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 چکیذٌ

 

تِ ٍػیلِ اًذاصُ گیشی پاساهتشّای تقییي وٌٌذُ ٍ تشسػی  یپشٍطُ ّای آتخیضداسووی ًوَدى هیضاى تاحیش 

چگًَگی دػتیاتی تِ اّذاف اكلی ٍ فشفی آتخیضداسی، اٍلیي گام اكَلی دس اسصیاتی پشٍطُ ّای آتخیضداسی 

 یٍ ّذسسفت خان، پشؿذى هخاصى ػذّا، گشفتگ یاػت. ًمؾ فشػایؾ ٍ تَلیذ سػَب دس واّؾ حاكلخیض

ّا ٍ واّؾ ویفیت آب ٍ  ّا، گل آلَد وشدى آب سٍدخاًِ ّا ٍ سٍدخاًِ ، آتشاِّیآتیاس یذاد هجاسٍ اًؼ

ؿذُ ٍ هَسد تَجِ هتخللیي ٍ واسؿٌاػاى فلَم  یاص دیش تاص ؿٌاػای ،هٌاعك پاییي دػت یآتْا یآلَدگ

ایؾ ٍ هیضاى ؿذت فشػ، MPSIACهذل تجشتی  ایي تحمیك تا اػتفادُ تٌاتشایي دس .صهیي تَدُ اػت

تا تا اػتفادُ اص ًتایج تِ  .گشفتهیضاى سػَتذّی ٍ احثات واسایی آى دس حَصُ آتخیض اًذتیل هَسد هغالقِ لشاس 

دػت آهذُ، تأحیشات عشح ّای هٌاتـ عثیقی اجشا ؿذُ دس حَصُ آتخیض اًذتیل دس وٌتشل فشػایؾ ٍ سػَب 

 ایي تش تشسػی ؿَد.ٌیي حَصُ آتخیض ی ػاوگتَلیذات وـاٍسصی ٍ ٍضقیت صًذ هیضاى تأحیش گزاسی دسٍ  

 ػال دس تي 23739ػال ٍ  دس تي 13291تا  تشاتش تشتیة تِ ؿذُ تشآٍسد ول ٍ فشػایؾ سػَب همذاس اػاع

لزا هی تَاى تا تَجِ تِ اّذاف اجشای فولیات اص ػَی هذیشیت آتخیضداسی، اسصیاتی تِ فول  .گشدیذ هحاػثِ

ی اًجام ؿذُ دس حَصُ هَسد هغالقِ سا دس وٌتشل هیضاى فشػایؾ ٍ آهذُ اص پشٍطُ ّای هىاًیىی ٍ تیَلَطیى

سػَب ٍ وٌتشل ٍ پیـگیشی اص خؼاسات ػیالب ٍ جلَگیشی اص تلفات خان ٍ افضایؾ تْشُ ٍسی اص ػغح 

 اساضی سا هخثت اسصیاتی وشد. 

 

  پريشٌ َای آبخیسداری، حًزٌ آبخیس فرسایص ي رسًب،َا:  كلیذ ياشٌ

 

The impact of watershed management activities on erosion and sediment yield and  

Stake holders of Andabil Watershed -khalkhal City) 

 

                                                 
اًجام  1394ؿٌاػی اسؿذ تِ ساٌّوایی دوتش هحؼي هلىی دس داًـگاُ آصاد ٍاحذ خلخال دس ػال همالِ حاضش تشگشفتِ اص پایاى ًاهِ دٍسُ واس -1

 گشفتِ اػت. 
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Abstract 

 
Quantify the impact of watershed management projects by measuring and exploring 

how to achieve the main objectives and sub-watershed, watershed management 

projects is the first step in the evaluation principles. Erosion and Sediment role in the 

decline in soil fertility and soil erosion, filling reservoirs, fouling and clogging of 

irrigation channels, Streams and rivers, muddy water of rivers and declining water 

quality and water pollution downstream regions, 

Has long been recognized and considered by experts of the ground.In this study, using 

experimental models MPSIAC, the rate of erosion and sedimentation in the watershed 

