
 
 99-119، كق 1396ثٟبس  10ي ٞيذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطي، ؿٕبسٜ

 27/10/1395سأييذ ٟ٘بيي ٔمبِٝ:     13/07/1395 ٚكَٛ ٔمبِٝ:
 

 یبا استفادي از َاحذٌا ییزاسان رسُبیم یبررس

-هیزم یَ سازوذٌا یاراض یٌایکاربر یٌمگه رَ

  یشىاس

ی آبخیس تىگ بستاوک، ی مُردی: حُضً)مطالعً

 استان فارش(
 

 1گزاحمذ وًحٍ

 2*محمذ کاظمی

 3سیذجًاد احمذی

 4حمیذ غالمی

5رسًل مُذيی
 

 چکیذٌ

 سشيٗ ٔلبديكٞب دس سِٛيذ سػٛة اص ٟٔٓؿٙبػبيي ٔٙبًك ِّٔٛذ سػٛة ٚ سؼييٗ ػٟٓ آٖ

ٞذف اص سحميك حبهش سؼييٗ  .ثبؿذٔي آٖ ٌّٔٛة ثشداسيثٟشٜ ٔٙظٛس ثٝ خبن ٔذيشيز

ٌيشي ؿٙبػي خٟز ا٘ذاصٜساهي ٚ ػبص٘ذٞبي صٔيٗٞبي اٚاحذٞبي ٍٕٞٗ ثش سٚي وبسثشي

ٞبي ٞب ثش سػٛة خشٚخي ثٛد. ثش ايٗ اػبع اص ٔذَ٘ؼجي آٖٔيضاٖ ٔـبسوز ٚ إٞيّز

Fargas ،BLM ٜيٌيشي ٔؼشميٓ سػٛة اػشفبدٜ ؿذ. ػذغ ثب اػشفبدٜ اص ٘مـٝٚ ا٘ذاص 

 ؿٙبػيي صٔيٗٞبي اساهي ٚ ػبص٘ذٞبوبسثشي يػيٕبي فشػبيؾ ٚاحذٞبي ٍٕٞٗ سٚي ٘مـٝ

يبسي ٚ خٙذلي ـخشاج ؿذ ٚ ٔيضاٖ سػٛثبر سِٛيذي حبكُ اص فشػبيؾ ػٌحي، ؿـاػش

                                                           
 ، سٟشاٖاػشبد دا٘ـىذٜ ٔحيي صيؼز دا٘ـٍبٜ سٟشاٖ ـ1

 ( *ٔؼئَٛ ي)٘ٛيؼٙذٜ ثٙذس ػجبع،ٞشٔضٌبٖ دا٘ـٍبٜ دا٘ـدٛي دوششي آثخيضداسي ـ2
Email:mohamad.kazemi86@Gmail.com 

 سٟشاٖ، ػٛخز ػبصٔبٖ ا٘شطي اسٕي يچشخٝ يدا٘ـيبس دظٚٞـىذٜ ـ3

 ثٙذس ػجبع،اػشبديبس ٌشٜٚ ٔشسغ ٚ آثخيضداسي دا٘ـٍبٜ ٞشٔضٌبٖ ـ4

 ثٙذسػجبع، اػشبديبس ٌشٜٚ ٔشسغ ٚ آثخيضداسي دا٘ـٍبٜ ٞشٔضٌبٖ ـ5
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ٌيشي ؿذٜ دس ٞش وبسثشي، ػبص٘ذ ٌيشي ؿذ. ثب احشؼبة ٔدٕٛع ٔيبٍ٘يٗ سػٛة ا٘ذاصٜا٘ذاصٜ

ٚ ٘يض احشؼبة ٔؼبحز ٞش وذاْ، ٔيضاٖ ٔـبسوز اص وُ سػٛة سِٛيذي ٔـخق ؿذ. ٘شبيح 

 B S33R42G21 ،C S34R43G32  ٚ D S34R43G32اهي ٔشسغ ثب وذٞبي ٘ـبٖ داد وبسثشي اس

 C S43R42G21  ٚDسٗ دس ٞىشبس ٚ ػبص٘ذ ساصن ثب وذٞبي 73/38ثب ٔدٕٛع ٔيبٍ٘يٗ

s44R43G32 ٗسٗ دس ٞىشبس ثيـششيٗ ٔمذاس سِٛيذ سػٛة داؿشٙذ.  83/17 ثب ٔدٕٛع ٔيبٍ٘ي

% ٚ ػبص٘ذ 9/64ثب ٔمذاس  ثيـششيٗ ػٟٓ سِٛيذ سػٛة ٔشثٛى ثٝ وبسثشي اساهي ٔشسغ

٘ؼجي  ثبؿذ. ػبص٘ذ ثخشيبسي ٚ اساهي صساػي وٕششيٗ إٞيّز% ٔي43/55آػٕبسي ثب ٔمذاس 

 سا دس فشػبيؾ ٚ سِٛيذ سػٛة داس٘ذ.

 .ػٟٓ سِٛيذ سػٛة، ٚاحذ ٍٕٞٗ، فبسٌبع، ؿذّر فشػبيؾ، سًٙ ثؼشب٘ه کلمات کلیذی:

 

 مقذمٍ

 ًجيؼي، ٔٙبثغ ثشاي ٟذيذيس وٝ اػز ٔحيٌي ٔـىالر اص يىي خبن فشػبيؾ

(. 1724: 2009 ،1سٚد )سحٕبٖ ٚ ٕٞىبساٖؿٕبسٔي ثٝ صيؼز ٔحيي ٚ وـبٚسصي

 ٚ فشػبيؾ وٙششَ ٔذيشيشي، الذأبر دس خبن فشػبيؾ اص ٔىب٘ي ٚ صٔب٘ي اًّالػبر

، 45؛ 1386 خذسي،)ٞبؿٕي ٚ ػشة داسد ٔؤثشي ٘مؾ آثخيض ٞبيٝهحٛ ٔذيشيز

سٛاٖ  اي سا دس ػٌح صٔيٗ ٔيأشٚصٜ وٕشش ٌٔٙمٝ (.99؛ 1385ساػشٍٛ ٚ ٕٞىبساٖ، 

(. 195؛ 1378يبفز وٝ دس ٔؼشم سخشيت ٚ فشػبيؾ لشاس ٍ٘شفشٝ ثبؿذ )احٕذي، 

ٚيظٜ دس ٔٙبًك خـه وٝ ؿشايي  ِزا خجشاٖ خبن فشػبيؾ يبفشٝ ثشاي ًجيؼز، ثٝ

ثبؿذ )وشدٚا٘ي،  ثشاي سـىيُ خبن ثؼيبس ٘بٔؼبػذ اػز، ثؼيبس دؿٛاس ٚ ًٛال٘ي ٔي

ثٙذي  صا ٚ دٟٙٝبع ثٝ فشػبيؾ ٚ سػٛة(. ثذيٗ سشسيت ؿٙبخز ٔٙبًك حؼ7؛ 1377

ثٙذي  ي آثخيض يىي اص ٔٛاسد اػبػي دس اِٚٛيّزٝ هٞبي ٔخشّف يه حٛ آٖ دس لؼٕز

اٌش ثشٛاٖ ثب دلّز ثبؿذ.  ٔٙبًك خٟز وبسٞبي اخشايي حفبظز خبن ٚ آثخيضداسي ٔي

                                                           
1- Rahman et al., 
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ٞبي ساٜ ٘يض فشػبيؾ وٙششَ ثشاي سٛاٖئ آٚسد دػز سا ثٝ ػبص٘ذٞب فشػبيؾ لجَٛ لبثُ

