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  :چکیده
از این رو از مرحله اکتشاف تا پایان  .همه مراحل پروژه معدنکاري، شرایط اولیه محیط زیست را بر هم می زنند

کاشت گونه هاي گیاهی مناسب در هر . استخراج و بعد از بسته شدن معدن، باید برنامه بازسازي جامعی اجرا شود
انتخاب گونه هاي گیاهی بر اساس عوامل اولیه طرح بازسازي که . ریات استمرحله از برنامه بازسازي معدن از ضرو

سپس . نوع استفاده مجدد از زمین معدنکاري شده، شرایط اقلیمی ناحیه و طبیعت خاك هستند، صورت گرفته است
ونه هاي ماتریسهاي مقایسه زوجی بر اساس پرسشنامه ها که توسط کارشناسان تکمیل گردیده است، بدست آمدند و گ

ها و مقاومت در برابر بیماري ،چشم انداز منطقه شامل گیاهی با روش تحلیل سلسله مراتبی فازي بر اساس عوامل ثانویه
 ، حفاظت از خاك و ذخیره سازي آب، اقتصادي ، بازدهیدر دسترس بودن گیاه، رشد چگونگی و قدرت ، حشرات

روش باال توسط تصمیم گیرندگان بر اساس قضاوت شفاهی گروه . اولویت بندي شدند، هاآلودگیانواع از  جلوگیري
لوط، زرشک، سیاه تلو، افرا، ون، ب هايگونهبه ترتیب  حاصل نتایج. معدن مس سونگون در ایران اجرا شدکارشناسی در 

  .آلوچه وحشی را جهت بازسازي معدن مناسب تشخیص داد

  
  سونگون مس معدن، گیاهی هاي گونه، فازي لسله مراتبیتحلیل س روش ،بازسازي معدن ،افرا :يکلیدهاي واژه
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Abstract 

 All steps of a mining project generally disturb the environment’s original condition during 

execution. Therefore from exploration until end of the exploitation and after mine closure, should 

be implemented an exhaustive mine reclamation plan of the mined land. Planting the suitable plant 

species in each step of any reclamation plan and each area is one of the necessities in this respect. 

plant types were selected based on reclamation plan primary criteria that are: Type of post mining 

land use, Climate, Nature of soil. Then, comparison matrixes based on questionnaires that were 

completed by experts were obtained and plant types were prioritized by Fuzzy AHP method based 

on secondary criteria that are: Perspective of the region, Resistance against disease and insects, 

Strength and method of growth, Availability of plant type, Economic efficiency, Protection of soil 

and storing water, Prevention from pollution.The mentioned procedure was applied regards Sungun 

open pit copper mine in Iran as a case study on Arasbaran region. Decision making was executed on 

the basis of oral judgments and group expertise in the case study. The outcome results have been 

consisted of Acer monspesulanum, Fraxinus excelsior, Quercus macranthera, Berberis vulgaris, 

Paliurus spina –Christi, Prunus divaricata ledeb, respectively by reason of maximum priorities that 

are recognized for mine reclamation. 

 

Keywords: Fuzzy AHP, Mine Reclamation, Plant Species Selection, Sungun Open Pit Copper 

Mine 

  
  مقدمه

 در مناطقی که معادن جدید کشف و استخراج 
 .شوند، اثرات زیست محیطی وجود خواهند داشتمی

 طرح هر اجراي در مهم مراحل از یکی معدن بازسازي

 در معدن بازسازي براي اولیه برنامه ریزي .است معدنی
 اجراي و شده انجام طرح سنجی امکان مطالعات زمان
 .شود می شروع معدن تشافاک عملیات با همراه نیز آن
 اجراي که است معدنی طرح یک از بخشی تنها برنامه این
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 بسته از پس حتی و طرح پایان تا شروع زمان از آن
 پیدا ادامه نامحدود مدتی براي نیز معدن شدن

 تمام در بازسازي موفق برنامه یک درنتیجه .خواهدکرد
 روز به و اصالح بازنگري، حال در باید معدن، عمر طول
به طور کلی، محل  .باشد واقتصادي فنی نظر از شدن

معدن باید اصالح شود، به طوري که در نهایت استفاده 
سایت معدن یا محیط مجدد از زمین و ساختارشناسی 

محمدي  سلطان  (زیست سایت باید باهم سازگار باشند
بازسازي معادن، هم از نظر کاهش  .) 2010 و همکاران

زمینهاي هموار و مناسب براي رشد و آالیندگی و ایجاد 
هاي گیاهی و جانوري و هم از نظر ایجاد پرورش گونه

جهت . باشدچشم انداز و منظره مناسب در منطقه مهم می
بازسازي یک معدن، به منظور هر نوع استفاده بعدي از 

هاي تحت تاثیر و حفاظت از محیط زیست منطقه، زمین
یکی از مراحل مهم هاي گیاهی انتخاب و کاشت گونه

 اجزاي از یکی عنوان به گیاهان .)2008ژیا و ژن (است 
روابط  مرتعی هاياکوسیستم زنده بخش در مهم

 و احیاء حفاظت، .دارند آنها اجزاي دیگر با تنگاتنگی
 شناخت مستلزم منابع طبیعی بخش در پایدار توسعه
 اي عمده  نقش گیاهان، .باشدمی روابط این بیشتر هرچه

 تعادل و طبیعت حفظ زنده، زندگی موجودات در
 عوامل با گیاهان ارتباط درك .نمایندایفا می اکوسیستم
 عنوان به بهینه، برداري بهره و چگونگی اکولوژیک
 حیات استمرار و پایداري بر که اي استپایه اطالعات

تاثیرات  .گذارندتاثیر می طبیعی هاي منابععرصه در آنها
زمین معدنکاري شده توسط  مفید گیاهکاري در

 . دست آمدندبه  ) 2003( پاسکه و )1996(الکساندر
و سلطان محمدي و همکاران ) 2007( اکبري و همکاران

روش هاي تصمیم گیري، استفاده هاي ممکن  با  )2010(
هاي استخراج شده معدنی را بررسی کردند که از زمین

الوار، جنگل کشتزار، باغ، چراگاه و مرتع، قلمستان، تولید 
هاي بومی، فضاي سبز، ساخت و زار و درختچهو بوته

هاي گونه) 2008(بانگیان و اصانلو. ساز عنوان شده اند
گیاهی مناسب براي احیاي زمین معدن مس سونگون را 

 علوي و همکاران .انتخاب کردند سنتی AHPبه روش 

بهترین گونه هاي گیاهی براي بازسازي معدن  )2011(
را به روش و معدن سنگ آهن چغارت  همس سرچشم

AHP همچنین ابراهیم آبادي و . انتخاب کردند  فازي
در معدن مس سرچشمه تحقیق انتخاب ) 2013( علوي

را با روش شباهت به گزینه ایده ال AHP گونه گیاهی 
به منظور رفع عدم قطعیت برخی . فازي، تکمیل کردند

 1965در سال  زاده براي اولین بارها، عسگر لطفیداده
در تحقیق  .هاي فازي را معرفی کردتئوري مجموعه

 .استفاده شد(l, m, u)  حاضر، اعداد فازي مثلثی
به ترتیب کوچکترین مقدار ممکن،  ،uو  l ،mپارامترهاي 

