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 چكيذه:
غصايي ٚ اقتغاَ اؾت وٝ ز٘یاي وٙٛ٘ي تا آٖ فعايف رٕقیت ٚ تٝ ز٘ثاَ آٖ تماضا تطاي ضفـ ٘یاظٞاي ٞاي رٟاٖ وٙٛ٘ي ا يىي اظ چاِف

تطزاضي تٟیٙٝ ٚ ٔؿتٕط اظ ٔٙاتـ عثیقي ٔٛرٛز ٔي تاقس. ارطاي  چٙیٗ ضٚ٘سي تا ٔٙاتـ عثیقي ٔحسٚز ٘یاظٔٙس تٟطٜ ٚرٛزتاقس.  ضٚتطٚ ٔي

ارتٕافي ٚ ظيؿت ٔحیغي -فّٕیات آتریعزاضي يىي اظ ضاٞىاضٞاي واضآٔس تطاي ضفـ ٘یاظٞاي غصايي ٚ رٌّٛیطي اظ پیأسٞاي التهازي

ٞاي ؾٙتي اؾتحهاَ آب تاضاٖ  ارتٕافي ٚ ظيؿت ٔحیغي ؾىٛ -احطات التهازي ٌطزز. ٞسف اظ ارطاي ايٗ تحمیك تطضؾي ٔحؿٛب ٔي

تاقس. زض ايٗ تحمیك ٔتغیطٞاي انّي ضا التهازي )وٙتطَ ؾیالب، احیاء  زض حٛظٜ آتریع تٙساٖ تا ضٚـ تحّیُ تٛنیفي ٚ اؾتٙثاعي ٔي

ٔیعاٖ تِٛیس ٚ افعايف اضظـ ظٔیٗ(، احطات ارتٕافي قأُ )اقتغاَ، افعايف اٍ٘یعٜ تٝ ؾىٛ٘ت زض ٔٙغمٝ ٚ افعايف ؾغح اضاضي، 

تطاي ارطاي ايٗ آٌاٞي( ٚ ظيؿت ٔحیغي )ايزاز ٔحیظ تفطرٍاٞي، ؾغح آب ظيطظٔیٙي، افعايف پٛقف ٌیاٞي( تكىیُ ٔي زٞس. 

ٚ ٔكاٞسات ٔیسا٘ي اظ ٔحُ ٚزٜ ارطاي عطح ا٘تراب ٚ تهٛضت ٔهاحثٝ حضٛضي ؾطپطؾت ذا٘ٛاض تٝ عٛض تهازفي اظ ٔحس 25تحمیك 

اعالفات رٕـ آٚضي قسٜ تا ٘طْ افعاض ؾىٛٞا ٚ ٕٞچٙیٗ ٘حٜٛ احط تركي ايٗ ؾىٛٞا اظ ٘ؾط فیعيىي زض ٔٙغمٝ ٔٛضز تطضؾي لطاض ٌطفت. 

18SPSS ي ايزاز ؾىٛ تٝ ضٚـ ؾٙتي زض حٛظٜ آتریع تٙساٖ ٔٛضز تزعيٝ ٚ تحّیُ لطاض ٌطفت. ٘تايذ ايٗ تحمیك ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ ارطا

ٞاي ؾغحي ٚ آب ظيط ظٔیٙي، واٞف ؾیالب،  تطزاضاٖ، تٟثٛز وٕي ٚ ویفي رطياٖ احطات ٔخثتي تطاي افعايف اقتغاَ ٚ اضتماء زضآٔس تٟطٜ

 تٟثٛز ویفیت اضاضي ٚ ايزاز ٔىاٖ ٔٙاؾة تفطرٍاٞي فطاٞٓ ٕ٘ٛزٜ اؾت.
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Abstract:  
One of the present challenges facing the present world is population increase and accordingly the demand for 

satisfying food and employment needs. Such trend with limited natural resources require the optimal and 

constant productivity of natural resources. Implementing watershed operations is one of the effective strategies 

for satisfying nutritional needs and preventing the Scio-economic and environmental consequences. The purpose 

of this study is studying the Scio-eeconomic and environmental effects of traditional platforms of rainwater 

extraction in Bandan basin with descriptive-analytic method. In this research, the main variables consist of 

economic (flood control, land restoration, production rate and land value increase), social (employment, 

motivation increase for inhabiting in the region and awareness increase) and environmental variables (creating 

recreational environment, groundwater level, vegetation increase). To conduct this research, 25 households were 

selected randomly from the project area and were interviewed and field studies from platforms and their 

effectiveness were studied in this region physically. Collected data were analyzed by SPSS. The research results 

show that creating platform in traditional method in Bandan basin has positive effects on increasing 
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employment, promoting farmers income, qualitative and quantitative improvement of surface and groundwater 

flows, flood reduction, improvement of lands and creating a recreational place. 

Keyword:  Socioeconomic, income increase. Bandan watershed, platform configuration, immigration. 

 

مقذمه:-الف

وٕثٛز آب يىي اظ چاِكٟايي اؾت وٝ زض حاَ حاضط ترف ظيازي اظ ٔٙاعك ذكه وطٜ ظٔیٗ تا آٖ ضٚتطٚ ٞؿتٙس. ايطاٖ ٘یع 

يىي اظ ايٗ وكٛضٞاؾت وٝ ٔیعاٖ تاض٘سٌي آٖ يه ؾْٛ ٔمساض رٟا٘ي اؾت ٚ ايٗ ٔمساض اظ پطاوٙف ٔٙاؾثي ٘یع تطذٛضزاض 

ٞاي  زض تطذي اظ ٘ماط آٖ، ٕٔىٗ اؾت تاض٘سٌي ؾاال٘ٝ زض ٔست وٕي ضيعـ ٕ٘ايس وٝ فطآيٙس آٖ تطٚظ ؾیالب ٘یؿت. تغٛضيىٝ

ٌیطز تّىٝ ضٚا٘اب حانُ اظ آٖ زض حسالُ ظٔاٖ ٕٔىٗ اظ زؾتطؼ ذاضد ٚ  تطزاضي لطاض ٕ٘ي تاقس وٝ ٘تٟٙا ٔٛضز تٟطٜ ٚيطاٍ٘ط ٔي

قطايغي ذؿاضات ٔتقسزي ٕٞا٘ٙس واٞف  ؾاظز. زض چٙیٗ ٔيزؾت ٚاضز  ارتٕافي ظيا٘ثاضي تط ٔٙاعك پايیٗ -ذؿاضات التهازي

ٞاي آب ظيط ظٔیٙي، افعايف ٟٔارطت ٞاي تي ضٚيٝ تٝ فّت وٕثٛز  آب لاتُ زؾتطؼ تٝ ٔٙؾٛض وكاٚضظي، فسْ تغصيٝ ؾفطٜ

ٝ ٔي ؾاظز. تخثیت زضآٔس ٚ تٛؾقٝ ظ٘سٌي حاقیٝ ٘كیٙي زض اعطاف قٟط ٞا پسيساض ٚ ٔٙغمٝ ضا تا تطٚظ ا٘ٛاؿ چاِف ٞا ٔٛار

تركس. ٔغاِقات ٔتقسزي زض ظٔیٙٝ  ٞاي آتریع، فٛأُ تاظزاض٘سٜ تٛؾقٝ زض ٔٙغمٝ ضا انالح ٚ اوٛؾیؿتٓ آ٘طا تٟثٛز ٔي حٛظٜ

ٞاي آتریع نٛضت وٝ فّٕىطز آٟ٘ا ٔٛضز اضظياتي لطاض ٌطفتٝ اؾت. تطضؾي التهازي ٔسيطيت آتریعزاضي زض زٚ حٛظٜ  حثیت حٛظٜ

ٌصقت ٘ؿثت فايسٜ تٝ ٞعيٙٝ تطاتط  ؾاَ اظ اتٕاْ فّٕیات آتریعزاضي آٖ ٔي  6اي وٝ  ٛاٖ ٘كاٖ زاز زض حٛظٜآتریع زض وكٛض تاي

ٔي تاقس  2/1ؾاَ اظ اتٕاْ پطٚغٜ آٖ ٔي ٌصقت، ٘ؿثت فايسٜ تٝ ٞعيٙٝ  15اي وٝ  ٚ تطآٚضز ٌطزيس. حاَ آ٘ىٝ زض حٛظ65/0ٜ

