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 چکیذُ 

الوللی سا ؿبهل  ّبی آة صیش هـتشن ثیي اص آًدبیی وِ هٌبثغ آة صیشصهیٌی هشصی حدن صیبدی اص هٌبثغ آة حَضِ 

ای هتؼذدی خْت تؼْیل ّوىبسی ٍ تجبدل هٌظن اعالػبت وـَسّب دس صهیٌِ  الوللی ٍ هٌغمِ ّبی ثیي بىؿًَذ، ػبصه هی

اصَل  ؿٌبختّب، ٍ ّوچٌیي  ّب ٍ ًحَُ تؼبهل ثب آى ًوبیٌذ. وِ آؿٌبیی ثب ایي ػبصهبى هذیشیت هـتشن ایي هٌبثغ فؼبلیت هی

اص ایٌشٍ، همبلِ حبضش ػؼی داسد ضوي ثشسػی  ثبؿذ. ّبی هشصی ٍ خَاًت هختلف آى ضشٍسی هی هذیشیت هـتشن آثخَاى

ّبی  ّبی هختلف هغبلؼِ ٍ هذیشیت آثخَاى الوللی، خٌجِ الوللی دس هذیشیت هـتشن هٌبثغ آة صیشصهیٌی ثیي تدبسة ثیي

 هشصی سا هؼشفی ًوبیذ.

 ّبی هشصی آثخَاىهـتشن هذیشیت ، 1ّبی هشصی آثخَاى، آة صیشصهیٌی: ٍاشُ ّای کلیذی

 

 هقذهِ 
آة صیشصهیٌی ثیـتشیي هٌجغ  هٌبثغ وٌٌذ ٍثب ٍخَد ایٌىِ ثیـی اص ًیوی اص خوؼیت خْبى اص آة صیشصهیٌی اػتفبدُ هی     

هٌبثغ آة صیشصهیٌی ًؼجت ، صیشصهیٌیّبی سغن اتىبی خْبى ثش آةٍ ػلی گیشددس خْبى اػت وِ اػتخشاج اص آى صَست هی

ّبی ػغحی الوللی ثشای آةدس حبلی وِ هؼبّذات هتؼذد ثیي داسًذ.شاس ػغحی دس دسخِ دٍم اّویت ل ّبیآةهٌبثغ ثِ 

ؿَد. دس حبل حبضش ووجَد اػبػی دس صهیٌِ هذیشیت ٍ حفبظت هٌبثغ آة صیشصهیٌی دس خْبى احؼبع هی ،ذًهشصی ٍخَد داس

َاالت ٍ هـىالت ػ ،ثخصَف دس هٌبعك خـه ،افضٍى تمبضب ثشای آة صیشصهیٌیٍ ثبتَخِ ثِ افضایؾ خوؼیت ٍ سؿذ سٍص

ثَخَد  ،الوللیهخصَصب دس هشصّبی ػیبػی ثیي ،خذیذی دس صهیٌِ هذیشیت، هبلىیت، دػتشػی، حفبظت ٍ تَػؼِ هٌبثغ آة

 45الوللی ثیؾ اص ثیيی حَضِ آث 263 داسد وِ( ثِ ًمل اص ٍلف ٍ دیگشاى اظْبس هی2005. تبد خبسٍیغ )آهذُ ٍ خَاّذ آهذ

دّذ. ثب صذ اص هٌبثغ آة ؿیشیي سا پَؿؾ هیدس 60دسصذ اص خوؼیت خْبى ٍ حذٍد  40 ،خْبىّبی دسصذ ػغح خـىی

                                                
( آثخَاى یب ػیؼتن آثخَاى هشصی سا 2002ّبی هشصی ) آثخَاى( دس پیؾ ًَیغ لَاًیي UNILCللی ػبصهبى هلل هتحذ)الو وویؼیَى لَاًیي ثیي 1

 آثخَاى یب ػیؼتن آثخَاًی وِ ثخؾ ّبیی اص آى دسٍى للوشٍّبی ػیبػی هختلف لشاس گشفتِ اػت، تؼشیف هی ًوبیذ.ثِ ػٌَاى 
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آة  هذیشیت هٌبثغ تَخِ ثِ ایي هؼئلِ ٍ ایٌىِ ووتش وـَسی دس خْبى اػت وِ ایي ؿشایظ سا ًذاؿتِ ثبؿذ، ؿٌبخت ٍ

فبت آیٌذُ اهشی ضشٍسی ٍ الثِ هٌظَس اػتفبدُ ػبدالًِ ٍ پبیذاس ٍ خلَگیشی اص ثشٍص اختهشصی  ّبی( )آثخَاى صیشصهیٌی

ّبی ػغحی، گؼتشدگی اًَاع آثخَاى، استجبط ّبی صیشصهیٌی ًؼجت ثِ آةضوٌب عجیؼت پیچیذُ آة ًوبیذ.هیًبپزیش  اختٌبة

ّبی صیشصهیٌی ٍ هؼبئل اختوبػی، ًیبص ثِ ّوىبسی هـتشن ّبی صیشصهیٌی ٍ ػغحی ٍ ّوچٌیي تؼبهل هیبى آةثیي آة