Andabil proving its effectiveness was studied To use the results, the impact of natural 

resources implemented in Andabil in controlling erosion and sedimentation basin and 

the impact on agricultural production and living conditions of the inhabitants of the 

watershed study. The total estimated amount of sediment and erosion respectively 

13291 tonnes and 23739 tonnes per year was calculated. It can be due to the 

implementation of the watershed management goals, the assessment made of the 

mechanical and biological projects in the field of study On the control erosion and 

sediment control and prevention of flood damage and preventing soil loss and increase 

the efficiency of appreciating the land surface. 
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 مقذمٍ

 

ّای تقذی تقلك داسد. سؿذ  ًؼل هٌاتـ عثیقی ّش وـَس ػشهایِ هلی تِ حؼاب هی آیذ وِ تِ ًؼل حاضش ٍ

، هشاتـ، آب ٍ غیشُ هتىی عثیقی تجذیذ ؿًَذُ هاًٌذ جٌگلْا تخؾ وـاٍسصی تِ هٌاتـ تَػقِ التلادی وـَس ٍ ٍ

اص دیش تاص تْذیذی جذی تشای حیات هَجَدات صًذُ ٍ  ّایؼت تَم ّای عثیقی دس فشكِ آتخیضاػت. تخشیة ص

آتخیض ًـیٌاى تَدُ اػت. آحاس صیاًثاس ایي هقضل صیؼت هحیغی اهشٍصُ تیؾ اص ّش صهاى دیگش ًوایاى هی تاؿذ. تا 

وِ تیاًگش اص تیي سفتي خاوْای حاكلخیض   (ػال هیلیاسد تي دس 5/2– 2آهاس هیضاى فشػایؾ ػاالًِ وـَس) ًگاّی تِ

وِ تـىیل دٌّذُ هحیظ صیؼت  تاؿذ تِ ػادگی هی تَاى فَالة خغشًان فٌای ػایش اجضای حَضِ آتخیض ساهی 

 حشاػت اص حشٍت ایي ؿشایظ صًذگی هؼالوت آهیض دس وٌاس فٌاكش هَجَد دس آتخیض ٍ هی تاؿذ پیؾ تیٌی ًوَد. دس

  ّای هلی عثیقی تِ هٌؾَس حفؼ تمای اهشی اجتٌاب ًاپزیش اػت.

ًاتَدی هحیظ صیؼت  ، فشػایؾ خان ٍاساضی، افضایؾ ػیالب ّای هخشبٍسی واّؾ تْشُ ش حاض دس حال

. سٍد یهاس ـوحیات اًؼاى  ت  یتشا  یفشػایؾ  خان  یه  خغش  جذ اص جولِ فَالة ًگشاى وٌٌذُ آى هی تاؿذ.

ًال ّا، هتشٍن  ؿذى  هضاسؿ گشدیذُ، سػَب  حاكل اص آى دس واخان ٍ   یفشػایؾ  تافج  واّؾ حاكلخیض

اهشٍصُ  ووتش  هٌغمِ ای سا   .دّذ یآتشاِّ ّا ٍ هخاصى ػذّا، تِ ًـیي  ؿذُ ٍ ؽشفیت آتگیشی آى ّا سا واّؾ  ه

آى  یتَاى  یافت وِ دس  هقشم  تخشیة ٍ فشػایؾ  لشاس ًگشفتِ تاؿذ ٍ الثتِ فاهل اكل یدس  ػغح  صهیي  ه

 (.1389ذی،احو( افضایؾ  جوقیت ٍ اػتفادُ تیؾ اص حذ اص صهیي اػت

 تش وِ افضٍى اػت یعثیق یٍالقیت (یآتخیضداس جولِ عشح ّای )اص فوشاًی عشح ٍ پشٍطُ ّش گًَِ اًجام

 ٍ دّذ یه لشاس تأحیش تحت ًیض سا هٌغمِ یه دس هَجَد ّای حَصُ ٍ اوَلَطیىی ػایش یصیؼت ؿشایظ دس افوال تغییش

  ؿَد. یه هٌجش آًْا دس یه ػشی تغییشات ایجاد تِ دس ًْایت
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 دُ اػت ٍ  دس آى ػالهقوَل تَ یدس  تیي  جَاهـ  تـش فولیات  حفاؽت اص آب  ٍ خان اص لشى ّا پیؾ 

