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 راَىمای وًیسىذگان

 أ

 وًیسىذگان راَىمای

 مقالٍ وگارش از پیص وًیسىذگان تًجٍ قابل وکات. 1

 .فطهبییسهطبلؼِزلزثِضاًكطیِاطالػبرزضهٌسضعهمبلِاًشكبضاذاللیاصَل.1-1

افعاضًطمثبزاٍضیفطایٌسثٍِضٍزاظدیفآثریع،ّبیحَظُػبهغهسیطیزًكطیِثِاضؾبلیهمبالرسوبهی.1-2

 .قسذَاٌّسثطضؾییبةهكبثْز

هطثَطهَضَػبرسٌْبثَزى،یصسرصزلیلثًٍِكطیِاطالػبرثرفاًساظّبیچكنٍللوطٍثِِسَػثب. 1-3

 .قَزهیدصیطفشِفصلٌبهِثطایآثریعّبیحَظُػبهغهسیطیزثِ

ضاهمبلًِگبضـاصلیّسایزهؿئَل،ًَیؿٌسٍُقَزًَقشِزلیكطَضثِثبیسًگبضًسگبىهكرصبرًٍبم. 1-4

 .زاضزػْسُثط

 .اؾزضایگبىًكطیِایيزضهمبلِچبح. 1-5

لصاوٌس؛هیاػالمهمبلًَِعؾِچبحثطایضاذَزآهبزگیآثریعّبیحَظُػبهغهسیطیزًكطیِ.1-6

سٌظینآىاؾبؼثطضاهمبلِثٌسیػٌَاىثشَاًیسسبوٌیسسؼییيضاذَزهمبلًَِعسطدیفاؾزذَاّكوٌس

 .وٌیس

 .اؾزدصیطاهىبى(iwm.ilam.ac.ir)فصلٌبهِؾبیزططیكاظسٌْبهمبلِدصیطـ. 1-7

یبذبضػییبزاذلیًكطیِّیچزضًجبیسٍثبقسػلویٍدػٍّكیوبضحبصلثبیسقسُاضؾبلهمبلِ.1-8

ًكطیِایياظضزیبدصیطـػَاةوٌِّگبهیسبهحشطمًَیؿٌسگبىٍثبقسقسُچبحذبضػیهمبالرهؼوَػِ

 .ًوبیٌساضؾبلثطضؾییبچبحثطایزیگطیًكطیِثِضاذَزهمبلًِجبیساًس،ًىطزُزضیبفز

ضطٍضیهمبالرّوِثطایاًگلیؿیهجؿَطچىیسُسْیِایي،ثبٍػَزاؾز؛فبضؾیًكطیِضؾویظثبى.1-9

 .اؾز

ثبقس؛قسُاًشربةوبفیزلزثبّبٍاغٍُثبقسصحیحظثبىزؾشَضًظطاظٍضٍاىؾلیؽ،ثبیسهمبلِ. 1-11

ثبیسػلویٍازثیٍیطاؾشبضیٍفبضؾی(ًگبضـ)آییيازثیلَاػسسوبهیٍهمبلِهشيثٌسیدبضاگطافّوچٌیي

 .گطززضػبیز

هؼلِاؾشبًساضّبیضػبیزثبالسیي،چىیسٍُهٌبثغّب،ًمكِّب،ػسٍلّب،قىلهشي،قبهلهمبلِحؼن.1-11

 .ًكَزثیكشطصفح15ِظاحساوظطثبیس

ثبٍزاًكؼٍَهكبٍضاىهكبٍض/ضاٌّوب،اؾشبزًبمثبزاًكؼَیبىضؾبلًٍِبهِدبیبىاظثطگطفشِهمبالر. 1-12

 .قَزهیهٌشكطضاٌّوباؾشبزهؿئَلیز

 .اؾزًَیؿٌسگبىیبًَیؿٌسُػْسُثطحمَلیٍػلویلحبظثِهمبلِ،ٍؾمنصحزهؿئَلیز .1-13

ثطضاثٌبالوللی،ثیيًكطاؾشبًساضزّبیثبّوگبهیضاؾشبیزضآثریع،ّبیحَظُػبهغهسیطیزهؼلِ.1-14

 Double)ًبقٌبؼزٍؾَزاٍضیضٍیًِكطیِایيضاؾشبّویيزض.اؾزگصاقشِآظاززؾشطؾیٍسطاظّنزاٍضی

Blind Peer Review)اؾزثطگعیسُضا. 

همبلِاصلیفبیلّوطاُثٍِسٌظینضاهؼلِسؼْسًبهٍِهٌبفغسؼبضضفطمهحشطمًَیؿٌسگبىاؾزالظم. 1-15

فطهبیٌسثبضگصاضیدیَؾزّبیفبیللؿوززض ّبفطمایيثبضگصاضیهمبلِ،اضظیبثیفطآیٌسّبیقطٍعثطای.

 .اؾزالعاهی
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 مقالٍ وگارش برای وًیسىذگان تًجٍ قابل وکات. 2

 مقالٍ ساختار. 2-1

گطززهیسؼییيآىًَعاؾبؼثطهمبلِؾبذشبض همبالردػٍّكی،همبالراظاًسػجبضرهمبالرػوسًَُعؾِ.

وَسبُهمبالرٍهطٍضی هطٍضیّبیهمبلِ،5000دػٍّكیّبیهمبلِولوبرسؼسازحساوظطًكطیِایيزض.

اؾزالظمهمبلِّطثطایوِهٌبثؼیسؼساز.اؾزقسُگطفشًِظطزضولو2500ِوَسبُّبیهمبل25000ٍِ

ٍزاضًسهحسٍزیزوَسبُهمبالرسٌْبّبقىلٍّبػسٍلسؼسازًظطاظ.اؾزهَضز30،50ٍ5حساللسطسیتثِ

 .قَزهیقبهلضاقىلیبػسٍلؾِهؼوَعزضًیعآى

ًَعاؾبؼثطّبآىهشيٍلیقًَس،هیسكىیلهٌبثغٍاصلیهشيّب،ٍاغُولیسچىیسُ،اظّبهمبلِّوِؾبذشبض

وٌسهیفطقهمبلِ گیطیًشیؼٍِثحضًشبیغ،ّب،ضٍـٍهَازهمسهِ،زاضایثبیسدػٍّكیّبیهمبلِهشي.

ططحّبآىزضوِاؾزالظمایي،ٍػَزثبًساضًس؛هكرصیؾبذشبضهطٍضیهمبالراصلیهشيٍلیثبقٌس،

زاضایًیعوَسبُهمبالر هشي.گیطزصَضرهكرصیضٍالثبٍذَثیثِگیطی،ًشیؼٍِثحضثٌسیػٌَاىهؿئلِ،

ٍقَزهؿئلِططحّبآىزضثبیسٍلیًیؿشٌس،ثحضًٍشبیغّب،ضٍـٍهَازهمسهِ،هبًٌسػبزیّبیثرف

 .گیطزصَضرثحضًٍشبیغلبلتزضدیَؾشٍِهٌظنصَضرثِهكبّسارسَصیف

اًؿؼبمٍدیَؾشگیاظثبیسهمبلِّبیػٌَاىحشیٍّبدبضاگطافػوالر،وِزاقزسَػِثبیسًَقشبضزض

ثبقٌسثطذَضزاض ثؿیبضهمسهِزضهؿئلِططحقیَُ.قَزضػبیزثبیسهمبلِثحضٍهمسهِزضٍیػُثِاهطایي.

ثِهؼبةضاذَاًٌسُدػٍّف،ًظطیهجبًیٍدیكیٌِثطسىیِثبٍذَزؾلیمِثبًَیؿٌسُاؾزالظماؾز،هْن

هىول،هكبّساردیكیٌِ،ٍهجبًیّویياظاؾشفبزُثبهمبلِثحضزض.ًوبیسذَیفدػٍّفًَآٍضیٍضطٍضر

صَضرزضٍثذطزاظزدػٍّفدبیبییٍضٍاییثِهٌطمیسفؿیطّبیٍآهبضیّبیٍسحلیلسؼعیِزیگطاى،سؼطثیبر

ًَاحیوسامزضٍقَززازُسؼوینزیگطّبیهحیطثِسَاًسهیاًساظُچِسبٍیدػٍّفوِزّسًكبىاهىبى

 .ثبقسزاقشِوبضاییسَاًسهی

دػٍّفًشبیغیبثحضزضّبآىآظهَىیبدػٍّففطضیًَِعّطًگبضـاظًبهِدبیبىاظهؿشرطعّبیهمبلِزض

 .قَززًجبلدػٍّفاّسافهمبلِ،ؾطسبؾطزضسبثبقسآىثطؾؼیٍقَزدطّیع

 

 مقاالت مختلف َای بخص وگارش سبک. 2-2

ؾؼیثبیسًَیؿٌسُوِقَزهیسكىیلذبصیهٌظَضثٍِایٍیػُهفبّیناظهمبلِثرفّطهشيولیطَضثِ

ًَیؿیحبقیِاظٍوٌسثیبىضاآىثِهطثَطهطبلتػعءّطزضثذطّیعز،هطبلتذلطاظهمبلِؾطسبؾطزضوٌس

 .وٌسزٍضیهطبلتوطزىدطهٌظَضثِ

 چکیذٌ. 2-2-1

 .قَزدطّیعچیٌیهمسهِاظآىزضثبیسٍاؾزًشبیغٍضٍـدػٍّف،هَضَعثطهكشولػوسُطَضثِچىیسُ

 کلیذی َای ياشٌ. 2-2-2

زضذَاّسهیًگبضًسُوِاؾزهَضَعیبدػٍّفهشغیطّبیثبهطسجطهْنٍاغُدٌغسبؾِحبٍیّبولیسٍاغُ

لطاضّبآىهطبلؼِهؼطضزضضاذَزهمبلِایٌشطًز،زضزیگطدػٍّكگطاىسَؾطٍاغگبىایيػَیٍػؿزصَضر

.زّس
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 مقذمٍ. 2-2-3

ًْبیززضسبقَزهیثیبىدیَؾشٍِیىذبضچِهٌؿؼن،ایگًَِثِدیكیٌِثبّوطاًُظطیهجبًیهمسهِ،زض

ًگبضـزضًَیؿٌسُّسف.وٌسهكرصضااؾزاثْبمثَسِزضآًچٍِدػٍّفهَضزًظطهؿئلٍِهَضَعثشَاًس

یهضٍایزّسفثلىًِیؿز؛ّنثًِبهطثَطٍهؼعاطَضثِّبلَلًملؾطّندكزچیٌفهمبلِاظثرفایي

 .اؾزهَػَزذألثیبىٍػطیبى

 َا ريش ي مًاد. 2-2-4

سَضیحسفصیلثٍِثذطّیعزدػٍّفضٍـثِهطثَطسؼبضیفٍولیبرثیبىاظثبیسدػٍّفضٍـزضًَیؿٌسُ

وِػلویذأل)حلدػٍّفاّسافیبّسفسباؾزوطزٍُسحلیلسؼعیٍِآٍضیػوغضاّبزازُچگًَِوِزّس

ًیبظصَضرزضایذَاًٌسُّطوِثبقسزلیكلسضیثِثبیسسَضیحبرایي.وٌسثطآٍضزضاقس(ثیبىهمسهِزض

اؾزضؾیسُآىثًِگبضًسُوِثطؾسایًشیؼِّوبىثٍِزازُاًؼبمضاّبآىهطحلِثِهطحلِثشَاًس هٌطمِ.

سَضیحبرثطایضطٍضرصَضرزضسَاًسهیًَیؿٌسٍُلیقَز،هؼطفیثٌسایيزضسَاًسهیًیعهطبلؼِهَضز

طَضثِوِهٌبؾتهحلزضضاػٌَاىایيٍوٌسثبظ»هطبلؼِهَضزهٌطمِ«ًبمثِهؿشملیػٌَاىسفصیلی،

 .زّسلطاضاؾز،ّبضٍـٍهَازاظدیفهؼوَل

 وتایج. 2-2-5

یبدیكیٌِیبدػٍّفضٍـثیبىاظ.اؾزدػٍّفاّسافزضثبضُوِقَزثیبىهَاضزیثبیسسٌْبًشبیغ،ثرفزض

ّؿشٌس،گؿشطزُذیلیدػٍّفًشبیغاگط.قَزدطّیعوٌسهیزٍضهَضَعاظضاذَاًٌسُشّيوِهَضَػیّط

ذَزسَضیحبرزض.زّیسسَضیحّبآىزضثبضُهٌبؾت،ّبیػٌَاىشیلٍوطزُثٌسیطجمِهٌظنطَضثِضاّبآى

 .وٌیسثیبىگَیبایقیَُثِضاآهبضیًشبیغٍوٌیساؾشفبزُهٌبؾتًوَزاضّبیٍّبػسٍلاظ

 بحث. 2-2-6

ذططهؼطضزضهؼوَلطَضثِگیط،ٍلزقبیسٍػویكسفىطیثًِیبظٍآىثَزىؾٌگیيزلیلثِهمبلِثحض

اؾز ٍگصقشگبىسؼطثیبرٍّبدػٍّفؾبثمِػلن،ًظطیهجبًیثیكشط،هكبّساراؾشٌبزثِثرف،ایيزض.

قَززازًُكبىثبیساؾزهٌبؾتوٌسهیفىطًَیؿٌسُوِسحلیلیّطیبآهبضیّبیٍسحلیلسؼعیِّوچٌیي

اًسًعزیهٍالؼیزثِحسچِسبدػٍّفًشبیغوِ زیگطیدػٍّفثبوِهطلتایيًَقشيهمبلِهشيزض.

ػجبضسی،ثٍِی؛ازػبیًِزّسًكبىثبیسًَیؿٌسُسحلیلضاهؿئلِایيًٍیؿزهٌبؾتًساضز،یبزاضزّوؿَیی

ثبٍیدػٍّفثیيّبیّوگطاییٍّبٍاگطاییوِزّسًكبىهشؼسزّبیدػٍّفهمبیؿِثبثىَقسثبیسًَیؿٌسُ

 .اؾززازُضخزلیلچِثٍِوؼبؾززضزیگطاى

 گیری وتیجٍ. 2-2-7

زضًَیؿٌسُثلىًِیؿز؛دػٍّفًشبیغسىطاضیبچىیسُهجحضایي.اؾزگیطیًشیؼِهمبلِ،هشيدبیبًیثرف

ػجبضسی،ثِوٌس؛هیصبزضولیصَضرثِضاذَزلطؼیحىناؾز،زازُاًؼبموِثحظیاؾشٌبزثِثرفایي

هكرصآىوبضثطزٍاططگصاضیثطزٍاًسگصقشِثحضًبمثِایاضظیبثیصبفیاظًَیؿٌسُدػٍّفًشبیغاوٌَى

هیعاىٍآهسُزؾزثًِشیؼِسبیبثسهیفطصزًَیؿٌسُوِاؾزهجحظیثْشطیيگیطیًشیؼٍِاؾزقسُ

وٌسگعاضـضاآىاططگصاضی سَاًسهیوٌساحؿبؼاؾزآٍضزُزؾزثِوِایسؼطثِاؾبؼثطًَیؿٌسُاگط.

ػسیسیّبیهسلثِیبزّسگؿشطـضاآىدصیطیسؼوینحؼنٍزازُاضسمبذبصیقیَُثِضاذَزدػٍّف

 .زّساضائِگیطیًشیؼِزضضاذَزدیكٌْبزّبیسَاًسهیثركس،ثْجَزضاایهؿئلِحلیبیبثسزؾز
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 سپاسگساری. 2-2-8

یباًس،وطزُاؾشفبزُذبصیًْبزّبییبؾبظهبىهبلیهٌبثغاظهمبلِسْیِزضًَیؿٌسگبىیبًَیؿٌسُچٌبًچِ

ؾذبؾگعاضیثرفزضثبیساًس،گطفشِیبضیّبآىاظهمبلًِگبضـزضوِزاضًسضاوؿبًیاظلسضزاًیٍسكىطلصس

 .وٌٌساقبضُهطلتایيثِ

 مته در مىابع بٍ ارجاع وحًٌ. 2-2-9

.قًَسزازُاضػبعاًگلیؿیظثبىثِثبیسًیعاًگلیؿیهٌبثغٍفبضؾیظثبىثِثبیسفبضؾیهٌبثغهشي،زاذلزض

هشيزضاضػبػبر.قَزآٍضزُهشيیبػولِدبیبىیبقطٍعزضاؾزهوىيًَیؿٌسُثیبىلحيثِثؿشِاضػبع،

اًشكبضؾبلًٍَیؿٌسگبىیبًَیؿٌسُذبًَازگیًبماثشساوِایگًَِثِثبقس،دطاًشعزاذلقیَُثِثبیسهمبلِ

قَزآٍضزُ ًبمشوطثبًَیؿٌسُیهٍػَزصَضرزضهظبل،ثطای. هبًٌساًشكبض؛ؾبلًٍَیؿٌسُذبًَازگی

اًشكبض؛ؾبلًٍَیؿٌسُزٍّطذبًَازگیًبمشوطثبًَیؿٌسُزٍثطای؛(Allison, 2018)(،1395)احوسی،

ثبقس(Smith and Black, 2021)(،1395ذؿطٍی،ٍ)هحوسیهبًٌس ًگبضًسُ،چٌسیيٍػَزصَضرزض.

ّوىبضاى،ٍ)ؾالػمِهبًٌساًشكبض(ؾبلّوىبضاى،ٍاٍلًگبضًسُذبًَازگی)ًبمصَضرثِثبیسهٌجغثِاضػبع

1395)،(Pinke et al., 2010)فبضؾیهٌبثغثطایقَزاؾشٌبزهٌجؼیثِػولِقطٍعزضوِصَضسیزض.ثبقس

Jeffersonٍقًَسًگبضـصَضرایيثِالسیيهٌبثغٍ(1395)ّوىبضاىٍهمیویقَز:ًَقشِصَضرایيثِ

 .(2020)ّوىبضاى

 پایاوی مىابع. 2-2-11

ثِوِآهطیىبقٌبؾیضٍاىاًؼويؾجهاضػبع،قیَُیباؾشٌبززّیثطایآثریعّبیحَظُػبهغهسیطیزًكطیِ

 .اؾزثطگعیسُضاقَزهیگفشِ(APA; American Psychological Association)اذشصبض

همبلِآذطزضاًگلیؿیٍفبضؾیهؼوَػِزٍزضهمبلِهشيزضاؾشفبزُهَضزهٌبثغًكطیِ،ایياّسافثطای

زضٍقَزهیآٍضزُفبضؾیظثبىّوبىثِفبضؾیهٌبثغاٍلهؼوَػِزضوِطَضیثِقًَس،هیزازُآزضؼ

 In)ػجبضرًیعآًْبآذطزض ٍقَزهیسطػوِّبظثبىاًگلیؿیاؾشفبزُثطایفبضؾیهٌبثغزٍمهؼوَػِ

Persian)ُقَزهیآٍضز. 

ػٌَاىصفحِوشبة،اًگلیؿیػٌَاىصفحِهمبلِ،اًگلیؿیچىیسُثِحشوبًفبضؾی،هٌبثغسطػوِطایث:ًىشِ

ثگیطیسووههشطػناظیبوٌیسهطاػؼِغیطًٍُبهِدبیبىاًگلیؿی دبؾد”Google Translate“ثطًبهِ.

 .زّسًویقوبثِهٌبؾجی

 مبسًط چکیذٌ. 2-2-11

قَزاضبفِهمبلِاًشْبیثِولو1000ِحساوظط700ٍحساللزضفبضؾیٍاًگلیؿیهجؿَطچىیسُ ایي.

 .ثبقسولیسیٍاغگبىزضًْبیزٍگیطیًشیؼِثحض،ًٍشبیغّب،ضٍـٍهَازهمسهِ،اظایذالصِثبیسچىیسُ،

“Introduction, Materials and Methods, Results and Discussion, Conclusion, Keywords” 



 مقالٍ ظاَری ضکل. 3

ؾِحبقیِضػبیزثبA4ٍوبغصزض،(2007)یبWord(2003)ِثطًبهزضثبیسهمبلِچیٌیحطٍف.3-1

یهؾططّبهیبىفبصلٍِثبقسدبییياظهشطؾبًشیزٍٍثبالاظهشطؾبًشیچْبضضاؾز،ٍچخاظهشطؾبًشی

 .ثبقس(single)هشطؾبًشی

http://iwm.ilam.ac.ir/data/iwm/news/cite_APA.pdf
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Times New Roman 11للنثبالسیيهشيB Nazanin 13ٍللنثبهمبلِفبضؾیهشياؾزالظم. 3-2

قَزًَقشِ .قَزًَقشِططفّطاظسَضفشگیهشطؾبًشیزB Nazanin 10 Boldٍٍللنثبچىیسُهشي.

قًَسسٌظینB Nazanin 14 BoldللنثبّبػٌَاىؾبیطB Titr 14ٍللنثبهمبلِاصلیػٌَاى ػٌَاى.

للنثبفبضؾیّبیظیطًَیؽٍّبػسٍلهشيثبقس؛B Nazanin 10 Boldللنثبًوَزاضّبٍّبقىلّب،ػسٍل

B Nazanin 10ٍللنثبالسیيّبیظیطًَیؽTimes New Roman 10ِفبضؾیدبیبًیهٌبثغ.قًَسًَقش

اؾزالظمّوچٌیيقًَس؛ًَقشTimes New Roman 11ِللنثبالسیيهٌبثغB Nazanin 12ٍللنثب

 .ثبقٌسفبضؾیّبػسٍلزاذلاػساز

 .قًَسًَقشِاًگلیؿیثِالسیيهشيزضٍفبضؾیثِثبیسفبضؾیهشيزضاػساز.3-3

اًگلیؿیٍفبضؾیهؼبزلثبیساهبًساضز؛ایطازیهمبلِهشيزضفبضؾیٍاًگلیؿیاذشصبضاراظاؾشفبزُ.3-4

 .قَزًَقشِظیطًَیؽصَضرثِاؾز،آهسُهشيزضوِثبضیاٍلیيزضآىوبهل

 َا جذيل ي َا ضکل. 3-5

 :اؾزالعاهیظیطًىبرضػبیزسصبٍیط،ٍّبقىلّب،هٌحٌیّب،ػسٍلسٌظینزض

همیبؼ)سطػیحبًهمیبؼهرشصبر،.قَزضػبیزوبضسَگطافیاصَلّوِقَزؾؼیّبًمكِسطؾینزض.3-5-1

ثِقًَس،زضعآىزضذَاًبصَضرثِثبیسًمكِهشيهْنػَاضضػٌبٍیيَیػُثًٍْمكِػْزضاٌّوب،ذطی(،

 .ًكَزوبؾشِّبآىٍضَحاظًمكِ،قسىوَچهاظدؽحشیوِایگًَِ

قسُسْیِهطلَةٍهٌبؾتویفیزثبٍؾفیسٍؾیبُیبضًگیصَضرثِثبیسسصبٍیطٍّبقىل.3-5-2

 .قَزآٍضزُدبییيزضّبآىػٌَاىٍقوبضٍُ(dpi 300)ضظٍلَقي

ثبقٌسهمیبؼزاضایٍذَاًبّبآىهطبلتٍاضح،ثبیسّبًمكِ.3-5-3 یبّبػىؽّب،ًمكِهأذصشوط.

 .اؾزالعاهیاًسقسُالشجبؼزیگطهٌبثغاظوِّبییقىل

سطؾیناظاؾزثْشطٍثبقسفبضؾیثبیسًوَزاضّبػسزیضاٌّوبیقًَس،سطؾینؾبزُطَضثًِوَزاضّب.3-5-4

 .قَزذَززاضیچٌسثُؼسیًوَزاضّبی

فبضؾیثِثبیسهمبلِّبیلؿوزؾبیطٍّبقىلّب،ػسٍلزضّبهمیبؼٍٍاحسّباػساز،ّب،ػٌَاىّوِ.3-5-5

 .قًَسشوطهشطیهؾیؿشناؾبؼثطًیعقسُاؾشفبزٍُاحسّبی.ثبقٌس

3-5-6 اظضاٍیطایفاهىبىّبقىلضٍیهؿشمینّبیًَقشِیبّبهطػغهؼبزالر،ّب،ػسٍلسصَیطیاضائِ.

 .قًَسآٍضزُهشيزضقسُسبیخصَضرثِهَاضزایياؾزالظمضٍاظایيوٌس؛هیؾلتٍیطاؾشبض

 مىابع بٍ ارجاع ضیًٌ. 3-6

ثبقسووشطهٌجغ30اظًجبیساؾشفبزُهَضزهٌبثغ.3-6-1 چبحاذیطؾبل10زضوِهٌبثؼیثِسطػیحبً.

 .قَززازُاضػبعسط(لسیویهٌبثغ)ًِاًسقسُ

ٍهكبثِهٌبثغشوطاظٍثبقٌسقسُاؾشفبزًُیعهشيزضوِقًَسشوطهمبلِدبیبىزضثبیسهٌبثؼیسٌْب .3-6-2

 .قَزذَززاضیاّویزون

هطػغوشبة،همبلِ،صَضرثِذبضػی،هٌبثغآىزًجبلثٍِفبضؾیهٌبثغًرؿزهمبلِ،دبیبىزض. 3-6-3

قًَسسٌظیناًگلیؿییبفبضؾیالفجبیحطٍفسطسیتثِظیط(،ّبیًوًَِاؾبؼ)ثطغیطٍُایٌشطًشی ثبهٌبثغ.

چٌبًچٍِاًشكبضؾبلصؼَزیسطسیتثِثبقٌس،هشفبٍراًشكبضؾبلزاضایچٌبًچِیىؿبىًَیؿٌسگبىاؾبهی
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دؽغیطٍُ"a"،"b"ٍ"c"یبغیطٍُ«ح»،«ة»،«الف»حطٍفافعٍزىثبثبقٌسهكرصؾبلیهثِهطثَط

 .قًَسآٍضزُاًشكبضؾبلاظ

 .ثیبیسًیعهمبلِآذطزضثبیساؾزقسُآٍضزُهشيزضوِهٌجؼیّطآزضؼ. 3-6-4

 :ثبقسسطسیتایيثِثبیسهشيزاذلزضهٌبثغثِاضػبعًحَُ. 3-6-5

 (1392)هْسٍی،هبًٌساًشكبض؛ؾبلًَیؿٌسُ،ذبًَازگیبمً:هؿشمینّبیلَلًملٍوشبة-

ة:(؛1392)هْسٍی،ثبقسًفطیهًَیؿٌسگبىسؼسازالف:اًشكبض؛ؾبل)گبى(،ًَیؿٌسُذبًَازگیًبم:همبلِ-

ثبقس:ًفطزٍاظثیفًَیؿٌسگبىسؼسازع:(؛1393ضؾشوی،ٍؾبضٍی)هحؿٌیثبقس:ًفطزًٍَیؿٌسگبىسؼساز

 .(1395ّوىبضاى،ٍ)ؾالػمِ

ظیطّبیهظبلهبًٌسAPAًٍبهِقیَُاؾبؼثطثبیسهمبلِاًشْبیزضهٌبثغ،هكرصبرًگبضـقیَُ.3-6-6

 :ثبقس

 .وٌیساؾشفبزAPAًُبهِقیَُاظًكسُشوطایٌؼبزضوِاطالػبسیهٌبثغؾبیطاظاؾشفبزُصَضرزض

 کتابالف( 

ذبًَازگیًبمٍزٍمًَیؿٌسًُبمزٍم،ًَیؿٌسُذبًَازگیًبماٍل؛ًَیؿٌسًُبماٍل،ًَیؿٌسُذبًَازگیًبم

 .ًبقطاًشكبض:هحل.ًَیؿی(وغصَضر)ثِوشبةػٌَاى(.اًشكبض)ؾبل.چٌسمًَیؿٌسًُبمچٌسم،ًَیؿٌسُ

 :هظبل

 .سْطاىزاًكگبُسْطاى:.زٍمػلسوبضثطزیّیسضٍلَغی(.1392).هحوسهْسٍی،

 .ؾوزسْطاى:.قْطیهٌبطكغئَهَضفَلَغی(.386.)ایطعػجبضی،ٍقْطامضٍؾشبیی،

Briggs, D., Smithson, P., Addison, K. & Atkinson, K. (1997). Fundamentals of the 

physical environmental. London: Routledge 

 ضذٌ ترجمٍ کتابب( 

ًبم،ذبًَازگیًبم .هشطػنذبًَازگیًبمًٍبمهشطػن:.ًَیؿی(وغصَضر)ثِوشبةًبم.سطػوِ(اًشكبض)سبضید.

 .ًبقطسطػوِ:اًشكبضهحل

 :هظبل

ٍؾبضٍیهحؿٌیهحؿيهشطػن:.ّبًگطـٍهَضَػبرآثریع،ّبیحَظُهسیطیز(.1393.)ضًسّیطسیوَسی،

 .سْطاىزاًكگبُسْطاى:.ضؾشویًَضالسیي

 مجالت مقاالتج( 

ًبم ًبماٍل؛ًَیؿٌسًُبماٍل،ًَیؿٌسُذبًَازگی ذبًَازگیًبمٍزٍمًَیؿٌسًُبمزٍم،ًَیؿٌسُذبًَازگی

اًشكبض()ؾبل.چٌسمًَیؿٌسًُبمچٌسم،ًَیؿٌسُ زٍضُیبؾبلًَیؿی(،وغصَضر)ثِهؼلًِبم.همبلِػٌَاى.

همبلِضلَهیقٌبؾِثَزىزاضاصَضرزض.همبلِدبیبىصفحِ-همبلِآغبظصفحِ)قوبضُ(،ًَیؿی(وغصَضر)ثِ

 (doi)یب

 :هظبل

زضثیَلَغیهثبزقىيًمف(.1396).هحؿيسَولی،ٍهؿؼَزثبظگیط،ًَضالسیي؛ضؾشوی،هطضیِ؛هیطحؿٌی،

.90-73(،10)4هحیط،دبیساضیٍػغطافیب.ایالمزّلطاى،ثیبثبًیهٌبطكزضهیىطٍاللینایؼبز
Lee, J. A., Gill, T. E., Mulligan, K. R., Dominguez Acosta, M. & Perez, A. E. (2009). 

Land use/land cover and point sources of the 15 December 2003 dust storm in 
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southwestern North America. Geomorphology, 105(1-2), 18-27. 

https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.12.016 

Rostami, N., Sohrabi, T. & Kazemi, Y. (2021). Stability Analysis of Flood Spreading 

Systems in Arid Regions, Iran. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions 

of Civil Engineering, 45, 1819–1829. https://doi.org/10.1007/s40996-020-00424-7 

 رسالٍ ي وامٍ پایاند( 

ًَیؿٌسًُبمًَیؿٌسُ،ذبًَازگیًبم اًشكبض()سبضید. ًَیؿی(وغصَضر)ثِضؾبلًِبهِ/دبیبىػٌَاى. ًبهِدبیبى.

 .زاًكگبًُبمضقشِ،همطغ

 :هظبل

سًَلاظاؾشفبزُثبهرشلفّبیوبضثطیزضثبزیفطؾبیفآؾشبًِؾطػزثطضؾی(.1396).هطضیِهیطحؿٌی،

زاًكگبُثیبثبى،وٌشطلٍهسیطیزاضقسوبضقٌبؾیًبهِدبیبى)ایالمزّلطاى،–ذَـػیيهَضزی:)هطبلؼِثبز

 .(ایالم

 مقاالت مجمًعٌٍ( 

ًبم ًَیؿٌسًُبمًَیؿٌسُ،ذبًَازگی اًشكبض()سبضید. همبلًِبم. صَضر)ثِهؼوَػًِبمٍیطاؾشبض،ًبمزض:.

 .ًبقطاًشكبض:هحل.صفحبر(قوبضُ)صصًَیؿی(،وغ

 :هظبل

حؿیٌی،هحوَززض:.طجیؼیثالیبیٍغیطهشطلجِحَازصزضثحطاىهسیطیزاصَل.(1377).ضضبظازُ،قطیف

)صصحیبسی،ّبیقطیبىظلعلِهٌْسؾیهلیّوبیفاٍلیيهمبالرهؼوَػِ .343-349) هؤؾؿِسْطاى:.

 .ظلعلِهٌْسؾیٍقٌبؾیظلعلِالوللیثیي

 وُادَا یا َا سازمان در مىتطرضذٌ کتابي( 

 .ًبقطاًشكبض:هحل.ًَیؿی(وغصَضر)ثِوشبةػٌَاى.اًشكبض()ؾبل.ًْبزیبؾبظهبىًبم

 :هظبل

گیطؾطقبذِهكجهثٌسّبیاػطایٍططاحیفٌیهؼیبضّبیٍضَاثط(.1399).وكَضثَزػٍِثطًبهِؾبظهبى

 .وكَضآثریعزاضیٍهطاسغّب،ػٌگلؾبظهبى.سْطاى.هكجه()چىسم

 ایىتروتی يبگاٌز( 

ًَیؿٌسًُبمًَیؿٌسُ،ذبًَازگیًبم اًشكبض(سبضیدٍػَزصَضر)زض. صَضر)ثِاؾشفبزُهَضزهطلتػٌَاى.

 .ایٌشطًشیآزضؼاظ:ثطگطفشِ.ًَیؿی(وغ

 :هظبل

ثحطاىهسیطیزٍذكىؿبلیهلیهطوع .(1396 ظضاػیؾبلوكَضَّاقٌبؾیذكىؿبلیٍضؼیزگعاضـ(.

 http://ndc.irimo.ir/far/index.phpظ:اثطگطفشِ.96-1395

 

 مقالٍ ارسال. 4

ًكطیًِگبضـاصَلّوچٌیيٍاّسافٍللوطٍاذاللی،اصَلاظػولِگفشِدیفاصَلقَیسهطوئي. 4-1

 .اؾزقسًَُقشِزضؾشیثِهمبلِهشيّبیػٌَاىٍیػُثِ

قَیسقرصیصفحٍِاضزؾذؽًٍكطیِؾبهبًٍِاضزiwm.ilam.ac.irآزضؼثب. 4-2 صفحِثٍِضٍز.

ؾبزگیثِایس،ًىطزُزضیبفزضاّبآىسطدیفاگطثٌبثطایي،اؾز؛دصیطاهىبىػجَضضهعٍوبضثطیولوِثبقرصی

https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2007.12.016
https://link.springer.com/journal/40996
https://link.springer.com/journal/40996
https://doi.org/10.1007/s40996-020-00424-7


 راَىمای وًیسىذگان

 ز

صفحِ(ثبالیٍچخؾوزثرفزض)ٍالغؾبهبًِثٍِضٍزگعیٌِططیكاظًبمطجزهحیطاًشربةثبسَاًیسهی

ایس،وطزُاػالمًبمطجزحیيزضوِایضایبًبهِزضضاػجَضضهعٍوبضثطیولوٍٍِاضزضازضذَاؾشیاطالػبر

وِثبقیسزاقشِسَػِ.ثگیطیسووهؾبهبًِذَزاظسَاًیسهیّبآىسغییطثِسوبیلصَضرزض.وٌیسزضیبفز

 .ًىٌیسفطاهَـضاّبآىسبثىَقیسثٌبثطایيزاضیس؛ًیبظولوِزٍایيثِّوَاضُؾبهبًِثٍِضٍزثطایقوب

همبلِ،ًَعاًشربةقبهلهطحل10ِطیٍوطزُاًشربةضاػسیسهمبلِاضؾبلگعیٌِهمبلِ،اضؾبلًَاضاظ. 4-3

سىویلی،سَضیحبرّب،ولیسٍاغُوطزىٍاضزچىیسُ،وطزىٍاضزًَیؿٌسگبى،وطزىاضبفِػٌَاى،وطزىٍاضز

سىویلًْبیززضٍلیؿزچهٍؾطزثیطثًِبهِّب،فبیلوطزىاضبفِزاٍض(،ؾِ)حساللدیكٌْبزیزاٍضاى

 .ًوبییسهمبلِاضؾبلثِالسامهمبلِ،اضؾبل

وٌیسثبضگصاضیضااصلیفبیلزٍاؾزالظمفبیل،وطزىاضبفِثرفزض. 4-4 هكرصبرصفحِبیلف-1.

هحیزضًَیؿٌسگبىیبًَیؿٌسُ هكرصبرثسٍىWordهحیطزضهمبلِاصلیهشيفبیل-2؛Wordط

 .ًَیؿٌسگبى

ٍفبضؾیثًَِیؿٌسگبىیبًَیؿٌسًُبمٍهمبلِوبهلهكرصبرًَیؿٌسگبى(،هكرصبر)فطماٍلفبیلزض

هحلٍػلویهطسجِسحصیلی،هسضنآذطیيقَز(؛هكرصؾشبضُثبهىبسجبرهؿئَلًَیؿٌسُ)ًبماًگلیؿی

قوبضُسلفي،قوبضُدؿشی،آزضؼقبهلهىبسجبرهؿئَلًَیؿٌسُوبهلًكبًیاًگلیؿی؛ٍفبضؾیثِاقشغبل

دػٍّفهبلیهربضعوٌٌسُسأهیيهؤؾؿًِبماًگلیؿی؛ٍفبضؾیثِالىشطًٍیه()دؿزًگبضدیبمًكبًیزٍضًگبض،

 .قَزاضؾبلایػساگبًِفبیلزضٍػَز(صَضر)زضهمبلِسْیِیب

همبلًَِعاؾبؼثطهٌبؾتؾبذشبضزضوِضاهمبلًَِیؿٌسگبى(،ًبمثسٍىهمبلِاصلیهشي)فبیلزٍمفبیلزض

زضفبضؾیچىیسُفبضؾی؛ثِهمبلِوبهلػٌَاىاٍلصفحِزضوٌیسؾؼی.قَزهیثبضگصاضیاؾزقسُسٌظین

زٍمصفحبرزضٍٍاغُ(دٌغ)حساوظطفبضؾیولیسٍاغگبىٍولوِ(300حساوظط250ٍ)حساللدبضاگطافیه

ٍولوِ(300حساوظط250ٍ)حساللدبضاگطافیهزضاًگلیؿیچىیسُاًگلیؿی؛ثِهمبلِوبهلػٌَاى

 .قَزآٍضزٍُاغُ(دٌغ)حساوظطولیسٍاغگبى

والؾی،)فؼبلیزدػٍّكیّبیفؼبلیزاظیهوسامحبصلهمبلِوِقَزلیسؾطزثیطثًِبهِثرفزض.4-5

 .اؾزغیطُ(ٍدػٍّكیططحًبهِ،دبیبى



 مقالٍ اوتطار فرایىذ پیگیری. 5

ؾبهبًِزضذَزقرصیصفحِثِهؿئَلًَیؿٌسُزاٍضی،ثِهمبلِاضؾبلٍؾطزثیطسأییسصَضرزض.5-1

یبالىشطًٍیىیدؿزططیكاظوطزهكبّسُهبُ(یهاظ)ثیفزاٍضیفطآیٌسزضسأذیطیاگطٍوٌسهطاػؼِهؼلِ

 .وٌسدیگیطیضاهمبلِثطضؾیضًٍسًكطیِثبسلفٌیسوبؼ

لؿوززضٍؾبهبًِزضچبح،ثطایقسىآهبزُاظثؼسقَزدصیطفشِچبحثطایهمبلِوِصَضسیزض.5-2

زضیبفزًكطیِوبضقٌبؼاظضاقسُآهبزُفبیلسَاًسهیًَیؿٌسُگطززهیزضعاًشكبضثِآهبزُهمبالرفْطؾز

اظثؼس.زّساطالعًكطیِوبضقٌبؼثِضاهَضَعثَزاصالحیٍسغییطگًَِّطثًِیبظاگطچبحاظلجلٍوٌس

 .ًساضزٍػَزهمبلِزضاصالحیٍسغییطگًَِّیچاهىبىهمبلِچبح

ذَزهمبلٍِضؼیزسَاًسهیًَیؿٌسٍُگطززهیزضعقرصیصفحِزضآىاطالػبرهمبلِ،چبحاظثؼس.5-3

 .وٌسهكبّسُالىشطًٍیىیصَضرثِقسُهٌشكطهمبلِػٌَاىثبضا



 راَىمای وًیسىذگان

 ش

هحفَظذَزثطایضاهمبالرٍیطاؾشبضیًیعٍلجَلیبضزحك«آثریعّبیحَظُػبهغهسیطیز»ًكطیِ.5-4

 .اؾزهؼصٍضزضیبفشیهمبالرثبظگطزاًسىاظٍزاضزهی

ًكطیٍِقسذَاّسذبضعهؼلِآضقیَهؼوَػِاظهبُؾِاظدؽقسُ،زازُاًصطافیبضزهمبالر. 5-5

 .زاقزًرَاّسظهیٌِایيزضهؿئَلیشیگًَِّیچ
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 یمراتب سلسله لیتحل نذیفرآ از استفاده با سیآبخ یها زهحو یسیخ لیس لیپتانس یابیارز

 (المیا شهر سیآبخ حوزه :یمورد )مطالعه

 

 3یویاثشاّ ذسیح ،2یسػتو يیًَسالذ ،*2یتَکل هحؼي ،1یسػتو فبطوِ

 

 طاىیا الم،یا الم،یا زاًكگبُ ،یعزاضیآثر یهٌْسؾ اضقس یوبضقٌبؾ آهَذتِ زاًف -1

 ایطاى ایالم، ایالم، زاًكگبُ وكبٍضظی، زاًكىسُ آثریعزاضی، ٍ هطتغ گطٍُ زاًكیبض -2

 طاىیا وبقبى، وبقبى، زاًكگبُ ،یعزاضیآثر یهٌْسؾ یزوتط -3

 m.tavakoli@ilam.ac.ir هؼئَل:  ًَیؼٌذُ  *

 (17/09/1400 پصیطـ:  تبضید   25/08/1400 زضیبفت:  تبضید)  

 

 ذُیچک
 شحَضِیدس دٍ ص یضیخ لیػ لیپتبًؼ یثٌذ ًقـِ پٌِْ ِیٍ تْ الةیػَاهل هؤثش دس ٍقَع ػ یلیتحل ؼِیثب ّذف هقب قیتحق يیا

هٌظَس اثتذا  يیا یاًجبم ؿذُ اػت. ثشا AHPثب اػتفبدُ اص سٍؽ  الم،یؿْش ا ضیحَصُ آثخ یّب شحَضِیاًبس، اص ص اسغَاى ٍ کل

 شگزاسیتأث یػٌَاى پبساهتشّب ٍ ؿکل حَضِ ثِ یخبک، تشاکن صّکـ یشیًفَرپز ،یؿٌبػ يیصه ،یبّیپَؿؾ گ ت،یؿ خصَصیبت

 يیا یدّ پشػـٌبهِ تَػط کبسؿٌبػبى آؿٌب ثِ حَضِ، ٍصى لیهَسد هطبلؼِ، اًتخبة ٍ پغ اص تکو یّب شحَضِیدس ص یضیخ لیدس ػ

. ثش اػبع ذیهحبػجِ گشد یضیخ لیػ لیپتبًؼ یثٌذ ًٌِْقـِ پ ،یدّ حبصل اص ٍصى جیاًجبم ؿذ. ػپغ ثب اػتفبدُ اص ًتب ػَاهل

داؿتِ  یضیخ لیسا دس ػ شیتأثٍ ( 072/0)ٍصى  يی( ٍ کوتش293/0) يیـتشیث تیتشت ّب ثِ ٍ ؿکل حَضِ تیؿ یّب ؿبخص ج،یًتب

دسصذ اص  45/1اسغَاى  شحَضِیدس ص بد،یص یلیخ یضیخ لیثب کالع ػ یّب پٌِْ ل،یٍقَع ػ یثٌذ اػت. ثب تَجِ ثِ ًقـِ پٌِْ

دسصذ  86/2اسغَاى  شحَضِیکن، دس ص یلیخ یضیخ لیثب کالع ػ ییّب دسصذ ثَد ٍ پٌِْ 77/14اًبس ثب  کل شحَضِیصدس هؼبحت ٍ 

 ،یضیخ لیػ لیپتبًؼ یثٌذ پٌِْ ییاػبع ًقـِ ًْب. ثش ؿًَذ یّب سا ؿبهل ه دسصذ اص ػطح حَضِ 25/1اًبس ثب  کل شحَضِیٍ ص

 بدیص ظُیٍ یدث يیًؼجتبً گشد ٍ ّوچٌ یاًذک ٍ ؿکل یبّیپَؿؾ گ ش،یًفَرًبپز یػبصًذّب بد،یص تیؿ لیدل اًبس ثِ کل شحَضِیص

 ی( داسالَهتشهشثغیثش ک ِیهتشهکؼت ثش ثبً 29/0 ظُیٍ یاسغَاى )دث شحَضِی( ًؼجت ثِ صلَهتشهشثغیثش ک ِیهتشهکؼت ثش ثبً 52/0)

 لیاص ػ یـتشیاًبس، حجن ث کل شحَضِیگؼتشدُ ًؼجت ثِ ص یداؿتي ػطح لیدل ثِاسغَاى  شحَضِیٍ ص ـتشیث یضیخ لیػ لیپتبًؼ

 یـتشیاػت، تَجِ ث یـتشیث یضیخ لیػ لیپتبًؼ یاًبس کِ داسا کل شحَضِیثِ ص ذیکبسؿٌبػبى ثب جِی. دس ًتشدیگ یسا دس ثشه

 داؿتِ ثبؿٌذ.
 

