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

آة صیشصٔیٙی دس ثؼیبسی اص وـٛسٞب ثشای ٔؼیـز  ٚػالٔز ٔشدْ ،إٞیز حیبسی داسد،
چشا و ٝغبِجبً ٔٙجغ اكّی سأٔیٗ آة ث ٝؿٕبس ٔی آیذ .افض ٖٚثرش ایرٗ ،ثر ٝعرٛس ٌؼرششدٜای
ثشای وـبٚسصی آثی  ٚكٙؼز ثٟشٜثشداسی ٔری ؿرٛد .ایرٗ ٚضرؼیز ثرٚ ٝیرظ ٜدس ٔٙربعك
خـرره ورر ٝآة ػررغحی ،وٕیرربة یررب فلررّی اػررز٘ ٚ ،یررض دس ٘ررٛاحی سٚػررشبیی ثررب
خٕؼیزٞبی دشاوٙذٔ ٜلذاق داسد .سغییش الّیٓ احشٕبالً ٚاثؼشٍی ثر ٝآة صیشصٔیٙری سا ثرٝ
ػٛٙاٖ یه ػذش ٔحبفظ دس ثشاثرش خـىؼربِی  ٚػرذْ لغؼیرز فضایٙرذ ٜدس ٔٛخرٛدی آة
ػغحی افضایؾ خٛاٞذ داد.
ثب ایٗ ٛٙٞ ،ٕٝٞص  ٓٞػٕیم ًب ثرب فٟرٓ ٘بدسػرز سٚثرش ٚاػرزن آ٘کٙربٖ ور ٝثبیرذ اسصؽ آٖ
ؿٙبخش٘ ٝـذٔ ،ٜذیشیز ضؼیفی ثش آٖ حبوٓ اػز  ٚثر ٝلرذس وربفی حفبنرز ٕ٘ریؿرٛد.
ػیؼشٓ ٞبی آة صیشصٔیٙی دس لشٖ ثیؼشٓ ،دس ٘شیدر ٝثٟرشٜثرشداسی صیربد ثرشای سرأٔیٗ آة
ؿٟشی  ٚوـبٚسصی آثی ٚ ،سغییشار سٕبْػیبس دس وبسثشی اساضی دس ثؼیبسی اص دٟٞٝٙربی
سغزی ٝآة صیشصٔیٙی ،اص حبِز عجیؼی خٛد خبسج ؿذٜا٘رذٍ٘ .شا٘ریٞرب دسثربس ٜدبیرذاسی
ٔٙبثغ آة صیشصٔیٙی ،سٙضَ ویفیرز  ٚسأییشدرزیشی ٔٙفری اوٛػیؼرشٓٞربی ٚاثؼرش ٝثر ٝآة
صیشصٔیٙرری ،افررضایؾ یبفشرر ٝاػررز .چرربِؾ ؿٙبػرربیی الررذأبر الصْ ثررشای فررشآٞآٚسدٖ
حىٕشا٘ی ٔٙبػت  ٚسجذیُ آٟ٘ب ثر ٝسشسیجربر ٟ٘ربدی ایرشثخؾ ثرشای ٔرذیشیز ٔٙربثغ آة
صیشصٔیٙی  ٚحفبنز ویفی آٟ٘ب ٘یض لبثُ ٔالحظ ٝاػز.
ثشخی دِٚزٞب اكالح ٔذیشیز ٔٙبثغ آة سا ثب سٚیىشدی یىذبسچ ٝدس دػرشٛس وربس لرشاس
دادٜا٘ذٔ .شأػفب٘ ٝدس ایٗ لجیُ اكالحبر ،ثٔ ٝذیشیز آة صیشصٔیٙی سٛخ ٝؿبیؼشٔ ٝجرزَٚ
٘ـذ ٜاػز .ایٗ دس حربِی اػرز ور ٝیىری اص ثیرٙؾٞربی ثٙیربدی سٚیىرشد یىذبسچر ٝدس
ٔذیشیز ٔٙبثغ آة آٖ اػز و ٝآة یه ٔٙجغ (ثٞ ٝرٓدیٛػرش ٝاػرز  ٚثٙربثشایٗ ٔؼرشّضْ
وُ ٍ٘شی دس ٔذیشیز اػز .اص ایٗ س ،ٚآة صیشصٔیٙی ثبیرذ سٕربْ  ٚوٕربَ ٔرٛسد سٛخرٝ
لشاس ٌیشد.

ٔدٕٛػ« ٝآضٌبیی ثب هذیشیت آة صیشصهیٌی ثب سٍیکشد یکپبسچِ» ثش اػربع ٔغبِؼربر ٔرٛسدی
دس افشیمب  ٚثشٌضاسی سؼذادی دٚسٜٞبی آٔٛصؿری ٚ ،ثرب ٕٞىربسی ورخ٘رز ،ؿرجى ٝآة
صیشصٔیٙی افشیمب ( ٚ AGW-Netسیٓ ٔـٛسسی ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی ( GWMATEسٟیرٝ
ؿذ ٜاػز.
ایٗ ٔدٕٛػ ٝدس یبصد ٜفلُ ث ٝؿشح صیش ػبصٔب٘ذٞی ؿذ ٜاػز:
 -1یکپبسچًِگشی ٍ چبسچَة هذیشیت آة صیشصهیٌی
 -2ضٌبخت سیستنّبی آثخَاى ثشای هذیشیت آة صیشصهیٌی
 -3هذیشیت یکپبسچِ آة صیشصهیٌی دس ػول
 -4قَاًیي ٍ هقشسات آة صیشصهیٌی
 -5تخصیص ٍ هجَص ثْشُثشداسی آة صیشصهیٌی
 -6اثضاسّبی اقتصبدی ٍ هبلی دس هذیشیت آة صیشصهیٌی
 -7هطبسکت ریٌفؼبى دس هذیشیت آة صیشصهیٌی
 -8هذیشیت کیفیت آة صیشصهیٌی
 -9پبیص آة صیشصهیٌی
 -10آة صیشصهیٌی ٍ تغییش اقلین
 -11هذیشیت اطالػبت ٍ استجبطبت

٘ٛؿشبس حبضش ،ػٔٛیٗ ػٛٙاٖ اص ایٗ ٔدٕٛػ ٝث ٝؿٕبس ٔریآیرذ .اص ٞرذ ٞربی ٟٔرٓ ایرٗ
ٔدٕٛػ ٝآٔٛصؿی ،دشداخشٗ ث ٝآة صیشصٔیٙی ثب سٚیىشد یىذبسچ ٝدس ٔذیشیز ٔٙبثغ آة
اػزٞ .ذ ٟ٘بییٔ ،ؼشفی چبسچٛة ٌؼششدٜسش ٔذیشیز آة صیشصٔیٙری ثر ٝوبسؿٙبػربٖ
آة صیشصٔیٙی  ٚچبِؾ ٞبی خربف ٔرذیشیز آة صیشصٔیٙری ثر ٝدیٍرش ٔشخللربٖ آة
اػز.
آة صیشصٔیٙی اص ٘ظش فٙی ٔٛضٛػی دیکیذ ٜث ٝؿٕبس ٔیآیذ .ثرب ایرٗ ٕٞرٔ ،ٝشخللربٖ ٚ
ٔذیشاٖ آة ثبیذ ث ٝدسن ٔـششوی ثشػٙذ .ایٗ ٘ٛؿشبس ٔریوٛؿرذ ثر ٝسحمرك ایرٗ ٞرذ
وٕه وٙذ.
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 -1چبسچَة سیستنّبی جشیبى آة صیشصهیٌی
ثشخال

آة ػغحی ،آة صیشصٔیٙی دس حٛضٞٝربی صیشصٔیٙری ثرب ػربخشبس وٙشرشَؿرذٜ

دذیذ ٔیآیذ (ث ٝوشبثک ٝدٔ ْٚشاخؼٕ٘ ٝبئیذ ٔ .شصٞبی فیضیىی حٛضر ٝآة صیشصٔیٙری سا
ػٛاسم ،اٍِٞٛب /ػبخشبسٞبی ٔـخق صٔیٗؿٙبخشی (ٌؼُٞرب ،ؿىؼرشٍیٞرب ،سخٕٙرٖٛ
ػرر ًٙثؼررشش ٘فٛر٘بدررزیش  ٚغیررش ٜسؼیرریٗ ٔرریوٙرذ .ایررٗ دذیررذٜٞررب دس ٘شیدرر ٝفشایٙررذٞبی
صٔرریٗؿررٙبخشی ٌ٘ٛرربٌٔ ٖٛب٘ٙررذ حشورربر سىشرر٘ٛیىی ،فشایٙررذٞبی دٌشٌرر٘ٛی ،فؼبِیررز
آسـفـب٘ی ،سػٛةٌرزاسی ،فشػربیؾ ٚ ،غیرش ٜؿرىُ ٌشفشرٝا٘رذٕٞ .ب٘ٙرذ آة ػرغحی،
حٛضر ٝآة صیشصٔیٙرری ٔریسٛا٘ررذ اص ؿررٕبسی اص صیشحٛضرٞٝررب سـررىیُ یبثرذ ورر ٝاص ٘ظررش
ٞیذسِٚیىی ث ٝیىذیٍش اسسجبط داس٘ذٔ .ـخقوشدٖ ٔشص حٛض ٝآة صیشصٔیٙری ٔؼرشّضْ
ثشسػیٞبی سفلیّی ثب اػشفبد ٜاص اثضاسٞبی ٔخشّف اػز.
آة صیشصٔیٙی دس أشذاد ٔؼیشٞبی خشیبٖ ثب عَٞٛبی ٔخشّف ،اص ٘ٛاحی سغزی ٝثٛ٘ ٝاحی
سخّی ٝخبثدب ٔیؿٛد .ثش ایرٗ اػربع ،اكرغالح «ػیؼرشٓ خشیربٖ» ثرشای ٔـرخقٕ٘رٛدٖ
ٔشصٞبی ٞیذسِٚیىی ٚاحذٞبی ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی ث ٝوبس ٔیسٚد.
ثش ٔجٙبی اسسجبط ٞیذسِٚیىی ثخؾٞبٚ /احذٞبی ٔخشّف دس ػیؼشٓ آثخٛاٖ ،حٛض ٝآة
صیشصٔیٙی ٔؼٕرٛالً دس چبسچَة سیستن جشیبى ٔرذیشیز ٔریؿرٛد سرب ایرشار دربئیٗدػرز-
ثبالدػز ث ٝحؼبة آٚسد ٜؿٛد .سیستن جشیبى آة صیشصهیٌی ،ثب ٔحذٚد ٜسغزیٔ ٚ ٝحذٚدٜ
سخّی ٝسؼشیف ٚ ،اص دیٍش ػیؼشٓٞبی خشیبٖ آة صیشصٔیٙی ثب خظ سمؼیٓ آة صیشصٔیٙری

1

خذا ٔیؿٛد .دس ٔحذٚدٜٞبی سغزی ،ٝیىی اص ٔإِفرٞٝربی خشیربٖ آة صیشصٔیٙری ٚخرٛد
داسد و ٝس ٚث ٝدبئیٗ اػز .دس ٔحذٚدٜٞبی سخّی ،ٝخٟز خشیبٖ ػٕرٛدی آة صیشصٔیٙری
س ٚث ٝثبال اػز.

