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 چکیده 

بٌذی اػواا    دس بشخی اص هٌاطق سٍػتایی، بِ دلیل ػذم ٍرَد ؿبکِ آبشػاًی، ریشُ  

بکِ، باا  باَدى ّضیٌاِ اًتقاا  آ  اص هٌااطق هزااٍس، ػاذم نیسیا  هٌاػا           ؿذُ دس ؿ

ّاای باَهی    فیضیکَؿیویایی آ  ؿبکِ آبشػاًی ٍ ّوچٌایي باذلیل اطاابق دایاذاس ػااصُ     

ّاای   ّاای خـا ، رخیاشُ آ     ّای ػطحی با ؿشایط هَراَد دس هحایط   آٍسی آ  روغ

اهیي آ  هاَسد ًیااص   اَاًذ ًقاؾ هْوای سا دس اا    ّا هی ػطحی هَقتی بِ نو  ایي ػاصُ

ػااصی   ای با ّذف ابییي ػاصٍناسّای بْیٌِ ایي احقیق دٍ هشحلِ. رَاهغ هحلی ایسا نٌذ

آٍسی آ  دس هٌاطق سٍػاتایی دس اػاتاى بَؿاْش باِ اًزاام سػایذُ        ّای بَهی روغ ػاصُ

ِ  دس هشحلِ ًخؼ ، بِ ؿٌاػایی دقیق ایي ػاصُ. اػ  ّاای هختلاف دشداختاِ     ّا اص رٌبا

گیاشی اص فٌاَى هلااحبِ ٍ     داهِ دس قال  سٍؽ احقیق نیسای ٍ باا بْاشُ   دس ا. ؿذُ اػ 

ّا اص هٌظش نویا  ٍ نیسیا  هاَسد بشسػای قاشاس گشفتاِ        هـاّذُ هؼتقین، ػاختاس ػاصُ

اًباسّاا ًـااى داد ناِ اص     ّاای نیسیا  آ  دس آ    ّوچٌیي، ازضیِ ٍ احلیل ًوًَِ. اػ 
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 ناسؿٌاع اسؿذ داًـگاُ ػلَم نـاٍسصی ٍ هٌابغ طبیؼی گشگاى. 5
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اساهتش دس حاذ هطلاَ  ٍ هزااص    د17گیشی ؿذُ رْ  ؿش  اًؼاى،  داساهتش هْن اًذاص18ُ

ااَاى باِ    اػتاًذاسدّای آ  نـَس قشاس داسد ٍ با سٍؽ ػادُ نلشصًی با دَدس دشنلاشیي های  

بش اػاع ًتایذ حاكل اص ایي احقیق دس . اًباسّا اهیذٍاس بَد ػاصی نیسی  آ  دس آ  بْیٌِ

 ااَاى رْا    ّاای بؼایاس ػاادُ، اسصاى ٍ باا هلاالی هحلای های        بؼیاسی هاَاسد باا سٍؽ  

اَاى با اهکاًات ٍ هلالی  اص طشفی دس هَاسد اًذک دیگش هی. ّا اقذام ًوَد ػاصی ػاصُ بْیٌِ

ّا بِ ًحَ هٌاػبی  ّای بِ هَقغ، اص ػاصُ دزیش فیضیکی ٍ اقتلادی ٍ ًیض با دیـگیشی اَریِ

ّا با داًؾ ًَیي ٍ اهکاًاات ٍ   بٌابشایي طبق الگَی اسایض، چٌاًچِ ایي سٍؽ. اػتسادُ ًوَد

ػاصی ؿًَذ، باِ دلیال ًـااى دادى نااسایی حاذانخش ٍ       ضات رذیذ ّواٌّگ ٍ بْیٌِازْی

آهیضی ّوشاُ خَاّاذ   داؿتي دـتَاًِ هـاسن  ٍ دزیشؽ هشدهی، ّوَاسُ با ًتایذ هَفقی 

 .بَد

ّاای ػاطحی، آ  اًبااس، داًاؾ      هٌاطق سٍػتایی، رواغ آٍسی آ  : واژگان کلیدی 
 بَهی

 مقدمو

شای بـاش، ػااهلی هْان ٍ اؼیایي نٌٌاذُ باشای ااذاٍم        آ  با داسا بَدى ًقؾ هادسی ب

صًذگی بـش، حیَاًات ٍ گیاّاى دس سٍی نشُ صهیي ٍ بیَػسش بِ ؿواس هی سٍد ٍ با بشطشف 

هلاسف ؿش ، هلاسف نـااٍسصی ٍ هلااسف كاٌؼتی    : نشدى ًیاصّای اٍلیِ بـش ّوچَى

دػتشػی بِ هٌاابغ   اهشٍصُ ی  هیلیاسد ًسش دس رْاى اص. نٌذ ایي ًقؾ هْن خَد سا ایسا هی

 2025دس كَست ااذاٍم سًٍاذ نٌاًَی، ااا ػاا       . دایذاس ٍ هقشٍى بِ كشفِ آ ، هحشٍهٌذ

 ,Kuylenstierna)هیالدی، دٍ ػَم روؼی  رْاى با ایي بحاشاى سٍباشٍ خَاٌّاذ باَد     

بِ ّویي دلیل انخش ناسؿٌاػاى خبشُ آ  دس دًیا، ًضاع رَاهغ بـشی سا دس آیٌذُ . (1997

ّای رْاى، آػایا   اگشچِ اص بیي قاسُ(. 1385،140ًَسی ػپْش، )داًٌذ  آ  هی بش ػش هٌابغ 

باؿذ ٍلای   نیلَهتش هکؼ  دس ػا  هی 32690داسای بیـتشیي هیضاى باسؽ، یؼٌی بالغ بش 

هتاػساًِ با اَرِ بِ هَقؼی  خاف ایشاى دس ایي قاسُ، بیؾ اص ًلف هؼاح  آى سا اقلاین  

هیلیوتش ًیض  25بشخی اص ایي ًَاحی باسًذگی بِ  خـ  ٍ فشاخـ  فشاگشفتِ اػ ، نِ دس

ایي هٌااطق ناِ قؼاو  اػظوای اص نـاَس سا اؿا ا        (. 5، 1387ػش  خذسی،)سػذ  هی

ِ   ًوَدُ ای باا سناَد قابال اَراِ هٌاابغ طبیؼای اص رولاِ         اًذ دس ػشآغاص احاَ ت اَػاؼ
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هبتکاش ٍ  هشدم ایي هٌااطق باا رٌّای    . باؿٌذ دػتشػی بِ هٌابغ نافی ٍ دایذاس هَارِ هی

باشداسی اص   ٌّشهٌذ بشای هقابلِ با بحشاى نوبَد آ ، الوین باِ طشاحای، ػااخ  ٍ بْاشُ    

ّاا باا ؿاشایط     اًذ، نِ دس ًَع خاَد ایاي سٍؽ   آٍسی آ  باساى ًوَدُ ّای بَهی روغ سٍؽ

ّاایی ناِ بطاَس     یکی اص سٍؽ. ر شافیایی، ارتواػی ٍ اقتلادی هٌطقِ ناهالً اطابق داسد

ػج ناّؾ ٍابؼتگی بِ هٌابغ آ  هؼوَ  ًظیش چاُ ٍ سٍدخاًاِ باؿاذ،   اَاًذ با هؼتقین هی

باؿاذ   باشداسی اص آ  بااساى دس هحال بااسؽ های      آٍسی ٍ بْشُ اػتحلا  آ  باساى یا روغ

ّاای   آٍسی سٍاًاا   آٍسی آ  بااساى باِ فشآیٌاذ رواغ     رواغ (. 1385،2طباطبایی یضدی،)

ٍ ( طَح آصاد صهایي ػاقف، هحَطاِ اطاشاف خاًاِ، ػا     )ّای ػطحی اص ی  ػطی  رشیاى

 . (Phillips, 2005)ؿَد  اػتسادُ هسیذ اص آى اطالق هی

بٌذی اػوا  ؿاذُ   دس بشخی اص ًقاط نـَس، بِ دلیل ػذم ٍرَد ؿبکِ آبشػاًی، ریشُ  

دس ؿاابکِ، بااا  بااَدى ّضیٌااِ اًتقااا  آ  اص هٌاااطق هزاااٍس، ػااذم نیسیاا  هٌاػاا      

ّاای باَهی    اطابق دایاذاس ػااصُ   فیضیکَؿیویایی آ  ؿبکِ آبشػاًی ٍ ّوچٌیي، بَاػطِ

ّای ػطحی با ؿشایط هَرَد دس هٌطقاِ، اٌْاا ساُ اااهیي آ  هاَسد ًیااص       آٍسی آ  روغ

ّاا   چٌاًچِ ایاي سٍؽ . ّای ػطحی هَقتی اػ  اًؼاى رْ  هلاسف هختلف، رخیشُ آ 

ػاصی ؿًَذ، بِ دلیل ناسایی قابل قباَ  ٍ دازیشؽ    با داًؾ ًَیي ٍ ازْیضات رذیذ بْیٌِ

 . آهیضی ّوشاُ خَاٌّذ بَد ّوَاسُ با ًتایذ هَفقی  هشدهی،

آٍسی آ  باساى، باِ نـاَس ػاشاق     ّای روغ بشخی بش ایي باٍسًذ ػشهٌـا اٍلیي اکٌی 

 ,.Falkennmark et al)باؿاذ   ػاا  های   5000گاشدد ٍ داسای قاذهتی بایؾ اص     بشهای 

ى، رْا  بقاای   آٍسی آ  بااسا  هشدهاى سٍصگاساى قذین با اکیِ ناهل بش سٍی روغ (.2001

ّاای   آٍسی آ  بااساى دس طای قاشى    خَد، ًاخَدآگاُ هزبَس بِ اَػؼِ فٌاَى باَهی رواغ   

(.Mbilinyi, 2005,792)اًاذ   گزؿتِ ؿذُ
دس ػاالیاى اخیاش ًیاض دس نـاَسّای طاداي ٍ       

آٍسی آ  باساى بِ هٌظَس هلاسف غیش ؿش  بْشُ گشفتِ ؿاذُ   ّای روغ آلواى، اص ػیؼتن

 (United Nation Environment Programme, 2004).اػ  

ّاای ػاطحی ٍ    آٍسی آ  ّاای باَهی رواغ    اص بیي هطالؼات اًذنی نِ دس هَسد ػاصُ

آباادی ٍ   هْاذی : اَاى بِ هاَاسد ریال اؿااسُ ًواَد     ػاصی آًْا اًزام گشفتِ اػ  هی بْیٌِ