  (.1387)تاجگشداى،اًجام هی گشفت یّا ایي فولیات تلَست اتتذائ

یه   یاص تِ ّذس سفتي حشٍت  هل یجاهـ آتخیضداسی، دس احیاء ٍ جلَگیش یّا عشح یاكل یاص فاوتَسّا ییى

پیـشفت ٍ گؼتشؽ فولیات حفاؽت اص آب ٍ خان دس پٌجاُ ػال  . تاؿذ ی، ؿٌاخت  فشػایؾ  حَصُ هحَصُ آتخیض

تَجِ  تِ فولیات وٌتشل آب ٍ   .یافتِ اػت، ٍلی  ًتَاًؼتِ فشػایؾ  خان سا هْاس ًوایذ یاخیش سؿذ چـوگیش

ٍ  یٍ فوشاى سٍػتائ یساّؼاص، ی، آتیاسی، ػذػاصی، آتخیض داسیوـاٍسص  یهثاسصُ تا فشػایؾ  ٍ سػَب دس عشح ّا

 (.1385،)ساػتگَاػت تشخَسداسی اّویت صیاد اص یا هٌغمِ

 

   

 

 َا مًاد ي ريش

 

 مطخصات حًزٌ آبخیس مًرد مطالعٍ

ػیاػی جضء ؿْشػتاى  ّىتاس، اص ًؾش تمؼیوات جغشافیای 3692ٍػقتی دس حذٍد  اًذتیل تا آتخیض حَصُ 

 حاًیِ تا 42 دلیمِ ٍ 31ٍ  دسجِ 48 اص ًؾش جغشافیایی تیي عَل جغشافیایی خلخال، ٍالـ دس اػتاى اسدتیل هی تاؿذ.

 40 دسجِ ٍ 37حاًیِ تا  35دلیمِ ٍ  36دسجِ ٍ  37حاًیِ ؿشلی ٍ فشم جغشافیایی  48دلیمِ ٍ  36دسجِ ٍ  48

تِ استفافات  اص غشب-حاًیِ ؿوالی لشاس گشفتِ اػت. هٌغمِ اًذتیل اص ؿوال تِ هٌغمِ ییاللی وَلِ ػش 46دلیمِ ٍ 

ٍ اص جٌَب ٍ جٌَب غشتی تِ وَُ چْل خاًی ٍ سٍدخاًِ  اص ؿشق تِ استفافات ییاللی دیىاؿاى–ػاساى ٍ خلخال

 (.1خلخال هحذٍد هی ؿَد)ؿىل

هتش ٍ حذالل استفاؿ دس  2740تشاػاع هغالقات تفلیلی اجشایی حَصُ آتخیض اًذتیل، حذاوخش استفاؿ حَصُ 

تاؿذ. هٌغمِ اًذتیل تِ دلیل  دسكذ هی 2/4دسیا اػت. ؿیة هتَػظ ٍصًی حَصُ هتش اص ػغح  1802خشٍجی حَصُ 

فوذتا دس  هیلیوتش هیاًگیي تاسًذگی ػاالًِ اػت. تاسًذگی حَصُ 6/432داؿتي ؿشایظ آب ٍ َّای وَّؼتاًی داسای 

اتؼتاى ًیض ٍ دس ػایش فلَل حتی ت افتادُ اػت اتفاق هیلیوتش 42/104ٍ دس پاییض  هیلیوتش 5/125فلل تْاس 

افتذ ٍ فوذتا تِ  هیلیوتش تاسًذگی اتفاق هی 46/110هیلیوتشی داؿتِ اػت. دس صهؼتاى  1/27تاسًذگی لاتل تَجْی 

 تاؿذ.هی  دسجِ ػاًتیگشاد 9/5تاؿذ. دهای هتَػظ دس حَصُ آتخیض اًذتیل هی  كَست تشف
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  در ایران مًقعیت جغرافیایی حًزٌ آبخیس اوذبیل -1ضکل
 

