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راٌّوبی ًگبرش ٍ ارسبل هقبالت
ًـشیِ دظٍّؾ ٍ فٌبٍسی هحیط صیؼز ،هؼلِی ػلوی دظٍّـکذُ هحیط صیؼز ػْبد داًـگبّی اػز .ایي ًـشیِ ثِصَسر دٍ فصلٌبهِ ٍ ثِ صثبى
فبسػی هٌشـش هیؿَد ٍ اص دسیبفز همبالر ػلوی– دظٍّـی دس صهیٌِّبی هخشلف هحیط صیؼز اػشمجبل هیًوبیذ.
ؿشایط دزیشؽ همبالر ثِ ؿشح صیش اػز:


ًَع هقبلِ :

هقبالت تحقیقبتی ) :(Research Articleحبصل یبفشِّبی دظٍّـی ًَیؼٌذگبى هیثبؿذ.
هقبالت هرٍری ) :(Review Articleدزیشفشِ ؿذُ اص ًَیؼٌذگبًی ثب سؼشثِ کبفی دس هَضَع همبلِ ٍ صبحت سبلیفبسی دس ایي صهیٌِ
گسارشّبی هَردی ) :(Case Reportهَاسد اػشظٌبیی داسای ػٌجِّبی آهَصؿی ٍ سحمیمی


تؼْذات

ًَیؼٌذُ همبلِ ٍ یب دس صَسر گشٍّی ثَدىًَ ،یؼٌذُ اٍل (اصلی) ،ثبیذ سؼْذ ًوبیذ کِ همبلِ اسػبلی سبکٌَى دس ّیچ ًـشیِ ػلوی دیگشی هٌشـش ًـذُ
اػز ٍ ّوضهبى ثب ایي ًـشیِ  ،ثِ ًـشیِ دیگشی اسایِ ًخَاّذ ؿذ .هؼئَلیز ػلوی هطبلت هطشح ؿذُ دس همبلِ ًیض ثِػْذُ ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى همبلِ
اػز.


اصَل ٍ هؼیبرّبی کلی

 کلیِ همبالر ثبیذ ثِ صثبى فبسػی ثَدُ ،دس ًگبسؽ آى ّب ،آییي ًگبسؽ فبسػی کبهالً هشاػبر گشدد .دس هَسد ثِ کبس ثشدى اصطالحبر ػلوی ،دس صَسرٍػَد هؼبدل فبسػی دزیشفشِ ؿذُ ،سشػوِ اصطالح ٍ ثالفبصلِ اصل اصطالح دس داخل دشاًشض آٍسدُ ؿَد ٍ دس غیش ایي صَسر ،رکش اصل اصطالح کبفی
اػز.
 فصلٌبهِ دس سد یب لجَل ٍ اصال ح همبالر ،آصاد اػز ٍ دس صَسر لضٍمً ،ظشار اصالحی ٍ هـَسسی خَد سا ثِ اطالع ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبىهیسػبًذ.
 سشسیت دسع همبالر دس ًـشیِ ثِ ؿخصیز ػلوی ًَیؼٌذگبى هشثَط ًویؿَد. دس همبلِ اص هخففّب ٍ ػالئن اػشبًذاسد ثیيالوللی اػشفبدُ ؿَد.

تٌظین ثخشْبی هختلف هقبلِ

دس سٌظین ٍ ًگبسؽ لؼوزّبی هخشلف همبالر اسػبلی ،ثبیذ سشسیت صیش سػبیز ؿَد:
صفحِ اٍل ؿبهل هَاسد صیش اػز :

 ػٌَاى کبهل هقبلِ :ثبیذ دس ثشگیشًذُ هَضَع همبلِ ثَدُ ،ثب للن ضخین ػبیض  16فًَز  Bzarسبیخ ؿَد.-

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ًَیسٌذُ یب ًَیسٌذگبى

 هشخصبت ًَیسٌذگبى ؿبهل دسػِ ػلوی ٍ داًـگبُ یب هَػؼِ سحمیمبسی ریشثطً .بم ؿْش ،فمط ایویل ًَیؼٌذُ هؼئَل رکش گشدد. -چکیذُ فبرسی

چکیذُ حذاکظش دس  250کلوِ سْیِ ؿَد ٍ الصم ًیؼز داسای ػبخشبس ثبؿذ لیکي الصم اػز اّذاف ،سٍؽ کبس ،هْوششیي یبفشِ ٍ ًشیؼِگیشی هطبلؼِ سا دس
ثشگیشد ،دس دبیبى چکیذُ فبسػی ثبیؼشی ػِ سب دٌغ ٍاطُ ثب ػٌَاى کلیذ ٍاطُّب هؼشفی ؿَد .
صفحبر ثؼذی ؿبهل هشي همبلِ ثب هـخصبر صیش اػز:
 -هقذهِ

ثبیذ ضوي ثیبى ّذف اص سحمیك ،خالصِای اص هطبلؼبر ٍ هـبّذار هشسجط ثب سحمیك هَسدًظش سا کِ دس گزؿشِ ثِ اًؼبم سػیذُ اػز ثیبى ًوبیذ.
 -هَاد ٍ رٍش کبر

ثبیذ ًحَُ طشاحی هطبلؼِ ،چگًَگی اًشخبة ًوًَِ ٍ ًیض چگًَگی ػوغآٍسی ٍ سؼضیِ ٍ سحلیل دادُّب سا ثِ طَس کبهل ؿشح دّذ.
 -یبفتِّب

 یبفشِّبی حبصل اص سحمیك ثبیذ دس لبلت هشي ،ػذٍلّب ٍ ؿکلّب (ًوَداسّب سحز ػٌَاى ؿکلّب ًَؿشِ ؿًَذ) ٍ ثِطَس کبهل ٍ ثذٍى ثحض ،ثیبىؿَد.
 هطبلت هطشح ؿذُ دس هشي  ،ػذٍلّب ٍ ؿکلّب ًجبیذ سکشاسی ثبؿذ .فًَز هشي ػذاٍل ػبیض  10ثی ًبصًیي ثبؿذ. ػذٍلّب ٍ ؿکلّب ،ثبیذ اص ًظش آهبسی ثِ صَسر کبهالً گَیب ٍ صحیح ،طشاحی ٍ اص اسایِ ؿکلّب ثِ صَسر ًوبیـی ،خَدداسی ؿَد. ؿوبسُ ٍ سَضیح ؿکلْب دس صیش آى ٍ سَضیح ٍ ؿوبسُ هشثَط ثِ ػذٍلّب ثبالی ػذٍل ٍ ّوبٌّگ ثب سَضیح ٍ ؿوبسُ هَػَد دس هشي ثبؿذ. -دس صَسر اػشفبدُ اص ػکغ ،ػکغّب ثِ صَسر ٍاضح ٍ ػیبُ ٍ ػفیذ سْیِ ؿَد.

 -ثحث ٍ ًتیجِ گیری

دس ایي لؼوز ،سًٍذ اًؼبم سحمیك حبضش ٍ یبفشِّب ی حبصل اص آى ثب هَاسد هـبثِ لجلی ،دس داخل ٍ خبسع کـَس همبیؼِ ؿذُ ،دس هَسد دالیل سد یب لجَل
آىّب ثِصَسر کبهل ثحض ؿَد ٍ دس دبیبى ثْشش اػز ػْز ثْشش اًؼبم ؿذى سحمیمبر هـبثِ دس آیٌذُ ،ساّکبسّبیی دیـٌْبد گشدد.
 -تشکر ٍ قذرداًی

دس ایي لؼوز ًَیؼٌذُ یب گشٍُ ًَیؼٌذگبى هیسَاًٌذ اص افشاد یب هَػؼبسی کِ ثِ ًحَی دس اًؼبم هطبلؼِ یب سذٍیي همبلِ ّوکبسی کشدُاًذ ،سمذیش ثِ ػول
آٍسًذ .الجشِ اػشفبدُ یب ػذم اػشفبدُ ایي لؼوز دس هشي همبلِ ثِ دلخَاُ ًَیؼٌذگبى اػز.
هٌبثغ هَسد اػشفبدُ ثشاػبع سشسیت اػشفبدُ دس هشي ؿوبسُگزاسی ؿَد ( )Vancouver Systemثشای سَضیح ثیـشش ًحَُ ًگبسؽ اًَاع هٌبثغ ثب رکش
هظبل ریالً آهذُ اػز:
همبلًِ :بم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى .ػٌَاى کبهل همبلًِ .بم هؼلِ .ػبل اًشـبس؛ ؿوبسُ هؼلِ :ؿوبسُ صفحبر.
هثبل هقبلِ فبرسی:
 فشاًَؽ ،هحوذ ٍ ّوکبساى« ،ثشسػی هیضاى آلَدگی ثِ ػشة ٍ ثشخی اص ػَاهل هشسجط ثب آى دس کَدکبى  6 -11ػبلِ ؿْش ػوٌبى دس ػبل  ،1380هؼلِػلوی داًـگبُ ػلَم دضؿکی ػوٌبى ،سبثؼشبى  ،1382ػلذ  ، 4ؿوبسُ .4 ٍ 3
هثبل هقبلِ اًگلیسی:
Pettine, M., Casentini, B.,Fazi, S.,Giovanardi,F.,2007.A revisitation of TRIX for trophic status assessment in
the light of the European Water Framework Directive Application to Italian coastal Waters. Marine pollution
Bulletin, Vol. 24 ,pp.1413-1426

کتبةً :بم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیؼٌذُ یب ًَیؼٌذگبى .ػٌَاى کشبة .ؿوبسُ چبح .ؿْش هحل چبحً :بؿش؛ ػبل اًشـبس .ؿوبسُ صفحبر
هثبل کتبة فبرسی:
سشکیبى ،ایَة  « ،هٌْذػی کٌششل آلَدگی َّا» ،چبح اٍل ،اًشـبسار داًـگبُ صٌؼشی ؿشیف ،1380 ،ػلذ اٍل  ،فصل دٍم.
هثبل کتبة اًگلیسی:
(RUB 10 , B.2000. Geochemistry of major and trove Elements in sediments of the Riq devigo( NW Spring
ترجوِ کتبةً :بم خبًَادگی ٍ ًبم هششػنً .بم کبهل کشبةً .بم خبًَادگی ٍ ًبم هؤلف کشبة .ؿوبسُ چبح .ؿْش هحل چبحً :بؿش ؛ ػبل اًشـبس  .ؿوبسُ
صفحبر.
دشهي ،ساػش ،یَهب ،ػیوض .سی ،هکگیلًَ( .یؼٌذگبى) اسثبة ،حویذسضب( .هششػن)« .الشصبد هحیط صیؼز ٍ هٌبثغ طجیؼی» .چبح اٍل ،سْشاىً :ـش ًی
.1382
هطبلت کٌفراًسً :بم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیؼٌذُ ٍ یب ًَیؼٌذگبى .ػٌَاى همبلِ  .اػن کٌگشُ :ػبل ،هبُ ،سٍصً .بم ؿْش  ،کـَس.
هثبل هطبلت کٌفراًس:
 طمفی -م ،ؿشیفی  -م ّ ،لؼی اػذی– م« ،ثشسػی دشبًؼیل ثبد ػیبّذَؽ دس اػشبى لضٍیي ثشای احذاص ًیشٍگبُ ثشق ثبدی» -دٌؼویي ّوبیؾ هلیاًشطی  ،ثْبس  -1384سْشاى  -ایشاى.
پبیبى ًبهًِ :بم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیؼٌذُ  .ػٌَاى کبهل دبیبى ًبهِ .همطغ سحصیلی ً ،بم داًـگبُ  ،ػبل ؛ صفحبر
 هـکیٌیبى ،ػلی « .ثشسػی ٍ اسصؿیبثی هحیطی ٍ ثیَلَطیکی هیضاى غلظز ػشة دس کبسگشاى خذهبر ؿْشی ؿبغل دس یکی اص هٌبطك دشسشافیکسْشاى» ،دبیبى ًبهِ کبسؿٌبػی اسؿذ ثْذاؿز حشفِ ای  ،داًـگبُ سشثیز هذسع ،داًـکذُ ػلَم دضؿکی 1381 ،؛ صفحبر  53سب  88 ٍ 57سب .94
هٌبثغ الکترًٍیک ً :بم خبًَادگی ٍ ًبم ًَیؼٌذُ ً .بم همبلِ ً .بم طٍسًبل  ،ػبل اًشـبسهبُ :ؿوبسُ همبلِ ً .بم ػبیز ایٌششًشی .
هثبل هٌبثغ الکترًٍیک:
Sharma ,Chhatra Mani , 2003. Effect of Exposure to Aluminum on fish in Acidic waters, see information
in:Http:www. geocities .com/ chhatra-sharma/ecotooxicology.pdf.17p

 اص دظٍّـگشاى اسػوٌذی کِ هبیل ّؼشٌذ همبلِ ؿبى دس هؼلِ چبح ؿَد ،خَاّـوٌذ اػز ًکبر ریل سا ثِ ٌّگبم سذٍیي ٍ اسػبل همبلِ سػبیزفشهبیٌذ:
 همبلِ ثبیذ دس ًشم افضاس  Wordثب للن ًبصًیي ٍ ػبیض  11ثشای هشي فبسػی ٍ ثب للن  Time new Romanثشای هشي اًگلیؼی سبیخ گشدد. ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ًَیؼٌذُ (گبى) ،داًـکذُ ،داًـگبُ ٍ یب هؤػؼِ هحل فؼبلیز ،سسجِ ػلوی ًَیؼٌذگبىً ،ـبًی کبهل ٍ ّوچٌیي ؿوبسُ سلفي،دٍسًگبس ٍ ًَ Emailیؼٌذُ هؼئَل دس صفحِ ػذاگبًِ آٍسدُ ؿَدًَ .یؼٌذگبى ثبیذ سشسیت دسع اػبهی خَد سا هـخص ًوبیٌذ.
 هؼئَلیز صحز هطبلت چبح ؿذُ اص دیذگبُ ػلوی ،اخاللی ٍ حمَلی ثِ ػْذُ ًَیؼٌذُ (گبى) همبلِ هیثبؿذ. هؼلِ حك سد ،لجَل  ،اصالح ٍ ،یشایؾ ٍ خالصِ ًوَدى سا ثشای خَد هحفَظ هیداسد ٍ همبلِّبی دسیبفشی ٍ هلحمبر آى ثبصگـز دادُ ًویؿَد.چکیذُ اًگلیسی :هـبثِ چکیذُ فبسػی ٍ حذاکظش دس  200کلوِ سْیِ ؿَد.
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هزین کاظنپَر الرسزی ،*1کاهبیش طاّزی آبکٌار ،2رضا اخَاى ،3حسي پَربابائی

 -1داًـدَٕ دکتشٕ ،داًـکذُ هٌبثغ عج٘ؼٖ داًـگبُ گ٘الى ،كَهؼِ ػشا ،گ٘الى
 -2داًـ٘بس ،داًـکذُ هٌبثغ عج٘ؼٖ داًـگبُ گ٘الى ،كَهؼِ ػشا ،گ٘الى
 -3داًـ٘بس پظٍّؾ ،هَػؼِ تحق٘قبت خٌگلْب ٍ هشاتغ کـَس ،ػبصهبى تحق٘قبت ،آهَصؽ ٍ تشٍٗح کـبٍسصٕ ،تْشاى
 -4اػتبد ،داًـکذُ هٌبثغ عج٘ؼٖ داًـگبُ گ٘الى ،كَهؼِ ػشا ،گ٘الى
چکیذُ
الگَٕ هکبًٖ ٍ سٍاثظ هتقبثل ه٘بى دسختبى ثِعَس خبف هٌؼکغکٌٌذُ هشگٍه٘ش ،اٗدبد سٍؿٌِ ،اػتلبدُ اص هٌبثغ ٍ ً٘ض تؼ٘٘ي کٌٌذُ
پَٗبٖٗ خَاهغ ،تَػؼِ صٗش آؿکَة ،اػتقشاس ثزٍس ،صًذُ هبًٖ اٍلِ٘ ،سٍٗؾ ٍ سقبثت اػت .دس اٗي ثشسػٖ ػِ قغؼِ ًؤًَ ٗک ّکتبسٕ دس
ػِ هشحلٔ تحَلٖ اٍلِ٘ ،ثلَؽ ٍ پَػ٘ذگٖ دس تَدُّبٕ آه٘ختٔ ساؽ دس پبسػل ؿبّذ عشح ػ٘ؼتبى ثب ّذف ثشسػٖ سقبثت آؿکَةّبٕ
هختلق استلبػٖ دس هشاحل هختلق تحَلٖ خٌگل اًتخبة ٍ کلِ٘ دسختبى قغَستش اص  7/5ػبًتٖهتش ثِتلک٘ک گًَِ هَسد اًذاصُگ٘شٕ
قغش ثشاثشػٌِ٘ ،استلبع ٍ تؼ٘٘ي هختلبت دکبستٖ ثِسٍؽ كبكلِ -آصٗوَت قشاس گشكتٌذ .دسختبى ّش قغؼِ ًوًَِ ثب تَخِ ثِ پشاکٌؾ دس
عجقبت استلبػٖ ثِ ػِ الِٗ آؿکَة پبٌٖٗ٘ ،ه٘بًٖ ٍ ثبالٖٗ تقؼ٘ن ثٌذٕ ٍ ثشإ تؼ٘٘ي الگَٕ پشاکٌؾ ،سقبثت ٍ اختوبعپزٗشٕ ه٘بى
آىّب اص تَاثغ ٗک ٍ دٍ هتـ٘شُ  Kساٗپلٖ اػتلبدُ ؿذً .تبٗح ًـبى داد کِ دس هشاحل هختلق تحَلٖ ،پشاکٌؾ دسختبى دس آؿکَةّب ٍ
دس كَاكل هختلق ٗکؼبى ً٘ؼت .اختوبعپزٗشٕ هثجت دسختبى ساؽ آؿکَةّبٕ ثبالٖٗ ثب پبٗ٘يتش دس هشاحل اٍلِ٘ ٍ ثلَؽ ٍ ّوچٌ٘ي
دسختبى ساؽ آؿکَة ثبال ثب ه٘بًٖ دس هشحلِ پَػ٘ذگٖ ،هتأثش اص ػشؿت ػبِٗپؼٌذٕ ،هحذٍدٗت پشاکٌؾ ثزٍس ٍ ًقؾ دسختبى ثضسگتش
ثِػٌَاى پشػتبس ٍ پٌبّگبُ دسختبى کَچکتش اػت .سقبثت دسختبى ساؽ آؿکَة ه٘بًٖ ثب دسختبى هوشص آؿکَة ثبال ثشإ دػتشػٖ ثِ
حذاکثش هٌبثغ دس ّش ػِ هشحلِ تحَلٖ هـبّذُ ؿذ .ؿٌبخت الگَّب ٍ ٍقبٗغ عج٘ؼٖ ّذاٗت ؿذُ تَػظ عج٘ؼت دس عَل صهبى ،الصهٔ
اخشإ ػول٘بت خٌگلؿٌبػٖ ّذكوٌذ ٍ هتٌبػت ثب هشاحل تحَلٖ تَدُّبٕ خٌگلٖ اػت.
کلیذ ٍاصُّا :تَاثغ ساٗپلٖ ،خٌگل ،ساؿؼتبى آه٘ختِ ،گ٘الى
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Abstract
Spatial patterns of trees and their interactions specifically reflect mortality, gap creation, resource use, and
also determine population dynamics such as seed dispersal, understory development, initial survival and
establishment, growth, and competition. In this study, three one-hectare sample plots in the three stages of
early development, maturity and decay were selected in an untouched mixed beech forest in order to consider
competition of trees from different height stories along developmental stages and all trees with a diameter at
breast height (DBH) larger than 7.5 cm by species were measured based on chest diameter, height and
determination of cartesian coordinates using distance-azimuth method. Then, these stems data were first
divided into three groups (lower, middle and upper stories) depending on their location in the vertical strata.
The spatial patterns and spatial associations were analyzed among different tree height classes using
univariate and bivariate Ripley’s K-function. Results showed that spatial pattern varied with canopy strata
and scales in different development stages. Positively spatial associations of Fagus orientalis at upper and
lower stories in initial and optimal staged and also among F. orientalis at upper and middle stories in decay
stages influenced by shade-tolerance characteristics, seed dispersal limitation and the role of larger nurse
trees as a shelter of small trees. Competition for resources was observed between Fagus orientalis at the
middle story and Carpinus betulus at upper story in the all development stages. Recognizing spatial pattern
and natural events guided by nature over time are necessary to carry out targeted forestry operations and In
proportion to the evolutionary stages of forest stands.
Keywords: Ripley’s K–function, Forest, Mixed beech forest, Guilan.
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هقذهِ
ساؿؼتبىّبٕ آه٘ختِ دس حذ استلبػٖ ه٘بىثٌذ خٌگلّبٕ ّ٘شکبًٖ ؿبلتتشٗي خبهؼٔ دسختٖ سا تـک٘ل هٖدٌّذٍ .ػؼت پشاکٌؾ اٗي
خبهؼِ دس هٌبعق هختلق خٌگلّبٕ ٗبد ؿذُ ٍ ٍخَد تٌَع گًَِإ ػجت ؿذُ کِ اٗي خٌگلّب ًؼجت ثِ خٌگلّبٕ خبلق ساؽ اص
پ٘چ٘ذگّٖبٕ ث٘ـتشٕ ثشخَسداس ثبؿٌذ .الگَٕ هکبًٖ دسختبى (کپِإ ،تلبدكٖ ٍ هٌظن) ٍ سٍاثظ هتقبثل ه٘بى آًْب (هثجت ،خٌثٖ ٍ هٌلٖ)
هٌؼکغ کٌٌذُ ٗکپبسچگٖ ػبختبس خَاهغ ،پَٗبٖٗ ٍ پبٗذاسٕ آًْب اػت کِ هوکي اػت دس هشاحل هختلق تحَلٖ هتلبٍت ثبؿذ (طًگٍ 1
ّوکبساى .) 2010 ،ػبختبس ػوَدٕ تَدُٗ ،ک ػٌلش کل٘ذٕ ثشإ دسک اکَػ٘ؼتنّبٕ خٌگلٖ ثَدُ ٍ ًقؾ هْوٖ دس اٗي اکَػ٘ؼتنّب ثش
ػْذُ داسد (ّبٍّ ٍ 2وکبساى2007 ،؛ چٌگّ ٍ 3وکبساى .)2014 ،ثِعَسٕکِ ،الگَٕ پشاکٌؾ گًَِّبٕ دسختٖ هَخَد دس آؿکَةّبٕ
هختلق ٍ ً٘ض قبثل٘ت پشاکٌذگٖ ثزٍس آًْب ثب تَخِ ثِ استلبع دسختبى تـ٘٘ش هٖکٌذ (کٌ٘گّ ٍ 4وکبساى )2006 ،ثٌبثشاٗي هٖتَاى گلت کِ
صادآٍسٕ دسختبى تحت تأث٘ش ػبختبس ػوَدٕ خٌگل اػت (چي ٍ ثشادؿبٍ .)1999 ،5تدضِٗ ٍ تحل٘ل الگَّبٕ هکبًٖ دسختبى دس کالػِّبٕ
هختلق استلبػٖ هٖ تَاًذ ػشًخ هْوٖ ثشإ کـق كشآٌٗذّبٕ اػبػٖ ثبؿذ کِ چٌ٘ي الگَّبٖٗ سا اٗدبد کشدُاًذ (هٌبثِّ ٍ 6وکبساى2000 ،؛
دساکي ثشٍدّ ٍ 7وکبساىً .)2005 ،بکبؿ٘ضٍکب ) 2001( 8هؼتقذ اػت کِ ػبختبس ػوَدٕ خٌگل دس هقبٗؼِ ثب كؼل ٍ اًلؼبالت ثَ٘لَطٗکٖ ٍ
آؿلتگّٖبٕ ثٍِقَع پَ٘ػتِ ،تأث٘ش ث٘ـتشٕ ثش ّوضٗؼتٖ گًَِّبٕ دسختٖ دس هشاحل خَاًٖ ٍ ثلَؽ داؿتِ ٍ ّو٘يعَس ًقؾ هْوٖ سا دس
تَصٗغ اكقٖ دسختبى ثبلؾ اٗلب هٖکٌذ .اٗي هؼئلِ لضٍم تدضِٗ ٍ تحل٘ل ػبختبس ػوَدٕ تَدُ ٍ ثشسػٖ سٍاثظ هتٌَع دسٍى ٍ ث٘يگًَِإ دس
عجقبت هتوبٗض تبجپَؿؾ ٍ دس هشاحل هختلق تحَلٖ سا تأٗ٘ذ هٖکٌذ .دس عَل دِّّبٕ گزؿتِ هغبلؼِ ثش سٍٕ الگَٕ هکبًٖ ٍ
اختوبعپزٗشٕ ه٘بى دسختبى ؿذت گشكتِ اػت؛ كبخبسدٍّ ٍ 9وکبساى ( )2006دس خٌگلّبٕ ؿشثٖ هًَتبًب ،ثب اػتلبدُ اص تَاثغ تک ٍ دٍ
هتـ٘شُ  Kساٗپلٖ ،الگَٕ هکبًٖ ًْبلّب ٍ اختوبعپزٗشٕ آًْب ثب دسختبى آؿکَة ثبال سا دس تَدُّبٕ هذٗشٗت ؿذُ ٍ ًبّوؼبل Ponderosa
 Douglas-fir ٍ pineثشسػٖ کشدًذّ .بٍ ٍ ّوکبساى ( )2007پشاکٌؾ هکبًٖ ٍ الگَٕ اختوبعپزٗشٕ چْبس گًَِ دسختٖ ؿبلت سا دس
کالػِّبٕ استلبػٖ هختلق ثب اػتلبدُ اص حبلتّبٕ تک ٍ دٍ هتـ٘شُ آهبسُ  O- ringدس ّ 25کتبس اص خٌگل آه٘ختٔ هؼتذلِ Pinus
 koraiensisدس چ٘ي هَسد ثشسػٖ قشاس دادًذ .طًگ ٍ ّوکبساى ( )2012دس خٌگل ػ٘ي ک٘بًگ ( )Xinjiangچ٘يً ،خؼت دسختبى Picea
 schrenkianaسا اص ًظش ػٌٖ ثِ  5کالػٔ ًْبلّب ،دسختبى کَچک ،هتَػظ ،ثضسگ ٍ کٌْؼبل تقؼ٘ن کشدُ ٍ ػپغ الگَٕ هکبًٖ ٍ کٌؾ
هتقبثل ه٘بى گشٍُّبٕ ػٌٖ هختلق سا ثب اػتلبدُ اص تبثغ  Kساٗپلٖ ثشسػٖ کشدًذ .لّٖ ٍ 10وکبساى ( )2012الگَٕ هکبًٖ ّـت گًَِ ؿبلت
دسختٖ اص خْت تبج پَؿؾ سا دس خٌگل آه٘ختِ ًشاد ثب پْي ثشگبى خضاى کٌٌذُ دس پبسک هلٖ اُدػبى ) (Odaesanدس خٌَة کـَس کشُ
هغبلؼِ کشدًذ ،آىّب گًَِّب سا ثشاػبع حضَسؿبى دس آؿکَةّب ثِ ػِ دػتِ ػوذٓ تقؼ٘ن کشدُ ٍ ثب اػتلبدُ اص تبثغ  Kساٗپلٖ الگَٕ هکبًٖ
ٍ اختوبعپزٗشٕ دسٍى ٍ ث٘ي گًَِ إ سا دس هشاحل هختلق سٍٗـٖ ثِ هٌظَس تلؼ٘ش ػبص ٍ کبسّبٕ ّوضٗؼتٖ گًَِّب هَسد ثشسػٖ قشاس دادًذ.
هبٗؼتش ٍ هالّٖ )2012( 11دس تحق٘قٖ دس خٌگلّبٕ ثبساًٖ خضاٗش اٗبلت کلَسادٍ ) ،(Coloradoدس ٗک ػغح ّ 50کتبسٕ دسختبى ٍ
دسختچِّبٕ ثجت ؿذُ سا ثِ چْبس دػتٔ دسختچِ ،دسختبى صٗش آؿکَة ،دسختبى هتَػظ ٍ دسختبى ثلٌذ تقؼ٘ن ٍ دس عَل ٗک دٍسٓ 20
ػبلِ الگَٕ هکبًٖ آًْب سا ثب اػتلبدُ اص آهبسُ  O- ringثشسػٖ کشدًذ .اخَاىّ ٍ 12وکبساى ( )2012دس تَدُّبٕ دػت ًخَسدٓ ساؽ
کالسدؿت ثِ الگَّبٕ هتلبٍتٖ دس هشاحل هختلق تحَلٖ دػت ٗبكتٌذ .اخَاى ٍ ّوکبساى ( )2015ثب اػتلبدُ اص حبلتّبٕ تک ٍ دٍ هتـ٘شُ
آهبسُ  O- ringالگَٕ پشاکٌؾ ٍ سقبثت دسٍىگًَِإ اُسع دس هشاحل هختلق سٍٗـٖ سا دس خٌگلّبٕ الٗي اػتبى خشاػبى سضَٕ ثشسػٖ
کشدًذ ٍ ثِ اٗي ًت٘دِ سػ٘ذًذ کِ الگَٕ پشاکٌؾ پبِّٗبٕ اُسع ،ػوذتبً کپِإ ثَدُ ٍ ثب اكضاٗؾ هق٘بع تلبدكٖ هٖؿَد؛ دسحبلٖکِ ،اثش
هتقبثل ه٘بى هشاحل هختلق سٍٗـٖ اُسع دس ث٘ـتش هَاسد اص ًَع خزة ٍ ًْبٗتبً خٌثٖ ثَد.
اکثش هغبلؼبت كَست گشكتِ دس اٗشاى ثِ ثشسػٖ الگَٕ هکبًٖ ،سقبثت ٍ اختوبعپزٗشٕ ه٘بى کالػِّبٕ هختلق قغشٕ ثب ّن پشداختِ ٍ
1- Zhang
2 - Hao
3 - Cheng
4 - King
5 - Chen & Bradshaw
6 - Manabe
7 - Druckenbrod
8 - Nakashizuka
9 - Fajardo
10 - Lee
11 - Myster & Malahy
12 - Akhavan
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تبکٌَى هغبلؼِإ دس کـَس دس هَسد ثشسػٖ سقبثت ٍ اختوبعپزٗشٕ آؿکَةّبٕ هختلق استلبػٖ دس ٗک تَدُ خٌگلٖ اًدبم ًـذُ اػت .دس
ًت٘دِ ثب تَخِ ثِ اٌٗکِ استلبع دسختبى حؼبػ٘ت ث٘ـتشٕ دس ثشاثش ػَاهل اکَلَطٗکٖ ًؼجت ثِ ػبٗش هتـ٘شّبٕ دسخت اص خَد ًـبى هٖدّذ
(چي ٍ ثشادؿبٍ ،1999 ،ػبالعّ ،) 2006 ،1ذف اص هغبلؼِ حبضش تدضِٗ ٍ تحل٘ل الگَّبٕ هکبًٖ دسختبى دس آؿکَةّبٕ هختلق ٍ ً٘ض
ثشسػٖ سٍاثظ دسٍى ٍ ث٘يگًَِإ ه٘بى دسختبى دس ّش ٗک اص آؿکَةّب ثِعَس خذاگبًِ ٍ ّوچٌ٘ي ه٘بى آؿکَةّبٕ هختلق دس هشاحل
هختلق تحَلٖ اػت .ؿٌبخت الگَّب دس هشاحل هختلق تحَلٖ ،ساٌّوبٖٗ هٌبػت دس اػتلبدُ اص اثشات هغلَة پذٗذُّبٕ سقبثت ٍ
اختوبعپزٗشٕ دسٍى ٍ ث٘يگًَِإ دس ساػتبٕ هذٗشٗت ًضدٗک ثِ عج٘ؼت دس هٌغقِ هَسد هغبلؼِ ٍ تَدُّبٖٗ ثب خلَك٘بت هـبثِ اػت.
هَاد ٍ رٍشّا
هؼزفی هٌطقِ هَرد بزرسی

ثِهٌظَس اًدبم اٗي ثشسػٖ ،پبسػل ؿبّذ ؿوبسُ  ،421ػشٕ چْبس (ػ٘ؼتبى) دس حَضٔ آثخ٘ض ( 23صٗلکٖ سٍد) دس هٌغقۀٔ اهۀبهضادُ ّبؿۀن
گ٘الى اًتخبة ؿذ کِ ٍػؼت آى ّ 59کتبس ثب خْت ػوَهٖ ؿوبلٖ ثَد (ؿکل  .)1هتَػظ استلبع اص ػغح دسٗب  550هتش ٍ ؿ٘ت آى ػوۀذتبً
ث٘ي  30تب  60دسكذ اػت .ثشاػبع دادُّبٕ آةٍَّاٖٗ  10ػبلِ ( 1370تب ً )1380ضدٗکتشٗي اٗؼتگبُ َّاؿٌبػٖ (تبسٗۀکسٍد) ه٘ۀبًگ٘ي
ثبسًذگٖ ػبل٘بًِ  1273/15ه٘لٖ هتش ٍ هتَػظ دهبٕ ػبل٘بًِ  14/4ػبًتٖگشاد اػۀت .هٌغقۀِ كبقۀذ هۀبُّۀبٕ خـۀک دس ػۀبل ثۀَدُ ٍ دس
عجقِثٌذٕ اقل٘وٖ ثِسٍؽ آهجشطُ خضء اقل٘ن خ٘لٖ هشعَة ػشد قشاس هٖگ٘شد .ت٘پ خبک قَُْإ اػ٘ذٕ تب قَُْإ خٌگلٖ ثب  pHاػۀ٘ذٕ
اػت .اٗي ثشسػٖ دس تَدُّبٕ آه٘ختِ ساؽ -هوشص كَست گشكتِ کِ تبکٌَى تحت ّ٘چ گًَِ ػول٘بت پشٍسؿٖ ٍ دخبلت خٌگلؿٌبػٖ ًجَدُ
اػت .گًَِّبٕ ّوشاُ ؿبهل تَػکبٕ ٗ٘القٖ ،پلت ،ؿ٘شداس ،اًد٘لٖ ،هلح ٍ خشهٌذٕ ّؼتٌذ (اداسُ کل هٌبثغ عج٘ؼٖ گ٘الى.)1387 ،

ضکل  -1هَقؼیت هٌطقِ هَرد بزرسی

رٍش پضٍّص
پغ اص اًدبم خٌگل گشدؿّٖبٕ هتؼذد ،ػِ قغؼِ ًؤًَ ٗک ّکتبسٕ ثِاثؼبد  100×100هتش ٍاقغ دس ػِ هشحلِ هختلق تحَلٖ ؿبهل
(اٍلِ٘ ،ثلَؽ ٍ پَػ٘ذگٖ) دس تَدُّبٕ آه٘ختٔ ساؽ اًتخبة ؿذًذ؛ ثغَسٕکِ اضالع اٗي قغؼبت دس خْت ؿوبلٖ -خٌَثٖ ٍ ؿشقٖ -ؿشثٖ
1 - Salas
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ثَدًذ (اخَاى1393 ،؛ اهبىصادُ ٍ ّوکبساى .)1394 ،هشحلِ اٍلِ٘ ثب سؿذ ػشٗغ دسختبى خَاى ،سقبثت ًَسٕ ،اكضاٗؾ هَخَدٕ تَدُ ٍ
ػبختبسٕ ًبّوؼبل ٍ پلکبًٖ هـخق هٖؿَد ،تَدُ دس هشحلِ ثلَؽ اص دسختبًٖ ثب تبجپَؿؾ ثؼتِ ٍ ّوچٌ٘ي قغش ٍ استلبع ًؼجتبً ثشاثش ٍلٖ
ثب ػٌ٘ي ثؼ٘بس هتلبٍت تـک٘ل ؿذُ ٍ ثِ خٌگلٖ ّوؼبل ٍ هذٗشٗت ؿذُ ؿجبّت داسد ٍ دس هشحلِ پَػ٘ذگٖ ثب اكضاٗؾ خـکِداسّب اص
تشاکن ٍ حدن تَدُ کبػتِ خَاّذ ؿذ (اخَاى ٍ ّوکبساى .)2012 ،پغ اص هـخق ؿذى هحذٍدُ قغؼبت ٗک ّکتبسٕ دس خٌگل ،هختلبت
گَؿٔ خٌَة ؿشثٖ ّش ٗک اص اٗي قغؼبت ثِ ػٌَاى ًقغٔ هجٌب ثشداؿت ٍ ثشإ ثجت هختلبت دسختبى اص سٍؽ كبكلِ -آصٗوَت اػتلبدُ ؿذ؛
ثِ اٗي كَست کِ كبكلِ ٍ آصٗوَت دسخت اٍل ًؼجت ثِ ًقغٔ هجٌب ثِ تشت٘ت ثب دػتگبُ  ٍ Vertexثب قغت ًوبٕ ػًَتَ اًذاصُگ٘شٕ ٍ ثب
اػتلبدُ اص سٍاثظ هثلثبتٖ ثِ هختلبت دکبستٖ تجذٗل ؿذ .دس هشحلٔ ثؼذ ثب اضبكِ کشدى اٗي هختلبت ثِ ًقغٔ هجٌب ،هختلبت دسخت اٍل ثِ
دػت آهذ .ثِ ّو٘ي تشت٘ت دس داخل هحذٍدُّبٕ ٗک ّکتبسٕ كبكلِ ٍ آصٗوَت ّش دسخت ًؼجت ثِ دسخت هجٌبٕ هشثَعِ ػٌد٘ذُ ٍ ثِ
هختلبت  UTMتجذٗل ؿذّ .وچٌ٘ي استلبع توبهٖ دسختبى قغَستش اص  7/5ػبًتٖهتش ثِتلک٘ک گًَِ اًذاصُگ٘شٕ ؿذ .هجٌبٕ آؿکَةثٌذٕ،
تَصٗغ دسختبى دس عجقبت استلبػٖ  5هتشٕ ثَدُ ٍ ثب تَخِ ثِ هٌحٌٖ استلبع ّش تَدُ ،دسختبى دس ػِ آؿکَة پبٌٖٗ٘ ،ه٘بًٖ ٍ ثبالٖٗ
عجقِثٌذٕ ؿذًذ (ّبٍ ٍ ّوکبساى .)2007 ،ثِهٌظَس ثشسػٖ الگَٕ پشاکٌؾ دسختبى (کپِإ ،هٌظن ٍ تلبدكٖ) اص تبثغ تکهتـ٘شُ  Kساٗپلٖ
( ٍ )Lثشإ تؼ٘٘ي کٌؾ هتقبثل دسٍىگًَِإ ٍ ّوچٌ٘ي سقبثت ٍ اختوبعپزٗشٕ ث٘ي گًَِّبٕ دسختٖ دس داخل ٍ ه٘بى آؿکَةّب اص كشم دٍ
هتـ٘شٓ  Kساٗپلٖ ( )L12اػتلبدُ ؿذ .تابع  L12كَاكل ث٘ي دسختبى ٗک گًَِ ثب اثؼبد هختلق ٗب كَاكل ه٘بى گًَِّبٕ هختلق دسختٖ سا دس
ٗک ًقـٔ تَصٗغ هکبًٖ دس ًظش هٖگ٘شد ٍ اگش اٗي تبثغ ثبالتش ،پبٗ٘ي تش ٍ ٗب دس داخل هحذٍدُ هًَت کبسلَ قشاس گ٘شد ثِتشت٘ت ًـبًِ ٍخَد
استجبط هکبًٖ هثجت اص ًَع خزة ،استجبط هکبًٖ هٌلٖ اص ًَع دكغ ٍ ػذم ٍخَد ّش گًَِ اثش هتقبثل هثجت ٗب هٌلٖ دس ث٘ي گًَِّب ٗب
گشٍُّبٕ هختلق هَسد ثشسػٖ اػت .اص آًدبٖٗ کِ اثش هتقبثل دسختبى دس كَاكل ث٘ؾ اص  50هتش ثِ حذاقل خَد هٖسػذ (ػبالع ٍ
ّوکبساى ،)2006 ،تبثغ  L12تب كبكلِ 50هتشٕ هحبػجِ ؿذ .دس هحبػجبت اًدبم ؿذُ هَقؼ٘ت هکبًٖ دسختبى آؿکَة ثبالتش (ؿبلت) ثِدل٘ل
تأث٘شگزاسٕ آًْب ثش سٍٗؾ دسختبى آؿکَة پبٗ٘يتش ،ثبثت ٍ هَقؼ٘ت هکبًٖ دسختبى آؿکَة پبٗ٘يتش ثِدل٘ل تأث٘شپزٗشٕ آًْب ،هتـ٘ش دس ًظش
1
گشكتِؿذ (ًبکبؿ٘ضٍکب2001 ،؛ ػ٘پشَٗتٖ ٍ آگ٘بس 2004 ،؛ ّبٍ ٍ ّوکبساى .)2007 ،توبهٖ هحبػجبت هشثَط ثِ تَاثغ ٗک ٍ دٍ هتـ٘شُ K
ساٗپلٖ ( )Lثب اػتلبدُ اص ًشماكضاس (پشٍگشه٘تب) ً Programitaؼخِ  2010اًدبم ؿذ (ٍٗگٌذ ٍ ه٘لًَٖ.)2014 ،2
یافتِّای پضٍّص
ؿکل  2تَصٗغ دسختبى دس عجقبت استلبػٖ سا ثِتلک٘ک هشاحل تحَلٖ ًـبى هٖدّذ .دس هشحلِ اٍلِ٘ ث٘ـتشٗي كشاٍاًٖ دس عجقِ استلبػٖ 10
هتشٕ ثَد ،كشاٍاًٖ دسختبى تب عجقِ  30هتشٕ تقشٗجبً هـبثِ ٍ پغ اص آى کبّؾ ٗبكت .تَصٗغ دس هشحلِ ثلَؽ ؿجِ٘ ثِ ٗک هٌحٌٖ ًشهبل ثَدُ
کِ كشاٍاًٖ دسختبى اثتذا اكضاٗؾ ٗبكتِ ،دس عجقِ استلبػٖ  25هتشٕ ثِ اٍج خَد سػ٘ذُ ٍ ػپغ کبّؾ هٖٗبثذ .دس هشحلِ پَػ٘ذگٖ هٌحٌٖ
دس ً 2قغِ دچبس ؿکؼتگٖ ؿذٗذ ؿذ کِ ٗکٖ اص عجقِ  15ثِ  20هتشٕ ٍ دٗگشٕ اص عجقِ  45ثِ  50هتشٕ ثَد کِ اٗي ؿکؼتگّٖب هجٌبٕ
آؿکَةثٌذٕ تَدُ قشاس گشكت .خذٍل  1كشاٍاًٖ گًَِّب دس آؿکَةّب سا دس ّش ٗک اص هشاحل تحَلٖ ًـبى هٖدّذ.

ضکل  -2تَسیغ ارتفاػی درختاى در هزاحل هختلف تحَلی تَدُ

ؿکل ً 3قـِ هَقؼ٘ت هکبًٖ دسختبى سا دس هشاحل هختلق تحَلٖ ًـبى هٖدّذ .ؿکل ً 4ـبى هٖدّذ کِ الگَٕ کلٖ پشاکٌؾ دسختبى دس
هشحلِ اٍلِ٘ دس كَاكل  7تب  22هتش کپِإ ثَدُ ٍ پغ اص آى تلبدكٖ هٖ ؿَد .دس اٗي هشحلِ تحَلٖ ،دسختبى آؿکَة پبٌٖٗ٘ تب كَاكل
1 - Cipriotti & Aguiar
2 - Wiegend & Moloney

6

الگَی پزاکٌص درختاى ٍ رقابت آضکَبّا در هزاحل تحَلی جٌگل در تَدُّای آهیختِ گیالى

حذٍد  15هتش الگَٕ کپِإ داسًذ ،دس حبلٖکِ پشاکٌؾ دسختبى آؿکَة ّبٕ ه٘بًٖ ٍ ثبالٖٗ دس توبهٖ كَاكل تلبدكٖ اػت .دس هشحلِ
ثلَؽ ،الگَٕ کلٖ پشاکٌؾ دسختبى تب كَاكل حذٍد  41هتشٕ کپِإ ثَدُ ٍ پغ اص آى ثب هؼٌٖداسٕ ضؼ٘لٖ تلبدكٖ هٖؿَد .پشاکٌؾ
دسختبى آؿکَة ه٘بًٖ دس كَاكل  15تب  20هتش ٍ پغ اص  30هتش کپِإ اػت ،دسحبلٖکِ دسختبى آؿکَة ه٘بًٖ ٍ ثبالٖٗ دس توبهٖ كَاكل
الگَٕ تلبدكٖ داسًذ (ؿکل  .) 3دس هشحلِ پَػ٘ذگٖ ،الگَٕ کلٖ پشاکٌؾ تَدُ ٍ ً٘ض دسختبى آؿکَة پبٌٖٗ٘ ٍ ثبالٖٗ تلبدكٖ ثَد اهب
دسختبى آؿکَة ه٘بًٖ دس كَاكل حذٍد  12تب  20هتش پشاکٌؾ کپِإ داؿتٌذ (ؿکل .)4
جذٍل  -1فزاٍاًی درختاى در آضکَبّای پاییٌی ،هیاًی ٍ باالیی بِتفکیک گًَِ در هزاحل هختلف تحَلی جٌگل
آضکَب بٌذی
هزحلِ تحَلی

اٍلِ٘

ثلَؽ

پَػ٘ذگٖ

گًَِ
ساؽ
هوشص
ػبٗش گًَِّب
کل
ساؽ
هوشص
ػبٗش گًَِّب
کل
ساؽ
هوشص
ػبٗش گًَِّب
کل

آضکَب پاییٌی
درصذ
فزاٍاًی
32
118
7/6
28
2/4
9
42
155
4
12
1/3
4
0/3
1
5/6
17
23/3
38
3/7
6
4/3
7
31/3
51

آضکَب هیاًی
درصذ
فزاٍاًی
20
74
22/5
83
3
11
45/5
168
44
133
39/4
119
0/3
1
83/7
253
19
31
27
44
11
18
57
93

آضکَب باالیی
درصذ
فزاٍاًی
6
22
4
15
2/5
9
12/5
46
9/3
28
1/4
4
0
0
10/7
32
9/8
16
1/3
2
0/6
1
11/7
19

ضکل ً -3قطِ تَسیغ هکاًی درختاى بِتفکیک آضکَبّا در هزاحل هختلف تحَلی جٌگل
( :hطبقِ ارتفاػی بِ هتز؛  :nتؼذاد درختاى)
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ضکل ً -4وَدارّای تابغ )( L(rخط هوتذ) ٍ حذٍد هًَت کارلَ (خط چیي) هؼزف الگَی هکاًی درختاى بِتفکیک آضکَبّا در هزاحل
هختلف تحَلی جٌگل

ؿکلّبٕ  5تب  7اثشات هتقبثل ث٘يگًَِإ دسختبى سا دس دسٍى آؿکَةّب ٍ ٍضؼ٘ت سقبثت دسٍى ٍ ث٘يگًَِإ دس ه٘بى آؿکَةّب ٍ دس
هشاحل هختلق تحَلٖ سا ًـبى هٖدٌّذ .دس هشحلِ اٍلِ٘ اثش هتقبثل هثجت ث٘ي دسختبى ساؽ آؿکَة ثبال ثب دسختبى ساؽ آؿکَة ه٘بًٖ ٍ
پبٌٖٗ٘ ٍ ّوچٌ٘ي ه٘بى دسختبى ساؽ آؿکَة ه٘بًٖ ثب پبٌٖٗ٘ دٗذُ هٖؿَد (ؿکل  .)5اثش هتقبثل هثجت ه٘بى دسختبى هوشص آؿکَة ثبال ثب
دسختبى ّنگًَِ آؿکَة پبٗ٘ي دس كَاكل کن ( 15هتش) دٗذُ ؿذ (ؿکل  .)5دسختبى ساؽ آؿکَة ه٘بًٖ ،دسختبى ػبٗش گًَِّب سا دس اٗي
آؿکَة تب كَاكل حذٍد  10هتشٕ ٍ دسختبى هوشص آؿکَة پبٗ٘ي سا دس كَاكل  20تب  30هتشٕ دكغ هٖکٌٌذ .اثش هتقبثل دسٍىگًَِإ ه٘بى
دسختبى هوشص آؿکَةّبٕ ه٘بًٖ ٍ پبٌٖٗ٘ دس كَاكل حذٍد  20تب  30هتش ً٘ض اص ًَع دكغ اػت .دسختبى هوشص آؿکَة ثبال ،دسختبى ّنگًَِ
آؿکَة پبٗ٘ي سا تب كَاكل حذٍد  15هتشٕ ٍ دسختبى ساؽ آؿکَة ه٘بًٖ سا اص كبكلِ حذٍد  13هتشٕ دكغ کشدًذ ،ثغَسٕکِ ؿذت دكغ اص
كبكلِ  33هتشٕ تب اًتْبٕ كبكلِ هَسد ثشسػٖ ( 50هتش) اكضاٗؾ هٖٗبثذ (ؿکل  .)5اثشات هتقبثل ه٘بى دسختبى دس هشحلِ ثلَؽ دس ث٘ـتش
هَاسد ٍ كَاكل اص ًَع خٌثٖ ثَد (ؿکل ّ .) 6وبًٌذ هشحلِ اٍلِ٘ دسختبى ساؽ آؿکَة ثبال ،دسختبى ّن گًَِ سا دس آؿکَةّبٕ ه٘بًٖ ٍ
پبٌٖٗ٘ ٍ دسختبى ساؽ آؿکَة ه٘بًٖ ،دسختبى ّن گًَِ سا دس آؿکَة پبٌٖٗ٘ خزة هٖکٌٌذ ،ثب اٗي تَض٘ح کِ ًقغِ ؿشٍع ٍ اتوبم حبلت
خزة هتلبٍت ثَد .دسختبى ساؽ آؿکَة ثبال ،دسختبى هوشص آؿکَة ّبٕ ثبال ،ه٘بًٖ ٍ پبٌٖٗ٘ سا دس كَاكل کَتبُ اٍلِ٘ ٍ دسختبى هوشص
آؿکَة ثبال ،دسختبى ساؽ آؿکَة ه٘بًٖ سا دس كَاكل حذٍد  10تب  27هتشٕ دكغ هٖکٌٌذ (ؿکل  .)6دس هشحلِ پَػ٘ذگٖ ،تقشٗجبً دس
توبهٖ كَاكل اثش هتقبثل هثجت ه٘بى دسختبى ساؽ آؿکَة ثبال ثب دسختبى هوشص آؿکَة ه٘بًٖ دٗذُ ؿذّ .وچٌ٘ي دسختبى ساؽ آؿکَة
ثبال هوشص آؿکَة پبٗ٘ي سا دس كَاكل حذٍد  17تب  34هتشٕ خزة هٖکٌٌذ (ؿکل  .)7دسختبى هوشص آؿکَة ثبال ً٘ض دسختبى ساؽ آؿکَة
پبٗ٘ي سا دس كَاكل حذٍد  15تب  30هتشٕ خزة کشدًذ .دسختبى ساؽ آؿکَة پبٗ٘ي ،ػبٗش گًَِّبٕ اٗي آؿکَة سا اص كبكلِ  30هتشٕ ٍ
دسختبى هوشص آؿکَة ثبال ،ساؽ ه٘بًٖ سا اص كبكلِ  18هتشٕ تب پبٗبى كبكلِ ثشسػٖ دكغ ٍ دسختبى هوشص آؿکَة ه٘بًٖ ،دسختبى ساؽ پبٗ٘ي
سا تب كبكلِ حذٍد  25هتشٕ دكغ هٖکٌٌذ (ؿکل .)7
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ضکل ً -5وَدارّای تابغ )( L 12(rخط هوتذ) ٍ حذٍد هًَت کارلَ (خط چیي) هؼزف اثزات هتقابل راش -هوزس ٍ راش -سایزگًَِّا در
درٍى آضکَبّا ٍ الگَی اجتواعپذیزی درٍى ٍ بیي گًَِای در هیاى آضکَبّای هختلف در هزحلِ تحَلی اٍلیِ (هَاردیکِ در ضکلّای
 6 ٍ 5ارائِ ًطذُ ،بِدلیل ػذم ٍجَد درخت کافی در یکی اس گًَِّای هَرد ًظز هیباضذ)

ضکل ً -6وَدارّای تابغ )( L12(rخط هوتذ) ٍ حذٍد هًَت کارلَ (خط چیي) هؼزف اثزات هتقابل راش -هوزس در درٍى آضکَبّا ٍ الگَی
اجتواعپذیزی درٍى ٍ بیي گًَِای در هیاى آضکَبّای هختلف در هزحلِ تحَلی بلَؽ
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ضکل ً -7وَدارّای تابغ )( L12(rخط هوتذ) ٍ حذٍد هًَت کارلَ (خط چیي) هؼزف اثزات هتقابل راش -هوزس ٍ راش -سایز گًَِّا در
درٍى آضکَبّا ٍ الگَی اجتواعپذیزی درٍى ٍ بیي گًَِای در هیاى آضکَبْای هختلف در هزحلِ تحَلی پَسیذگی

بحث ٍ ًتیجِگیزی
ّش ٗک اص هشاحل تحَلٖ ،ػبختبسٕ هختق ثِ خَد داؿتِ ٍ ثب چٌذٗي هؼ٘بس ػبختبسٕ ٍ صٗؼتٖ کِ ػجبستٌذ اص كشم ،تشک٘ت ٍ تَصٗغ گًَِإ،
آؿکَةثٌذٕ ،پَؿؾ تبخٖ ،ؿبداثٖ دسختبى ،قبًَىهٌذٕ پشاکٌؾ دسختبى دس پشٍك٘ل اكقٖ ٍ ػوَدٕ تَدُ ٍ دٗشصٗؼتٖ دسختبى تـخ٘ق
دادُ هٖؿًَذ (حؼٌٖ ٍ اهبًٖ1389 ،؛ اخَاى ٍ ّوکبساى .)2012 ،الگَّبٕ اساِٗ ؿذُ دس هشاحل هختلق تحَلٖ تَدُّبٕ آه٘ختٔ هَسد
ثشسػٖ هتأثش اص ػشؿت اکَلَطٗکٖ گًَِّب ٍ ٍاکٌؾّبٕ هتٌَع آًْب ثِ كشآٌٗذّبٕ عج٘ؼٖ دس عَل چشخِح٘بت اػت .ثغَسٕکِ دس هشحلِ
اٍلِ٘ ،الگَٕ پشاکٌؾ کپِ إ دسختبى دس آؿکَة پبٗ٘ي ٍ دس هق٘بع کَچک (حذٍد  30هتش) سا هٖتَاى ثِ ػشؿت ػبِٗپؼٌذٕ ،ػٌگٌٖ٘ ٍ
هحذٍدٗت پشاکٌؾ ثزٍس ساؽ ٍ ّوچٌ٘ي ً٘بصهٌذٕ اٗي گًَِ ثِ پشػتبس دس هشاحل اٍل٘ٔ ح٘بت ًؼجت دادٍ ،لٖ ثِ هشٍس صهبى ٍ ثب اكضاٗؾ
ػي ًْبلّب ٍ سقبثتٖ کِ ثب پبِّٗبٕ هدبٍس ثش ػش هٌبثغ داسًذ ،تؼذادٕ اص ًْبلّب دس کپِّبٕ تدذٗذح٘بت حزف ؿذُ ٍ ثب ثضسگ ؿذى
هق٘بع ،الگَٕ کپِإ آًْب ثِ تلبدكٖ تـ٘٘ش هٖکٌذ .تـ٘٘ش ًَع الگَ اص کپِإ ثِ تلبدكٖ تحت تأث٘ش هق٘بع ثشسػٖ ،تَػظ هحقق٘ي صٗبدٕ
ثِ اثجبت سػ٘ذُ اػت (ّبٍ ٍ ّوکبساى2007 ،؛ ًٍگّ ٍ 1وکبساى ،2003 ،چٌگ ٍ ّوکبساى .)2014 ،ليّ ٍ 2وکبساى ( )2012دس خٌگلّبٕ
اػتَاٖٗ كللٖ چ٘ي ثِ اٗي ًت٘دِ سػ٘ذًذ کِ ًْبلّب داسإ الگَٕ پشاکٌؾ کپِإ دس هق٘بع کَچک ( 10 -0هتش) ثَدُ ٍ دس هق٘بع
ثضسگتش ( 30-10هتش) الگَٕ پشاکٌؾ تلبدكٖ داسًذ ،دسحبلٖکِ دسخٔ کپِإ ثَدى اص ًْبلّب ثِػوت دسختبى ثضسگؼبل ثِدل٘ل هشگ ٍ ه٘ش
ًبؿٖ اص سقبثت دسختبى کبّؾ هٖٗبثذ .كشاًکل٘يّ ٍ 3وکبساى ( )2002هؼتقذًذ کِ كشآٌٗذّبٕ گًَبگًَٖ هٖتَاًذ ػجت ؿکلگ٘شٕ الگَّبٕ
کپِإ ًْبلّب ؿَد کِ اص آى خولِ هٖتَاى ثِ آؿلتگّٖبٕ عج٘ؼٖ ٗب هکبً٘کٖ خبک اؿبسُ کشد کِ هٌدش ثِ ثَخَد آٍسى قغؼبتٖ ثب ؿشاٗظ
هغلَة ثشإ اػتقشاس ثزٍس ٗب اكضاٗؾ هٌبثغ هَخَد دس داخل اٗي قغؼبت هٖؿًَذ کِ هوکي اػت ٍاثؼتِ ثِ سٍؿٌِّبٕ تبجپَؿؾ ثبؿٌذ .دس
ٗک ث٘بى کلٖ الگَٕ کپِإ ًْبلّب هوکي اػت دس ًت٘دِ خلَك٘بت اداك٘کٖ سٍٗـگبُ دس هق٘بع کَچک (کبًذٗتّ ٍ 4وکبساى،)2000 ،
1 - Wang
2 - Lan
3 - Franklin
4 - Condit
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اثش آؿلتگٖ ّبٕ گزؿتِ (اٗدبد سٍؿٌِ پغ اص اكتبدى دسختبى) ٗب كشاّن آهذى ؿشاٗظ هٌبػت ثشإ صًذُهبًٖ ثشخٖ اص گًَِّبٕ دسختٖ
هَخَد دس ٗک آؿکَة ثبؿذ (ٌٍٗگٌذ ٍ ّوکبساى .)2006 ،الگَٕ تلبدكٖ ًْبلّب دس هق٘بع ثضسگتش هوکي اػت ًبؿٖ اص هشگ ٍ ه٘ش،
آللَپبتٖ ،سقبثت ،کبّؾ ًَس ٗب هَاد ؿزاٖٗ هَسد ً٘بص ثبؿذ (اٍکَال ٍ کبچٖ .)1995 ،1هبٗؼتش ٍ هالّٖ ( )2012دس ثشسػٖ خَد دس خٌگلّبٕ
ثبساًٖ خضاٗش اٗبلت کلشادٍ ثِ اٗي ًت٘دِ سػ٘ذًذ کِ گشٍُّبٕ هَخَد دس استلبػبت ثبالتش تبجپَؿؾ تَدُ ثش خالف دسختبى هَخَد دس صٗش
آؿکَة ،الگَٕ کپِإ اص خَد ًـبى ًذادًذ .تؼذادٕ اص هحقق٘ي ػق٘ذُ داسًذ کِ الگَٕ کپِإ دسختبى آؿکَةّبٕ پبٗ٘يتش دس ًت٘دِ ػذم
ٗکٌَاختٖ سٍٗـگبُ (چپ٘يّ ٍ 2وکبساىٗ )1994 ،ب هحذٍدٗت پشاکٌؾ ثزس آًْب اػت (ّبسهضَّ ،2000 ،3ثل .)2001 ،4دس هقبثل ،ثشخٖ
دٗگش هؼتقذًذ کِ الگَٕ تلبدكٖ ٗب ٗکٌَاخت دسختبى آؿکَةّبٕ ثبالتش ثِدل٘ل سقبثت قَٕ دسٍى ٍ ث٘يگًَِإ ه٘بى آًْب ثشإ دػتشػٖ
ثِ هٌبثغ (ًَس ،آة ،هَاد ؿزاٖٗ ٍ )...اػت (ثَٗذىّ ٍ 5وکبساى2005 ،؛ لٖ ٍ ّوکبساىّ .)2012 ،بٍ ٍ ّوکبساى ( )2007دس خٌگلّبٕ
آه٘ختِ چ٘ي دسٗبكتٌذ کِ الگَٕ پشاکٌؾ دسختبى ثب تبج گؼتشدُ ٍ ثضسگ (آؿکَة كَقبًٖ ٍ ه٘بًٖ) دس توبم كَاكل ،تلبدكٖ ٗب ٗکٌَاخت
اػت ،دس حبلٖکِ ،دسختبى ثب تبج کَچک (آؿکَة صٗشٗي ٍ ًْبلّب) دس كَاكل کَتبُ اص الگَٕ کپِإ تجؼ٘ت کشدُ ٍ ثب تَػؼِ تبجپَؿؾ اص
ؿذت کپِّب کبػتِ هٖؿَد.
عٖ كشآٌٗذ تکبهل تَدُّبٕ خٌگلٖ دس هشاحل هختلق تحَلٖ ،کٌؾّبٕ هتؼذدٕ هبًٌذ سقبثت ٍ اختوبعپزٗشٕ دسٍى ٍ ث٘يگًَِإ ثب تَخِ
ثِ ً٘بصّب ٍ خَاّؾّبٕ اکَلَطٗکٖ دسختبى ؿکل هٖ گ٘شد کِ ًت٘دٔ اٗي سًٍذ ثش سٍٕ ػبختبس خٌگل ٍ ثخؾ صًذٓ ّوشاُ آى ًوَد پ٘ذا
هٖکٌذ (گبدٍ .)2005 ،6دس حق٘قت ،ػبختبس خٌگل ثشآٌٗذٕ اص کٌؾ هتقبثل هثجت ٍ هٌلٖ ث٘ي دسختبى هؼتقش دس تَدُ ٍ ً٘ض هح٘ظ اعشاف
اعشاف اػت .کٌؾ ّبٕ هٌلٖ اكشاد دس خَاهغ گ٘بّٖ ًت٘دِ سقبثت ثشإ ثِ اًحلبس دس آٍسدى هغلق ٗب ًؼجٖ هٌبثغ ٍ دس هقبثل کٌؾّبٕ
هثجت ثِ دل٘ل پـت٘جبًٖ گًَِ ّب اص ّن ٍ اػتلبدُ ّوبٌّگ اص هٌبثغ هحذٍد قبثل هـبّذُ اػت؛ ضوي آًکِ كقذاى ّوجؼتگٖ ًـبى اص ػذم
ً٘بص ّبٕ هـبثِ ثِ هٌبثغ ٍ ٗب ٍكَس آى ٍ دسًت٘دِ ٍاکٌؾ ٗکؼبى آًْب داسدّ ،وچٌ٘ي هٖتَاى اٗي ػذم ّوجؼتگٖ سا ًت٘دٔ تؼبدل ً٘شٍّبٕ
هثجت ٍ هٌلٖ داًؼت (لَدٍٗگ ٍ سٌَٗلذ.)1998 ،7
دس هشاحل اٍلِ٘ ٍ ثلَؽ ،اختوبع پزٗشٕ هثجت ه٘بى دسختبى ساؽ آؿکَة ثبال ثب دسختبى اٗي گًَِ دس آؿکَةّبٕ ه٘بًٖ ٍ پبٌٖٗ٘ ٍ ّوچٌ٘ي
ه٘بى دسختبى ساؽ آؿکَة ه٘بًٖ ثب پبٌٖٗ٘ هـبّذُ ؿذ .دس هشحلِ پَػ٘ذگٖ دسختبى ساؽ آؿکَة ثبال ،ساؽ آؿکَة ه٘بًٖ سا خزة
کشدًذ .هحذٍدٗت پشاکٌؾ ثزٍس ساؽ ٍ ػشؿت ػبِٗپؼٌذٕ اٗي گًَِ اٗي اهکبى سا كشاّن هٖآٍسد کِ ًًَْبلّب ٍ ًْبلّبٕ اٗي گًَِ دس صٗش
تبج پَؿؾ دسختبى هبدسٕ پٌبُ ثگ٘شًذ .اثش هتقبثل ه٘بى دسختبى هوشص آؿکَةّبٕ ثبال ٍ ه٘بًٖ دس هشاحل اٍلِ٘ ٍ ثلَؽ اص ًَع هثجت ٍ خزة
ثَد .چٌگ ٍ ّوکبساى ( ،)2014اختوبع پزٗشٕ هثجت ٍ قَٕ ه٘بى هشاحل خَاًٖ ٍ ه٘بًؼبلٖ دس گًَِ  Quercus liaotungensisسا ثِ ًحَٓ
استجبط ه٘بى آًْب ٍ ًقؾ دسختبى ثضسگتش ثِػٌَاى دسختبى پشػتبس ٍ پٌبّگبّٖ ثشإ دسختبى کَچکتش ًؼجت هٖدٌّذ.
دس هشحلِ اٍلِ٘ ،دسختبى هوشص آؿکَةّبٕ ه٘بًٖ ٍ پبٌٖٗ٘ ٍ ّوچٌ٘ي دسختبى هوشص آؿکَةّبٕ ثبالٖٗ ٍ پبٌٖٗ٘ ّوذٗگش سا دكغ هٖکٌٌذ.
دس هق٘بع کَچک ،الگَٕ اختوبع پزٗشٕ هٌلٖ ث٘ي اكشاد ٗک گًَِ دس آؿکَة پبٗ٘ي ثب دسختبى هبدسٕ دس آؿکَة ثبالتش هٖتَاًذ دس ًت٘دِ
سقبثت ٗب اثشات ٍاثؼتِ ثِ تشاکن ثبؿذ کِ ه٘بى پبِّٗبٕ خَاى ٍ ثبلؾ ثٍِقَع هٖپًَ٘ذد (کالسک ٍ کالسک .)1984 ،8دس هشحلِ پَػ٘ذگٖ،
اختوبعپزٗشٕ هثجت ه٘بى دسختبى ساؽ آؿکَة ثبال ثب دسختبى هوشص آؿکَةّبٕ پبٌٖٗ٘ ٍ ه٘بًٖ ٍ ّوچٌ٘ي دسختبى هوشص آؿکَة ثبال ثب
دسختبى ساؽ آؿکَة پبٗ٘ي هـبّذُ ؿذ .اختوبعپزٗشٕ هثجت ه٘بى اكشاد ٗک گًَِ دس آؿکَة پبٗ٘ي ثب اكشاد گًَِ دٗگشٕ دس آؿکَة ثبال
ًـبى دٌّذُ گؼتشدگٖ آؿ٘بى اکَلَطٗک گًَِإ اػت کِ هٖتَاًذ ثِخَثٖ دس صٗش تبجپَؿؾ گًَِّبٕ دٗگش سؿذ کٌذ .ثِػجبست دٗگش هٖ
تَاى گلت کِ دس صٗش تبج پَؿؾ دسختبى آؿکَة ثبال ؿشاٗظ هٌبػت هح٘غٖ ثشإ اػتقشاس ،صًذُهبًٖ ٍ سؿذ دسختبى آؿکَة پبٗ٘ي ٍخَد
داسد .تحق٘قبت ٗبًگ ٍ ًٍٍ٘ ٍ 9ض ّبٍ ٍ ّوکبساى ( ) 2007تأٗ٘ذ کٌٌذُ اٗي هغلت اػت .دس ٍاقغ ،اختوبعپزٗشٕ هثجت ه٘بى صادآٍسٕ ثب
دسختبى ثبلؾ هوکي اػت ثشإ اػتقشاس آًْب دس هشاحل اٍلِ٘ تحَلٖ هْن ثبؿذ اهب پغ اص آىًْ ،بلّبٕ ثضسگتش ثِدل٘ل ً٘بصهٌذٕ ثِ هٌبثغ
ث٘ـتش ثِ احتوبل صٗبد ثب دسختبى آؿکَة ثبالتش ٍاسد سقبثت هٖؿًَذ (كبخبسدٍ ٍ ّوکبساى .)2006 ،الگَٕ اختوبعپزٗشٕ هٌلٖ ه٘بى دسختبى
1 - Okuda & Kachi
2 - Chapin
3 - Harms
4 - Hubbel
5 - Boyden
6 - Gadov
7 - Ludwig & Reynolds
8 - Clark & Clark
9 - Yang & Wu
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هوشص آؿکَة ثبال ثب دسختبى ساؽ آؿکَة ه٘بًٖ دس ّش ػِ هشحلِ تحَلٖ ؿبّذٕ ثش اٗي هذػب اػت ،ضوي اٌٗکِ دس ّش ٗک اص هشاحل
تحَلٖ ؿبّذ سقبثت ث٘يگًَِإ ه٘بى دسختبى ساؽ -هوشص ٍ ساؽ ثب ػبٗش گًَِّب دسدسٍى ٍ ث٘ي آؿکَةّب ثَدُاٗن .ثب هقبٗؼِ الگَٕ
اختوبعپزٗشٕ ه٘بى دسختبى هَخَد دس آؿکَثْبٕ هختلق هٖتَاى ًت٘دِ گشكت کِ ً٘بص گًَِّبٕ هختلق ثشإ اػتقشاس ٍ صًذُهبًٖ دس
سٍٗـگبُ هتلبٍت اػت (ثَٗذى ٍ ّوکبساى .)2005 ،هتلبٍت ثَدى ػبختبس ،تٌَع ػشؿت اکَلَطٗکٖ ٍ ٍخَد دسخبت هختللٖ اص حؼبػ٘تّب
ًؼجت ثِ ًَس ٍ ػبٗش ػَاهل هح٘غٖ تأث٘ش گزاس دس عَل هشحلِ تحَلٖ دسخت ٍ تلبٍت دس سٍٗؾ ٍ دٗشصٗؼتٖ ك٘ضَٗلَطٗکٖ گًَِّب ًبؿٖ اص
آه٘ختگٖ تَدُّبٕ هَسد هغبلؼِ سا هٖتَاى اص ػَاهل هؤثش ثش هتلبٍت ثَدى اٗي کٌؾّبٕ هتقبثل داًؼت.
ثب تَخِ ثِ ًتبٗح ثذػت آهذُ ،ثدض چٌذ هَسد اػتثٌبء ٍ قبثل چـنپَؿٖ ،دس اؿلت هَاسد اثشات هتقبثل دسختبى آؿکَةّبٕ هختلق اص ًَع
خزة ٗب خٌثٖ ثَدُ کِ ًـبى هٖدّذ هـکل سقبثتٖ خبكٖ دس اٗي تَدُّبٕ آه٘ختِ ٍخَد ًذاسد .تلؼ٘ش ًتبٗح حبكلِ ،دس اكضاٗؾ داًؾ هب
ًؼجت ثِ كَاكل هشثَط ثِ پـت٘جبًٖ ٗب ػذم تحولپزٗشٕ گًَِّب دس ٗک آؿکَة ٗب دس ه٘بى آؿکَةّب دس ّش ٗک اص هشاحل تحَلٖ ػجت
هٖؿَد کِ ثشًبهِسٗضٕ ثشإ دخبلتّبٕ خٌگلؿٌبػٖ ٍ اح٘بٕ خٌگل هتٌبػت ثب ٍاقؼ٘ت عج٘ؼٖ تَدُّب اًتخبة ؿذُ ٍ ّذكوٌذ ثبؿذ تب
ضوي اكالح ػبختبس ٍ حلظ آه٘ختگٖ خٌگل ،اػتقشاس تدذٗذ ح٘بت ً٘ض تضو٘ي ؿَد؛ چشا کِ ٗک خٌگل ثب ػبختبس ًبّوؼبل ٍ آه٘ختِ
ثِهشاتت ًؼجت ثِ خغشات عج٘ؼٖ هقبٍمتش ثَدُ ٍ ّوچٌ٘ي داسإ تَل٘ذات پبٗذاس ث٘ـتشٕ اػت .اگش ًـبًِ گزاس قجل اص ًـبًِگزاسٕ ،هشحلِ
تحَلٖ ٗب كبص هشثَعِ تَدُ هَسدًظش سا ثشاػبع ؿَاّذ هَخَد دسػت تـخ٘ق دّذ ٍ ثذاًذ کِ ّش تَدُ خٌگلٖ دس ّش هشحلِ تحَلٖ ثبٗذ
چِ تؼذاد دس ّکتبس ،چٌذ آؿکَة ٍ چِ تؼذاد دسخت دس ّش آؿکَة ٍ  ...داؿتِ ثبؿذ ،ثؼ٘بس ثْتش هٖتَاًذ ،دسختبى الصم ثشإ ًـبًِگزاسٕ سا
اًتخبة کٌذ ٍ دس حق٘قت اٗي اعالػبت ،ساٌّوبٖٗ ثشإ ًـبًِگزاس ثشإ ًـبًِگزاسٕ دق٘قتش دسختبى اػت .ثٌبثشاٗي ،ثِهٌظَس پ٘ـجشد اّذاف
هذٗشٗتٖ ٍ حلظ حبلت پلکبًٖ ٍ ًبّوؼبلٖ دس آٌٗذٓ تَدُ ،تلو٘وبت خٌگلؿٌبػٖ هٖتَاًذ دس هشحلٔ اٍلِ٘ کِ ػوذُ دسختبى دس
آؿکَةّبٕ ه٘بًٖ ٍ پبٌٖٗ٘ پشاکٌؾ داسًذ ،ثش سٍٕ اًدبم ػول٘بت پشٍسؿٖ دس اٗي آؿکَةّب هتوشکض ؿَد تب ضوي کوک ثِ دسختبى خَة
تحت كـبس ٍ اخبصٓ سؿذ قغشٕ حذاکثش ثِ دسختبى ػبلن  ،اكضاٗؾ ک٘ل٘ت صادآٍسٕ ٍ حوبٗت اص گشٍُّبٕ خَاى ٍ کوک ثِ پشؿذى سٍؿٌِّب،
تَخِ ثِ تٌَع گًَِإ (آه٘ختگٖ) ،حوبٗت اص گًَِّبٕ ًبدس ٍ ثباسصؽ دس آؿکَةّبٕ ه٘بًٖ ٍ پبٌٖٗ٘ ً٘ض هذًظش قشاس گ٘شد .ثشداؿت چَة دس
اٗي هشحلِ اقتلبدٕ ًخَاّذ ثَد .دس هشحلٔ ثلَؽ کِ عجقبت قغَس ٍ ه٘بى قغش اص ػْن ث٘ـتشٕ اص ًظش تؼذاد ٍ حدن دس ّکتبس ثشخَسداسًذ،
اثتذا ثبٗؼتٖ ثب اًدبم ػول٘بت پشٍسؿٖ ٍ تٌک کشدى آؿکَة ه٘بًٖ ،هح٘ظ سا آهبدُ ًوَد تب ضوي اكضاٗؾ پبٗذاسٕ دسختبى ٍ پشٍسؽ حدن
تَدُ ،تدذٗذح٘بت دس اٍاخش اٗي هشحلِ دس سٍؿٌِّبٕ اٗدبد ؿذُ هؼتقش ؿذُ ٍ دػتشػٖ ثِ اكل اػتوشاس تَل٘ذ ٍ ثشآٍسد ً٘بصّبٕ
اختوبػٖ -اقتلبدٕ ً٘ض اهکبىپزٗش ؿَد .دس هشحلٔ پَػ٘ذگٖ ،ضوي اٌٗکِ ًـبًِگزاسٕ ثبٗذ هجتٌٖ ثش ػذم اٗدبد سٍؿٌِ ٍ حوبٗت اص
گشٍّْبٕ صادآٍسٕ هؼتقش ؿذُ ثبؿذ ،ثبٗذ پشٍسؽ آؿکَةّبٕ ه٘بًٖ ٍ ثبالٖٗ ً٘ض ػشلَحٔ ػول٘بت اخشاٖٗ دس اٗي تَدُّب قشاس داد .ثذٗي
تشت٘ت خٌگلؿٌبػبى ثب ًگشؽ اکَػ٘ؼتوٖ ثِ خٌگلّب ثِ دًجبل حلظ ،اػتوشاس ٍ پبٗذاسٕ خٌگل ثشإ ًؼلّبٕ ثؼذٕ ّؼتٌذ ،ثغَسٕکِ
ثب سػبٗت ٍ تشک٘ت تَأم هجبًٖ اکَلَطٗک ٍاقتلبدٕ ،ؿبّذ کوتشٗي خؼبست هوکي دس ػبختبس ٍ هَخَدٕ تَدُّبٕ هـبثِ تحت هذٗشٗت
ثبؿ٘ن.
هٌابغ
اخَاى ،س .)1393( .الگَٕ هکبًٖ دسختبى دس هشاحل هختلق تحَلٖ خٌگلّبٕ ؿوبل اٗشاى .گضاسؽ ًْبٖٗ پشٍطُ هلٖ ؿوبسُ .90-5486
هؤػؼِ تحق٘قبت خٌگلْب ٍ هشاتغ کـَس 45 ،كلحِ.
اخَاى ،سضب؛ هؤهٌٖ هقذم ،تکتن؛ اکجشًٕ٘ب ،هؼلن ٍ حؼٌٖ٘ ،ػ٘ذ هحؼي ( .)1394ثشسػٖ الگَٕ پشاکٌؾ ٍ سقبثت دسٍى گًَِإ اسع
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بررسی تراکن ٍ تٌَع گًَِای پرًذگاى تاالب بیيالوللی اهیرکالیِ طی دٍرُ  10سالِ
( ،)1395-1386بر اساض سرضواری زهستاًِ
ّادی پَرهَسی ضیخعلی کالیِ ،1سعیذ ًادری1*2

 -1دا٘ـدٛی دوششیٟٙٔ ٚ ّْٛٓ ،ذػی ٔحیي صیؼز ،دا٘ـىذ ٜؿیالر ٔ ٚحیي صیؼز ،دا٘ـٍب ّْٛٓ ٜوـبٚسصی ٙٔ ٚبثْ ًجیٔی
ٌشٌبٌّٖ ،ؼشبٖ
 -2دا٘ـیبسٌ ،شٟٙٔ ٚ ّْٛٓ ٜٚذػی ٔحیي صیؼز ،دا٘ـىذٙٔ ٜبثْ ًجیٔی ،دا٘ـٍبٌ ٜیالٖ ،ك ٝٔٔٛػشاٌ ،یالٖ
چکیذُ
سبالة ثیٗإِّّی أیشوالی ،ٝیىی اص صیؼشٍبٞ ٜبی ٔ ٟٓصٔؼشبٌٖزسا٘ی دش٘ذٌبٖ اػز .دس ایٗ ٌٔبِٔ ،ٝسشاوٓ  ٚسٌٝ٘ٛ ّٛٙای دش٘ذٌبٖ
(آثضی ،وٙبسآثضی  ٚخـىیصی ٚاثؼش ٝث ٝسبالة) دس ایٗ سبالة ثش اػبع دادٜٞبی ٔشثٛى ث ٝػشؿٕبسی ٘یٕٝصٔؼشب٘ ٝدش٘ذٌبٖ دس یه
دٚس ٜآٔبسی  10ػبِٛٔ ٝسد ٌٔبِٔ ٚ ٝآ٘بِیض لشاس ٌشفش ٝاػز .دس ًی ایٗ دٚس ٜد ٜػبِ ٌٝ٘ٛ 46 ،ٝدش٘ذ ٜثب سٔذاد وُ  334776لٌٔ ٝدس
ایٗ سبالة ث ٝثجز سػیذ ٜاػز .دس ثیٗ ػبَٞبی ٔٛسد ٌٔبِٔ ،ٝثیـششیٗ سٔذاد دش٘ذ ٜدس ػبَ  1387ثب سٔذاد  72188لٌٔ ٚ ٝوٕششیٗ
سٔذاد دش٘ذ ٜدس ػبَ  1394ثب سٔذاد  1877لٌٔ ،ٝؿٕبسؽ ؿذ ٜاػز .اص ِحبٍ ویفیز ٛٔ ٚاد غزایی ،ایٗ سبالة ثٕٞ ٝشا ٜؿبِیضاسٞبی
اًشاف آٖ ،دٙبٍٞبٙٔ ٜبػجی ثشای سیشٜٞبی ٔشغبثیػب٘بٖ  ٚیّٜٛػب٘بٖ اػز و ٝث ٝسشسیت ثب دسكذ فشاٚا٘ی  50/06 ٚ 64/86دسكذ ثب سٛخٝ
ث ٝسطیٓ غزاییؿبٖ ،ثیـششیٗ فشاٚا٘ی سا دس ثیٗ سیشٜٞبی ؿٙبػبیی ؿذ ٜداسا ٞؼشٙذ .ؿبخقٞبی س ّٛٙصیؼشیٔ ،مبدیش ٘ؼجشبً ثبال ،أب ثب
یه س٘ٚذ وبٞـی  ٚؿبخق یىٛٙاخشی ٌٝ٘ٛای ،س٘ٚذ ٘ؼجشبً ثبثشی سا دس ایٗ ثبص ٜد ٜػبِ ٝدس سبالة أیشوالی٘ ٝـبٖ ٔیدٙٞذ .ثب سٛخ ٝثٝ
س٘ٚذ وبٞـی ؿبخقٞبی س ّٛٙصیؼشی ًی ػبَ ٞبی اخیش دس سبالة أیشوالی ،ٝافضایؾ حفبُز اوِٛٛطیه سبالة اص ًشیك ا٘دبْ
ًشح ٞبی ٔذیشیشی ٔب٘ٙذ حفبُز ػبخشبس صیؼشٍب ،ٜوٙششَ ؿىبس غیشٔدبص ٘ ٚیض وٙششَ آِٛدٌیٞب ،دیـٟٙبد ٔیؿٛد.
کلیذ ٍاشُّا :سشاوٓ ،ؿبخقٞبی س ،ّٛٙدش٘ذٌبٖ آثضی ،سبالة ثیٗإِّّی أیشوالیٝ
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Abstract
Amir-Kelayeh international wetland is as one of the important wintering habitats for birds. In present study,
the density and diversity of bird species (waterbird, wader and terrestrial bird dependent to the wetland) has
been studied in Amir-Kelayeh international wetland based on the semi-winter birds census data, over a 10year statistical period. During this ten-year period, the total number of 334776 birds from 46 different birds
species was recorded in this wetland. Among the studied years, the highest number of 72188 birds in 2008
and the lowest number of 1877 birds in 2015 have been counted. In terms of quality and food items, this
wetland and it's around paddy fields is a good refuge for the Anatidae and Rallidae family that with 64.86
and 50.06 percent of frequency depending on their diet, have the most abundant among the identified
family. The biodiversity indexes showed a relatively high amounts, but with a declining trend, and also the
index of species evenness indicated a stable trend during this 10-year period in Amir-Kelayeh Wetland.
Considering the decreasing trend of biodiversity indexes in Amir-Kelayeh wetland in recent years,
increasing the wetland ecological conservation through the management plans such as habitat structure
conservation, and illegal hunting and pollution control is recommended.
Keywords: Density, Diversity indexes, Waterbirds, Amir-Kelayeh international wetland
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هقذهِ
سبالةٞب ٔحیيٞبیی ٞؼشٙذ وٚ ٝیظٌیٞبی آٖ ٞب چیضی ٔیبٖ خـىی  ٚآة اػز ؤٕ ٝىٗ اػز ٕٛٞاس ٜداسای آة  ٚیب ٌبٞی خـه ثبؿٙذ
( .)Keddy, 2010ثٟجٛد ویفیز آة ،رخیشٜػبصی ػیُ ،وٙششَ فشػبیؾ ػبحّیٔ ،حلٛالر ػٛدٔٙذ ثشای اػشفبد ٜا٘ؼبٖ  ٚفشكشی ثشای
سفشیح  ٚآٔٛصؽ اصخّٕ ٝخذٔبسی ٞؼشٙذ و ٝسبالةٞب اسائٔ ٝیدٙٞذ ( .)Fagorite et al., 2019اوٛػیؼشٓٞبی سبالثی یىی اص ٕٟٔششیٗ
ٔٙبًك سِٛیذار ثیِٛٛطیىی دس خٟبٖ ٞؼشٙذ ٘ ٚمؾ ٕٟٔی دس سغییشار آة ٛٞ ٚایی ،س ّٛٙصیؼشیٞ ،یذسِٛٚطی  ٚػالٔز ا٘ؼبٖ داس٘ذ.
ٕٞچٙیٗ ٔحیٌی وّیذی ثشای دش٘ذٌبٖ ،دٚصیؼشبٖ ،خض٘ذٌبٖ ٔ ٚبٞیٞب ٔحؼٛة ٔیؿٛد و ٝثٛٙٓ ٝاٖ ٔٙجْ آة آؿبٔیذ٘ی ،سغزی،ٝ
اػششاحز ،آؿیب٘ ،ٝػشدٙب ٚ ٜایدبد اسسجبى ثب ٓٛ٘ٓٞبٖ ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔیٌیشد (.)Chattoraj et al., 2016
دس سٕبٔی ٔٙبًك ،سبالة ٞب ٔىب٘ی ثب ٔٙبثْ فشا ٚ ٓٞاسصؽ ًجیٔی ٞؼشٙذ و ٝحفَ سٔبدَ ٔحیي صیؼز سا ثٟٓ ٝذ ٜداسد ( Mohanta et al.,
 .)2017اص ِ٘ش س ّٛٙصیؼشی اٌش چ ٝسبالةٞب  1دسكذ ػٌح صٔیٗ سا ٔیدٛؿب٘ٙذ ،أب دسثشداس٘ذ ٜثیؾ اص  40دسكذ اص ٌٞٝ٘ٛبی ٌیبٞی ٚ
خب٘ٛسی خٟبٖ ٞؼشٙذ ( .) Mitra et al., 2003دش٘ذٌبٖ سبالثی ؿبخق صیؼشی ٔٙبػجی ٞؼشٙذ و ٝغبِجب ث ٝخٟز ثشخٛسداسی اص ؿشایي
ٚیظ ٜای ِ٘یش ػِٟٛز دس ؿٙبػبیی ٌٔ ٚبِٔبر صیؼشی خٟز ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ػالٔز  ٚویفیز اوٛػیؼشٓٞبی سبالثی وبسثشد ٚػیٔی داس٘ذ
( .)Amat & Green, 2010ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ؿٙبػبیی ٌٞٝ٘ٛبی ٔخشّف دش٘ذٌبٖ سبالثی  ٚثشسػی ٘ٛػب٘بر خٕٔیشی ٌٞٝ٘ٛبی آٖٞب ثش اػبع
سٚؽٞبی دسػز ّٕٓی ٔیسٛا٘ذ ٔب سا دس ٔذیشیز  ٚحفبُز ٞشچ ٝثٟشش اوٛػیؼشٓٞبی سبالثی  ٚخب٘ذاساٖ ٚاثؼش ٝث ٝآٖ ثٝخلٛف دش٘ذٌبٖ،
دس ٔشاحُ ٔخشّف سٛاِی اوٛػیؼشٓٞبی سبالثی یبسی وٙذ (.)Ahmadpour et al., 2011
دس دٞٝٞبی اخیش ث ٝدِیُ اػشفبد ٜثیؾ اص حذ اص سبالةٞب ،ایٗ اوٛػیؼشٓٞب دچبس اخشالالر ؿذیذی ؿذٜا٘ذ و ٝایٗ س٘ٚذ سخشیجی ثّٓ ٝز
سؿذ خٕٔیز  ٚفٔبِیز ٞبی افؼبسٌؼیخش ٝا٘ؼب٘ی ،س ٚث ٝافضایؾ اػز .سجذیُ صیؼشٍب ٜسبالة ث ٝصٔیٗٞبی وـبٚسصی  ٚیب اٞذاف سدبسی
دیٍش ثبٓث سٟذیذ خٕٔیز دش٘ذٌبٖ دس ایٗ اوٛػیؼشٓٞبی اسصؿٕٙذ ٔیؿٛد ( .)Chowdhury & Nandi, 2014سحمیك حبهش ثب ثشسػی
ٚهٔیز  10ػبِ ٝدش٘ذٌبٖ سبالة ثیٗ إِّّی أیشوالی ٝالٞیدبٖ ثب سٛخ ٝث ٝإٞیز خغشافیبیی  ٚصیؼشٍبٞی ایٗ سبالة ٔیسٛا٘ذ ٘ٛػب٘بر ٚ
فشاٚا٘ی ایٗ ٌٞٝ٘ٛب سا سٔیی ٗ ٕ٘بیذ  ٚدس ٟ٘بیز ثب ث ٝدػز آٚسدٖ ایٗ اًالٓبر ،ثش٘بٔٝسیضی ٔٙبػت  ٚدسخٛسی ثشای ایٗ اوٛػیؼشٓ ثب اسصؽ
اسائٌ ٝشدد.
ثِٛٙٔ ٝس إٞیز سبالةٞب  ٚدش٘ذٌبٖ ٚاثؼش ٝث ٝآٖ ٌٔبِٔبسی كٛسر ٌشفش ٝاػز .دس ٌٔبِٔٝای سٛػي حؼیٙی ٔٛػٛی ٕٞ ٚىبساٖ (،)1391
ثب ثشسػی س٘ٚذ سغییش سشاوٓ  ٚؿبخقٞبی س ّٛٙدش٘ذٌبٖ سبالثی ٔیبٖ سبالةٞبی ؿبدٌبٖ ٛٞ ٚسأِِیٓ ٔـخق ؿذ و ٝس٘ٚذ وبٞؾ ؿٕبس
دش٘ذٌبٖ دس سبالة ٛٞسأِِیٓ ثیـشش اص سبالة ؿبدٌبٖ ثٛد ٜاػزٌٔ .بِٔ ٝدیٍشی دس سبالة ا٘ضِی ثش سٚی س ٚ ّٛٙفشاٚا٘ی دش٘ذٌبٖ آثضی ٚ
وٙبسآثضی صٔؼشبٌٖزساٖ ًی یه دٚس ٜآٔبسی  8ػبِ ٝثٚ ٝػیّٓ ٝبؿٛسی ٚ ٚاسػشٔ ٝشادی ا٘دبْ ؿذ .ثش اػبع ٘شبیح ایٗ سحمیك ػبَ 1392
ثیـششیٗ سٔذاد دش٘ذ ٚ ٜػبَ  1384داسای وٕششیٗ سٔذاد دش٘ذ ٜثجز ؿذ ٜثٛد و ٝاص ایٗ ثیٗ سیشٔ ٜشغبثیبٖ ثب ٔ ٌٝ٘ٛ 19خشّف ،ثیـششیٗ
سٔذاد ٌ ٝ٘ٛسا دس ایٗ سبالة ث ٝخٛد اخشلبف داد٘ذ (ٓبؿٛسی ٚ ٚاسػشٔ ٝشادی .)1393 ،دس سحمیمبر ا٘دبْ ؿذ ٜسٛػي ٚ Ahmadpour
ٕٞىبساٖ ثش سٚی سغییشار س ٚ ّٛٙسشاوٓ دش٘ذٌبٖ آثضی دس یه دٚس 3 ٜػبِ ٝدس سبالة ثیٗإِّّی ػشخشٚدٔ ،ـخق ؿذ و ٝدس ٞش ٞىشبس
سٔذاد  64سب  76دش٘ذٚ ٜخٛد داسد ٌٞٝ٘ٛ ٚبی خٛسىب ،غبص خبوؼششی  ٚاسدن وّ ٝػجض دس سٕبْ ػبَٞب ٌٞٝ٘ٛبی غبِت سبالة ثٛدٜا٘ذ
( .)Ahmadpour et al., 2011ثش اػبع ٌٔبِٔبر كٛسر ٌشفش ٝسٛػي ٕٞ ٚ Mohantaىبساٖ ٘یض ،سٔذاد  ٌٝ٘ٛ 61اص  52خٙغ 26 ٚ
خب٘ٛادً ٜی یه دٚس 4 ٜػبِ ٝدس دسیبچ ٝسبٔذبسا دس ٙٞذ ثجز ؿذ (.)Mohanta et al., 2017
ٞشچٙذ ٌٔبِٔبسی دس ٘مبى ٔخشّف خٟبٖ دس خلٛف س ّٛٙصیؼشی دش٘ذٌبٖ كٛسر ٌشفش ٝاػز ،أب ٌٔبِٔ ٝچٙذا٘ی دس ٔٛسد سبالة ثیٗإِّّی
أیشوالی ٚ ٝػبخشبس س ّٛٙصیؼشی آٖ ،كٛسر ٍ٘شفش ٝاػز .حبَ آ٘ى ،ٝث ٝدِیُ سغییشار ٔشٔذد دس ایٗ سبالة  ٚث ٝد٘جبَ آٖ أىبٖ وبٞؾ
خٕٔیز دش٘ذٌبٖ آٖ دس آیٙذ ٜث ٝدالیّی ِ٘یش سخشیت ػبخشبس اوٛػیؼشٕی  ٚصیؼشٍبٞی سبالة ،ؿىبس ثیسٚیٚ ،ٝسٚد ػٕ ٚ ْٛدؼبةٞبی
وـبٚسصی اص ؿبِیضاسٞب ث ٝسبالة ،فٔبِیز ٞبی كیبدی دس ٖٚسبالة  ٚایدبد ٘بأٙی ثشای خبٔٔ ٝدش٘ذٌبٖ دس ػبَٞبی اخیش ،هشٚسر ٌٔبِٔبر
ثیـشش دس ایٗ ثْٛػبصٌبٖ حیبسی احؼبع ٔیؿٛد.
هَاد ٍ رٍشّا
هٌطقِ هَرد هطالعِ

سبالة أیشوالی ٝیىی اص سبالةٞبی ثیٗإِّّی اػشبٖ ٌیالٖ اػز و ٝدس  50دسخ 12 ٚ ٝدلیم ًَٛ ٝؿشلی  37 ٚدسخ 17 ٚ ٝدلیمٓ ٝشم
ؿٕبِی دس حذٚد  10ویّٔٛششی ؿٕبَ ؿٟش الٞیدبٖ دس دؿزٞبی ػبحّی خٛٙة دسیبی وبػذیٗ ٚالْ ؿذ ٜاػز (ؿىُ ٔ .)1ؼبحز ایٗ
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سبالة حذٚد ٞ 1230ىشبس ثب حذاوثش ً َٛاص ؿٕبَ ث ٝخٛٙة  5/992ویّٔٛشش اػزٓ .شینسشیٗ ٘بحی ٝآٖ دس ؿبخ ٝؿشلی  2/263ویّٔٛشش
ٓشم داؿش ٚ ٝاسسفبّ آٖ ٔ 20شش دبییٗسش اص ػٌح آةٞبی آصاد اػزٙٔ .جْ سبٔیٗ آة سبالة ؿبُٔ ثخؾ وٛچىی اص صٞىـی  ٚآةٞبی
ػٌحی٘ ،ضٚالر خٛی  ٚآةٞبی صیشصٔیٙی اػزٔ .شٛػي ثبس٘ذٌی ػبال٘ٔ 1158/9 ٝیّیٔشش ٔ ٚشٛػي دسخ ٝحشاسر ٛٞا  18/8دسخٝ
ػب٘شیٌشاد اػز .حذاوثش ٕٓك سبالة أیشوالی ٝدس ٕٓكػٙدی دی ٔب ٜػبَ  1387حذٚد  223ػب٘شیٔشش ٕٓ ٚك ٔشٛػي سبالة 169/88
ػب٘شیٔشش ا٘ذاصٌٜیشی ؿذ ٜاػز (.)Baqerzadeh Karimi & Rouhani Rankouhi, 2007
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ضکل  :1هَقعیت تاالب اهیرکالیِ

رٍش اًجام هطالعِ
ثِٛٙٔ ٝس سٔییٗ سٌٝ٘ٛ ّٛٙای دش٘ذٌبٖ سبالة ثیٗإِّّی أیشوالی( ٝآثضی ،وٙبسآثضی  ٚخـىیصی ٚاثؼش ٝث ٝسبالة)  ،دادٜٞبی خبْ ٔشثٛى ثٝ
ػشؿٕبسی دش٘ذٌبٖ ثش ٔجٙبی سٚؽ ؿٕبسؽ وُ ( ،)Total countسٛكیٝؿذ ٜثٚ ٝػیّ ٝػبصٔبٖ ثیٗإِّّی سبالةٞب ( Wetland
 ٚ )Internationalثب اػشفبد ٜاص سّؼىٛح دش٘ذٍ٘ ٜشی  ٚدٚسثیٗ دٚچـٕی ٕٞ ٚچٙیٗ ثب اػشفبد ٜاص سإٙٞبی كحشایی دش٘ذٌبٖ ایشاٖ
(ٔٙلٛسی ،)1379 ،دس سبالة ثیٗإِّّی أیشوالیً ٚ ٝی  10ػبَ ٔشٕبدی سٛػي وبسؿٙبػبٖ ٔ ٚحیيثب٘بٖ ػبصٔبٖ حفبُز ٔحیي صیؼز
اػشبٖ ٌیالٖ ػشؿٕبسی ٌشدیذ  ٚخٟز اػشٙشبج ٘شبیح وبسثشدی ،دادٜٞبی ٔشثٛى ث ٝایٗ دٚس 10 ٜػبِِ 1386( ٝغبیز  ،)1395دس ٌٔبِٔٝ
حبهش ٔٛسد سدضی ٚ ٝسحّیُ لشاس ٌشفز.
سدضی ٚ ٝسحّیُ دادٜٞب  ٚسٔییٗ ٔیضاٖ ؿبخقٞبی سٌٝ٘ٛ ّٛٙای ثب اػشفبد ٜاص ٘شْافضاس ٕٞ ٚ Primer7چٙیٗ ٘شْافضاس  MS Excelكٛسر
ٌشفز .ؿبخقٞبی سٌٝ٘ٛ ّٛٙای ٔحبػجٝؿذ ٜدس ٔٛسد س ٚ ّٛٙسشاوٓ دش٘ذٌبٖ٘ ،ـبٖدٙٞذٚ ٜهٔیز ٌٔٙم ٚ ٝویفیز صیؼشٍب ٜخٛاٞذ ثٛد
( .)Feest, 2006ثشای سٔییٗ ٔ ٚمبیؼ ٝسٌٝ٘ٛ ّٛٙای ػبِیب٘ ٝدش٘ذٌبٖ صٔؼشبٌٖزساٖ دس سبالة ثیٗإِّّی أیشوالی ٝاص ؿبخقٞب ٚ
فشَٔٞٛبی صیش ثٟشٌ ٜشفشٝؿذ (خذ.)1 َٚ
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جذٍل  -1فرهَلّای ضاخصّای تٌَع زیستی
ًام ضاخص

داهٌِ ضاخص

فرهَل هحاسباتی

سٌٝ٘ٛ ّٛٙای ػیٕذؼ)Simpson, 1949( ٖٛ

∑

0-5

سٌٝ٘ٛ ّٛٙای ؿب٘ٚ -ٖٛیٙش ()Shannon & Weaver, 1949

∑

0-5

غٙبی ٌٝ٘ٛای ٔبسٌبِف ()Clifford & Stephenson, 1975

∞1-

یىٛٙاخشی ٌٝ٘ٛای دیّ)Quan et al., 2002( ٛ

∞1-
-

سشاوٓ ٌٝ٘ٛای ()Dale & Thomas, 1987

* دس ایٗ سٚاثي  1-Dؿبخق ػیٕذؼ N ،ٖٛسٔذاد وُ افشاد دس ٕ٘ ni ،ٝ٘ٛسٔذاد افشاد ٌi ٝ٘ٛاْ H' ،ؿبخق ؿب٘ٚ-ٖٛیٙش٘ pi ،ؼجز سٔذاد ٞش
یه اص ٌٞٝ٘ٛبی دش٘ذ ٜث ٝسٔذاد وُ دش٘ذٌبٖ ٔـبٞذ ٜؿذ J' ،ٜؿبخق یىٛٙاخشی دیّ S ،ٛسٔذاد ٌٞٝ٘ٛبی ٔٛخٛد دس ٕ٘ Rmg ،ٝ٘ٛؿبخق
ٔبسٌبِفٔ A ،ؼبحز  D ٚؿبخق سشاوٓ ٌٝ٘ٛای اػز.