(Hurng ،1998 ٝتطضؾي ٞا ٘كاٖ زاز و .)تریعزاضي زض حٛظٜ ؾٙیة ظٔیٙٝ ٔٙاؾثي تطاي رٌّٛیطي اظ ارطاي فّٕیات آ

ٟٔارطت، افعايف اقتغاَ ٚ اضتماء زضآٔس تٟطٜ تطزاضاٖ، تٟثٛز وٕي ٚ ویفي رطياٖ ٞاي ؾغحي ٚ آب ظيط ظٔیٙي، واٞف 

ٛفك اؾت ٞايي ٔ (. ٔقٕٛال عطح1391ضضايي ٘ٛضي ٚ رٟاٖ تیغ، ؾیالب، تٟثٛز ظٔیٗ ٚ افعايف اضظـ ظٔیٗ ايزاز ٕ٘ٛزٜ اؾت )

ٞاي آتریع، تٛؾقٝ ارتٕافي ٚ  حفؼ ٔحیظ ظيؿت، تٛؾقٝ پايساض، تٟثٛز تِٛیسات ظضافي ٚ زأي زض حٛظٜوٝ زض ضاؾتاي 

تطزاضاٖ اظ تِٛیسات آتریعٞا تٝ ٚيػٜ  التهازي آتریعٞا تا افعايف ٔٙغمي تِٛیسات ٚ اضائٝ ذسٔات التهازي تٝ آتریع٘كیٙاٖ ٚ تٟطٜ

تطزاضاٖ  ٚ ضفـ ٔؿائُ ارتٕافي تٛاْ تا احیاء ٚ تٛؾقٝ آتریعٞا ٚ اضتماء ٚضقیت ٔقكیتي تٟطٜآب زض فطنٝ ٞاي پايیٗ زؾت 

ٔیّیٖٛ ٔتط ٔىقة آب تٝ ؾفطٜ آب ظيط ظٔیٙي تط ٚضقیت  141حطوت ٕ٘ايس. ارطاي عطح آترٛا٘ساضي آب تاضيه تٓ  تا تغصيٝ 

ٞىتاض تط ؾغح ظيط وكت ٔٙغمٝ ٚ افعايف  500ٕيارتٕافي ؾاوٙیٗ ٔٙغمٝ احطات ٔخثتي زاقتٝ اؾت ٚ اظ ِحاػ و –التهازي

 -(. ٔسيطيت آتریعزاضي زض حٛظٜ آتریع ظ٘زا٘طٚز تا وٙتطَ ؾیالب اظ ِحاػ التهازي1376 اؾسي، تٙياقتغاِعايي افعٚزٜ اؾت )

قسٜ ارتٕافي احطات ظيازي ضا تٟٕطاٜ زاقتٝ اؾت، تغٛضيىٝ ؾثة افعايف ؾغح ظيطوكت ٚ ٔیعاٖ تِٛیس ٚ زضآٔس وكاٚضظاٖ 

يعزا٘ي، تطزاضاٖ تط ايٗ تاٚض٘س وٝ ايٗ عطح احطات ٔٛحطي زض تٟثٛز ٚضقیت آ٘اٖ اؾت ) زضنس تٟطٜ 92اؾت. تطضؾي ٘كاٖ زاز وٝ 

ٞاي حٛظٜ آتریع ؾس ؾیٛ٘س اؾتاٖ فاضؼ لثُ ٚ تقس اظ ا٘زاْ فّٕیات آتریعزاضي ٕٞا٘ٙس پٛقف  (.  ٔمايؿٝ ٚيػٌي1388

ویٌّٛطْ زض  238تٝ  208زضنس ٚ تِٛیس اظ  43تٝ  34ٖ زاز وٝ فّٕیات تیِٛٛغيه اظ ٌیاٞي، فطؾايف ٚ ضؾٛب ٚ ؾیّریعي ٘كا

حٛظٜ حزٓ  CNٞىتاض افعايف يافت. زض ترف ؾیّریعي تا افعايف تاد پٛقف ظ٘سٜ، القثطي، ٘فٛشپصيطي ٚ ٟ٘ايتا واٞف 

ٔتط ٔىقة واٞف ٚ  5596ٚ  67491ٔتط ٔىقة تٝ  11365ٚ  131103ؾاِٝ اظ  5ؾیالب تطاي زٚ ظيط حٛظٜ تا زٚضٜ تاظٌكت 

(. آتریعزاضي زض اؾتاٖ ؾیؿتاٖ ٚ 1389تطاتط افعايف زاز )زاضاتي ٚ ٕٞىاضاٖ،  1/61تٛریٝ التهازي ايٗ عطحٟا ضا تطاي يىؿاَ 

ٞا ٚ لٙٛات، افعايف تِٛیس ٔحهٛالت  ٞاي ٔؿتقس وكاٚضظي، افعايف زتي چاٜ تّٛچؿتاٖ تافج رٌّٛیطي اظ ضٚ٘س ترطية ظٔیٗ

تطزاضاٖ آٟ٘ا ٚ رٌّٛیطي اظ  ٞا ٚ افعايف زضآٔس تٟطٜ غـ ٚاتؿتٍي وكٛض اظ تیٍاٍ٘اٖ، اقتغاِعايي تطاي ؾاوٙیٗ حٛظٜزأي ٚ ل

ٟٔارطت ٞاي تي ضٚيٝ اظ ضٚؾتاٞا تٝ قٟطٞا ٚ ٕٔا٘قت اظ افعايف ظ٘سٌي حاقیٝ ٘كیٙي زض اعطاف قٟطٞا قسٜ اؾت )رٟاٖ تیغ، 

ریعزاضي زض حٛظٜ ؾس قٟیس يقمٛتي تطتت حیسضيٝ تحَٛ فؾیٕي اظ لثیُ، (. تطضؾي ٘كاٖ زاز وٝ ا٘زاْ فّٕیات آت1375

وٙتطَ ٚ تٟطٜ تطزاضي تٟیٙٝ اظ ٞطظ آب ٞا ٚ افعايف ؾغح آب ظيطظٔیٙي ٚ تٝ ز٘ثاَ آٖ افعايف تِٛیس ٔحهٛالت وكاٚضظي ٚ 



 
(. ارطاي عطحٟاي 1383ٔحٕسي ٌّطً٘، زأي ٚ افعايف ؾغح ظ٘سٌي ضٚؾتاٞاي پايیٗ زؾت حٛظٜ تٝ ٕٞطاٜ زاقتٝ اؾت )

ارتٕافي ضا تٟٕطاٜ زاقتٝ اؾت. تغٛضيىٝ ٘طخ  -ٞاي التهاز پرف ؾیالب ٚ تغصيٝ ٔهٙٛفي زض اؾتاٖ انفٟاٖ تٟثٛز فقاِیت

زضنس  36ٚ  18تاظزٜ ايٗ فّٕیات تا زض ٘ؾط ٌطفتٗ حسالُ ٚ حساوخط زضآٔسٞاي حانُ اظ فقاِیت ٞاي وكاٚضظي تٝ تطتیة 

ؾي احطات التهازي فّٕیات تیِٛٛغيىي عطح آتریعزاضي واذه ٘طخ تاظزٜ زاذّي پطٚغٜ (. تطض1381ٌعاضـ قس )ناِحي،

ٞاي  زضنس ٔحاؾثٝ ٚ ٘ؿثت زضآٔس تٝ ٞعيٙٝ لاتُ تٛرٝ تٛز. اظ ايٗ ضٚ، تا ٌصقت ظٔاٖ ٔیعاٖ زضآٔس عطح 75/14تیِٛٛغيىي ضا 

تطزاضاٖ حٛظٜ آتریع  زض واٞف ٟٔارطت تٟطٜ(. ٔسيطيت آتریعزاضي ٘مف ٔٛحطي 1385اٍ٘كتطي، ياتس ) آتریعزاضي افعايف ٔي

ضيّٕٝ اؾتاٖ ِطؾتاٖ ايفاء ٕ٘ٛزٜ اؾت. تغٛضيىٝ تا ارطاي آٖ افعايف زضآٔس وكاٚضظي ٚ غیطوكاٚضظي ذا٘ٛاضٞاي ؾاوٗ زض 

