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SWAT :
 

 1مُيه وادري

 2*عليرضا ايلذرمي

 3ًريـميذ وـح

 4اميه بيگيُيال آقاـس

 5يوذحسيه زيىي

 ذٌيچک

 يٍ سٍاًبة ػطح يىيذسٍلَطيّ يٌذّبين ثش فشآيش اللييتغ يذُيپذ تأثيش ٍ ياساض يش وبسثشييتغ

ت يشيح ٍ هذيكح يضيسهٌبثغ آة ٍ ثشًبهِ يّبت چبلؾيشيتَاًذ ثِ هذيض هيآثخ يحَضِ

ش ييٍ تغ ياساض يش وبسثشيياثش تغ يك ثِ هٌظَس ثشسػيي تحميذ. دس ايض ووه ًوبيخآث يّبحَضِ

 يحَضِ ياساض يوبسثش يٌيثؾيپ يهَسد اػتفبدُ لشاس گشفت. ثشا SWATن ثش سٍاًبة، هذل يالل

هبسوَف   CAٍ، هذل هبسوَف 2014، 2000، 1986 يّبش هبَّاسُ لٌذػت ػبلياص تلبٍ ييگش

ثبسؽ ٍ  يّبدادُ ييبع ًوبيض هميؿذ. س يٌيثؾيپ 2042ػبل  ياساض يثشوبس ياػتفبدُ ٍ ًمـِ

ن يالل يٌيثؾيخْت پ HADCM3هذل  يّبياًدبم ؿذ ٍ خشٍخ SDSMض تَػط هذل يدهب ً

دػت  ي ثِ ييت تؼيف ٍ ضشيت ًؾ ػبتىليذ. ثب تَخِ ثِ ضشيي اػتفبدُ گشديگش يحَضِ يآت

ت ي)ثِ تشت ياػتجبسػٌد ي( ٍ هشحل60/0ٍِ 59/0ت ثشاثش ثب ي)ثِ تشت يآهذُ دس هشحلِ ٍاػٌد
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 يهَسد ثشسػ يشّبيهتغ يٌيثؾيدس پ يلبثل لجَل ييوبسا يي هذل داساي( ا67/0ٍ  66/0ثشاثش ثب 

دّذ  ثب ثبثت هبًذى سًٍذ يدػت آهذُ ًـبى هح ثِيض هَسد  هطبلؼِ اػت. ًتبيآثخ يحَضِدس 

 يدسكذ 28/2 ؾيي هٌطمِ ؿبّذ افضايا 2014تب  1986 يّبِ دس ػبليپب يشات دٍسُييتغ

 2014ًؼجت ثِ ػبل  2042هؼبحت هشتغ تب ػبل  يدسكذ 07/2 هؼبحت خٌگل ٍ وبّؾ

ي ثبسؽ يبًگيه يآت يػبل دس دٍسُ يّبؿَد وِ دس اوثش هبُيي هـبّذُ هيخَاّذ ثَد ٍ ّوچٌ

ي يبًگش ايح ثيتبخَاّذ ثَد. ً يـيسًٍذ افضا يي دهب داسايبًگيٍ ه يسًٍذ وبّـ يهبّبًِ داسا

ثذٍى  يثب وبّؾ هؼبحت هشتغ ٍ اساض يآت يدس دٍسُ ياساض يش وبسثشييهَضَع اػت وِ تغ

 A2  ٍ B2يَّبين تحت ػٌبسيش اللييي تغيٍ ّوچٌ يخٌگل يؾ هؼبحت اساضيپَؿؾ ٍ افضا

ضاى سٍاًبة دس دٍسُ يح ًـبى داد وبّؾ هيت ًتبيگشدد. دس ًْبيضاى سٍاًبة هيهَخت وبّؾ ه

ـتش اص ين )ثبسؽ ٍ دهب( ثيش اللييدس اثش تغ 2010تب  2000 يًؼجت ثِ دٍسُ 2050تب  2042

  ؿَد.يدبد هيا ياساض يش وبسثشيياػت وِ دس اثش تغ يضاى وبّـيه

 .SWAT، هذل ياساض يي، سٍاًبة، وبسثشيگش يحَضِن، يش اللييتغ :يذيکل کلمات

 

