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 چکیده

یک یبزیه مفتل   یهزین بریی  عنوینب  توینلمی  یسییک   ( یک مفهوم جامعEWSسییتمییشد ر ییلیه ی  ت   

. یین سامان  عم   نلرای عمله یسشریتژیک جهانی حفاظک   حفظ توسع  پایلیه تمیهت  سسشتابی ب  رل 

قب  یز بحرینی شیلن شریی،  یلااعا  مثرر هی یز لری  منابع شناتش  شله بریی گااری یز ترری  یحشما ی 

یین یلااعا  مثرر بریی سییتمییشد  ۀن ییانهررا  گشییکاه  ننل نل.   ینجام یقلیما   ازم   ضییر هی تیمتن می

یین مقا   بره ی  مبوسرای موجوس سه بخش ملیریک منال  حفاظک شله سه قممک  ر یلیه ی  ت  رمشنل.

یین مرا ع  موهسی بره ی منرق  حفاظک شله سهمتان  یقع    زمان مشمر ز شله یسک. ینمانیرزین   نتر ی 

(    P-S-R ی نش   -حا ک-با توج  ب  ه یکرس   یییاه    سه لی گنسه شیییری ییرین صیییوه  ار ک  

 پت نهاس موهس مرا ع  (  ستمشد ر لیه ی  ت  بریی  مک ب  ملیریک منرق ESIشیاتص یمنتک ی و وییکی  

( ینشخاب   شاتص یمنتک P=4  S=5   R= 3ن انهر محتری سه قا ب س  معتاه مشفا     21 سیسه شیل.

ش مجموع باهس  ن انهر با توج  ب  تحات  گماهی   نظری   اهشیناسان   گمل. سیکب  سی و وییکی منرق  

سیا ان    ضعتک پوشش اتاری   ه شنایی تا  ب  عنوین ن انهررای یصای   پایانی بریی عم  سه ستمشد 

منرق   سه س  ن انهر ینشخاب شله سا  سیبا ب  سسک گ هسن متانهتن  سهنهایک ر لیه ی  ت  ینشخاب شلنل.

نشایج  گمل. ب  سسکسهصل  47   اصا  یلمتنان بریی رر یک یز یین ن انهررا با ضریب یلمتنان موهس مرا ع 

سه تمام  هستله بوس. بهبوس 72/2ب   12/2ز ی 1229تا  1222ن یان سیس    شاتص یمنتک ی و وییکی یز سا  

     ن ان سرنله یرر مثبک حفاظک سه سا  مثبک یهزیابی شل 29سیر  منرق  حفاظک شله سهمتان سه اره 
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بکاه بره ی منرق  موهس مرا ع   1229   منرق  موهس مرا ع  یسییک. سییتمییشد ر ییلیه سری ی  ت  سه سییا  

رایی یز جنوب غرب   چنل بخش یز شییری منرق  سه معرخ ترر قریه شییل. بریسییاا نشایج بخش ار ش 

ل متلینی صیحک عماکرس ستمشد ر لیه پت نهاس بعل یز م یخص شیلن نویحی سه ترر  با بازسیینل. ار ش 

توین پایش منظد با ه یکرس یهیئ  شله  می شله یهزیابی شل. یین ستمشد یز سقک بمتاه توبی برتوهسیه بوس.

  ممشمری بره ی منال  سیهیی یرمتک   غترقاب  سسشرا سیشک. یین ه یکرس با حلیق  رزین  سه ملیریک 

ینشخاب ن ییانهررای جامع   مثرر سه یمنتک  حا بایینشییله مثرر یسییک. منال  حفاظک  سیهجهکبهتن    

 بخش یز یین ه یکرس یسک. نیترمهدی و وییکی 

 PSRستمشد ر لیه ی  ت   منرق  حفاظک شله سهمتان  یمنتک ی و وییکی  مل  : هاواژهکلید

 مقدمه -7

ای ریین منال  شام  پاه  رمشنل. پای    یسیاا حفاظک یز تنوع زیمیشی  منال  حفاظک شیله سهیایی   ت کی

رای یز نقش.  (Leverington et al., 2010)رمشنل راااهرهتذتاظک شیله   ینویع بت یماه مای  سیتمارای سیرزمتن حف

شد هلیهی یز تلما  حتاتی ی وستمتوین ب  حفظ تنوع زیمیشی  حفاظک یز متری   ررنهی  نهمنال  حفاظک شیله می

اریهی پو   سرزمتن   نتر ی  اه ب  جامع  با سیرمای  .(Li et al., 2013  یقشصیاسی یشیاهه  رس -رای یجشماعی ایله  

را  وهبت شر   سه نتم  س م قرن یتتر منال  حفاظک شیله یسیک  یز لر ی  رای  حفظ نقش ملیریک سه سنبا  یسیشفا

تعلیس  یز  حاظ منال  حفاظک شله توس هی  زیمکمحت،ب  عنوین رمیش  مر زی یسیشریتژی حفاظک یز تنوع زیمیشی   

  ینجام ییش تعلیس   سیییر  منال  حفاظک شیییله. بنابریین با ی ز(Leverington et al,. 2010  ینلسهسی  ینلیزه ی زییش 

 سیهس.  بت شریرای ملیریشی نتاز ب  صر   قک  رزین    نتر ی  اه برنام 

هوم پایلیه  مفب  سنبا  ه ع یین م یییکاا    ملیریک بهشر منال  حفاظک شیییله   حفظ توسیییع  سه یین پژ رش  

مفهوم یمنتک ی و وییکی ی  تن باه توس، س  ک ییا ک مشحله مررح شل     .یسیک توسیع  پتلی  رسه 2یمنتک ی و وییکی

هزیابی یمنتک ی. (Xiuping et al., 2000  هی ب  توس یتشصیییاا سیس ی ماایبتنیی یز تحقتقا  توجی  قیابی  مایاحظی 

 م خص  رسن (1. یعضای گن   رای وستمشد هیبر  بتن سه شیناسایی پایلیهی( 2شیام  سی  رل  یسیک   ی و وییکی

هی ه ع م ییکاا  ی وسییتمشد توس، توس یعضای گن چهون سیسنن یان  (1را. ی وسیتمیشد   سیاامشی یپایلیه قاباتک

رای شد ننل. ی وستمترین نقش هی بازی میمهد ران انهربریی یهزیابی یمنتک ی و وییکی . (Yu et al., 2014  ی وسیتمشد

 ,.Zhao et al  رای شاتص منحصر ب  توس رمشنلمکان ممیشازم سیشیشن سیتمیشد -رای مخشاف زمانبعل سه مشفا  

ر لیه "رای یی یجری ب  موقع   صیحت  مفهوم یمنتک ی و وییکی  سه شناسایی ن ان سیتمیشد ر یلیه ی  ت   بر .(2006

جمع  ۀتمهت   ننل 1سیتمیشد ر لیه ی  ت  اترس.ی موهس یسیشفاسه قریه میزیمیشمحت،رای ی و وییکی یا   تخریب"ی  ت 
                                                           

