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 چکيده
ثرب   ي اهرط يِّ ا اضي، اظ اّويز ذبني ثطذَضزاض اؾزهٌؾَض اؾشيبزُ ثْيٌِ اظ اضّبي آثريع ثِحَظُسٌبؾت اؾشيبزُ اظ هطسـ زض 

ضٍـ، سَاى اَّلَغيْي ؾرطظهيي ثرطاي ّرط يرِ اظ ّبضثطيْربي       ز. زض اييقَاؾشيبزُ اظ ضٍـ سجعيِ ٍ سحليل ؾيؿشوي اًجبم هي

ّربي ّوگري   قَز. ثِ ّويي هٌؾَض زض حَظُ آثريع ذبًَبُ ؾطخ، دؽ اظ قٌبؾربيي هٌربثـ اَّلرَغيْي، ٍاحرس    هكرم هيهطؾَم 

زض  هحيغري ٍاحرس ظيؿرز   18؛ آهرسُ ثسؾرز ّبضثطي هطسـ زض ّل حَظُ سقييي گطزيس. ثطاؾبؼ ًشبيج سَاى اَّلَغيْي هكرم ٍ 

اذشهربل زاضز.   3سرب   2 يّالؾْبزض هٌغَِ سكريم زازُ قس ِّ ثركْبي ٍؾيقي اظ آى ثِ اضاضي هطسقي ثب  1:25999هَيبؼ 

زضنرس اظ   24 ي ذهرَل؛ يزض ا ثبقس. هي ّن 1ّالؼٍبثليز ٍ سَاى اَّلَغيِ ثبليقل اضاضي هَضز هغبلقِ ثطاي ّبضثطي هطسـ ثب 

بر ٍحرف  ير ح يچرطا  يثطاثِ ٍاؾغِ سٌسي قيت، اَّؾيؿشن حيبؽشي ٍلوساز ٍ  ٍيػُِثقٌبؾي ٍ ؾطظهيي، ثِ لحبػ ؾبذشبض ظهيي

زضنرس   5/19ٍ  2 سَاى ّالؼ يزضنس زاضا 11؛ 1 سَاى ّالؼ يزاضا يهطسق يزضنس اظ اضاض 8/3ٌِْ يضوي ا َز.قيهكٌْبز يد

ِ انالح هطسـ  يّببهِثطً يبثيهٌؾَض هْبىاظ ايي هغبلقِ ثِآهسُ ثسؾزًشبيج  .ثبقسيه 3 سَاى ّالؼ يزاضا ـ  يثٌرس ٍ عجَر اظ  هطاسر

، ثبقرٌس يه 1 سَاى ّالؼ يِّ زاضا ّْشبض( اظ هطاسـ هٌغَِ 76زضنس ) 8/3اؾبؼ زض ي ياثط  ّبضثطز زاضز.، يزاضلحبػ ضٍـ هطسـ

ـ ثبقرٌس يهر  3 ٍ 2 سرَاى ّرالؼ   يِّ زاضا ّْشبض( 1991زضنس ) 6/54ٍ زض  يسقبزل يزاضضٍـ هطسـ  يقر يعج يزاض، ضٍـ هطسر

ل يهٌؾَض سجرس ٍِ ث ياضاض ّْشبض( 833زضنس ) 7/41 ي، ثطايههٌَف يزاضب هطسـيبر انالح هطسـ يفولثٌبثطايي . قَزيهكٌْبز يد

 گطزز. يكٌْبز هيدّبقز، ّن ثبظزُ ثِ هطاسـ زؾز يوعاضّبيز

 

 . يزاضـ، ضٍـ هطس، انالح هطاسـيبثي، هْبىّبي ّوگي اَّلَغيِضٍـ ؾيؿشوي، ٍاحس ّإ مل٘ذٕ:ٍاشُ

 

 مقدمه
ِ  سٌبؾت اؾشيبزُ اظ هطسـ زض حَظُ هٌؾرَض  ّبي آثريرع ثر

 .اؾشيبزُ ثْيٌِ اظ اضاضي، اظ اّويز ذبني ثطذَضزاض اؾرز 

et al., (2001) Bocco, ٍ (2007) Prato, سقيرررريي ؛

هٌؾرَض اؾرشيبزُ ثْيٌرِ اظ    ّبضثطيْبي هٌبؾت ثطاي اضاضي ثِ

ثط زض ؤهر  يؾطظهيي ٍ جلَگيطي اظ اىعايف سرطيت ضا گربه 

  زاًٌس.  يسَؾقِ دبيساض ه ضاّجطز

فررسم قررٌبذز اظم اظ دشبًؿرريل ؾررطظهيي ٍ اؾررشيبزُ   

ميطهٌغَي اًؿبى اظ ؾطظهيي ثبفث ّبّف ضٍظاىعٍى هٌربثـ  

( 1389هررسٍم )  (.Rossiter, 1990) عجيقي ذَاّرس قرس  
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 يي هقٌر يي ثرس يًَؿ اؾشيبزُ اظ ؾطظه يًبزضؾش ،ٌّسيبى هيث

ل آى يب دشبًؿر ير اًرساظُ سرَاى   ي ٍ آة ثرِ  ياؾز ّرِ اظ ظهر  

زض ضاثغرِ ثرب    حينرح  يعير ضفسم ثطًبهِقَز ٍ ياؾشيبزُ ًو

ب ضٍـ يررز ملررظ يطيي، هررسيًررَؿ اؾررشيبزُ اظ ؾررطظه  

زازُ ٍ زؾز ثِ زؾز ّن  ييًبزضؾز اظ ؾطظه يثطزاضثْطُ

سُ يرري ضا ثبفررث گطزياًؿرربى اظ ؾررطظه يطهٌغَررياؾررشيبزُ م

هٌجرـ   ِير ي يٌرس، ؾرطظه  ّيبى هيث( 1366هرسٍم ) اؾز.

