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 چکیذُ

ٝ    تشيٗ عٛأُ ٘بتعبدِي ـشْ تؽييشات ػطٛح اػبع اص ٟٔٓ ٞابي بثشياض    ٞاب ٚ ـشايٙاذٞبي دس ضٛ ا
ٝ  ٞبي دسيبي خضس، اٚصٖ اص صيشضٛ ٝ اػت. ضٛ ٝ بثشيض لضَ ؿاذت تحات تار يش     دس طي وٛاتش٘شي ثا
َ   ثشاي ثشسػي طئٛٔٛسـِٛٛطيىي اػت. ثٛدٜ ٘ٛػب٘بت ػطح اػبع  ثاب  اٚصٖ،  ايٗ ا اشات دس ػاشاة لاض

ٞب ٚ ِيتِٛٛطي سلٛٔي ٌشديذ ٚ  ؿٙبػي بثشاٞٝ ٞبي تٛپٌٛشاـي ٚ صٔيٗ ٚ ٘مـٝ GISاـضاس  اػتفبدٜ اص ٘شْ
 (ٞبي ؿاعبعي ٍٕٞاشا   ٞب ٚ بثشاٞٝ اػبست ٚ ا٘حشاؾ سٚدخب٘ٝ)ؿٛاٞذ تؽييشات ػطح اػبع تٛخٝ ثٝ  ثب

ٝ    طئٛ٘شٖٚ ثيدبس ؿٙبػبيي ؿذ. ثب اػاتفبد ي  ٔحذٚدٜ ثٙاذي   ٜ اص تئاٛسي ٞٙذػاٝ ـشاوتابَ ٚ سٚؽ ستجا
ٔحبػاجٝ ٌشدياذ. ب ابس     صيشضٛ اٝ ٞاب   ٞب ٚ ثعذ ـشوتبِي طَٛ بثشاٞٝ ،٘ؼجت ا٘ـعبة ،اػتشاِش -ٞٛستٗ

ٗ     6كٛست ػطٛح تشاوٕي دس  ثٝ ،تؽييشات ػطٛح اػبع ٔحّي بثابد   صيشضٛ اٝ اٍ٘اٛساٖ یابي، ضؼا
ٝ   دسٚ يبػٛوٙذ، يَٛ وـتي، لشٜٚ ٚ دٍٞالٖ، ٌشٔبة ٚ ػادبع  دس  ٚتحّياُ ؿاذ.   ؿٙبػابيي ٚ تدضيا

ٝ   3 دابس يیبِاٝ ث اطشاؾ   ٔتاشي ٔـابٞذٜ ٌشدياذ    1515ٚ  1540، 1561اي دس استفاب    تاشاع دسيبیا
ي بثشيض  ثعذ بؿٛثٙبوي )ـشوتبِي( ضٛ ٝ 12/2عذد ٝ ـشايٙذ وبٚؿي ؼّجٝ داسد. بِدس ٔشوض ی وٝ دسضبِي
ٖ  اػتوُ ضٛ ٝ دس اي  ي بثشاٞٝ ؿجىٝ ؿشايط تمشيجبً ٔتعبدَ داَ ثشثيدبس،  دٞٙاذٜ ٔتٛلاؿ    وٝ ٘ـاب
ٚ لاشٜٚ  اػات. دس دٚ صيشضٛ اٝ ياَٛ وـاتي     ي يه  ٞبي ستجٝ ـشػبيؾ لٟمشايي دس ػشؿبخٝ ؿذٖ

دس  ؛داَ ثش  شيت ا٘ـعبة ثيـتش ٘ؼجت ثٝ ٔؼبضت ضٛ اٝ اػات   2دٍٞالٖ ثب ثعذ ـشوتبِي وٕتش اص 
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ٝ   ٞبي اٍ٘ٛساٖ یبي، ػادبع  ػش بة صيشضٛ ٝ ُ بدس ثاٝ  لا ٞاب   سٚد ٚ ٌشٔابة ػشؿابخ ٌياشي ٚ   ؿاى
ٝ      ٘ـيٙي ٞؼتٙذ. صيشضٛ ٝ ضؼٗ عمت ٞاب   بثبد يبػٛوٙذ ثب ثيـاتشيٗ عاذد ـشوتابِي دس ثايٗ صيشضٛ ا

ٞابي بٖ ٔؼاّط    ( ثٝ ثيـتشيٗ ضذ تعبدَ خٛد سػيذٜ ٚ وٕتشيٗ ـشػبيؾ لٟمشايي دس ػشؿبخ25/3ٝ)
ِعٝ داَ ثش يه ٞبي ٔٛسدٔطب ي ثيٗ ثعذ ـشاوتبَ ٘ؼجت ا٘ـعبة ثب ٔؼبضت ضٛ ٝ ي ساثطٝاػت. ثشسػ

 ي ٔعىٛع ٚ ٔٙفي اػت. ساثطٝ

 

 ا٘حشاؾ. ،اٚصٖ، اػبست ػطح اػبع، طئٛ٘شٖٚ، لضَ :ٍاصگبى کلیذی

 

 هقذهِ

وٛاتش٘شي ثب دٚ الّيٓ يخچبِي ٚ ثيٗ يخچبِي ٕٞشاٜ ثٛدٜ ٚ دس ٞش دٚسٜ الّيٕاي، ؿاشايط   
، ثابال   ٞب بَـشٔب ثٛدٜ اػت. ٌبٜ ايٗ تؽييشات ثب ثبال سـتٗ دٔب، رٚة يخچ ٔحيطي خبكي ضىٓ

ٚ   ٞب ٕٞشاٜ ثاٛدٜ  ٚ خـه ؿذٖ بٖ  ٞب سـتٗ ضدٓ تجخيش ٚ دس٘تيدٝ پبييٗ بٔذٖ ػطح دسيبیٝ
ٞب، وبٞؾ تجخيش ٚ اـضايؾ سطٛثات ٘ؼاجي ٚ    صٔب٘ي ثشعىغ ثب وبٞؾ دٔب، ٌؼتشؽ يخچبَ
اص تش ٕ٘ٛدٜ وٝ  يب پشبة  ٞب سا ؿىُ دادٜ دسيبیٝ  ٞب دس٘تيدٝ ثب اـضايؾ ٔمذاس بة ٔٛخٛد دس یبِٝ

دس اٚاخاش علاش    (.95-96: 1382)سأـات،   وٙٙاذ  ٞبي پّٛٚيبَ يبد ٔي عٙٛاٖ دسيبیٝ ٞب ثٝ بٖ
ثشا ش ٌشْ ؿذٖ ٞٛا ٚ ـضٚ٘ي ٔياضاٖ تجخياش ثاش     ،ٞبي طجيعي يخچبَ ٘ـيٙي يخجٙذاٖ ثب عمت

ٞابي ٕٞاٛاس دس دَ    ٞابي پؼات ٚ ٔحاذٚدٜ    ٞبيي وٝ ثؼيبسي اص دؿات  ثبسؽ، ثيـتش دسيبیٝ
، پبؿابيي وٛيشٞبي ـعّي وشٜ صٔيٗ سا ـشاٌشـتٝ ثٛد٘ذ، خـاه ؿاذ٘ذ )  ٞب ٚ ٔٙبطك  وٛٞؼتبٖ

ٞاب   اي، ػبيش ثخؾ خض ػطح اػبع دس ٞش ضٛ ٝ سٚدخب٘ٝ ٔذت ٔعٕٛالً ثٝ (. دس وٛتب1ٜ: 1388
(. ِٚاي دس دساصٔاذت ػاطح اػابع سٚدخب٘اٝ ٘ياض دیابس        59: 1390 ،خيبْٚ ع  بثت ٘ذاس٘ذ )
ٖ  تؽييشات صيبدي ٔي ٝ   ثشسػاي پذياذٜ   (.71-84: 1390، ؿٛد )وٕب٘ٝ ٚ ٕٞىابسا كاٛست   ٞاب ثا

تشيٗ ٚاضذ طجيعي دس ٔميبع ٔٙطمٝ اػت )سأـت ٚ ؿابٜ   اي دس طئٛٔٛسـِٛٛطي اػبػي ضٛ ٝ
اٚصٖ دٚٔتؽياشٜ عٕاذٜ ٔابدٜ ٚ ا٘اشطي      (. اٌش ٚسٚدي ػيؼتٓ سٚدخب٘ٝ لض211َ: 1390صيذي، 

ـاي ٚ اـضايـاي   اٚصٖ دس دٚسٜ ب٘بٌّيـيبَ ثب وبٞؾ ٘ؼجي ا٘شطي تبث ي لضَ ـشم ؿٛد ضٛ ٝ



 

 

 

 

  49  ..…ػطح اػبع شاتييثش تؽ ذيثب ترو دبسيیبِٝ ث يثعذ ـشوتبِ يثشسػ

 

ٔعيشي ٚ ٕٞىابساٖ،  ؛ 221-242: 1395 ٚسٚدي ثبسؽ ٔٛاخٝ ثٛدٜ اػت )خعفشي ٚ ثختيبسي،
1388 :130- 109.) 

( دس 344: 1970يٙؼاّي ) ّوؿذٜ اصخّٕٝ:  دس استجبط ثب ايٗ ٔٛ ٛ ، تحميمبت ـشاٚا٘ي ا٘دبْ
ٛ     دسيبیٝ 60ٞبي ديشيٙٝ  تحميمبتؾ تشاع تاش دس   ةداخّي سا وٝ تحت ؿاشايط الّيٕاي ٔشطا

( ثاب ثشسػاي   151-162: 2012ٕٞىابساٖ ) ٚ  1ثاي ذ ؿٙبػابيي واشد.   ٘ا ا پّئيؼتٛػٗ ايدبدؿذٜ
ٝ   یيٗ ثش ٔجٙبي ؿجى2ٝٞبي صٔيٗ دس ثّٛن اٚسدٚ خلٛكيبت ـشاوتبَ ِٙذـشْ اي  ٞابي سٚدخب٘ا

دٞٙاذ.   ٞاب سا ٘ـابٖ ٔاي    ٚثّٙاذي  بؿٛثٙبن دسيبـتٙذ وٝ تؽييشات ٚيظٜ خٛاف ـشوتابِي پؼاتي  
ٝ    133-148: 1381ٟٔشؿابٞي )  ٞاب ٘ؼاجت ثاٝ تؽييااشات     ( ٔعتماذ اػات واٝ ٚاوااٙؾ دسيبیا

ٔذت( الّيٕي وٛاتش٘شي ثب اضتٕابَ صيابد يىؼابٖ ٘جاٛدٜ اػات.       ٞب )وٛتبٜ )ثّٙذٔذت( ٚ ٘ٛػبٖ
ا٘اذ واٝ دس دٚساٖ واٛاتش٘شي، ثاٝ عّات       ٕ٘اٛدٜ  ٔطاشح ( 30-35: 1389ٔٛػٛي ٚ تمي صادٜ )

ٚي بة دسيبٞاب دسا ٙابي ـبصٞابي    س ي الّيٕي ٚ ٕٞچٙيٗ پايؾ سٚي ٚ پاغ   تؽييشات ٌؼتشدٜ
ٝ   دس دٚسٜ واٛاتش٘شي  يخچبِي ٚ تؽييشات ػطح اػبع سٚدخب٘ٝ  دساي  ، ٘اش  ـشػابيؾ سٚدخب٘ا

