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 چکیده 

به  قال آن  ندگان و انت فوالنزای پر یروس آن شیوع و

های اصاالی پهوهشااگران در  ها یکاای از دغدغااه انسااان

مناطقی از کشور که های اخیر بوده است. شناخت  سال

سیب یروس آ شیوع و شگیری  از  ترل و پی به کن پذیرترند 

هد  یادی خوا مک ز لف ک حل مخت یروس در مرا شیوع و از 

شده عوامل مؤثر اصلی  بر اساس مطالعات انجام کرد.

مذکور عبارت یروس  شیوع و به  بر  کی  ند از: نزدی ا

چه ها، دریا پرورش  ها، باتالق رود کز  یت، مرا ها، جمع

وستاها، بارندگی، دما و میزان باد شناسایی طیور، ر

ستان یب ا به ترت یت  برز،  شدند. درنها هران، ال های ت

قاام، اصاافهان، قاازویت، گلسااتان، گاایالن بیشااتریت 

 خطرپذیری رادارند.

بارای کال  1395پهوهش حاضر از نوع تحلیلی در ساال 

ابتدا عوامل مؤثر شناسایی و  کشور ایران انجام شد.

گان  ظرات خبر سیم با ن سته تق هار د به چ هی و  وزن د

ها با استفاده از منطق فازی تحلیل شدند  سپس داده

تعریف  توابع عضویت فازی برای هر دسته تعریف شد با

قانون مختلف تمامی حاالت موجود با روش ممادانی   36

 موردبررسی قرار گرفتند.

هدف از انجام پهوهش شناسایی مناطق خطرپذیر ایران 

با توجه به عوامل ماؤثر،  N5H8یروس نسبت به شیوع و

شه پهنه بود. طر به نق ندی خ ست ب نه د با نمو های  آمده 

گاازارش شاایوع ویااروس آنفااوالنزای پرناادگان مطابقاات 

 مناسبی دارد.

یدی: مات کل فوالنزا در  کل کانی، آن عات م ستم اطال سی

 گیرشناسی پرندگان، منطق فازی، همه
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 مقدمه

نوعی بیماری واگیردار  ،بیماری آنفوالنزای پرندگان

های اخیر شاهد شیوع ایت بیماری در سطح  است. در سال

بوده پا  سیا و ارو هش  آ صیت ج به خا جه  با تو ایم. 

