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 يزيخ ليد بر سيبا تأک 

 

*1يػشت اهلل لٙٛات  

2يز صفاريأ  

  3 ز وزْيأ

  4 يُ ٘جفياعٕاػ

5ٗ جٟا٘ذاريغالٔحغ  

    ذٜيچى

ع زض جٟت يآثط يٞب ت حٛضٝيطيط آٟ٘ب زض ٔسيتأح يه ٚ چٍٍٛ٘يسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٞب يػٌيٚ قٙبذت ػٛأُ ٚ ٚ يثطضؾ

 يٞبيػٌيٚ يك حبضط، ثب ٞسف ثطضؾيحمثطذٛضزاض اؾت. ت يبزيبض ظيت ثؿيُ، اظ إٞياظ ضذساز ؾ يوبٞف ذؿبضت ٘بق

بت يذهٛن يك ثطآٚضز ٚ ثطضؾياظ طط يعيذُ يس ثط ؾيوأقٟط تٟطاٖ ثب تع والٖيآثط يٞب ه حٛضٝيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ

 يعيذُيؾ يثطضؾ يٗ ٔمبِٝ، ثطايا زض قٟط تٟطاٖ ا٘جبْ ٌطفتٝ اؾت. ع ٔؿّط ثط والٖيآثر يٞبه حٛضٝيٌٛطافيعيف

 يٕ٘ٛزاضٞب ٓ ٚيه، تطؾيسضِٚٛغيپبؾد ٞ يٚاحسٞب يُ ٚ ٘مكٝيتٟطاٖ تحّ ئٙطمٝ يٛضفِٛٛغغئٛٔ  يٞب حٛضٝ، ٘مكٝ

 )زضثٙس( ٚ لالن في)وٗ(، پُ تجط )زضوٝ(، ؾِٛمبٖ حٛو ٞفت يسٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيزض ا يا ِحظٝ ثيكتطحس يٞب يزث

 يقٙبؾٗيٚ ظٔ 1:50000يتٛپٌٛطاف يٞب ، ٘مكٝياك ثب اؾتفبزٜ اظ ٔطبِؼبت وتبثرب٘ٝيٗ تحميا ٓ قسٜ اؾت.ي)زاضآثبز( تطؾ

1:100000 ،DEM 30 ي ٔٙطمٝ ئتطD يا ط ٔبٞٛاضٜيٚ تهبٚ 1334ؾبَ ييٞٛا يٞب ٔٛضز ٔطبِؼٝ، ػىؽGoogle 

Earth يافعاضٞب ٘طْ يطيوبضٌ ٝٚ ثب ثArc GIS ،FreeHand  , WMS ٚ Excel ك ٘كبٖ يج تحميا٘جبْ ٌطفتٝ اؾت. ٘تب

ٞب،  قٟط تٟطاٖ، اظ جّٕٝ، قىُ حٛضٝ ع ٔؿّط ثط والٖيآثط يٞب ه حٛضٝيٌٛطافيعيبت فيٛنطات ذهيزٞس، ثٝ ػّت تأحئ

ٗ حٛضٝ يوٓ ث ي، فبنّٝيجٙٛث -يبز قٕبِيت ظي، ٚجٛز اذتالف اضتفبع ٚ قيانّ يٞب ٔؿبحت ٚ طَٛ وٓ آثطاٞٝ

زض ٔست  ياظ ثبض٘سٌحبنُ  يٞب ، ضٚا٘بةيظٔبٖ تٕطوع ٚ ٔساذالت ا٘ؿب٘ يٞب ٚ وٛتبٞحٛضٝ يبفت ٚ ثرف ذطٚجيزض

بز يتٙٛع ظ يزٞٙسٜ ع ٘كبٖئٛضز ٔطبِؼٝ، ٘ يٞب حٛضٝ HRUS يٌطزز. ٘مكٝ ئ يقٟط يىطٜيظٔبٖ ا٘سن ٚاضز پ

 يزث يٞب زازٜ يٕ٘ٛزاضٞب يثطضؾ ،ٗيوٗ اؾت. ٕٞچٙ  يػٜ حٛضٝيٚ ٞب، ثٝ حٛضٝ ثيكتطه يسضِٚٛغيپبؾد ٞ يٚاحسٞب

 يٙٝيكيبز ثٛزٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ پيحٛو ٚ لالن ٘ٛؾبٖ ظ ٞفت يٞب ؿتٍبٜي، ٘كبٖ زاز وٝ زض اياِحظٝ ثيكتطحس

ع زض ثبالزؾت، يآثط يٞب حٛضٝ هيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٞب يػٌيت ٚ ٚيُ ٚضؼئطبِؼٝ، ثٝ زِٔٛضز  يزض ٔحسٚزٜ يعيذُ يؾ

 آٖ ذٛاٞس ثٛز. يكٍيٕٞ  يسٜيٗ ٔربططٜ پسيالة اؾت ٚ اياظ ضذساز ؾ قٟط تٟطاٖ ثٝ قست ٔتأحط والٖ
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 .ضيعي قٟطي وبضقٙبؼ اضقس ثط٘بٔٝ -5
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 .يعيذُ يقٟط تٟطاٖ، ؾع، والٖيآثط يٞب، حٛضٝيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ :يذيوّ توّٕا

 

 ٔمذٔٝ

 زٞيُ ٔرتّفي اظ جّٕٝ؛ ترٕيٗ آةئؿب يٞب زض ظٔيٙٝه حٛضٝيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٞبيػٌيٚثطضؾي ٚ قٙبذت 

ُ، ياز ؾاظ ضذس يع زض جٟت وبٞف ذؿبضت ٘بقيآثط يٞب ت حٛضٝيطيثيٙي ضٚ٘س ؾيالة، ٔس ٞب، پيفحٛضٝ

ٞبي  ٚ ؾبيط پطٚغٜ يتمبطؼ يٞب ٞب ٚ ؾبظٜثطزاضي اظ ؾسٞب، احساث پُضيعي ثطاي ثٟطٜٔسيطيت ٔٙبثغ آة، ثط٘بٔٝ

ٞب تٟسيسآٔيعتط اظ ؾبيط ، ؾيالةيثبقس. زض ثيٗ ٔربططات طجيؼع إٞيت ٔيئٙبثغ آة ٚ آثريعزاضي حب

ٚ ٘ٛع  يقٙبؾٗ ي، ظٔيػالٜٚ ثط ػٛأُ ا٘ؿب٘(. 2: 2010، 1ٗ ٚ ٕٞىبضاٖي)ٞٙٛ٘ٛ٘ ٔربططات زض جٟبٖ ٞؿتٙس

ٚ  يظٞىك يٞب ت قجىٝيت حٛضٝ، ٚضؼيعاٖ ٚ ٘ٛع ثبضـ، قىُ حٛضٝ، قي، ٔيبٞيٌ ؾبظ٘سٞب، ذبن، پٛقف

 يعيذُ يه ٞؿتٙس وٝ زض ؾيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٗ ػٛأُ ٚ پبضأتطٞبيتط، اظ ٟٔٓيا ضٚزذب٘ٝ يٞب يػٌيٚ

 يسٜـطٌيط٘ـزض ث غئٛٔٛضفِٛٛغيه، ٚاحس ٚ ه چبضچٛةـي ػٙٛاٖ ٝـث آثطيع،  يٛضٝـس. حـمف زاض٘ـ٘ ٞبحٛضٝ

2قْٛ وٝ اؾت اي ضٚزذب٘ٝ ٞبئٛضفٛؾيؿتٓ
 قسٜ تمؿيٓ ٞبيظٞىف قبُٔ ٚؾيؼي ئٙطمٝ ضا ( آ1985ٖ) 

 ضؾٛثبت ٌصاضيٟ٘كتٝي ٝٔٙطم ٚ ظٞىف يٝحٛض ٞبيزضٜ ٚ وب٘بَ ٔؿيط ضؾٛثبت، ٚ آة تجٕغ ٔحُ زض

 زاض٘س، ذٛز لّٕطٚ زض ٞبحٛضٝ ايٗ وٝ ائبزٜ ٚ ا٘طغي ُ تجبزالتيوٙس. ثٝ زِ ٔي طيفتؼ ٞباليب٘ٛؼ ٕٞچٖٛ

 يه زض اطالػبت ٚ ٔبزٜ ا٘طغي، تجبزالت جطيبٖ اظ ٌطز٘س. ٌصقتٝ لّٕساز ؾيؿتٓ ثبظ يه ػٙٛاٖ ثٝ تٛا٘سٔي

اظ  حبوي تٛا٘سٔي ٘يع حٛضٝ يه زض ٞب ظٞىف آضايف ٚضؼيت ٚ اٍِٛ پيطأٛ٘ف، ثب ٔحيط آثطيع يٝحٛض

 يٙٝيـزض ظٔ .(134: 1389 ٕىبضاٖ،ـ)ضأكت ٚ ٞ سـثبق ٟبـآ٘ زض ؾيؿتٕي انَٛ ٚ لٛاػس ٕيتـحبو

 ط اقبضٜ وطز:يمبت ظيتٛاٖ ثٝ تحم يطاٖ ٔيٚ ؾطح ا ُ زض ؾطح جٟبٖيع ٚ ؾيآثط يٞب حٛضٝ يسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ

ع يآثر يٞب حٛضٝ ئكرهٝ 31ٚ  يا بٖ ضٚزذب٘ٝيپبضأتط جط 70( ثب اؾتفبزٜ اظ 1987) 3تٛٔبؼ ٚ ثٙؿٖٛ

ٌطفتٙس جٝ يا٘س. آٟ٘ب ٘ت الة پطزاذتٝيؾ يا ٔٙطمٝ يٞب ٔؤحط زض ٔسَ يٕيٚ الّ يىيعيٗ ػٛأُ فيتط ٟٔٓ يثٝ ثطضؾ

حطاضت  يط ٚ تؼطق ٚ زضجٝيٚ قست ٚ تٛاتط آٟ٘ب، تجر يطٜ، ٔمساض ٘ـعٚالت جٛيشذ يٞب وٝ ؾطح حٛضٝ، قبذم

ُ حٛضٝ ٘مف يٗ ٔؼبزالت تٙبٚة ؾيتٛا٘ٙس زض تسٚ يثبقٙس وٝ ٔ يع ٔيثرآ يه حٛضٝي يٞب ٗ ٔكرهٝيتط ٟٔٓ

  ٕٝي٘ يٞب طيُ زض ٔحيؾ يه ٔربططٜيسضٚغئٛٔٛضفيٞ يبثيثٝ اضظ يا (، زض ٔمب1990ِٝ) 4يزاقتٝ ثبقٙس. وٙ

 هيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٞبُ يُ ثط اؾبؼ تحّيذطط ؾ يچٟبض ٔٙطمٝ ٚي ىب( پطزاذتٝ اؾت.يآٔط يعٚ٘بي)آض ذكه

                                                           
1- Henononin et al., 

2- Schumm  
3- Thomas and Benson 

4- Kenny  
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ٖ ٚ بٟٔٙسؾ يُ ثبقٙس ٚ ثطايت ؾيطئس يٞبططح يتٛا٘ٙس ٔجٙب ئٙبطك ذطط ٔ يوطز. ٘مكٝ ييقٙبؾب ضا

 س ثبقٙس.يفٔبض يثؿ يعاٖ قٟطيض ثط٘بٔٝ

 يٞب الةيذطط ؾ يٞب مكٝء ٘ه زض اضتمبيضٚـ غئٛٔٛضفِٛٛغ ي(، ثٝ ثطضؾ2007) 1فط٘ب٘سظ الٚازٚ ٚ ٕٞىبضاٖ

بز يبز، ظيبض ظي)ثؿ ت ؾٝ طجمٝ ذططيكبٖ زض ٟ٘بيبِٛازٚض پطزاذتٙس.  اجبوٛاضاٖ اِؿ يقٟط يزض ٔحسٚزٜ ي٘بٌٟب٘

ٚ   هيغئٛٔٛضفِٛٛغ يٞب يبٖ اؾتٙجبط قسٜ اظ ثطضؾيُ، اضتفبع آة ٚ قست جطيؾ يٚ ٔتٛؾط( ثب اؾتفبزٜ اظ ا٘طغ

