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 ذُيچک

ثش  يبديش صيحأ، تيػبعل يّب سٍدخبًِ يزِ اعذاث ػذ ثش سٍيظ دس ًتيه هغيٌبهيش دييتغ

شات ييتغ يٌيث ؾيي پظٍّؾ پيّذف ا گزاسد. يرب ه ّب ثِ ه رلگِيطئَهَسفَلَط يٌذّبيفشا

ه ٍ يش، گبثشيػذ يّب سٍدخبًِ ياعذاث ػذ ثش سٍ يىياوَلَط يبهذّبيٍ پ يىيطئَهَسفَلَط

ي يػولىشد ا يصگًَگ يهىشاى ٍ ؿشق ؿْشػتبى ربػه ثب هغبلؼِ يغشث يي دس رلگِيرگ

 كيتغم يّب ي رلگِ اػت. دادُيا يه وًٌَيطئَهَسفَلَطن ٍ اوَلَط يّب يظگيّب ثش ٍ سٍدخبًِ

ّب ؿبهل  ه سٍدخبًِيٌبهيذسٍديّ يّب ، دادُيطئَهَسفَلَط يّب لٌذفشم يغ فضبئيؿبهل تَص

ت ٍ يه ؿبهل ؿيٍ تَپَگشاف يػغغ يهَسفَهتش يّب ّب، دادُ آة ٍ سػَة ػبالًِ آى يدث

 يّب ػىغ ،يؿٌبػ ييصه يّب ، ًمـِيتَپَگشاف يّب اػت. ًمـِ يبّيًَع ٍ تشاون پَؿؾ گ

ٌّذ  يش فشيًظ يا بًِيسا يافضاسّب ٍ ًشم يبة رْبًي تيؼتن هَلمي، ػيا ش هبَّاسُي، تصبٍيَّائ

ؼِ ي، همبيذسٍهتشيّ يّب ؼتگبُيك ّؼتٌذ. ثب اػتفبدُ اص آهبس ايضاس تغماِع اث يآ ير ٍ آسن

شات ييهختلف ٍ ثب سرَع ثِ هغبلؼبت هَرَد، تغ يصهبً يّبِ يدس پب يَّائ يّب ػىغ يصهبً

رلگِ،  يظ تَپَگشافيؿشا يهغبلؼِ ؿذ. ثب هغبلؼِ ياصل يّب سٍدخبًِ يىيٌبهيهَسفَد

ٍ پَؿؾ  يطئَهَسفَلَط يّب ، ًمـِيبّيؿؾ گٍ پَ يٍ طئَهَسفَلَط يؿٌبػ ييت صهيٍضؼ
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ٍ اعالػبت وؼت ؿذُ  ّبي طئَهَسفَلَطيه ِ ؿذ. ػپغ ثش هجٌبي تغليليهٌغمِ تْ يبّيگ

ٍ  يّب ثش اوَلَط ه سٍدخبًِيٌبهيذسٍدي، ػولىشد ّيذاًيه يذّبيظ ٍ ثبصدياص هغ

ذ ثش دس صَست اعذاث ػ ياعتوبل يىيشات اوَطئَهَسفَلَطييرلگِ ٍ تغ يطئَهَسفَلَط

 يدٌّذُ ذ ًـبىيًتب ش، هَسد هغبلؼِ لشاس گشفت.يه ٍ ػذيي، گبثشيرگ يّب سٍدخبًِ

ض يتٌه ٍ ً يرٌگل يّب زبد پَؿؾيّب، ا لٌذفشم يدّ ّب ثش ؿىل سٍدخبًِ يظُيػولىشد ٍ

اػت. ثِ ًظش  يػبعل يا هبػِ يّب ػغظ رلگِ ٍ تَدُ يا هبػِ يّب ي سػَة تَدُيهٌبثغ تأه

ثش پَؿؾ  يفشاٍاً يىيشات اوَطئَهَسفَلَطيّب، تأح ي سٍدخبًِيا يش سٍسػذ اعذاث ػذ ث يه

ٍ  يػبعل يّب عشا دس خَسّب ٍ تبالة يّب ػغظ رلگِ، پَؿؾ رٌگل يرٌگل يبّيگ

 ػغظ رلگِ داؿتِ ثبؿذ. يثبد يّب لٌذفشم

 يرلگِ غشث ،ه سٍدخبًِيٌبهيذسٍديّ ،ياوَطئَهَسفَلَط ،ظيه هغيٌبهي: ديذيکل کلوبت

 .يِ ػبعلهىشاى؛ رلگ

 