 علجذ. ػبصهبًی سا هی دس صهیٌِ ّیذسٍطئَلَطی، لبًًَی، اختوبػی، التصبدی، ػیبػی ٍ ّبی هختلفػلَم ٍ ػبصهبى

 

 ّا هَاد ٍ رٍش
ّوضهبى ثب افضایؾ تمبضب ثشای هٌبثغ آة ؿیشیي دس دًیب ٍ ثِ تجغ آى افضایؾ فـبس ثش هٌبثغ آة صیشصهیٌی، تمبضب دس خْت      

الوللی سٍ ثِ  ت هٌبثغ آة صیشصهیٌی دس ػشصِ ثیيثشداسی ٍ حفبظ ثْشُ ی دس صهیٌِّوىبسی ٍ هذیشیت ػبصٍوبسّبیایدبد 

ٍ ثب ّذف تذٍیي  2000 دس طٍئي( ISARM) الوللی هـتشن ثیي ّبی پشٍطُ هذیشیت آثخَاىدس ًتیدِ  ثبؿذ. افضایؾ هی

دس تَػؼِ  ّبی هشصی ٍ ّوچٌیي افضایؾ آگبّی ػوَهی دسثبسُ ًمؾ هٌبثغ آة صیشصهیٌی ّبی خْبًی هذیشیت آثخَاى ػیبػت

 2000اص ػبل تب لجل آغبص ؿذ.  (UNESCO-IHP) یًَؼىَ ّیذسٍلَطیالوللی  ثیيثشًبهِ تَػظ  الوللی، پبیذاس هلی ٍ ثیي

ثیي دٍلتی  عی چْبسهیي خلؼِ اًدوياهب، دس هشصی ٍخَد ًذاؿت.  ّبی ّیچگًَِ ثشًبهِ خْبًی تخویي آثخَاى هیالدی،

 ایي خالدًیب، ّبی هشصی  اسصیبثی توبم آثخَاى ی هجٌی ثش فْشػت ٍبتاتخبر تصویو ثبیًَؼىَ  ّیذسٍلَطیالوللی  ثیيثشًبهِ 

 .گشدیذخجشاى 

حبصل تالؽ چٌذیي آطاًغ یًَؼىَ ثشای تَػؼِ ّوىبسی ثیي وـَسّبی  الوللی هـتشن ثیي ّبی پشٍطُ هذیشیت آثخَاى

 ،ػلوی اصلی هَضَع پٌح دس فْنِ ثبؿذ و هیچٌذ ٍخْی ی اػت ٍ داسای سٍیىشد هـتشن هٌبثغ آة صیشصهیٌی داسای

ػالٍُ ثش اًدبم پشٍطُ ایي  ّبی صیشصهیٌی هـبسوت داسد. هحیغی هشثَط ثِ آة صیؼت ٍػبصهبًی  ،لبًًَی ،اختوبػی، التصبدی

ّبی هشصی ٍ ّوچٌیي تـَیك وـَسّب ثِ گؼتشؽ ّوىبسی دس  دس ساػتبی اسصیبثی آثخَاى ،ای ّبی خْبًی ٍ هٌغمِ عشح

 خْبًی هٌبثغ آة صیشصهیٌی هشصی ًوَدُ اػت ؿشٍع ثِ تْیِ فْشػت ،یذاس هٌبثغ آة صیشصهیٌی هـتشنصهیٌِ هذیشیت پب

 (.1)ؿىل

 

 
 الوللی ّای هطترک بیي ای پرٍشُ هذیریت آبخَاى ّای هٌطقِ اًذاز جْاًی فعالیت چطن(: 1ضکل)



 الوللی هطترک بیيّای  پرٍشُ هذیریت آبخَاىاّذاف 

ٍ  هشصیّبی(  )آثخَاى صیشصهیٌی تؼشیف هٌبثغ آة ّبی هختلف ثشای هؼشفی ٍ ى سؿتِای اص وبسؿٌبػب تـىیل ؿجىِ -1

 هـتشن.

 .ّبی هـتشن اختوبػی ٍ صیؼت هحیغی آثخَاى-تشٍیح اسصیبثی ػلوی، حمَلی، ػبصهبًی، التصبدی -2

ت ّبی وبسؿٌبػی هختلف ثشای ّذای ّبی هـتشن ٍ پـتیجبًی تین اًدبم هغبلؼبت هَسدی دس ساثغِ ثب آثخَاى -3

 .تحمیمبت خضئی

 .ّبی هـتشن ثىبس ثشدى ًتبیح حبصل اص هغبلؼبت هَسدی دس صهیٌِ هذیشیت آثخَاى -4

ّبی هشصی ثِ ػٌَاى خضئی هْن اص هٌبثغ آة  دس هَسد آثخَاى گیشاى هذاساى ٍ تصوین استمب ػغح آگبّی ػیبػت -5

 .ؿیشیي خْبى

شصی دس صهیٌِ ػلوی ثِ هٌظَس هذیشیت ّبی ه تشٍیح ّوىبسی ثیي وبسؿٌبػبى وـَسّبی هختلف داسای آثخَاى -6

 .هٌبثغ آة

 الوللی هطترک بیيّای  پرٍشُ هذیریت آبخَاىی ّا داهٌِ فعالیت
 .ّبی هـتشن اًتـبس لیؼت آثخَاى تْیِ ٍ -1

