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  ذهيچک

وؿدبٚزش    اثعدبد ٔتتّدؿ  خبٔعدٝ دز تٛغعٝ ٚ زؾدد   ثدٖٚ آة غبِٓ،داؾتٝ ٚ بٔعٝ پيؿسـت يه ختأثيس ثػصائي دز آةأسٚشٜ، 

ٝ ٞب   ا٘دبْ پسٚضٜثٝ عجبزتي شيػتٗ ٚ ثمب  يه خبٔعٝ ٚ ٕٞچٙيٗ . پريس ٘يػتأىبٖ،التكبد  ٚاختٕبعي  ٔتتّدؿ  ا  تٛغدع

ب  اِٚيٝ ٚضدسٚز  يده عدس     عٕٛٔب ٚاثػتٝ ثٝ تبٔيٗ آة ؾسة غبِٓ ٚ ثتكٛـ پبويصٜ ٚ ؾيسيٗ ثٛدٜ ٚ ايٗ عبُٔ اش ٔعيبزٞ

ويفيدت ثدد     ،اش ِحدبػ ؾدسة   ٞب  غغحي ثٝ عّدت ؾدٛز   آة ،ثبؾد. دزٔٙبعك خؿه ٚ ثيبثب٘يعٕسا٘ي دزيه ٔٙغمٝ ٔي

 ،ؾسق اغتبٖ ٌّػدتبٖ  ٞب  اوتػبثي غبوٙيٗ ٔٙغمٝ ؾٕبَثسزغي زٚؼ، ثب داؾتٝ ٚعٕٛٔب ؼيسلبثُ ؾسة اغت. دزايٗ تحميك

ثسزغدي  ٚٔساٜٚ تپدٝ   ثسٖٚ دٜ تٛغظ غغح پؿت ثبْ حّجي غبختٕبٖ دز ثتؽ داؾّئيصاٖ إٞيت تبٔيٗ آة خٕع آٚز  ؾ

ثدٝ   ؾٛد.ٞب  حّجي ثٝ آة ا٘جبزٞب  غيٕب٘ي ٞدايت ؾدٜ ٚذخيسٜ ٔيتٛغظ غمؿ ٌسـت .دزايٗ ٔٙغمٝ آة ثبزؼ ـكّي لساز

ِحبػ  اش ،ثبٚخٛد ايٗ ي ثٛدٜثيبثب٘ ٞب  ٔٛزداغتفبدٜ اشِحبػ غبختبز  ٔٙبغت ٔٙبعكدٞٙد زٚؼعٛز  وٝ ثبشديدٞب ٘ؿبٖ ٔي

ٞدب  ٔٛخدٛد   اش ِحدبػ ودبزآيي ٚ لبثّيدت    ايٗ زٚؼشيبد ٔٛزد تٛخٝ لساز ٍ٘سـتٝ اغت. دزايٗ تحميك غعي ثسايٗ اغت عّٕي 

ؾٛد آة ؾسة اغتحكبَ ؾدٜ اش غمؿ ثسحػت ٔيصاٖ ثبزؼ حدالُ حدٚد غٝ ٔدبٜ  عٛز  ٔالحظٝ ٔيiة ؾٛد غيزٔٛزد ثس

تٛا٘د آة ٔكسـي ٔتعدبزؾ زا تدبٔيٗ   ٕ٘بيد ٚ دز ٔٙبعك ثبزؼ ٔٙبغت حدٚد ؾؽ ٔبٜ زا ٔييتسيٗ ٔٙغمٝ ثسآٚزد ٔدز خؿه
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Abstract 
Today, water has an influence on the development of a community, without safe water, population growth 

and development in different aspects of agriculture, economic and social is impossible. In other words, the 

survival and life of a community and the developmental projects are dependent on providing safe drinking 

water, especially the clean and fresh one; this is considered as a primary criterion for a developmental project 

in an area. Deserts, having the salinity of the surface water, the quality of drinking water is generally bad and 

non-potable. In this study, to survey the available traditional methods to collect drinking water in Golestan 

province in the Dashlybrun and Maravehtappeh areas, the amount of collected water by the roof of the 

building is investigated. In this area, the precipitation, collected by the roofs, is poured into the cement 

cisterns. The statistics showed that the used methods are valuable in deserts; however, it is not studied in 

scientific researches here. In this research, the method is evaluated in terms of performance and 

capabilities; the drinking water collected by the ceiling in the driest region is enough to be at least three 

months of normal water consumption, and about six months if good rainfall. 
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 مقذمه -الف

ٞب  شيبد  دزغغح خٟبٖ دز خٟت وبٞؽ ٔكسؾ آة ٚ ثٟجٛداٍِدٛ  ٔكدسؾ قدٛزر ٌسـتدٝ ٌٚس دٝ      وٝ تالؼثب ٚخٛدايٗ

 ٞبيي اش خبٔعٝ قٙعتي ؾدٜ اغدت. ٚاـصايؽ زا٘دٔبٖ ٔكسؾ آة ثتكٛـ دز ثتؽ تٕبٔي ايٗ الدأبر ٔٛخت وبٞؽ ٔكسؾ