 همذهِ

هٌظَس   ّبي اًتمبل ٍ هٌبثغ آة ّؼتٌذ وِ ثِّبي هْن دس ػيؼتنػذّب يىي اص ػبصُ

 .اًذّب ثؼتِ ؿذُ سٍدخبًِ يي آة، سٍيهأت يّب ثشا ٌِ اص آة سٍدخبًِيثْ ياػتفبدُ

، يٍ ؿفمت يشػتبًيػذّب داساي احشات هخجت ٍ هٌفي ثشسٍي هغيظ صيؼت ثَدُ )پ

، يجيخغ يبتيٌذ )ثيًوب يه ػول هيث ثِ ػٌَاى ػَاهل طئَهَسف(، اص صهبى اعذا1388

عبلت  9 بة سا دسياعذاث ػذّب دس پب يىيتَاى احشات طئَهَسفَلَطي(. ه1386

، اًذاصُ ي، ثبس سػَثيالى دثيعبلت هختلف، ثشاػبع ث 9ي يهختلف عشط ًوَد. ا

ش ييّب، ثب تغضاى آة سّب ؿذُ اص ػذيش هيياػت. تغ يبثيت ثؼتش لبثل اسصيرسات ٍ ؿ

 يّبيظگيش ٍييت دس تغيت عول ٍ دس ًْبي، ظشفيربس يّبآة يدس ثبس سػَث

بثذ ي يت هيٌيّب ػبى سٍدخبًِيثؼتش رش يٍ همغغ ػشض يوشػ عَليً يىيطئَهَسفَلَط

 .(1386، يجيخغ يبتي)ث



 

 

 

 

آلَد عبٍي هَاد سػَثي ثِ سٍي هٌبعك پبييي دػت ػذ ٍ  احش خشٍد آة گل

دس  يييبس هْن اػت؛ ػذّب ثب وبّؾ غلظت هَاد غزاهغيظ صيؼت هٌغمِ ثؼ

گزاسًذ  يرب ه ِ ثِيًبع يٍ ربًَس يبّيگ يثش ربهؼِ يدػت، احشات ًبهغلَث يييپب

 يسػَثبت دس هخبصى آى، هبًؼداؿتي  ػبخت ػذ ٍ ًگِ(. 2004، يٍ تبدس ي)ًبدس

ن ؿذى ي سػَثبت خَاّذ ثَد؛ ثب ويدػت ٍ ػَاعل اص ا ييپبئ يّب ِ وبًبليتغز يثشا

 يؼتن سٍدخبًِ صًذگيوِ دس اوَػ ييّب يهبّ يگزاس عول سػَثبت، هٌبعك تخن

اص  يبسيي دس ثؼي. ّوض1ٌ(2000)اًزوي ػذّبي وبًبدا  ؿَد يض هغذٍد هيوٌٌذ ً يه

ل خـه ثَدى ثؼتش سٍدخبًِ دس اغلت اٍلبت ػبل ٍ ػذم يوـَس، ثِ دل يػذّب

سٍدخبًِ ؿذُ وِ ثب  يفَلَطشات هَسييظ هصبلظ هَرت تغيصغ شيتَرِ، ثشداؿت غ

ؿَد  يي دػت هَرت هييسا ثِ پب يبديهخشة، خؼبسات ص يّب الةيػ يسّبػبص

 (.1386پَس،  يٍ هصغف يسفتبستث)حب

 يخَد دس ادٍاس گزؿتِ هَرجبت تَػؼِ يسٍ ٍ پغ يـشٍيػوبى ثب پ يبيدس

اص  يويب عزن ػظيدس يٌيًـ سا فشاّن ػبختِ اػت. ثش احش ػمت يػبعل يرلگِ

 يثش سٍ يا سٍدخبًِ يّب گزاؿتِ ؿذُ اػت؛ پغ اص آى آثشفت يثش رب يّب ػَةس

دس  يگزاس (. سػَة1371زبد ؿذُ اػت )ًگبسؽ،يا يّب اًجبؿتِ ٍ ؿىل وًٌَ آى

 يثضسگ يالثيػ يّب ػوبى، دس عبل عبضش تَػظ سٍدخبًِ يبيٍ دس يا وشاًِ يّب دؿت

اًذ، اًزبم  ػشصـوِ گشفتِ يش وِ اص هىشاى داخليش ٍ وْيه، ػذيي، گبثشيصَى رگ

 يّب ؾيصَى فل يًشه يّب ٌّگبم ػجَس اص ثؼتش ػبصًذّب ي سٍدخبًِيؿَد. ا يه

َػي يپل -َػي يػخت ًـذُ ه يّب ػٌگ ّب ٍ هبػِ َػي، هبسىيگَػي، هيائَػي، ال

 يّب سػَثبت سا ثِ وشاًِ يتَرْ ، ّشػبلِ همذاس لبثليوَاتشًش ػبعل يّب هبسى يٍ عت

دس  يربس يّب عول ؿذُ تَػظ سٍدخبًِ يّب وٌٌذ. ًْـتِ يه ػوبى ٍاسد يبيدس
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ّب دس عذ  آى يثٌذ هتش داؿتِ ٍ داًِ يليه هيووتش اص  يرلگِ هىشاى، ػوَهبً لغش

