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 ذُيچک
ٍ    آب ؿك وَِك ها وِ ًلمهيٌي ؽِه هغٌَب هي ّهاي   َُؿ ام اّويت ؽآي تلؽَكؿاك اًت تِ َٛكي وهِ هتَليهاى تهِ كٍ

وٌٌـُ ؿك ايي هياى آى اًت وِ گَيا هتَليهاى   اًـيٌِـ. اها ًىتِ ًگلاى هتفاٍتي تِ ه٠ٌَك فؽيلُ آب ٍ اًتفاؿُ ؿك ُْل ٍ كًٍتا هي

ٍ  تٌٌـُ ولؿُ  ؿّـ، احلات هٌفي آى تِ هلٍك ؽَؿ كا ًِاى هي ًـًامي وِ  تٌْا تِ كٍٍ ّهاي   اًـ. ؿك عالي وِ پيِيٌياى هها ام كٍ

حثهت   اىّاي تؾٔٔي ّـايت ٍ فؽيلُ آب وِ تِ ًام ايلاًي يىي ام كٍٍ ولؿًـ. هتفاٍت ٍ ؿك ٣يي عال ًَؿهٌـتلي اًتفاؿُ هي

ٍ تها   اكؿوهاى  –نؿ يلٌَات ؿُت  ل ؿك تؾليةيي ٣َاهل ؿؽيتل يآل يًُـُ تا تا تلك يك ٤ًيي تغميؿك ا لٌات اًت.  ُـُ،

ِ يليي ًٌت ؿياء ايرْت اع يگام هخثتي تغلاى، يرْت تْثَؿ ا ييٌِْاؿ كاّىاكّايپ ي يهْوتهل  تلؿاُهتِ ُهَؿ.   ،اًتٌْهال آب  ٌه

ٍ وه  ييك ؿك ًفلُ ّها يوِ ٣ويك ٍ ًي٣و ينُ ام صاّْايهىاً يي هٌٜمِ، تْلُ تلؿاكي٣اهل ؿك مٍال لٌَات ا تهلُ وهاك     ِ هاؿكصهاُ 

زهِ تهِ   يُهَؿ ٍ ؿك ًت  يهٌٜمِ هه  ييؿك ا يٌيلمهيا تا٣ج افت ًٜظ آب مٌگًَِ صاّْيتاُـ. عفل ا يلٌَات ؿك آى للاك ؿاكًـ، ه

ّ  يؿاكًهـ تَٜك  ياؿيه ي هٌٜمِ َٛل مياتـ. اغلة لٌاتْا ؿك اي يلٌات واَّ ه يل افت ًٜظ آب، آتـّيؿل تها صٌهـ ؿُ    يىهِ گها

     كا هتغوهل  يليرثهلاى ًاپهق   ية ّها يلًـ ٍ ت٤٘ها  آًه  يگ يللاك ه ياؿيل ؿك ه٤لٕ ؽٜلات ميي ؿليّو كًٌـ. تِ يلَهتل هيو

ل ؿك يه اؽ يىهِ ؿك ًهالْا  يي هٌٜمِ اًت. تَٜكيلٌات ّا ؿك ا ةيلٌاتْا ام رولِ ٣َاهل تؾل يلٍتيٍ ال ي٣ـم ًگْـاك ًَُـ. يه

ٛ  ي٤ثَك تَؿى كاّْها ، ٤ٓة اليلٍتيال يٌِ تااليّوضَى ّن يليي هٌٜمِ تٌا تِ ؿاليا اًزهام   يالمم تهلا  يٍ مههاى ٛهَالً   ياكتثها

ِ    وَيلّا هي  ّا ٍ عاُيِ ؿُت  تِ  ُيليي  آب  تل اًتمال  ّا ٣الٍُ لٌاتًِـُ اًت. يي اهل تَرْيات، تِ اي٣ول ِ   تَاًٌـ تها تَره   ته

ههَكؿ    ميلمهيٌي  ُيليي  آب  ّاي ًفلُ  ام هزاٍكت ّا آب  ايي  َُك ٍ ؿٍك ولؿى  آب  ٍ اًتمال  ، ؿك مّىِي ٌُاًي  مهيي  ّاي اليِ

ًوَؿ ٍ   تمَيت  كا ّواًٌـ ًـًامي  ًامي لٌات  رـيـ، في  آٍكي ّا ٍ في ام كاياًِ  تا اًتفاؿُ  تَاى  هي  للاكگيلًـ. ّوضٌيي  اًتفاؿُ

  لهـيوي   ّاي ، لٌات هَرَؿ  ّاي ٍ گٌل  ، تىتًَيىي ينيؽ ملنلِ  ٤ٍٗيت  تا تلكًي .ولؿ  تل اًتفاؿُ هماٍم  هٔالظ ام  ًفال  راي  تِ

ُهْلّا    تؾليهة   رهاي   ، تِ ميلمهيٌي  آب  ّاي ًفلُ  ؿكٍى  تِ  ًيالب  ه٣ٌَٔي  ولؿ؛ تا تغقيِ  رـيـ اعـاث  ّاي لٌات كا اعياء ٍ

  ي٤ٌي  ف٤لي  تٌت  تي. گلفت  ْا تْلُام آً  لييا ؽِىٌا  آتي  ون  گامولؿ ٍ ؿك ٌّ  ّا تنكيك ًفلُ  ؿاؽل  ّا كا تِ آب  ، ايي ًيل  تًَٚ

  ًوهي   گقُتِ  ؽٜاّاي  رثلاى  تلاي  . اوٌَى اًت  ف٤لي  ًٌل  ُتاتنؿٓ  گيلي تٔوين  ًتيزِ هٌٜمِ  ّاي ام لٌات  لٌوتي  ؿاؿى  ام ؿًت

 .تاُـ  ىپيأهـ آ  ؿيگلي  ًاهٌاًة  ٣َالة  وِ  تنًين  ؿًت  ؿيگلي  الـاهات  تِ  هٜال٤ِ  تايـ تـٍى

 يٌيلمهي، ًفلُ آب مياكؿواى، لٌات، ؽِىٌال –نؿ يؿُت  :يکلوات کليذ
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Abstract 
Water resource in our country has a special importance so that Custodians consider different methods 

to reserve and use of water resource in rural and urban. But the concern issue is use of only dams 

which have adverse impact, while our predecessors used the beneficial methods. One of them is Qanat.  

In this study we try to evaluate the main factors on qanats degradation in the Yazd - Ardakan plain and 

suggest some solutions to restore this traditional water utilization. 

The most important factor in the declining qanats in this region is automated utilization of semi-deep 

and deep wells in the aquifers that are located in main wells and wet section of the qanats. This results 

in reduction of groundwater levels. Most qanats in the region have high Length upcoming to tens of 
kilometers and degraded so much. Lack of maintenance and dredging of qanats are the main qanat 

destruction factors. Recently, these factors were not considered so significant because of high cost of 

dredging, impassable roads and the long time required for operations. 
In addition to fresh water transportation to the desert plains, can be utilized as drainage and saltwater 

transportation way from underground fresh water table. Also through computers and modern 

technology, we can improve the qanat science like dams and use more resistant materials instead of 

clay to instruction qanats. With studying seismicity status, tectonic and current faults, the old qanats 

can be restored and construct new qanats. The artificial recharge of flood into the ground water 

prevent cities destroying by floods and waters injected into the aquifer and utilize them in drought 

times. 