ُ      آة آؾبٔيد٘ي ٘يص ثبيد ٚ ٔيصاٖ دزايٗ زاغتب ثبيد ويفيت ٞدب   ٔد ٘ظسٌسـت. الشْ ثٝ ذوس اغدت ٍ٘دسؼ اقدِٛي ثدٝ پتب٘ػدي

تٛا٘د اٍِٛ  ٔتٙبغت ثب ؾسايظ وّي ٔٙغمٝ زا ٘ؿبٖ دٞد. اؾىبَ ٔتتّدؿ غٛمٔكدسؾ آة اشلجيدُ عددْ     ٔٛخٛد دزٔٙغمٝ ٔي

ش وؿٛزٞب  دز حبَ تٛغدعٝ ٚ ا  دغتسغي ثٝ آة آؾبٔيد٘ي غبِٓ ٚوٕجٛد تػٟيالر ٚ خدٔبر ثٟداؾتي آة دزٔٙبعك ٔتتّؿ

خّٕٝ وؿٛز ايساٖ ٔػبئّي اغت دزحبَ حبضس ٔد٘ظس عْٕٛ لسازدازد. ثٙبثسايٗ، ثٟجٛد ٚضعيت ٔكسؾ آة ٕٞدساٜ ثدب ؼّجدٝ ثدس     

 ؾٛد. ٔؿىالر ثٟداؾتي وّيد ازتمبم غغح غالٔت ٚ ثٟداؾت عٕٛٔي دزخٛأع ؾٟس  ٚزٚغتبئي ٔحػٛة ٔي

فيت آٖ، اغتفبدٜ ٘بوبزآٔد زا٘ددٔبٖ پدبيؽ ٔكدسؾ دز    ثب٘ه خٟب٘ي دز ٌصازؾي اش وبٞؽ غسا٘ٝ آة لبثُ اغتحكبَ ٚ اـت وي

ٞب  وؿبٚزش ، قٙعتي ٚ وؿبٚزش ؛ ؾٛز  ٚ شٞداز ؾدٖ ازاضي، ٚضعيت ٘بٔغّٛة تعٕيسار ٚ ٍٟ٘دداز ، ٔحددٚديت   ثتؽ

)تدسيؿدي ٚ   خجساٖ ٞصيٙٝ ٞب ٚ ٘جٛد ٕٞبٍٞٙي ثيٗ غبشٔبٟ٘ب  ذيسثظ، ثعٙٛاٖ  بِؿٟب  پيؽ زٚ آة وؿٛز ٘دبْ ثدسدٜ اغدت   

 (.1383 ي، اثسيؿٓ 

 (1380ٚ ٔٙٛ ٟس ،  1376 ٔكسؾ غسا٘ٝ آة دز ثعضي اش وؿٛزٞب )تدسيؿي -1خدَٚ ؾٕبزٜ 
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ٝ ؾددٜ  ئد ثساغبظ آٔدبز ازا  ، ٔيصاٖ آة ٔكسـي ثعضي اش ؾٟسٞب ٚ وؿٛزٞب  خٟبٖ زا ٘ؿبٖ دادٜ ؾدٜ اغت.1دزخدَٚ ؾٕبزٜ 

ساتت ثيؿتس اش ٔكسؾ غدسا٘ٝ آة دز ٔٙدبعمي اغدت ودٝ اش ِحدبػ الّديٓ،       ٔكسؾ آة دز ؾٟسٞب  وؿٛزايساٖ ثٝ ٔ، دزخدَٚ

ِيتس ثسآٚزد ؾددٜ ودٝ    230ٚضعيت اختٕبعي ٚ التكبد  دز زديؿ آٟ٘ب لساز داز٘د. غسا٘ٝ ٔكسؾ دز اغتبٖ ٌّػتبٖ دز حدٚد 

 زد.ِيتس ٞٓ ٔي 300دز پيه ٔكسؾ ثٝ 

ٔتدس دز غدبَ اغدت ٕٞيؿدٝ آة يده      ٔيّي 260ر خٛ  وٝ ٔتٛغظ ٘صٚال ايساٖ ثب لساز ٌسـتٗ دز ٔٙغمٝ خؿه ٚـساخؿه

ثب تٛخٝ ثٝ ٔكسؾ ثي زٚيٝ زٚشاـصٖٚ ايٗ ٔبيٝ حيبتي، ثٝ ٕٞساٜ ٚلدٛ  ٚلدٛ  پديددٜ خؿىػدبِي      ٔػئّٝ ثحسا٘ي ثٛدٜ اغت وٝ

 ثبؾد.  ؾدر عُٕ ايٗ ثحساٖ ـساتساش ٔديسيت ٔي

تدٛاٖ  ٚ ثساحتدي ٔدي   يبشٞب  آة زا حُ ٕ٘بيد٘ ٞب  خبٍ٘ي زٚؾي اثداعي اغت وٝ ٔػئّٝخٕع آٚز  آة ثبزؼ ثٛغيّٝ غمؿ

