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 آثخیشداری، راَکبری مىبست جُت تعبدل ثخشی مىبثع آة سیزسمیىی

 ثىذرعجبط( -)مطبلعٍ مًردی دشت الير فیه

 

 3حسیىی پًرحسیه  ،2اثًالقبسم حسیه پًر ،1سعیذ چًپبوی

 عضً َیئت علمی مزكش تحقیقبت كشبيرسی ي مىبثع طجیعی استبن َزمشگبن، -3ي 1

   ىبثع طجیعی ي آثخیشداری استبن َزمشگبنكبرشىبط ارشذ آثخیشداری ادارٌ كل م -2 

 
S_choopani@yahoo.com 

 

 چکیذٌ

 

بوا روشم    آبخیضداسی یىی اص سٍؿْای هذیشیت هٌابغ طبیؼی پایِ بوَیظُ هٌوابغ آد دس هٌواطك  ـوه بوِ ؿوواس هوی سٍد        

احشگزاسی ػذ الٍسریي بش آبْای صیشصهیٌی  ،رْت آصهَى ایي رشمیشصهیٌی، آبخیضداسی بش هٌابغ آد صتاحیشگزاسی رؼالیتْای 

ویلوَهتش   42ویلَهتشی ؿوال بٌذسػباع دس ًاٍدیؼوی بوِ ٍػوؼت     06دؿت الٍس دس راكلِ  هٌطمِ هَسد بشسػی لشاس گشرت 

سػی تغییشات ووی، ؿبىِ پایؾ اًتخاد ؿذُ رْت بشٍالغ ؿذُ اػت   ریيالٍس (ػذ  اویػاصُ آبخیضداسی )هشبغ دس پایاد 

حلمِ چاُ پیضٍهتشی اػت وِ دس دؿت الٍس حفاسی گشدیذُ ٍ ػطح تشاص آد صیشصهیٌی بوِ كوَست هاّیاًوِ دس ایوي      0تؼذاد 

تا بحال حبت گشدیذُ اػت  رْت بشسػی ّای ویفی دس هحذٍدُ دؿت، ًوًَِ بشداسی دس رلل  ـه  1731چاّْا  اص ػال 

دؿوت الٍس   Ecًمـِ ّای ّون اروت ٍ هیواً یي     ٍ  هٌاػب دس ػطح دؿت اًزام گشرتٍ تش اص چاّْای  اًتخابی با پشاوٌؾ 

ًتایذ بذػت آهذُ حاوی اص ایي اػت وِ سًٍذ ًضٍلی ػطح آد صیشصهیٌی، پغ اص احذاث ػذ تغییش یارتوِ ٍ بوا   تشػین گشدیذ  

احیش گزاسی هخبت ػذ بوش بْبوَد   ربشاى وؼشی هخضى، ػفشُ تمشیبا بِ تؼادل سػیذُ اػت  تحلیل ًتایذ ویفی ًیض حاوی اص ت

ویفیت آد صیشصهیٌی دؿت الٍس اػت  ًتایذ ایي تحمیك ًـاى هی دّذ وِ با تَرِ بوِ  ـىؼوالی ّوای هَروَد ٍ وواّؾ      

باسًذگیْا، ایي ػذ دس تغزیِ ػفشُ آد صیشصهیٌی ٍ بْبَد وویت ٍ ویفیت آى هَحش بَدُ ٍ اهىاى تخبیوت ػوطح آد دس یوه    

لزا ضوي پیـٌْاد اًزام رؼالیتْای آبخیوضداسی دس ساػوتای تمَیوت     بخَاى سا رشاّن ًوَدُ اػت تشاص ًشهال ٍ حفظ ویفیت آ

هٌابغ آد صیشصهیٌی دس ایٌ ًَِ هٌاطك، بِ هٌظَس احشبخـی بیـتش ػذ الٍس ریي بش وویت ٍ ویفیت آد صیشصهیٌی دؿت الٍس 

