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 تهیه نقشه خطوط هن فرسا ته وسیله شاخص فورنیه در حوزه اروهیه

 2، حثیة نظرنصاد1رویا نریوانی

 دانشجوی کارشناسی هناتع طثیعی)آتخیسداری(دانشگاه اروهیه -1

 استادیار گروه هرتع و آتخیسداری دانشگاه اروهیه -2

 

  چکیذه

 

دس اهَس وـاٍسصی ٍهٌاتغ طثیؼی تا آى سٍتشٍػت هـىل فشػایؾ خان ٍ ساُ ّای وٌتشل  اهشٍصُ اًؼاى اص هـىالت ػوذُ ای وِ

ة ؿاخق ّایی تِ ًام آى اػت. ًیشٍی هؤثش دس ایداد اؿىال هختلف فشػایؾ، سٍاًاب ٍ لذست فشػایٌذگی تاساى اػت وِ دس لال

فشػایٌذگی تیاى هی ؿًَذ. فشػایٌذگی تاساى تِ ػٌَاى یىی اص هْن تشیي فاوتَسّای تأثیش گزاس تش فشػایؾ خان دس ایشاى اػت. 

دس هشاحل اٍلیِ فشػایؾ آتی دس حَصُ ّای آتخیض، ًیشٍی فشػایٌذگی ًاؿی اص تاساى تا خذا ًوَدى خان ٍایداد سٍاًاب ػطحی، 

ثیش سا دس پذیذُ فشػایؾ داسد. هْن تشیي ؿاخق اللیوی هَسد اػتفادُ دس فشػایؾ، فشػایٌذگی تاساى هی تاؿذ وِ هْن تشیي تأ

اًدام الذاهات وٌتشل فشػایؾ ًیاصهٌذ ؿٌاخت واهل اص ٍضغ هَخَد ٍ اٍلَیت تٌذی تواهی هٌاطك اص ًظش خطش پزیشی هیضاى 

ایؼتگاُ تا تیؾ  :4 اسٍهیِ،ـتشن تیي ایؼتگاُ ّای َّاؿٌاػی هَخَد دس فشػایؾ اػت. دس ایي تحمیك تا اًتخاب پایِ صهاًی ه

ًَالق آهاسی هشتَط تِ ، ػال آهاسی تشای تْیِ ًمـِ خطَط ّن فشػا اًتخاب ؿذًذ ٍ تا اػتفادُ اص سٍؽ آصهَى تَالی <8اص 

ًمـِ، اص سٍؽ هیاى یاتی وشیدیٌگ ایؼتگاُ ّای روش ؿذُ تاصػاصی ؿذ. تِ هٌظَس تثذیل دادُ ّای ًمطِ ای )ایؼتگاُ ّا( تِ 

 .تْیِ گشدیذ اػتفادُ ؿذ ٍ ًمـِ خطَط ّن فشػا تا اػتفادُ اص ؿاخق فَسًیِ

هیاى یاتی فشػایؾ خان، فشػایٌذگی تاساى، ایؼتگاُ ّای َّاؿٌاػی، حَصُ ّای آتخیض، سٍاًاب ػطحی،  واشگاى کلیذی:

 وشیدیٌگ

 

 هقذهه -الف

خان ٍ هثاسصُ تا فشػایؾ دس لالة طشح ّای آتخیضداسی تِ ػٌَاى یىی اص اػاػی تشیي تذٍیي طشح ّا ٍ تشًاهِ ّای حفاظت 

ػلی هحوذ پَس ٍ )الذاهات دس ساػتای حفاظت، احیاء ٍ تَػؼِ حَضِ ّای آتخیض خْت ایداد تؼادل ّیذسٍلَطیه هی تاؿذ
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خذاوشدى رسات خان ٍ ایداد سٍاًاب ػطحی . دس هشاحل اٍلیِ فشػایؾ آتی، ًیشٍی فشػایٌذگی ًاؿی اص تاساى تا (4?49،افؼشی