ايدٗ زٚيىدسد    ٞب  ديٍس اشلجيُ آِٛدٌي ٚاـت غدغح آة شيسشٔيٙدي ٔجساغدت.   زٚؼ دز اخسا ٕ٘ٛد. ٕٞچٙيٗ اشٔػبئُ ٔٛخٛد

ٞب  اؼّت وؿٛزٞب  تٛغعٝ يبـتٝ ٔٙعىع ؾدٜ اغت وٝ ٔٙجع خيّي ٔفيد  ثسا  تبٔيٗ ٘يبش آة خديد دز بز ٛة غيبغت

ٝ   اغتفبدٜ اشغيػتٓ زٚد.ٔيخبٍ٘ي ثٝ ؾٕبز  آة زا ، ٞب  ثبزؼ ثب تٛخٝ ثٝ عدْ ٚاثػتٍي ثٝ تٛپٌٛساـي ٚشٔديٗ ؾٙبغدي ٔٙغمد

 ٌدسدد. ٕ٘بيد ٚثبز ٔػئِٛيت حُٕ ٚ٘مُ آة ثدٛيطٜ اشدٚؼ ش٘دبٖ ٚوٛدودبٖ ثسداؾدتٝ ٔدي     تحٛيُ ٔئػتميٕب ثٝ ٔحُ ذخيسٜ 

ٓ تٛغدظ  ٚاخسا  اقَٛ ثٟداؾتي اغت ٚيىجبز ودٝ غديت   ٔؿبثٝ پيبدٜ غبش ، اشِحبػ ٔديسيتي، اخسا  ٚپيبدٜ غبش  ايٗ زٚؼ

َ  خٛدؾبٖ تبٔيٗ آة زا وٙتدسَ ٕ٘بيٙدد.   تٛا٘ٙداـساد ذيٙفع ايدبد ؾٛد ٔي دازا  آٚز  آة غدمؿ ٞدب  خدبٍ٘ي    خٕع،ثٟسحدب

ودٝ ٔددر ٔديدد     ٞدب   دزٚضدعيت ، تٛا٘د ٔػئّٝ تبٔيٗ آة زا حُ ٕ٘بيدثٝ تٟٙبئي ٕ٘يوٝ ٔحدٚديت ٞبيي ٘يصاغت ثغٛز 

ايٗ أس وٕدي ٞصيٙدٝ    آة دزٔضيمٝ اغت الشْ اغت ظسـيت ٔتصٖ اـصايؽ يبثدتب ثتٛا٘د دٚزٜ خؿىي زا غپس  ٕ٘بيٙد. ٔيصاٖ

-اغتفبدٜ اش خٕع آٚز  آة ثبزؼ ثٛغيّٝ غمؿ ٕساٜ دازد.ٞذخيسٜ آة تٛغظ تب٘ىسٚ آة ا٘جبز أٙيت تٕبٔيٗ آة زا ثٝ ثساغت.

ٞدب  شيسشٔيٙدي   دزٔٙبعمي وٝ تبٔيٗ آة اشغدفسٜ  :(2003 ٕٚٞىبزاٖ (Brett Martinsonٞب  خبٍ٘ي دزٔٛازدشيس ٔفيد اغت 

دزٔٙبعمي وٝ  ٔٙبثع اقّي تبٔيٗ آة ؾسة آة غغحي ثبزؼ ثبؾد. ٔؿىُ ثبؾد يب ايٙىٝ ٔٙبثع شيس شٔيٙي آِٛدٜ ٌؿتٝ ثبؾد.

ٞدب     آة غدمؿ خٕع آٚز دزٔٙبعمي وٝ حُٕ آة ثسدٚؼ اـساد خب٘ٝ ثبؾد. ٔٙبغت ثبؾد.ا  ٔؿتسن ٘بٔديسيت ٔٙبثع ٘مغٝ

ايٙىٝ غغح وّي يده غدمؿ ٔحددٚد ثدٛدٜ      ٚخٛد ثب ٞب  خٕع آٚز  آة ثبزؼ ؾٙبختٝ ؾدٜ اغت.حّجي شيس ٔدٕٛعٝ زٚؼ

عّدت ايٙىدٝ خصٚغدبختٕبٖ اغدت ٔٙجدع      ٝتس اغدت ٚثد  ٖ تٕيصتس ٚٔسؼٛةآِٚي اشِحبػ ويفيت ٘ػجت ثٝ آة غغح شٔيٗ آة 

(. Thomas  2004 )وٙدد زٚؼ زا پبوي ٚتٕيص  آة خجدساٖ ٔدي  ؾٛد.ٔيصاٖ ا٘دن آة خٕع ؾدٜ ثب ايٗ ٘صديه ٔحػٛة ٔي

ٞب  تس )حّتثٝ ٔكبِح غتت ٞب  پٛؾبِي )وبٍُٞ(ثٙبثسايٗ ايٗ زٚؼ دزٔٙبعك خؿه ثب تؽييس ٚضعيت غمؿ اشحبِت غمؿ

