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 چكیذه
 

ؿْشی ٌی هَجة هْاجشت تِ هٌاعك یسؿذ سٍص افضٍى ؿْشّا ٍ غلثِ ؿیَُ صًذگی ؿْشًـدس چٌذ دِّ اخیش 

آب گشفتگی  ،سٍاًابهیضاى افضایؾ  هاًٌذؿْشّا هـىالت فشاٍاًی  تَػقِایي  .دس ػشاػش جْاى ؿذُ اػت

 فقلی آتخیضداسی دس ادتیات آتخیض ػالهت هَضَؿ فمذاىّوچٌیي سا دس پی خَاّذ داؿت.  ٍ غیشُهقاتش 

ایي آتخیض ؿْشی ّواًٌذ تٌاتش ؿَد. هغشح آتخیضّا هذیشیت دس اػاػی یه هـىل فٌَاى تِ تَاًذ هی وـَس

تِ  آػیةتذٍى  ،آتخیضًـیٌاى احتیاجاتسیضی داسد تا تا تأهیي  ػایش آتخیضّا ًیاص تِ هذیشیت ٍ تشًاهِ

تشسػی واسوشد آتخیضداسی دس  ،ّذف اص ایي پظٍّؾ .سا دس پی داؿتِ تاؿذػالهت ؿْش  ،صیؼت هحیظ

ّا  تش آىّای ػغحی وِ تیؾ ػشًَؿت آب تشسػی تأحیشات ؿْشًـیٌی تش ِػالهت ؿْش تَد. تذیي هٌؾَس ت

ػالهت ؿْش افن  تشّای آتخیضداسی هؤحش  هْوتشیي ؿاخق . ػپغپشداختِ ؿذ ،تاؿٌذ ًاؿی اص تاسًذگی هی

 تشسػیخان اص فقالیت اًؼاى، جاهقِ گیاّی، ویفیت آب، ؿشایظ ّیذسٍلَطیىی، فَاهل فیضیىی ٍ ؿشایظ 

ٍ ّوچٌیي هذیشیت سٍاًاب دس حفؼ ٍ هذیشیت هٌاتـ آتی  ،تشای سػیذى تِ یه آتخیض ؿْشی ػالن گشدیذ.

تشای  د، ّوچٌیي ضشٍسی اػتگشد هیتَكیِ  ،ّای هـشف تِ ؿْش ٍ وٌتشل سٍاًاب دس حَضِ حَضِ ؿْشی

تْیِ ٍ تٌؾین گشدد ٍ عشح هضتَس دس  ٍ تْثَد ػالهت ّش ؿْش یه عشح جاهـ وٌتشل ٍ هْاس خؼاسات ػیل

ای وِ ؿْش هَسد ًؾش دس داخل یا ًضدیه آى ٍالـ  شاػش حَضِ سٍدخاًِعشح جاهـ تَػقِ هٌاتـ آب دس ػ

ّای جاهـ ؿْشی ٍ ّوچٌیي  ادغام ؿَد. ٍصاست هؼىي ٍ ؿْشػاصی اص ًؾش ّواٌّگی تا عشح ،ؿذُ اػت

ّا، ًمؾ هْوی داؿتِ  ّا ٍ هْاس ػیالب ّای ػشاػشی هٌاتـ آب حَضِ ٍصاست ًیشٍ اص ًؾش ّواٌّگی تا تشًاهِ

فولیات آتخیضداسی ٍ ایجاد  ذ.ٌّا ووه تؼضایی داؿتِ تاؿ گًَِ عشح دس هَفمیت ایيذ ٌتَاً ٍ هی

گیاّی دس آتخیضّای هـشف تِ ؿْش اص الذاهات اػاػی اػت وِ ػالهت ؿْش سا اص جٌثِ تْثَد  پَؿؾ

 تخـذ. یت هٌاتـ آب ٍ ّوچٌیي واّؾ خغش ػیل تْثَد هیویفیت ٍ ووّ

مذیریت  ،های جامع شهری طرح ،شهرنشینی ،سیل ،سالمت شهر ،وانابر ،بارنذگی ،آبخیسداریها:  کلیذ واشه
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Urban Watershed function on urban health 
 

 

Abstract 

 

In recent decades, growing cities and conquer style urban migration to urban areas 

around the world. This urbanization problems such as increased runoff, flooded streets 

and more will follow. The lack of literature watershed in the country's current 

watershed health issue can be raised as a problem in watershed management. So, like 

other watersheds urban watershed planning and management is needed to meet the 

requirements of the watershed, without damage to the environment, the health of the 

cause. The aim of this study was to examine the Urban Watershed function on City 

health. In order to study the impact of urbanization on the fate of surface waters are 

mostly caused by rainfall were examined. The most important factors affecting the 

health of watershed management, including human activity, plant population, water 

quality, hydrological conditions, physical factors and soil conditions were studied. 