ًتایج
٘شبیح حبكُ اص ػشؿٕبسی دش٘ذٌبٖ صٔؼشبٌٖزساٖ ؿٙبػبیی ؿذٚ ٚ ٜهٔیز اوِٛٛطیه دش٘ذٌبٖ دس ایٗ سبالة ًی دٚس ٜآٔبسی  10ػبِٝ
( )1386-1395ث ٝسفىیه ػبَ دس خذ 2 َٚآٚسد ٜؿذ ٜاػز.
جذٍل  -2آهار سرضواری سالیاًِ جوعیت پرًذگاى تاالب بیي الوللی اهیرکالیِ بر اساض دادُّای سرضواری ًیوِ زهستاًِ سالّای
 1386تا 1395
ًام گًَِ

ٍضعیت

سال
86

ًام فارسی

ًام علوی

وـیٓ وٛچه

Tachybapyus ruficolis

6

وـیٓ ثضسي

87
6

88
-

89
17

90
7

91
9

92
5

93
-

94
3

95
32

اکَلَشیک

آثضی

Podiceps cristatus

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

آثضی

وـیٓ ٌشدٖ ػیبٜ

Podiceps nigricollis

6

22

-

-

3

6

-

-

-

-

آثضی

دّیىبٖ دب خبوؼششی

Pelecanus crispus

29

7

-

-

3

-

19

-

-

25

آثضی

ثبوالٖ وٛچه

Phalacrocorax
pygmaeus
Phalacrocorax carbo

53

52

78

60

74

167

27

31

98

8

آثضی

157

690

1182

3

26

826

63

150

18

12

آثضی

حٛاكیُ خبوؼششی

Ardea cinerea

2

2

3

9

2

-

3

2

1

-

وٙبسآثضی

اٌشر ثضسي

Casmerodius albus

4

2

-

-

-

-

1

-

1

-

وٙبسآثضی

اٌشر وٛچه

Egretta garzetta

1

-

1

5

1

2

-

3

3

-

وٙبسآثضی

ٌبٚچشا٘ه

Bubulcus ibis

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

وٙبسآثضی

ثبوالٖ ثضسي

غبص خبوؼششی

Anser anser

51

51

-

1

5

-

-

-

-

-

آثضی

لٛی فشیبدوؾ

Cygnus cygnus

127

3

-

-

2

7

1

8

4

86

آثضی

لٛی ًٌٙ

Cygnus olor

421

2

-

1

28

87

63

-

12

66

آثضی

سٙدٝ

Tadorna tadorna

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

آثضی

ٌیالس
اسدن اسدٜای

Anas penelope

70

-

-

-

1

4

1

-

2

20

آثضی

Anas strepera

464

440

15

6

535

50

440

27

-

30

آثضی

خٛسىب

Anas crecca

12144 38470 30988

9230

7982

6290

6560

630 14574

4255

آثضی

اسدن وّ ٝػجض

Anas platyrhynchos

10210 19325 21753

3037

1536

3811

10380

390

1132

آثضی

1715
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20
فیّٛؽ

Anas acuta

18

اسدن ٘ٛن دٟٗ

2

-

2

12

-

2

-

-

73

آثضی

Anas clypeata

51

4

-

12

9

-

-

-

-

29

آثضی

اسدن سبخذاس

Netta rufina

25

-

16

-

8

8

3

-

-

-

آثضی

اسدن ػشحٙبیی

Aythya ferina

713

1920

2417

786

219

-

1058

245

18

-

آثضی

اسدن ثًّٛی

Aythya nyroca

18

2

32

389

73

36

41

13

242

34

آثضی

اسدن ػیب ٜوبوُ

Aythya fuligula

36

2

341

78

71

268

166

-

7

1

آثضی

اسدن چـٓ ًالیی

Bucephala clangula

-

-

-

-

5

56

-

-

-

1

آثضی

ٔشٌٛع ػفیذ

Mergellus albellus

12

1

-

-

1

-

-

-

-

-

آثضی

اسدن ػشػفیذ

Oxyura leucocephala

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

آثضی

یّ ٜٛآثی

Rallus aquaticus

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

وٙبسآثضی

چٍٙش ٘ٛن ػشخ

Gallinula chloropus

12

2

6

8

5

-

5

2

-

1

وٙبسآثضی

ًبٚٚػه
چٍٙش

Porphyrio porphyrio
Fulica atra

1
7850

7800

7200

-

خشٚع وِٛی

Vanellus vanellus

3

31

-

150

310

خشٚع وِٛی دْ ػفیذ

18900 13000 18255 10490 13556
85

79

95

-

وٙبسآثضی
 11610آثضی
340

وٙبسآثضی

Vanellus leucurus

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

وٙبسآثضی

دبؿّه ِٕٔٔٛی

Gallinago gallinago

102

516

98

265

309

348

78

102

112

5

وٙبسآثضی

دبؿّه وٛچه

Lymnocryptes minimus

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

وٙبسآثضی

وبوبیی خضسی

Larus cachinnans

4

9

234

3

7

19

11

3

2

-

آثضی

وبوبیی ػشثضسي

Larus ichthyaetus

1

-

8

-

-

-

-

-

-

-

آثضی

وبوبیی ػشػیبٜ

Larus ridibundus

1

-

-

-

7

2

1

4

-

16

آثضی

وبوبیی وٛچه

Larus minutus

-

10

-

330

850

52

6

-

-

-

آثضی

وٛسوٛس ػیبٜ

Milvus migrans

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

خـىیصی

ٓمبة دسیبیی دْ ػفیذ

Haliaeetus albicilla

-

4

1

3

1

-

1

-

2

-

خـىیصی

ػبسٌذِٕٛٔٔ ٝی

Buteo buteo

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

خـىیصی

ػٙمش سبالثی

Circus aeruginosus

14

58

17

13

16

17

20

10

19

7

خـىیصی

ػٙمش خبوؼششی

Circus cyaneus

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

خـىیصی

ٓمبة سبالثی
ٔبٞیخٛسن وٛچه

Aquila clanga

6

9

12

10

1

3

3

6

3

-

خـىیصی

Alcedo atthis

-

-

1

1

3

-

-

-

-

3

آثضی

68724

72188

45175

27366

30706

19950

26758

24246

1877

17786

سٔذاد وُ

ثب سٛخ ٝث ٝػشؿٕبسی كٛسر ٌشفش ،ٝؿٕبس وُ دش٘ذٌبٖ آثضی ،وٙبسآثضی  ٚخـىیصی ٚاثؼش ٝث ٝسبالة دس ػبَ  1387داسای ثیـششیٗ ٔمذاس
ثٛد ٜاػز .ایٗ دس حبِی اػز و ٝدس ػبَ  1394سٟٙب  1878لٌٔ ٝدش٘ذ ٜث ٝسبالة أیشوالیٟٔ ٝبخشر وشدٜا٘ذ .دس ٔدٕ ّٛاص سیشٜٞبی ثٝ
ثجز سػیذ ٜدس ایٗ سبالة ،سیشٜٞبی ٔشغبثیػب٘بٖ  ٚیّٜٛػب٘بٖ ثیـششیٗ فشاٚا٘ی  ٚسیشٔ ٜبٞیخٛسنٞب وٕششیٗ فشاٚا٘ی سا داس٘ذ .دس سبالة
أیشوالی ،ٝدش٘ذٌبٖ آثضی ٘ؼجز ث ٝػبیش دش٘ذٜٞب ،داسای فشاٚا٘ی ثؼیبس ثیـششی ثٛدً ٚ ٜی ػبَٞبی ٔخشّف ایٗ ثشسشی سا حفَ وشدٜا٘ذ.
ثًٛٝسی و ٝدس ػبَ  ،1390ثیـششیٗ سٔذاد دش٘ذٌبٖ آثضی ثب سٔذاد ٔ ٌٝ٘ٛ 22خشّف دس ایٗ سبالة ث ٝثجز سػیذ ٜاػز .سٔذاد ٌٞٝ٘ٛبی
وٙبسآثضی دس ػبَ  1386ثب  ٌٝ٘ٛ 7ثجز ؿذ ،ٜثیـششیٗ  ٚػبَ  1395ثب  ٌٝ٘ٛ 3وٙبسآثضی وٕششیٗ سٔذاد سا ث ٝخٛد اخشلبف داد ٜاػز .اص
ِ٘ش غٙبی ٌٝ٘ٛای ػبَ  1390ثب سٔذاد  ٌٝ٘ٛ 35ؿٙبػبیی ؿذ ٜؿبُٔ ٌٝ٘ٛ 25 :آثضی ٌٝ٘ٛ 6 ،وٙبسآثضی  ٌٝ٘ٛ 6 ٚخـىیصی ٚاثؼش ٝثٝ
سبالة ،ثیـششیٗ سٔذاد  ٚػبَ  1393ثب  ٌٝ٘ٛ 19ثجز ؿذ ٜؿبُٔ ٌٝ٘ٛ 12 :آثضی ٌٝ٘ٛ 5 ،وٙبسآثضی  ٌٝ٘ٛ 2 ٚخـىیصی ٚاثؼش ٝث ٝسبالة،
داسای وٕششیٗ سٔذاد ٌٞٝ٘ٛبی ؿٙبػبیی ؿذ ٜاػز .سٔذاد ٌٞٝ٘ٛبی خـىیصی ٚاثؼش ٝث ٝسبالة ٘ؼجز ث ٝػبیش ٌٞٝ٘ٛب وٕششیٗ سٔذاد سا ثٝ
خٛد اخشلبف داد ٜاػز (ؿىُ  .)2دس ٟ٘بیز سشاوٓ دش٘ذٌبٖ سبالة ثیٗإِّّی أیشوالی ٝث ٝسفىیه ػبَ دس ؿىُ ٘ 3ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػز.
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بررسی تراکن ٍ تٌَع گًَِای پرًذگاى تاالب بیيالوللی اهیرکالیِ طی دٍرُ  10سالِ (... )1395-1386
30
25
20

آثضی
وٙبسآثضی
خـىی صی ٚاثؼش ٝث ٝسبالة

10

سٔذاد ٌٞ ٝ٘ٛب

15

5
0
95

94

92

93

90

91

88

89

86

87

ػبَ
ضکل  -2تعذاد گًَِّای آبسی ،کٌارآبسی ٍ خطکیزی ٍابستِ بِ تاالب در تاالب اهیرکالیِ در دٍرُ آهاری  10سالِ

58.6

70
55.8

60
50

36.7
21.7

30

22.2

16.2

14.4

سشاوٓ

19.7

24.9

40

20
10

1.5

0
96

92

94

88

90

84

86

ػبَ
ضکل  -3تراکن پرًذگاى تاالب اهیرکالیِ بِ تفکیک سال

ٔمبیؼ ٝؿبخقٞبی س ّٛٙصیؼشی ٔحبػج ٝؿذ ٜدس سبالة ثیٗإِّّی أیشوالی ٝثٌٝ٘ٛ ٝای اػز و ٝثش اػبع د ٚؿبخق سٌٝ٘ٛ ّٛٙای ؿب٘-ٖٛ
ٚیٙش  ٚػیٕذؼ ،ٖٛثیـششیٗ سٌٝ٘ٛ ّٛٙای ٔشثٛى ث ٝػبَ  ٚ 1394وٕششیٗ آٖ ٔشثٛى ث ٝػبَ  1395اػز .ثیـششیٗ غٙبی ٌٝ٘ٛای ٔحبػجٝ
ؿذ ٜثش اػبع ؿبخق غٙبی ٌٝ٘ٛای ٔبسٌبِف سا ػبَ  ٚ 1390وٕششیٗ آٖ سا ػبَ  1393داسا اػزٕٞ .یٌٛٙس ثیـششیٗ  ٚوٕششیٗ
یىٛٙاخشی ٌٝ٘ٛای ثش اػبع ؿبخق یىٛٙاخشی دیّ ٛث ٝسشسیت ث ٝػبَٞبی ٔ 1390 ٚ 1394شثٛى ٔیؿٛد (ؿىُ .)4
3.5
3
Rmg

2

'J

1.5

'H

1

D

0.5

ٔمذاس ؿبخق

2.5

0
95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

ػبَ
ضکل  -4هقایسِ ضاخصّای تٌَع زیستی ،در ضکل فَق  Rmgضاخص غٌای هارگالف J'،ضاخص یکٌَاختی پیلَ H’،ضاخص تٌَع
ضاًَىٍ-یٌر ٍ  Dضاخص جاهع تٌَع سیوپسَى است.

22

پَرهَسی ضیخعلی کالیِ ٍ ًادری/پصٍّص ٍ فٌاٍری هحیط زیست24-15 ،)8(5 ،1399 ،

بحث ٍ ًتیجِگیری
ثش اػبع ٘شبیح حبكُ اص دادٜٞبی ثجز ؿذ ٜاداس ٜوُ حفبُز ٔحیيصیؼز اػشبٖ ٌیالٖ ،دس دٚس ٜآٔبسی  10ػبِ ٝدس فبكّ ٝصٔب٘ی
ػبَٞبی  1386سب  1395سٔذاد  ٌٝ٘ٛ 46دش٘ذ( ٜآثضی ،وٙبسآثضی  ٚخـىیصی ٚاثؼش ٝث ٝسبالة) دس صیؼشٍب ٜسبالة ثیٗإِّّی أیشوالیٝ
صٔؼشبٌٖزسا٘ی ٕ٘ٛدٜا٘ذ .ایٗ ٔمذاس دس ٔمبیؼ ٝثب سبالةٞبی آالٌُ ( ،)ٌٝ٘ٛ 45إِٓبٌُ ( ،)ٌٝ٘ٛ 33آخی ٌُ ( ٌُ( ،)ٌٝ٘ٛ 21ؿبٞی ٚ
ٕٞىبساٖ )1388 ،ثیـشش  ٚاص سٔذاد ٌٞٝ٘ٛبی ؿٙبػبیی ؿذ ٜدس دسیبچ ٝسبٔذبسا دس ٙٞذ ( ٚ )Mohanta et al., 2017سبالة ثیٗإِّّی ا٘ضِی
(ٓبؿٛسی ٚ ٚاسػشٔ ٝشادی )1393 ،ثب سٔذاد  ٌٝ٘ٛ 70دش٘ذ ٜوٕشش ثٛد ٜاػز و ٝایٗ ٓبُٔ ٔیسٛا٘ذ ث ٝدِیُ وٕشش ثٛدٖ ٚػٔز سبالة ثیٗ-
إِّّی أیشوالی٘ ٝؼجز ث ٝسبالة ثیٗإِّّی ا٘ضِی ثبؿذ .ثِ٘ ٝش ٔیسػذ دس سبالةٞب ،ا٘ذاص ٚ ٜس ّٛٙدس صیؼشٍبٟٓٔ ٜسشیٗ ٘مؾ سا دس خّت
سٛخ ٝدش٘ذٌبٖ ٟٔبخش داؿش ٚ ٝث ٔ ٝمذاس صیبدی س ٚ ّٛٙخٕٔیز دش٘ذٌبٖ سا سحز سبثیش لشاس ٔیدٞذ ( .)Goss-Custard et al., 1977ثش
اػبع دظٞٚؾ ٞبی كٛسر ٌشفش ،ٝسغییشار آة ٛٞ ٚایی ،سغییش صیؼشٍب ٚ ٜاص دػز سفشٗ صیؼشٍب ٜثً ٝشق ٔخشّف اص ٓٛأُ ٟٔبخشر
دش٘ذٌبٖ دس ػشسبػش وش ٜصٔیٗ اػز ( .) Faaborg et al., 2011اص ًشفی ٔؼبحز ثیـشش ،أٙیز ثٟشش  ٚسٌ ّٛٙیبٞبٖ آثضی ٘یض ٘مؾ ٕٟٔی
دس ٟٔبخشر دش٘ذٌبٖ ث ٝسبالة داس٘ذ ( .)Fox & Bell., 1994ثِ٘ ٝش ٔی سػذ ٔٛاسدی اص ایٗ لجیُ دس سبالة ثیٗإِّّی أیشوالی ٝثبٓث ؿذٜ
اػز و ٝدس ثٔوی اص ػبَٞب ٔب٘ٙذ ػبَ  ،1387ایٗ سبالة اص ؿشایي ٔٙبػتسشی ثشای دش٘ذٌبٖ ٟٔبخش ثشخٛسداس ثبؿذ .ایٗ سشاوٓ ثٔ ٝیضا٘ی
اػز و ٝدس وُ ثًٛ ٝس ٔیبٍ٘یٗ دس ػبَ  1387حذٚد  60لٌٔ ٝدش٘ذ ٜدس ٞش ٞىشبس اص سبالة ٔـبٞذ ٜؿذ ٜو ٝث ٝؿشایي ٌّٔٛةسش سبالة ثٝ
ٓٛٙاٖ یه دٙبٍٞب ٜأٗ ثشای دش٘ذٌبٖ ٟٔبخش ثشٔیٌشدد.
ٕٓك آة یىی اص وّیذیسشی ٗ ٓٛأُ ثشای دػشیبثی دش٘ذٌبٖ ثٛٔ ٝاد غزایی دس سبالةٞبی آة ؿیشیٗ اػز (.)Ntiamoa et al., 1998
ٕٞچٙیٗ ثیـششیٗ ٔمذاس ٔٛاد ٔغزی دس سبالةٞبی ثب ٕٓك ثیـشش  ٚث ٝسشسیت ٔشثٛى ث ٝخشچًٞٙب ،حّضٖٞٚبٛٔ ،خٛدار سیض غًٚٝٛس دس آة
اػز ( .)Skorping, 1996ثٙبثشایٗ ٔیسٛاٖ ایٗ چٙیٗ ٘شیدٌ ٝشفز وٕٓ ٝك سبالة  ٚث ٝسجْ آٖ فشاٚا٘ی ٔٛاد ٔغزی ٔیسٛا٘ذ د ٚفبوشٛس ٟٔٓ
دس فشاٚا٘ی دش٘ذٌبٖ دس سبالة ٞبی آة ؿیشیٗ ثبؿذً .جك ٘شبیح ث ٝدػز آٔذ ٜدس ٌٔبِٔ ٝحبهش ،ثیـششیٗ سٔذاد  ٚفشاٚا٘ی دش٘ذٌبٖ ؿٙبػبیی
ؿذ ٜدس سبالة ثیٗإِّّی أیشوالیٔ ٝشثٛى ث ٝدش٘ذٌبٖ آثضی ثٛد ٜاػز ؤ ٝیسٛا٘ذ ث ٝدِیُ ؿشایي ٔٙبػت سبالة اص خٟز سبٔیٗ آة ثشای
سغزی ٚ ٝاػششاحز دش٘ذٌبٖ دس یه ٔحیي أٗ ثبؿذٕٞ .چٙیٗ سبالة أیشوالیٔ ،ٝىبٖ ٔٙبػجی خٟز اػششاحز دش٘ذٌب٘ی اػز و ٝثشای
سغزی ٝث ٝؿبِیضاسٞبی اًشاف سبالة دشٚاص ٔیوٙٙذ .فشاٚا٘ی ثیـشش دش٘ ذٌبٖ آثضی دس ٔمبیؼ ٝثب ػبیش دػش ٝخبر دش٘ذٌبٖ (وٙبسآثضی ٚ
خـىیصی ٚاثؼش ٝث ٝسبالة) دس ایٗ صیؼشٍبٔ ،ٜـبث ٝثب سبالةٞبی إِٓبٌُ ،آخی ٌُ ،آالٌُ (ٌُؿبٞی ٕٞ ٚىبساٌٖٙٔ ٚ )1388 ،م ٝحفبُز
ؿذ ٜحّ ٝاػز (ًجیٔی  ٚؿشیفیٕٞ .)1390 ،چٙیٗ ٘شبیح ث ٝدػز آٔذ ٜاص ٌٔبِٔ ٝحبهشٔ ،غبیش ثب ٘شبیح ٔشثٛى ث ٝسبالةٞبیی ِ٘یش والٞی
 ٚسیبة دس سٞ ٍٝٙشٔض (ثٟشٚصیساد  ٚحؼٗصاد ٜویبثی ٚ )1387 ،سبالة خٛسخبسٌی (ًجیٔی  ٚساػشی )1390 ،اػز .صیشا ایٗ صیؼشٍبٜٞب
دٛؿیذ ٜاص ٌیبٞبٖ ػبحّی ؿٛسدؼٙذ ثٛدٚ ٚ ٜػٔز صیبد ،ػبخشبس ثبغبر وـبٚسصی اًشاف سبالة  ٚػبخشبس ػیٕبی ًجیٔی ثبٓث ؿذ ٜاػز وٝ
ٌٙدـه ػب٘بٖ دس آٖ غبِت ثبؿٙذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ دش٘ذٌبٖ آثضی دس ایٗ صیؼشٍبٜٞب وٕشش ث ٝچـٓ ٔیخٛس٘ذٕٞ .چٙیٗ خضایش ثضسي ٚ
وٛچه  ٚسذٞٝبی ؿٙی دس ایٗ ثْٛػبصٌبٖٞب ٔىبٖ ٔٙبػجی ثشای دش٘ذٌبٖ خـىیصی  ٚوٙبسآثضی اػزٓ .ال ٜٚثش ایٗ ؿٕبس ٌٞٝ٘ٛبی آثضی دس
سبالة أیشوالی ٝثب ٘شبیح ٕٞ ٚ Ahmadpourىبساٖ ٕٞخٛا٘ی داؿش ٝصیشا حبؿیٔ ٝحذٚد  ٚوٕٓٓك سبالة ثشای ٌٞٝ٘ٛبی وٙبسآثضی ثشای
دػشیبثی ث ٝغزا یىی اص دالیُ خٕٔیز وٓسش آٖٞب اػز ( .)Ahmadpour et al., 2011اص ایٗ س ٚدش٘ذٌبٖ وٙبسآثضی دس حبؿیٔ ٝشًٛة ٚ
وٓٓ ٕك سبالة دیذ ٜؿذ ٚ ٜلبدس ث ٝاػشفبدٛٔ ٜادغزایی دس ایٗ ثخؾ اص سبالة ٞؼشٙذ ( .)Simpson, 1949ثٕٞ ٝیٗ ػجت سٔذاد وٕششی اص
ٌٞ ٝ٘ٛبی وٙبسآثضی دس ایٗ سبالة ث ٝثجز سػیذ ٜاػز .ثٙبثشایٗ ثب سٛخ ٝثٕٓ ٝك ٔشٛػي سبالة ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٛاد غزایی و ٝدس ٕٓكٞبی
ٔخشّف سبالة یبفز ٔیؿ٘ٛذ ٔیسٛاٖ ایٗچٙیٗ ٘شیدٌ ٝشفز و ٝؿشایي  ٚسیخ صیؼشٍبٞی دس سبالة ثیٗإِّّی أیشوالی ٝثٌٝ٘ٛٝای اػز وٝ
اص ؿشایي ٌّٔٛة سشی ثشای دش٘ذٌبٖ آثضی دس ٔمبیؼ ٝثب ػبیش دش٘ذٌبٖ ثشخٛسداس اػزٕٞ .چٙیٗ سیشٔ ٜشغبثیػب٘بٖ ث ٝخلٛف دٌٝ٘ٛ ٚ
وّٝػجض  ٚخٛسىب  ٚسیش ٜیّ ٜٛػب٘ب ٖ ث ٝخلٛف ٌ ٝ٘ٛچٍٙش ث ٝدِیُ ٚاثؼشٍی ثیـششؿبٖ ث ٝآّة ٕٓ ٚك ٔٙبػت سبالة ثشایآٖٞب ،ث ٝسٔذاد
ثیـششی دس ایٗ سبالة دیذ ٜؿذٜا٘ذ  ٚث ٝاػششاحز  ٚسغزی ٝدس آٖ دشداخشٝا٘ذ.
صٔیٗٞبی وـبٚسصی اسٌب٘یه دس اًشاف سبالة  ٚث ٝخلٛف ّٓفٞب  ٚدا٘ ٝآٖٞب ثٕٞ ٝشا ٜثٙذدبیب٘ی و ٝدس ثیٗ ّٓفٞب صیؼز ٔیوٙٙذٛٔ ،اد
غزایی ٔٙبػجی سا دس فلُ صٔؼشبٖ ثشای دش٘ذٌبٖ فشأ ٓٞیوٙٙذ ( .)Vickery et al., 2009ثٙبثشایٗ سبالة ثیٗإِّّی أیشوالی ٝثب سٛخ ٝثٝ
فشاٚا٘ی ٔٛاد غزایی سبالة ثٕٞ ٝشأ ٜضاسّ اًشاف آٖٕٝٞ ،ػبِ ٝدزیشای ؿٕبس صیبدی اص دش٘ذٌبٖ ٟٔبخش ؿذ ٜاػزٓ .ال ٜٚثش ٌیب ٚ ٜدا٘ ،ٝسبالة
أیشوالی ٝاص ِ٘ش س ّٛٙخب٘ٛسی ٛٔ ٚاد ّٔٔك دس آة ٔب٘ٙذ سىٞٝبی ٘بٖ ،سٔ ٝب٘ذٛٔ ٜاد خٛساوی ،غزای داْ  ٚثمبیبی ٌیبٞبٖ  ٚخب٘ٛساٖ و ٝاص
صٞىـیٞبی اًشاف سبالة ٚاسد آٖ ٔیؿٛد ٘یض غٙی ثٛد ٚ ٜصیؼشٍب٘ ٜؼجشب ٔٙبػجی سا ثشای ٌٞٝ٘ٛبی ٕٝٞچیضخٛاس فشا ٓٞوشدٜاػز.
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ثشسػی ؿبخقٞبی س ّٛٙصیؼشی دس سبالة ثیٗإِّّی أیشوالیً ٝی دٚس 10 ٜػبِٛٔ ٝسد ثشسػی ،حبوی اص ایٗ ٌّٔت اػز و ٝثیـششیٗ
ٔیضاٖ ؿبخقٞبی سٌٝ٘ٛ ّٛٙای ؿب٘ٚ-ٖٛیٙش ،غٙبی ٌٝ٘ٛای ٔبسٌبِف  ٚیىٛٙاخشی ٌٝ٘ٛای دیّ ٛث ٝسشسیت دس ػبَٞبی ٚ 1390 ،1394
 1394ثب ٔمبدیش  0/60 ٚ 3/29 ،1/84ثٛد ٜاػز و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜسٛصیْ یىٛٙاخز ٌٞٝ٘ٛب  ٚسٌٝ٘ٛ ّٛٙای ثیـشش دس ػبَ ٘ 1394ؼجز ثٝ
ػبَٞبی دیٍش اػز (خذ .)3 َٚایٗ دس حبِی اػز و ٝدس ػبَ  1394وٕششیٗ سٔذاد دش٘ذ ٜدس سبالة أیشوالی ٝث ٝثجز سػیذ ٜاػزً .جك
آٔبس ػبصٔبٖ ٛٞاؿٙبػی اػشبٖ ٌیالٖ ٔمذاس ثبسؽ دس ػبَ  1394دس لؼٕزٞبی ؿشلی اػشبٖ دس فلُ دبییض  ٚصٔؼشبٖ ،دس ٔمبیؼ ٝثب ػبَ
 30 ،1393دسكذ وبٞؾ یبفش ٝاػز  ٚث ٝدِیُ ٚل ّٛثبد ٌشْ دس صٔؼشبٖ آٖ ػبَ دٔبی ٛٞا ٘یض افضایؾ یبفش ٝو ٝخٛد ٔیسٛا٘ذ اص دالیُ
احشٕبِی سأثیش ثش سشاوٓ  ٚسٔذاد وٓ دش٘ذٌبٖ ٟٔبخش دس سبالة أیشوالی ٝثبؿذ .اص ًشفی ًجك ٘شبیح حبكُ اص ؿبخقٞبی سٌٝ٘ٛ ّٛٙایٔ ،یضاٖ
ؿبخقٞبی غٙب ،س ّٛٙػیٕذؼ ٚ ٖٛس ّٛٙؿب٘ٚ-ٖٛیٙش ًی  10ػبَ ٔٛسد ٌٔبِٔ ،ٝس٘ٚذ وبٞـی ث ٝخٛد ٌشفش ٝاػز و ٝاحشٕبال ث ٝدِیُ
ٓٛأّی چ ٖٛوبٞؾ ػٌح آة سبالة ،ؿىبس ثیسٚی ٚ ٝغیشٔدبص٘ ،بأٙی  ٚدبییٗ ثٛدٖ حفبُز فیضیىی دس ٌٔٙم ٚ ٝؿشایي آة ٛٞ ٚایی دس
ایٗ ػبَٞب ٔشثٛى ٔیؿٛدٔ .یضاٖ ؿبخق یىٛٙاخشی دیّ ٛدس ًی  10ػبَ ٔٛسد ثشسػی سمشیجبً ثبثز ثٛد ٜو٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜسٛصیْ یىٛٙاخز
ٌٞٝ٘ٛب دس ًی ػبَٞبی ٔٛسد ٌٔبِّٔٓ ،ٝی سغٓ ٚل ّٛسغییشار ؿشایي صیؼشٍبٞی دس سبالة أیشوالی ٝاػز.
سدضی ٚ ٝسحّیُ دادٜٞبی حبكُ اص ػشؿٕبسی ٘یٕٝصٔؼشب٘ ٝدش٘ذٌبٖ سبالة أیشوالی٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜوبٞؾ ٔیضاٖ دزیشؽ دش٘ذٌبٖ
صٔؼشبٌٖزساٖ اص حیث س ٚ ّٛٙسشاوٓ دس ثبص ٜصٔب٘ی  1391سب  1395اػز .اص خّٕٛٓ ٝأُ سبثیش ٌزاس ثش سشاوٓ  ٚسٌٞٝ٘ٛ ّٛٙبی سبالثی ،سغییش
ؿشایي ٛٓ ٚأُ ٔحیٌی حبوٓ ثش صیؼشٍبٜٞبی سبالثی اػز و ٝثش ٌّٔٛثیز ایٗ صیؼشٍبٜٞب ثشای سبٔیٗ ٘یبصٞبی دش٘ذٌبٖ ٚاثؼش ٝث ٝسبالة
سبثیش ٔیٌزاسد (.)Baldassarre & Bolen, 1994
ٔـىالر ٔشٔذدی ِ٘یش ٓذْ آٌبٞی ٔشدْ اص إٞیز ایٗ ٔٙجْ اسصؿٕٙذٓ ،ذْ دا٘ؾ وبفی دس حفبُز ٔ ٚذیشیز ٔٙبػت اص سبالة ،فمش
الشلبدی سٚػشبییبٖ ٔحّی  ٚسخ ّٛث ٝسبالة ثٔٛٙاٖ ٔحُ أشاس ٔٔبؽ ،فـبس خٕٔیزٚ ،سٚد ػٕ ٚ ْٛدؼبةٞبی وـبٚسصی  ٚصٞىـی آة
ثشای وـبٚسصی ٚخٛد داسد و ٝسٟذیذی ثشای خب٘ٛساٖ ٔ ٚبٞیٞب ٔحؼٛة ٔیؿٛد .الصْ ث ٝروش اػز و ٝایٗ ٓٛأُ ث ٝكٛسر سشویجی  ٚوبٔال
دیچیذٔ ُٕٓ ٜی وٙٙذ ٕٔ ٚىٗ اػز ثش یىذیٍشاثش  ٓٞثیـی داؿش ٝثبؿٙذٞ .دٌ ْٛیبٞبٖ ٟٔبخٓ ِ٘یش آصٚال ٔٛخت اخشالَ احشٕبِی دس
حیبر دش٘ذٌبٖ آثضی  ٚػبیش صیؼشٕٙذاٖ سبالة ٔیؿٛد ( .)Hashemloian & Azimi, 2009سخشیت ػبخشبس سبالة  ٚسغییش وبسثشیٞب
سٛػي ا٘ؼبٖ  ٚایدبد ٓذْ أٙیز اص ًشیك ٓجٛس ثٔٛیبٖ اص اًشاف ٔ ٚیبٖ سبالة ،كذای ؿّیه ٌّ ِٝٛؿىبسچیبٖ و ٝأٙیز ٌٔٙم ٝسا ثٓٞ ٝ
ٔیص٘ذٔ ،یسٛا٘ذ اص دیٍش ٓٛأُ احشٕبِی ثبؿذ وٛٔ ٝخت وبٞؾ سشاوٓ دش٘ذٌبٖ دس ایٗ سبالة ٔیؿٛد.
ثٙبثشایٗ دیـٟٙبد ٔیٌشدد ثب سٛخ ٝث ٝإٞیزٞبی ا یٗ سبالة دس دزیشؽ دش٘ذٌبٖ ٟٔبخش ث ٝخلٛف دش٘ذٌبٖ آثضی  ٚسبثیش ٔثجز دس سٔذیُ
آة ٛٞ ٚا ٕٞ ٚیٌٛٙس ٔٔیـز ػبوٙبٖ اًشاف سبالة ،الذأبر حفبُشی ایٗ صیؼشٍب ٜافضایؾ یبثذ  ٚسٕٟیذار الصْ خٟز خٌّٛیشی اص ؿىبس
ثیسٚیٚ ٚ ٝسٚد صٜآة وـبٚسصی كٛسر ٌیشدٕٞ .چٙیٗ آٔٛصؽٞبی الصْ خٟز افضایؾ آٌبٞی ٔشدْ دسثبس ٜاسصؽ س ّٛٙصیؼشی  ٚایٗ
صیؼشٍب ٜاسصؿٕٙذ ،خبیٍضیٙی ثشای أشاس ٔٔبؽ افشاد ثٔٛی ،س٘ٚك اوٛسٛسیؼٓ ثبِم ٜٛسبالة ،حفبُز اص ٌیبٞبٖ  ٚخب٘ٛساٖ ثٔٛی ؿبخق ٚ
داسای خزث ،ٝدس اِٛٚیز ًشحٞبی حفبُشی لشاس ٌیشد.
سپاسگساری
ثش خٛد الصْ ٔیدا٘یٓ ثّٓ ٝز دس اخشیبس لشاس دادٖ آٔبس  ٚدادٜٞبی خبْ ٔشثٛى ث ٝػشؿٕبسی دش٘ذٌبٖ صٔؼشبٌٖزساٖ سبالة ثیٗإِّّی
أیشوالی ٝسٛػي ٔذیشوُ  ٚوبسؿٙبػبٖ ِ٘بسر ثش حیبر ٚحؾ اداس ٜوُ حفبُز ٔحیي صیؼز اػشبٖ ٌیالٖ ،سـىش  ٚلذسدا٘ی ثُٕٓ ٝ
ٔیآٚسیٓ.
هٌابع
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 دسّٝ حٜ حفبُز ؿذٌٝمٙٔ ٖبخش صٔؼشبٌٖزسأٟ بسآثچشٙ وٚ ای دش٘ذٌبٖ آثضیٌٝ٘ٛ ّٛٙ ثشسػی س.)1390(  سوؼب٘ب، ؿشیفیٚ  أیذ،ًجیٔی
.83-71 ،)9(3 ،طی سبالةِٛٛثیٛـی اوٞٚ ّٕٓی دظٝٔبّٙ فل.شٟؿٛاػشبٖ ث
بخش صٔؼشبٌٖزساٖ دس سبالةٟٔ بسآثضیٙ وٚ  ای دش٘ذٌبٖ آثضیٌٝ٘ٛ ّٛٙ ثشسػی س.)1393( ٗ حؼی، ٔشادیٝاسػشٚ ٚ  ٓجبع،سیٛٓبؿ
.66-55 ،)6(2 ،طی سبالةِٛٛثیٛـی اوٞٚ ّٕٓی دظٝٔبّٙ فل.ثیٗإِّّی ا٘ضِی
بسآثضی صٔؼشبٌٖزساٖ دسٙ وٚ ای دش٘ذٌبٖ آثضیٌٝ٘ٛ ّٛٙ ثشسػی س.)1388( ِیبلّیٚ ا،سٛ خّیّیدٚ  ٔحٕذسهب،ٕبٔیٞ  أیٗ؛،یٌُٞؿب
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 -1ﻛبﺭﺹﻬبﺳ پﺲﻭﻱﺺی ﻟﺮﻭﻯ پﺲﻭﻱﺺی ﻧﻲﻬﺪﺵی ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت ،پﺲﻭﻱﺺﻜﺪﻯ ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت ﺟﻲبﺩ ﺩاﻫﺺﻠبﻱی ،ﻟیالﻩ
 -2ﻛبﺭﺹﻬبﺳ پﺲﻭﻱﺺی ﻟﺮﻭﻯ پﺲﻭﻱﺺی پبیﺸ ﻧﻬبثﻌ آة ،پﺲﻭﻱﺺﻜﺪﻯ ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت ﺟﻲبﺩ ﺩاﻫﺺﻠبﻱی ،ﻟیالﻩ
 -3ﺩاﻫﺸآﻧﻮﺧتﻰ ﻛبﺭﺹﻬبﺵی اﺭﺹﺪ ،ﻧﻮﺵﺶﻰ آﻧﻮﺯﺷ ﻍبﻣی ﺟﻲبﺩ ﺩاﻫﺺﻠبﻱی ،ﻟیالﻩ
ﭼکیﺪُ
اﻧﺮﻭﺯﻯ اﻱﻨیت آة ،ثﻰﻍﻬﻮاﻩ ﻍبﻧﻢ ﺣیبت ﻭ ﻧﺤﻮﺭ ﺗﻮﺵﻎﻰ پبیﺪاﺭ ثیﺸ اﺯ پیﺸ ﺹﻬبﺧتﻰ ﺹﺪﻯ اﺵت ﻛﻰ ثﺮاي ﺣﻔبﻉت ﻭ ﻧﺪیﺮیت آﻩ ﻫیبﺯ ثﻰ
ﻛﻬتﺮﻡ ﻛیﻔیت ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺗﺶتﻱبي آﺯﻧبیﺺﻠبﻱی ﻭ اﻫﺪﻛﺴﻱبي ﻧﺨتﻤﻒ ﻧیثبﺹﺪ .ﻱﺪف ایﻪ ﺗﺤﻘیﻖ ثﺮﺭﺵی ﻛیﻔیت آة ﺩﺭ ﺵﺪﻱبي
اﻫﺤﺮاﻓی ﺹبﺧﺼ اﺵتبﻩ ﻟیالﻩ ثﻮﺩﻯ ﻛﻰ ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺭﻭﺷﻱبي آﻫتﺮﻭپی ﺹبﻫﻭﻩ ﻭ ﺗبپﺶیﺴ ثﻰ ﺭﺗجﻰثﻬﺪي ﻛیﻔیت آة ﺵﺪﻱب اﻗﺪاﻥ ﺹﺪﻯ
اﺵت .ﺵﺪﻱبي ﻧﻮﺭﺩﻫﻊﺮ ﺹبﻧﻢ پﺶیﺨبﻩ ،ﺹبﺧﺰﺭ ،پﻤﺮﻭﺩ ﻭ ﺗبﺭیﻚ ثﻮﺩﻫﺪ ﻭ ﺹبﺧﺼﻱبي ﻧﻮﺭﺩ اﻫﺪاﺯﻯﻟیﺮي ﻫیﺰ ﺹبﻧﻢ ﻱﺪایت اﻣﻜتﺮیﻜی (،)Ec
 ،pHﻛﻢ ﺟبﻧﺪات ﻧﺤﻤﻮﻡ ( ،)TDSﺩﻧب ،ﺵﻮﻣﻔبت ( ،)SO4ثیﻛﺮثﻬبت ( ،)HCO3ﻛﻤﺮ ( ،)Clﻛﻤﺶیﻦ ( ،)Caﻧﻬیﺰیﻦ ( ،)Mgﺵﺪیﻦ ،ﻧﻮاﺩ
ﻧﻎﻤﻖ ﺩﺭ آة ( ،)TSSاﻛﺶیﺲﻩ ﻧﺤﻤﻮﻡ ( ،)DOاﻛﺶیﺲﻩ ﻧﻮﺭﺩﻫیبﺯ ﻭاﻛﻬﺸﻱبي ثیﻮﺹیﻨیبیی ( ،)BOD5اﻛﺶیﺲﻩ ﻧﻮﺭﺩ ﻫیبﺯ ﻭاﻛﻬﺸﻱبي
ﺹیﻨیبیی ( )CODثﻮﺩ .ﻫتبیﺞ اﻫتﺮﻭپی ﺹبﻫﻭﻩ ﻫﺺبﻩ ﺩاﺩ ﻛﻰ ﺩﺭ ثیﻪ ﺹبﺧﺼﻱب ،ثیﺺتﺮیﻪ ﻭﺯﻩ ﺹبﺧﺼ ﻧﺮثﻮﻃ ثﻰ ﻧﻮاﺩ ﻧﻎﻤﻖ ﺩﺭ آة ()TSS
ثب ﻧﻘﺪاﺭ  0/1973ﻭ ﻛﻨتﺮیﻪ آﻩ ﻧﺮثﻮﻃ ثﻰ  pHثب ﻧﻘﺪاﺭ ﺽﻔﺮ ﻧیثبﺹﺪ .ﻫتبیﺞ آﺯﻧﻮﻩ ﺗبپﺶیﺴ ﻫﺺبﻩ ﺩاﺩ ﻛﻰ ثﺮ اﺵبﺳ ﻭﺯﻩﻱبي ثﺮﻟﺮﻓتﻰ اﺯ
اﻫتﺮﻭپی ﻭ ﺹبﺧﺼﻱبي ﻛیﻔیت آة ،ﺵﺪ پﺶیﺨبﻩ ﺭﺗجﻰ اﻭﻡ ،ﺵﺪ پﻤﺮﻭﺩ ﺭﺗجﻰ ﺩﻭﻥ ،ﺵﺪ ﺹبﺧﺰﺭ ﺭﺗجﻰ ﺵﻮﻥ ﻭ ﺵﺪ ﺗبﺭیﻚ ﺩﺭ ﺭﺗجﻰ آﺧﺮ ﻗﺮاﺭ
ﺩاﺭﺩ .ثﺮ ایﻪ اﺵبﺳ ﻧیﺗﻮاﻩ ثب ﺗﻮﺟﻰ ثﻰ ﺭﻭﺷﻱبي اﻫتﺨبة چﻬﺪ ﻧتغیﺮﻯ ،ثﻰ ثﺮﺭﺵی ﻛیﻔیت آة ﺩﺭ ﺵﺪﻱبي ﻧﺨتﻤﻒ پﺮﺩاﺧت.
ﮐلیﺪ ٍاشُّا :ﺵﺪ ،اﻫتﺮﻭپی ،ﺗبپﺶیﺴ ،ﻛیﻔیت آة
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Abstract
Nowadays, the importance of water is known more than before as a life factor and the axis of sustainable
development that to protect and manage it, it needs to be controlled using laboratory tests and various water
quality indexes. The purpose of this study was to investigate water quality in diversion dams in Guilan
province in which the dams have been ranked using Shannon and TOPSIS entropy methods. The dams
included Pasikhan, Shakhzar, Polrud and Tarik and the measured indicators included Ec, pH, TDS,
Temperature, SO4, HCO3, Cl, Ca, Mg, Na, TSS, DO, BOD5 and COD. Shannon entropy results showed that
among the indicators, the highest index weight is related to TSS with the amount of 0.1973 and the lowest
one is related to pH with the amount of zero. Topsis tests results showed that based on the weights derived
from entropy and water quality indicators, Pasikhan dam is in the first rank, Polrud dam is in the second
rank, Shakhzar dam is in the third rank and Tarik dam is in the last rank. So, according to multivariate
selection methods, water quality in different dams with similar conditions can be investigated.
Keywords: Dam, Entropy, Topsis method, Water quality
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هقﺪهِ
اﻓﺰایﺸ ﺭﺹﺪ ﺟﻨﻎیت ﻭ ﺗﻘبﻁبي ثیﺺتﺮ ثﺮاي ﻓﻎبﻣیتﻱبي ﻛﺺبﻭﺭﺯي ﻭ آثﺰيپﺮﻭﺭي اﻱﻨیت ﻛیﻔیت ﻭ ﻛﻨیت ﻧﻬبثﻌ آثی ﺭا ﺩﻭچﻬﺪاﻩ ﻛﺮﺩﻯ اﺵت.
ثﻬبثﺮایﻪ ﻧﻬبثﻌ آة ﺵﻆﺤی ثیﺸ اﺯ ﺩیﻠﺮ ﻧﻬبثﻌ آة ﺩﺭ ﻧﻎﺮﺿ آﻣﻮﺩﻟی ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﻫﺪ (ﻗﻤیﺯاﺩﻯ ﻭ ﻍﻤیﻫﺲاﺩ1397 ،؛ ﺩﻓتﺮ ﻧﻎبﻭﻫت ثﺮﻫبﻧﻰﺭیﺰي ﻭ
ﻫﻊبﺭت ﺭاﻱجﺮﺩي) .ثب ﺗﻮﺟﻰ ثﻰ آﺵیتپﺬیﺮ ثﻮﺩﻩ ﻧﻬبثﻌ آثی ،ﻛﻬتﺮﻡ ﻛیﻔیت آةﻱبي ﺵﻆﺤی یﻜی اﺯ ﻧﻮاﺭﺩ ﻛﻤیﺪي ﺩﺭ ثﺮﻫبﻧﻰﻱبي ﺣﻔﻈ ﻧﺤیﻄ
ﺯیﺶت اﺵت (ﻓالح ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ1397 ،؛ اﺽﻤی ﻱبﺹﻨی ﻭ ﺗﻘیپﻮﺭ )1389 ،اﺯ ﻣﺤبﻇ ﺗبﺭیﺨی ﺵالﻧت اﻫﺶبﻩ ﻭ آة ثﻰ ﺹﺪت ثﻰ یﻜﺪیﻠﺮ ﻭاثﺶتﻰ
ﻱﺶتﻬﺪ ،ثﻰ ﻅﻮﺭي ﻛﻰ ثیﻨبﺭيﻱبي ﻫبﺹی اﺯ آة ﻭ ﻧﺮﺗجﻄ ثب آﻩ ﻍﻤت اﺽﻤی ﻧﺮﻝﻭﻧیﺮ ﺩﺭ اﻫﺶبﻩ ثﻮﺩﻯ اﺵت .پبﺗﻮﺱﻩﻱب ﻍﻤت ثیﻨبﺭيﻱب ﻱﺶتﻬﺪ.
آة ثﻰﻍﻬﻮاﻩ ﺣبﻧﻢ یب ﻫبﻗﻢ اﺭﻟبﻫیﺶﻦﻱب ثﻰ اﻫﺶبﻩ ثﻮﺩﻯ اﺵت (ﺣیﺪﺭي ﻫﺲاﺩ ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ .)1397 ،اﻓﺰایﺸ آﻣﻮﺩﻟی آة ثﻰ ﺩﻣیﻢ ﻓﻎبﻣیتﻱبي
اﻫﺶبﻫی ،ﺽﻬﻎتی ﺹﺪﻩ ﻭ ﺹﻲﺮﺵبﺯي ﺭﺥ ﻧیﺩﻱﺪ ﻛﻰ ﻫﻰ ﺗﻬﻲب اﺛﺮات ﻧﺨﺮة ثﺮ ﻛیﻔیت آة ﺩاﺭﺩ ،ثﻤﻜﻰ ثﺮ ﺵالﻧت اﻫﺶبﻩ ،ﺗﻎبﺩﻡ اﻛﻮﺵیﺶتﻦ آثﺰیبﻩ،
ﺗﻮﺵﻎﻰ اﻗتﺾبﺩي ﻭ اﺟتﻨبﻍی ﻫیﺰ ﺗأﺛیﺮﻟﺬاﺭ اﺵت (ﺣیﺪﺭيﻫﺲاﺩ ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ1397 ،؛ ثجﺮاﻩ ﻭ ﻱﻬﺮثﺨﺸ1387 ،؛ ثﺮیتﻮ 1ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ.)2018 ،
ﻛیﻔیت آة اﺯ ﻧﻮﻁﻮﻍبت ﻧﻲﻨی اﺵت ﻛﻰ ثب ﺗﻮﺵﻎﻰ اﻗتﺾبﺩي ﻭ اﺟتﻨبﻍی ،اﻱﻨیت ﺯیبﺩي یبﻓتﻰ ﻭ ﻍالﻭﻯ ثﺮ ﻱﺰیﻬﻰﻱبي ﻱﻬﻠﻔت ثﻲجﻮﺩ آة ﺹﺮة،
ﻧﺨبﻅﺮات ﺵالﻧت اﻫﺶبﻩﻱب ﻭ ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت ﺭا ﻫیﺰ ثﻰ ﻱﻨﺮاﻯ ﺩاﺭﺩ (ﺗیﻨﻮﺭي ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ .)1397 ،ثﺮﺭﺵی پبﺭاﻧتﺮﻱبي ﻛیﻔیت آة ثﻰ ﻧﻬﻊﻮﺭ
اﻓﺰایﺸ ثﻲﺮﻯﻭﺭي ﻭ ﻧﺪیﺮیت ﻭ ثﺮﻫبﻧﻰﺭیﺰي ثﻲتﺮ ﻧﻬبثﻌ آة ثﻰ ﺧﺾﻮﺻ ﺩﺭ ﻛﺺﻮﺭﻱبي ﺩﺭ ﺣبﻡ ﺗﻮﺵﻎﻰ اﺯ اﻱﻨیت ﺹبیبﻫی ثﺮﺧﻮﺭﺩاﺭ اﺵت (ﺵﻤیﻨبﻩ
پﻮﺭ ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ .)1397 ،ثﻰﺩﻣیﻢ ﻭاﻗﻌ ﺹﺪﻩ ﻛﺺﻮﺭ ایﺮاﻩ ﺩﺭ ﻧﻬﻆﻘﻰ ﺧﺺﻚ ﻭ ﻫیﻨﻰ ﺧﺺﻚ ﻭ ﺭﻭیبﺭﻭیی ثب ثﺤﺮاﻩﻱبي ﻛﻨی آثی ،ﺗﺪﻭیﻪ
ثﺮﻫبﻧﻰﻱبي ﻛیﻔی ثﺮاي ﻛﻤیﻰ ﻧﻬبثﻌ آثی ،اﺯ ﺭاﻱﻜبﺭﻱبي ﻁﺮﻭﺭي ﻭ ﻏیﺮﻗبثﻢ اﺟتﻬبة ﺩﺭ ﺟﻲت ﺣﻔبﻉت ﻭ ثﻲﺮﻯثﺮﺩاﺭي پبیﺪاﺭ اﺯ ﻧﻬبثﻌ آثی اﺵت.
ﺣﻔبﻉت ﻛیﻔی آة ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰﻱب ﻭ آثﺨﻮاﻩﻱب ﻫیبﺯ ثﻰ ﺵﺮﻧبیﻰﻟﺬاﺭيﻱبي اﻁبﻓی ثﺮاي ﺗﺾﻔیﻰ پﺶبةﻱب ،یب ﺵیﺶتﻥﻱبي ﺟﻨﻌآﻭﺭي ﻭ ﻛﻬتﺮﻡ آةﻱب
ﺩاﺹتﻰ ﻭ اﺯ ﻅﺮﻓی ﻧﻨﻜﻪ اﺵت ﻧﻬﺠﺮ ثﻰ ﻧﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﻮﺵﻎﻰ ﻓﻎبﻣیتﻱب ﺩﺭ ﺣﻮﻁﻰ آﻫﻲب ﻟﺮﺩﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫتیﺠﻰ اﺛﺮات اﻗتﺾبﺩي ﻗبثﻢﺗﻮﺟﻲی ﺩاﺹتﻰ
ثبﺹﺪ .اﺯ ایﻩﺭﻭ ثﺮﺭﺵی اﺛﺮات ﻛیﻔیت آثﻲبي ﺵﻆﺤی ﻁﺮﻭﺭي اﺵت (ﺽبﺩﻕﺯاﺩﻯ ﺵبﺩات1396 ،؛ ﺹیﺨی ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ .)1396 ،ﻛبﻱﺸ ﻛیﻔیت
آةﻱبي ﺵﻆﺤی ثﻰﻍﻤت ﻭﺭﻭﺩ آﻻیﻬﺪﻯﻱبي ﺽﻬﻎتی ﻭ ﻛﺺبﻭﺭﺯي ﻧﻬﺠﺮ ثﻰ ﻛبﻱﺸ ﻛیﻔیت آة ،ﻛبﻱﺸ ﻍﻨﻤﻜﺮﺩ ﻧﺤﺾﻮﻡ ﻛﺺبﻭﺭﺯي ﻭ ﻧﺶبﺋﻢ
اﻗتﺾبﺩي ﻭ اﺟتﻨبﻍی ﻅﻮﻻﻫیﻧﺪت ﻧیﺹﻮﺩ .اﺵتبﻩ ﻟیالﻩ ﻫیﺰ اﺯ ایﻪ اﻧﺮ ﻧﺶتﺜﻬی ﻫیﺶت .ثیﺺتﺮیﻪ آةﻱبي ﺵﻆﺤی ﺩﺭ اﺵتبﻩ ﻟیالﻩ ﺩﺭ ﺵﺪ
ﻧﻬﺠیﻢ ﻭ ﺩﺭ اﺩاﻧﻰ آﻩ ﺩﺭ پﺺت ﺵﺪﻱبي اﻫﺤﺮاﻓی اﺵتبﻩ ﺫﺧیﺮﻯ ﻧیﺹﻮﻫﺪ ﻭ اﺯ ایﻪ ﺵﺪﻱب ثﺮاي آثیبﺭي ﻧﺰاﺭﻋ اﺵتﻔبﺩﻯ ﻧیﺹﻮﺩ .ﺹﻬبﺵبیی ﻛیﻔیت
آة اﺯ ﻫﻊﺮ ﻓیﺰیﻜی ﻭ ﺹیﻨیبیی ﺩﺭ ایﻪ ﺵﺪﻱب اﺯ اﻱﻨیت ﺧبﺽی ثﺮﺧﻮﺭﺩاﺭ ﻧیثبﺹﺪ ﻛﻰ ﺩﺭ ایﻪ ﺗﺤﻘیﻖ ثﻰ ایﻪ اﻧﺮ پﺮﺩاﺧتﻰ ﺹﺪﻯ اﺵت (ﺵتبﺭي ﻭ
ﻱﻨﻜبﺭاﻩ1396 ،؛ ﺟﻲبﻫﻠیﺮ ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ1397 ،؛ ﻛیجﻬب.)2014 ،2
هَاﺩ ٍ رٍشّا
3

 -اًﺪﮐﺲ ﮐیﻔیت آب ( )WQI

ﺟﻲت ﻧﻘبیﺶﻰ ﻛیﻔیت آة ﺩﺭ ثﺨﺸﻱبي ﻧﺨتﻤﻒ یﻚ ﻛﺺﻮﺭ ﻭ ثﺮاي ایﺠبﺩ اﺵتبﻫﺪاﺭﺩﻱبي ﺹبﺧﺼ ﻛیﻔی ﻧﻬبثﻌ آة (اﻍﻦ اﺯ ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ ،ﺩﺭیبچﻰ ﻭ
 )...ثیﺸ اﺯ ﺽﺪ ﻛبﺭﺹﻬبﺳ ﻛﻬتﺮﻡ ﻛیﻔیت ﻓﺮاﺧﻮاﻩ ﻧیﺹﻮﻫﺪ ﻛﻰ اﺵبﺵاً ایﻪ ﺹبﺧﺼ اﺯ ﻅﺮیﻖ ﻧﺤبﺵجﻰ ﻫتبیﺞ چﻬﺪیﻪ آﺯﻧبیﺸ ثﺪﺵت ﻧیآیﺪ ﻛﻰ
ﻫﺺبﻩﺩﻱﻬﺪﻯ ﺵﻆﺢ ﻛیﻔیت ﻧﻬبثﻌ آة ﻧیثبﺹﺪ (ﺣﺶیﻬی ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ1397 ،؛ ﺣبﺗﻨیﻧﻬﺸ ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ .)1397 ،اﻫﺪﻛﺴ ﻛیﻔیت آة ﻛﻰ اﺧیﺮاً ﺩﺭ
ﺩﻱﻰ  1970ﺗﻮﺵﻎﻰ یبﻓتﻰ ﺩﺭ ﺟﻲت ﻛﻬتﺮﻡ ﺗغییﺮات ﻛیﻔیت آة ﺩﺭ ﻧﻬبثﻌ آثی ﺧبﺻ ﺩﺭ ﻅی یﻚ ﺩﻭﺭﻯ ﺯﻧبﻫی ثﺮاي پی ثﺮﺩﻩ ثﻰ ﺗغییﺮات یﻚ
اﻛﻮﺵیتﻦ آثی اﺵتﻔبﺩﻯ ﻧیﺹﻮﺩ .ﺹبﺧﺼ ﻛیﻔیت ﻧیﺗﻮاﻫﺪ ﺵالﻧت ﻧﻬبثﻌ آثﺨیﺰ ﺭا ﺩﺭ ﻫﻘﻆﻰﻱبي ﻧﺨتﻤﻒ ﻫﺺبﻩ ﺩﻱﺪ ﻭ ثﺮاي ﺣﻔﻈ ﺗغییﺮات ﺧﻄ
ﺵیﺮ ﻭ آﻫبﻣیﺰ ﺩﺭ ﻅی ﺯﻧبﻩ ﻧیﺗﻮاﻫﺪ ﻛبﺭثﺮﺩ ﺩاﺹتﻰ ثبﺹﺪ .ﻱﻨﭽﻬیﻪ ﻧیﺗﻮاﻫﺪ ثﺮاي ﻧﻘبیﺶﻰ ﻛیﻔیت ﻧﻬبثﻌ آة ثب ﻧﻬبثﻌ ﺩیﻠﺮ یب ﻧﻬبثﻌ ﻫبﺣیﻰاي یب
ﺵبیﺮ ﻧﻬبثﻌ ﻧﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻲبﻩ ثﻜبﺭ ﺭﻭﻫﺪ ﻭ ایﻪ ﻫتبیﺞ ثﺮاي ﺗﻎییﻪ ﺵالﻧتی آة اﺯ ﻣﺤبﻇ ﻛیﻔی ﻫیﺰ ﻛبﺭثﺮﺩ ﺩاﺭﺩ (ﻱبﺹﻨی ﻭ ﺗﻘیپﻮﺭ1389 ،؛ اﻗﺪﺭ
ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ1396 ،؛ ﻱبﺹﻨی ﻓﺮﺩ.)1397 ،
4
ﻧﺮاﺣﻢ ﻧﺤبﺵجﻰ ﺹبﺧﺼ ﻛیﻔیت آة ﺵﻆﺤی  IRWQISCﻍجبﺭﺗﻬﺪ اﺯ (ﺵبﺯﻧبﻩ ﺣﻔبﻉت ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت ایﺮاﻩ):
 اﻫتﺨبة پبﺭاﻧتﺮﻱب ﺗجﺪیﻢ ﻏﻤﻊت اﻛﺶیﺲﻩ ﻧﺤﻤﻮﻡ (ثﺮ ﺣﺶت ﻧیﻤیﻟﺮﻥ ثﺮ ﻣیتﺮ) ثﻰ ﺩﺭﺽﺪ اﺹجبﻋ (ﺩﺭ ﺽﻮﺭت ﻫیبﺯ) ﺗﻎییﻪ ﻭﺯﻩ ﻱﺮ پبﺭاﻧتﺮ ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺟﺪﻭﻡ1

Brrito
Kibena
3
Water Quality Index
4
Iran Water Quality Index
2

هیرتلَﮐی ٍ ّوکاراى/پصٍّص ٍ فٌاٍری هحیط زیست37-27 ،)8(5 ،1399 ،

28

 ثﻰ ﺩﺵت آﻭﺭﺩﻩ ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ثﺮاي ﻱﺮ پبﺭاﻧتﺮ ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﻧﻬﺤﻬیﻱبي ﺭﺗجﻰثﻬﺪيثﺮاي ﻧﺤبﺵجﻰ ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ثبیﺪ پبﺭاﻧتﺮﻱبي ﺯیﺮ ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ:
 ثﺮاي  BOD5ثیﺺتﺮ اﺯ  50ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ﻧﻎبﺩﻡ یﻚ ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ.
 ثﺮاي  CODثیﺺتﺮ اﺯ  200ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ﻧﻎبﺩﻡ یﻚ ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ.
 ثﺮاي اﻛﺶیﺲﻩ ﻧﺤﻤﻮﻡ ثیﺸ اﺯ  140ﺩﺭﺽﺪ اﺹجبﻋ ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ﻧﻎبﺩﻡ  80ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ.
 ثﺮاي  ECثیﺸ اﺯ  25000ﻧیﻜﺮﻭﺯیﻨﻬﺴ ثﺮ ﺵبﻫتیﻧتﺮ ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ﻧﻎبﺩﻡ یﻚ ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ.
 ثﺮاي ﻛﻤیﻔﺮﻥ ﻧﺪﻓﻮﻍی ثیﺸ اﺯ  MPN/100ml 106ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ﻧﻎبﺩﻡ یﻚ ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ.
 ثﺮاي آﻧﻮﻫیﻦ ثیﺸ اﺯ  15ﻧیﻤی ﻟﺮﻥ ثﺮ ﻣیتﺮ ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ﻧﻎبﺩﻡ یﻚ ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ.
 ثﺮاي ﻫیتﺮات ثیﺸ اﺯ  30ﻧیﻤی ﻟﺮﻥ ثﺮ ﻣیتﺮ ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ﻧﻎبﺩﻡ یﻚ ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ.
 ثﺮاي ﻓﺶﻔبت ثیﺸ اﺯ  15ﻧیﻤی ﻟﺮﻥ ثﺮ ﻣیتﺮ ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ﻧﻎبﺩﻡ یﻚ ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ.
 ثﺮاي ﺵﺨتی ﻛﻢ ثیﺸ اﺯ  5000ﻧیﻤی ﻟﺮﻥ ثﺮ ﻣیتﺮ ﻛﺮثﻬبت ﻛﻤﺶیﻦ ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ﻧﻎبﺩﻡ یﻚ ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ.
 ثﺮاي ﻛﺪﻭﺭت ثیﺸ اﺯ  1000ﻭاﺣﺪ ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ﻧﻎبﺩﻡ  2ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ.
 ثﺮاي  pHثیﺸ اﺯ  10ﻭ ﻛﻨتﺮ اﺯ  6ﻧﻘﺪاﺭ ﺹبﺧﺼ ﻧﻎبﺩﻡ پﻬﺞ ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓتﻰ ﺹﻮﺩ.
ﺟﺪﻭﻡ پبﺭاﻧتﺮﻱبي ﺹبﺧﺼ  IRWQISCﻭ ﻭﺯﻩﻱبي آﻫﻲب ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻡ ( )1آﻭﺭﺩﻯ ﺹﺪﻯ اﺵت (ﺵبﺯﻧبﻩ ﺣﻔبﻉت ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت ایﺮاﻩ):
جﺪٍل  .1پاراهﺘرّای ضاﺧﺺ ٍ ٍ IRWQISCزىّای آًْا
رﺩیف

پاراهﺘر

ٍزى

تَضیحات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ﻛﻤیﻔﺮﻥ ﻧﺪﻓﻮﻍی

0/140
0/117
0/108
0/097
0/096
0/093
0/090
0/0870
0/0620
0/059
0/051

ثﺮ ﺣﺶت MPN/100ml
ثﺮ ﺣﺶت ﻧیﻤی ﻟﺮﻥ ثﺮ ﻣیتﺮ
ثﺮ ﺣﺶت ﻧیﻤی ﻟﺮﻥ ثﺮ ﻣیتﺮ
ثﺮ ﺣﺶت ﺩﺭﺽﺪ اﺹجبﻋ
ثﺮ ﺣﺶت ﻧیﻜﺮﻭﺯیﻨﻬﺴ ثﺮ ﺵبﻫتیﻨتﺮ
ثﺮ ﺣﺶت ﻧیﻤی ﻟﺮﻥ ثﺮ ﻣیتﺮ
ﻧﺠﻨﻮﻋ آﻧﻮﻫیﻦ
ثﺮ ﺣﺶت ﻧیﻤی ﻟﺮﻥ ثﺮ ﻣیتﺮ
ثﺮ ﺣﺶت NTU
ثﺮ ﺣﺶت ﻧیﻤی ﻟﺮﻥ ثﺮ ﻣیتﺮ ﻛﺮثﻬبت ﻛﻤﺶیﻦ
ﻭاﺣﺪ اﺵتبﻫﺪاﺭﺩ

BOD5

ﻫیتﺮات
اﻛﺶیﺲﻩ ﻧﺤﻤﻮﻡ
ﻱﺪایت اﻣﻜتﺮیﻜی
COD

آﻧﻮﻫیﻦ
ﻓﺶﻔبت
ﻛﺪﻭﺭت
ﺵﺨتی ﻛﻢ
pH

ایﻪ ﺗﺤﻘیﻖ ثﻰﺽﻮﺭت ﻛیﻔی ثب ﺭﻭیﻜﺮﺩ آﺯﻧبیﺺی اﻫﺠبﻥ ﺹﺪﻯ اﺵت .ﺩﺭ اثتﺪا ثب ﺗﻮﺟﻰ ثﻰ ﻧﻆبﻣﻎبت ﻛتبثﺨبﻫﻰاي ﻭ ﻫﻊﺮ ﻛبﺭﺹﻬبﺵبﻩ ثﻰ ﺹﻬبﺵبیی
ﺹبﺧﺼﻱبي ﻛیﻔی آةﻱب اﺯ ﻫﻊﺮ ﻓیﺰیﻜی ﻭ ﺹیﻨیبیی اﻗﺪاﻥ ﺹﺪﻯ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺮﺣﻤﻰ ثﻎﺪ ثب ﺭﻭﺷ اﻫتﺮﻭپی ﺹبﻫﻮﻩ 1ثﻰ ﻭﺯﻩ ﺩﻱی ﻱﺮ یﻚ اﺯ ایﻪ
ﺹبﺧﺼﻱب پﺮﺩاﺧتﻰ ﺹﺪ .ﺵﭙﺴ اﺯ ﻅﺮیﻖ ﺭﻭﺷ ﺗبپﺶیﺴ 2ثﻰ ﺭﺗجﻰثﻬﺪي ﻱﺮیﻚ اﺯ ﺵﺪﻱبي اﻫﺤﺮاﻓی ثب ﺗﻮﺟﻰ ثﻰ ﺹبﺧﺼﻱبي ﻧﻮﺭﺩﻫﻊﺮ اﻗﺪاﻥ
ﻧیﺹﻮﺩ (ﻟیبﻧﻔی.)2012 ،3
 هﺘﻐیرّای تحقیﻖپبﺭاﻧتﺮﻱبي ﻓیﺰیﻜی ﻭ ﺹیﻨیبیی آة ﺹبﻧﻢ (اﻛﺶیﺲﻩ ﻧﺤﻤﻮﻡ ،ﻫیتﺮات ،ﻓﺶﻔبت ،ﻛﺪﻭﺭت pH ،ﻭ  )TSSﻭ ﺹبﺧﺼ ﻱیﻤﺶﻬﻲﻮف (ﺹبﺧﺼ ﻛیﻔیت
آة) ،ﺩﻧبي آة ،ﻛﻤیﻔﺮﻥ ﻧﺪﻓﻮﻍی ،ﻧﻬیﺰیﻦ ،ﻛﻤﺶیﻦ ،ﺵﺪیﻦ ،پتبﺵیﻦ ،ﻛﻢ ﺟبﻧﺪات ﻧﺤﻤﻮﻡ ﻭ ﺵﺨتی ﻛﻢ (ﻅجﻖ ﺭﻭﺷﻱبي اﺵتبﻫﺪاﺭﺩ) ﻧیثبﺹﺪ.
 هحل اًجام تحقیﻖ1

Shanon Entropy
TOPSIS
3
Gyamfi
2
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تررسی ﮐیﻔیت آب سﺪّای ضاﺧﺺ اسﺘاى ﮔیﻼى تا اسﺘﻔاﺩُ از رٍشّای ﭼٌﺪ هﺘﻐیرُ

ﺵﺪﻱبي اﻫﺤﺮاﻓی ﻫیﺰ ﺹبﻧﻢ ﺵﺪ پﺶیﺨبﻩ ،ﺵﺪ ﺹبﺧﺮﺯ ،ﺵﺪ پﻤﺮﻭﺩ ﻭ ﺵﺪ ﺗبﺭیﻚ ﻱﺶتﻬﺪ .ﻧﺺﺨﺾبت ﺵﺪﻱبي اﻫﺤﺮاﻓی ﻧﻮﺭﺩ ﻧﻆبﻣﻎﻰ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻡ ()2
آﻭﺭﺩﻯ ﺹﺪﻯ اﺵت.
جﺪٍل  -2هطﺨﺼات سﺪّای اًحرافی هَرﺩ هﻄالﻌِ
ًام سﺪ

هحل

ظرفیت (هﺘرهکﻌة تر ثاًیِ)

پﺶیﺨبﻩ
ﺹبﺧﺯﺭ
پﻤﺮﻭﺩ
ﺗبﺭیﻚ

ﺭﺹت -ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ پﺶیﺨبﻩ
ﻓﻮﻧﻬبت -ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ ثبﺯاﺭﺟﻨﻎﻰ
ﺭﺣیﻦ آثبﺩ -ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ پﻤﺮﻭﺩ
اﻧبﻥ ﺯاﺩﻯ ﻱبﺹﻦ -ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ ﺵﻔیﺪﺭﻭﺩ

4
2
31/5
35

 -رٍش تاپسیﺲ

ﺩﺭ ایﻪ ﺭﻭﺷ  mﻟﺰیﻬﻰ ثﻰ ﻭﺵیﻤﻰ  nﺹبﺧﺼ ﻧﻮﺭﺩ اﺭﺯیبثی ﻗﺮاﺭ ﻧیﻟیﺮﻫﺪ ﻭ ﻱﺮ ﻧﺶبﻣﻰ ﺭا ﻧیﺗﻮاﻩ ثﻯ ﻎﻬﻮاﻩ یﻚ ﺵیﺶتﻦ ﻱﻬﺪﺵی ﺹبﻧﻢ  mﻫﻘﻆﻰ
ﺩﺭ یﻚ ﻓﻂبي  nثﻎﺪي ﺩﺭ ﻫﻊﺮ ﻟﺮﻓت .ایﻪ ﺗﻜﻬیﻚ ثﺮ ایﻪ ﻧﻔﻲﻮﻥ ثﻬب ﺹﺪﻯ اﺵت ﻛﻰ ﻟﺰیﻬﻰ اﻫتﺨبثی ثبیﺪ ﻛﻨتﺮیﻪ ﻓبﺽﻤﻰ ﺭا ثب ﺭاﻯ ﺣﻢ ایﺪﻯآﻡ
ﻧﺜجت (ثﻲتﺮیﻪ ﺣبﻣت ﻧﻨﻜﻪ )Aj+ ،ﻭ ثیﺺتﺮیﻪ ﻓبﺽﻤﻰ ﺭا ثب ﺭاﻯ ﺣﻢ ایﺪﻯآﻡ ﻧﻬﻔی (ثﺪﺗﺮیﻪ ﺣبﻣت ﻧﻨﻜﻪ )Aj; ،ﺩاﺹتﻰ ثبﺹﺪ .ﻓﺮﺿ ثﺮ ایﻪ اﺵت
ﻛﻰ ﻧﻆﻤﻮثیت ﻱﺮ ﺹبﺧﺼ ثﻰ ﻅﻮﺭ یﻜﻬﻮاﺧت اﻓﺰایﺺی ﻭ یب ﻛبﻱﺺی اﺵت (آﺫﺭ ﻭ ﺭﺟتﺯاﺩﻯ1391 ،؛ ﻧﻲﺪ 1ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ2011 ،؛ اثﺮاﻱیﻦ 2ﻭ
ﻱﻨﻜبﺭاﻩ.)2013 ،
ﻧﺮاﺣﻢ ﺭﻭﺷ ﺗبپﺶیﺴ
 -1ﻧبﺗﺮیﺴ ﺗﺾﻨیﻦﻟیﺮي ( )Dﺭا ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺭاثﻆﻰ ﻫﺮﻥ اﻗﻤیﺪﺵی ﺯیﺮ ثﻰ یﻚ ﻧبﺗﺮیﺴ ثیﻧﻘیبﺳ (ﻧبﺗﺮیﺴ ﺗﺾﻨیﻦﻟیﺮي ﻫﺮﻧبﻡ) ﺗجﺪیﻢ
ﻧیﻛﻬیﻦ (ﺩﺭ ایﻪ ﺭاثﻆﻰ ﻫﺺبﻩﺩﻱﻬﺪﻯ اﻧتیبﺯ ﻛﺶت ﺹﺪﻯ ﺗﻮﺵﻄ ﻟﺰیﻬﻰ  iﺩﺭ ﻧﻎیبﺭ  jاﺵت).
∑

ﻫبﻧیﺪﻯ ﻧیﺹﻮﺩ.
ﻧبﺗﺮیﺴ ثﺪﺵت آﻧﺪﻯ
 -2ﻧبﺗﺮیﺴ ثی ﻧﻘیبﺳ ﻧﻮﺯﻭﻩ ثﺪﺵت ﻧیآیﺪ.
ﻛﻰ ﺩﺭ آﻩ Vﻧبﺗﺮیﺴ ثی ﻧﻘیبﺳ ﻧﻮﺯﻭﻩ ﻭ  Wیﻚ ﻧبﺗﺮیﺴ ﻗﻆﺮي اﺯ ﻭﺯﻩﻱبي ثﻰ ﺩﺵت آﻧﺪﻯ ثﺮاي ﺹبﺧﺼﻱب ﻧیثبﺹﺪ.
) ﻭ ثیﺺتﺮیﻪ ﻓبﺽﻤﻰ ﺭا ثب ﺭاﻯ ﺣﻢ ایﺪﻯآﻡ ﻧﻬﻔی (ثﺪﺗﺮیﻪ ﺣبﻣت ﻧﻨﻜﻪ،
 -3ﺭاﻯ ﺣﻢ ایﺪﻯآﻡ ﻧﺜجت (ثﻲتﺮیﻪ ﺣبﻣت ﻧﻨﻜﻪ،
ﻧیﻛﻬﺪ.
-

ﻟﺰیﻬﻰ ایﺪﻯ آﻡ ﻧﺜجت:

-

ﻟﺰیﻬﻰ ایﺪﻯ آﻡ ﻧﻬﻔی:

i=1, 2, …..,n, j=1, 2, , …..,m.

i=1, 2, …..,n, j=1, 2, , …..,m.

ثﻆﻮﺭيﻛﻰ
ثﻰ اﺯاي ﻍﻬبﺽﺮ ﻧﺜجت ﺹبﺧﺼﻱب
}

})

})

|

|

( )

( )

|

|

) ﺭا ﻧﺺﺨﺼ

({

({

{

ثﻰ اﺯاي ﻍﻬبﺽﺮ ﻧﻬﻔی ﺹبﺧﺼﻱب
Mohd
Ebrahim

1
2
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{

}

 -4اﻫﺪاﺯﻯ ﻓبﺽﻤﻰ ثﺮ اﺵبﺳ ﻫﺮﻥ اﻗﻤیﺪﺵی ثﻰ اﺯاء ﺭاﻯﺣﻢ ایﺪﻯ آﻡ ﻧﻬﻔی ﻭ ﻟﺰیﻬﻰ ﻧﺜجت ﻭ ﻱﻨیﻪ اﻫﺪاﺯﻯ ﺭا ثﻰ اﺯاي ﺭاﻯﺣﻢ ایﺪﻯآﻡ ﻧﺜجت ﻭ ﻟﺰیﻬﻰ
ﻧﻬﻔی ثﻰ ﺽﻮﺭت ﺯیﺮ ثﻰﺩﺵت ﻧیآیﺪ:

 -5ﻫﺰﺩیﻜی ﻫﺶجی

} )

(∑{

} )

(∑{

ثﻰ ﺭاﻯ ﺣﻢ ایﺪﻯآﻡ ثﻰ ﺽﻮﺭت ﺯیﺮ ﻧﺤبﺵجﻰ ﻧیﺹﻮﺩ:

ﻭ

آﻫﻠبﻯ
ﻧیﺹﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺽﻮﺭﺗیﻛﻰ
ﻭ
ثبﺹﺪ ،آﻫﻠبﻯ
چﻬبﻫﭽﻰ
ثﻬبثﺮایﻪ ﻱﺮ ﻟﺰیﻬﻰ ثﻰ ﺭاﻯ ﺣﻢ ایﺪﻯآﻡ ﻫﺰﺩیﻜتﺮ ثبﺹﺪ ،ﻧﻘﺪاﺭ آﻩ ثﻰ یﻚ ﻫﺰﺩیﻜتﺮ ﺧﻮاﻱﺪ ثﻮﺩ.
 -6ﺭﺗجﻰثﻬﺪي ﻟﺰیﻬﻰﻱب ﺩﺭ ایﻪ ﻧﺮﺣﻤﻰ اﻫﺠبﻥ ﻧیﻟیﺮﺩ ﻭ ثﺮاﺵبﺳ ﺗﺮﺗیت ﻫﺰﻭﻣی ﻧیﺗﻮاﻩ ﻟﺰیﻬﻰﻱبي ﻧﻮﺟﻮﺩ ﺭا ﺭﺗجﻰثﻬﺪي ﻫﻨﻮﺩ.

ﺧﻮاﻱﺪ ﺹﺪ،

 -رٍش اًﺘرٍپی ضاًَى

اﻫتﺮﻭپی ﺹبﻫﻮﻩ یﻜی اﺯ ﻧﻔبﻱیﻦ ﻛبﺭثﺮﺩي ﺩﺭ ﻍﻤﻮﻥ اﺟتﻨبﻍی ،ﻓیﺰیﻜی ﻭ ﺗئﻮﺭي اﻅالﻍبت ﻭ اﺯ ﻅﺮﻓی یﻜی اﺯ ﺗﻜﻬیﻚﻱبي ﺗﺾﻨیﻦﻟیﺮي چﻬﺪ
ﻧﻎیبﺭﻯ ثﺮاي ﻧﺤبﺵجﻰ ﻭﺯﻩ ﻧﻎیبﺭﻱب ﻧیثبﺹﺪ .ایﻪ ﺗﻜﻬیﻚ ﻫیبﺯﻧﻬﺪ ﻧبﺗﺮیﺶی ثﺮ ﻧجﻬبي ﻧﻎیبﺭ ﻭ ﻟﺰیﻬﻰ ﻧیثبﺹﺪ .ﺩﺭ ﺽﻮﺭﺗی ﻛﻰ ﺩاﺩﻯﻱبي ﻧبﺗﺮیﺴ
ﺗﺾﻨیﻦﻟیﺮي ﻧﺺﺨﺼ ثبﺹﺪ ،ﻧیﺗﻮاﻩ اﺯ ﺗﻜﻬیﻚ آﻫتﺮﻭپی ثﺮاي اﺭﺯیبثی ﻭﺯﻩﻱب اﺵتﻔبﺩﻯ ﻛﺮﺩ .ثﺮ ایﻪ اﺵبﺳ ،ﻱﺮچﻰ پﺮاﻛﻬﺪﻟی ﺩﺭ ﻧﻘبﺩیﺮ یﻚ
ﺹبﺧﺼ ،ثیﺺتﺮ ثبﺹﺪ ،آﻩ ﺹبﺧﺼ اﺯ اﻱﻨیت ثیﺺتﺮي ثﺮﺧﻮﺭﺩاﺭ اﺵت (ﻧیﻬﺴ2015 ،1؛ ﻛبﻫﻲب .)2016 ،2
 -هراحل رٍش اًﺘرٍپی

ﻧﺮﺣﻤﻰ اﻭﻡ :اﻭﻣیﻪ ﻧﺮﺣﻤﻰ اﺯ ﻧﺮاﺣﻢ ﺭﻭﺷ آﻫتﺮﻭپی ﺹبﻫﻮﻩ ﺗﺺﻜیﻢ ﺟﺪﻭﻡ ﺗﺾﻨیﻦﻟیﺮي ﻧیثبﺹﺪ .ثﻬبثﺮایﻪ ثﺮاي ﻧﺤبﺵجﻰ ﻭﺯﻩ ﺹبﺧﺼﻱب ثب
اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺭﻭﺷ آﻫتﺮﻭپی اثتﺪا ثبیﺪ ﺟﺪﻭﻡ ﺗﺾﻨیﻦﻟیﺮي ﻧﺶبﻣﻰ ﺗﺺﻜیﻢ ﺩاﺩ:

]

[

ﻧﺮﺣﻤﻰ ﺩﻭﻥ :ﻫﺮﻧبﻡﺵبﺯي ﺟﺪﻭﻡ ﺗﺾﻨیﻦﻟیﺮي :ﻧﺮﺣﻤﻰ ﺩﻭﻥ اﺯ ﻧﺮاﺣﻢ ﺭﻭﺷ آﻫتﺮﻭپی ﻫﺮﻧبﻡﺵبﺯي یب ثیﻧﻘیبﺳ ﻛﺮﺩﻩ ﺟﺪﻭﻡ ﺗﺾﻨیﻦﻟیﺮي
ﻧیثبﺹﺪ .ثﺮاي ﻫﺮﻧبﻡﺵبﺯي اﺯ ﺭﻭﺷ ﻫﺮﻧبﻡﺵبﺯي ﺵبﺩﻯ یﻎﻬی ﻱﻨبﻩ ﺭﻭﺷ ﻧیبﻫﻠیﻪ ﺣﺶبثی اﺵتﻔبﺩﻯ ﻧیﺹﻮﺩ .ﺭاثﻆﻰ ﻫﺮﻧبﻡﺵبﺯي ﺵبﺩﻯ ثﻰ ﺽﻮﺭت
ﺯیﺮ ﻧیثبﺹﺪ.
∑
ﻧﺮﺣﻤﻰ ﺵﻮﻥ :ﻧﺤبﺵجﻰ آﻫتﺮﻭپی ﻱﺮ ﺹبﺧﺼ :ﺩﺭ ایﻪ ﻧﺮﺣﻤﻰ ثبیﺪ آﻫتﺮﻭپی ﻱﺮ یﻚ اﺯ ﺹبﺧﺼﻱب ﺭا ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺭاثﻆﻰ ﺯیﺮ ﻧﺤبﺵجﻰ ﻫﻨﻮﺩ.
∑

ﻫﻜتﻰ :ﻧﻘﺪاﺭ  Kثبﻍث ﻧی ﺹﻮﺩ ﻛﻰ ﻧﻘﺪاﺭ آﻫتﺮﻭپی ﻱﺮ ﺹبﺧﺼ ثیﻪ ﺽﻔﺮ ﻭ یﻚ ثبﻗی ثﻨبﻫﺪ.
Meneses
Cunha

1
2
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تررسی ﮐیﻔیت آب سﺪّای ضاﺧﺺ اسﺘاى ﮔیﻼى تا اسﺘﻔاﺩُ از رٍشّای ﭼٌﺪ هﺘﻐیرُ

ﻧﺮﺣﻤﻰ چﻲبﺭﻥ :ﻧﺤبﺵجﻰ ﻓبﺽﻤﻰ ﻱﺮ ﺹبﺧﺼ اﺯ آﻫتﺮﻭپی آﻩ ) ( :ﺩﺭ ایﻪ ﻧﺮﺣﻤﻰ ثبیﺪ ﻓبﺽﻤﻰ ﻱﺮ یﻚ اﺯ ﺹبﺧﺼﻱب ﺭا اﺯ ﻧﻘﺪاﺭ آﻫتﺮﻭپی آﻩ ﻛﻰ ﺩﺭ
ﻧﺮﺣﻤﻰ ﻗجﻢ ﻧﺤبﺵجﻰ ﺹﺪ ثﻰﺩﺵت آﻭﺭیﻦ .ثﺮاي ایﻪ ﻛبﺭ اﺯ ﺭاثﻆﻰ ﺯیﺮ اﺵتﻔبﺩﻯ ﻧیﺹﻮﺩ.

ﻧﺮﺣﻤﻰ پﻬﺠﻦ :ﻧﺤبﺵجﻰ ﻭﺯﻩ ﻱﺮ ﺹبﺧﺼ :ﺩﺭ ایﻪ ﻧﺮﺣﻤﻰ ﻭﺯﻩ ﻱﺮ ﺹبﺧﺼ ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺭاثﻆﻰ ﺯیﺮ ﻧﺤبﺵجﻰ ﻧیﺹﻮﺩ.
∑

یافﺘِّای پصٍّص
ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻡ ( )3ﺹبﺧﺼﻱبي اﻫﺪاﺯﻯﻟیﺮي ﺹﺪﻯ ﺩﺭ چﻲبﺭ ﺵﺪ پﺶیﺨبﻩ ،ﺹبﺧﺰﺭ ،پﻤﺮﻭﺩ ﻭ ﺗبﺭیﻚ ﻫﺺبﻩ ﺩاﺩﻯ ﺹﺪﻯ اﺵت.
جﺪٍل  -3ضاﺧﺺّای اًﺪازُﮔیری ضﺪُ ﺩر ﭼْار سﺪ پسیﺨاى ،ضاﺧسر ،پلرٍﺩ ٍ تاریک
پاراهﺘر

سﺪ تاریک

سﺪ پلرٍﺩ

سﺪ ضاﺧسر

سﺪ پسیﺨاى

Ec

1707
8
1076
20
5
2
10
5
3
26
16/7
10
15
41

371
8
234
16
0
3
0
2
1
5
345/3
10/8
2
6/7

513
8
323
13
1
2
2
2
1
15
598
11/1
5
8/9

654
8
412
13
1
2
3
3
1
17
13/4
9/74
5
11

pH
TDS
Temperature
SO4
HCO3
Cl
Ca
Mg
Na
TSS
DO
BOD5
COD

 اًﺘﺨاب تْﺘریي سﺪ تا اسﺘﻔاﺩُ از رٍش تاپسیﺲﺩﺭ اثتﺪا ﻧبﺗﺮیﺴ ﺗﺾﻨیﻦ ﻭ ﻭﺯﻩ ﺩﻱی ﺗﺺﻜیﻢ ﻧیﺩﻱیﻦ .ﺟﺪﻭﻡ ( )4ﻭﺯﻩ ﻱﺮ ﺹبﺧﺼ ﺭا ثﻰ ﻱﻨﺮاﻯ ﻧبﺗﺮیﺴ ﺗﺾﻨیﻦ ثیبﻩ ﻧیﻛﻬﺪ ﻭ ﺹﻜﻢ ()1
ﻁﺮایت ﺗبپﺶیﺴ ﺭا ﻫﺺبﻩ ﻧیﺩﻱﺪ .ﻱﻨبﻫﻆﻮﺭ ﻛﻰ ﺩﺭ ایﻪ ﺹﻜﻢ ﻧﺺبﻱﺪﻯ ﻧیﺹﻮﺩ ﺵﺪ پﺶیﺨبﻩ ثیﺺتﺮیﻪ ﻁﺮیت ﻭ ﺵﺪ ﺗبﺭیﻚ ﻛﻨتﺮیﻪ ﻁﺮیت ﺭا
ثﻰ ﺧﻮﺩ اﺧتﺾبﺻ ﺩاﺩﻯ اﺵت .ﺗﻮﺟﻰ ثﻰ ﺹبﺧﺼﻱبي ﻛیﻔیت آة ،ﺵﺪ پﺶیﺨبﻩ ﺭﺗجﻰ اﻭﻡ ،ﺵﺪ پﻤﺮﻭﺩ ﺭﺗجﻰ ﺩﻭﻥ ،ﺵﺪ ﺹبﺧﺰﺭ ﺭﺗجﻰ ﺵﻮﻥ ﻭ ﺵﺪ
ﺗبﺭیﻚ ﺩﺭ ﺭﺗجﻰ آﺧﺮ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ.
جﺪٍل ٍ -4زى ّر ضاﺧﺺ تِ ّوراُ هاتریﺲ تﺼوین
ضاﺧﺺ
Ec
pH
TDS
Temperature
SO4
HCO3
Cl
Ca

سﺪ پسیﺨاى

سﺪ تاریک

سﺪ پلرٍﺩ

سﺪ ضاﺧسر

ٍزى

654
8
412
13
1
2
3
3

1707
8
1076
20
5
2
10
5

371
8
234
16
0
3
0
2

513
8
323
13
1
2
2
2

0/062
0
0/062
0/006
0/197
0/006
0/176
0/026
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ضاﺧﺺ

سﺪ پسیﺨاى

سﺪ تاریک

سﺪ پلرٍﺩ

سﺪ ضاﺧسر

ٍزى

mg

1
17
13/4
9/74
5
11

3
26
16/7
10
15
41

1
5
345/3
10/8
2
6/7

1
15
598
11/1
5
8/9

0/048
0/042
0/197
0/04
0/081
0/097

Na
TSS
DO
BOD5
COD

ضکل  -1ضریة تاپسیﺲ

-

هحاسثِ ٍزىّای ضاﺧﺺّا تا رٍش اًﺘرٍپی ضاًَى

ثﺮاي ایﻪ ﻧﻬﻊﻮﺭ اثتﺪا ﻧبﺗﺮیﺴ ﺗﺾﻨیﻦ ﺗﺺﻜیﻢ ﻧیﺹﻮﺩ .ثب ﺗﻮﺟﻰ ثﻰ ﺹﻜﻢ ( ،)2ثیﺺتﺮیﻪ ﻭﺯﻩ ﺹبﺧﺼ ﻧﺮثﻮﻃ ثﻰ ﻧﻮاﺩ ﻧﻎﻤﻖ ﺩﺭ آة ( )TSSثب
ﻧﻘﺪاﺭ  0/1973ﻭ ﻛﻨتﺮیﻪ آﻩ ﻧﺮثﻮﻃ ثﻰ  pHثب ﻧﻘﺪاﺭ ﺽﻔﺮ ﻧیثبﺹﺪ.