Recently, the loss of part of the region qanats is the result of hasty decision making. So we should 

consider investigating in our studies to decrease its impacts. 
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 هقذهِ

ًلصِوِ  (صاُ هاؿك)ت وِ ام اً ياًـ. كُتِ صاّ ًاؽتِ يي هيت آب ؿك مهيليهـ يل تام تلاياًت وِ ام ؿ يلٌات واًال 

 كًاًـ ٍ يي هيُلب ٍ وِت ٍ واك تِ ًٜظ مه يي لٌاتْا تلاياًزاهـ وِ ًلاًزام آب ا ياًا  ّناكّا هتل تِ َٛل هيلؿ ٍ اعيگ يه

لٌات ّاي ايلاى وِ ام رولِ ٣زاية رْاى ٌُاؽتِ ُـُ اًـ تِ ًِ ّناك ًال پيَ  پيِيٌِ .ـيآ يي هيمه يتِ كٍ يٌيه٤ يؿك را

يىي ام حلٍت ّاي تاًتاًي ٍ هلي وَِك ٍ ام رالة تليي اؽتلا٣ات ارـاؿ ٍ ًياواى ها ت . لٌا(1953)اًويت،  گلؿؿ تل هي

ٍ آب هَكؿ ًيام رْت ُلب ٍ  تلؿاكي للاك گلفتِتيلٍى آٍكؿى آب ّاي ميلمهيٌي تَؿُ ٍ ٛي ًالياى هتواؿي هَكؿ تْلُ  رْت

اؽتلا١ ُـُ، ّناكاى ًال لـهت ؿاكؿ.  يلاًيا اىيهمٌن وِ تًَٚ يواك .تاك وَيل ام ايي كاُ تإهيي ُـُ اًوِاٍكمي هلؿهاى ؿي

ي يلاى ؿاكؿ. تا ٍرَؿ ايؼ وْي ايتل تا تاكتلا يَُ ّناك ًال هتزاٍم اًت ٍ ٣ول - لاى، ام پٌذيا ينّايام واك ياكيلـهت تٌ

 يام كًٍتاّا ٍ هٌاٛك هٌىًَ يي كٍٍ اًتفاؿُ ام آب، ؿك لٌوت هْويٌَّم ّن ا گقكؿ، يم اؽتلا١ آى هوِ صٌـتي ّناك ًال ا

ي يؽِه اًت. ا يوِت ٍ مك١ ؿك ًَاع يام اكواى آل يىي يوَِك ه٤وَل ٍ هتـاٍل اًت ٍ عت يؿاهـاكٍ  يكموِاٍٍ 

هلؿم ؿك  افتِ ٍ هَكؿ اًتفاؿُيرْاى اًتمال  يام وَِكّا ياكيلاى تِ تٌيـا ولؿُ، ت٤ـّا ام ايپ ياؽتلا١ وِ اهلٍمُ ُْلت رْاً

  (1968 )ٍلف، .(1)ُىل اًت. ا للاك گلفتِيگل ًماٙ ؿًيؿ

 

 

 

 

 

 

 

 
 ستزش في قٌات اس ايزاى تِ سايز ًقاط دًياگ(: 1ضکل )

 

ا لثل ام يٍ  يِ ؿٍكُ ّؾاهٌِؼ وٌـى آى تيي هاؿكصاُ ؿك ُْلًتاى گٌاتاؿ للاك ؿاكؿ وِ تاكيك تليي لٌات رْاى ٍ ٣ويتل يَٛالً

ه ه٤ـى ًِإت گلفتِ ٍ ه٠ٌَك يًثَؿُ، تلىِ تِ َٛك واهل ام تىٌ ياكيه في آتين، اتتـا يه٤تمـ اًت وِ واك گَتلَ كًـ. يآى ه

 ٔ  ٌت وِ ؿك گٌتلُيً يـيتلؿ اًت. تِ ٌّگام عفل ه٤اؿى تَؿُ (ّا ّلمُ آبهناعن ) يٌيلمهيم يّا آب يآٍك ام اعـاث آى رو٢

 يتلؿاك ظ تْلُيالؿ هٌيؿٍم لثل ام ه ٔ  ، ؿك ّناكُماگلى يّا وَُهَرَؿ ؿك  يكٍٍ اعتواال   هيلاى، ام ه٤اؿى يا يفلٌّگ

ه٤وَل  ياك ؿٍك كٍُيتٌ يّا لاى ام گقُتِيفالت ا يهٌاٛك هلون اعـاث لٌات ؿك يتىٌَلَه (1964 ،)گَتلَ اًت. ُـُ

 يام واًًَْا يىيوِ ؿاكؿ،  يا تا ُثىِ لٌات گٌتلؿُ نؿ اكؿواىيؿُت اًت وِ  تَؿُ يٌيل مهيم رْت اًتفاؿُ ام هٌات٢ آب

ي عَمُ يتل ام پلآب يىي ياكؿواى تِ َٛك ًٌث -هَرَؿ، ؿُت ينؿ يويالل يت ّايتِ كغن هغـٍؿاًت.   ٌِيي مهيؿك ا هٜلط

ل تِ يي ؿليتِ ّوي عَمُ ٍرَؿ ؿاكؿ. يكُتِ لٌات ؿك ًٜظ ا 1471ىِ تالغ تل يَُؿ تِ َٛك ين اًتاى هغٌَب هيآتؾ يّا

ي عَمُ يام لٌَات ؿك ا ياؿياًتاى هَكؿ تَرِ اًت. هتإًفاًِ ت٤ـاؿ م يـيٍ تَل يارتوا٣ ،يي واًَى التٔاؿيتل ي٣ٌَاى آل

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
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ام  ياء ٍ تْلُ تلؿاكيٌِ اعيظ ٍ ّوِ راًثِ ؿك مهيت ٓغيليٍ ٣ـم هـ يتَرْ يت ييٍ ّوضٌ يهتَال يّا يل ؽِىٌاليتـل

 (1382)٣زن،  .تاُـ يل وَُ هيؿك اكتفا٣ات ُ ؿُتي يا يًلصِوِ اوخل لٌاتْا، هتلٍوِ ُـُ اًـ. يٌيلمهيًفلُ آب م

آب ام ٛليك صاّْا  عـ اموٌٌـ. اًتغٔال تيَ  ووه پوپاه ام مهيي ؽاكد هيِ صاّْا آب كا ام ا٣واق هؾتلف آتؾَاى ت

      تا٣ج واَّ ًٜظ ايٌتاتي هيَِؿ ٍ ؿك ًتيزِ افت ًٜظ ايٌتاتي آتـّي ٛثي٤ي ٍ ويفيت آب ؿك لٌَات ٍ صاّْا واَّ

ام ياتـ ويفيت آب ميلمهيٌي ًمَ وليـي ؿك اًتؾاب ١ًَ هٔلف آب ٍ لاتل اًتفاؿُ تَؿى آى، ايفا هيىٌـ. ايي ؿُت  هي

ُ ّاي ميل مهيٌي اًتاى هغٌَب هي َُؿ ٍ آب هَكؿ هٔلف وِاٍكمي، ُلب ٍ ٤ٌٓت ُْلًتاى تنكگتليي ٍ هْن تليي ًفل

ّاي تنكي ينؿ، اكؿواى، هْلين ٍ هيثـ كا تإهيي هيىٌـ )اؽتٔآي ٍ ّوىاكاى(. تغييلات ويفيت آب صاّْا ٍ لٌَات ًواي ولي 

٣ات هيتَاى يه اًتلاتوي هٌاًة تلاي هـيليت ٍ ؿّـ ٍ تا اًتفاؿُ ام ايي اٛال ام ٤ٍٗيت ًفلُ آب ميلمهيٌي تِ ها ًِاى هي

  ْاكًٍـ تغييلات آً تلكًي همايٌِ ويفيت آب صاّْا ٍ لٌَات، ٍ اتعفاٟت ام هٌات٢ آب ٍ اًتفاؿُ پايـاك ام آى، اتؾاف ولؿ. 