اي دس ايٗ دٚسٜ ثؼيبس  صايي سٚدخب٘ٝ ٞبي لجُ ٚ أشٚص ثٛدٜ ٚ ـشْ دؿت خٛصػتبٖ ثيؾ اص دٚسٜ
شْ )ثعذ ـشاوتبَ( ٚ ي بؿٛة ثيٗ ـ (، ثب اػتفبدٜ اص ٘ظشي67ٝ-82: 1389ـعبَ ثٛدٜ اػت. وشْ )

ْ  س ابيي ٞبي طئٛٔٛسـِٛٛطيه سٚاثطي ثشلشاس وشد.  دٞي( دس پذيذٜ ـشايٙذ )خٛدػبصٔبٖ  ٚ ٔماذ
ٝ  ٞٙذػي اٍِٛي تؽييشات ثب ثشسػي( 119-139: 1390ٕٞىبساٖ ) َ  سٚدخب٘ا ٝ  اٚصٖ لاض ٗ  ثا  ايا

ٜ  تؽيياشات  ثيـتشيٗ ٔٛسدثشسػي ٞبي ػبَ وٝ دس سػيذ٘ذ ٘تيدٝ . اػات  ؿاشيب٘ي ثاٛدٜ   دس ثابص
ٝ 1-20: 1391عضيااضي ٚ ٕٞىاابساٖ )  تحّيااُ ٚ ي ؿبخلااٟبي الّيٕااي   ( طجااك ٔحبػااج

ي ٘ئٛس ثيبٖ داؿتٙذ وٝ طي ِٞٛٛػٗ پيـيٗ دٚ ـبص ٔشطٛة ثاٝ   پبِيِٙٛٛطيىي سػٛثبت دسيبیٝ
ػبَ  9479ـبص خـه دس ضذٚد  ػبَ پيؾ ٚ ٕٞچٙيٗ يه 8202ٚ دس  9650تشتيت دس ضذٚد 

( خلٛكايبت  1-40: 1391بٔاٛص )  عضتيابٖ ٚ دا٘اؾ  ٌشـتاٝ اػات.    لجُ دسيبیٝ ٘ئٛس سا ـشأي
اي ثشسػاي ٚ ثاٝ اياٗ     ٞيذسٚطئٛٔٛسـِٛٛطي ضٛ ٝ بثشيض خيشبثبد سا ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ضٛ ٝ

   ٖ ٞابي ػاطحي ٕٞاشاٜ ثاب ػابص٘ذٞبي ػؼات ٚ        ٘تيدٝ سػيذ٘ذ وٝ لاذست ٚ ػاشعت خشياب
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ٕٞىابساٖ  داداؽ صادٜ ٚ  ؿاذٜ اػات.   ٞبي ا٘ؼبٖ، ثبعث تىٛيٗ اؿىبَ ـشػبيـاي بة  ـعبِيت
ٝ   (، يىي اص تر يشات ٟٔٓ 242-231ٓٞ: 1393) ٞاب سا ٚلاٛ  پذياذٜ ـشػابيؾ      خاٛاسي ضٛ ا

لٟمشائي ٚ ثٝ د٘جبَ بٖ س  دادٖ پذيذٜ اػبست دا٘ؼتٙذ ٚ ٔعتمذ٘اذ یبِاٝ اسدثياُ ٘ياض اص اياٗ      
لبعذٜ ٔؼتثٙب ٘جٛدٜ ٚ تحت تر يش ضٛ ٝ ٔدبٚس خٛد دس ؿشؾ ٚلٛ  پذيذٜ ـشػبيؾ لٟمشائاي  

ٞبي ايٗ دسيبیاٝ لاذيٕي خٛاٞاذ     أٝ ثٝ اػبست ٚ ا٘حشاؾ ؿجىٝ اكّي صٞىؾاػت وٝ دس اد
( دس ثشسػااي لبثّياات اتٛٔاابي ػااِّٛي دس  119-138: 1395ٕٞىاابساٖ )خاابِمي ٚ ا٘دبٔيااذ. 

ي بثشياض ِيماٛاٖ ثاٝ اياٗ      اي ضٛ ٝ ػبصي ٔيضاٖ تحَٛ ٚ ـشػبيؾ دس ػيؼتٓ سٚدخب٘ٝ ؿجيٝ
لجاَٛ سٚيىاشد اتٛٔابي     ٘ي ثيبٍ٘ش ٘تبيح لبثُ٘تيدٝ سػيذ٘ذ وٝ ٔطبِعبت پيـيٗ ٚ ؿٛاٞذ ٔيذا

( دس ثشسػي ا شات دٚسٜ وٛاتش٘شي دس دسيبٞاب ٚ  1-12: 1395خب٘ب٘ٝ ٚ سخجي )ثبؿذ.  ػِّٛي ٔي
ٝ  دسيبیٝ ٞابي   ٞابي اياشاٖ دس دٚسٜ   ٞبي ايشاٖ دسيبـتٙذ وٝ تؽييش ػطح اػبع دسيبٞب ٚ دسيبیا

٘ي اػات. وياب٘ي ٚ ٕٞىابساٖ    يخچبِي ٚ ثيٗ يخچبِي وبٔالً ٔـابثٝ تؽيياش دس ٔميابع خٟاب    
ٔحيطي ٘بؿاي اص تؽيياشات الّيٕاي دس     ( ثب اسصيبثي ٚ ثشسػي ٔخبطشات صيؼت34-19: 1395)

ٞابي   ضٛ ٝ اثشوٜٛ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ سػيذ٘ذ وٝ تؽييش ٘ؼجت پبسأتشٞبي ٔحيطي ضابَ ثاٝ دٚسٜ  
ٓ      ػشدتش ٍٕٞي اص بػتب٘ٝ ٞابي ٔحيطاي دس    ٞبي پبياذاسي عجاٛس ٚ ٚ اعيت عٕاٛٔي ػيؼات

ثٙااذي  ( سد257ٜ-247: 1395ٕٞىاابساٖ )ٔحٕااذي ٚ  ّٔااهي ا اإحالَ اػاات.   ٘ٝبػااتب
سا  یؽابخٛس ٔٙظاٛس تعيايٗ عّٕىشدٞابي اوِٛاٛطيىي دس تابالة       ٞب ثٝ ٞيذسٚطئٛٔٛسـيه تبالة

 اسصيبثي ٕ٘ٛد٘ذ.

 هببًی ًظزی

اسصيبثي ٘مؾ ب٘بِيض ػيؼتٕي دس ٔطبِعبت طئٛٔٛسـِٛٛطيىي پبياٝ، ضابوي اص بٖ اػات واٝ     
يه ثٝ ٚاضذٞبي طئٛٔٛسـِٛٛطيه ٚ ٕٞچٙيٗ سٚاثط ٔتمبثُ ثايٗ ـشبيٙاذٞب ٚ   ٍ٘شؽ ػيؼتٕبت

ٞبي طئٛٔٛسـِٛٛطي ٔٛسدتٛخٝ لاشاس ٌيش٘اذ    ٞب اصخّٕٝ ٔٛاسدي ٞؼتٙذ وٝ ثبيذ دس پظٚٞؾ ـشْ
ٝ    (. ػبختبس طئٛ٘شٚتيه دس ؿجى371ٝ :1381)عـمي،  ي علاجي   ٞبي بثشاٞاٝ اص ػابختبس ؿاجى

ٞبي صٞىؾ سٚدخب٘اٝ، ـاابٞبيي    ٞب دس ؿجىٝ اص طئٛ٘شٖٚؿذٜ اػت. ٔٙظٛس  ا٘ؼبٖ اِٟبْ ٌشـتٝ
ثابٚخٛد   (.55: 1385ؿٛ٘ذ )سأـت،  ٞب دس ٔحذٚدٜ خبكي ٔي اػت وٝ ػجت اختٕب  سٚاٖ بة

ٝ  ٌؼتشدٌي طجيعت ٚ ٚخٛد ا٘ٛا  ٔٛخٛدات پيشأٖٛ ا٘ؼبٖ یياض ضابوٓ    ٞب، ٘ظٓ خبكي ثش ٕٞا
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ٚ ثاب دلات دس    ؿاٛد  ش ٔاي تا  اصپيؾ ٔـخق اػت وٝ ثب پيـشـت عّْٛ ثـشي، ايٗ ٘ظٓ ثيؾ
ٖ   ٘ظٓ ٔـخق ٔي ظبٞش ثي ٞبي ثٝ پذيذٜ ٞاب ٟ٘فتاٝ اػات     ٌشدد وٝ ٘ظٓ خبكاي دس پـات ب

پشداصد وٝ خٛد ٔتـابثٝ ٚ   (. ٞٙذػٝ ـشوتبِي ثٝ تٛكيؿ اؿيبيي ٔي38-35: 2008، )اعتجبسيبٖ
پذيذٞبي طجيعي ٕٞچٖٛ سٚدخب٘ٝ  ،. ٔطبثك ٘ظشيٝ بؿٛة(311: 2002، 1ثبعٔتمبسٖ ٞؼتٙذ )

 ، ٔي تٛا٘ٙذ، ثب اػتفبدٜ اص سٚاثط ٞٙذػٝ دسختبٖ ـشوتبِيٙذؼتٞ٘ظٓ  ٚ ثي ٜدس ظبٞش پيچيذ وٝ
ٖ (. 86: 2،2013بسياضا ) دس ٘ظش ٌشـتاٝ ؿاٛ٘ذ  ٔٙظٓ  ٌازاساٖ تفىاش وبتبػتشٚـيؼآ سواٗ      ثٙياب
ٞبي خٛد سا ثش تجييٗ ـشايٙذٞبي طئٛٔٛسـِٛٛطي دس ػٝ ٔحٛس اػبػي تؽييشات الّيٕاي،   تحّيُ

ٚ  لاشاس دادٜ بٞبي بصاد، سخاذادٞبي تىتاٛ٘يىي ٚ تار يشات عّٕىاشد ا٘ؼابٖ      ػطٛح اػبع دسي
ٞبي وّي دس ٔٛسد تحَٛ یٟشٜ پٛػتٝ خبسخي صٔيٗ دس لبِت صٔبٖ ثٝ تحّيُ  خبي ثيبٖ ايذٜ ثٝ

 (.158-162 :1352 ا٘ذ )ـيشٚصي، ـشايٙذٞب دس لبِت ػٝ ٔحٛس يبدؿذٜ ٕٞت ٌٕبؿتٝ

 ّب ٍ رٍػ ّب دادُ

َ     ثخؾ  دسي ثيدبس  ضٛ ٝ  )دس لؼإت   اٚصٖ خٙٛثي ٚ خٙاٛة ؼشثاي ضٛ اٝ بثشياض لاض
َ  ٔياػت وٝ اص استفبعبت یُٟ یـٕٝ وشدػتبٖ ػشیـٕٝ  ػشاة( اص  اٚصٖ ٌيشد. سٚدخب٘ٝ لاض
عٙٛاٖ  . عّت ا٘تخبة ايٗ ٔحذٚدٜ ثٝؿٛد ٔٙتمُ ٔيثٝ یبِٝ ص٘دبٖ سٚد  تًٙ ٔبٞٙـبٖطشيك 