. ، دس دظٍّـی بِ اـشیی فٌاٍسی آبشػاًی نَیش اص رولِ آ  اًباس دشداختٌذ(1382)باقشی 

ایي هطالؼِ ضوي اانیذ بش طشاحی ایي ػاصُ بِ ایي ًکتِ هْن اؿااسُ ؿاذُ اػا  ناِ     دس 
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بایذ ضوي بِ سٍص نشدى ایي ػاصُ با داًؾ ًَیي،  صم اػ  هـااسن  ٍ دازیشؽ هشدهای    

ّاای باَهی    ، دس احقیقی باِ بشسػای ػااصُ   (1383)ؿاُ ٍلی ٍ ّوکاساى . ّن لحاظ ؿَد

اًاذ ٍ باا    وِ خـ  اػتاى فاسع دشداختِّای ػطحی دس هشااغ خـ  ٍ ًی آٍسی آ  روغ

ًتایذ ایي احقیق ًـاى دادُ . اًذ ّای هَسد ًظش ًوَدُ ّایی اقذام بِ بْبَد ػاصُ بیاى سٍؽ

ّا بشای هلاسف هختلاف دس هشاااغ هازنَس ًتاایذ سضاای        اػ  نِ اػتسادُ اص ایي سٍؽ

اامهیي آ    ، دس دظٍّـای دسبااسُ هاذیشی    (1385)ًَسی ػپْش . بخـی سا بِ ّوشاُ داسد

گیشی  آؿاهیذًی سٍػتاّای ایشاى، بِ ٍضَح بِ ایي ًکتِ هْن اؿاسُ ًوَدُ اػ  نِ با بْشُ

ّا ٍ سٌّوَدّای ػاصهاى بْذاؿ  رْاًی ٍ ًیض ازشبیات هَفاق دیگاش نـاَسّا،     اص اَكیِ

 .اَاى بِ بْبَد ػاصٍناسّای هٌابغ امهیي آ  ؿش  سٍػتاّای ایشاى اهیذٍاس بَد هی

ّاای   اًباسّاا ٍ آ   ای اًاذنی ناِ دس هاَسد هقَلاِ نیسیا  آ  دس آ      اص هیاى هطالؼا

ظساشصادُ  : اَاى بِ هاَاسد صیاش اؿااسُ ًواَد     آٍسی ؿذُ اًزام گشفتِ اػ  هی ػطحی روغ

اًباسّاای ؿْشػاتاى هیٌَدؿا  اػاتاى گلؼاتاى       ، دس طی احقیقای دسبااسُ آ   (1385)

هاَسد بشسػای قاشاس دادُ     داساهتشّای هختلف ؿیویایی ٍ هیکشٍبای آ  دس آ  اًباسّاا سا  

ًتایذ ایي احقیق ًـاى داد نِ اص ًظش داساهتشّای ؿیویایی هاًٌذ اػیذیتِ، ّاذای   . اػ 

الکتشیکی، قلیائی ، ػختی، نلشٍس، ًیتشات، هٌگٌض دس هقایؼِ با اػاتاًذاسدّای آ  ؿاش    

نـَس دس حذ هطلَ  قشاس داسًاذ، اهاا غلظا  بؼاای اص داساهتشّاای ؿایویایی اص رولاِ        

اص ًظاش هیکشٍبای ًیاض آًاالیض     . سات، آّي، ػش  ٍ نشٍم اص حذ هزاص بیـتش بَدُ اػا  فؼ

ّا ًـاى داد نِ آ  ایي هخاصى داسای هـکل رذی اػ ، نِ آلاَدگی ؿایویایی ٍ    ًوًَِ

ّای ػطحی، نـاٍسصی، فاَ ت حیَاًی ٍ اًؼااًی باَدُ    هیکشٍبی ًاؿی اص ًسَر فاضال 

ّاای ػاطحی    ای بِ هقایؼاِ نیسیا  آ    هطالؼِ ، دس(1388)اػوؼیلی ٍ ّوکاساى . اػ 

ّای صیشصهیٌی اضسیقی باِ ؿابکِ اَصیاغ     ّای بَهی ٍ آ  آٍسی ؿذُ دس هخضى ػاصُ روغ

ًتایذ ایي احقیق ًـااى داد ناِ دس انخاش    . اًذ آ  دس سٍػتاّای اػتاى بَؿْش اقذام ًوَدُ

ی داسای ّاای باَه   ّای رخیاشُ ؿاذُ دس هخاضى ػااصُ     هَاسد نیسی  فیضیکَؿیویایی آ 

لای ٍ ّوکااساى   . باؿاٌذ  اشی ًؼب  بِ آ  اضسیقی بِ ؿبکِ اَصیغ آ  هی نیسی  هٌاػ 

(Lee et al., 2009)    آٍسی ؿاذُ اص لحااظ    ّاای ػاطحی رواغ    ، باا بشسػای نیسیا  آ

ًتایذ هطالؼاِ آًْاا ًـااى دادُ    . اًذ ؿیویایی ٍ هیکشٍبی، بِ ًتایذ اسصؿوٌذی دػ  یافتِ
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آٍسی ؿذُ بش خالف نیسیا  هیکشٍبای    ّای روغ یی آ اػ  نِ بِ لحاظ نیسی  ؿیویا

 .دس حذ هطلَبی قشاس داسًذ

ااَاى باِ ایاي ًکتاِ هْان دػا  یافا  ناِ اگاش           با اَرِ بِ هطالؼات اًزام ؿذُ هی

ّای ػطحی دس هٌاطق سٍػتایی  آٍسی آ  ّای روغ ػاصی ػاصُ ػاصٍناسّایی رْ  بْیٌِ

ی ٍ نن آبی دس هٌااطق خـا  ٍ ًیواِ    اَاًذ باػج ناّؾ احشات خـکؼال اسائِ گشدد، هی

اص طشفی لضٍم اَرِ باِ نیسیا  آ  رخیاشُ ؿاذُ دس بشخای اص ایاي       . خـ  نـَس گشدد

ّاا ٍ   بِ ػٌَاى  هٌبغ نوکی ااهیي آ  ؿش  ػالن ٍ اسصاى دس داظٍّؾ ( آ  اًباس)ّا  ػاصُ

 .سػذ ّای سٍػتایی، ضشٍسی بِ ًظش هی سیضی بشًاهِ

ّاا سا   ایٌکِ آیا ایي ػااصُ : باؿذ دٍ دشػؾ هْن هی ّذف اص ایي هطالؼِ داػخ دادى بِ

ِ  اَاى با سٍؽ هی ػااصی ًواَدآ آیاا آ      ّایی ػادُ، اسصاى ٍ با اکیِ بش هلالی هحلی بْیٌا

، نیسیا   صم فیضیکَؿایویایی ٍ هیکشٍبای    (آ  اًباس)ّا  رخیشُ ؿذُ دس هخضى ایي ػاصُ

اؿذآ ایي دظٍّؾ هیاذاًی باِ   ب رْ  ااهیي آ  ؿش  هَسد ًیاص هشدم سٍػتایی سا داسا هی

ٍ ًیاض   2گستِ با الْام اص الگَی اسایض ّای دیؾ دّی بِ دشػؾ بِ هٌظَس داػخ 1سٍؽ السیقی

اًباسّاا ٍ هقایؼاِ هقاادیش آًْاا باا حاذٍد        ّاای نیسیا  آ  دس آ    ازضیِ ٍ احلیل ًوًَِ

 .هطلَ  ٍ هزاص اػتاًذاسد هٌْذػی آ  ٍصاست ًیشٍ اًزام گشفتِ اػ 

 قیق شناسی تح رًش

هٌطقِ هَسد هطالؼِ دس ایي دظٍّؾ سٍػتای فقیِ حؼٌاى اػ  نِ دس رٌاَ  غشبای   

دقیقاِ ؿاوالی ٍ    29دسراِ ٍ   51ؿْش خَسهَد دس ؿْشػتاى دؿتی با طَ  ر شافیایی 

طبق اقؼین بِ سٍؽ آهباشطُ  . باؿذ دقیقِ ؿشقی ٍاقغ هی 39دسرِ  28ػشم ر شافیایی 

بیاباًی قشاس داسد ٍ هتَػط باسًذگی ػاالیاًِ   هحذٍدُ هَسد هطالؼِ دس اقلین گشم ٍ خـ 

هتش 5/2بش اػاع آهاس هَرَد، هتَػط ػشػ  باد . هتش بشآٍسد گشدیذُ اػ  هیلی 267آى 

ػاالِ   30آهااس  )باؿاذ   دس حاًیِ ٍ رْ  غال  باد دس ایي هٌطقِ ؿوا  غش  ٍ غاش  های  

ؿؾ ایي سٍػتا اؼذاد نل خاًَاسّای اح  دَ(. ایؼتگاُ َّاؿٌاػی ؿْش بَؿْش( 87-58)

                                                 
1   Ortiz 
2   Mixed method 
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آهااس  )ًسش اػالم ؿذُ اػا    416، ّـتاد خاًَاس ٍ روؼی  نل ایي سٍػتا 1388دس ػا  

 (.1388خاًِ بْذاؿ  سٍػتایی فقیِ حؼٌاى، 

 
 هَقؼی  ٍ هحذٍدُ هٌطقِ هَسد هطالؼِ -1ؿکل 

 

دس ایي ًاحیِ ضشی  ا ییشات باسًذگی صیاد ٍ باسؽ ػالیاًِ نوتش اص ابخیاش ٍ اؼاشق     

ّاای   بِ ّویي دلیل، ّوچَى دیگش هٌاطق خـ  ٍ ًیوِ خـ  دًیا، ًَػاى. ػ بالقَُ ا

باسًذگی دس هقیاع خطی ٍ ػالیاًِ ؿشایط اقتلادی ٍ ارتواػی سا دس ایي ًَاحی ؿاذیذاً  

ػاالِ   بشاػاع آهاس بلٌذ هذت ػای (. 1382،62الؼادات،  ًاظن)اح  ااحیش قشاس دادُ اػ  

ِ (1358 -1387)ایؼتگاُ َّاؿٌاػی بَؿْش  ای هٌاػا  اص سٍػاتای هاَسد     ، نِ دس فاكال