بِ حذالل سػاًذُ ؿَد ٍ بوا احوذاث واًالْوای    با هْاس ؿا ِ آد ؿَس ٍسٍدی بِ دؿت تخشیب ویفیت ػفشُ پیـٌْاد هیـَد 

   ػشضی دس ػطح دؿت داهٌِ احش گزاسی تغزیِ ػذ دس ػطح ػفشُ ارضایؾ یابذ 

 هٌابغ  ،  الٍس ریي ،ػذ  اوی پایاد ػاصُ،ی، یضداسآبخ،آبْای صیشصهیٌیَبی كلیذی:  ياصٌ
 

 مقذمٍ -الف
هیي ػوذُ آد هَسد هلشف دس اِ آبخَاًْای صیشصهیٌی ٍ تهحذٍدیت هٌابغ آد ٍ اتىاء تَػؼِ بَیظُ دس هٌاطك  ـه وـَس ب

بخـْای ؿشد، وـاٍسصی ٍ كٌؼت اص هٌابغ هزوَس بش لضٍم تغزیِ هٌابغ آد صیشصهیٌی ٍ تمَیت آى هی ارضایذ  یىی اص 

یذ سٍؿْایی وِ دس ایٌ ًَِ هٌاطك دس بْشُ بشداسی اص پتاًؼیل باسؽ ّا ٍ تَػؼِ پایذاس هٌابغ آد صیشصهیٌی هٌطمِ هف

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:S_choopani@yahoo.com
mailto:S_choopani@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

2 

 

بشسػی احش گزاسی ایٌ ًَِ طشح ّا بِ هٌظَس اسائِ ساّىاسّای هٌاػب ارشایی ٍ  هیباؿذ، ارشای طشح ّای آبخیضداسی اػت 

  هذیشیتی ضشٍسی بٌظش هی سػذ 

ػذ الٍس با ّذف وٌتشل آد ؿیشیي دس ػشؿا ِ ّا  لبل اص پیَػتي بِ سٍد اًِ ؿَس ول ٍ با ّذف تغزیِ آبْوای صیشصهیٌوی   

ا ؿذُ اػت  ایي ػذ دس حمیمت ضوي وٌتشل آد ٍ رلَگیشی اص  شٍد ػشیغ آى اص هٌطموِ بوا تخلیوِ وٌتوشل     طشاحی ٍ ارش

آد ر یشُ ؿذُ سا دس سٍد اًِ صیشدػت تخلیِ ٍ با واّؾ ػشػت ػبوَس   ،ؿذُ تَػط لَلِ ّایی وِ دس پاؿٌِ ػذ تؼبیِ ؿذُ

ضووي ایٌىوِ هوشدم    ش آبشرتی سٍد اًِ هوی گوشدد    ػبب تغزیِ هلٌَػی آد دس بؼت ،آد اص هٌطمِ ٍ ارضایؾ صهاى ػبَس آد

هٌطمِ ًیض دس طَل بؼتش سٍد اًِ با احذاث ػاصُ ّای  اوی باػج واّؾ ػشػت آد ٍ ارضایؾ هیضاى ًفوَر هوی ؿوًَذ ٍ اص    

طشری چَى بیـتش باسًذگیْا دس رلل صهؼتاى دس ایي هٌطمِ حادث هی ؿوًَذ هوی تَاًوذ تلفوات تبخیوش ّون پواییي توش اص         

 باؿذ  رللْای  ـه

 

 َب مًاد ي ريش -ة

 مًقعیت ي شزح عمًمی مىطقٍ-1

 61دسروِ ٍ    60ْوای رغشاریوایی   طَل هٌطمِ هوَسد هطالؼوِ بویي   دؿت الٍس دس لؼوت رٌَبی بخؾ ریي ٍالغ ؿذُ اػت  