- ارزش نویدبخش و بزرگترین مقدار ممکن را نشان می
براي اولین بار فرایند تحلیلی سلسله  .)1965 زاده(دهند 
ساعتی، ارائه شده  توسط توماس ال )1AHP(تبی مرا

هاي گیرياي در تصمیماست که به طور گسترده
شود که ساختار سلسله مراتبی چندمعیاره استفاده می

در این . باشدها میگزینه و ،هادارد و شامل هدف، معیار
استفاده شده است، ) 2EA(اي فازي توسعه AHP مطالعه

تاکنون  .مطرح شد )1996(که در اصل توسط چانگ 
از قبیل  گونه گیاهی خاص رویش ارسباران 33حدود 

آردوج، سیاه تلو،  زرشک، بلوط، ممرز، کرب، کرکو،
ه، آلوچه وحشی، ملچ، ون، ذغال اخت سرخدار، بارانک،

اهداف این  .شناسایی شدند غیره افرا و و هفت کول
پژوهش، انتخاب گونه گیاهی مناسب براي بازسازي 

عدن و طراحی فضاي سبز مجتمع مس سونگون، زمین م
سازي مناطق اطراف این معدن حفظ محیط زیست و زیبا

 AHPگیري چندمعیاره تصمیم نوین که با روش هستند
 .فازي، بهترین گونه هاي گیاهی بومی اولویت بندي شدند

گیاهان بومی یک منطقه، بهترین نمونه ها جهت توسعه 
ن امر، بردباري و هماهنگی پوشش گیاهی بوده و دلیل ای

البته ساختار . با شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه است
زینتی بسیاري از گیاهان بومی، به گونه اي است که 
شرایط تکثیر و نیز رسیدن به اقسام اهلی و تزیینی آنها 

  .بسیار دشوار است
                                                           
1  Analytical  Hierarchical Process 
2  Extent Analysis Method 
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  هامواد و روش
  منطقه مورد بررسی

سنگ میلیون تن  388با  سونگون مس معدن
 آذربایجان استان دردرصد  6/0و عیار متوسط  معدن

کیلومتري  70 و تبریز شمال کیلومتري 130 در شرقی،
 در ورزقان، شهرستان کیلومتري 25 و شهرستان اهر

 بلندترین در ارتفاع .است شده واقع کوهستانی ناحیه یک
 از متر 1700 نقطه ترین پست در و 2460 معدن نقطه
 ارتفاعی اختالف با نتیجه در باشد، می آزاد دریاي سطح

 پرشیب هایی دامنه و توپوگرافی متر، 750 حدود در
 آب وجود علت به منطقه گیاهی پوشش .است شده پدیدار

 و مرطوب اًنسبت سرد، تا معتدل کوهستانی، هوایی و
اً نسبت و متنوع سیاه، دریاي از ناشی جوي هاي جریان
ایستگاه در نه میانگین بارندگی ساال. است متراکم

میلیمتر و  26/376هواشناسی مجتمع مس سونگون، 
درصد و میانگین سرعت 2/70 توسط ساالنه رطوبت،م

دماي  .غرب به شرق است جهت  متر بر ثانیه و 14/3باد، 
یر درجه سانتیگراد متغ 3/29تا  - 5/15این منطقه از 

ترکیبی  اًسونگون، اکثرمعدنی پوشش گیاهی منطقه  .است
در اکثر نقاط  .باشندمی   ارسبارانی  گیاهی ه هاياز گون

منطقه ارسباران، سنگ مادري بیرون زده است و 
اسیدي و با افزایش تراکم جنگلی، اسیدیته  اًاسیدیته نسبت

عمده ترین خاك هاي منطقه، شامل قهوه . می شود بیشتر
 بانگیان و اصانلو( دناي جنگلی و قهوه اي آهکی می باش

2008(.  
  هاي گیاهی مؤثر در انتخاب گونه عوامل

 استفاده مورد انتخاب ً عنوان با تحقیقی در
 تحلیل فرآیند روش با شده استخراج زمینهاي مجدد

،  سونگونً مس معدن در موردي مطالعه مراتبی، سلسله
 مجدد استفاده براي مناسب گزینه عنوان به کاري جنگل
 پیشنهاد و انتخاب معدن این در شده استخراج هاي زمین
 مذکور پیشنهاد). 2007 اکبري و همکاران( است شده

 مجدد استفاده مورد انتخاب بر موثر عوامل براساس
 ذیل شرح به گروه دو شامل که شده استخراج زمینهاي

عوامل گوناگون براي . است شده انجام باشند، می

انتخاب گونه هاي گیاهی در طرح بازسازي معادن، به دو 
عوامل اولیه آن دسته از . شوندمی     گروه تقسیم 

هاي گیاهی سازگارتر با شرایط عواملی هستند که گونه
منطقه، از میان گیاهان مختلف، انتخاب شده که حتماً باید 

این عوامل . داراي تناسب و هماهنگی الزم با آنها باشند
هاي گیاهی اولیه بر اساس براي گلچین کردن گونه

طالعه، براي آسان شدن شرایط خاص منطقه مورد م
 ،عوامل ثانویه. عملیات انتخاب در مرحله بعدي هستند

معیارهایی هستند که اهمیت گونه هاي گیاهی منتخب از 
گردند بر اساس آنها، در منطقه مشخص می ،عوامل اولیه

بندي و گونه هاي گیاهی منتخب نسبت به یکدیگر اولویت
  ).2001اصانلو ( شوندمی

  
معدن، نوع استفاده مجدد از زمین  :لیهعوامل او) الف

شناسی پارامترهاي خاك، منطقه زمین شناسی و اقلیم
  منطقه 

هاي گیاهی مطالعه شده انتخاب اولیه از گونه
.  براي بازسازي معدن، متناسب با عوامل اولیه انجام شد

: کاري شده عبارتند ازهاي بعدي از زمین معدناستفاده
هاي کشاورزي فعالیت –ت اولیه برگرداندن زمین به حال

زیبا سازي و  -حیات وحش و تبدیل کردن به جنگل  -
هاي آموزشی، هاي توریستی، ساختمانایجاد جاذبه

 اکبري و همکاران( تجاري، صنعتی و مسکونی، مرتع
هایی از کل در نتیجه در این مرحله، تنها گونه ).2007

که اران منطقه رویشی ارسب گونه هاي گیاهی موجود در
، هماهنگ هستند، به مرحله کاري در این منطقهبا جنگل

هاي انتخاب در مرحله دوم، از بین گونه .راه یافتندبعدي 
هایی انتخاب شدند که براي شده در مرحله اول، گونه

اند و شناسی و شرایط اقلیمی محلی مناسبانواع زمین
ه اقلیم منطق زمین شناسی و. هاي دیگر رد شدندگزینه

شیب و نوع زمین، روشنایی و نور خورشید، : عبارتند از
 آب و هوا، رطوبت، دما، باد، باران، آالینده هاي هوا

گیاهان مورد نظر باید سازگار با شرایط آب و هوایی .
شناسی کیفیت خاك و پارامترهاي خاك .منطقه باشند

منطقه نیز سومین عنصر براي عوامل اولیه است که از 
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تخاب شده بر اساس عوامل اول و دوم، هاي انگونه
نوع خاك بر اساس اسید یا  .ها رد شدندبرخی از گزینه

قلیایی بودن، شوري، فلزات سنگین، مواد آلی سنجیده 
   ).2001اصانلو (شوند می

    ،=Acer monspesulanum ( A1(          افرا گیاهان 
  ، =Quercus macranthera ( A2(       بلوط

