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ثشای ثشسسی آلَدگی آثْبی صیشصهیٌی،  1960هفَْم آسیت پزیشی ثشای اٍلیي ثبس دس فشاًسِ دس اٍاخش سبل 

ضشایظ عجیؼی سا آسیت ّبی آة صیشصهیٌی دس هغشح ضذ. اهىبى ًفَر ٍ پخص آلَدگی اص سغح صهیي ثِ سفشُ

 (.1987 1ٍ صاپبسٍصن وٌٌذ )ٍسثبپزیشی آثخَاى تؼشیف هی

پزیشی سا ثِ ػٌَاى هیضاى خغشپزیشی وِ تَسظ ضشایظ عجیؼی تؼییي ضذُ ٍ  ( آسیت1974) 2سضبن ٍ آلوش

پزیشی  (، آسیت1983) 3اًذ. ثِ ػمیذُ ٍیالهسي ٍ ّوىبساى هستمل اص ٍجَد هٌبثغ آالیٌذُ است، تؼشیف وشدُ

ػجبست است اص خغش هَاد ضیویبیی هَسد استفبدُ یب دفي ضذُ دس سغح یب ًضدیه سغح صهیي وِ دس ویفیت 

پزیشی یه سیستن ّیذسٍطئَلَطیىی سا تَاًبیی  ( آسیت1987) 4بثسثبضذ. استشًٍیىَا ٍ ٍ ٌی هَثش هیصیشصهیآة 

اًسبًی وِ ٍضؼیت ٍ خػَغیت آى سا دس صهبى ٍ هىبى همبثلِ ثب ػَاهل ثیشًٍی، عجیؼی ٍ  ایي سیستن ثشای

 .(1987 ٍ صاپبسٍصن )ٍسثبوٌٌذ  دٌّذ، تؼشیف هی تحت تبثیش لشاس هی

پزیشی آة صیشصهیٌی، ػجبست است اص هیضاى خغش  وٌٌذ وِ آسیت ( ثیبى هی1991) 5ساًذوَیست ٍ ّوىبساى

یذُ ٍی، ثذٍى ٍجَد آالیٌذُ، ػلیشغن حسبسیت ّب ثش آة صیشصهیٌی. ثِ ػم ّبی اًسبًی ٍ ٍجَد آالیٌذُ فؼبلیت

پزیشی ٍجَد ًذاسد. وویتِ هلی تحمیك آهشیىب  الؼبدُ آة صیشصهیٌی خغشی ٍجَد ًذاسد ٍ ثٌبثشایي آسیت فَق

پزیشی ػجبستست اص توبیل یب  وٌذ وِ آسیت پزیشی آة صیشصهیٌی سا ثذیي غَست تؼشیف هی ( آسیت1993)

ّب دس  هىبى هطخع دس سیستن آة صیشصهیٌی ثؼذ اص تَلیذ دس ثشخی هحل ّب ثِ یه احتوبل سسیذى آالیٌذُ

 (.1987 ٍ صاپبسٍصن )ٍسثبسغح صهیي 

پزیشی، خػَغیت راتی یه سیستن  وٌذ وِ آسیت ( ثیبى هی1994ّب ) جبهؼِ ثیي الوللی ّیذسٍطًَلَطیست

ٍ  )ٍسثبؼی ثستگی داسد ّبی اًسبًی ٍ ػَاهل عجی آة صیشصهیٌی است وِ ثِ حسبسیت آى سیستن ثِ فؼبلیت
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پزیشی ػجبست است اص تشویت ػذم دستشسی هٌغمِ  ( آسیت1998) 6. ثِ ػمیذُ فَستش(1987 صاپبسٍصن

ّبی لشاس گشفتِ ثش سٍی هٌغمِ اضجبع  ّب ٍ ظشفیت هیشایی الیِ اضجبع ثِ لحبػ ّیذسٍلیىی ثشای ًفَر آالیٌذُ

 ّب. دس ًتیجِ ًگْذاضت ٍ یب ٍاوٌص فیضیىی ٍ ضیویبیی آالیٌذُ

 ضزورت انجام تحقیق -2

اّویت آثْبی صیشصهیٌی دس هٌبعك خطه ٍ ًیوِ خطه هبًٌذ ایشاى ثِ ػٌَاى هخضى هْن ٍ لبثل اعویٌبًی 

ثشداسی )وِ هتَسظ ثبسًذگی آى ووتش اص یه سَم هتَسظ ثبسًذگی دًیب است( غیش لبثل اًىبس است.  ثشای ثْشُ