عّدت ثدبال   ٝٔٛزداغتفبدٜ ٔسغدْٛ يدب ثد    اِجتٝ ثب وٕجٛد ٔٛاد ، يب غفبِي( أىبٖ پريساغت.asbestos قفحٝ ٞب  ايسا٘يت،يب ٔٛاج



 
ٞدب) حّجدي ٚؾديسٚا٘ي( دزٔٙدبعك شيدبد  اشد٘يدب       خٕع آٚز  آة غمؿ اـتد.زـتٗ ليٕت ثتٛ  خٛد تؽييسٚضعيت اتفبق ٔي

ٞب دزتٕدٖ لدديٓ  ٔٛزدلجَٛ ٚالع ؾدٜ اغت ٚتىٙيىي اغت وٝ اش زٚشٌبز لديٓ ٔٛزداغتفبدٜ ثٛدٜ اغت. خٕع آٚز  آة غمؿ

يب پيچيدٜ ثبؾد.دزوؿٛزٞب  آـسيمبيي دزٔٛلع ثبزؼ عٛـب٘ي ظسـي دز شيس پديؽ   تٛا٘د غبدٜؾٛدوٝ ٔيثبغتب٘ي ٘يص ديدٜ ٔي

ٞب  تبٔيٗ آة ٚ تس  دزخٟت وبٞؽ ٞصيٙٝپيچيدٜٞب  غيػتٓ، وؿٛزٞب  قٙعتي د٘يب دز ؾٛد.آٔدٌي ِجٝ ثبْ لسازدادٜ ٔي

پٟدٗ ثدسي ثدسا  خٕدع آٚز  آة     اشدزختدبٖ  دزاٌٚب٘دا  ،ٞب ٔٛخٛديبدزٔٙبعك دٚزاـتبدٜ تٛغعٝ دادٜ ؾدٜ اغت. عجك ٌصازؼ

 (.DTU، 9111ِيتس آة خٕع ٕ٘ٛد) 200تٛاٖ حدٚدوٝ ثبايٗ زٚؼ دزيه ثبزؼ ٔيعٛز ٝث :ؾٛداغتفبدٜ ٔي

ٞدب  ٞب داؾتٝ ودٝ ايدٗ تفدبٚر   اقٛال تفبٚر ٔبٞيتي ثب ديٍس غيػتٓ، ٞب ثٝ عٙٛاٖ يه غيػتٓ تبٔيٗ آةخٕع آٚز  آة غمؿ

ايٗ غيػتٓ ثساغبظ يه حدٓ ٔعيٗ آة پبيٝ زيص  ؾدٜ اغت ودٝ دز حبِدت تٙظديٓ     ٞب ٔٛثس اغت.ثسٔديسيت ٚاخسا  پسٚضٜ

ٚاثػتٝ ثدٛدٖ ثدٝ    ثٙبثٝ ،ٕٞچٙيٗ ٍٔسايٙىٝ اش پيٕب٘ٝ ٞب  ثصزي اغتفبدٜ ٌسدد. ٌصيٙٝ خٛثي ثسا  تبٔيٗ آة ٘يػت.، ٘بدزغت

ٖ ٔي، ِٚي ثبٚخٛدايٗ تٛاٖ اشٔٙبثع ديٍساغتفبدٜ ٕ٘ٛد.ـكُ ثبزؼ وٝ دزايٗ شٔبٖ ٘يص ٔي دز ـكدَٛ  ٚ  ذخيدسٜ ٕ٘دٛد   زاتدٛاٖ آ

 ٘ػدجت ثدٝ غدبيس پسٚضٞدب ثدب      ٞب  خبٍ٘يخؿه اغتفبدٜ ٕ٘ٛد. ٚيب ايٙىٝ ويفيت آٖ ثستساغت. عّٕيبر خٕع آٚز  آة غمؿ

ٚٔسٔدت آٖ ٘دب يص    ٞصيٙدٝ ٍٟ٘دداز    ٚ ٕ٘بيدٔديسيت آٖ ٘يصـسق ٔي،ثٙبثسايٗ ايٙىٝ ثٝ عّٕيبر شيبددزغغح وٛ ه ٘يبش دازد

  ( .Brett Martinson et alقسـٝ التكبد  آٖ ثبالغت  ،ٌسددوٝ اشايٗ ٘ظسثٝ قٛزر دٚٔٙظٛزٜ اغتفبدٜ ٔي، ٖثٛدٜ عالٜٚ ثسآ

2003). 