زضنس ٘ؿثت تٝ زضآٔسٞاي وكاٚضظي ٚ غیطوكاٚضظي ؾايط ٘ماط ضٚؾتايي  5ٚ  20تٝ تطتیة  1372-1382ٞاي  ٔٙغمٝ اظ ؾاَ

ٞاي  (. فالٜٚ تط آٖ تطضؾي احطات التهازي ٚ ارتٕافي پطٚغ1389ٜوطٔي ٚ ٕٞىاضاٖ،  قاٜافعايف ٘كاٖ ٔي زٞس ) اؾتاٖ

اضاضي لطق  آتریعزاضي زض حٛضٝ آتریع لغٛض ٘كاٖ زاز وٝ تا ارطاي عطح ٞاي آتریعزاضي ٚلٛؿ ؾیُ ٚ ذؿاضت ٘اقي اظ آٖ زض

زض حاِت وُ تیف اظ يه اؾت.  ؾٛز تٝ ٞعيٙٝ  افتٝ اؾت ٚ ٘ؿثتزضنسواٞف ي 35تا 25قسٜ زض ٔمايؿٝ تا اضاضي قاٞس  

زضنس تٝ  6/28زضنس تٝ ٘مف ٔتٛؾظ ٚ  6/28زضنس ٘مف پطٚغٜ ٞا ضا زض واٞف ؾیُ ظياز،  8/42ٞا  ٔغاتك ٘تايذ ٘ؾط ذٛاٞي

ٛضز ٔهاحثٝ ٘مف ارطاي زضنسافطاز ٔ 7/85اقتغاَ ظا ٘ثٛزٜ ٚ  احطات وٓ پاؾد زازٜ ا٘س. اظ زيسٌاٜ ٔطزْ پطٚغٜ ٞاي آتریعزاضي

اظ  .(1391تطٚقىٝ ٕٚٞىاضاٖ، ا٘س ) زضنس ٔتٛؾظ زا٘ؿتٝ 7زضنس تا تاحیط وٓ ٚ  7اقتغاَ ضا تي تاحیط،  پطٚغٜ ٞا زض ايزاز

تاقس،  ضٚظ تٝ ضٚظ تٝ تماضاي ظيازتطي تطاي ٔٛاز غصايي وٝ ٘اقي اظ افعايف رٕقیت ٚ تغییط اٍِٛي ٔهطف زض رأقٝ ٔيآ٘زائیىٝ 

ٞاي انّي تِٛیس زض  تطزاضي اظ ترف وكاٚضظي ٚ ٕٞچٙیٗ ٔٙاتـ آب ٚ ذان وٝ پايٝ تاقیٓ، ٘یاظٔٙس تاظٍ٘طي زض تٟطٜ ٔٛارٝ ٔي

ارتٕافي ٚ ظيؿت ٔحیغي  -احطات التهازي فّٕىطزتطضؾي تاقس. زض ايٗ ٔماِٝ  زٞس، ٔي ترف وكاٚضظي ضا تكىیُ ٔي

 اض ٔي ٌیطز. ٔٛضز تطضؾي لط ؾىٛتٙسي تٝ ضٚـ ؾٙتي زض حٛظٜ آتریع تٙساٖ

 

 مواد و روش ها: -ب

ٚ  31° 36" 47' - 60° 13" 19'تیٗ رازٜ ظاتُ تٝ ٟ٘ثٙساٖ  25ٔحسٚزٜ ٔٛضز پػٚٞف زض حٛظٜ آتریع ٞیطٔٙس ٚ زض ویّٛٔتط 

(. پٛقف ٌیاٞي آ٘طا ا٘ٛاؿ ٌٛ٘ٝ ٞاي 1)٘مكٝ ٔتطي اظ ؾغح زضيا لطاض زاضز.  1240ٚ اضتفاؿ °31 36" 37' - °60 12" 51'

تكىیُ ٔي زٞس. اظ ِحاػ ظٔیٗ قٙاؾي ايٗ ٚاحس   ذاضقتط، ٌع، ا٘ٛاؿ زضذتاٖ ٔخٕط ٚ حٕط، زضٔٙٝ ٚ . . .٘ٙس ٔا ذكثي

ویّٛٔتط زض چٙسيٗ قاذٝ ٔٛاظي وٝ اظ ٔطوع  750ٌؿُ تعضي ٟ٘ثٙساٖ لطاض زاضز وٝ تٝ عَٛ ٞیسضِٚٛغيىي زض ٔحسٚزٜ 

ٙٛتي اؾتاٖ ذطاؾاٖ ضضٛي أتساز يافتٝ اؾت. فالٜٚ تط ايزاز ؾیؿتاٖ ٚ تّٛچؿتاٖ ٚ ٔطظ پاوؿتاٖ، تا قٕاَ اؾتاٖ ٚ ٘ٛاحي ر

ٞاي ؾٍٟٙاي  ٞاي پطاوٙسٜ، ؾثة تكىیُ ؾاذتاضٞاي ٔتٙٛؿ ظٔیٗ قٙاؾي زض عَٛ ٔیّیٟٛ٘ا ؾاَ ٚ تكىیُ تٛزٜ ظٔیٗ ِطظٜ

ٔٙغمٝ عٛال٘ي، زض اؾتاٖ قسٜ وٝ ٔقسٖ پٙثٝ ٘ؿٛظ ٘یع زض ٘عزيىي ايٗ ٔٙغمٝ لطاض زاضز. زٚضٜ ٌطٔا زض ايٗ « ٌطا٘یت ؾثع»

تغٛضيىٝ اظ اٚاذط اضزيثٟكت تا اٚاذط قٟطيٛض ازأٝ زاضز ٚ ٔاٟٞاي ؾطز ؾاَ ٘یع قأُ آشض، زي، تٟٕٗ ٚ اؾفٙس ٔي تاقٙس. 

 -ٔیّي ٔتط اؾت وٝ تیكتطيٗ آٖ زض فهُ ظٔؿتاٖ ضيعـ ٔي ٕ٘ايس. ايٗ تحمیك احطات التهازي 129ٔتٛؾظ تاض٘سٌي ٔٙغمٝ 

طح ضا تا ضٚـ تحّیُ تٛنیفي ٚ اؾتٙثاعي ٔٛضز اضظياتي لطاض زاز. ٔتغیطٞاي انّي ضا احطات ارتٕافي ٚ ظيؿت ٔحیغي ايٗ ع

ارتٕافي قأُ )اقتغاَ، اٍ٘یع أیس تٝ ٔا٘سٌاضي ٚ ؾغح آٌاٞي(، التهازي )افعايف اضظـ ظٔیٗ، وٙتطَ ؾیالب، احیاء اضاضي 

افعايف پٛقف ٌیاٞي، ايزاز ٔحیظ تفطرٍاٞي( ترطية قسٜ، افعايف ٔیعاٖ تِٛیس( ٚ ظيؿت ٔحیغي )ؾغح آب ظيطظٔیٙي، 

ؾطپطؾت ذا٘ٛاض اظ ضٚؾتاٞاي ٔحسٚزٜ تحمیك تٝ عٛض تهازفي ا٘تراب ٚ تطاؾاؼ  25تطاي ارطاي ايٗ پػٚٞف تكىیُ ٔي زٞس. 