 .تْیِ ٍ اًتـبس اصَل ّوىبسی ثشای هذیشیت پبیذاس ٍ ثْیٌِ هٌبثغ آثخَاى هـتشن -2

 .نّبی هـتش اًتـبس اعالػبت هَخَد دس هَسد آثخَاى -3

 ّبی هـتشن. اعالػبت آثخَاىتْیِ پبیگبُ  -4

 .تْیِ ٍاحذّبی آهَصؿی ٍ ایدبد ػبصهبًی ثشای ایي ٍاحذّبی آهَصؿی -5

 

  ّوکاری دارًذ هطترک بیي الوللیّای پرٍشُ هذیریت آبخَاى ّایی کِ با  سازهاى
ای ثب  ّوىبسی گؼتشدُالوللی،  ّبی هـتشن ثیي دس ساػتبی پشٍطُ هذیشیت آیخَاى الوللی یًَؼىَ ّیذسٍلَطی ثیي ثخؾ     

ػبصهبى خْبًی غزا ٍ  ،(IAH) ّب الوللی ّیذسٍطیَلَطیؼت ياًدوي ثی :الولی اص لجیل ّبی ثیي ؿوبس صیبدی اص ػبصهبى

(، ؿجىِ OAS) وـَسّبی آهشیىبیی(، ػبصهبى UNECE) (، وویؼؼیَى التصبدی ػبصهبى هلل دس اسٍپبFAO) وـبٍسصی

 (، ثشًبهِ اسصیبثی IGARCٍ) الوللی (، هشوض اسصیبثی هٌبثغ آة ثیيINWEBآة ثبلىبى ) ٍ الوللی هشوض هحیظ صیؼت ثیي

 .ّب ّوىبسی داسد ( ٍ دیگش ػبصهبىWHYMAP) ثشداسی ّیذسٍطئَلَطیىی خْبًی ًمـِ

 

 بحث ٍ ًتایج
ٍ اختوبػی ٍ ّبی ػبصهبًی  ثَاػغِ ضؼف دس ظشفیت دس خْبى ّبی هشصی سػذ وِ تَػؼِ هٌبػت آثخَاى ثٌظش هی       

 ّب ٍ ایي هَضَع ثخبعش تفبٍت ػغح داًؾ، ظشفیت .سٍد ثخَثی پیؾ ًویّبی ضؼیف ػیبػی ٍ لبًًَی  ّوچٌیي چبسچَة

 .اػت ّبی ػبصهبًی دس دٍ عشف هشص وـَسّب تـذیذ ؿذُ چبسچَة

ػبدالًِ اص هٌبثغ  ٍاػتفبدُ هٌبػت  دّذ وِ ًـبى هی الوللی هـتشن ثیيّبی  پشٍطُ هذیشیت آثخَاىًتبیح ثذػت آهذُ اص 

ًیض اسئِ تؼشیف  ّب ٍ ؿٌبػی ٍ ّیذسٍطئَلَطیىی آثخَاى الوللی ًیبصهٌذ فْن ػویك خصَصیبت صهیي صیشصهیٌی ثیي ّبی آة

ثٌبثشایي پشٍطُ هذیشیت  ّبػت. هحیغی آى صیؼت اختوبػی، ػبصهبًی ٍ -ّبی هشتجظ ثب هؼبئل حمَلی، التصبدی دلیك خٌجِ

   - هَضَع اصلی ؿبهل هَضَػبت ػلوی 5ّبی هشصی،  تَػؼِ آثخَاى ؿٌبخت دلیك ٍ هٌظَس للی ثِالو هـتشن ثیي ّبی آثخَاى

(، وِ الجتِ ثؼتِ 2ؿىلگیشد ) دس ًظش هیسا اختوبػی، صیؼت هحیغی ٍ ػبصهبًی _فٌی )ّیذسٍطئَلَطیىی(، حمَلی، التصبدی

ه ثب ًشخ ون تغزیِ آة صیشصهیٌی ٍ یب ثشای ّبی ٍالغ دس هٌبعك خـ ای )ثِ ػٌَاى هثبل ثشای آثخَاى ثِ ؿشایظ هٌغمِ

 گشدد. ّبی ٍالغ دس هٌبعك هؼتذل ثب ًشخ ثبالی تغزیِ آة صیشصهیٌی( هَاسد دیگشی ًیض ثِ ایي هَضَػبت اضبفِ هی آثخَاى

 



 
 الوللی هطترک بیيّای  پرٍشُ هذیریت آبخَاىّای هختلف  جٌبِ(: 2ضکل )

 

 ّای هرزی هذیریت آبخَاى فٌی )ّیذرٍشئَلَشیکی(   - ّای علوی جٌبِ

ئض اّویت ثؼیبس صیبدی اػت وِ ّبی هشصی حب فٌی )ّیذسٍطئَلَطیىی( دس اهش ؿٌبخت ٍ تَػؼِ آثخَاى   - ّبی ػلوی خٌجِ     

 (:3گیشد )ؿىل  ّبی هختلف هغبلؼبتی سا دس ثش هی ثخؾ

 

