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 چکیذه

التػبدی عشح پخص سيالة ثش آثخَاى اصديذ سٍستبييبى سبوي دس حبضيِ ايي  -پظٍّص حبضش ثب ّذف اسصيبثي اثشات اختوبفي

-هي هيذاًي ًَؿ اص ًؾبست ٍ وٌتشل لحبػ اص ٍ وبسثشدی پظٍّطي تحميك حبضش اص لحبػ ّذف،اص ايي سٍ  .ضذُ است اًدبمعشح 

آثخَاى ثْبسيِ دس ضْشستبى وبضوش دس استبى  حبضيِ عشح پخص سيالة ثش دس سبوي سٍستبئيبى تحميك ايي آهبسی خبهقِ. ثبضذ

 اصثبضٌذ وِ هي خبًَاس 80ضبهل  تحميك ايي ًوًَِ خبهقِ. ويلَهتشی ضْش وبضوش لشاس داسد 10ثبضذ وِ دس هيخشاسبى سضَی 

 ّبیدادُ آٍسی خوـ ثشای ٍ اًتخبة تػبدفي غَستِبی ٍالـ دس حبضيِ ايي عشح )ثْبسيِ ٍ خَسدٍی( ثدٍ سٍستسبوٌيي  هيبى

 سٌدص هٌؾَسِث است. ثَدُ پشسطٌبهِ سبختبس يبفتِ ايي تحميك دس ّبدادُ آٍسی خوـ اثضاس. گشفتٌذ لشاس سَال هَسد پظٍّص

 ثشای ضذُ است. استفبدُ آثخيضداسی ٍآثخَاًذاسی  ًؾشاى تغبح ٍالتػبدی اختوبفي  وبسضٌبسبى ًؾشات اص پشسطٌبهِ سٍايي

ّبی آهبسی ايي . ثشای تحليل دادُآهذ ثذست دسغذ 92 آى همذاس وِ گشديذ استفبدُ وشًٍجبخ آلفبی اص پشسطٌبهِ پبيبيي سٌدص

اص  سٍستبّبی ّودَاسسبوٌيي  وِ اسصيبثي داد ًطبى تحميك ّبیيبفتِّبی آهبسی تَغيفي استفبدُ ضذُ است. پظٍّص اص سٍش

دسغذ پبسخگَيبى اخشای عشح  80 اص ًؾش ثبضذ. ًتبيح ايي تحميك ًطبى داد وِهثجت هي اخشای عشح آثخَاًذاسی دس هٌغمِ

دس هٌغمِ دس صهيٌِ وٌتشل ٍ خلَگيشی اص خسبسات سيل ثِ هٌبصل هسىًَي، اساضي وطبٍسصی ٍ ثبغبت ٍ  آثخَاىپخص سيالة ثش

 ثَدُ است.هفيذ ّبی استجبعي سٍستب ساُ

 .التػبدی، پخص سيالة، خشاسبى سضَی، وبضوش ،: آثخَاى ، اسصيبثي، اختوبفيکلیذی هایواشه
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Abstract 

The study aims to assess the socio-economic effects of spreading the aquifer in rural residents’ views in the 

margins of the project. Thus, its aim is applied research and in control and supervision regards is of field type. 

The statistical community of the research are the rural residents of the margin of the flood spreading plan on 

Baharieh aquifer in Kashmar in Razavi Khorasan where is located in 10km from Kashmar. The statistical 

community include 80 families who are selected randomly among the residents of the two villages near the 

project ( Baharieh and Jerodoy) and were asked for collecting data. The collection data tool was a structured 

questionnaire. In order to assess the validity of the questionnaire, the socio-economic experts and watershed and 

aquifer experts commented on it. Cronbach's alpha was used to assess the reliability of the questionnaire which 
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was 92%. For statistical data analysis, descriptive statistical methods were used in this study. Research findings 

indicate that the residents of neighboring villages ’ assessment of the project is positive. The results show that 

80% of the respondents consider the performance of the flood spreading project in the region as positive in 

controlling and preventing flood damaged to residential buildings, agricultural lands and communicative roads. 

