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هحوذ حاصلی ،1داًطجَی دکتزی جغزافیا ٍ تزًاهِریشی رٍستایی ،داًطگاُ خَارسهی
حویذ جاللیاى ،داًطیار جغزافیا ٍ تزًاهِریشی رٍستایی ،داًطگاُ خَارسهی
دریافت همالِ1333/03/20 :

پذیزش ًْایی1333/00/22 :

چکیذُ
در هطالعات آهایص هحیطی ،تْتزیي هسیز تَسعِ تَجِ اصَلی تِ تَاىّا ٍ تْذیذّای هحیطی ٍ ،تز ایي اساط ،استفادُ تْیٌِ اس
سزسهیي است .در ایي تارُ ،ارتثاط تٌگاتٌگی تیي تَسعِی کطاٍرسی ،تَسعِ رٍستایی ٍ هٌاتع هحیطی ٍجَد داردًَ .ع
تْزُتزداری اس اراضی عاهل تسیار هْوی در فزسایص ٍ تَلیذ رسَب حَضِّای آتزیش تِضوار هیرٍد .در پضٍّص حاضز ،هطالعِ ٍ
ارسیاتی ٍضعیت فزسایص خانِ حَضِی آتزیش «دضت الطتز» تا ّذف تَسعِی تْزُتزداریّای کطاٍرسی تا استفادُ اس رٍش
 PSIACصَرت گزفتِ است .اصَل رٍش  PSIACتزای تخویي استعذاد رسَبسایی اراضی تز پایِی تزرسی ًمص ٍ اّویت ًُِ
عاهل هؤثز ضاهل ٍضعیت سهیي سطحی (هماٍهت سٌگتستز در تزاتز عَاهل فزسایٌذُ)ٍ ،ضعیت خان (ٍاحذّای اراضی)ٍ ،ضعیت
آبٍَّاٍ ،ضعیت رٍاًابٍ ،ضعیت تَپَگزافی (پستیٍتلٌذی)ٍ ،ضعیت پَضص حفاظتیً ،حَُی استفادُ اس اراضیٍ ،ضعیت فعلی
فزسایص ،ارسیاتی عاهل ضیة فزسایص رٍدخاًِ ای ٍ حول رسَب در فزسایص خان طزاحی ضذُ است .در فزآیٌذ هطالعِ ،تا
استفادُ اس ساهاًِی اطالعات جغزافیایی ( ،)GISایي اطالعات تجشیٍِتحلیل ،تلفیك ٍ ،سزاًجام ،تِصَرت الیِّای اطالعاتی تْیِ
گزدیذًذ .در اداهِ ،تا استخزاج ٍاحذّا ٍ سٌجص آىّا تا هطالعات طزح جاهع احیا ٍ تَسعِی کطاٍرسی ٍ هٌاتع طثیعی استاى
لزستاى ،کِ هؤسسِی پضٍّصّای تزًاهِریشی ٍ التصاد کطاٍرسی تْیِ کزدُ است ،پٌِْتٌذی ًْایی صَرت گزفتً .تیجِی ایي
پضٍّص ًطاى هی دّذ فزسایص در سطح حَضِ ًسثتاً فزاٍاى است ،تًِحَیکِ حذالل تیص اس  %22را اس ٍسعت حَضِ کالطّای
فزسایطی ( ٍ )V, VIحذٍد  %32را اس سطح حَضِ کالطّای فزسایطی کن تا هتَسط ( )III, II, Iدر تزگزفتِ است .تٌاتزایي ،در
ًگاُ کلی ،استفادُ اس اراضی در ایي حَضِ تا هحذٍدیت فزسایص رٍتِرٍ است ٍ کٌتزل فزسایص خان ٍ الذامّایی تزای حفاظت
خان ٍ آب در چارچَب طزحّای حفاظتی اٍلَیت هییاتذ .تا ایي حال ،هکاىگشیٌی گذضتِ سکًَتگاُّای رٍستایی عوذتاً هٌطثك
تز پٌِّْای فزسایطی کن تا هتَسط است کِ ایي ًطاىدٌّذُی ٍجَد ًَعی تفکز آهایطی سٌتی ًشد پیطیٌیاى است.
ٍاصگاى کلیذی :تَسعِی کطاٍرسی ،تَسعِی رٍستایی ،دضت الطتز ،ساهاًِی اطالعات جغزافیایی ،پسیان.

ًَ . 1یؼٌذُ هؼئَل

Email: Ishtar.haseli@yahoo.com
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همذهِ
سَػِٔی سٍػشبیی دس گشٍِ سَخِ ّنصهبى ثِ هٌبثْ ًجیٔی (ثشای سَلیذ) ٍ آهَصؽ ًیشٍی اًؼبًی دس ًَاحی سٍػشبیی اػز .ثب
سَخِ ثِ ایيوِ فٔبلیزّبی وـبٍسصی غبلجبً دس هحیي یب فوبّبی سٍػشبیی كَسر هیگیشد ،اسسجبى سٌگبسٌگی هیبى سَػِٔی
وـبٍسصی ٍ سَػِٔی سٍػشبیی ٍخَد داسد ٍ ،دس ٍالْ ،ایي دٍ هىول ّن ٍ سفىیهًبدزیش اص یهدیگش ّؼشٌذ (سهَاًی:1383 ،
(هٌیٔی .)292 :1370 ،دس ٍالْ ،ایي دٍ الصم ٍ هلضٍم یهدیگشًذ .اص ػَی دیگش ،سَػِٔی وـبٍسصی سَػِٔی سٍػشبیی سا ثشای
آوبل سغییش ٍ سحَالر هٌلَة ثِهٌَِس ٍػٔزثخـیذى ثِ صهیٌِّب ٍ داهٌِی فٔبلیزّب ٍ ثؼي اهَس ٍ افضایؾ ٓولىشدّب دس
ایي ثخؾ دسدی خَاّذ داؿز (ؿْجبصی.)11 :1372 ،
ثؼشش اكلی فٔبلیزّبی وـبٍسصی سا صهیي ٍ َٓاهل ًجیٔی ػبصًذُی آى سـىیل هیدّذ .ثٌبثشایي ،سـخیق ،سٔییي اثش ٍ
ًمؾ ّشوذام اص َٓاهل هَخَد دس هدوَِٓ َٓاهل ػبصًذُی فٔبلیزّبی یبدؿذُ ثؼیبس هشٍسی اػز وِ آثبس هؼشمین یب
غیشهؼشمین دس ؿىلگیشی فٔبلیزّب داسد .سشویجی وِ اص هـبسوز ایي َٓاهل ٍ ًحَُی حوَس ّشوذام اص آىّب دس ثیي
هدوَِٓ َٓاهل ثٍِخَد هیآیذ هبّیز سشویت ٍ سَاى آى سا ثشای فٔبلیزّبی وـبٍسصی ٍ ،ثِ ٓجبسر دیگش ،اػشٔذاد یب
ثیاػشٔذادی ٓشكِی صهیي سا ثشای ایي ًَّ فٔبلیزّب ًـبى هیدّذ .ثٌبثشایي ،ؿٌبػبیی َٓاهل ػبصًذُ هحیي ٍ اسسجبى آىّب