 (.1385، يوبًيگش ٍ  لت ٍ سع اػت )ًَعِيهبػِ، ػ

دس اػتبى ّشهضگبى )اداسُ  يذ ٍ ػوبًيخل يـگبُ رٌگليّضاس ّىتبس اص سٍ 810

 يّب سٍدخبًِ يدلتب ي( ٍ ػوذتبً ثش س1385ٍاػتبى ّشهضگبى،  يؼيول هٌبثغ عج

ّىتبس  800ش ٍالغ ؿذُ اػت. دس ؿْشػتبى ربػه عذٍد يه ٍ ػذيي، گبثشيرگ

وٌِْ،  ربػه يّب ي ػغظ آى دس تبالةيـتشيهبًگشٍ ٍرَد داسد وِ ث يپَؿؾ رٌگل

 يم سػي هٌبعك ػوذتبً لَم تب لَياػت. ثبفت خبن ا يش ٍ وشتيه، ػذيي، گبثشيرگ

ول  يثبؿذ )اداسُ يه 89/7ّب  آى pHوٌغ ثش هتش ٍ يص يدػ 55/38 ي، ؿَسيؿٌ

 يّب ؼتنيي اوَػيذتشيّب اص پشتَل ي رٌگلي(. ا1385اػتبى ّشهضگبى،  يؼيهٌبثغ عج

 ثَدُ يالثيٍ ػ يهىشاى، فصل يثِ رلگِ يٍسٍد ي. سٍدّب(1999، 1)لي رْبى ّؼتٌذ

 هبًگشٍ ّؼتٌذ.  يّب ي ٍ سػَة رلگِ ٍ تبالةيشيآة ؿ يوٌٌذُييتأه يٍ هٌجغ اصل

اًزبم  يبديػوبى هغبلؼبت ص يبيػَاعل دس يؼتيٍ ص يىيضيف يبيدس هَسد رغشاف

 يّب يظگي( 1381ٍ) ي( ٍ هغوَد1384) ي(، هغوَد1393بى )يؿذُ اػت. اوجش

 يا هبػِ يّب ، تَدُ سا اص ًظش هٌـأ ٍ طًض هغبلؼِ وشدُ يرلگِ ػبعل يا هبػِ يّب تَدُ

ن وشدًذ. يتمؼ يداخل يّب ٍ هبػِ يػبعل يّب غظ رلگِ سا ثِ دٍ دػتِ هبػِػ

 40 يصهبً يثِ رلگِ سا دس ثبصُ يٍسٍد يّب سٍدخبًِ يشّبيش هؼيي( تغ1377) يوبًي

 يّب ش سٍدخبًِيش هؼييك تغيي تغميػبلِ هَسد هغبلؼِ لشاس دادُ اػت ثش عجك ا

ه آى صَست يب ًضديدلتب  ش( اص هغل سأعيه ٍ ػذيي، گبثشي)رگ يػبعل رٌَث

هٌغمِ اص  يؼتيص يبيرغشاف ي( ثِ هغبلؼ1393ِ) گش بى ٍ ًَعِيگشفتِ اػت. اوجش

پشداختٌذ  يؾ ثبديثش وبّؾ ؿذت فشػب يوبس ٍ احشات رٌگل يؾ ثبديهٌظش فشػب

هٌغمِ  يؾ ثبديدسصذ اص ؿذت فشػب 80تب  يوبس ذًذ وِ رٌگليزِ سػيي ًتيٍ ثِ ا
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 يّب هىشاى سا ثِ تَدُ يرلگِ غشث يا هبػِ يّب ( تَد1393ُبى )يوبػتِ اػت. اوجش

ثش  يداخل يا هبػِ يّب ن وشد ٍ ػٌَاى ًوَد وِ تَدُيتمؼ يٍ داخل يػبعل يا هبػِ

هؤحش ثش پَؿؾ  يويظ الليي، ثؼتِ ثِ ؿشايه ٍ رگيش، گبثشيػذ يّب ػغظ رلگِ

دس صَست وِ  يي هؼٌي، اهىبى گؼتشؽ ثش ػغظ رلگِ سا خَاٌّذ داؿت. ثِ ايبّيگ

 يويلذ ي، ثؼتشّبيبّيت پَؿؾ گيب تخشيثلٌذهذت ٍ  يّب يٍلَع خـىؼبل

 يا هبػِ يّب ٌذ ثشداؿت تَػظ ثبد لشاس گشفتِ ٍ ثِ عزن تَدُيتغت فشا يا سٍدخبًِ

 ّب افضٍدُ خَاّذ ؿذ. آى يثبالدػت دس اهتذاد ؿوبل ؿشل

، يت ػبعليشيٍ اّذاف هذ ياًؼبً يّب يثشداس ذگبُ ثْشُيصِ هْن اػت، اص د آى

ي يي ثب ّذف تأهيلشاس داسد. ػذ رگ يذاسيذ ٍ ًبپبيدس هؼشض تْذ  ي رلگِيػغَط ا

ٍ ؿشة ؿْشػتبى ربػه ػبختِ  يَى هتشهىؼت آة وـبٍسصيليه 5/49ػبالًِ 

 يي(؛ هشاعل اثتذا1391اػتبى ّشهضگبى،  يا آة هٌغمِ يؿذُ اػت )ؿشوت ػْبه

ض دس دػت هغبلؼِ يش ًيذ ػذه آغبص ؿذُ ٍ ػياعذاث ػذ گبثش ييبت ارشايػول

ثبؿذ. ثب تَرِ ثِ اّويت احشات هخجت اعذاث ػذّب، الصم اػت احشات هٌفي صيؼت  يه

ي آة، يهغيغي ػذ رْت تَػؼِ پبيذاس ثِ عذالل سػبًذُ ؿَد. ثب ارػبى ثِ لضٍم تأه

 يىياوَلَط يبهذّبيٍ پ يىيشات طئَهَسفَلَطييتغ يٌيث ؾيي پظٍّؾ پيا يّذف اصل

 يي ثب تَرِ ثِ ػولىشد فؼليه ٍ رگيش، گبثشيػذ يّب سٍدخبًِ يسٍ اعذاث ػذ ثش

 هىشاى ٍ ؿشق ؿْشػتبى ربػه اػت. يّب دس رلگِ غشث آى

 ّب هَاد ٍ رٍش

 هٌطمِ هَرد هطبلعِ يهعرف

ثَغَل ٍ  يّب ي دهبغِيلَهتشهشثغ، ثيو 53/1880ك ثب هؼبعت يتغم يهغذٍدُ

 ْشػتبى ربػه ٍالغ ؿذُ اػتؿشق ؿ يلَهتشيو 100ٍ  10ت دس يگَِّشت ثِ تشت

 (. 1 )ؿىل



 

