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 -1هقذهِ

آة صیشصٔیٙی یه ٔٙجع طجیعی وّیذی ثشای دـشیجب٘ی سٛػع ٝاجشٕبعی  ٚالشصابدی ثا ٝؿإبس
ٔیآیذ .ثب ایٗ ٛٙٞ ،ٕٝٞص  ٓٞعٕیمبً ثب ف٘ ٟٓبدسػز سٚثش ٚاػز؛ آ٘چٙبٖ وا ٝثبیاذ اسصؽ آٖ
ؿٙبخش٘ ٝـذٔ ،ٜذیشیز ضاعیفی ثاش آٖ حابوٓ اػاز  ٚثا ٝلاذس وابفی حفبظاز ٕ٘ایؿاٛد.
ػیؼشٓٞبی آة صیشصٔیٙی دس لشٖ ثیؼشٓ ،دس ٘شیج ٝثٟشٜثشداسی صیبد ثشای سامٔیٗ آة ؿاٟشی
 ٚوـبٚسصی آثی ٚ ،سغییشار سٕبْعیبس دس وبسثشی اساضی دس ثؼیبسی اص دٟٞٝٙبی سغزی ٝآة
صیشصٔیٙی ،اص حبِاز طجیعای خاٛد خابسه ؿاذٜا٘اذٍ٘ .شا٘ایٞاب دسثابس ٜدبیاذاسی ٔٙابثع آة
صیشصٔیٙی ،سٙضَ ویفیز  ٚسمثیشدزیشی ٔٙفی اوٛػیؼشٓٞبی ٚاثؼش ٝث ٝآة صیشصٔیٙی ،افضایؾ
یبفش ٝاػز .ثب ٚجٛد دیـاشفزٞابی لبثاُ ٔالح ا ٝسىِٛٙاٛطیىیٙٞ ،اٛص ٞآ اسصیابثی وٕای
ٚضعیز جٟب٘ی آة صیشصٔیٙی ،ثب سٛج ٝثا ٝسٛصیاع ٌؼاششد ٜآٖ ،دؿاٛاسی سجٕیاع دادٜٞاب ٚ
ػااشٔبیٌٝاازاسی ٘بواابفی دس داابیؾ آػاابٖ ٘یؼااز .چاابِؾ ؿٙبػاابیی الااذأبر مصْ ثااشای
فشآٞآٚسدٖ حىٕشا٘ی ٔٙبػت  ٚسجذیُ آٟ٘ب ث ٝسشسیجبر ٟ٘بدی اثشثخؾ ثشای ٔذیشیز ٔٙابثع
آة صیشصٔیٙی  ٚحفبظز ویفی آٟ٘ب ٘یض لبثُ ٔالح  ٝاػزِٚ ،ی ٔٛفمیزٞبی چٙذی ٘یاض ثاٝ
دػاز آٔاذ ٜاػااز .دس ایاٗ ٘ٛؿااشبسٚ ،یظٌایٞاابی ػیؼاشٓ آة صیشصٔیٙاای ٔ ٚؼابیُ اصااّی
دبیذاسی آة صیشصٔیٙی ٔشٚس ٔیؿٛد.
 -2دسآهذی تش ٍیظگیّای سیستن آب صیشصهیٌی
 -1-2اّویت آب صیشصهیٌی تشای تقا ٍ تَسعِ اًساًی

ثـش اص ٕٞبٖ صٔبٖٞبی و٘ ،ٟٗیبصٞبی خٛد ثا ٝآة ثاب ویفیاز خاٛة سا اص ٔٙابثع صیشصٔیٙای
سمٔیٗ وشد ٜاػز .چـإٞٝاب ،وا ٝدس ٚالاع جّا ٜٛآة صیشصٔیٙای دس ػاح صٔایٗ ثا ٝؿإبس
ٔیآیٙذ٘ ،مؾ وّیذی دس ػى٘ٛز ا٘ؼبٖ  ٚسٛػع ٝاجشٕبعی ایفب وشد ٜاػز .ثب ایاٗ ٕٞا ،ٝساب
دٚس ٜا٘مالة صٙعشی ،سٛا٘بیی ا٘ؼبٖ ثشای ثشداؿز  ٚآِٛدٜػبخشٗ آة صیشصٔیٙای دس ٔمبیؼاٝ
ثب ٔٙبثع ٔٛجٛد ٘بچیض ثٛد.
افضایؾ ثٟشٜثشداسی آة صیشصٔیٙی ،دیبٔذ دیـشفزٞبی عٕذ ٜدس دا٘ؾ صٔیٗؿٙبػی ،حفبسی
چب ،ٜسىِٛٛٙطی دٕخ  ٚثشقسػب٘ی سٚػشبیی ثٛد ٚ ،دس فبصاّ ٝػابَٞابی  1950ساب  1970دس
ثؼیبسی اص وـٛسٞبی صٙعشیؿذ ٚ ،ٜدس فبصّ 1970 ٝساب  1990دس ثخاؾٞابیی اص جٟابٖ دس

1

حبَ سٛػع ٝث ٝػشعز ٌؼششؽ یبفز .آٔبسٞبی جبٔع  ٚلبثُ اسىب دسثبس ٜثشداؿز ٔ ٚصاش
آة صیشصٔیٙی ،دس دػششع ٘یؼزِٚ ،ای ثشداؿاز جٟاب٘ی آة صیشصٔیٙای دس حابَ افاضایؾ
اػز ٔ ٚیضاٖ ثشداؿز دس ػبَ ٔ 900 ،2010یّیابسد ٔشاش ٔىعات ثاشآٚسد ؿاذ ٜاػاز .ثشاثاش
آٔبسٞب ،آة صیشصٔیٙی  36دسصذ اص ٘یبص آة ؿشة 42 ،دسصذ اص ٘یبص وـبٚسصی آثای 24 ٚ
دسصذ اص ٘یبص صٙعشی سا سمٔیٗ ٔیوٙذ .اِجش ٝثبیذ سٛج ٝداؿز و ٝایٗ ٘ؼاجز ،اص وـاٛسی ثاٝ
وـٛسی دیٍش ٚ ،حشی دس داخُ وـٛسٞبی دٟٙبٚسسش سغییش صیبدی داسدٔ .یضاٖ ثشداؿاز آة
صیشصٔیٙی سغییاش صیابدی داسد ٚ ،ثابمسشیٗ ػاح آٖ دس ثخاؾٞابی ثضسٌای اص چایٗٙٞ ،اذ،
دبوؼشبٖ ،ثٍٙالدؽ  ٚایشاٖ ٚ ،دس ایبمر ٔشحذٔ ،ٜىضیاه ،اسحبدیا ٝاسٚداب ،ؿإبَ افشیماب ٚ
خبٚسٔیب٘ٔ ٝـبٞذٔ ٜیؿٛد.
اسصؽ اجشٕبعی آة صیشصٔیٙی سا ٘جبیذ صشفبً ثب حجٓ ثشداؿزٞب ػٙجیذ .ثٟشٜثاشداسی اص آة
صیشصٔیٙی دس ٔمبیؼ ٝثب آة ػححی ،ث ٝدِیُ ٟٔیبثٛدٖ آٖ دس ٔمیابع ٔحّای ،أىابٖ سعاذیُ
ثشداؿز ثب ػح سمبضب ،لبثّیز اطٕیٙبٖ ثبم دس دٚس ٜخـىؼبِی  ٚویفیاز خاٛة ٘ ٚیبصٔٙاذ
حذالُ سصفی ،ٝغبِجبً ٔٙبفع الشصبدی ثیـششی ثا ٝاصای ٚاحاذ حجآ داسدٚ .اثؼاشٍی ؿاٟشٞب ٚ
ؿٟشنٞبی فاشاٚاٖ ثا ٝآة صیشصٔیٙای دس حابَ افاضایؾ اػاز ٚ ،ػا ٟٓآة صیشصٔیٙای دس
وـبٚسصی آثی اص ٘ ش ٔیضاٖ ٔحصا ٚ َٛثٟاشٜٚسی الشصابدی صیابد اػاز .آة صیشصٔیٙای اص
اسوبٖ ا٘مالة ػجض دس وـبٚسصی آػیب ثٛد ٜاػز ٚ ،سمٔیٗ آة ث ٝسشسیت ٔ 105 ٚ 310یّیاٖٛ
٘فش سا دس اسحبدی ٝاسٚداب  ٚایابمر ٔشحاذ ٜثاش عٟاذ ٜداسدٔ ٚ ،عیـاز سٚػاشبیی سا دس ػاح
ٚػیعی دس ٔٙبطك جٛٙة صحشای ثضسي افشیمب دـشیجب٘ی ٔیوٙذ.
 -2-2رخایش ٍسیع آب شیشیي

ػیؼااشٓٞاابی آة صیشصٔیٙاای ،اصااّیسااشیٗ ٔخااضٖ ػاایبس ٜصٔاایٗ  ٚرخیااش ٜاػااششاسظیه آة
صیشصٔیٙی سا سـىیُ ٔی دٙٞذِٚ ،ی ٔحبػج ٝایٗ حجٓ ع یٓ آػبٖ ٘یؼز .اص ایٗ س ،ٚدلاز ٚ
ػٛدٔٙذی ایٗ لجیُ ٔحبػجبر ٕٛٞاس ٜػئٛاَثشاٍ٘یض خٛاٞذ ثٛد ،چٞ ٖٛش ٔحبػجٝای ثاش دبیاٝ
فشضیبر ٔ ٟٓدسثبس ٜعٕك ٔؤثش  ٚسخّخُ می ٝآة ؿیشیٗ ا٘جبْ ٔیؿٛد .ثشخای آثخاٛاٖٞاب
(ؿىُ )1دس ػححی ثضسي ،ث ٝطٛس یىٛٙاخز ٌؼششؽ یبفشٝا٘ذ  ٚدس ٔمبیؼ ٝثاب ٔخاضٖٞاب ٚ
دسیبچٞٝبی ػححی جٟبٖ ،آة ثؼیبس ثیـششی دس رخیش ٜداس٘ذ .افض ٖٚثش ایاٗ ،دس اثاش سجخیاش
ٔؼشمیٓ ،آة ثؼیبس ا٘ذوی سا اص دػز ٔیدٙٞذ.
2

ؿىُ -1سٛصیع جٟب٘ی ٔٙبثع آة صیشصٔیٙی .ایٗ ٘مـ ،ٝدیذایؾ ٌؼششد ٜآة صیشصٔیٙی ٛٔ ٚلعیاز ثضسٌشاشیٗ آثخاٛاٖٞابی جٟابٖ (ثعًابً فؼایّی) سا واٝ
رخیش ٜفشاٚا٘ی داس٘ذ ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
3

