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 چکیذه

دس صاًستی هاٍ ػاذی تاش سيی یا       . مخاصن ػذَا مُم تشیه وقؾ سا دس رخیشٌ مىااتغ آتای داسواذ   

سيدخاوٍ حامل سػًب ػاختٍ ؿًد، تدمغ  تمام یا تخـی اص سػًتات دس مخضن ػاذ اختىااب وایازیش    

غاشب  )حًضٍ آتخیض ػذ اهثاتان دس واحیٍ ػشد ي ویمٍ خـ  هًَؼتاوی اػتان َماذان  . خًاَذ تًد

مؼااح  حًضاٍ آتخیاضدس    . ياقغ ؿذٌ اػا   mm;22.43تا متًػط تاسؽ ػالیاوٍ دس حذيد( ایشان

مُام تاشیه    . قاشاس داسد  1m;28تا91>1می تاؿذ ياستفاع حًضٍ دس محذيدٌ   km2;31حذيد  

ػًامل مًثش دس تًلیذ سػًب دس حًضٍ ػثاستىذ اص لیتًلًطی ، ؿشایط آب يًَایی، هیفی  یًؿاؾ  

گیاَی، وًع اػتفادٌ اص اساضی، ؿیة حًضٍ، فشایىذَای تکتًویکی يػًامل اوؼاوی ، هاٍ هییاٍ ایاه    

تاا ؿاىاخ  يهىتاشی ایاه     .  ایداد فشػایؾ يسػًب دس حًضاٍ مای ؿاًوذ    ػًامل دس هىاس َم تاػث

ػًامل میضان سػًتات مخاصن ػذ هاَؾ یافتٍ هٍ دس وتیدٍ  تاػاث افاضایؾ حدام مًثشمخااصن مای      

 .ؿًد

 ػیشخان، فشػایؾ، مخضن ػذ -حًضٍ آتخیض، سػًب، ػذ اهثاتان، ػىىذج: هیمات هییذی
 

 مقذمه

اوؼااوُا ػااليٌ تاش    . اػتفادٌ تاشای اوؼاان يدیگاش مًخاًدات سيدخاواٍ َاا َؼاتىذ       یکی اص مُم تشیه مىاتغ آتی قاتل 

تشآيسدٌ هشدن ویاصَای سيصمشٌ خاًد دس صواذگی فاشدی ي اختمااػی، دس صاىؼ ، يهـاايسصی ویاض اص ایاه مىااتغ          

تىاتشایه دس صاًست هااَؾ میاضان آب سيدخاواٍ َاا، یایشؿاذن مخااصن ػاذَا ضاشسات          . طثیؼی اػتفادٌ می هىىذ

( هییًمتشی خىاًب ؿاشه َماذان   11)حًضٍ آتخیض ػذ اهثاتان . وایزیشی تٍ چشخٍ اقتصادی ياسد می ؿًد خثشان

 سا( آرسیه، سػاًتی، دگشگاًوی  )ػیشخان ياقغ ؿذٌ يطیف يػیؼی اص ياحذَای ػىگی  -دس محذيدٌ صين ػىىذج

دام مخاضن ػاذ اهثاتاان     تا تًخٍ تٍ دسخٍ تىذی ػذَای هـًس اص وقطٍ وظش وشخ ػاالوٍ هااَؾ ح  .  دس تشمی گیشد

لاازا ؿااىاخ  ػًاماال ایداااد سػااًب، حؼاػاای  مىطقااٍ وؼااث  تااٍ  . ػااذاص وظااش هاااَؾ حداام اػاا  "ؿـاامیه"

تًلیذسػًب يتًاوایی حمال سػاًب دس آتشاَاٍ َاای مختیاف حًضاٍ آتخیاض اماشی الصم يضاشيسی اػا ، يدس           

 .َذ ؿذصًست هىتشی ایه ػًامل اص تؼیاسی اص اثشات ػًء اقتصادی ياختماػی خیًگیشی خًا

 

 روش ها و مواد
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 :فیضیًگشافی يصمیه ؿىاػی -1

دقیقٍ ، يػاش  خغشافیاایی   1.دسخٍ ي;.دقیقٍ تا ;3دسخٍ ي;.حًضٍ آتخیض ػذاهثاتان دس طًی خغشافیایی 