بیت  یروس  یت و قال ا شاهد انت یروس،  یت و کی ا ژنتی

. ایت بیماری [1]ایم ها نیز بوده پستانداران و انسان

  ، به انسانتوسط فضوالت و مایعات بدن پرندگان مبتال

سرایت است. نمونه انتقال ایت بیماری از انسان  قابل

. در صاورت [2]شاده اسات به انسان بسیار کام مشاهده

دگان و قرار گرفتت ایت شیوع بیماری آنفوالنزای پرن

یت  تار ا یر رف کان تغ لف ام شرایط مخت یروس در  و

بیماری و جهش ژنتیکی و درنتیجه انتقال ایت ویروس 

تریت  از انسان به انسان وجود دارد، ایت موضوع مهم

شدن ویروس  گیر عالم دغدغه متخصصان است زیرا امکان

گیر شادن بیمااری  . عالم[3]و بروز فاجعه وجود دارد

ساله است. آخاریت دوره  25های  آنفوالنزا دارای دوره

بوده اسات.  1968فراگیری جهانی ایت بیماری در سال 

مااه در سراسار  6گیری ایت بیماری ظارف  امکان عالم

 .[4]جهان وجود دارد

Subtype ]تحت تیپ[  H5N1  ویروس آنفوالنزای پرنادگان در

از  2014در ساال  .[5]باعث تلفات سنگیت شاد 2004سال 

ماورد  386مورد ابتالی انسان به ایت بیماری  650بیت 

کشاور  63، در  2012. تا سال [6]مرگ بیمار گزارش شد

ها ابتالی مرغ و پرندگان وحشی به  مختلف جهان گزارش

ان مخابره شد. به عقیده بسیاری از آنفوالنزای پرندگ

صاد  صاحب بر اقت ماری  یت بی شیوع ا خرب  ثر م نظران ا

دامااداری و کشاااورزی بساایار عمیااق بااوده اساات. در 

یر  سال به های اخ نده را  هزار پر صدها  یران  یلا  دل

 معاادوم کاارده اساات.اسااتان  ۱۷شاایوع آنفااوالنزا در 

ندهان هزار شی  پر صا  ی وح کزی مخصو ناطق مر ، غاز در م

 2017تا ابتادای  2016سال شدند. از اواسط  کشفمرده 

بال  فوالنزا ۹به دن شیوع آن غی مورد  هزار  ۷۲۵، مر

ایران به علت داشتت شرایط آب  .[7]امحا شدندپرنده 

ش ستعد  خاص، م ستایی  نگ رو نوع و فره هوایی مت یوع و 

آنفوالنزای پرندگان است. تقریبا  در تمام روستاهای 

داری ماکیان برای استفاده از تخم ،  ایران شاهد نگه

وهوای متنوع  گوشت و سایر محصوالت هستیم. از طرفی آب

ایران ایت کشور را برای مهاجرت انواع پرندگان در 

 . [8]فصول خاص مستعد کرده است

زای  اساس قدرت بیماری ویروس آنفوالنزای پرندگان بر

سیم می آن سته تق به دود سیار  شوند. ویروس ها  هایی ب

 ٪100ومیاری در حادود  که ممکت است مرگ (HPAT)پاتوژن 

سیار  یان، ب به ماک قال  صورت انت شد و در  شته با دا

هااای آنفااوالنزای  . باااقی ویروس[10  9]واگیردارنااد

سی می تدایی تنف یم و اب ئم مال عث عال ندگان با شوند  پر

ست به کت ا ماری که مم مل بی گر عوا سیله دی یا  و زا 
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شی معموال  دچار وضعیت محیط تشدید شوند. پرندگان وح

کنند ولی ایت  عنوان ناقل عمل می بیماری نشده و به

یروس می لی  و ندگان اه بیت پر یادی  فات ز ند تل توا

تفاوت ماهیات ژنتیکای  . با توجه به[11]داشته باشد

حت تیپ صیات و  ت شاهد خصو یروس،  یت و لف ا های مخت

های آن هسااتیم،  هااای متفاااوت باایت زیاار دسااته واکنش

نش که برای شیوع به عوامل محیطی مختلف واک طوری به

ند فی دار یت از هدف مختل سیدن پهوهش ا شه به ر   نق

 H5N8 تیاپ تحت شیوع برابر در ایران کشور خطرپذیری

 است.  پرندگان آنفوالنزای ویروس

هااای ویااروس آنفااوالنزای  فااارغ از انااواع تحاات تیپ

شد و  فی ر مل مختل ثر عوا یروس برا یت و ندگان، ا پر

یر می یت  تکث یادی در ا طی ز مل محی بد. عوا سئله یا م

شرایط آب ند.  به  تأثیرگذار کی  ما، نزدی هوایی، د و

رودخانه، برکه و دریاچه، جهت و میزان باد، نزدیکی 

سان ندگی ان حل ز شهری  به م چه  ستایی و  چه رو ها 

. از طرفای ناوع [13  12]ازجمله ایت عوامال هساتند

است. پرورش و نگهداری پرندگان بومی نیز بسیار مهم 

یان در  هداری ماک شاهد نگ یران  ستایی ا ناطق رو در م

نزدیکی محل زندگی روستایان هستیم، ایت مسئله خود 

بیت  ماری در  نواع بی شیوع ا برای  طر  جاد خ عث ای با

سان ندگان و ان گر  ها می پر ندگان دی هاجرت پر شود. م

مناطق به محل آلودگی و بازگشت ایت پرندگان ناقل 

ت که باید مدنظر قرار گیرد. بیماری مسئله مهمی اس

ها باعث  ها عالوه بر شیوع بیشتر بیماری ایت مهاجرت

ایجاااد جهااش ژنتیکاای ویااروس آنفااوالنزای پرناادگان 

 .[14]شود می

 روش کار-2

است  یقیتطب یلی،در مقاله حاضر روش تحل یقروش تحق

سااامانه اطالعااات  یهااا یباار توانمنااد یااهو بااا تک

 یرانا یریخطرپذ یی( اقدام به شناساGIS) یاییجغراف

بر ب ماریدر برا فوالنزا ی ندگان یآن ید.  پر در گرد

 یااننما یقتحق یتشده در ا انجام های یت( فعال6)شکل 

 است.
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 شده در این پژوهش های انجام : شرح فعالیت1 شکل

 