  مقذمٍ

 يّبؼتن، ثش پبػخيآى اوَػ يطيط هحيش دس ؿشاييدبد تغيا يؼيؼتن طجيه اوَػيدس 

گزاس اػت تأثيشؾ ٍ سػَة هٌطمِ يضاى فشػبيالة ٍ هيؿذى ػ يهبًٌذ خبس يذسٍلَطيّ

ش يياثش تغ يهَسد اػتفبدُ ثِ هٌظَس ثشسػ يّباص هذل يىي(. 2003ٍ ّوىبساى،  1ىبي)ػ

SWATن ثش سٍاًبة هذل يش اللييٍ تغ ياساض يوبسثش
 ػبصِيه ؿجي SWATاػت، هذل  2

اػت وِ  يىيضيِ فيثب پب يهىبً يؼيتَصوِيَػتِ ٍ ًيه هذل صهبى پيٍ  يىيذسٍلَطيّ

ِ ؿذُ ٍ يىب تْيآهش يمبت وـبٍسصيغ تحميػشٍ يثشا 1999دس ػبل  3تَػط خف آسًَلذ

 يشات وبسثشييي تغيث يدسن ساثطَِػتِ دس حبل تَػؼِ ثَدُ اػت. ياص آى صهبى ثِ طَس پ

، اطالػبت يىيذسٍلَطين ّيآى ثش سط يآى ٍ اثشات ثبًَ يٍ ػَاهل ثِ ٍخَدآٍسًذُ ياساض

                                                           
1- Sika 

2- Soil and Water Assessment tools 

3- Jeff Arnold 



 

 

 

 

 

وٌذ يفشاّن ه يؼيذاس هٌبثغ طجيت پبيشيي ٍ هذياػتفبدُ اص صه يضيسثشًبهِ يثشا يضشٍس

 ثبػث گؼتشؽ يؾ خْبًيؾ گشهبين ٍ افضايش اللييگش تغياص طشف د(. 2011، 1يٌي)پبالهَل

ؿَد ٍ ثش يىٌَاخت ثبسؽ هيشيغ غيصش ثبػث تَييي تغيّب ٍ تذاٍم آًْب ؿذُ ٍ ايخـىؼبل

 يّبٌذيدبد ؿذُ ٍ اثش آى ثش فشايشات اييضاى ٍ سًٍذ تغيه يگزاسد. ثشسػيه تأثيشهٌبثغ آة 

