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پیطگفتبس هجوَعِ «آضٌبیی ثب هذیشیت آة صیشصهیٌی ثب سٍیکشد یکپبسچِ»

آة ظیطظٔیٙی زض ثؿیبضی اظ وكٛضٞب ثطای ٔعیكز  ٚؾالٔز ٔطزْ ،إٞیز حیبسی زاضز،
چطا و ٝغبِجبً ٔٙجع انّی سأٔیٗ آة ث ٝقٕبض ٔی آیس .افع ٖٚثرط ایرٗ ،ثر ٝعرٛض ٌؿرشطزٜای
ثطای وكبٚضظی آثی  ٚنٙعز ثٟطٜثطزاضی ٔری قرٛز .ایرٗ ٚضرعیز ثرٚ ٝیرػ ٜزض ٔٙربعك
ذكرره ورر ٝآة ؾررغحی ،وٕیرربة یررب فهررّی اؾررز٘ ٚ ،یررع زض ٘ررٛاحی ضٚؾررشبیی ثررب
خٕعیزٞبی دطاوٙسٔ ٜهساق زاضز .سغییط الّیٓ احشٕبالً ٚاثؿشٍی ثر ٝآة ظیطظٔیٙری ضا ثرٝ
عٛٙاٖ یه ؾذط ٔحبفظ زض ثطاثرط ذكىؿربِی  ٚعرسْ لغعیرز فعایٙرس ٜزض ٔٛخرٛزی آة
ؾغحی افعایف ذٛاٞس زاز.
ثب ایٗ ٛٙٞ ،ٕٝٞظ  ٓٞعٕیم ًب ثرب فٟرٓ ٘بزضؾرز ضٚثرط ٚاؾرزن آ٘کٙربٖ ور ٝثبیرس اضظـ آٖ
قٙبذش٘ ٝكسٔ ،ٜسیطیز ضعیفی ثط آٖ حبوٓ اؾز  ٚثر ٝلرسض وربفی حفبنرز ٕ٘ریقرٛز.
ؾیؿشٓ ٞبی آة ظیطظٔیٙی زض لطٖ ثیؿشٓ ،زض ٘شیدر ٝثٟرطٜثرطزاضی ظیربز ثرطای سرأٔیٗ آة
قٟطی  ٚوكبٚضظی آثی ٚ ،سغییطار سٕبْعیبض زض وبضثطی اضاضی زض ثؿیبضی اظ دٟٞٝٙربی
سغصی ٝآة ظیطظٔیٙی ،اظ حبِز عجیعی ذٛز ذبضج قسٜا٘رسٍ٘ .طا٘ریٞرب زضثربض ٜدبیرساضی
ٔٙبثع آة ظیطظٔیٙی ،سٙعَ ویفیرز  ٚسأییطدرصیطی ٔٙفری اوٛؾیؿرشٓٞربی ٚاثؿرش ٝثر ٝآة
ظیطظٔیٙرری ،افررعایف یبفشرر ٝاؾررز .چرربِف قٙبؾرربیی الررسأبر الظْ ثررطای فررطآٞآٚضزٖ
حىٕطا٘ی ٔٙبؾت  ٚسجسیُ آٟ٘ب ثر ٝسطسیجربر ٟ٘ربزی ایرطثرف ثرطای ٔرسیطیز ٔٙربثع آة
ظیطظٔیٙی  ٚحفبنز ویفی آٟ٘ب ٘یع لبثُ ٔالحظ ٝاؾز.
ثطذی زِٚزٞب انالح ٔسیطیز ٔٙبثع آة ضا ثب ضٚیىطزی یىذبضچ ٝزض زؾرشٛض وربض لرطاض
زازٜا٘سٔ .شأؾفب٘ ٝزض ایٗ لجیُ انالحبر ،ثٔ ٝسیطیز آة ظیطظٔیٙی سٛخ ٝقبیؿشٔ ٝجرصَٚ
٘كس ٜاؾز .ایٗ زض حربِی اؾرز ور ٝیىری اظ ثیرٙفٞربی ثٙیربزی ضٚیىرطز یىذبضچر ٝزض
ٔسیطیز ٔٙبثع آة آٖ اؾز و ٝآة یه ٔٙجع (ثٞ ٝرٓدیٛؾرش ٝاؾرز  ٚثٙربثطایٗ ٔؿرشّعْ
وُ ٍ٘طی زض ٔسیطیز اؾز .اظ ایٗ ض ،ٚآة ظیطظٔیٙی ثبیرس سٕربْ  ٚوٕربَ ٔرٛضز سٛخرٝ
لطاض ٌیطز.

ٔدٕٛع« ٝآضٌبیی ثب هذیشیت آة صیشصهیٌی ثب سٍیکشد یکپبسچِ» ثط اؾربؼ ٔغبِعربر ٔرٛضزی
زض افطیمب  ٚثطٌعاضی سعسازی زٚضٜٞبی آٔٛظقری ٚ ،ثرب ٕٞىربضی ورخ٘رز ،قرجى ٝآة
ظیطظٔیٙی افطیمب ( ٚ AGW-Netسیٓ ٔكٛضسی ٔسیطیز آة ظیطظٔیٙی ( GWMATEسٟیرٝ
قس ٜاؾز.
ایٗ ٔدٕٛع ٝزض یبظز ٜفهُ ث ٝقطح ظیط ؾبظٔب٘سٞی قس ٜاؾز:
 -1یکپبسچًِگشی ٍ چبسچَة هذیشیت آة صیشصهیٌی
 -2ضٌبخت سیستنّبی آثخَاى ثشای هذیشیت آة صیشصهیٌی
 -3هذیشیت یکپبسچِ آة صیشصهیٌی دس عول
 -4قَاًیي ٍ هقشسات آة صیشصهیٌی
 -5تخصیص ٍ هجَص ثْشُثشداسی آة صیشصهیٌی
 -6اثضاسّبی اقتصبدی ٍ هبلی دس هذیشیت آة صیشصهیٌی
 -7هطبسکت ریٌفعبى دس هذیشیت آة صیشصهیٌی
 -8هذیشیت کیفیت آة صیشصهیٌی
 -9پبیص آة صیشصهیٌی
 -11آة صیشصهیٌی ٍ تغییش اقلین
 -11هذیشیت اطالعبت ٍ استجبطبت

٘ٛقشبض حبضط ،زٔٚیٗ عٛٙاٖ اظ ایٗ ٔدٕٛع ٝث ٝقرٕبض ٔریآیرس .اظ ٞرس ٞربی ٟٔرٓ ایرٗ
ٔدٕٛع ٝآٔٛظقی ،دطزاذشٗ ث ٝآة ظیطظٔیٙی ثب ضٚیىطز یىذبضچ ٝزض ٔسیطیز ٔٙبثع آة
اؾزٞ .س ٟ٘بییٔ ،عطفی چبضچٛة ٌؿشطزٜسط ٔسیطیز آة ظیطظٔیٙری ثر ٝوبضقٙبؾربٖ
آة ظیطظٔیٙی  ٚچبِف ٞبی ذربل ٔرسیطیز آة ظیطظٔیٙری ثر ٝزیٍرط ٔشرههربٖ آة
اؾز.
آة ظیطظٔیٙی اظ ٘ظط فٙی ٔٛضٛعی دیکیس ٜث ٝقٕبض ٔیآیس .ثرب ایرٗ ٕٞرٔ ،ٝشرههربٖ ٚ
ٔسیطاٖ آة ثبیس ث ٝزضن ٔكشطوی ثطؾٙس .ایٗ ٘ٛقشبض ٔریوٛقرس ثر ٝسحمرك ایرٗ ٞرس
وٕه وٙس.
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 -1هقذهِ
آة ظیطظٔیٙی ثب آة ؾغحی ث ٝؾجت ٔحیظٞبی ٔشفربٚر فیعیىری  ٚقریٕیبیی دیرسایف
آٖ سفرربٚر زاضز .زض ٔیرربٖ آثرررٛاٖٞررب ٘یررع سفرربٚرٞرربی ظیرربزی اظ ٘ظررط ٔحرریظٞرربی
ظٔیٗقٙبذشی دیسایف آٟ٘ب ٚخٛز زاضز .ایرٗ سفربٚرٞرب ثرط نطفیرز شذیرط ٜآة  ٚا٘شمربَ
خطیبٖ آة سأییط ٔیٌصاضز .افرع ٖٚثرط ایرٗ ،ؾربظ٘سٞبی ٔرشّرز ظٔریٗقٙبؾری ،اظ ٘ظرط
ذهٛنیبر شوطقس ٜسغییطار ظیبزی زاض٘سٌ ٚ ،بٌ ٜؿشطـ ٔىب٘ی آٟ٘ب ٔشأیط اظ ؾربذشبض
ظٔیٗقٙبؾی ،ث ٝقىُ لبثُ ٔالحظ ٝسغییط ٔیوٙس .ثٙربثطایٗٛٔ ،خرٛزی آة ظیطظٔیٙری ثرٝ
ٔحیظ ٞیسضٚغئِٛٛغیىی ثؿشٍی ذٛاٞس زاقز ٚ ،ایٗ ٔحیظٞب ٔریسٛا٘ٙرس ثؿریبض ٔشٙرٛ
ثبقٙس.
ثٙب ث ٝآ٘کٌ ٝفش ٝقس ،ضٚقٗ اؾز ؤ ٝسیطیز آة ظیطظٔیٙی ثبیس ٔجشٙی ثط زضن ذرٛة
ٚیػٌرریٞرربی آة ظیطظٔیٙرری زض وررُ ؾیؿررشٓ آة ظیطظٔیٙرری ثبقررس .ایررٗ زضن ٘یبظٔٙررس
زازٜٞبی ذٛة زضثبضٙٔ ٜبثع ثط اؾبؼ ثطضؾیٞب ،دبیف  ٚسفؿیط زازٜٞب اؾز.
 -2پیذایص آة صیشصهیٌی
کبسکشدّبی اصلی آثخَاىّب چیست؟

آة ظیطظٔیٙی زض ثیكشط ؾبظ٘سٞبی ظٔیٗقٙبذشی دسیساض ٔریقرٛز ،چر ٖٛسمطیجربً زض ٕٞرٝ
ؾًٞٙب اظ ٞط ٘رٙٔ ، ٛكرأ یرب ؾرٗٙٔ ،بفرص ،حفرطٜٞرب یرب قىؿرشٍیٞرب ٚخرٛز زاض٘رس .زض
ثطضؾیٞبی ٞیسضٚغئِٛٛغیىی ،ثب ٚاحسٞبی ٞیسضِٛٚغیىی ،یب ؾیؿشٓ ٞیسضِٛٚغیىی ؾط
 ٚوبض زاضیٓ .ثط اؾبؼ ٔمیبؼ ٔغبِعٔ ٝیسٛاٖ ٚاحسٞبی ظیط ضا سكریم زاز:
 حٛضٞٝبی ٞیسضِٛٚغیىی و ٝسمطیجبً ٔشٙبنط ثب سٛدٌٛطافی یب حٛض ٝآثطیع ٞؿشٙسن
 حٛضٞٝبی آة ظیطظٔیٙی ؤ ٝؤِفٝای اظ حٛضٞ ٝیسضِٛٚغیىی ٚالرع زض ظیرط ظٔریٗ
ث ٝقٕبض ٔیآیٙسن
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 آثرٛاٖ یب ٚاحسٞبی ٞیسضٚغئِٛٛغیىی و ٝآة ظیطظٔیٙی ضا زض ذٛز خربی زازٜا٘رس.
یه یب چٙس آثرٛاٖ ٔیسٛا٘س یه حٛضٞ ٝیسضٚغئِٛٛغیىی ضا سكىیُ زٞس.
ثٙب ث ٝسعطیز ،آثرٛاٖ یه ؾبظ٘س ظٔیٗقٙبذشیٌ ،طٞٚی اظ ؾبظ٘سٞب ،یرب ثركری اظ یره
ؾبظ٘س ث ٝقٕبض ٔیآیس  ٚث ٝا٘ساظ ٜوبفی ٘فٛشدصیطی  ٚاقرجب قرسٌی زاضز ورٔ ٝریسٛا٘رس
ٔمبزیط لبثُ ٔالحظ ٝآة ضا اظ عطیك چبٜٞب  ٚچكٕٞٝب سأٔیٗ ٕ٘بیرس .چٙرسیٗ آثررٛاٖ ثرط
ضٚی  ،ٓٞؾیؿشٓ آثرٛاٖ ضا ثٚ ٝخٛز ٔیآٚض٘س.
آثرررٛاٖ ثرر ٝعٙررٛاٖ ٚاحررس ٞیررسضٚغئِٛٛغیىی اظ زٔ ٚؤِفرر ٝانررّی ؾرربذشٔ ٝرریقررٛز وررٝ
ثطٓٞوٙف زاض٘سٔ :رع٘ی سكىیُیبفش ٝاظ یه یرب چٙرس ؾربظ٘س ٞیرسضٚغئِٛٛغیىی ٚ ،آة
ظیطظٔیٙی:
ٔرعٖ ؾ ٝوبضوطز ٔ ٟٓزاضز:
 نطفیز شذیط ٜضا فطأ ٓٞیآٚضز .ایٗ ٚیػٌری ،لبثّیرز شذیرط( ٜضرطیت شذیرط ٜیرب
آثسٞی ٚیػٌ ٜفشٔ ٝیقٛزن
 نطفیز ا٘شمبَ زض ایط یمُ یب فكبض .ایٗ ٚیػٌی ،لبثّیز ا٘شمبَ ٘بٔیسٔ ٜیقٛزن
 ثطٓٞوٙف فیعیىی  ٚقیٕیبیی ٔیبٖ ؾٔ ًٙرعٖ  ٚآة ظیطظٔیٙی.
ثؿش ٝث ٛ٘ ٝؾٔ ٚ ًٙحیظ ٞیرسضٚغئِٛٛغیىی ،آثررٛاٖٞرب ٕٔىرٗ اؾرز یره یرب چٙرس
وبضوطز ثبال ٚخٛز زاقش ٝثبقس .ثطای ٕ٘ ،ٝ٘ٛوبضوطز غبِتسط آثرٛا٘ی ور ٝزض ٔدربٚضر
ضٚزذب٘ ٝلطاض زاضز ،ا٘شمبَزٍٙٞی اؾز ،زض حبِی و ٝآثررٛاٖ عٕیرك ٔ ٚحهرٛض ،عٕرسسبً
نطفیز شذیط ٜآٖ إٞیز ٔییبثس ٚ ،یه آثرٛاٖ ٘بٔحهٛض ٕٔىٗ اؾز ٞط ز٘ ٚمرف ضا
ایفب ٕ٘بیس .وبضوطز سجبزَ ثٔ ٝسر ظٔبٖ ثطٓٞوٙف ؾر ٚ ًٙآة ،عرٔ َٛؿریط خطیربٖ ٚ
٘ٔ ٛهبِح ثؿشٍی زاضز .وبزض 1-2سعطیز ٔفٟرْٞٛربی دبیر ٝضا ثرطای زضن ثٟشرط ا٘رٛا
آثرٛاٖ ث ٝزؾز ٔیزٞس.
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کبدس -1-2هفَْمّب ٍ تعشیفّبی پبیِ