 منطق فازی 2-1

شیت  که جان ست  ضیات ا طق در ریا نوعی من فازی  طق  من

ست.  شده ا یی  ساده دودو گوی  فازی ال طق  هوم من مف

پروفسور ، توسط دانشمند برجسته جهان درنخستیت بار 

یا  لی در کالیفرن شگاه برک سور دان فی زاده، پروف لط

. ایات منطاق شاباهت [15]ارائاه گردیاد 1965در سال 

بیشتری به تصمیمات ذهت انسان دارد. اساسا  کاری که 

جام می فازی ان ستم  به  یک سی شری  نش ب بدیل دا هد ت د

بل بان قا صلی ز ساختار ا ست.  کامپیوتر ا یت فهم   ا

 دانش، سیستم ساز، پایگاه فازی واسط  جز 4 از سیستم

است، که در  شده ساز تشکیل فازی غیر واسطاستنتاج و 

 شده است. مشخص ) 1شکل(

 

 : ساختار اصلی یک سیستم بر مبنای منطق فازی 2 شکل

جای تعابیر مطلق صفر و یکی از درجه  منطق فازی به 

ستفاده می فازی ا ضویت  کاربرد  ع به  جه  با تو ند.  ک

فراوان ایت منطق در علوم مهندسی در دهه اخیر شاهد 

اسااتفاده بساایار وساایع ایاات روش در علااوم مهندساای 

ایم. در ایت پهوهش به علت دقت باال و همچنیت  بوده

و   ArcGIS 10.4.1گرفتن خروجی و وارد کردن مجدد تحلیل ها به محیط نرم افزار 
 نمایش پایانی 

 و تعریف تابع عضویت ها و قواعد فازی  MatLabورود داده ها به نرم افزار 

 ASCIIخالصه سازی و خروجی گرفتن با فرمت 

 تعریف کالس های مجدد بر اساس ارزش هر الیه داده

  Georeferenceو   ArcGIS 10.4.1وارد کردن داده ها به محیط نرم افزار  
 کردن و استاندارد سازی داده ها

  Raster و  Vectorجمع آوری داده های 

 Aتعریف و شناسایی عوامل موثر در شیوع ویروس آنفوالنزای نوع 
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یت رو شبیه سب از ا یل دادهسازی منا برای تحل های  ش 

 شده است.  مکانی استفاده

 عوامل مؤثر شیوع ویروس آنفوالنزای پرندگان 2-2

عوامل مؤثر شیوع ویروس آنفوالنزای پرندگان به چهار 

شوند. اولیت دسته، عوامل مجاورت  دسته کلی تقسیم می

یا نزدیکی به آب جاری و ساکت است. دسته دوم مربوط 

هوایی شرایط آب و  سته می به  های  سوم محل شود. د

سته، محل هارمیت د ست. چ گان ا هاجرت پرد تراکم  م های 

شکل (ها با مردم است. در  پرندگان و تماس مستقیم آن

توان عوامل مؤثر بر شایوع ویاروس آنفاوالنزای  می )2

 پرندگان را مشاهده کرد.

 

-پرندگان آنفوالنزای ویروس شیوع بر مؤثر عوامل: 2 شکل

 نگارنده

 نزدیکی به آب-1-2-2

هاای  با اساتفاده داده 2014محمدحست فالح در سال 

نه آوری جمع سط نمو سطح  شده تو ندگان  گیری از پر

کشور ایران به وجود رابطه بیت نزدیک بودن به 

بتال  مال ا فزایش احت نه و ا یا رودخا چه  دریا

پرندگان به ویروس آنفوالنزای پرندگان پی برد. 

زندگی پرندگان به دریاچه که هرچه محیط  طوری به

یک فزایش  نزد یروس ا به و بتال  مال ا بود احت تر 

در ساال  Li-Qun Fang. با توجه به پهوهش [14]یابد می

ایت ارتباط فارغ از وجود پرنادگان مهااجر  2008

چه  فی هر ست. از طر چه ا تاالب و دریا کی  در نزدی

فزایش  بتال ا مال ا شد، احت کدتر با جود را آب مو

های مکانی ایت پهوهش باه  . در تحلیل[16]یابد می

چه که ها، باتالق دریا سبت ها و ها و بر باالتری ن زن 

صاص داده می ها اخت صاص وزن  به رود با اخت شود. 