هْن تشیي تأثیش سا دس پذیذُ فشػایؾ داسد وِ ًیشٍی هؤثش دس ایداد ایي ؿىل اص فشػایؾ، فشػایٌذگی تاساى اػت وِ ّواى 

وشدى  . تا ثاتت فشم(?<49)ًیه واهی، تَاًایی تالمَُ ی تاساى دس ایداد فشػایؾ تَدُ ٍ تاتؼی اص ٍیظگی ّای فیضیىی تاساى اػت

هیضاى تلفات خان هؼتمیوا هتٌاػة تا هیضاى فشػایٌذگی تاساى خَاّذ تَد تلادم  یش ٍیظگی ّای هَثش دس فشػایؾ خانػا

 تشای ووی ًوَدى تأثیش ػاهل.(?<49)اػوؼیلی ٍ ّوىاساى، هْن تشیي ػاهل خذاوٌٌذُ ی رسات خان اػت لطشات تاساى تا صهیي

اسائِ ؿذُ اػت وِ تشخی اص آًْا تش همذاس تاسؽ ٍ تشخی دیگش تش ؿذت تاسؽ تأویذ فشػایٌذگی تاساى، ؿاخق ّای گًَاگًَی 

اػتفادُ اص یه ؿاخق دس ّوِ خا اص اػتثاس وافی تشخَسداس ًثَدُ ٍ ضشٍسی  (><49)داسًذ. طثك تشسػی ّای ّوتی ٍ ّوىاساى

س تشدُ ؿَد.تا ثاتت فشم وشدى ٍیظگی ّای اػت وِ تا تَخِ تِ ؿشایط اللیوی، تْتشیي ؿاخق فشػایٌذگی تاساى تؼییي ٍ تِ وا

هؤثش دس فشػایؾ خان، هیضاى تلفات خان هؼتمیواً هتٌاػة تا هیضاى فشػایٌذگی تاساى خَاّذ تَد. دس ؿشایط طثیؼی، فشػایؾ 

 تِ لذست تاساى دس ایداد آى ٍ تَاًایی خان دس تحول تاساى تؼتگی داسد یؼٌی فشػایؾ تاتؼی اػت اص فشػایٌذگی تاساى ٍ

هٌاػة تشیي ؿاخق فشػایٌذگی دس اػتاى  (?<49).تش اػاع تشسػی ّای ًیه واهی(8<49)ّادػَىفشػایؾ پزیشی خان

اص هحذٍدیت ّای ؿاخق ّای هثتٌی تش اًشطی خٌثـی ٍؿذت  اػت. RUSLE( دس هذل EI30) Rآرستایداى غشتی، ؿاخق

ذت تَدُ وِ اص تاساى ًگاس حاكل هی ؿَد وِ چٌیي آهاسی دس داؿتي دادُ ّای تاسًذگی تا فَاكل صهاًی وَتاُ ه تًِیاص ،تاسًذگی

اص ایٌشٍ تا اػتفادُ اص  (?<49، اػوؼیلی ٍ ّوىاساى)تیـتش ًماط دًیا تِ خلَف تشای دٍسُ ّای صهاًی طَالًی هذت ٍخَد ًذاسد

ا، دٍ ؿاخق فَسًیِ ٍ آهاس تاسًذگی سٍصاًِ ٍ هاّاًِ ؿاخق ّای ػادُ تشی اسائِ هی ؿَد اص خولِ هؼشٍفتشیي ایي ؿاخق ّ

سا ثاتت  EI30، ّوثؼتگی صیادی تیي ؿاخق فَسًیِ اكالح ؿذُ تا ذ وِ دس تحمیمات گؼتشدُ ایفَسًیِ اكالح ؿذُ ّؼتٌ