كًٍـ  ؿٍكُ آهاكييه اكؿواى تيِتل اًت ٍ ؿك َٛل  -هيناى هَاؿ ٍ تلويثات صاّْا ام لٌَات ؿُت ينؿوِ ًِاى هيـّـ 

 (1387 ماك٣ناؿُ هْليني،. )تاُـ يىٌاى هي تغييلات ويفيت آب آًْا تمليثا 

ؿّـ وِ كًٍـ تغييلات آتـّي تا ٤ٍٗيت ؽِىٌالي ؿك  ًِاى هياكؿواى  –ؿك ؿُت ينؿ  تلكًي تغييلات آتـّي لٌَات

% تيِتل ام هياًگيي 18/5َٜك هتًَٚ ؿاكي ؿاكؿ. ٛثك ايي تلكًي هيناى آتـّي لٌاتْا ؿك تلًاليْا ت ًالْاي هؾتلف كاتِٜ ه٤ٌي

 ايي % ووتل ام هياًگيي آتـّي31/5ٍ ؿك ُـيـتليي ٤ٍٗيت ؽِىٌالي تِ همـاك (87تا  81)ًال  آتـّي ؿٍكُ هَكؿ هٜال٤ِ

، ماك٣ناؿُ هْليني) ؿٍكُ هي تاُـ ٍ ايي تلآٍكؿ ًمَ تٌنايي ؿك هـيليت تغلاى آتي هٌٜمِ هَكؿ هٜال٤ِ ؽَاّـ ؿاُت.

ًًَاى  يٌت ٍ ؿاكايً يي هٌات٢ ّن غٌيَُؿ ٍ ا يون ٣وك اًتفاؿُ ه يٌيلمهيآب م يّا ي وِ ؿك ًفلُيا ؿليلِ لٌات ت (1388

ام يً يِتلياُ تِ آب تيت ؿاكؿ. ؿك فَٔل گلم وِ گيعٌاً يليؽ يٌيل مهيلات ًٜظ آب ميياؿ اًت، لقا لٌات ًٌثت تِ تغيم

ة يٌْا آًيل ٍ ملنلِ ٍ اهخال اي. لٌات ًٌثت تِ صاُ ؿك هماتل ًَُؿ ي، آب لٌات ون هؽِه ين ؿك فَٔل ٍ ًالْايؿاكؿ ٍ ً

هملٍى تِ  يا ام لغاٝ التٔاؿيتاُـ ٍ  يا هوىي ًويا هزـؿ آًْا ياًت وِ اع يهَال٢ َٛك يؿك لٌاتْا ت٤٘ يل اًت ٍ ؽلاتيپق

 (2119)كيضاكؿ،  ٌت.يٓلفِ ً

 يْايؾتگيگٌ تلٍم نؿ،ي اًتاى ؿك يهَآالت ؽَٜٙ ٍ يِ ُْليًاع گٌتلٍ ٍ ًام ٍ ًاؽت اهل ؿك هَرَؿ هِىالت ام يىي

ؿك  اًت، ّولاُ ييمه ًٌِت تا ٣وَهاٌ وِ ـُيپـ ييا اكؿواى اًت. -نؿ ي يُْلّا فآل عـ هٌاٛك ؿك ي،يمه ًٜظ ؿك هت٤ـؿ

ٍ يىي ام ؿالئل آى افت ًلي٢ ًٜظ ًفلُ آب  َُؿ يٌُاؽتِ ه ييمه يا هٌٜمِ ًٌِت ٣ٌَاى تغت هيهئَتىٌ يهٌْـً

 ؿكُ ؿك ٍ ىايآهل وَِك ؿك اًت. ُـُ رْاى هِاّـُ هٌاٛك هؾتلف ؿك ييمه يؾتگيگٌ ٍ ًٌِت ـُيپـٌي هي تاُـ. ميلمهي

 ىٔـي ه٤اؿل يؽٌاكت ٍ يًٜغ يْايؾتگيتا٣ج گٌ ٍ ؿاؿُ كػ هتل 9 ه٤اؿل يًٌِت 1975 تا 1925 يًالْا يٛ ؿك ىاصَيپ

ي يام هٔاكف آب هلؿم ا ين  تؾَ ٣وـُ ايك عال عاٗل ًام آًزا وِ ؿ .(1376)٣الوي،  اًت ُـُ ؿك هٌٜمِ ؿالك َىيليه

ي هِىل يكف٢ ا يآى تلا كفتي ليي پلؿاؽتي تِ ٣لل تغليگلؿؿ، تٌاتلا يي هيك لٌات تإهيام ٛل اكؿواى( -)ؿُت ينؿ هٌٜمِ

 يياكّاٌِْاؿ كاّىياكؿواى ٍ تا پ –نؿ يل ؿك تؾلية لٌَات ؿُت يي ٣َاهل ؿؽيتل يآل يلقا تا تلكً ـ.يًوا يه يٗلٍك
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تغميك عاٗل ًين ٤ًي ؿك  ٌِ اًتٌْال آب، تلؿاُتِ َُؿ.يليي ًٌت ؿياء ايرْت اع يي تغلاى، ُايـ گام هخثتيرْت تْثَؿ ا

ؿك مهيٌِ تْلُ تلؿاكي تْيٌِ ام ًفلُ ّاي آب ميلمهيٌي ٍ  تامتاب ًَالْ ٍ هغـٍؿيت ّاي هَرَؿ ؿك هٌٜمِ هَكؿ هٜال٤ِ

    اعياء لٌَات كا ؿاكؿ. 

   اردکاى -شدياس دضت  ياتيکل

ل يؿك للة وَ ٍ َُؿ يلَهتل هلت٢ ٤ًٍت، ام هٌاٛك ؽِه ٍ ون آب وَِك هغٌَب هيّناك و 123َ ام ينؿ تا تياًتاى 

هتًَٚ ووتل ام  يؽِه تا تاكًـگ يويالل يلاى ؿاكايا يل هلونيل ٍال٢ ُـى ؿك وَيي اًتاى تِ ؿليا .لاى ٍال٢ اًتيا يهلون

 يتل٣لِٓ ّا ياك ُىٌٌـُ ايٚ تٌيـُ وِ ُلايپلاوٌَ ًاهٌاًة آى هَرة گلؿ ٍ يتاكًـگ يوو تاُـ. يوتل هيليه ٓـ هي

كُتِ  516كُتِ لٌات ؿايل ٍ  2615كُتِ هي كًـ وِ ام ايي ت٤ـاؿ  3131تِ  ت٤ـاؿ لٌَات ينؿ ـ.عاون تاُ اًتاى ي٤يٛث

ًال هي  911تيَ ام  يـن تَؿُ ٍ ام ٣ول آىاًت. لـيوي تليي لٌات ينؿ، لٌات ي٤مَتي وِ هثـؤ آى وِتؾَاى ؽَ لٌات تايل

ي ًمِٜ، يلاى ٍال٢ ُـُ اًت. تلٌـتليلَهتل هلت٢ ؿك هلون ايو 12111اكؿواى تا هٌاعت عـٍؿ  –نؿ ين يعَمُ آتؾ گقكؿ.

ُ ًاالًِ ؿك عَم يهتًَٚ تاكًـگ ٌـ.ٌتّا يكهتل اكتفا١ ام ًٜظ ؿ 961اّىَُ تا يي ًمِٜ، ًيٍ پٌت تل 4175لوَُ تا اكتفا١ يُ

ثـ، اكؿواى ٍ ينؿ، هي يل اًت. ُْلّايل هتغيِ وَيوتل ؿك عاُيليه 51وتل ؿك ًال ؿك اكتفا٣ات تا ووتل ام يليه 231هقوَك ام 

نؿ كا يت اًتاى يؿكٓـ رو٤ 61َ ام يت يي عَمُ ٍال٢ اًت ٍ ام ٠ًل ًىًَتيؿك ا اًتاى يي ُْلّايتل يتفت تِ ٣ٌَاى آل

 (1387ٜمِ اي ينؿ، ناكٍ آب هٌگ) ؿاؿُ اًت. يؿك ؽَؿ را

تِ  َُؿ ين اًتاى هغٌَب هيآتؾ يي عَمُ ّايام پلآتتل يىي يي عَمُ تِ َٛك ًٌثيهَرَؿ، ا يويالل يت ّايتِ كغن هغـٍؿ

، يي واًَى التٔاؿيتل يل تِ ٣ٌَاى آليي ؿليتِ ّو ي عَمُ ٍرَؿ ؿاكؿ. يكُتِ لٌات ؿك ًٜظ ا 1471ىِ تالغ تل يَٛك

