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1 ايوفاطميساداتفخشي
 

2 بُشيص سبحاوي        
 

 3 سيذ ابًالفضل مسؼًديان

 چکيذٌ
اي ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسٞبي جذيذ، افك ٚ اثؼبد ٘ٛيٙي سا ثشاي پبيؾ اساضي دس اختيبس تلبٚيش ٔبٞٛاسٜ

ي ثشي اص دٞٙذ. دس ايٗ ثشسػي ثٝ ٔٙظٛس تؼييٗ ٘ٛاحي جغشافيبيي ٍٕٞٗ اص ٘ظش ٌؼتشٜلشاس ٔي
ثب تفىيه ٔىب٘ي يه ويّٛٔتش ٚ  1381-1395ي صٔب٘ي آوٛا دس ثبصٜ-ٚيش دٚسػٙجي ٔٛديغ تشاتلب

افضاس ٘شْثب اػتفبدٜ اص ي ثشي ثٙذي ٚ ٚاوبٚي ٌؼتشٜپٟٙٝ سٚصٜ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. 8تفىيه صٔب٘ي 
ؼييٗ ثٙذي ٚ تؿذ. ثشاي ايٗ ٔٙظٛس، اثتذا ثٝ ٔٛصائيه ا٘جبْاسث ِت ٚ پبيٍبٜ اعالػبتي ٌٌُٛٔت

ِت ديغ پشداختٝ ٚ ػپغ ثب ايجبد پبيٍبٜ دادٜ دس ٔتٔٛاي ٞبي ٔبٞٛاسٜدادٜ لّٕشٚ ايشاٖ دس ٔجٕٛػٝ
ٞبي ي ثشي اص دادٜثٙذي ا٘جبْ ؿذ. ثٝ ٔٙظٛس ٚاوبٚي ثٟتش ٌؼتشٜاي، پٟٙٝخٛؿٝ ٚاوبٚيٚ ا٘جبْ 

 12/46ُ. عجك ايٗ تحّيي صٔب٘ي ٔٛسد ٘ظش ٘يض اػتفبدٜ ٌشديذٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت دٔب ٚ ثبسؽ دس ثبصٜ
ي ثؼيبسا٘جٜٛ، ا٘جٜٛ، ٔتٛػظ ٚ پٟٙٝي ايشاٖ تحت حبوٕيت پٛؿؾ ٌيبٞي اػت. دسكذ اص ٌؼتشٜ

 ،9/6، 67/2. ايٗ چٟبس پٟٙٝ ثٝ تشتيت ثش ا٘ذاي ٞؼتٙذ وٝ دس وـٛس ؿٙبػبيي ؿذٜچٟبس پٟٙٝ تٙه
ٞبي ٔٛسد ثشسػي، پٟٙٝ حبوٓ ٞؼتٙذ. ٘تبيج ٘ـبٖ داد وٝ دس تٕبْ ػشصٔيٗدسكذ اص  29/27، 26/9

ي ػشد ٞب دس دٚسٜدٚسٜ ٚ ٚجٛد ثبسؽ ايٗي ٌشْ ػبَ ثٝ دِيُ دٔبي ثبال دس ي ثشي دس دٚسٌٜؼتشٜ

                                                           
 شاٖيا ُ،اسدثي اسدثيّي، ٔحمك  دا٘ـٍبٜ وـبٚسصي، ٞٛاؿٙبػي ٚ آة دوتشي ـ1
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ٞبي جٍُٙ ،ٞبي ٞيشوب٘يٞبي ؿٕبِي اِجشص، جٍُٙثبؿذ. دأٙٝپيـيٗ داساي دسكذ ثيـتشي ٔي
ٞب ٞب دس تٕبٔي پٟٙٝآٖاص جّٕٝ ٔٙبعمي ٞؼتٙذ وٝ ٔٙبعك ٔختّف  ٞبي اسػجبساٖجٍُٙ ،ٌّؼتبٖ

ا٘ذ ػٕٛٔبً ؿبُٔ ٞب ؿٙبػبيي ؿذٜٞب، ٔٙبعمي وٝ ثشاي ٞش يه اص پٟٙٝٚجٛد داسد. ػالٜٚ ثش جٍُٙ
 ؿٛد.وـتضاسٞب ٔي

 

، ي ثشيثٙذي، تلبٚيش دٚسػٙجي ٔٛديغ، ٌؼتشٜاي، پٟٙٝخٛؿٝ ٚاوبٚي :ياطگان کليذي

 .ايشاٖ
 
 

 ي مباوي وظشي قذمٍم

      بِؼبت اوِٛٛطيىي، ثٝ تٛكيف پٛؿؾ ٌيبٞي اختلبفٕٞٛاسٜ ثخؾ ٟٕٔي اص ٔغ
ٞبي ٔتفبٚت ٚ عجمبت ثٙذيؿٛد تب وبسؿٙبػبٖ ثتٛا٘ٙذ عجمٝيبثذ. ايٗ پٛؿؾ ثبػج ٔئي

ٔختّف سا ثب يىذيٍش ٔمبيؼٝ ٕ٘بيٙذ. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ دسكذپٛؿؾ، تشاوٓ، ثؼبٔذ ٚ حضٛس، 
(. دسكذپٛؿؾ 486:1394خبٔٙٝ، صادٜٚفٛس ٚ فشاٚا٘ي اص جّٕٝ كفبت ٟٔٓ ٌيبٞبٖ ٞؼتٙذ)ثبثب

داساي  تٛدٜافضايؾ ٘يتشٚطٖ ٚ ٔيضاٖ صيؼتٌيبٞي ػالٜٚ ثش آ٘ىٝ اص ٘ظش حفبظت خبن، 
آفبع ٚ ،1380ٞبي ٔحيغي ٘يض ٘مؾ ثؼضايي داسد)ٔمذْ، ٌيشيإٞيت اػت، دس تلٕيٓ

ؾ ٞبي تٛصيغ پٛؿتشاوٓ، اص جّٕٝ ؿبخق(. 190: 2،2007آسيبع؛  536: 2005، 1ٕٞىبساٖ
ي ٚجٛد ؿشايظ ثٟتش ثشاي پشاوٙؾ ٚ تٛصيغ پٛؿؾ ٌيبٞي اػت ٚ ثيـتش ثٛدٖ آٖ ٘ـب٘ٝ

ي پشاوٙؾ دٞٙذٜ(. ثؼبٔذ يب دسكذ حضٛس ٘يض ٘ـب1ٖ-702: 1384اػت)ٔمذْ، ٌيبٞي 
       فشاٚا٘ي  ٕٞچٙيٗ (.1-286: 1380پٛؿؾ ٌيبٞي دس ٔىبٖ ٔٛسد ثشسػي اػت)ٔمذْ، 

(. دس 1-288: 1380ثبؿذ)ٔلذالي، ٞبٖ دس ٚاحذ ػغح ٔيي ٔيبٍ٘يٗ تؼذاد ٌيبدٞٙذٜ٘ـبٖ
دٚسػٙجي وٝ  ٞبي حبكُ اصثبالخق ٕ٘بيٝ  ٞبي ٌيبٞيٞبي اخيش ٕ٘بيٝايٗ ساػتب، دس ػبَ

ٞبيي ثب ثشداؿت ٔؼتميٓ، اص ٘ظش صٔبٖ، ٞضيٙٝ ٚ دلت ثبال ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ ٚ ٘ؼجت ثٝ ٕ٘بيٝ
-ؿؾ ٌيبٞي وبسثشد ٚػيؼي پيذا وشدٜدس ثشسػي ٔٙبثغ عجيؼي ٚ پبيؾ پٛتش ٞؼتٙذ دليك

                                                           
1 - Afas & et al 
2 - Arias 
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ي ٕ٘بيٝٞب، (. يىي اص ايٗ ٕ٘بي9ٝ: 1390؛ سحٕب٘ي ٚ ٕٞىبساٖ،  1381:260 ا٘ذ)ػپٟشي،
ٌيبٞبٖ)ػغح فٛلب٘ي(  ثشي عشف ٔؼبحت يه ٔجٕٛع اػت وٝ ثٝ ػٙٛاٖ 1ي ثشيٌؼتشٜ