آى  يْبياظ ؾرَزهٌس  يبضيط اؾز، اهب ثؿيدصتيهحسٍز ٍ آؾ

 ٌس.ّؿش سيٍ ٍبثل سجس يجب اظ آى اؾشيبزُ ًكَز، اثسياگط ث

ي يري هطاسـ ضا سق يبثيي گبم زض اضظياٍل؛ (1385) ياضظاً

 زاضزيبى هر ير زاًس ٍ ثيهٌغَِ هَضز هغبلقِ ه ياضاض يضثطّب

 ِّ ِ ي ؾرطظهيي  ْرب فٌرَاى يْري اظ ّبضثطي  اضاضي هطسقي ثر

هيي ثركي اظ فلَىِ هَضز ًيربظ زام،  أثبقس ِّ فالٍُ ثط سيه

ىرـ  ثب زذبلز زض سٌؾين ضغيرن آثري، سقرسيل آة ٍ ّرَا، ض    

ظيجربيي ٍ ميرطُ، ًَرف     ًيبظّبي زاضٍيي ٍ نٌقشي، سيرط،، 

 ثٌربثطايي ًوبيرس.  ّربي آثريرع ّبهرل هري    ذَز ضا زض حرَظُ 

ِ  حَظُ ّبضثطي هطسـ زضسَاى  يبثياضظ هٌؾرَض  ّبي آثريرع ثر

آًْررب اظ اّويررز ذبنرري  ضيررعي زضؾررز ٍ انررَليثطًبهررِ

سَاًس هسيطاى ضا زض هقطىي ٍ ثبقس. ايي اهط هيثطذَضزاض هي

ّربي هطسقري   اضظقگصاضي اٍشهبزي ذسهبسي ِّ اَّؾيؿرشن 

، يربضي ًوبيرس. ثرِ ّوريي     زٌّرس يثِ جَاهـ ثكطي اضائِ هر 

ّربي هطسقري   يبثي ثِ سقطيو زٍيَي اظ اَّؾيؿشنهٌؾَض زؾش

 ضؾس.  ثٌسي آًْب، اهطي ضطٍضي ثِ ًؾط هيجٍَِ ع

يٌرسي اؾرز ّرِ    اسحليرل ؾيؿرشوي ىط   ضٍـ سجعيِ ٍ

سَاًس ايي اهط هْن ضا اًجبم زازُ ٍ زضًْبيز ثب اؾشيبزُ اظ هي

ًَكِ، هٍَقيز ٍ زيگط ذهَنريبر؛ جبيگربُ هطسرـ ضا زض    

ّل ؾطظهيي ًكبى زّس. ايي ضٍـ ثب افوربل ّليرِ فَاهرل    

فن اظ دَقف گيربّي، ذهَنريبر   ثط زض سقطيو هطسـ اؤه

اٍلين ٍ ميطُ ؾرقي زاضز    ًؾيط ذبُ ٍ سَدَگطاىي، ،ىيعيْي

ٍضي هطسـ ّبي هٌبؾت زض ؾطظهيي ضا ثطاي ثْطُاثشسا فطنِ

زضنرس   ًؾيرط   ،فرَاهلي هرس ًؾرط ٍرطاضزازى    ثب  ثقسسقييي ٍ 

، سرَاى  دَقف گيبّي، سطّيت گيبّي، سَليس فلَىِ ٍ ميرطُ 

 ضا ًيع سقييي ًوبيرس يبزُ اظ آًْب ب سٌبؾت اؾشي يهطسق ياضاض

 ,.Tanik, et al(. 1389؛ هررسٍم،  1368هجطز،  ي)ازّو

هٌرربثـ، اٍررسام ثررِ  ييقٌبؾررب يِ اثشررسا ثررطايررزض سطّ (2003)

ْ ًوَزًس. ؾذؽ اٍ يييسَن يّبزازُ يآٍضجوـ ِ ير سام ثرِ س

ي زض يز ظهرري، ذرربُ، قررْل ٍ ٍضررقدَقررف يّرربًَكررِ

 يگط ّوذَقربً يْسيثب ّب ضا هرشلو ًوَزُ ٍ ًَكِ يّبِيا

اظم  ّبيكرٌْبز ي، ديي سرَاى اَّلرَغ  يري ًوَزًس. آًْب ثرب سق 

ع ضا اضائرِ  ير ح حرَظُ آثر يٍ نرح  يز انرَل يطيجْز هرس 

 ًوَزًس.  

زض ايطاى سحَيَبر هشقسزي زض اضسجبط ثب اضظيربثي سرَاى   

هجرطز   يازّو اَّلَغيِ نَضر گطىشِ اؾز ِّ هغبلقبر

؛ (1378) ي؛ هحيررررَؽ(1376) ي؛ ضٍز گطهرررر(1373)

 ي؛ احورس (1381)؛ هرسٍم ٍ ّوْبضاى (1379)زازضؾز 

 .ثبقرس يٍبثرل شّرط هر   ، (1381)ب ير ًبحيٍ ؾ (1382)ظازُ 

اظ ضٍـ سجعيِ ٍ سحليل ؾيؿرشوي   (،1373هجطز ) يازّو

ّبضثطي هطسرـ زض حرَظُ آثريرع ًرطزيي     سَاى  يبثياضظثطاي 

ِّ ًشيجِ اضظيربثي ايري هحَرٌ ًكربى      .اؾشيبزُ ًوَزُ اؾز

 ياضاضر ثركْبي ٍؾيقي اظ گؿرشطُ ًرطزيي ثرِ    زّس ِّ  هي

اظ عطىري  اذشهربل زاضز.   4ٍ  3 ،2 يّالؾرْب ثرب   يهطسق

ثرطزاضي  ثرل ثْرطُ  ثركْبي زيگطي ًيع حيبؽشي ٍ يرب ميطٍب 

اظ ضٍـ  ،(1376) يضٍزگطهر  ّوچٌريي اًرس.   اضظيبثي قرسُ 

ّبضثطي هطسـ زض حرَظُ آثريرع   سَاى  يبثياضظهٌؾَض ىًَ ثِ

طىشرِ اؾرز ّرِ ٍبثليرز ٍ سرَاى      زهبًٍس اؾشيبزُ ٍ ًشيجِ گ

اَّلَغيِ ثبليقل اضاضي هَضز هغبلقِ ثطاي اؾشيبزُ هطسقري  

ثبقس ٍ ًيبظهٌس هسيطيز نحيح ثرطاي اؾرشيبزُ اظ    دبييي هي

 هطاسـ ٍ حيبؽز اظ اضاضي اؾز.   
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ّسه اظ سحَيٌ حبضرط، اؾرشيبزُ اظ ضٍـ ؾيؿرشوي    

هٌؾرَض سْيرِ ًَكرِ ٍاحرسّبي ّوگري اَّلَغيرِ ٍ       ثِ

ّبيي ثَزُ اؾز ِّ ثطاي سطؾين ذغرَط  زازُزؾشيبثي ثِ 

ـ  انالح يّبثطًبهِ يبثيهْبى، ّلي آهبيف ؾطظهيي  هطسر

ـ   يثٌسعجٍَِ  ضرطٍضي   يزاضهطاسـ اظ لحربػ ضٍـ هطسر

ِ  يهطسق ياضاضثبقس. زض ايي ضاثغِ سَاى هي فجربضر  ٍ ثر

حرَظُ آثريرع ذبًَربُ    گط سٌبؾت اؾشيبزُ اظ هطسرـ زض  يز

اضظيربثي   1:25999َيربؼ  زض ه، ؾطخ قْطؾشبى اضٍهيِ

ـ  ِ اظ ّالؼيّط  يٍ ثطا گطزيس ٍ  يزاضّرب، ضٍـ هطسر

  س. يكٌْبز گطزيد ييؿشن چطايًَؿ ؾ

 