ثب فٔبلیزّبی وـبٍسصی هیسَاًذ هب سا دس سفْ هَاًْ هَخَد ووه ٍ ثشًبهِسیضی كحیح سا ثشای آىّب هیؼش وٌذ (ثذسیفش،
.)40:1382
فشػبیؾ خبن هـىل خْبًی اػز ٍ سْذیذی خذی ثشای هٌبثْ آة ٍ خبن هحؼَة هیؿَد ،چشاوِ خبن سشویجی اص
هَاد سیضداًِ ،هَاد هٔذًی ٍ آلی ٍ هحیي ًجیٔی دَیبیی اػز وِ گیبّبى دس آى هیسٍیٌذ .ثشای سـىیل یه ػبًشیوشش خبن
هیبًگیي ثیؾ اص ػیلذ ػبل صهبى الصم اػز ( .)Tripathi, 1002اص ایي ًِش ،خلَگیشی اص فشػبیؾ خبن ثِهٌَِس حفَ
ثشٍرّبی اسصؿوٌذ ًجیٔی اهشی حیبسی اػز ( ًَّ .)Morgan, 1002: 00ثْشُثشداسی اص اساهی ًیض ٓبهل هْوی دس
فشػبیؾ ٍ سَلیذ سػَة حَهِّبی آثخیض اػز ( .)Kassas, 2891دس ایشاى ،دس هَاسد ثؼیبسی ،ثِٓلز ثیسَخْی ثِ هؼئلِی
لبثلیز ٍ سٌبػت وبسثشی صهیي ثیـشش اساهی ثِكَسر ًبهٌبػت ٍ ًبهٔمَل اػشفبدُ هیؿًَذ وِ ایي اػشفبدُی ًبدسػز ثِؿذر
فشػبیؾ ٍ سػَة حَهِّبی آثخیض سا افضایؾ هیدّذ .فشػبیؾ خبن ثًَِس ًجیٔی ٍخَد داسد ،اهب دخبلز اًؼبى آى سا
سـذیذ هی وٌذ ٍ ایي دس حبلی اػز وِ سـىیل هدذد خبن ثِ لشىّب صهبى ًیبص داسد .ثب سَخِ ثِ ایيوِ فشػبیؾ ًی
دِّّبی اخیش دس ػٌح وـَس سًٍذ كَٔدی داؿشِ اػز ٍ ثب هالحِِی اّویز هٌبثْ ًجیٔی ،هشٍسی اػز فشآیٌذّبی
سخشیت ٍ فشػبیؾ ثب سٍؽّبی دلیكسشی هٌبلِٔ ٍ اسصیبثی ؿَد .سذٍیي ٍ اخشای هؤثش ثشًبهِّبی وٌششل فشػبیؾ خبن ثِ
دسن وبهل فشآیٌذّبی فشػبیؾ ،دلز دس اًذاصُگیشی ٍ ثشآٍسد ؿذر آى ،ؿٌبخز ٓویك هؼئلِ ٍ ،ػشاًدبم ،وٌششل ٓلوی آى
ًیبص داسد ).(Toy and Foster, 1001: 02
فشػبیؾ اص سیـِی السیٌی  Erodeثِ هٌٔی وٌذُؿذى ٍ ػبییذى گشفشِ ؿذُ اػز ( ٍ )Herren, 1991: 160ثِ فشآیٌذی
گفشِ هی ؿَد وِ ًی آى رسار خبن اص ثؼشش اكلی خَد خذا ٍ ثِ ووه یه ٓبهل اًشمبلدٌّذُ ثِ هىبًی دیگش حول
هیؿَد ،ثًَِسیوِ ثؼشِ ثِ ًَّ ٓبهل اًشمبل اًَاّ فشػبیؾّبی آثی ،ثبدی ٍ یخچبلی دذیذ هیآیذ (سفبّی.)3 :1379 ،
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َٓاهل هؤثش دس فشػبیؾ ثِ ػِ گشٍُ ولی سمؼین هیؿًَذ .گشٍُ اٍل َٓاهلی ّؼشٌذ وِ اًشطی الصم سا ثشای ثشٍص فشػبیؾ فشاّن
هیوٌٌذ .گشٍُ دٍم َٓاهلی ّؼشٌذ وِ صهیٌِی ثشٍص یب ٓذمثشٍص آى سا فشاّن هیوٌٌذ ٍ گشٍُ ػَم َٓاهلی ّؼشٌذ وِ هَخت
حفبُز خبن (ثِ دسخِّبی هشفبٍر) دس ثشاثش فشػبیؾ هیؿًَذ ))Morgan, 1002: 202؛ دس گشٍُ اٍل ،لذسر فشػبیٌذگی
ثبساى ،حدن سٍاًبة ،دؼشیٍثلٌذیًَ ،ل ٍ سٌذی ؿیت ،لذسر ثبدًَ ،ل هؼیش ثبد ٍ هبًٌذ ایيّب سا هیسَاى ثیبى وشد .دس گشٍُ
سـىیلدٌّذُ خبن ،سشویجبر ؿیویبیی ٍ حشی هذیشیز خَة یب ثذ خبن ثؼشگی داسد .دس گشٍُ ػَم ًیض ،هیضاى فـبس ثش صهیي
اص ًِش ثْشُثشداسی ،ثَد یب ًجَد دَؿؾ گیبّی ٍ ًَّ گیبّبى هَخَد دس ایي دَؿؾ (اص لجیل گیبّبى صسآی ،هشسٔی ،خٌگلی)،
هشغَثیز صهیي ٍ ،دس آخش ّن ،هذیشیز اساهی لشاس هیگیشًذ.
اهشٍصُ ووشش هٌٌمِای دس ػٌح صهیي هی سَاى یبفز وِ دس هٔشم سخشیت ٍ فشػبیؾ لشاس ًگشفشِ ثبؿذ .الجشِ ،دس اغلت
هَاسدٓ ،بهل اكلی ایي اهش افضایؾ خؤیز ٍ اػشفبدُ ثیؾ اص حذِ صهیي اػز (احوذی .)195 :1378 ،گفشٌی اػز وِ
اّویز فشػبیؾ ثشای وـبٍسصی اص دٍ خٌجِ هٌشح اػز :یىی وبّؾ لذسر سَلیذی صهیي ٍ دیگشی دیبهذ هخشة هَاد
فشػبیؾیبفشِ (ّبدػَى .)6-3 :1372 ،ؿذر فشػبیؾ ٍ ٍػٔز آى دس صهبىّب ٍ هىبىّبی گًَبگَى یىؼبى ًجَدُ ٍ ثِ ؿشایي
دؼشیٍثلٌذی ،خلَكیبر خبنّب ٍ چگًَگی وبسثشی صهیي هشثَى اػز (ؿىَسیّ .)56 :1374 ،وچٌیي ،ثش اثش

ًجیٔی
هیآیذ ،ثًَِسیوِ ّش ػبلِ همبدیشی اص خبنّبی
سگجبسّبی ًبگْبًی ٍ خبسیؿذى ػیل ،صهیٌِی فشػبیؾ خبن فشاّن 
حبكلخیض اص چشخِی سَلیذ خبسج هیؿَد .اص ػَی دیگش ،خـىی َّا (دس هٌبًك خـه) ثب افضایؾ سجخیش ؿشایي ؿَسی خبن
سا ثٍِخَد هیآٍسد .هَاد آلی خبن ًیض ثِ دلیل هذیشیزّبی صسآی ًبهٌبػت وبّؾیبفشِ ٍ ثبصسَلیذ هَاد آلی دس خبن ون
هیؿَد .افضایؾ وبسثشیّبی هؼىًَی ٍ كٌٔشی،
هیؿَد .ایي سًٍذ ،ثِ افضایؾ ؿَسی خبن ٍ افضایؾ هَاد للیبیی دس آى هٌدش 

وِ ثش اثش سَػِٔی ػشیْ ؿْشّب ثِ ٍخَد آهذُ ،ػجت وبّؾ ّضیٌِّبی صهیيّبی صسآی ٍ هشاسْ ؿذُ ٍ ثِ وبّؾ ویفیز
هیؿَد .فبهالةّبی كٌٔشی ٍ ؿْشی ًیض ثب ٍاسدوشى ٌٓبكش ػٌگیٌی (هبًٌذ وبدهین ،ػشة ٍ
خبن ٍ ًبدبیذاسی آى هٌدش 
سٍی) اص ویفیز خبن هیوبٌّذ (ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ .)175-174 :1378 ،ثذیي سشسیت ،ؿٌبخز هٌبًك حؼبع ثِ
فشػبیؾ ٍ سػَةصا ٍ دٌِْثٌذی آى دس لؼوزّبی گًَبگَى حَهِی آثخیض یىی اص هَاسد اػبػی دس اٍلَیزثٌذی هٌبًك
ثشای وبسّبی اخشایی حفبُز خبن ٍ آثخیضداسی اػز .سْیِی ًمـِّبی دٌِْثٌذی خٌش فشػبیؾ هیسَاًذ ثِلحبٍ ایيوِ
گَاُِ هٌبًك ثحشاًیِ فشػبیؾ خبن اػز داسای اّویز فشاٍاى ثبؿذ .ثب ایي حبلّ ،یچ هذل ػبدُای ٍخَد ًذاسد وِ ثشَاًذ
ّوِی َٓاهل هؤثش سا ثش فشػبیؾ ثشسػی وٌذ (هحوَدآثبدی ٍ ّوىبساى.)1384 ،
اص آًدبییوِ ؿشایي هٌبػت اللیوی ٍ خغشافیبیی دس سَلیذّبی وـبٍسصی حبئض اّویزاًذ ٍ هىبىّبی خغشافیبیی (وِ ثؼشش
فٔبلیز ٍ وبسوشدّبی اًؼبى سلمی هیؿًَذ) اسسجبًی هؼشمین ٍ سٌگبسٌگ ثب دبیذاسی وـبٍسصی داسًذ ،ایي سحمیك هیوَؿذ وِ
ٍهٔیز فشػبیؾ سا دس حَهِی آثشیض دؿز الـشش ثب سَخِ ثِ ًِبم دبیذاسی وـبٍسصی ثشسػی وٌذ .ثٌبثشایيّ ،ذف ولی سحمیك
حبهش اسصیبثی ٍهٔیز فشػبیؾ حَهِی آثشیض دؿز الـشش ثشای سَػِٔی سٍػشبیی اص ًشیك دبیذاسی وـبٍسصی دس هٌٌمِی
هٌبلِٔ اػز .هؼئلِی اكلی ایي سحمیك آى اػز وِ آیب ؿشایي هحیٌی هٌبػجی ثشای سذاٍم وـبٍسصی ٍ سَػِٔی سٍػشبیی
هـبّذُّبی هیذاًی اص هٌٌمِی هٌبلِٔ ایي فشهیِ سا هشجبدس هیوٌذ

