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چىيذٜ
ثطضؾي  ٚقٙبذت ػٛأُ ٚ ٚيػٌيٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيه  ٚچٍٍ٘ٛي تأحيط آٟ٘ب زض ٔسيطيت حٛضٞٝبي آثطيع زض جٟت
وبٞف ذؿبضت ٘بقي اظ ضذساز ؾيُ ،اظ إٞيت ثؿيبض ظيبزي ثطذٛضزاض اؾت .تحميك حبضط ،ثب ٞسف ثطضؾي ٚيػٌيٞبي
ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيه حٛضٞٝبي آثطيع والٖقٟط تٟطاٖ ثب تأويس ثط ؾيُذيعي اظ ططيك ثطآٚضز  ٚثطضؾي ذهٛنيبت
فيعيٌٛطافيه حٛضٞٝبي آثريع ٔؿّط ثط والٖقٟط تٟطاٖ ا٘جبْ ٌطفت ٝاؾت .زض ايٗ ٔمبِ ،ٝثطاي ثطضؾي ؾيُذيعي
حٛض٘ ،ٝمكٞٝبي غئٛٔٛضفِٛٛغي ٔٙطمٝي تٟطاٖ تحّيُ ٘ ٚمكٝي ٚاحسٞبي پبؾد ٞيسضِٛٚغيه ،تطؾيٓ ٕٛ٘ ٚزاضٞبي
زثيٞبي حسثيكتط ِحظٝاي زض ايؿتٍبٜٞبي ٞيسٔٚتطي ٞفتحٛو (زضو ،)ٝؾِٛمبٖ (وٗ) ،پُ تجطيف (زضثٙس)  ٚلالن
(زاضآثبز) تطؾيٓ قس ٜاؾت .ايٗ تحميك ثب اؾتفبز ٜاظ ٔطبِؼبت وتبثرب٘ٝاي٘ ،مكٞٝبي تٛپٌٛطافي ٚ 1:50000ظٔيٗقٙبؾي
ٔ 30 DEM ،1:100000تطي ٔٙطمٝي ٛٔ Dضز ٔطبِؼ ،ٝػىؽٞبيٛٞايي ؾبَ ٚ 1334تهبٚيط ٔبٛٞاضٜاي Google

 ٚ Earthثب ث ٝوبضٌيطي ٘طْافعاضٞبي  Excel ٚ WMS , FreeHand ،Arc GISا٘جبْ ٌطفت ٝاؾت٘ .تبيج تحميك ٘كبٖ
ٔيزٞس ،ث ٝػّت تأحيطات ذهٛنيبت فيعيٌٛطافيه حٛضٞٝبي آثطيع ٔؿّط ثط والٖقٟط تٟطاٖ ،اظ جّٕ ،ٝقىُ حٛضٞٝب،
ٔؿبحت  ٚط َٛوٓ آثطاٞٝٞبي انّيٚ ،جٛز اذتالف اضتفبع  ٚقيت ظيبز قٕبِي -جٛٙثي ،فبنّٝي وٓ ثيٗ حٛضٝ
زضيبفت  ٚثرف ذطٚجي حٛضٞٝب  ٚوٛتبٞي ظٔبٖ تٕطوع ٔ ٚساذالت ا٘ؿب٘ي ،ضٚا٘بةٞبي حبنُ اظ ثبض٘سٌي زض ٔست
ظٔبٖ ا٘سن ٚاضز پيىطٜي قٟطي ٔيٌطزز٘ .مكٝي  HRUSحٛضٞٝبي ٔٛضز ٔطبِؼ٘ ،ٝيع ٘كبٖزٙٞسٜي تٛٙع ظيبز
ٚاحسٞبي پبؾد ٞيسضِٛٚغيه ثيكتط حٛضٞٝب ،ثٚٝيػ ٜحٛضٝي وٗ اؾتٕٞ .چٙيٗ ،ثطضؾي ٕ٘ٛزاضٞبي زازٜٞبي زثي
حسثيكتط ِحظٝاي٘ ،كبٖ زاز و ٝزض ايؿتٍبٜٞبي ٞفتحٛو  ٚلالن ٘ٛؾبٖ ظيبز ثٛز ٚ ٜثب تٛج ٝث ٝپيكيٝٙي
ؾيُذيعي زض ٔحسٚزٜي ٔٛضز ٔطبِؼ ،ٝث ٝزِيُ ٚضؼيت ٚ ٚيػٌيٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيه حٛضٞٝبي آثطيع زض ثبالزؾت،
والٖقٟط تٟطاٖ ث ٝقست ٔتأحط اظ ضذساز ؾيالة اؾت  ٚايٗ ٔربطط ٜپسيسٜي ٕٞيكٍي آٖ ذٛاٞس ثٛز.
 -1زا٘كيبض ٌط ٜٚغئٛٔٛضفِٛٛغي زا٘كىس ٜػّ ْٛجغطافيبيي ،زا٘كٍب ٜذٛاضظٔي تٟطاٖ (٘ٛيؿٙسٔ ٜؿئ.)َٛ
 -2زا٘كيبض ٌط ٜٚغئٛٔٛضفِٛٛغي زا٘كىس ٜػّ ْٛجغطافيبيي ،زا٘كٍب ٜذٛاضظٔي تٟطاٖ.
 -3زا٘كيبض ٌط ٜٚغئٛٔٛضفِٛٛغي زا٘كىس ٜػّ ْٛجغطافيبيي ،زا٘كٍب ٜذٛاضظٔي تٟطاٖ.
 -4زا٘كجٛي زوتطي غئٛٔٛضفِٛٛغي زا٘كىس ٜػّ ْٛجغطافيبيي ،زا٘كٍب ٜذٛاضظٔي تٟطاٖ.
 -5وبضقٙبؼ اضقس ثط٘بٔٝضيعي قٟطي.

Email: ezghanavati@yahoo.com
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وّٕات وّيذيٞ :يسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغي ،حٛضٞٝبي آثطيع ،والٖقٟط تٟطاٖ ،ؾيُذيعي.

