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چکيذُ
تغييش ديٌبهيه هغيظ دس ًتيزِ اعذاث ػذ ثش سٍي سٍدخبًِّبي ػبعلي ،تأحيش صيبدي ثش
فشايٌذّبي طئَهَسفَلَطيه رلگِّب ثِرب هيگزاسدّ .ذف ايي پظٍّؾ پيؾثيٌي تغييشات
طئَهَسفَلَطيىي ٍ پيبهذّبي اوَلَطيىي اعذاث ػذ ثش سٍي سٍدخبًِّبي ػذيش ،گبثشيه ٍ
رگيي دس رلگِي غشثي هىشاى ٍ ؿشق ؿْشػتبى ربػه ثب هغبلؼِي صگًَگي ػولىشد ايي
سٍدخبًِّب ثش ٍيظگيّبي طئَهَسفَلَطن ٍ اوَلَطيه وًٌَي ايي رلگِ اػت .دادُّبي تغميك
ؿبهل تَصيغ فضبئي لٌذفشمّبي طئَهَسفَلَطي ،دادُّبي ّيذسٍديٌبهيه سٍدخبًِّب ؿبهل
دثي آة ٍ سػَة ػبالًِ آىّب ،دادُّبي هَسفَهتشي ػغغي ٍ تَپَگشافيه ؿبهل ؿيت ٍ
ًَع ٍ تشاون پَؿؾ گيبّي اػتً .مـِّبي تَپَگشافيً ،مـِّبي صهييؿٌبػي ،ػىغّبي
َّائي ،تصبٍيش هبَّاسُاي ،ػيؼتن هَلميتيبة رْبًي ٍ ًشمافضاسّبي سايبًِاي ًظيش فشيٌّذ
ٍ آسنريآياِع اثضاس تغميك ّؼتٌذ .ثب اػتفبدُ اص آهبس ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي ،همبيؼِ
صهبًي ػىغّبي َّائي دس پبيِّبي صهبًي هختلف ٍ ثب سرَع ثِ هغبلؼبت هَرَد ،تغييشات
هَسفَديٌبهيىي سٍدخبًِّبي اصلي هغبلؼِ ؿذ .ثب هغبلؼِي ؿشايظ تَپَگشافي رلگِ،
ٍضؼيت صهييؿٌبػي ٍ طئَهَسفَلَطي ٍ پَؿؾ گيبّيً ،مـِّبي طئَهَسفَلَطي ٍ پَؿؾ
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گيبّي هٌغمِ تْيِ ؿذ .ػپغ ثش هجٌبي تغليلّبي طئَهَسفَلَطيه ٍ اعالػبت وؼت ؿذُ
اص هغيظ ٍ ثبصديذّبي هيذاًي ،ػولىشد ّيذسٍديٌبهيه سٍدخبًِّب ثش اوَلَطي ٍ
طئَهَسفَلَطي رلگِ ٍ تغييشات اوَطئَهَسفَلَطيىي اعتوبلي دس صَست اعذاث ػذ ثش
سٍدخبًِّبي رگيي ،گبثشيه ٍ ػذيش ،هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتً .تبيذ ًـبىدٌّذُي
ػولىشد ٍيظُي سٍدخبًِّب ثش ؿىلدّي لٌذفشمّب ،ايزبد پَؿؾّبي رٌگلي تٌه ٍ ًيض
هٌبثغ تأهيي سػَة تَدُّبي هبػِاي ػغظ رلگِ ٍ تَدُّبي هبػِاي ػبعلي اػت .ثِ ًظش
هيسػذ اعذاث ػذ ثش سٍي ايي سٍدخبًِّب ،تأحيشات اوَطئَهَسفَلَطيىي فشاٍاًي ثش پَؿؾ
گيبّي رٌگلي ػغظ رلگِ ،پَؿؾ رٌگلّبي عشا دس خَسّب ٍ تبالةّبي ػبعلي ٍ
لٌذفشمّبي ثبدي ػغظ رلگِ داؿتِ ثبؿذ.
کلوبت کليذي :ديٌبهيه هغيظ ،اوَطئَهَسفَلَطيّ ،يذسٍديٌبهيه سٍدخبًِ ،رلگِ غشثي
هىشاى؛ رلگِ ػبعلي.