ضکل ٍ -2زى ّر ضاﺧﺺ

ﺩﺭ اﺩاﻧﻰ ثﻰ ثﺮﺭﺵی ﺗﺤﻘیﻘبت اﻫﺠبﻥ ﺹﺪﻯ ﻭ ﻧﻘبیﺶﻰ ﻫتبیﺞ پﺮﺩاﺧتﻰ ﻧیﺹﻮﺩ:

تررسی ﮐیﻔیت آب سﺪّای ضاﺧﺺ اسﺘاى ﮔیﻼى تا اسﺘﻔاﺩُ از رٍشّای ﭼٌﺪ هﺘﻐیرُ
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ﻓالح ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺧﻮﺩ اﺭﺯیبثی ﻛیﻔیت آة ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺭﻭﺷ  TOPSISﺩﺭ ﺗبﻻة ثیﻪاﻣﻨﻤﻤی اﻫﺰﻣی پﺮﺩاﺧتﻬﺪ .ثﺮاﺵبﺳ ﻫتبیﺞ،
ایﺶتﻠبﻯ ( 5ﺵﺮﺧبﻫﻜﻢ) ثﻲتﺮیﻪ ﻭﻁﻎیت ﻛیﻔی آة ﻭ ایﺶتﻠبﻯ ( 8پیﺮثبﺯاﺭ) ﻛﻨتﺮیﻪ ﻭﻁﻎیت ﻛیﻔی آة ﺭا ﺩاﺹت .ﻱﻨﭽﻬیﻪ ﻫتبیﺞ ﻓﺾﻤی ﻧﻘبﺩیﺮ
 TOPSISﻫﺺبﻩ ﺩاﺩ ﻛﻰ ثیﺺتﺮیﻪ ﻧﻘﺪاﺭ ﻛیﻔیت آة ﻱﻦ ﺩﺭ ﻓﺾﻢ ثﻲبﺭ اﻫﺪاﺯﻯﻟیﺮي ﺹﺪ (ﻓالح ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ.)1397 ،
ﺗﺮاثی پﻮﺩﻯ ﻭ ﻱﻨﻰﺯاﺩﻯ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺧﻮﺩ ثﻰ ثﺮﺭﺵی ﺭﻭﻫﺪ ﺗغییﺮات ﻛیﻔی ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰﻱبي ﺣﻮﻁﻰ ﻛﺺﻜبﻩ پﺮﺩاﺧتﻬﺪ .ثﻰ ایﻪ ﻧﻬﻊﻮﺭ ﺭﻭﻫﺪ
ﺗغییﺮات ﻛیﻔی ﻅﻮﻻﻫیﻧﺪت ﺩﺭ ﺩﻭ ﺵﺮﺹبﺧﻰ ﻛﺺﻜبﻩ (ﺧﺮﻥ آثبﺩ ﻭ ﻱﺮﻭﺩ) اﺭﺯیبثی ﺹﺪ؛ ثﺮاي ﺗﻎییﻪ ﺭﻭﻫﺪ یبثی ﺩاﺩﻯﻱب اﺯ آﺯﻧﻮﻩ ﻧﻪ ﻛﻬﺪاﻡ
اﺵتﻔبﺩﻯ ﺹﺪ .ثﺮاي ثﺮﺭﺵی ﻛیﻔیت آة ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﻫﺮﻥ اﻓﺰاﺭ ، AqQAﺩیبﻟﺮاﻥ ﺹﻮﻣﺮ ثﺮاي ﻱﺮ ایﺶتﻠبﻯ اﺵتﺨﺮاﺝ ﻭ ﺗﺤﻤیﻢ ﺹﺪ .ثﺮاي ثﺮﺭﺵی
ﻛیﻔیت آة اﺯ ﻫﻊﺮ ﻛﺺبﻭﺭﺯي اﻅالﻍبت ﻧﻮﺭﺩ ﻫیبﺯ ثﻰ ﺩیبﻟﺮاﻥ ﻭیﻢ ﻛبﻛﺴ ﻧﻬتﻘﻢ ﻭ ﺩﺵتﻰثﻬﺪي آة ﻧﺺﺨﺼ ﺹﺪ .ﺩﺭ ﻱﻨﻰ ایﺶتﻠبﻯﻱب ﺭﻭﻫﺪ ﺩثی
ﻧﻬﻔی ﻭ ثﺮاي ثیﺺتﺮ ﺹبﺧﺼﻱبي ﻛیﻔی آة ﺭﻭﻫﺪ ﻧﺜجتی ﻧﺺبﻱﺪﻯ ﺹﺪ .ﻫتبیﺞ ﻫﺺبﻩ ﺩاﺩ ﺩﺭ ﻱﺮ ﺩﻭ ﺵﺮﺹبﺧﻰ پبﺭاﻧتﺮﻱبي ﻛیﻔی آة ﻛبﻱﺸ یبﻓتﻰ
اﺵت .ﺗغییﺮات ﻛیﻔی آة پﺴ اﺯ پیﻮﺵتﻪ ﺩﻭ ﺵﺮﺹبﺧﻰ ﺧﺮﻥآثبﺩ ﻭ ﻱﺮﻭﺩ ثﻰ یﻜﺪیﻠﺮ ،ﺩﺭ ایﺶتﻠبﻯ پﻤﺪﺧتﺮ ثﺮﺭﺵی ﺹﺪ .ﺩﺭ ایﺶتﻠبﻯ پﻤﺪﺧتﺮ
ثﺶیبﺭي اﺯ پبﺭاﻧتﺮﻱب ﺩﺭ ﻧﺤﺪﻭﺩﻱبي ثیﻪ ﻧﻘﺪاﺭ آﻫﻲب ﺩﺭ ﺩﻭ ﺵﺮﺹبﺧﻰ ﻗجﻢ اﺯ پیﻮﺵتﻪ ﻗﺮاﺭ ﻟﺮﻓتﻬﺪ ،اﻧب ﺩﺭ ثﺮﺧی اﺯ آﻫﻲب ﻫیﺰ ایﻪ ﻗبﻫﻮﻩ ﻫﻘﻀ ﺹﺪ
ﻭ ﺩﺭ ایﺶتﻠبﻯ پﻤﺪﺧتﺮ اﻓﺰایﺸ یبﻓتﻬﺪ (ﺗﺮاثیپﻮﺭ ﻭ ﻭﻱﻨﻰﺯاﺩﻯ.)1397 ،
ﺣﺶیﻬی ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺧﻮﺩ ثﻰ ثﺮﺭﺵی ﻛبﺭثﺮﺩ ﺹبﺧﺼ ﻛیﻔیت آة ( )WQIﻭ ﻱیﺪﺭﻭﺱﺋﻮﺹیﻨی ﺩﺭ اﺭﺯیبثی ﻛیﻔی آة ﺵﻆﺤی ﺩﺭ
اﺵتبﻩ ﺵیﺶتبﻩ ﻭ ثﻤﻮچﺶتبﻩ پﺮﺩاﺧتﻬﺪ .یبﻓتﻰﻱب ﻫتبیﺞ ﺗﺤﻤیﻢ ﻱیﺪﺭﻭﺱﺋﻮﺹیﻨیبیی ﻫﺺبﻩﺩﻱﻬﺪﻯ ﺗغییﺮ ﺗیﭗ آة اﺯ ثیﻜﺮثﻬبﺗﻰ ﺵﺪیﻚ ﻭ ﺵﻮﻣﻔبﺗﻰ
ﺵﺪیﻚ ثﻰ ﻛﻤﺮﻭﺭﻯ ﺵﺪیﻚ ﺩﺭ ﻅی ﺩﻭﺭﻯﻱبي ﻫﻨﻮﻫﻰثﺮﺩاﺭي اﺵت .ﻫﻨﻮﺩاﺭ ﻟیجﺴ ﻫﺺبﻩ ﺩاﺩ ﻛﻰ ﻱﻮاﺯﺩﻟی ﺵﻬﻞﻱب ثﻰ ﻅﻮﺭ ﻍﻨﺪﻯ ﻛﻬتﺮﻡ ﻛﻬﻬﺪﻯ
ﺹیﻨی یﻮﻩﻱبي اﺽﻤی آة ثﻮﺩﻯ اﺵت .ﻫتبیﺞ ﺗﺤﻤیﻢﻱبي آﻧبﺭي ﻧﺺﺨﺼ ﻛﺮﺩ ﻛﻰ ﻱﻨجﺶتﻠی ثبﻻیی ﻧیبﻩ پبﺭاﻧتﺮﻱبیی ﻧبﻫﻬﺪ ﻛﻤیﻔﺮﻥ ،ﻫیتﺮات،
ﺵﻮﻣﻔبت ﻭ ﻛﻤﺮ ثب ﺹبﺧﺼ ﻛیﻔیت آة ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ (ﺣﺶیﻬی ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ.)1397 ،
ﻧیﺮﺯایی ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺧﻮﺩ ثﻰ ثﺮﺭﺵی ﻛیﻔیت آة ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰﻱبي ﺟبﺭي ﺩﺭ اﺵتبﻩ ثﻮﺹﻲﺮ ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺹبﺧﺼ ﻛیﻔیت آة ﻅی
ﺵبﻡﻱبي  1390-1392پﺮﺩاﺧتﻬﺪ .ایﺺبﻩ ﻛیﻔیت آة ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰﻱبي ﺟبﺭي ﺹبپﻮﺭ ،ﺩاﻣﻜی ،ﺣﻤﻰ ،ثبﻏبﻩ ،ﻧﻬﺪ ﻭ ثبﻱﻮﺷ ﺩﺭ اﺵتبﻩ ثﻮﺹﻲﺮ ثب
اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺩﻭ ﺹبﺧﺼ  IRWQISCﻭ  NSFWQIثﻰ ﺩﻣیﻢ اﻱﻨیت آة ایﻪ ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰﻱب ﺩﺭ ﺹﺮة ،ﻧﺾبﺭف ﻛﺺبﻭﺭﺯي ﻭ ﺽﻬﻎتی ثﺮﺭﺵی ﻛﺮﺩﻫﺪ.
پبﺭاﻧتﺮﻱبي  PO4 ،DO ،COD ،BODﻭ NO3ثﺮاي ﻧﺤبﺵجﻰ ﺹبﺧﺼ  ،IRWQISCﻭ پبﺭاﻧتﺮﻱبي  DO ،NO3 ،PO4ﻭ  BODثﺮاي ﻧﺤبﺵجﻰ
ﺹبﺧﺼ  NSFWQIاﺵتﻔبﺩﻯ ﺹﺪ .یبﻓتﻰﻱبي ﺣبﺽﻢ اﺯ ایﻪ ﻧﻆبﻣﻎﻰ ﻫﺺبﻩ ﺩاﺩ ﻛﻰ ثﺮ اﺵبﺳ ﺹبﺧﺼ  IRWQISCﻛیﻔیت آة ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ ثبﻏبﻩ ﻭ
ﺩاﻣﻜی ثب ﻧﻘبﺩیﺮ  3/31ﻭ  8/39ﺩﺭ ﻅجﻘﻰ آةﻱبي ثب ﻛیﻔیت ﻫﺶجتبً ثﺪ ﻭ ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰﻱبي ﺹبپﻮﺭ ،ﻧﻬﺪ ،ثبﻱﻮﺷ ﻭ ﺣﻤﻰ ثب ﻧﻘبﺩیﺮ ثیﻪ  46ﺗب  53ﺩﺭ
ﻭﻁﻎیت ﻧتﻮﺵﻆی اﺯ ﻛیﻔیت آة ﻗﺮاﺭ ﻟﺮﻓتﻬﺪ .ﻱﻨﭽﻬیﻪ اﺯ ﻫﻊﺮ ﺹبﺧﺼ  NSFWQIﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ ثبﻏبﻩ ثب ﻧﻘﺪاﺭ  68ﺩﺭ ﺭﺩﻯ آةﻱبي ثب ﻛیﻔیت
ﻧتﻮﺵﻄ ﻗﺮاﺭ ﻟﺮﻓت ﻭ ﺵبیﺮ ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰﻱب ثب ﻧﻘبﺩیﺮ  73ﺗب  80ﺩﺭ ﻅجﻘﻰ آةﻱبي ثب ﻛیﻔیت ﺧﻮة ﻗﺮاﺭ ﻟﺮﻓتﻬﺪ .ﻫتبیﺞ ﻫﺺبﻩ ﺩاﺩ ﻛﻰ آة ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰﻱبي
ﺹبپﻮﺭ ،ﺩاﻣﻜی ،ﺣﻤﻰ ،ﻧﻬﺪ ،ثبﻱﻮﺷ ﻭ ثبﻏبﻩ ،ثﺮاي ﻛﺺبﻭﺭﺯي ﻧﻬبﺵت ثﻮﺩﻯ ﻭﻣی ثﺮاي ﺹﺮة ثبیﺪ ﺗﺾﻔیﻰ ﺹﻮﺩ (ﻧیﺮﺯایی ﻭ ﻱﻨﻜبﺭاﻩ.)1396 ،
ﺩﻭﻫﻜب 1ﺩﺭ ﻧﻘبﻣﻰ ﺧﻮﺩ ثﻰ اﺭﺯیبثی آﻣﻮﺩﻟی آة ﻭ ﻛیﻔیت آة ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ ثﻬبت 2ﺭﻭﻧبﻫی پﺮﺩاﺧتﻬﺪ .ﺩﺭ ایﻪ ﻧﻆبﻣﻎﻰ اﺯ ﺹبﺧﺼ ﻛیﻔیت آة
( )WQIاﺵتﻔبﺩﻯ ﻛﺮﺩﻫﺪ ﻭ پبﺭاﻧتﺮﻱبي ﻧﻮﺭﺩ ثﺮﺭﺵی ایﺺبﻩ  ، BOD5 ،DO، pHﺩﻧب ،ﻓﺶﻔﺮ ﻛﻢ −N-NO2 ،ﻭ ﺹﻔبﻓیت ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻯ ﺯﻧبﻫی
 2004-2014ثﻮﺩ (ﺩﻭﻫﻜب.)2018 ،
ثﻮیبﻩ ﻭ ثبﻛبﺭ )2017( 3ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺧﻮﺩ ثﻰ اﺭﺯیبثی ﻛیﻔیت آة ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰاي ﺩﺭ ثﻬﻠالﺩﺷ پﺮﺩاﺧتﻬﺪ .پبﺭاﻧتﺮﻱبي ﻧﻮﺭﺩ اﻫﺪاﺯﻯﻟیﺮي ایﺺبﻩ
ﻏﻤﻊت ﻱبي  ،DO ،BOD5 ،COD ،pH،ECﻛﻤﺮیﺪ ،ﻗﻤیبیی ﻭ ﺵﺨتی ثﻮﺩ .ﺩﺭ ایﻪ ﺗﺤﻘیﻖ ،اﺯ ﺗﺠﺰیﻰ ﻭ ﺗﺤﻤیﻢ آﻧبﺭي چﻬﺪ ﻧتغیﺮﻯ ،ﻧبﻫﻬﺪ ﺗﺠﺰیﻰ
ﻭ ﺗﺤﻤیﻢ ﻧﺆﻣﻔﻰ اﺽﻤی ( )PCAﻭ ﻱﻨﭽﻬیﻪ ﻧبﺗﺮیﺴ ﻱﻨجﺶتﻠی ( )CMاﺵتﻔبﺩﻯ ﺹﺪ .ﻫتبیﺞ ﻫﺺبﻩ ﺩاﺩ ﺹبﺧﺼ آﻣﻮﺩﻟی ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ ،اﺯ آﻣﻮﺩﻟی ﻛﻦ
ﺗب ﺯیبﺩ ﻧتغیﺮ اﺵت ﻛﻰ ایﻪ اﻧﺮ ثﻰ ﺩﻣیﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻓبﻁالة ﻧﻬﻆﻘﻰ ﺽﻬﻎتی ﺩﺭ ﻫﺰﺩیﻜی ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ اﺵت (ثﻮیبﻩ ﻭ ثبﻛبﺭ.)2017 ،
تحث ٍ ًﺘیجِﮔیری
ﻱﺪف ایﻪ ﺗﺤﻘیﻖ اﺭﺯیبثی ﻛیﻔیت آة ﺩﺭ ﺵﺪﻱبي اﻫﺤﺮاﻓی ﺹبﺧﺼ اﺵتبﻩ ﻟیالﻩ ﻧیثبﺹﺪ .ﺩﺭ ایﻪ ﺗﺤﻘیﻖ ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺭﻭﺷﻱبي چﻬﺪ ﻧتغیﺮﻯ
اﻫتﺮﻭپی ﺹبﻫﻮﻩ ﻭ ﺗبپﺶیﺴ ثﻰ ﺭﺗجﻰثﻬﺪي ﺵﺪﻱب اﻗﺪاﻥ ﺹﺪ .ﺵﺪﻱبي ﻧﻮﺭﺩﻫﻊﺮ ﺹبﻧﻢ پﺶیﺨبﻩ ،ﺹبﺧﺰﺭ ،پﻤﺮﻭﺩ ﻭ ﺗبﺭیﻚ ثﻮﺩﻫﺪ .ﺹبﺧﺼﻱبي ﻧﻮﺭﺩ
اﻫﺪاﺯﻯﻟیﺮي ﻫیﺰ ﺹبﻧﻢ ﻱﺪایت اﻣﻜتﺮیﻜی ( ،pH ،)Ecﻛﻢ ﺟبﻧﺪات ﻧﺤﻤﻮﻡ ( ،)TDSﺩﻧب ،ﺵﻮﻣﻔبت ( ،)SO4ثیﻛﺮثﻬبت ( ،)HCO3ﻛﻤﺮ (،)Cl
ﻛﻤﺶیﻦ ( ،)Caﻧﻬیﺰیﻦ ( ،)Mgﺵﺪیﻦ ،ﻧﻮاﺩ ﻧﻎﻤﻖ ﺩﺭ آة ( ،)TSSاﻛﺶیﺲﻩ ﻧﺤﻤﻮﻡ ( ،)DOاﻛﺶیﺲﻩ ﻧﻮﺭﺩﻫیبﺯ ﻭاﻛﻬﺸﻱبي ثیﻮﺹیﻨیبیی
1

Dunca
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3
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( ،)BOD5اﻛﺶیﺲﻩ ﻧﻮﺭﺩﻫیبﺯ ﻭاﻛﻬﺸﻱبي ﺹیﻨیبیی ( )CODثﻮﺩﻫﺪ .ﻫتبیﺞ اﻫتﺮﻭپی ﺹبﻫﻭﻩ ﻫﺺبﻩ ﺩاﺩ ﻛﻰ ﺩﺭ ثیﻪ ﺹبﺧﺼﻱب ،ثیﺺتﺮیﻪ ﻭﺯﻩ
ﺹبﺧﺼ ﻧﺮثﻮﻃ ثﻰ ﻧﻮاﺩ ﻧﻎﻤﻖ ﺩﺭ آة ( )TSSثب ﻧﻘﺪاﺭ  0/1973ﻭ ﻛﻨتﺮیﻪ آﻩ ﻧﺮثﻮﻃ ثﻰ پبﺭاﻧتﺮ  pHثب ﻧﻘﺪاﺭ ﺽﻔﺮ ﻧیثبﺹﺪ .ﻫتبیﺞ آﺯﻧﻮﻩ
ﺗبپﺶیﺴ ﻫﺺبﻩ ﺩاﺩ ﻛﻰ ثﺮاﺵبﺳ ﻭﺯﻩﻱبي ثﺮﻟﺮﻓتﻰ اﺯ اﻫتﺮﻭپی ﻭ ﺹبﺧﺼﻱبيﻛیﻔیت آة ،ﺵﺪ پﺶیﺨبﻩ ﺭﺗجﻰ اﻭﻡ ،ﺵﺪ پﻤﺮﻭﺩ ﺭﺗجﻰ ﺩﻭﻥ ،ﺵﺪ
ﺹبﺧﺰﺭ ﺭﺗجﻰ ﺵﻮﻥ ﻭ ﺵﺪ ﺗبﺭیﻚ ﺩﺭ ﺭﺗجﻰ آﺧﺮ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ .ایﻪ ﺗﺤﻘیﻖ ﻫﺺبﻩ ﺩاﺩ ﻛﻰ ﻧیﺗﻮاﻩ ثب ﺗﻮﺟﻰ ثﻰ ﺭﻭﺷﻱبي اﻫتﺨبة چﻬﺪ ﻧتغیﺮﻯ ثﻰ ثﺮﺭﺵی
ﻛیﻔیت آة ﺩﺭ ﺵﺪﻱبي ﻧﺨتﻤﻒ ثب ﺹﺮایﻄ ﻧﺺبثﻰ اﻗﺪاﻥ ﻛﺮﺩ.
هٌاتع
اﺽﻤی ﻱبﺹﻨی ،اﺣﻨﺪ ﻭ ﺗﻘی پﻮﺭ ،ﺣﺶﻪ؛ ( .)1389اﻫﺪﻛﺴ ﻛیﻔیت آة ( .)WQIﻛبﺭثﺮﺩ ﺹیﻨی ﺩﺭ ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت.1)4(: 1-7 ،
اﻗﺪﺭ ،ﺣﺶیﻪ؛ ﻧﺤﻨﺪیبﺭي ،ﻓبﻅﻨﻰ؛ ثیﻞ ﻧﺤﻨﺪي ،ﻓﻮﺯیﻰ .)1396( .ﻛبﺭثﺮﺩ ﻧﺪﻡ ﺗﺾﻨیﻦ ﻟیﺮي  FAHPثبﻛﻤی ﺩﺭ اﺭﺯیبثی ﻭ پﻲﻬﻰ ثﻬﺪي ﻛیﻔیت
آة ﺯیﺮﺯﻧیﻬی  9ﺹﻲﺮ اﺵتبﻩ ایالﻥ ثﺮاي ﻧﺾبﺭف ﺹﺮة ﻭ ﻛﺺبﻭﺭﺯي .پﺲﻭﻱﺸﻱبي ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت.8)15(: 113-123 ،
آﺫﺭ ،ﻍبﺩﻡ؛ ﺭﺟت ﺯاﺩﻯ ،ﻍﻤی .)1397( .ﺗﺾﻨیﻦ ﻟیﺮي ﻛبﺭثﺮﺩي ﺭﻭیﻜﺮﺩ MADM .اﻫتﺺبﺭات ﻫﻠبﻯ ﺩاﻫﺸ ،ﺗﻲﺮاﻩ 230 ،ﺽﻔﺤﻰ.
ثجﺮاﻩ ،ﺽﺪیﻘﻰ؛ ﻱﻬﺮثﺨﺸ ،ﻫبﺯﻣی .)1387( .ثﺤﺮاﻩ ﻭﻁﻎیت آة ﺩﺭ ایﺮاﻩ ﻭ ﺟﻲبﻩ .ﻓﺾﻤﻬبﻧﻰ ﺭاﻱجﺮﺩ ،ﺵبﻡ ﺹبﻫﺰﺩﻱﻦ ،ﺹﻨبﺭﻯ .48. 2
ﺗﺮاثی پﻮﺩﻯ ،ﺣﺶﻪ؛ ﻱﻨﻰﺯاﺩﻯ ،پﺮﺵتﻮ .)1397( .ثﺮﺭﺵی ﻛیﻔیت ﺹیﻨیبیی آة ﻭ ﺭﻭﻫﺪ ﺗغییﺮات پبﺭاﻧتﺮﻱبي ﻛیﻔی ﺩﺭ ﺣﻮﻁﻰ ﻛﺺﻜبﻩ.
اﻛﻮﻱیﺪﺭﻭﻣﻮﺱي.36 – 23 :)1( 5 ،
ﺗیﻨﻮﺭي ،ﻧﻲﺪي؛ ﺹیﺦ ﻭاﺣﺪ ،ثﺮﺩي؛ ﺵﻎﺪاﻣﺪیﻪ ،اﻧیﺮ .)1397( .اﺭﺯیبثی ﻭ ﻧﻘبیﺶﻰ ﻛیﻔیت آة ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺭﻭﺷﻱبي ﺗﺤﻤیﻢ ﺭاثﻆﻰ ﺧبﻛﺶتﺮي
ﻭ  NSFWQIﺩﺭ ﻧﺨﺰﻩ ﺵﺪ ﺹیﺮیﻪ ﺩﺭﻯ .ﻓﺾﻤﻬبﻧﻰ ﺵالﻧت ﻭ ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت.182-169 ,)2(11 ,
ﺟﻲبﻫﻠیﺮ ،ﻧﺤﻨﺪﺣﺶیﻪ؛ ﺣﻘیﻘی ،پبﺭﺵب؛ ﺵبﺩاﺗیﻫﺲاﺩ ،ﺵیﺪﺟﻮاﺩ .)1397( .اﺭﺯیبثی ﻛیﻔیت آة ﺯیﺮﺯﻧیﻬی ثﺮاي ﻧﺾبﺭف ﺹﺮة ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﻧﺪﻡ
اﺵتﻬتبﺝ ﻓبﺯي (ﻧﻆبﻣﻎﻰ ﻧﻮﺭﺩي :ﺩﺹت ﻧﺮﻭﺩﺹت) .اﻛﻮﻱیﺪﺭﻭﻣﻮﺱي.5)2(: 663-673 ،
ﺣبﺗﻨی ﻧﻬﺸ ،ﻧﺶﻎﻮﺩ؛ ﺣﻖﺹﻬبﺳ ،آﺭﺷ؛ ﻧیﺮﺯایی ،ﻧﺤﺶﻪ؛ ﺵﻤﻠی ،ﻍیﺶی؛ ﻧﺤﻨﺪي ثﺮﺩﻛﺺﻜی ،ثﻲﺰاﺩ .)1397( .ﺵﻬﺠﺸ ﻏﻤﻊت ﻓﻤﺰات
ﺵﻬﻠیﻪ ﻭ اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺹبﺧﺼﻱبي  WQI،TRIXﺩﺭ اﺭﺯیبثی ﻛیﻔیت آة ﺵﻮاﺣﻢ ثیﻪ ﺟﺰﺭﻭﻧﺪي ﻧﻬﻆﻘﻰ ﻭیﺲﻯ اﻗتﺾبﺩي اﻫﺮﺱي پبﺭﺳ ﺩﺭ ﻓﺾﻮﻡ
ﻧﺨتﻤﻒ .ﻅت ﺟﻬﻮة.21)6(: 439-458 ،
ﺣﺶﻪ ﺯاﺩﻯ ﻫﻔﻮﺗی ،ﻧﺤﻨﺪ؛ اﻧبﻧی ﻧیجﺪي ،اﺣﺶبﻩ .)1397( .ﻟﺰاﺭﺷ ﻓﻬی :ﺗغییﺮات ﺯﻧبﻫی ﻭ ﻧﻜبﻫی پبﺭاﻧتﺮﻱبي ﻛیﻔیت آة ﺯیﺮﺯﻧیﻬی ﺩﺹت
ﻧﺮﻭﺵت .ﻧﻲﻬﺪﺵی ﻭ ﻧﺪیﺮیت آثﺨیﺰ.10)1(: 121-132 ،
ﺣﺶیﻬی ،ﻍﻤیﺮﻁب؛ پﻮﺭﻧﺤﻨﺪ ،پﺲﻧبﻩ؛ یبﺭﻧﺤﻨﺪي ،اﺣﺶبﻩ .)1397( .ثﺮﺭﺵی ﻛیﻔیت آة ﺯیﺮﺯﻧیﻬی ﺩﺭ ﻧﺤﺪﻭﺩﻯ ﺹجﻜﻰﻱبي آثیبﺭي ﻭ ﺯﻱﻜﺺی ثب
اﻱﺪاف ﻛﺺبﻭﺭﺯي ﻭ ﺹﺮة (ﻧﻆبﻣﻎﻰ ﻧﻮﺭﺩي ﺩﺹت ﻍجبﺳ) .ﻧﺠﻤﻰ ﻍﻤﻮﻥ ﻭ ﻧﻲﻬﺪﺵی آثﺨیﺰﺩاﺭي ایﺮاﻩ.58 – 51 :)20( 12 ،
ﺣیﺪﺭيﻫﺲاﺩ ،ﻁﺤی؛ ﺣیﺪﺭي ،ﻧﺤﺶﻪ؛ ﺵﻤیﻨبﻫی ،ﺣبﻧﺪ؛ ﺣﺶیﻪ ﻫﺠﻔی ،ﺽبﻣﺢ .)1397( .اﺭﺯیبثی ﻛیﻔیت ﻓیﺰیﻜی ﻭ ﺹیﻨیبیی ﻧﻬبثﻌ آة
ﺯیﺮﺯﻧیﻬی ﺹﻲﺮﺵتبﻩﻱبي ﺧﻮاف ،ﺗبیجبﺩ ﻭ ﺭﺹتﺨﻮاﺭ ﻅی ﺵبﻡﻱبي  .1384-1394ﻧﺠﻤﻰ ﻅت پیﺺﻠیﺮي.44-36 ,)1(5 ,
ﺵبﺯﻧبﻩ ﺣﻔبﻉت ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت ایﺮاﻩ.
ﺵتبﺭي ،ﻧﺤﻨﺪﺗﻘی؛ ﻧیﺮﻍجبﺵی ﻫﺠﻒ آثبﺩي؛ ﺭﺵﻮﻡ؛ ﻍجبﺵﻘﻤی ﻫبیت ﺯاﺩ ،ﻧﻲﺪي .)1396( .اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺩاﺩﻯ ﻛبﻭي ﺩﺭ پیﺸ ثیﻬی ﻛیﻔیت آةﻱبي
ﺵﻆﺤی (ﻧﻆبﻣﻎﻰ ﻧﻮﺭﺩي :ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰﻱبي ﺩاﻧﻬﻰ ﺹﻨبﻣی ﺵﻲﻬﺪ) .اﻛﻮﻱیﺪﺭﻭﻣﻮﺱي.4)2(: 407-419 ،
ﺵﻤیﻨبﻩ پﻮﺭ ،ﺵیﺪ ﻧﺶﻎﻮﺩ؛ ﻧﺾجبح ،ﺵیﺪ ﺣﻨیﺪ؛ ﻱﺪایتی ،ثﻲﺮاﻥ .)1397( .ﻛبﺭثﺮﺩ ﺗﻜﻬیﻚ ﺩاﺩﻯ ﻛبﻭي ﺩﺭﺧت ﺗﺾﻨیﻦ  CARTﺩﺭ ﺗﻎییﻪ
ﻧﺆﺛﺮﺗﺮیﻪ ﻓبﻛتﻮﺭﻱبي ﻛیﻔیت آة آﺹبﻧیﺪﻫی (ﻧﻆبﻣﻎﻰ ﻧﻮﺭﺩي :ﺩﺹت ﻛبﺯﺭﻭﻩ اﺵتبﻩ ﻓبﺭﺳ) .ﻓﺾﻤﻬبﻧﻰ ﺵالﻧت ﻭ ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت.14-1 ,)1(11 ,
ﺹیﺨی آﻣﻨبﻩ آثبﺩ ،ﺯﻱﺮا؛ اﺵﺪﺯاﺩﻯ ،ﻓﺮﺥ؛ پیﺮﺧﺮاﻅی ،ﺣﺶیﻪ .)1396( .ﻛبﺭثﺮﺩ ﺹبﺧﺼ  DWQIثﺮاي اﺭﺯیبثی ﺟبﻧﻌ ﻛیﻔیت آة ﺩﺭ آثﺨﻮاﻩ
اﺭﺩثیﻢ .اﻛﻮﻱیﺪﺭﻭﻣﻮﺱي.421-436 :)4(2 ،
ﺽبﺩﻕ ﺯاﺩﻯ ﺵبﺩات ،ﻧﺾﻆﻔی؛ ﻫبﻉﻨی ،اﻧیﺮﺣﺶیﻪ؛ ﺽﺪﺭاﻣﺪیﻬی ،ﻍﻤی اﺹﺮف .)1396( ،اﺛﺮات ﻛیﻔیت آةﻱبي ﺵﻆﺤی ثﺮ ﻛیﻔیت آةﻱبي
ﺯیﺮﺯﻧیﻬی (ﻧﻆبﻣﻎﻰ ﻧﻮﺭﺩي :ﺩﺹت ﺗجﺮیﺰ) .ﺩاﻫﺸ آة ﻭ ﺧبﻙ.27)3(: 225-237 ،
ﻓالح ،ﻧﺮیﻦ؛ پیﺮﻍﻤی ،اﺣﻨﺪﺭﻁب؛ ﻱﺪایتی ،ﺵیﺪ ﻍﻤی اﻛجﺮ .)1397( .اﺭﺯیبثی ﻛیﻔیت آة ثب اﺵتﻔبﺩﻯ اﺯ ﺭﻭﺷ  TOPSISﺩﺭ ﺗبﻻة ثیﻪاﻣﻨﻤﻤی
اﻫﺰﻣی .ﻓﺾﻤﻬبﻧﻰ ﺵالﻧت ﻭ ﻧﺤیﻄ ﺯیﺶت.236-225 ,)2(11 ,
ﻗﻤی ﺯاﺩﻯ ،ﻧﺤﻨﺪ؛ ﻍﻤی ﻫﺲاﺩ ،ﻧﺠیﺪ .) 1397( .ثﺮﺭﺵی ﺗغییﺮات ﻧﻜبﻫی ثﺮﺧی اﺯ پبﺭاﻧتﺮﻱبي ﻧﻮﺛﺮ ثﺮ ﻛیﻔیت آة ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ ﺯﺭیﻪﻟﻢ ﺩﺭ اﺵتبﻩ
ﻟﻤﺶتبﻩ .ﻓﺾﻤﻬبﻧﻰ ﻍﻤﻮﻥ ﻧﺤیﻆی.126-111 ,)1(16 ,
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 ﻧﻲﻬﺪﺵی. ﻫﻘﺸ ﻛبﺭثﺮي اﺭاﻁی ﺩﺭ ﻛیﻔیت آة ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ ﺯایﻬﺪﻯﺭﻭﺩ.)1397( . ﻍجﺪاﻣﺮﺵﻮﻡ، ﻍیﺶی؛ ﺵﻤﻨبﻩ ﻧبﻱیﻬی، ﻧﺲﻟبﻩ؛ ﺵﻤﻠی،ﻧیﺮﺯایی
.70 – 61 :)38 (11 ،ﻧﻬبثﻌ آة
) (ﺩﻓتﺮ ﻧﻎبﻭﻫت ثﺮﻫبﻧﻰﺭیﺰي ﻭ ﻫﻊبﺭت ﺭاﻱجﺮﺩي.)1387( .ﻫﻠبﻱی ثﻰ ﻭﻁﻎیت ﻧﻬبثﻌ آة ﺩﺭ ایﺮاﻩ ﻭ ﺟﻲبﻩ
 ﺗﺤﻤیﻢ اﺛﺮات ﻧﻮاﺩ آﻻیﻬﺪﻯ ثب ﻧﻬﺺبء اﻫﺶبﻫی ثﺮ ﻛیﻔیت آة ﺭﻭﺩﺧبﻫﻰ ﻛبﺭﻭﻩ.)1397( . ﻓﺮیﺪﻯ، پﺮﻭیﺰ؛ اﺵﺪیبﻩ، اﻛجﺮ؛ ﻛﺮﺩﻭاﻫی،ﻱبﺹﻨی ﻓﺮﺩ
.155-164 :)8(30 ، ثﺮﻫبﻧﻰ ﺭیﺰي ﻧﻬﻆﻘﻰاي.)(ﺣﺪﻓبﺽﻢ ﺵﺪ ﻟتﻮﻫﺪ ﺗب اﻱﻮاﺯ
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 -1دا٘ؾ آٔٛختٔ ٝح٥ظ ص٤ؼت ،دا٘ـىذٙٔ ٜبثغ عج٥ؼ ٣دا٘ـٍب٥ٌ ٜالٖ ،سؿت ،ا٤شاٖ
 -2ػض٥ٞ ٛئت ػٌّٕ ٣ش ٜٚپظٞٚـ ٣فشاٚس ٢پؼٕب٘ذ ،پظٞٚـىذٔ ٜح٥ظ ص٤ؼت رٟبد دا٘ـٍب ،٣ٞسؿت ،ا٤شاٖ
چکیذٌ
ؿٙبػب ٣٤وبسثشٞ٢ب  ٚتغ٥٥شات وبسثش ٢اساض ٣رٟت ثشسػ ٚ ٣پب٤ؾ ٔٙبعك حؼبع ثٙٔ ٝظٛس عشحس٤ضٔ ٚ ٢ذ٤ش٤ت پب٤ذاس ػشصٔٗ٥
أش ٢ضشٚس٣ٔ ٢ثبؿذٞ .ذف اكّ ٣اص أ ٗ٤غبِؼ ٝثشسػ ٣تغ٥٥شات وبسثش ٢اساض٘ ٣بؿ ٣اص احذاث ػذ ؿفبسٚد دس ػشك ٝرٍُٞٙب٢
٥ٞشوب٘ ٣ؿٕبَ وـٛس ع٤ ٣ه دٚس 17 ٜػبِ ٝثب اػتفبد ٜاص تلب٤ٚش ٔبٛٞاسِٙ ٜذػت ٔ٣ثبؿذ .ثشا ٢ا ٗ٤وبس  3تل٤ٛش ٔبٛٞاسٜأ ٢تؼّك ثٝ
ػبَٞب 2017ٚ 2013،2000 ٢اػتفبد ٜؿذ  ٚتلح٥حٞبٙٞ( ٢ذػ ٚ ٣اتٕؼفش )٢ثش س ٢ٚتلب٤ٚش اػٕبَ  ٚثب سٚؽ عجمٝثٙذ ٢حذاوخش
احتٕبَ ٘مـ ٝوبسثش ٢اساضٙٔ ٣غم ٝثشاٞ ٢ش ٔمغغ ت ٝ٥ٟؿذ و ٝث ٝتشت٥ت داسا ٢كحت وبسثش ٚ ٢ضش٤ت وبپب ٢ثبالتش اص 0/83 ٚ %86
ثٛد٘ذ .سٚؽ ٔمب٤ؼ ٝپغ اص عجم ٝثٙذ ٢ثشا ٢پب٤ؾ تغ٥٥شات وبسثش ٢اساضٛٔ ٣سد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت٘ .تب٤ذ ٘ـبٖ داد ث٥ؾتش ٗ٤پٛؿؾ
اساض ٣حٛص ٜؿفبسٚد دس ٞش ػ ٝػبَ ٔتؼّك ث ٝعجم ٝر ٚ ٍُٙدس ستج ٝثؼذ ٢عجمٔ ٝشتغ ٔ٣ثبؿذ٘ .تب٤ذ تحم٥ك وبٞؾ ٔؼتٕش والع
ر ٍُٙاص  63.05دسكذ دس ٔمغغ ٘خؼت ث ٝتشت٥ت ثٔ ٝمبد٤ش  57.22 ٚ 57.27ثشا ٢ػبَٞب 2017 ٚ 2013 ٢وبٞؾ ٤بفت ٝاػت وٝ
ؿٛاٞذ تأ٥٤ذ وٙٙذ ٜاٛٔ ٗ٤ضٛع افضا٤ؾ ٔؼتٕش والعٞبع كخش ٚ )10.45-9.10-8.15( ٜثذ ٖٚپٛؿؾ ( 5.08-4.47 -3.5دسكذ)
ٔ٣ثبؿذ .چبِؾٞبٔ ٢ح٥ظص٤ؼت ٣ػبخت ػذ ٔٛسد ثشسػ ٣تأو٥ذ ٢دٍ٤ش ثش ا٥ٕٞت ا٘زبْ ٔغبِؼبت تخللٔ ٣جت ٣ٙثش دا٘ؾ اوِٛٛطٚ ٢
استمبٛ٘ ٢ع ٍ٘شؽ تلٕ٥ٌٓ٥شاٖ ث ٝر ٍُٙث ٝػٛٙاٖ ٤ه ص٤ؼتٍب ٜپ٥چ٥ذ ٚ ٜؿىُ ٌشفت ٝدس ٔم٥بع صٔب٘ ٣عٛال٘ٔ٣ذت ٔ٣ثبؿذ.
کلیذ ياشٌَا :حٛص ٜآثخ٥ض ؿفبسٚد ،پٛؿؾ رٔ ،٣ٍّٙبٛٞاسِٙ ٜذػت ،عجم ٝثٙذ ٢حذاوخش احتٕبَ
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Abstract
Identify land uses and land use changes to investigate and monitor sensitive areas is essential for sustainable
land planning and management. The main objective of this study is to investigate the land use changes
caused by the construction of Shafarood Dam in the Hyrcanian forests in the north of Iran during a 17-year
period using Landsat satellite imagery. To do this, three satellite imagery of the years 2000, 2013 and 2017
were used, and the corrections (geometric and atmospheric) were applied on the images and the map of the
land use for each section in the region was prepared using the classification method of the maximum
likelihood that the produced map have Kappa coefficient more than 86% and usage accuracy of 0.83. After
classification, the comparison method was used to monitor the land use changes. The results revealed that in
every three years, the most land cover of Shafarood watershed belongs to the forest class and in the next
rank belongs to the rangeland class. As a result, the continuous decline of the forest class accured from
63.05 percent to 57.27 and 57.22 percent in the first section for the years 2013 and 2017 respectively. The
continuous increase of the rock class (8.15-9.10-10.45) and bare lands (3.5- 4.47-5.08%) confirms it in the
study area. Environmental challenges of constructing the Shafaroud dam is another emphasis on the
importance of conducting advanced and specialized studies based on ecological methodologies and also
increasing the decision makers awareness of Hyrcanian forests complexity which has formed in a very longtime period.
Keywords: Shafarood watershed, Forest Cover, Landsat satlitte, Classification method of the maximum
likelihood
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مقذمٍ
احشات اوِٛٛط٤ه ػذٞب ٔ٣تٛا٘ذ ثش اػبع ٔؼ٥بسٞبٔ ٢ختّف ٣ثش عجك احشات وٛتبٜٔذت  ٚدساصٔذت ،احشات ثش ػغح ٔٙغمٛ٘ ٚ ٝاح ٣و ٝتحتت
تأح٥ش تأػ٥ؼبت ػذ لشاس داسد  ٚاحشات ارتٕبػٔ ٚ ٣ضا٤ب  ٚخؼبسات عجمٝثٙذ ٢ؿٛد (پ٥شػتب٘ ٚ ٣ؿفمت .)1388 ،٣ثتب تٛرت ٝثت٘ ٝمتؾ ٔٙتبثغ
عج٥ؼ ٣دس ص٘ذٌ ٣ثـش ،الصْ اػت اعالع دل٥م ٣اص چٍٙٔ ٣ٍ٘ٛبثغ عج٥ؼ ٚ ٣س٘ٚذ تغ٥٥شات آٟ٘تب ثت ٝدػتت آ٤تذ .اص عشفت٘ ٣ظتبست ثتش س٘ٚتذ
تغ٥٥شات  ٚدػتشػ ٣ث ٝآٔبس  ٚاعالػبت ثٍٟٙبْ ؿذ ،ٜاص ػٛأُ وّ٥ذ ٢دس ثش٘بٔٝس٤ضٞ٢ب ،تلٕ٥ٌٓ٥شٞ٢تب ٔ ٚتذ٤ش٤ت ٔت٣ثبؿتذ (صٞتبث٥تبٖ ٚ
عجبعجب .)1999 ،1٣٤تغ٥٥ش وبسثشٛٔ ٢ضٛػ ٣اػت ؤٕ ٝىٗ اػت دس احش ػٛأّ ٣عج٥ؼ٘ ٣ظ٥ش خـىؼبِ ،٣آتؾػٛص ،٢ػ٥الة ،فؼبِ٥تٞب٢
آتـفـب٘ ٚ ٣فؼبِ٥تٞب ٢ا٘ؼب٘٘ ٣ظ٥ش چشا ٢داٌْ ،ؼتشؽ ؿٟشٞب  ٚاساض ٣وـبٚسص٘ ٚ ٢حٔ ٜٛذ٤ش٤ت ٔٙبثغ عج٥ؼ ٣ا٤زتبد ؿتٛد (اٚػتت،2ٗ٥
 .)2004وبسثش ٢ػشصٕٔٛٞ ٗ٥اس٤ ٜى ٣اص ٟٔٓتش ٗ٤ػٛأّ ٣ثٛد ٜاػت و ٝا٘ؼبٖ اص عش٤ك آٖ ٔح٥ظص٤ؼت خٛد سا تحت تأح٥ش لشاس داد ٜاػتت
 ٚاص ٘ظش تبس٤خٟٓٔ ٣تش ٗ٤تغ٥٥ش وبسثش ٢اساض ٣و ٝا٘ؼبٖ ا٘زبْ داد ٜاػت ،اص ٔ٥بٖ ثشدٖ رٍٙتُٞتب  ٚتجتذ ُ٤آٟ٘تب ثت ٝاساضت ٣وـتبٚسصٚ ٢
ػى٘ٛتٍبٜٞب ثٛد ٜاػت (الئٛس ٞ ٚشصٚي .)2002 ،3تغ٥٥شات دس وبسثش ٢ػشصٔ٤ ٗ٥ه حٛص ٜآثخ٥ض ٔ٣تٛا٘ذ ثش و٥ف٥ت آة  ٚرختب٤ش آة تتأح٥ش
ثٍزاسد .ثشأ ٢خبَ ،تغ٥٥شات اٍِ ٢ٛوبسثش ٢ػشصٔ ٗ٥ث ٝدِ ُ٥تٛػؼ ٝآثخ٥ض ،ثبػتج افتضا٤ؾ ػتغح سٚا٘تبة ،وتبٞؾ ػتغح تغز٤ت ٝآةٞتب٢
ص٤شصٔ ٚ ٣ٙ٥ا٘تمبَ آالٙ٤ذٜٞب ٔ٣ؿٛد (ثبتٕٞ ٚ4ىبساٖ .)2015 ،ؿٙبػب٘ ،٣٤ظبست  ٚپب٤ؾ تغ٥٥شات پٛؿؾ ػغح صٔ٤ ٗ٥ه فشاٙ٤تذ پ٥چ٥تذٜ
اػت (ػبٖ  ٚط .)2016 ،5ٚأب ،آؿٙب ٣٤ثب ٔ٥ضاٖ تغ٥٥شات وبسثش ٢اساض ٣عٌ ٣زؿت صٔبٖ ٔ٣تٛا٘ذ صٔٔ ٝٙ٥ذ٤ش٤ت  ٚثش٘بٔٝس٤ض ٢دل٥ك ثتشا٢
آٙ٤ذ ٜسا فشا ٓٞآٚسد (ٔحٕذپٛس ٕٞ ٚىبساٖ .)1393 ،دس حبَ حبضش دس رٟبٖ  ٚث ٝخلٛف دس وـٛسٞب ٢دس حبَ تٛػؼ ٝثتب تٛرت ٝثت ٝسؿتذ
رٕؼ٥ت ٥٘ ٚبصٞبٔ ٢تفبٚت ثـشٙٔ ،بثغ عج٥ؼ ٣اص رّٕ ٝرٍُٞٙب ثب تخش٤ت ٘ ٚبثٛد ٢سٚث ٝسٞ ٚؼتٙذ و ٝا ٗ٤ػبُٔ ٔٙزتش ثت ٝثتش ٓٞختٛسدٖ
اوٛػ٥ؼتٓ عج٥ؼ ٣دس ثّٙذٔذت ٔ٣ؿٛد (رٛاٖ  ٚحؼٔ ٣ٙمذْ .)1396 ،ثٙبثشا ٗ٤ت٘ ٝ٥ٟمـٞٝب ٢وبسثش ٢ث ٝسٚص اص ٔٙبعك ٔختّف  ٚثشسػت٣
تغ٥٥شات كٛست ٌشفت ٝدس خلٛف وبسثش ٚ ٢پٛؿؾ صٔ ٗ٥دس ػبَٞبٌ ٢زؿت ،ٝثشأ ٢ذ٤شاٖ  ٚثش٘بٔٝس٤ضاٖ ٔٙبعك رٟت اتختبر تلتٕٕ٥بت
ٔذ٤ش٤ت ٣ثؼ٥بس حب٤ض ا٥ٕٞت اػت .پب٤ؾ تغ٥٥شات دس ػبَ ٞبٌ ٢زؿت ٝاعالػبت ثب اسصؿ ٣سا اص ٔىب٘٥ضْ تغ٥٥شات ٔىب٘ ٣ثشا ٢تلتٕ٥ٌٓ٥تشاٖ
فشا٣ٔ ٓٞوٙذ (ؿ٥بٖٕٞ ٚ 6ىبساٖ٤ .)2009 ،ى ٣اص ٟٔٓتش ٗ٤سٚؽٞب ثشا ٢ثشسػ ٣تغ٥٥شات وبسثشٞ٢ب ،اػتفبد ٜاص دادٜٞب ٢حبكُ اص ػٙزؾ
اص دٚس ٣ٔ GIS ٚثبؿذ .دادٜٞب ٢حبكُ اص تلب٤ٚش ٔبٛٞاسٜا ٢ث ٝدِ ُ٥ثٝسٚص ثٛدٖ  ،أىبٖ ٔمب٤ؼ ٝآٖ ثب دادٜٞتبٌ ٢زؿتتٟ٘ ٚ ٝب٤تتب ػتِٟٛت
دػتشػ ٣آٖ اص ا٥ٕٞت ثٝػضا ٣٤ثشخٛسداس اػت (پُ .)1387 ،تبؤ ،ٖٛٙغبِؼبت ثؼ٥بس ٢دس د٘٥ب ث ٝثشسػ ٚ ٣تحّ ُ٥تغ٥٥شات دس حٛص ٜآثخ٥ض
ثب سٚؽٞبٔ ٢ختّف پشداختٝا٘ذ و ٝتٕبٔ ٣أ ٗ٤غبِؼبت اػتشاتظٞ٢بٔ ٢ؤحش ٙٔ ٚبػج ٣رٟت ٔذ٤ش٤ت حٛصٜٞب ٢آثخ٥تض ػشاػتش د٘٥تب اسا٤تٝ
ٔ٣وٙٙذ (ثبت ٕٞ ٚىبساٖ ;2015 ،ثبصٌشا ; 2008 ،7وبسػ ;2005 ،8ٛدا٤تضٌَ ;2005 ،9بر ٚ ٛ٥ٟؿبسٔب ; 2012 ،10اػتتٚٛاستٕٞ ٚ 11ىتبساٖ،
ٚ ; 2004إً٘ٞ ٚ 12ىبساٖٕٞ ٚ 13ٛٞ ; 2004 ،ىبساٖ; 2012 ،پبسوش ٔ ٚتشػى.)2004 ،14٣
دس ا٤شاٖ ٘٥ض ٞبد٤بٖ ٕٞ ٚىبساٖ ( )1392دس ٔغبِؼٝا ٢تغ٥٥شات وبسثش ٢اساض ٚ ٣تخش٤ت پٛؿؾ ٌ٥ب ٣ٞدس ٔحتذٚد ٜػتذ ٔالكتذسا (اػتتبٖ
فبسع) سا ع٤ ٣ه دٚس 24 ٜػبِ ٝثب اػتفبد ٜاص تلب٤ٚش ٔبٛٞاسِٙ ٜذػت ثشسػ ٣وشد٘ذ  ٚػپغ ٔـخق ؿذ و ٝدس احش احتذاث ػتذ ٔالكتذسا
ػغح ٚػ٥ؼ ٣اص صٔٞٗ٥ب ٢وـبٚسصٔ ٚ ٢شاتغ اص ث ٗ٥سفتٝا٘ذ  ٚث٥ـتش صٔٞٗ٥ب ٢داسا ٢پٛؿؾ ٌ٥ب٥٘ ٚ ٣ٞض اساض ٣لبثُ وـت ثٔ ٝخضٖ ػتذ
تجذ ُ٤ؿذٜا٘ذ ،ث ٝعٛس ٢و %99 ٝدسكذ حزٓ ٔخضٖ دس احش تخش٤ت پٛؿؾ ثٚ ٝرٛد آٔتذٜا٘تذ  ٚتٟٙتب  %1حزتٓ ٔختضٖ حبكتُ تغ٥٥تشات
وبسثش ٢خبن ثذ ٖٚپٛؿؾ ٔ٣ثبؿذ .دس ٔغبِؼ ٝدٍ٤ش ٢و ٝتٛػظ ٔتىبٖ ٕٞ ٚىبساٖ ( )1389ا٘زبْ ٌشفتت ٝثتب اػتتفبد ٜاص تلتب٤ٚش ٔتبٛٞاسٜ
ِٙذػت تغ٥٥شات وبسثش ٢اساض ٣سا دس حٛص ٜػذ عبِمبٖ دس ٤ه دٚس ٜصٔب٘ 20 ٣ػبِ ٝثب اػتفبد ٜاص  3تل٤ٛش ِٙذػت دس صٔبٖ لجُٓٞ ،صٔبٖ ٚ
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چٙذ ػبَ ثؼذ اص احذاث ثشسػ ٣وشد٘ذ ٘ ٚتب٤ذ آٟ٘ب ٘ـبٖ داد و ٝػذػبصٛٔ ٢رت تخش٤ت پٛؿؾ ٌ٥بٙٔ ٣ٞغم ٝؿذ ٜاػت  ٚػتغح اساضت٣
وـبٚسص ٚ ٢د ٓ٤ث ٝدِٟٔ ُ٥برشت  ٚثبصٌـت ٔشدْ داساٛ٘ ٢ػبٖ ثٛد ٜأب افضا٤ؾ لبثُتٛر ٣ٟدس ٔٙبعك ٔؼى ٣٘ٛث ٝدِ ُ٥ػبخت تفشرٍبٜٞب
دس اعشاف ػذ ٘بْ ثشد ٜا٤زبد ؿذ ٜاػتٕٞ .چ ٗ٥ٙدس ٔغبِؼ ٝدٍ٤ش ٢پشٚس ٕٞ ٚىبساٖ ( )1395ثب اػتفبد ٜاص ػ ٝثبص ٜصٔب٘ ٣ثب تٛر ٝث ٝصٔتبٖ
احذاث ػذ ث ٝعٛس ٢و٤ٌٛ ٝب ٢تغ٥٥شات وبسثشٞ٢ب ٢اساض ٣لجُ  ٚثؼذ احذاث  ٚآثٍ٥ش ٢ػذ ثبؿذ؛ ثب اػتفبد ٜاص تلب٤ٚش ٔبٛٞاسٜاِٙ ٢ذػتت
ؿٙبػب ٚ ٣٤پب٤ؾ تغ٥٥شات پٛؿؾ/وبسثش ٢ػشصٔ ٗ٥دس حٛص ٜآثش٤ض ػذ ؿ٥ش ٗ٤دس ٜسا ثشسػ ٣وشد٘ذ ٘ ٚـبٖ داد٘ذ وٚ ٝضؼ٥ت و ٣٘ٛٙحٛص ٜثب
تٛر ٝث ٝاٙ٤ى ٝتٟٙب د ٜػبَ اص ػبخت ػذ ٌٔ٣زسد ،دػتخٛؽ تغ٥٥تشات ثؼت٥بس ٢ؿتذ ٜاػتت .وتبٞؾ ٔحؼتٛع دس ػتغح وتبسثشٞ٢تب٢
وـبٚسص ٚ ٢صساػت د ٚ ٓ٤رٍُٞٙب  ٚس٘ٚذ تغ٥٥شات ث٥بٍ٘ش تٟذ٤ذ ٔٙغم ٝث ٝتخش٤ت دس آٙ٤ذٜا ٝ٘ ٢چٙذاٖ دٚس اػت .ثبت ٕٞ ٚىبساٖ ()2015
دس ٔغبِؼ ٝخٛد اص سٚؽ عجمٝثٙذ ٢حذاوخش احتٕبَ ثٙٔ ٝظٛس تؼ ٗ٥٥تغ٥٥تشات پٛؿتؾ  ٚوتبسثش ٢اساضت ٣دس حتٛص ٜآثش٤تض ػتذ  Simlyدس
پبوؼتبٖ اػتفبدٕٛ٘ ٜد٘ذ .پٙذ عجم ٝوبسثش ٢ػٕذ ٜثب اػتفبد ٜاص تلب٤ٚش ٔبٛٞاسٜٞب ٢اػپبت ِٙ ٚذػت ٔشثٛط ثت ٝػتبَٞتب2012 ٚ 1992 ٢
ت ٝ٥ٟؿذ .ثشسػ ٣تغ٥٥شات پٛؿؾ  ٚوبسثش ٚ ٢تجذ ُ٤ػٕذ ٜپٛؿؾٞب٥ٌ ٢ب ٚ ٣ٞآث ٣سا ث ٝوـبٚسص ٚ ٢اساض ٣ثتب٤ش  ٚثتذ ٖٚپٛؿتؾ ٘ـتبٖ
ٔ٣دٞذ و ٝا ٗ٤تجذ ُ٤وبسثشٞ٢ب تٟذ٤ذ ٢رذ ٢ثشاٙٔ ٢بثغ حٛص ٜآثخ٥ض ث ٝحؼبة ٔ٣آ٤ذ .ثشسػٞ٣ب ٢فٛق ث٥بٍ٘ش تأح٥شات رذ ٢احذاث ػذ
ثش ٔٙبثغ ٔح٥ظ ص٤ؼت ٣ث٤ٛظ ٜپٛؿؾٞب ٢صٔ٣ٔ ٣ٙ٥ثبؿذ ،ثٙبثشا ٗ٤پ٥ؾث ٣ٙ٥صٚد ٍٙٞبْ تغ٥٥شات احتٕبِ ٣احذاث ػتذٞب ثتش ٔٙتبثغ ٔحت٥ظ
ص٤ؼت ٣پ٥شأ ،٣٘ٛس٤ٚىشد ٢فؼبَ ٔ ٚجت ٣ٙثش پ٥ـٍ٥ش ٢دس فشاٙ٤ذ ثش٘بٔٝس٤ضٔ ٢ح٥ظص٤ؼت ٔ٣ثبؿذ .ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ا ٗ٤س٤ٚىشدٞ ،ذف اٗ٤
تحم٥ك ،ثشسػ ٣تغ٥٥شات وبسثش٘ ٢بؿ ٣اص احذاث ػذ ؿفبسٚد ٔ٣ثبؿذ و ٝو ٝدس ػشك ٝرٍُٞٙب٥ٞ ٢شوب٘ ٣ؿٕبَ وـٛس دس حبَ ا٘زبْ اػت.
ال ٝ٤تغ٥٥شات وبسثش ٢اساضٟٓٔ ٣تش ٗ٤ال ٝ٤اعالػبت ٣دس وبسثشد سٚؽٞب ٢ؿجٝ٥ػبص ٢تغ٥٥شات ٔ٣ثبؿذ و ٝثتب تّف٥تك آٖ ثتب ػٛأتُ ٔحتشن
تغ٥٥ش٣ٔ ،تٛاٖ رٟتٌ٥ش ٢آت ٣پٛؿؾٞبٙٔ ٢غم ٝسا تزض ٚ ٝ٤تحّٕٛ٘ ُ٥د.
مًاد ي ريشَا
 -مىطقٍ مًرد مطالعٍ

حٛص ٜؿفبسٚد دس ع َٛرغشاف٥ب 48 66 30"٣٤اِ 48 416 00" ٣ؿشل 37 256 00" ٚ ٣اِ 37 346 30" ٣ػشم ؿٕبِ ٣لشاس ٌشفت ٝاػت .حٛصٜ
ؿفبسٚد ثب ٔؼبحتٔ ٣ؼبدَ  394ؤّٛ٥تش ٔشثغ دس غشة اػتبٖ ٌ٥الٖ ث ٗ٥ؿٟشػتبٖٞب ٢سضٛا٘ـٟش  ٚپشٜػش  ٚؿشق استفبػبت تبِؾ لشاس
ٌشفت ٝاػت ؿىُ ( .)1ا ٗ٤حٛص ٜاص ػٕت ؿٕبَ ث ٝحٛص ٜسٚدخب٘ ٝپّٕ٥جشا ،اص ؿشق ث ٝدس٤ب ٢خضس ،اص رٛٙة  ٚرٛٙة غشة ث ٝحٛص ٜچبف
سٚد ،اص ػٕت غشة ث ٝحٛص ٜآثش٤ض ؿبٞشٚد دس اػتبٖ اسدثٔ ُ٥حذٚد ٌٔ٣شدد .حٛصٛٔ ٜسد٘ظش دس د ٚدٞؼتبٖ خٛؿبثش  ٚاسدٚ ٜالغ ؿذ ٜاػت.
ا ٗ٤حٛص ٜرضء ٚاحذ ٔٛسفٛتىت٥٘ٛى ٣اِجشص– تبِؾ اػت .حٛصٜٞبٙٔ ٢غم ٝتبِؾ ػٕٔٛب وـ٥ذٌ ٣غشث –٣ؿشل ٣داس٘ذ  ٚحٛص ٜؿفبسٚد ٘٥ض
چٚ ٗ٥ٙضؼ٥ت ٣داسد .حذاوخش استفبع آٖ ٔ 2903تش  ٚحذالُ آٖ ٔ 60تش اػت .ا ٗ٤حٛص ٜثشاػبع تمؼٓ٥ثٙذ ٢ػبصٔبٖ رٍُٞٙب ٔ ٚشاتغ،
ثٝػٛٙاٖ حٛص ٜؿفبسٚد ٘بٍٔزاسٌ ٢شد٤ذ ٜاػت .ا ٗ٤حٛص ٜداسا ٢الّٔ ٓ٥شعٛة ثب ثبس٘ذٌ ٣ػبِ٥ب٘ٔ٣ّ٥ٔ 1431/76 ٝتش ثٛد ٚ ٜداسا ٢سطٓ٤
پشآث ٣پب٥٤ض ٜاػت .ثبال %70 ٢اص ٔؼبحت حٛص ٜپٛؿ٥ذ ٜاص رٔ ٚ ٍُٙشتغ ثٛدٔ ٚ ٜبثم ٣صٔٞٗ٥ب ٢صساػ ٚ ٣آثبد٣ٔ ٢ثبؿذ .پٛؿؾ ر ٣ٍّٙاص
استفبع ٔ 100تش ٢ؿشٚع ؿذ ٚ ٜتب استفبع ٔ 2700تشٌ ٢ؼتشؽ ٔ٤٣بثذ  ٚاص ٌٞٝ٘ٛب ٢فشاٚا٘ٔ ٣ب٘ٙذ افشا ،ثّٛطٕٔ ،شص ،آصاد ،ساؽ تـى ُ٥ؿذ
و ٝثشخ ٣اص ٌٞٝ٘ٛب ٔخُ ساؽ دس ػغح د٘٥ب ث٘٣ظ٥ش ٙٔ ٚحلش ث ٝفشد ٔ٣ثبؿذ .ثب تالؽ ٚصاست ٘٥ش ٚػّٕ٥بت ارشا ٣٤ػبخت ثذ٘ ٝػذ ٔخض٘٣
ؿفبسٚد ثب اػتفبد ٜاص تؼ٥ٟالت ثٗ٥إِّّ ٣فبٙ٤ب٘غ خبسر ٣اص ٘ ٕٝ٥د ْٚػبَ  92آغبص ؿذ .ػذ ٔخض٘ ٣ؿفبسٚد ثب ٞذف تأٔ ٗ٥آة ؿشة
ؿٟشػتبٖٞب ٢سضٛا٘ـٟش  ٚپش ٜػش ث٥ٔ ٝضاٖ ٔ ٖٛ٥ّ٥ٔ 7/5تش ٔىؼت دس ػبَ  -2تبٔ ٗ٥آة وـبٚسص ٢لش٤ت ٞ 10830ىتبس اص اساضٙٔ ٣غمٝ
عشح (ٞ 6900ىتبس اساض ٣ثٟجٛد ٞ 3930 ٚىتبس اساض ٣تٛػؼ )ٝث٥ٔ ٝضاٖ ٔ ٖٛ٥ّ٥ٔ 98تش ٔىؼت دس ػبَ  -3تبٔ ٗ٥آة كٙؼت( ٣كٙب٤غ
چٛوب) ث٥ٔ ٝضاٖ ٔ ٖٛ٥ّ٥ٔ 12تش ٔىؼت دس ػبَ  -4ت٥ِٛذ ا٘شط ٢ثشق آث( ٣دٚ ٚاحذ ٘٥شٌٚبٞ ٣ٞشوذاْ ث ٝتٛاٖ ٍٔ 3/8بٚات ػبػت ) -5
وٙتشَ ػ٥الةٞب ٢فلّ -6 ٣تٛػؼ ٝآثض٢پشٚس ٢ا٤زبد ؿذ .ػبثمٔ ٝغبِؼبت -٣ارشا ٣٤عشح دس لبِت تٛػؼٙٔ ٝبثغ آة اص ػبَ  1353آغبص
ؿذ ٜاػت ٔ ٚغبِؼبت فبص  2 ٚ 1ث ٝتشت٥ت دس ػبَ ٔ ٚ 1369 ٚ 1360غبِؼبت فبص ػ ْٛثب ؿشٚع ػّٕ٥بت ارشا ٣٤ا٘زبْ ؿذ .پ٥ـشفت ف٥ض٤ى٣
عشح تب دٔ ٢ب ٜػبَ  97ث٥ٔ ٝضاٖ ٣ٔ %40ثبؿذ (ؿشوت آة ٔٙغمٝا٥ٌ ٢الٖ.)1393 ،
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دادٌَای مًرد استفادٌ
دس ا ٗ٤تحم٥ك اص تلب٤ٚش ٔبٛٞاسٜاِٙ ٢ذػت  )ETM+( 7ث ٝتبس٤خ  13 MAYػبَ ِٙ ٚ 2000ذػت  )OLI( 8ث ٝتبس٤خ  25 MAYػبَ
 MAY 20 ٚ 2013ػبَ ،2017اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .دس ا٘تخبة تلب٤ٚش ،فلُ اٚد سؿذ پٛؿؾ ٌ٥ب٘ ،٣ٞجٛد اثش ٤ ٚىؼبٖ ثٛدٖ ٔب ٜثشداؿت
دس ػ ٝػبَ ٔختّف ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌشفت .ثب تٛر ٝثٞ ٝذف ا ٗ٤تحم٥ك و ٝثشسػ ٣س٘ٚذ تغ٥٥شات ػبختبسٍٕٞ ٢بْ ثب احذاث ػذ اػت ،ثٝ
دِ ُ٥اٙ٤ى ٝؿشٚع ػّٕ٥بت ارشا ٣٤ػبخت ثذ٘ ٝػذ  ٚلغغ دسختبٖ دس٘ ٕٝ٥د ْٚػبَ  1392ا٘زبْ ٌشفت ٝاػتٔ ،مغغ صٔب٘ ٣د ْٚثب فبكّٝ
وٕ ٣لجُ اص ؿشٚع ػّٕ٥بت دس ٘ ٕٝ٥ا َٚػبَ  1392ا٘تخبة ؿذ ٜاػت.
ريش تحقیق
پغ اص ت ٝ٥ٟتلب٤ٚش ٔبٛٞاسٜا ٢ثشاٙٔ ٢غمٛٔ ٝسد ٔغبِؼ ٝاص ٘شْافضاس  ENVI 5.1ثٙٔ ٝظٛس آٔبدٜػبص ٢دادٜٞب  ٚپشداصؽ اعالػبت اػتفبدٜ
ؿذ ٜاػت .لجُ اص تزض ٚ ٝ٤تحّ ُ٥اعالػبت ٔبٛٞاسٜا ٢الصْ اػت ،تلح٥حبت ٣ثش س ٢ٚتلب٤ٚش خبْ كٛست ٌ٥شد (ػجذأِ .)1396 ،٣ٟشحّٝ
پ٥ؾپشداصؽ دادٜٞب ؿبُٔ دٔ ٚشحّ ٝوّ ،٣تلح٥حبت سادٔٛ٤تش٤ى ٚ ٣تلح٥حبت ٙٞذػ ٣اػت .ثٙٔ ٝظٛس اػتخشاد اعالػبت ٔف٥ذ ،ػّٕ٥بت
تغبثك ٙٞذػ ٣ثشا ٢تل٤ٛش  2017ثب ٘ 15مغ ٝثب پشاوٙؾ ٔٙبػت س٘ ٢ٚشْافضاس ٌ Google Earthشفت ٝؿذ  ٚثب ٔؼبدِ ٝدسر ٝا ٚ َٚػُٕ
ٕ٘٥ٌٝ٘ٛشٔ ٢زذد ثب اػتفبد ٜاص سٚؽ ٘ضد٤هتشٕٞ ٗ٤ؼب NN) 1(ٝ٤الذاْ ث ٝوٙتشَ تلح٥ح ٔىب٘ ٣تل٤ٛش ؿذ .دس ٔشحّ ٝثؼذ ،د ٚتل٤ٛش
ثؼذ ٢ثب تل٤ٛش ٔجٙب ٔٛسد ٔغبثمت لشاس ٌشفتٙذ .دس ٌبْ ثؼذ ٢تلح٥ح ع٥ف ٣تلب٤ٚش ثٙٔ ٝظٛس ثبسص ػبختٗ پذ٤ذٜٞب  ٚحزف تبح٥شات
٘بٔغّٛة ٘ٛس  ٚاتٕؼفش ثب اػتفبد ٜاص اٍِٛس٤تٓ  FLAASHكٛست ٌشفت .پغ اص اػٕبَ تلح٥ح اتٕؼفش٤هٚ ،ضٛح تل٤ٛش ث٥ٔ ٝضاٖ لبثُ
ٔالحظٝا ٢افضا٤ؾ ٔ٤٣بثذ .ػپغ تشو٥ت سٍ٘ ٣وبرة  4-3-2ثشا ٢ػبَٞبٛٔ ٢سد٘ظش ا٤زبد  ٚعجمٝثٙذ ٢حذاوخش 2احتٕبَ ا٘زبْ ؿذ .ثب
تٛر ٝثٞ ٝذف تحم٥ك ٛ٘ ٚع پٛؿؾٞبٛٔ ٢رٛد دس ٔٙغم ،ٝثشسػٔ ٣غبِؼبت لجّ ٚ ٣اػتفبد ٜاص ٘مـٞٝبٛٔ ٢رٛد ؿؾ عجم ٝؿبُٔ پٛؿؾ
رٔ ،ٍُٙشتغٙٔ ،بعك ثذ ٖٚپٛؿؾٙٔ ،بعك كخشٜاٙٔ ،٢بعك آث ٚ ٣وـبٚسصٛٔ ٢سد ؿٙبػب ٚ ٣٤عجمٝثٙذ ٢لشاس ٌشفت رذ .)1( َٚثٙٔ ٝظٛس
ثشسػ ٣دلت عجمٝثٙذ ٢تل٤ٛشٞب ،ثب اػتفبد ٜاص ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٢آصٔب٤ـ٘ ،٣ؼجت ثٔ ٝحبػج ٝكحت ثب اػتفبد ٜاص ٔبتش٤غ خغب ٔ ٚحبػجٝ
. Nearest neibrhood
. Maximum likelihood
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پبسأتشٞب ٢آٔبس ٢كحت وُ  ٚضش٤ت وبپب الذاْ ؿذ و٘ ٝتب٤ذ ٔشثٛط ث ٝآٖ دس رذ 2 َٚآٚسد ٜؿذ ٜاػت .ػپغ ،فّ٥تش حذاوخش ثشا ٢ثٝ
دػت آٚسدٖ تل٤ٛش ٤ىٛٙاخت  ٚحزف پ٥ىؼُٞب ٢پشاوٙذ ٜثش تل٤ٛشٞب ٢حبكُ اص عجمٝثٙذ ٢اػٕبَ ؿذ.
جذيل  -1مفاَیم طثقات پًضص/کارتری اراضی در ایه پصيَص
جسئیات

طثقٍ سرزمیه
رٍُٙ

رٍُٞٙبٔ ٢تشاوٓ  ٚوٓ تشاوٓ

ٔشتغ

ٔشاتغ غ ،٣ٙضؼ٥ف ،ثٛت ٝا ،٢ػّفٔ ٚ ٣خّٛط

پ٥ىش ٜآة
كخشٜ

سٚدخب٘ٝ
ٔٙبعك ثب سخٖٕٞٛٙب ٢ػ٣ٍٙ

ثذ ٖٚپٛؿؾ
وـبٚسص٢

ٔٙبعك ا٘ؼبٖ ػبخت ،اساض ٣ثب٤ش ٙٔ ٚبعك خبو ٚ ٣سػٛثبت سٚدخب٘ ٝا ٢ثذ ٖٚپٛؿؾ
وـتضاسٞب ،ثبغبت  ٚدٕ٤ضاسٞب

یافتٍَای پصيَص
٘مـ ٝپٛؿؾ /وبسثش ٢ػشصٔ ٗ٥ثب عجمٝثٙذ٘ ٢ظبست ؿذ ٜث ٝسٚؽ حذاوخش احتٕبَ ت ٝ٥ٟؿذ و٘ ٝتب٤ذ ثٝدػت آٔذ ٜاص عجمٝثٙذٞ٢ب دس
ؿىُٞب )5ٚ4،3( ٢اسائ ٝؿذ ٜاػت  ٚرٟت افضا٤ؾ اػتجبس  ٚدسػت٘ ٣مـٞٝب ٔٛسد اسص٤بث ٣كحت لشاس ٌشفت ؤ ٝجٓٞ ٗ٥خٛا٘٘ ٣مـ ١ت٥ِٛذ
ؿذ ٜثب ٚالؼ٥ت صٔ ٣ٙ٥اػت٘ .تب٤ذ تلب٤ٚش وبرة سٍ٘ ٣ػبَٞب 2017 ٚ 2013 ،2000 ٢ثٙٔٝظٛس ت ٝ٥ٟد٤ذ وّ ٣اص ٔحذٚدٛٔ ٠سد ٔغبِؼ ٝدس
ؿىُ (٘ )2ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت .پغ اص ا٘زبْ پ٥ؾ پشداصؽٞب  ٚاكالحبت ا ٝ٥ِٚثش س ٢ٚتلب٤ٚش ،ثشا ٢آؿىبسػبص ٚ ٢تؼ ٗ٥٥دل٥ك ٔ٥ضاٖ
تغ٥٥شات وبسثش ٢حٛص ٜؿفبسٚد ع ٣دٚسٔ ٜغبِؼ ،ٝپغ اص ت٘ ٝ٥ٟمـٞٝب ٢وبسثش / ٢پٛؿؾ اساض ٣ثشاٞ ٢شػبَٔ ،ؼبحت ٔشثٛط ثٞ ٝش وبسثش٢
دس ٞش ػبَ دس ٘شْافضاس ٔ Arc GIS 10/3حبػج ٝؿذ .رذٔ )3( َٚؼبحت ٞش عجم ٝدس ػ ٝػبَ ٔٛسد ثشسػ ٣سا ٘ـبٖ ٔ٣دٞذ .ثب تٛر ٝثٝ
٘تب٤ذ ثٝدػت آٔذ ٜاص ٘مـٞٝب ٢وبسثش ٢اساض ٣ث٥ؾتش ٗ٤پٛؿؾ اساض ٣حٛص ٜؿفبسٚد دس ٞش ػ ٝػبَ ٔتؼّك ث ٝعجم ٝر٣ٔ ٍُٙثبؿذ  ٚدس
ستج ٝثؼذ ٢عجمٔ ٝشتغ دس ٔٙغم ٝث ٝتشت٥ت ثب  8867/43 ٚ 9240/66 ،9176/11دس ػبَٞب 2000 ٚ 2013 ،2017 ٢ث٥ؾتشٔ ٗ٤ؼبحت
ا ٗ٤حٛص ٜسا پٛؿؾ ٔ٣دٞذ .دسكذ تغ٥٥شات وبسثشٞ٢ب ٘٥ض ٘ـبٖ دٙٞذ ٠وبٞؾ پٛؿؾ ر ٚ ٣ٍّٙآة  ٚافضا٤ؾ ٔشتغٙٔ ،بعك كخشٜا ،٢ثذٖٚ
پٛؿؾ  ٚوـبٚسص ٢ع ٣دٚس ٜا َٚثٛد ٜاػت .ث ٗ٥ػبَٞب 2000٢تب  2013ث٥ؾتش ٗ٤وبٞؾ دس پٛؿؾ اساضٔ ٣شثٛط ث ٝر ٚ ٍُٙث٥ؾتشٗ٤
افضا٤ؾ ٔشثٛط ث ٝوبسثش ٢وـبٚسص ٢اػت .أب ع ٣دٚس ٜدٕٞ )2017-2013( ْٚضٔبٖ ثب احذاث ػذٙٔ ،بعك كخش ٚ ٜثذ ٖٚپٛؿؾ ثٝدُِ٥
پبنتشاؿ ٣رٍُٞٙب  ٚا٤زبد تأػ٥ؼبت ػذ افضا٤ؾ  ٚثم ٝ٥وبٞؾ ٤بفتٝا٘ذ و ٝث٥ؾتش ٗ٤وبٞؾ ٔشثٛط ث ٝوـبٚسص ٚ ٢ث٥ؾتش ٗ٤افضا٤ؾ
ٔشثٛط ثٙٔ ٝبعك كخشٜا ٢ثٛد ٜاػت .ثٝعٛس وّ ٣اص ػبَ  2000تب  2017ث ٝرض پٛؿؾ ر ٚ ٍُٙپ ٟٝٙآث ٕٝٞ ٣وبسثشٞ٢ب افضا٤ؾ ٤بفتٝا٘ذ
و ٝث٥ؾتش ٗ٤افضا٤ؾ سا پٛؿؾ كخشٜا ٢ث ٝػجت سا٘ؾ صٔ ٗ٥ث ٝخٛد اختلبف داد ٚ ٜثؼذ اص آٖ ث ٝتشت٥ت وبسثش ٢ثذ ٖٚپٛؿؾٔ ،شتغ ٚ
وـبٚسص ٢س٘ٚذ ٢افضا٤ـ ٣سا ٘ـبٖ ٔ٣دٙٞذ (رذ.)4َٚ
جذيل  -2وتایج کلی دقت طثقٍتىذی
صحت کلی%

ضریة کاپا

تصًیر
ETM+ 2000

89.39

0.87

OLI 2013

86.89

0.83

OLI 2017

88.52

0.85
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ضکل  -2تصًیر کارب روگی تًلیذی ترای سالَای 2013،2000ي (R=7, G=5 ,B=2) 2017
جذيل -3مساحت کارتریَای مىطقٍ از سال  2000تا 2017
سال

درصذ کارتری

2000

کارتری

درصذ کارتری

2013

سال 2000

درصذ کارتری

2017

سال 2017

سال 2013

رٍُٙ

22170/79

63/05

20147/51

57/27

20132/33

57/22

ٔشتغ

8867/43

25/21

9240/66

26/26

9176/11

26/08

50/76

0/09

7/99

0/02

3/85

0/01

كخشٜ

2868/99

8/15

3171/85

9/02

3675/02

10/45

ثذ ٖٚپٛؿؾ

1072/62

3/05

1571/88

4/47

1784/84

5/08

وـبٚسص٢

150/89

0/45

1040/18

2/96

409/03

1/16

پ٥ىش ٜآة

جذيل -4تغییرات مساحت کارتریَا در ديرٌَای مًرد مطالعٍ
سال

2013-2000

2017-2000

2017-2013

مساحت(َکتار)

مساحت(درصذ)

مساحت(َکتار)

مساحت(درصذ)

مساحت(َکتار)

مساحت(درصذ)

جىگل

-2023/2725

-5/78

-15/1875

-0/05

-2038/46

-5/83

مرتع

+373/23

+1/05

-64/5525

-0/18

+308/6775

+0/87

پیکرٌ آتی

-42/7725

-0/07

-4/14

-0/01

-46/9125

-0/08

صخرٌ

+302/85

+0/87

+503/1675

+1/43

+806/0175

+2/3

+499/2525

+1/42

+212/9625

+0/61

+712/215

+2/03

+889/29

+2/51

-631/1475

- 1/ 8

+258/1425

+0/71

وًع کارتری

تذين پًضص
کطايرزی
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ضکل -3وقطٍ کارتری/پًضص اراضی ترای سال 2000