2م زاز٘س. ثٛضٌبيضا تكر يسا٘يٌعاضقبت ٔ
 يبٞ ه ثٝ ثبضـيسضٚغئٛٔٛضفيپبؾد ٞ يثٝ ثطضؾ يمي(، زض تحم2014) 

جٟت  ييٚ اضٚپب يإِّّٗ يمبت ثيٚ ٔطٚض تحم يثب ٞسف ثطضؾ يٌّ  يٞب بٖيٚ جط ي٘بٌٟب٘ يٞب الةي، ؾيثيكتطحس

 (، زض1384) يتيػٙب ٚ يٕب٘يپطزاذتٙس.  يٌّ يٞب بٖيٚ جط ي٘بٌٟب٘ يٞب الةيؾ يٝ ثطايؿتٓ ٞكساض اِٚيؾ يٝيتٟ

 يٝيٝ زاز٘س وٝ ثط پبياضا يعيذُ يت ؾيٚ لبثّٞب ه حٛضٝيغئٛٔٛضفِٛٛغ يٞبيػٌيثب ػٙٛاٖ اضتجبط ٚ يپػٚٞك

ٗ يُ زض ايذطط ٚلٛع ؾ يؿٝيٚ ٔمب يثٙسثٝ پٟٙٝ يعيذُ ئؤحط زض ؾ يطٞبئتغ يطيپصتيٚ وٕ يّيضٚـ تحّ

ٚ  يطي، ٘فٛشپصيسضٚٔتطي، ٞيٌٛطافيعيپبضأتط ف 28ثب اؾتفبزٜ اظ  ،(1389) ب٘فطيسٚاض ٚ ويا٘س. أٞب پطزاذتٝحٛضٝ

ٗ يس٘س وٝ زض ثيجٝ ضؾيٗ ٘تيوٙجب٘چٓ ا٘جبْ زاز٘س ٚ ثٝ ا يحٛضٝ يضا ثطا يعيذُيُ ؾيپتب٘ؿ يسثٙ ٓ پٟٙٝيالّ

حٛضٝ  يعيذُيط ػٛأُ، زض ؾيٗ ؾبيط ضا زض ثيٗ تأحيكتطيث 75/9ػٜ يت ٚيٗ پبضأتطٞب ػبُٔ قىُ ثب ضطيا

ٗ ييزض تؼ يضٚغئٛٔٛضفِٛٛغسيٞ يٞب سٜيُ ٘مف پسيثب ٞسف تحّ يا (، زض ٔمب1391ِٝ) آٔٛظ بٖ ٚ زا٘فيزاضز. ػعت

 ٞب تئٛضز ٔطبِؼٝ زض چٟبضچٛة ٔحسٚز يزض ٔٙطمٝ يٞب يبٖ ضاٞىبضٞب ٚ وبضثطيطآثبز ٚ ثيذ يحٛضٝ يٞب تيلبثّ

 ،يٌٛطافيعيػٛأُ ف ي، ثٝ ثطضؾيا اظ ٔٙبثغ ٔٛجٛز ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ حٛضٝ يٞب ثٝ ٔٙظٛض اؾتفبزٜ ٔٙطم تيٚ لبثّ

زض  يسا٘ئ يٞب يٚ ثطضؾ يبٞيٌ ، ذبن ٚ پٛقفيٚ ٞٛاقٙبؾ  ، آةيقٙبؾٗ ي، ظٔيغئٛٔٛضفِٛٛغ ،يسضِٚٛغيٞ

ٔٛضز ٘ظط  ئٛجٛز زض حٛضٝ يٗ ٚ تٛؾؼٝ اقىبَ غئٛٔٛضفِٛٛغيزض تىٛ يجبض يٞبحٛضٝ، ٘مف ثبضظ آة

ع ضا ا٘جبْ يآثر يٞبالة زض حٛضٝيثط ؾ ٔؤحط يسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيػٛأُ ٞ ي(، ثٝ ثطضؾ1392) يؼيپطزاذتٙس. قف

ٗ ػٛأُ ٔطثٛط ثٝ يه زؾتٝ اظ ايقٛ٘س:  يٓ ٔيٗ ػٛأُ ثٝ زٚ زؾتٝ تمؿيبٖ زاقتٝ وٝ ايث ٚيؾت. زازٜ ا

 يثبقس ٚ زؾتٝ يٞب ٔ حٛضٝ يٌٛطافيعيٚ ف يؼيبت طجيٞب اظ ِحبظ ذهٛن حٛضٝ يسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٞب يػٌيٚ

 ثبقس. يٞب ٔ ح حٛضٝيحت نيطياظ ػسْ اػٕبَ ٔس ي٘بق يىيطات غئٛٔٛضفِٛٛغييٗ ػٛأُ ٔطثٛط ثٝ تغيٍط ايز

ضٚز  طٜيع فيآثط يحٛضٝ يىيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٞب يػٌيٚ يبثيثٝ اضظ يا (، زض ٔمب1393ِٝ) نفبض ٚ ٕٞىبضاٖ يثٙ

ه ٚ قطح ٞط ي، تفىيٗ ٔمبِٝ ضٕٗ ثطضؾيكبٖ زض ايا٘س، ا ُ پطزاذتٝيف ٔربططٜ ؾئٙظٛض پب  الٖ ثٝياؾتبٖ ٌ

ت، ي، قيٌٛطافيعئب٘ٙس ٔكرهبت ف يانّ يالة، پبضأتطٞبيٚلٛع ؾحط ثط ؤٔ يىيوساْ اظ ػٛأُ غئٛٔٛضفِٛٛغ

                                                           
1- Fernandez-Lavado et al.,   
2- Borga et al.,  
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نٛضت ٌطفتٝ  يٞب ٗ پػٚٞفيتطٗ اظ ٟٔٓيٕٞچٙ ُ لطاض زاز٘س.يٝ ٚ تحّيٚ... ضا ٔٛضز تجع يبٞياضتفبع، پٛقف ٌ

 ط اقبضٜ وطز:يظ يٞب تٛاٖ ثٝ پػٚٞف يقٟط تٟطاٖ ٔ زض والٖ يعيذُ يع ٚ ؾيآثط يٞب زض اضتجبط ثب حٛضٝ

ٞبي ؾطحي ٚ ٞب، تغييط ٔؿيط آة ٘كبٖ زاز وٝ تّفيك حٛضٝ ،(1389) يٚ نفبض يٕئم يطضؾج ثي٘تب

قسٜ ٚ زض  ٞبي ثبظٌكت ثبالتط ذهٛل زض زٚضٜ  ٞبي ٔهٙٛػي ثبػج افعايف آثسٞي، ثٝتجسيُ آٟ٘ب ثٝ وب٘بَ

ٝ ٚ ايجبز اٍِٛي ٞبي اِٚي آثطاٞٝ ٞبي قٟطي ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز. لطغ ٔؿيط ٘تيجٝ افعايف ٔيعاٖ ٔربططٜ ؾيالة

 .قٟط تٟطاٖ ثسٖٚ تٛجٝ ثٝ انَٛ ٚ ٔؼيبضٞبي غئٛٔٛضفِٛٛغيىي ا٘جبْ قسٜ اؾت اي زض لّٕطٚي والٖ جسيس آثطاٞٝ

الة يؿه ؾيٚ ض يطيپص تيُ ذطط، آؾيپتب٘ؿ يبثياضقس ذٛز ثٝ اضظ يوبضقٙبؾ ي٘بٔٝ بٖي(، زض پب1390) يزضفك

طات ييالة تٟطاٖ ٚ تغيؿه ؾيسٌبٜ فٟٓ جبٔغ ضيز ياضتمب ثب ٞسف يبثيٗ اضظيقٟط پطزاذتٝ وٝ ا ٗ والٖيزض ا

 زض ؾيالة ضذساز ذطط ثٙسيپٟٙٝ ٚ (، ثٝ اضظيبثي1391) ٚ ٕٞىبضاٖ يآٖ ا٘جبْ ٌطفتٝ اؾت. لٙٛات ئىب٘

 ثٙسيپٟٙٝ ٟ٘بيي يمكٝـػٚٞف ٚ ٘ـپ يجٝيا٘س. ٘تفبظي پطزاذتٝ اظ ٔسَ اؾتفبزٜ ثب ٟطاٖ(ـ)ت فطحعاز يحٛضٝ

 فطحعاز انّي يثط زضٜ حٛضٝ زؾت  پبييٗ زض ثبال ثؿيبض ذطط ثب ٘ٛاحي ا٘طجبق يزٞٙسٜي ٘كبٌٖيط يُـؾ ذطط

ع يآثط يٞب ه حٛضٝيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٞب يػٌياثؼبز ٚ ٚ يٚ ثطضؾ ييك حبضط ثب ٞسف قٙبؾبياؾت. تحم

 ، ا٘جبْ ٌطفتٝ اؾت.يعيذُ يس ثط ؾيقٟط تٟطاٖ ثب تأووالٖ

 ٝٔٛرد ٔغاِؼ ئحذٚدٜ ئؼزف

 422 ثيكتطٗ حسيقٟط ثٛزٜ ٚ ث ئحسٚزٜ يطات اضتفبػييتٟطاٖ ػٕستبً ٔتأحط اظ تغ يثبضـ ؾبال٘ٝ زض ٔحسٚزٜ

قٟط تٟطاٖ،  والٖ يط اؾت. زض ٔحسٚزٜئتط زض جٙٛة قطق تٟطاٖ ٔتغيّئ 145زض قٕبَ تٟطاٖ تب  ٔتطيّئ

ٗ ؾبال٘ٝ زض يبٍ٘يقٟط، ٔي ض ثٛزٖ ٔحسٚزٜط ثٛزٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٘بٕٞٛايزضجٝ ٔتغ 18تب  15ٗ يؾبال٘ٝ ث يزٔب

قٟط (. وال1389ٖ قٟط تٟطاٖ،والٖ  )اطّؽ ٌطاز اذتالف زٔب زاض٘س يزضجٝ ؾب٘ت 3ٔٙبطك ٔرتّف آٖ حسٚز 

ا٘س وٝ  ٗ ٘ىتٝيس ايؤٔ يقٙبؾٗيظٔ يٞببفتٝ اؾت ٚ ٘مكٝيط ٚ وٛاتط٘ط تٛؾؼٝ يضؾٛثبت اذ يتٟطاٖ ثط ضٚ

زٚضاٖ ؾْٛ  يؾًٙ ثؿتط تٟطاٖ اظ ؾبظ٘سٞب ا٘س.بفتٝيزض زقت تٟطاٖ ٌؿتطـ  يٛؾٗ ٚ وٛاتط٘طيپّ يٞب آثطفت

ائٛؾٗ  يآتكفكب٘ يٞبا٘س ٚ ػٕستبً ٌساظٜبفتٝيتٟطاٖ ضذٕٖٙٛ  يقٕبِ يُ قسٜ وٝ زض ٔٙبطك وٛٞؿتب٘يتكى

تٟطاٖ،  يقٙبؾٗ يظٔ يانّ يا٘س. ٔكرهٝٗ ؾًٙ ثؿتط لطاض ٌطفتٝيا يتط ضٚقٛ٘س ضؾٛثبت جٛاٖ ئحؿٛة ٔ

)ٔتؼّك ثٝ  طاٖيفالت اٚ  (يقٙبؾٗ ي)ٔتؼّك ثٝ زٚضاٖ ؾْٛ ظٔ وٜٛ اِجطظ ضقتٝٓ يػظ يٗ تٛزٜيلطاض ٌطفتٗ آٖ ث

ٌؿُ ، ٌؿُ ٔكبءچٖٛ  يفؼبِ يٞب ٌؿُٗ ٔؿأِٝ ٚجٛز يٗ ٕ٘ٛز ايتط ٟٔٓ اؾت.( يقٙبؾٗ يزٚضاٖ چٟبضْ ظٔ

ٞب  ٗ ٌؿُيزض ٔحُ ا يف ٚ ٘بٔحؿٛؾيذف يٞب ِطظٜٗ يظٔاؾت وٝ ٔٛجت قسٜ ٕٞٛاضٜ  يٌؿُ ضٚ  قٕبَ تٟطاٖ

