر ػؼفطي )اسفبق ٔي

ٔشطي اظ  300ي نفط سب اي زض فبنّٝزضنس ٚاحسٞبي زاضاي حطوبر سٛزٜ 98سحميك ٔكرم قس حسٚز 

 قٛ٘س.ٞبي آة زيسٜ ٔيٛيٞب ٚ ػآثطاٞٝ

 
 َای ايجاد ؿذٌ قثل اص گؼیخسگی ( زشک6ؿکل )

وٙٙسٜ زاضز؛  ي ؾس زٚؾشي، سأطيط طب٘ٛيٝ ٚ سكسيسٞبي زضيبچٝ ِغعـ ػٙٛاٖ يه ػٙهط الّيٕي زض ظٔيٗ  ثبز ثٝ

ضيبچٝ وٙس ٚ ٚلشي ايٗ أٛاع ثٝ ؾبحُ ز ٚظز ايؼبز ٔٛع ٔي َٛضي وٝ ٚلشي ثبز زض ؾُح آة زضيبچٝ ٔي ثٝ

 قٛز. ٞب ٔيضؾٙس ثبػض سكسيس سأطيط ظيطثطي ضٚزذب٘ٝ ثط ضٚي زأٙٝ ٔي

زٞس وٝ  ثطضؾي ذهٛنيبر ٔرشّف ثبز ُٔٙمٝ قبُٔ ػٟز ٚ ؾطػز ٚظـ ثبزٞبي غبِت ٚ ثبز آضاْ ٘كبٖ ٔي

زيٍط،   ٚ اظ ؾٛي ،(7ي سؼساز، ؾطػز ٚ قسر ثبز زض ُٔٙمٝ اظ ؾٕز قٕبَ ٚ قٕبَ غطة اؾز )قىُديكيٙٝ
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ٞبي ضٚ ثٝ ثبز اسفبق افشبزٜ وٝ ايٗ ٚيؼيز ٘كبٖ  زضنس(، زض زأٙٝ 50ٞب )حسٚز  طيٗ ٚ ثيكشطيٗ ِغعـس ثعضي

 .ٞبي ُٔٙمٝ اؾز ي ػبُٔ ثبز زض ايؼبز ٔٛع ٚ ؾذؽ ٚلٛع ِغعـظؾبي سأطيط ثٝزٞٙسٜ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 َا دس جُاذ مخسلف( ومًداس دسصذ زعذاد لغضؽ7ؿکل )

ٞبي ٔكطف طٚظ ِغعـ زض ُٔٙمٝ، فؼبِيز ٔٛػٛزار حفبض ثط ضٚي زأٙٝيىي زيٍط اظ ػٛأُ سأطيطٌصاض زض ث

ٔٙس ثٝ حفط  زِيُ ٚيػٌي شاسي ػاللٝ  ٞبي نحطايي ٞؿشٙس وٝ ثٝ ثٝ زضيبچٝ اؾز. ثيكشط ايٗ ٔٛػٛزار ٔٛـ

ٞبي ثٝ ػب  (. حفط8ٜ)قىُ  ي آٟ٘ب قسٜ اؾز  ؾبظ فؼبِيز ٌؿشطزٜ ظٔيٗ ٞؿشٙس ٚ ٘طْ ثٛزٖ ذبن ُٔٙمٝ، ظٔيٙٝ

وٙٙس وٝ  سٜ اظ فؼبِيز ايٗ ٔٛػٛزار دؽ اظ ٞط ثبض٘سٌي دط اظ آة قسٜ ٚ ضَٛثز ضا ثٝ زاذُ ذبن ٔٙشمُ ٔئب٘

٘يع زض وشبة ذٛز ثٝ  ،(1382قطيؼز ػؼفطي ) قٛز.  ثبػض وبٞف ٔمبٚٔز ثطقي ذبن ٚ ؾذؽ ثطٚظ ِغعـ ٔي