همذهِ

ػذّب يىي اص ػبصُّبي هْن دس ػيؼتنّبي اًتمبل ٍ هٌبثغ آة ّؼتٌذ وِ ثِ هٌظَس
اػتفبدُي ثْيٌِ اص آة سٍدخبًِّب ثشاي تأهيي آة ،سٍي سٍدخبًِّب ثؼتِ ؿذُاًذ.
ػذّب داساي احشات هخجت ٍ هٌفي ثشسٍي هغيظ صيؼت ثَدُ (پيشػتبًي ٍ ؿفمتي،
 ،)1388اص صهبى اعذاث ثِ ػٌَاى ػَاهل طئَهَسفيه ػول هيًوبيٌذ (ثيبتي خغيجي،
 .)1386هيتَاى احشات طئَهَسفَلَطيىي اعذاث ػذّب دس پبيبة سا دس  9عبلت
هختلف عشط ًوَد .ايي  9عبلت هختلف ،ثشاػبع ثيالى دثي ،ثبس سػَثي ،اًذاصُ
رسات ٍ ؿيت ثؼتش لبثل اسصيبثي اػت .تغييش هيضاى آة سّب ؿذُ اص ػذّب ،ثب تغييش
دس ثبس سػَثي آةّبي ربسي ،ظشفيت عول ٍ دس ًْبيت دس تغييش ٍيظگيّبي
طئَهَسفَلَطيىي ًيوشػ عَلي ٍ همغغ ػشضي ثؼتش رشيبى سٍدخبًِّب ػيٌيت هييبثذ
(ثيبتي خغيجي.)1386 ،

