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 چکيذه

  ٞبي ٌبٜ ؾىٛ٘ت  قٝٚ تٛؾ  ٚ زأساضي  وكبٚضظي  اظ رّٕٝ  التهبزي  ٔرتّف  ٞبي زض ظٔيٙٝ  تٛؾقٝ  رٕقيت زض وكٛض ٚ ٘يبظ ثٝ  ضقس فعايٙسٜ

اظ   ثطزاضي ثٟطٜ  ٚ ٘حٜٛ  ٔسيطيت نحيح  افٕبَ  ضٍٞصض فسْ  ؾبظز. زض ايٗ ٘بپصيط ٔي ارتٙبة ضا  عجيقي  ٞبي فطنٝ  ثٝ  زؾتيبظي ، ٚ قٟطي  ضٚؾتبيي

  ٞب ٚ عغيبٖ ٞطظآة  قسٖ ٚ ضٚاٖ  فطؾبيف ذبن اؾت، ٔٛرت  اضاضي  ثب تغييط وبضثطي  ٕٞطاٜ بًفٕٛٔ  وٝ  ٚ پٛقف ٌيبٞي  آة، ذبن  ٔٙبثـ

ٞبي ٔٛرٛز  % اظ آة97قٛز، أب  اٌطچٝ آة يىي اظ فٙبنط عجيقي اؾت وٝ ثٝ فطاٚا٘ي زض وط٠ ظٔيٗ يبفت ٔي. قٛز ٔي  ٞب ٞب ٚ ضٚزذب٘ٝ ٔؿيُ

قٕبَ ٚ رٙٛة  ٞبي نٛضت ربٔس زض لغت ثبليٕب٘سٜ ٘يع ثرف افؾٕي ثٝ %3قطة ٚ اؾتفبزٜ زض وكبٚضظي ٞؿتٙس. اظ  زض رٟبٖ قٛض ٚ غيطلبثُ

زٞس.  ي ٘ٛيٗ زض اضتجبط ثب ٘ح٠ٛ اؾتحهبَ آة ؾٛق ٔييٞب حُ ٔتٕطوط٘س. ثٙبثطايٗ ٚضقيت ٘بٔؿبفس ٔٙبثـ آة قيطيٗ ز٘يب، ثكط ضا ثؿٛي ضاٜ

، ٞبي ٔعثٛض، اؾتحهبَ آة اظ ؾغٛح آثٍيط ثبضاٖ ثطاي ٔهبضف قطة تطيٗ ضٚـ تطيٗ ٚ پيچيسٜ حبَ ٘بقٙبذتٝ تطيٗ ٚ زض فيٗ يىي اظ لسيٕي

آٚضي آة ثبضاٖ ثسيٗ عطيك لسٔت چٙسيٗ ٞعاض ؾبِٝ زاقتٝ ٚ اظ زيطثبظ زض ثؿيبضي اظ ٔٙبعك رٟبٖ ٚ  ثبقس. رٕـ ثٟساقتي ٚ وكبٚضظي ٔي

  ٘ؾط ثٝ .ثبقس ٞب ثطاي وكبٚضظي ٔي ٞبي زضذتبٖ ثٝ پبي ٞط زضذت اظ رّٕٝ ايٗ ضٚـ ايطاٖ ٔطؾْٛ ٚ ٔقَٕٛ ثٛزٜ اؾت. ٞسايت آة اظ حٛضچٝ

  ٚ وٙىبـ زض عجيقت ٚ رؿتزٛ ثطاي  وٙزىبٚي  عطيك اظ بًثط ٔكىالت، فٕٛٔ  آٔسٖ  فبيك  زض قٙبذت عجيقت ثطاي  ا٘ؿبٖ  ٕٙسيتٛا٘  ايٙىٝ

  ايٗ  عجيقي  ٌٛ٘بٌٖٛ  ٞبي زض پسيسٜ  ٚ ثطضؾي  ضٚ، تحميك اؾت. اظ ايٗ  سٜق  پيطأٛ٘ف حبنُ  ٞبي پسيسٜ  ضٚاثظ فّت ٚ ٔقِّٛي  ثٝ  زؾتيبثي

 قٛز.  قٙبذتٝ  يب غيط عجيقي  ضذساز عجيقي  يه ،ٔضط ؾٛزٔٙس يب  ٔؤحط زض ثطٚظ ٚ يب تكسيس پيبٔسٞبي  ؾبظز تب فٛأُ ٔي  اٞٓضا فط  أىبٖ

  ٚ زض ثؿيبضي  ؾبذتٝ  ضا فطاٞٓ آٖ  ٞبي وبٞف ظيبٖ  ٚ يب حسالُ  ضٚيساز ٚ يب ٟٔبض آٖ  اظ ثطٚظ يه  پيكٍيطي  ٞبي قٙبذت، قيٜٛ  تطزيس ايٗ ثي

ٚ  ؾغٛح آثٍيط ثبضاٖزض ايٗ تحميك ٔكىالت ٚ ٔقضالت ٔٛرٛز زض اضتجبط ثب  ؾبظز. ٞب ضا ٘يع ٟٔيب ٔي اظ آٖ  ثطزاضي ثٟطٜ  ثٟيٙٝ  ٞبي ٚـض ٔٛاضز

وبضٞبي ارطايي ٚ  آثريع ٔٛضز ثطضؾي ٚ تحّيُ لطاضٌطفتٝ اؾت. ؾپؽ ثٝ ضاٜ  ٞبيٜ ظٞبي ٔٛرٛز زض ؾيؿتٓ ارطايي زض حٛ ٕٞچٙيٗ وبؾتي

 اضتجبط ثب حُ ٔكىُ پطزاذتٝ قسٜ اؾت. تحميمبتي زض 

 وٙتطَ ؾيُ آثريع، ٞبي حٛظٜ، ؾغٛح آثٍيط ثبضاٖ هايكليذي:واشه
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Abstract 

Uncontrolled population growth in the country and the need for economic development in various fields such as 

agriculture, livestock and rural settlements and urban development, inevitably requires access  to natural areas. In 

this way, the absence of proper management and exploitation of water resources, soil and vegetation, associated 

with land use change, causes soil erosion, flooding, and Sewage flow. Although water is a natural element found 

in abundance on Earth, 97% of the world's water is salty and improper to drink and it is only used in agriculture. 

The remaining 3% is mostly located in the northern and southern poles. The unfortunate condition of the world's 

freshwater resources leads humankind towards new solutions about how water should be harvested. One of the 

oldest and at the same time most unknown and complex methods is harvesting rain water from catchment areas 
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for drinking, sanitation and agriculture. This method of rainwater collection dates back to several thousand years 

and has been common in many regions. Leading to the foot of each tree to trees’ basins is one these methods. 

Human ability to overcome difficulties in understanding the nature is generally drawn from his curiosity towards 

nature and the search for cause and effect relations around him. Thus, the investigation of natural phenomena 

makes it possible to identify the risk factors and beneficial or detrimental consequences of normal and abnormal 

events. Doubtlessly this knowledge, provides  methods of preventing or inhibiting an event, or at least reducing 

the losses it has made and in many cases it provides procedures for exploitation. In this paper, the existing 

problems about rainwater catchment areas and deficiencies in administrative systems in watersheds have been 

analyzed. Then executive strategies to solve problems are suggested. 

Keywords: Rain Water Catchment Areas, Watersheds, Flood Control. 
 

مقذمه-الف

ٞبي زٚض  يبثٙس، ٕٞٛاضٜ اظ ٌصقتٝٞبي رٛي زض ؾغح وطٜ ذبوي رطيبٖ ٔي آٚضي ٚ ا٘تمبَ ثبضـفٙٛاٖ ٔزبضي عجيقي رٕـ ٞب وٝ ثٝضٚزذب٘ٝ

ا٘س. ثرف عجيقي، ؽٟٛض ٚ اؾتٕطاض يبفتٝايٗ پسيسٜ حيبت  ٞبي ثعضي ٚ وٛچه زض وٙبض ٔٛضز تٛرٝ رٛأـ ا٘ؿب٘ي ثٛزٜ ٚ زض عَٛ تبضيد، تٕسٖ

ضيعي وٙس، چطا وٝ زقت ٔؿغح ٞب پبيٝ قبيس ثتٛاٖ ٌفت اظ قطٚؿ تبضيد ا٘ؿبٖ ٔتٛرٝ قس وٝ ثٟتط اؾت ظ٘سٌي ذٛز ضا زض ٘عزيىي ضٚزذب٘ٝ

ضاحتي تأٔيٗ وٙس ٚ حتي  تٛا٘ؿت غصا ٚ آة ٔٛضز ٘يبظـ ضا ثٝضاحتي لبثُ وكبٚضظي ٚ ثؿيبض حبنّريع ثٛز ٚ اظ عطفي ٔي ٞب ثٝ وٙبضٜ ضٚزذب٘ٝ