اػوؼیلی ٍ ّوىاساى، (،)=??4،آرونیکا و فرو(،)?<49(،)حىین خاًی ٍ حىین خاًی، ?<49)ًیه واهی ٍ ّوىاساى،  ًوَدُ اًذ

ػاالًِ ٍ ؿاخق EI30تا ایداد ساتطِ تیي (9=49)ٍ تیـتش ًمـِ ّا تا اػتفادُ اص آى تْیِ ؿذُ اًذ اص آى خولِ ػپاػخَاُ (?<49

ایؼتگاُ تشای چٌذیي EI30تش اػاع هحاػثِ  (=>49)فَسًیِ اكالح ؿذُ، ًمـِ فشػایٌذگی سا تشای وـَس تْیِ ًوَد، هختاسصادُ

ًمـِ فشػایٌذگی سا تشای دسیاچِ اسٍهیِ ٍ ول وـَس  (==49ٌذگی تمؼین وشد، پٌاّی)احیِ فشػایً ػیٌَپتیه، وـَس سا تِ چٌذ

ایؼتگاُ  ;تا اػتفادُ اص ؿاخق ّادػَى ٍ  (=??4)تْیِ ًوَدتْثْاًی EI30تا اػتفادُ اص ؿاخق فَسًیِ  اكالح ؿذُ ٍ تشآٍسد

تا اػتفادُ اص (:<49)وشد، حىین خاًی ٍ ّوىاساى اسائِتاساى ًگاس، ًمـِ فشػایٌذگی تشای حَضِ ّای هشوضی اػتاى هاصًذساى سا 
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ؿاخق فَسًیِ اكالح ؿذُ، ًمـِ فشػایٌذگی سا تشای وـَس تْیِ وشدًذ. هؼادلِ خْاًی فشػایؾ خان اص هؼادالتی اػت وِ 

(اص هْن تشیي پاساهتشّا دس ایي هؼادلِ اػت وِ Rخْت تشآٍسد فشػایؾ خان واستشد داسد ٍ ؿاخق فشػایٌذگی تاساى)

هـَْستشیي سٍؽ تشای تشآٍسد ایي ؿاخق سٍؽ ٍیـوایش اػت. تیـتشیي تحمیمات اًدام ؿذُ تاوٌَى تش سٍی هطالؼِ ؿاخق 

اؿاسُ (=>49هختاسصادُ)(، 9<49ٍ تْضادفش كادلی)ایؾ خان هی تَاى تِ هَاسدی ّوچَىفشػایٌذگی تاساى دس هؼادلِ خْاًی فشػ

تشای تْیِ ًمـِ ّای فشػایٌذگی  EI30دُ ّای وافی تِ واسگیشی ؿاخق هٌاػة ًوَد. تا تَخِ تِ ؿشایط ایشاى ٍ ػذم ٍخَد دا

خطَط ّن فشػا  تش اػاع ؿاخق فَسًیِ  وـَسی ٍ هٌطمِ ای اختٌاب ًاپزیش هی تاؿذ. لزا ّذف اص تحمیك حاضش تْیِ ًمـِ

ى یاتی وشیدیٌگ اػت تا ایي اكالح ؿذُ، خْت ؿٌاػایی هٌاطك هؼتؼذ تِ فشػایٌذگی تاساى، تا اػتفادُ اص سٍؽ هٌاػة دسٍ

 اهیذ وِ تتَاى دس ساػتای طشح ّا ٍ تشًاهِ ّای حفاظت خان ٍ هثاسصُ تا فشػایؾ گام هَثشی تشداؿت .