ٚ ٔكاٞسات ٔیسا٘ي اظ ٔىاٖ ؾاظٜ ٞا ٚ ٕٞچٙیٗ ٘حٜٛ احط تركي ايٗ ؾٛاالت اظ پیف تقییٗ قسٜ تهٛضت ٔهاحثٝ حضٛضي 

ٔٛضز تزعيٝ ٚ تحّیُ لطاض ٌطفت. زض ايٗ  18SPSSتا ٘طْ افعاض ا اظ ٘ؾط فیعيىي زض ٔٙغمٝ اعالفات رٕـ آٚضي ٚ ؾپؽ ؾاظٜ ٞ

 ٚ آٔاضٞاي تٛنیفي ٌأا، تاٚ تي وٙساَ، تاٚ ؾي ٘یع اؾتفازٜ ٌطزيس. Fپػٚٞف اظ آظٖٔٛ 
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 گيری: و نتيجهبحث  -ج

ٔتط تا  1260ٚ  1220حسالُ ٚ حساوخط اضتفاؿ ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔغاِقٝ  ٞىتاض ٔي تاقس. 5/8ٔؿاحت ٚاحس ٞیسضِٚٛغيىي حسٚز 

ؾا٘تي ٔتط ٚ زض زاذُ ٞط يه اظ  60ٚ فطو حسٚز  150ؾىٛ تا زيٛاضٜ تٝ اضتفاؿ  13زضنس اؾت. زض ايٗ فطنٝ  5/12قیة 

تطزاضاٖ تافج انالح  ا٘س. تٟطٜ ؾا٘تي ٔتط تا ذان احساث ٕ٘ٛز65ٜٔتط ٚ  اضتفاؿ  4انّٝ حسٚز زيٛاضٜ رساٌا٘ٝ تٝ ف 6آٟ٘ا ٘یع 

ٔتط زيٛاض زض ايٗ  1/204ا٘س. وكاٚضظاٖ زض ٔزٕٛؿ  ٔتط ضا زض ايٗ ٔٙغمٝ قسٜ 15 -20ٚ فطو 312ٚاحس ٞیسضِٚٛغيىي تٝ عَٛ 

ؾت. تٝ ٔٙؾٛض پايساضي ؾىٛٞا ا٘ساظٜ آٟ٘ا ٔتٙاؾة تا قیة ٔتط عَٛ زاقتٝ ا 4/15فطنٝ ايزاز وٝ ٞط زيٛاضٜ تغٛض ٔتٛؾظ 

ٔتط ٔىقة ؾًٙ  4/15ٚ  8/199ٞا ٚ ٔتٛؾظ ٞط يه تغٛض ٔتٛؾظ  ٔٙغمٝ زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت. تطاي ؾاذت ٔزٕٛؿ ؾاظٜ

فطو ؾىٛٞا ٔتٙاؾة تا قیة ٚاحس ٞیسضِٚٛغيىي ٚ اضتفاؿ ؾاظٜ ايزاز قسٜ اؾت. تٕاْ ؾىٛٞا تٝ تىاض ضفتٝ اؾت. 

ا٘س وٝ ضؾٛتات زض آٟ٘ا تزٕـ ٚ ظٔیٙٝ ٔؿافسي تطاي أٛض وكاٚضظي فطاٞٓ قسٜ اؾت. ٔهاِح  اي ٔسيطيت قسٜ ٌٛ٘ٝ

ؾا٘تي ٔتط تكىیُ  5ٚ  15، 20ٞاي انّي ضا ؾًٙ ٞاي وٛچه تٝ اتقاز عَٛ، فطو ٚ لغط تٝ تطتیة حسٚز  زيٛاضٜ

ذٛز ضا حفؼ وطزٜ ا٘س. تٝ ٔٙؾٛض تٟطٜ  (. ٟ٘طٞاي ا٘تماَ آب تطاؾاؼ قیة احساث وٝ پايساضي1ٔي زٞس )رسَٚ

ذكىٝ چیٗ زض  7تطزاضي تٟیٙٝ اظ ؾیالب ٞاي ٚضٚزي اظ تاال زؾت، زض آتطاٞٝ ٚضٚزي تطاي تقسيُ ؾطفت رطياٖ آب 

قٛز وٝ  ٔىقة ؾیالب ٚاضز ايٗ ؾىٛٞا ٔي ٔتط 3115 ٔىاٖ ٞاي ٔٙاؾة احساث ٌطزيسٜ اؾت. تغٛض ٔتٛؾظ ؾاال٘ٝ

(. تطآٚضزٞا ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ تا ايزاز ؾىٛ زض ايٗ ٚاحس 2ٌطزز )قىُ تطزاضاٖ ٔي ٟطٜلازض تٝ تأیٗ ٘یاظ آتي ت

ٔتط ٔطتـ ظٔیٗ نٛضت ٌطفتٝ وٝ تقٙٛاٖ  5304ٔتطٔىقة ذان ٚ احیاء  5304ٞیسضِٚٛغيىي وٙتطَ ٚ تخثیت 



 
اضائٝ  3ُ ٔیىطٚوّیٕاي ٔٙاؾة زض ايٗ ٔٙغمٝ ذكه ايفاء ٘مف ٔي ٕ٘ايس. ٕ٘ايي اظ ٔحسٚزٜ ارطاي تحمیك زض قى

 قسٜ اؾت.     
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 ذهٛنیات

 قٕاضٜ

 حزٓ ٔهاِح  اتقاز زيٛاضٜ )ٔتط(

 )ٔتط ٔىقة(

 فطو ؾىٛ

 )ٔتط(

 ٔؿاحت ؾىٛ

 عَٛ فطو اضتفاؿ )ٔتط ٔطتـ( 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

5/1 

6/0 

6/0 

6/0 

6/0 

6/0 

6/0 

6/0 

6/0 

6/0 

6/0 

6/0 

6/0 

6/0 

17 

17 

17 

17 

18 

19 

14 

20 

20 

17 

16 

16 

15 

3/15 

3/15 

3/15 

3/15 

2/16 

1/17 

6/12 

18 

18 

3/15 

4/14 

4/14 

5/13 

23 

22 

22 

24 

23 

24 

25 

25 

24 

23 

24 

23 

 27 

391 

374 

374 

408 

414 

456 

350 

500 

432 

391 

384 

368 

405 



 
ارتٕافي،  -٘تايذ تطضؾي فّٕىطز ؾىٛٞاي ايزاز قسٜ زض ايٗ ٚاحس ٞیسضِٚٛغيىي ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ اظ اتقاز ٔرتّف التهازي

تزاضب تٛٔي آ٘اٖ زض ا٘تراب ٔٙاؾة ٞا فالس فّٓ ضٚظ تٛزٜ ا٘س، ِٚي  ظيؿت ٔحیغي تاحیط ٌصاض تٛزٜ ا٘س. اٌط چٝ ؾاظ٘سٌاٖ ؾاظٜ

ٔحُ احساث آٟ٘ا ٘مف تؿعايي زض واضآٔسي ايٗ ؾىٛٞا زاقتٝ اؾت. ٟٕٔتطيٗ زؾتاٚضزٞاي ايٗ ؾىٛٞا افعايف اقتغاِعايي تٛزٜ 

زضنس آ٘اٖ اؽٟاض  16ٚ  24، 40، 20ٌطزز. تغٛضيىٝ  تطزاضاٖ ٔي اؾت. آ٘اٖ ٔقتمس٘س وٝ ايزاز ؾىٛتٙسي تافج ضٚ٘ك ظ٘سٌي تٟطٜ

ٌطزز. زض حاَ حاضط تٝ زِیُ  ا٘س وٝ ؾىٛتٙسي تٝ تطتیة وٓ، ٔتٛؾظ، ظياز ٚ ذیّي ظياز تافج افعايف اقتغاِعايي ٔي اقتٝز

اي تط  تاقس وٝ چٙیٗ زيسٌاٞي احطات تاظزاض٘سٜ ٞاي آتریع تط ترّیٝ ضٚؾتاٞا ٔي تطزاضاٖ حٛظٜ ٚرٛز ٔكىالت ٔتقسز ٍ٘طـ تٟطٜ

ٞايي أیس تٝ ٔا٘سٌاضي ؾاوٙیٗ ٔٙغمٝ افعايف يافتٝ اؾت. تط اؾاؼ  چٙیٗ فقاِیت پیكطفت ٔٙغمٝ ذٛاٞس زاقت. تا ارطاي

ا٘س وٝ ؾىٛتٙسي تٝ تطتیة وٓ، ٔتٛؾظ، ظياز ٚ ذیّي ظياز أیس تٝ  ٞا فٙٛاٖ ٕ٘ٛزٜ زضنس ٕ٘ٛ٘ٝ 16ٚ  21، 38، 28٘ؾطؾٙزي 

ٚضي ٔٙاؾة اظ ايٗ ٔٙاتـ  آيس. تٟطٜ ب ٔئا٘سٌاضي ضا زض حٛضٝ افعايف زازٜ اؾت. آب ٚ ذان اظ حطٚتٟاي عثیقي وكٛض تحؿا

