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 چکیدٌ
 

سیزا هَضَع ایي ػلن اًغبى اعت ٍ ّز ػلوی  ػٌَاى یه هَضَع اًغبًی دارای یه َّیت فزٌّگی ٍ ٌّزی اعت.هؼوبری ثِ 

هَضَع ػلن هؼوبری ثزخالف تقَر ٍ ثزغن تؾىیل عبختبر آى اس هَاد ٍ هقبلح عبختوبًی ٍ ّوچٌیي اّویت  .دارای یه هَضَع اعت

هَرد اللیوی  هحیغی ٍسیغتثبیغت اس ساٍیِ تحلیل ٍ ثزرعی آى ػوذتب هیاًغبى اعت ٍ ثِ ّویي دلیل ثزای  ،ٍعبس تىٌَلَصی عبخت

ی را تجلَرفیشیىی فزٌّگ هیفزٌّگی ثَدى َّیت هؼوبری آًمذر دارای اّویت اعت وِ ثغیبری اس فبحت ًظزاى، هؼوبر ثزرعی لزارگیزد.

ّوچٌیي هؼوبری ّز عزسهیي ریؾِ در فزٌّگ ٍ ٌّزآى عزسهیي دارد. ؽٌبعبیی افَل ٍ هجبًی هؼوبری ایزاًی در عِ ثخؼ)رٍح،  ًبهٌذ،

 گیزد.ی فزٌّگ ٍ ٌّز هَرد تَخِ لزار هیسثبى ٍ عبختبر( ٍ ًحَُ اعتخزاج آى ثؼٌَاى اٍلیي گبم در احیب

یظ اللیوی حبون ثز ؽْز اففْبى زارگیزی ٍ وبرثزد هقبلح ثب ؽزاثزرعی تغبثك هؼوبری عٌتی در عزاحی، لپضٍّؼ ّذف اسایي 

ثبؽذ ٍ هتٌبعت ثب آى اس دادُ ّبی ایغتگبُ َّاؽٌبعی ِ یه رٍػ سیغت اللین عبختوبًی هیثذیي هٌظَر اس رٍػ اٍلگی و ثبؽذ.هی

رٍػ پیؾیٌِ، وویٌِ ی دهب ٍپیؾیٌِ،  ػٌبفز ارسیبثی ؽذُ هتٌبعت ثب ایي، اعتُؽذاعتفبدُ  1951-2111هبری عیٌَپتیه عی دٍرُ ی آ

ّبی دی ٍثْوي ؽزایظ عزهب ٍ در هبُ ّبی تیز  ًتبیح ایي پضٍّؼ حبوی اس آى ثَدُ وِ در هبُ اعت.ؽذُدرًظز گزفتِ وویٌِ رعَثت ًغجی 

ثب ؽزایظ آة ٍ َّایی اللین ثذیي هٌظَر ثزای همبثلِ  .ثبؽذهیؽزایظ هغلَة اللیوی حبون ٍهزداد ؽزایظ گزهب ٍ در هبُ ّبی فزٍردیي ٍهْز 

ٍ  هقبلحی ثب رًگ رٍؽي اعتفبدُ ؽذُعمف گٌجذی، ایَاى ّبی ػویك ٍ  گزم ٍ خؾه اس حیبط هزوشی ثب پَؽؼ گیبّی خشاى دار، حَك،

هَرد تَخِ ثزای همبثلِ ثب عزهبی عبلت فزعبی ایي اللین اس خزسّبی لغَر، ارتفبع ون ثٌب، حذاوثز اعتفبدُ اس گزهبی خَرؽیذ در ایي ثٌب 

 لزار گزفتِ ؽذُ اعت.
 