  .صٍجی هقبیؼِ ،خیضی ػیل ،AHP سٍؽ ،یثٌذ پٌِْ ایالم، :یذیکل ّبیُ ٍاط

 

 هقذهِ
 یؼیعج یبیثال ثِ لیتجس ّب آى اظ یتؼساز وِ زّس یه ضخ یبزیظ یؼیعج غیٍلب رْبى ؾطاؾط زض ضٍظُ ّوِ

 ،یذكىؿبل ،ؾیل هبًٌس پطذغط یؼیعج سُیپس هی ٍلَع اظ یًبق فبرؼِ هی ٍالغ زض یؼیعج یثال .قًَس یه

 رَاهغ ثِ فطاٍاى یربً ٍ یهبل ذؿبضت آهسى ٍاضز ثبػج وِ اؾت فكبى آتف بی ٍ عَفبى ي،یظه ضاًف ظلعلِ،

 للوساز یهْو یؼیعج یثال ػٌَاى ثِ كِیّو وِ اؾت یؼیعج حَازث اظ زؾتِ آى رعء لیؾ .گطزز یه یاًؿبً

 يیث اظ .قَز یه زبزیا هٌغمِ ییبیرغطاف ظیقطا ٍ یؼیعج تؼبزل ذَضزى ّن ثِ احط ثط كتطیث هب وكَض زض ٍ قسُ

 زض آى یثطا یگبّیرب ًجَز ٍ سقًَسُیتزس یؼیعج هٌبثغ ًبهٌبؾت تیطیهس احط زض یبّیگ پَقف ضفتي

 ّب َىیلیه ضفتي زؾت اظ ٍ الةیؾ ثطٍظ ثبػج گبّی وِ اؾت ًوَزُ فطاّن ضا یغیقطا ،والى یّب یگصاض بؾتیؾ
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 اهب ثَزُ یؼیعج ػَاهل آى یانل لیزل اغلت وِ اؾت یا سُیپس الةیؾ .قَز یه اضظـ ثب یّب ذبن اظ تي

 ٍ ذؿبضات ٍ قسُ سُیپس يیا ٍلَع ٍ عیآثط یّب حَظُ یؼیعج تؼبزل ذَضزى ّن ثط ثبػج یاًؿبً زذبلت

 (.1385 ػلیعازُ، ٍ ًػاز ًیه) وٌس یه سیتكس ضا آى اظ یًبق یّب بىیظ

ّب،  تغییط وبضثطی اضاضی، ترطیت پَقف گیبّی، اقجبع قسى ذبن، تزبٍظ ثِ حطین ضٍزذبًِ هبًٌس یػَاهل

 ثِ ٍ قسُ ذبضد تؼبزل ٍ یؼیعج حبلت اظ ضٍزذبًِ بىیرط قًَس یه ثبػجقست ثبضًسگی، قیت ٍ ًفَشپصیطی 

 كیتؼَ ثِهٌظَض  ثِ یؾغح ضٍاًبة وبّف ٍ وٌتطل زض هْن یّب ضٍـ اظ یىی قَز. لیتجس هرطة ػبهل هی

 یثٌس پٌِْ ،لیؾ ذغطات هسیطیت یّب ضٍـ اظ گطیز یىی .ثبقس یه یعزاضیآثر بتیػول ل،یؾ اًساذتي

 یاضاض ثط آى احطات ٍ ّب الةیؾ ؼت،یعج ثب ضاثغِ زض ضا یاضظقوٌس اعالػبت وِ ثبقس یه حَضِ ذیعی ؾیل

 هَالغ زض هٌبؾت یّكساضّب اضؾبل اهىبى زِیًت زض ،زّس یه اضائِ ّب ضٍزذبًِ نیحط يییتؼ ٍ یالثیؾ زقت

 (.1385 ػلیعازُ، ٍ ًػاز ًیه) ؾبظز یه فطاّن ضا ًزبت ٍ اهساز بتیػول لیتؿْ ٍ لیؾ ذغط

 یؾغح یّب ضٍاًبة ًظط اظ لیپتبًؿ یزاضا هٌبعك فیتَن ٍ يییتؼ اظ ػجبضت ذیعی ؾیل لیپتبًؿ یثٌس پٌِْ

 نَضت یثطضؾ هَضز هٌبعك یىیسضٍغئَلَغیّ ٍ یىیسضٍلَغیّ بتیذهَن هكبثْت اؾبؼ ثط ػول يیا .اؾت

 زض .(1385 ،)ػجسی قَز یه یبثیاضظ ٍ هكرمٍظى  پبضاهتط، ّط لیتبًؿپ اظ اؾتفبزُ اهىبى كیعط يیا اظ ٍ گطفتِ

 هٌغمِ ذیعی ؾیل تیٍضؼ اظ یول یبثیاضظ هی تَاى یه یًَػ ثِ ثبال لیپتبًؿ یازاض یّب هحل يییتؼ ثب ٍالغ

 لیؾ ٍلَع احتوبل فیافعا ثط یا همسهِ ،هٌغمِ هی زض ذیعی ؾیل یثبال لیپتبًؿ ٍرَز وِ چطا آٍضز، زؾت ثِ

 ٍ ذكه نیالل رولِ اظ ذبل ییبیرغطاف تیهَلؼ لیزل ثِ طاىیا زض (.1379 )ػلیزبًی، ثبقس یه هٌغمِ آى زض

 ٍلَع یثطا ظیقطا ًفَش، طلبثلیغ یاضاض ٍ تٌس تیق ثب هتؼسز یّب وَّؿتبى ٍرَز س،یقس ضگجبض ،ذكه وِیً

 ،یهتَال یّب هبُ زض یا حبضُ رٌت پطفكبض هطوع یطیلطاضگ ثب طاىیا هٌبعك كتطیث اؾت. قسُ فطاّن وبهالً الةیؾ

 بی ضٍظ چٌس هست زض ثبضاى یتَرْ لبثل عاىیه اؾت هوىي ؾبل، گطیز یّب هبُ زض ٍ هحطٍم یرَ یّب عـیض اظ

 یػگیٍ (.1391 ّوىبضاى، ٍ )هلىیبى آٍضز ٍرَز ثِ ضا یهرطث یّب الةیؾ ٍ وطزُ عـیض ؾبػت چٌس یگبّ

 فبلس یّب حَضِ زض هكرهِ يیا .اؾت تَرِ هَضز بضیثؿ الةیؾ یثطآٍضزّب ٍ هغبلؼبت زض عّبیآثر یٌّسؾ

 پَقف ،یویالل ظیقطا لحبػ ثِ وكَض یعّبیآثر تٌَع .زاضز یسضٍلَغیّ یثطآٍضزّب زض ضا ًمف يیهْوتط آهبض

 حینح ثطآٍضز ػسم زض یاؾبؾ هؿئلِ ،یسضٍهتطیّ یّب ؿتگبُیا ًجَز ٍ یقٌبؾ يیظه ٍ ذبن ،یبّیگ

 .(Chen et al., 2009) اؾت الةیؾ یّب یٌیث فیپ

 ثِ (GIS) ییبیرغطاف اعالػبت ؿتنیؾ ٍ (RS) اظزٍض ؾٌزف ٍیػُ ثِ سیرس ػلَم اظ اؾتفبزُ اهطٍظُ

 ظهبى حسالل زض ضا لیؾ رولِ اظ یؼیعج ذغطات لیپتبًؿ اظ یؼیؾط یبثیاضظ تب سیًوب یه ووه عاىیض ثطًبهِ

 ،عیذ لیؾ هٌبعك ییقٌبؾب یثطا ییبیرغطاف اعالػبت ؿتنیؾ ٍ یا هبَّاضُ طیتهبٍثٌبثطایي  ٍ ثبقٌس زاقتِ

 لطاض اؾتفبزُ هَضز یؼیٍؾ ؾغح زض ٍاضزُ ذؿبضات ثطآٍضز ٍ طیگ لیؾ هٌبعك یثٌس پٌِْ ل،یؾ گؿتطُ يییتؼ

  .(1385 ّوىبضاى، ٍ )ثطٍقىِ طًسیگ یه

 زض وِ زّجبض-حهبض ٍ عطلجِ ّن، هزبٍض عیآثر حَظُ زٍ ذیعی ؾیل تیٍضؼ تحمیمی زض ضاؾتب ایي زض

 حَضِ وِ زّس یه ًكبى پػٍّف يیا ًتبیذ .قس زازُ لطاض یثطضؾ هَضز زاضًس لطاض هكْس قْط والى ثبالزؾت

 زض ٍ بفتِی تَؾؼِ یاضاض یوبضثط زاقتي لیزل ثِ هؿئلِ يیا وِ اؾت یثبالتط ذیعی ؾیل لیپتبًؿ یزاضا عطلجِ

 .(1393 ّوىبضاى، ٍ )عبّطی ثبقس یه هزبٍض حَضِ ثِ ًؿجت عیآثر حَظُ يیا زض ووتط یطیًفَشپص زِیًت

 ذبن، ،یقٌبؾ يیظه ،یاضاض یوبضثط ،یبّیگ پَقف ن،یالل یبضّبیهؼ اظ اؾتفبزُ ثب زیگط یمیتحم زض ّوچٌیي



 (المیقْط ا عی: حَظُ آثری)هغبلؼِ هَضز یؾلؿلِ هطاتج لیتحل ٌسیثب اؾتفبزُ اظ فطآ عیآثر یّب حَظُ یعیذ لیؾ لیپتبًؿ یبثیاضظ
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ثط  وِ گطفت لطاض یثطضؾ هَضز AHP ضٍـ ثِ قفبضٍز حَضِ ذیعی ؾیل یثٌس پٌِْ ثِ تیق رْت ٍ تیق

 قؼجبًی، ػطالی ٍ زّجىطزی وطیوی) ثَز هٌغمِ تیق ذیعی ؾیل لیپتبًؿ زض ػبهل يیهؤحطتط اؾبؼ ًتبیذ

 اظ اؾتفبزُ ثب المیا قْط هحسٍزُ زض الةیؾ ذغط یثٌس پٌِْ یبثیاضظ ثِ ًیع (1398) یوبظو ٍ یضؾتو .(1393

 یوبضثط ،یقٌبؾ يیظه آثطاِّ، اظ فبنلِ اضتفبع، ،یهٌحٌ قوبضُػَاهل  ّب آى پطزاذتٌس. AHP ٍ GIS ضٍـ

 ذهَنیبت ػٌَاى ثِ ضا بىیرط تزوغ ٍ فطؾَزُ ثبفت ؾبذتوبى، تطاون ،یقٌبؾ ذبن ت،یق ت،یروؼ ،یاضاض

 ثب هٌبعك وِ زّس یه ًكبى كیتحم يیا اظ حبنل ذیًتب .وطزًس هؼطفیؾیالة قْط ایالم  ذغطزض  طگصاضیتأح

 ثب هٌبعك زضنس، 6/49 ،هتَؾظ ذغط ثب هٌبعك زضنس، 5/8 ،ون ذغط ثب هٌبعك زضنس، 8/0 ،ون یلیذ ذغط

 ضا المیا قْط عیآثر حَظُ هؿبحت اظ زضنس 56/8 ،بزیظ یلیذ ذغط ثب هٌبعك ٍ زضنس 54/32 ،بزیظ ذغط

ثطضؾی قس  المیا قْط عیآثر حَظُ زض یقْط الةیؾ ثطٍظ ثط هؤحط ػَاهل زیگط ای هغبلؼِ زض زٌّس. یه لیتكى

 ذهَنیبت هسل، هْن ػَاهل تیحؿبؾ لیتحل اظ آهسُ زؾت ثِ ذیًتب ثِ تَرِ ثب (.1398 ،ّوىبضاى ٍ )ثبلالًی

 حزن ػجَض یثطا یقْط یّب وبًبل اثؼبز ًجَزى یوبف قبهل تیتطت ثِ ضا المیا قْط زض الةیؾ ثطٍظ ثط هؤحط

 یظثط تیضط ٍ هؼبزل ػطو هؿبحت، ت،یق ط،یًفَشپص هٌبعك یظثط تیضط ط،یًفَشًبپص هٌبعك فیافعا الة،یؾ

 تحت هٌبعك یبثیاضظ هٌظَضِ ث زهبًٍس، گیالضز حَضِ زض زیگطپػٍّف  زض .زازُ قس میتكر طیًفَشًبپص هٌبعك

 زض لیؾ ٍلَع یثطا هؤحط ػَاهل اثتساپػٍّف  ایي زض .قس اؾتفبزُ یبضیهؼ چٌس یبثیاضظ ضٍـ اظ الةیؾ طیتأح

 ِىقج نوتطا حَضِ، تیق ٍ هؿبحت ؾبالًِ، یثبضًسگ عاىیه قبهل ّب آى يیهْوتط ٍ قسُ یثطضؾ هٌغمِ

 ایي ،یهطاتج ؾلؿلِ لیتحل فطآیٌس ضٍـ اظ اؾتفبزُ ثب ؾپؽ ٍ اؾتفبزُ نذب ًَع ٍ یاضاض یبضثطو ،یكىظّ

 ذیتبً اؾت. قسُ یثٌس زؾتِ یطیذغطپص عاىیه آهسُ، زؾت ثِ ییًْب ٍظى ثطحؿت بىیپب زض ٍ یزّ ٍظى ػَاهل

 ضا طیتأح يیوتطو زضنس 4/3 ثب یاضاض یبضثطو ٍ يیكتطیث زضنس 5/26 ثب ؾبالًِ یثبضًسگ عاىیه وِ زاز ًكبى

 هطاتجی، ؾلؿلِ تحلیل فطآیٌس هسل اظ اؾتفبزُ بث زیگط تحمیمی زض .(1390 ،ّوىبضاى ٍ )زهبًٍسی اًس زاقتِ

 هٌظَض ثسیي .اؾت ُقس تؼییي هبظًسضاى اؾتبى آثریع حَظُ زض ؾیل ٍ ضٍاًبة تَلیس ظطفیت ثیكتطیي ثب هٌبعك

 ًمكِ ٍ اؾتفبزُ ثبضـ قست ٍ تزوؼی رطیبى قست ،یقٌبؾ يیظه اضاضی، وبضثطی قیت، اضتفبع، پبضاهتطّبی اظ

 ون ذیلی ٍ ون هتَؾظ، ظیبز، ظیبز، ذیلی قبهل هرتلف زؾتِ پٌذ زض هغبلؼبتی هحسٍزُ ذیعی ؾیل زضرِ

 اعالػبت ؾبهبًِ اظ اؾتفبزُ ثب ،یا هغبلؼِ زض ّوچٌیي .(1399 ،شوبیی ٍ عجطؾتبًی قْیطی) قس اؾتفبزُ

 آثریع حَظُ ذیعی ؾیل لیپتبًؿ ،هطاتجی ؾلؿلِ تحلیل ،َّاقٌبؾی یّب زازُ ،یا هبَّاضُ هبٍیطت ی،رغطافیبی

 ذغی تطویت ٍـض اؾبؼ ثط ٍ هؤحط ػَاهل اظ یتطویج ِیپب ثط ذیعی ؾیل ذغط ًْبیی ًمكِ ٍ ؾبظی هسل ؾَ لطُ

 ٍ )هحوسی اؾت قسُ هكرم حَظُ زض هتفبٍتی ذغط ّبی والؼ وِ اؾت قسُ تْیِ (WLC) زاض ٍظى

 (.1399 ،ّوىبضاى

Al-Ghamdi ٍ زض یهىبً یعّبیآًبل اظ اؾتفبزُ ثب ضا هىِ قْط (2012) ّوىبضاى GIS لیؾ ذغط ًظط اظ 

 ضا یقْط الةیؾ لیپتبًؿ ًمكِ ٍ وطزًس یثٌس پٌِْ 2010 ٍ 1990 یّب ؾبل هْن لیؾ زٍ ِیپب ثط یگطفتگ

 ثط هؤحط ػَاهل یثطضؾ ثِ یمیتحم زض (2015) ّوىبضاى ٍ Elsheikh آٍضزًس. زؾت ثِ آى هرتلف هٌبعك یثطا

 هَضز ضا ذبن ًَع ٍ یظّىك قجىِ ي،یظه تیق بًِ،یؾبل یثبضًسگ فبوتَض چْبض ٍ قس پطزاذتِ یهبلع زض الةیؾ

 بًِیؾبل یثبضًسگ وِ اؾت ُثَز يیا بًگطیث GIS ٍ AHP تَؾظ یثطضؾ اظ حبنل ذیًتب .زازًس گطفتِ لطاض یثطضؾ

 Sheeba  ٍZehra .زاضًس الةیؾ ٍلَع زض ضا طیتأح يیووتط زضنس 14 ثب ذبن ًَع ٍ يیكتطیث زضنس 7/38 ثب

 زض الةیؾ ذغط ًمكِ ِیتْ ٍ لیؾ هؿتؼس هٌبعك لیتحل ٍ ِیتزع ثِ AHP ٍ GIS ازغبم ثب (2016)



 1400 عییپب ،1قوبضُ  ،1ؾبل  ،عیآثر یّب ربهغ حَظُ تیطیهس یفهلٌبهِ ػلو
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 یوبضثط فبضالة، قجىِ اظ فبنلِ ذبن، اًحٌب، رْت، ت،یق پطزاذتٌس. پبوؿتبى زض ؾٌس ضٍزذبًِ زؾت پبییي

 هَضز ؾٌس حَضِ زض لیؾ قسى یربض زض هؤحط ػَاهل ػٌَاى ثِ بىیرط تزوغ ٍ بىیرط رْت ثبضـ، ،یاضاض

 ٍ قْطی ّبی ؾیالة قسى ربضی ثبلمَُ ذغط اضظیبثی ثِ زیگط تحمیك زض ّوچٌیي .قس گطفتِ لطاض یثطضؾ

 ضفتبض وِ اؾت آى ثیبًگط ّب آى پػٍّف ًتبیذ. اؾت قسُ پطزاذتِ ؾیل ذغط وبّف زض هؤحط ػَاهل قٌبؾبیی

-Kueiّؿتٌس ) تأحیطگصاض ػَاهل اظ قْطی فبضبلت ّبی قجىِ زض اًؿساز ٍ هحیغی ػَاهل هحیظ، ثب اًؿبى

Hsien et al., 2019.) Ozturk ٍ اظ تطویِ وَضٍم اؾتبى زض ؾیل ذغط ثٌسیپٌِْ ثطای( 2021) ّوىبضاى AHP 

 ثبال، ثؿیبض) ؾیل ذغط والؼ پٌذ زض هغبلؼِ هَضز هٌغمِ زاز ًكبى ًتبیذ وِ ًوَزًس اؾتفبزُ GIS ثط هجتٌی

 .اؾت قسُ ثٌسیعجمِ( ون ثؿیبض ٍ ون هتَؾظ، ثبال،

 اظ وِ اؾت گطفتِ لطاض (اًبض ول ٍ اضغَاى) تیپطق حَضِ زٍ یذطٍر زض قْطّب اظ یبضیثؿ ّوبًٌسقْط ایالم 

 ّب آى اظ هرطة یا ًوًَِ 1394 ؾبل لیؾ وِ ثَزُ قْط زاذل ثِ یفطاٍاً یّب لیؾ ٍضٍز هحل تٌبٍة ثِ گصقتِ

 ٍ ًجَزُ یىی ثبضـ ثطاثط زض ّب آى الؼول ػىؽ ،حَضِطیظ زٍ يیا یؼیعج یّب تفبٍت ثِ تَرِ ثب ثبقس. یه

 زض آثریعُ ظظیطحَ زٍ ذیعی ؾیل پتبًؿیل یثٌس پٌِْ ك،یتحم يیا زض .ثَز ذَاّس هتفبٍت عیً ّب آى ذیعی ؾیل

 لیپتبًؿ یثٌس پٌِْ ًمكِ ِیتْ ٍ الةیؾ ٍلَع زض هؤحط ػَاهل یلیتحل ؿِیهمب اظ اؾتفبزُ ثب ایالم قْط ثبالزؾت

 اؾت. هسًظط حَضِطیظ زٍ يیا زض ذیعی ؾیل

 

 ّب سٍؽ ٍ هَاد
 یثشسػ هَسد هٌطقِ یهؼشف

 قىل) ثبقٌس یه المیا قْط عیآثر حَظُ اظ اًبض ول ٍ اضغَاى یّب طحَضِیظ ،كیتحم يیا زض هغبلؼِ هَضز ِهٌغم

زضرِ  33 يیث ییبیرغطاف تیهَلؼ ٍ لَهتطهطثغیو 41/4 ٍ 4/18 ثطاثط یهؿبحت ثب تیتطت ثِ حَضِطیظ زٍ يیا (.1

 عَلزلیمِ  30زضرِ ٍ  46زلیمِ  تب  26زضرِ ٍ  46ٍ  یقوبل ػطوزلیمِ  40زضرِ ٍ  33زلیمِ تب  36ٍ 

 ٍ 67/2 اًبض ول حَضِطیظ زٍ زض یانل یّب آثطاِّ عَل زاضًس. لطاض المیا قْط عیآثر حَظُ قوبل زض یقطل

 لَهتطهطثغیو زض لَهتطیو 2/2 ٍ 48/1 تیتطت ثِ حَضِطیظ زٍ یا آثطاِّ قجىِ تطاون ٍ لَهتطیو 23/7 اضغَاى

 ثبقس. یه هتط 1512 اضتفبع حسالل ٍ هتط 2465 ّب حَضِطیظ اضتفبع حساوخط ثبقس، یه

 

 
المیا اػتبى ٍ کـَس دس هطبلؼِ هَسد یّب شحَضِیص ییبیجغشاف تیهَقؼ -1 ؿکل  



 (المیقْط ا عی: حَظُ آثری)هغبلؼِ هَضز یؾلؿلِ هطاتج لیتحل ٌسیثب اؾتفبزُ اظ فطآ عیآثر یّب حَظُ یعیذ لیؾ لیپتبًؿ یبثیاضظ
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 اظ ،ذیعی ؾیل لیپتبًؿ یثٌس پٌِْ زض هؤحط لػَاه اٍل، هطحلِ زض ،پػٍّف اّساف ثِ تَرِ ثب یثطضؾ يیا زض

 ٍ قس لیتىو كیتحم هیتىٌ ثب هغبثك ٍ وبضقٌبؾبى ٍ سیاؾبت ًظط ثب ٍ ییقٌبؾب یا وتبثربًِ هغبلؼبت كیعط

 لطاض ّن وٌبض زض زلیمبً حَضِظیط زٍ ایٌىِ ثِ تَرِ ثب .قس ِیتْ GIS ظیهح زض پبضاهتطّب اظ هی ّط ًمكِ

 هخبل، ػٌَاى ثِ لصا .اًس ًكسُ گطفتِ ًظط زض ػَاهل ایي ٍ زاقتِ قجبّت ّن ثب ػَاهل اظ ثؿیبضی زض ،اًس گطفتِ

 آهبض اظ هغبلؼِ هَضز حَضِظیط زٍ ثطای چَى ،ذیعی ؾیل ثطتأحیط  هیعاى ٍ قست ًظط اظ ثبضـ اّویت ضغن ػلی

 ٍرَز تفبٍتی ثٌبثطایي اؾت، قسُ اؾتفبزُ گطفتِ، لطاض انلی حَضِ زاذل زض وِ ایالم ؾیٌَپتیه ایؿتگبُ

 وبهل، تغبثك نَضت زض تطتیت ّویي ثِ ّن ػَاهل ؾبیط ثطای اؾت. قسُ حصف هؤحط ػَاهل لیؿت اظ ٍ ًساقتِ

 .اًس قسُ حصف هحبؾجبت اظ ٍ ًكسُ گطفتِ ًظط زض

 ٍ هؿـتمین ضاثغِ حَضِ قیت .اؾت یّیسضٍلَغ زض هْن پبضاهتطّبی اظ یىی قـیت ػبهل :تیق .1

 ایزبز زض یظیبز ًمـف ٍ قتِزا نذـب ضعَثت ٍ ؾغحی رطیبى ،یًفَشپـصیط همـساض ثـب یا ـسُیچیپ

 اظ هؿترطد ،هٌغمـِ اضتفبػی ضلَهی هسل اظ قیت ًمكِ تحمیك ایي زض .وٌس یه ایفب ّب حَضِ زض ؾیالة

 اؾت. قسُ تْیِ 1:25000 بؼیهم ثب یتَپَگطاف ًمكِ

 گچؿـبضاى پبثـسُ، ،یآؾـوبض ّبیؾـبظًس قـبهل هغبلؼِ هَضز حَضِ یقٌبؾ يیظه یٍاحسّب :یقٌبؾ يیظه .2

 ؾبظهبى ًمكِ ،یقٌبؾـ يیظه ػبهل تأحیط ثطضؾی یثطا .ثبقس یه وَاتطًط رـَاى آثطفتـی یّـب پبزگبًـِ ٍ

 .زضآهسًس ضلَهی نَضت ثِ هغبلؼِ هَضز هٌغمِ زض 100000/1 همیـبؼ ثب وكَض یقٌبؾ يیظه

 ایي زض ذهَنیبت، ؾبیط ٍ ؾبذتوبى ٍ ثبفت ًظط اظ ذبن اّویت ثِ تَرِ ثب ذبن: ّیسضٍلَغیىی ّبی گطٍُ .3

 پبضاهتط لصا اؾت. قسُ اؾتفبزُ قٌبؾی ذبن اظ قبذهی ػٌَاى ثِ ّیسضٍلَغیىی ّبی گطٍُ اظ هغبلؼِ

 زض هغبلؼِ هَضز یّب طحَضِیظ ثطای اؾتبًساضز عجك ٍ ذبن ثبفت ًمكِ اؾبؼ ثط یىیسضٍلَغیّ ّبی گطٍُ

 اؾت. قسُ گطفتِ ًظط

 ایي زض .سٌثبق یه ذیعی ؾیل ثط هؤحط یولیس ّبیفـبوتَض اظ ظهیي پَقف ًَع ٍ یوبضثط ظهیي: پَقف .4

 .اؾت قسُ اؾتفبزُ یا هبَّاضُ تهبٍیط اظ ثطگطفتِ NDVI گیـبّی پَقـف قـبذم هؼیـبض اظ تحمیك

 قسُ اؾتفبزُ پبضاهتط ایي اظ ،ذیعی ؾیل ٍ توطوع ظهبى ثط حَضِ قىل اّویت ثِ تَرِ ثب :حَضِ قىل .5

 ذَاّس ووتط ذیعی ؾیل ٍ ثیكتط توطوع ظهبى ثبقس، تط وكیسُ حَضِ قىل چِ ّط وِ تطتیت ثسیي اؾت.

 ضٍـ اظ حَضِ قىل یب فطم ضطیت اظ ّب حَضِ قىل وطزى هكرم ٍ تؼییي ثطای تحمیك ایي زض وِ ثَز

 :اؾت قسُ اؾتفبزُ 1ضاثغِ  اؾبؼ ثط َّضتَى

                                                                                                              (1ضاثغِ )
 

  
 

 هی ثب ضا حَضِ یذطٍر ًمغِ وِ اؾت یذغ عَل اظ ػجبضت ٍ ثَزُ حَضِ عَل: L ٍ ؾغح: A آى زض وِ

 قسُ هحبؾجِ 2ضاثغِ  اؾبؼ ثط ًیع یظّىك تطاون .وٌس یه ٍنل حَضِ هطظ ًمغِ يیزٍضتط ثِ نیهؿتم ذظ

 اؾت:

 𝜇                                                                                                                 (2ضاثغِ )
   

 
 

 ویلَهتطهطثغ اؾت.  ثطحؿت هؿبحت :A ،ویلَهتط ثطحؿت ّب آثطاِّ توبم عَل :Li ضاثغِ، يیا زض

 وِ قس اؾتفبزُ (AHP) یهطاتج ؾلؿلِ لیتحل فطآیٌس هسل اظ پبضاهتطّب یزّ ٍظى رْت ثؼس، هطحلِ زض

 هسل .وٌس یه فطاّن ذیعی ؾیل لیپتبًؿ یثٌس پٌِْ یثطا یلسضتوٌس اثعاض GIS یافعاضّب ًطم ثب هسل يیا تیتطو

AHP يیا وِ ثطز یه ثْطُ فبوتَضّب زٍ زٍثِ ضاثغِ ٍ ؿِیهمب ؽیهبتط اظ ،پبضاهتطّب ییًْب ٍظى يییتؼ یثطا 
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 ًوَزى هكرم ك،یتحم ّسف يییتؼ افعاض ًطم يیا وبض س.یگطز هحبؾجِ Expert Choice افعاض ًطم زض بتیػول

 پبضاهتطّب( اظ هی ّط ٍظى يیی)تؼ زِیًت ثِ سىیضؾ تیًْب زض ٍ پبضاهتطّب یزّ ٍظى آى، زض لیزذ یپبضاهتطّب

 ٍ سیاؾبت ًظطات اظ حبنل ذیًتب ٍ ِیتْ هرتلف یپبضاهتطّب یظٍر ؿبتیهمب ؽیهبتط ؾپؽ، ثبقس. یه

 س.یگطز Expert Choice افعاض ًطم ٍاضز ذیعی ؾیل زض هؤحط ػَاهل ذهَل زض پطؾكٌبهِ( كیعط اظ) وبضقٌبؾبى

 يیبًگیه كیعط اظ پبضاهتطّب اظ وسام ّط ٍظى ییًْب همساض افعاض، ًطم ثِ وبضقٌبؾبى ًظطات رساگبًِ ٍضٍز ثب ضوٌبً

 زض لضبٍت یثطا یهٌبؾج بضیهؼ وِ (.I.R) یًبؾبظگبض ًطخ ؽ،یهبتط ّط یثطا ؾپؽ س.یگطز هحبؾجِ عیً یحؿبث

 لجَل لبثل ؿتنیؾ یؾبظگبض ثبقس 1/0 یهؿبٍ بی تط وَچه ػسز يیا چٌبًچِ س.یگطز هحبؾجِ ،ثبقس یه آى هَضز

 ٍ اؾتبًساضز رساٍل اؾبؼ ثط پبضاهتط ّط ییًْب ٍظى تیًْب زض .زَق سًظطیتزس ّب لضبٍت زض سیثب ٍگطًِ اؾت

 یثٌس پٌِْ ًمكِ پبضاهتطّب، قسُ یزّ ٍظى یّب ًمكِ كیتلف ثب ArcGIS یافعاض ًطم ظیهح زض ٍ هكرم ّب هسل

 ون، ون، یلیذ ذیعی ؾیل احتوبل ثب ییّب پٌِْ قبهل وِ آهس زؾت ثِ حَضِطیظ زٍ ّط ذیعی ؾیل لیپتبًؿ

 هكرم یثطا اًبض ول ٍ اضغَاى یّب حَضِطیظ اظ یه ّط ػُیٍ یزث ؾطاًزبم ٍ ثبقس یه بزیظ یلیذ ٍ بزیظ هتَؾظ،

 یزث عاىیه هرهَل، بی ػُیٍ یزث .گطزیس هحبؾجِ فَلط ضٍـ اؾبؼ ثط ّب حَضِطیظ زض ذیعی ؾیل عاىیه قسى

 اهىبى ػبهل يیا .گطزز یه بىیث لَهتطهطثغیو ثط ِیحبً ثط هىؼتهتط ثطحؿت وِ اؾت ؾغح ٍاحس اظ یًبق

 ٍ اضغَاى یّب حَضِطیظ ػُیٍ یزث هحبؾجِ ثب يیثٌبثطا ،سیًوب یه فطاّن یآثسّ عاىیه ًظط اظ ضا ِیًبح زٍ ؿِیهمب

 اؾت. قسُ یهؼطف عیذ لیؾ حَضِ ػٌَاى ثِ ،ثبقس یكتطیث ػُیٍ یزث یزاضا وِ یا طحَضِیظ تیًْب زض اًبض، ول
 

 جیًتب
زض  اًبض ول ٍ اضغَاى یّب حَضِطیظ زض ذیعی ؾیل لیپتبًؿ یثٌس پٌِْهٌظَض  ثِ اؾتفبزُ هَضز ِیاٍل یّب ًمكِ

 .زازُ قسُ اؾت ًكبى 5تب  2ّبی  قىل

 ظهبى زض اؾبؾی ًمف ٍ قَز هی هطثَط اللیوی قطایظ ٍ قیت لیتَلَغی، ثِ هؤحطی عَض ثِ ظّىكی تطاون

 تطاون زاضای تطتیت ثِ اًبض ول ٍ اضغَاى ّبی ظیطحَضِ ضاؾتب ایي زض زاضز. ای حَضِ ّط زض ؾیالة اٍد ٍ توطوع

 ٍ 5/0 ثب ثطاثط تطتیت ثِ ّب آى قىل ضطیت ّوچٌیي ٍ اًس ثَزُ ویلَهتطهطثغ زض ویلَهتط 48/1 ٍ 2/2 ظّىكی

 گطز ثِ ًعزیه قىلی ثب اًبض ول ظیطحَضِ وِ اؾت ایي زٌّسُ ًكبى هَضَع ایي وِ اؾت قسُ هحبؾجِ 9/0

 اؾت. ثیكتطی ذیعی ؾیل پتبًؿیل ًتیزِ زض ٍ ووتط توطوع ظهبى زاضای
 

  
 اًبس کل ٍ اسغَاى یّب شحَضِیص ؿیت ًقـِ -3 ؿکل اًبس کل ٍ اسغَاى یّب شحَضِیص ؿٌبػی صهیي ًقـِ -2 ؿکل
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 ٍ اسغَاى یّب شحَضِیص ّیذسٍلَطیکی ّبی گشٍُ ًقـِ -4 ؿکل

 اًبس کل
 اًبس کل ٍ اسغَاى ّبی صیشحَضِ گیبّی پَؿؾ ًقـِ -5 ؿکل

 

 ٍ سیاؾبت ًظطات اؾبؼ ثط Expert Choice افعاض ًطم زض هرتلف یپبضاهتطّب یظٍر ؿبتیهمب ؽیهبتط

 اًزبم هحبؾجبت ثِ تَرِ ثب .اؾت قسُ زازُ ًكبى 1 رسٍل زض آى اظ حبنل ذیًتب ٍ نیتٌظ هطتجظ وبضقٌبؾبى

 پؽ اؾت. لجَل هَضز ؾبظگبضی هیعاى ٍ ثَزُ 1/0 اظ ووتط قسُ، تىویل ّبی ًبهِ پطؾف ًبؾبظگبضی ًطخ قسُ،

 زض حؿبثی، هیبًگیي اظ اؾتفبزُ ثب ّب ًبهِ پطؾف ّوِ تلفیك ٍ ّب ًبهِ پطؾف ؾبظگبضی هیعاى قسى هكرم اظ

 اؾت. قسُ ایزبز هؤحط ػَاهل ثیي ّوجؿتگی هبتطیؽ یتًْب
 

 بسؿٌبػبىک یًظشػٌج اػبع ثش هؤثش پبساهتشّبی ثیي ّوجؼتگی هبتشیغ -1 جذٍل

 قیت پبضاهتطّب
 پَقف

 گیبّی
 قٌبؾی یيظه

 ّبی گطٍُ

 ّیسضٍلَغیىی
 حَظُ قىل ظّىكی تطاون

 3/3 6/2 1/2 1/3 1/1 1 قیت

 0/3 5/2 8/1 8/2 1  گیبّی پَقف

 9/1 4/1 2/1 1   قٌبؾی یيظه

 0/2 4/2 1    ّیسضٍلَغیىی ّبی گطٍُ

 7/1 1     ظّىكی تطاون

 1      ّب حَظُ قىل

 

 Expert افعاض ًطم ٍاضز آهسُ زؾت ثِ همبزیط پبضاهتطّب، اظ وسام ّط ٍظى قسى هكرم اظ پؽ ٍ ثؼس هطحلِ زض

choice اّویت ضطة حبنل هزوَع اظ هطاتجی ؾلؿلِ تحلیل فطآیٌس یه زض گعیٌِ ّط ًْبیی ٍظى وِ قس 

 ظٍری همبیؿِ ثب افعاض ًطم اعالػبت، ٍضٍز اظ پؽ تحمیك ایي زض اؾت. آهسُ زؾت ثِ ّب یٌِگع ٍظى زض هؼیبضّب

 2 رسٍل زض آى ًتبیذ وِ ُسق هحبؾجِ ذیعی ؾیل پتبًؿیل زض زذیل پبضاهتطّبی ًْبیی ٍظى ٍضٍزی، یّب زازُ

 پتبًؿیل زض هؤحط پبضاهتطّبی ثیي اظ Expert choice افعاض ًطم اظ حبنل ًتبیذ ثِ تَرِ ثب اؾت. قسُ آٍضزُ

 072/0 ٍظى ثب ّب حَظُ قىل ٍ ذیعی ؾیل پتبًؿیل زض ضا تأحیط ثیكتطیي 293/0 ٍظى ثب قیت ذیعی ؾیل

 اؾت. زاقتِ ضا تأحیط یيووتط
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 اًبس کل ٍ اسغَاى یّبِ ضحَصیش خیضی ػیل پتبًؼیل دس هؤثش پبساهتشّبی ًْبیی ٍصى -2 جذٍل

 حَظُ قىل ًْبیی ٍظى
 تطاون

 ظّىكی

 ّبی گطٍُ

 ّیسضٍلَغیىی
 قٌبؾی یيظه

 پَقف

 گیبّی
 پبضاهتط قیت

 قیت  1/1 1/3 1/2 6/2 3/3 293/0

 گیبّی پَقف   8/2 8/1 5/2 0/3 260/0

 قٌبؾی یيظه    2/1 4/1 9/1 126/0

150/0 0/2 4/2 
  

 ّیسضٍلَغیىی ّبی گطٍُ  

096/0 7/1  
  

 ظّىكی تطاون  

072/0   
  

 حَظُ قىل  

 

 هَضز یّب حَضِطیظ زض ذیعی ؾیل لیپتبًؿ یثٌس پٌِْ رْت قسُ یزّ ٍظى یّب ًمكِ 11 تب 6 یّب قىل

 زٌّس. یه ًكبى ضا هغبلؼِ

 

  
 ؿیت ؿذُ دّی ٍصى ًقـِ -7 ؿکل گیبّی پَؿؾ ؿذُ دّی ٍصى ًقـِ -6 ؿکل

  
 ؿٌبػی صهیي ؿذُ دّی ٍصى ًقـِ -9 ؿکل ّیذسٍلَطیکی ّبی گشٍُ ؿذُ دّی ٍصى ًقـِ -8 ؿکل
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 صّکـی تشاکن ؿذُ دّی ٍصى ًقـِ -11 ؿکل ّب حَضِ ؿکل ؿذُ یدّ ٍصى ًقـِ -10 ؿکل

 

 یّبِ یال كیتلف ثب اًبض ول ٍ اضغَاى یّب حَضِطیظ ذیعی ؾیل لیپتبًؿ یثٌس پٌِْ ییًْب ًمكِ آذط، هطحلِ زض

 .قس ِیتْ ّب حَضِ قىل تیضط ٍ ّب آثطاِّ یثٌس ضتجِ زذبلت ثب يیّوچٌ ٍ وسام ّط ٍظى اػوبل ٍ هرتلف

 لیپتبًؿ یثٌس پٌِْ ًمكِ 13 قىل ٍ اضغَاى حَضِطیظ ذیعی ؾیل لیپتبًؿ یثٌس پٌِْ ًمكِ 12 قىل

 زّس. یه بىًك ضا اًبض ول حَضِطیظ ذیعی ؾیل

 

 
 

 اسغَاى حَضِشیص خیضی ػیل لیپتبًؼ یثٌذ پٌِْ ًقـِ -12 ؿکل
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 اًبس کل حَضِشیص خیضی ػیل لیپتبًؼ یثٌذ پٌِْ ًقـِ -13 ؿکل

 

 ّبی گطٍُ ،یقٌبؾ يیظه ،یبّیگ پَقف ت،ی)ق یثطضؾ هَضزػَاهل  لحبػ اظ اًبض ول ٍ اضغَاى یّب حَضِطیظ

 ون، ون، یلیذ ذیعی ؾیل احتوبل ثب ییّب پٌِْ ثِ (،حَضِ قىل ٍ یظّىك تطاون ،ذبن ّیسضٍلَغیىی

 ثبقٌس: یه ییّب یػگیٍ یزاضا وِ سُق ثٌسی پٌِْ بزیظ یلیذ ٍ بزیظ هتَؾظ،

 زضنس، 60 یثبال یّب تیق قبهل ػوَهبً اؾت، بزیظ یلیذ ّب آى زض لیؾ ٍلَع احتوبل وِ ییّب پٌِْ

 ٍ (یهؿىًَ )هٌبعك یبّیگ پَقف اظ یػبض ؾغَح ون، یلیذ یطیًفَشپص ثب یبظًسّبؾ اظ سُیپَق ییّب پٌِْ

 ؾغح زض بزیظ یلیذ ٍلَع ثب عیذ لیؾ یّب پٌِْ زضنس 14 قىل ثبقس. یه یذبو پَقف فبلس ؾغَح

 زّس. یه ًكبى ضا اًبض ول ٍ اضغَاى یّب حَضِطیظ
 

  
 بدیص یلیخ کالع دس خیضی ػیل دس هؤثش ػَاهل ػْن -14 ؿکل
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 اظ سُیپَق ییّب پٌِْ زضنس، 25-60 یّب تیق قبهل اؾت، بزیظ ّب آى زض لیؾ ٍلَع احتوبل وِ ییّب پٌِْ

 ون یطیًفَشپص یزاضا ذبن ٍ ط(یثب يی)ظه یبّیگ پَقف ثسٍى ٍ لرت ؾغح ون، یطیًفَشپص ثب یبظًسّبؾ

 ًكبى ضا اًبض ول ٍ اضغَاى یّب حَضِطیظ ؾغح زض بزیظ ٍلَع ثب عیذ لیؾ یّب پٌِْ زضنس 15 قىل ثبقس. یه

 زّس. یه
 

 
 بدیص ٍقَع کالع دس خیضی ػیل دس هؤثش ػَاهل ػْن -15 ؿکل

 

 12-25 یّب تیق قبهل ػوَهبً اؾت، هتَؾظ ّب آى زض لیؾ ٍلَع احتوبل وِ ییّب پٌِْ گط،یز یعطف اظ

 ٍ )هطتغ( هتَؾظ یبّیگ پَقف یزاضا ؾغح هتَؾظ، یطیًفَشپص ثب یّب ؾٌگ اظ سُیپَق ییّب پٌِْ زضنس،

 یّب حَضِطیظ زض هتَؾظ ٍلَع ثب عیذ لیؾ یّب پٌِْ زضنس 16 قىل ثبقس. یه هتَؾظ یطیًفَشپص یزاضا ذبن

 .زّس یه ًكبى ضا اًبض ول ٍ اضغَاى

 

 
 هتَػط ٍقَع کالع دس خیضی ػیل دس هؤثش ػَاهل ػْن -16 ؿکل
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 ؾغَح ٍ زضنس 5-12 یّب تیق قبهل اؾت، ون ّب آى زض لیؾ ٍلَع احتوبل وِ ییّب پٌِْ زیگط، عطف اظ

 زض ون ٍلَع ثب عیذ لیؾ یّب پٌِْ زضنس 17 قىل ثبقس. یه ظاض( ثَتِ -)هطتغ بزیظ ًؿجتبً یبّیگ پَقف یزاضا

 زّس. یه ًكبى ضا اًبض ول ٍ اضغَاى یّب حَضِطیظ ؾغح
 

 
 کن ٍقَع کالع دس خیضی ػیل دس هؤثش ػَاهل ػْن -17 ؿکل

 

 اظ سُیپَق ییّب پٌِْ زضنس، 0-5 یّب تیق قبهل ػوَهبً ،عیً ون یلیذ ذیعی ؾیل احتوبل ثب ییّب پٌِْ