احش خشٍد آة گل آلَد عبٍي هَاد سػَثي ثِ سٍي هٌبعك پبييي دػت ػذ ٍ
هغيظ صيؼت هٌغمِ ثؼيبس هْن اػت؛ ػذّب ثب وبّؾ غلظت هَاد غزايي دس
پبيييدػت ،احشات ًبهغلَثي ثش ربهؼِي گيبّي ٍ ربًَسي ًبعيِ ثِرب هيگزاسًذ
(ًبدسي ٍ تبدسي .)2004 ،ػبخت ػذ ٍ ًگِداؿتي سػَثبت دس هخبصى آى ،هبًؼي
ثشاي تغزيِ وبًبلّبي پبئييدػت ٍ ػَاعل اص ايي سػَثبت خَاّذ ثَد؛ ثب ون ؿذى
عول سػَثبت ،هٌبعك تخنگزاسي هبّيّبيي وِ دس اوَػيؼتن سٍدخبًِ صًذگي
هيوٌٌذ ًيض هغذٍد هيؿَد (اًزوي ػذّبي وبًبدا ّ .1)2000وضٌيي دس ثؼيبسي اص
ػذّبي وـَس ،ثِ دليل خـه ثَدى ثؼتش سٍدخبًِ دس اغلت اٍلبت ػبل ٍ ػذم
تَرِ ،ثشداؿت غيشصغيظ هصبلظ هَرت تغييشات هَسفَلَطي سٍدخبًِ ؿذُ وِ ثب
سّبػبصي ػيالةّبي هخشة ،خؼبسات صيبدي سا ثِ پبييي دػت هَرت هيؿَد
(حبثتسفتبسي ٍ هصغفيپَس.)1386 ،
دسيبي ػوبى ثب پيـشٍي ٍ پغسٍي خَد دس ادٍاس گزؿتِ هَرجبت تَػؼِي
رلگِي ػبعلي سا فشاّن ػبختِ اػت .ثش احش ػمتًـيٌي دسيب عزن ػظيوي اص
سػَةّبي ثش ربي گزاؿتِ ؿذُ اػت؛ پغ اص آى آثشفتّبي سٍدخبًِاي ثش سٍي
آىّب اًجبؿتِ ٍ ؿىل وًٌَي ايزبد ؿذُ اػت (ًگبسؽ .)1371،سػَةگزاسي دس
دؿتّبي وشاًِاي ٍ دسيبي ػوبى ،دس عبل عبضش تَػظ سٍدخبًِّبي ػيالثي ثضسگي
صَى رگيي ،گبثشيه ،ػذيش ٍ وْيش وِ اص هىشاى داخلي ػشصـوِ گشفتِاًذ ،اًزبم
هيؿَد .ايي سٍدخبًِّب ٌّگبم ػجَس اص ثؼتش ػبصًذّبي ًشهي صَى فليؾّبي
ائَػي ،اليگَػي ،هيَػي ،هبسىّب ٍ هبػِػٌگّبي ػخت ًـذُ هيَػي  -پليَػي
ٍ عتي هبسىّبي وَاتشًش ػبعليّ ،شػبلِ همذاس لبثلتَرْي سػَثبت سا ثِ وشاًِّبي
دسيبي ػوبى ٍاسد هيوٌٌذًْ .ـتِّبي عول ؿذُ تَػظ سٍدخبًِّبي ربسي دس
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رلگِ هىشاى ،ػوَهبً لغشي ووتش اص يه هيليهتش داؿتِ ٍ داًِثٌذي آىّب دس عذ
هبػِ ،ػيلت ٍ سع اػت (ًَعِگش ٍ يوبًي.)1385 ،
ّ 810ضاس ّىتبس اص سٍيـگبُ رٌگلي خليذ ٍ ػوبًي دس اػتبى ّشهضگبى (اداسُ
ول هٌبثغ عجيؼي اػتبى ّشهضگبى ٍ )1385 ،ػوذتبً ثش سٍي دلتبي سٍدخبًِّبي
رگيي ،گبثشيه ٍ ػذيش ٍالغ ؿذُ اػت .دس ؿْشػتبى ربػه عذٍد ّ 800ىتبس
پَؿؾ رٌگلي هبًگشٍ ٍرَد داسد وِ ثيـتشيي ػغظ آى دس تبالةّبي ربػهوٌِْ،
رگيي ،گبثشيه ،ػذيش ٍ وشتي اػت .ثبفت خبن ايي هٌبعك ػوذتبً لَم تب لَم سػي
ؿٌي ،ؿَسي  38/55دػيصيوٌغ ثش هتش ٍ  pHآىّب  7/89هيثبؿذ (اداسُي ول
هٌبثغ عجيؼي اػتبى ّشهضگبى .)1385 ،ايي رٌگلّب اص پشتَليذتشيي اوَػيؼتنّبي
رْبى ّؼتٌذ (لي .)1999 ،1سٍدّبي ٍسٍدي ثِ رلگِي هىشاى ،فصلي ٍ ػيالثي ثَدُ
ٍ هٌجغ اصلي تأهييوٌٌذُي آة ؿيشيي ٍ سػَة رلگِ ٍ تبالةّبي هبًگشٍ ّؼتٌذ.
دس هَسد رغشافيبي فيضيىي ٍ صيؼتي ػَاعل دسيبي ػوبى هغبلؼبت صيبدي اًزبم
ؿذُ اػت .اوجشيبى ( ،)1393هغوَدي ( ٍ )1384هغوَدي (ٍ )1381يظگيّبي
تَدُّبي هبػِاي رلگِ ػبعلي سا اص ًظش هٌـأ ٍ طًض هغبلؼِ وشدُ ،تَدُّبي هبػِاي
ػغظ رلگِ سا ثِ دٍ دػتِ هبػِّبي ػبعلي ٍ هبػِّبي داخلي تمؼين وشدًذ.
يوبًي ( )1377تغييش هؼيشّبي سٍدخبًِّبي ٍسٍدي ثِ رلگِ سا دس ثبصُي صهبًي 40
ػبلِ هَسد هغبلؼِ لشاس دادُ اػت ثش عجك ايي تغميك تغييش هؼيش سٍدخبًِّبي
ػبعل رٌَثي (رگيي ،گبثشيه ٍ ػذيش) اص هغل سأع دلتب يب ًضديه آى صَست
گشفتِ اػت .اوجشيبى ٍ ًَعِگش ( )1393ثِ هغبلؼِي رغشافيبي صيؼتي هٌغمِ اص
هٌظش فشػبيؾ ثبدي ٍ احشات رٌگلوبسي ثش وبّؾ ؿذت فشػبيؾ ثبدي پشداختٌذ
ٍ ثِ ايي ًتيزِ سػيذًذ وِ رٌگلوبسي تب  80دسصذ اص ؿذت فشػبيؾ ثبدي هٌغمِ
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وبػتِ اػت .اوجشيبى ( )1393تَدُّبي هبػِاي رلگِ غشثي هىشاى سا ثِ تَدُّبي
هبػِاي ػبعلي ٍ داخلي تمؼين وشد ٍ ػٌَاى ًوَد وِ تَدُّبي هبػِاي داخلي ثش
ػغظ رلگِّبي ػذيش ،گبثشيه ٍ رگيي ،ثؼتِ ثِ ؿشايظ الليوي هؤحش ثش پَؿؾ
گيبّي ،اهىبى گؼتشؽ ثش ػغظ رلگِ سا خَاٌّذ داؿت .ثِ ايي هؼٌي وِ دس صَست
ٍلَع خـىؼبليّبي ثلٌذهذت ٍ يب تخشيت پَؿؾ گيبّي ،ثؼتشّبي لذيوي
سٍدخبًِاي تغت فشايٌذ ثشداؿت تَػظ ثبد لشاس گشفتِ ٍ ثِ عزن تَدُّبي هبػِاي
ثبالدػت دس اهتذاد ؿوبل ؿشلي آىّب افضٍدُ خَاّذ ؿذ.
آىصِ هْن اػت ،اص ديذگبُ ثْشُثشداسيّبي اًؼبًي ٍ اّذاف هذيشيت ػبعلي،
ػغَط ايي رلگِ دس هؼشض تْذيذ ٍ ًبپبيذاسي لشاس داسد .ػذ رگيي ثب ّذف تأهيي
ػبالًِ  49/5هيليَى هتشهىؼت آة وـبٍسصي ٍ ؿشة ؿْشػتبى ربػه ػبختِ
ؿذُ اػت (ؿشوت ػْبهي آة هٌغمِاي اػتبى ّشهضگبى)1391 ،؛ هشاعل اثتذايي
ػوليبت ارشايي اعذاث ػذ گبثشيه آغبص ؿذُ ٍ ػذ ػذيش ًيض دس دػت هغبلؼِ
هي ثبؿذ .ثب تَرِ ثِ اّويت احشات هخجت اعذاث ػذّب ،الصم اػت احشات هٌفي صيؼت
هغيغي ػذ رْت تَػؼِ پبيذاس ثِ عذالل سػبًذُ ؿَد .ثب ارػبى ثِ لضٍم تأهيي آة،
ّذف اصلي ايي پظٍّؾ پيؾثيٌي تغييشات طئَهَسفَلَطيىي ٍ پيبهذّبي اوَلَطيىي
اعذاث ػذ ثش سٍي سٍدخبًِّبي ػذيش ،گبثشيه ٍ رگيي ثب تَرِ ثِ ػولىشد فؼلي
آىّب دس رلگِ غشثي هىشاى ٍ ؿشق ؿْشػتبى ربػه اػت.
هَاد ٍ رٍشّب
هعرفي هٌطمِ هَرد هطبلعِ