 

 َّیت، اللین. ، ، گزم ٍخؾهعٌتی ٌّز، هؼوبریداًؾگبُ ٌّز اففْبى، :ولیذیٍاصُ ّبی
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 مقدمٍ
ًظوی ثبرػ در سهبى اعت،  (، ًؾبى داد وِ یه هؾخقِ هْن هٌبعك ثیبثبًی ػالٍُ ثز ثبرًذگی ون، ثی1988) 1گَدی

(، در 1997) 2هٌبعك هوىي اعت اس هیبًگیي ثلٌذ هذت عبالًِ ثیؾتز ثبؽذ. رائَوِ حذاوثز ثبرًذگی رٍساًِ ایي ثِ عَری

راى ٍ ّوىب3 پذیزی سهبًی ٍ هىبًی ثبرًذگی اعت. وینؽٌبعی ثیبثبى تغییزپضٍّؾی دریبفت یىی اس خقَفیبت ثبرس اللین

-بر آى ثز هحیظ عجیؼی هیثٍآعبسی رٍؽی ثزای تحلیل فزآیٌذ عبختوبى حیبت ثِ هؼزفی(، ثِ ثزرعی عزاحی چزخ1998ِ)

وَػِ ی هذار ثِ راثغِ هتمبثل ٍ تؼبهل هیبى اًغبى ٍ هحیظ عجیؼی توزوش دارد. ّزوذام اس ایي افَل هدپزداسد ٍ عزاحی اًغبى

پذیزی ثٌبّب را هَرد ُ حل ّبی ثَهی ثزای ون وزدى آعیت(، در پضٍّؾی را2113)4 دارًذ. هبرعلخبؿ اس راّجزدّب را درثز

تجبط پَیب هیبى عبسُ ّب ٍ اعت وِ داًؾدَیبى ثبیذ ار ُ(، عی تحمیمی ثِ ایي ًتیدِ رعیذ2115) 5زار داد. اعتبطثزرعی ل

وٌٌذگبى را درن وٌٌذ تب ثتَاى ثیي عبختوبى ٍالغ در هٌظز ٍ عبختوبى در تؼبهل ثب هٌظز تفبٍت هحیغی ٍ اعتفبدُّبیهَلؼیت

 ؽٌبعبیی را آًْب درتأویذ  هَرد افلی خشء دٍ تَاى هی پبیذاری ایپبیِ هؼبًی زرعی ، ثب ث(2116) راىّوىب ٍ 6لبئل ؽذ. ٍیلیبهش

 ٍ در ًتیدِ خَد گیزًذُ حَسُ ػول ٍ تقوین عبسی اًغبىدرًگزػ والى، ًظبم فزاگیز ٍ در ثز هحیظ. هحیظ ٍ اًغبى: ًوَد

عیبعی ثزخَردار اعت. در ًتیدِ ثزای ًیل  -فزٌّگی ٍ التقبدی -ؽٌبختی وبلجذی، اختوبػیاًغبى اعت ٍ اس اثؼبد هختلف ثَم

تؼبدل ثزلزارگزدد  "پبیذاری اختوبػی ٍفزٌّگی"ٍ  "پبیذاری التقبدی"، "پبیذاری ثَم ؽٌبختی"ثِ پبیذاری هحیغی ثبیذ هیبى 

 در هؼوبری ػٌَاى ثب ای همبلِ در( 1385)فزؽچی ؽَد.ًبم ثزدُ هی "ػبهل عِ گبًِ افلی"وِ اس ایي عِ ًظبم هحیغی ثب ػٌَاى  

 ٍ اًغبًی ّبیفؼبلیت اهب داؽــت، خَاّذ ًیش اداهِ ٍ دارد ٍ داؽــتِ ٍخَد اللین تغییز یُپذیذ داد، ًؾبى تغییزاللین ػقز

. اعت گذاؽتِ اًغبى حیبت اداهۀ ثز هخزثی تأثیزات وِ عَری ثِ اعــت، وزدُ تؾذیذ را آى هذت، وَتبُ در ًبپبیذار، ّبیتَعؼِ

پذیذُ  اگز وِ ؽَینهی تز آگبُ رٍس ّز هب وِ اعــت درحبلی ایي ٍ ؽــَد هی هتؼذدتز ٍ ؽذیذتز رٍس، ّز عَء، تأثیزات ایي

 ٍ ارفبق .رفتخَاّذ ثیي اس اعت، ؽْزًؾیٌی ٍ توذى وِ اًغبى، دعتبٍرد تزیيهْن یبثذ، اداهِ رًٍذ ّویي ثب اللین تغییز

 ارائِ ثِ اَّاس ؽْزعتبى هغبلؼِ ثب الىتزیىی اًزصی ثْیٌِ هقزف ثب عبختوبى هذل ارائِ ػٌَاى ثب ای همبلِ در( 1388)ّوىبراى

