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چکيذٌ
تلبٚيش ٔبٛٞاس ٜاي ث ٝػٛٙاٖ اثضاسٞبي جذيذ ،افك  ٚاثؼبد ٘ٛيٙي سا ثشاي پبيؾ اساضي دس اختيبس
لشاس ٔيدٙٞذ .دس ايٗ ثشسػي ثٙٔ ٝظٛس تؼييٗ ٘ٛاحي جغشافيبيي  ٍٕٗٞاص ٘ظش ٌؼتشٜي ثشي اص
تلبٚيش دٚسػٙجي ٔٛديغ تشا-آوٛا دس ثبصٜي صٔب٘ي  1381-1395ثب تفىيه ٔىب٘ي يه وئّٛتش ٚ
تفىيه صٔب٘ي  8سٚص ٜاػتفبد ٜؿذ ٜاػت .پٟٝٙثٙذي ٚ ٚاوبٚي ٌؼتشٜي ثشي ثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس
ٔتِت  ٚپبيٍب ٜاعالػبتي ٌٌُٛاسث ا٘جبْ ؿذ .ثشاي ايٗ ٔٙظٛس ،اثتذا ثٛٔ ٝصائيهثٙذي  ٚتؼييٗ
لّٕش ٚايشاٖ دس ٔجٕٛػ ٝدادٜٞبي ٔبٛٞاسٜاي ٔٛديغ پشداخت ٚ ٝػپغ ثب ايجبد پبيٍب ٜداد ٜدس ٔتِت
 ٚا٘جبْ ٚاوبٚي خٛؿٝاي ،پٟٝٙثٙذي ا٘جبْ ؿذ .ثٙٔ ٝظٛس ٚاوبٚي ثٟتش ٌؼتشٜي ثشي اص دادٜٞبي
ٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت دٔب  ٚثبسؽ دس ثبصٜي صٔب٘ي ٔٛسد ٘ظش ٘يض اػتفبدٌ ٜشديذ .عجك ايٗ تحّيُ46/12
دسكذ اص ٌؼتشٜي ايشاٖ تحت حبوٕيت پٛؿؾ ٌيبٞي اػت .پٟٝٙي ثؼيبسا٘ج ،ٜٛا٘جٔ ،ٜٛتٛػظ ٚ
تٙه چٟبس پٟٝٙاي ٞؼتٙذ و ٝدس وـٛس ؿٙبػبيي ؿذٜا٘ذ .ايٗ چٟبس پ ٟٝٙث ٝتشتيت ثش ،6/9 ،2/67
 27/29 ،9/26دسكذ اص ػشصٔيٗ حبوٓ ٞؼتٙذ٘ .تبيج ٘ـبٖ داد و ٝدس تٕبْ پٟٞٝٙبي ٔٛسد ثشسػي،
ٌؼتشٜي ثشي دس دٚسٜي ٌشْ ػبَ ث ٝدِيُ دٔبي ثبال دس ايٗ دٚسٚ ٚ ٜجٛد ثبسؽٞب دس دٚسٜي ػشد
1ـ دوتشي آة ٛٞ ٚاؿٙبػي وـبٚسصي ،دا٘ـٍبٔ ٜحمك اسدثيّي ،اسدثيُ ،ايشاٖ
 -2اػتبد الّيٓؿٙبػي دا٘ـٍبٔ ٜحمك اسدثيّي ،اسدثيُ ،ايشاٖ(٘ٛيؼٙذٔ ٜؼئ)َٛ
Email: sobhani@uma.ac.ir

 -3اػتبد الّيٓؿٙبػي دا٘ـٍب ٜاكفٟبٖ ،اكفٟبٖ ،ايشاٖ
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پيـيٗ داساي دسكذ ثيـتشي ٔيثبؿذ .دأٞٝٙبي ؿٕبِي اِجشص ،جٍُٞٙبي ٞيشوب٘ي ،جٍُٞٙبي
ٌّؼتبٖ ،جٍُٞٙبي اسػجبساٖ اص جّٕٙٔ ٝبعمي ٞؼتٙذ وٙٔ ٝبعك ٔختّف آٖٞب دس تٕبٔي پٟٞٝٙب
ٚجٛد داسد .ػال ٜٚثش جٍُٞٙبٙٔ ،بعمي و ٝثشاي ٞش يه اص پٟٞٝٙب ؿٙبػبيي ؿذٜا٘ذ ػٕٔٛبً ؿبُٔ
وـتضاسٞب ٔيؿٛد.
ياطگان کليذيٚ :اوبٚي خٛؿٝاي ،پٟٝٙثٙذي ،تلبٚيش دٚسػٙجي ٔٛديغٌ ،ؼتشٜي ثشي،
ايشاٖ.

مقذمٍ ي مباوي وظشي
ٕٛٞاس ٜثخؾ ٕٟٔي اص ٔغبِؼبت اوِٛٛطيىي ،ث ٝتٛكيف پٛؿؾ ٌيبٞي اختلبف
ٔييبثذ .ايٗ پٛؿؾ ثبػج ٔيؿٛد تب وبسؿٙبػبٖ ثتٛا٘ٙذ عجمٝثٙذيٞبي ٔتفبٚت  ٚعجمبت
ٔختّف سا ثب يىذيٍش ٔمبيؼٕ٘ ٝبيٙذ .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ دسكذپٛؿؾ ،تشاوٓ ،ثؼبٔذ  ٚحضٛس،
ٚفٛس  ٚفشاٚا٘ي اص جّٕ ٝكفبت ٌٔ ٟٓيبٞبٖ ٞؼتٙذ(ثبثبصادٜخبٔ .)486:1394 ،ٝٙدسكذپٛؿؾ
ٌيبٞي ػال ٜٚثش آ٘ى ٝاص ٘ظش حفبظت خبن ،افضايؾ ٘يتشٚطٖ ٔ ٚيضاٖ صيؼتتٛد ٜداساي
إٞيت اػت ،دس تلٕيٌٓيشيٞبي ٔحيغي ٘يض ٘مؾ ثؼضايي داسد(ٔمذْ،1380 ،آفبع ٚ
ٕٞىبساٖ 536 :2005، 1؛ آسيبع .)190 :2007،2تشاوٓ ،اص جّٕ ٝؿبخقٞبي تٛصيغ پٛؿؾ
ٌيبٞي اػت  ٚثيـتش ثٛدٖ آٖ ٘ـب٘ٝي ٚجٛد ؿشايظ ثٟتش ثشاي پشاوٙؾ  ٚتٛصيغ پٛؿؾ
ٌيبٞي اػت(ٔمذْ .)1-702 :1384 ،ثؼبٔذ يب دسكذ حضٛس ٘يض ٘ـبٖدٙٞذٜي پشاوٙؾ
پٛؿؾ ٌيبٞي دس ٔىبٖ ٔٛسد ثشسػي اػت(ٔمذْٕٞ .)1-286 :1380 ،چٙيٗ فشاٚا٘ي
٘ـبٖدٙٞذٜي ٔيبٍ٘يٗ تؼذاد ٌيبٞبٖ دس ٚاحذ ػغح ٔيثبؿذ(ٔلذالي .)1-288 :1380 ،دس
ايٗ ساػتب ،دس ػبَٞبي اخيش ٕ٘بيٞٝبي ٌيبٞي ثبالخق ٕ٘بيٞٝبي حبكُ اص دٚسػٙجي وٝ
٘ؼجت ثٕ٘ ٝبيٞ ٝبيي ثب ثشداؿت ٔؼتميٓ ،اص ٘ظش صٔبٖٞ ،ضي ٚ ٝٙدلت ثبال ٔمش ٖٚث ٝكشفٚ ٝ
دليكتش ٞؼتٙذ دس ثشسػي ٔٙبثغ عجيؼي  ٚپبيؾ پٛؿؾ ٌيبٞي وبسثشد ٚػيؼي پيذا وشد-ٜ
- Afas & et al
- Arias