And finally to achieve and maintain a healthy urban watersheds and water resources 

management of the basin was recommended For each city prepared a comprehensive 

plan to control and harness the flood damage And comprehensive development plan in 

the river basin water resources around the city to be incorporated in or near which it is 

located. Department of Housing and Urban Development in terms of coordination 

with the comprehensive city plan as well as the Ministry of Water Resources and flood 

control in coordination with national programs, have played an important role in the 

success of such initiatives can have a significant help.  

 
Keywords: City health, Comprehensive city plan, Flood, Watershed, Rainfall, Runoff, 

Urbanization, Watershed management 

 

   
 

 

 مقذمه

 ّای تخؾ ،صهاى گزؿت تا ٍ ّؼتٌذ گؼتشؽ حال دس وٌٌذُ خیشُ ػشفتی تا ها وـَس وَچه ٍ تضسي ؿْشّای

 هَسد هلالح ًَؿ .(1386پَس،  )خان ذًگیش هی لشاس ؿْشی فضای ػاصّای ٍ  ػاخت صیش عثیقی اساضی ػغح اص تشی تیؾ

 اص ّوگی ّا تام پـت دس ایضٍگام فایك ٍ هٌاصل حیاط ،ّا تام پـت ٍ هقاتش ػغح آػفالت ؿاهل ؿْشی، فضای دس اػتفادُ

 سٍاًاب هیضاى ٍّؾ وا آب ًفَر هیضاى ًمغِ، ّش دس ّا دؿت ػغح ؿذى پَؿیذُ تا تشتیة تذیي ٍ تَدُ ًفَرًاپزیش ًَؿ

 ػغح دس آب ؿذى یجاس ؿاّذ ٍضَح  تِ ؿْشًٍذاى ٍ اػت ؿذُ آؿىاس ّوگاى تش پذیذُ ایي حیشأت اهشٍصُ .یاتذ افضاؽ هی

ؿوایی اص تأحیش ؿْشًـیٌی تش هیضاى تثخیش ٍ تقشق،  1. ؿىل ّؼتٌذ تاسًذگی هیضاى تشیي وَچه تا حتی هقاتش ٍ ّا خیاتاى

هیضاى گیش  ـنتافج افضایؾ چ اػت، ؿْشی ؿذى ؿذُ ًـاى دادُ 1دس ؿىل دّذ. ّواى عَس وِ  سٍاًاب ٍ ًفَر سا ًـاى هی

 . (Butler and Davies, 2011) گزاؿتِ اػتًای  ذُ ٍ تش تثخیش ٍ تقشق تأحیش لاتل هالحؾِسٍاًاب ٍ واّؾ هیضاى ًفَر ؿ
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 (Butler and Davies, 2011بر سرنوشت باران ) ی شذنتأثیر شهر -1شكل

 

ؿَد وِ ّشچِ حَضِ  جشیاى تشای ػِ حَصُ آتخیض سٍػتایی، ًیوِ ؿْشی ٍ ؿْشی، هـخق هی ّیذسٍگشافتا سػن 

واّؾ ٍ ؿذت اٍد  ، هذت صهاى سػیذى تِ اٍد دتییاتذ ػَق پیذا وٌذ ٍ اساضی ًفَرًاپزیش افضایؾ ذىػوت ؿْشی ؿتِ 

دس حَصُ آتخیض سٍػتایی تشای سػیذى تِ لحؾِ اٍد  ،هـخق اػت 2 عَس وِ دس لؼوت الف ؿىل یاتذ. ّواى افضایؾ هی

ٍ اص تَلیذ سٍاًاب  وشدُپیذا تشی  تیؾًفَر آب فشكت  هذت، ایيعَل تٌاتشایي دس ؿَد.  تشی كشف هی تیؾدتی هذت صهاى 