1 Ecological Security 

2 Early Warning System  
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 .(Li et al., 2013  له شن  ننرای  جایع لبتعی هی اییرا   پویتویننل عاکگ هی سیتمیشماتتک یلااعاتی یسیک    می

یین  ییه  1221سه سا   Nikanderبعلرا توسی،      رسبحث  ی  ت  ر یلیهسه موهس  2457سه سیا   Ansoffی  تن باه 

رای بریی توصییتف پویایی سییعی شییله یسییکسه برتی مرا عا   تا نون . (Haji-kazemi et al., 2015  توسییع  یا ک

 Barlindhaug et al., 2007; Hockey & Curtis   یمنتک ی و وییکی مرتب، با یزیمشمحت،عناصیر    شیناتشیزیمیک

2008; Tegler et al., 2001; Williams et al., 2007 )  یزیمیییشمحت،جاواتری یز سسیییک ه شن منیابع سه  جیایع 

 Iverson & Prasad, 2007)   ارش تمیاهی  سیت      Badji and Dautrebande, 1997)   یز سیتمیشد ر لیه ی  ت

. سه پژ ر ی سه چتن نتز ب  سنبا  پت نهاس یک ه ش ر لیه سرنله بریی تیمتن یمنتک ی و وییکی ستمای شیوسیسیشفاسه 

یی سه یین مرا ع  اون رتچ نون سه ییرین تا. (Li et al., 2010  هیزی شییهری بوسنلسییرزمتن سه لو  رر مرحا  یز برنام 

ب   رای مخشاف ی و وییکی   نتاز تنبا توج  ب  یسییشفاسه یز سییتمییشد ر ییلیه ی  ت  سه زمزمتن  صییوه  نهر ش  یسییک. 

حفاظک شییله   مبوس یک سییتمییشد پت ییهتری سه یین منال  یحمییاا  منال ی سه سیت  زیمییشمحت،پویایی عناصییر 

سه   (PSR   Responses _Status_Pressureمل    RS_GISبرپای   پژ رشیک  بریسییاایین مرا ع   شییوس.می

ای رسه   وه. صیوه  ار ش  یسیکییرین  شیریسه  موهس  ضیعتک یمنتک ی و وییکی سه منرق  حفاظک شیله سهمتان

 ری   شوسمی صیر ماننل ییرین  قک   رزین   مشری سه قبا  ملیریک   بازهسیی منال  حفاظک شیله  توسیع سهحا 

 یهیئ یین مقا    یصایرل   هسل.منال  حفاظک شیله سه چنتن   یوهرایی ضیر هی ب  نظر می  مک ب  یمر ملیریک

 ظک شلهمنال  حفا پویایی ه یب،   سیاامک ی وسیتمشد حفظ  ب  موقع   مناسیب پایش برییسیتمیشد ر یلیه ی  ت  

    (Ovis vigneiمنرق  حفاظک شییله سهمتان  سه حفظ سییتمای لبتعی منرق    رم نتن قوم   متش ی هیا   یسییک. 

شد ر لیه سیتم یین یی سیهس.رای لبتعی توبی بریی منرق  تبلی  شیونل  نقش مهد    یژهتویننل ب  سیرمای سه گینله می

 رای عمله یسییشریتژیک جهانیب  رل  تمییهت  سسییشتابی  بریی حفظ توسییع  پایلیه سه منرق    یهزین یک یبزیه مفتل

 یی   مای تویرل بوس.نرق رای مب  ستاسک هسانی   مک حفاظک

 هاروشمواد و  -2

 منطقه مورد مطالعه -2-7

00´01°60 تا ˝00´40°59 بتن  km2 5412.2 منرقی  حفیاظیک شیییله سهمتیان بیا  سیییعیک   ̋ لو  شیییرقی    

00´36°32بتن  ̋   32°58´00 منرق   ورمییشانی سیهیی یقاتد  (. یین2 شییک سه شییری ییرین قریه سیهس   عرخ شییما ی  ̋ 

متانهتن باشل. می مشرمتای 252سهج  سانشی اریس   متانهتن باهنلای سا ان   17. متانهتن سمای منرق  نتم  ت یک یسک

باشییل. سیملیهی می حوزهسه تر جی  2724  حلیق  گن  1752مشر  حلی ثر یهتفاع سه سیت  حوزه  2472منرق   یهتفاع

 عا تک یقشصاسی مرسم یسک. یین منرق  یز تنوع اتاری   جانوهی با ایی برتوهسیه یسک. یک  نیترییصیا    یا هزی 

ون  سه شری یین ا زیمشهاه نیترشیاتص ییرین   ی غانمیشان( بریی قوم   متش ی هیا    رم نتن  ی ماایبتنزیمیشهاه 
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ب  پایش توسیی، یک سییتمییشد مثرر   پویا گیل. یز جما  تعاهضییا    تهلیلرایی    نتاز منرق  هی می حمییابب ییرین 

رای یتتر  تخریب   تصییر  یهیضییی توسیی، مرسم محای  چریی رای سییا توین ب  ت ییکمییا یسییازس میه شیین می

 .یی یشاهه  رسرای مخابریتی   مارویهه  نصب س   یسازجاسهه زه   212ه ی   شکاه غتر مجاز   زش باسرای بی
 

 یموقعیت منطقه مطالعات  -7شکل 
 

 روش پژوهش -2-2

مقرع  22پوشییش اتاری   ه شیینایی تا   سه (  1229   1222رای  سه سییا  یلااعا  مربوط ب  پوشییش زمتن

سه گملنل. یین یلااعا   ب  سسییکمارویهه  نلسییک  TM   OLIرای یز تصییا یر سیینجنله (سییا  ارشییش  12زمانی سه 

یز مر ز عامی   LAND SAT  DEM Aster ییمارویهه. تصا یر یسشخریج شلنل   شیهریوه تتر  یهسیبه یک رایماه

تصییحتحا   ازم  یزس هسیینجشب   مک  ن  (.EarthExplorer, 2015گملنل   ب  سسییک USGSم ییارله منابع زمتنی 

یسشخریج   MOD11  با  ل  Modis سینجنلهیز  (LST سیر  زمتن  رای سماییسیسه ن تصیا یر ینجام شیل.بره ی یی

نقاط    حشحتا یلااعا  گماهی مربوط ب  سییرشییماهی  رای باهنلای منرق  سیسه. (LAADs DAAC, 2015  شییل

  سرمایمتزین   (GPSبا گمله  ب  سسیک  رای بهاه  تابمیشان   زممیشان سه منرق حضیوه قوم   متش ی هیا  سه  صی 

 رایسییازمانمنرق   یز یز   سییای  یسییشفاسه شییله جهک حفاظکیبزیه   نوع   تعلیس  اریهی س  ک سه منرق  مرا عاتی 

 12مقرع زمانی سه  22رای متانهتن باهش سه منرق  سه نق  گمل.  ب  سسکتریسان جنوبی   رویشیناسی  زیمیکمحت،
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 12*12رایی با قله  تفکتک مکانی ب  نق  گمله  ب  سسکرای سیسه  با توج  ب  نتاز پژ رشسیا  ارشیش  تهت  شلنل. 