تاًدٌ   هییاًمتش مشتاغ  ;31مؼاح  حًضٍ دس حاذيد  . دقیقٍ قشاس گشفتٍ اػ 9.دسخٍ ي.2دقیقٍ تا28دسخٍ ي.2

متؼیا  تاٍ   ( هل حًضٍ آتخیض) تیـتشیه تخؾ اػتان. می تاؿذ متش91>1ي1;28يحذاهثش يحذاقل استفاع حًضٍ 

ػیشخان اػ  هٍ دس ی  سيوذ ؿمای غاشب    سػًتی مًػًم تٍ ػىىذج ا  ػاختی ا  قؼم  ؿمای غشتی ایاالت صمیه

مًخاًد دس حًضاٍ غالثاا اص واًع     ػاىگُای  . دَاذ  ی َای ییشامًن ؿاُش َماذان سا تـاکیل ما    تیىذی ا خىًب ؿشه،

مظااَشی  . )ػامل ایه دگشگًوی ،تًدٌ وفًری مؼشيف تٍ گشاویا  الًواذ مای تاؿاذ    . دگشگًوی مدايستی می تاؿىذ

آَىا  تاا    ػااخ  یای دس یای ي َام     َای دگشگًوی، ماگماتیؼام ي صمایه   ػیشخان، یذیذٌ –صين ػىىذج (. 12:8

تاشیه ي    سي، ایاه صين وااآسام   تٍ َمایه . س تیـتشیه مقذاس اػ ػاختی ؿىاختٍ ؿذٌ دس مقیاع خُاوی د فاصَای صمیه

 (8;12آقاوثاتی).ػاختی ایشان اػ  تشیه یُىٍ صمیه ای دیگش یًیا تٍ گفتٍ

. َاًسوفیغ، گشاویا ، اواًاع ؿیؼا ، آَا  يسػاًتات ػُاذ حاضاش        : لیتًلًطی ػمذٌ مىطقٍ ػثاست اػا  اص 

ایه ػذ تاشسيی سيدخاواٍ آتـایىٍ احاذا      ؿاخٍ اصیی سادس ایه حًضٍ تـکیل می دَذ ي ( ییفان)سيدخاوٍ آتـیىٍ 

  .ؿذٌ اػ 

( ایؼاتگاٌ ػاذاهثاتان  )وٍ حًضاٍ  ػالٍ ایؼتگاٌ َای ًَاؿىاػی، میاوگیه تااسؽ ػااال   ;2تشاػاع مدمًػٍ آماس 

ػااصمان آب مىطقاٍ ای اػاتان    ) .دسخاٍ ػااوتی گاشاد مای تاؿاذ      ;/.، يمتًػط دسخٍ حشاست  مییی متش .22/;3

 (َمذان

 :سيؽ مطالؼٍ -3

تشای ایه مىظًس دس اتتذا وقـٍ َای صمیه ؿىاػای، َام تااسان، َام دماا، اػاتفادٌ اص اساضای، یًؿاؾ گیااَی ي          

ي فاهتًسَای مًثش دس سػاًتذَی حًضاٍ دس َاش هاذام خذاگاواٍ اػاتخشاج       . قشاس گشف  تًیًگشافی مًسد تشسػی

ٍ ي ػپغ تًػییٍ تاصدیذَای صحشایی ي اػتفادٌ اص مىاتغ مًخًد ػًامل مًثش دس سػاًتذَی حًضاٍ آتخیضتا   . گشدیذ

 :صًست صیش تؼییه ؿذ

 .ات ػُذ حاضش اػ ؿامل ًَسوفیغ، گشاوی ، اوًاع ؿیؼ ، آَ  يسػًت: وًع لیتًلًطی مىطقٍ -1-3

تشاػااع هییماًگشاف آمثاشطٌ دس اقیایم ویماٍ      ( هال حًضاٍ آتخیاض   )اػتان َمذان : ؿشایط آب يًَایی -3-3

 .خـ  يػشد هًَؼتاوی قشاسداسد

یًؿؾ گیاَی حًضٍ ؿامل مشاتغ خـ  هًَؼتاوی، تاؽ يمدتمغ َای : هیفی  یًؿؾ گیاَی -2-3

 .ؿذدسختی، يدس تؼضی مىاط  ػیف صاس يتاهؼتان می تا

 .صًست اساضی دیم ، آتی يتاغذاسی می تاؿذٍ وًع اػتفادٌ اص اساضی دس مىطقٍ ت: اػتفادٌ اص اساضی -3-.