 ؛ٞب تپٝ (2) ؛ٞب وٜٛ (1ٚاحس تٛپٌٛطافيىي تمؿيٓ قٛز: ) 5تٛا٘س ثٝ   ٛ٘سز. ايٗ ٌؿتطٜ ثٝ ؾبزٌي ٔييثٝ ٚلٛع ثپ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87
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ت يٚضؼ ٞبي آثطفتي.  زقت (5ثطفتي جٛاٖ ٚ )افىٙٝ آٔرطٚط (4) ؛ٞبي آثطفتي لسيٕي افىٙٝ ٔرطٚط  (3)

ع زض يٞبي آثر حٛضٝ ي٘عٚالت جٛ يٝياؾت وٝ وّ يتٟطاٖ ثٝ ٘حٛ يسضٌٚطافيٚ ثٝ تجغ آٖ قجىٝ ٞ يتٛپٌٛطاف

وٓ اضتفبع  يبٖ زاقتٝ ٚ پؽ اظ ٚضٚز ثٝ ٘ٛاحيجط ياي اظ قٕبَ ثٝ جٙٛة زض ٔٙبطك وٛٞؿتب٘ ؿتٓ آثطاٞٝيه ؾي

ُ ثطٌطزاٖ غطة( ازأٝ ي)ؾ يُ ثطٌطزاٖ قطق( ٚ جٙٛة غطثي)ؾ يٙٛة قطلج يزاذُ قٟط زض زٚ جٟت وّ

 يحٛضٝ 7ٔؿّط ثط آٖ  يٞبٚ زأٙٝ قٟط تٟطاٖ(. زض وال1387ٖ ،ي)نفبض قٛز ذبضج ٔي ط زازٜ ٚ اظ قٟطئؿ

 ت اظ غطة ثٝ قطق ػجبضتٙس اظ: وٗ، حهبضن، فطحعاز، زضوٝ، ِٚٙجه، زضثٙس ٚ زاضآثبز ٚجٛز زاضزيثٝ تطت يانّ

 ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. 1)  ت آٟ٘ب زض قىُيوٝ ٔٛلؼ

 

 ؽٟز تٟزأٖغّظ تز والٖ يسٞىؾ يٞاحٛضٝ ي( ٘مؾ1ٝ) ؽىُ

 ٞأٛاد ٚ رٚػ

ٚ  1:50000 يتٛپٌٛطاف يٞب ، ٘مكٝياٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔطبِؼبت وتبثرب٘ٝ يّيتحّ-يفيك تٛنيضٚـ ا٘جبْ تحم

 يطيٚ ثب ثىبضٌ Google Earth يا ط ٔبٞٛاضٜيٚ تهبٚ 1334ؾبَ ييٞٛا  يٞب ، ػىؽ1:100000يقٙبؾٗيظٔ

 هيٌٛطافيعيف يٞب يػٌيٚ يك، ثطضؾيٗ تحميزض ا ا٘جبْ ٌطفتٝ اؾت.  FreeHand ،WMS ٚArcGIS يافعاضٞب ٘طْ

حٛضٝ، ظٔبٖ   قيت ،حٛضٝ ،، اضتفبعيقجىٝ ظٞىك  ، تطاوٓيآثطاٞٝ انّ حٛضٝ، طَٛ ط، طَٛي)ٔؿبحت، ٔح

 )ثٝ قٟط تٟطاٖ ع ٔكطف ثط والٖيآثر يٞبت قىُ حٛضٝ( حٛضٝيُ ٔؼبزَ ٚ ضطاي٘ؿجت طِٛي، ٔؿتط تٕطوع،

 يتٛپٌٛطاف يٞب مكٝـك ٘يت اظ غطة ثٝ قطق: وٗ، حهبضن، فطحعاز، زضوٝ، ِٚٙجه، زضثٙس ٚ زاضآثبز( اظ ططيتطت 



 
 
 
 
 

شير تيران ىاي آبريز کالن ىاي ىيدرًژئٌمٌرفٌلٌژيک حٌضويژگيبررسي ً  73

 خيزي با تأکيد بر سيل

 

 

 ٚDEM30 ٔ1يافعاضٞب ٘طْ يطئٙطمٝ ٚ ثب ثىبضٌ يتطـ
WMS  ٚ  ArsGIS ٝقسٜ اؾت. زض ازأٝ ثٝپطزاذت 

 ٞب ٚ ضٚاثط ٔٛضز اؾتفبزٜ زض آٟ٘ب پطزاذتٝ قسٜ اؾت. يػٌيٗ ٚيح ايتٛض

 يىيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٞب ُ زازٜيٞب زض تحّ حٛضٝ يآثسٞ ثيكتطٗ حسييزض تؼ ٞا:ظ حٛضٝئغاحت ٚ ٔح -

زؾت ٝ ث يٞب ثطاط حٛضٝيٗ اظ ٔحيثبقس. ٕٞچٙيع ٔيآثر يٞببظ، ٔؿبحت حٛضٝئٛضز ٘ ياظ پبضأتطٞب يىي

اؾتفبزٜ  ٛؼ(يّيت ٌطاٚي)ضط يت فكطزٌيُ ضطياظ لج ٞب،ه حٛضٝيٌٛطافيعيف يتطٞبـاظ پبضأ يزٖ ثطذآٚض

 قٛز. ئ

ف زض يطؾبـست ٚ ضؼف ضٚا٘بة ٚ فـت قيٚضؼ يزٞٙسٜعاٖ تطاوٓ ٘كبٖيٗ ٔيا: يسٞىؾ يتزاوٓ ؽثىٝ -

 س: يآيزؾت ٔ( ث1ٝ) يك ضاثطٝيثبقس ٚ اظ ططئرتّف حٛضٝ ٔ يٞبلؿٕت

 =µ   (      1) يٝضاثط

ّٛٔتط ي: ٔؿبحت حٛضٝ ثط حؿت و Aّٛٔتط، يحٛضٝ ثط حؿت و يٞبه اظ آثطاٞٝي: طَٛ ٞط  Liي زض ضاثطٝ

ٞط چٝ  وٝ اؾتقبيبٖ شوط  ّٛٔتط ٔطثغ.يّٛٔتط ثط ويحٛضٝ ثط حؿت و يٞبضٚزذب٘ٝ ي: تطاوٓ قجىٝ µٔطثغ ٚ

 بثس.ييف ٔيالة افعايٚ حجٓ ؾ ثسٜ اٚجتط ثبقس، ثعضي يتطاوٓ قجىٝ ظٞىك

طز ٚ زضن ئٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌ يىيسضِٚٛغيٞ يٞبيقبذم زض ثطضؾايٗ  ؽىُ حٛضٝ: يٞاؽاخص -

ٙسٞب يوبضوطز فطآ يٗ ٘حٜٛيٚ ٕٞچٙ يه، غئٛٔٛضفِٛٛغيسضِٚٛغيه، ٞيٗ ػٛأُ ٔٛضفِٛٛغياظ ضٚاثط ث يتط كيػٕ

  (.53: 1389 ،يجيذطيبتيٚ ث ي)ظاٞس ضا فطاٞٓ ؾبظز

 يٞب حٛضٝ يٕٝٞ يت قىُ ثط اؾبؼ ضٚـ ٞٛضتٖٛ ثطايقبذم ضط :2ة ٞٛرتٖٛيا ضزية ؽىُ حٛضٝ يضز -

ت قىُ حٛضٝ ػجبضت اؾت اظ؛ ٘ؿجت ئحبؾجٝ قسٜ اؾت. ضط (2) يك ضاثطٝئٛضز ٔطبِؼٝ اظ طط ئحسٚزٜ

 ٝضٝ ثٍط اظ ٘ؿجت ٔؿبحت حٛضٝ ثٝ ٔجصٚض طَٛ حٛيػطو ٔتٛؾط حٛضٝ ثٝ طَٛ آٖ اؾت. ثٝ ػجبضت ز

 س. يآيزؾت ٔ

 (     2)ي ضاثطٝ

 ثبقس.يّٛٔتط ٔيطَٛ حٛضٝ ثط حؿت وL  ّٛٔتطٔطثغ ٚئؿبحت حٛضٝ ثط حؿت و  A،(2ي )زض ضاثطٝ

                                                           
1- Watershed Modeling System  

2- Horton  

http://www.ecgl.byu.edu/software/wms
http://www.ecgl.byu.edu/software/wms
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تط ٚ ذطط ٝيقىُ قج يفيب ليتط ثبقس، قىُ حٛضٝ ثٝ قىُ ٔطثغ هيه ٘عزيٞط چٝ حبنُ وؿط ثٝ ػسز 

ٗ ثٛزٖ ذطط ييحٛضٝ ٚ پب يسٌيوك يزٞٙسٜتط قٛز، ٘كبٖه وٛچهيچٝ ػسز  كتط ذٛاٞس ثٛز ٚ ٞطيث الةيؾ

 آٖ اؾت.  الةيؾ

ٝ قسٜ ٚ ػجبضت اؾت ياضا 1946ت تٛؾط اؾتطاِط زض ؾبَ يٗ ضطي(: ا2ٛؼيّيت ٌطاٚي)ضط 1ية فؾزدٌيضز -

ك يوٝ ٔؿبحت آٖ ثب ٔؿبحت حٛضٝ ثطاثط اؾت ٚ اظ طط يفطض يا طٜيط زايط حٛضٝ ٚ ٔحيٗ ٔحياظ؛ ٘ؿجت ث

 س: يآ ي( ثسؾت 3ٔ) يطٝضاث

 (         3) يضاثطٝ

 ثبقٙس. يّٛٔتط ٔيّٛٔتطٔطثغ ٚ ويط حٛضٝ ثطحؿت ويت ٔؿبحت ٚ ٔحيتطتثٝ A ٚ Pٗ ضاثطٝ يزض ا

 5/2تب  5/1ٗ ػسز يسٜ ثيوك يٞب حٛضٝ يه ٚ ثطايه ثٝ ػسز يٌطز ٘عز يٞب حٛضٝ يت ثطايٗ ضطيا

ه يقىُ ثبقس، ظٔبٖ تٕطوع حٛضٝ وٕتط ٚ ِصا پ يا طٜيزا يا چٝ حٛضٝ ٞط(. 468: 1387عازٜ، ي)ػّ ثبقس ئ

 الة ثبالتط ذٛاٞس ثٛز. يؾ

 ياطٜيٗ ٔؿبحت حٛضٝ ٚ ٔؿبحت زاي٘ؿجت ث يزٞٙسٜ٘كبٖ تيٗ ضطي(: ا3ّطيت ٔي)ضط يازٜية دايضز -

نٛضت  ّط ثٝيتٛؾط ٔ 1953ت زض ؾبَ يٗ ضطي. اثبقسٔيط حٛضٝ ئح يط آٖ ٔؿبٚيوٝ ٔح اؾت يفطض

 ٝ قسٜ اؾت :يط اضايظ يضاثطٝ

 Rc=12.56A/P2(     4) يضاثطٝ

 ط حٛضٝ ثبقسئح يط آٖ ٔؿبٚيوٝ ٔح يفطض ياطٜئؿبحت زا ;P ٔؿبحت حٛضٝ ٚ; A (:4) يزض ضاثطٝ

ٗ قبذم يقٛز. ٞط چٝ ايه ٔيه ٘عزيثٝ  يا طٜيزا يٞبه ثٛزٜ ٚ زض حٛضٝيت ٕٞٛاضٜ وٕتط اظ يٗ ضطيا

 قٛز.يكتط ٔيع ثيحٛضٝ ٘ يسٌيقٛز وكتط هيثٝ نفط ٘عز

ُ يط آٖ ثٝ قىُ ٔؿتطياؾت وٝ ٔح يعيآثط يحٛضٝ يزٞٙسٜفيُ ٔؼبزَ ٕ٘بئؿتطُ ٔؼادَ: ئغتغ -

 ٔؿبحت آٖ ثطاثط ٔؿبحت حٛضٝ ثبقس. ثٝ ػجبضت يبثس ِٚيط ييُ تغئؿبحت آٖ ثٝ قىُ ٔؿتط يبثس ِٚيط ييتغ