 .ؿَد واػتِ هی
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 ػالن، صًذگی ّای ؿیَُ ،ػالهت جادّاهحیظ،  ػالهت ،ػالهت ؿْشی ؿاهل فَاهل اجتوافی هشتثظ تا ػالهت

 1986اص ػال  .اػت جاهقِ تِ افشاد تقلك احؼاع ٍ هٌاػة تفشیحی اًاتاهى ػالن، ّای گاُ ػىًَت ،غزا ػالهت ٍ اهٌیت

وویتِ  1992 ػال دس. اػت تَدُ ؿْشی ػالهت استمای دسكذد ، فقاالًِػاصهاى جْاًی تْذاؿت اص عشیك تشًاهِ ؿْش ػالن

ت هَسد تحج لشاس حیشات آى سا سٍی ػالهأهَضَؿ ؿْشًـیٌی ٍ ت ،ای دفتش هذیتشاًِ ؿشلی ػاصهاى جْاًی تْذاؿت هٌغمِ

ویذ لشاس أوشد وِ ایذُ ؿْشػالن سا هَسد ت ای سا كادس وشد وِ ایي لغقٌاهِ اص وـَسّای فضَ دسخَاػت هی داد ٍ لغقٌاهِ

ّای جٌؼی ٍ  ػَادی ٍ تثقیض تَاى تِ ایوٌی اجتوافی وِ ؿاهل هثاسصُ تا فمش، تی ّای ػالهت ؿْشی هی اص ؿاخق. دٌّذ

صیؼت هاًٌذ َّا، آب، كَت ٍ  ّا، تْذاؿت ٍ هحیظ حیغی )ایوٌی پیشاهًَی ػاختواى، جادُػاصی ه ؿَد ٍ ایوي هلیتی هی

(، ایجاد اهٌیت التلادی ٍ تشلشاسی فذالت غیشُ ّای ؿْشًـیٌی هاًٌذ چالی، افؼشدگی ٍ اؿقِ ٍ پیـگیشی اص تیواسی

هٌاعك  ،تٌاتش تَضیحات گفتِ ؿذُ .وشد ؿاسُا (غیشُ اجتوافی ٍ التلادی، افضایؾ اهیذ تِ صًذگی )هثاسصُ تا ایذص، ػشعاى، ٍ

سیضی  تشای آى تشًاهِ ّا هاًٌذ ػایش اوَػیؼتنتَاى  ّای هَجَد دس یه حَصُ آتخیض تَدُ وِ هی اوَػیؼتنؿْشی یىی اص 

تاؿذ وِ تا دیذى فَاهل هختلف اللیوی، فیضیىی،  ّا هی وشد. دس ایي هیاى آتخیضداسی دس ٍالـ ٌّش هذیشیت ایي فشكِ

)ؿشیفی،  وٌذ تشداسی تْیٌِ ٍ هؼتوش اص هٌاتـ هَجَد اسائِ هی سیضی هغلَب سا جْت تْشُ ادی ٍ اجتوافی، تشًاهِالتل

ٍیظُ دس  سیضی تَػقِ پایذاس تِ تَاًذ دس تشًاهِ دلیل هاّیت جاهـ ًگشی فلن آتخیضداسی، ایي فلن هی . تٌاتشایي تِ(1388

سٍاًاب ًاؿی اص سیضؽ سگثاس دس  ، حاكلػیالب ؿْشی تش تیؾوِ  ًجاییاص آهذیشیت ؿْشی واستشد فشاٍاًی داؿتِ تاؿذ. 

