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لزا هذیشیر ایي  .ُ ّاي آتخيض اػرصٍضقير هکاًي قشاسگيشي هٌاتـ آب ٍ خاک ٍ خَؿؾ گياّي دس عثيقر اغلة دس چاسچَب حَ

ػساى یضد حَصُ تيذخَیذ یکي اص حَصُ ّاي کَّؼساًي ا. حَصُ ّا غْر ؿکَفایي اقسلادي کـَس اص اّوير تؼضایي تشخَسداس اػر

تقذ اص یافسي خساًؼيل ّا ٍ  . هَسد ؿٌاػایي ٍ اسصیاتي قشاس گيشدهي تاؿذ کِ دس ایي تشسػي زالؽ ؿذُ اػر زا ایي حَصُ 

 Google Earthکِ تا هغالقِ گضاسؿاذ خایِ هٌغقِ ٍ تاصدیذ هيذاًي ٍ ًيض تْشُ گيشي اص زلاٍیش  حَصُي هَغَد دس هحذٍدیر ّا

ؿشایظ اكالحي هٌاػة تا ّاي هذیشیر غاهـ حَصُ ّا ٍ تا ًگشؿي ػيؼسوي، تشًاهِ ّاي تشًاهِ اي دس ساػر ،تِ دػر آهذُ اػر

   .ؿذُ اػر ُ دس قالة عشح ّاي آتخيضداسي، خيـٌْادحَص

. یذُ تیذاخَحَص خطىسالی، لٌات، هذیشیت جاهغ، طشح آتخیضداسی،: ّای ولیذی ٍاطُ

 همذهِ 

ٍػيؼسن ها، ٍ حَضِ ّاي آتخيض تِ فٌَاى ٍاحذّاي تشًاهِ سیضي تشاي اّذاف خاک ٍ آب هْن زشیي هٌاتـ عثيقي دس اک

تِ ًحَي کِ زواهي تشًاهِ ّا دس هقياع ٍػيـ ٍ  ،(Khan ،2002) هذیشیسي غْر حفؼ ایي هٌاتـ قذیوي ّؼسٌذ

. (1389، غليلي ٍ ّوکاساى) ُ ّا هذًؾش قشاس هي گيشًذصػدغ تشًاهِ ّاي اغشایي دس هقياع ّاي کَچکسش دس ایي حَ

ؿوؼایي ٍ ) ُ آتخيض، یکي اص حؼاع زشیي ٍ دس فيي حال خيچيذُ زشیي اؿکال هذیشیر هٌاتـ ٍ زَليذ اػرصهذیشیر حَ

ُ ّاي آتخيض، هذیشیسي ّواٌّگ ٍ هَصٍى تش ػيؼسن ّاي فيضیکي، تيَلَطیك، صهذیشیر غاهـ ًگش حَ. (1386ّوکاساى، 

ُ ّا سا تِ حذاقل صآٍسد کِ تحشاى ّاي هحيغي ٍ هؼائل هَغَد حَ اغسوافي ٍ اقسلادي تَدُ ٍ ؿشایغي سا فشاّن هي

آتخيضداسي ًيض کِ تِ هقٌاي . سػاًذُ ٍ غاهقِ هي زَاًذ اص ػشهایِ گزاسي ّاي اًػام ؿذُ حذاکطش تْشُ تشداسي سا تٌوایذ

هؤضش تش حَضِ  ؿٌاخر زوام فَاهل ،تاؿذ، تا ًگشؽ غذیذ هذیشیسي ٍ ػيؼسوي تش حَضِ ّاي آتخيض هذیشیر آتخيض هي

  .داًذ تِ هٌؾَس هذیشیر سا اهشي ضشٍسي هي

ُ ّاي آتخيض تا دس ًؾش صدس هذیشیر غاهـ تایذ ّوَاسُ ایي ًکسِ سا هذًؾش داؿر کِ اغشاي ّش گًَِ خشٍطُ اي دس حَ

اساى اي کِ تْشُ تشد تِ گًَِ گشفسي ٍیظگي ّاي فيضیکي، عثيقي ٍ ًياص ّاي ٍاققي ػکٌِ آتخيض ّا تایذ فولي گشدد

ُ صتسَاًٌذ حذاکطش تشداؿر اص هحيظ عثيقي سا زحر ؿشایظ حذاقل آػية سػاًي تِ ؿاخق ّاي تْيٌگي خایذاسي حَ