: 1385عازٜ، ي)ػّ اؾت يانّ يحٛضٝ يٛؼ ٔؿبٚيّيٌطاٚ تيط ٚ ضطيؾطح، ٔح يُ ٔؼبزَ زاضائؿتط ،ٍطيز

 قٛز:يط اؾتفبزٜ ٔيظ ٞبيضاثطُٝ ٔؼبزَ اظ يثطآٚضز طَٛ ٚ ػطو ٔؿتط ي(. ثطا484
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              (5ٚ  6) يضاثطٝ

 
 ٔؿبحت :A  ّٛٔتط ٔطثغ،يُ ٔؼبزَ ثط حؿت ويت طَٛ ٚ ػطو ٔؿتطي: ثٝ تطت L  ٚ B(7ٚ  5ي )زض ضاثطٝ

 ثبقس. يٛؼ ٔيّيت ٌطاٚي: ضط C ّٛٔتطٔطثغ ٚيو حٛضٝ ثط حؿت

( ثٝ ثّٙستطيٗ D) آثطيع يٞٓ ؾطح ثب حٛضٝ يزض ايٗ ضٚـ اظ ٘ؿجت لطط زايطٜ (:1٘غثت عَٛ)رٚػ ؽْٛ -

تط ثبقس قىُ حٛضٝ ثٝ  ثٝ ػسز يه ٘عزيه R(. زض ايٗ ضٚـ ٞطچٝ R=D/Lقٛز، ) ( اؾتفبزٜ ٔيLطَٛ آٖ )

 قٛز. تطٔي اي ٘عزيه حبِت زايطٜ

 R=D/L(    7ي )اثطٝض

 2سٔاٖ تٕزوش -

آغبظيٗ قطٚع ٚ زض ٟ٘بيت  ياظ ٘مطٝالظْ زاضز تب ٔؿيط ذٛز ضا آة  يلططٜظٔب٘ي اؾت وٝ زض ٚالغ ظٔبٖ تٕطوع 

تط ثٛزٜ ٚ ظٔبٖ  قىُ ظٔبٖ تٕطوع وٛتبٜ يا طٜيٞبي زاتٕطوع ثطؾس. ٔؼٕٛالً زض حٛضٝ يطي وٙس ٚ ثٝ ٘مطٝ

ٞبي وكيسٜ ثب تٛجٝ ثٝ ظٔبٖ تٕطوع ثيكتط،  وٙس، ِٚي زض حٛضٝب ؾيُ ضا وٕتط ٔياِؼُٕ ضا ثطاي ٔمبثّٝ ث ػىؽ

ٗ يظٔبٖ تٕطوع زض ا يفطنت ثيكتطي ثطاي السأبت پيكٍطا٘ٝ ٚجٛز زاضز. ضٚـ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثطاي ٔحبؾجٝ

 ك، ضٚـ وطپيچ اؾت.يتحم

 (      8)ي ضاثطٝ

 ؛H)ٔتط(  ؛ طَٛ ٔؿيط حطوت آة زض زاذُ حٛضLٝؿت ؾبػت، ؛ ظٔبٖ تٕطوع ثطحTC (8ي )ضاثطٝوٝ زض 

 ثبقس.ٚضٚزي ٚ ذطٚجي ٔي ياذتالف اضتفبع ثيٗ ٘مطٝ

ٔسَ  يقٟط تٟطاٖ، اظ ٘مكٝ ٔؿّط ثط والٖ يٞبحٛضٝ يغ اضتفبػيتٛظ يجٟت ثطضؾٞا: حٛضٝ يغ ارتفاػيتٛس -

  اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.GIS  Arc افعاض ٚ ٘طْ( DEM) اضتفبع ٔٙطمٝ يضلٛٔ يك ٘مكٝيٞب ٚ اظ ططحٛضٝ ياضتفبػ يضلٛٔ

)لجُ اظ تٛؾؼٝ ٚ  1334ؾبَ ييٞٛا يٞب قٟط تٟطاٖ اظ ػىؽ والٖ يغئٛٔٛضفِٛٛغ يٓ ٘مكٝيتطؾ يثطا

 يٞب افعاض ٔٙطمٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ ٚ ٘طْ 1:50000يٚ تٛپٌٛطاف 1:100000 يقٙبؾٗيظٔ يٞبقٟط(، ٘مكٝ ٌؿتطـ

Ars GIS ٚ FreeHand ٞب ٚ تٙٛع  يسٌيچي٘كبٖ زازٖ پ يك ثطايٗ تحمي. ؾپؽ زض ااؾتفبزٜ قسٜ اؾت

ٔٛضز  ي( ٔحسٚزHRUSٜ) هيسِٚٛغيپبؾد ٞ يٚاحسٞب يُ ٘مكٝيٝ ٚ تحّيه، الساْ ثٝ تٟيغئٛٔٛفِٛٛغ يٚاحسٞب

                                                           
1- Schumm    

2- Time of Concentration 
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 يطٞبيت ٚ ٔتغيت ٚ جٟت قئب٘ٙس اضتفبع، ق ،يىيتٛپٌٛطاف يطٞبيثب اؾتفبزٜ اظ ٔتغ HRUS س.ئطبِؼٝ ٌطز

 يوّ طٛض  (. ث2004ٝ ،1قٛ٘س )پطاؾبز يغ ثبضـ ٔكرم ٔيٚ تٛظ يبٞيپٛقف ٌ ، ٘ٛع ذبن،ٔب٘ٙس ييبيجغطاف

ه ٚاحس يُ يطحٛضٝ، تكىيه ظئكبثٝ زض زاذُ  ياضاض يت ٚ وبضثطيب  ٘ٛع ذبن، قي يقٙبؾٗ ئٙبطك ثب ظٔ

ط ييثٝ تغ يه ٍٕٞٙيسضِٚٛغي، پبؾد ٞئحبؾجبت يٝيٗ ٚاحس پبيزٞٙس، وٝ اي( HRUٔ) هيسضِٚٛغيپبؾد ٞ

ٗ پػٚٞف ي(. زض ا1394 ،ي)٘جف ط حٛضٝ زض ٘ظط ٌطفتيه ظيتٛاٖ آٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ يزٞس ٚ ٔئ يپٛقف اضاض

 يٝيثٝ تٟ الساArc GISْ افعاض  ط ٘طْيزض ٔح ياضاض يت ٚ وبضثطي، قيقٙبؾٗ يضؾتط ظٔ يٞبٝ يثب اؾتفبزٜ اظ ال

 س.ئٛضز ٔطبِؼٝ ٌطز يٞب حٛضٝ HRUS ي٘مكٝ

 حٛو ٞفت يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا ، ٔطثٛط ثٝياِحظٝ ثيكتطحس يزث يٞب اض زازٜك ٕ٘ٛزيٗ تحميا زض

ُ قسٜ يٝ ٚ تحّيتٟ Excelافعاض ٘طْ )زاضآثبز( ثب اؾتفبزٜ اظ )زضثٙس( ٚ لالن فيتجط  )وٗ(، پُ ؾِٛمبٖ )زضوٝ(،

 اؾت.

  جيتحج ٚ ٘تا

 ٔٛرد ٔغاِؼٝ ئحذٚدٜ يصئٛٔٛرفِٛٛص يُ ٘مؾٝيٝ ٚ تحّيتٟ

 يٞبغٝي، تيؾٍٙ يٞبغٝيٞب ٚ تٛاضٜيز ٞب ، لّٝيقٙبؾ ٚ ؾًٙ ئٛضز ٔطبِؼٝ ػٛاضو ؾبذتٕب٘ يزض ٔحسٚزٜ

 يٚ تٛزٜ يؾٍٙ يٞبيظزٌطٖٚيٞب ٚ ثٔٙظٓ ٚ ٘بٔٙظٓ، تپٝ يٞب، زأٙٝيؾٍٙ يٞباضتفبع، پطتٍبٜسٜ وٓيثط

 يٞب( زض ٔٙبطك وٛٞؿتب٘رطفتيٚ  يٕيلس يرچبِيطن ي)ؾ يرچبِي، اقىبَ يٌؿّ يٞب ٞب ٚ پطتٍبٜ، زضٜيؾٍٙ

ٚ  يآثطفت يٞب تٟطاٖ(، پبزٌب٘ٝ يس )ثبٞبزايٓ ٚ جسيلس يٞبافىٙٝ ٗ ٔرطٚطيٚجٛز زاض٘س. ٕٞچٙ ياٝيٚ وٛٞپب

اظ شٚة ثطف ٚ  ي٘بق يٙسٞبيفطآ ييظاؿتٓ قىُيؾط، ؾ قىُ، تپٝ ٔبٞٛض، زقت V بي U يٞب، زضٜيآثطفت زقت

ٗ يعـ، ظٔي، ا٘حالَ، ضييبيٕيق يطات زٔب، ٞٛاظزٌييط تغقسٖ ثط اح يثٝ نٛضت ٔتالق يىيعيت فيد، ترطي

سٜ ئٛضز ٔطبِؼٝ ز يع زض ٔحسٚزٜي٘ ياٜعيٚاض  ٖٛ ٚ ٔرطٚطيفِٛٛوؿيٚ ؾِٛ يٌّ يٞببٖيِغعـ، ٚلٛع جط

اظ  يا (، ثرف ٌؿتطز2ٜ)قىُ ٌطززئٙطمٝ تٟطاٖ ٔكبٞسٜ ٔ يوٝ زض ٘مكٝ غئٛٔٛضفِٛٛغ يقٛز. ٕٞب٘طٛض ئ

 بفتٝيتٟطاٖ تٛؾؼٝ  ئٛؾْٛ ثٝ ثبٞبزاٛؾتٝ يپ ثٟٓ يآثطفت يٞب ٞب ٚ ٟ٘كتٝافىٙٝطٔرطٚ يضٚقٟط تٟطاٖ ثط  والٖ

ه(، ي)ذط وٙ ثٝ ؾٕت اضتفبػبت يكطٚيط، پياذ يٞبٗ قٟط زض زٞٝيا يوبِجس ياؾت. ثب تٛجٝ ثٝ ضٚ٘س تٛؾؼٝ

ط ٚ يجبز ؾطٛح ٘فٛش٘بپصيتٟطاٖ ٚ ا يثبٞبزا يت ٚ وبضثطيط ٔبٞييٞب، تغُيٓ ٔؿيٚؾبظ زض حط تجبٚظ ٚ ؾبذت

ٗ يسٜ اؾت. چٙئتؼسز ٌطز يٞب ، اتٛثبٖ، ثعضٌطاٜ ٚ پُياضتجبط يٞبٚ احساث ضاٜ يآؾفبِتٝ، الساْ ثٝ قٟطؾبظ

                                                           
1- Prasad  
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جبز يٗ ٚ اي، فطٚ٘كؿت ظٔيا ٕٞچٖٛ حطوبت زأٙٝ يالة ٚ ثطٚظ ٔربططاتيؿه ؾيتٛا٘س ٔٙجط ثٝ ضئ يالسأبت

 ثبقس.ئ ئٙس تٛجٝ جسبظيفطاٚاٖ ٌطزز وٝ ٘ يٚ ٔبِ يذؿبضات جب٘

 

 ٔٛرد ٔغاِؼٝ  ئٙغمٝ يصئٛٔٛرفِٛٛص ي( ٘مؾ2ٝ) ؽىُ

 ؽٟز تٟزاٖوالٖ يٞاه حٛضٝيٌٛزافيشيف يٞايضٌيٚ يتزرع

( آٚضزٜ قسٜ 1)جسَٚ قٟط تٟطاٖ وٝ زضوالٖ يٞبه حٛضٝيٌٛطافيعيف يٞبيػٌيٚ يج ثطضؾيثب تٛجٝ ثٝ ٘تب

ط ٚ ٔؿبحت ٔطثٛط ثٝ يعاٖ ٔحيٗ ٔيوٕتط ع وٗ ٚيآثط يٝط ٔطثٛط ثٝ حٛضيٗ ٔؿبحت ٚ ٔحيكتطياؾت، ث