 بیًلًشیکی( اوجام ضذٌ در سطح حًزٌ آبخیس اوذبیل-سداری)مکاویکیعملیات آبخی

د دس اداسُ هٌاتـ عثیقی ؿْشػتاى خلخال ٍ اداسُ ول هٌاتـ عثیقی ٍ آتخیضداسی تِ اػتٌاد اعالفات هَجَ

ػالِ دس ػغح  5دس عی صهاى تٌذی  ،1386اص ػال  تیَلَطیىی( -هٌاتـ عثیقی )هىاًیىی ّای اػتاى اسدتیل، عشح

 ّىتاس دس ػغح حَصُ، پشٍطُ 83/87اًذ. لشق ٍ حفاؽت اص هٌاعك جٌگلی تِ هؼاحت  آتخیض اًذتیل اجشا ؿذُ حَصُ

وَدپاؿی تشای افضایؾ هیضاى هَفمیت اػتمشاس پَؿؾ گیاّی دس  ّىتاس، تشًاهِ 32/830وپِ واسی تا هؼاحت 

ذاس، ػیة، گشدٍ، كٌَتش ٍ ّایی ّوچَى ػپی ّىتاس، واؿت ًْال 830ّای افؾن ػغح حَصُ تِ هؼاحت  لؼوت

حَصُ،  ػغح دس َّای حَصُ ٍ جلَگیشی اص ؿؼتـَی خان ٍ تلَط تافج افضایؾ پَؿؾ دسختی تشای تلغیف آب

افضایؾ  ٍ ّىتاس دس ػغح حَصُ، تشای واّؾ ّشصآتْا 61/381تٌاٍتی تِ هؼاحت  -ػیؼتن چشایی تأخیشی 

ّای صیادی  ٍ یا تَأم تا ّضیٌِ ًذاسد ّای هىاًیىی ٍجَدُ احذاث پشٍط اهىاى اص حَصُ وِ ًفَرپزیشی، دس لؼوت ّایی

آتـخَس  2هٌثـ رخیشُ آب ٍ  2ّای فلؼی ؿىل ٍ غشع ًْال دس داخل ٍ حاؿیِ آًْا، احذاث  ایجاد چالِ تاؿذ، هی

ٍ واّؾ  بوٌتشل ػیالتشای  سػَتگیش ٍ تٌذّای ػٌگی هالتی ػاصُ 3دس اساضی داسای ؿیة ون ٍ هؼغح، احذاث 

ّای هٌاتـ عثیقی اًجام گشفتِ دس ػغح حَصُ آتخیض هَسد  دس هٌغمِ اص جولِ فقالیت ػایؾ ٍ تَلیذ سػَبهمذاس فش

 هغالقِ تَدُ اػت.

 

 ريش تحقیق

 

 ًحَُ اجشای هیذاًی، اص ٍ هـاّذات تحمیك هحذٍدُ ؿٌاػایی تشسػی تشای پیوایـی سٍؽ تشای اًجام تحمیك اص

. ٍ تشای تشاٍسد هیضاى گشدیذ اػتفادُاص تقذ صیؼت هحیغی ّای اجشایی  تأحیش عشح ٍ ؿذُ اًجام فولیات آتخیضداسی

 اػتفادُ ؿذ. MPSIAC فشػایؾ ٍ سػَب حَصُ آتخیض اًذتیل پغ اص اجشای پشٍطُ ّای آتخیضداسی اص هذل تجشتی

 

 MPSIAC  ريش بٍ حًزٌ فرسایص میسان محاسبٍ

 یّا سٍؽ ػایش تا همایؼِ دس خان فشػایؾ دس هَحش فاهل تیـتشیي تَدى داسا دلیل تِ  MPSIAC  سٍؽ

 فالذ ًیض هزوَس حَصُ .وٌذ هی اسائِ یّیذسٍهتش ایؼتگاُ فالذ آتخیض ّای ُصحَ دس سا لثَلی لاتل تشآٍسد ،یتجشت

  گشدیذ. اػتفادُ سػَب تَلیذ ٍ فشػایؾ هیضاى تشآٍسد جْت ؽ سٍایي  اص تٌاتشایي تاؿذ، یه یّیذسٍهتش ایؼتگاُ

وِ حاكل   (R)ٍ تا اػتفادُ اص دسجِ ی سػَب دّی  اهتیاص دّی هی ؿَد فاهل هَحش 9ا دس ایي سٍؽ اتتذ