 هواد و روش ها -ب

 داسد ٍ دس ویلَهتش هشتغ هؼاحت 4>>9:@ اػتاى آرستایداى غشتی تا احتؼاب دسیاچِ اسٍهیِ حذٍد  هنطقه هورد هطالعه -1

دلیمِ  89دسخِ ٍ  =:دلیمِ تا  9دسخِ ٍ ::ٍ  دلیمِ ػشم ؿوالی >:دسخِ ٍ  ?9دلیمِ تا  <;دسخِ ٍ  ;9خغشافیاییهحذٍدُ 

.اػتاى آرستایداى غشتی یىی اص هٌاطك هیلی هتش اػت944 – 44:هتَػط تاسًذگی ػالیاًِ .لشاس گشفتِ اػت طَل ؿشلی

تش اػاع ػاختاس طثیؼی اػتاى، اوَػیؼتوْای ٍیظُ ای اص تشویة  وَّؼتاًی وـَس اػت ٍ تَپَگشافی هتٌَع ٍ گؼتشدُ ای داسد.

گیاّاى دس ػطَح هختلف تَپَگشافی تِ ٍخَد آهذُ اػت وِ اّن آًْا تِ ؿىل خٌگل ّا ٍ هشاتغ خَدًوایی هی وٌٌذ. ػَاهلی 

ؼاع تِ فشػایؾ ٍ هاًٌذ گؼتشؽ تی سٍیِ اساضی دین دس اثش تخشیة ػشكِ ّای طثیؼی، وَّؼتاًی تَدى هٌطمِ، ػاصًذّای ح

تحت تاثیش لشاسگشفتي پَؿؾ گیاّی اص خـىؼالی ػالْای اخیش دس تـذیذ فشػایؾ ایي اػتاى دخالت داسد. اص ایٌشٍ اًدام 

 هطالؼاتی دس صهیٌِ پٌِْ تٌذی خطش فشػایؾ، تشای اٍلَیت تٌذی الذاهات وٌتشلی الصم ٍ ضشٍسی تِ ًظش هی سػذ.

 هعرفی شاخص فرساینذگی فورنیه  -2

شای هطالؼِ تَاى فشػایٌذگی تاساى اص ؿاخلْای هتؼذدی هی تَاى تْشُ گشفت وِ ؿاخق فشػایٌذگی تِ واس سفتِ دس هذل ت

( ًوایؾ دادُ هی ؿَد، دس هطالؼات هختلف R)تا ػالهتEI30خْاًی فشػایؾ خان وِ تا ػٌَاى ؿاخق فشػایٌذگی ٍیـوایش، 
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فاوتَس هشتَطِ تِ آهاس ؿذت تاسًذگی ثثت ؿذُ تَػط دػتگاُ ّای تاساى ًگاس اػتفادُ ؿذُ اػت اها تِ دلیل ایٌىِ تشای هحاػثِ 

ًیاص داسین ٍ ایي ًَع ایؼتگاُ ّا دس ػطح وـَس پشاوٌؾ هٌاػثی ًذاسًذ اص ایٌشٍ ؿاخق فشػایٌذگی اكالح ؿذُ فَسًیِ وِ 

 ست صیش اػت@هثتٌی تش آهاس تاسًذگی اػت دس ایي تحمیك اػتفادُ ؿذُ اػت.ساتطِ ؿاخق فَسًیِ تِ كَ

(1) 

   
∑   

   
   

 
 

F :    ِتاسًذگی هاّاًِ )هیلی هتش(@           فاوتَس فشػایٌذگی فَسًی                        p :تاسؽ هتَػط دساص هذت 

                                                    

 تازسازی نواقص و انتخاب دوره هشترک آهاری-3

لثل اص ّش گًَِ تحلیل ٍ هحاػثِ ای اًتخاب پایِ صهاًی هـتشن، وٌتشل ویفیت آهاسّای هَخَد ٍ تاصػاصی ًَالق آهاسی اص 

ؿشٍط اٍلیِ ٍاػاػی دس هطالؼات پاساهتشّای اللیوی اػت. دس تحمیك حاضش اص آهاس ایؼتگاُ ّای تاساى ػٌدی ػاصهاى آب 