هغذٍدُي تغميك ثب هؼبعت  1880/53ويلَهتشهشثغ ،ثيي دهبغِّبي ثَغَل ٍ
گَِّشت ثِ تشتيت دس  100 ٍ 10ويلَهتشي ؿشق ؿْشػتبى ربػه ٍالغ ؿذُ اػت
(ؿىل .)1

ضکل ( )1هَلعيت جغرافيبئي هٌطمِي تحميك
◦

هختصبت رغشافيبئي آى َ  57 ◦ 52تب َ  59 ◦ 2عَل ؿشلي ٍ َ  25 ◦ 31تب َ 50
 25ػشض ؿوبلي اػت .ايي هٌغمِ رضٍ ثيبثبىّبي ػَاعل دسيبي ػوبى اػت .ػذم
ٍرَد هبًغ ٍ ووي پَؿؾ گيبّي ثبػج ؿذُ وِ هٌغمِ دس اختيبس سفت ٍ سٍةّبي
ثبدي لشاسگيشد (هغوَدي.)1381 ،
رٍش تحميك

ايي پظٍّؾ ثش هجٌبي تغليلّبي طئَهَسفَلـَطيىي ٍ اعالػبت وؼت ؿذُ اص هغيظ
ٍ ثبصديذّبي هيذاًي اًزبم ؿذُ اػت .دادُّبي تغميك ؿبهل تَصيغ فضبئي لٌذفشمّبي
طئَهَسفَلَطي ،دادُّبي ّيذسٍديٌبهيه سٍدخبًِّب ؿبهل دثي آة ٍ سػَة ػبالًِ
آىّب ،دادُّبي هَسفَهتشي ػغغي ٍ تَپَگشافيه ؿبهل ؿيت ٍ ًَع ٍ تشاون
پَؿؾ گيبّي اػتً .مـِّبي تَپَگشافيً ،مـِّبي صهييؿٌبػي ،ػىغّبي َّائي،
تصبٍيش هبَّاسُاي ،ػيؼتن هَلميتيبة رْبًيً ٍ 1شمافضاسّبي سايبًِاي ًظيش
1- GPS