 يّبِ ثشًبهِيٌذُ ٍ اسايشات دس آييت تغيٍضؼ يٌيثؾيپ يگـبحَضِ، ساُ يىيذسٍلَطيّ

 (.2004ّوىبساى،  ٍ 2ذاس هٌبثغ آة حَضِ اػت )ثبتشٍعيپب يتَػؼِ يٌِيوبساتش دس صه

ي ٍ خطش پش ؿذى هخضى ػذ  اص سػَثبت ٍ وبّؾ يگش يي دس حَضِيػبخت ػذ گش

حَضِ ٍ  ياساض يوِ وبسثش تأثيشي ٍ يفلل يّبالةيل ٍلَع ػيذ آى ثِ دليػوش هف

ك حبضش ثَدُ اػت. يتحم يي هٌطمِ ثشايل اًتخبة ايدل ،ي اهش داسدين ثش ايش اللييتغ

ض هَسد يآثخ يِحَضن يٍ الل ياساض يشات وبسثشييتغ يثشسػك يي تحميّذف اص اًدبم ا

ض دس خْت يآثخ يِحَضي يضاى سٍاًبة ايشات ثش هييي تغيضاى اثش ايي هييهطبلؼِ ٍ تؼ

ك دس ًمبط هختلف خْبى يي تحميا يدس ساػتب يت ثْتش آى اػت. هطبلؼبت هختلفيشيهذ

3اًدبم ؿذُ اػت اص خولِ لي
مب ثب يٍالغ دس غشة آفش يا(، دس حَض2007ِّوىبساى ) ٍ 

 يش هٌبطك ثب وبسثشيياًدبم دادُ ٍ ًـبى دادًذ وِ تغ يميتحم SWATاػتفبدُ اص هذل 

ط يش ؿشاييثبػث تغ يب هٌبطك ؿْشيٍ  يوـبٍسص يصاس ثِ اساضخٌگل، هشتغ ٍ ثَتِ

ؾ يش ثِ كَست افضاييي تغيدِ ايؿَد ٍ ًتيض هيآثخ يِحَضه يدس  يؼيطج يذسٍلَطيّ

ّب سٍدخبًِ يِيٍ آة پب يٌيصهشيهٌبثغ آة ص يِـي، وبّؾ تغزيطحـٍاًبة ػدس حدن س

بى يخش يذسٍلَطين سا ثش ّيش اللييتغ تأثيشض ي( 2008ًٍ ّوىبساى )4ليثبؿذ. اػتيه

 ي، ثشسػA1Bاًتـبس  يَيٍ ػٌبس ECHAM5 يسٍدخبًِ ثب اػتفبدُ اص هذل گشدؽ ػوَه

ت يٍضؼ يثشسػ يثشاHBV-Light  سٍاًبةثبسؽ  يك اص هذل هفَْهيي تحميوشدًذ. دس ا

ذًذ وِ ثبسؽ يدِ سػيي ًتياػتفبدُ وشدًذ ٍ ثِ ا 2060تب  2010 يآت يُبى دس دٍسيخش

ش ييتغ تأثيشّن تحت  يضاى دثيبثذ ٍ هييؾ ٍ وبّؾ هيت افضايصهؼتبًِ ٍ تبثؼتبًِ ثِ تشت
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ن يش اللييٍ تغ يساضا يشـ(، اثشات وبسث2013ٍ ّوىبساى ) 1ش خَاّذ وشد. ثبلَذييتغ ،نيالل

 يِ ثشسػيض دس تشويؼگيض وَيآثخ يِحَضًبم ًبم دس  يِبى آة سٍدخبًين خشيسط سا ثش

ضاى، يه ذ دسيش ؿذييتغ يٌيذًذ وِ ثب گؼتشؽ ؿْشًـيدِ سػيي ًتيوشدًذ ٍ ثِ ا

( ثب اػتفبدُ 1392ٍ ّوىبساى ) يخبًيدبد ؿذُ اػت. ثبًيبى ايفشوبًغ ٍ هذت صهبى خش

دس  يچبيض آخيآثخ يِن ثش سٍاًبة حَضيش الليياثشات تغ يثِ ثشسػ  LARS-WGاص هذل

ضاى ثبسؽ يه ي هٌطمِيذًذ وِ دس ايدِ سػيي ًتيپشداختٌذ ٍ ثِ ا يؿشلدبىياػتبى آرسثب

ن ثش سٍاًبة اص هذل يش الليياثشات تغ يػبصِيؿج يٍ ثشا بثذييؾ هيوبّؾ ٍ دهب افضا

 هختلف اػتفبدُ وشدًذ ٍ يٍسٍد يُ اص الگَّببى طى ثب اػتفبديث يضيسَّؿوٌذ ثشًبهِ

ٍ ّوىبساى  يضديي ايضاى سٍاًبة حَضِ ثَدًذ. ّوچٌياص وبّؾ لبثل تَخِ ه يح حبويًتب

 يدسُ ثشسػييشيؿ يِسٍدخبً يدث يػبصِيسا دس ؿج SWAT(، وبسثشد هذل 1392)

دُ ٍ لبدس آة ثَسٍاى يػبصِيلبدس ثِ ؿج SWATذًذ وِ هذل يدِ سػيي ًتيوشدًذ ٍ ثِ ا

 وٌذ. ييؿٌبػب يه سا ثِ خَثيپ ياػت صهبى دث

 مًرد مطالعٍ يٍمىطق

صاگشع ٍالغ ؿذُ  يّبوَُسؿتِ يِي دس اػتبى ّوذاى ٍ دس داهٌيض ػذ گشيآثخ يِحَض

ي يگش يبة تب هحل ػذ هخضًيسٍدخبًِ ػشاة گبهبػ يِحَضي هحذٍدُ ؿبهل يا .اػت

 ي ػوذتبًيگش يِحَضَهتشهشثغ اػت، ليو 22ي ياػت، ٍ هؼبحت آى تب هحل ػذ گش

هتش اص ػطح  82/3429تب  9/1833آى اص  يشات استفبػييتغ يِثَدُ ٍ داهٌ يوَّؼتبً

ت هتَػط يهتش، ؿ 2449 ي حذٍديگش يِحَضاػت. استفبع هتَػط دس  آصاد يبيدس

 (. 1لَهتش اػت )ؿىل يو 425/8آى  ياكل يدسكذ ٍ طَل آثشاِّ 71/50آى
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 رانيه در استان َمذان ي در ايگر يٍحًضت ي( مًقع1ضکل )

 

 



 

 

 

 