آباى، آرس، دی، بْواي، اػاسٌذ،   )هاُ  7دسكذ باسؽ ػالیاًِ دس  95ًظش قشاس داسد، بیؾ اص 

باِ  . هاُ اص ػا  باسًذگی دس حذٍد كسش اػ  5اص ػا  اػ  ٍ دس ( فشٍسدیي ٍ اسدیبْـ 

دس دااییض ٍ  دسكاذ   20-35دسكذ باسؽ دس فلل صهؼتاى ٍ دس حاذٍد   50-60طَس نلی 

. افتاذ  دس فلل اابؼتاى بٌذست باسًذگی ااساق هی. افتذ دسكذ دس بْاس ااساق هی 6-8حذٍد 

ّای صهؼتاًِ ایي ًاحیاِ   باسًذگی. باؿذ هاُ هی 5بٌابشایي دٍسُ خـ  ایي هٌطقِ بیؾ اص 

ّای ػطحی ًاگْاًی ٍ نَااُ هاذت   اص ًَع سگباسّای ؿذیذ ٍ نَااُ هذت اػ  نِ سٍاًا 

حؼٌاى بِ ػلا  ًذاؿاتي ؿابکِ آبشػااًی     صًذگی اّالی سٍػتای فقیِ. ؿَد هیسا هَر  

آٍسی  ّاای صیشصهیٌای، نااهالً باِ رواغ      ػشاػشی ٍ هحذٍدی  ؿاذیذ دس اػاتسادُ اص آ   

آٍسی آ  دس هٌطقِ هتکای اػا  ٍ    ّای بَهی روغ ّای ػطحی با اػتسادُ اص ػیؼتن آ 

بشداسی ایي ػاصُ باا ػلان سٍص اطاابق     ْشُیابی، طشاحی، ارشا ٍ ب دس بؼیاسی اص هَاسد، هکاى

 .ًؼبی داؿتِ اػ 
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   1هتَػط باسًذگی هاّاًِ دس هٌطقِ هَسد هطالؼِ -2ؿکل

 

ّاای باَهی    ٍ با ّذف هؼشفی هْوتشیي ػاص1388ُهشحلِ ًخؼ  دظٍّؾ دس ػا     

یاض  ّاا ٍ ً  ٍسی آ  باساى هَسد اػتسادُ هشدم سٍػتا با اـشیی صٍایای دٌْاى ایي ػاصُ آ روغ

دس گام بؼذی، االؽ ؿذ اا با ؿاٌاخ   . هؼتٌذػاصی ایي هطال  اسصؿوٌذ بِ اًزام سػیذ

ّای هَرَد با دس ًظش گشفتي رایگاُ ٍیظُ آًْا دس ااهیي آ  هَسد ًیاص رْا    كحیی ػاصُ

هلاسف ؿش  اًؼاى ٍ دام ٍ ّوچٌیي اهاَس نـااٍسصی، باِ ابیایي ساّکاسّاای ػلوای ٍ       

ایاي هْان   . ّا با السیق داًؾ بَهی ٍ سػوی اقذام ؿاَد  صُػاصی ایي ػا ػولی بشای بْیٌِ

ّای دظٍّؾ نیسی ٍ فٌَى اسصیابی  ّای هٌاػ ، ؿاهل سٍؽ هؼتلضم ناسبشد السیقی سٍؽ

دس بخؾ دظٍّؾ نیسی، با اػتسادُ اص هلااحبِ ٍ هـااّذُ ًؼاب  باِ     . نیسی  آ  اػ 

گااشدآٍسی اطالػااات اااا هشحلااِ سػاایذى بااِ اؿااباع ًظااشی اقااذام ؿااذُ اػاا           

((Patton,1987,26-51 .یاابی، طشاحای، اراشا ٍ     ّا دس چْاس هحَس هکاى آٍسی دادُ روغ

ّای هحلای،   ّای ػویق با افشاد بَهی سٍػتا، خبشُ ّا هلاحبِ بشداسی اص طشیق ػاػ بْشُ

ناسؿٌاػاى اداسات ریشبط، بشسػی اػاٌاد ٍ هاذاسک هَراَد دس ایاي اسابااط ٍ ّوچٌایي       

 . ٌطقِ كَست گشفتِ اػ باصدیذّای هتؼذد هیذاًی اص ه

بشای اسصیابی نیسی  فیضیکَؿایویایی ٍ هیکشٍبای آ  رخیاشُ ؿاذُ دس هخاضى ایاي       

رْ  ااهیي آ  ؿش  هَسد ًیاص اّالی سٍػتا باذیي گًَاِ ػوال ؿاذُ     ( آ  اًباس)ّا  ػاصُ

اص آًزایی نِ اٌْا هٌبغ آ  ؿش  سٍػتای فقیِ حؼٌاى بِ ػل  ػذم ٍرَد ؿابکِ  : اػ 

                                                 
 ی ؿْش بَؿْشایؼتگاُ َّاؿٌاػ( 58 -87)ػالِ  30بشاػاع آهاس    
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 28ّا، اص بیي  باؿذ، رْ  دی بشدى بِ چگًَگی نیسی  ایي ػاصُ سّا هیآبشػاًی، آ  اًبا

باِ ػلا  ػاذم    . هَسد بِ كَست الادفی اًتخا  گشدیاذ  3آ  اًباس هَرَد دس ایي سٍػتا 

ّاای آ  اًبااس دس ایاي سٍػاتا ٍ ًیاض ّضیٌاِ گاضاف         ٍرَد آهاس دسباسُ نیسیا  آ  ػااصُ  

. باَدُ اػا    1اص ًَع بشسػی هقطؼی آصهایـات هشبَط بِ نٌتش  نیسی  آ ، ایي دظٍّؾ

هااُ باِ    بِ هذت ؿؾ 1388دس طی ایي احقیق نِ اص ابتذای ایشهاُ اا دایاى آرسهاُ ػا  

ّاای آصهاایؾ هیکشٍبای آ  باش اػااع       گیشی طَ  اًزاهیذ، فَاكل صهاًی ٍ اؼذاد ًوًَِ

ّاش   سٌّوَدّای اػتاًذاسد نیسی  آ  آؿاهیذًی نـَس، اؼذاد ی  ًوًَِ دس ّش هاُ بشای

باِ ػلا  ػاذم    (. 1371اػتاًذاسد هٌْذػی آ  ٍصاست ًیاشٍ، )ػاصُ اًتخا  گشدیذُ اػ  

ٍرَد اطالػات هؼتبش دس خلَف اؼیایي ًوًَاِ آصهاایؾ فیضیکَؿایویایی ٍ باش اػااع       

ؿشایط آ  ایي سٍػتا ٍ اؼذاد آ  اًباسّای هَرَد بشای سػیذى بِ ًتایذ هطلَ ، فاكالِ  

اص . هایؾ ّواًٌذ آصهایؾ هیکشٍبای اـاخیق دادُ ؿاذ   گیشی ایي آص صهاًی ٍ اؼذاد ًوًَِ

اَاى بِ اؼاذاد نال نلیساشم دس     داساهتش هَسد بشسػی دس آصهایؾ هیکشٍبی ایي دظٍّؾ هی

: اص ًظش آصهایؾ فیضیکَؿایویایی داساهتشّاای هْوای چاَى    . هیلی لیتش اؿاسُ ًوَد 100

نال، ّاذای     ، نلش باقیواًاذُ، نال هاَاد راهاذ هحلاَ ، ػاختی      pHنذٍست، سًگ، بَ، 

ّاایی ًظیاش نلؼاین، هٌیاضین، آّاي ٍ ّوچٌایي        الکتشیکی، قلیائیا  ٍ هقاادیش نااایَى   

گیاشی   ّایی ًظیش فلَئَس، نلشٍس، ػَلسات، ًیتشی ، ًیتشات، فؼسات، آهًَیاک اًاذاصُ  آًیَى

دس هَسد نیسی  ایي هٌبغ ااهیي آ ، ًتایذ آصهایـات باا اػاتاًذاسدّای هلای    . ؿذُ اػ 

اش اص ًاشم   رْ  اسائِ ًتایذ بِ كَست ٍاضی. ذًی هَسد بشسػی قشاسگشف نیسی  آ  آؿاهی

ّا بِ كَست دیاگشام ؿاَلش باشای اؼیایي     اػتسادُ ؿذُ ٍ خشٍری Aquachem4.0افضاس 

 .ػطی نیسی  آ  ؿش  اشػین ؿذُ اػ 

 ىا یافتو

 پژًىش کیفی( الف

ٌاػا  رْا    آ  اًبااس اکٌیکای ه  : بشداسی فؼلای اص ػااصُ آ  اًبااس    احذاث ٍ بْشُ -

ّای ایزاد ؿاذُ دس فلاَ  بااسؽ دس هخاضى رْا  هلااسف        آٍسی ٍ رخیشُ سٍاًا  روغ

هختلف چَى ؿش  اًؼاى ٍ دام ٍ هلاسف خاًگی ٍ حتی دس هَاسدی نـاٍسصی دس فلَ  

                                                 
1   Cross-Sectional 
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طبق ًتایذ هلاحبِ با خبشگاى هحلی، ًؼل اٍ   .(Quessar, 2003, 8)باؿذ  نن آبی هی

اػا ، ناِ دس    1هشبَط بِ ًَػی آ  اًباس ػاٌگی سٍبااص   ایي ػاصُ دس سٍػتای هَسد هطالؼِ

قاذه   . ّای هَرَد دس غش  سٍػتا احذاث ؿذُ بَدًاذ  ًَاحی داییي دػ  هخشٍط افکٌِ

گشدد ٍ آ  اػتحلا  ؿذُ اص آًْاا فقاط رْا  ؿاش       ایي ػاصُ بِ دٍساى صساـ  بش هی

 . گشفتِ اػ  اّالی سٍػتا هَسد اػتسادُ قشاس هی

یذاًی اًَاع آ  اًباسّای  هَرَد دس سٍػتا سا هی اَاى باِ ػاِ   بش اػاع باصدیذّای ه

ّاای هٌتْای باِ سٍػاتای      دس نٌاس رادُ: آ  اًباسّای بیي ساّی( 1: )دػتِ اقؼین ًوَد