اي وٝ  قسٖ ربٔقٝ ٞب ٚ زض ٘تيزٝ ثعضي وطز٘س. پيكطفت تٕسٖ ثكط ٚ افعايف تقساز ا٘ؿبٖٞب تب حسٚزي ٔكىُ اضتجبعي ضا ٘يع حُ ٔي ذب٘ٝضٚز

وطز٘س، ؾجت قس وٝ ا٘ؿبٖ ثٝ فىط ثيفتس تب ضفتبض عجيقي ضٚزذب٘ٝ ضا تحت وٙتطَ ذٛيف زض آٚضز. ا٘زبْ وبضٞبيي ثطاي  زض آٖ ظ٘سٌي ٔي

ٞبي لسيٓ حجت قسٜ اؾت. ؾىٛ٘ت زضوٙبض ضٚزٞب، زض وٙبض ٔحبؾٗ ٚ فٛائس ثؿيبض ذٛز ٔقبيت ٚ  زض تبضيد ثؿيبضي اظ تٕسٖوٙتطَ ضٚزذب٘ٝ 

-ٞبي رجطاٖ تٛا٘س فبُٔ ايزبز ذطاثيا٘س وٝ عغيبٖ ضٚزذب٘ٝ زض ٔٛالـ ؾيالثي ٔيٞب ثٝ تزطثٝ زضيبفتٝ ٔربعطاتي ٘يع زضثطزاقتٝ اؾت. ا٘ؿبٖ

قس وٝ ثب تغييط ٔؿيط رطيبٖ ثٝ ؾٕت اضاضي ايزبز تٕٟيساتي ثطاي ٟٔبض ؾيالة قس٘س. زض ٔٛاضزي ٞٓ زيسٜ ٔي  ز، ِصا ثٝ فىطقٛ٘بپصيط 

ِصا ثكط  ،ٚضي ضؾب٘سٞبي ظيبزي ضا ظيط وكت ثطز ٚ ثٝ ثٟطٜ تٛاٖ ظٔيٌٗيطي آٖ زض ؾٕت ٘بٔغّٛة، ٔئغّٛة ٚ يب رٌّٛيطي اظ تغييط رٟت

 ثٝ فىط وٙتطَ رطيبٖ آة افتبز. 

اي ثطذٛضزاض اؾت. ظيطا  فجبضتي لسضت ٍٟ٘ساضي ٚ حفؼ ضعٛثت ذبن اظ إٞيت ٚيػٜ ذكه ٔيعاٖ ضعٛثت يب ثٝ بعك ذكه ٚ ٘يٕٝزض ٔٙ

ٞب  ثطاؾبؼ قطايظ الّيٕي ذبل ايٗ ٔٙبعك ٚ پطاوٙف ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ثبض٘سٌي، ٔيعاٖ ٘عٚالت آؾٕب٘ي زض اغّت ٔٛالـ، ذهٛنبً زض ذكىؿبِي

آٚضي قسٜ ٚ فّٕيبت ٘فٛش آة، ضٚي ضقس ٔحهَٛ ٚ تِٛيس  . ثب حفبؽت اظ آة ثبضاٖ رٕـبٞبٖ وبفي ٘يؿتلُ ٘يبظ ضعٛثتي ٌيثطاي حسا

ٔبٍٞي، چٟبض ثطاثط تيٕبضٞبي زيٍط تِٛيس ثيٛٔبؼ وطز٘س ٚ چٟبض ٚ ٘يٓ  26ٞب زض ؾٗ  اؽٟبض زاقت ايٗ ٟ٘بَ Azadirachta Indicaثيٛٔبؼ 

آٚضي آة ثبضاٖ ٚ تِٛيس ٌٙسْ زيٓ اؽٟبض  ثب رٕـبي ضقس ٘يع ثطتطي ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت. أتطٞا٘س، زض ؾبيط پبض ثطاثط افعايف ٚظٖ ضيكٝ زاقتٝ

آٚضي آة ثبضاٖ ٘تبيذ ذٛثي ثطاي  ٔيّيٖٛ ٞىتبض اضاضي رسيس ٚرٛز زاضز. ثب رٕـ 3/9زاقت ثب ايٗ ضٚـ أىبٖ ثٝ ظيط وكت ثطزٖ حسٚز 

ٞبي قٕبِي  زاض ٘يؿت. زض لؿٕت بِچ ٘فتي زض عي ايٗ زٚضٜ ظيبز ٔقٙيوبقت زضذتبٖ اوبِيپتٛؼ ٚ وبد ثسؾت آٚضز ٚ ثيبٖ زاقت ٘مف ٔ

ٞبي ؾبظٌبض ٚ ٔمبْٚ  فّت قطايظ ذبل آة ٚ ٞٛايي، وكت ثقضي اظ ٌٛ٘ٝٝ ٞبي وطٔبٖ ٚ فبضؼ ث اؾتبٖ ٞطٔعٌبٖ، ٘ٛاحي ٞٓ ٔطظ ثب اؾتبٖ



 
ٞبي ؾغٛح  زاقتٝ اؾت. ِصا زض نٛضت عطاحي ؾيؿتٓنٛضت ؾٙتي زض ٔٙغمٝ ضٚاد ٝ )اٍ٘ٛض، ا٘زيط ٚ ثبزاْ زيٓ( ثٝ قطايظ ؾرت الّيٕي، ث

ٞبي  تٛاٖ ٔيعاٖ ضعٛثت شذيطٜ قسٜ زض ذبن ضا افعايف زاز ٚ ثب ايٗ ضٚـ ٔكىُ وٕجٛز ٘عٚالت آؾٕب٘ي ٚ ٔحسٚزيت آثٍيط ثبضاٖ ٔٙبؾت، ٔي

 . يٕي ضا تب حسٚز ظيبزي رجطاٖ ٕ٘ٛزالّ

وبض ٌطفتٝ قسٜ اؾت. وٙتطَ ؾيالة ثٝ ايٗ ضٚـ ٘يبظٔٙس  ات ٘بقي اظ ؾيالة، ثٝاي ثطاي وبٞف ذؿبض ٞبي ؾبظٜ عٛض غبِت، ضٚـ زض ايطاٖ، ثٝ

ثط ثٛزٜ ٚ زض ثؿيبضي اظ  اي فٕٛٔبً ٞعيٙٝ ٞبي ؾبظٜ ثبقس. ضٚـ ٞبي قٟطي ٚ ضٚؾتبيي ٔي ٚيػٜ زض ٔحسٚزٜ ؾبظي زض عطفيٗ آثطاٞٝ ثٝ زيٛاضٜ

زاض٘س. اظ ؾٛي زيٍط ثطضؾي تزطثيبت زيٍط وكٛضٞب ثيبٍ٘ط ايٗ ٚالقيت ٞبي ٔسيطيتي، اظ احطثركي وٕتطي ثطذٛض ٔٛاضز، زض ٔمبيؿٝ ثب ضٚـ

ٞبي  عٛض وبُٔ حصف ٘كسٜ اؾت ثّىٝ ٌبٞي زيٛاضٜ اي ٘ٝ تٟٙب ذغطات ؾيُ ٚ ذؿبضات ٚ تّفبت ٘بقي اظ آٖ ثٝ اؾت وٝ ثب ا٘زبْ السأبت ؾبظٜ

ٞب، ضٕٗ تكٛيك وبضثطي ٘بٔٙبؾت ظٔيٗ ثبفج  ٔزبٚضت آٖحفبؽتي احساث قسٜ، ثب ايزبز أٙيت وبشة ثطاي ٔسيطاٖ ٚ قٟطٚ٘ساٖ ؾبوٗ زض 

ٞبي ٔسيطيتي زض  وبضٌيطي ٚ افٕبَ ضٚـ ٕٞيٗ زِيُ ضٚيىطز ثٝ قسٜ اؾت. ثٝ ٞبي ثعضي  ثبض زض ظٔبٖ ٚلٛؿ ؾيالة ٞبي تبؾف ثطٚظ فبرقٝ

إِّّي، ٔغطح ٚ زض  ههي ثيٗٞبي تر ٘ؾطاٖ ٚ ؾبظٔبٖ اي، تٛؾظ ٔترههيٗ ٚ نبحت ٞبي ؾبظٜ فٙٛاٖ ٔىُٕ ضٚـ ٞبي قٟطي، ثٜٝ ظحٛ

ٞبي  يه ضاٞجطز ٔؤحط ثطاي وبٞف ضٚا٘بة، وبضثطز ثٟتطيٗ فّٕيبت ٔسيطيتي چٙسٌب٘ٝ قبُٔ: ضٚـثؿيبضي اظ وكٛضٞب ثٝ وبض ٌطفتٝ قسٜ اؾت. 