تَاى تا حذ  هیّا ٍ اجشای فولیات آتخیضداسی،  تا هذیشیت كحیح ایي حَضِ، لزا تاؿذ هیّای آتخیض هـشف تِ ؿْشّا  حَصُ

ات فالٍُ تش حفؼ هحیظ . ّوچٌیي ایي فولیتِ هَفمیت سػیذّا  وٌتشل ٍ هْاس آى دس ػشؿاخِ ،صیادی دس فشًٍـاًی ػیالب

ٍ تا تَػقِ پَؿؾ گیاّی ٍ  وٌذ هیفشاّن سا ًیض ّا تشای اػتفادُ دس هماكذ تفشجگاّی  تشداسی اص فشكِ اهىاى تْشُ ،عثیقی

 .(1386تْوٌی، ) واّذ هیآلَدگی َّای ؿْشّا تِ عَس چـوگیشی  ػثض، اص هیضاى فضای

 ،ؿَد لزا هحلَالت صسافی ٍ داهی دس ػایِ خان ٍ آب هیتشداسی كحیح ٍ هٌغمی اص اساضی  آتخیضداسی هَجة تْشُ

خَتی تالی ِ ّای آیٌذُ ت عَسیىِ هٌاتـ خان ٍ آب تشای ًؼلِ ت . ؿًَذ كَست هؼتوش ٍ پایذاس تَلیذ هیِ ت ٍ  حفاؽت ؿذُ

 ػثةاص اساضی، سیضی پایذاس اػتفادُ  آتخیضداسی اص عشیك حفاؽت هٌاتـ خان ٍ آب، هذیشیت كحیح هٌاتـ ٍ تشًاهِ. هاًٌذ هی

صایی، اسصآٍسی، التلاد پایذاس ٍ اهٌیت فشٌّگی ٍ اجتوافی ٍ  ّا، اؿتغالِ ضتَلیذات هؼتوش ٍ ایجاد دسآهذ تشای ػاوٌیي حَ

 . گشدد ػیاػی وـَس هی

 ٍ ّیذسٍلَطی پَیای فشآیٌذّای اص حوایت جْت گیاّی پَؿؾ هٌاػة ٍضقیت تشداسًذُ دس ػالن آتخیض

تشیي ّذف داؿتي آتخیض  هْن ٍاػت  ّا ٍ حفاؽت اص جاى ٍ هال اًؼاى ّا آى عثیقی تغییشات هحذٍدُ دس طئَهَسفَلَطی

 ,.Jones et al)تاؿذ  صیؼت ٍ حفؼ آى تشای آیٌذگاى هی حفاؽت هحیظداؿتي تقادل تیي تأهیي ًیاصّای اًؼاى ٍ  ًگِ ،ػالن

ی دس داخل یه حَصُ آتخیض اػت وِ فولىشد ٍضیقت آتخیض حالتی اص خلَكیات ٍ فشآیٌذّای فیضیىی ٍ تیَلَطیى .(2002

ّای  تَاًٌذ هحیظ وٌٌذ هی دّذ. صهاًی وِ حَصُ ّای آتخیض دسػت فول هی ّیذسٍلَطیىی ٍ خاوی سا تحت تأحیش لشاس هی

یا  ّای تَهی ٍاتؼتِ ّؼتٌذ سا حفؼ وٌٌذ ّای هتٌَفی اص گًَِ هختلف ًؾیش خاوی ٍ آتی وِ لادس تِ حوایت اص جوقیت

 یه فٌَاى تِ تَاًذ هی وـَس فقلی آتخیضداسی ادتیات دس آتخیض ػالهت هَضَؿ فمذاى .ّا سا واّؾ دٌّذ ت هخشب آىتغییشا

 ٍ ؿَد ًوی گیشی اًذاصُ آتخیض ػالهت اسصیاتی هٌؾَس تِ ؿاخلی ایشاى دس .ؿَد هغشح تخیضّاآ هذیشیت دس اػاػی هـىل

 ایي اص اػتفادُ تا تٌاتشایي .اػت تَدُ هحیغی صیؼت ّای اسؽگض اسائِ هٌؾَس تِ ؿذُ گیشی اًذاصُ ّای ؿاخق تش تیؾ

 ،سیضی تشًاهِ ًَؿ ّش ًیاص پیؾ گشدد. هی فشاّن آتخیضّا پایذاس تَػقِ ٍ سیضی تشًاهِ هذیشیت، صهیٌِ اػتاًذاسد ّای ؿاخق

 ّا آى دسًٍی استثاط ٍ فَاهل ػایش تِ ًؼثت ّا آى ّای ٍاوٌؾ اص آگاّی ٍ هؤحش فٌاكش دلیك ؿٌاخت ٍ الصم اعالفات وؼة

 (.ES, 2013) تاؿذ هی
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ّای اًؼاى، ٍضقیت تیَلَطیىی،  فقالیتّای ؿْشی، ػالهت ؿْش سا تذًثال خَاّذ داؿت.  ػالهت آتخیض دس حَضِ