٘یاظ تٝ آٌاٞي اظ عطيمٝ اؾتفازٜ اظ آ٘طا زاضز. ٔقٕٛال ارطاي السأات ٔتقسز فّٕي ٚ ؾٙتي ضٚـ ٔٙاؾة اظ ٔٙاتـ ضا تطاي فقاالٖ 

ٚ  28، 24، 36ٌیطز.  ٞاي ٔتقسز تقٙٛاٖ واض اٍِٛيي ٔٛضز پصيطـ آ٘اٖ لطاض ٔي ٕ٘ايس. ارطاي عطح ترف وكاٚضظي ٔكرم ٔي

ٞا ٔقتمس٘س وٝ ارطاي ؾىٛتٙسي ؾٙتي تٝ تطتیة وٓ، ٔتٛؾظ، ظياز ٚ ذیّي ظياز تط ؾغح آٌاٞي آ٘اٖ افعٚزٜ  زضنس ٕ٘ٛ٘ٝ 12

تطزاضيٟاي تیطٚيٝ زض ٌصقتٝ، ترف ظيازي اظ ٘ماط ٔؿىٛ٘ي ٔٙاعك وٓ آب  اؾت. زض حاَ حاضط تٝ زِیُ وٕثٛز آب ٚ تٟطٜ

ٌطزز.  يٞايي تٛإ٘ٙسي اضاضي ايٗ ٔٙاعك تاِفقُ تثسيُ  ٚ اضظـ ٚالقي ٔكرم ٔٓ ٔتطٚوٝ قسٜ اؾت. تا ارطاي چٙیٗ ؾیؿت

تطزاضاٖ اؽٟاض زاقتٙس وٝ ؾىٛتٙسي ؾٙتي تٝ تطتیة وٓ،  زضنس تٟطٜ 44ٚ  40، 12، 4ٞا ٘كاٖ زاز وٝ  ٔهاحثٝ تا ٕ٘ٛ٘ٝ 

افعايس. تا ارطاي ؾىٛتٙسي تؿتٝ تٝ ٚؾقت ٚاحس ٞیسضِٚٛغيىي  ٞاي وكاٚضظي آ٘اٖ ٔي ٔتٛؾظ، ظياز ٚ ذیّي ظياز تط اضظـ ظٔیٗ

ٞاي آتریع نٛضت ٌیطز، فطآيٙس  ٌیطز. زضنٛضتیىٝ وٙتطَ ضٚا٘اب زض اتتساي حٛظٜ زاضي لطاض ٔيتط ٞا وٙتطَ ٚ ٔٛضز تٟطٜ ٞطظآب

ٞاي ٔطتٛعٝ ٔقتمس٘س  زضنس ٕ٘ٛ٘ٝ 44ٚ  36، 16، 4تخثیت اوٛؾیؿتٓ تغٛض ٔغّٛتي نٛضت ذٛاٞس ٌطفت. تط اؾاؼ ٘ؾط ؾٙزي 

از ٚ ذیّي ظياز زض وٙتطَ ؾیالب ٘مف زاقتٝ اؾت. وٝ ايزاز ؾىٛ زض اتتساي ٚاحسٞاي ٞیسضِٚٛغيىي تٝ تطتیة وٓ، ٔتٛؾظ، ظي

ٞاي عثیقي وكٛض ترطية قسٜ اؾت، ارطاي ٞط ٌٛ٘ٝ السأاتي تافج تٟثٛز ايٗ اضضي ٚ  تا تٛرٝ تٝ ايٙىٝ  ترف ظيازي اظ فطنٝ

تٝ تطتیة  زضنس آ٘اٖ ؾىٛتٙسي ضا 16ٚ  48، 20، 16تطزاضاٖ  ٌطزز. تطاؾاؼ پاؾرٍٛيي تٟطٜ ٔي تٛلف ضٚ٘س ترطية ٚ فطؾايف 

زا٘ٙس. زض حاَ حاضط ترف ظيازي اظ  ٞاي آتریع ٔٛحط ٔي وٓ، ٔتٛؾظ، ظياز ٚ ذیّي ظياز تط ضٚ٘س تخثیت اضاضي ٔتطٚوٝ حٛظٜ

ٞاي آتریع وكٛض تٝ زِیُ اؾتفازٜ ٘أقمَٛ اظ آٖ تٝ زِیُ تغییطات وٕي ٚ ویفي آب اظ حیعا٘تفاؿ ذاضد يا تا  اضاضي ٔؿتقس حٛظٜ

ٞاي آتریعزاضي تا تِٛیس آب ٚ ذان ٔٙاؾة، ضا٘سٔاٖ تِٛیس ضا زض ٚاحس ؾغح  ٙس. ارطاي فقاِیتواٞف ٔحهَٛ ضٚتطٚ ٞؿت

زضنس آ٘اٖ افالْ وطزٜ وٝ ؾىٛتٙسي  17ٚ  36، 24، 24تطزاضاٖ  زٞس. تطاؾاؼ واضٞاي ٔیسا٘ي ٚ ٔهاحثٝ تا تٟطٜ ٔي افعايف 

قٛز. يىي اظ فطآيٙسٞاي ٔسيطيت آتریعزاضي، افعايف  يؾٙتي تٝ تطتیة وٓ، ٔتٛؾظ، ظياز ٚ ذیّي ظياز تافج افعايف تِٛیس ٔ

ٞاي آب ظيطظٔیٙي ٔٙغمٝ زاضز. تا ارطاي فّٕیات آتریعزاضي زض  وٕي ٚ ویفي آب ظيط ظٔیٙي اؾت وٝ احطات ٔخثتي تط ؾفطٜ

يس. ٕ٘ا ٞاي قیثساض فطنت ٘فٛش تطاي لغطات تاضاٖ فطاٞٓ ٚ زض تاال زؾت حٛضٝ وٝ قطايظ ٔٙاؾة اؾت، ٘فٛش ٔي ظٔیٗ

ا٘س. آ٘اٖ ٔقتمس٘س وٝ  ٞاي ايٗ پػٚٞف ٔقتمس٘س وٝ ؾىٛٞاي ٔٛضز تحمیك تاحیط ظيازي زض افعايف آب ظيطظٔیٙي ٘ساقتٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

زضنس ؾىٛتٙسي ؾٙتي تٝ تطتیة وٓ، ٔتٛؾظ ٚ ظياز تط آب ظيط ظٔیٙي تاحیط زاقتٝ اؾت. يىي اظ فطآيٙسٞاي  12ٚ  36، 52

ا٘س  تطزاضاٖ تیاٖ وطزٜ زضنس تٟطٜ 4ٚ  21، 40، 32تاقس. تط اؾاؼ ٘ؾطؾٙزي  یاٞي ٔيٟ٘ايي ٔسيطيت آتریعزاضي احیاء پٛقف ٌ

وٝ ؾىٛتٙسي ؾٙتي تٝ تطتیة وٓ، ٔتٛؾظ، ظياز ٚ ذیّي ظياز تط افعايف پٛقف ٌیاٞي ٘مف زاقتٝ اؾت. ٟٕٔتطيٗ زؾتاٚضز 

تاقس.  ض ٌطزقٍطي ٚ تفطرٍاٞي ٔيفّٕیات آتریعزاضي ترهٛل ؾىٛتٙسي تٟثٛز ٔحیظ ظيؿت ٚ ايزاز ٔحیغي رصاب تطاي أٛ

ا٘س وٝ ؾىٛتٙسي تٝ تطتیة وٓ، ٔتٛؾظ، ظياز ٚ ذیّي ظياز تط  زضنس آ٘اٖ فٙٛاٖ ٕ٘ٛزٜ 12ٚ  36، 24، 28تطزاضاٖ  اظ زيسٌاٜ تٟطٜ

تزعيٝ ٚ تحّیُ آٔاضي زازٜ ٞا ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ فٛأُ ارتٕافي (. 2ايزاز ٔحیظ تفطرٍاٞي تاحیط زاقتٝ اؾت )رسَٚ 

التهازي )وٙتطَ ؾیالب، احیاء اضاضي، ٔیعاٖ تِٛیس ٚ افعايف اضظـ ظٔیٗ( ٚ  فٛأُضي، اقتغاَ ٚ ؾغح آٌاٞي( تا )ٔا٘سٌا



