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تحليلي بر برنامهريسي و تىسعه اكىتىريسم در حىضه تاالب گاوخىني با بهرهگيري 
از شاخصهاي زيست اقليمي 

    ػيغي اتشا٘يّضادٖ

 خؼفش وشيّي
چىيذٖ 

تٙش٘گيشي اص ؽاخقٙاي آعايؼ صيغد الٍيّي يا تيٛوٍيّاذيه دس ِٕاعك ِخرٍف خغشافيايي، ِيرٛأذ تٗ 
تشٔاِٙشيضي اوٛذٛسيغري وّه ّٔايذ ذا ِٕاعك خارب ِسيغي تٗ ِٕظٛس گزساْ اٚلاخ فشاغد ِٛسد اعرفادٖ 

دس ايٓ ِماٌٗ تا تٙش٘گيشي اص آِاس٘اي ايغرگا٘ٙاي ٘ٛاؽٕاعي ّ٘دٛاس تا ذاالب گاٚخٛٔي . تٙرش لشاس گيشد
، ؽشايظ آعايؼ أغأي 2005 ذا 1975ؽاًِ؛ اففٙاْ، ؽشق اففٙاْ، وثٛذشآتاد، تافك ٚ يضد، عي عاٌٙاي 

 (تيىش، ذشخٛٔگ، فـؾاس ػقثي، ذشِٛ٘يگشِٚرشيه ٚ عٛص تاد)تشاعاط ِذٌٙا ٚ ؽاخقٙاي صيغد الٍيّي 
ِٕغمٗ  الٍيّي ٚيژگيٙاي تٗ ذٛخٗ تا وٗ اعد آْ ِٛيذ ذسميك يافرٙٙاي .اعد گشفرٗ لشاس ذسٍيً ٚ ذدضيٗ ِٛسد

ِٛسد ِغاٌؼٗ ٚ داسا تٛدْ ظشفيرٙاي ِٕاعة اص خارتٙٙاي ِسيغي ّ٘چْٛ؛ کٖٛ، کٛيش، دسياچٗ، عثض٘ضاس، 
وؾؾپزيشي  اکٛذٛسيغري تشٔاِٙشيضي خٙد آْ، ّ٘دٛاسي دس لٛسذاْ ٚ ٚسصٔٗ ذاسيخي ِٕاعك ٚ گض خٕگٍٙاي

تٙغٛسي وٗ ٔرايح زافً اص ذدضيٗ ٚ ذسٍيً يافرٙٙا، زاوي اص آْ اعد ػٍيشغُ آٔىٗ الٍيُ . صيادي داسد
اسديثٙؾد ٚ ؽٙشيٛس، داساي آعايؼ الٍيّي سٚصأٗ ٚ  ِا٘ٙاي ٌيىٓ ِيثاؽذ، ِرغيش خٕه ذا داؽ ؽشايظ اص ِٕغمٗ
ٌساػ آعايؼ  اص زاي ػيٓ دس .ِيثاؽٕذ ِٕغمٗ دس ذٛسيغري تٙش٘ثشداسي ٚ تشٔاِٙشيضي خٙد ِغٍٛب واِاًل ؽثأٗ

سٚصأٗ ذٕٙا ِاٖ فشٚسديٓ داساي ؽشايظ ِغاػذ ٚ ِا٘ٙاي اعفٕذ ٚ آتاْ ٔيض ذا زذٚدي ِٕاعة ٚ اص ٔظش آعايؼ 
ايٕه ٔرايح زافً اص ايٓ پژٚ٘ؼ . الٍيّي ؽثأٗ ٔيض ِا٘ٙاي ذيش ٚ ِشداد دس ؽشايظ آعايؾي ِٕاعة لشاس داسٔذ

دس زٛضٗ ذاالب گاٚخٛٔي، ِيرٛأذ سإّ٘اي ػًّ ِذيشاْ ٚ عياعرگزساْ زٛصٖ ذٛسيغُ ٚ دفاذش ذٛسيغري ٚ 
.  ذٛسگشدأاْ تٛدٖ ٚ تٗ ِٕظٛس تشٔاِٙشيضي ذٛعؼٗ اوٛذٛسيغُ دس ِٕغمٗ ِٛسد تٙش٘ثشداسي آٔاْ لشاس گيشد

. آعايؼ صيغد الٍيّي، ذاالب گاٚخٛٔي، اوٛذٛسيغُ، ؽاخـ سٚصأٗ، ؽاخـ ؽثأٗ: ٚاژگاْ وٍيذي

                                                           
 Email: e_ebrahimzadeh@yahoo.com                       .  دأؾياس خغشافياي دأؾگاٖ عيغراْ ٚ تٍٛخغراْ ـ
                 .                        دأؾدٛي کاسؽٕاط اسؽذ خغشافيا ٚ تشٔاِٙشيضي ذٛسيغُ-
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ِمذِٗ 

ايٓ . آعايؼ صيغد الٍيّي أغأي تٗ ذؼادي زشاسذي تذْ اٚ تا ِسيظ اعشافؼ ٚاتغرٗ اعد
ٚيژگيٙاي ٘ٛاي اعشاف، فؼاٌيد فيضيىي ؽخـ، دسخٗ : ذؼادي تٗ ذشوية ػٛاٍِي ِإٔذ

زاٌد ذؼادي آعايؼ صيغد الٍيّي، . زشاسخ، سعٛتد ٔغثي، ذاتؼ آفراب ٚ تاد ٚاتغرٗ اعد
صِأي تٗ ٚلٛع ِيپيٛٔذد وٗ ذؼادي دِاي دفغ ؽذٖ ٚ خزب ؽذٖ تيٓ پٛعد ٚ ِسيظ ايداد 

کغّايي، ) دسخٗ عأريگشاد ؽٛد 37ؽٛد ٚ عثة ِرؼادي ِأذْ دِاي دسٚٔي تذْ أغاْ دس 
1363 : 26  .)

. يىي اص ػٛاًِ ِؤثش تش صٔذگي، آعايؼ ٚ عالِري أغاْ، ؽشايظ خٛي ٚ الٍيّي اعد
اِشٚصٖ ِغاٌؼٗ . أغاْ اص تذٚ ذٌٛذ تٙغٛس ِغرميُ ٚ غيشِغرميُ ِرأثش اص ايٓ ؽشايظ تٛدٖ اعد

ذأثيش ٚضؼيد خٛي تش سٚي صٔذگي، عالِري، آعايؼ ٚ اػّاي ٚ سفراس أغاْ دس لاٌة يىي اص 
تيثش ٚ )ؽاخقٙٙاي ػٍّي تا ػٕٛاْ صيغد الٍيُ أغأي ِٛسد ِغاٌؼٗ ٚ تشسعي لشاس ِيگيشد 

دس ػيٓ زاي ِغاٌؼاخ تيٛوٍيّاذيه أغأي پايٗ ٚ اعاط تغياسي اص . (93 :1381٘يگيٕض، 
تشٔاِٙشيضيٙاي ػّشاْ ٔازيٙاي، تٛيژٖ دس صِيٕح ِغائً ؽٙشي ٚ عىٛٔرگا٘ي، ِؼّاسي ٚ 
خٙأگشدي اعد ٚ ٔرايح زافً اص ايٕگٛٔٗ ِغاٌؼاخ دس اعىاْ تؾش دس ِٕاعك خذيذ ٚ ٔيض 

سٚؽٙا ٚ ِذٌٙاي . ,Lauren) (2000ذٛعؼٗ عىٛٔرگا٘ٙاي ِٛخٛد، تٙش٘ثشداسي ِيؾٛد 
گٛٔاگٛٔي تشاي ؽٕاخد ٚ دسخح ذأثيش ػٕافش ٚ ػٛاًِ الٍيّي تشسٚي اسگأيغُ أغاْ اسائٗ 

ايٓ . ؽذٖ وٗ دس ايٓ ِماٌٗ ِذٌٙاي ّ٘غاص تا الٍيُ ِٕغمٗ ِٛسد ِغاٌؼٗ تشسعي ؽذٖ اعد
تشسعي وٗ ِثرٕي تش ِؼرثشذشيٓ ِذٌٙاي ذدشتي ِٛخٛد اعد، اِىاْ آْ سا ِيذ٘ذ وٗ تا 

اعرفادٖ اص ايٓ سٚؽٙا، تيٛوٍيّاي ذاالب گاٚخٛٔي سا اص ٔظش ويفيد زشاسذي ٚ آثاس 
فيضيٌٛٛژيىي آْ ِٛسد ذدضيٗ ٚ ذسٍيً لشاس دادٖ ٚ اٌگٛي ِٕاعثي تٗ ِٕظٛس ذؼييٓ دسخٗ 
آعايؼ، يا ػذَ آعايؼ دس ِٕغمٗ ِٛسد ِغاٌؼٗ، دس عٛي سٚص٘ا، ِا٘ٙا، فقٛي ٚ عاٌٙاي 

. ِخرٍف زافً ؽٛد

عاتمٗ تشسعـي ذأثيش ػٕافش ِسيغي تش واسوشد٘اي أغأي تٗ گزؽرٙٙاي تغياس دٚس 
 دس ٘ٛا ٚ آب لـغؼي اثش تـش گزؽرٗ دس دأؾّٕذاْ اص تغياسي وٗ تٙغٛسي تشِـيگشدد،

. فؼاٌيرٙاي أغأي ذأويذ داؽرٕذ؛ وٗ اص آْ خٍّٙأذ اسعغٛ،  ِٕرغىيٛ، ٘أريٕگرْٛ ٚ غيشٖ
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ٗ ٘اي . اِشٚصٖ ٔيض ٔفٛر آب ٚ ٘ٛا تش فؼاٌيد ٘اي أغاْ ِؾٙٛد اعد اگش تٗ دٚس اص أذيؾ
خثشگشايي ُ٘ تٗ ِٛضٛع ٔگشيغرٗ ؽٛد، تاص ُ٘ ِيثيٕيُ وٗ أغاْ ٔريدٗ فؼاٌيد ٘اي خٛد سا 