دس حَهِی آثشیض دؿز الـشش ٍخَد داسد؟ ثشسػیّب ٍ
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وِ ،دسكَسر ؿٌبخز ٓلوی اص سَاىّبی هحیٌی ٍ سْیِی ثشًبهِی هذٍى ًِبمهٌذ ،ایي هٌٌمِ هیسَاًذ ثؼشش هٌلَثی ثشای
سَػِٔی سَلیذّبی وـبٍسصی ٍ صیشثخؾّبی آى فشاّن آٍسد .هٌٌمِی هزوَس ثب سَخِ ثِ سحَالر سَػِٔیبفشگی ٍ ّذفّبی
سَػِٔی اًؼبًی ،كشفًِش اص ثشخَسداسیِ ثشخی اهىبًبر ًجیٔی ،ثشای دػشیبثی ثِ ػٌحی اص سَػِٔیبفشگی ًیبصهٌذ دخبلز ٍ
ثشًبهِسیضی اػز .دخبلز ٍ خْزدّی دس ػبخشبس وـبٍسصی هٌٌمِ ثش اػبع سَاىّب ٍ سٌگٌبّبی هحیٌی ثشای وبّؾ ٍ سفْ
دس صهیٌِ ی ثشآٍسد ٍ اسصیبثی لبثلیز فشػبیؾ خبن ،اًشخبة هذلی ووّی هْن اػز وِ ثشَاًذ ثشآٍسد سػَة ٍ فشػبیؾ سا
دس حَهِی آثشیض ثب دلز سهبیزثخؾ سحمك ثخـذ .دظٍّؾّبی اػبػی دس فشػبیؾ خبن ثشای اٍلیيثبس دس  1915آغبص ؿذ
ٍ اٍلیي سحمیك سا دس ایي صهیٌِ ًٍٍلی 1اًدبم داد .دس ً 1917یض ،هیلش 2هٌبلٔبر ٍ آصهبیؾّبیی سا دس دالرّبی آصهبیـی اخشا
وشد .دس ّویي ػبل ،هبػگشیَ 3اثش ثبسًذگی سا دس فشػبیؾ خبن ثشسػی وشد ٍ هٔبدلِای ثشای هحبػجِی هیضاى فشػبیؾ ثش
اػبع ثبسًذگی اسائِ وشد (ثِ ًمل اص احوذی .)502 :1382 ،دس ّویي صهیٌِ ٍ ثشای ثشآٍسد فشػبیؾ ،هذلّبی هشفبٍسی اسائِ
ؿذ وِ هیسَاى ثِ هٔبدلِ ی خْبًی فشػبیؾ ،هذل اسلیه ،فَسًیِ ،داگالع ،وشن ثبی ،اػىبلَگشام هَسگبى ،فبئَ ،ای دی ام،
دؼیبن ٍ دؼیبنِ اكالحؿذُ اؿبسُ وشد .دس « ،1968آطاًغ ٍاػي خٌَة غشة دبػفیه» هذل دؼیبن 4سا دیـٌْبد وشد .ایي
هذل اٍلیيثبس دس حَهِی ٍالٌبر گبلح ،دس خٌَة ؿشق ایبلز آسیضًٍبی اهشیىب ،آصهبیؾ ؿذ .دس ایي سٍؽٓ ًُِ ،بهل ثشای
ثشآٍسد فشػبیؾ هٔشفی ؿذُ اػز .ثٔذّب ،دس  ،1982خبًؼشَى ٍ گجْبسر هذل هزوَس سا ثبصًگشی وشدًذ وِ ثِ دؼیبنِ
اكالحؿذُ هٔشٍف ؿذ (صهشدیبى ٍ سحیوی.)1391 ،
هذل دؼیبن اكالح ؿذُ ثب سَخِ ثِ ًشبیح هفیذ ٍ ػَدهٌذ ٍ اًٌجبق ًؼجی آىّب ثب ٍالٔیز هحیي ًجیٔی ایشاى یىی اص
وبسآهذسشیي هذلّب دس وـَس ؿٌبخشِ هیؿَد .دس ایشاى« ،هٌْذػیي هـبٍس سَػِٔی هٌبثْ» ایي هذل سا اٍلیيثبس ثشای ثشآٍسد
سػَة سَلیذی دس حَهِّبی آثخیض ثِوبس ثشد ًذ ٍ ،ػذغ ،ثب سَخِ ثِ وبسایی ٍ ػَْلز هحبػجِ ٍ دلز الصم دس ثؼیبسی اص
حَهِّبی آثشیض وـَس اػشفبدُ ؿذ .اص خولًِْ ،وبػجیدَس دس  1373ثب ثشسػی ایي هذل ٍ همبیؼِی همذاس سػَة
هحبػجِؿذُ دس سٍؽ خذیذ دؼیبن ثب هشَػي سػَةگزاسی دس ػذ لشیبى دسیبفز وِ ایي سٍؽ سب حذٍد  %85دلز داسد.
ٓالٍُ ثش ایي ،دس اسصیبثی فشػبیؾ خبن ثب اػشفبدُ اص سلبٍیش هبَّاسُای دس حَهِی آثخیض لَسان ،هـخق گشدیذ وِ سلبٍیش
هبَّاسُای وبػوَع سًگی ٍ ٓىغّبی َّایی ػیبٍُػفیذ (دبًىشٍهبسیه) ثب همیبع  1:50000ثشای سٔییي ٍهٔیز ٍ
هحذٍدُی گؼششؽ فشػبیؾّبی خٌذلی ،سَدُای ٍ وٌبسُای ثؼیبس هٌبػت ّؼشٌذ ،دسحبلیوِ سلبٍیش هبَّاسُای ػیؼشن
 MSSثب همیبع  1:250000ثشای اسصیبثی فشػبیؾ خبن وبسایی الصم سا ًذاسد ٍ سلبٍیش هبَّاسُای  TMفمي دس اسصیبثی
فشػبیؾّبی خٌذلی ٍ سَدُای ،آىّن دس هحذٍدُی ٍػیْ ،وبسثشد داسًذً .یىدَ ًیض دس  1373دسیبفز وِ هذل