ٗ ثب تٛجٝ ثٝ يِٚٙجه اؾت. ٕٞچٙ يٝع ثٛزٖ حٛضيذُيؾ يزٞٙسٜ ع ِٚٙجه اؾت، وٝ ٘كبٖيآثط يحٛضٝ

بثس، ثب تٛجٝ ثٝ يئ فيالة افعايتط ثبقس، ثسٜ اٚج ٚ حجٓ ؾثعضي يظٞىك يقجىٝٙىٝ ٞطچٝ تطاوٓ يا

اؾت. اظ  يٗ تطاوٓ ظٞىكيوٕتط يٚؾه زاضا يٗ ٚ حٛضٝيكتطيث يزاضآثبز زاضا ئحبؾجبت ا٘جبْ قسٜ حٛضٝ

 يفيب ليتط ثبقس، قىُ حٛضٝ ثٝ قىُ ٔطثغ هيه ٘عزيزؾت آٔسٜ ثٝ ػسز   ٘ظط قىُ حٛضٝ، ٞطچٝ ٔمساض ثٝ

 يسٌيوك يزٞٙسٜ  ه قٛز، ٘كبٖيتط اظ چٝ ػسز وٛچه كتط ذٛاٞس ثٛز ٚ ٞطيالة ثيتط ٚ ذطط ؾٝيقىُ قج

قٟط تٟطاٖ   ٔؿّط ثط والٖ يٞبحٛضٝ يت قىُ ٕٞٝيالة آٖ اؾت. ٔمساض ضطيٗ ثٛزٖ ذطط ؾييضٝ ٚ پبحٛ

( ٚ 48/0) وٗ يٝت قىُ ٞٛضتٖٛ ٔطثٛط ثٝ حٛضيٗ ضطيكتطي( آٚضزٜ قسٜ اؾت، وٝ طجك آٖ ث1) زض جسَٚ

وٗ  يٖٝ حٛضع ثٛزيذُ يؾ يزٞٙسٜ  ثبقس، وٝ ٘كبٖي( 23/0ٔ) فطحعاز يت ٔطثٛط ثٝ حٛضٝيٗ ضطيوٕتط
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ٌطزتط ثبقس، ظٔبٖ تٕطوع حٛضٝ  يا چٝ حٛضٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ اؾت. ٞط يٞب زض ٔحسٚزٜ ط حٛضٝي٘ؿجت ثٝ ؾب

( ٚ 43/1) ٚؾه يٝٔطثٛط ثٝ حٛض يت فكطزٌيٗ ضطيكتطيث الة ثبالتط ذٛاٞس ثٛز، ِصايه ؾيوٕتط ٚ ِصا پ

ٗ قبذم ثٝ نفط ي، ٞط چٝ اياطٜيت زايثبقس. اظ ٘ظط ضطي( 27/1ٔ) فطحعاز يٝت ٔطثٛط ثٝ حٛضيضطٗ يوٕتط

 يٝٔطثٛط ثٝ حٛض ياطٜيت زايٗ ضطيكتطيث (1) قٛز. طجك جسَٚيكتط ٔيع ثيحٛضٝ ٘ يسٌيتط قٛز وكهي٘عز

احتٕبَ  يزٞٙسٜ  ثبقس، وٝ ٘كبٖ ي( 49/0ٔ) ٚؾه يت ٔطثٛط ثٝ حٛضٝيٗ ضطي( ٚ وٕتط73/0) زضوٝ

 يٝٗ ظٔبٖ تٕطوع ٔطثٛط ثٝ حٛضيكتطيث زؾت آٔسٜ،  ج ثٝي٘تبزضوٝ اؾت. طجك  يكتط زض حٛضٝيث يعيذُ يؾ

ظٔبٖ  يثب تٛجٝ ثٝ وٛتبٞ ثبقس.يمٝ( ٔيزل18) ِٚٙجه يٝت ٔطثٛط ثٝ حٛضيٗ ضطيٚ وٕتط مٝ(يزل 94) وٗ

-ٞب ٚ ٔؼبثط زض والٖبثبٖيذ يالة ٚ آثٍطفتٍيس قبٞس ضذساز ؾيثب يحٛضٝ، پؽ اظ ٞط ثبضـ ضٌجبض ثيكتطتٕطوع زض 

 ٖ ثٛز.تٟطا قٟط

 يغ اضتفبػيتٛظ يج ثطضؾيآٖ حٛضٝ اؾت. ٘تب يٕيت الّئٛلؼ يزٞٙسٜ ب ٘كبٖياضتفبع حٛضٝ اظ ؾطح زض

ٞب ( آٚضزٜ قسٜ اؾت، طجك آٖ، ٞط چٝ ثٝ ؾٕت قٕبَ حٛض3ٝ) قٟط تٟطاٖ، زض قىُٔؿّط ثط والٖ يٞب حٛضٝ

ٔتط  3939آٟ٘ب  ثيكتط ٔتط ٚ حس1356ٞب ٌطزز. حسالُ اضتفبع حٛضٝ يعاٖ اضتفبع افعٚزٜ ٔيٓ ثط ٔيف ضٚيپ

تٛا٘س  يثبقس وٝ ٔيآٟ٘ب ٔ يٞب ٚ ٘مبط ذطٚج ٗ ؾطقبذٝ حٛضٝيبز ثياذتالف اضتفبع ظ يزٞٙسٜ ثبقس وٝ ٘كبٖ ئ

ظٔبٖ  يبز، ثٝ وٛتبٞيت ٚ اذتالف اضتفبع ظيق يُ احطٌصاضيكتط ثٝ نٛضت ثطف، ثٝ زِيط ثط  ثبضـ ثيػالٜٚ ثط تأح

( آٔسٜ اؾت، ٞط 4ٚ5) يٞب وٝ زض قىُ يطٛضٔٛضز ٔطبِؼٝ وٕه وٙس. ٕٞبٖ يزض ٔٙطمٝ يعيذُ يتٕطوع ٚ ؾ

 71ٗ نفط تب يٞب ث ت زض حٛضٝيٌطزز. ق يت افعٚزٜ ٔيعاٖ قيٓ ثط ٔيف ضٚيٞب پچٝ ثٝ ؾٕت قٕبَ حٛضٝ

ٗ يكتطيثبقٙس ٚ ثئ يكتطيت ثيق يزاضا يٞبتط ٚ زأٙٝتياِمؼطٞب وٓ قوٝ ذط يطٛض ثبقس. ثٝيزضنس ٔ

ٚ  يت ضا جٟبت جٙٛثيزضنس زض ثط ٌطفتٝ اؾت. اظ ٘ظط جٟبت ق 71تب  30 يٞب تيٞب ضا ق ت حٛضٝٔؿبح

ع ٔؿّط يآثط يٞب ، حٛضٝيزٞس. اظ ٘ظط، طَٛ حٛضٝ ٚ طَٛ آثطاٞٝ انّيُ ٔيجٙٛة غطة ٚ جٙٛة قطق تكى

تٛا٘ٙس ذطط  يز، ٔبيبز ٚ اذتالف اضتفبع ظيت ظيٞؿتٙس ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ق يوٛتبٞ طَٛ يقٟط تٟطاٖ زاضا ثط والٖ

وٗ ٚ  يٞب ، ٔطثٛط ثٝ حٛضٝيٗ طَٛ حٛضٝ ٚ طَٛ آثطاٞٝ انّيٗ ٚ وٕتطيكتطيس وٙٙس. ثيالة ضا تكسيؾ

 ِٚٙجه اؾت.  

ع ٔؿّط ثط يآثط يٞب ط وٓ حٛضٝيػٜ ٔؿبحت ٚ ٔحيٚ  ه، ثٝيٌٛطافيعيف يٞبيػٌيتٛاٖ ٌفت ٚ يت ٔيزض ٟ٘ب

سضٌٚطاف ٚ  يبز، ثٝ قست ثط قىُ ٞيت ظيالف اضتفبع ٚ قٚ ٚجٛز اذت يآثطاٞٝ انّ يقٟط تٟطاٖ، وٛتبٞ والٖ

س ضذساز يطٌصاض اؾت ٚ ثٝ تكسي، تأحئٛضز ثطضؾ يٞب ٚالغ زض حٛضٝ يٞب ظٔبٖ تٕطوع زض ضٚزذب٘ٝ يوٛتبٞ

 وٙس. يٞب وٕه ٔ زض حٛضٝ يا٘ؿب٘ يٞب ٚ زذبِت يطئح يٞب يػٌيط ٚيالة زض وٙبض ؾبيؾ
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 ٔٛرد ٔغاِؼٝ يٞا حٛضٝ يغ ارتفاػيتٛس ي( ٘مؾ3ٝؽىُ)

 
 ٔٛرد ٔغاِؼٝ يٞا ة حٛضٝيؽ ي( ٘مؾ4ٝ) ؽىُ

 
 ٔٛرد ٔغاِؼٝ يٞا ة حٛضٝيجٟات ؽ ي( ٘مؾ5ٝؽىُ)
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 ؽٟز تٟزاٖوالٖ يٞاه حٛضٝيٌٛزافيشي( ٔؾخصات ف1) جذَٚ

ٔؾخصات 

 ٞا حٛضٝ

 ٔغاحت

(KM) 

 ظئح

(KM) 

 عَٛ حٛضٝ

(KM) 

 آتزاٞٝ عَٛ

 (KM) ياصّ

تزاوٓ ؽثىٝ 

 يسٞىؾ

 حذالُ ارتفاع

 )ٔتز(

 تيؾتزحذ

 )ٔتز( ارتفاع

 ارتفاع

 ٔتٛعظ )ٔتز(

 2283 3750 1300 2.87 7/12 21 83/66 3/210 وٗ

 2181 2750 1550 2.61 3/7 7 52/17 9/14 ٚؾه

 2408 2750 1550 2.75 1/11 7/9 41/24 23 فطحعاز

 2685 2700 1130 2.93 1/10 5/9 12/24 25.4 زضوٝ

 2240 2940 1750 2.79 3/4 4 32/10 5/4 ِٚٙجه

 2870 3900 1600 2.99 2/7 8/8 67/23 1/23 زضثٙس

 2571 3530 1585 3.1 4/7 7/8 56/21 3/19 زاضآثبز

 ؽٟز تٟزاٖوالٖ يٞاه حٛضٝيٌٛزافيشي( ٔؾخصات ف1) جذَٚ يادأٝ

ٔؾخصات 

 ٞا حٛضٝ

ارتفاع 

 غاِة

 )ٔتز(

 ؽية

 حٛضٝ

 )درصذ(

 سٔاٖ تٕزوش

 مٝ(ي)دل

 ٘غثت عِٛي

 )رٚػ ؽيْٛ(

 ُ ٔؼادَيغتغٔ
ة يضز

 ٞٛرتٖٛ

ة يضز

 يفؾزدٌ

 ٛط(يّي)ٌزاٚ

ة يضز

 يازٜيدا

 ّز(ي)ٔ
 عَٛ

(KM) 

 ػزض

(KM) 

 62/0 29/1 48/0 57/5 24/37 83/66 94 18/58 2150 وٗ

 49/0 27/1 30/0 72/1 53/8 52/17 35 65 2250 ٚؾه

 56/0 43/1 23/0 71/1 25/11 41/24 45 61 2450 فطحعاز

 73/0 34/1 29/0 93/1 67/12 21/69 39 60/64 2650 زضوٝ

 54/0 36/1 29/0 71/0 61/4 32/10 18 10/58 2350 ِٚٙجه

 53/0 38/1 30/0 95/1 53/10 67/23 35 60/59 2950 زضثٙس

 53/0 37/1 26/0 70/1 79/9 56/21 37 70/66 2450 زاضآثبز

 يٞبزض آٖ، ظٞىف يػٕطا٘ يٞبتٛؾؼٝ ططحت فطاٚاٖ ٚ يثب تٕطوع جٕؼ ياقٟط تٟطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ پٟٙٝوالٖ

 يزٚضٜ يٞبيحبنُ اظ ثبض٘سٌ يٞبضٚزذب٘ٝ، ضٚا٘بة 7زاضز. تؼساز يبفت ٔيذٛز زض يضا اظ اضتفبػبت قٕبِ يفطاٚا٘