ُ صادٖ ٚ ّ٘ىاساْ، )عاصگاس تا ِسيظ ٚ آب ٚ ٘ٛا ذٕظيُ ٚ وٕرشي ِيىٕذ  (. 33: 1388اتشا٘ي
تشاي عٕدؼ ؽشايظ آعايؼ ٚ سازري أغاْ،  ِسمماْ تغياسي تٗ ذسميك پشداخرٙأذ ٚ اص 

، ِا٘ٛٔي، ذشچٛٔگ ٚ غيشٖ دس ايٓ (1997)، گيٛٔي (1973)اٌگٛ٘اي ِرؼذدي ّ٘چْٛ اٌگي 
ذمغيّثٕذي  (2، ؿ 1996)دس عاٌٙاي اخيش دس ايٓ اسذثاط ذشخٛٔگ . صِيٕٗ اعرفادٖ ّٔٛدٖ أذ

دس ِٛسد صيغد الٍيُ  (33، ؿ 1377 )ػتيٛکٍيّاي اِشيکا سا ِغشذ عاخد ٚ خٙأثخ
دس ِٛسد ذٙيح ٔمؾٗ تيٛوٍيّاي ذاتغرأٗ ٚ صِغرأٗ تشاي عٛازً ؽّاي  (1371)ذثشيض، واٚيأي 
تشاي أضٌي ٚ  (92، ؿ 1367 )ْتشاي ذثشيض ٚ ساصخٛيا (1373)ػٍيدأي ، ٚ خٕٛب ايشاْ

دس ( اثش ػٛاًِ الٍيّي سٚي أغاْ)گضاسػ پژٚ٘ؾي ذسد ػٕٛاْ  (14، ؿ 1379)لائّي 
.  عاصِاْ ٘ٛاؽٕاعي ٚ کؾٛس، ِغاٌؼاخ س٘گؾايي أداَ دادٖ أذ

ِؾخقاخ ِٕغمٗ ِٛسد ِغاٌؼٗ 

دس ايٓ ذسميك تشاي تشسعي ِٕغمح ِٛسد ِغاٌؼٗ، داد٘ٙا ٚ اعالػاخ ِٛسد ٔياص اص عاصِاْ 
دسيافد ؽذٖ ٚ تٗ فٛسخ سٚصأٗ،  (2005-1975) عاٌٗ 30٘ٛاؽٕاعي وؾٛس تشاي دٚسٖ 

ِٕغمح ِٛسد ِغاٌؼٗ دس زٛضٗ ذاالب . ِا٘أٗ ٚ عاالٔٗ تشسعي ٚ ذدضيٗ ٚ ذسٍيً ؽذٖ اعد
  ويٍِٛرش ِشتغ476ايٓ ذاالب تا . گاٚخٛٔي، اص ِؼشٚفرشيٓ ذاالب فالخ ِشوضي ايشاْ اعد

 اففٙاْ لشاس داسد ٚ اص ٔظش ِٛلؼيد خغشافيايي دس   ي ويٍِٛرشي خٕٛب ؽشق167ِغازد دس 
 52 دليمٗ ذا 45 دسخٗ ٚ 52 دليمٗ ػشك ؽّاٌي ٚ 30 دسخٗ ٚ 30 دليمٗ ذا 8 دسخٗ ٚ 32

 ٚ اسذفاع آْ اص عغر دسيا   cm150زذاوثش ػّك آْ .  دليمٗ عٛي ؽشلي لشاسداسد52دسخٗ ٚ 
ايٓ ذاالب تا رخايش تيٌٛٛژيه، لاتٍيرٙاي پژٚ٘ؾي صيغد ِسيغي سا داسد .  ِرش اعد1470

ٚ دس ؽّاس صيغرگاٖ ٘اي صِغرأي پشٔذگاْ ِٙاخش ِسغٛب ِيؾٛد ٚ دس ػيٓ زاي اص اسصػ 
ِٛلؼيد ذاالب سا دس اعراْ  (1)ٔمؾٗ .  ِٕاعثي تشخٛسداس ِيثاؽذيذفشخگا٘ي ٚ اوٛذٛسيغد
. اففٙاْ ِؾخـ ِيّٕايذ
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 ِٛلؼيد ذاالب گاٚخٛٔي دس اعراْ اففٙاْ (1)ٔمؾٗ ؽّاسٖ 

 1389ٔگاسٔذگاْ، :  ذشعيُ

اسصؽٙاي اکٛذٛسيغري ذاالب گاٚخٛٔي 

 اخرقاؿ خٛد ـٖب ايشاْ دس سا دگاْـپشْ ُِٙ ٘ايصيغرگاٖ اص دسفذ 50 دٚدـذ دس ذاالتٙا
 تشآٔٙا  تِٛؾٕاخري عيّاي دگشگٛٔي صيغرگا٘ٙا ايٓ ذٙذيذاخ تيؾرشيٓ، تا ايٓ ٚخٛد داد٘أذ

 گٛٔٙاي صيغرگاٖ تش ػالٖٚ ذاالتٙا .اعد آتضي وٕاس ٚ آتضي پشٔذگاْ تشاي فِخرً ػٛاًِ اثش
 ٚ آب، أشژي، آتضياْ، زًّ ِٕاتغذأِيٓ  ِإٔذ ِشدَ تشاي تغياسي فٛايذ داساي خأٛسي ِخرٍف

 ذاالب (.170: 1377ِدٕٛٔياْ، ) ِيثاؽٕذ  ٚ غيشٖژْ پژٚ٘ؼ، تأه ٚ ٔمً، ذفشج، آِٛصػ
وٖٛ، سٚدخأٗ، وٛيش، خٕگً،  تا داؽرٓدس زٛضٗ خٛد گاٚ خٛٔي اص ِسذٚد ِٕاعمي اعد وٗ 

ؽشايظ خافي سا فشاُ٘ آٚسدٖ اعد وٗ واسوشد٘اي ذاالتي ٚ  پٛؽؼ گيا٘ي، ذپٙٙاي ؽٕي
ذي، تٗ خٛد خزب  اوٛذٛسيظ ِخرٍفسا دس صِيٕٙٙايتا ػاليك ِخرٍف گشدؽگشاْ ِيرٛأذ 

ّٔٛدٖ ٚ ؽشايظ الصَ خٙد ذأِيٓ ٔياص٘اي ذفشيسي، فشالري، عثيؼرگشدي ٚ غيشٖ سا تشاي 
 دس وٕاس ذاالب ،وٖٛ عياٖػاسضٗ عثيؼي ِؼشٚف تٗ ٚخٛد  تٙغٛسي وٗ . فشاُ٘ ِيّٕايذآٔاْ

ٚخٛد وٛيش دس دس ػيٓ زاي . ِيرٛأذ تٗ ػٕٛاْ خارتٗ ُِٙ دس صِيٕٗ وٕٛ٘ٛسدي ِغشذ ؽٛد
تاذاللي ٘اي اص وٛيش سا چٕذ تشاتش ّٔٛدٖ اعد ٚ تخقٛؿ  خارتٗ ٘اي آْ،وٕاس ايٓ ذاالب
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 ٚ ب ذٛسيغد ٚ ِغاتماخ ِخرٍف، ػثٛس تا ِٛذٛس عيىٍد، اذِٛثيً، ؽرش، االؽيِيرٛاْ تشاي ج
خٛد ّ٘چٕيٓ ِيرٛاْ اص ٚ. (59: 1386کشدٚأي، ) وشد غيشٖ ٚ خافيد تاذاللي آْ اعرفادٖ

تشاي اعرفادٖ اص ٔٛس آفراب ٚ ْ ٚ دس سٚص تشاي ذّاؽاي عراسگاوٛيشي ِٕغمٗ ؽثٙاي فاف 
وٗ دس تؼضي فقٛي  آفراب دسِأي اعرفادٖ ّٔٛد ٚ اص عشفي وٛيش، گيا٘اْ خاؿ خٛد سا داسد

 تا  تٛيژٖ أٛاع گض٘ا؛صيثايي خافي سا ايداد ِيّٕايذ ٚ دس فقً تٙاس تغياس ديذٔي ٘غرٕذ
ً ٘اي  تٛذٙٙاي ؽٛس ، ٚ ٔيٙاي گً وشدٖ تا واوً صسد سٔگ خاسؽرش٘ا تٕفؼ ِرٕٛع ذٛاَ تاگ

فقً  ايٓ وٛيش دس. عياٖ ٚ تٛذٙٙاي ؽٛس عفيذ تٗ سٔگ وُ سٚؽٓ تغياس صيثا ٚ ديذٔي ٘غرٕذ
 ِسغٛبگش تٛيژٖ اوٛذٛسيغرٙا ـگشدػ صيثا تشاي ٘ش ن اوٛعيغرُ وٛيشي تغياسـيتٙاس 

خارتٗ خاؿ خٛد سا  ٔيضذپٙٙاي ؽٕي اعشاف ذاالب گاٚخٛٔي(. 59: 1386کشدٚأي، ) ِيؾٛٔذ
ػالٖٚ  ٚ تٛدٖاخد ٚ ذاص ؽرش٘ا ٚ ِغاتماخ ؽرش دٚأي ٚ ايٕدا تٙرشيٓ ػشفٗ ٚ ِيذاْ خداسٔذ 
دس .  ٔظيش اذِٛثيً، ِٛذٛس عيىٍد، دٚچشخٗ ٚ غيشٖ اخشا ّٔٛديِيرٛاْ دس آْ ِغاتماختش آْ 

خقٛؿ دس ٖ دس ػشفٙٙاي ِغيش تيٓ ذپٙٙا بپايٓ ذپٙٙا تٗ ػٕٛاْ يه ِسً وُػيٓ زاي 
ؽثٙاي صِغرأي ِغشذ ٘غرٕذ ٚ ِسيظ ِٕاعثي خٙد پشٚاص تا گاليذس، پاساِٛذٛس، وايد، 