ٞبي ٔٙطمٝ اػت. ٔؼبضتي  شضٛ ٝٞب دس وُ صي ضٛ ٝ ٔؼتمُ دس ايٗ ٔمبِٝ، ٍٕٞشايي بثشاٞٝ
ٔتش اػت. ايٗ ضٛ ٝ  2268ويّٛٔتشٔشثع داسد ٚ استفب  ٔتٛػط بٖ اص ػطح دسيب  2480ثش  ثبِػ

دسخاٝ   34 ؿشلي ٚدليمٝ طَٛ  55دسخٝ ٚ  48دليمٝ تب  36دسخٝ ٚ  46دس ٔختلبت سيب ي 
دابس اص٘ظاش   (. یبِاٝ ثي 1دليمٝ عشم ؿٕبِي لشاس داسد )ؿاىُ   45دسخٝ ٚ  36دليمٝ تب  53ٚ 

ػيشخبٖ ٚ ايشاٖ ٔشوضي اػت دس ٔؼيش -ؿٙبػي خضء صٖٚ ػٙٙذج ثٙذي ٚاضذٞبي صٔيٗ تمؼيٓ
ٞابي ٔابس٘ي    ػًٙ اٚصٖ ٚاضذٞبي ٔختّؿ اصخّٕٝ ػبص٘ذ لٓ ؿبُٔ ٔبسٖ ٚ ٔبػٝ سٚدخب٘ٝ لضَ
ٞبي بٞىي، ٚاضذٞبي ػبص٘ذ ػش  ثباليي، ٚاضذ ػش  صيشيٗ ٚ ٚاضذٞبي ٔختّاؿ   ثبٔيبٖ اليٝ

ــب٘ي ؿبُٔ  ٞبي بتؾ ٞبي ٘بصن اليٝ ٚخٛد داسد. ٕٞچٙيٗ ػًٙ ٕٞشاٜ بٞه ػبص٘ذ وشج ثٝ

                                                           
1
 .  Bass 

2
 .  Ariza 
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ٞبي ٔشثٛط ثاٝ ٘ئاٛطٖ ٚ    ب٘ذصيت، ثبصاِت، سيِٛيت، اِيت ٚ تٛؾ ٞبي اػيذي ثٝ ٕٞشاٜ ٟ٘ـتٝ
 خٛسد. وٛاتش٘شي ثٝ یـٓ ٔي

 

 
 ی هَردهطبلعِ : هَقعیت هٌطق1ِؽکل 

ٓ خٙٛة ؿاشلي اػات   -ؿٕبَ ؼشثي ي ٔٙطمٝٞب سٚ٘ذ اوثش ٌؼُ تاشيٗ ٌؼاُ اياٗ     . ٟٔا
ويّاٛٔتش دس   60خٙاٛة ؿاشلي، ثاب طاَٛ      -داس ؿٕبَ ؼشثي ٔٙطمٝ ٌؼُ ضّت ثب ساػتبي خٓ

ضبؿيٝ ؼشثي اػتبٖ ص٘دبٖ ٚالع ٌشديذٜ اػت. ٌؼُ ٔزوٛس داساي ؿيت صيبد ثٝ ػٕت ؿإبَ  
    ٝ ٞابي بثشـتاي    ؿشلي اػت ٚ ثذيٗ تشتيت ػبص٘ذ لٓ ثباليي ثب ؿايت صيابد سا دس ثشاثاش ٟ٘ـات

 ٘ماؾ  اػابع  ػطح تؽييش (.2()ؿىُ 3: 1378بسيٗ  ٚ تش٘ش لشاس دادٜ اػت )پٛسوشٔب٘يپّيٛوٛا
ٞب ٘ياض   . تؽييش ٔؼيش بثشاٞٝاػت داؿتٝ اٚصٖ ي لضَ ٟٕٔي دس تحٛالت طئٛٔٛسـِٛٛطيىي ضٛ ٝ

 .ضٛ ٝ اػات ٘بتعبدِي  داَ ثشضبوي اص تؽييشات ػطح اػبع اػت. ا٘حشاؾ ٚ اػبست سٚدخب٘ٝ 
ٝ  ثشاي ثشسػي تحٛالت طئٛٔ  DEM 30*30اثتاذا  ي ٔٛسدٔطبِعاٝ،   ٛسـِٛاٛطيىي دس ٔٙطما
 SRTEMٔابٞٛاسٜ   www.earthexplorer.usgs.govٔحذٚدٜ ٔٛسد٘ظش اص ػبيت 

خطٛط ٔٙحٙي ٔياضاٖ  ، اليٝ Arc map-Arc GISاـضاس  اػتخشاج ٌشديذ ٚ ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ
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ؿٙبػاي ؿايت    يٗػابصٔبٖ صٔا   1:100000ؿٙبػاي   ٞبي صٔيٗ ٌشديذ. ثب اػتٙبد ثٝ ٘مـٝ تٟيٝ
ٝ     ص٘دبٖ، ٔبٞٙـبٖ، ضؼٗ ٞابي   بثبد يبػٛوٙذ، ثيدبس، لشٜٚ ٚ دٍٞاالٖ، لياذاس ٚ ديٛا٘اذسٜ اليا

    ٝ ٝ  ؿاذٜ دس  ٔاٙعىغ ٞابي   ِيتِٛٛطي سلٛٔي ٚ ٔٛسداػاتفبدٜ لاشاس ٌشـات. سٚدخب٘ا ٞابي   ٘مـا
 سلٛٔي ٌشديذ. Arc GISاـضاس  ٘شْثب وٕه  (3)ؿىُ  يتٛپٌٛشاـ

 
 ی هَردهطبلعِ هٌطقِ ؽٌبعی : ًقؾِ عبختبر سهیي2ؽکل 

 
 ّبی تَپَگزافی هَرداعتفبدُ ًقؾِ اًذکظ: 3ؽکل 
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بثبد يبػٛوٙذ، يَٛ  سٚد، اٍ٘ٛساٖ یبي، ضؼٗ صيشضٛ ٝ ٌشٔبة، ػدبع 6 ثيدبس ضٛ ٝ دس 
اص سٚي  Arc GISدس  Hydrologyدٍٞاالٖ ثاب اػاتفبدٜ اص ايىؼتٙـاٗ      -وـتي ٚ لاشٜٚ 

DEM ُٞب تشػيٓ ؿاذ ٚ   ة تب پبيبة صيشضٛ ٝاشٞبي عش ي اص ػ تعييٗ ضذٚد ٌشديذ. پشٚـي
ٝ      استفب  ٘بؿي اص تؽييشات ػطح اػبع دس ٔىبٖ اختالؾ كاٛست   ٞابيي واٝ ػاطٛح اس اي ثا

 ٝ ؛ ٚ اعيت ؿايت ٚ سػاٛة یٙايٗ     ثاشبٚسد ٌشدياذ   ا٘اذ،  ٘بٌٟب٘ي تؽييش استفب  )اـتبدٌي( داؿات
يـاي،  عاالٜٚ ثاش ػاطٛح ـشػب    ٚتحّياُ ؿاذ.   ٞبيي دس ثبصديذٞبي ٔيذا٘ي ٔىشس تدضيٝ ٔىبٖ
دس  یبِاٝ ثيدابس  صيشضٛ اٝ ٘ياض ترييذوٙٙاذٜ ٔؼاتمُ ثاٛدٖ       6اي ٍٕٞاشا دس   ي بثشاٞٝ ؿجىٝ

سؤيت ٚ ٔـٟٛد  ٞبي ٔيذا٘ي ضبوي اص ٚخٛد تشاػي اػت وٝ ٞٙٛص لبثُ ثشسػي وٛاتش٘شي اػت.
ٝ  ٚ ٞب ضذٚد  ثش اػبع استفب  بٖ ؛اػت ْ   ٞابي ٔاشص دسيبیا ٚ  Arc GISاـاضاس   ٌزؿاتٝ دس ٘اش

Global mapper ثٙذي اػتشاِش يب ستجٝ . ستجٝجٝ ؿذٔحبػ   ٗ اػاتشاِش سٚؿاي    -ثٙاذي ٞاٛست
ثٙذي ؿبخٝ سٚدٞاب ثاش اػابع بٖ دس ياه      ٞبػت وٝ ستجٝ ٞب ٚ سٚدخب٘ٝ ثٙذي بثشاٞٝ ثشاي ستجٝ

ٞابي   ٞابي اَٚ، دْٚ، ػاْٛ ٚ سدٜ   ػيؼتٓ صٞىـي ضٛ ٝ بثشيض، بثشاٞٝ اكّي اص تشويات سدٜ 
اي ٕٞشاٜ ثب يه پيٛػاتٍي خابف ٚ دلياك دس     ٞبي بثشاٞٝ ؿٛد. تٕبٔي سدٜ ثعذي تـىيُ ٔي

ٌيشي ػيؼتٓ صٞىـي بٖ ضٛ ٝ دخيُ ٞؼتٙذ. دس ايٗ سٚؽ، ؿبخٝ سٚدٞابي وٛیاه    ؿىُ
وٙاذ ٔار ش ثبؿاذ     ٞب سا اص ٔٙطمٝ خبسج ٔي ي صٞىؾ اكّي وٝ بة تٛا٘ذ دس ػش٘ٛؿت ستجٝ ٔي

ـشوتابِي اص   ( ثشاي يه دسختniاْ ) iي  ٞبي ٔشتجٝ (. تعذاد وُ بثشا392ٝٞ: 1375)سأـت، 
( ٚ ٘لجت طِٛي 2ي ) جت ا٘ـعبة ٞٛستٗ اص ساثطٝؼبيذ. ٘ ( ثٝ دػت ٔي1ثب ساثطٝ ) nي  ٔشتجٝ

 ؿٛد. ( ٔحبػجٝ ٔي3ٔشتجٝ اص ساثطٝ )

(1ساثطٝ )      

(2ساثطٝ )       

(3ساثطٝ )       

اْ اػات.   iطَٛ ٔتٛػاط بثشاٞاٝ ٔشتجاٝ     riاْ ٚ  iتعذاد بثشاٞٝ ٔشتجٝ  Niدس سٚاثط ـٛق 
ٔمبديش ٔؼتمُ اص ٔشتجٝ، ثشاي ؿجىٝ صٞىـي تمشيجبً  بثت ٞؼتٙذ. ثب اػتفبدٜ اص ثعاذ ـشوتابِي   
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(Dٝثشاي ؿجى ) ٝ( ثيٗ طَٛ ٚ ٔشتجٝ ؿاجىٝ ثشلاشاس اػات )عّٕاي     4ي ) ٞبي صٞىـي، ساثط
 (.308: 2007، 1ثٝ ٘مُ اص تبسوٛت 1393صادٜ، 

(4ثطٝ )سا       

 بحث ٍ ًتبیج

بثبد يبػاٛوٙذ، ياَٛ وـاتي،     اٍ٘ٛساٖ یبي، ضؼٗيشضٛ ٝ ص 6دس  ٍٕٞشا اي ؿجىٝ بثشاٞٝ
ي بثي دس  اي اػت وٝ ثبعث تذاعي يه ضٛ ٝ ٌٛ٘ٝ ثٝ سٚد ػدبع ٚ لشٜٚ ٚ دٍٞالٖ، ٌشٔبة