PSIAC

ثشای ثشآٍسد فشػبیؾ ٍ سػَة حَهِی آثخیض دسیبًچبی ثب دسكذ اًویٌبى ثبالیی هیسَاًذ اػشفبدُ ؿَد ٍ ثِوبسگیشی آى دس
حَهِّبی هـبثِ ٍ فبلذ آهبسِ سػَة هیسَاًذ سَكیِ گشددً .شبیح سحمیك حؼٌلَ دس ً 1382ـبى داد وِ ثب اػشفبدُ اص هذل
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 ٍ MPSIAC2ػیؼشن اًالٓبر خغشافیبیی هی سَاى هیضاى فشػبیؾ ٍ سػَة سا ثشآٍسد وشدُ ٍ فشهَل  MPSIACسا ثشای
هٌبًك گًَبگَى ٍاوبٍی وشد ،ثًَِسیوِ فشهَل ثِدػز آهذُ ّوجؼشگی هٌبػجی ثب ًشبیح هـبّذُ داسد .اٍ ّوچٌیي ،ثب
اػشفبدُ اص ثشًبهِ  ،SPSSهـخق وشد وِ ًمؾ َٓاهل ؿیت ٍ صهیيؿٌبػی دس سـىیل سػَة خیلی ثیـشش اص ػبیش َٓاهل
ثَدُ ٍ دس ػٌح اًویٌبى  %95سأثیش ایي َٓاهل دس سَلیذ سػَة هٌٔیداس اػزّ .وچٌیيً ،مبى گًَبگَى حَهِ اص ًِش هیضاى
ّذایی ًیض ثب ثشسػی ایي هذل دس حَهِّبی آثشیض هٌشْی ثِ سٌگِی ّشهض دسیبفشٌذ وِ ًحَُی اػشفبدُ اص صهیي ٍ فمش ٓوَهی
دَؿؾ گیبّی هؤثشسشیي ٓبهل دس فشػبیؾدزیشی حَهِّبی آثشیض هَسدِ هٌبلِٔ اػز .دس  ،1372كبدلی دس حَهِی آثشیض
اٍصىدسُ ثشای هٌبلِٔی فشػبیؾ ٍ سػَة اص سٍؽّبی داگالػی ٍ فَسیٌِ ٍ وشنثبی ٍ  PSIAC ٍ EPMاػشفبدُ وشد ٍ

ًشیدِ گشفز وِ ،ثیي سٍؽّبی هزوَس ،سٍؽ  PSIACهٌبػتسشیي سٍؽ ثشای سخویي هیضاى فشػبیؾ ٍ سػَة دس حَهِی
ػذیذسٍد اػز.
خاللیبى ( )1371ثشای اسصیبثی همذاس سػَةدّی ثب هذل  PSIACدس حَهِی آثخیض ؿوبل وبسٍى دسیبفز وِ هذل
 PSIACداسای ّوجؼشگی هٌبػجی ثب همذاس سػَة حبكل اص ایؼشگبُ سػَةػٌدی ثَد .اػذی ( )1374دس ثشسػی وبسثشد
هذل  PSIACثب ثْشُ گیشی اص سٍؽ ویفی طئَهَسفَلَطی ثِ ایي ًشیدِ سػیذ وِ ،دس هٌبًك داسای آهبس سػَة هحذٍد،
هیسَاى ثب سفؼیش ٓىغّبی َّایی ٍ اًدبم دادى هٌبلٔبر كحشایی اص ًشیك سٍؽ ویفی طئَهَسفَلَطی ،ثب سغییش هشایت هذل،
ثب سَخِ ثِ ؿشایي هٌٌمِ اص ایي هذل اػشفبدُ وشد .دس سحمیك حبهش ،ثش اػبع هذل دؼیبن اكالحؿذًُ ،مؾ ًُِ ٓبهل
(صهیيؿٌبػی ،خبن ،اللین ،سٍاًبة ،دؼشیٍثلٌذی ،دَؿؾ ػٌح صهیي ،وبسثشیٍ ،هٔیز فٔلی فشػبیؾ ٍ فشػبیؾ

سٍدخبًِای) هؤثش دس فشػبیؾ (اص ًشیك الیِّبی اًالٓبسی ثِ هحیي  ،GISسلَهیػبصی ٍ والػِثٌذی ّشوذام اص الیِّب)

سػَةصایی

ثشسػی هی ؿَد ٍ َٓاهل غبلت ٍ هؤثشسش دس فشػبیؾ هـخق ٍ ،ػذغ ،هیضاى سأثیش ّش ٓبهل دس فشػبیؾ ٍ
حَهِی الـشش سٔییي هیگشدیذ.
دادُّا ٍ رٍش کار
حَهِی آثشیض دؿز الـشش ،ثب ٍػٔشی ثشاثش ّ 80305ىشبس ( 50/25دسكذ اص ول هؼبحز ؿْشػشبى) دس ؿوبل ؿْشػشبى
ػلؼلِ ٍ ؿوبل اػشبى لشػشبى ٍالْ اػز .هحذٍدُی هٌبلٔبسی ایي سحمیك ٓوذسبً دس ثخؾ هشوضی ؿْشػشبى ػلؼلِ (الـشش)
ٍالْ ؿذُ اػز .سٌْب وبًَى ؿْشی ایي ًبحیِ الـشش اػز وِ دس ٓشم خغشافیبیی َ 33-ْ43سب َ 34-ْ5ؿوبلی ٍ ًَل48ْ -2َ 
سب ًََ 48ْ -31ل ؿشلی لشاس داسد .حَهِی هٌبلٔبسی الـشش داسای ػیوبی سمشیجبً وَّؼشبًی اػز ،ثًَِسیوِ سیخ وَُّب ٍ
سذِّب ثیؾ اص  65/39دسكذ اص اساهی سا ثِ خَد اخشلبف دادُاًذ .حذاوثش اسسفبّ حَهِ  3600هشش ٍ حذالل اسسفبّ 1500
هشش ثب اسسفبّ هشَػي  ٍ 2116اسسفبّ هیبًِی  2100اػز (ؿىل  .)1اللین حَهِ هذیششاًِای (سٍؽ دهبسسي) ٍ هیبًگیي
ثبسؽ ػبلیبًِ  506هیلیهشش اػز .ثشای ثشسػی ٍهٔیز فشػبیؾ خبن حَهِی آثشیض دؿز الـشش اص هٌبلٔبر «ًشح خبهْ
احیب ٍ سَػِٔی وـبٍسصی ٍ هٌبثْ ًجیٔی اػشبى لشػشبى» اػشفبدُ ؿذُ وِ هؤػؼِی دظٍّؾّبی ثشًبهِسیضی ٍ الشلبد
وـبٍسصی سْیِ وشدُ اػز.
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فشػبیؾ ٍ سَلیذ سػَة اص ّن سفىیه ؿذ ٍ دٌِْثٌذی فشػبیؾ ثشای حَهِی هٌبلِٔ كَسر گشفز .دس  ،1383یوبًی ٍ
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دس ایي سحمیك ،ثشای اسصیبثی فشػبیؾ خبن اص سٍؽ  PSIACاػشفبدُ هیؿَد .ثشای سْیِی ًمـِی ٍهٔیز ٓوَهی
فشػبیؾ خبنً ،مـِّبی اسصیبثی هٌبثْ ٍ لبثلیز اساهی اػبع وبس لشاس گشفز ٍ ّش ٍاحذ دس آغبص وبس ثِكَسر یه ػلَل
هٌبلٔبسی ثشگضیذُ ؿذ .ثب دیـشفز هٌبلِٔ ،هشص ػلَلّبی هٌبلٔبسی ثب سَخِ ثِ ًمـِّبی دَؿؾ گیبّی ،ؿیت ،حؼبػیز
ػٌگثؼشش ٍ ،دسول ،هَاسدی اكالح گشدیذ وِ داهٌِی سغییشار ثیؾ اص حذ هشٔبسف ثَد ٍ ػشاًدبم ٍاحذّبی هدضا ؿذُی