ٔمذٔٝ
ثطضؾي  ٚقٙبذت ٚيػٌيٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيه حٛضٞٝب زض ظٔيٝٙي ٔؿبيُ ٔرتّفي اظ جّٕٝ؛ ترٕيٗ آةزٞي
حٛضٞٝب ،پيفثيٙي ض٘ٚس ؾيالةٔ ،سيطيت حٛضٞٝبي آثطيع زض جٟت وبٞف ذؿبضت ٘بقي اظ ضذساز ؾيُ،
ٔسيطيت ٔٙبثغ آة ،ثط٘بٔٝضيعي ثطاي ثٟطٜثطزاضي اظ ؾسٞب ،احساث پُٞب  ٚؾبظٜٞبي تمبطؼي  ٚؾبيط پطٚغٜٞبي
ٔٙبثغ آة  ٚآثريعزاضي حبيع إٞيت ٔيثبقس .زض ثيٗ ٔربططات طجيؼي ،ؾيالةٞب تٟسيسآٔيعتط اظ ؾبيط
ٔربططات زض جٟبٖ ٞؿتٙس (٘ٛ٘ٛٙٞيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ .)2 :2010 ،1ػال ٜٚثط ػٛأُ ا٘ؿب٘ي ،ظٔيٗقٙبؾي ٛ٘ ٚع
ؾبظ٘سٞب ،ذبن ،پٛقفٌيبٞئ ،يعاٖ ٛ٘ ٚع ثبضـ ،قىُ حٛض ،ٝقيت حٛضٚ ،ٝضؼيت قجىٞٝبي ظٞىكي ٚ
ٚيػٌيٞبي ضٚزذب٘ٝاي ،اظ ٟٔٓتطيٗ ػٛأُ  ٚپبضأتطٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيه ٞؿتٙس و ٝزض ؾيُذيعي
حٛضٞٝب ٘ـمف زاض٘ـس .حـٛضٝي آثطيع ،ثـ ٝػٛٙاٖ يـه چبضچٛة ٚ ٚاحس غئٛٔٛضفِٛٛغيه ،زض ثـطٌيط٘ـسٜي
ٔٛضفٛؾيؿتٓٞبي ضٚزذب٘ٝاي اؾت و ٝق )1985( 2ْٛآٖ ضا ٔٙطمٝي ٚؾيؼي قبُٔ ظٞىفٞبي تمؿيٓ قسٜ
زض ٔحُ تجٕغ آة  ٚضؾٛثبتٔ ،ؿيط وب٘بَ  ٚزضٜٞبي حٛضٝي ظٞىف ٙٔ ٚطمٝي ٟ٘كتٌٝصاضي ضؾٛثبت
ٕٞچ ٖٛاليب٘ٛؼٞب تؼطيف ٔيوٙس .ث ٝزِيُ تجبزالت ا٘طغي ٔ ٚبزٜاي و ٝايٗ حٛضٞٝب زض لّٕط ٚذٛز زاض٘س،
ٔيتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ يه ؾيؿتٓ ثبظ لّٕساز ٌطز٘سٌ .صقت ٝاظ جطيبٖ تجبزالت ا٘طغئ ،بز ٚ ٜاطالػبت زض يه
حٛضٝي آثطيع ثب ٔحيط پيطأ٘ٛف ،اٍِٚ ٚ ٛضؼيت آضايف ظٞىفٞب زض يه حٛض٘ ٝيع ٔيتٛا٘س حبوي اظ
حبوـٕيت لٛاػس  ٚان َٛؾيؿتٕي زض آ٘ـٟب ثبقـس (ضأكت ٞ ٚـٕىبضاٖ .)134 :1389 ،زض ظٔـيٝٙي
ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغي حٛضٞٝبي آثطيع  ٚؾيُ زض ؾطح جٟبٖ  ٚؾطح ايطاٖ ٔيتٛاٖ ث ٝتحميمبت ظيط اقبض ٜوطز:
تٔٛبؼ  ٚثٙؿ )1987( 3ٖٛثب اؾتفبز ٜاظ  70پبضأتط جطيبٖ ضٚزذب٘ٝاي ٔ 31 ٚكرهٝي حٛضٞٝبي آثريع
ث ٝثطضؾي ٟٔٓتطيٗ ػٛأُ فيعيىي  ٚالّيٕي ٔؤحط زض ٔسَٞبي ٔٙطمٝاي ؾيالة پطزاذتٝا٘س .آٟ٘ب ٘تيجٌ ٝطفتٙس
و ٝؾطح حٛض ،ٝقبذمٞبي شذيطٔ ،ٜمساض ٘ـعٚالت جٛي  ٚقست  ٚتٛاتط آٟ٘ب ،تجريط  ٚتؼطق  ٚزضجٝي حطاضت
ٟٔٓتطيٗ ٔكرهٞٝبي يه حٛضٝي آثريع ٔيثبقٙس ؤ ٝيتٛا٘ٙس زض تسٚيٗ ٔؼبزالت تٙبٚة ؾيُ حٛض٘ ٝمف
زاقت ٝثبقٙس .وٙي ،)1990( 4زض ٔمبِٝاي ث ٝاضظيبثي ٞيسضٚغئٛٔٛضفيه ٔربططٜي ؾيُ زض ٔحيطٞبي ٘يٕٝ
ذكه (آضيع٘ٚبي آٔطيىب) پطزاذت ٝاؾتٚ .ي چٟبض ٔٙطمٝي ذطط ؾيُ ثط اؾبؼ تحّيُٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيه
1- Henononin et al.,
2- Schumm
3- Thomas and Benson
4- Kenny
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ضا قٙبؾبيي وطز٘ .مكٝي ٔٙبطك ذطط ٔيتٛا٘ٙس ٔجٙبي ططحٞبي ٔسيطيت ؾيُ ثبقٙس  ٚثطاي ٟٔٙسؾبٖ ٚ
ثط٘بٔٝضيعاٖ قٟطي ثؿيبض ٔفيس ثبقٙس.
فط٘ب٘سظ الٚازٕٞ ٚ ٚىبضاٖ ،)2007( 1ث ٝثطضؾي ضٚـ غئٛٔٛضفِٛٛغيه زض اضتمبء ٘مكٞٝبي ذطط ؾيالةٞبي
٘بٌٟب٘ي زض ٔحسٚزٜي قٟطي جبوٛاضاٖ اِؿبِٛازٚض پطزاذتٙس .ايكبٖ زض ٟ٘بيت ؾ ٝطجم ٝذطط (ثؿيبض ظيبز ،ظيبز
ٔ ٚتٛؾط) ثب اؾتفبز ٜاظ ا٘طغي ؾيُ ،اضتفبع آة  ٚقست جطيبٖ اؾتٙجبط قس ٜاظ ثطضؾيٞبي غئٛٔٛضفِٛٛغيه ٚ
ٌعاضقبت ٔيسا٘ي ضا تكريم زاز٘س .ثٛضٌب ،)2014( 2زض تحميمي ث ٝثطضؾي پبؾد ٞيسضٚغئٛٔٛضفيه ث ٝثبضـٞبي
حسثيكتطي ،ؾيالةٞبي ٘بٌٟب٘ي  ٚجطيبٖٞبي ٌّي ثب ٞسف ثطضؾي ٔ ٚطٚض تحميمبت ثيٗإِّّي  ٚاضٚپبيي جٟت
تٟيٝي ؾيؿتٓ ٞكساض اِٚي ٝثطاي ؾيالةٞبي ٘بٌٟب٘ي  ٚجطيبٖٞبيٌّي پطزاذتٙس .يٕب٘ي  ٚػٙبيتي ( ،)1384زض
پػٞٚكي ثب ػٛٙاٖ اضتجبط ٚيػٌيٞبي غئٛٔٛضفِٛٛغيه حٛضٞٝب  ٚلبثّيت ؾيُذيعي اضاي ٝزاز٘س و ٝثط پبيٝي
ضٚـ تحّيّي  ٚوٕيتپصيطي ٔتغيطٞبي ٔؤحط زض ؾيُذيعي ث ٝپٟٝٙثٙسي ٔ ٚمبيؿٝي ذطط ٚلٛع ؾيُ زض ايٗ
حٛضٞٝب پطزاذتٝا٘س .أيسٚاض  ٚويب٘فط ( ،)1389ثب اؾتفبز ٜاظ  28پبضأتط فيعيٌٛطافيٞ ،يسضٔٚتطي٘ ،فٛشپصيطي ٚ
الّيٓ پٟٝٙثٙسي پتب٘ؿيُ ؾيُذيعي ضا ثطاي حٛضٝي وٙجب٘چٓ ا٘جبْ زاز٘س  ٚث ٝايٗ ٘تيج ٝضؾيس٘س و ٝزض ثيٗ
ايٗ پبضأتطٞب ػبُٔ قىُ ثب ضطيت ٚيػ 9/75 ٜثيكتطيٗ تأحيط ضا زض ثيٗ ؾبيط ػٛأُ ،زض ؾيُذيعي حٛضٝ
زاضز .ػعتيبٖ  ٚزا٘فآٔٛظ ( ،)1391زض ٔمبِٝاي ثب ٞسف تحّيُ ٘مف پسيسٜٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغي زض تؼييٗ
لبثّيتٞبي حٛضٝي ذيطآثبز  ٚثيبٖ ضاٞىبضٞب  ٚوبضثطيٞبي زض ٔٙطمٝي ٔٛضز ٔطبِؼ ٝزض چٟبضچٛة ٔحسٚزيتٞب
 ٚلبثّيتٞب ثٙٔ ٝظٛض اؾتفبزٙٔ ٜطمي اظ ٔٙبثغ ٔٛجٛز ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ حٛضٝاي ،ث ٝثطضؾي ػٛأُ فيعيٌٛطافي،
ٞيسضِٛٚغي ،غئٛٔٛضفِٛٛغي ،ظٔيٗقٙبؾي ،آة ٛٞ ٚاقٙبؾي ،ذبن  ٚپٛقفٌيبٞي  ٚثطضؾيٞبي ٔيسا٘ي زض
حٛض٘ ،ٝمف ثبضظ آةٞبي جبضي زض تىٛيٗ  ٚتٛؾؼ ٝاقىبَ غئٛٔٛضفِٛٛغي ٔٛجٛز زض حٛضٝي ٔٛضز ٘ظط
پطزاذتٙس .قفيؼي ( ،)1392ث ٝثطضؾي ػٛأُ ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغي ٔؤحط ثط ؾيالة زض حٛضٞٝبي آثريع ضا ا٘جبْ
زاز ٜاؾتٚ .ي ثيبٖ زاقت ٝو ٝايٗ ػٛأُ ث ٝز ٚزؾت ٝتمؿيٓ ٔيق٘ٛس :يه زؾت ٝاظ ايٗ ػٛأُ ٔطثٛط ثٝ
ٚيػٌيٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغي حٛضٞٝب اظ ِحبظ ذهٛنيبت طجيؼي  ٚفيعيٌٛطافي حٛضٞٝب ٔيثبقس  ٚزؾتٝي
زيٍط ايٗ ػٛأُ ٔطثٛط ث ٝتغييطات غئٛٔٛضفِٛٛغيىي ٘بقي اظ ػسْ اػٕبَ ٔسيطيت نحيح حٛضٞٝب ٔيثبقس.
ثٙينفبض ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1393زض ٔمبِٝاي ث ٝاضظيبثي ٚيػٌيٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيىي حٛضٝي آثطيع فيطٜضٚز
اؾتبٖ ٌيالٖ ثٙٔ ٝظٛض پبيف ٔربطط ٜؾيُ پطزاذتٝا٘س ،ايكبٖ زض ايٗ ٔمبِ ٝضٕٗ ثطضؾي ،تفىيه  ٚقطح ٞط
وساْ اظ ػٛأُ غئٛٔٛضفِٛٛغيىي ٔؤحط ثط ٚلٛع ؾيالة ،پبضأتطٞبي انّي ٔب٘ٙس ٔكرهبت فيعيٌٛطافي ،قيت،

1- Fernandez-Lavado et al.,
2- Borga et al.,
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اضتفبع ،پٛقف ٌيبٞي  ...ٚضا ٔٛضز تجعي ٚ ٝتحّيُ لطاض زاز٘سٕٞ .چٙيٗ اظ ٟٔٓتطيٗ پػٞٚفٞبي نٛضت ٌطفتٝ
زض اضتجبط ثب حٛضٞٝبي آثطيع  ٚؾيُذيعي زض والٖقٟط تٟطاٖ ٔيتٛاٖ ث ٝپػٞٚفٞبي ظيط اقبض ٜوطز:
٘تبيج ثطضؾي ٔميٕي  ٚنفبضي (٘ ،)1389كبٖ زاز و ٝتّفيك حٛضٞٝب ،تغييط ٔؿيط آةٞبي ؾطحي ٚ
تجسيُ آٟ٘ب ث ٝوب٘بَٞبي ٔهٛٙػي ثبػج افعايف آثسٞي ،ث ٝذهٛل زض زٚضٜٞبي ثبظٌكت ثبالتط قس ٚ ٜزض
٘تيج ٝافعايف ٔيعاٖ ٔربطط ٜؾيالةٞبي قٟطي ضا ث ٝز٘جبَ زاضز .لطغ ٔؿيط آثطاٞٝٞبي اِٚي ٚ ٝايجبز اٍِٛي
جسيس آثطاٝٞاي زض لّٕطٚي والٖقٟط تٟطاٖ ثس ٖٚتٛج ٝث ٝانٔ ٚ َٛؼيبضٞبي غئٛٔٛضفِٛٛغيىي ا٘جبْ قس ٜاؾت.
زضفكي ( ،)1390زض پبيبٖ٘بٔٝي وبضقٙبؾياضقس ذٛز ث ٝاضظيبثي پتب٘ؿيُ ذطط ،آؾيتپصيطي  ٚضيؿه ؾيالة
زض ايٗ والٖقٟط پطزاذت ٝو ٝايٗ اضظيبثي ثب ٞسف اضتمبي زيسٌب ٜف ٟٓجبٔغ ضيؿه ؾيالة تٟطاٖ  ٚتغييطات
ٔىب٘ي آٖ ا٘جبْ ٌطفت ٝاؾت .لٛٙاتي ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1391ث ٝاضظيبثي  ٚپٟٝٙثٙسي ذطط ضذساز ؾيالة زض
حٛضٝي فطحعاز (تـٟطاٖ) ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ فبظي پطزاذتٝا٘س٘ .تيجٝي پـػٞٚف ٘ ٚـمكٝي ٟ٘بيي پٟٝٙثٙسي
ذطط ؾـيٌُيطي ٘كبٖزٙٞسٜي ا٘طجبق ٘ٛاحي ثب ذطط ثؿيبض ثبال زض پبييٗ زؾت حٛض ٝثط زضٜي انّي فطحعاز
اؾت .تحميك حبضط ثب ٞسف قٙبؾبيي  ٚثطضؾي اثؼبز ٚ ٚيػٌيٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيه حٛضٞٝبي آثطيع
والٖقٟط تٟطاٖ ثب تأويس ثط ؾيُذيعي ،ا٘جبْ ٌطفت ٝاؾت.
ٔؼزفي ٔحذٚدٜي ٔٛرد ٔغاِؼٝ
ثبضـ ؾبال٘ ٝزض ٔحسٚزٜي تٟطاٖ ػٕستبً ٔتأحط اظ تغييطات اضتفبػي ٔحسٚزٜي قٟط ثٛز ٚ ٜثيٗ حسثيكتط 422
ٔيّئتط زض قٕبَ تٟطاٖ تب ٔ 145يّئتط زض جٛٙة قطق تٟطاٖ ٔتغيط اؾت .زض ٔحسٚزٜي والٖقٟط تٟطاٖ،
زٔبي ؾبال٘ ٝثيٗ  15تب  18زضجٔ ٝتغيط ثٛز ٚ ٜثب تٛج ٝث٘ ٝبٕٛٞاض ثٛزٖ ٔحسٚزٜي قٟطٔ ،يبٍ٘يٗ ؾبال٘ ٝزض
ٔٙبطك ٔرتّف آٖ حسٚز  3زضج ٝؾب٘تيٌطاز اذتالف زٔب زاض٘س (اطّؽ والٖقٟط تٟطاٖ .)1389 ،والٖقٟط
تٟطاٖ ثط ضٚي ضؾٛثبت اذيط  ٚوٛاتط٘ط تٛؾؼ ٝيبفت ٝاؾت ٘ ٚمكٞٝبي ظٔيٗقٙبؾي ٔؤيس ايٗ ٘ىتٝا٘س وٝ
آثطفتٞبي پّيٛؾٗ  ٚوٛاتط٘طي زض زقت تٟطاٖ ٌؿتطـ يبفتٝا٘س .ؾ ًٙثؿتط تٟطاٖ اظ ؾبظ٘سٞبي زٚضاٖ ؾْٛ
تكىيُ قس ٜو ٝزض ٔٙبطك وٞٛؿتب٘ي قٕبِي تٟطاٖ ضذ ٖٕٛٙيبفتٝا٘س  ٚػٕستبً ٌساظٜٞبي آتكفكب٘ي ائٛؾٗ
ٔحؿٛة ٔيق٘ٛس ضؾٛثبت جٛاٖتط ضٚي ايٗ ؾ ًٙثؿتط لطاض ٌطفتٝا٘سٔ .كرهٝي انّي ظٔيٗقٙبؾي تٟطاٖ،
لطاض ٌطفتٗ آٖ ثيٗ تٛزٜي ػظيٓ ضقتٝو ٜٛاِجطظ (ٔتؼّك ث ٝزٚضاٖ ؾ ْٛظٔيٗقٙبؾي)  ٚفالت ايطاٖ (ٔتؼّك ثٝ
زٚضاٖ چٟبضْ ظٔيٗقٙبؾي) اؾتٟٓٔ .تطيٗ ٕ٘ٛز ايٗ ٔؿأِٚ ٝجٛز ٌؿُٞبي فؼبِي چٌ ٖٛؿُ ٔكبءٌ ،ؿُ
قٕبَ تٟطاٖ ٌ ٚؿُ ضي اؾت وٛٔ ٝجت قسٕٛٞ ٜاض ٜظٔيِٗطظٜٞبي ذفيف ٘ ٚبٔحؿٛؾي زض ٔحُ ايٗ ٌؿُٞب
ثٚ ٝلٛع ثپي٘ٛسز .ايٗ ٌؿتط ٜث ٝؾبزٌي ٔيتٛا٘س ثٚ 5 ٝاحس تٛپٌٛطافيىي تمؿيٓ قٛز )1( :وٜٞٛب؛ ( )2تپٞٝب؛
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(ٔ )3رطٚط افىٞٝٙبي آثطفتي لسيٕي؛ (ٔ )4رطٚطافى ٝٙآثطفتي جٛاٖ  )5( ٚزقتٞبي آثطفتيٚ .ضؼيت
تٛپٌٛطافي  ٚث ٝتجغ آٖ قجىٞ ٝيسضٌٚطافي تٟطاٖ ث٘ ٝحٛي اؾت و ٝوّيٝي ٘عٚالت جٛي حٛضٞٝبي آثريع زض
يه ؾيؿتٓ آثطاٝٞاي اظ قٕبَ ث ٝجٛٙة زض ٔٙبطك وٞٛؿتب٘ي جطيبٖ زاقت ٚ ٝپؽ اظ ٚضٚز ثٛ٘ ٝاحي وٓ اضتفبع
زاذُ قٟط زض ز ٚجٟت وّي جٛٙة قطلي (ؾيُ ثطٌطزاٖ قطق)  ٚجٛٙة غطثي (ؾيُ ثطٌطزاٖ غطة) ازأٝ
ٔؿيط زاز ٚ ٜاظ قٟط ذبضج ٔيقٛز (نفبضي .)1387 ،زض والٖقٟط تٟطاٖ  ٚزأٞٝٙبي ٔؿّط ثط آٖ  7حٛضٝي
انّي ث ٝتطتي ت اظ غطة ث ٝقطق ػجبضتٙس اظ :وٗ ،حهبضن ،فطحعاز ،زضوِٙٚ ،ٝجه ،زضثٙس  ٚزاضآثبز ٚجٛز زاضز
وٛٔ ٝلؼيت آٟ٘ب زض قىُ (٘ )1كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

