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صىيذُ
اعذاث ػذ ّای صيشصهيٌي دس اًَاع هختلف آى دس هٌاعك خـه ٍ ون آب وـَس هي تَاًذ تِ عل هـىل ون آتي ٍ تغشاى آب خصَصا
تشای هٌاعك سٍػتايي ٍ دٍسافتادُ دس همياع وَصه ووه ًوَدُ ٍ تاػج حثات تيـتش صًذگي دس ايي هٌاعك ؿَد .هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس
رٌَب ؿشق ايشاى ٍ دس عذٍد  50ويلَهتشی ؿوال ؿْش صاّذاى ٍ ًضديه سٍػتای عشهه لشاس داسد.دس ايي همالِ اعذاث ػذصيشصهيٌي تش
سٍی سٍدخاًِ عشهه سا واهال ضشٍسی تلمي هي ًوايذ .ػغظ آب صيشصهيٌي عشهه تذليل تشداؿت تيؾ اص عذ هزاص ٍ ّوضٌيي
خـىؼالي ّای هتؼذد افت صيادی داؿتِ اػت .ايي پظٍّؾ وِ ٌَّص تِ پاياى ًشػيذُ اػت دس رؼتزَی اسائِ داليل هٌغمي تشای لضٍم
ايزاد ػذ صيشصهيٌي دس هٌغمِ هَسد ًظش ٍ تؼييي هىاى هٌاػة اعذاث آى هي تاؿذ.

ولوات وليذی:ػذصيشصهيٌي،سٍدخاًِ عشهه،آب صيشصهيٌي،ون آتي

 -1همذهِ
آب اسصؿوٌذتشيي ػٌصشدس عثيؼت  ،هايِ عيات هَرَدات صًذُ ٍ هغَس آتادب ٍآتاداًي اػت .اّويت ٍرَد آب دس صًذگي
اًؼاًْا تش ّيش وؼي پَؿيذُ ًيؼت ٍ تشّوگاى آؿىاس تَدُ اػت..وشُ ای وِ ها تش سٍی آى صًذگي هيىٌين تِ وشُ آتي هؼشٍف
اػت  ،تِ دليل آًىِ  70دسصذ اى سا آب پَؿاًذُ اػت.اها فمظ  2.5دسصذ اص ايي همذاس سا آب ؿيشيي تـىيل هي دّذّ .ش صٌذ دس
اغلة هٌاعك  ،تِ خصَف هٌاعك ؿْشی ،هصشف تي سٍيِ ًاهتؼادل آب ّای صيشصهيٌي هَرة پاييي افتادى ػغظ آب صيشصهيٌي
گشديذُ ٍ تِ ػٌَاى يه خغش رذی تشای ًؼل آيٌذُ تلمي هي گشدد .ايي دس عالي اػت وِ هيضاى تماضا تشای اػتفادُ اص آب سٍص تِ
سٍص افضايؾ هي ياتذ.تْشُ تشداسی اص هٌاتغ آب صيشصهيٌي تِ داليل هختلف ،اص رولِ التصادی ساعت تش اص ػايش هٌاتغ آتي هَسد ًظش
هي تاؿذ ٍ ّوضٌيي ويفيت تْتش ايي هٌاتغ ًؼثت تِ آب ّای ػغغي هَرة ؿذُ تا وـَس ّا دس تاهيي آب هَسدًياص خَد تَرِ ٍيظُ
ای تِ آب صيشصهيٌي داؿتِ تاؿٌذ .وـَس ايشاى داسای اللين ًيوِ خـه اػت ٍ اصووثَد ٍ تَصيغ ًاهٌاػة صهاًي ٍ هىاًي سيضؽ ّای
رَی سًذ هي تشدّ.وضٌيي هيضاى تثخيش دس وـَس ًيض تاال اػت.ايي داليل ػثة ؿذُ تا اػتفادُ اص هٌاتغ آب صيشصهيٌي اهشی ضشٍسی
دس وـَس ها هغؼَب ؿَد.اػتاى ػيؼتاى ٍتلَصؼتاى ًيض تا تَرِ تِ آب ٍَّای گشم ٍ خـه ٍ ّوضٌيي هيضاى تاسًذگي ون ٍ تثخيش
تاال ٍ ووثَد سٍدخاًِ ّای دائوي اص اػتاى ون آب وـَس هغؼَب هي ؿَد .يىي اص ساُ ّای افضايؾ هٌاتغ آب صيشصهيٌي ٍ
ّوضٌيي اػتفادُ اص آب ّای ػغغي دس صهاى هَسد ًياص اػتفادُ اص ػذّای صيشصهيٌي اػت.اعذاث ػذ ّای صيشصهيٌي دس اًَاع
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هختلف آى دس هٌاع ك خـه ٍ ون آب وـَس هي تَاًذ تِ عل هـىل ون آتي ٍ تغشاى آب خصَصا تشای هٌاعك سٍػتايي ٍ
دٍسافتادُ دس همياع وَصه ووه ًوَدُ ٍ تاػج حثات تيـتش صًذگي دس ايي هٌاعك هي ؿَد.