ثركي زض  ف ضضبيتتٛا٘س وبٞ ٔٙفطز ٕ٘ي ٝيب ٚؾيّ اي اؾت. ٔقٕٛالً يه ضٚـ ٚ اي، وٙتطَ ٔٙكأ، ٚ ثٟتطيٗ فّٕيبت ٔسيطيتي ؾبظٜ غيط ؾبظٜ

 تٛا٘ٙس ٔىُٕ افعايف ويفيت آة ثبقٙس.  ثٟتطيٗ فّٕيبت ٔسيطيتي چٙسٌب٘ٝ ٔيچٙيٗ  مساض ضٚا٘بة فطاٞٓ وٙس. ٞٓٔ

اي ثٝ ضٚـ ٔكبضوت ٔطزٔي اؾت. ثٝ  ٞبي زأٙٝ ٞبي وٙتطَ فطؾبيف زض زقت ٕي ٚ زاضاي ثبظزٞي التهبزي اظ ضاٜئايزبز پٛقف ٌيبٞي زا

ثبقس.  ٞبي حسالُ ضٚظا٘ٝ الظْ ٔي ٞبي ؾغٛح آثٍيط ثبضاٖ ٕٞطاٜ ثب افعايف ضطيت ضٚا٘بة ؾغحي ذهٛنب زض ثبضـ ٕ٘ٝٞيٗ ٔٙؾٛض ايزبز ؾبٔب

آٚضي آة ثبضاٖ ثب ٞسف تبٔيٗ آة ٚ تٛؾقٝ ثبغبت ٔخٕط زض اضاضي  ٞبي ٔٙبؾت ايزبز ؾبٔب٘ٝ رٕـ ثب تٛرٝ ثٝ ٘يبظ وكٛض ثٝ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ

 . لبثُ ارطا اؾتزاض  قيت

ت ٚيػٌي ذبني وٝ زض ٌيبٜ ٚتيٛض يىي اظ ٌيبٞب٘ي اؾت وٝ ثٝ فّتٛاٖ اظ پٛقف ٌيبٞي ٔٙبؾت اؾتفبزٜ وطز.ٞبي عجيـقي ٔي زض ضٚـ

ٞب، انالح ٚ احيبي اضاضي وٝ ترطيت ٞب ٚ پُٞب، ذبوطيع وب٘بَطي آٖ ٚرٛز زاضز، ثطاي وٙتطَ فطؾبيف ؾٛاحُ ضٚزذب٘ٝضيكٝ ٚقبخ ٚ ث

ٞب ٚ آة ٚ  ز ٚ زض ذيّي اظ ٔٙبعك ز٘يب ثطاي اٞساف ٔصوٛض، ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت. ايٗ ٌيبٜ ثب ا٘ٛاؿ ذبنقٛوبض ٌطفتٝ ٔيٝ ا٘س ث قسٜ

-وٛثي ٚ نفحٝ ٞبي ٍٟ٘جبٖ ٚظ٘ي، قٕـ تٛاٖ اظ زيٛاضٜ ٞبي ؾبذتٕب٘ي ٘يع ٔي زض ٔٛضز ضٚـ .وٙسزض آٖ ضقس ٔي زٞس ٚ ٞٛا ذٛز ضا ٚفك ٔي

زِيُ فطؾبيف ثؿيبض قسيس زض ثقضي  ٞبي عجيقي ثٝ ٞب اؾتفبزٜ وطز. زض اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٔؿّح ٚ يب ضٚوف ٞبي ٞب ٚ ذبن وٛثي، غئٛتىؿتبيُ

تٟٙبيي ٔٛحط ٘جٛزٜ ٚ  ٌيطز، اؾتمطاض پٛقف ٌيبٞي ثٝضٚزذب٘ٝ نٛضت ٔي ربثزبيي ٔحٛضٞبي ثحطا٘ي ضٚزذب٘ٝ وٝ  ل زض لٛؼذهٛ ٔٛالـ، ثٝ

 ثبقس. ٞبي ٔىب٘يىي ٔيٜ ٘يبظ ثٝ ا٘زبْ فّٕيبت پكتيجب٘ي ٚ ارطاي ؾبظ

ٞبي  ٞبي آثٍيط ٘ؾيط ذبن ٘يع ثٝ پيكطفت ٞبي اؾتحهبَ آة ثبضاٖ، ؾبيط فّْٛ ٔطتجظ ثب ؾبٔب٘ٝ ٍٕٞبْ ثب پيكطفت تحميمبت زض ظٔيٙٝ ؾيؿتٓ

ْ يبز قسٜ ٚ زضن آٌبٞي اظ لٛا٘يٗ ٔٛرٛز زض ٞطيه اظ فّٛ ،٘س. ثٙبثطايٗا   ٟٕٔي زض ٔجبحج فيعيه ذبن ٚ ضٚاثظ آة ٚ ذبن زؾت پيسا ٕ٘ٛزٜ



 
اي زض ٞطيه اظ  ٞبي ؾغٛح آثٍيط ايفب ذٛاٞس ٕ٘ٛز. زض حبَ حبضط تحميمبت ٌؿتطزٜ ؾبظي ؾبٔب٘ٝ ٞب ٘مف ٟٕٔي زض ثٟيٙٝ تبحيط ٔتمبثُ آٖ

ت آة )تبحيط قيت ظٔيٗ زض تغييط ضطيت ضٚا٘بة، حطو )ثبضـ، زٔبي ٔحيظ ٚ تبحيط آٖ ثطذبن ٚ ...(، فيعيٌٛطافي فّْٛ يبز قسٜ قبُٔ الّيٓ

) ضٚاثظ آة، ذبن(، ٌيبٜ ٚ  ذبن قٙبؾي ٚ زاض، تبحيط رٟت زأٙٝ زض تغييطات ضعٛثت ذبن ٚ ...(، ظٔيٗ زض پطٚفيُ ذبن زض ؾغٛح قيت

ت ضٚا٘بة ٚ تحميك پيطأٖٛ ئٛضٛفبت ٔطتجظ ثب اؾتمطاض آٖ زض ذبن زض تمبثُ ثب ٔحيظ، ٞيسضِٚٛغي ٚ تبحيط آٖ زض ثطآٚضزٞبي ٔطثٛط ثٝ ضطا

 . ، ا٘زبْ قسٜ اؾتسقٞب ٔٛرت افعايف تِٛيس ضٚا٘بة ذٛاٞس  وبضٌيطي آٖٝ وٝ ث ييٞب ضٚـ

ٌيطز. ثٝ ٕٞيٗ  اؾت وٝ ثب ٞسف تٛؾقٝ رٛأـ ٔرتّف نٛضت ٔي يٞبي ٔٛضٛؿ ٟٔٓ ثقسي ٘مف فّْٛ ارتٕبفي ٚ التهبزي زض تٕبٔي فقبِيت

قسٜ زض اضتجبط ثب ٔجبحج التهبزي ٚ  ٞب، وّيٝ ٔٛضٛفبت فٙي يبز پطٚغٜ ثطزاضٖ اظ ٘تبيذ فٙٛاٖ ثٟطٜ ثب تٛرٝ ثٝ إٞيت ٚ ربيٍبٜ ٔطزْ ثٝ ،ٔٙؾٛض

اضائٝ اٍِٛٞبي فّٕي ٚ لبثُ پصيطـ ثطاي  وبضٌيطي تبحيط تّفيمي وّيٝ فٛأُ يبز قسٜ ٚٝ ث ،اؾبؼ س يبفت. ثطايٗٙارتٕبفي ٔقٙي ٚ ٔفْٟٛ ذٛاٞ

ٞبئي اظ ايٗ لجيُ  ٔؿتميٓ ٘مف ٟٕٔي زض ارطاي ٔٛفك پطٚغٜ يب غيط عٛض ٔؿتميٓ ٚٝ آثريع٘كيٙبٖ، ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ ٔٛضٛفبتي ٞؿتٙس وٝ ث

ٔٙؾٛض وؿت ٘تبيذ ٔغّٛة زض اضائٝ  ٞبي ؾغٛح آثٍيط ثٝ فٟسٜ زاض٘س. ِصا آٌبٞي اظ انَٛ فّٕي حبوٓ ثط ٞط يه اظ فٛأُ تبحيطٌصاض ثط ؾبٔب٘ٝ ثٝ

 وبضٞبي ٔٛفك ضطٚضي اؾت. ضاٜ

ثبقس. زض ايٗ  ذكه اؾتفبزٜ اظ ضٚـ آثيبضي ظيطظٔيٙي ٔي زض ٔٙبعك ذكه ٚ ٘يٕٝٞبي آثي  ٞبي ٔقَٕٛ آثيبضي زض ظضافت يىي اظ ضٚـ

قٛز. زض  ٔٙبعك زض نٛضت آثيبضي ؾغحي، آة تٛظيـ قسٜ ثٝ ِحبػ ٌطٔب ٚ قست تبثف ذٛضقيس، اظ عطيك تجريط اظ زؾتطؼ ٌيبٜ ذبضد ٔي

ٌيطز. ِيىٗ زض ٔٙبعك ٘بٕٞٛاض  رٛئي زض اذتيبض ٌيبٜ لطاض ٔي طفٝايٗ حبِت ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ يبز قسٜ، آة زض ٔحُ تٛظيـ ضيكٝ، ثب حساوخط ن

پصيط  أىبٖٞبي ٔتقسز  قٛز، اؾتفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ ثٝ ِحبػ ٔحسٚزيت نٛضت ٔطتـ اؾتفبزٜ ٔي آثريع فٕستب ثٝ ٞبي ٚ پط قيت وٝ زض حٛظٜ

 ٘رٛاٞس ثٛز. 