ه اسٍهیِ اػتفادُ ؿذُ اػت. لزا پغ اص تشػین ّیؼتَگشام طَل دٍسُ آهاسی هٌطمِ ای اسٍهیِ ٍ ّوچٌیي ایؼتگاُ ػیٌَپتی

تِ ػٌَاى دٍسُ  ?;49 -<<49ایؼتگاُ ّای هَسد هطالؼِ ٍ حزف حذالل هوىي اص آهاس هَخَد، دٍسُ آهاسی هشتَط تِ ػالْای 

ی هشتَط تِ ایؼتگاُ اًتخاتی سا تیـتشیي طَل دٍسُ آهاس 4ػالِ( اًتخاب ؿذ. تا تَخِ تِ خذٍل ؿواسُ 94هـتشن)دٍسُ آهاسی 

فَق هشاحل اػتخشاج وشدُ، ػپغ تا اػتفادُ اص سٍؽ آصهَى تَالی، ًَالق آهاسی تیي ایؼتگاُ ّا تاصػاصی ؿذ وِ پغ اص طی 

 .هَلؼیت ایؼتگاُ ّا سا ًـاى هی دّذ 4ایؼتگاُ تملیل یافت . ؿىل ؿواسُ  :4تؼذاد ایؼتگاُ ّای هَسد هطالؼِ تِ 
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 ٍ پشاوٌؾ ایؼتگاُ ّا هَلؼیت خغشافیایی هٌطمِ هَسد هطالؼِ -4ؿىل

 

 هـخلات ایؼتگاُ ّای تحت پَؿؾ ػاصهاى آب هٌطمِ ای اسٍهیِ -4خذٍل ؿواسُ

استفاع  ًام ایؼتگاُ سدیف

 ایؼتگاُ)هتش(

U.T.M تؼذاد ػال آهاسی 
 طَل ػشم

 94 444?.:: 4>>>.=9 4;:4 تپیه 4

تىشاى ّاؿن آتاد تی 8  4;=4 9=.8>99 ::.?444 8? 

 94 44;4.;: 44;9.=9 4<49 لاػولَ 9

 ?8 >>4=.:: >>4<.=9 <;?4 گچی :

 94 99<<.:: 444>.=9 44;4 ولَْس ;

 94 8999.;: 444:.=9 =?48 تاتاسٍد >

 94 =>>4.;: 99<9.=9 ;499 دیضج =
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 ?8 =>44.;: 444;.=9 4?49 تٌذ اسٍهیِ <

 ?8 >>>?.:: =>84.=9 4?;4 طاسآتاد ?

 <8 999>.:: >>4=.=9 4:>4 هشص ػشٍ 44

 94 4999.;: =>4=.=9 4?48 آتاخالَ ػفلی 44

 94 99<4.;: 999;.=9 <498 اسٍهیِ 48

 ?8 ???4.;: 444=.=9 ;?48 هَؽ آتاد 49

 <8 4444.;: >>>4.=9 4<=4 آغثالق :4
 

 تررسی نقاط فرساینذگی تا شاخص فرساینذگی فورنیه-4

ؿاخق فشػایٌذگی فَسًیِ تشای ّش ػال اص طَل دٍسُ آهاسی دس ّش ایؼتگاُ هحاػثِ ؿذ وِ طی آى هتَػط تاسًذگی دساص 

آهذُ  4هذت)طَل دٍسُ آهاسی( تذػت آهذُ ٍ ًْایتا، ؿاخق فشػایٌذگی ول اػتخشاج گشدیذ وِ ًتایح آى دس ًوَداس ؿواسُ 

ٍ ووتشیي آى هشتَط تِ  >88.4یٌذگی هشتَط تِ ایؼتگاُ تاتاسٍد تا همذاس اػت. تش اػاع ًوَداس هزوَس، تیـتشیي همذاس فشػا

 اػت. 9<.9ایؼتگاُ هَؽ آتاد تا همذاس

 