َ  وٝ دس ؿشايط وٙٛ٘ي بة بٖ ؿٛد؛ دسكٛستي رٞٗ ٔي اٚصٖ ثاٝ دسيبیاٝ خاضس     ٞب اص طشيك لاض
اي ضبوي اص ٚسٚد بة وُ ضٛ ٝ ثٝ ياه   ؿجىٝ بثشاٞٝ ٍٕٞشاي ٘مطٝؿٛد. دسٚالع  ٔي ٔٙتمُ

ثيدبس دس -دس خبدٜ ص٘دبٖاي  ٞبي ٔيذا٘ي، ؿٛاٞذ يه تشاع دسيبیٝ دس ثشسػياػت.  طئٛ٘شٖٚ
ؿٙبػبيي ؿذ. ايٗ تشاع، ثبالتشيٗ خط ػبضُ دسيبیٝ ٌزؿاتٝ   ٔتش اص ػطح دسيب 1561استفب  

ٖ  ، ٚػعتاي ثبصػبصي تشاع دسيبیٝثب  .دٞذ سا ٔٛسد تبئيذ لشاس ٔي ٝ  ياب  طئاٛ٘شٚ ٌزؿاتٝ   دسيبیا
ثب اص ثيٗ سـتٗ دسيبیٝ ٚ عيتي ثاٝ ٚخاٛد    (.4)ؿىُ  ثشبٚسد ٌشديذ ويّٛٔتشٔشثع 1547ثش  ثبِػ

ا٘ذ دس ايٗ ٔيبٖ ثاب تؽيياش ػاطح     ٞب ٔدجٛس ثٝ خبسج ؿذٖ اص یبِٝ ثيدبس ؿذٜ بٔذٜ وٝ سٚدخب٘ٝ
ا٘ذ. یشاوٝ دس ؿشايط ٔحيطي خذيذ ٚ عيت  ؿذٜ ست ٚ ا٘حشاؾٞب دیبس اػب اػبع ثعاي اص بٖ
ٞبيي وٝ دس استفب  وٕتش خشيبٖ داؿتٝ  تؽييش وشدٜ ٚ سٚدخب٘ٝ ٞب ٘ؼجت ثٝ ٞٓ لشاسٌيشي سٚدخب٘ٝ

 ا٘ذ. ٞبي ٔدبٚس خٛد ؿذٜ ا٘ذ ٔٙدش ثٝ اػبست يب ا٘حشاؾ سٚدخب٘ٝ ثؼب ؿيت ثيـتشي داؿتٝ ٚ یٝ

                                                           
1
 .  Turcotte 
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 جبر: ًقؾِ حَضِ بٌذی چبلِ بی4ؽکل 

دس يىاي  دٚ سٚدخب٘ٝ ٘ضديه ثٝ ٞٓ دس ػطح ٔتفبٚت خبسي ثبؿاٙذ ٚ خشيابٖ بة    یٙب٘چٝ
ؿٛد، ؿعجبت سٚدخب٘ٝ  دس صٔيٙي وٝ دٚ بة خبسي اص ٞٓ خذا ٔي ٚ ذثبؿػطح ثبالتش اص ديٍشي 

ي اثتذايي بٖ ؿعجبت ثشا ش عُٕ ـشػابيؾ لٟمشاياي عمات    ٝ ؿبختذسيح  ثٝ ؛خبسي ثبؿذ ديٍش
سٚي وٙذ وٝ ٔؼيش سٚدخب٘ٝ ثابالتش سا لطاع    لذس پغ ٞبي اص سٚدخب٘ٝ بٖٝ سٚد ٚ یٙب٘ىٝ ؿعج ٔي
اػاشت س  دادٜ   ىـاب٘ذ ث خبسي اػتػٛي سٚدخب٘ٝ وٝ دس استفب  پبئيٗ تش  ذ ٚ خشيبٖ سا ثٕٝ٘بي
ٝ دس  اي ؿجىٝ بثشاٞٝ (. ؿٛاٞذ اػبست يب ا٘حشاؾ59: 1390،خيبْ) اػت ٞابي تٛپاٌٛشاـي    ٘مـا

ي اٍ٘ٛساٖ یبي ٞبتش دس أتذاد سٚدخب٘ٝدسخٝ يب ثيؾ 90ثب صاٚيٝ تؽييش ٔؼيش  -1: ا٘ذ اص عجبست
ثب تٛخٝ ثٝ ؿشٚ  بثشاٞٝ دس خط تمؼيٓ بة ضٛ ٝ ٚ ٘جٛدٖ ػاطٛح   -2 .بثبد يبػٛوٙذ ٚ ضؼٗ

ٕ٘بيذ وٝ ٔٛخت ا٘تمبَ ٚ تؽييش ؿىُ سػٛثبت ؿٛد، يه أش  اس ي ثبالدػت وٝ بثي سا ـشاٞٓ
تابصٜ سٚد دس   خٛيجبسٞاب تبصٜ اص ثٝ ٞٓ پيٛػتٗ يي وٝ خب)ٞب  ة سٚدخب٘ٝاػشثذيٟي اػت وٝ دس 

عٕاُ  ٔعٕاٛالً   .٘جبيذ سػٛثبت بثشـتي دسؿت دا٘ٝ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿاذ  ضبَ ؿىُ ٌيشي اػت(
خط  دس ي دسؿت دا٘ٝٞب بثشـت ٚخٛدؿٛد.  ٔيب٘بة، ا٘دبْ ٔي يبٌزاسي دس لؼٕت پبيبة  سػٛة

سػاٛثبتي، ثاب   یٙيٗ ٙي ٔيضاٖ دس خطٛط ٔٙح ، ضبوي اص تؽييش ٔؼيش سٚدخب٘ٝ اػت.تمؼيٓ بة
(. ٚخاٛد یٙايٗ اٍِاٛيي اص ٔٙحٙاي     49: 1392ذ )سأـت،ٞؼتٙتابسع ؿىؼتٝ ٚ ثذٖٚ لُّ 
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َ  ة ػشؿبخٝادا٘ٝ ٚ ٌشد ؿذٜ دس ػش ٔيضاٖ ٚ تبئيذ ٚخٛد سػٛثبت بثشـتي دسؿت اٚصٖ،  ٞبي لاض
اسي ٌاز  ٔٛسد٘ظش دس طي وٛاتش٘شي ٔحّي اص سػٛةٞبي  ػشاة ػشؿبخٝضبوي اص بٖ اػت وٝ 

دس ثشسػاي   -3 .ا٘اذ  وابٚؽ ؿاذٜ  ثشا ش تؽييش ٔؼيش سٚدخب٘اٝ، اوٙاٖٛ ٔحاُ     ٚ ثٛدٜ تب وبٚؽ
ٝ  AF) يصٞىـؿبخق عذْ تمبسٖ ضٛ ٝ  ٔماذاس  ٞابيي واٝ    ( ـشم ثش ايٗ اػت واٝ ضٛ ا

AF  (؛ اِجتاٝ  15: 1393ثبؿذ ـبلذ ـعبِيت تىتٛ٘يىي ٞؼتٙذ )يٕاب٘ي ٚ عّٕاي صادٜ،    50ثشاثش
ثب تٛخٝ ثٝ داليّي وٝ دس ثابال  خٛسدٖ یٙيٗ ٚ عيت ؿٛد؛ أب ػجت ثشٞٓ ٔي تٛا٘ذ تىتٛ٘يه 

ٞبي ٔٛسد٘ظش، تؽييش ٔؼايش سٚدخب٘اٝ    عبُٔ اكّي عذْ تمبسٖ دس صيشضٛ ٝٞب اؿبسٜ ؿذ  ثٝ بٖ
ٝ   ٞب دس يه بثشاٞٝيب ٘جٛدٖ تش ثٛدٖ  اػت. وٛتبٜ ٖ   طشؾ سٚدخب٘ٝ ٘ؼاجت ثا ثاٝ   طاشؾ ديٍاش ب

تؽيياش ٔؼايش    تٛا٘ذ دِيّي ثاش  ٔي ٕبٖ طشؾ،ٕٞشاٜ ٚخٛد سػٛثبت بثشـتي دس خط تمؼيٓ بة ٞ
ٝ ي ٔٛسدٔطبِعاٝ ثاٝ طشـاي اص سٚدخب٘اٝ اػات وا       ؿيت وُ ضٛ ٝ دس ٔٙطمٝ. ثبؿذسٚدخب٘ٝ 
ٝ ٔعٕٛالً دس طشؾ ؛ ايٗتشي داسد ٞبي وٛتبٜ بثشاٞٝ ٌياشد ٚ   لاشاس ٔاي   أتذاد ٔؼيش لجّي سٚدخب٘ا

ٞابي   ضٛ ٝ دٚطشؾبعي عذْ تمبسٖ استف -4ٔؼيش وٙٛ٘ي سٚدخب٘ٝ عٕٛد ثش ٔؼيش لجّي اػت. 
ي وٕتاش   ٕٞشاٜ ثب طَٛ بثشاٞٝ صيبد ٘بپزيشي اػت؛ أب صٔب٘ي وٝ تفبٚت استفب  بثشيض أش اختٙبة

ٚ ٚخٛد سػٛثبت بثشـتي ديبط٘ض ٘ـذٜ دس خط تمؼيٓ بة ثبؿذ ضبوي اص تؽيياش ٔؼايش سٚدخب٘اٝ    
ٖ  طشـاػت.  ب دس اطاشاؾ  ٞا  ي وٝ استفب  وٕتشي داسد دس أتذاد ٔؼيش لجّي اػات. ثابسصتشيٗ ب

ٞابي عٕياك دس    ػيٙٛع ثب ٔيضاٖ ٞبي ٔٙحٙي -5 ديذٜ ؿذ. سٚدخب٘ٝ ٟٔشبثبد ٚ اٍ٘ٛساٖ یبي
ٞبي كبؾ تب ػيٙٛػي ػبدٜ دِيّي ثش تؽييش ٔؼايش سٚدخب٘اٝ ٞؼات     دػت ٔٙحٙي ثيٗ ٚ پبييٗ

تاش   ٞب دس سػٛثبت ديابط٘ض ٘ـاذٜ ٚ ػؼات كابؾ    . ٞشیٝ ٔٙحٙي ٔيضاٖ(91: 1394ثختيبسي، )
ٞابي عٕياك، عاذْ     صٔبٖ تعبدَ ٔٙطمٝ اػت. ٚخٛد پابِغ  طٛال٘ي ثٛدٖ ٔذت ثبؿذ، ٘بؿي اص

ٕ٘بيذ. اٍ٘اٛساٖ یابي اص واٜٛ ثّمايغ ػشیـإٝ       ٞبيي ٔٙعىغ ٔي تعبدَ سا دس یٙيٗ ٔحيط
    ٖ َ   -ٌشـتٝ ٚ پغ اص عجٛس اص د٘ذي اص طشياك تٙاً ثٟؼاتبٖ )اٍ٘اٛسا اٚصٖ  ثٟؼاتبٖ( ثاٝ لاض