 هاموادوروش -ب

 51َ عدَٛ خؽساـيدبيي  ؾٕبِي ٚ 38ْ 05تب َ 36ْ 24َ خؽساـيبيي اغتبٖ ٌّػتبٖ دز ٘بحيٝ خٙٛة ؾسلي دزيب  خصز ٚ ثيٗ عسل 

ٝ  ؾسلي لساز دازد 56ْ 14تب َ 53ْ زؾدتٝ ودٜٛ اِجدسش     .ؾدٛد  ا  ٚ وٛٞػدتب٘ي تمػديٓ ٔدي    ٚ اش ٘ظس تٛپٌٛساـي ثٝ دٚ ثتؽ خٍّد

ٖ  ٘صديىي عّت عدْ ٚخٛدوٜٛ ٔستفع ِٚٝٚي ث اغت.اغتبٖ ٌّػتبٖ ثعٙٛاٖ عبُٔ قعٛددٞٙدٜ ثبزؼ دز قٛزر ديٛاز ، ثٝ  ثيبثدب

ٔٙغمدٝ ٔدٛزد ٔغبِعدٝ ثدب حسودت اش      دز  .دز٘ٛاحي اتسن الّيٓ ٘يٕٝ خؿه تبخؿه حبوٓ اغت ،لْٛ تسوٕٙػتبٖٜ لسخؿه 

ٗ ثب ٘ب يص ؾدٖ اثسار تٛدٜ ٞب  خصز  اش ٔيصاٖ ثبز٘دٌي وبغتٝ ٔي ؾٛد. ، ؼسة ثٝ ؾسق ٓ  ، ٕٞچٙدي ٖ تبثػدتبٖ ود تدسيٗ  ثدبزا

ثبؾد . ثدٝ  ٞب  آذز تب ازديجٟؿت ٔيٞب  غبَ ٔسثٛط ثٝ ٔبٜتسيٗ ٔبٜپسثبزاٖ .ثبؾدپسثبزاٖ تسيٗ ـكُ غبَ ٔي ـكُ ٚ شٔػتبٖ

 .اـتدثٟبز ٚ تبثػتبٖ اتفبق ٔي، شٔػتبٖ، ٌي ثٝ تستيت دز ـكَٛ پبئيصددزقد ثبز٘ 7/9، 4/25، 6/38، 3/26ظ عٛزٔتٛغ

عّت ؾٛز  آة زٚدخب٘ٝ دزـكُ خؿده  ِٝٚي ث .٘يػت دز دغتسظثؽيس اش زٚدخب٘ٝ اتسن آثي  غغحي ٔٙبثع، دز٘بحيٝ اتسن

ٗ ؾدٛد ٚ دز   زغب٘ي ٔي آة، ثب تب٘ىس غيبز زٚغتبٞب  دٚزاـتبدٜ ٖ ٔٙدبعك   ايد ثػديبز  اش  دزا٘ددن اغدت .    يثٟداؾدت  آة ٔيدصا

ايٗ دغتٝ اش زٚغتبٞب ثدٝ ؾددر دز تٍٙٙدب ٞػدتٙد . دز     ، وٙٙد ٔي يب دٚ ٞفتٝ يىجبز اغتفبدٜ زٚغتبٞب اش يه تب٘ىس آة دز ٞفتٝ



 
ٔبؾيٗ آالر الشْ ثٝ ٚيب عدْ ٚخٛد ، ثٝ دِيُ ٘داؾتٗ تب٘ىس ثبثت ٚ ـمداٖ ٔٙجع وبـي ثسا  ذخيسٜ آة ثسخي اش زٚغتبٞب اٞبِي

ٗ    عجك اظٟبز٘ظس. ٔٛلع آثسغب٘ي ٕ٘ي ؾٛد. آة ؾدسة ثدسا  ايدٗ ٔٙدبعك      ٔػدئِٛيٗ ادازٜ آة ٚ ـبضدالة زٚغدتبيي دز تدبٔي

 ٘يصٚخدٛد  دزقٛزر يبٚ ٚخٛد٘دازدزٚغتبيي  آة لبثُ ؾسة ثسا  ٔٙبعك دزٔٙغك ٔٙجع شيسا وٝ، ٚخٛدداؾتٝٔؿىالر شيبد  

 . ويّٛٔتس  ٔٙتمُ ؾٛد120تب  70٘يبش ايٗ ٔٙبعك اش ـٛاقُ  ٜ ثٝ ٘ب بز آة ٔٛزدـبلد ويفيت الشْ ثسا  ؾسة اغت ٚ ٌب

اغت . ٔثالً دز ثسخدي   ميٕتحُٕ آة ثػيبز دؾٛاز ٚ ٌسا٘، ٚاشٔٙجع آة اقّيثٝ ِحبػ عٛال٘ي ثٛدٖ ـبقّٝ زٚغتبٞب اش يىديٍس

زغدب٘ي  ايٗ زٚغتبٞب ٞس ٔتس ٔىعدت آة  زغد. دز ٔي ويّٛٔتس 200-300ـبقّٝ زـت ٚ ثسٌؿت ثٝ زٚغتب ثٝ ثيؽ اش ، اش ٔٙبعك

تدبٔيٗ   زٚدخب٘ٝ اتسندزقد زٚغتبٞب  ؾٟسغتبٖ اش  70. دز ٌرؾتٝ آة ثيؽ اش ٞصيٙٝ دازد ٞصاز زيبَ 40ثسا  دِٚت ثبِػ ثس 