Key words: Aquifer, evaluation, social, economic, spreading, Khorasan razavi, Kashmar. 

   مقذمه -الف

ّبی آثخيض وطَس تَسظ خْبد وطبٍسصی ثِ اخشا گزاضتِ ضذُ است وِ ّدذف  ّبی هتقذدی دس حَصُّبی گزضتِ پشٍطُعي سبل

ّبی هٌبست ثشای تَسقِ التػبدی اختوبفي ايدي ًدَاحي ثدَدُ اسدت. عدشح پخدص       ّب ايدبد تغييشات هثجت ٍ صهيٌِاسبسي آى

-اص اثشات هستمين ايي عشح هدي  ّبی اخيش ثِ اخشا دس آهذُ است.لي است وِ عي سبلّبی هسيالة ثش آثخَاى يىي اصايي عشح

ّبی آة صيشصهيٌي، ثْجَد پَضص گيبّي ٍ افضايص تَليذ هشاتـ اضبسُ وشد. فدالٍُ ثدش ايدي،    ّب ٍ تغزيِ سفشُتَاى ثِ هْبس سيالة

ُ  ايي پشٍطُ هٌدش ثِ ثْجَد خبن ٍ وبّص فشسبيص ضذُ ٍ اثشات هثجتي دس سغح  ّدبی  صيش وطت داضتِ ٍ ثب تغزيِ لٌدَات ٍ ادب

تدَاى دس هدَسد ساًدذهبى ٍ اثدش     هٌغمِ هَخت افضايص آة دس دستشع ثشای هػبسف وطبٍسصی ضذُ است. ثب ايي ّوِ، صهبًي هدي 

ّبی التػبدی اختودبفي  ثخطي ايي پشٍطُ لضبٍت غحيحي داضت وِ ثتَاى فالٍُ ثش اسصيبثي فٌي، آى سا ثب دس ًؾشگشفتي ضبخع

ّب فبلذ اثشات هثجت اختوبفي ثبضدٌذ ٍ تدبثيش هغلدَثي دس    ًيض هَسداسصيبثي لشاس داد. تدشثِ ثبثت وشدُ است اٌبًچِ ايٌگًَِ پشٍطُ

ّب اًگيضُ اٌذاًي ثشای صايي سبوٌيي حَصُ آثخيض ًذاضتِ ثبضٌذ ثذيْي است وِ سبوٌيي حَصًُگشش هشدم ٍ ًيض دسآهذ ٍ اضتغبل

ّب اص ًؾش التػدبدی همدشٍى ثدِ    ّب ًخَاٌّذ داضت ٍ فوال سشهبيِ گزاسی ثشای اخشای ايٌگًَِ پشٍطُهطبسوت دس اخشای ايي پشٍط

ّدب ثٌدَفي دس افدضايص هيدضاى اضدتغبل ٍ      ّبی هلي سا ثذًجبل خَاد داضت . اهب اٌبًچِ ايي عشحغشفِ ًجَدُ ٍ استْالن سشهبيِ

ّب استمجبل خَاٌّدذ ًودَد. وودب ايٌىدِ تحميمدبت      ايٌگًَِ عشح دسآهذ آثخيض ًطيٌبى هَثش ثبضٌذ ثذيْي است وِ هشدم اص اخشای

اًدبم ضذُ هجيي ايي هَضَؿ است وِ اگش اّبلي هحل دس اخشای عشح آثخيض هطبسوت داضتِ ثبضٌذ ٍ دس ًگْدذاسی ٍ هشالجدت اص   

سٍ ثدب  ي اًدبم ضَد. اص ايدي صهبًي است وِ ايي وبس ثِ سٍش دٍلت هشاتت ثبالتش اصِعشح ّوىبسی وٌٌذ همذاس فبيذُ ثِ ّضيٌِ عشح ث

