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  دهیچک

 ایفـا مـی کنـد کـه     پایدار توسعه به رسیدن در مهمی نقش کشور، اقتصادي هاي بخش مهمترین از یکی عنوانب  کشاورزي

 یکیتـوان اکولـوژ   یابیـ ارزن مطالعـه،  یـ در ا. باشـد  یمـ  محیطی هاي قابلیت شناخت و علمی روشهاي و از اصول استفاده مستلزم
 و بـا  نیش سـرزم یبـر اسـاس اصـول آمـا     يکشـاورز  يها يکاربر يبراز اراضی جنوب شهرستان ارومیه هکتار ا 80000حدود 

د داده هـاي موجـو   کـاربرد  بـا  ر گـذار یتـاث  یاکولـوژیک پارامترهـاي  نقشه ، ن کاریا يبرا. دیگردانجام  GISط یروش مخدوم در مح
 يداده ها بـرا  لیه و تحلیتجز .شدند يمدل مخدوم طبقه بند بر اساسو  تهیه GISدر محیط  اي ماهواره هاي دادهو  زمینی برداشت

 ،IRS-P6 يبا کاربرد داده ها منطقه یفعل ينقشه کاربر. دیه گردیتهژه یو یمدل وانجام  همگن طبق مدل مخدوم يه نقشه واحدهایته
با  یفعل يو کاربر یکین اکولوژسپس نقشه توا. دیه گردینظارت نشده ته يبا کمک طبقه بند ير بصریو روش تفس ینینقاط کنترل زم

 6 ،میـ د يدرصـد کـاربر   24اب، یفار يربردرصد به کا 31حدود  ،یفعل ينقشه کاربر در ج نشان داد کهینتا. دندیسه گردیمقا گریکدی
نقشـه   درکـه   در صـورتی . اختصاص داده شده استدرصد شوره زار  1و  مرتع درصد 36، یدرصد مسکون 2درصد خاك لخت، 

 فاریاب و سـایر کـاربري هـاي کشـاورزي    براي  3درصد به طبقه تناسب  15و  2درصد به طبقه تناسب  13حدود  ،یکیتوان اکولوژ
 )براي سایر کـاربري هـاي کشـاورزي    5دیم کاري و باغبانی دیم و طبقه تناسب براي  2طبقه تناسب ( 5درصد به طبقه تناسب  3و 

 24حـدود   یفعلـ  يدر نقشه کاربر يکشاورز يها يدرصد سطح کاربر 55ز دهد که ا یج نشان مینتا یبه طور کل .اختصاص یافت
  .ندارد یهم خوان یکیدر نقشه توان اکولوژ يکشاورز يها يکاربر يدرصد آن با سطوح مناسب برا

  
  يکشاورز، کاربري فعلی، )GIS( ، سنجش از دور،  سیستم اطالعات جغرافیایییتوان اکولوژیک : واژه هاي کلیدي
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Abstract 

Agriculture as an important economic section in Iran plays an important role in achieving 

sustainable development. This requires use of scientific techniques and identifying environmental 

potentialities of each area. In this study, to assess ecological potential in about 80000 ha of the lands 

located in south Urmia for agriculture based on the principles of land use planning, Makhdoom model 

within geographical information system was used. First, effective ecological parameters were selected and 

the map of parameters were created using existing maps, field work and IRS-P6 satellite data in GIS 

environment. Also, the maps were classified according to the model. Then a special model was created for 

the study area. On the other hand, The current land use map of study area was prepared using visual 

interpretation of IRS-P6 data with the aid of ground control points and an unsupervised classification. The 

ecological capability and current land use map were compared with each other. The current land use map 

showed that whole area be included about 31% irrigated farming, 24% dry farming, 6% bare soil, 2% 

residential, 36% range and 1% salt marsh. While, according to the ecological capability map, only  13%, 

15 % and 3% of whole area assigned to 2, 3 and 5 classes respectively. In general, the results show that in 

24% of study area, suitable areas for agriculture according to the ecological capability map were different 

with  agriculture areas within  land use map. 

 

Keywords: Agriculture, current land use, ecological potential, GIS, remote sensing 

  
  مقدمه

از مناطق مستعد  یکی یجان غربیاستان آذربا
ن مناطق یدر ا .ران استیدر ا )میو د یزراعت آب( يکشاورز

دهد که زراعت  یو رجوع به گذشته نشان م ینیمشاهده ع

ها  ن استفادهیاما ا. م از گذشته مرسوم بوده استیو د یآب
در اکثر مناطق بر اساس خصوصیات اکوسیستم و توجه به 

نبوده که در نتیجه باعث  توان طبیعی و اکولوژیکی آن
به . شده است ین اراضید ایکاهش تول ب ویتخرش، یفرسا
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 اطور مثال اکثر کشاورزان منطقه محصوالت خود ر
 12باالتر از  یعنینامناسب  يبهایدر ش) میخصوصا گندم د(

آنچه مسلم است ادامه تخریب ها و . کنند یدرصد کشت م
عدم توجه به پتانسیل هاي موجود موجب نابودي این 

 مید يقات کشاورزیموسسه تحق( است شده یاراض
 و محققان تا شده سبب موضوع این اهمیت .)1378

 آمایش به اي ویژه هتوج محیطی علوم متخصصان

). 1386 و همکاران نجات يآزاد(داشته باشند  1سرزمین
براي برنامه ریزي صحیح و  یارزیابی توان اکولوژیک

 يدیتوان تول بر پایه شناخت استعدادها و استفاده همه جانبه
و توجه به چنین رویکردهایی به ویژه در زمان حاضر که 

طی در مدیریت موضوع عدم رعایت دیدگاه هاي زیست محی
ز اهمیت خاصی بر خوردار و برنامه ریزي وجود دارد ا

احمدي ثانی و  :1382 و همکاران مخدوم :1380 عدل(است 
 هیپا به عنوانی کیاکولوژ توان یابیارز لذا  ).2012همکاران 

دار یپا توسعه به یابیدست جهت نیسرزم شیآما اساس و
خواهد  ریاپذن اجتناب ،یآت يها نسل منافع حفظ همراه با

توان منابع  یابیهم در خصوص ارز يادیمطالعات ز. بود
 یمناسب و حت يهايانواع کاربر يمختلف برا يهانیسرزم

، يط منطقه ایمناسب با شرا يتوسعه محصوالت کشاورز
فالح میري ( خل و خارج ازکشور صورت گرفته استدر دا

 يازسو ).2005سیکات و همکاران  :1387 و همکاران
، عالوه بر اصالح ) 2GIS( ییایستم اطالعات جغرافیسگرید

 مدیریت و تفسیر  ،در برنامه ریزي مکانی نقشه هاي الزم،
 يزییند برنامه رآمراحل مختلف فر در یداده هاي اکولوژیک

: 1390آ  و همکاران احمدي ثانی (شود بکار برده می
ن یاز ا ).2000کانگاس و همکاران : 2005باسکنت و کلس 

 يریم گیتصم ين سامانه برایا يریرورت بکارگرو ض
منطقه  يق در مورد انبوه داده هایع و دقیچندجانبه، سر

 یکیل اکولوژیپتانس یابیارزن یبنابرا .شودیمشخص م
ش یبر اساس اصول آما يکشاورز يها يکاربر يبرا

ن ییجهت تع یفعل يها يسه آن با کاربرین و مقایسرزم

                                                   
1 Land Use Planning 
2 Geographical Information System 

 یاستفاده اصول ينها در راستازان تطابق و عدم تطابق آیم
از  يریو جلوگ منطقه یعیو درست بر اساس توان طب

  .کند یدا میضرورت پشتر منطقه یش بیب و فرسایتخر
  

  منطقه مورد مطالعه
هزار   80با مساحت حدود منطقه مورد مطالعه 

دقیقه  15درجه و  37بین ه یجنوب شهرستان اروم هکتار در
دقیقه طول شرقی  20درجه و 45ثانیه عرض شمالی و  25و 

 .)1شکل (  استده یواقع گرد

 
  )الف(موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان   - 1شکل  

  )ب(ن ر ماهواره اي آو تصوی
  

  قیتحق روش
از  یکیتوان اکولوژ یابیارزجهت ن مطالعه یدر ا

و مدل اکولوژیکی مخدوم براي کاربریهاي چند عامله  روش
الزم به ذکر  .دیاستفاده گرد ریز احلدر قالب مر کشاورزي
مدل هاي اکولوژیکی ایران در چارچوب معادالت است که 

برنامه ریزي خطی براي کاربري هاي جنگلداري و 
جنگلکاري، حفاظت اکولوژیکی، اکوتوریسم، آبزي پروري، 
توسعه شهري صنعتی، روستائی و نظامی، کشاورزي و 

آراسته گردیده مرتعداري و آبخیزداري سامان داده شده و 
و مرتعداري مدل کشاورزي . )1382مخدوم و همکاران (  اند

طبقه  7با پیچیده ترین مدل در میان مدل هاي ارایه شده 
اي با پنج طبقه  مدل ویژهدر این تحقیق نیز  .تناسب می باشد

ساخته شد که شامل براي کاربري هاي کشاورزي فقط 
 - کشاورزي صنایع تبدیل - دامپروري - فاریاب( 1طبقه 
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، )باغبانی طبقه یک - زنبور دراري و نوغان داري - مرغداري
 3طبقه  ، )براي کاربریهاي یاد شده طبقه دو( 2طبقه 

دیم کاري و باغبانی ( 4طبقه ، )کاربریهاي یاد شده طبقه سه(
دیم طبقه یک و دامپروري، صنایع تبدیلی کشاورزي، 

و طبقه ) ر داري و نوغان داري طبقه چهارمرغداري، زنبو
دیم کاري و باغبانی دیم طبقه دو و دامپروري، مرغداري، (5

  .می باشد )زنبورداري و نوغان داري طبقه پنج
ه و یتجز يجمع بند - 2 یکیمنابع اکولوژ ییشناسا - 1 

سه توان یمقا - 4 یکیتوان اکولوژ یابیارز - 3ه ها ل دادیتحل
  یفعل يو کاربر یکیاکولوژ