ّاي آتخيض،  ّاي آتخيضداسي، هذیشیر غاهـ حَصُ فوذُ اّذاف اغشاي فقالير. (1389ؿفقسي ٍ ّوکاساى، ) داؿسِ تاؿٌذ

ؽ ػيل خيضي ٍ تْشُ ٍسي تْيٌِ اص ًضٍالذ آػواًي، ّا، کاُ کاّؾ فشػایؾ خا ک ٍ سػَب دّي، کٌسشل ّشص آب

ّاي هغالقازي، زقييي ضَاتظ ٍ اػساًذاسدّا ٍ اسصیاتي  اسزقاي آگاّي فوَهي ٍ زَػقِ هـاسکر هشدم، زَػقِ فقالير

سي دس ٍاقـ ّذف آتخيضدا. تاؿذ هي... اضشاذ اقذاهاذ، زْيِ تشًاهِ غاهـ اكالح کاستشي ٍ تْشُ تشداسي تْيٌِ اص اساضي ٍ



 

 

 

تشخَسداس تا هـکالذ ًاؿي اص تْشُ تشداسي اص آب ٍ خاک هي تاؿذ کِ ایي ّذف تش ایي اكل کِ زواهي هٌاتـ تِ یکذیگش 

. ٍاتؼسِ هي تاؿٌذ ٍ تایؼسي زَأهاً زحر تشسػي قشاس گيشد اػسَاس اػر

ُ گيشي اص هغالقاذ خایِ تا تْش کِػقي ؿذُ اػر حَصُ آتخيض تيذاخَیذ هَسد تشسػي قشاس گشفسِ اػر ٍ  هغالقِدس ایي 

ُ، ساّکاسّاي غْر زقَیر ٍ افضایؾ خساًؼيل ٍصُ آتخيض تيذاخَیذ ٍ ؿٌاػایي خساًؼيل ّا ٍ هحذٍدیر ّاي ایي حصحَ

 .ُ، خيـٌْاد ؿَدصُ  ٍ کاّؾ هحذٍدیر ّاي آى دس قالة هذیشیر غاهـ حَصّاي حَ

 

 ّاهَاد ٍ سٍش

 هٌطمِ هطالؼاتی

ُ تيذاخَیذ اص زَاتـ سٍػساي تيذاخَیذ اص دّؼساى تٌادکَک ، اص تخؾ ًيش صي، حَتشاػاع آخشیي زقؼيواذ سػوي کـَس

 50ُ دس دس غٌَب غشتي اػساى یضد دس فاكلِ صاص ًؾش هَققير غغشافيایي ایي حَ. ؿْشػساى زفر اص اػساى یضد هي تاؿذ

ضاًيِ عَل ؿشقي  46دقيقِ 59دسغِ 53ضاًيِ زا 15دقيقِ  57دسغِ  53کيلَهسشي هشکض اػساى ٍ دس هحذٍدُ غغشافيایي 

ُ تيذاخَیذ یکي اص صحَ. ضاًيِ فشم ؿوالي  ٍاقـ ؿذُ اػر 56دقيقِ  50دسغِ  31ضاًيِ زا  38دقيقِ  47دسغِ  31ٍ 

ُ هَسد ًؾش تِ خٌع صحَ .(1386ّاي کاسؿٌاػي داًـگاُ یضد، خایاى ًاهِ) ُ ّاي کَّؼساًي اػساى یضد هي تاؿذصحَ

 . ُ كَسذ گشفسِ اػرصالقاذ تش حؼة ّش صیش حَُ زقؼين ؿذُ اػر ٍ هظصصیشحَ

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ تیذاخَیذ صهَلؼیت حَ -1  ضىل

 

 

 

 



 

 

 

 سٍش واس

تاصدیذ هيذاًي اص هٌغقِ ٍ هغالقِ ؿٌاخر هٌغقِ هَسد ًؾش اػر ٍ ایي هْن تذٍى  الصهِ اًػام ّش خشٍطُ آتخيضداسي،

ًيض دس اٍليي قذم تشاي ؿٌاخر کلي حَصُ ٍ خي تشدى تِ هؼائل ٍ  دس ایي زحقيق. گضاسؿاذ خایِ زحقق ًوي یاتذ

فالٍُ تش ایي . ؿذ ُ تيذاخَیذ اص گضاسؿاذ گشٍُ ّاي خایِ ًيض کوك گشفسِصهـکالذ آى فالٍُ تش تاصدیذ ّاي هکشس اص حَ