ٞبي (. اص ٔذ34َ؛ 1382٘يب ٚ ٕٞىبساٖ، سشي اسائٝ وشد )فينٔؤثشسش ٚ الشلبدي

ٞبي فشػبيؾ دس ساثٌٝ ثب سٛاٖ ثشاي ٌٔبِؼٝ ٚ ثشسػي سٚؽفشػبيؾ خبن ٔي

سغييشار صٔيٗ ٚ چٍٍٛ٘ي اػشفبدٜ اص آٖ ٚ ؿٙبخز ٔٙبثغ سػٛثي اػشفبدٜ وشد )فًٙ 

( ثب اػشفبدٜ اص 1391٘ٛخٛاٖ ٚ ٕٞىبساٖ ) ثبسٜ (. دس اي239ٗ؛ 2010، 1اٖٚ ٕٞىبس

Fargas  ٚ2ٞبي ٔذَ
BLM  ٝآثخيض ثٙذسٜ  يٝهر فشػبيؾ دس حٛثشسػي ؿذث

اػشبٖ آرسثبيدبٖ غشثي الذاْ وشد٘ذ. ٘بٔجشدٌبٖ ثٝ ايٗ ٘شيدٝ سػيذ٘ذ وٝ سٚؽ 

Fargas  ٚBLM ثبؿٙذ. ثش اػبع  ٔير فشػبيؾ داساي سٛافك ثب يىذيٍش اص ٘ظش ؿذ

 ثالق آرسثبيدبٖ ثب اػشفبدٜآثخيض آق يٝه( دس ح2014ٛ) 3ٌٔبِؼبر ػجذي ٚ ٕٞىبساٖ

ٝ ثش اػبع ٔذَ فبسٌبع دس ًجمٝ ه% ٔؼبحز حFargas  ٚBLM ،82ٛاص دٚ ٔذَ 

فشػبيؾ ٝ سا دس ًجمبر ه% ٔؼبحز ح80ٛ٘يض حذٚد  BLMخيّي ؿذيذ ٚ ٔذَ 

خٌش  ثٙذيوٝ ػذْ سٌبثك ثيٗ ٘شبيح دٟٙٝ ثٙذي وشدٜٔشٛػي ٚ خيّي ٘بچيض ًجمٝ

آثخيض  يٝه( دس ح1394ٛدٞذ. ٕٞچٙيٗ كذٚق ٚ ٕٞىبساٖ )فشػبيؾ سا ٘ـبٖ ٔي

اػشفبدٜ وشد٘ذ وٝ ٘شبيح سحميك  Fargas ،BLM  ٚEPMوٟٕبٖ اص ػٝ ٔذَ 

 Fargas  ٚBLMثٙذي خٌش فشػبيؾ دٚ ٔذَ ويفي ٘بٔجشدٌبٖ ٘ـبٖ داد ٘شبيح دٟٙٝ

سٌبثك ثيـششي ثب فشػبيؾ ٌٔٙمٝ داسد. ٘دفي ٚ  BLM٘ذ ٚ ٔذَ ثب ٞٓ سٌبثك ٘ذاس

صايي ٞبي فشػبيؾ ٚ سػٛة( دس سحميمي خٟز اػشجبسػٙدي ػ1392ٟٓ) كبدلي

ٍ٘بسي سػٛة ٚ ِٛ اص سٚؽ اٍ٘ـزآثخيض ايذٜ يٝهؿٙبػي حٛػبص٘ذٞبي صٔيٗ

اػشفبدٜ وشد٘ذ. ٘شبيح  BLMٌيشي ٔيذا٘ي ثش اػبع ٚاحذٞبي ٍٕٞٗ ٔذَ ا٘ذاصٜ

ٌيشي ٔؼشميٓ ٘ـبٖ داد وٝ ٚهؼيز فشػبيـي ؿذيذ حبكُ اص حبكُ اص ا٘ذاصٜ

سٗ دس  4/34ٚ ٔيضاٖ ٔيضاٖ فشػبيؾ  C S23R41G42ػيٕبي فشػبيؾ ثب وذ  ي٘مـٝ

                                                           
1- Feng et al., 
2- Bureau of Land management 
3- Abdi et al., 
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-359، 1997) 1ٚ ٕٞىبساٖ ٌيشد. فبسٌبع٘خؼز لشاس ٔي يٞىشبس دس ػبَ دس سسجٝ

دزيشي ٘ٛع  دٚ ػبُٔ فشػبيؾ سٚؿي سا اسائٝ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ دس آٖ ثب اػشفبدٜ اص (،357

ر فشػبيؾ( صا )ؿذاي سػٛةٙبخز ٔٙبثغ ٌٔٙمٝػًٙ ٚ سشاوٓ صٞىـي ػؼي دس ؿ

ثؼشب٘ه الصْ ثٛد سب ػٟٓ ٔـبسوز اي ٕ٘ٛد٘ذ. دس ٌٔٙمٝ سًٙدس ػٌح ٌٔٙمٝ

ؿٙبػي خٟز ٔذيشيز كحيح حفبظز خبن ٞبي اساهي ٚ ػبص٘ذٞبي صٔيٗوبسثشي

ثٙذي خٌش فشػبيؾ خبن ميك حبهش دٟٙٝٔـخق ٌشدد. ثشايٗ اػبع ٞذف اص سح

( ٚ ػبص٘ذٞبي صٔيٗ ؿٙبػي )ًجك BLMثش اػبع ٘مـٝ وبسثشي اساهي )ًجك ٔذَ 

( ثٛد، وٝ ثب اػشفبدٜ 2005( ٚ سـىيُ ٚاحذٞبي ٍٕٞٗ )سٚؽ كبدلي، Fargasٔذَ 

ٌيشي ٌيشي ٔؼشميٓ ٔمذاس سػٛة سِٛيذي )ثش اػبع ا٘ذاصٜاص ايٗ ٚاحذٞب ا٘ذاصٜ

ٞب ٚ حي، ؿيبسي ٚ خٙذلي( ٚ سؼييٗ ػٟٓ ٔـبسوز وبسثشيٞبي ػٌفشػبيؾ

 ٝ ا٘دبْ ٌشفز.  هػبص٘ذٞب ثش سػٛة خشٚخي حٛ

 مًرد مطالعٍ یمىطقٍ معزفی

آثخيض سًٙ ثؼشب٘ه دس  يٝهي ٔٛسد ٌٔبِؼٝ دس ايٗ ثشسػي، سحز ػٙٛاٖ حٛٝ هحٛ

 غشة ؿٟشػشبٖ ؿيشاص ٚ دس ٔٛلؼيز خغشافيبيي ويّٛٔششي ؿٕبَ 80حذٚد 

430352 سب 361352  ٚ ؿشلي331630  سب182530  ؿٕبِي ٚالغ

    دٞذ. ٞبي دػششػي ثٝ آٖ سا ٘ـبٖ ٔي (، ٔٛلؼيّز ٌٔٙمٝ ٚ سا1ٜؿذٜ اػز. ؿىُ )