 

 

 

 
 كيتحم يهٌطمِ يبئيت جغرافي( هَلع1) ضکل

 ◦ 50تب َ  25 ◦ 31ٍ َ  يعَل ؿشل 59 ◦ 2تب َ  57 ◦ 52آى َ  يبئيهختصبت رغشاف

ػوبى اػت. ػذم  يبيػَاعل دس يّب بثبىيي هٌغمِ رضٍ ثياػت. ا يػشض ؿوبل 25

 يّب سٍة ٍ  بس سفتيهٌغمِ دس اخت ثبػج ؿذُ وِ يبّيپَؿؾ گ يٍرَد هبًغ ٍ وو

 (.1381، يشد )هغوَديلشاسگ يثبد

 ك يرٍش تحم

ظ يّبي طئَهَسفَلـَطيىي ٍ اعالػبت وؼت ؿذُ اص هغ ايي پظٍّؾ ثش هجٌبي تغليل

 يّب لٌذفشم يغ فضبئيك ؿبهل تَصيتغم يّب اًزبم ؿذُ اػت. دادُ يذاًيه يذّبيٍ ثبصد

آة ٍ سػَة ػبالًِ  يّب ؿبهل دث سٍدخبًِ هيٌبهيذسٍديّ يّب ، دادُيطئَهَسفَلَط

ت ٍ ًَع ٍ تشاون يه ؿبهل ؿيٍ تَپَگشاف يػغغ يهَسفَهتش يّب ّب، دادُ آى

 ،يَّائ يّب ، ػىغيؿٌبػ ييصه يّب ، ًمـِيتَپَگشاف يّب اػت. ًمـِ يبّيپَؿؾ گ

ش يًظ يا بًِيسا يافضاسّب ٍ ًشم 1يبة رْبًي تيؼتن هَلمي، ػيا ش هبَّاسُيتصبٍ
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ك ّؼتٌذ. پغ اص هغبلؼبت ياثضاس تغم 3ٌّذ يٍ فش 2اِسث گَگل، 1اِع يآ ير آسن

بص، هغبلؼِ دس يهَسد ً يّب ّب، اػٌبد، هذاسن ٍ ًمـِ وتبة يآٍس ٍ روغ يا وتبثخبًِ

 ؿذ. يشيگيش پيص يّب گبم

 يّب يظگيٍ يض ٍ ثشسػيآثخ يّب ه عَضِيي هشعلِ پغ اص تفىيدس اگبم اٍل: 

ٍ هغبلؼبت هَرَد، ًؼجت ثِ  يؿٌبػ ييصه يّب ًمـِّب ثِ ووه  آى يؿٌبػ ييصه

 ش الذام ؿذ.يهغبلؼِ هَاسد ص

ٍ سرَع ثِ  يا ؿشوت آة هٌغمِ يذسٍهتشيّ يّب ؼتگبُيثب اػتفبدُ اص آهبس ا -

 ذ. يآة ٍ سػَة آى ثشآٍسد گشد يدس هٌغمِ، هتَػظ دث يػَاثك هغبلؼبت

ش يٍ تصبٍ يَّائ يّب ػىغ يؼِ صهبًيسٍدّب، ثب همب يىيٌبهيشات هَسفَدييتغ -

ؿذ.   يهختلف ٍ ثب سرَع ثِ هغبلؼبت هَرَد، ثشسػ يصهبً يّبِ يدس پب يا هبَّاسُ

ض يً يػبعل يرلگِ يدس هغذٍدُ ياصل يّب تِ سٍدخبًِيٌَػيب ػي يذگيت خويضش

 ي ؿذ.يياِسث تؼ ش گَگل يتصبٍ يثش سٍ يشيگ ثِ ووه اًذاصُ

ف ٍ يدس ّش هٌغمِ، تَص يهَسفَلَططئَ يّب آغبص هغبلؼِ فشم يگبم دٍم: ًمغِ

ي يّبػت. دس ا ( آىي)هَسفَهتش يؿٌبػ ؿىل يّب يظگيبى ٍيّب ٍ ث ظ اًَاع آىيتـش

 يّب يظگيبى ٍيه ٍ ثيطئَهَسفَلَط يّب ه فشميك، ػالٍُ ثش تفىيهشعلِ اص تغم

رلگِ ٍ  يظ تَپَگشافيهٌغمِ اص رولِ ؿشا يّب يظگيش ٍيّب، ػب آى يؿٌبػ ؿىل

 ي، گؼتشُيبّي، پَؿؾ گيٍ طئَهَسفَلَط يؿٌبػ ييت صهي، ٍضؼيػبعل يهٌغمِ

ض يً يبّي، ٍ تشاون پَؿؾ گيػبعل يّب تبالة ي، گؼتشُيرضس ٍ هذ يهغذٍدُ

 هغبلؼِ لشاس گشفت.  هَسد

                                                           
1- Arc GIS 

2- Google Earth 
3- Freehand 



 