   ،=Fraxinus excelsior  (A3( ون
  ، =Berberis vulgaris ( A4(     زرشک

   ،=Paliurus spina-christi( A5 (   تلوسیاه
    =ledeb   Prunus divaricate( A6( آلوچه وحشی

  .انتخاب شدند
داري، با مشورت از اساتید جنگل: عوامل ثانویه) ب

کارشناسان منابع طبیعی و مهندسان معدن منطقه، هفت 
گیرند، انتخاب یار اصلی که همه عوامل را در بر میمع

  C2)چشم انداز منطقه، )   C1:شدند که عبارتند از
 طول اساس بر(ها و حشرات مقاومت در برابر بیماري

 قدرت) C3، )گذاري طرح سرمایه پایداري و درخت عمر
 نرخ و سریع پوششبر اساس اهمیت  (و چگونگی رشد 

در دسترس بودن گیاه   C4) ،)کاريرشد در طرح جنگل
 منظور به(بازدهی اقتصادي )  C5، )حمل و نقل آسان(

   C6)،)ساکنین براي اشتغال ایجاد و درآمد کسب
وظیفه اصلی ( حفاظت از خاك و ذخیره سازي آب 

جلوگیري از انواع  C7)  ،)درختان در مناطق خشک
  ) جهت تلطیف هواي منطقه آلوده معدنی(  هاآلودگی

  ).2011و همکاران علوي (
 8ابتدا با قضاوت شفاهی کارشناسان مربوطه،  

،  2 و1به دست آمدند که در ادامه در جداول  پرسشنامه
 .دو پرسشنامه براي نمونه آورده شده اند

 

 

 

  

  

  

  
  

  .و آب حفاظت از خاك معیار نسبت به هااهمیت گزینه پرسشنامه -2 جدول
  

  

  

  

   

  

  
  پرسشنامه اهمیت معیارها نسبت به هدف -1جدول

اهمیت کیفی/  معیار   خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 
منطقهچشم انداز       g 
و حشراتبیماري مقاومت در برابر     g  

    g  نحوه و قدرت رشد
به گونه گیاهی دسترسی    g   

    g  بازدهی اقتصادي
  g    حفاظت از خاك و ذخیره آب

هاجلوگیري از آلودگی     g  

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 6C اهمیت در /گزینه

g      افرا
 

g   بلوط
   

g     ون
 

g  زرشک
    

g  سیاه تلو
    

g   آلوچه وحشی
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  ).2011علوي و همکاران ( تبدیل اهمیت کیفی زبانی به اهمیت کمی قطعی  -3جدول
  

  

  

  

  

    
  
  

ها نسبت با توجه به هفت معیار، هفت پرسشنامه گزینه
 هايپرسشنامه اهمیت ضریب. به معیارها وجود دارند

که متغیر زبانی به اعداد  مشخص است 3جدول  دراولیه 
تقسیم ریاضی تبدیل شده و بر اساس آن، با فازي 

هاي مقایسه زوجی به وجود اهمیت ها بر هم، ماتریس
  .آمدند

 تصمیم گیري چندمعیارهبر اساس مدل  یگیاه گونهانتخاب 
)3MCDM( الگوریتم این روش  به شرح زیر است  )

  ):2011علوي و همکاران 
  ) F. AHP  4( فازي یمراتبفرایند تحلیل سلسله  -الف

   رسم ساختار سلسله مراتبی -1
 4 در جداول (یل ماتریس مقایسه زوجی نسبی تشک -2 -2

  . )به طور نمونه آورده شده اند  5و 
در فرمول هاي به ترتیب تعیین وزن هاي نسبی که  -3

  .شودبعدي مشاهده می
4-   

    

[1]   ، =ضرب فازي   
جمع ستونی جمع فازي اعداد  =  

  جمع فازي اعداد درهر سطر =          سطر،
            [2]    

 

                                                           
3  Multi Criteria Decision Making 
4  Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

 S(M1 به) اولM2) Sدرجه بزرگی  =
  دوم
[3]                                                                        

،     )مینیمم اعداد هر سطر(وزن نرمال نشده  = 
         [4] 

  
  تعیین وزن نهایی هر گزینه  و اولویت بندي  -4

A1= (A1 to C1 × C1 to GOAL) + (A1 to C2 × 
C2 to GOAL) + (A1 to C3 × C3 to 
GOAL)............. [5] 

   نتایج
 سونگونچندین گونه گیاهی که در حوالی معدن مس      

ها مورد بررسی توانایی رویش دارند، به عنوان گزینه
از فرم پرسشنامه باتوجه به اعمال نظر . قرارگرفت

داري، کارشناسان منابع طبیعی و مهندسان اساتید جنگل
گیرنده تصمیمعضو  5که  منطقه و محیط زیست معدن

 تکمیل گردید که در رابطه با این تحقیق بودند
معیار یا گزینه را به طور امتیازاتشان در مورد هر 

. پرسشنامه مشترك ارائه دادند 8میانگین بیان کردند و 
ماتریس ها بر همدیگر، اهمیتارزش در نتیجه از تقسیم 

به  ماتریسدو هاي مقایسه زوجی به وجود آمدند که 
 .نشان داده شده اند 5و  4در جداول  صورت نمونه

هدف و  گیرندگان، یک پرسشنامه معیارها بهتصمیم 
در . ها به معیارها را تشکیل دادندهفت پرسشنامه گزینه

مقایسه زوجی انجام شد و به  301این تحقیق، تعداد 
با توجه به  .عنوان قضاوتهاي سازگار پذیرفته شدند

و تلفیق هاي مختلف، و گزینه معیارهاترکیبی از وزن 
ها، ارزش نهایی هر گزینه به دست آمد که این وزن

  مقادیر اعداد فازي  مقادیر کیفی قضاوت
  1،2،3  خیلی کم
  2،3،5  کم
  3،5،7  متوسط
  5،7،9  زیاد

  7،9،9  خیلی زیاد
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قابل ذکر  .شدتعیین  با سازگاري خوب، زینهبهترین گ
است که در این مقاله از نرم افزار خاصی استفاده نشده 

دستی و  صورتو همه فرمولهاي مربوط به روش به 
وارد شده و نتایج آن با دقت باالیی  excel در نرم افزار 
مراحل امتیازبندي و تحلیل  با توجه به. اندبه دست آمده

 روش زوجی با دیگر ارزشها در ارزشها و مقایسه
 AHPدرخت افرا  در این تحقیق، فازي، بهترین گزینه

به صورت  1در شکل  هاگزینه رتبه بندي نتایجو  است
  :عبارتند ازکه نموداري، آورده شده است 

:A5> A6 A1> A3> A2> A4>  .  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها نسبت به هدفماتریس مقایسه زوجی بین معیار -4جدول
 

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 سونگونمعدن نمودار  امتیازات گونه هاي گیاهی براي کاشت گیاهان برتر در  -1شکل 