ؽىُ (٘ )1مؾٝي حٛضٞٝاي سٞىؾي ٔغّظ تز والٖؽٟز تٟزاٖ

ٔٛاد  ٚرٚػٞا
ضٚـ ا٘جبْ تحميك تٛنيفي-تحّيّي  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٔطبِؼبت وتبثرب٘ٝاي٘ ،مكٞٝبي تٛپٌٛطافي ٚ 1:50000
ظٔيٗقٙبؾي ،1:100000ػىؽٞبي ٛٞايي ؾبَ ٚ 1334تهبٚيط ٔبٛٞاضٜاي  ٚ Google Earthثب ثىبضٌيطي
٘طْافعاضٞبي  ArcGIS ٚ WMS، FreeHandا٘جبْ ٌطفت ٝاؾت .زض ايٗ تحميك ،ثطضؾي ٚيػٌيٞبي فيعيٌٛطافيه
(ٔؿبحتٔ ،حيط ،طَٛحٛض ،ٝط َٛآثطا ٝٞانّي ،تطاوٓ قجى ٝظٞىكي ،اضتفبع ،حٛض ،ٝقيت حٛض ،ٝظٔبٖ
تٕطوع٘ ،ؿجت طِٛئ ،ؿتطيُ ٔؼبزَ  ٚضطايت قىُ حٛض )ٝحٛضٞٝبي آثريع ٔكطف ثط والٖقٟط تٟطاٖ (ثٝ
تطتي ت اظ غطة ث ٝقطق :وٗ ،حهبضن ،فطحعاز ،زضوِٙٚ ،ٝجه ،زضثٙس  ٚزاضآثبز) اظ ططيك ٘ـمكٞٝبي تٛپٌٛطافي
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1

ٔ 30DEM ٚـتطي ٔٙطم ٚ ٝثب ثىبضٌيطي ٘طْافعاضٞبي  ArsGIS ٚ WMSپطزاذت ٝقس ٜاؾت .زض ازأ ٝثٝ
تٛضيح ايٗ ٚيػٌيٞب  ٚضٚاثط ٔٛضز اؾتفبز ٜزض آٟ٘ب پطزاذت ٝقس ٜاؾت.
 ٔغاحت ٔ ٚحيظ حٛضٞٝا :زض تؼييٗ حسثيكتط آثسٞي حٛضٞٝب زض تحّيُ زازٜٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيىييىي اظ پبضأتطٞبي ٔٛضز ٘يبظٔ ،ؿبحت حٛضٞٝبي آثريع ٔيثبقسٕٞ .چٙيٗ اظ ٔحيط حٛضٞٝب ثطاي ث ٝزؾت
آٚضزٖ ثطذي اظ پبضأـتطٞبي فيعيٌٛطافيه حٛضٞٝب ،اظ لجيُ ضطيت فكطزٌي (ضطيت ٌطاٚيّيٛؼ) اؾتفبزٜ
ٔيقٛز.
 تزاوٓ ؽثىٝي سٞىؾي :ايٗ ٔيعاٖ تطاوٓ ٘كبٖزٙٞسٜي ٚضؼيت قـست  ٚضؼف ضٚا٘بة  ٚفـطؾبيف زضلؿٕتٞبي ٔرتّف حٛضٔ ٝيثبقس  ٚاظ ططيك ضاثطٝي ( )1ثٝزؾت ٔيآيس:
ضاثطٝي ()1

=µ

زض ضاثطٝي  : Liطٞ َٛط يه اظ آثطاٞٝٞبي حٛض ٝثط حؿت وئّٛتطٔ : A ،ؿبحت حٛض ٝثط حؿت وئّٛتط
ٔطثغ  : µٚتطاوٓ قجىٝي ضٚزذب٘ٞٝبي حٛض ٝثط حؿت وئّٛتط ثط وئّٛتط ٔطثغ .قبيبٖ شوط اؾت وٞ ٝط چٝ
تطاوٓ قجى ٝظٞىكي ثعضيتط ثبقس ،ثس ٜاٚج  ٚحجٓ ؾيالة افعايف ٔييبثس.
 ؽاخصٞاي ؽىُ حٛض :ٝايٗ قبذم زض ثطضؾيٞبي ٞيسضِٛٚغيىي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز  ٚزضنػٕيكتطي اظ ضٚاثط ثيٗ ػٛأُ ٔٛضفِٛٛغيهٞ ،يسضِٛٚغيه ،غئٛٔٛضفِٛٛغي ٕٞ ٚچٙيٗ ٘حٜٛي وبضوطز فطآيٙسٞب
ضا فطا ٓٞؾبظز (ظاٞسي  ٚثيبتيذطيجي.)53 :1389 ،
 ضزية ؽىُ حٛض ٝيا ضزية ٛٞرت :2ٖٛقبذم ضطيت قىُ ثط اؾبؼ ضٚـ ٛٞضت ٖٛثطاي ٕٝٞي حٛضٞٝبئحسٚزٜي ٔٛضز ٔطبِؼ ٝاظ ططيك ضاثطٝي (ٔ )2حبؾج ٝقس ٜاؾت .ضطيت قىُ حٛض ٝػجبضت اؾت اظ؛ ٘ؿجت
ػطو ٔتٛؾط حٛض ٝث ٝط َٛآٖ اؾت .ث ٝػجبضت زيٍط اظ ٘ؿجت ٔؿبحت حٛض ٝثٔ ٝجصٚض ط َٛحٛض ٝثٝ
زؾت ٔيآيس.
ضاثطٝي ()2

زض ضاثطٝي (ٔ A ،)2ؿبحت حٛض ٝثط حؿت وئّٛتطٔطثغ  L ٚط َٛحٛض ٝثط حؿت وئّٛتط ٔيثبقس.

1- Watershed Modeling System
2- Horton
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ٞط چ ٝحبنُ وؿط ث ٝػسز يه ٘عزيهتط ثبقس ،قىُ حٛض ٝث ٝقىُ ٔطثغ يب ليفي قىُ قجيٝتط  ٚذطط
ؾيالة ثيكتط ذٛاٞس ثٛز ٞ ٚط چ ٝػسز يه وٛچهتط قٛز٘ ،كبٖزٙٞسٜي وكيسٌي حٛض ٚ ٝپبييٗ ثٛزٖ ذطط
ؾيالة آٖ اؾت.
 ضزية فؾزدٌي( 1ضطيت ٌطاٚيّيٛؼ :)2ايٗ ضطيت تٛؾط اؾتطاِط زض ؾبَ  1946اضاي ٝقس ٚ ٜػجبضت اؾتاظ؛ ٘ؿجت ثيٗ ٔحيط حٛضٔ ٚ ٝحيط زايطٜاي فطضي ؤ ٝؿبحت آٖ ثب ٔؿبحت حٛض ٝثطاثط اؾت  ٚاظ ططيك
ضاثطٝي ( )3ثسؾت ٔيآيس:
ضاثطٝي ()3

زض ايٗ ضاثط P ٚ A ٝثٝتطتيت ٔؿبحت ٔ ٚحيط حٛض ٝثطحؿت وئّٛتطٔطثغ  ٚوئّٛتط ٔيثبقٙس.
ايٗ ضطيت ثطاي حٛضٞٝبي ٌطز ٘عزيه ث ٝػسز يه  ٚثطاي حٛضٞٝبي وكيس ٜثيٗ ػسز  1/5تب 2/5
ٔيثبقس (ػّيعازٞ .)468 :1387 ،ٜط چ ٝحٛضٝاي زايطٜاي قىُ ثبقس ،ظٔبٖ تٕطوع حٛض ٝوٕتط ِ ٚصا پيه
ؾيالة ثبالتط ذٛاٞس ثٛز.
 ضزية دايزٜاي (ضطيت ٔيّط :)3ايٗ ضطيت ٘كبٖزٙٞسٜي ٘ؿجت ثيٗ ٔؿبحت حٛضٔ ٚ ٝؿبحت زايطٜايفطضي اؾت ؤ ٝحيط آٖ ٔؿبٚي ٔحيط حٛضٔ ٝيثبقس .ايٗ ضطيت زض ؾبَ  1953تٛؾط ٔيّط ث ٝنٛضت
ضاثطٝي ظيط اضاي ٝقس ٜاؾت :
ضاثطٝي ()4