Groundwater divide
1

1

ٔمیبعٞبی ٔخشّفی سا ٔیسٛاٖ ثشای ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی ،ثؼش ٝثٔ ٝشصٞبی خشیربٖ دس
٘ظش ٌشفز .ػیؼشٓٞبی خشیربٖ آة صیشصٔیٙری ٔؼٕرٛالً دس ػرٔ ٝمیربع حضرٛس داس٘رذ ٚ
ٔیسٛا٘ٙذ ثب یىذیٍش ٕٞذٛؿب٘ی داؿش ٝثبؿٙذ (ؿىُ . 1-3دس ػیؼشٓٞبی ٔٛضؼی خشیبٖ،
ٔؼیشٞبی خشیبٖ آة صیشصٔیٙی ٘ؼجشبً وٛسبٞ ٜؼشٙذ (ثرشای ٕ٘٘ٛر ٝوٕشرش اص  5ویّرٔٛشش ٚ ،
سخّیٔ ٝؼٕٛالً دس اساضی دؼزٔ ،دبٚس ٔحذٚدٔ ٜشسفغسرش سغزیر ٝلرشاس داسد .ػیؼرشٓٞربی
ػٕیكسش خشیبٖ ٔٙغمٝایٔ ،ؼریشٞبی خشیربٖ ثؼریبس عرٛال٘یسرشی داس٘رذ ٔ ٚحرذٚدٜٞربی
سغزی ٚ ٝسخّیٔ ٝیسٛا٘ٙذ دٜٞب (یب كذٞب ویّٔٛشش اص یىذیٍش فبكّ ٝداؿش ٝثبؿٙذ .افض ٖٚثش
صٔیٗؿٙبػری ،سٛدرٌٛشافی ٘یرض ٘مرؾ ٕٟٔری دس سؼیریٗ ٔمیربع ػیؼرشٓٞربی خشیربٖ آة
صیشصٔیٙی ایفب ٔی وٙذ .دس ٘ٛاحی ثرب ثشخؼرشٍی سٛدرٌٛشافی ثربسص ،ػیؼرشٓٞربی هَضنؼی

خشیبٖ غّج ٝداس٘ذ ،دس حبِی و ٝػیؼشٓٞبی خشیبٖ ٔٙغمٝای دس چـٓا٘رذاصٞبی ٕٞرٛاسسش
ؿىُ ٔی ٌیش٘ذ .اص آ٘دب و ٝػیؼشٓٞبی ٔٛضؼی خشیبٖ ،وٓػٕكسشیٗ  ٚدیٙبٔیرهسرشیٗ
ػیؼشٓ خشیبٖ ث ٝؿٕبس ٔیآیٙذٔ ،ؼٕٛالً ثیـششیٗ ثرشٓٞورٙؾ سا ثرب آة ػرغحی خٛاٙٞرذ
داؿز .ثب ایٗ  ،ٕٝٞدس ثخؾٞبی ٕٛٞاسسش آثخیضٞب ،سخّی ٝػیؼرشٓٞربی خشیربٖ هینبًی سرب
ٔٙغمٝای ٔیسٛا٘ذ لبثُ سٛخ ٝثبؿذ.
ث ٝعٛس وّیٔ ،ذیشیز آة ث ٝثٟششیٗ ؿىُ دس ٔحرذٚد ٜحٛضر ٝآثشیرض ا٘دربْ ٔریؿرٛد.
ٔذیشیز دس ایٗ ٔمیبع ٘یبصٔٙذ ؿٙبخز ٔحیظ صٔیٗؿٙبخشی حٛض ٝاػز ،چر ٖٛؿرشایظ
ٞیررذسٚطئِٛٛطیىی دس آثخیضٞررب ٔرریسٛا٘ررذ سغییررش وٙررذ ٕٔ ٚىررٗ اػررز اص ثؼرریبسی اص
ػیؼشٓٞبی خشیربٖ آة صیشصٔیٙری ثٟرش ٜثرشداسی ؿرذ ٜثبؿرذ  ٚایرٗ ػیؼرشٓٞرب ،دشب٘ؼریُ
ثشٓٞوٙؾ ثب سٚدخب٘ ،ٝث ٝؿىُ ٔؼشمیٓ یب غیش ٔؼشمیٓ داؿش ٝثبؿٙذ.
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 -2سٍیکشدّبی حکوشاًی ٍ ساُ ٍ سسن هذیشیت آة صیشصهیٌی
چٙذیٗ سٚیىشد ػّٕی دس ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی ثب ٞذ ٞبی صیش سؼشیف ؿذٜا٘ذ:
 .1حفظ سٛاصٖ ٔؼمٔ َٛیبٖ ٞضیٞٝٙب ٙٔ ٚبفغ فؼبِیزٞب  ٚالذأبر ٔذیشیز ٚ ،ثٙبثشایٗ،
 .2احشؼبة آػیت دزیشی ٘ؼجز ث ٝسٙضَ ٚضؼیز ػیؼشٓ ٞیذسٚطئِٛٛطیىی ٔرٛسد ٘ظرش ٚ
ٔٙبفغ ٔـشٚع اػشفبدٜوٙٙذٌبٖ آة ،اص خّٕ ٝاوٛػیؼشٓٞب  ٚآٟ٘بیی و ٝث ٝخشیبٖ دبیر ٝدس
دبئیٗدػز ٚاثؼشٞ ٝؼشٙذ.
 .3سؼیریٗ الرذأبر ٕٔىرٗ ٔرذیشیز ،ثررب دس ٘ظشداؿرشٗ ٔشحّرٝای ور ٝسٛػرؼٙٔ ٝرربثغ آة
صیشصٔیٙی دس آٖ لشاس داسد (ث ٝؿىُٔ 2-3شاخؼٕ٘ ٝبئیذ .
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ؿىُ -1-3ػیؼشٓٞبی خشیبٖ آة صیشصٔیٙی دس ٔمیبعٞبی ٔخشّفٛٔ -ضؼیٔ ،یب٘ی ٙٔ ٚغمٝای
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ؿىُٔ -2-3شاحُ سٛػؼٙٔ ٝبثغ آة صیشصٔیٙی دس آثخٛاٖٞبی ٟٔٓ
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ػغٛح سٛػؼ ٝآة صیشصٔیٙی ٔیسٛا٘ذ ،ثب احشؼبة آػیتدزیشی ٘ؼرجز ثر ٝسٙرضَ ػیؼرشٓ
ٞیذسٚطئِٛٛطیىی ٔٛسد ٘ظش ٙٔ ٚربفغ ٔـرشٚع اػرشفبدٜوٙٙرذٌبٖ آة ؿٙبػربیی ؿرٛد .دس
ٚضؼیز ثشداؿز ثیؾ اص حرذ ٘ ٚبدبیرذاس (ؿرىُ :1-3 :2-3سٛػرؼ٘ ٝبدبیرذاس  ،دس ػرغ
ٌؼششد٘ ،ٜشخ وّی ثشداؿز (ٔ ٚؼٕٛالً ؿٕبس چبٜٞبی آة دس ٟ٘بیز ثر ٝؿرىُ ثربسص دس
٘شید ٝسٙضَ سمشیجبً ثشٌـز٘بدزیش ػیؼشٓ آثخٛاٖ اُفز خٛاٞذ وشد.
خذ 1-3 َٚالذأبر ضشٚسی ٔذیشیز سا ثشای دٙح ٔشحّر ٝاص سٛػرؼٙٔ ٝجرغ (ؿرىُ2-3
خالكٔ ٝیوٙذ.
ٔذیشیز خبٔغ آة صیشصٔیٙی ٕٔىٗ اػز ثرشای وـرٛسٞبیی ور ٝاِٛٚیرز آٟ٘رب ػربخز
سأػیؼبر حذالّی ثشای ثٟشٜثشداسی اص آة صیشصٔیٙی ثشای سأٔیٗ ٘یبصٞربی دبیرٝای ا٘ؼربٖ
اػز صٚدٍٙٞبْ ثبؿذ .ثٙبثشایٗٔ ،شٙبػت ثرب سٚیىشدٞربی ػّٕریٚ ،ضرؼیزٞربی ٔخشّرف
سٛكیٔ ٝیؿ٘ٛذ.
الذأبر سٛكیفؿذٔ ٜذیشیز آة صیشصٔیٙی دس ػش ٖٛچٟربسْ (خرذٔ 1-3َٚشٙربنش ثرب
ػیش سح َٛسٛػؼ ٝآة صیشصٔیٙی اػز .ثب ایٙى ٝث ٝػٛٙاٖ سٚیىشد ػّٕی ثشای دیبدٜػربصی
ٔذیشیز یىذبسچ ٝآة صیشصٔیٙری دزیشفشر ٝؿرذٜا٘رذ٘ ،جبیرذ كرشفبً سٚیىرشد ٚاوٙـری دس
ٔذیشیز دس دیؾ ٌشفش ٝؿٛد .سٚیىشدٞبی دیـٍیشا٘ ،ٝایشثخـی ٞضیٝٙای ثیـششی داس٘ذ.
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خذ -1-3َٚػغٛح سٛػؼ ٝآة صیشصٔیٙی  ٚالذأبر ضشٚسی ٔذیشیز
هشحلِ تَسؼِ
سطح 0