 .طًی يدسخٍ ؿیة اص ػًامل مًثش دس فاهتًس ؿیة می تاؿىذ: ؿیة حًضٍ -8-3

 .گؼل، دسصٌ يؿکافُا اص ػًامل تکتًویکی قاتل مـاَذٌ دس حًضٍ می تاؿىذ: فشایىذَای تکتًویکی -9-3
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خؼاساتی هاٍ تًػاط اوؼاان دس خُا  تحاًی صاىؼ  يهـاايسصی تاٍ صمایه ياسد ؿاذٌ           : ػًامل اوؼاوی -3-:

 (:;12مُىذػیه مـايس طشح آتشیض،. )يتاػث فشػایؾ خاک می ؿًد

 

 بحث

 :وًع لیتًلًطی مىطقٍ -1

. َاًسوفیغ، گشاویا ، اواًاع ؿیؼا ، آَا  يسػاًتات ػُاذ حاضاش اػا          : لیتًلًطی ؿاخص حًضٍ ؿاامل 

هاٍ داسای مقايما  وؼاثتا تااال دس      يگشاوًدیًسی  َا اص خمیٍ ػىگُای آرسیه مًخًد دس حًضاٍ َؼاتىذ  گشاوی  

. سػًتات ػُذحاضش دس دػتٍ تىاذی ػاىگُای سػاًتی حًضاٍ قاشاس مای گیشواذ        آَ  ي. می تاؿىذتشاتش فشػایؾ 

قايما   آَ  َای مًخًد دس حًضٍ هٍ تاٍ صاًست هشیؼاتالیضٌ دسآماذٌ اواذ وؼاث  تاٍ آَا  َاای مؼماًلی م          

تاٍ صاًست   هاٍ  سػًتات هاًاتشوش مًخاًد دسحًضاٍ    . ومی هىىذ تاالتشی سا وـان می دَىذ يسػًب چىذاوی تًلیذ

اصخمیاٍ ػاىگُای دگشگاًوی    . داسای مقايم  همتشی وؼث  تٍ فشػایؾ می تاؿىذوُـتٍ ؿذٌ اوذ سػًتات آتشفتی 

هاٍ تحمال    مدايستی  ًخٍ تٍ دگشگًویًَسوفیغ تات. می تاؿذ       مًخًد دس حًضٍ ًَسوفیغ ياوًاع ؿیؼ  َا 

خاضء   ؿیؼا  َاا   .تای تاثیشخًاَاذ تاًد    وؼاثتا  می هىذ خضء ػخ  تشیه ػىگُا تٍ ؿماس سفتٍ يفشػایؾ تشسيی آن

دس وُای  تاا  . ذويتخشیة می ؿً تًدٌدستشاتش اوًاع فشػایؾ وا مقايم ػىگُای دگشگًوی متًسه          می تاؿىذ ي 

خصًصی  تًسه دس ؿیؼ  َا تیـتشیه سػًتات ياسدٌ تٍ سيدخاوٍ َای حًضاٍ دس  تًخٍ تٍ فشػایؾ یزیشی تاال ي

  .اثش فشػایؾ ایه ػىگُا تـکیل می ؿًد

 :ؿشایط آب يًَایی -3

تش اػاع هییمًگشاف آمثشطٌ دس اقییم ویماٍ خـا  يػاشد هًَؼاتاوی قاشاس      ( هل حًضٍ آتخیض)اػتان َمذان 

دسخاٍ   ;/.، يمتًػط دسخٍ حاشاست   مییی متش .22/;3( هثاتانایؼتگاٌ ػذا)میاوگیه تاسؽ ػاالوٍ حًضٍ . داسد

تگشگ، تشف، یخثىذان، دما يتاد می تًاوىذ اص ػًامل مًثش دس ظُاًس فشػاایؾ آتای خااک     . ػاوتی گشاد می تاؿذ

 (:;12سفاَی . )تاؿىذ

تااسؽ دس ایاه   . تیـتشیه تاسوذگی اػتان َمذان اص اياخش یاییض آغاص ؿذٌ يتاا اياخاش اسدیثُـا  مااٌ اداماٍ داسد     