 مًاد ي ريش 

 از مذليمًرد و يَاٌدادـ 

)ثبسؽ سٍصاًِ،  يىيذسٍلَطيٍ ّ يويالل يّبؿبهل دادSWATُ هذل  يٍسٍد يّبدادُ

( يذيؿجٌن ٍ تبثؾ خَسؿ ي، ػشػت ثبد، ًمطِيحذالل ٍ حذاوثش، سطَثت ًؼج يدهب

ه ًْبًٍذ اػتفبدُ يٌَپتيؼتگبُ ػيك اص آهبس دُ ػبلِ هشثَط ثِ ايي تحمياػت، وِ دس ا

 يٍ وبسثش ي(، خبوـٌبػDEM) يسلَه يهذل استفبػ، يتَپَگشاف يّب، ًمـِييؿذ. ّوچٌ

 يسلَه يهذل استفبػ يًِمـبص اػت. يهذل هَسد ً يّبيض ثِ ػٌَاى ٍسٍديً ياساض

(DEMِثب اػتفبدُ اص ًمـ )ذ يي، اػتخشاج گشديگش يِحَض 1:250000 يتَپَگشاف ي

 (.2)ؿىل

 
 هيگر يٍحًض DEM يٍ( وقط2ضکل )

 يٍِ ثب تَخِ ثِ ًمـ ياش هبَّاسُيحَضِ سا ثب اػتفبدُ اص تلبٍ ياساض يوبسثش يًِمـ

دػت آهذ. ِ ذ، ثيِ گشديّوذاى تْ يؼيهٌبثغ طج يوِ اص اداسُ 1389ػبل  ياساض يوبسثش

  (. 3ذ )ؿىل ياػتفبدُ گشد  ENVIافضاسش هبَّاسُ لٌذػت ٍ ًشميَس اص تلبٍي هٌظيثِ ا



 

 

 

 

 

 
 1986سال  ياراض يکاربر يٍوقط، گريه يٍ( وقطٍ َاي کاربري اراضي حًض3) ضکل

 
 2222سال  ياراض يکاربر يٍوقط( 3ي ضکل )ادامٍ



 

 

 

 

 
 (2214ه )يگر يٍحًض ياراض يکاربر يٍوقط( 3ي ضکل )ادامٍ

گَى ٍ يپل 20هٌطمِ، دس  ياساض يهٌطمِ، وِ ثشاػبع ٍاحذّب يبوـٌبػاطالػبت خ

ذ يِ گشدياػتبى ّوذاى تْ يؼيؿذُ اػت، اص اداسُ ول هٌبثغ طج يثٌذوالع طجمِ 6دس 

 (. 4)ؿىل 

 
 هيگر يحًضٍ يخاکطىاس ي( وقط4ٍضکل )



 

 

 

 

 

  يي اعتبارسىج يياسىجـ 

ي يكَست گشفت. دس ا SWAT CUP افضاسدس ًشم SWATهذل  يٍ اػتجبسػٌد يٍاػٌد

خْت  2010تب  2008ٍ ػبل  يٍاػٌد يثشا 2007تب  2002ك اص آهبس ػبليتحم

ذ ياثتذا ثب SWAT CUP آهبدُ وشدى هذل يذ. ثشايهذل اػتفبدُ گشد ياػتجبسػٌد

 يهَسد اػتفبدُ ثشا يگشدد. پبساهتشّب يثِ هذل هؼشف يٍاػٌد يبص ثشايهَسد ً يپبساهتشّب

ِ هـخق يسٍاًبة ثب حذٍد اٍل ياص پبساهتشّب ييتب 24هدوَػِ ه ياص  يدث يٍاػٌد

 (.2007 ٌـل ٍ ّوىبساى،ياًتخبة گشفت )ٍ

  عملکرد مذل يارَايمعـ 

R يبسّبيتَػط هؼ يح ٍاػٌديًتب يبثياسص
P ٍ1، فبوتَس R، فبوتَس  2

NS شد. يگيكَست ه

فبدُ اص ثشًبهِ ثب اػت SWATبى دس هذل يخش يت پبساهتشّبيي دسخِ حؼبػييثِ هٌظَس تؼ

SUFI2 افضاس دس ًشمSWAT CUP كَست  يپبساهتش اًتخبث 24 يثشا يػٌدتيحؼبػ

دسخِ  يوِ داسا ييدس هَسد حزف پبساهتشّب يػٌدتيح حؼبػيگشفت، ثب اػتفبدُ اص ًتب

 يبسّبيؿَد. ثب تَخِ ثِ هؼيه يشيگنيتلو يٌذ ٍاػٌديّؼتٌذ، اص فشآ يت ووتشيحؼبػ

P-Value   ٍT-Stat ؿَد.يت پبساهتشّب هـخق هيبػحؼ 

 يپًضص اراض يوقطٍ يىيبصيپـ 

وِ دس  2014ٍ  2000، 1986 يّبهشثَط ثِ ػبل ياساض يوبسثش يّبثب اػتفبدُ اص ًمـِ

 يوبسثش يهبسوَف ًمـِ CAلتش يهبسوَف ٍ ف يشُيٍ هذل صًد ِ ؿذيهشاحل لجل تْ

 ذ.يِ گشديض تْي( 5ً)ؿىل  2042ػبل  ياساض

                                                           
1- Nash Satklif 



 