 ي ِغعـ اقبضٜ وطزٜ اؾز.ػٙٛاٖ سكسيسوٙٙسٜايٗ ػبُٔ ثٝ
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 حاصل اص فعالیر مًجًداذ َای ( ػًساخ8ؿکل )

ٞب ثٝ قطايٍ ٔحّي، ػٕك ذبن، قيت زأٙٝ، ٘ٛع ٌيبٜ، ٚيؼيز ذطز  اطط دٛقف ٌيبٞي زض دبيساضي زأٙٝ

سٛا٘س ٞٓ ػبُٔ  ٞبيي وٝ زاضز ٔي ٚيػٌيٞب ٚ آة ٚ ٞٛا ثؿشٍي زاضز. دٛقف ٌيبٞي ثؿشٝ ثٝ قسٌي ؾًٙ

 ٞب اؾز ػبُٔ دبيساضي زأٙٝ دبيساضي ٚ ٞٓ ٔحطن ٘بدبيساضي ثبقس. ِٚي زض ثيكشط ٔٛالغ

ي دبييٗ ٚ سٛظيغ ٘بٔٙبؾت آٖ زض ََٛ ؾبَ،  دٛقف ٌيبٞي ُٔٙمٝ ٔطسؼي اؾز. ٔشٛؾٍ ثبض٘سٌي ؾبال٘ٝ

ي ثطٚظ  ( وٝ ايٗ ٚيػٌي ذٛز، يىي اظ ػٛأُ َجيؼي ػٕس9ٜثبػض فمط دٛقف ٌيبٞي ُٔٙمٝ قسٜ اؾز؛ )قىُ

 69ي چٙبضاٖ وٝ زض آٖ زض حٛيٝ ،(1386ي ػؼفطي )ٝزؾز آٔسٜ اظ ُٔبِؼضٚز. ٘شبيغ ثٝ قٕبض ٔيٞب ثٝ ِغعـ

اي قٙبؾبيي قسٜ زض ٘ٛاحي ثب قبذم سطاوٓ دٛقف ٌيبٞي ذيّي وٓ سب ٔشٛؾٍ نٛضر زضنس اظ حطوبر سٛزٜ

 ٌطفشٝ، ٌٛاٜ ثط ايٗ ٔؿأِٝ اؾز.

 

 ( میضان فقش خًؿؾ گیاَی9ؿکل )

طاي ثيف اظ حس ٔطاسغ ٚ اظ ثيٗ ثطزٖ ٞبي ا٘ؿب٘ي ٔب٘ٙس ؾبذز ؾس، چٔٛضز ُٔبِؼٝ فؼبِيز زض ُٔٙمٝ  

ٞبي ُٔٙمٝ ٘مف  ؾس زض ثطٚظ ِغعـ ٞبي ٔكطف ثٝ زضيبچٝدٛقف ٌيبٞي ٚ ا٘ؼبْ فؼبِيز وكبٚضظي زض زأٙٝ

. (10)قىُ  سٛاٖ ٌفز ػبُٔ انّي ثطٚظ حطوبر زأٙٝ اؾز ٟٕٔي زاض٘س؛ ذهٛنبً ؾبذز ٚ آثٍيطي ؾس وٝ ٔي

ؾس زض ؾطاؾط ز٘يب(  250٘مف احساص ؾسٞب زض ٚلٛع ِغعـ )ثط ضٚي زض ٔٛضز  ،(1986) 1ضاثطر قٛؾشط ُٔبِؼٝ

 ٞب اؾز. ٔؤيس ٘مف ٟٔٓ احساص ؾس زض ٚلٛع ِغعـ

ثيٙي ٕ٘ٛز وٝ زض زض آيٙسٜ ٌؿشطـ ٔحسٚزٜ ِغعـ ظيبز سٛاٖ ديفثب ػٙبيز ثٝ ٔٛاضزي وٝ شوط قس، ٔي