ًمـِ ثش اػبع هشصّبی اكالحی سشػین ؿذًذ .اكَل سٍؽ  PSIACثش سخویي اػشٔذاد سػَةصایی اساهی ثش دبیِی ثشسػی
ًمؾ ٍ اّویز ًُِ ٓبهل هؤثش دس فشػبیؾ خبن ًشاحی ؿذُ اػز .دس ایي سٍؽٓ ًُِ ،بهل ثِ ؿشح صیش اسصیبثی ؿذ ٍ هدوَّ
اهشیبصار ثِدػز آهذُ اػشٔذاد سػَةصایی ٍ فشػبیؾ خبن سا دس هحذٍدُی هَسد ًِش هـخق ػبخز.
 )1دس اسصیبثی ٓبهل صهیيؿٌبػی ػٌحی ،داهٌِی سغییشار اهشیبص اص كفش سب ًَ +10ػبى داسد .ثب سَخِ ثِ ٍهٔیز
ػٌگثؼشش ،ثب اػشٌبد ثِ ًمـِی صهیيؿٌبػی ،همبٍهز ػٌگثؼشش دس همبثل فشػبیٌذگی دس دٌح گشٍُ خیلی همبٍم ( ،)Iهمبٍم
( ،)IIهمبٍهز هشَػي ( ،)IIIحؼبع ( ٍ )IVخیلی حؼبع (ً )Vجمِثٌذی ؿذ ٍ ًمـِی حؼبػیز ػٌگثؼشش ثِ فشػبیؾ ثب
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دٌح والع روشؿذُ سْیِ گشدیذ .دس اسصیبثی حؼبػیز ػٌگثؼشش ثِ ػٌگّبی خیلی همبٍم ًوشُی كفش ٍ ثِ ػٌگّبی
خیلی حؼبع اهشیبص  10دادُ ؿذ.
 )2دس اسصیبثی ٓبهل دؼشیٍثلٌذی ،داهٌِی سغییشار اص كفش دسكذ دس اساهی وبهالً هؼٌح سب  +20دس اساهی ثب ؿیتّبی
سٌذ ٍ ثیؾ اص ًَ ٪50ػبى داسد .ثب ثشآٍسد ؿیت هشَػي ٍ ثب اػشفبدُ اص ساثٌِی:
(وِ دس آى  Sدسكذ ؿیت هشَػي اػز) اهشیبص ٓبهل سَدَگشافی  Yسٔییي ٍ ثجز ؿذ .دس خوْثٌذی ،اص اًلغ ؿیت ایشاى
(سْیِ ؿذُی داًـگبُ سْشاى) اػشفبدُ ؿذ .والعّبی ؿیت دس ایي ًمـِّب ؿبهل ،15-30 ،10-15 ،5-10 ،3-5 ،1-3 ،0-1
 ٍ 30-50ثیؾ اص  50دسكذ اػز.
 )3دس اسصیبثی ٓبهل آةٍَّا ،داهٌِی سغییشارِ اهشیبص اص كفش سب ًَ +10ػبى داسد .ثبساىّبی ؿذیذ ٍ سگجبسّبی سٌذ یب
دٍسُّبی ثبسًذگی ؿذیذ دس فلَل خـه ــوِ ًجبسبر ونسشیي دَؿؾ آػشبًِ سا داسًذــ اهشیبص ایي ٓبهل سا سب  +10افضایؾ

دادُ اػز وِ دس آةٍَّای هشًَة داسای ثبسًذگیّبی هالین ٍ سیضؽّبی ثشفی ٍ دس آةٍَّای خـه داسای ثبسًذگیّبی
هالینِ ثب ؿذر ون ًوشُی ایي ٓبهل سب كفش هیسَاًذ وبّؾ یبثذ.
 )4دس اسصیبثی ٓبهل خبن ،داهٌِی سغییشار اهشیبص اص كفش سب ًَ +10ػبى داسدٍ .خَد ٓوك صیبد ،ثبفز ػٌگیي،
حبكلخیضی خبن ٍ غٌیثَدى خبن اص هَاد آلی ٍ َّهَعٍ ،خَد ػبخشوبى دبیذاس ٍ لبثلیز خزة فشاٍاى آة اهشیبص ایي ٓبهل
سا ثِ كفش ًضدیه هیػبصد ٍ ،دس همبثلٍ ،خَد هحذٍدیز ؿَسی ٍ للیبییثَدى ،ثبفز ؿٌی ،فمش هَاد غزایی ٍ ،ثٍِیظُ ،هَاد
آلی خبن اهشیبص سا سب  +10افضایؾ هی دّذ .دس سحمیك حبهش ،اًالٓبر اسصیبثی هٌبثْ ٍ لبثلیز اساهی ،خبنؿٌبػی ٍ
ًجمِثٌذی اساهی هٔیبس ثش اػبع ٓبهل خبن اػز.
5ـ) دس اسصیبثی ٓبهل دَؿؾ حفبُشی ،داهٌِی سغییشار اهشیبص اص  +10دس اساهی ٓبسی اص دَؿؾ گیبّی ٍ ػبیش
دَؿؾّبی حفبُشی سب  -10دس اساهی ثب دَؿؾ گیبّبى هششاون ٍ ػبیش دَؿؾّبی حفبُشی ًَػبى داسد .دس سحمیك حبهش،

اهشیبص دَؿؾ حفبُشی اص ساثٌِی:
=C

20 -0 /1Y
( Cدسكذ دَؿؾ حفبُشی ٍ  Yاهشیبص ایي ٓبهل) هحبػجِ ؿذ .دس خوْثٌذیً ،مـِّبی دَؿؾ گیبّی ،صسآز ٍ وبسثشی
اساهی هٔیبس لوبٍر ثَد.
 )6دس اسصیبثی ٓبهل سٍاًبة ،داهٌِی سغییشار اهشیبص اص كفش دس اساهی ثب دشبًؼیل آثذٍی ونً ،فَردزیشی هٌبػت ٍ
خبنّبی گشٍُ ّیذسٍلَطیىی  Aسب  +10دس اساهی ثب دشبًؼیل آثذٍی صیبدً ،فَردزیشی ون ٍ ثبفز سیضداًِ ٍ خبنّبی گشٍُ

ّیذسٍلَطیىی ًَ Dػبى داسد .دس سدذیذًِش كَسرگشفشِ هحبػجِی اهشیبص سٍاًبة اص ساثٌِی صیش هحبػجِ هیؿَد:
)Y=0/1(0/1R+20F

( Rثشاثش اسسفبّ سٍاًبة ػبلیبًِ ثشحؼت هیلیهشش F ،دثی دیه ػبلیبًِی ػیالة ثشحؼت هششهىٔت دس ویلَهششهشثْ دس ثبًیِ).
اهشیبص سٍاًبة ثش اػبع هذل اٍلیِی  ٍ PSIACثب سَخِ ثِ هشیت سٍاًبة ٍ دثی دیه ػبلیبًِی ػیالة ایؼشگبُّبی آةػٌدی
داسای آهبس هَسد سبئیذ ثخؾ آةّبی ػٌحی اػز
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 )7دس ثشسػی ٓبهل ًحَُی اػشفبدُ اص اساهی ،سٌبػت ٍ لبثلیز اساهی ثب ًَّ اػشفبدُ اص اساهیِ وًٌَی همبیؼِ هیؿَد ٍ
ساثٌِی ثیي وبسثشی ٍ فشػبیؾ خبن هٔیبس ػٌدؾ ٍ سٔییي اهشیبص هی گشدد .دس اساهی ثب وـز هشٌبػت ،حوَس گیبّبى
سثجیزوٌٌذُی خبنٍ ،خَد ؿجىِّبی هششاون دسخشبى ،هحذٍدیز یب هوٌَٓیز چِشا ٍ ،ثبالخشُ ،ؿشایٌی وِ هَخت دبیذاسی
ٍ ثجبر خبن گشدیذُ اهشیبص  ٍ -10دس اساهی وِ ثِ دلیل ًَّ اػشفبدُ داسای سخشیت ثَدُاًذ اهشیبص  +10دادُ ؿذُ اػز .دس
سَخِ ثِ ًمـِی وبسثشی اساهی هالن ػٌدؾ ٍ لوبٍر ثَدُ اػز.
 )8اهشیبص هشثَى ثِ ٓبهل فشػبیؾ سٍدخبًِای ٍ حول سػَة ًیض اص كفش سب  25هشغیش اػز .دس ٓشكِّبیی وِ خبن
وٌذُ ؿذُ ٍ اص خبی خَد سّب ؿذُ ٍ ثب ؿجىِی صّىؾ ثِ خبسج اص حَهِ هٌشمل ًویؿًَذ ٍ اًْبس ثِ ؿىل ٓشین ٍ ونٓوك
ٍ ثب ؿیت هالین داسای دَؿؾ هحبفَ اػز حذالل ایي ٓبهل سا ؿبّذ ّؼشین .دس همبثل ،دس اساهی داسای فشػبیؾ وٌبسُای
ؿذیذ دس سٍدخبًِّب ٍ اًْبس ثب ؿیت سٌذ ٍ دیَاسُّبی فشػَدُ ٍ دس اساهی آةوٌذی ،وِ لبثلیز اًشمبل سػَة دس آىّب فشاٍاى
اػز ،ایي ٓبهل ثِ حذاوثش هیسػذ.
دؼشیٍثلٌذی ،خلَكیبر خبنّب ٍ چگًَگی وبسثشی