ٗ يوٙٙس. غبِت ايٓ ٚاضز قٟط تٟطاٖ ٔيطٛض ٔؿتم ٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ ياِجطظ ظٞىك يجٙٛث يٞب ؾطز ؾبَ ضا اظ زأٙٝ

ٗ ي، فبنّٝ ثيجٙٛث -يت قٕبِيع ٞؿتٙس، چطا وٝ ثٝ ػّت اذتالف اضتفبع ٚ قيذُ يٞب ؾٞب ٚ ضٚزذب٘ٝ حٛضٝ

ىطٜ يٚاضز پ يزض ٔست ظٔبٖ وٕ يحبنُ اظ ثبض٘سٌ يٞب آٟ٘ب ا٘سن ثٛزٜ ٚ ضٚا٘بة يبفت ٚ ثرف ذطٚجيحٛضٝ زض

 ،يٌٗطز٘س، ثٙبثطاٞبي وٛچه ٔحؿٛة ٔيحٛضٝ ٚع جعيٞب ٌ٘طز٘س. اظ ٘ظط ٚؾؼت، ايٗ حٛضٝئ يقٟط

زٞس وٝ يج ٘كبٖ ٔيثبقس. ٘تبيبز ٔئست ٚ تجسيُ آٟ٘ب ثٝ ؾيالة ظٞبي وٛتبٜاِؼُٕ آٟ٘ب ٘ؿجت ثٝ ثبضـ ػىؽ

ٌطزز ٚ  يت افعٚزٜ ٔيعاٖ  اضتفبع ٚ قيٓ ثط ٔيف ضٚيع پيآثط يٞب ٞطچٝ اظ جٙٛة تٟطاٖ ثٝ ؾٕت قٕبَ ٚ حٛضٝ

ط يس ٚ زض وٙبض ؾبيفعايػت ضٚا٘بة ثتٛا٘س ثط ؾطيٗ نٛضت اؾت وٝ ٔيع ٞٓ ٚضغ ثسيآثط يٞبزض حٛضٝ

ه ضا وبٞف زازٜ يپ يسٖ ثٝ زثيٞب( ظٔبٖ ضؾت ٚ قىُ حٛضٝيػٜ ٔؿبحت ٚ قيه )ثٝ ٚيٌٛطافيعيف يٞب يػٌيٚ

ثٝ  ٔطثٛط يٞبٔٛضز ٔطبِؼٝ، قبذم يحٛضٝ 7 يٙىٝ زض ٕٞٝيس. ثب تٛجٝ ثٝ ايفعايث يعيذُيٚ ثط احتٕبَ ؾ
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تٛاٖ يظٔبٖ تٕطوع اؾت، ٔ يٚ وٛتبٞ يا طٜيقىُ زا يزٞٙسٜ ّط( ٘كبٖيٛؼ، ٞٛضتٖٛ ٚ ٔيّيٞب )ٌطاٚقىُ حٛضٝ

 زض وٝ 1366 ٔطزاز 4 الة ي)اظ جّٕٝ ؾ تٟطاٖ يٝزض ٔٙطم يعيذُيؾ ياؾتٙجبط وطز ثب تٛجٝ ثٝ ؾبثمٝ

 يٞب جبز حٛضٝيٞب، اُ يٓ ٚ ثؿتط ٔؿيُ، زذُ ٚ تهطف زض حطيقٕبِي تٟطاٖ( ثٝ زِ ٔٙبطك ٚ قٕيطاٖ ٔٙبطك

ت يٚ ترط يعيذُ ئتؼسز، ا٘تظبض ؾ يٞباظ جّٕٝ پُ يتمبطؼ يٞب٘بٔٙبؾت ؾبظٜ يبثيٚ احساث ٚ ٔىبٖ يميتّف

ت يتٟطاٖ، ترط ئتطٚ يٌطفتٍ اظ جّٕٝ آة يط حٛازحياذ يٞبؿت ٚ زض ؾبَيزٚض اظ ا٘تظبض ٘ ييٞبٗ ؾبظٜيچٙ

٘كبٖ  يغئٛٔٛضفِٛٛغ يمكٝوٝ ٘ ياؾت. ٕٞب٘طٛض يٗ ٔسػيثط ا يپُ ثعضٌطاٜ آظازٌبٖ ثط ضٚزذب٘ٝ وٗ قبٞس

ٔٛؾْٛ ٛؾتٝ يپ ثٟٓ يآثطفت يٞب ٞب ٚ ٟ٘كتٝافىٙٝٔرطٚط يقٟط تٟطاٖ ثط ضٚ اظ والٖ يا زٞس ثرف ٌؿتطزٜ ئ

ثٝ  يكطٚيط، پياذ يٞبٗ قٟط زض زٞٝيا ياؾت. ثب تٛجٝ ثٝ ضٚ٘س تٛؾؼٝ وبِجس بفتٝيتٟطاٖ تٛؾؼٝ يثٝ ثبٞبزا

تٟطاٖ  يثبٞبزا يت ٚ وبضثطيط ٔبٞييٞب، تغُيٓ ٔؿيؾبظ زض حط ت ٚه(، تجبٚظ ٚ ؾبذي)ذط وٙ ؾٕت اضتفبػبت

سٜ ئتؼسز ٌطز يٞبٚ احساث اتٛثبٖ، ثعضٌطاٜ ٚ پُ يط ٚ آؾفبِتٝ، الساْ ثٝ قٟطؾبظيجبز ؾطٛح ٘فٛش٘بپصيٚ ا

فطاٚاٖ  يٚ ٔبِ يجبز ذؿبضات جب٘يالة ٚ ايٕٞچٖٛ ؾ يتٛا٘س ٔٙجط ثٝ ثطٚظ ٔربططاتئ يٗ السأبتياؾت. چٙ

 يقٟط تٟطاٖ زض چٙس زٞٝ والٖ يىيعيف يثبقس. ٕٞعٔبٖ ثب ٌؿتطـ ٚ تٛؾؼٝئ يبظٔٙس تٛجٝ جسيزز، وٝ ٌ٘ط

 هيغئٛٔٛضفِٛٛغ  يٞب ت ِٙسفطْيط ٔبٞييٚ تغ ياضاض يطثط وبضيئتؼسز، تغ يٞب ٞب ٚ پُ ط، ثب احساث ثعضٌطاٜياذ

، يٚ آثطفت يالثيؾ يٞب پبيىٛٞي، زقت ٞبيزأٙٝ تٟطاٖ(، ي)ثبٞبزا سيٓ ٚ جسئتؼسز لس يٞبافىٙٝ )ٔرطٚط

ٞب، ُ يٓ ٔؿيؾبذت ٚ ؾبظ ٚ تجبٚظ ثٝ حط (،يٞبزضٜ-ٞب ٚ ضٚزاي، تپٝ ٔبٞٛضٞب، ٔؿيُ ٞبي ضٚزذب٘ٝپبزٌب٘ٝ

 6) يٞبزض قىُ جبز قسٜ اؾت.يا يميتّف يٞب ت حٛضٝيٚ زض ٟ٘ب يثتٙ يٞب ُ آٟ٘ب ثٝ وب٘بَيوبٞف ػطو ٚ تجس

ٗ يا ثيكتطف زازٜ قسٜ اؾت، زض يقٟط تٟطاٖ ٕ٘ب والٖ يٚ لجّ يوٙٛ٘ يٞب٘بَٞب ٚ وبُي( وٝ زض آٟ٘ب ٔؿ7ٚ 

  ٗييٞط چٝ ثٝ ؾٕت پب يِٚ ٔب٘سٜ اؾت، يزؾت ٘رٛضزٜ ثبل يٕطخ طِٛيٞب زض ؾطقبذٝ ٚ ثبالزؾت ُ٘ئؿ

افعٚزٜ قسٜ ٚ ثٝ  يٚ ٞٓ اظ ٘ظط ػطض يط ٞٓ اظ ٘ظط طِٛييعاٖ تغيٓ، ثط ٔيف ضٚي( پيقٟط ي)ٔٙطمٝ زؾت

قٛ٘س.  يغطة ٚ قطق ٔ يٞب ُ ثطٌطزاٖيؾ يٞبت ٚاضز وب٘بَيُ قسٜ ٚ زض ٟ٘بيتجس يٚ ثتٛ٘ يٙيطظٔيظ يٞبوب٘بَ

-يٞب قٕبِ ٞب ٚ ضٚزذبُ٘ٝ ئؿ قٟط تٟطاٖ، والٖ يىيعئطثٛط ثٝ لجُ اظ تٛؾؼٝ ف يٞبُ يٞب ٚ ٔؿ زض ٘مكٝ وب٘بَ

 يقٟط يٞبُ ئؿ ثيكتط ط،ياذ يٞب زض زٞٝ يا٘س ِٚثؿتط ػطو ثٛزٜ ي٘رٛضزٜ ٚ زاضا  ٚ زؾت يؼي، طجيجٙٛث

 ينٛضت ثتٙ  ٙىٝ ثٝيقسٖ ٚ وبٞف ػطو ٚ ٞٓ ا  عٜينٛضت وب٘بِ  طات ػٕسٜ ٞٓ ثٝيئٛضز زذُ ٚ تهطف ٚ تغ

ف ؾطػت ٚ لسضت ٚ زض يتٛا٘س ٔٙجط ثٝ افعا يٗ ذٛز ٔيا٘س وٝ أىبٖ ٘فٛش آة زض آٟ٘ب ٚجٛز ٘ساضز وٝ ا زضآٔسٜ

قٟط ضخ زازٜ اؾت ٚ زض ٔٙبطك  ئطوع يطات زض ٔحسٚزٜييٗ تغيكتطيث يطٛض وّ قٛز. ثٝ يٌطفتٍ  جٝ آةي٘ت

 - ٞب ٚ ضٚزُ ئؿ يجٙٛث - يٗ ثطزٖ ٚ لطغ ضٚ٘س قٕبِيٚ اظ ث يميتّف يٞب جبز حٛضٝيقٟط الساْ ثٝ ا يقٕبِ

بز، ثٝ ٕٞطاٜ وٓ يٚ اذتالف اضتفبع ظ يجٙٛث - يقٕبِت ي، ٚجٛز قيضٌجبض يٞب ٚلٛع ثبضـ ٞب قسٜ اؾت. زضٜ
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الة ٚ يقٟط تٟطاٖ ٔٙجط ثٝ ثطٚظ ؾ ع والٖيآثط يٞب ه حٛضٝيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٞب يػٌيٚ يثٝ ثطضؾ يتٛجٟ

س. زض ياظ آٟ٘ب شوط ٌطز يسٜ اؾت وٝ ٔٛاضزيف قٟطٚ٘ساٖ ٌطزيٚ ؾّت آؾب يٚ جب٘ يجبز ذؿبضات ٔبِيا

 يعـ وطز ٚ ٔتطٚـيض 1391اٚاذط آثبٖ ٔبٜ ؾبَ  يٞب بضــٓ وطج زض احط ثيط پُ وٗ زض جبزٜ لسياذ يٞب ؾبَ

تٟطاٖ زض 1394طٔبٜ يت 28ىكٙجٝ يُ ػهط يٚ ؾ يٗ ثط احط ثبض٘سٌيقس. ٕٞچٙ يطفتٍـٌ ع زچبض آةيتٟطاٖ ٘

قٟط  الة ذبضج اظ ٔحسٚزٜ والٖيٗ ؾيس. ٞط چٙس ايٌطز يفطاٚا٘ يٚ ٔبِ يؾِٛمبٖ وٗ، ٔٙجط ثٝ ذؿبضات جب٘

قٟط تٟطاٖ لّٕساز وطز وٝ  والٖ يٛاٖ ظً٘ ذطط ثطاضا ثٝ ػٙ يالثيٗ ؾيتٛاٖ ٚلٛع چٙ ئ يتٟطاٖ ضخ زاز، ِٚ

 (. 10تب 8 يٞب )قىُ تٛا٘س ٔٙجط ثٝ ٔربططٜ ٚ ذؿبضت ٌطزز ئ

 
 ؽٟز تٟزاٖ والٖ يىيشيف يلثُ اس تٛعؼٝ يٞاٞا ٚ وا٘اَُئغي ٘مؾٝ (6ؽىُ)