آثرٛاٖ ،یه ؾبظ٘س ظٔیٗقٙبذشی اؾز (یه یب چٙس الی ٝؤ ٝیسٛا٘س ٔمساض لبثُ سٛخٟی آة
ضا شذیط ٚ ٜفطإ٘ ٓٞبیس .ایٗ وبضوطز ثٔ ٝبٞیز الیر ٝآثرساض ثؿرشٍی زاضز .آثررٛاٖٞربی ذرٛة
آٟ٘بیی ٞؿشٙس و٘ ٝفٛشدصیطی ثبالیی زاض٘سٔ ،ب٘ٙس ٔهربِح ٔبؾرٝای ،قرٙیٔ ٚ ،بؾرٝؾرًٞٙرب یرب
ؾًٞٙبی قسیساً زضظٜزاضن ایٗ آثرٛاٖٞب ٔیسٛا٘ٙس ٔٙبثع ثؿیبض ذٛة آة ثطای اؾرشفبز ٜا٘ؿربٖ
ثبقٙس.
اٌط یه الی ٝظٔیٗقٙبؾی ثشٛا٘س آة ضا شذیط ٜوٙسِٚ ،ی سٛا٘بیی ا٘شمبَ ٔمساض لبثُ ٔالحظ ٝآة
ضا ٘ساقش ٝثبقس ،ؾبظ٘س آةثٙس٘ 1بٔیسٔ ٜی قٛز .ایرٗ الیرٕٔ ٝىرٗ اؾرز ضؼ ٔبؾرٝزاض  ٚؾرًٙ
سحىیٓیبفش ٝثبقس و ٝقىؿشٍیٞب ثٔ ٓٞ ٝشهُ ٘یؿشٙس (ٌرُؾر ،2ًٙضؼٞربی سحىریٓیبفشر ٝیرب
ؾًٞٙبی ثّٛضیٗ .
ؾبظ٘س وٓسطاٚا 3یه الی ٝظٔیٗقٙبؾی ٔحهٛض (ثب ٘فٛشدصیطی وٓ ث ٝقٕبض ٔیآیرس ورٔ ٝمرساض
وٕی اظ آة ضا زض ٔمبیؿ ٝثب آثرٛاٖٞب ا٘شمربَ ٔریزٞرسن ا٘شمربَ عٕرسسبً عٕرٛزی اظ آثررٛاٖ ثرٝ
آثرٛاٖ نٛضر ٔیٌیطز .ثطای ٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛبؾٞٝبی ضؾی ٕٔىٗ اؾز ث ٝعٛٙاٖ یه الی ٝورٓسرطاٚا
عُٕ وٙٙس.
ٔیسٛاٖ ٔیبٖ ز ٛ٘ ٚانّی آثرٛاٖ سٕبیع لبئُ قس:
٘ بٔحهٛض (ؾغح آظاز  ،ؾفطٜٞبی آظاز٘ 4بٔیسٔ ٜیق٘ٛس ،و ٝؾغح ایؿشبثی ،حس ثبالیی آٟ٘ب
ٔحؿٛة ٔیقٛزٔ .یعاٖ فكبض زض ؾغح ایؿشبثی ؾفطٜٞبی آظاز ،ثطاثط فكبض اسٕؿفط اؾزن
 آثرٛاٖٞبی ٔحهٛض (سحز فكربض ور ٝثرب الیرٞٝربی ٘ربسطاٚا یرب ٘یٕرٝسرطاٚا اظ ثربال ٔحرسٚز
ٔیق٘ٛس .زض چٙیٗ قطایغی ،آة ٕٔىٗ اؾز سحرز فكربض ثبقرسٚ .لشری زض یره آثررٛاٖ
سحز فكبض ،چب ٜحفط قٛز ،آة اظ ؾغح فٛلب٘ی آثرٛاٖ ثبالسط ٔیآیس ،یب حشی اظ زٞب٘ ٝچبٜ
زض ؾغح ظٔیٗ فٛضاٖ ٔیوٙس (چب ٜآضسعیٗ .

Aquiclude
Mudstone
3 Aquitard
4 Water table/ Phreatic Aquifers
1
2

3

هتذاٍلتشیي سبصًذّبی ّیذسٍطئَلَطیکی چیستٌذ؟

ٔٛخٛزی آة ظیطظٔیٙی عٕسسبً ثٔ ٝحیظ ظٔیٗقٙبؾی ور ٝزض آٖ دسیرس ٔریآیرس ثؿرشٍی
زاضزٟٓٔ .سطیٗ ٔؤِفٞٝبی سٞ ٛٙیسضٚغئِٛٛغیىی عجبضسٙس اظ:
 سغییط لبثُ ٔالحظ ٝنطفیز شذیط ٜآثررٛاٖ (لبثّیرز شذیرطٔ ، ٜیربٖ ضؾرٛثبر زا٘رٝای
سحىیٓ٘یبفش ٚ ،ٝؾًٞٙبی قىؿشٍیزاض  ٚثؿیبض سحىیٓیبفشٝن
 سفبٚر ظیبز ضربٔز اقجب قس ٜآثررٛاٖ زض ٟ٘كرشٞٝربی ٔرشّرز ،ور ٝزض ٘شیدر ٝآٖ
عیز ٚؾیعی اظ دشب٘ؿیُ خطیبٖ آة ظیطظٔیٙی ٚخٛز زاضز (لبثّیز ا٘شمبَ .
آثرٛاٖٞبی ضؾٛثیِ سحىیٓ٘یبفش ٝعٕسسبً اظ ٔهبِح ؾؿز سكىیُ ٔریقر٘ٛسٔ :بؾر ،ٝقرٗ،
زا٘ٞٝبی آثطفشیٔ ،بؾ ٝضؼزاض ،ضؼٞبی ٔبؾرٝزاض  ٚضؼٞرب .ایرٗ ٔهربِح ،یره ٔحریظ
ٔشرّرُ  ٚدیٛؾش ٝضا ثٚ ٝخٛز ٔریآٚض٘رس .آة ظیطظٔیٙری زض ایرٗ ٔحریظٞرب ،زض ٔٙفرصٞب
شذیطٔ ٜیقٛز  ٚحطوز ٔیوٙس ٝ٘ ،قىؿشٍیٞب .نطفیز شذیط ٜایٗ آثرٛاٖٞب ،ظیربز سرب
ثؿیبض ظیبز اؾز ٔ ٚعٕٛالً ٌؿشطـ ٔٙغمٝای ٚؾیعی زاض٘س.
زض ؾًٞٙبی سطاوٓیبفش ٚ ٝقىؿشٍیزاض ،یرب ؾربظ٘سٞبی سحىریٓیبفشر ،ٝثبظقرسٌیٞربیی
ٚخٛز زاضز و ٝعٕسسبً اظ قىؿشٍیٞب سكىیُ ٔیقر٘ٛسن زض ٘شیدرٔ ،ٝعٕرٛالً یره ٔحریظ
٘بدیٛؾش ٝضا دسیس ٔی آٚض٘س .ث ٝعٛض وّی ٔی سٛاٖ ز ٛ٘ ٚعٕرس ٜاظ ؾربظ٘سٞب ضا سكرریم
زاز:
 ؾًٞٙبی وطثٙبسٔ ٝب٘ٙس ؾ ًٙآٞه ،و ٝسرب ا٘رساظٜای زض آة ثربضاٖ ،ا٘حرالَدرصیط
ٞؿشٙس  ٚثٙبثطایٗ قىب ٞب ثعضٌشط قر٘ٛس  ٚوبضؾرزٞرب قرىُ ٔرییبثٙرس (ٔدطاٞربی
ا٘حالِی .
 ؾًٞٙبی ثّٛضیٗ  ٚزٌطٌ٘ٛی لسیٕی ٔیسٛا٘ٙرس درط اظ قىؿرشٍی ثبقرٙسن ٕٞکٙریٗ
ٔیسٛا٘ٙس زض ثرفٞبی فٛلرب٘ی سدعیر ٝقر٘ٛس  ٚیره الیرٔ ٝشرّررُ ٘ ٚفٛشدرصیط اظ
ٔهبِح ٛٞاظز ٜضا قىُ زٙٞس ؤٕ ٝىٗ اؾز زٜٞب ٔشط ضربٔز زاقش ٝثبقس.
4

سٞ ٛٙیسضٚغئِٛٛغیىی ضا ٔیسٛاٖ زض عٙبنط وّیسی ذالن ٝوطز ؤ ٝعط

ثیكشط ا٘رٛا

آثرٛاٖٞب ٞؿشٙس (قىُ . 1-2زض ایٗ قرىُ آثررٛاٖٞرب ثرط اؾربؼ نطفیرز شذیرط ٜآة
ظیطظٔیٙی ٔ ٚمیبؼ ٔؿیطٞبی خطیبٖ (ع ٚ َٛظٔبٖ ؾیط سٛنیز قسٜا٘س.
زض حٛضٞٝبی ضؾٛثیٙٔ ،بثع عظیٓ آة ظیطظٔیٙی یبفرز ٔریقرٛز .ثرٚ ٝیرػ ٜزض ز٘ ٚرٛ
ٔحیظ ٞیسضٚغئِٛٛغیىی ،آثرٛاٖٞبی ثؿیبض ٔٙبؾجی قىُ ٔیٌیط٘س:
 حٛضٞٝبی آثطفشی  ٚؾبحّی ٔ ٟٓو ٝآثرٛاٖٞبی دطآثسٞی ٞؿشٙسن
 ؾًٞٙبی ضؾٛثی سحىیٓیبفشٔ ٝب٘ٙس ٔبؾٝؾ ٚ ًٙؾ ًٙآٞه.
ایٗ حٛضٞٝب اظ ٘ظط فضبیی ٌؿشطزٞ ٜؿشٙس  ٚضربٔز ظیبزی زاض٘س ،ثٙبثطایٗ حدٓ ظیربز
شذیط ٜآة ظیطظٔیٙی ثب خطیبٖ ٔٙغمٝای فطأ ٓٞیآٚض٘سٕٞ .کٙیٗ آثرٛاٖٞبی فطأرطظی
ضا سكىیُ ٔیزٙٞس.
تفبٍتّبی هْن هیبى آثخَاىّبی اصلی ٍ 1فشعی 2دس چیست؟

زض آثرٛاٖٞبی فطعیٔ ،مساض آثی و ٝث ٝچبٜٞب ٚاضز ٔیقٛزٞ ،رٓ ٔحرسٚز ٞ ٚرٓ لبثّیرز
دیفثیٙی وٕشطی زاضز (قىُ . 2-2آثررٛاٖٞربیی اظ ٘ر ٛدریؾرٞ ًٙرٛاظز( ٜثّرٛضیٗ،
زٌطٌرر٘ٛی  ٚزٌطٌرر٘ٛی ثررب ٔٙكررأ ضؾررٛثی  ٚزیٍررط آثرررٛاٖٞرربی ٔٛضررعی (ٔكره ربً
ٟ٘كشٞٝبی ضریٓ وٛاسط٘طی  ٚؾًٞٙبی ضؾٛثی یب آسففكب٘ی لرسیٕیسرط سحىریٓیبفشرٝ
اؾز  .چٙب٘ک ٝزض أشساز ضٚزذب٘ٞٝب ٟ٘ ٚطٞب لطاض زاقش ٝثبقرٙسٌ ،ربٞی اظ عطیرك ٘فرٛش اظ
حبقی ٝضٚزذب٘ٙٔ ،ٝبثع آة ظیطظٔیٙی ضا قىُ ٔیزٙٞس.