     

                                                           
1- Fargas et al., 
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 َای دستزسی تٍ آن آتخیشتىگ تستاوک ي راٌ یٍضمًقعیت حً (1)ضکل 

 َامًاد ي ريش

 SFFثش اػبع سٚؽ  1:25000ع ؿٙبػي ٌٔٙمٝ ثب ٔميب ي صٔيٗ ي ٘مـٝ ٝ سٟي -1

ي  ي ٘مـٝٝ سٟي -2 -(2)ؿىُ OLIحبكُ اص سلٛيش ٔبٞٛاسٜ ِٙذػز ػٙدٙذٜ 

 ي٘مـٝ يٝيسٟ  -3-ٞب فبيُ DGNحبكُ اص  1:25000سٛدٌٛشافي ثب ٔميبع 

ي فبيُ  ( ٚ ٕٞچٙيٗ سٟي2ٝ)ؿىُ (ML) وبسثشي اساهي ثب سىٙيه ثيـششيٗ سـبثٝ

KML ٝهٛٞب ٚ ٔشص حآثشاٞٝ ياص ؿجى.ٝ 
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 آتخیش تىگ تستاوک یٍضضىاسی حًکارتزی اراضی ي سمیه یطٍوق (2) ضکل

 ساییمعیار تعییه کالس خطز فزسایص ي رسًب (1) جذيل

 ارسش وسثی میشان خطز کالس

 <10 وٓ 1

 10-20 ٔشٛػي 2

 20-30 صيبد 3

 30-40 ؿذيذ 4

 >40 ثؼيبس ؿذيذ 5

 (347؛ 1997) مأخذ: فارگاس ي َمکاران

سٛػي فبسٌبع ٚ ٕٞىبساٖ اثذاع ؿذٜ اػز. اخشاي  1997دس ػبَ  1ٔذَ فبسٌبع

دزيشي  سؼييٗ ؿبخق فشػبيؾ -1ثبؿذ. اخشاي ايٗ ٔذَ ؿبُٔ ٔشاحُ ريُ ٔي

ؿٛد. دزيشي ٔـخق ٔيٝ: دس ايٗ ٔشحّٝ ثشاي ٞش ٚاحذ ػٍٙي ٔيضاٖ فشػبيؾهحٛ

                                                           
1- Fargas 
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ٌزاسي ٔيضاٖ  ٚ اسصؽ ي ٚاحذٞبي ػٍٙي ٞب ٚ ٘مـٝي آثشاٞٝ ا٘ذاصي ٘مـٝ  ٞٓسٚي  -2

دس ٟ٘بيز سؼييٗ خٌش فشػبيؾ ثب اػشفبدٜ اص  -3سشاوٓ صٞىـي دس ٞش ٚاحذ ػٍٙي. 

 (.1997) ( اسائٝ ؿذٜ سٛػي فبسٌبع ٚ ٕٞىبسا1ٖهشيت اسصؿي )خذَٚ 

 
 Fargasتزاکم سَکطی ي سختی ساسوذ تز اساس مذل  (3) ضکل

  BLMمذل ـ 

اثذاع ؿذٜ اػز ٚ ٔشاحُ اخشاي ايٗ ايٗ سٚؽ سٛػي دفشش ٔذيشيز اساهي آٔشيىب 

ي سيخ فشػبيؾ ثب اػشفبدٜ اص  ي ٘مـٝ سٟيٝ -1ثبؿذ:  ٔذَ ٘يض ؿبُٔ ٔشاحُ ريُ ٔي

سؼييٗ أشيبص ػبُٔ فشػبيؾ ػٌحي  -2ٞبي ٞٛايي ٚ ثبصديذٞبي كحشايي.  ػىغ

سؼييٗ أشيبص ػبُٔ  -3. 0-14ي ػذدي  )سٛػي آة، ثبد، ٘يشٚي ثمُ ٚ...( ثب دأٙٝ

سؼييٗ أشيبص ػبُٔ  -4. 0-14ي ػذدي  شي ػٌحي دس خبن ثب دأٙٝٚخٛد الؿج
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سؼييٗ أشيبص ػبُٔ آثبس  -5. 0-14ي ػذدي  دٛؿؾ ػٍٙي ػٌح صٔيٗ ثب دأٙٝ

سؼييٗ أشيبص ػبُٔ ٚخٛد  -6. 0-14ي ػذدي  سخشيت دس ػٌح صٔيٗ ثب دأٙٝ

ٌزاسي  سؼييٗ أشيبص ػبُٔ آثبس سػٛة -7. 0-14ي ػذدي  فشػبيؾ ؿيبسي ثب دأٙٝ

سؼييٗ أشيبص ػبُٔ ٚخٛد فشػبيؾ  -8. 0-15ي ػذدي  حبكُ اص خشيبٖ ثب دأٙٝ

(. ٚهؼيز فشػبيؾ سا 269-271: 1379)سفبٞي،  0-15ي ػذدي  خٙذلي ثب دأٙٝ

( ٚ ًجك ايٗ خذَٚ 4)خذٌَٚب٘ٝ ػشهٝ ؿذٜ اػز  ثشحؼت خٕغ ٕ٘شار ػٛأُ ٞفز

 ٛد.ؿ ي فشػبيؾ ثشاي ٞش سيخ فشػبيـي ٔـخق ٔيٚهؼيز وّ

 يضعیت فزسایص تزحسة جمع ومزات َفت عامل (4) جذيل

 جمع ومزات عًامل َفتگاوٍ يضعیت فزسایص

 0-20 خضئي

 21-40 وٓ

 41-60 ٔشٛػي

 61-80 صيبد

 81-100 خيّي صيبد

 271؛ 1379مأخذ: رفاَی، 

وٝ  ًٛسي ( اػشفبدٜ ؿذ، ث2005ٝخٟز سٟيٝ ٚاحذٞبي ٍٕٞٗ اص سٚؽ كبدلي )

ٞبي ٔخشّف ٞب دس دٟٙٝٚ ٞش ػبص٘ذ ثب سٛخٝ ثٝ ٔٛلؼيّز آٖ ثشاي ٞش وبسثشي

 ( سب فشػبيؾ خيّي ؿذيذ20سب  0)أشيبص  فشػبيـي، ٞش ٚاحذ اص ٔمبْٚ ثٝ فشػبيؾ

 ر فشػبيؾ ٚاحذٞبي وبسيثٙذي ؿذ. ثش اػبع ؿذ( ًجم100ٝب س 80)أشيبص 

ٜ ؿذٜ اخشلبف داد Eسب  Aؿٙبػي( حشٚف ٞبي اساهي ٚ ػبص٘ذٞبي صٔيٗ)وبسثشي

وٙذ. وٝ ايٗ حشٚف ؿذّر فشػبيؾ دس حبِز وّّي سا ثشاي ٚاحذ ٔشثًٛٝ ثيبٖ ٔي

 (، ؿيبسيS) ٞب ػٝ دذيذٜ فشػبيؾ ػٌحيٌيشيسش ؿذٖ ٘شبيح ٚ ا٘ذاصٜثشاي دليك

(Rخٙذلي ٚ ) (Gٝٔذ٘ظش لشاس ٌشفشٙذ وٝ دٚ صيش٘ٛيغ سا ث )دٞٙذ. خٛد اخشلبف ٔي
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ؿٛد ٚ ثيبٍ٘ش ؿذر فشػبيؾ ٚالغ ا ؿبُٔ ٔيس 5سب  1صيش٘ٛيغ اَّٚ يىي اص ًجمبر 