 ّای اسصیاتی ػالهت ؿْشی تاؿٌذ. تشیي ؿاخق اص هْن ٍ هـخلات خان ؿشایظ ّیذسٍلَطیىی، فَاهل فیضیىی ویفیت آب،

  

 فقالیت اًؼاى(1

هجاص ٍ تخلیِ  ّای غیش ًحَُ اػتفادُ اص اساضی، ایجاد ػغَح غیشلاتل ًفَر دس هقاتش ٍ افضایؾ هیضاى سٍاًاب، حفش چاُ

تیؾ اص حذ آب، عشاحی ؿثىِ صّىـی ًادسػت دس تشداؿت هٌاتـ آب صیشصهیٌی تیؾ اص حذ تَاى ٍ ًـؼت صهیي ًاؿی اص 

ّوگی دس ؿاخق فقالیت اًؼاى لشاس گشفتِ ٍ  گشدد تل اػتفادُ هیحَضِ وِ هٌجش تِ هخلَط ؿذى آب فاضالب ٍ سٍاًاب لا

 اًذاصد. ػالهت ؿْش سا تِ خغش هی

 

 ( ٍضقیت تیَلَطیىی2

اػاع واس اكالح آتخیضّا واّؾ فَاهل هخشب ٍ تمَیت ًیشٍّایی وِ دس حفؼ تقادل اوَلَطیىی آتخیض هؤحشًذ 

صهیي، حؼاػیت خان ًؼثت تِ فشػایؾ ٍ ووثَد پَؿؾ تشیي فَاهل هخشب ؿاهل ؿذت تاسًذگی، ؿیة  تاؿذ. فوذُ هی

گیاّی اػت. تشاون پَؿؾ گیاّی ٍ ًفَرپزیشی صهیي ًمؾ هخثت دس جلَگیشی اص فشػایؾ آتخیضّا داسد. تٌاتشایي اػاع 

ّای ؿذیذ ػغحی، تغییش دادى فَاهل فَق دس جْت  هثاسصُ تا فشػایؾ دس آتخیضّای ؿْشی ٍ جلَگیشی اص ایجاد جشیاى

ّای تذٍى واستشد  تَاى دس ّوِ صهیي تٌاتشایي هی .(1388)ؿفمتی ٍ ّوىاساى،  تاؿذ ّا هی ؿؾ گیاّی ٍ اػتمشاس آىحفؼ پَ

 ّا تِ وـت گیاّاى ػاصگاس تا آى هٌغمِ الذام وشد.  ّا، هماتل توام ػاختواى ؿْشی، وٌاس خیاتاى

 

 ویفیت آب (3

آلَدگی،  ٌی، هیضاى رسات جاهذ هقلك، هیضاى گلدس ایي ؿاخق، تشسػی فَاهل دها، ؿَسی، ویفیت آب صیشصهی

ایجاد ػالهت ؿْش هؤحش  ػختی آب ٍ هیضاى ًیتشات ٍ فؼفش دس، ,Ca, K, CL, SO4 Na اػیذیتِ، هیضاى اهالح هحلَل هاًٌذ

 .فَاهل هْن هؤحش تش ویفیت آب دس ػِ دػتِ فَاهل ؿیویایی، فیضیىی ٍ تیَلَطیىی اسائِ ؿذُ اػت 1خَاّذ تَد. دس جذٍل 

 
 (Jones et al., 2002در عامل کیفیت آب ) مورد بررسیهای  شاخص -1 جذول

 تیَلَطیىیفَاهل  فیضیىیفَاهل  ؿیویاییفَاهل 

 ّا ول ولی فشم ییسػاًا فؼفش ول

 اؿشیـیا ولی لَدیآگل  ًیتشات

 یاػتشپتَوَن هذفَف رسات جاهذ هقلك ًیتشیت

  ػَدٍهًَاع آئشٍطیٌَصا اػیذیتِ اصت ول وجلذال

  یائیتلل آهًَیان

  دها فٌل

   ولشیذ

   ػذین

   هغ

   یَُج
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 ؿشایظ ّیذسٍلَطیىی (4

ّا، صهاى حذالل ٍ حذاوخش  گیشی دتی ػیالب، هیضاى تثخیش، تشسػی هٌاتـ صیشهیٌی ٍ تغزیِ هلٌَفی آى اًذاصُ