 مواد و روشها

 خصَص٘ات حَزُ هَرد هطالعِ  

 2999 حَظُ آثريع ذبًَبُ ؾطخ ثرب هؿربحشي ثربلل ثرط    

 45ْ 99' 32"سرب   44ْ 57' 4" ييبيز جنطاىيٍ هٍَقّْشبض 

فطو قوبلي،  37ْ 59' 42سب  37ْ 46' 18"عَل قطٍي ٍ 

    ِ فٌرَاى  زض قوبل قطٍي قْطؾرشبى اضٍهيرِ ٍرطاض زاضز ٍ ثر

ايؿشگبُ آهَظقي گطٍُ هطسـ ٍ آثريعزاضي زاًكرْسُ هٌربثـ   

عجيقي زاًكگبُ اضٍهيِ زض ًؾط گطىشِ قسُ اؾرز. ثرباسطيي   

هشط اظ  1483هشط ٍ ّوشطيي اضسيبؿ آى  2379اضسيبؿ حَظُ 

قٌبؾي اظ ًَؿ ضؾَثي ظهيي يّب. ؾبظًسثبقسؾغح زضيب هي

ثبقس ِّ زض هيِ يِ سب ؾٌَظٍئيدبلئَظٍئٍ هشقلٌ ثِ زٍضاى 

ايي هيبى، ؾبظًسّبي زٍضُ غٍضاؾيِ ٍ ًئَغى ثرف افؾرن  

قٌبؾري حرَظُ ضا ثرِ ذرَز اذشهربل      ظهريي  يّرب ؾبظًس

ّْرري آ يّبؾرربظًس غَررِ ضا فوررسسبًٌاًررس. اضسيبفرربر هزازُ

ّبي ًئَغى سكرْيل  ضىهبَّضي ضا هباؾيِ ٍ هٌبعٌ سذِغٍض

ِ ّرَاسطًط  ّبي زٍضاى زٌّس. ًْكشِهي نرَضر ضؾرَثبر   ثر

ثبىز ذبُ . قًَسّبي آثطىشي زيسُ هياي ٍ دبزگبًَِّّذبيِ

حَظُ سنييطار ثؿيبض ّوي زاضز ٍ ثغَض هشَؾظ ثبىز ذبُ 

اي دربي زاهٌرِ   قٌي اؾز. زض هٌبعٌ ٍاضيرعُ  -ضؾي -لَهي

ذبُ  گطيز َاحيَُّ، ذبُ زاضاي ثبىز ؾجِ ثَزُ ٍ زض ً

سط اؾز. ؾربذشوبى  هبضًي ٍ ثب ثبىز ؾٌگيي -قيلي ٍ ضؾي

اي ٍ هيرعاى چگربلي ؽربّطي ّرن اؾرز.      ذبُ حبلز زاًِ

  ُ زضنرس( ٍ   6/1) هيعاى هٌبؾت هَاز آلي هَجرَز زض ذرب

 37/9 -34/9 الْشطيْري ٍ ّسايز 5/7حسٍز  شِيسياؾًيع 

ِ  ْرب فبهلط ياؾرز ٍ هَربز   هشرط  ظيوٌؽ ثرط زؾي اي زض زاهٌر

 يسٌبؾرت اؾرشيبزُ اظ اضاضر    يثرطا شٌس ّرِ هحرسٍزيشي   ّؿ

سنييطار ثبضـ هشَؾظ ؾباًِ حَظُ . ٌٌّسيجبز ًويا يهطسق

+ z 142/9هَضز هغبلقِ ًؿجز ثِ اضسيبؿ ثِ قرْل ضاثغرِ    

4/85  =p  (85/9  =Rهرري ) ثبقررس ّررِ زض آىP  ثبضًررسگي

ي يري سجضرطيت    Rاضسيربؿ ثرِ هشرط ٍ     Zهشرط،  ؾباًِ ثِ هيلي

ؾباًِ ثرب اضسيربؿ    يزهبثبقس. گطازيبى هشَؾظ يضگطؾيَى ه

z 992/9- 22/14  =T (18/9  =R )ثررِ قررْل ضاثغررِ   

ؾرباًِ ثرِ حؿرت     يزهرب هشَؾرظ   Tثبقرس ّرِ زض آى   هي

ي ضگطؾريَى  يري سجضطيت   Rاضسيبؿ ثِ هشط ٍ  Zگطاز، ؾبًشي

، هشَؾظ ثبضًسگي ٍ زهبثبقس. ثطاؾبؼ گطازيبى ثبضـ ٍ هي

هشرط  هيلي 9/393سطسيت ز هغبلقِ ثِزهبي ؾباًِ حَظُ هَض

گطاز ثطآٍضز گطزيس. اٍلين حَظُ هَضز زضجِ ؾبًشي 87/9ٍ 

ًوربي آهجرطغُ، ثرِ قرطح     هغبلقِ ثب اؾرشيبزُ اظ ضٍـ اٍلرين  

حَظُ آثريع  اجطايي  -)هغبلقبر سَجيْي ثبقسهي 1جسٍل

 (. 1385ذبًَبُ ؾطخ، 

 

  ًوإ آهثرشُاقل٘ن هٌطقِ تراساض اقل٘ن -9جذٍل

 اقل٘ن ارتفاع ) هتر( فردٗ

 ذكِ ؾطز 1759-1459 1

 ذكِ ؾطزًيوِ 2959-1759 2

 اٍلين اضسيبفبر 2359-2959 3
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 رٍش هطالعِ  

ّربضثطي هطسرـ زض حرَظُ هرَضز     سَاى  يبثياضظهٌؾَض ثِ

هغبلقِ ثب اؾشيبزُ اظ ضٍـ ؾيؿشوي، اثشسا هٌبثـ اَّلرَغيْي  

طايري زض  اج -دبيساض ٍ ًبدبيساض زض حرس هغبلقربر سيهريلي   

ّبي ّبضي اًجربم   سَؾظ ّط يِ اظ گطٍُ 1:25999هَيبؼ

قٌبؾري ٍ   قس. ثط ايي اؾبؼ هغبلقبر ىيعيرَگطاىي، ظهريي  

ٌبؾرري ٍ اضظيرربثي اضاضرري، دَقررف كىَلررَغي، ذبَّضغئَه

ٍضظي، زاهرساضي ٍ  گيبّي، ّيسضٍلَغي ٍ هٌربثـ آة، ّكرب  

قٌبؾرري، ىطؾرربيف ٍ ضؾررَة ٍ  اٍلررين زاهذررطٍضي، ّررَا ٍ

في زض هٌغَِ اًجبم قس. ؾذؽ ثرب اؾرشيبزُ   اجشوب -اٍشهبزي

ّرب   ثٌرسي زازُ  اظ ضٍـ ؾيؿشوي ثِ سجعيِ ٍ سحليل ٍ جوـ

اٍسام قس. اثشرسا، ًَكرِ ٍاحرسّبي ّوگري هطحلرِ اٍل اظ      

ّربي عجَربر اضسيربفي، قريت ٍ جْرز سْيرِ        سلييٌ ًَكِ

قٌبؾري   ّبي ثبىز ٍ فوٌ ذبُ ٍ ظهريي  گطزيس، ؾذؽ ايِ

احسّبي ّوگي هطحلرِ زٍم  ثب ايي ًَكِ سلييٌ گطزيسُ ٍ ٍ

   ِ   سْيِ قس. دؽ اظ سْيِ ٍاحسّبي ّوگري هطحلرِ زٍم، اير

دَقف گيربّي ثرب آى سلييرٌ    ّبي هطسقي ٍ زضنس سب، سيخ

ثب سَجِ ثِ اعالفبر ٍ قسُ ٍ ٍاحسّبي ّوگي ًْبيي سْيِ 

،  ذهَنرريبر ّررط يررِ اظ ٍاحررسّبي ّوگرري ّررب، ًَكررِ

ثررب سَجررِ ثررِ ذهَنرريبر   زضًْبيررزاؾررشرطا، گطزيررس. 