ثبؿذ ٚ صيش٘ٛيغ دْٚ حبكُ اص ػٌح دٛؿؾ ٞش دذيذٜ ثٛدٜ ٚ ٞب ٔيثش ايٗ دذيذٜ

سشسيت ثشاي ػٌٛح دٛؿـي دٞذ وٝ ثٝخٛد اخشلبف ٔيسا ثٝ 4سب  1يىي اص وذٞبي 

ي يه ًٛس وّدسكذ اػشفبدٜ ؿذ. ثٝ 100 سب 75ٚ  75سب  50، 50سب  25، 25سب 0

)كبدلي ٚ ٘دفي،  ؿٛدٕ٘بيؾ دادٜ ٔي B S23R22G41وبسي ثب وذي ٔثُ  ٚاحذ

فشػبيؾ  Rفشػبيؾ ػٌحي،  Sٌش ًجمٝ ؿذر فشػبيؾ، ثيبٖ B( وٝ 168؛ 1392

ر فشػبيؾ سٚي دذيذٜ ٚ صيش٘ٛيغ فشػبيؾ خٙذلي، صيش٘ٛيغ اَٚ ؿذ  G ؿيبسي،

وٛثي ثٝ ديىٌٝيشي كحشايي الذاْ دٞٙذ. ثشاي ا٘ذاصٜدّْٚ ػٌح دذيذٜ سا ٘ـبٖ ٔي

ؿيت ٚ خٟز  يؿيبسٞب ٘مـٝ يٌيشي فشػبيؾ ػٌحي ؿذ. دس ٌٔبِؼٝخٟز ا٘ذاصٜ

سشيٗ ٘مٌٝ آٖ آغبصيٗ سب دبييٗ يؿيت ٌٔٙمٝ اػشخشاج ؿذ. ًَٛ ٞش ؿيبس اص ٘مٌٝ

ٌيشي ؿذ. ػشم ٚ ػٕك ٞش ؿيبس دس ػٝ ٘مٌٝ ا٘ذاصٜ يثب اػشفبدٜ اص ٔشش دس ٞش دأٙٝ

ٌيشي ؿذ. ٔؼبحز الدػز( ثب اػشفبدٜ اص ٔشش ا٘ذاصٜدػز ٚ ثبدػز، ٔيبٖ)دبييٗ

اي ٟٔٓ دس اسصيبثي فشػبيؾ ؿيبسي ثش آٖ سأويذ ػٙٛاٖ ٔـخلٝ ٔمٌغ ؿيبس وٝ ثٝ

(، ثش ٔجٙبي ؿىُ ٔمٌغ ثب اػشفبدٜ اص 874؛ 1392 داغي،اػز )ٚاػظي ٚ لشٜؿذٜ

ٞبي ػشم ٚ ػٕك ؿيبس دس ػٝ ٘مٌٝ دس ًَٛ ؿيبس سؼييٗ ٚ ٔيبٍ٘يٗ آٖ دادٜ

ثيٙي فشػبيؾ ٞبي ٟٔٓ دس ديؾٔحبػجٝ ٌـز. حدٓ ؿيبس ٘يض وٝ اص ٔـخلٝ

(، اص هشة ًَٛ ؿيبس دس 135؛ 2006 اػز )وؼبِي ٚ ٕٞىبساٖ،ؿيبسي ثيبٖ ؿذٜ

دػز آٔذ. ٔمذاس ٞذس سفز خبن دس ٞش ؿيبس )سٗ دس ٝ ٔيبٍ٘يٗ ػٌح ٔمٌغ آٖ ث

داس يتـٞبي ؿخشيت خبن دس صٔيٗـٟٓ ايٗ فشػبيؾ دس سـٍش ػـٞىشبس( وٝ ثيب٘

ثبؿذ ثش ٔجٙبي حدٓ ؿيبس ٚ چٍبِي ظبٞشي خبن ٔحبػجٝ ؿذ. ٕٞچٙيٗ ثشاي ٔي

ثؼي ػٟٓ ؿيبسٞب دس ٞذسسفز خبن دس ٞش ٞىشبس سؼذاد ؿيبسٞب دس ٚاحذ ػٌح 

)سٗ( دس ٚاحذ ػٌح  ِحبٍ ؿذ٘ذ. فشػبيؾ ؿيبسي ثش اػبع ٞذسسفز خبن
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شاي ـدػز آٔذ. ثٝ ـث ش حؼت سٗ دس ٞىشبسـ)ٞىشبس( ث يبسٞبـصٞىؾ ؿ يحذٚدٜـٔ

دس ٞش آثىٙذ ػٝ ٔمٌغ ثبالدػز، ٔيب٘ي ٚ دبييٗ دػز ٌيشي فشػبيؾ خٙذلي ا٘ذاصٜ

ٞبي چٛثي ٘لت ؿذٜ دس ًشفيٗ ٔمٌغ، ٔـخق  سؼييٗ ٚ ٔمبًغ ٔٛسد ٘ظش ثب ديىٝ

ٞب ٔثُ ػشم ثبال ٚ دبييٗ،  ؿٙبػي آثىٙذ ٌشديذ. ػذغ فبوشٛسٞبي ٔخشّف ؿىُ 

 ٘ـيٙي ديـب٘ي آثىٙذ بع سأع، ٚ ٔيضاٖ ػمتػٕك ٞش ٔمٌغ، ػٌح ٔمٌغ، اسسف

ٞب  ؿذٜ سٚي ديىٝ  ٔششي ٚ ٘لتػب٘شي 25ج ب فٛاكُ ٔذسسأع(، ثٝ وٕه ٘خ ث)