ّاي  ويلَهتل ٍ ت٤ـاؿ صاُ 111لٌات ماكس ينؿ تا َٛل   تليي لٌات ايلاى، َٛالًي ؿ تَرِ اًت.اًتاى هَك يـيٍ تَل يارتوا٣

ًال لثل، آتـّي لٌات ماكس تيَ ام  41ايي ؿك عالي اًت وِ تا  وِ ؿك عَمُ هَكؿ هٜال٤ِ ٍال٢ ُـُ اًت. علمِ اًت 2115

يوِ ٣ويك ؿك علين آتي لٌات، آتـّي آى تِ ُـت واَّ يافتِ ّاي ٣ويك ٍ ً كٍيِ صاُ ليتل ؿك حاًيِ تَؿ اها تِ ؿليل عفل تي 151

  (1388، يلاث فلٌّگيه ي. )ؽثلگناكاًت

 

 هختلف قٌات يح تخص ّايتطز

ا يوِ هزلا  يي صاُ ٣وَؿيٍ صٌـ يٌيلمهيتًَل هاًٌـ م يه هزلايا ّلًذ وِ كٍتام اًت ٍ يه ؿّاًِ يل ُـُ ام ي، تِىلٌات

َُؿ،  يلِ ّن گفتِ هي، هؿ. صاّْا وِ تِ آًْا ؿك هَل٢ عفلًام يي هلتثٚ هيًٜظ مه  ؾْ تاكا ؿك فَآل هِ يٌيل مهيوَكُ م

 يتلا يؿّـ ٍ كاُ اكتثاٛ ين اًزام هيكا ً يٌيلمهيِ واًال مي، ٣ول تَُْـُ تِ ؽاكد ياًتمال هَاؿ عفاك ي٣الٍُ تل هزاك

َُؿ.  يـُ هيات ّواى ؿّاًِ لٌات اًت وِ ه٠ْل لٌات ًاهكٍؿ. آغام لٌ ين تِ ُواك هيـ ام ؿاؽل لٌات ًيل ٍ تامؿي، ت٤ويٍتليال

ُ گل هٔاكف هَكؿ اًتفاؿيٍ ؿ ياكيآت يتَاًـ تلا يَُؿ ٍ ه يـ ٍ ٟاّل هيآ يلٍى هياًت وِ آب ام ؿل لٌات ت ييه٠ْل لٌات را

اًت.   لاك گلفتِ، هاؿك صاُ لٌات لي لٌوت آىيَُؿ وِ ؿك آؽل يـُ هيِىاك لٌات ًاهي، پلٌات ييلؿ. لٌوت اًتْايللاك تگ
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آتـُ »( لٌوت ييوِ آتـاك اًت )لٌوت اًتْا يٍ لٌوت« ؽِىِ واك»ـ يآ يلٍى ًويام لٌات وِ تا عفل آًْا ٌَّم آب ت ييلٌوتْا

 (1964 ،)گَتلََُؿ.  يـُ هيًاه« لٌات

 

 

 

 

 

 

 
 يزي قٌات اس هظْز آى تِ سوت تاالگ(: ضکل 7ضکل )

َُؿ.  ي، ؽتن ه، ُل١ٍ ٍ تِ هٌاٛك آتـُ هاؿك صاُتاُـ يي اًت ٍ ؽِه هيمهى وِ ّواى ًٜظ آعفل لٌات ه٤وَال ام ه٠ْل 

ٌْا ّن ؽِه اًت ٍ آب ًـاكؿ ٍ تِ يّا وِ ا لِيا هيي صاّْا يا ّلًذ وِ ؽِه اًت ٍ ت٤ـ اٍلي، اٍل ؿّاًِ لٌات ييتٌاتلا

آتـُ ٍ  يوِ ّواى لٌوتْا َُؿ. ت٤ـ واك تِ ٛلف لٌوت تاال ؿًت يَُؿ، عفل ه يـُ هيآٜالط لٌوت ؽِه واك لٌات ًاه

ن هَحل اًت، ًٌثت تِ يآى ً يناى آتـّيه كُتِ لٌات وِ ؿك هيَٛل  (.2 )ُىل وٌـ يـا هيي تاُـ، اؿاهِ پيِتل آتـُ مهيت

گل ّلصِ ًٜظ آب يؿك صاُ ؿاكؿ. ام ٛلف ؿ٣وك ها ي ٍية مهيتِ ُ يٚ تٌتگيي ُلايهتفاٍت اًت. ا ٌٜمِه ي٤يٚ ٛثيلاُ

تاُـ.  يي هية مهيوٌـ، ُ يوِ َٛل لٌات كا هِؾْ ه يي ٣اهليَُؿ. هْوتل يِتل هيـ، ٣وك هاؿك صاُ تٌتل تاُييپا يٌيلمهيم

ٌتن اًتؾلاد ؿك يً .ِتل تاُـ َٛل لٌات ووتل ؽَاّـ تَؿية تيِتل ٍ ّلصِ ُيي ووتل تاُـ َٛل لٌات تية مهيّلصِ ُ

ا تَرِ تِ صاّْا گلؿؿ. ت يي ؽاكد هيحمل ام مه يلٍيٌِ فمٚ تا اًتفاؿُ ام ًياًت وِ آب تـٍى ووه ٍ ٓلف ّن يلٌات َٛك

اًت ٍ ؿك هَال٢  يَُؿ. آب لٌات ؿائو يَُؿ، اكماًتل توام ه يوِ ام صاُ اًتؾلاد ه ي، آب لٌات ؿك هماتل آتهَرَؿ يٍ لٌاتْا

 يفاؿُ َٛالًَُؿ ٍ اًت يل توام هيتًَٚ لٌات ؿ يٌيل مهيَُؿ. هٌات٢ آب م ي، ل٢ٜ ًويآت ًيامؿك هَال٢ عٌاى ٍ  ياٜٗلاك

هتل علين ؿاكؿ. ي٤ٌي ؿك  200تا  100ّل لٌات عـٍؿ گلؿؿ.  يَِؿ، ؽاكد هًؿاكؿ، ّل صٌـ تَٜك ؿائن صِ هٔلف َُؿ ٍ صِ 

تل ؿك ينؿ ؿك ًماٛي ِاًـ ٍ تي ثمِ ؿكًت ُـُٛ ؿٍّايي كا ًين ؿاكين وِ  لٌاتتَاًـ عفل َُؿ. الثتِ  يگلي ًويايي علين لٌات ؿ

 . (1382لاًوٌَ، ي)ا ؽَكًـ. ك ٍ ّوضٌيي ؿك ولهاى ٍ ؽلاًاى تِ صِن هيقصَى هْلين، ماكس ٍ اُى

 

 شد اردکاىيقٌات ّا در دضت  رفتي ليعَاهل هختلف تحل يتزرس

ٌت، يم ٚي، هغيوِاٍكم يال تِ تؾَ ّاياكؿ كيلي، ٓـّا هصٌـ ًال گقُتِ يٛ يـُ ؽِىٌاليپـ ٍ تـاٍم يواَّ تاكًـگ

 ظ ام آب ؿصاك يؿك اًتفاؿُ ٓغ نيُْلًٍـاى ً ناىيي هيتل ّو ى ؽٌاكت ٍاكؿ ولؿُ اًت ٍي اًتايا يٍ ؿاهـاك ي٤يهٌات٢ ٛث

 . اًت 1346  ًال  تِ  هلتَٙ  لاىيا  يّا لٌات  ةيآغام تؾل آب تَؿُ اًـ.ؿك هٔلف  يًْل اًگاك ي٣ًَِ ت ِ ٍيكٍ ياًتفاؿُ ت

ٍ   لاىيا  آب  هٌات٢  ت٤ًَِ  تِ  هلتَٙ  يّا اًتيً)  تا ٣ٌَاى  يا تلًاهِ ، ؿك1967  ، ؿك ًال ٓلظ  يتلا  آب  يرْاً  ت٤ـ ام وٌفلاًي
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ـ ٍ ت٤ـ ام يّا آغام گلؿ لٌات  نيوَِك ٍ ؿك عل  يّا ؿُت ؿك  كي٣و  وِيٍ ً  كي٣و  يّا ، عفل صاُ( آى  يّا عل  ٍ كاُ  هِىالت