ٞب ٚؾٛز ؾدٖ دز ـكُ خؿه لبثُ اغتفبدٜ ٘يػت. دزغبِيبٖ اخيسدزپي غبخت غدد دز ثبالدغدت   عّت آِٛدٌيٝوٝ ث ؾد ٔي

 تٛا٘د آة ٔٛزد٘يبشٔٙغمٝ زا تبٔيٗ وٙد.ز خساغبٖ ؾٕبِي ٚٚلٛ  خؿىي حتي دزـكُ شٔػتبٖ ٞٓ ٕ٘يحٛشٜ اتسن د

ٖ ايٙچٝ ثب ٚخٛد پساوٙدٌي زٚغتبٞب ٚ ٚغعت ؾٟسغتبٖٕٞچٙيٗ  ،   آةٞدب  پٕد   ٙدد ٍٟ٘دداز  تبغيػدبر آثسغدب٘ي ٔب٘    ، ثدسٚ

شيبد  دازد ٚ اعتجبزٞب  تتكيكي دِٚت ثدٝ   ٞصيٙٝ ،خغٛط ِِٛٝ ويّٛٔتس ٞبدٜثيؽ اش  تبٔيٗٚ ، ٞب  ٔٙبثع ذخيسٜ آة ايػتٍبٜ

ٔٙبثع شٔيٙدي  ٔٙدس ثٝ خؿه ؾدٖ زغب٘ي ٞب  آة وٙد. خػبزر ٚازدٜ ثٝ ؾجىٝ ٕ٘ي وٕىي ثٝ زـع ٘يبش ٔسدْ ٔٙغمٝ، ايٗ أس

 آة ثس ٔجٙب  خب٘ٛاز ثعٙٛاٖ يه زاٞىبز اغبغي خٟدت  ٔكسؾ تعييٗ اٍِٛ  خٛاٞدٌسديد. ٔٙغمٝي ايٗ يزٚغتب آة آؾبٔيد٘ي

ٞب  التكبد ، اختٕدبعي  تٛاٖ ؾبخفثٟجٛد ٚضع ٔكسؾ آة ٔٛزد تبويد لساز ٌسـتٝ اغت. ثبزعبيت اٍِٛ  ٔكسؾ دزغت ٔي

ٞب  ٌرؾتٝ اغتساتط  تبٔيٗ ٔكسؾ آة ٔٙدبعك زٚغدتبيي ٚودبٞؽ ٔكدسؾ غدسا٘ٝ ثدب       دز دٞٝ ٔكسؾ آة زا ازتمبم ثتؿيد.

ٞب ٔٛزد تٛخٝ لساز ٌسـت. شيسا ٔؿتف ؾددٜ اغدت ودٝ اغدتساتط      اغتفبدٜ اش تىِٙٛٛض  ازشاٖ ٚ غبدٜ ٔب٘ٙد حفس بٜ ٚ لٙبر

 ثٟداؾت زا دز ثسٌيسد. ويفيت ٚ ،ٔغّٛة ثبيد تسويجي اش زعبيت اٍِٛ  ٔكسؾ آة ثٟيٙٝ

ثٝ ازشيدبثي ٚضدعيت اٍِدٛ     ، دز ايٗ تحميك ضٕٗ ثسزغي وبزايي خٕع آٚز  آة ثباغتفبدٜ اشغمؿ ٞب  حّجي ٚؾٙبغبئي آٖ

ايٗ تحميك ثساغبظ ٔغبِعبر ا٘دبْ ٌسـتٝ خٕع آٚز  آة ثبزؼ دزٔٙغمدٝ خؿده داؾدّي     د.ٔي ؾٛٔؿتف ؾدٜ پسداختٝ 

ٞب  دز تحميمدبر ٔيددا٘ي ٔصايدب     ثبشديدٔيدا٘ي ٚ ثساغبظ يبـتٝ لبيٝ دز حٛشٞبتسن غفّي اخساٌسديدٜ اغت. ثبثسٖٚ تب لبشاٖ

 سآٚزد ٌؿت.ٚٞصيٙٝ ث ثٟداؾت ،ايٗ زٚؼ ثٝ قٛزر تمسيجي اشِحبػ ويفيت ٚوٕيت

 تایج و بحثن -ج

ِيتس دززٚش ثسا  يه ٘فس ثدٝ تستيدت ثيدبٖ ؾددٜ      202 ، ٔيصاٖ آة ٔكسـي ثساغبظ ٘ٛ  ٔكسؾ ثباحتػبة2دزخدَٚ ؾٕبزٜ  

دز٘تيددٝ خٕعدب    ٌسددِيتس ثسا  پتت پص ٔكسؾ ٔي 20ِيتس ثسا  آة آؾبٔيد٘ي ٚ 8اغت.ٕٞچٙيٗ وٝ ديدٜ ٔي ؾٛد حدٚد 