 

 

 

ش يٍ تصبٍ يا ش هبَّاسُيتصبٍ يش ثصشياص تفؼ يطئَهَسفَلَط يًمـِ يِيتْ يثشا -

وٌتشل ٍ  يذاًيؿذُ ثب اًزبم وبس ه ييؿٌبػب يّب اسث اػتفبدُ ؿذ. فشم افضاس گَگل ًشم

ّب ثب اعالػبت هؼتخشد اص  فشم يك ًمـِيغبت الصم صَست گشفت. ثب تلفيتصغ

 يطئَهَسفَلَط يٌّذ، ًمـِ يافضاس فش هٌغمِ دس ًشم يؿٌبػ ييٍ صه يتَپَگشاف يّب ًمـِ

  ِ ؿذ.يهٌغمِ تْ

 يا ش هبَّاسُيتصبٍ يش ثصشي، اثتذا ثب تفؼيبّيپَؿؾ گ يًمـِ يِيتْ يثشا -

الذام ثِ وٌتشل ٍ اصالط هشص  يذاًيؿذُ ٍ ػپغ ثب وبس ه يهمذهبت يثٌذ پيالذام ثِ ت

 هٌغمِ ؿذ. يبّيگ يّب يظگيغبلت ٍ ٍ يـيسٍ يّب فشم ييّب ٍ ؿٌبػب آى

ٍ اعالػبت هشتجظ  يبّي، پَؿؾ گيطئَهَسفَلَط يّب ي گبم، ًمـِيا يخشٍر

 اػت.

ه يٌبهيذسٍدياٍل ٍ دٍم، ػولىشد ّ يّب ذ گبميبل ًتيك ٍ تغليگبم ػَم: ثب تلف

 ياعتوبل يىيشات اوَطئَهَسفَلَطييرلگِ ٍ تغ يٍ طئَهَسفَلَط يّب ثش اوَلَط سٍدخبًِ

ش، هَسد هغبلؼِ لشاس يه ٍ ػذيي، گبثشيرگ يّب دس صَست اعذاث ػذ ثش سٍدخبًِ

 گشفت.

 ج يثحج ٍ ًتب

(. 2)ؿىل  ؿذُ اػتن يشعَضِ تمؼيص 3ثِ  يىيذسٍلَطيك اص ًظش ّيتغم يهٌغمِ

 صَست خـه آى ثِ يّب ـتش آثشاِّيٍرَد ًذاسد ٍ ث يسٍد دائو ي هٌغمِيدس ا

 ؿًَذ. يّب فؼبل ه يدس هَالغ ٍلَع ثبسًذگ يعَس فصل ّؼتٌذ وِ ثِ ييسٍدّب 

ًذاسد ٍ ثؼتش  يدائو يثِ ثؼتش سٍدّب يبديهٌغمِ ؿجبّت ص يآث يّب بىيثؼتش رش

لِ ػَاعل ًؼجتبً هشتفغ يٍػ ثِ ياتفبل يخَسد، اهب ثؼتش اصل يودس آى ثِ صـن ً يفشػ

ذ ثب ثؼتش يتذس سٍد ثِ يييي ػَاعل ثِ ػوت پبياػت. ا ييٍ هـخص لبثل ؿٌبػب



 

 

 

 

ؿًَذ. دس داخل ثؼتش  يظبّش ه يگؼتشدُ ػغغ يّب صَست ؿبخِ ػغظ ؿذُ ٍ ثِ ّن

بى سا ثِ يٍرَد داسد وِ رش يا ضُيػٌگش يا هبػِ يّب سٍدّب، اغلت پـتِ خـه

 يّب يظگيٍ (1)(. رذٍل 1380، يوٌذ )هغوَد ين هيهتؼذد تمؼ يّب ؿبخِ

 دّذ. يسا ًـبى ه يرلگِ ػبعل يهٌغمِ دس هغذٍدُ ياصل يّب سٍدخبًِ يىيٌبهيذسٍديّ

ي اص ساُ آٍسد آة ٍ سػَة ثِ يه ٍ رگيش، گبثشيػذ يّب ه سٍدخبًِيٌبهيذسٍديّ

رلگِ  يتشؽ ػغظ دلتب ٍ ثبلتجغ تَػؼِهتؼذد، دس گؼ يشّبيش هؼييض تغيرلگِ ٍ ً

 (.3داسًذ )ؿىل  يبديًمؾ ص

 
 كيتحم يهحذٍدُ يّب ّب ٍ آثراِّ حَضِري( ز2) ضکل



 

 

 

 

 
هتعذد،  الف:  يرّبير هسييضذى ٍ تغ يجِ هئبًذريّب در ًت ص طَل رٍدخبًِي(  افسا3) ضکل

 ييک، ج: جگيچ، ة: گبثريسذ

، يوبًي)التجبض از  سيآثخ يّب ک حَضِيّب ثِ تفکِ رٍدخبً يکيٌبهيذرٍديّ يّب يصگي( 1ٍ) جذٍل

1311) 