  
  یکیمنابع اکولوژ ییشناسا- 1

ر گذار براساس یتاث یکیق، منابع اکولوژین تحقیدر ا
مخدوم و همکاران (  منابع به کاربرده شده در مدل مخدوم

ر یسپس نقشه هر کدام از منابع تاث. دندیانتخاب گرد )1382
  .دیه گردیرتهیگذار به شرح ز

  
  بیو ش ه نقشه ارتفاعیته

 یرقوم یتوپوگراف ياز نقشه هاها نقشه ن یاه یته يبرا
 مدل رقومی ارتفاع GISط یدر مح ابتدا. استفاده شد 50000/1
منطقه استخراج و سپس بر اساس ب یو ش )DEM1(منطقه 

 يطبقه بند) 1382مخدوم و همکاران ( طبقات مدل مخدوم 
 یهکتار با پل 5ر یبا مساحت ز يگونها یت پلیدر نها. شدند
  .مجاور ادغام شدند يگونها

  
  اك خ يه نقشه پارامترهایته

 ازق، ین تحقیخاك در ا يه نقشه پارامترهایته يبرا
ابتدا . شداستفاده  50000/1اس یمنطقه به مق يکاغذ نقشه خاك

سپس ارزش و  کردهنقشه مربوطه را مختصات دار 
وارد جدول اطالعات  GISط یمختلف خاك در مح يپارامترها

بر اساس طبقات مدل تا ینها. دینقشه مربوطه گرد یفیتوص

                                                   
1  Digital Elevation Model 

خاك انجام  يه پارامترهایکل يمذکور برا  ي، طبقه بندمخدوم
  .گرفت

  
  نسبی و رطوبت دما، یزان بارندگیه نقشه میته

 یهواشناس يه نقشه بارش از داده هایته يبرا
زان متوسط یبا استفاده از م. دیمجاور استفاده گرد يستگاههایا

 يایمجاور و ارتفاع از سطح در يستگاههایساله ا 10 یبارندگ
سپس با . دیصل گردن بارش و ارتفاع حایب يمعادله اا آنه
 يزان بارش براین معادله نقشه میمنطقه در ا DEM يگذاریجا

مدل مخدوم ز طبق ین نقشه نیتا اینها. دیه گردیکل منطقه ته
ز از روش یمنطقه ن يه نقشه دمایته يبرا .دیگرد يطبقه بند
ن روش یام اه نقشه بارش استفاده شد و بعد از انجیمشابه ته

 يمناسب برا ییک طبقه دماید که کل منطقه در یمشخص گرد
ج حاصله ین در نتایقرار گرفته است بنابرا يکشاورز يکاربر

با  .ل ها دخالت داده نشده استیه و تحلیر نداشته و در تجزیتاث
ست و یاد بزرگ نینکه سطح منطقه مورد مطالعه  زیتوجه به ا

متوسط  کند و یر نمییچک تغاس کویز در مقیزان رطوبت نیم
 ،کند ید میین مطلب را تایز ایمجاور ن يستگاههایرطوبت ا

 بوده وکسان یز یط کل منطقه از نظر رطوبت نین شرایبنابرا
  .دیل ها وارد نگردیه و تحلیمانند نقشه دما در تجز

  
  آب یه نقشه دبیته

آب  یزان دبیم يآب از داده ها یه نقشه دبیته يبرا  
اطالعات در دسترس شامل . دیتان استفاده گردامور آب اس

منطقه مورد مطالعه همراه با مختصات  آنها  يآب چاهها یدب
منطقه در  يچاهها يآب، نقشه نقطه ا یجهت نقشه دب. بود
) خاك ينقشه پارامترها( ک یه ینقشه پا يبر رو GISط یمح

قرار گرفته   يآب چاهها یسپس مجموع دب. قرار داده شد
 يآب محاسبه شده برا یتا دبینها. محاسبه شدواحد داخل هر 

  .دیه گردینقشه پا یفیوارد جدول اطالعات توص واحدهر 
  یاراض یفعل يه نقشه کاربریته

از  یفعل يه نقشه کاربریته يق براین تحقیدر ا
جهت استفاده . استفاده شد  IRS2-P6ير ماهواره ایتصاو

                                                   
2 Indian Remote Sensing Satellite 
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ح یالعات صحو استخراج اط ير ماهواره ایمناسب از تصاو
ر ین تصاویقبل از هر گونه استفاده از ا یستیو مورد نظر با

موسوم به پردازش انجام شود، تا  یاتیآنها عمل يبر رو
ر جهت ین تصاویموجود، ا يح خطاهایعالوه بر تصح

ن مطالعه جهت یدر ا. مورد نظر آماده  شوند ياستفاده ها
 یاز روش تطابق هندس یهندس يرفع خطا

Orthorectification ن روش با استفاده از یا. استفاده شد
 يمنطقه با روش چند جمله ا DEMمختصات آبراهه ها و 

ن یکتریمجدد نزد يریو با معادله درجه اول و روش نمونه گ
طبقه  یفعل يه نقشه کاربریجهت ته. دیه انجام گردیهمسا

ر انجام گرفت و یتصاو يبر رو ينظارت نشده ا يبند
 ياز کاربر يدش در منطقه و نمونه بردارسپس اقدام به گر

ن یا. دیگرد GPS1مختلف در داخل طبقات مختلف با  يها
 ير ماهواره ایر تصاویتفس ير براید تفسیه کلیکار جهت ته
 يها ينقطه از کاربر 260ات حدود ین عملیدر ا. انجام گرفت

ر یتصو ير بصریسپس توسط تفس. دیمختلف برداشت گرد
ک آن با کمک نقاط کنترل ید پانکروماتو بان IRS-P6 یرنگ
ط یمختلف در مح يکاربر يواحدها) رید تفسیکل( ینیزم

GIS گونها و  یح مرز پلیسپس جهت تصح. شدند تفکیک
ها در  يص کاربرین جهت رفع ابهام و عدم تشخیهمچن
ه نقاط کنترل یو ته يمناطق اقدام به نمونه بردار یبرخ
نقطه کنترل  300ز تعداد ین مرحله نیدر ا. مجدد شد ینیزم
نقشه  ين نقاط روید و با انداختن ایبرداشت گرد ینیزم

واحدها اصالح  یمرز برخ ،در مناطق مبهم یفعل يکاربر
هکتار با  5ر یبا مساحت ز يکاربر يتا واحدهاینها. دیگرد

 یفعل يب نقشه کاربرین ترتیمجاور ادغام و بد يواحدها
  . دیه گردیته
  
  داد ه ها يجمع بند ول یه وتحلیتجز  - 2

 يه نقشه واحدهایته يل برایه و تحلیند تجزیفرا   
ب طبقات منابع ی، شامل ترکن مطالعهیدر ا یکیهمگن اکولوژ

شکل  ين کار نقشه هایا يبرا .بوددار یدار و ناپایپا یکیاکولوژ
، خاك يپارامترها ، )ب و ارتفاعین مطالعه شیدر ا(ن یزم

                                                   
1 Global Positioning System 

جدول  سپس .شدند يرهم گذایآب رو یو دب یبارندگ
د یل گردیم و تکمیتنظ یکیهمگن اکولوژ يواحدها يهایژگیو

 یکیهمگن اکولوژ  يواحدها ییب نقشه نهاین ترتیو بد
  . دیحاصل گرد

  
  یکیتوان اکولوژ یابیارز - 3

ط منطقه و با توجه به یاابتدا با توجه به شرا    
 يبرا يژه ایطبقات موجود در هر کدام از نقشه ها مدل و

سپس طبقات هر واحد . دیه گردینطقه مورد مطالعه تهم
همگن با  ينقشه واحدها یفیهمگن در جدول اطالعات توص

ب توان ین ترتید و بدیسه گردیمنطقه مقا ژه یمدل و
حاصل  يکشاورز يکاربر يهر واحد همگن برا یکیاکولوژ

  .دیگرد
  
  یفعل يو کاربر یکیسه نقشه توان اکولوژیمقا  - 4

 يها يکه کاربر یکیشه توان اکولوژت، نقیدر نها
آن منطقه  یکیط اکولوژیمناسب هر منطقه را با توجه به شرا

سه و یمقا یاراض یفعل يبا نقشه کاربر دهد،  ینشان م
  .دیها مشخص گرد يتطابق و عدم تطابق کاربر

  
  جینتا

  ب و ارتفاعیش ينقشه ها
. دهد ینقشه طبقات ارتفاع منطقه را نشان م) 2(شکل 

  یشتر منطقه در طبقه ارتفاعیشود ب یانکه مشاهده مهمچن
همانطور که در ). هکتار 55219(باشد  یم 1200-  1800
 داراي منطقه از عمده اي بخش ،شود یده مید) 3(شکل 

که  باشد یم يکشاورز يها يکاربر يمناسب براب یش
را ) هکتار 32114(درصد  5تا  2درصد و  2 تا 0طبقات 
 5باالتر از  يبهایاز منطقه، ش يگریبخش د. شود یشامل م

 هکتار 26842حدود  .شود یدرصد را شامل م 12درصد تا 
 يتهایفعال يدر صد را دارند که برا 12ب باالتر از یش زین

   .ستندیمناسب ن يکشاورز
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   نقشه طبقات ارتفاع  - 2شکل 

  

  
  

  بینقشه طبقات ش  - 3شکل
  

  خاكمختلف پارامترهاي نقشه 
ك تاثیر گذار بر کاربري هاي پارامترهاي خا

 )1382مخدوم و همکاران (  کشاورزي طبق مدل مخدوم
، یافتگیش، بافت، تحول ی، فرسايعبارت بودند از شور

، دانه ی، زهکشيزیته، حاصلخیدیک، اسیدرولوژیه يگروهها
زه که به طور نمونه نقشه هاي ی، عمق و درصد سنگريبند

 .آورده شده اند )5و  4(و بافت خاك در شکل هاي  يشور
خاك منطقه مورد مطالعه بر اساس  يطبقه بند) 4(شکل 