 

 

 

 
 2242ه در سال يگر يحًضٍ ياراض يکاربر يقطٍ( و5ضکل )

 هيگر يحًضٍ يٌىذيم آياقل يىيبصيپـ 

ي اػتفبدُ يگش ين آتيالل يٌيثؾيخْت پ Hadcm3 هذل يّبيك اص خشٍخيي تحميدس ا

 يّبهذل يبع وشدى خشٍخيهمضيثِ هٌظَس س SDSM يك اص سٍؽ آهبسيي تحميدس اذ. ؿ

  ذ.يخَ اػتفبدُ گشد يگشدؽ ػوَه

 م بر رياوابير اقلييتغ تأثير يبررس ـ

اص  يسٍاًبة ًبؿ يػبصِيؿذُ، خْت ؿج يٍاػٌد يدس هحذٍدُ پبساهتشّب SWATاص هذل 

ي هٌظَس ياػتفبدُ ؿذ. ثِ ا A2 ٍB2 َ يي تحت دٍ ػٌبسيگش يحَضِ يويشات اللييتغ

، وِ دس A2 يَّبيتحت ػٌبس يويالل يشّبيهتغ يثشا GCM يّبهذل يّبيٌيثؾيپ

َم ـّب ٍ سػَادُـثش اسصؽ خبً تأويذثب  ياهٌطمِ يتيخوؼ يشٍّبـيت ًيتمَ يُذـشًيثشگ

 B2 اػت ٍ يغ  التلبديشــشفت ػيووتش ثِ پ يت ٍ ٍاثؼتگيبد خوؼي، سؿذ صيخبًَادگ

 ؼتيصطيٍ هح ي، اختوبػيت هؼبئل التلبديتمَ يثشا ياهٌطمِ يّبحلوِ دس آى ثِ ساُ

 يذ ٍ هذل ثشايل گشديتجذSWAT ثِ فشهت هذل  يػبصعبيضهميؿَد، پغ اص سيه تأويذ



 

 

 

 

 

هختلف  يَّبيهذل ثب ػٌبس يح حبكل اص اخشاياخشا ؿذ ٍ ػپغ ًتب هَسد ًظش يَّبيػٌبس

 .ؼِ لشاس گشفتيصهبى حبل، هَسد همب يويط الليهذل ثب ؿشا يح حبكل اص اخشايٍ ًتب

 جيبحث ي وتا

 SWATمذل  يج ياسىجيوتاـ 

دس ًوَداس هشثَط ثِ  2007تب  2002 يُسٍصاًِ دس دٍس يدث يهذل ثشا يح ٍاػٌديًتب

( ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 6ذُ دس ؿىل )ـؿ يػبصِيٍ ؿج يهـبّذات يش دثيهمبد يِؼيهمب

  Pٍ فبوتَس  59/0ثشاثش  NS( ؿبخق 1دس خذٍل ) يآهبس يح ؿبخق ّبيثب تَخِ ثِ ًتب

Rي )ييت تؼيضش دػت آهذُ ٍ ثِ 03/0ٍ  47/0 ت ثشاثشيتشت ثِ Rٍ فبوتَس 
 يّبيدث ي( ثشا2

ح ثِ دػت آهذُ دس يي اػبع ًتبياػت. ثش ا 60/0 ؿذُ ثشاثش يػبصِيٍ ؿج يهـبّذات

 ذًذ. يذ گشدييأت يٍاػٌد يِهشحل

 ريزاوٍ يدب يمذل برا يمربًط بٍ ياسىج يَاج آمارٌي( وتا1جذيل )

bR2 MSE P_factor R-factor R
2

 NS 

36/0 39/0 47/0 03/0 60/0 59/0 

 

 
 هيگر يٍحًضدر  يياسىجي ٌدير يضذٌ برا يسازٍيي ضب يمطاَذات ير دبيمقاد يٍسي( مقا6ضکل )



 

 

 

 