ٔٙاي اٚ افك ٚعيغ وٛيش، ِغاٌؼٗ ػٍّي، ذٛسٚي ؽٕٙا عمٛط آصاد، تياتاْ پيّايي، لذَ صدْ 
، اٌٚٛيد  آْٚ ديگش ِٕاتغ عثيؼي دعد ٔخٛسدٖ ٌدٕٙا ٔٙفرٗ ذاالب اص خٍّٗ خٛاؿ دسِأي

ِغاٌؼاخ وٛيشؽٕاعي، لايك سأي دس ِسً تٕذ ؽاخىٕاس، دس فٛسخ ذدذيذزياخ گاٚ خٛٔي 
 ذاالب تا ذٛخٗ ذياٌثرٗ دس وٕاس ػٛاًِ اوٛذٛسيظ .ِغشذ ٘غرٕذ ٔيض دس آْ ِا٘يگيشي ٚ ؽٕا 

ٗ ٘اي ذاسيخي چٕذيٓ عاٌٗ آْ ٚ سٚعرا ٚسصٔٗ تٗ ٔضديىي ذاالب تٗ ؽٙش ي لٛسذاْ ٚ خارت
 تا ٚسصٔٗ پً ذاسيخيچٕأىٗ . ِيثاؽذ ايٓ ٔٛازي ٔيض ِٕاعثي تشاي تاصديذ آثاس ذاسيخيفشفد 

، عفش٘ثافي، پاسچٙثافي، ذسميماخ صتأؾٕاعي ٚ آٚاؽٕاعي دس  ٚسصٔٗدٚساْ عاعأي، فشػپايٗ 
خاِگاْ، ِغدذ خاِغ اص دٚساْ  ؽٙش عپيذآْ ٚ دس ٚالغ اْ تاعراْ، چادس عفيذ صٔاْ بص

 لٛسذاْ لٍؼٗ لذيّيففٛي،  صِاْ ؽاٖ عّٙاعة اص يعٍدٛلياْ، واسٚأغشا٘اي ستاط ػثاط
ٚ غيشٖ ٔيض اص ، آعياتٙاي آتي يدس دٚساْ عٍدٛلي، ذؼذاد صيادي تشج وثٛذش، لٍؼٗ خشگٛػ

خٍّٗ خزاتيرٙاي ذاسيخي ٚ فشٕ٘گي زٛضٗ ذاالب گاٚخٛٔي ِيثاؽٕذ کٗ دس زاي زاضش 
 تٗ دٌيً ذخشية ِسذٖٚ ذاالب دس زاي اص تيٓ آٔٙا ذا زذٚدياسصػ ذفشخگا٘ي ٚ گشدؽگشي 
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ِٕسقشتٗ   عٕري تا فشٕ٘گ ٚ ٚتا عاتمٗ عٛالٔي ذاسيخي ؽٙش ٚسصٔٗ خقٛؿٖ ب.سفرٓ اعد
 صيثايي  تؼضًا ِٕسقش تٗ فشد خٛد،، گٛيؼ خاؿ ٚ آثاس ٚ اتٕيٗ ذاسيخي خاؿفشد، پٛؽؼ

تٗ عش ِيثشد ٚ ْ تٗ ذاالب دس عىٛذي آساَ دتٗ دٌيً اّ٘يد ٔذاػّذذًا خافي داسد وٗ 
ّٔايذ، دس زاٌي وٗ ايٓ ِٕغمٗ تا ذٛخٗ تٗ خزب ِي دس ؽشايظ ِٛخٛد گشدؽگشاْ وّرشي سا

ايٓ ُِٙ ػغف . ِٛاسد فٛق اص پرأغيً تغياس تااليي دس خزب گشدؽگش تشخٛسداس ِيثاؽذ
ذٛخٗ ٘شچٗ تيؾرش ِغؤٌٚيٓ، تشٔاِٙشيضاْ ٚ عياعرگزساْ ٍِي ٚ ِٕغمٙاي سا ِيغٍثذ؛ دس 

دس اداِٗ ؽاخقٙاي .  ذثؼاخ ٔاگٛاسي سا دس تٍٕذِذخ دس پي خٛا٘ذ داؽدغيش ايٓ فٛسخ
صيغد الٍيّي واستشدي تٗ ِٕظٛس ذؼييٓ ؽـشايظ آعايؼ أغأـي دس اياَ ِخرٍف عاي دس 

خٛضٗ ذاالب گاٚخٛٔـي تـٗ ِٕظٛس تٙش٘ثشداسي ػٍّي ٚ ِٕغمي اص آْ خٙد تشٔاِٙشيضي ٚ 
. ذٛعؼٗ واسوشد٘اي ذٛسيغري دس ِٕغمٗ تشسعي ٚ اسايٗ گشديذٖ اعد

ؽاخـ ذشخٛٔگ 

ؽاخـ ذشخٛٔگ يىي اص ِّٙرشيٓ سٚؽٙاي صيغد الٍيُ أغأي تشاي اسصياتي آعايؼ 
اِرياص ايٓ سٚػ ٔغثد تٗ عايش سٚؽٙا ايٓ اعد وٗ اص وٍيٗ . أغاْ ِسغٛب ِيؾٛد

ِؾخقٙٙاي الٍيّي ّ٘چْٛ دِا، سعٛتد، تاد، ذاتؼ ٚ عاػاخ آفراتي وٗ ِدّٛػٗ ؽشايظ 
تا اعـرفادٖ اص ايٓ . دِايي تذْ أغاْ سا وٕرشي ِيىٕـٕذ، ٘ـّضِاْ اعرفادٖ ؽذٖ اعد

ؽاخـ ِيرٛاْ ِٕاعة ذشيٓ ِٕغمٗ سا تشاي الاِد ٚ عىٛٔد افشادي وٗ اص زغاعيد، ٚ يا 
(. 78: 1372کاٚيأي، )تيّاسيٙاي ِشتٛط تٗ ٔٛػي ٘ٛا ٚ الٍيُ سٔح ِيثشٔذ، ِؾخـ وشد 

ؽاخـ ذشخٛٔگ تشاعاط ضشية سازري ٚ ضشية ذأثيش خٕىىٕٕذگي تاد اعرٛاس اعد وٗ تا 
ذٛخٗ تٗ داد٘ٙاي الٍيّي ِٕغمٗ ِٛسد ِغاٌؼٗ،  تشسعي ؽذٖ ٚ ٔرايح آْ تٗ فٛسخ خذاٚي ٚ 

تشاي ذؼييٓ ضشية سازري اص ِذي ِسذٚدٖ ضشاية سازري،  تش زغة . ّٔٛداس اسائٗ ؽذٖ اعد
ايٓ ّٔـٛداس دس ٚالغ . آِذٖ، اعرفادٖ ؽـذٖ اعد (1)تشسعـي ذشخٛٔگ وٗ دس ذـقٛيش ؽّاسٖ 

ٔؾأذٕ٘ذٖ ِيضاْ آعايؾي اعد وٗ أغاْ دس ؽشايظ ذشويثٙاي ِرفاٚخ دِا ٚ سعٛتد ٚ 
 ,Terjung)ؽشايظ ِرؼاسف،  يؼٕي پٛؽؼ ِؼٌّٛي ٚ ػذَ فؼاٌيد فيضيىي تٗ دعد ِيآٚسد 

دس ايٓ ّٔٛداس خغٛط ِٕسٕي ٔؾأذٕ٘ذج سعٛتد ٔغثي ٚ ّٔٛداس . (141 ,119-123 :1968
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افمي ٔؾأذٕ٘ذج دِا تش زغة فاسٔٙايد ِيثاؽذ ٚ لشاس گشفرٓ دِا ٚ سعٛتد دس ٘ش ِٛلؼيد 
. ٔؾأذٕ٘ذج ؽشايظ صيغد الٍيّي آْ ِاٖ ِيثاؽذ

 
ِسذٚدٖ ضشاية سازري،  تش زغة تشسعي ذشخٛٔگ  (1)ؽىً ؽّاسٖ 

ِفا٘يُ ٔٙاد٘ا ٚ ػالئُ ضشية سازري  (1)خذٚي ؽّاسٖ 

 Englishگشٖٚ ازغاط غاٌة عّثً 

-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
0 

+1 
+2a 
+2b 
+3 

ِاٚساي عشِا 
فٛلاٌؼادٖ عشد 
تغياس عشد 

عشد 
تغياس خٕه 

خٕه 
ِغثٛع 
گشَ 
داؽ 

تغياس داؽ 
 فٛلاٌؼادٖ داؽ

Uc 
Ec 
Vc 
Cd 
K 
C 
M 
W 
H 
S 

Eh 

 

Ultra cold 
Extremely cold 

Cold 
Keen 
Cool 

Moderate 
Warm 
Hot 

Very hot 
Extremely hot 

 .76: 1386ِسّذي ٚ عؼيذي، : ِٕثغ
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ضشية سازري ذاالب گاٚخٛٔي تش اعاط ؽاخـ ذشخٛٔگ  (2)خذٚي ؽّاسٖ 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan 
تغياس 
خٕه 

تغياس 
خٕه 

ٔغثرا 
ِغثٛع 

گشَ ِغثٛع 
تغياس 
گشَ 

ِغثٛع گشَ 
ٔغثرا 
ِغثٛع 

تغياس 
خٕک 

تغياس 
خٕک 

تغياس 
خٕک 

2 -2- 1 -0 1 +2 +1 +0 1 -2 -2 -2 -

. 1389ِساعثاخ ٔگاسٔذگاْ، : ِاخز

ٔؾأذٕ٘ذج آْ اعد  (2)ذسٍيً يافرٙٙا دس زٛضٗ ذاالب گاٚخٛٔي تش اعاط خذٚي ؽّاسٖ 
وٗ دس ِٕغمح ِٛسد ِغاٌؼٗ پٕح ِاٖ اص عاي، يؼٕي ِا٘ٙاي دي، تّٙٓ، اعفٕذ، آتاْ ٚ آرس دس 