) هکتار 60920(قسمت اعظم منطقه  .دهدیرا نشان م يشور
 يکشاورز يدهد که برا یل میر شور تشکیغ يرا خاکها

ه هم مرز یاچه ارومیاز منطقه که با در یقسمت. مناسب است
 . دهد یل   میکامال شور را تشک يخاکها) هکتار 5627(است 

شور در بر گرفته است  یاز منطقه را خاك کم يگریبخش د
فت خاك منطقه را نشان نقشه با) 5(شکل ). هکتار 13643(
ي بافتهاانواع  بیشتر ،داستیهمانطور که از نقشه پ. دهد یم

در منطقه مورد مطالعه وجود دارند که البته سطح  خاك
 یشن و یشن یلوم يبافتها) هکتار 46556 (عمده منطقه 

  .ردیگ یبر مرا در  یلوم

 
 خاك ينقشه شور  - 4شکل 

  نقشه بافت خاك .5شکل 
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  منابع يل و جمع بندیه وتحلیتجز
 خاك ينقشه پارامترها

این نقشه از رویه گذاري همه پارامترهاي خاك 
ن یا جدول در که است یهیبد. تاثیرگذار حاصل شده است

دارد که به طور  ، اطالعات کلیه پارامترهاي خاك وجودنقشه
و  4(و بافت در شکل هاي  ينمونه نقشه پارامترهاي شور

 ينقشه پارامترها يتعداد واحدها. نمایش داده شده اند) 5
  . باشد یواحد م 95خاك 

  
   نیزم شکل گانی نقشه
و  يهم گذاریحاصل رون، یزم شکل گانی نقشه

تعداد . ن مطالعه بودیاارتفاع در ب و یش يق نقشه هایتلف
البته . باشد یواحد م 297ن یگان شکل زمینقشه  يواحدها

 5ر یبا مساحت ز ين تعداد واحد پس از ادغام واحدهایا
  .ده استیهکتار حاصل گرد

  
  یکیهمگن اکولوژ يواحدها یینقشه نها

همگن را  يواحدها یینقشه نها) 6(شکل شماره 
 يتعداد واحدها. دهد ین مبراساس مساحت هر واحد نشا

. باشد یواحد م 485 یکیهمگن اکولوژ يواحدها یینقشه نها
ن واحد با توجه به یهکتار و کوچکتر 5193ن واحد یبزرگتر

  .باشد یهکتار م 5.1هکتار برابر 5کوچکتراز  يادغام واحدها
  

  
  یکیهمگن اکولوژ يواحدها  یینقشه نها - 6شکل

  یکیتوان اکولوژ یابیارز
نشان داده ) 7(منطقه در شکل  یکیوان اکولوژنقشه ت

ن یشتری، بنشان داده شدههمانطور که در شکل . شده است
 يمربوط به طبقه نامناسب برا) هکتار 55769( سطح 
نکه منطقه یبا توجه به ا. باشد یم يکشاورز هاي يکاربر

سطوح  يمورد مطالعه کوچک بوده و مدل مخدوم برا
طبقات  یبرخ ،شده است یز طراحیبزرگ مثل حوزه آبخ

. در منطقه مورد مطالعه وجود نداشت 4و1مانند طبقات 
نکه یاحتمال ا ،مسلما اگر منطقه بزرگتر در نظر گرفته شود

. وجود داشتز ین ،ن طبقات در منطقه وجود داشته باشدیا
 2توان تناسب طبقه  يهکتار از منطقه دارا 10088مساحت  

هکتار از  11854. اشدب یم يکشاورز يها يکاربر يبرا
 یافته است و بخش کمیاختصاص  3منطقه به طبقه توان 

  .باشد یم 5طبقه تناسب  يز داراین) هکتار 2479(

  
  يکشاورز يها يکاربر يبرا یکینقشه توان اکولوژ  - 7شکل 

  
   یاراض یفعل کاربري نقشه

منطقه را نشان  یاراض یفعل ينقشه کاربر) 8(شکل 
اب، یفار يها يکاربر ين منطقه دارادهد که بر اساس آ یم

و شوره زار  یم، خاك لخت، مرتع، مناطق مسکونیکشت د
هکتار کشت  24959از کل سطح منطقه، حدود  . باشد یم
 يز کشت هایهکتار ن19844و ) زراعت و باغات( یآب يها

از منطقه به مساحت  ییقسمت ها.   باشد یم میمختلف د
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. است یاهیون پوشش گخاك لخت و بد يهکتار دارا 4587
و مرتفع منطقه به مساحت  یکوهستان يشتر سطح بخشهایب

مناطق . شود یشامل م یهکتار را مناطق مرتع  28746
مناطق . رندیگ یهکتار را در بر م 1376مساحت  یمسکون

ز شوره یهکتار ن 678ه به مساحت یاچه ارومیهمجوار در
  . باشند یمناسب نم يکشاورز يزار بوده که برا

  
  مقایسه نقشه هاي توان اکولوژیکی و کاربري فعلی اراضی

که کاربري هاي مناسب هر  یدر نهایت، نقشه توان اکولوژیک
 آن منطقه نشان می یمنطقه را با توجه به شرایط اکولوژیک

دهد با نقشه کاربري فعلی اراضی مقایسه و نتایج آن در 
هکتار در نقشه  4849. آورده شده است 1جدول شماره 

می باشد ) بیشتر باغات(کاربري اراضی فعلی کشت فاریاب 
  در صورتی که در نقشه

  
 یاراض یفعل ينقشه کاربر.  - 8شکل 

  
 يکشاورز يجزء طبقه نامناسب برا یکیتوان اکولوژ

اب اختصاص داده یفار يهکتار به کشاورز 7579. باشد یم
 2 جزء طبقه تناسب یکیشده است که در نقشه توان اکولوژ

 ابیفار کشت يبرانیز ژه یاشد که باتوجه به مدل وب یم
 یاراض يهکتار در نقشه کاربر 11435. باشد یم مناسب

در نقشه   یول اب اختصاص داده شدهیفار کشتبه  یفعل
 18190 .باشد یم 3جزء طبقه تناسب  یکیتوان اکولوژ

م است که در ید يجزء کاربر یفعل يهکتار در نقشه کاربر

 563. باشد یجزء طبقه نامناسب  م یکینقشه توان اکولوژ
م اختصاص یبه د یاراض یفعل يار که در نقشه کاربرهکت

 جزء طبقه تناسب یکیداده شده است، در نقشه توان اکولوژ
 یمناسب م يمکارید يبرا طبق مدل مخدومباشد که  یم 5

مناطق  یاراض یفعل يهکتار که در نقشه کاربر 1335 .باشد
ز جزء طبقه ین یکینقشه توان اکولوژباشد، در  یم یمسکون
 654تا ینها. است يکشاورز يها يکاربر يب برانامناس

 یشوره زار م یاراض یفعل يهکتار که در نقشه کاربر
و  بودهجزء طبقه نامناسب  یکیباشد، درنقشه توان اکولوژ

و توان  یفعل يکاربر ينشان دهنده تطابق نقشه ها
  .می باشدن مناطق یدر ا یکیاکولوژ

  
  یفعلاراضی  يسه نقشه کاربریمقانتایج  - 1جدول شماره 

  یکیو توان اکولوژ 
  )درصد(سطح   طبقه توان   کاربري فعلی 

  5  نامناسب  فاریاب
  13.5 3و  2  فاریاب
  12.5  5  فاریاب
  22.5  نامناسب  دیم
  1.1  3و  2  دیم
  1  5  دیم

  40  نامناسب  مرتع و خاك لخت
  1.7  5و   3و  2  مرتع و خاك لخت
  1.8  نامناسب  مسکونی
  0.1  5و  2  مسکونی
  0.8  نامناسب  شوره زار

  100  ----  همه کاربري ها
  

   يریجه گینتبحث و 
در مراحل  ییایکاربرد سامانه اطالعات جغراف

ن یشیر مطالعات پیز همانند ساین مطالعه نیمختلف ا
 ،2005و مینوا  پوا ،1390ب آ و همکاران یثان ياحمد(

با ) 2006مندوزا و مارتینز  ،2006ن کریمی و همکارا
مذکور شامل  ياد فن آورید زیا و فوایتوجه به مزا

ع و کارآمد به یسر یابیو دست  يره سازیذخ ییتوانا
در کاربرد توابع  یی، توانایفیتوص یمکان يداده ها

داده ها نشان داده  ير و دستکارییمختلف، امکان تغ
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احمدي ثانی و (  یهمچنانکه در مطالعات قبل. شده است
بیرنی و  ،2012، احمدي ثانی و همکاران 2007همکاران 
وا و مینوا پ ،2005، باسکنت و کلس 2004همکاران 

 ،2008گنلتی و دورن  ،2007کوان و همکاران  ،2005
ه و یکاربرد سنجش از دور در ته )2008تاپا و مورایاما 

اثبات  یکیاز داده ها و منابع اکولوژ ياریبس يجمع آور
با  ين فن آوریکاربرد از ینن مطالعه یدر ا. شده بود

ن یج ایاز نتا ی، که بخش اعظمیفعل يه نقشه کاربریته
مطالعه را به خود اختصاص داده، نشان داده شده و به 

 ید میتاک یکیمنابع اکولوژ یه برخیاستفاده از آن در ته
 يت هایبا  قابل يسنجش از دور يشود چرا که داده ها

کپارچه، بهنگام بودن و پوشش یع، یسد ویچون د
ه نقشه ینه و وقت در تهیباعث کاهش هز  يتکرار

 GISو  1سنجش از دور .شود یاز میمورد ن يپارامترها
 يق فن آوریتلف یگر دارند چگونگیکدیبا  يادیقرابت ز

ن مطالعه همچون یز در این GISسنجش از دور و 
وا و پ ،2012احمدي ثانی و همکاران (قات گذشته یتحق

تا یه  نقشه ها، داده ها و نهایجهت ته) 2005مینوا 
در واقع . نشان داده شده استاکولوژیکی توان  یابیارز