  SWATمذل ياعتبارسىج جيوتاـ 

، يٍاػٌد يُاًتخبة پبساهتشّب دس دٍس يدسػت يثِ هٌظَس ثشسػ ياػتجبسػٌد يِهشحل

( 2ٍ خذٍل ) يجبسػٌدـتح اػي( ًتب7ىل )ـگشفت. ؿدبم ـاً 2010تب  2008 يُدٍس يثشا

 يُووتش اص دٍس Pفبوتَس  دّذ. همذاسيسا ًـبى ه يآهبس يّبح هشثَط ثِ ؿبخقيًتب

ي هشحلِ اػت، همذاس يـتش هذل دس ايت ثيػذم لطؼ يُدٌّذثَدُ وِ ًـبى يٍاػٌد

ض يً Rوتَس اػت ٍ همذاس فب يٍاػٌد يـتش اص هشحلِيي هشحلِ ثيدس ا NS  ٍR2ت يضش

وٌذ. ثب تَخِ يبى هيي هشحلِ سا ثيدس ا يخَة دث ًؼجتبً يػبصِيه ثَدُ وِ ؿجيووتش اص 

 يٍاػٌد يِدػت آهذُ دس هشحل ي سٍاًبة ثِييت تؼيف ٍ ضشيت ًؾ ػبتىليثِ همذاس ضش

 ي دس طجمِيگش يِحَضدس  SWATهذل  ييوبسا يفيٍ ثش اػبع ؿبخق و يٍ اػتجبسػٌد

ثبؿذ هذل  75/0ـتش اص يف ثيػبًىل -اگش ؿبخق ًؾ شد. ػوَهبًيگيهشؽ لشاس يلبثل پز

ثبؿذ  36/0ثخؾ ٍ اگش ووتش اص تيثبؿذ، سضب 75/0تب  36/0ي يٍ وبهل ٍ اگش ث يػبل

ي يگش يحَضِ يف ثشايت ًؾ ػبتىليٌىِ ضشيؿَد ثب تَخِ ثِ ايشلبثل لجَل فشم هيغ

دػت آهذُ اػت،  ثِ 66/0ٍ  59/0ت ثشاثش يثِ تشت يٍ اػتجبسػٌد يٍاػٌد يدس هشحلِ

 يسٍاًبة ػطح يػبصِيؿج ييتَاًب SWATثخؾ ثَدُ ٍ هذل تيدػت آهذُ سضب ح ثِيًتب

 ي سا داسد. يگش يحَضِدس 

 
 يٍحًضدر  ياعتبارسىج يٌدير يضذٌ برا يسازٍيي ضب يمطاَذات ير دبيمقاد يٍسي( مقا7ضکل )

 هيگر

 



 

 

 

 

 

 گريه يمذل براي دبي ريزاوٍ در حًضٍ َاي مربًط بٍ اعتبارسىجي( وتايج آمار2ٌجذيل )

bR2 MSE P_factor R-factor R
2

 NS 

51/0 16/0 39/0 04/0 67/0 66/0 

 بر رياواب ياراض ير کاربريياثر تغـ 

(  آهذُ اػت. ثب 9( ٍ )8ىل )ـثش سٍاًبة دس ؿ ياساض يشـش وبسثييغـت تأثيشح حبكل اص يًتب

هَسد  يِدس حَض 2052 تب 2042 يُؿَد وِ دس دٍسيي ًوَداسّب هـبّذُ هيتَخِ ثِ ا
بثذ. ثب ييوبّؾ ه 2010تب 2000 يُحَضِ ًؼجت ثِ دٍس يضاى سٍاًبة خشٍخيهطبلؼِ ه
 ياساض يش اص وبسثشيهذل غ يّبيهذل توبم ٍسٍد يي هشحلِ اص اخشايٌىِ دس ايتَخِ ثِ ا

ؾ هؼبحت ياص افضا يوبّؾ سٍاًبة سا ًبؿ ييتَاى ايهثبثت دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت 
ؾ يثب افضا يثِ طَس ول ثذٍى پَؿؾ داًؼت. يٍ وبّؾ هؼبحت اساض يخٌگل ياساض

ك يٍ ػو يثِ آثخَاى ػطح يگزسٍ آة يشيضاى ًفَرپزيؾ هيخٌگل ثِ ػلت افضا يوبسثش
 بفتِ اػت. يوبّؾ  يهمذاس سٍاًبة ػطح يش ٍ تؼشق ٍالؼيؾ تجخيٍ افضا