آثخٛاٖٞب دٚ ٚیظٌی ثٙیبدی داس٘ذ -ظشفیاز رخیاش ٜآة صیشصٔیٙای ٚ ،أىابٖ جشیابٖیابفشٗ
آة صیشصٔیٙی .ثب ایٗ  ،ٕٝٞػبص٘ذٞبی ٔخشّف صٔیٗؿٙبػی سغییش صیبدی دس ٚیظٌیٞبی صیاش
داس٘ذ:
 ظشفیز رخیش ٜدس سػٛثبر دا٘اٝای سحىایٓ٘یبفشا ٚ ،ٝػاًٞٙابی ؿىؼاشٍیداس  ٚثؼایبس
سحىیٓیبفشٝ؛
 ضااخبٔز اؿااجبخ آثخااٛاٖ ٔ ٚیااضاٖ ثااٞ ٝاآدیٛػااشٍی ٔٙفاازٞب دس ػاابص٘ذٞبی ٔخشّااف
صٔیٗ ؿٙبػی ،وا ٝدس ٘شیجا ٝآٖ ،دشب٘ؼایُ جشیابٖ آة صیشصٔیٙای دأٙاٚ ٝػایعی خٛاٞاذ
داؿز.
ٌؼششؽ ػححی آثخٛاٖٞب ٘یض اص چٙذ ویّٔٛشش ٔشثع سب چٙذ صذ ویّٔٛشش ٔشثع سغییش ٔیوٙذ.
ایٗ ٘ٛؿشبس ثش آثخٛاٖٞبی عٕذ ٜسٕشوض داسد و ٝرخیش ٜثضسٌای داس٘اذ  ٚآثاذٞی چابٜٞابی
آة ثبم اػز .ایٗ آثخٛاٖٞب دس ػبصٌبسی ثب سغییش الّایٓ ٔایسٛا٘ٙاذ ٘ماؾ اػاششاسظیه ایفاب
ٕ٘بیٙذ .ثب ایٗ  ،ٕٝٞآثخٛاٖٞبیی سا و ٝآثاذٞی وٕشاشی داس٘اذ ٘جبیاذ ٘بدیاذٌ ٜشفاز -چاٖٛ
ٌؼششؽ ٚػیع جغشافیبیی آٟ٘ب ،أىبٖ سمٔیٗ ٔمش ٖٚث ٝصشفٔ ٚ ٝحٕئٗ ٘یبصٞب سا و ٝدس ػاح
ٌؼششٜای سٛصیع ؿذ ٜفشا ٓٞآٚسد ٜاػز.
 -3-2سطینّای جشیاى آتخَاى -اص تغزیِ تا تخلیِ

جبثجبیی آة صیشصٔیٙی دس ثیـشش آثخٛاٖٞاب ٔ ٚحای ٞابی صٔایٗؿاٙبخشی ،آٞؼاش ٝصاٛسر
ٔایٌیاشد  ٚػاشعز آٖ دس طیاف ٔ 10 ٚ 0/01شاش دس سٚص اػاز .آة صیشصٔیٙای اص ٘ااٛاحی
سغزی ٝآثخٛاٖ ؤ ٝبصاد ثبسؽ  /ٚیب سٚا٘بة ػححی ٘فٛر ٔایوٙاذ ،ثا ٝػإز ٘اٛاحی سخّیاٝ
آثخٛاٖ ،یعٙی چـٕٞٝب ،آثشاٞٝٞب  ٚسبمةٞاب جشیابٖ ٔاییبثاذ .ثاذیٗ سشسیات ،ساذاْٚثخاؾ
حیبر اوٛػیؼشٓٞبی حیبسی اػز .رخیش ٜآثخٛاٖ دس ثشاثاش ٚسٚدیٞاب ثأ ٝب٘ٙاذ ضاشثٌٝیاش
عُٕ ٔیوٙذ ٛ٘ ٚػبٖ صیبد سغزی ٝسا ث ٝسطیٓٞبی ثبثزسش سخّی( ٝو ٝسمٔیٗوٙٙذ ٜجشیابٖ دبیاٝ
سٚدخب٘ٞٝب اػز) سجذیُ ٔیوٙذ .صٔبٖ ٔب٘ذٌبسی آة صیشصٔیٙی ٔعٕٛمً ثش حؼت د ،ٝٞلاشٖ
یب ٞضاسػبَ ثیبٖ ٔیؿٛد (ؿىُ .)2آة صیشصٔیٙی دس آثخٛاٖٞبی عٕیكساش ٔ ٚحصاٛسسش ،دس
دٚسٜٞبی دشثبساٖسش وٛاسش٘ش سغزی ٝؿذٜا٘ذ.
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ؿىُ -2ػیؼشٓٞبی ٔشذا َٚآة صیشصٔیٙی دس (اِف) ٔٙبطك ٘یٕٝخـه ( ٚة) ٔٙبطك ٔشطٛة.
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ػیؼشٓ جشیبٖ آة صیشصٔیٙی دس عٕكٞبی وٕشش ،غبِجبً ثب ٙٞذػا ٝصیشحٛضاٞٝابی ػاححی ٚ
حٛضٞٝبی آثشیض سحجیك داسدِٚ ،ی جشیبٖ آة صیشصٔیٙای دس ػابص٘ذٞبی سػاٛثی عٕیاكساش،
ٔشمثش اص ػبخشبس صٔیٗؿٙبػی  ٚدس ثعًی ٔاٛاسد ،اص ٔاشص حٛضاٞٝابی آثشیاض ػاححی عجاٛس
ٔیوٙذ .دس ثیـشش ٔٙبطك خـه و ٝداسای آثخٛاٖٞبی عٕذ ٜثبؿٙذ ،جشیبٖ آة صیشصٔیٙای،
جبثجبوٙٙذ ٜفعبَ  ٚاصّی آة ث ٝؿٕبس ٔیآیذ .ثا ٝثیاب٘ی دیٍاش ،ؿاشای ٞیاذسٚطیِٛٛطیىی
غبِتسش اص سٛدٌٛشافی ػح خٛاٞذ ثٛد.
 -1-3-2فشایٌذّای پششذگی دٍتاسُ ٍ عذم قطعیتّا

ثشآٚسد ٘اش ٞابی أاشٚصی سغزیا ٝآثخاٛاٖٞاب ،اص دیاذ دبیاذاسی ثٟاشٜثاشداسی اص ٔٙابثع آة
صیشصٔیٙی إٞیز ثٙیبدی داسد .ثب افاضایؾ خـاىی ،سغزیأ ٝؼاشمیٓ اص ثابسؽ ،دس ٔمبیؼا ٝثاب
سغزی ٝغیش ٔؼشمیٓ ٘بؿی اص سٚا٘بة ػححی  ٚسغزیٔ ٝصٛٙعی ( ٚسصابدفی) ٘بؿای اص فعبِیاز
ا٘ؼبٖ ،ث ٝسذسیج إٞیز وٕششی دیذا ٔیوٙذ .ثب ایٗ  ،ٕٝٞث ٝػجت دیچیاذٌی صٔایٗؿاٙبخشی
ػیؼشٓٞبی طجیعی (و ٝدس ٘شیج ٝآٖ ،سغییش لبثُ ٔالح  ٝدس دٛؿؾ ٌیابٞی ،ا٘اٛاخ خابن ٚ
ؿشای ٞیذسٚطیِٛٛطیىی ٚجٛد داسد) ٚ ،سغییش ٚػیع ٔىاب٘ی  ٚصٔاب٘ی سٚیاذادٞبی ثابسؽ ٚ
سٚا٘بة ،غبِجبً عذْ لحعیز عّٕی اػبػی دس وٕیوشدٖ ٔؤِفٞٝابی سغزیاٚ ٝجاٛد داسد .ایاٗ
ٔالح بر ،دس سشویت ثب دادٜٞبی ٔحاذٚد دابیؾ ،ثأ ٝعٙابی آٖ اػاز وإٞ ٝیـا ٝثبیاذ ثاب
ثشآٚسدٞبی سغزی ٝثب احشیبط سفشبس وشد.
دسن دی٘ٛااذٞبی عٕیااك واابسثشی اساضاای  ٚسغزیاا ٝآة صیشصٔیٙاای ،دبیاا ٝاػبػاای ٔااذیشیز
یىذبسچٙٔ ٝبثع آة ث ٝؿٕبس ٔیآیذ ٝ٘ ،سٟٙب ثشای وٕیوشدٖ سغزی ،ٝثّى ٝدسثبس ٜسیؼهٞبی
آِٛدٌی .دبسادایٓ سایج «ٔشٛػ ٘ش ٞبی ثبثز سغزی ٝأشٚصی»٘ ،بدسػز اػاز ٔ ٚایسٛا٘اذ
ث« ٝد ٚثبس احشؼبة ٔٙجع» ٔٙجش ؿٛد ،ثٚ ٝیظ ٜدس ٔٙابطك خـاهساش٘ .اش سغزیا ٝآثخاٛاٖ دس
ؿشای أشٚصی ثب سٛج ٝثٛٔ ٝاسد صیش سغییش لبثُ ٔالح ٝای داسد:
 سغییشار دس وبسثشی اساضی  ٚدٛؿؾ ٌیبٞی ،ثٚ ٝیظ ٜوـبٚسصی آثای٘ ٚ ،یاض دبوؼابصی
دٛؿؾ ٌیبٞی  ٚسحىیٓ خبن؛
 فشایٙذٞبی سٛػع ٝؿٟشی؛ ثٚ ٝیظٔ ٜیضاٖ ٘ـز آة اص ؿابِِٜٛاٞٝاب ،دفاع فبضاالة ثاذٖٚ
ِِٞٝٛبی فبضالة (دس ٔحُ)  ٚػبخز  ٚػبصٞب ػح صٔیٗ سا ٘فٛر٘بدزیش ٔیػبصد؛
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 اُفز ػح ایؼشبثی دس ػح ٚػیع دس اثش ثشداؿز آة صیشصٔیٙی  /ٚیب صٞىـی اساضای،
و ٝث ٝافضایؾ ٔؼبحز  /ٚیب ٘ش ٘فٛر دس ثشخی آثخٛاٖٞب ٔٙجش ٔیؿٛد؛
 سغییشار دس سطیٓ آة ػححی ،ثٚ ٝیظ ٜا٘حشا