سطح1

سطح2

سطح1 -3

سطح2-3

اقذاهبت الصم دس هذیشیت

تَصیف

ٔٛخٛدی  ٚدػششعدزیشی
ٚضؼیز ٔجٙب
آة صیشصٔیٙی ثب ویفیز
ٔٙبػت ،سب ا٘ذاص ٜصیبدی ثیـشش
اص سمبضبٞبیی اػز و ٝوٓ ٚ
دشاوٙذٞ ٜؼشٙذ.
سؿذ دٕذبط آثخٛاِٖٚ ،ی سٟٙب
فـبس دس ٔشاحُ
سؼبسمٞبی ا٘ذوی دس ػغ
اِٚیٝ
ٔحّی ٔیبٖ ثشداؿزوٙٙذٌبٖ
ٔدبٚس ثٚ ٝخٛد ٔیآیذ.
ثشداؿز ث ٝػشػز افضایؾ
فـبس لبثُ
ٔییبثذ  ٚسطیٓ عجیؼی ٚ
ٔالحظٝ
ٚاثؼشٍی صیبد ثٟشٜثشداساٖ
ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝایٗ ٔٙبثغ سا
سحز سأییش لشاس ٔیٞذ.
ثشداؿز وٙششَ٘ـذ ٜثیؾ اص
سٛػؼ٘ ٝبدبیذاس
حذ ٚ ،دیبٔذٞبی ٔٙفی
ثشٌـز٘بدزیش دس آثخٛاٖ ٚ
سؼبسم ٔیبٖ ثٟشٜثشداساٖ.
ػغ ثبالی ثشداؿزِٚ ،ی ثب
فٛقاِؼبدٜ
سٛػؼٝیبفش ٝدبیذاس سٛاصٖ حؼبةؿذٔ ٜیبٖ ٔٙبفغ
سلیت ریٙفؼبٖ ٘ ٚیبصٞبی
اوٛػیؼشٓ.
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یجز چبٜٞبی ثشداؿز ٚ
چـٕٞٝبیی و ٝاص آٟ٘ب اػشفبدٜ
ٔیؿٛد ،ثٕٞ ٝشا٘ ٜمـٞٝبی
دیذایؾ ٔٙبثغ لبثُ اػشفبد.ٜ
ث ٝوبسثؼشٗ اثضاسٞبی ػبدٜ
ٔذیشیز (ثشای ٕ٘،ٝ٘ٛ
فبكٌّٝزاسی ٔٙبػت ثش
اػبع ٚیظٌیٞبی آثخٛاٖ
چبسچٛة ٔمشسار ،ثش دبیٝ
اسصیبثی خبٔغ ٔٙبثغ  ٚاسصیبثی
دلیك دی٘ٛذٞبی آثخٛاٖ

٘یبص اضغشاسی ث ٝچبسچٛة
ٔمشسارٔ ٚ ،ذیشیز سمبضب /ٚ
یب سغزیٔ ٝلٛٙػی
ٔذیشیز یىذبسچٙٔ ٝجغ ٚ
ػغ ثبالی خٛدسٙظیٌٓشی،
ثش اػبع ٔذَػبصی  ٚدبیؾ
آثخٛاٖ

 -3کبسکشدّبی هذیشیت آة صیشصهیٌی
الذأبر ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی سا ٔیسٛاٖ دس ػ ٝدػش ٝلشاس داد:
 .1وبسوشدٞبی ٔذیشیز
 .2أٛس فٙی
 .3أٛس ٟ٘بدی
خذ٘ 2-3َٚظبْٞبی ٔذیشیز سا ثش اػبع ػغ سٛػؼ ٚ ٝفـبس ثش آثخٛاٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
 -4گٌجبًذى هذیشیت آة صیشصهیٌی دس استشاتژی ّبی هذیشیت یکپبسچِ
هٌبثغ آة
آة صیشصٔیٙی اص ٔإِفٞٝبی اػششاسظیٞبی ٔذیشیز یىذبسچٙٔ ٝبثغ آة ث ٝؿٕبس ٔریآیرذ،
ثب ایٗ  ٕٝٞغبِجبً ٘بدیذٌ ٜشفشٔ ٝیؿٛدٕٞ .بٖ ٌ٘ٛر ٝور ٝدس وشبثکر٘ ٝخؼرز سٛضری دادٜ
ؿذ ،ػرٔ ٝإِفر ٝیىذبسچرٍ٘ٝرشی دس ٔرذیشیز ٔٙربثغ آة (وربسآیی الشلربدی ،دبیرذاسی
ٔحرریظصیؼررشی ٔ ٚؼرربٚار اخشٕرربػی  ،دیـررشاٖٞرربی اكررالح ثخررؾ آة ،اص خّٕرر ٝآة
صیشصٔیٙی ٞؼشٙذ.
ال اثضاسٞربی سغییرش سا دس لّٕشٞٚربی
اػششاسظی ٞربی ٔرذیشیز یىذبسچرٙٔ ٝربثغ آة ٔؼٕرً ٛ
ٔخشّررف (ورربدس ،2-1كررفح ،8ٝوشبثکرر« ٝیىذبسچررٍ٘ٝررشی  ٚچرربسچٛة ٔررذیشیز آة
صیشصٔیٙی» ثشای حُ ٔؼبئُٔ /ـىالر ٘ظبْ ٔذیشیز آة ٔٛسد سٛخ ٝلشاس ٔیدٙٞذ.
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خذ -2-3َٚوبسوشدٞبی ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی  ٚالذأبر الصْ ٔشٙبػت ثب ٔشاحُ ٔخشّف سٛػؼٙٔ ٝجغ
هذیشیت آة

تَسؼِیبفتگی کبسکشد (ثش اسبس هشحلِ تٌص)

صیشصهیٌی
ٍضؼیت هجٌب

تب حذی تٌص

تٌص قبثل هالحظِ

تَسؼِ ًبپبیذاس

کبسکشدّبی هذیشیت

سخلیق ٔٙجغ

وٙششَ آِٛدٌی

دیـٍیشی اص
آیبس خب٘جی

ٔحذٚدیزٞبی
چٙذا٘ی ثشای
سخلیق ٚخٛد
٘ذاسد
وٙششَ ا٘ذوی ثش
وبسثشی اساضی ٚ
دفغ دؼٕب٘ذ ٚخٛد
داسد
ٍ٘شا٘ی چٙذا٘ی
دسثبس ٜایشار
خب٘جی ٚخٛد
٘ذاسد

سلبثز ٔیبٖ
ثٟشٜثشداساٖ

دٟٝٙثٙذی
اساضیِٚ ،ی
ثذ ٖٚوٙششَٞبی
غیش ٔٙفؼال٘ٝ
ؿٙبخز ایشار
خب٘جی (وٛسبٚ ٜ
ثّٙذٔذر

اهَس فٌی

اسصیبثی ٔٙجغ

ؿٙبخز دبیٝ
دسثبس ٜآثخٛاٖ

ٔذَ ٔفٟٔٛی ثش
دبی ٝدادٜٞبی
ٔیذا٘ی

اسصیبثی ویفیز

ثب ٔحذٚدیزٞبی
ویفی سٚثشٚ
٘یؼز
دبیؾ ٔٙظٓ ٚخٛد
٘ذاسد

٘ٛػبٖ ویفیز
دس سخلیق
ٔؼئّٝػبص اػز
سذاسن دبیؾ،
ٔجبدِٞ ٝش اص ٌبٜ
دادٜٞب

ؿجى ٝدبیؾ
آثخٛاٖ
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سخلیق ػبدال٘ٝ
اِٛٚیزٞب ثشای
اػشفبد ٜاػشخشاخی اػشفبدٜٞبی
اػشخشاخی  ٚاسصؽ
سؼشیف ٔیؿٛد.
دس ٔحُ
وٙششَ ٔٙبثغ خذیذ وٙششَ سٕبْ ٔٙبثغ
آِٛدٌی ٘مغٝای ٘ /ٚمغٝای  ٚغیش
یب خبٕ٘بیی چبٜٞبی ٘مغٝای آِٛدٌین
خذیذ دس دٟٞٝٙبی وبٞؾ آالیٙذٜٞبی
ٔٛخٛد
ایٕٗ
الذأبر دیـٍیشا٘ ٝػبص  ٚوبسٞبی
ٔشٛاصٖػبصی
ثش اػبع ؿٙبخز
اػشفبدٜٞبی
اسصؽ دس ٔحُ
اػشخشاخی ٚ
اسصؽٞبی دس ٔحُ
اػشفبد ٜاص ٔذَٞبی اػشفبد ٜاص ٔذَٞب
ثشای دـشیجب٘ی سلٕیٓ
ػذدی ٚ
 ٚثش٘بٔٝسیضی ٚ
ؿجیٝػبصی
ػٙبسیٞٛبی ٔخشّف ٔذیشیز
فشایٙذ ویفیز آة یىذبسچٝػبصی
ویفیز دس ثش٘بٔٞٝبی
دسن ٔیؿٛد
سخلیق
دبیؾ ٔٙظٓ اػشمشاس دبیؾ دس سلٕیٕبر
ٔذیشیز اػشفبدٜ
یبفش ٝاػز
ٔیؿٛد.