  فازي  AHPبه روش

 هدف 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C وزن
198/0  778/0  

285/1  
8/1  

778/0  
285/1  
8/1  

4/1  
3 
5/4  

1 
8/1  

3 

4/1  
3 
5/4  

778/0  
285/1  
8/1  

1 
1 
1 

1C 

169/0  1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
333/2  
5/4  

714/0  
4/1  

3 

1 
333/2  
5/4  

1 
1 
1 

556/0  
788/0  
285/1  

2C 

081/0  222/0  
428/0  
1 

222/0  
428/0  
1 

1 
1 
1 

285/0  
6/0  

667/1  

1 
1 
1 

222/0  
428/0  
1 

222/0  
333/0  
714/0  

3C 

140/0  333/0  
714/0  
4/1  

333/0  
714/0  
4/1  

6/0  
667/1  
5/3  

1 
1 
1 

6/0  
667/1  
5/3  

333/0  
714/0  
4/1  

333/0  
556/0  
1 

4C 

081/0  222/0  
428/0  
1 

222/0  
428/0  
1 

1 
1 
1 

285/0  
6/0  

667/1  

1 
1 
1 

222/0  
428/0  
1 

222/0  
333/0  
714/0  

5C 
  

169/0  1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
333/2  
5/4  

714/0  
4/1  

3 

1 
333/2  
5/4  

1 
1 
1 

556/0  
788/0  
285/1  

6C 

169/0  1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
333/2  
5/4  

714/0  
4/1  

3 

1 
333/2  
5/4  

1 
1 
1 

556/0  
788/0  
285/1  

7C 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  و نتیجه گیري بحث
تواند روش تحلیل سلسله مراتبی کالسیک نمی

این روش سنتی . طرز فکر بشر را به درستی نشان دهد
بدون توازن هاي اغلب به خاطر استفاده از مقیاس

ها و ناتوانی آنها در مدیریت مناسب عدم اوتقض
ها و عدم صراحت در فرایند مقایسه زوجی، قطعیت داده

بنابراین در این تحقیق، روش . گیردمی  مورد انتقاد قرار
AHP براي ، هاي جدید و کامل استکه روش فازي

براي طرح بازسازي  گونه هاي گیاهی مناسبانتخاب 
از . دخیص داده شمس سونگون، مناسب تش معدن

طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازي، از تصمیم 
درباره هر یک از  ها و کارشناسان براي قضاوتگیرنده
هاي نسبی یک معیار در مقابل دیگري یا برتري اهمیت

یک گزینه نسبت به گزینه دیگر در حیطه هر معیار، 
ها به هر حال زمانی که تعداد گزینه. شدسوال پرسیده 

معیارها زیاد شوند، فرایند مقایسه زوجی، دست و پا و 
. روده و ریسک تناقض و ناسازگاري باال میگیر شد

براي جلوگیري از این ریسک، سعی شد که معیارها و 
هاي گیاهی با تعداد کمتر، ولی از دقت و ترجیح گونه

در  .ب شده و همه شرایط را پوشش دهندبیشتر انتخا
ر منطقه، مشخص شد که بررسی هاي انجام شده د

پتاسیم و فسفر و عناصر ریزمغذي در بخش معدن و 
و نیاز به  ندستهآزمایشگاه، کمتر از حد بحرانی 

پوشش گیاهی منطقه . است الزم کوددهی، قطعاً
می ترکیبی از گونه هاي ارسبارانی  سونگون، اکثراً

دلیل بر  نیز هدایت الکتریکی مطلوب خاك، .باشند
قلیاییت در خاك معدن ضعیف و  دارد آن غیرشور بودن

در کنار محدودیت هاي  .استشده ط نشان داده تا متوس
شناسایی و تدوین مختصات اکولوژیکی گیاهان منطقه، 
وجود خرد اقلیم هاي متعدد از همه سمت، موجب گشته 
تا به فاصله بسیار کمی از منطقه ارسباران، بسیاري از 

 بردباري نشان ندهند اهان براي رویش طبیعی از خودگی
. باره قطع شوندو کمربندها و حدود رویشی آنها به یک

بهترین شاهد این امر، فقدان پوشش گیاهی متنوع 

  حفاظت خاك و آب براي معیاردیگر، ها نسبت به همماتریس هاي مقایسه زوجی گزینه -5 جدول
  A6 A5 A4 A3 A2 A1 6C وزن
229/0  1 

8/1  

3 

4/1  

3 

5/4  

4/1  

3 

5/4  

1 
1 
1 

1 
8/1  

3 

1 
1 
1 

  افرا

165/0  1 
1 

1 

6/0  

667/1  

5/3  

6/0  

667/1  

5/3  

333/0  

556/0  

1 

1 
1 
1 

333/0  

556/0  

1 

لوطب  

229/0  1 
8/1  

3 

4/1  

3 

5/4  

4/1  

3 

5/4  

1 
1 
1 

1 
8/1  

3 

1 
1 
1 

 ون

105/0  285/0  

6/0  

667/1  

1 
1 
1 

1 
1 
1 

222/0  

333/0  

714/0  

285/0  

6/0  

667/1  

222/0  

333/0  

714/0  

 زرشک

105/0  285/0  

6/0  

667/1  

1 
1 
1 

1 
1 
1 

222/0  

333/0  

714/0  

285/0  

6/0  

667/1  

222/0  

333/0  

714/0  

 سیاه تلو

165/0  1 
1 

1 

6/0  

667/1  

5/3  

6/0  

667/1  

5/3  

333/0  

556/0  

1 

1 
1 
1 

333/0  

556/0  

1 

 آلوچه وحشی
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با وجود . ارسبارانی در سایت معدنی سونگون است
امتداد لکه هاي مرتعی تا درون سایت، تنها منطقه 
رویشی بلوط و چند نوع گونه محدود در شمال و شرق 

ند که با توجه به ارتفاع و تراکم درختان به شو دیده می
کمربندهاي . وضوح اتمام حدود رویشی دیده می شود

جهت شیب ها، میزان تابش درون دره ها،  ارتفاعی،
منابع تامین کننده رطوبت همانند رودخانه هاي دائمی و 
جنس خاك، عامل اصلی این تغییر چهره پوشش گیاهی 

از گیاهان دره شمالی  پس به راحتی بسیاري. هستند
کیلومتر، توان  2معدن سونگون به فاصله کمتر از 

در این میان  .توسعه در درون سایت را نخواهند داشت
از نقش تخریبی توسعه انسانی نباید چشم پوشی کرد 
که به واسطه توسعه کشاورزي، چراي دام، برداشت 
چوب و حتی عملیات عمرانی و معدنی حدود رویشی را 

ه ناخته و در بسیاري از نقاط که در گذشته مختل س
 چندان دور جنگل وجود داشته، توان رویش مجدد کامالً

نمونه واضح این امر، در شرق یا . از بین رفته است
 دخالتجنوب منطقه ارسباران دیده می شود که در اثر 

به شکل طبیعی دور از انسانی، پیشرفت مجدد جنگل 
سیاه تلو، ون،  ، افرا گونه هاي .ذهن به نظر می رسد

به علت بومی بودن و بلوط، زرشک، آلوچه وحشی، 
با محیط، بیشتر مورد تایید هستند که سابقه سازگاري 

پوشش می  در صورت کاشت، منطقه معدنی را کامالً
علیرغم مغایرت با اصول جنگل کاري علمی در  .دهند

قسمتهایی از سایت، مانند ساختمانهاي اداري و کارخانه 
از گونه هاي سوزنی برگ که داراي تیپ  ی توانم

در قسمتهایی که تخریب  .استفاده نمود هستند، مناسب
صورت گرفته و همچنین محل هاي دامپ باطله، از گونه 
هاي پیش قراول مانند سیاه تلو و آلوچه وحشی و افرا 