1
2
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ا٘ذ(ػپٟشي 260:1381 ،؛ سحٕب٘ي ٕٞ ٚىبساٖ .)9 :1390 ،يىي اص ايٗ ٕ٘بيٞٝبٕ٘ ،بيٝي
ٌؼتشٜي ثشي 1اػت و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔجٕٛع ٔؼبحت يه عشف ثشي ٌيبٞبٖ(ػغح فٛلب٘ي)
دس ٚاحذ ػغح صٔيٗ إٞيت داسد و ٝث ٝكٛست يه ػذد ثش حؼت ٔتشٔشثغ ثش ٔتشٔشثغ ثيبٖ
ٔيؿٛد(جب٘ىشي .)22 :2004،2ثب تٛج ٝثٛ٘ ٝع ٌيبٔ ٚ ٜشاحُ ٔختّف سؿذ ٌيب ،ٜثبصٜي
تغييشات ايٗ ٕ٘بئ ٝتفبٚت ٔيثبؿذ  ٚوٕي ٚ ٝٙثيـيٝٙي ايٗ ٕ٘بي ٝث ٝتشتيت دس ٔشحّٝي
چٙذثشٌي ٌيبٔ ٚ ٜشحّٝي پبيب٘ي سؿذ ٌيب ٜاػت(ثبدي٘ٝـيٗ ٕٞ ٚىبساٖ .)155 :1393 ،تبوٖٛٙ
ٔغبِؼبت صيبدي دس صٔيٝٙي پٟٝٙثٙذي 3ا٘ٛاع پٛؿؾ ٌيبٞي ،جٍّٙي ٔ ٚشتؼي ا٘جبْ ؿذٜ
اػتٞ .بديبٖ ٕٞ ٚىبساٖ( ،)83:1392دس ٔٙبعك صاٌشع جٛٙثي ث ٝاسصيبثي كحت
ؿبخقٞبي عيفي پٟٝٙثٙذي پٛؿؾ ٌيبٞي دس ٔميبع تيپٞبي ٌيبٞي ثب اػتفبد ٜاص
دادٜٞبي ػٙجٙذٜي  TMپشداختٙذ .ثشاي ايٗ أش  14ؿبخق عيفي ثب اػتفبد ٜاص ثب٘ذٞبي
ا٘ؼىبػي ٔحبػجٔ ٚ ٝيضاٖ ٕٞجؼتٍي ايٗ ؿبخقٞب ثب  4تيپ ٔشتؼي  ٚيه تيپ جٍّٙي سا
ٔٛسد اسصيبثي لشاس داد٘ذ٘ .تبيج ٘ـبٖ داد و ٝتيپٞبي ٌيبٞي ثش اػبع خلٛكيبتـبٖ ثب يىي
اص ؿبخقٞبي ٌيبٞي ديٍش ٕٞجؼتٍي داسد ٔ ٚيضاٖ ٕٞجؼتٍي ثيٗ تبج پٛؿؾ ٌيبٞي دس
ٞش يه اص تيپٞبي ٌيبٞي داساي كحت ثبالي  0/81دسكذ اػت .ػؼىشي ٚ
ٕٞىبساٖ( ،)93 :1393ث ٝپٟٝٙثٙذي اوِٛٛطيىي وـبٚسصي ٔغبثك سٚؽ  FAOثب اػتفبد ٜاص
دٚسػٙجي  ٚػبٔب٘ ٝاعالػبت جغشافيبيي  GISدس ٔٙغم ٝتبوؼتبٖ پشداختٙذ .ػپغ ٚ 27احذ
اوِٛٛطيىي – وـبٚسصي ثب اػتفبد ٜاص پٟٝٙثٙذي الّيٕي – وـبٚسصي  ٚپٟٝٙثٙذي
آدافيىي-وـبٚسصي تؼييٗ ؿذٔ .يضاٖ تِٛيذ  ٚپتب٘ؼيُ تِٛيذ ثشاي ٔحلٛالت جٌٙ ،ٛذْ ،رست
 ٚي٘ٛجٔ ٝحبػج ٝؿذ .ثش ايٗ اػبع پٟٝٙي ؿٕبسٜي  1ثيـتشيٗ حبكّخيضي  ٚپٟٝٙي
ؿٕبسٜي  10وٕتشيٗ حبكّخيضي سا داساػتٟٔ .ذٚي ٕٞ ٚىبساٖ( ،)87:1395تشاوٓ دسختي
جٍُٞٙبي ثّٛط صاٌشع ث ٝسٚؽ وشيجي ًٙسا ثب اػتفبد ٜاص تلبٚيش ٔبٛٞاسٜاي
 Worldview-2ث ٝوٕه ٌٌُٛاسث پٟٝٙثٙذي ٕ٘ٛد٘ذ .ايـبٖ ،اػتفبد ٜاص ايٗ تلبٚيش سا
ثشاي پٟٝٙثٙذي ثؼيبس ٔٙبػت اسصيبثي دا٘ؼتٙذ  ٚتبويذ وشد٘ذ و ٝايٗ سٚؽ ،ػشػت ٞ ٚضيٝٙ
)1 - Leaf Area Index(LAI