اي دس ٔؼيش سٚدخب٘ٝ دس اٍ٘ٛساٖ ٔـبٞذٜ  سخٝد 90ثب ٍ٘بٞي دليك يه تؽييش ٔؼيش  ؛پيٛ٘ذد ٔي
ٞبي عٕيك خطٛط ٔٙحٙاي ٔياضاٖ دس ٔيؼاش د٘اذي ثاٝ ٔبٞٙـابٖ دس ٘مـاٝ         ؿٛد. پبِغ ٔي

وٙذ. صٔب٘ي وٝ طئٛ٘شٖٚ ثيدبس ٔبدٜ  ٘ـبٖ، ـشػبيؾ خٙذلي سا ٔٙعىغ ٔي تٛپٌٛشاـي ؿيت ٔبٜ
ؼيشي ٔؼتميٓ اص وٙابس  ي ٔؼتمُ ثٛدٜ، اٍ٘ٛساٖ یبي ثب ٔ وشدٜ ٚ ضٛ ٝ ٚ ا٘شطي سا ثّٛوٝ ٔي

ٔتاش ثاب    1570خٙٛة ؿشق خشيبٖ داؿت. دس استفب   -سٚػتبي اٍ٘ٛساٖ دس أتذاد ؿٕبَ ؼشة
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ٞبي لذيٕي دس  ؿٙبػي ٘يض تشاع ٞبي صٔيٗ ؿذ. دس ٘مـٝ سٚدخب٘ٝ يىي ؿذٜ ٚ ٚاسد دسيبیٝ ٔي
ٝ  ٔؼيش اٍ٘ٛساٖ یبي ثٝ ايبّ٘ٛ ديذٜ ٔي ٚدخب٘اٝ  ايابّ٘ٛ )ٞشیٙاذ اياٗ س    ؿٛد. دس ػش بة سٚدخب٘ا

اي ـعبِيت داسد واٝ ضابوي اص ضدآ صيابد ٔابدٜ ٚ       یٙذاٖ طٛال٘ي ٘يؼت( ٔعذٖ ؿٗ ٚ ٔبػٝ
ٌزاسي ؿٗ ٚ ٔبػٝ اػت. ثب تخّيٝ طئٛ٘شٖٚ ثيدابس ٚ ثاب پابئيٗ اـتابدٖ      ا٘شطي دس صٔبٖ سػٛة

اٚصٖ ٚ اصخّٕٝ ثاش   ٞبي لضَ ٔتش، ـشػبيؾ لٟمشايي ثش ػشؿبخٝ 115اٚصٖ دس ضذٚد  ثؼتش لضَ
ٗ . ٞب دس ؼشة سٚػتبي ثٟؼتبٖ ٔؼّط ؿذٜ اػت ػشؿبخٝسٚي يىي اص  بثابد   ضٛ ٝ بثشيض ضؼا

َ  داؽ ٚ لشٜ اص لشٜ ٘يض يبػٛوٙذ سياضد. دس   اٚصٖ ٔاي  ٌٛ٘ي ػشیـٕٝ ٚ ثب سٚدخب٘ٝ ٌٛصٖ ثٝ لاض
كٛست ٔؼتميٓ  ٔتش خشيبٖ داؿتٝ ٚ ثٝ 1605صٔبٖ ضيبت یبِٝ ثيدبس، سٚدخب٘ٝ ٌٛصٖ دس استفب  

دس ؿاشايط وٙاٛ٘ي دس لؼإت     ؛ٜ اػات ؿذ ٔيٚاسد ؿشلي ثٝ طئٛ٘شٖٚ ثيدبس  -خٟت ؼشثي ثب
ٝ  90بثبد يبػٛوٙذ، سٚدخب٘ٝ ٌٛصٖ ثاب یاشخؾ    ي ضؼٗ ا٘تٟبيي ضٛ ٝ َ   دسخا اٚصٖ  اي ثاٝ لاض

ؿٙبػبيي ػٝ تاشاع دس یبِاٝ ثيدابس اص ثّٙاذتشيٗ لؼإت ضٛ اٝ تاب         پيٛ٘ذد. ثب تٛخٝ ثٝ ٔي
یبِاٝ ثيدابس دس طاي ػاٝ ٔشضّاٝ      شـتٝ ؿذ واٝ تخّياٝ   تشيٗ ثخؾ بٖ، یٙيٗ ٘تيدٝ ٌ پؼت
 (.5اػت )ؿىُ  ؿذٜ ا٘دبْ

 
 ؽذُ در چبلِ بیجبر حبکی اس ٍجَد عِ تزاط  : پزٍفیل تزعین5ؽکل 

اضتٕبالً دس اِٚيٗ ـبص تخّيٝ، ا٘حشاؾ سٚدخب٘ٝ ٌٛصٖ س  ٘ذادٜ اػت یٖٛ ػابضُ طئاٛ٘شٖٚ   
دادٜ  لؼٕت ا٘تٟبيي واٝ ا٘حاشاؾ س   استفب  ـشػبيؾ لٟمشايي سٚدخب٘ٝ ٌٛصٖ ٞؼت؛ ٚ  ،ثيدبس

ثعاذ   ؛ٔتش استفاب  داسد  1509تشيٗ تشاع یبِٝ ثيدبس،  ٚ دس ا٘تٟبيي داسد وٕتش اص ػبضُ استفبعي
اص تخّيٝ اِٚيٝ یبِٝ ثيدبس، سٚدخب٘ٝ ٌٛصٖ تؽييش ٔؼيش ٘ذادٜ ٚ اضتٕبالً ثعذ اص بخشيٗ ـبص تخّيٝ، 

ط ؿذٜ ثب تخّياٝ سػاٛثبت بثشـتاي    اٚصٖ ٔؼّ ـشػبيـي وٝ دس لؼٕت ؿٕبَ ؿشلي ثؼتش لضَ
بثبد يبػاٛوٙذ دس بخاشيٗ    ثبعث تؽييش ٔؼيش سٚدخب٘ٝ ؿذٜ اػت. اختالؾ ػطح اػبع دس ضؼٗ
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ٔتش سػيذٜ اػت. ضٛ ٝ بثشيض يَٛ وـتي )ٌاٛسا٘ي( اص استفبعابت    215ي ـشػبيـي ثٝ  ٔشضّٝ
 اٚصٖ ؿٕبَ ؿشق ٚاسد لضَ -یُٟ یـٕٝ وشدػتبٖ ؿشلي ػشیـٕٝ ٚ دس خٟت خٙٛة ؼشة

ؿاٛد؛ يعٙاي    اٚصٖ لشاس داسد ٚ وٕتش دیبس ٘بتعبدِي ٔي ي لضَ ؿٛد. ايٗ ضٛ ٝ دس ػشیـٕٝ ٔي
اص تؽيياشات ػاطح اػابع    یٖٛ ايٗ ضٛ ٝ دس لؼإت دٚستاش    تشي داسد؛ صٔبٖ پبػخ طٛال٘ي

ٚخاٛد سػاٛثبت    دادٜ ثٛدٜ اػات.  بخشيٗ ا٘حشاؾ س  ٚ لشاسٌشـتٝ ٚ صٔبٖ پبػخ ديشتشي داؿتٝ
اػات. لطاع ٘بٌٟاب٘ي     ٞب ٞب ثش بٖ دس بثخيض ضبوي اص ا شٌزاسي سٚدخب٘ٝ اي لذيٓ اـىٙٝ ٔخشٚط

تٛاٖ عبُٔ  اي اػت وٝ ٕ٘ي ٌٛ٘ٝ اي لذيٓ ثش اػبع ٘يشٚي ـشػبيـي ثٝ اـىٙٝ سػٛثبت ٔخشٚط
ٝ  ثشؽ سا ثٝ یيض ديٍشي ؼيش اص تؽييشات ػطح اػبع ٘ؼاجت داد؛ سػاٛثبت ٔخاشٚط    اي  اـىٙا

ا٘اذ.   بت صيشيٗ وٝ عٕذتبً اص ٔبسٖ ثٛدٜ س  ٕ٘اٖٛ ؿاذٜ  ؿذٜ ٚ سػٛث لذيٓ وبٔالً اص ٔحيط خبسج
 (.6سػذ )ؿىُ  ٔتش ٔي 125تؽييشات ٔشثٛط ثٝ ػطح اػبع دس ايٗ ضٛ ٝ ثٝ 

 
 آبزفتی ّب ٍ لیتَلَصی : هغیز اعبرت ٍ اًحزاف رٍدخب6ًِؽکل 

    ٗ ٝ    ٚخٛد ػطٛح تشاوٕي ٚ وبٚؿاي دس ٔٙابطمي ٕٞچاٖٛ ضؼا سٚد،  بثابد يبػاٛوٙذ، ثيضيٙا
دس ٞش  .اػتدس طي وٛاتش٘شي ٚ وبٚؿي  تشاوٕيٞبي  تٛاِي دٚسٜثبد ٘ـبٖ اص ٔؼدذِش ٚ ٔلشب

ؿٛد. دس صيشضٛ ٝ لاشٜٚ ٚ دٍٞاالٖ ٚ دس    صيشضٛ ٝ ؿٛاٞذ تؽييشات ػطح اػبع ديذٜ ٔي 6
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ٔتاش ثاشؽ دس    234ؿٛد وٝ تؽييشات تٛا٘ؼتٝ  ٞبي ػبختٕب٘ي ديذٜ ٔي ٘ضديىي ٔؼدذِش دؿت
٘بؿاي اص تؽيياش ػاطح اػابع     اـتابدٌي ٘بٌٟاب٘ي(   پابئيٗ  ٞاب )  ٞب ايدبد وٙاذ. اياٗ ثاشؽ    بٖ

ٌازاسي،   . دسصٔب٘ي وٝ ػطح اػبع ثابال ثاٛدٜ ثاب عٕاُ سػاٛة     اٚصٖ اػت ٞبي لضَ ػشؿبخٝ
ٌشـتٝ ٚ ثب تؽييش ػطح اػبع سٚدخب٘ٝ ٚ تؽييش سٚ٘ذ ـشػبيـي اص تشاوٕي  ػطٛح تشاوٕي ؿىُ

ستفاب  ٘بؿاي اص   (. ٔماذاس اخاتالؾ ا  7ا٘اذ )ؿاىُ   ػطٛح وبٚؿي ثاٝ ٚخاٛد بٔاذٜ    ثٝ وبٚؿي،
سٚدخب٘اٝ  اـتبدٌي ٘بٌٟب٘ي ثش اػبع تؽييشات ػطح اػبع اص سٚي پشٚـيُ ٔحبػجٝ ؿاذ:   پبييٗ

ٗ   156ٔتش، خبدٜ ثيدابس   215بثبد يبػٛوٙذ  ي ضؼٗ ٌٛصٖ دس ضٛ ٝ ٔتاش،   100سٚد  ٔتاش، صسيا
ثعاذ اص تخّياٝ ؿاذٖ یبِاٝ      ػطح اػابع سا  ٔتش تؽييش 125ٚ يَٛ وـتي  114اٍ٘ٛساٖ یبي 

ٞب ٘ؼجت  كٛست ػطٛح ٔتذاخُ ٔٙمطع ا٘عىبع سٚدخب٘ٝ ا٘ذ. ايٗ تؽييشات ثٝ شثٝ وشدٜتدثيدبس 
ٞاب وآ ٚ دس پبيابة ٘ؼاجتبً      ةاثٝ ػٝ دٚسٜ ـشػبيـي یبِٝ ثيدبس اػت. ٔمذاس ـشػبيؾ دس ػش