ؿذت يوًع تاسؽ اص خمیاٍ ػاًامیی اػا  هاٍ دس     . اػتان َم تٍ صًست تشف يَم تٍ صًست تاسان يتگشگ اػ 

هًَؼتاوی دس فصایُای   ػشد ي سطیم تاسؽ دس مىطقٍ تا تًخٍ تٍ اقییم. فشػایؾ يسػًتضایی مىطقٍ تاثیشتؼضایی داسد

صاًست تااسان،   ٍ واًع تاشف تاًدٌ يػاپغ تااسؽ تا      تیـتشیه تاسؽ دس اػتان َماذان اص  . مختیف متفايت می تاؿذ

تاسؽ تگشگ يتاسان ػُم تیـتشی دس تًلیاذ  . يتؼضی ايقات تا تًخٍ تٍ ػشمای ًَا تاسؽ تگشگ مـاَذٌ می ؿًد

سػًتات يفشػایؾ خاک داؿتٍ هٍ ػی  آن ؿذت يواًع تشخاًسد تاٍ صمایه يتًاواایی ایدااد خاذایؾ دس رسات        

ف همتشیه اثاش سا دس فشػاایؾ خااک داسد، يػیا  آن تااسؽ ػاث        تاسؽ اص وًع تش. خاک تًػط ایه دي اػ 

اػتان َمذان تح  تاثیش تادَای وؼثتا ؿذیذ فصایی تاًدٌ   . وؼث  تٍ تاسان يتگشگ يريب طًالوی مذت تشف اػ 
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ياص مىاط  تادخیض هـًس محؼًب می ؿًد، تىاتشایه وقؾ تااد ساَام دس َىگاام تااسؽ وثایاذ وادیاذٌ گشفا ، صیاشا         

تا تًخٍ تٍ ایىکٍ حًضٍ دس اقییم ػشد يویماٍ  . رسات خاک سا تح  تاثیش قشاس خًاَذ داد ،خًسد خُ  يػشػ  تش

خـ  هًَؼتاوی قشاس داسد تىاتشایه یخثىذان یکی اص مُم تشیه فاهتًسَای اقییمی مًثش تش خاذایؾ رسات خااک   

 . ػایؾ یخثىذان اػ اص َم تٍ صًست هًتاٌ مذت دس ؿثاوٍ سيص يطًالوی مذت دس فصًی گشم يػشد يایدادفش

 :هیفی  یًؿؾ گیاَی -2

اوًاع یًؿؾ گیاَی حًضٍ ؿامل مشاتغ خـ  هًَؼتاوی ، تااؽ يمدتماغ َاای دسختای، يتاهؼاتان دس هىااس       

تىاتشایه قؼم  صیادی اص ػطح صمیه تٍ ػی  وًع آب يًَا يخىغ ػىگُا فاقاذ  . سيدخاوٍ َای اصیی يفشػی اػ 

ا تًخٍ تٍ یًؿؾ گیاَی وامىاػاة حًضاٍ ػًامال مختیاف فشػاایؾ ماوىاذ       ت .یًؿؾ گیاَی تًدٌ يوؼثتا فقیش اػ 

اوًاع تاسؽ،  دس اثش تشخًسد تاػطح تاذين یًؿاؾ صمایه تاػاث تخشیاة خااک يسػاًتضایی مای ؿاًوذ، هاٍ دس           

 . صًست ایداد یًؿؾ گیاَی خًب يمىاػة اص چىیه فشػایـی خیًگیشی خًاَذ ؿذ

 :اػتفادٌ اص اساضی -.

. س حًضٍ ؿامل صساػ  دیم، صساػا  آتای، تاغاات يمدتماغ َاای دسختای مای تاؿاذ        اوًاع هاستشی مًخًد د

صساػ  دیم دس وًاحی هم آب تش حًضٍ يصساػ  آتی تصًست صمیه َای هـايسصی دس اطشاف سيدخاواٍ ماًسد   

اػتفادٌ قشاس می گیشد، هٍ وًع يخُ  ؿخم صدن دس صمیه َای هـايسصی ػامال مُمای دس فشػاایؾ مىطقاٍ مای      