َلَغيْي ٍ هحيغي ّط ٍاحس ّوگري ٍ زض ًؾرط گرطىشي    اّ

ـ    ، ًؿرجز ثرِ   (2 )جرسٍل  هسل اَّلرَغيْي ّربضثطي هطسر

ٍ سٌبؾت اؾشيبزُ اظ هطسـ اٍرسام  ضثطي هطسـ سَاى ّباضظيبثي 

  .سيگطز

 

 (9281هخذٍم،  هذل امَلَشٗل تَاى مارترٕ هرتع در رٍش تجسِٗ ٍ تحل٘ل س٘ستوٖ )اقتثاض از -3 جذٍل

 هتغ٘ر              

  مالض 

 ض٘ة

 )درصذ(
 حساس٘ت تِ فرساٗص تارًذگٖ اقل٘ن هٌاتع آب

ًَع خاك ٍ عوق 

 آى

درصذ پَضص 

اّاى ٘گ

 هرغَب

 9-12 1 هطسـ ّالؼ

چكوِ ٍ 

آثطاِّ 

 زائوي

ذكِ ًيوِ

 ؾطز
399-349 

ضؾَثبر آثطىشي ٍ 

 ّبي َّّطىشيًْكشِ

لَهي ضؾي  -لَهي

 ٌيهشَؾظ سب فو
49> 

 12-15 2هطسـ ّالؼ 
 آثطاِّ

 زائوي

ذكِ ًيوِ

 ؾطز
399-349 

ّبي َّّطىشي ٍ ًْكشِ

 ايآثطىز ّبي دبزگبًِ

لَهي ضؾي  -لَهي

 فوٌّن
49-39 

 15-39 3هطسـ ّالؼ 
آثطاِّ 

 زائوي
 299-349 ذكِ ؾطز

ّبي َّّطىشي ٍ ًْكشِ

 ايآثطىز ّبي دبزگبًِ

لَهي ضؾي  -لَهي

 فوٌّن
39-29 

 39-69 4هطسـ ّالؼ 

آثطاِّ 

ىهلي ٍ 

 ىبٍس آة

 299-349 كِ ؾطزذ
ّبي َّّطىشي ٍ ًْكشِ

 ايّبي دبزگبًِآثطىز

لَهي ضؾي  -لَهي

فوٌ ٍ قٌي ٍ ّن

 ٍلَُ ؾٌگ

29-19 

 حيبؽز

بر يح ي)چطا

 ٍحف(
 ىبٍس آة <69

اٍلين 

 اضسيبفبر
 هبضى ٍ ٌّگلَهطا <399

قٌي ٍ ٍلَُ ؾٌگ 

 ٍ ضذٌوَى ؾٌگي
69-49 
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ف هطاسرـ هرَضز   يز ٍ گرطا يي ثب سَجِ ثرِ ٍضرق  يّوچٌ

 يثرطا  يكرٌْبز يد يؿشن چرطا يٍ ؾ يزاضلقِ، ضٍـ هطسـهغب

ي ذهرَل،  ير اضائِ قرس. زض ا  يهطسق يّبِ اظ ّالؼيّط 

سب ذَة ثَزًرس، ضٍـ   يز فبليٍضق يِّ زاضا يهطاسق يثطا

ز هشَؾرظ  يٍضق يِّ زاضا يهطاسق يٍ ثطا يسقبزل يزاضهطسـ

زض ًؾرط گطىشرِ قرس. ضٍـ     يقر يعج يزاضثَزًس، ضٍـ هطسـ

 يزض ًؾط گطىشِ قرس ّرِ زاضا   يزض هطاسق يَفههٌ يزاضهطسـ

ثرب   يهطاسقر  يو ثَزًرس. ثرطا  يضق يليو ٍ ذيز ضقيٍضق

 يٍ ثرطا  يسٌربٍث  يؿرشن چرطا  يسرب ذرَة؛ ؾ   يز فربل يٍضق

ِ  ز هشَؾرظ  يثب ٍضق يهطاسق ز ٍ يثرِ ًورطُ ٍضرق    ثرب سَجر

 -ي، سٌرربٍثيطيذأسرر يؿررشن چررطاي؛ ؾيبّيررخ گيررف سيگررطا

 (.  3 )جسٍل قس ؾط گطىشِزض ً ياؾشطاحش -يٍ سٌبٍث يطيذأس

 

 (9281، ٖارزاً )هٌثع؛ ٖٗستن چراٍ٘ س ٕدارلحاظ رٍش هرتعهراتع از  ٕتٌذطثقِدستَرالعول  -2 جذٍل

 ٕداررٍش هرتع ت٘طثقِ ٍضع
ًورُ 

 تٍ٘ضع

 ٕطٌْاد٘پ ٕستن چرا٘س

 ٖص هٌفٗگرا ص ثاتت ٍ هثثتٗگرا

 سب ذَة يفبل
ثِ ضٍـ  يزاضهطسـ

 سقبزل
  يسٌبٍث  يسٌبٍث >37

 هشَؾظ
ثِ ضٍـ  يزاضهطسـ

 يقيعج

 يطيذأس - يسٌبٍث يطيذأس 35 -37

 ياؾشطاحش - يسٌبٍث يطيذأس - يسٌبٍث 33 - 35

33 - 31 
ِ ؾبل يثب  ياؾشطاحش - يسٌبٍث

 اؾشطاحز

ثب زٍ ؾبل  ياؾشطاحش - يسٌبٍث

 اؾشطاحز

 يليو ٍ ذيضق

 ويضق
 بر انالح هطسـ يفول <31  يههٌَف يزاضهطسـ

 

  جينتا
ّربضثطي هطسرـ   سَاى  يبثياضظهٌؾَض ِزض سحَيٌ حبضط ث

زض حَظُ آثريع ذبًَبُ ؾرطخ، اظ ضٍـ ؾيؿرشوي اؾرشيبزُ    

، هٌغَِ هَضز هغبلقِ زض قسُقس. ثِ اؾشٌبز ثطضؾيْبي اًجبم 

 ٍاحس ّوگي ًْبيي سكْيل قسُ 18اظ  1:25999هَيبؼ 

 4زض جرسٍل  ذهَنيبر ّط يِ اظ ٍاحسّبي ّوگري  ِّ 

 .  سُ اؾزياضائِ گطز
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 سرخ  ُس خاًقا٘آتخهطخصات ٍ خصَص٘ات ٍاحذّإ ّوگي حَزُ  -4 جذٍل

 طثقات ارتفاعٖ مذ
 ض٘ة

 )درصذ(
 دها طثقات تارش طثقات اقل٘ن جْت

ت٘پ 

 /زراعتگ٘اّٖ

ت ٍ٘ضع

 *هرتع

ًورُ 

 تٍ٘ضع
 صٗگرا

پَضص 

 تاجٖ
 ضنل فرساٗص ضٌاسٖزه٘ي

ضذت 

 فرساٗص

تافت ٍ عوق 

 خاك
 هٌاتع آب

1 1759- 1459 12-5 NE ًبچيع ؾغحي هشَؾظ ضؾَثبر آثطىشي - - - - ظضافز 3/11-7/19 299-349 ذكِ ؾطز 
لَهي  -لَهي

 ضؾي ّن فوٌ

آثطاِّ ىهلي 

 ٍ ىبٍس آة

2 1759- 1459 12-5 NW 3/11-7/19 299-349 ذكِ ؾطز Pt-Ro ًبچيع ؾغحي  ّن ضؾَثبر آثطىشي 25 يهٌي 35 هشَؾظ 
لَهي  -لَهي

 ضؾي هشَؾظ
 آثطاِّ زائوي

3 1759- 1459 15-12 NE ًبچيع ؾغحي هشَؾظ ضؾَثبر آثطىشي - - - - ظضافز 3/11-7/19 299-349 ذكِ ؾطز 
لَهي  -لَهي