-2هَلؼيت رغشافيايي هٌغمِ هَسدهغالؼِ
هٌغمِ هَسد هغالؼِ دس رٌَب ؿشق ايشاى ٍ دس عذٍد  50ويلَهتشی ؿوال ؿْش صاّذاى ٍ ًضديه سٍػتای عشهه لشاس داسد .ايي
هٌغمِ دس عَل ّای رغشافيايي  60دسرِ ٍ  34دليمِ تا  61دسرِ ٍ 21دليمِ ٍ ػشضّای رغشافيايي  29دسرِ ٍ  08دليمِ تا 29
دسرِ ٍ  46دليمِ ٍالغ ؿذُ اػت .لؼوت ؿشق آى هغل تاللي هشص ػِ وـَس ايشاى ،پاوؼتاى ٍ افغاًؼتاى اػت$ؿىل .#1

ؿىل -1هَلؼيت رغشافيايي عَضِ دؿت عشهه

-3صهيي ؿٌاػي هٌغمِ هَسدهغالؼِ
هٌغمِ ؿوال صاّذاىٍ ،الغ دس تخؾ هشوضی سؿتِ وَُّای ؿشق ايشاى يا تِ ػثاستي هٌغمِ صهيي دسص ػيؼتاى اص صهييؿٌاػي رَاًي
تشخَسداس اػت .ػٌگّای اٍاخش وشتاػِ تا تشؿياسی هشتَط تِ ايي ووشتٌذ صيي گؼل خَسدُ تلَنّای لاسُای لَت دس غشب ٍ
افغاى دس ؿشق سا اص يىذيگش رذا هيػاصًذ .دس عَضة فليـي خاٍس ايشاى ػٌگّای لذيويتش اص وشتاػِ سخٌوَى ًذاسد .دس يه
ًگاُ ولي ،تيشٍل ٍ ّوىاساى  #1983$ػٌگّای ايي پٌِْ سا ؿاهل دٍ هزوَػة افيَليتي $هزوَػـة « سَتَن» دس تاختش ٍ هزوَػة « ًِ
» دس خاٍس ٍ #يه هزوَػة سػَتي $ػفيذاتِ #هيداًٌذ$آلاًثاتي ًْ .#1383ـتِ ّای ائَػي تٌْا دس رٌَب غشب هٌغمِ گؼتشؽ
داسد ٍ ايي ٍاعذ اص گشيَان ٍ گلؼٌه تـىيل ؿذُ اػت ٍ تِ صَست ّن ؿية تش سٍی ػاصًذ دٍوَّاًِ لشاس داسدًْ .ـتِ ّای
اليگَػي ؿاهل و ٌگلَهشا ٍ هاػِ ػٌگ اػت ٍ فمظ دس ًاعيِ رٌَب غشتي گؼتشؽ داسد  .سػَتات اليگَهيَػي ؿاهل وٌگلَهشا ٍ
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هاػِ ػٌگ اػت وِ تِ ًام ػاصًذ عشهه ًاهگزاسی ؿذُ اػتًْ .ـتِ ّای هيَػي دس ايي هغذٍدُ ؿاهل هاػِ ػٌگ ٍ وٌگلَهشا
تَدُ وِ دس رٌَب ؿشلي استفاػات عاؿيِ دؿت عشهه سخٌوَى داسد.