ًستی هٍ ؿخم صدن دس خُ  ؿیة اودام ؿًد، تاف  ػطحی خاک سا فشػًدٌ ي تخشیاة مای ومایاذ،    دس ص. تاؿذ

يتاػث ایداد ياسیضٌ َا یا صمیه لغضؽ َای هًچ  دس خُ  ؿیة می ؿًوذ، يفاهتًس مُمی دس تًلیاذ سػاًتات   

حتای سَاا   َمچىیه واًع آتیااسی صمایه َاای هـاايسصی، یاا       . حًضٍ مخصًصا دس مىاط  تا ؿیة صیاد خًاَذ تًد

  .ومًدن آوُا ػًامل مًثش دیگش دس تخشیة ػطح صمیه َؼتىذ

 :ؿیة حًضٍ -8

طًی ؿیة تش حؼة تؼشیف ػثاست اػ  اص فاصیٍ وقطٍ ؿشيع سياواب ػاطحی تاا وقطاٍ ای هاٍ دس آن دسخاٍ      

میاضان دسصاذ ؿایة     . (8;12سفاَی )ؿیة تٍ حذی هاَؾ می یاتذ هٍ مًاد مىتقیٍ تًػییٍ آب سػًب می هىىذ 

دس قؼم  َای غشتی يخىاًب غشتای   %  98يؿشقی تا حذيد ( دسیاچٍ ػذ)دس قؼم  َای ؿمالی %  0 ٍ اص حًض

دس مىاطقی هٍ ؿیة صیاد اػ  سياواب تا ػشػ  صیادی حشها  مای هىاذ يدسایاه     . متغیش اػ ( هًَؼتان الًوذ) 

دس صًستی هاٍ  . تًلیذ می ؿًدقؼمتُا تٍ ػی  ػشػ  تاالی سياواب تا تًخٍ تٍ لیتًلًطی اوًاع فشػایؾ ي سػًب 

ؿیة هاَؾ ییذا هىذ ي سياواب تٍ مىاط  مؼطح َمشاٌ ػىگُای حؼاع وؼث  تٍ فشػایؾ تشػاىذ، اواًاع دیگاشی    

تىااتشایه ؿایة ي تًیاًگشافی مخصًصاا دس قؼام  َاای غشتای هاٍ         . اص فشػایؾ ماوىذ خىذقی سا تًلیذ می هىىاذ 

  .ًاَىذ تًدداسای ؿیة تیـتشی َؼتىذ ػامیی مًثش تش فشػایؾ خ

 :فشایىذ َای تکتًویکی -9
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گؼل َا اص فشایىذَای تکتًویکی قًی يمًثش تاش فشػاایؾ يدسصٌ يؿاکافُا دس مقایؼاٍ تاا گؼال اص فشایىاذَای        

گؼال ػایمیه، گؼال ییفاان ي گؼال يسهاواٍ       : مُم تشیه گؼل َاای مىطقاٍ   . ضؼیف تکتًویکی تٍ ؿماس می سيوذ

دسصٌ يؿکافُا ویاض  . ذوخایی ػمقی ػىگُا يدس وتیدٍ تًلیذ سػًب می ؿًَؼتىذ، هٍ دس مقیاع تضسگ تاػث خاتٍ 

َشدي ایه ػًامال  . ػمل مُمی تشای ایداد فشػایؾ تصًست یخثىذان يخذایؾ رسات خاک اص یکذیگش می تاؿىذ

دس مىطقٍ مـاَذٌ می ؿًد يلی تٍ ػی  هًَؼتاوی تًدن مىطقٍ ي فشاياوی دسصٌ يؿکاف دس ػىگُای حًضاٍ، ایاه   

 .هتًسَای مًثشتشی وؼث  تٍ گؼل خًسدگی دس تًلیذ سػًتات َؼتىذفا ،دي

 :ػًامل اوؼاوی -:

اوؼان تشای اودام هاسَای خًد دسصمیىٍ صىؼ  يهـايسصی تؼیاسی اص ػًامل طثیؼی سا تخشیاة مای هىاذ هاٍ     

َ  : اص خمیٍ ایه خؼاسات . خؼاسات خثشان وایزیشی تٍ دوثای خًاَذ داؿ  مچاًن  تُشٌ تشداسی َای غیاط صساػای 