 2242ي  2214لًمتر( سال ي)ک ياراض ي( مساحت کاربر3) يلجذ

 )بذين پًضص( ياصخرٌ ياراض يمرتع ياراض کاضتجىگل دست يعيجىگل طب 

2014 35/2 82/0 63/14 24/3 
2042 59/2 05/1 19/14 20/3 

 

 
 (2252تا  2242 يٌبا دير 2212تا2222 يٌدير يٍسيسان رياواب )مقايبرم ياراض ير کاربريياثر تغ( 8ضکل )



 

 

 

 

 
 (2252تا  2242 يٌبا دير 2212تا2222 يٌدير يٍسي)مقا سان رياوابيبرم ياراض ير کاربريياثر تغ (9ضکل )

 م بر رياوابير اقليياثر تغـ 

ًـبى دادُ ؿذُ اػت وِ  13 تب 10ن ثش سٍاًبة دس اؿىبل يش اللييتغ تأثيشح حبكل اص يًتب

 ؿبّذ 2010تب  2000 يًُؼجت ثِ دٍس 2052تب  2042 يُهَسد هطبلؼِ دس دٍس يِحَض

ؾ دهب ٍ ثِ ياص افضا يضاى سٍاًبة سا ًبؿيي وبّؾ هيتَاى ايوبّؾ سٍاًبة خَاّذ ثَد. ه

َط ح هشثيداًؼت. ثب تَخِ ثِ ًتب يضاى ثبسًذگيش ٍ وبّؾ هيضاى تجخيؾ هيدًجبل آى افضا

ضاى يوِ ه ييّبؿَد وِ دس هبُيهـبّذُ ه يآت يٍُ سٍاًبة هبّبًِ دٍس يثِ دهب، ثبسًذگ

  بثذ.ييض وبّؾ هيً يآت يُضاى سٍاًبة دس دٍسيبفتِ هيؾ يوبّؾ ٍ دهب افضا يثبسًذگ

 
 ًيسىار2252تا  2242 يٌبا دير 2212تا2222 يٌدير يٍسيسان رياواب )مقايم برمير اقليي( اثر تغ12) ضکل

A2) 



 

 

 

 

 

 
 2252تا  2242 يٌبا دير 2212تا 2222 يٌدير يٍسيسان رياواب )مقايم برمير اقليياثر تغ (11ضکل )

 (A2 ًيسىار

 
 2252تا  2242 يٌبا دير 2212 تا 2222 يٌدير يٍسيسان رياواب )مقايم برمير اقليي( اثر تغ12)ضکل 

 (B2 ًيسىار

 
 2252تا  2242 يٌبا دير 2212تا 2222 يٌدير يٍسيسان رياواب )مقايم برمير اقليياثر تغ (13ضکل )

 (B2 ًيسىار



 

 

 

 

 يآت يٌم در ديرير اقلييي اثرتغ ياراض ير کاربريياثر تغ يٍسيمقاـ 

ثب وبّؾ  يآت يُدس دٍس ياساض يش وبسثشييؿَد وِ تغيهـبّذُ ه (3) ؿىل ثب تَخِ ثِ

هَخت وبّؾ  يخٌگل يؾ هؼبحت اساضيثذٍى پَؿؾ ٍ افضا يهؼبحت هشتغ ٍ اساض

ضاى يهَخت وبّؾ هA2 ٍ  B2 يَّبيض تحت ػٌبسين ًيش اللييؿَد ٍ تغيضاى سٍاًبة هيه

ضاى يثش وبّؾ ه ياساض يوبسثش شييؿَد اثش تغيي هـبّذُ هيگشدد. ّوچٌيسٍاًبة ه

ووتش ثَدُ A2  ٍ  B2يَّبين تحت ػٌبسيشاللييؼِ ثب اثش تغيدس همب يآت يُسٍاًبة دس دٍس

ٍ  يح آالٍيوبّؾ خَاّذ داد وِ ثب ًتب يـتشيضاى ثين سٍاًبة سا ثِ هيش اللييٍ تغ

ثش  ياساض يـتش وبسثشيث تأثيشثش  ي( هج2013ٌ( ٍ ثبلَذ ٍ ّوىبساى )2013ّوىبساى )