 51 يؿّـ وِ ٛ يًِاى ه يآهاك ي. تلكً نيا تَؿُ ّا لٌات ووتلٍ   ون  يؿّ  ٍ آب  يٌيلمهيم  آب  يّا ًفلُ  ًٜظ  ، ُاّـ افت آى

علمِ  211افتِ ٍ ت٤ـاؿ آًْا ام عـٍؿ يَ يتلاتل افنا 6اكؿواى تِ  –نؿ يك هَرَؿ ؿك عَمُ ؿُت ي٣و يل ت٤ـاؿ صاّْايًال اؽ

ي هـت يا يٛكُتِ فلاتل ًلفتِ تَؿ ؿك  416للًْا ام  يوِ ؿك ٛ يؿُت يوِ ت٤ـاؿ لٌاتْا يـُ اًت. ؿك عاليعلمِ كً 1411تِ 

    لقا .(1379، ي)اؽتٔآ افتِ اًتيل يكُتِ لٌات ف٤ال تا ون ف٤ال تمل 331ام آًْا تِ عـٍؿ  يت٤ـاؿ يـگيل ؽِىيتِ ؿل

ؿك اؿاهِ  .ُـتا يآب كٍتلٍ ه يَى هتل هى٤ة تا وٌليليه 311 ٍ ًاالًِ تَؿُ يالى هٌفيت ياًتاى ؿاكا يٌيلمهيم يًفلُ ّا

 اكؿواى تلُولؿُ هي َُؿ.  –ؿُت ينؿ ؿالئل ٣وـُ تؾلية لٌَات ؿك 

  يٌيزسهيسفزُ آب س ييستايسطح ا کلي افت -1

ٍ  يٚ ارتوا٣يل ُلاييَ ًلاًِ هٔلف ؿك احل تغيت ٍ افنايل كُـ رو٤يتِ ؿل يٌيل مهيم يِ ام ًفلُ آتْايكٍ يت يتْلُ تلؿاك

، تِ تاُـ يي هٌٜمِ هيؿك ا يٌيلمهيًٜظ آب م ل افتيؿاكًـ ام رولِ ؿال ييتاال يام آتيوِ ً ي٢ هؾتلفيي ت٤ًَِ ٌٓايّوضٌ

وتل ؿك ًال تَؿُ يًاًت 45اكؿواى عـٍؿ  -نؿيؿك ؿُت  يٌيلمهيم يناى افت ًٜظ آتْايه 83تا  52 يوِ ؿك َٛل ًالْا يَٛك

 .تاُـ يه وتل ؿك ًاليًاًت 65ي كلن عـٍؿ ينؿ ايٍ ؿك هغـٍؿُ ُْل 

 ين قٌَاتدر حز قيوِ عويق ٍ ًيعو يگستزش حفز چاّْا -7

وِ هاؿكصاُ ٍ تلُ  ييك ؿك ًفلُ ّايوِ ٣ويك ٍ ًي٣و ينُ ام صاّْايهىاً يي هٌٜمِ، تْلُ تلؿاكيي ٣اهل ؿك مٍال لٌَات ايهْوتل

زِ تِ يَُؿ ٍ ؿك ًت يؿك آى هٌٜمِ ه يٌيلمهيٌگًَِ صاّْا تا٣ج افت ًٜظ آب ميتاُـ. عفل ا يواك لٌَات ؿك آى للاك ؿاكًـ، ه

تل  يِتليل تين لٌَات للاك ؿاُتِ تاٌُـ، تإحيٌگًَِ صاّْا صٌاًضِ ؿك علياتـ. اي يلٌات واَّ ه يـّل افت ًٜظ آب، آتيؿل

كٍاد  -ي هٌٜمِ ُـُ اًـ ُاهل: يك ؿك ايوِ ٣ويك ٍ ًي٣و يوِ تا٣ج گٌتلٍ صاّْا يام رولِ ٣َاهل گقاكًـ. يلٌات ه يآتـّ

 يام آتيً يآب لٌات پاًؾگَ -ام تلام لٌات ّا  يٌيل مهيواَّ تلام ًٜظ آب م -ؿاكًـ  يِتليام تِ آب تيوِ ً ييوِتْا

 .تاالؿًت ه٠ْل لٌات يل هاًـى اكاٗيتا -هٌٜمِ ًثَؿُ 

 قٌاتْا يزٍتيٍ ال يعذم ًگْذار -9

اًِ يًال يلٍتيال ًوَؿ. ياؿيمهاى تَرِ مآى ؿك َٛل  يٍ ًگْـاك يلٍتيـ تِ اليتا لٌات، يؿت يزيام واَّ تـك يليرلَگ يتلا

 يٍل آى ؿاكؿ ييؿك عفٞ لٌات ٍ واكا يـُ ًمَ هْوية ؿيآً يٍ هلهت لٌوت ّاىثاك يا صٌـ هاُ يهاّاًِ  يّاـيٍ تامؿ

ٍ مهاى  ياكتثاٛ ي، ٤ٓة ال٤ثَك تَؿى كاّْايلٍتيال يٌِ تااليّوضَى: ّن يليي هٌٜمِ تٌا تِ ؿاليل ؿك اياؽ يهتإًفاًِ ؿك ًالْا

 .(1379، ينؿي)ًوٌاك  ًِـُ اًت يَرْي اهل تيات، تِ اياًزام ٣ول يتلا المم يَٛالً

 ل تَدى آىيل طَيز تَدى قٌات تِ دلية پذيآس -4

 ياؿيه ؽٜهلات م ل ؿك ه٤هلٕ  يه ي ؿليكًٌـ. تِ ّو يلَهتل هيتا صٌـ ؿُ و يگاّ ٍؿاكًـ  ياؿيي هٌٜمِ َٛل مياغلة لٌاتْا ؿك ا

گلؿؿ. ام  يهة  واهل لٌات يتا٣ج تؾل يىِ گاّيًَُـ. تَٜك يكا هتغول ه يليرثلاى ًاپق ية ّايآً لًـ ٍ ت٤٘ا يگ يللاك ه

 ل اُاكُ ولؿ:يتَاى تِ هَاكؿ ف ية ّا هيي آًيا٣َاهل رولِ 
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 ل يس -4-1

، تؾلية هٌات٢ ٛثي٤ي، فِلؿگي تيِتل ؽان ٍ افنايَ ًَٜط ًفَفًاپقيل ؽَٔٓا  ؿك ؿِّ ّاي اؽيهل ٍ ؿك  نيتَرِ تِ ١ًَ الل تا

     ُهـى آى ؿك وهَكُ لٌهات     يلٌهات ٍ رهاك   يلهِ ّها  يالب تِ هيي هٌٜمِ، ٍكٍؿ ًيا كؿ ياًيٛغ يالب ّايٍل١َ ً ًتيزِ افنايَ

الب ٍرهَؿ  يوهِ ؿك ًه   ياؿيه م يل، تاك كًهَت يي پي ام فلٍوَ ولؿى ًيلِ ّا ٍ وَكُ گلؿؿ. ّوضٌية هيتَاًـ تا٣ج تؾل يه

    نيه آى ؿك تؾهَ تهلُ وهاك لٌهات ً    ن يه ي ُـى فكات كيٍ تِ ًِ وٌـ ياى كا هٌـٍؿ هيل رليي ُـُ، هٌيوَكُ ّا تِ ًِؿاكؿ، ؿك 

 ي تؾَ كا واَّ ؿّـ.يتَاًـ ًفَف آب تِ ا يه

  قٌات يلِ ّاياس کَرُ ٍ ه يقسوت يعيشش طثير -4-7

لِ ّها ؽَٔٓها    يوَكُ ٍ ه يلٌوت ّا ينٍ تلؽيٌت، اعتوال كيهغافٞ ً يلٌات ؿاكا يلِ ّايي هيل وَكُ ٍ ّوضٌيصَى هٌ