 بٖثش حؼت ٔتشٔشثغ ثش ٔتشٔشثغ ثي ػذد يه كٛست ثٝ وٝ إٞيت داسد صٔيٗ ػغح ٚاحذ دس

2جب٘ىشيؿٛد)ٔي
ي (. ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛع ٌيبٜ ٚ ٔشاحُ ٔختّف سؿذ ٌيبٜ، ثبص22ٜ: 2004،

ي ي ايٗ ٕ٘بيٝ ثٝ تشتيت دس ٔشحّٝثبؿذ ٚ وٕيٙٝ ٚ ثيـيٙٝتغييشات ايٗ ٕ٘بيٝ ٔتفبٚت ٔي
(. تبوٖٙٛ 155: 1393٘ـيٗ ٚ ٕٞىبساٖ، ي پبيب٘ي سؿذ ٌيبٜ اػت)ثبديٝچٙذثشٌي ٌيبٜ ٚ ٔشحّٝ

ا٘ٛاع پٛؿؾ ٌيبٞي، جٍّٙي ٚ ٔشتؼي ا٘جبْ ؿذٜ  3ثٙذيي پٟٙٝبدي دس صٔيٙٝٔغبِؼبت صي
    (، دس ٔٙبعك صاٌشع جٙٛثي ثٝ اسصيبثي كحت 83:1392ٖ)ٞبديبٖ ٚ ٕٞىبسااػت. 
    ٞبي ٌيبٞي ثب اػتفبدٜ اص ثٙذي پٛؿؾ ٌيبٞي دس ٔميبع تيپٞبي عيفي پٟٙٝؿبخق

ؿبخق عيفي ثب اػتفبدٜ اص ثب٘ذٞبي  14أش ثشاي ايٗ  پشداختٙذ.  TMيٞبي ػٙجٙذٜدادٜ
تيپ ٔشتؼي ٚ يه تيپ جٍّٙي سا  4ٞب ثب ا٘ؼىبػي ٔحبػجٝ ٚ ٔيضاٖ ٕٞجؼتٍي ايٗ ؿبخق

ٞبي ٌيبٞي ثش اػبع خلٛكيبتـبٖ ثب يىي ٔٛسد اسصيبثي لشاس داد٘ذ. ٘تبيج ٘ـبٖ داد وٝ تيپ
ج پٛؿؾ ٌيبٞي دس ٞبي ٌيبٞي ديٍش ٕٞجؼتٍي داسد ٚ ٔيضاٖ ٕٞجؼتٍي ثيٗ تباص ؿبخق

دسكذ اػت. ػؼىشي ٚ  81/0ٞبي ٌيبٞي داساي كحت ثبالي ٞش يه اص تيپ
ثب اػتفبدٜ اص  FAOثٙذي اوِٛٛطيىي وـبٚسصي ٔغبثك سٚؽ (، ثٝ پ93ٟٝٙ :1393ٕٞىبساٖ)

ٚاحذ  27دس ٔٙغمٝ تبوؼتبٖ پشداختٙذ. ػپغ  GISدٚسػٙجي ٚ ػبٔب٘ٝ اعالػبت جغشافيبيي 

     ثٙذيي ٚ پٟٙٝوـبٚسص –ثٙذي الّيٕي اػتفبدٜ اص پٟٙٝ ي ثبوـبٚسص –اوِٛٛطيىي 
وـبٚسصي تؼييٗ ؿذ. ٔيضاٖ تِٛيذ ٚ پتب٘ؼيُ تِٛيذ ثشاي ٔحلٛالت جٛ، ٌٙذْ، رست -آدافيىي

ي ثيـتشيٗ حبكّخيضي ٚ پٟٙٝ 1ي ي ؿٕبسٜٚ يٛ٘جٝ ٔحبػجٝ ؿذ. ثش ايٗ اػبع پٟٙٝ
(، تشاوٓ دسختي 87:1395ٕٞىبساٖ)وٕتشيٗ حبكّخيضي سا داساػت. ٟٔذٚي ٚ  10ي ؿٕبسٜ
اي ٞبي ثّٛط صاٌشع ثٝ سٚؽ وشيجيًٙ سا ثب اػتفبدٜ اص تلبٚيش ٔبٞٛاسٜجٍُٙ

Worldview-2  ٌٌُٛ ثٙذي ٕ٘ٛد٘ذ. ايـبٖ، اػتفبدٜ اص ايٗ تلبٚيش سا اسث پٟٙٝثٝ وٕه
ضيٙٝ ٚ تبويذ وشد٘ذ وٝ ايٗ سٚؽ، ػشػت ٚ ٞ دا٘ؼتٙذثٙذي ثؼيبس ٔٙبػت اسصيبثي ثشاي پٟٙٝ

                                                           
1 - Leaf Area Index(LAI) 
2 - Jonkheere 

3 - choropleth 
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-الذاْ ثٝ تخٕيٗ ٚ پٟٙٝ ،(165:1396دٞذ. لشثب٘ي ٚ ٕٞىبساٖ)ٞب سا وبٞؾ ٔيا٘جبْ پظٚٞؾ

 12ي دس ٔشاتغ ػجالٖ ٕ٘ٛد٘ذ. اثتذا ثشاي ٔحبػجٝ 8ثٙذي تِٛيذ ثب اػتفبدٜ اص تلبٚيش ِٙذػت 
ي افضاس ا٘تمبَ دادٜ ؿذ. دس ٔشحّٝپيىؼُ ٔحُ ثٝ ٘شْ 16ؿبخق ٌيبٞي، ٔيبٍ٘يٗ سلٛٔي 

ي ػٝ ؿبخق داساي ثبالتشيٗ ضشيت ٕٞجؼتٍي ثب تِٛيذ ٞش ٌشٜٚ ٚ تِٛيذ وُ اص ٔشحّٝثؼذ، 
٘يب ٚ فتحٞب ٔحبػجٝ ؿذ. ثٙذي آٖي پٟٙٝ٘مـٝ 8لجُ ا٘تخبة ٚ ثب اػتفبدٜ اص تلبٚيش ِٙذػت 

ٞبي خـىؼبِي ثب اػتفبدٜ اص (، پٛؿؾ ٌيبٞي اػتبٖ ٌّؼتبٖ سا دس دٚس179:1396ٜٕٞىبساٖ)
ػي وشد٘ذ. ٘تبيج ايـبٖ ٘ـبٖ داد وٝ پٛؿؾ ٌيبٞي ٘يٕٝ ٔتشاوٓ اص ػبَ ٔبٞٛاسٜ ٘ٛآ ثشس

ٞىتبس وبٞؾ داؿتٝ اػت وٝ  380120ثٝ 2000ٞىتبس تب ػبَ  494479ثٝ ٔمذاس  1985
، تشاوٓ ٚ  2005تب  2000ٞبي ٔٛسد ٔغبِؼٝ ثٛدٜ اػت. اص ػبَ وٕتشيٗ ٔمذاس عي ػبَ

تأحيش خـىؼبِي وبٞؾ يبفتٝ ٚ ثب  ٔؼبحت پٛؿؾ ٌيبٞي افضايؾ يبفتٝ ِٚي اخيشاً تحت
دسكذ  41/0ٔب٘ذ ٚ دسكذ عجمٝ ثذٖٚ پٛؿؾ ٌيبٞي دس ؿشايظ خٛد ثبلي ٔي 48/0احتٕبَ 

ٞبيي ثب پٛؿؾ ٌيبٞي ضؼيف ثٝ صٔيٗ فبلذ پٛؿؾ ٌيبٞي تجذيُ ؿٛد. احتٕبَ داسد وٝ صٔيٗ
شي دس ايشاٖ ثب ي ثٌؼتشٜ ثٙذي ٔىب٘يٚ ثٝ ػجبستي عجمٝ ثٙذيٞذف اص ايٗ ٔغبِؼٝ ٘يض، پٟٙٝ