- Jonkheere

2

3 - choropleth
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ا٘جبْ پظٞٚؾٞب سا وبٞؾ ٔيدٞذ .لشثب٘ي ٕٞ ٚىبساٖ( ،)165:1396الذاْ ث ٝتخٕيٗ  ٚپ-ٟٝٙ
ثٙذي تِٛيذ ثب اػتفبد ٜاص تلبٚيش ِٙذػت  8دس ٔشاتغ ػجالٖ ٕ٘ٛد٘ذ .اثتذا ثشاي ٔحبػجٝي 12
ؿبخق ٌيبٞئ ،يبٍ٘يٗ سلٔٛي  16پيىؼُ ٔحُ ث٘ ٝشْافضاس ا٘تمبَ داد ٜؿذ .دس ٔشحّٝي
ثؼذ ،ػ ٝؿبخق داساي ثبالتشيٗ ضشيت ٕٞجؼتٍي ثب تِٛيذ ٞش ٌش ٚ ٜٚتِٛيذ وُ اص ٔشحّٝي
لجُ ا٘تخبة  ٚثب اػتفبد ٜاص تلبٚيش ِٙذػت ٘ 8مـٝي پٟٝٙثٙذي آٖٞب ٔحبػج ٝؿذ .فتح٘يب ٚ
ٕٞىبساٖ( ،)179:1396پٛؿؾ ٌيبٞي اػتبٖ ٌّؼتبٖ سا دس دٚسٜٞبي خـىؼبِي ثب اػتفبد ٜاص
ٔبٛٞاسٛ٘ ٜآ ثشسػي وشد٘ذ٘ .تبيج ايـبٖ ٘ـبٖ داد و ٝپٛؿؾ ٌيبٞي ٘ئٕ ٝتشاوٓ اص ػبَ
 1985ثٔ ٝمذاس ٞ 494479ىتبس تب ػبَ 2000ثٞ 380120 ٝىتبس وبٞؾ داؿت ٝاػت وٝ
وٕتشيٗ ٔمذاس عي ػبَٞبي ٔٛسد ٔغبِؼ ٝثٛد ٜاػت .اص ػبَ  2000تب  ، 2005تشاوٓ ٚ
ٔؼبحت پٛؿؾ ٌيبٞي افضايؾ يبفتِٚ ٝي اخيشاً تحت تأحيش خـىؼبِي وبٞؾ يبفت ٚ ٝثب
احتٕبَ  0/48دسكذ عجم ٝثذ ٖٚپٛؿؾ ٌيبٞي دس ؿشايظ خٛد ثبلي ٔئب٘ذ  0/41 ٚدسكذ
احتٕبَ داسد و ٝصٔيٗٞبيي ثب پٛؿؾ ٌيبٞي ضؼيف ث ٝصٔيٗ فبلذ پٛؿؾ ٌيبٞي تجذيُ ؿٛد.
ٞذف اص ايٗ ٔغبِؼ٘ ٝيض ،پٟٝٙثٙذي  ٚث ٝػجبستي عجمٝثٙذي ٔىب٘ي ٌؼتشٜي ثشي دس ايشاٖ ثب
تٛج ٝث ٝتشاوٓ آٖ ٔيثبؿذ.
دادٌَا ،سيشَا ي مىطقٍي مًسد مطالؼٍ
دس پظٞٚؾ حبضش ،اص دادٜٞبي ػٙجٙذٜي ٔٛديغ تشا ٛٔ ٚديغ آوٛا ثب تفىيه ٔىب٘ي
يه وئّٛتش  ٚتفىيه صٔب٘ي  8سٚص ٜدس ثبصٜي  1381-1395اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .تفىيه
يه وئّٛتش ثبػج ٔيؿٛد وٙٔ ٝبعمي و ٝپٛؿؾ ٌيبٞي چٙذاٖ ٌؼتشدٜاي ٘ ٓٞذاس٘ذ ٔٛسد
ثشسػي لشاس ٌيش٘ذ .ايٗ ٕ٘بي ٝثب اػتفبد ٜاص ؿجىٝثٙذي ػيٛٙػي تِٛيذ ؿذ ٚ ٜاص تبسٕ٘بي
 ftp://ladsweb.nascom.nasa.govلبثُ دسيبفت ٔيثبؿذ .دس ايٗ ؿجىٝثٙذي ،ايشاٖ
سٚي ؿؾ تلٛيش ٔٛديغ لشاس ٔيٌيشد  ٚثب ٔٛصاييه وشدٖ ايٗ تلبٚيش  ٚوبؿيٞب دس وٙبس
يىذيٍش ،پٛؿؾ وُ ايشاٖ ث ٝدػت ٔيآيذ .ثب تٛج ٝث ٝثبصٜي  8سٚصٜي دادٜٞب ،جٕؼبً 4002
وبؿي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفت .دس ؿىُٕ٘ h ،1بد وبؿيٞبي افمي ٕ٘ v ٚبد وبؿيٞبي
ػٕٛدي اػتٕٞ .بٖعٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜيؿٛد ،وبؿيٞبي H21v05, h21v06,
ٔ h22v05, h22v06, h23v05, h23v06تؼّك ث ٝايشاٖ ٔيثبؿذ .ايٗ وبؿيٞب ثب
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فشٔت  10×10 ٚ HDF-EOSدسجٝي لٛػي(اػتٛايي) ٞؼتٙذ(أؼياػتي) 3 ،6002 ،1
(ؿىُ.)1

ضکل ،1ضبکٍبىذي سيىًسي سىجىذٌي مًديس

دس ايٗ پظٞٚؾ ،اص سٚؽٞبي تحّيّي -آٔبسي جٟت پٟٝٙثٙذي ٚ ٚاوبٚي ٕ٘بيٝي
ٌؼتشٜي ثشي ٔٛديغ ثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاسٞبي ٔتِتٌٌُٛ ٚ2اسث 3ثب سٚيىشد وبسثشدي
ثٟشٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت .ثشاي ايٗ ٔٙظٛس ،اثتذا ثب اػتفبد ٜاص ٘شْافضاس ٔتِت ثٛٔ ٝصائيهثٙذي ٚ
تؼييٗ لّٕش ٚايشاٖ دس ٔجٕٛػٝي دادٜٞبي ٔبٛٞاسٜاي ٔٛديغ پشداخت ٚ ٝػپغ پٟٝٙثٙذي
ا٘جبْ ؿذ .ثشاي ا٘جبْ ايٗ وبس ،اثتذا ثبيذ ثش سٚي دادٜٞب ٚاوبٚي خٛؿٝاي ا٘جبْ ؿٛد .تحّيُ
خٛؿٝاي سٚؿي آٔبسي اػت ؤ ٝجٕٛػٝاي اص افشاد سا ثش حؼت ا٘ذاصٜي ٕٞب٘ٙذي ٔيبٖ آٖ-
ٞب خٛؿٔ ٝيوٙذ .ثٙبثشايٗ ٞش خٛؿٌ ٝشٞٚي اػت و ٝافشاد تـىيُ دٙٞذٜي آٖ ثيـتشيٗ
ٕٞب٘ٙذي سا ثب يىذيٍش داس٘ذ .فشايٙذ تحّيُ خٛؿٝاي ٔيتٛا٘ذ اص ٘ٛع ؿىبفتي يب اص ٘ٛع
پي٘ٛذي ثبؿذ .دس ٘ٛع ؿىبفتي ٘خؼت ٕٝٞي افشاد دس يه خٛؿ ٝجبي دادٔ ٜيؿ٘ٛذ  ٚػپغ
چٙبٖ ث ٝد ٚخٛؿٝي ٔتٕبيض تجضئ ٝيؿ٘ٛذ و ٝتفبٚت ٔيبٖ آٖٞب ثيـي ٝٙؿٛد  ٚايٗ فشايٙذ
تب آٖجب ادأٔ ٝييبثذ ،و ٝث ٝتؼذاد افشاد خٛؿ ٝداؿت ٝثبؿيٓ .دس ٘ٛع پي٘ٛذي٘ ،خؼت فشم
ٔيؿٛد وٞ ٝش فشد يه خٛؿ ٝاػت  ٚثب يبفتٗ ٕٞب٘ٙذتشيٗ صٚجٞب افشاد خٛؿٝثٙذي ٔيؿ٘ٛذ.