 زضنس 18 قىل س.ٌثبق یه اًجَُ( )رٌگل بزیظ یبّیگ پَقف یزاضا ؾغح ٍ بزیظ یلیذ یطیًفَشپص ثب یّب ؾٌگ

 زّس. یه ًكبى ضا اًبض ول ٍ اضغَاى یّب حَضِطیظ ؾغح زض ون یلیذ ٍلَع ثب عیذ لیؾ یّب پٌِْ
 

 
 کن یلیخ ٍقَع کالع دس خیضی ػیل دس هؤثش ػَاهل ػْن -18 ؿکل

 

 وِ اؾت قسُ اؾتفبزُ ّب حَضِطیظ ػُیٍ یزث عاىیه ؿِیهمب اظ ّب، حَضِطیظ ذیعی ؾیل عاىیه ؿِیهمب یثطا

 اؾت: آهسُ زؾت ثِ 4ٍ  3ضٍاثظ  نَضت ثِ آى زِیًت
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 =  (3ضاثغِ )
   

    
 = 0.29 m

3
/s.km

 اضغَاى ظیطحَظُ ٍیػُ زثی 2

 =  (4ضاثغِ )
   

    
 =0.52 m

3
/s.km

 اًبض ول ظیطحَظُ ٍیػُ زثی 2

 اضغَاى حَضِطیظ ثِ ًؿجت یكتطیث ػُیٍ یزث یزاضا اًبض ول حَضِطیظ قسُ، اًزبم هحبؾجبت ثِ تَرِ ثب

 ثِ ًؿجت یكتطیث ذیعی ؾیل زاضای آى تجغ ثِ ٍ كتطیث یآثسّ یزاضا اًبض ول حَضِطیظ زِیًت زض وِ اؾت

 ثبقس. یه اضغَاى حَضِطیظ

 

 ثحث
 يیا اًزبم عُیاًگ الم،یا قْط ثبالزؾت زض عیذ لیؾ ٍ تٌس تیق ثب اًبض ول ٍ اضغَاى حَضِطیظ زٍ گطفتي لطاض

 يیا زض اؾت. ثَزُ ّب آى ذیعی ؾیل قست زض ییّب تفبٍت زٌّسُ ًكبى ِیاٍل یّب یثطضؾ اؾت. ثَزُ كیتحم

 ثبقس. ییارطا طاىیهس ضاُ چطاؽ آى ذیًتب تب قسُ آظهَى ِیفطض يیا كیتحم

 ًظط اظ ضا هٌغمِ تَاى یه وِ زّس یه ًكبى ّب حَضِطیظ يیا زض لیؾ ٍلَع یثٌس پٌِْ ییًْب ًمكِ

 ٍ ون هتَؾظ، بز،یظ بز،یظ یلیذ ٍلَع احتوبل ثب ییّب پٌِْ یؼٌی لیؾ ٍلَع ذغط پٌِْ پٌذ ثِ ذیعی ؾیل

 والؼ ثب ییّب پٌِْ وِ گفت تَاى یه ل،یؾ ٍلَع یثٌس پٌِْ ًمكِ ثِ تَرِ ثب ًوَز. هیتفى ون یلیذ

 حَضِطیظ ٍ ِ(ضحَ قوبل زض قسُ ٍالغ )ػوستبً زضنس 45/1 اضغَاى حَضِطیظ زض بز،یظ یلیذ ذیعی ؾیل

 زض بز،یظ ذیعی ؾیل والؼ ثب ییّب پٌِْ ،ِ(ضحَ قطق قوبل زض قسُ ٍالغ )ػوستبً زضنس 77/14 اًبض ول

 زضنس 35 اًبض ول حَضِطیظ ٍ ِ(ضحَ غطة قوبل ٍ قوبل زض قسُ ٍالغ )ػوستبً زضنس 11/18 اضغَاى حَضِطیظ

 والؼ ثب ییّب پٌِْ ،ِ(ضحَ قطق رٌَة ٍ قطق قوبل قوبل، یّب زاهٌِ زض قسُ ٍالغ )ػوستبً هؿبحت اظ

 حَضِطیظ ٍ ِ(ضحَ یّب زاهٌِ توبم زض )پطاوٌسُ زضنس 23/58 ثب اضغَاى حَضِطیظ زض هتَؾظ، ذیعی ؾیل

 ون، ذیعی ؾیل والؼ ثب ییّب پٌِْ ،ِ(ضحَ غطة رٌَة ٍ هیبًِ زض قسُ ٍالغ )ػوستبً زضنس 08/40 ثب اًبض ول

 ثب اًبض ول حَضِطیظ ٍ ِ(ضحَ قطق رٌَة ٍ رٌَة زض ٍالغ )ػوستبً زضنس 35/19 قبهل اضغَاى حَضِطیظ زض

 زض ،ون یلیذ ذیعی ؾیل والؼ ثب ییّب پٌِْ ٍ ِ(ضحَ رٌَة ٍ هیبًِ زض قسُ ٍالغ )ػوستبً زضنس 90/8

 25/1 ثب اًبض ول حَضِطیظ ٍ ِ(ضحَ قطق رٌَة ٍ هیبًِ زض قسُ ٍالغ )ػوستبً زضنس 86/2 اضغَاى حَضِطیظ

 اًس. زازُ اذتهبل ذَز ثِ ضا ّب حَضِطیظ ؾغح ول اظ ِ(ضحَ قطق قوبل ٍ رٌَة زض قسُ ٍالغ )ػوستبً زضنس

 زٌّسُ ًكبى اًبض ول ٍ اضغَاى یّب حَضِطیظ زض ذیعی ؾیل لیپتبًؿ یثٌس پٌِْ ییًْب ًمكِ اظ حبنل ذیًتب

 پَقف یزاضا ؾغح ط،یًفَشًبپص یؾبظًسّب بز،یظ تیق اظ یثطذَضزاض لیزل ثِ اًبض ول حَضِطیظ وِ اؾت يیا

 (ویلَهتطهطثغ ثط ِیحبً ثط هتطهىؼت 52/0) بزیظ ػُیٍ یزث زاقتي يیّوچٌ ٍ گطز ًؿجتبً یقىل ٍ اًسن یبّیگ

 ذیعی ؾیل لیپتبًؿ یزاضا (ویلَهتطهطثغ ثط ِیحبً ثط هتطهىؼت 29/0 ػُیٍ ی)زث اضغَاى حَضِطیظ ثِ ًؿجت

 یكتطیث حزن اًبض ول حَضِطیظ ثِ ًؿجت سُیوك ٍ گؿتطزُ یؾغح زاقتي لیزل ثِ اضغَاى حَضِطیظ ٍ كتطیث

 يیا بًگطیث AHP هسل تَؾظ یثطضؾ اظ حبنل ذیًتب گطیز عطف اظ .گیطز ثطهی زض توطوع ظهبى زض ضا لیؾ اظ

 زاضًس. الةیؾ ٍلَع زض ضا طیتأح يیووتط زضنس 2/7 ثب حَضِ قىل ٍ يیكتطیث زضنس 3/29 ثب قیت وِ اؾت

 لیپتبًؿ یزاضا وِ اًبض ول حَضِطیظ ثِ سیثب وبضقٌبؾبى وِ گطفت زِیًت تَاى یه یعَضول ثِ يیثٌبثطا

 ثب همبثلِ یثطا ضا یتط هٌبؾت یضاّىبضّب زضهزوَع ٍ ثبقٌس زاقتِ یكتطیث تَرِ اؾت، یكتطیث ذیعی ؾیل

 یهبل ٍ یربً یّب ذؿبضت ثطاثط زض ٌِیّع يیووتط ثب ثتَاى نَضت يیا زض تب زٌّس اضائِ ّب حَضِطیظ يیا زض لیؾ

 ًتبیذ ثب تحمیك ایي ًتبیذ قَز. همبثلِ ٍ یطیرلَگ فتس،یث اتفبق ّب حَضِطیظ يیا زض اؾت هوىي وِ یفطاٍاً
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 Sani (،1398) وبظوی ٍ ضؾتوی (،1398) ّوىبضاى ٍ ثبلالًی (،1395) ربٍیس ثْكتی ٍ ػبثسیٌی تحمیك

(2008،) Elsheikh ٍ اؾت. تأییس هَضز ٍ زاقتِ هَضَػی تغبثك (،2015) ّوىبضاى 

 

 گیشی ًتیجِ

 یضٍ ثط تَاى یه تٌْب ٍالغ زض ّؿتٌس ٌِیپطّع ضاّىبضّب یثطذ ٍ طییتغ طلبثلیغ ػَاهل اظ یثطذ ٌىِیا ثِ تَرِ ثب

 ذیًتب سیهؤ عیً ّب حَضِطیظ يیا زض یساًیه هكبّسات زاز. اًزبم یتیطیهس وبض ٍ هتوطوع قسُ اقبضُ ػَاهل یطذث

 ضا ییارطا هؿبئل تزطثِ ٍ یوبضقٌبؾ سیز اؾبؼ ثط ییارطا طاىیهس وِ اؾت يیا زٌّسُ ًكبى ٍ اؾت كیتحم

 ُاؾتفبز هَضز یتیطیهس یّب هسل ثِ یػلو اػتوبز ثبػج ذَز يیا وِ ثطًس یه فیپ هغبلؼِ يیا ذیًتب ثب هٌغجك

 هَضز یّب طحَضِیظ یعیذ ضؾَة ٍ ذیعی ؾیل قطایظ ثِ تَرِ ثب ثبقس. یه یهطاتج ؾلؿلِ لیتحل فطآیٌس هبًٌس

 ًیبظهٌس ربضی ٍضؼیت احیبی ٍ وٌتطل ایالم، قْط ثبالزؾت زض ّب حَضِ ایي گطفتي لطاض ّوچٌیي ٍ ثحج

 گطزز. اػوبل آثریع حَظُ ربهغ هسیطیتزض لبلت  قَز یه پیكٌْبز وِ اؾت ؾطیؼی الساهبت

 

 ػپبػگضاسی
 تْیِ ایالم زاًكگبُ پػٍّكی هؼبًٍت آثریع حَظُ ربهغ هسیطیت پػٍّكی ّؿتِ اّساف ضاؾتبی زض همبلِ ایي

 اؾت. قسُ
 

 هٌبثغ
 زض قْطی ؾیالة ثطٍظ ثط هؤحط ػَاهل قٌبؾبیی .(1398). هحؿي تَولی، ٍ ًَضالسیي ضؾتوی، هیالز؛ ثبلالًی،

 .536-523 ،11 ،آثریع هسیطیت ٍ هٌْسؾی ًكطیِ ایالم. قْط آثریع حَظُ

 ثٌسی پٌِْ ٍ ؾیل پسیسُ ثطضؾی (.1385). افكیي لْطهبًی، ٍ هزیس هٌتهطی، ضضب؛ ؾىَتی، اثطاّین؛ ثطٍقىِ،

 چوطاى قْیس زاًكگبُ ضٍزذبًِ، هٌْسؾی الوللی ثیي ؾویٌبض ّفتویي ای. هبَّاضُ تهبٍیط اظ اؾتفبزُ ثب آى

 اَّاظ.

 ذغط زض هٌبعك یثٌس پٌِْ (.1390). هیتطا قیطاظی، ٍ هْسی پٌبّی، ؛فبعوِ ضضبیی، ؛اوجط یػل زهبًٍسی،

 زض رغطافیبیی اعالػبت ؾیؿتن ووه ثِ ٍ هطاتجی ؾلؿلِ تحلیل فطایٌس ضٍـ اظ اؾتفبزُ ثب ؾیالة

 .ایطاى ،وطد اللین، تغییط ٍ ذكىؿبلی هلی وٌفطاًؽ اٍلیي .زهبًٍس گیالضز حَضِ

 ضٍـ اظ اؾتفبزُ ثب ایالم قْط هحسٍزُ زض ؾیالة ذغط ثٌسی پٌِْ (.1398) .یًَؽ وبظوی، ٍ ًَضالسیي ضؾتوی،

AHP ٍ GIS. ِ192-179 (،1)6 ،هحیغی هربعطات فضبیی تحلیل ًكطی. 

 آثریع یّب حَظُ ذیعی ؾیل پتبًؿیل اضظیبثی (.1399). حوسؾؼیسه ،شوبیی ٍ حؿبىا ،عجطؾتبًی قْیطی

 ،(4)6 ،آة هٌْسؾی ٍ ؿتیظ ظیهح (.AHP) هطاتجی ؾلؿلِ تحلیل ضٍـ اظ اؾتفبزُ ثب هبظًسضاى اؾتبى

331-344. 

 ثبالزؾت آثریع ّبی حَظُ ذیعی ؾیل آًبلیع (.1393). هحوستمی زؾتَضاًی، ٍ ّسی لبؾویِ، ههغفی؛ عبّطی،

 ظهیي. ٍ اًؿبى آة، هلی ّوبیف زّجبض(. -حهبض ٍ عطلجِ آثریع ّبی حَظُ هَضزی: )هغبلؼِ قْطی



 (المیقْط ا عی: حَظُ آثری)هغبلؼِ هَضز یؾلؿلِ هطاتج لیتحل ٌسیثب اؾتفبزُ اظ فطآ عیآثر یّب حَظُ یعیذ لیؾ لیپتبًؿ یبثیاضظ
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 ثب چبی لیمَاى آثریع حَظُ ؾیالة ٍلَع ذغط ثٌسی پٌِْ (.1395). اثطاّین ربٍیس، ثْكتی ٍ هَؾی ػبثسیٌی،
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Abstract 

The aim of this study was to analyze the factors affecting the occurrence of floods and to 

prepare a zoning map of flood potential in two sub-watersheds of Arghavan and Kalanar, sub-

watersheds of Ilam watershed, using AHP method. For this purpose, slope, vegetation, geology, 

soil permeability, drainage density and watershed shape as effective parameters in flooding in 

the studied sub-watersheds were selected. After the experts familiar with the watershed 

completed the questionnaire, these parameters were weighted. Using the results of weighting, 

the flooding potential zoning map was then calculated. Based on the results, the slope and shape 

indices of the watersheds had the highest (0.293) and lowest weight (0.072) and effects on 

flooding, respectively. According to the flood zoning plan, zones with very high flooding class 

are 1.45% of the area in Arghavan watershed and 14.77% in the sub-watershed of Kalanar, and 

zones with very low flooding class are 2.86% in Arghavan watershed and 1.25% of the 

watershed area in Kolanar. According to the final flood potential zoning map, Kolanar sub-

watershed has a higher flood potential due to its high slope, impermeable formations, low 

vegetation and relatively round shape, as well as high specific discharge (0.52 m
3
/s.km

2
) 

compared to Arghavan sub-watershed (0.29 m
3
/s.km

2
) and the Arghavan sub-watershed 

contains a larger volume of floods due to its larger surface area than the Kalanar sub-watershed. 

As a result, experts should pay more attention to the Kalanar sub-watershed, which has a higher 

flood potential. 
 

Keywords: AHP, Flood hazard zoning, Ilam, Pair comparison. 
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 چکیذُ

. ایي پذیذُ اس هعضالت دّذ هیسهیي است کِ ثِ دٍ صَرت عجیعی ٍ هصٌَعی رخ  سیستیکبّص تَاى اکَلَصیکی ٍ  سایی ثیبثبى

اس عَاهل هختلف هحیغی، اًسبًی  ای هجوَعِدر چبرچَة ثزًبهِ هذیزیتی تَسعِ پبیذار است کِ خَد ًتیجِ ثزآیٌذ  کطَرّبهْن 

 یکٌٌذُ ثمب تضویيعٌَاى هٌطأ حیبت ٍ  ثِعٌصز آة است کِ  ،تأثیزگذار در ایي راثغِ اس عَاهل هْن ٍ .ٍ اللیوی است

توْیذاتی  ثبیست هیدیگز، ّبی  اللینًسجت ثِ  خطک ًیوِثب تَجِ ثِ اّویت آة در اللین خطک ٍ  .پبیب است ّبی اکَسیستن

ٍضعیت ثزرسی  ایي هغبلعِّذف اس  .کزددر ایي هٌبعك جلَگیزی  عول آٍرد تب اس ایجبد ضزایظ ثحزاًی ثِهذیزیت صحیح آة  ثزای

ثیبثبًی دارًذ، در  ّبی عزصِآة در گستزش  ّبی ضبخصثب تَجِ ثِ اثزات فزاٍاًی کِ است.  سایی ثیبثبىارسیبثی  هٌظَرثِهعیبر آة 

، ًسجت (EC) ّوچَى ّذایت الکتزیکی سیزسهیٌی ّبی آةکوی ٍ کیفی  ّبی ضبخصثب استفبدُ اس  استایي پضٍّص سعی ضذُ 

دضت در  سایی ثیبثبىِ ثزرسی ٍ تعییي کالط ضذت ث آثیبری ّبی سیستنٍ  سیزسهیٌی، افت آة (Cl)ز ، کل(SAR)ن جذة سذی

آة سیزسهیٌی افت  ّبی ضبخصکِ در ایي هٌغمِ  داددست آهذُ ًطبى  ثِ ًتبیج پزداختِ ضَد. IMDPAثب استفبدُ اس هذل هْزاى 

ثب تَجِ ثِ  هٌغمِ دارًذ. سایی ثیبثبىثیطتزیي تأثیز را در رًٍذ  55/1ٍ  11/3تزتیت ثب هتَسظ ارسش عذدی  ثٍِ سیستن آثیبری 

درصذ  44کالط کن،  درصذ اس کل هٌغمِ در 32دریبفت کِ  تَاى هیدر تخزیت هٌبثع هٌغمِ  سیزسهیٌیًمطِ ٍضعیت هعیبر آة 

هذیزیت هٌبثع ضزٍرت دارد کِ کلی،  عَر ثِ .اًذ گزفتِلزار  سایی ثیبثبىدرصذ اس کل هٌغمِ در کالط ضذیذ  20در کالط هتَسظ ٍ 

 ّبی اجزایی لزار گیزد. در اٍلَیت سبسهبى سایی ثیبثبىآة ثزای جلَگیزی اس گستزش 

 

 .IMDPA ،ضبخص کیفی ،دضت هْزاى، سدایی ثیبثبىآة سیزسهیٌی،  کلیذی: ّبی ٍاصُ

 

 همذهِ

گؼتشؽ اّویت تؼیاس تاالیی تشای خلَگیشی اص اص ّای صیشصهیٌی  ؿٌاخت هثاًی ًظشی ٍ اكَل اػتفادُ اص آب

ّای ًاهٌاػة ٍ  اػتفادُ .( 2019et alZalibekov ,.) داسدخـه  دس هٌاعك خـه ٍ ًیوِ هخلَكاًصدایی  تیاتاى

ًتیدِ افضایؾ  ٍ دسخـه  دس هٌاعك خـه ٍ ًیوِ هخلَكاًصایی  تغ آب تاػث گؼتشؽ تیاتاىًاپایذاس اص هٌا

 تثغ تِخوؼیت خْاى ٍ  سٍصافضٍىفضایؾ ااص عشفی، (. et al Zucca,. 2021ؿَد ) هی گشدٍغثاسٍ  فشػایؾ تادی

افضایؾ هٌاتغ آب، ػثة ًگشاًی  غیشلاتلثاتت ٍ  ، دس تشاتش همادیش ًؼثتاًهحیغی صیؼت ّای آلَدگیآى افضایؾ 

اػت وِ اثشات ػَاهلی تغییش اللین یىی دیگش اص . (1387هحوذلاػوی ٍ ّوىاسى،  ) واسؿٌاػاى ؿذُ اػت
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تِ آب تا وویت ٍ خَد  ّای فؼالیتاداهِ حیات ٍ  اًؼاى تشای .( 2021et alBayram ,.) هٌاتغ آب داسدتش هٌفی 

ؿیشیي یىی اص ػَاهل  ّای آبحفاظت  اػت. تِ ّویي هٌظَس حفاظت هٌاتغ آب، خلَكاًٍاتؼتِ ویفیت خَب 

 سیضی تشًاهِهذیشیت ٍ  هٌظَس تِ .(Vathananukij, 1997) تاؿذ هیاكلی دس حفظ تْذاؿت ٍ تَػؼِ خَاهغ 

ِ تیاتاًی دس هٌاعمی و صایی تیاتاى هؼیاسّایٍ  ّا ؿاخق، ؿٌاخت ػَاهل، صایی تیاتاىكحیح خْت خلَگیشی اص 

ضشٍست داسد. هحذٍدیت هٌاتغ آب، تَػؼِ ؿَسی هٌاتغ خان ٍ آب ٍ  تاؿٌذ هی تیاتاًی ؿذىتَدُ یا هؼتؼذ 

اص  فشآیٌذّاٍ خان ّوشاُ دیگش  صیشصهیٌیاص ایي هٌاتغ ػثة ؿذُ وِ تخشیة هٌاتغ آب  سٍیِ تی تشداسی تْشُ

ویفیت آب  ػثة واّؾ صیشصهیٌی ّای آباص  سٍیِ تی تشداسی تْشُؿواس آیٌذ.  تِ صایی تیاتاىػَاهل  تشیي اكلی

یىی اص ػَاهل هؤثش تش ؿَسی خان ٍ ایداد یه تؼتش هٌاػة  ًاهٌاػةتا ویفیت  ّای آب. اػتفادُ اص ؿَد هی

  خْت تَػؼِ ؿشایظ تیاتاًی اػت.

 IMDPAدؿت ػگضی اص هذل ایشاًی  صایی تیاتاىهٌظَس اسصیاتی ؿذت  تِ (1388) ٍ ّوىاساىًاعمی 

 .تاؿذ هیهٌغمِ  صایی تیاتاىهؼیاس آب، ػاهل اكلی هؤثش دس تـذیذ ؿذت وِ ًـاى داد اػتفادُ ًوَدًذ. ًتایح 

 ، ًـاى دٌّذُخـه ًیوِهٌاعك خـه ٍ  هخلَكاًصایی دس هٌاعك هختلف  هغالؼات هختلف دس اسصیاتی تیاتاى

 .(Amiraslani and Caiserman, 2020)تاؿذ  هیصایی  ّای ؿذت تیاتاى صیاد تخشیة هٌاتغ آتی دس ًمـِ تأثیش

ؿذت  آتخَاى واؿاىدس  IMDPAتا اػتفادُ اص هذل  (1394) ٍ ّوىاساىخْشهی  لشائتی دس یه هغالؼِ

یىی اص ػَاهل هؤثش دس تـذیذ  صیشصهیٌی آب افتًتایح ًـاى داد وِ  .سا هَسد اسصیاتی لشاس دادًذ صایی تیاتاى

دس تؼییي ب صیشصهیٌی، هٌاتغ آتأثیش ًیض ّای دیگش  هذلتا اػتفادُ اص  .تَدُ اػتدس واؿاى  صایی تیاتاىپذیذُ 

 ّای ؿاخقتا  صیشصهیٌی ّای آبتِ اسصیاتی  (1384)ػپْش  ػٌَاى هثال تِ .ُ اػتاػتفادُ ؿذصایی  ؿذت تیاتاى

ّذایت الىتشیىی، هیضاى ولش، ًؼثت ػذین خزتی، ػغح ایؼتاتی آب دس هٌغمِ فیذٍیِ گشهـت تا هذل 

MEDALUS 9دسكذ اص هٌغمِ دس ٍضؼیت هتَػظ ٍ  38ًتایح ًـاى داد وِ حذٍد  وِ اكالح ؿذُ پشداخت 

وِ خَد  تاؿذ هیویفی  ًاهٌاػةدسكذ اص هٌغمِ دس ٍضؼیت  53لشاس داسد. ّوچٌیي  ٍضؼیت خَبدسكذ دس 

 تأویذهٌظَس  تِّای هختلف  تا اػتفادُ اص هذلهؼیاس آب  ّوچٌیي .آیذ هیحؼاب  تِ صایی تیاتاىاص ػَاهل اكلی 

دس ًماط دیگشی اص ایشاى اًدام  تحمیماتدس تشخی  تیاتاىتْیِ ًمـِ ؿذت تشای  ّا ذلٍ پایؾ هتش ایي هَضَع 

واّؾ ویفیت ٍ وویت هٌاتغ  ػٌَاى هثال تِدّذ.  ؿذُ اػت وِ اّویت آى دس هغالؼات هختلف سا ًـاى هی

 et Akbari)تَاى آى سا تِ تَػؼِ وـاٍسصی استثاط داد  تاؿذ وِ هی صایی هی آب صیشصهیٌی اص ػَاهل هْن تیاتاى

., 2020al.) هذالَع دس هذل اػاع  آب ٍ خان تش هؼیاسّایتِ تشسػی  (1387) ٍ ّوىاساىصّتاتیاى  ّوچٌیي

 وِ تش اًذ پشداختِدس هٌغمِ  صایی تیاتاىٍ دس ًْایت اسائِ ًمـِ  دّلشاى خَؽ ػیيهٌغمِ  صایی تیاتاىٍضؼیت 

  .اػتؿذُ تشای ول هٌغمِ تحشاًی تشآٍسد  صایی تیاتاىاػاع آى والع ؿذت 

ٍ دس استثاط تا هؼائل اختواػی ٍ تَخِ تِ یىی اص هْوتشیي ػَاهل هؤثش دس  واستشدیاص خٌثِ  ایي هغالؼِ

تیاتاًی هؤثش دس فشآیٌذ  صیشصهیٌیهؼیاس آب  ّای ؿاخقاسصیاتی  آىّذف  یؼٌی آب اًدام ؿذُ ٍ صایی تیاتاى

تا  1379عی دٍسُ صهاًی  IMDPAهٌغمِ تش اػاع هذل  صایی تیاتاىدؿت هْشاى ٍ تْیِ ًمـِ تالفؼل  ؿذى

دس دؿت  صیشصهیٌیاللیوی ٍ هٌاتغ آب  ًاهٌاػةؿشایظ  ٍاػغِ تِ صایی تیاتاىچَى پذیذُ  دسٍالغاػت.  1391

 .تاؿذ هیدس هٌغمِ الضاهی  IMDPAتا اػتفادُ اص هذل  صایی تیاتاىتٌاتشایي اسصیاتی ؿذت  ،هْشاى فؼال اػت
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ّب رٍشهَاد ٍ   
 هٌغمِ هَرد هغبلعِ

 دلیمِ 13دسخِ ٍ  33تا  دلیمِ 3دسخِ ٍ  33 دؿت هْشاى دس غشب اػتاى ایالم لشاس گشفتِ ٍ داسای هختلات

 تاؿذ هیّىتاس  31701عَل ؿشلی ٍ ٍػؼت  دلیمِ 15دسخِ ٍ  46 تادلیمِ  5دسخِ ٍ  46 ػشم ؿوالی ٍ

هحؼَب  خَسدُ چیيػاختواًی ایشاى خضء صاگشع  ٍاحذّای تٌذی تمؼیندؿت هْشاى تش اػاع  (.1)ؿىل 

ّای یىـٌثِ ٍ وًَه  تشتیة اص وَُ تِهٌغمِ هَسد هغالؼِ تا دٍ سٍدخاًِ هْن گاٍی ٍ وٌداًچن وِ  .گشدد هی

ؿًَذ.  ؿًَذ، تغزیِ هی پیًَذد ٍ ٍاسد وـَس ػشاق هی هْشاى تِ ّن هیگیشًذ، ػپغ دس غشب ؿْش  ػشچـوِ هی

آب  ػفشُ ،دؿت هْشاى تشداسی تْشُاوتـافی ٍ  ّای چاٍُ اعالػات حاكل اص  ؿٌاػی صهیيتا تَخِ تِ ٍضؼیت 

 تِ  هـشفحاكل اص فشػایؾ استفاػات  ای افىٌِصیشصهیٌی اص ًَع آصاد تَدُ وِ دس سػَتات آتشفتی ٍ هخشٍط 

 گشاد ػاًتیدسخِ  5/21آى  دهایٍ هیاًگیي  هتش هیلی 270ِ هیاًگیي تاسًذگی هٌغم دؿت ایداد ؿذُ اػت.

e MartonneD, ) گیشد هیلشاس دٍهاستي هٌغمِ دس هحذٍدُ اللیوی خـه  ًوای اللین. تش اػاع تاؿذ هی

 ٍاحذ واسیسكذ، د 5( هشتغ تا ؿیة 1) ٍاحذ واسیتشتیة ؿاهل  تِهٌغمِ هَسد هغالؼِ  ّای واستشی .(1926

 5( وـاٍسصی تا ؿیة 4) ٍاحذ واسی، دسكذ 2( هشتغ تا ؿیة 3) ٍاحذ واسیدسكذ،  5( خٌگل تا ؿیة 2)

( 7) ٍاحذ واسیدسكذ،  2( وـاٍسصی تا ؿیة 6) ٍاحذ واسیدسكذ،  2( خٌگل تا ؿیة 5) ٍاحذ واسیدسكذ، 

 .(2)ؿىل  تاؿذ هی ( هٌغمِ هؼىًَی8) ٍاحذ واسیتؼتش سٍدخاًِ ٍ 

 

 
 هَلعیت هٌغمِ هَرد هغبلعِ در استبى ایالم ٍ ضْزستبى هْزاى -1ضکل 

 (Shabazian et al., 2019: 1333 هٌغمِ هَرد هغبلعِ هزثَط ثِ سبل RGB)تزکیت 
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 در هٌغمِ هَرد هغبلعِ ّب چبُهَلعیت  -2ضکل 

 

 IMDPA هذل صدس دؿت هْشاى، ا صایی تیاتاىٍ اسائِ ًمـِ  صایی تیاتاىؿذت دس ایي تحمیك تشای تشسػی 

 صایی تیاتاىاسصیاتی  ّای سٍؽ خذیذتشیي( اػتفادُ گشدیذ. ایي سٍؽ اص صایی تیاتاى)هذل ایشاًی اسصیاتی پتاًؼیل 

تَػظ گشٍُ احیاء هٌاعك خـه ٍ وَّؼتاًی هٌاتغ عثیؼی داًـگاُ تْشاى ٍ تا  1384اػت وِ دس ػال 

پایِ ٍ اػاع  .(1391ًظاد ٍ ّوىاساى،  )راوشی هغشح ؿذ ٍ آتخیضداسی وـَس هشاتغ ،ّا خٌگلّوىاسی ػاصهاى 

اسائِ ؿذُ اػت. اص  1999اسٍپا دس ػال  الوللی تیياػت وِ تَػظ وویؼیَى  MEDALUSایي هذل، هذل 

اػت، پغ تالغثغ هذل  صایی تیاتاىدلت تیـتش ایي هذل خْت تْیِ ًمـِ  ،MEDALUSهضایای هْن هذل 

IMDPA  تَاى تِ اػتفادُ هحذٍدتش اص ًظشات  اص دیگش هضایای ایي هذل هی .وٌذ هیاص ایي لاػذُ تثؼیت ًیض

یل دالاص  داسد. تأثیشٍصى یا ًوشات هشتَعِ واسؿٌاػی اؿاسُ ًوَد وِ دس حمیمت ػلیمِ فشدی ووتش تش سٍی 

تِ تذٍیي آى تا تَخِ تِ ؿشایظ ایشاى تَاى  هی MEDALUSاًتخاب ٍ اسخحیت هذل هزوَس ًؼثت تِ هذل 

ووه ایي  تا . لزااًذ گشدیذُ دّی ٍصىتا تَخِ تِ ؿشایظ وـَس اًتخاب ٍ  ّا ؿاخقوِ دس آى  چشا اؿاسُ ًوَد،

ًمـِ  وـَسهاىسا تشسػی ًوَد ٍ تا تَخِ تِ ؿشایظ  صایی تیاتاىثش دس ؤه پاساهتشّای تَاى هی تاالهذل ٍ تا دلت 

هؼیاس ؿاهل خان، پَؿؾ گیاّی، آب  ًُِدس هذل هزوَس  .( 202et alAkbari ,.0) اسائِ داد یدلیم صایی تیاتاى

ػٌَاى  تِاختواػی  -طئَهَسفَلَطی، التلادی -، اللین، صهیيتَػؼِ ؿْشییشصهیٌی، فشػایؾ، تىٌَلَطی ص

ٍ ًیض ًمـِ  ّا ؿاخقوذام اص ایي  ، والع ّشگیشًذ هیهَسد اسصیاتی لشاس  صایی تیاتاىولیذی دس اهش  پاساهتشّای

 كَست ایي تِ (.1)خذٍل  تاؿذ هیدس چْاس والع خغش ون، هتَػظ، ؿذیذ ٍ خیلی ؿذیذ  صایی تیاتاىًْایی 

 ًحَُ ٍ ؿذ دادُ 4 تا 1 تیي ٍصًی هٌغمِ، ؿشایظ تِ تَخِ تا صایی تیاتاى تش آى ثیشأت اػاع تش الیِ ّش تِ وِ

 اػت. تَدُ ٍصى تذتشیي 4 اسصؽ ٍ تْتشیي 1 اسصؽ وِ عَسی تِ ،تاؿذ هی تشاتش كَست تِ دّی ٍصى

 
سایی ثیبثبى فعلی ٍضعیتضذت  ّبی کالط فزاٍاًی تَسیع -1جذٍل   

صایی تیاتاىؿذت  ویفی تٌذی عثمِ ػذدیداهٌِ اسصؽ  والع   

ٍ ون ًاچیض  1 5/1 -0  

51/1 - 5/2 2 هتَػظ  

51/2 - 5/3 3 ؿذیذ  

ؿذیذ تؼیاس  4 4 - 51/3  
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 هذل ّای ؿاخقاص  صیشصهیٌیتخشیة هٌاتغ آب هٌظَس تشسػی ٍ تْیِ ًمـِ هؼیاس  تِدس ایي تحمیك 
IMDPA  ًؼثت خزب ػذینصیشصهیٌیؿاهل افت ػغح آب ، (SAR ،)( ّذایت الىتشیىیEC،) ( ولشCl) 

 ػیؼتن آتیاسی اػتفادُ گشدیذ.

 سیزسهیٌیثزرسی ٍضعیت کیفی آة 

اص ّن  ّا چاُاص ایي هٌاتغ ٍ تا تَخِ تِ فاكلِ  ،ِتشسػی ٍضؼیت ویفی هٌاتغ آب هَخَد دس هٌغم هٌظَستِ

تشداؿت ؿذُ تؼذ اص تشسػی هیضاى ّذایت الىتشیىی ٍ هیضاى  ّای ًوًَِتش سٍی كَست گشفت.  تشداسی ًوًَِ

سائِ ؿذُ اػت. تا تَخِ ا 2كحشایی، آصهایـات ؿیویایی اًدام گشفت وِ ًتایح آى دس خذٍل  كَست تِاػیذیتِ 

ًظش آتیاسی اساضی وـاٍسصی وِ یه اهش  دس هدوَع ویفیت هٌاتغ آب حَصُ اص ،تِ ًتایح حاكل اص ایي آصهایـات

 ًیؼت. چٌذاى هْویهـىل  ،اػت صایی تیاتاىهْن دس گؼتشؽ 

 
 ثزداضت ضذُ ّبی ًوًَِضیویبیی  تجشیِ -2جذٍل 

ؿواسُ 

 ًوًَِ

ًؼثت خزب 

 نیػذ
PH 

 ولش

 (تشیٍاالى دس ل یاو یلیه)

 ّذایت الىتشیىی

 هتش( هَع تش ػاًتی )هیلی
 ػَلفات

 هٌیضین

 (تشیٍاالى دس ل یاو یلیه)

1 6/8 42/7 04/4 21/2137 07/17 94/4 

2 09/7 40/7 16/2 17/1608 62/12 21/2 

3 99/19 16/7 13/2 62/3276 06/22 22/6 

4 01/15 41/7 90/0 57/666 58/3 3/1 

5 4/4 5/7 16/1 71/1723 94/15 45/3 

6 67/9 45/7 13/1 09/1301 79/10 23/3 

7 76/3 56/7 58/0 66/985 51/2 95/0 

8 88/2 43/7 94/0 08/521 29/7 18/2 

9 68/9 97/6 28/1 21/628 05/3 15/1 

10 28/11 57/7 21/1 18/628 01/3 82/0 

 
 (ECّذایت الکتزیکی )

. ّذایت الىتشیىی هحاػثِ ؿذ گشاد ػاًتیدسخِ  25 دس دهای تش هتش صیوٌغ دػی تشحؼةّذایت الىتشیىی 

تیاًگش هیضاى اهالح آًیًَی ٍ واتیًَی هَخَد دس آب اػت وِ تَاًایی تؼشیغ دس ّذایت خشیاى الىتشیؼیتِ دس 

تِ دٍ كَست كحشایی ٍ ًیض آصهایـگاّی هحاػثِ ًوَد. ّش اًذاصُ هیضاى ایي  تَاى هیآب سا داسد. ایي ؿاخق سا 

َدى هیضاى اهالح هَخَد دس آب تَدُ وِ تا تَخِ تِ ؿاخق دس ًوًَِ آب تیـتش تاؿذ تیاًگش تاال ت

هٌظَس  تِ .(1391ًظاد ٍ ّوىاساى،  )راوشی آب تاؿذ ًاهغلَبًـاًگش ویفیت  تَاًذ هیویفیت  ّای تٌذی تمؼین

 هَسد هغالؼِ اهتیاص هشتَعِ اختلاف دادُ ؿذ. ّای چاُتِ ّش وذام اص  3اسصیاتی ایي ؿاخق تا تَخِ تِ خذٍل 

 .تیـتش اػتغشب هیضاى ّذایت الىتشیىی  دس هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس ًَاحی غشب ٍ ؿوال

 (SARًسجت جذة سذین )

 .گشدد هیهحاػثِ  1 ساتغًِؼثت خزب ػذین اص عشیك 

    
  

√   mg  
                                                                                                         1 اتغِس

ػذین دس خان  تاالی. همادیش تاؿٌذ هی اوی ٍاالى دس لیتش هیلی تشحؼة Mg ،Ca  ٍNaدس ایي ساتغِ 

 گشدد هیًفَر تَدى خان  لاتل ولؼین هَخة پشاوٌذگی رسات خان ٍ غیش هٌیضین ٍ ّای یَىتشخالف 
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 99/19تا  88/2همادیش ایي ؿاخق دس دؿت هْشاى تیي  2هغاتك خذٍل . (1391ًظاد ٍ ّوىاساى،  )راوشی

ٍ هتَػظ  3 دس خذٍلتِ ّوشاُ والع ٍ اهتیاصات هشتَعِ  صیشصهیٌیاسصیاتی هؼیاس آب  ّای ؿاخق هتغیش اػت.

 اػت.آٍسدُ ؿذُ  4دس خذٍل  ّا ؿاخقی ٍصًی اسصؽ ووّ
 

 (1345  )سّتبثیبى ٍ ّوکبراى ارسیبثی هعیبر آة سیزسهیٌی ّبی ضبخص -3جذٍل 

 ذخیلی ؿذی ؿذیذ هتَػظ ًاچیض ٍ ون صایی تیاتاىوالع 

 51/3 – 4 51/2 – 5/3 51/1 – 5/2 1 – 5/1 اهتیاص

 >50 30 - 50 20 – 30 <20 (هتش/ ػال ػاًتیصیشصهیٌی )افت آب 

 <5000 2250 - 5000 750 – 2250 <750 هتش( تش ػاًتیهَع  ّذایت الىتشیىی )هیلی

 <32 26 - 32 18 – 26 <18 نیًؼثت خزب ػذ

 <1500 500 - 1500 250 – 500 <250 (تشیٍاالى دس ل یاو یلیه) ولش

 تحت فـاس ػیؼتن آتیاسی
ػٌتی هذسًیضُ 

 ؿذُ

عشاحی  تاػٌتی 

 تْیٌِ

ػٌتی تذٍى عشاحی تْیٌِ هاًٌذ 

 آتیاسی غشلاتی

 
 سیزسهیٌیهؤثز ثز هعیبر آة  ّبی ضبخصهتَسظ ٍسًی ارسش  -4جذٍل 

 صایی تیاتاىوالع  هتَػظ اسصؽ ػذدی ؿاخق اسصیاتی سدیف

 4 11/3 افت آب صیشصهیٌی 1

 2 62/1 ّذایت الىتشیىی 2

 1 31/1 ًؼثت خزب ػذین 3

 1 01/0 ولش 4

 2 75/1 ػیؼتن آتیاسی 5

 

ّب ضبخصتْیِ ًمطِ   

IDWٍسًی )رٍش هعکَط فبصلِ 
1) 

GIS فٌاٍسی دس تدضیِ ٍ تحلیل هىاًی تِ ووه ّا دادُ یاتی دسٍى
اػت، چشا وِ  تشخَسداس ای ٍیظُاص اّویت  2

 ؿًَذ هیتَلیذ  یاتی دسٍىٍ اص عشیك  GIS، دس ػولیات گیشًذ هیوِ هَسد اػتفادُ لشاس  ّایی ًمـِاص  تؼیاسی

(Akbari et al., 2020).  هؼىَع فاكلِ ٍصًیسٍؽ (IDW دس تشخی هغالؼات )ِػٌَاى یه سٍؽ  تِ گزؿت

 . ایي سٍؽ(et al; Taha ., 2019al et Li,. 2017) تفادُ ؿذُ اػتّا اػ یاتی ٍ تْیِ ًمـِ هٌاػة تشای دسٍى

ایي  اػاع تش یاتی دسٍى ّای سٍؽ ّوِ. ( 2017et alTaha ,.یاتی اػت ) ّای دسٍى یىی اص پشواستشدتشیي سٍؽ

 تیـتشیّوثؼتگی ٍ تـاتِ  دٍستشًذتِ ّن ًؼثت تِ ًماعی وِ اص ّن  تش ًضدیهوِ ًماط  اًذ یافتِفشضیِ تَػؼِ 

تا فاكلِ تیي ًماط  ّا ّوؼایِفشم تش ایي اػت وِ هیضاى ّوثؼتگی ٍ تـاتِ تیي  IDWداسًذ. دس سٍؽ 

فاكلِ ّش ًمغِ اص ًماعی وِ دس  تاتؼی تا تَاى هؼىَع اص كَست تِآى سا  تَاى هیوِ  تاؿذ هیهتٌاػة 

ّوؼایگی آى ًمغِ لشاس داسًذ تؼشیف وشد. الصم تِ روش اػت وِ اص هؼائل هْن دس ایي سٍؽ تؼشیف ؿؼاع 

 یاتی هیاىاص عشیك . (1394صادُ ٍ هحوذتشاب،  )هحوذی تاؿذ هیّوؼایگی ٍ تَاى هشتَط تِ تاتغ ػىغ فاكلِ 

 3 ؿىل دسعَس هدضا  هزوَس تِػَاهل  ّای َع فاكلِ ٍصًی ًمـًِماط هَسد هغالؼِ تا اػتفادُ اص سٍؽ هؼى

                                                           
1. Invers Distance Weighted 

2. Geographic Information System 
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 GISّا دس هحیظ  آى ّای الیِهشتَط تِ ّش ؿاخق ٍ تا تلفیك  ّای ًمـِدس ًْایت تؼذ اص تْیِ  تْیِ گشدیذ.