Rc=12.56A/P2

زض ضاثطٝي (ٔ ;A :)4ؿبحت حٛضٔ ;P ٚ ٝؿبحت زايطٜاي فطضي ؤ ٝحيط آٖ ٔؿبٚي ٔحيط حٛض ٝثبقس
ايٗ ضطيت ٕٛٞاض ٜوٕتط اظ يه ثٛز ٚ ٜزض حٛضٞٝبي زايطٜاي ث ٝيه ٘عزيه ٔيقٛزٞ .ط چ ٝايٗ قبذم
ث ٝنفط ٘عزيهتط قٛز وكيسٌي حٛض٘ ٝيع ثيكتط ٔيقٛز.
 ٔغتغيُ ٔؼادَٔ :ؿتطيُ ٔؼبزَ ٕ٘بيفزٙٞسٜي حٛضٝي آثطيعي اؾت ؤ ٝحيط آٖ ث ٝقىُ ٔؿتطيُتغييط يبثس ِٚي ٔؿبحت آٖ ث ٝقىُ ٔؿتطيُ تغييط يبثس ِٚي ٔؿبحت آٖ ثطاثط ٔؿبحت حٛض ٝثبقس .ث ٝػجبضت
زيٍطٔ ،ؿتطيُ ٔؼبزَ زاضاي ؾطحٔ ،حيط  ٚضطيت ٌطاٚيّيٛؼ ٔؿبٚي حٛضٝي انّي اؾت (ػّيعاز:1385 ،ٜ
 .)484ثطاي ثطآٚضز ط ٚ َٛػطو ٔؿتطيُ ٔؼبزَ اظ ضاثطٞٝبي ظيط اؾتفبزٔ ٜيقٛز:

1- Compactness Coefficient
2- Gravelius
3- Miller
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ضاثطٝي ()5 ٚ 6

زض ضاثطٝي ( : B ٚ L )7 ٚ 5ث ٝتطتيت ط ٚ َٛػطو ٔؿتطيُ ٔؼبزَ ثط حؿت وئّٛتط ٔطثغٔ : A ،ؿبحت
حٛض ٝثط حؿت وئّٛتطٔطثغ  : C ٚضطيت ٌطاٚيّيٛؼ ٔيثبقس.
 ٘غثت ع(َٛرٚػ ؽ :)1ْٛزض ايٗ ضٚـ اظ ٘ؿجت لطط زايطٜي  ٓٞؾطح ثب حٛضٝي آثطيع ( )Dث ٝثّٙستطيٗط َٛآٖ ( )Lاؾتفبزٔ ٜيقٛز .)R=D/L( ،زض ايٗ ضٚـ ٞطچ R ٝث ٝػسز يه ٘عزيهتط ثبقس قىُ حٛض ٝثٝ
حبِت زايطٜاي ٘عزيهتطٔيقٛز.
ضاثطٝي ()7
 -سٔاٖ تٕزوش

R=D/L

2

ظٔبٖ تٕطوع زض ٚالغ ظٔب٘ي اؾت و ٝلططٜي آة الظْ زاضز تب ٔؿيط ذٛز ضا اظ ٘مطٝي آغبظيٗ قطٚع  ٚزض ٟ٘بيت
طي وٙس  ٚث٘ ٝمطٝي تٕطوع ثطؾسٔ .ؼٕٛالً زض حٛضٞٝبي زايطٜاي قىُ ظٔبٖ تٕطوع وٛتبٜتط ثٛز ٚ ٜظٔبٖ
ػىؽاِؼُٕ ضا ثطاي ٔمبثّ ٝثب ؾيُ ضا وٕتط ٔيوٙسِٚ ،ي زض حٛضٞٝبي وكيس ٜثب تٛج ٝث ٝظٔبٖ تٕطوع ثيكتط،
فطنت ثيكتطي ثطاي السأبت پيكٍطا٘ٚ ٝجٛز زاضز .ضٚـ ٔٛضز اؾتفبز ٜثطاي ٔحبؾجٝي ظٔبٖ تٕطوع زض ايٗ
تحميك ،ضٚـ وطپيچ اؾت.
ضاثطٝي ()8

و ٝزض ضاثطٝي (TC )8؛ ظٔبٖ تٕطوع ثطحؿت ؾبػتL ،؛ طٔ َٛؿيط حطوت آة زض زاذُ حٛضٔ( ٝتط) H؛
اذتالف اضتفبع ثيٗ ٘مطٝي ٚضٚزي  ٚذطٚجي ٔيثبقس.
 تٛسيغ ارتفاػي حٛضٞٝا :جٟت ثطضؾي تٛظيغ اضتفبػي حٛضٞٝبي ٔؿّط ثط والٖقٟط تٟطاٖ ،اظ ٘مكٝي ٔسَضلٔٛي اضتفبػي حٛضٞٝب  ٚاظ ططيك ٘مكٝي ضلٔٛي اضتفبع ٔٙطم٘ ٚ )DEM( ٝطْافعاض  ArcGISاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ثطاي تطؾيٓ ٘مكٝي غئٛٔٛضفِٛٛغي والٖقٟط تٟطاٖ اظ ػىؽٞبي ٛٞايي ؾبَ( 1334لجُ اظ تٛؾؼٚ ٝ
ٌؿتطـ قٟط)٘ ،مكٞٝبي ظٔيٗقٙبؾي  ٚ 1:100000تٛپٌٛطافيٙٔ 1:50000طمٛٔ ٝضز ٔطبِؼ٘ ٚ ٝطْافعاضٞبي
 FreeHand ٚ Ars GISاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ؾپؽ زض ايٗ تحميك ثطاي ٘كبٖ زازٖ پيچيسٌيٞب  ٚتٛٙع
ٚاحسٞبي غئٛٔٛفِٛٛغيه ،الساْ ث ٝتٟي ٚ ٝتحّيُ ٘مكٝي ٚاحسٞبي پبؾد ٞيسِٛٚغيه (ٔ )HRUSحسٚزٜي ٔٛضز
1- Schumm
2- Time of Concentration
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ٔطبِؼٌ ٝطزيس HRUS .ثب اؾتفبز ٜاظ ٔتغيطٞبي تٛپٌٛطافيىئ ،ب٘ٙس اضتفبع ،قيت  ٚجٟت قيت ٔ ٚتغيطٞبي
جغطافيبيي ٔب٘ٙسٛ٘ ،ع ذبن ،پٛقف ٌيبٞي  ٚتٛظيغ ثبضـ ٔكرم ٔيق٘ٛس (پطاؾبز .)2004 ،1ث ٝطٛض وّي
ٔٙبطك ثب ظٔيٗقٙبؾي يب ٘ٛع ذبن ،قيت  ٚوبضثطي اضاضي ٔكبث ٝزض زاذُ يه ظيطحٛض ،ٝتكىيُ يه ٚاحس
پبؾد ٞيسضِٛٚغيه (ٔ )HRUيزٙٞس ،و ٝايٗ ٚاحس پبيٝي ٔحبؾجبتي ،پبؾد ٞيسضِٛٚغيه ٍٕٙٞي ث ٝتغييط
پٛقف اضاضي ٔيزٞس ٔ ٚيتٛاٖ آٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ يه ظيط حٛض ٝزض ٘ظط ٌطفت (٘جفي .)1394 ،زض ايٗ پػٞٚف
ثب اؾتفبز ٜاظ اليٞٝبي ضؾتط ظٔيٗقٙبؾي ،قيت  ٚوبضثطي اضاضي زض ٔحيط ٘طْافعاض  Arc GISالساْ ث ٝتٟيٝي
٘مكٝي  HRUSحٛضٞٝبي ٔٛضز ٔطبِؼٌ ٝطزيس.
زض ايٗ تحميك ٕ٘ٛزاض زازٜٞبي زثي حسثيكتط ِحظٝائ ،طثٛط ث ٝايؿتٍبٜٞبي ٞيسضٔٚتطي ٞفتحٛو
(زضو ،)ٝؾِٛمبٖ (وٗ) ،پُ تجطيف (زضثٙس)  ٚلالن (زاضآثبز) ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض  Excelتٟي ٚ ٝتحّيُ قسٜ
اؾت.
تحج ٘ ٚتايج
تٟي ٚ ٝتحّيُ ٘مؾٝي صئٛٔٛرفِٛٛصي ٔحذٚدٜي ٔٛرد ٔغاِؼٝ

زض ٔحسٚزٜي ٔٛضز ٔطبِؼ ٝػٛاضو ؾبذتٕب٘ي  ٚؾًٙقٙبؾي ،لّٞٝب زيٛاضٜٞب  ٚتيغٞٝبي ؾٍٙي ،تيغٞٝبي
ثطيس ٜوٓاضتفبع ،پطتٍبٜٞبي ؾٍٙي ،زأٞٝٙبي ٔٙظٓ ٘ ٚبٔٙظٓ ،تپٞٝب  ٚثيطٖٚظزٌيٞبي ؾٍٙي  ٚتٛزٜي
ؾٍٙي ،زضٜٞب  ٚپطتٍبٜٞبي ٌؿّي ،اقىبَ يرچبِي (ؾيطن يرچبِي لسيٕي  ٚيرطفتٞب) زض ٔٙبطك وٞٛؿتب٘ي
 ٚوٞٛپبيٝاي ٚجٛز زاض٘سٕٞ .چٙيٗ ٔرطٚط افىٞٝٙبي لسيٓ  ٚجسيس (ثبٞبزاي تٟطاٖ) ،پبزٌب٘ٞٝبي آثطفتي ٚ
زقتآثطفتي ،زضٜٞبي  Uيب  Vقىُ ،تپٔ ٝبٛٞض ،زقتؾط ،ؾيؿتٓ قىُظايي فطآيٙسٞبي ٘بقي اظ شٚة ثطف ٚ
يد ،ترطيت فيعيىي ث ٝنٛضت ٔتالقي قسٖ ثط احط تغييطات زٔبٛٞ ،اظزٌي قيٕيبيي ،ا٘حالَ ،ضيعـ ،ظٔيٗ
ِغعـٚ ،لٛع جطيبٖٞبي ٌّي  ٚؾِٛيفِٛٛوؿئ ٚ ٖٛرطٚط ٚاضيعٜاي ٘يع زض ٔحسٚزٜي ٔٛضز ٔطبِؼ ٝزيسٜ
ٔيقٛزٕٞ .ب٘طٛضي و ٝزض ٘مك ٝغئٛٔٛضفِٛٛغي ٔٙطم ٝتٟطاٖ ٔكبٞسٔ ٜيٌطزز (قىُ ،)2ثرف ٌؿتطزٜاي اظ
والٖقٟط تٟطاٖ ثط ضٚي ٔرطٚطافىٞٝٙب ٟ٘ ٚكتٞٝبي آثطفتي ث ٟٓپيٛؾتٛٔ ٝؾ ْٛث ٝثبٞبزاي تٟطاٖ تٛؾؼ ٝيبفتٝ
اؾت .ثب تٛج ٝث ٝض٘ٚس تٛؾؼٝي وبِجسي ايٗ قٟط زض زٞٝٞبي اذيط ،پيكطٚي ث ٝؾٕت اضتفبػبت (ذط وٙيه)،
تجبٚظ  ٚؾبذتٚؾبظ زض حطيٓ ٔؿيُٞب ،تغييط ٔبٞيت  ٚوبضثطي ثبٞبزاي تٟطاٖ  ٚايجبز ؾطٛح ٘فٛش٘بپصيط ٚ
آؾفبِت ،ٝالساْ ث ٝقٟطؾبظي  ٚاحساث ضاٜٞبي اضتجبطي ،اتٛثبٖ ،ثعضٌطا ٚ ٜپُٞبي ٔتؼسز ٌطزيس ٜاؾت .چٙيٗ

1- Prasad

86

بررسي ًيژگيىاي ىيدرًژئٌمٌرفٌلٌژيک حٌضوىاي آبريز کالنشير تيران
با تأکيد بر سيلخيزي

السأبتي ٔيتٛا٘س ٔٙجط ث ٝضيؿه ؾيالة  ٚثطٚظ ٔربططاتي ٕٞچ ٖٛحطوبت زأٝٙاي ،فط٘ٚكؿت ظٔيٗ  ٚايجبز
ذؿبضات جب٘ي ٔ ٚبِي فطاٚاٖ ٌطزز و٘ ٝيبظٔٙس تٛج ٝجسي ٔيثبقس.