 ثبؿذ.تٛجٝ ثٝ تشاوٓ آٖ ٔي

 ي مًسد مطالؼٍَا ي مىطقٍسيش َا،دادٌ
ي ٔٛديغ تشا ٚ ٔٛديغ آوٛا ثب تفىيه ٔىب٘ي ٞبي ػٙجٙذٜدس پظٚٞؾ حبضش، اص دادٜ

اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. تفىيه  1381-1395ي سٚصٜ دس ثبصٜ 8يه ويّٛٔتش ٚ تفىيه صٔب٘ي 
اي ٞٓ ٘ذاس٘ذ ٔٛسد بعمي وٝ پٛؿؾ ٌيبٞي چٙذاٖ ٌؼتشدٜؿٛد وٝ ٔٙيه ويّٛٔتش ثبػج ٔي

ٚ اص تبسٕ٘بي  ثٙذي ػيٙٛػي تِٛيذ ؿذٜثشسػي لشاس ٌيش٘ذ. ايٗ ٕ٘بيٝ ثب اػتفبدٜ اص ؿجىٝ
ftp://ladsweb.nascom.nasa.gov  ثٙذي، ايشاٖ ثبؿذ. دس ايٗ ؿجىٝلبثُ دسيبفت ٔي

ٞب دس وٙبس ٌيشد ٚ ثب ٔٛصاييه وشدٖ ايٗ تلبٚيش ٚ وبؿيسٚي ؿؾ تلٛيش ٔٛديغ لشاس ٔي
 4002ٞب،  جٕؼبً ي دادٜسٚصٜ 8ي آيذ. ثب تٛجٝ ثٝ ثبصٜيىذيٍش، پٛؿؾ وُ ايشاٖ ثٝ دػت ٔي

ٞبي ٕ٘بد وبؿي vٞبي افمي ٚ ٕ٘بد وبؿي h، 1وبؿي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفت. دس ؿىُ
 ,H21v05, h21v06ٞبيؿٛد، وبؿيٛس وٝ ٔـبٞذٜ ٔيعػٕٛدي اػت. ٕٞبٖ

h22v05, h22v06, h23v05, h23v06   ٞب ثب ثبؿذ. ايٗ وبؿئتؼّك ثٝ ايشاٖ ٔي

ftp://ladsweb.nascom.nasa.gov/
ftp://ladsweb.nascom.nasa.gov/
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1اػتيأؼيي لٛػي)اػتٛايي( ٞؼتٙذ)دسجٝ HDF-EOS  ٚ10×10فشٔت 
 ،6002 ،3  )

 (. 1)ؿىُ

 
 مًديس يسىجىذٌ سيىًسي بىذي، ضبک1ٍضکل

ي ثٙذي ٚ ٚاوبٚي ٕ٘بيٝآٔبسي جٟت پٟٙٝ -ٞبي تحّيّيؽدس ايٗ پظٚٞؾ، اص سٚ
ثب سٚيىشد وبسثشدي  3اسثٚ 2ٌٌُِٛتافضاسٞبي ٔتيغ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْٛدي ثشي ٌٔؼتشٜ

ثٙذي ٚ ِت ثٝ ٔٛصائيهافضاس ٔتثٟشٜ ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. ثشاي ايٗ ٔٙظٛس، اثتذا ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ
ثٙذي يغ پشداختٝ ٚ ػپغ پٟٙٝٔٛداي ٞبي ٔبٞٛاسٜي دادٜتؼييٗ لّٕشٚ ايشاٖ دس ٔجٕٛػٝ

 ُيتحّاي ا٘جبْ ؿٛد. خٛؿٝ ٚاوبٚيٞب ا٘جبْ ؿذ. ثشاي ا٘جبْ ايٗ وبس، اثتذا ثبيذ ثش سٚي دادٜ
-ٖ آٖبئي ٕٞب٘ٙذي اصٜ٘ذاثش حؼت اد سا فشاي اص اػت وٝ ٔجٕٛػٝسي أبآؿي اي سٚخٛؿٝ

 ٗيـتشيثي آٖ ٜٞٙذد ُيتـىاد فشاوٝ  ػتاٞي ٚٞش خٛؿٝ ٌش ٗياوٙذ. ثٙبثشٔيخٛؿٝ ٞب 
ع ٘ٛاص  بيؿىبفتي ع ٘ٛاص ٘ذ اتٛٔياي خٛؿٝ ُيتحّ ٙذيافش. داس٘ذ ٍشيىذيثب ي سا ٕٞب٘ٙذ

ػپغ ٚ ؿٛ٘ذ ٔيي دادٜ خٛؿٝ جب هياد دس فشي اؿىبفتي ٘خؼت ٕٞٝع ٘ٛدس ثبؿذ.  يٛ٘ذيپ
 ٙذيافش ٗيد ٚ اؿٛ ٙٝيـيثٞب ٖ آٖبئٚت ؿٛ٘ذ وٝ تفبٔي ٝيتجض ضئتٕبي خٛؿٝدٚ ثٝ ٖ چٙب
م ٘خؼت فش، يٛ٘ذيپع ٘ٛ. دس ٓيؿتٝ ثبؿداخٛؿٝ اد فشاد اوٝ ثٝ تؼذ، بثذئٝ ٔيجب اداآٖتب 
. ؿٛ٘ذٔيي ثٙذخٛؿٝاد فشاٞب صٚج ٗيٕٞب٘ٙذتش بفتٗيثب ٚ ػت اخٛؿٝ  هيد وٝ ٞش فش ؿٛدٔي

                                                           
1 - MCST 

2 - Matrix Laboratory(MATLAB) 

3 - Google Earth 
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تب  بثذئٝ ٔيس ادا٘مذآ ٙذيافش ٗيٚ اؿٛ٘ذ ٔيْ غباد ٍشيىذيدس ٞب خٛؿٝ ٗيػپغ ٕٞب٘ٙذتش
اي  ي ٕٞب٘ٙذي ثبيذ ؿيٌٜٛيشي دسجٝ پغ اص ا٘ذاصٜ .خٛؿٝ جٕغ ؿٛ٘ذ هيدس ٞب خٛؿٝي ٕٞٝ

ا٘ذ ثىبس ثشد. دس پظٚٞؾ حبضش اص  ٞبيي وٝ ثبالتشيٗ ٕٞب٘ٙذي سا ٘ـبٖ دادٜثشاي ادغبْ ٔىبٖ
سا دس د ؿذ وٝ ٞش فشة ٘تخباجٟت ٚاسد اػتفبدٜ ؿذٜ اػت. سٚؽ ٚاسد اص آٖ پيٛ٘ذ سٚؽ 

ادي فشا .وٙذٔي ٙٝيوٕت دسٖٚ ٌشٚٞي سا فبا٘حشت أشثؼبع وٝ ٔجٕٛدٞذ جبي ٔيٞي ٌٚش
 ٍييٕٞؼبدس ٘مـٝ سٚي ٔىب٘ي ثش ػ ِحباص  ش٘ذئٌيي خٛؿٝ جب هيسٚؽ دس  ٗياوٝ ثٝ 

(. 48؛ 1384د)ٔؼؼٛديبٖ، ؿٛٔي ٗئٙبعك تضٕ ييبيفاجغش ٛػتٍييپٚ ؿٛ٘ذ ٔيلغ ٚا ٍشيىذي
ي ثشي ثٝ ثٙذي ٔىب٘ي ٌؼتشٜٞبي ايٗ ٕ٘بيٝ خٛؿٝثب تٛجٝ ثٝ دادٜ ،٘يض دس پظٚٞؾ حبضش