 
ظيؿت ٔحیغي )ؾغح آب ظيطظٔیٙي، افعايف پٛقف ٌیاٞي( تط اؾاؼ آظٖٔٛ ٌأا، وٙساَ تااٚ تي ٚ وٙساَ تااٚ ؾي زض  فٛأُ

احطات التهازي ٚ ارتٕافي ؾاظٜ ٞاي اؾتحهاَ آب تزعيٝ ٚاضيا٘ؽ ٗ ضاتغٝ ٔقٙي زاضي ضا ٘كاٖ ٔي زٞٙس. ٕٞچٙی 05/0ؾغح 

 (.3تاضاٖ زض حٛظٜ آتریع  ؾٙیة ٘یع ٔقٙي زاض تٛزٖ ايٗ فٛأُ ضا ٘كاٖ ٔي زٞس )رسَٚ قٕاضٜ 
 

 تطزاضاٖ زض ذهٛل احطات التهازي ٚ ارتٕافي ٔسيطيت آتریعزاضي پاؾد تٟطٜ -2رسَٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٕ٘ايي اظ ٔحسٚزٜ ؾىٛتٙسي زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز تحمیك -3قىُ 

 

 

تطزاضاٖ  فقاِیت ٞا أیس تٝ ٔا٘سٌاضي ضا زض تیٗ تٟطٜ تطضؾي احطات ارتٕافي ؾاظٜ ٞاي ٔٛضز تطضؾي ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ ايٗ

تطزاضاٖ افالْ ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ فقاِیت ٞاي ٔطتٛعٝ ذیّي ظياز، ظياز ٚ  زضنس تٟطٜ 10ٚ  60، 30افعايف زازٜ اؾت. تٝ عٛضيىٝ 

كاٚضظاٖ ٚ ٔتٛؾظ تط ضٚي پسيسٜ ٟٔارطت تاحیط زاقتٝ ٚ اظ ٌؿتطـ آٖ ٕٔا٘قت تقُٕ آٚضزٜ اؾت. افعايف ؾغح زضآٔس و

 تٛظيـ فطاٚا٘ي

 ٔتغیطٞا

 وٓ ٔتٛؾظ زظيا ذیّي ظياز

 زضنس فطاٚا٘ي زضنس فطاٚا٘ي زضنس فطاٚا٘ي زضنس فطاٚا٘ي

 20 5 40 10 24 6 16 4 اقتغاَ

 28 7 40 10 20 5 12 3 أیس تٝ ٔا٘سٌاضي

 36 9 24 6 28 7 12 3 آٌاٞي افطايف

 4 1 12 3 40 10 44 11 افعايف اضظـ ظٔیٗ

 4 1 16 4 36 9 44 11 وٙتطَ ؾیالب

 24 6 24 6 36 9 16 4 تِٛیس افعايف

 28 7 24 6 36 9 12 3 ظيؿت تٟثٛز ٔحیظ

 36 9 36 9 16 4 12 3 ٌیاٞي پٛقف افعايف

 42 13 32 8 12 3 4 1 ظيط ظٔیٙي آب



 
زأساضاٖ تا ارطاي عطح ٞاي واضآٔس ظٔیٙٝ ؾاظ فٕطاٖ ٚ آتازا٘ي زض ٔٙغمٝ ٚ ايزاز قغُ ٞاي رسيس ٔي ٌطزز )رسَٚ قٕاضٜ 

(. افعايف اقتغاَ ٚ فسْ ٟٔارطت ضٚؾتائیاٖ تٝ ؾٛي قٟطٞا تٝ ٘ٛفي واٞف ظ٘سٌي حاقیٝ ٘كیٙي ٚ تمّیُ رطْ ٚ رٙايت ٚ 1

تا تطاوٓ تاالي رٕقیت ضا زض تط زاضز. ؾاوٙاٖ حٛظٜ آتریع ٔطتٛعٝ ٔقتمس٘س وٝ ٔسيطيت ٘اأٙي زض ٔطاوع قٟطٞا ٚ راٞاي 

زضنس ٔهاحثٝ  5ٚ  30، 40، 25آتریعزاضي زض حٛظٜ ٔٛضز تطضؾي تغٛض فعايٙسٜ ضقس اقتغاَ ضا زض ٔٙغمٝ تؿطيـ ٕ٘ٛزٜ اؾت. 

ٔتٛؾظ ٚ وٓ ؾثة ايزاز اقتغاَ زض حٛظٜ ٌطزيسٜ  قٛ٘سٌاٖ تٝ تطتیة اؽٟاض زاقتٝ ا٘س وٝ تٛؾقٝ آتریعزاضي ذیّي ظياز، ظياز،

تطزاضاٖ تا اضائٝ ا٘ٛاؿ آٔٛظـ ٞاي ارتٕافي، التهازي، تٟساقتي ٚ . . . حطوت رأقٝ تٝ ؾٕت  اؾت. اضتماء ؾغح آٌاٞي تٟطٜ

زٜ اؾت. ايزاز ؾاظٜ تٛؾقٝ ٚ ايزاز ظٔیٙٝ تٛؾقٝ پايساض ضا فطاٞٓ آٚضز ٚ ضغثت آ٘اٖ تٝ فطاٌیطي ا٘ٛاؿ آٔٛظـ ٞا ضا زٚ چٙساٖ ٕ٘ٛ

ٞاي اؾتحهاَ آب زض حٛظٜ آتریع ؾٙیة ٚ زِثؿتٍي ؾاوٙیٗ آٖ تٝ ازأٝ اؾىاٖ زض ٔٙغمٝ، تافج اضتماء ؾغح آٌاٞي 

تطزاضاٖ قسٜ اؾت وٝ چٙیٗ ضٚ٘سي تافج ايزاز فطنتي ٔٙاؾة تطاي ايزاز رأقٝ اي تاِٙسٜ زض حٛظٜ ٔیٍطزز. زض ايٗ  تٟطٜ

تطزاضاٖ تتطتیة افالْ ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ فقاِیت ٞاي ا٘زاْ ٌطفتٝ زض حٛظٜ ذیّي ظياز، ظياز،  ٟطٜزضنس ت 15ٚ  40، 35، 10تطضؾي 

تطزاضاٖ ٔٙغمٝ ٘مف زاقتٝ اؾت. ٚلٛؿ ؾیالب زض حٛظٜ ٞاي آتریع فالٜٚ تط  ٔتٛؾظ ٚ وٓ زض افعايف ؾغح آٌاٞي تٟطٜ

تطزاضاٖ تٛرٛز ٔي آٚضز وٝ ذٛز تٛؾقٝ ٘یافتٍي  تٟطٜٔكىالت التهازي، ظٔیٙٝ تطٚظ ا٘ٛاؿ ٔكىالت ضٚحي ٚ ضٚا٘ي ضا ٘یع زض تیٗ 

زضنس ٔهاحثٝ قٛ٘سٌاٖ تٝ تطتیة تط ايٗ تاٚض٘س وٝ ؾاظٜ ٞاي احساحي زض حٛظٜ ؾٙیة  20ٚ  65، 15ٔٙغمٝ ضا تٟٕطاٜ زاضز. 

ظٜ ٞاي ذیّي ظياز، ظياز، ٔتٛؾظ ٚ وٓ تافج وٙتطَ ؾیالب ٞاي حٛظٜ قسٜ اؾت. حطوت ضٚا٘اب اظ آتطاٞٝ ٞاي اتتسايي حٛ

آتریع ٚ پیٛؾتٗ ٕٞٝ آٟ٘ا تٝ ٕٞسيٍط تافج حطوت حزٓ فؾیٓ آب تٝ پايیٗ زؾت ٔي ٌطزز وٝ اظ لسضت ٔرطب تااليي 

تطذٛضزاض اؾت. چٙیٗ ؾیالب ٞايي تافت ترطية ظٔیٗ ٞاي ٔؿتقس وكاٚضظي وٙاضٜ ٞاي ٔؿیُ ٞا ٔي قٛز. تغٛضيىٝ تا 

عايف ٚ زض ٘تیزٝ فطنت ٘فٛش ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ آٖ تمّیُ ٔي ياتس وٝ واٞف ٔٛا٘ـ زاذُ آتطاٞٝ ٞا ؾطفت ٟ٘ايي ؾیالب ٞا اف

زضنس پاؾرٍٛياٖ تیاٖ وطزٜ ا٘س وٝ ؾاظٜ ٞاي ٔطتٛعٝ  10ٚ  45، 40، 5فطآيٙس ٟ٘ايي آٖ ايزاز حٛظٜ آتریع ٔرطب ٔي تاقس. 