-4تغج
1-4اللين ٍّيذسلَطی
سٍدخاًِ عشهه يىي اص سٍدخاًِ ّای هشتَط تِ عَضِ آتشيض دؿت عشهه اػت وِ اص استفاػات ػشصـوِ هيگيشد .آب
ايي سٍدخاًِ پغ اص عي هؼيش سٍدخاًِ ًْايتا دس لؼوت خشٍري تِ دؿت ٍسٍد ٍػپغ اص هشص افغاًؼتاى تِ ػوت ايي
وـَس عشوت هي وٌذ .دس هغذٍدُ هَسد هغالؼِ ايؼتگاّْای تثخيشػٌزي لشلشٍن ٍ تاساًؼٌزي عشهه ٍرَد داسد
وِ داسای دٍسُ آهاسی وَتاُ هذت هي تاؿٌذ .تشای تشسػي تاسًذگي عَضِ اص آهاس ايؼتگاُ صاّذاى دس رٌَب عَضِ
اػتفادُ ؿذُ وِ هتَػظ تاسًذگي ػاالًِ دس ايي ايؼتگاُ  78/4هيليوتش اػت .تشای تشسػي دٍسُ ّای خـه ٍ تش ،اص آهاس
تاسًذگي ايي ايؼتگاُ اػتفادُ ؿذُ اػت$اعوذی ٍّوىاساى.#1389،تا تَرِ تِ ايٌىِ هياًگيي هتغشن  5ػالِ سًٍذ تْتشی
سا ًـاى هي دّذ ،اص آى تشای تؼييي دٍسُ ّای خـه ٍ تش اػتفادُ ؿذُ اػت .تشايي اػاع ػالْای  45-46تا ، 54-55
 61-62تا  69-70 ٍ62-63تا  76-77دٍسُ ّای تشػالي ٍ ػالْای  55-56تا  63-64ٍ 60-61تا  77-78 ٍ 68-69تا -85
 84رضء دٍسُ خـىؼالي هي تاؿذ.
ًوَداس -1هياًگيي تاسًذگي ػاالًِ ايؼتگاُ صاّذاى
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اص ًظش اعالػات آتذّي تش سٍی هؼيلْای عَضِ ّيضگًَِ ايؼتگاُ ّيذسٍهتشی ٍرَد ًذاسد ٍ آتذّي ػاالًِ عَضِ تا اػتفادُ اص
سٍؽ تزشتي  0/12هتشهىؼة دس حاًيِ تشآٍسد ؿذُ اػت.
تا همايؼِ دٍسُ ّای خـه ٍ تش تا ّيذسٍگشاف دؿت هـاّذُ هي ؿَد وِ اص ػال  82-81تا  85-84وِ هغاتك تا دٍسُ
خـىؼالي اػتّ ،يذسٍگشاف ًيض سًٍذ ًضٍلي ًـاى هي دّذ ٍ واّؾ تشاص آب صيشصهيٌي ٍرَد د اسد.
تغييش عزن رخيشُ ػاالًِ دس آتخَاى تش اػاع تغييش استفاع هتَػظ ػغظ آب ػفشُ دس عَل يىؼال ،هؼاعت ٍ ضشية رخيشُ
هتَػظ آتخَاى هغاػثِ هيگشدد .تشاػاع ؿثىِ صاّْای هَرَد دس دؿت ايي هغذٍدُ ٍ تشاػاع ّيذسٍگشاف ٍاعذ آى ٍ اسلام
تغييشات ػغظ آب صيشصهيٌي ٍ ضشية رخيشُ ،تغييشات عزن رخيشُ دؿت عشهه هغاػثِ گشديذُ وِ تشاػاع ساتغِ ريل هي تاؿذ.

V  H  S  A
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 : Vتغييش عزن رخيشُ آتخَاى $هيليَى هتشهىؼة#