ٌٔهَكت ؿك احهل تهاال آههـى آب ؿك وهَكُ،      يلايي هِىل الـام ولؿ ؿك غيتالفآلِ تِ كف٢ اـ يوِ تا ؿك تؾَ تلُ واك ٍرَؿ ؿاكؿ

 گلؿؿ.  يهٌـٍؿ ه يل لٌات تِ وليـُ ٍ هٌين ًمف وَكُ گلؿيهٌزل تِ ٍاك

 جاد رسَب در کَرُ قٌاتيا -4-9

َ  يي كًهَب تهلا  يـ. همـاك ون ايآ يت تَرَؿ هيل وَكُ لٌات كًَب ولٌيتا گقُت مهاى ؿك هٌ ام اتهالف آب ؿك   يليگرله

ـ. تلؿاُهتي  يه آ يل وَكُ ؿكهيؿك هٌ يذ تل همـاك آى افنٍؿُ گِتِ، تَٔكت ها٤ًيتِ تـك يـ اًت ٍليتؾَ ؽِىِ واك وَكُ هف

 هاّل اًزام َُؿ. يلٍيـ تًَٚ ًيٌِ تَؿُ، تايامهٌـ ٓلف ٍلت ٍ ّنيلٌات ً ي٤ُِ ُىٌ يا تِ ٣ثاكتيي كًَب يا

  کَرُ قٌات زيآب در هس ياهکاى آلَدگ -4-4

اؿ اًهت.  يه ِ ّها م يه ي اليه ام ا يآب تًَٚ ٣َاهل آلَؿُ وٌٌهـُ ؿك تلؽه   يي، اهىاى آلَؿگيهؾتلف مه يِ ّايتا ٣ثَك وَكُ ام ال

افهنايَ فاٗهالتْاي ٓه٤ٌتي ٍ    آى گهلؿؿ.   يتَاًـ تا٣هج آلهَؿگ   يلٌات ه يلِ ّايك هيي ٍكٍؿ ٣َاهل آلَؿُ وٌٌـُ ام ٛليّوضٌ

تؾَ ٠٣يوي ام آًْا تِ وَكُ لٌَات ؿك هٌٜمِ هَكؿ هٜال٤ِ يىهي ام ٣لهل آلهَؿگي ٍ تؾليهة     گي ؿك ًالْاي اؽيل ٍ ٍكٍؿ ؽاً

 لٌَات تَؿُ اًت.

   ن قٌاتيتجاٍس تِ حز -4-5

ا لٌهات  يه ـ صهاُ  يًثا ين لٌات وِ ؿك آى ًَاعيتاُـ، عل يل آى هيل٢ تؾَ آتگاؿ لٌوت تلُ واك لٌات وِ ؿك ٍايل َٛل ميتِ ؿل

ّ    يلين ٍ رلهَگ يي عهل يؿّـ. هلالثت ام ا يل هيكا تِى ي٤يعفل َُؿ، ًٜظ ًٍ يگليؿ ل يه ؿالِ ته  يام عفهل صهاُ ؿك آى گها

ايي ٤ٍٗيت ًين هتإًفاًِ تِ ؿليل افنايَ رو٤يت ٍ تِـيـ ًهاؽت ٍ ًهامّا ٍ ف٤اليهت     لهوىي اًت.يغ يا ارتوا٣ي يالتٔاؿ

 ـا ولؿُ اًت.يافنايَ پ ّاي التٔاؿي ؿك ًالْاي اؽيل تِ ُـت ؿك هٌٜمِ

  اتالف آب در تخص خطکِ کار قٌات -6-4

ي عالت يلٌَات ؿك هٌٜمِ هَكؿ تغج، آب تٌـ ًثَؿى وَكُ ؿك تؾَ ؽِىِ واك اًت. ؿك ا كفتي ليل ٣وـُ ؿك تغليام ؿال يىي

لٌهات   يناى ًفهَف، ؿته  يه وٌهـ ٍ تٌهتِ تهِ ه    يي ًفَف هيوِ ؿك لٌوت تلُ واك لٌات ٍاكؿ وَكُ ُـُ، تِ مه يام آت يا تؾِيتوام 

ٚ يٌىهِ ؿك ُهلا  يكغهن ا  يي هَاكؿ اًت وِ ٣له يام ا يىيثـ ي. لٌات ؽاكماك هَُؿ يؽِه ه يٌىِ لٌات تِ وليا ايافتِ يواَّ 
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وٌهـ ٍ   يي ًفَف هيي آب ؿك تؾَ ؽِىِ واك لٌات ؿك مهيا يتواه يِ آب ؿاكؿ ٍليتل ؿك حاًيل 41ِىاك ؽَؿ عـٍؿ يؿك پ يف٤ل

 .ـُ اًتي لٌات تَٔكت ؽِه ٍ تالاًتفاؿُ ؿكآهيزِ ايؿك ًت

  هتخصص در اهز قٌات يفٌ يزٍيً يجيکاّص تذر -4-7

 يـّايه ٍ تامؿ يلٍته يي اليعفل ٍ ّوضٌ يتاُـ. تلا يٌِ هيي مهيهاّل ؿك ا يفٌ يلٍيام هٌائل هْن ؿك هَكؿ لٌات، ٍرَؿ ً يىي

ل يٌِ لٌات تغليمه هتؾْٔ ٍ تاتزلتِ ؿك يلٍّايل ًياؽ يت اًت. ؿك ًالْاياك تا اّويي اهل تٌيلٌات، تؾْٔ ؿك ا يؿٍكُ ا

 َُؿ. يهغٌَب ه يـ ؽٜل رـياًا  عفل لٌَات رـيعفٞ لٌَات هَرَؿ ٍ اع يي هٌإلِ تلايكفتِ اًـ ٍ ا

      اس قٌات يت ٍ ًگْذاريزيضعف در هذ -4-8

ـ  يه تهِ ؿل  ياؿيه ؿاكؿ. ؿك هَاكؿ م ياؿيل ميٍ ٣ول آى تإح يٍ هلالثت ام لٌات ؿك آتـّ يًگْـاك  يت، ًگْهـاك يليل ٗه٤ف ؿك هه

هْارلت ًيلٍي واك رَاى ٍ ٣اللِ هٌـ ام كًٍتاّا تِ  ـُ اًت.يآى گلؿ يزيام لٌات َٓكت ًگلفتِ ٍ تا٣ج فَت تـك يٜلَته

ُْلّا ٍ ًين واَّ آتـّي لٌَات تِ ٣لل فول ُـُ فَق تَرِ تِ لٌَات ٍ ًگْـاكي ام آًْا كا ؿك ًالْاي اؽيل ُهـيـا  وهاَّ   

 ؿاؿُ اًت.  

 اردکاى -شديل قٌَات در دضت يتحلاس  يعَاقة ًاض يتزخ يتزرس
  ضق() يٍ ضکاف خَردگ يٌيذُ فزًٍطيپذ -1

ي يينؿاًهِ تهِ ًهل٣ت پها    يك يًٜظ آب ؿك آتؾَاًِ ّا ـ،يوِ فول گلؿ يليؿُت، تٌا تِ ؿالًماٙ  يي كفتي لٌَات ؿك تلؽيتا ام ت

ـُ ًٌِت آتؾَاًهِ وهِ   يّىتاك پـ 71111تالغ تل  يؽان ؿك ًٜغ يىيـكٍاًتاتيّ يـاكيٍ پا ية كَٛتتيافتاؿ ٍ تا واَّ ٗل

لهَهتل ٍ ٣وهك لاتهل    يو 3ي ت٤٘ها  تهِ   يت ُهك ّها ؿك ًهٜظ مهه    يَٛل لاتل كئ )ُك( اًت ٟاّل ُـ. يّولاُ ُىاف ؽَكؿگ

 .(3)ُىل  ل اًتيوتل هتغيًاًت 5-51ي يًْا تهتل ٍ ٣لٕ ؿّاًِ آ 21ْ تا عـٍؿ يتِؾ

 ٍ هْاجزت يياتاًشايت -7

كّا ُـُ.  يويلـ يهلغَب وِاٍكم يّىتاك ام اكاٗ 2511اكؿواى عـٍؿ  -نؿيِ لٌات ؿك ؿُت كُت 71تالغ تل  يـگيتا ؽِى

هْهارلت ٍ   تا٣ج تِـيـ فلًايَ تاؿي ٍ ت٤ًَِ ُـيـ فلآيٌـ تياتاًنايي گلؿيهـُ اًهت. هت٤الهة ايهي ٍٗه٤يت      تيايي ٤ٍٗ

ٍ  يـگيام ؽِهى  يًاُه  يياًنايه ايت يتوا٣ه٤٘الت ار هٌزل تِ افنايَكُتِ لٌات  71ي يهلتثٚ تا ا يْايي آتاؿيًاوٌ ييراتزا

 پي كفت لٌَات اًت.