1

- MCST
)2 - Matrix Laboratory(MATLAB
3 - Google Earth
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ػپغ ٕٞب٘ٙذتشيٗ خٛؿٞٝب دس يىذيٍش ادﻏبْ ٔيؿ٘ٛذ  ٚايٗ فشايٙذ آ٘مذس ادأٔ ٝييبثذ تب
ٕٝٞي خٛؿٞٝب دس يه خٛؿ ٝجٕغ ؿ٘ٛذ .پغ اص ا٘ذاصٌٜيشي دسجٝي ٕٞب٘ٙذي ثبيذ ؿيٜٛاي
ثشاي ادﻏبْ ٔىبٖٞبيي و ٝثبالتشيٗ ٕٞب٘ٙذي سا ٘ـبٖ دادٜا٘ذ ثىبس ثشد .دس پظٞٚؾ حبضش اص
سٚؽ پي٘ٛذ ٚاسد اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .سٚؽ ٚاسد اص آٖ جٟت ا٘تخبة ؿذ وٞ ٝش فشد سا دس
ٌشٞٚي جبي ٔيدٞذ ؤ ٝجٕٛع ٔشثؼبت ا٘حشافبت دسٌ ٖٚشٞٚي سا وٕئ ٝٙيوٙذ .افشادي
و ٝث ٝايٗ سٚؽ دس يه خٛؿ ٝجبي ٔيٌيش٘ذ اص ِحبػ ٔىب٘ي ثش سٚي ٘مـ ٝدس ٕٞؼبيٍي
يىذيٍش ٚالغ ٔيؿ٘ٛذ  ٚپيٛػتٍي جغشافيبيي ٔٙبعك تضٕيٗ ٔيؿٛد(ٔؼؼٛديبٖ1384 ،؛ .)48
دس پظٞٚؾ حبضش ٘يض ،ثب تٛج ٝث ٝدادٜٞبي ايٗ ٕ٘بي ٝخٛؿٝثٙذي ٔىب٘ي ٌؼتشٜي ثشي ثٝ
سٚؽ پي٘ٛذ ٚاسد ا٘جبْ ؿذ .ثشاي ايٗ ٔٙظٛس ،دس ايٗ پظٞٚؾ ،اثتذا الذاْ ثٌ ٝشدآٚسي ٚ
اػتخشاج دادٜٞبي ٕ٘بيٝي ٌؼتشٜي ثشي ثشاي چبسچٛة لّٕش ٚايشاٖ اص تبسٕ٘بي ٔٛديغ
ٕ٘ٛديٓ .ػپغ ،ثب اػتفبد ٜاص ثش٘بٔٛ٘ٝيؼي دس ٔحيظ ٘شْافضاس ٔتِت ثٙٔ ٝظٛس ا٘جبْ
ٔجبػجبت آٔبسي -سيبضي پبيٍب ٜدادٜاي تـىيُ ٌشديذ .پغ اص آٖ ،ثشاي ا٘جبْ پٟٝٙثٙذي
دادٜٞبي ٌؼتشٜي ثشي تشا  ٚآوٛا ،آسايٝي ٔبٞب٘ ٝث ٝاثؼبد  8640000*12ايجبد ؿذ .ثؼذ
ا َٚايٗ آساي٘ ٝمبط ٔىب٘ي  ٚدس ٚالغ يبختٞ1ٝبي ٌؼتشٜي ثشي  ٚثؼذ د ْٚآسائ 12 ٝب ٜػبَ
ٔيثبؿذ .ثشخالف ثشخي پظٞٚؾٞبي ٔشتجظ ثب پٛؿؾ ٌيبٞي ثشاي ا٘جبْ پٟٝٙثٙذي ث ٝجبي
اػتفبد ٜاص پٛؿؾ ٌيبٞي ث ٝكٛست ٔؼتميٓ اص دادٜٞبي ثشآٚسدي دٚسػٙجي ثش سٚي يبختٞٝب
اػتفبد ٜؿذ.
تؼذاد ٘مبط ٔىب٘ي ٔٛسد ثشسػي دس ايشاٖ  1884077يبختٔ ٝيثبؿذٔ .ؼّٕبً آ٘بِيض ايٗ
حجٓ اص يبختٞٝب ث ٝدِيُ تٛاٖ ٔحبػجبتي سايب٘ٞٝبي ٔؼِٕٛي وبس ثؼيبس دؿٛاسي اػت ،ثٝ
ٕٞيٗ دِيُ ،ثشاي ا٘جبْ خٛؿٝثٙذي ٞش ثبس ٘يٕي اص دادٜٞب ث ٝكٛست تلبدفي اص ٔيبٖ يبخت-ٝ
ٞبي دسٔ ٖٚشص ايشاٖ جذا ؿذ٘ذ .ايٗ ٘مبط دس ٔشحّٝي ا َٚث ٝدٌ ٚش ٜٚثخؾ ؿذ٘ذ  ٚدس ٌبْ
ثؼذي ،اص آساي ٝخبسج ؿذ٘ذ .ثميٝي ٘مبط ٕٞب٘ٙذ ٔشحّٝي لجُ ث ٝدٌ ٚش ٜٚتمؼيٓ ٌشديذ٘ذ.
ايٗ وبس تب آ٘جب ادأ ٝپيذا وشد وٕٝٞ ٝي يبختٞٝب دس ٌ 4ش ٜٚلشاس ٌشفتٙذ.