تَاى ضوي تقييي ًَؿ ٍهيضاى اثشات عدشح ٍ فَاهدل   ّبی التػبدی اختوبفي هيّبی پخص سيالة اص خٌجِاسصيبثي فولىشد عشح

لزا ثشسسي دس هدَسد  ّب دس آيٌذُ ثِ هسئَالى ٍثشًبهِ سيضاى اسائِ ًوَد. هَثش ثش آى، سٌّوَدّبی الصم ثشای اخشای ثْيٌِ ايي عشح

ّبی اختوبفي وطَس ضشٍست داسد تدب هطدخع گدشدد ودِ     ّب اص ديذ هشدم سٍستبّبی حبضيِ عشح ثقٌَاى سشهبيِيش ايي پشٍطُتبث

ّب  تب اِ اًذاصُ دس ساستبی تَسقِ هٌغمِ ٍ ًيض ًيبصّبی هشدم هحلي عشاحي ٍاخدشا ضدذُ اسدت ٍ تدب ادِ حدذ       اخشای ايي پشٍطُ

ي سٍ ايي تحميك ثب ّذف اسصيبثي اثشات اختوبفي التػبدی عشح پخدص سديالة ثدش    سضبيت خبعش آًْب سا فشاّن ًوَدُ است. اص اي

آثخَاى اص ديذ سٍستبئيبى سبوي دس حبضيِ عشح دس ايستگبُ ثْبسيِ وبضوش ثِ اخشا دس آهذُ است تب ضدوي تقيديي ًدَؿ ٍ هيدضاى     

 اثشات اختوبفي التػبدی عشح، فَاهل هَثش ثش ايي اسصيبثي سا ًيض هطخع ًوبيذ.
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ی  ويلَهتشی خبدُ 15ی  ثْبسيِ دس ضوبل ضشق ضْشستبى وبضوش ٍ دس فبغلِ  پخص سيالة ثش آثخَاى وبضوش دس هٌغمِعشح 

ثٌذی  ّبی آثخيض اغلي استبى ثش اسبع تمسين ضبدهْش لشاس داسد. ايي هٌغمِ ثخطي اص دضت وبضوش ثَدُ ٍ اص ًؾش حَصُ -وبضوش

دسخِ ٍ  58دليمِ تب  30دسخِ ٍ  58ٍ فشؼ خغشافيبيي هحذٍدُ ثِ تشتيت ی وَيش ًوه ٍالـ ضذُ است. عَل  خبهبة دس حَصُ

ی  ّبی آثخيض هطشف ثِ فشغِ ی ضوبلي لشاس داسد. حَصُ دليمِ 24دسخِ ٍ  35دليمِ تب  12دسخِ ٍ  35ی ضشلي ٍ  دليمِ 50

لشاس  وَّستبًي هٌبعك هغبلقِ،هٌغمِ هَسد  اص ًؾش طئَهَسفَلَطيىي دس ثبالدستثبضذ.  ّىتبس هي 35000اخشايي داسای هسبحت 

دس  ٍ. ثبضٌذ هيدس هٌغمِ هَلذ سٍاًبة ٍ سيالة ثبضذ وِ  هيّىتبس  23400حَصُ آثخيض ثب هدوَؿ هسبحت  10ضبهل داسد وِ 

ّبی هٌبست  ای )سسَثبت دٍساى اْبسم( ثِ غَست ًَاس گستشدُ ضشلي غشثي لشاسداسد وِ هحل اساضي هخشٍط افىٌِ ،پبييي دست

  پشٍطُ .ثبضذ دسغذ هي 2-4 % ٍ ضيت فوَهي 2هتش ثب تخلخل  200حذٍد  دس ثبضٌذ. ضخبهت ايي سسَثبت هيسيالة پخص 