  نل.مشری ب  عنوین  یحل رمهن بریی رر ن انهر عم  می 12رر ساو   تبلی  شلنل. 1229   1222رای سه سا مشر 

 یشییرقاب  توجهی یز  حاظ گب   روییی  جمعتشی  حم    نق    تغتتر م ییاغ  سه  سه س  سر  ارشییش   تغتتری 

حفاظک شله یعاام منرق   1225سا   سهبوجوس گمله یسک. با توج  ب  یینک  منرق  موهس مرا ع   جنوبی تریسیانیسیشان 

   ضعتک یمنتک ی و وییکی 1229   1222 رایسیا  سه  قب  یز گن شیکاه ممنوع بوسه یسیک  برهسیی تغتتری   شیل

رای ملیریشی هی سه    منرق  منرق  هی قب  یز حفاظک   چنل سییا  پا یز گن ن ییان تویرل سیس  عاا ه بر یین ضییعف

 .عتک منرق  پت نهاس سیسه تویرل شل ضه شن تویرل شل   ستمشد پت هتری بریساا 

 اکولوژیکی امنیت برای شاخص سیستم -2-2-1

تر  وچک اتری  مفهوم جامع   ما ر سیکوپی یسیک    بایمشی ب  یک مفهوم قاب  ینلیزه مفهوم یمنتک ی و وییکی

(  بریی یهزیابی P-S-R ی نش   -حا ک -.  ری سه یین مرا ع  یز ستمشد شاتص   اه(Yu et al., 2014  تقمیتد شیوس

 -شصاسییی، توپواری ی  یقاتمی  یقمفهوم یمنتک ی و وییکی سه منرق  حفاظک شیله سهمتان یسیشفاسه شل. با توج  ب  شر

مشوسیی، سهج  حریه  [ (1B  ن ییانهر سه سیی  عام    ییاه 21یجشماعی   تعاهضییا  موجوس سه منرق  موهس مرا ع   

 تک  شییلن سییرزمتنتک  (  12C)   Zhao et al., 2006    مجموع باهش سییا تان (11C)   Zhao et al., 2006  سییا تان 

 13C)   Li et al., 2010)  14  ترر حضیوه شکاهچیC)[2    حا کB) ] 21   اصا  یز منال  ینمان ساتکC)  اصا   

 24C)   Saadat et  ه شنایی تا   (.23C)   2014 ,Wang et al     ضعتک پوشش اتاری(22C  زمتن   یا هزییز 

2014 ,al.)   25   حشحتا نرخ محل س ی زییش جمعتکC)   et al., 2006 Sinclair)[  3    ی نشB) ] نرخ هشییل

  (32C  سهصییل ناسییازااهی منرق  با  اهبری حفاظک   )(31C)  Hua et al., 2011  سییرمای  اریهی س  ک سه منرق 

بریی یهزیابی یمنتک ی و وییکی منرق  موهس  ] (33C)   Zhao et al., 2006   یاهبرس   توسیییع  تکنو ویی سه حفاظک

 .ن ان سیسه شله یسک 1 شماهه سه شک   اهه نل  (.2 جل  مرا ع  پت نهاس سیسه شلنل  

 گیری شاخص امنیت اکولوژیکیاندازه -2-2-2

ب  صوه   راگن یترهارای موهس مرا ع  ینلیزه اتری   نق   رم  ن یانهررا بر یسیاا قویعل عامی  بریی سیا 

 .گمل. سه یینجا برتی یز یین ن انهررا ت ری  تویرنل شل ب  سسک 12*12رای پتکم 

 سرزمین شدن تکهنشانگر تکه -2-2-2-7

را  پری نلای مری ز شهری   سیهرگراه   ف شله یز توسع  شهری تک  شیلن سیتمای سرزمتن با توج  ب  جاسهتک 

ک  تتک ؛ قریه سیسه یسییک رتتیریلری  گن هی تحک   حشحتا هخ سیسه   ب  شییل  یمنتک ی و وییکی   چرت  زنلای 

. بعل یز تهت  (Giulio et al., 2009 باشل میرا رای ساتشاه ی وستمشدترین جنب غا ب شیلن سیتمای سیرزمتن یکی یز
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ک  تبنلی نظاه  ن ییله  ن ییانهر تک رای موهس برهسییی ب   مک لبق نق یی   اهبری زمتن منرق  موهس مرا ع  سه سییا 

 تاومشر ییجاس شلنل  2*2رای رای مخشاف منرق  محاسب  شل. سه یبشلی نمون  یسشانلیهس باو شیلن سیرزمتن سه قممک

 .(Li et al., 2010 محاسب  شل  2تک  شلن سرزمتن با یسشفاسه یز معاس   سپا ن انهر تک 

 

Ni

TAi
=iFL 

 

بریی تمام ینویع را ک  تعلیس  iN  یسییک iبریی باو  نمون  تک  شییلن سییرزمتن ن ییانهر تک  iFL( 2  سه معاس  

 .یسکi  باو  نمون     مماحک TAi   یسک i یک باو  نمون  سیسه شله  اهبری زمتن سه
 

 
وژیکی و سیستم هشدار اولیهشاخص امنیت اکولارزیابی روند کار در  -2 شکل  

 

 شکارچی حضور خطر نشانگر -2-2-2-2

 گیل     تآرتررای غترقانونی یز معضییاا  یصییای منرق  ب  حمییاب میسه منال  حفاظک شییله حضییوه شییکاهچی
ممیییشقتمی بره ی یمنتیک ی و وییکی   تنوع زیمیییشی یین منیال  سیهس. سه یین پژ رش بی  عایک یینک  گماه سقتقی یز 

 وهحض سه    سنج  س  یز نبوس  سسشرا سه راشکاهچی یین یز شیله ضیب، شیکاه رای غتر قانونی یا تعلیسشیکاهچی
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یسشفاسه شل  تا ترر حضوه شکاهچی سه منرق  برهسی بت یشرین یرر هی سیششنل  مرا عاتی منرق  سه غترقانونی شیکاهچی

 722نفر  سه جمعتک  مشر یز  722( نزسیکی ب  مری ز جمعتشی با جمعتک بت ییشر یز 2شییوس. یین سیی  سیینج  عباهتنل یز  

( 1رای سسشرسی ب  منرق . ( نزسیکی ب  هیه1نفر سه یین منرق   شیکاهچی غترقانونی ب  گسیانی قاب  شیناسیایی یسیک(. 