ؿخم دس خُ  ؿیة يوًع هـايسصی وامىاػة صمیه، تُشٌ تشداسی غیشاصًلی اص مؼادن، اصتیه تشدن يقطغ تًتٍ َاا  

يدسختان تٍ مىظًس تامیه ػًخ  مىاصی، چشای تیؾ اص حذدام دس مشاتغ ي اص تایه تاشدن یًؿاؾ َاای گیااَی مای       

 .  تاؿذ

 

 نتیجه گیری

 :یض ػذ اهثاتان ػثاست اػ  اصفاهتًسَای مًثش دس تًلیذ سػًب دس حًضٍ آتخ

وًع لیتًلًطی، ؿاشایط آب يَاًایی، هیفیا  یًؿاؾ گیاَی،اػاتفادٌ اص اساضای، ؿایة حًضاٍ، فشایىاذَای          

 .تکتًویکی، ػًامل اوؼاوی

تا تًخٍ تٍ مًاسد رهش ؿذٌ دس فشػایؾ يتًلیذ سػًب دس مىاط  ػشد يویماٍ خـا  هًَؼاتاوی یکای اص مُام      

صیشا اگش تمام ػًامل فاًه دس هىااس َام خماغ تاؿاىذ يلای تؼاتش        . حًضٍ می تاؿذ تشیه ػًامل مًثش وًع لیتًلًطی

 .مىاػة تشای تًلیذ فشاَم وثاؿذ فشػایـی اتفاه وخًاَذ افتاد

هیفی  یًؿؾ گیاَی دس دسخٍ تؼذی اَمی  قشاس داسد صیشا دس صاًست يخاًد ػًامال مىاػاة تاشای تًلیاذ        

 .شػایؾ يتًلیذ سػًب تا حذ صیادی خیًگیشی خًاَذ ؿذسػًب يلی يخًد یًؿؾ گیاَی متشاهم اص یذیذٌ ف

هٍ تا تًخٍ تٍ ػشد ي هًَؼتاوی تًدن مىطقٍ تًلیاذ سػاًب   . ؿشایط آب يًَایی دس دسخٍ تؼذی قشاس می گیشد

تًػط ایه ػامل قاتل هىتشی وثًدٌ ي فقط تا تحکیم خاک تًػط یًؿؾ گیاَی ي ػمییات آتخیاضداسی سػاًتضایی   

 .ییـگیشی اػ  فشػایؾ تا حذی قاتلي 

فشایىذَای تکتًویکی تیـتش دس فصاًی ػاشد تصاًست َاًاصدگی فیضیکای اص واًع یخثىاذان تاش تًلیاذ سػاًب           

طثیؼی َؼتىذ تًلیاذ سػاًب دس    لفشػایؾ تاثیش می گزاسوذ يتٍ دلیل ایىکٍ فشایىذَای تکتًویکی ي ػشما اص ػًامي

 .اثش ایه ػًامل قاتل هىتشی ویؼ 

اػث تًلیذ سػًب می ؿاًوذ هاامال قاتال هىتاشی تاًدٌ ي طای یا  تشواماٍ سیاضی ي          ػًامیی هٍ تًػط اوؼاوُا ت

الثتٍ فاهتًس مًثش صمان سا ویض وثایذ وادیاذٌ گشفا ، صیاشا دس صاًست      .آمًصؽ صحیح می تًان آوُا سا اصالح هشد
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تٍ ػذم هىتشی ػًامل فشػایؾ ي دس اثشگزؿ  صمان فشػایؾ َای ػطحی تثذیل تٍ فشػایؾ َای ػمقای ي ییـاشف  

يتا يسيد سػًتات تٍ سيدخاوٍ َای حًضٍ میضان آب هم ؿذٌ يدس دساص مذت امکان یش ؿاذن مخاضن   . خًاَىذ ؿذ

 .ػذ تًػط سػًتات امشی اختىاب وایزیش خًاَذ تًد

دس وُای  هییٍ ایه ػًامل تا ؿذتُای متفايت دس هىاس َم يدس وًاحی مختیف حًضٍ سػًتات حًضٍ آتخیاض   

 . شی سيؿُای هىتشی فشػایؾ تًػط تشوامٍ َای آتخیض داسی امشی الصم ي ضشيسی اػ سا تـکیل دادٌ يتکاس گی
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