Major aquifers
Minor aquifers
5

1
2

قىُٚ -1-2یػٌیٞبی وّیسی ا٘ٛا آثرٛاٖٞبیی و ٝثیكشطیٗ ٌؿشطزٌی ضا زاض٘س.
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ٔررٛالعی ورر ٝزض ظیررط ضٚؾررشبٞب  ٚقررٟطٞبی وٛچرره ،آثرررٛاٖٞرربی انررّی ح ربٚی آة
ظیطظٔیٙرری ثررب ویفیررز عجیعرری ثرربال لررطاض زاقررش ٝثبقررس ،ثٟررطٜثررطزاضی آة ٔعٕررٛالً ثررب
ٔحسٚزیزٞبی لبثُ ٔالحظر ٝاظ ٘ظرط زؾشطؾری  ٚدبیرساضی ٔٙربثع آة ظیطظٔیٙری ضٚثرطٚ
٘یؿزٍٔ ،ط آ٘ى ٝثیضٚی ٝثطای آثیبضی زض وكبٚضظی ثٟطٜثطزاضی قٛزٔ .ؿبئُ انرّی زض
ثٟطٜثطزاضی اظ ایٗ آثرٛاٖٞب عٕسسبً ث ٝثٟطٜثرطزاضی ٍٟ٘ ٚرساضی چربٜٞربی آة ٔحرسٚز
ٔیقٛز ،چٔ ٖٛیسٛا٘س ث ٝعٛض خسی لبثّیز اعٕیٙبٖ  ٚدبیرساضی ٔٙربثع آة ظیطظٔیٙری ضا
سحز سأییط لطاض زٞس.
زغسغ ٝانّی زض ٔٙبعمی و ٝسٟٙب آثرٛاٖٞبی فطعی ٚخٛز زاض٘سٚ ،خرٛز آة ظیطظٔیٙری
ثب وٕیز وبفی  ٚویفیرز لبثرُ لجر َٛاؾرز .ثرب ایرٗ ٕٞر ،ٝلبثّیرز اعٕیٙربٖ ٔٛخرٛزی ٚ
دبیساضی ٔٙجع ٘یع ٔیسٛا٘س ثٍ٘ ٝطا٘ی سجسیُ قٛز .ایٗ لجیُ آثرٛاٖٞب ٔعٕرٛالً سٟٙرب ٌعیٙرٝ
أیسثرف ثطای سٛؾع ٝوٓٞعی ،ٝٙثب لبثّیز اعٕیٙبٖ زض ذكىؿبِی ٚ ،ثبویفیز لبثرُ لجرَٛ
ثطای سأٔیٗ آة ضٚؾشبیی زض ٘ٛاحی ثؿیبض ٚؾیع ث ٝقٕبض ٔریآیٙرس ،ثرٚ ٝیرػ ٜزض ٔٙربعمی
ٔب٘ٙس خٛٙة نحطای آفطیمب ٘ ٚیع زض ثرفٞبیی اظ آؾیب  ٚأطیىبی السیٗ.
 -3جشیبى آة صیشصهیٌی
آة ظیطظٔیٙی ٕٛٞاض ٜزض حطوز اؾز ،اِجش ٝآ ًٙٞخبثدبیی آٖ ٔعٕٛالً ثؿیبض وٕشرط اظ
خطیبٖ آة ؾغحی اؾز.
آة صیشصهیٌی چگًَِ جشیبى هییبثذ؟

شذیط ٜعظیٓ ثطذی ؾیؿرشٓٞربی آة ظیطظٔیٙری (ثؿریبض ثیكرشط اظ ثعضٌشرطیٗ ٔررعٖٞربی
ا٘ؿبٖؾبذز ٔشٕبیعسطیٗ ٚیػٌی آٟ٘ب ثر ٝقرٕبض ٔریآیرس .ثررف اعظرٓ آة ظیطظٔیٙری،
آٞؿش ٚ ٝدیٛؾش( ٝقىُ 3-2اظ ٘ٛاحی سغصی ٝعجیعی آثرٛاٖ (٘بقی اظ ثبض٘سٌی ٔربظاز ثرط
٘یبظٞبی ٌیب ٜثٛ٘ ٝاحی سرّی ٝآثرٛاٖ (ث ٝقىُ چكٕٞٝب  ٚسطاٚـ ث ٝآثطاٞٝٞب ،سبالةٞب
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 ٚظٖٞٚبی ؾبحّی خبثدب ٔیقٛز .لب٘ ٖٛزاضؾی ثرط خطیربٖ آة ظیطظٔیٙری زض آثررٛاٖ
حبوٓ اؾز (وبزض . 2-2
ٔٛالعی و ٝآثرٛاٖٞب زض ظیط الیٞٝربیی لرطاض ٔریٌیرطز ور٘ ٝفٛشدرصیطی ثؿریبض وٕشرطی
زاض٘س ،آة ظیطظٔیٙی ٔحهٛض ٔیقٛز (سب زضخبر ٔرشّز  .زض ٚالع ،زض اضسجبط ثالفهُ
ثب ؾغح ظٔیٗ لطاض ٕ٘یٌیطزِٚ ،ی اظ وّیز ؾیؿشٓ آة ظیطظٔیٙی ٔٙفه ٕ٘یقرٛز .اففرز
٘بقی اظ دٕذبغ آة اظ ثرف ٔحهٛض یه آثرٛاٖ ،غبِجبً ث ٝؾرطعز ثر ٝثررف ٘بٔحهرٛض
ٌؿشطـ ٔییبثس .زض ٔحیظٞبی ٌ٘ٛبٌٞ ٖٛیسضٚغئِٛٛغیىی ،الیٞٝبی آثرٛاٖ ٘بٔحهٛض
وٓعٕك  ٚآثرٛاٖ ٔحهٛض عٕیك ٔیسٛا٘ٙس ضٚی  ٓٞلطاض زاقش ٝثبقٙس (قرىُ ٚ 3-2ثرط
اؾبؼ قطایظ ٔٛخٛز ،سطاٚـ ض ٚث ٝثبال  ٚض ٚث ٝدبئیٗ ٔیبٖ الیٞٝب ٚخٛز زاقش ٝثبقس.
کبدس -2-2قبًَى داسسی

لب٘ ٖٛزاضؾی ثیبٖ ٔی وٙس و٘ ٝطخ خبثدبیی آة ظیطظٔیٙی زض ظ ٖٚاقجب  ،ث٘ ٝفٛشدصیطی ؾرًٙ
 ٚقیت آثی ثؿشٍی زاضز.

شذیط ٜآثرٛاٖ ،ضغیٓ ثؿیبض ٔشغیط سغصی ٝعجیعی ضا ث ٝضغیٓ دبیرساضسط سرّیر ٝعجیعری سجرسیُ
ٔیوٙسٕٞ .کٙیٗ ؾجت ٔیقٛز و ٝؾذطی قرسٖ ٔؿریط حطورز آة ظیطظٔیٙری ،اظ ظٔربٖ
سغصی ٝسب سرّی( ٝظٔبٖ ٔب٘سٌبضی ، 1چٙسیٗ ز ٝٞیب چٙسیٗ لطٖ (قىٌُ ٚ 3-2بٞی حشی
ٞعاضاٖ ؾبَ ث ٝع َٛا٘دبٔس ٚ ،ثسیٗ سطسیرت حدرٓ ظیربزی ثر ٝانرغالح «آة ظیطظٔیٙری
فؿیّی» (یبزٌبض زٚضٜٞبی الّیٕی ٔشفبٚر ٌصقرش ٝزض شذیرطٍ٘ ٜرب ٜزاقرشٔ ٝریقرٛز .زض
وبزض 2-2ثعضی ایطار ظٔبٖ ٔب٘سٌبضی ثرط حؿرت لبثّیرز اعٕیٙربٖ  ٚثربض قریٕیبیی آة
فٟطؾز قس ٜاؾز.

Residence time
8

1

قىُٛ٘ -2-2ؾبٖ لبثّیز دیفثیٙی آثسٞی چب ٚ ٜأٙیز ذكىؿبِی ثب سٛخ ٝث ٛ٘ ٝآثرٛاٖ  ٚضغیٓ الّیٕی
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قىُ -3-2ضغیٓ ٕ٘ٚٝ٘ٛاض خطیبٖ آة ظیطظٔیٙی  ٚظٔبٖ ٔب٘سٌبضی زض ٔٙبعك ٘یٕٝذكه
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کبدس ً -3-2تبیج صهبى هبًذگبسی آة صیشصهیٌی

 آة ظیطظٔیٙی زض زٚضٜٞبی ذكىؿبِی ،یب وٕیبثیٙٔ ،جع لبثُ اعٕیٙبٖ آة ذٛاٞس ثٛز.

 آثرٛاٖٞب حدٓ عظیٕری اظ آة ظیطظٔیٙری ضا شذیرطٔ ٜریوٙٙرس ور ٝزض زٚض ٜثّٙسٔرسر زض
زؾشطؼ ذٛاٞس ثٛز.

 ثطٓٞوٙف ثب ٔهبِح ظٔیٗقٙبؾی ؾجت ٔیقٛز آة ظیطظٔیٙریٔ ،حشرٛای قریٕیبیی ذبنری
دیسا وٙس.

 زض آثرٛاٖ ٞبی ٘بٔحهٛضٔ ،عٕٛالً زض آثرٛاٖٞبی وٓعٕك ،ظٔبٖٞبی ٔب٘سٌبضی وٛسربٜسرط
اؾز ،زض ٘شیدٕٔ ٝىٗ اؾز ٔٛاز قیٕیبیی وٕی زض آة زاقش ٝثبقس.
 زض آثرٛاٖ ٞبی ٔحهٛض ،ظٔبٖ ٔب٘سٌبضی ٔعٕٛالً عٛال٘ی اؾز ،زض ٘شید ٝاخرعای قریٕیبیی
ثیكشطی زض آة ظیطظٔیٙی ٚخٛز ذٛاٞس زاقز.
چشا ثشآٍسد تغزیِ اّویت داسد؟

٘طخٞبی أطٚظی سغصی ٝعجیعیٔ ،الحظٝای ثٙیربزی زض دبیرساضی ثٟرطٜثرطزاضی ٔٙربثع آة
ظیطظٔیٙری ثر ٝقرٕبض ٔریآیرس .افرع ٖٚثرط ایرٗ ،زضن ؾربظ  ٚوبضٞربی سغصیر ٝآثرررٛاٖ ٚ
دی٘ٛسٞبی آٖ ثب وبضثطی اضاضی ثطای ٔسیطیز یىذبضچٙٔ ٝبثع آة إٞیز اؾبؾی زاضز.
ثب ایٗ ،ٕٝٞوّٕیؾبظی سغصی ٝعجیعی (قىُ 4-2ثب زقٛاضیٞربی فرطاٚاٖ ضٚـقرٙبذشی،
وٕجٛز زازٜٞب  ٚعسْ لغعیرزٞرب ضٚثرط ٚاؾرز .زالیرُ ایرٗ أرط ضا ٔریسرٛاٖ ٔرٛاضز ظیرط
ثطقٕطز:
ٛ٘ ؾبٖ ٌؿشطزٔ ٜىب٘ی  ٚظٔب٘ی ضٚیسازٞبی ثبض٘سٌی  ٚضٚا٘بةٚ ،ن
 سغییط خب٘جی ٌؿشطز ٜزض دطٚفیُٞبی ذبن  ٚقطایظ ٞیسضٚغئِٛٛغیىی.
ثب ایٗ  ،ٕٝٞثطای ثیكشط ٔمبنس عّٕی ،ثطآٚضزٞبی سمطیجی وفبیز ٔیوٙس (قىُ . 4-2ثب
دبیف  ٚسحّیُ دبؾد آثررٛاٖ ثر ٝثطزاقرز زض ٔیربٖٔرسر ٔریسرٛاٖ زلرز ثطآٚضزٞرب ضا
افعایف زاز.
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ث ٝعٛض وّی زضثبض ٜفطایٙسٞبی سغصی ٝآثرٛاٖ ٔیسٛاٖ ٌفز:
 زض ٔٙبعمی و ٝذكىی ض ٚثر ٝافرعایف اؾرز٘ ،رطخ  ٚفطاٚا٘ری سغصیر ٝآثررٛاٖ ثؿریبض
دبئیٗسط اؾزن
 سغصی ٝغیط ٔؿرشمیٓ اظ ضٚا٘ربة ؾرغحی  ٚسغصیرٔ ٝهرٛٙعی دریفثیٙری٘كرس٘ ٜبقری اظ
فعبِیز ا٘ؿبٖ ٔعٕرٛالً ضفشرٝضفشر ٝزض ٔمبیؿر ٝثرب سغصیرٔ ٝؿرشمیٓ اظ ثبض٘رسٌی ،إٞیرز
ثیكشطی دیسا ٔیوٙس.
٘طخٞبی سغصی ٝثب سٛخ ٝثٛٔ ٝاضز ظیط سغییط ٔیوٙس:
 ا٘حطا