 یس محت، بانان منرق .تعل
 

 سیستم شاخص در اندازه گیری شاخص امنیت اکولوژیکی -7 جدول

 شاخص (P)معیار وزن معیار (I)نشانگر وزن نشانگر )I*WpW(وزن پایانی منبع

Modis 11 117/2 271797/2 رایسیسهC    

    اه 12C 152/2 912/2 27471/2 رای گماهیسیسه

  Landsat 254577/2 127/2 13C CR=0.02 )1(B رایسیسه

    14C 214/2 295774/2 رای گماهیسیسه

 شاتص یمنتک   Landsat 212754/2 925/2 21C رایسیسه

 ی و وییکی حا ک Landsat 297714/2 275/2 22C 145/2 رایسیسه

 Landsat 294744/2 275/2 23C CR=0.03 )2(B  ESI) رایسیسه

    Landsat 277211/2 274/2 24C رایسیسه

    25C 272/2 21157/2 رای گماهیسیسه

    31C 977/2 271277/2 رای گماهیسیسه

   ی نش Landsat 217221/2 927/2 32C 111/2 رایسیسه

  33C CR=0.01 )3(B 217/2 292711/2 رای گماهیسیسه

 

شیل  بعل یز یسیشانلیهس سازی یین س  سنج  رای مربوط ب  یین ن یانهر بریبر سه نظر ار ش  سه یین مقا    زن سینج 

 گمل  ب  سسک 1 (  نق   ترر حضوه شکاهچی با یسشناس ب  معاس  22  4لب   رمو   
 

D = ∑ Ci

3

i=1

 
 

 باشلن انهر ترر حضوه شکاهچی می i مقلیه سنج  iCن انهر ترر حضوه شکاهچی    D   سهیین معاس    
 

 گیاهی پوشش وضعیت نشانگر -2-2-2-9

(  NDVI  2ب  سنبا   بتان  ضعتک پوشش اتاری رمشنل   شاتص نرما  شله پوشش اتاری رای زیاسیشیاتص

سه  NDVI. شاتص (Wang et al., 2014  رای اونااون یسکرای موهس یسیشفاسه سه زمتن ترین شیاتصیکی یز هییج

  TM  2477  2475رای   سیینجنله  LANDSAT تصییویر ماه گ هی  مارویهه 22سییا   با یسییشفاسه یز  28یک س هه 
                                                           

1 normalized-difference vegetation index 
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2442  2442  2441  2447  1222  1224 1222)   OLI  1229 )گمل. ب  س ت  یسییشفاسه یز س  سیینجنله با  ب  سسییک

 نرما  شلنل  1 رای ب  سسک گمله با توج  ب  معاس  محل سه حماستک بانلرای مشفا    سه یبشلی سیسه
 

NDVIn =
NDVI − μ

δ
 

 

 δب  سسییک گمله یز رر تصییویر    NDVIمتانهتن  μنرما  شییله   NDVIن ییان سرنله  nNDVI   سه یین معاس    

رای موهس بریی سا  NDVIرای باشیل.  ضیعتک پوشیش اتاری با یسشفاسه یز سیسهگن تصیویر می NDVIینحری  معتاه 

   (Wang et al., 2014  برهسی ب  صوه  زیر محاسب  شل
 

)]minNDVI – max] / [(NDVI)minNDVI– nF= [(NDVI 
 

سه منال  بل ن پوشیییش اتاری     NDVI متزین حلیق   minNDVI ضیییعتیک پوشیییش اتاری   F  ی  سه گن 

 maxNDVI  متزین حلی ثر NDVI   .سه زمان حلی ثر پوشش اتاری یسک 
 

 خاک روشنایی نشانگر -2-2-2-3

یی سه  اهبری زمتن جنه    مریتع    ینمان  مشرین ست    تصر  هی سیشش  مقلیه  رسیایش گبی شیتاهی   گبریر 

سهصل منرق  موهس  72. یز گنجایی    بتش یز (Saadat et al., 2014  یهسیسیک  با متزین ه شینایی تا  هیبر  ممشقتد س

ه شنایی تا  ب  عنوین نماینله  رسایش گبی جویباهی   شتاهی سه منرق  ینل  یز ن یانهر مرا ع  ما هی مریتع سه برار ش 

تصویر ماه  22بریی  2ییسه یبشلی ه شینایی تا  با یسیشفاسه یز ی هوهیشد تبلی   اارک منهو   موهس مرا ع  یسیشفاسه شیل.

 (TM  2477  2475  2442  2442  2441  2447  1222  1224  1222رای   سیینجنله  LANDSAT مارویههگ هی  
  OLI  1229 )ب  س ت  یسیشفاسه یز س  سیینجنله با محل سه حمییاسییتک م یاب  ن ییانهر پوشییش اتاری گمل.  ب  سسییک

 نرما  شلنل  7 رای ب  سسک گمله با توج  ب  معاس  بانلرای مشفا    سه یبشلی سیسه
 

Bn =
Bright − μ

δ
 

 

متانهتن ه شنایی تا  ب  سسک گمله یز رر  μن یان سرنله نق ی  ه شنایی تا  نرما  شله   nB   سه یین معاس    

سا    17تصویر سه س هه زمانی  22متانهتن ه شنایی تا  نرما  شله  باشیل.ینحری  معتاه گن تصیویر می δتصیویر   

 .  گیل ب  سسکرای موهس مرا ع  ن انهر  ضعتک ه شنایی تا  بریی سا  7 گمل تا با یسشفاسه یز گن   معاس   ب  سسک
 

)min Bright - max ] / [Bright)min Bright – n= [(BsB 
                                                           

1 Tasseled cap   
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متزین حلی ثر  maxBright   متزین حلیق  ه شنایی تا  minBright  سرنله متزین ه شینایی تا ن یان  sB    سه گن 

 .(Saadat et al., 2014 تویرل شلیی نتز بت شر گن یسک. با ی زییش متزین ه شنایی تا   رسایش شتاهی   گبریر 
 

 جمعیت افزایش محدود نرخ -2-2-2-5

رای منرق  سکنی ازیله یسک. باشل     سه سیمن اون  شیاتص منرق  حفاظک شله سهمتان قوم   متش ی هیا  می

یی بریی بتان  ضیییعتک قوم   متش ی هییا  بی  عنوین نمیاینیله سه یین پژ رش نرخ محیل س ی زییش جمعتیک اونی 

گمل.  نرخ محل س ی زییش  ب  سسکمنرق  حفاظک شیله سهمتان   حشحتا رای منرق    رم نتن  ضیعتک زیمیشهاه

 ( Sinclair et al., 2006   گیلمی ب  سسکهی جمعتک یز نمبک س  سرشما
 

er = Nt+1/Nt 
 

جمعتک   tN جمعتک سیرشیماهی شله سا  موهس نظر    1tN+نرخ محل س ی زییش جمعتک   er   سه یین معاس    

 سرشماهی شله سا  ارشش  گن یسک.
 