 ٍ اًزصی هقزف ووتزیي گزفتي درًظز ثب هؼوبری ّبیهذل ارائِ ٍ عبختوبى در اًزصی هقزف عبسیثْیٌِ خْت در راّىبرّبیی

 در هؼوبری آهَسػ هٌؼغف ًظبم ضزٍرت ػٌَاى ثب ای همبلِ در( 1389)ػشیشی ًوَدًذ. هجبدرت هحیظ اللین ثب ّبهذل تغبثك

 اىیزا در ریهؼوب حبضز لحب سػهَآ ییغتبا ةهقَ ثزًبهِ داد، ًؾبى پبیذار ثَهی ٍ خْبًی ّبی چبلؼ ثِ پبعخگَیی راعتبی

 ٍ ریشیثزًبهِ هفیذ، ٍ دلیك ّبی ّذف ثِ ػٌبیت ثب هٌذًظبم ٍ هٌؼغف ای ثزًبهِ ٍ ًجَدُ اریپبیذ سػهَآ ایثز هٌبعجی فظز

 راّىبر خبن درپٌبُ آعبیؼ ػٌَاى ثب ای همبلِ در(1391)ًبدی ثبؽذ.هی ًیبس هَرد اًذًظبم یه افلی روي عِ وِ ارسیبثی

 ثَهْبی در پبیذار هؼوبری راّىبرّبی ّوغبستزیي اس یىی هؼزفی ثِ درخْبى اًزصی ارسػ داد، ًؾبى ثیبثبًی ثَم در پبیذاری

 عزاًدبم ٍ وبٍیذُ خْبى ٍ ایزاى درهؼوبری را رٍػ ایي عبثمِ عپظ پزداختِ آى افَل ٍ سهیي ثب ارتجبط یؼٌی ثیبثبًی

 ػٌَاى ثب ایهمبلِ در(1392)ٍهذاحیبى وٌذ.ػؾبلیهی پیؾٌْبد ثیبثبًی ّبیدرثَم آى اس ثْیٌِ اعتفبدُ ثزای را راّىبرّبیی

 ؽزایظ در هبّبًی چْبرگبًِ خذاٍل اعبط ثز دادًذ ًؾبى ایالم، ؽْز هَردی ًوًَِ هبّبًی، ؽبخـ اعبط ثز ثٌب داخل در آعبیؼ

 ّب عبختوبى ثیي فبفلِ ثب راثغِ در ٍ ثبؽٌذ فؾزدُ ٍ هتزاون ثبفت دارای وِ اعت ثْتز ختوبًیبع ّبیهدوَػِ ایالم اللیوی

 ثبؽذ، داؽتِ خٌَثی -ؽوبلی خْت ثبیذ عبختوبى گیزیؽىل لحبػ اس. ؽَد تؼییي عبیِ اعبط ثز ّب عبختوبى ثیي فبفلِ ثبیذ
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 عزد هَالغ در خَرؽیذ تبثؾی اًزصی اس حذاوثز گیزیثْزُ اهىبى تب ثبؽذ غزثی -ؽزلی خْت در عبختوبى تز عَیل هحَر یؼٌی

 هقبلح. ثبؽذ داؽتِ را عبختوبى ًوبی هغبحت درفذ 41 تب 21 حذٍد در هغبحتی ثبیذ ّبپٌدزُ اثؼبد. گزدد فزاّن عبل

 ثزای هحلی ّوچٌیي ٍ ثبؽذ عبػت 8 اس ثیؼ تأخیز سهبى ثب ٍ عٌگیي ثبیغتی ّب وف ٍ خبرخی ٍ داخلی دیَارّبی عبختوبًی

 اًزصی هقزف وبّؼ آهَسػ ػٌَاى ثب ای همبلِ در(1392)رحیوی ثبؽذ. هی السم عبل اس هبُ 1 عی در آساد فضبّبی در خَاثیذى

 اللیوی راّىبرّبی داد هزعَة، ًؾبى ٍ هؼتذل اللین در ؛اللین ثب ّوغبس آهَسؽی ّبی هدتوغ عزاحی یٍعیلِ ثِ خبهؼِ ثِ