ادأ ٝخذ:2-3َٚ
اهَس ًْبدی

حمبثٞٝب

حمبثٞٝبی ػُشفی

ٔمشسار

سٟٙب ٔمشسار
اخشٕبػی ٚخٛد
داسد

لٛا٘یٗ آة

لٛا٘یٗ خبكی
ٚخٛد ٘ذاسد

ؿفب ػبصی ٔٛسدی
حمبثٞٝب دس ٔمیبع
ٔحّی (اص عشیك حىٓ
دادٌبٜ
ٔمشسار ٔحذٚدوٙٙذٜ
(كذٚس ٔدٛص ثشای
چبٜٞبی خذیذ،
ٔحذٚدػبصی حفبسی
دسثبس ٜسٟی ٝلب٘ٙٔ ٖٛبثغ
آة صیشصٔیٙی ثحث
ٔیؿٛد

ٔـبسوز

سؼبُٔ چٙذا٘ی
ٔیبٖ سٙظیٌٓش ٚ
آةثشاٖ ٚخٛد
٘ذاسد

ٔـبسوز  ٚؿىٌُیشی
ٔٙفؼال٘ ٝسـىُٞبی
آةثش

آٌبٞیثخـی

آة صیشصٔیٙی،
ٔٙجؼی
دبیبٖ٘بدزیش ٚ
سایٍبٖ دس ٘ظش
ٌشفشٔ ٝیؿٛد
آیبس خبسخی
الشلبدی چٙذاٖ
ؿٙبخش٘ ٝیؼز
(ثٟشٜثشداسی
یبسا٘ٔ ٝیٌیشد

ٔٙجغ دبیبٖدزیش
(وٕذیٗٞبی وبٞؾ
ٔلش  ٚحفبنز آة

ریٙفؼبٖ

 ٚآٔٛصؽ

سحّیُ/
اثضاسٞبی
الشلبدی

سٟٙب ٔبِیبر ٕ٘بدیٗ ثشای
ثشداؿز آة ٚخٛد
داسد
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ٚل ٛثش ایٙىٝ
سغییشار اخشٕبػی،
ث ٝحمبثٞٝبی ػشفی
إٞیز ٕ٘یدٞذ.
ٚضغ  ٚاخشای
خذی ٔمشسار ثٝ
دػز دػشٍبٜ
ٔشِٛی
سٕٟیذ حمٛلی ثشای
ػبصٔب٘ذٞی
ثٟشٜثشداساٖ آة
صیشصٔیٙی
ریٙفؼبٖ
ػبصٔبٖیبفش ٝدس
ػبخشبس ٔذیشیز
حضٛس داسد (ثشای
ٕ٘ ،ٝ٘ٛؿٛساٞبی
آثخٛاٖ
وبالی الشلبدی ٚ
ثخـی اص یه
ػیؼشٓ یىذبسچٝ

ؿٙبخز اسصؽ
الشلبدی (وبٞؾ
ٞ ٚذ ٔٙذػبصی
یبسا٘ٞٝبی ػٛخز

حمبث ٝدیٙبٔیه ثش
دبی ٝثش٘بٔٞٝبی
ٔذیشیز
سؼٟیُ  ٚوٙششَ
خٛدسٙظیٌٓشی
ریٙفؼبٖ
چبسچٛة حمٛلی
وبُٔ ثشای ٔذیشیز
آثخٛاٖ
ریٙفؼبٖ  ٚسٙظیٌٓشاٖ
دس ٔؼئِٛیزٞبی
ٔذیشیز آثخٛاٖ
ػٟیٓ ٞؼشٙذ

سؼبُٔ  ٚاسسجبط
ایشثخؾ ٔیبٖ
ریٙفؼبٖ

اسصؽ الشلبدی ثٝ
سػٕیز ؿٙبخشٝ
ٔیؿٛد (ٔبِیبر
وبفی  ٚافضایؾ
أىبٖ ثبصسخلیق

ایٗ لؼٕز سٚی ػیبػزٞب ،فشایٙذ ثش٘بٔٝسیضی ٔذیشیز یىذبسچٙٔ ٝبثغ آة ،ثش٘بٔرٞٝربی
حٛض ٝآثشیض ،آثخٛاٖٞبی ٔـششن ٚ ،ثُؼذ اوٛػیؼشٕی ٔذیشیز یىذبسچ ٝآة صیشصٔیٙی
سٕشوض خٛاٞذ داؿز.
 -1-4سیبستّبی کلیذی

ػیبػز ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی ٘جبیذ ٔٙفه اص ػبیش ػیبػزٞبی ٔٙبثغ آة ثبؿذ ،ثرب ایرٗ
ٕٔ ٕٝٞىٗ اػز ثشخی ػٙبكش ٚخٛد داؿش ٝثبؿذ ؤ ٝخشق آة صیشصٔیٙی ثبؿذ.
 سٚیىشد یىذبسچ ٝثٔ ٝذیشیز آة (صیشصٔیٙی ثبیذ ٞذ ٞبی ٟ٘ربیی سا ثرشای ٔرٛاسد
صیش سؼییٗ وٙذ:
 ٔشٛاصٖػبصی سمبضبٞبی س ٚث ٝافضایؾ اص ٔٙجغ ٘ ٚیبصٞبی اوٛػیؼشٓٞبی آثی یربخـىی  ٚخشیبٖ دبی ٝدس ثبصٜٞبی ثبالیی سٚدخب٘.ٝ
 احشؼبة سٚاثظ دٚػٛیٔ ٝیبٖ ػیبػزٞبی الشلبدی والٖٞ ،ذ ٞبی ٌؼرششدٜاخشٕبػی ٔ ٚحیظصیؼشی ٚ ،سٛػؼٔ ،ٝذیشیز  ٚاػشفبد ٜآة (صیشصٔیٙی .
 دس ٘ظشٌررشفشٗ یىذرربسچٍی هیننبىثخطننی دس عشاحرری ػیبػررز .ایررٗ ورربس ثرر ٝسمٛیررز
سلٕیٕبر دسثبس ٜاِٛٚیزٞب ،ثرشای ٕ٘٘ٛر ٝسرأٔیٗ آة ؿرشة دبیر ٝوٕره ٔریوٙرذ.
ٕٞبٍٙٞی ٔیبٖثخـی ،حضٛس ٔٙبفغ آة (صیشصٔیٙی سا دس ثخؾٞبی غیش آةٔ ،ب٘ٙرذ
ٔذیشیز وبسثشی اساضی أىبٖدزیش ٔیػبصد .افض ٖٚثش ایٗ ،اسسجبط ٔیربٖ ٔدٛصٞربی
ثشداؿز آة  ٚوٙششَ سخّی ٝفبضالة سا ػّٕی ٔیػبصد.
 دس ٘ظشٌشفشٗ اسصش آة دس سٕبْ اػشفبدٜٞب ثشای دـشیجب٘ی اػشفبد ٜوربسآ ،ػبدال٘رٚ ،ٝ
دبیذاس آة (صیشصٔیٙی ٘ ٚ ،یض اسسجبط آٖ ثب ثشداؿز آة ػغحی دس ٔٛاسد ٔمشضی.

 دس سؼیررریٗ هشصّنننبی هنننذیشیت آة (صیشصٔیٙررری ثبیرررذ دلرررز وررربفی دس سغجیرررك ٔحررریظ
ٞیذسٚطئِٛٛطیىیٔ ،شصٞبی ػیبػی /اداسی ،ػبخشبسٞب٘ /ظبْٞبی ٔرذیشیز حٛضر ٝآثشیرض ٚ
غیشٔ ٚ ،ٜؼبئُ٘ /یبصٞبی ٔذیشیز ٔٙجغ (وشبثک« ٝیىذبسچٍ٘ ٝشی  ٚچربسچٛة ٔرذیشیز آة
صیشصٔیٙی» ٔجز َٚؿٛدّ .ذفّبی کوّی هذیشیت ٘ ٚیض دبیؾ ٌ ٚضاسؽدٞی دس ػغ آثخیض
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ث ٝوبس ٔیس٘ٚذٚ .احذٞبی ٔرذیشیز آة (آة ػرغحی  ٚآة صیشصٔیٙری ٔؼٕرٛالً دس ایرٗ
ٔمیبع ٔٛسد سٛخ ٝلشاس ٔیٌیش٘ذ ،ثٙبثشایٗ خلٛكیبر دیٛػشٍی ثبیذ دس ایٗ ػغ سدٕیرغ
ٌشدد  ٚدس ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیز آة ٌٙدب٘ذ ٜؿ٘ٛذ .ثرٕٞ ٝریٗ كرٛسرٞ ،رذ ٞربی وٕری
ویفیز آة (ٔب٘ٙذ ٞذ ٞبی وٕی ؿٛسی دس ا٘شٟبی دس٘ ٜیرض ثرب سٛخر ٝثر ٝآثخیرض دس ٘ظرش
ٌشفشٔ ٝیؿ٘ٛذ.

 ث ٝسٕشوضصدایی ،خلٛكیػبصی ٘ ٚمؾ دِٚز ثبیذ ث ٝا٘ذاص ٜوبفی سٛخ ٝؿٛد.
 آٌبٜػبصی ریٌفؼبى (دبئیٗ -ثبال  ٚفشآٞآٚسدٖ فضربی ٔٙبػرت حمرٛلی  ٚالشلربدی
(ثبال -دبئیٗ ثشای سمٛیز حىٕشا٘ی آة (صیشصٔیٙی الصْ اػز.
 الذأبر عش

سمبضب ثبیذ ث ٝیه ا٘ذاص ٜدس اػششاسظیٞربی فٙری ثرشای ٔرذیشیز آة

(صیشصٔیٙرری دس ٔحرریظٞرربی ؿررٟشی  ٚسٚػررشبیی دس ٘ظررش ٌشفشرر ٝؿرر٘ٛذ .خررذ3-3َٚ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اص الرذأبر ٔرذیشیز سمبضرب سا دس اػرشفبدٜٞربی آثیربسی  ٚؿرٟشی ٘ـربٖ
ٔیدٞذ:
خذ -3-3َٚاػششاسظیٞبی فٙی ثشای ضبثغٙٔٝذػبصی دس ٚضؼیز ثٟشٜثشداسی ثیؾ اص حذ ٚ
٘بدبیذاس آة صیشصٔیٙی
سطح اقذام
کطبٍسصی آثی

هشاکض ضْشی
هْن

هذیشیت طشف تقبضب

 كشفٝخٛیی آة اص عشیك:
 وبٞؾ فـبس دس ِِٞٝٛبی سٛصیغ آة سـٛیك ث ٝسغییش وـز  /ٚیب وبٞؾٔؼبحز آثیبسی
 ؿیٜٞٛبی حفبنز آة دس
وـبٚسصی
 كشفٝخٛیی آة اص عشیك:
 وبٞؾ ٘ـز آة ِِٞٝٛبی اكّی/اػشفبد ٜآة
 وبٞؾ ٔلش سدٕالسی (آثیبسیفضبی ػجض ،ؿؼشٗ ٔبؿیٗ
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اقذاهبت هٌْذسی دس طشف ػشضِ






ؿیٜٞٛبی ٌشدآٚسی آة ثبساٖ
ػبصٜٞبی ثٟجٛد سغزی( ٝثب اػشفبدٜ
اص سٚا٘بة یب ا٘شمبَ آة ػغحی