 تغییشات هىاًی فشػایٌذگی اسٍهیِ -4ًوَداس

 

 تهیه نقشه خطوط هن فرسا-5
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 شاخص فورنیه کل
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اػتفادُ ؿذُ اػت.اتضاس هَخَد دس ًشم افضاس هزوَس آهاس هـاّذُ  Surfer9تشای تْیِ ًمـِ فشػایٌذگی تاساى اص لاتلیت ًشم افضاس

ای ایؼتگاُ ّای هَسد هطالؼِ سا تِ ووه سٍؽ ّای سیاضی تِ پٌِْ تٌذی همادیش هـاّذُ ای تثذیل هی وٌذ. دس ایي ًمطِ ای 

تحمیك اص سٍؽ دسٍى یاتی وشیدیٌگ ػادُ اػتفادُ ؿذُ اػت تا تتَاى لاتلیت ّای ٍیظُ ایي ًشم افضاس سا دس تشػین خطَط ّن 

(خطَط 8واس تِ ٍػیلِ دادُ ّای هشتَط تِ تاسًذگی ػاالًِ )خذٍل ؿواسُ همذاس ٍ ّن اسصؽ تِ خَتی ًـاى داد.دس اتتذای 

(ػپغ تا اػتفادُ اص ایي ًشم 8)ؿىل ؿواسُ  هی گشددًشم افضاس هشتَطِ خْت همایؼِ تاخطَط ّن فشػا تَلیذ  ّوثاساى تَػط

 .تْیِ ؿذ 9( هطاتك خذٍل ؿواسُ 9افضاس، ًمـِ پٌِْ تٌذی خطش فشػایؾ ) ؿىل ؿواسُ 

 تاسًذگی ػاالًِ ایؼتگاُ ّای اًتخاتی -8خذٍل ؿواسُ                                   ٌذگی ول       ؿاخق فشػای -9خذٍل ؿواسُ          

  

 دوره آهاری شاخص فورنیه کل ستگاهنام ای

 5.47 تپیه

 4.36 آتاخالَ

 4.72 ولَْس

 9.06 ّاؿن آتاد

 5.07 دیضج

 22.16 تاتاسٍد

 3.93 گچی

 5.47 تٌذ اسٍهیِ

 5.17 هشص ػشٍ

 5.34 لاػولَ

 4.69 اسٍهیِ

 3.83 هَؽ آتاد

 6.26 آغثالق

 8.13 طاسآتاد

 )هیلی هتر(تارنذگی ساالنه نام ایستگاه

 330 تپیه

 272 آتاخالَ

 293 ولَْس

 559 ّاؿن آتاد

 333 دیضج

 497 تاتاسٍد

 268 گچی

 395 تٌذ اسٍهیِ

 360 هشص ػشٍ

 336 لاػولَ

 315 اسٍهیِ

 232 هَؽ آتاد

 416 آغثالق

 519 طاسآتاد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یؾخطَط ّن فشػا -9ؿىل ؿواسُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطَط ّوثاساى -8ؿىل ؿواسُ
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 ًوایؾ ػِ تؼذی ّن فشػایـی خان  -:ؿىل ؿواسُ

 

 نتایج و تحث-ج

دس اوثش طشح ّای اخشایی ٍ تحمیماتی تِ هَضَع ؿٌاػایی ٍ اًتخاب هذلْای تشآٍسد فشػایؾ ٍ سػَب تَخِ ؿذُ ٍ ایي تخؾ اص 

هَضَع وِ ًمؾ اػاػی سا دس اٍلَیت تٌذی تشًاهِ ّای هَسدًیاص تشای پیـگیشی اص فشػایؾ ٍ هْاس آى داسد ووتش هذ ًظش لشاس 

ًیِ ػذم تَخِ تِ ػاهل فشػایٌذگی ٍ خلَكیات خان اص ًظش فشػایؾ پزیشی ٍ ػَاهل گشفتِ ؿذُ اػت. ایشاد اػاػی سٍؽ فَس