. گاشدد  اَاى هـاّذُ ًوَد ٍ رْ  ؿش  دام اػتسادُ های  هزنَس ایي ًَع آ  اًباسّا سا هی

. اًاذ  هشااغ اطشاف سٍػتا احذاث ؿذُرْ  هلاسف ؿش  دام دس : آ  اًباسّای هشاؼی( 2)

رْ  ؿش  اّالی سٍػتا، دام ٍ ّوچٌیي هلاسف خاًگی دس : آ  اًباسّای سٍػتایی( 3)ٍ 

 (.3ؿکل )اًذ  سٍػتا ایزاد ؿذُ

 

  
                            

 

 (د)                      ( )           (                           الف)       

 سٍػتایی( هشاؼی  د( بیي ساّی   ( الف. اًَاع آ  اًباسّای هَرَد دس سٍػتای فقیِ حؼٌاى -3ؿکل 

 

آ  اًباسّای دػتِ آخش بِ ػل  اؼذد دس هلاسف اػتسادُ سٍصاًِ اص آى ٍ ًیاض اّویا    

ایي ػاصُ بِ ػٌَاى اٌْا هٌبغ ااهیي نٌٌذُ ؿش  اًؼاى ٍ دام دس ایي هٌطقاِ، باِ ػٌاَاى    

 1-5ؿی  احذاحی ػطی آبگیش ایي ػااصُ  . دظٍّؾ هذًظش قشاس گشف ًوًَِ اكلی دس ایي 

. ؿاَد  ؿٌی یا لاَهی ػااختِ های    -دسكذ بَدُ ٍ دس باف  هتَػط اا ػٌگیي سػی، سػی

آٍسی ٍ ابؼاد هخضى هؼوَ  باِ طشیاق اؼواین ًتاایذ ؿااخق چاَبی        اٌاػ  ػطی روغ

ؿاخق ؿاهل یا   ایي . ؿَد هَرَد دس گَدا  هؼشف اَػط افشاد خبشُ هحلی اؼییي هی

آٍسی آصاد اص  ػااصی ػاطَح رواغ    باشای فـاشدُ  . بٌذی هٌاػ  اػا   چَ  گشدٍ با دسرِ

ًقاؾ هقؼان ػاطَح    . ؿاَد  لگذنَبی حیَاًات ػٌگیي ٍصى هاًٌذ ؿتش ٍ گاٍ اػتسادُ هی

                                                 
1   Katoun 
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نِ دس بیي اّالی سٍػتا هقبَلی  ػاام  « 1كالسِ»آٍسی آصاد صهیي بش ػْذُ فشدی بٌام  روغ

ابؼااد  (. طبق ًتایذ هلاحبِ)گَیٌذ  هی« 2ػشٍبٌذی»ػول هزنَس سا  ؿَد ٍ داسد، اًزام هی

اؼاذاد خاًَاسّاا ٍ اؼاذاد    )آٍسی بِ ػَاهلی چاَى ؿاشایط هؼیـاتی     هخضى ٍ ػطی روغ

هیاضاى  )، ؿاشایط اقلیوای   (باف  ٍ ًسَردزیشی خااک )، ؿشایط خانـٌاػی هحیط (ّا دام

( ػوَهی صهیي ٍ رْ  آى ؿی )ٍ ّوچٌیي ؿشایط اَدَگشافی ( باسًذگی ٍ ابخیش ٍاؼشق

 .باؿذ ٍابؼتِ هی

هتاش   5×3×3هتشهکؼ  ٍ داسای ابؼااد اقشیبای    40-50حزن هیاًگیي ایي آ  اًباسّا 

بشاػاع باصدیذّای هیذاًی، اگش هحذٍدی  ّذای  آ  بِ كَست حقلی دس اواام  . باؿذ هی

. نٌٌذ هی رٌَبی احذاث -رْات ٍرَد ًذاؿتِ باؿذ، هؼوَ ً ایي ػاصُ سا دس اهتذاد ؿوا 

ػااسٍری ٍ   -آ  اًباسّای دیذُ ؿذُ دس هٌطقِ، اص ًقطِ ًظش هلالی ػااخ  باِ ػاٌگی   

صدى  ػااسٍری اص آااؾ   -اًباسّای ػاٌگی ػاسٍد دس آ . ؿًَذ ػیواًی اقؼین هی -ػٌگی

البتِ ػاسٍد دس بشخای اص  . ؿَد اشنی  گٌذیذُ خـ  ؿذُ سع ٍ فاَ ت داهی اْیِ هی

اًباسّاا باِ    اشیي ؿاکل آ   ؿایغ. د سا بِ ػیواى دادُ اػ ّا دس سٍػتا رای خَ ایي ػاصُ

ؿاشقی آ  اًبااس ناِ     -كَست هکؼ  هؼتطیل با ػقسی با ؿی  هالین بِ دٍ ػو  غشبی

اًباسّا بَػایلِ هاَادی    بٌذی آ  ػایق. هؼشٍف اػ ، هـاّذُ گشدیذُ اػ « 3دَلِ»بِ ًام 

باِ نوا  قیاش اًزاام      بٌاذی آ  اًباسّاای ػایواًی سا    ٍ ػاایق « 4چْبشی»ؿبِ گچ بٌام 

ّا خشٍری بیـتش ٍ ایي ًؼب   ّای ٍسٍدی اص اؼذاد دسیچِ هؼوَ  اؼذاد دسیچِ. دٌّذ هی

اّالی سٍػتا بشای رلَگیشی اص آلَدُ ؿذى آ  هخضى بَػیلِ هَراَدات  . باؿذ هی 2بِ  3

ّای ٍسٍدی ٍ خشٍری سا ناهال با ػٌگ ٍ هالت بؼاتِ ٍ یاا اص    هَری ٍ گشدٍ غباس، دسیچِ

نٌٌذُ ٍ ناٌّذُ نیسیا    اص هٌابغ آلَدُ. بذیي هٌظَس بْشُ هی بشًذ«  5اؿ » ی بٌام گیاّ

ّاای گیااّی،    ّاا، دؼاواًذُ   اَاى بِ فاَ ت داهی، رلب  آ  ایي ػاصُ دس ایي سٍػتا هی

اـکیالت گچی ٍ ًوکی، بشخی هَرَدات هاَری هاًٌاذ هاَؽ ٍ هاسهَلا  ٍ هَراَدات      

ػا   3-4ٍبی آ  اًباسّا با فَاكل صهاًی طَ ًی  یش. ػوی چَى هاس ٍ ػقش  اؿاسُ نشد

                                                 
1  Salefeh 
2    Serohbandy 
3    Poleh 
4    Chehbery 
5    Ashk 
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گیاشی اص باش     ااَاى باِ بْاشُ    اص ساّکاسّای قذیوی گٌاذصدایی های  . ؿَد یکباس اًزام هی

ٍلی اهاشٍصُ گٌاذصدایی اص طشیاق    . دسخ  خشها ٍ ّوچٌیي سٍؽ كافی ؿٌی اؿاسُ ًوَد

ای ّاش لیتاش آ    باذیي هٌظاَس، باِ اص   . ؿَد دَدس دشنلشیي اَػط بَْسصاى سٍػتا اًزام هی

ؿَد ٍ بؼذ  دسكذ، بِ آ  اضافِ هی 70گشم دَدس دشنلشیي با دسرِ خلَف هیلی 3/0 -5/0

باشداسی باِ    دس حاا  حاضاش بْاشُ   . ؿاَد  اص ًین ػاػ ، هـکل هیکشبی هخضى بشطشف هی

طباق ًتاایذ هـااّذُ هؼاتقین ٍ     )گیاشد   كَست ػٌتی، اَػط دلَ ٍ طٌاا  اًزاام های   

ِ ًا طباق ًتاایذ دشػاؾ   (. هلاحبِ ّاا ٍ باش اػااع فْشػا  بْاای آبخیاضداسی ػاا          ها

هیلیاَى سیاا     21هتشهکؼا ،   30ّضیٌِ اوام ؿذُ آ  اًباس ػایواًی، باا ظشفیا    1387

ِ    . بشآٍسد گشدیاذُ اػا    ػااصی دس ّواِ هحَسّاای یااد ؿاذُ،       طباق ایاي ًتاایذ، بْیٌا

 . سػذ ضشٍسی بِ ًظش هی( بشداسی یابی، طشاحی، ارشا ٍ بْشُ هکاى)

آٍسی  ای رْا  رواغ   ایشبٌاذ ػااصُ  : بشداسی فؼلای اص ػااصُ ایشبٌاذ    احذاث ٍ بْشُ -

. ؿاَد  باغی اػتسادُ های  -ّای ػطحی اػ  نِ بِ هٌظَس نـ  هحلَ ت صساػی سٍاًا 

ؿاَد ناِ    ّاایی ػااختِ های    دس ایي سٍؽ با احذاث خانشیض دس اهتذاد خطَط اشاص، نشت

ایاي ػااصُ دس   (. 1387،44ػاش  خاذسی،   )ّای ػطحی سا ًگْذاسی ًوایاذ   بتَاًذ سٍاًا 

ػاا  اخوایي    300گازاسد ٍ حاذٍد    ّایی نِ اص احذاث آى دس ایي هٌطقِ هی اواهی ػا 

 1-15ؿی  احذاحی ایي ػاصُ . گشدد صدُ ؿذُ اػ ، دس هٌاطق دؼ  ٍ دؿتی احذاث هی

ّاای ناف هخاضى     آٍسی خااک  ی ػاصُ اص روغ دسكذ ٍ خاک هَسد ًیاص رْ  ایزاد دـتِ

یاابی   ّاای هْان دس هکااى    ص دیذگاُ هشدم بَهی سٍػتا یکی اص ًـاًِا .ؿَد ػاصُ ااهیي هی

ّاای یکؼاالِ دس آى هحال     ٍ گاشاع  2، بْواي 1ػاصُ ایشبٌذ ازوغ گیاّاًی هاًٌذ خاسؿتش

باشداسی  دشانٌؾ ػاصُ هتٌاػ  با هشص بْشُ. اًذ هؼشٍف« 3بَسبْوٌی» ّا بِ  ایي صهیي. اػ 