کٗ ِؼشف ٚضؼيد تغياس خٕک ِيثاؽذ، لشاس داسد ٚ دس ِا٘ٙاي ِٙش ٚ فشٚسديٓ - 2ِسذٚدٖ 
دس ػيٓ زاي ِا٘ٙاي . لشاس گشفرٗ کٗ ِؼشف ؽشايظ ٔغثرًا ِغثٛع ِيثاؽذ-  1دس ِسذٚدٖ 

لشاس گشفرٗ کٗ ِؼشف ؽشايظ گشَ ِيثاؽذ ٚ دس ِاٖ ژٚئيٗ دس + 1خشداد ٚ ِشداد دس ِسذٚدٖ 
دس ٚالغ ذٕٙا دٚ ِاٖ . ِيثاؽذ کٗ ِؼشف ؽشايظ تغياس گشَ ِيثاؽذ+ 2ِسذٚدٖ ٔضديک تٗ 

تٛدٖ ٚ اص ؽشايظ صيغد  (0ِسذٚدٖ )اسديثٙؾد ٚ ؽٙشيٛس داساي ؽشايظ فيضيٌٛٛژيکي ِغثٛع 
الٍيّي ِٕاعة خٙد تٙش٘ثشداسي ٘اي ذٛسيغري تا ؽشايظ آعايؼ أغأي ِٕاعة تٗ ٌساػ 

 .ؽاخـ ذشخٛٔگ تشخٛسداس ِيثاؽٕذ

ذؼييٓ ضشية سازري سٚص تش اعاط سٚػ ذشخٛٔگ 

تشاي ذؼييٓ ضشية سازري سٚص،  دس ِا٘ٙاي ِخرٍف عاي دس ِذي ذشخٛٔگ تٗ ايٓ فٛسخ 
ػًّ ِيؾٛد وٗ ضشية سازري سٚص اص ِيأگيٓ زذاوثش دِاي سٚصأٗ تٗ دسخٗ فاسٔٙايد ٚ 

ٔرايح  (3)خذٚي ؽّاسٖ . ِيأگيٓ زذالً سعٛتد ٔغثي سٚصأٗ تٗ دسفذ اعرفادٖ ِيؾٛد
زافً اص ذسٍيً ضشية سازري سٚص تش اعاط ؽاخـ ذشخٛٔگ دس زٛضح ذاالب گاٚخٛٔي سا 

. تٗ خٛتي ٔؾاْ ِيذ٘ذ

 ضشية آعايؼ سٚص تشاي ذاالب گاٚخٛٔي تٗ سٚػ ذشخٛٔگ (3)خذٚي ؽّاسٖ 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan 
تغياس خٕک تغياس خٕک ٔغثرا ِغثٛع ِغثٛع گشَ داؽ داؽ داؽ گشَ گشَ ٔغثرا ِغثٛع تغياس خٕک 

2- 1- 1 +1 +2 +2 +2 +1 +0 1 -2 -2 -
. 1389، ِْساعثاخ ٔگاسٔذگا: ِاخز
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+ a2دس ِسذٚدٖ ( ذيش، ِشداد، ؽٙشيٛس)دس ايٓ ِٕغمٗ عٗ ِاٖ اص عاي  (3)تا ذٛخٗ تٗ خذٚي 
ٚالغ ِيؾٛد - 2لشاس ِيگيشٔذ وٗ ِؼشف ؽشايظ داؽ اعد ٚ عٗ ِاٖ اص عاي ٔيض دس ِسذٚدٖ 

لشاس ِيگيشد + 1ّ٘چٕيٓ عٗ ِاٖ ديگش عاي ٔيض دس ِسذٚدٖ . وٗ ؽشايظ تغياس خٕه سا داسد
وٗ - 1ايٓ دس زاٌي اعد وٗ دٚ ِاٖ اعفٕذ ٚ آتاْ دس ِسذٚدٖ . وٗ ٚضؼيد گشَ سا داساعد

ٚالغ  (0) لشاس ِيگيشٔذ ٚ ذٕٙا ِاٖ فشٚسديٓ دس ِسذٚدٖ ففش خؽشايظ ٔغثرا ِغثٛع سا داسا ط
تا ذٛخٗ تٗ ايٓ داد٘ٙا ٚ ؽشايظ ِٕغمٗ تش . ؽذٖ اعد وٗ ٔؾأذٕ٘ذج ؽشايظ ِغثٛع اعد

اعاط سٚػ ذشخٛٔگ فشٚسديٓ ِاٖ داساي تٙرشيٓ ؽشايظ صيغد الٍيّي ٚ اعفٕذ ٚ آتاْ ٔيض ذا 
. زذٚدي دس سٚص تشاي تٙش٘ثشداسي ذٛسيغري دس ِٕغمٗ ِٕاعة ِيثاؽٕذ

ذؼييٓ ضشية سازري ؽة تش اعاط سٚػ ذشخٛٔگ 

تا ذٛخٗ تٗ ؽاخـ ذشخٛٔگ ضشية سازري ؽة اص ِيأگيٓ زذالً دِاي سٚصأٗ تٗ دسخٗ 
فاسٔٙايد ٚ ِيأگيٓ زذاوثش سعٛتد ٔغثي سٚصأٗ تٗ دسفذ ِساعثٗ ِيؾٛد ٚ خذٚي ؽّاسٖ 

. ِسذٚدٖ ٘اي آعايؾي سا تش ايٓ اعاط دس ؽشايظ ؽثأٗ ِٕغمٗ ٔؾاْ ِيذ٘ذ (4)

ضشية آعايؼ ؽة تش اعاط ؽاخـ ذشخٛٔگ ذاالب گاٚخٛٔي  (4)خذٚي ؽّاسٖ 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan 

عشد عشد 
تغياس 
خٕک 

تغياس 
خٕه 

ٔغثرا 
ِغثٛع 

ٔغثرا 
ِغثٛع 

تغياس 
خٕه 

تغياس 
خٕه 

تغياس 
خٕه 

عشد عشد عشد 

3 -3- 2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -

. 1389، ِْساعثاخ ٔگاسٔذگا: ِاخز

 ِاٖ اسديثٙؾد، خشداد، ِٙش، ؽٙشيٛس، 5دس ايٓ ذاالب گاٚخٛٔي  (4)تا ذٛخٗ تٗ خذٚي 
لشاس داسد وٗ ؽشايظ تغياس خٕه سا ٔؾاْ ِيذ٘ذ ٚ ِا٘ٙاي آتاْ، - 2فشٚسديٓ دس ِسذٚدٖ 

دس زاٌي وٗ . لشاس داسد وٗ ٔؾأذٕ٘ذٖ ٚضؼيد عشد اعد- 3آرس، دي ٚ تّٙٓ دس ِسذٚدٖ 
لشاس داسد وٗ ٔؾأذٕ٘ذٖ ٚضؼيد ٔغثرًا ِغثٛع اعد ٚ تا - 1ذيش ٚ ِشداد ِاٖ دس ِسذٚدٖ 

ذٛخٗ تٗ داد٘ٙاي ايٓ خذٚي ضشية سازري ؽة دس ايٓ دٚ ِاٖ ذا زذٚدي تا واسوشد٘اي 
. ذٛسيغري ايٓ ِٕغمٗ عاصگاس اعد
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ؽاخـ صيغد الٍيّي تيىش 

تشاي اسصياتي ِيضاْ آعايؼ گشدؽگشاْ دس ذاالب گاٚخٛٔي ٚ تٗ ِٕظٛس ذذليك تشسعي ؽشايظ 
ايٓ ؽاخـ تٗ دٌيً . آعايؼ أغأي اص ؽاخـ تيىش ٔيض دس ايٓ ذسميك اعرفادٖ ؽذٖ اعد

اعرفادٖ اص عشػد تاد ٚ دِاي ٘ٛا اص خاِؼيد ِٕاعثي تشخٛسداس اعد ٚ ذا زذٚد صيادي تا 
تيىش تشاي ِساعثٗ ؽاخـ خٕىىٕٕذگي ِسيظ ساتغٗ صيش سا . ؽشايظ ِٕغمٗ ٔيض ذغثيك داسد

:  پيؾٕٙاد وشدٖ اعد

Cp = (./26+./34*v:(                 1)ساتغٗ 
./637

) * (36.5-t) meal/cm
2
/sec 

ِؼذي دِاي سٚصأٗ تش زغة   :tعشػد تاد تش زغة ِرش تش ثأيٗ ٚ : v: دس ايٓ ساتغٗ
تيىش دسخاخ لذسخ خٕىىٕٕذگي .  ؽاخـ خٕه وٕٕذگي سا ٔؾاْ ِيذ٘ذcpعٍغيٛط، ٚ 

: اسائٗ وشدٖ اعد (5)ِسيظ ٚ آعرأٙٙاي ذسشيه تيٛوٍيّاذيه أغأي سا تٗ فٛسخ خذٚي 
 

تش زغة سٚػ تيىش  (Cp) دسخاخ خٕىىٕٕذگي ِسيظ ٚ آعرأٙٙاي تيٛوٍيّاذيه (5)خذٚي ؽّاسٖ 

 ؽشايظ تيٛوٍيّاي أغأي ؽشايظ ِسيغي ِمذاس

0 -4 
5-9 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 

داؽ، گشَ، ؽشخي ٚ ٔاِغثٛع 
گشَ لاتً ذسًّ 
ِاليُ ِغثٛع 

خٕه 
عشد ٚ وّي فؾاسدٕ٘ذٖ 

خيٍي عشد 
 عشد ٔاِغثٛع

فؾاس تيٛوٍيّايي 
ِسذٚدٖ آعايؼ تيٛوٍيّايي 
ِسذٚدٖ آعايؼ تيٛوٍيّايي 

ذسشيه ِاليُ 
ذسشيه ِرٛعظ ذا ؽذيذ 
تٙغٛس ِرٛعظ آصاسدٕ٘ذٖ 

 تٗ ؽذخ آصاسدٕ٘ذٖ

. 76: 1386ِسّذي ٚ عؼيذي، : ِاخز

تا اعرفادٖ اص ؽاخـ تيىش لذسخ خٕىىٕٕذگي ِسيظ دس ِا٘ٙاي ِخرٍف عاي تشاي ذاالب 
ّ٘چٕيٓ تا ذٛخٗ تٗ . ذٕظيُ ؽذٖ اعد (6)گاٚخٛٔي ِساعثٗ ٚ تٗ فٛسخ خذٚي ؽّاسٖ 