یب وب٘بَثٙذی جشیبٖ سٚدخب٘.ٝ

 -2-3-2پاسخ تِ ًَساًات اقلین

عذْ لحعیز دسثبس ٜسمثیش س٘ٚذ و٘ٛٙی ٌشْؿذٖ صٔیٗ ثش سغزی ٝآة صیشصٔیٙی ٕٞچٙابٖ ثابلی
اػز .ثب ایٗ  ،ٕٝٞدبػخ ثّٙذٔاذر ػیؼاشٓٞابی آة صیشصٔیٙای ثاٛ٘ ٝػابٖ الّایٓٔ ،ؼاشمُ اص
فعبِیز ا٘ؼبٖ سا ٔیسٛاٖ ثش دبی ٝؿٛاٞذ دیشیٝٙؿٙبػی ٞیذسِٛٚطیىی دس ثشخای آثخاٛاٖٞابی
ثضسي و ٝأشٚص ثخؾٞبی خـهسش جٟبٖ ث ٝؿٕبس ٔیآیٙاذ ؿٙبػابیی واشد (ؿاىُ .)1دس
ایٗ ثشسػیٞب ثب اػشفبد ٜسٚؽٞبی ایضٚساٛدی آؿاىبس ؿاذ ٜاػاز وا ٝثیـاشش آة صیشصٔیٙای
رخیشٜؿذٌ ٚ( ٜبٞی ٛٙٞص دس جشیبٖ اػاز) دس ػابص٘ذٞبی سػاٛثی ثاضسي ،ثایؾ اص 5000
ػبَ دیؾ دس اثش ثبسؽٞبی اٚایُ دّیؼشٛػٗ  ٚاٚایُ ِٛٛٞػٗ سغزیا ٝؿاذٜا٘اذ (ؿاىُ .)2دس
ایٗ دٚسٜٞب ،الّیٓ دس ایٗ ٘ٛاحی ػشدسش  ٚدشثبساٖسش ثٛد ٜاػز .ثٙابثشایٗ غبِجابً ثا ٝآٟ٘اب «آة
صیشصٔیٙی فؼیّی» ٌفشٔ ٝی ؿٛد .ا٘جبؿز وّشایذ  ٚؿٛاٞذ ایضٚساٛدی دس ص ٖٚاؿاجبخ٘ـاذ ٜدس
ایٗ ٘ٛاحی ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝاص آٖ دغٔ ،یضاٖ سغزی ٝاص ثبس٘ذٌی ا٘ذن ثٛد ٜاػز (وٕشاش اص
ٔ 5یّیٔشش دس ػبَ) .چ ٖٛسغزی ٝو٘ٛٙی آة صیشصٔیٙی دس ثٟششیٗ حبِز ،سٟٙب وؼش وٛچىی
اص آة صیشصٔیٙی رخیشٜؿذ ٜدس ایٗ لجیُ آثخٛاٖٞب سا سـىیُ ٔیدٞذ ،ایٗ ٔٙبثع سا ٔایساٛاٖ
«سجذیذ٘بدزیش» دس ٘ ش ٌشفز.
 -3آب صیشصهیٌیً -گاّی تِ هسائل اصلی پایذاسی
 -1-3پیاهذّای تْشُتشداسی شذیذ ٍ کٌتشلًشذُ

ٌؼششؽ ػشیع  ٚغبِجبً وٙششَ٘ـذ ٜثٟشٜثشداسی اص آةٞبی صیشصٔیٙیٙٔ ،بفع ٟٔآ اجشٕابعی-
الشصابدی سا ٘شیجا ٝدادِٚ ،ٜاای ٔـاىالر س ٚثا ٝافااضایؾ ٕٟٔای سا ٘یاض دس داای داؿاش ٝاػااز
(جذ .)1َٚدس ثشخی ٔٛاسد٘ ،ش ٞبی و٘ٛٙی ثشداؿز ،اص ٘ اش فیضیىای دس ثّٙذٔاذر دبیاذاس
٘یؼز  ٚدس ثشخی ٔٛاسد ٘یض سمثیش ٔٙفی ثش ٔحی صیؼز ث ٝجب ٔیٌزاس٘اذ .ثاب ایٙىا ٝدزیشفشاٝ
ٔیؿٛد ثشداؿز ثیؾ اص حذ اص رخیش ٜآثخٛاٖ  ٚثٟشٜثشداسی اص ٔٙبثع سجذیذ٘بدزیش ٔیسٛا٘اذ
یه اػششاسظی ٔـشٚخ ثشای سٛػعٔ ٝذیشیزؿذ ٜیب دس دٚس ٜسغییش اجشٕبعی ثش٘بٔٝسیضیؿاذٜ
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ث ٝیه الشصبد وٕشش ٚاثؼش ٝث ٝآة ث ٝؿٕبس آیذِٚ ،ی ٔیسٛا٘اذ دیبٔاذٞبیی داؿاش ٝثبؿاذ واٝ
مصْ اػز ث ٝآٟ٘ب دس ثشاثش ٔٙبفع اجشٕبعی -الشصبدی سٛػعٚ ،ٝصٖ داد ٜؿٛد.
جذٍل1
هٌافع ٍ هشکالت تْشُتشداسی آب صیشصهیٌی (تشخی هشکالت ،هستقیواً تا هٌافع خاص استثاط ًذاسًذ ٍ دس توام
آتخَاىّا ٍ ًَاحی پذیذ ًویآیٌذ).

ٔٙبفع اجشٕبعی -الشصبدی
 سامٔیٗ ٔماش ٖٚثا ٝصاشف ٝآة ثاب ویفیاز
خٛة ثشای ٘یبص ؿٟشی

 ثٟشٜثشداسی وٓٞضی ٝٙثاشای سامٔیٗ لبثاُ
اطٕیٙاااابٖ آة سٚػااااشبیی دس ٔٛالااااع
خـىؼبِی

 سامٔیٗ دس دػاششع  ٚلبثااُ اطٕیٙابٖ ٘یاابص
وـز آثی

 صٞىـی ثٟشش  ٚوبٞؾ ؿٛسی دس ثشخی
ٔٙبطك

ٔـىالر دبیذاسی
 اػشفبد٘ ٜبوبسآٔذ اص ٔٙجع دس ٔمیبع ٚػیع

 سؿذ ٘بثشاثشی اجشٕبعی دس ثٟشٜٙٔذی اص آة صیشصٔیٙی
٘ ش ٞبی ٘بدبیذاس ثشداؿز فیضیىی دس ٔٙبطك خـهسش
٘ ـؼز صٔیٗ دس اثش سشاوٓ میٞٝبی وٓسشاٚا

 صیبٖ ثبصٌـز٘بدزیش آثخٛاٖ دس اثش ٘فٛر آة ؿٛس/
ثبمآٔذٖ آة ؿٛس

 آػیتدیذٖ اوٛػیؼشٓٞبی ٚاثؼش ٝث ٝآة صیشصٔیٙی

 وبٞؾ جشیبٖ دبی ٝدس آة ٛٞ ٚای خـه دس ثبصٜٞبی
ثبمیی ثؼیبسی اص آثشاٞٝٞبی دسیبفزوٙٙذ ٜآة
صیشصٔیٙی

ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اص خبِیؿذٖ آثخٛاٖٞبی عٕذ٘ ،ٜبؿی اص ثشداؿاز آة صیشصٔیٙای ثاشای آثیابسی
دس وـبٚسصی  ٚدبییٗ سفشٗ ػح آة صیشصٔیٙی دس ػح ٚػیع ٚ ،خبِیؿذٖ ٔٛضعیساش دس
اطشا

ثشخی ٔٙبطك ؿٟشی ثضسي ٚجٛد داسد .حجٓ سجٕعی خبِص خبِیؿذٖ ػافشٜٞابی

آة صیشصٔیٙی اص  1900سب  ٚ( 2008عٕذسبً اص ػبَ  ،)1950حذالُ ٔ 4500یّیبسد ٔشش ٔىعات
ثشآٚسد ؿذ ٜاػز ،و ٝثیـش آٖ دس آثخاٛاٖٞابی عٕاذ ٜدس ٙٞاذ ،ایابمر ٔشحاذ ،ٜعشثؼاشبٖ
ػعٛدی  ٚچیٗ (ؿىُ ٚ ،)3آثخٛاٖٞبی دیٍش س داد ٜاػز .اِجش ،ٝسٕبْ ثشآٚسدٞب ثا ٝدِیاُ
عذْ لحعیز دسثبسٔ ٜشٛػ آثذٞی ٚیظ ٜمیٞٝبی آثىـیؿذ ٜلبثُ ثحث ٞؼشٙذ.
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ؿىُ -3س٘ٚذ خبِیؿذٖ ػفشٜٞبی آة صیشصٔیٙی

دس ٔشاوض ؿٟشی عٕذ ،ٜفشایٙذ ؿٟش٘ـیٙی ٔعٕٛمً ٘ش ٞبی ٘فٛر سا افاضایؾ ٔایدٞاذ ٚ ،ایاٗ
ٚضعیز ،سمثیش ثشداؿز ؿذیذ آة صیشصٔیٙی سا سب ا٘ذاصٜای ججشاٖ ٔیوٙذ ،اِجش ٝدس جبٞابیی
و ٝآثخٛاٖ اصاّی صیاشیٗ٘ ،بٔحصاٛس اػاز  ٚأىابٖ سغزیا ٝعٕاٛدی آصاد ٚجاٛد داسد .دس
ؿٟشٞبیی و ٝثش سٚی آثخٛاٖٞبی ٘یٕٔٝحصٛس لشاس داس٘ذ ،ؿاذر خابِیؿاذٖ ػافش ٜثیـاشش
اػز -ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛػح دیضٔٚششیه دس ثب٘ىٛنٔ ،ب٘یُٔ ،ىضیه ،صٙعب ،سیب٘جیٗ  ٚسٛویا،ٛ
 30سب ٔ 50شش اُفز داؿش ٝاػز.
 -1-1-3تْشُتشداسی اص رخایش آب صیشصهیٌی تجذیذًاپزیش

ٔٙبثع ثضسي آة صیشصٔیٙی سجذیذ٘بدزیش دس ثشخی آثخٛاٖٞبی عٕذٔ ٜایسٛا٘اذ ٔٙجاع ثؼایبس
لبثُ اسىبیی ثشای سمٔیٗ آة ثبؿذ .ایٗ لجیُ آثخٛاٖٞب دس ثشاثش ٘ٛػابٖ وٙا٘ٛی الّایٓ ،وابٔالً
سبةآٚس ٞؼشٙذ .ثب ایٗ  ،ٕٝٞػشا٘جبْ ثٟشٜثشداسی اص آٟ٘ب ث ٝصٔبٖ ثؼشٍی خٛاٞذ داؿاز  ٚاص
ایٗ س٘ ٚیبصٔٙذ ٔالح  ٝدلیاك اص ٘ اش ثٟاشٜثاشداسی وبسآٔاذ ،اثاشار اوِٛاٛطیىی  ٚعاذاِز
ٔیبٖ٘ؼّی ٞؼشٙذ .ایٗ ٔٙبثع ٕٞیـ ٝثبیاذ اص ٔٛضاٛعبر اػاششاسظیه سٛػاع ٝثا ٝؿإبس آٚسدٜ
ؿ٘ٛذ و ٝدسخٛس ٔحبِعبر ،دبیؾ ٔ ٚذیشیز ٚیظٞ ٜؼشٙذ .دس حابَ حبضاش وـاٛسٞبیی واٝ
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ثیـششیٗ ٚاثؼشٍی سا ثٙٔ ٝبثع آة صیشصٔیٙی سجذیذ٘بدزیش داس٘ذ عجبسسٙذ اص عشثؼشبٖ ػعٛدی،
ِیجی  ٚاِجضایش (ؿىُِٚ ،)1ی ثٟش ٜثشداسی لبثُ ٔالح ا ٝدس اػاششاِیب ،ایاشأٖ ،صاش ،سا٘ٛغ،
ثٛسؼٛا٘بٛٔ ،سیشب٘ی  ٚدش٘ ٚیض ٚجٛد داسد.
 -2-1-3اثشات خالیشذى سفشُّای آب صیشصهیٌی