از داده  يارین بسیسنجش از دور به عنوان منبع تام
که عمدتا  يبه عنوان سامانه ا GISاز و یمورد ن يها
ل و ارائه مجدد اطالعات را بر عهده دارند، یت، تحلیریمد
با ، زنی ن مطالعهیدر ا. دا نموده اندیپ یباط تنگاتنگارت
 يد که کاربریمشخص گرد یفعل يه نقشه کاربریته
 يدرصد، کاربر 6/24م ید يدرصد، کاربر 31ابیفار

 9/1 یدرصد، مناطق مسکون 7/41مرتع  وخاك لخت 
درصد را به خود اختصاص  8/0درصد و شوره زار 

 کهدهد  یشان مج مطالعه نیهمچنانکه نتا. داده است
 يدرصد سطح منطقه در حال حاضر به کاربر 6/55
 يز به کاربریدرصد منطقه ن 4/44و  يکشاورز يها
گر از جمله خاك لخت، مرتع، شوره زار و ید يها

با توجه به نقشه توان  .افته استیاختصاص  یمسکون
 يدرصد سطح منطقه برا 1/70منطقه حدود  یکیاکولوژ
ز یدرصد ن 9/29مناسب و نا يکشاورز يها يکاربر

                                                   
1 Remote Sensing 

 يبا درجه تناسب ها يکشاورز يها يکاربر يبرا
درصد منطقه  9/29از کل  .باشد یمختلف مناسب م

درصد  13حدود  يکشاورز يها يکاربر يمناسب برا
درصد  3و  3درصد طبقه تناسب  15، 2طبقه تناسب 

ن مطلب است یانگر ایکه ب. بودند 5شامل طبقه تناسب 
 يمناسب کشاورز) درصد 28( نطقهسطح مشتر یکه ب
در منطقه مورد  4و1 يطبقه توانها .باشد یاب  میفار

ل است که ین دلیباشد که آن هم به ا یمطالعه موجود نم
در ارتباط  یرا به صورت کل يریم گیمدل مذکور تصم

در . ردیگ یران در نظر میکشور ا یط کلیبا شرا
 يروشها ن منطقه بایتوان در ا یابیکه اگر ارزیصورت

ز وجود خواهد ین 1نا توان یقیشود  یگر مطالعه مید
 3/29در دهد که  یج نشان مینتا یبه طور کل .داشت

و توان  یفعل ين کاربریدرصد از سطح منطقه ب
ن با یهم چن .وجود ندارد یتطابق و همخوان یکیاکولوژ

 يها يکاربرن یدرصد سطح تطابق ب 1/28وجود 
، در یکیو توان اکولوژ یلفع يدر نقشه کاربر يکشاورز

از موارد  یلیز از لحاظ طبقه تناسب در خین مناطق نیا
در درصد سطح منطقه  5/12تطابق ندارند به طور مثال 

در  یاب ولیفار يجزء کاربر یفعل يها ينقشه کاربر
م ید يمناسب برا( 5جزء طبقه  یکینقشه توان اکولوژ

، يغدار، مريم طبقه دو و دامپرورید یو باغبان يکار
ت یدر نها .باشدیم) طبقه پنج يو نوغان دار يزنبور دار

 ي، کشاورزیعیمنابع طب يهابخش شود که یشنهاد میپ
هر  يمناسب برا ين کاربرییجهت تعست، یط زیحو م

به عنوان را آن منطقه  یکیو اکولوژ یعیمنطقه توان طب
و سپس در کنار آن توان  رندیبگه در نظر یتوان پا
ز در نظر گرفته ین یر ساختیو ز یجتماع، اياقتصاد
 و هیتجز و تیریمد در سهولت منظور ن بهیهمچن. شود
کار و کاهش  دقت و سرعت شیافزا و اطالعات لیتحل
و  ییایاطالعات جغراف يها سامانه يها تیقابل از نهیهز