رسیم.  هر الیه درنهایت به الیه نزدیکی به آب می

هااا و  تااوان نقشااه رودهااا، باتالق می )3شااکل (در 

 های ایران را مشاهده کرد.  دریاچه

 عوامل موثر 

نزدیکی به 
 آب

 رودخانه دریاچه  برکه

شرایط آب و 
 هوایی

 دما بارندگی میزان باد

مهاجرت 
 پرندگان

مجاورت با 
 انسان

تراکم 
 جمعیت

 روستا
مرغداری و  

 کشتارگاه
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 ایرانهای  ها و دریاچه ها، باتالق : نقشه رودها، برکه3 شکل

 شرایط آب و هوایی -2-2-2

شااده باارای انااواع  هااای انجام در اکثاار پهوهش

های تحت تیپ آنفوالنزای پرندگان شرایط آب  ویروس

بتالی  مال ا سزایی در احت به  تأثیر  هوایی  و 

به ندگان دارد.  هوایی  عنوان پر شرایط آب و  مثال 

کوهستانی به علت سرد و خشک بودن احتمال ابتالی 

. در [12]به هوای گرم و مرطوب داردکمتری نسبت 

هوایی به شرایط آب و  سی  ضر برر صورت  پهوهش حا

یق سط  دق یزان متو ست. م بوده ا ید  مورد تأک تر 

عنوان عوامل آب و  سالیانه دما، باد و باران به

انتخاب شد، سپس میزان تأثیرگذاری توسط هوایی 

با پهوهش سه  سان  مقای ظرات کارشنا گر و ن های دی

تایج پهوهش بق ن ید. ط ییت گرد ما  تع لف د های مخت

رابطااه مسااتقیمی بااا شاایوع ویااروس آنفااوالنزای 

. باااد  و کاااهش میاازان [19-17]پرناادگان دارد

شتر  شیوع بی ستقیمی در  تأثیر م یز  ندگی ن بار

. در [21  20]ویااروس آنفااوالنزای پرناادگان دارد

نقشه متوسط ساالیانه میازان ( 5و شکل ) )4شکل (

 توان مشاهده کرد.  باد و باران ایران را می
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باد ایران میزان سالیانه متوسط نقشه: 4 شکل

 

 ایران باران سالیانه متوسط نقشه: 5 شکل

 مهاجرت پرندگان -2-2-3

قال  مهم ندگان تریت راه انت فوالنزای پر یروس آن و

نده  بدن پر عات  ضوالت و مای با ف ستقیم  ماس م ت

. بساایاری از پرناادگان صاادها [22]آلااوده اساات

کنند تا به محل دیگری مهاجرت  کیلومتر را طی می

ه ویروس کنند، اگر در بیت ایت پرندگان موردی ب

یروس می شد، و بتال با سافت م ند م سیار  توا های ب

هش  ید ج طی جد شرایط محی ند و در  طی ک یادی را  ز

. ایاران [24  23]ژنتیکی خطرنااکی داشاته باشاد

ست.  هاجر ا نده م هزاران پر شاهد ورود  ساالنه 

 نوع به گوناگون نواحی به پرندگان ایت مهاجرت

نده ستگی پر گر مثال عنوان به .دارد ب نده ا  از پر

لی نوع شد، جنگ گل سمت به با ندق جن   یا لو ف

. رود ماای گلسااتان و مازناادران گاایالن، هااای جنگل

 ایران بیابانی مناطق به نیز بیابانی پرندگان

ند می ندگان. رو بزی پر یز آ ها و  تاالب سمت به ن

 کنند. مسیر را طی می ها دریاچه

 

 ایران پرندگان پذیر مهاجرت مناطق نقشه: 5 شکل

 مجاورت با انسان -2-2-4

شتر  ندگان بی با پر سان  کی ان ماس فیزی چه ت هر 

ها بیشتر است.  باشد احتمال انتقال ویروس به آن

مان ندگی  ه سبک ز به  جه  با تو شد  ته  که گف طور 



 
 

 8                                                            

 