آباِ  ّاا، ؿای  صهایي ٍ حاشین ػشفای حاق       گًَِ بشداساى، ًیاص آبی ّا ٍ اؼذاد بْشُ اص صهیي

ِ    هؼوَ ً اساساع دـتِ. باؿذ هی  10-20ؿاَد ناِ    ای طشاحای های   ّای ایشبٌاذّا باِ گًَا

دس هَاسدی نِ اص ایاي ػااصُ باِ كاَست دٍ     . هتش اص آى دس هَاقغ دشآبی خالی بواًذ ػاًتی

                                                 
1   Alhagi Camelorum 
2   Stipa Capensis 
3   Borbahmany 
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ٍ دس ( ًخال )هاا  ؿَد، هؼوَ ً دس هٌتْی الیِ داییٌی ػاصُ دسخا  خش  هٌظَسُ اػتسادُ هی

 (.4ؿکل)ؿَد  داخل ػاصُ گٌذم، رَ ٍ ٌّذٍاًِ نـ  هی

 
 ػاصُ ایشبٌذ دس هٌطقِ هَسد هطالؼِ -4ؿکل

 

-7000ّا بشاػاع ؿشایط خاف هَراَد دس ایاي هٌطقاِ، بایي      هیضاى ًیاص آبی گًَِ

هتشهکؼا  دس ّکتااس دس    7000 -8000هتشهکؼ  دس ّکتاس دس ػا  بشای گٌذم،  5000

هتشهکؼ  دس ّکتاس دس ػا  بشای دسخ  خشها اػاالم   15000-18000ٍ  ػا  بشای رَ 

حزان هیااًگیي ػااصُ    (. 1388آهاس ػاصهاى رْاد نـاٍسصی اػاتاى بَؿاْش،   )ؿذُ اػ  

هؼاح  حَضِ آبخیض با دػا  آى  .  باؿذ هی 30×15×5/1هتشهکؼ  ٍ داسای ابؼاد  675

ؼذاد اكلِ دسخ  خشهاا ٍ یاا   باؿذ ٍ بش اػاع ا هتشهشبغ هی 3000 -5000هؼوَ ً حذٍد 

بِ گستِ نـاٍسصاى ٍ باغذاساى هٌطقِ اگاش  . هیضاى ٍ ًَع هحلَ ت، ایي ػطی هت یش اػ 

باس آبگیشی ؿَد، ًیاص آبی هحلَ ت سا بِ كَست ناهال بشطاشف    3-4ایي ػاصُ ّش ػا  

ّای هَسد ًظش بِ كَست سدیسی ٍ دس اواام   چگًَگی آسایؾ دسخ  خشها دس ػاصُ. نٌذ هی

رْا  ػااصُ   . باؿذ هتش هی 8اًذ ٍ فاكلِ ّش اكلِ اص ّش ػو   اط ػطَح آبگیش دشانٌذًُق

ؿشقی بَد نِ دلیال اكالی اًتخاا  چٌایي رْتای،       -دس اواهی هَاسد باصدیذ ؿذُ، غشبی

بٌاذی   اهاشٍصُ ػاایق  . باؿذ ّای هٌاػ  احذاث ایي ػاصُ هی ؿی  ػوَهی صهیي دس هکاى

دُ اص ی   یاِ سع باش سٍی راذاسُ داخال ػااصُ      ػاصُ اَػط نَبیذگی اشافیکی ٍ اػتسا

گااٍ ٍ   ٍ رسا  «  1نشٍ»ای بٌام  ػول نَبیذگی دس صهاى قذین اَػط ٍػیلِ. ؿَد اًزام هی

اص اًتخا  گًَِ نـ  ؿذُ با اَراِ باِ   . ؿَد آ ت ػٌگیي اًزام هی اهشٍصُ اَػط هاؿیي

ؿَسی ٍ بادّای ؿذیذ، داساهتشّایی ًظیش هیضاى ًیاص آبی گًَِ دس ػا ، هیضاى هقاٍه  بِ 

                                                 
1
  Koroh 
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. گیاشد  هیضاى احول بِ اَصیغ غیشیکٌَاخ  باسًذگی، اٌؾ ٍ ًیض اقاضای باصاس كَست های 

ایزااد ؿاذُ دس بذًاِ دس    ( ػاَسا  )هْوتشیي ػاهل دس اخشی  ػااصُ ػاذم ااشهین ًقا      

ّاای كاحشایی ٍ ػَاهال دیگاش ایزااد       باؿذ ناِ اَػاط هاَؽ    ّای اٍلیِ احذاث هی ػا 

آ  بشاحتی دس هَاقغ آبگیشی بِ داخل ػاصُ ًسَر نشدُ ٍ ػااصُ سا   ؿَد ٍ بذیي اشای  هی

ّاایی اؿااسُ ناشد     اَاى بِ ػیال  اص دیگش هٌابغ اخشی  نٌٌذُ ػاصُ هی. نٌذ هتالؿی هی

نِ ارؼام ػٌگیي سا با خَد حول ًوَدُ ٍ بِ ایشبٌذّای اًتْایی ضشبات ػٌگیٌی سا ٍاسد 

هؼشٍف اػا    « 1اشٍاؿ »نٌذ نِ بِ  ػاصُ هیػاصد ٍ اص طشفی سػَبات صیادی سا ٍاسد  هی

( ِ بااش اػاااع فْشػاا  بْااای آبخیااضداسی  (. طبااق ًتااایذ هـاااّذُ هؼااتقین ٍ هلاااحب

هیلیاَى سیاا  باشآٍسد     2، ّضیٌِ احذاث ایي ػاصُ با ابؼاد گستاِ ؿاذُ اقشیباا    1387ػا 

 .گشدیذُ اػ 

آٍسی  روغگَسا  سٍؿی رْ  : بشداسی فؼلی اص ػاصُ گَسا  چگًَگی احذاث ٍ بْشُ -

ّای ػطحی اػ  نِ هؼوَ ً اص طشیق خانبشداسی ٍ بیـاتش باِ ؿاکل ّاللای یاا      سٍاًا 

ؿَد ٍ داشانٌؾ آًْاا دس هٌااطق با دػا  هاضاسع ٍ باغاات ٍ ًیاض         هؼتطیلی ػاختِ هی

ِ  5ؿاکل  (. 29، 1388ساّای،  )باؿاذ   دسحَهِ سٍػتاّا رْ  ؿاش  دام های   ای اص  ًوًَا

ّای ػاختِ ؿذُ دس اساضی  ای اص گَسا  ًوًَِ 6ؿکل ّای ػاختِ ؿذُ دس هشااغ ٍ  گَسا 

ِ   هکاى اٍلیِ دیذایؾ ایي ػاصُ،. دّذ با دػ  صساػی ٍ باغات سا ًـاى هی ّاای نان    داهٌا

. هؼاشٍف اػا   « 2ػْاي »ایي ػاصُ بِ ًام هحلی . باؿذ ّای غشبی ایي سٍػتا هی ؿی  نَُ

باؿاذ ناِ باا ػااني ؿاذى افاشاد دس        ّای نن ؿی  هی ػْي هٌاطق ػٌگالخی دس داهٌِ

ّاای دؿاتی    ّای نن ؿی  باِ صهایي   سٍػتای هَسد ًظش هکاى احذاث ایي ػاصُ اص داهٌِ

گشدیاذُ اػا    «3گاشٍ »ّای اهشٍصی با ًاام هحلای    حَهِ نـیذُ ؿذُ ٍ ابذیل بِ گَسا 

 (.لاحبِطبق ًتایذ هـاّذُ هؼتقین ٍ ه)

                                                 
1 -  Torvashk 
2 - Ahn 
3 - Goroh 
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 باغی -گَسا  هَرَد دس با دػ  اساضی صساػی -6ؿکل      گَسا  هَرَد دس هشااغ           -5ؿکل         

 

یابی بؼتگی باِ   گشدد ٍ اص ًظش هکاى دسكذ احذاث هی 1-10ّای  ایي ػاصُ دس ؿی   

باؿذ، خاک احاذاحی هخاضى ػااصُ     ّای سٍػتا اگش ّذف، ؿش  دام. ّذف احذاث آى داسد

ّاای هٌااطق دااییي دػا       بایذ ًسَرًادزیش باؿذ ٍ اگش ّذف ًسَر آ  رْ  ا زیِ صهیي

هؼواَ ً دس  (. ًتاایذ هلااحبِ حااَسی   )هضاسع باؿذ خاک آى بایذ ناهالً ًسَردزیش باؿاذ  

گاشدد ااا ضاشی      احاذاث های   1:2ٍ ؿی  خاسری  1:3داییي دػ ، ؿی  داخلی ػاصُ 

اصُ بؼذ اص اکویل ظشفی  دسهَاقاغ داش آبای افاضایؾ یاباذ ٍ اص طشفای باػاج        اطویٌاى ػ

هتاش هکؼا     90-100ّاا   هیااًگیي حزان هخاضى گاَسا     . افضایؾ ظشفی  ػاصُ گاشدد 

هؼااح   . هتاشاخویي صدُ ؿاذ   1-5/1هتش ٍ اساساع آًْا  10-12ّا  قطش گَسا . باؿذ هی

ّاای   اص سٍؽ. باؿاذ  شبغ هیهتشه 2000 -3000حَضِ آبخیض با دػ  آى هؼوَ ً حذٍد 

ای بْن بافتِ اص هَّای باض دس ناف    اَاى بِ اػتسادُ اص  یِ بٌذی قذیوی ایي ػاصُ هی ػایق

ّاای اهاشٍصی ًیاض     اص سٍؽ. هخضى گَسا  اؿاسُ ًوَد نِ اَػط ػـایش ابذاع ؿاذُ اػا   

ى دس بٌذی با دالػاتش ػایوا   ای ًاصک اص رٌغ ػاسٍد ٍ ػایق بٌذی با  یِ اَاى بِ ػایق هی

ّاا هؼواَ ً داسای یا  دسیچاِ      گاَسا  . اش داسًذ، اؿاسُ ًوَد ّایی نِ ًقؾ نلیذی گَسا 

دسیچِ خشٍری هاًٌذ ی  ػشسیض ػول ناشدُ ٍ  . باؿٌذ ی خشٍری هی ٍسٍدی ٍ ی  دسیچِ

طباق  (. ًتایذ هلااحبِ ٍ هـااّذُ هؼاتقین   )نٌذ  آ  هاصاد سا بِ داییي دػ  ّذای  هی