دلیموِ   70دسروِ ٍ   43  توا  حاًیوِ    44دلیمِ ٍ  74دسرِ ٍ  43ْای ػشض ٍ ؿشلیدسرِ ٍ یه دلیمِ  60تا  حاًیِ 0دلیمِ ٍ

 76390آبخیض دؿت هزوَس  ٍػؼت حَصُهی باؿذ  ّىتاس  4266هحذٍد هَسد بشسػی حذٍد ٍػؼت   ؿوالی ٍالغ ؿذُ اػت

بشاػاع تمؼین بٌذی طشح راهغ آد وـَس ، بخـی اص ٍ  بَدُ اص ػشؿا ِ ّای سٍد اًِ ول ِ ضحَایي   باؿذ هیاس  وووّىت

   ( 1ىل ؿ) بِ ؿواس هی سٍد  لیذ راسع ٍ دسیای ػواى یضخُ آبصحَ

ّىتواس كویفی روات     426ّىتاس اساضوی بوا ی  ٍ    71ّىتاس اساضی وـاٍسصی با وـت ػوذُ گٌذم ٍ  031داسای الٍس دؿت 

    [4]اػت  آد هَسد ًیاص بشای وـت دس ایي اساضی اص هٌابغ آد صیشصهیٌی تاهیي هی گشدد
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 الٍسریي دس اػتاى ّشهضگاى ػذ: هَلؼیت  1ىل ؿ

 

 قٍمىط يیضگیُبی اقلیمی-2

بیـتشیي باسؽ هٌطمِ هشبوَ   هیلیَى هتش هىؼب اػت   27ٍ  ول باسؽ ػاالًِ حَضِ هیلیوتش  416باسؽ ػاالًِ، هتَػط 

هٌطمِ هَسد هطالؼِ صیش پَؿؾ   هی باؿذ هیلی هتش 74/1هاُ با   شدادٍ ووتشیي آى هشبَ  بِ  هیلی هتش( 69/60)واُ بِ دی

دسروِ   7/46شم ؿوذیذ )سٍؽ آهبوشطُ( لوشاس هوی گیوشد، هتَػوط دسروِ حوشاست         اللین ّای بیاباًی گشم هیاًِ تا بیاباًی گو 

دسرِ ػاًتی شاد ٍ هیاً یي تبخیش   7/13دسرِ ػاًتی شاد ، هتَػط حذالل دها  7/77ػاًتی شاد، هتَػط هؼذل حذاوخش دها 

  [4] باؿذ هیلیوتش هی  2/4332ػاالًِ اص ػطح آصاد 

 

 مىبثع آة دشت ي  يضعیت كلی -3

ویلَهتش ٍ دس پایواد ػوذ  واوی     6/4ویلَهتش ٍ ػشم هتَػط  9ویلَهتش هشبغ با طَل  42دس ًاٍدیؼی با ٍػؼت  دؿت الٍس

ػفشُ آد صیشصهیٌی دؿت اص ًَع آصاد بَدُ ٍ تَػط استفاػات هاػِ ػٌ ی ٍ وٌ لوَهشایی احاطوِ ؿوذُ     الٍس ٍالغ ؿذُ اػت 

ٍ سػَبات وَاتشًشی با ضخاهت لابل هالحظِ ای بوش سٍی   اػت ایي تـىیالت پَؿؾ دا لی ًاٍدیغ الٍس سا تـىیل هیذٌّذ

حلمِ چواُ ًیووِ    20دس دؿت  الٍس تؼذاد   [7]آى ّا اًباؿتِ ؿذُ ٍ ػفشُ آد صیشصهیٌی دؿت الٍس ریي سا تـىیل هی دٌّذ

( هتوش    24ٍ حذاوخش  7/6هتش )حذالل ػوك ػطح آد  4/19وِ ػوك هتَػط ػطح آد آًْا  ،(4ػویك حفش گشدیذُ ) ؿىل 