 
 الوللی هطترک بیيّای  ریت آبخَاىپرٍشُ هذیفٌی )ّیذرٍشئَلَشیکی(  –ّای علوی  ّای هختلف جٌبِ : بخص(3) ضکل

 
 ّای هرزی ضٌاسایی آبخَاى

الوللی  ؿَد، ایي اهش ثبیؼتی هٌدشثِ پزیشؽ ثیي ٍلتی وِ یه آثخَاى ثِ ػٌَاى آثخَاًی هشصی ثِ سػویت ؿٌبختِ هی     

لت هَاسد ّبی ػغحی، ثِ دلیل هجْن ثَدى هشصّبی هٌبثغ آة صیشصهیٌی، دس اغ هٌبثغ هـتشن ثـَد. اهب ثشخالف آة

ّبی هشصی، ػیؼتن  اص ایٌشٍ، الصم اػت دس هذیشیت آثخَاىؿًَذ.  خبًجِ ثِ سػویت ؿٌبختِ ًوی ّبی هشصی ثغَس ّوِ آثخَاى

 ّبیی وِ ثب یىذیگش استجبط ّیذسٍلیىی داسًذ، دس ًظش گشفتِ ؿَد. آثخَاى، آثخَاى

 

 تَزیع هکاًی پاراهترّا

تَاى ثِ هَاسد  ّب هی ثبؿٌذ وِ اص خولِ آى ّبی هشصی هَثش هی ّبی تَػؼِ آثخَاى لػَاهل ثؼیبس صیبدی ثش سفتبس ٍ پتبًؼی     

 صیش اؿبسُ ًوَد:

 پبساهتشّبی ّیذسٍلیىی 

 ثبسًذگی ٍ هٌبعك تغزیِ آثخَاى 

 هٌبعك تخلیِ عجیؼی آثخَاى 

 ِسیضی ؿذُ آیٌذُ هٌبعك تَػؼِ آة صیشصهیٌی ؿبهل هٌبعك فؼلی ٍ هٌبعك ثشًبه 

 ّب بلمَُ )ًظیش آلَدگی، تغییشات اوَػیؼتن، ًـؼت صهیي ٍ ...( ٍ هیضاى ٍخبهت آىویفیت آة، هخبعشات ث 



 پزیشی آثخَاى ًؼجت ثِ ػَاهل آلَدُ وٌٌذُ هیضاى آػیت 

ػٌَاى هثبل دس  ثبؿٌذ. ثِ ّش یه اص ایي پبساهتشّب دس وـَسّبی هختلف داسای آثخَاى هـتشن، اسصؽ ٍصًی هتفبٍتی سا داسا هی

ثیي دٍ وـَس ٍالغ ؿذُ، هوىي اػت هٌبعك تغزیِ آثخَاى دس یه ػَی هشص ػیبػی لشاس گشفتِ ثبؿذ، یه آثخَاى هشصی وِ 

دس حبلی وِ هٌبعك تخلیِ ) گبّی اٍلبت هٌبعك داسای آثذّی ثْتش ( دس آى ػَی دیگش هشص ػیبػی ٍالغ ؿذُ ثبؿٌذ. اص 

ؿبسُ وشد وِ دس آى، ًَاحی سخٌوَى آثخَاى ثب هیبًگیي ٍالغ دس آهشیىبی خٌَثی ا 2تَاى ثِ آثخَاى گَساًی خولِ ایي هَاسد هی

هتش، دس وـَس ثشصیل لشاس داسد، دس حبلی وِ ثخـی اص تخلیِ آثخَاى دس وـَس اٍسٍگَئِ  هیلی 1000ثبسًذگی ػبالًِ ثیؾ اص 

 ثبؿذ. ٍالغ هی

 
 الوللی ّای زیرزهیٌی ٍ تاثیرات بیي ّیذرٍلیک آب

ّبی هشصی، ػجت تغییش دس ٍضؼیت ػغح ایؼتبثی ٍ تغییش دس الگَی خشیبى  ٌی اص آثخَاىّبی صیشصهی سٍیِ آة اػتخشاج ثی     

گشددوِ پیبهذّبیی اص ًظش ووی ٍویفی )تخشیت ویفیت ٍ آلَدگی آة صیشصهیٌی(دس پی خَاٌّذ داؿت وِ  آة صیشصهیٌی هی

 گشدد: دس صیش ثِ اختصبس اؿبسُ هی

 یشصهیٌیتغییش دس ػغح ایؼتبثی ٍالگَی خشیبى آة ص -الف

تَاًذ هَخت تغییش دس ٍضؼیت ػغح ایؼتبثی ثِ ؿىل هخشٍط افت ٍ  ّبی هشصی هی اػتخشاج آة صیشصهیٌی اص آثخَاى     

ّبی صیشصهیٌی اص  ػبصی تبثیش دساص هذت ًبؿی اص اػتخشاج آة ؿجیِ (4. ؿىل )گؼتشؽ آى دس عَل هشص ػیبػی، ثـَد

ثشداسی اص آثخَاى دس لؼوت  تَخِ ثِ ؿىل، دس صَست اداهِ سًٍذ وًٌَی ثْشُدّذ. ثب  ػٌگی ًبثیبى سا ًـبى هی آثخَاى هبػِ

هیالدی هخشٍط افت دس خْبت هختلف ثَیظُ ًَاحی ثبالدػت خشیبى آة صیشصهیٌی  2060خٌَة غشثی وـَس هصش، تب ػبل 

خجبت ًبسضبیتی وـَس گیشد( گؼتشؽ یبفتِ ٍ هَ ثشداسی لبثل تَخِ صَست ًوی ای وِ هیضاى ثْشُ دس وـَس ػَداى ) هٌغمِ

 ػَداى سا ثِ دًجبل خَاّذ داؿت.  