ثبصچشخب٘ی  ٚاػشفبدٔ ٜدذد
فبضالة ؿٟشی (ؿبُٔ سغزیٝ
وٙششَؿذ /ٚ ٜیب دیؾثیٙی٘ـذٜ
آثخٛاٖ ٘بؿی اص دفغ دسخب ٚ
ؿجى ٝخٕغآٚسی فبضالة

 -2-4آة صیشصهیٌی دس ثشًبهِسیضی هلی هذیشیت یکپبسچِ هٌبثغ آة

ثش٘بٔٞٝبی خذاٌب٘ٔ ٝذیشیز آة صیشصٔیٙی احشٕبالً سٟٙب ثشای آثخٛاٖٞبی ثضسي ٟٔ ٚرٓ
اص ٘ظش الشلبدی ٘یبص خٛاٙٞذ ثٛد .حشی ایٗ ثش٘بٔٞٝب ثبیذ دس وٙبس ثش٘بٔٝسیضی آة ػغحی
ثشای سذٚیٗ ثش٘بّٔٔ ٝی ٔذیشیز یىذبسچرٙٔ ٝربثغ آة  ٚثش٘بٔرٞٝربی حٛضر ٝآثشیرض لرشاس
ٌیش٘ذ.
ٔ إِف ٝآة صیشصٔیٙی دس ثش٘بٔٞ ٝبی ّٔی ٔرذیشیز یىذبسچرٙٔ ٝربثغ آة ٕٔىرٗ اػرز
ٔجشٙی ثش ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیز آثخٛاٖ خبفٕٞ ،بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدس ؿىُ٘ 3-3ـربٖ دادٜ
ؿذ ٜثبؿذ٘ .خؼز ،سٕبْ اعالػبر ٔٛخٛد دسثبس ٜآثخٛاٖٞبی ّٔی ثبیرذ ٌرشدآٚسی،
ػیؼشٓٞبی آة صیشصٔیٙی ثش اػبع خلٛكیبر ٞیذسٚؤئِٛٛطیىی آٟ٘ب دػرشٝثٙرذی،
ٔ ٚؼبئُ ٔذیشیز٘« ٚ ،مبط ثحشا٘ی» ؿٙبػبیی ؿ٘ٛذ .ایٗ فشایٙذ ٔیسٛا٘ذ ثرب سٛخر ٝثرٝ
ٚضؼیز آثخٛاٖٞب دس ػغ ٔحّی دبالیؾ ؿٛد  ٚث ٝاسصیبثی ٘یبصٞربی ٔرذیشیز آة
صیشصٔیٙی دس ػغ ّٔی وٕه خٛاٞذ وشد.
 آؿىبس اػز ؤ ٝؼبئّی ٔب٘ٙذ اكالح ػیبػز ّٔی سِٛیذ غزا  ٚسغییرش ػیبػرز یبسا٘رٝ
حفش چب ٜیب دٕذبطٕ٘ ،یسٛا٘رذ دس ػرغ ٔرذیشیز ٔحّری آة ا٘دربْ ٌیرشد  ٚثبیرذ دس
ػغ ّٔی سلٕیٌٓیشی ؿٛد.
 دس ػغ ّٔی ثبیذ ثش ٔٛاسد صیش ٘یض سأویذ ؿٛد:
 اسصیبثی چبسچٛة حمٛلی ٟ٘ ٚبدی اسصیبثی نشفیز فٙی ٟ٘ ٚبدی ٔٛخٛد ثشسػی اساد ٜػیبػی ٛٔ ٚا٘غ دیؾ سٚ سٟی٘« ٝمـٝسا ٜالذاٌْشا» ،اص خّٕ ٝنشفیزػبصی. ثش٘بّٔٔ ٝی سٛػؼٙٔ ٝبثغ آة ثبیذ ثرب ٔـربسوز سٕربْ ریٙفؼربٖ ،ثر ٝػٙرٛاٖ ٔإِفرٝای اص
ثش٘بّٔٔ ٝری ٔرذیشیز یىذبسچرٙٔ ٝربثغ آة سٟیر ٝؿرٛد  ٚثرٔ ٝؼربئُ فٟشػرزؿرذ ٜدس
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خذ 2-1َٚدس وشبثک« ٝیىذبسچٍ٘ٝشی  ٚچبسچٛة ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی» ثذشداصد.
فؼبِیزٞبی صیش ث ٝآة صیشصٔیٙی اسسجبط داس٘ذ:
 ساٞىبسٞبی فٙری ٔ ٚرذیشیز وـربٚسصی ثرشای ثٟجرٛد کنبسآیی اسنتفبدُ آة دسآثیبسی ا٘دبْ ٔیٌیشد ٍ ثِ صشفِجَیی ٍاقؼی هٌجش هیضَد.

 سأٔیٗ آة ؿٟشی  ٚسٛػؼ ٝآثیبسی ،دبیذاسی ٔٙجغ سا ثر ٝػٙرٛاٖ ٔؼرئّ ٝاكرّی ثربالذاْ ثشای حفبظت آة صیشصهیٌی دس ٘ظش ٔیٌیش٘ذ.
 اػرشفبد ٜاص فبضالة ضنْشی ثر ٝػٙرٛاٖ ٔٙجرغ اضربفٝسرش ثرشای وـربٚسصی آثریٚ ،ٕٞضٔبٖ سٛخ ٝث ٝآِٛدٌی آة صیشصٔیٙی  ٚسیؼهٞبی ػالٔز ٔشسجظ ثب آٖ.
 ساٞىبسٞبی افضایص تغزیِ اص ثبسًذگی اص ٘ظش فٙی  ٚالشلبدی ایشثخؾ ٚ ،اص ٘ظرشٔٙبفغ ػبدال٘ٞ ٝؼشٙذ.
-

آة صیشصٔیٙی دس ثش٘بٔ ٝسیرضی وربسثشی اساضری ٔٙظرٛس ٔریؿرٛد ،سرب تغیینشات

کبسثشی اساضی سا ثِ ًفغ کیفیت آة صیشصهیٌی ػٛق دٞذ.
 فشایٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙجغ آة صیشصٔیٙی ثبیذ دیٙبٔیه  ٚسىشاسؿ٘ٛذ ٜثبؿرذ ٚ ،سؼبٔرُ/
یبدٌیشی  ٚدبیؾ /ثبصخٛسد ٔیبٖ آثخٛاٖ ٔحّی  ٚػغٛح ّٔی سا أىربٖدرزیش ػربصد.
ثشًبهِسیضی ثبیذ پیبدُسبصی ّوضهبى اقذاهبت ػولی هذیشیت سا دس ًقبطی کِ ثیطنتشیي ًینبص
سا داسد اهکبىپزیش کٌذ ٍ ،دس ػیي حبل ًگبُ ثِ تصَیش ثضسگتش سا اص دست ًذّذ ٍ سنٌجیذُ،

کبستیّب ٍ ػذم قطؼیتّبی اطالػبت سا هَسد تَجِ قشاس دّذٔ .ذَ ٔفٟٔٛی حؼبةؿذٜ
خشیبٖ آة صیشصٔیٙی  ٚسطیٓ ویفیز ٚ ،اسصیبثی سأییش فؼبِیز ا٘ؼبٖ ،ثشای ٔذیشیز ٚ
حفبنز ایشثخؾ آثخٛاٖٞب ضشٚسی اػز .ثب ٚخٛد ایٗ ،فمذاٖ دادٜٞبی وبُٔ ٘جبیذ
ثٟب٘ ٝػذْ ا٘دبْ ایٗ وبس ثبؿذ ٚ ،ثذ ٖٚدبیٍب ٜداد ٜخربٔغ ٘یرض وبسٞربی صیربدی لبثرُ
ا٘دبْ اػز  -دشوشدٖ وبػشیٞبی وّیذی اعالػبر ٔریسٛا٘رذ دس ٚالؼیرز ثخـری اص
فشایٙذ دبیؾ ٔذیشیز ثبؿذ.
 ثش٘بٔٔ ٝذیشیز آة صیشصٔیٙی ،چ ٝدس ػغ آثخٛاٖ  ٚچ ٝدس ػغ ّٔری ،ثبیرذ یره
«٘مـٝسا »ٜثشای ٞذایز سغییشار الصْ دس خبثدبیی اص ٔرذیشیز دشاوٙرذ ٜثرٔ ٝرذیشیز
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یىذبسچٙٔ ٝبثغ آة صیشصٔیٙی ٚ ،سؼشیغ دیبدٜػبصی لّٕذاد ؿٛد .ثش٘بٔ ٝثبیذ ث ٝسٚؿٙی
ٞذ ٞبی ٟ٘بیی ٔ ٚؼیش دػشیبثی ث ٝآٟ٘ب سا ٔـرخق وٙرذ -ثرٕٞ ٝرشاٌ ٜربْٕ٘بٞرب دس
أشذاد ٔؼیش ؤ ٝیسٛا٘ذ ث ٝآػب٘ی دبیؾ ؿٛد.
 -3-4ثشًبهِسیضی یکپبسچِ حَضِ

ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝػٛٙاٖ ایٗ ثخؾ اِمب ٔیوٙذ ،ثش٘بٔٝسیضی آة صیشصٔیٙی دس یره حٛضرٝ
ٕ٘یسٛا٘ذ خذا اص ثش٘بٔ ٝسیضی آة ػرغحی یرب ثش٘بٔرٞٝربی سٛػرؼ ٝاخشٕربػی  ٚالشلربدی
حٛض ٝا٘دبْ ٌیشد.
ٞ یچ اٍِٛی ػبدٜای ثشای ثش٘بٔٞٝبی یىذبسچ ٝحٛضٚ ٝخٛد ٘ذاسد و ٝثب  ٕٝٞؿرشایظ
سغجیك داؿرش ٝثبؿرذ .سدشثر ٝخٟرب٘ی (خالكرٝؿرذ ٜدس خرذٕٔ 4-3َٚىرٗ اػرز دس
ؿٙبػبیی ػٙبكش اػبػی ثش٘بٔ ٝحٛضٔ ٝفیذ ثبؿذ  ٚثبیذ اعٕیٙبٖ یبفز ور ٝایرٗ ثش٘بٔرٝ
ث ٝسٕبْ ٔٙبثغ آة حٛض ٝ٘ ،ٝسٟٙب آة ػغحی ٔیدشداصد.