هیلیَى هتش هىؼوب دس ػوال هوی باؿوذ  ووِ دس طوَل ػوال اص آبشروت دؿوت           696/6هی باؿذ  حزن تخلیِ ػالیاًِ چاّْا 
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اػتخشاد هی گشدد  هؼیل ّای هْوی وِ ٍاسد دؿت هوی ؿوًَذ ٍ تواحیش هْووی بوش تغزیوِ ػوفشُ آد صیشصهیٌوی داسًوذ اص          

اص لؼوت  شبوی دؿوت  واسد ؿوذُ ٍ پوغ اص طوی       لؼوتْای ؿشلی ٍ ؿوال ؿشلی ٍاسد دؿت ؿذُ ٍ پغ اص بْن پیَػتي 

    [4]هؼیشی ٍاسد سٍد اًِ ول هی ؿًَذ وِ داسای ویفیت بؼیاس ًاهٌاػبی هی باؿذ

ایي ػوذ  . ُ اػتًوَد الذام بِ احذاث ػذ  اوی دس باالدػت دؿت الٍس 1724هذیشیت آبخیضداسی اػتاى ّشهضگاى دس ػال 

هتش اػت وِ با ّذف وٌتوشل ػویل ٍ تغزیوِ     766هتش ٍ طَل تاد  46استفاع  اص ًَع  اوی با بذًِ ّوَطى ٍ ػشسیض راًبی با

 آبْای صیشصهیٌی ٍ بْشُ بشداسی اص ػیالد ػشؿا ِ آد ؿیشیي الٍس لبل اص پیَػتي بِ سٍد اًِ ؿَس ول ػا تِ ؿذُ اػت  

 
 هَلؼیت ٍ پشاوٌذگی چاُ ّا دس دؿت الٍسریي -4ؿىل

 

 آثُبی سیزسمیىی  ذكًر ثز يضعیتاحزثخشی عملیبت آثخیشداری مثزرسی  -4

 كمی سطح آة سیزسمیىی مىطقٍ ريوذ تغییزات ثزرسی -1

حلمِ چاُ پیضٍهتشی هشبَ  بِ ؿشوت  0رْت بشسػی ًَػاًات ػطح آد صیشصهیٌی دس هحذٍدُ دؿت الٍس اص آهاس اطالػات  

َل دٍسُ آهواسی هوَسد ًظوش اًزوام ٍ       ابتذا بشای ّشچاُ هحاػبات الصم دس طو (7)ؿىل  آد هٌطمِ ای اػتفادُ گشدیذُ اػت

ػپغ ًؼبت بِ هحاػبِ استفاع هتَػط ػطح دؿت دس طَل دٍسُ آهاسی هَسد ًظش الوذام گشدیوذ ٍ ًْایتوا استفواع هتَػوط      

 بوشای   ػپغ ًؼبت بِ هحاػبِ هیاً یي تغییشات ػوطح آد صیشصهیٌوی دؿوت    (1)رذٍل هطلك اص ػطح دس یا هحاػبِ ؿذ

ّوچٌیي تغییشات ػطح آد دس ّشیه اص پیضٍهتشّوای هَروَد دس دؿوت دس      الذام گشدیذ  ذاص احذاث ػ ٍ بؼذ لبلْای ػال

( ٍ ًمـِ ّای ّن ارت هشبَطِ ًیض دس ًشم اروضاس ػوَسرش   4ػالْای لبل ٍ بؼذ اص احذاث ػذ هَسد بشسػی لشاس گشرت ) رذٍل 

 (  0ٍ  6تْیِ گشدیذ ) ؿىل
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 (1726 -1796س): استفاع هطلك هتَػط ػطح آد دؿت ال1ٍرذٍل ؿواسُ 

 
 

 
 : هَلؼیت چاّْای پیضٍهتشی ٍ اًذاصُ گیشی ػطح آد صیشصهیٌی7ؿىل ؿواسُ 

  