هَثش دس افضایؾ یا واّؾ هماٍهت خان دس هماتل فشػایٌذگی اػت ػالٍُ تش ایي اػتفادُ اص دٍ پاساهتش هتَػط حذاوثش تاسًذگی 

شاى تِ كَست تشف اػت ٍ تَلیذ سٍاًاب ػطحی هاّاًِ ٍ هتَػط تاسًذگی ػاالًِ تذٍى تَخِ تِ ًَع تاسؽ وِ دس اغلة ًماط ای

ًاؿی اص رٍب تشف اص هٌاتغ خطای سٍؽ فَسًیِ اػت، تِ دلیل اًذاصُ گیشی ٍ ثثت دادُ ّای ًضٍالت آػواًی ػوال اهىاى 

پٌِْ تٌذی  8ٍ9ؿواسُ  ؿىلدػتشػی تِ ایي دادُ ّا دس اوثش حَضِ ّای آتخیض ایشاى ًیؼت.همایؼِ ًتایح تذػت آهذُ اص دٍ 

خطش فشػایؾ هثیي ایي اػت وِ دس هٌاطمی وِ تاسًذگی تیـتشی سخ دادُ اػت هیضاى فشػایؾ دس آى ًماط تیـتش تَدُ اػت. 

لطؼا اگش هیضاى فشػایؾ تا هتَػط سػَتذّی حَصُ هَسد همایؼِ لشاس گیشد واس تِ ًحَی واهل تش خَاّذ تَد. دس ایٌدا ایؼتگاُ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

ای هزوَس داسای تاسًذگی تیـتشی تَدُ اػت ٍ هیضاى فشػایٌذگی دس ایي هحذٍدُ طثك ًمـِ اسائِ ؿذُ ٍ تاتاسٍد اص تیي ایؼتگاُ ّ

تیـتش اػت اها ایي ًتیدِ گیشی تا حذی هؼتثش خَاّذ تَد وِ ػالٍُ تش دخالت دادى تاسًذگی  8ٍ9ٍل ؿواسُ اتا تَخِ تِ خذ

دس ایؼتگاُ ّایی هثل طاسآتاد ٍ ّاؿن آتاد تا ٍخَد تاسًذگی ػایش پاساهتشّای دخیل دس فشػایؾ ًیض دخالت دادُ ؿَد چَى 

ػاالًِ تیـتش ًؼثت تِ ایؼتگاُ تاتاسٍد، اص ؿاخق فشػایٌذگی ووتشی تشخَسداس ّؼتٌذ وِ ًتایح تذػت آهذُ سا صیش ػَال خَاّذ 

تمَیت ًگشؽ آتخیضداسی تا  تشد.لزا تَخِ خذی تِ اهش حفاظت خان تا تَخِ تِ اكَل تَػؼِ پایذاس دس ػطح حَصُ ّای آتخیض ٍ

 تَخِ اػاػی تِ دخالت اًؼاى تِ ػٌَاى ػاهل تؼییي وٌٌذُ دس تَػؼِ یافتگی حَصُ ّای آتخیض اویذا تَكیِ هی ؿَد.

 هناتع -د

 تشسػی سٍاتط تیي لذست فشػایٌذگی تاساى تا تَلیذ سػَب تا اػتفادُ اصصهیي"اػوؼیلی، ا.، ػاتذیٌی، م.، واٍیاى، ع.، ػؼادتی، ح.، 

 .4;، ف?<49، تْاس44ْاسم.، ؿواسُ، هدلِ ػلَم ٍ هٌْذػی آتخیضداسی ایشاى، ػال چ"دس اػتاى اسدتیل GISٍآهاس

. پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ آتیاسی، داًـگاُ  "تؼییي ؿاخق فشػایؾ صایی تاساى دس خوَْسی اػالهی ایشاى". ==49پٌاّی، ج.، 