1- Pixel
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تجضيٍ ي تحليل يافتٍَا
پغ اص خٛؿٝثٙذي دادٜٞبي ٌؼتشٜي ثشي ،چٟبس پ ٟٝٙؿٙبػبيي ؿذ .ػپغ ثب تٛج ٝثٝ
ٚيظٌي ٞش پٕٞ ٟٝٙچ ٖٛتشاوٓ ٌؼتشٜي ثشي دس ٞش ٔٙغم ،ٝچٟبس پٟٝٙي ؿٙبػبيي ؿذٜ
٘بٍٔزاسي ؿذ٘ذ .ؿٙبػٞٝبي ٞش يه اص ايٗ پٟٞٝٙب ػجبستٙذ اص :پٟٝٙي ثؼيبس ا٘ج ،ٜٛا٘ج،ٜٛ
ٔتٛػظ  ٚتٙه .پغ اص آٖ ثشاي ٞش يه اص ايٗ پٟٞٝٙب آٔبسٜٞبي ٌؼتشٜي ثشي اػتخشاج
ؿذٛٔ ٚ ٜسد ثشسػي لشاس ٌشفتٙذ .پٟٝٙي ا٘ج ٜٛدس ٔيبٖ پٟٝٙي ٔتٛػظ جبي ٌشفت ٚ ٝدأ-ٝٙ
ٞبي ؿٕبِي اِجشص ،جٍُٞٙبي ٞيشوب٘ي  ٚجٍُٞٙبي ٌّؼتبٖ سا دس ثشٌشفت ٝاػت .ػال ٜٚثش
ايٗ ٔٙبعك ٌشٔي  ٚپبسعآثبد دس اػتبٖ اسدثيُ ،جٍُٞٙبي اسػجبساٖ دس آرسثبيجبٖ ؿشلي،
ثبﻏبت ؿشق  ٚؿٕبَﻏشة دسيبچٝي اسٔٚي ٝدس آرسؿٟشٌُ ،تپ ،ٝاسٔٚي٘ ،ٝمذٔ ،ٜيب٘ذٚآة،
ٔشاﻏ ،ٝػجتؿيش ،ػّٕبع  ٚخٛي ،وـتضاسٞبي ثٟبسٕٞ ،ذاٖ ،اػذآثبد  ٚتٛيؼشوبٖ ،ثبﻏبت
حٛاِي دسيبچ ٝصسيٛاس ،ثبﻏبت  ٚوـتضاسٞبي تبالة ٛٞساِؼظيٓ دس ٔٙغمٝي حفبظت ؿذٜي
ثبوالٖ  ٚچه ،وـتضاسٞبي ثشٚات دس اػتبٖ وشٔبٖ ٘يض اص ديٍش ٔٙبعك پٟٝٙي ا٘جٔ ٜٛي-
ثبؿذ.ايٗ پ 6/9 ٟٝٙاص ايشاٖ سا ؿبُٔ ٔيؿٛد(ؿىُ.)3
پٟٝٙي ثؼيبس ا٘ج ٜٛثب  2/67دسكذ ٚػؼت وٕتشيٗ دسكذ ٌؼتش ٜثشي سا دس ثشٌشفت ٝاػت.
ثٕٞ ٝيٗ دِيُ  ٚاِجت ٝث ٝدِيُ دسكذ ثبالي يبختٞٝب دس ٌشٜٞٚبي ديٍش ايٗ پ ٟٝٙدس ؿىُ()2
دس ظبٞش ث ٝساحتي لبثُ ٔـبٞذ٘ ٜيؼت  ٚثشاي ٔـبٞذٜي ثٟتش آٖ اص پبيٍب ٜاعالػبتي
ٌٌُٛاسث يبسي ٌشفتٝايٓ .ثيـتشيٗ يبختٞٝبي ايٗ ٌش ٜٚدس جٍُٞٙبي اسػجبساٖ ٞ ٚيشوب٘ي
اص آػتبسا دس جٛٙةﻏشة خضس تب پبسن ّٔي ٌّؼتبٖ دس جٛٙةؿشق خضس سا ؿبُٔ ٔيؿٛد .ايٗ
يبختٞٝب ػال ٜٚثش آٖ و ٝلؼٕتٞبي جٍّٙي  ٚثبﻏبت ٔشوجبت سا ؿبُٔ ٔيؿٛد ػٕٔٛبً
وـتضاسٞبي چبي  ٚؿبِيضاسٞبي ثش٘ج سا دس ثش ٔيٌيشد .ديٍش يبختٞٝب دس ٔىبٖٞبي سٚثشٚ
ديذٔ ٜيؿ٘ٛذ؛ وـتضاسٞبي حٛاِي صسي ٝٙسٚد ،اسٔٚئ ٚ ٝشاﻏ ٝدس حٛاِي دسيبچٝي اسٔٚي،ٝ
ثبﻏبت ؿٕبَﻏشة ٚسصلبٖ ،دأٞٝٙبي ػجالٖ دس ٔـىيٗؿٟش ،جٍُٞٙبي ٔٙغمٝي حفبظت
ؿذٜي ٔشدا٘مٓ ،يبختٞٝبيي ثيٗ ٔشص ايشاٖ  ٚتشوي ،ٝوـتضاسٞبي ؿٕبِي تٛا٘ ٝدس اػتبٖ
ٕٞذاٖ ،وـتضاسٞبي ؿشلي دس ٜكبِح دس ؿبص٘ذ ،وـتضاسٞبي خٕيٗ ،ثبﻏبت ٌٙجىي دس جٛٙة
ثٓ .ؿىُ(.)4
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پٟٝٙي ٔتٛػظ 9/26 ،دسكذ اص ايشاٖ سا ؿبُٔ ٔيؿٛد .پٟٝٙي ٔتٛػظ ٕٞب٘ٙذ وٕشثٙذي
پٟٝٙي ثؼيبس ا٘ج ٚ ٜٛتب حذٚدي پٟٝٙي تٙه سا دس ثشٌشفت ٝاػت .ايٗ پ ٟٝٙدس ﻏشة صاٌشع،
لّٕش ٚآرسي ،وشا٘ٞٝبي جٛٙثي خضس  ٚدأٞٝٙبي ؿٕبِي اِجشص ديذٔ ٜيؿٛد .ث ٝػجبست ديٍش
ايٗ پ ٟٝٙؿبُٔ ﻏشثيتشيٗ لؼٕتٞبي ايشاٖ اص سؿتٝوٜٞٛبي آساسات تب لؼٕتٞبي جٛٙثي-
تشثٛٔ ٝاصات سؿتٝوٜٞٛبي صاٌشع تب ؿٕبَ تٍٝٙي ٞشٔض  ٚتب حذٚدي ثؼضي ٔٙبعك داخّي
ايشاٖ ٕٞچٛ٘ ٖٛاحي جٛٙثي اػتبٖٞبي اكفٟبٖ  ٚفبسع ٔيؿٛد .اص عشف ديٍش ػشاػش
٘بحيٝي ؿٕبِي ايشاٖ ،دٚس تب دٚس ٘بحيٝي ثؼيبس ا٘ج ٜٛاص ؿٕبَﻏشة تب ؿٕبَؿشق خضس دس
ساػتبي سؿتٝو ٜٛاِجشص ٘يض دس ايٗ پ ٟٝٙلشاس داسد( ؿىُٞبي.)5ٚ2
پٟٝٙي تٙه ثب  673892يبخت 27/29 ٝدسكذ اص ايشاٖ سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت.
ايٗ پ ٟٝٙپشٚػؼتتشيٗ پٟٝٙي ٌؼتشٜي ثشي دس ايشاٖ ٔيثبؿذ  ٚث ٝخٛثي دس ؿىُٕ٘ 2بيبٖ
 ٚاص ػبيش پٟٞٝٙب ٔتٕبيض ٔيثبؿذ .پٟٝٙي تٙه ،دأٞٝٙبي ﻏشثي  ٚتب حذٚدي دأٞٝٙبي
ؿشلي صاٌشع  ٚث ٝكٛست پشاوٙذ ٜدس ثشخي ٔٙبعك ٔشوضي ايشاٖ ،اػتبٖٞبي وشٔبٖ ،يضد،
اكفٟبٖ ،دأٞٝٙبي جٛٙثي اِجشص ،خشاػبٖؿٕبِي ،سضٛي  ٚتب حذٚدي لؼٕتٞبي ؿٕبِي
خشاػبٖ جٛٙثي ،اػتبٖ فبسع سا ؿبُٔ ٔيؿٛد .پٟٝٙي ٔتٛػظ  ٚتٙه ،لؼٕتٞبي ٔشتفغ
ايشاٖ دس سؿتٝوٜٞٛبي اِجشص  ٚصاٌشع ٕٞ ٚچٙيٗ استفبػبت داخّي ايشاٖ سا دس ثشٌشفت ٝاػت.
ثب تٛج ٝث ٝؿىُ( )2پشاوٙؾ پٟٝٙي تٙه دس ٔٙبعك ٔشوضي ،دس دؿتٞب  ٚدسٜٞبي
وٞٛؼتب٘يٙٔ ،بعك پبيىٞٛي  ٚوٞٛؼتبٖٞبي وٓاستفبع ٔيثبؿذٕٞ .بٖعٛس و ٝآؿىبس اػت
ايٗ پ ٟٝٙتمشيجبً دس تٕبٔي اػتبٖٞب ث ٝچـٓ ٔيخٛسد.1