 

 
 ( 2001)یًَسکَ، ٍاقع در کطَر هصر سٌگی ًابیاى  بیٌی گسترش هخرٍط افت سطح ایستابی در آبخَاى هاسِ : پیص(4ضکل )

 

ًیؼت، ثٌبثشایي  پزیش گیشی هؼتمین اهىبى اص آًدب وِ ثشآٍسد خشیبى آة صیشصهیٌی ػجَسی اص یه هشص ػیبػی اص عشیك اًذاصُ

ّبی صیشصهیٌی دس یه عشف  سٍیِ آة ّبی سیبضی اػتفبدُ ًوَد.  اػتخشاج ثی تَاى اص هذل هٌظَس تخویي هیضاى خشیبى هی ثِ

صیشصهیٌی دس هٌغمِ آثخَاى هشصی ؿَد، ثٌبثشایي الصم اػت دس عشاحی  تَاًذ هٌدشثِ تغییش الگَی خشیبى آة هشص ػیبػی هی

شداسی اص هٌبثغ آة صیشصهیٌی هشصی، توبهی اصَل هذیشیت پبیذاس ٍ تَػؼِ ّوؼبى دس اػتفبدُ اص هٌبثغ ث ّب ٍ الگَی ثْشُ ػبیت

 ّبی هشصی دس ًظش گشفتِ ؿَد. آثخَاى

 تخشیت ویفیت ٍ آلَدگی آة صیشصهیٌی -ة

                                                
 ثبؿذ. خٌَثی وِ ثیي وـَسّبی ثشصیل، آسطاًتیي، اٍسٍگَئِ ٍ پبساگَئِ هـتشن هی ( ٍالغ دس لبسُ آهشیىبیGuaraniآثخَاى گَساًی )  2



اص دیگش پیبهذّبی اػتخشاج ثی سٍیِ آة صیشصهیٌی، تخشیت ویفیت آة صیشصهیٌی دس ًتیدِ افت ػغح ایؼتبثی ٍ دس اثش       

تَاًذ اص یه  ّبی هشصی هی ثبؿذ، وِ دس ًَاحی آثخَاى ّبی ؿَس داخلی ٍ یب ًفَر آة دسیب دس هٌبعك ػبحلی هی اختالط ثب آة

ّبی صیشصهیٌی  ّب، هٌدشثِ آلَدگی آة ّبی اًؼبًی هبًٌذ دفي صثبلِ خی فؼبلیت(. ثش5ؿىلوـَس ثِ وـَس دیگش ػشایت ًوبیذ )

تَاًذ اص هشص ػیبػی ػجَس وشدُ ٍ اص وـَسی ثِ وـَس دیگش ػشایت ًوبیذ. اص  ؿَد، وِ دس ًَاحی هشصی ایي آلَدگی هی هی

دد، ثٌبثشایي سفغ آى ًیض ثؼیبس وٌذ ٍ وـذ تب آلَدگی آة ّبی صیشصهیٌی آؿىبس گش وِ اغلت صهبى ثؼیبس صیبدی عَل هی آًدبیی

 ثبؿذ. گبّی غیش هوىي هی

 

 
 : ًفَر آب ضَر دریا بِ درٍى آبخَاى در هٌاطق ساحلی(5ضکل )

 

 ّای هرزی هذیریت هطترک آبخَاى

 ّبی هشصی ّوگی هؤیذ لضٍم ایدبد یه پبیگبُ داًؾ هجتٌی ثش فْن ّب ٍ هغبلؼبت اًدبم ؿذُ دس هَسد آثخَاى ثشسػی       

ای ٍ هذیشیتی آثخَاى  ّبی تَػؼِ ثبؿذ، وِ دس آى توبهی خٌجِ هشصی هی  دلیك ػیؼتن آثخَاى ٍ تْیِ هذل هفَْهی اص آثخَاى

دس ًظش گشفتِ ؿذُ ثبؿذ. ؿٌبخت دلیك آثخَاى ثذٍى داؿتي اعالػبت ّیذسٍطئَلَطیىی ًظیش هیضاى گؼتشؽ آثخَاى، استجبط 

پزیش ًخَاّذ  ّیذسٍطئَلَطیىی ًظیش تغزیِ ٍ تخلیِ آثخَاى ٍ هٌبثغ آلَدُ وٌٌذُ، اهىبى ّبی ّب ٍ دیگش پذیذُ آى ثب ػبیش آثخَاى

ثبیؼت اعالػبت ّیذسٍلَطیىی ٍ ّیذسٍطئَلَطیىی ًظیش هیضاى  ثَد. ثٌبثشایي ثوٌظَس اػتجبس ثخـی ثِ هذل هفَْهی آثخَاى، هی

اسی اص آة صیشصهیٌی دس آثخَاى هشصی دس ّوِ ثشد ثبسًذگی، ػغح آة صیشصهیٌی، خشیبى سٍدخبًِ، تجخیش ٍ ٍضؼیت ثْشُ

 وـَسّبی داسای حمآثِ اص آثخَاى هـتشن ثغَس دائن سصذ ؿَد. 