230.00

235.00

240.00

 (1726 -1796ّیذسٍگشاف هؼشف دؿت الٍس)  -2ؿىل 
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 29ٍ  24: استفاع ػطح آد دس ّشیه اص چاّْای هـاّذُ ای دس تیش هاُ 4رذٍل ؿواسُ 

 28ارتفبع سطح آة در تیز مبٌ  22ارتفبع سطح آة در تیز مبٌ  شمبرٌ چبٌ

P1 231.64 231.87 

P2 232.38 233.05 

P3 233.06 234.08 

P4 232.07 232.27 

P5 225.07 226.18 

P6 217.30 218.67 

 
 

 
 )لبل اص آب یشی ػذ( 1727ًمـِ ّن ارت آد صیشصهیٌی دؿت الٍس دس ػال  -6ؿىل

 
 

 )پغ اص آب یشی ػذ( 1729ّن ارت آد صیشصهیٌی دؿت الٍس دس ػال :  ًمـِ  0ؿىل
 

اػوتفادُ اص اطالػوات حبوت    ػوالٍُ بوش   رْت بشسػی ّای ویفی  كیفی آة سیزسمیىی مىطقٍ :ريوذ تغییزات ثزرسی  -2

م رْوت اًزوا   29دس ػوال  سی اًوًَوِ بوشد  چاُ بْشُ بشداسی ًیوض   14، اص ؿذُ تَػط ؿشوت آد هٌطمِ ای اػتاى ّشهضگاى 
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ًیوض    ECّای هتذاٍل آصهایـ اّی، ػاهل ؿا ق ویفیت ؿویویایی آد ؿواهل    بِ سٍؽٍ  كَست پزیشرت آصهایـات ویفی

(  ػوالٍُ بوشآى    2ٍ  3هشبَطِ ًیض دس ًشم ارضاس ػوَسرش تْیوِ گشدیوذ ) ؿوىل     ECًمـِ ّای ّن گیشی ٍ هحاػبِ ؿذ   اًذاصُ

 ( 9شسػی لشاس گشرت ) ؿىل دس هحذٍدُ بیالى ًیض هَسد ب ECووَگشاف سًٍذ تغییشات 

 

 
 1727دؿت الٍس ریي دس ػال  Ecًمـِ ّن  -3ؿىل

 

 
 1729آبخَاى الٍس ریي دس ػال   ECًمـِ هیاً یي  -2ؿىل
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 (1796-1726: ووَگشاف سًٍذ تغییشات ویفی دؿت الٍس )  9ؿىل 
 
 گیزی یجٍوتثحج ي -ج

 1727لبل اص احذاث ػذ تا ػوال  طح آد صیشصهیٌی دؿت الٍس تغییشات ػ،  (2الٍس)ؿىلدؿت  ٍاحذبا تَرِ بِ ّیذسٍگشاف 

آبوی   ْایػفشُ اػت  ایي اهش پغ اص احذاث ػذ ٍ آب یشی آى بِ اػتخٌای ػوال هتش ارت دس ػطح  -06/1داسای سًٍذ ًضٍلی با 

ی بِ ؿذت وِ بذلیل  ـىؼالی، باسًذگهیلیوتش دس ػطح حَصُ ػذ(  6/26ٍ  62)  بِ تشتیب با باسًذگی  22-23ٍ   23-20

همایؼِ تغییشات ػطح آد صیشصهیٌی دس ػال لبول ٍ بؼوذ اص   ػالٍُ بش آى   هی باؿذواّؾ داؿتِ اػت،  داسای سًٍذ كؼَدی 

هتش ًاؿی اص تغزیوِ   6/1( ، ارضایؾ ػطح ػفشُ بِ هیضاى 22 -29ٍ  21 -24احذاث ػذ با هیضاى باسًذگی هـابِ ) ػال آبی 

اث ذبل ٍ بؼذ اص احل (0ٍ  6)ؿىل  همایؼِ ًمـِ ّای ّن ارت آد صیشصهیٌی دؿت  ّوچٌیي (7)رذٍل ػذ سا ًـاى هیذّذ