یب وٙشطَ خطیبٖ ضٚزذب٘ٝن

 سغییطار زض آثیبضی آة ؾغحین
 سغییطار زض دٛقف عجیعی یب ٌ٘ ٛیب ٜزض ٘ٛاحی سغصیٝن
٘ كز ٘بقی اظ قجىٞٝبی سأٔیٗ آة قٟطی ٘ ٚفٛش عٕمی فبضالة زض ٔحُن
 دبئیٗافشبزٖ ؾغح آة ظیطظٔیٙی  ٚ ...غیطٜ
زض آثرٛاٖٞبی قىؿشٍیزاضٕٔ ،ىٗ اؾز خطیبٖ سطخیحی ،1ثرٚ ٝیرػ ٜثعرس اظ ثبض٘رسٌی
ؾٍٙیٗ ،ثب ؾطعز ثؿیبض ثیكشطی ث ٝؾغح ایؿشبثی دسیس آیرس .ایرٗ ٘ر ٛخطیربٖ ٔریسٛا٘رس
آالیٙسٜٞب ضا اظ ؾغح ظٔیٗ ثؿیبض ؾطیعسط حُٕ وٙس ٚ ،ا٘سنظٔبٖ یب ٞیچ ظٔب٘ی ضا ثرطای
وبٞف آالیٙسٜٞب أىبٖدصیط ٘ؿبظز .ایٗ زؾز آثرٛاٖٞب آؾیتدرصیطی ظیربزی زض ثطاثرط
آِٛزٌی زاض٘س .زض ٘ٛاحی ذكه ٘ ٚیٕٝذكه ،سغصیر ٝآة ظیطظٔیٙری زض ثیكرشط ٔرٛاضز

Preferential flow
ٔٙظٛض اظ خطیبٖ سطخیحری ،دسیرس ٜای اؾرز ور ٝزض آٖ ،زضنرس لبثرُ ٔالحظرٝای اظ آة زض ظ ٖٚاقرجب ٘كرس ،ٜزض
ٔؿیطٞبی ٔٛضعی خطیبٖ ٔییبثس ٘ ٚؿجشبً ؾطیع خبثدب ٔی قٛز .ثر ٝثیرب٘ی زیٍرط ،ثر ٝؾرجت ٚخرٛز چٙریٗ ٔؿریطٞبیی
(سطنٞب  ٚقىؿشٍیٞب  ،آة اظ وٙبض ثبفز ذبن دیطأ٘ٛی عجٛض ٔیوٙس.

1
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دبئیٗ اؾز .ثطآٚضز سغصی ٝثب ضٚـٞبی والؾیه ٔكرىُآفرطیٗ اؾرزن فٙر ٖٛایعٚسرٛدی
احشٕبالً وبضآٔسسط ذٛاٙٞس ثٛز.
آیب ضٌبخت تخلیِ الصم است؟

آة دیٛؾش ٝثب سغصی ٝحبنُ اظ ثبضـ ،ث ٝؾیؿشٓ افرعٚزٔ ٜریقرٛز  ٚدیٛؾرش ٝؾیؿرشٓ ضا ثرٝ
نٛضر سرّی ٝث ٝآة ؾغحی  ٚسجریطسعطق سطن ٔیوٙرس .زض ٔمیربؼٞربی ظٔرب٘ی ٘ؿرجش ًب
وٛسررب( ٜضٚظ سررب ٔررب ٜخطیرربٖ ٚضٚزی  ٚخطیرربٖ ذطٚخرری ٕٔىررٗ اؾررز ثرر ٝقررىُ لبثررُ
ٔالحظٝای ٘ٛؾبٖ زاقش ٝثبقسِٚ ،ی زض ٔمیبؼٞربی ظٔرب٘ی عرٛال٘یسرط (چٙرسیٗ ؾربَ سرب
چٙسیٗ ز ٝٞؾیؿشٓ آة ظیطظٔیٙی ثبیس زض سعبزَ لطاض زاقش ٝثبقس .ایٗ ٌفشر ٝثرسیٗ ٔعٙرب
اؾز و ٝث ٝعٛض ٔشٛؾظ زض یه زٚض ٜظٔب٘ی عٛال٘یسط ،حدرٓ آة ٚضٚزی (سغصیر ٝثرٝ
ؾیؿشٓ ثبیس سمطیجبً ثب حدٓ ذطٚخی اظ ؾیؿشٓ (سرّیٔ ٝعبزَ ثبقس.
آة ظیطظٔیٙی ٕٔىٗ اؾز اظ عطیك چكٕٞٝب ،ظیؿشٍبٜٞبی سبالثی یب ثر ٝدیىرطٜٞربی آة
ؾغحی ٔب٘ٙس ٟ٘طٞب ،زضیبچٞ ٝب ،زضیب  ٚغیط ٜسرّی ٝقٛز .آة ظیطظٔیٙی ؾ ٟٓعٕرسٜای زض
خطیبٖ ثؿیبضی اظ ٟ٘طٞب  ٚضٚزذب٘ٞٝب ٚ ،سأییط ظیبزی ثط ضٚزذب٘ٞٝب  ٚظیؿشٍبٜٞبی سربالثی
ث ٝذبعط ٚاثؿشٍی ٌیبٞبٖ  ٚحیٛا٘بر ث ٝآٟ٘ب زاضزٕٞ .کٙیٗ ٕٔىرٗ اؾرز اظ دیىرطٜٞربی
آة ؾغحی آة زضیبفز وٙس ،اظ ایٗ ض ،ٚثرطٓٞورٙف ٔیربٖ دیىرطٜٞربی آة ؾرغحی ٚ
ظیطظٔیٙی ٔؿئّٝای ثؿیبض ٟٔرٓ زض ٔرسیطیز آة ظیطظٔیٙری ثر ٝقرٕبض ٔریآیرس .قرٙبذز
اضسجبط ٔیبٖ آة ؾغحی  ٚآثرٛا٘ی و ٝزض ظیط آٖ لطاض زاضز ،یىی اظ ٔؤِفٞٝبی ٟٔرٓ زض
قٙبذز ؾیؿشٓ آة ظیطظٔیٙی ث ٝقٕبض ٔیآیس.

13

قىُ -4-2ثطآٚضز ٘طخ سغصی ٝثب سٛخ ٝث ٝثبض٘سٌی ؾبال٘ٝ

زض ایٗ ٔٛض ٛثبیس ٔٛاضز ظیط ضا ٔشٕبیع زا٘ؿز:
ٟ٘ طٞب  ٚضٚزذب٘ٞٝبیی و ٝآثرٛاٖ ،ث ٝعٛٙاٖ ٔٙجع ٔ ٟٓسغصی ٝذرٛز ثر ٝآٟ٘رب ٚاثؿرشٍی
زاضزن
 ضٚزذب٘ٞٝبیی وٚ ٝاثؿشٍی لبثُ ٔالحظ ٝای ث ٝسرّی ٝآثرٛاٖ ثطای سسا ْٚخطیبٖ ذٛز
زض فهُ ذكه زاض٘س.
ثبیس یبزآٚضی قٛز و ٝزض ثطذی ٔٛاضز ضٚزذب٘ٞٝب ٕٔىٗ اؾرز زض فهرُٞربی ٔرشّرز،
یىی اظ زٚ ٚضعیز دیفٌفش ٝضا زاقش ٝثبقٙس.
دٕذبغ آة ظیطظٔیٙی ثطای اؾشفبزٜٞربی ٌ٘ٛربٌ ،ٖٛثرط ٚضٚزی  ٚذطٚخری ؾیؿرشٓ سرأییط
ٔیٌصاضز .ؾیؿشٓ آة ظیطظٔیٙری ثر ٝسرسضیح ثرب حبِرز سعربزِی خسیرس ،یعٙری سطاظٞربی
سغییطیبفشر ٝآة ظیطظٔیٙرری (یرب ؾررغٛح دیعٔٚشطیره  ٚسرّیررٞٝربی ٔشفرربٚر زض ٔطظٞرربی
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زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ،سعسیُ ٔییبثس .اٌط ایٗ سغییطار ٘ؿرجشبً وٛچره ثبقرٙس ،سرأییط آٟ٘رب ثرط
ٔحیظظیؿز  ٚاؾشفبزٜٞبی سثجیزقس ٜآة ظیطظٔیٙی ٔعٕرٛالً لبثرُ لجر َٛاؾرز .ثرب ایرٗ
 ،ٕٝٞاٌط سغییطار چٙبٖ ثعضي ثبقٙس و ٝسطاظٞبی آة ظیطظٔیٙی  ٚذهٛنیبر خطیربٖ،
٘ؿجز ثٚ ٝضعیز عجیعی سغییط اؾبؾی دیسا وٙس ،دیبٔسٞب ٕٔىٗ اؾز لبثرُ لجر٘ َٛجبقرٙس.
دبیساضی ٔٙبثع آة ظیطظٔیٙی ٘یبظٔٙس زضن ثٟشط اضسجبط  ٚإٞیرز وٕیرز  ٚویفیرز آة
ظیطظٔیٙی ثطای حفظ دیىطٜٞبی آة ؾغحی  ٚظیؿشٍبٜٞبی حیبر ٚحف اؾز.
چطا قٙبذز ثیالٖ آة ضطٚضر زاضز؟
ٞط ؾیؿشٓ آة ظیطظٔیٙی ضا ثبیس ٔشفبٚر ثب زیٍطی زا٘ؿز ،چطا ورٙٔ ٝكرأ ٔ ٚمرساض آثری
و ٝزض ٖٚؾیؿشٓ خطیبٖ زاضز ،ث ٝعٛأُ ثیط٘ٚی ٔب٘ٙس ٘طخ ثبضـٛٔ ،لعیز ٟ٘طٞرب  ٚزیٍرط
دیىطٜٞبی آة ؾغحی٘ ٚ ،طخ سجریطسعرطق ثؿرشٍی زاضز .ثرب ایرٗ ٕٞر ،ٝیىری اظ عٛأرُ
ٔكشطن ثطای سٕبْ ؾیؿشٓٞبی آة ظیطظٔیٙی ایٗ اؾز ؤ ٝدٕٔ ٛمرساض آة ٚضٚزی،
ذطٚخی ٚ ،شذیط ٜزض ؾیؿشٓ زض سٛاظٖ لطاض زاض٘س .حؿبثساضی سٕبْ خطیبٖٞربی ٚضٚزی،
خطیبٖٞبی ذطٚخی ٚ ،سغییطار زض شذیط ٜضا ثیالٖ آة ٔی٘بٔٙس.
ث ٝعٛض وّی ،ثطزاقز اظ آة ظیطظٔیٙی ،اٍِٞٛبی خطیبٖ عجیعی ضا سغییرط ٔریزٞرس .ایرٗ
سغییطار ثبیس زض ٔحبؾج ٝثیالٖ آة ث ٝحؿبة آٚضز ٜق٘ٛس .ث ٝایٗ زِیُ وٞ ٝرط آثری ورٝ
اؾشفبزٔ ٜیقٛز ثبیس اظ خبیی آٔس ٜثبقس ،فعبِیزٞبی ا٘ؿب٘ی ثرط ٔمرساض ٘ ٚرطخ خبثدربیی
آة زض ایٗ ؾیؿشٓٚ ،ضٚز ث ٝؾیؿشٓ ٚ ،ذطٚج اظ ؾیؿشٓ سأییط ٔیٌرصاضز .ثرطای ٔرسیطیز
دبیساض آة ظیطظٔیٙی ،ثریالٖ آة ثبیرس ثرطای ٞرط ٚاحرس ٔعریٗ (ٞیرسضِٛٚغیىی /حٛضرٝ
آثطیع ،حٛض ٝآة ظیطظٔیٙی یب ٚاحس آثرٛاٖ زض یره زٚض ٜظٔرب٘ی ٔعریٗ ا٘دربْ قرٛز.
ثیالٖ آة زض ٔٛالعی و ٝأىبٖدصیط ثبقس ،ثبیس ثطای ؾیؿشٓ آثرٛاٖ ث ٝعٛٙاٖ یه ٚاحرس
ٔٙفررطز ٞیررسضِٛٚغیىی ا٘درربْ قررٛز ٚ ،ثبیررس ثرر ٝیرربز زاقررز ورر ٝثركرری اظ وررُ حٛضررٝ
ٞیسضِٛٚغیىی /آة ظیطظٔیٙی ث ٝقٕبض ٔیآیس.
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اٌط سعبزَ ثب افعایف دٕذبغ آة ظیطظٔیٙی ث ٓٞ ٝثطیعز ،ایٗ ؾیؿشٓ ثر ٝسرسضیح ثرب یىری اظ
سغییطار ظیط ،ث ٝسعبزَ خسیسی ٔیضؾس:
 افعایف خطیبٖ ٚضٚزی (ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛثب سغصیٔ ٝهٛٙعی ن
 وبٞف خطیبٖ ذطٚخی زض ثرفٞبیی اظ ایٗ ؾیؿشٓن
 یب سطویجی اظ ایٗ ز.ٚ
سعبزَ خسیس احشٕبالً ثب سغییطار زض سطاظ /فكبض آة ظیطظٔیٙی ،حرسالُ زض ثررفٞربیی اظ
ایٗ ؾیؿشٓ ٘یع ٕٞطا ٜذٛاٞس ثٛز .زضن ثیالٖ آة  ٚچٍٍ٘ٛی سغییطار آٖ زض دبؾرد ثرٝ
فعبِیزٞبی ا٘ؿبٖ ،یىی اظ خٙجٞٝبی ٔ ٟٓقٙبذز ؾیؿشٓ آة ظیطظٔیٙی اؾز.
ثیالٖ آة اثعاضی ثطای آظٔٛزٖ ،سأئیس یب انالح زضن ٞیسضِٛٚغیىی ٔرب اظ ؾیؿرشٓ آة
ظیطظٔیٙی فطأ ٓٞیآٚضز .ثب ایٗ ٕ٘ ،ٕٝٞریسٛا٘رس ثطزاقرز آة ظیطظٔیٙری ضا ثرب لغعیرز
سعییٗ  ٚدیفثیٙی ٕ٘بیسٔ .سَؾبظی ٕٔىٗ اؾز اثعاض ٔفیرسی ثرطای اضسمربی زضن ٔرب اظ
ایٗ ؾیؿشٓ ثبقس.
 -4هطکالت کیفیت طجیعی آة صیشصهیٌی
خطشات کیفیت طجیعی آة چیست؟