 گیشد. خق لشاس هیجشیاى ػاالًِ، هتَػظ تاسؽ حَضِ ؿْشی هَسد ًؾش ٍ تغییشات ّیذسٍگشاف دس ایي ؿا

 

 ( فَاهل فیضیىی5

َگشافی، لیتَلَطی، خان، یٍَّا، فیض ّا تشسػی گشدد اها خَد ؿاهل آب ایي ؿاخق هوىي اػت دس ػایش ؿاخق

 ّوگی دس ػالهت ؿْش هؤحش اػت.هذسیت تاؿذ وِ  هَسفَلَطی هی ٍ واستشی اساضی

 

 ( هـخلات خان 6

تَاى تِ اكالح  ّای هٌاصل ٍ غیشُ هی ّا، تاغچِ تاؿذ هاًٌذ پاسن ّایی اص حَضِ ؿْشی وِ داسای خان هی دس لؼوت

ّا ؿذُ  خان پشداخت تا هیضاى ًفَر سا افضایؾ داد وِ ایي اهش فالٍُ تش وٌتشل سٍاًاب ؿْشی دس حَضِ، تافج تغزیِ آتخَاى

 .وٌذ هیتجذیذ سا ٍ هٌاتـ آب صیشصهیٌی 

 

تا تَاًذ  ّای ػاختواًی ٍ غیشػاختواًی هی سٍؽ اص عشیكآتخیضداسی فولیات ، گفتِ ؿذُّای  تا تَجِ تِ ؿاخق

 .(1387)هختاسی،  تِ ػالهت ؿْش ووه تؼضایی وٌذّا،  تْثَد دسجِ ویفیت ایي ؿاخق

 

 ّای ػاختواًی سٍؽ

ّایی وِ ٍاسد  آتشاِّ  ّای خاوی دس ػش ؿاخِ چیي، گاتیَى ٍ تٌذ گیش هاًٌذ خـىِ ّای ػیل اص عشیك احذاث ػاصُ 

ًفَر آب تِ خان ٍ  فشكتدلیل وٌتشل ػشفت ػیل، تافج افضایؾ  فالٍُ تش واّؾ خؼاسات هالی ٍ جاًی تِ ،ؿًَذ ؿْش هی

هؤحش ّای ّیذسٍلَطی ٍ فقالیت اًؼاى  هذیشیت ؿاخق دستٌاتشایي ایي سٍؽ  .افضایؾ حجن هٌاتـ آب صیشصهیٌی خَاٌّذ ؿذ

 خَاّذ تَد.

 

 ّای غیشػاختواًی سٍؽ

ٍَّای حَضِ ؿْشی  تَاى تا وـت گیاّاى هماٍم تِ اللین ٍ آب طیىی روش ؿذ، هیعَس وِ دس ؿاخق تیَلَ ّواى

فَر آب تِ خان ٍ تغزیِ هٌاتـ ًهَسد ًؾش، ّن اص فشػایؾ خان جلَگیشی وشد ٍ ّن تافج وٌتشل ػیل، افضایؾ فشكت 

ّا  شای تیؾ اص حذ دامصیشصهیٌی ؿذ. ّوچٌیي تا تمَیت هشاتـ اعشاف ؿْش تا گیاّاى هشتقی ّش هٌغمِ ٍ جلَگیشی اص چ

 ّای غیش ػاختواًی تِ ػالهت ؿْش ووه وشد.  ٍػیلِ سٍؽ تَاى تِ هی

 تؼتش تقییيّا اػت.  واسّای آتخیضداسی غیشػاختواًی هؤحش دس تْثَد ػالهت ؿْش، حفؼ حشین سٍدخاًِ اص دیگش ساُ

 خؼاسات واّؾ سٍؽ حشتشیيؤه ،اػت ُسػیذ تلَیة تِ آب فادالًِ تَصیـ لاًَى دس وِ آًْا حشین ٍ ّا سٍدخاًِ عغیاًی

 .(1371)كادلی،  تاؿذ هی ّا عغیاى هالی ٍ جاًی

   