ٞبي  وبضٌيطي ربيٍعيٙي ٔغّٛة ثطاي آٖ زض عطحٝ ُ آة ٔٛرٛز، ثثطايٗ اؾبؼ ثب تٛرٝ ثٝ وبضائي ايٗ ضٚـ زض اؾتفبزٜ حساوخط اظ حسال

ٞبئي وٝ زض ٔٙبثـ ثٝ آٖ اقبضٜ  ٞبي ؾغٛح آثٍيط وٝ ثط اؾتفبزٜ ٔٙبؾت اظ حسالُ آة ٔٛرٛز تبويس زاضز ضطٚضي اؾت. يىي اظ ضٚـ ؾبٔب٘ٝ

قٛز.  فٕك ضيكٝ تقجيٝ ٔي ٔتط ٚ تب ؾب٘تي 10تب  5لغط اي ثٝ  نٛضت اؾتٛا٘ٝ ثبقس وٝ ثٝ قسٜ اؾت، اؾتفبزٜ اظ ٔبِچ ٌيبٞي زض چبِٝ ٟ٘بَ ٔي

اي ٔي ثبقس وٝ ثٝ ِحبػ ترّرُ ثبال، ٔٛرت ترّيٝ ؾطيـ ضٚا٘بة  تٛاٖ ثٝ آٖ اقبضٜ ٕ٘ٛز اؾتفبزٜ اظ فيّتطٞبي ؾٍٙطيعٜ ضٚـ زيٍطي وٝ ٔي

تب حس رطاي چٙيٗ تيٕبضي، ربيٍعيٗ ٚ ضؾس ا ٘ؾط ٔيٝ ٞبي فٕمي ذبن ذٛاٞس قس. زض ايٗ حبِت ث رٕـ آٚضي قسٜ زض چبِٝ ٟ٘بَ ثٝ ثرف

ٞبي ؾغٛح آثٍيط، ايٗ أىبٖ ٚرٛز زاضز تب  ثٛز. ثب ارطاي تيٕبض يبز قسٜ زض ؾبٔب٘ٝ اٞسظٔيٙي زض اضاضي آثي ذٕٛٔىٗ ٔكبثٝ ضٚـ آثيبضي ظيط

ٕ٘ٛزٖ ذبن ؾغحي ٚ  ٞبي ا٘سن وٝ فٕستب ضٚا٘بة حبنُ اظ آٖ )زض نٛضت تِٛيس ضٚا٘بة( زض ٔقطو تجريط ٚ يب نطف ٔطعٛة زض ثبضـ

ٟ٘بيت ٔٛضز  اي، ٔؿتميٕب زض ٔحُ تٛظيـ ضيكٝ، رصة ذبن فٕمي ٚ زض ز، ضٕٗ فجٛض ؾطيـ اظ فيّتط ؾٍٙطيعٜقٛ ٘بحيٝ ثبالي ضيكٝ ٔي

 اؾتفبزٜ ٌيبٜ لطاض ٌيطز.



 
ٔتطي ثقسي پطٚفيُ ذبن  تيؾب٘ 25زٞس ضٕٗ ايٙىٝ زض ٔٙبعك ٌطْ، ٌيبٞبٖ ثيكتط آة ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ضا اظ  ٞبي ا٘زبْ قسٜ ٘كبٖ ٔي ثطضؾي

ٌيطز ذٛاٞس  ة ٔٛضز اؾتفبزٜ ٌيبٜ لطاض ٔيآاي وٝ  ٔتط ٘يع ثٝ ٘سضت ثٝ ٔٙغمٝ ٔيّي 5ٞبي وٕتط اظ  وٙٙس، آة حبنُ اظ ثبض٘سٌي رصة ٔي

 . ؾبظي آة زض پطٚفيُ ذبن ثٝ ٔٙؾٛض اؾتفبزٜ زض فهَٛ ضقس ٌيبٞبٖ ضطٚضي اؾت ضؾيس ٚ ِصا شذيطٜ

هاموادوروش-ب

ثبقس وٝ تبٔيٗ آة  ٞبي عٛال٘ي اظ رّٕٝ فٛأُ ٔٛحطي ٔي ٞب ثب زٚضٜ ، ٕٞچٙيٗ ثطٚظ ذكىؿبِئٙبثـ آة قيطيٗ ظيطظٔيٙي ٚ ؾغحي وٕجٛز

ٞبي وكٛض ثب ثيالٖ ٔٙفي  قطة ٚ غيطقطة قٟطٞب، ٔٙبعك ؾبحّي ٚ رعايط وكٛض ضا ثب چبِف ٔٛارٝ ٕ٘ٛزٜ اؾت. اظ زيطثبظ ثؿيبضي اظ زقت

ٞبي ؾٍٙيٗ ٚ اظ فٛانُ زٚض نٛضت ٌيطز وٝ  ؾجت قسٜ تب تبٔيٗ آة قطة ٚ وكبٚضظي ثؿيبضي اظ قٟطٞب ثب ٞعيٙٝ ضٚثطٚ ثٛزٜ وٝ ايٗ فبُٔ

ٞبي ؾغٛح آثٍيط  ثٝ ثطضؾي ضٚـ اؾتحهبَ آة ثب اؾتفبزٜ اظ ؾبٔب٘ٝزض ايٗ تحميك  آٚضز. ٚرٛز ٔيٝ ازأٝ ايٗ ضٚ٘س ٔكىالت ثؿيبضي ضا ث

 ذتٝ قسٜ اؾت. پطزا

 

 

 

 

 

 انَٛ اؾتحهبَ آة -1قىُ                                                                      

( ثطاي WaterHarvestirg) وّي ثطاي اؾتحهبَ آة تقبضيف ٔتقسز ٚ ٔتفبٚتي تٛؾظ ٔترههيٗ اضائٝ قسٜ اؾت ٚاغٜ اؾتحهبَ آةعٛض ثٝ

اٌطٚ٘ٛٔي  -ٚاغٜ ٞيسٚض ٚ اٌطچٝ ايٗ ٚاغٜ يه (.pacey & Cullis, 1986 )قسٜ اؾت  ٜوبض ثطزٝ ث Geddesتٛؾظ  1963اِٚيٗ ثبض زض ؾبَ 

حؿبة آٚضز. فّت ايٗ أط ٔجتٙي  ضا رعء ٚاغٌبٖ ٞيسضِٚٛغي ثٝ تٛاٖ آٖ وبض ثطز قٛز ٔيٝ ٞبي ؾغحي ث ٍٞٙبٔي وٝ ثطاي ٟٔبض ضٚا٘بةاؾت، أب 

 ثبقس.  ٔيذبن ٞب ٚ فطؾبيف  ثط تٛاٖ ثبِمٜٛ اؾتحهبَ آة زض تأٔيٗ ٚ حفبؽت آة، ٟٔبض ؾيالة

ثٙسي ٚ ثب  قٛز. ظيطا زض ٘جٛز چٙيٗ عجمٝ ٔيثٙسي  ٞبي اؾتحهبَ آة ضطٚضت زاضز اثتسا ٔٙبثـ آة قٙبؾبئي ٚ ٌطٜٚ ثٙسي ضٚـ ثطاي عجمٝ

بض ٞبي ؾغٛح آثٍيط ؾبظٌ ٞبي ٔتٙٛؿ اؾتحهبَ آة ٚ ؾبٔب٘ٝ ثٙسي ثطاي ضٚـ تٛرٝ ثٝ تقبضيف اضائٝ قسٜ ثطاي اؾتحهبَ آة أىبٖ اضائٝ عجمٝ