آسنريآياِع ،1گَگلاِسث ٍ 2فشيٌّذ 3اثضاس تغميك ّؼتٌذ .پغ اص هغبلؼبت
وتبثخبًِاي ٍ روغآٍسي وتبةّب ،اػٌبد ،هذاسن ٍ ًمـِّبي هَسد ًيبص ،هغبلؼِ دس
گبمّبي صيش پيگيشي ؿذ.
گبم اٍل :دس ايي هشعلِ پغ اص تفىيه عَضِّبي آثخيض ٍ ثشسػي ٍيظگيّبي
صهييؿٌبػي آىّب ثِ ووه ًمـِّبي صهييؿٌبػي ٍ هغبلؼبت هَرَدً ،ؼجت ثِ
هغبلؼِ هَاسد صيش الذام ؿذ.
 ثب اػتفبدُ اص آهبس ايؼتگبُّبي ّيذسٍهتشي ؿشوت آة هٌغمِاي ٍ سرَع ثِػَاثك هغبلؼبتي دس هٌغمِ ،هتَػظ دثي آة ٍ سػَة آى ثشآٍسد گشديذ.
 تغييشات هَسفَديٌبهيىي سٍدّب ،ثب همبيؼِ صهبًي ػىغّبي َّائي ٍ تصبٍيشهبَّاسُاي دس پبيِّبي صهبًي هختلف ٍ ثب سرَع ثِ هغبلؼبت هَرَد ،ثشسػي ؿذ.
ضشيت خويذگي يب ػيٌَػيتِ سٍدخبًِّبي اصلي دس هغذٍدُي رلگِي ػبعلي ًيض
ثِ ووه اًذاصُگيشي ثش سٍي تصبٍيش گَگل اِسث تؼييي ؿذ.
گبم دٍمً :مغِي آغبص هغبلؼِ فشمّبي طئَهَسفَلَطي دس ّش هٌغمِ ،تَصيف ٍ
تـشيظ اًَاع آىّب ٍ ثيبى ٍيظگيّبي ؿىلؿٌبػي (هَسفَهتشي) آىّبػت .دس ايي
هشعلِ اص تغميك ،ػالٍُ ثش تفىيه فشمّبي طئَهَسفَلَطيه ٍ ثيبى ٍيظگيّبي
ؿىلؿٌبػي آىّب ،ػبيش ٍيظگيّبي هٌغمِ اص رولِ ؿشايظ تَپَگشافي رلگِ ٍ
هٌغمِي ػبعليٍ ،ضؼيت صهييؿٌبػي ٍ طئَهَسفَلَطي ،پَؿؾ گيبّي ،گؼتشُي
هغذٍدُي رضس ٍ هذي ،گؼتشُي تبالةّبي ػبعلي ٍ ،تشاون پَؿؾ گيبّي ًيض
هَسد هغبلؼِ لشاس گشفت.

1- Arc GIS
2- Google Earth
3- Freehand

 ثشاي تْيِي ًمـِي طئَهَسفَلَطي اص تفؼيش ثصشي تصبٍيش هبَّاسُاي ٍ تصبٍيشًشمافضاس گَگلاسث اػتفبدُ ؿذ .فشمّبي ؿٌبػبيي ؿذُ ثب اًزبم وبس هيذاًي وٌتشل ٍ
تصغيغبت الصم صَست گشفت .ثب تلفيك ًمـِي فشمّب ثب اعالػبت هؼتخشد اص
ًمـِّبي تَپَگشافي ٍ صهييؿٌبػي هٌغمِ دس ًشمافضاس فشيٌّذً ،مـِي طئَهَسفَلَطي
هٌغمِ تْيِ ؿذ.
 ثشاي تْيِي ًمـِي پَؿؾ گيبّي ،اثتذا ثب تفؼيش ثصشي تصبٍيش هبَّاسُايالذام ثِ تيپثٌذي همذهبتي ؿذُ ٍ ػپغ ثب وبس هيذاًي الذام ثِ وٌتشل ٍ اصالط هشص
آىّب ٍ ؿٌبػبيي فشمّبي سٍيـي غبلت ٍ ٍيظگيّبي گيبّي هٌغمِ ؿذ.
خشٍري ايي گبمً ،مـِّبي طئَهَسفَلَطي ،پَؿؾ گيبّي ٍ اعالػبت هشتجظ
اػت.
گبم ػَم :ثب تلفيك ٍ تغليل ًتبيذ گبمّبي اٍل ٍ دٍم ،ػولىشد ّيذسٍديٌبهيه
سٍدخبًِّب ثش اوَلَطي ٍ طئَهَسفَلَطي رلگِ ٍ تغييشات اوَطئَهَسفَلَطيىي اعتوبلي
دس صَست اعذاث ػذ ثش سٍدخبًِّبي رگيي ،گبثشيه ٍ ػذيش ،هَسد هغبلؼِ لشاس
گشفت.
ثحج ٍ ًتبيج
هٌغمِي تغميك اص ًظش ّيذسٍلَطيىي ثِ  3صيشعَضِ تمؼين ؿذُ اػت (ؿىل .)2
دس ايي هٌغمِ سٍد دائوي ٍرَد ًذاسد ٍ ثيـتش آثشاِّّبي آى ثِصَست خـه
سٍدّبيي ّؼتٌذ وِ ثِعَس فصلي دس هَالغ ٍلَع ثبسًذگيّب فؼبل هيؿًَذ.
ثؼتش رشيبىّبي آثي هٌغمِ ؿجبّت صيبدي ثِ ثؼتش سٍدّبي دائوي ًذاسد ٍ ثؼتش
فشػي دس آى ثِ صـن ًويخَسد ،اهب ثؼتش اصلي اتفبلي ثٍِػيلِ ػَاعل ًؼجتبً هشتفغ
ٍ هـخص لبثل ؿٌبػبيي اػت .ايي ػَاعل ثِ ػوت پبيييسٍد ثِتذسيذ ثب ثؼتش