ثطٓٞوٙف ؾ ٚ ًٙآة ؾجت ا٘حالَ وب٘یٞب  ٚعٙبنط قیٕیبیی ٔعیٙری ٔریقرٛز ور ٝثرٝ
نٛضر ٔحّ َٛزض آة ظیطظٔیٙی ثبلی ٔی ٔب٘ٙرسٔ .یرعاٖ ا٘حرالَ ثرٔ ٝرسر ظٔربٖ سٕربؼ
ؾ /ًٙآة ،عٔ َٛؿریط خطیربٖ زض ؾر ،ًٙلبثّیرز ا٘حرالَ ورب٘یٞربی ؾرٔ ٚ ًٙیرعاٖ
ضلیكقرسٌی ثرب آة قریطیٗ سغصیر ٝثؿرشٍی زاضز .زض آة ظیطظٔیٙری ،ورٓ  ٚثریف ٔرٛاز
ٔعس٘ی ٚخٛز زاضز  ٚزض قطایظ ٔ ٚحیظٞبی ذبل ،ثطذری اظ ایرٗ ٔحّرَٞٛربی عجیعری
ؾّٕی ثبقٙس .عٙبنط عجیعی ٔعیٗ (اضؾٙیه ،فّٛئٛضٍٙٙٔ ،ع ٔكىالر قرٙبذشٝقرسٜای زض
ٔٛض ٛآة ظیطظٔیٙی ٞؿشٙسٍ٘ .طا٘ی زضثبض ٜؾربیط عٙبنرط (ٔكرهربً ٘یىرُ ،اٚضا٘یرٚ ْٛ
آِٔٛیٙی ْٛض ٚث ٝافعایف اؾز.
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ثطای ٔمبنس ٔسیطیز ٔ ٟٓاؾز سٕبیع ٔیربٖ ایرطار ا٘ؿرب٘ی ٔ ٚكرىالر عجیعری سفربٚر
ٌصاقز.
ثعضٌشطیٗ ٔكىُ ویفیز آة زض وكرٛضٞبی زض حربَ سٛؾرع ،ٝثیٕربضیٞربی دبسٛغ٘یره
ا٘شمبَیبفش ٝاظ عطیك آة اؾز (اظ ٔٙكبی ٔسف . ٛافع ٖٚثط ایٗ ،دیرسایف عجیعری عٙبنرط
وٕیبة ٔعیٗ ثرب غّظرزٞربی ظیربز زض ثطذری ٔٙربثع آة ظیطظٔیٙری ٔكرىالسی ضا ثر ٝثربض
ٔیآٚضز.
هٌطأ ٍ پیذایص خطشات کیفیت طجیعی

ٚاوٙف ٞبی آة ثبضاٖ زض دطٚفیُ ذبن /ؾ ًٙزض فطایٙس ٘فٛش ٘ ٚفرٛش عٕمری ،سطویرت
ٔعس٘ی آٖ ضا سعییٗ ٔیوٙس٘ .ف ٝعٙهط قیٕیبیی انّی (ؾرسیٓ ،وربزٔیٓٙٔ ،یرعیٓ ،دشبؾریٓ،
ثیوطثٙربر ،وّؿریٓ ،ؾرِٛفبر٘ ،یشرطار ،ؾیّیؿریٓ  99 ،زضنرس ٔرٛاز ٔحّر َٛآةٞربی
ظیطظٔیٙی عجیعی ضا سكىیُ ٔی زٙٞس .آة ظیطظٔیٙی زض ٘ٛاحی سغصی ٝزض ٔٙربعك دطثربضاٖ،
زض ٔمبیؿ ٝثب ٔٙبعك ذكره ٘ ٚیٕرٝذكره ،احشٕربالً ٔرٛاز ٔعرس٘ی وٕشرطی زاضز ،چرٖٛ
سطویت ز ٚعبُٔ غّظز سجریطی  ٚخبثدبیی آٞؿشٝسرط آة ظیطظٔیٙری ٔریسٛا٘رس غّظرز
ثؿیبض ثبالسط ٔٛاز ٔعس٘ی ضا دسیس آٚضز.
ثطذی اظ عٙبنط غیط اضٌب٘یه ؾّٕی و ٝث ٝعٛض عجیعی زض آة ظیطظٔیٙری دیرسا ٔریقر٘ٛس
عجبضسٙس اظ (خس: 1-2َٚ
 اضؾٙیه

(As

اظ عٙبنط وٕیبة ث ٝقٕبض ٔیآیس  ٚزض حبَ حبضط ٟٔٓسرطیٗ ٍ٘طا٘ری

ثطای آة ظیطظٔیٙی اؾز .ایٗ عٙهرط زض غّظرز دربئیٗٞ ،رٓ ؾرٕی ٞ ٚرٓ ؾرطعبٖظا
اؾزن
 فّٛئٛض ( Fعٙهطی اؾز وٌ ٝب ٜوٓ اؾزِٚ ،ی زض ثٟرطٜثرطزاضی اظ آة ظیطظٔیٙری،
غّظزٞبی ثیكشط ،ثٚ ٝیػ ٜزض الّیٓٞبی ذكه  ٚزض ؾًٞٙبی آسكفكب٘ی ٌ ٚطا٘یشری
ٔیسٛا٘س ٔكىُؾبظ قٛزن
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ٍٔٙٙع (Mn

ث ٝقرىُ ٔحّر َٛزض ؾرغح ٌؿرشطزٜای زض آة ظیطظٔیٙری ٚخر ٛزاضز ٚ

ٔیسٛا٘س ویفیز آة ضا وبٞف زٞس .ععٓ ٘بذٛقبیٙسی ث ٝآة ث ٝظیطظٔیٙی ٔیزٞسن
 عٙبنط وٕیربة زیٍرطی (قربُٔ ٔكرهربً ٘یىرُ ،اٚضا٘یر ٚ ْٛآِٔٛیٙیر ْٛضا ؾربظٔبٖ
خٟب٘ی ثٟساقز ث ٝعٛٙاٖ عٙبنط ثبِم ٜٛذغط٘بن زض آة قطة ٔعطفی ٔیوٙس.
استشاتظی ثِ حذاقلسسبًذى اثشات هٌفی

چٙب٘کٔ ٝكرم قٛز ٔیعاٖ عٙبنط وٕیبة ؾٕی ،زض آة قطة (سأٔیٗقس ٜاظ ٔٙجرع آة
ظیطظٔیٙی ثیف اظ ا٘ساظ ٜاؾز ،الظْ اؾز ثط٘بٔ ٝاضغطاضی دیبز ٚ ٜاؾشطاسػی ثّٙسٔسرسط
قٙبؾبیی قٛز (خس. 2-2َٚ
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خس -1-2َٚذالنٚ ٝیػٌیٞبی انّی عٙبنط وٕیبة ٔ ٟٓوٚ ٝخٛز آٟ٘ب زض آة ظیطظٔیٙیٌ ،ب ٜؾالٔشی ضا زض ٔعطو ذغط لطاض ٔیزٞس.
عٌصش کویبة

هقذاس هجبص دس آة
ضشة ثِ تَصیِ WHO

اّویت ثشای سالهت ٍ هحذٍدیت استفبدُ

اسسٌیک

ٔ 10یىطٌٚطْ زض ِیشط

فلَسایذ (F

ٔ 1500یىطٌٚطْ زض

عٙهطی ضطٚضی اؾزِٚ ،ی عیز ٔمبزیط ٔغّٛة،

(As

ٍضعیت تصفیِ آة

ضشایط ّیذسٍضیویبیی پیذایص

ذغط ؾٕیثٛزٖ /ؾطعبٖظایی ،ثٚ ٝیػ ٜچٔ ٖٛعٕٛالً

دیکیس -ٜثب سكىیُ دی٘ٛس ثب اوؿیسٞبی

اوؿیساؾی ٚ ٖٛضؾٛةٌصاضی (ثٝ

قىُٞبی غیط اضٌب٘یه آٖ ٚخٛز زاض٘س (اضؾٙیز/

آ ٗٞزض قطایظ ٘بٔعَٕٛ

افعٚز٘یٞبی قیٕیبیی ٘یبظ ٘یؿز

اضؾٙبر ن ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔمساض سٛنیٝقس ٜؾبظٔبٖ

ٞیسضٚغئٛقیٕیبیی (فبلس اوؿیػٖ یب زض

لبثّیز اعٕیٙبٖ ٘ساض٘سِٚ ،ی ثب ثٝ

خٟب٘ی ثٟساقز وبٞف یبفش ٝاؾز.

ع َٛاوؿیساؾی ٖٛوب٘یٞبی ؾِٛفیسی

وبضٌیطی ا٘عمبزؾبظی یب ضؾٛة

زض قطایظ ٞیسضٚقیٕیبیی اؾیسی آظاز

ٕٞعٔبٖ یب خصة ،أیسٚاضوٙٙسٜسط

ٔیقٛز.

ذٛاٙٞس ثٛز.

ا٘حالَ وب٘یٞبی حبٚی فّٛضایس زض

س٘ٝكیٙی ثب ٌچ یب ٔرّٛط آٞه/

ِیشط (ٔ 1/5یّیٌطْ زض

ثؿیبض ٔحسٚز اؾز -زض ٔمبزیط دبئیٗسط اظ 500

ؾبظ٘سٞبی ٌطا٘یشی یب آسكفكب٘ی ،زض

ظاج  ٚفیّشطاؾی ٖٛیب اؾشفبز ٜاظ

ِیشط

ٔیىطٌٚطْ زض ِیشط ؾجت دٛؾیسٌی ز٘ساٖ ٔیقٛزٚ ،

قطایظ ٞیسضٚقیٕیبییٞ /یسضٚسطٔبَ وٝ

ضظیٗ سجبزَ ی( ٖٛوطثٗ فعبَقس،ٜ

اٌط ٔمساض آٖ ثبالسط اظ ٔ 5000یىطٌٚطْ زض ِیشط

ثب ٌطزـ آٞؿش ٝسؿٟیُ ٔیقٛز.

آِٔٛیٙب

ثبقسٔ ،یسٛا٘س ؾجت ثطٚظ فّٛئٛضٚظیؽ قسیس ز٘سا٘ی
هٌگٌض (Mn

 ٚاؾشرٛا٘ی قٛز.
(ٔ 100یىطٌٚطْ زض

عٙهطی ضطٚضی اؾزِٚ ،ی ٔمبزیط ثیف اظ ا٘ساظ ٜآٖ

عٙهط خبٔسی اؾز و ٝزض ؾًٞٙب/

ضؾٛة زض ایط ٛٞازٞی ٚ

ِیشط

ٔیسٛا٘س ثط وبضوطزٞبی عهتقٙبذشی سأییط ثٍصاضزن

ذبنٞب فطاٚاٖ اؾزن قىُ ثؿیبض

فیّشطاؾیٔ ،ٖٛعٕٛالً ثب س٘ٝكیٙی

ٔ 500یىطٌٚطْ زض

٘یع زض ٔمبزیط دبئیٗسط ،ؾجت ِىٝزاضقسٖ ِجبؼٞب/

ا٘حالَ٘بدصیط آٖ زض قطایظ ٛٞاظی،

اِٚی .ٝزض ٔمبیؿ ٝثب آٔ ٗٞحّ،َٛ

ِیشط

ٚؾبیُ  ٚععٓ فّعی ٔیقٛز.