ؽىُ (٘ )2مؾٝي صئٛٔٛرفِٛٛصي ٔٙغمٝي ٔٛرد ٔغاِؼٝ

تزرعي ٚيضٌيٞاي فيشيٌٛزافيه حٛضٞٝاي والٖؽٟز تٟزاٖ
ثب تٛج ٝث٘ ٝتبيج ثطضؾي ٚيػٌيٞبي فيعيٌٛطافيه حٛضٞٝبي والٖقٟط تٟطاٖ و ٝزض (جس )1َٚآٚضز ٜقسٜ
اؾت ،ثيكتطيٗ ٔؿبحت ٔ ٚحيط ٔطثٛط ث ٝحٛضٝي آثطيع وٗ  ٚوٕتطيٗ ٔيعاٖ ٔحيط ٔ ٚؿبحت ٔطثٛط ثٝ
حٛضٝي آثطيع ِٙٚجه اؾت ،و٘ ٝكبٖ زٙٞسٜي ؾيُذيع ثٛزٖ حٛضٝي ِٙٚجه اؾتٕٞ .چٙيٗ ثب تٛج ٝثٝ
ايٙىٞ ٝطچ ٝتطاوٓ قجىٝي ظٞىكي ثعضيتط ثبقس ،ثس ٜاٚج  ٚحجٓ ؾيالة افعايف ٔييبثس ،ثب تٛج ٝثٝ
ٔحبؾجبت ا٘جبْ قس ٜحٛضٝي زاضآثبز زاضاي ثيكتطيٗ  ٚحٛضٝي ٚؾه زاضاي وٕتطيٗ تطاوٓ ظٞىكي اؾت .اظ
٘ظط قىُ حٛضٞ ،ٝطچٔ ٝمساض ث ٝزؾت آٔس ٜث ٝػسز يه ٘عزيهتط ثبقس ،قىُ حٛض ٝث ٝقىُ ٔطثغ يب ليفي
قىُ قجيٝتط  ٚذطط ؾيالة ثيكتط ذٛاٞس ثٛز ٞ ٚط چ ٝػسز وٛچهتط اظ يه قٛز٘ ،كبٖ زٙٞسٜي وكيسٌي
حٛض ٚ ٝپبييٗ ثٛزٖ ذطط ؾيالة آٖ اؾتٔ .مساض ضطيت قىُ ٕٝٞي حٛضٞٝبي ٔؿّط ثط والٖقٟط تٟطاٖ
زض جس )1( َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت ،و ٝطجك آٖ ثيكتطيٗ ضطيت قىُ ٛٞضتٔ ٖٛطثٛط ث ٝحٛضٝي وٗ (ٚ )0/48
وٕتطيٗ ضطيت ٔطثٛط ث ٝحٛضٝي فطحعاز (ٔ )0/23يثبقس ،و٘ ٝكبٖ زٙٞسٜي ؾيُذيع ثٛزٖ حٛضٝي وٗ
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٘ؿجت ث ٝؾبيط حٛضٞٝب زض ٔحسٚزٜي ٔٛضز ٔطبِؼ ٝاؾتٞ .ط چ ٝحٛضٝاي ٌطزتط ثبقس ،ظٔبٖ تٕطوع حٛضٝ
وٕتط ِ ٚصا پيه ؾيالة ثبالتط ذٛاٞس ثٛزِ ،صا ثيكتطيٗ ضطيت فكطزٌي ٔطثٛط ث ٝحٛضٝي ٚؾه (ٚ )1/43
وٕتطيٗ ضطيت ٔطثٛط ث ٝحٛضٝي فطحعاز (ٔ )1/27يثبقس .اظ ٘ظط ضطيت زايطٜايٞ ،ط چ ٝايٗ قبذم ث ٝنفط
٘عزيهتط قٛز وكيسٌي حٛض٘ ٝيع ثيكتط ٔيقٛز .طجك جس )1( َٚثيكتطيٗ ضطيت زايطٜاي ٔطثٛط ث ٝحٛضٝي
زضو ٚ )0/73( ٝوٕتطيٗ ضطيت ٔطثٛط ث ٝحٛضٝي ٚؾه (ٔ )0/49يثبقس ،و٘ ٝكبٖ زٙٞسٜي احتٕبَ
ؾيُذيعي ثيكتط زض حٛضٝي زضو ٝاؾت .طجك ٘تبيج ث ٝزؾت آٔس ،ٜثيكتطيٗ ظٔبٖ تٕطوع ٔطثٛط ث ٝحٛضٝي
وٗ ( 94زليم ٚ )ٝوٕتطيٗ ضطيت ٔطثٛط ث ٝحٛضٝي ِٙٚجه (18زليمٔ )ٝيثبقس .ثب تٛج ٝث ٝوٛتبٞي ظٔبٖ
تٕطوع زض ثيكتط حٛض ،ٝپؽ اظ ٞط ثبضـ ضٌجبضي ثبيس قبٞس ضذساز ؾيالة  ٚآثٍطفتٍي ذيبثبٖٞب ٔ ٚؼبثط زض والٖ-
قٟط تٟطاٖ ثٛز.
اضتفبع حٛض ٝاظ ؾطح زضيب ٘كبٖ زٙٞسٜي ٔٛلؼيت الّيٕي آٖ حٛض ٝاؾت٘ .تبيج ثطضؾي تٛظيغ اضتفبػي
حٛضٞٝبي ٔؿّط ثط والٖقٟط تٟطاٖ ،زض قىُ ( )3آٚضز ٜقس ٜاؾت ،طجك آٖٞ ،ط چ ٝث ٝؾٕت قٕبَ حٛضٞٝب
پيف ضٚيٓ ثط ٔيعاٖ اضتفبع افعٚزٔ ٜيٌطزز .حسالُ اضتفبع حٛضٞٝب ٔ1356تط  ٚحس ثيكتط آٟ٘ب ٔ 3939تط
ٔيثبقس و٘ ٝكبٖزٙٞسٜي اذتالف اضتفبع ظيبز ثيٗ ؾطقبذ ٝحٛضٞٝب ٘ ٚمبط ذطٚجي آٟ٘ب ٔيثبقس ؤ ٝيتٛا٘س
ػال ٜٚثط تأحيط ثط ثبضـ ثيكتط ث ٝنٛضت ثطف ،ث ٝزِيُ احطٌصاضي قيت  ٚاذتالف اضتفبع ظيبز ،ث ٝوٛتبٞي ظٔبٖ
تٕطوع  ٚؾيُذيعي زض ٔٙطمٝي ٔٛضز ٔطبِؼ ٝوٕه وٙسٕٞ .بٖطٛضي و ٝزض قىُٞبي ( )5ٚ4آٔس ٜاؾتٞ ،ط
چ ٝث ٝؾٕت قٕبَ حٛضٞٝب پيف ضٚيٓ ثط ٔيعاٖ قيت افعٚزٔ ٜيٌطزز .قيت زض حٛضٞٝب ثيٗ نفط تب 71
زضنس ٔيثبقس .ث ٝطٛضي و ٝذطاِمؼطٞب وٓ قيتتط  ٚزأٞٝٙبي زاضاي قيت ثيكتطي ٔيثبقٙس  ٚثيكتطيٗ
ٔؿبحت حٛضٞٝب ضا قيتٞبي  30تب  71زضنس زض ثط ٌطفت ٝاؾت .اظ ٘ظط جٟبت قيت ضا جٟبت جٛٙثي ٚ
جٛٙة غطة  ٚجٛٙة قطق تكىيُ ٔيزٞس .اظ ٘ظط ،ط َٛحٛض ٚ ٝط َٛآثطا ٝٞانّي ،حٛضٞٝبي آثطيع ٔؿّط
ثط والٖقٟط تٟطاٖ زاضاي طَٛوٛتبٞي ٞؿتٙس  ٚثب تٛج ٝث ٝقيت ظيبز  ٚاذتالف اضتفبع ظيبزٔ ،يتٛا٘ٙس ذطط
ؾيالة ضا تكسيس وٙٙس .ثيكتطيٗ  ٚوٕتطيٗ ط َٛحٛض ٚ ٝط َٛآثطا ٝٞانّئ ،طثٛط ث ٝحٛضٞٝبي وٗ ٚ
ِٙٚجه اؾت.
زض ٟ٘بيت ٔيتٛاٖ ٌفت ٚيػٌيٞبي فيعيٌٛطافيه ،ثٚ ٝيػٔ ٜؿبحت ٔ ٚحيط وٓ حٛضٞٝبي آثطيع ٔؿّط ثط
والٖقٟط تٟطاٖ ،وٛتبٞي آثطا ٝٞانّي ٚ ٚجٛز اذتالف اضتفبع  ٚقيت ظيبز ،ث ٝقست ثط قىُ ٞيسضٌٚطاف ٚ
وٛتبٞي ظٔبٖ تٕطوع زض ضٚزذب٘ٞٝبي ٚالغ زض حٛضٞٝبي ٔٛضز ثطضؾي ،تأحيطٌصاض اؾت  ٚث ٝتكسيس ضذساز
ؾيالة زض وٙبض ؾبيط ٚيػٌيٞبي ٔحيطي  ٚزذبِتٞبي ا٘ؿب٘ي زض حٛضٞٝب وٕه ٔيوٙس.
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ؽىُ(٘ )3مؾٝي تٛسيغ ارتفاػي حٛضٞٝاي ٔٛرد ٔغاِؼٝ

ؽىُ (٘ )4مؾٝي ؽية حٛضٞٝاي ٔٛرد ٔغاِؼٝ

ؽىُ(٘ )5مؾٝي جٟات ؽية حٛضٞٝاي ٔٛرد ٔغاِؼٝ
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جذٔ )1( َٚؾخصات فيشيٌٛزافيه حٛضٞٝاي والٖؽٟز تٟزاٖ
ٔؾخصات

ٔغاحت

ٔحيظ

ع َٛحٛضٝ

ع َٛآتزاٝٞ

تزاوٓ ؽثى ٝحذالُ ارتفاع

حٛضٞٝا

()KM

()KM

()KM

اصّي ()KM

سٞىؾي

(ٔتز)

وٗ
ٚؾه
فطحعاز
زضوٝ
ِٙٚجه
زضثٙس
زاضآثبز

210/3
14/9
23
25.4
4/5
23/1
19/3

66/83
17/52
24/41
24/12
10/32
23/67
21/56

21
7
9/7
9/5
4
8/8
8/7

12/7
7/3
11/1
10/1
4/3
7/2
7/4

2.87
2.61
2.75
2.93
2.79
2.99
3.1

1300
1550
1550
1130
1750
1600
1585

حذتيؾتز

ارتفاع

ارتفاع (ٔتز) ٔتٛعظ (ٔتز)

3750
2750
2750
2700
2940
3900
3530

2283
2181
2408
2685
2240
2870
2571

ادأٝي جذٔ )1( َٚؾخصات فيشيٌٛزافيه حٛضٞٝاي والٖؽٟز تٟزاٖ
ٔؾخصات
حٛضٞٝا

وٗ
ٚؾه
فطحعاز
زضوٝ
ِٙٚجه
زضثٙس
زاضآثبز

ارتفاع

ؽية

غاِة

حٛضٝ

(ٔتز)

(درصذ)

2150
2250
2450
2650
2350
2950
2450

58/18
65
61
64/60
58/10
59/60
66/70

سٔاٖ تٕزوش ٘غثت عِٛي

ٔغتغيُ ٔؼادَ

ضزية

(دليم)ٝ

(رٚػ ؽي)ْٛ

عَٛ
)(KM

ػزض
)(KM

ٛٞرتٖٛ

94
35
45
39
18
35
37

66/83
17/52
24/41
69/21
10/32
23/67
21/56

37/24
8/53
11/25
12/67
4/61
10/53
9/79

5/57
1/72
1/71
1/93
0/71
1/95
1/70

0/48
0/30
0/23
0/29
0/29
0/30
0/26

ضزية

ضزية

فؾزدٌي

دايزٜاي

(ٌزاٚيّيٛط)