دس ايٗ پظٚٞؾ، اثتذا الذاْ ثٝ ٌشدآٚسي ٚ . ثشاي ايٗ ٔٙظٛس، ٚاسد ا٘جبْ ؿذپيٛ٘ذ سٚؽ 
يغ ٛدي ثشي ثشاي چبسچٛة لّٕشٚ ايشاٖ اص تبسٕ٘بي ٔي ٌؼتشٜٞبي ٕ٘بيٝاػتخشاج دادٜ

ِت ثٝ ٔٙظٛس ا٘جبْ افضاس ٔتيؼي دس ٔحيظ ٘شْٕ٘ٛ٘ٛديٓ. ػپغ، ثب اػتفبدٜ اص ثش٘بٔٝ
ثٙذي پغ اص آٖ، ثشاي ا٘جبْ پٟٙٝ .ي تـىيُ ٌشديذاسيبضي پبيٍبٜ دادٜ -ٔجبػجبت آٔبسي

ايجبد ؿذ. ثؼذ   12*8640000ثٝ اثؼبد ي ٔبٞب٘ٝي ثشي تشا ٚ آوٛا، آسايٝٞبي ٌؼتشٜدادٜ
ٔبٜ ػبَ  12ي ثشي ٚ ثؼذ دْٚ آسايٝ تشٜٞبي ٌؼ1اَٚ ايٗ آسايٝ ٘مبط ٔىب٘ي ٚ دس ٚالغ يبختٝ

ي جبثٝ  ثٙذيپْٟٙٝ ٘جباي اثش ٔشتجظ ثب پٛؿؾ ٌيبٞيٞبي ثبؿذ. ثشخالف ثشخي پظٚٞؾٔي
ٞب بختٝيآٚسدي دٚسػٙجي ثش سٚي ثشي ٞباص دادٜپٛؿؾ ٌيبٞي ثٝ كٛست ٔؼتميٓ دٜ اص ػتفبا
 ؿذ.دٜ ػتفبا

ثبؿذ. ٔؼّٕبً آ٘بِيض ايٗ ختٝ ٔييب 1884077تؼذاد ٘مبط ٔىب٘ي ٔٛسد ثشسػي دس ايشاٖ 
ٞبي ٔؼِٕٛي وبس ثؼيبس دؿٛاسي اػت، ثٝ ٞب ثٝ دِيُ تٛاٖ ٔحبػجبتي سايب٘ٝحجٓ اص يبختٝ

-ٞب ثٝ كٛست تلبدفي اص ٔيبٖ يبختٝثٙذي ٞش ثبس ٘يٕي اص دادٜٕٞيٗ دِيُ، ثشاي ا٘جبْ خٛؿٝ

دس ٌبْ ٚ  شٜٚ ثخؾ ؿذ٘ذي اَٚ ثٝ دٚ ٌٞبي دسٖٚ ٔشص ايشاٖ جذا ؿذ٘ذ. ايٗ ٘مبط دس ٔشحّٝ
. ٌشديذ٘ذ ي لجُ ثٝ دٚ ٌشٜٚ تمؼيٓي ٘مبط ٕٞب٘ٙذ ٔشحّٝثميٝ .ثؼذي، اص آسايٝ خبسج ؿذ٘ذ

 ٌشٜٚ لشاس ٌشفتٙذ. 4ٞب دس ي يبختٝايٗ وبس تب آ٘جب ادأٝ پيذا وشد وٝ ٕٞٝ
 

                                                           
1- Pixel 
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 َايافتٍتجضيٍ ي تحليل 
ؿذ. ػپغ ثب تٛجٝ ثٝ  ي ثشي، چٟبس پٟٙٝ ؿٙبػبييٞبي ٌؼتشٜثٙذي دادٜپغ اص خٛؿٝ

ي ؿٙبػبيي ؿذٜ ي ثشي دس ٞش ٔٙغمٝ، چٟبس پٟٙٝٞش پٟٙٝ ٕٞچٖٛ تشاوٓ ٌؼتشٜ ٚيظٌي
ي ثؼيبس ا٘جٜٛ، ا٘جٜٛ، ٞب ػجبستٙذ اص: پٟٙٝٞبي ٞش يه اص ايٗ پٟٙٝ٘بٍٔزاسي ؿذ٘ذ. ؿٙبػٝ

اج ي ثشي اػتخشٞبي ٌؼتشٜٞب آٔبسٜٔتٛػظ ٚ تٙه. پغ اص آٖ ثشاي ٞش يه اص ايٗ پٟٙٝ
-ي ٔتٛػظ جبي ٌشفتٝ ٚ دأٙٝي ا٘جٜٛ دس ٔيبٖ پٟٙٝؿذٜ ٚ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفتٙذ. پٟٙٝ

دس ثشٌشفتٝ اػت. ػالٜٚ ثش سا ٞبي ٌّؼتبٖ ٞبي ٞيشوب٘ي ٚ جٍُٙٞبي ؿٕبِي اِجشص، جٍُٙ
ٞبي اسػجبساٖ دس آرسثبيجبٖ ؿشلي، آثبد دس اػتبٖ اسدثيُ، جٍُٙايٗ ٔٙبعك ٌشٔي ٚ پبسع

تپٝ، اسٚٔيٝ، ٘مذٜ، ٔيب٘ذٚآة، ٌُ ي اسٚٔيٝ دس آرسؿٟش،غشة دسيبچٝٚ ؿٕبَثبغبت ؿشق 
ثبغبت  وـتضاسٞبي ثٟبس، ٕٞذاٖ، اػذآثبد ٚ تٛيؼشوبٖ، ػّٕبع ٚ خٛي،ؿيش، ٔشاغٝ،  ػجت

ي ي حفبظت ؿذٜحٛاِي دسيبچٝ صسيٛاس، ثبغبت ٚ وـتضاسٞبي تبالة ٞٛساِؼظيٓ دس ٔٙغمٝ
-ي ا٘جٜٛ ٔي٘يض اص ديٍش ٔٙبعك پٟٙٝ دس اػتبٖ وشٔبٖوـتضاسٞبي ثشٚات ثبوالٖ ٚ چه، 

 (.3ؿٛد)ؿىُاص ايشاٖ سا ؿبُٔ ٔي 9/6ايٗ پٟٙٝ ثبؿذ.
 سا دس ثشٌشفتٝ اػت. وٕتشيٗ دسكذ ٌؼتشٜ ثشيدسكذ ٚػؼت  67/2ثب  ا٘جٜٛثؼيبس ي پٟٙٝ

 (2)ُٞبي ديٍش ايٗ پٟٙٝ دس ؿىٞب دس ٌشٜٚثٝ ٕٞيٗ دِيُ ٚ اِجتٝ ثٝ دِيُ دسكذ ثبالي يبختٝ
ي ثٟتش آٖ اص پبيٍبٜ اعالػبتي دس ظبٞش ثٝ ساحتي لبثُ ٔـبٞذٜ ٘يؼت ٚ ثشاي ٔـبٞذٜ

ٞبي اسػجبساٖ ٚ ٞيشوب٘ي ٞبي ايٗ ٌشٜٚ دس جٍُٙثيـتشيٗ يبختٝ ايٓ.اسث يبسي ٌشفتٌٌُٝٛ
ؿٛد. ايٗ ؿشق خضس سا ؿبُٔ ٔيغشة خضس تب پبسن ّٔي ٌّؼتبٖ دس جٙٛةاص آػتبسا دس جٙٛة

ؿٛد ػٕٛٔبً ٞبي جٍّٙي ٚ ثبغبت ٔشوجبت سا ؿبُٔ ٔيوٝ لؼٕت ػالٜٚ ثش آٖٞب يبختٝ
ٞبي سٚثشٚ دس ٔىبٖٞب ٌيشد. ديٍش يبختٝوـتضاسٞبي چبي ٚ ؿبِيضاسٞبي ثش٘ج سا دس ثش ٔي