دبیساض اؾزِٚ ،ی زض قطایظ اؾیسی /ٚ

زقٛاضی عّٕیبسی وٕشطی زاضز.

یب ثیٛٞاظی فعایٙس ،ٜا٘حالَدصیط
ٔیقٛز.
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خسٔ -2-2َٚؿبئُ وّیسی زض سعطیز اؾشطاسػی یىذبضچ ٝثطای وبٞف ٔكىُ دیسایف عجیعی
عٙبنط وٕیبة زض آة ظیطظٔیٙی
اقذام

هسبئلی کِ ثبیذ حل ضًَذ

کَتبُهذت

اضظیبثی ٔكىُ

ٔسیطیز سأٔیٗ آة

ثط٘بٔ ٝؾالٔز
عٕٔٛی















ٔمیبؼ ٔٙبؾت (ٔحّی /اؾشب٘یّٔ /ی ثطای دیٕبیف ویفیز آة ظیطظٔیٙی
ا٘شربة سىٙیهٞبی آ٘بِیع ٔٙبؾت (ویز ٔیسا٘ی /ضٚـ آظٔبیكٍبٞی
عطح زِٚشیٔ ،ؿئِٛیز ثرف ذهٛنی
نطفیز سرههی ثطای سفؿیط ٞیسضٚغئٛقیٕیبیی
ثطضؾی زیٍط ٔكىالر ثبِم ٜٛویفیز آة ظیطظٔیٙی
سٛنی ٚ ٝضإٙٞبیی زضثبض ٜاؾشفبز ٜاظ چب( ٜاعال ضؾب٘ی زض خبٔعٔ ٝحّری/
ثؿشٗ یب عالٔزٌصاضی چبٜ
ٔالحظبر عّٕی  ٚاخشٕبعی زض ضٚقٗ  ٚذبٔٛـوطزٖ چبٜ
زض اِٛٚیز لطاضزازٖ آ٘بِیع ٔیسا٘ی (ثطای قٙبؾبیی چبٜٞبی ٔغٕئٗ
ؾیبؾز غطثبٍِطی ٔٙبؾت (زض ٕٝٞخب یب ثب ثؿبٔس ٔكرم
قٙبؾبیی ثیٕبضاٖ (زض لبِت ثط٘بٔ ٝیب ثب ٔكبٚض ٜدعقىی
قٙبؾبیی ضاثغٔ ٝیبٖ ٔكىُ ؾالٔز ٙٔ ٚبثع آة
سكریم عٛاضو زض ٔطاحُ اِٚی ٝثیٕبضی
الساْ فٛضی زضثبض ٜثیٕبضاٖ (سأٔیٗ آة ثؿشٝثٙسیقسٜ

ثلٌذهذت

ٌعی ٝٙسهفی ٝآة



سأٔیٗ خبیٍعیٗ آة



ظیطظٔیٙی
سأٔیٗ خبیٍعیٗ آة
ؾغحی




ٞعی ٝٙزض ٔمیبؼ وبضثطز (قٟطن /ضٚؾشب /ذب٘ٛاض  ٚایطثركری /دبیرساضی
زض ٔمیبؼ ثٟطٜثطزاضی
ٔعٕٛالً قبُٔ ایٗ ٔٛاضز اؾز (اِز سعسیُ ٔىٙسٜٞب (غبِجبً عٕیركسرط زض
چبٞ ٜبی آة یب (ة ِِٝٛوكی اظ ٔٙبثع ٔحّی دطآثس ٚ ٜثب ویفیز ٔٙبؾت.
ایٗ ز ٚضاٞىبض ثبیس ثط دبی ٝثطضؾیٞبی ضٚـٔٙس ٞیسضٚغئِٛٛغیىی ثبقرٙس
 ٚثطاثط اؾشب٘ساضزٞبی ؾبذز چب ٜدیبز ٜق٘ٛس.
دبیساضی ،اظ ٘ظط لبثّیز اعٕیٙبٖ زض زٚض ٜذكىؿبِی ٛ٘ ٚؾبٖ ویفیز
اضظیبثی ضیؿهٞبی اظ وبضافشبزٖ سهفیٝذب٘ٝ

21

ثط٘بٔ ٝاضغطاضی احشٕبالً قبُٔ ٔؤِفٞٝبی ظیط ذٛاٞس ثٛز:
 اضظیبثی ٞیسضٚغئٛقیٕیبیی آثرٛاٖ زض ٔمیبؼ ٔٙبؾتن
 ضإٙٞبیی ٔطزْ زضثبضٔ ٜحسٚزیزٞبی اؾشفبز ٚ ٜچبٜٞبی ایٕٗن
 ثط٘بٔ ٝاضظیبثی ؾالٔز ٔطزْ ثطای قٙبؾبیی عٛاضو ٔطسجظ ثب آة قطة.
 -5اطالعبت الصم ثشای هذیشیت آة صیشصهیٌی
ٔسیطیز آة ظیطظٔیٙی ثبیس ٔجشٙی ثط زضن ذٛة ذهٛنیبر آة ظیطظٔیٙی زض ٔمیبؼ
ؾیؿشٓ آة ظیطظٔیٙی ثبقس (یب زض نٛضر ِع ْٚحٛض ٝآثطیع  .ثؿش ٝثٚ ٝضرعیزٔ ،میربؼ
ؾیؿشٓ آة ظیطظٔیٙی ٕٔىٗ اؾز ٘ؿجشبً وٛچه ٛٔ ٚضعی (زض حس چٙس ٞىشبض یرب چٙرس
ویّٔٛشط ٔطثع یب ٔٙغمٝای (ز ٜیب نسٞب ٞرعاض ویّرٔٛشط ٔطثرع ثبقرس .زضن ذهٛنریبر
آة ظیطظٔیٙی ٘یبظٔٙس ٔمبزیط اؾبؾی زازٜٞربی حبنرُ اظ ثطضؾری آةٞربی ظیطظٔیٙری ٚ
دبیف ،سفؿیط وبضقٙبؾبٖ ٞیسضٚغئِٛٛغی٘ ٚ ،یع ٔعٕٛالً ٔسَؾبظی خطیبٖ آة ظیطظٔیٙری
اؾز.
قٙبذز ؾیؿشٓ آة ظیطظٔیٙی ،دبیٔ ٝسیطیز ٔٙبؾرت آة ظیطظٔیٙری ٘ ٚیبظٔٙرس قرٙبذز
ٔٛاضز ظیط اؾز:
ٌ ؿشطٔ( ٜطظٞبی ؾیؿشٓ آة ظیطظٔیٙین
 ذٛال آثرٛاٖن
ٙٔ بثع سغصی ٝؾیؿشٓن
 سرّی ٝاظ ؾیؿشٓ (قبُٔ ثطزاقز اظ عطیك چبٜٞب ن
 سغییط ایٗ ذهٛنیبر ثب ٌصقز ظٔبٖ.
اعالعبر زضثبض ٜذهٛنیبر ؾیؿشٓ اظ ٔٙبثع ظیط ث ٝزؾز ٔیآیس:
 ثطضؾیٞبی ٞیسضٚغئِٛٛغیىین
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 سحّیُ زازٜٞبی آظٔ ٖٛدٕذبغن
 زازٜٞبی ٞیسضِٛٚغی آة ؾغحی (ثبض٘سٌی ،سجریط ،زثی ،سطاظ آة زض زضیبچرٞٝرب ٚ
غیط ٜن
 ؾبثم ٝیجزقس ٜسطاظٞبی آة ظیطظٔیٙی زض چبٜٞبٚ ،

 ؾبثم ٝثطزاقز آة ظیطظٔیٙی.

ثطذی اظ ٔٛاضز ثبال ٘یبظٔٙرس ثطضؾریٞربی دطٞعیٙرٞ ٝؿرشٙس .ثٙربثطایٗ ثبیرس زضثربض ٜإٞیرز
(الشهبزی ،اخشٕبعیٔ ،حیظظیؿشی آثرٛاٖ ثطای سٛخی ٝعٕك ٔٙبؾت ثطضؾریٞربی الظْ
سهٕیٌٓیطی قٛز.
هٌبثع آة صیشصهیٌی دس کجبّب قشاس داسًذ؟

«٘مغ ٝآغبظ» ثطای ٔسیطیز آة ظیطظٔیٙی ،سٟی٘ ٝمكٛٔ ٝلعیز آةٞبی ظیطظٔیٙری اؾرز.
آثرٛاٖ ،یه الی ٝظیطؾغحی ٔحسٚز  ٚدیٛؾش ٝاؾز  ٚیه ٚاحس ٞیسضٚغئِٛٛغیىی ثرٝ
قررٕبض ٔرریآیررس .آثرررٛاٖ ضا حررسٚز ٙٞسؾرری (حدررٓ ٔ ٚطظٞرربی ٞیررسضٚغئِٛٛغیىی آٖ
ٔكرم ٔیوٙٙس.
زازٜٞبی آة ظیطظٔیٙی ضا ثب ٘مكٞٝبی ٔرشّز ٘كبٖ ٔیزٙٞس:
ٌ ؿشطـ ٞیسضٚغئِٛٛغیىی آثرٛاٖن
 عٕك ؾغح آة ظیطظٔیٙی یب ؾغح فٛلب٘ی لؿٕز اقجب قس ٜیه آثرٛاٖن
 حس ظیطیٗ ٚاحسٞبی ٞیسضٚغئِٛٛغیىیٚ ،ن
 ضربٔز آثرٛاٖ.
چٍٍ٘ٛی آؾیتدصیطی آثرٛاٖ آظاز؟
ذهٛنیبر عجیعی  ٚشاسی الیٞٝبی ظٔیٗقٙبؾی ور ٝزض ثربالی یره آثررٛاٖ آظاز لرطاض
زاض٘س ،آؾیت دصیطی آة ظیطظٔیٙی ضا زض ثطاثط آِٛزٌی ا٘ؿبٖؾبذز سعییٗ ٔریوٙرس .ثرٝ
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ٔٙظٛض حفبنز آة ظیطظٔیٙی ،الظْ اؾز ٘مكٞٝبی آؾیتدصیطی ثطای اضظیربثی احشٕربَ
آ٘ى ٝآالیٙسٜٞب ،دؽ اظ دسیسآٔسٖ زض خبیی زض ثبالی آثرٛاٖ ،ث٘ ٝمغ ٝذبنی اظ ؾیؿشٓ
آة ظیطظٔیٙی ثطؾٙس ،سٟی ٝقٛز.
آثذّی پبیذاس 1آثخَاى چیست؟

ٞررس

انررّی ٔررسیطیز آة ظیطظٔیٙرری ثررب ضٚیىررطز یىذبضچرر ،ٝحفبنررز اظ ٔٙرربثع آة

ظیطظٔیٙی زض ثطاثط سٙعَ ویفیز ٚ ،اعٕیٙبٖ اظ ثٟطٜثطزاضی دبیرساض ثرطای عیفری اظ ٔمبنرس
ٔٙفعززاض اؾز .ث ٝثیب٘ی ؾبزٔ ٜیسرٛاٖ اؾرشفبز ٜدبیرساض اظ ٔٙربثع آة ظیطظٔیٙری ضا ثرسیٗ
ٌ ٝ٘ٛسعطیز وطزٔ« :یعاٖ ثٟرطٜثرطزاضی ،دیبٔرسٞبی ٘بدرصیطفشٙی ضا زض زضاظٔرسر ثر ٝثربض
ٕ٘یآٚضز».
ثٙٔ ٝظٛض سأٔیٗ سمبضبی ض ٚث ٝضقس آة ،ثط عٟرسٔ ٜرسیطاٖ اؾرز ور ٝسٛا٘ربیی ٔٙجرع آة
ظیطظٔیٙی ضا ثطای دكشیجب٘ی سمبضبی و٘ٛٙی ٛٔ ٚضز ا٘شظبض ٘بقی اظ ضقس خٕعیز  ٚسٛؾرعٝ
اضظیبثی ٕ٘بیٙس .اضظیبثی ٔٙبثع آة ظیطظٔیٙری ثبیرس ثرب سٛخر ٝثرٔ ٝحرسٚزیزٞربی وّیرسی
ثط٘بٔٝضیعی و ٝزض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ سغییط ٔیوٙٙس نٛضر ٌیطز .ثؿش ٝثرٚ ٝضرعیز ،قرطایظ
ٔحسٚزوٙٙس ٜضا ٔیسٛاٖ ٔٛاضز ظیط ثطقٕطز:
 ذبِیقسٖ شذیط ٜآة ظیطظٔیٙین
 وبٞف سطاظ آة ظیطظٔیٙی (یب فكبض ن
 وبٞف سرّی ٝآة ظیطظٔیٙی (ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛچكٕٞٝب ،خطیبٖ دبی ٝزض ضٚزذب٘ٞٝب ،خطیبٖ
ٚضٚزی ث ٝسبالةٞب ن
 سٙعَ ویفیز آةن
٘ كؿز ظٔیٗن
 ؾبیط دیبٔسٞبی ظیؿزٔحیغین
Sustainable yield
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1