سٚٔذ ِا٘أٗ ذـسشيىاخ صيغد الٍيُ أغأـي ذاالب گاٚخٛٔي سا ٔؾاْ  (1)ّٔٛداس ؽـّاسٖ 
. ِيذ٘ذ



 

 

 

 

تحليلي بر برنامهريسي و تىسعه اكىتىريسم در حىضه تاالب 
  11 ...گاوخىني

 

 تشاي ِا٘ٙاي ِخرٍف عاي دس ذاالب گاٚخٛٔي Cpِيضاْ (6)خذٚي ؽّاسٖ 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan 

خٕک خٕک 
ِاليُ 
ِغثٛع 

ِاليُ 
ِغثٛع 

گشَ لاتً 
ذسًّ 

گشَ لاتً 
ذسًّ 

گشَ 
لاتً 

ذسًّ 

ِاليُ 
ِغثٛع 

خٕک 
عشد ٚ 
وّي 

فؾاسدٕ٘ذٖ 

عشد ٚ 
وّي 

فؾاسدٕ٘ذٖ 

عشد ٚ 
وّي 

فؾاسدٕ٘ذٖ 
29/25 78/23 39/18 73/12 31/9 59/8 78/8 74/11 1/33 6/23 74/36 46/32 

. 1389ِساعثاخ تش ِثٕاي ِغٍؼاخ ِيذأي ٔگاسٔذگاْ، : ِاخز

 

سٚٔذ ِا٘أٗ ذسشيىاخ صيغد الٍيُ أغأي ذاالب گاٚخٛٔي  (1)ّٔٛداس ؽّاسٖ 

 ٚ تاالذش 30 دسزذٚد cp دس فقً صِغراْ ِمذاس 1 ٚ ّٔٛداس ؽّاسٖ 6تا ذٛخٗ تٗ خذٚي ؽّاسٖ 
 ِيثاؽذ وٗ ٔؾاْ اص ذسشيه ِرٛعظ صيغد الٍيُ ٔاؽي اص فؾاس عشدي فقً صِغراْ 30اص 

اعد، دس فقً تٙاس تٗ ذذسيح اص عشدي ٘ٛا واعرٗ ؽذٖ تٙغٛسيىٗ ؽشايظ ِسيغي اص زاٌد 
ذسشيه ٚ فؾاس ِرٛعظ تٗ زاٌد ؽشايظ ِاليُ ٚ ِغثٛع وٗ ِسذٚدٖ ؽشايظ آعايؼ اعد، 

 78/8 تٗ سلُ cpذغييش ِيياتذ تٙغٛسيىٗ سٚٔذ وا٘ؼ اداِٗ يافرٗ ٚ دس خشداد ِاٖ ِمذاس 
دس فقً ذاتغراْ تاص ايٓ ِمذاس وا٘ؼ . سعيذٖ وٗ ٔؾاْ اص ؽشايظ ِسيغي لاتً ذسًّ اعد

 ِيىشٚواٌشي اعد وٗ ٔؾاْ اص ؽشايظ ٔاِغثٛع تٛدٖ ٚ دس 59/8يافرٗ ِمذاس آْ دس ذيشِاٖ 



 

 

 

 

12   39، ؽّاسٖ (دأؾگاٖ ذثشيض)ٔؾشيٗ ػٍّي ـ پژٚ٘ؾي خغشافيا ٚ تشٔاِٙشيضي 
 

ٚ  (1)دس فقً پاييض، ِسيظ خٕه ؽذٖ ٚ تا ذٛخٗ تٗ ّٔٛداس . ٚضؼيد ٔإِاعثي لشاس داسد
. ِسيظ داساي ؽشايظ ِاليُ ٚ ِغثٛع ذا خٕه تٛدٖ ٚ دس ؽشايظ آعايؼ لشاس داسد (6)خذٚي 

دس ٚالغ ِا٘ٙاي اسديثٙؾد، ؽٙشيٛس ٚ ِٙش اص ٔظش ؽشايظ صيغد الٍيّي دس ِذي تيىش ِغثٛع 
.  ٚ ِٕاعة واسوشد٘اي گشدؽگشي دس ِٕغمٗ ِيثاؽذ

ؽاخـ فؾاس ػقثي 

يىي ديگش اص سٚؽٙاي ذؼييٓ دِاي ِٛثش،  اعرفادٖ اص ؽاخـ فؾاس ػقثي اعد وٗ ٘ذف آْ 
(. 6: 1384پايٕذٖ، )ذؾشير دسخاخ آعايؼ تا اعرفادٖ اص ػٕقش دِا، سعٛتد ٚ تاد اعد 

I=(0.5+U(:2) دسخٗ اص ساتغٗ 20ؽاخـ فؾاس ػقثي تشاي دِا٘اي تاالذشاص
2
*0.0001) 

(T-80+0.11U دس ايٓ فشِٛي . لاتً ِساعثٗ اعدI: ٚ ؽاخـ دِاي ِؤثش T : تش )دِا
دس ػيٓ زاي ؽاخـ . سعٛتد ٔغثي تش زغة دسفذ سا ٔؾاْ ِيذ٘ذ: U ٚ (زغة فاسٔٙايد

H= (0.57*V( :3) دسخٗ اص ساتغٗ 22فؾاس ػقثي تشاي دِا٘اي تاالذش اص 
0.42

) (36.5-T) 

: Vدِا تش زغي عأريگشاد ٚ : Tلذسخ خٕىىٕٕذگي ِسيظ ٚ : H  ِساعثٗ ٚ دس آ36ْ*
. عشػد تاد تش زغة ِرش تش ثأيٗ سا ٔؾاْ ِيذ٘ذ

دسخٗ تٕذي ضشاية آعايؼ ؽاخـ فؾاس ػقثي  (7)خذٚي ؽّاسٖ 

 22c0ضشية آعايؼ ِشتٛط تٗ دِا٘اي تاالذش اص 20c0ضشية آعايؼ ِشتٛط تٗ دِاي صيش

I: 5-وّرش اص 

 1- ذا 5-  

0 
 5 ذا 1
 10 ذا6
 15 ذا 11

 15تاالذش اص 

خٕه تا ؽشايظ ػذَ آعايؼ 
خٕه 

آعايؼ 
گشَ تا ؽشايظ آعايؼ 

گشَ تا ؽشايظ ػذَ آعايؼ 
ؽشايظ ػذَ آعايؼ صياد 

واِاًل ؽشايظ ػذَ آعايؼ 

H 
540-396 
541-790 
791-999 
1000-1199 
1200-1439 
  ٚ تاالذش1440

إٓ٘گ عشِايؼ 
خٕه 

خيٍي خٕه 
عشد 

خيٍي عشد 
عشِاي گضٔذٖ 

عغر پٛعد عشيغ يخ ِيضٔذ 
. 100 : 1377غالِي تيشلذاس، : ِاخز



 

 

 

 

تحليلي بر برنامهريسي و تىسعه اكىتىريسم در حىضه تاالب 
  13 ...گاوخىني

 

تا ذٛخٗ تٗ فشِٛي فؾاس ػقثي، ضشية آعايؼ دس ِا٘ٙاي ِخرٍف عاي تشاي ذاالب 
ٚ ّ٘چٕيٓ تا ذٛخٗ تٗ ايٓ خذٚي دسخٙثٕذي  (7) ؽّاسٖ يخذٚ. گاٚخٛٔي ِساعثٗ ؽذٖ اعد

. اسائٗ ؽذٖ اعد (2)ٚ ّٔٛداس  (8)ضشاية آعايؼ تشاي ذاالب گاٚخٛٔي دس خذٚي 

ضشية آعايؼ ذاالب گاٚخٛٔي تا ذٛخٗ تٗ ؽاخـ فؾاس ػقثي  (8)خذٚي ؽّاسٖ 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan 

عشد عشد 
خيٍي 
عشد 

 خٕه

گشَ تا 
ؽشايظ 
آعايؼ 

گشَ تا 
ؽشايظ 
آعايؼ 

گشَ تا 
ؽشايظ 
آعايؼ 

آعايؼ 
خيٍي 
عشد 

خيٍي 
عشد 

عشِاي 
گضٔذٖ 

خيٍي 
عشد 

877 820 635 1.06 - 2.76 4.17 3.77 66. 1109 1122 1243 1090 

. 1389ِساعثاخ ٔگاسٔذگاْ، : ِاخز

 

 

             ضشية آعايؼ ذاالب تشاي ِا٘ٙاي گشَ



 

 

 

 

14   39، ؽّاسٖ (دأؾگاٖ ذثشيض)ٔؾشيٗ ػٍّي ـ پژٚ٘ؾي خغشافيا ٚ تشٔاِٙشيضي 
 

 
ضشية آعايؼ تشاي ِا٘ٙاي عشد ٚ گشَ تش اعاط ؽاخـ فؾاس ػقثي ذاالب گاٚخٛٔي  (2)ّٔٛداس ؽّاسٖ 

ّ٘أغٛس وٗ دس خذاٚي فٛق ِؾا٘ذٖ ِيؾٛد تش اعاط ؽاخـ ػقثي دس دس ذاالب گاٚخٛٔي 
اسديثٙؾد ِاٖ داساي ؽشايظ آعايؼ ٚخٛد داسد ٚ دس ِا٘ٙاي خشداد ٚ ِشداد گشِاي لاتً 

ذسًّ زاوُ اعد ٚ دس ذيش ِاٖ گشِا تا ؽشايظ ػذَ آعايؼ ِٛاخٙايُ ٚ دس تّٙٓ ٚ دي ٔيض 
. ؽشايظ ٔا ِغاػذ تا عشِاي گضٔذٖ زاوُ اعد

ؽاخـ ذشِٛ٘يگشِٚرشيه 
دس ايٓ ؽاخـ اص دِاي خؾه ٚ دِاي ٔمغٗ ؽثُٕ اعرفادٖ ؽذٖ وٗ واستشد آْ ػّذذًا تـشاي 

ايٓ ِذي تٗ فٛسخ . ِٕاعك گشَ اعد، گشچٗ ايٓ ِذي خشياْ تاد سا ِذ ٔظش لشاس ٔذادٖ اعد
(. 226: 1377اعکٛسٚ، )ساتغٗ صيش ِساعثٗ ِيؾٛد 

 ضشية آعايؼ ذاالب دس ِا٘ٙاي عشد عاي



 

 

 

 

تحليلي بر برنامهريسي و تىسعه اكىتىريسم در حىضه تاالب 
  15 ...گاوخىني

 

ؽاخـ ذشِٛ٘يگشِٚرشيه ٚ : DIوٗ دس آْ  DI=0.99Td+0.36Tdp+41.5(: 4)ساتغٗ 
Td: عأريگشاد زغة تش خؾه دِاي ٚ Tdp: ِيثاؽذ عأريگشاد زغة تش ؽثُٕ ٔمغٗ دِاي .