ي اسٚٔيٝ، ؿٛ٘ذ؛ وـتضاسٞبي حٛاِي صسيٙٝ سٚد، اسٚٔيٝ ٚ ٔشاغٝ دس حٛاِي دسيبچٝديذٜ ٔي
ي حفبظت ٞبي ٔٙغمٝؿٟش، جٍُٙٞبي ػجالٖ دس ٔـىيٗأٙٝغشة ٚسصلبٖ، دثبغبت ؿٕبَ

ٞبيي ثيٗ ٔشص ايشاٖ ٚ تشويٝ، وـتضاسٞبي ؿٕبِي تٛا٘ٝ دس اػتبٖ ي ٔشدا٘مٓ، يبختٝؿذٜ
ٕٞذاٖ، وـتضاسٞبي ؿشلي دسٜ كبِح دس ؿبص٘ذ، وـتضاسٞبي خٕيٗ، ثبغبت ٌٙجىي دس جٙٛة 

 . (4)ؿىُثٓ. 
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ي ٔتٛػظ ٕٞب٘ٙذ وٕشثٙذي ؿٛد. پٟٙٝسا ؿبُٔ ٔيدسكذ اص ايشاٖ  26/9ي ٔتٛػظ، پٟٙٝ
ي تٙه سا دس ثشٌشفتٝ اػت. ايٗ پٟٙٝ دس غشة صاٌشع، ي ثؼيبس ا٘جٜٛ ٚ تب حذٚدي پٟٙٝپٟٙٝ

ثٝ ػجبست ديٍش  ؿٛد.ٔيديذٜ ٞبي ؿٕبِي اِجشص ٞبي جٙٛثي خضس ٚ دأٙٝلّٕشٚ آرسي، وشا٘ٝ
-ٞبي جٙٛثيٞبي آساسات تب لؼٕتوٜٛٞبي ايشاٖ اص سؿتٝتشيٗ لؼٕتايٗ پٟٙٝ ؿبُٔ غشثي

ي ٞشٔض ٚ تب حذٚدي ثؼضي ٔٙبعك داخّي ٞبي صاٌشع تب ؿٕبَ تٍٙٝوٜٛتشثٝ ٔٛاصات سؿتٝ
ؿٛد. اص عشف ديٍش ػشاػش ٞبي اكفٟبٖ ٚ فبسع ٔيايشاٖ ٕٞچٖٛ ٘ٛاحي جٙٛثي اػتبٖ

ؿشق خضس دس بَغشة تب ؿٕي ثؼيبس ا٘جٜٛ اص ؿٕبَي ؿٕبِي ايشاٖ، دٚس تب دٚس ٘بحيٝ٘بحيٝ
 (.  2ٚ5ٞبيوٜٛ اِجشص ٘يض دس ايٗ پٟٙٝ لشاس داسد) ؿىُساػتبي سؿتٝ

دسكذ اص ايشاٖ سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت.  29/27تٝ يبخ  673892ثب ي تٙه پٟٙٝ 
ٕ٘بيبٖ  2ثبؿذ ٚ ثٝ خٛثي دس ؿىُي ثشي دس ايشاٖ ٔيي ٌؼتشٜتشيٗ پٟٙٝايٗ پٟٙٝ پشٚػؼت

ٞبي ٞبي غشثي ٚ تب حذٚدي دأٙٝي تٙه، دأٙٝثبؿذ. پٟٙٝتٕبيض ٔيٞب ٔٚ اص ػبيش پٟٙٝ
وشٔبٖ، يضد،  ٞبياػتبٖ ؿشلي صاٌشع ٚ ثٝ كٛست پشاوٙذٜ دس ثشخي ٔٙبعك ٔشوضي ايشاٖ،

ٞبي ؿٕبِي ؿٕبِي، سضٛي ٚ تب حذٚدي لؼٕتٞبي جٙٛثي اِجشص، خشاػبٖدأٙٝ اكفٟبٖ،
ٞبي ٔشتفغ ي ٔتٛػظ ٚ تٙه، لؼٕت. پٟٙٝؿٛدسا ؿبُٔ ٔي، اػتبٖ فبسع خشاػبٖ جٙٛثي
ٞبي اِجشص ٚ صاٌشع ٚ ٕٞچٙيٗ استفبػبت داخّي ايشاٖ سا دس ثشٌشفتٝ اػت. وٜٛايشاٖ دس سؿتٝ

ٞبي ٞب ٚ دسٜ، دس دؿتدس ٔٙبعك ٔشوضي ي تٙهپشاوٙؾ پٟٙٝ (2)ثب تٛجٝ ثٝ ؿىُ
عٛس وٝ آؿىبس اػت . ٕٞبٖثبؿذاستفبع ٔيٞبي وٓوٛٞؼتب٘ي، ٔٙبعك پبيىٛٞي ٚ وٛٞؼتبٖ

 .1خٛسدٞب ثٝ چـٓ ٔيايٗ پٟٙٝ تمشيجبً دس تٕبٔي اػتبٖ

                                                           
ٝ     ٞب دس ٌٌُٛلبثّيت ٕ٘بيؾ آٖ ي تٙه،ٞب دس پٟٙٝثب تٛجٝ ثٝ تؼذاد ثبالي يبختٝ  - 1 ي ديٍـش  اسث  ثشاي ايـٗ پٟٙـٝ ٕٞب٘ٙـذ ػـٝ پٟٙـ

 ٚجٛد ٘ذاسد.
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 ي بشگ دس ايشانَاي گستشٌقلمشي حاکميت پُىٍ ،2ضکل

   
  بشگ گستشٌ َاي،ياخت3ٍضکل

صماوي باصٌ دس اوبًٌ پُىٍ سد

395-1381 

 بشگ يگستشٌَايياختٍ ،4ضکل

  صماوي ياصٌدسب اوبًٌ بسياس دسپُىٍ

1395-1381 

 دس بشگ يگستشٌ َاي،ياخت5ٍضکل 

-1395صماوي  يباصٌ دس متًسط پُىٍ

1381 

 ي بشگ                                                                          َاي گستشٌَاي آماسي پُىٍييظگي
ٞب داساي ٌؼتشدٌي ثيـتشي اػت ي پٟٙٝي تٙه ٘ؼجت ثٝ ثميٝٞب، پٟٙٝثب تٛجٝ ثٝ آٔبسٜ 
ا٘جٜٛ ثٝ ٚ ي ٔتٛػظ ي ايشاٖ سا دس ثش ٌشفتٝ اػت. پٟٙٝاص ٌؼتشٜ 29/27ٝ يبخت  673892ٚ ثب 

ي تٙه ي ايشاٖ سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ ٚ پغ اص پٟٙٝاص ٌؼتشٜ دسكذ 9/6ٚ  26/9تشتيت 
اص ٚػؼت  67/2ثب دس اختيبس داؿتٗ  ٚ يبختٝ 34ا٘جٜٛ ثب ثؼيبس يلشاس داس٘ذ. دس ٔمبثُ، پٟٙٝ
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 8ؿىُ  دس (.7 , 6)ؿىُثبؿذي ثشي دس ايشاٖ ٔيي ٌؼتشٜتشيٗ پٟٙٝايشاٖ وٛچه
ي ي ثشي دس دٚسٜٞبي ٔٛسد ثشسػي، ٌؼتشٜٞب ثٟتش آؿىبس اػت. دس تٕبْ پٟٙٝؼيت پٟٙٝٚض

ي ؿشٚع ثٝ ي ثشٌشْ ػبَ داساي دسكذ ثيـتشي ٞؼتٙذ ٚ ثٝ تذسيج اص اٚاخش ؿٟشيٛس، ٌؼتشٜ
خٛسد. دس ايٗ ثيٗ، ٔيبٍ٘يٗ ي وبٞؾ ٘يض دس اٚاػظ پبييض ثٝ چـٓ ٔيوٙذ ٚ ثيـيٙٝوبٞؾ ٔي