 -1ثب تٛج ٝث ٝتؼذاد ثبالي يبختٞٝب دس پٟٝٙي تٙه ،لبثّيت ٕ٘بيؾ آٖٞب دس ٌٌُٛاسث ثشاي ايـٗ پٟٙـٕٞ ٝب٘ٙـذ ػـ ٝپٟٙـٝي ديٍـش
ٚجٛد ٘ذاسد.
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ضکل ،2قلمشي حاکميت پُىٍَاي گستشٌي بشگ دس ايشان

ضکل،3ياختٍَاي گستشٌ بشگ

ضکل ،4ياختٍَايگستشٌي بشگ

ضکل،5ياختٍَاي گستشٌي بشگ دس

دس پُىٍ اوبًٌ دس باصٌصماوي

دسپُىٍ بسياس اوبًٌ دسباصٌي صماوي

پُىٍ متًسط دس باصٌي صماوي -1395

1381-395

1381-1395

1381

ييظگيَاي آماسي پُىٍَاي گستشٌ ي بشگ
ثب تٛج ٝث ٝآٔبسٜٞب ،پٟٝٙي تٙه ٘ؼجت ث ٝثميٝي پٟٞٝٙب داساي ٌؼتشدٌي ثيـتشي اػت
 ٚثب  673892يبخت 27/29 ٝاص ٌؼتشٜي ايشاٖ سا دس ثش ٌشفت ٝاػت .پٟٝٙي ٔتٛػظ  ٚا٘ج ٜٛثٝ
تشتيت  6/9 ٚ 9/26دسكذ اص ٌؼتشٜي ايشاٖ سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٚ ٜپغ اص پٟٝٙي تٙه
لشاس داس٘ذ .دس ٔمبثُ ،پٟٝٙي ثؼيبس ا٘ج ٜٛثب 34يبخت ٚ ٝثب دس اختيبس داؿتٗ  2/67اص ٚػؼت
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ايشاٖ وٛچهتشيٗ پٟٝٙي ٌؼتشٜي ثشي دس ايشاٖ ٔيثبؿذ(ؿىُ .)6 , 7دس ؿىُ 8
ٚضؼيت پٟٞٝٙب ثٟتش آؿىبس اػت .دس تٕبْ پٟٞٝٙبي ٔٛسد ثشسػيٌ ،ؼتشٜي ثشي دس دٚسٜي
ٌشْ ػبَ داساي دسكذ ثيـتشي ٞؼتٙذ  ٚث ٝتذسيج اص اٚاخش ؿٟشيٛسٌ ،ؼتشٜي ثشي ؿشٚع ثٝ
وبٞؾ ٔيوٙذ  ٚثيـيٝٙي وبٞؾ ٘يض دس اٚاػظ پبييض ث ٝچـٓ ٔيخٛسد .دس ايٗ ثيٗٔ ،يبٍ٘يٗ
ثّٙذٔذت دٔبي ٔبٞب٘٘ ٝيض دس دٚسٜي ٌشْ ػبَ دس اٚج ٔيثبؿذ .ايٗ ٔيبٍ٘يٗ اص ؿٟشيٛس
ؿشٚع ث ٝوبٞؾ  ٚدس فلُ صٔؼتبٖ ث ٝثيـتشيٗ حذ وبٞؾ ٔيسػذٔ .يبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت
ثبسؽ ٔبٞب٘٘ ٝيض ٔؼّٕبً اص ٟٔشٔب ٜؿشٚع ث ٝافضايؾ ٔيوٙذ  ٚتب اٚاخش ثٟبس ادأ ٝداسد .اص
خشدادٔب ٜثبسؽٞب وبٞؾ يبفت ٚ ٝدس فلُ تبثؼتبٖ ث ٝوٕيٝٙي خٛد ٔيسػذٔ .ؼّٕبً ثيـيٝٙي
ٌؼتشٜي ثشي و ٝدس دٚسٜي ٌشْ ػبَ ٚجٛد داسد ث ٝدِيُ دٔبي ثبال دس ٕٞيٗ دٚسٚ ٚ ٜجٛد
ثبسؽٞب دس دٚسٜي ػشد پيـيٗ ٔيثبؿذ .ثبالتشيٗ ٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت دٔبي ٔبٞب٘ ٝدس تيش ٚ
ٔشدادٔب ٜثب  28/7 ٚ 28/6دسكذ  ٚپبييٗتشيٗ ٔيبٍ٘يٗ دٔب دس دئب 5/1ٜدسكذ ٔيثبؿذ.
پبييٗتشيٗ ٔيضاٖ ثبسؽٞب ٘يض دس تيش ٔ ٚشدادٔ 95/73 ٚ 74/88يّئتش  ٚثيـيٝٙي آٖ دس
آثبٖٔبٔ 608/62 ٜيّئتش ٔيثبؿذ .دس ٔجٕٛع ٌؼتشٜي ثشي دس ايشاٖ ثب ٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت
دٔب  ٚثبسؽ ٕٞخٛا٘ي ثباليي داسد(ؿىُ.)12 ٚ 11

ضکل ،6تؼذاد ياختٍَاي َشپُىٍدس ايشاندس باصٌي صماوي 1381-1395

ضکل،7مساحتياختٍَايَشپُىٍدسايشاندسباصٌيصماوي1381-1395
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جذيل ،1دسصذ ماَاوٍي گستشٌي بشگ دس چُاس پُىٍي مًسد بشسسي دس باصٌي صماوي -1395
1381
فشيسديه

اسديبطت

خشداد

تيش

مشداد

ضُشيًس

مُش

آبان

آرس

دي

بُمه

اسفىذ

پُىٍ تىک

1/74

3/85

4/5

4/33

3/86

3/2

2/44

1/28

3/67

3/51

3/51

3/7

پُىٍمتًسط

3/74

1/33

1/51

1/34

1/11

3/88

3/71

3/45

3/29

3/23

3/26

3/41

پُىٍ اوبًٌ

3/77

1/33

3/94

3/83

3/7

3/62

3/51

3/33

3/23

3/2

3/27

3/47

پُىٍ بسياساوبًٌ

3/3

3/39

3/34

3/26

3/23

3/22

3/19

3/15

3/12

3/11

3/14

3/22

ضکل ،8ومًداس دسصذ ماَاوٍي گستشٌي بشگ دس چُاس پُىٍي مًسد بشسسي دس باصٌي صماوي
1381-1395

ضکل ،9مياوگيه بلىذمذت دماي ماَاوٍ دس باصٌي صماوي 1381-1395

ضکل ،13ومًداس مجمًع باسش بلىذمذت ماَاوٍ دسباصٌي صماوي 1381-1395
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ضکل ،11مجمًع باسش بلىذمذت ماَاوٍ دس باصٌي صماوي 1381-1395