اي قىُ ؾغحي  ٞبي ٚضلٝ ٚرٛز ٘رٛاٞس زاقت. قبيس ثتٛاٖ ثب زض ٘ؾطٌطفتٗ ٔفْٟٛ ضٚا٘بة ٞب ثطزاضي اظ آةٜ ثٟط ٚآٚضي، شذيطٜ  ٔٙؾٛض رٕـ ثٝ

 & Cullis )،اؾتحهبَ آة ضا ثٝ زٚ ٌطٜٚ ٔتفبٚت تمؿيٓ ثٙسي ٕ٘ٛز ٞبي ٔتالعٓ(،  ٞبي ٔتٕطوع )ضٚا٘بة ٞبي غيط ٔتالعٓ( ٚ ضٚا٘بة )ضٚا٘بة

pacey, 1976.) ٝٞبي ظيطظٔيٙي زض ٔجحج اؾتحهبَ آة ثب اؾتفبزٜ اظ  ٞب ٚ آة ٞبي ربضي زض ضٚزذب٘ٝ وٝ زض ٞط زٚ ٌطٜٚ آة عٛضي ث

ٞبي ٔؿتميٓ رٛي  قٛ٘س. ثٝ زيٍط ؾرٗ، ٔٙجـ انّي تِٛيس آة زض اؾتحهبَ آة ضيعـ ٞبي ؾغٛح آثٍيط ثبضاٖ زذبِت زازٜ ٕ٘ي ؾبٔب٘ٝ

اي ٚ  ٞبي ٚضلٝ ٞبي ؾغحي قبُٔ ضٚا٘بة ثبقس وٝ ٔٛرت تِٛيس يب ايزبز زٚ ٘ٛؿ ٔرتّف اظ ضٚا٘بة ٚ أخبِٟٓ ٔي نٛضت ثبضاٖ، ثطف ٔٝ، قجٙٓ ثٝ

ٜظحٛ  

 ؾغح اؾتحهبَ



 
ٞبي  ثٙسي ٔطثٛط ثٝ ضٚا٘بة ٞب زض ايٗ ٌطٜٚ وٝ اؾتحهبَ ؾيالة عٛضي قٛز. ثٝ سٌي ذبن ٔيٙٞبي ٔتٕطوع ٚ پطحزٓ ثب لسضت فطؾبي ضٚا٘بة

ٞبي ؾغحي ٚضلٝ اي قىُ اؾت وٝ ثٝ  ٞبي وٛچه ٔحسٚز ثٝ ضٚا٘بة آٚضي آة ثبضاٖ زض ٔميبؼـ ٕثبقس زض حبِي وٝ ر حزٓ ٔئتٕطوع ٚ پط

ثٙسي شوط قسٜ، تٟٙب ثب تقطيف  قٛ٘س قبيبٖ شوط اؾت وٝ عجمٝ ٔتط ايزبز ٔي 150اِي  50اظ  آثٍيط ثب عَٛ وٕتط عٛض ٔقَٕٛ اظ ؾغٛح

آٚضي  س رٕـقعٛض وٝ لجالً ٘يع ثيبٖ  قطحي وٝ ثيبٖ قس، ا٘غجبق زاضز ٚ ٕٞبٖٞبي ٔتالعٓ ٚ ٔتٕطوع ثٝ  آٚضي آة ثبضاٖ ٚ ٔفْٟٛ ضٚا٘بة رٕـ

قٛز. ٞط چٙس اتالق ٚاغٜ اؾتحهبَ آة  ٞبي ؾغٛح آثٍيط ثب ٔميبؼ وٛچه ا٘زبْ ٔي عٛض ٔقَٕٛ ثب وبضثؿت ؾبٔب٘ٝ آة ثبضاٖ ٚ ا٘جبضـ آٖ ثٝ

ظيطا ٞسف ٚ ٔٙؾٛض  (.pacey & Cullis, 1986 )قٛز  ُٕ ثٝ آٖ اؾتحهبَ آة ثبضاٖ ٌفتٝ ٔيتٛا٘س انِٛي ثبقس أب زض ف اظ ايٗ عطيك ٔي

ضٚ ؾغٛح آثٍيط عجيقي يب  ظ ايٗا ،نٛضت ٔتٕطوع ٚ ٔتالعٓ اؾت ٞبي ؾغحي ثٝ آٚضي ٚ ا٘جبضـ آة ثبضاٖ لجُ اظ ايزبز ضٚا٘بة رٕـ انّي،

قٛز ثسٖٚ ايٙىٝ ٔٛرت فطؾبيف ذبن قٛز  ٔتط رٕـ آٚضي ٔي 50تب  150ٞبي ثب عَٛ وٕتط اظ  ٞب آة زض قيت ٔهٙٛفي وٝ ثب وبضثؿت آٖ

ٞبي ؾغٛح آثٍيط  عٛضوّي ؾٝ ٌطٜٚ يب زؾتٝ اظ ؾبٔب٘ٝ آٚضي آة ثبضاٖ ثٝ ٌٛيٙس. ثب تٛرٝ ثٝ تقطيف ٚ ٔفْٟٛ رٕـ ؾغٛح آثٍيط ثبضاٖ ٔي ضا

 ثبقٙس: ٔي ثبضاٖ اظ يىسيٍط لبثُ تفىيه

 ٞب، پكت ثبْ .1

 ٞب(، ظٔيٗ )آثريعٞبي وٛچه ٔميبؼ اظ ٘ؾط ا٘ساظٜؾغٛح آثٍيط ٔهٙٛفي ضٚي  .2

 (.pacey & Cullis, 1986 ٔتط ) 50تب  150ؾغٛح آثٍيط ثؿيبض وٛچه ثب عَٛ قيت وٕتط اظ  .3

 (:Reij et al., 1988 قٛ٘س ) ٞبي ؾغٛح آثٍيط ثبضاٖ ثٝ ؾٝ ٌطٜٚ ثٝ قطح ظيط تمؿيٓ ٔي اظ ٘ؾط ٔٙكبء انّي آة، ؾبٔب٘ٝ

 ٞبي زائٕي ٚ فهّي،  بَ آة ضٚزذب٘ٝاؾتحه ي ٞبي ٚيػٜ ؾبٔب٘ٝ .1

 ٞبي ظيط لكطي، اؾتحهبَ آة اظ ٔٙبثـ آة ظيطظٔيٙي ٚ ضٚا٘بةي  ٞبي ٚيػٜ ؾبٔب٘ٝ .2

 اي قىُ. ٞبي ؾغحي ٚضلٝ اؾتحهبَ ٔؿتميٓ آة ثبضاٖ زض ٔحُ ٘عَٚ ٚ يب زض اِٚيٗ ٔطاحُ تكىيُ ضٚا٘بةي  ٞبي ٚيػٜ ؾبٔب٘ٝ .3

ٞبي قيجساض،  ٞبي ؾغحي ٔتالعٓ ٚ ٔتٕطوع زضيبي زأٙٝ نٛضت ضٚا٘بة ٞب ثٝ ةٞب ٚ ؾيال اؾتحهبَ تٙسآةي  ٚيػٜ ٞبي ؾبٔب٘ٝ .4

 ٞب. ٞب ٚ ٔؿيُ ذكىٝ ضٚزٞب، آثطاٞٝ

زضنس اؾت  30تب  28ثطاؾبؼ ٌعاضقبت ٔٛرٛز ٔيعاٖ ٞسض ضفت آة زض وكٛض ٔب . ٞسض ضفت آة زض ايطاٖ ثيف اظ ٔيبٍ٘يٗ رٟب٘ي اؾت

ضؾب٘ي ٚ  ٞبي غيطٔزبظ اظ قجىٝ آة زضنس ٌعاضـ قسٜ اؾت وٝ يىي اظ فٛأُ انّي آٖ ثطزاقت 12تب  9زضحبِي وٝ ايٗ ٔمساض اتالف زض ز٘يب 

 ٞبي آثطؾب٘ي اؾت. فطؾٛزٌي تبؾيؿبت آة ٚ قجىٝ

آثي، ثبتٛرٝ ثٝ ٔهطف ثيف اظ حس ا٘طغي زض وكٛض ٚ ٕٞچٙيٗ وبٞف ٔٙبثـ آثي، انالح  انالح اٍِٛي ٔهطف، تٟٙب ضاٜ ثطاي ٌصض اظ ثحطاٖ وٓ

رٛيي زض  ضؾس. نطفٝ ٘ؾط ٔي ٞبي ٔٛرٛز ثٝ اظ ثحطاٖ تطيٗ ضاٜ حُ ثطاي ٌصض تطيٗ ٚ ٔٙغمي ٞبي ٔرتّف، ٔٙبؾت طف زض ثرفاٍِٛي ٔه