ُ تْشُ گشفسِ ؿذُ اػر ٍ تا کوك ایي زلاٍیش ٍ ؿٌاخسي صًيض تشاي  ؿٌاخر زکويلي حَ Google Earthاص زلاٍیش 

تقذ اص .  ُ اػرُ ّا ٍ زيح فشػایؾ آتشاِّ ّا هَسد اسصیاتي قشاس گشفرصٍیظگي ّش یك اص صیش حَ ٍغَد داؿسِ،ُ صکِ اص حَ

دازي غْر سفـ هـکالذ حَضِ ٍ زقَیر ُ هَسد ًؾش، خيـٌْاصایي هشاحل ٍ ؿٌاخر هحذٍدیر ّا ٍ خساًؼيل ّاي حَ

 .خساًؼيل ّاي آى اسائِ ؿذُ اػر

 

ٍ تحث  ًتایج

ُ، عشاحي ٍ خيادُ کٌين کِ اص زوام فٌاكش هَغَد دس آى صصهاًي ها هي زَاًين کِ یك تشًاهِ هذیشیر غاهـ سا تشاي حَ

لي اص ًؾش هحيغي، اقسلادي ٍ دس هذیشیر حَصُ ّاي آتخيض، ؿٌاػایي هَققير فـ .حَضِ اعالفاذ کافي داؿسِ تاؿين

ػدغ ؿٌاػایي هـکالذ حَصُ ّاي آتخيض کِ حاكل تِ ّن خَسدى زقادل . اغسوافي اٍليي قذم هحؼَب هي ؿَد

ٍ آًگاُ ًَتر ؿٌاػایي ّذف یا اّذاف اػر ٍ هذیشیر آتخيض ٍػيلِ اي . اکَلَطیکي اػر قذم تقذي سا زـکيل هي دّذ

اعالفاذ تِ دػر آهذُ اص گضاسؿاذ خایِ دس دٍ قالة خساًؼيل ّا ٍ تش ایي اػاع، . اػر غْر سػيذى تِ ّذف

ُ ؿاهل فشػایؾ صُ یا ّواى ًقاط قَذ حَصخساًؼيل ّاي حَ. ُ تيذاخَیذ، دػسِ تٌذي ؿذُ اػرصهحذٍدیر ّاي حَ

ُ، کوي ػاصًذّاي فشػایؾ خزیش، کيفير خَب آب چـوِ ّا ٍقٌَاذ،  ًفَرخزیشي خَب خاک، صکن زا هسَػظ دس حَ

ٍغَد هـکل ؿَسي ٍ قليایير دس خاک، خَؿؾ هشزقي هسَػظ، ؿذذ هسَػظ تاسؽ، اػسقثال هشدهي اص خشٍطُ  فذم

ُ، ٍغَد اهکاًاذ اٍليِ صًذگي ٍ خاًِ تْذاؿر ،ؿشکر صّاي آتخيضداسي،  ٍغَد غادُ آػفالسِ ٍ دػسشػي هٌاػة تِ حَ

 ٍ ٍ سٍاظ قالي تافي، هَغَد تَدى ادٍاذ کـاٍسصي، ٍغَد هـاغل غيش کـاٍسصي هطل داهذاسي ...زقاًٍي ،ؿَساي اػالهي ٍ

. دس ایي سّگزس ػقي ؿذُ اػر زا کليِ فَاهل هَغَد دس ًؾش گشفسِ ؿَد. ُ، هي تاؿذصدسكذ تاالي تا ػَادي هشدم حَ

 کن آتي،: ُ ًيض ؿاهل هَاسد صیش هي تاؿذصُ تيذاخَیذ ٍ یا تِ فثاسزي هحذٍدیر ّاي هَغَد دس حَصًقاط ضقف حَ

 خـکي ٍکن آب ؿذى قٌَاذ ٍ چـوِ ّا،  کوثَد آب کـاٍسصي ٍ خـك ؿذى تاغاذ، ،سدس چٌذ ػال اخيخـکؼالي 

کاّؾ ػغح صیش کـر ٍ زٌَؿ هحلَالذ، ٍغَد هـکل ػشهاصدگي ٍ زگشگ ٍ آفاذ، ػيل گيشي اساضي هػاٍس سٍدخاًِ، 

تا حؼاػير تاال تِ  ّك زفر، ٍغَد ؿيل دستقضي ػاصًذ ّاآؿية ّاي تؼياس زٌذ دس تقضي قؼور ّاي ػاصًذ 

فشػایؾ،  خاک کن فوق ٍ غَاى ٍزکاهل ًيافسِ ّوشاُ تا ػٌگشیضُ، گشایؾ هٌفي هشزـ دس تقضي قؼور ّا، ٍغَد دام 