ػت وِ لبل اص آب یشی ػذ ولیِ چاّْای پیضٍهتشی دؿوت بوا اروت    ا ( بیاً ش ایي1729دس همایؼِ با ػال  1727ػذ )ػال 

شاى وؼشی هخضى، تابلَی بیالى   بِ ًحَی وِ با ربهی باؿذدس حالیىِ پغ اص آب یشی ػذ ایي سًٍذ واهال هخبت   سٍبشٍ بَدُ

ٍ  64/66( همادیش تغزیِ ٍ تخلیِ سا ًضدیه بِ ّن بِ تشتیب هؼوادل  26– 96ػالِ  ) 16آد صیشصهیٌی دؿت طی دٍسُ بیالى 

 ًـاى هیذّذ ٍ تغییشات ر یشُ  دیٌاهیه هخضى طی دٍسُ هزوَس ًیض حاوی اص بِ تؼادل سػیذى ػفشُ  هی باؿذ  41/66
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 22-29ٍ  21-24تغییشات هتَػط ػطح آد صیشصهیٌی بشای ػالْای آبی  -7 رذٍل

 
 

ًیض حاوی اص تاحیش هخبت ػذ بش بْبَد ویفیت آد صیشصهیٌی دؿت الٍس اػت  بِ ( 9الی  3) ؿىل ّای  تحلیل ًتایذ ویفی 

ب دس لؼوت ّای رٌَد بِ تشتی 3466ٍ  6466دس هحذٍدُ بیالى تحت تاحیش ػذ، اص همادیش Ecطَسی وِ سًٍذ تغییشات 

ًتایذ ایي تحمیك ًـاى هی دّذ واّؾ یارتِ اػت   29دس ػال   6666ٍ  7666، بِ همادیش27ؿشق ٍ  شد دؿت دس ػال 

صیشصهیٌی ٍ بْبَد وویت ٍ ویفیت  وِ با تَرِ بِ  ـىؼالی ّای هَرَد ٍ واّؾ باسًذگیْا، ایي ػذ دس تغزیِ ػفشُ آد

  رشاّن ًوَدُ اػت  د دس یه تشاص ًشهال ٍ حفظ ویفیت آبخَاى ساآى هَحش بَدُ ٍ اهىاى تخبیت ػطح آ

رٌَد ؿوشلی   ًَاحی دس ػفشُ، بِ آد تضسیك احش دس تأحیش بیـتشیيوِ ( 2الی  6) ؿىل ّای ًتایذ بشسػی ّا ًـاى هی دّذ 

بوِ ػووت ؿووال اص     ٍ رٌَد آبخَاى ٍ دس حَاؿی سٍد اًِ تغزیِ وٌٌذُ اص ػذ دیذُ هی ؿَد ٍ با راكلِ اص سٍد اًِ هوزوَس 

احوشات تغزیوِ بوش سٍی     وِ دّذ، هی سخ هشوضی آبخَاى بخؾ دسلؼوت ؿوالی ارت احشات آى واػتِ هی گشدد  اها بیـتشیي

 اػت  صیاد هٌطمِ دس ًیض بشداسی بْشُ ّای چاُ تشاون ٍ آى ًاچیض اػت

كَست ٍلَع باسًذگی ّای صهؼتاًِ ٍ هخبت بَدُ ٍ دس  تغزیِ اص طشیك ػذ  اوی الٍس بِ الٍس ًؼبت دؿت آبخَاى ٍاوٌؾ 

 لابل لْا ػا تواهی داسد  ایي هْن دس ٍرَد ػذ طشیك اص تغزیِ ًیاص هَسد تأهیي آد بِ بیـتشی آب یشی ػذ هزوَس اػتواد