رحَضِ يز

 سيآثخ

 هسبحت جلگِ
Km2 

ر ييتعذاد تغ

رٍدخبًِ در  يرّبيهس

 سبلِ 44 يثبزُ زهبً

 هحل

 رييتغ

 ريهس

هتَسط  يدث

هترهکعت  سبالًِ

 ِيدر حبً

 حجن رسَة

ّسار تي در 

 سبل

 2565 18/3 سأع دلتب 3 20/445 شيػذ

 2565 03/3 سأع دلتب 4 78/678 هيگبثش

 3541 58/6 سأع دلتب 4 13/653 ييرگ

 يثشا 73/1ت يهٌغمِ ثِ تشت ياصل يّب تِ هغبػجِ ؿذُ سٍدخبًِيٌَػيت ػيضشا

ثبؿذ. ثب تَرِ ثِ رذٍل  يي هيرگ يثشا 57/1ه ٍ يگبثش يثشا 52/1ش، يسٍدخبًِ ػذ

تِ، دس يٌَػيص ػا يهـخص يذى ثِ آػتبًِيّب ثب سػ ي سٍدخبًِيسػذ ا يًظش ه ، ث2ِ

ي يتش ين ثب عَالًيش هؼتمي، هؼ(3)دٌّذ. دس ؿىل  يش هيش هؼييثبالدػت رلگِ تغ

ٌِ يصه ؾيپ يا ش هبَّاسُيتصَ ياػت؛ ثش سٍ ؼِ ؿذُيهزوَس همب يّب ش سٍدخبًِيهؼ

 ص اػت.يلبثل تـخ يا سٍدخبًِ يّب بىيهتؼذد رش يشّبيش هؼييض آحبس تغيً



 

 

 

 

 يّب ل دادُ اػت. ثخؾيون تشاون تـى اص ػغظ رلگِ سا هشاتغ يبديثخؾ ص

فبلذ پَؿؾ  يش اساضيب ػبيٍ  يا هبػِ يّب ؿَس، تَدُ يدػت رلگِ ػوذتبً اساض يييپب

سا دس ثبالدػت رلگِ ٍ ثش  يپَؿؾ تٌى يذ ٍ ػوبًيخل يّب اػت. رٌگل يبّيگ

اًذ،  زبد وشدُيا يا سٍدخبًِ يويلذ يثؼتشّب يثش سٍ ياصل يّب سٍدخبًِ يِيعبؿ

ش، گض ٍ ي، صَد )تَد(، وليشاًيوَْس ا يّب ػوذتبً ؿبهل گًَِ يرٌگل يّب دُي تَيا

اص دسختبى عشا  يض پَؿـيّب ً خَسّب ٍ تبالة يبّب ّؼتٌذ. دس دّبًِياص آوبػ ياًَاػ

 (. 4لبثل هـبّذُ اػت )ؿىل 

 
 هکراى يسبحل يجلگِ يّب در ثخص غرث ٍ تراکن آى يبّيگ يّب پراکٌص فرم ي( ًمط4ِضکل) 

ETM  2002ريتصبٍ ير ثصريثب تفس يهمذهبت يثٌذ پي)ت
 يٍ کٌترل ثب ًمطِ يذاًيه يذّبي، ثبزد+

 ( 1311، يسداريّب، هراتع ٍ آثخ ِ ضذُ تَسط سبزهبى جٌگليراى تْيا يسراسر يبّيپَضص گ

 يپشًذگبى آثض يّب ؼتگبُيي صيتش اص هْن يىيػٌَاى   هبًگشٍ ثِ يّب ي رٌگليا

 يّب ش ػشضياػت وِ دس فصل هٌبػت اص ًمبط ػشدػ يي هْبرشيٍ ّوضٌ يثَه

، ؼت اػتبى ّشهضگبىيظ صيوٌٌذ )اداسُ ول هغ يي ثِ هٌغمِ وَس هيصه يوشُ يؿوبل

1387.) 



 

 

 

 

اص  ي( عبو5)ؿىل  ثشگشفتِ اص آى يّب هٌغمِ ٍ ثشؽ يطئَهَسفَلَط يًمـِ

 يّب مدس ثبالدػت دلتبّب اػت. لٌذفش يا سٍدخبًِ يويلذ يبد ثؼتشّبيص يتَػؼِ

 يا هبػِ يّب ، ًجىب ٍ تَدُيا هبػِ يّب ىبىي، پيؿلزو يّب ش پَػتِيًظ يثبد

اًذ.  ؿىل گشفتِ يا سٍدخبًِ يويلذ يثؼتشّب يض ثش سٍيثبالدػت رلگِ ً يّب ثخؾ

 يثؼتشّب يِ ؿوبل ؿشليال يثبالدػت رلگِ، ػوذتبً دس هٌتْ يا هبػِ يّب تَدُ

 اػت. ؿىل گشفتِي يه ٍ رگيش، گبثشيػذ يّب سٍدخبًِ يويلذ

 
 كيتحم يهحذٍدُ يشئَهَرفَلَش ي( ًمط5ِضکل) 



 

 

 

 

ّبي رٌگلي خليذ ٍ ػوبًي ثش سٍي  هؤيذ تـىيل تَدُ 5ٍ  4ّبي  ؿىل يهمبيؼِ

دػت رلگِ، ثب  وِ ثِ عشف پبييي اي اػت؛ عبل آى ايي ثؼتشّبي لذيوي سٍدخبًِ

وزَاسي ثب ػَ ٍ ؿَس ؿذى اساضي ثِ دليل ّ وبّؾ ػغظ ثؼتشّبي لذيوي اص يه

ّبي رٌگلي ثِ  سػذ اػتمشاس تَدُ ًظش هي اًذ. ثِ ّبي رٌگلي تَػؼِ ًيبفتِ دسيب، تَدُ

 وٌذ. اوجشيبى ػٌَاى هبًؼي دس ثشداؿت سػَثبت ػغغي اص ثؼتشّبي لذيوي ػول هي

اي هٌغمِ، ّويي ًتيزِ سا ثيبى  ّبي هبػِ گضيٌي تَدُ (، دس تغليل هىبى1393)

 وشدُ اػت.