هاصاد تش ؽشفير هشازـ، کوثَد فلَفِ دس صهؼساى ٍ دس ػال ّاي اخيش، هْاغشذ ؿذیذ هشدم ٍ خيش تَدى غوقير ػاکي 

هثَد دسآهذ، ًثَد آب لَلِ کـي هٌاػة، هـکالذ آهَصؿي،تْذاؿسي ٍ دسهاًي، ُ ٍ کصُ، فقش اقسلادي هشدم حَصدس حَ

  .کوثَد ػشٍیغ ایاب ٍ رّاب، کوثَد ٍػایل ٍسصؿي ٍزفشیحي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  (1386ّای واسضٌاسی داًطگاُ یضد، -پایاى ًاهِ) هطخصات حَضِ آتخیض تیذاخَیذ -1 جذٍل

 خالصِ تخص ّای پایِ

دسصذ ٍ جْت جغشافیایی ًیض  12هتش،اوثش هٌاطك داسای ضیة صیش 2927.975اًگیي استفاع حَصُ وَّستاًی، هی فیضیَگشافی

 جٌَتی ٍ غشتی ،الگَی آتشاِّ ّا ضاخِ دسختی هٌظن ، پشٍفیل طَلی آتشاِّ اصلی همؼش 

 ًایثٌذ ، گشاًیت ٍ گشاًَدیَسیت ضیشوَُ، سٌگستاى، آّه تفت، وٌگلَهشای پیلیَسي : ساصًذّا صهیي ضٌاسی

 تشًٍضد سٌگی،تَدُ سٌگی ، هخشٍط افىٌِ ، هسیل،تشاس آتشفتی،اساضی وطاٍسصی،فشسایص آتشاِّ ای:سخساسُ ّا هَسفَلَطِیطئَ

 mmدسجِ ساًتی گشاد، هتَسط تثخیش ٍ تؼشق ٍالؼی 36ٍ  -21،حذالل ٍ حذاوثش هطلك دها  mm218تاسش هتَسط  َّا ٍ اللین

 % 42.30، هیاًگیي سطَتت ًسثی 222.4

اسی ٍ خان ضي

 لاتلیت اساضی

،تمیِ %12خان آًتی سَل،تافت خان هتَسط سٍ تِ سثه،ًفَر پزیشی هتَسط سٍ تِ صیاد،وطاٍسصی دسضیة صیش 

 اساضی هشتؼی ٍ حیات ٍحص

 فشسایص خیلی ون تا ون ّوشاُ تا آثاسی اص فشسایص سطحی ٍ ضیاسی ٍ فشسایص آتشاِّ  فشسایص ٍ سسَب

ى یضد ٍ هشاتغ هتَسط وطَس ،گًَِ ی غالة دسهٌِ، ػاهل اصلی تخشیة هشاتغ ػاهل اللیوی جضء هشاتغ خَب استا پَضص گیاّی

 یؼٌی خطىسالی 

،ضغل اوثشا % 98.25،دسصذ تاسَادی236ٍ پیشی حوؼیت حَصُ،جوؼیت ساوي دس حَصُ 2.8سضذ جوؼیت هٌفی  التصادی ٍ اجتواػی

 هْاجشت صیاد  ٍجَد هطىل ووثَد دسآهذ ٍ فمش التصادی،. وطاٍسصی ٍ داهذاسی

 

ُ کِ دس خَد فاهلي تشاي تشٍص صُ تيذاخَیذ هـخق ؿذ کِ اكلي زشیي هـکل حَصسسػي ّاي اًػام ؿذُ دس حَبتا 

ُ تيذاخَیذ هَضش اػر کِ دس دٍ صفلل هخسلفي دس تشٍص کن آتي حَ. ُ هي تاؿذصهـکالذ دیگش ًيض ؿذُ اػر، کن آتي حَ

فَاهل هحيغي ؿاهل کوثَد تاسًذگي ٍ حاکوير اقلين خـك ٍ . ي گيشًذگشٍُ فَاهل هحيغي ٍ فَاهل اًؼاًي ٍ غاي م

اص هْوسشیي فَاهل اًؼاًي هَضش دس . ًيوِ خـك،  ًَؿ ػاصًذ صهيي ؿٌاػي، دٍسُ ّاي خـکؼالي خي دس خي هي تاؿذ