ش ييتَاى ثِ تفبٍت دس ؿذت تغيشت هيي هغبيا يُل ػوذيشت داسد. اص داليهغب يوبّؾ دث

وِ ثب تَخِ ثِ يطَسِبفتِ ًؼجت داد ثيش ييتغ يي ٍػؼت اساضيٍ ّوچٌ ياساض يوبسثش

 يّبييصه يش هٌبطك وِ داساـيي ًؼجت ثِ ػبيگش يِحَضثَدى هٌطمِ دس  يوَّؼتبً

ذ وِ يبى ًوبيسا ث يشيگدِيي ًتيتَاًذ چٌيثبؿٌذ هيه يصوـبٍس يّبيهؼطح ثب وبسثش

ثِ ؿىل هحذٍد ثِ  ياساض يش وبسثشييي ًؼجت ثِ تغيػذ گش يِحَضن دس يش الليياثش تغ

 ـتش اػت.يثَدى ث يل وَّؼتبًيدل

 گيري وتيجٍ

بًگش وبّؾ يي ثيگش يِحَضثش سٍاًبة  ياساض يش وبسثشيياثش تغ يح حبكل اص ثشسػيًتب

ؾ هؼبحت خٌگل ٍ يضاـاػت. اف يِحَضي يسٍاًبة ثِ كَست سٍصاًِ ٍ هبّبًِ دس اضاى يه

ي هؼئلِ يل اياص دال يىي يآت يُثذٍى پَؿؾ دس دٍس يوبّؾ هؼبحت هشتغ ٍ اساض

بًگش وبّؾ يي ثيگش يِحَضن ثش سٍاًبة يش الليياثش تغ يح ثشسػيًتب يياػت. ّوچٌ

ٌىِ دس يض اػت. ثبتَخِ ثِ ايآثخ يِحَضي ياضاى سٍاًبة ثِ كَست سٍصاًِ ٍ هبّبًِ دس يه

اٍل ٍ آخش ػبل  يّبي هبّبًِ دهب ثِ خلَف دس هبُيبًگيه A2  ٍ B2َيّش دٍ ػٌبس

تَاى يبفتِ، هيض دس ثْبس ٍ صهؼتبى وبّؾ يً يضاى ثبسًذگيثَدُ ٍ ه يـيسًٍذ افضا يداسا

 بثذييؾ هيض افضايش ًيخؾ دهب وِ ثِ دًجبل آى تجياص افضا يضاى سٍاًبة سا ًبؿيي وبّؾ هيا



 

 

 

 

 

ِ دػت آهذُ، هـبّذُ ـح ثيبـَخِ ًتـداًؼت. ثب ت حَضِي يضاى ثبسؽ دس ايـؾ هـٍ وبّ

ِ، يِ، فَسيطاًَ يّبوِ وبّؾ ثبسؽ، هبُ ييّبي سٍاًبة هبّبًِ دس هبُيبًگيؿَد وِ هيه

 يضاى ثبسًذگيؾ هيوِ افضا ييّببفتِ اػت ٍ دس هبُيٍ دػبهجش وبّؾ  يل، هيهبسع، آپش

ضاى سٍاًبة ًؼجت يآگَػت ٍ ػپتبهجش ه يطٍى، خَال يّبؿذُ اػت هثل هبُ يٌيثؾيپ

 يش وبسثشييؿَد وِ اثش تغيي هـبّذُ هيبفت. ّوچٌيؾ خَاّذ يحبضش افضا يُثِ دٍس

 يَّبين تحت ػٌبسيشاللييؼِ ثب اثش تغيدس همب يآت يُضاى سٍاًبة دس دٍسيثش وبّؾ ه ياساض

A2 ٍ  B2لشاس دادُ ٍ  تأثيشت حت يـتشيضاى ثين سٍاًبة سا ثِ هيش اللييووتش ثَدُ ٍ تغ

 ٍ ّوىبساى يآالٍ يح ثب هطبلؼِيي ًتبيا .ن اػتيش اللييتغ تأثيشـتش تحت يوبّؾ سٍاًبة ث

( دس 2013آلپ ٍ ثبلَذ ٍ ّوىبساى ) يّبوَُ يَُسػشى دس دسي يِ( دس حَض2013)

ي يثب تَخِ ثِ اطالػبت ثِ دػت آهذُ اص اشت داسد. يِ هغبيؼگض دس تشويض وَيآثخ يِحَض

 يتيشيش هذيي ٍ اتخبر تذاثيگش يِحَضدسػت  تيشيتَاى دس خْت هذيّب هيٌيثؾيپ

 يشات ًب هٌبػت وبسثشيياص تغ يشيٍ خلَگ يِحَضي يط ايدسػت ٍ هتٌبػت ثب ؿشا

   ن الذام وشد.يش اللييتغ يُذياص پذ يٍ وبّؾ خؼبسات ًبؿ ياساض
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