 .(8( )ؿىُ 1ثيـتش اػت )خذَٚ 

 
 ًگبُ بِ عوت ؽزق() آببد یبعَکٌذ ؽذُ در حغي : عطَح تزاکوی بزیذ7ُؽکل 
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 ّب : هؾخصبت هزبَط بِ ًیوزخ1جذٍل 

 ٘بْ پشٚـيُ
استفب  ثؼتش 
 سٚدخب٘ٝ

استفب  اـتبدٌي 
 ٘بٌٟب٘ي

اختالؾ 
 استفب 

بثبد  ضؼٗ
يبػٛوٙذ 

P5 

1690 1905 215 

ٔؼدذِش 

P1 
1843 1955 112 

خبدٜ 

 P1ثيدبس 
1495 1584 90 

ٔؼدذِش   

P2 
1818 1968 150 

خبدٜ 

 P2ثيدبس 
1465 1572 107 

ٔؼدذِش 

P3 
1792 1975 183 

خبدٜ 

 P3ثيدبس 
1414 1570 156 

ٔؼدذِش 

P4 
1750 1979 229 

ٌبِي 
 ٔلش بثبد

1658 1669 11 

ٔؼدذِش 

P5 
1721 1955 234 

سٚد  صسيٗ

P1 
1713 1788 76 

ٔؼدذِش 

P6 
1694 1852 158 

سٚد  صسيٗ

P2 
1674 1784 100 

بثبد  ضؼٗ
يبػٛوٙذ 

P1 

1840 2010 170 
سٚد  صسيٗ

P3 
1649 1735 86 

بثبد ٗ ضؼ
يبػٛوٙذ 

P2 

1805 1993 188 
سٚد  صسيٗ

P4 
1615 1713 98 

بثبد  ضؼٗ
يبػٛوٙذ 

P3 

1775 1970 195 
اٍ٘ٛساٖ 
 یبي

1640 1526 114 

بثبد  ضؼٗ
يبػٛوٙذ 

P4 

1750 1952 202 
يَٛ 
 وـتي

1728 1603 125 

یبِٝ ثيدبس دسٚالع ضٛ ٝ بثي ٔؼتمّي ثٛدٜ وٝ دس خشيبٖ تحاٛالت واٛاتش٘شي اػاتمالَ    
( دسيبیٝ لذيٕي ضٛ اٝ ٔؼاتمّي ثاٛدٜ واٝ دس     1عٙٛاٖ )طئٛ٘شٖٚ دادٜ اػت؛ ثٝ سا اصدػتخٛد 

                                                           
1
-Geonrone  
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اػت. اص ؿٛاٞذ ٔؼاتمُ ثاٛدٖ یبِاٝ     دادٜ خشيبٖ تحٛالت وٛاتش٘شي اػتمالَ خٛد سا اصدػت
ٗ  تٛاٖ ا٘حشاؾ سٚدخب٘ٝ ثيدبس ٔي بثابد يبػاٛوٙذ اؿابسٜ     ٞبي اٍ٘ٛساٖ یبي، يَٛ وـتي ٚ ضؼا

اي دس ٘ضديىي لداٛس ثاٝ    كٛست ٍٕٞشاي ٘مطٝ صيشضٛ ٝ ٔزوٛس ثٝ 5ٞبي  وشد. ؿجىٝ بثشاٞٝ
اي ٔؼيش سٚدخب٘ٝ اٍ٘ٛساٖ یبي خٙاٛة   دسخٝ 90خٕؾ  . دس ؿٟش د٘ذي ثب يهپيٛ٘ذ٘ذ ٞٓ ٔي
خٙٛة ؿشق( ثاٝ   -ؿٕبَ ؿشق ؿذٜ اػت. دس أتذاد ٔؼيش اكّي ضٛ ٝ )ؿٕبَ ؼشة -ؼشة

يٓ ٚ صيبدي ثشخبي ٔب٘ذٜ اػات.  اي  خ ػٕت یبِٝ ثيدبس ثعذ اص ؿٟش د٘ذي سػٛثبت سٚدخب٘ٝ
سٚد، ٔلشبثبد ٚ ٚسٚدي اػتبٖ  بثبد يبػٛوٙذ، ثيضيٙٝ ٞب ٘يض ٔثُ اطشاؾ ضؼٗ دس ثعاي اص لؼٕت

ؿٛد؛ لطاع ٘بٌٟاب٘ي ػاطح     وشدػتبٖ اص طشؾ ص٘دبٖ، تؽييش ٘بٌٟب٘ي دس ػطح صٔيٗ ديذٜ ٔي
ٗ ٔشتفع ثب سػٛثبت بثشـتي لبثُ وـبٚسصي ثٝ ٕٞشاٜ ػطٛح ٚػيع ٚ ٘ؼجتبً ٕٞا  دػات،   ٛاس پابئي

كٛست وبتبػتشٚؾ ثٛدٜ اػات   وٙذ وٝ تخّيٝ طئٛ٘شٖٚ ثيدبس ثٝ ايٗ ـشم عّٕي سا ٔطشح ٔي
ؿذ ٚ  تذسيح اتفبق اـتبدٜ ثٛد ثٝ ٔحيط أىبٖ ا٘طجبق ثيـتشي دادٜ ٔي یشاوٝ اٌش ايٗ عُٕ ثٝ

 وشد. اص ايدبد ٚ تؽييشات ـبضؾ دس ػطٛح اس ي خٌّٛيشي ٔي

ٞبي یبِٝ ثيدبس اثتذا ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٞاٛستٗ   ِي صيشضٛ ٝثٝ ٔٙظٛس ٔحبػجٝ ثعذ ـشوتب
ثٙذي ؿذ. دس ايٗ ساٜ ستجٝ ٚ طَٛ ٞش ؿبخٝ  اي ستجٝ ي بثشاٞٝ ٞبي ؿجىٝ اػتشاِش تٕبْ ؿبخٝ –

ٝ  ٔحبػجٝ ٚ تعذاد ؿبخٝ پغ اص ػا ٞاب تعيايٗ ؿاذ.     ٞب ثٝ تفىيه ٔشتجٝ ٚ ٔيبٍ٘يٗ طِٛي ؿابخ
(. ثعذ ـشوتبِي 2ٞب ٔحبػجٝ ٌشديذ )خذَٚ  ؿبخٝ ٘ؼجت طِٛي ،ٔمبديش ٔيبٍ٘يٗ ٘ؼجت ا٘ـعبة

بثابد يبػاٛوٙذ، ياَٛ وـاتي، لاشٜٚ ٚ دٍٞاالٖ، ٌشٔابة ٚ         ٞبي اٍ٘ٛساٖ یبي، ضؼٗ ضٛ ٝ
 24/2ٚ  79/2، 07/1، 24/1، 25/3، 12/2( ثٝ تشتيت اعاذاد  4سٚد ثب اػتفبدٜ اص ساثطٝ ) ػدبع

ٝ  ي ثيٗ ثعاذ ـشاوتابَ ٘ؼاجت ا٘ـاعبة ثا      ثٝ دػت بٔذ. ثشسػي ساثطٝ ٞابي   ب ٔؼابضت ضٛ ا
ٝ     ( داَ ثش يه ساثط2ٝٔٛسدٔطبِعٝ دس خذَٚ ) ٗ  ي ٔعىاٛع ٚ ٔٙفاي اػات. ثا تشتيات واٝ    ايا

ٝ  ضٛ ٝ ٞابي ثاب ثعاذ ـشاوتابَ وآ، ٔؼابضت        ٞبي ثب ثعذ ـشوتبِي ثبال، ٔؼبضت وٓ ٚ ضٛ ا
ٞبي ؼيشخطي خشيب٘بت سػاٛة ٚ   ثيـتشي داس٘ذ. پيذايؾ اٍِٛٞبي ؿبخٝ دسختي ٘تيدٝ پبػخ

ٞاب دس لبِات تاشاوٓ ٚ تعاذاد      ٞبي راتي ٚ ثيشٚ٘ي ضٛ ٝ اػت وٝ ايٗ پبػخ ظٌيسٚا٘بة ثٝ ٚي
 وٙذ. ٞب دسيه ػيؼتٓ بثشيض ثشٚص ٔي ٞبي ـشعي ٚ ٔيضاٖ ؿعجبت بٖ ؿبخٝ
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 ی هَردهطبلعِ ؽذُ در حَضِ ّبی تزعین : پزٍفیل8ؽکل 

 ّبی هَردهطبلعِ : هؾخصبت ّیذرٍ هَرفَهتزی حَض2ِجذٍل 

 پبسأتش
اٍ٘ٛساٖ 
 یبي

بثبد ٗ ضؼ
 يبػٛوٙذ

يَٛ 
 وـتي

لشٜٚ ٚ 
 دٍٞالٖ

 سٚد ػدبع ٌشٔبة

 Km 06/11 01/9 73/8 54/9 39/6 36/6٘ؼجت ا٘ـعبة 

٘ؼجت طَٛ سٚدخب٘ٝ 

Km 
97/3 315/1 7/5 14/8 94/1 13/1 

 Km2 788 1790 4183 6721 3554 2084ٔؼبضت 

 24/2 79/2 07/1 24/1 25/3 12/2 ثعذ ـشوتبِي

وتبِي، ٚيظٌي ٕٞب٘ٙذػبصي دس طَٛ صٔبٖ، اٍِٛٞابيي سا دس ثؼاتش   دس ديذٌبٜ سـتبسٞبي ـش
ٞاابي صايـااي ٚ یٍااٍٛ٘ي تحااٛالت، عّٕىااشد  بٚسد وااٝ ثااش اػاابع ٚيظٌااي ثااٝ ٚخااٛد ٔااي



 

 

 

 

58  ٝ68سيضي، ؿٕبسٜ ا پظٚٞـي خؽشاـيب ٚ ثش٘بٔٝعّٕي  ٘ـشي 

 

: 1395)خؼشٚي ٚ ٕٞىبساٖ، ٌزاس٘ذ ـشدي سا دس طي ثّٛغ يه ضٛ ٝ ثٝ ٕ٘بيؾ ٔي ٔٙحلشثٝ
صٔابٖ وٕتاش ثاٝ    دس تش ٚ . ٞشیٝ ثعذ ـشوتبِي ضٛ ٝ ثيـتش ثبؿذ تشاوٓ صٞىـاي ثيـا  (20-1

ٞبي ـشاوتبَ دس طئٛٔٛسـِٛٛطي ايٗ اػت وٝ  یٙيٗ يىي اص ٚيظٌي سػيذ. ٞٓ ٔي خشيبٖ دائٕي
ؿاٛد   تاش دس واُ ػيؼاتٓ ٔاي     تشيٗ تؽييش دس يه پذيذٜ ثبعث ايدبد تؽيياشات ثاضسي   وٛیه

ٞابي ـشعاي    ٞبي ٔٛسد٘ظش يىي اص ؿبخٝ تٛاٖ ٌفت وٝ اٌش دسيىي اص ضٛ ٝ ٔثبَ ٔي عٙٛاٖ ثٝ
ذ وٝ ايٗ خٛد دس صٔابٖ بسأاؾ خشيابٖ سٚدخب٘اٝ     وٙ ٔيوٓ ي ثعذي  ي ؿبخٝ ستجٝ لطع ؿٛد