هٌغمِ  صایی تیاتاىدػت آهذ وِ دس اسصیاتی ًْایی ٍضؼیت  تِ 2ساتغِ عثك  صیشصهیٌی آبتخشیة هٌاتغ  هؼیاس

 اػت. صیشصهیٌیآب الیِ هؼیاس  دٌّذُ ًـاى 3اػوال گشدیذ. ؿىل  آبتحت ػٌَاى هؼیاس 

 : 2 ساتغِ
 ًؼثت خزب ػذین( ; هؼیاس آب صیشصهیٌی × افت ػغح آب صیشصهیٌی × ّذایت الىتشیىی ×)ػیؼتن آتیاسی 4/1

 

 ًتبیج 

وِ دس  دادش تش تخشیة هٌاتغ آب ًـاى ؤثووی ػَاهل ه ّای اسصؽهتَػظ ٍصًی  دس هَسداًدام ؿذُ  ّای تشسػی

تا تَخِ  .گیشد هیون، هتَػظ ٍ ؿذیذ لشاس  صایی تیاتاىػِ والع  دس صیشصهیٌیهٌغمِ هَسد هغالؼِ هؼیاس آب 

دسكذ اص ول  32وِ دسیافت  تَاى هی (3 دس تخشیة هٌاتغ هٌغمِ )ؿىل صیشصهیٌیتِ ًمـِ ٍضؼیت هؼیاس آب 

غشب  ؿوال ّای لؼوتتخشیة هٌاتغ آب لشاس گشفتِ اػت، ایي والع تیـتش دس  (1-5/1)ون  دس والعهٌغمِ 

( لشاس گشفتِ وِ دس 51/1-5/2دسكذ اص ول هٌغمِ دس والع هتَػظ ) 48 حذٍد .تاؿذ هی ؿشق خٌَب ٍ

لشاس  (51/2-5/3دسكذ اص ول هٌغمِ دس والع ؿذیذ ) 20 حذٍد لشاس داسد. ؿشق ؿوالٍ ؿوال  ّای لؼوت

افت ػفشُ دس ٍضؼیت تخشیة اساضی  ؿاخق. تاؿذ هیؿشق هٌغمِ هتوشوض  ػوذتاً دس ًاحیِ خٌَبوِ گشفتِ 

، ؿاخق ًؼثت خزب ػذین دس ٍضؼیت تخشیة (4ٍ  3، 2، 1والع )ون، هتَػظ، ؿذیذ ٍ تؼیاس ؿذیذ 

، ؿاخق ػیؼتن آتیاسی دس ٍضؼیت تخشیة اساضی ون ٍ تؼیاس ؿذیذ (2ٍ  1اساضی ون ٍ هتَػظ )والع 

( ٍ 3ٍ  2، 1(، ؿاخق ّذایت الىتشیىی دس ٍضؼیت تخشیة اساضی ون، هتَػظ ٍ ؿذیذ )والع 4ٍ  1 )والع

تش اػاع ًتایح  .(د ٍ الف، ب، ج 3 ؿىل) ( لشاس گشفتٌذ1ؿاخق ولش دس ٍضؼیت تخشیة اساضی ون )والع 

ٍاحذ واسی اص  دٍتٌْا  (ب 3)ؿىل  آتیاسی ّای ػیؼتنتخشیة اساضی، دس هَسد ؿاخق  ّای ؿاخقتشسػی 

وِ دس ًَاحی خٌَب غشتی،  اًذ گشفتٍِاحذ واسی هٌغمِ تحت تأثیش تخشیة اساضی اص ایي هٌظش لشاس ّـت 

دلیل  واسی تِ ٍاحذّای. تمیِ تاؿٌذ هیلؼوتی اص ًَاحی هشوضی ٍ ًیض تخـی اص ًَاحی خٌَتی دؿت هتوشوض 

دس تخشیة اساضی ًخَاّذ داؿت. تش اػاع تأثیشی  ،ایي ؿاخق دیذگاُوـاٍسصی اص  ّای فؼالیتػذم اًدام 

 ؿَد هیخٌَتی ٍ ؿشلی دؿت هـاّذُ  ّای حاؿیِحذالل هیضاى ّذایت الىتشیىی دس ًمـِ ّذایت الىتشیىی 

سػَتی اص فشػایؾ ػاصًذ تختیاسی اػت، اها هیضاى ایي ؿاخق تِ ػوت ًَاحی  ّای ًْـتِوِ دلیل آى ٍخَد 

. هغاتك ًمـِ ّذایت یاتذ هیاًچن تش آتخَاى افضایؾ دؿثىِ آتیاسی وٌدلیل تأثیش  غشتی دؿت تِ غشتی ٍ ؿوال

. ؿَسی دس اثش آتیاسی ًاهٌاػة گیشد هیوالع لشاس  3الىتشیىی تأثیش ایي ؿاخق دس تخشیة اساضی هٌغمِ دس 

هحلَل ػذین،  ّای ًوهًیض همذاسی . حتی آب ؿیشیي ؿَد هیایداد  خـه ًیوِهٌاعك خـه ٍ  ّای خاندس 

صّىـی ون ٍ تثخیش تاالػت  ّا آىگشم ٍ خـه وِ دس  ّای خانهَلؼی وِ ایي آب دس  .هٌیضین داسد ولؼین ٍ

 دّذ هیسا تـىیل  تلَسّاییوِ هؼوَالً  هاًذ هیٍ ًوه سٍی صهیي تالی  ، آب تثخیش ؿذُؿَد هیاػتفادُ 

دس آتخَاى  همادیشؿاىدٍ ؿاخق ًؼثت خزب ػذین ٍ ولش تا تَخِ تِ ایٌىِ  .(1388)ًاعمی ٍ ّوىاساى، 

دؿت هْشاى فشاتش اص همادیش هداص هغاتك هذل هزوَس لشاس ًگشفتِ اص ًظش تخشیة هٌاتغ والع ون سا تِ خَد 

دادُ خَد اختلاف  سا تِدسكذ تاالیی  2ًمـِ ؿاخق ًؼثت خزب ػذین والع دس . اگشچِ اًذ دادُاختلاف 

ّیچ هحذٍدیتی ٍخَد ًذاسد اها تایذ دس ساتغِ تا  ٍلی هغاتك دیاگشام ٍیلىاوغ اص ًظش آتیاسی اساضی اػت

 حؼاػیت ًـاى داد. تا حذی ؿَد هیالذاهاتی وِ هَخة افضایؾ ایي ؿاخق 
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ًسجت جذة سذین، د( ّذایت  (سیستن آثیبری، ج (افت آة سیزسهیٌی، ة (الفّبی هٌغمِ هَرد هغبلعِ ضبهل  ًمطِ -3ضکل 

 اس جٌجِ هعیبر آة سایی ثیبثبىالکتزیکی ٍ ُ( ضذت 
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 ثحث
ؿاخق آى ؿاهل ّذایت الىتشیىی، ًؼثت پٌح تٌْا هؼیاس آب ٍ آتیاسی تا ، IMDPAهذل  هؼیاسّایاص هیاى 

آتیاسی ٍ ولش وِ تا تَخِ تِ ؿشایظ اللیوی ٍ خغشافیایی خاف هٌغمِ،  ّای ػیؼتنخزب ػذین، افت ػفشُ، 

، دس ایي تاؿٌذ هیولیذی  ّای ؿاخقتخشیة تاالی اساضی  ٍ آتیاسی ّای ػیؼتنٍخَد وـاٍسصی ٍ اًَاع 

ػیؼتن آتیاسی  ٍ ؿاخق افت ػفشُتشتیة  تِدػت آهذُ  تا تَخِ تِ ًتایح تِ تحمیك هَسد تشسػی لشاس گشفتٌذ.

ذ، ًتایح ٌداؿتِ تاؿ تیـتشیاثش  صایی تیاتاى ّای والعدس  تَاًٌذ هیتشخَسداس تَدُ ٍ  تیـتشیاص حؼاػیت 

ػٌَاى هْوتشیي  )غشلاتی ٍ ًـتی( سا تِ آتیاسی ّای سٍؽوِ ًـاى داد  (1383اهام ٍ صّتاتیاى ) سفیؼی تحمیمات

تاػث ، ؿًَذ هیػٌتی اػوال  عَس تِغلظ آتیاسی وِ  ّای ػیؼتن .داسد هغاتمتهؼشفی وشدًذ،  صایی تیاتاىػَاهل 

الصم اػت وِ  تٌاتشایي. ؿَد هیاص آب  ای تْیٌِتاالیی اص آب دس هٌغمِ ؿذُ ٍ هاًغ اص اػتفادُ  ّذسسفت

، هَسد تاصًگشی لشاس گشفتِ ٍ تا آهَصؽ وـاٍسصاى ذًؿَ هی ػٌتی اػتفادُ  كَست تِآتیاسی وِ  ّای ػیؼتن

ػٌتی ؿَد تا ػالٍُ تش تاال تشدى ساًذهاى آتیاسی ٍ خلَگیشی اص  ّای ػیؼتنًَیي آتیاسی خایگضیي  ّای ػیؼتن

 ّای آبوِ اص  ای سٍیِ تی تشداسی تْشُدلیل  ػول آیذ. تِ اساضی ًیض خلَگیشی تِّذس سفتي آب، اص ؿَس ؿذى 

غشلاتی كَست  كَست تِآتی، آى ّن  كَست تِوِ  ای گؼتشدٍُاػغِ ٍخَد اساضی وـاٍسصی  دؿت تِ صیشصهیٌی

ؿاخق  تأثیش ایي تیـتشیيوِ  كَستی هتش افت دس آتخَاى دؿت لاتل هـاّذُ اػت، تِ 12/2تا حذٍد  گیشد هی

 .ؿَد هیدلیل توشوض اساضی وـاٍسصی دیذُ  دس تخشیة اساضی دس ًَاحی غشتی دؿت تِ( 4)والع 

ووه ّا  هذلتیاًگش ایي اهش اػت وِ اػتفادُ اص ایي  ّا تشای تؼییي ؿذت تیاتاى هذلدػت آهذُ اص  ًتایح تِ

تخشیة اساضی اتضاس  ّای ًمـِؿایاًی تِ تاال تشدى دلت ٍ ػشػت ػول واسؿٌاع ًوَدُ ٍ خْت تْیِ 

هْن دس ؿذت  ّای خٌثِاص  صایی تیاتاىتا تَخِ تِ ایٌىِ ػشػت  .(1381صّتاتیاى ٍ خؼفشی، ) اػت یػَدهٌذ

صّتاتیاى ٍ خؼفشی، ) ػٌَاى یه هؼیاس ٍاسد گشدد دس ایي هذل تِ صایی تیاتاىاػت، خْت اسصیاتی خغش  صایی تیاتاى

ػٌَاى یه هٌغمِ هشصی ًمؾ هْوی دس تْثَد ٍضؼیت التلادی  تا تَخِ تِ اّویت دؿت هْشاى وِ تِ .(1387

ػْن  تاالتشیيهٌاػثی تشای سفغ افت ػفشُ وِ اص ًظش تخشیة اساضی  واسّای ساُهْشاى ٍ اػتاى داسد، الصم اػت 

 ّای چاُ، اتخار گشدد. هَاسدی ّوچَى خلَگیشی اص تشداؿت اص دّذ هیسا اص هٌظش هؼیاس آب تِ خَد اختلاف 

آب دس  خَیی كشفِة، ػآتیاسی ػٌتی تِ الگَّای هذسى ٍ سػایت الگَی وـت هٌا ّای سٍؽ، تغییش غیشهداص

تا  تَاًذ هیافضایؾ تغزیِ آتخَاى ٍ تشٍیح فشٌّگ اػتفادُ كحیح اص آب  هٌظَس تِ ساّىاسّاییتخؾ وـاٍسصی، 

 ی واّؾ دّذ.دؿت سا تا حذ صیشصهیٌیآب  سٍیِ تیحذی ؿشایظ هٌغمِ سا تْثَد تخـیذُ ٍ تشداؿت 

 

 گیزی ًتیجِ
صیشصهیٌی تِ تشسػی ٍ تؼییي والع  آبّای ووی ٍ ویفی  دس ایي پظٍّؾ ػؼی ؿذُ وِ تا اػتفادُ اص ؿاخق

صایی دس دؿت هْشاى پشداختِ ؿَد. ًتایح ًـاى داد وِ آب اص ػَاهل هْن ٍ تأثیشگزاس دس پایؾ  ؿذت تیاتاى

ًـاى  IMPDAّای هذل  ّوچٌیي دادُ .تاؿذ هی خـه ًیوِدس هٌاعك خـه ٍ  صایی هخلَكاً ؿذت تیاتاى

صایی هٌغمِ  ّای افت ٍ ػیؼتن آتیاسی تِ تشتیة تیـتشیي تأثیش سا دس سًٍذ تیاتاى داد وِ دس ایي هٌغمِ ؿاخق

صایی، ػالٍُ تش ػاهل آب، اص دیگش ػَاهل ًظیش خان  اسصیاتی ؿذت تیاتاى هٌظَس تِؿَد وِ  پیـٌْاد هیداسًذ. 

(، اللین غیشُ ، تافت، دسكذ ػٌگ ٍ ػٌگشیضُ ٍّذایت الىتشیىیایی چَى ػوك هؤثش خان، ّ )ؿاخق

(، پَؿؾ گیاّی غیشُ ّای تاسؽ ػالیاًِ، ؿاخق خـىی، ؿاخق خـىؼالی، تذاٍم خـىؼالی ٍ )ؿاخق
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ٍ تدذیذ حیات پَؿؾ گیاّی( ًیض اػتفادُ ؿَد تا تشآٍسد  تشداسی تْشُّای ٍضؼیت پَؿؾ گیاّی،  )ؿاخق

ایی تایذ دص تیاتاى هٌظَس تِگشدد وِ  پیـٌْاد هی ًْایت دسكَست گیشد.  صایی تیاتاىاص ٍضؼیت ٍ ؿذت  تشی دلیك

ػول آٍسد تا اص ایداد ؿشایظ تحشاًی دس ایي هٌاعك خلَگیشی  توْیذاتی خْت هذیشیت كحیح هٌاتغ آب تِ

 ػول آیذ. تِ

 

 هٌبثع
صایی  (. اسصیاتی ؿذت تیاتاى1391فخشالذیي. ) ،افضلی ٍ سؿیذ ،ؿوؼی فالح ؛هؼؼَد ،هؼؼَدی ؛سضا ،ًظاد راوشی

. فاسع دؿت صسیيتا هؼیاس آب صیشصهیٌی ٍ تا اػتفادُ اص ػیؼتن اعالػات خغشافیایی؛ هغالؼِ هَسدی 

 .10-1، (3)2ًـشیِ ػلوی پظٍّـی هٌْذػی آتیاسی ٍ آب ایشاى، 

(. تؼییي ؿذت تخشیة هٌاتغ آب دس هٌغمِ واؿاى تا اػتفادُ اص 1381. )ضاٍ خؼفشی، س غالهشضاصّتاتیاى، 

 .30-19 ،(30)28 ،ؿٌاػی هحیظ. صایی تیاتاىهذل 

صایی  (. تشسػی هؼیاسّای آب ٍ خان دس تیاتاى1387. )شصادٍ آصادًیا، ف ؼياحوذی، ح؛ الهشضاصّتاتیاى، غ

 .169-162 ،(4)21 ،دس هٌاتغ عثیؼیپظٍّؾ ٍ ػاصًذگی خَؽ دّلشاى )دؿت اتَغَیش(.  هٌغمِ ػیي

هدلِ خٌگل . صایی تیاتاىحؼاػیت هٌاعك تِ  ًمـِ(. سٍؽ تْیِ 1383. )غالهشضاٍ صّتاتیاى،  واساهام، ػ سفیؼی
 .12-6، 66 ٍ هشتغ،

 ای خْت اسائِ یه هذل هٌغمِ GIS ٍ RS صایی تا اػتفادُ اص . اسصیاتی ووی ٍضؼیت تیاتاى(1384) .لادػپْش، ػ

 .ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ داًـگاُ ؿیشاص دس هٌغمِ فیذٍئیِ گشهذؿت، پایاى تش هذل هذالَع تا تأویذ

(. 1394. )ؼيخؼشٍی، حٍ  اعوِپٌاّی، ف ؛دتحیذ هَػَی، ػ ؛ػثاػؼلی ٍلی، ؛دتثیخْشهی، ه لشائتی

ًـشیِ  .تش افت ػاالًِ ػغح ایؼتاتی، هغالؼِ هَسدی: آتخَاى واؿاى تأویذتا  صایی تیاتاىتشسػی سًٍذ 
 .47-37 ،3(3) هٌاتغ آب ٍ تَػؼِ،

یاتی  تؼظ سٍؽ دسٍى هٌظَس تِ(. اسائِ یه الگَسیتن خذیذ 1394. )شّادٍ هحوذتشاب، ف شینصادُ، ه هحوذی

 .50-39 ،(9)5 ،تحلیلی ٍ ػذدی دس هٌْذػی هؼذى ّای سٍؽدّی ػىغ فاكلِ دس هٌغمِ حشاساى.  ٍصى

هٌغمِ صاتل اص  صایی تیاتاى(. اسصیاتی ؿذت 1387. )ؼيٍ احوذی، ح غالهشضا صّتاتیاى، ؛ػیلَاًا هحوذلاػوی،
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Abstract 

Desertification is defined as the reduction of the ecological and biological potential of the earth, 

which occurs both naturally and artificially. This phenomenon is one of the important problems 

of countries for sustainable development management programs, which is the result of a 

combination of various environmental, human and climatic factors. Water is recognized as an 

important and influential factor that is the main source of life and also guarantees the survival of 

sustainable ecosystems. Since water is more important in arid and semi-arid climates than in 

other climates, measures should be taken to properly manage water in order to prevent critical 

conditions in these areas. The purpose of this study is to investigate the status of water criteria to 

assess desertification. Due to the many effects that water indices have on the development of 

desert areas, in our study, we used quantitative and qualitative indices of groundwater such as 

electrical conductivity (EC), sodium absorption ratio (SAR), color (Cl), falling groundwater 

level and irrigation systems to study and determine the class of desertification intensity in 

Mehran plain. The IMDPA model was applied to evaluate the desertification situation. The 

results showed that the indices of decline and irrigation systems with average values of 3.11 and 

1.75, respectively, have the greatest impact on the desertification process in the region. 

According to the groundwater status map in the destruction of resources in the study area, it can 

be concluded that 32% of the total area is in the low class, 48% in the middle class, and 20% of 

the total area is in the severe desertification class. In general, water resources management 

should be a priority for executive agencies to prevent desertification. 

 

Keywords: Desertification, Groundwater, IMDPA, Mehran plain, Quality index. 
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 المیاستان ا یشمال سیحوزه آبخ یبر دما یاراض یکاربر راتییاثرات تغ یبررس
 

 4ػبلوِ صجبؽ ُذی، س3یری، ػبعفِ اه2یػبرف صبثر ،*1یصَریق یهرتض

 

 ، تْطاى، ایطاىزاًكگبُ تْطاى ،یؼیزاًكىسُ هٌبثغ عج ع،یآثر یّب حَظُ تیطیهس یزوتط یزاًكزَ -1

 ی، ؾبضی، ایطاىؾبض یؼیٍ هٌبثغ عج یزاًكگبُ ػلَم وكبٍضظی عزاضیثرآ یػلَم ٍ هٌْسؾی زوتط یزاًكزَ -2

 ، قْطوطز، ایطاىزاًكگبُ قْطوطز ،یؼیحفبظت آة ٍ ذبن، زاًكىسُ هٌبثغ عج یزوتط یزاًكزَ -3

 ، تْطاى، ایطاىهسضؼ تیزاًكگبُ تطث ،ؿتیظ ظیهح یؾػلَم ٍ هٌْس یزوتط یزاًكزَ -4

  m.gheysouri@ut.ac.ir هسئَل: ًَیسٌذُ  *

 (27/08/1400پصیطـ:  تبضید    08/08/1400زضیبفت:  تبضید )  

 
 چکیذُ

هطکالت جذی است کِ  جولِ از صٌؼتی ٍ ضْری در حبل حبضر ّبی  آلَدگیٍ  تغییرات کبرثری اراضی ،رضذ سریغ جوؼیت

ضوبر ِ دهبی سغح زهیي ػبهلی ثرای ارزیبثی کیفیت زیستگبُ ث ضذُ است. از عرفی تغییرتَسظ اًسبى ثِ هحیظ عجیؼی اػوبل 

کَتبُ هذت تغییر کبرثری ٍ دهبی ّبی  دٍرُثٌبثرایي ضررٍت دارد پیَستگی ثیي  .گیرد هیاز تغییر کبرثری زهیي الگَ کِ آیذ  هی

در حَزُ  1393-1398دهبیی عی دٍرُ آهبری خصَصیبت ثب ثررسی احر کبرثری اراضی ثر  ایي پصٍّص. سی گرددثررزهیي سغح 

هختلف  ّبیًقص کبرثری ،ٍ هَقؼیت صٌؼتی ثب ٍجَد صٌبیغ ًفت ٍ گبزدضتی  -دٍ ثخص کَّستبًیدر آثخیس ضوبلی استبى ایالم 

ٍ  ETMسٌجٌذُ لٌذست  ای هبَّارُ دادُ ازدهب ٍ کبرثری اراضی ّبی  ًقطِثرای تْیِ . کٌذ ثررسی هیهغبلؼِ هَرد را در هٌغقِ 

MODIS  هتری در گَگل ارث اًجیي 250ٍ  30ترتیت  ثِثب دقت هکبًی (Google Earth Engine)  الگَریتن جٌگل ّبی رٍشاز

آة، هرتغ، اراضی  ّبیکبرثریسغح  ،ًظر هَرد. ًتبیج ًطبى داد کِ در عی ضص سبل ضذاستفبدُ ثردار  هبضیيتصبدفی ٍ 

 11/0ٍ  33/13ترتیت  ثِّب هبًٌذ جٌگل ٍ اراضی ثبیر  کبرثریدرصذ افسایص ٍ سبیر  42/3ٍ  87/3، 15/0ترتیت  ثِکطبٍرزی ٍ ثبغی 

ًطبى داد هیبًگیي دهبی هٌغقِ در ٍ ایجبد جسایر حرارتی  LST. الگَریتن دهبیی ثب استفبدُ از ضبخص ذاًضتِدا درصذ کبّص

رسیذُ ٍ گراد  درجِ سبًتی 88/31ثَدُ کِ در پبیبى دٍرُ هَرد ثررسی ثِ گراد  سبًتیدرجِ  02/31( هؼبدل  1393دٍرُ پبیِ )سبل 

ر ثَدُ از ّوذیگهتأحر اقلین ٍ کبرثری اراضی  ،گراد دهب افسایص داضتِ است. ثب تَجِ ثِ ًتبیج درجِ سبًتی 68/0در عی ضص سبل 

 ٍ ّر کذام در ارتجبط ثب دیگری احرات خَد را ًطبى هی دٌّذ.

 

 .MODISگَگل ارث اًجیي، ، حرارتیجسایر تغییر کبرثری اراضی، کلیذی:  یّب ٍاشُ

 

 هقذهِ

 ,.Vijayana et al., 2021; Wu et al) پیَؾتِ زض حبل تغییط اؾت اًؿبًی ّبی فؼبلیت احط زض ظهیي ؾغح

اضتجبط ای  هٌغمِنَضت ِ ثب ًَع وبضثطی ظهیي ثتَاًس  هیوِ ایي تغییطات زض قسیستطیي حبلت هوىي (؛ 2021

LULCC) ظهیي پَقف ٍ ظهیي وبضثطی تغییط (.Chatterjee and Gupta, 2021)زاقتِ ثبقس 
 انغالح یه( 1

 ،اًساظ چكن الگَّبی(. اظ عطفی Daatakullo et al., 2021اؾت ) اًؿبى تَؾظ ظهیي ؾغح تغییط ثطای ولی

 تغییطات ظهبًی-هىبًی ثطزاضی ًمكِ( وِ ثب Yang, 2021زاضز ) ّب اوَؾیؿتن زض ظیؿتی تٌَع ثط ظیبزی تأحیط

 قٌبؾبیی ثِ ٍ قَز هیتؼییي  هحیغی تغییطات ّبی هحطن ٍ ضًٍسّب ثْتط زضن ثطای ّبیی فطنت ظهیي  پَقف

 ّبی فؼبلیت احط زض تغییطات (. ایيZhou et al., 2021)وٌس  هی ووه ظهیيپبیساض  هسیطیت ّبی اؾتطاتػی

                                                           
1. Land-Uses and Land-Cover Changes 
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 تغییطات ایي تحلیل ؛ ثٌبثطایيآیس هی ٍرَز ثِ ضطٍضی هٌبثغ تأهیي ٌّگبم زض اًؿبًی غیطهؿتمین ٍ هؿتمین

(. Daatakulloa, 2021اؾت ) ضطٍضی ؾبوٌبى ثْتط هؼیكت تأهیي ٍ عجیؼی هٌبثغ ثْیٌِ هسیطیت ثطای اضاضی

 ضا هحلی اًمطاو زض ًْبیت َّایی ٍ آة تغییطات ثب ّوطاُ قْطًكیٌی ظیؿتگبُ، ضفتي ثیي اظ ػَاهل اظ ثؿیبضی

زض ػهط (. Vijayana et al., 2021اؾت ) قسُ ثَهی ّبی گًَِ اظ ثؿیبضی ضفتي ثیي اظ ثِ هٌزط ٍ وطزُ ایزبز

وِ عی چْبض زِّ اذیط ضقس ؾطیغ  عَضی ثِ رْبًی قسُ اؾتِ ئلهؿحبضط گطم قسى وطُ ظهیي تجسیل ثِ یه 

عجیؼی قسُ اؾت. ایي تغییطات زض ًْبیت ثبػج تغییط زض ؾغح ّبی  پسیسُقْطًكیٌی ؾجت تغییط ٍ تحَل 

زلیل تغییطات ِ زض هٌبعك قْطی، ثؿتِ ثِ پَقف ظهیي ٍ ث(. 1398)ظًسی ٍ ّوىبضاى، قَز  هیظهیي 

 (.1392)پَضفطظاًِ ٍ ّوىبضاى،  آیس هیٍرَز  ثِط اظ ؾبیط ًَاحی هٌبعمی ثب زضرِ حطاضت ثیكت ،ّب وبضثطی

 ًمفتَاًس  هیوِ ایي ػبهل قَز  هیگؿتطـ قْطًكیٌی ثبػج تغییط اًطغی زضیبفتی ؾغح ظهیي  يیّوچٌ

 ,.Saher et alزاقتِ ثبقس ) هٌغمِ زض یه تؼطق ٍ تجریط ثبظ ٍ فضبی زض آة ًیبظّبیزض تأهیي  ای وٌٌسُ تؼییي

ؾجع ٍ وبضثطی وكبٍضظی ًمف هْوی زض تكىیل رعایط حطاضتی زاضًس )ظًسی  یوِ ترطیت فضب عَضی ثِ(، 2021

ػسم تؼبزل تغییطات زهبیی ٍ هٌبثغ آة زض ّط هٌغمِ  ،زض ایي تغییطاتهؤحط (. یىی اظ ػَاهل 1398ٍ ّوىبضاى، 

 (.Chatterjee and Gupta, 2021)قَز  هی هٌغمِ آى ؾغح زهبی ثبػج تغییط الگَی ًتیزِ زضاؾت وِ 

 ًیبظهٌس اؾت، گؿتطـ حبل زض ؾطػت ثِ وِ قْطی هحیظ یه زض ثَهی گیبّی پَقف هسیطیت

 آیٌسُ َّای ٍ آة ثب رَاهغ ٍ ّب گًَِ ؾبظگبضی چگًَگی ٍ تأحیطات ایي اظ وِ اؾت ظهیي هسیطیت ّبی اؾتطاتػی

 ظهیي وبضثطی تغییط پؽ زض هحطن هىبًیؿن ثٌبثطایي آقىبضؾبظی(؛ Vijayana et al., 2021ثبقس ) آگبُ

 زض ٍ وٌس هی تؿْیل قْطًكیٌی فطآیٌس زض ثیَفیعیىی ٍ اًؿبًی احطات هَضز زض ضا تطی ػویك ثیٌف قْطی،

1) قْطی گطهبیی رعیطُ (. احطWu et al., 2021وٌس ) هی حوبیت قْطی پبیساض تَؾؼِ اظ ًتیزِ
UHI )یه 

. ضٍ قَزِ ثب چبلف ضٍث قْطی حطاضتی هحیظ قَز هی ثبػج قْطًكیٌی، افعایف زلیل ثِ وِ اؾت گؿتطزُ پسیسُ

 زض قسُ ثیٌی پیف افعایفوِ ًبقی اظ   قَز ثستط( HWs) گطهب ّبی هَد عَل زض اؾت هوىي UHI احط

(. هغبلؼبت هتؼسزی Zou et al., 2021ظهیي ثبقس ) قسى گطم زلیل ثِ آیٌسُ زض قسیس َّایی ٍ آة ضٍیسازّبی

 Harmayرولِ  ًمف تغییط وبضثطی اضاضی ٍ تغییطات زهبیی زض زاذل ٍ ذبضد وكَض اًزبم قسُ اظزض اضتجبط ثب 

( ثب ثطضؾی رعایط گطهبیی زض هٌغمِ قْطی زض احط تغییط وبضثطی اضاضی ٍ تغییطات آة ٍ 2021ٍ ّوىبضاى )

ی ثب تغییط ظهیي زاضًس. َّایی هٌغمِ هلجَضى اؾتطالیب هكبّسُ وطزًس وِ رعایط حطاضتی ایزبز قسُ اضتجبط ظیبز

Harmay ( ثب ثطضؾی تهبٍیط 2021ٍ ّوىبضاى )ُؾٌزٌسُ ای  هبَّاضMODIS  ٍ رْت اضتجبط ثیي رعیط حطاضتی

ٍ ضٍؾتبیی  یتَرْی زض هٌبعك قْط لبثلوبضثطی قْطی زض قْطّبی ثعضي چیي ًكبى زازًس وِ تغییطات 

( 1398رعایط گطهبیی گؿتطـ زاقتِ اؾت. ظًسی ٍ ّوىبضاى ) ،قْطیثعضي هٌبعك زض ػجبضتی ِ ث؛ ٍرَز زاضز

ًمف تغییطات وبضثطی اضاضی ثط فطم رعایط حطاضتی زض هكْس اظ یه زٍضُ ظهبًی ثیٌی  پیفثطای ثطضؾی ٍ 

هبضوَف اؾتفبزُ ٍ هكبّسُ وطزًس وِ رعایط حطاضتی اظ ًظط تؼساز ٍ ٍؾؼت زض ؾبل  CAاظ  2016تب  1998

ثِ ثطضؾی  ای( زض هغبلؼ1398ِزاضز. وبظوی ٍ ّوىبضاى ) 2016وتطی ًؿجت ثِ ؾبل ٍؾؼت ٍ زهبی و ،1998

( ٍ ضٍـ رٌگل تهبزفی ٍ UHIتغییطات وبضثطی اضاضی زض قْط هیٌبة ثط تغییطات رعایط حطاضتی قْط )تأحیط 

زض پطزاذتٌس. ًتبیذ ًكبى زاز وِ تغییط وبضثطی اضاضی ًمف هْوی  TM  ٍOLIآهبض فضبیی ثط ضٍی تهَیط 

گیبّی  پَقفثطضؾی تأحیطات وبضثطی ظهیي ٍ ( ثب 1399اؾسی ٍ ّوىبضاى )ایزبز رعایط حطاضتی زاقتِ اؾت. 

                                                           
1. Heat Islands of the city 
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 ػالٍُ ثط، ثیبى وطزًس وِ تْطاى 6هٌغمة زض ؾیوبی ؾطظهیي ّبی  ؾٌزِثط رعایط گطهبیی قْطی ثب اؾتفبزُ اظ 

ثط اؾبؼ زض ایزبز هكىالت زهبیی ثطضؾی گطزز. ولی نَضت  ثًِمف انلی وبضثطی نٌؼتی ثبیس ًمف اًؿبى 

اضاضی ثط پبضاهتط زهبیی زض حَظُ آثریع قوبلی ّبی  وبضثطیثطضؾی احط  ِتحمیك حبضط ث ،هغبلت ثیبى قسُ

نٌبیغ  ززلیل ٍرَ ثٍِ قَز  هی ثِ زٍ ثرف وَّؿتبًی ٍ زقتی تمؿینپطزاذتِ اؾت. ایي حَظُ اؾتبى ایالم 

نَضت  هٌغمِهغبلؼبت ظیبزی زض ایي هتبؾفبًِ وِ ثبقس  هیًفتی ٍ گبظی رعء هٌبعك اؾتطاتعیه اؾتبى ایالم 

 ًگطفتِ اؾت.

 

 ّب هَاد ٍ رٍش
 هؼرفی هٌغقِ هَرد هغبلؼِ

زض غطة وكَض ایطاى لطاض زاضز. اؾت وِ حَظُ آثریع قوبلی اؾتبى ایالم هٌغمِ هَضز ثطضؾی زض ایي تحمیك، 

ض اظ ًظط هرتهبت رغطافیبیی، حَظُ هَضز هغبلؼِ ز اؾت.ویلَهتط هطثغ  81/7195زض حسٍز  حَظٍُؾؼت ایي 

زلیمِ  2زضرِ ٍ  34زلیمِ تب  53زضرِ ٍ  32زلیمِ عَل قطلی ٍ  53زضرِ ٍ  46زلیمِ تب  40زضرِ ٍ  45

هَضز هغبلؼِ چْبض قْطؾتبى ایالم، ایَاى، هلىكبّی ٍ هْطاى لطاض  ِزض هٌغمػطو قوبلی لطاض گطفتِ اؾت. 

. اللین هٌغمِ ثبقس هیٌغمِ زقتی ثرف رٌَثی هقوبلی هٌغمِ وَّؿتبًی ٍ ّبی  لؿوتگطفتِ اؾت وِ 

ٍ زض ثرف رٌَثی ذكه ذكه  ًیوِهیبًِ ّبی  لؿوت ،هطعَة ًیوِقوبلی ّبی  لؿوتهَضز هغبلؼِ، زض 

زض تغییط  گطاز یزضرِ ؾبًت 30تب  -6هغلك آى اظ  یٍ زهباؾت  هتط یلیه 61/458ًِ ؾبالهیبًگیي ثبضـ . اؾت

هتط  24هتط ٍ حسالل  2790، بعثط اؾبؼ ًمكِ ضلَهی اضتف حساوخط اضتفبع هٌغمِ هَضز هغبلؼِ .ثبقس یه

 (.1)قىل  ثبقس هی

 هٌغقِ هَرد هغبلؼِ تیهَقؼ -1ضکل 
 

ضا ًؿجت ثِ تغییطات اللیوی یطی حیطپصتأزض هغبلؼبت هطثَط ثِ تغییطات اللیوی، ثرف هْوی وِ ثیكتطیي 

وِ تغییطات اللیوی زض یه فبنِ ظهبًی عَالًی هست  وبضثطی اضاضی اؾت. ثب تَرِ ثِ ایي تغییطزّس  هیًكبى 

عَض ًبهحؿَؾی ثط اللین یه  ثِضا تغییط ًَع وبضثطی ایي احطات  گصاضز؛ هیرب ِ ثاحطات ذَز ضا زض یه هٌغمِ 

زض ایي هغبلؼِ ثٌبثطایي ؛ هتفبٍت زض یه هٌغمِ ذَاٌّس قسّبی  هیىطٍاللینٍ ثبػج ایزبز گصاقتِ اؾت هٌغمِ 
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، رعایط حطاضتی ٍ تغییطات وبضثطی اضاضی وبضثطی اضاضی ثط تغییطات زهبییهؤحطتطیي هٌظَض ثطضؾی تؼییي  ثِ

ؾٌزٌسُ لٌسؾت  ای هبَّاضُ زازُ اظ پػٍّف ایي زضاؾترطاد قس.  (1398تب  1393ؾبلِ ) قفای یه زٍضُ ثط

ETM  ٍMODIS ِآهَظقی ّبی ًوًَِ تْیِگطزیس.  اؾتفبزُ ،قسُ اذص 1ؾبیت ظهیي قٌبؾی آهطیىب اظ و ٍ 

 ضایگبى، تهَیطی ّبی زازُ گؿتطـ ثب اهطٍظُ. ثبقس هی قسُ ًظبضت ثٌسی عجمِ زض ضطٍضی اهطی ظهیٌی ٍالؼیت

 یبفتِ وبّف ػطنِ ثِ ثط ّعیٌِ هطارؼبت اظ تَرْی لبثل ثرف 2گَگل اضث ثبالی هىبًی زلت ثب ٍ ثبال ٍضَح ثب

 وٌس السام ّب ًوًَِ تْیِ ثِ ًؿجت تهبٍیط ایي ثِ هطارؼِثب  تَاًس هی هٌغمِ ثِ آقٌب هترهم وِ عَضی ثِ اؾت،

(Ozdogan, 2015). 

ثب ٍضَح ثبالی  طینحت، اظ تهبٍ آظهَى ثطای ٍثٌسی  عجمِّبی  تنیالگَض ی اظآهَظق ًمبط ِیهٌظَض تْ ثِ

پطاوٌف ٍ  ثب ،ینَضت تهبزف ثِتَؾظ وبضقٌبؼ آقٌب ثِ هٌغمِ،  ًمبط آهَظقی يیا .گَگل اضث اؾتفبزُ قس

اضاضی ثبیط ٍ  ،ثی، ظضاػت ٍ ثبغجبًی، رٌگل، هطتغآّپٌِْ ) وبضثطیّبی  والؼتؼساز هٌبؾت ثؿتِ ثِ ٍؾؼت 

 هكرهبت تهبٍیط هَضز اؾتفبزُ ًكبى زازُ قسُ اؾت. 1زض رسٍل . قس ِیتْقْطی( 

 
 هَرد استفبدُ یا هطخصبت تصبٍیر هبَّارُ -1جذٍل 

 زلت هىبًی )هتط( ًبم ؾٌزٌسُ قوبضُ ثبًس تبضید اضائِ تهَیط ًَع تهَیط

ETM  7لٌسؾت  2019-2013 آپطیل 8لٌسؾت    30×30  

آپطیل  پَقف ظهیي  250 هَزیؽ 2013-2019

MOD11A2 2013-2019 250 هَزیؽ 

 
 استخراج تغییرات کبرثری اراضی

 نَضت ثِ 1398 تب 1393 ظهبًی ثبظُ ثطای اًزیي، اضث گَگل ؾبهبًِ اظ اؾتفبزُ ثب اضاضی، وبضثطی تغییطات

 اضاضی وبضثطی تغییطات اثتسا MODIS Landcover تهبٍیط اظ اؾتفبزُ ثب هٌظَض ثسیي قس. اؾترطاد ؾبالًِ

 زاضای ٍ ثَزُ ثبال ؾبیع پیىؿل زاضای ،ضٍـ ایي ثِ قسُ اؾترطاد وبضثطی وِ ایي ثِ تَرِ ثب قس. اؾترطاد اٍلیِ

 اؾت الظم ای هبَّاضُ اعالػبت تحلیل ٍ تزعیِ اظ لجل ،ثبقس هی لٌسؾت تهبٍیط ثِ ًؿجت یووتط زلت

 اظ ًبقی ذغبّبی ذبم، یّب زازُ ذغبّبی زٍض اظ ؾٌزف زض گیطز. نَضت ذبم تهبٍیط ضٍی ثط تهحیحبتی

 تهحیح ٍ اتوؿفطی پطاوٌف تهحیح ضٍـ اظ ًیع ذغب تهحیح رْت وِ ثبقس هی رَی احطات ٍ ؾٌزٌسُ

 هطثَط تهبٍیط وِ ربیی آى اظ (.Shalaby and Tateishi, 2007) قَز هی اؾتفبزُ ؾیؿتوبتیه ًَع اظ ٌّسؾی

 تهحیحبت وِ اؾت ًیبظ ثبقٌس، هی هرتلف ّب آى تْیِ ًحَُ ٍ اضتفبػی ثبظیبثی ٍ ثَزُ هرتلف ّبی ظهبى ثِ

 هیعاى ثِ تهَیط ٍضَح اتوؿفطیه، تهحیح اػوبل اظ پؽ .گیطز نَضت تهبٍیط ضٍی ثط رَی ٍ ضازیَهتطیه

 فیلتط ضٍـ اظ هَضزاؾتفبزُ، ای هبَّاضُ تهبٍیط اتوؿفطی تهحیح اًزبم ثطای .یبثس هی افعایف ای هالحظِ لبثل

 وبضثطی ًمكِ ثْجَز ثطای یبفت. وبّف زضنس 5 هیعاى ثِ اثط زضنس هیعاى ٍ گطزیس اؾتفبزُ 3هیتبض كیتفط

 رٌگل الگَضیتن اظ ٍ قس فطاذَاًی لٌسؾت تهبٍیط اًزیي، اضث گَگل هحیظ زض وسًَیؿی اظ اؾتفبزُ ثب اضاضی

 اظ اؾتفبزُ ّسف قس. اؾترطاد ًظط هَضز ظهبًی زٍضُ ثطای اضاضی ثطیضوب ،پكتیجبى ثطزاض هبقیي ،تهبزفی

                                                           
1. United States Geological Survey 

2. Google Earth Engine 

3. Dark Subtract 
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قبهل  اضاضیچْبض وبضثطی  ًْبیت زضثٌسی ثَز.  عجمِزض ایي ثرف، آهَظـ الگَضیتن رْت  MODISتهبٍیط 

 س.گطزیهغبلؼِ اؾترطاد  زثطای هٌغمِ هَض ، ظضاػت ٍ ثبغجبًی، رٌگل، هطتغ ٍ اضاضی ثبیط ٍ قْطیآثیپٌِْ 

 

   جٌگل تصبدفی الگَریتن

رٌگل  تنیالگَض .ثبقس هی یرٌگل تهبزف تنیالگَض ،طییبزگی ّبی تنیالگَض يیاظ ثْتط یىیزض حبل حبضط 

 بضییاؾت. تؼساز ثؿ نیتهو ّبی زضذتاظ ای  زؾتِثط  یًبپبضاهتطی هجتٌ يیهبق طییبزگی تنیالگَض هیتهبزفی 

RF تنیالگَض ثٌسی عجمِزض  نیزضذت تهو
 سُیپس بی ىؿلی. پ(1396عبلجی ٍ ّوىبضاى، اثَ) بثٌسی یهضقس  1

اهط ثب ػجَض زازى  يیاوِ  قَز یهوالؼ گٌزبًسُ  هیّوطاُ ذَز زض  ّبی یػگیًٍكسُ ثبتَرِ ثِ ثٌسی  عجمِ

 بىیهزض  ّب والؼاظ  یىیثِ  ىؿلیوِ تؼلك پای  گًَِثِ  قَز یه اًزبم نیزضذت تهو  Xبىیاظ ه ىؿلیپ

 هیزض  ىؿلیذَز ضا زض هَضز گٌزبًسى پی أض نیزضذت تهو ٍ ّط قَز یهگصاقتِ ی أضثِ  نیزضذتبى تهو

ّبی  پیىؿلقجبّت ثِ ؾبیط  يیكتطیوِ زاضای ث یوالؾ ضا ثِ ىؿلیپ ،رٌگلالگَضیتن . زّس گعاضـ هی والؼ

)هزوَػِ  یآهَظق نَضت هٌفطز اظ هزوَػِ ًوًَِ ثِ طییگ نیتهو. زضذتبى زّس یه ثبقس، اذتهبل رٌگل

ثطای ی انلّبی  زازُزٍؾَم اظ هزوَػِ  یٌیگعیثب رب ٍ طییگ ًوًَِ ثبض N ثب .ٌسٌو یه( ضقس ؿِیو یآهَظق

 يیثساؾت.  یانلّبی  زازُهزوَػِ  زضّب  ًوًَِتؼساز  Nزض ایي حبلت ٍ  قَز یه ایزبززضذت  هی ،آهَظـ

یی وِ ثطای ؾبذت ٍ آهَظـ الگَضیتن هسل تفىیه ّب زازُ وبًسُیثبلاظ ؾَم  هی ي،یگعیرب طییگ ثب ًوًَِ كیعط

 یزضًٍ یؾٌز نحت قًَس تب ثطای یوٌبض گصاقتِ ه ؿِیٍ اظ وٌس قس ًرَاّ زض آهَظـ زضذت زذبلتقسُ ثَز 

 اؾت اظ سُیثعضي ثِ احجبت ضؾ بضیّبی ثؿ هزوَػِزض هَضز  RF ییوبضا .طًسیهَضز اؾتفبزُ لطاض گ تنیالگَض

 ;Basukala et al., 2019) طزیاؾتفبزُ لطاض گ هَضزای  هبَّاضُ ّبی زازُ لیٍ تحل ِیزض تزع تَاًس یه ٍض يیا

Canty, 2019.) 