ضکل -4وقطٍ کارتری/پًضص اراضی ترای سال 2013

ضکل -5وقطٍ کارتری/پًضص اراضی ترای سال 2017
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تحج ي وتیجٍگیری
٤ى ٣اص ٟٔٓتشٔ ٚ ٗ٤حؼٛعتش ٗ٤احشات ٣و ٝػذٞب ثش عج٥ؼت ٌٔ٣زاس٘ذ ،تغ٥٥ش دس ٘ٛع وبسثش ٢صٔٞٗ٥ب ٢اعشاف آٖ ٔ٣ثبؿذ .آؿىبسػبصٚ ٢
تزض ٚ ٝ٤تحّ ُ٥تغ٥٥شات پٛؿؾ /وبسثش ٢اساضٔ ٣جٙب ٢ؿٙبخت ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت ٔح٥ظص٤ؼت ٔ٣ثبؿذ .دس ٔ٥بٖ تغ٥٥شات ٔختّف ػشصٔ،ٗ٥
أ ٗ٤غبِؼ ٝث٥ـتش ثش تغ٥٥شات پٛؿؾ رٔ ٣ٍّٙتٕشوض ؿذ ٜاػت .پٛؿؾ ر٤ ٣ٍّٙى ٣اص ٟٔٓتش ٗ٤ارضا ٢پٛؿؾ صٔ ٗ٥ث ٝؿٕبس ٔ٣آ٤ذ ٚ
٤ى ٣اص ػٛأُ ٔؤحش دس ٘فٛر آة ث ٝصٔ ٚ ٗ٥رّ٥ٌٛش ٢اص ػُٞ٥بٔ ٢خشة ث ٝؿٕبس ٔ٣سٚد ،ثٙبثشا ٗ٤دس ٔذ٤ش٤ت ٔٙبعك ٔختّف ،پب٤ؾ تغ٥٥شات
پٛؿؾ ٌ٥ب ٣ٞاص ا٥ٕٞت ثؼ٥بس ٢ثشخٛسداس اػت .ثب تٛر ٝث ٝاٙ٤ى ٝارشا ٢ػبٔب٘ ٝت ُ٘ٛا٘حشاف آة اص ػبَ  1375آغبص ؿذ ٜتل٤ٛش أ َٚشثٛط
ث ٝػبَ ٥ٔ 2000(1379الد ٚ )٢تل٤ٛش ثؼذٔ ٢شثٛط ث ٝػبَ ٥ٔ 2013(1392الد )٢فؼبِ٥ت ارشا ٣٤ثذ٘ ٝػذ  ٚلغغ دسختبٖ دس ٔحذٚدٜ
ثالفلُ ػذ اػت  ٚتل٤ٛش آخش ٔشثٛط ث٣ٔ 1396 ٝثبؿذ .ثٙبثشا ٗ٤ؿشٚع فؼبِ٥ت ػذػبص ٢دس خالَ ٔغبِؼ ٝاتفبق افتبد ٜاػت .ثشسػ ٣رذَٚ
تغ٥٥ش وبسثشٞ٢ب دس ٔحذٚدٛٔ ٜسد ثشسػ ٣ث٥بٍ٘ش وبٞؾ ٔؼتٕش والع ر ٍُٙدس عٔ ٣مبعغ صٔب٘ٛٔ ٣سد ثشسػ٣ٔ ٣ثبؿذ .ث ٝعٛس٢و ٝاص
ٔمذاس  63/05دسكذ دس ٔمغغ ٘خؼت ث ٝتشت٥ت ثٔ ٝمبد٤ش  57/22 ٚ 57/27ثشا ٢ػبَٞب 2017 ٚ 2013 ٢وبٞؾ ٤بفت ٝاػت .س٘ٚذ ػٕ٣ٔٛ
وبٞؾ والع ر ٍُٙدس ٔحذٚدٛٔ ٜسد ثشسػ ٣ث٥بٍ٘ش آٖ اػت و ٝا ٗ٤والع پٛؿؾ دس ٔؼشم تغ٥٥شات ٘بؿ ٣اص ػٛأُ عج٥ؼ ٚ ٣ا٘ؼب٘٣
ثٛد ٜاػت .ؿٛاٞذ تب٥٤ذ وٙٙذ ٜاٛٔ ٗ٤ضٛع افضا٤ؾ ٔؼتٕش والعٞبع كخش ٚ )10.45-9.10-8.15( ٜثذ ٖٚپٛؿؾ (5/08-4.47-3.5
دسكذ) ٔ٣ثبؿذ .ا٘ ٗ٤تب٤ذ تب٥٤ذ وٙٙذ ٜوبسٞب ٢ا٘زبْ ؿذ ٜتٛػظ ٞبد٤بٖ ٕٞ ٚىبساٖ (ٔ ٚ )1392تى٥بٖ ٕٞ ٚىبساٖ ( ٚ )1389پشٚس ٚ
ٕٞىبساٖ (٣ٔ )1395ثبؿذ و ٝاحذاث ػذٞب ثبػج تغ٥٥شات ٌؼتشد ٜدس پٛؿؾ صٔ٣ٔ ٣ٙ٥ؿ٘ٛذ٘ .ىت ٝحب٤ض ا٥ٕٞت دس ا ٗ٤ثشسػ ٣آٖ اػت
و ٝوبٞؾ والع ر ٍُٙدس ٔمغغ صٔب٘ ٣وٛتبٔ ٜذت ٥٘ 2017-2013ض دس ٔم٥بع تل٤ٛش ٔٛسد اػتفبد ٜلبثُ تـخ٥ق ٔ٣ثبؿذ و ٝتغبثك آٖ
ثب ػغح ثشداؿت ؿذ ٜػذ ثشا ٢فؼبِ٥تٞب ٢آٔبدٜػبص ٚ ٢ػبختٕب٘ ٣ث٥بٍ٘ش تجذ ُ٤والع ر ٍُٙث ٝػغٛح ثذ ٖٚپٛؿؾ ٔ٣ثبؿذ .ا ٗ٤دس
حبِ٥ؼت وٛٙٞ ٝص ػبختٕبٖ ػذ ٥٘ ٚبصٔٙذٞ٢ب ٢آٖ ٔب٘ٙذ دػتشػٞ٣ب  ٚوّ ٝ٥تأػ٥ؼبت ػذ وبُٔ ٘ـذ ٜاػت و ٝدس كٛست ا٘زبْ آٟ٘ب س٘ٚذ
وبٞؾ ػغٛح ر ٣ٍّٙثالفلُ ث٥ـتش خٛاٞذ ؿذٕٞ .چ ٗ٥ٙلبثُ پ٥ؾث ٣ٙ٥اػت و ٝاحش اِمب ٣٤تٛػؼ ٝػذ دس ٔشحّ ٝثٟشٜثشداس ٢ثب ؿذت
ث٥ـتش ٢والع ر ٍُٙسا تخش٤ت خٛاٞذ وشد .فشخضاد ٚ ٜسػتٓصاد )1386( ٜث٥بٖ ٔ٣وٙٙذ و ٝاحذاث ػذ آحبس ٔؼتم ٚ ٓ٥غ٥شٔؼتمٓ٥
ص٤بٖثبس ٢ثش ٔٙبعك اعشاف خٛد خٛاٞذ داؿت٘ .تب٤ذ ا ٗ٤تحم٥ك ٘٥ض تأ٥٤ذ ٢ثش ٘تب٤ذ ٘بٔجشدٌبٖ اػت .ثشاػبع ٘مـٞٝب ٢پٛؿؾ/وبسثش٢
اساضٔ ،٣حُ احذاث ا ٗ٤ػذ دس ٔ٥بٖ رٍُٞٙب ٢خضاٖ وٙٙذ٥ٞ ٜشوب٘ ٣ثٛد ٜو ٝدس حبِت اٚد تٛاِ ٣خٛد لشاس داس٘ذ ٚ ،ثب تٛر ٝث ٝتغ٥٥ش
الّ ٚ ٓ٥افضا٤ؾ ث٥بثبٖصا ٣٤دس ٔٙغم ،ٝتخش٤ت  ٚثشٚص تٛاِ ٣حب٘ ٝ٤ٛدس آٖٞب ٔٙزش ث ٝا٤زبد آحبس ثشٌـت٘بپز٤ش دس ا ٗ٤اوٛػ٥ؼتٓ اسصؿٕٙذ خٛاٜ
ؿذ.
چبِؾٞبٔ ٢ح٥ظص٤ؼت ٣ػبخت ػذ ٔٛسد ثشسػ ٣تأو٥ذ ٢ثش ا٥ٕٞت ا٘زبْ ٔغبِؼبت تخللٔ ٣جت ٣ٙثش دا٘ؾ اوِٛٛط ٚ ٢س٥ٞبفتٞب٢
ص٤ؼتٍب ٣ٞدس ٔىبٖٞبٔ ٣٤ب٘ٙذ ٔىبٖ ػبخت ػذ ؿفبسٚد  ٚاستمبٛ٘ ٢ع ٍ٘شؽ تلٕ٥ٌٓ٥شاٖ ث ٝر ٍُٙاص ٤ه ػغح ٔىب٘ ٣كشفب داسا ٢دسخت
ث ٝػغح ٤ه فضب ٢ص٤ؼتٍب ٣ٞپ٥چ٥ذ ٚ ٜؿىُ ٌشفت ٝدس ٔم٥بع صٔب٘ ٣ثؼ٥بس ثّٙذٔذت ٔ٣ثبؿذ .تٛر ٝث ٝا ٗ٤و ٝتغ٥٥شات دس وبسثش ٢اساض٣
ٔ ٣ثب٤ؼت ث ٝتذس٤ذ  ٚثشٔجٙب ٢تٛرٟ٥بت ٔٙغم ٣كٛست ثٍ٥شد ،ضشٚست اػتفبد ٜاص تى٥ٙهٞب ٢اسص٤بث ٚ ٣آٔب٤ؾ ػشصٔ ،ٗ٥دس ٔٛسد تغ٥٥ش
وبسثش ٢اساض ٣ث ٝخٛث ٣آؿىبس ٌٔ٣شددِ ،زا الصْ اػت و ٝوبس تحّ ُ٥وبسثش ٢اساضٛٔ ٣رٛد ثب اثضاسٞب ٢ث ٝسٚص ٔب٘ٙذ اوِٛٛط ٢ػٕ٥ب٢
ػشصٔ ٗ٥ا٘زبْ ؿٛد تب تغ٥٥شات دس وبسثشٞ٢ب ٕ٘ب٤بٖ  ٚاص ثشٚص ػذْ تٙبػت ٔ٥بٖ وبسثشٞ٢ب رّ٥ٌٛشٌ ٢شدد.
مىاتع
پشٚس ،صٞشا؛ ؿب٤ؼت ،ٝوبٔشاٖ؛ ثٟضادفشٔ ،شتض .)1395( ٣پب٤ؾ تغ٥٥شات ٘بؿ ٣اص احذاث ػذ ؿ٥ش ٗ٤دس ٜثش پٛؿؾ  ٚوبسثش ٢اساض ٣پبٗ٥٤
دػت حٛص ٜآثخ٥ض .فلّٙبٔ ٝپظٞٚؾٞبٔ ٢ح٥ظ ص٤ؼت. 191-202 ،)14(7 ،
پُٔ ،بتش ( .)1387پشداصؽ تلب٤ٚش ٔبٛٞاسٜأ .٢حٕذ ٘زف ٣د٤ؼفب٘ .٣تٟشاٖ .ا٘تـبسات ػٕت
پ٥شػتب٘ٔ ،٣حٕذسضب  ٚؿفمتٟٔ ،٣ذ .)1388 ( ٢ثشسػ ٣آحبس ص٤ؼت ٔح٥غ ٣احذاث ػذ .فلّٙبٔ ٝپظٞٚـ ٣رغشاف٥ب ٢ا٘ؼب٘50-39 ،)3(1 ،٣
رٛاٖ ،فشٞبد؛ حؼٔ ٣ٙمذْ ،حؼٗ ( .)1396آؿىبسػبص٥ٔ ٢ضاٖ تخش٤ت رٍُٞٙب٥ٞ ٢شوب٘ ٣ثب اػتفبد ٜاص تلب٤ٚش ٔبٛٞاسٞب ٚ ٢اٍِٛس٤تٓ
ٔبؿ ٗ٥ثشداس پـت٥جبٖ (ٔٛسد ٔغبِؼ :ٝؿٟشػتبٖ سضٛا٘ـٟش) .فلّٙبٔ ٝاػتشا٘ظ ٢ساٞجشد ٢ر1-11 ،)5 ( 2 ،ٍُٙ
ػجذاِّ ،٣ٟرالَ؛ چشاغ ،٣ػ٥ذٔحٕذػّ٣؛ سح٥ٕ٥بٖٔ ،حٕذحؼٗ (ٔ .)1396مب٤ؼ ٝآحبس ص٤ؼت ٔح٥غ ٣تغ٥٥ش وبسثش ٢اساض ٣ثش تغ٥٥ش پٛؿؾ
ٌ٥ب ٚ ٣ٞدٔب ٢ػغح ٣دس ٔٙبعك ؿٟش ٚ ٢غ٥شؿٟش ٢ثب ث ٝوبسٌ٥ش ٢ػٙزؾ اص دٚس .فلّٙبٔٔ ٝح٥ظؿٙبػ96-85 :)45(34 ،٣
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 ػذ.GISٚ سٚزؾ اص دٙ اص ػٜ ثب اػتفبد٣ اساض٢ش وبسثش٥٥ ثضسي دس تغ٢بٞ احش ػذ٣بث٤ اسص.)1386( ٓبؿٞ ،ٜ سػتٓصادٚ شٟچٛٙٔ ،ٜفشدصاد
66-47 ،)1(11 ،٣ْ٘ ا٘ؼبّٛ ٔذسع ػٝٔبّٙ فل.شٞػتبسخبٖ ا
ٖ دس استجبط ثب ػذ عبِمب٣ؿؾ اساضٛشات پ٥٥ تغ٣بث٤ اسص.)1389( ٗ٥ٔ ا،ُ اك٣ٙ٥شضب؛ حؼ٥ّ ػ،جب٥؛ ؿىٜ خبعش.٢ذ٥؛ ػؼ.اوجش٣ّ ػ،ٖب٥ٔتى
45-64 ،)13(10 ،٣٤ب٥ْ رغشافّٛ ػ٢مبت وبسثشد٥ تحمٝ٤ ٘ـش.سٚزؾ اصدٙ ػ٢بٞه٥ٙ اص تىٜثب اػتفبد
ٚ ٢اٜاسٛٞش ٔب٤ٚ اص پشداصؽ تلبٜ ثب اػتفبد٣ اساض٢شات وبسثش٥٥ تغ٢ آؿىبسػبص.)1393( ٣ّذػ٥ ػ،٣ ٘بكش؛ إِذسػ،٢؛ ػجذ٢ذٟٔ ،سٛٔحٕذپ
سٚزؾ اصدٙ ػ٣٤ُ فضب٥ّ تحٝـشفت٥ پ٢بَٞ وبسثشد ٔذ٣ّٔ ؾ٤ٕبٞ ٗ٥ ٘خؼت.ٝ٥ٔٚش اسٟ ؿ٢سدٛٔ ٝ ٔغبِؼ:ٗ٥ٔ ػشص٢ٕب٥ ػ٢بٞه٤ٔتش
ضد٤ احذٚ ٣ٔ آصاد اػالٜ دا٘ـٍب:ضد٤ .)17-1 (كق،ٗ٥ٔؾ ػشص٤ دس آٔبGIS ٚ
ّٝ ٔز.٣ اساض٢ وبسثشٚ شات ػغح وـت٥٥ب ثش تغٙ آحبس ػذ ح٣ ثشسػ.)1392( ٝؼ٥ ٘ف،٣٘ٗ؛ سٔضب٥ حؼ،٢ سضب؛ ثـش،٢؛ رؼفش.ٕٝ فبع،ٖب٤بدٞ
.101-113 ،)2( 4 ،٢ وبسثشد٢طِٛٛاو
10. Bazgeera, S ; Sharma, P.K ; Maheya, R.K.; Hundala, S.S. & Sood, A. )2008(. Assessment of land use
changes using remote sensing and GIS and their implications on climatic variability for Balachaur watershed in
Punjab, India. Desert 12: 139–147.
11. Butt, A.; Shabbir, R.; Saeed Ahmad, S. & Aziz, N. 2015. Land use change mapping and analysis using
Remote Sensing and GIS: A case study of Simly watershed, Islamabad, Pakistan. The Egyptian Journal of
Remote Sensing and Space Sciences, 18: 251–259
12. Caruso, G.; Rounsevell, M.D.A. & Cojacarus, G. 2005. Exploring a spatiodynamic neighborhood-based
model of residential behavior in the Brussels peri-urban area. Int. J. Geograph. Inf. Sci. 19: 103–123.
13. Dietzel, C.; Herold, M.; Hemphill, J.J. & Clarke, K.C. 2005. Spatialtemporal dynamics in Californias central
Valley: empirical links to urban theory. Int. J. Geograph. Inf. Sci. 19: 175–195.
14. Gajbhiye, S. & Sharma, S.K. 2012. Land use and land cover change detection of Indra river watershed
through remote sensing using multi-temporal satellite data. Int. J. Geomatics Geosci. 3: 89–96.
15. Hu, H.B.; Liu, H.Y.; Hao, J.F. & An, J. 2012. Analysis of land use change characteristics based on remote
sensing and GIS in the Jiuxiang river watershed. Int. J. Smart Sens. Intell. Syst. 5: 811–823.
16. Lausch, A., Herzog, f. 2002. Applicability of Landscape Metrics for the Monitoring of Landscape Change:
Issues of Scale, Resolution and Interpretability. Journal of Ecological Indicators. Vol, 2. No, 1. Pp: 3-15.
17. Parker, D. & Meretsky, V. 2004. Measuring pattern outcomes in an agent-based model of edge-effect
externalities using spatial metrics. Agric. Ecosyst. Environ. 101: 233–250.
18. Sun, B. & Zhou, Q. 2016. Expressing the spatio-temporal pattern of farmland change in arid lands using
landscape metrics. Arid Environments. 124:118-127.
19. Stewart, T.J.; Janssen, R. & Van Herwijnen, M. 2004. A genetic algorithm approach to multiobjective land
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 -1دا٘ـزٛی دوتشی فّٟٙٔ ٚ ْٛذػی ٔحیظ صیؼت ،دا٘ـىذ ٜؿیالت ٔ ٚحیظ صیؼت ،دا٘ـٍب ٜفّ ْٛوـبٚسصی ٙٔ ٚبثـ عجیقی
ٌشٌبٌّٖ ،ؼتبٖ
 -2فضٞ ٛیئت فّٕی ٌش ٜٚپظٞٚـی ٔحیظ صیؼت عجیقی ،پظٞٚـىذٔ ٜحیظ صیؼت رٟبد دا٘ـٍبٞی ،سؿتٌ ،یالٖ
چکیذٌ
پبسنٞبی ّٔی  ٚپٙبٍٞبٜٞبی حیبتٚحؾ اص ٟٔٓتشیٗ ػشٔبیٞٝبی اوِٛٛطیىی ث ٝؿٕبس ٔیس٘ٚذ .اصایٗس ٚاعالؿ اص تغییشات وٕی  ٚویفی
وبسثشی اساضی آٖٞب ٘مؾ اػبػی دس ویفیت ٔذیشیت ایٗ ٔٙبعك داسد .اٍِٛسیتٓٞبی ٔتٛٙفی ثشای عجمٝثٙذی تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای دس
ػٙزؾاصدٚس تٛػقٝیبفتٝا٘ذ ،ا٘تخبة اٍِٛسیتٓ ٔٙبػت عجم ٝثٙذی دس دػتیبثی ث٘ ٝتبیذ كحیح ٘مؾ ثؼیبس ٕٟٔی سا ایفب ٔیوٙذ .دس ایٗ
تحمیك ثب ٔمبیؼ ٝكحت عجم ٝثٙذی د ٚاٍِٛسیتٓ ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی ٔ ٚبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ،اٍِٛسیتٓ دلیكتش تقییٗ  ٚاص آٖ ثشای
ثشسػی س٘ٚذ تغییشات وبسثشی اساضی اػتفبد ٜؿذ .تحمیك حبضش دس پبسن ّٔی ثٛربق ٚالـ دس اػتبٖ ٌیالٖ عی ػبَٞبی  2000تب
 2017ثب اػتفبد ٜاص تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای ِٙ OLI ٚETM+ذػت  8 ٚ 7ا٘زبْ ٌشفت٘ .تبیذ ٘ـبٖ داد و ٝاٍِٛسیتٓ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ثٝ
تشتیت ثب دلت وُ  ٚضشیت وبپب 0/83 ٚ 86/42 ،ثشای ػبَ  0/88 ٚ 90/65 ٚ 2000ثشای ػبَ  ،2017دس ٔمبیؼ ٝثب اٍِٛسیتٓ ؿجىٝ
فلجی ٔلٛٙفی ث ٝتشتیت ثب دلت وُ  ٚضشیت وبپب 0/80 ٚ 83/71 ،ثشای ػبَ  ٚ 2000دلت وُ  ٚضشیت وبپب 0/87 ٚ 89/25 ،ثشای
ػبَ  ،2017تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای سا ثٟتش عجمٝثٙذی وشد ٜاػت؛ ثٙبثشایٗ ،اص ٘مـٞٝبی وبسثشی اساضی حبكُ اص اٍِٛسیتٓ ٔبؿیٗ ثشداس
پـتیجبٖ رٟت ثشسػی تغییشات وبسثشی اػتفبد ٜؿذ .ثشسػی س٘ٚذ تغییشات وبسثشی اساضی ثب ایٗ سٚؽ ٔـخق وشد و ٝدس عی دٚسٜ
ثشسػی ؿذٔ ،ٜؼبحت وبسثشیٞبی پیىش ٜآثی ،دسیب ،پٛؿؾ فّفی  ٚوـبٚسصی وبٞؾیبفت ٝاػت دسحبِیو ٝوالع وبسثشیٞبی ثبتاللی،
دسختی  ٚثذ ٖٚپٛؿؾ افضایؾیبفت ٝاػت.
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Abstract
National parks and wildlife shelter are the most important natural heritages; therefore, knowing of
quantitative and qualitative changes in their land use plays an essential role in the quality of these areas'
management. various algorithms have been developed to classify satellite imagery in remote sensing,
selecting an appropriate classification algorithm is very important in achieving the accurate results. In this
research, a more accurate algorithm was determined by comparing the classification accuracy of two
artificial neural network and support vector machine algorithms, and it was used to examine the process of
the land use changes. The present study was performed in Boujagh National Park, in the Guilan Province,
during the years 2000 to 2017, using satellite imagery ETM and OLI of Landsat 7 and 8. The results of the
research revealed that the support vector machine algorithm with overall accuracy and Kappa coefficient of
86.42 and 0.83 respectively for the year 2000 and, 90.65 and 0.88 for the year 2017, classified the satellite
images more precisely, in comparison with the artificial neural network algorithm with overall accuracy and
Kappa coefficient of 83.71 and 0.80 respectively for the year 2000 and overall accuracy and Kappa
coefficient of 89.25 and 0.87 for the year 2017. Therefore, the land use maps of the support vector machine
algorithm were used to determine the land use changes. The study of land use change by this method
concluded that the areas of the waterbody, sea, grassland and agriculture have decreased and marshland,
woody and bare lands classes showed an increase during the study period.
Keywords: Remote sensing, Land use, Support vector machine, Artificial Neural Network, Classification,
Bojagh national park
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ممذمٍ
پٛؿؾ صٔیٗ ثٞ ٝش ٘ٛؿ پٛؿؾ فیضیىی  ٚثیِٛٛطیىی ٔٛرٛد دس ػغح صٔیٗ ؿبُٔ آة ،پٛؿؾ ٌیبٞی ،صٔیٗ ثبیش ،تاببةٞاب ،یاو  ٚثاش ٚ
ٓٞچٙیٗ ػبختٚػبصٞبی ٔلٛٙفی اعالق ٔیؿٛد (وبٖٕٞ ٚ 1ىبساٖ .)2014 ،وبسثشی صٔیٗ یىی اص ٟٔٓتشیٗ فاٛأّی اػات وا ٝا٘ؼابٖ اص
عشیك آٖ ٔحیظصیؼت سا تحت تأحیش لشاس ٔیدٞذ (بٚع ٞ ٚشتؼٛي .)2002 ،2آٌبٞی اص ا٘ٛاؿ پٛؿؾ ػغح صٔیٗ  ٚفقبِیتٞبی ا٘ؼب٘ی دس
لؼٕتٞبی ٔختّف آٖ  ٚث ٝثیبٖ دیٍش٘ ،ح ٜٛاػتفبد ٜاص صٔیٗ ،ثٝفٛٙاٖ اعالفبت پبی ٝثاشای ثش٘بٔاٝسیاضیٞابی ٔختّاف اص إٞیات ٚیاظٜای
ثشخٛسداس اػت٘ .مـٞٝبی پٛؿؾ اساضی حبكُ اص تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای ٘مؾ ٕٟٔی دس اسصیبثیٞبی ٔٙغمٝای ّٔ ٚای ایفاب ٔایوٙٙاذ (٘اشٖٚ 3
ٕٞىبساٖ .)2009 ،تلبٚیش ٔبٛٞاسٜی ِٙذػت ثٝدِیُ سصِٛٚؿٗ ٔىب٘ی ٘ؼجتبً خٛة  ٚسایٍبٖ ثٛدٖ دادٜٞب ،داسای وبسثشد ٌؼتشد ،ٜدس ٔغبِقبت
ػٙزؾاصدٚس ٔیثبؿٙذ( ریٕٗٞ ٚ 4ىبساٖ .)2013 ،یىی اص سٚیىشدٞبی فٕاذ ٜثاشای ثا ٝدػات آٚسدٖ اعالفابت اص تلابٚیش ػاٙزؾاصدٚس،
عجمٝثٙذی اػت .سٚؽٞبی ٔتقذد عجم ٝثٙذی ثشای پشداصؽ تلبٚیش ٚرٛد داسد ،اوخاش سٚیىشدٞابی ػاٙزؾاصدٚس ثاش اػابع تىٙیاهٞابی
تـخیق اٍِٛی والػیه ٔخُ عجمٝثٙذیٞبی حذاوخش احتٕبَ٘ ،ضدیهتشیٗ ٕٞؼبی ٝیب تشویجی اص حاذاوخش احتٕابَ  ٚخٛؿاٝثٙاذی اػات
(رٙؼٗ)2000 ،5؛ فٕٔٛبً سٚؽٞبی عجمٝثٙذی ث ٝد ٚسٚؽ پبسأتشیه ٘ ٚب پبسأتشیاه تمؼایٓ ٔایؿاٛد وا ٝاص سٚؽٞابی ٘اب پبسأتشیاه،
سٚؽٞبی ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ٚ 6ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی 7سا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد ایٗ سٚؽٞب اص ٚیظٌیٞبی آٔبسی دادٜٞب اػتفبدٕ٘ ٜیوٙٙاذ ٚ
رض ٚتىٙیهٞبی عجمٝثٙذی لشاس ٌشفتٝا٘ذ .تئٛسی ٔبؿیٗ ثشداس پـاتیجبٖ تٛػاظ "ٚاپتیاه ٕٞ ٚىابساٖ" پیـاٟٙبد ؿاذ  ٚدس ػابَ 2000
رضئیبت آٖ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت (ػشی ٚاػتبٚإٞ ٚ 8ىبساٖ .)2012 ،سٚؽ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ٔغّٛثی و ٝدس عجم-ٝ
ثٙذی تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای داؿت ٝاػت ،ثب ثٟتشیٗ سٚؽٞبی عجمٝثٙذی ٔٛرٛدٔ ،ب٘ٙذ ؿجىٞٝبی فلجی ،عجمٝثٙذی دسختی  ... ٚأىبٖ سلبثت
داسد (آسخی  ٚادیت٘ظاد .)1390 ،تبو ٖٛٙتحمیمبت ٔ ٚغبِقبت ٌ٘ٛبٌ٘ٛی دس داخُ  ٚخبسد اص وـٛس ثٔ ٝمبیؼ ٝاٍِٛسیتٓٞابی ٔاٛسد اػاتفبدٜ
ثشای عجمٝثٙذی تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای پشداختٝا٘ذ .ثشای ٕ٘ٛٞ ٝ٘ٛإً٘ٞ ٚ 9ىبساٖ ( ،)2002دلت حبكُ اص ثٝوابسٌیشی اٍِاٛسیتٓ ٔبؿایٗٞابی
ثشداس پـتیجبٖ سا ثب ػ ٝاٍِٛسیتٓ عجمٝثٙذی ؿجىٞٝبی فلجی ٔلٛٙفی ( ،)NNCحذاوخش احتٕبَ  ٚػبختبس دسخت تلإیٌٓیاشی ٔمبیؼاٝ
وشد٘ذ٘ .تبیذ تحمیك آٖٞب ٘ـبٖ داد و ٝاٍِٛسیتٓ ٔبؿیٗٞبی ثشداس پـتیجبٖ ،دس ٔمبیؼ ٝثب ػ ٝاٍِٛسیتٓ دیٍش ،دلت ثببتشی داسد .دس تحمیمی
دیٍش ٌٛإٞ ٚ 10ىبساٖ ( )2012ثشای اػتخشاد وبسثشی اساضی ؿٟش ٞٚٚبٖ چیٗ ثٔ ٝمبیؼ ٝثیٗ د ٚعجمٝثٙذی ؿجى ٝفلجی ٔ ٚبؿایٗ ثاشداس
پـتیجبٖ ثش سٚی تلبٚیش  ETM+پشداختٙذ ٘ ٚتیزٌ ٝشفتٙذ وٞ ٝش دٛ٘ ٚؿ عجمٝثٙذی داسای دلت ثببی  97دسكذ ٞؼتٙذ ،أب ٔبؿیٗ ثاشداس
پـتیجبٖ ثب دلت وّی  1/4دسكذ ثٟتش اػت .دیىؼ ٚ ٖٛوٙذاد ( ،)2008اص اٍِٛسیتٓٞبی ٔبؿیٗٞبی ثشداس پـتیجبٖ ثشای عجمٝثٙذی تلابٚیش
ٔبٛٞاسٜای اػتفبد ٜوشد٘ذ ٘ ٚتبیذ ایٗ عجم ٝثٙذی وٙٙذ ٜسا ثب اٍِٛسیتٓ ؿجى ٝفلجی ٔمبیؼ ٝوشد٘ذ ٘ ٚتیزٌ ٝشفتٙذ و ٝاٍِٛسیتٓ ٔبؿیٗٞبی
ثشداس پـتیجبٖ داسای دلت  ٚكحت ثببیی دس أش عجمٝثٙذی ٔیثبؿذٔ .ختبسی ٘ ٚزفی ( )1394ثب اػاتفبد ٜاص تلابٚیش ٔابٛٞاسٜای ِٙذػات
 ٚ TMثب ٔمبیؼ ٝد ٚسٚؽ عجم ٝثٙذی ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ  ٚؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی وبسثشی اساضی سا ثاٝدػات آٚسد٘اذ٘ .تابیذ حبكاُ اص
اسصیبثی دلت ایٗ د ٚسٚؽ ٘ـبٖ داد ؤ ٝبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ثب دلت وّی  91/67دسكذ ٘ؼجت ث ٝاٍِٛسیتٓ ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی ثب دلات
وّی  90/67دسكذ اص دلت ثیـتشی ثشخٛسداس اػت .فبعٕیعّت ٕٞ ٚىبساٖ ( )1394رٟت تٟی٘ ٝمـ ٝپٛؿؾ رٍُٞٙبی سٚدػش ثٔ ٝمبیؼٝ
د ٚسٚؽ حذاوخش احتٕبَ  ٚؿجى ٝفلجی ثشای عجمٝثٙذی پشداختٙذ٘ ،تابیذ ٘ـابٖ داد كاحت وّای دسسٚؽ ؿاجى ٝفلاجی ثاشای تلابٚیش
ػبَٞبی  2013 ٚ 2000ث ٝتشتیت ٔقبدَ  ٚ 0/95 ٚ 0/95ضشیت وبپب  0/91 ٚ 0/91ثشآٚسد ؿذ؛  ٚكاحت وّای دسسٚؽ حاذاوخش احتٕابَ
ثشای تلبٚیش ػبَٞبی  2013 ٚ 2000ث ٝتشتیت ٔقبدَ  ٚ 0/85 ٚ 0/95ضشیت وبپب ٔ 0/84 ٚ 0/86حبػجٌ ٝشدیذ ،ثب تٛرا ٝثا٘ ٝتابیذ ایاٗ
تحمیك ،سٚؽ ؿجى ٝفلجی اص دلت ثببتشی ثشخٛسداس ثٛد .آسخی ( )1393اص ػ ٝاٍِٛسیتٓ ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفیٔ ،بؿیٗ ثاشداس پـاتیجبٖ ٚ
حذاوخش احتٕبَ ثشای تٟی٘ ٝمـ ٝوبسثشی اساضی دؿت فجبع اػتفبد ٜوشد ٘ ٚتیزٌ ٝشفت اٍِٛسیتٓ ؿاجى ٝفلاجی ٔلاٛٙفی ٘ؼاجت ثا ٝدٚ
اٍِٛسیتٓ دیٍش فّٕىشد ثٟتشی داسد .دا٘ـی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1395ثب ٔمبیؼٝی وابسآیی كاحت عجماٝثٙاذی د ٚاٍِاٛسیتٓ حاذاوخش احتٕابَ ٚ
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ٔبؿیٗٞبی ثشداس پـتیجبٖ ،تغییشات وبسثشی اساضی سا ث ٝدػت آٚسد٘ذ ٘ ٚتیزٌ ٝشفتٙذ اٍِٛسیتٓ ٔبؿیٗٞبی ثشداس پـاتیجبٖ ثاب وش٘اُ تابثـ
پبیٝی ؿقبفی ( )RBFوبسآیی ثٟتشی داؿت ٝاػتٔ .شٚس ٔٙبثـ  ٚتئٛسی ثحج ٘ـبٍ٘ش آٖ اػت و ٝتٟی٘ ٝمـٞٝبی وبسثشی  ٚپٛؿاؾ اساضای
ثخـی اص دا٘ؾ ػٙزؾاصدٚس اػت و ٝثب تٛر ٝث ٝتٛػق ٝسٚصافض ٖٚدس اعالفبت ،تلبٚیش  ٚأىب٘بت ٔٛرٛد ،أىبٖ اثاذاؿ  ٚتٛػاق ٝسٚؽٞابی
رذیذ اػتخشاد  ٚثٟشٜٚسی اص دادٜٞبی ثٝدػت آٔذ ٜسا ٔیؼش ٔیػبصد و ٝایٗ خٛد ٘یبصٔٙذ تحمیمبت دأٝٙداس دس ایاٗ صٔیٙأ ٝایثبؿاذ .اص
عش دیٍش ٞش یه اص ایٗ سٚؽٞب ثب تٛر ٝث ٝؿشایظ خبف ٔٙغمة ٔٛسد٘ؾش ،اص وبسایی ٔتفابٚتی دس ٔمبیؼا ٝثاب سٚؽٞابی دیٍاش ثشخاٛسداس
ٔیثبؿٙذ .ثٙبثشایٗٞ ،ذ اص ایٗ تحمیك ٔمبیؼ ٝسٚؽٞبی ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی ٔ ٚبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ و ٝاص سٚؽٞابی دسحابَ تٛػاقٝ
ػٙزؾاصدٚسی ٞؼتٙذٔ ،یثبؿذ تب اثتذا ٔمبیؼ ٝوبسایی آٖ ٞب دس تٟی٘ ٝمـ ٝوبسثشی  ٚپٛؿؾ اساضای ا٘زابْ ؿاٛدٙٔ ،بػاتتاشیٗ سٚؽ دس
تٟیٝی ٘مـ ٝوبسثشی  ٚپٛؿؾ اساضی ٔغبثك ثب ؿشایظ ٔٙغمٔ ٝقشفی  ٚس٘ٚذ تغییشات وبسثشی اساضی دس ٔٙغم ٝثشسػی ٌشدد.
مًاد ي ريشَا
 معرفی مىطمٍ مًرد بررسی
پبسن ّٔی ثٛربق ثب ٔختلبت رغشافیبیی "ٚ ٚ E 49° 55' 20" ٚ N 37° 26' 55ػقت ٞ 3260ىتبس دس اػتبٖ ٌیالٖ ،ؿٟشػتبٖ آػتب٘ٝ
اؿشفی ٚ ٝدس ؿٟش ویبؿٟش لشاس ٌشفت ٝاػت ؿىُ ( .) 1ایٗ پبسن اص ػٕت ؿٕبَ ث ٝدسیبی خضس ،اص ػٕت رٛٙة ث ٝؿٟش ثٙذسی ویبؿٟش ،اص
ػٕت ؿشق ث ٝتأػیؼبت كذاٚػ یٕب  ٚسٚػتبی أیش ویبػش  ٚاص ػٕت غشة ث ٝسٚدخب٘ ٝاٚؿٕه ٔحذٚد ٔیؿٛد .استفبؿ ایٗ پبسن ٔ 21تش
پبییٗتش اص ػغح دسیب ٔیثبؿذ .إٞیت ثْٛؿٙبختی ،اوٛتٛسیؼتی  ٚتٛٙؿ صیؼتی ٘ٛاحی ػبحّی رٛٙثی دسیبی خضس ،پبسنٞبی ّٔی ٚ
تببةٞبی ثیٗإِّّی آٖ دس اػتبٖ ٌیالٖ ؤ ٝأٔٗ پش٘ذٌبٖ ٟٔبرش  ٚآثضیبٖ ثؼیبسی اػت ،إٞیت  ٚاٍ٘یض ٜثشسػی تغییشات پٛؿؾ اساضی
سا فشأ ٓٞیوٙذ .دس ػبَ  1377ثب ٚػقت ٞ 800ىتبس ثٔ ٝذت  5ػبَ ثب٘بْ ٔٙغم ٝؿىبس ٕٔٛٙؿ ثٛربق ویبؿٟش  ٚػپغ دس ػبَ  1382ثب
افضایؾ ػغح ثٔ ٝیضاٖ فقّی ثٝفٛٙاٖ ٘خؼتیٗ پبسن ّٔی خـىی -دسیبیی وـٛس تحت ٔذیشیت لشاس ٌشفت (عشح ربٔـ پبسن ّٔی ثٛربق،
.)1392

ضکل  -1ومطٍ مًلعیت پارن ملی بًجاق
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 دادٌَای مًرد استفادٌ
تبسیو  2000/7/25ثٙٔٝؾٛس تٟیٝ
اص تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای ِٙذػت  8ػٙزٙذ OLI ٜدس تبسیو ِٙ ٚ 2017/ 7 /23ذػت  7ػٙزٙذٜ
٘مـ ٝوبسثشی پٛؿؾ اساضی اػتفبد ٜؿذ ،دس ا٘تخبة تلبٚیش فلُ اٚد پٛؿؾ ٌیبٞی٘ ،جٛد اثش دس ٞش د ٚػبَ ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌشفت.
دادٜٞبی ٔشرـ ؿبُٔ ٘مـ ٝوبسثشی اساضی ػبَ ٛٔ 2006رٛد دس اداس ٜوُ ٔٙبثـ عجیقی  ٚآثخیضداسی اػتبٖ ٌیالٖ ثٛد ٚ ٜاص ٘شْافضاسٞبی
 ArcMap10.3 ٚ ENVI5.1 ،gle earthرٟت تٟیٕٛ٘ ٝداس ،عجمٝثٙذی تلبٚیش ،تقییٗ ٔؼبحت وبسثشی اساضی  ٚثشسػیٞبی ٔشثٛط ثٝ
آٖٞب اػتفبد ٜؿذ.
1

 ريش تحمیك
دس ایٗ تحمیك پیؾپشداصؽ تلبٚیش ؿبُٔ تلحیح ٙٞذػی ثب ٘ 18مغ ٝوٙتشَ صٔیٙی اص عشیك ػبٔب٘ ٌٌُٛ ٝاسث دس ػغح ٔٙغم ٚ ٝخغبی
ثشآٚسد ثشاثش ثب  0/005ا٘زبْ ؿذ .ػپغ تلٛیش ػبَ  2017ثٝفٛٙاٖ ٔجٙب ا٘تخبة ؿذ  ٚتلٛیش ػبَ  2000ث ٝسٚؽ تلٛیش ث ٝتلٛیش دس
٘شْافضاس ٛٔ ENVIسد ٔغبثمت لشاس ٌشفت .اص سٚؽ وبٞؾ تیشٌی ثٙٔٝؾٛس تلحیح سادیٔٛتشیه تلبٚیش اػتفبد ٜؿذٕٞ .چٙیٗ ثٙٔٝؾٛس
افضایؾ ٚضٛح تلٛیش ٕ٘ ٚبیبٖتش ؿذٖ پذیذٜٞب  ٚفٛاسم ٔٛرٛد اص تلٛیش سٍ٘ی وبرة ثب٘ذٞبی  4،3،2ثشای ِٙذػت  ٚ 7ثب٘ذٞبی 5،4،3
ثشای ِٙذػت  8اػتفبد ٜؿذ .رٕـآٚسی ٕ٘ ٝ٘ٛرٟت اػتخشاد ٘مـٞٝبی وبسثشی اساضی ثب اػتفبد ٜاص دادٜٞبی ػٙزؾاصدٚس دس عی دٚ
ٔشحّ ٝثب فّٕیبت ٔیذا٘ی كٛست ٌشفتٔ .شحّ ٝا َٚلجُ اص عجمٝثٙذی و ٝدس ایٗ ٔشحّ ٝرٕـآٚسی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثشای آؿٙبیی ثب ٔحذٚدٜ
ٔٛسدٔغبِقٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ث ٝدػت آٚسدٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی آٔٛصؿی ٔٛسد٘یبص ثشای عجمٝثٙذی ا٘زبْ ٌشفت ٔ ٚشحّ ٝد ْٚپغ اص ا٘زبْ عجمٝثٙذی
ثبٞذ ثبصثیٙی كحت  ٚتلحیح ٘تبیذ عجمٝثٙذی ا٘زبْ ؿذ .دس ایٗ ٔغبِق ٝثشای تٟیٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی ٚالقیت صٔیٙی تلٛیش ػبَ  2017اص
ثبصدیذ ٔیذا٘ی ،دػتٍبٛٔ ٜلقیتیبة رٟب٘ی ( ،)GPSتفؼیش ثلشی  ٚػبٔب٘ ٚ Google earth ٝدس تقییٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٚالقیت صٔیٙی ثشای
تلٛیش ػبَ  2000اص تشویت سٍ٘ی وبرةٕٞ Google earth ،چٙیٗ اعالفبت ٔٛرٛد اص ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِق ٝدس ٘شْافضاس  ENVI5.1اػتفبدٜ
ؿذ .ثب اػتفبد ٜاص اعالفبت ثذػت آٔذ ٜاص ثشداؿت ٔیذا٘ی  ٚتٛاٖ تفىیه ٔىب٘ی تلٛیش ٔٛسد اػتفبد ،ٜؿؾ والع پٛؿـی ؿبُٔ والع
دسیب ،پیىش ٜآثی ،وـبٚسصی ،پٛؿؾ فّفی ،ثذ ٖٚپٛؿؾ  ٚثبتاللی رٟت عجمٝثٙذی ٔـخق ٌشدیذ .دس ا٘تخبة ٕ٘ٞٝ٘ٛبی تقّیٕی ضٕٗ
ایٙىٔ ٝقش خٛثی ثشای عجمبت ٔٛسد٘ؾش ٔیثبؿٙذ ،اص پشاوٙؾ ٔٙبػجی ٘یض ثشخٛسداس٘ذ .ثٝعٛس ٔخبَ ثشای رذاػبصی  ٚتفىیه دٚعجمٝ
پیىش ٜآثی ٙٔ ٚبعك ثبتاللی اص ٘مبط ثشداؿتؿذ ٜثب  GPSاػتفبد ٜؿذ ،والع ٔٙبعك ثبتاللی ؿبُٔ صٔیٗٞبی ٔشعٛة  ٚپٛؿؾ ٘یضاسی
ٔتشاوٓ ثٛد ٚ ٜوالع پیىش ٜآثی ،اوٛػیؼتٓٞبی تببثی  ٚاػتخشٞبی پشٚسؽ ٔبٞی سا ؿبُٔ ٔیؿٛد.
دس ایٗ پظٞٚؾ اص د ٚاٍِٛسیتٓ ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی ٔ ٚبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ رٟت عجمٝثٙذی ٘ؾبستؿذ ٜاػتفبد ٜؿذ ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبی
تقّیٕی ثشای ٞش د ٚسٚؽ یىؼبٖ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ تب ثتٛاٖ ثٝعٛس ٔؤحشی ثٔ ٝمبیؼ ٝعجمٝثٙذیٞب پشداخت.
عجم ٝثٙذی ثب سٚؽ ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی :اص ػبختبس ٔغض  ٚافلبة ا٘ؼبٖ پیشٚی ٔیوٙٙذ (دیىؼ ٚ ٖٛوٙذاد ٚ )2008 ،ؿبیذ دس ٔیبٖ
عجمٝثٙذی وٙٙذٜٞبی ؿجى ٝای ثیـتشیٗ ٔحجٛثیت سا دس عی د ٚدٌ ٝٞزؿت ٝداؿت ٝثبؿذ و ٝث ٝچٙذیٗ ؿىُ ٚرٛد داسد و ٝفٕٔٛیتشیٗ
آٖ پشػپتش ٖٚچٙذبی ٝاػت (سیچبسدص .)2013 ،2یه پشػپتش ٖٚچٙذبیٔ ٝقٕٛبً اص یهبیٚ ٝسٚدی ،یه یب چٙذبی ٝپٟٙبٖ  ٚث ٝبی ٝخشٚری
خشٚری تـىیُؿذ ٜاػت و ٝث ٝتشتیت اعالفبت سا دسیبفت  ٚپشداصؽ وشدٕ٘ ٚ ٜبیؾ ٔیدٙٞذ (فٛدی .)2000 ،دس ایٗ تحمیك رٟت
اػتفبد ٜاص سٚؽ ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی اص یهبی ٝپٟٙبٖ اػتفبد ٜؿذ .وبسوشد ایٗ سٚؽ ثش اػبع ساثغ )1( ٝاػت و ٝدس ایٗ ساثغ٘ ٝـبٖ
٘ـبٖدٙٞذ ٜثشداس ٚص٘ی ضشایت  X ٚثشداس ٚسٚدی ٞؼت (ٟٔذٚیبٖ چـٕٔ ٚ ٌُ ٝحٕذحؼیٙیبٖ.)1393 ،
دٙٞذ ٜحذ آػتب٘،ٝ
ساثغ)1( ٝ
عجمٝثٙذی ثب سٚؽ ٔبؿیٗٞبی ثشداس پـتیجبٖ :ایٗ سٚؽ عجمٝثٙذی یه سٚؽ آٔبسی غیشپبسأتشیه ٘ؾبستؿذ ٜاػت (پب .)1989 ، ٚدس ایٗ
سٚؽ ثب اػتفبد ٜاص  ٕٝٞثب٘ذٞب  ٚیه اٍِٛسیتٓ ثٟیٝٙػبصیٕٞٝ٘ٛ٘ ،بیی ؤ ٝشصٞبی والعٞب سا تـىیُ ٔیدٙٞذ ث ٝدػت ٔیآیٙذ  ٚثب اػتفبدٜ
اص آٖٞب یه ٔشص تلٕیٌٓیشی خغی ثٟی ٝٙثشای رذا وشدٖ والعٞب ٔحبػجٔ ٝیؿٛد .ایٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب سا ثشداسٞبی پـتیجبٖ ٔیٌٛیٙذ (وـبٚسص ٚ
لبػٕیبٖ یضدی .)1384 ،ثب تٛر ٝث ٝؿىُ  2ثٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی ٔشصی ثشداسٞبی پـتیجبٖ ٔیٌٛیٙذ  ٚثشای ٔحبػجٔ ٝشص تلٕیٌٓیشی د ٚوالع
وبٔالً رذا اص  ٓٞاص سٚؽ حبؿی ٝثٟی ٝٙاػتفبدٔ ٜیؿٛد .ایٗ حبؿی ٝثٌٝ٘ٛٝای ٔحبػجٔ ٝیؿٛد و ٝتٕبْ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی والع  +1دس یهعش
3
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2
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ٔشص  ٚتٕبْ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی والع  -1دس عش دیٍش ٔشص ٚالـ ؿ٘ٛذ ٔ ٚشص تلٕیٌٓیشی ثٌٝ٘ٛٝای ٔیثبؿذ و ٝفبكّ٘ ٝضدیهتشیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
آٔٛصؿی ٞش د ٚوالع اص  ٓٞدس ساػتبی فٕٛد ثش ٔشص تلٕیٌٓیشی تب ربیی ؤٕ ٝىٗ اػت حذاوخش ؿٛد (وـبٚسص  ٚلبػٕیبٖ یضدی.)1384 ،
اٌش ثخٛاٞیٓ ٔشص تلٕیٌٓیشی سا ثٝعٛس ٔٛاصی تٛػظ د ٚخظ اص د ٚعش ٌؼتشؽ دٞیٓ تب اص ثیٗ ٘ضدیهتشیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی د ٚوالع ثٍزسد
ٔشص تلٕیٌٓیشی ثٟی 1ٝٙثٚ ٝرٛد ٔیآیذ ؤ ٝشصی اػت و ٝثیـتشیٗ فبكّ ٝثیٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی د ٚوالع داسد .آٖ د ٚخظ ٔٛاصی سا ٔشص
حبؿیٝای ٔی٘بٔیٓ .ثشای پیىؼُٞبیی و ٝثیش ٖٚاص ٔشصٞبی حبؿیٝای لشاس ٔیٌیش٘ذ ساثغ )2( ٝثشلشاس اػت (سیچبسدص.)2013 ،
ساثغ)2( ٝ

ضکل  -2بردارَای پطتیبان بٍ َمراٌ مرز ي حاضیٍ بُیىٍ

یىی اص ٔضایبی اٍِٛسیتٓ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ایٗ اػت و ٝثب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی تقّیٕی وٛچه ٘یض ٔیتٛا٘ذ تلٛیش عجمٝثٙذیؿذ ٜثب دلت خٛثی
اسائ ٝدٞذ و ٝدس٘تیز ٝآٖٞ ،ضیٞٝٙب وبٞؾ  ٚػشفت وبس افضایؾ ٔییبثذ (ٌبِتیشی  ٚوشأپ٘ .)1998 ،2شْافضاس  ENVI 5.1چٟبس ٘ٛؿ وشُ٘
( )Kernelثشای ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ دس ثخؾ عجمٝثٙذی ٔشثٛط ث SVM ٝث٘ ٝبْٞبی خغی ( ،)Linearچٙذرّٕٝای (،)Polynomial
ؿقبفی ()) ٚ Radial basic function(RBFپیچـی ( )Sigmoidتقشیف وشد ٜاػت ( )Dixon and Candade, 2008ثب تٛر ٝثٝ
ٔغبِقبت وبٚص ٚ ٌّٛٚوٛوؼیٌٗٛ ،)2009( 3إٞ ٚىبساٖ ( ٚ )2012ریبًٕ٘ٞ ٚ 4ىبساٖ ( )2011ثٟتشیٗ وشُ٘ ثشای عجمٝثٙذی وبسثشی
اساضی سا وشُ٘ ؿقبفی ( )RBFپیـٟٙبد وشدٜا٘ذ .دس ٔغبِق ٝحبضش اص ایٗ وشُ٘ رٟت عجمٝثٙذی اػتفبد ٜؿذ.
ثشای اعٕیٙبٖ اص وبسایی عجمٝثٙذی ،دلت عجمٝثٙذی اسصیبثی ٔیؿٛد .ثقذ اص عجمٝثٙذی تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای ثب اػتفبد ٜاص ٕ٘ٞٝ٘ٛبی تقّیٕی
و ٝدس س٘ٚذ عجمٝثٙذی دخبِت داد٘ ٜـذٜا٘ذ الذاْ ث ٝاسصیبثی كحت تلٛیش عجمٝثٙذیؿذٔ ٜیٌشدد .دس ایٗ تحمیك ،اص د ٚؿبخق ضشیت
وبپب ٚ 5دلت وُ 6اػتفبد ٜؿذ ،دلت وّی فجبست اػت اص ٘ؼجت پیىؼُٞبی ثٝدسػتی عجمٝثٙذی ؿذ ٜثش تقذاد وُ پیىؼُٞبی عجمٝثٙذی
ؿذ ٜو ٝاص ساثغٔ )3( ٝحبػجٔ ٝیؿٛد (سػِٛی.)1387 ،

ساثغ)3( ٝ

∑

دس ایٗ ساثغ OA ،ٝدلت ؤُ N ،قش تقذاد وُ پیىؼُٞبی آٔٛصؿی ∑ ٚرٕـ فٙبكش لغش اكّی ٔبتشیغ خغبػت .ث ٝدِیُ ایشادات
ٚاسد ثش دلت وّی ،غبِجبً دس وبسٞبی ارشایی ؤ ٝمبیؼ ٝدلت عجمٝثٙذی ٔٛسد تٛر ٝاػت ،اص ؿبخق وبپب اػتفبدٔ ٜیؿٛد ،چ ٖٛؿبخق وبپب
پیىؼُٞبیی سا و٘ ٝبدسػت عجمٝثٙذی ؿذٜا٘ذٛٔ ،سد تٛر ٝلشاس ٔیدٞذ  ٚاص ساثغٔ )4( ٝحبػجٔ ٝیؿٛد (ثٙیبد  ٚحبریلبدسی.)1386 ،

ساثغ)4( ٝ
ثشای ایٗ وبس اص ٘مبط ٔشرـ ثشداؿتؿذ ٜدس ٔغبِقبت كحشایی تٛػظ دػتٍبٛٔ ٜلقیتیبة رٟب٘ی  ٚػبٔب٘ ٌٌُٛ ٝاسث اػتفبد ٜؿذ.
1

. Optimal hyperplane
. Gualtieri & Cromp
3
. Kavzoglu & Colkesen
4
. Jiang
5
. Kappa coefficient
6
. Overall accuracy
2
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یافتٍَای پژيَص
٘مـ ٝوبسثشی اساضی ٔٙغمٛٔ ٝسدٔغبِق ٝؿبُٔ وبسثشی وـبٚسصی ،ثبتاللی ،دسختی ،دسیب ،پیىش ٜآثی ،ثذ ٖٚپٛؿؾ ،پٛؿؾ فّفی ٔیثبؿذ وٝ
اص عشیك سٚؽٞبی عجمٝثٙذی ٘ؾبستؿذٔ ٜبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ  ٚؿجى ٝفلجی دس ؿىُٞبی ( )5 ٚ 2،3،4تٟی ٝؿذ ٜاػت٘ .تبیذ ٔمبدیش
دلت وّی  ٚؿبخق وبپب ثشای تلبٚیش ٔٛسد اػتفبد ٜدس رذ 1 َٚآٔذ ٜاػت و٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ دس ٞش د ٚسٚؽ عجمٝثٙذی دس ٞش د ٚػبَ
دلت وّی  ٚؿبخق وبپب ثببتش اص  80ثٝدػتآٔذ ٜاػت و ٝثب اػتٙبد ثِ ٝفؼىی  ٚو )2003( 1ٗٞٛضشایت كحت وّی  ٚضشیت وبپبی
ثضسيتش اص  0/7اص٘ؾش كحت خیّی خٛة  ٚوٕتش اص  0/4ضقیف اػت٘ .تبیذ حبكُ اص آ٘بِیض آٔبسی ضشایت كحت ٘ـبٖ داد ؤ ٝبؿیٗ ثشداس
پـتیجبٖ ثب كحت وّی  86/42ثشای ػبَ  90/65 ٚ 2000ثشای ػبَ ٘ 2017ؼجت ث ٝسٚؽ ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی ثب كحت وّی 83/71
ثشای ػبَ  89/25 ٚ 2000ثشای ػبَ  2017داسای دلت ثیـتشی اػت.

ضکل  -2ومطٍ طبمٍبىذی پًضص زمیه با استفادٌ از ريش ماضیه بردار پطتیبان برای سال 2000

ضکل  -3ومطٍ طبمٍبىذی پًضص زمیه با استفادٌ از ريش ماضیه بردار پطتیبان برای سال 2017
1

. Lefsky and Cohen
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ضکل  -4ومطٍ طبمٍبىذی پًضص زمیه با استفادٌ از ريش ضبکٍ عصبی مصىًعی برای سال 2000

ضکل  -5ومطٍ طبمٍبىذی پًضص زمیه با استفادٌ از ريش ضبکٍ عصبی مصىًعی برای سال 2017
جذيل  -1صحت کلی ي ضریب کاپا ومطٍ تًلیذی سالَای  2000ي 2017
سال 2017

سال 2000
دلت کلی

ضریب کاپا

دلت کلی

ضریب کاپا

ماضیه بردار پطتیبان

86/42

0/83

90/65

0/88

ضبکٍ عصبی

83/71

0/80

89/25

0/87
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جذيل  -2مطخصات آماری صحت تًلیذکىىذٌ ي استفادٌکىىذٌ برای طبمٍبىذی تصًیر  ETM+با استفادٌ از دي ريش طبمٍبىذی (درصذ)

کالس
دسیب
پیىش ٜآثی
ثذ ٖٚپٛؿؾ
پٛؿؾ فّفی
وـبٚسصی
دسختی
ثبتاللی

ريش ماضیه بردار پطتیبان (سال )2000
صحت استفادٌکىىذٌ ()%
صحت تًلیذکىىذٌ ()%
95/73
96/55
81/82
79/41
94/52
86/25
95
86/36
80/95
70/83
81/82
94/74
66/27
79/71

ريش ضبکٍ عصبی مصىًعی (سال )2000
صحت تًلیذکىىذٌ ( )%صحت استفادٌکىىذٌ ()%
97/27
92/24
81/03
69/12
88
82/50
94/83
83/33
80
83/33
82/61
100
61/29
82/61

جذيل  -3مطخصات آماری صحت تًلیذکىىذٌ ي استفادٌکىىذٌ برای طبمٍبىذی تصًیر  OLIبا استفادٌ از دي ريش طبمٍبىذی (درصذ)
کالس
دسیب
پیىش ٜآثی
ثذ ٖٚپٛؿؾ
پٛؿؾ فّفی
وـبٚسصی
دسختی
ثبتاللی

ريش ضبکٍ عصبی مصىًعی (سال )2017
صحت استفادٌکىىذٌ ()%
صحت تًلیذکىىذٌ ()%
88/89
100
95/24
66/67
79/49
100
100
91/67
94/44
100
100
70/83
83/87
92/86

ريش ماضیه بردار پطتیبان (سال )2017
صحت تًلیذکىىذٌ ( )%صحت استفادٌکىىذٌ ()%
88/89
100
90/91
66/67
83/33
96/77
94/29
91/67
100
100
100
79/17
90
96/43

مساحت مربوط به هر کاربری در سالهای  0222و  0202در محیط نرمافزار  ArcMap10.3محاسبه شد و در جدول ( )4مشاهده میشود و همچنین
بهصورت مقایسهای در سالهای موردنظر در شکل ( )6آمده است.
ومًدار مساحت کاربریَا در پارن ملی بًجاق

2000
1500
1000
500
0

دسیب

ثبتاللی

پٛؿؾ فّفی ثذ ٖٚپٛؿؾ پیىش ٜآثی
2017

وـبٚسصی

دسختی

2000

ضکل  -6ممایسٍ مساحت کالسَای ومطٍ کاربری اراضی بٍدست آمذٌ در سالَای  2000ي 2017
جذيل  -4تغییرات کاربریَای پارن ملی بًجاق مربًط بٍ سالَای  2000ي 2017
بذين پًضص

پًضص علفی

دریا

پیکرٌ آبی

باتاللی

کطايرزی

درختی

مساحت کل در تصًیر

َکتار

488/61

827/01

1462/68

204/93

788/4

104/67

49/41

سال 2000

درصذ

12/47

21/11

37/33

5/04

20/12

2/11

1/26

مساحت کل در تصًیر

َکتار

523/53

695/61

1330/92

193/41

971/28

99/99

103/59

سال 2017

درصذ

13/36

17/75

33/97

4/94

24/79

2/55

2/64

مساحت تغییریافتٍ (درصذ)

64/376

34/694

13/758

47/973

32/717

59/845

10/200

اختالف تصايیر (درصذ)

7/147

-15/889

-9/008

-2/096

23/196

-4/471

109/654
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ثش اػبع ٘تبیذ جدول ( ،)4دس ثشسػی پٛؿؾ صٔیٗ دس ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِق ٝثیـتشیٗ ٔؼبحت دس ػبَ ٔ 2000شثٛط ث ٝپ ٟٝٙدسیب ثب
ٞ 1462/68ىتبس  ٚػپغ پٛؿؾ فّفی ثب ٞ 827/01ىتبس ثٛد ٜاػت  ٚفشكٞٝبی ثبتاللی ثب ٞ 788/4ىتبس ،ثذ ٖٚپٛؿؾ ثب ٞ 488/61ىتبس،
پیىش ٜآثی ثب ٞ 204/93ىتبس ،وـبٚسصی ثب ٞ 104/67ىتبس  ٚدسختی ثب ٞ 49/41ىتبس دس ستجٞٝبی ثقذی لشاس داس٘ذٕٞ .چٙیٗ ثیـتشیٗ
ٔؼبحت دس ػبَ ٔ 2017شثٛط ث ٝپ ٟٝٙدسیب ثب ٞ 1330/92ىتبس  ٚػپغ پ ٟٝٙثبتاللی ثب ٞ 971/28ىتبس دس ستج ٝد ْٚلشاس داسد ٚ
وبسثشیٞبی پٛؿؾ فّفی ثب ٞ 695/61ىتبس ،ثذ ٖٚپٛؿؾ ثب ٞ 523/53ىتبس ،پیىش ٜآثی ثب ٞ 193/41ىتبس ،دسختی ثب ٞ 103/59ىتبس ٚ
وـبٚسصی ثب ٞ 99/99ىتبس دس ستجٞٝبی ثقذی لشاس داس٘ذ .ثیٗ ػبَٞبی  2000تب  2017فشكٞٝبی دسیب ،پٛؿؾ فّفی ،پیىش ٜآثی ٚ
وـبٚسصی داسای وبٞؾ ٔؼبحت ثٛد٘ذ  ٚػبیش وبسثشیٞب افضایؾ ٔؼبحت داؿتٙذ.
ٔـخلبت آٔبسی دلت تِٛیذوٙٙذ ٚ ٜاػتفبدٜوٙٙذ ٜعجمٝثٙذی تلٛیش  ETM+ػبَ  2000ثش اػبع د ٚسٚؽ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ  ٚؿجىٝ
فلجی ٔلٛٙفی دس رذ )2( َٚآٔذ ٜاػت٘ .تبیذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝوالع ثذ ٖٚپٛؿؾ  ٚدسختی ثب دلت تِٛیذوٙٙذ ٚ ٜاػتفبدٜوٙٙذ ٜثببی
 ٚ %80ثببی  %90ثشای والع پٛؿؾ فّفی  ٚدسیب عجمٝثٙذی ؿذ ٜاػت .ایٗ ٘ـبٖدٙٞذ ٜلبثّیت تفىیه عیفی ثبب ثشای ایٗ والعٞبػت.
عجك ٘تبیذ ٔـبٞذ ٜؿذ و ٝپبییٗتشیٗ دلت تِٛیذوٙٙذ ٜدس ٔٛسد والع ثبتاللی ثب كحت اػتفبدٜوٙٙذ %61/29 ٜثب سٚؽ ؿجى ٝفلجی
ٔلٛٙفی ٔیثبؿذ دسحبِیو ٝاٍِٛسیتٓ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ دلت ثببتشی سا ثشای ایٗ والع ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
عجمٝثٙذی تلٛیش  OLIػبَ  2017ثشای سٚؽ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ دلت اػتفبدٜوٙٙذ %100 ٜثشای والع وـبٚسصی ،ثببی  %90ثشای
والعٞبی پیىش ٜآثی ،پٛؿؾ فّفی  ٚثبتاللی  ٚثببی  %80ثشای دسیب  ٚثذ ٖٚپٛؿؾ ٘ـبٖ ٔیدٞذ ٕٞچٙیٗ دلت تِٛیذوٙٙذ ٜثببی %90
ثشای والعٞبی ثذ ٖٚپٛؿؾ ،پٛؿؾ فّفی ،دسیب ،ثبتاللی  ٚوـبٚسصی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜدلت ثببی ایٗ سٚؽ ٔیثبؿذ.
بحث ي وتیجٍگیری
ثٝعٛسوّی عجمٝثٙذی  ٚتٟی٘ ٝمـ ٝوبسثشیٞبی اساضی یىی اص پشوبسثشدتشیٗ ٔٛاسد اػتفبد ٜاص دادٜٞبی ػٙزؾاصدٚس اػت  ٚاص ضشٚسیتشیٗ
اعالفبت ٔٛسد٘یبص ٔذیشاٖ ٔ ٚتِٛیبٖ ٔٙبثـ عجیقی٘ ،مـٞٝبی وبسثشی اساضی ٞؼت .ثب تٛر ٝث ٝإٞیت صیبد ا٘تخبة اٍِٛسیتٓ ٔٙبػت
عجمٝثٙذی تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای ،بصْ اػت و ٝدلت اٍِٛسیتٓٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدس عجمٝثٙذی تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای ٔمبیؼ ٚ ٝاٍِٛسیتٓٞبی دلیكتش
ؿٙبػبیی ؿ٘ٛذ .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛس دس پظٞٚؾ حبضش ،دلت تلبٚیش حبكُ اص عجمٝثٙذی د ٚاٍِٛسیتٓ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ  ٚؿجى ٝفلجی
ٔلٛٙفی ثشای تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای پبسن ّٔی ثٛربق ٔمبیؼ ٝؿذ٘ذ.
عجك رذَٞٚبی (ٔ )3 ٚ 2ـبٞذ ٜؿذ و ٝپ ٟٝٙدسیب ثب دلت تِٛیذوٙٙذ ٜثببی ( %90ثب ٞش د ٚسٚؽ) عجمٝثٙذیؿذ ٜاػت .وبسثشیٞبی
پٛؿؾ فّفی ،ثذ ٖٚپٛؿؾ  ٚوـبٚسصی ٘یض اص دلت تِٛیذوٙٙذ ٜثببیی ثشخٛسداس ٞؼتٙذ و ٝایٗ ٘ـبٖدٙٞذ ٜلذست تفىیه عیفی ثبب ثشای
ایٗ والعٞب اػت.
دس ایٗ ٔغبِق ٝپغ اص تلحیحبت بصْ  ٚپیؾپشداصؽٞبی اِٚی ٝتلٛیش ،الذاْ ث ٝعجمٝثٙذی تلٛیش ث ٝد ٚسٚؽ فٛق ٌشدیذٞ .ذ ایٗ ٔغبِقٝ
ٔمبیؼ ٝد ٚسٚؽ ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی ٔ ٚبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ  ٚتقییٗ ثٟتشیٗ سٚؽ ثشای عجمٝثٙذی تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای ٔٙغمٝ
ٔٛسدٔغبِق ٝثٛد .عجك ٘تبیذ سٚؽ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ثب كحت وُ  ٚضشیت وبپب ثببتش ٘ؼجت ث ٝسٚؽ ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی فّٕىشد
ثٟتشی دس تٟی٘ ٝمـ ٝوبسثشی اساضی دس ٔٙغمٛٔ ٝسدٔغبِق ٝداؿت ٝاػت٘ .تبیذ ایٗ پظٞٚؾ ٔـبث٘ ٝتبیزی اػت و ٝثشخی اص ٔحممبٖ دس
ٔٙبعك ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝآٖ دػتیبفتٝا٘ذ .ثٝفٛٙأٖخبَ ،فتحیصاد ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)1395سضبییٔمذْ ٕٞ ٚىبساٖ ( ،)1394رٟت عجمٝثٙذی
وبسثشی اساضی عجم ٝثٙذی ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ  ٚؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی سا ٔمبیؼ ٝوشد٘ذ ٘ ٚتیزٌ ٝشفتٙذ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ فّٕىشد
ثٟتشی داسد .یٛػفی ٕٞ ٚىبساٖ ( )1393رٟت تٟی٘ ٝمـ ٝوبسثشی اساضی ؿٟشػتبٖ ٘ٛس اٍِٛسیتٓٞبی ٔختّف عجمٝثٙذی سا ٔمبیؼ ٝوشد٘ذ ٚ
٘تیزٌ ٝشفتٙذ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ ضشایت وّی  ٚوبپب ث ٝتشتیت  90/94دسكذ  0/95 ٚدسكذ ٘ؼجت ث ٝسٚؽٞبی دیٍش داسای
دلت ثببتشی اػتٔ .یشصاییصادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ( ) 1394ػ ٝاٍِٛسیتٓ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ،ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی فبصی آستٕپ  ٚدسخت
تلٕیٓ ٌیشی رٟت تٟی٘ ٝمـ ٝپٛؿؾ صٔیٗ حٛص ٜآثخیض اسوٛاص اػتفبد ٜوشد٘ذ ؤ ٝبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ كحت وُ ثببتشی داؿت .اػّٕی
ٕٞ ٚىبساٖ ( )1394ثٔ ٝمبیؼ ٝسٚؽ ٞبی ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفیٔ ،بؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ  ٚؿیءٌشا ثشای اػتخشاد وبسثشی  ٚپٛؿؾ اساضی
پشداختٙذ و ٝكحت وّی ث ٝتشتیت  94/37 ٚ 85/68 ،89/91دسكذ ثشآٚسد ؿذ و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜثشتشی سٚؽ ؿیءٌشا دس ٔمبیؼ ٝثب د ٚسٚؽ
دیٍش ثٛد  ٚدس ستجٞ ٝبی ثقذی ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ  ٚؿجى ٝفلجی اص كحت لبثُ لجِٛی ثشخٛسداس ثٛد٘ذ .ثب تٛر ٝث ٝتحمیمبت ا٘زبْؿذٜ
ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝشفت و ٝفال ٜٚثش اٍِٛسیت ٓ ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ،اٍِٛسیتٓ ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی ٘یض داسای دلت لبثُ لجِٛی اػت و ٝثب
٘تبیذ آسخی  ٚادیت٘ظاد (ٔ ،)1390ؾبٞشی ٕٞ ٚىبساٖ (٘ ،)1392یبصی ٕٞ ٚىبساٖ (ٔ )1389غبثمت داسد .ایٗ ٘تبیذ ٘ـبٖدٙٞذٚ ٜاثؼتٍی
سٚؽٞبی ٔختّف عجمٝثٙذی ث ٝؿشایظ ٔٙغمٛ٘ ٚ ٝؿ تلبٚیش ٔٛسداػتفبد ٜثٛدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ضشٚست داسد ثب ٔمبیؼ ٝسٚؽٞبی ٔختّف عجم-ٝ
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ثٙذی وبسثشی اساضی ٞش ٔٙغم ،ٝسٚؽ ٔٙبػتتش ٔقشفی ٌشدد٘ .تبیذ ثٝدػتآٔذ ٜاص تغییشات ٔؼبحت وبسثشیٞب ٘ـبٖدٙٞذ ٜوبٞؾ فشكٝ
دسیب ،پٛؿؾ فّفی ،پیىش ٜآثی  ٚوـبٚسصی  ٚافضایؾ فشك ٝثذ ٖٚپٛؿؾ ،دسختی ،ثبتاللی ثیٗ ػبَٞبی  2000تب  2017اػت .وبسثشی
پیىش ٜآثی و ٝصیؼتٍب ٟٓٔ ٜپش٘ذٌبٖ ایٗ پبسن ّٔی اػت ثٝؿذت دس حبَ تخشیت ٞؼت .پبسن ّٔی ثٛربق ٕٞچ ٖٛپبسنٞبی ثیٗإِّّی اص
اسصؽ فّٕی ،آٔٛصؿی ،وـبٚسصی ،التلبدی  ٚتٛسیؼتی ثشخٛسداس اػت .إٞیت فّٕی  ٚالتلبدی آٖ ثِ ٝحبػ تٛٙؿ صیؼتی ٌٞٝ٘ٛبی
پش٘ذٌبٖ ٔ ٚبٞیبٖ آٖ ٞؼت .ػٛاحُ ٔبػٝای ثٝفٛٙاٖ یىی اص سایذتشیٗ ٔٙبعك تفشیحی دس ایشاٖ ث ٝؿٕبس ٔیسٚد .ػٛاحُ دسیبٞب فال ٜٚثش
صیجبییٕٝ٘ٛ٘ ،ای اص صیؼتٍبٜٞبی ثؼیبس فقبَ  ٚص٘ذ ٚ ٜدسفیٗحبَ آػیتپزیش اػت .ثب تٛر ٝث٘ ٝمؾ ٔ ٟٓپبسن ّٔی ثٛربق دس حفؼ تٛٙؿ
صیؼتی  ٚخذٔبتی و ٝاسائٔ ٝیدٞذ ،حفبؽت اص آٖ  ٚرٌّٛیشی اص تخشیت آٖ ضشٚسی ٞؼت.
مىابع
آسخی ،كبِح ( .) 1393تٟی٘ ٝمـ ٝوبسثشی اساضی دؿت فجبع ایالْ ثب اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفیٔ ،بؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ٚ
حذاوخش احتٕبَ٘ .ـشی ٝفّٕی ٔشتـداسی.43-30 ،)2(1 ،
آسخی ،كبِح؛ ادیت٘ظادٔ ،لغفی ( .)1390اسصیبثی وبسایی اٍِٛسیتٓٞبی ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ رٟت عجمٝثٙذی وبسثشی اساضی ثب اػتفبد ٜاص
دادٜٞبی ٔبٛٞاسٜای ِٙ ETM+ذػت (ٔغبِقٛٔ ٝسدی :حٛص ٜػذ ایالْ) .تحمیمبت ٔشتـ  ٚثیبثبٖصایی.440-420 ،)3(18 ،
اػّٕی ،فش٘ٛؽ؛ لشثب٘ی ،اسدٚاٖ؛ ػجحب٘ی ،ثٟشٚص؛ پٙبٙٞذٔ ،ٜحؼٗ (ٔ .)1394مبیؼ ٝسٚؽٞبی ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفیٔ ،بؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ
 ٚؿئٌشا دس اػتخشاد وبسثشی  ٚپٛؿؾ اساضی اص تلبٚیش ِٙذػت  .8ػٙزؾاصدٚس  ٚػبٔب٘ ٝاعالفبت رغشافیبیی دس ٔٙبثـ عجیقی-1 ،)3(6 ،
.14
+
ثٙیبد ،أیشاػالْ؛ حبری لبدسی ،ع .)1386( ٝتٟی٘ ٝمـ ٝرٍُٞٙبی عجیقی اػتبٖ ص٘زبٖ ثب اػتفبد ٜاص دادٜٞبی ػٙزٙذٔ ETM ٜبٛٞاسٜ
ِٙذػت  .7فّ ْٛآةٚخبن.638-627 ،)42(11 ،
دا٘ـی ،فّیشضب؛ ٚفبخٛأٟ ،ٜذی؛ پٙبٞیٔ ،لغفی (ٔ .)1395مبیؼة وبسآیی اٍِٛسیتٓٞبی ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ  ٚحذاوخش احتٕبَ دس
آؿىبسػبصی تغییشات وبسثشی اساضی (ٔغبِقة ٔٛسدی :حٛضة آثخیض ػیٕیٝٙسٚد( .ػٙزؾاصدٚس  GIS ٚایشاٖ.86-73 ،)2(8 ،
سضبیی ٔمذْٔ ،حٕذحؼیٗ؛ ِٚیضاد ٜوبٔشاٖ ،خّیُ؛ ا٘ذسیب٘ی ،كغشی؛ إِبعپٛس ،فشٞبد (ٔ .)1394مبیؼ ٝسٚؽٞبی ؿجى ٝفلجی ٔ ٚبؿیٗ
ثشداس پـتیجبٖ دس اػتخشاد ٘مـٞٝبی وبسثشی  ٚپٛؿؾ اساضی ثب اػتفبد ٜاص تلبٚیش ِٙذػت ٔ( 8غبِقٛٔ ٝسدی :حٛض ٝكٛفی چبی)٘ .ـشیٝ
فّٕی-پظٞٚـی رغشافیب  ٚثش٘بٔٝسیضی.183-163 ،)52(19 ،
سػِٛی ،فّیاوجش (ٔ .)1387جب٘ی ػٙزؾاصدٚس وبسثشدی ثب تأویذ ثش پشداصؽ تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای .تجشیض :دا٘ـٍب ٜتجشیض.
فبعٕیعّت ،ػیذسضب؛ ٔقذ٘یپٛس وشٔب٘ـبٞیٔ ،شتضی؛ ٞبؿٕی ،ػیذآسٔیٗ ( .)1394ثشآٚسد تغییشات ػغح پٛؿؾ رٍُٞٙبی سٚدػش ثب
اػتفبد ٜاص سٚؽٞبی عجمٝثٙذی ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی  ٚحذاوخش احتٕبَ٘ .ـشی ٝػٙزؾاصدٚس  ٚػبٔب٘ ٝاعالفبت رغشافیبیی دس ٔٙبثـ
عجیقی.44-33 ،)2(6 ،
عشح ربٔـ پبسن ّٔی ثٛربق ( .)1392پظٞٚـىذٔ ٜحیظصیؼت ،رٟبد دا٘ـٍبٞی ،اػتبٖ ٌیالٖ.
فتحیصاد ،حؼٗ؛ كفشی ،فغب؛ ثبصٌیشٔ ،ؼقٛد؛ خؼشٚی ،غالٔشضب ( .)1395اسصیبثی ٔ ٚمبیؼ ٝسٚؽٞبی ٔبؿیٗثشداسپـتیجبٖ ثب وشُ٘ٞبی
خغی ،چٙذ رّٕ ٝای  ٚپبی ٝؿقبفی ثب ؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی ثشای عجمٝثٙذی وبسثشی اساضی .فلّٙبٔ ٝفّٕی-پظٞٚـی تحمیمبت ٔشتـ ٚ
ثیبثبٖ ایشاٖ.743-729 ،)4(23 ،
وـبٚسص ،احٕذ؛ لبػٕیبٖ یضدی ،حٕیذ ( .)1384یه اٍِٛسیتٓ ػشیـ ٔجتٙی ثش ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ ثشای عجما ٝثٙاذی تلابٚیش اثاش
عیفای ثاب اػتفبد ٜاص ٕٞجؼتٍی ٔىب٘ی٘ .ـشیٟٙٔ ٝذػی ثشق ٟٙٔ ٚذػی وبٔپیٛتش ایشاٖ.44-37 ،)3(1 ،
ٔختبسیٔ ،حٕذحؼیٗ؛ ٘زفی ،احٕذ (ٔ .)1394مبیؼ ٝسٚؽٞبی عجمٝثٙذی ٔبؿیٗ ثشداس پـتیجبٖ  ٚؿجى ٝفلجی ٔلٛٙفی دس اػتخشاد
وبسثشیٞبی اساضی اص تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای ِٙذػت ٔ .TMزّ ٝفّ ٚ ْٛف ٖٛٙوـبٚسصی ٙٔ ٚبثـ عجیقی.45-35 ،)72(19 ،
ٔؾبٞشیٔ ،حٕٛدسضب؛ اػفٙذیبسیٟٔ ،شداد؛ ٔؼیحآثبدیٔ ،حٕذحؼٗ؛ وٕبِی ،اسدٚاٖ ( .)1392پبیؾ تغییشات صٔب٘ی وبسثشی اساضی ثب
اػتفبد ٜاص فٗٞبی ػٙزؾ اصدٚس  ٚػیؼتٓ اعالفبت رغشافیبیی (ٔغبِقٛٔ ٝسدی :ریشفت ،اػتبٖ وشٔبٖ) .ػٙزؾاصدٚس  ٚػبٔب٘ ٝاعالفبت
رغشافیبیی دس ٔٙبثـ عجیقی.39-25 ،)2(4 ،
ٟٔذٚیبٖ چـٕ ،ٌُ ٝفّیاوجش؛ ٔحٕذحؼیٙیبٖ ،ؿٟشاْ (ٔ .)1393مبیؼ ٝسٚؽٞبی عجمٝثٙذی ٔبوضیٕٓ ؿجبٞت٘ ،ضدیهتشیٗ ٕٞؼبیٚ ٝ
ؿجى ٝفلجی ثشای تلبٚیش ٔبٛٞاسٜای٘ ،خؼتیٗ ٕٞبیؾ ّٔی وبسثشد ٔذَٞبی پیـشفت ٝتحّیُ فضبیی (ػٙزؾاصدٚس  )GIS ٚدس آٔبیؾ
ػشصٔیٗ 6 ٚ 5 ،اػفٙذٔب ،ٜدا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ،یضد.
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ٝیٟ غیشپبسأتشیه دس تٜذی ٘ؾبستؿذٙثٝبی عجمٞٓسیتٍِٛ اسصیبثی ا.)1394(  رقفش،بدی لبدیىالییٚ ٔشیٓ؛ ا،حیذ؛ ٘یه ٘ظادٚ ،ٜٔیشصایی صاد
.44-29 ،)3(6 ،بثـ عجیقیٙٔ  اعالفبت رغشافیبیی دسٝ٘ ػبٔبٚ سٚزؾاصدٙ ػ.8 ذػتِٙ یشٚ اص تلبٜؿؾ صٔیٗ ثب اػتفبدٛ پٝ٘مـ
ٚ َذی حذاوخش احتٕبٙثٝؽ عجمٚ سٚ دٝ ٔمبیؼ.)1389( ٗ صیٗاِقبثذی،یٙ حؼیٗ؛ حؼی، ٔحٕذسضب؛ ّٔىی ٘ظاد،ة؛ اختلبكیٛ یقم،٘یبصی
.132-119 ،)20(8 ،ٝػقٛ تٚ  رغشافیب.)ْ ػذ ایالٜصٛ ح:سدیٛٔ ٝ وبسثشی اساضی (ٔغبِقٝفی دس اػتخشاد ٘مـٛٙ فلجی ٔلٝؿجى
یشٚذی تلبٙثٝبی ٔختّف عجمٞٓسیتٍِٛ اٝ ٔمبیؼ.)1393( الٟ ؿ،اٍ٘شٛ حٕیذسضب؛ ت،؛ ٔشادیٝ ػٕی،ذی؛ ٔیشصاییٟٔ ،ٜ كبِح؛ تبص،ػفیٛی
،)3(5 ،بثـ عجیقیٙٔ  اعالفبت رغشافیبیی دسٝ٘ ػبٔبٚ سٚزؾاصدٙ ػ.)سٛ٘ ٖشػتبٟ ؿ:سدیٛٔ ٝ وبسثشی اساضی (ٔغبِقٝ ٘مـٝیٟای دس تٜاسٛٞٔب
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ٌ -1ط ٜٚػّ ْٛزأی زا٘كىس ٜوكبٚضظی ،زا٘كٍبٌ ٜیالٖ ،ایطاٖ
 -2ثرف تحمیمبت ػّ ْٛزأیٔ ،طوع تحمیمبت  ٚآٔٛظـ وكبٚضظی ٙٔ ٚبثغ َجیؼی اؾتبٖ ٌیالٖ ،ؾبظٔبٖ تحمیمبت ،آٔٛظـ  ٚتطٚیج
وكبٚضظی ،ضقت ،ایطاٖ
چکیذُ
ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾی اثطات ؾُٛح ٔرتّف پٛزض ٌیب ٜوبُٔ قٛیس ( )Anethum graveolensثط ػّٕىطز ،غّظت ثطذی فطاؾٙجٞٝبی ذٖٛ
ٚ ٚیػٌیٞبی اؾترٛاٖ زضقت٘ی جٛجٞٝبی ٌٛقتی ،اظ  200لُؼ ٝجٛج ٝیه ضٚظ( ٜضاؼ  )308زض لبِت َطح وبٔالً تهبزفی ثب چٟبض
تیٕبض  ٚپٙج تىطاض ( 10لُؼ ٝزض ٞط تىطاض) اؾتفبز ٜقس .جٛجٞٝب ثَٛ ٝض تهبزفی زض ثیٗ تیٕبضٞبی آظٔبیكی قبُٔ ؾُٛح نفط،0/5 ،
 2/0 ٚ 1/0زضنس پٛزض ٌیب ٜوبُٔ قٛیس تٛظیغ قس٘س .زض ضاثُ ٝثب ٔیبٍ٘یٗ ذٛضان ٔهطفی  ٚافعایف ٚظٖ جٛجٞٝب زض وُ زٚض ٜپطٚضـ،
تیٕبض یه زضنس پٛزض قٛیس ثبالتطیٗ  ٚتیٕبض ز ٚزضنس پٛزض قٛیس يؼیفتطیٗ ػّٕىطز ضا ٘كبٖ زاز٘س  ٚتیٕبضٞبی حبٚی ؾُٛح نفط ٚ
 0/5زضنس پٛزض قٛیس زض حس ٚاؾٍ ز ٚتیٕبض ٘رؿت لطاض ٌطفتٙس ( .)P<0/05اظ ٘ظط يطیت تجسیُ ذٛضان ،تٟٙب تفبٚت ٔؼٙیزاض
ٔكبٞس ٜقس ٜزض ثیٗ تیٕبضٞب ث ٝافعایف ٔمساض ایٗ يطیت زض جٛجٞٝبی تیٕبض حبٚی ز ٚزضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس زض وُ زٚض ٜپطٚضـ
ٔؼُٛف ثٛز ( .)P<0/05غّظت آ٘عیٓ آِىبِیٗ فؿفبتبظ ؾطْ زض زٚضٜٞبی اضظیبثی ( 42 ٚ 21ضٚظٌی) زض تیٕبض حبٚی ز ٚزضنس پٛزض ٌیبٜ
قٛیس افعایف ٔؼٙیزاضی ضا زض ٔمبیؿ ٝثب زیٍط تیٕبضٞب ٘كبٖ زاز ( .)P<0/05غّظت ػٙبنط وّؿیٓ  ٚفؿفط ؾطْ تحتتأثیط جیطٜٞبی
آظٔبیكی لطاض ٍ٘طفتٚ .ظٖ ،ََٛ ،ػطو  ٚزضنس ذبوؿتط اؾترٛاٖ زضقت٘ی تفبٚت ٔؼٙیزاضی ضا زض ثیٗ تیٕبضٞبی آظٔبیكی ٘كبٖ
٘ساز٘ .تبیج پػٞٚف حبيط ٘كبٖ زاز و ٝاؾتفبز ٜاظ یه زضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس زض جیط ٜجٛجٞٝبی ٌٛقتی يٕٗ ثٟجٛز ػّٕىطز ضقس،
تأثیط ٘بُّٔٛثی ثط ض٘ٚس ضقس  ٕٛ٘ ٚؾیؿتٓ اؾىّتی جٛجٞٝب ٘ساضز.
کلیذ ٍاصُّا :پٛزض قٛیس ( ،)Anethum graveolensجٛجٌٛ ٝقتی ،ؾیؿتٓ اؾىّتی ،ػّٕىطز ،فطاؾٙجٞٝبی ذٖٛ
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Abstract
To investigate the effects of the whole dill plant powder different levels on performance of some blood
parameters and tibial characteristics of broilers, 200 one-day-old male chicks (Ross-308) were used in a
completely randomized design with four treatments and five replicates (10 chicks per replicate). Chicks
were randomly distributed among the experimental treatments including 0, 0.5, 0.1, and 0.2% levels of
whole dill plant powder. In regards to feed intake and weight gain during the entire growing period, the
treatments contained 1% and 2% of dill plant powder had the highest and the lowest feed intake,
respectively, and treatments containing 0.5% dill powder and control group were in the middle of the first
two treatments (P<0.05). In terms of feed conversion ratio, the only significant difference observed
between treatments throughout the entire experimental period was a significant increase in the amount of
feed conversion ratio in the chicks treated with 2% dill plant powder. Serum alkaline phosphatase
concentration showed a significant increase in both assessing periods (21 and 42 days) for the 2% dill plant
powder treatment compared to the other experimental treatments (P<0.05). Serum calcium and phosphorus
concentrations were not affected by experimental diets. The weight, length, width, and ash percentage of
the tibial bone did not show any significant difference between the experimental treatments. The results of
this study showed that using 1% of dill plant powder in broiler chicken diets, while improving growth
performance, did not have any adverse effect on skeletal growth and development of chickens.
Keywords: Dill (Anethum graveolens)powder, Broiler chicken, Skeletal system, Performance, Blood
parameters
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هقذهِ
اؾتفبز ٜاظ آ٘تیثیٛتیهٞب زض جیطَ ٜیٛض ث ٝػٛٙاٖ ٔحطن ضقس ث ٝػّت ٚجٛز ثبلیٔب٘س ٜآ٘تیثیٛتیه  ٚثطٚظ ٔمبٔٚت ثبوتطیٞب زض اثط ٔهطف
فطآٚضزٜٞب ٔ ٚحهٛالت زاْ َ ٚیٛض ٕٛٞاضٛٔ ٜضز ا٘تمبز پػٞٚكٍطاٖ حٛظ ٜؾالٔت ٔ ٚهطف وٙٙسٌبٖ لطاض ٌطفت ٚ ٝزض ؾُح جٟب٘ی ث ٝػٛٙاٖ
ٔكىّی ثٟساقتی زض ضاثُ ٝثاب ؾاالٔت ا٘ؿابٖ ٔ ٚحایٍ ظیؿات قاٙبذت ٝقاس ٜاؾات (ذابٖٕٞ ٚ 1ىابضاٖ .)2012 ،ثؿایبضی اظ تطویجابت
آ٘تیثیٛتیىی ٔٛضز اؾتفبز ٜا٘ؿبٖ ،زاْ َ ٚیٛض  ٚآثعیبٖ زاضای زضنسٞبی ثبالی زفغ تغییط ٘یبفت ٚ ٝیب ٔتبثِٛیتٞبی زاضٚیی ٞؿتٙس (زاواٚ 2ٛ
ٕٞىبضاٖ٘ .)2017 ،ىت ٟٓٔ ٝآٖاؾت و ٝفمٍ وٕتط اظ  10زضنس ٔٛاز زاضٚیی زض ثسٖ تغییاط قاىُ ٔاییبثٙاس  ٚثبلیٕب٘اس ٜآٖ ثاسٞ ٖٚایچ
تغییطی اظ ثسٖ زفغ ٔیٌطزز (ؾبغطیٕٞ ٚ 3ىبضاٖ .)2014 ،ثب تٛج ٝث ٝایٗ و ٝآ٘تیثیٛتیهٞب ثط اؾبؼ تأثیط ثط ٔیىطٚاضٌب٘یؿآٞاب َطاحای
ٔیٌطز٘سٔ ،یتٛا٘ٙس اضٌب٘یؿٓٞبیی ٔب٘ٙس ثبوتطیٞب ،لبضچٞب  ٚجّجهٞبی ضیع ضا ٘یع تحت تأثیط لطاض زٙٞسٌ .ؿتطـ ثابوتطیٞابی ٔماب ْٚثاٝ
آ٘تیثیٛتیه ،ثط ٓٞظ٘ٙس ٜتؼبزَ ٔحیٍ ظیؿت ثٛز ٚ ٜایجبز ػٛاضو پیفثیٙی ٘كس ٜثط ا٘ؿبٖ  ٚحیٛا٘بت اظ ػٛالت حًاٛض ایاٗ تطویجابت زض
ٔحیٍ ظیؿت ذٛاٞس ثٛز (ٞبزیٕٞ ٚ 4ىبضاٖ .)2011 ،زض پی ثطٚظ ایٗ ٔٛاضزَ ،یف ٌؿتطزٜای اظ افعٚز٘ایٞاب ثاب ٞاسف ٔؼطفای جابیٍعیٙی
ٔٙبؾت  ٚایٕٗ ثطای آ٘تیثیٛتیهٞبی ٔحطن ضقس ٔٛضز ثطضؾی  ٚاضظیبثی لطاض ٌطفتٙاس (ذابٖ ٕٞ ٚىابضاٖٞ .)2012 ،طچٙاس ٔهاطف آ٘تای
ثیٛتیهٞبی ؾٙتتیه زض زٞٝٞبی ٌصقت ٝتٛا٘ؿت ٝزض زضٔبٖ ثیٕبضیٞبی ػف٘ٛی ٘مف ٕٟٔی ضا ایفب ٕ٘بیس ،أاب ٔكاىالت ػٕاس ٜایاٗ ٔاٛاز،
قبُٔ ایجبز ٔمبٔٚت ٔیىطٚثی ،لیٕت ثبال ٔ ٚكىالت ٔحیٍ ظیؿتی آ٘تیثیٛتیهٞب زض فطز ٔهطف وٙٙسٛٔ ٜجت قس ٜاؾت و ٝأطٚظ ٜتٕبیُ
ثٔ ٝهطف ٔٛاز جبیٍعیٗ ثب اثطات جب٘جی وٕتط ،ثیف اظ پیف افعایف یبثس (اضؾالٖٕٞ ٚ 5ىبضاٖ.)2004 ،
ٌیبٞبٖ زاضٚیی  ٚاؾب٘ؽ آٖٞب اظ جّٕٟٓٔ ٝتطیٗ جبیٍعیٗٞبی ثبِم ٜٛثطای آ٘تیثیٛتیهٞب ثٛزٚ( ٜیٙسیؿچٕٞ ٚ 6ىابضاٖ ٚ )2008 ،اظ جّٕاٝ
ٔعایبی احتٕبِی ٔطتجٍ ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ تطویجبت زض تغصیَ ٝیٛض ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضزی قبُٔ تحطیه اقتٟب ٔ ٚهطف ذٛضان ،ثٟجٛز افاعایف
ٚظٖ  ٚيطیت تجسیُ ذٛضان (وطیؿتبویٕٞ ٚ 7ىبضاٖ2011 ،؛ ثٟبزضیٕٞ ٚ 8ىابضاٖ ،)2013 ،ثٟجاٛز تطقاح آ٘اسٚغٖ آ٘اعیٓٞابی ًٞإی ٚ
فؼبَؾبظی پبؾد ایٕٙی (ٚیٙسیؿچ ٕٞ ٚىبضاٖ2008 ،؛ ٌطاقٛضٖ ،)2010 ،9وبٞف جٕؼیت ٔیىطٚاضٌب٘یؿآٞابی پبتٛغ٘یاه  ٚپبیساضؾابظی
اوٛؾیؿتٓ ثبوتطیبیی زؾتٍبٌٛ ٜاضـ (ٚیٙسیؿچ ٕٞ ٚىبضاٖ2008 ،؛ ٚیؿپبتٕٞ ٚ 10ىبضاٖ ٚ )2019 ،زض ٘تیج ٝثٟجٛز قاطایٍ ثاطای جاصة
ٔٛاز ٔغصی (حبجیآلبپٛض ٚ 11ضيبییپٛض )2018 ،12اقبض ٜوطز.
قٛیس ( )Anethum graveolens L.یه ٌیب ٜزاضٚیی یىؿبِٔ ٚ ٝتؼّك ث ٝذب٘ٛاز ٜچتطیبٖ ( )Apiaceaeاؾت و ٝثاب ز ٚضٚیىاطز زاضٚیای ٚ
ذٛضاوی وكت ٛٔ ٚضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز .اظ جّٕ ٝتطویجبت ٔؤثطٛٔ ٜجٛز زض اؾب٘ؽ قاٛیس ٔایتاٛاٖ ثاِ ٝیٕا30-60 ،Limonen( ٗ٘ٛ
زضنس) ،وبض 33 ،Carvone( ٖٚزضنس)  ٚآِفب-فال٘سضٖ ( )20/61 ،α-phellandreneاقبض ٜوطز (اؾتبضٚیٌ ٚ 13یج٘ٛع2005 ،14؛ ؾیٙتیٓٚ 15
ٕٞىبضاٖ .)2016 ،آِفاب-پیا ،)α-pinene( ٗٙزیتاطپٗ ( ،)diterpeneؾایٙئٔ ،)cineole( َٛیطؾاٗ ( ،)myrceneآپیا ،)apiol( َٛوابٔف
( ٚ )Campheثتب-ؾیٕٗ ( ) β-cymeneاظ زیٍط تطویجبت ٔاؤثط ٜقاٙبذت ٝقاس ٜزض ٌیاب ٜقاٛیس ٞؿاتٙس (ٔجیاس2006 ،16؛ ضازِٚؿاىٚ 17ٛ
ٕٞىبضاٖ .) 2010 ،قٛیس ث ٝػٛٙاٖ یه ٌیب ٜزاضٚیای وابضثطز فطاٚا٘ای زض ثٟجاٛز اذاتالالت ٌٛاضقای ٔب٘ٙاس ٘فاد ،ؾٞ ٛبيإ ٚ ٝزضز ٔؼاسٜ
(حؿیٗظازٕٞ ٚ 18ٜىبضاٖ2002 ،؛ یعزاٖپطؾت  ٚثٟطأیویب2008 ،؛ وبئٛض ٚ 19آضٚضا )2010 ،20زض ا٘ؿبٖ  ٚوابٞف ؾاُٛح وّؿاتط َٚواُ،
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 ٚ LDL-Cتطیٌّیؿطیس ذ ٚ ٖٛافعایف ؾُح  HDL-Cذ ٖٛزض ا٘ؿبٖ َ ٚیٛض (یعزاٖپطؾت  ٚػّٛی2001 ،1؛ یعزاٖپطؾت  ٚثٟطأایویاب،
2008؛ تطویٕٞ ٚ 2ىبضاٖ )2018 ،زاضز .ثطي قٛیس ٘یع حبٚی ٔمبزیط ظیبزی ٚیتبٔیٗ ٚ ٚ Aیتبٔیٗ  Cثٛز ٚ ٜزاضای فیجط ٔٙبؾجی اؾات واٝ
ث ٝػٛٙاٖ یه پطیثیٛتیه ٔیتٛا٘س اثطات ٔثجتی ضا ثط فّٛض ٔیىطٚثی ضٚزٞ ٜب  ٚض٘ٚس جصة ٔاٛاز ٔغاصی زض ا٘ؿابٖ َ ٚیاٛض ثاط جابی ٌاصاضز
(ٕٛٞزٕٞ ٚ 3ىبضاٖ.)2019 ،
زض ثطضؾی ٌعاضـٞبی ٔٙتكط قس ٜزض ضاثُ ٝثب تأثیط ٔهطف ٌیب ٜقٛیس ثط ٔؼیبضٞبی ػّٕىطزی ،غّظت فطاؾٙجٞٝبی ذا٘ٛی ٚ ٚیػٌایٞابی
فیعیِٛٛغیه پط٘سٌبٖ ٘تبیج ٔتفبٚتی ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .نطف٘ظط اظ تؼسز ػٛأُ تأثیطٌصاض حبوٓ ثط ٞط پػٞٚف ،قست تفبٚتٞب زض ثیٗ ٘تابیج
ث ٝزؾت آٔس ٜزض حٛظٜٞبیی ٔب٘ٙس ػّٕىطز ٚ ٚیػٌی ٞبی فیعیِٛٛغیه ثیكتط ثٛز( ٜثطای ٔثبَ ثٟبزضی ٕٞ ٚىبضاٖ2013 ،؛ اؾسی فیطٚظآثبزی
َ ٚبٞطپٛض1393 ،؛ ضفیؼی َبضیٕٞ ٚ 4ىبضاٖ ٚ )2016 ،زض ٔٛاضزی ٔب٘ٙس تأثیط ثط غّظت ثطذی فطاؾٙجٞٝبی ذ٘ٛی اتفبق ٘ظاط ثیكاتطی زض
ثیٗ ٘تبیج اضائ ٝقسٔ ٜكبٞسٔ ٜیقٛز (ثطای ٔثبَ تطوی ٕٞ ٚىابضاٖ2018 ،؛ ٕٞاٛز ٕٞ ٚىابضاٖ .)2019 ،اظ ایاٗ ضٚی پطزاذات ثیكاتط ثاٝ
قٙبذت اثطات ایٗ ٌیب ٜزاضٚیی ثط پطٚؾ ٝپطٚضـ َیٛض  ٚػٛأُ ٔؤثط ثط ثطٚظ ایٗ اثطات يطٚضی ث٘ ٝظط ٔیضؾس .ػّیضغآ اضائأُ ٝابِجی زض
ظٔی ٝٙتأثیطٌصاضی ٔهطف ٌیب ٜقٛیس ثط غّظت ٛٞضٖٔٞٛبی تیطٚئیسی (آجیا  ٚ 5جب٘بضزٞب٘ابٖ ،)2007 ،6تاب وٙا ٖٛػٛالات ٘بقای اظ ایاٗ
تأثیطٌصاضی ثبِم ٜٛثط ض٘ٚس ؾٛذتٚؾبظ ثسٖ ،ثٚ ٝیػ ٜزض ظٔی ٝٙقىُ ٌیطی  ٚضقس ؾیؿتٓ اؾترٛا٘ی ثسٖ پط٘س ،ٜپػٞٚكی ث ٝا٘جابْ ٘طؾایسٜ
اؾت .ثب تٛج ٝث ٝپتب٘ؿیُ ٔتبثِٛیه اؾتفبز ٜاظ ٌیبٞبٖ زاضٚیی ،ث ٝػٛٙاٖ جبیٍعیٙی ثطای آ٘تیثیٛتیهٞبی ٔحطن ضقس ،زض ثٟجاٛز ػّٕىاطز
َیٛض ٌٛقتی ِ ٚصا وبٞف اثطات ٘بُّٔٛة ٔحیٍ ظیؿتی ٘بقی اظ ٔهطف تطویجبت ؾٙتتیه ٔحطن ضقس ،پػٞٚف حبيط ثاب ٞاسف ثطضؾای
ٔیعاٖ افعٚزٖ ؾُٛح ٔرتّف پٛزض ٌیب ٜوبُٔ قٛیس ثط ػّٕىطز ضقس ،غّظت ثطذی فطاؾٙجٞٝبی ذ٘ٛی ٚ ٚیػٌیٞبی اؾاترٛاٖ زضقات٘ای
جٛجٞٝبی ٌٛقتی َطاحی  ٚا٘جبْ قس.
هَاد ٍ رٍشّا
زض ُٔبِؼ ٝحبيط اظ  200لُؼ ٝجٛج ٝذطٚؼ ٌٛقتی یه ضٚظ( ٜضاؼ  ) 308ثط اؾبؼ َطح وبٔالً تهبزفی ثب چٟبض تیٕبض  ٚپٙج تىطاض 10 ٚ
ٔكبٞس ٜزض ٞط تىطاض ا٘جبْ قس .زٔبی ٔحیُی ؾبِٗ ثب تٛج ٝث ٝتٛنیٞٝبی اضائ ٝقس ٜثطای ؾٛی ٝضاؼ (ضاؼ  )2007زض َ َٛزٚض ٜتٙظیٓ
ٌطزیس .ثط٘بٔٛ٘ ٝضزٞی زض ؾ ٝضٚظ ٘رؿت ث ٝنٛضت ٘ٛضزٞی پیٛؾت ٚ ٝاظ ضٚظ چٟبضْ ث ٝنٛضت اػٕبَ  23ؾبػت ضٚقٙبیی  ٚیه ؾبػت
تبضیىی اجطا قس .ثط٘بٔ ٝغصازٞی قبُٔ جیطٜٞبی آغبظیٗ ( 1-21ضٚظٌی)  ٚضقس ( 22-42ضٚظٌی) ثٛز  ٚث ٝقىُ آضزی  ٚزؾتطؾی آظازا٘ٝ
ث ٝپط٘سٜٞب ذٛضا٘س ٜقس (جس .) 1 َٚپؽ اظ تٟیٌ ٝیب ٜقٛیس اظ ٔٙبثغ ٔحّی ،ثٙٔ ٝظٛض ذكه وطزٖ ٌیب ٜثٔ ٝست  72ؾبػت ثط ضٚی ثؿتط
تٛضی ثب اضتفبع ٘یٓ ٔتط اظ ؾُح ظٔیٗ زض ٔمبثُ ٛٞا لطاض ٌطفت ،اظ ٔحه َٛذكه قس ٜپٙج ظیط ٕ٘ ٝ٘ٛثٙٔ ٝظٛض تؼییٗ ٔمساض ٔٛاز ٔغصی
قب ُٔ ٔبز ٜذكه ،پطٚتئیٗ ذبْ ،ػهبض ٜاتطی ،فیجط ذبْ ،ػهبض ٜػبضی اظ اظت  ٚذبوؿتط اذص َ ٚجك ضٚـٞبی  )1990( AOACآ٘بِیع
قس٘س .ا٘طغی لبثُ ٔتبثِٛیؿٓ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ثط ٔجٙبی ایٗ آ٘بِیع  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٔؼبزِ ٝاضائ ٝقس ٜتٛؾٍ ٔسٕٞ ٚ 7ٌٛٚىبضاٖ (ٔ )2010حبؾج ٝقس.
ٔیبٍ٘یٗ ٘تبیج حبنُ قس ٜثطای تطویت قیٕیبیی ٌیب ٜقٛیس زض جس )2( َٚاضائ ٝقس ٜاؾت .تیٕبضٞبی آظٔبیكی زض زٚضٜٞبی آغبظیٗ  ٚضقس
ثب افعٚزٖ ؾُٛح ٔرتّف پٛزض ٌیب ٜوبُٔ قٛیس ث ٝجیط ٜپبی ٝقىُ ٌطفت ٚ ٝػجبضت ثٛز٘س اظ :تیٕبض  :1جیط ٜپبی( ٝفبلس پٛزض ٌیب ٜقٛیس) ثٝ
ػٛٙاٖ تیٕبض قبٞس ،تیٕبض  :2جیط ٜپبی ٝحبٚی  0/5زضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس؛ تیٕبض  :3جیط ٜپبی ٝحبٚی  1/0زضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس  ٚتیٕبض :4
جیط ٜپبی ٝحبٚی  2/0زضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس.
ثٙٔ ٝظٛض ثجت ضوٛضزٞبی ػّٕىطزی ،جٛجٞ ٝب زض ٞط تىطاض ،زض ثسٚ ٚضٚز ث ٝؾبِٗ پطٚضـ  ٚزض ازأ ٝزض پبیبٖ ٞط ٞفت ٝث ٝنٛضت ٌطٞٚی
تٛظیٗ قس٘سٔ .یعاٖ ذٛضان ٔهطفی ثطای ٞط تىطاض ٘یع ث ٝنٛضت ٞفتٍی زض ٞط تىطاض ا٘ساظٌٜیطی قس  ٚزض ٟ٘بیت ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ اَالػبت
يطیت تجسیُ ذٛضان جٛجٞٝب زض ٞط تىطاض ٔحبؾجٌ ٝطزیس .زض ا٘تٟبی زٚض ٜآغبظیٗ ( 21ضٚظٌی) یه پط٘س ٜاظ ٞط تىطاض ثب ٚظٖ ثسٖ ٘عزیه
ثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٚظ٘ی تىطاض ٔطث َٝٛا٘تربة  ٚپؽ اظ اػٕبَ ز ٚؾبػت ٌطؾٍٙیٔ ،مساض یه ؾیؾی ذ ٖٛاظ َطیك ٚضیس ظیطثبَ ٌطفت ٝقس .پیف
اظ ثطٌطزا٘سٖ جٛجٞٝب ث ٝپٗٞبی ٔطث ،َٝٛجٛجٞٝب ثب اؾتفبز ٜاظ حّم ٝپب ػالٔتٌصاضی قس٘س  ٚزض  42ضٚظٌی ٘یع ثبض زیٍط اظ ٕٞبٖ جٛجٞٝب
ذٍ٘ٛیطی قسٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بی ذ ٖٛاذص قس ٜزض ٞط زٚض ٜثب ٞسف جساؾبظی ؾطْ ثالفبنّ ٝثِِٞٝٛ ٝبی آظٔبیكی فبلس ٔبز ٜيسا٘ؼمبز ٔٙتمُ
1

Alavi
Torki
3
Hammod
4
Rafiei-Tari
5
Ajith
6
Janardhanan
7
Medugu
2
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قس٘س .ؾطْ ِِٞٝٛبی حبٚی ذِ ٖٛرت ٝقس ٜاظ َطیك ؾب٘تطیفیٛغ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثٔ ٝست  10زلیم ٝثب ؾطػت  1000زٚض زض زلیم ٝجسا قس.
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ؾطْ جسا قس ٜزض ٔیىطٚتیٛةٞبی ٔ 0/5یّیِیتطی ترّی ٚ ٝاثتسا زض زٔبی  ٚ -10ؾپؽ زض زٔبی  -20زضج ٝؾب٘تیٌطاز ثٔ ٝست
 48ؾبػت ٍٟ٘ساضی قس ٚ ٜزض ازأ ٝغّظت آ٘عیٓ آِىبِیٗفؿفبتبظ ( ٚ (ALPغّظت ػٙبنط وّؿیٓ ( ٚ )Caفؿفط ( )Pزض ایٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثط
ٔجٙبی ضٚـٞبی ضً٘ؾٙجی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ویتٞبی تكریم َجی قطوت پبضؼ آظٔ ٖٛا٘ساظٌٜیطی قس.
جذٍل  -1تزکیب هَاد خَراکی ٍ هَاد هغذی در دٍرُّای آغاسیي ٍ رضذ
زٚض ٜآغبظیٗ ( 1تب  21ضٚظٌی)

اجعای ذٛضان (زضنس)
شضت
وٙجبِ ٝؾٛیب
ضٚغٗ ؾٛیب
پٛؾت ٝنسف
زی وّؿیٓ فؿفبت
ٕ٘ه
ِیعیٗ
ٔتی٘ٛیٗ
1
ٔىُٕ ٔؼس٘ی ٚ ٚیتبٔیٙی
ٌیب ٜوبُٔ قٛیس
تطویت قیٕیبیی جیطٜ

زٚض ٜضقس ( 22تب  42ضٚظٌی)

نفط زضنس

 0/5زضنس

 1زضنس

 2زضنس

نفط زضنس

 0/5زضنس

 1زضنس

 2زضنس

52/15
39/68
3/5
1/25
1/92
0/40
0/22
0/38
0/5
0

51/58
39/78
3/5
1/25
1/91
0/40
0/22
0/38
0/5
0/5

51/02
39/83
3/51
1/25
1/89
0/40
0/22
0/38
0/5
1

49/85
40/01
3/49
1/25
1/89
0/40
0/22
0/38
0/5
2

59/21
33/85
2/81
1/03
1/70
0/40
0/17
0/31
0/5
0

58/96
33/60
2/79
1/03
1/69
0/40
0/18
0/31
0/5
0/5

58/77
33/31
2/8
1/03
1/69
0/40
0/19
0/32
0/5
1

57/82
33/3
2/74
1/03
1/69
0/40
0/19
0/32
0/5
2

2

ا٘طغی لبثُ ٔتبثِٛیؿٓ (ویّٛوبِطی زض
ویٌّٛطْ)
پطٚتئیٗ ذبْ (زضنس)
وّؿیٓ (زضنس)
فؿفط (زضنس)
الیعیٗ (زضنس)
ٔتی٘ٛیٗ+ؾیؿتئیٗ (زضنس)

2950

2950

2950

2950

3000

3000

3000

3000

22/04
1/05
0/50
1/43
1/07

22/13
1/05
0/50
1/43
1/07

22/22
1/05
0/50
1/43
1/07

22/41
1/05
0/50
1/43
1/07

20/02
0/9
0/45
1/24
0/95

20/02
0/9
0/45
1/24
0/95

20/02
0/9
0/45
1/24
0/95

20/14
0/9
0/45
1/24
0/95

1پرهیکس (درکیلَگرم جیرُ)ٍ :یتاهیي ٍ 400 ،Aاحد بیيالوللی؛ ٍیتاهیي ٍ 250 ،Dاحد بیيالوللی؛ ٍیتاهیي  30 ،Eهیلیگرم؛ ٍیتاهیي  30 ،Cهیلیگرم؛ ٍیتاهیي  13 ،K3هیلیگرم؛
ٍیتاهیي  10 ،B1هیلیگرم؛ ٍیتاهیي  16 ،B2هیلیگرم؛ ٍیتاهیي  12 ،B6هیلیگرم؛ ٍیتاهیي  0/1 ،B12هیلیگرم؛ پٌتَتٌات کلسین 60 ،هیلیگرم؛اسید فَلیک 0/2 ،هیلیگرم؛ اسید
ًیکَتیٌیک 83 ،هیلیگرم؛ کَلیي 105 ،هیلیگرم؛ کبالت 0/4 ،هیلیگرم؛ هس 3/7 ،هیلیگرم؛ ید 0/5 ،هیلیگرم؛ هٌگٌس 86 ،هیلیگرم؛ هٌیسین 108 ،هیلیگرم ،رٍی 62 ،هیلی-

گرم؛ آّي 42 ،هیلیگرم؛ کلسین 11 ،هیلیگرم؛ سدین 390 ،هیلیگرم؛ کلر 671 ،هیلیگرم؛ پتاسین 78 ،هیلیگرم ٍ هتیًَیي 45 ،هیلیگرم.
 2با استٌاد بِ جداٍل .)1994( NRC

ثٙٔ ٝظٛض اضظیبثی اثطات ٔهطف پٛزض ٌیب ٜقٛیس ثط ٚیػٌیٞبی اؾترٛاٖ زضقت٘ی جٛجٞٝب ،زض ضٚظٞبی  42 ٚ 21اظ زٚض ٜپطٚضـ ،اظ ٞط
تىطاض یه جٛج ٝثب ٚظٖ ثسٖ ٘عزیه ثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٚظ٘ی تىطاض ٔطث َٝٛا٘تربة  ٚشثح قس .زض ازأ ،ٝپؽ اظ جسا ؾبظی أؼب  ٚاحكب ،الق ٝزض
ضاؾتبی ٔحٛض َِٛی ثسٖ ث ٝز٘ ٚیٓ تمؿیٓ قس ٚ ٜاؾترٛاٖ زضقت٘ی ٘یٕ ٝضاؾت ٞط الق ٝجٟت ثطضؾی ٚیػٌیٞبی اؾترٛا٘ی اظ الق ٝجسا
قسٞ .ط اؾترٛاٖ پؽ اظ پبوؿبظی وبُٔ ػًالتِ ،یٍبٔٙتٞب ،ػطٚق ذ٘ٛی  ٚغًطٚف اپیفیع ،ثطای ذكه قسٖ ثٔ ٝست  24ؾبػت زض آٖٚ
( ،Memert- UN 55إِٓبٖ) ثب زٔبی  100زضج ٝؾب٘تیٌطاز لطاض ٌطفت .پؽ اظ پبیبٖ ایٗ ظٔبٖ ٞط اؾترٛاٖ ثٔ ٝست  30زلیم ٝزض
زؾیىبتٛض لطاض ٌطفت ٚ ٝؾپؽ ثب تطاظٚی زیجیتبَ ثب زلت ٌ 0/0001طْ تٛظیٗ قس  ٚ ََٛ ٚػطو (زض ٔیب٘ ََٛ ٝاؾترٛاٖ) ٞط اؾترٛاٖ ثب
اؾتفبز ٜاظ اثعاض وِٛیؽ ا٘ساظٌٜیطی قس .ثٙٔ ٝظٛض تؼییٗ زضنس ذبوؿتط اؾترٛاٖ زضقت٘ی ،اؾترٛاٖٞبی ذكه قس ٜث ٝتطتیت  ٚزض ٞط
٘ٛثت ثٔ ٝست  24ؾبػت زض ٔحَّٞٛبی ٔتب٘ ٚ َٛزی ٔتیُ اتط چطثی ظزایی قس ٚ ٜزض ازأ ٝثٚ ٝؾیّٞ ٝب ٖٚچیٙی آؾیبة قس٘س .ؾپؽ یه
ٌطْ اظ ٞط اؾترٛاٖ زض ثٛت ٝچیٙی تٛظیٗ  ٚثٔ ٝست  24ؾبػت زض زض ٖٚوٛض ٜاِىتطیىی ثب زٔبی  600زضج ٝؾب٘تیٌطاز لطاض زاز ٜقس
(آضچط ٚ 1تیّٛض.)1996 ،1
Archer

1
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پػٞٚف حبيط زض لبِت َطح وبٔالً تهبزفی ثب چٟبض تیٕبض  ٚپٙج تىطاض َطاحی  ٚاجطا قس .زازٜٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض ٚ SASیطایف 9/1
( )2004تجعی ٝقس .لجُ اظ تجعی ٝزازٜٞب٘ ،طٔبَ ثٛزٖ تٛظیغ زازٜٞب ث ٝوٕه آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطف-اؾٕیط٘ٛف ا٘جبْ قس .پبضأتطٞبی ٔٛضز٘ظط
ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚی GLM ٝآ٘بِیع قس (ضاثُٔ ٚ )1 ٝیبٍ٘یٗ آثبض ٔؼٙی زاض زض تجعیٚ ٝاضیب٘ؽ ثب آظٔ ٖٛزا٘ىٗ ز ٚزأ ٚ ٝٙفطو ذُبی 0/05
ٔمبیؿ ٝقس.