باید  که قدرت تثبیت باال و سازگاري بیشتري دارند
هاي براي کاشت بقیه گونه استفاده شوند تا محل را

  .گیاهی آماده کنند
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	ﯽﻧﺪﻌﻣﺖﺳا.يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑﻪﯿﻟواياﺮﺑيزﺎﺳزﺎﺑنﺪﻌﻣرد نﺎﻣزتﺎﻌﻟﺎﻄﻣنﺎﮑﻣاﯽﺠﻨﺳحﺮﻃمﺎﺠﻧاهﺪﺷوياﺮﺟا نآﺰﯿﻧهاﺮﻤﻫﺎﺑتﺎﯿﻠﻤﻋﮐافﺎﺸﺘنﺪﻌﻣعوﺮﺷﯽﻣدﻮﺷ
	جاﺮﺨﺘﺳا و ﻒﺸﮐ ﺪﯾﺪﺟ ندﺎﻌﻣ ﻪﮐ ﯽﻘﻃﺎﻨﻣ رد ﯽﻣﺖﺷاد ﺪﻨﻫاﻮﺧ دﻮﺟو ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز تاﺮﺛا ،ﺪﻧﻮﺷ. يزﺎﺳزﺎﺑنﺪﻌﻣﯽﮑﯾزاﻞﺣاﺮﻣﻢﻬﻣردياﺮﺟاﺮﻫحﺮﻃ
	ﻦﯾاﻪﻣﺎﻧﺮﺑﺎﻬﻨﺗﯽﺸﺨﺑزاﮏﯾحﺮﻃﯽﻧﺪﻌﻣﺖﺳاﻪﮐياﺮﺟا
	)2011( نﺪﻌﻣ يزﺎﺳزﺎﺑ ياﺮﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑﻤﺸﭼﺮﺳ ﺲﻣﻪ ترﺎﻐﭼ ﻦﻫآ ﮓﻨﺳ نﺪﻌﻣ و شور ﻪﺑ ار
	نآزانﺎﻣزعوﺮﺷﺎﺗنﺎﯾﺎﭘحﺮﻃوﯽﺘﺣﺲﭘزاﻪﺘﺴﺑ نﺪﺷنﺪﻌﻣﺰﯿﻧياﺮﺑﯽﺗﺪﻣدوﺪﺤﻣﺎﻧﻪﻣادااﺪﯿﭘ دﺮﮐﺪﻫاﻮﺧ
	يزﺎﻓﺪﻧدﺮﮐ بﺎﺨﺘﻧا . و يدﺎﺑآ ﻢﯿﻫاﺮﺑا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ يﻮﻠﻋ)2013 ( بﺎﺨﺘﻧا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻪﻤﺸﭼﺮﺳ ﺲﻣ نﺪﻌﻣ رد ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻧﻮﮔ
	ﻪﺠﯿﺘﻧردﮏﯾﻪﻣﺎﻧﺮﺑﻖﻓﻮﻣيزﺎﺳزﺎﺑردمﺎﻤﺗ لﻮﻃﺮﻤﻋ،نﺪﻌﻣﺪﯾﺎﺑردلﺎﺣ،يﺮﮕﻧزﺎﺑحﻼﺻاوﻪﺑزور نﺪﺷزاﺮﻈﻧﯽﻨﻓيدﺎﺼﺘﻗاوﺪﺷﺎﺑ
	لا هﺪﯾا ﻪﻨﯾﺰﮔ ﻪﺑ ﺖﻫﺎﺒﺷ شور ﺎﺑ ارﺪﻧدﺮﮐ ﻞﯿﻤﮑﺗ ،يزﺎﻓ . ﯽﺧﺮﺑ ﺖﯿﻌﻄﻗ مﺪﻋ ﻊﻓر رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ هدادﯽﻔﻄﻟ ﺮﮕﺴﻋ ،ﺎﻫرﺎﺑ ﻦﯿﻟوا ياﺮﺑ هداز لﺎﺳ رد1965 ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ يرﻮﺌﺗدﺮﮐ ﯽﻓﺮﻌﻣ ار يزﺎﻓ يﺎﻫ. ﻖﯿﻘﺤﺗ رد ﯽﺜﻠﺜﻣ يزﺎﻓ داﺪﻋا ،ﺮﺿﺎﺣ
	ﻞﺤﻣ ،ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﯾﺎﻬﻧ رد ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ ،دﻮﺷ حﻼﺻا ﺪﯾﺎﺑ نﺪﻌﻣ ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﺘﺧﺎﺳ و ﻦﯿﻣز زا دﺪﺠﻣ ﻂﯿﺤﻣ ﺎﯾ نﺪﻌﻣ ﺖﯾﺎﺳﺪﻨﺷﺎﺑ رﺎﮔزﺎﺳ ﻢﻫﺎﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺖﯾﺎﺳ ﺖﺴﯾز
	نﺎﻄﻠﺳ يﺪﻤﺤﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و2010
	ﺶﻫﺎﮐ ﺮﻈﻧ زا ﻢﻫ ،ندﺎﻌﻣ يزﺎﺳزﺎﺑ دﺎﺠﯾا و ﯽﮔﺪﻨﯾﻻآ و ﺪﺷر ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ و راﻮﻤﻫ يﺎﻬﻨﯿﻣز ﻪﻧﻮﮔ شروﺮﭘ دﺎﺠﯾا ﺮﻈﻧ زا ﻢﻫ و يرﻮﻧﺎﺟ و ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫﯽﻣ ﻢﻬﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﺐﺳﺎﻨﻣ هﺮﻈﻨﻣ و زاﺪﻧا ﻢﺸﭼﺪﺷﺎﺑ . ﺖﻬﺟ زا يﺪﻌﺑ هدﺎﻔﺘﺳا عﻮﻧ ﺮﻫ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ،نﺪﻌﻣ ﮏﯾ يزﺎﺳزﺎﺑﻦﯿﻣز ،ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ زا ﺖﻇﺎﻔﺣ و
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا. يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ
	،
	، ،ﻦﮑﻤﻣ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﮑﭼﻮﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار ﻦﮑﻤﻣ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﮔرﺰﺑ و ﺶﺨﺑﺪﯾﻮﻧ شزرا
	و
	ﺪﻨﻫد)هداز1965(. ﻪﻠﺴﻠﺳ ﯽﻠﯿﻠﺤﺗ ﺪﻨﯾاﺮﻓ رﺎﺑ ﻦﯿﻟوا ياﺮﺑ اﺮﻣ ﯽﺒﺗ)
	(لا سﺎﻣﻮﺗ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ ﻪﺋارا ،ﯽﺘﻋﺎﺳ هدﺮﺘﺴﮔ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳاﻢﯿﻤﺼﺗ رد يايﺮﯿﮔ يﺎﻫ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا هرﺎﯿﻌﻣﺪﻨﭼ ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻪﮐ دﻮﺷرﺎﯿﻌﻣ ،فﺪﻫ ﻞﻣﺎﺷ و درادﺎﻫ،وﻪﻨﯾﺰﮔﯽﻣ ﺎﻫﺪﺷﺎﺑ . ﻦﯾا رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
	( ،ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﮓﻧﺎﭼ ﻂﺳﻮﺗ ﻞﺻا رد ﻪﮐ)1996(ﺪﺷ حﺮﻄﻣ. نﻮﻨﮐﺎﺗ دوﺪﺣ33نارﺎﺒﺳرا ﺶﯾور صﺎﺧ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻧﻮﮔ ﻞﯿﺒﻗ زا ،ﻮﮐﺮﮐ ،بﺮﮐ ،زﺮﻤﻣ ،طﻮﻠﺑ،ﮏﺷرز ،ﻮﻠﺗ هﺎﯿﺳ ،جودرآ ،ﮏﻧارﺎﺑ ،راﺪﺧﺮﺳﺘﺧا لﺎﻏذ ،نو ،ﭻﻠﻣ ،ﯽﺸﺣو ﻪﭼﻮﻟآ ،ﻪ لﻮﮐ ﺖﻔﻫوو اﺮﻓاهﺮﯿﻏﺪﻧﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ. ﻦﯾا فاﺪﻫا يزﺎﺳزﺎﺑ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ
	ﻪﻌﺳﻮﺗ يزﺎﻓ يا)
	،نﺎﻫﺎﯿﮔﺶﻘﻧهﺪﻤﻋيا ردتادﻮﺟﻮﻣ ﯽﮔﺪﻧز،هﺪﻧزﻆﻔﺣﺖﻌﯿﺒﻃولدﺎﻌﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐاﯽﻣ ﺎﻔﯾاﺪﻨﯾﺎﻤﻧ
	كردطﺎﺒﺗرانﺎﻫﺎﯿﮔﺎﺑﻞﻣاﻮﻋ ﮏﯾژﻮﻟﻮﮐاﯽﮕﻧﻮﮕﭼ وهﺮﻬﺑيرادﺮﺑ،ﻪﻨﯿﻬﺑﻪﺑناﻮﻨﻋ تﺎﻋﻼﻃاﻪﯾﺎﭘﺖﺳا ياﻪﮐﺮﺑيراﺪﯾﺎﭘوراﺮﻤﺘﺳاتﺎﯿﺣ ﺎﻬﻧآردﻪﺻﺮﻋﻊﺑﺎﻨﻣ يﺎﻫﯽﻌﯿﺒﻃﯽﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗﺪﻧراﺬﮔ. تاﺮﯿﺛﺎﺗ رد يرﺎﮑﻫﺎﯿﮔ ﺪﯿﻔﻣ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ يرﺎﮑﻧﺪﻌﻣ ﻦﯿﻣز رﺪﻧﺎﺴﮑﻟا)1996(وﻪﮑﺳﺎﭘ)2003 ( ﻪﺑﺪﻧﺪﻣآ ﺖﺳد . نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺒﮐا)2007 ( 
	ﺪﻧﺪﺷ يﺪﻨﺑ ﺖﯾﻮﻟوا ﯽﻣﻮﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ،يزﺎﻓ. ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺖﻬﺟ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ،ﻪﻘﻄﻨﻣ ﮏﯾ ﯽﻣﻮﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔﯾا ﻞﯿﻟد و هدﻮﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺶﺷﻮﭘ ﯽﮕﻨﻫﺎﻤﻫ و يرﺎﺑدﺮﺑ ،ﺮﻣا ﻦﺖﺳا ﻪﻘﻄﻨﻣ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ و ﯽﻤﯿﻠﻗا ﻂﯾاﺮﺷ ﺎﺑ . رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻪﺘﺒﻟا ﻪﮐ ﺖﺳا يا ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ،ﯽﻣﻮﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا يرﺎﯿﺴﺑ ﯽﺘﻨﯾز ﺎﻬﻧآ ﯽﻨﯿ
	ﯽﺘﻨﺳﺪﻧدﺮﮐ بﺎﺨﺘﻧا.نارﺎﮑﻤﻫ و يﻮﻠﻋ
	ود ﻪﺑ ،ندﺎﻌﻣ يزﺎﺳزﺎﺑ حﺮﻃ رد ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ بﺎﺨﺘﻧا ﻢﯿﺴﻘﺗ هوﺮﮔﯽﻣﺪﻧﻮﺷ . زا ﻪﺘﺳد نآ ﻪﯿﻟوا ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﯽﻠﻣاﻮﻋ ﻂﯾاﺮﺷ ﺎﺑ ﺮﺗرﺎﮔزﺎﺳ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﺪﯾﺎﺑ ًﺎﻤﺘﺣ ﻪﮐ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ،ﻒﻠﺘﺨﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ نﺎﯿﻣ زا ،ﻪﻘﻄﻨﻣﺪﻨﺷﺎﺑ ﺎﻬﻧآ ﺎﺑ مزﻻ ﯽﮕﻨﻫﺎﻤﻫ و ﺐﺳﺎﻨﺗ ياراد . ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾا ﻪﻧﻮﮔ ندﺮﮐ 
	نﺪﻌﻣﺲﻣنﻮﮕﻧﻮﺳ ﺎﺑ388 ﻦﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ ﮓﻨﺳ نﺪﻌﻣ ﻂﺳﻮﺘﻣ رﺎﯿﻋ و6/0 ﺪﺻردردنﺎﺘﺳانﺎﺠﯾﺎﺑرذآ ،ﯽﻗﺮﺷرد130يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐلﺎﻤﺷﺰﯾﺮﺒﺗو70 يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ ﺮﻫا نﺎﺘﺳﺮﻬﺷو25يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐنﺎﺘﺳﺮﻬﺷ،نﺎﻗزرورد ﮏﯾﻪﯿﺣﺎﻧﯽﻧﺎﺘﺴﻫﻮﮐﻊﻗاوهﺪﺷﺖﺳا.عﺎﻔﺗراردﻦﯾﺮﺗﺪﻨﻠﺑ ﻪﻄﻘﻧنﺪﻌﻣ2460وردﺖﺴﭘﻦﯾﺮﺗﻪﻄﻘﻧ1700ﺮﺘﻣزا ﺢﻄﺳيﺎﯾرددازآﯽﻣ،ﺪﺷﺎﺑردﻪﺠ
	ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ - ﻞﮕﻨﺟ ﻪﺑ ندﺮﮐ ﻞﯾﺪﺒﺗ و ﺶﺣو تﺎﯿﺣ- و يزﺎﺳ ﺎﺒﯾز ﻪﺑذﺎﺟ دﺎﺠﯾانﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ،ﯽﺘﺴﯾرﻮﺗ يﺎﻫ ،ﯽﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ ﻊﺗﺮﻣ ،ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ و ﯽﺘﻌﻨﺻ ،يرﺎﺠﺗ)نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺒﮐا 2007.(ﻪﻧﻮﮔ ﺎﻬﻨﺗ ،ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﯾا رد ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﻞﮐ زا ﯽﯾﺎﻫ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔﺒﺳرا ﯽﺸﯾور ﻪﻘﻄﻨﻣ نارﺎ ﻪﮐ ﻞﮕﻨﺟ ﺎ
	ردﯽﻘﯿﻘﺤﺗﺎﺑناﻮﻨﻋًبﺎﺨﺘﻧادرﻮﻣهدﺎﻔﺘﺳا دﺪﺠﻣيﺎﻬﻨﯿﻣزجاﺮﺨﺘﺳاهﺪﺷﺎﺑشورﺪﻨﯾآﺮﻓﻞﯿﻠﺤﺗ ﻪﻠﺴﻠﺳ،ﯽﺒﺗاﺮﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣيدرﻮﻣردنﺪﻌﻣﺲﻣًنﻮﮕﻧﻮﺳ ، ﻞﮕﻨﺟيرﺎﮐﻪﺑناﻮﻨﻋﻪﻨﯾﺰﮔﺐﺳﺎﻨﻣياﺮﺑهدﺎﻔﺘﺳادﺪﺠﻣ ﻦﯿﻣزيﺎﻫجاﺮﺨﺘﺳاهﺪﺷردﻦﯾانﺪﻌﻣبﺎﺨﺘﻧاودﺎﻬﻨﺸﯿﭘ هﺪﺷﺖﺳا)نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺒﮐا2007 .(دﺎﻬﻨﺸﯿﭘرﻮﮐﺬﻣ سﺎﺳاﺮﺑﻞﻣاﻮﻋﺮﺛﻮﻣﺮﺑبﺎ