 

 جبىیثردار پطت يیهبض تنیالگَر

 ؾبزُ تؼطیفی وِ زض اؾت ًبپبضاهتطی يیهبق طییبزگی ّبی تنیالگَضاظ رولِ  عیً جبىیثطزاض پكت يیهبق

، زٍ والؼ قَز یه فیتؼطی آهَظقّبی  زازُاثطنفحِ رساوٌٌسُ وِ ضٍی  هی لِیٍؾ ثِ اؾت وِ یتویالگَض

 جبى،یپكتثطزاض  يیهبق ّبی تیلبثلرولِ  اظ (.1395ٍ ّوىبضاى، ظاز  فتحی) قًَس یه ذبل اظ ّن رسا ٍ هكرم

ّب  زازُثب اؾتفبزُ اظ تَاثغ وطًل،  حبلت يیاؾت. زض ا یآهَظقّبی  زازُ یذغطیغ غیغلجِ ثط هكىل تَظ ییتَاًب

ٍ اثطنفحِ رساوٌٌسُ زض  قَز یهثْتط اًزبم  طییپص هیتفىوِ زض آى  بثٌسی یه اًتمبل تط ثِ ثؼس ثعضي ییثِ فضب

RBF) یقؼبػ ِیوبضثطزی، وطًل تبثغ پب . زض ؾٌزف اظ زٍضقَز یه يییآى فضب تؼ
ٍ  ییاظ ًظط وبضا یگَؾ (2

نَضت  ثِ یگَؾ یقؼبػ ِیتبثغ وطًل پب(. 1395)اؾحبلی ٍ ّوىبضاى،  ظهبى پطزاظـ هٌبؾت ثب اضظـ اؾت

 اؾت: قسُ فیتؼط 1ضاثغِ 

(    )                                                                                        (1) ضاثغِ       -    -     

 ّب وٌس. ایي ضا تؼطیف هیXj ٍ ثطزاض پكتیجبى  Xiوطًل اؾت وِ تكبثِ ثیي ًوًَِ  (    ) زض ایي هؼبزلِ، 

ّبیی وِ عجمِ هخجت  ٍوتَض پكتیجبى ثطای ًوًَِ Yj زٌّس. ضطیت ضا ًكبى هی αj ّبیی  ضطیت غیطنفط پیىؿل

                                                           
1. Random Forest 

2. Radial Base Function 
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ام اؾت. ٍ jام ٍ iی  ی ثطزاض هؤلفِ زٌّسُ  ًكبى Xiٍ Xj اؾت.  -1ّبیی وِ عجمِ هٌفی زاضًس،  + ٍ ثطای آى1زاضًس،

 همساض گبهب اؾت. gزض ایي هؼبزلِ 

 

 استخراج تغییرات دهبیی

LSTّبی هرتلف، ثب اؾتفبزُ اظ قبذم  ؾبلهٌظَض اؾترطاد رعاضیط حطاضتی زض  ثِزض ایي هغبلؼِ 
زهبی  1

ي یؾغح ظه یاؾترطاد زهب تنیاظ الگَض يیهٌظَض ثطآٍضز زضرِ حطاضت ؾغح ظهِ ثزؾت آهس. ِ ؾبالًِ ّط زٍضُ ث

LST ُی طیگ اًساظُقس.  اؾتفبز LSTتَاى تكؼكغ ی )ٌیظه پَقف یّب زازُهبًٌس  یٌیظه یّبزازُ قبهل

زهبی ؾغحی ظهیي اظ ثطای اؾترطاد پَقف اؾت.  یٍاحسّب تیتطو زضنس ٍ يی، ًَع پَقف ظهی(ؾغح

ؾبهبًِ گَگل اضث  اظاؾتفبزُ قس. زض ایي ضٍـ ثب اؾتفبزُ MODIS (MODIS/006/MOD11A2 )  ؾٌزٌسُ

زؾت آهس ٍ زضًْبیت زهبی ؾغحی ظهیي ثطای هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ ِ تغییطات زهبی ضٍظ ٍ قت ثاًزیي 

ثؼس اظ تْیِ ًمكِ تغییطات وبضثطی اضاضی ٍ زهبی ؾغحی ظهیي زض هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ زض  اؾترطاد قس.

 ّط وبضثطی اؾترطاد قس. ثطای ّط وبضثطی تغییطات زهبیی هتٌبؾت ثب ؾغح ArcMapافعاض  ًطم

 

 ًتبیج
 ثررسی تغییرات کبرثری اراضی

 زض، 2ثب تَرِ ثِ رسٍل . اؾترطاد قس( 1393-1398) ؾبل قفزض ایي هغبلؼِ تغییطات وبضثطی اضاضی ثطای 

ٍ  87/3، 15/0تطتیت  ثِی غآة، هطتغ، وكبٍضظی ٍ ثب یاضاض یّبوبضثطی ایي زٍضُهٌغمِ هَضز هغبلؼِ زض عی 

 زضنس وبّف 11/0ٍ  33/13تطتیت  ثِهبًٌس رٌگل ٍ اضاضی ثبیط ّب  وبضثطیؾبیط ٍ  ؾغح افعایف زضنس 42/3

ثبیط ٍ قْطی ٍ اضاضی ّبی  وبثطیهَضز ثطضؾی ثیكتطیي تغییطات زض ثیي ّبی  ؾبل. زض ثیي زّسهیًكبى  ؾغح

 .  ثبقس هیرٌگلی 

 
 1393-1398در ثبزُ زهبًی  در هٌغقِ هَرد هغبلؼِدرصذ تغییرات کبرثری اراضی  -2جذٍل 

 وبضثطی 1393 1394 1395 1396 1397 1398 طاتییتغ زضنس

 آة 04/0 16/0 14/0 41/0 16/0 20/0 15/0

 رٌگل 85/30 63/31 49/28 61/33 58/32 17/20 -33/13

 هطتغ 90/14 33/16 99/15 58/16 42/15 53/21 87/3

 یٍ ثبغ یوكبٍضظ 17/9 44/8 69/13 86/11 80/10 51/14 42/3

 یقْط ٍ طیثب یاضاض 05/45 44/43 69/41 27/37 03/41 59/37 -11/0

 

، ّب قىلهرتلف ًكبى زاز قسُ اؾت. ثب تَرِ ثِ ایي ّبی  ؾبلتغییطات وبضثطی اضاضی زض ، 2ّبی  قىلزض 

ظهبًی ّبی  ثبظٍُ ثطذالف ثؿیبضی اظ هغبلؼبت وِ س ٌثبق هینَضت ؾبالًِ زاضای تغییط  ثِ ّبی هرتلفوبضثطی

، زض ایي پػٍّف تهبٍیط ثیبًگط زاًٌس هیعَالًی هست ضا رْت ثطضؾی تغییطات وبضثطی اضاضی هٌبؾت 

 نَضت ؾبالًِ اؾت.  ثِاذتالفبتی زض ؾغَح تغییطات وبضثطی اضاضی 

 

                                                           
1. Land Surface Temperature 
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 1393-1398ّبی  تغییرات کبرثری اراضی حَزُ آثخیس ضوبلی استبى ایالم در سبل -2ضکل 
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وٌٌسُ تغییط ّط  تؼییيوِ ثبقس  هیثرف هْوی وِ زض ایي پػٍّف هسًظط لطاض گطفتِ اؾت، ثطضؾی ٍ ًمكی 

 LSTهَضز ثطضؾی اؾت. ثسیي هٌظَض ثب اؾتفبزُ اظ قبذم ّبی  ؾبلوبضثطی اضاضی ثط زهبی هٌغمِ عی 

تغییطات زهبیی )رعایط حطاضتی( ثطای هٌغمِ هَضز هغبلؼِ اؾترطاد قس ٍ ؾپؽ زض ثرف ثؼسی ثب اؾتفبزُ اظ 

هَضز ثطضؾی، تغییطات زهبیی ًبقی اظ تغییطات وبضثطی اضاضی ثطای هٌغمِ ّبی  وبضثطیاؾبؼ  رساؾبظی زهب ثط

هَضز هغبلؼِ، هیبًگیي زهبی هٌغمِ زض زهبیی هٌغمِ ّبی  ًمفاؾبؼ  ثط (.3زؾت آهس )رسٍل ِ هَضز هغبلؼِ ث

زضرِ  88/31گطاز ثَزُ وِ زض پبیبى زٍضُ هَضز ثطضؾی ثِ  زضرِ ؾبًتی 02/31( هؼبزل 1393زٍضُ پبیِ )ؾبل 

گطاز زهب افعایف زاقتِ اؾت )قىل  زضرِ ؾبًتی 68/0اًساظُ  ثِگطاز زض عی قف ؾبل ضؾیسُ اؾت وِ  ؾبًتی

نَضت یه هطظ  ثِهیبًی حَظُ، ثرف وَّؿتبًی ّبی  لؿوت زضُ قسُ ًكبى زازّبی  قىل(. ثب تَرِ ثِ 3

 زهبیی ػول ًوَزُ ٍ زهبی حَظُ قوبلی ضا چٌس زضرِ ًؿجت ثِ زاهٌِ رٌَثی وبّف زازُ اؾت.
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 1398- 1393ّبی  تغییرات دهبیی حَزُ آثخیس ضوبلی استبى ایالم در سبل -3ضکل 
 

ّبی  ؾبلهٌظَض ثطضؾی احط تغییطات وبضثطی اضاضی ثط زهب زض  ثِزهبی حَظُ هَضز هغبلؼِ، پؽ اظ تؼییي 

قىل ثط اؾبؼ . هرتلف اؾترطاد قسّبی  ؾبلّط وبضثطی زض زهبی  ،ArcMapافعاض  ًطم، ثب اؾتفبزُ اظ هرتلف

ظیبزی ثَزُ اؾت ٍ زض  زاضای ًَؾبًبتّب  وبضثطی، تغییطات زهب زض اضاضی ثبیط ٍ قْطی ٍ ظضاػی ًؿجت ثِ ؾبیط 4

وِ هٌغمِ هَضز هغبلؼِ اظ ًظط اللیوی زض ؾغح ًطهبلی لطاض زاقتِ اؾت، زهب زض توبم  ایي بث 1395ؾبل 

زچبض تغییط قسُ اؾت وِ رْت احجبت ایي هَضَع هؿبحت ّط وبضثطی ٍ تغییطات زهبیی ثِ تفىیه ّب  وبضثطی

ًكبى زازُ قسُ، ثب افعایف اضاضی ثبیط ٍ قْطی، ّبی  قىلاؾبؼ  ثط ًكبى زازُ قسُ اؾت. 5ٍ  4قىل زض زٍ 

ثطای  1393وِ زهب زض ؾبل  عَضی ثِ ٍلی ایي ًطخ ّویكِ حبثت ًجَزُ اؾت تغییطات زهبیی افعایف یبفتِ

گطاز ثَزُ اؾت وِ زض ؾبل  زضرِ ؾبًتی 97/34 ثطاثطویلَهتطهطثغ  47/3241ثطی ثبیط ثب هؿبحت هؼبزل ضوب

هَاضز زهب  زض ایيگطاز ضؾیسُ اؾت وِ  ؾبًتی 26/35ثِ زهب ویلَهتطهطثغ،  67/3125ثِ ح ایي ؾغ وبّفثؼس ثب 

گط  وِ ًكبىوٌٌسُ اؾت تؼییي ٍ تطؾبلی ػبهل ؾبلی  ذكه، تَپَگطافیًىطزُ ٍ ًمف  یاظ ًَع وبضثطی پیطٍ

ًیع ٍرَز زاضز ٍ یه رْف ّب  وبضثطی. ضًٍس افعایف زهب زض ؾبیط اؾتػَاهل زیگطی غیط اظ زهب زض ایي حَظُ 

ًیع وبّف یبفتِ ٍ ثِ  ، زهبثب وبّف اضاضی ثبیط ٍ قْطی 1395زض ؾبل عَض هخبل  ثِ. زّس هیزهبیی ضا ًكبى 

ٍ  ویلَهتطهطثغ 15/660هؿبحت وبضثطی وكبٍضظی  1393وِ زض  عَضی ثِ گطاز ضؾیسُ اؾت. زضرِ ؾبًتی 35

زهب ثِ  ،ویلَهتطهطثغ 76/1043هیعاى  ثِ 1398ٍ ثب افعایف ایي اضاضی زض ؾبل گطاز ثَزُ  ؾبًتی 96/30زهب 

گطاز ضؾیسُ اؾت. ثب افعایف اضاضی هطتؼی زهب افعایف یبفتِ اؾت ٍلی ثطػىؽ ایي حبلت  زضرِ ؾبًتی 25/31

 1393اتفبق افتبزُ اؾت ٍ ثب وبّف اضاضی رٌگلی زهب افعایف زاقتِ اؾت. زض ؾبل زض هٌبعك رٌگلی 

گطاز  زضرِ ؾبًتی 44/33ویلَهتطهطثغ ثَزُ ٍ زض ایي ؾبل زهب  24/20410بحت وبضثطی رٌگلی هؼبزل هؿ

گطاز  یزضرِ ؾبًت 68/33تطهطثغ، زهب ثِ ویلَه 36/1883ثب وبّف اضاضی رٌگلی ثِ  1398ثَزُ ٍ زض ؾبل 

 . ضؾیسُ اؾت
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 1398- 1393ضوبلی استبى ایالم در سبل ّبی  ًوَدار تغییرات دهبیی ثراسبض ًَع کبرثری در حَزُ آثخیس -4ضکل 
 

 
 

 1398- 1393ّبی  ًوَدار تغییر کبرثری در حَزُ آثخیس ضوبلی استبى ایالم در سبل -5ضکل 
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 3ًكبى زازُ قسُ اؾت. ثط اؾبؼ رسٍل  3اضتجبط ثیي وبضثطی اضاضی ثب زهب زض عَل زٍضُ آهبضی زض رسٍل 

زاض  رٌگلی ٍ هٌبثغ آثی ثب تغییطات زهبیی حَظُ هَضز هغبلؼِ اضتجبط هؼٌیّبی  زض عَل زٍضُ آهبضی ثیي وبضثطی

وِ ثب وبّف وبضثطی رٌگلی ٍ هٌبثغ آثی، هیعاى زهب افعایف یبفتِ اؾت.  عَضی ٍ هؼىَؾی ٍرَز زاقتِ اؾت، ثِ

افعایف  ّب ثیي قَز، زض ایي وبضثطی ّبی وكبٍضظی، هطتؼی ٍ اضاضی ثبیط زیسُ هی ثطػىؽ ایي حبلت زض وبضثطی

زاضی هخجت ٍرَز زاضز وِ  زضنس اضتجبط هؼٌی 88/0ٍ  78/0تطتیت  زهب ٍ وبضثطی وكبٍضظی ٍ اضاضی ثبیط ثِ

ثبقس. ثیي وبضثطی هطتؼی ٍ تغییطات ثیبًگط افعایف زهب ًبقی اظ ثبال ضفتي ؾغح ظیط وكت ٍ اضاضی ثبیط هی

زاضز وِ یىی اظ زالیل آى ًبقی اظ رصة  زاضی ٍرَز ًساضز ٍلی ّوجؿتگی هخجتی ٍرَز زهبیی اضتجبط هؼٌی

ّبی فتَؾٌتعی گیبّی اؾت وِ ثبػج ثبال ضفتي زهب زض اضاضی وكبٍضظی ٍ هطتؼی  اقؼِ فطاثٌفف تَؾظ ضًگیعُ

وٌٌسُ زاضز، تؼییي تأذیط  قَز. زض ثؿیبضی اظ هغبلؼبت هطثَط ثِ وبضثطی اضاضی ثرف هْوی وِ ًمف تؼییي هی

ّبی  ثبقس. ثب تَرِ ثِ زٍضُ اًتربثی زض ایي پػٍّف، وبضثطی اضاضی زض ثبظُ هی ظهبًی هطثَط ثِ وبضثطی اضاضی

ظهبًی ؾبالًِ ثط زهب تأحیطگصاض ثَزُ ٍ پبضاهتطّبی اللیوی هٌغك هَضز هغبلؼِ ضا تغییط زازُ اؾت؛ ثٌبثطایي اللین 

 زٌّس. ًكبى هی ٍ وبضثطی اضاضی هتأحط اظ ّوسیگط ثَزُ ٍ ّط وسام زض اضتجبط ثب زیگطی احطات ذَز ضا
 

 ّوجستگی ثیي تغییرات کبرثری ثب تغییرات دهبیی در عَل دٍرُ آهبری -3جذٍل 
 P value ضطیت ّوجؿتگی  وبضثطی

 001/0 -95/0**  آة

 0036/0 -88/0**  رٌگل

 002/0 -78/0**  هطتغ

 51/0 29/0  وكبٍضظی ٍ ثبغی

 04/0 -67/0*  اضاضی ثبیط ٍ قْطی

 زضنس 99ٍ  95زاضی زض ؾغح  هؼٌیتطتیت  * ٍ **: ثِ

 

 ثحج
ّبی اًزبم قسُ ًمف تغییطات وبضثطی ثط ضٍی اللین زض ًمبط هرتلف  ّبی نَضت گطفتِ ٍ هغبلؼِ ثب ثطضؾی

 ثِثط ؾٌزف اظ زٍض  یهجتٌ ّبیىطزیضٍای ثب اؾتفبزُ اظ عَض هخبل زض هغبلؼِ رْبى هكرم قسُ اؾت. ثِ

ی پطزاذتِ قس ثَز ٍ ًتبیذ حبوی اظ قْط یحطاضت رعایطثط  يیپَقف ظه طییتغیب  يیظه یوبضثط طیتأح ییقٌبؾب

( ثب زضنس -81/6) یبّگی پَقف وبّف ٍ زضنس( 51/3) یزض هٌبعك قْط یتَرْ لبثل فیافعا آى ثَز وِ

 تاؾ یآث یّبٍ تَزُ یبّیزهب هطثَط ثِ پَقف گ يیثبال ثب هٌبعك ؾبذتِ قسُ هطتجظ ثَزُ ٍ ووتط یزهب

(2021 .,et alKafy ).  ِوبضثطی اضاضی ثط تغییطات زهبیی، رعایط هؤحطتطیي هٌظَض تؼییي  ثِزض ایي هغبلؼ

ثب تَرِ ثِ اؾترطاد قس.  (1398تب  1393یه زٍضُ قف ؾبلِ )حطاضتی ٍ تغییطات وبضثطی اضاضی ثطای 

اضاضی رٌگلی ثبیط ٍ قْطی ٍ ّبی  وبضثطیثیكتطیي تغییطات زض ثیي  هكرم قس وِ زؾت آهسُِ ثّبی  ًمكِ

تغییطات ظیبز وبضثطی ٍ وِ زاضای زض هٌبعك ثعضي چیي  نَضت گطفتِ ثب تحمیمبتایي تحمیك ًتبیذ  اؾت.

یىی اظ  شوط افعایف وبضثطی قْطی )هؿىًَی( ثِ ػٌَاىٍ  (Wu et al., 2021اؾت ) گؿتطـ قْطًكیٌی

عَض ولی ٍرَز اضاضی حبنلریع ٍ ِ ث. زاضزاضتجبط ًعزیىی ( Gupta and Chatterjee, 2021)هْوتطیي تغییطات 

( 1400ٍ ّوىبضاى )ظازُ  ذسهت؛ قَز هیافعایف روؼیت ػبهلی ثطای تغییط وبضثطی ٍ گؿتطـ وبضثطی قْطی 

اهب ثب ثطضؾی رعایط  ؛ؾبل ًكبى زازًسّكت ٍ وبضثطی ثبغی ضا عی پَقف گیبّی ضًٍس قْطًكیٌی ٍ وبّف 
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هیبًگیي زهبی هٌغمِ زض زٍضُ پبیِ زؾت آهسُ هكرم قس وِ ِ زهبیی ثّبی  ًمكِزض قسُ حطاضتی ایزبز 

گطاز  زضرِ ؾبًتی 88/31گطاز ثَزُ وِ زض پبیبى زٍضُ هَضز ثطضؾی ثِ  زضرِ ؾبًتی 02/31( هؼبزل 1393)ؾبل 

( ًیع 1400ٍ ّوىبضاى )ظازُ  ذسهت؛ گطاز زهب افعایف زاقتِ اؾت زضرِ ؾبًتی 68/0ضؾیسُ اؾت وِ ثِ اًساظُ 

ًكبى زازًس ٍ اقبضُ وطزًس عی ضا عك هؿىًَی ٍ تغییطات زهبیی زض حطین قْط اضٍهیِ بافعایف هٌ اضتجبط ثیي

ثب افعایف اضاضی ثبیط ٍ قْطی، تغییطات زضرِ افعایف زهب زض هٌغمِ اتفبق افتبزُ اؾت.  27/2ؾبل ّكت 

ثطای وبضثطی ثبیط ثب  1393وِ زهب زض ؾبل  عَضی ثِزهبیی افعایف یبفتِ ٍلی ایي ًطخ ّویكِ حبثت ًجَزُ اؾت 

گطاز ثَزُ اؾت وِ زض ؾبل ثؼس ثب وبّف  زضرِ ؾبًتی 97/34ویلَهتط هطثغ ثطاثط  47/3241هؿبحت هؼبزل 

 یگطاز ضؾیسُ اؾت وِ زض ایي هَاضز زهب اظ ًَع وبضثطی پیطٍ ؾبًتی 26/35زهب ثِ  67/3125ایي ؾغح یؼٌی 

( ًكبى 1397وٌٌسُ اؾت؛ حوعُ ٍ ّوىبضاى )تؼییي ل ؾبلی ٍ تطؾبلی ػبه ًىطزُ ٍ ًمف تَپَگطافی، ذكه

اؾت ٍ تَپَگطافی ًیع ثب اضبفِ وطزى قیت ٍ هؤحط نَضت هؿتمل زض تغییطات زهبیی  پَقف گیبّی ثِوِ  سزازً

ّب ًیع  وبضثطی. ضًٍس افعایف زهب زض ؾبیط وٌس هیثطای ایزبز رعایط حطاضتی پیسا تطی  لَیاضتجبط ّب  زاهٌِرْت 

هؿبحت  1393 ؾبل ًتیزِ گطفت وِ زضتَاى  هیعَض ولی ِ زّس. ث هییه رْف زهبیی ضا ًكبى  ٍرَز زاضز ٍ

 1398ٍ ثب افعایف ایي اضاضی زض ؾبل گطاز ثَزُ  ؾبًتی 96/30زهب ٍ ویلَهتطهطثغ  15/660وبضثطی وكبٍضظی 

زهب ًیع اضاضی هطتؼی  گطاز ضؾیسُ اؾت. ثب افعایف زضرِ ؾبًتی 25/31زهب ثِ  ،ویلَهتطهطثغ 76/1043هیعاى  ثِ

ػىؽ ایي حبلت زض هٌبعك رٌگلی اتفبق افتبزُ اؾت ٍ ثب وبّف اضاضی رٌگلی زهب  ثطافعایف یبفتِ اؾت ٍلی 

 44/33ویلَهتطهطثغ ٍ زهب  24/20410هؿبحت وبضثطی رٌگلی هؼبزل  1393افعایف زاقتِ اؾت. زض ؾبل 

 68/33ویلَهتطهطثغ، زهب ثِ  36/1883رٌگلی ثِ ثب وبّف اضاضی  1398گطاز ثَزُ ٍ زض ؾبل  زضرِ ؾبًتی

زاض هخجتی  هؼٌیّوجؿتگی ثیي پبضاهتط زهبیی ٍ اضاضی ثبیط، وكبٍضظی اضتجبط  گطاز ضؾیسُ اؾت. زضرِ ؾبًتی

وِ اظ زالیل آى ػسم وكت  زهب ًیع افعایف زاقتِ اؾت ،ّبی وكبٍضظی ٍ ثبیط ٍرَز زاضز ٍ ثب افعایف وبضثطی

. زض اضتجبط (3)رسٍل  ثبقس ّبی ظیط وكت هی ؾبل ٍ ثبال ثَزى ؾجعیٌِ گیبّی زض ؾبل اضاضی زض ثیكتط ایبم

نَضت هؼىَؼ ثَزُ ٍ وبّف ایي زٍ وبثطی ثبػج افعایف زهب  ثِثیي تغییطات زهبیی ثب آة ٍ رٌگل اضتجبط 

وِ وبضثطی قْطی ػبهلی ثطای ایزبز ثیبى وطزًس ذَز   زض هغبلؼِ( 1399اؾسی ٍ ّوىبضاى )قسُ اؾت. 

 Xiaoّوچٌیي  ،ثطضؾی گطززپَقف گیبّی تغییطات ثب وِ ثبیس ّوطاُ قَز  هیتغییطات زهبیی هحؿَة 

ٍ ّوىبضاى  Jiangضاثغِ هؿتمیوی ثیي وبضثطی اضاضی ٍ تغییطات زهبیی ٍرَز زاضز.  س وًِكبى زازً (2005)

(2010 ،)Tan ( 2010ٍ ّوىبضاى ،)Guan ( 2011ٍ ّوىبضاى ،)Wang ( 2012ٍ ّوىبضاى ،)Zhan  ّوىبضاى ٍ

وبضثطی اضاضی  اتتغییطتأحیط ( ّوگی 1386( ٍ اهیطی ٍ ّوىبضاى )1398ٍ ّوىبضاى )همسؼ  ؾلغبًی(، 2015)

 هٌبعك هرتلف ًكبى زازًس.زض ضا  ٍ زهب

 

 گیری ًتیجِ
زض  يیاؾت. ثٌبثطا غیطٍُ  یاضاض یهٌبثغ آة، وبضثط ،یبّگیهبًٌس پَقف یاظ ػَاهل هرتلفحط أهت يیظه یزهب

( ثب 1393-1398ؾبلِ ) قفه زٍضُ یزض  (غیطٍُ  یوكبٍضظ ،یهرتلف )نٌؼت ّبییحبضط ًمف وبضثط كیتحم

ًكبى زاز ؾِ  ذیقس. ًتب یزهب ثطضؾ طاتیتغ یٍ ؾٌزف اظ زٍض ثط ضٍ ییبیاعالػبت رغطاف ؿتنیاؾتفبزُ اظ ؾ

 فیٍ افعا یوبضثط طاتییثب تغ ثؼجبضتی اًس.ضا زاقتِ طاتییتغ يیكتطیث یرٌگل یٍ اضاض یقْط ط،یثب یوبضثط

ٍ اضاضی زاضای پَقف ّبی گیبّی تب حس ثؿیبض ظیبزی  وطزُ اؾت سایپ فیزض هٌغمِ زهب افعا یهؿىًَ یاضاض
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تبذیط ظهبًی اًس. زض ایي هغبلؼِ ثرف زیگطی وِ هسًظط لطاض گطفتِ ثَز تؼییي  زض وبّف زهب ًمف زاقتِ

زٍضُ وَتبُ  هی یع ّب یوبضثطول  هكرم قس، ثسؾت آهسُ ذیثب ًتب هطثَط ثِ تغییط وبضثطی اضاضی ثَز وِ

تغییطات  احط قَز زض هغبلؼبت هطثَط ثِ ثطضؾی ، ؾِ ؾبلِ زچبض تغییط قسُ اؾت. ثٌبثطایي پیكٌْبز هیهست

ایي احط  ًیع فَانل ظهبًی وَتبُ هست لٌسهست اظث یػالٍُ ثط ثطضؾوبضثطی اضاضی ثط اللین یب هغبلؼبت هكبثِ، 

 ثطضؾی قَز.

 

 هٌبثغ
لغعـ ثب  يیًمكِ ذغط ظه ِیاهىبى تْ ی. ثطضؾ(1396) .سضضبیحو ی،پَضلبؾوٍ  ؾحط ی،گَزضظ ی؛ػل ی،اثَعبلج

هزلِ ؾطزاضآثبز، اؾتبى لطؾتبى(.  عیُ آثرظهغبلؼِ: حَ )هحسٍزُ هَضز یتهبزف رٌگل تنیاؾتفبزُ اظ الگَض
 .64-45(، 16)7، یؼیعج ظیهربعطات هح

ثب اؾتفبزُ اظ  یؾَظ آتفًمكِ ذغط ٍلَع  ِیتْ(. 1395)قؼجبى.  ی،جبضیرَ ییقتب ٍ يیهحوساه ی،اؾحبل

 ی: پبضن هلی)هغبلؼِ هَضز یههٌَػ یٍ قجىِ ػهج یرٌگل تهبزف ،جبىیثطزاض پكت يیهبق یّب تنیالگَض

 . 154-133 ،(4)23 ،چَة ٍ رٌگل یػلَم ٍ فٌبٍض یّب پػٍّف(. طاىیا یقوبل قطل ،گلؿتبى

ثطضؾی تأحیطات وبضثطی ظهیي ٍ پَقف گیبّی (. 1399اؾسی، یبؾوي؛ حوعُ، ؾؼیس ٍ ویبٍضظ همسم، هزیس. )

. (تْطاى 6هغبلؼة هَضزی: هٌغمة ) ّبی ؾیوبی ؾطظهیي ثط رعایط گطهبیی قْطی ثب اؾتفبزُ اظ ؾٌزِ

 .773-759(، 2)52، اًؿبًی رغطافیبی  ّبی  پػٍّف

 یطیپص طییتغ(. هغبلؼة 1386ػجبؼ. ) ی،الْ اهبى ٍ وبظن سیؾ ،پٌبُ یػلَ ؛ػجبؼ ی،هحوس یػل ؛ضضب ی،طیاه

 یّب زازُثب اؾتفبزُ اظ  عیتجط یزض هٌغمة قْط يیپَقف ظه /یحطاضت زض اضتجبط ثب وبضثط یظهبً -ییفضب

  .120-107، (43)33 ،یقٌبؾ ظیهحلٌسؾت.  +TM  ٍETM یٍ اًؼىبؾ یحطاضت

. ثطضؾی ضاثغِ وبضثطی ٍ پَقف اضاضی ٍ رعایط (1392). نیهط یثْبزض ٍ عیپطٍ ،بىییبیض ؛ؾبؾبى ،پَضفطظاًِ

 . 270-256 ،(39)11 ،بیرغطافحطاضتی قْط تْطاى. 

ثط  یلی(. تحل1400نبزق. )طیه ی،هحوس ٍ حزتی، تطووبً یهحوس ؛طًزفیه ی،هَؾَ ی؛ػل ،ظازُ ذسهت

ثب اؾتفبزُ اظ ؾٌزف اظ زٍض.  ِیقْط اضٍه نیزض حط یحطاضت طیرعا یطیگ قىلٍ  يیظه یوبضثط طاتییتغ

 . 134-119 ،(41)11ی.ا هٌغمِ یعیض فهلٌبهِ ثطًبهِ

 طیرعا ییثط فطم فضب یاضاض یوبضثط طاتیی. ًمف تغ(1398) رالل. ی،عبّط ض ٍهرتب ی،وطه ؛ضحوبى ی،ظًس

  .106-95 ،(16)4 ،یوبلجستَؾؼِ  یعضی ثطًبهِ ِیًكطزض قْط هكْس.  یحطاضت

 ظهیي، ؾغح زهبی اضتجبط ؾبظی هسل(. 1397. )هحوس یی،طٍظربیف یویوط ٍ نیًؼ ی،زبًیه ؛سیؾؼ ،حوعُ

 رغطافیبی ّبی پػٍّفلٌسؾت.  ای هبَّاضُ تهبٍیط اظ اؾتفبزُ ثب گیبّی پَقف ٍ تَپَگطافی، قطایظ
  .50-35(، 1)50، (رغطافیبیی ّبی پػٍّف) عجیؼی

)هغبلؼِ ییضٍؾتب یّبؾىًَتگبُ یاضاض یوبضثط طییتغ ییفضب-یهىبً یبهسّبیپ(. 1398. )حبًِیضهمسؼ، ؾلغبًی

  .96-83 ،(4)29 ،یوبلجس تَؾؼِضیعی فهلٌبهِ ثطًبهِ. (تْطاى اؾتبى -: قْطؾتبى لطچهیهَضز

ّبی  ضٍـ ؿِیٍ همب یبثی. اضظ(1395) ضضب. غالم ،یذؿطٍ هؿؼَز ٍ ط،یػغب؛ ثبظگ ،یظاز، حؿي؛ نفط یفتح

ثطای  یههٌَػ یثب قجىِ ػهج یقؼبػ ِیٍ پبای  رولِ چٌس ،یذغّبی  وطًلثب  جبىیثطزاض پكت يیهبق

  .743-729 ،(4)23 ،طاىیا بثبىیهطتغ ٍ ث مبتیتحم. یثٌسی وبضثطی اضاض عجمِ
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Abstract 

Rapid population growth, land-use change, and industrial and urban pollution are currently 

among the most serious human-caused problems in the natural environment. On the other hand, 

the change in land surface temperature is a factor in assessing the quality of habitat, which is 

modeled on land-use change. Therefore, it is necessary to examine the correlation between short 

periods of land-use change and surface temperature. This study shows the role of different land 

uses in the study area by examining the effect of land use on temperature parameters during the 

statistical period of 2013-2019 in the northern watershed of Ilam province with two 

mountainous-plain parts and industrial location despite oil and gas industries. Random forest 

and machining algorithm techniques were used to prepare temperature and land use maps from 

Landsat satellite data of ETM and MODIS sensors with a spatial accuracy of 30 and 250 meters, 

respectively, in Google Earth Engine. The results showed that during the six years, the level of 

water, rangeland, agricultural, and garden land uses have increased by 0.15, 3.87, and 3.42 

percent, respectively, and other land uses such as forests and barren lands have decreased by 

13.33 and 0.11 percent. The temperature algorithm using the LST index and creation of thermal 

islands showed that the average temperature of the region in the base period (2014) was equal to 

31.02°C, which at the end of the study period reached 31.88°C. During the six years the 

temperature has risen by 0.68°C. According to the results, climate and land use are affected by 

each other and each shows its effects on the other. 

 

Keywords: Google Earth Engine, Land Use Change, MODIS, Thermal Islands. 
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 چکیده
 ،پژوهش این دربنابراین  .کندمی فراهم را آنبینی پیش و سیل به منجر جوی الگوهای شناسایی امکان بارشی یهاسامانه واکاوی

 از منظور دینب .گرفت قرار همدیدی واکاوی مورد کردستان استان در سقز شهرستان 1349 رماهیت 22زای سیل و سنگین بارش

 آب امگا، یهانقشه همچنین و هکتوپاسکال 377 و 577 ،057 ،277 سطوح ژئوپتانسیل ارتفاع و دریا سطح فشار متوسطهای نقشه

 گرفت. صورت سیل وقوع از بعد روز یک و قبل روز دو برایها نقشه این حلیلت .شد استفاده نسبی رطوبت و بارشقابل

 یسنجباران ایستگاه و سقز همدید ایستگاه دقیقه 95 از کمتر در مطالعه مورد بارشی سامانه در که داد نشان آماریهای بررسی

 و اروپایی مهاجر پرفشارسامانه  داد نشان نیز همدیدی واکاوی .اندکرده دریافت بارش متریلیم 49 و 2/24ترتیب به کسنزان

 در نیز سرخ دریای و سیاه دریای مدیترانه، دریای که است شده روز این در شدید یهابارش باعث عربستانیفشار کم زبانه

 و غربشمال سمت از اروپایی پرفشارسامانه  زمین سطح در بارش شروع از قبل روز در .اندداشته نقش سامانه این رطوبت تقویت

 بارش باعثسامانه  دو این ادغام سیل وقوع روز در واند شده کنزدی کشور به غربجنوب طرف از عربستانیفشار کم زبانه

 شده واقع فارسجیخل و عراق ترکیه، امتداد در ناوه محور شبار شروع از قبل روز در نیز جو ییباال سطوح در .است شده سنگین

 زمین سطح در فشار مراکز منطقه، به آن شدنتر نزدیک و شرق طرفبه آن محور موقعیت تغییر و کوتاه موج جاییهجاب با .است

 و گرفته قرار کوتاه موج ناوه محور شرق زیر در کشور، غرب منطقه تمام حالت، این در است. کرده پیشروی زمانهم طوربه نیز

 است. نموده فراهم منطقه درآسا سیل یهابارش ریزش برای را شرایط و است شده مرطوب هوای صعود و ناپایداری تشدید باعث

 ضرورت سیالب برابر در یآورتاب و سازگاری برای مناسب راهکارهای از یکی عنوانبه آبخیزهای حوزه جامع مدیریت لذا

 .یابدمی
 

  .یهمدید واکاوی سیل، سقز، بارش، فشار، الگوی کلیدی:های واژه

 

 مقدمه
 حیات تاریخ طی همواره (غیره و سوزیآتش یخبندان، سالی،خشک طوفان، زلزله، )سیل، محیطی اتمخاطر

 مخاطرات اینبارترین زیان از یکی سیل .است نموده تهدید و تغییر دستخوش را زندگی مختلف ابعاد بشری

 همکاران، و لشکری)شود می همراه انسانی تلفات با موارد برخی در و اقتصادیهای خسارت با همیشه که است

 (درصد 01 )حدود جهان در طبیعی حوادث از وقوع نسبی فراوانی بیشترین داشتن با مخاطره این .(1304

 از بارش .(1305 )پروین، است شده زیادی عده مهاجرت و شدن خانمانبی حتی و فراوان خسارات باعث

 رفتار وجود این با دارد طبیعی محیط در حیاتی نقش که است سیالب در مؤثر و جوی پارامترهای مهمترین

 مهمترین از یکی .سازد وارد انسانی و طبیعی محیط به زیادی خسارات تواندمی آن قاعدهبی و ناهنجار

 میزان رفتن باالدلیل به بارش نادر و بزرگ حوادث وقوع فراوانی افزایش زمین، کره شدن گرم مدهایاپی
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 که (؛Sen Roy et al., 2004) استای های حارهطوفان و مقیاس بزرگهای طوفان فعالیت و اتمسفر بترطو

 آب مترمکعب هزاران وگیرد می راها انسان از تعدادی جان سیالب ایجاد با ،جهان کنار و گوشه در ساله هر

 بارشی یهاسامانه این جوی واکاوی لذا .سازدمی خارج دسترس از را ارزشمند خاک تن هزاران و شیرین

 Nicholls و Haylock راستا این در است. زیادی اهمیت دارایها آنبینی پیش و سازوکار از اطالع جهت

(2111)، Salinger و Griffiths (2111) و Roger کل خسارت رشد که دادند شانن (2111) همکاران و 

 )افزایش اجتماعی عوامل با ارتباط در هم و بارش( )افزایش اقلیمی عوامل با هم اخیری های دههسیالب

 1222 جوالی سیل وقوع بررسی به (2113) همکاران و Kane است. توجیهقابل طبیعت( در تصرف و جمعیت

 آرام اقیانوس ناپایدار و مرطوب هوای ورود که است آن از حاکی نتایج .پرداختند آالسکا قطبی منطقه در

 از ناشیهای آب ،همراه به و گردیده قطبی جبهه نسیکلو ناپایدار یهاسامانه تشکیل سبب منطقه به شمالی

 به (2110) همکاران و Turato است. شده سیالب وقوع موجب خاک باالییهای زدگی افقیخ وها برف ذوب

 الیاایت پیدمونت منطقه در 2111سال اکتبر 13-15 روزهای شدید یهابارش از ناشیهای سیالب تحلیل

 هایطوفان از حاصل کورمذ دوره در شدید طوفان و بارش بر مؤثر رطوبتعمده  که داد نشان نتایج پرداختند.

 کوهستانی شرایط و است شده منطقه وارد اتمسفری مقیاس بزرگ گردش جریان در که است ایحارهبرون

 به (2116) همکاران و Rezacova است. داشتهها بارش این در مؤثری نقش نیز پایین سطح همگرایی با همراه

 کشور این در سنگین یهابارش ریزش که داد نشان نتایج .پرداختند چك کشور در نگینس یهابارش واکاوی

 مرکزی اروپای شرقیشمال سمت به کند خیلی حرکت با که سیکلون عقب بخش در افقی گرادیان وسیلهبه

 سیل به منجر بارشی یهاسامانه بررسی به (2114) همکاران و Siswanto .گیردمی صورت ،کندمی پیشروی

 این در سیل وقوع به منجر شدید موسمی بادهای داد نشان نتایج پرداختند. اندونزی جاکارتای در 2116 سال

 مناطق در سیالب به منجر همدیدی الگوهای بررسی به (2112) همکاران و Bednorz .است شده منطقه

 اقیانوس و مدیترانه دریای در سیکلون تشکیل که داد نشان نتایج پرداختند. لهستان در سودتن کوهستانی

 کارهای بهتوان می زمینه این در مطالعات دیگر از است. منطقه این در سیالبی یهابارش اصلی عامل اطلس

Yu Ma و Bosart (1204)، Junker (1222) همکاران و، Kunkel (1220) همکاران و، Smith همکاران و 

(1220)، Changnon  وKunkel (1222) و Lyman زاده حجتی و کاویانی کرد. اشاره (2116) همکاران و

 نتایج .پرداختند کارون خیزآب حوضه در 1341 اسفندماه بالسی ترمودینامیك و همدیدی تحلیل به (1301)

 به آرامی به عربستان جزیرهشبه غربیشمال از که است زاییباران سامانه فعالیت نتیجه سیل این داد نشان

 و عزیزی است. داده قرار خود تأثیر تحت را کشور غربیجنوب روز سه از پس و کرده حرکت شرقشمال سمت

 1302 سال هرماهم 20 در مازندران و گیالنهای استان در سیل همدیدی الگوهای تحلیل به (1306) صمدی

سیکلون آنتی حضور اروپا، شرق شمال در عمیق ناوه وجود همچون عواملدهد می نشان نتایج .پرداختند

 ایجاد جهت الزم عوامل منطقه در جو میانی سطوح جریاناتالنهاری نصف حرکت وای جبهه سیکلون و مهاجر

 دریاچه آبریز حوضه مخربهای سیالب همدیدی واکاوی به (1305) پروین است. بوده فوقآسای سیل بارش

 کل از درصد 3/54 مولد غربی بادهای کوتاه موج تراف همدیدی الگوی که داد نشان نتایج پرداخت. ارومیه

زا سیل یهابارش ایجاد عوامل همدیدی تحلیل به (1304) همکاران و لشکری .است حوضه اینهای سیالب

 شامل فشاری سامانه و هوا توده نوع پنج که است آن بیانگر آمده دستبه نتایج .پرداختند گلستان استان در

 سودانیفشار کم سامانه و موسمیفشار کم حاره، جنب پرفشار سیبری، فشارپر سامانه اروپایی، مهاجر پرفشار
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 همدیدی تحلیل به (1322) میردریکوند و دوستان است. مؤثر استان این یهابارش این ریزش در

 تغذیه احمر،تراف همچون الگوهایی که داد نشان نتایج .پرداختند ایران غرب فراگیر و سنگینهای بارندگی

 تأثیرگذار عوامل از عرب دریای روی بر پرفشار الگوی یك قرارگیری و جنوبی جریانات وسیلهبه رطوبتی

 کوهرنگ شهرستان در سیل رخداد شرایط جوی تحلیل به (1322)آبادی نجف رجایی وزاده فرج هستند.