حل  یان در م هداری ماک یران و نگ ستایی در ا رو

بتال آن طر ا شینان خ ندگی روستان یروس  ز به و ها 

ستایی  با  رو یران تقری ست. در ا یاد ا سیار ز ب

جود پس  و شد.  ستثنا با مر م یت ا که از ا ندارد 

با  سان  جاورت ان مل م لیت عا یران او ستاهای ا رو

. از طرفاای مراکااز تولیااد و [25]پرناادگان اساات

نگهداری مرغ و طیور در سطح کشور به علت تراکم 

یاد می بیت  ز ماری  سترش بی عث گ هم با ند  توا

پرندگان شود و از طرفی باعث انتقال ویروس به 

سا یت  نان تراکم جمع یزان  سوم م مل  گردد. عا ها 

باالتر  تراکم  قدر  ست. هرچ شور ا سطح ک مردم در 

 شود. باشد امکان انتقال ویروس بیشتر می

 ها تحلیل یافته -3

در قسمت قبل به بررسی عوامل مؤثر بر شیوع 

ویروس آنفوالنزای پرندگان پرداخته شد. پس از 

های مکانی مربوط به عوامل،  آوری انواع داده جمع

شدند. در  ArcGISافزار  ها وارد نرم ایت داده

شدند. سپس با  Georeferenceها  مرحله بعد داده

 و مراقبت استفاده ازنظر کارشناسان و راهنمای

 اسالمي جمهوري در آنفلوانزا بیماری کنترل

های  وسیله وزن ایران هر عامل استاندارد شد. به

های  شده از نظرات کارشناسان به تعریف کالس گرفته

های اصلی  ها به دسته مجدد و ادغام زیر دسته

هایی که  پرداخته شد. ایت کار برای ادغام الیه

ست. مثال  دارای واحدهای متفاوتی هستند ضروری ا

های  در دسته شرایط آب و هوایی ارزش زیر دسته

میزان باد )متر بر ثانیه( و دما )درجه 

سلسیوس( استانداردسازی شود سپس باهم ادغام 

گذاری مجدد  توان میزان ارزش می 1 )جدول(شوند. در 

هر عامل را که منجر به استاندارد شدن عوامل 

 شود، مشاهده کرد. می

 

 

1 جدول گذاری مجدد هر عامل جهت استانداردسازی : میزان ارزش  
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 در. شدند تجمیع کلی دسته چهار تحت عوامل ایت سپس

  .است شده مشخص کلی دسته در عامل هر سهم ) 2 جدول(

 هر زیر دسته در تشکیل دسته : سهم2 جدول

نام 

 دسته

زیر دسته 

 )عامل(

سهم زیر 

 دسته

 آب

 %40 ف.ا. برکه

 %40 ف.ا.دریاچه

 %20 ف.ا.رودخانه

شرایط 

آب و 

 هوایی

 %30 میزان باد

 %30 بارندگی

 %40 دما

 مهاجرت
ف.ا. مناطق 

 مهاجرت پرندگان
100% 

تراکم 

 جمعیت

 %15 جمعیت

 %35 ف.ا.روستا

ف.ا. مراکز 

پرورش و 

 کشتارگاه

50% 

 

خروجی گرفته  ASCIIهای اصلی با فرمت  سپس از دسته

شد. در مرحله بعد هر  MatLabافزار  شد و وارد نرم

چهار دسته یک تابع عضویت در نظر گرفته شد. در 

تابع عضویت و شکل تابع فازی مشخص ( 3)جدول 

 است.

 تابع فازی : تابع عضویت و شکل عضویت3 جدول

 عضویت تابع
شکل تابع عضویت 

 فازی

12345678910میزان ارزشنام عامل

30272421181512963کیلومترف.ا. برکه1

30272421181512963کیلومترف.ا.دریاچه2

30272421181512963کیلومترف.ا.رودخانه3

12345678910کیلومتر بر ثانیهمیزان باد4

بارندگی5
میلی متر بر 

مترمربع
1700150013501100950800650500350200

10131620222528303235سلسیوسدما6

7
ف.ا. مناطق 

مهاجرت پرندگان
30272421181512963کیلومتر

10326183110149197255315368نفربر کیلومترمربعجمعیت8

30272421181512963کیلومترف.ا.روستا9

10
ف.ا.مراکز پرورش 

و کشتارگاه
30272421181512963کیلومتر
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 مثلثی شکل
 )آب(

 

 ای ذوزنقه

)شرایط آب  

 و هوایی(  
 

 ای ذوزنقه

 )مهاجرت(

 

 ای ذوزنقه

)تراکم  

 جمعیت(
 

 مثلثی شکل

)تابع 

  خروجی(
 

 تابع همراه به خروجی و ها ورودی بعدازاینکه

 قوانیت سری یک باید حال شدند تعریف عضویتشان

 و ها ورودی ایت ارتباطی پل که شوند تعریف

 باشند ای گونه به باید قوانیت. باشند می خروجی

 پیکسل هر برای دارد امکان که حاالتی تمام که

 تحقیق ایت در. بربگیرند در را آید وجود به

 36 شود، گرفته نظر در حاالت تمام اینکه برای

 با مستقیم رابطه عدد ایت که دارد وجود قانون

پس از اجرای قوانیت  .دارد ها ورودی عضویت توابع

 شد.  ArcGISافزار  فوق نتیجه حاصله وارد نرم

 نتایج -4

 را سازی مدل نهایی نتیجه توان می(  7شکل ) در

در ایت نقشه پیش بینی خطرپذیری  .کرد مشاهده

ایران در برابر بیماری آنفلونزای پرندگان به 

 مشخص شده است.های مختلف ایران  استانتفکیک 

بعد از تهیه نقشه فوق برای به دست آوردن 

میزان دقت کار تصمیم بر آن شد که ایت نقشه با 

استفاده از گزارش های عینی مورد ارزیابی قرار 

 مشاهده(  7شکل ) در که طور همان بگیرند.