ي صٞىـاي ثبعاث ٞآ ٔب٘ٙاذي      ي بؼبص يه ؿجىٝ تٛاٖ ٌفت وٝ ٘مطٝ تر يش داسد. یٙيٗ ٔي
سػب٘ذ. ٚلتي  اي سا ثٝ ضبِت تىبُٔ ٔي ؿٛد ٚ ؿجىٝ بثشاٞٝ ي صٞىـي دس طَٛ صٔبٖ ٔي ؿجىٝ

یـآ   ؿٛد دسٚالع تىاٛيٗ ياه   ٔشاضُ خٛا٘ي، ثّٛغ ٚ پيشي ٔيدس ديذٌبٜ ديٛيغ كحجت اص 
ٞاب ٚ سٚاثاط    ٞاب ٚيظٌاي   ا٘ذاص طئٛٔٛسـيه دس ػٝ تبثّٛ صٔب٘ي طشح ٚ ػپغ ثشاي ٞشيه اص بٖ

ٝ  ٔعيٙي تعشيك ٔي ٝ   ؿٛد ٚ دس ايٗ سٍٞزس ٔفْٟٛ تعبدَ ثا اي ثشخؼاتٝ ٚ ثابسص    عٙاٛاٖ خليلا
ٝ 15: 1392ؿٛد )سأـت، ثشاي دٚسٜ سػيذٌي ٚ پيشي ثيبٖ ٔي ي  (. صٔب٘ي وٝ ضٛ ٝ دس ٔشضّا

تاٛاٖ ٌفات ٘ؼاجت ثاٝ      ٘ظٕي اػات واٝ ٔاي    خٛا٘ي لشاس داسد طجعبً داساي يه ٘بتعبدِي ٚ ثي
 ٞبي پيش ثعذ ـشوتبِي ثبالتشي داسد. ضٛ ٝ

 گیزی ًتیجِ

اؿتجبٜ  ٞبي بثي ٚاثؼتٝ ثٝ پبيذاسي پبسأتشٞبيي اػت وٝ ٌبٜ ثٝ تعبدَ ٚ عذْ تعبدَ ضٛ ٝ
ٌشد٘ااذ. ػااطح اػاابع يااه سٚدخب٘ااٝ ٚ  ٚتحّيااُ ٔااي يط وٙااٛ٘ي تدضيااٝثااب تٛخااٝ ثااٝ ؿااشا

ٝ  تشيٗ پبسأتشٞبيي اػت وٝ تدضيٝ ٞبيؾ يىي اص ٟٔٓ ػشؿبخٝ ٞابي صٞىـاي    ٚتحّيُ ضٛ ا
پزيش ٘يؼت. ٍ٘بٜ ٔدشد ٚ ا٘تضاعي ثٝ ضٛ ٝ ٚ  بثت دس ٘ظاش   ٞب أىبٖ ثذٖٚ دس ٘ظش ٌشـتٗ بٖ

 ذ.دٞا  ٔاي  سثطي سا ثٝ عُّ ؼيشعبُٔ ا ٚتحّيُ تحٛالت ضٛ ٝ ٌشـتٗ ػطح اػبع بٖ تدضيٝ
وٛاتش٘شي ثٝ ايٗ ٔعٙي ٘يؼت وٝ تؽييش ػاطح اػابع ـماط     يٞب سٚدخب٘ٝ تؽييش ػطح اػبع

ٛ ػطح اػبع أشٚصي سٚدخب٘ٝ ثشسػي يذ تٛخٝ ثٝ ثب ً  ؿا ٞابي ٔتعاذد اصخّٕاٝ:     د. ٚخاٛد تٙا
 ٝ وٕاي  طابسْ ٚ ثبثبسؿاب٘ي ٚ ػاطٛح تشا    -ٔبٞـبٖ، ٞـتچيٗ، سخعيٗ، ا٘ذبثبد، لٕچمبي، ٔيب٘ا

سٚد، ٌشٔبة، خبدٜ ثيدبس ٚ ياَٛ   بثبد يبػٛوٙذ، ٔؼدذِش، صسيٗ ٞب دس ثيدبس: ضؼٗ ٚاثؼتٝ ثٝ بٖ
ٞابي   ـشاٚا٘ي ٘ؼاجي بة صيبد ثشا ش  اضتٕبَ ٚخٛد ػطح اػبع ٔحّي ثٛدٜ وٝ ثٝداَ ثش  ،وـتي
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دس  .اػات  اص ثيٗ سـتٝبة  ٚ ػشسيض ؿذٖٞبي ٔشطٛة وٛاتش٘شي  ٚيظٜ دس طَٛ دٚسٜ ٚسٚدي ثٝ
ؿٛد  خٛسدٜ ديذٜ ٔي ــبٖ ٚ سػٛثبت یيٗ تشويجي اص ٞٛسػت، بتؾ ٞبي ايٗ ٔٙطمٝ اسي٘بٕٞٛ

اٚصٖ عٕٛد  ٞب ٚخٛد ٘ذاسد ِٚي دسٔدٕٛ  سٚدخب٘ٝ لضَ ٚضذت خبكي دس ػبختٕبٖ ٘بٕٞٛاسيٚ 
ضٛ اٝ بثاي ثيدابس ثاب     ٞب سا لطع وشدٜ اػت.  ٞب خشيبٖ داؿتٝ ٚ ٔحٛس بٖ ثش أتذاد ٘بٕٞٛاسي
ٝ   ويّٛٔتشٔشثع، دس داخُ خٛد ؿٛاٞذي 24800ٚػعتي ثيؾ اص  ٞابي ٍٕٞاشا ٚ    اصخّٕاٝ بثشاٞا

ٔتشي اص ػاطح دسياب داسد واٝ داَ ثاش      1515ٚ  1540، 1561اي دس استفب   ٞبي دسيبیٝ تشاع
اي ايٗ یبِٝ اػت. اػتمالَ ضٛ ٝ ثاٝ   تخّيٝ یٙذٔشضّٝ ٚاػتمالَ ضٛ ٝ دس اٚايُ وٛاتش٘شي 

 اػات.  ٔؼتمُ ٔحُ تدٕع ٔبدٜ ٚ ا٘شطي ثاٛدٜ كٛست  ٔعٙي ٚخٛد طئٛ٘شٚ٘ي اػت وٝ خٛد ثٝ
 ٗ بثابد يبػاٛوٙذ، ٔؼادذِش ٚ ٌشٔابة ؿٙبػابيي ؿاذ.        دس طئٛ٘شٖٚ ثيدبس ػطٛح تشاوٕي ضؼا

بثبد يبػٛوٙذ،  صيشضٛ ٝ اٍ٘ٛساٖ یبي، ضؼٗ 6ٞبي  ٞب ٚ ا٘حشاؾ ٕٞچٙيٗ دس ايٗ یبِٝ اػبست
ٔياذا٘ي ٚ اػاٙبدي   ثب اػاتفبدٜ اص ؿاٛاٞذ    سٚد ػدبعيَٛ وـتي، لشٜٚ ٚ دٍٞالٖ، ٌشٔبة ٚ 

ي بثشيض ثيدابس، ضابوي اص بٖ اػات واٝ واُ       ثعذ بؿٛثٙبوي ضٛ ٝ 12/2ؿٙبػبيي ؿذ. عذد 
ٝ    ضٛ ٝ دس ؿشايط تمشيجبً ٔتعبدِي ثٝ ػش ٔي ٞاب سٚ ثاٝ    ثشد ٚ ـشػابيؾ لٟمشاياي دس ػشؿابخ

ٚ  24/1ٔتٛلؿ ؿذٖ اػت. ِٚي دس دٚ صيشضٛ ٝ يَٛ وـتي ٚ لشٜٚ دٍٞالٖ ثب ثعذ ـشوتابِي  
داَ ثش  شيت ا٘ـعبة ثيـتش ٘ؼجت ثٝ ٔؼابضت   2تش ثٛدٖ بٖ اص  يب وٛیه 2ٚ  1 ثيٗ 07/1

ٝ ثضٛ ٝ اػت وٝ  ٞابي   يبٖ ٌش ايٗ ٔطّت اػت وٝ ٞٙٛص ضٛ ٝ ظشـيت ثشاي تـىيُ ؿابخ
  ٝ ٝ    ـشعي دس ٔٙبطك ػاش بة سا داسد. ػشؿابخ ٞابي اٍ٘اٛساٖ یابي،     ٞاب دس ػاش بة صيشضٛ ا

ديٍاش ـشػابيؾ    عجبست ٘ـيٙي ٞؼتٙذ؛ ثٝ تٌيشي ٚ عم سٚد ٚ ٌشٔبة ٘يض دس ضبَ ؿىُ ػدبع
طٛس وبُٔ دس ضٛ ٝ اص ثيٗ ٘شـتٝ ٚ ضٛ ٝ ثاٝ تعابدَ ٘شػايذٜ اػات. صيشضٛ اٝ       لٟمشايي ثٝ

ٝ  ضؼٗ ( ثاٝ ثيـاتشيٗ ضاذ    25/3ٞاب )  بثبد يبػٛوٙذ ثب ثيـتشيٗ عذد ـشوتبِي دس ثيٗ صيشضٛ ا
  ٝ سد. ثشسػاي  ٞابي بٖ تؼاّط دا   تعبدَ خٛد سػيذٜ ٚ وٕتشيٗ ـشػبيؾ لٟمشاياي دس ػشؿابخ

ٝ  ساثطٝ ٞابي ٔٛسدٔطبِعاٝ داَ ثاش ياه      ي ثيٗ ثعذ ـشاوتبَ ٘ؼجت ا٘ـعبة ثب ٔؼبضت ضٛ ا
 ي ٔعىٛع ٚ ٔٙفي اػت. ساثطٝ
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 هٌببع ٍ هآخذ

، ػبَ ٞدذٞٓ، هبٌّبهِ تذبیزبؿٛة،  ، تؽييش ػبصٔب٘ي اص ديذٌبٜ ٘ظشيٝ(2008)اعتجبسيبٖ، اوجش  -

 .18-22، كق 190ؿٕبسٜ 

ٞبي طئٛٔٛسـِٛٛطيىي ٔطبِعٝ ٔٛسدي ضٛ ٝ بثشيض  ثشسػي بػتب٘ٝ(، 1394ـبطٕٝ )ثختيبسي،  -

 ٘بٔٝ وبسؿٙبػي اسؿذ، ٌشٜٚ خؽشاـيب، دا٘ـىذٜ عّْٛ ا٘ؼب٘ي، دا٘ـٍبٜ ص٘دبٖ. ، پبيبٖاٚصٖ لضَ

ػٛٔيٗ ٕٞبيؾ ا٘دٕٗ (، تحّيُ ػبختبسي ٌؼُ ضّت، 1378پٛسوشٔب٘ي، ٔحؼٗ ٚ بسيٗ، ٟٔشاٖ )

 .3، ف ؿٙبػي ايشاٖ صٔيٗ

ٞبي ايشاٖ،  ( ا شات دٚسٜ وٛاتش٘ش دس دسيبٞب ٚ دسيبی1395ٝوشيؼتيٙٝ؛ سخجي، ٔعلٛٔٝ ) خب٘ب٘ٝ، -