  .گردد توان استفاده یابیارز سنجش از دور  در
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	مﺎﺠﻧادﺮﮔﯾﺪ .اﺮﺑياﯾرﺎﮐ ﻦ ، ﻪﺸﻘﻧ يﺎـﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﮑﯾژﻮـﻟﻮﮐاﯽ ﺛﺎـﺗﯿ راﺬـﮔ ﺮ ﺎـﺑ دﺮﺑرﺎـﮐ ﻮـﺟﻮﻣ يﺎـﻫ هداد د ﺖﺷادﺮﺑﯽﻨﯿﻣز وهداديﺎﻫهراﻮﻫﺎﻣيا ﻂﯿﺤﻣ رد
	ﻪﯿﻬﺗ وسﺎﺳا ﺮﺑﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ موﺪﺨﻣ لﺪﻣيﺪﻧﺪﺷ.ﺰﺠﺗﯾﻠﺤﺗ و ﻪﯿﻞ اﺮـﺑ ﺎﻫ هدادي ﻬﺗﯿﺎﻫﺪﺣاو ﻪﺸﻘﻧ ﻪيموﺪﺨﻣ لﺪﻣ ﻖﺒﻃ ﻦﮕﻤﻫ مﺎﺠﻧاوﻟﺪﻣﯽوﯾ هﮋﻬﺗﯿدﺮﮔ ﻪﯾﺪ .ﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺸﻘﻧيﻠﻌﻓﯽﻪﻘﻄﻨﻣﺎﻫ هداد دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑي
	، ﻣز لﺮﺘﻨﮐ طﺎﻘﻧﯿﻨﯽﺴﻔﺗ شور وﯿﺮﺼﺑ ﺮيﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ ﮏﻤﮐ ﺎﺑيﻬﺗ هﺪﺸﻧ ترﺎﻈﻧﯿدﺮﮔ ﻪﯾﺪ .اﻮﺗ ﻪﺸﻘﻧ ﺲﭙﺳژﻮﻟﻮﮐا نﯾﮑﯽﺮﺑرﺎﮐ ويﻠﻌﻓﯽ ﺎﺑ ﯾﺪﮑﯾﺮﮕﺎﻘﻣﯾدﺮﮔ ﻪﺴﯾﺪﻧﺪ .ﺎﺘﻧﯾﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞردﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺸﻘﻧيﻠﻌﻓﯽ، دوﺪﺣ31ﺎﮐ ﻪﺑ ﺪﺻردﺮﺑريرﺎﻓﯾ ،بﺎ24 ﺮﺑرﺎـﮐ ﺪـﺻرديد ـﯾﻢ،6 ،ﺖﺨﻟ كﺎﺧ ﺪﺻرد2ﻧﻮﮑﺴﻣ ﺪﺻردﯽ ،36ﺪﺻردﻊ
	( ،ﯽﻠﻌﻓ يﺮﺑرﺎﮐ ،زروﺎﺸﮐي
	ﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا ناﻮﺗﯽﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ تﺎﻋﻼﻃا ﻢﺘﺴﯿﺳ  ،رود زا ﺶﺠﻨﺳ ،)
	.
	ﺑآﯽد وﯾﺖﺳا هدﻮﺑ مﻮﺳﺮﻣ ﻪﺘﺷﺬﮔ زا ﻢ .ا ﺎﻣاﯾهدﺎﻔﺘﺳا ﻦ ﺎﻫ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ و ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐا تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺮﺜﮐا ردنآ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا و ﯽﻌﯿﺒﻃ ناﻮﺗ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﻪﮐ هدﻮﺒﻧ ﺎﺳﺮﻓﯾ ،ﺶﺮﺨﺗﯾو ﺐﻟﻮﺗ ﺶﻫﺎﮐﯿا ﺪﯾﺿارا ﻦﯽﺖﺳا هﺪﺷ . ﻪﺑ
	ﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳاﯾﺑﺮﻏ نﺎﺠﯽﯾﮑﯽ ﺪﻌﺘﺴﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ زا زروﺎﺸﮐي)ﺑآ ﺖﻋارزﯽد وﯾﻢ(ا ردﯾﺖﺳا ناﺮ.ا ردﯾ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻦ ﻋ هﺪﻫﺎﺸﻣﯿﻨﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﻪﺑ عﻮﺟر وﯽ ﺖﻋارز ﻪﮐ ﺪﻫد
	ﻣﯿآ ﻖﺑﺎﻄﺗ مﺪﻋ و ﻖﺑﺎﻄﺗ ناﺰﺎﺘﺳار رد ﺎﻬﻧيﻟﻮﺻا هدﺎﻔﺘﺳاﯽ ﺒﻃ ناﻮﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺖﺳرد وﯿﻌﯽﻪﻘﻄﻨﻣﮔﻮﻠﺟ وﯿﺮي زا ﺮﺨﺗﯾﺎﺳﺮﻓ و ﺐﯾﺑ ﺶﯿ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺘﺸﭘ تروﺮﺿﯿﻣ اﺪﯽﺪﻨﮐ.
	ر دﻮﺧ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ نازروﺎﺸﮐ ﺮﺜﮐا لﺎﺜﻣ رﻮﻃا )د مﺪﻨﮔ ﺎﺻﻮﺼﺧﯾﻢ (ﺷ ردﯿﺎﻬﺒي ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧﯾﻨﻌﯽ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ12 ﻣ ﺖﺸﮐ ﺪﺻردﯽﺪﻨﻨﮐ . و ﺎﻫ ﺐﯾﺮﺨﺗ ﻪﻣادا ﺖﺳا ﻢﻠﺴﻣ ﻪﭽﻧآ ﻦﯾا يدﻮﺑﺎﻧ ﺐﺟﻮﻣ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ مﺪﻋﺿاراﯽهﺪﺷﺖﺳا)ﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣﯿزروﺎﺸﮐ تﺎﻘيدﯾﻢ 1378(.ﺖﯿﻤﻫاﻦﯾاعﻮﺿﻮﻣﺐﺒﺳهﺪﺷﺎﺗنﺎﻘﻘﺤ
	ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ دوﺪﺣ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑ80 راﺰﻫ رد رﺎﺘﮑﻫﻣورا نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ بﻮﻨﺟﯿ ﻪ ﻦﯿﺑ37 و ﻪﺟرد15 ﻪﻘﯿﻗد و25 و ﯽﻟﺎﻤﺷ ضﺮﻋ ﻪﯿﻧﺎﺛ45و ﻪﺟرد20 ﯽﻗﺮﺷ لﻮﻃ ﻪﻘﯿﻗد دﺮﮔ ﻊﻗاوﯾ هﺪﺖﺳا ) ﻞﮑﺷ1(.
	ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد)دازآيتﺎﺠﻧنارﺎﮑﻤﻫ و1386 .( ﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا ناﻮﺗ ﯽﺑﺎﯾزراﯽ و ﺢﯿﺤﺻ يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ياﺮﺑ ﻪﺒﻧﺎﺟ ﻪﻤﻫ هدﺎﻔﺘﺳاو ﺎﻫداﺪﻌﺘﺳا ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑﻟﻮﺗ ناﻮﺗﯿﺪي ﻪﮐ ﺮﺿﺎﺣ نﺎﻣز رد هﮋﯾو ﻪﺑ ﯽﯾﺎﻫدﺮﮑﯾور ﻦﯿﻨﭼ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ وﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﺎﻫ هﺎﮔﺪﯾد ﺖﯾﺎﻋر مﺪﻋ عﻮﺿﻮﻣ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رد ﯽﻄ ا دراد دﻮﺟو يﺰﯾر ﻪﻣ
	ا ردﯾ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ ﺖﻬﺟزراﯾﺑﺎﯽژﻮﻟﻮﮐا ناﻮﺗﯾﮑﯽ زا شور ﻪﻠﻣﺎﻋ ﺪﻨﭼ يﺎﻬﯾﺮﺑرﺎﮐ ياﺮﺑ موﺪﺨﻣ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا لﺪﻣ و يزروﺎﺸﮐﺮﻣ ﺐﻟﺎﻗ ردﻞﺣازﯾﺮدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳاﯾﺪ. ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ ﻪﮐ ﺖﺳا تﻻدﺎﻌﻣ بﻮﭼرﺎﭼ رد ناﺮﯾا ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا يﺎﻫ لﺪﻣ و يراﺪﻠﮕﻨﺟ يﺎﻫ يﺮﺑرﺎﮐ ياﺮﺑ ﯽﻄﺧ يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ،يروﺮﭘ يﺰﺑآ ،ﻢﺴﯾرﻮﺗﻮﮐا
	( حﻼﺻا ﺮﺑ هوﻼﻋ ، ،مزﻻ يﺎﻫ ﻪﺸﻘﻧﯽﻧﺎﮑﻣ يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد، ﺮﯿﺴﻔﺗ و ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا يﺎﻫ هدادﯽردﺮﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣآر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺪﻨﯾﯾﺰي ﯽﻣ هدﺮﺑ رﺎﮑﺑ دﻮﺷ)ﯽﻧﺎﺛ يﺪﻤﺣانارﺎﮑﻤﻫ وآ1390 : ﺲﻠﮐ و ﺖﻨﮑﺳﺎﺑ2005 : نارﺎﮑﻤﻫ و سﺎﮕﻧﺎﮐ2000.(ا زاﯾ ﻦ ﺿ ورﮔرﺎﮑﺑ تروﺮﯿﺮياﯾاﺮﺑ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﻦيﻤﺼﺗﯿﮔ ﻢﯿﺮي ﺮﺳ
	يراﺪﻏﺮﻣ -يراد نﺎﻏﻮﻧ و يرارد رﻮﺒﻧز -ﮏﯾ ﻪﻘﺒﻃ ﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ( ، ﻪﻘﺒﻃ2)ود ﻪﻘﺒﻃ هﺪﺷ دﺎﯾ يﺎﻬﯾﺮﺑرﺎﮐ ياﺮﺑ( ، ﻪﻘﺒﻃ3 )ﻪﺳ ﻪﻘﺒﻃ هﺪﺷ دﺎﯾ يﺎﻬﯾﺮﺑرﺎﮐ( ، ﻪﻘﺒﻃ4) ﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ و يرﺎﮐ ﻢﯾد ،يزروﺎﺸﮐ ﯽﻠﯾﺪﺒﺗ ﻊﯾﺎﻨﺻ ،يروﺮﭙﻣاد و ﮏﯾ ﻪﻘﺒﻃ ﻢﯾدﻮﺒﻧز ،يراﺪﻏﺮﻣرﺎﻬﭼ ﻪﻘﺒﻃ يراد نﺎﻏﻮﻧ و يراد ر ( ﻪﻘﺒﻃ و 5) 
	موﺪﺨﻣﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ ،ياﺮﺑ رﻮﮐﺬﻣيﻠﮐﯿﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪي مﺎﺠﻧا كﺎﺧ ﺖﻓﺮﮔ.