ىٙذ ٘يض ثـٌيشي ٌشديذ. ػالٜٚ ثش ايٗ فبكّٝ ٔمٌغ ثبالدػز سب ديـب٘ي آ ا٘ذاصٜ

ؿذٜ اص ٞش آثىٙذ دس ٔحيي اًالػبر ثجز يؿٛد. دس ادأٝ ٌيشي ٚ ثجز ٔي ا٘ذاصٜ

1ذاسٛو
ؿٛد. دس دالٖ ػٕٛٔي ٞش ٔمٌغ  سشػيٓ ٚ دالٖ ٔمٌغ ٔٛسد ٘ظش سؼييٗ ٔي 

وٙذ حذاوثش  سشيٗ خي ػٕٛدي وٝ ػشم ثبال ٚ سبِٛي سا ثٝ ٞٓ ٚكُ ٔي ًٛال٘ي

دٞذ. دس ٔشحّٝ ثؼذ سؼييٗ اخشالف ٔؼبحز ٔشثٛى ثٝ ٞش ٔمٌغ  ػٕك آٖ سا ٘ـبٖ ٔي

دٚ ٔمٌغ وٙبسي دس  ٌيشي ٔحبػجٝ، ػذغ ٔيبٍ٘يٗ اخشالف ػٌحدغ اص ٞشا٘ذاصٜ

فبكّٝ ثيٗ آٖ دٚ هشة ؿذٜ ٚ ثٝ حدٓ ٞذسسفز خبن ٘بؿي اص فشػبيؾ آثىٙذي 

ٔدٕٛع حدٓ  Excelؿٛد. دغ اص آٖ دس ٔحيي  ًي ٔمبًغ صٔب٘ي ٘ؼجز دادٜ ٔي

 آيذ دػز ٔيٝ خبن فشػبيؾ يبفشٝ اص سٕبٔي آثىٙذٞبي ػٌح ٞش ٚاحذ ٍٕٞٗ ث

  (.54: 1388 )ٟٔذٚي ٚ ٕٞىبساٖ،

 جي وتای تحث

( 1997ثٙذي ؿذر فشػبيؾ دس سٚؽ فبسٌبع ٚ ٕٞىبساٖ )حبكُ اص دٟٙٝ ي٘مـٝ

ٔشٛػي  ي٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز. ًجمٝ (3)ؿٙبػي دس ؿىُ سٚي ػبص٘ذٞبي صٔيٗ

ٞىشبس  36/848ؿذيذ  يٞىشبس ٚ ًجمٝ 1/1302صيبد  يٞىشبس، ًجمٝ 12/6023

 (4)دس ؿىُ ٞبي اساهي سٚي وبسثشي BLM. ًجمبر ؿذر فشػبيؾ ٔذَ اػز

                                                           
1- Autocad 
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 يٞىشبس، ًجمٝ 05/2078ؿذر فشػبيؾ وٓ  يؿذٜ اػز. ٔؼبحز ًجمٝ ٘ـبٖ دادٜ

 46/1592يؾ صيبد ؿذر فشػب يٞىشبس ٚ ًجمٝ 32/4502ؿذر فشػبيؾ ٔشٛػي 

ٌٛ٘ٝ وٝ ٔـخق ٞؼز دس ٔذَ فبسٌبع ثبؿٙذ. ٕٞبٖٝ ٔيهٞىشبس اص ػٌح حٛ

 BLMؿذر ثشاي ٔذَ  ؿذر فشػبيؾ ٔشٛػي ثٛدٜ ٚ ايٗ حٛهٝ% اص ػٌح 72/73

% 93/15ؿذر فشػبيؾ ٔشٛػي دس ٔذَ فبسٌبع  يثبؿذ. ًجمٝ% ٔي1/55ٔؼبدَ 

% ٞؼز. BLM 49/19وٝ ايٗ ًجمٝ دس ٔذَ ٝ ٞؼز، دس كٛسسيهاص ػٌح حٛ

مبر جثبؿذ ٚ دس ً% ٔي18/22مبر دس ٔدٕٛع حذٚد جٞب دس ايٗ ًاخشالف ٔذَ

الف داس٘ذ وٝ ايٗ سلٓ دس وُ % ثب ٞٓ اخش85/17ًٛس ٔيبٍ٘يٗ  فشػبيـي ديٍش ثٝ

ي  ي ٘مـٝ ثش دبيٝ Fargasثٙذي اساهي داس٘ذ. ٔذَ % اخشالف دس د03/40ٟٝٙ

ٞبي  سيخ ي ي ٘مـٝ ثش دبيٝ BLMوٝ ٔذَ  ثبؿذ، دس كٛسسيؿٙبػي ٔي صٔيٗ

ي اكَٛ ٘ظشي دٚ ػبُٔ  ثش دبيٝ Fargasفشػبيؾ اػز. اص ػٛي ديٍش ٔذَ 

)ػبُٔ حؼبػيّز ػًٙ  دزيشي بُٔ فشػبيؾفشػبيٙذٌي )ػبُٔ سشاوٓ صٞىـي( ٚ ػ

ٞفز ػبُٔ دس ٘ظش  BLMٔذَ  وٝ دس اػز، دس كٛسسيسيضي ؿذٜ ثٝ فشػبيؾ( دبيٝ

ٞبي فشػبيـي سٛخٝ  ٌشفشٝ ؿذٜ ٚ ثٝ ٔـبٞذار كحشايي اص خٟز سؼييٗ سيخ

% اساهي ٔـششن 60ثٙذي حذٚد ثيـششي كٛسر ٌشفشٝ اػز. ايٗ دٚ ٔذَ دس دٟٙٝ

ثٙذي ( ثيبٖ وشد٘ذ وٝ ايٗ دٚ ٔذَ دس د1391ٟٝٙ) ساٖٞؼشٙذ. ٘ٛخٛاٖ ٚ ٕٞىب

 % اص ػٌح اساهي اؿششان داس٘ذ. 85/73ؿذر فشػبيؾ دس 



 

 

 

 

 0235بٍار ، 01ی ٌیذرَژئُمُرفُلُژی، شماري 001

 
 

  

  



 

 

 

 

 یبا استفاده از واحدها ییزاسان رسوبیم یبررس

 ...یهمگه رو
000 

 

  

گًرپی، راسک، تىذی ضذت فزسایص ريی ساسوذَای آسماری، تختیاری، پاتذٌپُىٍ (4) ضکل

 تزتیة اس تاالسمت راست()تٍ کطکان ي کًاتزوزی

دس ػبص٘ذ آػٕبسي ًجمبر ؿذر فشػبيؾ ٔشٛػي، صيبد ٚ  (4)ٌٔبثك ؿىُ 

ٞىشبس، دس ػبص٘ذ ثخشيبسي ًجمبر   52/367، 74/20، 47/4345ؿذيذ ثٝ سشسيت 

 ٞىشبس، دس 31/12، 91/870، 6/139ؿذر فشػبيؾ ٔشٛػي، صيبد ٚ ؿذيذ ثٝ سشسيت 

، 15/187ػبص٘ذ وـىبٖ ًجمبر ؿذر فشػبيؾ ٔشٛػي، صيبد ٚ ؿذيذ ثٝ سشسيت 

ٌٛسدي ًجمبر ؿذر فشػبيؾ ٔشٛػي، صيبد ٞىشبس، دس ػبص٘ذ دبثذٜ 32/17، 68/429

ٞىشبس، دس ػبص٘ذ ساصن ًجمبر ؿذر  78/237، 16/16، 53/128ٚ ؿذيذ ثٝ سشسيت 

 وٛاسش٘شٞىشبس ٚ دس ػبص٘ذ  09/233ٚ  48/52سشسيت فشػبيؾ ٔشٛػي ٚ ؿذيذ ثٝ

ٞىشبس ٚػؼز  4/28ٚ  57/1321ًجمبر ؿذر فشػبيؾ ٔشٛػي ٚ صيبد ثٝ سشسيت 

 داس٘ذ.
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تزتیة اس )تٍ َای تاغات، جىگل، سراعت ي مزاتعتىذی ضذت فزسایص ريی کارتزیپُىٍ (5) ضکل 