 

 
 اردکاى –(: پذيذُ ضق در هحذٍدُ کاًال تاد هيثذ در دضت يشد 9ضکل )

 
 

 

 يت آب کطاٍرسيفيک -9
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لٌَات ٍ ت٤ًَِ صاُ ؿك هٌٜمهِ اًهت    يعقف ٍ واَّ آتـّ ياهـّايگل پيام ؿ ي، هِلٍب ٍ ٤ٌٓتيت آب وِاٍكميفيل وييتغ

، ؿك هٌٜمهِ ُهـُ اًهت.    يوِاٍكم يالگَ يل ارثاكييافت هغَٔل ٍ تغ يوِاٍكم ياكاٗ يَ َُكيـُ هَرة افنايي پـيوِ ا

 يَ هٔلف اًلهيپوپ ٍ افناٖ يٍ ت٤َ ينؿ اكؿواى وِ ّولاُ تا وف ُىٌيوتل ؿك ًال ؿك ؿُت يًاًت 51عـٍؿ  يٌتاتيافت ا

 تاُـ. يه ؿك ًالْاي اؽيل ي هٌٜمِيلٌات ؿك ا يصاُ تِ را يٌيگنيرا ياهـّايگل پيتاُـ، ام ؿ يؿك َٛل ًال ه

 

 يطٌْاديپ يراّکارّا
اًهـ   وَيلّا تلؿُ  عاُيِ  تِ  تَؿُ  ؽَؿُاى اتـا٣ي  كٍٍ  وِ  ًامي  لٌات  في  ّا كا تا ووه وٌَّتاى  ؿاهٌِ  ُيليي  ّاي ارـاؿ ها آب

ؿك   ّا ٌَّم ّهن  لٌات  ايي  وِ  تَؿُ  اي گًَِ  ّا تِ ( ٣ولىلؿ آى ييًفال  ّاي )وَََل تل اتتـايي  ٍ هٔالظ  تٌياك اتتـايي  كٍٍ  ٍ تاّواى

ِ  تَاًٌـ   وَيلّا هي  ّا ٍ عاُيِ ؿُت  تِ  ُيليي  آب  تل اًتمال  ّا ٣الٍُ وٌٌـ. لٌات  واك هي  هؾتلف  هٌاٛك ِ   تها تَره ِ   ته   ّهاي  اليه

ههَكؿ    ميلمهيٌهي   ُهيليي   آب  ّهاي  ًفلُ  ّا ام هزاٍكت بآ  ايي  َُك ٍ ؿٍك ولؿى  آب  ٍ اًتمال  وَِك، ؿك مّىِي  ٌُاًي مهيي

ًوَؿ   تمَيت  كا ّواًٌـ ًـًامي  ًامي لٌات  رـيـ، في   آٍكي ّا ٍ في ام كاياًِ  تا اًتفاؿُ  تَاى  هي  للاكگيلًـ. ّوضٌيي  اًتفاؿُ

ِ   ٤ٍٗيت  ولؿ؛ تا تلكًي  تل اًتفاؿُ هماٍم  هٔالظ ام  ًفال  راي  ٍ تِ ِ هَرهَؿ ؿك    ّهاي  ٍ گٌهل   ، تىتهًَيىي  ؽيهني  ملنله ،  هٌٜمه

  رهاي   ، تِ ميلمهيٌي  آب  ّاي ًفلُ  ؿكٍى  تِ  ًيالب  ه٣ٌَٔي  ولؿ؛ تا تغقيِ  رـيـ اعـاث  ّاي كا اعياء ٍلٌات  لـيوي  ّاي لٌات

  تهي  . گلفت  ّا تْلُ ام آى  ىٌالييا ؽِ  آتي  ون  ولؿ ٍ ؿك ٌّگام  ّا تنكيك ًفلُ  ؿاؽل  ّا كا تِ آب ، ايي ًيل  ُْلّا تًَٚ  تؾلية

ِ   ّهاي  ام لٌات  لٌوتي  ؿاؿى  ام ؿًت  ي٤ٌي  ف٤لي  تٌت ِ  هٌٜمه   تهلاي   . اوٌهَى  اًهت   ف٤لهي   ًٌهل   ُهتاتنؿٓ   گيهلي  تٔهوين   ًتيزه

تها   تاُهـ.   ـ آىپيأهه   ؿيگهلي   ًاهٌاًهة   ٣َالة  وِ  تنًين  ؿًت  ؿيگلي  الـاهات  تِ  هٜال٤ِ  تايـ تـٍى  ًوي  گقُتِ  ؽٜاّاي رثلاى

ام  يليرْت رلهَگ  يياكؿواى كاُ عل ّا -نؿيلٌَات ؿُت  يٍ ًاتَؿ كفتي ليل ؿك تغلي٣َاهل ؿؽ يتَرِ تِ ٌُاؽت ٍ تلكً

 .لؿؿگاكائِ هي آى 

 اس چاّْا يهٌطقِ ٍ تْزُ تزدار يالى آتيتٌاسة ت -1

ن يهٌٜمِ تاُـ. ؽَٔٓها  ؿك عهل   يالى آتياًة تا تام صاّْا هتٌ يـ تْلُ تلؿاكيتا يٌيلمهيم يام افت ًٜظ آتْا يليرلَگ يتلا

 .ِتل تَرِ َُؿيي هٌإلِ تيـ تِ ايلٌَات تا

  ن قٌاتيحفز چاُ در حز يعذم صذٍر پزٍاًِ تزا -7

ن لٌهات ٌّهتٌـ   يوهِ ؿك هغهـٍؿُ عهل    ييصاّْها  يام تْلُ تلؿاك يليي رلَگيرْت عفٞ لٌَات هوا٤ًت ام عفل صاُ ٍ ّوضٌ

 تاُـ. يه يالناه

 اس ّذررفت آب در تخص خطکِ کار قٌات يزيجلَگ يذ تزايجذ يرٍضْاتفادُ اس اس -9

 يواى ٍ وَلْها يآب تٌـ ًوَؿى تؾَ ؽِىِ واك لٌهات ٍرهَؿ ؿاكؿ. اًهتفاؿُ ام ًه     يتلا يـتليرـ يؿك عال عاٗل كٍٍ ّا

ـ  يًهفال  يي وَلْها يگنيتَاًـ رها  يي هَاكؿ اًت وِ هيام ا يىي يواًيً ي يوَلْها ٍ ّوضٌه  ي يؿكم ته  يُهَؿ. تٌـوِه   يويله

  ـ تاُـ.ياك هفيتَاًـ تٌ يللاتل ًفَف ولؿى تؾَ ؽِىِ واك وَكُ هياًت وِ ؿك غ ييام كٍُْا يىين يل ًيَى لياهَلٌ
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      يٌيزسهيس يآتْا يِ هصٌَعيتغذ -4
ؿك هغهل   يلُ ايه فؽ يآًْا تا اًتفاؿُ ام عَٗضِ ّا يِ ه٣ٌَٔي، تغقيٌيلمهيم يرثلاى افت ًٜظ ًفلُ آتْا يام كٍُْا يىي