 (.11ذٛاٞس ثٛز )قىُ 

                                                           
1- Robert L. Schuster, 1986 
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 َا دس آيىذٌ میضان گؼسشؽ لغضؽ (11ؿکل )

 گیشی وسیجٍ

ويّٛٔشطٔطثغ زض  27/1ِغعـ ثٝ ٔؿبحز  252ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ ثط ضٚي حؼٓ ضؾٛة حبنُ اظ ٚلٛع ثطضؾي

ٔىؼت ضؾٛة ٚاضز  ويّٛٔشط 8/8ٔشط، سبوٖٙٛ حسٚز  7ٞب ثب ػٕك ٔشٛؾٍ  زٞس ايٗ ِغعـ ُٔٙمٝ ٘كبٖ ٔي

اي ثٝ  ثطزاضي، اليٝ  ثٟطٜ ٞبي اِٚيٝ ا٘س. ايٗ ٔٛاز سٟٙب زض ؾبَ بؾشٝؾس وطزٜ ٚ اظ ظطفيز آثٍيطي آٖ و زضيبچٝ

ٞب زض آيٙسٜ ٘يع  ا٘س، وٝ زض نٛضر ػسْ وٙشطَ ِغعـ ٔشط زض وف زضيبچٝ ايؼبز وطزٜؾب٘شي 25يربٔز حسٚز 

 ازأٝ ذٛاٞس زاقز.

ط ٔمسؼ َٛض وٝ ٌفشٝ قس يىي اظ اٞساف احساص ؾس زٚؾشي سأٔيٗ ثرف ػظيٕي اظ آة قطة قٟ ٕٞبٖ

زضنس  5/17زضنس ٌچ ٚ  5/8َٛض ٔيبٍ٘يٗ، حسٚز  ٞبي ذبن ثطزاقز قسٜ اظ ُٔٙمٝ ثٝثبقس. ٕ٘ٛ٘ٝٔكٟس ٔي

ٌصاضز. ٔيعاٖ آٞه ٚ ٌچ  طيط ٔيأآٞه زاض٘س، وٝ ثؼس اظ ٞط ِغعـ ٚاضز آة زضيبچٝ قسٜ ٚ ثط ويفيز آة س

ٞط چٝ ايٗ ٔيعاٖ ثيكشط ثبقس ويفيز ٚيػٜ ٌچ ٘مف ثٝ ؾعايي زض وبٞف ويفيز آة زاضز.   ٔٛػٛز زض آة ٚ ثٝ

آة ٚ  ٞبي ٍٞٙفشي ضا ثطاي سهفيٝ قٛز ٚ ٞعيٙٝٞبي ا٘شمبَ آة ٔيسط ٚ ثبػض ٌطفشٍي ِِٛٝ آة دبييٗ

سهفيٝ آة  ٞب ٞعيٙٝ آِٛزٌي آة زض اطط ضؾٛثبر حبنُ اظ ِغعـ آٚضز. ٕٞچٙيٗ ٌُثبض ٔي ٞب ثٝظزايي ِِٛٝ ضؾٛة

 زٞس. ضا ٘يع افعايف ٔي

ٞبي ػٕٛزي دطسٍبٞي اؾز.  ٞب ٚ ايؼبز قيت ٞب ثط ُٔٙمٝ سغييط ٔٛضفِٛٛغي زأٙٝ اظ اططار ِغعـ يىي زيٍط

 (3)ٔشط اضسفبع زاضز. ُٔبثك ػسَٚ  13حسٚز  (12)ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دطسٍبٜ ايؼبز قسٜ سٛؾٍ ِغعـ زض قىُ ثٝ

زي )دطسٍبٜ( سٛؾٍ ٞبي ػٕٛ اي ٚ ضؾٓ ٚ ٔحبؾجٝ ََٛ قيت ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ ثط ضٚي سهبٚيط ٔبٞٛاضٜثطضؾي

 ٔشط ا٘ؼبٔيس.  208ٔشط ٚ ٔيبٍ٘يٗ ََٛ  46826دطسٍبٜ ثب ََٛ ٔؼبزَ  225ثٝ قٙبؾبيي  ArcGISافعاض ٘طْ