ّنػغظ ؿذُ ٍ ثِصَست ؿبخِّبي گؼتشدُ ػغغي ظبّش هيؿًَذ .دس داخل ثؼتش
خـهسٍدّب ،اغلت پـتِّبي هبػِاي ػٌگشيضُاي ٍرَد داسد وِ رشيبى سا ثِ
ؿبخِّبي هتؼذد تمؼين هيوٌذ (هغوَدي .)1380 ،رذٍل (ٍ )1يظگيّبي
ّيذسٍديٌبهيىي سٍدخبًِّبي اصلي هٌغمِ دس هغذٍدُي رلگِ ػبعلي سا ًـبى هيدّذ.
ّيذسٍديٌبهيه سٍدخبًِّبي ػذيش ،گبثشيه ٍ رگي ي اص ساُ آٍسد آة ٍ سػَة ثِ
رلگِ ٍ ًيض تغييش هؼيشّبي هتؼذد ،دس گؼتشؽ ػغظ دلتب ٍ ثبلتجغ تَػؼِي رلگِ
ًمؾ صيبدي داسًذ (ؿىل .)3

ضکل ( )2زيرحَضِّب ٍ آثراِّّبي هحذٍدُي تحميك

ضکل ( )3افسايص طَل رٍدخبًِّب در ًتيجِ هئبًذري ضذى ٍ تغيير هسيرّبي هتعذد ،الف:
سذيچ ،ة :گبثريک ،ج :جگيي
جذٍل (ٍ )1يصگيّبي ّيذرٍديٌبهيکي رٍدخبًِّب ثِ تفکيک حَضِّبي آثخيس (التجبض از يوبًي،
)1311
زيرحَضِ

هسبحت جلگِ

آثخيس

Km2

ػذيش
گبثشيه
رگيي

445/20
678/78
653/13

تعذاد تغيير

هحل

دثي هتَسط

حجن رسَة

هسيرّبي رٍدخبًِ در

تغيير

سبالًِ هترهکعت

ّسار تي در

ثبزُ زهبًي  44سبلِ

هسير

در حبًيِ

سبل

3
4
4

سأع دلتب
سأع دلتب
سأع دلتب

3/18
3/03
6/58

2565
2565
3541

ضشايت ػيٌَػيتِ هغبػجِ ؿذُ سٍدخبًِّبي اصلي هٌغمِ ثِ تشتيت  1/73ثشاي
سٍدخبًِ ػذيش 1/52 ،ثشاي گبثشيه ٍ  1/57ثشاي رگيي هيثبؿذ .ثب تَرِ ثِ رذٍل
 ،2ثًِظش هيسػذ ايي سٍدخبًِّب ثب سػيذى ثِ آػتبًِي هـخصي اص ػيٌَػيتِ ،دس
ثبالدػت رلگِ تغييش هؼيش هيدٌّذ .دس ؿىل ( ،)3هؼيش هؼتمين ثب عَالًيتشيي
هؼيش سٍدخبًِّبي هزوَس همبيؼِ ؿذُاػت؛ ثش سٍي تصَيش هبَّاسُاي پيؾصهيٌِ
ًيض آحبس تغييش هؼيشّبي هتؼذد رشيبىّبي سٍدخبًِاي لبثل تـخيص اػت.

ثخؾ صيبدي اص ػغظ رلگِ سا هشاتغ ون تشاون تـىيل دادُ اػت .ثخؾّبي
پبيييدػت رلگِ ػوذتبً اساضي ؿَس ،تَدُّبي هبػِاي ٍ يب ػبيش اساضي فبلذ پَؿؾ
گيبّي اػت .رٌگلّبي خليذ ٍ ػوبًي پَؿؾ تٌىي سا دس ثبالدػت رلگِ ٍ ثش
عبؿيِي سٍدخبًِّبي اصلي ثش سٍي ثؼتشّبي لذيوي سٍدخبًِاي ايزبد وشدُاًذ،
ايي تَدُّبي رٌگلي ػوذتبً ؿبهل گًَِّبي وَْس ايشاًي ،صَد (تَد) ،وليش ،گض ٍ
اًَاػي اص آوبػيبّب ّؼتٌذ .دس دّبًِي خَسّب ٍ تبالةّب ًيض پَؿـي اص دسختبى عشا
لبثل هـبّذُ اػت (ؿىل .)4