 

 يوٙٛ٘ يٞاٞا ٚ وا٘اَُئغ ي( ٘مؾ7ٝؽىُ)
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 (1393 )ٚتالي ؽٕزاٖ، ٚ خغارات فزاٚاٖ آٖ 1366 ؼ در چٟارْ ٔزداديُ تجزي( ع8ؽىُ)

 
 ( 1391)خثز ٌشاري ٟٔز،  1391  ٔاٜ عاَ لذيٓ وزج تز احز عيالب در آتاٖ ي( ريشػ پُ در جاد9ٜؽىُ)

 
 (1394)ٔؾزق ٘يٛس،  در عِٛماٖ وٗ 1394زٔاٜ يت 28ُ در ي( خغارات ع11ؽىُ)
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 ٔٛرد ٔغاِؼٝ ي( ٔحذٚدHRUSٜ) هيذِٚٛصيپاعخ ٞ يٚاحذٞا ي٘مؾٝ يٝيتٟ

الساْ  GISافعاض  ط ٘طْيزض ٔح ياضاض يت ٚ وبضثطي، قيقٙبؾٗ يضؾتط ظٔ يٞبٝ يٗ پػٚٞف ثب اؾتفبزٜ اظ اليزض ا

 ي ػٜ حٛضٝيٚ  ٞب، ثٝ حٛضٝ ثيكتط(. طجك آٖ 11)قىُ سئٛضز ٔطبِؼٝ ٌطز يٞب حٛضٝ HRUS ي٘مكٝ يٝيثٝ تٟ

ت ئطتجط ثب ٚضؼ يٞب ٞؿتٙس ٚ زض ا٘جبْ پطٚغٜ يكتطيث (HRUS) هيسضِٚٛغيپبؾد ٞ يتٙٛع ٚاحسٞب يوٗ زاضا

طز تب اظ ثطٚظ ينٛضت ٌ يتط كيس ٔطبِؼبت زلئٛضز ٔطبِؼٝ، ثب يٞب ف ٚ ضؾٛة حٛضٝيٚ فطؾب يعيذُ يؾ

 تٛاٖ اؾتٙجبط وطز وٝ ٞط يٗ ٔيٌطزز. ثٙبثطا يطيقٟط تٟطاٖ ٚ ذؿبضات ٔٙتج اظ آٟ٘ب جٌّٛ ٔربططات زض والٖ

ٚ ضٚا٘بة زض  يثطآٚضز زث يثبقٙس، ثٝ آؾب٘ ئتٙٛػ (HRUS) هيسضِٚٛغيپبؾد ٞ يٞبٚاحس يٞب زاضاچٝ حٛضٝ

 يٚاحسٞب يطا وٝ زاضايط ٘جبقس، ظيپصأىبٖ ياضاض يت ٚ وبضثطيُ تٙٛع زض جٙؽ ؾبظ٘سٞب ٚ ذبن، قيزِ  آٟ٘ب ثٝ

ٚ  يثف، ضؾٛة ٚ زيفطؾب يآؾتب٘ٝ يتٛا٘ٙس زاضايوساْ ٔ ثبقٙس وٝ ٞط يه ٔتٙٛع ٔيسضِٚٛغيپبؾد ٞ

ٞب ٚ ثٝ حٛضٝ ثيكتطٔٛضز ٔطبِؼٝ،  يثٝ زؾت آٔسٜ زض ٔحسٚزٜ يثبقٙس. ثب تٛجٝ ثٝ ٘مكٝ ئتفبٚت يعيذُ يؾ

 يٞبٜ غا٘جبْ پطٚ يٌطزز ثطايكٟٙبز ٔيپ ،ٗيثبقٙس. ثٙبثطائ ياهٝيٗ ذهيچٙ يوٗ زاضا يػٜ حٛضٝيٚ

 HRUS يٞب زض ٞط ٔٙطمٝ، اثتسا ٘مكٝ ٔرتّف ٚ احساث پُ يطثوبض يبثيه اظ جّٕٝ ٔىبٖيسضِٚٛغيٚ ٞ ئٟٙسؾ

ط ئح ييبينٛضت ٌطزز تب ضٕٗ زضن پٛ ئرتّف يآٖ، ثطآٚضزٞب يٝ قسٜ ٚ ثؿتٝ ثٝ تٙٛع ٚاحسٞبئٙطمٝ تٟ

ٞب، ٙٝيػُٕ آٚضز، تب ضٕٗ وبٞف ٞع  آٖ ثٝ يطئح يٞب يػٌيُ جبٔغ اظ ٚئٙطمٝ، ثتٛاٖ تحّ يٚ غئٛٔٛضفِٛٛغ

 وبؾت.  ياحتٕبِٚ  ياظ ثطٚظ ٔربططات ٚ ذؿبضات ثؼس

 

 ٔٛرد ٔغاِؼٝ ئحذٚدٜ HRUS ي(  ٘مؾ11ٝ) ؽىُ
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 ٔٛرد ٔغاِؼٝ يدر ٔحذٚدٜ ياِحظٝ تيؾتز حذ يٞا يدت يتزرع

( ٕ٘ٛزاض 17 تب14) يٞبزٞس. زض قىُئٛضز ٔطبِؼٝ ضا ٘كبٖ ٔ يسضٚٔتطيٞ يٞبؿتٍبٜيت ائٛلؼ ،(12) قىُ

 يآٔبض ي)زضوٝ(، زٚضٜ حٛو ٞفت يسضٚٔتطيٞ يٞبٜ ؿتٍبيا ، ٔطثٛط ثٝياِحظٝ ثيكتطحس يزث يٞب زازٜ

ٚ 1390-1358 يآٔبض ي )زضثٙس( زٚضٜ فيتجط ، پ1390ُ-1352 يآٔبض ي)وٗ( زٚضٜ ، ؾِٛمب1350-1390ٖ

ف زازٜ قسٜ اؾت. ثب تٛجٝ ثٝ يٕ٘ب Excelثب اؾتفبزٜ اظ  1390-1353 يآٔبض ي)زاضآثبز( زض زٚضٜ لالن

 1360حٛو ٔطثٛط ثٝ ؾبَ  ؿتٍبٜ ٞفتيزض ا يعاٖ زثيٗ ٔيحٛو وٕتط ؿتٍبٜ ٞفتي( زض ا16-13) يٞب قىُ

 يٞب ؿتٍبٜيزض ا وٝ تٛاٖ ٌفتي. ٔبز ثٛزٜ اؾتيوٝ زض آٖ ٘ٛؾبٖ ظ 1365 ٔتؼّك ثٝ ؾبَ يٗ زثيكتطيٚ ث

ٗ زض يٕٞچٙ وٓ ثٛزٜ اؾت.ف ٘ٛؾبٖ يتجط  زض ؾِٛمبٖ ٚ پُ يبز ثٛزٜ اؾت ِٚيحٛو ٚ لالن ٘ٛؾبٖ ظ ٞفت

ٚ 1364 هيؿتٍبٜ ٔمهٛزثي، ا1373ؿتٍبٜ ؾِٛمبٖ زض ؾبَي، ا1365ٚ 1361 يٞبؾبَ حٛو ؿتٍبٜ ٞفتيا

 يبز زثي٘ٛؾبٖ ظ ثٝ تٛجٝ ثبقس. ثب ئ يا ه ِحظٝيپ يٗ زثيكتطيث يزاضا1382ؿتٍبٜ لالن يٚ ا 1365

٘ٝ ٗ ضٚزذبيتٛاٖ اؾتٙجبط وطز وٝ اي)زاضآثبز( ٔ )زضوٝ( ٚ لالن حٛو ٞفت يٞب ؿتٍبٜيا زض ياِحظٝ ثيكتطحس

)ٔؿبحت ٚ  ثبالزؾت يٞب ه حٛضٝيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٞب يػٌيت ٚ ٚيقست ٔتأحط اظ ٚضؼ  ٞب، ثُٝيٚ ٔؿ

، قبذم يظٞىك يٞبّط(، فطْ قجىٝيٛؼ، ٞٛضتٖٛ ٚ ٔيّيٌطاٚ تي)ضط قىُ حٛضٝ يٞبط، قبذمئح

تٕطوع( ثٛزٜ ٚ ت ٚ ظٔبٖ يت ٚ جٟبت قي، قيانّ يٞبٞب، طَٛ آثطاٞٝ حٛضٝ يغ اضتفبػيُ ٔؼبزَ، تٛظئؿتط

سات يٞب تُٕٟ يٗ ٔؿيثط ا يؾبظ اظ جّٕٝ پُ يتمبطؼ يٞب س زض احساث ؾبظٜيالة ٞؿتٙس ٚ ثبيؿه ؾيض يزاضا

 الة ضا ٔٛضز تٛجٝ لطاض زاز.يثبظٌكت ؾ يٞبكسٜ قٛز ٚ زٚضٜيالظْ ا٘س

 
 ٔٛرد ٔغاِؼٝ يذرٚٔتزيٞ يٞا غتٍاٜيت ائٛلؼ (12ؽىُ)
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 دروٝ يرٚدخا٘ٝ-غتٍاٜ ٞفت حٛضيٝ(  اي)ٔتزٔىؼة تز حا٘ ياظِٝح تيؾتزحذ ي(  ٕ٘ٛدار دت13) ؽىُ

 
 وٗ يرٚدخا٘ٝ-غتٍاٜ عِٛماٖيٝ( اي)ٔتز ٔىؼة تز حا٘ ياِحظٝ تيؾتزحذ ي( ٕ٘ٛدار دت14) ؽىُ

 
 درتٙذ يرٚدخا٘ٝ-ؼيغتٍاٜ پُ تجزيٝ( اي)ٔتزٔىؼة تز حا٘ ياِحظٝ تيؾتزحذ ي( ٕ٘ٛدار دت15ؽىُ)

 
 دارآتاد يرٚدخا٘ٝ-غتٍاٜ لالنيٝ( اي)ٔتز ٔىؼة تز حا٘ ياِحظٝ تيؾتزحذ ي( ٕ٘ٛدار دت16) ؽىُ

  يزيٌجٝي٘ت

ٞب،  ػٜ ٔؿبحت وٓ حٛضٝيٚ )ثٝ عيآثط يٞب ه حٛضٝيٌٛطافيعيف يٞبيػٌيزٞس، زض وٙبض ٚ يك ٘كبٖ ٔيج تحمي٘تب

ٚ تٛؾؼٝ  يٟطؾبظ)ق يىيغئٛٔٛضفِٛٛغ-يٞب ٚ ظٔبٖ تٕطوع وٛتبٜ(، ػٛأُ ا٘ؿب٘بز، قىُ حٛضٝيت ٚ اضتفبع ظيق
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ٓ ي، تجبٚظ ٚ ؾبذت ٚ ؾبظ زض حطيميتّف يٞب جبز حٛضٝيط، اياذ يٞبتٟطاٖ زض زٞٝ يثبٞبزا يثط ضٚ يوبِجس

ط ٚ آؾفبِتٝ، احساث اتٛثبٖ، يجبز ؾطٛح ٘فٛش٘بپصيتٟطاٖ ٚ ا يثبٞبزا يٞب ِٙسفطْ يت ٚ وبضثطيط ٔبٞييٞب، تغُئؿ

س. ثب يفعايزض ٔٙطمٝ تٟطاٖ ث يطيٌُيٚ ؾ يعيذُيٙس ثط احتٕبَ ؾتٛا٘ ي( ٔيطانِٛئتؼسز ٚ غ يٞبثعضٌطاٜ ٚ پُ

الة يتٟطاٖ ٚ ؾ ئتطٚ يٌطفتٍف ٚ آةيتجط 1366 الةيط )ؾيٌصقتٝ ٚ اذ يٞبالة زض ؾبَيتٛجٝ ٚلٛع ؾ

 يٞباظ ثطٚظ ذؿبضت يطيجٌّٛ يثبقس. ثطائ يكٍيالة زض تٟطاٖ ٕٞيط( ضذساز ؾياذ يٞب ؾِٛمبٖ وٗ زض ؾبَ