 يِ ًهٜغ يه ا رهٌي ال يه ًاؽت عَٗضِ ّا ٍرهَؿ ًـاُهتِ تاُهـ     يوِ هغل هٌاًة تلا يهٌاٛم يتاُـ. تلا يههٌاًة  يّا

ايي واك ٣هالٍُ تهل تغقيهِ لٌهَات هها٢ً ام تولوهن كٍاًاتْها ٍ ايزهاؿ               تَاًـ هاحل ٍال٢ گلؿؿ. يه تغقيِ ًاهٌاًة تاُـ، عفل صاُ

 ًيالب ّاي هؾلب ًين ؽَاّـ ُـ.
     ت قٌاتيزيستن هذياصالح س -5

ـ  يًٌت يي ٍ ٠ًام ّايلَاً يام فلٍپاُ يتِ ه٠ٌَك كف٢ ؽأل ًاُ ْ   يه ت ٍ هالىيليهه ي يـات ٍ لهَاً يه ت لٌهات، المم اًهت تها تو

 تاٌُـ. يل هيتِ ُلط فـات يي توْيام ا يي گلؿؿ. تلؽيگنيرا يواكآهـ

 وِ ولؿى لٌَات    يت -

 ٚ تامپلؿاؽت آًاى يا٣ٜاء ٍام تا ُلا -

 ـ  يرـ يتا ؿاًَ فٌ يت همٌيتلت -

 .اميؿك َٓكت ً يلٍتيا الين يرْت تله يـ ام لٌَات تَٔكت ؿٍكُ ايتامؿ - 

 يزيجِ گيًت
گهقكؿ،   يي ّناك ًال ام اؽتلا١ آى هه يي وِ صٌـي. تا ٍرَؿ ا، ّناكاى ًال لـهت ؿاكؿاؽتلا١ ُـُ يلاًياى ايِ تًَٚ همٌلٌات و

ًَ    ي، ؿك لٌوت هْوُ ام آبي كٍٍ اًتفاؿيا ٌَّم ّن اه٢ ّق ِ  يٍ ؿاههـاك  يٍ وِهاٍكم  يام كًٍهتاّا ٍ هٌهاٛك هٌهى  هٌٜمه

 اكؿوهاى   –نؿ يؿُت  ؿّـ. يل هيؽِه كا تِى يًَاعي ياوِت ٍ مك١ ؿك  يام اكواى آل يىي يه٤وَل ٍ هتـاٍل اًت ٍ عت

ؿاُهت ميهاؿ ام   ام ًهَي ؿيگهل تل   ، ام يه ٛلف تِ ٣لت ٣ـم تغقيِ واهل آب ميل مهيٌي ٍلياؽ يك ًال ّاؿ تلاحل ؽِىٌالي

 ؽِه ُـُ اًهت.  َٛك واهلْا ّن تِ تٌياكي ام آً لٌات ّا ون ُـُ ٍ ـّيًٜظ آب پاييي كفتِ آت ،ميل مهيٌي آب ًفلُ ّاي

 يام آتْها  ياء ٍ تْلُ تهلؿاك يٌِ اعيت راه٢ ٍ ّـفوٌـ ؿك مهيليٍ هـ ينيه تلًاهِ كيي تغلاى، ا٣وال يام ا ييكّا يي تلايتٌاتلا

اى ههـت، ؿك لالهة   يه تلٌهـ ههـت ٍ ه   يتَاًـ تَٔكت ٛلط ّا يه ينيي تلًاهِ كيا .تاُـ يه يي هٌٜمِ ٗلٍكيؿك ا يٌيلمهيم

، ّواى هٌاٛك تاالؿًت يت تلٍى هٌٜمِ ايليه٠ٌَك ام هـگلؿؿ.  يًامهاًـّ يي تلٍى هٌٜمِ ايٍ ّوضٌ يت ؿكٍى هٌٜمِ ايليهـ

ـ  اء ًوهَؿ. يي ؿُت كا اعيا يٌات ّاتَاى ل ياب ّا ٍ ًفَف آًْا هتاُـ وِ تا وٌتلل كٍاً يلوَُ هيُ يؿاهٌِ ّا ي٤ٌي ت يليؿك هه

ٍ    ٌالي تَؿُ تاُـ،يا ؽِه ُـى لٌات تٌْا تلاحل ؽِى ؿكهَاكؿي وِ ون آب يؿكٍى هٌٜمِ ا ًيهن   هي تَاى تها اليلٍتهي لٌهات 

لٌات كا ام ؽِهه ُهـى    ت ياضٌيي افنٍؿى تل َٛل لٌات تِ آب تيِتلي ؿًت يافّو ٍ ضِ ُلايٚ ارامُ ؿّـ(وف وٌي )صٌاً

 ضٌيي ؿكَٓكتي وِ آب هاماؿ ؿك هٌٜمِ ٍرَؿ ؿاُتِ تاُـ هي تَاى تغقيِ ه٣ٌَٔي اًزام ؿاؿ.ّو ًزات ؿاؿ.

ًيوِ ٣ويك پاييي كفتِ ٍهَرة ؽِه ُـى يا وهن آب ُهـى    اها ؿكهَاكؿي وِ ًٜظ آب تلاحل عفل تي كٍيِ صاُ ّاي ٣ويك ٍ

ل گلفت وِ ؿك ؿٍ عالت اهىاى ًزات لٌات ٍآب ؿاك ُهـى يها ميهاؿ تهل ُهـى آب      لٌات ُـُ اًت ًِ عالت هي تَاى ؿك ٠ً

لٌات كا تايـ كّا ولؿ ٍتِ راي آى صاُ ٣ويهك ٍيها ًيوهِ ٣ويهك      ٍرَؿ ؿاكؿ ٍلي ؿكيه عالت ؿيگل ّيش اهىاًي ٍرَؿ ًـاكؿ ٍ
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ًنؿيىي لٌات عفل ُهـُ ٍآب ميهاؿي ام   تا آًىِ صاُ ؿك  عالت اٍل: عفل ولؿ تا هٌات٢ آتي تلاي اؿاهِ ف٤اليت ٍرَؿ ؿاُتِ تاُـ.

تلاي پل  َُؿ ٍ ًوي لٌات ؽِه آى تلؿاُت ُـُ اها لٌات ٌَّم آتـاك اًت. ؿك ايي عالت اگل ام ف٤اليت صاُ رلَگيلي َُؿ،

تلؿاُت ميهاؿ آب ؽِهه    لٌات تلاحل عفل صاُ ٍ عالت ؿٍم: ٛثك ُلايٚ ٛثي٤ي هي تايٌت تلَٛل آى اٗافِ تَِؿ. آب ُـى،

ؿكايي ٓهَكت   تلاي هخال عـٍؿ ًين هتل پاييي تل ام وف هزلاي لٌات اًت. ٌَّم ؽيلي پاييي ًلفتِ اًت. آب ظُـُ ٍلي ًٜ

ل تِ اماي ّه  ه٤وَال  ، هي تَاى لٌات كا ام ٛليك افنٍؿى تلَٛل آى ؿٍتاكُ آب ؿاك ولؿ.يـآاگل ام ف٤اليت صاُ رلَگيلي تِ ٣ول 

لٌات تلاحلعفهل صهاُ    عالت ًَم: ؿ ؿٍيٌت هتل تل َٛل لٌات اٗافِ َُؿ.هي تايٌت عـٍ ،يه هتل وِ ًٜظ آى پاييي هي كٍؿ

ؿكايي َٓكت ّل الـاهي تلاي  .(هتل 5 -6 هخال ) ييي تل ام ًٜظ وف هزلاي لٌات اًتصٌـيي هتل پا بؽِه ُـُ ٍ ًٜظ آ

تا ُايـ آتـاك َُؿ وهِ ؿك  ٓـ هتل تل َٛل لٌات َُؿ  تايـ صٌـ ميلا ًٜظ آب ؽيلي پاييي افتاؿُ ٍ ًزات لٌات تي فايـُ اًت،

 ايي َٓكت هملٍى تِ ٓلفِ ًيٌت.
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