ساٞجشی سیٓ چٙذسؿش ٝای ٔشخللبٖ حٛض ٝآثشیض (ٞیذسٚطئِٛٛطیؼزٞبٟٙٔ ،ذػربٖ
ٔحیظصیؼز ،الشلبددا٘بٖ ،خبٔؼٝؿٙبػبٖ  ٚحمٛقدا٘بٖ دیؾ٘یبص ثش٘بٔٔ ٝشرٛاصٖ آة
(صیشصٔیٙی اػز و:ٝ
 ثش اك َٛػٙدیذ ٜػّٕی  ٚسىِٛٛٙطیىی ٔجشٙی خٛاٞذ ثٛد. ٌضیٞٝٙبی ٔذیشیز سا و ٝاص ٘ظش الشلبدی ،سٛخی ٝداس٘ذ سٛكی ٝخٛاٞذ وشد. اص ٘ظش ٔحیظصیؼشی ،دبیذاس ،اص ٘ظش اخشٕبػی ،لبثُ لج ٚ َٛاص ٘ظرش ٟ٘ربدی لبثرُدیبدٜػبصی خٛاٞذ ثٛد.
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ؿىُ -3-3فشایٙذ ثش٘بٔٝسیضی  ٚدیبدٜػبصی ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی
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خذ -4-3َٚچهِیؼز سٟی ٝثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی
هشحلِ ثشًبهِسیضی

هسئلِ

فؼبلیتّب /اصالحبت

ٚضؼیز آة صیشصٔیٙی /خذٔبر

ثشسػی ٔٙبثغ

الصْ

ٚیظٌیٞبی ویفیز آة
خذٔبر الصْ

تحلیل ٍضغ هَجَد

سشسیجبر و٘ٛٙی ٔذیشیز

سٕٟیذار ٟ٘بدی
سخلیق  ٚاػشفبد ٜآة
ؿجىٞٝبی دبیؾ
نشفیز ٟ٘بدی

گضیٌص استشاتژی

ٌضیٞٝٙب /اكالحبر ٔذیشیز دس

سحّیُ الشلبدی

آیٙذٜ

سؼشیف ٌضیٞٝٙب

ثش٘بٔ ٝدیبدٜػبصی

ٔـبسوز ریٙفؼبٖ
اِضأبر دبیؾ  ٚثشسػی

پیبدُسبصی

سحّیُ الشلبدیٔ /بِی
٘ظبْ اعالػبر
ثشسػی دیـشفز  ٚثبصٍ٘شی دس

اسصیبثی ٔٙبثغ آة

ثش٘بٔٝ

وبسآیی اػشفبد ٜآة
سؼبسضبر

اسصیبثی

ثبصیبثی ٞضیٝٙ
ٔمشسار

 ثش٘بٔٝسیضی  ٚدیبدٜػبصی ثبیذ دی٘ٛذ ٘ضدیىری ثرب ٞرٓ داؿرش ٝثبؿرٙذ -اص ایرٗ س ،ٚسٟیرٝ
ثش٘بٔٔ ٝذیشیز آة (صیشصٔیٙی ثبیذ دس یه فشایٙذ چٙذٔشحّٝای كرٛسر ٌیرشد ،اص
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دیؾ٘ٛیغ اِٚی ٝآغبص ؿٛد  ٚثب سٛخ ٝثٛٔ ٝا٘غ احشٕبِی ٟ٘بدی دس دیبدٜػبصی اسصیربثی
ٌررشدد .یرره یررب چٙررذ الررذاْ صیررش ٕٔىررٗ اػررز ثررشای ثٟجررٛد حىٕشا٘رری ٔٙجررغ آة
(صیشصٔیٙی ٘ ٚیض سٟی٘ ٝؼخٞٝبی ٚالغثیٙب٘ٝسش ثؼذی ا٘دبْ ؿٛد:
 اسسمبی سشسیجبر ٟ٘بدی ثشلشاسی ثش٘بٔٞٝبی نشفیزػبصی ثشلشاسی ثش٘بٔٞٝبی آٔٛصؽ ٍٕٞب٘ی ثٟجٛد اعالػبر ٔٙجغ  ٚاػشفبد ٜآة (صیشصٔیٙی اعٕیٙبٖ اص ایٙىٞ ٝذ ٞبی ٟ٘بیی ،دػزیربفشٙی  ٚاػرششاسظیٞربی دیربدٜػربصیسٚؿٗ ٞؼشٙذ.
٘ ؼخٟ٘ ٝبیی ثش٘بٔ ٝثبیذ ث ٝسأئیذ ٔشخغ ریلالح ثشػذ  ٚثبیذ  ٓٞثرشای ٔرذیشیز ٔٙجرغ
آة (صیشصٔیٙی  ٓٞ ٚاػشفبدٜوٙٙذٌبٖ آة (صیشصٔیٙی اِضاْآٚس ثبؿذ ٚ ،سغییرشی دس
ثبصثیٙیٞبی دٚسٜای  ٚثٍٟٙبْػبصی دس ثبصٜٞبیی و ٝلرب٘ٔ ٖٛـرخق ورشد ٜكرٛسر
ٍ٘یشد .ػذغ ایٗ ثش٘بٔٔ ٝیسٛا٘ذ ث ٝسذسیح دیبد ٜؿٛد ٚ ،دسعٞربی آٔٛخشرٝؿرذ ٜدس
دیبدٜػبصی ث ٝسٙظیٓ ثٟشش ثش٘بٔٞٝبی ثؼذی ٔٙدش خٛاٞذ ؿذ.
 اص ٕٞبٖ آغبص ،سٚیىشد یىذبسچ ٝدس ٔذیشیز ٔٙبثغ آة ،ث ٝثٟششیٗ ؿىُ ثب سٕشوض ثرش
ٔـىالر ٚالؼی  ٚسٛخٔ ٝؼشمیٓ ث ٝآٟ٘رب خبٔر ٝػٕرُ ٔریدٛؿرذ .خرذ 5-3َٚثشخری
ٔـىالر ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی سا فٟشػز ٔیوٙذ ،اِجشرٔ ٝـرىالر ٔرذیشیز آة
ػغحی ٘یض ٚخٛد خٛاٞذ داؿز ٞ ٚش خب أىبٖ داؿش ٝثبؿذ ساٜحُٞرب ثبیرذ یىذبسچرٝ
ؿ٘ٛذ .دس ثش٘بٔر ٝسیرضی ٔ ٚرذیشیز آة صیشصٔیٙری ،ریٙفؼربٖ ٔخشّرف ٔریسٛا٘ٙرذ دس
فشكزٞبی ٔـخق (حشی دیؾ اص آ٘ى ٝثش٘بٔ ٝوبُٔ ؿٛد  ٚثش اػبع ٔؼرئّٔ ٝرٛسد
٘ظش دیـشبص ثبؿٙذ .دس ایٗ صٔی ،ٝٙؿٙبػبیی ٞرذ ٞربی وٕری اِٚیر ٝور ٝآػربٖ سحمرك
ٔییبثٙذ ،ثشای اعٕیٙبٖ اص ٔٙبفغ سٚؿٗ دس وٛسبٜٔذر (چیذٖ ٔیٜٞٛربی دس دػرششع
ٔیسٛا٘ذ ث ٝسمٛیز دـشیجب٘ی ػیبػی دس دیبدٜػبصی وٕه وٙذ.
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 دس ػغ آثخٛاٖ ،وٙـٍشاٖ وّیذی دس ثش٘بٔٝسیرضی ٔٙجرغ آة صیشصٔیٙری ػجبسسٙرذ اص
خٛد ثٟشٜثشداساٖ آة صیشصٔیٙی  ٚدیٍش ریٙفؼبٖ ٔحّی ،چ ٖٛآٟ٘ب ثٟششیٗ ؿٙبخز سا
اص ٔؼبئُ داس٘ذِٚ .ی ثبیذ سٛخ ٝداؿز ؤ ٝـربسوز اخشٕربػی ٘رذسسبً ثر ٝسٟٙربیی ثرٝ
ٔذیشیز دبیذاس آة صیشصٔیٙی ٔٙدش خٛاٞذ ؿرذٔ ٚ ،ؼٕرٛالً ثر٘ ٝمرؾآفشیٙری دِٚرز
ثشای سؼٟیُ سٚیىشد «دبئیٗ -ثبال» « ٚثبال -دبئیٗ» ٘یبص خٛاٞذ ثٛد.
خذ٘ -5-3َٚمبط ٚسٚدی ثشای وٙـٍشاٖ اكّی دس ثش٘بٔٝسیضی  ٚدیبدٜػبصی ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی
هسبئل کلیذی آة صیشصهیٌی
تَسؼِ سٍستبیی

ثٟشٜٙٔذی ٔمش ٖٚث ٝكشف٘ -ٝیبص ث ٝاعالػبر لبثُ اسىبی ٞیذسٚطئِٛٛطیىی ثشای اعٕیٙبٖ اص ػبخز
سأػیؼبر ثٟشٜثشداسی ثب ٞضیٝٙای ٔؼمَٛ
لبثّیز اعٕیٙبٖ سأٔیٗ اص ٘ظش ثٟشٜثشداسی٘ -یبص ث ٝاػشب٘ذاسدٞبی ثبیجبرٔ /شثٛط ث ٝعشح ،عشاحی لبثُ
اعٕیٙبٖ ،ثٟشٜثشداسی ٍٟ٘ ٚذاسی ،سشسیجبر ٔبِی
خبِیؿذٖ ػفش -ٜوٙششَ ثشداؿز آة صیشصٔیٙی ،خٌّٛیشی اص سذاخُ چبٜٞب ،ایشٌزاسی ثش خشیبٖ ٟ٘شٞب،
سبالةٞبی آة ؿیشیٗ یب ِتؿٛس٘ ،فٛر آة ؿٛس یب ٘ـؼز صٔیٗ
آِٛدٌی غیش ٘مغٝای آة صیشصٔیٙی -وٙششَ آِٛدٌی آثخٛاٖ  ٚحفبنز اص ٔٙـأ آة صیشصٔیٙی ػٕذسبً اص
عشیك ثش٘بٔٝسیضی  ٚوٙششَ وبسثشی اساضی
تَسؼِ ضْشی