ثب  ياٗ ضقتٝيجبٔغ ٚ ث يتيطيبظٔٙس ٔسيت قٟطٚ٘ساٖ، ٘يف ضفبٜ ٚ أٙيالة ٚ افعاياظ ٚلٛع ؾ ي٘بق يٚ ٔبِ يجب٘

 ( اؾت. يا)حٛضٝ يؿتٕيىطز ؾيضٚ

 هيسضِٚٛغيپبؾد ٞ يبز ٚاحسٞبيتٙٛع ظ يزٞٙسٜٔٛضز ٔطبِؼٝ ٘كبٖ يٞب حٛضٝتٟيٝ قسٜ اظ  HRUS ي٘مكٝ

(HRUS) ٔطثٛط ياِحظٝ ثيكتطحس يزث يٞب ٗ ٕ٘ٛزاض زازٜيت. ٕٞچٙوٗ اؾ  يػٜ حٛضٝيٚ  ٞب، ثٝ حٛضٝ ثيكتط ،

)زاضآثبز( ٘كبٖ زاز  )زضثٙس( ٚ لالن فيتجط )وٗ(، پُ )زضوٝ(، ؾِٛمبٖ حٛو ٞفت يسضٚٔتطيٞ يٞب ؿتٍبٜيا ثٝ

زاقتٝ  يف ٘ٛؾبٖ وٕيتجط زض ؾِٛمبٖ ٚ پُ يبز ثٛزٜ اؾت ِٚيحٛو ٚ لالن ٘ٛؾبٖ ظ ٞفت يٞب ؿتٍبٜيا وٝ زض

ه يسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيـٞ يٞب يػٌيت ٚ ٚيُ ٚضؼيٝ زِـتٛاٖ ٌفت، ث يـت ٔيٗ ثٛزٜ اؾت. زض ٟ٘بيٍـب٘يٚ حَٛ ٔ

قٟط تٟطاٖ ثٝ قست ٔتأحط اظ  زض ٔٙطمٝ، والٖ يعيذُ يؾ يٙٝيكيع زض ثبالزؾت ٚ ثب تٛجٝ ثٝ پيآثط يٞب حٛضٝ

زز، ضٕٗ زاقتٗ ٌط يكٟٙبز ٔيآٖ ذٛاٞس ثٛز. ِصا پ يكٍيٕٞ يسٜيٗ ٔربططٜ پسيالة اؾت ٚ ايضذساز ؾ

ع زض يآثط يٞب ه حٛضٝيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغيٞ يٞب يػٌيالة، ثٝ ٚيثٝ ٔربططٜ ؾ ياٚ حٛضٝ يؿتٕيٍ٘طـ ؾ

زض ٔٛضز  يمبتيتٛجٝ ٌطزز ٚ تحم يؾبظ ػٜ پُيٚ  ٔطتجط ثب ضٚزذب٘ٝ ثٝ يٞب ؾبظٜ ي، ؾبذت ٚ ٍٟ٘ساضيبثئىبٖ

حط زض ؤف ؾطٛح آؾفبِتٝ ٚ ...( ٔيٞب ٚ افعاُ ئؿٓ ي، تجبٚظ ثٝ حطيميتّف يٞب جبز حٛضٝي)ا ي٘مف ػٛأُ ا٘ؿب٘

 طز.يقٟط تٟطاٖ نٛضت ٌ ُ زض والٖيثطٚظ ذطط ؾ

 ز ٚ تؾىزيتمذ

 يقٟط يٞبُ يٞب زض ٔؿ احساث پُ يىيغئٛٔٛضفِٛٛغ يؾبظ ٔسَ» ثب ػٙٛاٖ يزوتط يٗ ٔمبِٝ ثطٌطفتٝ اظ ضؾبِٝيا

 يعيض )ٔطوع ٔطبِؼبت ٚ ثط٘بٔٝ تٟطاٖ يزاضت قٟطيثب حٕب ثبقس وٝ  ئ «قٟط تٟطاٖ( : والٖئٛضزي )ٔطبِؼٝ

 طفتٝ اؾت.يقٟط تٟطاٖ( ا٘جبْ پص
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 ٔٙاتغ

 (www.atlas.tehran.irتٟطاٖ .) ي(، ا٘تكبضات قٟطزاض1385) ؽٟز تٟزاٖاعّظ والٖ -

 يٞب پػٚٞف، «ش وٙجا٘چٓيآتز يحٛضٝ يشيخُ يُ عيپتا٘غ يتٙذ پٟٙٝ»(، 1389) ب٘فطيوٕبَ ٚ آٔٙٝ و سٚاض،يأ -

 .90-73، نم1389 ، تبثؿتب72ٖ ي، قٕبضٜيؼيطج يبيجغطاف

٘بٔٝ  بٖيپب، «يالتيع يٞا اٖيجاد جزيعٛ در اش لزٜيآتز ي حٛضٝ يذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصيٞ يتزرع»(، 1393، حبٔس )يپٙبٞ -

 ع.ي(، زا٘كٍبٜ تجطيسضٚغئٛٔٛضفِٛٛغي)ٞ يؼيطج يبياضقس جغطاف يوبضقٙبؾ

، وس «ٞاي چٙذ رٚس ٌذؽتٝ تٟزاٖ ريشػ وزد لذيٓ وزج در احز تارػ يپُ وٗ در جادٜ» (،1391) ذجطٌعاضي ٟٔط -

 آثبٖ. 24 ، تبضيد ا٘تكبض285278ذجط 

ي ٔٛردي:  ٞاي صئٛٔٛرفِٛٛصيه، ٔغاِؼٝ خيشي تا تأويذ تز ٚيضٌي غز عيُتٙذي خ پٟٙٝ» ،(1383)، ظٞطا زاٚضظ٘ي -

 .(، زا٘كٍبٜ تٟطاٖي)غئٛٔٛضفِٛٛغ يؼيطج يبيوبضقٙبؾي اضقس جغطاف ي٘بٔٝ پبيبٖ، «ي آتخيش داٚرسٖ حٛضٝ

س اضق يوبضقٙبؾ ي٘بٔٝ بٖي، پب«ؽٟز تٟزاٖ الب در والٖيع يتغييزات فضاي يتزرع»(، 1390) ثبت ذٝ ،يزضفك -

 . تٟطاٖ يس ثٟكتي(، زا٘كٍبٜ قٟي)غئٛٔٛضفِٛٛغ يؼيطج يبيجغطاف

ش يآتز ي: حٛضٝئٛرد ي)ٔغاِؼٝ يغتٕيذٌاٜ عيش اس ديآتز يٞا حٛضٝ»(، 1389) ٗ ٚ ٕٞىبضاٖيضأكت، ٔحٕسحؿ -

 .145-127اَٚ، نم ي، ؾبَ اَٚ، قٕبضٜيا ٔٙطمٝ يعيضب ٚ ثط٘بٔٝي، جغطاف«اب(يٌأاع

 ا٘تكبضات ؾٕت. ،«يذرِٚٛصيٞ»(، 1387) ٓيذطيجي، ٔطثيبتي ٚ ٔجيس ظاٞسي -

ٗ يزٚٔ ،«شيآتخ يٞاالب در حٛضٝيحز تز عؤٔ يذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصيػٛأُ ٞ يتزرع» (،1392) ، فبطٕٝيؼيقف -

 .ي، زا٘كٍبٜ ذٛاضظٔيطئربططات ٔح يإِّّٗيوٙفطا٘ؽ ث

 ،«يٕٙيؽٟز تٟزاٖ تٝ ٔٙظٛر تٛعؼٝ ٚ اٖالويىيصئٛٔٛرفِٛٛص يٞا تيٚ ٔحذٚد ٞا تيلاتّ»(، 1387) طي، أينفبض -

 ، زا٘كٍبٜ تٟطاٖ.يغئٛٔٛضفِٛٛغ يزوتط يضؾبِٝ

 ،«زآتاديش خيآتخ يه حٛضٝيذرٚصئٛٔٛرفِٛٛصيات ٞيخصٛص يتزرع»(، 1391) آٔٛظاهلل زا٘ف حيب ٚ شثيىتٛضيبٖ، ٚيػعت -

 .140-113، نم2چٟبضزٞٓ، قٕبضٜ  يٗ، زٚضٜيف ؾطظٔيآٔب يپػٚٞك -يػّٕ ئجّٝ

 .ي، ا٘تكبضات آؾتبٖ لسؼ ضضٛ«يوارتزد يذرِٚٛصيٞ»(، 1381ٗ )يعازٜ، أيػّ -

 تا )تٟزاٖ( فزحشاد يدر حٛضٝ عيالب رخذاد خغز تٙذي پٟٙٝ ٚ ارسياتي»(، 1391) اهلل ٚ ٕٞىبضاٖ، ػعتيلٙٛات -

 .138-121، نم4ي قٕبضٜ ، 48 پيبپي ،23 ٔحيطي، ؾبَ ضيعيثط٘بٔٝ ٚ جغطافيب ي، ٔجّٝ«ياس ٔذَ فاس اعتفادٜ

 ٔٛردي: ؽٕاَ يؽٟزٞا )ٔغاِؼٝ والٖ در ؽٟزي عيالب ييىپارچٝ ٔذَ وارتزد»(، 1388ػٜ )ي، ٔٙيتبِ يلٟطٚز -

 .178-167، نم (ظٔؿتبٖ ٚ پبييعي )قٕبضٜ پيف اي،ٝٔٙطم ضيعيثط٘بٔٝ ٚ ، جغطافيب«تٟزاٖ( ؽزق

 ٔبٜ. تيط 29، تبضيد ا٘تكبض 442874جط ، وس ذ«خغارات عيالب در وٗ ٚ عِٛماٖ» (،1394) ٔكطق ٘يٛظ -

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/793193
http://www.civilica.com/Papers-ICEHH02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-ICEHH02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C.html
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 خيزي با تأکيد بر سيل

 

 

 سٞىؾي يٞا لّٕزٚي حٛضٝ در ؽٟزي يتٛعؼٝ صئٛٔٛرفِٛٛصيىي ارسياتي»(، 1389) يط نفبضيٓ ٚ أي، اثطاٞيٕئم -

 .(ثٟبض) ،1 يقٕبضٜ ،14 يا٘ؿب٘ي، زٚضٜ ػّْٛ ٔسضؼ يفهّٙبٔٝ، «تٟزاٖ ؽٟز والٖ ٔٛردي: ئغاِؼٝ عغحي

 ا٘تكبضات زا٘كٍبٜ تٟطاٖ، چبح پٙجٓ. تٟطاٖ، ،«يوارتزد يذرِٚٛصيٞ»(، 1384) ، ٔحٕسئٟسٚ -

: والٖي)ٔغاِؼٝ ٔٛرد يؽٟز يٞاُيٞا در ٔغاحذاث پُ يىيصئٛٔٛرفِٛٛص يعاسٔذَ»(، 1394) ُي، اؾٕبػي٘جف -

 .ي، زا٘كٍبٜ ذٛاضظٔيغئٛٔٛضفِٛٛغ يزوتط يضؾبِٝ ،«(ؽٟز تٟزاٖ

 ثٟٕٗ. 19، ثرف اَٚ، تبضيد ا٘تكبض «اي عيُ تجزيؼٞ عيُ تجزيؼ، ػىظ» (،1393) ٚثالي قٕطاٖ -

 آة. ئٟٙسؾ ي، ا٘تكبضات زفتط اؾتب٘ساضزٞب«رٚدخا٘ٝ يفزًٞٙ ٟٔٙذع»(، 1377) طٚيٚظاضت ٘ -

 يشيخُيت عيٞا ٚ لاتّه حٛضٝيصئٛٔٛرفِٛٛص يٞايضٌيارتثاط ٚ»(، 1384) يتيٓ ػٙبيٚ ٔط ي، ٔجتجيٕب٘ي -

 يٞب پػٚٞف ،«آتاد( فؾٙذ ٚ تٟجت يٞاه حٛضٝيغٝ صئٛٔٛفِٛٛصيك ٔمايزُ اس عيع يٞاُ دادٜيٝ ٚ تحّي)تجش

 . 57-47، نم (ظٔؿتبٖ)، 54 ي، قٕبضٜييبيجغطاف
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