ضکل( ً )4مطِي پراکٌص فرمّبي گيبّي ٍ تراکن آىّب در ثخص غرثي جلگِي سبحلي هکراى
(تيپثٌذي همذهبتي ثب تفسير ثصري تصبٍير  ،ETM+ 2002ثبزديذّبي هيذاًي ٍ کٌترل ثب ًمطِي
پَضص گيبّي سراسري ايراى تْيِ ضذُ تَسط سبزهبى جٌگلّب ،هراتع ٍ آثخيسداري) 1311 ،

ايي رٌگلّبي هبًگشٍ ثِ ػٌَاى يىي اص هْنتشيي صيؼتگبُّبي پشًذگبى آثضي
ثَهي ٍ ّوضٌيي هْبرشي اػت وِ دس فصل هٌبػت اص ًمبط ػشدػيش ػشضّبي
ؿوبلي وشُي صهيي ثِ هٌغمِ وَس هيوٌٌذ (اداسُ ول هغيظ صيؼت اػتبى ّشهضگبى،
.)1387

ًمـِي طئَهَسفَلَطي هٌغمِ ٍ ثشؽّبي ثشگشفتِ اص آى (ؿىل  )5عبوي اص
تَػؼِي صيبد ثؼتشّبي لذيوي سٍدخبًِاي دس ثبالدػت دلتبّب اػت .لٌذفشمّبي
ثبدي ًظيش پَػتِّبي ؿلزوي ،پيىبىّبي هبػِايً ،جىب ٍ تَدُّبي هبػِاي
ثخؾّبي ثبالدػت رلگِ ًيض ثش سٍي ثؼتشّبي لذيوي سٍدخبًِاي ؿىل گشفتِاًذ.
تَدُّبي هبػِاي ثبالدػت رلگِ ،ػوذتبً دس هٌتْياليِ ؿوبل ؿشلي ثؼتشّبي
لذيوي سٍدخبًِّبي ػذيش ،گبثشيه ٍ رگيي ؿىل گشفتِاػت.

ضکل( ً )5مطِي شئَهَرفَلَشي هحذٍدُي تحميك

همبيؼِي ؿىلّبي  5 ٍ 4هؤيذ تـىيل تَدُّبي رٌگلي خليذ ٍ ػوبًي ثش سٍي
ايي ثؼتشّبي لذيوي سٍدخبًِاي اػت؛ عبل آىوِ ثِ عشف پبيييدػت رلگِ ،ثب
وبّؾ ػغظ ثؼتشّبي لذيوي اص يهػَ ٍ ؿَس ؿذى اساضي ثِ دليل ّوزَاسي ثب
دسيب ،تَدُّبي رٌگلي تَػؼِ ًيبفتِاًذ .ثًِظش هيسػذ اػتمشاس تَدُّبي رٌگلي ثِ
ػٌَاى هبًؼي دس ثشداؿت سػَثبت ػغغي اص ثؼتشّبي لذيوي ػول هيوٌذ .اوجشيبى
( ،)1393دس تغليل هىبىگضيٌي تَدُّبي هبػِاي هٌغمِّ ،ويي ًتيزِ سا ثيبى
وشدُ اػت.
تَدُّبي هبػِاي ػبعلي ػوذتبً دس پبيييدػت دلتبي ػذيذ ،دس ثخؾ ػبعلي
ؿشلي هٌغمِ ؿىل گشفتِاًذ .ؿبيبى ٍ ّوىبساى ( )1393ثب تغليل گلهَدّبي
ػبعلي ٍ تلفيك آى ثب ّيذسٍديٌبهيه سٍدخبًِّب اظْبس داؿتٌذ وِ «اگشصِ اهَاد
رٌَثي ٍ رٌَةؿشلي اهَاد غبلت هٌغمِ ّؼتٌذ ،اص هبُ اوتجش تب پبيبى هبُ هِ،
سػَثبت سٍدخبًِاي ٍسٍدي ثِ دسيب ،تَػظ اهَاد لغبع رٌَةغشثي ثِ ػوت ؿشق
ساًذُ هيؿًَذ .دس ػبيش ايبم ػبل ،اگشصِ اهَاد لغبع رٌَةؿشلي ،سػَةّب سا ثِ
ػوت غشة هيساًٌذ ٍلي ثِ دليل وبّؾ يب فمذاى ٍسٍدي سػَة سٍدخبًِّب دس ايي
ايبم ،عزن تَدُّبي هبػِاي دس غشة سٍدخبًِي رگييً ،ؼجت ثِ ثخؾ ؿشلي ثؼيبس
هغذٍدتش اػت» (ؿىل .)5
ًتيجِگيري
عَضِّبي هٌتْي ثِ رلگِي ػبعلي هَسد هغبلؼِ ،سػَثضائي ثباليي داسًذ .ايي
عَضِّب تَليذوٌٌذُي سػَثبت سيضداًِاي ّؼتٌذ وِ تَػظ سٍدخبًِّبي اصلي
هٌغمِ ثِ ػغظ رلگِ ٍ ًْبيتبً ثِ دسيبي ػوبى هٌتمل هيؿًَذ .ثٌبثش ًتبيذ عبصل اص
پظٍّؾ ،آٍسد آة ٍ سػَة ٍ ّيذسٍديٌبهيه سٍدخبًِّبي ػذيش ،گبثشيه ٍ رگيي،
ػولىشد ٍيظُاي ثش ؿىلدّي لٌذفشمّب ،ايزبد پَؿؾّبي رٌگلي تٌه ٍ ًيض هٌبثغ