وٙشررشَ ٘بورربفی ثشداؿررز آة صیشصٔیٙرری دس دس ٖٚؿررٟشٞب -وٙبسٌزاؿررشٗ آة صیشصٔیٙرری ػٕیرركسررش ثررشای
اػشفبدٜٞبی حؼبع  ٚسـٛیك ث ٝاػشفبد ٜاص آة صیشصٔیٙی وٓػٕك آِٛدٜؿذ ٜثشای اػشفبدٜٞبی غیش حؼبع.
وٙششَ ٘بوبفی ثشداؿز آة صیشصٔیٙی دس دیشٔ ٖٛؿرٟشٞب -وٙبسٌزاؿرشٗ آة صیشصٔیٙری ثرب ویفیرز خرٛة
ثشای سأٔیٗ آة ؿشة  ٚخبیٍضیٙی فبضالة سلفیٝؿذ ٜیب آة صیشصٔیٙی وٓػٕك آِٛدٜؿذ ٜثشای آثیبسی
ثبسٌزاسی ثیؾ اص ا٘ذاص ٜآالیٙذ ٜدس صیش ػغ صٔیٗ -سؼشیف دٟٞٝٙبی حفبنزؿذ ٜثشای وٙششَ ثبس آالیٙذٜ
ثشای چبٜٞبی ؿٟشی  ٚثش٘بٔٝسیضی ثشای ػبٔب٘ذٞی فبضالة ثب احشؼبة ٔٙبفغ آة صیشصٔیٙی
٘فٛر ثیؾ اص ا٘ذاص ٜآة دس ؿٟشٞب -وبٞؾ ٘فٛر ثب وٙششَ ٘ـز دس ؿبِِٜٞٝٛب٘ ،فرٛر اص چربٜٞربی خرزثی اص
عشیك وبسٌزاسی ِِٞٝٛبی خٕغآٚسی فبضالة  ٚافضایؾ ثشداؿز اص آة صیشصٔیٙی ورٓػٕرك آِرٛدٜؿرذٜ
ثشای اػشفبدٜٞبی غیش حؼبع
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 -5سٍیکشدّب دس آثخَاىّبی فشاهشصی
 سب ث ٝأشٚصٕٞٝ٘ٛ٘ ،بی اٍ٘ـزؿٕبسی اص ٕٞىبسی ثیٗإِّّی دس ٔرذیشیز ٔٙربثغ آة
صیشصٔیٙی ٔـششن ٚخرٛد داؿرش ٝاػرز ،ثرب ایرٗ ٕٞر ،ٝدسن ٔٙربفغ ٕٞىربسی س ٚثرٝ
افضایؾ اػز  ٚاٌش لشاس ثبؿذ اص ثشٚص سؼبسضبر دیـٍیشی ؿرٛد ،الصْ اػرز ٟ٘بدیٙرٝ
ؿٛد .سالؽٞبی كٛسرٌشفش ٝثشای سذٚیٗ لٛاػذ حمٛلی ثیٗإِّّی دس ایٗ ٔٛضرٛع
خذیذ ٞؼشٙذٔ ٚ ،ؼٕٛالً ث ٝثش٘بٔٝسیضی آة صیشصٔیٙی ٌؼششؽ دیذا ٘ىشد ٜاػز.
 دس ٔٛسد ٔٙبثغ آة صیشصٔیٙی ثیٗإِّّی ،أىبٖ اسخبر یه سٚیىشد یىٛٙاخز ٚخرٛد
٘ذاسد .دس ؿشایظ ٔؼیٗ -ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛاػشخشاج آثخٛاٖ سدذیذ٘بدزیشٔ -یسٛاٖ سٛكریٝ
وشد و ٝثش٘بٔٙٔ ٝجغ آة صیشصٔیٙی ثیٗإِّّی سٟی ٝؿٛد  ٚؿبُٔ «اػششاسظی ثشٖٚسفرز
اص ٔؼئّ ٝخبِیؿذٖ ػفش »ٜثبؿذِٚ .ی ایشار ثٟرشٜثرشداسی آة صیشصٔیٙری دس ٔمیربع
ثؼرریبس وررٛچىشش (ثررشای ٕ٘٘ٛرر ٝدس سررأٔیٗ ٔؼیـررز سٚػررشبیی  ٚسررأٔیٗ آة ؿررٟشٞبی
وٛچه سٟٙب دس ػغٛح ٔحّی احؼبع خٛاٞذ ؿرذ٘ ٚ ،یربصی ثر ٝثش٘بٔر ٝثرشای ورُ
ػیؼشٓ آثخٛاٖ ثیٗإِّّی ٚخٛد ٘خٛاٞذ داؿز.
 ػبص  ٚوبسٞبی ٔخشّف ٟ٘بدی ٕٔىٗ اػز ثشای ثش٘بٔرٝسیرضی ٔ ٚرذیشیز ٔٙربثغ آة
صیشصٔیٙرری ثرریٗإِّّرری ،ثؼررش ٝثرر ٝػررغ ٔٛخررٛد ٕٞىرربسی ٔیرربٖ وـررٛسٞبی ػررٟیٓ
(خذٛ٘ ٚ 6-3َٚع  ٚاضغشاس ٔؼبئّی و ٝثبیذ ثذاٟ٘ب دشداخش ٝؿٛد ا٘شخبة ؿٛد .ثبیذ
یبدآٚسی ؿٛد و ٝػبص  ٚوبس ٟ٘بدی ٕٔىٗ اػز اص یه سٛافك ػبد ٜثشای ٔذیشیز ٚ
سجبدَ دادٜٞب ،ث ٝوٕیؼی ٖٛثیٗ إِّّی حٛض ٝآثشیض یب آثخٛاٖ سح َٛیبثذ و ٝثر ٝعرٛس
ٔؼشمُ دس ساػشبی ٔٙبفغ وـٛسٞبی ػض ٛسلٕیٓ ٔیٌیشد .ا٘شظبس ٔیسٚد ػربص  ٚوربس
د ،ْٚثب دِٚزٞبی ّٔی ٓٞافضایی ٔغّٛثی داؿش ٝثبؿذ.
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خذ -6-3َٚػغٛح  ٚسح َٛػبص  ٚوبسٞبی ٟ٘بدی ثیٗإِّّی ثشای ثش٘بٔٝسیضی ٔ ٚذیشیز ٔٙبثغ
آة صیشصٔیٙی
سبص ٍ کبسّبی ًْبدی

سطح ّوکبسی
ًَع
دس اثتذای ساُ

کبسکشد

هطبسکت دس ثشًبهِسیضی

ؿجى ٝسجبدَ دادٜٞب

ٔذیشیز دبیٍب ٜدادٚ ٜ

اعالػبر الصْ سا اسائٝ

ٔشـىُ اص

ٔذَٞبی آثخٛاٖ

ٔیوٙٙذِٚ ،ی ثش٘بٔٝسیضی

دػشٍبٜٞبی ّٔی ثب

ٛٙٞص دس ػغ ّٔی كٛسر

ٕٞبًٙٞػبصی

ٔیٌیشد.

ٟ٘بدی ثیعش
هتَسط

وٕیش ٝفٙی ثٕٞ ٝشاٜ

ٔذیشیز دبیٍب ٜدادٚ ٜ

ثش٘بٔ ٝسا سٛكیٔ ٝیوٙذ ِٚی

دثیشخب٘ٝ

ٔذَٞبی آثخٛاٖن

سلٕیٓ دسثبس ٜسلٛیت ثٝ

عشاحی اػششاسظیٞبی

دػز دِٚزٞب ا٘دبْ

ٕٔىٗ ،ثش٘بٔٞٝب ٚ

ٔیٌیشد.

الذأبر
ثبال

وٕیؼیٔ ٖٛـششن ثٝ

ٔذیشیز دبیٍب ٜدادٚ ٜ

سلٕیٓٞبی ٔؼشمُ دسثبسٜ

ٕٞشا ٜدثیشخب٘ٝ

ٔذَٞبی آثخٛاٖن اسخبر

ثش٘بٔٞٝب ث ٝدػز وٕیؼیٖٛ

اػششاسظیٞب ،ثش٘بٔٞٝب ٚ

كٛسر ٔیٌیشد  ٚثشای

الذأبر ٚ ،سلٛیت

دِٚزٞبی ػض ٛاِضاْآٚس

ساٞىبسٞبی سٛػؼٙٔ ٝجغ

اػزن ٓٞافضایی ٔغّٛثی ٔیبٖ
ٟ٘بدٞبی دِٚزٞبی ّٔی
ٚخٛد داسد.
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 -6آة صیشصهیٌی ٍ هحیطصیست
اًَاع اکَسیستنّبی ٍاثستِ ثِ آة صیشصهیٌی

یىی اص ساٜٞبی دػشٝثٙذی اوٛػیؼشٓ ٞربی ٔرشسجظ ثرب آة صیشصٔیٙری ،ثرش اػربع ٔحریظ
طئٛٔٛسفِٛٛطیىی (آثی ،خـىی ،ػبحّی  ٚغیرش ٚ ٜػربص  ٚوربس خشیربٖ آة صیشصٔیٙری
ٔشسجظ ثب آٟ٘ب اػز (ػٕیك یب وٓػٕك اػز .ثش ایٗ دبی ،ٝؿرٕبسی اص دػرشٞٝربی ٔخشّرف
ؿٙبخشٔ ٝیؿ٘ٛذ (ؿىُ 4-3دػشٞٝبی ٟٔٓسش سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .
افض ٖٚثش ایٗ ،سبالةٞبی ٚالغ دس اسسفبػبر  ٚسغزیٝؿذ ٜاص آة ػرغحیٔ ،حرذٚدٜٞربی
ٚػیغ سغزی ٝعجیؼی آة صیشصٔیٙی سا ثٚ ٝخٛد ٔیآٚس٘ذ ٚ ،ثبیذ ٔٛسد سٛخ ٝلرشاس ٌیش٘رذ،
چ ٖٛیىذبسچٍی آٟ٘ب ٔیسٛا٘ذ ثب ثشداؿز ثیؾ اص حذ آة صیشصٔیٙی سٟذیذ ؿٛد.
غبِجبً ػذْ لغؼیز دسثبس ٜایٙى ٝآیب ایٗ اوٛػیؼشٓٞب ٚاثؼرشٍی صیربدی ثر ٝآة صیشصٔیٙری
داس٘ذ یب سٟٙب اص آة صیشصٔیٙی اػشفبدٔ ٜیوٙٙذ ٚخٛد داسد (یؼٙی ثذ ٖٚدػششػری ثر ٝآة
صیشصٔیٙی یب سخّی ٝآة صیشصٔیٙی ،لبدس ث ٝادأ ٝحیبر ٞؼشٙذ .
اوٛػیؼشٓٞبی ٔشسجظ ثب آة صیشصٔیٙی ث ٝعٛس ٔؼرشمیٓ (اص عشیرك افرضایؾ ثشداؿرز آة
صیشصٔیٙی یب غیش ٔؼشمیٓ (اص عشیك افضایؾ ثربس آالیٙرذ ٜدس آة صیشصٔیٙری سحرز سرأییش
وـرربٚسصی  ٚسٛػررؼ ٝؿررٟشی لررشاس ٔرریٌیش٘ررذ .ثٙرربثشایٗٔ ،ؼررئّٝای ٟٔررٓ دس دیرربدٜػرربصی
ٔذیشیز آة صیشصٔیٙی ،حفبنز اص اوٛػیؼشٓٞبی ٚاثؼش ٝث ٝآة صیشصٔیٙی اػز.
آة صیشصهیٌی ٍ هذیشیت هحیطصیستی