 ثذٍى ، ثٌب در رعَثت وبّؼ ٍ وَراى ایدبد ثزای را خذیذ راّىبری ، ٍهزعَة هؼتذل اللین در آهَسؽی ثٌبّبی در اعتفبدُ هَرد

-اهزٍس ًتیدِخبوغتزی ای عجش ثزای خْبى ای ثب ػٌَاى آیٌذُ( در همبل1393ِرحوتی ٍ ّوىبراى) داد. ارائِ ثبسؽَّب اس اعتفبدُ

ثىبرگیزی َّؽوٌذاًِ هقبلح عجیؼی ٍ ثَهی عبسگبری ثب هحیظ پیزاهَى ٍ اللین ٍ ّوغبسی ثب عجیؼت اسخولِ وِ گیزی وزدًذ، 

 .خَرًذهی هَاردی ّغتٌذ وِ درآثبر ثدبی هبًذُ اسگذؽتِ ثِ چؾن
  

 مًقعیت جغرافیایی محديدٌ مطالعات
هختقبت  .(1)ؽىل  ًزعیذُ ثِ خیبثبى عپِ خٌت هیذاى ًمؼ خْبى ٍالغ ؽذُ اعتایي ثٌب دراففْبى اًتْبی خیبثبى اعتبًذاری 

 ثبًیِ ؽزلی اس هذار گزیٌَیچ هی ثبؽذ. 32،59 ٍ دلیمِ 41درخِ ٍ 51ثبًیِ ؽوبلی ٍ  26،58دلیمِ ٍ  39درخِ ٍ 32خغزافیبیی 
 

 هحل لزارگیزی داًؾگبُ ٌّز (1) ؽىل
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 ( پالى داًؾگبُ ٌّز2ؽىل )

 
 
 

 
 
 

 ( ثزػ تَحیذخب3ًِ)ؽىل 
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 دادٌ َا ي ريش َا
ٍ حذالل دهب،  اللیوی حذاوثزاس ػٌبفز 1951-2111آهبری َاؽٌبعی عیٌَپتیه اففْبى عی دٍرُثذیي هٌظَر اس ایغتگبُ ّ

 ولیوَگزام ّبیوِ یىی اس (4)ؽىل  اللین عبختوبًی اس رٍػ اٍلگیاعت. ثِ هٌظَر ثزرعی سیغتذالل ٍ حذاوثز رعَثت اعتفبدُ ؽذُح

 اعت.گیزی ؽذُوٌذ ثْزُوِ ؽزایظ آعبیؼ فیشیَلَصیىی اًغبى را ارسیبثی هی اعت
 

 
 

 ( ًوَدار اٍلگی4ؽىل )
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 یافتٍ َا
 اس ثبسدیذثِ هٌظَر   ّبی هیذاًی هؾخـ ؽذ وِ در داًؾگبُ ٌّز ٍ هؼوبری پزدیظ اففْبىخؼِ حضَری ٍ ثبسدیذ ثٌب ٍ ثزداؽتثزاعبط هزا

ّوچٌیي پیؼ اس ٍرٍد ٍخَد  ،ثبؽذثِ ثٌب هیوٌٌذگی ًؾگبُ لبة گزفتِ ؽذُ ٍ هَخت دػَتٍرٍدی دا ثذٍ ٍرٍد تَعظ دٍ لبة عجیؼی ثٌب در

اختوبع ی ثِ ایدبد فضبّبی ؽْزی ثِ هٌظَرؽَد ٍ ًیش فٌذلی ٍ عىَّبیهیی ثِ هٌظَر تؼذیل دهبی هحیظ دیذُحَضی ٍعیغ در هحَر ٍرٍد

ثبؽذ. دارای ًوبیی عبدُ ثب رًگی رٍؽي ثزای ػذم خذة ًَر ٍ خٌىی َّای فضبّبی داخلی ثٌب هیارُ ّبی خبرخی ثٌب دیَ افزاد پزداختِ اعت.

اس ًَر ٍخَد دارد وِ  راّزٍیی ثلٌذ، ثبریه ٍ خبلی پظ اس ٍرٍد درة وَچه ٍ چَثی ٍرٍدی ثب دٍ ثبسؽَ ثِ عوت داخل پذیزای ٍرٍد افزاد اعت.