 ایطار اخشٕبعی الشهبزیٔ ٚ ،حسٚزیزٞبی ؾیبؾی (ؾیبؾز ّٔی سٛؾع ٚ ٝآة .
زض اضظیبثی ٔٙبثع آة ظیطظٔیٙی  ٚزض سالـ ثطای وّٕیوطزٖ ؾرغح ثٟرطٜثرطزاضی دبیرساض
آة ظیطظٔیٙی اظ ؾ ٝانغالح اؾشفبزٔ ٜیقٛز:
 آثذّی هطوئي :1ث ٝحساوثط ثطزاقز آة ظیطظٔیٙی ٌفشٔ ٝیقرٛز ور ٝدیبٔرسٞبی آٖ،
لبثُ لج َٛزض ٘ظط ٌطفشٔ ٝیقٛز ،ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛزضثبض ٜایطار ذبل دٕذربغٔ ،ب٘ٙرس اففرز
سطاظ آة ،وبٞف خطیبٖ ضٚزذب٘ ٚ ،ٝاففز ویفیز آةن


استخشاج آة صیشصهیٌی:2

ٔعٕٛالً ث ٝوبٞف عٛال٘یٔسر  ٚدیفض٘ٚرس ٜزض ٔمرساض آة

شذیطٜقس ٜزض ؾیؿشٓ آة ظیطظٔیٙری ٌفشرٔ ٝریقرٛز .ثرطای ٕ٘٘ٛرٕٔ ٝىرٗ اؾرز زض
آثرررٛاٖٞرربیی ثررب ٔٙرربثع آة ظیطظٔیٙرری فؿرریّی سدسیس٘بدررصیط زض ٔٙرربعك ذكرره ٚ
٘یٕٝذكه دسیس آیسن
 ثیصثْشُثشداسی : 3ثطزاقز آة ظیطظٔیٙی اظ یه آثرٛاٖ ثب ٘طذی و٘ ٝؿجز ث ٝایطار
ٔٙفی ثٟطٜثطزاضی آة ظیطظٔیٙی ،ثیف اظ ا٘ساظ ٜسّمی ٔیقٛز.
ًَاحی تغزیِ دس کجبّب قشاس داسًذ؟

سغصی ٝآة ظیطظٔیٙی ث ٝآثی ٌفشٔ ٝیقٛز و ٝنط

٘ظط اظ قطایظ ظٔیٗقٙبؾی ضٚالیر،ٝ

ث ٝزض ٖٚظٔیٗ ٘فٛش ٔیوٙس  ٚث ٝؾغح آة ظیطظٔیٙی ٔیضؾس .سغصی ٝثبیس اضظیربثی قرٛز،
چ ٖٛخطیبٖ ٚضٚزی ث ٝؾیؿشٓ آثرٛاٖ ٚ ،یىی اظ ٔؤِفٞٝبی اؾبؾی ثیالٖ آة ظیطظٔیٙی
ث ٝقٕبض ٔری آیرس .افرع ٖٚثرط ایرٗ ،قبذهری ویفری زضثربض ٜسدسیسقر٘ٛسٌی ٔٙربثع آة
ظیطظٔیٙی ث ٝزؾز ٔیزٞس.

Safe yield
Groundwater mining
Overexploitation
24

1
2
3

٘ىش ٟٓٔ ٝزض ایٗ ظٔی ،ٝٙسعییٗ ٔحسٚزٜٞبی سغصی ٝؾیؿشٓ آثرٛاٖ اؾز .زض ٚالع ،ثرط ایرٗ
ٔحسٚزٜٞب ثبیس لٛاعس ٚیػٜای زضثبض ٜوبضثطی  ٚزؾشطؾی اضاضی ،ثرٙٔ ٝظرٛض حفبنرز ٚ
دبیساضی ثطزاقز آة ظیطظٔیٙی حبوٓ ثبقس.
عٛأّی ٔب٘ٙس ٘ٛؾبٖ ثبض٘رسٌی ،سغییرطار الّیٕری ،وربضثطی اضاضری  ٚسغییرطار وربضثطی
اضاضیٔ ،ؤِفٞٝبی وّیسی سأییطٌصاض ثط ٘طخ سغصی ٝث ٝقٕبض ٔیآیٙس .یىی اظ ضاٞىبضٞربی
ؾٛزٔٙس زض ٔسیطیز آة ظیطظٔیٙری ،ثطضؾری فطنرزٞربی ثربِم ٜٛسغصیرٔ ٝهرٛٙعی آة
ظیطظٔیٙی ثٙٔ ٝظٛض سدسیس ٔٙجع  ٚفطآٞآٚضزٖ شذیط ٜآة ٔمط ٖٚث ٝنطف ٝثطای اؾرشفبزٜ
آسی اؾز.
٘مكٞٝبی دشب٘ؿیُ سغصی ،ٝاثعاض ٔفیسی ٞؿشٙس و ٝاعالعبر ضا ثرطای سهرٕیٌٓیرطاٖ فرطآٞ
ٔیآٚض٘س.
دسکجبّب ثشّنکٌص آة صیشصهیٌی /آة سطحی پذیذ هیآیذ؟

آة ؾغحی  ٚآة ظیطظٔیٙی زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز اظ ٘ظط ٞیرسضِٚیىی ثرب یىرسیٍط دی٘ٛرس
زاض٘س (ٞطآ٘ک ٝثطای یىی اسفبق ٔیافشس ثط زیٍطی سأییط ٔریٌرصاضز  .ثرب ایرٗ ٕٞر ،ٝایرٗ
ٚالعیز ٟٔرٓ زض ثؿریبضی اظ ٔٛالرع زض ٔالحظربر  ٚؾیبؾرزٞربی ٔرسیطیز آة ٘بزیرسٜ
ٌطفشٔ ٝیقٛزٔ .عٕٛالً آثرٛا٘ی و ٝزض ظیط ؾیؿشٓ ضٚزذب٘ ٝلرطاض زاضز ،فطإٞری خطیربٖ
دبی ٝآٖ ضا سضٕیٗ ٔریوٙرسن ایرٗ دربضأشط ثؿریبض ٟٔرٓ ٔعٕرٛالً ثر ٝا٘رساظ ٜوربفی اضظیربثی
ٕ٘یقٛز .آة ظیطظٔیٙی ٔیسٛا٘س ؾ ٟٓعٕرسٜای زض سرأٔیٗ خطیربٖ ٟ٘طٞرب  ٚضٚزذب٘رٞٝرب
زاقش ٝثبقس .ثٕٞ ٝیٗ نٛضر ،آة ؾغحی ٔیسٛا٘س ؾ ٟٓعٕسٜای زض سرأٔیٗ خطیربٖ آة
ظیطظٔیٙی زاقش ٝثبقس .ثطای ٕ٘ ،ٝ٘ٛوبٞف ٔٙبثع آة ؾغحی زض ٘شیدر ٝثٟرطٜثرطزاضی آة
ظیطظٔیٙی ،سرهیم  ٚازاض ٜحمبثٞٝرب ضا دیکیرسٔ ٜریوٙرس .اظ ایرٗ ض ،ٚاضسجربط  ٚإٞیرز
ویفیررز  ٚوٕیررز آة ظیطظٔیٙرری زض ٍٟ٘ساقررز ضٚزذب٘ررٞٝرربٟ٘ ،طٞررب ،زضیبچررٞٝررب،
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ظیؿشٍبٜٞبی حیبر ٚحف ٚ ،قیالر ؾبِٓ ،اظ ٔؿربئُ ٟٔرٓ ثرطای ٔرسیطیز ؾیؿرشٓ آة
ظیطظٔیٙی ث ٝقٕبض ٔیآیٙس.
اعالعبر ٔفیس ثطای ٔسیطیز ٔیسٛا٘س ثب سٟی٘ ٝمكٛ٘ ٝاحی دطضیؿه ،یعٙری خبٞربیی ورٝ
ثٟط ٜثطزاضی ٌؿشطز ٜآة ظیطظٔیٙی ٘جبیس ثسٔ ٖٚغبِعبر عٕیكسط قٙبذز ایطار ثبِم ٜٛثط
ٟ٘طٞب ،سبالةٞب ٚ ،زیٍط ظیؿشٍبٜٞبی اوٛؾیؿشٓٞبی ٔٙغم ٝنٛضر ٌیطز فطا ٓٞآیس.
تغییشات هیبى ٍ ثلٌذهذت دس آة صیشصهیٌی چیست؟

ثررطای ٔمبنررس ٔررسیطیز آة ظیطظٔیٙرری ،قررٙبذز ض٘ٚررس سغییررطار ٔررطسجظ ثررب ٔٙرربثع آة
ظیطظٔیٙرری ضررطٚضی اؾررز٘ .یرربظ اؾررز اظ سغییررطار (ٌصقررش ،ٝحرربَٔ ٚ ،ررٛضز ا٘شظرربض زض
ذهٛنرریبر ؾیؿررشٓ آثرررٛاٖ ٔب٘ٙررس سغصیرر ،ٝشذیررط ،ٜخٟررز خطیرربٖ ٚ ،ویفیررز ،زض ایررط
وبضثطی اضاضی ،سغییطار وبضثطی اضاضیٛ٘ ،ؾبٖ الّیٕی ٚ ،اؾشفبز ٜآة آٌبٞی زاقز.
زازٜٞبی خبٔعٕٞ ،رٛاٖ ٚ ،لبثُ زفب ثبیس اظ ضٚی ؾبثم ٝدبیف (لؿرٕز ٟ٘رٓ ٔدٕٛعرٝ
ثطای زضن ثٟشط  ٚقٙبذز ذهٛنیبر قطایظ ٔٛخرٛز ،قٙبؾربیی ٔكرىالر ٔٛخرٛز ٚ
ثبِم ،ٜٛسعییٗ اِٛٚیزٞب ٚ ،عطاحی ؾیبؾزٞرب  ٚاؾرشطاسػیٞربی دیربزٜقرس٘ی آة فرطآٞ
ٌطزز.
آیب دسثبسُ کیفیت طجیعی دغذغِ ٍجَد داسد؟

آة شذیطٜقس ٜزض آثرٛاٖٞب ثؿش ٝثٙٔ ٝكأٛٔ ،لعیز  ٚلطاضزاقشٗ زض ٔعطو ٔٙربثع ثربِمٜٛ
آِٛزٌی ،ویفیز ٔشغیطی زاضز .آِٛزٌی ٕٞیك ٝزض ٘شید ٝفعبِیزٞبی ا٘ؿبٖ ٘یؿرز ،ثّىرٝ
ٕٔىٗ اؾز اظ عُّ عجیعی ٘كأر ثٍیطز .ثطای سساضن ثٟطٜثطزاضی آة ظیطظٔیٙی ،سعییٗ
ٔٛلعیرز  ٚسررطاظ (عٕرٛزی ٔررربعطار عجیعری إٞیررز ظیربزی زاضزٌ .رربْ ٘رؿرز ثبیررس
قٙبؾبیی ٔحیظٞبی ظٔیٗقٙبؾی ثبقس و ٝث ٝعٛض ثبِم ٜٛآة ظیطظٔیٙری سأییطدرصیط زض آٖ
ٚخٛز زاضز.
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اعالعبر ٔٙبؾت ثرطای ٔرسیطاٖ آة ظیطظٔیٙری ثبیرس زض لبِرت ٘مكرٞٝربیی ور ٝدیرسایف
عٕٛزی ٔ ٚىب٘ی غّظز عٙبنرط ظیربٖآٚض زض آة ظیطظٔیٙری ضا ٘كربٖ ٔریزٙٞرس فرطآٞ
ٌطزز.
 -6خالصِ :ثیشای هیذیشیت هٌبسیت آة صیشصهیٌیی ،ثیِ آگیبّی اص چیِ
چیضّبیی ًیبص داسین؟
زض ثرف دبیب٘ی ،ذهٛنیبر وّیسی ؾیؿشٓٞبی آة ظیطظٔیٙی ورٔ ٝرسیطاٖ ٘یربظ زاض٘رس
ثطای ٔسیطیز آة ظیطظٔیٙی ثسا٘ٙس ذالنٔ ٝیقٛز:
رخیشُ :اضسجبط ٔیبٖ ٘ ٛآثرٛاٖ  ٚحدٓ ثبِم ٜٛشذیرط ٜآة ،اظ خٙجرٞٝربی ثؿریبض ٟٔرٓ ٚ
وّیسی زضثبضٔ ٜبٞیز ؾیؿشٓ آثرٛاٖ ث ٝقٕبض ٔیآیس .آثرٛاٖٞب زض ایٗ ٘ٛقشبض ثط حؿت
وبضوطز شذیط ٜآٟ٘ب سٛنیز قس٘سٕٞ .کٙیٗٔ ،ؤِف ٝشذیط ،ٜث٘ ٝبٌعیط ثرب ٔمیربؼ ؾیؿرشٓ
خطیبٖ آة ظیطظٔیٙی اضسجبط ٔییبثس .آقىبض اؾز و ٝاٌط اضسجبط زض٘ٚی ٞیسضِٚیىی زض
ؾیؿشٓٞبی خطیبٖ ،زض ٌؿشط ٜثؿیبض ٚؾیعی ٚخٛز زاقش ٝثبقسٔ ،سیطیز ثبیس ثطزاقزٞرب/
اؾررشفبز ٜاظ آثرررٛاٖ ضا زض وررُ ٔحررسٚز ٜآثر رٛاٖ ٔررٛضز سٛخرر ٝلررطاض زٞررسن زض ٔمبثررُ،
ؾیؿشٓٞبی ٔٛضعی آة ظیطظٔیٙی ثب ؾیؿشٓٞربی خطیربٖ خعئریسرط ٕٔىرٗ اؾرز ٞعیٙرٝ
ٔسیطیز ضا سٛخی٘ ٝىٙس ،چ ٖٛسأییط ٔحسٚز ذٛاٞرس ثرٛز  ٚسرب ا٘رساظٜای ذرٛز ضا سعرسیُ
ذٛاٞس وطز.
استجبط هیبى ًَع آثخَاى ،اقلین ٍ گضیٌِّبی تأهیي آة :زض ایٗ ٘ٛقشبض ٌفش ٝقس و ٝچٝ
أىبٖٞبیی ثطای سأٔیٗ آة اظ آثرٛاٖٞبی ٔرشّرز زض قرطایظ الّیٕری ٔشفربٚر ٚخرٛز
زاضز  ٚضیؿهٞب ٞ ٚعیٞٝٙربی ثٟرطٜثرطزاضی آة ظیطظٔیٙری زض ایرٗ لجیرُ قرطایظ ٔشغیرط
چیؿز .دبیساضی ثٟطٜثطزاضی آة ظیطظٔیٙی ،سبثعی اظ ٘ ٛؾیؿشٓ آثررٛاٖ ،الّریٓ ٘ ٚرطخ
سغصیٔ ٚ ٛ٘ ٚ ٝمیبؼ اؾشفبز ٜاظ آة ظیطظٔیٙی اؾز.