ٍ )9هٔیز فشػبیؾ سحز سبثیش َٓاهل هشٔذد اص خولِ ٍهٔیز
صهیي لشاس داسد .اهشیبص ایي ٓبهل ،ثشای اساهی سذِ هبَّسی ثب ؿیتّبی سٌذ ٍ خبن ون ٓوك  ٍ 20ثشای اساهی دؿز ثب ؿیت
ثؼیبس هالین ٍ خبن ٓویك ،كفش دس ًِش گشفشِ ؿذُ اػز.
ضزح ٍ تفسیز ًتایج
ثب سلفیك ًمـِّبی حؼبػیز ػٌگثؼشش ثِ فشػبیؾً ،جمِثٌذی ؿیتً ،مـِی ّنثبساى ٍ ًجمِثٌذی اللیوی ٍ ثب سَخِ ثِ
ًمـِی اسصیبثی هٌبثْ ٍ لبثلیز اساهی «ًمـِی حؼبػیز اساهی ثِ فشػبیؾ» سْیِ گشدیذٍ .احذّبی ایي ًمـِّب ثِهٌضلِی
یبفشِّبی وبسی دس سْیِی ًمـِی فشػبیؾ خبن اػشفبدُ ؿذ .حبكل خوْ اهشیبصّبی ّش ػلَل وبسی (خذٍل  )1اػشٔذاد

سػَةصایی ٓشكِ ٍ ؿذر فشػبیؾ خبن سا سٔییي هیوٌذ.
جذٍل  :1درجِ رسَبدّی (جوع اهتیاسّا) ٍ تعییي کالط فزسایص خان ٍ استعذاد رسَبسایی اراضی تِ رٍش PSIAC

سَلیذ سػَة

خوْ اهشیبص

والع فشػبیؾ خبن

ًـبًِ سٍی ًمـِ

<25

خضئی

I

<95

25-50

ون

II

95-238

125-300

50-75

هشَػي

III

238-476

300-750

75-100

صیبد

IV

476-1429

750-1750

>100

فَقالٔبدُ ؿذیذ

V

>1429

>1750

هٌجْ :ؿشوز هٌْذػیي هـبٍس ػجضاًذیؾ دبیؾ (ػبح)128:1388 ،

M3/Km2

T/Km2
<125
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دغ اص ایي ،ؿذر فشػبیؾ خبن ثِكَسر ویفی همبیؼِ ٍ ًجمِثٌذی ؿذ .دس ثشآٍسد ؿذر ٍهٔیز ٓوَهی فشػبیؾ
سػَةصایی دس ٍاحذّبی اساهی ،سخویٌی اص خٌشّبی فشػبیؾ

خبن ،ثب ثشداؿشی اص سٍؽ  ٍ PSIACثبووه ػٌدؾ لبثلیز
ثِٓولآهذُ ٍ ؿذر فشػبیؾ دس دٌح والع ثِ ؿشح صیش ًجمِثٌذی ؿذُ اػز:

ٍ اخشای ٓولیبر حفبُز خبن ٍ آة دس ؿشایي وًٌَی هشٍسسی ًذاسد؛
 والع  :IIفشػبیؾ ون؛ هیضاى فشػبیؾ ون ثَدُ ٍ هشٍسر اخشایی ثشًبهِّبی حفبُز خبن ٍ آة دس ثشخی ٓشكِّب
هٌشح اػز؛
 والع  :IIIفشػبیؾ هشَػي؛ خذاؿذى ٍ خبثِخبیی رسار خبن ثِ هیضاًی اػز وِ اخشای ثشًبهِّبی حفبُز خبن
هشٍسر ٍ اٍلَیز داسد .اػشفبدُ اص اساهی ثب هحذٍدیز فشاٍاى سٍثِسٍػز؛
 والع  :IVفشػبیؾ فشاٍاى؛ هیضاى اًشمبل خبن صیبد اػز ٍ اػشفبدُ اص اساهی وبهالً هحذٍد هیؿَد .اخشای ٓولیبر
حفبُز خبن ٍ اكالح اساهی هٔوَالً ّضیٌِّبی فشاٍاى داسد ٍ وٌششل فشػبیؾ خبن ٍ الذاهبسی ثشای حفبُز خبن ٍ
آة دس چبسچَة ًشحّبی حفبُشی داسای اٍلَیز ٍ هشٍسر اػز؛
 والع  :Vفشػبیؾ ؿذیذ؛ سخشیت خبن ثِگًَِای اػز وِ اص اساهی ّیچگًَِ ثْشُثشداسی ًویسَاى وشدٓ .شكِی ثٔوی
اص لؼوزّب ثِكَسر اساهی ثذخین  Bad Landاػز.
دس خذٍل ؿوبسُیً ،2شبیح ثشسػی هؼبحز ٍ دسكذ فشػبیؾ دس حَهِی آثشیض سْیِ ؿذُ اػز.
جذٍل  :2هساحت ٍ درصذ فزسایص در حَضِی آتزیش دضت الطتز ٍ اًطثاق ًماط رٍستایی

دسخِ (والع فشػبیؾ)

ٍػٔز (ّىشبس)

دسكذ

سٔذاد ًمبى

دسكذ

سٍػشبیی

I

11283/004675

14/05

98

47/11

II

15003/036102

18/69

84

40/38

III

4165/306093

5/19

1

0/48

 IVو V

49853/593196

62/08

25

12/03

هدوَّ

80304/940066

100

208

100

ثش اػبع یبفشِّبی خذٍل ؿوبسُی  %37/92 ،2اص ٍػٔز ول اساهی حَهِ داسای فشػبیؾ دسخِی  III ٍ II ،Iاػز وِ
ایي اساهی ٓوذسبً هٌبًك ونؿیت ٍ دؿشی حَهِ سا ؿبهل هیؿَد ٍ ثشای وـز ٍ صسّ ثؼیبس هٌبػت اػز ( .)Iاص
ٍیظگیّبی ایي اساهی خبنّبی ًؼجشبً ٓویك ٍ هؼٌح اػز ثًِحَیوِ فشػبیؾ دس آى ون اػز ( .)IIؿیت هشَػي ایي
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اساهی فشػبیؾ هشَػي سا ػجت هیؿَد ٍ ًؼجشبً ثشای صسآز هٌبػت ّؼشٌذ .خبنّبی ونٓوك ایي اساهی ًیبص ثِ الذامّبی
حفبُشی داسًذ ٍ ثِ ایي ؿشى هیسَاًٌذ سحز ثْشُثشداسیّبی صسآی ،هشسٔی ،خٌگلی ٍ سفشخگبّی دسآیٌذ ( %62/09 .)IIIاص
ول اساهی حَهِ دس دسخِی ً IVٍ Vجمِثٌذی فشػبیـی ٍالْ گشدیذُ اػز .ایي اساهی فمي دس ؿشایي خبكی هیسَاًٌذ
ثِ وـز ٍ صسّ اخشلبف دادُ ؿًَذ ،صیشا فشػبیؾ دس ایي اساهی ًؼجشبً فشاٍاى اػز ٍ هحذٍدیزّبی آى دس همبیؼِ ثب والع
ثش سَدَگشافی ثلٌذیّبی حَهِ اػز ،فشػبیؾ ؿذیذ (دسخِی  )Vاػز ،ثًِحَیوِ ثْشُثشداسیّبی صسآی سا ًبهوىي
هیػبصد .ایي اساهی ثِ دلیل سًَثز صیبد یب خـىی ثیؾ اص حذ فمي ثشای ثْشُثشداسیّبی هشسٔی ،خٌگلی ٍ سفشخگبّی

هٌبػتاًذ ٍ سحز ؿشایٌی خبف لبثل ثْشُثشداسی ّؼشٌذ .دس ًجمِثٌذی فشػبیـی  ، IV ٍ Vثِسغن ایيوِ  %41/5اص
هؼبحز حَهِ سا دَؿؾ هشسٔی سـىیل هیدّذ ،دس ػٌح حَهِ سمشیجبً ّوِی هؼبحز ایي ًجمِ دس هٔشم فشػبیؾ لشاس
داسد .هیضاى ثبسًذگی ٍ سَاى اوَلَطیىی ثِگًَِای اػز وِ سشاون دَؿؾ هشسٔی هیسَاًذ ثِخَثی دس همبثل فشػبیؾ همبٍهز
وٌذ ٍ حذالل سٍاًبة سا داؿشِ ثبؿذ .خذٍل ؿوبسُی ٍ 3هٔیز فشػبیؾ سا دس ػٌح حَهِ ًـبى هیدّذ.
جذٍل ٍ :3ضعیت فزسایص در سطح حَضِی آتزیش دضت الطتز (تِ درصذ)