ثٟااشٜثااشداسی اص آة صیشصٔیٙاای اص طشیااك چاابٜٞااب ،ثاا ٝاُفااز ػااح آة صیشصٔیٙاای یااب ػااح
دیضٔٚششیه دس یه ٔحذٚدٔ ٜعیٗ ٔٙجش ٔیؿٛدٌ .بٞی اُفاز ػاح آة صیشصٔیٙای ٕٔىاٗ
اػز ٔحّٛة ثبؿذ ،چٔ ٖٛیسٛا٘ذ سخّی ٝآة اص اساضی سا ثٟجاٛد ثخـاذ ٘ ٚاش ٞابی سغزیاٝ
آة صیشصٔیٙی سا ثب فشآٞآٚسدٖ فًبی رخیش ٜثیـشش ثشای ٔبصاد ثبس٘ذٌی دس فصُ ثابسؽ ثاٝ
حذاوثش ثشػب٘ذ .ثب ایٗ  ،ٕٝٞاٌش ٔجٕٛخ ٔیضاٖ ثشداؿز اص ثخـی اص آثخاٛاٖ یاب واُ آٖ ،اص
ٔشٛػ دشؿذٌی ثّٙذٔذر ثیـشش ؿٛد ،اُفز دیٛػش ٝسشاص آة دذیذاس خٛاٞذ ؿذ .چ ٖٛوؼاش
ٕٟٔی اص جشیبٖ آة صیشصٔیٙی ثشای حفظ جشیابٖ سٚدخب٘ا ٝدس آة ٞ ٚاٛای خـاه  /ٚیاب
ثشای سذا ْٚحیبر اوٛػیؼشٓٞبی ٚاثؼش٘ ٝیبص اػز ،ثشداؿاز آة صیشصٔیٙای ،سخّیا ٝطجیعای
آثخٛاٖ سا وبٞؾ ٔیدٞذ (دس ثشخی ٔاٛاسد ثا ٝؿاذر وابٞؾ ٔایدٞاذ) .اثاشار ؿاذیذ ٚ
اػبػبً ثشٌـز٘بدزیش ٘یض ٔیسٛا٘ذ دذیذ آیذ (جذ ،)2َٚثٚ ٝیظ٘ ٜفٛر آة ؿاٛس (جاب٘جی یاب اص
عٕك یب اص ثبم).
 -3-1-3تأثیش تش تاالآهذى تشاص دسیا

خبِیؿذٖ ػفشٜٞبی آة صیشصٔیٙی ،غیش ٔؼشمیٓ دس ثبمآٔاذٖ ساشاص دسیاب سامثیش داسد؛ ثاذیٗ
ٌ ٝ٘ٛو ٝآة سا اص رخیش ٜثّٙذٔذر خـىیٞاب ثا ٝچاشخؾ فعابَ دس ٞیذسٚػافش (دس ػاح
صٔیٗ) ا٘شمبَ ٔیدٞذٟ٘ ٚ ،بیشبً ث ٝا٘شمبَ آة ث ٝالیب٘ٛعٞب ٔٙجش ٔیؿٛد .ثب ایٗ ٔ ،ٕٝٞمیابع ٚ
إٞیز ایٗ فشایٙذ ثب عذْ لحعیز صیبدی ٕٞشا ٜاػاز .ثشسػای حجآ ،ثاب سٕشواض عٕاذسبً ثاش
آثخٛاٖٞبی عٕذ ٜو ٝرخیش ٜثّٙذٔذر آٟ٘ب دس فبصّ ٝػبَٞابی  2000ساب  2008خابِی ؿاذٜ
اػز ،حذالُ ثشآٚسد ٔ 106یّیبسد ٔشش ٔىعت دس ػبَ (ٔعابدَ ٔ 0/3یّایٔشاش دس ػابَ یاب 18
دسصذ ثبمآٔذٖ و٘ٛٙی سشاص دسیب؛ ؿاىُ )3سا ثا ٝدػاز ٔایدٞاذ .ایاٗ سٚؽ  ٚسٚؽٞابی
دیٍش ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝایٗ سلٓ ؿبیذ ثشٛا٘ذ سب ٔ 0/5یّیٔشش دس ػبَ یب ثیـشش افضایؾ یبثذ (30
دسصذ ٔیضاٖ و٘ٛٙی ثبمآٔذٖ سشاص دسیب).
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 -2-3فشایٌذّای تٌضلدٌّذُ کیفیت

سٛػع ٝدبیذاس آة صیشصٔیٙی ٘ ٝسٟٙب ث ٝػجت ٔٛجٛدی ٔٙجع ثب ٔحذٚدیز سٚثاش ٚاػاز ،ثّىاٝ
ث ٝػجت سٙضَ ویفی ٘یض ٔحذٚد ٔیؿٛد .دػشٝثٙذی عٕٔٛی ٔـىالر ویفیز آة صیشصٔیٙای
دس جذ٘ 2َٚـبٖ داد ٜؿذ ٜاػز .دس ایٗ ٘ٛؿشبس عٕذسبً ثش دٔ ٚم٘ ِٝٛخؼز ٔشٕشوض ٔیؿٛد.
سىِٛٛٙطی ٔحبِع ٝآة صیشصٔیٙی دس د ٝٞاخیش دیـاشفزٞابی ٕٟٔای داؿاش ٝاػاز -اص جّٕاٝ
دی٘ٛذ ثٟشش ٔذَ ػبصی عذدی جشیبٖ آة صیشصٔیٙی  ٚا٘شمابَ آمیٙاذ ٜثاب فشایٙاذٞبی ثیش٘ٚای،
ف ٖٛٙجذیذ سعییٗ ػٗ ث ٝسٚؽ ایضٚسٛدی  ٚؿیٕیبیی وأ ٝایسٛا٘اذ دس سطیآٞابی جاٛاٖساش
جشیبٖ آة صیشصٔیٙی ث ٝوبس ٌشفش ٝؿٛد ،ف ٖٛٙطیٛفیضیىی جذیذ ،ف ٖٛٙجذیذ دٚسػاٙجی ٚ
اػشفبد ٜثؼیبس ثیـشش اص  GISثشای ٕ٘بیؾ ٔ ٚمبیؼ ٝػشی دادٜٞبی ٔىب٘ی ثضسي .ثب ایٗ ٕٞا،ٝ
وبسثشد آٟ٘ب دس ٔحبِعبر آة صیشصٔیٙی دس ػح جٟب٘ی ،ث ٝػجت ٞضیٙا ٝثابم  /ٚیاب ظشفیاز
فٙی٘ ٚ ،بسػبییٞبی ؿجىٞٝبی دبیؾ آة صیشصٔیٙی یىذػز ٘یؼزٚ .اثؼشٍی ثٌٕ ٝب٘ٞٝابی
عٕیك  /ٚیب چبٜٞبی وٓعٕك خبٍ٘ی ثشای دبیؾ ویفیزٔ ،ـىُػبص اػز ،چا ٖٛدس حبِاز
ا ،َٚصٔبٖ آِٛدٜؿذٖ آة صیشصٔیٙی سا ث ٝػجت اخشالط ثب سغزی ٝلذیٕیسش ،طٛم٘یساش ٘ـابٖ
ٔیدٞذ ٚ ،دس حبِز د ،ْٚدس ٔعشض آِٛدٜؿذٖ ٔؼشمیٓ دس سمػیؼبر چب ٜلشاس داسد .وٕجٛد
دادٜٞبی لبثُ اسىب ٔب٘ع اص آٖ اػز و ٝجٕعثٙاذی جابٔع ٔ ٚؼاشٙذ دسثابسٚ ٜضاعیز جٟاب٘ی
ویفیز آة صیشصٔیٙی صٛسر ٌیشد.
دادٜٞبی ویفیز آة صیشصٔیٙای ،ثاشای ثؼایبسی اص عبٔاُٞابی سٙاضَدٙٞاذ ٜویفیاز وا ٝدس
جذ٘ 2َٚبْ ثشد ٜؿذ٘ ،ٜبوبفی ،ثؼیبس دشاوٙذ ٚ ٜغبِجبً ٘ابلص اػاز .افاض ٖٚثاش ایاٗ ،لبثّیاز
اطٕیٙبٖ ثشخی دادٜٞب ث ٝدِیُ ف٘ ٖٛٙبٔٙبػت ٕ٘ٝ٘ٛثشداسی ،جبثجبیی  ٚرخیشٜػابصی ضاعیف
ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٚ ،اػشفبد ٜاص دػشٛساِعُٕٞبی ضعیف آ٘بِیض ،دشػؾثشاٍ٘یض اػز .ایاٗ ٚضاعیز ثاٝ
ٚیظ ٜدسثبس ٜثشخی دبسأششٞبی اُسٌب٘یىی ٔصذاق داسد ،و ٝدبیذاسی آٟ٘ب حذالُ اػز  ٚثبیذ
دس حذٚد دبییٗ سـخیص داد ٜؿ٘ٛذ.
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جذٍل2
دستِتٌذی هشکالت کیفیت آب صیشصهیٌی (تش پایِ هٌشأ ٍ فشایٌذّای تٌضل کیفیت)

٘ٛخ ٔـىُ
فشایٙذٞبی ؿٛسؿذٖ

عّزٞبی سیـٝای
سحااشن /جااذایؾ ٘بؿاای اص ٔااذیشیز

دبسأششٞبی ٔٛسد ٘ ش
ٌ ٚ Cl ،Naبٞی SO4 ،Br ،F

ضعیف صساعز آثی؛ صٞىـی ٔعاذٖ یاب
اػشخشاه ٘فز؛ یب آثیبسی ثب آة ػححی
ثذ ٖٚصٞىـی وبفی

آِٛدٌی ٘بؿی اص
فعبِیز ا٘ؼبٖ

آِٛدٜؿذٖ چبٜ

حفبظز ٘بوبفی آثخٛاٖ ٞبی آػیت دزیش
دس ثشاثااش سخّیاا /ٝآةؿؼااشٍی ٘بؿاای اص

دااابسٛطٖٞاااب،SO4 ،Cl ،NH4 ،NO3 ،

 ،Bفّاااااااااضار ػاااااااااٍٙیٗ،DOC ،

فعبِیز ٞبی ؿٟشی  ٚصٙعشی ٚ ،افاضایؾ

ٞیذسٚوشثٗ ٞبی آسٔٚبسیهٞ /بِٛطٖ داس،

سشاوٓ وـز  ٚدأذاسی

ثشخی آفزوؾٞب ٔ ٚشبثِٛیز آٟ٘ب

ػاابخز ضااعیف سمػیؼاابر چااب ،ٜوااٝ

عٕذسبً دبسٛطٖٞبCl ،NH4 ،NO3 ،

أىاابٖ ٚسٚد ٔؼااشمیٓ آة آِااٛد ٜسا ثااٝ
ٚجٛد ٔیآٚسد.