 فوٌضؾي ّن

آثطاِّ ىهلي 

 ٍ ىبٍس آة

4 1759- 1459 15-12 N ًبچيع ؾغحي ّن ضؾَثبر آثطىشي - - - - ظضافز 3/11-7/19 299-349 ذكِ ؾطز 
لَهي  -لَهي

 ضؾي هشَؾظ
 يآثطاِّ ىهل

5 2959-1759 15-12 N ِّبي َّّطىشيًْكشِ - - - - ظضافز 7/19-1/19 349-399 ذكِ ؾطزًيو 
ؾغحي ظيبز ٍ 

 قيبضي ّن
 ّن

لَهي  -لَهي

 ضؾي فويٌ
 آثطاِّ زائوي

6 2959-1759 39-15 N ِّبي َّّطىشيًْكشِ - - - - ظضافز 7/19-1/19 349-399 ذكِ ؾطزًيو 
ؾغحي ظيبز ٍ 

 قيبضي ّن
 ّن

لَهي  -لَهي

 ضؾي فويٌ
 آثطاِّ زائوي

7 2959-1759 39-15 S ِ7/19-1/19 349-399 ذكِ ؾطزًيو Pt-As هشَؾظ قيبضي ظيبز ّبي َّّطىشيًْكشِ 35 ثبثز 34 هشَؾظ 
لَهي  -لَهي

 ضؾي ّن فوٌ
 آثطاِّ ىهلي

8 2959-1759 39-15 S ِ7/19-1/19 349-399 ذكِ ؾطزًيو Pt-As 35 ثبثز 34 هشَؾظ 

َّّطىشي  ّبيًْكشِ

ّبي ٍ آثطىز

 ايدبزگبًِ

 هشَؾظ قيبضي ظيبز
لَهي  -لَهي

 ضؾي ّن فوٌ
 آثطاِّ زائوي

9 2959-1759 15-12 N ِظضافز 7/19-1/19 349-399 ذكِ ؾطزًيو - - - - 

ّبي َّّطىشي ًْكشِ

ّبي ٍ آثطىز

 ايدبزگبًِ

ؾغحي ظيبز ٍ 

 قيبضي ّن
 ّن

لَهي  -لَهي

 ضؾي فويٌ

چكوِ ٍ 

 آثطاِّ زائوي
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 سرخ  ُهطخصات ٍ خصَص٘ات ٍاحذّإ ّوگي حَزُ آتخ٘س خاًقا -4جذٍل اداهِ 

 طثقات ارتفاعٖ مذ
 ض٘ة

 )درصذ(
 دها طثقات تارش طثقات اقل٘ن جْت

ت٘پ 
 گ٘اّٖ/زراعت

ٍضع٘ت 
 هرتع*

ًورُ 
 ٍضع٘ت

 گراٗص
پَضص 
 تاجٖ

 ضنل فرساٗص ضٌاسٖزه٘ي
ضذت 
 فرساٗص

تافت ٍ عوق 
 خاك

 هٌاتع آب

19 2959-1759 15-12 S ِ7/19-1/19 349-399 ذكِ ؾطزًيو Pt-As 35 ثبثز 34 هشَؾظ 
ّبي َّّطىشي ًْكشِ

ّبي ٍ آثطىز
 ايدبزگبًِ

قيبضي ظيبز ٍ 
 ذٌسٍي ّن

 ظيبز
لَهي  -لَهي

 ضؾي ّن فوٌ
 آثطاِّ ىهلي

11 2959-1759 39-15 S ِ7/19-1/19 349-399 ذكِ ؾطزًيو Pt-As ّبي َّّطىشيًْكشِ 35 ثبثز 34 هشَؾظ 
يبضي ظيبز ٍ ق

 ذٌسٍي ّن
 ظيبز

لَهي  -لَهي
 ضؾي ّن فوٌ

آثطاِّ ىهلي 
 ٍ ىبٍس آة

12 2959-1759 69-39 S ِ7/19-1/19 349-399 ذكِ ؾطزًيو Pt-As هشَؾظ قيبضي ظيبز ّبي َّّطىشيًْكشِ 35 ثبثز 34 هشَؾظ 
لَهي  -لَهي

 ضؾي ّن فوٌ
آثطاِّ ىهلي 

 ٍ ىبٍس آة

13 2959-1759 69-39 N ِظضافز 7/19-1/19 349-399 ذكِ ؾطزًيو - - - - 
ّبي َّّطىشي ًْكشِ

ّبي ٍ آثطىز
 ايدبزگبًِ

بز ٍ يؾغحي ظ
 قيبضي ّن

 ّن
لَهي  -لَهي

 ضؾي فويٌ
چكوِ ٍ 

 آثطاِّ زائوي

14 2959-1759 39-15 N ِظضافز 7/19-1/19 349-399 ذكِ ؾطزًيو - - - - 

ّبي َّّطىشي ًْكشِ
ّبي ٍ آثطىز
 ايدبزگبًِ

 ّن بزيي ظؾغح
لَهي  -لَهي

 ضؾي فويٌ
 آثطاِّ زائوي

15 2959-1759 69-39 NW ِ7/19-1/19 349-399 ذكِ ؾطزًيو Pt-Pr ّبي َّّطىشيًْكشِ 45 ثبثز 39 ذَة 
بز ٍ يؾغحي ظ

 قيبضي ّن
 ّن

لَهي  -لَهي
 ضؾي فويٌ

چكوِ ٍ 
 آثطاِّ زائوي

16 2959> 69-39 S 1/19-5/9 399-425 اٍلين اضسيبفبر As-Ac 42 يهٌي 32 هشَؾظ 
هبضى ٍ ٌّگلَهطا ٍ 
 قيل ٍ هبؾِ ؾٌگ

قيبضي ظيبز ٍ 
 ذٌسٍي هشَؾظ

 ظيبز
ؾٌگ قٌي ٍ ٍلَُ

 ٍ ضذٌوَى ؾٌگي
 چكوِ

17 2959> 69> SE 1/19-5/9 399-425 اٍلين اضسيبفبر As-Ac 49 يهٌي 32 هشَؾظ 
هبضى ٍ ٌّگلَهطا ٍ 

 آِّ ضٍقي
 ظيبز ذٌسٍي هشَؾظ

ؾٌگ  قٌي ٍ ٍلَُ
 ٌگيٍ ضذٌوَى ؾ

 ىبٍس آة

18 2959> 69> N 1/19-5/9 399-425 اٍلين اضسيبفبر As-Ac هبضى ٍ ٌّگلَهطا 52 يهٌي 32 هشَؾظ 
ٌّبضي ظيبز ٍ 

 ذٌسٍي ّن
 ىبٍس آة ؾٌگقٌي ٍ ٍلَُ ظيبز

 هكرم قسُ اؾز.   ي، ثطاؾبؼ ضٍـ چْبض ىبّشَضيؾز هطاسـ هَضز ثطضي* ٍضققطٍي = قوبل NEمطثي، =  قوبلWE= جٌَة، S= قوبل، Nجْز:  عالئن هَرد استفادُ در جذٍل:   

  Pt-Ro =Pteropyron- Rosa  ،  Pt-As  =Pteropyron-Asteragalus  ،Pt-Pr  =Pteropyron-Prangus  ،As-Ac  =Astragalus-Acanthophyllumسيخ گيبّي:   
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 س خاًقاء سرخ٘حَزُ آتخ ٖهرتع ٖاراض ٕتَاى مارتر -1 جذٍل