ّىتبس  322آثخَاًذاسی وبضوش دس اْبس فبص عشاحي گشديذُ است وِ ثِ تشتيت اص سوت ضشق ثِ غشة فبص يه ثٌبم ثْبسيِ ثب 

ّىتبس  570ّىتبس ٍ فبص اْبس ثِ ًبم سيذ هشتضي ثب  467دش ثب ّىتبس هسبحت، فبص سِ ثٌبم ف 428ٍسقت، فبص دٍ ثٌبم لذع ثب 

ّبی سٌگ  ثبضذ. اص ايي اْبس فبص ، فبص سِ ٍ اْبس ثِ دليل ووجَد افتجبسات دس حذ فوليبت خبوي ٍ ثخطي اص دسٍاصُ هسبحت هي

تِ غشفبً دس حذ وٌتشل ی آثگيش آًْب تىويل ًطذُ است. لزا دس عَل سبلْبی گزض ٍ سيوبى تىويل ضذُ است ٍ تبوٌَى سبصُ

ی اغلي وِ دس ضجىِ هذًؾش ثَدُ آثگيشی ًىشدُ است دس  ّبی سغحي ثبالدست خبوشيضّب فول وشدُ است ٍ اص سٍدخبًِسٍاًبة

 ايي هيبى فبص يه ٍ دٍ ثػَست وبهل اخشا ضذُ ٍ فوليبت هىبًيىي دس آًْب ثِ اًدبم سسيذُ است.

 هامواد وروش -ب

ضذُ است. اص سٍش اسٌبدی ثشای اثقبد تئَسيه ٍ هفَْهي اسصيبثي  اًدبمپيوبيطي ٍ اسٌبدی  ّبیسٍشيي تحميك ثش اسبع ا

اثشات عشح دس هٌبثـ هشثَط ثِ هَضَؿ ثْشُ گشفتِ ضذ ٍ اص سٍش پيوبيطي ثشای ثشسسي ٍ اسصيبثي اثشات عشح، اگًَگي تَصيـ ٍ 

ّبی ّبی عشحاص همبالت ٍ گضاسضبت هَخَد اص اسصيبثيسٍاثظ هتغيشّبی تحميك استفبدُ گشديذ. ثشای تقييي هتغيشّبی تحميك 

هتغيش ثشای اسصيبثي اثشات  28آثخيضداسی ٍ آثخَاًذاسی ٍ ًيض اص ًؾش وبسضٌبسبى هشتجظ ثب ايي عشح  ثْشُ گشفتِ ضذ ٍ ًْبيتب 

يضهطخػبت سَال( ٍ ً 7عشح آثخَاى تْيِ گشديذ. فالٍُ ثشايي هتغييشّبی ديگشی دس خػَظ هطخػبت فوَهي سٍستبّب )

ثخص ٍ تحت  3ای هتطىل اص سَال( ًيض ثىبس گشفتِ ضذُ است. ثٌبثشايي ثب ايي تَغيف پشسطٌبهِ 15دهَگشافيه پبسخگَيبى )

اسصيبثي  -3هطخػبت دهَگشافيه سٍستبئيبى حبضيِ عشح ٍ  -2هطخػبت هحيغي سٍستبّبی ٍالـ دس حبضيِ عشح  -1فٌَاى: 

خبهقِ آهبسی تحميك ضبهل سبوٌيي وليِ  سَال تْيِ گشديذ. 50يه پشسطٌبهِ ثب اثشات عشح اص ديذ سٍستبئيبى دس لبلت 

سبوٌيي سٍستبّبی حبضيِ عشح آثخَاى دس ايستگبُ ثْبسيِ وبضوش ثَدُ است.  ثذليل گستشدگي خبهقِ آهبسی ًٍيض غشفِ خَيي 