سحشنیبفشٗ
آمیٙذٜٞبی طجیعی

ثااب سغییااشار  pH-Ehآة صیشصٔیٙاای ٚ
حااُؿااذٖ وااب٘یٞااب اص ثبفااز آثخااٛاٖ
اسسجاااابط داسد ٔ ٚاااایسٛا٘ااااذ دس اثااااش

عٕااذسبً ٕٞ -As ٚ F ،Feچٙاایٗ ،Mn ،I

( NO3 ٚ ،Se ،SO4 ،Mg ،Alاص سغزیٝ
دٚسٜٞبی ٌزؿش ٝصٔیٗؿٙبػی)

فعبِیزٞبی ا٘ؼبٖ ،ثٚ ٝیظ ٜصٞىـای آة
دس ٔعاااذٖ  ٚثشٌـاااز دٚثااابس ٜػاااح
ایؼشبثی دس ٔعبدٖ ٔششٚو ٝسـذیذ ؿٛد.

 -1-2-3ساص ٍ کاسّای شَسشذى آتخَاى

ٔٙاابطك ٕٟٔاای دس جٟاابٖ ثااب ٔـااىُ ؿٛسؿااذٖ ٚخاایٓ آة صیشصٔیٙاای  ٚخاابن ،دس ٘شیجااٝ
فشایٙذٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛسٚثشٞ ٚؼشٙذ (ؿىُ:)4
٘ فٛر ثیؾ اص حذ آة ،ػاجت ثبمآٔاذٖ ػاح آة صیشصٔیٙای ٔایؿاٛد ،وأ ٝعٕاٛمً ثاب
آثیبسی ٘بوبسآٔذ  ٚاػشفبد ٜاص آة ػححی ا٘شمبَیبفشا ٝثاٙٔ ٝابطمی وا ٝصٞىـای طجیعای
٘بوبفی اػز ٕٞشا ٜاػز؛
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 ؿٛسی طجیعی ،دیبٔذ دبوؼبصی دٛؿؾ ٌیبٞی طجیعی ثٛ ٙٔ ٝس سٛػع ٝصساعز  ٚافاضایؾ
٘ش سغزی ٝآة صیشصٔیٙی ث ٝحشوز دس ٔیآیذ؛
 دػزخٛسدٌی ٔفشط میٝثٙذی طجیعی ؿٛسی آة صیشصٔیٙی دس صیش صٔایٗ دس اثاش حفاش
چب ٚ ٜدٕذبط وٙششَ٘ـذ ٜآة اص چبٜٞب.
سشٔیٓ ؿٛسؿذٌی آة صیشصٔیٙی دشٞضی ٝٙثٛد ٚ ٜغبِجبً ثشٌـز٘بدزیش اػز ،چا ٖٛآة ؿاٛس
وٙٔ ٝبفز ثضسي  ٚؿىب ٞب سا اؿغبَ ٔیوٙذ ،ثا ٝػاشعز دس ثبفاز آثخاٛاٖٞابی ٔشخّخاُ
ٔٙشـش ٔیؿٛد ٚ ،چٙذیٗ د ٝٞطٔ َٛیوـذ سب ؿؼش ٝؿاٛد ،حشای داغ اص آ٘ىا ٝجشیابٖ آة
ؿیشیٗ دٚثبس ٜثشلشاس ؿذ ٜثبؿذ.
ثش اػبع دشٚفیُ ؿٛسی آة صیشصٔیٙی -عٕك ،آة ؿایشیٗ سٚی آة ؿاٛس چٍابَساش لاشاس
داسدِٚ ،ی وفؿىٙی چبٜٞبی آثیبسی ثشای سذا ْٚیب افضایؾ آثاذٞی غبِجابً ثا ٝجابیٍضیٙی ٚ
دٕذبط ٔمذاسی اص آة صیشصٔیٙی ؿٛس ٔٙجش ٔیؿٛد ،و ٝػذغ اص طشیك آثیابسی ثایؾ اص حاذ
٘فٛر ٔیوٙذ  ٚآثخٛاٖٞبی وٓعٕك سا سحاز سامثیش لاشاس ٔایدٞاذ .ایاٗ دشٚفیاُ ،دس ٘شیجاٝ
ؿٕبسی اص فشایٙذٞب و ٝدس ٔحی ٞبی ٞیذسٚطیِٛٛطیىی ٔعیٗ دذیذ ٔیآیذ ٔیسٛا٘ذ ث ٝطاٛس
طجیعی ٔعىٛع ؿٛد .ایٗ لجیُ ٚضعیزٞب حؼبػیز ٚیظٜای دس ثشاثش اخشالَ ٞیذسِٚیىی دس
اثش ثشداؿز آة صیشصٔیٙی داس٘ذ ٘ ٚیبصٔٙذ سـخیص ٔ ٚذیشیز دلیك ٞؼشٙذ.
 -2-2-3آسیةپزیشی آتخَاى دس تشاتش آلَدگی اًساًی

ٌضاسؽٞب دسثبس ٜآِٛدٌی آة صیشصٔیٙی ٘بؿی اص فعبِیازٞابیی وا ٝا٘ؼابٖ دس ػاح صٔایٗ
ا٘جبْ ٔایدٞاذ ،ثاب س٘ٚاذی فضایٙاذ ،ٜدس وـاٛسٞبی صاٙعشیؿاذ ،ٜػابثمٝای  40ػابِ ٚ ،ٝدس
وـااٛسٞبی دس حاابَ سٛػااع ،ٝػاابثم 25 ٝػاابِ ٝداسد .دِیااُ عٕااذ ٜایااٗ ٚضااعیز ،فمااذاٖ
ػیبػزٞبی غیاش ٔٙفعال٘ا ٝدس ٔٛضاٛخ حفبظاز اص آثخاٛاٖ اػاز .ثؼایبسی اص سٚیاذادٞبی
آِٛدٌی ،احشٕبمً ث ٝدِیُ دبیؾ ضعیف ویفیز آة صیشصٔیٙیٞ ،یچٍبٔ ٜـخص ٕ٘یؿا٘ٛذ.
آثخٛاٖٞاب دس ٔمبیؼا ٝثاب دیىاشٜٞابی آة ػاححی ،آػایتدازیشی ثؼایبس وٕشاشی دس ثشاثاش
آِٛدٌیٞبی ٘بؿی اص فعبِیزٞابی ا٘ؼابٖ داس٘اذِٚ ،ای ٚلشای آِاٛد ٜؿا٘ٛذ ،آِاٛدٌی صٔابٖ
دساصی ثبلی ٔیٔب٘اذ  ٚساشٔیٓ آٖ ثا ٝػاجت دػاششع٘بدازیشی فیضیىای  ٚػابخشبس ٔشخّخاُ
آثخٛاٖ دؿٛاس اػز.
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یىی اص ٚیظٌیٞبی ٔٔ ٟٓحی ٞب  ٚخبنٞبی ٔشخّخُ ،دشب٘ؼیُ آٟ٘ب ثشای وبٞؾ آِٛدٌی
طجیعی اػز .آػیتدزیشی آثخٛاٖ دس ثشاثش آِاٛدٌیٔ ،عٕاٛمً سابثعی اص خصٛصایبر راسای
دشٚفیُ خبن  ٚص ٖٚاؿجبخ٘ـذ( ٜیب میٞٝبی ٔحصٛسوٙٙذ )ٜدس ٘ ش ٌشفشٔ ٝیؿاٛد .ثاب ایاٗ
 ،ٕٝٞثب ایٙى ٝسٕبْ دشٚفیُٞبی خبن ث ٝیه ا٘اذاص ٜدس وابٞؾ آِاٛدٌی اثاشثخؾ ٘یؼاشٙذ،
آثخٛاٖٞبی عٕیكسش احشٕبمً سٟٙب اص آمیٙذٜٞبی ٔمب ْٚسمثیش ٔایدزیش٘اذ (٘یشاشار ،ؿاٛسی ٚ
ٔٛاد اُسٌب٘یه ٔصٛٙعی ٔعیٗ) .یه عبُٔ ٔ ،ٟٓثٚ ٝیظ ٜدس میٞٝابی سحىایٓیبفشا ،ٝاحشٕابَ
ا٘شمبَ س ٚث ٝدبییٗ آمیٙذ ٜاص طشیك ٔؼیشٞبی سشجیحی اػاز .ایاٗ ٚضاعیز ،آػایتدازیشی
آثخٛاٖ سا دس ثشاثش آمیٙذٜٞبیی و ٝدس غیش ایٗ صٛسر دس اثش جزة  /ٚیب دس اثاش فشٚدبؿای
ثیِٛٛطیىی حز

ٔیؿذ٘ذ افضایؾ صیبدی ٔیدٞذ.