ثبؿذ. ايٗ ٔيبٍ٘يٗ اص ؿٟشيٛس ي ٌشْ ػبَ دس اٚج ٔيثّٙذٔذت دٔبي ٔبٞب٘ٝ ٘يض دس دٚسٜ
سػذ. ٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت ؿشٚع ثٝ وبٞؾ ٚ دس فلُ صٔؼتبٖ ثٝ ثيـتشيٗ حذ وبٞؾ ٔي

وٙذ ٚ تب اٚاخش ثٟبس ادأٝ داسد. اص ٘يض ٔؼّٕبً اص ٟٔشٔبٜ ؿشٚع ثٝ افضايؾ ٔي ثبسؽ ٔبٞب٘ٝ
ي سػذ. ٔؼّٕبً ثيـيٙٝي خٛد ٔيٞب وبٞؾ يبفتٝ ٚ دس فلُ تبثؼتبٖ ثٝ وٕيٙٝخشدادٔبٜ ثبسؽ

ي ٌشْ ػبَ ٚجٛد داسد ثٝ دِيُ دٔبي ثبال دس ٕٞيٗ دٚسٜ ٚ ٚجٛد ي ثشي وٝ دس دٚسٌٜؼتشٜ
ثبؿذ. ثبالتشيٗ ٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت دٔبي ٔبٞب٘ٝ دس تيش ٚ ي ػشد پيـيٗ ٔيٞب دس دٚسٜثبسؽ

ثبؿذ. دسكذ ٔي 1/5ٔبٜتشيٗ ٔيبٍ٘يٗ دٔب دس ديدسكذ ٚ پبييٗ 7/28ٚ  6/28ٔشدادٔبٜ ثب 
ي آٖ دس ٚ ثيـيٙٝ ٔتشٔيّي 73/95ٚ  88/74ٞب ٘يض دس تيش ٚ ٔشدادتشيٗ ٔيضاٖ ثبسؽپبييٗ
ي ثشي دس ايشاٖ ثب ٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت ثبؿذ. دس ٔجٕٛع ٌؼتشٜٔي ٔتشٔيّي 62/608ٔبٜ آثبٖ

 (.12ٚ  11)ؿىُدٔب ٚ ثبسؽ ٕٞخٛا٘ي ثباليي داسد

 

 
 1381-1395 ي صماويدس باصٌدس ايشانَاي َشپُىٍ، تؼذاد ياخت6ٍضکل

 
 

 1381-1395صماوييباصٌدسايشاندسپُىٍَشَايياختٍ،مساحت7ضکل
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-1395ي صماوي مًسد بشسسي دس باصٌ يي بشگ دس چُاس پُىٍي گستشٌذ ماَاوٍ، دسص1جذيل

1381 

 اسفىذ بُمه دي آرس آبان مُش ضُشيًس مشداد تيش خشداد اسديبطت فشيسديه 

 7/3 51/3 51/3 67/3 28/1 44/2 2/3 86/3 33/4 5/4 85/3 74/1 پُىٍ تىک

 41/3 26/3 23/3 29/3 45/3 71/3 88/3 11/1 34/1 51/1 33/1 74/3 متًسطپُىٍ

 47/3 27/3 2/3 23/3 33/3 51/3 62/3 7/3 83/3 94/3 33/1 77/3 پُىٍ اوبًٌ

 22/3 14/3 11/3 12/3 15/3 19/3 22/3 23/3 26/3 34/3 39/3 3/3 پُىٍ بسياساوبًٌ
 

 

ماوي ي صي مًسد بشسسي دس باصٌي بشگ دس چُاس پُىٍي گستشٌ، ومًداس دسصذ ماَاو8ٍضکل

1395-1381 

 

 1381-1395ي صماوي دس باصٌ ، مياوگيه بلىذمذت دماي ماَاو9ٍضکل

 

 1381-1395ي صماوي دسباصٌ ماَاوٍ باسش بلىذمذت ومًداس مجمًع ، 13ضکل
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 1381-1395ي صماوي دس باصٌ باسش بلىذمذت ماَاوٍ مجمًع، 11ضکل

 

 1381-1395ي صماوي س باصٌد ، مياوگيه بلىذمذت دماي ماَاو12ٍضکل

ٞب داساي ثبالتشيٗ دسكذ دس تٕبٔي ٔبٜتٙه ي پٟٙٝ ؿٛدعٛس وٝ ٔـبٞذٜ ٔيٕٞبٖ
ي دسكذ فشاٚا٘ي اػت. دس ٘يض داساي وٕيٙٝ ثؼيبس ا٘جٜٛي ي ثشي ٚ پٟٙٝي ٌؼتشٜٔبٞب٘ٝ

، ثشيي ي ٌؼتشٜدسكذ ثيـيٙٝ 51/1ٚ  5/4، خشدادٔبٜ ثٝ تشتيت ثب  تٙه ٚ ٔتٛػظي پٟٙٝ
ي ٔتٛػظ دسكذ دس پٟٙٝ 23/0ٔبٜ ثب ي تٙه ٚ ديدسكذ دس پٟٙٝ 51/0ٔبٜ ثب دي ٚ ثٟٕٗ

٘يض  ا٘جٜٛ ٚ ثؼيبس ا٘جٜٛي ا٘ذ. دس پٟٙٝي ثشي سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜي ٌؼتشٜوٕيٙٝ
ي ايٗ وٕيٙٝٚ  39/0ٚ دسكذ  03/1ٔبٜ ثب ي ثشي ثٝ تشتيت دس اسديجٟـتي ٌؼتشٜثيـيٙٝ

ٞبي ثٝ دػت آٔذٜ ثبؿذ. ثب تٛجٝ ثٝ آٔبسٜدسكذ ٔي 11/0ٚ  20/0ٔبٜ ثب دييض دس دٚ پٟٙٝ ٘
ي ثشي داساي ٚضؼيت ٔٙبػجي ٘يؼت. ايشاٖ اص ِحبػ پٛؿؾ ٌيبٞي ٚ ثٝ ػجبستي ٌؼتشٜ

ٚ  -06/0ثب  ا٘جٜٛ ٚ ثؼيبس ا٘جٜٛي ٘ؼجت ثٝ پٟٙٝ -1/0ٚ  -3/0ثب تٙه ٚ ٔتٛػظي پٟٙٝ
-ؿىُ ثبؿذٔغّٛة ٕ٘يپٟٙٝ  4وبٞؾ دس  ي اػت ٚ ايٗداساي سٚ٘ذ وبٞـي ثيـتش -02/0

 (.16تب  13ٞبي)
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اا  

صماوي  ي بسياس اوبًٌ دس باصٌي بشگ دس ايشان دس پُىٍپًضيذٌ اص گستشٌ ي،دسصذ ماَاو13ٍضکل

1395-1381 

 

ي صماوي ي اوبًٌ دس باصٌي بشگ دس ايشان دس پُىٍي پًضيذٌ اص گستشٌ، دسصذ ماَاو14ٍضکل

1395-1381 

 

ي صماوي ي متًسط دس باصٌي بشگ دس ايشان دس پُىٍي پًضيذٌ اص گستشٌ، دسصذ ماَاو15ٍضکل

1395-1381 

 

ي صماوي ي تىک دس باصٌي بشگ دس ايشان دس پُىٍي پًضيذٌ اص گستشٌ، دسصذ ماَاو16ٍضکل

1395-1381 
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داساي  تٙهي ، ثبص ٞٓ پٟٙٝؿٛ٘ذثشسػي ٔي ٘يض ٞب اص ٘ظش فلّيصٔب٘ي وٝ آٔبسٜٔؼّٕبً 
، ا٘جٜٛ ٚ ثؼيبس ٞبي ٔتٛػظثبؿذ ٚ پغ اص آٖ پٟٙٝي ثشي ٔيي دسكذ ٔيبٍ٘يٗ ٌؼتشٜثيـيٙٝ

خـه ي خـه ٚ ٘يٕٝٚ ايٗ أش ثشاي وـٛسي ٕٞچٖٛ ايشاٖ وٝ دس ٔٙغمٝ لشاس داسد ا٘جٜٛ
ثبسؽ  ٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت(. 18-21، ؿى2ُ)جذَٚجٟبٖ لشاس ٌشفتٝ اػت ٘ٛيذ خٛثي ٘يؼت