، ّضیٌِ اوام ؿذُ احذاث ی  گَسا  باا ظشفیا    1387 فْشػ  بْای آبخیضداسی دس ػا

 .هیلیَى سیا  بشآٍسد گشدیذُ اػ  20هتش هکؼ  حذٍد  90 -100

 ىای کیفیت آب آب انبارىا تجسیو ً تحلیل نمٌنو( ب

، هقادیش داساهتشّای نیسی  فیضیکَؿیویایی ًوًَِ ّای هاَسد بشسػای سا باِ    1رذٍ  

هااُ سا ًـااى    6هاُ دس طی  1اصُ با فاكلِ صهاًی گیشی اص ػِ ػ ًوًَِ 18كَست هیاًگیي 
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ّا دس ایي رذٍ  هؼیاس اسصیاابی قاشاس گشفتاِ اػا  ٍ اص      ػل  ایٌکِ هیاًگیي دادُ. دّذ هی

   ِ گیاشی ؿاذُ    ّاای اًاذاصُ   آًالیض ٍاسیاًغ اػتسادُ ًـذُ اػ ، اختالف رضئای بایي ًوًَا

هطلَبیا  آ  هاَسد   ، ًیض رْ  اؼییي ػاطی  2دس رذٍ . ّای هَسد ًظش بَدُ اػ  ػاصُ

ًظش بشای ؿش ، داساهتشّایی با اػتاًذاسدّای هلی نیسی  آ  آؿاهیذًی نـاَس هقایؼاِ   

گیشی ؿذُ ّش داساهتش ٍ دٍ حاذ هزااص ٍ    دس ایي رذٍ ، هیاًگیي هقادیش اًذاصُ. ؿذُ اػ 

باا هقایؼاِ بایي    .  هطلَ  اػتاًذاسد هلی نیسی  آ  آؿاهیذًی نـَس اسائاِ ؿاذُ اػا    

اَاى بِ ایي  ًتیزِ دػ  یاف  نِ دس ػااصُ آ    تشّا با دٍ حذ هَسد ًظش، هیهقادیش داساه

اًباس اص بیي ؿؾ داساهتش نلیذی هَرَد دس رذٍ  هشبَطِ داٌذ دااساهتش دس حاذ هطلاَ      

باؿذ ٍ اٌْا هیاًگیي هقادیش داساهتش نلش باقی هاًاذُ، نوتاش اص حاذ اػاتاًذاسد اسصیاابی       هی

ِ     بای آ  دس آ  بشای اؼییي آلَدگی هیکش. گشدیذ  -ای نوای   اًباسّاای سٍػاتا باِ هقایؼا

لیتاش دس ػاِ دػاتِ     هیلای  100ٍ اؼاذاد نال نلیساشم  دس    ( 3راذٍ   )نیسی اقذام ؿذُ 

ّا  ّای حاٍی نلیسشم بشای ػاصُ دس هشحلِ بؼذ اؼذاد ٍ دسكذ ًوًَِ. بٌذی ؿذُ اػ  گشٍُ

 .هؼیي ؿذُ اػ 

 

اًباسّای ی هَسد بشسػی آ  دس آ هقادیش داساهتشّای نیسی  فیضیکَؿیویای -1رذٍ  

 (ًتایذ آصهایـگاّی احقیق)سٍػتای فقیِ حؼٌاى 
 هیاًگیي داساهتش

 

 

 

 دس آ  اًباسّا

 داساهتشّا ٍاحذ

21/0 NTU نذٍست 
 سًگ T.C.U طبیؼی

 بَ TON طبیؼی
05/7 PH PH 

 نلشباقیواًذُ هیلی گشم دس لیتش 01/0
  نل هَاد راهذ هحلَ هیلی گشم دس لیتش 115
 ػختی نل هیلی گشم دس لیتش 120
 قلیائی  نل هیلی گشم دس لیتش 44
 فلَئَس هیلی گشم دس لیتش 33/0
 نلشٍس هیلی گشم دس لیتش 16
 ػَلسات هیلی گشم دس لیتش 43
 ًیتشی  هیلی گشم دس لیتش 02/0
 ًیتشات هیلی گشم دس لیتش 4/0

 فؼسات هیلی گشم دس لیتش 12/0
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 هیاًگیي داساهتش
 

 

 

 دس آ  اًباسّا

 داساهتشّا ٍاحذ

 آهًَیاک هیلی گشم دس لیتش 0

 نلؼین هیلی گشم دس لیتش 09/48
 هٌیضین هیلی گشم دس لیتش 72/9
 آّي هیلی گشم دس لیتش 1/0

 

ًتایذ احلیل داساهتشّای هْن فیضیکَؿیویایی آ  دس آ  اًباسّای سٍػتای فقیِ  -2رذٍ  

 (ًتایذ آصهایـگاّی احقیق)حؼٌاى 
هیاًگیي  اػتاًذاسد هلی

 داساهتشّا
 داساهتشّا

 حذ هطلَ  صحذ هزا

9-5/6 5/8- 7 05/7 PH 

1500 1000 75/143 (μS/cm) ّذای  الکتشیکی 

5 ≤1 21/0 (NTU)نذٍست 

500 350 120 (mg/lit) CaCO3 

1500 1000 115 (mg/lit )  ػختی نل هَاد
 نلش  باقیواًذُ  (mg/lit) 01/0 5/0 2/0 -8/0 راهذ هحلَ 

 

 آ  دس آ  اًباس ّای سٍػتای  فقیِ حؼٌاى هقایؼِ ًتایذ آًالیض هیکشبی  -3رذٍ  

 (ًتایذ آصهایـگاّی احقیق)

 هیلی لیتش 100اؼذاد نل نلیسشم دس 
 آ  اًباسّای فقیِ حؼٌاى

ّااای حاااٍی  اؼااذاد ًوًَااِ

 نلیسشم

 ِ ّااای حاااٍی   دسكااذ  ًوًَاا

 7/16 3 كسش نلیسشم

 1/61 11 ٍ نوتش 10
 2/22 4 10بیـتش اص 
 100 18 روغ نل

  

ٍ یاا   10ّا حاٍی  دسكذ اص نل ًوًَِ 61دّذ نِ دس ػاصُ آ  اًباس  اى هیًـ 3رذٍ  

رْ  اؼییي ػطی نیسیا  آ   . باؿذ هیلی لیتش آ  هی 100ػذد نلیسشم دس 10نوتش اص 

دس آ  اًباسّا بِ هٌظَس هلاسف ؿش ، دیاگشام ؿَلش با هیاًگیي هقادیش داساهتشّایی هاًٌذ 

 (.7ؿکل )، هٌیضین ٍ نلؼین اشػین ؿذُ اػ  ػَلسات، ًیتشات، فلَئَس، آّي، نلشٍس
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 دیاگشام ؿَلش آ  دس آ  اًباسّای سٍػتای فقیِ حؼٌاى -7ؿکل

 

 گیری بحث ً نتیجو

ّاای ػاطحی هاَسد     آٍسی آ  ّای هْن بَهی روغ دس ایي دظٍّؾ ػِ ًوًَِ اص ػاصُ

صیاادی  ّاایی ّؼاتٌذ ناِ ػاالیاى      اشیي ػاصُ ایي ػِ ػاصُ اص حیاای. هطالؼِ قشاس گشف 

اًذ بش هـکالت هحیطی فائق آیٌذ ٍ دس ؿشایط بؼیاس  هشدم سٍػتایی با ااکای آًْا اَاًؼتِ

ػخ  ٍ طاق  فشػا با هحیط ػاصگاس ؿًَذ ٍ آ   صم سا باشای هلااسف ؿاش  اًؼااى ٍ     

ّا دس حا  حاضش اَػط افشاد ػااني   اگش چِ ایي ػاصُ. دام، نـاٍسصی ٍ غیشُ ااهیي نٌٌذ

باؿذ، اهاا باشای بْباَد ػولکاشد ٍ افاضایؾ       بشداسی هی لؼِ اح  بْشُدس هٌطقِ هَسد هطا

دس ایاي داظٍّؾ   . ّا بایذ داًؾ بَهی ٍ داًؾ سػوی با ّن السیق ؿاَد  باصدّی ایي ػاصُ

. اػتسادُ گشدیاذُ اػا    (Ortiz,1999)رْ  السیق داًؾ بَهی ٍ سػوی اص الگَی اسایض 

: چْاس اؼاهل سا بِ دًبا  داؿاتِ باؿاذ  اَاًذ  بش ایي اػاع، السیق داًؾ بَهی ٍ سػوی هی

دّذ نِ داًؾ سػوی رایگضیي بشخای   ایي اؼاهل صهاًی س  هی: 1نٌٌذُ اؼاهل هتحَ ( 1)

دس ایاي  . باٍسّای دیـیي افشاد بَهی دیشاهَى هَضَػی خاف ؿَد نِ كحیی ًبَدُ اػ 

                                                 
1   Formative Interaction 
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اص بشخای  : 1اؼاهال اكاالحی  ( 2. )ؿاَد  را داًؾ بَهی بَػیلِ داًؾ رذیذ ناهال سد های 

گیاشد ٍ بشخای اص ایاي     ّای داًؾ بَهی اَػط داًؾ سػوی هَسد ااییاذ قاشاس های    رٌبِ

ّا بذلیل داؿتي ًقق هَرَد بایذ اكالح ؿًَذ اا بتَاًٌذ بْتشیي نااسآیی سا داؿاتِ    رٌبِ

نٌاذ ناِ ایاي     داًؾ سػوی ناهالً داًاؾ باَهی سا ااییاذ های    : 2اؼاهل اقَیتی( 3. )باؿٌذ

: 3آٍس اؼاهال ابْاام  ( 4. )دّذ دباٍسی افشاد بَهی سا افضایؾ هیهَضَع، اػتواد بِ ًسغ ٍ خَ

دس ایي حال ، ؿیَُ ًاهٌاػ  اسایِ اطالػات ػلوی افشاد بَهی هَر  باشٍص ه اایشت بایي    

ػااخ  ٍ  دااَس ػاایًااَسی)ؿااَد  داًااؾ بااَهی فااشد ٍ اطالػااات ػلواای هَرااَد هاای  