آِٛدٌی ثضسئمیبع آة صیشصٔیٙی ٔیسٛا٘ذ دس اثش ٔٙبثع ٘محٝای صٙعشی ٘بؿی اص ٘ـاز یاب
سخّی ٝاسفبلی دس ٔحذٚدٜٞبی آػیتدزیش ٕٞشا ٜثبؿذ .ثب ایٗ ٔ ،ٕٝٞـىالر ثؼیبس دٟٙبٖساش ٚ
ٌؼششدٜسش ،اص ثشخی سا ٚ ٜسػٓٞبی دفع فبضالة ؿٟشی  ٚوـبٚسصی ٘بؿی ٔیؿٛد.
اٌاش دفاع ثٟذاؿاشی ثاب ػابٔب٘ٞٝابی سعجیاٝؿاذ ٜدس ٔحاُ ا٘جابْ ؿاٛد (چبِاٞٝابی فااشٚوؾ،
ٔخضٖٞبی فبضالة ،چبٜٞبی فبضالة) ٔیسٛا٘ذ ث ٝافضایؾ لبثُ سٛج ٝسغزی ٝآة صیشصٔیٙای
دس آثخٛاٖ ٞبی ٘بٔحصٛس ٔٙجش ؿٛدِٚ ،ی سٙضَ لبثُ سٛج ٝویفیز آة صیشصٔیٙای سا ٘یاض دس
دی داسد (٘بؿی اص ٘یششار ،وشثٗ اُسٌب٘یه ٚ ،سشویجبر ٔصٛٙعی ػإی) .دس ٘اٛاحی ؿاٟشی
و ٝدفع دؼبة اص طشیك ِِٞٝٛبی فبضالة ا٘جبْ ٔیؿٛد ،حجٓ صیبد دؼبة ثب حاذالُ سصافیٝ
غبِجبً ثشای آثیبسی غشلبثی وـزٞب اػشفبدٔ ٜیؿٛد ،ؤ ٝیسٛا٘اذ ثا ٝافاضایؾ  ٚآِاٛدٜؿاذٖ
آة صیشصٔیٙی ٔٙجش ؿٛد .افض ٖٚثش ایٗ ،دس ثؼیبسی اص ٘ٛاحی ؿٟشی ،صٙبیع وٛچهٔمیبع
فشاٚاٖ (ٔـخصبً ٘ؼبجی ،چشْػابصیِ ،جبػـاٛیی  ٚسعٕیشٌابٚ ٜػابیُ ٘مّیا ،)ٝدؼابة سِٛیاذ
ٔیوٙٙذ (ؿبُٔ سٚغٗ ػٛخش ٚ ٝحالَٞب) و ٝغبِجبً دس ػح صٔیٗ دفع ٔیؿٛد.
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ؿىُ -4فشایٙذٞبی اصّی و ٝػجت ؿٛسؿذٖ آثخٛاٖ ٔیؿ٘ٛذ.
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افضایؾ ٔحص َٛوـبٚسصی ،غبِجبً ثاب اػاشفبد ٜفضایٙاذ ٜاص وٛدٞابی غیاش اُسٌب٘یاه  ٚطیاف
ٚػیعی اص آفزوؾٞبی ٔصٛٙعی اػشٕشاس ٔاییبثاذٔ .اٛاسد ثؼایبسی اص ٕٞجؼاشٍی ٘ضدیاه
ٔیبٖ ٘یشاشار ثابم دس آة صیشصٔیٙای وآعٕاك ٚ ،وـابٚسصی ٌاضاسؽ ؿاذ ٜاػاز ( ٚعاذْ
٘یششارصدایی دس خابنٞابی ٘فٛردازیش) .صٚاَدازیشی ثبصٔب٘اذ ٜآفازواؾٞابی ٔحّاٚ َٛ
ٔشحشنٚ ،لشی دس اثش ؿؼشٝؿذٖ سب صیش لبعذ ٜص ٖٚخابن ا٘شمابَ یبثاذ ،ثا ٝطاٛس ٔحؼٛػای
وبٞؾ ٔییبثذ .ایٗ ٘ٛخ آِٛدٌی اص وـبٚسصی دیٓ ٘ ٚیض آثی ٘بؿی ٔیؿٛد ٚ -ثاب ایٙىا ٝدس
ف ٖٛٙآثیبسی دلیك اص ٘ ش سئٛسی ،أىبٖ وبٞؾ سّفبر دس اثش آةؿؼشٍی ٚجٛد داسدِٚ ،ای
ٔیسٛا٘ذ افضایؾ ؿٛسی آة ثشٌـشی آثیبسی ث ٝآة صیشصٔیٙی سا ٘شیج ٝدٞذ.
 -4آب صیشصهیٌی -سٍیاسٍیی تا چالش حکوشاًی
 -1-4تقَیت پایِّای حکوشاًی

حىٕشا٘اای آة صیشصٔیٙاای سا اعٕاابَ الشااذاس ثااشای دیـااجشد وااٙؾ جٕعاای ٔؼاائٛم٘ ٝثااشای
ثٟشٜثشداسی دبیذاس  ٚوبسآٔذ  ٚحفبظز ٔٙجع ثا٘ ٝفاع ثـاش  ٚاوٛػیؼاشٓٞابی ٚاثؼاش ٝسفؼایش
ٔیوٙٙذ .دشٚط GW-MATE ٜو ٝثب ٕٞىبسی ثب٘ه جٟاب٘ی ٕٞ ٚیابسی جٟاب٘ی آة ()GWP
دس فبصّ ٝػبَٞبی  2001سب  2011ا٘جابْ ؿاذ ،ثا ٝایاٗ جٕاعثٙاذی سػایذ وا٘ ٝبوابٔیٞابی
ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی ،ثیـشش ٘بؿی اص سٕٟیذار ضعیف حىٕشا٘ای اػاز ساب دسن ٘بوابفی
دسثبسٙٔ ٜجع.
ثیـشش وـٛسٞب (٘ ٕٝٞ ٝآٟ٘ب) سٕٟیذار حمٛلی وبفی ثشای ٔذیشیز ٔصش

ٔٙجع داس٘ذِٚ ،ی

ثؼیبسی فبلذ سشسیجبر ٟ٘بدی ثبوفبیاز  ٚظشفیاز اجشایای ثاشای دیابدٜػابصی ایاٗ سٕٟیاذار
ٞؼشٙذ .ضشٚسر جذی ثشای سٛج ٝث ٝضعفٞبی ٟ٘بدی ،وٕجٛد دشػأ ،ُٙـابسوز ٘بوابفی
ریٙفعبٖ  ٚفمذاٖ دزیشؽ ٔؼئِٛیز ٚجٛد داسد .افض ٖٚثش ایٗ ،حفبظاز اص آة صیشصٔیٙای دس
ثشاثش آِٛدٌی ،ثب چبِؾٞبی فٙی دس حٛص ٜثشسػی  ٚدبیؾ ٚ ،چبِؾٞابی ٟ٘ابدی دس حاٛصٜ
ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖ دػشٍبٜٞبی آة  ٚوبسثشی اساضی ٘یض سٚثش ٚاػز.
 -1-1-4هقیاع جغشافیایی -یک هالحظِ کلیذی

آة صیشصٔیٙی سٛصیع ٌؼششدٜای داسدِٚ ،ی دس ثیـشش جبٞب اػبػبً یاه ٔٙجاع ٔٛضاعی اػاز.
ثٙبثشایٗٔ ،ذیشیز ٔٙجاع  ٚحفبظاز دس ثشاثاش آِاٛدٌی ثبیاذ ٘ضدیاه ٔصاش وٙٙاذٌبٖ آة
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صیشصٔیٙی  ٚآِٛدٜوٙٙذٌبٖ ثبِم ٜٛا٘جبْ ٌیشد ٚ ،ثبیذ دس ٚاحذٞبی ٔاذیشیز آة صیشصٔیٙای
 /ٚیب ٔحذٚدٜٞبی حفبظزؿذ( ٜثب سعشیف سٚؿٗ ٔشصٞب ثاش اػابع ٔاٛاصیٗ عّٕای) ٞاذایز
ؿٛد .دس حبِی و ٝحٛض ٝآثشیضٚ ،احذ فًابیی ثٙیابدی ثاشای وابسثشد ٍ٘اب ٜیىذبسچا ٝؿإبس
ٔیآیذ ،ثبیذ ثب ایٗ ٚالعیز ٕٞؼبص ؿٛد وٚ ٝاحذٞبی آة صیشصٔیٙی وا ٝثاش دبیأ ٝعیبسٞابی
ٞیذسٚطیِٛٛطیىی سعشیف ٔیؿ٘ٛذ ،چابسچٛة فًابیی ٔٙبػات ثاشای ٔاذیشیز  ٚحفبظاز
آة صیشصٔیٙی ٞؼشٙذ  .افض ٖٚثش ایاٗ ،دس حابِی وا ٝػیؼاشٓ سٚدخب٘ا ٝسحاز ػایحش ٜجشیابٖ
اػز ،سفشبس ثیـشش آثخٛاٖٞب سا رخیش ٜثضسي آة صیشصٔیٙی آٟ٘ب سعیایٗ ٔایوٙاذ .اص ایاٗ سٚ
دس ثشخی ٔحی ٞبی ٞیذسٚطیِٛٛطیىی ،سٚیىشد فًبیی ٘یبصٔٙذ سعذیُ خٛاٞذ ثٛد.
ً -2-1-4قش دٍلت

دشٚط GW-MATE ٜدس ٔٙابطك ٔخشّاف جٟابٖ ثاب سـاىیالر دِٚشای  ٚریٙفعابٖ خصٛصای
دسثبسٔ ٜذیشیز  ٚحفبظز آة صیشصٔیٙی ٕٞىبسی داؿز  ٚثا ٝایاٗ جٕاعثٙاذی سػایذ واٝ
٘مؾ وّیذی دِٚزٞب ث ٝؿشح صیش اػز:
 اطٕیٙبٖ اص ایٙى ٝیه ٟ٘بد ّٔی ٔـخص ثب ؿعت ٘بحیٝای /حٛضٝای (ثشای دػاشٍبٜٞابی
اػشب٘ی) ،ثب ٔمٔٛسیز حىٕشا٘ی آة صیشصٔیٙی (ثب ٔؼئِٛیز ،اخشیبس ،سمٔیٗ ٔبِی ،ظشفیاز
 ٚدبػخٍٛیی سٚؿٗ) ٕٞ ٚىبسی ٘ضدیه ثب ٔذیشیز آة ػححی ٚجٛد داسد؛
 فشآٞآٚسدٖ چبسچٛثی ثشای ٔاذیشیز  ٚثش٘بٔاٝسیاضی آة صیشصٔیٙای ،ؿابُٔ ؿٙبػابیی
آثخٛاٖٞبی اِٛٚیزداس و ٝإٞیاز اجشٕابعی الشصابدی  ٚاوِٛاٛطیىی داس٘اذ ،ثشسػای
ٔٙجع ٚ ٚضعیز /سیؼهٞبی ویفیز ،سعشیف سذاثیش ٔذیشیز  ٚاسصیبثی اثشثخـی آٟ٘اب-
 ٚثذیٗ سشسیت اطٕیٙبٖ اص یىذبسچٍی عٕٛدی ٔیبٖ ػحٛح ّٔی ٔ ٚحّی (ؿىُ)5؛
 دیـااجشد یىذاابسچٍی ػیبػاازٞااب اص طشیااك ٌفااز ٌ ٚااٛی اثااشثخؾ دسثاابسٔ ٜالح اابر
دبیذاسی آة صیشصٔیٙی دس سِٛیذ وـبٚسصی ،سامٔیٗ آة ؿاٟشی٘ ،اش ٌازاسی ا٘اشطی ٚ
وبسثشی اساضی.
 -3-1-4اقتصاد سیاسی اصالح حکوشاًی