 

 ّای هرزی ّای حقَقی هذیریت آبخَاى جٌبِ
ًگشاًی دس صهیٌِ وویت ٍ ویفیت آة صیشصهیٌی، دس هٌبعك هشصی وِ خشیبى آة صیشصهیٌی اص هشصّبی ػیبػی ػجَس      

ّبی  دس ػیؼتن  ی ػیبػی سٍثشٍ خَاّذ ؿذ. حؼبػیت وـَسّبی هختلف دس هَسد حبوویت هلی، تفبٍتّب وٌذ ثب چبلؾ هی

وِ هذیشیت پبیذاس ٍ تَػؼِ  ّبی تَػؼِ هلی، اص خولِ هَاسدی اػت اختوبػی ٍ ّوچٌیي تٌَع عشح -حمَلی ٍ ػیبػی

ّبی حمَلی ٍ  ي حمیمت وِ ػیؼتنوٌذ. ثب دس ًظش گشفتي ای پیچیذُ هی ّوؼبى سا دسوـَسّبی داسای آثخَاى هـتشن

ّبی هشصی ٍضغ  تَاًذ لَاًیٌی دس هَسد آثخَاى تٌْبیی ًوی ّبی هلی ّیچیه اص وـَسّبی داسای آثخَاى هـتشن، ثِ ػبصهبى

ػٌَاى هثبل ٍخَد یب ػذم ٍخَد  ًوبیذ وِ هَسد پزیشؽ توبهی وـَسّب ثبؿذ، ٍخَد چٌیي لَاًیٌی سا ثبیذ دس خبی دیگشی، ثِ

 .تَافمبت صَست گشفتِ هیبى وـَسّبی ریشثظ خؼتدَ ًوَد هؼبّذات ٍ

 

 ّای هرزی ّای سازهاًی هذیریت آبخَاى جٌبِ
 

 ّای فراهرزی لسٍم ایجاد سازهاى

ّبی هشصی( ػذم اًغجبق همیبع ٍ هشصّبی ایي هٌبثغ ثب  عَس خبف آثخَاى اص خولِ هـىالت هذیشیت هٌبثغ عجیؼی )ثِ      

هٌظَس هذیشیت ایي هٌبثغ دس ؿشایظ هشصی ثِ ایدبد  ثبؿذ. اص ایٌشٍ، ثِ ّب هی وٌٌذُ آى ذیشیتهمیبع ٍ هؼئَلیت ًْبدّبی ه



تَاى  هی ّبی هشصی سا  ًْبدّبی اداسی چٌذگبًِ ًیبص داسین. لزا دالیل اصلی ثشای لضٍم ایدبد ًْبدّبی فشاهشصی هذیشیت آثخَاى

 صَست صیش خالصِ ًوَد: ثِ

اًذ،  التصبدی هـبثِ )دس ًبحیِ آثخَاى( ٍالغ ؿذُ -َاى هـتشن دس یه هٌغمِ آثیاص آًدبیی وِ وـَسّبی داسای آثخ -

ٍ َّایی ٍ ...(، هـىالت یىؼبًی سا ثشای   تبثیشات اػتفبدُ اص آثخَاى ٍ یب تْذیذّبی خبًجی هتَخِ آثخَاى )تغییشات آة

خِْ ثب هـىالت هـتشن، هٌبفؼی سا وـَسّبی هٌغمِ ثِ اسهغبى خَاّذ آٍسد. ثٌبثشایي سٍیىشد هـبسوتی وـَسّب دس هَا

ّب دس دػتَس  ػبصی فؼبیت د ًْبدّبی فشاهشصی دس خْت ّوبٌّگثشای ایي وـَسّب دس پی خَاّذ داؿت ٍ ثْتش اػت ایدب

 وبس ایي وـَسّب لشاس ثگیشد.

ی سا ثِ ٍ اثشاتی فشاهشص 3اص هشصػیبػی ػجَس وشدُ گبّی هوىي اػت تبثیشت ّیذسٍطئَلَطیىی ًبؿی اص تَػؼِ آثخَاى -

الوللی ثش ػش هٌبثغ آة دس  آثخَاى وـَس دیگش تحویل ًوبیذ، وِ اغلت ایي هَضَع هٌجؼی ثبلمَُ ثشای ثشٍص هٌبلـبت ثیي

ّوىبسی دس هذیشیت اثشات   ؿَد. لزا ثْتش اػت دس خْت ًْبدیٌِ وشدى تؼبهالت وـَسّب دس صهیٌِ هٌغمِ هحؼَة هی

 لـبت ثیي الوللی، ایدبد ًْبدّبی فشاهشصی هَسد تَخِ لشاس گیشد.ّب ثِ هٌب فشاهشصی ٍ خلَگیشی اص تجذیل آى

 

 ساختارّای سازهاًی

ّبی دسگیش ثب هذیشیت هٌبثغ آة صیشصهیٌی دس وـَسّبی هختلف خْبى، ثؼیبس هتٌَع ّؼتٌذ. چشاوِ ایي  ػبصهبى      