 صعود باعث هکتوپاسکالی 611 تراز تا زمین سطح از شدید ناپایداری که رسیدند نتیجه این به و پرداختند

 و زنجان سیل سینوپتیکی تحلیل به (1322) همکاران و آروین است. شده روز این در سنگین بارش و شدید

 به آن حرکت و اروپا غرب در سیکلونی فعالیت داد نشان نتایج .پرداختند 1305 شهریور دوم در ماهنشان

 باعث الزم رطوبت کسب و مدیترانه دریای روی از اروپا شرق شمال به آفریقا از گرم سامانه نفوذ و شرق سمت

 منجر یهاسامانه همدیدی تحلیل و مسیریابی (1324) جعفری و احمدی است. شده مذکور نواحی در سیل

 در کشور جنوب در سنگین یهابارش که داد نشان نتایج نمودند. بررسی را کشور جنوب در سنگین بارش به

 باالترین هاسامانه این رطوبت تأمین در عرب دریای رطوبت و دهندمی رخ اصلی همدید الگوی چهار قالب

 به منجر یهابارش وقوع همدیدی شرایط ارزیابی به (1320) همکاران و زنگیر صفریان است. داشته را نقش

 جوی شرایط بر عالوه که داد نشان نتایج پرداختند. گردشی به محیطی رویکرد با خلخال شهرستان در سیالب

 مجاور و اطراف دریاهای مانند خارجی الگوی با همراه داخلی وضعیت سنگین، بارش ایجاد در مؤثر زمینی و

 منجر بارشی سامانه همدیدی واکاوی به (1322) همکاران و شیراوند است. داشته ثیرأت سیاه دریای مثل ایران

 شرایط و دینامیکی فشار مراکزگیری شکل داد نشان نتایج پرداختند. کشور شرقجنوب و جنوب در سیالب به

 است. داشته منطقه این یهابارش در را اصلی نقش زمین سطح در ناپایدار جوی

 زمین( و باال )سطوح فشار توزیع از خاصی الگوهای با ارتباط در محیطیهای پدیده میتما که آنجا از

 و سنگین یهابارش ایجاد سبب هوا گردشی لگوهایا که شده مسلم همگان بر نیز امروزه و آمده وجودبه

 کاهش و سیل مهار و آبخیزهای حوزه جامع مدیریت منظوربه لذا .شوندمی مخربهای سیالب وقوع نهایتاً

 بر حاکم همدیدی الگوهای شناخت و بررسی ،گیرانتصمیم وریزان برنامه به كکم و آن از ناشی خسارات

 به منجر بارشی سامانه تحلیل به ،پژوهش این در منظور همین به .نمایدمی ضروری مخربهای سیالب

 .است هشد پرداخته ،آورد بار به رو فراوانی مالی خسارات که سقز در 1320 ماه تیر بسیال
 

 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 عرض دقیقه 16 و درجه 35 در کردستان استان شمال در سقز شهرستان پژوهش، مطالعه مورد منطقه

 با برابر دریا سطح از شهر این ارتفاع متوسط .(1 )شکل است شرقی طول دقیقه 15 و درجه 05 و شمالی

 بسیار زمستان در آن هوای که است کردستان استان کوهستانی نقاط از یکی ستانشهر این .است متر 1045

 هواشناسی آمار از بررسی این جهت .(1326 همکاران، و )صالحیباشد می معتدل نسبتاً تابستان در و سرد

 است. شده آورده 1 جدول در آن مشخصات که است گردیده استفاده سقز همدید ایستگاه
ایستگاه هواشناسی مورد مطالعه جغرافیاییمشخصات  -1جدول   

 نام ایستگاه نوع ایستگاه سال تأسیس ارتفاع )متر( عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

05°15´ 35°16´ 0/1622  سقز همدید1 1251 

                                                           
1. Synoptic   
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که بر اساس رخداد طوریباشد، بهاین مطالعه بر اساس روش تحلیل محیطی به گردشی متمرکز می

زای هیجدهم منظور بررسی دقیق سامانه سیلشده است. به سیالب الگوهای همدیدی این پدیده شناسایی

سنجی های بارانهمدید سقز و ایستگاه های آماری بارش ایستگاه(، داده1320ماه  تیر 24) 2116ژوئیه 

های همدیدی ترازهای گردید و نقشه دریافتمنطقه برای روز مورد مطالعه از اداره هواشناسی شهرستان سقز 

هکتوپاسکال( و همچنین  311و  611 411، 061مختلف جوی )فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای 

درجه طول شرقی  41درجه شمالی و صفر تا  41تا  11وبت نسبی از عرض بارش و رطهای امگا، آب قابلنقشه

ساعت قبل از وقوع سیل تا یك روز بعد از وقوع آن مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. بدین ترتیب  00از 

زای مذکور در طی چهار روز متوالی در سطوح مختلف جو واکاوی گردید. این الگوهای همدیدی سامانه سیل

 .( دریافت شدندNOAAمتحده )از پایگاه اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت هانقشه
 

 
  مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت -1 شکل

  نتایج

 رفتار و جوی الگوهای (1320 ماه تیر 24) 2116 ژوئیه هیجدهم درزا سیل سامانه همدیدی واکاوی منظوربه

 به آن از حاصل نتایج ادامه در که گرفت قرار بررسی مورد سیل وقوع از بعد روز یك و قبل روز دو درها آن

ها بارش شدت و بارندگی عظیم حجم داد نشانها بررسی .گرددمی ارائهها نقشه نوع و ارتفاعی سطوح تفکیك

 ایستگاه در دقیقه 06 از کمتر زمان مدت در کهطوریبه است بوده سابقهبی اخیر سال 61 در حادثه این در

 حجم این که رسید ثبت به بارش مترمیلی 50 و 4/22ترتیب به کسنزان سنجیباران ایستگاه و سقز همدید
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 واحدهای و بازار مسکونی، منازل و معابرگرفتگی آب و سیالب غیرمنتظره شدن جاری موجب بارش فراوان

 از ناشی سیل و شنبه روز عصر باران شدید بارش اثر بر بحران ستاد گزارش اساس بر .شد سقز شهر در تجاری

 .است شده وارد خسارت شهر سطح بازاریان و کسبه و شهری تجهیزات و سیساتأت به ریال میلیارد 211 آن

 و مغازه واحد 061 محتویات و اجناس درصد 111 تا 21 دیدن آسیب شامل خسارت میزان این از بخشی

 ریال میلیارد 01 که باشدمی شهر دیگرهای خیابان از بعضی و سقز تاریخی بازار محدوده در تجاری واحد

 بودند، شدهگرفتگی آب دچار که شهر از محله 10 در مسکونی واحد 661 به همچنین دیدند. مالی خسارت

 و سواری خودرو دستگاه 211 از بیش سیالب این رخداد پی در شد. وارد ریال میلیارد 16 حدود در خسارتی

 خسارت بیشترین است. شده زده تخمین ریال میلیارد 6ها آن به وارده خسارت که دیدند آسیب نیز باری

 معابر، شبکه آسفالت فاضالب، شبکه ،هاپل شامل شهری زیربنایی تجهیزات و سیساتأت به مربوط وارده

 است. بوده ریال میلیارد 161 حدود که بوده سطحیهای آب کانال و جداول

 دریا سطح شارف

 درجه 41 تا صفر و شمالی درجه 41 تا 11 جغرافیایی عرض ازای گستره در دریا سطح فشار یهانقشه بررسی

 6/1110 مرکزی فشار با سردی هوای توده ابتدا سیل وقوع از قبل روز دو در که دهدمی نشان شرقی

 در است گرفته فرا را کشور غربینیمه آنهای زبانه که شده تشکیل اروپا شرقیشمال قسمت در هکتوپاسکال

 نزدیك کشور غربینیمه به مدیترانه شمال و اروپا روی از عبور با پرفشار مرکز این (واقعه از قبل روز) بعد روز

 از کدامهیچ در و است حاکم پرفشار مرکز یك کشور غرب منطقه در زمان این در واقع در وشود می

 غربیجنوب و شرقی قسمت در نیز فشارکم مرکز دو است. نشده گزارش بارشی نیز مربوطه هایایستگاه

 ادامه در الف و ب( 2 شکل) استگیری شکل حال در سرخ دریای و فارسخلیج روی برترتیب به نیز عربستان

 یك تشکیل سرخ دریای جنوب همچنین و فارسخلیج و عمان کشور روی بر هاسامانه این حادثه روز در و

 کهباشند می هکتوپاسکال 1116 و 225 مرکزی فشار دارایترتیب به که است داده بسته فشارکم سلول

 در و است یافته گسترش مدیترانه دریای شرق و عراقشمال تا سرخ دریای و عربستان روی برها های آنزبانه

 غرب شمال راستای در فشارکمسامانه  این بارندگی شروع روز در است. شده آغاز کشور غرب در بارش روز این

 بر قبل روز پرفشاری هسته زمان این درباشد می کشور غرب بهسامانه  پیشروی از حاکی که گرفته قرار ایران

 شرق روی برالنهاری نصف صورتبه آنهای زبانه که است شده قرتمس ترکیه غربشمال و سیاه دریای روی

 شده ذکر فشار کزامر ادامه در است یافته گسترش ایران غرب و غربشمال و شمال سراسر و ترکیه ه،مدیتران

 دو بیشتر پیشروی با ،اندکرده جذب فراوانی رطوبت سرخ دریای و مدیترانه دریای و سیاه دریای از عبور با که

 این برخورد و شمال سمت از اروپایی مهاجر پرفشار و جنوب سمت از سرخ دریای و عربستان فشارکمسامانه 

 وقوع و زمین سطح در الزم ناپایداری و فشار بشی ایجاد و جبهه تشکیل باعث گرم، و سردسامانه  دو

 منطقههای ایستگاه بیشتر هیجدهم روز در .(3 )شکل است شده کشور شمال و غرب در سنگین یهابارش

 50 میزانبه سقز کیلومتری 30 در کسنزانسنجی باران ایستگاه در بارش میزان بیشترین هستند بارش دارای

 .است شده ثبتمتر میلی 4/22 میزانبه سقز همدید ایستگاه در آن از بعد ومتر میلی
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 2715بارش( )ب( ژوئیه ) دو روز قبل از شروع  12)الف( و  14های متوسط فشار سطح دریا در روز -2شکل

 

 

 

 2715ژوئیه )روز بارش(  10متوسط فشار سطح دریا در روز  -3شکل 

 

فشار سطحی بر روی منطقه مورد نقشه فشار سطحی در روز واقعه نیز حاکی از استقرار یك مرکز کم

 (.0کرده است )شکل  باشد که شرایط را برای صعود و ناپایداری مهیامطالعه در غرب کشور می

 

 ب الف
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  بارش( )روز 2715 ژوئیه 10 روز در سطحی فشار متوسط -9 شکل

 

 هکتوپاسکال 057 تراز ژئوپتانسیل ارتفاع

 هاایویژگی گرنمایش نوعی به و بوده الیه این تأثیر تحت زمین سطح به نزدیکی دلیلهب هکتوپاسکال 061 تراز

 کهدهد می نشان هکتوپاسکال 061 تراز ژئوپتانسیل ارتفاع یهانقشه بررسی .باشدمی زمین سطح شده تعدیل

 دریاای و اروپاا جناوب روی بار متر 1651 پربند با وسیع ارتفاع پر مرکز یك بارندگی شروع از قبل روز دو در

 هاوای انتقال .است داده گسترش مدیترانه و اروپا اعظم بخش روی بر را خود های زبانه و گرفته شکل مدیترانه

 زیار در ایاران غربشمال و غرب و ؛باشدمی مشخص کامالً مدیترانه رقشجنوب به قایآفر یشمال نواحی از گرم

 عاراق روی بار زمانهم است. داده ناوه یك کیلتش سیبری غربشمال درسامانه  این دارد قرار امواج این پشته

 باا زماانهم سایبری غاربشامال نااوه واقعاه از قبل روز در .شودمی مشاهده کوچك ارتفاع کم مرکز یك نیز

 یافتاه گساترش سایبری شرق و مرکز روی بر و کرده حرکت شرق طرفبه ارتفاع پرسامانه  یهازبانه گسترش

 بیشاتری نفاوذ و گسترش مدیترانه روی بر مستقر پشته هایزبانه آن دنبالبه و ،است شده نیز ترقیعم و است

 پاکساتان روی بار نیاز متار 1326 پربند با نیز ارتفاع کم مرکز یك .اندداشته را کشور غربی و شمالنیمه بر را

 ایان بارنادگی روز باا زماانهم .(الف و ب 6 شکل) دارد گسترش ایران غرب تا آن زبانه که است شده تشکیل

 یرو بار و شاورک غارب تاا فاارسخلیج و عمان دریای یرو بر و است یافته بیشتری گسترش ارتفاع کم مرکز

های زباناه زماانهم و اسات شده ترقیعم نیز سیبری روی بر گرفته شکل ناوه و است یافته گسترش نیز عراق

 شارق سامت باه و داشاته ترکمنساتان تاا کشاور غربشمال و ترکیه روی بر را بیشتری نفوذ ارتفاع پر مرکز

 بار گرفتاه شکل ناوه از مطالعه مورد منطقه در بارندگی از بعد روز در .(5 )شکل است داشته بیشتری پیشروی

 مساتقر خازر یدریاا شامال روی ربا و شده جدا متر 1066 پربند با ارتفاع کم بسته منحنی یك سیبری روی

 یهااساتان همچناین و کشاور شامالی نواحی در سیالب و سنگین یهابارش شاهد روز این در که است شده

 .(4 )شکلایم بوده البرز و تهران
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2715)ب( ژوئیه ) دو روز قبل از شروع بارش(  12)الف( و  14های هکتوپاسکال در روز 057نقشه همدید تراز  -5 شکل  

 

 
2715ژوئیه )روز بارش(  10هکتوپاسکال در روز  057نقشه همدید تراز  -4شکل   

 

 ب الف
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 2715ژوئیه )خاتمه بارش(  14روز  هکتوپاسکال در 057نقشه همدید تراز  -2شکل 

 

 هکتوپاسکال 277 تراز ژئوپتانسیل ارتفاع

 بخاش و عاراق روی بار متار 3126 1پربند با ارتفاع کم مرکز یك حادثه روز در نیز هکتوپاسکال 411 تراز در

 متار 3211 پربناد همچنین .است گرفته شکل کشور غربیجنوب تا کشور غربیشمال از کشور غرب از باریکی

 کاه دهادمی نشاان لیبای و مصار و مدیترانه دریای جنوب و اروپا روی بر را قوی نسبتاً پشته یك نیز تراز این

 پشاته این هماهنگی .است یافته امتداد سیاه دریای شرق و سوریه شرق ،عراق غرب تا شمال یسوبه آن دامنه

 ذکار باه الزم .است شده شمالی نواحی یسوبه سودانی فشارکم گسترش سبب هکتوپاسکال 061 تراز پشته با

 ترعقب هکتوپاسکال 061تراز ناوه از هکتوپاسکال 411 تراز در سیبری غربشمال روی بر مستقر ناوه که است

 .(0 )شکل باشدمی فعال سامانه که است معنی بدان این و است

                                                           
1. Contour  
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بارش( )روز 2715 ژوئیه 10 روز در هکتوپاسکال 277 تراز ژئوپتانسیل ارتفاع -0 شکل   

 

 هکتوپاسکال 577 تراز ژئوپتانسیل ارتفاع

 15)زا سیل بارش شروع از قبل روز دو در کهدهد می نشان جو میانی تراز ژئوپتانسیل ارتفاع یهانقشه بررسی

 عبور با و بوده جنوبی اشمالی آن محور که اروپا شرق در ناوه یك همچنین و ایتالیا روی بر پشته یك ژوئیه(

 متر 6211 پربند با وسیع ارتفاع پر مرکز یك .دارد قرار است شده کشیده لیبی مرکز تا سوریه و ترکیه روی از

 بعد روز در است. شده کشیده سرخ دریای و عربستان تا غربی جنوب -یشرق شمال گسترش با کشور روی بر

 غربیشمال و خزر دریای غربی نواحی به ناوه این محور اروپا شرق روی بر مستقر ناوه سوی شرق حرکت با

 مرکز و است شده دهیکش عربستان شمال تا عراق و سوریه ترکیه، روی بر آن فرعی ناوه که است رسیده کشور

 امتداد ،شبار شروع روز در (.الف و ب 2)شکل است شده محدود سرخ دریای و عربستان روی بر نیز ارتفاع پر

 فراهم ناحیه این در را هوا صعود و ناپایداری زمینه عربستان رهیجزشبه تا خاورمیانه شمال از آن محور و ناوه

 است شده کشیده مطالعه مورد منطقه روی برتر عمیق نسبتاً دامنه با ناوه این متر 6061 منحنی که ،آوردمی

های زبانه که عربستان رهیجزشبه و عمان روی بر مستقرفشار کم سامانه داخل به گرما و رطوبت انتقال باعث و

 به ناوه این نیز بعد روز در .(11 )شکلکند می تغذیه را آن وشود می بودند یافته گسترش منطقه این تا نیز آن

 از نیز ناوه این فرعیهای زبانه که است شده مستقر خزر دریای روی بر آن محور و کرده حرکت شرق سمت

 شمالی نواحی در سنگین یهابارش ثعبا روز این در که است یافته گسترش فارسخلیج تا کشور غرب سمت

 .(11 )شکل گردید کشور
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2715ژوئیه ) دو روز قبل از شروع بارش( )ب(  12و )الف(  14های هکتوپاسکال در روز 577نقشه همدید تراز  -4 شکل  

 

 

2715ژوئیه )روز بارش(  10هکتوپاسکال در روز  577نقشه همدید تراز  -17شکل   

 

 ب الف
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 2715)خاتمه بارش(  ژوئیه 14هکتوپاسکال در  577نقشه همدید تراز  -11شکل 

 

 قرار اروپا روی بر قوی نسبتاً پشته یك سیل وقوع روز در نیز هکتوپاسکالی 311 تراز ژئوپتانسیل ارتفاع در

 به شرقشمال جهت با نیز ناوه این محور است گرفته قرار سیبری غرب روی بر نیز آن ناوه که است گرفته

 )شکل است شده کشیده کشور غرب و عراق روی به ترکیه و خزر دریای روی از عبور با شرقیجنوب سمت

12).  

 

 
بارش( )روز 2715 ژوئیه 10 روز در هکتوپاسکال 773 تراز ژئوپتانسیل ارتفاع -12 شکل   
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 کشور غرب در روز این دردهد می نشان را هکتوپاسکال 611 تراز در سیل وقوع روز امگای نقشه 13 شکل

 که است گردیده همراه ثانیه بر پاسکال -2/1 بیشینه با هوا شدید صعود با فشارکم مرکز یك استقرار واسطهبه

 غربشمال و غرب اعظم بخش و مطالعه مورد منطقه سطح در ناپایدار و صعود شرایط بودن فراهم بیانگر

 است. کشور

 
بارش( )روز 2715 ژوئیه 10 روز در (ثانیه بر )پاسکالهکتوپاسکال 577 تراز امگای نقشه -13 شکل  

 

 در جو رطوبت میزان شناخت و مطالعه بنابراین ؛دارد جو رطوبت مقدار با مستقیمی ارتباط بارندگی میزان

 زمین سطح نسبی رطوبت درصد نقشه 10 شکل است. برخوردار ایویژه اهمیت از شناسیاقلیم هایپژوهش

 بر و است گرفته شکل کشور غربشمال در رطوبتی کانون یك روز این دردهد می نشان را سیل وقوع روز در

 است. منطقه در باال رطوبت وجود از حاکی که است کشیده نیز مطالعه مورد منطقه روی

 

 
بارش( )روز 2715 ژوئیه 10 روز در درصد حسب بر زمین سطح نسبی رطوبت نقشه -19 شکل   
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 که طورهماندهد می نشان روز همان در را هکتوپاسکال 611 و 061 تراز در نسبی رطوبت درصد نقشه

 در زمین سطح در رطوبتی کانون همان بر منطبق تقریباً رطوبتی کانون یك نیز روز این درشود می مشاهده

 رطوبت افزایش بیانگر و است یافته گسترش کشور غربی نواحی تا که است مشاهده قابل نیز فوقانی ترازهای

 .(الف و ب 16 )شکل است بررسی مورد محدوده در
 

  
 

  بارش( )روز 2715 ژوئیه 10 روز در هکتوپاسکال)ب(  577)الف( و  057 تراز در نسبی رطوبت نقشه -15 شکل
 

 وجود از حاکی شده ارائه یگذارد نقشهمی نمایش به را سیل وقوع روز در بارشقابل آب نقشه 15 شکل

 روی بر دیگری و عراق روی بر یکی کانون دو با که است مطالعه مورد منطقه سطح در فراوان بارشقابل آب

 مطالعه مورد منطقه روی بر مترمربع بر کیلوگرم 31 منحنی و زیاد تراکم با و است شده مشخص خزر دریای

 است. شده کشیده
 

 
 (بارش )روز 2715 ژوئیه 10 روز در (مترمربع بر )کیلوگرمبارش قابل آب همدید نقشه -14 شکل

 ب الف
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  بحث
 زبانه و اروپایی مهاجر پرفشار یهاسامانه از ناشیها بارش این که داد نشان بررسی مورد بارشی سامانه سازوکار

 دو این برخورد با وکنند می جذب فراوانی رطوبت آبی،های پهنه روی از عبور با که است عربستانیفشار کم

 در سنگین یهابارش ریزش به منجر و شده فراهم ناپایداری و جبهه تشکیل برای شرایط گرم، و سردسامانه 

 ایران غرب فراگیر و سنگین یهابارش بررسی در نیز (1322) میردریکوند و دوستان .است شده کشور غرب

 تأثیرگذار عوامل از عرب دریای روی بر پرفشار الگوی یك قرارگیری و جنوبیفشار کم جریانات که ندداد نشان

 سیل رخداد تحلیل در (1322)آبادی نجف رجایی وزاده فرج همچنین .هستند منطقه این یهابارش در

 باعث هکتوپاسکالی 611 تراز تا زمین سطح از شدید ناپایداری که رسیدند نتیجه این به کوهرنگ شهرستان

 مورد را مذکور مطالعه دو هر نتایج نیز حاضر مطالعه که است شده روز این در سنگین بارش و شدید صعود

 و سیاه دریای مدیترانه، دریای که داد نشان بارشقابل آب و رطوبت یهانقشه بررسی .دهدمی قرار ییدأت

 همکاران و آروین مطالعات با که دارند سامانه این یهابارش رطوبت تأمین در مهمی نقش سرخ دریای

 یهاسامانه بررسی دارد. مطابقت مذکور رطوبتی منابع نقش بر مبنی (1324) جعفری و احمدی و (1322)

 زیر در ایران غربی هایبخش گرفتن قرار و یاحارهجنب رودباد موقعیت که داد نشان کشور غرب در بارشی

 به نسبت واگرایی الیه ارتفاع )افزایش صعود شرایط تقویت بر واگرایی( )بیشینه رودباد خروجی و شمال منطقه

 زاگرس یهاکوهرشته جنوبییشمال کشیدگی و منطقه توپوگرافی هایویژگی .افزایدمی همگرایی( الیه ارتفاع

 این در .گرددمی صعود عوامل تشدید سبب دارد قرار غربی بادهای جریان مسیر بر عمود دیواری صورتبه که

 صعود و همرفتی صعود سیکلونی، صعود یعنی صعود گانهسه عوامل تمامی معموالً  یبارش یهاسامانه

 .شوندمی کشور غرب در آسالیس و سنگین بارش رخداد باعث و رنددا مشارکت کوهستانی

 

 گیرینتیجه

 به محیطی رویکرد با همدیدی تحلیل اساس بر سیل به منجر بارشی یهاسامانه واکاوی به حاضر پژوهش در

 و سابقهیبهای سیل از یکی 1320 تیر 24 سیل رخداد شد. داختهپر کردستان استان در سقز شهر در گردشی

 دو در جو فوقانی سطوح و زمین سطح همدیدی یهانقشه منظور همین بهشود می محسوب سقز در مخرب

 مورد منطقه در سیالب به منجر بارشی یهاسامانه شناسایی جهت ،سیل وقوع از بعد روز یك و قبل روز

 عبور از پس سرد یهوا توده یك ابتدا بررسی مورد بارشی سامانه در که داد نشان نتایج .گردید تحلیل مطالعه،

 ایران غربیشمال و غربی نواحی به عراق و ترکیه سرانجام و سیاه دریای و مدیترانه دریای شمال و اروپا روی از

 روی از عبور و عربستان و آفریقا شرقیشمال درگیری شکل با نیز گرمی یهوا توده طورهمین و شده وارد

 است. شده ایران غرب وارد عراق و عربستان شمال سمت به حرکت و دریا این از رطوبت جذب و سرخ دریای

 بارندگی روزهای طول در گرم یهوا توده یافتن تداوم نیز و سرد و گرم یهوا توده دو این تقریبی یزمانهم

 از حاکی نیز هکتوپاسکال 611 سطح یهانقشه باشد. کشور غرب در مذکور سنگین بارش اصلی علتتواند می

 ناوه محور شرق در مطالعه ردمو منطقه فتنرگ قرار و مدیترانه دریای شرق در عمیق نسبتاً ناوه یك استقرار

 بررسی وسامانه  یك نفوذ ریانج در زمین سطح بر حاکم جوی شرایط با کوتاه موج ناوه محور انطباق .دارد

 باشدایی گونه به کوتاه موج ناوه استقرار اگر که دهدیم نشان مطالعه مورد ایستگاه رطوبت و بارندگیهای داده

 ناوه شدت و عمق دلیلهب باشد، داشته را سرخ دریای شمال و مدیترانه سیاه، دریای از رطوبت جذب امکان که
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 اوج روز در .شودمی ایجاد منطقه سطح در سنگینی یهابارش و شده تقویت شدتهب هوا ناپایداری کوتاه، موج

 یك در ؛است داده قرار خود تأثیر تحت را مطالعه مورد منطقه و شده کشور غرب وارد کوتاه موج محور بارش،

 سطح در که گرفت نتیجه چنینتوان می آن پایان روز تا بارش وقوع از قبل همدیدی یهانقشه از کلی تحلیل

 کوهستانی و است شده کشور غرب در آسالیس بارش باعث کشور جنوب و شمال در مختلفسامانه  دو زمین

 سیل رخداد .نمایدمی فراهم سنگین یهابارش ریزش و ناپایداری و صعود برای را شرایط نیز منطقه بودن

 همدیدی یهاسامانه واکاوی بنابراین .شودمی محسوب کشور غربینیمه در طبیعی مخاطرات مهمترین از یکی

 در یآورتاب وبینی پیش برای مهم راهکارهای از آبخیزهای حوزه جامع مدیریت همچنین و سیالب به منجر

 هستند. منطقه اینخیز سیل مناطق

 

 منابع
 از مطالعااتی نموناه یاك ساینوپتیك تحلیال و کامال مسایریابی (.1324) .فرزانه جعفری، و محمود احمدی،
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   ص. 11 ،کرمان

 ساطح فراگیار و مخارب هاایسایالب باار حااکم سینوپتیکی الگوهای تعیین و بررسی (.1305). نادر پروین،
 تیاترب دانشاگاه محیطای، ریازیبرناماه در شناسایاقلیم دکتری رساله .ارومیه یدریاچه آبریز یحوضه

 تهران. ،معلم

 .ایاران غارب فراگیار و سانگین یهایبارندگ سینوپتیکی تحلیل (.1322). محمد میردریکوند، و رضا دوستان،

 ص. 2 ،تهران محیطی، مخاطرات یالمللنیب کنفرانس دومین

 ساامانه همدیادی و آمااری واکاوی (.1322). اسعد سید ،حسینی و ابراهیم ،اسکوییاسعدی؛ هنگامه ،شیراوند

 انتشاار ،یشناسامیاقل هاایپژوهش .کشور شرقجنوب و جنوب در 1320 ماهید سیالب به منجر بارشی

 آنالین.

 وقاوع همدیادی شارایط ارزیاابی (.1320). لایال آباادی،علی جعفارزاده و بتول زینالی، ؛وحید زنگیر، صفریان

 تاا 1355 زماانی دوره در گردشی به محیطی رویکرد با خلخال، شهرستان در سیالب به منجر یهابارش

 .110-02 ،(12)11 ،شهری شناسیبوم هایپژوهش .1326

 دهاه در باارش و دماا تغییاراتبینای پیش (.1326). اسعد سید حسینی، و مسعود گودرزی، ؛برومند صالحی،

 .030-026، (0)0 ،آبخیز مدیریت و مهندسی .ارومیه دریاچه آبخیز حوزه در 2161

 هاایاساتان 1302 مهرمااه 20 سایل سینوپتیکی الگوی تحلیل (.1305). زهرا سیده صمدی، و قاسم عزیزی،

  .43-51 ،(51)32 ،جغرافیایی هایپژوهش .مازندران و گیالن

 در سایل رخاداد ساینوپتیك شارایط تحلیال (.1322). ساعید ی،آباادنجف رجاایی و مناوچهر اصل،زادهفرج

  .152-103 ،(06)14 ،ریزیبرنامه و جغرافیا .(کوهرنگ شهرستان) سنگین یهابارش
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Abstract 

Floods are among inevitable hazards but its frequencies and volumes can be varied due to 

climate change. A comprehensive analysis of synoptic status can be useful for predicting similar 

events in the future. It is therefore very important for a good environmental management. Flash 

flood of July 2015 in Saghez was a catastrophe and did severe damage. In order to analyze the 

catastrophic precipitation, sea level pressure, 300 hPa, 500 hPa, 700 hPa, 850 hPa maps along 

with Omega, perceptible water map and humidity maps were investigated and analyzed, starting 

two days before the rainfall until the end of rainfall and even a day after. Results show that 

immigrant European high-pressure system along with Arabian low-pressure tongue have caused 

intense rainfall during the day. Mediterranean Sea, black sea and red sea have been effective in 

enhancing the system too. A day before the rainfall, at surface level, a high-pressure European 

system from the North West and the low-pressure tongue from the south west were approaching 

the country and the combination of these two systems have caused intense rainfall on the region. 

Ag the higher level, trough axis was over Turkey, Iraq and Persian Gulf. Short waves 

displacements along with change in axis positioning eastward caused pressure centers in the 

surface level to get closer. At this time, all the western part was located under the eastern axis 

short wave trough, causing intensifying instabilities along with uplifting humid weather and 

finally a catastrophic intense rainfall on Saghez and its surroundings on July 18 2015. It is 

important to pay attention to comprehensive watershed management as one of the major 

strategies for adaptation and resilience in flood-prone areas. 
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 چکیذُ

آگبّی اس اثزات چزای دام ثز  ثذٍىکِ  طَریِ ثآثخیش ثَدُ ّبی  حَسُهذیزیت چزای دام یکی اس ًوَدّبی اصلی هذیزیت خبهع 

تٌَع ٍ تزکیت گیبّی تحت . ثِ ّویي دلیل آگبّی اس تغییزات ثبؽذ ًویآثخیش هیغز ّبی  حَسُتٌَع سیغتی، هذیزیت پبیذار 

تحقیق حبضز ثب ّذف  ّویت ثبالیی ثزخَردار اعت.ااس ثزای هذیزیت ثْیٌِ اکَعیغتن ّبی طجیعی اس قجیل چزای دام  آؽفتگی

اخشای تٌَع ثتب  ،گبهب(ٍ  تٌَع سیغتی )آلفب، ثتبهکبًی ّبی  چزای دام )کن، هتَعط ٍ سیبد( ثز هؤلفِّبی هختلف  ؽذتتأثیز ثزرعی 

ثزداری در  ًوًَِ در اعتبى چْبرهحبل ٍ ثختیبری اًدبم گزدیذ. ثزٍخيهزاتع در  ٍ تزکیت گیبّی ای ؽبهل رٍگؾت ٍ الگَی آؽیبًِ

چزای دام )عجک، ؽذت  عِدر عِ هٌطقِ هعزف در  یهتز 2×2 پالت 60ٍ ثب اعتفبدُ اس  عیغتوبتیک -طزح تصبدفی قبلت 

اًدبم  Rافشار  ًزمدر  "vegan"  ٍ"trbtateb"ثغتِ آهبری  ّب ثب اعتفبدُ اس اًدبم گزدیذ. تدشیِ ٍ تحلیل دادُهتَعط ٍ عٌگیي( 

 (> 01/0P-value) ؽَد گبهب هیّبی تٌَع آلفب، ثتب ٍ  هؤلفِدار  کِ افشایؼ ؽذت چزای دام هَخت کبّؼ هعٌی دؽذ. ًتبیح ًؾبى دا

ٍ در چزای ؽذیذ  11ٍ  22/7، 77/11 تزتیت ثِکن  چزای در ؽذتّبی تٌَع آلفب، ثتب ٍ گبهب،  هؤلفِثیؾتزیي هقذار کِ  طَری ثِ

 دار افشایؼ ؽذت چزای دام هَخت افشایؼ هعٌی دًؾبى داایي تحقیق ثَد. ّوچٌیي ًتبیح  7ٍ  55/3، 44/3ثزاثز ثب  تزتیت ثِ

تأثیز کِ افشایؼ چزای دام  حبلیّبی گیبّی اعت در  گًَِخبیگشیٌی دٌّذُ حذف ٍ  ًؾبىای خَاّذ ؽذ کِ  رٍگؾت گًَِ

 ّبی هختلف ثبعث تذًؾبى داد کِ چزای دام در ؽ NMDSًتبیح آسهَى  ای تٌَع ثتب ًذاؽت. داری ثز هؤلفِ الگَی آؽیبًِ هعٌی

کبرگیزی ؽذت چزای عجک ِ ثذ ًدًتبیح ایي تحقیق ًؾبى داخَاهع هَرد ثزرعی ؽذُ اعت.  داری در تزکیت ایدبد اختالف هعٌی

 عٌَاى اثشار هذیزیتی هٌبعجی در راعتبی حفظ ٍ ثْجَد تٌَع سیغتی هَرد اعتفبدُ قزار گیزد. ثِتَاًذ  هی

 

 .هذیزیت اکَعیغتن ؽذت چزای دام،، ای گًََِع سیغتی، خبیگشیٌی تٌ تٌَع ثتب، ّبی کلیذی: ٍاصُ

 

 هقذهِ

هیلیَى  6/32هیلیَى ّىتاس رٌگل ٍ  3/14هیلیَى ّىتاس هشاتـ،  8/84ایشاى وـَسی ٍػیـ اػت وِ داسای 

ٍ حفؼ، ًگْذاسی ٍ احیاء ایي  (1400، هشاتـ ٍ آتخیضداسی وـَس، ّا)ػاصهاى رٌگل ّىتاس اساضی تیاتاًی اػت

آتخیض ّای  حَصٍُ هذیشیت راهـ ٍ یىپاسچِ اػت. دس ایي ساػتا، هذیشیت راهـ سیضی  تشًاهِهٌاعك ًیاصهٌذ 

تْیٌِ اص هٌاتـ عثیقی پیـٌْاد ؿذُ اػت تشداسی  تْشٍُ هؤحش ساّىاسی اػاػی تشای حفاؽت فٌَاى   ِ ت

(Haregeweyn et al., 2012 ِهذیشیت یىپاسچِ حَصُ آتخیض فشآیٌذی آگاّاًِ اػت و .)ِهختلف ّای  رٌث

هذیشیت پایذاس ػاهاًِ  یهػیاػی ٍ التلادی( سا دس  -اص حَصُ آتخیض )تیَفیضیىی، ارتوافیتشداسی  تْشُ

واّؾ خغشپزیشی( تا دس ًؾش داؿتي  ٍ )اهٌیت غزایی، ػَدآٍسیتشداساى  تْشُیاتی تِ اّذاف  هٌؾَس دػت تِ

mailto:R.omidipour@stu.sku.ac.ir
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(. Heathcote, 2009)وٌذ  هیصیؼت( تلفیك  هحیظآیٌذُ ٍ حفاؽت اص ّای  ًؼلاّذاف راهقِ )واّؾ فمش، سفاُ 

دس ایي ساػتا، هذیشیت چشای دام یىی اص ساّىاسّای اػاػی هذیشاى رْت حفاؽت ٍ تْثَد تٌَؿ صیؼتی دس 

آى تش تٌَؿ صیؼتی تأحیشات ( ٍ آگاّی اص ًحَُ Talle et al., 2016عثیقی اص رولِ هشاتـ اػت )ّای  اوَػیؼتن

 دس هذیشیت پایذاس هٌاتـ عثیقی داسد. صیادیاّویت 

ٍ ّوىاساى، پَس  اهیذی) صیؼتی تَدُ گیاّی، تٌَؿ ؿٌاػی ٍ هذیشیت پَؿؾ یىی اص هْوتشیي هفاّین دس تَم

یىی اص ای  گًَِتٌَؿ اص عشفی دیگش . تَلیذ اوَػیؼتن داسداسصیاتی ػالهت ٍ ًمؾ هْوی دس  وِ (1396

لشاس تشسػی هَسد ای  هٌغمِهحلی ٍ یا  ّای هختلفی اص رولِ صیؼتی اػت وِ دس همیاع هْن تٌَؿّای  هؤلفِ

صیؼتی دس ػغح  ّای اًزام ؿذُ تش سٍی تٌَؿ تیـتشیي تشسػی تاوٌَى (.Erfanzadeh et al., 2015)د یشگ هی

همیاع هىاًی تشای اٍلیي تاس ػِ اكغالح ای دس  گیشی تٌَؿ گًَِ تشای اًذاصُهتوشوض ؿذُ اػت. ای  گًَِ  تٌَؿ

فٌَاى  تٍِ گاها تٌَؿ آلفا ( اسائِ گشدیذ. Whittaker, 1960; 1972( تَػظ ٍیتاوش )γ( ٍ گاها )β(، تتا )αآلفا )

( وِ داسای MacArthur and Wilson, 1967; Jurasinski et al., 2009) هغشح ّؼتٌذ سٍیـگاُتٌَؿ دسٍى 

ٍتٌذ )تٌَؿ آلفا ؿاخق همیاع هحلی ٍ تٌَؿ گاها اٍلی اص لحاػ همیاع هتفّای یىؼاًی ّؼتٌذ  ٍیظگی

فٌَاى هیضاى ًاّوگٌی، اختالف یا  تِ، ـگاُیتٌَؿ تیي سٍیا (. تٌَؿ تتا Whittaker, 1972)ای(  ؿاخق هٌغمِ

 .(Meynard et al., Leprieur et al., 2012; 2011) گشدد ف هییفذم ؿثاّت دس تشویة گیاّی دٍ ػایت تقش

ّای هحیغی، ّؼتِ اكلی  ای دس عَل گشادیاى ّا ٍ فشآیٌذّای حفؼ تٌَؿ گًَِ هىاًیؼن ،الگَی پشاوٌؾ

(. فْن ٍ دسن ایي الگَّا ٍ Meynard et al., 2011; Melo et al., 2009ؿٌاختی اػت ) تحمیمات تَم

تغییشات هحیغی الصم ٍ شایظ ؿدس ای  ّای حفاؽت اص تٌَؿ گًَِ تشای تَػقِ اػتشاتظی ی هزوَسفشآیٌذّا

 (.Zhang et al., 2004; Zhang et al., 2014ضشٍسی اػت )

ّای هىاًی  ای دس همیاع ای ایي فشضیِ پزیشفتِ ؿذُ اػت وِ الگَّای تٌَؿ گًَِ كَست تؼیاس گؼتشدُِ ت

همذاس تٌَؿ فثاست دیگش  تِ(. ;Erfanzadeh et al., 2015 1394ٍ ّوىاساى، پَس  اهیذیوٌذ ) هختلف تغییش هی

وِ تِ همیاع تَرِ  یّای سٍؽ ای گًَِتش ّویي اػاع رْت تشسػی تٌَؿ ای ٍاتؼتِ تِ همیاع اػت.  گًَِ

ای وِ اعالفات راهقی دس صهیٌِ الگَی  گًَِ گیشی تٌَؿ ّای اًذاصُ یىی اص سٍؽ. ّؼتٌذتش  هٌاػةداسًذ 

تٌذی  تمؼینّای اخیش تؼیاس هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػت،  ٍ دس ػالًوایذ  هیپشاوٌؾ هىاًی تٌَؿ گیاّی اسائِ 

ّای تٌَؿ آلفا ٍ تتا سا تش اػاع ساتغِ  هؤلفِتٌذی روقی  تمؼین اػت. 3یا ضشتی 2ّای روقی تِ هؤلفِ 1تٌَؿ

ضشتی، تٌَؿ گاها تشاتش تا وِ دس ساتغِ  كَستیدس . (Lande, 1996) وٌذ روقی )تتا+ آلفا; گاها( هحاػثِ هی

. دس ایي ساتغِ تٌَؿ آلفا تشاتش (Whittaker, 1960) تاؿذ آلفا; گاها( هی× تٌَؿ آلفا دس تٌَؿ تتا )تتاحاكلضشب 

ّای یه هزوَفِ )تشای هخال هشتـ( اػت ٍ اص  هیاًگیي تقذاد گًَِ دس ٍاحذ ًوًَِ ٍ تٌَؿ گاها تشاتش ول گًَِ

 آیذ. دػت هیِ ا تتٌَؿ تت ،تمؼین تٌَؿ گاها تش همذاس تٌَؿ آلفا )آلفا/گاها ; تتا(

5ای هىاًی ٍ الگَی آؿیاًِ 4ؿاهل سٍگـتوِ اص عشفی تٌَؿ تتا دٍ الگَی هىاًی هْن واهالً هتفاٍت اص ّن 
 

ای دس عَل یه گشادیاى هحیغی سا ًـاى  دّذ. سٍگـت هىاًی رایگضیي ؿذى گًَِ سا ًـاى هی اػت تٌَؿ

 ,Baselgaؿًَذ ) ًاگْاًی رایگضیي یىذیگش هیعَس پیَػتِ یا  تِّای گیاّی  دّذ ٍ اص ایي عشیك گًَِ هی

                                                           
1. Diversity partitioning 

2. Additive 

3. Multiplicative 

4- Turnover 

5- Nestedness 
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(، فـاسّای هحیغی ٍ Legendre, 2014تَاًذ ًاؿی اص سلاتت، حَادث تاسیخی ٍ اتفالی ) وِ ایي اهش هی (2010

‐Leprieur et al., 2012; Gutierrez( ٍ یا فشآیٌذ پخؾ تزس )Lafage et al., 2015تغییشات آب ٍ َّایی )

Canovas et al., 2013 ).ّای یه ػایت  گیشد وِ گًَِ ای تٌَؿ ًیض دس ؿشایغی ؿىل هی الگَی آؿیاًِ تاؿذ

غٌای ّا دس یه ػایت تا  ٍ غیثت گًَِ تیـتش تاؿٌذای  گًَِتا غٌای  ّای یه ػایت ای اص گًَِ صیشهزوَفِ

. (Baselga, 2010ّا دس یه ػایت تا غٌای تیـتش ایي هَضَؿ سا ػثة ؿذُ تاؿذ ) ووتش یا حضَس تیـتش گًَِ

 Dobrovolski) تاؿذ ّا اًتخاتی گًَِ ّا یا هْارشت تَاًذ ًاؿی اص اًمشام گًَِ ای هی آؿیاًِ الگَیدلیل ایزاد 

et al., 2012; Calderon-Patron et al., 2013; Dapporto et al., 2014; Si et al., 2015 .) ٍهؤلفًِوایی اص د 

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 1ای دس ؿىل  تٌَؿ تتا ؿاهل سٍگـت ٍ الگَی آؿیاًِ
 

 
 

 (.Baselga, 2010)ثز گزفتِ اس  ای در عِ هٌطقِ هثبلی فزضی ثزای ًوبیؼ رٍگؾت ٍ الگَی آؽیبًِ -1ؽکل 

 

پالت ػَم  هَرَد دس ّای گًَِ داسد صیشا دس هٌغمِ اٍل ای ٍرَد دس هٌغمِ اٍل یه الگَی آؿیاًِ

 تای ّا فثاست دیگش پالت تِپالت دٍم صیش هزوَفِ پالت اٍل اػت. هَرَد دس ّای  گًَِصیشهزوَفِ پالت دٍم ٍ 

 ّای آى وِ تقذاد ول گًَِّؼتٌذ. دس هٌغمِ دٍم  تا تقذاد گًَِ صیادّای  هزوَفِ پالتصیش ووتش تقذاد گًَِ

ؿَد وِ دس آى ػِ گًَِ  ای هـاّذُ هی رایگضیٌی گًَِ ت یاـسٍگالگَی اػت  هؼاٍیدس ػِ پالت گًَِ(  12)

تشای ؿَد.  ؿَد ٍلی دس ّش ػایت ػِ گًَِ دیگش رایگضیي تمیِ هی عَس هـتشن دس ّش ػِ ػایت هـاّذُ هی تِ

دس . اًذ ؿذُرایگضیي  2دس پالت  9ٍ  8، 7ؿواسُ ّای  گًَِتَػظ  6ٍ  5، 4ؿواسُ ّای  گًَِ، 2هخال دس پالت 

ای ٍ الگَی  تَاى ّوضهاى دٍ الگَی سٍگـت گًَِ گًَِ تشاتش تا دٍ هٌغمِ لثلی هیول وِ تقذاد هٌغمِ ػَم 

 هغالقِ تَاى تِ هی دس وـَستٌذی  سٍؽ تمؼینایي دس صهیٌِ اػتفادُ اص  .(1)ؿىل  ای سا هـاّذُ وشد آؿیاًِ

Omidipour ( اؿاسُ ًوَد وِ تا اػتفادُ اص سٍؽ تمؼین2021ٍ ّوىاساى )  ،تشسػی تأحیش چشای  تِتٌذی روقی

ّای هىاًی هختلف پشداختٌذ. ًتایذ ایي تحمیك ًـاى داد وِ  ای دس همیاع ّای تٌَؿ گًَِ دام تش الگَی هؤلفِ

احشگزاس اػت ٍ دس )دس ػغح پالت( دس همیاع هحلی آلفا ٍ تتا تٌَؿ  ّای ؿاخقچشای دام تٌْا تش سٍی 

تا اػتفادُ ( 2015ٍ ّوىاساى ) Erfanzadehّوچٌیي  تٌَؿ گیاّی ًذاسد.داسی تش هقٌیتش احش  ّای تضسي همیاع

داسی تش افضایؾ تٌَؿ  هقٌیتأحیش ػال  10هذت  تًِـاى دادًذ وِ اًزام لشق حتی روقی  تٌذی تمؼیناص سٍؽ 
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( تا ّذف تشسػی 1400ٍ ّوىاساى ) رقفشیاىدس تحمیمی دیگش،  ًذاؿتِ اػت.ّای وویاب  گًَِی آلفا ٍ تتا

ای  گًَِتیـتش ًاؿی اص هؤلفِ سٍگـت  سًٍذ تغییشات تٌَؿ دس عَل گشادیاى استفافی ًـاى دادًذ وِ تٌَؿ تتا

وِ دس  عَسیِ دس تشاتش تغییشات استفاؿ اػت ت (Humped-shapeوَّاًی ؿىل ) الگَیداسای یه  تَدُ ٍ

همذاس تَدُ ٍ حذالل همذاس آى دس اتتذا ٍ اًتْای گشادیاى استفافی هـاّذُ ؿذ.  یياستفافات هیاًی داسای تیـتش

هَاسد وٌؾ تیي گیاّی اػت، وِ دس تؼیاسی اص  صًٌذُ تقادل ٍ تشّن تشّنچشای دام یىی اص فَاهل هخشب ٍ 

 گیشد. اػتفادُ لشاس هی( هَسد Wallis et al., 1998) ای ٍ ػاختاس گیاّی فٌَاى اتضاسی تشای تْثَد تٌَؿ گًَِ تِ

 Erfanzadeh etداسد ) ّای تٌَؿ آلفا ٍ تتا( هؤلفِخلَف ِ )ت ای چشای دام احشات هختلفی تش سٍی تٌَؿ گًَِ

al., 2015 .)دلیل  تِوِ ّویي فاهل  حالیّا هَرة واّؾ تٌَؿ آلفا ؿَد، دس  تَاًذ تا حزف گًَِ چشای دام هی

 Bloor and Pottier, 2014; Olden and) ؿَد افضایؾ تٌَؿ تتا هیافضایؾ ًاّوگٌی دس تشویة گیاّی، هَرة 

Halme, 2016 .) 