 نتیجه گیری

خَتی هـخق  ّای ؿْشی تِ سیضی دس حَضِ تا تَجِ تِ هؼائل هغشح ؿذُ دس ایي پظٍّؾ اّویت هذیشیت ٍ تشًاهِ

آتی ٍ ّوچٌیي هذیشیت سٍاًاب دس حَضِ  ـ هٌات حفؼ ٍ هذیشیت ،ػالنؿْشی گشدیذ. تٌاتشایي تشای سػیذى تِ یه آتخیض 

تشای ّش ؿْش یه عشح گشدد، ّوچٌیي ضشٍسی اػت  ّای هـشف تِ ؿْش، تَكیِ هی ؿْشی ٍ وٌتشل سٍاًاب دس حَضِ

ّای هَجَد دس آى  ًیاص ؿاخق پزیش تاؿذ تا دس كَست ّای ػالهت تْیِ گشدد ٍ ایي عشح اًقغاف ؿاهل ؿاخقجاهـ 



 

 

7 

ّای ویفیت ػالهت، دس هؼیش داؿتي آتخیضّای ػالن لذم تشداؿت تا  فالٍُ تش  تِ ؿاخق ػپغ تا تَجِتىویل گشدد. 

 افضایؾ ویفیت صًذگی دس حال حاضش، هٌاتـ عثیقی تشای آیٌذگاى ًیض هحفَػ تواًذ.

گیاّی دس آتخیضّای هـشف تِ  تٌْا ساُ حل فولی ٍ هٌغمی تشای واّؾ ػیالب، فولیات آتخیضداسی ٍ ایجاد پَؿؾ

ت. تجشتیات ًـاى دادُ اػت وِ اجشای فولیات ٍ الذاهات فمظ دس حَضِ ؿْشی تِ ّیچ ٍجِ ساّگـای هـىل ؿْش اػ

ٍ ػیل دس ؿْشّا هـخق ؿَد ٍ ػپغ تا فولیات تیَلَطیىی،  اكلی سٍاًاب اتتذا هٌـاء واس تایذػیالب ًیؼت. تشای ایي 

 فول آٍسد. ٍ تشٍص ػیل جلَگیشی تًِحَی دس خان ًفَر داد ٍ اص ایجاد سٍاًاب  سٍاًاب سا واّؾ ٍ تِ

 

   

 منابع فارسی
(. جایگاُ آتخیضداسی دس هذیشیت ؿْشی )هغالقِ هَسدی: چٌذ آتخیض ؿْشی(. سػالِ دوتشی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ 1386تْوٌی، ا. )

 فلَم ٍ تحمیمات تْشاى.

هجلِ جغشافیاا ٍ   .1362-1378ّای  ی اساضی ؿْش تاتل عی ػالالگَی تغییشات واستش (.1386) ٍالیتی، ع.، ویاًظاد، ق. .، خاوپَس، ب

 .45-64، پاییض ٍ صهؼتاى، ف 9ای، ؿواسُ  تَػقِ ًاحیِ

. 2. جلاذ  هجلِ هٌْذػی ٍ هذیشیت آتخیضّای هذیشیت آتخیض.  (. تشسػی ٍیظگی1388ؿ.، ًوىی، م.، ؿادفش، ف. ) ا.، حثیثی، ح.ؿشیفی، 

 .1ؿواسُ 

خیضداسی دس واّؾ ػیل. پٌجویي ّوایؾ تّای آ اسصیاتی احشات پشٍطُ .(1388گشؿاػثی، ج. ) ٌی، ع. ا.،ؿفمتی، م.، ؿجافی، م.، حؼی

 هلی فلَم ٍ هٌْذػی آتخیضداسی ایشاى )هذیشیت پایذاس تالیای عثیقی(. داًـىذُ فلَم وـاٍسصی ٍ هٌاتـ عثیقی گشگاى.

 هٌاعك دس عثیقی الوللی تالیای تیي وٌفشاًغ ّا آى خؼاسات اص پیـگیشی ٍ ػغح وـَس دس ّا عغیاى تشسػی (.1371م.ؿ. ) كادلی،

 ؿْشی.

 .72-89ػیالب. فللٌاهِ هؼىي ٍ هحیظ سٍػتا. كفحات  وٌتشل (. ساّىاسّای1387هختاسی، ع. )
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