ضکل ،12مياوگيه بلىذمذت دماي ماَاوٍ دس باصٌي صماوي 1381-1395

ٕٞبٖعٛس ؤ ٝـبٞذٔ ٜيؿٛد پٟٝٙي تٙه دس تٕبٔي ٔبٜٞب داساي ثبالتشيٗ دسكذ
ٔبٞب٘ٝي ٌؼتشٜي ثشي  ٚپٟٝٙي ثؼيبس ا٘ج٘ ٜٛيض داساي وٕيٝٙي دسكذ فشاٚا٘ي اػت .دس
پٟٝٙي تٙه ٔ ٚتٛػظ ،خشدادٔب ٜث ٝتشتيت ثب  1/51ٚ 4/5دسكذ ثيـيٝٙي ٌؼتشٜي ثشي،
دي  ٚثٕٟٔٗب ٜثب  0/51دسكذ دس پٟٝٙي تٙه  ٚدئب ٜثب  0/23دسكذ دس پٟٝٙي ٔتٛػظ
وٕيٝٙي ٌؼتشٜي ثشي سا ث ٝخٛد اختلبف دادٜا٘ذ .دس پٟٝٙي ا٘ج ٚ ٜٛثؼيبس ا٘ج٘ ٜٛيض
ثيـيٝٙي ٌؼتشٜي ثشي ث ٝتشتيت دس اسديجٟـتٔب ٜثب  1/03دسكذ  ٚ 0/39 ٚوٕيٝٙي ايٗ
د ٚپ٘ ٟٝٙيض دس دئب ٜثب  0/11 ٚ 0/20دسكذ ٔيثبؿذ .ثب تٛج ٝث ٝآٔبسٜٞبي ث ٝدػت آٔذٜ
ايشاٖ اص ِحبػ پٛؿؾ ٌيبٞي  ٚث ٝػجبستي ٌؼتشٜي ثشي داساي ٚضؼيت ٔٙبػجي ٘يؼت.
پٟٝٙي تٙه ٔ ٚتٛػظ ثب٘ -0/1 ٚ -0/3ؼجت ث ٝپٟٝٙي ا٘ج ٚ ٜٛثؼيبس ا٘ج ٜٛثب ٚ -0/06
 -0/02داساي س٘ٚذ وبٞـي ثيـتشي اػت  ٚايٗ وبٞؾ دس  4پٔ ٟٝٙغّٛة ٕ٘يثبؿذ ؿىُ-
ٞبي( 13تب .)16
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اا
ضکل،13دسصذ ماَاوٍي پًضيذٌ اص گستشٌي بشگ دس ايشان دس پُىٍي بسياس اوبًٌ دس باصٌ صماوي
1381-1395

ضکل ،14دسصذ ماَاوٍي پًضيذٌ اص گستشٌي بشگ دس ايشان دس پُىٍي اوبًٌ دس باصٌي صماوي
1381-1395

ضکل ،15دسصذ ماَاوٍي پًضيذٌ اص گستشٌي بشگ دس ايشان دس پُىٍي متًسط دس باصٌي صماوي
1381-1395

ضکل ،16دسصذ ماَاوٍي پًضيذٌ اص گستشٌي بشگ دس ايشان دس پُىٍي تىک دس باصٌي صماوي
1381-1395
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ٔؼّٕبً صٔب٘ي و ٝآٔبسٜٞب اص ٘ظش فلّي ٘يض ثشسػي ٔيؿ٘ٛذ ،ثبص  ٓٞپٟٝٙي تٙه داساي
ثيـيٝٙي دسكذ ٔيبٍ٘يٗ ٌؼتشٜي ثشي ٔيثبؿذ  ٚپغ اص آٖ پٟٞٝٙبي ٔتٛػظ ،ا٘ج ٚ ٜٛثؼيبس
ا٘ج ٜٛلشاس داسد  ٚايٗ أش ثشاي وـٛسي ٕٞچ ٖٛايشاٖ و ٝدس ٔٙغمٝي خـه ٘ ٚيٕٝخـه
جٟبٖ لشاس ٌشفت ٝاػت ٘ٛيذ خٛثي ٘يؼت(جذ ،2َٚؿىُٔ .)18-21يبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت ثبسؽ
فلّي ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝفلُ صٔؼتبٖ ثب ٔ 455/27يّئتش ثبالتشيٗ ٔيضاٖ ثبسؽٞب  ٚفلُ
تبثؼتبٖ ثب ٔ 98/04يّئتش ثبسؽ داساي وٕيٝٙي ثبسؽ ٔيثبؿذٔ .تمبثالً فلُ تبثؼتبٖ ثب
ثيـيٝٙي ثّٙذٔذت دٔبي فلّي ثب  27/6دسج ٝثبالتشيٗ ٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت  ٚفلُ صٔؼتبٖ ثب
 7/3دسج ٝداساي وٕيٝٙي ٔيبٍ٘يٗ ثّٙذٔذت دٔبي فلّي اػت(ؿىُ.)23 ٚ 22
جذيل ،2مياوگيه فصلي گستشٌي بشگ دس پُىٍَا دس باصٌي صماوي 1381-1395
فلُ

پٟٝٙ

پ ٟٝٙتٙه
پٔ ٟٝٙتٛػظ
پ ٟٝٙا٘جٜٛ
پ ٟٝٙثؼيبسا٘جٜٛ

ٔيبٍ٘يٗ فلُ-
ثٟبس
3/36
1/19
0/91
0/34

ٔيبٍ٘يٗ فلُ-
تبثؼتبٖ
3/70
1/11
0/72
0/24

ٔيبٍ٘يٗ فلُ
پبييض
1/46
0/48
0/36
0/15

ٔيبٍ٘يٗ فلُ
صٔؼتبٖ
0/57
0/30
0/31
0/16

ضکل ،17مياوگيه فصلي گستشٌي بشگ دس پُىٍَا دس باصٌي صماوي 1381-1395

ضکل ،18دسصذ مياوگيه گستشٌي بشگ دس فصل بُاس دس پُىٍَاي مًسد بشسسي دس باصٌي صماوي
1381-1395
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ضکل ،19دسصذ مياوگيه گستشٌي بشگ دس فصل تابستان دس پُىٍَاي مًسد بشسسي دس باصٌي صماوي
1381-1395

ضکل ،23دسصذ مياوگيه گستشٌ بشگ دس فصل پاييض دس پُىٍَاي مًسد بشسسي دس باصٌ صماوي -1395
1381

ضکل،21دسصذ مياوگيه گستشٌ بشگ دس فصل صمستان دس پُىٍَاي مًسد بشسسي دس باصٌ صماوي 1381-1395

ضکل  ،22مياوگيه بلىذمذت دماي فصلي دس باصٌي صماوي 1381-1395
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ضکل  ،23مياوگيه بلىذمذت باسش فصلي دس باصٌي صماوي 1381-1395