بسيِ ٍ خَسدٍی ثػَست تػبدفي اًتخبة خبًَاس ثقٌَاى ًوًَِ اص خبًَاسّبی سبوي دس دٍ سٍستبی ثْ 80دس ٍلت ٍ ّضيٌِ تقذاد 
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ًؾش سٌدي وِ ثِ غَست  structured questionnaire) )گشديذ. ثشای خوـ آٍسی اعالفبت اص تىٌيه پشسطٌبهِ سبختبس يبفتِ 

گشدد، استفبدُ ضذ. لجل اص خوـ آٍسی اعالفبت، سٍايي ٍافتجبس پشسطٌبهِ حضَسی دس خبهقِ هَسد هغبلقِ افوبل هي –وتجي 

خْت ثشسسي افتجبس  پشسطٌبهِ اص ًؾشات وبسضٌبسبى ثب تدشثِ ٍ آضٌب ثب عشح آثخَاًذاسی استفبدُ که ذ، ثذيي غَست تست ض

ّبی غحيح اثش ثخطي عشح آثخَاى سا ثذسستي اًذاصُ گيشی وشد. ّوچٌيي خْت احتسبة ضذ تب ثتَاى ثب گٌدبًذى هميبع

 .لفبی وشًٍجبخ استفبدُ ضذّب اص آصهَى آّب ٍ ضبخع( هميبع(Reliabilityسٍايي 

 بحثنتایج و  -ج

دسغذ  44ًذ، ادسغذ افشاد ضشوت وٌٌذُ دس ايي تحميك ثي سَاد ثَدُ 17ًتبيح ايي تحميك ًطبى داد وِ اص ًؾش تحػيالت  

دسغذ اص ضشوت  68دسغذ ديپلن ٍ ثبالتشثَدًذ. ضغل اغلي  8دسغذ هتَسغِ ٍ  5دسغذ ساٌّوبيي،  15تحػيالت اثتذايي، 

دسغذ  ضغل آصاد ٍ  هبثمي دس سبيش هطبغل  2دسغذ وبسهٌذ ثخص خػَغي،  3گبى دس ايي تحميك وطبٍسصی ثَدُ ٍ وٌٌذ

ًفش دس ّش  5.1سبل ثَد ٍ هيبًگيي تقذاد افضبی خبًَاس  43اضتغبل داضتٌذ. هيبًگيي سٌي ضشوت وٌٌذگبى دس ايي  تحميك 

تحميك افشاد هتبّل ٍهشداى ثَدًذ. هيبًگيي دسآهذ ول هبّيبًِ افشاد ثبضذ. ّوچٌيي ثيطتشيي ضشوت وٌٌذگبى دس ايي خبًَاس هي

 3/0ّىتبس ٍ  هيبًگيي اساضي ثبغي  2.1ّضاس تَهبى ثَدُ است ٍ هيبًگيي اساضي وطبٍسصی  720ضشوت وٌٌذُ دس ايي عشح 

 (.1ّىتبس ثَدُ است )خذٍل 

 پظٍّصخالغِ اعالفبت تَغيفي پبسخگَيبى  هَسد هغبلقِ دس  – 1خذٍل ضوبسُ 

 حذاوثش حذالل اًحشاف هقيبس هيبًگيي  ًبم هتغيش   سديف

 90 20 12 44 سي پبسخگَ )سبل(  1

 15 1 2.1 5.1 تقذاد افضبی خبًَاس )ًفش(   2

 9 0 1.27 5.2 دس آهذ هبّيبًِ اص ضغل اغلي )هيليَى سيبل(  3

 9 0 1.59 9 دس آهذ هبّيبًِ اص ضغل دٍم )هيليَى سيبل(  4

 8 0 1.55 7.2 خوـ ول دس آهذ هبّيبًِ)هيليَى سيبل(  5

 110 0 7.95 3.94 هيضاى اساضي وطبٍسصی هلىي )ّىتبس(  6

 40 0 95/0 3.8 هيضاى اساضي اخبسُ ای )ّىتبس(  7

 5 0 .69 4/0 هيضاى اساضي ثبغي ) ّىتبس(  8

 نتایج ارزیابی طرح آبخوان

 ايستگبُ آثخَاى دٍ سٍستبی ثْبسيِ ٍ خَسدٍی وِ دس حبضيِ تىويل ضذُ دس ّبیثشاسبع ًتبيح ثذست آهذُ اص پشسطٌبهِ