()1

زض ایٗ ضاثُ µ ٝاثط ٔیبٍ٘یٗ Ti ،اثط تیٕبض iاْ  eij ٚاثط اقتجب ٜآظٔبیكی ٔطث ٌٛث ٝتیٕبض iاْ زض تىطاض jاْ اؾت.
جذٍل  -2آًالیش تقزیبی گیاُ کاهل ضَیذ (هادُ خطک)
ٔبزٔ ٜغصی ٔبز ٜذكه
زضنس

91/85

Xij = µ+Ti+eij

1

پطٚتئیٗ

ػهبض ٜاتطی

فیجطذبْ

ػهبض ٜػبضی اظ اظت

ذبوؿتط

ا٘طغی لبثُ ٔتبثِٛیؿٓ
(ویّٛوبِطی/ویٌّٛطْ)

14/48

11/54

15/63

40/18

7/70

2876

2

ٔ 1مبزیط ایٗ جسٔ َٚیبٍ٘یٗ چٟبض ٕ٘ ٝ٘ٛثٛز٘س.
ٔ 2مساض ا٘طغی لبثُ ٔتبثِٛیؿٓ ظبٞطی (ویّٛوبِطی زض ویٌّٛطْ) ثب ٔؼبزِ ٝپیكٟٙبزی ظیط ثسؾت آٔس ٜاؾت (ٔسٕٞ ٚ ٌٛٚىبضاٖ:)2010 ،
(×35زضنس ػهبض ٜػبضی اظ اظت)× 37(+زضنس پطٚتئیٗ ذبْ)×81(+زضنس ػهبض ٜاتطی)

یافتِّای پضٍّص
 -عولکزد رضذ

تأثیط اؾتفبز ٜاظ پٛزض ٌیب ٜقٛیس ثط ٔیبٍ٘یٗ ذٛضان ٔهطفی ،افعایف ٚظٖ  ٚيطیت تجسیُ ذٛضان جٛجٞٝب زض جس٘ )3( َٚكبٖ زاز ٜقسٜ
اؾت .زض زٚض ٜآغبظیٗٔ ،یعاٖ ذٛضان ٔهطفی جٛجٞٝبی تغصی ٝقس ٜثب ؾُح یه زضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس ثَٛ ٝض ثؿیبض ٔؼٙیزاضی ثیف اظ
ٔمساض ٔكبٞس ٜقس ٜزض زیٍط تیٕبضٞبی آظٔبیكی ثٛز ( .)P<0/01زض ایٗ زٚضٔ ٜهطف ذٛضان جٛجٞٝبی تغصی ٝقس ٜثب ؾُٛح نفط  ٚزٚ
زضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس ثَٛ ٝض ثؿیبض ٔؼٙیزاضی وٕتط اظ جٛجٞٝبی ؾبیط تیٕبضٞبی آظٔبیكی ثٛز (ٌ ٚ )P<0/01ط ٜٚتغصی ٝقس ٜثب ؾُح
 0/5زضنس اظ پٛزض ٌیب ٜقٛیس ثب اذتالفی ٔؼٙیزاض ( )P<0/01زض حسٚاؾٍ ز ٚزؾت ٝفٛق لطاض زاقت .زض زٚض ٜضقس ،جٛجٞٝبی تغصی ٝقسٜ
ثب ؾُح ز ٚزضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس ٔهطف ذٛضان وٕتطی زض ٔمبیؿ ٝثب جٛجٞٝبی ؾبیط تیٕبضٞبی آظٔبیكی زاقتٙس ()P<0/01؛ زض حبِی
و ٝزض ایٗ زٚض ٜتفبٚت ٔؼٙیزاضی ثیٗ ٔیعاٖ ذٛضان ٔهطفی ؾبیط جٛجٞٝب ٔكبٞس٘ ٜكس ( .)P>0/05زض وُ زٚض ٜآظٔبیف ٘یع جٛجٞٝبی
ٌٛقتی تغصی ٝقس ٜثب یه زضنس اظ پٛزض ٌیب ٜقٛیس ثبالتطیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ذٛضان ٌ ٚط ٜٚتغصی ٝقس ٜثب ؾُح ز ٚزضنس اظ ایٗ ٌیبٜ
وٕتطیٗ ٔیعاٖ ٔهطف ذٛضان ضا زض ٔمبیؿ ٝثب جٛجٞٝبی ؾبیط تیٕبضٞب زاقتٙس ( .)P<0/01زض ایٗ ثبظ ٜظٔب٘ی تفبٚت ٔؼٙیزاضی ثیٗ ٔهطف
ذٛضان جٛجٞٝبی تیٕبضٞبی قبٞس  ٚجٛجٞٝبی تغصی ٝقس ٜثب ؾُح  0/5زضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس ٚجٛز ٘ساقت (ٔ .)P>0/05یبٍ٘یٗ افعایف
ٚظٖ تیٕبضٞبی آظٔبیكی زض َی زٚض ٜآغبظیٗ تفبٚت ٔؼٙیزاضی ضا ٘كبٖ ٘ساز ( .)P>0/05ثب ایٗ ٚجٛز ،زض زٚض ٜضقس ٘ ٚیع زض وُ زٚضٜ
آظٔبیف ،جٛجٞٝبی تغصی ٝقس ٜثب ؾُح یه زضنس اظ پٛزض ٌیب ٜقٛیس ثبالتطیٗ ٌ ٚط ٜٚتغصی ٝقس ٜثب ؾُح ز ٚزضنس اظ پٛزض ایٗ ٌیبٜ
وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ افعایف ٚظٖ ضا زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط تیٕبضٞب اظ ذٛز ٘كبٖ زاز٘س ( .)P<0/01زض ضاثُ ٝثب يطیت تجسیُ ذٛضان جٛجٞٝب زض
زٚض ٜآغبظیٗ تفبٚت ٔؼٙیزاضی ثیٗ تیٕبضٞبی آظٔبیكی ٔكبٞس٘ ٜكس ( .)P>0/05زض زٚض ٜضقس ،يطیت تجسیُ ذٛضان جٛجٞٝبی تغصیٝ
قس ٜثب ز ٚزضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس ثَٛ ٝض ٔؼٙیزاضی ثبالتط اظ ٔمساض ٔطث ٌٛث ٝجٛجٞٝبی تغصی ٝقس ٜثب ؾُٛح  ٚ 0/5یه زضنس پٛزض ٌیبٜ
قٛیس ثٛز (ٌ ٚ )P<0/05ط ٜٚقبٞس زض ایٗ زٚض ٜثب تفبٚتی غیطٔؼٙیزاض زض حسٚاؾٍ تیٕبضٞبی فٛق لطاض زاقت ( .)P>0/05زض وُ زٚضٜ
آظٔبیف ٘یع جٛجٞٝبی تغصی ٝقس ٜثب ز ٚزضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس ثبالتطیٗ يطیت تجسیُ ذٛضان ضا زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط تیٕبضٞبی آظٔبیكی
٘كبٖ زاز٘س ( ٚ )P<0/05اظ ایٗ ٘ظط ،ػّیضغٓ ثطتطی ٘ؿجی تیٕبض حبٚی یه زضنس پٛزض قٛیس ،تفبٚت ٔؼٙیزاضی زض ثیٗ زیٍط تیٕبضٞبی
آظٔبیكی ٔكبٞس٘ ٜكس (.)P>0/05

Taylor

1
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جذٍل  -3اثز خَراًذى پَدر گیاُ کاهل ضَیذ بز عولکزد جَجِّای گَضتی در دٍرُّای هختلف پزٍرش
تیٕبضٞب/پٛزض ٌیب ٜقٛیس

نفط زضنس

ٔهطف ذٛضان (ٌطْ)
 1-21ضٚظٌی
 22-42ضٚظٌی
 1-42ضٚظٌی

941/8
3258/4a
4200/2b

افعایف ٚظٖ (ٌطْ)
 1-21ضٚظٌی
 22-42ضٚظٌی
 1-42ضٚظٌی

639/0
1614/1b
2263/1b

يطیت تجسیُ ذٛضان
 1-21ضٚظٌی
 22-42ضٚظٌی
 1-42ضٚظٌی

1/47
2/02 ab
1/85 b

c

 0/5زضنس
b

984/4
3270/5a
4255/0b
638/6
1660/2b
2300/2b
1/54
1/97 b
1/85 b

 1زضنس
a

1022/7
3455/4a
4478/2a
667/3
1821/1a
2488/4a
1/53
1/89 b
1/80b

 2زضنس

SEM

c

10/00
47/93
55/31

928/3
3007/9b
3936/2c
610/9
1387/6c
1998/6c
1/52
2/16 a
1/97 a

7/82
40/20
44/53
0/025
0/034
0/022

P-value

0/0001
0/0025
0/0008
0/0602
0/0001
0/0001
0/3457
0/0111
0/0154

ٔ a,b,cیبٍ٘یٗٞبی ثب حطٚف غیطٔكبث ٝزض ٞط ضزیف اظ ٘ظط آٔبضی تفبٚت ٔؼٙیزاضی ثب یىسیٍط زاض٘س (.)P<0/05
 -فزاسٌجِّای سزم

٘تبیج ٔطث ٌٛث ٝتأثیط اؾتفبز ٜاظ ؾُٛح ٔرتّف پٛزض ٌیب ٜقٛیس ثط غّظت وّؿیٓ ،فؿفط  ٚآ٘عیٓ آِىبِیٗ فؿفبتبظ ؾطْ ذ ٖٛجٛجٞٝبی
ٌٛقتی زض جس )4( َٚاضائ ٝقس ٜاؾت .زض اضظیبثیٞبی ث ٝػُٕ آٔس ٜزض پبیبٖ زٚضٜٞبی آغبظیٗ ( 21ضٚظٌی)  ٚضقس ( 42ضٚظٌی) ٔكبٞسٜ
قس و ٝافعایف زضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس زض جیط ٜتب ؾُح یه زضنس ،ػّیضغٓ ٕ٘بیف ض٘ٚس افعایكی ،تأثیط ٔؼٙیزاضی ثط غّظت آ٘عیٓ آِىبِیٗ
فؿفبتبظ ؾطْ جٛجٞٝب زض ٔمبیؿ ٝثب ٌط ٜٚقبٞس ٘ساضز ( .)P>0/05ثب ایٗ ٚجٛز ،اؾتفبز ٜاظ ز ٚزضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس زض تطویت جیط ،ٜغّظت
آ٘عیٓ آِىبِیٗ فؿفبتبظ ؾطْ ضا ثَٛ ٝض ٔؼٙیزاضی زض لیبؼ ثب زیٍط تیٕبضٞب افعایف زاز ( .)P<0/05زض پػٞٚف حبيط غّظت ػٙبنط وّؿیٓ ٚ
فؿفط ؾطْ زض ٞیچ یه اظ ز ٚزٚض ٜاضظیبثی تفبٚت ٔؼٙیزاضی ضا زض ثیٗ تیٕبضٞبی آظٔبیكی ٘كبٖ ٘ساز (ٞ ،)P>0/05ط چٙس ض٘ٚسی وبٞكی
زض غّظت ایٗ ػٙبنط ثب افعایف ؾُح پٛزض ٌیب ٜقٛیس زض جیط ٜلبثُ ٔكبٞس ٜاؾت.
جذٍل  -4اثز خَراًذى پَدر گیاُ کاهل ضَیذ بز غلظت کلسین ،فسفز ٍ آًشین آلکالیي فسفاتاس سزم جَجِّای گَضتی در سٌیي  42 ٍ 21رٍسگی

 21ضٚظٌی
پٛزض ٌیب ٜقٛیس
نفط زضنس
 0/5زضنس
 1زضنس
 2زضنس
SEM
P-value

 42ضٚظٌی

آِىبِیٗ فؿفبتبظ
()mg/dL

فؿفط
()mg/dL

وّؿیٓ
()mg/dL

آِىبِیٗ فؿفبتبظ
()mg/dL

فؿفط
()mg/dL

وّؿیٓ
()mg/dL

5361/22b
5383/54b
5490/71b
6235/05a
130/214
0/0372

5/33
5/17
5/61
4/99
0/168
0/6533

6/73
6/52
6/47
6/34
0/112
0/6581

3474/30b
3483/69b
3777/55b
4445/29a
105/890
<0/0001

5/53
5/56
5/44
5/22
0/153
0/8755

8/29
8/17
8/04
8/01
0/079
0/6094

ٔ a,bیبٍ٘یٗٞبی ثب حطٚف غیطٔكبث ٝزض ٞط ؾت ٖٛاظ ٘ظط آٔبضی تفبٚت ٔؼٙیزاضی ثب یىسیٍط زاض٘س (.)P<0/05

ٍ -یضگیّای استخَاى درضتًی

ثب تٛج ٝثٔ ٝكبٞس ٜض٘ٚس وبٞكی زض غّظت ػٙبنط وّؿیٓ  ٚفؿفط ذ ٖٛتٛأْ ثب افعایف زضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس زض جیط ،ٜزض پػٞٚف حبيط ثٝ
ٔٙظٛض ثطضؾی ثیكتط تأثیط ٔهطف ایٗ ٌیب ٜثط ض٘ٚس ٔتبثِٛیؿٓ ایٗ ػٙبنطٚ ،یػٌیٞبی اؾترٛاٖ زضقت٘ی جٛجٞٝبی ٌٛقتی ٘یع ٔٛضز
ؾٙجف لطاض ٌطفتَ .جك ٘تبیج ث ٝزؾت آٔسٚ ٜیػٌیٞبی اؾترٛاٖ زضقت٘ی ،قبُٔ ٚظٖ ،ََٛ ،ػطو  ٚزضنس ذبوؿتط ایٗ اؾترٛاٖ ،زض
ٞیچ یه اظ ز ٚزٚض ٜاضظیبثی تحت تأثیط افعٚزٖ پٛزض ٌیب ٜقٛیس ث ٝجیط ٜیب ؾُح ٔهطف آٖ لطاض ٍ٘طفت (P>0/05؛ جس .)5 َٚثب ایٗ حبَ
ٔیتٛاٖ زض ؾٗ  42ضٚظٌی ثطتطی ػسزی زضنس ذبوؿتط اؾترٛاٖ زضقت٘ی زض جٛجٞٝبی تغصی ٝقس ٜثب جیط ٜحبٚی پٛزض ٌیب ٜقٛیس زض
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ٔمبیؿ ٝثب ٌط ٜٚقبٞس ضا ٔكبٞسٕٛ٘ ٜز .ثب اؾتٙبز ث ٝایٗ ٘تبیج ٔیتٛاٖ اظٟبض زاقت ؤ ٝهطف پٛزض ٌیب ٜقٛیس ،ػّیضغٓ ثطٚظ ٘كب٘ٞٝبیی اظ
تغییط زض غّظت ػٙبنط انّی ؾبظ٘س ٜقبِٛز ٜاؾترٛاٖٞب ،زض َ َٛزٚض ٜپطٚضـ جٛجٞٝبی ٌٛقتی تأثیط ٔؼٙیزاضی ثط پطٚؾ ٝاؾترٛاٖؾبظی
زض ثسٖ ٘رٛاٞس زاقت.
جذٍل  -5اثز خَراًذى پَدر گیاُ کاهل ضَیذ بز ٍیضگیّای استخَاى درضتًی 1جَجِّای گَضتی در سٌیي  42 ٍ 21رٍسگی
 42رٍزگی

 21رٍزگی
ٍزى

طَل

عرض

خاکستر

ٍزى

طَل

عرض

خاکستر

پَدر گیاُ شَید

()gr

()cm

()cm

()%

()gr

()cm

()cm

()%

صفر درصد

1/40

6/18

0/44

32/74

4/98

9/42

0/74

37/81

 0/5درصد

1/34

6/13

0/47

32/00

4/96

9/50

0/75

39/75

 1درصد

1/41

6/31

0/47

32/55

4/94

9/45

0/72

39/50

 2درصد

1/31

6/30

0/43

31/95

4/92

9/42

0/74

39/03

0/021
0/319

0/039
0/525

0/010
0/0543

0/410
0/902

0/128
0/997

0/053
0/965

0/010
0/875

0/597
0/071

SEM
P-value
 1اؾترٛاٖ زضقت٘ی ٘یٕ ٝضاؾت ثسٖ پٙج لُؼ ٝجٛجٌٛ ٝقتی ث ٝاظای ٞط تیٕبض ثطای تؼییٗ ٚیػٌیٞبی اؾترٛاٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت.

بحث ٍ ًتیجِگیزی
زض ٌعاضـ ٞبی ٔتؼسزی ثٔ ٝكبٞس ٜاثطات ٔثجت ٘بقی اظ ٔهطف ٌیبٞبٖ زاضٚیی یب اؾب٘ؽ آٖٞب ثط ػّٕىطز ضقس پط٘سٌبٖ اقبض ٜقس ٜاؾت
(ٌبضؾیبٕٞ ٚ 1ىبضاٖ2007 ،؛ اض٘طٕٞ ٚ 2ىبضاٖ .)2010 ،ثطٚظ ایٗ اثطات ػٕستبً ثٔ ٝبٞیت  ٚػّٕىطز آ٘تیثیٛتیىی  ٚيسٚیطٚؾی ایٗ ٌیبٞبٖ ٚ
٘یع تحطیه تطقح آ٘عیٓٞبی ًٕٞی ٘ؿجت زاز ٜقس ٜاؾت (غإً٘ٞ ٚ 3ىبضاٖ ،2007 ،اض٘ط ٕٞ ٚىبضاٖ .)2010 ،ضفیؼی َبضی ٕٞ ٚىبضاٖ
( )2016افت ٔؼٙیزاض ٔیبٍ٘یٗ ٔهطف ذٛضان ثّسضچیٗ ٞبی غاپٙی زض َی زٚض ٜیه ٔب ٝٞافعٚزٖ ؾ ٝزضنس پٛزض زا٘ ٝقٛیس ث ٝجیط ٜضا
ٔكبٞس ٜوطز٘س ( .)P<0/05زض ٔمبثُ ،ثٟبزضی ٕٞ ٚىبضاٖ (ٌ )2013عاضـ وطز٘س ؤ ٝهطف پٛزض قٛیس زض زٚض ٜآغبظیٗ ( 1تب  21ضٚظٌی)
تأثیطی ثط ٔیعاٖ ذٛضان ٔهطفی جٛجٞٝبی ٌٛقتی ٘ساقت ()P>0/05؛ أب زض َی زٚض ٜضقس ( 22تب  42ضٚظٌی) جٛجٞٝبی تغصی ٝقس ٜثب
پٛزض قٛیس زض ٔمبیؿ ٝثب ٌط ٜٚقبٞس (جیط ٜپبی ٝفبلس پٛزض ٌیب ٜزاضٚیی) ٔهطف ذٛضان ثبالتطی زاقتٙس ( .)P<0/05اؾسی فیطٚظآثبزی ٚ
َبٞطپٛض (٘ ) 1393یع ٔكبٞس ٜوطز٘س و ٝافعٚزٖ یه زضنس پٛزض قٛیس یب یه زضنس پٛزض قٛیس  ٚپ ،ٝ٘ٛثب ٘ؿجت ٔكبث ،ٝث ٝجیط ٜجٛجٞٝبی
ٌٛقتی تأثیط ٔؼٙیزاضی ثط ٔیبٍ٘یٗ ٔهطف ذٛضان جٛجٞٝب ٘ساقت ( . )P>0/05ثب ثطضؾی ٘تبیج ث ٝزؾت آٔس ٜزض پػٞٚف حبيط ٘ ٚیع
٘تبیج ٌعاضـ قس ٜزض زیٍط پػٞٚفٞب ث٘ ٝظط ٔی ضؾس و ٝتفبٚت زض ؾُح ٔهطف ٌیب ٜقٛیس اظ ٕٟٔتطیٗ زالیُ ثطٚظ ٘تبیج ٔتفبٚت زض ثیٗ
پػٞٚفٞب زض ضاثُ ٝثب اٍِٛی تغییط ذٛضان ٔهطفی پط٘سٜٞبؾت .اظ َطف زیٍط ،وبٞف ٔكبٞس ٜقس ٜزض ٔیعاٖ ذٛضان ٔهطفی جٛجٞٝبی
تغصی ٝقس ٜثب تیٕبض حبٚی ز ٚزضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط تیٕبضٞبی آظٔبیكی پػٞٚف حبيط ٔیتٛا٘س تب حسی ٘بقی اظ غّجٝ
ٔع ٜتٙس ایٗ ٌیب ٜثبقس و ٝاظ َطیك تغییط زض َؼٓ جیطٔ ٜمساض ٔهطف ذٛضان ضا زض پط٘سٌبٖ تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس (پب٘سا.)2008 ،4
ثٟبزضی ٕٞ ٚىبضاٖ ( ) 2013اثط ؾُٛح ٔرتّف پٛزض ٌیب ٜقٛیس ثط ػّٕىطز ضقس جٛجٞٝبی ٌٛقتی ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازٌ ٚ ٜعاضـ
وطز٘س زض حبِی و ٝافعٚزٖ پٛزض ٌیب ٜقٛیس ث ٝجیط ٜتأثیط ٔؼٙیزاضی ثط ٔیبٍ٘یٗ افعایف ٚظٖ جٛجٞٝب زض زٚض ٜآغبظیٗ ٘ساقت ،أب زض زٚضٜ
ضقس ( 22-42ضٚظٌی) ثٟجٛز ٔؼٙیزاض ( )P<0/05ایٗ قبذم ػّٕىطزی ضا ؾجت قس؛ ٘تیجٝای و ٝثب یبفتٞٝبی پػٞٚف حبيط تب ؾُح یه
زضنسی افعٚزٖ پٛزض ٌیب ٜقٛیس ث ٝجیطٕٞ ٜرٛا٘ی وبُٔ زاضز .زض پػٞٚف اؾسی فیطٚظآثبزی َ ٚبٞطپٛض (٘ )1393یع ٔهطف تیٕبض حبٚی
یه زضنس اظ تطویت پٛزض ٌیبٞبٖ قٛیس  ٚپ ،ٝ٘ٛثب ٘ؿجت ٔكبث ،ٝزض زٚض ٜضقس ( 29تب  42ضٚظٌی) ٘ ٚیع زض وُ زٚض ٜآظٔبیف ثٟجٛز ٔؼٙیزاض
ٔیبٍ٘یٗ افعایف ٚظٖ ضٚظا٘ ٝزض ٔمبیؿ ٝثب ٌط ٜٚتغصی ٝقس ٜثب جیط ٜپبی( ٝفبلس پٛزض ٌیبٞبٖ زاضٚیی) ضا ٔٛجت قس ( )P<0/05وٝ
٘تیجٌٝیطی اذیط ثب یبفتٞٝبی ث ٝزؾت آٔس ٜزض تیٕبض ؾ ْٛپػٞٚف حبيط (ؾُح یه زضنس پٛزض قٛیس) ٕٞرٛا٘ی زاضز.
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ٌیب ٜقٛیس اظ یه ؾٛی ثٚ ٝاؾُٚ ٝجٛز تطویجبت آضٔٚبتیىی و ٝپتب٘ؿیُ افعایف ذٛقرٛضاوی جیط ٜضا زاض٘س  ٚاظ ؾٛی زیٍط ثب زاضا ثٛزٖ
تطویجبت پطیثیٛتیىی ٔیتٛا٘س زض تحطیه اقتٟب ،وبٞف جٕؼیت ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓٞبی پبتٛغ٘یه ضٚز ٚ ٜثٟجٛز پطٚؾٞٝبی  ٚ ًٓٞجصة ٔٛاز
ٔغصی زض زؾتٍبٌٛ ٜاضـ ٘مف زاقت ٝثبقس (تِِّعٕٞ ٚ 1ىبضاٖ2002 ،؛ اثطاٞیٓ2005 ،؛ ٚیٙسیؿچ ٕٞ ٚىبضاٖ2008 ،؛ ٌطاقٛضٖ2010 ،؛ ٕٛٞز
ٕٞ ٚىبضاٖ .)2019 ،ثب ایٗ ٚجٛزٕٞ ،بَٖٛض و ٝاقبض ٜقس ث٘ ٝظط ٔی ضؾس ثطٚظ اثطات ٔثجت یب ٔٙفی ٘بقی اظ ٔهطف ٌیبٞبٖ زاضٚیی تب حس
ظیبزی ٚاثؿت ٝثٔ ٝمساض اؾتفبز ٜاظ آٖٞبؾت .ثطای ٔثبٌَ ،عاضـ قس ٜاؾت ؤ ٝهطف ٌیب ٜقٛیس ٔیتٛا٘س ثٚ ٝاؾُ ٝؾبظٚوبضٞبیی ٘بٔكرم،
افعایف تطقح  ٚغّظت ٛٞضٖٔٞٛبی تطی یسٚتیط٘ٚیٗ  ٚتیطٚوؿیٗ  ٚوبٞف غّظت تیطٚتطٚپیٗ ضا ؾجت قٛز (آجی  ٚجب٘بضزٞب٘بٖ.)2007 ،
افعایف غّظت ٛٞضٖٔٞٛبی تیطٚئیسی ثٔ ٝؼٙی نسٚض فطٔبٖ افعایف ٘طخ ؾٛذتٚؾبظ زض ثسٖ اؾت (ؾبویٕٞ ٚ 2ىبضاِٖ .)2011 ،صا ،ث٘ ٝظط
ٔی ضؾس اؾتفبزَٛ ٜال٘ی ٔست اظ ایٗ ٌیب ،ٜثٚ ٝیػ ٜزض ٔمبزیط ثبال ،ثطٚظ پطوبضی تیطٚئیس  ٚػٛاضو ثب٘ٛی٘ ٝبقی اظ آٖ ،اظ جّٕ ٝوبٞف ٚظٖ ،ضا
زض پی زاقت ٝثبقس (ٚاِس٘ؿتس)2006 ،3؛ پسیس ٜای و ٝزض پػٞٚف حبيط ٘یع زض ٌط ٜٚتغصی ٝقس ٜثب ؾُح ز ٚزضنس اظ پٛزض ٌیب ٜقٛیس لبثُ
ٔكبٞس ٜاؾتٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بی زیٍطی اظ ایٗ زؾت اثطات ٔٙفی ٘بقی اظ ٔهطف ؾُٛح ثبالی ٌیبٞبٖ زاضٚیی زض جٛجٞٝبی ٌٛقتی ٘یع ٌعاضـ
قس ٜاؾت (اثطاٞیٓ ٕٞ ٚىبضاٖ.)2007 ،
زض پػٞٚف حبيط افعٚزٖ پٛزض ٌیب ٜقٛیس ث ٝجیط ٜتب ؾُح یه زضنس تأثیط ٔؼٙیزاضی ثط يطیت تجسیُ ذٛضان جٛجٞٝبی ٌٛقتی ٘ساقت؛
ثب ایٗ حبَ افعایف ؾُح پٛزض ایٗ ٌیب ٜاظ یه ث ٝز ٚزضنس ثب افعایف ٔؼٙیزاض يطیت تجسیُ ذٛضان جٛجٞٝب ٕٞطا ٜثٛز (P<0/05؛ جسَٚ
 .)3زض ٕٞرٛا٘ی ٘ؿجی ثب یبفتٞٝبی ٔصوٛض ،ثٟبزضی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2013زض زٚضٜٞبی ٔرتّف پطٚضـ تغییط ٔؼٙیزاضی زض يطیت تجسیُ
ذٛضان جٛجٞٝبی ٌٛقتی زض اثط ٔهطف پٛزض قٛیس ٔكبٞس٘ ٜىطز٘س (ٔ .)P>0/05حٕسی ػّیآثبزی ٚ 4أیطی ا٘سیٌ )2014( 5عاضـ
وطز٘س و ٝزض اثط ذٛضا٘سٖ یه زضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس ث ٝجٛجٞٝبی ٌٛقتی تغییط ٔؼٙیزاضی زض يطیت تجسیُ ذٛضان  ٚزیٍط ٔؼیبضٞبی
ػّٕىطز ضقس قبُٔ ٔیبٍ٘یٗ ذٛضان ٔهطفی  ٚافعایف ٚظٖ حبنُ ٘كس .زض ٔمبثُ ،اؾسی فیطٚظآثبزی َ ٚبٞطپٛض ( )1393زض پی تغصیٝ
جٛجٞ ٝبی ٌٛقتی ثب یه زضنس اظ پٛزض زٌ ٚیب ٜقٛیس  ٚپ٘ ٚ ٝ٘ٛیع ضفیؼی َبضی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2016ثب تغصی ٝثّسضچیٗٞبی غاپٙی ثب ؾٝ
زضنس زا٘ ٝقٛیس وبٞف ٔؼٙیزاض يطیت تجسیُ ذٛضان ضا ٔكبٞس ٜوطز٘س ( .)P<0/05اٌَٙ-سیٕٞ ٚ 6ىبضاٖ (٘ )1994یع ثٟجٛز يطیت
تجسیُ ذٛضان جٛجٞٝبی ٌٛقتی ثط اثط ذٛضا٘سٖ ٌیبٞبٖ زاضٚیی ضا ٌعاضـ وطز ٚ )P<0/05( ٜثطٚظ ایٗ ٔكبٞس ٜضا ث ٝثٟجٛز لبثّیت ًٓٞ
پطٚتئیٗ جیط ٜزض ضٚز ٜثبضیه ٘ؿجت زاز٘س .جبٔطٚظ ٚ 7وبُٔ ٚ )2002( 8ضیچتط٘ )2010( 9یع ثٟجٛز احتٕبِی يطیت تجسیُ ذٛضان زض اثط
ٔهطف ٌٞ ٝ٘ٛبی ٔرتّف ٌیبٞبٖ زاضٚیی ضا ٘بقی اظ تأثیط ٔثجت ٔٛاز ٔؤثطٌ ٜیبٞبٖ زاضٚیی ضٚی پطٚؾٛٔ ًٓٞ ٝاز ٔغصی ثٚ ٝاؾُ ٝثٟجٛز
فؼبِیت آ٘عیٓٞبی ٞیسضِٚیعوٙٙس ٜزا٘ؿتٝا٘سٚ .یؿپبت ٕٞ ٚىبضاٖ (٘ )2019كبٖ زاز٘س و ٝوطثٞٛیسضاتٞبی ٔٛجٛز زض ٌیبٞبٖ زاضٚیی اظ
لجیُ اِٚیٍٛؾبوبضیسٞب زض قطایٍ ترٕیط ثیٛٞاظی ثبػ وبٞف  pHزض ثرف پبییٙی ضٚز ٜوٛچه ٔیق٘ٛس و ٝایٗ ذٛز اظ َطیك وبٞف
جٕؼیت ثبوتطیبییٞبی ثیٕبضیظا زض ضٚزٙٔ ٜجط ث ٝثٟجٛز زض ضا٘سٔبٖ اؾتفبز ٜاظ ذٛضان ٔهطفی ذٛاٞس قس.
اض٘ط ٕٞ ٚىبضاٖ ( ) 2010تحطیه ؾیؿتٓ ا٘سٚوطیٗ  ٚایٕٙی ثسٖ ضا اظ جّٕ ٝاثطات ٔطتجٍ ثب ٔهطف ٌیبٞبٖ زاضٚیی زا٘ؿتٝا٘س .ثؿت ٝث ٝقست
 ٚيؼف ثطٚظ ایٗ اثطات ،ثطذی ٌعاضـٞب حبوی اظ آٖ ٞؿتٙس و ٝتحطیه ؾیؿتٓ ایٕٙی ثسٖ ٕٔىٗ اؾت اثطات ٔٙفی ثط ػّٕىطز ضقس زاقتٝ
ثبقس؛ چطا و ٝزض چٙیٗ قطایُی ثرف ثیكتطی اظ ٔٛاز ٔغصی زضیبفت قس ٜثطای تِٛیس پبزتٗٞب  ٚتٛؾؼ ٝا٘ساْٞبی ایٕٙی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض
ٔیٌیطز تب ایٗ و ٝثٟٔ ٝیب وطزٖ قطایٍ ضقس حیٛاٖ اذتهبل یبثس (ذساْثبقی أبٔیٕٞ ٚ 10ىبضاٖ .)2012 ،یىی اظ زالیُ احتٕبِی وبٞف
ٔؼٙی زاض ٔیبٍ٘یٗ افعایف ٚظٖ ثسٖ  ٚافعایف يطیت تجسیُ ذٛضان زض تیٕبض حبٚی ز ٚزضنس پٛزض ٌیب ٜقٛیس زض ٔمبیؿ ٝثب ٌط ٜٚقبٞس
ٔی تٛا٘س ٔطتجٍ ثب ایٗ ٔٛيٛع ثبقس؛ ٞطچٙس زض پػٞٚف حبيط ٔؼیبضٞبی ؾٙجف ٚيؼیت ایٕٙی جٛجٞٝبی ٌٛقتی ٔٛضز ثطضؾی لطاض
ٍ٘طفت .ثب ایٗ ٚجٛز ،اؾسی فیطٚظآثبزی َ ٚبٞطپٛض (ٚ )1393ظٖ ثبالتط ا٘ساْٞبی ِٙفبٚی ثٛضؼ  ٚتیٕٛؼ ضا زض جٛجٞٝبی تغصی ٝقس ٜثب یه
زضنس پٛزض قٛیس زض ٔمبیؿ ٝثب ٌط ٜٚقبٞس ٌعاضـ وطز ٚ ) P<0/05( ٜػٛٙاٖ وطز٘س و ٝتطویجبت ٔؤثطٛٔ ٜجٛز زض ٌیب ٜقٛیس ثٚ ٝاؾُٝ
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ٚیػٌیٞبی يس ثبوتطیبیی ،فؼبِیت آ٘تی اوؿیسا٘ی  ٚيس اِتٟبثی (قیٕٞ ٚ 1ٛىبضاٖ2009 ،؛ وطوپیٙبضٕٞ ٚ 2ىبضاٖ )2011 ،زاضای اثطات
ٔثجتی ضٚی ضقس  ٚتٛؾؼ ٝایٗ ا٘ساْٞب ٞؿتٙس .زض ٔمبثُٔ ،یطظا٘ٚسٕٞ ٚ 3ىبضاٖ ( )2015زض پی افعٚزٖ  1/5زضنس پٛزض قٛیس ث ٝجیطٜ
جٛجٞٝبی ٌٛقتی تغییطی زض ٚظٖ ا٘ساْٞبی ثٛضؼ  ٚتیٕٛؼ ٘ ٚیع پبؾد آ٘تیثبزی ثٚ ٝاوؿٗ ؾٛی ٝالؾٛتبی ثیٕبضی ٘یٛوبؾُ ٔكبٞسٜ
٘ىطز٘س ( .)P>0/05زض ٞط حبَ ،زض تفؿیط ٘تبیج پػٞٚفٞبی ٔرتّف ٔیثبیؿت تٛج ٝزاقت وٚ ٝجٛز تفبٚتٞبی حبوٓ زض حٛظ ٜػٛأُ
ٔحیُیٔ ،سیطیتی  ٚتغصی ٝای ٘ ٚیع ٚجٛز ٔتغیطٞبیی ٔب٘ٙس ٘ٛع ٔ ٚیعاٖ ٔهطف ٌیب ٚ ٜػٛأُ ٔطتجٍ ثب پط٘سٜٞب (ؾٗٔ ٚ ٌٝ٘ٛ ،طحّ ٝپطٚضـ)
ٞط یه ٔیتٛا٘ٙس تب حسی زض ثطٚظ ٘تبیج ٔتٙبلى ثیٗ پػٞٚفٞبی ٔرتّف ٔؤثط ثبقٙس.
ٚیؿپبت ٕٞ ٚىبضاٖ (ٔ )2019كبٞس ٜوطز٘س و ٝافعٚزٖ  0/3زضنس زا٘ ٝقٛیس ثٕٞ ٝطا 0/2 ٜزضنس زاٌ٘ ٝیب ٜقبٞسا٘ ٝتأثیطی ثط ؾُح آ٘عیٓ
آِىبِیٗ فؿفبتبظ ؾطْ جٛجٞٝبی ٌٛقتی ٘ساقت ()P>0/05؛ و ٝنطف ٘ظط اظ ٘تیج ٝضخ زاز ٜزض پػٞٚف حبيط زض اضتجبٌ ثب تیٕبض حبٚی زٚ
زضنس پٛزض قٛیس ،ثب ٔكبٞسات حبنُ اظ افعٚزٖ  ٚ 0/5یه زضنس پٛزض قٛیس ث ٝجیط ٜجٛجٞٝب ٕٞرٛا٘ی ٘ؿجی زاضز .غّظت آ٘عیٓٞبی
وجسی آِىبِیٗ فؿفبتبظ ،آال٘یٗ آٔیٛٙتطا٘ؿفطا  ٚآؾپبضتبت آٔیٛٙتطا٘ؿفطاظ ث ٝػٛٙاٖ قبذم ثیٛقیٕیبیی غیطٔؿتمیٓ ثطای قٙبؾبیی
آؾیتٞبی وجسی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز (ِٕٟبضزیٕٞ ٚ 4ىبضاٖ ٚ )2006 ،ثطٚظ ٔؿٕٔٛیتٞب ػٕٔٛبً ثٚ ٝاؾُ ٝآؾیت ٚاضز قس ٜثٝ
غكبی ؾَّٞٛبی وجسی ثب افعایف لبثُ تٛج ٝغّظت آ٘عیٓٞبی ٔصوٛض زض ذٕٞ ٖٛطا ٜاؾت (ٔؿبضاٞبٕٞ ٚ 5ىبضاِٖ .)2012 ،صا ،افعایف
ٔؼٙیزاض غّظت آ٘عیٓ آِىبِیٗ فؿفبتبظ زض ؾطْ ذ ٖٛجٛجٞٝبی تغصی ٝقس ٜثب ز ٚزضنس اظ پٛزض ٌیب ٜقٛیس ٔیتٛا٘س ٘كبٖزٙٞس ٜثطٚظ آؾیت
وجسی زض جٛجٞٝبی ایٗ تیٕبض ثبقس و٘ ٝتیج ٝای ٕٞطاؾتب ثب افت ٔؼیبضٞبی ػّٕىطزی زض ایٗ ٌط ٜٚضا ٘كبٖ ٔیزٞس .اظ ؾٛی زیٍط ،اقبضٜ
قس ؤ ٝهطف ٌیب ٜقٛیس ٔیتٛا٘س افعایف غّظت ٛٞضٖٔٞٛبی تطییسٚتیط٘ٚیٗ  ٚتیطٚوؿیٗ ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٝثبقس (آجی  ٚجب٘بضزٞب٘بٖ،
.)2007
افعایف یب وبٞف ٛٞضٖٔٞٛبی تیطٚییسی ثٛ٘ ٝث ٝذٛز ٔیتٛا٘س ؾبذت  ٚجصة اؾترٛاٖ ضا تحت تأثیط لطاض زاز ٚ ٜؾجت تغییطاتی ػٕس ٜزض
فؼبِیت َجیؼی اؾترٛاٖ قٛز .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ زض ثیٕبضیٞبی تیطٚییسی ٔیتٛاٖ تغییطاتی ضا زض غّظت آ٘عیٓ آِىبِیٗ فؿفبتبظ ،فؿفط ٚ
وّؿیٓ ذٔ ٖٛكابٞسٕ٘ ٜاٛز (ٌبض٘طٕٞ ٚ 6ٚىبضاٖ1994 ،؛ آضچط  ٚتیّٛض .)1996 ،زض پػٞٚف حبيط ٘یع ثطٔجٙبی ٌعاضـٞبی فٛق  ٚثب تٛجٝ
ث ٝوٕجٛز اَالػبت ٔٙتكط قس ٜزض ایٗ ظٔی ،ٝٙضزپبی تغییط زض غّظت ٛٞضٖٔٞٛبی تیطٚئیسی  ٚزض ازأ ٝتغییط زض ض٘ٚس ثبظچطخ اؾترٛا٘ی زض
اثط ٔهطف پٛزض ٌیب ٜقٛیس ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .زض ٚالغ ،افعایف غّظت آ٘عیٓ آِىبِیٗ فؿفبتبظ ذ ٖٛػال ٜٚثط ایٗ و ٝث ٝػٛٙاٖ ٔؼیبضی
ثطای تكریم آؾیت وجسی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز ،اظ ؾٛی زیٍط احتٕبَ ٚلٛع پطوبضی تیطٚئیس ضا ٘یع ُٔطح ٔیؾبظزِ .صا ،زض پػٞٚف
حبيط جٟت إَیٙبٖ یبفتٗ اظ تأثیط احتٕبِی ٔهطف ؾُٛح ٔرتّف پٛزض قٛیس ثط ػّٕىطز غس ٜتیطٚئیس  ٚزض ازأ ٝثط ض٘ٚس فؼبِیت ؾَّٞٛبی
اؾترٛا٘ی ،غّظت وّؿیٓ  ٚفؿفط ؾطْ ٘یع ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٕٞ ٚبَٖٛض و ٝاقبض ٜقس ػّیضغٓ ػسْ ٔكبٞس ٜتغییطی ٔؼٙیزاض زض
غّظت ایٗ ػٙبنط ،ض٘ٚسی وبٞكی ثط اثط افعایف ٔمساض ٔهطف پٛزض قٛیس ثٚ ٝيٛح لبثُ ٔكبٞس ٜاؾتٔ .تأؾفب٘ ٝزض ثطضؾی ث ٝػُٕ آٔسٜ
تٛؾٍ ٘ٛیؿٙسٌبٖ اَالػبت چٙسا٘ی زض ضاثُ ٝثب پتب٘ؿیُ تأثیطٌصاضی قٛیس ثط ض٘ٚس ثبظچطخ اؾترٛاٖ زض َیٛض جٟت ا٘جبْ ٔمبیؿبت یب قطح
ؾبظٚوبضٞبی احتٕبِی زیٍط یبفت ٘كس .زض ٞط حبَ٘ ،تیجٌ ٝیطی لُؼی زض ٔٛضز تأثیط ٔیعاٖ ٔهطف ٌیب ٜزاضٚیی قٛیس ثط فؼبِیت غسٜ
تیطٚئیس  ٚؾبیط ػٛاضو ٔتطتت ثب آٖ ٘یع تٟٙب ثب اؾتٙبز ثٔ ٝكبٞسات ث ٝػُٕ آٔس ٜزض پػٞٚف حبيط أىبٖپصیط ٘جٛز ٚ ٜزض ایٗ ضاثُ ٝث ٝا٘جبْ
ثطضؾیٞب  ٚپػٞٚفٞبی ثیكتطی ٘یبظ اؾت.
زض ظٔی ٝٙتأثیط اؾتفبز ٜاظ ٌیبٞبٖ زاضٚیی ،ثٚ ٝیػٌ ٜیب ٜقٛیس ،ثط ٚیػٌیٞبی اؾترٛا٘ی جٛجٞٝبی ٌٛقتی اَالػبت چٙسا٘ی زض زؾتطؼ
٘یؿتٔ .كبث٘ ٝتبیج ث ٝزؾت آٔس ٜزض پػٞٚف حبيط ،ثطضؾی تأثیط ٔهطف زاٌ٘ ٝیب ٜآ٘یؿ ٖٛثط اؾترٛاٖ زضقت٘ی جٛجٞٝبی ٌٛقتی ٘كبٖ
زاز و ٝایٗ ٌیب ٜتأثیطی ثط َ ،َٛػطو  ٚزضنس ذبوؿتط ایٗ اؾترٛاٖ ٘ساضز (آِؿیؿهٕٞ ٚ 7ىبضاٌٖ .)2003 ،یب ٜآ٘یؿ٘ ٖٛیع ثٔ ٝب٘ٙس
قٛیس حبٚی آ٘ت َٛثٛزٔ ٚ ٜبٞیت اؾتطٚغ٘یه زاضز (جیطٚٚتعٕٞ ٚ 8ىبضاٖ .)2003 ،اِجت ٝتِِّع ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2002اقبض ٜوطز٘س و ٝاؾتفبز ٜاظ
پطی ثیٛتیه فطٔىتٛٔ ٛجت افعایف غّظت ٔیىطٚفّٛض ٔفیس زض ضٚز ٜپِٛتٞبی ثٛلّٕ ٖٛقس ٚ ٜافعایف يربٔت ٚ ٚظٖ اؾترٛاٖ زضقت٘ی ضا
ث ٝز٘جبَ زاقت ٝاؾت.
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ازٛٔ جت افعایف ٔیعاٖ جصةٛٔ ،ٜزٚ افع ایف ؾُح جصة ضٚ اضـٌٛ ٜبی زؾتٍبٞز فؼبِیت ثبوتطیٛجٟب ثب ثٞتیهٛ ٘ظط ٔیضؾس پطیثیٝث
ٖزٚ افع.)1389 ،ٖٕىبضاٞ ٚ ٖ؛ ُِفب2002 ،ٖٕىبضاٞ ٚ ٘س (تِِّعٛاٖ زضقت٘ی ٔیقٛاز ٔؼس٘ی زض اؾترٛٔ ٜ افعایف ٔیعاٖ شذیطٚ ٔغصی
َ ز٘جبٝ ترٓٔطؽ ضا ثٝؾتٛز يربٔت پٛجٟس ثٞ قبٜٚ ثب ٌطٝضان) زض ٔمبیؿٌٛطْ ذّٛ ٔیّیٌطْ زض وی250( ٜ جیطِٝیٗ ثٛٙؾبوبضیس ایٍٛاِی
 زض اثط،ٓ وّؿیٜیػٚ ٝ ث،از ٔغصیٛٔ كٍطاٖ زِیُ ایٗ أط ضا افعایف ٘طخ جصةٞٚ ایٗ پػ.) 2012 ، پبضنٚ 1؛ پبضنP>0/05(  اؾتٝزاقت
از ٔغصی ضا اظ َطیك ػّٕىطزٛٔ ِیٗ ٕٔىٗ اؾت ٘طخ جصةٛٙ ایٝ وٜ ٌعاضـ قس،ٗ ثط ایٜٚ ػال. ا٘سٝ زا٘ؿتِٜیٗ زض تطویت جیطٛٙ اظ ایٜاؾتفبز
ٚ 3یؿعٛیبتىیٚ  َجك ٌعاضـ.)1990 ،2وبٛس (ٔیتؿٞز زٛجِٟٗ ا٘ؿبٖ ثٛ ظ٘جیط زض وٜتبٛبی چطة وٞ اؾیسٚ بٞثبوتطٛطغیه ثیفیسیٙؾی
) ٘كبٖ زاز2004( ٗ چٚ 4ٗؾٍ چٛ تٜ قسٝ ٘تبیج اضائ. ترٓٔطؽ زاض٘سٝؾتٛای ثط ویفیت پٝب اثطات لبثُ ٔالحظٖٞوتبٚ) فط2010( ٖٕىبضاٞ
ی الظْ ثطایٚ ٘یطٚ  ترٓٔطؽٝؾتٛظٖ پٚ یزاضٙبی ترٌٓصاض افعایف ٔؼٞ ٔطؽٜ جیطِٝیٗ ثٛٙظ یب ایٛوتٚفطٍِٛیٚزٖ یه زضنس اٚ افعٝو
-ِیٗ زض لبِت ؾیتٛٙضا٘سٖ ایٛ ذٝ وطز٘س وٜسٞ) ٔكب2006( ٖٕىبضاٞ ٚ 5 یّسیع، اظ َطف زیٍط.)P<0/05(  ز٘جبَ زاضزٝقىؿتٗ آٖ ضا ث
.)P>0/05(  ترٓٔطؽ ٘ساضزٝؾتٛی الظْ ثطای قىؿتٗ پٚ ٘یطٚ  يربٔت،ٖظٚ یزاضی ثطٙی تطـ تأثیط ٔؼٙظٔی
زٖ یه زضنسٚ افع،یسٛ قٜزض ٌیبٛح ثبالی پُٛیع اظ ٔهطف ؾٞ يٕٗ پطٝ ٘ظط ٔی ضؾس وٝف حبيط ثٞٚ زض پػٜ ٘تبیج حبنُ قسٝبز ثٙثب اؾت
بؾت ثطایٙٔ یٙاٖ جبیٍعیٛٙ ػٝ ث،زٛجت قٛٔ ز ػّٕىطز ضقس ضاٛجٟا٘س ثٛ ٔیتٝ ثط ایٗ وٜٚقتی ػالٌٛ بیٞٝجٛ جٜ جیطٝ ثٜزض ایٗ ٌیبٛاظ پ
ة ٘بقی اظ ٔهطف غیطزضٔب٘ی تطویجبتُّٛٔساقتی ٘بٟ ثٚ ف اثطات ٔحیٍ ظیؿتیٞا٘س زض وبٛ ٔیت،بی ٔحطن ضقسٞتیهٛآ٘تیثی
.تیىی ٘یع ُٔطح ثبقسٛآ٘تیثی
هٌابع
بیِٞیتٛتیه ثط ٔتبثٛح ٔرتّف پطیثیُٛ ؾٚ بثغٙٔ  اثط.)1389(  ٔحٕس،ْ وبٔجیع؛ ٔمس،َ یحیی؛ ٘بظط ػس،یٓ٘ػازٞز؛ اثطاٛ ٔؿؼ،ُِٖفب
.19-13 ،20 ،ْ زأیّٛبی ػٞفٞٚ پػٝٔبّٙ فه.قتیٌٛ بیٞٝجٛچه جٛ وٜزٚبؾی ضٙ ضیرتقٚ  پبٝجٙاٖ پٛ ذبوؿتط اؾتر،٘یٛذ
ٚ ٝنیبت القٛ ذه،ؾبوبضیس ٔب٘بٖ ثط ػّٕىطزٍٛ اِیٚ یسٛ ق،یٞٛ وٝ٘ٛ اثط پ.)1393( ٖ وبٔطا،ضٛطپٞ؛ َبٜٛ قى،ظآثبزیٚاؾسی فیط
.50-32 ،3 ،ِیسات زأیٛ تحمیمبت تّٝ ٔج.قتیٌٛ بیٞٝجٛقیٕیبیی ؾطْ جٛ ثیٚ ٘یٛبی ذٞٝجٙفطاؾ
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چکیده
یکی از مشخصههای زبالههای شهری ،درصد باالی مواد آلی فسادپذیر است که با تولید میزان قابلتوجهی شیرابه همراه است .شیرابه
حاصل از زباله ،اعم از زبالههای تـازه ،توده های کمپوست و یا محل دفن ،دارای انواع مـواد آلی و معدنی بـه شکل معلق و محلول بـوده
و همچنین ممکن است دارای انواع عوامل بیماریزا و ترکیبات فلزات سنگین نیز باشد .بنابراین شیرابه حاصله میتواند منجر بـه
مشکالت محیط زیستی بسیاری شـود .هدف از این پژوهش ،حذف  CODشیرابه مراکز دفن زباله با استفاده از نانوکامپوزیت
مغناطیسی زیستی آهن ) )IIIاکسید/خاک اره است .ابتدا نانوکامپوزیت مغناطیسی  Fe3O4/SDبه روش رسوبدهی شیمیایی سنتز
شد و بررسی ساختار و مورفولوژی نانوکامپوزیت سنتز شده ،با تکنیک اسکن اشعه ایکس ( )XRDو میکروسکوپ الکترونی روبشی
میدانی ) (FE-SEMانجام گرفت .سپس ،اثر متغیرهای تأثیرگذار بر فرآیند جذبی شامل  ،pHزمان تماس ،مقدار جاذب و دما بر حذف
شاخص  CODبررسی شد .نتایج پارامترهای تأثیرگذار نشان داد که بیشترین راندمان حذف  CODدر  pHبرابر  ،7مقدار جاذب 0/4
گرم ،زمان تماس  44دقیقه و دمای  44درجه سانتیگراد با راندمان حذف حدود  70درصد مشاهده شده است .بررسیهای ایزوترمی
نیز نشان داد که فرآیند حذف از ایزوترم فروندلیچ تبعیت بیشتری کرده ( )R2= 0/3243و ناهمگن بودن و چند الیه بودن فرآیند
جذب تایید شد .در نهایت ،نتایج نشان داد که تصفیه بار آلی شیرابه مراکز لندفیل با استفاده از فرآیند جذبی نانوکامپوزیت مغناطیسی
آهن) )IIIاکسید/خاک اره امکانپذیر بوده و میتوان به عنوان روشی کارآمد در تصفیه شیرابه مراکز لندفیل و کارخانجات کمپوست
بکار برد.
كلید واژهها :نانوذرات مغناطیسی ،شیرابه لندفیل ،نانوکامپوزیت ،تصفیه ،COD ،ایزوترم
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Abstract
One of the characteristics of municipal wastes is the high percentage of perishable organic matter, which is
associated with a significant amount of leachate production. Waste leachate, whether fresh, compost or
landfill leachate, has a variety of suspended and soluble organic and inorganic materials, and may also
contain a variety of pathogens and heavy metal compounds. Therefore, the leachate can lead to many
environmental problems. The purpose of this study is COD removal from landfill leachate using biomagnetic iron (III) oxide/sawdust nanocomposite. First, Fe3O4/SD magnetic nanocomposite was
synthesized by the chemical precipitation method and the structure and morphology of the synthesized
nanocomposite were investigated using X-ray Diffraction (XRD) and Field Scanning Electron Microscopy
(FE-SEM) technique. Then, the effect of influential variables on the adsorption process including pH,
contact time, adsorbent amount, and temperature on the removal of COD were investigated. The results of
effective parameters showed that the highest COD removal efficiency was observed at pH 7, the adsorbent
amount of 0.4 g, the contact time of 45 minutes, and the temperature of 45°C with a removal efficiency of
about 70%. Also, the isotherm studies confirmed that the removal process followed the Freundlich
isotherm more closely (R2= 0.9243) and the heterogeneity and multilayers of the adsorption process were
confirmed. Finally, the results showed that treatment of the landfill centers leachate's organic load is
possible using the adsorption process of Fe3O4/SD magnetic nanocomposite and can be used as an efficient
method in leachate treatment of landfill centers and compost plants.
Keywords: Magnetic nanoparticles, Landfill leachate, Nanocomposite, Treatment, COD, Isotherm
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مقدمه
الگوی ناصحیح مصرف در میان شهروندان در کنار توسعه بی رویه و غیراصولی در شهرسازی ،افزایش نرخ مهاجرت از نواحی روستایی به
شهری ،افزایش جمعیت شهرها ،تنوع تولید روزافزون انواع محصوالت و کاالها بهویژه بستهبندیهای آنها ،افزایش تبلیغات در استفاده از
کاالها و مح صوالت گوناگون و بسیاری از عوامل دیگر امروزه به مشکالت پیچیده زندگی شهری دامن زده و تبدیل به یکی از معضالت
بهداشتی و زیست محیطی شده است .امروزه روند صعودی تولید مواد زائد جامد مشکلی است که تقریباً از حالت ناملموس به یکی از چند
معضل بزرگ جوامع بشری تبدیلشده است (دانشگاهی.)1311 ,
زبالهها در یک دستهبندی کلی شامل زبالههای تر و خشک هستند؛ از زبالههای تر میتوان به پوست میوه ،سبزیجات و پسماندهای فضای
سبز اشاره کرد .از زبالههای خشک و فسادناپذیر نیز میتوان انواع فلزات ،پالستیک ،پارچه ،شیشه ،چوب و کاغذ را نام برد .یکی از
مشخصههای زبالههای شهری درصـد بـاالی مـواد آلی فسادپذیر ( 00تا  70درصد) اسـت که با تولید میزان قابلتوجه شیرابه همـراه است.
شیرابه در اثـر آزاد شدن رطوبـت مـازاد مـواد زائد ،تجزیه م واد آلی و یـا منابـع خارجی ماننـد زهکش آبهای سـطحی ،آب باران و یا
آبهای زیرزمینی که وارد زباله میشوند ،به وجود میآید .شیرابه حاصل از زبالـه اعم از زبالههای تازه ،تودههای کمپوست و یا محل دفن،
دارای انواع مواد آلی و معدنی به شکل معلق و محلول بوده و همچنین ممکن است دارای انواع عوامل بیماریزا و ترکیبات فلزات سنگین
نیز باشد .بنابراین دفع مستقیم شیرابه در طبیعت و زمینهای زراعی و یا عدم اعمال مدیریت صحیح آن میتواند منجر بـه مشکالت
زیستمحیطی حـادی ازجمله :آلـودهسازی آبهای سطحی و عمقی ،تخریـب خاکها ،تولید بوهای نامطبوع ،انتقـال بیماریها و گسترش
حشرات موذی شـود ).)El-Fadel, Findikakis, & Leckie, 1997
تصفیه شیرابه بهعنوان یکی از مهمترین مسائل زیستمحیطی بهندرت در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است و از طرفی آلودگی شیرابه
میتواند خطرات محیط زیستی جبرانناپذیری به محیطزیست وارد نماید؛ لذا تصفیه شیرابه با استفاده از روشها و تکنیکهای ارزان و در
دسترس ،امری اجتنابناپذیر به نظر میرسد (عمرانی.)1313 ,
از روشهای مختلف تصفیه شیرابه میتوان فرآیندهای فیزیکی ( Bashir, Aziz, Yusoff, Huqe, & Mohajeri, 2010; Erabee et al.,
2018; Guo et al., 2019; Sletten, Benjamin, Horng, & Ferguson, 1995; Zamri, Kamaruddin, Yusoff, Aziz, & Foo,
) ،2017بیولوژیکی ( Deng et al., 2019; Pashaki, Khojastehpour, Ebrahimi-Nik, & Rohani; Yong, Bashir, Ng,
) Sethupathi, & Lim, 2018و فرآیندهای شیمیایی ( Han, Duan, Cao, Zhu, & Ho, 2020; Umamaheswari,
)Bharathkumar, Shanthakumar, & Gothandam, 2020; Yang, Karczewska-Golec, Styczynski, Bajda, & Drewniak

را نام برد.
اخیراً فرایندهای جذبی به دلیل کارایی آسان ،هزینه پایین و راندمان باال بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .پدیده جذب در اکثر سیستمهای
فیزیکی ،بیولوژیکی و شیمیایی بهکار می رود .جذب با استفاده از جامدهایی مانند کربن فعال ( Qu, Huang, Yu, Chen, & Kong,
) ،2008; Wu et al., 2011هیدریدهای فلزی ( Al-Saad et al., 2012; Hou et al., 2020; Liu et al., 2019; Setayesh, Nazari,
) ، & Maghbool, 2020پلیمرهای رسانا () Ansari & Mosayebzadeh, 2011; Saçak, Akbulut, & Batchelder, 1998و غیره
که بهطور گسترده در صنعت برای تصفیه آب و پساب بهکار میرود؛ انجام میگیرد .یکی از جاذبهای مورد استفاده در تصفیه آب و پساب،
اکسیدهای آهن میباشند که بهدلیل قابلیت حذف باال و هزینهکمتر ،جاذبهای بسیار مؤثری برای تصفیه پساب هستند .همچنین،
استفاده از جاذبهای زیستی مانند خاک اره به دلیل هزینه پایین ،به عنوان یکی از بسترهای مناسب در سنتز نانوکامپوزیتها مطرح
میشوند.
مطالعات بسیاری در زمینه تصفیه شیرابه های مراکز دفن و کارخانجات کمپوست انجام گرفته است که تعدادی از مطالعات جدید به شرح
زیر است.
در بررسی مطالعات پیشین Al-Saad ،و همکارانش در سال  2012به بررسی کاربرد نانوذرات اکسید آهن در حذف فلزات سنگین از آب
آلوده پرداختند .آنها  10میلیلیتر از محلولهای آبی آلوده به فلزات مختلف شامل آلومینیوم ) ، (Al IIIآرسنیک ) ،(As IIIکادمیوم (Cd
) ،IIو کبالت) (Cd IIرا بهطور سنتزی تهیه و ب ا نانوذرات اکسید آهن تیمار دادند .بررسی شرایط پارامترهای عملیاتی مانند  ،pHزمان
تماس ،دما ،مقدار  α-Fe2O3و غلظت فلز نشان داد که حداکثر درصد حذف ( )%برای تمام فلزات آزمایش شده در مدت زمان کوتاهی (4
دقیقه) حاصل شد .حداکثر درصد حذف ( )%هر دو ) Cu (IIو ) As (IIبه بیش از  %34رسید ،در حالی که فلز دیگر بین  %34و %04
حذف داشت .همچنین ،افزایش  pHمحلول منجر به افزایش درصد حذف برای همه فلزات به جز  Alکه دارای شکل فالت با  pHبود ،شد.
درصد حذف فلز آلومینیم در  pHبرابر  4به حداکثر رسید و در  pHباالتر کاهش درصد حذف مشاهده شد ).(Al-Saad et al., 2012
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همچنین Hou ،و همکارانش در سال  ،2020از نانوذرات  Fe3O4به عنوان یک کاتالیزور در تولید کامپوزیت کربن فعال از کود گاو ( Fe3O4

 )@ CDACدر تصفیه فاضالب گاوداری به روش ازنزنی حباب کاتالیزوری استفاده کردند تا جهت تصفیه فاضالب گازدار تصفیه شده از
نظر بیولوژیکی به روش  BPCGWاصالح شود .نتایج نشان داد هنگامی که  ،pHمقدار ازن ،قطر حباب ازن و دوز کاتالیزور ازنسازی به
ترتیب  0/4 ،7لیتر در دقیقه 4 ،میکرومتر و  3گرم در لیتر بود ،راندمان حذف  CODبه  74درصد و نسبت اکسیژن بیوشیمیایی به
اکسیژنخواهی شیمیایی ) (BOD5/CODاز  0/04به  0/42افزایش یافت ،که به انتقال الکترون  Fe2+و  Fe3+در  Fe3O4و افزایش
رادیکالهای هیدروکسیل با واکنش یون های آهن و ازن نسبت داده شد .در همین حال ،مشتقات بنزن ،نفتالین و پروتئینهای معطر نیز
بهطور قابلتوجهی حذف شدند ).(Hou et al., 2020
 Umamaheswariو همکارانش نیز در سال  2020به مطالعه امکانسنجی بهینهسازی فرآیندهای ترکیبی اکسیداسیون پیشرفته ازنزنی،
پروکسون و ازن زنی فوتولیتیک برای تصفیه شیرابه حاصل از زباله جامد شهری پرداختند .شرایط بهینه شده فرآیند ازنزنی فوتولیتیک (با
شدت زیر 14 W-UVC؛ طول موج 244نانومتر) در مقادیر پارامترهای عملیاتی pH ،برابر 3؛ زمان تماس 00 :دقیقه و غلظت ازن 4 :گرم
در ساعت برای یک لیتر شیرابه با حداکثر کاهش  CODو  NH3-Nبه ترتیب  70و  10درصد مشاهده شد؛ در حالی که تحت همان
شرایط عملیاتی ،فرآیند ازنزنی  %44حذف  CODو  %40حذف  NH3-Nرا فراهم کرد .فرآیند پراکسون نیز با غلظت  H2O2برابر 100
میلیگرم در لیتر ،حداکثر بازده حذف  CODو  NH3-Nبه ترتیب برابر  01و  43/7درصد را نشان داد ().Umamaheswari et al., 2020
در مطالعهای دیگر Guo ،و همکارانش در سال  ،2011کامپوزیت گرافیت الیهای Fe2O3 / Co3O4 /را ساخته و در تصفیه شیرابه مرکز
دفن زباله با فعال سازی پرسولفات پتاسیم استفاده نمودند .شناسایی جاذب سنتزی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ،پراش اشعه
 ،Xو طیفسنجی فوتوالکترون اشعه  Xانجام گرفت .با بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی مهم در حذف شیرابه زباله بهطور سیستماتیک،
نتایج نشان داد که جاذب مذکور NH4 +-N %30/0 ،و  COD ٪07/1شیرابه محل دفن زباله را میتواند در شرایط بهینه شده  pHبرابر ،4
غلظت پتاسیم پرسولفات  %4Mو مقدار جاذب Fe2O3 / Co3O4 / EGبرابر  0/1گرم حذف نماید ).(Guo et al., 2019
مطالعه دیگری تحت عنوان اثرات رزینهای تبادل یونی در اشکال مختلف یونی متحرک در تصفیه شیرابه زبالههای نیمههوازی توسط
 Bashirو همکارانش در سال  2010انجام گرفت .از رزین مصنوعی  INDION 225 Naبه عنوان مبدل کاتیونی در دو فرم  H+و  Na+و
رزین  INDION FFIP MBبه عنوان مبدل آنیونی به دو شکل هیدروکسید از  OH2و کلسیمی از  Cl2در این مطالعه استفاده شد .نتایج
نشان داد که حذف بهتر رنگ COD ،و  NH3-Nبا استفاده از  INDION 225 Naدر  H+در مقایسه با فرم  ،Na+مشاهده شده است؛ در
حالیکه با استفاده از  INDION FFIP MBدر فرم  OH2یا  Cl2تفاوت عملکرد مشاهده نشد .با استفاده از رزین کاتیونی و به دنبال آن
رزین آنیونی 11 ، 37 ،و  34درصد به ترتیب حذف رنگ COD ،و  NH3-Nحاصل شد (.)Bashir et al., 2010
 Dengو همکارانش نیز در سال  2020به بررسی و مرور سیستمهای الکتروشیمیایی برای تصفیه شیرابه دفن زباله :عملکرد ،مکانیسم،
کاربرد ،کاستی و طرح بهبود پرداختند .در این بررسی ،فرایندهای مستقل الکتروشیمیایی (اکسیداسیون الکتروشیمیایی ،کاهش
الکتروشیمیایی ،انعقاد الکتروشیمیایی ،فرآیند الکتروفنتون ،فرآیند الکترود سهبعدی و فرآیند الکتروشیمیایی غشای تبادل یونی) و
فرآیندهای یکپارچه الکتروشیمیایی (فرآیند اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی و فرآیند الکتروشیمیایی بیولوژیکی) برای تصفیه شیرابه
دفن زباله خالصه شدند ،که شامل عملکرد ،مکانیسم ،کاربرد ،مشکالت موجود و طرحهای بهبودی مانند مقرونبهصرفه بودن است .با توجه
به اینکه فرآیند الکتروشیمیایی یک فناوری پایدار است و پتانسیلی برای پیش تصفیه یا تصفیه پیشرفته شیرابه دفن زباله در کاربردهای
مهندسی عملی دارد؛ آنها تأیید کردند که می توان از فرآیندهای مستقل الکتروشیمیایی یا فرآیند ادغام الکتروشیمیایی برای حذف موثر
بخشی از آالیندهها از شیرابه محل دفن زباله استفاد ه نمود .همچنین ،برای دستیابی به استاندارد تصفیه شیرابه محل دفن زباله ،فرایندهای
مختلف الکتروشیمیایی برای تولید سیستم الکتروشیمیایی کامپوزیت باید یکپارچه شود ).(Deng et al., 2019
در پژوهشی دیگر Erabee ،و همکارانش در سال  2017تصفیه شیرابه دفن زباله با استفاده از کربن فعال ( )ACاصالح شده با سه روش
مختلف اصالحی را بررسی نمودند .این مطالعه با استفاده از سه روش اصالح  ACتولید شده از پوسته نارگیل با تیمار آن با اسید
) ،)HNO3پرمنگنات پتاسیم ) )KMnO4و کلسینه کردن در دمای  000درجه سانتیگراد برای بهبود ظرفیت جذب مورد بررسی قرار
گرفت .مورفولوژی  ACاز طریق میکروسکوپ الکترونی روبشی ،1آنالیز الگوی طیفسنجی اشعه ایکس پراکندگی انرژی 2و آنالیز مادون
قرمز تبدیل فوریه 3مورد مطالعه قرار گرفت .پارامترهای کیفیت آب مانند  ،TSS ،pHآمونیاک-نیتروژن و چند فلز سنگین در نظر گرفته
1

Scanning Eelectron Microscope: SEM
Energy Dispersive X-Ray Analysis: EDX
3
Fourier-transform infrared spectroscopy: FT-IR
2
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شد .بهترین کارآیی حذف زمانی حاصل شد که  ACبا  KMnO4برای تصفیه و جهت حذف  ،NH3-Nروی TSS ،و سولفید مورد استفاده
قرار گرفت و راندمانهای حذف  100 ،10 ،33 ،31و  47درصد در زمان تماس 120دقیقه به ترتیب برای حذف  ،NH3-N ،TSSروی،
مس و  S2−مشاهده شد .از اینرو می توان نتیجه گرفت که روش ترکیبی با استفاده از فرآیند الکترولیز با جذب  ACراهی موثر برای حذف
مواد معلق و فلزات سنگین از شیرابه محل دفن زباله است و میتواند آلودگی محیط زیست را کاهش دهد ).(Erabee et al., 2018
هدف از این پژوهش ،سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی زیستی آهن ( )IIIاکسید در بستر خاک اره و بررسی میزان حذف اکسیژنخواهی
شیمیایی 1شیرابه لندفیل است .پارامترهای تأثیرگذار بر فرآیند حذف مانند اثر  ،pHمقدار جاذب ،زمان تماس و دما بر فرآیند حذف
بررسی شد و مدلهای ایزوترمی النگویر ،فروندلیچ و هالسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مواد و روشها
 -مواد شیمیایی

مواد شیمیایی بهکار رفته در این پژوهش ،از جمله اسید سولفوریک ،آهن ( )IIIکلرید ،سدیم سولفیت ،آمونیاک  ،%33اسید هیدروکلریک،
سدیم هیدروکسید ،نقره سولفات ،جیوه سولفات ،و پتاسیم دیکرومات با درجه خلوص باال از شرکت مرک آلمان تهیه شد .از خاک اره
چوب نراد به عنوان بستر زیستی تهیه شده از کارگاه نجاری و با مش  34-40استفاده شد .همچنین ،در کلیه آزمایشها از آب دو بار
تقطیر و شیشه آالت حجمی با دقت مناسب استفاده شده است.
 -تجهیزات

جهت آنالیز  CODبه عنوان شاخص بررسی تصفیه پذیری شیرابه لندفیل از دستگاه ترمو راکتور و هاضم  ،CODمدل  AL 125ساخت
شرکت  Aqualyticکشور آلمان و به روش  Close Refluxاستفاده شد ) .(Federation & Association, 2005همچنین ،آنالیز اولیه
غلظت نیترات ،آمونیاک ،و فسفات به روش اسپکتروفتومتری با دستگاه اسپکتروفوتومتر  GENWAYانجام گرفت ( & Federation
) .Association, 2005پارامتر  BOD5با استفاده از دستگاه دیجیتال BODمتر 0خانه  AQUA LYTIC ALو انکوباتور اندازهگیری شد
و جهت وزن نمودن مواد شیمیایی از ترازوی دیجیتال  ELECTRONIC BALANCE HR 120iمدل  B2004FAبا دقت  4رقم اعشار
استفاده شد .همچنین ،از دستگاه مولتی پارامتر  AQUA LYTIC AL 610جهت اندازهگیری  ،pHو هدایت الکتریکی استفاده شد.
 سنتز نانوكامپوزیت SD/Fe3O4سنتز نانوکامپوزیت خاک اره مغناطیسی به روش احیا شیمیایی انجام گرفت .ابتدا نمونه  1با افزودن  30میلی لیتر محلول FeCl3.6H2O

با غلظت  2موالر و  40میلیلیتر سدیم سولفیت ( 1 )Na2SO3موالر و همزدن روی استیرر با دور مالیم تهیه شد .سپس نمونه  2با
آمادهسازی  2گرم خاک اره با مش  34-40و  41میلیلیتر آمونیاک  30درصد و همزدن روی استیرر با دور مالیم به مدت  20دقیقه آماده
شد .پس از هم خوردن کامل نمونه  1و تغییر رنگ محلول به رنگ نارنجی پررنگ ،نمونه  2به نمونه  1اضافه شده و به مدت  4ساعت
همزده شد تا نانوذرات  Fe3O4به طور کامل سنتز شود .سپس ،با استفاده از مگنت سوپرمغناطیس ،نانوکامپوزیت سنتزی از محلول آبی
جداسازی شد و جهت حذف آمونیاک باقیمانده ،چندین بار با آب مقطر تا رسیدن به  pHخنثی شستشو داده شد .درنهایت نانوکامپوزیت
سنتزی به مدت  2ساعت در دمای  100درجه سانتیگراد و سپس به مدت  24ساعت در دمای  40 °Cخشک شد ( ;Hou et al., 2020
).Liu et al., 2019; Tavakoli, Safa, & Abedinzadeh, 2019
 شناسایی جاذبجهت تأیید سنتز نانوکامپوزیت ،الگوی پراش اشعه ایکس ( )XRDنانوکامپوزیت مغناطیسی  ،SD/Fe3O4با دستگاه اشعه ایکس Philips
مدل  pw1840در محدوده  2θ=10-70گرفته شد ) .(λ=1.5418 Åهمچنین ،جهت پی بردن به خصوصیات سطح نانوکامپوزیت،
مورفولوژی سطح و هم چنین اندازه ذرات روی سطح آن ،از تکنیک تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشری میدانی 2با میکروسکوپ الکترونی
 MIRA3ساخت شرکت  TESCANدارای قدرت تفکیک در حد  1/4 nmدر ولتاژ  14 KVو  4/4 nmدر ولتاژ  1 KVاستفاده شد.
 روش آزمونجهت بررسی اثر پارامترهای تأ ثیرگذار بر فرایند جذب ،اثر پارامترهایی از قبیل  ،)13-3( pHزمان تماس ( 04-24دقیقه) ،مقدار جاذب
Chemical Oxygen Demand: COD
Field Emission Scanning Electron Microscopes: FE-SEM

1
2
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( 0/04 -1/00گرم) و دما ( 24-04درجه سانتیگراد) مورد بررسی قرار گرفت .تنظیم  pHبا محلولهایی با غلظت  0/1موالر از  HClو
 NaOHانجام شد .در پایان هر آزمون ،آنالیز  CODجهت تعیین میزان بار آلی باقیمانده و اکسیژنخواهی شیمیایی انجام گرفت و
مقایسهای بین نتایج به دست آمده ،جهت تعیین مقادیر بهینه حذف انجام شد .هر کدام از آزمونهای آزمایشگاهی  3بار تکرار شد و
میانگین نتایج گزارش شد.
 بررسی ایزوترمیایزوترم جذب سطحی براساس این فرضیه است که عمل جذب در تمام سطح انجام میگیرد و مستقل از سطوح اشغال شده است.
مدلهای ایزوترم ،ارتباط بین غلظت های یون فلزی در محلول و مقدار یون جذب شده روی جاذب خاص را در دمای ثابت نشان میدهد.
جهت تعیین ظرفیت جذب نانوجاذب مغناطیسی  Fe3O4/SDجهت حذف  CODشیرابه ،مدلهای ایزوترم النگمویر (معادله  ،)1فروندلیچ
(معادله  )2و ایزوترم هالسی (معادله  )3مورد بررسی قرار گرفتند.
()1

1
1
1
1


qe qm K L q m Ce

()2

1
log qe  log K F  log Ce
n

1
1
1
(ln K H ) 
) ( Ln
nH
nH
Ce

()3

ln qe 

در رابطه ( Ce ،)1غلظت تعادلی جذبشونده ( qm ،)mg/Lماکزیمم مقدار ماده جذب شونده ( KL ،(mg/gثابت النگمویر در ارتباط با
وابستگی سایتهای سطح ) ،Srivastava & Hasan, 2011)( (L/mgو در رابطه ( n ،)2و  KFثابتهای معادله فروندلیچ بوده و مشخص
کننده ظرفیت جذب و شدت آن میباشند .بزرگی ثابت فروندلیچ ( ) nمعیاری از میزان مطلوب بودن جذب است .مقادیر  nبین  1تا 10
نشاندهنده جذب مطلوب است ).(Joshi, Garg, Kataria, & Kadirvelu, 2019
همچنین ،در رابطه ( n ،)3و  KHثابت های ایزوترم هالسی هستند که از شیب و عرض از مبداء نمودار  Lnqeدر برابر  LnCeبه دست
میآیند ().Tavakoli et al., 2019
یافتههای پژوهش
 -مورفولوژی سطح نانوكامپوزیت با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی ()FE-SEM

مورفولوژی نانوکامپوزیت سنتزی ،قبل و بعد از تصفیه شیرابه با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی بررسی شد .تصاویر
 FE-SEMنانوکامپوزیت  Fe3O4/SDقبل و پس از فرآیند تصفیه به ترتیب در شکل ( 1الف) و (ب) نشان داده شده است.

(الف)

(ب)

شکل  :9تصاویر  FE-SEMنانوكامپوزیت  /Fe3O4خاک اره با وضوح  ،500 nmالف) قبل از فرآیند تصفیه ،ب) بعد از فرآیند تصفیه
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 -آنالیز پراش اشعه ایکس ()XRD

1

جهت تأ یید تشکیل نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتزی و ساختار کریستالوگرافی ،از الگوی پراش اشعه ایکس استفاده شد .الگوی  XRDبستر خاک اره و
نانوکامپوزیت  ،Fe3O4/SDبه ترتیب در شکل ( 2الف)( ،ب) نشان داده شده است.

(الف)

(ب)

شکل  :2آنالیز پراش اشعه ایکس ،الف) خاک اره ،ب) نانوكامپوزیت Fe3O4/SD

 مشخصات عمومی شیرابهچندین نمونه از شیرابه مرکز دفن زباله سراوان در بازههای زمانی مختلف گرفته شد و تحت دمای  4 °Cبه آزمایشگاه منتقل شد .سپس،
در آزمایشگاه مورد آنالیز فیزیکوشیمیایی قرار گرفت .هرکدام از آزمونها سه بار تکرار شد و میانگین نتایج بررسی شده گزارش شد.
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شیرابه مورد آزمایش در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :9شناسایی و آنالیز شیرابه مركز دفن سراوان
عنوان

pH

TDS
)(mg/L

EC
)(mS/cm

COD
)(mg/L

BOD5
)(mg/L

میانگین

1/44

10100/07

14/12

3102/3

141

44/07

انحراف استاندارد

0/044

144/200

0/200

7/134

21/00

0/041

آمونیاک

نیترات

فسفات

()mg/L

()mg/L

()mg/L

14/30

0/011

0/001

0/044

 بررسی پارامترهای موثر بر حذف  CODشیرابه لندفیل با استفاده از نانوكامپوزیت آهن ( )IIIاكسید/خاک اره اثر pH

 pHمحلول ،یکی از مهمترین پارامترهای کنترل کننده بر فرایند حذف به روش جذبی است .برای مطالعه تاثیر این پارامتر بر میزان تصفیه
شیرابه با استفاده از نانوکامپوزیت آهن ( )IIIاکسید/خاک اره ،محدوده  3 pHتا  13با افزودن محلولهای رقیق  HClو  NaOHبه نمونه
شیرابه گرفته شده بررسی شد .حجم  100میلیلیتر از شیرابه با مقدار  0/2گرم نانوکامپوزیت مغناطیسی در دمای  24 ᵒ Cو زمان تماس
 44دقیقه توسط شیکر و با سرعت  140 rpmهمزده شد .پس از پایان زمان واکنش ،مقداری از محلول را برداشته و با جداسازی
نانوکامپوزیت مغناطیسی با استفاده از آهنربای سوپرمغناطیس ،میزان آالیندههای آلی قابل اکسید شدن با آنالیز  CODمورد آزمایش و
ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل در شکل  3نشان داده شده است.