 التلادی سًٍك ٍ اؿتغال ایزاد ػبب ٍ ؿذُ اساضی اص بیـتش بشدى وـت صیش ػذ  اوی الٍس باػج طشح .اػت پیؾ بیٌی

  .ؿذ ی  َاّذبَه هشدم بشای

 هی هاِّ پایاًی ػال 6اػفٌذ یا بطَس ولی  ٍ دی، بْوي آرس، آباى، ّای هاُ تضسیك آد ػذ بِ ػفشُ، بشای صهاى بْتشیي 

دس ضوي با  .اػت ووتش ػال ّای هاُ بمیِ بِ ًؼبت ایي دٍسُ دس تبخیش ٍ بَدُ هٌطمِ وـت ال َی با ّواٌّگ صیشا باؿذ

بؼلت تبخیش باال دس رلل بْاس ٍ تابؼتاى، لؼوت اػظن آد ر یشُ   ،ذى آد دس پـت ػذؿشٍع رلل بْاس دس كَست بالیواً

ؿذُ، اص هخضى ػذ تبخیش هی ؿَد  اص طشری ًیض دس كَست تضسیك آد بِ ػفشُ دس طَل ایي رلَل، بِ ػلت ػذم اػتفادُ اص 

 دؿت  اسد گشدد آد صیشصهیٌی، هوىي اػت آد تضسیك ؿذُ، دس احش باال آهذى آد دس ػفشُ اص اًتْای 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 

 

  اتپیشىُبد

 بِ احذاث كبوبَبی عزضی در سطح دشت جُت گستزش ثستز َبی تغذیٍ(اوحزاف آة تًسط كبوبل اوتقبل )-1

 وِ ؿَد رشیاى( باػج هی رْت  اف، )تَپَگشاری باؿذ هی داسا دؿت الٍس وِ  اكی ّیذسٍطئَلَطیىی ؿشایط  اطش

لؼوت  سٍی دس لؼوت ؿشق، رٌَد ؿشلی بِ ػوت  شد ٍرَد داسد بشای وِ دس طَل هؼیش سٍد اًِ پایاد ػذ  تغزیِ

هىاًی بشای ایي وِ بتَاى اص آبْای هْاس ؿذُ دس ول ػطح ػفشُ  اػتشاتظی لزا واسآهذتشیي  .ً زاسد احش ّای ؿوالی دؿت

اًتمال  اًحشاف  همذاسی اص آد ػذ دس ٍسٍدی دؿت بِ ٍػیلِ یه واًال ٍ بِ  لَف دس لؼوت ّای ؿوالی بْشُ رؼت،

ایي اػتشاتظی هی  .باؿذ آى بِ سٍد اًِ ای وِ اص هٌتْی الیِ بخؾ ؿوال ؿشلی ٍاسد دؿت ؿذُ ) هؼیل آبـَسن( هی

تَاًذ ػالٍُ بش تضسیك آد دس ایي سٍد اًِ ٍ  باال آهذى ػطح آد دس لؼوتْای ؿوالی دؿت اص هیضاى ؿَسی آد پایِ وِ اص 

 ّذ  لزا اص ًظش اكالح ویفیت آد ًیض دس ایي بخؾ حائض اّویت اػت طشیك ایي سٍد اًِ بِ دؿت ٍاسد هی ؿَد بىا

آد هَرَد دس ایي سٍد هشبَ  بِ چٌذ چـوِ وَچىی اػت وِ دس ؿووال  وشد    :) مسیل آثشًرک(مُبر شبخٍ شًر -2

رتوِ  دس احش ػذم اػتفادُ اص آد آًْا ّوش ووذام دس هؼویل ووَچىی رشیواى یا      هٌطمِ سضَاى اص تـىیالت آّىی بیشٍى صدُ ٍ

ػشاًزام دس بخؾ هشوضی هٌطمِ بْن پیَػتِ ٍ سٍد اًِ رَق سا تـوىیل هیذّوذ  آد رواسی دس ایوي سٍد ووِ هموذاس آى دس       