تي سٍیِ  ُ تيذاخَیذ ًيض هي زَاى تِ  زَػقِ تي سٍیِ اساضي کـاٍسصي ٍ زغييش دس الگَّاي کـاٍسصي، حفشصکن آب حَ

ّاي ًاهٌاػة خاک ٍسصي ٍ هلشف کَدّاي ؿيويایي، تِ ّن  ّا ٍ زغييش دس الگَّاي آتياسي، اػسفادُ اص سٍؽ چاُ

سیخسي حق آتِ ّا، فولياذ زشاع تٌذي ًادسػر، ؿخن اساضي ؿيثذاس خاكِ دس ػالْاي خش تاساى غْر کـر دین، تَزِ 

اص آًػا کِ ؿغل اکطش هشدم هٌغقِ کـاٍسصي اػر ٍ . ؿاسُ کشدکٌي دس گزؿسِ ٍ چشاي تيؾ اص حذ دام دس حال حاضش ا

ُ هَسد ًؾش تِ صاص عشفي زغييش دس ؿشایظ اقليوي ٍ یا اًسقال آب دؿَاس هي تاؿذ،غْر کاّؾ ًشخ هْاغشذ کِ دس حَ

زش ٍضَح دیذُ هي ؿَد تایذ تِ ساّکاسّایي هسَػل ؿذ کِ فالٍُ تش کن هلشفي آب زَاى زَليذ سا دس هقاتل هلشف کن

اعالفاذ گشٍُ ّاي خایِ ٍ ًيض  ُ،صدس ایي هشحلِ تا زَغِ تِ تاصدیذّاي كحشایي ٍداؿسي دیذ کلي اص حَ. آب افضایؾ دّذ

ٍ آتشاِّ ّا تش اػاع اػر ، زيح آتشاِّ ّا هَسد تشسػي  قشاس گشفسِ Google Earthتا تْشُ غؼسي اص ًشم افضاس 

فثاسزٌذ اص فشػایؾ صیاد ،فشػایؾ هسَػظ ، فشػایؾ کن ٍ فشػایؾ خزیشي تِ چْاس زيح زقؼين تٌذي ؿذًذ کِ 

کِ ٍیظگي ّاي آًْا تِ  ّش یك اص صیش حَصُ ّا ًيض هَسد تشسػي ٍ اسصیاتي قشاس گشفسٌذ. (2ؿکل) فشػایؾ خيلي کن

داؿسي : ُ یك هي زَاى تِ ایي هَساد اؿاسُ کشدصاص اكلي زشیي هـخلاذ صیش حَ. زفکيك ّش صیشحَصُ تياى ؿذُ اػر

الزشیي دتي دس ٍاحذ ػغح ًؼثر تِ ػایش صیش حَضِ ّا، ٍغَد ػاصًذ ًایثٌذ ٍ ػٌگؼساى تا فشػایؾ خزیشي صیاد، ؿية تا

تاال دس تقضي اص قؼور ّا، داساي هـکل ػاصزشیي آتشاِّ ّا، داساي تيـسشیي فولياذ ػاصُ اي اًػام ؿذُ زَػظ اداسُ 

ُ ّا، داسا تَدى هشزفـ زشیي صاحر کوسش آى ًؼثر تِ ػایش صیشحَُ دٍ هي زَاى تِ هغصدس صیش حَ. کل هٌاتـ عثيقي یضد

ُ، ٍغَد هخشٍط افکٌِ دس خایيي دػر قؼور خش ؿية ٍ ٍاقـ ؿذى آتشاِّ ي اكلي صٍ خش ؿية زشیي قؼور ّاي حَ

: تشد ُ ػِ ًيض هي زَاى ایي هَاسد سا ًامصاص تاسصزشیي ٍیظگي ّاي صیش حَ. ایي صیشحَصُ سٍي هخشٍط افکٌِ، اؿاسُ کشد

ٍاقـ ؿذى اکطش قٌَاذ دس ایي قؼور، ٍغَد تخـي خشؿية ٍ هشزفـ دس تاال دػر ایي قٌاذ ّا تا ضشیة سٍاًاب تاال، 

ّش گًَِ (  کن آتي)ُصتا زَغِ تِ هـکل اكل حَ. ٍغَد زشاع ّاي آتشفسي تا ًفَرخزیشي تاالدس قؼور خایيي دػر قٌاذ

اکطش قؼور ّاي صیش . زي زَغيِ اقسلادي آى هطوش ضوش خَاّذ تَدزالؿي تشاي زغزیِ ي ایي قٌاذ ّا تا دس ًؾش گشف