گیاّی ٍ تشویة گزاسی سٍی تٌَؿ  دامهختلف  ّای ؿذتتأحیش چشای دام ٍ ّوچٌیي تأحیش دس صهیٌِ تشسػی 

هختلف چشایی ّای  ؿذتتاحیش  دس خلَف تشسػیای  هغالقِتاوٌَى  اهات صیادی اًزام ؿذُ، تحمیماتـ ادس هش

ّای تٌَؿ تتا  هؤلفِ خلَفِ تٍ )آلفا، تتا ٍ گاها(  هىاًی تٌَؿ صیؼتیّای  هؤلفِدام )ون، هتَػظ ٍ صیاد( سٍی 

(، 1394ٍ ّوىاساى )پَس  اهیذیتشای هخال، دس هغالقات اػت. كَست ًگشفتِ ای(  )سٍگـت ٍ الگَی آؿیاًِ

، تٌْا احش (2021ٍ ّوىاساى ) Omidipourٍ  (2015) ىساٍ ّوىا Erfanzadeh، (1396ٍ ّوىاساى، )پَس  اهیذی

 هختلفّای  ؿذتچشای دام )لشق( تشسػی ؿذُ اػت ٍ تَرْی تِ ٍرَد ؿشایظ فذم  همایؼِ تاچشای دام دس 

ؿذت چشای دام ) ؿیة تغییشاتتأحیش تا ّذف تشسػی حاضش تٌاتشایي تحمیك ًـذُ اػت.  چشایی ٍ احشات آى

ای  گًَِ سٍگـتای )آلفا، تتا ٍ گاها( ٍ ّوچٌیي ارضای تٌَؿ تتا ) تٌَؿ گًَِ ػغَح( تش سٍی ون، هتَػظ ٍ صیاد

ّای  ؿذتتأحیشات ّوچٌیي تشای تقییي  دس اػتاى چْاس هحال ٍ تختیاسی اًزام ؿذ. (ای ٍ الگَی آؿیاًِ

شسػی هختلف چشایی هَسد تّای  ؿذتدس هٌاعك تا ػاختاس رَاهـ گیاّی، تشویة گیاّی تش هختلف چشای دام 

یاتی تِ تٌَؿ  هذیشاى سا دس اًتخاب ؿذت چشای هٌاػة تشای دػتتَاًذ  هیلشاس گشفت. ًتایذ ایي تحمیك 

 صیؼتی تاالتش ٍ هذیشیت پایذاس هشاتـ یاسی ًوایذ.

 

 ّب هَاد ٍ رٍػ
 هٌطقِ هَرد هطبلعِ

تِ اًزام سػیذُ هشاتـ هشري دس ؿْشػتاى تشٍري دس اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی  تخـی اص حاضش دس تحمیك

لشاس داسد. ایي ّىتاس  5694ایي هشاتـ دس فاكلِ دٍ ویلَهتشی ؿْشػتاى تشٍري ٍ تا هؼاحتی هقادل . اػت

دسرِ ٍ  51دلیمِ تا  16دسرِ ٍ  51ٍ  فشم ؿوالی دلیمِ 8دسرِ ٍ  32دلیمِ تا  58دسرِ ٍ  31دس هٌغمِ 

 ,.Pordel et alػغح دسیای آصاد لشاس داسد )هتش اص  2200تا هیاًگیي استفافی حذٍد  عَل ؿشلیدلیمِ  24

ؿَد ٍ هیضاى تاسًذگی  تش اػاع سٍؽ گَػي رضء هٌاعك اػتپی ػشد هحؼَب هی هشرياللین هٌغمِ (. 2018

 253ّای هشتَط تِ ایؼتگاُ َّاؿٌاػی ػیٌَپتیه ؿْشػتاى تشٍري، تشاتش تا  ػالیاًِ آى تش اػاع دادُ

 Bromusاص لثیل تیپ غالة گیاّی دس هٌغمِ ؿاهل گٌذهیاى چٌذػالِ . (Zaree et al., 2019) هتش اػت هیلی

tomentellus Boiss.  ٍ.Stipa hohenackeriana Trin  ُدائوی اص لثیل  تشگاى پْيتِ ّوشاNoaea mucronat 

(Forsk.) ٍ Acantholimon aspadanum Bunge. اص پَؿؾ گیاّی دس فلل اٍد سؿذ  تشداسی ًوًَِ. تاؿذ هی
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 200)فاكلِ ووتش اص  ّا ٍ هحل اعشاق دام هٌاعك ًضدیه ًماط آتی(. 1396 گیاّی اًزام گشفت )اٍاػظ خشداد

ّا  ٍ هحل اعشاق داماص ًماط آتی  هتشی 800تا  200تا فاكلِ هٌغمِ فٌَاى هٌغمِ چشای ؿذیذ،  تِهتش( 

فٌَاى  تِّا  ٍ هحل اعشاق داماص ًمغِ آتی  هتشی 800تیؾ اص هتَػظ ٍ هٌغمِ تا فاكلِ چشای فٌَاى ؿذت  تِ

هؼغح تَدى هٌغمِ تِ تا تَرِ  ؿایاى روش اػت. (Zhao et al., 2007)ؿذًذ هٌغمِ تا ؿذت ون اًتخاب 

حاتت تَد. دس تشداسی  دس هٌاعك ًوًَِّای هحیغی ٍ فیضیَگشافی  ػایش هـخلات هٌاعك اص لثیل ٍیظگیهشري، 

دس ّش هىاى هشتقی، . هىاى(ؿؾ )دس هزوَؿ  دٍ هىاى هشتقی هقشف اًتخاب ؿذػغح اص ؿذت چشا ّش 

. اًتخاب اًزام ؿذ ػیؼتواتیه -دس لالة عشح تلادفی هتشهشتقی 2×2  پالت 10 تا اػتفادُ اصتشداسی  ًوًَِ

وِ ایي ػغح اص پالت سا تشای هشاتـ تاؿذ  هی( 1391ٍ ّوىاساى ) عْواػثیایي اتقاد پالت تش اػاع هغالقِ 

ّا دس ّش هٌغمِ  ّای چشایی ٍ چگًَگی اػتمشاس پالت ًوایی اص ًحَُ اًتخاب ؿذت. پیـٌْاد وشدًذاػتپی  ًیوِ

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 2 هقشف دس ؿىل

 

 
ّبی  ّبی هختلف چزای دام )عجک، هتَعط ٍ ؽذیذ( ٍ اعتقزار هحل ؽوبتیک اس ًحَُ اًتخبة ؽذت طزحی -2 ؽکل

 ثزداری ًوًَِ

 

 تدشیِ ٍ تحلیل آهبری

ای دس  ّای تٌَؿ گًَِ ؿاخق. تشای تقییي ًذگشدیذحثت افضاس كفحِ گؼتش  ًشمّا دس  دادُهاتشیغ اتتذا 

 R Core) اػتفادُ ؿذ Rافضاس  ( دس ًشمOksanen et al., 2018) "vegan"تؼتِ آهاسی هختلف اص  ّای همیاع

Team. 2018) ،ای آلفا، تتا ٍ  تٌَؿ گًَِّای  ؿاخقافضاس،  ّای ٍسٍدی تِ ًشم اتتذا تش اػاع دادُ. دس ایي هذل

 ؿَد:  ( اسائِ ؿذُ اػت، هحاػثِ هی2003ٍ ّوىاساى ) tsirCوِ تَػظ  1گاها تشای ّش ػغح تش اػاع ساتغِ 

∑      (1ساتغِ )  
i

m

i  

 

: هیاًگیي 1 ّای هىاًی،  :تقذاد ػغَح یا همیاعm ّای گیاّی هَرَد دس هٌغمِ، : ول گγًَِ وِ دس آى

هخال دس ػغح پالت تشاتش اػت تا تٌَؿ تیي فٌَاى  تِ: هیاًگیي تٌَؿ تیي ٍاحذ دس ّش ػغح )i  تٌَؿ دس پالت،

اص تٌَؿ تتای ول دس ای(  ای ٍ الگَی آؿیاًِ تٌَؿ تتا )سٍگـت گًَِّای  هؤلفٍِ هحاػثِ تقییي تشای  ّا(. پالت
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(. تؼتِ آهاسی هزوَس Baselga and Orme, 2012اػتفادُ ؿذ ) "betapart"اص تؼتِ آهاسی ّش هٌغمِ هقشف، 

ٍ فیلَطًتیىی دس دٍ حالت صٍری ٍ  واسوشدی ،ای ی گًَِكَست واهالً تخللی تشای تزضیِ ٍ تحلیل تٌَؿ تتا تِ

تَاى  دس ایي تؼتِ رْت هحاػثِ تٌَؿ تتای ول تیي دٍ هزوَفِ هی .ُ اػتعشاحی ٍ هٌتـش گشدیذ چٌذگاًِ

اص ؿاخق  حاضش دس تحمیك ٍ راواسد تِ ارضای آى تمؼین ًوَد وِتش اػاع دٍ ؿاخق ػیوپؼَى سا تٌَؿ تتا 

ایي همذاس  اػتفادُ ؿذ. ای تٌَؿ تتا سٍگـت ٍ الگَی آؿیاًِ هؤلفِػیوپؼَى تشای تثذیل تٌَؿ تتای ول تِ دٍ 

 (:Baselga, 2010ؿَد ) ( هحاػثِ هی3ٍ  2تش اػاع سٍاتظ )دٍ هؤلفِ 

 (2ساتغِ )
 
 
 

|∑ min  ij    ji i j |

|∑  i    | |∑ min  ij    ji i j |
 

 (3ساتغِ )

 
 
 

|∑ m x  ij    ji i j | |∑ min  ij    ji i j |

 |∑  i    | |∑ min  ij    ji i j | |∑ min  ij    ji i j |
 

|∑  i   i |

|∑  i   i | |∑ min  ij    ji i j |
 

 

 i ،STتقذاد گًَِ دس ػایت  Siای تٌَؿ تتا، تِ تشتیة هؤلفِ سٍگـت ٍ الگَی آؿیاًِ Tβ  ٍNβ وِ دس آى

هـاّذُ  jتقذاد گًَِ وِ تٌْا دس ػایت  i  ٍbjiتقذاد گًَِ وِ تٌْا دس ػایت  bij، ٍ ّا ػایتتقذاد گًَِ دس ول 

 یهكَستی وِ همذاس ِ ت ،تش اػاع ایي ؿاخق همذاس تٌَؿ تتا تیي كفش ٍ یه هتغیش خَاّذ تَد ؿَد. هی

یىؼاى دس دٍ  دٌّذُ تشویة واهالً ًـاىهتفاٍت دس دٍ ًوًَِ ٍ همذاس كفش  دٌّذُ ٍرَد تشویة واهالً ًـاى

 اػاع تشّا ) ٍاسیاًغًف( ٍ ّوگٌی ٍاػویش -پغ اص تشسػی ًشهالیتی )تش اػاع آصهَى وَلوَگشٍف ًوًَِ اػت.

ٍ ّوچٌیي سٍگـت ٍ آلگَی  اای آلفا، تتا ٍ گاه ّای تٌَؿ گًَِ هؤلفِچشای دام تش سٍی تأحیش آصهَى لیَى(، 

تشای تشسػی  .ؿذتشسػی عشفِ ٍ همایؼِ هیاًگیي داًىي  ٍاسیاًغ یهتزضیِ تش اػاع آصهَى آًالیض ای  آؿیاًِ

تٌذی همیاع تٌذی سدچشای دام تش ػاختاس ٍ تشویة گیاّی رَاهـ هَسد تشسػی، اص آصهَى تأحیش هیضاى 

 ,.Oksanen et al) اػتفادُ ؿذ Rافضاس  دس ًشم "vegan"دس تؼتِ آهاسی  (NMDS) 1چٌذتقذی غیشهتشیه

همذاس اػتشع ( تا اػتفادُ تقییي Goodness of fitهزوَس )ًىَئی تشاصؽ:  تشاصؽ آصهَىهیضاى كحت  .(2018

تش تِ كفش تیاًگش دلت تاالتش  اًزام ؿذ. همذاس اػتشع دس داهٌِ كفش تا یه هتغیش تَدُ ٍ افذاد ًضدیه سًوَدا

داسای كحت خیلی خَب، ووتش اص  1/0داسای كحت فالی، ووتش اص  05/0عَس ولی، افذاد ووتش اص ِ ّؼتٌذ. ت

 ;Kruskal and Wish, 1978قیف ّؼتٌذ )داسای ًوایؾ ض 3/0دس والع خَب ٍ افذاد ووتش اص  2/0

Legendre and Legendre, 2012.)  فالٍُ تش هیضاى اػتشع، تشای اسصیاتی ًتایذ آصهَىNMDS اص تشػین ،

چِ ًماط تِ خظ  ای اػتفادُ ؿذ. دس ایي ًوَداس ّش تٌذی ٍ هیضاى فذم ؿثاّت هـاّذُ همادیش فاكلِ سد

Rآصهَى هزوَس اص كحت تاالتشی تشخَسداس اػت. ّوچٌیي ًضدیه تَدى ؿاخق تش تاؿٌذ،  سگشػیًَی ًضدیه
2 

Non-metric fit Rتغاتك )
 دس ًْایت ًوَداس تا تَرِ تِ ایٌىِ گش كحت تاالتش آصهَى اػت. ( تِ فذد یه تیاى2

وٌذ ٍ ٍرَد یا  سا هـخق هی گیاّی گیشی رَاهـ هَسد تشسػی تش اػاع تشویةلشاسهَلقیت  NMDSآًالیض 

دّذ، دس تحمیك حاضش تشای تقییي ٍرَد اختالف  ك سا ًـاى ًویعداس تیي ایي هٌا فذم ٍرَد اختالف هقٌی

، اص هحَسّای اٍل ٍ دٍمتشداسی ِ ًوًَ، اتتذا فاكلِ ّش ٍاحذ تیي تشویة گیاّی رَاهـ هَسد تشسػی داس هقٌی

ّا تا  . همایؼِ هیاًگیيلشاس گشفتآهاسی عشفِ هَسد تشسػی  ٍاسیاًغ یهاػتخشاد ٍ تا اػتفادُ اص آصهَى تزضیِ 

                                                           
1. Non-metric multidimensional scaling 
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اًزام ؿذُ   SPSSافضاس ای داًىي دس ػغح احتوال پٌذ دسكذ تا اػتفادُ اص ًشم اػتفادُ اص آصهَى چٌذ داهٌِ

 . اػت

 

 ًتبیح

چشای دام لشاس داسًذ. تأحیش داسی تحت  كَست هقٌیِ ّای هَسد تشسػی ت ًـاى داد وِ ّوِ ؿاخقًتایذ 

گاها تٌَؿ ( ٍ =005/0P-valueتتا )تٌَؿ (، =000/0P-valueّای تٌَؿ آلفا ) فثاستی، تیي همادیش ؿاخق تِ

(000/0P-value=دس ػِ ؿذت )  (1)رذٍل  داسدداسی ٍرَد  چشای ػثه، هتَػظ ٍ ػٌگیي اختالف هقٌی. 

 
 ّبی چزای هختلف ّبی تٌَع در ؽذت طزفِ هقبیغِ ؽبخص یکًتبیح آًبلیش ٍاریبًظ  -1خذٍل 

 F-value P-value هیاًگیي هشتقات هزوَؿ هشتقات هٌثـ تغییشات ؿاخق تٌَؿ

 آلفاؿاخق تٌَؿ 

 000/0 90/29 81/157 63/315 ّا تیي گشٍُ

   27/5 66/126 ّا دسٍى گشٍُ

    29/442 ّا ول گشٍُ

 تتاؿاخق تٌَؿ 

 005/0 58/6 92/32 85/65 ّا تیي گشٍُ

   00/5 00/120 ّا دسٍى گشٍُ

    85/185 ّا ول گشٍُ

 گاهاؿاخق تٌَؿ 

 000/0 52/159 33/332 66/664 ّا تیي گشٍُ

   08/2 00/50 ّا دسٍى گشٍُ

    66/714 ّا ول گشٍُ

 

آلفا، تتا ٍ گاها تیـتشیي همذاس تٌَؿ دس ؿذت چشای  ؿاخقًـاى داد وِ دس ّش ػِ  ًتایذ همایؼِ هیاًگیي

ّای ون،  وِ ووتشیي همذاس دس چشای ؿذیذ تَد. تشای هخال ؿاخق تٌَؿ آلفا دس ؿذت حالیون هـاّذُ ؿذ دس 

آلفا ٍ گاها هـاتِ ًتایذ ؿاخق ّای تٌَؿ (. 3تَد )ؿىل  44/3ٍ  8/6، 7/11تشاتش تا  تشتیة تِهتَػظ ٍ ؿذیذ 

تٌَؿ دس ؿذت ون تیـتش اص ؿذت هتَػظ ٍ دس ؿذت هتَػظ تیـتش اص  هؤلفِتا یىذیگش تَد تذیي كَست وِ 

داسی  اختالف هقٌیهتَػظ ٍ ؿذیذ  ی چشاییّا ؿذتهٌاعك تا ّوچٌیي دس تٌَؿ تتا تیي  ؿذت صیاد تَد.

  (.3 هـاّذُ ًـذ )ؿىل

ّای  ای دس ؿذت سٍگـت گًَِداسی تیي  تٌَؿ تتا ًـاى داد وِ اختالف هقٌیّای  هؤلفِتزضیِ ٍ تحلیل 

تیي ػِ ؿذت  تٌَؿ تتا ای الگَی آؿیاًِهَلفِ تیي همذاس  وِ دس حالی (=045/0P-value) چشایی ٍرَد داؿت

 (.2)رذٍل( = 289/0P-value) چشایی اختالفی ٍرَد ًذاؿت

 
 ای( ّبی آى )رٍگؾت ٍ الگَی آؽیبًِ هؤلفِطزفِ ؽبخص تٌَع ثتب ٍ  یکآًبلیش ٍاریبًظ  -2خذٍل 

 داسی هقٌی Fهمذاس  ؿاخق تٌَؿ
 ّای چشا هیاًگیي ؿذت

 ؿذت صیاد ؿذت هتَػظ ؿذت ون

 b32/0 b31/0 a47/0 04/0 73/9 سٍگـت

 a14/0 a09/0 a19/0 28/0 54/1 ای الگَی آؿیاًِ

 دّذ. سا ًـاى هی 05/0داس دس ػغح  ف هختلف اختالف هقٌیٍحش *
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 ّبی هختلف چزا در ؽذتٍ تٌَع کل هقبیغِ هیبًگیي ؽبخص ّبی تٌَع )آلفب، ثتب ٍ گبهب(  -3ؽکل 
 اًدبم درصذ 5ای داًکي در عطح احتوبل  ثز اعبط آسهَى چٌذ داهٌِ صَرت خذاگبًِ ّبی تٌَع ثِ ّب ثزای ّز کذام اس ؽبخص هقبیغِ هیبًگیي

  ؽذُ اعت.

 

 46/0 تشتیة تِ تیـتشیي همذاس آى دس دٍ ؿذت ون ٍ هتَػظهمایؼِ هیاًگیي تٌَؿ تتای ول ًـاى داد وِ 

 (.4ؿىل داؿتٌذ ) (09/0داسی تا همذاس تٌَؿ تتای ول چشای ؿذیذ ) تَد ٍ ایي دٍ ؿذت اختالف هقٌی 39/0ٍ 

( دس ؿذت چشای 08/0ٍ ووتشیي همذاس آى )( 19/0)ای دس چشای ؿذیذ  ّوچٌیي تیـتشیي همذاس الگَی آؿیاًِ

 .(4)ؿىل  گشدیذهتَػظ هـاّذُ 

 

 
 

 . ّبی هختلف چزای دام در ؽذت ای( ّبی تٌَع ثتب )رٍگؾت ٍ الگَی آؽیبًِ هقبیغِ هیبًگیي هؤلفِ -4ؽکل 
ثز اعبط  یابًِیآؽ یرٍگؾت ٍ الگَ یّب هؤلفِ تیتزت ثِ يی( ث > P-value 05/0)دار  یهعٌٍخَد اختالف  بًگزیحزٍف ثشرگ ٍ کَچک هتفبٍت ث

 اعت. درصذ 5ای داًکي در عطح احتوبل  آسهَى چٌذ داهٌِ
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چشای دام تش تشویة گیاّی رَاهـ هَسد تشسػی ًـاى داد وِ ػِ تأحیش تشای تشسػی  NMDSًتایذ آصهَى 

دٍم لاتلیت اٍل اص یىذیگش لاتل تفىیه ّؼتٌذ دس حالی وِ تش سٍی هحَس هٌغمِ چشایی دس ساػتای هحَس 

چشای ػثه ٍ ػٌگیي لشاس هٌغمِ تحت دٍ تیي  ،(. هٌغمِ تحت چشای هتَػظ5)ؿىل  تفىیه صیادی ًذاسًذ

صهَى تزضیِ ٍاسیاًغ آٍرَد ؿیة تغییشات )گشادیاى( چشای دام دس هٌغمِ اػت. ًتایذ  وِ هؤیذگشفتِ 

-P 000/0تش سٍی هحَس اٍل ) داسی كَست هقٌیِ عشفِ ًـاى داد وِ تشویة رَاهـ گیاّی هَسد تشسػی ت یه

value=  ٍ33/28 F-value=ُداسی  وِ تش سٍی هحَس دٍم، اختالف هقٌی حالیاًذ دس  ( اص یىذیگش تفىیه ؿذ

 (.=P-value=  ٍ528/1 F-value 225/0تیي رَاهـ هـاّذُ ًـذ )

، 05/0تَد ٍ تا تَرِ تِ ووتش تَدى اص  0306/0تشاتش تا  NMDSؿاخق فذدی هیضاى اػتشع دس آصهَى 

تا دلت تاالیی  NMDSدّذ وِ آصهَى  گیشد ٍ ًـاى هی دس والع فالی لشاس هی NMDSتٌاتشایي دلت ًوَداس 

Rتِ اًزام سػیذُ اػت. ّوچٌیي هیضاى 
تیاًگش  9/0تَد وِ تا تَرِ تِ تیـتش تَدى اص  937/0تغاتك تشاتش تا  2

(. تش اػاع ایي ًوَداس، تا افضایؾ فاكلِ تیي ٍاحذّای 6اػت )ؿىل  NMDSًتایذ آصهَى  كحت تاالیی

فثاست دیگش، یه ساتغِ افضایـی تیي افضایؾ فاكلِ  ّا ون ؿذُ اػت. تِ تشداسی، هیضاى ؿثاّت تیي آى ًوًَِ

 (.6ّا ٍرَد داسد )ؿىل  تشداسی ٍ فذم ؿثاّت تیي آى ٍاحذّای ًوًَِ

 

 
 

 .چزای دام ثز تزکیت گیبّی در هٌبطق هَرد ثزرعیهختلف ّبی  ؽذتثیز أتثزرعی  -5ؽکل 
 دٍ هٌطقِ اعت. تیدر تزک ؾتزیتؾبثِ ث بًگزیث یّوپَؽبً شاىیٍ ه یکیًشد 
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 ای هتٌبظز آى صَرتی سٍخی( ٍ هیشاى عذم ؽجبّت هؾبّذُِ ّب )ث ثٌذی پالت هٌحٌی رگزعیًَی فبصلِ رج -6ؽکل 

 

 ثحث 
عَس ولی ِ تش تٌَؿ ٍ تشویة گیاّی تَدُ ٍ اص هْوتشیي فَاهل پَیایی هشاتـ اػت. تحش ؤهچشای دام اص فَاهل 

یاتذ  ًتایذ ایي تحمیك ًـاى داد تا افضایؾ ؿذت چشا اص ون تِ صیاد تقذاد گًَِ هَرَد دس ّش هٌغمِ واّؾ هی

ًَِ گیاّی حثت ؿذ. گ تقذاد 12ٍ  18، 36 تشتیة تِدس هٌاعك تا ؿذت چشای ون، هتَػظ ٍ صیاد وِ  عَسی تِ

 ,Hendricks et al., 2005; Zhao et al., 2007; Gamoun) تاؿذ ایي ًتیزِ تا ًتایذ ػایش تحمیمات هـاتِ هی

ًـاى دادًذ وِ دس اهتذاد گشادیاى  خَد ( دس تحمیك2005ٍ ّوىاساى ) Hendricks(. دس ّویي ساػتا، 2014

ای تیـتشیي فـاس چشایی اػت، اػتمشاس ؿثاًِ دام وِ داستِ هحل چشایی تٌَؿ ٍ غٌای گًَِ دس هٌاعك ًضدیه 

وٌذ وِ چشای ػثه ٍ  تیاى هی Noy-Meir (1990). (Hendricks et al., 2005) داسای ووتشیي همذاس اػت

تٌاتشایي  ؛تَاًٌذ دس آًزا اػتمشاس یاتٌذ ػالِ هی ّای یه وِ ػایش گًَِ ؿَد هیهتَػظ تافج ایزاد فضاّای خالی 

تَاًذ تافج افضایؾ تقذاد گًَِ هَرَد دس هٌاعك  ّای ون هی واّؾ سلاتت تیي گیاّاى دس ؿذت چشای دام تا

خَسان سا  گیاّاى خَاتیذُ ٍ غیشخَؽ ءرض ِ ّا ت فشاٍاًی تیـتش گًَِ( سٍیِ )ؿذت چشای صیاد ٍلی چشای تی ؿَد

هخثتی سٍی ػاصگاسی حش وِ ا لی اػتفٌَاى یه فاه تِچشای ػثه دام . (Noy-Meir, 1990) دّذ واّؾ هی

 ,.Navarroa et alّا تاؿذ ) دس اختالل ٍ حزف گًَِ یتَاًذ فاهل هْو گیاّاى داسد ٍلی چشای ؿذیذ هی

ٍاػغِ حزف تقذادی اص گیاّاى اص رولِ  تِگیشی ًوَد وِ افضایؾ ؿذت چشا  ًتیزِتَاى  تٌاتشایي هی ؛(2006

هَرَد دس ّش هٌغمِ ای  گًَِغٌای ( تافج واّؾ Kinloch and Friedel, 2005خَسان ) گیاّاى خَؽ

  ؿَد. هی
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 ( تَد> 05/0P-value)داس  هقٌی  ػغَحدس تواهی ای  گًَِّای تٌَؿ  ؿاخقچشای دام تش سٍی تأحیش تشسػی 

تٌَؿ آلفا، تتا ٍ گاها تیـتشیي همذاس تٌَؿ دس ؿذت چشای ون هـاّذُ ؿذ دس ػغح وِ دس ّش ػِ كَستی  تِ

اًذ وِ چشای دام تافج  تحمیمات صیادی ًـاى دادُچشای ؿذیذ تَد.  ؿذت دسّا  آىوِ ووتشیي همذاس  حالی

عَس  تِ (.Zhou et al., 2008; Bloor and Pottier, 2014; Erfanzadeh et al., 2015ؿَد ) واّؾ تٌَؿ آلفا هی

داس  ( ًیض دس تحمیمی ًـاى دادًذ وِ چشای دام تافج واّؾ هقٌی1394ٍ ّوىاساى ) پَس اهیذی هـاتْی،

داسی یقٌهحیش أت( تاالتش ّای همیاعاها دس ػغَح ) ؿَد هی ػغح پالتتٌَؿ آلفا، تتا ٍ گاها دس ّای  ؿاخق

فٌَاى هیاًگیي  تٍِ ای  گًَِتش اػاع ؿاخق غٌای . دس تحمیك حاضش، تٌَؿ آلفا تشای چشای دام هـاّذُ ًـذ

اص ؿذت ون تِ صیاد هَرة  اٍ تش اػاع ًتیزِ فَق افضایؾ ؿذت چشگشدیذ ًِ دس ػغح پالت تقشیف گَ تقذاد

ٍاػغِ  تِتحمیمات ًـاى دادُ اػت وِ چشای ؿذیذ  .ؿذداس تٌَؿ آلفا یا تقذاد گًَِ دس ٍاحذ پالت  واّؾ هقٌی

ٍ  ( هَرة واّؾ تٌَؿKinloch and Friedel, 2005; Omidipour et al., 2021ّای گیاّی ) حزف گًَِ

ایي فشآیٌذ حزف گًَِ، تِ ًَتِ خَد تافج ایزاد تغییشاتی دس تشویة گیاّی رَاهـ خَاّذ ؿذ. ای  گًَِغٌای 

گیشی ًوَد  تَاى ًتیزِ تٌاتشایي هی ؛( تَدNMDSخَاّذ ؿذ وِ هٌغثك تا ًتایذ تشسػی تشویة گیاّی )آصهَى 

خَسان )حؼاع تِ چشا( اص تشویة گیاّی حزف  ٍ خَؽ ّای ون ؿًَذُ وِ تا افضایؾ ؿذت چشای دام، گًَِ

ؿذُ ٍ تافج واّؾ تقذاد گًَِ دس ٍاحذ ػغح خَاّذ ؿذ. اص عشفی تا تَرِ تِ ساتغِ هؼتمین تٌَؿ آلفا ٍ گاها 

 ایي دٍ ؿاخق ًؼثت تِ افضایؾ ؿذت چشا هـاتِ اػت.تأحیشپزیشی ًِ دس ٍاحذ ػغح، سًٍذ تا تقذاد گَ

ؿذت چشای صیاد ٍ  ؿَد ٍلی ای هی تا هتَػظ تافج افضایؾ تٌَؿ ٍ غٌای گًَِ ولی، ؿذت چشای ونعَس  تِ

 Cingolani et al., 2005; Dengler et al., 2014; Milchunas etؿذیذ هَرة واّؾ غٌای گًَِ خَاّذ ؿذ )

al., 1988)  وِ ایي( هغلة تَػظ فشضیِ آؿفتگی هتَػظConnell, 1978; Grime, 1973 ُاحثات گشدیذ )

گشدد. ًتایذ ایي تحمیك ًـاى داد  فٌَاى فذم ؿثاّت یا ًاّوگٌی دس تشویة گیاّی تقشیف هی تِتٌَؿ تتا  اػت.

هشتَط تِ ؿذت چشای ون اػت ٍ تیي ایي همذاس ٍ همذاس تٌَؿ  (3)ؿىل ای  گًَِی وِ تیـتشیي همذاس تٌَؿ تتا

ی ون هَرة واّؾ ّا دس ؿذت داسی ٍرَد داسد. چشای دام ّای هتَػظ ٍ صیاد اختالف هقٌی تتا دس ؿذت

وِ  ؿَد هی( Erfanzadeh et al., 2015ٍ افضایؾ فضاّای خالی ) (Klimek et al., 2008)گیاّاى سلاتت تیي 

اص عشفی چشای ؿذیذ  گشدد. تٌَؿ ٍ دس ًتیزِ افضایؾ ًاّوگٌی دس تشویة گیاّی هیایي اهش هَرة افضایؾ 

( رَاهـ گیاّی سا تِ Wang et al., 2002; Kinloch and Friedel, 2005ّای گیاّی ) دلیل حزف گًَِ تِ

 گشدد. ّوچٌیي دّذ وِ ایي اهش هَرة واّؾ تٌَؿ تتا هی ػَی افضایؾ یىٌَاختی دس تشویة گیاّی ػَق هی

تَاًذ هٌزش تِ چشای غیشاًتخاتی گیاّاى تَػظ چشاوٌٌذگاى ؿذُ ٍ هَرة واّؾ  ؿذت چشای ؿذیذ دام هی

Holechek  (1991 )دس ّویي ساػتا، (.Erfanzadeh et al., 2015)ؿَد  هی یؿذیذ ًاّوگٌی تشویة گیاّ

فاهل هْوی دس افضایؾ تٌَؿ گیاّی  تَاًذ ّای ػثه تا هتَػظ هی ؿذتدّذ وِ چشای دام دس  ضاسؽ هیگ

تٌَؿ ٍ فشاّن گشدیذُ ّا  گًَِاهىاى سؿذ ػایش ٍ واّؾ یافتِ تَاًایی گیاّاى غالة  ،تاؿذ صیشا دس احش چشای دام

تَاى  هی تٌاتشایي ؛(Society of Range Management, 2003ؿَد ) گیاّی صیاد هی ٍ ًاّوگٌی پَؿؾ

گیشی ًوَد وِ افضایؾ ؿذت چشای دام هَرة واّؾ تٌَؿ تتا دس هشاتـ خَاّذ ؿذ تِ ّویي دلیل  ًتیزِ

تَاًذ اتضاس هفیذی  رْت حفاؽت ٍ افضایؾ تٌَؿ صیؼتی، واّؾ ؿذت چشای دام اص ؿذیذ تِ هتَػظ ٍ ون، هی

 تشای افضایؾ تٌَؿ تاؿذ.
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داسی سٍی  احش هقٌی ،وِ چشا ٌَؿ تتا ًـاى دادّای ت هؤلفِّای هختلف چشای دام تش سٍی  ؿذتتأحیش تشسػی 

ای تیي ػِ ؿذت چشایی اختالفی ٍرَد ًذاؿت. دس ایي  لی تیي همذاس الگَی آؿیاًِای داسد ٍ سٍگـت گًَِ

ای  هؤلفِ سٍگـت گًَِ ای دس هٌاعك تا ؿذت چشای صیاد هـاّذُ گشدیذ. گًَِتحمیك تیـتشیي همذاس سٍگـت 

ّای  ٍ چشای دام ًیض فاهلی اػت وِ هَرة حزف گًَِ داسد ّا یٌی گًَِساتغِ هؼتمیوی تا حزف ٍ رایگض

تٌاتشایي تیـتشیي همذاس سٍگـت تایذ  .(Wang et al., 2002; Kinloch and Friedel, 2005گشدد ) گیاّی هی

ای تاؿذ وِ تا ًتایذ ایي تحمیك هثٌی تش تیـتش تَدى همذاس سٍگـت دس  دس هٌاعك داسای تیـتشیي حزف گًَِ

ًـاى دادًذ وِ چشای  یدس تحمیمOlden  ٍHalme (2016 )عَس هـاتْی، ِ ت داسد. هغاتمتؿذت چشای ؿذیذ 

ٍرَد چشای دام ؿَد.  ای دس رَاهـ گیاّی هی هَرة افضایؾ سٍگـت گًَِ ّیّای گیا دلیل حزف گًَِ تِدام 

ؿَد  ّا تیي هٌاعك هختلف هی یٌی گًَِضهَرة حفؼ ٍ ایزاد رایگ ،دلیل افضایؾ ًاّوگٌی تِدس یه هٌغمِ 

دس  (2015) ٍ ّوىاساى Lafageای خَاّذ ؿذ. ّوچٌیي  وِ ایي اهش هٌزش تِ افضایؾ هیضاى سٍگـت گًَِ

گضاسؽ ًوَدًذ وِ فـاسّای هحیغی )اص لثیل چشای دام( ( دس وـَس فشاًؼِ Loire Valleyلَیش ) دسُهٌغمِ 

 Lafage et) ای خَاّذ ؿذ ّای گیاّی هَرة افضایؾ سٍگـت گًَِ یٌی گًَِضتش حزف ٍ رایگتأحیش دلیل  تِ

al., 2015)ّای  یٌی گًَِضٍ رایگ گیشی ًوَد تا افضایؾ ؿذت چشای دام، هیضاى حزف تَاى ًتیزِ تٌاتشایي هی ؛

 داسی افضایؾ یافتِ اػت. هقٌیعَس ِ ت ای گیاّی صیاد ؿذُ ٍ دس ًتیزِ هیضاى سٍگـت گًَِ

داسی تیي همذاس  رَاهـ ًـاى داد وِ ّیچ اختالف هقٌی ای آؿیاًِچشای دام تش سٍی الگَی تأحیش تشسػی 

 Olden  ٍHalmeایي هؤلفِ دس ػِ ؿذت چشایی هَسد هغالقِ ٍرَد ًذاؿت. ایي ًتیزِ تش خالف ًتایذ 

تَاًذ ًاؿی اص  ای هی الگَی آؿیاًِ ای تٌَؿ تتا دس احش چشای دام اػت. هثٌی تش افضایؾ الگَی آؿیاًِ( 2016)

 ;Calderon-Patron et al., 2013; Dapporto et al., 2014) تاؿذ ّا اًتخاتی گًَِ هْارشت ّا یا اًمشام گًَِ

Dobrovolski et al., 2012) .ًِّای ووتش  ؿَد وِ هٌاعمی تا گًَِ ای تٌَؿ تتا صهاًی هـاّذُ هی الگَی آؿیا

هـاتِ چشا دس ّش تأحیش (. تا تَرِ تِ Baselga, 2010تیـتش تاؿٌذ )  د گًَِای اص هٌاعك تا تقذا هزوَفِ صیش

ًگشدیذ.  ذُّای دس ػِ ؿذت چشایی هـا تیي همذاس الگَی آؿیاًِداسی  هٌغمِ تش سٍی گیاّاى، اختالف هقٌی

داسای وِ  ایيدلیل  تِ( تحمیكفثاست دیگش چشای دام دس ّش وذام اص ػِ هٌغمِ هقشف دس ّش ؿذت )دس ایي  تِ

احش هـاتْی سٍی گیاّاى داؿتِ ٍ ایي اهش هَرة واّؾ همذاس الگَی آؿیاًِ تاؿٌذ  هی گیاّاى هختق تِ خَد

 ( ؿذُ اػت. 46/0تا  30/0( ًؼثت سٍگـت )تغییشات تیي 19/0تا  08/0)تغییشات تیي 

داسی تیي  ًتایذ تشسػی تشویة گیاّی ػِ هٌغمِ چشایی دس تحمیك حاضش ًـاى داد وِ اختالف هقٌی

 Wang et al., 2002; Kinloch and)ٍاػغِ حزف  تِعَس ولی چشای دام ِ ت ٍرَد داسد.ّا  آىتشویة گیاّی 

Friedel, 2005 ) ِخَساوی ٍ لاتلیت دػتشػی(  هیضاى خَؽ تٍِ یا تغییش دس فشاٍاًی گیاّاى هختلف )تؼت

 ,.Navarroa et al) آى ػاختاس رَاهـ گیاّی خَاّذ ؿذدًثال  تِهَرة ایزاد تغییشاتی دس تشویة گیاّی ٍ 

دّذ وِ ػاختاس ایي ػِ  خَتی ًـاى هی تِّای گیاّی دس ػِ هٌغمِ چشایی  . تشسػی تشویة ٍ ًَؿ گًَِ(2006

 Bromusاص لثیل  گٌذهی چٌذػالِ هٌغمِ هتفاٍت اػت. تشای هخال دس هٌغمِ چشای ػٌگیي گیاّاًی

tomentellus Boiss.  ٍStipa hohenackeriana Trin. ػالِ اص لثیل  ٍ گیاّاًی گٌذهی یهEremopyrum 

orientale Jaub. & Spach وِ دس هٌغمِ چشای هتَػظ گیاّاى  حالیتشیي گیاّاى ّؼتٌذ دس  فشاٍاى ءرض

ػالِ ٍ ّوشاُ هتفاٍت دیگشی اص  گٌذهی چٌذػالِ هـاتِ تا هٌغمِ چشای ػٌگیي ٍرَد داؿت ٍلی گیاّاى یه

 remurus spectabilis M. B., Scariola orientalis (Boiss) Sojak, Taeniatherum crinitumلثیل 
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(Schreb.) Nevski, .ّای غالة دٍ هٌغمِ هَرة ؿذُ تا دس هٌحٌی  ایي هـاتْت دس تشخی گًَِ ٍرَد داؿت

NMDS پَؿاًی ًوایؾ دادُ ؿًَذ. اص عشف دیگش، دس  ایي دٍ هٌغمِ چشایی دس وٌاس ّن ٍ تا همذاس ووی ّن

ای اص  ػالِ دس وٌاس گیاّاى یه .Stipa hohenackeriana Trinِ گٌذهی چٌذػالِ هٌغمِ چشای ػثه تٌْا گًَ

، تشویثی Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski,  ٍEremopyrum orientale Jaub. & Spachلثیل 

چشای  ِهٌغمِ چشای ػثه تا هٌغم تشویة گیاّی هتفاٍت اص دٍ هٌغمِ لثل ایزاد وشدًذ. هـاتْت تیـتش

تیـتشیي اختالف لشاس گیشًذ.  NMDSًوَداس ایي دٍ هٌغمِ وٌاس یىذیگش تش سٍی  ؿذُ اػت وِظ هَرة هتَػ

  NMDSتٌذی سدسا تش سٍی ًوَداس ّا  آىداسد وِ هَلقیت هىاًی تیي دٍ هٌغمِ چشای ػثه ٍ ػٌگیي ٍرَد 

( تٌْا دس دٍ .Astragalus verus Olivierای اص لثیل گَى صسد ) ّای تَتِ ّوچٌیي تشخی گًَِ .وٌذ هیهـخق 

عَس هـاتْی، ِ تهٌغمِ چشای هتَػظ ٍ ػثه دیذُ ؿذُ ٍ دس هٌغمِ تحت چشای ػٌگیي هـاّذُ ًگشدیذ. 

ًیض دس هٌغمِ رَصن چوي تیذ خشاػاى ؿوالی تِ تشسػی تفاٍت تشویة گیاّی تیي هٌاعك  (1396) ًذاف

تغییش تشویة گیاّی  تشداسی  تأحیش هقٌی ی حیَاًاتچشا ٍ گضاسؽ ًوَدًذ وِتحت چشا ٍ فذم چشا پشداختٌذ 

 داسد. 

 

 گیزی ًتیدِ

تٌَؿ صیؼتی آلفا، تتا ٍ گاها  ّای ؿاخقوِ افضایؾ ؿذت چشای دام هَرة واّؾ  ًتایذ ایي تحمیك ًـاى داد

دس چشای ؿذیذ ّا  آىهزوَس دس ؿذت ون ٍ ووتشیي همذاس ّای  ؿاخقتیـتشیي همذاس وِ  عَسی تِخَاّذ ؿذ 

صیؼتی دس یه هٌغمِ، گیشی وشد وِ رْت حفاؽت ٍ افضایؾ تٌَؿ  ًتیزِتَاى  تٌاتشایي هی ؛هـاّذُ گشدیذ

ّای تٌَؿ تتا )سٍگـت  دام تش سٍی هؤلفِ چشایتأحیش هماتلِ تا چشای ؿذیذ دام ضشٍسی اػت. ّوچٌیي تشسػی 

ای دس رَاهـ گیاّی  ای( ًیض ًـاى داد وِ افضایؾ ؿذت چشا هَرة افضایؾ همذاس سٍگـت گًَِ ٍ الگَی آؿیاًِ

ّای گیاّی ؿذُ  گًَِ یٌیٍ رایگض حزفافضایؾ همذاس چشا هَرة فثاست دیگش افضایؾ ؿذت  تِخَاّذ ؿذ. 

تغییشات  ای تٌَؿ تتا ًذاؿت. الگَی آؿیاًِ هؤلفِداسی تش سٍی  هقٌیتأحیش اػت ٍلی افضایؾ ؿذت چشای دام 

ای  گًَِوِ تا افضایؾ هؤلفِ سٍگـت  اّی خَاّذ ؿذداسی دس تشویة گی چشای دام هَرة ایزاد تغییشات هقٌی

چشای دام ٍ ّوچٌیي هذیشیت احشات آى، دس ًؾش گشفتي تشویة تأحیشات تِ ّویي دلیل دس تشسػی  تغاتك داسد.