 يذ، دس ثخؾ ػبعليػذ يدػت دلتب يييػوذتبً دس پب يػبعل يا هبػِ يّب تَدُ

 يّب هَد ل گلي( ثب تغل1393بى ٍ ّوىبساى )ياًذ. ؿب هٌغمِ ؿىل گشفتِ يؿشل

اگشصِ اهَاد »ّب اظْبس داؿتٌذ وِ  ه سٍدخبًِيٌبهيذسٍديك آى ثب ّيٍ تلف يػبعل

بى هبُ هِ، ياهَاد غبلت هٌغمِ ّؼتٌذ، اص هبُ اوتجش تب پب يؿشل ٍ رٌَة يرٌَث

ثِ ػوت ؿشق  يغشث ب، تَػظ اهَاد لغبع رٌَةيثِ دس يٍسٍد يا سػَثبت سٍدخبًِ

ّب سا ثِ  ، سػَةيؿشل بم ػبل، اگشصِ اهَاد لغبع رٌَةيش ايؿًَذ. دس ػب يساًذُ ه

ي يّب دس ا سػَة سٍدخبًِ يب فمذاى ٍسٍديل وبّؾ يثِ دل يساًٌذ ٍل يػوت غشة ه

 بسيثؼ يي، ًؼجت ثِ ثخؾ ؿشليرگ يس غشة سٍدخبًِد يا هبػِ يّب بم، عزن تَدُيا

 (.5)ؿىل « هغذٍدتش اػت

 يريگ جِيًت

ي يداسًذ. ا ييثبال يهَسد هغبلؼِ، سػَثضائ يػبعل يثِ رلگِ يهٌتْ يّب عَضِ

 ياصل يّب ّؼتٌذ وِ تَػظ سٍدخبًِ يا ضداًِيسػَثبت س يذوٌٌذُيّب تَل عَضِ

ذ عبصل اص يؿًَذ. ثٌبثش ًتب يبى هٌتمل هػو يبيتبً ثِ دسيهٌغمِ ثِ ػغظ رلگِ ٍ ًْب

ي، يه ٍ رگيش، گبثشيػذ يّب ه سٍدخبًِيٌبهيذسٍديپظٍّؾ، آٍسد آة ٍ سػَة ٍ ّ

ض هٌبثغ يتٌه ٍ ً يرٌگل يّب زبد پَؿؾيّب، ا لٌذفشم يدّ ثش ؿىل يا ظُيػولىشد ٍ



 

 

 

 

 داسد. ثِ ًظش يػبعل يا هبػِ يّب ػغظ رلگِ ٍ تَدُ يا هبػِ يّب ي سػَة تَدُيتأه

 يىيٌبهيذسٍديّب ٍ اخالل دس ػولىشد ّ ي سٍدخبًِيا يسػذ ثب اعذاث ػذ ثش سٍ يه

ػغظ  يرٌگل يبّيفشاٍاى ثش پَؿؾ گ يىيشات اوَطئَهَسفَلَطيّب، ػالٍُ ثش تأح آى

شات يي، دس دساصهذت تغيػبعل يّب عشا دس خَسّب ٍ تبالة يّب رلگِ ٍ پَؿؾ رٌگل

 :نيثبؿش سا دس رلگِ ٍ ػَاعل هٌغمِ ؿبّذ يص

 -صبعبسا  يـيسٍ يِياص ًبع  يذ ٍ ػوبًيخل يّب ت پَؿؾ رٌگليثب تخش -

 يويلذ يّب داسًذ، ثؼتشّب ي سٍدخبًِيا يّب الةيثِ ػ يتبهّ يوِ ٍاثؼتگ يػٌذ

 يا هبػِ يّب ٌذ ثشداؿت تَػظ ثبد لشاس گشفتِ ٍ ثش عزن تَدُيتغت فشا يا سٍدخبًِ

 َاّذ ؿذ.ثبالدػت دس اهتذاد ثبد غبلت هٌغمِ افضٍدُ خ

ب، ػولىشد اهَاد يض ثبالدػت ثِ دسيآثخ يّب ثب لغغ ؿذى اًتمبل سػَة عَضِ -

ٍ  يبفتِ ٍ دس ػَض اهَاد رٌَثيوبّؾ  يدس اًتمبل سػَة ثِ ػَاعل ؿشل يغشث

ثبؿٌذ، دس رْت  يػبل ه يوِ اهَاد غبلت هٌغمِ دس ثخؾ ػوذُ يرٌَة ؿشل

تش )ػَاعل غشة  يعل غشثّب ثِ ػَا ٍ اًتمبل سػَة آى يؾ ػَاعل ؿشليفشػب

 بفت.يخَاٌّذ  يتش ي(، ًمؾ پشسًگيهصت رگ

ثِ  يٍ هَاد آل يػٌبصش هغز يعبٍ يا هتَلف ؿذى ٍسٍد آة ٍ سػَة عَضِ -

زِ اًْذام يعشا ٍ دس ًت يّب ت رٌگلي، دس دساصهذت ضؼف ٍ تخشيػبعل يّب تبالة

 ّب سا ثِ دًجبل خَاّذ داؿت. ي تبالةيؼتن اياوَػ

 