	اﺮﺑيﻬﺗﯿﺎﻫ هداد زا شرﺎﺑ ﻪﺸﻘﻧ ﻪيﺳﺎﻨﺷاﻮﻫﯽ اﯾﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴيدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا روﺎﺠﻣﯾﺪ .ﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑﯿ ﻂﺳﻮﺘﻣ ناﺰ ﮔﺪﻧرﺎﺑﯽ10ا ﻪﻟﺎﺳﯾﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴيرد ﺢﻄﺳ زا عﺎﻔﺗرا و روﺎﺠﻣﯾﺎي ﻬﻧآ ﺎا ﻪﻟدﺎﻌﻣيﺑﯿﺎﺣ عﺎﻔﺗرا و شرﺎﺑ ﻦدﺮﮔ ﻞﺻﯾﺪ . ﺎﺑ ﺲﭙﺳ ﺎﺟﯾراﺬﮕي
	ا رد ﻪﻘﻄﻨﻣﯾﻣ ﻪﺸﻘﻧ ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻦﯿاﺮﺑ شرﺎﺑ ناﺰي ﻬﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻞﮐﯿدﺮﮔ ﻪﯾﺪ .ﺎﻬﻧﯾا ﺎﺘﯾﻧ ﻪﺸﻘﻧ ﻦﯿ ﻖﺒﻃ ﺰ موﺪﺨﻣ لﺪﻣ ﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃيدﺮﮔﯾﺪ.اﺮﺑيﻬﺗﯿﺎﻣد ﻪﺸﻘﻧ ﻪيﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣﯿ شور زا ﺰ ﻬﺗ ﻪﺑﺎﺸﻣﯿﺠﻧا زا ﺪﻌﺑ و ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا شرﺎﺑ ﻪﺸﻘﻧ ﻪا مﺎﯾ شور ﻦ دﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣﯾ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻞﮐ ﻪﮐ ﺪﯾﺎﻣد ﻪﻘﺒﻃ ﮏﯽﯾاﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣي ﺮﺑ
	ا ردﯾﻘﺤﺗ ﻦﯿژﻮﻟﻮﮐا ﻊﺑﺎﻨﻣ ،ﻖﯾﮑﯽﺛﺎﺗﯿ سﺎﺳاﺮﺑ راﺬﮔ ﺮ موﺪﺨﻣ لﺪﻣ رد هﺪﺷ هدﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ ﻊﺑﺎﻨﻣ ) نارﺎﮑﻤﻫ و موﺪﺨﻣ 1382(دﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧاﯾﺪﻧﺪ .ﺛﺎﺗ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ماﺪﮐ ﺮﻫ ﻪﺸﻘﻧ ﺲﭙﺳﯿ ﺮ ز حﺮﺷ ﻪﺑ راﺬﮔﯾﻬﺗﺮﯿدﺮﮔ ﻪﯾﺪ.
	اﺮﺑيﻬﺗﯿ ﻪاﯾ ﻦ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﻫﺎﻫ ﻪﺸﻘﻧ زايﻓاﺮﮔﻮﭘﻮﺗﯽﻣﻮﻗرﯽ 50000/1ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .اﺪﺘﺑاﺤﻣ ردﯿ ﻂ
	عﺎﻔﺗرا ﯽﻣﻮﻗر لﺪﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ)
	(ﺷ وﯿ ﺐ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺲﭙﺳ و جاﺮﺨﺘﺳا ﻪﻘﻄﻨﻣ موﺪﺨﻣ لﺪﻣ تﺎﻘﺒﻃ ) نارﺎﮑﻤﻫ و موﺪﺨﻣ1382 (ﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃي ﺪﻧﺪﺷ .ﺎﻬﻧ ردﯾﻠﭘ ﺖﯽﺎﻬﻧﻮﮔيز ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑﯾ ﺮ5ﻠﭘ ﺎﺑ رﺎﺘﮑﻫﯽ ﺎﻬﻧﻮﮔيﺪﻧﺪﺷ مﺎﻏدا روﺎﺠﻣ.
	اﺮﺑيﻬﺗﯿﺑد ﻪﺸﻘﻧ ﻪﯽﺎﻫ هداد زا بآيﻣﯿﺑد ناﺰﯽ بآ ﺳا بآ رﻮﻣادﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﺘﯾﺪ . ﻞﻣﺎﺷ سﺮﺘﺳد رد تﺎﻋﻼﻃا ﺑدﯽﺎﻬﻫﺎﭼ بآي ﺎﻬﻧآ  تﺎﺼﺘﺨﻣ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ دﻮﺑ .ﺑد ﻪﺸﻘﻧ ﺖﻬﺟﯽا ﻪﻄﻘﻧ ﻪﺸﻘﻧ ،بآيﺎﻬﻫﺎﭼي رد ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺤﻣﯿ ﻂ
	ور ﺮﺑيﺎﭘ ﻪﺸﻘﻧﯾ ﻪﯾ ﮏ )ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﺸﻘﻧيكﺎﺧ ( ﺪﺷ هداد راﺮﻗ .ﺑد عﻮﻤﺠﻣ ﺲﭙﺳﯽﺎﻬﻫﺎﭼ بآي ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﻫ ﻞﺧاد ﺪﺣاوﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ .ﺎﻬﻧﯾﺑد ﺎﺘﯽاﺮﺑ هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ بآي ﺮﻫﺪﺣاوﺻﻮﺗ تﺎﻋﻼﻃا لوﺪﺟ دراوﯿﻔﯽﺎﭘ ﻪﺸﻘﻧﯾدﺮﮔ ﻪﯾﺪ.
	اﺮﺑيﻬﺗﯿﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﺸﻘﻧ ﻪيا رد كﺎﺧﯾﻘﺤﺗ ﻦﯿ ،ﻖزا كﺎﺧ ﻪﺸﻘﻧﺬﻏﺎﮐيﻘﻣ ﻪﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣﯿ سﺎ50000/1 هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ . اﺪﺘﺑا راد تﺎﺼﺘﺨﻣ ار ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻪﺸﻘﻧهدﺮﮐ و شزرا ﺲﭙﺳ ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘيﺤﻣ رد كﺎﺧ ﻒﻠﺘﺨﻣﯿ ﻂ
	تﺎﻋﻼﻃا لوﺪﺟ دراو ﺻﻮﺗﯿﻔﯽدﺮﮔ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻪﺸﻘﻧﯾﺪ .ﺎﻬﻧﯾ ﺎﺘ لﺪﻣ تﺎﻘﺒﻃ سﺎﺳا ﺮﺑ
	ا ردﯾﻘﺤﺗ ﻦﯿاﺮﺑ ﻖيﻬﺗﯿﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺸﻘﻧ ﻪيﻠﻌﻓﯽ زا وﺎﺼﺗﯾا هراﻮﻫﺎﻣ ﺮي
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻬﺟ
	وﺎﺼﺗ زا ﺐﺳﺎﻨﻣﯾا هراﻮﻫﺎﻣ ﺮيﻃا جاﺮﺨﺘﺳا وﺤﺻ تﺎﻋﻼﯿ ﺢ ﺎﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ وﯾﺘﺴﯽا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻫ زا ﻞﺒﻗﯾوﺎﺼﺗ ﻦﯾ ﺮ ور ﺮﺑيﻠﻤﻋ ﺎﻬﻧآﯿﺗﺎﯽ ﺎﺗ ،دﻮﺷ مﺎﺠﻧا شزادﺮﭘ ﻪﺑ مﻮﺳﻮﻣ ﺤﺼﺗ ﺮﺑ هوﻼﻋﯿﺎﻫﺎﻄﺧ ﺢيا ،دﻮﺟﻮﻣﯾوﺎﺼﺗ ﻦﯾ ﺖﻬﺟ ﺮ ﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳايﺪﻧﻮﺷ  هدﺎﻣآ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ .ا ردﯾ ﺖﻬﺟ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ ﺎﻄﺧ ﻊﻓري
	ﮔﺪﻧرﺎﺑﯽﺑد وﯽور بآﯾاﺬﮔ ﻢﻬريﺪﻧﺪﺷ.ﺲﭙﺳ لوﺪﺟ وﯾﮔﮋﯿﺎﻬيﺎﻫﺪﺣاويژﻮﻟﻮﮐا ﻦﮕﻤﻫﯾﮑﯽﻈﻨﺗﯿﻤﮑﺗ و ﻢﯿدﺮﮔ ﻞﯾ ﺪ ﺪﺑ وﯾﺗﺮﺗ ﻦﯿﺎﻬﻧ ﻪﺸﻘﻧ ﺐﯽﯾﺎﻫﺪﺣاويژﻮﻟﻮﮐا ﻦﮕﻤﻫﯾﮑﯽ دﺮﮔ ﻞﺻﺎﺣﯾﺪ .
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .اﯾ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ شور ﻦ و ﺎﻫ ﻪﻫاﺮﺑآ تﺎﺼﺘﺨﻣ
	اﺮﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ اﺪﺘﺑااﯾ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻂو لﺪﻣ ﺎﻫ ﻪﺸﻘﻧ زا ماﺪﮐ ﺮﻫ رد دﻮﺟﻮﻣ تﺎﻘﺒﻃﯾا هﮋياﺮﺑي ﻣﻬﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﯿدﺮﮔ ﻪﯾﺪ . ﺪﺣاو ﺮﻫ تﺎﻘﺒﻃ ﺲﭙﺳ ﺻﻮﺗ تﺎﻋﻼﻃا لوﺪﺟ رد ﻦﮕﻤﻫﯿﻔﯽﺎﻫﺪﺣاو ﻪﺸﻘﻧي ﺎﺑ ﻦﮕﻤﻫ و لﺪﻣﯾ هﮋﺎﻘﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣﯾدﺮﮔ ﻪﺴﯾﺪﺑ و ﺪﯾﺗﺮﺗ ﻦﯿ ناﻮﺗ ﺐ ژﻮﻟﻮﮐاﯾﮑﯽاﺮﺑ ﻦﮕﻤﻫ ﺪﺣ
	ا ﻪﻠﻤﺟ ﺪﻨﭼ شور ﺎﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣي ﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ شور و لوا ﻪﺟرد ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﺎﺑ وﯿﺮيدﺰﻧ دﺪﺠﻣﯾﺮﺘﮑﯾ ﻦ ﺎﺴﻤﻫﯾدﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻪﯾﺪ .ﻬﺗ ﺖﻬﺟﯿﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺸﻘﻧ ﻪيﻠﻌﻓﯽ ﻪﻘﺒﻃ ﺪﻨﺑيا هﺪﺸﻧ ترﺎﻈﻧيور ﺮﺑيوﺎﺼﺗﯾ و ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺮ ﺮﮔ ﻪﺑ ماﺪﻗا ﺲﭙﺳرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ و ﻪﻘﻄﻨﻣ رد شديﺮﺑرﺎﮐ زاي ﺎﻫي ﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﻘﺒﻃ ﻞﺧاد رد ﻒﻠﺘﺨﻣ