X-ray diffraction

1
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شکل :9تأثیر  pHبر میزان تصفیه شیرابه با استفاده از نانوكامپوزیت Fe3O4/SD

(مقدار جاذب ،0/20 g :زمان تماس 55 :دقیقه ،دما 25 :درجه سانتیگراد)pH=9 -99 ،

 اثر زمان تماس
زمان تماس آنالیت و جاذب ،یکی از پارامترهای اساسی در مطالعه فرایند برجذب و ارزیابی قابلیت جاذبها و مقایسه آنها با یکدیگر است.
یقیناً دستیابی به ظرفیت جذب مطلوب در کوتاهترین بازه زمانی و برقراری تعادل ،از ویژگیهای بارز یک جاذب ارزشمند است .به منظور
تعیین زمان تماس مناسب برای حداکثر جذب و حذف  0/2 g ،CODاز جاذب  ،Fe3O4/SDبا  100 mLنمونه شیرابه در مدت زمانهای
مختلف ( 4-30دقیقه) همراه با هم زدن در دمای محیط و دو  pHمختلف  7و  1/4که به ترتیب pHهای بهینه و  pHشیرابه میباشند؛
تماس داده شد .نتایج بدست آمده در شکل  4آورده شده است.
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شکل  : 5اثر زمان تماس بر میزان تصفیه شیرابه با استفاده از نانوكامپوزیت Fe3O4/SD

(مقدار جاذب ،0/20 g :زمان تماس 5-10 :دقیقه ،دما 25 :درجه سانتی گراد 5 ،و )pH=8/5

 اثر مقدار نانوكامپوزیت مغناطیسی
مقدار نانوکامپوزیت مغناطیسی مورد استفاده در فرایند حذف  ، CODیک عامل مهم در تعیین ظرفیت جذب جاذب در فرآیندهای تصفیه
است .به منظور بررسی این اثر ،مقادیر مختلف جاذب ( )0/04 -1/00gبه  100 mLشیرابه در  7 pHو زمان بهینه برابر  44دقیقه اضافه و
توسط شیکر با دور  140 rpmو دمای محیط هم زده شد .در نهایت ،پس از جداسازی جاذب با استفاده از مگنت سوپرمغناطیس ،میزان
 CODباقیمانده در شیرابه و ظرفیت جذب جاذب اندازهگیری شد .نتایج حاصل در شکل  4ارائه شده است.
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شکل  : 5اثر مقدار جاذب بر میزان تصفیه شیرابه با استفاده از نانوكامپوزیت Fe3O4/SD

(مقدار جاذب ،0/05 -9/00 g :زمان تماس 55 :دقیقه ،دما 25 :درجه سانتی گراد)pH= 5 ،

 اثر دما بر فرآیند حذف
دما پارامتر مهمی است که بر ظرفیت جذب در کاربردهای صنعتی تأثیر میگذارد .همچنین دما اطالعات مهمی در مورد کمیتهای
ترمودینامیکی مانند انرژی آزاد گیبس جهت بررسی خود به خودی بودن واکنش ( ،)ΔG°تغییر آنتالپی استاندارد ( )ΔН°و آنتروپی
استاندارد ( )ΔS°در اختیار میگذارد .به منظور بررسی اثر دما بر میزان حذف  CODشیرابه توسط نانوکامپوزیت مغناطیسی ،Fe3O4/SD
گستره دمایی  231 -303 Kمعادل  24تا  30درجه سانتیگراد انتخاب شد .سه مقدار وزنی برابر  0/20 ،0/04و  0/40 gاز جاذب مورد
نظر به  100mLاز شیرابه گرفته شده افزوده شد و به مدت  44دقیقه توسط شیکر دارای حمام آب در دماهای ذکر شده و در  pHبهینه
هم زده شد .پس از پایان زمان تماس ،جاذب مغناطیسی توسط مگنت سوپرمغناطیس از شیرابه جداسازی شد و میزان  CODباقیمانده در
نمونه آنالیز و ثبت شد .نتایج بدست آمده در شکل  0آورده شده است.
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شکل  :6اثر دما بر میزان تصفیه شیرابه با استفاده از نانوكامپوزیت Fe3O4/SD

(مقدار جاذب 0/20 ،0/05 :و  ،0/50 gزمان تماس 55 :دقیقه ،دما 25-10 :درجه سانتی گراد)pH= 5 ،

 ایزوترم فرآیند حذف  CODشیرابه لندفیل با استفاده از نانوكامپوزیت Fe3O4/SD
ایزوترم جذب سطحی براساس این فرضیه است که عمل جذب در تمام سطح انجام میشود و مستقل از سطوح اشغال شده است .مدلهای
ایزوترم ،ارتباط بین غلظتهای یون فلزی در محلول و مقدار یون جذب شده روی جاذب خاص را در دمای ثابت نشان میدهد .جهت
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تعیین ظرفیت جذب نانوجاذب مغناطیسی  Fe3O4/SDجهت حذف  CODشیرابه ،مدلهای ایزوترم النگمویر ،فروندلیچ و هالسی مورد
بررسی قرار گرفتند .نمودار خطی ایزوترمهای النگمویر ،فروندلیچ و هالسی برای حذف  CODشیرابه به ترتیب در شکلهای ( 7الف)( ،ب)
و (ج) نمایش داده شدهاند .همچنین مقادیر ثابتهای مربوط به مدلهای مذکور ،همراه با ضریب همبستگی آنها در جدول  2ارائه شده
است.
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شکل ( : 5الف) ایزوترم خطی النگمویر (ب) ایزوترم فروندلیچ و ج)ایزوترم هالسی برای جذب  CODشیرابه با استفاده از
نانوكامپوزیت Fe3O4/SD

جدول  :2مقادیر مربوط به ثابتهای النگمویر ،فروندلیچ و هالسی برای حذف  CODشیرابه با استفاده از جاذب مغناطیسی Fe3O4/SD
ثابتهای النگمویر
RL

R2

)KL (L/mg

)qm (mg/g

0/313

0/417

0/012

314/01

R2

KF

n

0/3243

24027/13

1/007

)KH (mg/L

nH

ثابتهای فروندلیچ

ثابتهای هالسی
R2

0/1400

3-

3/7 × 10

2/033

بحث و نتیجهگیری
 -بررسی مورفولوژی سطح نانوكامپوزیت با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی ()FE-SEM

با توجه به تصاویر شکل ( 1الف) که مربوط به نانوکامپوزیت  Fe3O4/SDقبل از حذف آالیندهها است؛ پوشش نانوذرات  Fe3O4روی بستر
خاک اره کامال ً مشهود است و نانوذرات کروی  Fe3O4روی خاک اره تجمع کردهاند و این یافته در مقاالت مشابه تأیید شده است ( Fan et
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) .al., 2019; Kataria & Garg, 2019; Yusoff, Salimi, & Jamlos, 2017اندازه نانوذرات پوشش داده شده روی خاک اره با
متوسط اندازه  21/30 nmاست که تاییدی بر سنتز کامل و دقیق نانوکامپوزیت و قرار گرفتن در محدوده نانوذرات است و تخلل
نانوکامپوزیت سنتزی نیز مشاهده میشود .شکل ( 1ب) ،نانوکامپوزیت سنتزی بعد از فرآیند تصفیه را نشان میدهد .با توجه به شکل،
وجود آالیندهها روی سطح جاذب با ظهور ذرات بیشتر و سطح شلوغتر نمایان شده است و اندازه ذرات نانوکامپوزیت نسبت به قبل از
فرآیند حذف ،بزرگتر شده و در محدوده متوسط  32/31 nmقرار گرفته است که نشاندهنده ایجاد واکنش بین نانوکامپوزیت سنتزی و
آالیندههای آلی و معدنی موجود در شیرابه است.
 -تفسیر و بررسی تصاویر پراش اشعه ایکس نانوكامپوزیت سنتزی Fe3O4/SD

الگوی  XRDمربوط به خاک اره در شکل ( 2الف) آورده شده که به علت ساختار آمورف خاک اره ،پیک زیادی مشاهده نشده و فقط یک
پیک مشخص در ناحیه حدود  2θ = 23°ظاهر شده است .با توجه به شکل ( 2ب) ،تمام قلههای پراش را میتوان به نقاط  hklبرابر
( )440( ،)411( ،)422( ،)400( ،)311( ،)220و ( )433صفحه  Fe3O4با ساختار اسپینل معکوس اختصاص داد (شماره JCPDS 19-
 .)a = 8.396 Å ،0629بنابراین ،صفحات حاصل با ساختار اسپینل معکوس مطابقت دارند و از یونهای اکسید در یک آرایش بستهبندی
شده مکعب با فرم کامپوزیت مرکزی ( )fccتشکیل شدهاند .شکل باریک قلهها نشان میدهد که نانوذرات  Fe3O4از کیفیت بلوری خوبی
برخوردار هستند .این مشاهدات در مقاالت مشابه که به بررسی ساختار نانوذرات  Fe3O4پرداخته اند؛ توسط  Abdullahو همکارانش در
سال  Kataria ،2020و  Gargدر سال  Silva ،2013و همکارانش در سال  Taimoory ،2013و همکارانش در سال  2017و  Wangو
همکارانش در سال  2010تایید شد ( & Abdullah et al., 2020; Kataria & Garg, 2019; Silva, Andrade, Silva, Valladares,
) .Aguiar, 2013; Taimoory et al., 2017; Wang et al., 2016همچنین ،پیک مربوط به بستر خاک اره در دو محدوده  2θ =10°و
 2θ =23°به دلیل برهمکنش با نانوذرات رو ی بستر پدیدار شده است و شیفت در مقدار  2θبه دلیل واکنش خاک اره با سطح نانوذرات
 Fe3O4صورت گرفته است.
 بررسی اثر پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند جذب COD بررسی اثر pH

با توجه به نتایج شکل  ،3با افزایش  pHدرصد حذف  CODشیرابه افزایش مییابد .همانطور که مشاهده میشود؛ بیشترین میزان حذف
در  pH=4اتفاق میافتد و با افزایش بیشتر  pHدرصد جذب کاهش مییابد pH .نمونه شیرابه مورد بررسی حدود  1/4اندازهگیری شد؛
درحالیکه بیشترین راندمان حذف در  4 pHمشاهده شد اما تفاوت کمی در میزان حذف  CODدر  pHبرابر  4و  7مشاهده شد .در
حقیقت می توان اینگونه تفسیر کرد که به دلیل قلیایی بودن محیط شیرابه و سطح مثبت نانوکامپوزیت سنتزی با بستر خاک اره ،جذب
سطحی کم بوده و زمانیکه  pHشیرابه کاهش مییابد؛ جاذبه الکتروستاتیک بین نانوکامپوزیت مغناطیسی و آالیندههای موجود در شیرابه
بوجود آمده و حذف  CODباالتری مشاهده میشود .همچنین به دلیل تخریب ساختار آهن ( )IIIاکسید در محیطهای بسیار اسیدی،
راندمان حذف در pHهای پایینتر کم است () .Guo et al., 2019این نتیجه در پژوهشی دیگر که توسط  Katariaa,و همکارانش در
بررسی راندمان حذف نانوکامپوزیت مغناطیسی استفاده شده بود حاصل شد و  ،7 pHبه عنوان  pHبهینه انتخاب شد ( Kataria & Garg,
) .2019درنهایت جهت بررسیهای بیشتر pH ،برابر  7به عنوان  pHبهینه انتخاب شد.
 بررسی اثر زمان تماس

با توجه به نتایج شکل  ،4جذب در  00دقیقه نخست سریع بوده و با گذشت زمان آهستهتر میشود و نهایتاً جاذب اشباع میشود .از این
لحظه به بعد با افزایش زمان تماس ،تغییر قابل مالحظهای در ظرفیت جذب جاذب پدید نمیآید و در واقع شرایط تعادل برقرار میشود.
برای توجیه این روند می توان اینگونه اظهار نمود که در مراحل اولیه ،تعداد زیادی از سایتهای سطحی برای جذب در دسترس هستند اما
با گذشت زمان ،سایتهای جذبی باقیمانده به دلیل دافعه بین مولکولهای حل شونده و فاز جامد به سختی اشغال میشود .در این حالت
جذب آالینده از سایتهای سطحی به سایتهای درونی جاذب نفوذ میکند .این نتایج در مطالعات بسیاری مانند Aminzadeh ،Ostovar
و  Soubhو همکاران مشاهده شده و مورد تایید قرار گرفته است و افزایش زمان تماس ،به عنوان عاملی مثبت در جهت افزایش راندمان
حذف با افزایش برخورد آالینده و جاذب تعیین شده است ( & Moafi, Ansari, & Ostovar, 2016; Soubh, Baghdadi, Abdoli,
) .Aminzadeh, 2018همچنین ،اثر زمان در  pHشیرابه خام برابر  1/4بررسی شد و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از  pHبهینه
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مطابقت داشت با این تفاوت که راندمان حذف  CODکمتری مشاهده شد .مجموع این عوامل موجب کاهش سرعت فرایند برجذب با
گذشت زمان میشود .در فرآیند حذف  CODاز شیرابه لندفیل ،میزان جذب بعد از گذشت  44دقیقه تغییر محسوسی نمیکند و در
نتیجه ،زمان فرآیند  44دقیقه با ظرفیت جذب  1110/3 mg/gبه عنوان زمان بهینه انتخاب شد.
 بررسی اثر مقدار جاذب

براساس نتایج نشان داده شده در شکل  ،4افزایش مقدار جاذب ،به دلیل افزایش مساحت سطح و در دسترس بودن سایتهای جذبی،
حذف  CODرا افزایش داده است اما با افزایش بیشتر مقدار جاذب ،جذب آالینده تقریباً ثابت میماند .برخالف آن با توجه به شکل ،4
ظرفیت جذب جاذب با افزایش مقدار جاذب کاهش چشمگیری پیدا می کند که به این دلیل است که با افزایش مقدار جاذب تعدادی از
سایتهای جذبی در طول فرآیند جذب غیر اشباع باقی میمانند ( Esdaki, Ansari, & Ostovar, 2019; Pourkarim, Ostovar,
) Xiaoduo .Mahdavianpour, & Moslemzadeh, 2017و همکارانش نیز در سال  2013با بررسی جاذب کربن فعال اصالح شده با
نانوذرات  Fe3O4دریافتند که افزایش مقدار جاذب ،به دلیل افزایش سطح تماس و وجود سایتهای بیشتر ،افزایش راندمان حذف را در پی
دارد () Liu et al., 2019در بررسی ظرفیت جذب و رابطه معکوس با درصد حذف میتوان اینگونه بیان نمود که افزایش مقدار جاذب
سبب بزرگ شدن عدد مخرج کسر در رابطه ظرفیت جذب شده و به همین دلیل ،ظرفیت جذب با افزایش مقدار جاذب کاهش مییابد.
بنابراین با توجه به مشاهدات بدست آمده ،مقدار ثابت  0/40گرم جاذب برای حفظ ظرفیت جذب باال با راندمان حذف  CODحدود 70
درصد و همچنین مقایسه بهتر به عنوان مقدار بهینه در نظر گرفته شد.
 بررسی اثر دمای واكنش

با توجه به نتایج نشان داده شده در شکل  ،0افزایش دما ،تأ ثیر مثبتی بر فرآیند حذف داشته و در هر سه مقدار جاذب ،با افزایش دما،
راندمان حذف  CODافزایش یافته است .این اثر را میتوان بهدلیل تحرک بیشتر آالیندهها و در نتیجه تماس بیشتر با سطح جاذب دانست
که در مطالعه انجام شده توسط  Ghasemiو همکارانش در سال  2011نیز به تایید رسید و جاذب مگنیت اکسید آهن/کربن فعال استفاده
شده ،افزایش راندمان حذف با افزایش دما (تا محدوده مشخصی) را نشان داد () .Ghasemi, Mashhadi, & Azimi-Amin, 2018اما از
آنجائیکه با افزایش دما از  44درجه سانتی گراد به باال ،تفاوت چشمگیری در راندمان حذف  CODمشاهده نمیشود؛ و افزایش بیشتر دما،
به معنی افزایش هزینه بهرهبرداری و فرآیند تصفیه است؛ دمای  44درجه سانتی گراد برابر با  311کلوین به عنوان دمای بهینه انتخاب
شد.
 بررسی ایزوترم جذب
2

نتایج شکل  7و دادههای جدول  2نشان میدهد که مقدار  Rایزوترم فروندلیچ ( )0/3243نسبت به مدل النگمویر ( )0/417و مدل
هالسی ( ،)0/1400برای نانوکامپوزیت مغناطیسی  Fe3O4/SDبزرگتر بوده و نشاندهنده تطابق بهتر این مدل با فرایند برجذب است .به
دلیل تبعیت بیشتر فرآیند حذف  CODاز ایزوترم فروندلیچ ،جذب آالیندهها و حذف  CODشیرابه توسط نانوکامپوزیت مغناطیسی ،چند
الیه و ناهمگن است و مطابق با مقدار  nبدست آمده که مقداری بین  0>n>10بدست آمده؛ فرآیند حذف مطلوب است که این نتایج در
مطالعات صورت گرفته توسط  González-Ipiaو همکارانش در سال  2020و  Ghasemiو همکارانش در سال  2011به تایید رسید و
فرآیند ایزوترمی فروندلیچ در بررسی فرآیند جذبی مطالعات صورت گرفته به ترتیب در تصفیه پساب معدنی با استفاده از کربن فعال
گرانولی و حذف آالینده آلی با استفاده از نانوکامپوزیت  Fe3O4/ACانتخاب شد (Ghasemi et al., 2018; González-Ipia, Bolaños-
).Chamorro, Acuña-Bedoya, Machuca-Martínez, & Castilla-Acevedo, 2020
نتایج
در این پژوهش ،نانوکامپوزیت مغناطیسی آهن ( )IIIاکسید/خاک اره ( )Fe3O4/SDبه روش همرسوبی سنتز شد .تأیید روش سنتز و
مورفولوژی سطح نانوکامپوزیت سنتزی با استفاده از آنالیزهای پراش اشعه ایکس ( ) X-rayو میکروسکوپ الکترونی نشری میدانی (FE-
 )SEMمورد آنالیز و ارزیابی قرار گرفت .سپس تأثیر پارامترهای تاثیرگذار بر فرآیند جذبی مانند اثر  ،pHزمان تماس ،مقدار نانو کامپوزیت
و دمای فرآیند بر میزان حذف  CODشیرابه لندفیل گرفته شده با استفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی  Fe3O4/SDمورد ارزیابی قرار
گرفت .همچنین ،جهت بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی جاذب مغناطیسی سنتزی و نوع جذب فرآیند ،ایزوترم جذب مورد تجزیه و
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 داشته و باالترین راندمانCOD  اثر نامطلوبی بر راندمان حذف،pH  نتایج بررسیهای تجربی نشان داد که افزایش.تحلیل قرار گرفت
 مشاهده7  و4 pH  اسیدی بوده و تفاوت چشمگیری در راندمان حذف در4  برابرpH  اما از آنجائیکه. بدست آمد4  حدودpH حذف در
 راندمان، به دلیل افزایش سطح تماس، نتایج نشان داد که با افزایش مقدار جاذب، همچنین.  بهینه انتخاب شدpH  به عنوان7 pH نشد؛
 سبب افزایش، افزایش دمای واکنش. اثری افزاینده بر فرآیند داشته است، شیرابه افزایش یافته و افزایش زمان تماس نیزCOD حذف
 درجه سانتیگراد به عنوان دمای بهینه44  در نتیجه دمای. شده اما افزایش نامحسوسی در راندمان مشاهده شدCOD راندمان حذف
) نسبت به0/3243(  ایزوترم فروندلیچR2  با توجه به مقدار، نتایج بررسی های ایزوترمی نیز نشان داد که فرآیند جذبی مذکور.انتخاب شد
 فرآِند جذب شیرابه توسط نانوکامپوزیت، از ایزوترم فروندلیچ تبعیت کرده در نتیجه،)0/1400( ) و مدل هالسی0/417( مدل النگمویر
 با بررسیها و. بدست آمده است؛ جذب مطلوب است10  تا1  که مقداری بینn  ناهمگن و چند الیه بوده و مطابق با مقدارFe3O4/SD
 از شیرابههای مراکز لندفیل بوده و میتوانCOD  جاذبی مناسب برای حذف،Fe3O4/SD  نانوکامپوزیت مغناطیسی،مطالعات انجام گرفته
. جهت حذف کامل آالیندهها استفاده نمود،در ترکیب با سایر فرآیندها
منابع
. Retrieved from  طرح جامع مدیریت پسماند استان گیالن.)1311( . ج. ز. م. پ,دانشگاهی
. دانشگاه آزاد اسالمی: دفن بهداشتی و تهیه کمپوست، جمع آوری و حمل و نقل، مدیریت، مواد زائد جامد.)1313( . ع. ق,عمرانی
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چکیده
خلیج گرگان در استان گلستان از مناطق مهم زیستی و شیالتی میباشد؛ در حالیکه در سالیان اخیر به شدت آلوده شده است؛
بنابراین در مطالعه حاضر مهمترین عوامل آالینده ،با استفاده از مدل  SWOTمورد بررسی قرار گرفتند .برای این منظور نقاط ضعف،
قوت ،تهدید و فرصت در اکوسیستم شناسایی شده و توسط  11تن از محققین علوم اکولوژی و هیدرولوژی مورد بررسی و امتیازدهی
قرار گرفتند .نتایج بدست آمده شامل ارقام  2/4در مورد عوامل خارجی و  1/98در مورد عوامل داخلی بوده است .بر این اساس ،هر دو
مقدار در محدوده راهبردهای تدافعی قرار میگیرند .راهبردهای تدافعی برای بهبود شرایط اکوسیستم ،ضعفها و تهدیدهای موجود را
کنترل میکنند .مهمترین عوامل فشار بر اکوسیستم نیز ،بسته بودن کانالهای اصلی دریا به خلیج ،ورود آالیندههای مختلف به
اکوسیستم و فیزیوگرافی ضعیف خلیج گرگان تعیین شدند .با توجه به اهمیت منابع آب سطحی از نظر تولید مواد غذایی مورد نیاز
جامعه ،الزم است مدیریت آگاهانهای را بر آنها ،در راستای توسعه پایدار اعمال نمود تا عالوه بر حفاظت منابع آبی ،محیطی مناسب
جهت زیست انواع آبزیان فراهم شود.
كلید واژهها :خلیج گرگان ،آالیندهها ،مدل  ،SWOTراهبردهای تدافعی
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Abstract
Gorgan Bay in Golestan Province is important biological and fisheries area; while in recent years, it has
been contaminated Severely; Therefore, the most important pollutant factors were studied using SWOT
model in this study.For this purpose, weaknesses, strengths, threats and opportunities have been identified
in the ecosystem and were evaluated by 10 ecology and hydrology scientists. The results included 2.4 for
external factors and 1.89 for internal factors. Accordingly, both values are in the range of defensive
strategies. Defensive strategies control existing weaknesses and threatsto improve ecosystem conditions.
The most important pressure factors on the ecosystem are being the main canals of the sea closed to the
bay, the entry of various pollutants into the ecosystem and poor physiography of Gorgan Bay. According
to the importance of the surface water resources in terms of food production for society, and in order to
sustainable development, we should manage them consciously to provide suitable habitat for aquatic
species in addition to protecting water resources.
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مقدمه
کشور ایران در ناحیه خشک و نیمهخشک قرار گرفته است که میزان بارندگی و حجم آبهای شیرین در این ناحیه به اندازه کافی نیست.
در این میان رشد بی رویه جمعیت ،گسترش صنایع و نیاز به آب برای تامین غذا نیز ،موجب رشد تصاعدی آلودگی آب و محدودتر شدن
منابع آبی شده است (آذرم دل.)1898 ،
پایش تغییرات مکانی و زمانی کیفیت منابع آب ،از مهمترین اولویتهای حفاظت محیط زیست و از عوامل مهم در دستیابی به توسعه
پایدار در بیشتر جوامع است (آذرم دل .)1898 ،در این میان ،ارزیابی ،طبقهبندی و بررسی منابع آالینده اکوسیستمهای آبی و تعیین
میزان پتانسیل آلودهکنندگی آنها ،به روشهای مختلف و یا با تلفیقی از روشها صورت میگیرد .مدل  SWOT1یکی از ابزارهای
استراتژیک موجود در این زمینه است که جهت تطابق نقاط ضعف و قوت درونسیستمی و یا فرصتها و تهدیدات برونسیستمی مورد
استفاده قرار میگیرد .منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثربخش باید قوتها و فرصتهای سیستم را به حداکثر و ضعفها و
تهدیدها ر ا به حداقل برساند .این منطق اگر درست به کار برده شود نتایج بسیار خوبی برای انتخاب و طراحی یک راهکار اثربخش خواهد
داشت (حکمتنیا و موسوی.)1891 ،
بر این اساس نوروزی و همکاران ( )1884پژوهشی جهت پهنهبندی کیفی رودخانه زیارت در استان گلستان با بهرهگیری از مدل SWOT
به انجام رساندند که نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بیشترین پتانسیل آلودهکنندگی مربوط به قسمتهای میانی حوضه در روستای
زیارت و کمترین پتانسیل مربوط به پای آبشار زیارت در بخش باالیی حوضه میباشد ،همچنین بحرانیترین مسئله ،ورود بیرویه
فاضالبهای روستایی و شهری به اکوسیستم اعالم گردید.
نوری و همکاران ( ) 1881پژوهشی در راستای بررسی تاثیر اقدامات مدیریتی در کاهش منابع آالینده نقطهای و غیرنقطهای در حوضه
آبخیز سیمره ،با استفاده از مدل  SWOTبه انجام رساندند .در نتایج حاصل از پژوهش 8 ،زیرحوضه به عنوان مناطق بحرانی برای نیتروژن
کل و فسفر کل شناسایی شده و بهترین اقدامات مدیریتی جهت کنترل هدررفت مواد مغذی در اکوسیستم نیز ،کاهش مصرف کودهای
شیمیایی و ایجاد نوار فیلتر در طول رودخانه معرفی شدند.
 Abbaspourو همکاران ( )2007برای شناسایی تمام فرآیندهایی که روی کیفیت آب ،رسوب و چرخه عناصر غذایی در حوضه رودخانه
تور موثر میباشد ،از مدل  SWOTاستفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که شبیهسازی رواناب و نیترات بسیار خوب و شبیهسازی رسوب و
فسفر کل ،نسبتاً خوب بوده است.
غالمی و نصیری ( )1884به شبیهسازی جریان ماهانه رودخانه اترک با استفاده از مدل  SWOTدر حوزه آبخیز مراوه تپه در استان
گلستان پرداختند .نتایج نهایی حاکی از آن بود که دقت مدل در شبیهسازی رواناب نسبتاً مطلوب بوده است.
 Mwangiو همکاران ( ) 2111در پژوهشی به ارزیابی تاثیر اقدامات حفاظتی آب و خاک بر روی کیفیت آب و تولید رسوب در حوضه
ساسوموا 2در کنیا ،با استفاده از مدل  SWOTپرداختند .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که ترکیب نوار فیلتر و آبروی سبز ،منجر به
کاهش  91درصد تولید رسوب ،نوار فیلتر  11متری و آبروی سبز منجر به کاهش  38درصد و کشت روی خط تراز و آبروی سبز منجر به
کاهش  11درصد در تولید رسوب خواهد شد.
با توجه به مطالب عنوان شده در فوق و اهمیت باالی مبحث آب در جوامع امروزی ،پژوهش حاضر به هدف ارزیابی پتانسیل آالیندگی
خلیج گرگان (که یکی از مهمترین اکوسیستمهای آبی ایران است) ،با استفاده از مدل تحلیلی  SWOTو ارائه راهکارهای قابلقبول تدوین
گردید.


مواد و روشها
 -حوضه مورد مطالعه

حوضه آبخیز خلیج گرگان یکی از زیرحوضههای دریای خزر محسوب میشود که به طور عمده در استان گلستان و بخش کمی از آن در
استان مازندران واقع شده است .اکولوژی این اکوسیستم تحتتاثیر دریای خزر ،رودهای مجاور و شبهجزیره میانکاله قرار گرفته و در رشد و
تکثیر آبزیان ،ماهیان استخوانی ،ماهیان غضروفی (یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خاویار کشور) و جذب پرندگان مهاجر زمستانی نقش
مهمی دارد ،این در حالی است که توسعه صنایع ،دامداری ،ورود فاضالبهای شهری و روستایی و غیره سبب افزایش انواع آلودگیها در آن
شده ،به طوریکه وضعیت آب آن بسیار نامطلوب گزارش شده است (درویش بسطامی و همکاران ،.1881 ،نوروزی و همکاران .)1881 ،این
Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
Sasumua

1
2
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موضوع اهمیت پایش این اکوسیستم را بیش از پیش نمایان ساخته است.
موقعیت خلیج گرگان در استان گلستان در شکل  1نشان داده شده است.

-

شکل  :9موقعیت خلیج گرگان در استان گلستان

نحوه جمعآوری اطالعات در مدل SWOT

روش جمعآوری اطالعات در این پژوهش به دو صورت کتابخانهای -اسنادی و پیمایشی مبتنی بر پرسش از متخصصین امر میباشد .روش
کتابخانهای در ارتباط با پیشینه موضوع و مبانی نظری تحقیق است که در آن کلیه جریانهای ورودی به مناطق مختلف اکوسیستم ،منابع
آالینده ورودی ،استعداد فیزیوگرافی هر بخش از حوضه آبخیز جهت آلودگی و غیره مطالعه میگردد ،.همچنین مطالعات جمعیتی،
اجتماعی و اقتصادی با هدف تعیین نقش جمعیت ساکن ،شاغل و توریسم در تولید انواع آالیندههای اکوسیستم انجام میگیرد .مطالعه
میدانی نیز به منظور شناخت واقعیت موجود بر زمین ،بر اساس مشاهدات میدانی و پرسش از متخصصین امر (شامل  11متخصص علوم
اکولوژی و هیدرولوژی) صورت گرفته و در نهایت لیستی از نقاط ضعف و قوت (عوامل داخلی) و تهدیدها و فرصتها (عوامل خارجی) تهیه
خواهد شد.
 -تجزیه و تحلیل عوامل داخلی

پس از تهیه لیستی شامل نقاط قوت و ضعف در اکوسیستم که در مجموع عوامل داخلی موثر بر آلودگی میباشند ،جدولی ترسیم نموده و
هرکدام از عوامل داخلی بین صفر تا  ،1/1امتیازدهی میشوند که ضریب اهمیت نامیده میشود ،.سپس با توجه به عالی یا معمولی بودن
قوتها به ترتیب رتبه  4یا  8و با توجه به جدی یا معمولی بودن ضعفها به ترتیب رتبه  1یا  2به آنها اختصاص داده میشود ،.پس از آن
ضریب اهمیت هر عامل در رتبه آن ضرب شده و امتیاز وزنی هر عامل مشخص میگردد .در نهایت مجموع امتیازهای وزنی محاسبه
میگردد ،.بر این اساس اگر مجموع امتیازات وزنی بیش از  2/1باشد ،قوتها بر ضعفهای آن غلبه دارد و اگر امتیاز نهایی کمتر از 2/1
باشد ،حاکی از غلبه ضعفها بر قوتها میباشد (فیروز و همکاران.)1881 ،
 -تجزیه و تحلیل عوامل خارجی

پس از تهیه لیستی شامل فرصتها و تهدیدها در اکوسیستم که در مجموع عوامل خارجی موثر بر آلودگی میباشند ،جدولی ترسیم نموده
و هرکدام از عوامل خارجی بین صفر تا  1/1امتیازدهی میشوند که ضریب اهمیت نامیده میشود ،.سپس با توجه به عالی یا معمولی بودن
قوتها به ترتیب رتبه  4یا  8و با توجه به جدی یا معمولی بودن ضعفها به ترتیب رتبه  1یا  2به آنها اختصاص مییابد .پس از آن
ضریب اهمیت هر عامل در رتبه آن ضرب شده و امتیاز وزنی هر عامل مشخص میگردد .درنهایت مجموع امتیازهای وزنی محاسبه
میگردد و اگر مجموع امتیازات وزنی بیش از  2/1باشد ،نشان میدهد که فرصتها بر تهدیدها غلبه دارند و اگر امتیاز نهایی کمتر از 2/1
باشد ،حاکی از غلبه تهدیدها بر فرصتها میباشد (فیروز و همکاران.)1881 ،
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پس از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ،جهت تحلیل اطالعات موجود ،ماتریس تحلیلی ترسیم میگردد .بر این اساس اگر موقعیت
اکوسیستم مورد بررسی از نظر نمرات عوامل داخلی و خارجی در ناحیه اول نمودار باشد ،استراتژی تهاجمی ،اگر در ناحیه دوم باشد،
استراتژی رقابتی ،اگر در ناحیه سوم باشد استراتژی محافظه کارانه و اگر در ناحیه چهارم باشد ،استراتژی تدافعی جهت بهبود شرایط
اکوسیستم پیشنهاد میگردد و در نهایت راهبرهای متناسب با استراتژی مذکور ارائه میشود (فیروز و همکاران.)1881 ،
یافتههای پژوهش
به منظور جمع بندی نتایج حاصل از مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانهای و ارزیابی دقیق پهنهها ،جدول  SWOTتهیه شد .در مرحله
اول عوامل داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفتند که به ترتیب در جدول  1و  2به آنها اشاره شده است.
جدول  :9عوامل داخلی تأثیرگذار بر آلودگی خلیج گرگان
نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

 :S1دارای جریان دائمی قرهسو میباشد.
 :S2اتصال به دریاچه خزر و بهرهمندی از آب آن.
 :S3ورود جریانات آبی متعدد به اکوسیستم از شرق ،غرب و
جنوب.
 :S4وجود فون زیستی که منجر به حذف زیستی آالیندهها
میگردد.
 : S5پناهگاه پرندگان مهاجر و سایر حیوانات موجب پویایی بیشتر
اکوسیستم و حذف زیستی آالیندهها میشوند.

 :W1غالبیت بستر گلی که جایگاههای زیستی اندکی
دارد.
 :W2تراکم پایین پوشش گیاهی.
:W3حواشی بسیار سست.
 :W4عمق اندک اکوسیستم.
 :W5غالبیت آب و هوای گرم و خشک در منطقه و
تبخیر باال.
 :W6احاطه شده توسط مساحت باالیی از زمینهای بایر

جدول  :2عوامل خارجی تأثیرگذار بر آلودگی خلیج گرگان
فرصتها ()o
 :o1پرورش محصوالت شیالتی که قابلیت
حذف زیستی آالیندهها را در اکوسیستم
افزایش میدهد.
 :o2آموزش استفاده صحیح از اکوسیستم و
فرهنگسازی.
 :o3اشتغالزایی برای اهالی با توجه به
فارغالتحصیالن دانشگاهی و نیروهای غیرماهر
که منجربه بهرهبرداری اصولی از اکوسیستم
میگردد.
 :o4مدیریت گردشگری و آشناسازی سایر ملل
به اهمیت اکوسیستم که منجر به افزایش
کمکهای مالی و انسانی از سوی آنها خواهد
شد.
 : o5ایجاد صنایع تبدیلی با توجه به وجود مواد
اولیه دامی ،باغی و شیالتی به منظور ایجاد
فرصتهای شغلی که به نوبه خود صید قاچاق
و متعاقب آن آلودگی زیستی اکوسیستم را
کاهش میدهد.

تهدیدها ()T
:t1وجود گردشگر بیش از ظرفیت.
 :t2تولید انبوه زباله .
 :t3رشد بیرویه جمعیت مخصوصا جمعیت مهاجر.
 :t4وجود صید قاچاق در اکوسیستم.
 :t5انجام پروژه های تحقیقاتی غیراصولی در اکوسیستم که موجب از بین
رفتن جایگاههای زیستی میگردد.
 :t6استقرار مناطق شهرنشینی مانند بندر گز و تولید فاضالب.
 :t7انجام کشاورزی غیراصولی در زمینهای اطراف و تولید کود و فاضالب
سمی.
 :t8کاهش  81سانتی متری سطح آب دریای خزر (در دوران پسروی آب
دریای خزر قرار گرفتهایم).
 :T9خشک شدن برخی مناطق ساحلی و استفاده نامناسب افراد از این
مناطق.
 :T10بسته شدن و عدم الیروبی مهمترین کانالهای منتهی به دریای خزر
که منجر به کاهش چشمگیر سطح آب در خلیج گرگان شده است.
 :T11استفاده بیرویه از جنگلها و زمینهای زراعی خلیج گرگان که باعث
تشدید سیل و هدایت رسوبات به سمت اکوسیستم میگردد.
 :T12کاهش بسیار زیاد سطح جریانات آب ورودی به اکوسیستم.

پس از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بر اساس مطالعات پیشین صورت گرفته در این زمینه و مشاهدات میدانی ،در مورد هر یک
امتیازدهی صورت میگیرد و امتیاز وزنی نهایی محاسبه میگردد که در جداول  8و  4به آنها پرداخته شده است.
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جدول :9تحلیل عوامل داخلی موثر بر آلودگی اكوسیستم
ضریب
اهمیت

عوامل داخلی استراتژیک (نقاط قوت و ضعف)
 :S1دارای جریان دائمی قرهسو میباشد.
 :S2اتصال به دریاچه خزر و بهرهمندی از آب آن.
 :S3ورود جریانات آبی موقت متعدد به اکوسیستم از شرق ،غرب و جنوب.
 :S4وجود فون زیستی که منجر به حذف زیستی آالیندهها میگردد.
 :S5پناهگاه پرندگان مهاجر و سایر حیوانات موجب پویایی بیشتر اکوسیستم و
حذف زیستی آالیندهها میشوند.
 :W1غالبیت بستر گلی که جایگاههای زیستی اندکی دارد.
 :W2تراکم پایین پوشش گیاهی
 :W3حواشی بسیار سست
 :W4عمق اندک اکوسیستم
 :W5غالبیت آب و هوای گرم و خشک در منطقه و تبخیر باال
 :W6احاطه شده توسط مساحت باالیی از زمینهای بایر

رتبه*ضریب
اهمیت=امتیاز وزنی

رتبه

1/18
1/18
1/13
1/11

4
4
8
4

1/81
1/81
1/21
1/24

1/14

8

1/12

1/18
1/18
1/18
1/13
1/11
1/18

1
1
1
2
2
1

1/18
1/18
1/18
1/14
1/1
1/18

امتیاز نهایی
جدول  :9تحلیل عوامل خارجی موثر بر آلودگی اكوسیستم
ضریب
عوامل خارجی استراتژیک (فرصتها و تهدیدها)
اهمیت
 :o1پرورش محصوالت شیالتی که قابلیت حذف زیستی آالیندهها را در اکوسیستم افزایش
1/13
میدهد.
1/18
 :o2آموزش استفاده صحیح از اکوسیستم و فرهنگسازی.
 :o3اشتغالزایی برای اهالی با توجه به فارغالتحصیالن دانشگاهی و نیروهای غیرماهر که منجر
1/11
به بهرهبرداری اصولی از اکوسیستم میگردد.
 : o4مدیریت گردشگری و آشناسازی سایر ملل به اهمیت اکوسیستم که منجر به افزایش
1/18
کمکهای مالی و انسانی از سوی آنها خواهد شد.
 : o5ایجاد صنایع تبدیلی با توجه به وجود مواد اولیه دامی ،باغی و شیالتی به منظور ایجاد
فرصت های شغلی که به نوبه خود صید قاچاق و متعاقب آن آلودگی زیستی اکوسیستم را 1/11
کاهش میدهد.
1/18
:t1وجود گردشگر بیش از ظرفیت.
1/18
 :t2تولید انبوه زباله.
1/18
 :t3رشد بیرویه جمعیت مخصوصا جمعیت مهاجر.
1/11
 :t4وجود صید قاچاق در اکوسیستم.
 :t5انجام پروژه های تحقیقاتی غیراصولی در اکوسیستم که موجب از بین رفتن جایگاههای
1/11
زیستی میگردد.
1/18
 :t6استقرار مناطق شهرنشینی مانند بندر گز و تولید فاضالب.
1/18
 :t7انجام کشاورزی غیراصولی در زمینهای اطراف و تولید کود و فاضالب سمی
 :t8کاهش  81سانتی متری سطح آب دریای خزر (در دوران پسروی آب دریای خزر قرار
1/18
گرفتهایم).
1/18
 :T9خشک شدن برخی مناطق ساحلی و استفاده نامناسب افراد از این مناطق.
 :T10بسته شدن و عدم الیروبی مهمترین کانالهای منتهی به دریای خزر که منجر به کاهش
1/18
چشمگیر سطح آب در خلیج گرگان شده است.
 :T11استفاده بیرویه از جنگلها و زمینهای زراعی خلیج گرگان که باعث تشدید سیل و
1/13
هدایت رسوبات به سمت اکوسیستم میگردد.
1/18
 :T12کاهش بسیار زیاد سطح جریانات آب ورودی به اکوسیستم.
امتیاز نهایی

1/98

رتبه

رتبه*ضریب
اهمیت=امتیاز وزنی

8

1/21

4

1/81

8

1/11

4

1/81

8

1/11

1
1
1
2

1/18
1/18
1/18
1/1

2

1/12

1
1

1/18
1/18

1

1/18

1

1/18

1

1/18

2

1/14

1

1/18
2/4
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همانطور که قبال اشاره شد ،اگر موقعیت خلیج گرگان از نظر نمرات عوامل داخلی و خارجی ،در ناحیه اول نمودار باشد ،استراتژی تهاجمی،
اگر در ناحیه دوم باشد ،استراتژی رقابتی ،اگر در ناحیه سوم باشد ،استراتژی محافظهکارانه و اگر در ناحیه چهارم باشد ،استراتژی تدافعی
پیشنهاد میگردد (فیروز و همکاران .)1881 ،نتایج بدست آمده شامل ارقام  2/4در مورد عوامل خارجی و  1/98در مورد عوامل داخلی
میباشد و همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،این دو مقدار در محدوده  WTیا همان راهبردهای تدافعی قرار میگیرند و
جهت برطرف نمودن آلودگی ایجاد شده در اکوسیستم ،بهتر است از مجموعه این راهبردها استفاده نمود .راهبردهای تدافعی یا حداقل-
حداقل که میتوان آنها را راهبرد بقا نیز نامید ،به کاهش ضعفهای اکوسیستم برای کاستن و خنثیسازی تهدیدها تاکید دارد.
جدول  :5ماتریس تحلیل عوامل داخلی و خارجی

بحث و نتیجهگیری
محیطهای آبی بسته و نیمهبسته نظیر خلیجها و تاالبها با توجه به تاثیرپذیر بودن از ترکیبات شیمیایی ،محیطهای بسیار آسیبپذیری
محسوب میشوند .همین حساسیت باعث میشود که چنین محیطهایی به ورود انواع آالیندههای مختلف طبیعی و انسانساز ،پاسخهای
سریع و گاه شدید شیمیایی ،زیستشناختی و بومشناختی نشان دهند ).(Taylor and Perry, 2007

مجموعه تاالبهای میانکاله و دو فروافتادگی زاغمرز در غرب آن به عنوان اولین تاالب بینالمللی معرفی شده از ایران و سی و ششمین
تاالب بینالمللی ،در فهرست تاالب های حائز اهمیت جهانی در کنواسیون رامسر بوده است .خلیج گرگان از نظر فیزیوگرافی ،اقلیم ،موقعیت
اکولوژیکی و منطقه ای ،انواع جریانات ورودی به اکوسیستم و غیره ،دارای نقاط ضعفی میباشد که زمینه را برای آلودگی فیزیکوشیمیایی و
زیستی در آن مهیا میسازد.
در مورد فیزیوگرافی خلیج گرگان ،مهمترین ضعفهای موجود شامل عمق اندک و حواشی بسیار سست میباشد .در تقسیمبندی انواع
تاالبها ،تاالب میانکاله و خلیج گرگان از نوع ( Aآبهای دریایی کمعمق دائمی) و از دسته تاالبهای دریایی ساحلی محسوب میشوند
که عمق کم و نسبتا ثابتی دارند ) .(Classification System for Wetland Type, 2012بر این اساس ،در مطالعه امیری و همکاران
( )2112حداکثر عمق آب در خلیج  4/1متر بیان شد که مربوط به بخش میانی و جنوبی خلیج بوده است .محمدخانی و همکاران ()1882
نیز در پژوهش خود ،حداکثر عمق خلیج را  8/1متر تعیین کردند که این مقدار در بخش میانی خلیج مشاهده شد .در این پژوهش یکی از
دالیل کم شدن عمق خلیج نسبت به مطالعات پیشین مشابه ،انجام رسوبگذاری مستمر در طول سالهای اخیر ذکر گردید که ادامه این
روند برای خلیجی با حداکثر عمق  8/1متر میتواند یک تهدید به شمار آید ،به طوریکه اولین اثر پدیده رسوبگذاری برای کفزیان و به
تبع آن زنجیره غذایی اکوسیستم خلیج است که به لحاظ زیستمحیطی پیامدهای غیرقابل جبرانی را به همراه دارد.
کرانههای خلیج گرگان نیز کمشیب و اغلب باتالقی هستند (آمارنامه استان مازندران )1831 ،که این امر موجب افزایش نرخ ریزش حواشی
شده که این موضوع در کنار ویژگی نیمهبسته بودن خلیج گرگان و دانهبندی ریز رسوبات ،سبب کاهش سرعت تجزیه نسبت به دریای خزر
میگردد که به نوبه خود موجب افزایش آلودگی اکوسیستم می شود .رسوبات موجود در بستر خلیج گرگان برآیند رسوبات رسیده از دریای
خزر و نیز رودخانههای منتهی به خلیج هستند و مجموعهای از رسوبات ماسهای و گلی میباشند .رسوبات ماسهای سواحل شمالی و غربی
و بخشهایی از ساحل جنوب غربی خلیج را پوشاندهاند و با حرکت به سمت خاور خلیج ،دانهبندی رسوبات از از ماسه به گل و ماسه گلی
تغییر میکند (الهیجانی و همکاران .) 1898 ،رسوبات گلی عالوه بر افزایش کدورت در اکوسیستم ،دارای جایگاههای زیستی اندکی بوده و
جهت ماواگزینی بسیاری از موجودات زنده نامناسب میباشند .ذکر این نکته حائز اهمیت است که به علت نیمهمحصور بودن خلیج گرگان،
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امواج دریای خزر مستقیما نمیتوانند وارد خلیج شوند .قرارگیری خلیج گرگان در منتهیالیه جنوب خاوری دریای خزر باعث شده است که
رژیم جریان در آن ویژگی خاصی پیدا کند .در ناحیه شمالی خلیج با ورود دو جریان باختری -خاوری از ساحل جنوبی و جریان شمالی-
جنوبی از ساحل خاوری ،بار رسوبی و تجمع آالیندههای حمل شده توسط این دو جریان در ناحیه شبهجزیره میانکاله و شمال آن را سبب
میشود (.)Lahijani, 1997
قابل ذکر است که قطعا آب و هوای نیمهگرمسیری این منطقه (احمدی )1891 ،نیز ،به نوبه خود موجب کاهش بارندگی و افزایش تبخیر و
افزایش فشار محیطی بر اکوسیستم میگردد.
برخی از جریانات ورودی به خلیج گرگان نیز جزء عوامل آلودهکننده اکوسیستم میباشند .بخش عمدهای از حوضه آبریز خلیج گرگان
شامل رودخانههای گرگانرود ،قرهسو ،باغو و شاخه هایی از نکارود است که از این میان ،گرگانرود از بخش خاوری خلیج ،به درون دریای
خزر تخلیه میشود .تعداد اندکی رودخانه های فصلی نیز از باختر به خاور در حاشیه جنوبی خلیج گرگان وجود دارند که آب و رسوب را از
مناطق کوهستانی به سمت خلیج هدایت میکنند .این رودخانهها با توجه به فصلی بودن و بهرهبرداری بیرویه جهت اهداف مصرفی
کشاورزی ،سهم ناچیزی در تامین آب خلیج گرگان دارند .از مهمترین رودخانههایی که به خلیج گرگان منتهی میشود رودخانه قرهسو
بوده که سهم عمدهای در برآورد رسوب برعهده دارد (بشری و همکاران .)1888 ،رودخانه قرهسو طوالنیترین رودخانه استان گلستان است
که در طول مسیر خود فاضالب های شهری و کشاورزی که سرشار از مواد سمی و شیمیایی هستند را دریافت میکند ،.همچنین رودخانه
قرهسو در مسیر خود مسافتی طوالنی از زمینهای بایر عبور میکند که این امر سبب حمل مقادیر باالی رسوبات توسط این رودخانه
میشود که سبب افزایش کدورت و کاهش تولید می گردد .این موارد در کنار عواملی همچون تمرکز بیشتر شهرنشینی در این قسمت و
استفاده نامناسب از آب قرهسو جهت کاربریهای مختلف ،سبب آلودگی بسیار شدید آن توسط مواد آلی و معلق شده و در بسیاری از نقاط
آن شرایط بیهوازی ایجاد شده است (نوروزی و همکاران ،.) 1881 ،از این رو ورود این رودخانه به خلیج گرگان در طول سالهای اخیر ،نه
تنها موجب تهویه اکوسیستم و بهبود شرایط نشده ،بلکه منجر به افزایش کدورت و آلودگی تروفی در آن نیز گردیده است ،.بر این اساس
بشری و همکاران ( ) 1888در پژوهش خود با عنوان مطالعه هیدروژئوشیمی و عوامل موثر بر شیمی خلیج گرگان ،اعالم نمودند که با توجه
به گسترش فعالیتهای صنعتی و کشاورزی و ورود فاضالبهای مختلف ،میتوان پیشبینی نمود که به مرور زمان تاثیر حوضه آبریز بر
شیمی آب خلیج گرگان افزایش خواهد یافت ،.همچنین در پژوهش انجام شده توسط الهیجانی ( )1891گزارش شد که توزیع عناصر فلزی
در رسوبات نواحی نیمهعمیق پیرامون خزر نشان میدهد که در مواردی (مانند باریوم) غلظت آنها بیشتر از مقدار زمینه است که بیانگر
ورود آنها از طریق فعالیتهای انسانی است ،گرچه بخش عمده آنها از رسوبات تخریبی حوضه آبریز تامین میشود .بذرافشان و همکاران
( )1833نیز در پژوهشی که بر روی آالینده ها در منطقه نکا و بندرترکمن صورت دادند ،اعالم کردند که آلودگی فلزات سنگین در رسوبات
رودخانهای و منطقه فالت قاره خزر ب یشتر از خط ساحلی است که این پدیده ناشی از تخلیه مواد آالینده شهری و صنعتی در رودها و
پسماندهای گل حفاری در فالت قاره میباشد.
در کنار موارد اشاره شده در فوق ،بسته شدن و عدم رسوبگیری کانالهای اصلی ورودی جریانات آبی دریای خزر به داخل خلیج گرگان
مانند کانال خزینی را نیز می توان یکی از مهمترین عوامل کاهش سطح آب خلیج گرگان و متعاقب آن افزایش آلودگی در آن ذکر کرد .این
موضوع در کنار کاهش آب جریانات ورودی به اکوسیستم از جمله مهمترین دالیل عدم تهویه و ایجاد خفگی در اکوسیستم میباشند ،.این
در حالی است که خشک شدن بخش زیادی از اراضی اکوسیستم در برخی فصول سال و بهرهبرداری نامناسب از این اراضی ،مشکل جدید
به وجود آمده میباشد که سازمان حفاظت از محیط زیست را وارد چالشی جدید نموده است.
به طور کلی علل اصلی آلودگی خلیج گرگان شامل :تغییر کاربری اراضی حاشیه خلیج گرگان و انجام کشاورزی به صورت غیراصولی (که
نتیجه آن ورود مقادیر باالی آفات ،سموم ،فلزات سنگین ،فاضالبهای صنعتی و شهری و غیره به اکوسیستم میباشد) ،ورود مقادیر باالی
رسوبات به داخل اکوسیستم ،افزایش کدورت و کاهش عمق مفید (در نتیجهی تخریب پوشش گیاهی حاشیهای خلیج و بهمخوردگی تقارن
فیزیوگرافی اکوسیستم ) ،ورود مواد غذایی نیتروژنه و فسفاته در مقادیر غیراستاندارد ،بسته شدن و عدم الیروبی کانالهای ورودی آب خزر
به داخل خلیج گرگان و پایین آمدن سطح آب رودخانههای ورودی به این حوضه (سبب کاهش حجم آب ،کاهش هوادهی ،افزایش
فرآیندهای بیهوازی مضر و آلوده کننده ،تولید گازهای سمی ،عدم اختالط آب و نامتعادل شدن پارامترهای کیفی میگردد) ،افزایش صید
قاچاق ،ساخت سازههای حاشیهای ،عدم مدیریت گردشگران و دفع نادرست زبالهها میباشند.
با توجه به ماتریس تحلیلی که راهبردهای تدافعی را جهت بهبود وضعیت کیفی و زیستی خلیج گرگان پیشنهاد میدهد ،میتوان مهمترین
راهبردهای مورد نیاز جهت اصالح اکوسیستم را موارد ذیل نامید:
 :1الیروبی و رسوبزدایی کانالهای اصلی ارتباطدهنده خلیج گرگان و دریای خزر.
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نوروزی/پژوهش و فناوری محیط زیست18-81 ،)8(5 ،9911 ،

 :2کنترل فرسایش خاک و کاهش رسوبزایی اراضی باالدست رودخانههای استان.
 :8اصالح و احیاء بخش هایی از خطوط ساحلی مردابی به منظور کاهش فرسایش خاک و افزایش خشکیهای ساحلی مناسب که میتواند
ضمن توسعه تفریحات دریایی و ورزش های آبی ،سبب رونق صنعت گردشگری در این منطقه شود (کاشت گیاهان چوبی رودکنار مانند
توسکا در زون  1و  2در لبه اکوسیستم ،برداشت دورهای گیاهان به صورت انتخابی در زون  2به منظور جذب نیتروژن ،کاشت گیاهان
علفی و مرتعی در زون  8به منظور فیلتر کردن رسوبات و گرفتن مواد غذایی و در نهایت کاشت گیاهان در مناطقی با شیب بیشتر ،نزدیک
تاالب و با جذب بیشتر سموم و کودهای شیمیایی).
 :4اصالح شیوههای دفع زبالههای شهری و روستایی ،مکان یابی علمی محل دفع ،جلوگیری از فعالیت صنایع آالینده ،ارائه تسهیالت تصفیه
فاضالب به واحدهای تولیدی -صنعتی و بیمارستانها و احداث کارخانه بازیافت زباله.
 .1کنترل مهاجرت مردم به نواحی ساحلی و اعمال مقررات جدی در این مورد.
 .1تعبیر تاسیسات مناسب زهکشی در مناطق بحرانی و جلوگیری از ورود پسابها.
 . 3به حداقل رساندن مصرف کودها و سموم در بخش کشاورزی و انجام کشاورزی اصولی با تکیه بر متون علمی موجود در این زمینه.
 .9تدوین برنامه جلب مشارکت مردمی در حفظ تاالب به وسیله سازمان حفاظت محیط زیست.
 :8کاهش بهرهبرداری از جنگلهای منطقه جهت تجدید حیات جنگلهای طبیعی منطقه.
 :11ممنوعیت یا کاهش قابل مالحظه بهرهبرداری اقتصادی در داخل خلیج گرگان (تاسیسات آبزیپروی و غیره) که مخل و بر هم زننده
اکوسیستم طبیعی آن میباشد.
 :11مدیریت گردشگری.
 -پیشنهادات پژوهشی كه در این زمینه میتوان ارائه نمود نیز شامل موارد ذیل میباشد:

 .1انجام مطالعات کاربردی در خصوص آمایش سرزمین نواحی ساحلی استان و مهندسی سواحل.
 .2توصیه میشود که شبیهسازی کیفی آب خلیج گرگان به وسیله منابع آالینده نقطهای و غیرنقطهای به صورت توام صورت بگیرد تا اثر
متقابل آنها بررسی شود.
 .8تعیین کاربری های غالب اراضی حاشیه خلیج گرگان و تعریف دقیق هریک از نظر نوع و شدت آالیندههای ورودی به داخل اکوسیستم با
تلفیق تکنیکهای نوین مانند تکنیکهای ایزوتوپی (ایزوتوپهای پایدار) و نیز کارکرد سامانه اطالعات جغرافیایی.
آبخیز خلیج گرگان شامل محدودهای است که در برگیرنده بخشهای اعظم شهرستانهای گرگان ،بندرترکمن ،کردکوی ،بندر گز ،نوکنده،
گلوگاه و بهشهر میباشد .این نواحی از پتانسیلهای طبیعی و انسانی بسیاری برخوردار است ،لیکن علیرغم پتانسیلهای ذکر شده،
متأسفانه آبخیز مذکور از محرومترین مناطق کشور میباشد و آنچنانکه شایسته است نتوانسته نقش موثری در اوضاع اجتماعی و اقتصادی
کشور ایفا نماید .به نظر میرسد با مدیریت مطلوب و برنامهریزیهای علمی میانمدت و بلندمدت ،میتوان پتانسیلهای این نواحی را به
فعل تبدیل و افقهای روشنی جهت توسعه همهجانبه سواحل استان گشود.
منابع
احمدی ،ر .1891 ،.طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش میانکاله .جلد ششم .مطالعات اقلیم و هواشناسی .مهندسین مشاور رواناب .سازمان
حفاظت محیط زیست 29 .صفحه.
آذرم دل ،ح ،.مصطفیزاده ،ر .و قاسمی ،الف .1898 ،.ارزیابی شبکه ایستگاههای سنجش کیفیت آب سطحی رودخانه گرگانرود استان
گلستان .مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.11-19 :)11( 4 .
آمارنامه استان مازندران .1831 ،.سازمان برنامه و بودجه 912 .صفحه.
بذرافشان ،ع ،.حاجی پورفرد ،ح .و امین نژاد .1833،.بررسی اثرات زیستمحیطی ناشی از اکتشاف و حفاری در آبهای ساحلی و فالت قاره
دریای خزر در منطقه نکا و بندر ترکمن .مجموعه مقاالت همایش دریا انسان توسعه .مرکز ملی اقیانوس شناسی بابلسر.
بشری ،ل ،.محمودی قرائی ،م.ح ،.موسوی حرمی ،ر .و علیزاده الهیجانی .1888،.مطالعه هیدروژئوشیمی و عوامل موثر بر شیمی آب خلیج
گرگان .مجله اقیانوسشناسی .سال پنجم.42-81 :)12( 21 .
حکمتنیا ،ح .و موسوی ،م .1891 ،.کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامهریزی شهری و ناحیه ای .انتشارات دانشگاه تبریز88 .ص.
درویشبسطامی ،ک ،.طاهری ،م ،.باقری ،ح ،.یزدانی فشتمی ،م ،.سلطانی ،ف ،.حقپرست ،س ،.حمزهپور ،ع .و لطفیآشتیانی ،م.1881 ،.
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ارتباط بین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوبات و جمعیت ماکروبنتوزها در خلیج گرگان .فصلنامه علمی -پژوهشی محیط زیست
جانوری. 81-112 :)4( 4 .
غالمی ،ش .و نصیری ،م .1884 ،.شبیه سازی تخلیه ماهانه رودخانه اترک با استفاده از مدل  ،SWOTمطالعه موردی :حوزه آبخیز مراوه
تپه ،استان گلستان .مجله آبخیزداری مهندسی و مدیریت.181-121 :)2( 3 ،
فیروز ،س ،.استقالل ،ا .و تشکری بافقی ،ب .1881 .،کاربرد مدل  SWOT-QSPMدر تعیین عوامل موثر بر ارتقا و حفظ کیفیت محیطی
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چکیده
اکوتوریسم یا بومگردشگری به دنبال به حداقل رساندن تأثیر ایجاد شده توسط توریسم بر محیطزیست میباشد .اقتصاد سبز به عنوان
یک سیستم اقتصادی مبتنی بر رفاه انسان و برابری اجتماعی است که بهدنبال کاهش قابل مالحظه مخاطرات محیطزیستی است.
مطالعه حاضر به بررسی یکی از پتانسیلهای تخصصی توریسم در کشور -اکوتوریسم -جهت بکارگیری اصول این مدل توسعهای
می پردازد .اکوتوریسم با مدیریت طبیعی به یک منطقه توریستی میتواند بدون اقدامات مخرب و استثماری در طبیعت ،شغل ایجاد
کرده که در آینده نیز برای منطقه سودمند است .همچنین ،اکوتوریسم به عنوان یک پتانسیل بالقوه ضمن ارتقاء سطح آگاهی از
محیط زیست و تامین منافع و توانمندسازی مالی مردم محلی می تواند جامعه را در حرکت گسترده به سمت اقتصادسبز یاری نماید.
لذا ،مطالعه حاضر ،عالوه بر بررسی پیشینه ملی و بینالمللی موجود ،با استفاده از تجزیه و تحلیل  SWOTبه شناسایی فرصتهای و
تهدیدهای عوامل خارجی و نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی جهت توسعه اکوتوریسم به عنوان نیروی محرکه اقتصاد سبز در کشور
میپردازد .نتایج حاکی از نیاز به بهرهگیری از فرصتهایی مانند جلب همکاریهای منطقهای ،بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی با
بهره گیری اصولی از تنوع زیستی و موقعیت جغرافیایی موجود در کشور در کنار مشارکت جامعه محلی در تصمیمگیری ،اشتغالزایی و
کسب درآمد میباشد .بنابراین ،عالوه بر نقشی که رونق بومگردشگری در توسعه اقتصادسبز بازی میکند ،سهم قابلتوجهی نیز در
تولید ناخالص داخلی و درآمد ارزی کشور ایفا خواهد نمود.
کلید واژهها :اکوتوریسم ،اقتصاد سبز ،قوتها ،ضعفها ،تهدیدها ،فرصتها
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Abstract
Ecotourism seeks to minimize the impact of tourism on the environment. Green economy as an economic
system is based on human welfare and social equality that seeks to significantly reduce environmental
risks. The present study surveys one of the specialized potentials of tourism in the country- ecotourism- to
apply the principles of this development model. Ecotourism with natural management of a tourist area can
create jobs without destructive and exploitative actions in nature, which will be beneficial for the region in
the future. Also, ecotourism, as a possible potential can encourage the community to extensively
implement green economy, in addition to promoting environmental awareness and providing benefits and
financial empowerment of local people. Therefore, the present study, identifies the opportunities and
threats of external factors and the strengths and weaknesses of internal factors for the development of
ecotourism as a driving force of green economy in the country meanwhile examining the existing national
and international background using SWOT analysis. The results indicate the need to take advantage of
opportunities such as attracting regional, international cooperation and foreign investment by taking
principles advantage of biodiversity and geographical location in the country along with the participation
of local communities in decision-making, job creation and earning money. Therefore, in addition to the
role that the tourism boom plays in the development of a green economy, it will also performs a
significant role in the country's GDP (Gross Domestic Product) and foreign exchange income of the
country.
Keywords: Ecotourism, Green economy, Strenghths, Weaknesses, Threats, Opportunities
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مقدمه
گردشگری به عنوان یک عامل تاثیرگذار در افزایش رشد اقتصادی بلندمدت که به افزایش رفاه اقتصادی جوامع محلی کمک میکند،
شناخته میشود .تحقیقات در مورد اندازهگیری سهم گردشگری در رشد اقتصادی در دهههای اخیر به سرعت توسعهیافته است (برایدا و
ریسو 2002 ،1و تانگ و تن .)2012 ،2گردشگری به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کمک میکند و میتواند باعث بهرهوری مثبت از اقتصاد
در مقیاس ملی شود (شوبرت و همکاران .) 2010 ،2بنابراین ،گردشگری بر روی میزان کمی توسعه اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی
تأثیر گذار است .اگرچه ،اندازهگیری تأثیر اقتصادی گردشگری کار سادهای نیست (ایوانوف و وبستر 2002 ،4و رودریگز و همکاران،5
 .)2012طبق آمار گزارش شده توسط سازمان جهانی جهانگردی ) ،(UNWTOتقریباً  ٪11از اشتغال موجود جهان (مستقیم و
غیرمستقیم) در سال  2012از گردشگری بوده است (سازمان جهانی جهانگردی .)2012a ،هرچند ،این سهم بزرگ در توسعه اقتصادی،
اثرات قابلتوجهی نیز بر محیطزیست دارد .به عنوان مثال ،میزان انتشار  CO2در سفرهای توریستی جهان در سال  ،2010با احتساب
بازدیدهای یکروزه ،حدود  1202میلیون تن (پیترز و دابیس ،)2010،2یعنی  ٪5انتشار انسانی جهانی  CO2بوده است (اعضای بین دولتی
تغییر اقلیم .)2002 ،لذا با توجه به میزان انتشار  CO2از گردشگری ،سهم مشارکت توریسم در تغییراقلیم در مقایسه با سایر بخشها کمتر
نیست (باوز و همکاران .)2002 ،2اگرچه توریسم یا گردشگری با افزایش سرمایهگذاری زیربنایی (فرودگاه ،هتلها ،راه آهن و غیره) ،یک
مشارکت بزرگ مثبت را در توسعه اقتصادی ارائه میهد ،اغلب بهدلیل تخریب کیفیت محیطزیست و افت منابع طبیعی از طریق
فعالیتهای بشری و مدیریت نامناسب مورد سرزنش قرار میگیرد.
اجرای گردشگری سبز یا پایدار ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،به عنوان روشی سبز برای رفع فقر ،اشتغال و تنوع اقتصادی مدنظر
قرار گرفته است (هونک .)2012،8اکوتوریسم یا بومگردی طی سالهای گذشته محبوبیت بیشتری پیدا کرده است .اصطالح اکوتوریسم به
مسافرتهایی اطالق میشود که در محیطهای طبیعی بدون ایجاد مزاحمت و آسیب به زیستگاههای طبیعی سپری میشود .از اینرو،
بومگردی را میتوان به عنوان روشی دوستدار محیط زیست برای سفرهای طبیعت برشمرد .تحول گردشگری به سمت پایداری و اقتصاد
سبز نیازمند رویکردی بینرشتهای مانند سیاستهای تلفیقی (بینالمللی ،ملی و محلی) ،سرمایهگذاری در فنآوریهای نوآورانه،
مشارکتهای قوی بین دولتها و شرکتهای گردشگری و ترویج شیوه های سبز (به عنوان مثال ،استفاده کارآمد از انرژی و آب و مدیریت
تلفیقی زباله) برای اجرا است .اگرچه در بیانیه ریو  20+سازمان ملل ،اقتصاد سبز بهعنوان ابزاری برای رسیدن همزمان به توسعه پایدار و
حفظ محیط زیست و منابع طبیعی معرفی شده ،هنوز بهعنوان یک تعهد الزامآور حقوقی در سطح بینالملل مطرح نیست ،درحالیکه
جهت نیل به توسعه پایدار باید دوره گذار به سمت اقتصاد سبز را پشت سر گذارد .از نظر سازمان ملل متحد ،اقتصاد سبز در صدد تقویت و
همگرایی بیشتر بین ابعاد چهارگانه رشد اقتصادی ،توسعه اجتماعی ،سیاسی و حفاظت از محیط زیست است (وولونس.)2012 ،2
اکوتوریسم یا بوم گردشگری بهعنوان یکی از بخش های کلیدی اقتصاد سبز (شامل هفت بخش کلیدی انرژی تجدیدپذیر ،ساختمانهای
سبز ،حملو نقل پایدار ،گردشگری سبز ،مدیریت منابع آب ،مدیریت پسماندها و مدیریت زمین و خاک) ،عالوه بر نقشآفرینی پتانسیلهای
طبیعی و محیطزیستی حتی در ترسیم زیرساختهای فرهنگی جوامع نیز نقش بهسزایی ایفا میکند (ویرجیل و اسپانو.)2014،10
اکوتوریسم بهدلیل عدم نیاز به هزینههای هنگفت سرمایهگذاری ،نقش مهمی در رشد سبز کشورهای در حال توسعه با موهبتهای طبیعی
قابل توجه دارد .همچنین میتواند با جوامع محلی که فعالیتهای گردشگری و عملیات حفظ اکوسیستم را هدایت میکنند ،ارتباط برقرار
کند .بنابراین ،بومگردی میتواند برای نیروی کار غیر ماهر در جوامع روستایی ،اشتغال ایجاد کند و فرصتهای بیشمار صادرات را در
مکانهای دورافتاده در حمایت از اقتصاد سبز ایجاد کند .بنابراین ،بومگردی به عنوان یک صنعت برای ارتقا توسعه اقتصادی درکشورهای
درحالتوسعه که با کمبود سرمایه و فراوانی منابعطبیعی مواجهند ،درنظر گرفته میشود (ویلجوین.)2011،11

1

Brida, J. G., & Risso,
Tang, CF., Tan, EC.,
3
Schubert, F.S., Brida, J.G., & Risso, W.A.,
4
Ivanov, S., & Webster, C.,
5
Rodriguez, A. X., Martinez, R. F., & Pawlowka, E.,
6
Peeters, P., Dubois, G.,
7
Bows, A., Anderson, B., Peeters, P.M.,
8
Honeck, D.,
9
L’avenir que nous voulons
10
Virgil Nicula, Simona Spanu,
11
Viljoen, W.,
2

شادمان و جعفری/پژوهش و فناوری محیط زیست991-11 ،)8(5 ،9911 ،

902

علیرغم مطالعات متعددی (اربابیان و همکاران 1222 ،و اسمعیلزاده 1222 ،و حاجلو 1222 ،و رضوانی و بیات 1222 ،و رهنمایی و
همکاران 1222 ،و زرافشانی و همکاران 1222 ،و عبدالهزاده 1224 ،و مالکی و دماوندی 1222 ،و مطیعی و رضائیه 1222 ،و مهدوی و
همکاران )1225 ،که زمینه گردشگری در انجام گرفته ،ولی مطالعات اندکی به بررسی بومگردشگری یا اکوتوریسم در کشور ،پرداختهاند.
امروزه ،اکوتوریسم با هدف مشترک افزایش کیفیت محیط زیست و پذیرش اجتماعی که با حفاظت و حمایت گسترده از داراییهای تنوع
زیستی مورد توجه قرار گرفته است (حبیبی و همکاران 1222 ،و تیمورتاش .)1222 ،هرچند ،علیرغم موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع
پدیده های طبیعی ایران ،در این بازار سهم اندکی به ایران اختصاص یافته است (رخشانی نسب و ضرابی1288 ،و فتاحپور .)1222 ،توسعه
صنعت طبیعتگردی اگرچه به عنوان یک منبع مهم کسب درآمد بوده و میتواند در بهبود وضعیت معیشتی سایر بخشهای اقتصادی موثر
است ،اما این امر نباید محیط زیست را فدای گسترش و توسعه اکوتوریسم نماید (میرزایی و اجیرلو 1222 ،و یوسفی و اکبریان.)1224 ،
مطالعات نشان میدهد که اکوتوریسم در کشور با چالشهای اقتصادی نظیر نبود راههای ارتباطی مناسب درجاذبهها ،نبود امکانات اقامتی،
خـدماتی و رفـاهی ،ضـعف تبلیغـات و عـدم تمایـل مـردم جهـت سرمایهگذاری روبرو میباشد (قنبری و محمود صالحی .)1224،بنابراین
توسعه اکوتوریسم از طریق توانمندسازی جوامع محلی امکانپذیر بوده و موجب پایداری فرهنگی ،اجتماعی و محیطزیستی منطقهای
میشود .ضمن آنکه به حفاظت محیطزیست و حیات وحش و کاهش فقر و توسعه اجتماعی ،اقتصادی مناطق نیز کمک مینماید (ورامش و
حیدرینیا .)1228 ،در سیاستهای کلی محیطزیست ،ابالغی محیط زیست مقام معظم رهبری نیز اکوتوریسم بهعنوان یک اولویت مهم
شمرده شده و بر گسترش آن بهعنوان یکی از محورهای توسعه در حرکت به سمت اقتصاد سبز تأکید شده است .لذا ،تحقیق حاضر با توجه
به اهمیت فزاینده اکوتوریسم در حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی ،افزایش همافزاییهای بومی و پتانسیل باالی ایجاد اشتغال و درآمد در
مناطق کمتر توسعهیافته ،به بررسی چالشها و فرصتهای پیشروی این صنعت نو پا با بهرهگیری از تجزیه و تحلیل  SWOTبه عنوان
ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و تواناییهای درونی سازمان جهت برنامهریزی استراتژیک در زمان حال میپردازد.
مزایا و معایب اکوتوریسم

1

مزایای اکوتوریسم
 محافظت از گیاهان و جانوران محلیبومگردی برخالف سایر اشکال گردشگری ،با هدف حفاظت از زیستگاههای طبیعی و حفظ شرایط زندگی طبیعی حیوانات و گیاهان ،در
حالی که به گردشگران این امکان را میدهد تا ضمن بازدید از مناطق طبیعی ،نسبت به حفظ محیطزیست بیتفاوت نباشند.
 اکوسیستمها میتوانند در حالت طبیعی پایدار بمانند.بومگردی نهتنها با هدف محافظت از گیاهان و جانوران ،بلکه به حفظ اکوسیستمهای طبیعی ما را به بهترین شکل ممکن میپردازد.
 افزایش آگاهی از مشکالت محیطزیستیبسیار مهم است که آگاهی مردم در مورد موضوعات مهم به گونه ای افزایش یابد .یکی از راههای انجام این کار نشان دادن مشکالت
اکولوژیکی از طریق بومگردی است .با انجام این کار مردم تمایل بیشتری داشته باشند تا هنگام بازگشت از سفر ،رفتارهای سازگار با محیط
زیست را نیز انجام دهند.
 بهبود ردپای اکولوژیکن کته مثبت دیگر در مورد اکوتوریسم این است که مردم نهتنها با مشکالت محیطزیستی و نحوه حل آنها آشنا میشوند ،بلکه میآموزند که
چگونه میتوانند ردپای اکولوژیکی خود را در بخشهای مختلف زندگی روزمره بهبود بخشند.
 آموزش به فرزندانبسیاری از کودکان ،به ویژه اگر در شهرهای بزرگ پرورش یابند ،هیچ ارتباطی با طبیعت نخواهند داشت .با اینکار ،این احتمال وجود دارد
که فرزندان ما نیز ویژگی های سازگار با محیط زیست را در بزرگسالی به کار گیرند ،که برای تأمین معیشت میلیونها یا حتی میلیاردها
انسان در آینده بسیار مهم است.

https://environmental-conscience.com/ecotourism-pros-cons/
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 بومگردی میتواند احساس خوبی ایجاد کند.بسیاری ناخودآگاه میدانیم که روش معمول سفر ما برای محیط زیست کامالً مضر است و برای محافظت از سیاره خود باید تغییراتی ایجاد
کنیم .بنابراین ،از طریق اکوتوریسم ،این احساس بهوجود میآید که به سهم خود در آینده بهتر کمک کردهاید و از تعطیالت خود نیز لذت
بیشتری خواهید برد.
 کشف طبیعت دست نخوردهیکی دیگر از مزایای اکوتوریسم این است که می توانید تعطیالت خود را در مناطق طبیعی دست نخورده سپری کنید .اغلب اوقات،
اکوتوریسم در نقاط دور افتاده سیاره ما انجام میشود که تاکنون گردشگران زیادی آن را ندیدهاند.
برای مردم محلی کامالً هیجان انگیز است.
اکوتوریسم نهتنها می تواند به نفع گردشگران باشد ،بلکه ممکن است برای افراد محلی نیز فرصتی را فراهم کند که با افراد جدید از سراسر
جهان مالقات کرده و از طریق شبکههای اجتماعی با آنها در ارتباط باشند.
 حفظ دانش باستانیاکوتوریسم برای حفظ دانش باستانی در مورد برخی از سنتها یا همچنین دانش پزشکی که در غیر این صورت از بین میرود ،کامالً مهم
است.
 استفاده پایدار از منابع طبیعیبومگردی با هدف بهره مندی هرچه بهتر از منابع طبیعی ما انجام میشود .این نهتنها باعث میشود سفرها از نظر منابع بیشتر کارآمد
باشند ،بلکه میتوانند آگاهی از اهمیت صرفه جویی را در منابع طبیعی افزایش دهند.
 کشف فرهنگهای جدیدبهدلیل سبک زندگی کامالً اصیل جوامع بومی ،بومگردی این فرصت را فراهم میکند تا افق دید خود را گسترش و مطالب زیادی درباره
دیدگاههای فرهنگی جایگزین در مورد جهان و همچنین در مورد سبکهای زندگی جایگزین بیاموزیم.
 بهبود زیرساختهای کلی یک منطقه.این امر میتواند به ویژه برای مناطق فقیرنشین سیاره ما که دولتها و شهرداریهای محلی اغلب بودجه کافی برای تأمین اعتبار این
پروژههای مهم زیرساختی ندارند ،اهمیت دارد.
 منبع مهم درآمد برای افراد محلیبسیاری از مردم کره زمین به عنوان منبع اصلی درآمد به گردشگری اعتماد میکنند .اکوتوریسم میتواند راهی برای گسترش این منبع
مهم درآمد در مناطق بیشتری از جهان باشد تا افراد بیشتری بتوانند از طریق گردشگری امرار معاش کنند.
 حفظ طبیعت از درآمد مازاد بومگردیحفاظت از اکوسیستمهای طبیعی رایگان نیست و پول اضافی که میتوان از طریق اکوتوریسم بدست آورد ،میبایست برای حفظ
زیستگاههای طبیعی یا پروژههای جنگل کاری مجدد استفاده شود تا کیفیت کلی زیستگاههای طبیعی بهبود یابد.
 کمک به کاهش بیکاری در یک منطقهگردشگری همچنین فرصتهای شغلی را برای میلیونها نفر در سراسر جهان فراهم میکند و میتواند به محافظت از آنها در برابر بیکاری
کمک کند.
معایب اکوتوریسم
 سبب ایجاد مزاحمت برای حیوانات وحشی محلیاگرچه اکوتوریسم تمام تالش خود را میکند تا تأثیر سو بر محیط زیست ما را به حداقل برساند ،اما این احتمال وجود دارد که تا حدی
سبب ایجاد مزاحمت برای حیوانات وحشی محلی شوند.
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 ممکن است منجر به رهاسازی زباله شود.رهاسازی طوالنی مدت زباله منجر میشود محیطهای طبیعی به زبالهدانی تبدیل شوند.
 ممکن است حیوانات وحشی به انسان عادت کنند.مشکل دیگر اکوتوریسم این است که حیوانات وحش ممکن است با گذشت زمان به انسان عادت کنند .حتی اگر این مورد برای گردشگران،
به ویژه برای کودکان بسیار خوب باشد ،زیرا آنها میتوانند با آن حیوانات تماس بگیرند و همچنین میتوانند به آنها غذا دهند ،اما برای
محیطزیست ما بسیار بد خواهد بود ،زیرا این طبیعت اصلی آنها است.
 اکوتوریسم منوط به سطح قابل توجهی از هوشیاری است.در بسیاری از کشورها ،عبارت بومگردی به درستی استفاده نمیشود و بسیاری از آژانسهای مسافرتی از این اصطالح به عنوان طعمه
استفاده میکنند تا گردشگران را به فعالیتهای خود سوق دهند.
 قبایل طبیعی ممکن است مجبور شوند خانه خود را ترک کنند.برخی موارد قبایل طبیعی مجبور هستند خانه خود را ترک کنند ،زیرا فضای الزم برای ساختن اقامتگاه برای گردشگران موردنیاز بوده
است.
 درآمد حاصل از اکوتوریسم اغلب به نفع عموم مردم نخواهد بود.اگرچه افراد محلی میتوانند از صنعت بومگردی درآمد کسب کنند ،آن ها به جای اینکه واقعاً صاحب تجارت بومگردی شوند ،فقط بهعنوان
کارمند کار میکنند و یک بنگاه مالی کوچک تمام سود را بدست میآورد.
 برخی از فعالیتهای اکوتوریسم ممکن است بیش از حد محبوب شوند.به محض عمومی شدن بهترین مکانهای بومگردی ،این احتمال وجود دارد که آن مکانها و فعالیتها مملو از گردشگرانی از سراسر جهان
شود.
 اکوتوریسم میتواند بسیار وقتگیر باشد.از آنجا که اکوتوریسم غالباً در مکانهای کامالً دور افتاده انجام میشود ،گاهی زمان زیادی را برای رسیدن به آن مکانها صرف میشود.
بنابراین ،زمان کافی برای رفتن به آن مکانهای دور افتاده و بازگشت الزم است تا تجربه طبیعی کامل را بدست آید.
 بسیاری از افراد آنچه را آموختهاند فراموش خواهند کرد.مسئله دیگر بوم گردی این است که بسیاری از افراد نیز آنچه را که در طول سفر بومگردی خود آموختهاند خیلی سریع فراموش کنند.
بنابراین ،الزم است آنچه را آموخته اند در خانه خود پیاده سازی کرده تا بتوانید ردپای اکولوژیکی کلی خود را در طوالنی مدت بهبود
بخشند.
 ممکن است مردم محلی به جاذبه تبدیل شوند.بومگردی همچنین می تواند برای فرهنگ محلی مضر باشد .در بعضی موارد ،افراد بومی حتی به جاذبه تبدیل میشوند و حتی گاهی اوقات،
گردشگران سبب آزار افراد بومی شوند.
 ممکن است سوغاتی حیوانات فروخته شود.اغلب اوقات ،دندانها یا سایر قسمتهای حیوانات به گردشگران فروخته می شود .لذا ،برای ساخت آن سوغاتی ،بسیاری از حیوانات باید
زندگی خود را از دست بدهند.
 عدم تعادل اکولوژیکیاگرچه انسان ها ممکن است از احترام به طبیعت و به حداقل رساندن تأثیر سو آنها بر اکوسیستمهای محلی از طریق اکوتوریسم بسیار
مراقبت کنند ،اما این احتمال وجود دارد که این نوع گردشگری در طوالنی مدت منجر به عدم تعادل اکولوژیکی شود.
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 آلودگی مربوط به رسیدن به مقصد در سفرهای طوالنی است.سفر به نقاط کامالً دور افتاده ،ناگزیر از هواپیما برای رسیدن به مقصد استفاده میشود .بنابراین ،اکوتوریسم با هدف به حداقل رساندن
سطح آلودگی ،گاهاً ناگزیر از تولید برخی آلودگیها است.
 گردشگران ممکن است مورد سو استفاده قرار بگیرند.افراد محلی ممکن است برای افزایش سود خود ،از گردشگران بهرهبرداری کنند .مردم محلی اغلب فکر میکنند گردشگران ثروتمند بوده و
توانایی پرداخت مبالغ زیادی برای فعالیت های گردشگری را دارند که این امر ممکن است به تصویر اکوتوریسم آسیب برساند.
 بومگردی ممکن است با گذشت زمان ارزشهای سنتی افراد را تغییر دهد.بومگردی ممکن است در طوالنیمدت ارزشهای فرهنگی مردم بومی را بهدلیل ایجاد منبع درآمدی مستقل از فرآیندهای طبیعی تغییر
دهد.
جدول  -9خالصه  90نکته مثبت و منفی اکوتوریسم
جنبههای منفی اکوتوریسم

جوانب مثبت اکوتوریسم

حیوانات وحشی ممکن است به انسان عادت کنند
اکوتوریسم کامالً سبز نیست
هنوز باید مسافتهای طوالنی را پرواز کنید
"اکوتوریسم" منوط به هوشیاری قابل توجهی است
درآمد بومگردی ممکن است به نفع مردم محلی نباشد
ممکن است بسیاری از افراد چیزهای زیادی یاد نگیرند
خرید سوغاتی حیوانات
عدم تعادل در اکوسیستمها
بهرهبرداری از گردشگران از طریق بومگردی
ممکن است ارزشهای سنتی را از بین ببرد

کمک به حفاظت از سیاره زمین
افزایش آگاهی از مشکالت اکولوژیکی
محافظت از حیوانات و گیاهان بومی
آموزش به فرزندان
بهبود ردپای اکولوژیک
استفاده پایدار از منابع طبیعی
بهبود کلی زیرساختها
کمک به حفظ دانش باستانی
کشف فرهنگهای جدید
کمک از بین رفتن فقر

مبانی نظری تحقیق
صنعت گردشگری یک سیستم پویا است ،جایی که تغییرات تحول آفرین به عوامل متعددی از جمله سازگاری فرهنگی بازیگران مختلف
درگیر بستگی دارد .گردشگری پایدار و نه فقط یک نوع گردشگری ،طیف گستردهای از اصول میان رشتهای را در بر میگیرد .به عنوان
مثال ،این اصول پایداری میتواند شامل ( )iبهینهسازی ارتباط بین غذا ،آب -انرژی ،مانند افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و
مصرف آب کمتر ) ii( ،استقرار اقتصاد دوار یا چرخشی ،مانند به حداقل رساندن ضایعات و تبدیل ضایعات به محصوالت با ارزش)iii( ،
حفاظت از محیطزیست و حوزه های اکولوژیکی ،مانند استفاده از محصوالت قابل تجزیه بیولوژیکی و حفظ تنوع زیستی )IV( ،ایجاد
ارزشهای فرهنگی ،مانند حفظ میراث فرهنگی و ارزشهای سنتی ،و حمایت از درک و تحمل میان فرهنگی ،و ( )Vسبزکردن تجارت
گردشگری ،مانند درآمدزایی محلی ،ادغام جوامع محلی با هدف بهبود معیشت و کاهش فقر ،و توانمندسازی کسب و کارهای گردشگری
برای سرمایهگذاری بلندمدت (پن و همکاران.)2018 ،1
از اواخر دهه  ، 1280تحقیقات در زمینه گردشگری تمرکز قابل توجهی بر مسئله پایداری (یا توسعه پایدار) یافته است (هال .)2010 ،2در
آن زمان ،مفهوم اتصال فعالیت گردشگری و محیطزیست ،با نام "گردشگری جایگزین" ،ارائه و توسعه یافت (عال .)2014 ،2سپس در سال
 ،1222برنامه اقدام سازمان ملل ( )UNبرای "برنامه توسعه پایدار  "21در کنفرانس ریو تصویب شد و پس از آنUNWTO ،
چشم اندازهای خود را در مورد گردشگری پایدار ارائه داده است .پس از کنفرانس محیط زیست و توسعهی ملل متحد در سال ،1222زمانی
که کشورها حمایت از توسعه پایدار یعنی مدیریت منابع طبیعی با حفظ منابع آتی را پذیرفتند ،هیچ فعالیت اقتصادی دیگری بهتر از

1

Shu-Yuan Pan, Mengyao Gao, Hyunook Kim, Kinjal J. Shah, Si-Lu Pei, Pen-Chi Chiang,
Hall, C. M.,
3
Aall, C.,
2
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گردشگری این راهبرد را تأمین نمیکرد (رمضانی ،) 1222 ،ضمن اینکه اکوتوریسم به هر صورت غیرمستقیم نیز باعث احیا و پایداری
محیط زیست طبیعی میشود (روند نگرانی توریسم.)1221 ،1
در سال  ،1222دستور کار  21که با مشارکت  ،UNWTOشورای جهانی سفر و جهانگردی ( )WTTCو شورای زمین ( )ECبه صورت
جداگانه برای گردشگری تدوین شده بود ،منتشر شد .به دنبال این سند ،بیانیه کبک در مورد "اکوتوریسم" در اجالس جهانی اکوتوریسم
در سال 20022اعالم شد .بیانیه کبک در سال  ،2002پتانسیلها و چالشهای اکوتوریسم را در کمک به توسعه پایدار بیان نمود و
کمسیون توسعه پایدار این سازمان ( )UNDPو سازمان جهانی گردشگری را موظف به انجام فعالیتهایی با هدف مرور مجدد تجربیات
گذشته در زمینه بومگردشگری ،تشخیص و ترویج انواع اکوتوریسم که در آنها از اکوسیستمهای در معرض خطر حفاظت میشود ،تقسیم
فواید حاصل از فعالیتها با جوامع محلی و احترام به فرهنگهای بومی نمود (شجاعتالحسینی .)1222 ،در سال  ،2002پنجمین سالگرد
نشست کبک تحت عنوان کنفرانس جهانی اکوتوریسم در اسلو که با هدف ارزیابی یافتهها و چالشهای پیش آمده در زمینه اکوتوریسم از
ابتدای سال  2002تا سال  2002بود ،برگزار شد .تا قبل از ریو  20+در سال  ،2012سند نتیجه خروجی" آیندهای که میخواهیم" تا حد
زیادی نقش گردشگری را در انتقال به یک اقتصادسبز در زمینه توسعه پایدار و ریشهکنی فقر ارتقا داد(باکلی .)2012 ،2سازمان جهانی
گردشگری ( )UNWTOبه عنوان آژانس پیشرو در سازمان ملل ،)2012(4پنج قطب گردشگری پایدار(بومگردی) برای توسعه را به شرح
زیر شناسایی نموده است:
 .9رشد اقتصادی فراگیر و پایدار
به اعتقاد " UNWTOسرمایهگذاری بر این پتانسیل قدرتمند اقتصادی برای اطمینان از پیشرفتهای گردشگری همراه با رشد اقتصادی
واقعاً پایدار منوط است به:
• پرورش یک محیط تجاری مطلوب ،که با ثبات و سیاستهای حمایتی مشخص میشود.
• اطمینان از عدم وجود محدودیت و درجه باالیی از پیوستگی ،و
• تقویت تاب آوری در برابر بخش گردشگری
 .2شمول اجتماعی ،اشتغال و کاهش فقر
بر اساس " ،UNWTOبرای مهار پتانسیلهای گردشگری جهت یکپارچگی ،کار شایسته و فقرزدایی -ضمن غلبه بر چالش فعالیتهای
ناپایدار گردشگری  -مهم است که:
• رویکرد "رشد فراگیر" را دنبال کنید.
• ایجاد مشاغل شایسته ضمن رفع شکاف مهارتها و تضمین ایجاد اشتغال مناسب و بهرهور.
• حمایت از جوامع محلی و توانمندسازی زنان و جوانان؛ و
• فراهم نمودن تجربیات گردشگری برای همه از طریق تمرکز بر دسترسی جهانی (کمیسیون سازمان جهانی جهانگردی ملل متحد برای
اروپا.)2012 ،
 .9بهرهوری منابع ،حفاظت از محیط زیست و تغییرات آب و هوا
بر اساس بررسیهای " ،UNWTOبخش گردشگری باید در تالش های خود در نظارت ،گزارش و کاهش میزان مصرف منابع و انتشار
سختگیرانه تر رفتار نماید .یک رویکرد یکپارچه برای پایداری محیط زیست مورد نیاز است ،که مبتنی بر استراتژیهایی برای تفکیک رشد
گردشگری از تخریب محیط زیست و استفاده بیش از حد از منابع ،با تمرکز بر:
• افزایش استفاده کارآمد از منابع؛
• حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست؛
• سرمایهگذاری در کاهش تغییرات آب و هوایی و افزایش سازگاری .و
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• افزایش دانش درباره چگونگی مسائل محیطزیستی مربوط به گردشگری و افزایش آگاهی بین ذینفعان اصلی(کمیسیون سازمان جهانی
جهانگردی ملل متحد برای اروپا.)2012 ،
 .1ارزشهای فرهنگی ،تنوع و میراث فرهنگی
بر اساس " ،UNWTOتقویت روابط بین گردشگری پایدار و فرهنگ تا حدودی مستلزم:
• تعیین موقعیت "گردشگری فرهنگی" به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار.
• پاسداری و ترویج میراث فرهنگی – هم به صورت ملموس و هم نامحسوس .و
• پیوند گردشگری با زندگی ،فرهنگ معاصر و صنایع خالق (کمیسون سازمان جهانی جهانگردی ملل متحد برای اروپا)2012 ،
 -5درک متقابل ،صلح و امنیت
بر اساس  " ،UNWTOپیشبرد سهم گردشگری تا حدودی به درک متقابل ،صلح و امنیت نیازمند است:
• تقویت "فرهنگ صلح" و شهروندی جهانی از طریق گردشگری؛
• استفاده از توریسم به عنوان عامل صلح و آشتی
• حفظ ایمنی و امنیت در سراسر بخش گردشگری(کمیسیون سازمان جهانی جهانگردی ملل متحد برای اروپا)2012 ،
توسعه اکوتوریسم در کشور
ایران با داشتن چشم اندازهای طبیعی و زیبا و بکر و وجود اقلیمهای متفاوت آب و هوایی و گونههای متنوع گیاهی و جانوری میتواند تأثیر
شگرفی در جذب گردشگران طبیعتگرد ایفاء نموده و لذا در منطقه خاورمیانه یکی از قطبهای اکوتوریسمی قلمداد و باعث افزایش درآمد
ارزی کشور میشود .شناسایی آیینهایی که همه ساله در گوشه و کنار کشور برپا میشود ،نیز سبب مضاعفسازی جاذبهها شده و شمار
متقاضیان آن را افزایش میدهد.
اکوتوریسم تنها شاخهای از گردشگری است که به مشارکت جوامع محلی نیاز اساسی دارد ،چرا که بهترین و توانمندترین راهنمایان
تورهای گردشگری طبیعی ،بومیان ساکن این مناطق میباشند .اکوتوریسم به عنوان ابزاری جهت توسعه پایدار محلی ،اغلب در روستاها و
مناطق دورافتادهای که با کمبود منابع معیشتی جایگزین مواجه بوده و میزان فقر در این مناطق باال است ،میتواند عالوه بر ایجاد درآمد
برای افراد بومی ،موجبات بهبودحفاظت از طبیعت را نیز فراهم کند و سبب کاهش مهاجرتهای بی رویه روستائیان به کالن شهرها شود.
در عین حال چرخ بسیاری از مراکز اقامتی در دورافتادهترین نقاط کشور به حرکت در آمده که باعث اشتغالزایی و ارتقای سطح زندگی
مردم روستایی خواهد بود .هرچند ،پایداری اقتصادی این طرح منوط بر داشتن برنامهریزی تجاری و دسترسی آن به بازار است ،بدلیل عدم
وجود آگاهی و مهارت کافی در بازاریابی و مدیریت بازدیدکنندگان ،تجارت اکوتوریسم در کشور بسیار شکننده و حساس است.
از آنجا که بسیاری از محصوالت اکوتوریسم به وسیله سرمایهگذاریهای خرد و کوچک تامین میشود ،مردم در این بخش برای با هم کار
کردن ،نیازمند توسعه مهارتها و تشویق نفوذ در بازار میباشند .بنابراین ،بروزرسانی اطالعات قابل دسترس در مورد بازارهای اکوتوریسم و
افزایش امکان دسترسی به آنها ،قویتر کردن جوامع بومی ،ملی و ناحیه ای اکوتوریسم و ارتباط آنها با جامعه بینالمللی اکوتوریسم
( 1)TIESو ایجاد یک شبکه بسیار قوی در میان سایر شبکهها و بهبود مهارتهای افراد بومی در راهنمایی و آموزش به عنوان یک بخش
مهم در ارائه اکوتوریسم معتبر و با کیفیت باال ،ضروری بنظر میرسد.
بهرغم تالش سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کشور جهت جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاریهای
میلیاردی (ساخت هتلهای باستاره) ،توسعه اکوتوریسم بیش ا ز همه نیازمند آموزش و زیرساخت فرهنگی و رفع موانع ذهنی همچون
برخوردهای سخت گیرانه از جهت صدور روادید ،احساس مخاطره و تصور غلط جهانیان از کشورمان است .هرچند به لحاظ تاریخی قدرت
جذب بالقوهای در زمینه طبیعت گرد در کشور وجود دارد(عبدالهی.)1282 ،
متأسفانه در منابع مورد بررسی در پژوهشها ،درآمد صنعت اکوتوریسم به تنهایی بیان نشده است ،اما در گزارشها آمده است که در منطقه
آسیا و اقیانوسیه حدود  %10از درآمد گردشگری ناشی از اکوتوریسم است ،بررسیها نشان میدهد هرچند در برخی از کشورهای جهان
سهم درآمد اکوتوریسم بیش از  %1تولید ناخالص داخلی است؛ اما این رقم در کشور ما تنها حدود پنج صدم درصد از  GDPاست (جدول2
و شکل  .)1مقایسه جایگاه ایران با کشورهای مهم جهان در این زمینه و حتی کشورهای همسایه ،میتوان به سهم بسیار اندک درآمد
The International Ecotourism Society(TIES., 2002),

1
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اکوتوریسم در اقتصاد ایران پی برد ،این در حالی است که قابلیتهای اکوتوریسمی ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و تنوع زیستی فراوان
بسیار چشمگیر است و جا دارد تا برنامهریزی مدونی به منظور افزایش سهم این شاخص در درآمد کشور صورت پذیرد.
جدول -2درآمد ناشی از اکوتوریسم ایران در سالهای مختلف (میلیون دالر)
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شکل  -9درآمد ساالنه اکوتوریسم در ایران

مواد و روشها


تجزیه و تحلیل ( SWOTفرصتها ،تهدیدها ،قوتها و ضعفها)

یک سیستم همواره تحت تأثیر یک سری عوامل درون سیستمی و برون سیستمی میباشد و برنامهریزی بلندمدت یا استراتژیک برای یک
سیستم متاثر از فرایند تعامل عوامل درونی با محیط بیرونی آن است (شکل )2و تجزیه و تحلیل (Strength &Weaknesses ( SWOT
 &Opportunity &Threatsبرای تسهیل نگاه واقعبینانه ،و برنامههای یک سازمان یا صنعت طراحی شده است (موسوی و حکمتنیا،
 SWOT .)1285درحقیقت ابزاری است که عموماً برای کنار هم قرار دادن یافتههای تحلیلی فشارهای خارجی و قابلیتهای داخلی
استفاده میشود و تحلیل قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهاست که مستلزم شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود ،فرصتها و تهدیدهایی
است که براساس روندهای پیش بینی شده محیطی ارائه شده است .از این روش برای تحلیل وضعیت موجود و بررسی نقاط قوت ،ضعفها،
فرصتها و تهدیدها به منظور شناسایی مسائل استراتژیک و ارائه استراتژی مناسب در بلندمدت ،برای یک ناحیه استفاده میشود (ازکیا،
.)1282

شکل -2فرصتها ،تهدیدها ،قوتها و ضعفها
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یافتههای پژوهش


تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی

برای سازماندهی عوامل خارجی ( )EFASدر قالب فرصتها و تهدیدهای فراروی آن در کشور ،با توجه به اهمیت هر یک از عوامل و میزان
اثرگذاری آنها ،با استفاده از وزندهی و درجهبندی ،امتیاز وزنی عوامل محاسبه و در جدول  2ارائه شده است.
جدول -9نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی(فرصتها و تهدیدها)

تهدیدها

فرصتها

فهرست عوامل خارجی اثرگذار

امتیاز وزنی

 -اشتغالزایی و ایجاد درآمد برای مردم محلی

0/112

 -استفاده از توان مردم بومی و مشارکت جامعه محلی در تصمیمگیری

0/124

 -بهبود تنوع زیستی در اثر حفاظت مردم از محل درآمد آندها از بازدیدکنندگان

0/122

 -ایجاد انگیزه و تمایل گردشگران به سفر به محیط روستایی و مناطق بکر

0/182

 -افزایش جذب همکاریهای منطقهای ،ملی و بین المللی و سرمایهگذاری خارجی

0/112

 -ایجاد زیرساختها در مناطق اکوتوریستی

0/022

 -تخریب محیط بکر و دست نخورده طبیعی

0/222

 -آلودگی زیست محیطی

0/222

 -برهم خوردن نظم اکوسیستم منطقه در اثر ساخت و سازها

0/224

 -اثرات منفی بر فرهنگ بومی و ارزشهای محلی منطقه

0/182

 -ساخت و سازهای نامناسب با محیط طبیعی

0/248

 -عدم استفاده از برنامههای اصولی و از پیش مطالعه شده

0/222

 -عدم استفاده بهینه از توانهای بومی در توسعه اکوتوریسم منطقه

0/210

 -ایجاد نارضایتی محلی به خاطر ازدیاد آمد و شد بوم گردشگران

0/124

 -عدم بازگشت سود اکوتوریسم به مردم محلی

0/242

 -عدم انطباق برنامههای بیرونی با برنامههای محلی

0/248

جمع

2/282

قوتها

با توجه به جدول فوق و شکل  ،2مهمترین فرصتها در مبحث اکوتوریسم عبارتند از:
ایجاد انگیزه و تمایل گردشگران به سفر به محیط روستایی و مناطق بکر با باالترین امتیاز وزنی و سپس بهبود تنوع زیستی منطقه در اثر
حفاظت مردم از محل درآمد آنها از بازدیدکنندگان و استفاده از توان مردم بومی و مشارکت جامعه محلی در تصمیمگیری بهترتیب حائز
باالترین امتیاز وزنی فرصتهای اکوتوریسم در کشور میباشند .در حالیکه مولفههای عدم بازگشت سود بوم گردشگری به مردم محلی،
عدم استفاده بهینه از توان بومیان در توسعه اکوتوریسم و تخریب محیط بکر و دست نخورده طبیعی بهترتیب از مهمترین تهدیدهای
اثرگذار بر گسترش اکوتوریسم به شمار میآیند.
برای سازماندهی و طبقهبندی عوامل داخلی ( )IFASدر نقاط قوت و ضعف ،بهمنظور ارزیابی روش مدیریت و واکنش سیستم به این
عوامل ،با توجه به میزان اهمیت ،امتیازهای وزنی محاسبه و ضرایب اثرگذاری آنها در جدول  4ارائه شده است.
جدول -1نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (قوتها و ضعفها)
فهرست عوامل داخلی اثرگذار
 تنوع آب و هوایی طبیعت بکر و توان اکوتوریستی باال زیستگاههای جنگلی نیاز به سرمایه گذاری کم موقعیت جغرافیایی مناسب تنوع زیستی ،گیاهی و جانوری توجه پایدار به محیط زیست -آشنایی با فرهنگ و ارزشهای مناطق بومی

امتیاز وزنی
0/200
0/285
0/220
0/285
0/220
0/200
0/285
0/240
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 ضعف مدیریت صحیح و کارآمد جهت برنامه ریزی جلب اکوتوریسم عدم معرفی صحیح جاذبههای بوم گردشگری به مردم کمبود اقامتگاه بومگردی مناسب برای بومگردشگران نامناسب بودن زیرساختهای اکوتوریستی موجود عدم استفاده از توان بومیان منطقه در ایجاد اشتغال کمبود عالئم راهنمایی در مناطق مختلف برای اطالعرسانی به اکوتوریستها استفاده بیش از اندازه و بدون برنامه از توانهای طبیعی عدم توجه به جاذبههای اکوتوریستی منطقه در جهت شکوفایی اقتصادی عدم آگاهی صحیح و کافی بومیان نسبت به نیازمندیهای جذب اکوتوریسم -فقدان فرهنگ سازی مناسب برای جذب بوم گردشگران

جمع

0/204
0/220
0/200
0/285
0/285
0/204
0/285
0/220
0/285
0/220
4/828

با توجه به جدول فوق ،مهمترین نقاط قوت در زمینه اکوتوریسم عبارتند از:
در حالیکه کمبود اقامتگاه بومگردی مناسب برای بومگردشگران ،نامناسب بودن زیرساختهای اکوتوریستی موجود و عدم استفاده از
توانهای منطقه در ایجاد اشتغال به ترتیب با بیشترین امتیازهای وزنی مهمترین نقاط ضعف در صنعت اکوتوریسم کشور میباشند ،تنوع
آب و هوایی در کنار تنوع زیستی ،گیاهی و جانوری با بیشترین امتیاز وزنی و طبیعت بکر و توان اکوتوریستی باال از با اهمیتترین نقاط
قوت توسعه بوم گردشگری در کشور میباشند.


تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک

با تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک بر اساس عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر اکوتوریسم (شکلهای 2و )4در کشور ،برنامهریزان
میتوانند نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها را به تعداد کمتری از عوامل محدود نمایند .این کار با بررسی دوباره وزنهای هریک از
عوامل موجود در جدول تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ،انجام میگیرد .در واقع ،سنگین ترین عوامل موجود در این دو جدول از
حیث وزن ،باید به جدول تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک منتقل شوند (هانگر و ویلن.)1222 ،
عوامل خارجی :فرصتها و تهدیدها
 عدم انطباق برنامه های بیرونی با برنامه های محلی عدم بازگشت سود اکوتوریسم به مردم محلی ایجاد نارضایتی محلی به خاطر ازدیاد آمد و شد بوم گردشگران عدم استفاده بهینه از توان های بومی در توسعه اکوتوریسم منطقه عدم استفاده از برنامه های اصولی و از پیش مطالعه شده ساخت و سازهای نامناسب با محیط طبیعی اثرات منفی بر فرهنگ بومی و ارزشهای محلی منطقه برهم خوردن نظم اکوسیستم منطقه در اثر ساخت و سازها آلودگی زیست محیطی تخریب محیط بکر و دست نخورده طبیعی ایجاد زیرساخت ها در مناطق اکوتوریستی افزایش جذب همکاری های منطقه ای ،ملی و بین المللی و… ایجاد انگیزه و تمایل گردشگران به سفر به محیط روستایی و… .بهبود تنوع زیستی در اثر حفاظت مردم از محل درآمد آنها از… استفاده از توان مردم بومی و مشارکت جامعه محلی در تصمیم… -اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای مردم محلی
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شکل -9عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها)
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عوامل داخلی :قوتها و ضعفها
 فقدان فرهنگ سازی مناسب برای جذب بوم گردشگران عدم توجه به جاذبه های اکوتوریستی منطقه در جهت شکوفایی… کمبود عالئم راهنمایی در مناطق مختلف برای اطالع رسانی به… نامناسب بودن زیرساختهای اکوتوریستی موجود عدم معرفی صحیح جاذبه های بوم گردشگری به مردم توجه پایدار به محیط زیست موقعیت جغرافیایی مناسب زیستگاه های جنگلی -تنوع آب و هوایی
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شکل -1عوامل داخلی تاثیرگذار (قوتها و ضعفها)

با تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی و ترکیب آنها ،مهمترین عوامل استراتژیک در توسعه اکوتوریسم در کشور (جدول  )5ارایه شده
است.
جدول -5استراتژی تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک

تهدید

فرصت

Treats
ST

Opportunity
SO

WT

WO

قوت Strength

عوامل داخلی

عوامل خارجی

ضعف Weakness

با تداخل هر یک از عوامل بر یکدیگر ،به تدوین راهبردهای مختلف توسعهای ( ،)SOتنوع ( ،)STبازنگری ( )WOو باالخره راهبردهای
تدافعی ( )WTمیپردازیم.
بررسی جدول ماتریس عوامل داخلی ( )IFEحاکی از آنست که اکوتوریسم با امتیاز وزندار  4/828بزرگتر از میانگین بوده که بیانگر وجود
نقاط قوت بیشتر است .همچنین عوامل بیرونی ( )EFEبا امتیاز وزندار  2/282بزرگتر از میانگین بوده ،که حاکی از فرصتهای خوبی از
جهت عوامل بیرونی است.
جدول -6استراتژیهای توسعهای اثرگذار در اکوتوریسم بر اقتصاد سبز کشور
محیط داخلی
قوتها

محیط بیرونی

فرصتها

راهبرد حداکثر _ حداکثر () SO
 -1استفاده از توان بومی برای توسعه اکوتوریسم
 -2بهرهگیری از تنوع زیستی و موقعیت جغرافیایی جهت جذب اکوتوریست
 -2مشارکت جامعه محلی در تصمیمگیری و ایجاد درآمد برای مردم محلی
 -4افزایش جذب همکاریهای منطقهای و بین المللی
 -5جلب سرمایهگذاری خارجی در جهت اشتغالزایی از طریق جلب اکوتوریسم
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همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود اکوتوریسم در استراتژیهای توسعهای  SOجای میگیرد و نیاز است با استفاده از فرصتهایی
چون افزایش جذب همکاریهای منطقهای و بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی از طریق جلب اکوتوریسم یا بومگردشگران به تقویت نقاط
قوت داخلی مانند توان جامعه محلی ،تنوع زیستی و مشارکت در تصمیمگیری جوامع محلی و ایجاد درآمد برای آنها پرداخته شود.
بحث و نتیجهگیری
در پایان باید به این سوال پاسخ داد که آیا حمایت از اکوتوریسم واقعاً منطقی است؟ همانطور که بیان شد اکوتوریسم مزایا و معایب
زیادی دارد .در حالیکه اکوتوریسم آگاهی مردم را از مشکالت محیطزیستی افزایش میدهد تا به موقع آنها را برطرف کند ،اما چنانچه
اکوتوریسم با هدف حداکثرسازی سود سازماندهی شود ،آسیبهای آن بیش از فوایدش نمایان میشود .بنابراین ،دولتها در سراسر جهان
باید مقرراتی تنظیم کنند تا اکوتوریسم واقعاً سازگار با محیط زیست باشد تا در طوالنیمدت از اثرات محیطزیستی مثبت آن اطمینان
حاصل شود.
در ایران مانند دیگر کشورهای در حال توسعه ،صنعت گردشگری به طور فزاینده یکی از منابع مهم سرازیر شدن ارز است .اکوتوریسم یا
گردشگری در طبیعت ،از گونه های مهم گردشگری است که بیشترین سازگاری را با توسعه پایدار دارد .نقش مهمی که بومگردشگری در
اقتصاد سبز بازی میکند ،میتواند به صورت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی ،درآمد ارزی و اشتغال آشکار شود .اکوتوریسم
بهدلیل نیاز بسیار کم به سرمایهگذاری در کنار مشارکت و هدایت تخصصی جوامع محلی ،ابزاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در
مناطق کمتر توسعه یافته است .لذا رونق اکوتوریسم در نواحی روستایی و به تبع آن رونق اقتصادی این نواحی موجبات کاهش فقر و
افزایش درآمد گشته و زمینه را برای کاهش فشار بر منابعطبیعی و محیطزیست فراهم میسازد .همچنین بوم گردشگری خدمات را به
بسترهای طبیعی منطبق بر روستاهای کوچک و پراکنده که مبتنی بر امکانات و پتانسیلهای نقطهای پراکنده شدهاند منتقل ساخته و با
پویایی این نقاط که به عنوان احیاگر و محافظ سنتی چنین پتانسیلهایی در پهنه گسترهی کشور مطرح میباشند ،نقشی اساسی در حفظ
محیطزیست ایفا کند .بدین ترتیب درکاهش مهاجرتهای بیرویه روستائیان به کالن شهرها نیز نقش اساسی دارد .از طرف دیگر ،چرخ
بسیاری از مراکز اقامتی در دورافتادهترین نقاط کشور به حرکت در میآید و باعث اشتغالزایی ،و در نتیجه ارتقای سطح زندگی مردم
روستایی خواهد شد.
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چکیده
در طراحی پارکهای صنعتی اکولوژیک سعی بر آن است خود پاالیندگی سیستم بهوسیله مکانیزمهای تعریف شده به حداکثر برسد تا
نخست آلودگی های تولید شده توسط صنایع کاهش یابد و همچنین تولیدات فرعی حاصل از فرآیندهای صنعتی مورد استفاده مجدد
قرار گیرد .با توجه به آسیبپذیری باالی بخش ساحلی ،تنوع گونهای و توالی سریع در منطقه ،بهرهگیری از شیوههای محیطزیستی در
محیط اطراف نیروگاه شهید سلیمی (نکاء) امری اجتنابناپذیر است .هدف از انجام این پژوهش محاسبه و مدلسازی پراکنش
آالیندههای  SO2, NOxاست تا بهصورت فصلی و سالیانه با استفاده از نرمافزار  ADMSدر غالب الیههای  GISنمایش داده شود و
محاسبه دبی جرمی  SO2و NOxبرحسب  gr/secو همچنین آنالیز دود خروجی دودکش نیروگاه به تفکیک سوخت مصرفی در
فصول سرد و گرم سال است تا به معیارهای طراحی اکوپارک صنعتی در محدوده مورد مطالعه دست یافت .نتایج نشان داد که در
نیروگاه نکا میانگین غلظت گاز  NOxدر واحد بخار  403 μg/m3و در واحد سیکل ترکیبی  55/57μg/m3و همچنین میانگین SO2
در واحد بخار  265/27 μg/m3در طول سال است که هیچکدام از استانداردهای  WHOو استانداردهای هوای پاک اروپایی را رعایت
نمیکند.
کلید واژهها :طراحی اکوپارک صنعتی ،نیروگاه شهید سلیمی نکا ،پراکنش آالینده ،مدلسازی ،دود خروجی
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Abstract
In designing ecological industrial parks, an attempt is to maximize the self-purification of the system by
defined mechanisms in order to reduce the pollution produced by industries first and then, to reuse the byproducts of industrial processes. Due to the high vulnerability of the coastal sector, species diversity and
rapid sequence in the region, the use of environmental methods in the environment of shahid salimi
powerplant (Neka) is inevitable. The purpose of this study is to calculate and model the distribution of
SO2, NOx pollutants to be displayed seasonally and annually using ADMS software in the form of GIS
layers and to achieve the design criteria of an eco- industrial park in the study area, the mass flow of SO2
and NOx is calculated in gr/sec and also the flue smoke of the powerplant fuel consumption is analyzed in
cold and hot seasons of the year separately. The results showed that in Neka power plant, the average
concentration of NOx gas per unit of steam is 304 μg/m3 and in combined cycle unit is 77.75 μg/m3 and also
the average concentration of SO2 per unit of steam is 267.25 μg/m3 during the year which does not meet
any of WHO and European clean air standards.
Keywords: Eco-industrial park design, Shahid salimi Neka powerplant, Pollutant distribution, Modeling,
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مقدمه
استفاده از نیروگاههای حرارتی جهت تولید برق از اواخر قرن نوزدهم به جوامع بشری راه یافت .ابتدا از زغال سنگ و بعدها از فرآوردههای
سنگین نفت و نهایتاً گاز بهعنوان سوخت در این نیروگاهها استفاده شد .تاریخچهی احداث نیروگاه حرارتی در ایران به برنامه عمرانی سال
 1476-1472برمیگردد که مقرر شد که در شمال و جنوب کشور بهدلیل دسترسی آسانتر به منابع سوخت و سواحل دریا این تأسیسات
احداث شدند .بهطورکلی نیروگاه تاسیساتی است که شکلهای گوناگون انرژی را به انرژی برق تبدیل میکند (سعیدی و همکاران.)1433 ،
فشار زیاد بر اکوسیستم و بیوسفر با افزایش جمعیت و افزایش در سطوح مصرف وجود دارد .در نتیجه ،جهان با چالشهای زیادی مثل
گرمایش جهانی ،افزایش سطوح آلودگی هوا ،بحران اقت صادی ،فقر و از دست رفتن جهانی غنای زیستی روبرو است ( sustainable
 .)development office, 2010سیستم های اکولوژیکی با فرهنگ و جوامع انسانی و ساختارهای زیستی در ارتباط هستند .از سویی
سیستمهای صنعتی بیشتر فناوری را مدنظر قرار داده و عالوه بر آن شامل سیستمهای صنعتی وابسته به منابع و خدمات فراهم شده از
بیوسفر نیز هستند ( .)Jelinski et al., 1992; Graedel & Allenby,1995اکوپارک صنعتی در سال  1663با پروژه استفاده از آبهای
سطحی دریاچه تیسو برای یک پاالیشگاه نفت کالندبرگ ،شروع شد که به منظور صرفهجویی در عرضههای محدود شده از آبهای
زیرزمینی بود .متعاقب آن شمار دیگری از پروژهای اشتراکی معرفی شده و شمار شراکت به تدریج افزایش یافته است .طراحی و اجرای
یک اکوپارک صنعتی می تواند منافع محیط زیستی ،اجتماعی و اقتصادی بسیاری را برای جوامع به ارمغان آورد ( Industrial Symbiosis,
 .)2013لذا آنچه که از گذشته در سطوح مختلف فکری نهادهای صنعتی و همچنین تعامالتشان وجود دارد به اجرای یک اکوپارک
صنعتی میانجامد( .)Saikku, 2006همچنین ایجاد رقابتی بهینه بین صنایع مجزا با رویکرد همکاری در مبادالت فیزیکی مواد ،انرژی ،آب
و محصوالت فرعی تحت عنوان همزیستی صنایع امکانپذیر است ( ;Cote & Cohen-Rosental, 1998; Chertow, 2000
 .)Heeres,2004به این ترتیب پسماند صنعتی نه تنها برای محیطزیست ایجاد کننده خسارت نیست بلکه باعث بهبود و رفع کاستیهای
محیط طبیعی نیز میشوند ( .)Galloway et al., 2011وضعیتی که اکوپارک صنعتی میتواند برای اکوسیستم ایجاد کند شامل اعمال
تنظیمها برای صرفه جویی انرژی و کاهش انتشار ،ارزش افزوده برای کاهش استفاده از منابع و انرژی و با تطابق رشد اقتصادی و فشار
محیط زیستی ،باال بردن کیفیت ساختاری جهت استفاده مسکونی است ( .)Gnanapragsam, 2013درواقع اکوسیستم صنعتی ،باعث
افزایش تناسبات و همزیستی صنایع می شود که نهایت به ارتباط سینرژیک و همزیستی بین صنایع میانجامد و همواره بر همکاری بین
صنایع تأکید دارد و گاهی نیز میتواند به عنوان چتر مشارکتی از ایدههای کاهش مصرف و افزایش بازه به کار برده شود (.)Saikku, 2006
کلید همزیستی صنایع در گرو همکاری مجموعههای صنعتی و ایجاد ارتباط سینرژیک بواسطه همجواری جغرافیایی آنها است
( .)Chertow, 2004از جمله ارتباطات همزیست میتوان به کاشت گیاهان مشابه در مناطق صنعتی اشاره کرد که جهت بهینهسازی
اکوپارک صنعتی با توجه به ساختار و طراحیشان صورت میگیرد( .) Boix et al., 2014تمرکز اصلی اکوپارک صنعتی بر فعالیتهایی
است که داخل مرز جغرافیایی سایت صنعتی انجام شده و پیرو اصول و ضوابط طرح بوده است ( .)Galloway et al., 2011توسعه
سینرژیک بین زیرساختها ،صنایع و مناطق مسکونی اتفاق میافتد که افزایش به اشتراکگذاری زمینهای صنعتی ،افزایش خدمات شهری
و افزایش فعالیتهای مسکونی را به همراه دارد( .)Chang Yu et al., 2015توسعه نظری برای هدایت چگونگی مدیریت گروهی از صنایع
یک سایت صنعتی که سازماندهی شدهاند و اینکه چگونه این صنایع با جوامع انسانی و سیستمهای محیط زیستی اطراف یکپارچه میشوند
(  .)Korhonena & Juha-Pekka, 2005; Faucheux, 1998; Reymond & Smolenaars, 1997همپوشانی زیاد بین یک
اکوسیستم با یک شهر که انتشار بسیار پایین از کربن دارد و با تمرکز روی تجزیه و تحلیل رشد اقتصاد شهری و انتشار کم کربن مثال
تحوالت حمل و نقلی سازگار با محیط زیست میتواند تضمین کننده توسعه پایدار باشد ( .)Chen and Zhu, 2013از جمله روشهایی که
در جهت بهینهسازی میتوان اشاره نمود مبادله مواد ،آب و انرژی ،احیای واحدهای آبی و بهکارگیری گرما بهمنظور کاهش اثرات
محیطزیستی در اکوپارک صنعتی است و با هدف به حداقل سازی هزینهها استفاده میشود ( .)Boix et al., 2014حداکثر سود بهینه از
اثرات متقابل بر محیطزیست محاسبه شده است که همکاری سازگار با فرآیند را فرآهم میآورد ( .)Haskins, 2008با وجود شناخت
بیشتر از کمیت ها در مقابل کیفیت ،اهداف مدیریتی و اجتماعی در ابعاد اقتصادی ،محیطزیستی و فنی قابل ارائه هستند ( Industrial
 .)Estate Authority of Thailand, 2011استفاده از ابزارها و با بازبینی عمیق شیوهنامهها و با یک دیدگاه چندبخشی و همچنین
مصاحبه اولیه از بازاریابان برای شناسایی موفقیت و محدودیتها ،میتوان به دنبال مقدمهای برای اجرای اکوپارک صنعتی بود ( D. Sakr
 .) et al., 2011با شناخت در جوامع آکادمیک ،جوامع تجاری و حلقههای دولتی به مانند سیستمهای صنعتی ،میتوان در جهت توسعه
شیوهنامهها و اطالعات اکوپارک صنعتی برای به انجام رسیدن آن گام برداشت ( .)Erkman, 2001تمرکز روی تولیدات و مواد با رویکرد
اکولوژی صنعتی در یک ناحیه صنعتی ،میتواند امکان پذیر باشد که با تحلیل جریان مواد اصلی ،تحلیل چرخه زندگی و طراحی برای
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محیط زیست همراه است و عالوه برآن با دربرداشتن رویکرد محلی ،در برگیرنده ویژگیهای یک اکوپارک صنعتی نیز است ( Korhonen,

 .)2002سیستمهای صنعتی در اکوپارک صنعتی ،تحت لوای بخشی از سیستم چرخهای قرار میگیرند .سیستمهایی که بازیافت و
بازاستفاده از مواد و زائدات به منظور کاهش منابع ماده و انرژی ورودی و زائدات و پسماندهای خروجی صورت میگیرد ( &Garner
 .)Keoleian, 1998یک اکوپارک صنعتی منافعی را برای مجموعههای صنعتی همجوار نیز در نظر دارد تا تضمین کننده توسعهی رو به
رشد باشد ( .) Lowe, 2001بنابراین در این کار باید به دنبال ارتقای فعالیت گروهی بود ،چرا که قطعاً مزیت اقتصادی بیشتری را به همراه
دارد و مانع از آلودگی محیطزیستی میشود که هزینه باال اقتصادی را با خود به همراه میآورد .لذا اهداف متعدد و در عین حال مخالف
موجود در فعالیت گروهی ،همکاری جهت بهینهسازی این فعالیتها را به ارمغان میآورد .بهطوری که بتوان در تشخیص این که چه چیزی
اتفاق افتاده و مسیر در حال حرکت به چه صورت است ،موفق عمل کرد ( Gussow and Meyers, 1970; Hoffman, 1971,
 .)Watanabe, 1972هدف از این مطالعه ،شناخت از نحوه پراکنش  SO2, NOxو آنالیز دود خروجی و طراحی محیطزیستی نیروگاه شهید
سلیمی نکا با چشمانداز شروع عمل نوآورانه در منطقه است .قرارگیری محدوده مورد مطالعه در بخش ساحلی و صنعتی و کشاورزی و
همچنین در همسایگی تاالب میانکاله ،امکان و ضرورت انجام طراحی اکوپارک صنعتی در منطقه را امری اجتنابناپذیر کرده است.
مواد و روشها
 منطقه مورد مطالعه

استان مازندران با وسعت  24576/3کیلومتر مربع هجدهمین استان کشور از نظر مساحت است و حدود  1/36درصد از مساحت کشور را
در بردارد .شهرستان نکا یکی از شهرستانهای استان مازندران است .در مختصات جغرافیایی  74درجه و  20دقیقه طول شرقی و 46
درجه و  30دقیقه عرض شمالی واقع شده است .این شهرستان با وسعت تقریبی  1367کیلومتر مربع در شرق مازندران قرار دارد( .سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران .)1464 ،نیروگاه شهید سلیمی نکا واقع در 27کیلومتری شمال شهرستان نکا و در حاشیه
دریای خزر با مساحت  140هکتار و ظرفیت کلی تولید برق  2000 MW/hrوظیفه تامین  % 3-7از کل برق تولیدی کشور را با توجه به
نیاز بهعهده دارد .نیروگاه نکا متشکل از  3واحد بخاری  330مگاواتی که با دو سوخت گاز و مازوت کار میکند و یک واحد سیکل ترکیبی
 167مگاواتی است که با سوخت گاز کار میکند .واحد بخاری از سال  1476و واحد سیکل ترکیبی در سال  1436به بهرهبرداری رسیده
است .اکنون نیروگاه نکا یکی از بزرگترین واحدهای تولید برق خاورمیانه و بزرگترین واحد سیکل ترکیبی در ایران محسوب میشود.
(سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران.)1467 ،
 واحدهای فعال و غیرفعال نیروگاه نکا

واحدهای صنعتی نیروگاه نکا ،در سه بخش اصلی واحد بخار ،واحد سیکل ترکیبی و واحد مخازن مازوت فعال هستند .عالوهبراین
بخشهای خدماتی ،آموزشی ،تفریحی ،اقامتی نیز در داخل نیروگاه فعال هستند .انتقال گاز در نیروگاه از واحد تقلیل فشار به واحد بخار،
سیکل ترکیبی و توربین انبساطی انجام می گیرد .منبع تامین کننده آب در واحد بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه نکا آب شهری و آب دریای
خزر است و آب خروجی در مسیرهای سرپوشیده و روباز به همراه کلر باقی مانده در آب وارد دریا میشود .ضایعات کف کوره از مخازن
سوخت مازوت به بستر لجن خشککن فرستاده میشوند و خروجی آن فلزات نیکل و وانادیوم هستند که عناصر بسیار با ارزشی هستند.
عالوه بر این پساب حاصل از اسیدشویی و قلیاشویی بویلر ،پیشگرمکن و کندانسور به استخر خنثیسازی فرستاده میشوند .واحد بخار
جهت احتراق سوخت مازوت در بویلرها به اکسیژن احتیاج دارد و آالیندههای خروجی آن NOx, SO2, COاست .آالیندههای حاصل از
مصرف سوخت گاز در واحد سیکل ترکیبی  NOx, COاست .با گسترش شهرها بسیاری از کارخانههایی که در حاشیه شهرها قرار دارند
جزئی از پیکره شهر میشوند و آلودگی محیطزیستی آنها نیز به عنوان یک مسئله خودنمایی خواهد کرد .آنچه که در تغییر و تحوالت
سایت نیروگاه نکا حائز اهمیت است انتقال حضور سایت صنعتی به نسل بعد است .در واقع با ایجاد الیههای شناختی و آنالیز الیهها می-
توان گام مهمی در جهت کاهش انتشار آالیندهها وکاهش استفاده از منابع و انرژی برداشت .در واقع در طراحی اکوپارک صنعتی سایت
تخریب نمی شود بلکه با ایجاد فضاهای جدید ،بهبود فرآیند تولید برق ،استفاده مجدد از مواد زائد و البته استفاده از عناصر و المانهای
موجود در سایت به فضا جانی دوباره میبخشد و کارکنان سایت عالوه بر مرور گذشته از امکانات به روز شده آن نیز استفاده میکنند.
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شکل  :2واحدهای فعال و غیر فعال نیروگاه نکا
 روش کار

جهت انجام مدلسازی پراکنش آالیندهها ساعات کارکرد نیروگاه در هر ماه به تفکیک سوخت مصرفی بر حسب اطالعات مصرف سوخت در
این نیروگاه و بازده واحدها محاسبه شده است .اطالعات ساعتی هواشناسی و فایل اطالعات توپوگرافی منطقه مورد بررسی (فایل )DEM
به عنوان ورودی به نرمافزار داده شده است .سپس نرمافزار  ADMSبا استفاده از اطالعات مذکور به صورت فصلی و سالیانه میزان پراکنش
 SO2و  NOxبه عنوان دو آالینده اصلی نیروگاه نکا که در محدوده تحقیق تعریف شده است را در غالب الیههای  GISو در فاصله 40
کیلومتری نیروگاه محاسبه و روی نقشه نمایش می دهد .همچنین با توجه به نتایج آنالیز دود خروجی دودکش در حداکثر بار و به تفکیک
سوخت مصرفی در فصول گرم و سرد سال ،دبی جرمی  SO2و  NOxبرحسب  gr/secبهدست میآید.
 تحلیل اطالعات هواشناسی محل استقرار نیروگاه نکا

از اطالعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بابلسر که میانگین سی سال اخیر بووده اسوت جهوت تهیوه فایول هواشناسوی مووردنیواز بورای
مدلسازی پراکنش آالیندههای  SO2و  NOxاستفاده شده است .در این فایل اطالعات هواشناسی بهصورت ساعتی مشتمل بر سرعت بواد،
جهت وزش باد ،دمای محیط ،رطوبت محیط ،درجه ابرناکی و سایر اطالعات هواشناسی موردنیاز مانند ساعات آفتابی ،با توجه به موقعیوت
جغرافیایی محل که توسط نرمافزار  ADMSمورد محاسبه قرار میگیرد ،بهعنوان ورودی طبق یک الگوی مشخص بوه ایون نورمافوزار داده
میشود.
جدول  :9متوسط فاکتورهای هواشناسی و ساعت کارکرد نیروگاه نکا به تفکیك هر فصل
متوسط

متوسط
متوسط درجه
متوسط
ابرناکی
درصد رطوبت نسبی
دمای محیط ( )C°سرعت باد (
2/64
20
3/71
55/66
53/57

3/31

26/73

2/33

53/57

3/31

26/73

2/33

32/33

3/56

6/41

2/75

Sec

m

)

روزهای کارکرد
واحد بخاری

نوع
روزهای کارکرد
واحد سیکل ترکیبی سوخت
گاز

فصل
بهار

72

27

4
30
1
43

0
60
0
31

مازوت
گاز تابستان
مازوت
پاییز
گاز

26
43
31

0
63
0

مازوت
گاز
مازوت

زمستان
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برحسب دوره آماری سال  1435در شکل ( )4مشاهده می شود باد غالب سالیانه در این ایستگاه از شمال غرب به سمت جنوب شرق و
غرب به شرق همچنین شمال شرق به جنوب غرب است که این پدیده موجب پراکنش بیشتر آالیندهها در این جهتها خواهد شد.

شکل :9گلباد سالیانه و فصلی در ایستگاه سینوپتیك هواشناسی بابلسر


اطالعات وضعیت توپو گرافی منطقه جغرافیایی محل استقرار نیروگاه نکا

اختالف ارتفاع محل استقرار نیروگاه ،نسبت به بقیه نقاط اطراف آن  64متر پایینتر است .نقشه محل استقرار نیروگاه در سیستم تصویر
زمین مرجع شده است .جهت مقایسه تاثیرگذاری ارتفاعات اطراف نیروگاه بر روی مدل پراکنش آالیندههای
 UTMدر مقیاس
گازی از فایل  DEMزمین مرجع شده در این سیستم تصویر استفاده شده است.


مشخصات دود خروجی و میزان نشر جرمی منبع انتشار آالیندههای  SO2و NOx

مشخصات منبع انتشار آالیندههای  SO2و  NOxکه جهت مدلسازی موردنیاز است در جدول ( )2ارائه شده است .میزان انتشار و نشر
جرمی آالیندههای  SO2و  NOxبا توجه به سوخت مصرفی وضعیت بهرهبرداری متفاوت است.
جدول  :2مشخصات دود خروجی و میزان نشر جرمی آالیندههای  SO2و  NOxدر نیروگاه نکا
نشر جرمی NOX

نشر جرمی SO2
g

g
( Sec



سرعت گاز خروجی از دمای خروجی

)

( Sec

)

m

دودکش ( ) Sec

()C°

طول

قطر

دودکش دودکش

نوع

نام واحد

سوخت

356/33

0

43/16

116/7

70

7/3

گاز

سیکل ترکیبی

4153/36

0

14/23

147/7

143

5/7

گاز

بخاری

1776/5

6165/34

17/32

145/6

143

5/7

مازوت

اجرای مدلسازی پراکنش آالیندههای گازی  SO2و NOx

جهت مدلسازی پراکنش آالینده های نیروگاه نکا کلیه اطالعات شامل منبع انتشار ،فایول هواشناسوی بوه صوورت سواعتی و فایول DEM

منطقه بهعنوان ورودی به نرمافزار  ADMSداده میشود .پس از اجرای نرم افزار خروجی های گرافیکی آن به صورت میانگینهای فصلی و
سالیانه در محیط  ArcGISروی نقشه جغرافیایی زموین مرجوع شوده در سیسوتم تصوویر  UTMنموایش داده میشوود .جهوت مقایسوه
تأثیرگذاری ارتفاعات و توپوگرافی اطراف نیروگاه بر روی مدل پراکنش آالیندههای گازی از فایل  DEMزمین مرجع شده در این سیسوتم
تصویر استفاده شده است .نقشه پراکنش آالیندههای  SO2و  NOxبه صورت سالیانه در شکل ( )3و بوه صوورت میوانگین  4سواعته و 23
ساعته در شکل ( )7ارائه شده است.
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شکل  :4نقشه پراکنش سالیانه آالینده  SO2و  NOxنیروگاه نکا

شکل :5نقشه پراکنش بیشترین غلظت  SO2نیروگاه نکا به صورت

(غلظت آالینده برحسب ( µg/m3

میانگینهای  9ساعته و  24ساعته (غلظت آالینده برحسب )µG/M3

عالوه بر این در جدول ( )4مقدار حداکثر غلظت  NOxو  SO2در نیروگاه نکا به تفکیک هر فصل و به صورت سالیانه که در روی این
نقشهها مشاهده میشود ،ارائه شده است.
جدول  :9حداکثر غلظت  NOXو  SO2هر فصل و سالیانه در نیروگاه نکا بر اساس نقشههای پراکنش
حداکثر غلظت (ΜG/M3) SO2

حداکثر غلظت (ΜG/M3) NOX

فصل

2/52

21/04

بهار

1/14

43/35

تابستان

3/06

11/65

پاییز

16/21

11/71

زمستان

5/23

17/06

سالیانه

یافتههای پژوهش
جهت تحلیل نتایج مدلسازی پراکنش آالیندههای گازی  SO2و  NOxبا نرمافزار  ،ADMSابتدا نمودار خیزش دود و رفتار دود خروجی از
نیروگاه و سپس نمودار میانگین غلظت برحسب فاصله از دودکش در جهت باد غالب ،فواصل نزدیک شدن و برخورد دود خروجی به زمین
و رفتار آن با توجه کالس پایداری هوا به راحتی قابل بررسی است .نمودار خیزش دود خروجی از دودکش و رفتار آن در فواصل 40
کیلومتری دودکش طبق معادله  Hollandدر شکلهای ( 6و  )5ارائه میشود.
بر این اساس دو الگوی متفاوت رفتار دود خروجی دودکش نیروگاه در واحد بخار و سیکل ترکیبی مشاهده شده است .یکی در فصل
دادهاند .همانگونه که مشاهده میشود در واحد بخاری و
بهار نیروگاه و دیگری در فصول دیگر سال الگوی یکسانی را از خود نشان 
سیکل ترکیبی خیزش دود در فصل بهار  353متر و در فاصله  1/3کیلومتری دودکش است که در فاصله  12کیلومتری به ارتفاع
ثابت  430متر از سطح زمین میرسد .در فصول دیگر سال خیزش دود  760متر از سطح زمین و در فاصله  2/7کیلومتری دودکش
است و در این فاصله در همین ارتفاع ثابت میماند .جدول ( )3تغییرات غلظت  NOxمنتشر شده در اطراف نیروگاه نکا را در جهت
باد غالب با توجه به شکلهای ( 6و  )5نشان میدهد.
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شکل :6نمودار خیزش دود و رفتار دود خروجی از دودکش نیروگاه

شکل :7نمودار خیزش دود و رفتار دود خروجی از دودکش نیروگاه

نکا واحد بخاری و سیکل ترکیبی در فصل بهار

نکا واحد بخاری و سیکل ترکیبی در فصول مختلف سال

همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،در واحد سیکل ترکیبی میانگین غلظت گاز  NOxدر طول سال  55/57 μg/m3است
که هیچ کدام از استانداردهای هوای پاک استاندارد اروپایی و  WHOرا رعایت نمیکند و در واحد بخاری میانگین غلظت گاز NOx
در طول سال  403 μg/m3است که هیچ کدام از استانداردهای هوای پاک استاندارد اروپایی و  WHOرا رعایت نمیکند.
جدول  :4تغییرات غلظت  NOXمنتشر شده در اطراف نیروگاه نکا در جهت باد غالب
فاصله غلظت کاهش

غلظت کاهش یافته

فاصله دودکش

حداکثر غلظت

سرعت باد

یافته از دودکش )(KM

)(ΜG/M3

)(KM

)(ΜG/M3

غالب

فصل

سیکل ترکیبی

M/SEC

40

42

60

4/5

3

4/5

430

23

2/64

بهار

44/6

44

67

16/2

7/6

0/7

310

100

2/33

تابستان

43/4

44

70

16/2

7/6

0/7

207

100

2/33

پاییز

43/6

42/3

70

11/7

3/6

4/2

220

34

2/75

زمستان

بخاری

سیکل ترکیبی بخاری سیکل ترکیبی بخاری

سیکل ترکیبی بخاری

در شکلهای ( 3و  )6نمودار میانگین غلظت بر حسب فاصله از دودکش در جهت باد غالب به تفکیک فصول سال ارائه شدهاند .تغییرات
غلظت آالیندههای  NOxو  SO2در کل سال بیانگر این موضوع است که در بعضی ساعتها غلظت این آالیندهها به حداکثر مقدار خود
میرسد که بهدلیل میانگینگیری نرمافزار این مقادیر در نقشههای پراکنش قابل رؤیت نیستند .با استفاده از نمودارهای ( 3و  )6بررسی
متوسط این مقادیر حداکثر امکانپذیر خواهد بود.

شکل :8نمودار میانگین فصلی غلظت گاز  NOXبر حسب فاصله از دودکش نیروگاه نکا واحد سیکل ترکیبی در جهت باد غالب
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شکل :1نمودار میانگین فصلی غلظت گاز  NOXبر حسب فاصله از دودکش نیروگاه نکا واحد بخاری در جهت باد غالب
جدول  :5تغییرات غلظت  SO2منتشر شده در اطراف نیروگاه نکا در جهت باد غالب
فاصله غلظت کاهش یافته از
دودکش )(KM

غلظت کاهش یافته
)(ΜG/M3
بخاری سیکل ترکیبی

بخاری

سیکل ترکیبی

44/6

-

6/2

فاصله دودکش
)(KM

حداکثر غلظت
)(ΜG/M3

بخاری

سیکل ترکیبی

بخاری

سیکل ترکیبی

-

4/5

-

312

سرعت باد غالب
M/SEC

فصل

-

2/64

بهار

47

-

2/4

-

7/5

-

10

-

2/33

تابستان

47/3

-

76/7

-

7/7

-

275

-

2/33

پاییز

41/6

-

100

-

3/4

-

460

-

2/75

زمستان

شکل ( )10حداکثر غلظت  SO2در فصول مختلف سال در نیروگاه نکا را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،در واحد بخاری

میانگین غلظت گاز  SO2در طول سال  265/27 μg/m3است که هیچ کدام از استانداردهای هوای پاک استاندارد اروپایی و  WHOرا
رعایت نمیکند.

شکل  :90نمودار میانگین فصلی غلظت گاز  SO2برحسب فاصله از دودکش نیروگاه نکا واحد بخاری در جهت باد غالب
 مقایسه نتایج پراکنش آالیندههای  SO2و  NOxخروجی از نیروگاه نکا با استانداردهای ملی و بینالمللی

در شکلهای ( )10تا ( )14بیشترین مقادیر میانگین سالیانه گازهای  SO2و  NOxبا استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران،
 EPAو استاندارهای اتحادیه اروپایی مقایسه شده است .همانطوریکه که در این شکلها دیده میشود کلیه استانداردهای ملی و
بین المللی هوای پاک در مقایسه با غلظت میانگین سالیانه  SO2و  NOxرعایت شدهاند .ولی غلظت  23ساعته  SO2استاندارد اتحادیه
اروپایی و  WHOرا رعایت نکرده و غلظت  4ساعته  SO2نیز استانداردهای موجود را رعایت نمیکند.

شکل  :90بیشترین مقدار غلظت  9ساعته  SO2نیروگاه نکا در

شکل :99بیشترین مقدار غلظت  24ساعته  SO2نیروگاه نکا در

مقایسه با استانداردهای ملی و بین المللی

مقایسه با استانداردهای ملی و بینالمللی
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شکل  :92غلظت میانگین سالیانه  SO2نیروگاه نکا در مقایسه

شکل :99بیشترین مقدار غلظت سالیانه  NOXنیروگاه نکا

با استانداردهای ملی و بین المللی

در مقایسه با استانداردهای ملی و بین المللی

بحث و نتیجهگیری
جهت بررسی و مطالعه میزان حداکثر پراکنش آالیندههای  NOxو  SO2فرض شده است که دبی جرمی هر یک از این دو آالینده در
جهت باد غالب منتشر میشود .لذا این محاسبات با توجه به متوسط فاکتورهای هواشناسی مؤثر در مدلسازی مشتمل بر سرعت باد،
دمای محیط ،رطوبت و درجه ابرناکی و ساعت کارکرد نیروگاه به تفکیک هر فصل انجام شده است .نتایج نشان داد که در نیروگاه نکا
میانگین غلظت گاز  NOxدر واحد بخار  μg/m3304و در واحد سیکل ترکیبی  μg/m377.75و همچنین میانگین  SO2در واحد
نمیکند.
بخار  μg/m3267.25در طول سال است که هیچکدام از استانداردهای  WHOو استانداردهای هوای پاک اروپایی را رعایت 
بیشترین مقادیر انتشار مطابق نقشههای پراکنش آالیندههای گازی  SO2و  NOxبصورت سالیانه و میانگین 4ساعته و  23ساعته که
در منطقه جنوب شرق نیروگاه بوده است که با توجه به گلباد منطقه ،این رویداد در مدل انتشار گازهای آالینده خروجی از نیروگاه
آشکار شده است .بنابراین در مدل ارائه شده ،تاثیر پراکنش این آالیندهها بر روی شهر نکا ناچیز است و بیشتر بر بخشهای زاغمرز،
نوروزآباد و عسگر آباد تأثیر نامطلوب دارد .طراحی اکوپارک صنعتی منجر به ساماندهی شهری بهعنوان محرک توسعه به کارگرفته
میشوند .ساماندهی فضاهای صنعتی و شهری به یکپارچهسازی پروژه در زمینه و بسترش وابسته است .بنابراین برای محقق شدن

محیطزیستی و بهسازی شوند تا قابل قیاس با

معیارهای اصلی اکوپارک صنعتی باید تمامی صنایع یک منطقه در این راستا طراحی
مطالعات جهانی در این زمینه باشد .با توجه به اینکه صنایع متعدد منطقه نکا از جمله کارخانه سیمان و کارخانه چوب که به همراه
زیستمحیطی حاصل از این صنایع در
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 -1زاًكجَي كبضقٌبؾياضقس ،هسیطیت ، HSEزاًكگبُ علَم ٍ تحقیقبت ،تْطاى ،ایطاى
 -2زاًكیبض ،زاًكکسُ ثْساقت ٍ ایوٌي ،زاًكگبُ علَم پعقکي قْیس ثْكتي ،تْطاى ،ایطاى
 -3اؾتبزیبض ،گطٍُ هٌْسؾي هحیظ ظیؿت ،زاًكکسُ فٌي ٍ هٌْسؾي ،زاًكگبُ آظاز ٍاحس علَم ٍ تحقیقبت ،تْطاى ،ایطاى
چکیدُ
پػٍّف حبضط ثب ّسف تأثیط عولکطز ًگْساضي ٍ تعویطات ثط قبذمّبي  HSEزض گطٍُ نٌعتي چبح ایطاى ظهیي نَضت گطفتِ اؾت.
ثٌبثطایي زض اثتسا اثعبز ٍ گَیِّبي عولکطز تعویط ٍ ًگْساضي ٍ  HSEقٌبؾبئي قسُ ٍ ؾپؽ ضٍاثظ ثیي هتغیطّبي قٌبؾبئي قسُ اضائِ
قسُ اؾت .ثطاي گطزآٍضي زازُ ّبي هطثَط ثِ ؾٌجف هتغیطّبي تحقیق اظ یک پطؾكٌبهِ هحقق ؾبذتِ اؾتفبزُ قسُ اؾت ،كِ زض
هجوَع قبهل  2ؾبظُ 10 ،ثعس ٍ  54ؾَال اؾت .ثطاي ثطضؾي ضٍایي پطؾكٌبهِ اظ ضٍـ اعتجبض هحتَا ٍ ضٍایي ؾبظُ اؾتفبزُ قسُ اؾت.
ثطاي هحبؾجِ پبیبیي اظ ضطیت آلفبي كطًٍجبخ اؾتفبزُ قس ٍ پبیبئي ثطاثط  0/861ثِزؾت آهس كِ پبیبیي پطؾكٌبهِ ثؿیبض هغلَة اضظیبثي
قسُ اؾت .جبهعِ آهبضي ایي تحقیق قبهل كبضكٌبى ٍ كبضقٌبؾبى گطٍُ نٌعتي چبح ایطاى ظهیي اؾت .پؽ اظ اعویٌبى اظ ضٍائي ٍ
پبیبئي هقیبؼّبي عطاحي قسُ ثطاؾبؼ هحبؾجبت اًجبم قسُ ،پطؾكٌبهِّب زض ًوًَِاي ثِ حجن ً 108فط تَظیع قس .ثطاي تجعیِ ٍ
تحلیل زازُ ّبي گطزآٍضي قسُ ٍ تعییي ضٍاثظ ثیي هتغیطّب ًیع اظ هسل هعبزالت ؾبذتبضي ثْطُ گطفتِ قسُ اؾتّ .وچٌیي تجعیِ ٍ
تحلیل زازُّبي ثِزؾت آهسُ ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض آهبضي  ٍ SPSSلیعضل نَضت گطفتِ اؾت .عجق تجعیِ ٍ تحلیلّبي نَضت گطفتِ
عولکطز تعویط ٍ ًگْساضي ثط ؾبظُ ٍ اثعبز ایوٌي ،ثْساقت ٍ هحیظ ظیؿت زض گطٍُ نٌعتي چبح ایطاى ظهیي تأثیط هعٌبزاض زاضز.
كلید ٍاژُّا :عولکطز ًگْساضي ٍ تعویطات ،HSE ،هسل هعبزالت ؾبذتبضي
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Abstract
The aim of this study was to investigation of the effect of maintenance performance on HSE indexes in
Iran Zamin Printing Industrial Group. Therefore, at first the dimentions of maintenance and performance
and HSE indexes were identified and then the relationships between the identified variables were
presented. A researcher-made questionnaire was used to collect data related to the measurement of the
research variables, which included a total of 2 structures, 10 dimensions and 54 questions. To investigation
of the validity of the questionnaire, the content validation method and the structural validity method were
used. Cronbach's alpha coefficient was used to reliability calculation and the reliability was equal to 0.861,
which the reliability of the questionnaire has been evaluated as very desirable. The statistical population of
this study includes employees and experts of Iran Zamin Printing Industrial Group. After confirming the
validity and reliability of the designed scales based on the calculations performed, the questionnaires were
distributed in a sample of 108 people. Structural equation modeling has been used to analyze the collected
data and determine the relationships between the variables. Also, the obtained data were analyzed using
SPSS and LISREL statistical software. According to the analysis of the research hypotheses: Repair and
maintenance performance has a significant effect on the structure and dimensions of safety, health and
environment in Iran Zamin Printing Industrial Group.
Keywords: Maintenance and repair performance, Safety, Health and Environment (HSE), Structural
Equation Model (SEM)

†

* Corresponding author E-mail address: ehsan.moghadam67@gmail.com

بررسی تأثیر عولکرد ًگْداری ٍ تعویرات بر ضاخصّای ( HSEهطالعِ هَردی :گرٍُ صٌعتی چاپ ایراى زهیي)

129

هقدهِ
اهطٍظُ  HSEزض ككَضّبي تَؾعِیبفتِ ٍ زض حبل تَؾعِ ثِ اهطي هْن ثسل قسُ اؾت كِ تأثیط ثؿعایي ثرط ثْرطٍُضي زاضز .ثٌربثطایي ثْجرَز
هساٍم زض عولکطز  ،HSEاظ اّساف ؾبظهبىّبي هَفق اؾت (ظًسیِ .)1390 ،یکي اظ آثبضؾَء نٌعتي قسى افعایف ضٍظافعٍى تعرساز حرَاز
قغلي اؾت (َّزى ٍ ّوکبضاى .)2010 ،1ؾبالًِ حسٍز  120هیلیَى حبزثِ قغلي زض ؾطاؾط زًیب ضخ هيزّرس ٍ ثریف اظ  2هیلیرَى كربضگط
زچبض هعلَلیت هيقًَسّ .ط ؾبل حسٍز  170هیلیَى ضٍظ كبضي زض ؾطاؾط جْبى ثِ ذبعط حَاز ًبقي اظ كبض تلف هيقًَس ٍ زض ّرط ثبًیرِ
حساقل چْبض ًفط هجطٍح هيقًَس (هحوَز اقسم .)2013 ،حَاز قغلي عالٍُ ثطتحویل ذؿبضات اًؿبًيّ ،عیٌِّبي اقتهبزي ظیبزي ضا ًیرع
ؾجت هيقًَس .ثط ّویي اؾبؼ ؾبظهبى ثْساقت جْبًي ایي هؿئلِ ضا ثِعٌَاى یک اپیسهي زض حَظُ  HSEتلقي هيكٌس (ظٍّبض.)2010 ،2
توبم زؾتگبُّب زاضاي عوط هحسٍز ّؿتٌس .ظیطا اظ هجوَعِاي اظ اجعاي الکتطیکي ٍ هکبًیکي ،تكکیل قسُاًس كِ ّرط لحهرِ اهکربى ذطاثري
آىّب ٍ زض ًتیجِ اظ كبض افتبزگي زؾتگبُ یب حتي كل ؾیؿتن ٍجَز زاضز (قْبًقي ٍ ّوکبضاى .)1390 ،تطكیت توبهي اقساهبت فٌي ،اجطایي ٍ
هسیطیتي زض عَل چطذِ عوط تجْیع كِ ّسفف ًگْساضي یب ثبظیبثي تجْیع ثِ ٍضعیتي اؾت كِ آى تجْیع ثتَاًس كربضكطزي هغربثق اًتهربض
زاقتِ ثبقس (آؾوبًيً .)1396 ،گْساضي ٍ تعویطات یکي اظ هفبّین اؾبؾي زض ؾبظهبىّبي پیكرطفتِ ٍ زض حربل حطكرت ثرِ ؾروت كرالؼ
جْبًي اؾت كِ اظ جبیگبُ ٍیػُاي زض ؾغح هسیطاى ثٍِیػُ هسیطاى اضقس ٍ كبضكٌبى ؾبظهبى ثطذَضزاض اؾرت (ایرطاىظازُ ٍ تقريپرَض.)1396 ،
ًگْساضي ٍ تعویطات عجبضت اؾت اظ تطكیجي اظ فعبلیتّبي فٌي ،هسیطیتي ٍ اجطایي زض عَل عوط ٍؾیلِ ،ثطاي حفظ یب ثطگكتي ثِ ٍضرعیت
هغلَة (قید علیكبّي ٍ آظازُ.)1394 ،
ضقس ضٍظافعٍى نٌعت ٍ ثِ تجع آى پیچیسگي فطآیٌس تَلیس ،ظهیٌِ ضا ثطاي تکبهل زاًف ًگْساضي ٍ تعویطات فطاّن ؾبذت كِ زضنس ظیربزي
اظ ّطیٌِ ثِ ًؿجت ّعیٌِي تَلیس ضا ثطاي ؾبظهبى زض ثطزاضز (تقيپَض ٍ آٍخ زاؾتبًي .)1398 ،اّویت هقَلِ ًگْساضي ٍ تعویطات اظ آًجبؾت
كِ هسیطیت كبضآهس آى هيتَاًس زض تساٍم ذغَط تَلیس ٍ كبّف ّعیٌِّب ثؿیبض هَثط ثبقس (قبكطي ٍ ّوکبضاى.)1398 ،
ثطاي جلَگیطي اظ تأثیطات هٌفي ذطاثيّبي غیطهٌتهطًُ ،یبظ ثِ اًتربة ضٍـ هٌبؾت تعویطات ٍ ًگْساضي ثرطاي تأؾیؿربت ٍ زاضایريّرب زض
نٌبیع هرتلف اؾت (قفیعي .)2015 ،تغییطات ایجبز قسُ ثطاي ثبال ثطزى كبضایي هبقیيآالت ٍ ثبال ثطزى ایوٌي كبضكٌبى قبهل ضقس ؾرطیع
آگبّي زضثبضُ ٍؾعت تأثیط ذطاثي تجْیطات ثط  ٍ HSEافعایف آگبّي زضثبضُ كیفیرت هحهرَل ٍ تعویرط ٍ ًگْرساضي اؾرت (جربى هرَثطي؛
تطجوِ :ظٍاقکیبًي ٍ آظازگبى .)1391 ،ثطضؾي هغبلعبت اًجبم قسُ ًكبى هيزّس كِ اضتجبط ًعزیکي ثیي تعویرط ٍ ًگْرساضي (ًرت) ٍ ثرطٍظ
حَاز عوسُ ٍ ثعضگ ٍجَز زاضز (آظازُ ٍ ّوکبضاى .)2007 ،زض ّویي ضاؾتب زض هغبلعبت هرتلف هَاضزي ًهیط افعایف عولکرطز زؾرتگبُ ٍ
كبّف ًهبضت هؿتوط ثط ٍضعیت زؾتگبُ ثِ ٍاؾغِ اؾتفبزُ اظ تجْیعات ایوٌري ٍ ّوچٌریي افرعایف ایوٌري كربضثط ٍ هحریظ ضا اظ هعایربي
عطاحي ٍ پیبزُؾبظي ثطًبهِ تعویط ٍ ًگْساضي شكط كطزُاًس (هحوسفبم ٍ ّوکبضاى .)1396 ،ثب تَجِ ثِ هغبلرت یربز قرسُ اًترربة ٍ ترسٍیي
اؾتطاتػيّبي هٌبؾت تعویط ٍ ًگْساضي هيتَاًس ثِ عٌَاى یک ضٍیکطز پیكگیطاًِ هٌبؾت ثطاي كبّف هیعاى ثطٍظ ٍ قست حَاز ٍ اضتقبي
ؾغح  HSEهحؿَة قَز (فضلاهلل ٍ ّوکبضاى.)1393 ،
اهطٍظُ ّط ؾبظهبًي ثطاي ازاهِ حیبت ٍ تَؾعِ ذَز ثِ زاقتي ًیطٍي اًؿبًي ؾبلن ٍ كبضآهس ٍ ثِكبضگیطي ثرِجرب ٍ قبیؿرتِ اظ ایري ؾرطهبیِ
ًیبظهٌس اؾت ٍ تحقق ایي اهط تٌْب ثب اجطاي ثطًبهِّبیي زض قبلت هسیطیت ایوٌي ،ثْساقت ٍ هحیظظیؿرت اهکربىپرصیط اؾرت (پربج جرَ ٍ
ّوکبضاى .)1395 ،ؾبظهبىّبي هرتلف چَى هطاكع ثْساقتي ٍ زضهبًي ّطؾبلِ ثب هیلیبضزّب زالض ذؿبضات اًؿبًي ،تجْیعاتري ٍ حیثیتري ثرِ
علت حَاز ٍ ثیوبضيّبي ًبقي اظ كبض ٍ ضفع آلَزگيّبي ظیؿتهحیغي ًبقي اظ فعبلیتّبي ذَز هَاجِ ّؿتٌس .ایري ذؿربضات اظ هَاًرع
هْن تَؾعِ هحؿَة هيقًَس ٍ لصا هٌغقي اؾت كِ هسیطیت ثط جٌجِّبي ایوٌي ،ثْساقت ٍ هحیظظیؿت ًیع هسًهط قطاض گیطًس (عجبؾپَض ٍ
ّوکبضاى.)1388 ،
اهطٍظُ قطكتّب پصیطفتِاًس كِ ؾیؿتن ًگْساضي ٍ تعویطات ًقف هْوي زض زؾتیبثي ثرِ اّرساف ؾربظهبًي ٍ ثْجرَز قربذمّربي قبثلیرت
اعویٌبى ،كبّف ظهبى تَقف تجْیعات ،كیفیت تَلیسات ،افعایف ثْطٍُضي ،ایوٌي تجْیعات ٍ غیرطُ ایفرب هريكٌرس (قرفیعي ًیرکآثربزي ٍ
ّوکبضاى .) 1394 ،هعوَالً تجْیعات ثط اؾبؼ فطآیٌس ظٍال تسضیجي ثب الگَي تهبزفي زچبض ذطاثي هيقًَس .عالٍُ ثط آى هوکي اؾت عَاهرل
اغتكبـ هحیغي هبًٌس زهب ،ضعَثت ،فكبض ٍ ًهبیط آى ثب تغییطات غیطقبثل كٌتطل هَاجِ قسُ ٍ الگَّبي ذطاثي ضا تغییط ٍ یب تؿطیع كٌٌس .اظ
آى جبئي كِ ترویي ثبقیوبًسُ عَل عوط تجْیع اّویت ثؿیبضي زض هَثط ثَزى ثطًبهِضیعي ًگْساضي ٍ تعویطات پیفثیٌبًِ زاضز ٍ ایي ثطآٍضز
هتکي ثط قٌبؾبئي الگَّبي تؿطیع قسُ ذطاثي هيثبیؿت اًجبم قَز (زیَؾبالض ٍ ضئیؿي.)1395 ،
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ثطًبهِضیعي فعبلیت ّبي ًگْساضي ٍ تعویطات ،ثِ ذهَل ثطاي ؾبظهبىّب ٍ نٌبیع ثعضگ اّویت ظیربزي زاضز .چٌبًچرِ هالحهربت ایوٌري ٍ
اقتهبزي ضا ثِعَض ّن ظهبى زض ًهط ثگیطین ،اّویت هؿئلِ ضا اظ زیسگبُ هسلؾربظاى ٍ هرسیطاى ثیكرتط هريؾربظز (قرید علیكربّي ٍ آظازُ،
 .) 1394جبیگعیٌي هبقیي ثِ جبي اًؿبى ٍ اتَهبؾیَى ٍ َّقوٌس ًوَزى هبقیي آالت زض زًیبي اهطٍظُ هَجت قس كِ آهبزُ ثرِ كربض ثرَزى
هبقیيآالت زض ظًجیطُ اضائِ ذسهبت ثِعَض كبهل تَجِ قَزً .هط ثِ ایي كِ ًگْ ساضي ٍ تعویطات یکي اظ اضكبى هْن ٍ انلي ثْطٍُضي اؾرت
لصا هيتَاى ثِ آى ثِ عٌَاى یک فطٌّگ كِ ؾعي زض ثْجَز قطایظ هَجَز زاضز ًگبُ كطز .فطٌّگي كِ ثِ ًیطٍي اًؿبًي هيآهَظز چِ جْتي ضا
اًتربة كٌس ٍ چِ هؿیطي ضا ثپیوبیس تب ثْتطیي ٍ ثیكتطیي ثبظزّي حبنل قَز .ثب تَجِ ثِ ایري كرِ عرطح لرعٍم ثْجرَز ٍ ازاضُ ًهربمّربي
هتكکل اظ اًؿبى ،تبؾیؿبت ،هبقیيآالت تجْیعات ،هعبثط ،اثٌیِ ٍ هَاز جْت ایجبز ثْطُثطزاضي ثْتط ،افعایف عوط هفیرس تجْیرعات ،كربضایي
ًهبم ٍ ًیع ثِ كبضگیطي هغلَة هٌبثع اعن اظ ثَزجِ ،پطؾٌل ٍ غیطُ هؿتلعم ٍجَز یک ًهبم هٌبؾت ثطًبهِضیعي ،تجعیرِ ٍ تحلیرل ،كٌترطل ٍ
اعوبل ضٍـ ّبي نحیح هسیطیت اؾت لصا ترسٍیي یرک ًهربم ًگْرساضي ٍ تعویرطات هرَثط ٍ پَیرب اظ اّویرت ثرِؾرعایي ثطذرَضزاض ثرَزُ ٍ
اجتٌبةًبپصیط اؾت (ایعزيذَاُ ٍ گطقبؾجي .) 1398 ،اّویت هقَلِ ًگْساضي ٍ تعویطات اظ آًجبؾت كِ هرسیطیت كبضآهرس آى هريتَاًرس زض
تساٍم ذغَط تَلیس ٍ كبّف ّعیٌِّب ثؿیبض هَثط ثبقس (قبكطي كٌبضي ٍ ّوکبضاى.)1398 ،
ًگْساضي ٍ تعویطات ثرف اجتٌبةًبپصیط ٍ ضطٍضي ثطاي فعبلیتّبي ّط ٍاحس تَلیسي اؾت كِ هيتَاًس اظ عطیق ضٍـّبي پیكگیطاًِ ٍ یرب
ٍاكٌكي زض پیكگیطي ٍ یب كٌتطل آؾیتّبي ایوٌي ًبقي اظ فطؾَزگي ٍ یب كبّف كبضآیي تجْیعات هؤثط ثبقس (آؾروبًي .)1396 ،تعویرط ٍ
ًگْساضي ثِ هَقع ٍ نحیح تجْیعات فعبل زض گطٍُ نٌعتي چبح ایطاى ظهیي هٌجط ثِ قٌبؾبیي ٍ ضفع ثِ هَقع ًقمّبي احتوربلي هَجرَز
ذَاّس قس كِ زض ایي تحقیق ؾعي ثط آى اؾت تب تأثیطات عولکطز ًگْساضي ٍ تعوطات ثط ضًٍس  HSEایي قطكت هَضز ثطضؾري قرطاض گیرطز.
ثٌبثطایي ایي تحقیق ثط آى قسُ اؾت كِ تأثیط عولکطز تعویطات ٍ ًگْساضي ضا ثط ّ ٍ HSEط یک اظ اثعبز آى ثطضؾي ًوبیس.
هغبلعبتي ثب هَضَع هكبثِ اًجبم قسُ اؾت كِ اظ آى تعساز هيتَاى ثِ ایي هَاضز اقبضُ كطز؛ ایعزيذَاُ ٍ گطقبؾجي ( )1398ثِ ایي ًتیجرِ
ضؾیسًس كِ ذهیهِّبي عوط زؾتگبًُ ،بم هبقیي ٍ هست ظهبى تب آذطیي ذطاثي ثِعٌَاى هْوتطیي ذهیهِّب زض ًهط گطفتِ قسُاًس .ثط ایي
اؾبؼ عوط زؾتگبُ اظ اّویت ٍیػُاي ثطذَضزاض اؾت .ثبثبیي هطاز ٍ ّوکبضاى ( )1398یک هسل ضیبضي ٍ یک ضٍیکطز عسزي ثطاي ثرِزؾرت
آٍضزى ّن ظهبى هقبزیط ثْیٌِ هتغیطّب اؾتفبزُ كطزًس كِ ثِ عَض هتَؾظ ّعیٌِ كل ضا ثِ حساقل ثطؾبًس ٍ هحسٍزیت زؾتطؾري ضا ثرطآٍضزُ
كٌس ٍ زض هسل اضائِ قسُ ّعیٌِ كل ٍ هتغیطّبي تهوین ًؿجت ثِ ّعیٌِ هَجرَزي حؿربؼ ثرَزُ ٍلري ؾرٌبضیَي هحتورل ًؿرجت ثرِ آى
حؿبؾیت كوي زاضز .اؾکٌسضظازُ ٍ تطكوبى ( )1398ثب ثْطُ گیطي اظ علن پبیف ٍضعیت كِ زض گصقتِ ثِ ٍاؾغِ ًجَز اثعاض تحلیلي هٌبؾرت
هَضز اؾتفبزُ قطاض ًويگطفت ،عٌَاى كطزًس .زض ٍاقع ثب تلفیق هطاقجت ٍضعیت ،تحلیل اعالعبت اؾکبزا ٍ پطزاظـ ؾیگٌبل یک ضٍـ جسیرس
اضائِ زازًس كِ ثٍِاؾغِ ي پبیف توبهي اجعا هکبًیکي ٍ الکتطیکي ّعیٌِّبي ًگْرساضي ٍ تعویرطات كربّف هريیبثرس .قرطافت ٍ ّوکربضاى
( )1398هسلي ثب چْبض هقَلِ انلي قبهل؛ ثبظضؾي ،ؾطٍیؽ ٍ ًگْساضي ،ذطاثي هعهي ،ذطاثي حبز ٍ ًحَُ اضتجبط آىّب عطاحري كطزًرس ٍ اظ
عطیق ًطمافعاض  FCMapperهیعاى تأثیط ّطیک اظ قطایظ علي ،هیبًجي ،ضاّجطز ٍ پیبهس ثط یکسیگط ٍ ضٍـّبي گًَبگَى زؾتیبثي ثرِ پیبهرس
زض ّط یک اظ هقَلِ ّبي ثبظضؾي ،ؾطٍیؽ ٍ ًگْساضي ،ذطثي هعهي ٍ ذطاثي حبز ثطضؾي ٍ زض قبلرت ؾرٌبضیَ اضائرِ زازًرسٍ .اقرف كرَزّي ٍ
ّوکبضاى ( ،)1398ثِ كوک فضبي فبظي جْت ضٍیکطز جسیس هسیطیتي تهوین ثطتط هعیي كطزًس .ثط اؾبؼ ایي تحقیقربت هٌغجرق ثرب هرسل
فبظي-اًتربثي« ،تجعیِ ٍ تحلیل آهبضي اعالعبت ثجت قسُ اظ تجْیعات اٍلَیتثٌرسي قرسُ» ،ثرب كؿرت ًورطُ  0/4897زض ؾرتَى اّویرت
ضاّکبضّب ،ثْتطیي ضٍیکطز ضٍقک جْت اعوبل هسیطیت نحیح زض ضًٍس تعویطات ٍ ًگْساضي تجْیعات هَجَز زض نٌعت تَظیع ثرط هعطفري
كطزًس .قبكطي ٍ ّوکبضاى ( )1398ثِ ایي ًتیجِ ضؾیسًس كِ زؾتگبُ "غًطاتَض" ثِ عٌَاى زؾتگبُ انلي تَلیس ثط زض ًیطٍگربُ ،ثرب قربذم
اٍلَیت ضیؿک زض ثعس چْبضم ًوَزاض  RPN-TIهيگیطز.
ٍاًعا ٍ هََّا ،) 2017( 1زضیبفتٌس حَاز هطتجظ ثب تعویط ٍ ًگْساضي ثِزلیل اقتجبّبتً ،قرم فٌري ٍ اؾرتفبزُ ًبزضؾرت اظ زؾرتگبُّرب ضخ
2
هيزاز .لصا ایكبى ثط اؾبؼ یبفتِ ّب ٍ ثطضؾي ازثیبت گصقتِ ،چبضچَثي ثطاي ثْجَز ایوٌي حیي عولیبت تعویط ٍ ًگْساضي اضائِ زازًس .فلرگ
( ،)2017ثیبى كطزًس ثْ یٌِ ؾبظي تعویط ٍ ًگْساضي ،پتبًؿیل حَاز ٍ زضنس عسم اعویٌبى ٍ عسم قٌبذت عَاهل هؤثط ثط ذغط ضا كربّف
هيزّس .نیتي ٍ ّوکبضاى )2017( 3یک هسل پیكٌْبزي ثطاي ضتجِ ثٌسي حبالت ذطاثي زض حبلت فبظي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ عطاحي ثرسیْي
زض نٌعت اتَهجیل اضائِ زازًس .ایگطاٍُ ٍ اكي )2017( 4اظ ضٍـ تطكیجي عطاحي ثرسیْي فربظي ٍ تبپؿریؽ فربظي ثرطاي اًترربة اؾرتطاتػي
1
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ًگْساضي ٍ تعویطات پبیساض زض قطكت ؾیوبى اؾتفبزُ كطزًس .زض ایي هقبلِ ثطاي ٍظىزّي هعیبضّب اظ ضٍـ ٍظىزّي آًتطٍپي فبظي اؾرتفبزُ
قسُ اؾت .اٍظكبى ٍ ّوکبضاى )2017( 1اثتسا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تطكیجي تبپؿیؽ تحلیل ؾلؿلِ هطاتجي -هْوتطیي تجْیعات اًتربة قسًس ٍ
ؾپؽ ثطاي تعییي هٌبؾتتطیي اؾتطاتػي ًگْساضي ٍ تعویطات ثطاي ثحطاًيتطیي تجْیعات الکتطیکي زض ًیطٍگبُ ثط آثري اظ ضٍـ تطكیجري
تحلیل ؾلؿلِ هطاتجي ثطًبهِضیعي آضهبًي اؾتفبزُ كطزًس.
هسل هفَْهي تحقیق زض قبلت قکل  1اضائِ قسُ اؾت ،عجق هسل اضائِ قسُ ،زض ایي تحقیق تعویط ٍ ًگْساضي ثِعٌَاى هتغیط هؿتقل ثَزُ ٍ
ثط اؾبؼ تحقیقبت آقبیي ( ،) 1391قبهل اثعبز ثْجَز هتوطكع تعویط ٍ ًگْساضيً ،ت كیفيً ،ت هؿتقل ذَزكبض ،آهَظـ ٍ هْبضت كبضكٌربى،
ایوٌي ٍ هحیظً ،ت ثطًبهِضیعي قسُ ،فعبلیت ّبي ازضاي ٍ پكتیجبًي اؾتّ .وچٌیي  HSEثرِ عٌرَاى هتغیرط ٍاثؿرتِ هرَضز ثطضؾري قرطاض
هيگیطز ٍ زاضاي اثعبز ایوٌي ،ثْساقت ٍ هحیظ ظیؿت اؾت.

ضکل -1هدل هفَْهی تحقیق .هٌبع (آقایی)1391 ،

ثط ایي اؾبؼ فطضیِي تحقیق ثسیي نَضت اؾت كِ عولکطز تعویط ٍ ًگْساضي ثط  ٍ HSEاثعبز آى ایوٌي ،ثْساقت ٍ هحیظ ظیؿت زض گطٍُ
نٌعتي چبح ایطاى ظهیي تأثیط هعٌبزاض زاضز.
هَاد ٍ رٍشّا
پػٍّف حبضط اظ ًهط ّسف زض حیغِ تحقیقبت كبضثطزي اؾت ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ زض ایي پػٍّف اظ ضٍـّبي هغبلعِ كتبثربًِاي ٍ ًیع
ضٍـّبي هیساًي ًهیط پطؾكٌبهِ ًیع اؾتفبزُ هيقَز ،هي تَاى ثیبى كطز كِ پػٍّف حبضط ثط اؾبؼ هبّیت ٍ ضٍـ ،یک پػٍّف
تَنیفي -پیوبیكي اؾت .ثِهٌهَض جوع آٍضي اعالعبت هَضزًیبظ زض ایي تحقیق زض ظهیٌِ ازثیبت پػٍّف ٍ هجبًي ًهطي اظ هغبلعِ ٍ
اعالعبت كتبثربًِاي گطٍُ نٌعتي چبح ایطاى ظهیياي ٍ ثطاي جوعآٍضي زازُّبي هیساًي اظ پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ هيقَز .جبهعِ آهبضي زض
ایي تحقیق كلیِ كبضكٌبى ٍ كبضقٌبؾبى گطٍُ نٌعتي چبح ایطاى ظهیي ّؿتٌس .ثطاي تعییي حجن ًوًَِ آهبضي ایي پػٍّف ٍ تحقیق اظ
فطهَل كَكطاى اؾتفبزُ قسُ اؾت ،كِ ثب هسًهط قطاض زازى ایٌکِ جبهعِ آهبضي ثطاثط ً 150فط اؾت حجن ًوًَِ ً 108فط ثِزؾت هيآیس كِ
پطؾكٌبهِ هیبى ایي تعساز تَظیع هيقَز .زض ایي پػٍّف ثطاي جوعآٍضي زازُّبي پػٍّف اظ اثعاض پطؾكٌبهِ 2اؾتفبزُ قس.
زض ایي پػٍّف ثطاي ثطضؾي ضٍایي پطؾكٌبهِ اظ ضٍـ ضٍایي نَضي ٍ هحتَائي اؾتفبزُ قس .ثسیي نَضت كِ پطؾكٌبهِ ثِ تعسازي اظ
نبحتًهطاى ٍ اؾبتیس هسیطیت زازُ قسُ ٍ اظ آىّب زض هَضز پطؾفّب ٍ اضظیبثي فطضیِّب ًهطذَاّي قس كِ ثِ اتفب پطؾكٌبهِ ضا تأییس
كطزًس ّ .وچٌیي ثطاي تأییس پطؾكٌبهِ اظ تحلیل عبهلي تأییسي اؾتفبزُ قسُ اؾتّ .وچٌیي ثطاي ثطضؾي پبیبیي پطؾكٌبهِ اظ ضطیت آلفبي
كطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُ اؾت .ضطیت آلفبي كطًٍجبخ هحبؾجِ قسُ زض ایي پػٍّف ،زض یک هغبلعِ هقسهبتي ثب تَظیع  30پطؾكٌبهِ ،ثطاي
كلیِ ؾَاالت پطؾكٌبهِ ثطاثط  0/861هحبؾجِ قسُ اؾت .ثٌبثطایي پبیبئي پطؾكٌبهِ ثؿیبض هغلَة اضظیبثي قسُ اؾت.

Özcanan et al.
Questionire

1
2
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جدٍل  -1پرسطٌاهِ تحقیق
سازُ

تعویط ٍ ًگْساضي

بعد

سؤاالت

ثْجَز هتوطكع تعویط ٍ ًگْساضي

ؾؤاالت  1تب 4

ًت كیفي

ؾؤاالت  5تب 7

ًت هؿتقل ذَزكبض

ؾؤاالت  8تب 10

آهَظـ ٍ هْبضت كبضكٌبى

ؾؤاالت  11تب 15

ایوٌي ٍ هحیظ

ؾؤاالت  16تب 17

ًت ثطًبهِضیعي قسُ

ؾؤاالت  19تب 26

فعبلیتّبي ازاضي ٍ پكتیجبًي

ؾؤاالت  27تب 37

آقبیي ٍ ّوکبضاى ()1391

ؾؤاالت  38تب 47

ٍثَقي ٍ ّوکبضاى ()1394

ؾؤاالت  48تب 50

جعفطًیب ٍ ّوکبضاى ()1396

ثْساقت

ؾؤاالت  51تب 58

هحیظ ظیؿت

ؾؤاالت  59تب 66

ٍثَقي ٍ ّوکبضاى ( ٍ )1394پَضانغط ؾٌگبچیي
( ٍ )1394پبئَضیتؿچ)2014( 1

ایوٌي
HSE

هٌبع

ضٍـّبي آهبضي هَضز اؾتفبزُ زض ایي پػٍّف ضا هيتَاى ثِ زٍ زؾتِ ضٍـّبي آهبضي اؾتٌجبعي ٍ ضٍـّبي آهبضي تَنیفي تقؿین كطز.
تجعیِ ٍ تحلیل زازُّبي ثِزؾت آهسُ ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض آهبضي  LISREL ٍ SPSSنَضت گطفتِ اؾتّ .وچٌیي ثطاي ثطضؾي ٍضعیت
ضٍایي پطؾكٌبهِ اظ تحلیل عبهلي تأییسي ٍ ثطضؾي فطضیبت تحقیق اظ هسل هعبزالت ؾبذتبضي اؾتفبزُ قسُ اؾت.
یافتِّای پژٍّص
جسٍل  2قبهل آهبض تَنیفي ثطاي ّوِ هتغیطّبي ثِكبض ضفتِ زض تحقیق ًوبیف زازُ قسُ اؾت.
جدٍل -2آهار تَصیفی هتغیرّای تحقیق
هتغیط

ًوبز

هیبًگیي

اًحطاف هعیبض

ٍاضیبًؽ

چَلگي

هقساض كَلوَگَضٍف-
ككیسگي
اؾویطًَف

ٍضعیت

ثْجَز هتوطكع تعویط ٍ ًگْساضي

CMI

3/655

0/598

0/357

-0/279

0/228

0/107

ًطهبل

ًت كیفي

Q

3/654

0/753

0/567

-0/826

1/293

0/145

ًطهبل

ًت هؿتقل ذَزكبض

IA

3/562

0/688

0/473

-0/068

0/036

0/115

ًطهبل

آهَظـ ٍ هْبضت كبضكٌبى

STS

3/583

0/690

0/476

0/022

-0/604

0/074

ًطهبل

ایوٌي ٍ هحیظ

SE

3/719

0/742

0/551

-0/119

-0/724

0/138

ًطهبل

ًت ثطًبهِضیعي قسُ

P

3/581

0/648

0/420

-0/144

-0/435

0/056

ًطهبل

فعبلیتّبي ازاضي ٍ پكتیجبًي

AS

3/747

0/524

0/274

-0/019

0/025

0/067

ًطهبل

تعویط ٍ ًگْساضي

NET

3/654

0/478

0/228

0/115

-0/640

0/089

ًطهبل

ایوٌي

S

3/392

0/648

0/420

0/090

-0/517

0/063

ًطهبل

ثْساقت

H

3/662

0/547

0/299

-0/108

0/795

0/066

ًطهبل

هحیظ ظیؿت

E

3/668

0/598

0/358

-0/018

-0/705

0/076

ًطهبل

HSE

HSE

3/543

0/517

0/268

0/230

-0/418

0/096

ًطهبل

جسٍل ً 1كبى هيزّس هیبًگیي توبهي هَلفِّب ثبالتط اظ عسز  3اؾت ٍ اظ آىجبیيكِ زض عیف  5گعیٌِاي كِ اًتربة قسُ هیبًگیي ثبالتط اظ
ً 3كبىزٌّسُ هَافق ثَزى ٍضعیت آى هتغیط زض جبهعِ آهبضي اؾت .ثعس اظ تجعیِ ٍ تحلیل تَنیفي زازُّب ،ثِ تحلیل اؾتٌجبعي زازُّب
پطزاذتِ هيقَز .زض تجعیِ تحلیل اؾتٌجبعي ،فطضیِّبي تحقیق هَضز اضظیبثي ٍ آظهَى قطاض هيگیطًس .زض ایي قؿوت ثطاي هسل اًساظُگیطي

Pauritsch

1

بررسی تأثیر عولکرد ًگْداری ٍ تعویرات بر ضاخصّای ( HSEهطالعِ هَردی :گرٍُ صٌعتی چاپ ایراى زهیي)

133

اضتجبط ثیي هتغیطّبي تحقیق اظ هسل هعبزالت ؾبذتبضي 1یب  SEMاؾتفبزُ قس (حبفهي كي كت ٍ قسهي ٍ1390 ،هحؿٌیي ٍ اؾفیساًي،
 .) 1393هسل هعبزالت ؾبذتبضي ًْبیي ثطاي ؾٌجف ضاثغِ ؾبظُ ّبي انلي تحقیق اؾتفبزُ قسُ اؾت .هسل ًْبیي زض قکل  2اضائِ قسُ
اؾت .ایي هسل ثب اقتجبؼ اظ ثطًٍساز ًطمافعاض لیعضل تطؾین قسُ اؾت.

ضکل ً -2تایج تائید هدل ًْایی ارتباط بیي هتغیرّای تحقیق بر اساس فرضیِ اصلی تحقیق

ًتبیج حبنل اظ ؾٌجف هعٌبزاضي زازُّبي هسل ًیع زض قکل  3اضائِ قسُ اؾت.

ضکل  -3آهارُ ً t-valueتایج تائید هدل ًْایی ارتباط بیي هتغیرّای تحقیق بر اساس فرضیِ اصلی تحقیق

 تأثیر هعٌادار عولکرد تعویر ٍ ًگْداری بر  HSEدر گرٍُ صٌعتی چاپ ایراى زهیيثط اؾبؼ قکلّبي  3 ٍ 2قسضت ضاثغِ هیبى عولکطز تعویط ٍ ًگْساضي ٍ  HSEزض گطٍُ نٌعتي چبح ایطاى ظهیي ثطاثط  ٍ 0/83آهبضُ t
آظهَى ًیع  10/95ثِزؾت آهس .ثٌبثطایي فطضیِ فَ تأییس هيقَز.

Structural Equation Model

1
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ضکل ً -4تایج تائید هدل ًْایی ارتباط بیي هتغیرّای تحقیق بر اساس فرضیات فرعی تحقیق
ًتبیج حبنل اظ ؾٌجف هعٌبزاضي زازُّبي هسل ًیع زض قکل  5اضائِ قسُ اؾت.
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ضکل  -5آهارُ ً t-valueتایج تائید هدل ًْایی ارتباط بیي هتغیرّای تحقیق بر اساس فرضیات فرعی تحقیق

ًتبیج ًیکَیي ثطاظـ زٍ هسل زض جسٍل قوبضُ ًوبیف زازُ قسُ اؾت.
جدٍل  -3ضاخصّای ًیکَئی برازش هدل ساختاری فرضیات فرعی تحقیق
ضاخص برازًدگی

2
df

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

ثیي  1تب 3

>0/1

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

فطضیِ انلي

هقبزیط هحبؾجِ قسُ

2.797

0/040

0/93

0/92

0/99

0/96

0/97

فطضیبت فطعي

هقبزیط هحبؾجِ قسُ

2.75

0/039

0/97

0/94

0/91

0/95

0/96

هقبزیط قبثل قجَل

1–0

تأثیر هعٌادار عولکرد سیستن ضبکِ تعویر ٍ ًگْداری بر ایوٌی در گرٍُ صٌعتی چاپ ایراى زهیي

ثط اؾبؼ ًوَزاضّبي  5 ٍ 4قسضت ضاثغِ هیبى عولکطز ؾیؿتن تعویط ٍ ًگْساضي ٍ ایوٌي ،ثْساقت ٍ هحیظظیؿت زض گطٍُ نٌعتي چبح
ایطاى ظهیي ثطاثط  ٍ 0/76 ٍ 0/8 ،0/88آهبضُ  tآظهَى ًیع  8/15 ٍ 9/44 ،10/90ثِزؾت آهس .ثٌبثطایي فطضیبت فَ تأییس هيقَز.
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بحث ٍ ًتیجِگیری
 فطو قسُ اؾت كِ زثي جطهي ّط یک اظ ایي زٍ آالیٌسُ زضSO2 ٍ NOx جْت ثطضؾي ٍ هغبلعِ هیعاى حساكثط پطاكٌف آالیٌسُّبي
، لصا ایي هحبؾجبت ثب تَجِ ثِ هتَؾظ فبكتَضّبي َّاقٌبؾي هؤثط زض هسلؾبظي هكتول ثط ؾطعت ثبز.جْت ثبز غبلت هٌتكط هيقَز
 ًتبیج ًكبى زاز كِ زض ًیطٍگبُ ًکب. ضعَثت ٍ زضجِ اثطًبكي ٍ ؾبعت كبضكطز ًیطٍگبُ ثِ تفکیک ّط فهل اًجبم قسُ اؾت،زهبي هحیظ
 زض ٍاحسSO2  ٍ ّوچٌیي هیبًگیيμg/m377.75  ٍ زض ٍاحس ؾیکل تطكیجيμg/m3304  زض ٍاحس ثربضNOx هیبًگیي غلهت گبظ
.ٍ اؾتبًساضزّبي َّاي پبج اضٍپبیي ضا ضعبیت ًويكٌسWHO  زض عَل ؾبل اؾت كِ ّیچکسام اظ اؾتبًساضزّبيμg/m3267.25 ثربض
ِ ؾبعتِ ك24 ٍ ِؾبعت3  ثهَضت ؾبلیبًِ ٍ هیبًگیيNOx ٍ SO2 ثیكتطیي هقبزیط اًتكبض هغبثق ًقكِّبي پطاكٌف آالیٌسُّبي گبظي
ُ ایي ضٍیساز زض هسل اًتكبض گبظّبي آالیٌسُ ذطٍجي اظ ًیطٍگب،ِزض هٌغقِ جٌَة قط ًیطٍگبُ ثَزُ اؾت كِ ثب تَجِ ثِ گلجبز هٌغق
، تبثیط پطاكٌف ایي آالیٌسُّب ثط ضٍي قْط ًکب ًبچیع اؾت ٍ ثیكتط ثط ثرفّبي ظاغوطظ،ُ ثٌبثطایي زض هسل اضائِ قس.آقکبض قسُ اؾت
ِ عطاحي اكَپبضج نٌعتي هٌجط ثِ ؾبهبًسّي قْطي ثِعٌَاى هحطج تَؾعِ ثِ كبضگطفت.ًَضٍظآثبز ٍ عؿگط آثبز تأثیط ًبهغلَة زاضز
 ثٌبثطایي ثطاي هحقق قسى. ؾبهبًسّي فضبّبي نٌعتي ٍ قْطي ثِ یکپبضچِؾبظي پطٍغُ زض ظهیٌِ ٍ ثؿتطـ ٍاثؿتِ اؾت.هيقًَس
هعیبضّبي انلي اكَپبضج نٌعتي ثبیس توبهي نٌبیع یک هٌغقِ زض ایي ضاؾتب عطاحي هحیظظیؿتي ٍ ثْؿبظي قًَس تب قبثل قیبؼ ثب
ُ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ نٌبیع هتعسز هٌغقِ ًکب اظ جولِ كبضذبًِ ؾیوبى ٍ كبضذبًِ چَة كِ ثِ ّوطا.هغبلعبت جْبًي زض ایي ظهیٌِ ثبقس
 آلَزگيّب ٍ هكکالت ظیؿتهحیغي حبنل اظ ایي نٌبیع زض،ًیطٍگبُ ثط ثِ عٌَاى نٌبیع پبیِ زض تَؾعِ قْطي قٌبذتِ هيقًَس
. گؿتطـ تفکط اكَپبضج نٌعتي ضا اهطي العاهي ٍ اجتٌبةًبپصي كطزُ اؾت تب ثِ پیًَس عجیعت ٍ پبضجّبي نٌعتي هٌجط قَز،ِهٌغق
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3