 دز٘ظس ٌسـتٝ ؾدٜ اغت. ِيتس ثسا  ٔكسؾ خٛزان تٛغظ ـسد 28ـمظ 



 
 دز زٚش ِيتس ثسا  يه ٘فس ايٙچٝ ثسٖٚؾٟسغتبٖ  اٍِٛ  ٔكسؾ آة -2خدَٚ 

ٔيصاٖ 

 ٔكسؾ 
 ٘ٛ  ٔكسؾ

ٔيصاٖ 

 ٔكسؾ 
 ٘ٛ  ٔكسؾ

 اغتحٕبْ 65 پتت ٚ پص 20

 دغتؿٛيي 39 ٘ظبـت خب٘ٝ ٚ آثيبز  ثبؼچٝ ٞب 15

 ِجبغؿٛيي 27 وِٛس ٚ تٟٛيٝ 8

 ظسؾ ؾٛئي 20 آؾبٔيد٘ي 8

 ع وُخٕ 202

 ٘فس دز ٔبٜ 5ثسا   30300

      

ٜ   3دز خدَٚ  تٛاٖ ثسزغي ٕ٘ٛد.اش ِحبػ زا٘دٔبٖ ٚ شٔبٖ ٔيغيػتٓ خٕع آٚز  آة ؾسة  -ٔتٛغظ ثبز٘دٌي غدبال٘ٝ ايػدتٍب

ٚ  ٘فدس تعداد ٔبٜ ٚ زٚش  وٝ آة ؾسة يه تٛا٘د ٔي ٔتس آٚزدٜ ؾدٜ وٝ ثساغبظ آٖثٝ ٔيّي (1390) ٔٙغمٝ ٔٛزدٔغبِعٝٞب  

ِيتدس   202ثٝ ٔمداز ؾٟسغتبٖ ايٙچٝ ثسٖٚ اٍِٛ  ٔكسؾ آةثساغبظ  ٔتسٔسثع 100دز يه غمؿ  ٕع اٚز  ؾدٜحدٓ آة خ

 ثسآٚزد ٕ٘ٛد. ثسا  يه ٘فس دز زٚش

  ؾسة  ٚ تعداد زٚش تبٔيٗ آة ٔتس(ثسحػت ٔيصاٖ ثبزؼ )ٔيّي ئسثعٔتس 100دز يه غمؿ  حدٓ آة ) ِيتس( -3خدَٚ 

 ٘بْ ايػتٍبٜ mm ثبزؼ حدٓ آة)ِيتس( تعداد زٚش تعداد ٔبٜ

 ايٙچٝ ثسٖٚ 7/246 5/24668 1/122 1/4

 تسؾىّي 0/233 5/23302 4/115 8/3

  پسليٕٝ 8/353 5/35379 1/175 8/5

 ددٜ اِْٛ  بر 0/195 9/19496 5/96 2/3

 لّعٝ خيك 5/372 5/37250 4/184 1/6

 ٔساٜٚ تپٝ 5/372 3/37246 4/184 1/6

 

 ثساغدبظ تحميمدبر ٔيددا٘ي،    ٞب  غٙتي وٕتساغدت. جي ثسا  خٕع آٚز  آة ٘ػجت ثٝ زٚؼّٞب  حٞصيٙٝ اغتفبدٜ اش غمؿ

شيسشٔيٙدي ثدب    ة ٞدب  عٕيدك  آِٚي دزٔمبيػٝ اغدتفبدٜ اش  اغت. ٞبتسيٗ زٚؼازشاٖيىي اش ٞب  حّجي ٞصيٙٝ اغتفبدٜ اش غمؿ

ؾدٛد ا٘تظبزشيدبد   ث ٌسا٘ي تبٔيٗ آة ٔيا  وٝ ثب عٌصيٙٝ عّت پسؾدٖ  بٜ ٞب ٚٔحدٚديت ٔٙجع( ازشا٘تس اغت.ٝزيػه شيبد )ث

 وؿٛزٞب  وٓ دزآٔد اـدساد ٔبيدُ ثدٝ اغدتفبدٜ     دز اتبٔيٗ ٕ٘بيد. ز اشٔٙجع تبٔيٗ غٙتي آة اغت ٚيه ٔٙجع وُ آة ٔٛزد٘يبش



 
ٞب  ثصزي ٔٛزد٘يبش ٛزر ٔتصٖدزايٗ ق   غُٟ اِٛقَٛ آة ثػتٝ ثٝ دغتسغي ٚ ٘يبش اغت.ٞب  ٔتتّؿ تبحداشٔٙبثع ٚزٚؼ

دز قٛزر اغتفبدٜ اش  ٞب  غمؿ ٞب  حّجي ٚاثػتٝ ثٝ ثصزٌي ٔتصٖ اغت.ٞصيٙٝ آيد.٘يص ثٝ ؾدر پبييٗ ٔي ٞب ٝ٘يػت ٚٞصيٙ

 5اش  دزقٛزر اغدتفبدٜ اشتدب٘ىس  ثدب ثديؽ     ٚ )دزـكُ ٔسعٛة(ؾٛد% ٘يبش آثي ثسعسؾ ٔي70، ِيتس 1000تب٘ىس  ثب ظسـيت 