	دﺮﮔﯾﺪ .اﯾ ﻦ ﻬﺗ ﺖﻬﺟ رﺎﮐﯿﻠﮐ ﻪﯿﺴﻔﺗ ﺪﯿاﺮﺑ ﺮيﺴﻔﺗﯿوﺎﺼﺗ ﺮﯾا هراﻮﻫﺎﻣ ﺮي ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا .ا ردﯾﻠﻤﻋ ﻦﯿ دوﺪﺣ تﺎ260ﺮﺑرﺎﮐ زا ﻪﻄﻘﻧيﺎﻫي دﺮﮔ ﺖﺷادﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣﯾﺪ .ﺴﻔﺗ ﻂﺳﻮﺗ ﺲﭙﺳﯿﺮﺼﺑ ﺮيﻮﺼﺗﯾ ﺮ ﮕﻧرﯽ
	ﺎﻬﻧ ردﯾﻘﻧ ،ﺖژﻮﻟﻮﮐا ناﻮﺗ ﻪﺸﯾﮑﯽﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐيﺎﻫي اﺮﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ار ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﻫ ﺐﺳﺎﻨﻣﯾژﻮﻟﻮﮐا ﻂﯾﮑﯽ ﻪﻘﻄﻨﻣ نآ ﻣ نﺎﺸﻧﯽ ،ﺪﻫدﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑيﻠﻌﻓﯽﺿاراﯽﺎﻘﻣﯾ و ﻪﺴ ﺮﺑرﺎﮐ ﻖﺑﺎﻄﺗ مﺪﻋ و ﻖﺑﺎﻄﺗيدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﺎﻫﯾﺪ.
	ﻧﺎﺑ وﺗﺎﻣوﺮﮑﻧﺎﭘ ﺪﯿ لﺮﺘﻨﮐ طﺎﻘﻧ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ نآ ﮏ ﻣزﯿﻨﯽ)ﻠﮐﯿﺴﻔﺗ ﺪﯿﺮ (ﺎﻫﺪﺣاويﺮﺑرﺎﮐيﺤﻣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣﯿ ﻂ
	ﮏﯿﮑﻔﺗﺪﻧﺪﺷ .ﺤﺼﺗ ﺖﻬﺟ ﺲﭙﺳﯿﻠﭘ زﺮﻣ ﺢﯽ و ﺎﻬﻧﻮﮔ ﻨﭽﻤﻫﯿﺨﺸﺗ مﺪﻋ و مﺎﻬﺑا ﻊﻓر ﺖﻬﺟ ﻦﯿﺮﺑرﺎﮐ ﺺي رد ﺎﻫ ﺧﺮﺑﯽرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﺑ ماﺪﻗا ﻖﻃﺎﻨﻣيﻬﺗ وﯿ لﺮﺘﻨﮐ طﺎﻘﻧ ﻪ ﻣزﯿﻨﯽﺪﺷ دﺪﺠﻣ .ا ردﯾﻧ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﯿ داﺪﻌﺗ ﺰ300 لﺮﺘﻨﮐ ﻪﻄﻘﻧ ﻣزﯿﻨﯽدﺮﮔ ﺖﺷادﺮﺑﯾا ﻦﺘﺧاﺪﻧا ﺎﺑ و ﺪﯾور طﺎﻘﻧ ﻦي ﻪﺸﻘﻧ ﺮﺑرﺎﮐيﻠﻌﻓﯽﻢﻬﺒﻣ ﻖﻃﺎ
	ﻞﮑﺷ)2 (ﻣ نﺎﺸﻧ ار ﻪﻘﻄﻨﻣ عﺎﻔﺗرا تﺎﻘﺒﻃ ﻪﺸﻘﻧﯽﺪﻫد . ﻨﭽﻤﻫﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﮑﻧﺎﯽﺑ دﻮﺷﯿﻋﺎﻔﺗرا ﻪﻘﺒﻃ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺘﺸﯽ 1800 -1200ﻣﯽ ﺪﺷﺎﺑ)55219رﺎﺘﮑﻫ .( رد ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ ﻞﮑﺷ)3 (دﯾﻣ هﺪﯽدﻮﺷ،ﺶﺨﺑيا هﺪﻤﻋزاﻪﻘﻄﻨﻣياراد ﺷﯿ ﺐاﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣيﺮﺑرﺎﮐيﺎﻫيزروﺎﺸﮐيﻣﯽﺪﺷﺎﺑ ﻪﮐ تﺎﻘﺒﻃ0ﺎﺗ2 و ﺪﺻرد2 ﺎﺗ5 ﺪﺻرد)32114
	اﺮﻓﯾﺰﺠﺗ ﺪﻨﯾﻠﺤﺗ و ﻪﯿاﺮﺑ ﻞيﻬﺗﯿﺎﻫﺪﺣاو ﻪﺸﻘﻧ ﻪي ژﻮﻟﻮﮐا ﻦﮕﻤﻫﯾﮑﯽا ردﯾﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﮐﺮﺗ ﻞﻣﺎﺷ ،ﯿ ﻊﺑﺎﻨﻣ تﺎﻘﺒﻃ ﺐ ژﻮﻟﻮﮐاﯾﮑﯽﺎﭘﯾﺎﭘﺎﻧ و راﺪﯾ راﺪدﻮﺑ.اﺮﺑياﯾﺎﻫ ﻪﺸﻘﻧ رﺎﮐ ﻦي ﻞﮑﺷ ﻣزﯿ ﻦ)ا ردﯾﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯿعﺎﻔﺗرا و ﺐ( ،ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘيكﺎﺧ ،
	رﻮﺷيﻣ نﺎﺸﻧ ارﯽﺪﻫد. ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻢﻈﻋا ﺖﻤﺴﻗ)60920رﺎﺘﮑﻫ ( ﺎﻬﮐﺎﺧ اريﻏﯿﮑﺸﺗ رﻮﺷ ﺮﯿﻣ ﻞﯽاﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﻫديزروﺎﺸﮐي ﺖﺳا ﺐﺳﺎﻨﻣ .ﺘﻤﺴﻗﯽرد ﺎﺑ ﻪﮐ ﻪﻘﻄﻨﻣ زاﯾﻣورا ﻪﭼﺎﯿ زﺮﻣ ﻢﻫ ﻪ ﺖﺳا)5627رﺎﺘﮑﻫ (ﺎﻬﮐﺎﺧيﮑﺸﺗ ار رﻮﺷ ﻼﻣﺎﮐﯿﻣ   ﻞﯽﺪﻫد . د ﺶﺨﺑﯾﺮﮕيﻤﮐ كﺎﺧ ار ﻪﻘﻄﻨﻣ زاﯽ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﺑ رد رﻮﺷ )13643رﺎﺘﮑﻫ .
	ﺎﺧ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ يﺎﻫ يﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺑ راﺬﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ كموﺪﺨﻣ لﺪﻣ ﻖﺒﻃ يزروﺎﺸﮐ ) نارﺎﮑﻤﻫ و موﺪﺨﻣ1382( رﻮﺷ زا ﺪﻧدﻮﺑ ترﺎﺒﻋيﺎﺳﺮﻓ ،ﯾ لﻮﺤﺗ ،ﺖﻓﺎﺑ ،ﺶﯾﮕﺘﻓﺎﯽ ، ﺎﻬﻫوﺮﮔيﻫﯿژﻮﻟورﺪﯾﺳا ،ﮏﯿﺪﯾﺨﻠﺻﺎﺣ ،ﻪﺘﯿﺰيﺸﮑﻫز ،ﯽ ﻪﻧاد ، ﺪﻨﺑيﺮﮕﻨﺳ ﺪﺻرد و ﻖﻤﻋ ،ﯾ يﺎﻫ ﻪﺸﻘﻧ ﻪﻧﻮﻤﻧ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ هﺰ رﻮﺷي يﺎﻫ ﻞﮑﺷ رد كﺎﺧ 
	ﻞﮑﺷ)4 (ﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃي سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ كﺎﺧ
	ﺗ ﻪﺸﻘﻧژﻮﻟﻮﮐا ناﻮﯾﮑﯽ ﻞﮑﺷ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ)7 ( هداد نﺎﺸﻧ ﺖﺳا هﺪﺷ . ﻞﮑﺷ رد ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫهﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧﺑ ،ﯿﺮﺘﺸﯾ ﻦ ﺢﻄﺳ )55769رﺎﺘﮑﻫ (اﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻪﻘﺒﻃ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣي ﺮﺑرﺎﮐييﺎﻫزروﺎﺸﮐيﻣﯽﺪﺷﺎﺑ .ا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﯾ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﮑﻨ اﺮﺑ موﺪﺨﻣ لﺪﻣ و هدﻮﺑ ﮏﭼﻮﮐ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣي حﻮﻄﺳ ﺨﺑآ هزﻮﺣ ﻞﺜﻣ گرﺰﺑﯿﺣاﺮﻃ
	كﺎﺧ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﻤﻫ يراﺬﮔ ﻪﯾور زا ﻪﺸﻘﻧ ﻦﯾاﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ راﺬﮔﺮﯿﺛﺎﺗ .ﺪﺑﯾﻬﯽﺖﺳاﻪﮐردلوﺪﺟاﯾ ﻦ ﻪﺸﻘﻧدﻮﺟو كﺎﺧ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﯿﻠﮐ تﺎﻋﻼﻃا ، رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ دراد رﻮﺷ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﺸﻘﻧ ﻪﻧﻮﻤﻧي يﺎﻫ ﻞﮑﺷ رد ﺖﻓﺎﺑ و)4 و 5 (ﺪﻧا هﺪﺷ هداد ﺶﯾﺎﻤﻧ .ﺎﻫﺪﺣاو داﺪﻌﺗيﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﺸﻘﻧي كﺎﺧ95ﻣ ﺪﺣاوﯽﺪﺷﺎﺑ
	ﻪﺸﻘﻧﯾنﺎﮕﻞﮑﺷﻣزﯿ ،ﻦور ﻞﺻﺎﺣﯾراﺬﮔ ﻢﻬي و ﻔﻠﺗﯿﺎﻫ ﻪﺸﻘﻧ ﻖيﺷﯿ و ﺐ رد عﺎﻔﺗرااﯾدﻮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ . داﺪﻌﺗ ﺎﻫﺪﺣاوي ﻪﺸﻘﻧﯾﻣز ﻞﮑﺷ نﺎﮕﯿ ﻦ297ﻣ ﺪﺣاوﯽﺪﺷﺎﺑ . ﻪﺘﺒﻟا اﯾﺎﻫﺪﺣاو مﺎﻏدا زا ﺲﭘ ﺪﺣاو داﺪﻌﺗ ﻦيز ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑﯾ ﺮ5 دﺮﮔ ﻞﺻﺎﺣ رﺎﺘﮑﻫﯾﺖﺳا هﺪ.
	هرﺎﻤﺷ ﻞﮑﺷ)6 (ﺎﻬﻧ ﻪﺸﻘﻧﯽﯾﺎﻫﺪﺣاوي ار ﻦﮕﻤﻫ ﺎﺸﻧ ﺪﺣاو ﺮﻫ ﺖﺣﺎﺴﻣ سﺎﺳاﺮﺑﻣ نﯽﺪﻫد .ﺎﻫﺪﺣاو داﺪﻌﺗي ﺎﻬﻧ ﻪﺸﻘﻧﯽﯾﺎﻫﺪﺣاويژﻮﻟﻮﮐا ﻦﮕﻤﻫﯾﮑﯽ485ﻣ ﺪﺣاوﯽﺪﺷﺎﺑ . ﺮﺘﮔرﺰﺑﯾ ﺪﺣاو ﻦ5193ﺮﺘﮑﭼﻮﮐ و رﺎﺘﮑﻫﯾ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺪﺣاو ﻦ ﺎﻫﺪﺣاو مﺎﻏداي زاﺮﺘﮑﭼﻮﮐ5ﺮﺑاﺮﺑ رﺎﺘﮑﻫ5.1ﻣ رﺎﺘﮑﻫﯽﺪﺷﺎﺑ.
	ﻞﮑﺷ)8 (ﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺸﻘﻧيﻠﻌﻓﯽﺿاراﯽ نﺎﺸﻧ ار ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻣﯽآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﻫداراد ﻪﻘﻄﻨﻣ نيﺮﺑرﺎﮐيﺎﻫيرﺎﻓﯾ ،بﺎ د ﺖﺸﮐﯾﻧﻮﮑﺴﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ،ﻊﺗﺮﻣ ،ﺖﺨﻟ كﺎﺧ ،ﻢﯽ راز هرﻮﺷ و ﻣﯽﺪﺷﺎﺑ . دوﺪﺣ ،ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺢﻄﺳ ﻞﮐ زا24959 ﺖﺸﮐ رﺎﺘﮑﻫ ﺎﻫيﺑآﯽ)تﺎﻏﺎﺑ و ﺖﻋارز ( و19844ﻧ رﺎﺘﮑﻫﯿﺎﻫ ﺖﺸﮐ ﺰي د ﻒﻠﺘﺨﻣﯾﻣ ﻢﯽﺪﺷﺎﺑ .ﺎﻫ ﺖﻤﺴ