 حفاظت در تکنولوژی کاربرد و توسعه -2-2-2-1

وهس ماریه سه یمر حفاظک یز منرق  رای تآرتر  سیییتا   نل.یرلی  عم  میبریی هسیییتلن ب  تکنو ویی میاننل پای 

نام تکنو ویی یاس  رس شییناسییایی     زن   یرمتک رر  سییتا  سه یمر حفاظک توسیی، ه ش  مرا ع      بشوین یز گنها ب 

متزین  اهبرس  7  اهشناا یسشفاسه شل. با یسشفاسه یز معاس   27تعتتن شل. سه یین ه ش یز نظری   2تحات  سیامی  مریتبی

  گیل می ب  سسکتکنو ویی سه رر سا  

TP = ∑ vi ∗

n

i=1

Wi 

 

تنوع  سییتا   i   n زن  سییتا   i   iWتعلیس  سییتا   iVمتزین  اهبرس تکنو ویی سه یمر حفاظک   pTسه یین معاس    

 باشل. شله میب   اه برسه 

 هاداده سازی استاندارد -2-2-9

د سیهیی یبعاس مشفا تی رمیشنل  بریی مقایم  گنها با ر موهس مرا ع  رای تیرتر اریه سه یمنتک ی و وییکی منرق ن یانهر

سه بت شر مرا عا   .(Yu et al., 2014    ب  سسیک گ هسن شاتص یمنتک ی و وییکی منرق  بایل بععل سه گنها حر  شوس

 ,.Yu et al., 2014; Zhao et al  یز ه ش نرما تزه  رسن   یسیشانلیهسسیازی بریی یز بتن برسن بععل یسیشفاسه شیله یسک

2006; Wang et al., 2014). 
                                                           

1 Analytic Hierarchy Process (AHP) 



 بتمک   شششماهه                            جغری تا   مخالری  محتری                                                                                           79

 

 

ایی ر نتد. ن انهر   سنج مثبک   منفی تقمتد می هی ب  س  ار ه راگنرا  سه یسیشانلیهس سیازی ن یانهررا   سنج  

  با زیاس رای مثبک   گنهایی  را   سیینج    با زیاس شییلن مقلیه گنها تیرتر مثبشی بر یمنتک ی و وییکی سیهنل هی ن ییانهر

شانلیهس سازی نامتد. بریی یسرای منفی میبر یمنتک ی و وییکی سیهنل هی ن انهررا   سنج  شیلن گنها تیرتر منفی بت یشری

  (Hua et al., 2011  باشل یسشفاسه شل   برپای  معاس   تبلی   ازی تری می 4 رای مثبک یز معاس  را   سنج هرن ان
 

Pi =
Xi − Xmin

Xmax − Xmin

    
 

 یسشفاسه شل  22 رای منفی یز معاس  سنج    بریی یسشانلیهس سازی ن انهررا  
 

Pi =
Xmax − Xi

Xmax − Xmin

 
 

حلی ثر مقلیه ینلیزه اتری شییله یز سیینج  یا ن ییانهر     maxX مقلیه  یقعی ن ییانهر یا سیینج   iXسه یین معاس ا  

minX یسک حلیق  مقلیه ینلیزه اتری شله یز سنج  یا ن انهر. 

سری معتاهرا   ن یانهررا یسشفاسه شل. سه ه یکرس ( بریی  زنAHPسه یین مرا ع  یز ه ش تحات  سیامیا  مریتبی  

AHP   سری ب  معتاهرا   بریی یمشتاز  رج زیمکمحت،تهرین   سین کله  زیمیکمحت، اهشیناا سیازمان  27یز نظری

 ی عویم    اه  حا ک    ی نشن انهررابریی    22/2سه سر  معتاهرا  (CRنرخ سازااهی  ن یانهررا یسیشفاسه شیل. 

 (.2   جل  شوس تییتل می رمشنل  بنابریین سازااهی 2/2بوس. چون  مشر یز  22/2   21/2  21/2یبر با ب  ترتتب بر

 (ESI) اکولوژیکی امنیت شاخص تعیین -2-2-3

 اهبری زمتن  اهبرس متزین تناسییب سه یهزیابی   (  گنا تز تصییمتد اتری یسییک MCE  2ه ش یهزیابی چنل مشغتره

 Li et  را یسییشانلیهس شییلنل  بریی یهزیابی مشغتررای مکانی نتز یسییشفاسه شییوسیز یینک  سیسه توینل پاسیهس. یین ه ش می

al., 2010) .  ه ش یهزیابی مشری منرق  یز  12رای یمنتک ی و وییکی بریی رر  لیم یز پتکمییی شیییاتص بریی تعتتن

  (0Li et al. 201  یسشفاسه شل 22 معاس  ( سه WLC 1( ب  صوه   زن سری تریMCE  چنل مشغتره
 

 

ESI = ∑ Ai ∗

12

i=1

Wi 

 

 Natural بنلی لبق  ب  توج  با یسییک. i زن ن ییانهر  i  iW مقلیه یسییشانلیهس شییله ن ییانهر iA   سه یین معاس   

Breaks  زینمت با لبق  پنج  منرق  حفاظک شله سهمتان ب    نظر  اهشناسان 1229سیا   ی و وییکی یمنتک شیاتصسه 
                                                           

1 Multi-Criteria Evaluation 

2 Weighted Linear Combination 
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(  د متاهب حماستک  د  حماستک مشوس،  حماستک زیاس  حمیاستک زیاس  تتای حمیاسیتک  مخشاف حمیاسیتک

 (.1جل     شلنل بنلی تقمتد

 اولیه هشدار سیستم -2-2-5

سه بت ییشر منالقی    توسییع    تجا ز ب  محت، سییبب     ای مفهوم ر ییلیه ی  ت  یک مفهوم جامع یسییکب  لوه 

تویننل تغتتری  هی سه را می. ن ییانهر(Haji-kazemi et al., 2015  یتشاا  سه محت، شییله یسییک  قاب  یسییشفاسه یسییک

 بایل  ت   ی  اًیما ن یانهررای یسیشفاسه شله سه یک ستمشد ر لیه ی  .(Clarke, 1995  بتنی  ننلرای محتری پتشپاهیمشر

یی باشینل    سیتمیشد ر یلیه ی  ت  سه گنجا بکاه برسه شیله یسک  س ما یین ن انهررا بایمشی سیهیی مخصیوا منرق 

تری  ( نمییبک ب  تغتتی فرا عباهتنل یز   یژای نیترمهدرایی باشیینل تا سییتمییشد ر ییلیه   اهگمل جاوه نمایل.  یژای

صیحت    سقتقی یز  ضعتک یمنتک ی و وییکی منرق  سه یتشتاه ما قریه ( یلااعا  ب  نمیبک بمحت، حمیاا باشینل  

تی بشوین گنها هی ب  صوه( س( یلااعا  گنها سه رر زمانی    سیتمیشد نتاز ب  پایش سیشیک  سه سسیشرا باشنل  جبلرنل  

سه ینشخاب ن یانهر بریی سیتمشد ر لیه  نتاز ب  صیر  زمان  رزین    نتر ی ینمیانی  می باشیل. ینلیزه اتری  رس   

یز ه یب، گماهی سه س  مرحا    ب(بریی یعما   یژای ریای با ا سهنظر ار ش  شیییلنل. رمی   یژایمنرقی  مریا عیاتی 

ی یز رای یصیای  ن یانهررایی    یلااعا  ب  نمبک سقتق؛ با یسیشفاسه یز گنا تز تجزی  ب  مث ف ی  یسیشفاسه ارسیل. سه  از 

سرنل جلی شیلنل  سه  از س م بریی ب  حلیق  هسانلن تعلیس ن انهررای وییکی منرق  هی سه یتشتاه ما قریه مییمنتک ی و 

یسیشفاسه شله سه ستمشد ر لیه مل نظر  یز هارستون چنل مشغتره یسشفاسه شل   ن انهررایی    بت شرین رمبمشهی هی با 

سا   ن انهررای ینشخاب شله  12ا ب  سسیک گ هسن متانهتن ب سهنهایکیمنتک ی و وییکی منرق  سیشیشنل ینشخاب شیلنل. 