ثشداسی ثیص اص اًذاصُ اص هٌبثغ آة صیشصهیٌی هَجت افت  ّبی هتؼذد ٍ ثْشُ لیىي دس سبلْبی اخیشا حفشُ چبُ

 ّب ضذُ است. سشیغ سغح آة، وبّص حجن آثخَاًْب ٍ خطه ضذى لٌبت

تَجِ ثِ افضایص جوؼیت، فؼبلیتْبی غٌؼتی ٍ تَسؼِ وطبٍسصی دس ایشاى، ٍ ّوچٌیي هطىالتی اص لجیل؛ ثب 

ّب، ثِ ّبی آثْبی صیشصهیٌی، تشاٍش آالیٌذُاص هخبصى صیشصهیٌی ثِ دسٍى سفشُ ًفَر ثٌضیي ٍ سبیش هبیؼبت هضش

فبضالة وِ ثغَس غلظ سبختِ ضذُّبی دفي صثبلِ یب سیستن ّبی هحل ّبی آثْبی صیشصهیٌی اصداخل سفشُ

ٍ هٌبعك غٌؼتی،  اًذ، آلَدُ ضذى آثْبی صیشصهیٌی اص عشیك صّبة حبغلِ اص هضاسع وطبٍسصی وَد دادُ ضذُ

فبضالة یب سٍی صهیي ٍ آلَدُ ضذى آثْبی صیشصهیٌی، ثشسسی آسیت  ّب ثِ داخلسیختي هَاد ضیویبیی خبًِ

عشح جبهغ آة وطَس هحسَة هی ییي سیبست گزاسیی اهشی هْن دس تؼّبی آة صیضهیٌپزیشی سفشُ

 . (1387 وطَس آة جبهغ عشح سبصی ثٌْگبم هغبلؼبت پشٍطُ)ضَد

گشفتِ است. ثب ًغَست  صیبدی، تب وٌَى هغبلؼبت دس ایشاى دس استجبط ثب هجبحث آسیت پزیشی آة صیشصهیٌی

ثِ دلیل ػذم ضٌبخت غحیح ٍ یب تَجِ ثِ افضایص جویؼت، فؼبلیتْبی غٌؼتی ٍ تَسؼِ وطبٍسصی دس ایشاى ٍ 

ّبی صیبدی دس استجبط ثب هَضَع آسیتاًگبسیػذم دسن هیضاى آسیت پزیشی سشیغ آثْبی صیشصهیٌی، سْل

وِ ایي هسئلِ خَد   (1387 وطَس آة جبهغ عشح سبصی ثٌْگبم هغبلؼبت پشٍطُ) ّب غَست گشفتِپزیشی سفشُ

 هیبفضایذ.ثش ضشٍست اًجبم ایي تحمیك ٍ ًیبص ثِ ًتبیج آى 
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اثضاسی وبهالً هفیذ ثشای ثشًبهِ سیضی ٍ اػوبل تػویوبت هٌبست دس  ّب دضتتْیِ ًمطِ آسیت پزیشی  

تَاى اص آلَدُ ضذى  پزیشی هٌغمِ، هی ثب ضٌبخت وبفی اص هیضاى آسیت آیذ.ثحسبة  هذیشیت آثْبی صیشصهیٌی

 ّشچِ ثیطتش ایي هٌبثغ تجذیذ ًبپزیش، جلَگیشی وشد.

ّبی  ّبی آة صیشصهیٌی ثِ لحبػ وبّص هیضاى آلَدگی ًبضی اص فبضالة پزیشی سفشُ اسصیبثی آسیتدس ًتیجِ 

 ثبضذ. ضْشی ٍ پسوبًذّبی وطبٍسصی ٍ غٌؼتی اهشی اجتٌبة ًبپزیش هی

 اهداف تحقیق -3

ثشسسی آسیت پزیشی ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع ٍ ثش اسبس ًتبیج هغبلؼبت روش ضذُ، ّذف اص تحمیك حبضش، 

 ثب استفبدُ اص هذل  هٌغمِ پزیشی آسیت تْیِ ًمطِ ّوچٌیي ٍ ًَثشاىدضت سبٍُ  آة صیضهیٌی فشُس

DRASTIC دس هحیظ ( ًشم افضا سبهبًِ اعالػبت جغشافیبییGIS )ّبی ثذست آهذُ ثبضذ، تب ثش اسبس ًمطِهی

 هحذٍدُ تؼییي ضذُ اػوبل وشد.ّب دس ّبی الصم سا ثشای جلَگیشی اص ایجبد ٍ یب افضایص آالیٌذُ ثتَاى هذیشیت