وِ اختالف دهب در ریثبؽذ ثِ عٍَ َّایی هٌغمِ هی َّای هغجَع وبهال هتفبٍت ثب ؽزایظ آة َر ایدبد خٌىی ٍگٌجذی ؽىل ثِ هٌظ دارای عمف

وِ ثب ایدبد حظ عزاحی ؽذُ راّزٍیی  ؛پظ اس ػجَر اس علغلِ هزاتت ٍرٍدی هیزعذ.عبًتی گزاد درخِ 7 داخل ثٌب ٍ خیبثبى ّبی اعزاف ثِ

ّبیی ػویك ثب عمفی ایَاى وِ در اعزاف آىثبؽذ ایي ثٌب دارای حیبط هزوشی هی. وٌذثٌب ّذایت هیحزوت در افزاد آًْب را ثِ عوت داخل 

اعت، ّوچٌیي ػولىزد مین ًَر آفتبة ثِ داخل فضبّب ؽذُؽَد. ػوك سیبد ایي ایَاى ّب هبًغ ٍرٍد هغتٍ َّرًَرّبی آًْب دیذُ هی گٌجذی ؽىل

 ؽَد.اعت اهب َّرًَّبی هَخَد در عمف ثبػث ٍرٍد ًَر ٍ تَْیِ ی فضبّبی سیز ایَاى ّب هی عمف ّبی گٌجذی ایدبد عبیِ در توبم عَل رٍس

ّبی افلی ٍرٍد ثِ ثٌب در عِ خْت خغزافیبیی لزار دارد وِ در افلی در خْت در ثبؽذ.ّوچٌیي ایَاى ّب دارای دّبًِ ّبی لَعی ؽىل هی

غزثی) پبرن ّؾت ثْؾت( ٍ ؽزق ثٌب درّبی ٍرٍدی دیگز ثِ تزتیت در عوت خٌَةاعت، ٍ در خیبثبى اعتبًذاری تؼجیِ ؽذُؽوبل غزثی 

ایی وِ هبًؼی ؽذُ ثِ گًَِلٌگِ ّب وبهل ثبس ؽَدثبس هی داخل والط ّبدرّبی ٍرٍدی والط ّب ًیش ثِ عوت حیبط ٍ در دارًذ. یذاى اهبم ( لزار)ه

دارد، ّوچٌیي درّب ثِ فَرت وِ چَة ظزفیت حزارتی ثبالیی  ثِ دلیلچَة اعت  ، خٌظ آى ّب اسوٌذثزای رفت ٍ آهذ افزاد ٍ َّا ایدبد ًوی

ؽزق حیبط فضبی در عوت  وٌذ.ّب فزاّن هیهىبى ًَرگیزی هٌبعت را ثزای والطثبؽذ وِ اهؾجه عزاحی ؽذُ، دارای ؽیؾِ ّبی ثغیبر هی

تؼذیل فضب ٍخَد دارد ٍ اهىبى اعتزاحت در فضبیی دلٌؾیي ٍ اعت وِ در هیبى آى حَك آثی ثِ هٌظَر ثبؽ تؼجیِ ؽذُعجشی ثِ فَرت چْبر

اعت وِ در فقل تبثغتبى ثبػث ایدبد عبیِ ؽذُ ٍ در فقل سهغتبى ًَر را دار اعتفبدُ ؽذُّبی خشاى. ّوچٌیي درختوٌٌذهغجَع را فزاّن هی

ثز رٍی عىَیی ثِ  ،ثبؽذؽىل هی ایدارد وِ دارای پالًی دایزُخبًِ ًیش در عوت غزثی ثٌب لزارتئبتز تَحیذآهفی .وٌذثِ داخل ثٌب ّذایت هی

، در ثبؽذّبی ػوَدی هؾجه ٍ درّبی وَچه چَثی ثزای دعتزعی ثِ داخل آى هیٍ دٍرتب دٍر ثٌب دارای پٌدزُدارد لزارعبًتی هتز 61 ارتفبع

تئبتز در فَرت ثبس ثؼ هغتمین ًَر ثِ داخل عبلي آهفیتب وِ هبًغ اس ثبؽذػویك ثب عمفی لَعی ؽىل هیّبیی ًیوِخلَی درّبی ٍرٍدی ایَاى