مذ ٍاحذ 
 ّوگي

 هساحت
 )ّنتار(

 ٕمارتر
 ٖفعل

تَاى مارترٕ/ 
تٌاسة 

استفادُ از 
 هرتع

رٍش 
 ٕدارهرتع

 ّٕاستن٘س
/ ٕطٌْاد٘پ ٕچرا

ات ٘عول
 ٖاصالح

مذ ٍاحذ 
 ّوگي

 هساحت
 )ّنتار(

 ٕمارتر
 ٖفعل

تَاى مارترٕ/ 
تٌاسة استفادُ 

 از هرتع

-رٍش هرتع

 ٕدار

 ٕچرا ّٕاستن٘س
/ ٕطٌْاد٘پ
 ٖات اصالح٘عول

 - نيظضافز ز 132 9
 يزاضسـهط

 يههٌَف
بر يفول

 3هطسـ ّالؼ  هطسـ 83 91 يانالح
 يزاضهطسـ
 يقيعج

 يطيذأس - يسٌبٍث

 هطسـ 96 3
هطسـ 
 2ّالؼ

 يزاضهطسـ
 يقيعج

 - يسٌبٍث
 يطيذأس

 3هطسـ ّالؼ  هطسـ 99 99
 يزاضهطسـ
 يقيعج

 يطيذأس - يسٌبٍث

 - نيظضافز ز 123 2
 يزاضهطسـ

 يههٌَف

بر يفول
 يانالح

 3سـ ّالؼ هط هطسـ 96 93
 يزاضهطسـ
 يقيعج

 يطيذأس - يسٌبٍث

 - نيظضافز ز 89 4
 يزاضهطسـ

 يههٌَف

بر يفول
 يانالح

92 195 
ظضافز 

 نيز
- 

 يزاضهطسـ
 يههٌَف

 يبر انالحيفول

 - نيظضافز ز 99 1
 يزاضهطسـ

 يههٌَف

بر يفول
 يانالح

94 99 
ظضافز 

 نيز
- 

 يزاضهطسـ
 يههٌَف

 يبر انالحيفول

 - نيظضافز ز 192 6
 يزاضهطسـ

 يههٌَف

بر يفول
 يانالح

 1هطسـ ّالؼ  هطسـ 76 91
 يزاضهطسـ

 يسقبزل
 يسٌبٍث

 هطسـ 122 7
هطسـ ّالؼ 

3 

 يزاضهطسـ
 يقيعج

 - يسٌبٍث
 هطسـ 123 96 يطيذأس

 حيبؽز
بر يح ي)چطا

 ٍحف(

 يزاضهطسـ
 يقيعج

 ياؾشطاحش - يسٌبٍث
ثب زٍ ؾبل 
 اؾشطاحز

 هطسـ 125 8
هطسـ ّالؼ 

2 

 يزاضهطسـ
 يقيعج

 - يسٌبٍث
 هطسـ 164 97 يطيذأس

 حيبؽز
بر يح ي)چطا

 ٍحف(

 يزاضهطسـ
 يقيعج

 ياؾشطاحش - يسٌبٍث
ثب زٍ ؾبل 
 اؾشطاحز

 - نيظضافز ز 192 9
 يزاضهطسـ

 يههٌَف

بر يفول
 يانالح

 هطسـ 192 98

 حيبؽز
بر يح ي)چطا

 ٍحف(

 يزاضهطسـ
 يقيعج

 ياؾشطاحش - يسٌبٍث
ثب زٍ ؾبل 
 اؾشطاحز
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گيْربي اَّلرَغيْي )سجعيرِ ٍ سحليرل ٍ     هَبيؿِ ٍيػ

( ٍ هررسل 4جررسٍل  -ثٌررسي ٍاحررسّبي ّوگرري جوررـ

( زض هٌغَرِ  2اَّلَغيْي سَاى ّربضثطي هطسرـ )جرسٍل    

ّربي  زضنس اظ ظهريي  24ثبقس ِّ هغبلقِ ثيبًگط ايي هي

اي ثرَزى،  هٌغَِ ثِ زليل قيت ظيبز، ؾٌگالذي ٍ نرطُ

حيؼ دَقف گيربّي ٍ جلرَگيطي اظ ىطؾربيف ذربُ،     

قَز ٍ ثرطاي چرطاي   ٌَاى هٌبعٌ حيبؽشي ٍلوساز هيفثِ

زضنس اظ اضاضري   3/34گطزز. حيبر ٍحف ديكٌْبز هي

 8/3زاضي اؾز ّرِ اظ ايري هَرساض    هٌغَِ، هٌبؾت هطسـ

زضنررس زاضاي سررَاى  11؛1زضنررس زاضاي سررَاى ّررالؼ 

ثبقرس  هي 3زضنس زاضاي سَاى ّالؼ  5/19ٍ  2ّالؼ 

 (.2ٍ قْل  5)جسٍل 

ِ  آهسُثسؾزًشبيج   يبثير هٌؾرَض هْربى  اظ ايي هغبلقِ ثر

هطاسـ اظ لحبػ ضٍـ  يثٌسانالح هطسـ ٍ عجَِ يّبثطًبهِ

، ّربضثطز زاضز. ثرط   چطا يكٌْبزيد يّبؿشنيٍ ؾ يزاضهطسـ

ِّ ّْشبض( اظ هطاسـ هٌغَِ  76زضنس ) 8/3زض  ي اؾبؼيا

ٍ  يسقربزل  يزاضثبقٌس، ضٍـ هطسـيه 1سَاى ّالؼ يزاضا

 2سَاى ّالؼ  يّْشبض( ِّ زاضا 1991زضنس ) 6/54زض 

قرَز.  يهر  كٌْبزيد يقيعج يزاضهطسـضٍـ ثبقٌس، يه 3ٍ 

ـ ير بء هطسرـ  يبر انالح ٍ احيفول ، يههرٌَف  يزاضب هطسر

ِ  يّْشربض( اضاضر   833زضنرس )  7/41 يثطا هٌؾرَض  ٍ ثر

كٌْبز يّبقز، دثبظزُ ثِ هطاسـ زؾزّن يوعاضّبيل زيسجس

 8/3ْشربض ) ّ 76 يي، ثرطا يّوچٌر  (.3 گرطزز )قرْل  يه

ثبقرٌس،  يز ذرَة هر  يٍضرق  يزضنس( اظ هطاسـ ّرِ زاضا 

زضنس(  7/39ّْشبض ) 612 يٍ ثطا يسٌبٍث يؿشن چطايؾ

 يؿرشن چرطا  يثبقرٌس، ؾ يز هشَؾرظ هر  يٍضرق  يِّ زاضا

 يي ضاؾرشب، ثرطا  يزض ًؾط گطىشِ قس. زض ا يطيذأس -يسٌبٍث

ز يٍضق يِّ زاضا يزضنس( اظ هطاسق 9/23ّْشبض ) 479

ًؿرجز ثرِ    يز ّوشرط يًوطُ ٍضق يٍل ،ثبقٌسيهشَؾظ ه

 يهٌير  عير ً ف آًْرب يٌْرِ گرطا  يگط هطاسـ زاضًس، ضوي ايز

ثرب زٍ ؾربل    ياؾرشطاحش  -يسٌربٍث  يؿشن چطايؾثبقس، يه

 (.4 س )قْليكٌْبز گطزياؾشطاحز، د

 