فشػبیؾ
ثذٍى فشػبیؾ
حَهِ
الـشش

0

فشػبیؾ ون سب
هشَػي
37/92

فشػبیؾ صیبد سب ؿذیذ ٍ سشویت آىّب

62/09

خوْ

100

ّوبىًَس وِ هـبّذُ هیؿَد ،فشػبیؾ دس ػٌح حَهِ ًؼجشبً فشاٍاى اػز ،ثًِحَیوِ هیسَاى اُْبس داؿز حذالل ثیؾ اص %62
سا اص ٍػٔز حَهِ والعّبی فشػبیـی ( )V ٍ VIدس ثشگشفشِ اػزّ .وچٌیي ،ؿىلّبی ؿوبسُ  3 ٍ 2دٌِْثٌذی ٍهٔیز فشػبیؾ ٍ
وبسثشی اساهی سا دس ػٌح حَهِ آثشیض دؿز الـشش ًـبى هیدٌّذ.
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ضکل ٍ :3ضعیت کارتزی اراضی در سطح حَضِی آتزیش الطتز

اص آًدب وِ دس دظٍّؾ حبهش ثشسػی ٍهٔیز فشػبیؾ حَهِ ٍ اسسجبى آى ثب ٍهٔیز آیٌذُی سَػِٔی وـبٍسصی ٍ ،ثِسجْ
آى ،سَػِٔی ػىًَشگبُّبی سٍػشبیی حَهِی آثشیض الـشش هالحوِ ؿذُ اػز ،دغ اص دٌِْثٌذی فشػبیؾ دس ػٌح حَهِ ٍ
سٔییي والعّبی فشػبیؾ ثب ّندَؿبًی الیِی ًمبى سٍػشبیی ٍ ؿْشیِ هحذٍدُی حَهِ ٍ اًٌجبق والعّبی فشػبیؾ ثب
ٍهٔیز هَخَد وبسثشی اساهی ؿشایي ّشوذام اص وبسثشیّب (خذٍل  )4دس ػٌح حَهِ ثشسػی ؿذ ٍ ًشبیح ریل ثِ دػز آهذ:
اص هدوَّ ً 208مٌِی سٍػشبیی دس ػٌح حَهًِ 25 ،مٌِ (هٔبدل  )12/01دسكذ اص ًمبى سٍػشبیی دس والع فشػبیؾ
ً 84 ،V ٍ IVمٌِ (هٔبدل  40/38دسكذ) دس والع فشػبیؾ ً 98 ،IIمٌِ (هٔبدل  47/11دسكذ) دس والع فشػبیؾ ،ٍ I
ػشاًدبمً 1 ،مٌِ (هٔبدل  0/48دسكذ) دس والع فشػبیؾ  IIIلشاس گشفشِاًذ .ثِٓجبسر دیگش 88/76 ،دسكذ ًمبى سٍػشبیی
دس ٍهٔیز هٌبػجی ثِ لحبٍ فشػبیؾ ّؼشٌذ.
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جذٍل ٍ :4سعت کالطّای فزسایص در ّزکذام اس کارتزیّای اراضی در سطح حَضِی آتزیش الطتز (تِ ّکتار)

والع فشػبیؾ
I

II

III

IV

ثیـِصاس ٍ ثَسِصاس

0

54438/9

13142/5

177789/2

خٌگل ثب سبج دَؿؾ ون

0

0/27219

3174/3

133341/9

خٌگل ثب سبج دَؿؾ هشَػي

0

0

3174/3

88894/6

صسآز آثی

22566/0

54438/9

4761/5

133341/9

صسآز دین

22566/0

40829/2

4761/5

177789/2

هحذٍدُی ؿْش

22566/0

40829/2

.

88894/6

هشاسْ خَة

0

.

3174/3

88894/6

هشاسْ ثب سبج دَؿؾ فمیش

0

27219/4

3174/3

133341/9

هشاسْ ثب سبج دَؿؾ هشَػي

33849/0

40829/2

0

133341/9

ًتیجِگیزی
ًشیدِ ی دظٍّؾ ًـبى داد وِ فشػبیؾ دس ػٌح حَهِ ًؼجشبً فشاٍاى اػز  .فشػبیؾ آثی ًَّ غبلت ٍ فٔبل فشػبیؾ اػز ٍ اص خولِ
وٌٌذُی سَػِٔ هحؼَة هیؿَدّ .وچٌیي ،حذالل ثیؾ اص  62دسكذ اص ٍػٔز حَهِ سا والعّبی فشػبیـی V ٍ VI
َٓاهل هحذٍدُ 

دسثشگشفشِ اػز .الجشِ ،دٌِْثٌذی ٍهٔیز فشػبیؾ دس ػٌح حَهِ ًـبىدٌّذُی اًٌجبق آى ثب سَدَگشافی حَهِ اػز ٍ اساهی دؿشی،
وِ فٔبلیزّبی وـبٍسصی دس آى ثِكَسر هشوشوض كَسر هیگیشد ،ثِ لحبٍ فشػبیؾ ٍهٔیز همجَلی داسًذ .ثب ٍخَد ایي ،اًدبم الذاهبر
حفبُز خبن دس ثبالدػز اساهی دؿز هشٍسی اػز.
ثش اػبع ایي سحمیك ،حذٍد  88دسكذ ػىًَشگبُّبی سٍػشبیی ًبحیِ دس دٌِْی فشػبیـی خیلی ون ٍ ون (والعّبی  )II ٍ Iلشاس داسًذ
وِ هٌٌجك ثب اساهی دؿشی ثب ؿیت ون ،خبنّ بی ٓویك ٍ ًؼجشبً ٓویك اػز ٍ داسای لبثلیز وـبٍسصی هٌبػجی ّؼشٌذ .ثذیيسشسیت،
هیسَاى گفز هىبى گضیٌی سٍػشبّب ًضد دیـیٌیبى هب هَهَٓی دلیك ٍ ػٌدیذُ ثَد ٍ ؿبیذ ثِ ّویي دلیل اػز وِ ثؼیبسی اص

ػىًَشگبُ ّبی سٍػشبیی سب ثِ اهشٍص دٍام یبفشِ ٍ ثِ حیبر اداهِ هیدٌّذ .اص ایي سٍ ،دس هٌٌمِّ ،شگًَِ هىبىیبثی ػىًَشگبُّبی سٍػشبیی
فٔبلیزّبی وـبٍسصی ًیض دس ایي دٌِْ دیـٌْبد هیؿَد.