  نان بریی رر یک یز یین ن انهررا با یسشفاسه یز قاعلهتبریی سیتمیشد ر لیه ی  ت  منرق  حفاظک شله سهمتان   اصا  یلم

 ( 2174مترزی قاسهی   رمکاهین     (1جل    گمل ب  سسکسهصل  47یلمتنان ضریب با  21
 

479/2P( x̅ − 2δx̅ < μ < x̅ + 2δx̅)= 
 

 δسیا   ن یانهررای ینشخاب شله بریی پت نهاس ستمشد ر لیه ی  ت  سه رر پتکم    12متانهتن  x̅    سه یین هیبر  

 یسک. منرق  موهس مرا ع  رای متانهتنمتانهتن رم  پتکم  μرای متانهتن   ینحری  معتاه پتکم 

 نتایج -9

 درمیان شده حفاظت منطقه در اکولوژیکی امنیت -9-7

 1222رای رای منرق  موهس مرا ع  سه سا   شیاتص یمنتک ی و وییکی بریی رر  لیم یز پتکمی 22بوسیتا  معاس   

هستله  727/2 ب  1229  سه سیا   127/2  بریبر با 1222محاسیب  شیل  مقلیه متانهتن یین شیاتص سه سیا   1229  
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 1229با حماستک تتای زیاس   سه سا   2لبق  سه  1222  یین منرق  حفاظک شیله سه سیا  1بوس. یا توج  ب  جل   

نمیبک ب  سا   1229با حمیاسیتک مشوسی، قریه ار ک     ن یان سرنله بهبوس یمنتک ی و وییکی سه سیا   1سه لبق  

 یسک. 1222

تا  1222  تغتتری  مقلیه یسیشانلیهس ن انهررای تیرتر اریه سه شاتص یمنتک ی و وییکی  یز سا  1سه نموسیه شیک  

(  21C  نمایش اریشیش  شیله یسیک. با توج  ب  یین نموسیه ب  جز سی  ن یانهر  اصا  یز منال  ینمان ساتک  ب 1229

 1229(  سایر ن انهررا سه سا  32C(   سهصیل ناسازااهی منرق  با  اهبری حفاظک  22C اصیا  یز زمتن   یا هزی  

نهر تیرتر مثبک حفاظک   ملیریک منرق  یسک. برتوهسیه رمشنل. یین نشتج  بتا 1222یز  ضیعتک بهشری نمبک ب  سا  

ن ان سرنله علم توج  ب  ممشثنتا  منرق  حفاظک شله   21C  22C   32Cیما  ارش مقلیه یسیشانلیهس شیله سی  ن انهر 

   ه نل ه  ب  هشل تصر  یهیضی سه منرق  موهس مرا ع  یسک.
 

 2173شده درمیان در سال طبقه بندی میزان حساسیت در نقاط مختلف منطقه حفاظت  -2جدول 

 طبقه
امنیت اکولوژیکی 

(ESI) 

بیان حالت )بیان 

 زبانی(

درصد هر کلاس 

 در منطقه
 توضیحات

7 912/2- 2  171/2 % حماستک تتای زیاس 

  ب  صوه زیمکمحت،مرتع یز بتن ه ش     رسایش زیاس یسک. 

رای جانوهی مهد تتای جلی تخریب شله  یحشما  حضوه اون 

   رسای تا  تتای زیاس یسک. د یسک. 

 94/91  % حماستک زیاس 721/2-912/2 2

ه  ب  تخریب یسک  ساتشاه ی وستمشد سه ترر یسک  زیمکمحت،

رای جانوهی     چریی سیم ب  منرق  ضره زسه یسک.  تعلیس اون 

 اتاری  د یسک. تا  منرق    رسه   مهر موم شله یسک.

 94/71  % حماستک مشوس، 721/2 -751/2 9

چریی سیم سه حا  تخریب مرتع یسک    رسایش سه منرق  شر ع 

رایی یز ساتشاه ی وستمشد عوخ شله  سه شر   قوع یسک  بخش

رای زمانی مخشاف رای جانوهی یز مشوس، توس سه س ههتعلیس اون 

  مشر شله یسک. تا  منرق  سه حا  یز بتن ه شن یسک.

 51/1  % حماستک  د 751/2 -574/2 3

حلیق  تخریب  جوس سیهس. ساتشاه ی وستمشد  زیمکمحت،سه 

تقریباً  ام    چریی سیم ب  منرق  ضره نزسه یا  جوس نلیهس   

رای جانوهی مخشاف سه منرق   جوس عماکرس توب یسک. اون 

رای معمو ی حماا نتمک   قاباتک سیهنل. یین محت، ب  ملیتا 

 بازا ک سیهس.

 2   % حماستک تتای  د 2-574/2 5

تلما  ی وستمشد  ام  یسک. ساتشاه ی وستمشد  ام  یسک. چریی 

سیم  جوس نلیهس. تا  منرق   ام  یسک.  رسایش  جوس نلیهس. یز 

تک .  قابابرسیم حاظ تنوع زیمشی منرق  سه شریی، عا ی ب  سر 

 بازا ک ستمشد توب یسک.
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 2173تا  2111سال تغییرات نشانگرها و شاخص امنیت اکولوژیکی از   -9شکل 
 

ب  نمایش اریشش  شله یسک.  1229  نق ی  لبق  بنلی حمیاستک منرق  حفاظک شله سهمتان سه سا  9شیک  سه 

سهصیل یز منرق  موهس مرا ع  سه لبقا  با حمییاسییتک مشوسیی،   حماستک زیاس قریه  47  حل س 1با توج  ب  جل   

 توین م ییارله  رس. باپری نلای قوم   متش ی هیا  هی می سیهس. سه یین شییک   عاا ه بر لبق  بنلی حمییاسییتک  نقاط

  یین اون   منال  با حمیاستک مشوس،    د    منال  تپ  ماروهی با یمنتک ی و وییکی با ا رمشنل هی 9توج  ب  شیک  

 بریی زنلای ینشخاب  رسه یسک  رم نتن سعی  رسه    سه یلری  منال  با حماستک  د حضوه سیشش  باشنل.