(ٔيّز)

1/29
1/27
1/43
1/34
1/36
1/38
1/37

0/62
0/49
0/56
0/73
0/54
0/53
0/53

والٖقٟط تٟطاٖ ث ٝػٛٙاٖ پٟٝٙاي ثب تٕطوع جٕؼيت فطاٚاٖ  ٚتٛؾؼ ٝططحٞبي ػٕطا٘ي زض آٖ ،ظٞىفٞبي
فطاٚا٘ي ضا اظ اضتفبػبت قٕبِي ذٛز زضيبفت ٔيزاضز .تؼساز  7ضٚزذب٘ ،ٝضٚا٘بةٞبي حبنُ اظ ثبض٘سٌيٞبي زٚضٜي
ؾطز ؾبَ ضا اظ زأٞٝٙبي جٛٙثي اِجطظ ظٞىكي ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝطٛض ٔؿتميٓ ٚاضز قٟط تٟطاٖ ٔيوٙٙس .غبِت ايٗ
حٛضٞٝب  ٚضٚزذب٘ٞٝب ؾيُذي ع ٞؿتٙس ،چطا و ٝث ٝػّت اذتالف اضتفبع  ٚقيت قٕبِي -جٛٙثي ،فبنّ ٝثيٗ
حٛض ٝزضيبفت  ٚثرف ذطٚجي آٟ٘ب ا٘سن ثٛز ٚ ٜضٚا٘بةٞبي حبنُ اظ ثبض٘سٌي زض ٔست ظٔبٖ وٕي ٚاضز پيىطٜ
قٟطي ٔيٌطز٘س .اظ ٘ظط ٚؾؼت ،ايٗ حٛضٞٝب ٘يع جع ٚحٛضٞٝبي وٛچه ٔحؿٛة ٔيٌطز٘س ،ثٙبثطايٗ،
ػىؽاِؼُٕ آٟ٘ب ٘ؿجت ث ٝثبضـٞبي وٛتبٜٔست  ٚتجسيُ آٟ٘ب ث ٝؾيالة ظيبز ٔيثبقس٘ .تبيج ٘كبٖ ٔيزٞس وٝ
ٞطچ ٝاظ جٛٙة تٟطاٖ ث ٝؾٕت قٕبَ  ٚحٛضٞٝبي آثطيع پيف ضٚيٓ ثط ٔيعاٖ اضتفبع  ٚقيت افعٚزٔ ٜيٌطزز ٚ
زض حٛضٞٝبي آثطيع ٚ ٓٞضغ ثسيٗ نٛضت اؾت ؤ ٝيتٛا٘س ثط ؾطػت ضٚا٘بة ثيفعايس  ٚزض وٙبض ؾبيط
ٚيػٌيٞبي فيعيٌٛطافيه (ثٚ ٝيػٔ ٜؿبحت  ٚقيت  ٚقىُ حٛضٞٝب) ظٔبٖ ضؾيسٖ ث ٝزثي پيه ضا وبٞف زازٜ
 ٚثط احتٕبَ ؾيُذيعي ثيفعايس .ثب تٛج ٝث ٝايٙى ٝزض ٕٝٞي  7حٛضٝي ٔٛضز ٔطبِؼ ،ٝقبذمٞبي ٔطثٛط ثٝ
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قىُ حٛضٞٝب (ٌطاٚيّيٛؼٛٞ ،ضتٔ ٚ ٖٛيّط) ٘كبٖزٙٞسٜي قىُ زايطٜاي  ٚوٛتبٞي ظٔبٖ تٕطوع اؾتٔ ،يتٛاٖ
اؾتٙجبط وطز ثب تٛج ٝث ٝؾبثمٝي ؾيُذيعي زض ٔٙطمٝي تٟطاٖ (اظ جّٕ ٝؾيالة ٔ 4طزاز  1366و ٝزض
ٔٙبطك قٕيطاٖ ٙٔ ٚبطك قٕبِي تٟطاٖ) ث ٝزِيُ ،زذُ  ٚتهطف زض حطيٓ  ٚثؿتط ٔؿيُٞب ،ايجبز حٛضٞٝبي
تّفيمي  ٚاحساث ٔ ٚىبٖيبثي ٘بٔٙبؾت ؾبظٜٞبي تمبطؼي اظ جّٕ ٝپُٞبي ٔتؼسز ،ا٘تظبض ؾيُذيعي  ٚترطيت
چٙيٗ ؾبظٜٞبيي زٚض اظ ا٘تظبض ٘يؿت  ٚزض ؾبَٞبي اذيط حٛازحي اظ جّٕ ٝآة ٌطفتٍي ٔتطٚي تٟطاٖ ،ترطيت
پُ ثعضٌطا ٜآظازٌبٖ ثط ضٚزذب٘ ٝوٗ قبٞسي ثط ايٗ ٔسػي اؾتٕٞ .ب٘طٛضي و٘ ٝمكٝي غئٛٔٛضفِٛٛغي ٘كبٖ
ٔيزٞس ثرف ٌؿتطزٜاي اظ والٖقٟط تٟطاٖ ثط ضٚي ٔرطٚطافىٞٝٙب ٟ٘ ٚكتٞٝبي آثطفتي ث ٟٓپيٛؾتٛٔ ٝؾْٛ
ث ٝثبٞبزاي تٟطاٖ تٛؾؼٝيبفت ٝاؾت .ثب تٛج ٝث ٝض٘ٚس تٛؾؼ ٝوبِجسي ايٗ قٟط زض زٞٝٞبي اذيط ،پيكطٚي ثٝ
ؾٕت اضتفبػبت (ذط وٙيه) ،تجبٚظ  ٚؾبذت  ٚؾبظ زض حطيٓ ٔؿيُٞب ،تغييط ٔبٞيت  ٚوبضثطي ثبٞبزاي تٟطاٖ
 ٚايجبز ؾطٛح ٘فٛش٘بپصيط  ٚآؾفبِت ،ٝالساْ ث ٝقٟطؾبظي  ٚاحساث اتٛثبٖ ،ثعضٌطا ٚ ٜپُٞبي ٔتؼسز ٌطزيسٜ
اؾت .چٙيٗ السأبتي ٔيتٛا٘س ٔٙجط ث ٝثطٚظ ٔربططاتي ٕٞچ ٖٛؾيالة  ٚايجبز ذؿبضات جب٘ي ٔ ٚبِي فطاٚاٖ
ٌطزز ،و٘ ٝيبظٔٙس تٛج ٝجسي ٔيثبقسٕٞ .عٔبٖ ثب ٌؿتطـ  ٚتٛؾؼٝي فيعيىي والٖقٟط تٟطاٖ زض چٙس زٝٞي
اذيط ،ثب احساث ثعضٌطاٜٞب  ٚپُٞبي ٔتؼسز ،تغييط وبضثطي اضاضي  ٚتغييط ٔبٞيت ِٙسفطْٞبي غئٛٔٛضفِٛٛغيه
(ٔرطٚطافىٞٝٙبي ٔتؼسز لسيٓ  ٚجسيس (ثبٞبزاي تٟطاٖ) ،زأٞٝٙبي پبيىٞٛي ،زقتٞبي ؾيالثي  ٚآثطفتي،
پبزٌب٘ٞٝبي ضٚزذب٘ٝاي ،تپٔ ٝبٛٞضٞبٔ ،ؿيُٞب  ٚضٚز-زضٜٞبي) ،ؾبذت  ٚؾبظ  ٚتجبٚظ ث ٝحطيٓ ٔؿيُٞب،
وبٞف ػطو  ٚتجسيُ آٟ٘ب ث ٝوب٘بَٞبي ثتٙي  ٚزض ٟ٘بيت حٛضٞٝبي تّفيمي ايجبز قس ٜاؾت .زض قىُٞبي (6
 )7 ٚو ٝزض آٟ٘ب ٔؿيُٞب  ٚوب٘بَٞبي و٘ٛٙي  ٚلجّي والٖقٟط تٟطاٖ ٕ٘بيف زاز ٜقس ٜاؾت ،زض ثيكتط ايٗ
ٔؿيُٞب زض ؾطقبذ ٚ ٝثبالزؾت ٘يٕطخ طِٛي زؾت ٘رٛضز ٜثبلي ٔب٘س ٜاؾتِٚ ،ي ٞط چ ٝث ٝؾٕت پبييٗ
زؾت (ٔٙطمٝي قٟطي) پيف ضٚيٓ ،ثط ٔيعاٖ تغييط  ٓٞاظ ٘ظط طِٛي  ٓٞ ٚاظ ٘ظط ػطضي افعٚز ٜقس ٚ ٜثٝ
وب٘بَٞبي ظيطظٔيٙي  ٚثت٘ٛي تجسيُ قس ٚ ٜزض ٟ٘بيت ٚاضز وب٘بَٞبي ؾيُ ثطٌطزاٖٞبي غطة  ٚقطق ٔيق٘ٛس.
زض ٘مك ٝوب٘بَٞب ٔ ٚؿيُٞبي ٔطثٛط ث ٝلجُ اظ تٛؾؼ ٝفيعيىي والٖقٟط تٟطأٖ ،ؿيُٞب  ٚضٚزذب٘ٞٝب قٕبِي-
جٛٙثي ،طجيؼي  ٚزؾت ٘رٛضز ٚ ٜزاضاي ثؿتط ػطو ثٛزٜا٘س ِٚي زض زٞٝٞبي اذيط ،ثيكتط ٔؿيُٞبي قٟطي
ٔٛضز زذُ  ٚتهطف  ٚتغييطات ػٕس ٓٞ ٜث ٝنٛضت وب٘بِيع ٜقسٖ  ٚوبٞف ػطو  ٓٞ ٚايٙى ٝث ٝنٛضت ثتٙي
زضآٔسٜا٘س و ٝأىبٖ ٘فٛش آة زض آٟ٘ب ٚجٛز ٘ساضز و ٝايٗ ذٛز ٔيتٛا٘س ٔٙجط ث ٝافعايف ؾطػت  ٚلسضت  ٚزض
٘تيج ٝآة ٌطفتٍي قٛز .ثٝطٛض وّي ثيكتطيٗ تغييطات زض ٔحسٚزٜي ٔطوعي قٟط ضخ زاز ٜاؾت  ٚزض ٔٙبطك
قٕبِي قٟط الساْ ث ٝايجبز حٛضٞٝبي تّفيمي  ٚاظ ثيٗ ثطزٖ  ٚلطغ ض٘ٚس قٕبِي  -جٛٙثي ٔؿيُٞب  ٚضٚز -
زضٜٞب قس ٜاؾتٚ .لٛع ثبضـٞبي ضٌجبضيٚ ،جٛز قيت قٕبِي  -جٛٙثي  ٚاذتالف اضتفبع ظيبز ،ثٕٞ ٝطا ٜوٓ
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تٛجٟي ث ٝثطضؾي ٚيػٌيٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيه حٛضٞٝبي آثطيع والٖقٟط تٟطاٖ ٔٙجط ث ٝثطٚظ ؾيالة ٚ
ايجبز ذؿبضات ٔبِي  ٚجب٘ي  ٚؾّت آؾبيف قٟط٘ٚساٖ ٌطزيس ٜاؾت وٛٔ ٝاضزي اظ آٟ٘ب شوط ٌطزيس .زض
ؾبَٞبي اذيط پُ وٗ زض جبز ٜلسيٓ وطج زض احط ثـبضـٞبي اٚاذط آثبٖ ٔب ٜؾبَ  1391ضيـعـ وطز ٔ ٚتطٚي
تٟطاٖ ٘يع زچبض آةٌـطفتٍي قسٕٞ .چٙيٗ ثط احط ثبض٘سٌي  ٚؾيُ ػهط يىكٙج 28 ٝتيطٔب1394 ٜتٟطاٖ زض
ؾِٛمبٖ وٗٙٔ ،جط ث ٝذؿبضات جب٘ي ٔ ٚبِي فطاٚا٘ي ٌطزيسٞ .ط چٙس ايٗ ؾيالة ذبضج اظ ٔحسٚز ٜوالٖقٟط
تٟطاٖ ضخ زازِٚ ،ي ٔيتٛاٖ ٚلٛع چٙيٗ ؾيالثي ضا ث ٝػٛٙاٖ ظً٘ ذطط ثطاي والٖقٟط تٟطاٖ لّٕساز وطز وٝ
ٔيتٛا٘س ٔٙجط ثٔ ٝربطط ٚ ٜذؿبضت ٌطزز (قىُٞبي  8تب.)10