 گیاّی فاهل هْوی دس ساػتا افضایؾ هَفمیت خَاّذ تَد.
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Abstract 
Livestock grazing management is one of the main manifestations of integrated watershed 

management. Lack of awareness of the effects of livestock grazing on biodiversity makes 

sustainable watershed management impossible. Therefore, awareness of the variation in plant 

diversity and composition under natural disturbances such as livestock grazing is important for 

optimal ecosystem management. This study aims to investigate the effects of different grazing 

intensity (low, moderate, and high) on spatial diversity components ( -diversity,  -diversity and 

 -diversity , turnover  nd nestedness  omponents of  -diversity and species composition in 

semi-steppe Broujen rangelands in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Vegetation sampling 

was conducted based on a random-systematic sampling design using 60 plots of 2*2m in three 

grazing intensities including low, moderate and high. Statistical analysis was performed in R 

softw re using “veg n”  nd “ et p rt” p  k ges.  he results showed th t  n in re se in gr zing 

intensity could significantly (P-value < 0.01) decrease  -,  -  nd  -diversity indices, which, in 

low grazing intensity, were 11.77, 7.22, and 19, respectively, while in high grazing intensity 

they were 3.44, 3.55, and 7, respectively. In addition, an increase in grazing intensity could 

significantly (P-v lue   0.05  in re se the turnover  omponent of  -diversity due to species 

repl  ement, while there w s no signifi  nt effe t for nestedness  omponents of  -diversity. 

The NMDS analysis results showed that different animal grazing could drive a significant 

deviation in plant community composition. The results of this study suggest that the light 

grazing intensity could be used as a suitable management tool in order to maintain and improve 

plant biodiversity. 

 

Keywords: Biodiversity,  -diversity, Ecosystem Management, Grazing Gradient, Species 

Replacement. 
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 یمیژئواقلهای هیدرولوژیکی و ویژگییابی مناطق مناسب دفع پسماند بر اساس مکان

 )مطالعه موردی: حوزه آبخیز کیان نهاوند( 

 

 3، مهرنوش قدیمی2، واحد کیانی*1سجاد کیانی

 

 ایران تویسرکان، شهرداری تویسرکان،زیست ارشناس محیطک -1

 نور، ایرانمدرس دانشگاه پیام ؛های سبز و نوین دانشگاه نهاوندمدرس دانشکده فناوری -2

 یرانتهران، ادانشگاه تهران، ، دانشکده جغرافیاگروه جغرافیای طبیعی، استادیار  -3

 sajjad201163@hotmail.com مسئول:نویسنده * 

 (22/10/1011پذیرش: تاریخ   11/10/1011دریافت: تاریخ ) 

 

 چکیده
رو هزیست گردیده است که حیات موجودات کره زمین را با مشکالت جدی روبمحیط زمینههایی در تولید زباله موجب بحران

ژئواقلیمی )مطالعه هیدرولوژیکی و های ویژگییابی مناطق مناسب دفع پسماند بر اساس مکان این پژوهشساخته است. هدف 

یابی محل مناسب دفن بهداشتی زمینی مکانیند آفرتحلیلی بوده است؛ بر اساس  -موردی: حوزه آبخیز کیان( به روش پیمایشی

اندزیت است و -بستر منطقه بازالتسنگعلیا انتخاب گردید. با توجه به اینکه کرکهکتار در محدوده روستای  11به مساحت 

، باشندمیها نسبت به فرسایش مقاوم و از نظر نفوذپذیری متوسط هستند دارای توان مناسب برای دفع پسماند گونه سنگاین

سازمان های دادهتوان باالیی برای دفن پسماند دارد. با استناد به  زیستمحیطمنطقه پیشنهادی از نظر آمایش  بنابراین

غربی و باد نایب غالب آن غربی است و چون روستاهای اطراف منطقه -مطالعه شمالهواشناسی جهت باد غالب منطقه مورد 

، از اثرات بوی نامطبوع محل دفن زباله به اندشدهغربی و غرب منطقه مورد مطالعه واقع شمالزباله در راستای  پیشنهادی دفن

مشاهده است، قابلر پروفیل عرضی و طولی منطقه دلیل محصور بودن منطقه از نظر توپوگرافی که دهدور خواهند بود؛ همچنین ب

های طبیعی زهکشیسبک وزن توسط باد خنثی شده است؛ و باید یادآور شد که مکان دفن پیشنهادی از های زبالهجایی هاثر جاب

دست هتایج بن .منطقه را از نظر هیدروژئولوژیکی حوزه آبخیز برای دفن زباله مناسب کرده است ویژگی،فاصله داشته که این 

درصد اثرات مثبت دارد. بنابراین محل  54( نیز نشان داد که این پروژه حدود EIAی )زیستمحیطآمده از ارزیابی اثرات 

 ی  نسبتاً توجیه شده است.زیستمحیطلحاظ استانداردهای بهپیشنهادی 
 

 .موقعیت مکانی، حوزه آخیز کیان، دفع پسماند، AHP ،ELA های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
تنها باعث افزایش میزان مصرف منابع گردیده نه وریآنهای صنعتی و فو پیشرفت یافزایش جمعیت شهرنشین

افزایش کاربرد مواد شیمیایی  ،خصوص باگذشت زمانهرا افزایش داده است؛ بزیست محیطبلکه میزان آلودگی 

مختلف شیمیایی و نیز تخلیه فاضالب ها، کودهای کشها، علفکشحشره ها،کنندهمختلف از قبیل پاك

 . (1358منش و افیونی، عرفان) تر ساخته استمسئله آلودگی را پیچیده هاها و اختالط آنکارخانه

در دیدگاه توسعه پایدار برداشت عقالیی از منابع پایه بدون تخریب و کنترل پیامدها و همچنین استفاده 

به همین خاطر پیشنهاد شده است مطابق با دارنمای  ه ورار گرفتشده محور کار قمجدد از منابع استفاده 

مطلوبیت های شاخصسازگان و بوممطلوبیت های شاخصسنجش پایداری و یا دیگر استانداردهای موجود 

)که ریشه در مشارکت مردمی دارد( تدوین گردد و وضعیت پایداری شناختی بومزندگی انسان بر پایه اصول 
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یکی از معضالت که با آن مواجه . (1301)کیانی،  انجامدتوسعه پایدار و درخور منطقه بی مشخص گردد تا به

حاضر اکثر نواحی شهری و صنعتی  حالکه در طوریست، بها مشکل دفن پسماند تولید انبوه زباله و هستیم

 ورود باعث که این خودگیرد میصورت غیربهداشتی صورت به جامع بوده و دفع پسماند فاقد شبکه دفع

روز بر تعداد و تنوع  های مختلف زباله که هر. تولید آالیندهگرددمیزیست محیط به سمی مواد از بسیاری

به د یزاهوا( با مقادیر زیاد مواد و  شود سبب شده که ضمن خسارت به منابع اصلی )آب، خاكها افزوده میآن

این بدان معناست که بشر به دست خود عرصه زندگی را  ایم وجامد، مایع و گاز مواجه شدهنیمهاشکال جامد، 

آوری عدم توجه به جمع ،بر اساس مطالعه سازمان بهداشت جهانی .ود و سایر موجودات تنگ نموده استبر خ

حفظ و ارتقای  زمینه وجود آورد. یکی از موارد مهم درزیستی بهمحیطمشکل  32تواند مید یزاو دفع مواد 

صحیح است که متأسفانه در خیلی از مناطق شهری و روستایی د یزاسالمت افراد و جامعه دفع زباله و مواد 

 .معرض آلودگی و خطر قرار دارد در زباله، محیط زندگی و سالمت افرادآوری های نامطلوب جمعروش دلیلبه

به ها آالیندهپیشگیری یا جلوگیری از ورود زیست های محیطآلودگیبا این تفاسیر بهترین راهکار کاهش 

که  که این خود یک راهبرد اساسی در اصالح الگوی مصرف است چرا( 1350)کیانی،  استزیست محیط

یکی از معضالت که با آن مواجه هستیم  .(1350زاده، وهاب) بخش عمده منابع از دسترس انسان خارج است

های آب نفوذ شیرابه حاصل از دفن پسماندها به داخل زمین و رسیدن آن به سفره مشکل دفن پسماند است؛

 و ها، فلزات سنگین و نظایر آن، باعث آلودگی منابع آبهایی نظیر هیدروکربنعلت وجود آالیندهبهزیرزمینی 

تی و شناخدهد که شرایط زمینمطالعات نشان می محیطی است.خاك شده که یکی از مهمترین مخاطرات 

مکانی که برای دفن  .(Stevanovic, 2019) داردهیدروژئولوژیکی محل دفن، نقش مهمی در گسترش آلودگی 

شناسی، زهکشی طبیعی منطقه، وضعیت زمین از جملهشود، در ابتدا باید از جهات مختلف ها انتخاب میزباله

بررسی رابطه بین عناصر ساختاری با توان آب  .بررسی قرار گیرد مورد غیرهسنجی و مکانادسترسی به محل، 

ها و عناصر ساختاری شناختی )تکتونیک( دلیل اصلی گسترش ویژگیکه عوامل سنگ دهدمیزیرزمینی نشان 

وضعیت باید ها، قبل از انتخاب قطعی یک مکان برای دفن زباله بنابراین ؛(1302یزدانی و آریامنش، ) هستند

از طرف دیگر، با توجه به نیاز  ؛های زیرزمینی منطقه مشخص گردداستفاده از آبهای زیرزمینی و نوع آب

حتی به مقدار  هاها برای شرب، آلودگی آنهای زیرزمینی و امکان استفاده از این آبروزافزون جامعه به آب

ها، از پیشنهادی و سایر روشهای روش کارگیریآفرین باشد. در مراکز دفن زباله باید با بهمشکل تواندکم، می

 بخش و شهربا توجه به اینکه  های زیرزمینی جلوگیری کرده و آن را دفع یا تصفیه کنند.ورود شیرابه به آب

های تپهکی یکی از یحاضر محل دفع پسماند ندارد و دفع پسماند در یک منطقه روباز در نزددر حال کیان

هدف پژوهش حاضر  بنابراین؛ رددا تمحل دفع پسماند بسیار ضروریابی مکانگیرد، میتاریخی منطقه صورت 

 بوده است. کیان حوزه آبخیزموقعیت مکانی دفع پسماند یابی مکانو ارزیابی 

 

 هامواد و روش
 معرفی منطقه مورد مطالعه 

 0۵دقیقه عرض شمالی و  2۵درجه و  30دقیقه تا  8۵درجه و  33شهرستان نهاوند با مختصات جغرافیایی 

در پای  حاصلخیز یک دشت کشیدهصورت بهشرقی است که  دقیقه طول 3۵درجه و  05دقیقه تا  83درجه و 

های مورفولوژی که ناشی ویژگیاز  یکی های جنوبی )گرو( و شمالی )آردوشان و شادمانه( قرار گرفته است؛کوه
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های میان کوهستانی است که فرونشستباشد، میساختی فشاری از قرار گرفتن منطقه در یک رژیم زمین

و دشت نهاوند یکی از این نوع گردد میها کوهدراز و کشیده به موازات های دشتسبب پدید آمدن 

کوه گرین و طبقات آهکی کریستالیزه واقع در بخش شمالی خود و در اثر رشتههاست که در بین فرونشینی

های بیشتر در دشت نهاوند نسبت به لرزهته است. وقوع زمینیاف ساختی حاکم بر منطقه تکوینفشارهای زمین

رودخانه  .(1352، )کزازی ساختی ادامه داردکه هنوز این فشارهای زمیندهد میسایر نقاط استان نشان 

گاماسیاب در مرکز این دشت جاری است و در محل خروج آن از محدوده شهرستان نهاوند کمترین ارتفاع 

های چشمهلحاظ  متر را ایجاد کرده است. کوهستان گرین )گرو( نهاوند از 1021ارتفاع دشت و استان را با 

صورت که دلیل خصوصیت کارستیک منطقه )ساختار آهکی آن( است بدینبهکه این هم باشد میدائمی غنی 

و ها دولینی(، )ریلی و النه زنبورها الپیهجمله  انحاللی ازهای چالهانحالل سبب تشکیل عوارضی چون یند آفر

و شود میهای زاگرس به وفور دیده کوهکه در رشتهشود ها میآنیونانحاللی مانند های درهو همچنین ها پلیه

  .(1302کیانی، )شود میباعث ذخیره برف و یخ بسیار در خود 

چه  هربینی گیرد، ضرورت پیشاساس نیازهای دوره طرح انجام می ی که مدیریت پسماند بریجاآن زا

این زمینه به تحمیل  عدم مطالعات کافی در ناپذیراست وپایان دوره طرح، امری اجتناب تر جمعیت تادقیق

ین، منجر یصورت تخمین پا صورت تخمین باال و یا عدم توانایی تیمی اهداف طرح در های اضافی، درهزینه

توسط مرکز 1308مسکن در سال  . طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و(1302)شهرداری هنزا،  شودمی

حاضر )سال های محلی جمعیت شهر کیان در حالایران و با استناد به اطالعات جمعیت شناختی ارگان آمار

 تحلیلی بوده است و شکل -روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشیشود. نفر برآورد می 11111( حدود 1011

 دهد.موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می 1
 

 
 

 )شهرستان نهاوند( بخش کیان -مطالعه موقعیت منطقه مورد -1 شکل
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 روش تحقیق

 (1GISیابی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی )مکان

شناخت منطقه مورد مطالعه  -1ند از: ایابی با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی عبارتیند مکانآمراحل فر

بررسی  -3ر( ؤث، درخت سسلسه مراتبی پارامترهای م2)مطابق با شکل  ثرؤپارامترهای مها و تعیین داده -2

-۵ها دهی به نقشهوزن-2ها تهیه نقشه -8ها سازی دادهآوری و آمادهجمع -0های محدوده مطالعاتی ویژگی

 بندی وبا کالسهیابی فرآیند مکان (.1350حسینی و همکاران، های نهایی )عظیمینقشه -5ها تلفیق نقشه

)افتخاری و  شودانجام می GISمحیط  پارامترها در کدام از های مختلف مربوط به هرگذاری کالسارزش

که  آوری شدندیابی دفع پسماند پارامترهایی جمعبا توجه به اهمیت مکان این پژوهش(. در 1305همکاران، 

 :باشندزیر می شرحبه 

شود(؛ فاصله از جاده اصلی و دسترسی تر باشد شرایط بهتر و مناسب میتراز آب زیرزمینی )هر چه پایین

تر باشد بهتر است(؛ فاصله از محدوده شهر و روستا )فاصله بیشتر شرایط بهتر(؛ فاصله از چه نزدیک آسان )هر

های آبراهه اصلی )هر چه بیشتر شرایط بهتر(؛ فاصله ازگسل اصلی و فعال )هر چه میزان فاصله از گسل

کننده زلزله بیشتر باشد شرایط بهتر(؛ جهت باد غالب )در جهت محدوده شهر و روستا نباشد(؛ ایجاد

(؛ شیب )شیب کمتر دارای شرایط بهتر و هزینه کمتر استپذیری )هر چقدر کمتر باشد شرایط بهتر نفوذ

ی )هر چه بیشتر شرایط تر است(؛ فاصله از گسل فرع(؛ ارتفاع )ارتفاعات باالتر دارای شرایط نامناسباست

های کشاورزی آبی )فاصله بیشتر، شرایط بهتر(؛ فاصله از آبراهه فرعی )فاصله بیشتر، بهتر(؛ فاصله از زمین

های آبرفتی و شنی و خوب برای شناسی )که شرایط بد برای خاكشرایط بهتر(؛ جنس خاك و زمین

های سأالرخط زمین و توپوگرافی ) (؛ شکلاستهای آذرآواری و سنگ آهک بلورین و سیلیسی سنگ

 های محصور وبن بست مناسب(.های نامناسب، درهمکان

 
 کیان حوزه آبخیزدفع پسماند یابی مکاندرخت سلسله مراتبی پروژه  -2 شکل

                                                           
1. Geographic Information System 
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 (AHP)مدل تحلیل سلسله مراتبی 

 ال ساعتی گیری چند معیاره بوده که توسط توماستصمیمهای یکی از کارآمدترین تکنیک AHPمدل 

اساس مقایسه زوجی عوامل بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای  بر مدل این ،( ارائه گردید1051)

های طراحی شده برای سامانهترین جامعدهد. این تکنیک یکی از میگیران تصمیم مختلف را به مدیران و

صورت سلسله بهطبیعی را گیری با معیارهای چندگانه است، زیرا امکان فرموله کردن مسائل پیچیده تصمیم

 (.1302)رامشت و همکاران،  کندمیمراتبی فراهم 

 های اطالعاتیسازی و تهیه الیهآماده

های مربوطه ساخته شد و الیههای رقومی پس از عملیات توپولوژی و تصحیحات هندسی، نقشهبا استفاده از 

از کل نقشه تفکیک شد. همچنین GIS مورد مطالعه در محیط  محدودههای مورد نیاز و الیهها کاربری سایر

های علوم شهرستان نهاوند که از پایگاه داده 1:111111شناسی شناسی منطقه از روی نقشه زمینالیه زمین

 زمین تهیه شده بود برداشت شد.

 استاندارد شده هایتهیه نقشه

باشد. اکثر میهای اطالعاتی مورد نیاز، اولین مرحله از مراحل عملی آن ، استخراج الیهیابییند مکانآفردر 

و یا در بعضی موارد با آیکون  1یابی دفع پسماند، با ایجاد بافرها برای معیارهای مورد نیاز برای مکانالیه

Query Builder ی محدودههای مختلف در سطح الیه .انددهی شدهارزشهای مختلف از نقشه جدا و کاربری

بندی تری که قابلیت انجام عمل اولویتهای رسصورت الیهبهپایگاه اطالعاتی  مورد مطالعه ترسیم شده و در

های کاربریاساس بافر ایجاد شده و یا  ها برالیه سپس. (10تا  3های )شکل باشند، ذخیره گشتندمیرا دارا 

 بندی و استاندارد شدند.طبقه اولویت پنجالی  سه بهموجود 

 

  
 

 نقشه استاندارد شده ارتفاعی -3 شکل
 

 

 نقشه استاندارد شده فاصله از شهر و روستا -5 شکل
 

                                                           
1. Distance 
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 هانقشه استاندارد شده دسترسی به جاده -4 شکل
 

 

 شده شکل زمین و توپوگرافی نقشه استاندارد -6 شکل
 

  
 

 نقشه استاندارد شده تراز آب زیرزمینی -7 شکل
 

 

 شناسینقشه استاندارد شده جنس خاک و زمین -8 شکل
 

  
 

 نقشه استاندارد شده جهت شیب -9 شکل
 

 

 قشه استاندارد شده شیبن -11شکل 
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کشاورزی نقشه استاندارد شده فاصله از زمین  -11 شکل

 آبی
 

 

 نقشه استاندارد شده فاصله از گسل اصلی و فرعی -12 شکل
 

  
 

 نقشه استاندارد شده نفوذپذیری زمین -13 شکل

 

های اصلی و نقشه استاندارد شده فاصله از آبراهه -15 شکل

 فرعی
 

های قضاوتدهی معیار بر پایۀ های متعددی در وزنچند معیاری روش گیریدر ادبیات تصمیم

دو و تحلیل بهبندی، مقایسه دوبندی، درجههای رتبهها شامل، روشگیران ارائه شده است. این روشتصمیم

ای و سازگاری صورت افزارهای رایانههای استفاده از نرمجایگشتی هستند. تعیین وزن بر پایۀ قابلیت -ایموازنه

)پرهیزکار و غفاری  وارد کرد GISها را در تحلیل تصمیم چند معیاری مبتنی بر گیرد که به توان آنمی

های متفاوت بر ها به کالسبندی نقشهیابی و طبقه(. پس از مشخص شدن معیارهای مکان1358گیالنده، 

دن وزنی مشخص به هر کدام از اساس نحوه تأثیر پارامترها، باید میزان اهمیت هر یک از پارامترها در قالب دا

 منظور تهیه نقشه نهایی انجام شود. پارامترها بر مبنای تأثیرگذار بودن آن پارامتر و به

 هاتلفیق نقشه

روی سایر  های موجود و تأثیر هر یک از پارامترها بردر این مرحله با توجه به ویژگی پارامترها، ارزیابی مدل

گردند که ها طوری تهیه میگردد. نقشهپارامترها مدل مناسبی برای آن تهیه میپارامترها و دقت هر کدام از 

قابلیت ورود به مدل اصلی را دارا باشند. پس از انتخاب روش و مدل مناسب برای تلفیق، نقشه به مدل وارد 
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لعاتی، نقشه بندی برای تمامی منطقه مطاهای طبقهکالس های اطالعاتی با استفاده ازشده و از ترکیب الیه

 (.1350همکاران،  حسینی وگردد )عظیمینهایی تهیه می

 تعیین وزن هر الیه

طی تعیین وزن هر الیه به روش دلفی با استفاده از پرسشنامه و بدون الزام افراد به حضور در محلی معین، 

)رحمانی و  شوندنفر را شامل می 21تا  پنجکنندگان در تحقیق دلفی از چندین مرحله انجام شد که شرکت

دلفی بر اساس روش این افراد در  .( و نتایج کار بستگی به شایستگی و تخصص این افراد دارد1300همکاران، 

گیری، هدفمند های مورد استفاده در این نوع نمونهشوند یکی از روشگیری غیراحتمالی تعیین میروش نمونه

 ؛ بنابرایندارند کافی آشنایی مورد نظربگردد که با موضوع  یا قضاوتی است یعنی اینکه فرد باید دنبال افرادی

تعداد راندهای دلفی نیز در  .یان استفاده گردیدکنفر از کارکنان شهرداری  11 در این پژوهش از نظرات 

اند. در راند را برای دلفی مناسب دانسته سهها تعداد حال مقاالت و پژوهشباشد با اینها متفاوت میپژوهش

(، 2ثیر کم: أ(، )ت1ثیر بسیار کم: أی مراحل تکنیک دلفی میزان اهمیت عوامل در قالب طیف لیکرت )تتمام

گذاری و بندی، ارزشدر پایان جمع .گیرد( صورت می8ثیر بسیار زیاد: أ( و )ت0ثیر زیاد: أ(، )ت3ثیر متوسط: أ)ت

، گیردگیری قرار میبرنامه و یا تصمیم گذاری، تدوینها و نظرهای افراد، مبنای هدفتحلیل مجموعه دیدگاه

دست آمد به Excelر افزامحیط نرم استفاده از میانگین هندسی در ادامه نتایج حاصل از پرسشنامه دلفی با در

افزار، که اوزان نهایی معیارها را نشان خروجی نرم Expert Choiceر افزامحیط نرم پس از واردسازی نتایج در و

 .گردیدتهیه دهد، می

 محاسبه نرخ ناسازگاری

بیانگر شاخص  R.Iشود. ( محاسبه میR.Iنرخ ناسازگاری با تقسیم شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی )

صورت تصادفی ایجاد دو است که بهبهتصادفی است. این همان شاخص پایندگی از یک ماتریس مقایسه دو

باشد در آن صورت این نسبت داللت بر  CR<0/1شود که اگر ای تعیین میشده است. نسبت پایندگی به گونه

های نسبت باشد در آن صورت ارزش CR>0/1های زوجی دارد و اگر قبول پایندگی در مقایسهسطح قابل

پژوهش نرخ ناسازگاری که از خروجی این (، در 1350زاده اصل، )فرج های ناپاینده هستندبیانگر قضاوت

تر بوده و مورد کوچک 1/1است که از  18/1یابی عدد دست آمده، برای مکانهب Expert Choice افزار نرم

 .  (18)شکل  قبول است
 

 
 Expert Choiceافزار با استفاده از نرمAHP وزن معیارهای ارزیابی مورد استفاده در روش -14 شکل
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انجام شد و وزن ها الیه دویدوبهمقایسه  Expert Choiceافزار نرم در AHPمدل  در مرحله بعد بر اساس

 Raster calculatorبا اعمال وزن هر معیار در قسمت Arc GIS افزار نرم درسپس  هر معیار محاسبه شد،

یابی دفع پسماند، الیه خروجی تهیه گردید سازی مکانپس از مدل ؛ نهایتاًبا هم جمع بسته شدندها وزن

 .(12)شکل 

 

 
 کیانیابی محل دفن پسماند شهر نقشه نهایی مکان -16 شکل

 

 نتایج
( در محیط AHP) یابی با استفاده مدل تحلیلی سلسله مراتبیمکانیند آفر دست آمده ازهنتایج ب بر اساس

GIS هایی که در ویژگیدلیل بهیک مورد  ،چندین محل در منطقه شناسایی گردید که در بین این چند مکان

)شکل  شهری انتخاب گردید عنوان محل مناسب دفن بهداشتی پسماندبهادامه به آن پرداخته خواهد شد 

دلیل محصور هعلیا که بکركهکتار در محدوده روستای  11؛ منطقه پیشنهادی زمینی است به مساحت (1۵

با توجه به اینکه  و توسط باد خنثی شدهسبک وزن های زبالهجایی هاثر جاب ،بودن منطقه از نظر توپوگرافی

ها نسبت به فرسایش مقاوم و از نظر نفوذپذیری گونه سنگاندزیت است و این -بستر منطقه بازالتسنگ

باید یادآور شد که مکان دفن پیشنهادی از  و باشندمیمتوسط هستند دارای توان مناسب برای دفع پسماند 

برای دفن زباله  این خود منطقه را از نظر هیدروژئولوژیکی حوزه آبخیزهای طبیعی فاصله داشته که زهکشی

که در  توان باالیی برای دفن پسماند دارد زیستمحیطمنطقه پیشنهادی از نظر آمایش  بنابراین، مناسب کرده

 ها اشاره خواهد شد.ویژگی این ادامه به
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کروکی محل پیشنهادی دفن پسماند شهر کیان       -17 شکل  

 

 بررسی پارامترهای ژئواقلیمی منطقه پیشنهادی دفع پسماند

)غرب  نزدیکی روستای ونای که از کیلومتر 88نهاوند با طول  های مهم و اصلی منطقه شامل گسلگسل

گسترش دارد، گسل  نهاوند(غربی شمالتا روستای گوشه ) درجه شمالی 32جهت  بروجرد( شروع شده و در

 و درجه شمالی 31ای از گسل جوان زاگرس است، با جهت کیلومتر که شاخه 38 ( نیز با طول2 گرون )شکل

غربی دشت نهاوند قرار دارد، که رسوبات آبرفتى کواترنر را جنوبحاشیه  درشرقی جنوب -غربیشمالراستای 

 (.1350و همکاران،  )بهاروندکند مى های دگرگونه گرون جدااز سنگ
 

 
 ایفعال تا منطقه مورد مطالعه بر روی تصاویر ماهوارههای فاصله گسل -18 شکل
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تا محل دفع  نهاوندفاصله گسل گرون و گسل  (15 )شکل شودمیمشاهده  باالکه در تصاویر  طورهمان

به مساحت  (10)شکل  کیانمحل پیشنهادی دفع پسماند شهر UTMنقشه مطابق  .ستاکیلومتر  8پسماند 

که برای نمایش ضریب تغییرات ارتفاعی و شیب ( 21و  21های )شکلهکتار و پروفیل عرضی و طولی آن  11

 -منطقه بازالت بسترسنگبا توجه به اینکه بردای و اجرای طرح کاربرد دارد؛ میزان خاك تعیینمنطقه و 

)مخدوم،  متوسط هستند نفوذپذیری نظر ازنسبت به فرسایش مقاوم و  هاسنگ گونهاینو  اندزیت است

زیست محیطآمایش  نظر از پیشنهادیمنطقه  بنابراین، باشندمیدارای توان مناسب برای دفع پسماند  (1301

 توان باالیی برای دفن پسماند دارد.

 

 هکتار( 11محل دفع )مساحت  UTMمختصات  -19شکل 

 
 پروفیل عرضی منطقه پیشنهادی -21 شکل

 

 
 پروفیل طولی منطقه پیشنهادی -21 شکل

 

ها نسبت به فرسایش گونه سنگ( و این1اندزیت است )جدول  -بستر منطقه بازالتسنگبا توجه به اینکه 

، باشندمیدارای توان مناسب برای دفع پسماند  (1301)مخدوم،  مقاوم و از نظر نفوذپذیری متوسط هستند

 توان باالیی برای دفن پسماند دارد.زیست محیطمنطقه پیشنهادی از نظر آمایش  بنابراین
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 (1398، شناسیزمینمنطقه مورد مطالعه )سازمان های ویژگی -1جدول

 میزان ویژگی
 هکتار 11 مساحت

 مرتع ضعیف پوشش گیاهی
 Endisoil نوع خاك

 اندزیت -بازالت بسترسنگ
 متوسط تا کم نفوذپذیری
 1-10 % شیب طولی
 22-30 % شیب عرضی

 متر 1۵81  میانگین ارتفاع

 مترمیلی 011-811 بارش

 غربیشمال جهت باد غالب

 غربی جهت باد نایب غالب
 

زیرا وزش  استاهمیت حائز دفن بهداشتی زباله یابی مکانجهت باد غالب و نایب غالب منطقه برای  تعیین

و این مورد باعث آلوده شدن مناطق اطراف شده و از نظر زیبایی  های سبک وزن شدهزبالهباد باعث پراکندگی 

منظر محیط اطراف را نازیبا کرده همچنین ایجاد بوی نامطبوع آن اهالی روستا یا شهرهای نزدیک به آن را 

اساس باد غالب و نایب  منطقه دفن زباله باید از نظ توپوگرافی محصور بوده و بر بنابراین ؛اذیت خواهد کرد

گلباد شود میمشاهده  22 طور که در شکللب منطقه مکان مناسبی برای دفن زباله پیدا گردد؛ همانغا

اساس آمار ایستگاه هواشناسی نهاوند که از سایت سازمان هواشناسی  بر که بادهای غالب و نایب غالب منطقه

غالب منطقه مورد مطالعه شد و مشخص شد جهت باد سم ر WRPLOTافزار نرمبا استفاده از  استخراج گردید

غربی و باد نایب غالب آن غربی است و چون روستاهای اطراف منطقه پیشنهادی دفن زباله در راستای  -شمال

، از اثرات بوی نامطبوع محل دفن زباله به دور خواهند بود. اندشدهغربی و غرب منطقه مورد مطالعه واقع شمال

ظر توپوگرافی که در پروفیل عرضی و طولی منطقه قابل مشاهده دلیل محصور بودن منطقه از نههمچنین ب

 های سبک وزن توسط باد خنثی شده است. زبالهجایی هاست، اثر جاب

 
 گلباد جهت بادهای غالب و نایب غالب شهرستان نهاوند  -22 کلش
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 ( با ماتریس سریع ارزیابی اثراتEIAی )زیستمحیطارزیابی اثرات 

 2Bدائمی،  1Bبزرگی،  2A، همیتا 1A: کندمیروش ماتریس سریع از پنج معیار ارزیابی استفاده 

، اثرات در سه بخش، هازیستی پروژهمحیطبه اثرات دهی امتیاز. در فرآیند پذیریجمع 3Bپذیری، برگشت

فرهنگی )اثرات روی سالمت و امنیت مردم  -)شامل فیزیکی و اکولوژیکی(، اثرات اجتماعیزیستی محیطاثرات 

 ,Pastakia & Jensen) شوندبندی میطبقهاجرایی )استخدام و رفاه اقتصادی(  -محلی( و اثرات اقتصادی

دهنده وضعیت نشان( که Environmental Score) ESبودن اثرات مطابق با امتیازات دار معنیسطوح  (1998

تعریف شده هایی دامنهدست آمده و با استفاده از هب 3تا  1صورت معادالت بهباشد که میی منطقه زیستمحیط

 .گرددمینمایش داده شده است تعیین  2که در جدول 

A1×A2=AT (                                                                                                         1رابطه )

  B1+B2+B3=BT                                                                                                  ( 2رابطه)  

 AT×BT=ES (                                                                                                        3رابطه )
            

 

در دو مرحله ساخت و  کیاندر زیر نحوه محاسبه میانگین اثرات کلی پروژه محل دفن پسماند جدید شهر 

 برداری تشریح می گردد:بهره
=22B 

=2+2+2=6 T=2B3B 
ES =3×6=18 

=3 1A 
=1 2A 
=3×1=3 TA 

=21B 

با استفاده از روش ماتریس سریع توسعه  کیانمحل دفن پسماند جدید شهر زیستی محیطارزیابی اثرات 

میزان متوسطی منفی بوده و دارای اثر بهبرداری بهرهساز و وساختیافته نشان داد که اثرات در هر دو مرحله 

دلیل هبرداری در گروه فیزیکی/ شیمیایی بیشتر ببهرهساز و وساخت. اثرات در مرحله باشدمی( 15)مثبت 

ساز و وساختاس محلی بوده است. در مرحله قیاد آلودگی منظر و آلودگی خاك در متغییر شکل زمین و ایج

به کاهش تنوع و تراکم گیاهان خشکی توان می/ اکولوژیکی، از جمله اثرات منفی زیستیبرداری در گروه بهره

 دامنه استفاده شده در روش ماتریس سریع -2جدول 

ماتریس بندیطبقه توضیح امتیازات     ES 

۵2-115 8 اثر مثبت عمده  

توجهقابلاثر مثبت   0 ۵1-32  

10-38 3 اثر مثبت متوسط  

11-15 2 اثر مثبت  

1-0 1 اثر مثبت ناچیز  

 1 1 بدون تغییر

-1 اثر منفی ناچیز  0- -1 تا   

-2 اثر منفی -11ا ت -15   

-3 اثر منفی متوسط -10تا  -38   

توجهقابلاثر منفی   0- -32تا  -۵1   

-8 اثر منفی عمده -۵2 تا -115   
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 23با استفاده از روش ماتریس سریع در شکل  برداریبهرهساز و وساختنتایج حاصل از مرحله اشاره نمود. 

 نمایش داده شده است. 

 

 

 
 (ب( و در مرحله بهره برداری )الفتعداد اثرات مورد انتظار هر طبقه در مرحله ساخت و ساز ) -23شکل 

 

اجتماعی که الزم و ملزوم مدیریت پایدار منابع است نکته مهم این است که نباید اثرات توسعه را بر شبکه 

 معیار در نظر گرفته شده برای روش ماتریس سریع فیزیکی/ .(Wossena et al., 2013) از نظر دور داشت

اجرایی بود. نتایج نشان داد این پروژه از نظر  فرهنگی و اقتصادی/ اکولوژیکی، اجتماعی/ /زیستیشیمیایی، 

؛ ولی با توجه به باشدمیاکولوژیکی اندکی منفی  -مثبت ارزیابی شده اما از نظر فیزیکیاجتماعی  -اقتصادی

ناپذیر است ایجاد این پروژه به شرط اقدامات اصالحی و طرح اجتناباینکه وجود چنین مکانی برای هر شهری 

نیز فواصل محل دفن پیشنهادی تا  3 جدول در شود.میمنظور کاهش اثرات منفی پذیرفته بهسازی به

 (.1308شهرداری کیان، ) دهدمیگذار را نشان تأثیرها کاربری
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 ها تأثیرگذار فواصل منطقه محل دفن پیشنهادی تا کاربری -3جدول

 فاصله )متر( نوع کاربری

  011 ترین شبکه زهکشنزدیک

 1111 علیا(کركروستا )

 1811 جاده آسفالته

 0811 شهرکیان

 5111 شهر نهاوند

 8111 گسل نهاوند و گسل گرون

 1211 زمین کشاورزی )آبی(

 151-111 فاصله از آب زیرزمینی

 

 گیرینتیجهبحث و 
و مواد غذایی تشکیل ها میوهرا سبزیجات، باقیمانده د یزاگرفته، در ایران بیشتر مواد  طبق تحقیقات انجام

محیط بسیار  گرددباعث می های خانگی باالست کهمحلول و مایع زبالهنتیجه میزان مواد  ، دردهندمی

هایی همچون بیماری (.1308)شهرداری کیان، گردد ها و جانوران موذی فراهم برای رشد میکروب یمناسب

های های خونی، فلج اطفال، سالک پوستی و احشائی و بیماریای، اسهالهای رودهکزاز، حصبه، انگل

های انگلی مثل آمیبیاز از طریق جوندگان )موش( در محل بیماری سالمونال، تریشینوز، هاری و کریومننژیت،

های جدید دفن بهداشتی از روش االمکان باید تفکیک از مبدأ صورت پذیرد وشوند؛ حتیدفن زباله منتقل می

طورکلی از ور ایجاد انرژی بهمنظها به حداقل برسد. سوزاندن زباله بهاستفاده گردد که مشکل انتقال بیماری

سوز مدرن شد. زبالههای قدیمی نه انرژی و نه مواد بازیافت میروش باشند زیرا درهای قدیمی متمایز میروش

دهد، بسته به ترکیب موادی مانند فلزات از خاکستر برای کاهش می 08میزان بهکه حجم زباله اصلی را 

سوز ممکن است ذرات ریز، فلزات سنگین، دیوکسین ردیابی و گازهای اسیدی زباله. برندبازیافت بهره می

. (European Union, 2012میزان بسیارکم باشد )بهسازهای مدرن زباله ازانتشار  هر چند اینکنند، منتشر 

ن بقیه انرژی، منظور جلوگیری از دست دادبه و کننددرصد را تولید می 28سوزها بازده الکتریکی حدود زباله

 Federal Ministry forکار گرفت )بهمرکزی تولید همزمان ت ارحرمثال برای  عنوانتوان از آن بهمی

Environment, 2005) . این  باشد ازآوری زباله میهزینه جمع ،هاهای مربوط به زبالهدرصد از هزینه 51تقریبًا

از طرفی گردد. ها میدفع زباله آوری وهای وابسته به جمعسازمان و هاهای سنگینی بر شهرداریلحاظ هزینه

تبدیل نمود که سرشار از مواد  (کننده خاك یا کود )کمپوستطی فرآیندهایی به مواد تقویت توان زباله رامی

در مصرف کودهای شیمیایی درصد  ۵1توان تا . با مصرف کمپوست میباشدمینیاز گیاه  آلی و عناصر مورد

دسته پسماندهای تر )پسماندهای غذایی، پسماندهای  با توجه به اینکه پسماندها را به دو. جویی کردصرفه

سبزی و پسماند میوه( و پسماندهای خشک )کاغذ و مقوا، پالستیک، فلزات، شیشه، منسوجات و چرم، چوب، 

پسماندها بر اساس خشک و  نیز کیان شود در شهرکنند؛ توصیه میلوازم الکتریکی و الکترونیکی( تقسیم می

آوری کاهش یابد و کاریابی بازیافت باال رود. ها از مبدأ )منازل( تفکیک شوند تا هزینه جمعتر و جنس آن

تولید  نفر است؛ 11111هکتار با جمعیتی حدود  111مساحت تحت پوشش خدمات شهری کیان بالغ بر 

 (؛ در1308)شهرداری کیان،  موضوع حائز اهمیتی است تن زباله در شهر کیان به تنهایی 11روزانه حدود 

دلیل ایجاد بوی نامطبوع برای گردشگران، بهدارد  نزدیکی سراب کیان قرار حاضر محل دفع زباله که درحال
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های کشاورزی زمینپالستیکی در های کیسهدلیل روباز بودن و ایجاد آلودگی منظر و پراکندگی بههمچنین 

وجود آورده بسیار اسفناك است و درخور شهری بهیرابه که باتالقی از مواد بسیار سمی را مردم و رها شدن ش

ین ابنابر ؛باالست ربسیاکیان  شهرباله زلی آ ادمو انمیزسال تمدن نیست. بر اساس مشاهدات میدانی  2111با 

، بازیافت، تولید کود أمبدراهبردهای تفکیک از  ود شونمیین شهر توصیه ا سوزی فعالً درروش زباله ده ازستفاا

 .استی شهرپسماندهای جهت مدیریتراهکار بهترین فعاًل شتی ابهد فند گاز وسبز، تولید زیست

دلیل از بین رفتن بهقرار دارد  کیانکه در نزدیکی سراب  کیانبا توجه به اینکه محل دفع فعلی زباله شهر 

دلیل روباز بودن و ایجاد آلودگی منظر و بهمطبوع برای گردشگران، همچنین طبیعی و ایجاد بوی ناهای جاذبه

های کشاورزی مردم و رها شدن شیرابه که باتالقی از مواد بسیار زمینپالستیکی در های کیسهپراکندگی 

مناسب است، با بسیار ناوجود آورده و تبعات بهداشتی و روانی زیادی را به بار خواهد آورد بهسمی را 

تهدید استفاده از مناطق مساعد برای دفن -گیری ماتریس تحلیل عوامل راهبردی مهمترین راهبرد قوتبهره

پیشنهاد  جدید دفن محل تعیین برای یابیمکان مطالعات انجام لزومفرصت  -زباله و مهمترین راهبرد ضعف

هکتار در محدوده روستای  11زمینی به مساحت  ،یابی محل مناسب دفن بهداشتیمکانیند آفرشد. بر اساس 

ها نسبت به گونه سنگاندزیت است و این -بستر منطقه بازالتعلیا انتخاب گردید. با توجه به اینکه سنگکرك

 بنابراین، باشندمیفرسایش مقاوم و از نظر نفوذپذیری متوسط هستند دارای توان مناسب برای دفع پسماند 

های دادهتوان باالیی برای دفن پسماند دارد. با استناد به زیست محیطنظر آمایش منطقه پیشنهادی از 

غربی و باد نایب غالب آن غربی است و چون سازمان هواشناسی جهت باد غالب منطقه مورد مطالعه شمال

، اندشدهغربی و غرب منطقه مورد مطالعه واقع شمالروستاهای اطراف منطقه پیشنهادی دفن زباله در راستای 

دلیل محصور بودن منطقه از نظر هاز اثرات بوی نامطبوع محل دفن زباله به دور خواهند بود؛ همچنین ب

سبک وزن توسط های زبالهجایی همشاهده است، اثر جابقابلتوپوگرافی که در پروفیل عرضی و طولی منطقه 

های طبیعی فاصله داشته که این زهکشیباد خنثی شده است؛ و باید یادآور شد که مکان دفن پیشنهادی از 

برای دفن زباله مناسب کرده است، بنابراین محل حوزه آبخیز خود منطقه را از نظر هیدروژئولوژیکی 

نسبتاً توجیه شده است؛ الزم به ذکر است با توجه به در نظر زیستی محیطپیشنهادی به لحاظ استانداردهای 

دست همحل پیشنهادی است. نتایج ب کیانگرفتن معیار فاصله تولید پسماند بهترین نقطه در محدوده بخش 

کاهش آثار های روشکارگیری بهنیز نشان داد که در شرایط عدم  (EIA) یزیستمحیطآمده از ارزیابی اثرات 

 88درصد اثرات مثبت و حدود  08برداری فقط حدود بهرهساز و وساختجموع در دو مرحله منفی، در م

و  ساختتمامی اصول کاهش اثرات چه در مرحله گردد میبنابراین پیشنهاد  ؛درصد باقیمانده منفی هستند

( کیان بخش)برداری جهت حفظ توسعه پایدار در منطقه توسط مسئولین شهرستان نهاوند بهرهچه در مرحله 

تر مورد محل دفع پسماند مورد مطالعه هر چه سریعشود میپیشنهاد  بنابرایندلسوزانه رعایت گردد؛ 

شتی افن بهدگاز و د، بازیافت، تولید کود سبز، تولید زیستأمبدبرداری قرار گیرد و راهبردهای تفکیک از بهره

اعمال گردد. عالوه بر این اگر بودجه کافی  یانکی شهرپسماندهای جهت مدیریت راهکارها بهترین عنوان به

را نیز در این مکان  کیانهای شهرها و روستاهای اطراف زبالهتوان میبرای محل دفن بهداشتی فراهم گردد 

 ها دریافت کرد که از این نظر توجیه اقتصادی خواهد داشت.دفن کرد و در قبال خدمات عوارض از آن
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Abstract 

The production of waste has caused environmental crises that pose serious threats to the life of 

creatures on Earth. This study aimed to evaluate the strategy and location of waste disposal site 

in Kiyan watershed with an emphasis on EIA through survey-analytical method. Based on the 

locating process, a suitable landfill site of 10 hectares was selected in the village of Karke-oliya. 

As basalt-andesite rocks have high permeability and are resistant to erosion, the proposed area 

has high environmental capacity for waste disposal. Data from the Meteorological Organization 

show the prevailing wind direction within the study area is northwest. The western wind 

dominates, and since the villages of the study area are northwest and west of the landfill area, 

the effects of the landfill's unpleasant odor will be far off. In addition, since the area is enclosed 

in terms of topography, which can be seen in the transverse and longitudinal profiles of the 

region, the effect of the displacement of lightweight waste by the wind has been neutralized. It 

is important to note that the suggested burial ground is far from natural drainage, which makes 

the area suitable for landfill for hydro geological watershed purposes. The results of the 

environmental impact assessment also showed that the project has a positive impact of about 

45%. Therefore, the proposed site is well-suited to environmental standards. 

 

Keywords: AHP, Kiyan watershed, EIA, Waste disposal location. 
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