طی آصهایـوی ووِ اص آى بوِ     دس ابتذا داسای ویفیت هتَػط بَدُ ٍ  لیتش دس حاًیِ دس طَل ػال هتغییش اػت 16 – 46حذٍد 

هیلی شم سا ًـاى هیذّوذ ووِ دس طوَل هؼویش  وَد       2/963هَع ٍولش  هیىشٍ 6066ػول آهذُ اػت، هیضاى وٌذ اوتیَیتِ 

سػذ ٍ ػشاًزام پغ اص  هیىشٍ هَع هی 12926ضوي ػبَس اص تـىیالت ًوىذاس ٍ هاسى ٍ هاػِ ػٌگ، هیضاى وٌذاوتیَیتِ بِ

ًظش بوِ ًموؾ    گشدد  ًفَر ًوَدُ ٍ دی ش احشی اص صُ آد هـاّذُ ًوی"ٍسٍد بِ دؿت الٍس بش احش ًفَر پزیشی بؼتش سٍد اًِ وال

ؿا ِ ؿَس هزوَس دس تخشیب ویفیت ػفشُ، بذٍى ؿه هْاس ؿا ِ آد ؿَس هضبَس اص طشیك وٌتشل ٍ اػتحلوال آد چـووِ   

 ّای هزوَس لبل اص ٍسٍد بِ تـىیالت آلَدُ وٌٌذُ ، ًمؾ هَحشی دس بْبَد ویفیت هٌابغ آد دؿت  َاّذ داؿت 

ػذ، هتٌاػوب بوا ًیواص     ٌاػب ٍ بْیٌِ بِ هٌظَس تخلیِ بِ هَلغ ٍ بِ اًذاصُتٌظین بشًاهِ ه :مذیزیت ثُزٌ ثزداری اس سذ-3

  ؿشایط اللیوی هٌطمِ با تَرِ بِ دؿت ٍ بْشُ بشداسی اص آى

تَػؼِ رؼالیت ّای آبخیضداسی با هىاًیابی هٌاػب دس ایٌ ًَِ هٌاطك وِ تاحیش چـو یشی دس بْبَد پیـٌْاد هی گشدد  -4

بذٍى ؿه الذاهات  بخَاى ّای پاییي دػت  َاٌّذ داؿت، اًزام گیشد یشصهیٌی آٍضؼیت ووی ٍ ویفی هٌابغ آد ص

آبخیضداسی اص ایي دػت، ػالٍُ بش حفظ هٌابغ طبیؼی پایِ ٍ اػتوشاس بْشُ بشداسی اص هٌابغ هزوَس، دس ؿشایطی وِ ا لب 
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اوَلَطیه ٍ ّیذسٍلَطیه هٌطمِ  باؿٌذ، هی تَاًذ ًمؾ هَحشی دس بشلشاسی تؼادل آبخَاى ّای صیشصهیٌی با ارت هَارِ هی

 ایفا ًوایذ  

 
 مىبثع -د

  بشسػی احشات احذاث ػذ گلَگاُ بش سٍی ابخَاى ؿَس ٍ با هذل سیاضوی آبْوای صیوش صهیٌوی      1720، ا ؛ اطدسی همذم، م  بٌذاًی

 پٌزویي وٌفشاًغ صهیي ؿٌاػی هٌْذػی ٍ هحیط صیؼت ایشاى 

 ي، هؼاًٍت هطالؼات پایوِ هٌوابغ آد   سؽ بیالى ّیذسٍطئَلَطی دؿتي الٍس ریگضا  1720ؿشوت ػْاهی آد هٌطمِ ای ّشهضگاى  

 ٍصاست ًیشٍ 

 صهیي ؿٌاػی  است وـَس، اػتاًذاسی ّشهضگاى    هطالؼات طشح راهغ تَػؼِ اػتاى ّشهضگاى، ٍص1733 ، س كوذ صادُ
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