ؽىُ(٘ )6مؾٝي ٔغيُٞا  ٚوا٘اَٞاي لثُ اس تٛعؼٝي فيشيىي والٖؽٟز تٟزاٖ

ؽىُ(٘ )7مؾٝي ٔغيُٞا  ٚوا٘اَٞاي و٘ٛٙي
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ؽىُ( )8عيُ تجزيؼ در چٟارْ ٔزداد  ٚ 1366خغارات فزاٚاٖ آٖ (ٚتالي ؽٕزاٖ)1393 ،

ؽىُ( )9ريشػ پُ در جادٜي لذيٓ وزج تز احز عيالب در آتأٖا ٜعاَ ( 1391خثز ٌشاري ٟٔز)1391 ،

ؽىُ( )11خغارات عيُ در  28تيزٔا 1394 ٜدر عِٛماٖ وٗ (ٔؾزق ٘يٛس)1394 ،
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تٟيٝي ٘مؾٝي ٚاحذٞاي پاعخ ٞيذِٛٚصيه (ٔ )HRUSحذٚدٜي ٔٛرد ٔغاِؼٝ
زض ايٗ پػٞٚف ثب اؾتفبز ٜاظ اليٞٝبي ضؾتط ظٔيٗقٙبؾي ،قيت  ٚوبضثطي اضاضي زض ٔحيط ٘طْافعاض  GISالساْ
ث ٝتٟيٝي ٘مكٝي  HRUSحٛضٞٝبي ٔٛضز ٔطبِؼٌ ٝطزيس (قىُ .)11طجك آٖ ثيكتط حٛضٞٝب ،ثٚ ٝيػ ٜحٛضٝي
وٗ زاضاي تٛٙع ٚاحسٞبي پبؾد ٞيسضِٛٚغيه ( )HRUSثيكتطي ٞؿتٙس  ٚزض ا٘جبْ پطٚغٜٞبي ٔطتجط ثب ٚضؼيت
ؾيُذيعي  ٚفطؾبيف  ٚضؾٛة حٛضٞٝبي ٔٛضز ٔطبِؼ ،ٝثبيس ٔطبِؼبت زليكتطي نٛضت ٌيطز تب اظ ثطٚظ
ٔربططات زض والٖقٟط تٟطاٖ  ٚذؿبضات ٔٙتج اظ آٟ٘ب جٌّٛيطي ٌطزز .ثٙبثطايٗ ٔيتٛاٖ اؾتٙجبط وطز وٞ ٝط
چ ٝحٛضٞٝب زاضاي ٚاحسٞبي پبؾد ٞيسضِٛٚغيه (ٔ )HRUSتٛٙػي ثبقٙس ،ث ٝآؾب٘ي ثطآٚضز زثي  ٚضٚا٘بة زض
آٟ٘ب ث ٝزِيُ تٛٙع زض جٙؽ ؾبظ٘سٞب  ٚذبن ،قيت  ٚوبضثطي اضاضي أىبٖپصيط ٘جبقس ،ظيطا و ٝزاضاي ٚاحسٞبي
پبؾد ٞيسضِٛٚغيه ٔتٛٙع ٔيثبقٙس وٞ ٝط وساْ ٔيتٛا٘ٙس زاضاي آؾتب٘ٝي فطؾبيف ،ضؾٛة  ٚزثي ٚ
ؾيُذيعي ٔتفبٚتي ثبقٙس .ثب تٛج ٝث٘ ٝمكٝي ث ٝزؾت آٔس ٜزض ٔحسٚزٜي ٔٛضز ٔطبِؼ ،ٝثيكتط حٛضٞٝب  ٚثٝ
ٚيػ ٜحٛضٝي وٗ زاضاي چٙيٗ ذهيهٝاي ٔيثبقٙس .ثٙبثطايٗ ،پيكٟٙبز ٔيٌطزز ثطاي ا٘جبْ پطٚغٜٞبي
ٟٔٙسؾي ٞ ٚيسضِٛٚغيه اظ جّٕٔ ٝىبٖيبثي وبضثطي ٔرتّف  ٚاحساث پُٞب زض ٞط ٔٙطم ،ٝاثتسا ٘مكٝي HRUS

ٔٙطم ٝتٟي ٝقس ٚ ٜثؿت ٝث ٝتٛٙع ٚاحسٞبي آٖ ،ثطآٚضزٞبي ٔرتّفي نٛضت ٌطزز تب ضٕٗ زضن پٛيبيي ٔحيط
 ٚغئٛٔٛضفِٛٛغي ٔٙطم ،ٝثتٛاٖ تحّيُ جبٔغ اظ ٚيػٌيٞبي ٔحيطي آٖ ث ٝػُٕ آٚضز ،تب ضٕٗ وبٞف ٞعيٞٝٙب،
اظ ثطٚظ ٔربططات  ٚذؿبضات ثؼسي  ٚاحتٕبِي وبؾت.

ؽىُ (٘ )11مؾٝي ٔ HRUSحذٚدٜي ٔٛرد ٔغاِؼٝ
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تزرعي دتيٞاي حذ تيؾتز ِحظٝاي در ٔحذٚدٜي ٔٛرد ٔغاِؼٝ
قىُ (ٛٔ ،)12لؼيت ايؿتٍبٜٞبي ٞيسضٔٚتطي ٔٛضز ٔطبِؼ ٝضا ٘كبٖ ٔيزٞس .زض قىُٞبي (14تب ٕٛ٘ )17زاض
زازٜٞبي زثي حسثيكتط ِحظٝائ ،طثٛط ث ٝايؿتٍبٜٞبي ٞيسضٔٚتطي ٞفتحٛو (زضو ،)ٝزٚضٜي آٔبضي
 ،1390-1350ؾِٛمبٖ (وٗ) زٚضٜي آٔبضي  ،1390-1352پُتجطيف (زضثٙس) زٚضٜي آٔبضي ٚ1390-1358
لالن (زاضآثبز) زض زٚضٜي آٔبضي  1390-1353ثب اؾتفبز ٜاظ ٕ٘ Excelبيف زاز ٜقس ٜاؾت .ثب تٛج ٝثٝ
قىُٞبي ( )16-13زض ايؿتٍبٞ ٜفتحٛو وٕتطيٗ ٔيعاٖ زثي زض ايؿتٍبٞ ٜفتحٛو ٔطثٛط ث ٝؾبَ 1360
 ٚثيكتطيٗ زثي ٔتؼّك ث ٝؾبَ  1365و ٝزض آٖ ٘ٛؾبٖ ظيبز ثٛز ٜاؾتٔ .يتٛاٖ ٌفت و ٝزض ايؿتٍبٜٞبي
ٞفتحٛو  ٚلالن ٘ٛؾبٖ ظيبز ثٛز ٜاؾت ِٚي زض ؾِٛمبٖ  ٚپُ تجطيف ٘ٛؾبٖ وٓ ثٛز ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ زض
ايؿتٍبٞ ٜفتحٛو ؾبَٞبي  ،1365 ٚ1361ايؿتٍب ٜؾِٛمبٖ زض ؾبَ ،1373ايؿتٍبٔ ٜمهٛزثيه ٚ1364
 ٚ 1365ايؿتٍب ٜلالن 1382زاضاي ثيكتطيٗ زثي پيه ِحظٝاي ٔيثبقس .ثب تٛج ٝثٛ٘ ٝؾبٖ ظيبز زثي
حسثيكتط ِحظٝاي زض ايؿتٍبٜٞبي ٞفتحٛو (زضو ٚ )ٝلالن (زاضآثبز) ٔيتٛاٖ اؾتٙجبط وطز و ٝايٗ ضٚزذب٘ٝ
ٔ ٚؿيُٞب ،ث ٝقست ٔتأحط اظ ٚضؼيت ٚ ٚيػٌيٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيه حٛضٞٝبي ثبالزؾت (ٔؿبحت ٚ
ٔحيط ،قبذمٞبي قىُ حٛض( ٝضطيتٌطاٚيّيٛؼٛٞ ،ضتٔ ٚ ٖٛيّط) ،فطْ قجىٞٝبي ظٞىكي ،قبذم
ٔؿتطيُ ٔؼبزَ ،تٛظيغ اضتفبػي حٛضٞٝب ،ط َٛآثطاٞٝٞبي انّي ،قيت  ٚجٟبت قيت  ٚظٔبٖ تٕطوع) ثٛزٚ ٜ
زاضاي ضيؿه ؾيالة ٞؿتٙس  ٚثبيس زض احساث ؾبظٜٞبي تمبطؼي اظ جّٕ ٝپُؾبظي ثط ايٗ ٔؿيُٞب تٕٟيسات
الظْ ا٘سيكس ٜقٛز  ٚزٚضٜٞبي ثبظٌكت ؾيالة ضا ٔٛضز تٛج ٝلطاض زاز.

ؽىُ(ٛٔ )12لؼيت ايغتٍاٜٞاي ٞيذرٔٚتزي ٔٛرد ٔغاِؼٝ
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ؽىُ (ٕٛ٘ )13دار دتي حذتيؾتز ِحظٝاي (ٔتزٔىؼة تز حا٘ي )ٝايغتٍاٞ ٜفت حٛض-رٚدخا٘ٝي دروٝ

ؽىُ (ٕٛ٘ )14دار دتي حذتيؾتز ِحظٝاي (ٔتز ٔىؼة تز حا٘ي )ٝايغتٍا ٜعِٛماٖ-رٚدخا٘ٝي وٗ

ؽىُ(ٕٛ٘ )15دار دتي حذتيؾتز ِحظٝاي (ٔتزٔىؼة تز حا٘ي )ٝايغتٍا ٜپُ تجزيؼ-رٚدخا٘ٝي درتٙذ

ؽىُ (ٕٛ٘ )16دار دتي حذتيؾتز ِحظٝاي (ٔتز ٔىؼة تز حا٘ي )ٝايغتٍا ٜلالن-رٚدخا٘ٝي دارآتاد