ٕٔىٗ اػز سٛجیٞ ٝضی -ٝٙفبیذ ٜثشای اصالح حىٕشا٘ی آة صیشصٔیٙی ثاشای وؼات اعشجابس
ػیبػی وبفی ثبؿذِٚ ،ی ٔالح بسی ٚجٛد داس٘ذ و ٝغبِجبً سامثیشی عٕاذ ٜثاش سحماك یاب عاذْ
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سحمك اصالحبر دس عُٕ خٛاٙٞذ داؿاز  .دس ٚالاعٚ ،ضاع ٔٛجاٛد ثا٘ ٝفاع ٔٙابفع سیـاٝداس
ثشخی ٌشٜٞٚب اػز ٚ ،ثب ایٙى٘ ٝشبیج ٔٙفی ٘بؿی اص ثٟشٜثاشداسی آة صیشصٔیٙای ،ثؼایبسی سا
ٔشمثش ػبخش ٝاػزٛٙٞ ،ص ٞ ٓٞؼشٙذ وؼب٘ی و ٝدس صٔش٘ ٜفعثش٘ذٌبٖ لشاس داس٘ذٔ .شص ثابسیىی
ٔیبٖ ٘بآٌبٞی اص سیؼاه ٞابیی وأ ٝشٛجا ٝآة صیشصٔیٙای اػاز  ٚدفابخ صابدلب٘ ٝاص ٔٙابفع
ثٟشٜثشداسی ٚ ،فؼبد آؿىبس  ٚثیاعشٙبیی ٘ؼجز ث ٝدیبٔذٞبی ٔٙفی ؿاٙبخشٝؿاذٚ ٜجاٛد داسد.
اثشثخؾسشیٗ سا ٜثشای ٔمبثّ ٝثب سا ٚ ٜسػٓ ثیٕبس ،وٕاه ثا ٝاسسمابی دسن ٔحاذٚدیزٞاب ٚ
آػیتدازیشیٞابی آة صیشصٔیٙای دس ٔیابٖ سٕابْ ریٙفعابٖ ٚ ،ؿافبفیز اطالعابر اص طشیاك
دػششػی آصاد ث ٝدادٜٞب دسثبسٔ ٜجٛصٞبی ثشداؿاز چابٔ ،ٜجٛصٞابی دفاع ثبطّاٚ ٚ ٝضاعیز
ٔٙجع آة صیشصٔیٙی  ٚویفیز آٖ اػز.
دس ٔٙبطمی و ٝسمبضبی آة ثشای وـبٚسصی آثای صیابد اػازٔ ،حای ٞیاذسٚطیِٛٛطیىی ٚ
اجشٕبعی الشصبدی یاه آثخاٛاٖ ٔعایٗٔ ،عٕاٛمً خاٛدؽ ٔـاىُ ٔاذیشیزٔ ٚ ،حاذٚدیز
ساٜحااُٞاابی ٔااذیشیز سا ٔـااخص ٔاایوٙااذ .اص ایااٗ س ،ٚآؿااىبس اػااز واا٘ « ٝؼااخٝدیچاای
یهؿىُ ثشای ٕٝٞجب» دس ٔذیشیز ٔٙبثع آة صیشصٔیٙی غیش ٔٙحمای اػاز .افاض ٖٚثاش ایاٗ،
چ ٖٛػیؼشٓٞبی آة صیشصٔیٙی دیٛػش ٝدس حبَ سحٞ َٛؼشٙذ ٚ ،عذْ لحعیاز لبثاُ سٛجاٚ ٝ
ٌب ٜسغییش ػشیع ٚجٛد داسد ،سٚیىشد سحجیمای ثأ ٝاذیشیز ٔٙابثع آة صیشصٔیٙای ،اسجحیاز
ثبمیی دس ٔمبیؼ ٝثب جذیز دس ٔذیشیز دس صٔبٖ ثحاشاٖ داسد .سٚیىاشد ٔاذیشیز دس ٘اٛاحی
ؤ ٝصش

آة «ٔٙحصشاً اص ٔٙبثع آة صیشصٔیٙی» سمٔیٗ ٔایؿاٛد دس ٔمبیؼا ٝثاب ٘اٛاحی واٝ

ٔٙبثع لبثُ سٛج ٝآة ػححی  ٚصیشصٔیٙی دس ٘ضدیه  ٓٞلشاس داس٘اذ ثؼایبس ٔشفابٚر خٛاٞاذ
ثٛد .افض ٖٚثش ایٗ ،مصْ اػاز دس ٔٙابطمی وا ٝدس حابَ حبضاش ثشداؿاز آة صیشصٔیٙای دس
ثخؾ اع ٓ آٟ٘ب وٓ اػزٔ ،ب٘ٙذ ٔٙبطك جٛٙة صاحشای ثاضسي افشیماب ،اص اثشاذا ثاش سٛػاعٝ
ٔٙبثع آة صیشصٔیٙیٔ ،ذیشیز اعٕبَ ؿٛد.
 -2-4سٍیکشدّا تِ هذیشیت استفادُ اص چاُ تشای آتیاسی
ًَ -1-2-4احی «صشفاً هتکی تِ آب صیشصهیٌی»

٘خؼشیٗ ٚاوٙؾ دِٚزٞب ث ٝخبِیؿذٖ ػفشٜٞبی آة صیشصٔیٙی دس ٘ٛاحی «صاشفبً ٔشىای ثاٝ
آة صیشصٔیٙاای» ،دیـااٟٙبد ػااشٔبیٌٝاازاسیٞاابی عٕااذ ٜثااشای ثٟجااٛد سغزیاا ٝآثخااٛاٖ  /ٚیااب
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سىِٛٛٙطی آثیبسی «وبسآٔذ» اػز .دس حبِی وٞ ٝش دٚی ایٗ الذأبر سمثیش خٛاٙٞذ داؿاز،
ٔحذٚدیزٞبی ٕٟٔی ،چ ٝدس خٛد ساٞىبسٞب  ٚچ ٝدس ؿشای ٔیذا٘ی ٚجٛد داسد.

ؿىُ -5چبسچٛة وّی ثش٘بٔٝسیضی ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی
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دس ٚالعیز ،چٙب٘چ ٝدبیذاسی فیضیىی ٔٛ ٙس ثبؿذ ،سالؽٞب ثبیذ ثش وبٞؾ اػاشفبدٔ ٜصاشفی،
ٕٞ ٚضٔبٖ ثش اسسمبی ثٟشٜٚسی ٔصش

آة ثشای حفظ دسآٔذ صاسعابٖ سٕشواض داؿاش ٝثبؿاذ.

ایٗ وبس ثبیذ ثا ٝثؼاشٝای اص الاذأبر ٔاذیشیز عشضا ٚ ٝسمبضاب ثا ٝعٙاٛاٖ ثخـای اص ثش٘بٔاٝ
ٔذیشیز ٔشٛاصٖ آثخٛاٖ ٔٙجش ؿٛد .ػاذغ مصْ اػاز سشویات ٔٙبػات اثضاسٞابی ٔاذیشیز
(ٔـبسوز ریٙفعبٖ /ثٟشٜثاشداساٖ  ٚسٕٟیاذار ٔمشساسای ثإٞ ٝاشأ ٜـاٛقٞابی ٔابِی) ثاشای
لبدسػبخشٗ دبمیؾ  ٚدیبدٜػبصی ثش٘بٔ ٝؿٙبػبیی ؿٛد.
دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ،ػیبػز و٘ٛٙی دسثبس ٜلیٕزٞبی سًٕیٙی ٔحص ٚ َٛیبسا٘اٞٝابی ثایؾ
اص حذ ثشق ،ث ٝعٛٙاٖ یه ضاذ ٔـاٛق لاٛی ثاشای ریٙفعابٖ ثاشای ٕٞىابسی ثاب ثش٘بٔاٞٝابی
ثّٙذٔذر ثٟش ٜثشداسی دبیذاس آة صیشصٔیٙی  ٚسٚیابسٚیی ثاب ایاٗ ٚالعیاز وا ٝآثخاٛاٖٞابی
ضعیف سغزیٝؿذٕ٘ ٜیسٛا٘ٙذ اص الشصبدٞبی ٘بٔٙبػت وـبٚسصی دـشیجب٘ی وٙٙذ عُٕ ٔیوٙذ.
دس ایٗ ٔٛاسدٕٞ ،ابٍٙٞی ثٟشاش ػیبػازٞاب ،دایؾ اص آ٘ىا ٝثا ٝػاشان ثش٘بٔاٞٝابی ٔـابسوشی
ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی سفش ٝؿٛد اػبػی خٛاٞذ ثٛد (ؿىُ.)5
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آثیبسی ثب آة صیشصٔیٙی دس ثؼیبسی اص ٔٙبطك آثشفشی و ٝسحز دٛؿؾ وب٘بَٞبی آثیبسی ٘یاض
لشاس داس٘ذٌ ،ؼششؽ ٚػیعی یبفش ٝاػزٌ .بٞی ٘یض ٕٞضٔبٖ یبسا٘ٞٝبی دِٚز ٔـٛق آٖ اػز.
دس ثشخی ٔٛاسد  30سب  60دسصذ ٘یابص آة آثیابسی دس چٙایٗ ٔحای ٞابیی اص چابٜٞاب سامٔیٗ
ٔیؿٛد ٚ ،جبِت اػز وٙٔ ٝـم ثخـی اص ایٗ آة٘ ،ـز اص وب٘بَ آثیبسی اػز .ثٟشٜثشداسی
سّفیمی دس جبٞبیی ثٚ ٝجٛد ٔیآیذ و ٝخذٔبر اسایٝؿذ ٜاص وب٘ابَ آة ،ضاعیف اػاز ،دس
٘شیج ٝػجت ٌؼاششؽ حفاش چابٜٞابی خصٛصای ٔایؿاٛد .ایاٗ ؿای ٜٛثٟاشٜثاشداسی اص آة
صیشصٔیٙی و ٝاػبػبً ثیثش٘بٔ ،ٝثذ ٘ ٖٚبسر ٔ ٚذیشیز٘ـذ ٜاػزٔ ،ایسٛا٘اذ ثا ٝخابِیؿاذٖ
آثخٛاٖ سب عٕكٞبیی ؿٛد و ٝچبٜٞبی آة سا سحز سمثیش لشاس دٞذ ٚ ،ثذیٗ سشسیت ،وبسآیی
دٕخٞبی اسصاٖ آثیبسی دس ػح صٔیٗ سا ٔخشُ ٔیػابصد  ٚػاجتػابص ٚسٚد آة صیشصٔیٙای
ؿٛس ٔیؿٛد .دس ایٗ ٔیبٖ ،دس ثشخی ٘ٛاحی سحز دٛؿؾ وب٘بَ آثیبسیٙٞ ،اٛص ٞآ اػاشفبدٜ
ثیسٚیٞ ٚ ٝذسسفز آة ػححی ٚجٛد داسد ،وا ٝػاجت ٔب٘اذاثیؿاذٖ اساضای وـابٚسصی،
ؿٛسؿذٖ خبن  ٚوبٞؾ لبثّیز سِٛیذ وـبٚسصی ٔیؿٛد.
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ٚلشی ثٟشٜثشداسی سّفیمی دس چبسچٛة ثش٘بٔٝسیضی ٔٙبثع آة صٛسر ٌیشدٙٔ ،ابفع ثابِمٜٛای
ٔیسٛا٘ذ حبصاُ ؿاٛد .دس ایاٗ وابس ثبیاذ ثا ٝیاه ساٛاصٖ ا٘ذیـایذ وا ٝاص اُفاز ػاح آة
صیشصٔیٙی دس دساصٔذر دشٞیض ٕ٘بیذ  ٚدس عیٗ حبَ ثب ثبمآٔذٖ ػاح آة صیشصٔیٙای ٔمبثّاٝ
وٙذ ٔ ٚب٘ذاثی  ٚؿٛسؿذٖ خبن سا وبٞؾ دٞذ .مصْ اػز ثش دبی ٝؿٙبخز ثشٓٞوٙؾٞابی
آة ػححی -صیشصٔیٙی ،سصٕیٌٓیشی ؿٛد وذأیه اص ٔمبطع وب٘بَٞبی دسجا ٝیاه  ٚدٚ
آثیبسی دٛؿؾداس ؿ٘ٛذٔ .ذیشیز ثش٘بٔٝسیضیؿذ ٜثبیذ افضایؾ سِٛیذ وـبٚسصی سا اص طشیاك
ثٟجٛد دس سشاوٓ وـز  ٚثٟشٜٚسی آة ،ثذِ ٖٚحٕٝدیاذٖ دبیاذاسی ٔصاش