ويّٛٔشط آٖ ثؼس اظ  15ٔٛضز ُٔبِؼٝ ٚػٛز زاضز وٝ ٘عزيه ثٝ  آؾفبِشٝ زض ُٔٙمٝ ويّٛٔشط ػبزٜ 40حسٚز 

ٞبي ٔكطف ثٝ زضيبچٝ احساص قسٜ  ضسفبع ثبالسط زض زأٙٝآؾفبِشي ػبيٍعيٗ زض ا آثٍيطي ثٝ ظيط آة ضفشٝ ٚ ػبزٜ

ٞبي ٔكطف ثٝ زضيبچٝ ٔؼسزاً ػبزٜ ضا سحز سأطيط لطاض زازٜ ٚ زض اؾز؛ أب آثٍيطي ؾس ٚ ٚلٛع ِغعـ زض زأٙٝ

 ي آٖ قسٜ اؾز.يٞب ٚ سرطيت ػعثؼًي ٔٛاضز ٔٛػت ٘كؿز ػبزٜ، ايؼبز سطن

سطزز  ،زؾز ؾس چٙيٗ ضٚ٘ك فؼبِيز وكبٚضظي زض دبييٗي ٔطظي ؾطذؽ ٚ ٕٞٚػٛز ثبظاضچٝ ثب سٛػٝ ثٝ

اي اظ ثبض سطافيىي ايٗ ػبزٜ  ٞبي حبُٔ ٔحهٛالر وكبٚضظي ثرف ػٕسٜ ٞبي ؾٍٙيٗ سطا٘عيشي ٚ ٔبقيٗٔبقيٗ

ٞبي ؾٍٙيٗ ٞب ثٛزٜ اؾز، أب سطزز ٔبقيٗزٞس. اٌطچٝ ػبزٜ لجالً سحز سأطيط ٚلٛع ِغعـ ذٛز اذشهبل ٔيضا ثٝ
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ي دطذُط ثطاي ػجٛض ٔطٚض اظ زيٍط ذُطار ٞب ثبقس. ايؼبز ُٔٙمٝ سؿطيغ ٚلٛع ِغعـسٛا٘س ٔٛػت  ٔي

 ٞب اؾز. ِغعـ ظٔيٗ

ضٚظ زض حبَ  ٞب زض ُٔٙمٝ ضٚظثٝ سٛاٖ ٘شيؼٝ ٌطفز وٝ سؼساز ٚ ٔؿبحز ِغعـ ثب سٛػٝ قطايٍ شوط قسٜ زض ثبال ٔي

. ثبالسطيٗ اضسفبػي وٝ ِغعـ زض آٖ ثبقٙس ٚ ايٗ ضٚ٘س زض آيٙسٜ ٘يع ازأٝ ذٛاٞس زاقز افعايف ٚ ٌؿشطـ ٔي

ٞبي ُٔٙمٝ زض آيٙسٜ ضا سب ايٗ ٔشطي اظ ؾُح زضيب اؾز ٚ اٌط ٌؿشطـ ٟ٘بيي ِغعـ 540اسفبق افشبزٜ اضسفبع 

ٔطثغ ذٛاٞس ثٛز وٝ ثبػض ٚضٚز ٔشط 20750356ٞبي ُٔٙمٝ زض آيٙسٜ  اضسفبع فطو وٙيٓ، ٔؿبحز ِغعـ

 ٔشط ضؾٛة زض وف زضيبچٝ 3ة ثٝ ؾس ذٛاٞس قس ٚ حسٚز ويّٛٔشط ٔىؼت( ضؾ145ٛٔشطٔىؼت ) 145252492

 . ٞب زض شيُ آٔسٜ اؾز ؾُح ٌؿشطـ ِغعـ يؾس ايؼبز ذٛاٞس وطز. ٘مكٝ
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