 2173طبقه بندی حساسیت منطقه حفاظت شده در سال  -3شکل 
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 عملکرد سیستم هشدار اولیه در منطقه حفاظت شده درمیان -5شکل 

 

 مورد مطالعه منطقه در اولیه هشدار سیستم -9-2

رای تعریف شییله بریی ن ییانهررای مناسییب سه یک سییتمییشد ر ییلیه ی  ت   گنا تزرای گماهی   با توج  ب   یژای

  ه شنایی تا   (23C   ضعتک پوشش اتاری  (12Cس  ن انهر مجموع باهش سا ان    سهنهایکنظری   اهشیناسیان  

 24C)  ب  عنوین ن یانهررای مناسیب بریی یسشفاسه سه ستمشد ر لیه ی  ت  منرق  حفاظک شله سهمتان ینشخاب شلنل. سه

ای    مقلیه یسشانلیهس شله ن انهرررایی مویقع یسیشفاسه یز سیتمیشد ر یلیه بریی پایش منرق  موهس مرا ع   سه پتکم 

ر لیه یا  ضعتک قرمز یسک      (  قریه سیشش  باشنل  منرق  سیهیی حا ک1یین سیتمیشد  سه  ضیعتک ر لیه  جل   

 ب  سسکرای منرق  موهس مرا ع    یلااعا  (. با توج  ب   یژای7 نل  شیک  توج  ملیرین منرق  هی ب  توس جاب می

 باشل.بهشرین زمان بریی پایش منرق   یهسیبه ک ماه می گمله بریی یین پژ رش 
 

 استفاده از سیستم هشدار اولیه در منطقه حفاظت شده درمیان  -9-2-7

ب  بره ی منرق  موهس مرا ع  بکاهبرسه شل. با توج  ب  یلااعا   1229سیتمیشد ر لیه ی  ت  پت نهاس شله  سه سا   

  منالقی    سیتمشد سه گنها یعاام ترر  رس م خص 1229سه سیا   گمله یز ن یانهررای یین سیتمیشد ر یلیه سسیک

 222مشر  سه ترر معر ی شل  بنابریین با یک با ر  222با توج  ب  حمیاسیتک یین منال   حاشیت  گنها ب   اصا   شیلنل.

ینل. بعل یز م ییخص شییلن نویحی سه ترر  با بازسیل متلینی صییحک عماکرس سییتمییشد مشری ب  نمایش اریشییش  شییله

 و

پایش منرق  حفاظک 

 شله سهمتان

 یار

977/2 <پوشش اتاری   

 

112/2 <باهش سا ان    

 

  
171/2 <ه شنایی تا    

 

  ضعتک 

 نرما 

 یار

977/2 >پوشش اتاری   

 

112/2 >باهش سا ان    

 

  

  
171/2 >ه شنایی تا    

 

وضعیت 

 هشدار
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ی    یر یلیه پت ینهاس شیله یهزیابی شیل. یین سیتمیشد یز سقک بمتاه توبی برتوهسیه بوس   تمامی نقاط بازسیل شله

 (.7شک   توس، یین ستمشد معر ی شله بوس یز  حاظ  رسایش    ضعتک پوشش اتاری نامناسب بوسنل  
 

 اعلام وضعیت نشانگرهای سیستم هشدار اولیه در منطقه حفاظت شده درمیان -9جدول 

 وضعیت هشدار وضعیت نرمال فاصله اطمینان نشانگر

 777/2>F>977/2 F>977/2 F<977/2 (Fپوشش گیاهی )

 974/2>sB >171/2 sB>171/2 sB<171/2 (SBروشنایی خاک )

 977/2>R>112/2 R>112/2 R<112/2 (Rمجموع بارش سالانه )
 

 

 
 2173 سال در درمیان شده حفاظت منطقه در هشدار وضعیت -1 شکل
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 بحث -3
 اکولوژیکی امنیت شاخص و زمین شکل کاربری زمین، -3-7

   1222 رایسییا  سه سهمتان شییله حفاظک منرق  مخشاف رای اهبری سه ی و وییکی یمنتک گماه  9 جل   سه

 ب  توج  با. یسییک مرتع  اهبری ب  مربوط ی و وییکی یمنتک متانهتن نیتربزهگ. یسییک شییله اریشییش  نمایش ب  1229

 یمنتک شاتص تغتتری   ( سهصلی 12 حل س ی زییش  مرا ع  موهس رایسیا  بتن سه مرتع  اهبری ممیاحک تغتتری 

 سیم  یز جما  عویم  جاواتری یز عویم  تخریب مرتع ماننل چریی بی ه ی     هسییلمی نظر ب  چنتن یین ی و وییکی 

   یصای تیرتر اریه بره ی شاتص یمنتک ی و وییکی یین منرق  بوسه یسک.

  ن یییانهررای پوشیییش اتاری   ینلبرار ش سهصیییل یز منرق  موهس مرا ع  هی مریتع سه  72یز گنجیایی  ی  حیل س 

ر تعلیس سیم یریشی ماننل نظاه  بمل یراکت عا ه شیینایی تا  تیرتر بت ییشری بره ی یمنتک ی و وییکی منرق  سیهنل   ری 

 شوس.رای سهسک   ا هزی پت نهاس سیسه میسه منرق   تر یج سیملیهی صنعشی   گموزش شتوه
 

 های مختلف منطقه حفاظت شده درمیانشاخص امنیت اکولوژیکی در کاربری -3جدول 
  زمین کشاورزی مناطق انسان ساخت مرتع مناطق بایر

 حلیق  17/2 17/2 92/2 92/2

 حلی ثر 12/2 12/2 12/2 24/2 1222

 متانهتن 17/2 17/2 12/2 12/2

 حلیق  75/2 71/2 72/2 72/2

 حلی ثر 17/2 17/2 17/2 14/2 1229

 متانهتن 97/2 97/2 71/2 72/2

 متانهتن  ای  17/2 17/2 927/2 927/2

 

شییک  زمتن هیبر  بمییتاه نزسیکی سیهس. سه تغتتر مکانی سه شییاتص یمنتک ی و وییکی سه یک سییا  م ییخص  با 

منرق  موهس مرا ع  ررچ  یز منال  ممیر  ب  سیمک یهتفاعا  سه حر ک رمشتد  ب  مقلیه شاتص یمنتک ی و وییکی 

 شوس.ی ز سه می

 اکولوژیکی امنیت شاخص و هوایی و آب تغییرات -3-2

سیا  موهس برهسیی  ناچتز بوسه یسک یین سهحا ی  29متزین تغتتری  سمایی سه منرق  حفاظک شیله سهمتان سه لی 

 12  1222نمبک ب   1229یسیک    متزین باهنلای سه یین مل   تغتتری   ری ینی سیشیش  یسک. متزین باهنلای سه سا  

ی زییش سیشییش  یسییک.  ری سه  2.1ییکی منرق  نتز سییا  یمنتک ی و و 29متای مشر ی زییش سیشییش  یسییک. سه لی رمتن 
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 یقاتمی یصییای گنها متزین باهنلای باشیینل  محل سیکمنالقی    یز  حاظ یقاتمی م ییاب  منرق  حفاظک شییله سهمتان می

 توینل سه ینشخاب ن انهر بریی یین منال  مفتل  یقع شوس.یسک   تیرتر گن بت شر یز سما یسک. یین یلااعا  می