 ًتبیج -4

ّبی صیشصهیٌی دضت سبٍُ ًَثشاى ثب استفبدُ اص ّفت پبساهتش هذل دساسیته  پزیشی آة دس اثتذا ًمطِ آسیت

ثش . هتغیش است 162تب  53ثیي  ایي دضتضبخع دساستیه دس (. ثش اسبس آى، 14 - 3تْیِ ضذ )ضىل 

تبًسیل اص ًظش پ ًمطِ ثِ چْبس دستِ ون، هتَسظ، صیبد ٍ خیلی صیبد 7اسبس عجمِ ثٌذی آلش ٍ ّوىبساى

ّبی ضشلی ٍ ضوبل ضشلی دضت سبٍُ ًَثشاى ثیطتشیي هیضاى پتبًیسل  لوستثٌذی ضذ.  پزیشی عجمِ آسیت

ّبی غشثی دضت ًیض دس عجمِ ثٌذی  ّبی صیشصهیٌی سا ثِ خَد اختػبظ دادًذ. ّوچٌیي لسوت آلَدگی آة

تش الذام ثِ اضبفِ ًوَدى پبساهتش  وست ًتبیج وبسثشدی ٍ دلیكاهب جْت  لشاس گشفتٌذ. "صیبد"پتبًسیل آلَدگی 

پزیشی ثؼذ اص اجشای هذل  ًمطِ ًْبیی آسیتٍ یب ًمطِ وبسثشی اساضی ثِ ًمطِ دساستیه ثذست آهذُ، ضذ. 

هحبسجِ ضذ. ًتبیج ثذست آهذُ اص هذل الیِ تْیِ ضذُ  ّطتثب تشویت  GISدساستیه دس هحیظ ًشم افضاس 

هتغیش است.  194تب  61وٌذ وِ ضبخع دساستیه دس دضت سبٍُ ًَثشاى ثیي  ثیبى هی ذُ،اغالح ض دساستیه
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ثِ چْبس دستِ ون، هتَسظ، صیبد ٍ خیلی صیبد اص ًظش  ًیض ًمطِایي  8ثش اسبس عجمِ ثٌذی آلش ٍ ّوىبساى

پتبًسیل هٌغمِ هَسد هغبلؼِ داسای اص هسبخت % 10ثٌذی ضذ. ثذیي تشتیت وِ  پزیشی عجمِ پتبًسیل آسیت

پزیشی هتَسظ  % داسای پتبًسیل آسیت5/61پزیشی صیبد،  % داسای پتبًسیل آسیت8پزیشی خیلی صیبد،  آسیت

دّذ وِ  ًطبى هی ثبضذ. ًمطِ آسیت پزیشی آثخَاى  پزیشی ون هی % داسای پتبًسیل آسیت 5/20ٍ 

ستٌذ ٍ ّشچِ ثِ سوت غشة دضت ّبی ضشلی ٍ هشوضی دضت سبٍُ داسای پتبًسیل آلَدگی ثبالیی ّ لسوت

ضَد، دسحبلیىِ دس هحذٍدُ ًَثشاى )غشة دضت( پتبًسیل آلَدگی  وٌین پتبًسیل آلَدگی ون هی حشوت هی

یبثذ. ایي تغییشات ػوذتبً ثِ دلیل تغییش هحیظ هٌغمِ غیش اضجبع اص ضشق ثِ غشة هٌغمِ  هجذداً افضایص هی

وشد وِ اوثش هٌبعك دضت اص ًظش پتبًسیل آلَدگی دس عجمِ  تَاى ثِ ایي ًىتِ اضبسُ هَسد هغبلؼِ است. هی

هتَسظ لشاس داسًذ. اگشچِ پبساهتشّبی هحیظ خبن ٍ ػوك تب سغح آة صیشصهیٌی تأثیش صیبدی ثش ضبخع 

گزاسد. دس  دساستیه داسًذ، اهب پبساهتش هٌغمِ غیش اضجبع تأثیشی ثیص اص  ایي دٍ ثش ضبخع دساستیه هی

تبًسیل آلَدگی ون ٍجَد داسد وِ دلیل آى تشویت سِ فبوتَس، صیبد ثَد فبغلِ تب هشوض دضت هٌبعمی ثب پ

 ثبضذ. سغح ایستبثی ، ًفَر پزیشی ون هٌغمِ غیش اضجبع ٍ هحیظ آثخَاى هی
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