 ٌصاض ثبقس. تٛا٘س ثؿيبض تأتيط اي، تطاٚا ظيطظٔيٙي، تب٘ىط ٚ ... ٔي اي، ثبضا٘ي، وٛظٜ ٞبي ٘ٛيٗ ثطاي آثيبضي ٔب٘ٙس: لغطٜ ٔهطف آة ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ



 
ثٝ تٛظيـ ٘بٔٙبؾت ٔٙبثـ آة، افعايف ضٚظ افعٖٚ تمبضبي آة ٚ ٔؿبئُ ٚ ٔكىالت ٔطتجظ ثب ٔٙبثـ آة ٔتساَٚ ٚ ٞسض ضفت آة ثبضاٖ زض ثب تٛرٝ 

ٚيػٜ ٔٙبعك ٔؿىٛ٘ي قٟطي ٚ ضٚؾتبيي وٝ ذٛز اظ ٔٙبثـ لبثُ حهَٛ اظ عطيك اؾتحهبَ آة ثبضاٖ زض ٔٙبظَ اظ عطيك  ٔحُ ضيعـ ثٝ

اي اظ آة  تٛاٖ ثرف لبثُ ٔالحؾٝ ٞبي ثبظي ٚ ... ٔي ٞب، حيبط ٔٙبظَ، ٔحٛعٝ ح آثٍيط ثبضاٖ اظ رّٕٝ پكت ثبْٞبي ؾغٛ وبضٌيطي ؾبٔب٘ٝٝ ث

 .ٞب ٚ ... ضا تأٔيٗ وطز ، آثيبضي ثبغچٝٞب ٔٛضز ٘يبظ زض ٔهبضف ذبٍ٘ي اظ رّٕٝ ثطاي قؿتكٛ، فالـ تب٘ه

ٟ٘بيت ٕٞطاٜ  ٕٞيٗ تبٔيٗ آة وبفي يبضي وٙس أب ٘رٛاٞس تٛا٘ؿت تب ثيتٛا٘س ٔب ضا زض ٞسف  ٞبي رسيس ٔي وبض ثؿتٗ ضٚـ فٙبٚضي رسيس ٚ ثٝ

ؾبظ ثبقس ثّىٝ ثبيس ٘طخ  تٛا٘س وبض رٛيي زض ٔهطف آة ٕ٘ي ذهٛل زضقطايظ وكٛض ٔب وٝ ضقس رٕقيت زض آٖ ظيبز اؾت تٟٙب نطفٝ ثٝ ثبقس.

ثبيس لجَٛ وٙيٓ وٝ زضٔٛضز آة چٝ زض  بٞف رٕقيت ثبقس.آثي و ضقس رٕقيت ضا ٘يع وبٞف زاز ٚ چٝ ثؿب ٕٔىٗ اؾت تٟٙب ضاٜ ٔمبثّٝ ثب وٓ

 وكٛض ٔب چٝ زض ؾغح رٟبٖ زٚضاٖ رسيسي قطٚؿ قسٜ اؾت. 

ثبقس. ايٗ  آثي يه اؾتطاتػي ثٟيٙٝ ثطاي ثقُٕ آٚضزٖ ٔحهٛالت تحت قطايظ وٕجٛز آة اؾت وٝ ٕٞطاٜ ثب وبٞف ٔحهَٛ ٔي وٓ

ٞبيي اظ آفطيمب ٚ زيٍط ٔٙبعك  ي ايبالت ٔتحسٜ، قجٝ لبضٜ ٞٙس، ثرفٜ وّٕجيب ٚ زيٍط ٘ٛاحظفُٕ زض ٘ٛاحي ٔرتّفي ٘ؾيط حٛ

وّي ٔتفبٚت اؾت. ٔؿئَٛ ٝ آيس. ٔسيطيت وٓ آثي ثب ٔسيطيت والؾيه ث رٟبٖ وٝ ثب وٕجٛز آة ٔٛارٝ ٞؿتٙس، ثٝ ارطا زض ٔي

ضٕٗ الظْ اؾت ٔكرم وٙس وٝ چٝ وبض ٌطفتٝ قٛز ٚ زض ٝ آثيبضي ثبيس ث اي اظ وٓ چٝ زضرٝ آثيبضي زض ٞط ٔٛضز ثبيس تهٕيٓ ثٍيطز

 زٞس: ؾٝ ٔٛضٛؿ ضا ٔس ٘ؾط لطاض ٔي ز. ٔحبؾٗ آثيبضيقٛظٔب٘ي وٓ آثيبضي افٕبَ 

 ٞبي تِٛيس.  وبٞف ٞعيٙٝ اِف(

 افعايف ضا٘سٔبٖ وبضثطز آة آثيبضي.  ة(

 ٞبي ٔطثٛط ثٝ آة آثيبضي.  وبٞف ٞعيٙٝ د(

آيس. زض ايٗ ضٚـ ٔمساض  زؾت ٔي ٚـ فّٕىطز ٔغّٛثي زض ضاثغٝ ثب تبٔيٗ آة، ثٝزض ثؿيبضي اظ ٌيبٞبٖ ظضافي ٔالحؾٝ قسٜ اؾت وٝ ثب ايٗ ض

ثبقس وٝ اظ عطيك تزطثٝ تقييٗ قسٜ ٚ فٛانُ ثيٗ آثيبضي تب ضؾيسٖ ضعٛثت ذبن ثٝ ؾغحي وٝ اظ لجُ  ٔي PETآة آثيبضي وؿطي اظ 

وبضثطزٖ آة وٕتط اظ  ؾبظي ضا٘سٔبٖ ٔهطف آة اظ عطيك ثٝ ا٘س وٝ اٌط ٞسف ٔغّٛة ٔحممبٖ ٘تيزٝ ٌطفتٝ. قٛز تط ٔي تقييٗ قسٜ اؾت، عٛال٘ي

ؾبظي آة زض پطٚفيُ ذبن ٚ ٘ٝ اظ عطيك آثيبضي ثٝ ٔمساض وٓ ٚ زض زفقبت ظيبز ا٘زبْ  تجريط ٚ تقطق اؾت، ثٟتط اؾت ايٗ فُٕ اظ عطيك شذيطٜ

 .قٛز

ٝ ضيكٝ تب ضؾيسٖ ثٝ ؽطفيت ظضافي زض لجُ اظ وطزٖ وُ ٔٙغم ثبقس، ضٚـ ٔغّٛة فجبضت اظ ٔطعٛة زض قطايغي وٝ تبٔيٗ آة ٔحسٚز ٔي

وبقت ٚ ؾپؽ ا٘زبْ آثيبضي زض ٔطاحُ حؿبؼ ضقس اؾت. ٔعيت ايٗ ضٚـ آٖ اؾت وٝ ثبفج تحطيه ضقس ٚ ٘فٛش ضيكٝ ثٝ افٕبق پطٚفيُ 

زاضاي ضعٛثت  قٛز )٘ٝ ايٙىٝ تطيٗ قطايظ ثطاي ضقس ضيكٝ ٚضقيتي اؾت وٝ زض آٖ ؾطاؾط ٔٙغمٝ ضيكٝ ٔطعٛة ٔي قٛز. ٔٙبؾت ذبن ٔي

 .يبثس ( يب ثب افعايف فٕك ٔمساض ضعٛثت ذبن ثٝ تسضيذ افعايف ٔيثيف اظ حس ثبقس



 
زضنس  65ثٝ عٛض وّي تب ظٔب٘ي وٝ حسٚز . اؾت تب حس لبثُ ترّيٝ ضعٛثت ذبن تقطيف ٚ تقييٗ قٛز زض تقساز ظيبزي اظ ٔغبِقبت تالـ قسٜ

زٞس. پتب٘ؿيُ آة ٌيبٜ، ٞسايت ثطي، زٔبي ثطي، ٚ  ٟي زض فّٕىطز زا٘ٝ ضخ ٕ٘ياظ ضعٛثت لبثُ زؾتطؼ ذبن ترّيٝ قٛز، وبٞف لبثُ تٛر

يبثس، زچبض  زضنس وبٞف ٔي 30-35ٞبي ذبن ٔمبْٚ ٞؿتٙس ٚ فمظ ٚلتي ضعٛثت ذبن ثٝ وٕتط اظ  تقطق ٌيبٜ ثٝ ٔحسٚزٜ ٚؾيقي اظ ضعٛثت

  .قٛ٘س ٚ ايٗ تغييط ؾطيـ ذٛاٞس ثٛز تغييط ٔي

ٞبي ضيكٝ زض ٔحيغي لطاض ٌطفتٝ  ثطاي ازأٝ حيبت ٚ حتي ٔحسٚز ؾبذتٗ ضقس، الظْ ٘يؿت وٝ تٕبْ ؾيؿتٓاغّت قٛاٞس زالِت زاض٘س وٝ 