ٞب ٚ فلُ ثبالتشيٗ ٔيضاٖ ثبسؽٔتش ٔيّي 27/455دٞذ وٝ فلُ صٔؼتبٖ ثب فلّي ٘ـبٖ ٔي
ثبؿذ. ٔتمبثالً فلُ تبثؼتبٖ ثب ي ثبسؽ ٔيثبسؽ داساي وٕيٙٝٔتش ٔيّي 04/98تبثؼتبٖ ثب 

ثبالتشيٗ ٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت ٚ فلُ صٔؼتبٖ ثب  دسجٝ 6/27ي ثّٙذٔذت دٔبي فلّي ثب ثيـيٙٝ
 (.23ٚ  22ؿىُي ٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت دٔبي فلّي اػت)داساي وٕيٙٝ ٝدسج 3/7

 1381-1395ي صماوي َا دس باصٌي بشگ دس پُىٍ، مياوگيه فصلي گستش2ٌجذيل

-ٔيبٍ٘يٗ  فلُ فلُ                پٟٙٝ         

 ثٟبس
-ٔيبٍ٘يٗ  فلُ

 تبثؼتبٖ
ٔيبٍ٘يٗ فلُ 

 پبييض
ٔيبٍ٘يٗ    فلُ 

 صٔؼتبٖ

 57/0 46/1 70/3 36/3 پٟٙٝ تٙه

 30/0 48/0 11/1 19/1 پٟٙٝ ٔتٛػظ

 31/0 36/0 72/0 91/0 پٟٙٝ ا٘جٜٛ

 16/0 15/0 24/0 34/0 پٟٙٝ ثؼيبسا٘جٜٛ
 

 

 1381-1395ي صماوي َا دس باصٌي بشگ دس پُىٍ، مياوگيه فصلي گستش17ٌضکل

 

ي صماوي سد بشسسي دس باصٌَاي مًي بشگ دس فصل بُاس دس پُىٍ، دسصذ مياوگيه گستش18ٌضکل

1395-1381 
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ي صماوي َاي مًسد بشسسي دس باصٌي بشگ دس فصل تابستان دس پُىٍ، دسصذ مياوگيه گستش19ٌضکل

1395-1381 

 

-1395صماوي دس باصٌ مًسد بشسسي َاي پاييض دس پُىٍ دس فصلبشگ  گستشٌ، دسصذ مياوگيه 23ضکل

1381 

 
 1381-1395صماوي  َاي مًسد بشسسي دس باصٌبشگ دس فصل صمستان دس پُىٍ گيه گستشٌ،دسصذ مياو21ضکل

 

 1381-1395ي صماوي بلىذمذت دماي فصلي دس باصٌ مياوگيه، 22ضکل 
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 1381-1395ي صماوي ، مياوگيه بلىذمذت باسش فصلي دس باص23ٌضکل 

 

 

 وتايج
 يي٘باتٛپيٛ٘ذٚاسد  سٚؽثٝ  ٍب٘ييپباي خٛؿٝ ُيتحّ هيٖ داد وٝ ػي ٘ـبسثش ٗيا
ي ثشي ثيـتش تحت ٌؼتشٜ عجك ٘تبيجاٖ سا داسد. شيي ثشي دس اٞبي ٌؼتشٜدادٜ هيتفى

ٞبي ٔٙبػت اػت تب ايٙىٝ ٔٙذي اص ٔيضاٖ آة ٚ ثبسؽٞب ٚ ثٟشٜتأحيش پيىشثٙذي ٘بٕٞٛاسي
ٚ غشة صاٌشع تحت تأحيش ػشم جغشافيبيي ثبؿذ. ثبسؽ وبفي ثشاي سؿذ ٌيبٜ دس ؿٕبَ اِجشص 

ثٝ دِيُ لشاسٌيشي دس ٔؼيش چشخٙذٞبي غشثي فشاٞٓ اػت. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ٘ٛاحي داخّي 
ي ثشي چٙذا٘ي ٞبي حبكُ اص چشخٙذٞب ٚ ثبدٞبي غشثي ٔحشٚٔٙذ، ٌؼتشٜايشاٖ وٝ اص ثبسؽ

ي د داسد؛ پٟٙٝجٛي ثشي ٌٚؼتشٜكّي ٜٚ اٌشاٖ چٟبس شي٘ذاس٘ذ. عجك ايٗ تحّيُ دس ا
دسكذ  29/27، 26/9 ،9/6، 67/2جٜٛ، ٔتٛػظ ٚ تٙه. ايٗ چٟبس پٟٙٝ ثٝ تشتيت ثش ثؼيبسا٘جٜٛ، ا٘

ٞبي ثٝ دػت آٔذٜ ايشاٖ اص ِحبػ پٛؿؾ ٌيبٞي ٚ ثٝ اص ايشاٖ حبوٓ ٞؼتٙذ. ثب تٛجٝ ثٝ آٔبسٜ
ي ي ٌؼتشٜتشيٗ پٟٙٝي ثشي داساي ٚضؼيت ٔٙبػجي ٘يؼت. چشا وٝ ٚػيغػجبستي ٌؼتشٜ

تشيٗ ٚػؼتٞبي ا٘جٜٛ ٚ ثؼيبسا٘جٜٛ دس ٌشٜٚ وٓثبؿذ ٚ پٟٙٝٔيي تٙه ثشي دس ايشاٖ پٟٙٝ
دسكذ اص ٔؼبحت ايشاٖ ثذٖٚ  17/81ي آٖ اػت وٝٞب لشاس داس٘ذ. ايٗ أش ٘ـبٖ دٞٙذٜپٟٙٝ

وٙٙذٜ اػت ٚ جبي ثبؿذ ٚ ايٗ أش ثؼيبس ٍ٘شاٖپٛؿؾ ٌيبٞي ٚ يب داساي پٛؿؾ تٙه ٔي
اص جّٕٝ  اسػجبساٖٚ  ٌّؼتبٖ ،ٞبي ٞيشوب٘يٍُٙٞبي ؿٕبِي اِجشص، جثؼي تأُٔ داسد. دأٙٝ

ٞب، ٞب ٚجٛد داسد. ػالٜٚ ثش جٍُٙٞب دس تٕبٔي پٟٙٝٞبيي ٞؼتٙذ وٝ ٔٙبعك ٔختّف آٖٔىبٖ
ي پٟٙٝؿٛد. ا٘ذ ػٕٛٔبً ؿبُٔ وـتضاسٞب ٔيٞب ؿٙبػبيي ؿذٜٔٙبعمي وٝ ثشاي ٞش يه اص پٟٙٝ
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غشة آثبد، ثبغبت ؿشق ٚ ؿٕبَبسعٔٙبعك ٌشٔي ٚ پٞبي ثبال ثٝ جض جٍُٙثؼيبس ا٘جٜٛ 
ٔضاسع ، ثبغبت حٛاِي دسيبچٝ صسيٛاس، ثبغبت ٚ وـتضاسٞبي تبالة ٞٛساِؼظيٓ ،ي اسٚٔيٝدسيبچٝ

ػالٜٚ ثش ي ا٘جٜٛ ٞبي پٟٙٝ. ثيـتشيٗ يبختٌٝيشدسا دس ثش ٔيي ػذ دسٚدصٖ اعشاف دسيبچٝ
يٛاس، ؿٕبَ وشٔب٘ـبٜ، ي صسوـتضاسٞبي غشة دسيبچٝٞبي ؿٕبَ ٚ لّٕشٚ آرسي ؿبُٔ جٍُٙ

ي تبجيبس ػشاة ٚ ي صيتٖٛ ثٟبسػتبٖ، چبِذساٖ، دسيبچٝاعشاف سٚدخب٘ٝ وبسٖٚ ٚ غشة دسيبچٝ
دس ٟ٘بيت ثبغبت اعشاف اخّٕذ دس ٔـٟذ ٚ ثبغبت ػيت دٔبٚ٘ذ ٚ ٘ظش آثبد لشاس داس٘ذ. دس 

ب ٚ ػذٞب ٞي ثشي ا٘جٜٛ دس اعشاف دسيبچٝٞبي ايٗ پٟٙٝ ثب ٌؼتشٜيبختٝ ثيـتشيٗٔجٕٛع، 
ٞبي ٞبي جٙٛثي خضس ٚ دأٙٝس غشة صاٌشع، لّٕشٚ آرسي، وشا٘ٝد ي ٔتٛػظپٟٙٝ .لشاس داس٘ذ

ٞبي وشٔبٖ، يضد ٚ ثؼضي ٔٙبعك داخّي ايشاٖ ٕٞچٖٛ ٘ٛاحي جٙٛثي اػتبٖ ،ؿٕبِي اِجشص
ٞبي ؿبُٔ دأٙٝؿٛد ٚ ٞب ديذٜ ٔيتمشيجبً دس تٕبٔي اػتبٖي تٙه، پٟٙٝفبسع لشاس داسد. 