 -1وبضقٙبؾ ٣اضقس ٔح٥ظ ظ٤ؿت -اضظ٤بث ٚ ٣آٔب٤ف ؾطظٔ ،ٗ٥زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔٚ ٣احس ػّ ٚ ْٛتحم٥مبت ،تٟطاٖ ،ا٤طاٖ
 -2زوتطٔ ٢ح٥ظ ظ٤ؿتٌ ،طٔ ٜٚح٥ظ ظ٤ؿت ،زا٘كىس ٜق٥الت ٔ ٚح٥ظ ظ٤ؿت ،زا٘كٍب ٜػّ ْٛوكبٚضظٙٔ ٚ ٢بثغ عج٥ؼٌ ،٣طٌبٖ،
ا٤طاٖ
 -3زا٘كز ٢ٛزوتط ،٢زپبضتٕبٖ ٟٔٙسؾ ٣وبٔپٛ٥تط A.R.U ،وٕجط٤ذ ،اٍّ٘ؿتبٖ
چکیذه
نٙؼت ذٛزضٚؾبظ ٢ث ٝػّت ٌؿتطزٌ ٣فطاٚاٖ ،حزٓ ػظ ٓ٥ؾطٔبٔ ،ٝ٤ربعطات فطاٌ٥ط  ٚتؼساز افطاز ظ٤بز ٢و ٝزض ا ٗ٤نٙؼت زض حبَ
فؼبِ٥ت ٞؿتٙس ٕٛٞاض ٜوب٘ ٖٛتٛرٔ ٝترههبٖ  ٚزؾتا٘سضوبضاٖ أ ٚ ٣ٕٙ٤ح٥ظ ظ٤ؿت ثٛز ٚ ٜتالـٞبٌ ٢ؿتطزٜا ٢زض ضاؾتب ٢ا٣ٕٙ٤
ث٥كتط ا ٗ٤نٙؼت زض رٟبٖ نٛضت ٔ٥ٌ٣طزٞ .سف ا ٝ٥ِٚثطضؾ ٣ض٤ؿه ،اضظ٤بث ٣پتب٘ؿُٞ٥ب ٢ض٤ؿه ٤ه پطٚغ ٚ ٜاحطات احتٕبِ ٣آٖ ثط
پبضأتطٞبٔ ٢ح٥ظ ظ٤ؿت  ٚؾالٔت ا٘ؿبٖ اؾت .ا ٗ٤ز٤سٌب ٣ٔ ٜتٛا٘س زض فطآٙ٤سٞب ٢عطاح ،٣ؾبذت ،ارطا ٍٟ٘ ٚساض ٢اظ عطحٞب٢
تٛؾؼ ٝثب حسالُ ذغطات احتٕبِ ٚ ٣ثبالتط ٗ٤اٛٔ ٣ٕٙ٤ضز تٛرٔ ٝس٤طاٖ  ٚثط٘بٔٝض٤عاٖ أط لطاض ٌ٥طز .زض ٔغبِؼ ٝحبضط پؽ اظ ا٘زبْ
ٔغبِؼبت وتبثرب٘ٝأ ٚ ٢غبِؼبت ا ،ٝ٥ِٚثب رٕغآٚض ٢اعالػبت اظ قطوتٞب ٢نٙؼت ذٛزضٚؾبظ ٢زض ذهـٛل ػّـُ حـٛازث نٛضت
ٌطفت ٝث ٝتحّ ُ٥آٖٞب پطزاذت .ٓ٥ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ  FMEA ٚ FTAث ٝض٤ك٤ٝبث ٣ا٘ٛاع حٛازث پطزاذت ٝقس ٜاؾـت .زض اٗ٤
ٔغبِؼ٘ ٝتب٤ذ ٘كبٖ ٔ٣زٞس و ٝزض اضظ٤بث ٣ا ٝ٥ِٚض٤ؿه ،ثبالتط ٗ٤ػسز ض٤ؿه ٔطثٛط ث ٝض٤ؿه آتفؾٛظ ٢اؾت ٕٞ ٚچ ٗ٥ٙوٕتطٗ٤
ػسز ض٤ؿه ٔطثٛط ثٌ ٝطز  ٚغجبضٌ ،طز  ٚغجبض پكٓ ق٥ك ٚ ٝپطتبة ارؿبْ اؾت.
کلیذ واشهها :نٙؼت ذٛزضٚؾبظ ،FMEA ،FTA ،٢اضظ٤بث ٣ض٤ؿه
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Abstract
The automobile manufacturing industry has always been the focus of experts attention and those involved
in safety and environment due to its extensiveness, huge amount of capital, pervasive risks and large
number of people working in this industry and extensive efforts takes place to increase the safety of this
industry in the world. The primary purpose of risk assessment is to assess the risk potentials of a project
and its potential effects on environmental and human health parameters. This viewpoint can be considered
by managers and planners in the processes of design, construction, implementation and maintenance of
development plans with the least possible risks and the highest safety. In this research, after conducting
library and preliminary studies, we collected information from companies in the utomobile manufacturing
industry to analyze the causes of the accidents. Then, by using FTA and FMEA methods, the roots of
different types of accidents were traced. The results show that in the initial risk assessment, the highest
number of the risk is related to fire risk and the lowest number of the risk is related to dust, glass fiber dust
and throwing objects.
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هقذهه
نٙؼت فب٤جطٌالؼ ث ٝزٌِ ُ٥ؿتطـ لبثُ تٛر ٝزض ظٔ ٝٙ٥پّٕ٥ط پ٥كطفت وطز ٜاؾت .فب٤جطٌالؼٞب ثٝزِٚ ُ٥ظٖ وٓٔ ،مبٔٚت ثبال ٞ ٚع ٝٙ٤وٓ
ثط ؾب٤ط ٔٛاز ا ٝ٥ِٚتطر٥ح زاز٣ٔ ٜق٘ٛس ) .(Gul et al., 2020اؾتفبز ٜاظ ٘ب ّٖٛ٤ثطا ٢تم٤ٛت وبٔپٛظ٤تٞب ٢پّ٣اٚضتبٖ ٔمبٔٚت زض ثطاثط
ضطث ،ٝتطن  ٚفكبض ضا ا٤زبز ٔ٣وٙسٔ .مبٔٚت زض ثطاثط ؾ٥ؿتٓٞب ٢پّ ٣اٚضتبٖ تم٤ٛت قس ٜثب اِ٥بف ق٥ك ٝو ٝزض ثط٘بٔٞٝب ٢تطو٥ج،٣
ؾ٥ؿتٓٞب ٢پّ٣اٚضتبٖ تطٔٛظ ٔ٣تٛا٘ٙس ثبقٙس ،ثب اِ٥بف ق٥ك ٝثطا ٢ثٟجٛز ٔمبٔٚت  ٚا٘ؼغبفپص٤ط ٢تم٤ٛت قسٜا٘س .تم٤ٛت وٙٙسٜٞب ٢اِ٥بف
ق٥ك ٝاؾبؼ ٤ه نٙؼت وبٔپٛظ٤ت ضا ثب ت٥ِٛس رٟب٘ ٣ؾبال٘ ٝث٥ف اظ  ٖٛ٥ّ٥ٔ 10تٗ ٔٛاز ثب ػّٕىطز ثبال  ٚؾجه ٚظٖ تكى٣ٔ ُ٥زٙٞس.
احتٕبالً ٕٟٔتط٤ٚ ٗ٤ػٌ ٣تطو٥جبت و ٝزض ؾبذت اِ٥بف ق٥ك ٚ ٝوبٔپٛظ٤تٞب ٢آٖٞب ٘مف زاضز ،ا٘ساظ ٜاِ٥بف اؾت .اظ تطو٥ت اِ٥بف پكٓ
ق٥ك ٝثب ٔٛاز پّٕ٥ط ،٢فب٤جطٌالؼ ؾبذت٣ٔ ٝقٛز .اِ٥بف پكٓ ق٥ك ٝثطا ٢اؾتحىبْ فب٤جطٌالؼ ثٝوبض ٔ٣ض٘ٚس ٛٔ ٚاز پّٕ٥طٔ ٢خُ ضظٓٞ ٗ٤
ثٝػٛٙاٖ چؿجب٘ٙس ٢ٜپب ٝ٤اؾتفبز٣ٔ ٜق٘ٛس .زضٚالغ ضظ ٗ٤وٕه ٔ٣وٙس تب ٘٥ط ٚ ٚتٙف ٚاضز قس ٜث ٝلغؼ ٝزض ؾطاؾط ؾغح آٖ پرف قٛز.
ٚضقٞب ٢فب٤جطٌالؼ ثؿ٥بض ؾجه ٞؿتٙس  ٚث ٗ٥ٕٞ ٝزِ ُ٥زض ز٘٥ب ٢نٙؼت وبضثطزٞب ٢ذ ٣ّ٥ظ٤بز ٢زاض٘س ٣ٔ ٚتٛا٘ٙس ربٍ٤ع ٗ٤ذٛث ٣ثطا٢
ذ ٣ّ٥اظ ٔٛاز ٔهطف ٣لجّ ٣ثبقٙسٚ .ضقٞب ٢فب٤جطٌالؼ زض ثطاثط ٔٛاز ق٥ٕ٥بٗ٥ٕٞ ٚ ٣٤عٛض اقؼٔ UV ٢ٝمبٞ ْٚؿتٙس .اؾتفبز ٜاظ ا٘ٛاع
فب٤جطٌالؼ زض نٙب٤غ ٔرتّف اظ ٘ظط التهبز ٢ثٝنطف ٝاؾت .فب٤جط ٌالؼ ٔ٣تٛا٘س زض قىُٞب  ٚعطحٞبٔ ٢رتّف ت٥ِٛس قٛز (Peeters et
) .al., 2018رٙؽ فب٤جط ٌالؼ ثؿ٥بض ٔمب ٚ ْٚاِجت ٝؾجه اؾت .اظ ا٘ٛاع فب٤جطٌالؼ زض ت٥ِٛس لغؼٞٝب ٢ذٛزضٔ ٚخُ ؾپط ،وبث ٗ٥ذٛزضٚ ٚ
غ٥ط ٜاؾتفبز ٣ٔ ٜقٛز .نٙؼت فب٤جطٌالؼ اظ نٙب٤غ ض ٚث ٝضقس زض ػطنٟٙٔ ٝسؾ ٣نٙؼت ذٛزض ٚاؾت  ٚثٝذبعط ٔعا٤ب ٣٤و ٝزاض٘س تٛؾؼٝ
ظ٤بز ٢پ٥سا وطزٜا٘س .اوخط لغؼبت ٣و ٝزض ذٛزضٞٚب ثٝوبض ثطز ٜقس ٜاؾت اظ فب٤جطٌالؼ و ٝاظ ٘ٛع پّٕ٥طٞ ٢ؿتٙس ٔ٣ثبقس  ٚث ٝزِٔ ُ٥عا٤ب ٚ
نطف ٝر ٣٤ٛزض نٙؼت ذٛزض ٚرب ٢فّع ضا ٌطفتٙس  ٚأطٚظ ٜذٛزضٞٚب ٣٤اظ رٙؽ فب٤جطٌالؼ ت٥ِٛس ٔ٣ق٘ٛس ).(W. Wang et al., 2019
پؽ اظ ٌصقت ٘عز٤ه ث٤ ٝه لطٖٔ ،حهٛالت ؾبذت ٝقس ٜاظ فب٤جطٌالؼ ثب ٤بفتٗ وبضثطز ٘ٛآٚضا٘ ٝزض ثرف حُٕ٘ٚمُ ازأ٤ ٝبفتٙس .لبِتٞب٢
ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ذٛزضٞٚب ،تىٌٝ٥بٜٞب ٢ؾبذتبضٔ ٚ ٢ىب٘٥هٞبٔ ٢مب ْٚزض ثطاثط ذٛضزٌ ٣ثٝعٛض ٔٙظٓ اظ وبٔپٛظ٤تٞب ٢فب٤جطٌالؼ ؾبذتٝ
ٔ٣ق٘ٛس .زض حبِ ٣و ٝآِ ٚ ْٛ٥ٙ٥ٔٛفٛالز ٕٞچٙبٖ ا٘تربة انّٛٔ ٣از ثطا ٢نٙؼت ذٛزض ٚاؾت ،او ٖٛٙاظ ٔحهٛالت فب٤جطٌالؼ ث ٝعٛض
ٔؼٕ َٛزض ؾبذت لغؼبت ٔرتّف ذٛزض ٚاؾتفبز ٣ٔ ٜقٛز .ارعأ ٢ىب٘٥ى ٚ ٣قبؾ ٣ذٛزضٞٚب ٢تزبض ٢ث ٝعٛض ٔؼٕ َٛثب اؾتفبز ٜاظ فّعات ثب
اؾتحىبْ ثبال ت٥ِٛس ٔ٣ق٘ٛس ،زض حبِ ٣و ٝثس٘ ٝاغّت اظ چٙسٔ ٗ٤بز ٜتكى ُ٥قس ٜاؾت ثٝعٛض ٢و ٝثس٥٘ ٖٚبظ ث ٝا٤زبز ٤ىپبضچٍ ٣ثس٘،٣
ٔكرهبت ٚظٖ ذٛزض ٚوبٞف ٔ٤٣بثس .ا٤ ٗ٤ه ضا ٜحُ ؾجه  ٚوٓ ٞع ٝٙ٤ثطا ٢افعا٤ف تمبضب ٢نٙؼت اضائ٣ٔ ٝزٞس .پّٕ٥طٞب ٢فب٤جطٌالؼ
ٔؼٕٛالً ثطا ٢نفحبت رّ ،٣٤ٛا٘تٟب ٚ ٣٤زضٞب ٢ذٛزضٞٚب ٢تزبض ٢اؾتفبز٣ٔ ٜقٛز .پّٕ٥طٞب ٢فب٤جطٌالؼ ٔمبٔٚت زض ثطاثط ضطثٔ ٚ ٝمبٔٚت
ثبال زض ثطاثط ػٙبنط ٛٞاظزٌ ٣ضا ا٤زبز ٔ ٣وٙٙس .ث ٝػّت ٚظٖ پبٚ ،ٗ٥٤ظٖ ذٛزض ٚتب ٘هف  ٚث٥كتط وبٞف پ٥سا ٔ٣وٙس و ٝا ٗ٤وبٞف ٚظٖ زض
وبٞف ؾٛذت  ٚاؾتفبز ٜاظ ٔٛتٛضٞب ٣٤وٛچه  ٚثبلسضت ٔٛحط اؾت .ظٔب٘ ٣وٚ ٝظٖ لغؼبت وبٞف ٤بثسٔ ،مبٔٚت ٔىب٘٥ى ٣آٖ زض اثؼبز
ٔرتّف افعا٤ف ٔ٤٣بثس  ٚثبػج افعا٤ف ػٕط لغؼبت ٔ٣قٛز )٤ .(Li et al., 2004ه ٔغبِؼ ،ٝحبِت ثٟجٛز قىؿت  ٚتزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥احط
)(FMEAضا ثب قجى ٝث٥ع ٢فبظ ٚ (FBN) ٢ثٟتط ٚ ٗ٤ثستط ٗ٤ضٚـ فبظ (FBWM) ٢ثطا ٢اضظ٤بث ٣قىؿت زض ت٥ِٛس پالؾت٥ه ضا پ٥كٟٙبز
ٔ٣وٙس .ثطا ٢اظ ث ٗ٥ثطزٖ اقىبَ ٔحبؾج ٝقٕبض ٜا٤ِٛٚت ذغط والؼ ) ،FMEA (RPNتٛؾؼ٤ٝبفت ٝاؾت ).(Peeters et al., 2018
ٔغبِؼ ٝزٍ٤ط ٤ه چطذ ٝاضظ٤بث ٣ح٥بت ٔمب٤ؿٝا ٢ضا ا٘زبْ زاز اضظ٤بث LCA ٣زض پبُ٘ٞب ٢زٛ٤اض ٜؾٕ٥بٖ تم٤ٛت قس ٜثب اِ٥بف ث ٗ٥اِ٥بف
وٙبف  ٚق٥ك ٝؾٙت -٣ؾب٤پطظ ،ف٥جط ػّٕىطز ؾبذتبض ٚ ٢ػّٕىطز ػب٤ك حطاضت ٣نفحبت زٛ٤اض ٢زض ٘ظط ٌطفت ٝقس  ٚزٚ ٚاحس ػّٕىطز٢
رساٌب٘ ٝاذتهبل زاز ٜقس٘ .تب٤ذ ٘ LCAكبٖ زاز و ٝتأح٥طات ٔح٥ظظ٤ؿت ٣ثب اؾتفبز ٜاظ اِ٥بف وٙبف ثطا ٢ربٍ٤ع ٣ٙ٤اِ٥بف ق٥ك ٝث ٝػٛٙاٖ
تم٤ٛت وٙٙس ٜزض زٛ٤اض ٜؾٕ٥بٖ ،ثٝعٛض لبثُتٛر ٣ٟوبٞف ٔ٤٣بثس )ٔ .(Zhou et al., 2018ؿئّ ٝاضظ٤بث ٣ض٤ؿه ٤ى ٣اظ ٔٛاضز ٔ ٟٓزض زض
٘ظط ٌطفتٗ ض٤ؿه ٞط پطٚغ ،ٜاظ رّٕ ٝوبضٌب ٜفب٤جطٌالؼ اؾت.
احتٕبَ ٚلب٤غ اؾبؾ ٣زض  FTAاظ ٘ظط وبضقٙبؾبٖ ٘بٔكرم اؾت٘ .ت٥ز ٝحٛازث زض زضذت ض٤ٚساز ثطا ٢اضظ٤بث ٣قست آٟ٘ب ثب ٔسَ ضا٤ب٘ ٝا٢
قج ٝ٥ؾبظ ٢قس ٜاؾت .زض ا ٗ٤ضٚـ ض٤ؿه ٔحبؾج ٝقس ٜزاضاٚ ٢احس ٞع ٝٙ٤زض ؾبَ اؾت و ٝث ٝتهٕ٥ٌ ٓ٥ط٘سٌبٖ اربظ٣ٔ ٜزٞس تب ؾٛز
حبن ُ اظ ؾطٔبٌ ٝ٤صاض ٢آٟ٘ب زض السأبت ا ٚ ٣ٕٙ٤وبٞف ذغط ضا تكر٥م زاز ٜقٛز ) .(Hosseini et al., 2020ثب پ٥كطفت فٙبٚض٢
ذٛزضٛٔ ،ٚاز ؾجه ٚظٖ ث٥كتط ٢ثط ض ٢ٚثس٘ ٝذٛزض ٚاػٕبَ ٔ٣قٛزٛٔ .از تطٔٛپالؾت٥ه تكه ق٥ك ٝأ (GMT) ٢بز ٜأ٥سٚاض وٙٙس ٜا٢
اؾت و ٝزاضأ ٢مبٔٚت ٔىب٘٥ى ٣ذٛة ،ظطف٥ت رصة ا٘طغ ٢زض احط ضطث ٚ ٝلبثّ٥ت ثبظ٤بث ٣اؾت .اٛٔ ٗ٤ضز ث٥كتط زض ثس٘ ٝذٛزض ٚثٙٔ ٝظٛض
ؾجهؾبظٔ ٚ ٢حبفظت اظ ٔح٥ظ ظ٤ؿت ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔ٥ٌ٣طز .قطوتٞب ٢ظغبَؾ ًٙزض چ ٗ٥ثب ػٛأُ ذغط ظ٤بز ٢ضٚثطٞ ٚؿتٙس وٝ
تٟس٤س ٢رس ٢ثطا ٢ا ٣ٕٙ٤ت٥ِٛس قطوت ٔحؿٛة ٔ ٣ق٘ٛس  ٚاضظ٤بث ٣ض٤ؿه ضطٚض ٢اؾت .اضظ٤بث ٣ض٤ؿه وبضذب٘ٞٝب ٢شغبَ ؾ ًٙثٝ
ٔتب٘ -َٛؾب٤پطظ٤ ،ه حبِت قىؿت  ٚتزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥احطات ٤ه ضٚـ تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥لبثُ تٛر ٝزض اضظ٤بث ٣ض٤ؿه اؾت .چ ،ٗ٥ثطا٘ ٢كبٖ
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زازٖ وبضثطز ضٚـ  FMEA-CMضا پ٥كٟٙبز زاز ٜاؾت .زض ٔمب٤ؿ ٝثب ٘تب٤ذ ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ضٚـ ؾٙت TOPSIS ٚ FMEA ٣فبظ٘ ،٢تب٤ذ
ثسؾت آٔس ٜاظ پص٤طـ ض٤ٚىطز ٘ FMEA-CMكبٖ ٔ٣زٞس و FMEA-CM ٝضٚـ زل٥ك تط ٛٔ ٚحطتط ٢ثطا ٢اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ظغبَؾ ًٙثٝ
ٔتب٘ َٛاؾت )ٍٙٞ . (L. Wang et al., 2021بْ عطاح ٣ثط٘بٍٟٔ٘ ٝساض ٢وبال ٢ؾطٔب ٝ٤ا ،٢ث٤ٚ ٝػ ٜوبال ٢رس٤س ،زضن زل٥ك ضفتبض قىؿت
آٖ اظ ا٥ٕٞت اؾبؾ ٣ثطذٛضزاض اؾت .حبِت قىؿت  ٚتزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥احطات ) ٚ (FMEAتزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥زضذت ذغب ) (FTAز ٚضٚـ
ٔؼٕ َٛثطا ٢تحّ ُ٥ذطاثٞ ٣ؿتٙس ٤ FMEAه ضٚـ اظ پب ٗ٥٤ث ٝثبال اؾت و ٝؾبذتبض وٕتط ٢زاضز ٥٘ ٚبظ ث ٝزا٘ف ترهه ٣ث٥كتط٢
٘ؿجت ث FTA ٝزاضز و٤ ٝه ضٚـ اظ ثبال ث ٝپب ٗ٥٤اؾتٞ .ط ز ٚضٚـ وبٔالً ظٔب٘جط ٞؿتٙس ،ث ٗ٥ٕٞ ٝزِ ُ٥زض ثؿ٥بض ٢اظ ٔٛاضز ث٥ٞ ٝچ ٚرٝ
اػٕبَ ٕ٘٣قٛز ) .(Peeters et al., 2018فب٤جطٌالؼ زاضا ٢نفحبت ثطق٥٘ ٣ؿت ،ثٙبثطا ٗ٤ث ٝرب ٢تمؿ ٓ٥قسٖ ث ٝتؼساز ظ٤بز ٢ف٥جط ُ٤ثب
لغط وٕتط ٕٞبٖعٛض و ٝاظ ٤ٚػٌٞ٣ب ٢آظثؿت اؾت ،ث ٝثرفٞب ٣٤ثب ع َٛوٛتب ٜتط تمؿ٣ٔ ٓ٥قٛز و ٝثب وبضا ٣٤ث٥كتط ٢تٛؾظ
ٔبوطٚفبغٞب ٢آِٛئ ٣ِٛپبن ٔ٣ق٘ٛس ) .(Fayerweather et al., 1997اظ ثؿ٥بض ٢اظ اثعاضٞب ثطا ٢تحّ ُ٥زل٥ك  ٚاضظ٤بث ٣ذغطات اؾتفبزٜ
ٔ٣قٛز .حبِت ذطاث ٚ ٣تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥احط )٤ (FMEAى ٣اظ ضا٤ذتط ٗ٤اثعاضٞب زض نٙب٤غ ٔرتّف اؾت .ثب ا ٗ٤حبَ ،نحت  ٚلبثّ٥ت
اعٕٙ٥بٖ ضٚـ ٛٔ FMEAضز ا٘تمبز ثؿ٥بض ٢اظ ٔحممبٖ ا ٗ٤حٛظ ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت .زض أ ٗ٤غبِؼ ،ٝضٚقٔ ٣جت ٣ٙثط  FMEAو ٝازغبْ
ٔعا٤ب ٢ضٚـ تحّ ُ٥زضذت ذغب ) (FTAث ٝثطآٚضز احتٕبَ فبظ ٢اٍِٛض٤تٓ ظٔبٖ ) (BIFPETثٙٔ ٝظٛض ثٟجٛز ػّٕىطز ضٚـ  FMEAاضائٝ
قس ٜاؾت .ثٙٔ ٝظٛض اؾتفبز ٜػّٕ ٣اظ ضٚـ پ٥كٟٙبز ،٢ا ٗ٤أط ثطا ٢تزع ٚ ٝ٤تحّ ٚ ُ٥اضظ٤بث ٣ذغطات احتٕبِ ٣ثطا٤ ٢ه فطآٙ٤س تىٕ ُ٥زض
ثرف ضٍ٘طظ ٢پبضچ٤ ٝه قطوت ٘ؿبر ٣اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ػّٕىطز ضٚـ پ٥كٟٙبز FMEA-FTA-BIFPET ٢ثب ٘تب٤ذ ثسؾت آٔسٜ
تٛؾظ ضٚـٞب٤ ٢ىپبضچ ٝتٛظ٤غ  ٚاضظ٤بث ٣ثط٘بٔٔ FMEA-FTA (PERT) ٚ FMEA-FTA ٝمب٤ؿ ٝقس ٜاؾت .ثٙٔ ٝظٛض وبٞف ذغطات
قىؿت ،زض نٙب٤غ اظ ضٚق ٣ث٘ ٝبْ ) Failure Mode and Effect Analysis (FMEAاظ ٘ظط قٕبض ٜا٤ِٛٚت ذغط ) (RPNاؾتفبزٜ
ٔ٣وٙٙس .ػسز ٔ RPNحه ٣ِٛاظ ٔتغ٥طٞبٔ ٢م٥بؼ تطت٥ج ،٣قست )ٚ ، (Sلٛع ) ٚ (Oتكر٥م ) (Dاؾت ٔ ٚحه َٛأ ٗ٤تغ٥طٞب ٢تطت٥ج٣
لبثُ ثحج اؾت .ث ٝؾ٤ٚ ٝػٌ ٣ذغط ) (D ٚ O ،Sثٝعٛض وّٚ ٣ظٖ ثطاثط زاز ٣ٔ ٜقٛز ،أب ا ٗ٤فطو ٕٔىٗ اؾت ثطا ٢وبضثطزٞب زض ز٘٥ب٢
ٚالؼٙٔ ٣بؾت ٘جبقس ) .(Bhattacharjee et al., 2020تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥حبِتٞب  ٚاحطات قىؿت )٤ (FMEAى ٣اظ پطوبضثطزتط ٗ٤ضٚـٞب
ثطا ٢اضظ٤بث ٣ا ٣ٕٙ٤اؾت و٣ٔ ٝتٛا٘س احطات حبِتٞب ٢ذطاث ٣زض ارعا  ٚؾ٥ؿتٓ ضا ثطضؾ ٣وٙس .ثٝعٛض وّ٘ ،٣ت٥ز٣ٔ FMEA ٝتٛا٘س پبٝ٤ا٢
ثطا ٢تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥زل٥كتط أ ٣ٕٙ٤ب٘ٙس تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥زضذت ذغب ) (FTAثبقس ٚ ،ثطذ ٣اظ ٘طْافعاضٞب ٢ضا٤ب٘ ٝا ٢ثطا ٢وٕه ث ٝپ٘ٛ٥س
زازٜٞبٔ ،حبؾجٔ ٚ ٝؿتٙسات ٔٙتكط ٔ٣ق٘ٛس ) . (Held & Brönnimann, 2016ثب اٚ ٗ٤رٛز ،ثب زأ ٝٙث٥كتط  ٚتمبضب ٢ث٥كتط تزعٚ ٝ٤
تحّ ُ٥ذغط زض نٙؼت زض حبَ ظٟٛض ٔب٘ٙس نٙؼت ٕ٘ٞٝ٥بز٤ ٢ب فتِٚٛتبئ٥ه ) ،(PVزقٛاض ٚ ٚلتٌ٥ط اؾت و ٝاظ عط٤ك ضٚـ تزعٚ ٝ٤
تحّ ُ٥ؾٙت ٣ثب وبض زؾت ٣ثطأ ٢حبؾج ٝػٛأُ انّ ٣ؤٕ ٝىٗ اؾت ٘مف ٔ ٣ٕٟزض ا ٚ ٣ٕٙ٤ؾ٥ؿتٓ زاض٘س ،و٣ٔ ٝتٛا٘ٙس اظ ثطٚظ ذغط
احتٕبِ ٣رّ٥ٌٛط ٢وٙٙس ،أب ثبظضؾ ٚ ٣انالح اؾٙبز  ٚپ٘ٛ٥س زازٜٞب ٘٥ع ثس ٖٚاتٔٛبؾ ٖٛ٥زقٛاض اؾت ).(Liu et al., 2013
نٙؼت ذٛزضٚؾبظ ٢ث ٝػّت ٌؿتطزٌ ٣فطاٚاٖ ،حزٓ ػظ ٓ٥ؾطٔبٔ ،ٝ٤ربعطات فطاٌ٥ط  ٚتؼساز ظ٤بز افطاز ٢و ٝزض ا ٗ٤نٙؼت زض حبَ فؼبِ٥ت
ٞؿتٙس ٕٛٞاض ٜوب٘ ٖٛتٛرٔ ٝترههبٖ  ٚزؾتا٘سضوبضاٖ أ ٚ ٣ٕٙ٤ح٥ظ ظ٤ؿت ثٛز ٚ ٜتالـٞبٌ ٢ؿتطزٜا ٢زض ضاؾتب ٢ا ٣ٕٙ٤ث٥كتط اٗ٤
نٙؼت زض رٟبٖ نٛضت ٔ٥ٌ٣طز (ثحطٕٞ ٚ ٣ٙ٤ىبضاٖٞ .)1395 ،سف ا ٝ٥ِٚثطضؾ ٣ض٤ؿه ،اضظ٤بث ٣پتب٘ؿُٞ٥ب ٢ض٤ؿه ٤ه پطٚغ ٚ ٜاحطات
احتٕبِ ٣آٖ ثط پبضأتطٞبٔ ٢ح٥ظ ظ٤ؿت  ٚؾالٔت ا٘ؿبٖ اؾت .ا ٗ٤ز٤سٌب٣ٔ ٜتٛا٘س زض فطآٙ٤سٞب ٢عطاح ،٣ؾبذت ،ارطا ٍٟ٘ ٚساض ٢اظ
عطح ٞب ٢تٛؾؼ ٝثب حسالُ ذغطات احتٕبِ ٚ ٣ثبالتط ٗ٤اٛٔ ٣ٕٙ٤ضز تٛرٔ ٝس٤طاٖ  ٚثط٘بٔٝض٤عاٖ أط لطاض ٌ٥طزٔ .غبِؼبت اضظ٤بث ٣ض٤ؿه
ظ٤ؿت ٔح٥غٔ ٣ؼٕٛالً اظ ٤ه ض٘ٚس ٔ كرم ٔكتُٕ ثط قٙبؾبٔ ٣٤ربعطات احتٕبِ ٚ ٣پ٥بٔسٞب٘ ٢بق ٣اظ آٖٞب ،ترٕ ٚ ٗ٥ثطآٚضز ض٤ؿه ٚ
پ٥كٟٙبز ضٚـٞب ٢تمّ ُ٥ض٤ؿه  ٚپ٥بٔسٞب٘ ٢بق ٣اظ آٖ پ٥ط٣ٔ ٢ٚوٙس (پٛضذجبظ ٕٞ ٚىبضاٖ.)1390 ،
فمساٖ ٍ٘طـ ؾ٥ؿتٕ ٣ثٛٔ ٝضٛع ا ،٣ٕٙ٤ثٟساقت ٔ ٚح٥ظ ظ٤ؿتٛٔ ،رت ٔ٣قٛز ثطذ ٣ػٛأُ وّ٥س ٢زض ٚلٛع حٛازث پٟٙبٖ ثٕب٘س ٚ
ثبػج افعا٤ف ٘طخ تىطاض حٛازث ٔ٣قٛز .ثٙبثطا ٗ٤ا٤زبز ؾ٥ؿتٕ٘ ٣ظبْٔٙس ،رٟت اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ٔ٣تٛا٘س ثبػج وبٞف ػٛأُ ثبِمٜٛ
آؾ٥تضؾبٖ ٕٞ ٚچ ٗ٥ٙآِٛزٌ ٣ظ٤ؿت ٔح٥غ ٣قٛز و ٝزض ٟ٘ب٤ت ضضب٤ت ػٕ ،٣ٔٛتمّ ُ٥آٔبض حٛازث نٙؼت ٚ ٣آِٛزٌٞ٣ب ٢ظ٤ؿت ٔح٥غ٣
ضا زض پ ٣ذٛاٞس زاقت (ثمب .) 1388 ،٣٤ثطٚظ حٛازث ٔتؼسز زض فطآٙ٤سٞب و ٝثٚ ٝلٛع فزب٤غ ا٘ؿب٘ٔ ٚ ٣ح٥غ٣ٔ ٣ا٘زبٔس ٔترههبٖ ضا ثط آٖ
زاقت ٝو ٝثطا ٢ثطآٚضز فطوب٘ؽ  ٚپ٥بٔس ا ٌٝ٘ٛ ٗ٤حٛازث ث ٝض٥ٞبفتٞب ٢احتٕبٌَطا اظ رّٕ ٝاضظ٤بث ٣ض٤ؿه ظ٤ؿت ٔح٥غ ٣ض ٢ٚآٚض٘س.
اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ٤ه ضٚـ ؾبظٔبٖ ٤بفت ٚ ٝؾ٥ؿتٕبت٥ه ثطا ٢قٙبؾب ٣٤ذغطات  ٚثطآٚضز ض٤ؿه ثطا ٢ضتجٝثٙس ٢تهٕٕ٥بت ،رٟت وبٞف
ض٤ؿه ث٤ ٝه ؾغح لبثُ لج َٛاؾت .اضظ٤بث ٣ض٤ؿه زاضا ٢ضٚـٞبٔ ٢رتّف ثب ع٥ف ٣اظ ضٚـٞب ٢و٥ف ٣تب وٕ ٣لبثُ ا٘زبْ اؾت (ػّ٥عاز،ٜ
 .)1389ثٝعٛضوّ ٣ثب تٛؾؼ ٝنٙب٤غ  ٚض قس تىِٛٛٙغٔ ،٢ؿئّ ٝض٤ؿه زض نٙؼت  ٚتٛٙع ذغطات ث ٝعٛض چكٍٕ٥ط ٢افعا٤ف ٤بفت ٝاؾت.
زضٌصقت ،ٝپؽ اظ ٚلٛع حٛازث  ٚثطٚظ ذؿبضات رجطاٖ٘بپص٤ط الساْ ث ٝثطضؾ ٣ػُّ حٛازث ٌٔ٣طز٤س ٘ ٚمب٤م ٤ه ؾ٥ؿتٓ ٤ب فطآٙ٤س تؼٗ٥٥
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ٔ٣قس أب أطٚظ ٜث ٝزِٚ ُ٥رٛز ا٘ٛاع ٔرتّف ضٚـٞب ٢اضظ٤بث ٣ذغط ،لجُ اظ ٚلٛع ٘٥ع ٔ٣تٛاٖ ٘مبط حبزحٝظا  ٚثحطا٘ ٣ضا ٔكرم وطز ٚ
٘ؿجت ث ٝپ٥فٌ٥ط ٢اظ ٚلٛع حٛازث  ٚوٙتطَ آٖٞب الساْ ٕ٘ٛز ،اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ضٚق ٣ؾبظٔبٖ٤بفت٘ ٚ ٝظبْٔٙس زض قٙبؾب ٣٤ذغطات  ٚثطآٚضز
ذغط ثطا ٢ضتجٝثٙس ٢تهٕٕ٥بت ،زض ضاؾتب ٢وبٞف ذغط ث ٝحس ٢لبثُ لج َٛاؾت ،اضظ٤بث ٣ذغط ثب ضٚـٞب ٢و٥ف ٚ ٣وّٕ ٣ا٘زبْپص٤ط اؾت.
ٞط چ ٝزض ض٘ٚس اضظ٤بث ٣ذغط ث ٝؾ ٢ٛوّٕ ٣وطزٖ آٖ پ٥ف ضفت٘ ،تب٤ذ ثٟتط ٢ث ٝزؾت ٔ٣آ٤س .اضظ٤بث ٣ث ٝضٚـٞب ٢وّٕ٣ٔ ٣تٛا٘س وبٖ٘ٞٛب
 ٚػٛأُ ذغط ٔٛرٛز ضا قٙبؾبٕٛ٘ ٣٤ز ٚ ٜثب اتربش تساث٥ط پ٥فٌ٥طا٘ ٚ ٝوٙتطِ٘ ٣ؿجت ث ٝحصف ٤ب ٟٔبض آٖٞب الساْ ٕ٘ب٤سٔ ،ؼ٥بضٞب٢
قٙبؾب ٣٤حٛازث ٘بق ٣اظ وبض ٔتؼسز٘س أب ٟٔٓتط ٗ٤آٖ ٞب و ٝزض ا ٗ٤پطٚغ٥٘ ٜع ٔس٘ظط لطاض زاقتٔ ٝجبحج ٔطتجظ ثب ا٘ؿبٖ ٔ ٚح٥ظظ٤ؿت
اؾت ثبتٛر ٝث ٝارتٙبة٘بپص٤ط ٢حٛازث زض ٞط نٙؼت ٣تالـ زضرٟت اضا ٝ٤ضاٜوبضٞب ٣٤ثطا ٢وٙتطَ ذؿبضت ٘بق ٣اظحٛازث ٤ب ث ٝػجبضت٣
زاقتٗ ٘ظبْ ٔس٤ط٤ت وٙتطَ ذؿبضات ضطٚض ٢ث٘ ٝظط ٔ ٣ضؾس٤ .ى ٣اظ اٞساف اؾبؾٔ ٣س٤ط٤ت وٙتطَ ذؿبضات اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ٔطثٛط ثٝ
ذؿبضت اؾت (رٛظٕٞ ٚ ٢ىبضاٖ.)1389 ،
اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ٞب ٢ا ٚ ٣ٕٙ٤ظ٤ؿت ٔح٥غ ٣ث ٝػٛٙاٖ اثعاض ٢وبضآٔس زض ٔغبِؼبت ٔس٤ط٤ت ض٤ؿهٞب ٢أ ٣ٕٙ٤ح٥ظ ظ٤ؿت ٣پطٚغٜٞب ٢و ٝاظ
٘٥ط ٢ٚترط٤ت ثبال ٣٤ثطذٛضزاض٘س ٔغطح اؾت .ثٝعٛض وّ ٣اضظ٤بث ٣ض٤ؿه فطآٙ٤س ٢اؾت و ٝزض آٖ ثب اؾتفبز ٜاظ تى٥ٙهٞبٔ ٢رتّف ٔ٥عاٖ
احتٕبَ ثطٚظ ٤ه ض٤ؿه ٕٞ ٚچ ٗ٥ٙاحطات ٘بق ٣اظ آٖ ٔٛضز ثطضؾ ٣لطاض ٔ٥ٌ٣طز ٘ ٚتب٤ذ حبنّ ٝثطاؾبؼ ػٕك ٔ ٚطحّٔ ٝغبِؼبت ث ٝنٛضت
وٕ٤ ٣ب و٥ف ٣اضائ٣ٔ ٝقٛز  .اضظ٤بث ٣ض٤ؿه قبُٔ فطاٙ٤سٞبٔ ٢رتّف ٣اظ رّٕ ٝقٙبؾب ٣٤ذغطات احتٕبِ ،٣پ٥فثٔ ٣ٙ٥حُ ٚلٛع ،ثطآٚضز
احتٕبَ ٚلٛع اضظ٤بث ٣احطات حبنُ اظ ٚلٛع ض٤ؿه اؾت (وطٓ٤ظازٕٞ ٚ ٜىبضاٖ.)1395 ،
زض ا ٗ٤تحم٥ك ثب تٛر ٝثٚ ٝاحسٞب ،ف طاٙ٤سٞب  ٚتأؾ٥ؿبت وبضٌب ٜفب٤جطٌالؼ ،اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ث ٝضٚـ  FTA ٚ FMEAا٘تربة قس و ٝثٝ
قٙبؾب ٣٤ذغطات احتٕبِ٘ ٣بق ٣اظ حٛازث غ٥طٔتطلج ٝو ٝؾجت ٔكىالت ا ٚ ٣ٕٙ٤ثٟساقت ٚ ٣ظ٤ؿت ٔح٥غ٣ٔ ٣قٛز ،پطزاذت٣ٔ ٝقٛز.
هواد و روغها
 هنطقه هورد هطالعه ارزیابی ریعک در کارگاه فایبرگالض صنعت خودروظازی

زض ا ٗ٤تحم٥ك ثب تٛر ٝثٚ ٝاحسٞب ،فطاٙ٤سٞب  ٚتأؾ٥ؿبت وبضٌب ٜفب٤جطٌالؼ ،اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ث ٝضٚـ  FMEAا٘تربة ٌطز٤س .زض أ ٗ٤طحّٝ
ث ٝقٙبؾب ٣٤ذغطات احتٕبِ٘ ٣بق ٣اظ حٛازث غ٥طٔتطلج ٝو ٝؾجت ٔكىالت ا ٚ ٣ٕٙ٤ثٟساقت ٚ ٣ظ٤ؿت ٔح٥غ ٣ٔ ٣قٛز پطزاذت ٣ٔ ٝقٛز.
ثب تٛر ٝث ٝاٙ٤ى ٝاضظ٤بث ٣ض٤ؿه ظ٤ؿت ٔح٥غ ٣زض ا ٗ٤تحم٥ك ثط پب ٝ٤احتٕبَ  ٚقست ض٤ؿه ا٘زبْ ٔ٥ٌ٣طز ثؼس اظ ثسؾت آٚضزٖ ػٛأُ
ض٤ؿه ٟ٘ب ٣٤زض ٔطحّ ٝلجُ وبضثطٌ ٣ثطا ٢فبظ ثٟطٜثطزاض ،٢زض تى٥ٙه تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥حبالت قىؿت  ٚزضر ٝقست ،احتٕبَ وكف ذغط ضا
ثٝزؾت ٔ٣آٚضٞ .ٓ٤ط وساْ اظ ا ٗ٤ؾ ٝزضرٝثٙس ٢ثط اؾبؼ ٤ه ٔم٥بؼ ٕ٘ 10طٜا ٣٤پ٥كٟٙبز قسٜا٘س ،و ٝزض آٖ ٕ٘ 1ب٤كٍط پبٗ٥٤تطٗ٤
زضرٕ٘ 10 ٚ ٝب٤بٍ٘ط ثبالتط ٗ٤زضر ٝاؾت .زضر ٝقست ثٔ ٝؼ ٣ٙثطآٚضز ٢اظ ٔ٥عاٖ رس ٢ثٛزٖ احط  ٚزضر ٝوكف ذغط ث ٝچٍ ٣ٍ٘ٛاحتٕبَ
وكف ٤ه ذغب ٤ ٚب احطات آٖ ثؿتٍ ٣زاضز .زض ضٚـ فٛق ثطٌ ٝوبض ت ٝ٥ٟقٛز ٚ .ثب تٛر ٝث ٝآٖو ٝزض ا ٗ٤ضٚـ ثطاٞ ٢ط ؾ ٝقبذم (قست،
احتٕبَ ٚلٛع ،احتٕبَ وكف) رسٔ َٚكرهٚ ٣رٛز زاضزٕ٘ ،طٜز ٣ٞض٤ؿهٞب ثط اؾبؼ ضٚـ عٛفبٖ فىط ٢ث ٝا٘زبْ ضؾس.
وكف×ٚلٛع ×قست = ػسز ا٤ِٛٚت ض٤ؿه

پبضأتطٞب ٢قست ،احتٕبَ ٚلٛع  ٚوكف ذغط زض ا ٗ٤ضٚـ اظ رسَٞٚب 2 ٚ 1 ٢ثسؾت ٔ٣آ٤س:
جذول -1هقیاض درجهبنذی ؼذت اثر
ؼرح
رتبه ؼذت اثر
 10ثؿ٥بض ذغط٘بن ٔطي .ا٘فزبض قس٤س .آتفؾٛظ ٢قس٤س .آِٛزٌٔ ٣ح٥ظ ظ٤ؿت قس٤س .آؾ٥تٞب ٢ثس٘ ٣قس٤س .ثسٞ ٖٚكساض
ٚذبٔت تأؾف ثبض اؾت أب ٕٞطا ٜثب ٞكساض ا٘فزبض ٔتٛؾظ .آؾ٥تٞب ٢ثس٘٘ ٣بتٛاٖ وٙٙس٘ .ٜكت ٘فت ٌ ٚبظ اظ ٔرعٖ ثب فكبض ظ٤بز
 9تأح٥ط رس٢
ٚذبٔت رجطاٖ ٘بپص٤ط اؾت -ا٘فزبض ذف٥ف
 8ذ ٣ّ٥ظ٤بز
ٚذبٔت ظ٤بز اؾت ٕٞب٘ٙس آتفؾٛظ ٢ظ٤بز .آِٛزٌٔ ٣ح٥ظ ظ٤ؿت ظ٤بز .آتف ٌطفتٗ تز٥ٟعات ،ؾٛذتٍ ٣ثسٖ
 7ظ٤بز
ٚذبٔت ٔ ٟٓاؾت ٔب٘ٙس ضطةز٤سٌٔ ،٣ؿٕ٥ٔٛت ذف٥ف غصا .٣٤آؾ٥تٞب ٢ثس٘ ٣رعئٔ .٣كىالت تٙفؿ .٣آِٛزٌٔ ٣ح٥ظظ٤ؿت ٔتٛؾظ
ٔ 6تٛؾظ
ٚذبٔت وٓ اؾت .آتف ؾٛظ ٢ذف٥ف .آِٛزٌٔ ٣ح٥ظ ظ٤ؿت ذف٥ف
 5وٓ
ٚذبٔت ذ ٣ّ٥وٓ اؾت  ٣ِٚث٥كتط افطاز آٖ ضا احؿبؼ ٔ٣وٙٙس
 4ذ ٣ّ٥وٓ
احط رعئ ٣ثط ربٌ٣ٔ ٢صاضز ٔخُ ذطاـ زؾت ثٍٙٞ ٝبْ تطاقىبض٢
 3احطات رعئ٣
احط ذ ٣ّ٥رعئ ٣زاضز
 2ذ ٣ّ٥رعئ٣
ثس ٖٚاحط
٥ٞ 1چ
ٔأذص :ػسَ 1387،
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جذول -2هقیاض درجهبنذی احتوال وقوع
درجهبنذی

ؼرح

هیساى خطای بالقوه

10

٤مٙ٥بٌ ضخ ٔ٣زٞس
غ٥ط لبثُ ارتٙبة

ضٚظا٘ٝ

9

ثؿ٥بض ظ٤بز ضخ ٔ٣زٞس

ٞط ٞفت٤ ٝهثبض

8

ظ٤بز ضخ ٔ٣زٞس
ذغبٞب ٢پ ٣زض پ٣

ٞط ٔب٤ ٜهثبض

7

اغّت ضخ ٔ٣زٞس

ٞط ؾٔ ٝب٤ ٜهثبض

6

ٔؼٕٛالً ضخ ٔ٣زٞس

ٞط قف ٔب٤ ٜهثبض

5

ٌب ٚ ٜثٍ٥ب ٜضخ ٔ٣زٞس

ٞط ؾبَ ٤هثبض

4

تؼساز ضذساز وٓ

ٞط ز ٚؾبَ ٤هثبض

3

ضذساز ثب قب٘ؽ ٘بچ٥ع

ٞط پٙذ ؾبَ ٤هثبض

2

ثؼ٥س

ٞط ز ٜؾبَ ٤هثبض

1

ثؿ٥بض ثؼ٥س

ث٥ف اظ ز ٜؾبَ

ٔأذص٥ٔ :طرّ٣ّ٥

رٟت تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥ض٤ؿهٞب ث ٝعٛض وّ ٣زض ضٚـ ٥ٞ FMEAچ ٔ RPNجٙبٚ ٣٤رٛز ٘ساضز و ٝثتٛاٖ زازٜٞب ضا ثب آٖ ٔمب٤ؿ ٚ ٝؾغٛح
ض٤ؿهٞب ضا تؼ ٗ٥٥وطز .ث ٗ٥ٕٞ ٝزِ ُ٥ثٙٔٝظٛض تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥زازٜٞب زض ا ٗ٤ضٚـ اثتسا ٤ه قبذم ض٤ؿه ٤ب حس اعٕٙ٥بٖ ض٤ؿه تؼٗ٥٥
 ٚؾپؽ ثط اؾبؼ آٖ ؾغٛح ض٤ؿهٞب ٔؼ ٗ٥قس  .رٟت تؼ ٗ٥٥حس اعٕٙ٥بٖ ٤ب قبذم ض٤ؿه  ٚحس ثبال  ٚپب ٗ٥٤ض٤ؿه زض ا ٗ٤تحم٥ك،
اثتسا ٔ٥بٍ٘ٞRPN ٗ٥ب  ٚؾپؽ ا٘حطاف ٔؼ٥بض آٟ٘ب ث ٝقطح شٔ ُ٤حبؾج ٝقس:
زض اثتسا ٔ٥بٍ٘ ٗ٥حؿبث ٣زازٜٞب ضا ثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛظ٤ط ثٝزؾت آٚضز:ٜ
فطٔ َٛقٕبض:)1( ٜ
٥ٔ =Xبٍ٘ ٗ٥حؿبث٣
 =Nتؼساز زازٜٞب
 =Xiزازٜٞب )(RPN

 ٚؾپؽ ا٘حطاف ٔؼ٥بض زازٜٞب ٔحبؾج ٝقس
فطٔ َٛقٕبض:)2( ٜ
٥ٔ =Xبٍ٘ ٗ٥زازٜٞب
 Xiزازٜٞب= )(RPN
 = Nتؼساز زازٜٞب
زض ٟ٘ب٤ت ثب اؾتفبز ٜاظ ا٘حطاف ٔؼ٥بض ،پرف قسٌٔ ٣مبز٤ط  RPNحٔ َٛمساض ٔ٥بٍ٘ٔ μ ٗ٥حبؾج ٝقسٚ ٜ
حس پب ٚ ٗ٥٤حس ثبال ٢ض٤ؿهٞب ثسؾت ٔ٣آ٤س.
 =σ - Xحس پب ٗ٥٤ض٤ؿه
 =σ + X < x < σ - Xحس ٔتٛؾظ ض٤ؿه
 ;σ + Xحس ثبال ٢ض٤ؿه
 تکنیک حاالت ؼکعت و تجسیه و تحلیل اثرات آى

ا ٗ٤تى٥ٙه اظ رّٕ ٝتىت٥هٞب ٢اؾتمطا ٣٤اؾت و ٝثطأ ٢غبِؼ٘ ٝظبْٔٙس ٘ممٞب ٢ارعاء ٤ه ؾبٔب٘ ٚ ٝاحطات احتٕبِ ٣آٖ ثٝوبض ٔ٣ضٚز .ثٝ
عٛض وّ ٣اظ اٞساف ا ٗ٤ضٚـ ٔ٣تٛاٖ ث ٝقٙبؾب ٣٤حبالت ٘مم ٔ ٟٓو ٝلبثّ٥ت زؾتطؾ ،٣لبثّ٥ت اعٕٙ٥بٍٖٝ٘ ،زاقتپص٤ط ٚ ٢ثٝعٛض وّ٣
ا ٣ٕٙ٤ؾبٔب٘ ٝضا تحت تبح٥ط لطاض ٔ٣زٙٞس  ٚتؼ ٗ٥٥احطات ٘بق ٣اظ ا٘ ٗ٤ممٞب ثط ض ٢ٚوبضوطزٞبٕٞ ٢بٖ ؾبٔب٘ ٝاقبضٕٛ٘ ٜز .حبالت ٘مم،
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٤ه ػالٔت ،قطا٤ظ ٤ب ٔسِ ٣اظ ٘ممٞب٤ ٢ه ؾرتافعاض اؾت ؤٕ ٝىٗ اؾت زض نٛضت ٔتٛلف قسٖ ػّٕىطز ،ػّٕىطز پ٥ف اظ ٔٛػس،
تزبٚظ اظ قطا٤ظ ٔزبظ ٤ ٚب ٤ٚػٌٞ٣ب ٢ف٥ع٤ى٘ ٣ظ٥ط ٘كتٔ ٣كبٞس ٜقس ٜزض ع َٛثبظضؾٔ ٣كرم ٔ٣قٛز تى٥ٙه تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥حبالت
ذغب  ٚاحطات ٘بق ٣اظ آٖ ٤ه ضٚـ و٥ف ٣اؾت  ٚزض ٍٙٞبْ ارطا ٢آٖ زض ٔٛضز ٞط ٤ه اظ ارعا ث ٝؾؤاَٞب ٢ظ٤ط پبؾد زاز٣ٔ ٜقٛز:
رعء ٔٛضز٘ظط چٍ٣ٔ ٝ٘ٛتٛا٘س زچبض ٘مم قٛز (٤ه رع ٕٔىٗ اؾت چٙسٛ٘ ٗ٤ع ٘مم زاقت ٝثبقس).
پ٥بٔسٞب ٢ا٘ ٗ٤ممٞب چ٣ٔ ٝتٛا٘س ثبقس؟
٘مم اتفبق افتبز ٜزض ؾبٔب٘ ٝچٍ ٝ٘ٛقٙبؾب٣ٔ ٣٤قٛز؟
حؿبؾ٥ت ٤ ٚب ثحطا٘٥تٞب ٢پ٥بٔسٞب٘ ٢بق ٣اظ ثطٚظ ٘مم زض چ ٝحس اؾت؟
زض ثؼض ٣اظ ٔغبِؼبت ،تٟٙب ز ٚؾؤاَ ا ٚ َٚزض ثؼض ٣اظ ٔٛاضز تٕبْ ؾؤاَٞب ٢فٛقاِصوط  ٚحت ٣ؾؤاَٞب ٢زٍ٤طٔ ٢غطح ٔ٣قٛز و ٝا ٗ٤أط
ثؿتٍ ٣ث ٝاٞسافٚ ،ؾؼت ٔغبِؼٕٞ ٚ ٝچٔ ٗ٥ٙحسٚز٤تٞب ٢ظٔب٘ٔ ،٣بِ ،٣ف ٚ ٣ٙغ٥ط ٜذٛاٞس زاقت.
زض تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥ذغب  ٚاحطات ٘بق ٣اظ آٖ ؾٞ ٝسف انّ ٣ش ُ٤ز٘جبَ ٔ٣قٛز:
 -1رّ٥ٌٛط ٢اظ ضذساز ذغب.
 -2وٕه زض ا٤زبز  ٚتٛؾؼ٤ ٝه ٔحه ،َٛفطآٙ٤س ٤ ٚب ذسٔت رس٤س
 -3حجت پبضأتطٞب  ٚقبذمٞب زض عطاح ٚ ٣تٛؾؼ ،ٝفطآٙ٤س ٤ ٚب ذسٔت ا ٗ٤اثعاض ٤ى ٣اظ ٔسَٞبٛٔ ٢حط ثطا ٢پ٥ف ث ٣ٙ٥ذغب  ٚپ٥سا وطزٖ
وٕتطٞ ٗ٤ع ٝٙ٤ضا ٜحُ ثطا ٢رّ٥ٌٛط ٢اظ ثطٚظ ذغبؾت .تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥ذغب ضٚق ٣ؾبذتبض٤بفت ٝثطا ٢آغبظ عطاح٤ ٚ ٣ب ثبظٍ٘ط ٚ ٢تٛؾؼٝ
عطاحٔ ٣حه٤ ٚ َٛب ذسٔبت زض ؾبظٔبٖ اؾت و ٝرٟت اضتجبط ثٛٔ ٗ٥اضز وّ٥س ٢ؾبظٔبٖ ٔ ٚؿتٙسات ٔرتم آٖٞب ث ٝوبض ٔ٣ضٚز .اٗ٤
تى٥ٙه زض ٔطاحُ ٔرتّف عطاح ،٣ارطا  ٚثؼس اظ آٖ وبضثطز زاضز (رٛظ.)1387،٢

ؼکل  -1هراحل روغ تجسیه و تحلیل حاالت ؼکعت
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زض فطآٙ٤س تى٥ٙه  ، FMEAپؽ اظ ثسؾت آٚضزٖ احتٕبَ ٚلٛع ذغط٘ ،طخ احتٕبَ وكف ذغط ٚ ،تؼ٘ ٗ٥٥طخ ٚذبٔت ،ػسز اِ٤ٛت ض٤ؿه
) (RPNو ٝحبنُ ضطة ؾ ٝػسز ٚذبٔت (قست)( ،ضذساز ٚلٛع) ٚ ،احتٕبَ وكف اؾت ٔحبؾج٣ٔ ٝقٛز .ػسز اِ٤ٛت ض٤ؿه ػسز ٢ثٗ٥
 1-100ذٛاٞس ثٛز .ثطا ٢اػساز ض٤ؿه ثبال٣ٔ ،ثب٤س ضٕٗ وبض ٌط ٣ٞٚرٟت پب ٗ٥٤آٚضزٖ ا ٗ٤اػساز اظ عط٤ك السأبت انالح ٣تالـ ٕ٘ٛز.
 ظاختار درخت خطا

تى٥ٙه تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥زضذت ذغب ثٝػٛٙاٖ ٤ى ٣اظ ل ٢ٛتط ٗ٤اثعاضٞب ٢تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥فطآٙ٤س ا ٣ٕٙ٤ؾ٥ؿتٓ ث٤ٚٝػ ٜزض ٍٙٞبْ اضظ٤بث٣
ؾ٥ؿتٓٞب ٢ثؿ٥بض پ٥چ٥س ٚ ٜزل٥ك ٔحؿٛة ٔ٣قٛز .ثٝزِ ُ٥اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ل٥بؾ( ٣ضؾ٥سٖ اظ وُ ث ٝرع) زض ا ٗ٤ضٚـ ،ثؿ٥بض ٢اظ تزعٝ٤
 ٚتحٌّ ُ٥طٞب ٢ا ٣ٕٙ٤ؾ٥ؿتٓ ،ث ٝوبضٌ٥ط ٢ضٚـ تحّ ُ٥زضذت ذغب ضا زض ثطضؾ ٣حبِت احتٕبِٔ ٣رتّف و٣ٔ ٝتٛا٘ٙس ٔٙزط ث ٝثطٚظ
ض٤ٚسازٞبٔ ٢غّٛة ٤ب ٘بٔغّٛة زض ؾغح ؾ٥ؿتٓ ق٘ٛس ،ثؿ٥بض ٔف٥س ٔ٣زا٘ٙس.
تحّ ُ٥زضذت ذغب ٤ه تى٥ٙه اضظق٥بث ٣اؾت و ٝاظ آٖ ٔ٣تٛاٖ ثطا ٢ترٕ ٗ٥احتٕبَ ٚلٛع ٤ه ضذساز ذغط٘بن پ٥فث ٣ٙ٥قس ،ٜاؾتفبزٜ
وطز .زض ا ٗ٤ضٚـ اثتسا  ٕٝٞضاٜٞب ٣٤و ٣ٔ ٝتٛا٘ٙس ؾجت ثطٚظ اٚ ٗ٤ضؼ٥ت ٘بذٛاؾت٘ ٚ ٝبٔغّٛة ق٘ٛس رؿتز٣ٔ ٛقٛز .ؾپؽ ثٝنٛضت
٘ظبٔٙس ،تٕبٔ ٣زال ُ٤ذطاث ٣ضا ز ض ٤ه ؾبذتبض ثبال ث ٝپبئ ٗ٥و ٝقج ٝ٥زضذت اؾتٔ ،طتت وطز ٚ ٜزضٟ٘ب٤ت اظ ا ٗ٤ؾبذتبض ثطأ ٢حبؾجٝ
احتٕبَ ٚلٛع ض٤ٚساز ٟ٘ب ٣٤اؾتفبز٣ٔ ٜقٛز.
 ارزیابی درخت خطا

تحّ ُ٥زضذت ذغب ٔ٣تٛا٘س  ٓٞث ٝنٛضت وٕ ٓٞ ٚ ٣ثٝنٛضت و٥ف٤ ٣ب ٘ظط ٢ا٘زبْ قٛز .تحّ ُ٥و٥ف :٣تحّ ُ٥و٥ف ٣ثٙٔ ٝظٛض ٔحبؾجٝ
ٔزٕٛػ ٝثطق ٣حسالُ ا٘زبْ ٔ٣قٛز٤ .ه ٔزٕٛػ ٝثطق ٣تطو٥ج ٣اظ ض٤ٚسازٞب ٢اؾبؾ ٣اؾت وٙٔ ٝزط ثٚ ٝلٛع ض٤ٚساز ٟ٘ب٣ٔ ٣٤ق٘ٛس.
ٞط ٤ه اظ ٔزٕٛػٞ ٝب ٢ثطق ٣حسالُ ٕ٘ب٤بٍ٘ط ٤ه ضا ٜاحتٕبِ ٣ثطاٚ ٢لٛع ض٤ٚساز ٟ٘ب ٣٤اؾت .ثس ٗ٤تطت٥ت و ٝثب ضخ زازٖ ض٤ٚسازٞب ٣٤وٝ
زض ٤ه ثطـ حسالُ لطاض زاضز ض٤ٚساز ٟ٘ب ٣٤ثٚ ٝرٛز ذٛاٞس آٔس .ثٙبثطا ٗ٤تزع ٚ ٝ٤تحّ ُ٥آٖٞب اضظ٤بث ٣ا٥ٕٞت ٞط ٤ه اظ ضاٜٞب ٢احتٕبِ٣
ثطٚظ ض٤ٚساز انّ ٣اؾت.
زضذت ذغب ٕ٘ٛزاض ٔٙغم ٣اؾت و ٝضاثغ ٝث ٗ٥ذطاث ٣ؾ٥ؿتٓ (ض٤ٚساز ٘بٔغّٛة زض ؾ٥ؿتٓ)  ٚذطاث ٣ارعا ٢آٖ ؾ٥ؿتٓ ضا ٘كبٖ ٔ٣زٞس.
ضاثغ٥ٔ ٝبٖ أ ٗ٤طاحُ زض قىُ ٘ 2كبٖ زاز ٜقس ٜاؾتٕٞ .بٖعٛض و ٝزض قىُ ٔكبٞس٣ٔ ٜقٛز ٔطاحُ  3تب ٣ٔ 5تٛا٘ٙس ث ٝنٛضت ٕٞعٔبٖ
ا٘زبْ قسٔ ٚ ٜطاحُ ٣ٔ 5 ٚ 4تٛا٘ٙس عٔ ٣طاحُ  7 ٚ 6انالح ق٘ٛس.

ؼکل  -2گامهای ترظین درخت خطا

تحّ ُ٥وٕ :٣زض تحّ ُ٥وٕ ٣زضذت ذغب ثطأ ٢حبؾج ٝاحتٕبَ ٚلٛع ض٤ٚساز ٟ٘ب ٣٤ثب٤س احتٕبَ ٚلٛع ٞط ٤ه اظ ض٤ٚسازٞب ٢اؾبؾٔ ٣ؼّْٛ
ثبقس .ثب ٔؼّ ْٛثٛزٖ احتٕبَ ٚلٛع ٞط ٤ه اظ ض٤ٚسازٞب ٢اؾبؾ٣ٔ ،٣تٛاٖ ثب تٛر ٝثٛ٘ ٝع زضٌبٜٞبٛٔ ٢ضز اؾتفبز ،ٜاحتٕبَ ض٤ٚساز ٟ٘ب ٣٤ضا ثٝ
زؾت آٚضز.
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احتٕبَ ٚلٛع ض٤ٚساز ٟ٘ب٤ ٣٤ب ض٤ٚسازٞب٥ٔ ٢ب٘ ٣و ٝزضٌب ٜاضتجبع ٣آٟ٘ب « (AND) »ٚاؾت ثب ثٝوبضٌ٥ط ٢ضاثغ ٚ )1( ٝاحتٕبَ ٚلٛع ض٤ٚساز
ٟ٘ب٤ ٣٤ب ض٤ٚسازٞب٥ٔ ٢ب٘ ٣و ٝزضٌب ٜاضتجبع ٣آٟ٘ب «٤ب» ( )ORاؾت ثب اؾتفبز ٜاظ ضاثغ )2( ٝثسؾت ٔ٣آ٤س:
()1
()2
و ٝزض آٖ :Pاحتٕبَ ٚلٛع ض٤ٚساز ذطٚر ٣زضٌب :n ،ٜتؼساز ض٤ٚسازٞبٚ ٢ضٚز ٢زضٌب :pi ٚ ٜاحتٕبَ ٚلٛع ٞط احتٕبَ ذتٓ قس.

یافتههای پصوهػ
٘تب٤ذ قٙبؾب ٣٤حبِت ٘بلم  ٚتحّ ُ٥احطات آٖ زض وبضٌب ٜزض رس 3 َٚاضائ ٝقس ٜاؾت .رس٘ 4 َٚتب٤ذ ٔحبؾجبت ػسز ا٤ِٛٚت ض٤ؿه
وبٖ٘ٞٛب ٢ذغط قٙبؾب ٣٤قس ٜضا ٘كبٖ ٔ٣زٞس .ثؼس اظ اٙ٤ى ٝوبٖ٘ٞٛب ٢ذغط قٙبؾب ٣٤قس ،ثط اؾبؼ رسا َٚضٚـ  FMEAاظ عط٤ك ثطٌعاض
پُٞٙب ٢ترهه ٣ثب حضٛض ٔترههبٖ ا ٚ ٣ٕٙ٤افطاز ٢ػّٕ٥بتٔ ٣طثٛع٥ٔ ٝعاٖ قست ٚلٛع ذغط٘ ،طخ ٚلٛع ذغط  ٚزضر ٝتكر٥م ذغط
ثطا ٢ته ته وبٖ٘ٞٛب ٢قٙبؾب ٣٤قس ٜتؼ ٗ٥٥قس  ٚاظ حبنُ ضطة ؾ ٝپبضأتط ٔصوٛض ،ػسز ا٤ِٛٚت ض٤ؽ اؾترطاد قس.
جذول- 3نتایج ؼناظایی حالت نقص و تحلیل اثرات آى ) (FMEAدر کارگاه
فؼبِ٥ت وبض ٢ض٤ؿه ا ٚ ٣ٕٙ٤ػّت ثٛرٛز آٔسٖ پ٥بٔس/آؾ٥ت احتٕبَ اِعاْ لب٘ ٚ ٣٘ٛؾب٤ط اِعأبت
ضذساز
ض٤ؿه
ثٟساقت قغّ٣
ت٥ِٛس لغؼبت
فب٤جطٌالؼ ٚ
ٔٛاز ظ٘٣
ؾ ًٙظ٘٣
لغؼبت

ٌطز  ٚغجبض
پكٓ ق٥كٝ

نسا

غِىٛت پبق ٣آتف ؾٛظ٢

ٍٙٞبْ ال٥ٌ ٝ٤ط٢

نسا٘ ٢بق ٣اظ
ٔب٥ٞت وبض

حط٤ك ٘بق ٣اظ
تطو٥جبت ق٥ٕ٥بئ٣
ٔٛضز اؾتفبزٜ

حؿبؾ٥تٟب ٢ز ٚثبض
تٙفؿ ٣زض ؾبَ

السأبت وٙتطِٛٔ ٣رٛز

اؾتفبز ٜاظ ٔبؾه تٙفؿٙٔ ٣بؾت -
حسٚز تٕبؼ قغّ ٣ػٛأُ
زؾتٛضاِؼُٕ ا٘ - ٣ٕٙ٤ظبضت ا ٣ٕٙ٤ؾطپطؾتبٖ
ثٕ٥بض٤عا

حسٚز تٕبؼ قغّ ٣ػٛأُ اؾتفبز ٜاظ ٌٛق ٣حفبظتٙٔ ٣بؾت زض حٗ٥
پٙذ ثبض
فؼبِ٥ت ـتٛر ٝثٔ ٝؼبٙ٤بت ازٚاض- ٢
ثٕ٥بض٤عا (وٕ٥ت ٝف٣ٙ
افت قٛٙا٣٤
زض ؾبَ
ثٟساقت حطف ٝا ٢وكٛض) زؾتٛضاِؼُٕ ا٘ - ٣ٕٙ٤ظبضت ا ٣ٕٙ٤ؾطپطؾتبٖ
آئ٘ ٗ٥بٔ ٝحفبظتٛٔ ٣از
ذغط٘بن  ،لبثُ اقتؼبَ ٚ
ؾٛذتٍ، ٣
ا٘فزبض ٚظاضت وبض -
پٙذ ثبض
ذؿبضات
زض ؾبَ زؾتٛضاِؼُٕ ا ٣ٕٙ٤وبض زض
ٔبِ٣
وبضٌب ٜفب٤جطٌالؼ

ـ ٘هت وپؿ َٛاعفبء حط٤ك  ٚتز٥ٟعات ضس
ا٘فزبضـ ٍٟ٘ساضٛٔ ٢از زض وبثٙ٥تٟب٢
ٔرهٛل -ا٘زبْ ٔب٘ٛض ٚاوٙف زض قطا٤ظ
اضغطاض٢
ـ اؾتفبز ٜاظ پطؾٔ ُٙزطة  -زؾتٛضاِؼُٕ
ا٘ - ٣ٕٙ٤ظبضت ا ٣ٕٙ٤ؾطپطؾتبٖ

ثطقىبض٢
پكٓ ق٥كٝ

ٌطز  ٚغجبض
پكٓ ق٥كٝ

حسٚز تٕبؼ قغّ ٣ػٛأُ اؾتفبز ٜاظ ٔبؾه تٙفؿٙٔ ٣بؾت  ٚؾ٥ؿتٓ
حؿبؾ٥تٟب ٢چٟبض ثبض
تٛٔ ٝ٤ٟٛضؼ - ٣تبثّٞٛبMSDS - ٢
ثٕ٥بض٤عا (وٕ٥ت ٝف٣ٙ
ٍٙٞبْ ال٥ٌ ٝ٤ط٢
تٙفؿ ٣زض ؾبَ
ثٟساقت حطف ٝا ٢وكٛض) زؾتٛضاِؼُٕ ا٘ - ٣ٕٙ٤ظبضت ا ٣ٕٙ٤ؾطپطؾتبٖ

ا٘جبضـ ٚ
ٔ٥ىؽ ٔٛاز

نسا

حسٚز تٕبؼ قغّ ٣ػٛأُ اؾتفبز ٜاظ ٌٛق ٣حفبظتٙٔ ٣بؾت زض حٗ٥
پٙذ ثبض
نسا ٍٙٞبْ ٔ٥ىؽ
فؼبِ٥ت ـتٛر ٝثٔ ٝؼبٙ٤بت ازٚاض- ٢
ثٕ٥بض٢ظا (وٕ٥ت ٝف٣ٙ
افت قٛٙا٣٤
زض ؾبَ
ٔٛاز
ثٟساقت حطف ٝا ٢وكٛض) زؾتٛضاِؼُٕ ا٘ - ٣ٕٙ٤ظبضت ا ٣ٕٙ٤ؾطپطؾتبٖ

فؼبِ٥ت زض
وبضٌبٜ

تٕبؼ ثب
تطو٥جبت
ق٥ٕ٥بئ٣

حسٚز تٕبؼ قغّ ٣ػٛأُ اؾتفبز ٜاظ ِجبؼ وبض ٔ ٚبؾه تٙفؿٙٔ ٣بؾت
اؾتٙكبق ٌبظٞب ٚ
 ؾ٥ؿتٓ ت ٝ٤ٟٛػٕٛٔ ٚ ٣ٔٛضؼ - ٣تبثّٞٛب٢ثٕ٥بض٤عا (وٕ٥ت ٝف٣ٙ
ٔكىالت
ثربضات ضظ،ٗ٤
– ٘ -MSDSظبضت ا ٣ٕٙ٤ؾطپطؾتبٖ
ض ٚ ٢ٛ٤چٟبض ثبض ثٟساقت حطف ٝا ٢وكٛض)
اؾتب٤طٖ ٘ ... ٚبق٣
اظ ؾ٥ؿتٓ ت ٝ٤ٟٛحؿبؾ٥تٞب زض ؾبَ
ٔغجٛع ٘بٔٙبؾت  ٢تٙفؿ٣
ٔٛرٛز زض وبضٌبٜ
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جذول -4نتایج ؼناظایی حالت نقص و تحلیل اثرات آى ) (FMEAدر کارگاه
فعالیت کاری
ت٥ِٛس لغؼبت فب٤جطٌالؼ ٛٔ ٚاز ظ٘٣
ؾًٙظ٘ ٣لغؼبت
غِىٛت پبق٣
ثطقىبض ٢پكٓ ق٥كٝ
ا٘جبضـ ٥ٔ ٚىؽ ٔٛاز
فؼبِ٥ت زض وبضٌبٜ

ؼذت وقوع
خطر
4
4
4
5
4
8

نرخ وقوع خطر
2
5
5
4
5
4

درجه تؽخیص
(کؽف عیب)
3
2
2
2
2
3

RPN

ظطح ریعک

24
40
40
40
40
96

لبثُ لجَٛ
لبثُ لجَٛ
لبثُ لجَٛ
لبثُ لجَٛ
لبثُ لجَٛ
لبثُ لجَٛ

زض رسٔ 2 َٚحبؾجبت ػسز ض٤ؿه وبٖ٘ٞٛب ٢ذغط قٙبؾب ٣٤قس ٜزض وبضٌبض ٜضا ٘كبٖ ٔ٣زٞس .ثؼس اظ اٙ٤ى ٝوبٖ٘ٞٛب ٢ذغط قٙبؾب٣٤
ٌطز٤س ،ثط اؾبؼ رسا ٚ َٚضٚـ  FMEAاظ عط٤ك ثطٌعاض پٞ ُٙب ٢ترهه ٣ثب حضٛض ٔترههبٖ ا ٚ ٣ٕٙ٤افطاز ٢ػّٕ٥بتٔ ٣طثٛع٥ٔ ٝعاٖ
قست ٚلٛع ذغط٘ ،طخ ٚلٛع ذغط  ٚزضر ٝتكر٥م ذغط ثطا ٢ته ته وبٖ٘ٞٛب ٢قٙبؾب ٣٤قس ٜتؼ ٗ٥٥قس  ٚاظ حبنُ ضطة ؾ ٝپبضأتط
ٔصوٛض ،ػسز اِ٤ٛت ض٤ؿه اؾترطاد ٌطز٤س.
٘تب٤ذ ٔغبِؼ٘ ٝكبٖ زاز و ٝث٥كتط ٗ٤ػسز ا٤ِٛٚت ض٤ؿه وبضٌبٔ ٜطثٛط ث ٝفؼبِ٥ت زض وبضٌب ٣ٔ (RPN= 96( ٜثبقٙس.
زض أ ٗ٤مبِ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحّ ُ٥زضذت ذغب الساْ ث ٝتؼ ٗ٥٥احتٕبَ ذغط زض وبضٌب ٜفب٤جطٌالؼ قس .ثط اؾبؼ ٔغبِؼبت  ٚثطضؾٞ٣ب٢
ا٘زبْ قس ٜزض وبضٌب ٜض٤ٚسازٞب٥ٔ ٢ب٘ ٚ ٣ض٤ٚسازٞب ٢اؾبؾ ٣ت ٝ٥ٟقس و ٝزض رس٥ِ 5 َٚؿت ا ٗ٤ض٤ٚسازٞب ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .ؾپؽ ثب
تٛر ٝث٘ ٝتب٤ذ رس ،َٚزضذت ذغبٔ ٢طثٛع ٝضؾٓ قس ٜاؾت (قىُ .)3
جذول - 5رویذادهای هیانی و اظاظی در کارگاه فایبرگالض ایراىخودرو
نام رویذاد

نوع رویذاد

نواد رویذاد
T

ض٤ؿه (ذغط) زضوبضٌب ٜفب٤جطٌالؼ قطوت ذٛزضٚؾبظ ٢ا٤طاٖ ذٛزضٚ

ٟ٘ب٣٤

E1

ت٥ِٛس لغؼبت فب٤جطٌالؼ ٛٔ ٚاز ظ٘٣

ٔ٥ب٘٣

E2

ؾ ًٙظ٘ ٣لغؼبت

ٔ٥ب٘٣

E3

غِىٛت پبق٣

ٔ٥ب٘٣

E4

ثطـوبض ٢پكٓ ق٥كٝ

ٔ٥ب٘٣

E5

ا٘جبضـ ٥ٔ ٚىؽ ٔٛاز

ٔ٥ب٘٣

E6

فؼبِ٥ت زض وبضٌبٜ

ٔ٥ب٘٣

X1

ٌطز  ٚغجبض

اؾبؾ٣

X2

آتف ؾٛظ٢

اؾبؾ٣

X3

ؾمٛط الالْ

اؾبؾ٣

X4

تٕبؼ ثب ارؿبْ ت٥ع

اؾبؾ٣

X5

تٕبؼ ثب تطو٥جبت ق٥ٕ٥بئ ٣زض ٔحُ ٍٟ٘ساضٛٔ ٢از

اؾبؾ٣

X6

تٕبؼ ثب تطو٥جبت حؿبؾ٥ت آٚض

اؾبؾ٣

X7

ِغع٘سٌ٘ ٚ ٣بٕٛٞاض ٢وف وبضٌبٜ

اؾبؾ٣

X8

ربثزب ٣٤الالْ ؾٗ٥ٍٙ

اؾبؾ٣

X9

فكبض ث٥ف اظ حس ث٤ ٝى ٣اظ ػضالت

اؾبؾ٣

X10

نسا

اؾبؾ٣

X11

اضتؼبـ

اؾبؾ٣

X12

زضٌ٥ط ٢ثب لؿٕتٞبٔ ٢تحطن ٔبق ٗ٥آالت

اؾبؾ٣

X13

پطتبح ارؿبْ

اؾبؾ٣

X14

پبقف ٔٛاز

اؾبؾ٣

X15

ا٘فزبض

اؾبؾ٣
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ؼکل  -3درخت خطای هربوط به خطر کارگاه فایبرگالض ؼرکت ایرانخودرو


هحاظبه خطا با اظتفاده از روغ TESEO

زض ضٚـ  ،TESEOذغب ٢اپطاتٛض ث ٝنٛضت تبثؼ ٣ثب پٙذ پبضأتط ،تؼط٤ف ٔ٣قٛز:
P = K1 x K2 x K3 x K4 x K5
 =Pاحتٕبَ ٚلٛع ذغب ٢اپطاتٛض

ٛ٘ =K1ع وبض ٢و ٝا٘زبْ ٔ ٣قٛز
 =K2ظٔب٘ ٣و ٝاپطاتٛض الظْ زاضز تب وبض ضا ا٘زبْ زٞس.
٤ٚ = K3ػٌٞ٣ب ٢فطز ٢اپطاتٛض٥ٔ ،عاٖ تزطث٤ ٝب ٟٔبضت اپطاتٛض
 =K4ػٛأُ ضٚا٘ٛٔ ٣حط زض ػىؽ اِؼُٕ اپطاتٛض
 = K5قطا٤ظ ٔح٥غ ٚ ٣ػٛأُ اضٌ٥ٔٛ٘ٛىٔ ٣حُ وبض
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ثب تٛر ٝث ٝاٙ٤ى ٝثرف ػٕسٜا ٢اظ ٚلٛع ض٤ٚساز ضأؼ ثٝزِ ُ٥ػىؽ اِؼُٕ ٘بٔٙبؾت  ٚذغب ٢اپطاتٛض اؾتِ ،صا ا ٗ٤پبضأتط ثب زلت ث٥كتط٢
ثطضؾ ٣قس ٜاؾت .ضطا٤ت زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜثطا ٢ذغب ٢اپطاتٛض زض حبِتٞبٔ ٢رتّف ث ٝقطح ظ٤ط اؾت:
زض ٔٛضز اپطاتٛض آٔٛظـ ٘س٤س٤ ٜب تبظٚ ٜاضز:
K1=0.01, K2=0.1, K3=3, K4=3, K5=0.7

زض ٔٛضز وبض ثب لؿٕتٞبٔ ٢تحطن ٔبقٗ٥آالت:
K1=0.01, K2=0.5, K3=1, K4=1, K5=0.7

ثطا ٢ػىؽاِؼُٕ وٙس اپطاتٛض:
K1=0.1, K2=0.1, K3=1, K4=3, K5=0.7
ثطأ ٢حبؾج ٝاحتٕبَ ذغب ٢ا٘ؿبٕ٘ٞ (HE) ٣بٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض ثبال اقبض ٜقس ،ثب٤س حبنُضطة ضطا٤ت  K1تب  K5ضا ٔحبؾج ٝوطز:
P1=0/01 ×0/1×3×3×0/7=0/0063

زض ٔٛضز اپطاتٛض آٔٛظـ ٘س٤س٤ ٜب تبظٚ ٜاضز:
P2=0/01 ×0/5×1×1×0/7=0/0035

زض ٔٛضز وبض ثب لؿٕتٞبٔ ٢تحطن ٔبق ٗ٥آالت:
P3=0/01×0/1×1×3×0/7=0/021

ثطا ٢ػىؽ اِؼُٕ وٙس اپطاتٛض:
HE=0/0063+ 0/0035+ 0/021=0/0308

زازٜٞب٘ ٢مم ض٤ٚسازٞب ٢پب ٝ٤زض رس 6َٚاضائ ٝقس ٜاؾت.
جذول -6احتوال نقص رویذادهای پایه
نواد رویذاد

نام رویذاد

نوع رویذاد

ض٤ٚساز

احتٕبَ ٘مم

٘طخ ٘مم زض ؾبَ

X2

0/0063

0/0065

X3

0/011

0/011

X4

0/021

0/0236

X5

0/0025

0/001

X6

0/0021

0/0024

X7

0/00269

0/0027

X10

0/0035

0/0035

X11

0/00995

0/01

X12

0/0029

0/003

X13

0/003

0/003

X14

0/0256

0/0296

X15

0/095

0/1

 احتوال وقوع رویذاد رأض

ثب اؾتفبز ٜاظ رس َٚزازٜٞب٘ ٢مم ٔ ٚؼبزِ ٝاضائ ٝقس ٜثطا ، T ٢احتٕبَ ٚلٛع ض٤ٚساز ضأؼ ٔحبؾج٣ٔ ٝقٛز:
× P(T)= X2 × X3×X4× X5× X6× X7+ X4× X10× X11× X12× X13+ X2× X5× X6×X7×X13×X14+ X2
×X3×X4× X13+ X3× X5× X6× X14=0/0063 × 0/011×0/021× 0/0025× 0/0021× 0/00269+ 0/021× 0/0035

0/00995× 0/0029× 0/003+ 0/0063× 0/0025× 0/0021×0/00269×0/003×0/0256+ 0/0063 × 0/011×0/021× 0/003+
0/011× 0/0025× 0/0021× /0256=0/5851
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ثب فطو ٕ٘بٙٔ ٚ ٣٤ف ٣ثٛزٖ تبثغ تٛظ٤غ ٘مم ثطا ٢ض٤ٚساز ضأؼ (ا٘تربة ا ٗ٤تٛظ٤غ ثب تٛر ٝث ٝحبثت ثٛزٖ ٘طخ ٘مم زض ظٔبٖ ػّٕ٥بت ،وبٔ ً
ال
ٔٙغم ٣ث٘ ٝظط ٔ٣ضؾس)  ٚثب زض زؾت زاقتٗ ٔمساض ٔ Pؼبزَ  ٚ 0/5851ربٌصاض ٢آٖ زض تبثغ تٛظ٤غ ٘مم  ٚثب فطو  t =1ظٔبٖ ٤ىؿبَ زض
٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت ٔمساض ٤ λب ٘طخ ٘مم زض ٚاحس ؾبَ ث ٝنٛضت ظ٤ط ٔحبؾج٣ٔ ٝقٛز.
P=1-e-λt
)λ=-Ln (1-P
)λ=-Ln(1-0/5851
λ =0/8797
=1/1

ا ٗ٤ػسز احتٕبَ ٤ىجبض ٘مم زض ٞط  1/1ؾبَ اؾت.
بحث و نتیجهگیری
زض أ ٗ٤غبِؼ ٝثطا ٢قٙبؾب ٣٤ذغطات زض ؾ ٝحٛظ ٜا ،٣ٕٙ٤ثٟساقت ٔ ٚح٥ظ ظ٤ؿت زض وبضٌبٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ٝاظ ضٚـ  FMEAاؾتفبز ٜقس
و ٝزض ٔزٕٛع  6فؼبِ٥ت قبُٔ ت٥ِٛس لغؼبت فب٤جطٌالؼٛٔ ،ازظ٘ ،٣ؾًٙظ٘ ٣لغؼبت ،غِىٛتپبق ،٣ثطقىبض ٢پكٓ ق٥ك ،ٝا٘جبضـ ٥ٔ ٚىؽ
ٔٛاز  ٚفؼبِ٥ت زض وبضٌب ٜقٙبؾب ٣٤قس ٚ ٜفؼبِ٥ت ت٥ِٛس لغؼبت فب٤جطٌالؼ ٘ ٚجبضـ ٥ٔ ٚىؽ ٔٛاز قبُٔ ث٥كتط ٗ٤ض٤ؿهٞب ثٛز ٚ ٜفؼبِ٥ت
زض وبضٌب ٜقبُٔ وٕتط ٗ٤اؾت .زض ا ٗ٤تحم٥ك ٤ه ض٤ٚىطز تّف٥م ٣ثطا ٢ثٝزؾت آٚضزٖ ا٤ِٛٚت ض٤ؿهٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ  FTAثسؾت
آٔس ٜاؾت .ثبتٛر ٝثٛ٘ ٝالم  ٚوبؾتٞ٣بٛٔ ٢رٛز زض ضٚـ ٔ ،FMEAب٘ٙس ػسْ لغؼ٥ت ،ؾّ٥مٝا ٢ثٛزٖ ،ػسْ ِحبػ وطزٖ ٌعٞٝٙ٤ب٢
ٔتؼسز زض تهٕ٥ٌٓ٥ط ٢ثب اؾتفبز ٜاظ ا ٗ٤ضٚـ اٛ٘ ٗ٤الم تب حسٚز ٢ثط عطف قس ٜاؾت.
زض أ ٗ٤غبِؼ٘ ٝتب٤ذ ضٚـ ٘ FMEAكبٖ ٔ ٣زٞس و ٝزض اضظ٤بث ٣ا ٝ٥ِٚض٤ؿه ،ثبالتط ٗ٤ػسز ض٤ؿه ٔطثٛط ث ٝض٤ؿه آتفؾٛظ ٢اؾت ٚ
ٕٞچ ٗ ٥ٙوٕتط ٗ٤ػسز ض٤ؿه ٔطثٛط ثٌ ٝطز  ٚغجبضٌ ،طز  ٚغجبض پكٓ ق٥ك ٚ ٝپطتبة ارؿبْ اؾت .أ٥طٕٞ ٚ ٢ىبضاٖ (٥٘ )1396ع ثطا٢
اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ٞبٔ ٢ح٥ظ ظ٤ؿت ،٣ا ٚ ٣ٕٙ٤ثٟساقت ٣زض ٔطحّ ٝؾبذت ؾس ٥٘ ٚطٌٚب ٜثطق آث ٣ثرت٥بض ٢اظ ضٚـ  FMEAثب ض٤ٚىطز فبظ٢
اؾتفبزٕٛ٘ ٜز٘سٔ .ع٤ت ض٤ٚىطز فبظ ٘ ٢ؿجت ث ٝضٚـ ؾٙتِ ٣حبػ وطزٖ ػسْ لغؼ٥ت ٔٛرٛز زض ٘ظطات ٔترههبٖ  ٚث ٝوبض ثطزٖ ا ٗ٤اػساز
فبظ ٢ثطا ٢اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ث ٝضٚـ  FMEAاؾت و ٝاظ ٤ىؿبٖ قسٖ ػسز ا٤ِٛٚت ض٤ؿه ثطا ٢ز ٚض٤ؿه ٔتفبٚت رّ٥ٌٛط٣ٔ ٢وٙس .زض
نٛضت ٣و ٝزض وُ ا٥ٕٞت ٔٛضٛػ ٣ض٤ؿه زض ضٚـ ؾٙت٥٘ ٣ع وبؾت٣ٕ٘ ٝقٛز .أ٥سٚاض ٥٘ ٚطٙٔٚس (٥٘ )1396ع ٚظٖ ؾ ٝض٤ؿه فبوتٛض
احتٕبَ ،قست  ٚلبثّ٥ت وكف ث ٝتطتج٥ت ا٥ٕٞت أ ٗ٤غبِؼٚ ٝظ٘٣زٕٛ٘ ٣ٞز ٜثٛز٘س .اٛٔ ٗ٤ضٛع ٘كبٖ زٙٞس ٜا٥ٕٞت ث٥كتط فبوتٛض قست
ض٤ؿه ٘ؿجت ث ٝؾب٤ط فبوتٛضٞب ٢زذ ُ٥زض فطاٙ٤س اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ٔ٣ثبقس .زض ٔغبِؼٝاٚ ٢ظزإ٘ٞ ٚ ٣ىبضاٖ زض ؾبَ  1397ثب ٞسف اضظ٤بث٣
ض٤ؿهٞب ٢ظ٤ؿت ٔح٥غ ،٣ا ٚ ٣ٕٙ٤ثٟساقتٔ ٣ربظٖ شذ٥ط ٜؾبظ٥ٔ ٢ؼب٘بت ٌبظ ٢ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔكبثٔ ٝغبِؼ ٝحبضط ث ٝا٘ ٗ٤ت٥زٝ
ضؾ٥س٘س و ٝثبالتط ٗ٤ضتج ٝض٤ؿه ٔطثٛط ث ٝآتفؾٛظ ٢ثٛز و ٝاظ ِحبػ ضتج ٝض٤ؿه ٔكبث٘ ٝتب٤ذ أ ٗ٤غبِؼ ٝثٛز.
زض ٟ٘ب٤ت ثطا ٢رٕغ ثٙس ٢ا ٗ٤ثرف ثب٤س ٌفت و ٝاظ آ٘زب ٣٤و ٝزض أ ٗ٤غبِؼ ،ٝتؼٚ ٗ٥٥ظٖٞب ثط اؾبؼ ٔؼ٥بضٞب ٢زض ٘ظط ٌطفت ٝقسٜ
ٚاثؿت ٝث٘ ٝظط وبضقٙبؼ اؾت٣ٔ ،تٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ٤ى ٣اظ ضؼف ٞب ٢ا ٗ٤ضٚـ ثطقٕطز ٜقٛز .ظ٤طا ٕٔىٗ اؾت و ٝثب تغ٥٥ط آٖ ،ػسز ا٤ِٛٚت
ض٤ؿه زؾترٛـ تغ٥٥ط قٛزِ .صا ثطأ ٢غبِؼبت آت ٣تٛن ٣ٔ ٝ٥قٛز و ٝثب افعا٤ف تؼساز وبضقٙبؾبٖ ٔزطة ػسْ لغؼ٥ت ضا زض ا ٗ٤ظٔٝٙ٥
وبٞف زاز ٜقٛز٤ .ب ٕٞچ ٗ٥ٙپ٥كٟٙبز ٔ٣قٛز زض ٔغبِؼبت آت ٣ا٤ِٛٚتثٙسٚ ٚ ٢ظٖز ٣ٞث ٝض٤ؿهٞب ٢قٙبؾب ٣٤قس ٜثب اؾتفبز ٜاظ ؾب٤ط
ضٚـٞب ٢اضظ٤بث ٣چٙس ٔؼ٥بض ٜنٛضت ٌ٥طز ٘ ٚتب٤ذ ثٝزؾت آٔس ٜضا ثب أ ٗ٤غبِؼٔ ٝمب٤ؿ ٝقٛز تب ضٚـ ثٝٙ٥ٟا ٢ا٘تربة قٛز.
زض ثرف ز ْٚأ ٗ٤غبِؼ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحّ ُ٥زضذت ذغب ) (FTAاثتسا زضذت ذغال ضؾٓ قس  ٚض٤ٚسازٞبٟ٘ ٢ب٥ٔ ،٣٤ب٘ ٚ ٣اؾبؾ٣
تؼ ٗ٥٥قس٘س .ضٚـ تحّ ُ٥زضذت ذغب اثتسا ثٝنٛضت و٥ف ٣ا٘زبْ قس  ٚزضٟ٘ب٤ت ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ  TESEOوٕ ٣قس٘ .تب٤ذ زضذت ذغب
زض ٔغبِؼ ٝحبضط قبُٔ ٤ه ض٤ٚساز ٟ٘ب 6 ٚ ٣٤ض٤ٚساز ٔ٥ب٘ 15 ٚ ٣ض٤ٚساز اؾبؾ ٣ثٛز .زض ٔغبِؼٝأ ٢كبث ٝرٟب٘جبٕ٘ٞ ٚ ٣ىبضاٖ زض ؾبَ
 1396رٟت اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ذٛزؾٛظ ٢ظغبَؾ ًٙزض ا٘جبض ظغبَؾ ،ًٙثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحّ ُ٥زضذت ذغب ث ٝض٤ك٤ٝبث ٣ذغط ذٛزؾٛظ٢
ظغبَ ؾ ًٙپطزاذت ٝقس .زض ٔغبِؼ ٝرٟب٘جبٕ٘ٞ ٚ ٣ىبضاٖ ٤ه ض٤ٚساز ٟ٘ب 1 ٚ ٣٤ض٤ٚساز ٔ٥ب٘ 7 ٚ ٣ض٤ٚساز اؾبؾ ٣تؼ ٗ٥٥قس .زِ ُ٥ا ٗ٤تفبٚت
ٍ٘طقٞ ٣سفٔ ٣غبِؼبت ثٛز و ٝزض ٔغبِؼ ٝحبضط ربٔغتط  ٚوبُٔتط ثٛزٕٞ .چ ٗ٥ٙضٚـ وٕٕٛ٘ ٣زٖ زضذت ذغب زض ا ٗ٤ضٚـ ٔتفبٚت ثب
ض٤ٚىطز ٔغبِؼ ٝحبضط ثٛز.
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زض ٟ٘ب٤ت ثطا ٢رٕغثٙس ٢ا ٗ٤ثرف ثب٤س ٌفت ٝقٛز و ٝضٚـ ٞبٔ ٢تٛٙػ ٣ثطا ٢اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ٚرـٛز زاضز وٞ ٝط ٤ه زاضأ ٢عا٤ب ٔ ٚؼب٤ج٣
ٚاثؿت ٝثـٔ ٝح٥ظ ٔٛضز ٔغبِؼٞ ٝؿتٙس .ثٙبثطا٣ٕ٘ ٗ٤تٛاٖ ثب اعٕٙ٥بٖ ٥ٞچ ضٚق ٣ضا ضز ٤ـب تأ٥٤س ٕ٘ٛز .اٛٔ ٗ٤ضٛع وـ ٝضٚـ زض ٔىبٖ ٤ب
وبضٌبٛٔ ٜضز٘ظط تب چ ٝحس اظ وبضا ٣٤ثطذٛضزاض اؾت ث ٝقطا٤ظ ثؿ٥بض ٢اظ رّٕ ٝعطاح ،٣ؾبذتبضٛ٘ ،ع فؼبِ٥تٞب ٢آٖ ٔىبٖ ٤ب وبضٌبٚ ٜ
قطا٤ظ آٖ زض زاذُ  ٚپ٥طأ ٚ ٖٛؾب٤ط ػٛأُ ذبل آ٘زب (ػٛأُ ٔح٥غ )٣ثؿتٍ ٣زاضزٕٞ .چ ٗ٥ضاٞىبضٞب  ٚالسأبت وٙتطِ٥٘ ٣ع ثب تٛر ٝثٝ
قطا٤ظ ذبل آٖ ٔىبٖ ٤ب وبضٌب ٜزاز٣ٔ ٜقٛز .زض ٚالغ ٔ٣تٛاٖ ٌفت و ٝا ٗ٤فطاٙ٤س ٔب٘ٙس ٘ؿرٝا ٢اؾت و ٝثب تٛر ٝث ٝته ته ثٕ٥بضٞب
ٔتفبٚت ٘ٛقت٣ٔ ٝقٛز.
ٕٞبٖ عٛض و ٝآقىبض اؾت ٕٟٔتط ٗ٤ثرف زض ٔس٤ط٤ت ا ٚ ٣ٕٙ٤اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ،ا٘تربة الساْ وٙتطِٙٔ ٣بؾت ثطا ٢ذغطات اؾتٞ .سف اظ
اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ،قٙبؾب ٣٤ذغطات ثبِمٛٔ ٜٛرٛز زض ؾ٥ؿتٓ  ٚث٥بٖ ٤ٚػٌٞ ٣بٞ ٢ط ذغط اؾت .اظ ٕٟٔتط ٗ٤اٞساف اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ا٘تربة
الساْ وٙتطِٙٔ ٣بؾت ثطا ٢وبٞف ذغطات اؾت .زض ضٚـٞب ٢اضظ٤بث ٣ض٤ؿه أ ٗ٤غبِؼ ٝث ٝاضظ٤بث ٣ض٤ؿه فؼبِ٥تٞب ٤ ٚب قطا٤ظ ذغط٘بن
پطزاذت قس .زض حبِ ٣و ٝاغّت السأبت وٙتطِٔ ٣رتم ث٤ ٝه فؼبِ٥ت ٘جٛز ٚ ٜزض نٛضت ارطاء ٔزٕٛع ا ٣٤اظ فؼبِ٥تٞب ٢ذغط٘بن ضا
پٛقف ٔ٣زٙٞس.
پیؽنهادات پصوهؽی

 ا٘زبْ ا ٗ٤پػٞٚف ثب اؾتفبز ٜاظ ا٘ٛاع ضٚـٞب ٢اضظ٤بث ٣ض٤ؿه  ٚضٚـٞب ٢اضظ٤بث ٣چٙس ٔؼ٥بضٜ

 ا٘زبْ ا ٗ٤پػٞٚف ثب ضٚـ ٞب ٣٤و٥٘ ٝبظٔٙس ٘ظط وبضقٙبؾ٘ ٣جبقٙس  ٚثتٛاٖ ث ٝنٛضت زل٥ك ثب زؾتٍب ٜا٥ٕٞت ض٤ؿهٞب ضا تؼٕٛ٘ ٗ٥٥ز.
ثطأ ٢خبَ ضٚـ قبذم ا٘تربة اضرح٥ت ) (PSIاظ ضٚـ ٞب ٢اضظ٤بث ٣چٙس ٔؼ٥بض ٜاؾت و٥٘ ٝبظٔٙس ٘ظط وبضقٙبؼ زض ٥ٞچ ٔٛضز٢
حت ٣زض ٚظٖ زازٖ ٘٥ع ٘٥ؿت.

 ا٘زبْ پػٞٚفٞب ٢ث٥كتط ثٙٔ ٝظٛض ا٘ساظ٥ٌٜط ٢زل٥ك ٔ٥عاٖ ض٤ؿهٞبٔ ٢ب٘ٙس نٛت  ٚاضتؼبـ و ٝثتٛاٖ ثٝنٛضت ترهه ٣تط ثب ض٤ؿه
ثطذٛضز وطز ٚ ٜضاٞىبضٞب ٢وٙتطِ ٣ترهه ٣اضا ٝ٤زاز.
 ا٘زبْ پػٞٚف ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾ٥ٔ ٣عاٖ قؼبع ض٤ؿهٞب ٢ذبضر ٚ ٣ثطضؾ ٣احطات آٖ ثط زاذُ وبضٌب ٜپ٥كٟٙبزات ارطا( ٣٤وبضثطز)٢
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ٟٔٙسؾ ٣أ ٚ ٣ٕٙ٤س٤ط٤ت  ،HSEتٟطاٖ.
پٛضذجبظ ،حٕ٥سضضب وبظٕ٣؛ ؾٛز ،ٜرٛإ٘طز٢؛ ؾؼ٥س ٚ ٜػ٥ؿ ٣پٛض٤بٖ ،ظٞطا ( .)1390ثطضؾ ٣ثبض آِٛزٌ ٣پؿبة وبضذبٕ٘٘ ٝىعزا٘ ٣٤فت
وبض ٖٚاٛٞاظ ،پٙزٕٕٞ ٗ٥ب٤ف ّٟٔٙٔ ٣سؾٔ ٣ح٥ظ ظ٤ؿت ،تٟطاٖ.
رٟب٘جب٘ ،٣ظٙ٤ت؛ ػغبٔ ،٣٤حٕس؛ ؾطقى ،٣فطًٙٞ؛ لٙجط ،٢وطأت ( .)2017اضظ٤بث ٣ض٤ؿه ذٛزؾٛظ ٢ظغبَ ؾ ًٙزض ا٘جبقت ٌب ٜظغبَ ثٝ
ضٚـ تحّ ُ٥زضذت ذغب ٢فبظ.٢
رٛظ ،٢ؾ٥س ػّ ٚ ٣پبزـ ،أ .) 1385( ٗ٥اضظ٤بثٔ ٚ ٣س٤ط٤ت ض٤ؿه ٘ ٚمف آٖ زض ثٟجٛز ؾ٥ـؿتٓ ٔـس٤ط٤ت  ،HSEا ٗ٥ِٚوٙفـطا٘ؽ
ثـٗ٥إِّّـٔ ٣س٤ط٤ت  ٚثط٘بٔٝض٤ع ٢ا٘طغٔ ،٢ؤؾؿ ١پػٞٚف زض ٔس٤ط٤ت  ٚثط٘بٔ ٝض٤ع ٢ا٘طغٌ ٚ ٢طٟٙٔ ٜٚسؾ ٣نٙب٤غ پـطز٤ؽ زا٘ـكىس٠
فٙـ ٣زا٘ـكٍب 1385 .ٜذطزاز  ،30 - 31تٟطاٖ.
رٛظ ,٢ؾ٥سػّ ٚ ٣وؼت ظاز ،ٜا٤طا٘رٛا .) 2010( ٣ٞاضظ٤بثٔ ٚ ٣س٤ط٤ت ذغط ا ،٣ٕٙ٤ثٟساقت ٚ ٣ظ٤ؿت ٔح٥غ ٣قطوت ِ ِٝٛؾبظ ٢اٛٞاظ ثٝ
ضٚـ «٥ّ٤ٚبْ فبٔ .»ٗ٤زّ ٝػّٕ ٣زا٘كٍب ٜػّ ْٛپعقى ٣ا٤الْ.8-1 ،)1(18 ،
قط٤ف ,٣ؾ٥س ضٚحاِ ٚ ٝضض٤ٛبٖ ،فبعٕ .)2020( ٝقٙبؾب ٣٤ذغطات  ٚقج ٝ٥ؾبظ ٢پ٥بٔس حٛازث احتٕبِ٘ ٣بحٔ ٝ٥ربظٖ  ٚفّط پبال٤كٍبٌ ٜبظ
ا٤الْ ث ٝضٚـ ٘ ٚ ETBAطْ افعاض PHASTفهّٙبٔ ٝػّ ٚ ْٛتىِٛٛٙغٔ ٢ح٥ظ ظ٤ؿت.322-309 ،)8(22 ,
وطٓ٤ظاز ،ٜظٙ٤ت  ٚػجبؾٙٔ ،٣هٛض .)1395( ٜاضظ٤بث ٣ض٤ؿهٞب ٢ثٟساقت قغّ ،٣إٙ٤ى ٔ ٚح٥ظ ظ٤ؿت ) (HSEزضنٙب٤غ ثب ٍ٘طق ٣ثط
تٛؾؼ ٝپب٤ساضٞ ،كتٕٕٞ ٗ٥ب٤ف ّٕٔ٘ ٚ ٣ب٤كٍب ٜترههٟٙٔ ٣سؾٔ ٣ح٥ظ ظ٤ؿت،تٟطاٖ.
ٔحؿٗ ،أ٥سٚاض  ٚفطقت٥٘ ٝطٙٔٚس ( .)1396فهّٙبٔ ٝثٟساقت  ٚا ٣ٕٙ٤وبض رّس 1-1قٕبض. 7 ٜ
ٚظزا٘ ،٣نغط٢؛ نغط ,٢ؾجعلجب٣٤؛ زقت ,٣ؾِٕٛبظ؛ چطاغ٥ٔ ،٣تطا؛ ػّ٥عاز ،ٜضضب ٕٞ ٚت ،٣اػظٓ ( .)1395وبضثطز ٔسَ  FMEAرٟت اضظ٤بث٣
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