 .12، ف إِّّي عّْٛ صٔيٗ ٚ تٛػعٝ ؿٟشي دٚٔيٗ وٍٙشٜ ثيٗ

اٚصٖ،  طئٛ٘شٚتيه ضٛ ٝ بثي لضَ-(، ثشسػي ٞيذس1395ٚخعفشي، ؼالْ. ضؼٗ؛ ثختيبسي، ـبطٕٝ ) -

 .221-242، كق 45، ؿٕبسٜ جغزافیب ٍ تَععِ

ٔحٕذ؛ س بيي ٔمذْ، ٔحٕذضؼيٗ ٚ لشثب٘ي،  خبِمي، ػٕيٝ؛ سٚػتبيي، ؿٟشاْ؛ خٛسؿيذ دٚػت، عّي -

ػبصي ٔيضاٖ تحَٛ ٚ ـشػبيؾ دس ػيؼتٓ  (، لبثّيت اتٛٔبي ػِّٛي دس ؿجي1395ٝ) ٔحٕذعّي

، 58، ؿٕبسٜ 20ػبَ ، ریشی جغزافیب ٍ بزًبهِي بثشيض ِيمٛاٖ(،  ٔطبِعٝ ٔٛسدي: ضٛ ٝ) يا سٚدخب٘ٝ

 .119-138كق 

(، سـتبس ـشوتبِي ٚ استجبط بٖ ثب خلٛكيبت 1395خؼشٚي، عزسا؛ ػپٟش، عبدَ؛ عجذاهلل صادٜ، صٞشا ) -

، كق 9، ؿٕبسٜ ّیذرٍصئَهَرفَلَصیٞبي بثشيض دأٙٝ ؿٕبِي ثيٙبِٛد،  ٞيذسٚٔٛسـٛٔتشي ضٛ ٝ

20-1. 

ي ٚ تحٛالت (، ويبع ـشػبيـ1393داداؽ صادٜ، صٞشا، ٔختبسي، ِيال ٌّي، بساء، ٞبيذٜ ) -

-242، كق 3، ؿٕبسٜ 55، پيبپي 25، ػبَ هجلِ جغزافیب ٍ تَععِ٘ـذٜ یبِٝ اسدثيُ،  ثيٙي پيؾ

231. 

 ، تشخٕٝ ٔملٛد خيبْ، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ تجشيض.ّبی سهیي اؽکبل ًبّوَاری(، 1390دسيٛ، ٔبوغ ) -

، ًیت در ایزاىّبی دٍراى چْبرم بغتز تبلَر ٍ گغتزػ هذ دریبچِ، 1382سأـت، ٔحٕذضؼيٗ،  -

 .13-82، كق 15، ؿٕبسٜ 2-1دا٘ـٍبٜ اكفٟبٖ، دٚسٜ 
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ریشی  کبربزد صئَهَرفَلَصی در بزًبهِ، 1390سأـت، ٔحٕذضؼيٗ، ؿبٜ صيذي، ػٕيٝ ػبدات،  -

 .392، ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ اكفٟبٖ، یبح دْٚ، ف ای، اقتصبدی، تَریغن هٌطقِ ،هلی

، ا٘تـبسات 6ٛسـِٛٛطي )ٕ٘بدٞب ٚ ٔدبصٞب(، یبح ٞبي طئٛٔ (، ٘مـ1392ٝسأـت، ٔحٕذ، ضؼيٗ ) -

 .190ػٕت، ف 

، ا٘تـبسات ای هٌطقِ -ریشی هلی کبربزد صئَهَرفَلَصی در بزًبهِ( 1375سأـت، ٔحٕذضؼيٗ ) -

 دا٘ـٍبٜ اكفٟبٖ.

، تحّيُ تطجيمي سـتبس ٞيذسِٚٛطيه سٚدخب٘ٝ وش دس ؿجىٝ طئٛ٘شٚتيه، 1385سأـت، ٔحٕذضؼيٗ،  -

 .51-69، ؿٕبسٜ پٙدٓ، كق ای ی ًبحیِ تَععِهجلِ جغزافیب ٍ 

 ثشسػي (،1390) يبدك ػشاػىب٘شٚد، اكؽشي ٔحٕذس ب؛  شٚتي، ٔحٕذضؼيٗ؛ ٔمذْ، س بيي -

 ٍ جغزافیبی ـشوتبَ، ٞٙذػٝ تحّيُ اص اػتفبدٜ ثب اٚصٖ لضَ سٚدخب٘ٝ ٞٙذػي اٍِٛي تؽييشات

 .119-139كق  ،40ؿٕبسٜ  ،16ػبَ  ،ریشی بزًبهِ

(، ثشسػي خلٛكيبت ٞيذسٚطئٛٔٛسـِٛٛطي ضٛ ٝ 1391بٔٛص، رثيح اِٝ ) ٛسيب ٚ دا٘ؾعضتيبٖ، ٚيىت -

 .1 - 40، كق 2، ؽ 4، دٚسٜ پضٍّؾی آهبیؼ عزسهیي-هجلِ علویبثخيض خيشبثبد، 

عضيضي، لبػٓ، اوجشي، طيجٝ، ٞبؿٕي، ضؼيٗ، يٕب٘ي، ٔدتجي، ٔملٛدي، ٟٔشاٖ، عجبػي خؽٙبة،  -

ٔٙظٛس ثبصػبصي ـبصٞبي سطٛثتي  سػٛثبت دسيبیٝ ٘ئٛس ثٝ(، تحّيُ پبِيِٙٛٛطيىي 1392عّي )

، دٚسٜ ّبی جغزافیبی طبیعی پضٍّؼديشيٙٝ دسيبیٝ ٘ئٛس دس اٚاخش پّئيؼتٛػٗ ٚ اٚايُ ِٞٛٛػٗ، 

 .1-20، كق 1، ؿٕبسٜ 45

عٙٛاٖ يه اٍِٛي پبيٝ دسسٚؽ تحميك  (، تحّيُ ػيؼتٕي ث1383ٝعـمي، اثٛاِفاُ ) - 

 .22-29، كق 19، ػبَ غزافیبرؽذ آهَسػ جطئٛٔٛسـِٛٛطي، 

(، )ٔطبِعٝ 1393عّٕي صادٜ، ٞيٛا، ؿبيبٖ، ػيبٚؽ، ٘ظشيٝ بؿٛة دس طئٛٔٛسـِٛٛطي خشيب٘ي ) -

، پيبپي 25، ػبَ ریشی هحیطی هجلِ جغزافیب ٍ بزًبهِٔٛسدي تؽييشات ثؼتش سٚد وُ، ٞشٔضٌبٖ(، 

 .217-230، كق 3، ؿٕبسٜ 55

 .158-162ٛطي، ٔـعُ اكفٟبٖ،(، طئٛٔٛسـ1352ِٛـيشٚصي، ثذيع اهلل ) -

ٞبي ؼيشخطي دس طئٛٔٛسـِٛٛطي،  ي بؿٛة، ـشاوتبَ )ثشخبَ( ٚ ػيؼتٓ(، ٘ظشي1389ٝوشْ، أيش ) -

 .67-82، كق 8، ؿٕبسٜ 3، ػبَ ٌبهِ جغزافیبی طبیعیفصل
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، تشخٕٝ کَیزّبی ایزاى ٍ خصَصیبت صئَهَرفَلَصیکی ٍ پبلئَ کلیوبتَلَصی آىوّيٙؼّي، دا٘يُ،  -

 .344، ف 1388عجبع، ا٘تـبست ػبصٔبٖ خؽشاـيبيي،  پبؿبيي،

(، تحّيُ ـابيي 1390وٕب٘ٝ، ػيذ عجذاِعّي، ٘بدسي، كبِح، طبٞشي، عجذاهلل ٚ ػبوت، ٔديذ ) -

، ای ریشی هٌطقِ ، فصلٌبهِ بزًبهِٞبي طئٛٔٛسـيه ٚ ٞيذسِٚٛطيه ثش اػتذالَ ضٛ ٝ وش ثب تىيٝ

 .71 – 84، كق 1ػبَ اَٚ، ؿٕبسٜ 

(، اسصيبثي ٚ ثشسػي 1395جٝ؛ سأـت، ٔحٕذضؼيٗ؛ ّٔىي، أدذ؛ كفب ويؾ، ـشيذٜ )ويب٘ي، طي -

ی جغزافیب ٍ  ًؾزیِي اثشوٜٛ،  ٔحيطي ٘بؿي اص تؽييشات الّيٕي دس ضٛ ٝ ٔخبطشات صيؼت

 .19-34، كق 43، ؿٕبسٜ تَععِ

ث ، ٔٛاسي1388ٔعيشي، ٔؼعٛد، سأـت، ٔحٕذضؼيٗ، تمٛايي، ٔؼعٛد، تمي صادٜ، ٔحٕذٟٔذي،  -

، 4، ؿٕبسٜ 32، خّذ هجلِ پضٍّؾی داًؾگبُ اصفْبىيخچبِي دس ضٛ ٝ كفبؿٟش اػتبٖ ـبسع، 

 .109-130كق 

ثٙذي  (، سد1395ٜ) ٔحٕذي، ثٟشاْ؛ خٟب٘ي ؿىيت، ـبطٕٝ؛ يبٚسي، اضٕذس ب ّٔه -

ٔطبِعٝ ٔٛسدي: تبالة ) يىياوِٛٛطٔٙظٛس تعييٗ عّٕىشدٞبي  ٞب ثٝ ٞيذسٚطئٛٔٛسـيه تبالة

 .257-274كق ، 56ؿٕبسٜ ، 20ػبَ ، ریشی افیب ٍ بزًبهِجغزیؽبخٛس(، 

(، تـخيق تؽييشات الّيٕي اٚاخش دٚساٖ یٟبسْ دس ايشاٖ اص طشيك 1381ٟٔشؿبٞي، داسيٛؽ ) -

ٞبي تفؼيش ؿٛاٞذ ٞب ٚ ٘ظشيبت خذيذ ٚ پيچيذٌي ٞب: يبـتٝ اطالعبت ضبكُ اص ٔطبِعٝ دسيبیٝ

 .133-148(، كق 63-64)پيبپي 4-1، ؿٕبسٜ فصلٌبهِ تحقیقبت جغزافیبییٔٛخٛد، 

اي دؿت  (، ـشْ ٚ ـشايٙذٞبي سٚدخب1389ٝ٘ٔٛػٛي، ػيذ ضدت ٚ تمي صادٜ، عجذاِحىيٓ ) -

 .30-35، ؿٕبسٜ، كق 24، دٚسٜ رؽذ آهَسػ جغزافیبخٛصػتبٖ دس وٛاتش٘ش، 

(، تر يش ٘ٛصٔيٗ ػبخت دس ٔٛسـِٛٛطي ؿجىٝ صٞىـي 1393) يٛاٞيٕب٘ي، ٔدتجي؛ عّٕي صادٜ،  -

فصلٌبهِ تحقیقبت اي طئٛٔٛسـيه ٚ ٔٛسـٛٔتشيه،   ٝ بثخيض ٘چي ثب اػتفبدٜ اص ؿبخلٝضٛ

 .9-22، كق 112، ؿٕبسٜ 29ػبَ ، جغزافیبیی
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