ِ  ّایی ػویق آٍس طبق هلاحبِ البتِ اؼاهل ابْام(. 1383،59ٍلی، ؿاُ ّاا، نوتاش دس    ٍ یافتا

دس اداهِ، بش حؼا  ًتاایذ احقیاق ساّکاسّاایی باِ      . هٌطقِ هَسد هطالؼِ هـاّذُ گشدیذ

 .اسکی  چْاس ًَع اؼاهل دیؾ گستِ بشای ػِ ػاصُ هَسد هطالؼِ اسایِ ؿذُ اػ 

 انبار  سازي سازه آب بيینو( الف

اَاى بِ ػقیذُ  بؼٌَاى هْوتشیي ًکتِ دس ایي بشّوکٌؾ هی :تعامل متحول کننده -

هشدم دسباسُ بْذاؿتی بَدى آ  هخضى آًْاا دس كاَست ػاذم نلشصًای هٌاػا  ٍ بوَقاغ       

هشدم ایي سٍػتا ػقیذُ داسًذ نِ اػتسادُ ٍ یا ػذم اػتسادُ اص نلش اااحیش چٌاذاًی   . داًؼ 

ّاای   ّای هخاصى ًذاسد ٍ حتی بؼای اص اّاالی سٍػاتا نااّؾ نیسیا  آ      بشنیسی  آ 

ایي دس حالی اػا  ناِ نلشصًای    . دٌّذ ل نلشصًی بَْسصاى ًؼب  هیهخاصى خَد سا بِ ػو

كحیی هٌاابغ آ  ؿاش ، یکای اص هؼاائل هْان دس بْذاؿا  آ  ٍ رلاَگیشی اص اًتقاا          

ّاا   ّاا ٍ اسگااًیضم   ّا، اخن باؿٌذ ٍ دس هقادیش هؼوَلی اص بَرَد آهذى نیؼ  ّا هی بیواسی

بشدى باِ   دس ایي احقیق بشای دی(. 1379،71آبادی،  اهلل)ًوایذ  دس داخل آ  رلَگیشی هی

. ّای فیضیکَؿایویایی ٍ هیکشٍبای اًزاام ؿاذ     ّا، آصهایؾ چگًَگی نیسی  آ  ایي ػاصُ

بشاػاع ایي یافتِ، باٍس اّالی سٍػتا دسباسُ نلشصًی بِ لحاظ ػلوی دسػ  ًیؼا  ٍ بایاذ   

َ  ّاای هخااصى دس فلا    ّوچٌیي، دس هَسد ایي بشّوکٌؾ باصگزاؿتي دسیچِ. ا ییش یابذ

ِ  فاقذ باسًذگی ٍ ًل  اَسی ّاا، باِ راای بؼاتي ّویـاگی       ّای سیضباف  بش سٍی دسیچا

طباق ًتاایذ احقیاق، ایاي     . ؿَد ؿَد اا ػول اَْیِ بِ خَبی اًزام  ّا دیـٌْاد هی دسیچِ
                                                 

1   Modifying Interaction 
2   Reinforcing Interaction 
3   Confusing Interaction 
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ػول با ٍانٌؾ هٌسی اّالی سٍػتا هَارِ ؿذُ اػ  صیشا ایي ناس سا یکی اص ػَاهل ناٌّذُ 

ایي دسحالی اػ  نِ بؼایاسی اص هٌاابغ ػوال اَْیاِ سا     . داًٌذ نیسی  آ ، آ  اًباسّا هی

ناشدى اًیذسیاذ    ػاهلی دس رْ  نٌتش  طؼن ٍ بَی آ ، سػاَ  آّاي ٍ هٌگٌاض ٍ بیاشٍى    

داًٌذ ٍ ًتایذ آصهایـات نیسی  ّان ایاي هَضاَع سا بخاَبی آؿاکاس ػااختِ        نشبٌی  هی

 .اػ 

چَبی هَرَد دس گَدا  اّالی ایي سٍػتا دس اؼوین ًتایذ ؿاخق  :تعامل اصالحی -

نٌٌذ؛ ٍلی دس هَسد  هؼشف رْ  اٌاػ  ػطَح  ٍ ابؼاد هخاصى اا حذٍدی خَ  ػول هی

. ایي اؼوین بایذ باف ، ؿی  ٍ ضشی  سٍاًا  هٌطقِ ًیاض حتواا هاَسد اَراِ قاشاس گیاشد      

ّوچٌیي، بشای سفغ هـکل ًاؿی اص ناّؾ قابال اَراِ ظشفیا  آ  اًبااس باش احاش ٍسٍد       

ِ    سػَبات سیضداًِ ب ّاای   ِ هخضى بایذ با ایزاد ی  حَضاچِ سػاَبگیش دسبا دػا  دسیچا

ػاًتیوتشی با ی ػطی صهیي اقاذام   5ّای ٍسٍدی دس  ٍسٍدی ٍ ّوچٌیي طشاحی دسیچِ

اًاذ،   اًباسّای ایي سٍػتا هؼواَ ً دس یا  سدیاف احاذاث ؿاذُ      با اَرِ بِ ایٌکِ آ . ًوَد

ؿاَد ػاطَح    اًباسّا، دیـاٌْاد های   ای دس ایي آ  ّای صًزیشُ رْ  دیـگیشی اص آلَدگی

ایزاد ػطَح ػایق بِ نو  ی   یِ فـاشدُ  . ّا اص ّن اسکی  گشدد آٍسی ایي ػاصُ روغ

ّایی نِ باف  خااک   ّای ػطحی دس هکاى آٍسی آ  سع یا ػیواى بِ ػٌَاى ػطَح روغ

ّاای دوپااط، لَلاِ نـای باِ بیاشٍى، ًلا          اًباس بِ دػتگاُ ػب  باؿذ ٍ ًیض، ازْیض آ 

ی اَْیِ نٌٌذُ َّا دس با ی آ  اًباس رْ  اكاالح ٍ بْباَد نااسایی     لکِ ٍ ی  لَلِؿیشف

 .ؿَد آ  اًباس اَكیِ هی

اًتخا  ؿی  هٌاػ  رْ  احذاث ػاصُ، اَػط اّاالی سٍػاتا دس    :تعامل تقويتی -

ّاای   آٍسی آ  ّوچٌیي ابؼاد ػاطَح هٌاػا  رْا  رواغ    . ًَع خَد ًکتِ رالبی اػ 

ااَاى باِ    اص ًکات دیگش های . هؼیاسّای ػلوی ناهال اطابق داسًذ ػطحی نِ با فانتَسّا ٍ

بٌذی هٌاػ  ػطَح هخضى ػاصُ، اًتخا  هلالی هٌاػ  ٍ اًتخاا  كاحیی رْا      ػایق

ّاایی ناِ    اًتخا  كحیی رْ  ػاصُ باذیي هٌظاَس اػا  ناِ ػااػ      . ػاصُ اؿاسُ ًوَد

 .اابذ، ناّؾ یابذ خَسؿیذ بِ كَست هؼتقین بِ ّش هتشهشبغ ػاصُ هی
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 سازي سازه تیربند  بيینو( ب

ااَرْی   اَاى بِ بی اص هَاسد هْن دس ایي ًَع بشّوکٌؾ، هی :تعامل متحول کننده -

ّای هَرَد بش سٍی ػطی  ّای ایزاد ؿذُ دس بذًِ ػاصُ ٍ بَاِ هشدم ًؼب  بِ اشهین ًق 

رْا  دیـاگیشی اص   . باؿاذ  های   داخلی ػاصُ اؿاسُ ًوَد نِ هْوتشیي ػاهل اخشی  ػاصُ

آ ت بخاَبی   ػاصی  یِ ػطحی سػی بذًِ، با نو  هاؿایي  ي هَضَع بایذ ػول فـشدُای

ّا بش سٍی بذًِ داخلی ػاصُ اقذام  ّا ٍ بَاِ اًزام گیشد ٍ اص طشفی دس كَست هـاّذُ ًق 

ػاصی هٌاػ  كَست گیاشد   ّا با ػول فـشدُ ّای سؿذ نشدُ ٍ دشنشدى ًق  بِ نٌذى بَاِ

باؿذ ناِ ؿای  دٍ    یگش ؿی  ًاهٌاػ  احذاث ایي ػاصُ هیًکتِ د(. طبق ًتایذ هلاحبِ)

هطاابق اكاَ  طشاحای    . گاشدد  ٍ بِ ؿکل هخلج احاذاث های   1:2ػو  دیَاسُ هؼاٍی ٍ 

ٍ ؿکل ػااصُ رٍصًقاِ احاذاث     1:2ٍ ؿی  خاسری  1:3بٌذّای خانی، اگش ؿی  داخلی 

ضایؾ گشدد، اػتحکام ػاصُ دس هَاقغ آبگیشی دس فلَ  دشآبی باِ ًؼاب  چـاوگیشی افا    

اَاى بِ بی اَرْی اّالی سٍػتا بِ ًقؾ هخش  ا ییشات اساسااع   اص ًکات دیگش هی. یابذ هی

دس طَ  ایشبٌذّای اًتْایی بِ ػٌَاى ػاهلی هْن دس ؿکؼتي بٌذ دس ًقااط نان اساسااع ٍ    

 .ّذسسفتي اواهی آبْای هَرَد دس هخضى، اؿاسُ ًوَد

ّای نـا  ؿاذُ     ًیاص گًَِ اگشچِ ٍرَد سػَبات حاكلخیض هَسد :تعامل اصالحی -

دس ایي ػاصُ هٌاػ  اـخیق دادُ ؿذُ اػ ، ٍلی بیؾ اص حاذ ؿاذى ایاي سػاَبات دس     

دس ًتیزاِ اص  . ؿاَد  هتش های  ػاًتی 25هَاقغ ػیالبی باػج ازوغ سػَباای با ػوق اقشیباً 

ؿاَد ٍ ظشفیا  هخاضى     سػیذى سطَب  نافی بِ سیـِ گًَِ نـ  ؿاذُ رلاَگیشی های   

ػاصی ایي ػاصُ بایذ اص ٍسٍد سػَبات اضاافی باِ    سٍ بایذ رْ  بْیٌِ ایياص . یابذ ناّؾ هی

اص دیگاش هاَاسد هْان    . دسٍى ػاصُ رلَگیشی ٍ ّوچٌیي ػاصُ اص ایي سػَبات اخلیِ گشدد

 12ای اٌظین گشدد ناِ دس   اكالحی ایي اػ  نِ دس هشحلِ طشاحی، هخضى ػاصُ بِ گًَِ

ر فشاّن ؿَد، اا بذیي كَست هیضاى ابخیش ٍ آبگیشی، اهکاى ّشچِ بیـتش ًسَ ػاػ  اٍلیِ 

ّذس سف  آ  ناّؾ یابذ ٍ اص طشف دیگاش، احتواا  ؿکؼاتي بٌاذّا ًیاض نااّؾ یاباذ        
(Phillips, 2005,4). 