 زمین کاربری و حساسیت بندی هطبق -3-9

  ممییاحک رر  اهبری سه رر یک یز لبقا  سهج  حمییاسییتک م ییخص شییله یسییک. با توج  ب  یین 5سه شییک  

ی باشل  شایل س ت  یصا   حمیاستک  د یسک  سهصل حضوه  اهبری منال  ینمان ساتک صفر می 9نموسیه سه لبق  

سهج  حماستک ب  لبقا   2باشیل. سه یین نموسیه ررچ  یز سیمک لبق  سه یین لبق  رمتن یمر  قریه ار شن یین منال 

وس   شرای بایر  اسش  میرای منال  ینمیان سیاتک  زمتن   ا هزی   زمتنه ید  یز متزین ممیاحک  اهبریبا اتر می

ای رمنرق     ارش مماحک  اهبری شیوس. پا هیبر  ممیشقتمی بتن  ارش حماستک سهب  ممیاحک مرتع ی ز سه می

رای رر منرق  سه ینشخاب ن انهر تیرتر اریه توین نشتج  ار ک  ممیاحک  اهبریب  لوه  ای می ناسیازااه  جوس سیهس.

مماحک   اترس   رر چیک ن یانهر یز گن ن ی  می  رمیشنل. با توج  ب   اهبری   مثرربر یمنتک ی و وییکی گن منرق  

 وس.منرق  بت شر تویرل بی وستمشد یرتر گن ن انهر بر  ری ینی ن انهر بت شر باشل  تب  لبع   اهبری  

 مطالعاتی منطقه حساسیت از طبقه هر در زمین کاربری درصد -1 شکل

 

 اولیه هشدار سیستم و درمیان شده حفاظت منطقه مدیریت -3-3

  با  یسشفاسه یز ن انهررای پای    یبزیه 1229یسیشقریه سیتمیشد ر یلیه ی  ت  سه منرق  حفاظک شله سهمتان سه سا  

ترین هیه ممکن   بل ن یسییشفاسه یز نتر ی ینمییانی    اه متلینی  ری ین  منالقی    با توج  ب    با یهزینیزس هسیینجش

ال  را  زیاس بوس هی م یخص  رس. بت شر یین منان بر ز بحرین سه گنشیریی، ی و وییکی  یقاتمی   توپواری ی منرق  یمک

رای حوزه   منالقی    شیل   رسیایش با ا بوس قریه سیشیشنل. سه  یقع عاک یصای تخریب سه یین منال   سه تر جی

د رای حاصی  یز یین ستمشسیسه گن ب  زمتن   یا هزی بوس. بوت   نی  چریی بتش یز حل سیم  تصیر  یهیضیی   تبلی 
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سه  رای محت، بانیرای یصییای ملیریشی منرق  هی ماننل علم توج  ب  ممییشثنتا  سه منرق    علم  جوس پاسییهاهضییعف

 مرزرای جنوبی   شرقی هی م خص  رس. 

بریی منال  مهد  سیهجهکرای ملیریشی جامع  رل منل   برنام  تل ینسه  ریای ملیریشیه شییین شیییلن ضیییعف

تقویک ی وسیتمیشد  حفظ یمنتک ی و وییکی  ی زییش تنوع زیمشی   حفظ  یز سیویی سیهر ی مفتل تویرل بوس.ی و وییک

 ل.ل شاسی مرسم سه یین منال  تویرشوس     باعث ی زییش سر  ه اه یجشماعی   یقشصتوسع  پایلیه هی سبب می

 بندیجمع -5

ک. صییوه  ار ش  یس راگن  ن یانهررا   تیرتری  محت، یلری  بره ی  یزس هسینجشبر پای  مرا عا   یین تحقت 

شله . سعی یلگ ب  سسکقاب  یلمتنان نشایج   سه یین تحقت  تااش شیله یسیک    با یسشفاسه یز یجزیی  وچک ی وستمشد

یی ویههر مار  تصا ی نوین رای نا هییز  بنابریین  هستله شوسرای پایش یک ی وسیتمیشد هی ب  حلیق     رزین  یسیک

ه ش   ییف شییله سه یین مقا    با م ییخص  رسن نقاط ترر سه منال   .بهره برسیهی شییله یسییک ییحر  ب  شییک  

ی رای منرق  سه  ضیعتک مناسبسیرعک تصیمتد اتری   عماتا  یحتام منالقی    یز نظر یسیشانلیهس ب تحک ملیریک 

جایهزین هی سه یک منرق   ریرد   یرری  یین  یراکیریملیین مریا ع  زمتن  ییجاس  . رس میک تویریل   قریه نیلیهنیل

منرق  حفاظک شله سهمتان با سیششن یقاتمی نتم  ت ک جهک ن ان سیسن چهونهی . تویرل  رستغتتر هی نتز م یخص 

ی    ییین تحقت  ب  حفظ ی وسییتمییشد منرق  اهبرس سییتمییشد ر ییلیه ی  ت  سه یک منرق  تحک ملیریک ینشخاب شییل. 

یک  رییبمثرر بره ی یمنتک ی و وییکی  ن ییانهررای    نل مک می  گیلب  حمییاب می ی ماایبتنیی ون زیمییشهاه ا

 .  باشنل   قاب  تعمتد ب  منال  م اب  می نلیهمنرق  با یقاتد نتم  ت ک معر ی شل

 وضوعمسه هیبر  با . پریرسصوه  سیایر منال  چهاهاان   موهس سه توینلتحقت  سه زمتن  سیتمیشد ر یلیه ی  ت  می

 نکش  مهد یسیشفاسه یز ن یانهررا با توج  ب  شریی، ی و وییک تاا رر منرق  یسک. سه یین مرا ع  حلیق  یین پژ رش

انهر بت شر تعلیس ن یک ستمشد ر لیه با بره ی  تحقت  جاین یانهر بریی یک سیتمیشد ر یلیه یسیشفاسه شیل   تعلیس

توین یرمتک رر یک یز می سه یین زمتن  سه مرا عا  بعلی. مقایمییی  شیییوسگن با تحقت  حاضیییر نشایج   جوس سیهس   

رخ ر لیه    ر لیه عسه متهلیل پریر ن یانهررای سیتمیشد ر یلیه هی تعتتن   منال  ر یلیه هی ب  سی  زیر شات   

مپوشانی ری ینشخاب شله بریی ستمشد ر لیه  حلیق  رارا بایمیشی سعی شوس    ن انهرتقمیتد  رس. سه سیایر تحقت 

د    ما معشقلی منال  هی یز رم  یبعاس موهس برهسی قریه سرل.  هی یز  حاظ یلااعاتی بارد سیشیش  باشینل تا سیتمشد ر لیه

توینل یک نقر  شییر ع مناسییب بریی بحث بره ی  اهبرس سییتمییشد ر ییلیه بریی منال  مهد   غترقاب  یین مرا ع   می

 سسشرا سه نقاط مخشاف جهان باشل.



 41                   ...             منال  ی و وییکی یمنتک تیمتن بریی ی  ت   ر لیه ستمشد یهیئ                        سا  رفشد       
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