تأهيي سػَة تَدُّبي هبػِاي ػغظ رلگِ ٍ تَدُّبي هبػِاي ػبعلي داسد .ثِ ًظش
هيسػذ ثب اعذاث ػذ ثش سٍي ايي سٍدخبًِّب ٍ اخالل دس ػولىشد ّيذسٍديٌبهيىي
آىّب ،ػالٍُ ثش تأحيشات اوَطئَهَسفَلَطيىي فشاٍاى ثش پَؿؾ گيبّي رٌگلي ػغظ
رلگِ ٍ پَؿؾ رٌگلّبي عشا دس خَسّب ٍ تبالةّبي ػبعلي ،دس دساصهذت تغييشات
صيش سا دس رلگِ ٍ ػَاعل هٌغمِ ؿبّذ ثبؿين:
 ثب تخشيت پَؿؾ رٌگلّبي خليذ ٍ ػوبًي اص ًبعيِي سٍيـي صبعبسا -ػٌذي وِ ٍاثؼتگي تبهّي ثِ ػيالةّبي ايي سٍدخبًِّب داسًذ ،ثؼتشّبي لذيوي
سٍدخبًِاي تغت فشايٌذ ثشداؿت تَػظ ثبد لشاس گشفتِ ٍ ثش عزن تَدُّبي هبػِاي
ثبالدػت دس اهتذاد ثبد غبلت هٌغمِ افضٍدُ خَاّذ ؿذ.
 ثب لغغ ؿذى اًتمبل سػَة عَضِّبي آثخيض ثبالدػت ثِ دسيب ،ػولىشد اهَادغشثي دس اًتمبل سػَة ثِ ػَاعل ؿشلي وبّؾ يبفتِ ٍ دس ػَض اهَاد رٌَثي ٍ
رٌَة ؿشلي وِ اهَاد غبلت هٌغمِ دس ثخؾ ػوذُي ػبل هيثبؿٌذ ،دس رْت
فشػبيؾ ػَاعل ؿشلي ٍ اًتمبل سػَة آىّب ثِ ػَاعل غشثيتش (ػَاعل غشة
هصت رگيي)ً ،مؾ پشسًگتشي خَاٌّذ يبفت.
 هتَلف ؿذى ٍسٍد آة ٍ سػَة عَضِاي عبٍي ػٌبصش هغزي ٍ هَاد آلي ثِتبالةّبي ػبعلي ،دس دساصهذت ضؼف ٍ تخشيت رٌگلّبي عشا ٍ دس ًتيزِ اًْذام
اوَػيؼتن ايي تبالةّب سا ثِ دًجبل خَاّذ داؿت.

هٌبثع
ـ اداسُي ول هغيظصيؼت اػتبىّشهضگبى ( ،)1387خالصِ گسارش سٌذ تَسعِي زيست

هحيطي استبى ّرهسگبى.
ـ اداسُي ول هٌبثغ عجيؼي اػتبى ّشهضگبى ( ،)1385گسارش ٍضعيت پَضصّبي جٌگلي

استبى ّرهسگبى ،ثٌذرعجبض.
ـ اوجشيبى ،هغوذ ٍ اعوذ ًَعِگش ( ،)1393ارزيبثي تأحير جٌگلکبري در کبّص فرسبيص

ثبدي هحذٍدُي پيثطک در ضْرستبى جبسک ،فصلٌبهِي تغميمبت رغشافيبيي ػبل
 ،29ؿوبسُي ػَم ،ؿوبسُي پيبپي  ،114صص.179-190
ـ ثيبتي خغيجي ،هشين ( ،)1386احرات احذاث سذّب در تحَل شئَهَرفَلَشيکي ثستر

جريبى رٍدخبًِّب ،فضبي رغشافيبيي ،ؿوبسُي  ،17صص .129-168
ـ پيشػتبًي ٍ ؿفمتي ( ،)1388ثررسي احرات زيست هحيطي احذاث سذ ،فصلٌبهِ
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