 كفحِ. 884ؿیشاص، 
تشسػی فشػایٌذگی تاساى دس ػطح وـَس تِ سٍؽ فَسًیِ  ".:<49.، ػشب خذسی،م.، ٍ لشتاى پَس، د.،  حىین خاًی،ؽ.، هْذیاى، م.ح

 .4<8-<<8.:<49ؿْشیَس>-?، ػَهیي ػویٌاس هلی فشػایؾ ٍ سػَب ، پظٍّـىذُ حفاظت آب ٍ آتخیضداسی،"اكالح ؿذُ

، ?<، پظٍّؾ ّای آتخیضداسی، ؿواسُ"لشػتاى تْیِ ًمـِ فشػایٌذگی تاساى تشای اػتاى".?<49حىین خاًی،ؽ.، حىین خاًی،ا.،

 .?<49صهؼتاى

ؿْشیَس، داًـگاُ كٌؼتی اكفْاى،  >-?، چْاسهیي وٌگشُ خان ایشاى، "تخویي ضشیة فشػایؾ صایی دس ایشاى ".9=49ػپاػخَاُ،ع،س.، 

 .?44كفحِ

.پظٍّـٌاهِ ػلَم وـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی "تغییشات هىاًی فشػایٌذگی تاساى دس اػتاى هاصًذساى".9<49كادلی،ع.ح.س.،ٍ تْضادفش،م.،

 .>9-?:(@4)8خضس، 

اسصیاتی دلت ٍ واسایی سٍؽ ؿاخق فَسًیِ ٍ تدضیِ ػاهلی دس تْیِ ًمـِ ؿذت فشػایؾ ٍ همایؼِ آى تا  "ػلی هحوذ پَس،آ.، افؼشی، س.،

 .8:-8;، ف8، ؿواس4ُ?49ْاسپظٍّـی پظٍّؾ ّای فشػایؾ هحیطی، ت -. فللٌاهِ ػلوی"دس حَضِ ّای آتخیض ًیوِ خـه EPMسٍؽ

.پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ، داًـگاُ تشتیت هذسع،گشٍُ "( فشهَل ٍیـوایش تشای ایشاىRتؼییي فاوتَس فشػایٌذگی)".=>49هختاسصادُ،م.،

 كفحِ.4;4هشتغ ٍ آتخیضداسی، 

. پظٍّـىذُ حفاظت خان "اىتشسػی ٍ تؼییي هٌاػة تشیي ؿاخق فشػایٌذگی تاساى دس هٌاطك هختلف ایش ."?<49ًیه واهی،د. 

 ٍآتخیضداسی.

ػی ٍ ، هدلِ هٌْذ "تشسػی ٍ ٍ هؼشفی چٌذ ؿاخق خذیذ فشػایٌذگی تاساى."1831ًیه واهی، د.، سصم خَ، ج.، تیات هَحذ، ف.،

 .8=-;>، 8، ؿواس8ُهذیشیت آتخیض، خلذ

 4=:چوشاى، ف  ، تشخوِ ی لذیشی، چاج چْاسم، اًتـاسات داًـگاُ ؿْیذ"حفاظت خان".8<49ّادػَى، ى .

تؼییي ؿاخق فشػایٌذگی تاساى دس اللین ًیوِ خـه ػشد ".><49، ٍ خؼفشی، م. .،ّوتی، م.، احوذی، ح.، ًیه واهی، د.، صّتا تیاى، ؽ

هذیشیت  -. چْاسهیي ّوایؾ ػلَم ٍ هٌْذػی آتخیضداسی"وشهاًـاُ(–ایشاى) هطالؼِ هَسدی ایؼتگاُ تحمیمات حفاظت خان وثَدُ ػلیا 

 آتخیض، داًـىذُ هٌایغ طثیؼی داًـگاُ تْشاى، وشج. حَصُ ّای
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