 شده گزارش موردهای و آمده دست به نقشه ،کنید می

 ]7[ 2017 ژانویه ماه تا 2016 سال اواخر در
 به درنهایت. دارند یکدیگر با مناسبی مطابقت

 اصفهان، قم، البرز، تهران، های استان ترتیب

 خطرپذیری بیشتریت گیالن گلستان، قزویت،

 .رادارند
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 آنفوالنزای ویروس شیوع خطر بندی پهنه نقشه: 7 شکل            

 شده گزارش موارد و ایران در پرندگان

نوع داده مکانی مورد استفاده  4جدول شماره در 

آماده ها  یت پهوهش و همچنیت منبع ایت دادهدر ا

 است. 

نااااوع داده  

 مکانی

 منبع داده 

 -برکاااااااه 

 -رودخانااااه 

 دریاچه 

 www.diva-gis.org وکتور)خطی(

 [26] رستر میزان باد 

میاااااااازان 

 -بارناااادگی 

 دما

 [27] رستر

مناطق مهاجرت 

 پذیر پرندگان 

وکتاااااااور 

 )سطحی(

biodiversitymapping.org 

وکتور )نقطه  روستاها 

 ای(

www.diva-gis.org 

وکتور )نقطه  جمعیت 

 ای(

www.diva-gis.org 

وکتور )نقطه  کشتارگاه ها 

 ای(
[28]  

www.openstreetmap.org 

 یااروسو یوعخطاار شاا یبنااد پهنهدر زمینااه تهیااه 

فوالنزا ندگان در ا یآن پهوهش  یرانپر سفانه  متا

خی از  ما بر ست. ا ته ا صورت نگرف یادی  های ز

شیوع  طر  بر خ موثر  مل  سی عوا به برر ها  پهوهش 
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فوالنزا یروسو ندگان در ا یآن ته پر یران پرداخ

ایاات پااهوهش هااا کااه بیشااتر در حیطااه انااد. 

یدانی  سی م به برر ند،  قرار دار یدمولوژی  اپ

قال  شیوع و انت بر  موثر  طی  لف محی مل مخت عوا

یروس فوالنزا و ندگان یآن ند. پر ته  می پرداز الب

طی  مل محی شد، عوا ته  یز گف قبال ن که  نه  همانگو

فوالنزای  یروس آن یک و به ژنت یادی  ستگی ز واب

ساله  هر  ندگان دارد و  ست،پر کت ا به  مم سبت  ن

یت  فاوتی از ا کنش مت طی وا لف محی مل مخت عوا

می توان مقایساه  5در جدول . باشیمویروس شاهد 

ای از عوامل بررسی شده در پهوهش حاضر و پهوهش 

نه را  یت زمی خارجی در ا لی و  شابه داخ های م

کرد.  شاهده  ستفاده از م با ا ها  پهوهش  یت  ا

عوامل موثر و بررسی میزان تاثیر آنها و تهیه 

 نقشه مورد بررسی قرار گرفته اند.

 
پهوهش 

 حاضر
[28] [14] 

[29] [30] 

    * * باد یزانم

 * * *  * بارندگی

 * * * * * دما

مناطق مهاجرت 

 پرندگان
*   

 * 

 * *   * جمعیت

   * * * روستا

مراکز پرورش و 

 کشتارگاه
* * * 

* * 

 *  * * * محیط های آبی

بررسی عوامل و 

 میزان تاثیر
* * * 

* * 

 * *   * تهیه نقشه

 

یت در یزان پهوهش ا مل هر تأثیر م یق از عا   طر

  استخراج نخبگان نظرات و دیگر های پهوهش مطالعه

شنهاد. شد تی های پهوهش در گردد می پی یزان آ  م

 تر دقیااق و میاادانی صااورت به عواماال تااأثیر

 . گیرد قرار موردبررسی
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