وٌتشل  ثغَسيىِ ضبخع .ضبخع ثبالی هتَسظ اسصيبثي ضذُ اًذ 3ضبخع اسصيبثي ضذُ  28اص هدوَؿ  وبضوش لشاس گشفتِ اًذ ٍ

دس سدُ ثقذی وبّص خسبسات  است. اص پٌح ثبالتشيي ًوشُ اسصيبثي سا وست وشدُ  3.25ثب  سيل ثِ هٌبصل خسبسات ٍ خلَگيشی اص
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دس سدُ سَم اسصيبثي اص  ّبی استجبعي سٍستبًوشُ لشاس داسد ٍ وبّص خسبسات سيل ثِ ساُ 3.11سيل ثِ اساضي ٍ ثبغبت سٍستب ثب 

تغييش آة ٍ َّای هٌغمِ ٍ سٍستب ٍ ًيض افضايص ًطبى دادُ ضذُ است  3ثغَسيىِ دس خذٍل ضوبسُ. ديذ سٍستبئيبى لشاس داسد

 3خذٍل ضوبسُ  ّبی وطبٍسصی ٍ افضايص هٌبعك تفشخگبّي ٍ خٌگلي هٌغمِ دس سدُ ّبی ثقذی لشاس داسًذ.ضاى آثذّي ابُهي

 دّذ. اسصيبثي سا ثتفىيه ًطبى هي دُ ضبخع ًتبيح اسصيبثي سٍستبئيبى اص

 ّبی اسصيبثي عشح آثخَاىخالغِ ًتبيح پبسخگَيبى ثِ ضبخع  – 3خذٍل ضوبس

 هيبًگيي خيلي ون ون  هتَسظ صيبد خيلي صيبد بثيضبخػْبی اسصي سديف

8/3 5/12 8/43 35 5 وٌتشل ٍ خلَگيشی اص خسبسات سيل ثِ هٌبصل  1  25/3  

8/3 2/16 8/48 5/27 8/3 وبّص خسبسات سيل ثِ اساضي ٍ ثبغبت سٍستب  2  11/3  

98/2 5 2/21 8/48 2/21 8/3 وبّص خسبست سيل ثِ ساّْبی استجبعي سٍستب  3  

5/37 8/33 25 8/3 0 غييش آة ٍَّای  هٌغمِ ٍ سٍستب ت 4  95/1  

2/41 8/33 8/18 2/6 0 افضايص هيضاى آثذّي ابّْبی وطبٍسصی  5  90/1  

2/36 5/42 2/16 5 0 افضايص هٌبعك تفشيحي سٍستب  6  90/1  

2/56 5/22 5/17 5/2 2/1 افضايص هٌبعك خٌگلي سٍستب  7  70/1  

5/72 2/16 8.8 2/1 2/1 سٍستب  تَسقِ ٍاحيبی هشاتـ اعشاف 8  43/1  

2/71 25 5/2 2/1 0 افضايص ليوت اساضي صسافي  9  34/1  

2/71 25 5/2 2/1 0 افضايص ليوت اساضي ثبغي  10  34/1  

 

 گیری و پیشنهاداتبنذی و نتیجهجمع -د

ذ سٍستبئيبى ثيبًگش آى است وِ ثغَس ولي ًتبيح اسصيبثي اثشات التػبدی اختوبفي عشح پخص سيالة ثش آثخَاى وبضوش اص دي

هشدم هٌغمِ اص اخشای ايي عشح سضبيت داسًذ ٍ ثخػَظ سضبيت هشدم دس هَسد وبّص خسبسات سيل ثش هٌبصل هسىًَي ٍ 