ؿٕبِي، سضٛي ٞبي جٙٛثي اِجشص، خشاػبٖأٙٝ، دٞبي ؿشلي صاٌشعٚ تب حذٚدي دأٙٝ غشثي
 ؿٛد. ٔيٚاػتبٖ فبسع  ٞبي ؿٕبِي خشاػبٖ جٙٛثيٚ تب حذٚدي لؼٕت
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 مىابغ ي مآخز
ػشتـٙيضي، اِذيٗ، عبٞشيوبس، افـيٗ، سيبضي، ثشٞبٖ، صاٞذي أيشي، لٛاْ، آٔٙٝ، دا٘ٝخبٔٙٝثبثبصادٜ -

ٞبي تفشجي پبسن جٍّٙي تحّيُ پٛؿؾ ٌيبٞي پٟٙٝ (،1394)ػٛي، ػيذ٘ٛساِذيٗفشيذٖٚ، ٔٛ
، 28، جّذضىاسي ايشان(َاي گياَي)مجلٍ صيستمجلٍ پظيَصػٍٙبٖ اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ، ػي

 .486-498 كق، 3ؿٕبسٜ

ي (. ٚاػٙجي ٔؼبدالت ثشآٚسد ٕ٘بي1393ٝدٚػت، ٔجيذ)٘ـيٗ، ػّيشضب، ٘ٛسي، حٕيذٜ، ٚظيفٝثبديٝ  -
اي ػٙجٙذٜ ٞبي ٔبٞٛاسٜي ثشي ٔحلٛالت رست ٚ چغٙذسلٙذ ثب اػتفبدٜ اص دادٜتشٌٜؼ

، كق 2، ؿٕبسٜ 45، دٚسٜ مجلٍ تحقيقات آب ي خاک ايشانٔٛديغ)ؿجىٝ آثيبسي لضٚيٗ(، 
165-155. 

 پٛؿؾ ٞبيؿبخق (، اسصيبثي1390صادٜ، ٔيشحؼٗ )سحٕب٘ي، ٘بكح، وبوبيي، ؿبٞذ، ٔيشيؼمٛة -
ٕٞبيؾ  ٞشيؼه(،حٛضٝ ٔٛسدي؛يدٚس)ٔغبِؼٝ اص ػٙجؾ دس فبدٜاػت ٔٛسد ٌيبٞي

 . ف10،طئٛٔبتيه

 ثشآٚسد دس   TMػٙجٙذٜ ٌيبٞي ٞبيؿبخق وبسثشد (.1381ٔحٕذسضب) ػپٟشي، ػبدَ، ٔتمي، -

، 55جّذ ،ايشان طبيؼي مىابغ مجلٍ ،ٌشٌبٖ-ٕ٘ب جٟبٖ حفبظت ؿذٜ ٔشاتغ ٌيبٞي پٛؿؾ دسكذ
 .1-14، كق2ؿٕبسٜ 

-(، پ1388ٟٝٙاوجش  )ٔحٕذكبدق، ػشٔذيبٖ، فشيذٖٚ، خذادادي، ٔبساَ،  ٘ٛسٚصي ػّيػؼىشي،  -

ٞبي اعالػبت ثٙذي اوِٛٛصيىي وـبٚسصي ثب اػتفبدٜ اص ػٙجؾ اص دٚس ٚ ػبٔب٘ٝ
 .104-93كق  دس ٔٙغمٝ تبوؼتبٖ،  (GIS)جغشافيبيي

ٞبي خـىؼبِي ٚ ٕبَ تىشاس دٚسٜثيٙي احت(، پيؾ1396اهلل، سجبيي، ػؼيذ، ثشصٚ، فشصا٘ٝ)٘يب، أبٖفتح -
سيضي، ؿٕبسٜ پظٚٞـي جغشافيب ٚ ثش٘بٔٝ-٘ـشيٝ ػّٕياحش آٖ ثش پٛؿؾ ٌيبٞي دس اػتبٖ ٌّؼتبٖ، 

 .179-196ق، ك 60

ثٙذي تِٛيذ ثب اػتفبدٜ اص (، تخٕيٗ ٚ پ1396ٟٝٙ، اسدؿيش، پٙبٞٙذٜ، ٔحؼٗ)لشثب٘ي، اسدٚاٖ، پٛس٘ؼٕتي -
پظٚٞـي تحميمبت ٔشتغ ٚ ثيبثبٖ ايشاٖ، -فلّٙبٔٝ ػّٕي دس ٔشاتغ ػجالٖ، 8تلبٚيش ِٙذػت 

 . 165-180 ق، ك1، ؿٕبس24ٜجّذ

، ايٞبي ثبسؽ ايشاٖ ثٝ سٚؽ تحّيُ خٛؿٝ، ؿٙبػبيي سطيٓ(1384)ٔؼؼٛديبٖ، ػيذ اثٛاِفضُ،  -
 .47-59،كق 52ي، ؿٕبس37ٜي ، دٚسَٜاي جغشافياييي پظيَصوطشيٍ

، ا٘تـبسات جٟبد دا٘ـٍبٞي ٔـٟذ ليل پًضص گياَي،تًصيف ي تح(، 1380) ٙلٛسٔلذالي، ٔ -
 .288ف
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 .286ف

 .702، ف، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تٟشاٖاکًلًطي گياَان خاکشيي(، 1384ٔمذْ، ٔحٕذسضب) -

ٞبي ثّٛط صاٌشع ثٙذي تشاوٓ دسختي جٍُٙپٟٙٝ (،1395ٟٔذٚي، ػّي، ػضيض، جالَ، اخٛاٖ، سضب)
پبيٍبٜ  -ثشٌشفتٝ اص   World view-2اي ثٝ سٚؽ وشيجيًٙ ثب اػتفبدٜ اص تلبٚيش ٔبٞٛاسٜ

، 4ي ، ؿٕبس23ٜ، جّذ َاي ػلًم ي فىايسي چًب ي جىگلي پظيَصوطشيٍاسث، اعالػبتي ٌٌُٛ
 .87-110كق

      (،  اسصيبثي كحت 1391، ػّغب٘ي، ػؼيذ)ٞبديبٖ، فبعٕٝ، جؼفشي، سضب،  ثـشي، حؼيٗ -
ٞبي ٌيبٞي ٚ ٔٙغمٝ ٔغبِؼبتي ثب ثٙذي پٛؿؾ ٌيبٞي دس ٔميبع تيپٞبي عيفي پٟٙٝؿبخق

ي   GIS اوجمه سىجص اص ديس يدس ٔٙبعك صاٌشع جٙٛثي،  TMٞبي ػٙجٙذٜ اػتفبدٜ اص دادٜ

 .83-101ف، ػبَ چٟبسْ، ؿٕبسٜ چٟبسْ، ايشان
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