وِ دس آى   4اسای حىَهت ثؼیظّب دس وـَسّبی د ثبؿٌذ ٍ ػبصهبى ّب تحت تبثیش حىَهت وـَس هتجَع خَد هی ػبصهبى

فذسال وِ داسای   ؿَد ٍ وـَسّبی داسای حىَهت ّبی دٍلتی اًدبم هی ّبی وـَسی ٍصساتخبًِ ّب دس لبلت عشح هذیشیت آثخَاى

ّبی صیشصهیٌی صشفب دس ػغح ّویبسی  دٍ حىَهت هشوضی ٍ فذسال ّؼتٌذ، تب وـَسّبیی وِ دس آى هؼبئل هذیشیت آة

ّب ٍ  ، ػبصهبى ّب دد، هتفبٍت ّؼتٌذ. الجتِ دس ایي هیبى وـَسّبیی ًیض ٍخَد داسًذ وِ دس آىگش هشدهی حل ٍ فصل هی

ّب، ًْبدّبی وبسثشاى آة ٍ  ّبی دٍلتی ٍ غیش دٍلتی، ؿشوت ّب، ػبصهبى ّبی هختلف دٍلت، ثبصاس ٍ خبهؼِ )ٍصاستخبًِ ثخؾ

تشیي  ّب، دٍلت هشوضی هحتول دس ثیي ایي ػبصهبىثبؿٌذ.  ػبختبسّبی غیش سػوی( دسگیش هؼئلِ هذیشیت آة صیشصهیٌی هی

ّبی هشصی  ثبؿذ. الجتِ هحذٍد ؿذى هؼبلِ هذیشیت آثخَاى الوللی هی ًْبدی اػت وِ هدبص ثِ سػیذگی ثِ اهَس فشاهشصی ٍ ثیي

ٍ یب ثِ ػغَح دٍلتی، خغش ػیبػی ؿذى هذیشیت هٌبثغ آة سا دس پی داسد وِ ایي هَضَع ثِ ًَثِ خَد هَخت اص ثیي سفتي 

ّبی صیشصهیٌی،  ّب ٍ ًْبدّبی دسگیش دس اهش هذیشیت آة ّبی هوىٌی اػت وِ دیگش ػبصهبى حل هحذٍد ؿذى توبهی ساُ

 تَاًٌذ اسائِ دٌّذ. هی

ّبی هـتشن ٍخَد ًذاسد، ٍلی  حل لغؼی ٍ سٍؿٌی ثشای ایدبد ػبختبسّبی ػبصهبًی دس اهش هذیشیت آثخَاى ٍاضح اػت وِ ساُ

فشٌّگی دس ّش  -التصبدی ٍ اختوبػی -ّبی ّیذسٍطئَلَطیىی، اختوبػی ثؼتشّبی آى، هجتٌی ثش خٌجِثْشحبل الصم اػت وِ 

 یه اص وـَسّبی داسای  آثخَاى هـتشن ثَخَد آیذ.

 

 ّای هرزی اجتواعی آبخَاى –ّای اقتصادی  جٌبِ

عَسی وِ دس ثؼیبسی اص  ُ، ثِؿوبسی خْت تَػؼِ هلی وـَسّب فشاّن ًوَد ّبی ثی ثْشحبل هٌبثغ آة صیشصهیٌی فشصت      

تشیي هٌجغ ثشای سفغ ًیبصّبی آثی هشدم تجذیل ؿذُ اػت ٍ الجتِ ایي ٍاثؼتگی سٍص ثِ سٍص دس  ًمبط دًیب آة صیشصهیٌی ثِ اصلی

ّبی صَست گشفتِ دس صهیٌِ تىٌَلَطی اوتـبف ٍ اػتخشاج آة صیشصهیٌی، حدن  ّبی اخیش پیـشفت حبل افضایؾ اػت. دس دِّ

ّب  عَسی وِ ّوضهبى ثب ایي پیـشفت ثِاػت،  هٌبثغ آثی سا دس اختیبس عیف ٍػیؼی اص وبسثشاى آة لشاس دادُ صیبدی اص 

                                                
ّبی وـت ٍ صٌؼت دس یه ػَی هشص ثَخَد آهذُ ثِ آّؼتگی اص هشص ػیبػی ػجَس  ّبی صیشصهیٌی وِ دس اثش فؼبلیت آلَدگی آة  ػٌَاى هثبل حبِل ثِ  3
 دّذ. ش لشاس هیػَی هشص تحت تبثی وٌذ ٍ هٌبثغ وـَس دیگشی سا دس آى هی

دس حىَهت ثؼیظ، لذست دس پبیتخت وـَس هتوشوض ؿذُ اػت، اهب دس حىَهت فذسال دس حمیمت دٍ ًَع حىَهت ٍخَد داسد: یىی حىَهت   4

 .ؿَد ّبی ایبلتی ٍ لذست حبوویت ثیي ایي دٍ ًَع حىَهت تمؼین هی هشوضی ٍ دیگشی حىَهت 

 



ّبی صیشصهیٌی ًیض، سٍص ثِ سٍص دس  سٍیِ ٍ آلَدگی آة اص اػتخشاج ثیپیبهذّبی التصبدی، اختوبػی ٍ صیؼت هحیغی ًبؿی 

 حبل افضایؾ اػت.