ّبی استجبعي هٌغمِ لبثل تَخِ است ٍ ايي اهش ًطبًگش آًست وِ عشح آثخَاى دس ايي صهيٌِ ّب تبثيش ثسضايي داضتِ اساضي ٍ ساُ

هَسد تبثيش پخص سيالة وِ ثِ آصهَى  28ضبخع اص  10ِ دس سغَس لجل ًيض اضبسُ وشدين اثشات عشح دس هَسد است. ثغَسيى

گزاضتِ ضذُ ثَد ثبالی هيبًگيي اسصيبثي ضذُ است. ثغَسيىِ اوثش پبسخگَيبى تبثيش پخص سيالة سا ثش وٌتشل ٍ وبّص خسبسات 

ّوچٌيي ًتبيح حبوي اص ايي است وِ تبثيش عشح پخص سيالة ثش وبّص اًذ. سيل ثش هٌبصل هسىًَي هَثش ٍ هفيذ اسصيبثي وشدُ

ّبی سٍستبيي ٍ ًيض ثبغبت ٍ اساضي وطبٍسصی لبثل تَخِ است ٍ ًيض ثيطتش هشدم تبثيش عشح سا ثش وبّص خسبسات سيل ثش  ساُ

-تَاى ثش افضايص هيضاى اثذّي ابُاًذ. اص سبيش ًتبيح  هْن عشح هيخسبسات سيل ثش ساّْبی استجبعي سٍستب هَثش ٍ هفيذ داًستِ

ّبی وطبٍسصی دس حذ صيبد ٍ خيلي صيبد هَثش ّبی وطبٍسصی هٌغمِ ًبم ثشد وِ اوثش هشدم تبثيش عشح سا دس افضايص آثذّي ابُ
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 اًذ. ثغَسيىِاًذ. ّوچٌيي افضايص هٌبعك تفشخگبّي ثشای سٍستب اص تبثيشات ديگشی ثَدُ است وِ هشدم ثذاى اضبسُ وشدُدًستِ

صيبد ًتبيح ًطبى دادُ است حذٍد يه سَم پبسخگَيبى تبثيش پخص سيالة سا ثش افضايص هٌبعك تفشخگبّي دس حذ صيبد ٍ خيلي 

. ثٌبثشايي اٌبًچِ گفتِ ضذ اثشات عشح آثخَاى ثش تَسقِ ووي ٍ ويفي فبوتَسّبی هْن هٌغمِ اص ًىبت لبثل اًذهَثش داًستِ

 دّذ.  ٍضَح ًطبى هيِلتػبی لَی ايي عشح سا ثتَخِ ايي عشح است وِ تَخيِ اختوبفي ا

فٌَاى ًتيدِ گيشی دس ايي ثخص ثبيستي ثذاى اضبسُ وشد ايي است وِ اّويت هٌبثـ آة ٍ خبن ثش وسي پَضيذُ ًيست ِآًچِ ث

-اّويت هي ثبالخع ايي اهش ثشای وطبٍسصاى وِ توبم دس آهذ ٍ سشهبيِ خَد سا اص ايي دٍ هٌجـ حيبتي ثذست هي آٍسًذ ثسيبس ثب

ّب ثذٍى ٍخَد هٌبثـ گبُ اغلي سٍستبييبى ثخػَظ وطبٍسصاى ثش صسافت ٍ ثبغجبًي ٍ داهذاسی است ٍ ايي ضغلثبضذ. اشا وِ تىيِ

گزاسی ًوبيٌذ ّب سشهبيِسٍ دٍلت ٍ هسئَليي ّشامذس وِ دس ايي صهيٌِثبضذ. اص اييآة ٍ خبن هفيذ ٍ هىفي لبثل حػَل ًوي