	ﯽﯾاﻮﻫ و بآ ﻂﯾاﺮﺷ ﺎﺑ رﺎﮔزﺎﺳ ﺪﯾﺎﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ.كﺎﺧ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ و كﺎﺧ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﯽﺳﺎﻨﺷ زا ﻪﮐ ﺖﺳا ﻪﯿﻟوا ﻞﻣاﻮﻋ ياﺮﺑ ﺮﺼﻨﻋ ﻦﯿﻣﻮﺳ ﺰﯿﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ
	ياﺮﺑ نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ ﻞﻣاﻮﻋ
	زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﺷ:
	( ،ﻪﻘﻄﻨﻣ زاﺪﻧا ﻢﺸﭼ
	ﻪﻧﻮﮔﻧا يﺎﻫ ،مود و لوا ﻞﻣاﻮﻋ سﺎﺳا ﺮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻪﻨﯾﺰﮔ زا ﯽﺧﺮﺑﺪﻧﺪﺷ در ﺎﻫ. ﺎﯾ ﺪﯿﺳا سﺎﺳا ﺮﺑ كﺎﺧ عﻮﻧ هﺪﯿﺠﻨﺳ ﯽﻟآ داﻮﻣ ،ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ،يرﻮﺷ ،ندﻮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻠﻗﯽﻣ ﺪﻧﻮﺷ) ﻮﻠﻧﺎﺻا2001.( نﺎﻫﺎﯿﮔ اﺮﻓا)
	يرﺎﻤﯿﺑ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺖﻣوﺎﻘﻣ تاﺮﺸﺣ و ﺎﻫ)ﺮﺑسﺎﺳالﻮﻃ ﺮﻤﻋﺖﺧردويراﺪﯾﺎﭘﻪﯾﺎﻣﺮﺳحﺮﻃ يراﺬﮔ( ،
	(ترﺪﻗ ﺪﺷر ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ و) ﺖﯿﻤﻫا سﺎﺳا ﺮﺑﺶﺷﻮﭘﻊﯾﺮﺳوخﺮﻧ ﻞﮕﻨﺟ حﺮﻃ رد ﺪﺷريرﺎﮐ(،
	، طﻮﻠﺑ)
	(
	هﺎﯿﮔ ندﻮﺑ سﺮﺘﺳد رد )نﺎﺳآ ﻞﻘﻧ و ﻞﻤﺣ( ،
	، نو)
	(
	( يدﺎﺼﺘﻗا ﯽﻫدزﺎﺑ)ﻪﺑرﻮﻈﻨﻣ ﺐﺴﮐﺪﻣآردودﺎﺠﯾالﺎﻐﺘﺷاياﺮﺑﻦﯿﻨﮐﺎﺳ(،
	، ﮏﺷرز)
	(
	، هﺎﯿﺳﻮﻠﺗ)
	بآ يزﺎﺳ هﺮﯿﺧذ و كﺎﺧ زا ﺖﻇﺎﻔﺣ ) ﯽﻠﺻا ﻪﻔﯿﻇو ﮏﺸﺧ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد نﺎﺘﺧرد(،
	(
	، ﯽﺸﺣو ﻪﭼﻮﻟآ)
	(
	عاﻮﻧا زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﯽﮔدﻮﻟآﺎﻫ )ﯽﻧﺪﻌﻣ هدﻮﻟآ ﻪﻘﻄﻨﻣ ياﻮﻫ ﻒﯿﻄﻠﺗ ﺖﻬﺟ ( ) يﻮﻠﻋ نارﺎﮑﻤﻫ و2011.( ،ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﯽﻫﺎﻔﺷ توﺎﻀﻗ ﺎﺑ اﺪﺘﺑا8 ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ لواﺪﺟ رد ﻪﻣادا رد ﻪﮐ ﺪﻧﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ1و2 ، ﺪﻧا هﺪﺷ هدروآ ﻪﻧﻮﻤﻧ ياﺮﺑ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ود.
	(
	ﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا
	ب (ﻪﯾﻮﻧﺎﺛ ﻞﻣاﻮﻋ :ﻞﮕﻨﺟ ﺪﯿﺗﺎﺳا زا ترﻮﺸﻣ ﺎﺑ ،يراد ﺖﻔﻫ ،ﻪﻘﻄﻨﻣ نﺪﻌﻣ نﺎﺳﺪﻨﻬﻣ و ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐﻌﻣﯽﻣ ﺮﺑ رد ار ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻤﻫ ﻪﮐ ﯽﻠﺻا رﺎﯿ بﺎﺨﺘﻧا ،ﺪﻧﺮﯿﮔ
	ﻪﻨﯾﺰﮔ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﺖﻔﻫ ،رﺎﯿﻌﻣ ﺖﻔﻫ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻫ ﺪﻧراد دﻮﺟو ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ ﻪﺑ .ﺐﯾﺮﺿﺖﯿﻤﻫاﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘيﺎﻫ ﻪﯿﻟوارد لوﺪﺟ3ﺖﺳا ﺺﺨﺸﻣ داﺪﻋا ﻪﺑ ﯽﻧﺎﺑز ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻪﮐ يزﺎﻓ ﺎﺑ ،نآ سﺎﺳا ﺮﺑ و هﺪﺷ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﯽﺿﺎﯾر ﻢﯿﺴﻘﺗ ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ ،ﻢﻫ ﺮﺑ ﺎﻫ ﺖﯿﻤﻫا دﻮﺟو ﻪﺑ ﯽﺟوز ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ يﺎﻫ ﺪﻧﺪﻣآ.
	)
	لوا (ﻪﺑ
	)
	= ﯽﮔرﺰﺑ ﻪﺟرد
	مود
	= هﺪﺸﻧ لﺎﻣﺮﻧ نزو)ﺮﻄﺳ ﺮﻫ داﺪﻋا ﻢﻤﯿﻨﯿﻣ( ،
	4- يﺪﻨﺑ ﺖﯾﻮﻟوا و  ﻪﻨﯾﺰﮔ ﺮﻫ ﯽﯾﺎﻬﻧ نزو ﻦﯿﯿﻌﺗ
	ﺖﺳا ﺮﯾز حﺮﺷ ﻪﺑ  شور ﻦﯾا ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﻮﻠﻋ2011:( ﻒﻟا- ﻪﻠﺴﻠﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺪﻨﯾاﺮﻓﺒﺗاﺮﻣﯽيزﺎﻓ)
	.............
	( 1-ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﻢﺳر 2-2-ﮑﺸﺗ ﯽﺒﺴﻧ ﯽﺟوز ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ ﻞﯿ)لواﺪﺟ رد4 و5ﺪﻧا هﺪﺷ هدروآ ﻪﻧﻮﻤﻧ رﻮﻃ ﻪﺑ(. 3- ﻪﮐ ﯽﺒﺴﻧ يﺎﻫ نزو ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ يﺎﻫ لﻮﻣﺮﻓ رد ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺪﻌﺑدﻮﺷ. 4-