وتايج
ايٗ ثشسػي ٘ـبٖ داد و ٝيه تحّيُ خٛؿٝاي پبيٍب٘ي ث ٝسٚؽ پي٘ٛذٚاسد تٛا٘بيي
تفىيه دادٜٞبي ٌؼتشٜي ثشي دس ايشاٖ سا داسد .عجك ٘تبيج ٌؼتشٜي ثشي ثيـتش تحت
تأحيش پيىشثٙذي ٘بٕٛٞاسيٞب  ٚثٟشٜٙٔذي اص ٔيضاٖ آة  ٚثبسؽٞبي ٔٙبػت اػت تب ايٙىٝ
تحت تأحيش ػشم جغشافيبيي ثبؿذ .ثبسؽ وبفي ثشاي سؿذ ٌيب ٜدس ؿٕبَ اِجشص  ٚﻏشة صاٌشع
ث ٝدِيُ لشاسٌيشي دس ٔؼيش چشخٙذٞبي ﻏشثي فشا ٓٞاػت .ثٕٞ ٝيٗ دِيُ ٘ٛاحي داخّي
ايشاٖ و ٝاص ثبسؽٞبي حبكُ اص چشخٙذٞب  ٚثبدٞبي ﻏشثي ٔحشٙٔٚذٌ ،ؼتشٜي ثشي چٙذا٘ي
٘ذاس٘ذ .عجك ايٗ تحّيُ دس ايشاٖ چٟبس ٌش ٜٚاكّي ٌؼتشٜي ثشي ٚجٛد داسد؛ پٟٝٙي
ثؼيبسا٘ج ،ٜٛا٘جٔ ،ٜٛتٛػظ  ٚتٙه .ايٗ چٟبس پ ٟٝٙث ٝتشتيت ثش  27/29 ،9/26 ،6/9 ،2/67دسكذ
اص ايشاٖ حبوٓ ٞؼتٙذ .ثب تٛج ٝث ٝآٔبسٜٞبي ث ٝدػت آٔذ ٜايشاٖ اص ِحبػ پٛؿؾ ٌيبٞي  ٚثٝ
ػجبستي ٌؼتشٜي ثشي داساي ٚضؼيت ٔٙبػجي ٘يؼت .چشا وٚ ٝػيغتشيٗ پٟٝٙي ٌؼتشٜي
ثشي دس ايشاٖ پٟٝٙي تٙه ٔيثبؿذ  ٚپٟٞٝٙبي ا٘ج ٚ ٜٛثؼيبسا٘ج ٜٛدس ٌش ٜٚوٓٚػؼتتشيٗ
پٟٞٝٙب لشاس داس٘ذ .ايٗ أش ٘ـبٖ دٙٞذٜي آٖ اػت و 81/17ٝدسكذ اص ٔؼبحت ايشاٖ ثذٖٚ
پٛؿؾ ٌيبٞي  ٚيب داساي پٛؿؾ تٙه ٔيثبؿذ  ٚايٗ أش ثؼيبس ٍ٘شاٖوٙٙذ ٜاػت  ٚجبي
ثؼي تأُٔ داسد .دأٞٝٙبي ؿٕبِي اِجشص ،جٍُٞٙبي ٞيشوب٘يٌّ ،ؼتبٖ  ٚاسػجبساٖ اص جّٕٝ
ٔىبٖٞبيي ٞؼتٙذ وٙٔ ٝبعك ٔختّف آٖٞب دس تٕبٔي پٟٞٝٙب ٚجٛد داسد .ػال ٜٚثش جٍُٞٙب،
ٔٙبعمي و ٝثشاي ٞش يه اص پٟٞٝٙب ؿٙبػبيي ؿذٜا٘ذ ػٕٔٛبً ؿبُٔ وـتضاسٞب ٔيؿٛد .پٟٝٙي
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ثؼيبس ا٘ج ٜٛث ٝجض جٍُٞٙبي ثبال ٔٙبعك ٌشٔي  ٚپبسعآثبد ،ثبﻏبت ؿشق  ٚؿٕبَﻏشة
دسيبچٝي اسٔٚي ،ٝثبﻏبت حٛاِي دسيبچ ٝصسيٛاس ،ثبﻏبت  ٚوـتضاسٞبي تبالة ٛٞساِؼظيٓٔ ،ضاسع
اعشاف دسيبچٝي ػذ دسٚدصٖ سا دس ثش ٔيٌيشد .ثيـتشيٗ يبختٞٝبي پٟٝٙي ا٘ج ٜٛػال ٜٚثش
جٍُٞٙبي ؿٕبَ  ٚلّٕش ٚآرسي ؿبُٔ وـتضاسٞبي ﻏشة دسيبچٝي صسيٛاس ،ؿٕبَ وشٔب٘ـب،ٜ
اعشاف سٚدخب٘ ٝوبس ٚ ٖٚﻏشة دسيبچٝي صيت ٖٛثٟبسػتبٖ ،چبِذساٖ ،دسيبچٝي تبجيبس ػشاة ٚ
دس ٟ٘بيت ثبﻏبت اعشاف اخّٕذ دس ٔـٟذ  ٚثبﻏبت ػيت دٔب٘ٚذ ٘ ٚظش آثبد لشاس داس٘ذ .دس
ٔجٕٛع ،ثيـتشيٗ يبختٞٝبي ايٗ پ ٟٝٙثب ٌؼتشٜي ثشي ا٘ج ٜٛدس اعشاف دسيبچٞٝب  ٚػذٞب
لشاس داس٘ذ .پٟٝٙي ٔتٛػظ دس ﻏشة صاٌشع ،لّٕش ٚآرسي ،وشا٘ٞٝبي جٛٙثي خضس  ٚدأٞٝٙبي
ؿٕبِي اِجشص ،ثؼضي ٔٙبعك داخّي ايشاٖ ٕٞچٛ٘ ٖٛاحي جٛٙثي اػتبٖٞبي وشٔبٖ ،يضد ٚ
فبسع لشاس داسد .پٟٝٙي تٙه ،تمشيجبً دس تٕبٔي اػتبٖٞب ديذٔ ٜيؿٛد  ٚؿبُٔ دأٞٝٙبي
ﻏشثي  ٚتب حذٚدي دأٞٝٙبي ؿشلي صاٌشع ،دأٞٝٙبي جٛٙثي اِجشص ،خشاػبٖؿٕبِي ،سضٛي
 ٚتب حذٚدي لؼٕتٞبي ؿٕبِي خشاػبٖ جٛٙثي ٚاػتبٖ فبسع ٔيؿٛد.
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مىابغ ي مآخز
 ثبثبصادٜخبٔ ،ٝٙآٔ ،ٝٙدا٘ٝوبس ،افـيٗ ،سيبضي ،ثشٞبٖ ،صاٞذي أيشي ،لٛاْاِذيٗ ،عبٞشيػشتـٙيضي،فشيذٛٔ ،ٖٚػٛي ،ػيذ٘ٛساِذيٗ( ،)1394تحّيُ پٛؿؾ ٌيبٞي پٟٞٝٙبي تفشجي پبسن جٍّٙي
ػيػٍٙبٖ اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ،مجلٍ پظيَصَاي گياَي(مجلٍ صيستضىاسي ايشان) ،جّذ،28
ؿٕبس ،3ٜكق .486-498
 ثبدي٘ٝـيٗ ،ػّيشضبٛ٘ ،سي ،حٕيذٚ ،ٜظيفٝدٚػتٔ ،جيذ(ٚ .)1393اػٙجي ٔؼبدالت ثشآٚسد ٕ٘بيٝيٌؼتشٜي ثشي ٔحلٛالت رست  ٚچغٙذسلٙذ ثب اػتفبد ٜاص دادٜٞبي ٔبٛٞاسٜاي ػٙجٙذٜ
ٔٛديغ(ؿجى ٝآثيبسي لضٚيٗ) ،مجلٍ تحقيقات آب ي خاک ايشان ،دٚس ،45 ٜؿٕبس ،2 ٜكق
.155-165
 سحٕب٘ي٘ ،بكح ،وبوبيي ،ؿبٞذٔ ،يشيؼمٛةصادٔ ،ٜيشحؼٗ ( ،)1390اسصيبثي ؿبخقٞبي پٛؿؾٌيبٞي ٔٛسد اػتفبد ٜدس ػٙجؾ اص دٚس(ٔغبِؼٝئٛسدي؛ حٛضٞٝشيؼه)ٕٞ ،بيؾ
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