گزاسی هب دس يه هٌغمِ ون آة لشاس گشفتِ است ٍ ثشای تْيِ يه گبلي آة دس وَيش ّش امذس سشهبيِون است. اشا وِ وطَس 

ّب ثگزسد تب ايي خبن تطىيل ضَد ّش امذس سشهبيِ هتش خبن وِ  ثبيستي سبلوٌين ون است ٍ يب ثشای تْيِ يه سبًتي

وِ سٍستبّب هبدس ش ّش اهشی الَيت داسد. اص آًدبييگزاسی وٌين ثبص ّن ون است ٍ لزا حفؼ آى اِ هَخَد است دس ٍّلِ اٍل ث

ّبی آًْب دس الَيت ّش سٍ تَخِ ثِ ًيبصّب ٍ خَاستِوٌٌذ اص اييضًَذ ٍ توبم غزای وطَس سا آًْب تْيِ هيضْشّب هحسَة هي

عشح پخص سيالة عشحي ثبيستي لشاس دادُ ضَد. اٌبًچِ دس ايي عشح ًيض هطبّذُ وشدين گشاِ الَيت ثشًبهِ سيضاى ثشای ايي 

ّب ثَدُ است ٍ ليىي آًچِ ثشای هشدم دس الَيت لشاس داسد حفؼ هَخَديت ٍ داسايي ٍ اهالن آًْب افن اص هٌبصل ٍ تغزيِ آثخَاى

ًْب اص ّش ايضی ثيطتش دس الَيت لشاس آّبی استجبعي سٍستبيي است وِ ثشای هسىًَي، ثبغبت ٍ اساضي وطبٍسصی ٍ هشتقي ٍ ساُ

 ضَد:ِ ًتبيح عشح ٍ ًيض هغبلت گفتِ ضذُ دس سغَس فَق پيطٌْبدات صيش اسائِ هيداسد. ثب تَخِ ث

ضَد اًدبم هغبلقبت اختوبفي التػبدی لجل اص اًدبم ٍ اخشای ّش عشحي دس هٌبعك سٍستبيي ٍ يب ضْشی دس پيطٌْبد هي

 سشلَحِ اهَس هدشيبى ٍ هذيشاى لشاس ثگيشد.

ثب غذالت ثب هشدم ٍ ريٌفقبى هٌغمِ لجل اص اًدبم ّش عشحي تَسظ وبضٌبسبى ضَد هطبٍسُ ٍ گفتگَی سٍدسٍ ٍ پيطٌْبد هي

 اختوبفي آضٌب ثِ هٌغمِ اًدبم ضَد.

ضَد تَخِ ثِ ًيبصّبی اغلي ٍ اٍليِ هشدم هٌغمِ دس اخشای ّش گًَِ عشح فوشاًي دس الَيت اٍل هذيشاى وطَس ٍ پيطٌْبد هي

 هٌغمِ لشاس ثگيشد

بفي ٍ اختػبظ ثَدخِ وبفي ثشای اًدبم غحيح ٍ ثوَلـ هغبلقبت هَسد ًيبص ثشای سٍضي تَخِ ثِ تحميمبت التػبدی اختو

 ًوَدى ًيبصّبی هشدم دس الَيت لشاس دادُ ضَد.
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 تشکر و قذردانی -ه

داًٌذ اص ّوىبسی وليِ سبوٌيي سٍستبّبی حبضيِ عشح پخص سيالة ثش آثخَاى وبضوشوِ ثب هب دس ًَيسٌذگبى ثش خَد الصم هي

ّبی ايي تحميك ّوىبسی وشدًذ تطىش ٍ لذسداًي ًوبيذ. ّوچٌيي اص ّوىبسی دٍستبى ٍ ّوىبساى هحتشم طٌبهِتىويل پشس

 عشح غويوبًِ تطىش سا داسم.پظٍّطىذُ حفبؽت خبن ٍ آثخيضداسی ثخبعش ّوىبسی آًْب دس  عَل اخشای 
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