	ﺲﻣ نﺪﻌﻣ ﯽﻟاﻮﺣ رد ﻪﮐ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾﺪﻨﭼنﻮﮕﻧﻮﺳ ﻪﻨﯾﺰﮔ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ،ﺪﻧراد ﺶﯾور ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺎﻫ ﺖﻓﺮﮔراﺮﻗ . ﺮﻈﻧ لﺎﻤﻋا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ مﺮﻓ زا ﻞﮕﻨﺟ ﺪﯿﺗﺎﺳا نﺎﺳﺪﻨﻬﻣ و ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ،يراد نﺪﻌﻣﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ وﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﮐ5 ﻮﻀﻋﻢﯿﻤﺼﺗ هﺪﻧﺮﯿﮔ ﺪﻧدﻮﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﺎﺑ ﻪﻄﺑار ر
	، يزﺎﻓ بﺮﺿ= = داﺪﻋا يزﺎﻓ ﻊﻤﺟ ﯽﻧﻮﺘﺳ ﻊﻤﺟ ،ﺮﻄﺳ=ﺮﻄﺳ ﺮﻫرد داﺪﻋا يزﺎﻓ ﻊﻤﺟ
	ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺎﻬﺷزرارد ﺎﻬﺷزرا ﺮﮕﯾد ﺎﺑ ﯽﺟوزشور
	ﮔ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑﻪﻨﯾﺰ،بﻮﺧ يرﺎﮔزﺎﺳ ﺎﺑ ﻦﯿﯿﻌﺗﺪﺷ. ﺮﮐذ ﻞﺑﺎﻗ هﺪﺸﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﺻﺎﺧ راﺰﻓا مﺮﻧ زا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا رد ﻪﮐ ﺖﺳا ﻪﺑ شور ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻬﻟﻮﻣﺮﻓ ﻪﻤﻫ وترﻮﺻ و ﯽﺘﺳد راﺰﻓا مﺮﻧ رد
	ﻪﻨﯾﺰﮔ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ،يزﺎﻓ،ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد اﺮﻓا ﺖﺧرد ﺖﺳا وﺞﯾﺎﺘﻧيﺪﻨﺑ ﻪﺒﺗرﻪﻨﯾﺰﮔﺎﻫ ﻞﮑﺷ رد1 ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ ،يرادﻮﻤﻧ ﻪﮐزا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ:
	ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺖﻗد ﺎﺑ نآ ﺞﯾﺎﺘﻧ و هﺪﺷ دراو هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑﺪﻧا .ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻞﯿﻠﺤﺗ و يﺪﻨﺑزﺎﯿﺘﻣا ﻞﺣاﺮﻣ
	.
	و ﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ ﻪﮐ ﺪﺷ ﯽﻌﺳ ،ﮏﺴﯾر ﻦﯾا زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑﻪﻧﻮﮔ ﺢﯿﺟﺮﺗ و ﺖﻗد زا ﯽﻟو ،ﺮﺘﻤﮐ داﺪﻌﺗ ﺎﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫﺎﺨﺘﻧا ﺮﺘﺸﯿﺑﺪﻨﻫد ﺶﺷﻮﭘ ار ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﻤﻫ و هﺪﺷ ب. رد د هﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ،ﻪﻘﻄﻨﻣ ر و نﺪﻌﻣ ﺶﺨﺑ رد يﺬﻐﻣﺰﯾر ﺮﺻﺎﻨﻋ و ﺮﻔﺴﻓ و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﯽﻧاﺮﺤﺑ ﺪﺣ زا ﺮﺘﻤﮐ ،هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآﻫﺘﺴ
	ﯽﻤﻧ ﮏﯿﺳﻼﮐ ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗ شور ﺪﻧاﻮﺗ ﺪﻫد نﺎﺸﻧ ﯽﺘﺳرد ﻪﺑ ار ﺮﺸﺑ ﺮﮑﻓ زﺮﻃ . ﯽﺘﻨﺳ شور ﻦﯾا سﺎﯿﻘﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ ﺐﻠﻏا يﺎﻫ نزاﻮﺗ نوﺪﺑ ﻀﻗتوﺎ مﺪﻋ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رد ﺎﻬﻧآ ﯽﻧاﻮﺗﺎﻧ و ﺎﻫهداد ﺖﯿﻌﻄﻗ ،ﯽﺟوز ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺪﻨﯾاﺮﻓ رد ﺖﺣاﺮﺻ مﺪﻋ و ﺎﻫراﺮﻗ دﺎﻘﺘﻧا درﻮﻣﯽﻣدﺮﯿﮔ . شور ،ﻖﯿﻘ
	يزﺎﻓشور ﻪﮐﺖﺳا ﻞﻣﺎﮐ و ﺪﯾﺪﺟ يﺎﻫ ، ياﺮﺑ بﺎﺨﺘﻧاﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ يزﺎﺳزﺎﺑ حﺮﻃ ياﺮﺑ نﺪﻌﻣﺸﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ ،نﻮﮕﻧﻮﺳ ﺲﻣﺷ هداد ﺺﯿﺨﺪ . زا ﻢﯿﻤﺼﺗ زا ،يزﺎﻓ ﯽﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﻞﯿﻠﺤﺗ شور ﻖﯾﺮﻃهﺪﻧﺮﯿﮔتوﺎﻀﻗ ياﺮﺑ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ و ﺎﻫ زا ﮏﯾ ﺮﻫ هرﺎﺑرد ﺖﯿﻤﻫا يﺮﺗﺮﺑ ﺎﯾ يﺮﮕﯾد ﻞﺑﺎﻘﻣ رد رﺎﯿﻌﻣ ﮏﯾ ﯽﺒﺴﻧ ي
	ﺖﺳا نﻮﮕﻧﻮﺳ ﯽﻧﺪﻌﻣ ﺖﯾﺎﺳ رد ﯽﻧارﺎﺒﺳرا . دﻮﺟو ﺎﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺎﻬﻨﺗ ،ﺖﯾﺎﺳ نورد ﺎﺗ ﯽﻌﺗﺮﻣ يﺎﻫ ﻪﮑﻟ داﺪﺘﻣا قﺮﺷ و لﺎﻤﺷ رد دوﺪﺤﻣ ﻪﻧﻮﮔ عﻮﻧ ﺪﻨﭼ و طﻮﻠﺑ ﯽﺸﯾورﯽﻣ هﺪﯾدﻮﺷ ﻪﺑ نﺎﺘﺧرد ﻢﮐاﺮﺗ و عﺎﻔﺗرا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﺷ ﯽﻣ هﺪﯾد ﯽﺸﯾور دوﺪﺣ مﺎﻤﺗا حﻮﺿو . يﺎﻫﺪﻨﺑﺮﻤﮐ ،ﯽﻋﺎﻔﺗرا ،ﺎﻫ هرد نورد ﺶ
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