ؽَد. علف ؽىل ثِ غذا خَری داًؾدَیبى هتقل هیراّزٍی ًغجتب ػویك ثب عمفی گٌجذییه  ؽَد.ثَدى درّب ٍ ٍخَد ًَر اضبفی ٍ ًبهغلَة هی

هٌذ اعت.در اس ًَر هٌبعت ثْزُ ٍ ِهغلَة داؽت ثِ پبرن دیذی یه دیَار هؾجه لِؽَد وِ ثِ ٍعیپغزاى ثب ػزك ون ٍ عَل سیبد هؾبّذُ هی

-َای هغلَة هتٌبعت ثب فقل عبل ؽذُاعت وِ ایي اهز هَخت تبهیي ّسیبد ثِ داخل سهیي اًتمبل یبفتِ همبثل علف دختزاى ثب چٌذ پلِ ثب ارتفبع

ٌبعت در گیزی ههٌظَر ًَر وؾیذگی ثٌب ثِ ثبؽذ.ى ثزای تبهیي ًَر ٍ وَراى َّا هیرًَّبیی در آاعت، عمف آى لَعی ؽىل اعت ٍ دارای َّ

در هؼزك تبثؼ آفتبة لزار ّبی ؽوبلی ثٌب در ؽؼ هبُ اٍل عبل فجح سٍد ٍ آخزیي عبػت ّبی ثؼذاسظْز دیَارثبؽذ. خْت ؽزلی ٍ غزثی هی

 گیزد.هی
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 وتیجٍ گیری
هحیغی در الَیت گیزی ًْبیی ثبسدیذ اسثٌب چٌیي اعتٌجبط ؽذ وِ در هؼوبری عٌتی ایزاًی اعالهی تَخِ ثِ ؽزایظ اللیوی ٍ در ًتیدِ

اعت، چٌبى وِ در عت ثب ؽزایظ اللیوی پیؾزفت داؽتِاعت، ثِ ایي گًَِ وِ توبهی خشئیبت عبختوبى اس عزاحی تب اخزا هتٌبعزاحی لزار داؽتِ

-هىبى ٍ اثزات سیغتخـ ؽذ اس اثتذا ثِ هٌظَر اًتخبة هحل هٌبعت ثزای عزاحی وبرثزی خبؿ ثِ ؽزایظ اللیوی ثزرعی ثٌبی هذوَر هؾ

اعت ثِ ایي گًَِ وِ ثِ هٌظَر همبٍهت در ثزاثز آة ٍ عزاحی هؼوبری هتٌبعت فَرت گزفتِ هحیغی تَخِ ٍ عپظ هتٌبعت ثب ؽزایظ هٌغمِ؛

گیزی ٍ خْت ٍسػ ثبد ثِ فَرت بدُ ؽذُ، وؾیذگی ثٌب ثِ هٌظَر ًَرپالى حیبط هزوشی اعتفگزا ثب َّای عزد ٍ خؾه ثٌب ثِ فَرت درٍى

ٌبثغ ٍ اعت. ثِ هٌظَرهمبثلِ ثب ؽزایظ آة ٍ َّایی اللین گزم ٍ خؾه توبهی هقبلح ٍ افَل عزاحی وبرثزدی اس هؽزلی ٍ غزثی عزاحی ؽذُ

ثبؽذ. در ضوي تحمیمبت هیذاًی وِ فَرت گزفت اعتفبدُ هغلَة اس ٍ آخز هی اس هقبلحی ّوچَى وبّگل اعتفبدُتىٌیه ّبی ثَم آٍرد هبًٌذ: 

ّوچٌیي ثب گزدػ در توبهی لَت ثٌب ًبم ثزد.  تَاى آى را اس ًمبطوِ هیؽذ گذار هؾبّذُ ر، ثبد، دهب ٍ دیگز ػَاهل تبثیزؽزایظ اللیوی هبًٌذ ًَ

 ؽَد ثِ عَر ٍاضح لبثل لوظ اعت.خیبل اًغبى را هَخت هی ًمبط ثٌب افل ًیبرػ یب ّوبى هزدم ٍاری، وِ آعبیؼ ٍ راحتی
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