زٞس وٝ اٌط يه چٟبضْ تب يه زْٚ ؾيؿتٓ ضيكٝ ٌيبٜ زض ذبوي لطاض  ثبقٙس وٝ ٔيعاٖ ضعٛثت آٖ ثبالتط اظ حس پػٔطزٌي ثبقس. ٘تبيذ ٘كبٖ ٔي

ايٗ ٔٛضٛؿ  .قس، ٌيبٜ لبزض ذٛاٞس ثٛز تب آة ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ضا ثطاي رجطاٖ تقطق وؿت ٕ٘بيسٌيطز وٝ ضعٛثت آٖ ثبالتط اظ حس پػٔطزٌي ثب

 وٙس.    ٞبي ؾغٛح آثٍيط ضا ثيبٖ ٔي ٞبي فّٕي زض ٘فٛش فٕمي ضٚا٘بة زض ؾبٔب٘ٝ إٞيت ثىبضٌيطي ضٚـ

ضنس، ثٝ فٙٛاٖ لضبٚت وبضقٙبؾي، ٘ؾطي ز 20زض حبَ حبضط وبٞف آة ٔٛضز ٘يبظ ٔحهٛالت )ثط ٔجٙبي آثيبضي وبُٔ(، ثٝ ٔيعاٖ حسٚز 

قٛز تب ثطاؾبؼ تبثـ تِٛيس  زض آثيبضي وبُٔ تٕبْ ٘يبظ آثي ٌيبٜ ثطآٚضز ٔيٞب افٕبَ ٕ٘ٛز.  ٞٓ اوٖٙٛ زض عطاحيتٛاٖ آٖ ضا اظ  اؾت وٝ ٔي

قٛز تب آة  ضافت زازٜ ٔيحساوخط ٔمساض ٔحهَٛ فبيس ٌطزز. حبَ آ٘ىٝ وٓ آثيبضي ٘ٛفي اؾتطاتػي اؾت وٝ زض آٖ ٔمساض وٕتطي آة ثٝ ظ

اي  وٕتط ٚ ٕٞچٙيٗ ا٘طغي ٚ ٞعيٙٝ وٕتطي ٔهطف قٛز. زض چٙيٗ ٚضقيتي ٕٔىٗ اؾت اظ ٔمساض ٔحهَٛ تِٛيسي وبؾتٝ قٛز ِٚي اؾتفبزٜ

طحّٝ تٛاٖ زض يه يب چٙس ٔ ٕ٘بيس. ثب آثيبضي ٘بلم ٔي قٛز ثٝ ِحبػ التهبزي رجطاٖ وٕجٛز ٔحهَٛ ضا ٔي وٝ اظ نطفٝ رٛيي زض آة ثطزٜ ٔي

اظ ضقس، ٌيبٜ ضا ثب تٙف ٔٛارٝ ؾبذت ٚ زض فٛو عي ٔطاحُ ثحطا٘ي آة وبفي ٚ وبُٔ زض اذتيبض ٌيبٜ لطاض زازٜ قٛز تب ثٝ اظاي ٞط ٚاحس آة 

 .ٔهطفي، حساوخط ٔحهَٛ تِٛيس قٛز

ا٘س ٚ ايٗ ٘حٜٛ حساوخط  ثٛزٜاظ زيط ثبظوكبٚضظاٖ ٚ ٔحممبٖ ظيبزي زض ؾغح ز٘يب زض پي حساوخط ٕ٘ٛزٖ ٔحهَٛ تِٛيسي ثب أىب٘بت ٔٛرٛز 

ٞبي ثيكتطي ثطاي ٘يُ ثٝ حساوخط  اؾت. ِيىٗ ثب وبٞف ٔٙبثـ آثي، ٘يبظ ثٝ پػٚٞف وطزٖ ٔحهَٛ زض ٚاحس ؾغح ثب آة ٘بٔحسٚز ا٘زبْ قسٜ

مساض آة زضنس اظ ٔ 30ثبقس. ثب ثطضؾي ثط ضٚي ٔحهَٛ چغٙسض لٙس ٘تيزٝ ٌطفت وٝ ثب وبٞف  ٔحهَٛ تِٛيسي زض اظاي ٔهطف آة وٕتط ٔي

 زضنس وبٞف ٔحهَٛ زاقتٝ وٝ ثب افعايف ٔيعاٖ لٙس، وبٞف ٔحهَٛ رجطاٖ قسٜ اؾت. 10ٔهطفي ٌيبٜ تٟٙب 

وٝ اٌطچٝ  زؾت آٔسٜ ٘كبٖ زاز ٜ قس ٚ ٘تبيذ ثٝتٛاثـ تِٛيس ٚ ٞعيٙٝ ثطاؾبؼ وبٞف ٔيعاٖ آة آثيبضي زض ٌيبٜ يٛ٘زٝ ضا ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز

 20يبثس.  ٕٞچٙيٗ زض وٓ آثيبضي ثب نطفٝ رٛيي  ىطز ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز، أب ؾٛز ذبِم ٟ٘بيي وبٞف ٔيآثيبضي وبُٔ ثبالتطيٗ ٔيعاٖ فّٕ

ٚ ثبالتطيٗ ٘ؿجت   يبثس ِيىٗ ؾٛز ذبِم ٟ٘بيي تغييط ٘ىطزٜ زضنس وبٞف ٔي 5زضنس آة ٔهطفي ٘ؿجت ثٝ آثيبضي وبُٔ، فّٕىطز ٔحهَٛ 

B/C ٜاؾت. حبنُ قس 

ٔحهَٛ پٙجٝ ٔٙغمٝ ٌطٌبٖ، ٔمبزيط ٔرتّف آة ٔهطفي ضا ثطاؾبؼ تٛاثـ تِٛيس ٞعيٙٝ ٚ ؾٛز ثسؾت آٚضز. زض  ثب ثطضؾي احط وٓ آثيبضي ثط ضٚي

چٙيٗ قطايغي آة ثٝ حس ِعْٚ ٚ ٘ٝ ثٝ لسض وبفي، تب ربيي وٝ ضا٘سٔبٖ وبضثطز ٚ وبضآيي ٔهطف آة، حساوخط ٚ فّٕىطز ٔحهَٛ لبثُ لجَٛ 

 قٛز.   ثبقس ثٝ ٌيبٜ زازٜ ٔي



 
ثيبضي آٌطزز. زض ايٗ ٔيبٖ تىٙيه  اي ثطذٛضزاض ٔي ضٛؿ ٔسيطيت ٔهطف ثٟيٙٝ زض اؾتفبزٜ ٔٙبؾت اظ آة اظ ربيٍبٜ ٚيػٜثطايٗ اؾبؼ ٔٛ

ٕ٘بيس. آثيبضي تىٕيّي زض حميمت تبٔيٗ ثركي اظ وٕجٛز آة ٔٛضز  تىٕيّي ٘مف ٟٕٔي زض ثٟجٛز فّٕىطز ٔحهٛالت زض قطايظ زيٓ ايفب ٔي

ضٚز وٝ ٔيعاٖ ثبضـ وفبيت آة  ثبقس. ثٙبثطايٗ آثيبضي تىٕيّي تٟٙب زض ظٔب٘ي ثىبض ٔي تخجيت فّٕىطز آٖ ٔي٘يبظ ٌيبٞبٖ زيٓ ثب ٞسف ثٟجٛز ٚ 

ضيعي ٔمساض  ثٙسي ٚ ثط٘بٔٝ وٙس. ثبيس تٛرٝ قٛز وٝ ظٔبٖ ٔٛضز ٘يبظ ٌيبٜ ضا ٕ٘ٙبيس ٚ زض ايٗ حبِت ثب تبٔيٗ ضعٛثت الظْ فّٕىطز ثٟجٛز پيسا ٔي

 فُٕ آيس.ٝ ثب قطايظ ٌيبٜ ٚ فهُ ضقس ثبقس تب اظ ثطٚظ تٙف ضعٛثتي زض ٌيبٜ پيكٍيطي ث ٚ ظٔبٖ آثيبضي تىٕيّي ٔتٙبؾت

تحثنتایجو-ج

ٞبي ٘ٝ چٙساٖ زٚض ثب ثحطاٖ رسي زض ضاثغٝ ثب تبٔيٗ  زض ؾغح ّٔي ٚ ثيٗ إِّّي ٘كبٍ٘ط ايٗ حميمت اؾت وٝ وطٜ ظٔيٗ زض ؾبَ ٞب ثطضؾي

ثطزاضي ٚ ٔسيطيت ٔٙبثـ  ، حفبؽت ٚ ثٟطٜٞبي انِٛي ٚ فّٕي زض ظٔيٙٝ تٛؾقٝ . ِصا اتربش ضٚـٔٙبثـ آة ٔغٕئٗ لبثُ ٔهطف ضٚثطٚ ذٛاٞس قس