آة صیشصٔیٙای

أىبٖدزیش ػبصد .ثب ایٗ ٕٔ ،ٕٝٞىٗ اػز ٔٛا٘ع ٕٟٔی ثش ػش سأ ٜذیشیز سّفیمی دس ٘اٛاحی
سحز دٛؿؾ وب٘بَ آثیبسی (اصالح وب٘بَ ،ثشقسػب٘ی ث ٝسٚػشب  ٚػبخز چبٚ )ٜجٛد داؿاشٝ
ثبؿذ ،اص جّٕٔ ٝمبٔٚز اجشٕبعی ػیبػیٔ ،ؼئِٛیز ٔشفشق ٟ٘بدی  ٚایٙشػی ٔٙفی.
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سغزی ٝآة صیشصٔیٙی ٔ ٚالح بر ویفیز ثبیذ ثخـی اص ضٛاث مصْامجشای صیؼزٔحیحی
دس اساضی وـبٚسصی ثبؿذ .ث ٝوبسٌیشی سا ٚ ٜسػٓٞبی اثشثخؾ ثشای وـز (ؿبُٔ وٙشاشَ
وٛد اُسٌب٘یه  ٚغیش اُسٌب٘یه  ٚاػشفبد ٜاص آفزوؾ ،ا٘شخبة ٔحص َٛاصّی  ٚاػاشفبد ٜاص
ٌیبٞبٖ دٛؿـی ثشای جزة ٔٛاد ٔغزی ،جٕعآٚسی  ٚدفع وٛد دأی  ٚسجذیُ اساضی لبثاُ
وـز ث ٝوبسثشیٞبی وٕشش ٔششاوٓ) ٔیسٛا٘ٙاذ ٔفیاذ ٚالاع ؿا٘ٛذٞ ،اش چٙاذ ٔمیابع صٔاب٘ی
سحمك اثشار ٔثجز دس ثؼیبسی اص آثخٛاٖٞب ثؼیبس طاٛم٘ی اػاز .دس ػابَٞابی اخیاش چٙایٗ
الذأبسی دس چبسچٛة ٔذیشیز سٛاصٖ ٔٛاد ٔغزی دس واُ ٔضسعا ٝیاب دیىاش ٜآة صیشصٔیٙای
سشویت ؿذٜا٘ذ .ثب ایٗ  ،ٕٝٞحشی ایٗ ساذاثیش ٕ٘ایسٛا٘اذ دس ٕٞاٝجاب ثٟجاٛد مصْ دس ویفیاز
سغزی ٝآة صیشصٔیٙی سا ٔحمك ػبص٘ذ  ٚدس ثشخای ٔاٛاسد ،ضاٛاث ػاخزٌیشا٘اٝساش دسثابسٜ
وبسثشی اساضی مصْ اػز .ثاشای ٕ٘٘ٛا ،ٝدس دٟٙاٞٝابی سغزیا ٝدس ٘ضدیاه چابٜٞابی سامٔیٗ
عٕٔٛی ٘جبیذ وـبٚسصی صٛسر ٌیشد ٔ ٚیسٛا٘ذ ث ٝعشص ٝجٍّٙی یب چٕٙضاس سجذیُ ؿاٛدٚ ،
غبِجبً ٔحی ثباسصؽسشی ثشای جٛأع ٔحّی ث ٝؿٕبس ٔیآیٙذ ٕٝٞ .ایٗ الذأبر ثأ ٝـابسوز
ٌؼششد ٜریٙفعبٖ  ٚججشاٖ ٔبِی صاسعبٖ دس اساضی حفبظزؿذ٘ ٜیبص داسد .ثٙبثشایٗ ،چبسچٛة
حىٕشا٘ی ٟ٘ ٚبدی ؤ ٝـٛق ٔـبسوز ٔحّی  ٚسایض٘ای ،دبػاخٍٛیی  ٚدازیشؽ ٔؼائِٛیز
ثبؿذ ضشٚسر داسد.
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دٛیبیی سٛػع ٝؿٟشی عٕیمبً ثب آة صیشصٔیٙی دس ٓٞسٙیذ ٜؿذ ٜاػاز ٚ -ایاٗ أاش ثاذیٗ ٔعٙاب
اػز ؤ ٝالح بر آة صیشصٔیٙی ثبیذ ث ٝطٛس وبُٔ دس ٔذیشیز صیشػبخز ٔ ٚحی صیؼز
ؿٟشی یىذبسچ ٝؿٛد .ثش٘بٔٝسیضی آة صیشصٔیٙی یه اِضاْ دبی ٝثشای ٔذیشیز ٘ٛاحی ؿٟشی
اػز ،ثٚ ٝیظ ٜجبٞبیی و ٝاص چبٜٞبی فشاٚا٘ای ثشداؿاز صاٛسر ٔایٌیاشد ،یاب ا٘شمابَٞابی
ثضسئمیبع آة ثٛ٘ ٝاحی وٚ ٝاثؼشٍی صیابدی ثا ٝآة صیشصٔیٙای ٔحّای داس٘اذ ساذاسن
دیذٔ ٜیؿٛد ٕٞٝ٘ٛ٘ .بی فشاٚا٘ای دس ػشسبػاش جٟابٖ اص ٔـاىالر ثؼایبس دشٞضیٙا ٝدس غیابة
ثش٘بٔٝسیضی آة صیشصٔیٙی ٚجٛد داسد .ثشخی اص ٔؼبیُ وّیاذی وا ٝثبیاذ ٔاٛسد سٛجا ٝلاشاس
ٌیشد ث ٝؿشح صیش اػز:
 حفبظز  ٚاػشفبد ٜدبیاذاس اص ٔٙابثع آة صیشصٔیٙای وا ٝسامٔیٗ عٕأٛی آة سا ثاش عٟاذٜ
داس٘ذ؛
ٔ ذیشیز سّفیمی ٔٙبثع آة صیشصٔیٙی دس ػبصٔبٖٞبی سمٔیٗ آة؛
 اعٕبَ ضٛاث دسثبس ٜثٟشٜثشداسی خصٛصی اص ٔٙبثع آة صیشصٔیٙی دس ٘ٛاحی ؿٟشی؛
 اسخبر سٚیىشد یىذبسچ ٝدس سمٔیٗ آة  ٚدفع ثٟذاؿشی فبضالة دس ؿٟشٞب؛
 سعشیف ساٞ ٜبی عٍّٕشایب٘ ٝثشای وبٞؾ سٟذیذار آِٛدٌی صٙعشی ثشای آة صیشصٔیٙای
دس ؿٟشٞب؛ ثب دس ٘ شٌشفشٗ دؼبة ؿٟشی ث ٝعٛٙاٖ یه ٔٙجع اسصؿٕٙذ.
ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی دس ؿٟشٞب ثبیذ ثب دیٍش ثخؾٞاب ،اص جّٕا ٝدفاع ثٟذاؿاشی
فبضالة /صٞىـی ٕٞخٛا٘ی داؿش ٝثبؿاذ .ایاٗ ٟٔآ ٘یبصٔٙاذ ٕٞابٍٙٞی اثاشثخؾ ٔشاجاع ٚ
دػشٍبٜٞبی فشاٚآٖٟٔ( ٚ ،سش اص  )ٕٝٞثب ٔذیشیز وبسثشی اسضی ؿٟشی اػاز .دیابدٜػابصی
ثش٘بٔ ٝثبیذ ٔشحّٝای صٛسر ٌیشد ٚ ،ثشٓٞوٙؾ ػبصٔبٖیبفش ٝثب ریٙفعبٖ اص طشیك ػبص  ٚوابس
ٔخشّف سایض٘ی ٚجاٛد داؿاش ٝثبؿاذ .دیابدٜػابصی ٕٔىاٗ اػاز ٘یبصٔٙاذ سمٛیاز سشسیجابر ٚ
دی٘ٛذٞبی ٟ٘بدی ،افضایؾ اػبػای ػاشٔبیٌٝازاسی ،ثٟجاٛد ٔصاش

آة صیشصٔیٙای  ٚدابیؾ

دبػخ آثخٛاٖ ،اطالخسػب٘ی عٕٔٛی اثشثخؾ ٚ ،ثش٘بٔٞٝبی ظشفیزػبصی ثبؿذ.
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آب سیزسمیىی یک مىثع طثیعی کلیدی تزای پطتیثاوی تًسعٍ اجتماایی ي اتتااا ی
تٍ ضمار میآید .تا ایه َمٍَ ،ىًس َم یمیقاً تا فُم وا رسا ريتازي اسا ن آونىاان
کٍ تاید ارسش آن ضىاختٍ وطدٌ ،مدیزی
حفاظ

ضعیفی تز آن حاکم اس ي تٍ تدر کافی

ومیضً  .سیستمَای آب سیزسمیىی ر تزن تیستم ،ر وتیجاٍ تُازٌتاز اری

سیا تزای تأمیه آب ضُزی ي کطاايرسی آتای ،ي تیییازات تماا ییاار ر کاارتزی
اراضی ر تسیاری اس پُىٍ َای تیذیٍ آب سیزسمیىی ،اس حال

طثیعای خاً خاار

ضدٌاود .وگزاویَا رتارٌ پایداری مىاتع آب سیزسمیىی ،تىشل کیفیا ي تأییزپاذیزی
مىفاای اکًسیسااتمَااای ياتسااتٍ تااٍ آب سیزسمیىاای ،افااشایص یافتااٍ اسا  .تااا يجااً
پیطزف َای تاتل مالحظاٍ تنىًلاًصینیَ ،ىاًس َام ارسیااتی کمیای يضاعی

آب

سیزسمیىی ،تا تًجٍ تٍ تًسیع گستز ٌ آن ،ضًاری تجمیع ا ٌَا ي سازمایٍگاذاری

واکافی ر پایص آسان ویس  .چاالص ضىاساایی اتادامات س تازای فازاَمآير ن
حنمزاوی مىاسة ي تثدیل آوُا تٍ تزتیثات وُا ی ایزتخص تزای مدیزی
سیزسمیىی ي حفاظ

مىاتع آب

کیفی آوُا ویش تاتل مالحظٍ اس  .ر ایه وًضتار ،يیضگیَاای

سیستم آب سیزسمیىی ي مسائل اصلی پایداری آب سیزسمیىی مزير میضً .
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