 بحث 
 6/54اٌّرَى  زّرس، ّرن  آهرسُ ًكربى هري   ًشبيج ثسؾز

زضنس اظ هؿبحز هٌغَِ هَضز ثطضؾي ثرِ ّربضثطي هطسرـ    

ـ اذشه  4/21زاضي )بل زاضز ٍ زيگط اضاضي هؿشقس هطسر

زضنس( ثِ ّكز زين سجسيل قسُ اؾرز ٍ هوْري اؾرز    

فَاضو جربًجي اظ ٍجيرل ىطؾربيف ذربُ، ٍٍرَؿ ؾريل،       

ظيؿز ضا ثِ زًجربل  اساله ٍ ّوجَز آة ٍ آلَزگي هحيظ

ّبي زين زض حَظُ هرَضز  زاقشِ ثبقس. فلل اىعايف ظهيي

ثرطزاضاى  جشوبفي ثْرطُ هغبلقِ، ًبقي اظ ًيبظ اٍشهبزي ٍ ا

حَظُ آثريع ذبًَبُ  اجطايي  -ثبقس )هغبلقبر سَجيْيهي

(. ثررِ ّورريي فلررز ّررط ؾرربلِ قرربّس    1385ؾررطخ، 

ثربظزُ زض  سنييطّبضثطي اضاضي هطسقي ثِ اضاضي زين ّرن 

( 1384ثبقرررين. اضظاًررري ٍ ّوْررربضاى ) حرررَظُ هررري

هٌغَِ  هطاسـ قبيؿشگي سقييي زض فَاهل سطييهحسٍزٌٌّسُ

 چرطاي  آى، ضّبّطزى زيوعاض ٍ ثِ هطسـ سجسيل عبلَبى ضا

ِ  حؿبؼ ّبيؾٌگ ٍجَز ظٍزضؼ، ىطؾربيف فٌرَاى    ثر

ِّ سجسيل اضاضي هطسقري ثرِ اضاضري    اظ آًجبيي ٌٌّس.هي

 سَليس ٍ ذبُ ىطؾبيف زض ضا سأثيط ثيكشطيي ،ظضافي زين

(، ثٌبثطايي ثبيس ثب اٍرساهبر  1379زاضز )ضىبّي،  ضؾَة

يطّربضثطي اضاضري زض حرَظُ    هسيطيشي اظ ازاهِ ضًٍرس سني 

، زض ,et al., (2001) Patil.  ذبًَبُ ؾطخ جلَگيطي ًوَز

 -اًس، هكْالر اٍشهبزيسحَيَي ِّ زض سبيلٌس اًجبم زازُ

ثررطزاضي اظ ؾررطظهيي اجشورربفي ضا ؾررجت ّرربّف ثْررطُ 

زاًٌس. آًْب هقشَسًس ّرِ ؾربٌّبى حرَظُ آثريرع ثرطاي      هي

 ، ًوبيٌررساىررعايف زضآهررس، اٍررسام ثررِ سنييطّرربضثطي هرري  
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س خاًقاُ سرخ ٘حَزُ آتخ ٖاراض ٖفعل ًٕقطِ مارتر -9 ضنل

 ِ٘ضْرستاى ارٍه

 

ِ ً٘قطِ تَاى حَزُ خاًقاُ سرخ ضْرستاى ارٍه -3 ضنل

 هرتع ٕمارتر ٕترا

 

  
س ٘در حَزُ آتخ ٕدارهرتع ٕرٍضْا ٕطٌْادً٘قطِ پ -2 ضنل

 ِ٘خاًقاُ سرخ ضْرستاى ارٍه

س ٘ستن چرا در هراتع حَزُ آتخ٘س ٕطٌْادً٘قطِ پ -4 ضنل

 ِ٘سرخ ضْرستاى ارٍه ُخاًقا

 
ثٌبثطايي سَاى ظيؿرز هحيغري يرِ هٌغَرِ ثرطاي يرِ       

ثبيس ثطاؾبؼ سَاى اٍشهبزي اجشوربفي ٍ  ّبضثطي ذبل 

هٌغَرِ سقيريي قرَز.     ثب زض ًؾط گطىشي قطايظ اَّلَغيِ

زٌّرس ّرِ زض   ( گرعاضـ هري  1387ّطيويبى ٍ ّوْربضاى ) 

هسيطيز نرحيح آثريرع ثطاؾربؼ سرَاى ٍ     هطاّع اجطايي ثب 

سرَاى اظ ذؿربضر ًبقري اظ ؾريل،     ٍبثليز عجيقري آى هري  
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. ظيؿرز جلرَگيطي ثقورل آٍضز   ىطؾبيف ٍ سرطيت هحيظ

ز هٌربثـ  يطيز ٍ هرس ير ٍبثل يبثير بظهٌرس اضظ يي اهط ًيسحٌَ ا

ج يثبقرس. ًشرب  يٌرِ هر  يّعب ٍ ّرن ير سَاًب، دَ يثب ضٍق يقيعج

(، 1389هررسٍم )  رٌ ٍ هغبلقرب ير ي سحَياظ ا آهسُثسؾز

-يبى ه( ًك1376) يذوبه يوياثطاّ ٍ (1389) يهحيَؽ

ثب اؾرشيبزُ اظ ضٍـ سجعيرِ ٍ سحليرل ؾيؿرشوي ٍ      ِّ زّس

سَاًرب،   يفٌرَاى ضٍقر  ّبي ّوگي اَّلَغيِ، ثِسْيِ ٍاحس

ّبي ّوگري،  ٌِ، فالٍُ ثط اضظيبثي سَاى ٍاحسيّعب ٍ ّنيدَ

-ضا هْربى  انالح هطاسـ زض ؾغح حَظُ يّبسَاى ثطًبهِ هي

اؾرشيبزُ اظ   ِّ زّسيگعاضـ ه (1383ٍىبذَاُ ) ّطز. يبثي

-بر ثيَلَغيِ زض عرطح يكٌْبز فوليٌؾَض دِ هضٍـ ىًَ ث

زّرس ٍ ٌّشرطل   يضا ثسؾز ه يج هغوئٌي، ًشبيزاضهطسـ يّب

ِ  يساًيه ي فوليربر  ير هٌؾرَض ثطضؾري ٍبثليرز اجطا   ىَظ ثر

، ٍلي زض هرَضز فوليربر هْربًيْي    ،ثبقس ثيَلَغيِ ًيبظ هي

سَاًرس   سٌْبيي ًوري ًَكِ ٍ ذهَنيبر ٍاحسّبي ّوگي ثِ

 سثطاي ديكٌْبز فوليبر هْبًيْي اؾرشيبزُ قرَز، ثلْرِ ثبير    

ًَرس ٍ  يآشضً زٍيٌ زض ّل هٌغَِ اًجبم قَز. يساًيفوليبر ه

-ثطًبهِ يبثيهٌؾَض هْبىِي ضٍـ ثي، اظ ا(1386ّوْبضاى )