 تاالسمت راست(
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 کارتزی )ته در َکتار( وتایج  وسثی تًلیذ رسًب حاصل اس اوًاع فزسایص (6) جذيل

مجمًع 

 َامیاوگیه
 ياحذکاری کذ

میاوگیه فزسایص 

 خىذقی

وگیه فزسایص میا

 ضیاری

میاوگیه فزسایص 

 سطحی

کارتزی 

 اراضی

317/0 B S23R11G21 
C S22R22G21 

07/0 

1/0 

09/0 

2025/0 

075/0 

0975/0 

 صساػز

519/5 B S22R21G22 

C S23R22G31 

D S22R22G31 

265/0 

282/0 

292/0 

09/2 

52/2 

5/3 

15/2 

78/2 

78/2 

 خٍُٙ 

993/7 B S23R21G11 

C S23R32G32 

D S22R32G42 

- 

376/0 

63/0 

35/3 

85/4 

75/5 

96/1 

24/3 

32/3 

 ثبؽ

73/38 B S33R42G21 

C S34R43G32 

D S34R43G32 

65/0 

925/0 

955/0 

03/12 

17/26 

66/27 

08/10 

67/18 

12/19 

 ٔشسغ

دس وبسثشي خٍُٙ ًجمبر ؿذر فشػبيؾ وٓ، ٔشٛػي، صيبد ثٝ  (5)ك ؿىُ ثٌٔب

دس وبسثشي صساػي ًجمبر ؿذر ٞىشبس،  39/861، 64/3076، 61/463 سشسيت

ٞىشبس، دس وبسثشي  02/4، 84/209، 4/1605فشػبيؾ وٓ، ٔشٛػي، صيبد ثٝ سشسيت 

، 02/1318، 74/117ٔشسغ ًجمبر ؿذر فشػبيؾ وٓ، ٔشٛػي، صيبد ثٝ سشسيت 

ٞىشبس ٚ دس وبسثشي ثبغبر ًجمبر فشػبيـي وٓ، ٔشٛػي ٚ صيبد ثٝ سشسيت  61/821

ا٘ذ. ثب خٛد اخشلبف دادٜ اص ٚػؼز ٞش وبسثشي سا ثٝٞىشبس  7/39ٚ  6/28، 24/22

ثٝ دِيُ دس ٘ظش ٌشفشٗ ػٛأُ وٕشش ٚ دس دػششع،  Fargas ٔذَسٛخٝ ثٝ ٘شبيح، 

ثبؿذ.  خٟز سؼييٗ ؿذر فشػبيؾ دس ٔشاحُ ؿٙبػبيي ٚ سٛخيٟي لبثُ ديـٟٙبد ٔي

 Fargas( ٔؼبحز ًجمبر ؿذر فشػبيؾ ثب ٔذَ 8 :1388) احٕذي ٚ ٔحٕذي

%، 06/81سشسيت آثخيض ػٍٙبة ثٝ يٝهمبر ثؼيبسؿذيذ، ؿذيذ ٚ صيبد دس حٛثشاي ًج

دزيشي سا % اػالْ وشد٘ذ. ٘بٔجشدٌبٖ اظٟبس داؿشٙذ وٝ خذَٚ فشػبيؾ%34/9 ٚ 59/9
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ٔذَ  ز٘يب( سىٕيُ وشد سب دلثب سٚؽ فين)ٌٔبثك  سٛاٖ ثب خضئيبر ثيـششئي

ٞبي ذَٚ فشػبيٙذٌي حذافضٚدٜ ؿٛد. ٕٞچٙيٗ ٘بٔجشدٌبٖ ثيبٖ وشد٘ذ وٝ دس خ

ٟ٘بيي سشاوٓ صٞىـي سا ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ اػذادي ثبالسش اص آٖ اكالح ٕ٘ٛد ٚ ايٗ 

ٌيشي ا٘ٛاع فبوشٛس سا ثب ؿيت اساهي دس ٘ظش ٌشفز. ٘شبيح ٘ؼجي حبكُ اص ا٘ذاصٜ

 آٚسدٜ ؿذٜ اػز.  7ٚ  6)سٗ ثش ٞىشبس( دس ٞش ٚاحذ ٍٕٞٗ دس خذاَٚ  فشػبيؾ

 ساسوذَا )ته در َکتار( تًلیذ رسًب حاصل اس اوًاع فزسایص وتایج  وسثی (7) جذيل

مجمًع 

 َامیاوگیه
 ياحذکاری کذ

میاوگیه 

 فزسایص خىذقی

میاوگیه 

 فزسایص ضیاری

میاوگیه 

 فزسایص سطحی
 ساسوذ

83/17 C S43R42G21 

D S44R43G32 

27/0 

651/0 

58/7 

06/11 

85/5 

28/10 

 ساصن

46/8 C S23R32G21 

D S32R33G21 

24/0 

3/0 

95/3 

87/4 

31/3 

26/4 

 وـىبٖ 

82/6 B S33R21G11 

C S33R22G31 

D S33R22G11 

- 

3/0 

- 

1/2 

47/2 

65/2 

92/3 

17/4 

28/4 

 ثخشيبسي

074/8 C S33R21G33 

D S33R21G31 

752/0 

737/0 

94/1 

34/2 

97/4 

41/5 

 وٛاسش٘ش

79/17 C S43R33G32 
D S43R42G32 

652/0 

787/0 

82/7 

97/10 

1/6 

29/9 

 ٜدبثذ

 ٌٛسدي

167/9 C S33R31G22 

D S33R32G32 

285/0 

39/0 

34/4 

09/5 

78/3 

47/4 

 آػٕبسي

ٞبي ٔيذا٘ي ػٟٓ ثشآٚسدي دس ٔيضاٖ فشػبيؾ ٚ سِٛيذ سػٛة ٌيشيثش ًجك ا٘ذاصٜ

ثشاي ػبص٘ذٞبي ساصن، وـىبٖ، ثخشيبسي، وٛاسش٘ش، دبثذٜ ٌٛسدي ٚ آػٕبسي ثٝ سشسيت 

ثبؿذ. ٕٞچٙيٗ % ٔي%43/55 ٚ 539/8 %،%981/13، %778/8، %746/6، 524/6

ٞبي صساػز، خٍُٙ، ثبؽ ٞبي ٔيذا٘ي ثشاي وبسثشيٌيشيػٟٓ ثشآٚسدي ثش ًجك ا٘ذاصٜ
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%، 71/0سشسيت  آثخيض سًٙ ثؼشب٘ه ثٝ يحٛهٝغ دس ٔيضاٖ فشػبيؾ ٚ سػٛة ـٚ ٔشس

ٌٛ٘ٝ وٝ ٔـخق ٞؼز ثيـششيٗ ٔيضاٖ ثبؿذ. ٕٞبٖ% ٔي%9/64 ٚ %83/2، 55/31

ثبؿذ. لبثُ روش اػز سػٛة ٔشثٛى ثٝ ػبص٘ذ آػٕبسي ٚ وبسثشي ٔشسغ ٔيفشػبيؾ ٚ 

، 75/4676، 61/1832ٞبي صساػز، خٍُٙ، ثبؽ ٚ ٔشسغ ثٝ سشسيت وٝ ٔؼبحز وبسثشي

ثبؿذ. ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ دسكذ ٔؼبحز ٞش وبسثشي ٚ ٔي ٞىشبس 68/1370ٚ  95/289