عّدت ايدٗ    % ٘يبش تسلي داؾتٝ اغدت. 20ٌسدد ـمظ ثسعسؾ ٔي ٘ٛدٜاـساد خب % ٘يبش آثي90، ِيتس(5000 )يعٙيثساثس تب٘ىسلجّي

               ؾٛد.ِٚي تب٘ىسٞب  ثصزٌتس غبِي يىي دٚثبز پسٔي. ؾٛ٘دئسثٛط ثٝ پسوسدٖ تب٘ىس اغت وٝ تب٘ىسٞب  وٛ ىتسٔستجب پسٔ، أس

ٙدٝ ازشاٖ دزؾدسايظ غدتت    ٞدب  حّجدي ٌصي  خٕع آٚز  آة غدمؿ  ٞب  حّجي دازا  ٔصايب  شيس اغت:خٕع آٚز  آة غمؿ

-ازاضي ِػدي ٚ ؾدٟسن   ،ٞب  آثي خيّي عٕيكآة شيسشٔيٙي ثدويفيت ٚيب غفسٜ ٔٙبعك ثب،وٛٞػتب٘ي ٔستفع ٔٙبعكثيبثب٘ي،يب

ِحدبػ ٔددر شٔدبٖ    اش تس ثٛدٜ ٞب ازشاٖايٗ زٚؼ ٘ػجت ثٝ غبيس ٌصيٙٝ. ثبؾدٞب  خديداِتبغيع ثسا  تٟيٝ آة آؾبٔيد٘ي ٔي

وبزائي ثٟتس  ٘ػجت ثدٝ ِِٛدٝ وؿدي ٘ؿدبٖ      ٔٙبعك وٓ خٕعيت ازِحبػ ٞصيٙٝ ٍٟ٘داز  ٚعّٕيبر ٚشحٕت وٕي ٘يبش دازد.دز

ازخحيدت   ودٝ ٘ػدجت ثدٝ تب٘ىسٞدب  ٔتحدسن     ٞدب ٟٔيدب ٕ٘دٛد ثغدٛز     تٛاٖ آة اضبـي ثسا  ؾدٟسن ٔي دٞد.ثبايٗ زٚؼ ٔي

دزٔٙدبعك زٚغدتبيي    فبدٜ ٕ٘دٛد. تدٛاٖ اغدت  دازد.دزٔٙبعك پسآة ٘يص ثٝ عٙٛاٖ آة ٔىُٕ ٚيه ٔٙجع پبيداز ثب ويفيت ثستس ٔدي 

 ٕ٘بيد.ٞب  خديد التكبد  ٚاختٕبعي عسضٝ ٔيـسقت ازِحبػ ٔعيؿتي

 

 پيشنهادات  -د

،الشْ اغدت ايدٗ زٚؼ غدٙتي ثدب زٚؼ ودبزاتس ثٟجدٛد يبثدد. يبزا٘دٝ ٞدب  دزايدٗ شٔيٙدٝ ثدٝ             ٝثب تٛخٝ ثٝ ثحساٖ آة دز ٔٙغم

اش ِحبػ ثٟداؾدتي   ً وٛزٜ وٝ دٚاْ ثيؿتس  دازد ثيؿتس تسٚيح ؾٛد.ٞب  حّجي ثب ز٘زٚغتب٘ؿيٙبٖ دادٜ ؾٛد. اغتفبدٜ اش ٚزق

ٞدب  حّجدي ثدزغدتي    اغدتفبدٜ اش غدمؿ  ،ٚخٛد ٔصايب  ايٗ زٚؼ ثب ؾٛد.قفحٝ ٞب  ايسا٘يتجسا  خٕع آٚز  آة تٛقيٝ ٕ٘ي

، س ٔمِٛدٝ اقدّي  ٘جبؾد. دزشي ؾٙبغبئي ٘ؿدٜ اغت. اغتفبدٜ اشايٗ زٚؼ دزقٛزتي ٔٛزدتٛخٝ لسازٌسـتٝ وٝ ديٍس ٌصيٙٝ ٔٛخٛد

ددب ٔٛزدثحدث   ٙدزاي، ،وٕجٛددا٘ؽثعدد  ٌيسد.اِجتدٝ ٔمِٛدٝ   ، ويميت ٚٔػبئُ ٔٛخٛدزپيبدٜ غبش  ٔٛزدثحث لساز ٔيٞبٞصيٙٝ

 لسازٌسـتٝ اغت.عداِتي  ، ٔٛزد ثيعّٕيتحّيُ لبثّيت ت وٝ ثبٚخٛد إٞيت ايٗ زٚؼ، ٘يػ

 

 منابع -ه
  2، قفحٝ 22ٟساٖ، ٔدّٝ آة ٚ ـبضالة، ؾٕبزٜ ثٝ زـع ثحساٖ آة دز ت ، ٍ٘سؾي خبٔع1376. ، ْتدسيؿي
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