 يّرب ؿرِ آى ثرب درطٍغُ   يبء هطاسرـ ٍ هَب ير انالح ٍ اح يّب

-هٌغَِ اض اؾشيبزُ ّطزُ يزاضهطسـ يّبزض عطح يكٌْبزيد

ي يري اؾشيبزُ اظ ضٍـ ىًَ زض سق ِّ زٌّسياًس ٍ گعاضـ ه

ثب ثٌبثطايي ثبقس. يس هيهي يانالح يّبهْبى هٌبؾت ثطًبهِ

قرَز ّرِ زض   يكرٌْبز هر  يسَجِ ثِ هجبحرث هغرطح قرسُ، د   

 يبضّرب يثرب زض ًؾرط گرطىشي ضرَاثظ ٍ هق     يَبر ثقسيسحَ

 يؿرشگ يزام، قب يچطا يهطسـ ثطا ياؾشقساز ٍ ّبضثطي ييسق

 يقر ياًَاؿ زام هكرم گرطزز. عج  يچطا يهطاسـ هٌغَِ ثطا

هطسرـ،   يسيي ذهَل، سَجِ ثِ ّل فلَىِ سَلياؾز زض ا

ٍ  ي، زضنس دَقف اضاضر يبّيگ يّبخيس سيسَل يؿشگيقب

 ثبقس.يه يٍبثل چطا، ضطٍض يّبگًَِ يبّيت گيسطّ

 مورد استفاده منابع
، م. ٍ ظاضؿ ي، ح.، جقيررطيبى، ض.، اضظاًرريررًَررس، ح.، ًبهجَيشضًآ -

بء ير انرالح ٍ اح  يّرب ثطًبهِ يبثي. هْبى 1386، م.ؿ.، يچبَّّ

زض  يكرٌْبز يد يّبؿِ آى ثب دطٍغُيٍ هَب GISـ ثب اؾشيبزُ اظ سهطا

هطاسرـ هٌغَرِ اض. هجلرِ هطسرـ، ؾربل اٍل،       يزاضهطسـ يّبعطح

 . 159 -179قوبضُ زٍم، نيحِ 

ؿررشن اعالفرربر ي. اؾررشيبزُ اظ ؾ 1376، م.ض.، يذورربه يوررياثطاّ -

اضقررس،  يبى ًبهررِ ّبضقٌبؾرريررز هطاسررـ. دبيطيزض هررس ييبيررجنطاى

 نيحِ.  194زاًكگبُ سْطاى،  يقيزاًكْسُ هٌبثـ عج

 يّورر يهررسلْب يطيي ٍ ثْرربضگيرري. سق1382ظازُ، ؼ.، ياحوررس -

 -ىْرب ي: هٌغَرِ ٍرطُ س  ي)هغبلقرِ هرَضز   GISظ يِ زض هحياَّلَغ

 151ز هرسضؼ،  ير ، زاًكگبُ سطثيجٌگلساض يي(. ضؾبلِ زّشطايظاٍ

 نيحِ. 

. هَبيؿررِ ؾررِ ضٍـ اضظيرربثي هٌرربثـ 1368ازّورري هجررطز، م.ح.،  -

هحيغي. دبيبى ًبهرِ ّبضقٌبؾري اضقرس، زاًكرْسُ هٌربثـ عجيقري       

 نيحِ.  129زاًكگبُ سْطاى، 

ضٍـ . سقييي ّبضثطي هطسـ ثب اؾشيبزُ اظ 1373هجطز، م.ح.، ازّوي -

ـ  زاضي ؾيؿشوي. هجوَفِ هَبار اٍليي ؾويٌبض هلي هطسـ ٍ هطسر

 . 175 -182زض ايطاى. نيحِ

 يكطىشِ. زٍضُ زّشرط يد يزاضهطسـ ي. جعٍُ زضؾ1385، ح.، ياضظاً -

 نيحِ.  119زاًكگبُ سْطاى،  يقي، زاًكْسُ هٌبثـ عجيزاضهطسـ

 هسل. 1384 ىطح دَض، م.،ٍ  ، م.ي، ـ.، جقيطيَؾيي، ح.، ياضظاً -

 GISاظ  اؾرشيبزُ  ثرب  گَؾريٌس  چرطاي  ثطاي هطاسـ قبيؿشگي سقييي

ِ  هٌغَة هَضزي )هغبلقة ، 37جلرس   قٌبؾري، هحريظ  عبلَبى(. هجلر

 . 68 -59نيحِ 

زض  ياضاضر  يطار ّبضثطييف )ًؾبضر( سني. دب1379زازضاؾز، م.،  -

بى ًبهرِ  ير . دب RS/GISظى ىربضؼ ثرب اؾرشيبزُ اظ    ط حَظُ زضٍكيظ

 نيحِ.  119ؿز، زاًكگبُ سْطاى، يظ ظيهح اضقس يّبضقٌبؾ

ًٍرس    1376ضٍزگطهي، ح.،  - . اضظيبثي سَاى اَّلَغيِ حرَظُ آثريرع زهب

ًبهِ ّبضقٌبؾري اضقرس،     .  دبيبىGISثطاي ّبضثطي هطسقي ثب اؾشيبزُ اظ 

كگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس فلَم ٍ سحَيَبر سْطاى،   نيحِ.   139زًا

شطل آى. چبح اٍل، اًشكبضار ٍ ٌّ يف آثي. ىطؾب1379، ح.، يضىبّ -

 نيحِ.  389زاًكگبُ سْطاى، 

ِ قرْط سْرطاى   يحبقر  يْيسَاى اَّلَغ يبثي. اضظ1381ب، ض.، يًبحيؾ -
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بى ًبهرِ  ير . دب RS/GISاظ  يطير گثرب ثْرطُ   يجْز سَؾرقِ قرْط  
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ؿررز، يظ ضياضقرس هحرر  يبى ًبهرِ ّبضقٌبؾرر يرر. دبGISاؾرشيبزُ اظ  

 يحِ. ن 125زاًكگبُ سْطاى، 
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(. چبح اٍل، اًشكبضار زاًكگبُ سْطاى، GIS) ييبياعالفبر جنطاى

 نيحِ.  394

 .1385حرَظُ آثريرع ذبًَربُ ؾرطخ.      اجطايري   -هغبلقبر سَجيْي -

 زاًكْسُ هٌبثـ عجيقي زاًكگبُ اضٍهيِ.  
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Abstract  
Suitability of rangeland application in watersheds for optimum use of land is of particular 

importance which is done with using systemic analysis method.  In this method, ecological 

capability of land is determined for each common land uses. Therefore, in Khanghah Sorkh 

watershed, homogenous unites were determined after identifying the ecological resources and 

then land capability for rangeland use was assessed in whole watershed. According to the 

results, 18 ecological homogenous units were distinguished in a scale of 1:25000 as large parts 

of the lands were devoted to the land use classes of 2-3. Potential and actual ecological land 

capability of the study area was low for class 1 of rangeland use. In this regard, 24 percent of 

the land, in terms of geological structure, especially due to the sharp slope, was considered as 

ecosystem conservation and was offered for wildlife grazing.  Meanwhile, 3.8 percent of the 

rangeland was determined as class1, 11 percent class2, and 19 percent class3. Accordingly, 

balanced range management and natural range management methods are respectively offered 

for 3.8 percent (76 ha) of rangelands in the watershed with class 1, and 54.6 percent (1091 ha) 

with classes 2 and 3. Range improvement practices or artificial range management method is 

also offered for 41.7 percent (833 ha) of the lands in order to convert inefficient dryland farming 

to cultivated rangelands. 

 

Key words: Systemic method, ecological homogenous units, locating site, rangeland 

improvement, range management method 
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