ؽشايظ ذشِٛ٘يگشِٚرشيه  (9)خذٚي ؽّاسٖ 

ِمذاس ؽشايظ تيٛوٍيّاي أغأي 

فذ دسفذ افشاد تٗ دٌيً گشِا اص ٔاسازري سٔح ِيثشٔذ 
 دسفذ افشاد تٗ دٌيً گشِا اص ٔاسازري سٔح ِيثشٔذ 50

ازغاط سازري 
 ازغاط عشِا

DI>80 
DI>75 
DI<75 
DI<60 

. 76: 1386ِسّذي ٚ عؼيذي، : ِٕثغ: ِاخز

پاساِرش٘اي ؽاخـ آعايؼ ذشِٛ٘يگشِٚرشيه دس ذاالب گاٚخٛٔي  (10)خذٚي ؽّاسٖ 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan ِا٘ٙا پاساِرش 

 دِاي خؾه 66/4 64/7 52/10 46/18 78/23 26/29 34/31 92/29 66/25 9/18 56/11 38/6

دِاي ٔمغٗ ؽثُٕ  -68/4- 2/5- 08/3 4/0 34/2 58/2 02/5 74/4 76/1 04/0- 78/1 -44/3
 DIِيضاْ   44 47 51 60 66 72 74 73 68 60 52 47

ازغاط 
عشِا 

ازغاط 
عشِا 

ازغاط 
سازري 

ازغاط 
سازري 

گشَ گشَ گشَ 
ازغاط 
سازري 

ازغاط 
سازري 

ازغاط 
عشِا 

ازغاط 
عشِا 

ازغاط 
عشِا 

ِيضاْ آعايؼ 

. 1389، ِْساعثاخ ٔگاسٔذگا: ِاخز

 60 دس ِا٘ٙاي آتاْ، آرس، دي، تّٙٓ ٚ اعفٕذ صيش ؽاخـ DIِيضاْ  (10)تا ذٛخٗ تٗ خذٚي 
لشاس داسد ٚ ايٓ ِسذٚدٖ ؽشايظ ٔاِغاػذ عشدي ٘ٛا سا ٔؾاْ ِيذ٘ذ وٗ أغاْ دس فضاي آصاد 

 تيٓ DIاِا دس ِا٘ٙاي فشٚسديٓ، اسديثٙؾد، ؽٙشيٛس ٚ ِٙش، ِيضاْ . ازغاط عشِا ِيىٕذ
 لشاس داؽرٗ وٗ ٔؾاْ اص ؽشايظ سازري اعد ٚ دس ِا٘ٙاي ذيش ٚ ِشداد ٚ 70 ذا 60ؽاخـ 

 ؽشايظ گشَ زاوُ تٛدٖ ٚ ٔؾاْ اص ؽشايظ 70 اص DIخشداد تٗ دٌيً تاالذش تٛدْ ِيضاْ 
. ٔاِغاػذ اعد

 دؽاخـ عٛص تا

ايٓ ؽاخـ تشاي اٌٚيٓ تاس دس عاي .  تيٕگش ضشية خٕىىٕٕذگي تاد ِيثاؽذدؽاخـ عٛص تا



 

 

 

 

16   39، ؽّاسٖ (دأؾگاٖ ذثشيض)ٔؾشيٗ ػٍّي ـ پژٚ٘ؾي خغشافيا ٚ تشٔاِٙشيضي 
 

 ذٛعظ پاٚي عايپً ػٕٛاْ ؽذ ٚ اص آْ صِاْ ذا وْٕٛ يىي اص پاساِرش٘اي ُِٙ اسصياتي 1939
تشاي ِساعثٗ ِمذاس ايٓ ايٓ ؽاخـ اص . (6: 1384پايٕذٖ، )صيغد الٍيّي ِسغٛب ِيؾٛد 

ِمذاس دفغ أ شژي : Hوٗ دس آْ   H= (10.45+10√V-V) (33-T): فشِٛي صيش اعرفادٖ ِيؾٛد
ِؼذي : Tعشػد تاد تٗ ِرش تش ثأيٗ ٚ : Vتش زغة ويٍٛ واٌشي ِرش ِشتغ عي يه عاػد ٚ 

. دِا تٗ ِرش تش ثأيٗ ِيثاؽذ

 دضشية ذاثيش تاد تش ؽشايظ ِسيغي تش اعاط ؽاخـ عٛص تا (11)خذٚي ؽّاسٖ 

زاٌد ٚ ازغاط غاٌة ( kar/hr/m2)ِمذاس دفغ أشژي ّٔاد 

-h 

-g 

-f 

-d 

-c 

-b 
-a 

N 
A 

B 

C 

 تيؾرش 1400ٚ-
 1400-ذا 1200-

 1200-ذا 1000-

 1200-ذا 800-

  800-ذا600-

 600-ذا 300-

 300-ذا 200-

 200-ذا 50-

 80+ذا 50-

 160+ذا 80+

  160+ذا80+

 تاالذش ت160ٗ+ 

گٛؽد دس ِؼشك ايٓ دِا ِٕدّذ ِيؾٛد 

فٛق اٌؼادٖ عشد 

تغياس عشد 

عشد 

تغياس خٕک 

خٕک 

ِغثٛع ٚ دٌپزيش 

گشَ 

ٔٗ گشَ ٚٔٗ عشد 

ازغاط گشِا سٚي پٛعد تذْ 

ازغاط گشِاي ٔا ِغثٛع اضافي 

 ازغاط گشِاي تغياس ٔا ِغثٛع اضافي
. 76: 1386ِسّذي ٚ عؼيذي، : ِٕثغ: ِاخز

 ٔرايح زافً اص ؽاخـ عٛصتاد تشاي ذاالب گاٚخٛٔي (12)خذٚي ؽّاسٖ 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan 

عشد عشد 
تغياس 
خٕک 

ِغثٛع گشَ گشَ گشَ ِغثٛع 
تغياس 
خٕک 

عشد 
تغياس 
عشد 

تغياس 
عشد 

798 654 467 257 149 103 120 239 724 761 887 864 
. 1389ِساعثاخ تش ِثٕاي ِغاٌؼاخ ِيذأي ٔگاسٔذگاْ، : ِاخز



 

 

 

 

تحليلي بر برنامهريسي و تىسعه اكىتىريسم در حىضه تاالب 
  17 ...گاوخىني

 

ِيضاْ دفغ أشژي دس ِاٖ ٘اي عشد عاي دس زٛضٗ ذاالب  (11ٚ 12)تا ذٛخٗ تٗ خذاٚي 
گاٚخٛٔي تاال تٛدٖ ٚ أغاْ دس ايٓ ِا٘ٙا ازغاط عشِا ِيىٕذ ٚ ايٓ دفغ أشژي دس ِٕغمٗ دس 

دس ِا٘ٙاي گشَ عاي ِيضاْ دفغ أشژي دس ِاٖ ذيش تٗ . تّٙٓ ِاٖ تٗ زذاوثش خٛد ِيشعذ
ذٕٙا دس . زذالً خٛد ِـيشعذ اِا تاص أغاْ تٗ دٌيً گـشِاي ٘ٛا ازغاط ٔاسازري ِيىـٕذ

 ِيثاؽذ کٗ 300 ذا 200ضشية ذأثيش تاد تيٓ  (ؽٙشيٛس ٚ اسديثٙؾد)ِا٘ٙاي عپراِثش ٚ ِي
ٔؾاْ اص ؽشايظ ِغثٛع داسد، ٌزا تش اعاط ِذي عٛص تاد ايٓ دٚ ِاٖ تٙرشيٓ ؽشايظ خٙد 

. تشٔاِٙشيضي ٚ تٙش٘ثشداسي ذٛسيغري دس ِٕغمٗ سا داسا ِيثاؽٕذ

ذدضيٗ ٚ ذسٍيً 

تا ذٛخٗ تٗ ٔرايح زافً اص ؽاخقٙاي تٗ کاس گشفرٗ ؽذٖ دس ايٓ ذسميك، تذْٚ ازرغاب 
ؽشايظ آعايؼ ؽثأٗ ٚ سٚصأٗ ٚ ّ٘چٕيٓ تذْٚ خذاعاصي فقٍٙايي کٗ داساي ؽشايظ 

فيضيٌٛٛژيکي ِٕاعة ٘غرٕذ، دس ِدّٛع ِؾا٘ذٖ ِيؾٛد وٗ ٔرايح زافً اص ذسٍيً ؽاخـ 
ذشخٛٔگ ٚ عٛصتاد دس زٛضٗ ذاالب گاٚخٛٔي، دٚ ِاٖ اسديثٙؾد ٚ ؽٙشيٛس دس ِسذٚدٖ 