	ژﻮﻟﻮﮐا ناﻮﺗ ﻪﺸﻘﻧﯾﮑﯽﻣ  ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻪﻘﺒﻃ ءﺰﺟﯽﺪﺷﺎﺑ .563 ﺘﮑﻫﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺸﻘﻧ رد ﻪﮐ رﺎيﻠﻌﻓﯽﺿاراﯽد ﻪﺑﯾ صﺎﺼﺘﺧا ﻢ ژﻮﻟﻮﮐا ناﻮﺗ ﻪﺸﻘﻧ رد ،ﺖﺳا هﺪﺷ هدادﯾﮑﯽﺐﺳﺎﻨﺗ ﻪﻘﺒﻃ ءﺰﺟ 5ﻣﯽ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑموﺪﺨﻣ لﺪﻣ ﻖﺒﻃاﺮﺑيدﯾرﺎﮑﻤيﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣﯽ ﺪﺷﺎﺑ.1335ﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺸﻘﻧ رد ﻪﮐ رﺎﺘﮑﻫيﻠﻌﻓﯽﺿاراﯽ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻧﻮﮑﺴﻣﯽﻣﯽ رد ،ﺪﺷﺎﺑ
	4587اراد رﺎﺘﮑﻫيﺪﺑ و ﺖﺨﻟ كﺎﺧﮔ ﺶﺷﻮﭘ نوﯿﻫﺎﯽﺖﺳا . ﺑﯿﺎﻬﺸﺨﺑ ﺢﻄﺳ ﺮﺘﺸيﻧﺎﺘﺴﻫﻮﮐﯽ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﻪﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻊﻔﺗﺮﻣ و 28746ﻌﺗﺮﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ار رﺎﺘﮑﻫﯽﻣ ﻞﻣﺎﺷﯽدﻮﺷ . ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻧﻮﮑﺴﻣﯽ ﺖﺣﺎﺴﻣ1376ﻣ ﺮﺑ رد ار رﺎﺘﮑﻫﯽﮔﯿﺪﻧﺮ . ﻖﻃﺎﻨﻣ رد راﻮﺠﻤﻫﯾﻣورا ﻪﭼﺎﯿ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﻪﺑ ﻪ678ﻧ رﺎﺘﮑﻫﯿ هرﻮﺷ ﺰ اﺮﺑ ﻪﮐ هدﻮﺑ رازيزروﺎﺸﮐ
	ﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا ناﻮﺗ ﻪﺸﻘﻧ ،ﺖﯾﺎﻬﻧ ردﯽ ﺮﻫ ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫ يﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ار ﻪﻘﻄﻨﻣﯽﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ نآ رد نآ ﺞﯾﺎﺘﻧ و ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﯽﺿارا ﯽﻠﻌﻓ يﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﺪﻫد هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ1ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ .4849 ﻪﺸﻘﻧ رد رﺎﺘﮑﻫ بﺎﯾرﺎﻓ ﺖﺸﮐ ﯽﻠﻌﻓ ﯽﺿارا يﺮﺑرﺎﮐ)تﺎﻏﺎﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ( ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻪﺸﻘﻧ 
	ژﻮﻟﻮﮐا ناﻮﺗﯾﮑﯽاﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧ ﻪﻘﺒﻃ ءﺰﺟيزروﺎﺸﮐي ﻣﯽﺪﺷﺎﺑ .7579زروﺎﺸﮐ ﻪﺑ رﺎﺘﮑﻫيرﺎﻓﯾ هداد صﺎﺼﺘﺧا بﺎ ژﻮﻟﻮﮐا ناﻮﺗ ﻪﺸﻘﻧ رد ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷﯾﮑﯽﺐﺳﺎﻨﺗ ﻪﻘﺒﻃ ءﺰﺟ2 ﻣﯽﺑو لﺪﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﯾ هﮋ ﺰﯿﻧاﺮﺑيﺖﺸﮐرﺎﻓﯾبﺎ ﺐﺳﺎﻨﻣﻣﯽﺪﺷﺎﺑ .11435ﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺸﻘﻧ رد رﺎﺘﮑﻫيﺿاراﯽ ﻠﻌﻓﯽ ﻪﺑﺖﺸﮐرﺎﻓﯾهﺪﺷ هداد صﺎ
	ﻓاﺮﻐﺟ تﺎﻋﻼﻃا ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ دﺮﺑرﺎﮐﯿﺎﯽﯾ ﻞﺣاﺮﻣ رد ا ﻒﻠﺘﺨﻣﯾﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯿﺎﺳ ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ﺰﯾﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﯿﺸﯿ ﻦ )ﺪﻤﺣايﻧﺎﺛﯽنارﺎﮑﻤﻫ وآ ب1390،اﻮﭘ اﻮﻨﯿﻣ و2005، ارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻤﯾﺮﮐ ن2006، ﺰﻨﯿﺗرﺎﻣ و ازوﺪﻨﻣ2006 ( ﺎﺑ اﺰﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﯾاﻮﻓ و ﺎﯾز ﺪﯾروآ ﻦﻓ دﺎي ﻞﻣﺎﺷ رﻮﮐﺬﻣ ﺎﻧاﻮﺗﯽﯾﺧذﯿزﺎﺳ هﺮي ﺖﺳد وﯾﺑﺎﯽﺮﺳﯾ
	اﺮﺑيﺮﺑرﺎﮐيﺎﻫيزروﺎﺸﮐيﺎﻫ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﻪﺟرد ﺎﺑي ﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣﯽﺪﺷﺎﺑ. ﻞﮐ زا9/29 ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺪﺻرد اﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣيﺮﺑرﺎﮐيﺎﻫيزروﺎﺸﮐي دوﺪﺣ13 ﺪﺻرد ﺐﺳﺎﻨﺗ ﻪﻘﺒﻃ2 ،15 ﺐﺳﺎﻨﺗ ﻪﻘﺒﻃ ﺪﺻرد3 و3 ﺪﺻرد ﺐﺳﺎﻨﺗ ﻪﻘﺒﻃ ﻞﻣﺎﺷ5ﺪﻧدﻮﺑ .ﺑ ﻪﮐﯿا ﺮﮕﻧﺎﯾ ﺖﺳا ﺐﻠﻄﻣ ﻦ ﺑ ﻪﮐﯿ ﺮﺘﺸﻣ ﺢﻄﺳﻪﻘﻄﻨ)28ﺪﺻرد (زروﺎﺸﮐ ﺐﺳﺎﻨﻣي رﺎﻓﯾﻣ  بﺎ
	ﺖﺳا هﺪﺷ .ﻠﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﮑﻧﺎﻨﭽﻤﻫﯽ) و ﯽﻧﺎﺛ يﺪﻤﺣا نارﺎﮑﻤﻫ2007 نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﺛ يﺪﻤﺣا ،2012، و ﯽﻧﺮﯿﺑ نارﺎﮑﻤﻫ2004 ﺲﻠﮐ و ﺖﻨﮑﺳﺎﺑ ،2005،ﭘ اﻮﻨﯿﻣ و اﻮ 2005، نارﺎﮑﻤﻫ و ناﻮﮐ2007، نرود و ﯽﺘﻠﻨﮔ2008، ﺎﻣﺎﯾارﻮﻣ و ﺎﭘﺎﺗ2008(ﻬﺗ رد رود زا ﺶﺠﻨﺳ دﺮﺑرﺎﮐﯿ و ﻪ روآ ﻊﻤﺟيﺴﺑﯿرﺎيژﻮﻟﻮﮐا ﻊ
	و
	ز ﺖﺑاﺮﻗﯾدﺎي ﺎﺑﯾﺪﮑﯾﮕﻧﻮﮕﭼ ﺪﻧراد ﺮﮕﯽﻔﻠﺗﯿروآ ﻦﻓ ﻖي و رود زا ﺶﺠﻨﺳ
	ﻧﯿا رد ﺰﯾ نﻮﭽﻤﻫ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ ﻘﺤﺗﯿ ﻪﺘﺷﺬﮔ تﺎﻘ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﺛ يﺪﻤﺣا2012،ﭘ و اﻮ اﻮﻨﯿﻣ2005 (ﻬﺗ ﺖﻬﺟﯿﺎﻬﻧ و ﺎﻫ هداد ،ﺎﻫ ﻪﺸﻘﻧ  ﻪﯾ ﺎﺘ زراﯾﺑﺎﯽ ناﻮﺗ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﮐاﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ . ﻊﻗاو رد ﻣﺎﺗ ﻊﺒﻨﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ رود زا ﺶﺠﻨﺳﯿﺴﺑ ﻦﯿرﺎي هداد زا ﺎﻫيﻧ درﻮﻣﯿ و زﺎ
	ا ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑي ﺎﺗﺪﻤﻋ ﻪﮐ ﺪﻣﯾﺮﯾﻠﺤﺗ ،ﺖﯿ ،ﺪﻧراد هﺪﻬﻋ ﺮﺑ ار تﺎﻋﻼﻃا دﺪﺠﻣ ﻪﺋارا و ﻞ ﺗراﮕﻨﺗﺎﮕﻨﺗ طﺎﺒﯽﭘﯿﺪﻧا هدﻮﻤﻧ اﺪ .ا ردﯾﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯿﻧﺰ ، ﺎﺑ ﻬﺗﯿﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺸﻘﻧ ﻪيﻠﻌﻓﯽدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣﯾﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺪي رﺎﻓﯾبﺎ31ﺮﺑرﺎﮐ ،ﺪﺻرديدﯾ ﻢ6/24ﺮﺑرﺎﮐ ،ﺪﺻردي ﺖﺨﻟ كﺎﺧو ﻊﺗﺮﻣ7/41ﻧﻮﮑﺴﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ،ﺪﺻردﯽ9/1 ر
	ﻧ يدازآتﺎﺠس،غ ﯽﻟﻼﺟ و رﻮﭘ ﯽﺳﺪﻗ ،ح1386 . تﺎﻋﻼﻃا ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يﺮﻬﺷ ﺪﯾﺪﺟ ﯽﻠﮕﻨﺟ يﺎﻬﮐرﺎﭘ ﯽﺑﺎﯾ نﺎﮑﻣ ﻐﺟهرﺎﯿﻌﻣ ﺪﻨﭼ يﺮﯿﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ و ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮ. ،يﺮﻬﺷ ﺮﻈﻨﻣ و ﺰﺒﺳ يﺎﻀﻓ ﯽﻠﻣ ﺶﯾﺎﻤﻫ ﻦﯿﻣﻮﺳ تﻻﺎﻘﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ نﺎﻣزﺎﺳ رﻮﺸﮐ يﺎﻬﯾراﺪﻫد و ﺎﻬﯾرادﺮﻬﺷ، ،ﺶﯿﮐ114ﻪﺤﻔﺻ. ﺪﻤﺣايﻧﺎﺛﯽنﯽﯾﺎﺑﺎﺑ ،ﮐﺎﻔ