فّٕي اؾتحهبَ آة وٝ وٕتطيٗ احطات ٔرطة ظيؿت ٔحيغي ضا زاقتٝ ٚ  ٞبي ضٚـاؾبؼ الظْ اؾت  آة، أطي ارتٙبة ٘بپصيط اؾت. ثطايٗ

تٛؾقٝ ٚ رٌّٛيطي اظ ذطٚد ثسٖٚ اؾتفبزٜ ٔٙبثـ  ثطايرٟبٖ ؾسٞبي ظيطظٔيٙي ٘يع ٞسضضفت آة ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘ٙس تٛؾقٝ يبثٙس. أطٚظٜ زض 

ٞبي ؾغٛح  ؾبٔب٘ٝشوط اؾت وٝ فٗ اؾتفبزٜ اظ ٝ ا٘س. الظْ ث ذكه ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ آثي لبثُ ٔهطف ثرهٛل زض ٘ٛاحي ذكه ٚ ٘يٕٝ

 . اظ زيطثبظ زض وكٛض ٔب ٚرٛز زاضز ٍيط ثبضاٖؾغٛح آثايطا٘يبٖ ثٛزٜ ٚ ؾبثمٝ اؾتفبزٜ اظ آثٍيط اظ زيطثبظ ٔٛضز اؾتفبزٜ 

ٔؿبئّي اظ لجيُ فطؾبيف ثؿتط ٚ رساضٜ  اؾت. فطؾبيف قٛزٔي وكٛض ذبن ٔٙبثـ افتبزٖ ذغط ثٝ ثبفج وٝ فٛأّي يىي اظ ٟٕٔتطيٗ

ٙيٗ ٚ تأؾيؿبت حبقيٝ ٘بپصيطي ضا ثٝ ؾبواي وٝ اغّت ذؿبضات رجطاٖ ٌصاضي، ترطيت ؾٛاحُ ٘بقي اظ ؾيالة فهّي ٚ زٚضٜضٚزذب٘ٝ، ضؾٛة

ٞب زض ٔٛالـ عغيبٖ، يىي اظ فٛأُ  تط قسٖ ثؿتط ضٚزذب٘ٝ ؾبظز. رطيبٖ آة زض ٔزبٚضت ؾبحُ وٙبضي ٚ ثؿتط وٙي ٚ فٕيك ٞب ٚاضز ٔي ضٚزذب٘ٝ

عِٛي زض  ٞبي ثؿتط ٔٙزط ثٝ افعايف قيت ثبقٙس. تٕبؼ ٔؿتميٓ رطيبٖ آة ثب وٙبضٜ ٞبي ثؿتط ٔي اؾبؾي ترطيت ٚ فطؾبيف اضاضي ٚ وٙبضٜ

 قٛز. قسٖ آٖ ٔي تط قسٖ وف ثؿتط ٚ فٕيك احط قؿتٝ

ٔيّيٕتط(  831ؾْٛ ٔتٛؾظ ثبضـ زض رٟبٖ) ٔيّيبضز ٔتطٔىقت اؾت. ايٗ ٔيعاٖ يه 413ٔيّي ٔتط يب  248ٔيعاٖ ٔتٛؾظ ثبضـ زض ايطاٖ 

زضنس  36/0ٔٙبثـ آة تزسيسپصيط فمظ  وٙٙس، ؾٟٓ ايطاٖ اظ اؾت. ثٝ ايٗ تطتيت زض حبِي وٝ يه زضنس رٕقيت رٟبٖ زض ايطاٖ ظ٘سٌي ٔي

زضنس(ٞٓ، ثٝ  60ٔيّيبضز ٔتطٔىقت )ثيف اظ  269ٔيّيبضز ٔتطٔىقت ثبضـ ؾبال٘ٝ  413اؾت. پبييٗ ثٛزٖ ٘عٚالت رٛي زض حبِي اؾت وٝ اظ 

آٖ ثٝ قىُ غيطانِٛي زضنس  93ٔيّيبضز ٔتطٔىقت ثيف اظ  144زٞس، اظ  ٞبي وبضقٙبؾبٖ ٘كبٖ ٔي ضٚز. ثطضؾي زِيُ ؾٛء ٔسيطيت اظ ثيٗ ٔي

ثٙبثطايٗ ثب اؾتفبزٜ اظ  اضظـ ٕ٘ٛزٖ ايٗ ٔٙجـ اضظقٕٙس زاضز. قٛز وٝ ايٗ ٔٛضٛؿ حىبيت اظ ثي وبض ٌطفتٝ ٔيٝ زض ثرف وكبٚضظي ث

ٖٛ اظ رّٕٝ ٌآٚضي قسٜ ضا زض ٔهبضف ٌٛ٘ب تٛاٖ ثٝ ذٛثي اظ ايٗ ٔٙجـ غٙي اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز ٚ آة رٕـ ٞبي ؾغٛح آثٍيط ثبضاٖ ٔيٓ تؾيؿ

 وبض ثطز.  بٚضظي ثٝوك

اضائٝ ثٟتطيٗ ضاٞىبضٞبي اضتمبي فطًٞٙ ٔهطف نحيح ٚ ثٟيٙٝ آة زض ثرف وكبٚضظي ٘يبظ ثٝ ظيط ثٙبيي فطٍٞٙي نحيح ٚ ٔغٕئٗ ٚ 

ؾبظي زض ربٔقٝ وكبٚضظي زاضز وٝ زض ايٗ ظٔيٙٝ زٚ ثرف زِٚتي ٚ غيط زِٚتي وٝ ٕٞبٖ وكبٚضظاٖ ٚ ٔترههبٖ ايٗ ثرف ضا قبُٔ  فطًٞٙ



 
عٛض وٝ  ذهٛل اة اضتجبط ٔؿتٕط ٚ ٕٞبٍٞٙي زاقتٝ ثبقٙس ٚ ٕٞبٖ آٌبٜ ٚ فُٕ وٙس ٚ زض تٛؾقٝ وكبٚضظي ٚ ثٝ بيس ثٝ ٚؽبيف ذٛزٔي قٛز ث

ٌيطز ثبيس زض ايٗ ثرف ٘يع آٔبيف ّٔي ٔٙبثـ آة ٚ تٛاظٖ ٕٔٙغمٝ  ظٔيٗ نٛضت ٔيٞبي آٔبيف ؾط ٚ وبض ٔحهٛالت عطح زض ظٔيٙٝ وكت

ثسٖٚ تطٚيذ ٚ آٔٛظـ ٚ اعالؿ ضؾب٘ي ثٝ وكبٚضظاٖ تٛؾظ زِٚت ٚ ٚظاضترب٘ٝ ٔطثٛعٝ ثرف تحميمبت ٚ آٔٛظـ ز وٝ ايٗ أط قٛتسٚيٗ ٚ ارطا 

پصيط ٘يؿت ٚ  ذب٘ٝ يب اضٌبٖ زِٚتي أىبٖ ة وكبٚضظي تٟٙب تٛؾظ يه ٚظاضتآرٛيي ٔهطف  ؾبظي زض رٟت نطفٝ پصيط ٘يؿت ٚ فطًٞٙ أىبٖ

 ثبقس.  ٔي ٞب(NGOزِٚتي ) ٞبي زِٚتي ٚ غيط ٘يبظ ثٝ فعْ ّٔي ٚ ٔٙؿزٓ اظ عطف تٕبٔي زؾتٍبٜ

ٞبي ٔسيطيت ٔهطف آة زض وكبٚضظي ٘يبظ ثٝ يه أٙيت التهبزي ضٕب٘ت ارطايي فساِت زض تٛظيـ آة ٚ ٔٛاضز  ضيعي ٚ ارطاي عطح ثط٘بٔٝ

ٞبي  اظ عطف زؾتٍبٜ ٞبي تكٛيمي ؾبظي ٚ اضتمبي ٔهطف نحيح ٚ ثٟيٙٝ آة افٕبَ عطح ضاٜ زيٍط وٕه ثٝ فطًٞٙ قٕبض زيٍطي زاضز. ثي

ٞبي ٔسضٖ ٚ رسيس آثيبضي وكت ٔحهٛالتي وٝ نطفب ٘يبظ ثٝ آثيبضي غطلبثي ٚ پط ٔهطف  ٞبي نحيح ثٝ عطح زِٚتي ٘ؾيط پطزاذت يبضا٘ٝ

ٞبي ؾغحي  ٞبي ظيطظٔيٙي ٚ چٝ اظ ٘ؾط ثطزاقت آة ٞب ثطاي ٔكتطويٗ پط ٔهطف چٝ اظ ٘ؾط اؾتحهبَ ثي ضٚيٝ آة ٘ساض٘س ٚ انالح تقطفٝ

 ت. اؾ
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