 : Hتغييش استفاع هتَػظ ػغظ آب $هتش#
 : Sضشية رخيشُ

 : Aهؼاعت پليگَى تيؼي صاّْای هـاّذُای $ويلَهتشهشتغ#

H ; 484/63 – 484/56; -0/06

V ; -0/06 x0/06 x 116/9 ; -0/434
تا تَرِ تِ تغييشات عزن هخضى هغاػثِ ؿذُ وِ دس عي  4ػال هَرَد هي تاؿذ ،تِ عَس هتَػظ  -0/109هيليَى هتش هىؼة دس ػال
اص عزن رخيشُ آتخَاى دؿت عشهه واّؾ هيياتذ$اعوذی ٍّوىاساى. #1389،
رْت رشياى آب صيشصهيٌي دس ايي دؿت اص رٌَب غشتي ٍ ؿوال غشتي تِ ػوت ؿشق هيتاؿذ .خشٍري آب صيشصهيٌي دس ايي
دؿت تِ ػوت سٍد ؿيلِ ٍ هشص افغاًؼتاى هي تاؿذ ٍ اعتواال هؼيش ؿيلِ تايذ تصَست صّىؾ ػول ًوايذ .عذاوخش ضشية لاتليت
اًتمال آتخَاى آتشفتي عذٍد  3000هتش هشتغ دسسٍص توَاصات داهٌِ استفاػات غشتي اص دّاًِ هؼيل عشهه تا دّاًِ هؼيل تلَس آب
$هزاٍس وٌگلَهشاّای عاؿيِ دؿت ٍ #عذالل ووتش اص  500هتشهشتغ دس سٍص دس هزاٍست هؼيل ؿيلِ هي تاؿذ .تشاػاع واٍؿْای
طئَفيضيىي دس هٌغمِ ،دس داهٌِ استفاػات غشتي سػَتات ػفشُ آب صيشصهيٌي داًِ دسؿت ٍ تيـتش اص للَُ ػٌگ ،ؿي ٍ هاػِ تـىيل
ؿذُ ٍ آب صيشصهيٌي اص ويفيت هٌاػثي تشخَسداس هي تاؿذ.
الصم تزوش هي تاؿذ وِ دس هغذٍدُ هَسد هغالؼِ ًتايذ آًاليض ؿيويايي يه ًوًَِ اًتخاتي ويفي دس هشوض دؿت ٍ 2
ًوًَِ اًتخاتي اص هخاصى ػاصًذ ػخت هَرَد هي تاؿذ وِ هيضاى ّذايت الىتشيىي ًوًَِ دؿت عذٍد  5723هيىشٍصيوٌغ تش
ػاًتيوتش ٍ هيضاى ّذايت الىتشيىي ًوًَِ ّای ػاصًذ ػخت  3775 ٍ 1716هيىشٍصيوٌغ تش ػاًتيوتش اًذاصُ گيشی ؿذُ
اػت$اعوذی ٍّوىاساى .# 1389،تٌاتشايي اعتواالً تغشف خشٍري دؿت ،ويفيت آب صيشصهيٌي تؼياس ًاهٌاػة تش ٍ غيش لاتل
اػتفادُ هي ؿَد ٍ لؼوت تاالتش $سٍدخاًِ عشهه #داسای آتي تا ويفيت هغلَب هي تاؿذ.

-2-4اعذاث ػذصيشصهيٌي
ػذ صيشصهيٌي يه تاػيؼات اػت وِ رخيشُ آب ّای صيشصهيٌي دس خلل ٍفشد اليِ ّا تشای اػتفادُ پايذاسهمذٍس هي ػاصد (Ishida
 et al., 2011).تا هغالؼِ ٍ ارشای ػذّای صيشصهيٌي ،تِ ٍيظُ دس هٌاعك ون آب ًِ ،تٌْا هي تَاى تشهـىل ووثَد آب صيشُ
ؿذ ،تلىِ هي تَاى تا رخيشُ ػاصی آب دس هخضى ػذ ٍ دس ٌّگام ًياص اص آى اػتفادُ وشد.#2001،Dollin$
ػَاهل هتؼذدی تشهىاًياتي اعذاث ػذّای صيشصهيٌي ًمؾ داسًذ.دس ريل تِ تؼذادهغذٍدی اص ػَاهل فيضيىي وِ دس ٌّگام
هىاًياتي تايذ هذًظش داؿت اؿاسُ ؿذُ اػت:

الف-ليتَلَطی
دس دٍعشف سٍدخاًِ عشهه وٌگلَهشاّای اليگَهيَػي لشاسداسًذوِ داسای اليِ تٌذی دسخالف رْت عشوت آب سٍد خاًِ
ّؼتٌذ.اص ًظشدسصُ ٍ ؿىاف ضؼيف هي تاؿذ$ؿىل .#3
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جهت الیه بندی