٘ؼجي سٛاٖ إٞيّزيدٚ ٔدسكذ سِٛيذ سػٛة ٚ فشػبيؾ ٞشوذاْ ٚ ٘ؼجز ثيٗ ايٗ

٘ؼجي ايٗ  زيؾ ٔحبػجٝ وشد. ثش ايٗ اػبع إٞيٞشوبسثشي سا سِٛيذ سػٛة ٚ فشػب

ايٗ وبسثشي  ثبؿذ. ثٙبثشٔي 87/3ٚ  799/0، 551/0، 031/0ٞب ثٝ سشسيت وبسثشي

يذ ٘ؼجي دس سِٛ ز٘ؼجي ٚ اساهي صساػي وٕششيٗ إٞياساهي ٔشسغ ثيـششيٗ إٞيّز

، 906/0، 913/1سشسيت  ٘ؼجي ػبص٘ذٞب ٘يض ثٝ ز٘ذ. إٞيسػٛة ٚ فشػبيؾ سا داس

ٌٛسدي ثٝ سشسيت ثبؿذ. ػبص٘ذٞبي ساصن ٚ دبثذٜٔي 981/0ٚ  91/1، 856/0، 73/0

٘ؼجي دس فشػبيؾ ٚ ثيـششيٗ إٞيز ٘ؼجي ٚ ػبص٘ذ ثخشيبسي وٕششيٗ إٞيز

د ٌش آ٘ؼز وٝ ػبص٘ذٞبي حبٚي ٔمبديش صيبسػٛة داس٘ذ. ٔـبٞذار كحشايي ثيبٖ

ؾ ٌٛسدي ثب سٛخٝ ثٝ ػبُٔ ٔؼبحز، ٘ماص خّٕٝ ػبص٘ذ ساصن ٚ دبثذٜ حٛهٝٔبسٖ دس 

سٚي   D S44R43G32ٝ داس٘ذ. دس ايٗ ثيٗ  ٚاحذ هثؼيبس دشسٍ٘ي دس سِٛيذ سػٛة حٛ

ٌٛسدي ثيـششيٗ ٘مؾ سا دس سٚي ػبص٘ذ دبثذٜ D S43R42G32ػبص٘ذ ساصن ٚ ٚاحذ 

ب دس سِٛيذ سػٛة داؿشٙذ. كبدلي ٚ سِٛيذ سػٛة دس ثيٗ ػبيش ٚاحذٞب ٚ ػبص٘ذٞ

 ي( ٘يض ثيبٖ وشد٘ذ وٝ ٚاحذٞبي فشػبيـي حبكُ اص سٚؽ سٟي174ٝ: 1392٘دفي )

ز فشػبيـي ؿٙبػي ٔبسٖ ٚهؼيالغ دس ٚاحذ ػًٙػيٕبي فشػبيؾ ٚ ي٘مـٝ

ؿذيذسشي ٘ؼجز ثٝ ثميٝ داس٘ذ وٝ ٘شبيح سحميك حبهش ٘يض دس ساػشبي ٘شبيح 

سٚي وبسثشي اساهي ٔشسؼي، ثيـششيٗ  D S34R43G32ذ ٘بٔجشدٌبٖ اػز. ٕٞچٙيٗ ٚاح

ٞبي اساهي داسد. ثشاي اخشاي وبسثشي ي٘مؾ سا دس سِٛيذ سػٛة ثش اػبع ٘مـٝ

الذأبر حفبظز خبن ٚ ٔٙبثغ آة الصْ اػز سب اثشار ٔخشّف فشػبيٙذٜ ٚ سٚ٘ذ سِٛيذ 
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ِيذ سػٛة ؿٙبػبيي ؿذٜ ٚ  اًالػبسي دس ٔٛسد ؿذر فشػبيؾ ٚ سػٛة ٚ ٔيضاٖ سٛ