ّبی  صی ّیذسٍلیىی ٍ الگَی ًـت ٍ وبّؾ ویفیت آة صیشصهیٌی اص خولِ ًـبًِافت ػغح آة صیشصهیٌی، تغییش ؿشایظ هش

ّبی اوتـبف ٍ اػتخشاج آة  ثبؿذ. ایي هَاسد ثؼالٍُ افضایؾ ّضیٌِ افضایؾ سلبثت ثشای ثذػت آٍسدى هٌبثغ آة صیشصهیٌی هی

تصبدی ًبؿی اص آى، فشاتش اص هشصّبی صیشصهیٌی ثش التصبد داخلی وـَسّب تبثیشاتی داسد وِ پیبهذّبی فیضیىی، اختوبػی ٍ ال

ّب دس عَل  وـبٍسصی ٍ صٌؼتی ٍ گؼتشؽ ایي آلَدگی الوللی خَاّذ ثَد. آلَدگی آة صیشصهیٌی ًبؿی اص تَػؼِ ؿْشی، ثیي

 ثبؿذ. ّبی صیشصهیٌی هی هشصّبی ػیبػی اص دیگش پیبهذّبی ایي تغییش الگَی هصشف آة

 

 ّای هرزی آبخَاى ّای زیست هحیطی جٌبِ

اوثش  .هَسد  ثشسػی لشاس دادای ٍ ّن خْبًی  ّن اص دیذگبُ هٌغمِتَاى،  سا هیّبی هشصی  هحیغی آثخَاى ّبی صیؼت خٌجِ     

ثبؿٌذ وِ ٍاثؼتِ ثِ الگَی عجیؼی  ثشاى ػٌتی خبف خَد هی ّبی آثخَاى داسای اوَػیؼتن، چـن اًذاص عجیؼی ٍ آة ػیؼتن

ّب سا هتبثش ًوبیذ. اص  ّبی تَػؼِ ثیـتش آثخَاى، هوىي اػت ایي ٍاثؼتگی شحّب ٍ ع تغزیِ ٍ تخلیِ آثخَاى ّؼتٌذ. ػیبػت

ّبی هذیشیتی آیٌذُ ثب  عَس وبهال دلیك ؿٌبػبیی ًـًَذ، ایي اهىبى ٍخَد داسد وِ عشح ّب ثِ ایٌشٍ، چٌبًچِ ایي ٍاثؼتگی

َسد هغبلؼِ ٍ ؿٌبػبیی لشاس گیشًذ ٍ ّبی آثخَاى ثذلت ه ای سٍثشٍ ؿًَذ. اهب اگش توبهی ٍیظگی ثیٌی ؿذُ هـىالت غیش پیؾ

ّب ٍ ثشداؿت هٌبثغ آة صیشصهیٌی اص  تبثیشات احتوبلی دس ًظش گشفتِ ؿَد، ّیچگًَِ تضبدی ثیي حفبظت اص ایي اوَػیؼتن

 آثخَاى ثَخَد ًخَاّذ آهذ.

 

 گیری ٍ پیطٌْادات ًتیجِ
ی ٍ گؼتشؽ خغشافیبیی ٍػیغ ، هـىالت ٍ ّبی صیشصهیٌ ّبی صیشصهیٌی هشصی ثذلیل عجیؼت هخفی آة هتبػفبًِ آة     

، حبل اگش ثِ ایي ؿشایظ پیچیذگی ّبی ًبؿی اص لشاس هذاساى لشاسگشفتِ ، ووتش هَسد تَخِ هذیشاى ٍ ػیبػتّضیٌِ هغبلؼِ آًْب

ض هخبعشات ٍ ًی گیشی هشص ػیبػی سا ًیض اضبفِ وٌین ، لضٍم هغبلؼِ ٍ ؿٌبػبیی ایي هٌبثغ  ثوٌظَس هذیشیت پبیذاس ، سفغ

دس خْت تْیِ ًمـِ گشدد  ثٌبثشایي پیـٌْبد هیؿَد.  ، ثَضَح احؼبع هیص ثشٍص هٌبلـبت احتوبلی دس آیٌذُگیشی ا پیؾ

، ٍ ثب سٍیىشدی هٌغجك ثب ٍخَُ پٌدگبًِ پشٍطُ هذیشیت وـَس ّبی هشصی شدآٍسی اعالػبت ٍ ؿٌبػبیی آثخَاىخبهغ ٍگ

ػبصی هذیشاى،  وـَس تْیِ ؿَد تب ثتَاى ضوي آگبُّبی هشصی  آثخَاى صای خبهغ ا الوللی، ؿٌبػٌبهِ ّبی هـتشن ثیي آثخَاى

الوللی ایي هٌبثغ ٍ ّوچٌیي تؼْیل  َس، اص اعالػبت ایي فْشػت دس هذیشیت هلی ٍ ثیيگیشاى وـ گزاساى ٍ تصوین ػیبػت

 ّبی هشصی، اػتفبدُ ًوَد. هشاخؼبت ثؼذی خْت هغبلؼِ آثخَاى
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