طات ٔغّٛب ؾاظٜ ٞاي احساحي ذیّي ظياز، ظياز، ٔتٛؾظ ٚ وٓ  تافج ايزاز ظٔیٗ ٚ رٌّٛیطي اظ ترطية آٖ قسٜ اؾت. يىي اظ اح

زض حٛظٜ آتریع ٔٛضز تطضؾي وٙتطَ ٚ اؾتحهاَ ضٚا٘اب ٞاي ؾغحي تٛزٜ اؾت وٝ فطآيٙس چٙیٗ ضٚ٘سي تأیٗ ترف ٟٕٔي اظ 

آب ٔٛضز ٘یاظ وكاٚضظاٖ ٚ زأساضاٖ ٔي تاقس. تا افعايف آب لاتُ زؾتطؼ ٚ تأیٗ آب تطاي تِٛیس ٔحهٛالت وكاٚضظي ٚ زأي، 

زضنس ٔهاحثٝ قٛ٘سٌاٖ تیاٖ وطزٜ ا٘س وٝ ؾاظٜ ٞاي  15ٚ  70، 15ویفي ٔیعاٖ تِٛیس اضتماء ٔي ياتس.  اظ ِحاػ وٕي ٚ

اؾتحهاَ آب تٝ تطتیة ذیّي ظياز، ظياز ٚ ٔتٛؾظ زض افعايف وٕي ٚ ویفي ٔحهٛالت تاغي حٛظٜ ٘مف زاقتٝ اؾت. تا ضفـ 

اي ٔرطب ٚ اؾتحهاَ ضٚا٘اب ٞاي ؾٍٟٕیٗ، ٟٔارطت ٔٛا٘ـ تاظزاض٘سٜ تٛؾقٝ ٔٙغمٝ اظ لثیُ رٌّٛیطي اظ تطٚظ ؾیالب ٞ

تطزاضاٖ ٔتٛلف ٚ اضتماء أیس تٝ ظ٘سٌي آ٘اٖ افعايف يافتٝ اؾت وٝ چٙیٗ ضٚ٘سي اضظـ تاغات ٚ ٔؿتغالت ضا زض پي زاقتٝ  تٟطٜ

ّي ظياز، ظياز، تطزاضاٖ تٝ تطتیة ٌفتٝ ا٘س وٝ واضٞاي ٔىا٘یىي زض حٛظٜ ؾٙیة ذی زضنس تٟطٜ 15ٚ  40، 35، 10اؾت. تغٛضيىٝ 

٘فٛش، واٞف  ٞاي وٛچه آتي ٘مف ٟٕٔي زض افعايف ٔیعاٖؾاظٜٔتٛؾظ ٚ وٓ تافج افعايف اضظـ ظٔیٗ ٞاي ٔٙغمٝ قسٜ اؾت. 

. تا احساث ؾاظٜ زض آتطاٞٝ ٞا ترف افؾٕي اظ حزٓ ؾیالب لثُ اظ پاياٖ ظٔاٖ ٚضٚز آب تٝ ٔرعٖ زاضز  ٘ماط وٛٞؿتا٘يضؾٛب ٚ ٞطظآب زض 

ٚاضز ٔراظٖ ؾاظٜ ٞا قسٜ اؾت وٝ ايٗ ٟٔٓ زض عَٛ ٔست ؾیالب، ٘مف تاضظي زض پايیٗ  ٔتط ٔىقة 433095٘فٛش ٚ  ؾس، زض تؿتط آٖ

آٚضزٖ ؾغح ٟ٘ايي نقٛز آب زض ؾاظٜ ٞا ضا زاضز. ظيطا فالٜٚ تطايٙىٝ فطنت ٘فٛش زض ايٗ ٘ماط تطاي آب فطاٞٓ ٔي قٛز، ذان آٖ ٘یع اظ ذُّ 

ٞا زض تؿتط آٟ٘ا، احساث  ٞا ٚ ٘ٛؿ ضؾٛتات تطراي ٔا٘سٜ اظ ؾیالب ٞا ٚ ٔؿیُ ٙطٚ تا تٛرٝ تٝ ٚيػٌي آتطاٞٝٚ فطد تااليي تطذٛضزاض اؾت. اظ اي

ٞاي ظيط ظٔیٙي زاقتٝ ٚ ٕٞچٙیٗ واٞف فطؾايف ٚ  ٞا ٚ تغصيٝ آب زض ٘ماط ٔطتفـ تاحیط تؿعايي زض ٔیعاٖ ٘فٛش ضٚا٘اب ٞاي وٛتاٜ ؾاظٜ

زضنس آ٘اٖ تٝ تطتیة ٔتصوط قسٜ ا٘س  20ٚ  75، 5تطزاضاٖ ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ  ٔهاحثٝ تا تٟطٜاضز. تخثیت اوِٛٛغيىي حٛظٜ ضا ٘یع تٝ ٕٞطاٜ ز

ذیّي ظياز، ظياز ٚ ٔتٛؾظ ؾثة افعايف آب ظيط ظٔیٙي قسٜ اؾت. ٔسيطيت آتریعزاضي وٝ ؾاظٜ ٞاي ارطايي زض حٛظٜ ٔطتٛعٝ 
ٝ ٕٞطاٜ زاضز. اؾتمطاض ٟ٘اَ ٞاي ٔخٕط ٚ غیط ٔخٕط قطايظ تافج افعايف شذیطٜ ضعٛتت ذان ٚ زض ٘تیزٝ افعايف پٛقف ٌیاٞي ضا ت

زضنس  5ٚ  20، 65، 10اوِٛٛغيىي ضا تطاي تطذي اظ ٌٛ٘ٝ ٞاي ٌیاٞي ايزاز وٝ ايٗ ذٛز ؾٟٓ ٟٕٔي زض تٟثٛز ویفیت ٔطاتـ حٛظٜ زاضز. 

فّٕیات آتریعزاضي تا ٔي قٕاض٘س.  ذیّي ظياز، ظياز، ٔتٛؾظ ٚ وٓ تطٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ٘فف ؾاظٜ ٞا زض افعايف پٛقف ٌیاٞي ضا تٝ تطتیة 



 
تاحیطاتي وٝ تط ضٚي پٛقف ٌیاٞي، افعايف وٕي ٚ ویفي آب ؾغحي ٚ ظيط ظٔیٙي زض حٛظٜ زاقتٝ، تٛؾقٝ ظيؿت ٔحیغي ٔٙغمٝ ضا فطاٞٓ 

طزاضاٖ تٝ ت زضنس تٟطٜ 10ٚ  15، 70، 5آٚضزٜ اؾت. تغٛضيىٝ حٛظٜ آتریع تفتاٖ تٝ يىي اظ لغة ٞاي ٌطزقٍطي ٔٙغمٝ ٔثسَ قسٜ اؾت. 

ذیّي ظياز، ظياز، ٔتٛؾظ ٚ وٓ تٟثٛز ٔحیظ ظيؿت ٔٙغمٝ ضا ٘اقي اظ فّٕیات آتریعزاضي شوط ٔي ٕ٘ايٙس. تزعيٝ ٚ تطتیة 

التهازي )وٙتطَ ؾیالب،  فٛأُ)اقتغاَ ٚ ؾغح آٌاٞي، ٔا٘سٌاضي( تا تحّیُ آٔاضي زازٜ ٞا ٘كاٖ ٔي زٞس وٝ فٛأُ ارتٕافي 

ظيؿت ٔحیغي )ؾغح آب ظيطظٔیٙي، افعايف پٛقف ٌیاٞي ٚ تغییط ٚضقیت  فٛأُفعايف اضظـ ظٔیٗ( ٚ احیاء اضاضي، ٔیعاٖ تِٛیس ٚ ا

ضاتغٝ ٔقٙي زاضي ضا ٘كاٖ ٔي زٞٙس. ٕٞچٙیٗ  05/0پٛقف ٌیاٞي(  تط اؾاؼ آظٖٔٛ ٌأا، وٙساَ تااٚ تي ٚ وٙساَ تااٚ ؾي زض ؾغح 