جهت حرکت آب

ؿىل ً-3وايي اص اليِ وٌگلَهشای اليگَهيَػي$ديذتِ ػوت غشب#

ب -ؿية
ؿية آتشاِّ ّا تشای اعذاث ػذصيشصهيٌي دسووتشاص  " 5تْتشيي عالت تشای تـىيل هخاصى آب صيشصهيٌي تا عزن هٌاػة ساداؿتِ
تاؿذ$افىاس .#1389ؿية سٍدخاًِ عشهه  "2.5هي تاؿذ ٍايي تْتشيي عالت تشای ػذصيشصهيٌي اػت.
جٍ-رَدآتشفت تا ضخاهت هٌاػة دستؼتشآتشاِّ
ضخاهت آتشفت دس تؼتشسٍدخاًِ لاتل تَرِ هي تاؿذٍ ،رَد رسات داًِ دسؿت آتشفت ػَاهل هخثت ديگشی دس رْت عذاث
ػذصيشصهيٌي تشسٍی سٍدخاًِ عشهه هي تاؿذ.
تٍ-رَدعشياًات صيشػغغي ون ػوك تؼتشسٍدخاًِ
اگشآب صيشػغغي هَرَد دس تؼتش آتشاِّ ػاوي ٍ تذٍى عشوت تاؿذ ًويتَاى اًتظاسافضايؾ عزن آب هخضى ساداؿت.اصؿاخصِ
ّای ايي رشياى صيشػغغي ون ػوك دستشخي آتشاِّ ّا ٍرَدپَؿؾ گياّي ػثض دسوٌاسُ ّای سٍدخاًٍِ ،رَد لٌات ّا ٍصاُ ّای
عفشؿذُ تَػظ وـاٍسصاى هٌغمِ هي تاؿذٍ .رَد پَؿؾ گياّي دسدٍ عشف سٍدخاًِ ٍ ّوضٌيي لٌات ٍصاُ ّای تْشُ تشداسی دس
سٍػتای عشهه دال تشٍرَد رشياى صيشػغغي دسسٍدخاًِ عشهه هي تاؿذ$ؿىل.#3

ث -ويفيت ؿيويايي آب صيشصهيٌي
هيضاى اهالط هَرَد دس سٍاًاب ٍ رشياًات صيشػغغي دسآتشاِّ ّا هْن هي تاؿذّ .واًغَس وِ لثال روش ؿذُ آب سٍدخاًِ عشهه
آتي تا ويفيت هٌاػة اػت.

دً-ضديىي تِ هٌاعك هصشف آب
هؼوَال تايذ ػؼي ؿَدتا فاصلِ ػذصيشصهيٌي اص هغل هصشف صياد ًثاؿذ.سٍػتای عشهه دس وٌاسُ سٍدخاًِ عشهه لشاسداسد$ؿىل
.#3عتي واسخاًِ ػيواى صاتل ًيض هي تَاًذ دسصَست اعذاث ايي ػذ اص آب آى اػتفادُ ًوايذ.
الثتِ تؼضي اص هَاسد فَق اص داليل اعذاث ػذ صيشصهيٌي تشسٍی سٍدخاًِ عشهه تِ ؿواس هي سٍد.

5

ّـتويي ّوايؾ اًزوي صهيي ؿٌاػي هٌْذػي ٍ هغيظ صيؼت ايشاى
 18 ٍ 17ؿْشيَس  ،1392داًـگاُ فشدٍػي هـْذ

ً -5تيزِ گيشی
ػغظ آب صيشصهيٌي عشهه تذليل تشداؿت تاال ٍ ّوضٌيي خـىؼالي ّای هتؼذد افت صيادی داؿتِ اػت .پاييي آهذى ػغظ آب
صيشصهيٌي ٍ ّوضٌيي خشٍط آب اص هشص ً،ضديىي سٍػتای عشهه تِ ػايت پيـٌْادی ٍ ّوضٌيي ٍرَدػَاهل فيضيىي هتؼذد وِ
اهىاى اعذاث ػذصيشصهيٌي تا آى ّا هيؼش هي گشدد،اص داليل اصلي اعذاث صيشصهيٌي تشسٍی سٍدخاًِ عشهه تِ ؿواس هي
سًٍذ.ػايت پيـٌْادی دس ًضديىي سٍػتای عشهه لشاسداسد.هغالؼات هىاًياتي رْت تشسػي دليك پيـٌْاد هي گشدد.

لذسداًي
تذيٌَػيلِ اص صعوات آلای هٌْذع ػليشضا ًاسٍيي ٍ خاًن هٌْذع وـاٍسص تذليل ّوىاسی لذسداًي هي گشدد.
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