 (1جذٍل(جوـ اهتیاص آًْاػت، ایي اهىاى ایجاد هی ؿَد وِ هیضاى سػَب دس ٍاحذّای هغالقاتی هحاػثِ ؿَد

 :جْت جوـ تٌذی اهتیاصات اػتفادُ هی ؿَد(1)تذیي هٌؾَس اص ساتغِ

   

(1)                                     
ReQs 0353.077.38= 

Qs :ًِتش حؼة هتش هىقة دس ویلَهتش هشتـ دس ػال( سػَب ٍیظُ) هیضاى سػَتذّی ػاال 

R :تاؿذ یدسجِ سػَتذّی وِ ًـاى دٌّذُ فشػایؾ ًیض ه. 
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 ي وحًٌ امتیاز دَی بٍ آن  MPSIACعًامل مًثر در مذل -1جذيل 

 

 وتایج ي بحث

 

پغ اص اسصیاتی فَاهل ًِ گاًِ فشػایؾ ٍ تَلیذ سػَب دس حَصُ آتخیض اًذتیل، هجوَؿ ًوشات اسصیاتی ؿذُ تشای ّش یه   

 .) 2جذٍل)حَصُ ّا تقییي گشدیذ اص فَاهل ًِ گاًِ دس ّش یه اص صیش

 
 اوذبیل آبخیس حًزٌ در  MPSIACگاوٍ 9 عًامل امتیازات مجمًعٍ-2جذيل

 

 پاساهتشّا Y9 Y8 Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 هجوَؿ

                       

            حَصُ صیش

27/37 11 1/9 5 67/2 20 5 10 6/5 5 A1-1  

25/77 15 1/9 10 67/2 98/12 5 10 5/6 6 A1-int 

37/76 11 1/9 10 67/3 17 5 10 6/5 5 A2 

73/77 15 1/9 10 15/3 98/12 5 10 5/6 6 A3-1 

37/73 11 1/9 10 67/2 15 5 10 6/5 5 A3-2 

37/73 11 1/9 5 67/2 20 5 10 6/5 5 A3-3 

73/77 15 1/9 10 15/3 98/12 5 10 5/6 6 A3-int 

25/77 15 1/9 10 67/2 98/12 5 10 6/6 6 Aint 

7/25 13 1/9 10 15/3 13 5 10 6 6  

 

یا ًؼثت تحَیل سػَب تا تَجِ تِ تاصدیذ كحشایی اصحَصُ فاهل هَحش دس ایي  SDRتشای تقییي هیضاى 

 :اػتفادُ گشدیذ(2)هؼاحت هی تاؿذ وِ اص ساتغِ   SDRحَصُ دس هیضاى 

 

(2)                                    

A :حَصُ یا ٍاحذ ّیذسٍلَطیه تش حؼة هتش هىقة هؼاحت                                                        

                                                         

 فشػایؾ دس فَاهل تاحیش وٌٌذُ هـخق ًوشات سػَب تَلیذ ٍ خان فشػایؾ دس هَحش فاهل سدیف

 سػَب تَلیذ ٍ خان

Y1  10-0   ؿٌاػی ػٌگ یا ػغحی ؿٌاػی صهیي 1  

Y2 10-0   خان   2  

Y3  10-0 َّا ٍ آب  3  

Y4 ( 10-0ػغحی جشیاًْای(  سٍاًاب 4  

Y5 20-0   تلٌذی ٍ پؼتی   5  

-10+تاY6 10   صهیي پَؿؾ   6  

-10+تاY7 10 (  اضیاس واستشی) 7  

Y8   25-0 فشػایؾ فقلی ٍضقیت 8  

Y9   25-0 ای سٍدخاًِ فشػایؾ 9  
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 : اػت ؿذُ اػتفادُ صیش ساتغِ اص ٍیظُ فشػایؾ هحاػثِ تشای، SDRپغ اص تقییي هیضاى      

                                      
                             

 ي فرسایص يیصٌ زیر حًزٌ َای اوذبیل  SDR میسان-3جذيل

 SDRضشیة 

% 

فشػایؾ ٍیظُ 

 ٍصًی
T/Km

2
/y 

 ٍیظُ ٍصًی سػَب
T/Km

2
/y 

 پاساهتشّا

 صیشحَصُ       

    