آب تاضاٖ زض حٛظٜ آتریع  تٙساٖ ٘یع ٔقٙي زاض تٛزٖ ايٗ فٛأُ ضا ٘كاٖ  احطات التهازي ٚ ارتٕافي ؾىٛي ؾٙتي اؾتحهاَتزعيٝ ٚاضيا٘ؽ 

احساث ؾىٛ اظ زض تاال زؾت، ٔا٘ـ اظ تٟٓ پیٛؾتٗ ضٚا٘اب آتطاٞٝ ٞاي ٔتقسز حٛظٜ تٝ ٕٞسيٍط ٔي (. 3ٔي زٞس )رسَٚ قٕاضٜ 

وٝ ايٗ ذٛز ٘مف ٟٕٔي ٞٓ ٔي ٕ٘ايس ٌطزز. ايٗ ٔىا٘یؿٕي حزٓ ؾیالب ٚ ٘فٛش ترف فٕسٜ آي اظ ضٚا٘اب زض اتتساي حٛظٜ ضا فطا

زض پايیٗ آٚضزٖ ؾغح ٟ٘ايي نقٛز آب زض ؾاظٜ ٞا ضا زاضز. ظيطا زض ايٗ ٘ماط فطنت ٘فٛش تطاي آب فطاٞٓ ٔي قٛز. تا ايزاز ؾىٛ، فالٜٚ تط 

اٖ تٝ زاضز. فطآيٙس ٟ٘ايي تطزاض ٌیطز. وٝ چٙیٗ ضٚ٘سي افعايف آب لاتُ زؾتطؼ ٚ ظٔیٗ ضا تطاي تٟطٜ وٙتطَ ذان ايزاز ظٔیٗ ٘یع نٛضت ٔي

تطزاضاٖ ٔي تاقس. چٙیٗ ضٚ٘سي افعايف  ؾاظٜ ٞاي ٔطتٛعٝ افعايف وٕي ٚ ویفي ٔحهٛالت زأي ٚ وكاٚضظي ٚ اضتماي زضآٔس تٟطٜ

تطزاضاٖ ضا تٟٕطاٜ زاضز وٝ ايٗ ٟٔٓ ذٛز يىي اظ اٞساف ؾىٛي ٞاي ؾٙتي اؾتحهاَ آب تاضاٖ زض حٛظٜ ٔٛضز تطضؾي تٝ  ٔا٘سٌاضي تٟطٜ

 آيس. ؿاب ٔيح
    

 احطات التهازي ٚ ارتٕافي ؾاظٜ ٞاي اؾتحهاَ آب تاضاٖ زض حٛظٜ آتریع  ؾٙیةـ تزعيٝ ٚاضيا٘ؽ  3 رسَٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشنهادات: -د

 تٛؾقٝ ضٚ٘س ؾىٛؾاظي زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز تطضؾي -1

 وكت ٔحهٛالت تاغي زض ٔحُ ؾىٛٞا -2

 

 

 منابع-ه

 ٔطوع ٌٙاتاز، واذه آتریع آتریعزاضي حٛظٜ تیِٛٛغيه فّٕیات التهازي اضظياتي (1385ٕٞىاضاٖ ) ٚ حؿٗ اٍ٘كتطي،

 ضضٛي.  ذطاؾاٖ عثیقي ٔٙاتـ ٚ وكاٚضظي تحمیمات

Sig F MS SS Df ٔٙثـ تغییطات 

004/0 613/6 329/1 

201/0 

943/13 

817/9 

760/23 

2 

22 

24 

 

 اقتغاَ

 

003/0 154/7 779/2 

388/0 

 

593/11 

767/11 

360/23 

2 

22 

24 

 

 أیس تٝ ٔا٘سٌاضي

 

002/0 089/8 973/2 

368/0 

860/16 

500/10 

360/27 

2 

22 

24 

 

 افعايف آٌاٞي

 



 
( تطضؾي احطات ارتٕافي التهازي فقاِیت ٞاي 1391ظازٜ، ؿ )  ، ض، ٔهغفي اؾىٛئي  د، ؾىٛتي  تطٚقه،ب، لسٚؾي،

 ي.آتریعزاضي ا٘زاْ قسٜ زض آتریع لغٛض، پػٚٞكىسٜ حفاؽت ذان ٚ آتریعزاض
 ؾاوٙیٗ ارتٕافي -التهازي تط ٚضقیت تٓ تاضيه آب آترٛا٘ساضي عطح تاحیط ٔغاِقٝ ٚ تطضؾي (1376اؾسي، ٔحؿٗ ) تٙي

 آتریعزاضي. ٚ ذان حفاؽت ٔٙغمٝ، پػٚٞكىسٜ

ا٘زاْ قسٜ زض اؾتاٖ ؾیؿتاٖ ٚ آتریعزاضي ارتٕافي فّٕیات -تطضؾي احطات التهازي(. 1375رٟاٖ تیغ، ٔٙهٛض )

 .192-193رٟاز، ؾاَ ٞفسٞٓ قٕاضٜ  تّٛچؿتاٖ، ٔزّٝ

تطضؾي احطات التهازي ٚ ارتٕافي ؾاظٜ ٞاي اؾتحهاَ آب تاضاٖ زض حٛظٜ آتریع   . 1391رٟاٖ تیغ، ْ.  ضضايي ٘ٛضي، ا،

 ٞاي ؾغٛح آتٍیط ايطاٖ، ٔكٟس. )تفتاٖ ذاـ(، اِٚیٗ ٕٞايف ّٔي ؾأا٘ٝ ؾٙیة

( اضظياتي احطات پطٚغٟٞاي آتریعزاضي تطوٙتطَ 1389) تٛضد ؾثعٚاضيٚ   ٔزیس فثاؾي ظازٜ، حؿیٗ لطٜ زاغيزاضاتي ٔطاز، 

یٗ ٕٞايف ّٔي قكٕ ؾیالب ٚ ٔؿائُ التهازي ٚ ارتٕافي حٛظٜ آتریعذطٔي اظ ؾطقاذٝ ٞاي ؾس ؾیٛ٘س زض اؾتاٖ فاضؼ،

 .آتریعزاضي ايطاٖ فّْٛ ٚ ٟٔٙسؾي

 حٛظٜ پايساض تٛؾقٝ اٍِٛي(  1389٘ػاز ) پیأٙي ٚ عاٞط فطٞازي ویا٘فط ٚيؿىطٔي، ايطد زضيىٛ٘س، فیطٚظ وطٔي فعيعاِٝ، قاٜ

 وكاٚضظي.   تط ترف تأویس تا ضٚؾتايي پايساض تٛؾقٝ ّٔي ٕٞايف، ضيّٕٝ

 ٔهٙٛفي( تغصيٝ ٚ ؾیالب عطحٟاي اتریعزاضي )پرف ارتٕافي  التهازي احطات اضظياتي ٚ تطضؾي (1381ناِحي، انغط )

 . ٚ آتریعزاضي ذان حفاؽت انفٟاٖ، پػٚٞكىسٜ اؾتاٖ زض

التهازي فقاِیت ٞاي -( تطضؾي احطات ارتٕافي 1383ٔحٕسي ٌّطً٘ تٟطاْ، رٕاَ لسٚؾي ٚ ٔحٕس رٛاز احٕسياٖ )

اؾتاٖ ذطاؾاٖ( ؾٛٔیٗ ٕٞايف ّٔي ٔطتـ ٚ ٔطتـ -يقمٛتي )تطتت حیسضيٝ آتریعزاضي ا٘زاْ قسٜ زض حٛظٜ آتریع ؾس قٟیس

 زاضي 

التهازي ٚ ظيؿت ٔحیغي عطح  -( اضظياتي احطات ارتٕافي 1388يعزا٘ي ٔحٕٛز، حٕیس رالِیاٖ، فثساِحؿیٗ پطي ظٍ٘ٙٝ ) 

  .174، ل21-20ٞاي آتریعزاضي، فهّٙأٝ رغطافیا، ؾاَ ٞفتٓ، قٕاضٜ 
Hurng-Jyuhn Wang., Su-Cherng Hu.., Chieh-Chich Kao., 1998. Journal of the American Water 

Resources Association, volume 34, an economic evaluation of two watershed management practices 

in Taiwan. 
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