(. دس سحميك حبهش ٘يض 140 :1394)كذٚق ٚ ٕٞىبساٖ،  دػز آيذٝ آٖ اًالػبسي ث

ثٙذي ؿٛد ٚ ػذغ ثش اػبع ٔٙبًك ػؼي ثشآٖ ثٛد سب اثشذا ؿذر فشػبيؾ دٟٙٝ

ؿٙبػي ٔيضاٖ سِٛيذ سػٛة ٞبي اساهي ٚ ػبص٘ذٞبي صٔيٍٕٗٗ سٚي وبسثشيـٞ

دس ٚاحذ ػبص٘ذٞب ٚ ٔذَ ٌيشي ٌيشي ؿٛد. خٕغ وُ سػٛة ثش اػبع ا٘ذاصٜا٘ذاصٜ

ٌيشي دس ٚاحذ وبسثشي اساهي سٗ ٚ خٕغ وُ سػٛة ثش اػبع ا٘ذاصٜ 76317فبسٌبع 

ثبؿٙذ ٚ ايٗ يىذيٍش ٔيثبؿذ وٝ سمشيجبً ٘ضديه ثٝسٗ ٔي BLM 91/81795ٚ ٔذَ 

ثبؿذ. ٘شبيح ٞب ٔيز ٚاحذ ٌٔبِؼبسي ٚ هشائت ٚ ػٛأُ ٔذَاخشالف ٘بؿي اص ٔبٞي

ثب اػشفبدٜ اص سٚؽ ا٘شٍشاػيٖٛ  حٛهٝسػٛة سِٛيذي دس خشٚخي ٌيشي ٔمذاس ا٘ذاصٜ

ك ٘ـبٖ داد ٔيضاٖ سػٛة ّٞبي اكالحي ثشآٚسد سػٛة ٔؼص سٚؽػٕمي ٚ اػشفبدٜ ا

ٌٛ٘ٝ وٝ ٔـخق ثبؿذ. ٕٞبٖسٗ دس ٞىشبس دس ػبَ ٔي 81700 حٛهٝخشٚخي 

 ز اسائٝ وشدٜ اػز.سشي ثٝ ٚالؼي٘شبيح ٘ضديه BLMٞؼز سٚؽ 

 گیزیوتیجٍ

 ٚ ًٛس وبُٔ ثب ؿشايي ايشاٖ ػبصٌبسي ثٝ Fargas ئت ٚ ػٛأُ ِحبٍ ؿذٜ دس ٔذَهشا

. أب ايٗ ٔذَ دس ثشآٚسدٞبي ثبؿذٌٔبثمز ٘ذاسد ٚ ايٗ ٔٛاسد لبثُ اكالح ٚ اسسمبء ٔي

سٛا٘ذ اسصيبثي اِٚيٝ ثش ساحشي ٔي ػبدٌي ػُٕ وشدٜ ٚ ثٝٝ ٚ سفىيه ٚاحذٞب ثٝاِٚي

ٔٛسد ٌٔبِغٝ ٘ـبٖ دٞذ. ػّّز اخشالف  ئٌٙمٝؿٙبػي اص اػبع ػبص٘ذٞبي صٔيٗ

وبس سفشٝ دس ايٗ سحميك ػٛأُ ٔٛسد اػشفبدٜ ٚ ِحبٍ ٝ ٞبي ثثٙذي ٔذَثيٗ دٟٙٝ

ثبؿذ. دس ٔذَ فبسٌبع سٟٙب دٚ ػبُٔ ٞيذسِٚٛطي ٚ ؿذٜ دس ػبخشبس ايٗ دٚ سٚؽ ٔي

 اػز. ثب ايٗ ٔذَ ٔٙبًك داساي فشػبيؾ وٓ ٚؿٙبػي ٔذ ٘ظش لشاس ٌشفشٝصٔيٗ

ؿٛد. ؿٛ٘ذ ٚ ايٗ اص ٘مبى هؼف ايٗ ٔذَ ٔحؼٛة ٔيخٛثي سفىيه ٕ٘يخضئي ثٝ

دس  دٞذ.ز ثيـششي اص ٌٔٙمٝ اسائٝ ٔيسش ٚ ٌٔبثك ثب ٚالؼيسلٛيش دليك BLMٔذَ 

ٞبي ٔخشّف خٟز ثشآٚسد ٞذسسفز خبن اػشفبدٜ ؿذ. سحميك حبهش اص ايٗ ٔـخلٝ
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فشػبيؾ  يٚػيّٝٝ ث هٝٛثيؾ اص ٘يٕي اص ٞذس سفز خبن ح ٘شبيح ٘ـبٖ داد وٝ

سٍ٘ي دس سِٛيذ سػٛة ٚ فشػبيؾ شٝ ٚ فشػبيؾ آثىٙذي ٘مؾ وٓفؿيبسي كٛسر ٌش

( دس وبس سحميمي خٛيؾ اػالْ وشد٘ذ 18؛ 1395) داسد. ٔحٕذدٛس ٚ ٕٞىبساٖ حٛهٝ

سحميك حبهش . دس اػز% وُ فشػبيؾ خبن ٘بؿي اص فشػبيؾ ؿيبسي 50-70وٝ 

سٛخٝ ؿذ.  ي ٚ خٙذلي دس ٚاحذٞبي ٍٕٞٗ٘يض ثٝ ٘مؾ ػٝ فشػبيؾ ػٌحي، ؿيبس

ٞبي ( ثشاي اسصيبثي ٘شبيح حبكُ اص سٚؽ ٔٙـأيبثي اص داد1392ٜ) كبدلي ٚ ٘دفي

ٝ اػشفبدٜ وشد. دس سحميك هٌيشي ٔؼشميٓ ثش ٔجٙبي ػيٕبي فشػبيؾ حٛا٘ذاصٜ

ٞبي اساهي ٚ ػبص٘ذٞبي ثشيػيٕبي فشػبيؾ ثشٚي وبس يحبهش ٘يض ثش ٔجٙبي ٘مـٝ

 ٌيشي ٔؼشميٓ سػٛثبر سِٛيذي ؿذ.الذاْ ثٝ ا٘ذاصٜ بػيٙؿصٔيٗ
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 مىاتع

 اس فزسایص تٍ حساس مىاطق ضىاخت(، 1388)اكغش ٔحٕذي ػّي ٚ احٕذي، حؼٗـ 

خغشافيبي  يفلّٙبٔٝ آتخیش سىگاب(، یحًضٍ) Fargas مذل تزرسی طزیق
 .1-10 كق، 22ي ػشصٔيٗ، ػبَ ؿـٓ، ؿٕبسٜ

 .سٟشاٖ دا٘ـٍبٜ ـبسار، ا٘شچبح دٙدٓ ،کارتزدی صئًمًرفًلًصی (،1386) حؼٗ احٕذي،ـ 

 خذاؿٙبع ػؼيذسهب ٚ وبٔشاٖ داٚسي، حؼيٗ؛ ثٙبيي، ثيظٖ؛ لٟشٔب٘ي، ػؼيذ؛ ساػشٍٛ،ـ 

 تجزتی َایمذل تا کطت تىگ آتخیش یحًضٍ رسًب ي فزسایص تزآيرد(، 1385)

MPSIAC  ي EPM ٍکمک تGIS ، ّٝٔٙبثغ ٚ وـبٚسصي فٖٙٛ ٚ ػّْٛ ئد 

 .91-105 كق ،1 يؿٕبسٜ، دٞٓ بَػ، ًجيؼي

 .چبح ػْٛ ،، ا٘شـبسار دا٘ـٍبٜ سٟشاٖفزسایص آتی ي کىتزل آن ،(1379سفبٞي، حؼيٙمّي ) ـ

 تىذیپُىٍ(، 1394صادٜ، ٔحٕذٟٔذي، آصسذي فٟيٕٝ، )كذٚق، ػيذحؼٗ، حؼيٗـ 

ي  EPM ،Fargas مذل سٍ اس استفادٌ تا کُمان آتخیش یحًضٍ در فزسایص

BLM ،ً137-154 كق، 2، ؿٕبسٜمًرفًلًصیَیذريصئ. 

چبح ؿـٓ )ثب سدذيذ  ،، ا٘شـبسار دا٘ـٍبٜ سٟشاٖحفاظت خاک ،(1377وشدٚا٘ي، دشٚيض )ـ 
 ٘ظش(.

(، 1395) ػيذيبٖ ػيذٔشسوي ٚ لشثب٘ي ٚالؼي، حدز ؛سٚحب٘ي، حبٔذ ؛ٔحٕذدٛس، ػٛٔبـ 
ٞبي دظٚٞؾ ي، ٔدّٝفُم فزسایص ضیاری در ضزایط خاک خطک ي مزطًب

 .17-29 كق(، 21)6:1ٔحيٌي،  فشػبيؾ

 تا فزسایص ضذت تعییه (، 1391) غالٔي ٚحيذ ٚ اكغشػّي ٔحٕذي، ٟٔذي؛ ٘ٛخٛاٖ،ـ 

 تىذرٌ(، آتخیش یحًضٍ :مًردی ی)مطالعٍ  BLMي Fargas َایمذل اس استفادٌ

 .11-26 كق ،29 يؿٕبسٜ دٞٓ، ػبَ سٛػؼٝ، ٚ خغشافيب يفلّٙبٔٝ

 طزیق اس رسًب تًلیذ مىاتع سُم تعییه(، 1392بدلي )كػيذحٕيذسهب  ٚ ٘دفي، ػؼيذـ 

 ي وگاری اوگطت فزسایص، سیمای یقطٍـو یَای تُیٍريش وتایج یمقایسٍ
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 ،5 خّذ آثخيض، ٔذيشيز ٚ ٟٔٙذػي دظٚٞـي-ػّٓ ي٘ـشيٝ ،میذاوی گیزیاوذاسٌ

 .165-178 كق، 3ي ؿٕبسٜ

 در ضیاری فزسایص گستزش ساسییکم(، 1392) داغيلشٜحىيٕٝ  ٚ ٚاػظي، ػّيشهبـ 

 ٚ آة ي٘ـشيٝ، سوجان ضمال غزب در ريدسوجان آتخیش یحًضٍ در ماروی َایخاک
 .881-872 كق، 5ي ، ؿٕبس27ٜخبن، خّذ
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