٘تيجٌٝيزي
٘تبيج تحميك ٘كبٖ ٔيزٞس ،زض وٙبض ٚيػٌيٞبي فيعيٌٛطافيه حٛضٞٝبي آثطيع (ثٚٝيػٔ ٜؿبحت وٓ حٛضٞٝب،
قيت  ٚاضتفبع ظيبز ،قىُ حٛضٞٝب  ٚظٔبٖ تٕطوع وٛتب ،)ٜػٛأُ ا٘ؿب٘ي-غئٛٔٛضفِٛٛغيىي (قٟطؾبظي  ٚتٛؾؼٝ
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وبِجسي ثط ضٚي ثبٞبزاي تٟطاٖ زض زٞٝٞبي اذيط ،ايجبز حٛضٞٝبي تّفيمي ،تجبٚظ  ٚؾبذت  ٚؾبظ زض حطيٓ
ٔؿيُٞب ،تغييط ٔبٞيت  ٚوبضثطي ِٙسفطْٞبي ثبٞبزاي تٟطاٖ  ٚايجبز ؾطٛح ٘فٛش٘بپصيط  ٚآؾفبِت ،ٝاحساث اتٛثبٖ،
ثعضٌطا ٚ ٜپُٞبي ٔتؼسز  ٚغيطانِٛي) ٔيتٛا٘ٙس ثط احتٕبَ ؾيُذيعي  ٚؾيٌُيطي زض ٔٙطم ٝتٟطاٖ ثيفعايس .ثب
تٛجٚ ٝلٛع ؾيالة زض ؾبَٞبي ٌصقت ٚ ٝاذيط (ؾيالة  1366تجطيف  ٚآةٌطفتٍي ٔتطٚي تٟطاٖ  ٚؾيالة
ؾِٛمبٖ وٗ زض ؾبَٞبي اذيط) ضذساز ؾيالة زض تٟطاٖ ٕٞيكٍي ٔيثبقس .ثطاي جٌّٛيطي اظ ثطٚظ ذؿبضتٞبي
جب٘ي ٔ ٚبِي ٘بقي اظ ٚلٛع ؾيالة  ٚافعايف ضفب ٚ ٜأٙيت قٟط٘ٚساٖ٘ ،يبظٔٙس ٔسيطيتي جبٔغ  ٚثيٗ ضقتٝاي ثب
ضٚيىطز ؾيؿتٕي (حٛضٝاي) اؾت.
٘مكٝي  HRUSتٟي ٝقس ٜاظ حٛضٞٝبي ٔٛضز ٔطبِؼ٘ ٝكبٖزٙٞسٜي تٛٙع ظيبز ٚاحسٞبي پبؾد ٞيسضِٛٚغيه
( )HRUSثيكتط حٛضٞٝب ،ثٚ ٝيػ ٜحٛضٝي وٗ اؾتٕٞ .چٙيٗ ٕ٘ٛزاض زازٜٞبي زثي حسثيكتط ِحظٝائ ،طثٛط
ث ٝايؿتٍبٜٞبي ٞيسضٔٚتطي ٞفتحٛو (زضو ،)ٝؾِٛمبٖ (وٗ) ،پُتجطيف (زضثٙس)  ٚلالن (زاضآثبز) ٘كبٖ زاز
و ٝزض ايؿتٍبٜٞبي ٞفتحٛو  ٚلالن ٘ٛؾبٖ ظيبز ثٛز ٜاؾت ِٚي زض ؾِٛمبٖ  ٚپُتجطيف ٘ٛؾبٖ وٕي زاقتٝ
 ٚحٔ َٛيب٘ـٍيٗ ثٛز ٜاؾت .زض ٟ٘بيت ٔـيتٛاٖ ٌفت ،ثـ ٝزِيُ ٚضؼيت ٚ ٚيػٌيٞبي ٞـيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيه
حٛضٞٝبي آثطيع زض ثبالزؾت  ٚثب تٛج ٝث ٝپيكيٝٙي ؾيُذيعي زض ٔٙطم ،ٝوالٖقٟط تٟطاٖ ث ٝقست ٔتأحط اظ
ضذساز ؾيالة اؾت  ٚايٗ ٔربطط ٜپسيسٜي ٕٞيكٍي آٖ ذٛاٞس ثٛزِ .صا پيكٟٙبز ٔيٌطزز ،ضٕٗ زاقتٗ
ٍ٘طـ ؾيؿتٕي  ٚحٛضٝاي ثٔ ٝربطط ٜؾيالة ،ثٚ ٝيػٌيٞبي ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيه حٛضٞٝبي آثطيع زض
ٔىبٖيبثي ،ؾبذت ٍٟ٘ ٚساضي ؾبظٜٞبي ٔطتجط ثب ضٚزذب٘ ٝثٚ ٝيػ ٜپُؾبظي تٛجٌ ٝطزز  ٚتحميمبتي زض ٔٛضز
٘مف ػٛأُ ا٘ؿب٘ي (ايجبز حٛضٞٝبي تّفيمي ،تجبٚظ ث ٝحطيٓ ٔؿيُٞب  ٚافعايف ؾطٛح آؾفبِتٔ )... ٚ ٝؤحط زض
ثطٚظ ذطط ؾيُ زض والٖقٟط تٟطاٖ نٛضت ٌيطز.
تمذيز  ٚتؾىز
ايٗ ٔمبِ ٝثطٌطفت ٝاظ ضؾبِٝي زوتطي ثب ػٛٙاٖ «ٔسَؾبظي غئٛٔٛضفِٛٛغيىي احساث پُٞب زض ٔؿيُٞبي قٟطي
(ٔطبِؼٝي ٔٛضزي :والٖقٟط تٟطاٖ)» ٔيثبقس و ٝثب حٕبيت قٟطزاضي تٟطاٖ (ٔطوع ٔطبِؼبت  ٚثط٘بٔٝضيعي
قٟط تٟطاٖ) ا٘جبْ پصيطفت ٝاؾت.
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ٔٙاتغ
 اعّظ والٖؽٟز تٟزاٖ ( ،)1385ا٘تكبضات قٟطزاضي تٟطاٖ )www.atlas.tehran.ir(. أيسٚاض ،وٕبَ  ٚآٔ ٝٙويب٘فط (« ،)1389پٟٝٙتٙذي پتا٘غيُ عيُخيشي حٛضٝي آتزيش وٙجا٘چٓ» ،پػٞٚفٞبيجغطافيبي طجيؼي ،قٕبضٜي  ،72تبثؿتبٖ  ،1389نم.90-73
 پٙبٞي ،حبٔس (« ،)1393تزرعي ٞيذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصي حٛضٝي آتزيش لزٜع ٛدر ايجاد جزياٖٞاي عيالتي» ،پبيبٖ٘بٔٝوبضقٙبؾي اضقس جغطافيبي طجيؼي (ٞيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغي) ،زا٘كٍب ٜتجطيع.
 ذجطٌعاضي ٟٔط (« ،)1391پُ وٗ در جادٜي لذيٓ وزج در احز تارػٞاي چٙذ رٚس ٌذؽت ٝتٟزاٖ ريشػ وزد» ،وسذجط  ،285278تبضيد ا٘تكبض  24آثبٖ.
 -زاٚضظ٘ي ،ظٞطا (« ،)1383پٟٝٙتٙذي خغز عيُخيشي تا تأويذ تز ٚيضٌيٞاي صئٛٔٛرفِٛٛصيهٔ ،غاِؼٝي ٔٛردي:

حٛضٝي آتخيش داٚرسٖ» ،پبيبٖ٘بٔٝي وبضقٙبؾي اضقس جغطافيبي طجيؼي (غئٛٔٛضفِٛٛغي) ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
 زضفكي ،ذٝثبت (« ،)1390تزرعي تغييزات فضايي عيالب در والٖؽٟز تٟزاٖ» ،پبيبٖ٘بٔٝي وبضقٙبؾي اضقسجغطافيبي طجيؼي (غئٛٔٛضفِٛٛغي) ،زا٘كٍب ٜقٟيس ثٟكتي تٟطاٖ.
 -ضأكتٔ ،حٕسحؿيٗ ٕٞ ٚىبضاٖ (« ،)1389حٛضٞٝاي آتزيش اس ديذٌا ٜعيغتٕي (ٔغاِؼٝي ٔٛردي :حٛضٝي آتزيش

ٌأاعياب)» ،جغطافيب  ٚثط٘بٔٝضيعي ٔٙطمٝاي ،ؾبَ ا ،َٚقٕبضٜي ا ،َٚنم.145-127
 ظاٞسي ٔجيس  ٚثيبتيذطيجئ ،طيٓ (ٞ« ،)1387يذرِٛٚصي» ،ا٘تكبضات ؾٕت. قفيؼي ،فبطٕ« ،)1392( ٝتزرعي ػٛأُ ٞيذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصي ٔؤحز تز عيالب در حٛضٞٝاي آتخيش» ،زٔٚيٗوٙفطا٘ؽ ثيٗإِّّي ٔربططات ٔحيطي ،زا٘كٍب ٜذٛاضظٔي.
 -نفبضي ،أيط (« ،)1387لاتّيتٞا ٔ ٚحذٚديتٞاي صئٛٔٛرفِٛٛصيىيوالٖؽٟز تٟزاٖ تٙٔ ٝظٛر تٛعؼ ٚ ٝايٕٙي»،

ضؾبِٝي زوتطي غئٛٔٛضفِٛٛغي ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
 -ػعتيبٖٚ ،يىتٛضيب  ٚشثيحاهلل زا٘فآٔٛظ (« ،)1391تزرعي خصٛصيات ٞيذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصيه حٛضٝي آتخيش خيزآتاد»،

ٔجّٝي ػّٕي -پػٞٚكي آٔبيف ؾطظٔيٗ ،زٚضٜي چٟبضز ،ٓٞقٕبض ،2 ٜنم.140-113
 ػّيعاز ،ٜأيٗ (ٞ« ،)1381يذرِٛٚصي وارتزدي» ،ا٘تكبضات آؾتبٖ لسؼ ضضٛي. -لٛٙاتي ،ػعتاهلل ٕٞ ٚىبضاٖ (« ،)1391ارسياتي  ٚپٟٝٙتٙذي خغز رخذاد عيالب در حٛضٝي فزحشاد (تٟزاٖ) تا

اعتفاد ٜاس ٔذَ فاسي»ٔ ،جّٝي جغطافيب  ٚثط٘بٔٝضيعي ٔحيطي ،ؾبَ  ،23پيبپي  ، 48قٕبضٜي  ،4نم.138-121
 -لٟطٚزي تبِيٙٔ ،يػ« ،)1388( ٜوارتزد ٔذَ يىپارچٝي عيالب ؽٟزي در والٖؽٟزٞا (ٔغاِؼٝي ٔٛردي :ؽٕاَ

ؽزق تٟزاٖ)» ،جغطافيب  ٚثط٘بٔٝضيعي ٔٙطمٝاي ،پيف قٕبضٜي (پبييع  ٚظٔؿتبٖ) ،نم .178-167
ٔ -كطق ٘يٛظ (« ،)1394خغارات عيالب در وٗ  ٚعِٛماٖ» ،وس ذجط  ،442874تبضيد ا٘تكبض  29تيط ٔب.ٜ
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ىؾيٞاي سٞٝضٛي حٚزي در لّٕزٟي ؽٝعؼٛصيىي تِٛٛرفٛٔٛ «ارسياتي صئ،)1389(  أيط نفبضيٚ ٓيٞ اثطا، ٔميٕي-

.)بضٟ (ث،1 يٜ قٕبض،14 يٜضٚ ز،ْ ا٘ؿب٘يّٛي ٔسضؼ ػٝٔبّٙ فه،»ٖزاٟز تٟ والٖؽ:رديٛٔ يٝعغحي ٔغاِؼ
.ٓجٙ چبح پ،ٖطاٟ تٜ ا٘تكبضات زا٘كٍب،ٖطاٟ ت،»صي وارتزديِٛٚيذرٞ« ،)1384(  ٔحٕس،يٚسٟٔ ٖ وال:رديٛٔ ٝزي (ٔغاِؼٟاي ؽُٞا در ٔغيُٞصيىي احذاث پِٛٛرفٛٔٛ «ٔذَعاسي صئ،)1394( ُ اؾٕبػي، ٘جفي-

.اضظٔيٛ ذٜ زا٘كٍب،غيِٛٛضفٛٔٛي زوتطي غئِٝ ضؾب،»)ٖزاٟز تٟؽ
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