آعايؼ لشاس ِيگيشٔذ ٚ تش اعاط ؽاخـ ذشِٛ٘يگشِٚرشيک ِا٘ٙاي اسديثٙؾد، ؽٙشيٛس، 
دس ػيٓ زاي ذسٍيٍٙاي زافً اص ؽاخـ . ِٙش ٚ فشٚسديٓ داساي ِسذٚدٖ آعايؼ ِيثاؽٕذ

ايٕه تا ذٛخٗ تٗ . تيکش، ِا٘ٙاي اسديثٙؾد ٚ ِٙش سا داساي ِسذٚدٖ آعايؼ ذؼييٓ کشدٖ اعد
ذک ؽاخقٙاي صيغد الٍيّي، ِيرٛاْ گفد وٗ تٙرشيٓ  ايٓ ِسذٚد٘ٙا ٚ خّؼثٕذي ذک

ِا٘ٙا اص ٌساػ آعايؼ أغأي خٙد تٙش٘ثشداسيٙاي ذٛسيغري دس ايٓ ِٕغمٗ، دٚ ِاٖ 
دس . اسديثٙؾد ٚ ؽٙشيٛس تٛدٖ کٗ فقٛي ِٕاعثي تشاي عفش تٗ ذاالب گاٚخٛٔي خٛإ٘ذ تٛد

ػيٓ زاي اص آٔدايي کٗ دس فقً اسديثٙؾد صِاْ گٍذ٘ي دسخراْ گض اعشاف ذاالب تٛدٖ ٚ 
ٓ ٘اي اعشاف ذاالب تٗ خاعش کا٘ؼ يافرٓ  ّ٘چٕيٓ دس ايٓ فقً تا ػذَ تاذاللي تٛدْ صِي

تاسٔذگي دس ِٕغمٗ ِٛاخٗ ِيثاؽيُ، ٌزا ايٓ دٚ ِاٖ فضاي ِٕاعثي سا تشاي عفش تٗ ذاالب 
ّ٘چٕيٓ دس ايٓ فقٍٙا ِي ذٛاْ اص أٛاع ِخرٍفي اص ذفشيساخ . گاٚخٛٔي فشاُ٘ ِيآٚسد

ٗ ٘اي  خٕثي چْٛ اعرفادٖ دسِأي اص ٌدٓ، زشود دس ِاعٗ صاس٘ا،  پشػ تا گاليذس اص سٚي ذپ
ِاعٙاي ٚ اعىي سٚي ِاعٗ ٚ غيشٖ دس تخؾٙاي تاذاللي ٚ کٛيشي ِٕغمٗ ٚ زري 



 

 

 

 

18   39، ؽّاسٖ (دأؾگاٖ ذثشيض)ٔؾشيٗ ػٍّي ـ پژٚ٘ؾي خغشافيا ٚ تشٔاِٙشيضي 
 

ايٓ دس زاٌي اعد وٗ تٗ خض ايٓ دٚ . کٕٛ٘ٛسدي دس عياٖ کٖٛ ٚالؼٗ دس وٕاسٖ تاذالق تٙشٖ تشد
ِاٖ، دس ذؼذادي اص ِا٘ٙاي ديگش ٔيض تا ذٛخٗ تٗ ٔرايح زافً اص ذسٍيً ؽاخقٙاي صيغد 

چٕأکٗ تش اعاط . الٍيّي، ؽشايظ لاتً ذسٍّي دس زٛضٗ ذاالب گاٚخٛٔي ِؾا٘ذٖ ِيؾٛد
ؽاخـ ذشخٛٔگ دٚ ِاٖ ِٙش ٚ فشٚسديٓ ٚ تش اعاط ؽاخـ تيکش عٗ ِاٖ خشداد ٚ ذيش ٚ 
ِشداد ٚ دس ػيٓ زاي تش اعاط ؽاخـ فؾاسػقثي ِا٘ٙاي ذيش، ِشداد ٚ ؽٙشيٛس داساي 
ؽشايظ ٔغثرًا لاتً ذسًّ تـٗ ٌساػ ؽشايظ آعايؼ أغأي ِـيثاؽٕذ، کٗ تا ايٓ ازرغاب 

ِيرٛاْ گفد دس ذاالب گاٚخٛٔي دس ِاٖ ٘اي ذيش، ِشداد ٚ خشداد ٔيض ؽشايظ ٔغثرًا ِغٍٛب 
ً ٘اي ِٕاعة تشاعاط ٘شيک اص ؽاخقٙا سا ٔؾاْ ِي د٘ذ. ٚخٛد داسد . خذٚي صيش فق

ٔرايح ٔٙايي ؽاخـ ٘اي ِخرٍف صيغد الٍيّي خٙد تٙشٖ تشداسي ذٛسيغري اص ذاالب گاٚخٛٔي  (13)خذٚي ؽّاسٖ 

Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan  ؽاخـ
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تغياس 
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ٔغثرًا 
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 ذشِٛ٘يگشِٚرشيهعشد عشد عشد ِغثٛع ِغثٛع گشَ گشَ گشَ ِغثٛع ِغثٛع عشد عشد 
تغياس 
خٕه 
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خٕه 

عٛصتاد عشد عشد 

. 1389ِساعثاخ ٔگاسٔذگاْ، : ِاخز

چٕأىٗ دس خذٚي فٛق ِؾا٘ذٖ ِيؾٛد ٚ تا ذٛخٗ تٗ ٔرايح ذسٍيٍي ٘ش کذاَ اص ؽاخقٙاي 
فيضيٌٛٛصيکي ِثرٕي تش واسوشد٘اي صيغد الٍيّي تٗ کاس گشفرٗ ؽذٖ، دس ايٓ ِٕغمٗ فقٛي 

 13ِخرٍفي سا تٗ ٌساػ عشدي ٚ گشِي ٘ٛا ِؾخـ ّٔٛد٘أذ، کٗ ػالٖٚ تش خذٚي ؽّاسٖ 
.  آِذٖ اعد17 اٌي 14ٔرايح ذفضيٍي ٚ ذفىيىيرش آْ دس خذاٚي ؽّاسٖ 
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فيضيٌٛٛژيکي دس ذاالب ( عشد)ِا٘ٙاي ِؼيٓ ؽذٖ تا ؽاخقٙاي ِخرٍف تٗ ٌساػ ؽشايظ ٔاِغاػذ  (14)خذٚي ؽّاسٖ 
گاٚخٛٔي 

عٛصتاد ذشِٛ٘يگشِٚرشيک فؾاس ػقثي ؽاخـ تيکش ؽاخـ ذشخٛٔگ ؽاخـ 

ِا٘ٙاي 
داساي 

ؽشايظ عشد 

دي، تّٙٓ، 
اعفٕذ، آتاْ ٚ 

آرس 

دي، تّٙٓ، اعفٕذ، 
فشٚسديٓ، آتاْ ٚ آرس 

دي، تّٙٓ، اعفٕذ، 
فشٚسديٓ، ؽٙشيٛس، 
ِٙش، آتاْ ٚ آرس 

دي، تّٙٓ، اعفٕذ، 
فشٚسديٓ، آتاْ ٚ آرس 

دي، تّٙٓ، اعفٕذ، 
فشٚسديٓ، ِٙش، آتاْ 

ٚ آرس 
. 1389، ِْساعثاخ ٔگاسٔذ گا: ِاخز

تا ذٛخٗ تٗ آٔچٗ دس خذٚي فٛق ِٛسد تشسعي لشاس گشفرٗ اعد ٚ تا ذٛخٗ تٗ خّؼثٕذي ٘ش يک 
اص آٔٙا ايٓ چٕيٓ ِيرٛاْ گفد کٗ فقً صِغراْ ٚ دٚ ِاٖ آتاْ ٚ آرس اص فقً پاييض ٚ ذا 

. زذٚدي ٔيّي اص ِٙش ِاٖ داساي ؽشايظ عشدي ٘ٛا ِيثاؽٕذ

فيضيٌٛٛژيکي دس ذاالب ( گشَ)ِا٘ٙاي ِؼيٓ ؽذٖ تا ؽاخقٙاي ِخرٍف تٗ ٌساػ ؽشايظ ٔاِغاػذ  (15)خذٚي ؽّاسٖ 
گاٚخٛٔي 

عٛصتاد ذشِٛ٘يگشِٚرشيک فؾاس ػقثي ؽاخـ تيکش ؽاخـ ذشخٛٔگ ؽاخـ 

ِا٘ٙاي داساي 
ؽشايظ گشَ 

خشداد، ذيش، ِشداد ............... ................ خشداد، ذيش ٚ ِشداد 
خشداد، ذيش، 

ِشداد 
. 1389ِساعثاخ ٔگاسٔذگاْ، : ِاخز

 ِاٖ ذيش، ِشداد ٚ خشدا سا تٗ 3ّ٘أغٛس کٗ دسايٓ خذٚي ِؾا٘ذٖ ِيؾٛد اکثش ؽاخقٙا، 
.  ٔؾاْ ِيذٕ٘ذ (گشَ)ػٕٛاْ ِا٘ٙاي ٔاِغاػذ 

 

ٖ ٘اي ِؼيٓ ؽذٖ تا ؽاخـ ذشخٛٔگ  (16)خذٚي ؽّاسٖ  تٗ ٌساػ ؽشايظ آعايؼ فيضيٌٛٛژيکي دس ( ؽثأٗ ٚ سٚصأٗ)ِا
ذاالب گاٚخٛٔي 