5/53 633 339 A1-1 

54 729 394 A1-int 

8/52 744 378 A2 

47 670 315 A3-1 

2/51 662 339 A3-2 

58 584 339 A3-3 

56 562 315 A3-int 

5/42 927 394 Aint 

 ول حَصُ 363 643 4/56

 

  

 وتیجٍ گیری

 

دس اوخش حَصُ ّای آتخیض وـَس ها تِ دلیل فذم ٍجَد ٍ یا ووثَد ایؼتگاُ ّای ّیذسٍهتشی ٍ دس ًتیجِ فذم 

ّای تجشتی تشای تشآٍسد فشػایؾ خان ٍ تَلیذ سػَب اػتفادُ هی ؿَد. دس ایي  ٍجَد آهاس  هَسد لضٍم، اص سٍؽ

وِ یىی اص  MPSIACجْت تشسػی ٍضقیت فشػایؾ  ٍ سػَب  تا اػتفادُ اص هذل  اًذتیلتحمیك حَصُ آتخیض 

ُ همادیش تذػت آهذ 3ّای تجشتی تشای تشآٍسد فشػایؾ ٍ سػَب هی تاؿذ اًتخاب گشدیذ. تا تَجِ تِ جذٍل  سٍؽ

اػت ًـاى    MPSIACوِ ًـاى دٌّذُ والع سػَب دّی ٍ فشػایؾ دس سٍؽ 4ٍ جذٍلدس حَصُ هَسد هغالقِ، 

لشاس داؿتِ ٍ دسجِ  هتَػظحَصُ هَسد هغالقِ اص لحاػ فشػایؾ ٍ پتاًؼیل تَلیذ سػَب دس ٍضقیت هی دّذ 

 لشاس داسد. 3هی تاؿذ ٍ دس والع فشػایـی )هتَػظ( 50-75سػَب دّی آى تیي 
 MPSIACَای رسًبذَی ي فرسایص در مذل كالض  -4ل جذي

 ًوشُ ًـاى دٌّذُ ؿذت سػَتذّی ؿذت سػَتذّی  والع سػَتذّی ٍ فشػایؾ

V 100 خیلی صیاد< 

IV 75-100 صیاد 

III 50-75 هتَػظ 

II 25-50 ون 

I 0-25 خیلی ون 
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یه اص صیش حَصُ ّای هٌغمِ هَسد دس ًتیجِ گیشی ولی اص همادیش تِ دػت آهذُ اص هیضاى فشػایؾ ٍ سػَب ّش 

 5 ٍ سػَب ول ػاالًِ هحاػثِ گشدیذ وِ دس جذٍل هغالقِ ٍ تشآٍسد ولی اص حَصُ اًذتیل، هیضاى فشػایؾ ول ػاالًِ

 ًـاى دادُ ؿذُ اػت.

 
 مقادیر رسًب ي فرسایص كل ساالوٍ-5جذيل

فشػایؾ ول 

 ػاالًِ
T/Y 

 سػَب ول ػاالًِ
T/Y 

 فشػایؾ حجوی
M3/km

2
/y 

 جویسػَب ح
M3/km

2
/y 

 پاساهتشّا

           

 صیشحَصُ ّا   

3177 1710 486 260 A1-1 

3819 2064 560 303 A1-int 

3614 1908 572 290 A2 

1809 650 515 242 A3-1 

2694 1379 509 260 A3-2 

4254 2491 449 260 A3-3 

3372 1984 432 242 A3-int 

1529 650 713 303 Aint 

 ول حَصُ 279 495 13291 23739

     

تاحیش هخثتی دس  فولیات آتخیضداسی اجشا ؿذُ وِ دّذ یه ًـاى فشػایؾ ٍ سػَب هیضاى  اص حاكل ًتایج

اػت ٍ ّوچٌیي دس واّؾ ػیالب ّای هٌغمِ ًیض هَحش تَدُ  داؿتِ خان سفت ّذس ًؾش اص واّؾ چـوگیشی

تِ ٍ تافج افضایؾ حاكلخیضی خان ٍ افضایؾ یافحَصُ خیضداسی ػغح آتْای صیشصهیٌی اػت. تا اجشای عشح ّای آت

 افضایؾ تَلیذات وـاٍسصی دس ػغح هٌغمِ ؿذُ اػت.