اَاى باِ اًتخاا  كاحیی گًَاِ نـا  ؿاذُ دس        دس ایي اؼاهل هی :تعامل تقويتی -

هٌظَسُ اص ػااصُ باشای   ّوچٌیي اػتسادُ چٌذ . یابی ػاصُ اؿاسُ ًوَد ػطَح آبگیش ٍ هکاى

نـ  گٌذم، رَ ٍ ٌّذٍاًِ دس نٌاس نـ  دسخ  خشها ٍ ًیض اػتسادُ اصناُ ٍ نلؾ رْ  
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ّایی اػ  نِ نن ٍ بیؾ هاَسد ااییاذ    رلَگیشی اص ػلِ بؼتي سػَبات نف هخضى، سٍؽ

 .باؿذ هزاهغ ػلوی ًیض هی

 سازي سازه گٌراب  بيینو( ج

ت دس ایي بشّوکٌؾ، اسکاش ًادسػا    یکی اص هْوتشیي ًکا :تعامل متحول کننده -

ّا دس احش ًسَردزیشی ناف هخاضى    اّالی سٍػتا دسباسُ ػل  ػذم دش ؿذى ّویـگی گَسا 

باصدیذّای هیذاًی ٍ ًظش خَاّی اص هتخللیي اهش، ًتیزِ ػکغ ایي هَضَع سا . باؿذ هی

. ّای نـاٍسصی ٍ هشاؼی دس ایي سٍػتا داسای باف  ػاب  ّؼاتٌذ   بیـتش صهیي. ًـاى داد

آٍسی نٌٌاذُ گاَسا  سا    ایي اساضی نِ داسای قابلی  با ی ًسَردزیشی اػ ، ػطَح روغ

دلیل دیگشی ناِ  . باؿذ بٌابشایي السات آ  دس ایي قؼو  بؼیاس با  هی. دٌّذ اـکیل هی

. باؿاذ  ى اَرِ داسًذ، ؿاذت باا ی ابخیاش اص ػاطی آصاد آ  های      اّالی سٍػتا نوتش بِ آ

بٌاذی   ّای ػایق اص سٍؽ. ای هٌاػ  اًذیـیذُ ؿَد دٍ هؼال چاسُبٌابشایي بایذ بشای ایي 

ػیواى ٍ هتشانن ناشدى ػاطی    -اَاى بِ قیشداؿی، داسافیي ٍ دالػتی ، خاک  ػطَح هی

. ّاا های ؿاَد    آبگیش اؿاسُ ًوَد نِ هٌزش بِ افضایؾ رز  سٍاًا  دس با  دػا  گاَسا   

ػٌاَاى ػاهال نااّؾ ااذسیزی     ّای ّشص باِ   بٌذی، رلَگیشی اص سؿذ ػلف ػالٍُ بش ػایق

اص طشفی  .سٍاًا  ٍ اخبی  ایي اساضی با آّ  بِ ػٌَاى سٍؿی هقشٍى بِ كشفِ اؿاسُ ًوَد

. بشای ناّؾ ًش  ابخیش بایذ ًؼب  ػوق بِ ػطی ػاصُ سا ااا حاذ هؼقاَ ، افاضایؾ داد    

ّای خـا    ّای ػاختِ ؿذُ اص هلالی هحلی هاًٌذ بش  ػالٍُ بش ایي، اػتسادُ اص ػایباى

ّایی نِ اّوی  بؼیاس باا یی داسًاذ ٍ اًاذاصُ آًْاا ًیاض       ذُ دسخ  خشها بش سٍی گَسا ؿ

 .ؿَد دّذ، دیـٌْاد هی اراصُ چٌیي اقذاهی سا هی

گشدآهااذُ ؿااذُ دس ایااي ػاااصُ بشاحتاای دس هؼااشم       آ  :تعامللل اصللالحی  -

ی اص اگشچِ ساّکاسّای بَهی هاًٌاذ ایزااد نوشبٌاذ هحاافظت    . نٌٌذُ قشاس داسد آلَدُ ػَاهل

ّا گاّی بش احش ٍصؽ بادّای ؿذیذ باا   ّای خـ  ؿذُ سایذ اػ ، ٍلی خَد ایي بَاِ بَاِ

ااَاى   اص ساّکاسّای اكالحی هی. نٌٌذ ازوغ دس داخل ػاصُ هـکالت فشاٍاًی سا ایزاد هی

ّای ػیاس رْ  دوپاط آ  ایاي   بِ ایزاد حلاسّایی هٌطبق بش ػلن سٍص ٍ اػتسادُ اص دوپ

ّا بِ داخال   با ارشای ایي ساّکاسّا اص ٍسٍد دام. اسّای هزاٍس اؿاسُ ًوَدّا دس آبـخَ ػاصُ

اص طشفی ًبَد اٌاػ  كاحیی هخاضى ٍ   . گشدد گَسا  ٍ آلَدُ ؿذى آ  ًیض رلَگیشی هی

ػاصی ًؼاب  بایي ابؼااد     بٌابشایي بْیٌِ. آٍسی آ  بِ خَبی آؿکاس اػ  ابؼاد ػطَح روغ
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اًباسّا اؿاسُ ؿذ،  ػاصی آ  ِ دس هَسد بْیٌِآٍسی آ  ّواًٌذ آًچِ ن هخضى ٍ ػطَح روغ

ّای ٍسٍدی ٍ خشٍرای اقاذاهاای هبٌای     اگشچِ افشاد بَهی دس هحل دسیچِ. ضشٍسی اػ 

ّای هَسد  ؿَد دس هکاى دٌّذ، ٍلی دیـٌْاد هی بش ػذم فشػایؾ ٍ اخشی  ػاصُ اًزام هی

اخشیا  ػااصُ دس   ًظش دالػتشی ًاصک اص ػاسٍد یا ػیواى دس ًظش گشفتِ ؿَد، اا احتوا  

 .گیشی ناّؾ یابذ ایي قؼو  بطَس چـن

دس بؼیاسی اص هشاحلِ اَػاؼِ ػااخ  ایاي ػااصُ هاشدم سٍػاتا اص        :تعامل تقويتی -

اص ایاي  . ازاس  اسصؿوٌذ هٌطبق بش ػلن سٍص ٍ ػاصگاس با داًؾ سػوی هَرَد بشخَسداسًاذ 

شنیبای بؼایاس   اَاى بِ احذاث ػاصُ دس ؿی ، بؼتش ٍ رْ  هٌاػا ، طشاحای ا   رولِ هی

ًوایاذ ٍ ّوچٌایي اؼاذاد     هٌطقی با ػاصُ ایشبٌذ نِ ناسایی ایي ػااصُ سا دٍ چٌاذاى های   

 .ّای ٍسٍدی اؿاسُ ًوَد ّای خشٍری ًؼب  بِ دسیچِ بیـتش دسیچِ

ّاای نیسیا  آ  دس    ازضیِ ٍ احلیل ًتایذ حاكل اص بشسػی هقادیش داساهتشّای ًوًَِ

ایي دظٍّؾ ًـاى داد نِ دس هاَسد آ  رخیاشُ    .اًباسّا دس ًَع خَد رال  اَرِ اػ  آ 

گیاشی ؿاذُ رْا  اؼیایي نیسیا        دااساهتش اًاذاصُ   18ؿذُ دس ػاصُ آ  اًباس، اص هیااى  

داساهتش دس حذ هطلَ  ٍ هزاص قشاس داسًاذ ٍ اٌْاا دااساهتش نلاش بااقی      17فیضیکَؿیویایی، 

یي ػلا  آلاَدگی   ااش  اَاًذ بِ ػٌَاى هْان  ایي ػاهل هی. باؿذ هاًذُ نوتش اص حذ هزاص هی

. هیکشٍبی احبات ؿذُ دس ًتیزِ آصهایؾ هیکشٍبی اًزام ؿذُ دس ایي احقیق هؼشفی ؿاَد 

داساهتشّای نلیذی هَسد هطالؼِ دس بشسػی نیسی  آ  ؿاش  آ  اًبااس دس حاذ هطلاَ      

اص د یل نوتش اص حذ هزااصبَدى دااساهتش   . اػتاًذاسدّای نـَسی ٍ حتی رْاًی قشاس داسد

ّاا ٍ   اَاى بِ ػذم ٍرَد دشنلشیي، بی اَرْی بَْسصاى، ٍضؼی  هخاضى  هینلش باقی هاًذُ 

باش اػااع ًتاایذ ایاي احقیاق، سابطاِ       . ّاا اؿااسُ ًواَد    دٍسی بشخی اص هخاصى اص سٍػتا

هیلی لیتاشآ  ٍراَد داسد ٍ    100ّا دس  هاًذُ ٍ اؼذاد نل نلیسشم داسی بیي نلش باقی هؼٌی

. ّاای هیکشٍبای اػا     هـکل رذی آلاَدگی  اًباسّا داسای آ  رخیشُ ؿذُ دس هخاصى آ 

. ّا هیکشٍبی دس ایي هخاصى با نلشصًی كحیی ضشٍسی اػ  بٌابشایي، اَرِ بِ سفغ آلَدگی

ِ   با ایي ٍرَد، بش اػاع دیاگشام اشػین ؿذُ هی گیاشی ًواَد ناِ آ      اَاى چٌایي ًتیزا

دس  هَرَد دس هخاصى آ  اًباسّای سٍػتای فقیِ حؼٌاى دس هقایؼِ باا آ  ؿاش  نـاَس   

 .حذ خَ  اا بؼیاس خَ  قشاس داسد
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