دس ٔذیشیز آة صیشصٔیٙری ،احشؼربة ثرشٓٞورٙؾ آة صیشصٔیٙری -اوٛػیؼرشٓ إٞیرز
ٔحٛسی داسد.
ٌضیٞ ٝٙبیی و ٝثبیذ دس ٔرذیشیز آة صیشصٔیٙری دس ٘ظرش ٌشفشر ٝؿر٘ٛذ ثرب ٔرذیشیز آة
ػغحی ٔـبثٝا٘ذ:
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 وٙشررشَ ثشداؿررز /سخلرریق :ثررب ٌٙدب٘ررذٖ ٔؼیبسٞرربیی ثررشای حفررظ سشاصٞرربی آة
صیشصٔیٙی  ٚحفبنز ویفیز آة صیشصٔیٙی ثشای سأٔیٗ ٘یبصٞبی اوٛػیؼشٓ .ثحثی ورٝ
ٕٔىٗ اػز دیؾ آیذ ،سٛاصٖ ٔیربٖ ثٟجرٛد أرشاس ٔؼربؽ سٚػرشبیی  ٚحفرظ ػرالٔز
اوٛػیؼشٓ اػز.

ؿىُ -4-3دػشٞٝبی اكّی اوٛػیؼشٓٞبی ٚاثؼش ٝث ٝآة صیشصٔیٙی  ٚسطیٓٞبی خشیبٖ آة
صیشصٔیٙی ٔشسجظ ثب آٟ٘ب
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ادأ ٝؿىُ:4-3

 سؼشیف «ٔحذٚدٜٞبی حفبنزؿذ »ٜدس حٛضٞٝب :حفبنز اص اوٛػیؼشٓٞربی سربالة
ثب اعٕیٙربٖدادٖ اص ویفیرز خشیربٖ ٚسٚدی آة صیشصٔیٙری ورٓػٕرك ثر ٝسربالةٞرب ٚ
وبٞؾ اخشالَ دس سشاص آة صیشصٔیٙی.
 سغزیٔ ٝلٛٙػی آة صیشصٔیٙی :ثٙٔ ٝظٛس سىٕیُ خشیبٖٞربی آة صیشصٔیٙری  ٚثٟجرٛد
ویفیز آة صیشصٔیٙی دس ٌؼششٜای ٔحذٚد دس ساػشبی حفبنز سبالة ،یب حشی دٕذبط
اص آثخٛاٖٞب ثشای خجشاٖ خشیبٖ الصْ ثشای سبالةٞب دس صٔبٖٞبیی ور ٝسشاصٞربی آة
صیشصٔیٙی دبئیٗسش اص سشاص ثحشا٘ی لشاس داس٘ذ.
 -7خالصِ
خٕغثٙذیٞبی وّیذی ایٗ فلُ ػجبسسٙذ اص:
 ؿشایظ ٞیذسٚطئِٛٛطیىی ٘ ٚیض اخشٕبػی الشلبدی ،خبف ٞش ٔٛلؼیز اػز.
ٛٔ الؼی و ٝآة ػغحی  ٚآة صیشصٔیٙی ث ٝؿىُ فیضیىی ث ٓٞ ٝاسسجربط داس٘رذ ،ثبیرذ
ث ٝػٛٙاٖ یه ٔٙجغ ٔذیشیز ؿ٘ٛذ.
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٘ ظبْ سخلیق ثبیذ ٚخٛد اسسجبط ٔیبٖ آة ػرغحی  ٚآة صیشصٔیٙری سا دریؾفرشم
ثذا٘ذٍٔ ،ش آ٘ى ٝغیش آٖ یبثز ؿٛد.
 دیـشفز دس ساػشبی سحمك سٚیىشدٞبی یىذبسچرٝسرش  ٚدبیرذاسسش دسثربس ٜآة غبِجربً ثرب
الذأبسی ثشای دشداخشٗ ث ٝچبِؾٞبی خذی  ٚاضرغشاسی آغربص ٔریؿرٛد .دس ٚالرغ،
چٙیٗ الذأبسی ثب ایٙى٘ ٝـأر ٌشفش ٝاص ضشٚسر دشداخشٗ ثر ٝچبِـری خربف ٞؼرشٙذ،
ٔیسٛا٘ٙذ دس دشداخشٗ یىذبسچٝسش ث ٝچبِؾٞبی آسی آة  ٚسٛػؼٔ ٝفیذ ٚالغ ؿ٘ٛذ.
ٔ ؼبئّی و ٝدیـشاٖ سغییش دس الذأبر ٔرذیشیز آة ٞؼرشٙذ ،دی٘ٛرذ ٘ضدیىری ثرب ؿریٜٛ
ٔذیشیز سٛػؼ ٝآة (سٚػشبیی /ؿٟشی داسد .اص ایٗ سٔ ،ٚذیشیز سٛػرؼٙٔ ٝربثغ آة
ثشای ٔمبكذ ٔخشّف ،فشكز وّیذی ثشای وبسثؼز ٔذیشیز ٔٙبثغ آة صیشصٔیٙی ثٝ
ؿٕبس ٔیآیذ.
 دخبِزدادٖ ریٙفؼبٖ ،یه اكُ ٔ ٟٓثشای ؿىٌُیشی سٚیىشد ایشثخؾ  ٚدبیذاس دس
ٔذیشیز ث ٝؿٕبس ٔیآیذ.
٘ یرربص ثرر ٝنشفیررزػرربصیٞ ،ررٓ دس دػررشٍبٜٞرربی ٔؼررئٞ ٚ َٛررٓ ثٟررشٜثررشداساٖ آة ،اص
دیـشاٖٞبی وّیذی دس دیبدٜػبصی الذأبر ٔذیشیز ث ٝؿٕبس ٔیآیذ.
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ثشای توشیي ثیطتش
توشیي

ًقصثبصی 90 :دلیمٝ
ضشح ٍضؼیت :ؿٕب اص وبسؿٙبػبٖ ػبصٔبٖ حٛض ٝآثشیرض ٞؼرشیذ .ایرٗ ػربصٔبٖ ٔؼرئِٛیز سٟیرٝ
ثش٘بٔ ٝحٛض ٝآثشیض سا ثرش ػٟرذ ٜداسد .دس حٛضر ،ٝوـربٚسصی سدربسی س٘ٚرك داسد  ٚدٔ ٚشورض
ؿٟشی  ٚكٙبیغ ٚخٛد داسد .خٛأغ ٔحّی دشاوٙذٜای ٘یض ٚخٛد داس٘رذ ور ٝوـربٚسصی ٔؼیـرشی
داس٘ذ .سٚدخب٘ ،ٝفلّی اػز  ٚثٟشٜثشداساٖ آة صیشصٔیٙی صیبد ٞؼشٙذ ،ثرب ایرٗ ٕٞرٛٔ ،ٝخرٛدی
آة صیشصٔیٙی ث ٝخٛثی ؿٙبخش٘ ٝـذ ٜاػز .ػبصٔبٖ حٛض ٝآثشیض دس ا٘دبْ أٛس خٛد ث ٝدسآٔرذ
فشٚؽ آة ٚاثؼش ٝاػز  ٚاص ایٗ س ٚثب ٔحذٚدیز ثٛدخ ٝسٚثش ٚاػز.
ضیَُ توشیي :ػ٘ ٝفش سا ا٘شخبة وٙیذ ،یىی ث ٝػٛٙاٖ ٔذیش  ٚد٘ ٚفش ٔؼب .ٖٚایٗ ػ٘ ٝفشٔ ،ؼئَٛ
ٞذایز ٌش ٚ ٜٚاعٕیٙبٖ اص ا٘دبْ ٚنبیف ٞؼشٙذ .ثمی ٝؿشوزوٙٙذٌبٖ ،وبدس دـشیجب٘ی سا سـىیُ
ٔیدٙٞذ (ٟٔٙذػبٖٞ ،یذسٚطئِٛٛطیؼز ٞرب ،دربیؾ ،سخلریق ،أرٛس ٔربِی ،وٙشرشَ آِرٛدٌی ٚ
ثش٘بٔٝسیضاٖ  .دس ا٘شٟبی صٔبٖ سٕشیٗ ،ؿٕب ثبیذ د ٚوبس سا ا٘دبْ داد ٜثبؿیذ:
الف) دیؾ٘ٛیغ فٟشػز ٔغبِت ثش٘بٔٝای سا اسائ ٝدٞیذ و ٝایرذٜآَٞربی سٚیىرشد یىذبسچر ٝسا
ثشآٚسد ٚ ٜث ٝسٚؿٙیٙٔ ،بثغ آة صیشصٔیٙی  ٚػغحی سا یىذبسچٔ ٝیػبصدٚ ،
ة) فشایٙذ چٍٍ٘ٛی ٌشدآٚسی اعالػبر سا ثشای سٟی ٝثش٘بٔ ٝحٛض ٝسٛكیف وٙیذ.
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مجموعه «آشنایی با مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد یکپارچه»
()3
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 ،سومین عوو ب د ین مجموعه ه شمزر میآیذ .د هذفهزی مهم ین
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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