پظٍّؾ ؿایؼتِ اػت تِ هٌؾَس تـَیك ٍ  اص وؼة ؿذُ اكلیّای  یافتِ دس ًؾش گشفتي تِ عَس ولی ٍ تا

جیِ هشدم هحلی دس ػَق دادى سٍػتاییاى دس ًگْذاسی ٍ تَػقِ عشحْای اجشا ؿذُ، تشای آگاّی ػاصی ٍ تَ

هـاسوت آًْا دس ایي صهیٌِ ٍ دس ًْایت  ًتیجِ تْثَد هیضاى ٍ دس هضتَس خلَف پیاهذّای هخثت اجشای عشح ّای

جلَگیشی اص فشػایؾ خان ٍ افضایؾ ًفَر ّشصآتْا تِ  ٍ ّوچٌیي تِ هٌؾَسپایذاسػاصی تیـتش عشح ّا الذام ؿَد

  اػتفادُ گشدد.ی دین سّا ؿذُ وـت هتشاون)فلَفِ واسی(دس اساضی صسافاص  صهیي

 

 مىابع 

 
 )هغالقِ طئَهَسفَلَطی فَاهل تأحیش تا  EPM  ٍ PSIACهذل اص اػتفادُ تا سػَب تخویي تشسػی (.1389ؿ.ا.) هحوذی، ح.  احوذی،

 .340-352، (3) ،17ایشاى تیاتاى ٍ هشتـ تحمیمات دُ ًوه( فللٌاهِ آتخیض حَصُ :هَسدی
 تا تجشتی سٍؿْای تِ ؿیخ وشد سٍدخاًِ آتشیض دس حَصُ فشػایؾ اص ًاؿی سػَب حجن تشآٍسد (.1387.)ؿ.سسحیوی،  م.  تْشاهی،

 .89-82. 2ؿواسُ واستشدی، صهیي ؿٌاػی فللٌاهِ اعالفات جغشافیایی، ػاهاًِ اص اػتفادُ

 تا جغشافیایی اعالفات هاًِػا ٍ هاَّاسّای ّای دادُ ووه تِ ٍ سػَب فشػایؾ تشآٍسد (.1387، ؽ.)جَیثاسی ت . ؿتائی تاجگشداى،

 .79ؿواسُ عثیقی، هٌاتـ ػاصًذگی ٍ پظٍّـی هجلِ صیاست(، آتخیض حَصُ هَسدی: )هغالقِ MPSIACهذل  اص اػتفادُ

 آتخیض حَضِ دس ٍ سػَب فشػایؾ تشآٍسد دسMPSIAC ٍ EPMتجشتی ّای سٍؽ واسائی تشسػی (.1387.)س سحیوی، خذا

 هاصًذساى. اسؿذ،داًـگاُ واسؿٌاػی ًاهِ فاسع،پایاى .خاسػتاى
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  فشػایؾ آتی ٍ وٌتشل آى، اًتـاسات داًـگاُ تْشاى.. (1378.)سفاّی، ح

 سػَب ّای ایؼتگاُآهاس  تا آى همایؼِ ٍ پؼیان ؿذُ اكالح هذل عشیك اص ًَطیاى آتخیض حَصُ سػَب تشآٍسد. (1373) .ؿ وشهی، ؿاُ

 كفحِ. 140 هذسع. تشتیت داًـگاُ.اسؿذ واسؿٌاػی ًاهِ پایاى ػٌجی،

 داًـگاُ  MPSIAC سٍؽ اص اػتفادُ تا اسدتیل اػتاى دس چای تَلَن یذی صُحَ دس سػَب تَلیذهیضاى  تشآٍسد (. 1387.)ؿ هذدی،

 .144-119  ف ، 22 ؿواسُ ّـتن، ػال جغشافیایی، فضای پظٍّـی  فلوی هجلة اّش، ٍاحذ اػالهی آصاد