ٍ ؿْشی ٍ سَػِٔی

Downloaded from jsaeh.khu.ac.ir at 23:55 IRDT on Monday June 25th 2018

دَؿؾ اساهی

نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،شماره  ،4زمستان 3131

301

دس ًبحیِی هٌبلِٔ ،حذٍد  12دسكذ سٍػشبّب دس دٌِّْبی فشػبیـی صیبد ٍ خیلی صیبد ٍالْاًذ وِ ثِلحبٍ ؿىل صهیي ثب اساهی
دشؿیت داهٌِّب هٌٌجك اػز .دس ایي سٍػشبّب ،اداهِی فٔبلیزّبی سَلیذی وـبٍسصی ٍ حیبر سٍػشبّب ًیبصهٌذ ثشًبهِّبی آهبیؾ
هحیٌی اػزً .جك سٔشیف ،آهبیؾ ػشصهیي ثش اػبع هَاثٌی ثب ًگشؽ ثبصدُ دبیذاس ٍ ثشحؼت سَاى ٍ اػشٔذاد ووّی ٍ ویفی ػشصهیي
ثشای اػشفبدُّبی گًَبگَى اًؼبى اص ػشصهیي ثِ سٔییي ًَّ وبسثشی اص ػشصهیي هیدشداصد .ثٌبثشایي ،اص اهوحالل هٌبثْ ًجیٔی ٍ
ثشًبهِسیضی ٍ سْیِ ًشحّبی سٍػشبیی ثش اػبع هشٍسرّبیی كَسر هیگیشد .ایي هشٍسرّب اص ًشیك ؿٌبخز هَهَّ هؼبئل
سٍػشبیی ؿٌبػبیی ٍ ًجمِثٌذی هیؿًَذ .هشٍسرّب هٔشف ٍهٔیشی ّؼشٌذ وِ اػشوشاس آى هوىي اػز ٍهٔیز ًِبم صیؼز ٍ هٔیـز
سٍػشبیی سا هخشل ػبصد .ثِ ّویي دلیل ،سـخیق هشٍسرّب دس سٔشیف اّذاف ثِ ثشًبهِسیضاى ووه هیوٌذ .هشٍسرّب هوىي اػز
ٓیٌی (ثشگشفشِ اص ٍهٔیز ًبٌّدبس هَخَد) یب رٌّی (ثشخبػشِ اص ًَٓی سلَس ثش هجٌبی آیٌذًُگشی) ثبؿٌذ .ثب سَخِ ثِ افضایؾ سٍصافضٍى
خؤیز ٍ هشىی ثَدى الشلبد هشدم ًبحیِی سٍػشبیی حَهِی آثشیض دؿز الـشش ثِ وـبٍسصی ٍ لبثلیزّبی وـبٍسصی هٌٌمِ ،سَخِ ٍ
اسصیبثی سَاىّبی هحیٌی ـ اوَلَطیىی هیسَاًذ داسای اّویز خبكی ثبؿذ .ثب اسصیبثی ٍهٔیز اساهی وـبٍسصی ثِلحبٍ ٍهٔیز فشػبیؾ
ٍ دٌِْثٌذی اساهی هٌٌمِ اص خٌجِی وـبٍسصی ٍ ثب سٔییي ٍ سفىیه دشبًؼیلّب ٍ سٌگٌبّبی سَػِٔی وـبٍسصی هیسَاى ًشحّبی
هٌبػت سا ثشًبهِسیضی ٍ اخشا وشد.
هٌاتع

احوذی ،حؼي .1378 .طئَهَسفَلَطی وبسثشدی :فشػبیؾ آثی ،خلذ اٍل .اًشـبسار داًـگبُ سْشاى.
ــــــــــــــ .1382 .طئَهَسفَلَطی وبسثشدی :فشػبیؾ ثبدی ،خلذ اٍل .چبح ػَم .اًشـبسار داًـگبُ سْشاى.
اػذی ،هحوذ .1374 .ثشسػی وبسثشد سٍؽ  PSIACدس ثشآٍسد فشػبیؾ ٍ سػَة صیشحَهِ  B2آثخیض ػذ صایٌذُسٍد اكفْبى
ثب ثْشُگیشی اص سٍؽ طئَهَسفَلَطی ،دبیبىًبهِی وبسؿٌبػی اسؿذ آثخیضداسی ،داًـىذُ هٌبثْ ًجیٔی داًـگبُ سْشاى.
ثذسیفش ،هٌلَس .1382 .خغشافیبی الشلبدی ٓوَهی (وـبٍسصی ٍ داهذاسی) .اًشـبسار دیبم ًَس .سْشاى.

خاللیبى ،احوذ .1371 .هٌبلٔبر ویفی ٍ ووی فشػبیؾ خبن دس حَهِی آثخیض ؿوبلی سٍدخبًِی وبسٍى ،ػَهیي وٌگشُی
ٓلَم خبن ایشاى .داًـىذُی وـبٍسصی ،داًـگبُ سْشاى ٍ هؤػؼِی سحمیمبر خبن ٍ آة ٍصاسر وـبٍسصی.100-84،
سهَاًی ،هحوذسهب .1383 .همذهِای ثش ثشًبهِسیضی سَػِٔی سٍػشبیی ایشاى ،چبح ػَم .اًشـبسار لَهغ .سْشاى.
سفبّی ،حؼیٌملی .1379 .فشػبیؾ آثی ٍ وٌششل آى ،چبح ػَم .اًشـبسار داًـگبُ سْشاى.
صهشدیبى ،هحوذخٔفش ٍ ساهیي سحیوی .1391 .سحلیل ووّی ٍ ویفی فشػبیؾ دس حَهِّبی آثشیض خٌَثی هـشف ثِ ؿْش
هـْذ ٍ دیبهذّبی صیؼزهحیٌی آى .خغشافیب ٍ سَػِٔ.168-153 :28 ،
ػبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ .1378 .اٍلیي گضاسؽ هلی سَػِٔی اًؼبًی ایشاى ،چبح اٍل .سْشاى.
ؿىَسی ،ثْشٍص .1374 .فشػبیؾ خبن ٍ دیبهذّبی آى دس اوَػیؼشن .هدلِی آة ،خبن ٍ هبؿیي.26-17 :6 ،
ؿْجبصی ،اػوبٓیل .1372 .سَػِٔ ٍ سشٍیح سٍػشبیی .چبح اٍل .اًشـبسار داًـگبُ سْشاى.

كبدلی ،حؼي .1372 .همبیؼِی چٌذ سٍؽ ثشآٍسد فشػبیؾ ٍ سػَة دس حَهِ اٍصى .هدوَِٓ همبالر ػویٌبس هلی ثشسػی
ػیبػزّب ٍ سٍؽ ّبی ثْشُثشداسی ثْیٌِ اص اساهی .سْشاىٍ .صاسر خْبد وـبٍسصی ،هٔبًٍز آثخیضداسی.75-40 :
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ػیؼشنّبی اًالٓبر

ًْوبػجیدَسً ،بكش .1373 .وبسثشد ٍ اسصیبثی هذل  M.P.S.I.A.Cثب اػشفبدُ اص سلبٍیش هبَّاسُای ٍ
خغشافیبیی ) (G.I.Sدس حَصٓ آثخیض خبخشٍد .دبیبىًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ آثخیضداسی .داًـىذُ هٌبثْ ًجیٔی ،داًـگبُ سشثیز
هذسع.
هحوَدآثبدی ،هدیذ؛ اهیشحؼیي چشخبثی؛ حؼیٌملی سفبّی ٍ هٌَچْش گشخی .1384 .دٌِْثٌذی خٌش فشػبیؾ دس حَهِی
هخذٍم ،هدیذ .1372.آهبیؾ ػشصهیي .هدلِی ػٌجلِ.17-10 :54 ،
هٌیٔی لٌگشٍدی ،ػیذحؼيٓ .1370 .وشاى فوبی سٍػشبیی ایشاىّ .فشویي وٌگشُی خغشافیبیی ایشاى .هؤػؼِی خغشافیبیی
داًـگبُ سْشاى.292-290 ،

ًیىدَ ،هحوَد .1373 .همبیؼِی آهبس ثِدػزآهذُ ثب ایؼشگبُّبی سػَة ػٌدی حَهِی دسیبًچبی ،دبیبىًبهِی وبسؿٌبػی
اسؿذ آثخیضداسی .داًـىذُی هٌبثْ ًجیٔی ،داًـگبُ سشثیز هذسع.
ّبدػَىًَ ،سهي .1372 .حفبُز خبن ،سشخوِی حؼیي لذیشی .چبح ػَم .اًشـبسار داًـگبُ ؿْیذ چوشاى اَّاص.
یوبًی ،هدشجی ٍ ٓلی اكغش ّذایی .1383 .ثشسػی ٍهٔیز سػَة ٍ فشػبیؾ دس حَهِّبی آثشیض هٌشْی ثِ سٌگِی ّشهض
(هحذٍدُی هبثیي سٍدخبًِّبی ؿَس سب خبػه) ،هدلِی دظٍّؾّبی خغشافیبیی.142-117 :50 ،
Herren, R. V, and Donahue, R. L. 2882. The Agricultural Dictionary. Delmar Publications Inc.
Kassas, M. 2891. The Global Biosphere: Conservation for Survival. Mazingira, 7 (1): 1-21.
Morgan, R. P. C. 1002. Soil erosion and conservation. Third ed. Blackwell Publisher. Oxford, UK.
Toy, T. J.; Foster, G. R. and Rudiment, K. G. 1001. Soil erosion processes, prediction,
measurement and control. John Wiley and sons Incorporation, New York.
Tripathi R. P. 1002. Soil Erosion and Conservation. New Age International Ltd. Publishe.
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آثخیض گلآثبد اكفْبى ثٍِػیلِ ػبهبًِی اًالٓبر خغشافیبیی .هدلِی ٓلَم وـبٍسصی ایشاى.520-511 :2 ،36 ،