27

جشیبى آة صیشصهیٌیی :سرأییط خطیربٖ آة ظیطظٔیٙری ثرط اؾربؼ ٘رٌ ٚ ٛؿرشطـ ٚاحرس
ٞیسضٚغئِٛٛغیىی ،ثب سٛخ ٝثٔ ٝعب٘ی ضٕٙی آٖ ثطای ٔسیطیز ٔٛضز ثحر

لرطاض ٌطفرز.

ثط سأییط سعسیُوٙٙس ٜخطیبٖ آة ظیطظٔیٙی زض ٔمبیؿ ٝثب خطیبٖ ؾرغحی ،ثر ٝؾرجت ٔرسر
ظٔبٖ عٛال٘ی خطیبٖ آة ظیطظٔیٙی سأویس ٌطزیس .ایٗ ٚیػٌری ؾرجت ٔریقرٛز ور ٝآة
ظیطظٔیٙرری زض ٔمبیؿرر ٝثررب آة ؾررغحی ،زض ثطاثررط ذكىؿرربِی ٔمرربْٚسررط ثبقررس .سررأییط
ٞیسضٚقیٕیبیی ظٔبٖ ٔب٘سٌبضی عٛال٘ی آة ظیطظٔیٙری سٛضریح زاز ٜقرس ٚ ،سرأییط آٖ اظ
٘ظط ویفیز عجیعی آة ٔٛضز ثح

لطاض ٌطفز.

تغزیِ ٍ تخلیِ آة صیشصهیٌی :إٞیز  ٚدیکیسٌی فطایٙسٞبی سغصی ٝآثرٛاٖ ٚ ،زقرٛاضی
اضظیبثی سغصی ٝآة ظیطظٔیٙی ث ٝعٛٙاٖ ٔؿئّٝای ٔ ٟٓزض ٔسیطیز آة ظیطظٔیٙری سٛضریح
زاز ٜقس .ثط إٞیز قٙبؾبیی ٔحسٚزٜٞبی سغصی ٝسأویس قرس .عرٛأّی ور ٝثرط سغصیر ٝآة
ظیطظٔیٙی سأییط ٔیٌصاض٘رس٘ ٚ ،یرع اؾرشطاسػیٞربی ثٟجرٛز سغصیر ٚ ٝحفبنرز اظ سغصیرٚ ،ٝ
اضسجبط سغصی ٝثب اوٛؾیؿشٓٞبی ٚاثؿش ٝث ٝآة ظیطظٔیٙی ٔٛضز ثح

لرطاض ٌطفرز .اضسجربط

ٔیبٖ ثطزاقز ،عٔ َٛؿریط خطیربٖ  ٚسرّیر ٝآة ظیطظٔیٙری ،اظ عٛأرُ وّیرسی ٔرسیطیز
سبالةٞب ،چكٕٞٝب  ٚزیٍط ٔحسٚزٜٞبی سرّی ٝآة ظیطظٔیٙی ث ٝقٕبض ٔیآیٙس.
ثیالى آةٔ :حبؾجبر ثریالٖ آة ،اثرعاض ثؿریبض ٕٟٔری ثرطای ٔرسیطیز آثررٛاٖ ثر ٝقرٕبض
ٔیآیس ٚ ،ثٚ ٝیػ ٜثطای ٔسیطیز سّفیمی آة ظیطظٔیٙی /آة ؾغحی إٞیرز زاضز .سٕربْ
خطیرربٖٞرربی ٚضٚزی  ٚذطٚخرری عجیعرری٘ ٚ ،یررع ثطزاقررزٞررب ثررب دٕذرربغ  ٚسغصیرر٘ ٝبقرری اظ
فعبِیزٞبی ا٘ؿبٖ ٔب٘ٙس ٘كز  ٚسعضیرك اظ عطیرك چربٔ ،ٜؤِفرٞٝربی ثریالٖ آة ضا سكرىیُ
ٔیزٙٞس  ٚثبیس ثطای ٔسیطیز ایطثرف  ٚیىذبضچ ٝآة ظیطظٔیٙی وّٕی ق٘ٛس.
هطکالت کیفیت طجیعی آةٔ :كىالر ویفیز عجیعری آة ظیطظٔیٙری ٔرٛضز ثحر

لرطاض

ٌطفز ٔ ٚكىالر ٔشساَٚسط ٔعطفری ٌطزیرس .اؾرشطاسػیٞربی وربٞفزٙٞرس ٜایرٗ لجیرُ
ٔكىالر عجیعی ،اظ خّٕ ٝاذشالط آة [افعٚزٖ آةِ ویفیز ثبال ث ٝآةِ ویفیز دربئیٗسرط
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ربی ٔرشّرزٞ اذشهربل ویفیرزٚ بؾت ثبقرسٙٔ ضز ٘ظطٛٔ ٜسب ویفیز آٖ ثطای اؾشفبز
.بی ٔرشّز ٔعطفی ٌطزیسٜٞ اؾشفبزٝآة ث
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ثشای توشیي ثیطتش
توشیي -1ضٌبخت سیستنّبی آة صیشصهیٌی

ّذف :زضن دی٘ٛس ٔیبٖ قٙبذز ؾیؿشٓٞبی آة ظیطظٔیٙی  ٚاؾشطاسػیٞبی ٔسیطیز
صهبى 30 :زلیمٝ
فعبلیت :ث ٝچٟبض ٌط ٜٚسمؿیٓ قٛیس .زض ٞط ٌط ٜٚزضثبض ٜایٗ ٔٛض ٛثحر وٙیرس ور ٝقرٙبذز
ٚیػٌیٞبی آثرٛاٖ چٍٔ ٝ٘ٛیسٛا٘س ٔسیطیز آة ظیطظٔیٙی ضا ثٟجٛز ثركس.
اسائِ گضاسشٞ :ط ٌط ٜٚخسِٚی سٟی ٝوٙیرس ور ٝزض آٖٚ ،یػٌریٞربی قٙبؾربییقرس ٜآثررٛاٖ ٚ
چٍٍ٘ٛی ثٟجٛز ٔسیطیز آة ظیطظٔیٙی ثٚ ٝؾیّ ٝآٟ٘ب ذالن ٝقس ٜثبقس.
ال ٘ربٔعّٞ ْٛؿرشٙس  ٚثحر خٕعری ضا ثرط دبیرٝ
تسْیلگش :ثٚ ٝیػٌی ٞبیی سٛخر ٝزٞرس ورٔ ٝعٕرً ٛ
سدطثٞٝبی اعضب زضثبض ٜچٍٍ٘ٛی سهٕیٕبر ٔسیطیز ثس ٖٚزاقشٗ اعالعبر ثطاٍ٘یعز.
توشیي -2یکپبسچًِگشی دس هذیشیت هٌبثع آة

ّذف :زضن دی٘ٛس ٔسیطیز آة ظیطظٔیٙی  ٚآة ؾغحی
صهبى 60 :زلیمٝ
فعبلیت :ث ٝؾٌ ٝط ٜٚسمؿیٓ قٛیس  ٚزضثبض ٜثطٓٞوٙف آة ؾغحی  ٚآة ظیطظٔیٙی  ٚاضسجبط آٖ
ثب ٔسیطیز آِٛزٌی  ٚسرهیم آة ثح وٙیرس .زضثربض ٜایٙىر ٝآة ؾرغحی  ٚآة ظیطظٔیٙری
چٍ  ٝ٘ٛثبیس ثب ٔ ٓٞسیطیز ق٘ٛس سٛنی ٝاضائ ٝزٞیس.
اسائِ گضاسشٞ :ط ٌط ٜٚدؽ اظ ثح عٕٔٛی ،سٛنیٞٝبی ذٛز ضا اضائ ٝزٞس.
توشیي -3هذیشیت آة صیشصهیٌی

ًقصثبصی :ث ٝزٌ ٚطٔ ٜٚسیطاٖ آة ٞ ٚیسضٚغئِٛٛغیؿزٞب سمؿیٓ قرٛیسٌ .رطٔ ٜٚرسیطاٖ٘ ،مرف
ٔسیطاٖ ٌ٘ٛبٌ ٖٛآة ضا ث ٝعٟسٔ ٜیٌیط٘س :یعٙی ٔسیط آة قٟطٔ ،رسیط ّٔری آة ٚ ٚظیرط آة.
آ٘بٖ اظ ٞیسضٚغئِٛٛغیؿزٞب زضثبضٙٔ ٜبثع ٔٛخٛز آة ظیطظٔیٙی دطؾف ٔیوٙٙس.
ٌط ٜٚزٞ( ْٚیسضٚغئِٛٛغیؿزٞب سٛضیح ٔیزٙٞس ؾیؿشٓٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛآثرٛاٖ چٍٕٔ ٝ٘ٛىٗ
اؾز آة ٔٛضز ٘یبظ ضا سأٔیٗ ٕ٘بیٙسٕٞ .کٙیٗ ٔٙبفع  ٚضیؿهٞبی وّیرسی ضا سكرطیح ٔریوٙٙرس.
سٛضیح آثرٛاٖٞبی ٔرشّز ضا ٔیسٛاٖ ث ٝظیطٌطٜٞٚب ٔحٕٛ٘ َٛز.
فعبلیتٌ :فز ٌٛ ٚی ٔسیطاٖ ٞ ٚیسضٚغئِٛٛغیؿزٞب ثب ایٗ ٞس ا٘دبْ ٔیٌیطز وٞ ٝط یه اظ
آٟ٘ب زضن ٔٙبؾجی اظ زیٍطی دیسا وٙس ٔ ٚسیطاٖ ،اعالعبر وبفی ضا ثطای ٔسیطیز ٔٙبثع آة ثٝ
زؾز آٚض٘س.
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مجموعه «آشنایی با مذیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه»
()2
مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه» در یازدد عواو ب اه
شرح دیر سزدمزنذهی شذ ست:
 -1یکپزرچهنگری و چزرچوب مذیریت آب دیردمیوی
 -2شوزخت سیستمهزی آ خو ب ر ی مذیریت آب دیردمیوی
 -3مذیریت یکپزرچه آب دیردمیوی در عمل
 -4قو نین و مقرر ت آب دیردمیوی
 -5تخصیص و مجود هر رد ری آب دیردمیوی
 -6ز رهزی قتصزدی و مزلی در مذیریت آب دیردمیوی
 -7مشزرکت ریوفعزب در مذیریت آب دیردمیوی
 -8مذیریت کیفیت آب دیردمیوی
 -9پزیش آب دیردمیوی
 -11آب دیردمیوی و تغییر قلیم
 -11مذیریت طالعزت و رتبزطزت
نوشتزر حزضر ،دومین عوو ب د ین مجموعه ه شمزر میآیذ .د هذفهزی مهم یان
مجموعه آمودشی ،پرد ختن ه آب دیردمیوی ز رویکرد یکپزرچه در مذیریت موز ع
آب ست .هذف نهزیی ،معرفی چازرچوب سساترد تار ماذیریت آب دیردمیوای اه
کزرشوزسزب آب دیردمیوی و چزلشهازی خازم ماذیریت آب دیردمیوای اه دیگار
متخصصزب آب ست.
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