آعايؼ ؽثأٗ آعايؼ سٚصأٗ ؽاخـ ذشخٛٔگ 

ِا٘ٙا 
ٔغثرا ِغثٛع ٔغثرا ِغثٛع آعايؼ ِغثٛع 

ذيش ٚ ِشداد آتاْ ٚ اعفٕذ فشٚسديٓ 

. 1389ِساعثاخ ٔگاسٔذگاْ، : ِاخز

چٕأکٗ دس خذٚي فٛق ِؾا٘ذٖ ِيگشدد، ِاٖ فشٚسديٓ داساي ؽشايظ آعايؼ ٚ دٚ ِاٖ، آتاْ ٚ 
اعفٕذ داساي ؽشايظ ٔغثرًا ِغٍٛب سا دس ؽشايظ سٚصأٗ دس گاٚ خٛٔي داؽرٗ ٚ دس ؽة ذٕٙا دس 
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ِاتمي ِا٘ٙا دس ؽشاط سٚصأٗ، . ِا٘ٙاي ذيش ٚ ِشداد ؽشايظ آعايؼ ٔغثرا ِغٍٛب ٚخٛد داسد
ِا٘ٙاي دي، تّٙٓ ٚ آرس ؽشايظ ٔا ِغاػذ عشدي ٘ٛا ٚ دس ِا٘ٙاي اسديثٙؾد، خشداد، ذيش، 

دس ؽشايظ ؽثأٗ دس ديگش . ِشداد، ؽٙشيٛس ٚ ِٙش ؽشايظ ٔاِغاػذ گشِي ٘ٛا ِؾا٘ذٖ ِيؾٛد
ِا٘ٙا ؽشايظ ٔاِغاػذ عشدي ٘ٛا ِؾا٘ذٖ ِيگشدد کٗ ٔرايح ذفىيىي دس ؽشايظ سٚصأٗ ٚ 

.  آٚسدٖ ؽذٖ اعد18ؽثأٗ دس خذٚي ؽّاسٖ 

 تا ؽاخـ ذشخٛٔگ دس ذاالب گاٚخٛٔي( عشد ٚ گشَ)ِيضاْ ؽشايظ ٔاِغاػذ  (17)خذٚي ؽّاسٖ 

ؽشايظ ٔاِغاػذ عشد ؽشايظ ٔاِغاػذ گشَ ؽاخـ ذشخٛٔگ 

دي، تّٙٓ، اعفٕذ، آتاْ ٚ آرس اسديثٙؾد، خشداد، ذيش، ِشداد، ؽٙشيٛس ٚ ِٙش سٚصأٗ 

--------- ؽثأٗ 
تٗ خض دٚ ِاٖ ذيش ٚ ِشداد ِاتمي 

. ِا٘ٙا عشد ٘غرٕذ

. 1389، ِْساعثاخ ٔگاسٔذگا: ِاخز

تٕاتشايٓ تا ذٛخٗ تٗ ِٛاسد فٛق تٙرشيٓ ِا٘ٙا اص ٌساػ آعايؼ دس زٛضح ذاالب گاٚخٛٔي اػُ 
دس ػيٓ زاي تٗ ٌساػ آعايؼ . اص آعايؼ ؽثأٗ ٚ سٚصأٗ دٚ ِاٖ اسديثٙؾد ٚ ؽٙشيٛس ِيثاؽذ

سٚصأٗ دس ايٓ ِٕغمٗ دس عٗ ِاٖ فشٚسديٓ، آتاْ ٚ اعفٕذ ؽشايظ ٔغثرًا ِغٍٛب ٚ تشاي آعايؼ 
.  ؽثأٗ دس دٚ ِاٖ ذيش ٚ ِشداد تٙرشيٓ ؽشايظ سا داسٔذ

 ٔريدٙگيشي

ٔرايح زافً اص ايٓ پژٚ٘ؼ تيأگش آْ اعد وٗ تٗ ِٕظٛس تشٔاِٙشيضي ٚ ذٛعؼٗ ذٛسيغُ، يىي 
اص ِرغيش٘اي تغياس ُِٙ ٚ ذأثيشگزاس، الٍيُ ٚ واسوشد٘اي ٔاؽي اص آْ تش فؼاٌيرٙاي ذٛسيغري 

دس ايٓ ِماٌٗ تٗ ِٕظٛس أذاصٖ گيشي ِيضاْ آعايؼ صيغد . دس ٔٛازي ِخرٍف خغشافيايي اعد
الٍيـّي خٙد تشٔاِٙشيـضيٙاي ذٛسيغري، اص ؽـاخقٙاي ِخرٍف اعرفادٖ ؽـذٖ اعد؛ 

يافرٙٙاي ذسميك ٔؾاْ ِيذ٘ذ وٗ ذسٍيٍٙاي زافً اص ؽاخـ ذشخٛٔگ تا دس ٔظش گشفرٓ 
ػٕافش الٍيّي تٙخقٛؿ دِا ٚ سعٛتد ٔغثي تا ؽشايظ ِٕغمٗ ذغاتك تيؾرشي داؽرٗ ٚ پظ 

اص آْ تٗ ذشذية ؽاخقٙاي تيىش، فؾاس ػقثي ٚ عپظ ذشِٛ٘يگشِٚرشيه ٚ دس ٔٙايد 
ٔرايح ٔٙايي ذـسميك ٔؾأذ٘ـٕذٖ آْ اعد وٗ ؽشايـظ . ؽاخـ عٛصتاد لشاس ِـي گيشٔذ

صيغرالٍيّي دس ذاالب گاٚخٛٔي اص ؽشايظ تغياس ٔاِغٍٛب عشد ذا ؽشايظ ٔاِغٍٛب گشَ دس 
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فقٛي ِخرٍف عاي ِرغيش ِيثاؽذ، تا ايٓ ٚخٛد دٚ ِاٖ اسديثٙؾد ٚ ؽٙشيٛس تٙرشيٓ فقٛي 
اص ٔظش ِغٍٛتيد ؽشايظ صيغد الٍيّي خٙد تٙش٘ثشداسي ذٛسيغري دس عٛي ؽثأٗ سٚص دس 

دس ػيٓ زاي اص ٔظش ذفىيه ؽة ٚ سٚص تٗ ٌساػ آعايؼ أغأي، تايذ گفد . ِٕغمٗ ِي تاؽٕذ
وٗ دس ؽشايظ سٚصأٗ، ذٕٙا ِاٖ فشٚسديٓ داساي ؽشايظ ِغاػذ تٛدٖ ٚ ِا٘ٙاي اعفٕذ ٚ آتاْ ٔيض 

ذا زذٚدي ِا٘ٙاي ِغٍٛب تٗ زغاب ِيآيٕذ، ٚ دس ؽشايظ صيغد الٍيّي ؽثأٗ، ذٕٙا دٚ ِاٖ 
ايٓ دس زاٌي . ذيش ٚ ِشداد داساي ؽشايظ آعايؼ ٔغثي خٙد واسوشد٘اي ذٛسيغري ِيثاؽٕذ

اعد وٗ ذاالب گاٚخٛٔي داساي ظشفيد تااليي تٗ ٌساػ ِٕاتغ اکٛذٛسيغري ِيثاؽذ کٗ تشاي 
دس ِدّٛع تا ذٛخٗ . تٙش٘ثشداسي ِٕاعة اص آْ ٚ خزب ذٛسيغد تيؾرش، لاتً تشٔاِٙشيضي اعد

تٗ ٔرايح ؽاخقٙاي ذشکيثي آعايؼ فيضيٌٛٛژيکي ٚ تٗ ٌساػ ؽشايظ صيغد الٍيّي خٙد 
عفش ٚ تٙش٘ثشداسي ذٛسيغري دس زٛضٗ ذاالب گاٚخٛٔي، ايٓ يافرٙٙا ِيرٛأذ سإّ٘اي ػًّ 

ِذيشاْ ٚ عياعرگزساْ زٛصٖ ذٛسيغُ ٚ دفاذش ذٛسيغري ٚ ذٛسگشدأاْ تٛدٖ ذا تٙغٛس آگا٘أٗ تٗ 
ِٕظٛس تشٔاِٙشيضي ذٛعؼٗ اوٛذٛسيغُ دس ِٕغمٗ دس ٘ش يک اص فقٛي ٚ ِا٘ٙا تٗ ذفکيک 

ؽشايظ ايذ٘آي دس ؽة ٚ سٚص ِرٕاعة تا ؽشايظ صيغد الٍيّي ٚ آعايؼ أغأي ِٕاعة دس ٘ش 
فقً ٚ ِاٖ تشٔاِٙشيضي ّٔٛدٖ ٚ اص ذٛإّٔذيٙاي اکٛذٛسيغري ِٕغمٗ تٙش٘ثشداسي تٙيٕٗ 

. ّٔايٕذ

 ٔرايح ؽاخقٙاي ذشويثي آعايؼ فيضيٌٛٛژيکي ِغٍٛب دس ذاالب گاٚخٛٔي (18) خذٚي ؽّاسٖ

عٛصتاد ذشِٛ٘يگشِٚرشيک فؾاس ػقثي ؽاخـ تيکش ؽاخـ ذشخٛٔگ ؽاخـ 

ِسذٚدٖ 
آعايؼ دس 

عاي 

آعايؼ 
ٔغثرًا 
ِغثٛع 

 (خٕک)
آعايؼ 

ٔغثرًا 
ِغثٛع 

 (گشَ)
آعايؼ 

ٔغثرًا 
ِغثٛع 

 (گشَ)
آعايؼ آعايؼ 

اسديثٙؾد 
ٚ ؽٙشيٛس 

ِٙش          
ٚ فشٚسديٓ 

اسديثٙؾد 
ٚ ِٙش 

خشداد ٚ ذيش   
ٚ  ِشداد 

اسديثٙؾد 
ذيش ٚ ِشداد 
ٚ ؽٙشيٛس 

فشٚسديٓ، اسديثٙؾد، 
ؽٙشيٛس  ٚ  ِٙش 

اسديثٙؾد، 
ؽٙشيٛس 

. 1389، ِْساعثاخ ٔگاسٔذگا: ِاخز



 

 

 

 

22   39، ؽّاسٖ (دأؾگاٖ ذثشيض)ٔؾشيٗ ػٍّي ـ پژٚ٘ؾي خغشافيا ٚ تشٔاِٙشيضي 
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، «اسصياتي صيغد الٍيُ أغأي ذثشيض ٚ ٔياص٘اي زشاسذي عاخرّاْ»، (1377). ـ خٙأثخؼ، ط5
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