 

 

 

 

 هٌبثع 

  ستيز يتَسعِ گسارش سٌذ  خالصِ (،1387) ّشهضگبى ؼت اػتبىيص ظيهغ  ولي  سُاداـ 

 .ّرهسگبى  استبى يطيهح

 يجٌگل يّب ت پَضصيگسارش ٍضع (،1385) اػتبى ّشهضگبى يؼيول هٌبثغ عج ياداسُـ 

 .استبى ّرهسگبى، ثٌذرعجبض

ص يدر کبّص فرسب يکبر ر جٌگليتأح يبثيارز (،1393) گش اعوذ ًَعِ ٍ بى، هغوذياوجشـ 

ػبل  ييبيمبت رغشافيتغم ي، فصلٌبهِثطک در ضْرستبى جبسک يپ يهحذٍدُ يثبد

 .179-190صص، 114 يبپيپ يػَم، ؿوبسُ ي، ؿوبس29ُ

ثستر  يکياحرات احذاث سذّب در تحَل شئَهَرفَلَش(، 1386) ثيبتي خغيجي، هشينـ 

 .129-168 صص، 17ي ، فضبي رغشافيبيي، ؿوبسُّب بى رٍدخبًِيجر

، فصلٌبهِ احذاث سذ يطيست هحياحرات ز يثررس(، 1388) يٍ ؿفمت يشػتبًيپـ 

 .39-50 صص ،3 ي، ػبل اٍل، ؿوبسُياًؼبً يبيرغشاف يپظٍّـ

ٍ  ي، سبحليا ، آثراِّيا داهٌِ يٌذّبيفرا، يشئَهَرفَلَش(، 1379) يضبسد ري، سيصَسلـ 

 تشروِ: اعوذ هؼتوذ، تْشاى: اًتـبسات ػوت. ،يثبد

هٌذ  ثْشُ يهشتض ٍ شيصادُ، اه يشيٍص ؛يوـبٍسص، هَػ ؛، اعؼبىيوبهشاً ؛ِيساد، آػ يوبًيػلـ 

هٌطمِ حفبظت ضذُ خَر  يت هبکرٍثٌتَزّبيجوع يضٌبس ثَم يثررس (،1390)

 .31-37 صص ،7 ي، ػبل دٍم، ؿوبسُيبًَع ؿٌبػي، الک در ضْرستبى جبسکيگبثر

 يهمصَد هْشاىٍ  ب، هغوذيو يفيؿش ؛يهزتج، يوبًي ؛بى، هغوذياوجش ؛بٍؽيبى، ػيؿبـ 

 يسبحل يا هبسِ يّب ل تَدُير آى در تطکيب ٍ تأحيک دريٌبهيذرٍديّ(، 1393)

، ػبل دٍم يووّ يطئَهَسفَلَط يّب ، پظٍّؾهکراى ي: سَاحل غرثيهَرد يهطبلعِ

 .86-104صص ، 4 يؿوبسُ



 

 

 

 

(، 1391) بيو يفيهغوذ ؿش ٍ يهزتج ،يوبًي؛ ذي، ػجذالوزياعوذ ؛بٍؽيبى، ػيؿبـ 

 يج فبرض هطبلعِيخل يهٌبطك سبحل يخطک يبًيجر يٌذّبيل هخبطرات فرايتحل

 ،24 ي، ؿوبسُيبئيػلَم رغشاف يمبت وبسثشديتغم يِيًـش ،از کٌگبى تب ثَضْر يهَرد

 .123-138صص 

ٍ  يهَرفَهتر يثررس(، 1390) ياثَالمبػن گَساث ٍ ِي، ػويرّبة ًبظَس ؛ي، هزتجيوبًيـ 

، ررات هبسِ يسٌج ثبد ٍ داًِ يّب يصگيل ٍيك تحليگ کرهبى از طريستمرار رعلل ا

 .17-33صص  صْبسم، يؿوبسُ ،هٌبعك خـه ييبيهغبلؼبت رغشاف

ک يٌبهيذرٍديّ(، 1385) گش اعوذ ًَعِ ٍ يصادُ، هغوذهْذ ييعؼ ؛ي، هزتجيوبًيـ 

 ،ْبآً يٌّذسر هطخصبت ييٍ تغ يذاريتبالر ٍ ثبثل ٍ ًمص آى در ًبپب يّب رٍدخبًِ

 .15-33صص  ،55 يؿوبسُ ،يبئيرغشاف يّب پظٍّؾ

 يضرق جلگِ يّب در دلتبّب رٍدخبًِ يا ر دٍرُير هسييتغ علل (،1377) ي، هزتجيوبًيـ 

 .1377، 34-56صص  ،35 ي، ؿوبسُييبيرغشاف يّب ، پظٍّؾهکراى يسبحل
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