ُ چْاس دس ػاصًذ گشاًير ؿيشکَُ ٍاقـ ؿذُ اػر ٍ آسى ّاي حاكل زخشیة ّاي قثلي دس ایي صیشحَضِ هـاّذُ صحَ



 

 

 

ٍ دتي دس ٍاحذ ػغح تؼياس کن اػر ٍ ؿية   Aتافر خاک ؿٌي لَهي تا ًفَرخزیشي تاال ٍ گشٍُ ّيذسٍلَطیکي. هي ؿَد

ُ خٌع هيضاى دتي دس ٍاحذ ػغح تؼياس کن اػر ٍ ػاصًذ ػٌگؼساى ٍ صدس صیش حَ.  دسكذ هي تاؿذ 12ُ صیشصایي صیشحَ

ُ سا دس تش صؿيل قشهض تا فشػایؾ خزیشي تاال، سػَب صیاد، ًفَرخزیشي کن ٍ خَؿؾ ضقيف اکطش قؼور ّاي ایي صیشحَ

ُ ٍ یکي دیگش اص ػش ؿاخِ صخاکي ًيض زَػظ اداسُ کل هٌاتـ عثيقي اػساى یضد دس آتشاِّ اكلي صیش حَ خـسِ ّاي. داسد

. ّاي آى احذاش ؿذُ اػر

ُ ّا اداسُ هٌاتـ عثيقي اػساى یضد خاسُ اي اص فولياذ آتخيضداسي سا اًػام صرکش ؿذ دس تقضي صیشحَ ّواًگًَِ کِ دس 

فالٍُ تش هَاسدي کِ دس غذٍل صیش اؿاسُ ؿذُ اػر،  ، اسائِ ؿذاُ اػر2لُ دس غذٍصحَصیشدادُ اػر کِ تِ زفکيك 

. تاصگـایي هػشاي آتشاِّ اكلي ًيض دس چٌذ ػال قثل كَسذ گشفسِ اػر

 
 (هطالؼات آتخیضداسی حَصُ پطتىَُ یضد) هؼشفی ساصُ ّای هَجَد دس حَصُ تیذاخَیذ -2 جذٍل

 س حَصًَُع ػولیات آتخیضداسی اًجام ضذُ د ضواسُ صیشحَصُ

 سذ سٌگ ٍ هالتی،خطىِ چیي،پطتِ خاوی،تٌذ اًحشافی یه

 سذ سٌگ ٍ هالتی،تٌذ تغزیِ ای خاوی،گَساب دٍ

 گَساب سِ

 - چْاس

 پطتِ خاوی پٌج

 

تا زَغِ تِ تشسػي ّاي اًػام گشفسِ دستاسُ آب ، خاک ، گياّاى هٌغقِ ، ٍضقير اقلين ، ٍضقير اقسلادي اغسوافي 

سا .. هـکالذ هَغَد دس هحل اص قثيل ػيل ، کن آتي ، فشػایؾ ،هْاغشذ ، زخشیة هشزـ ٍ .... د ٍُ تيذاخَيصػاکٌيي حَ

تِ عَس کلي دس ّش تشًاهِ آتخيضداسي، خيـٌْاداذ : تشسػي کشدُ ٍ ساُ حل ّایي سا تشاي سفـ ایي هـکالذ اسائِ هي دّين

: تِ دٍ گشٍُ زقؼين هي ؿًَذ

ُ ماص زخشیة هٌاتـ هَغَد دس حَ خيـٌْاد ساُ حل ّایي تشاي غلَگيشي -1

خيـٌْاد ساُ حل ّایي تشاي سفـ هقضالذ ٍ هـکالذ حَصُ کِ دس ػِ قؼور تشًاهِ ّاي تيَلَطیکي،  تشًاهِ ّاي  -2

، تشًاهِ ّاي هذیشیسي ٍ زشٍیػي  (ػاخسواًي )تيَهکاًيکي ٍ هکاًيکي 

ل اكالح زشاع تٌذي ّا، زأهيي فلَفِ تشاي دام ُ تيذاخَیذ ؿامصتشًاهِ ّاي هذیشیسي ٍ زشٍیػي خيـٌْاد ؿذُ تشاي حَ

هٌغقِ ) دس صهؼساى، اغشاي عشح ػاهاًذّي الگَّاي کـاٍسصي، اغشاي عشح ػاهاًذّي هلشف آب دس ػغح حَصُ 

تِ خلَف اػسخش ّاي ًضدیك تِ هؼيش )ٍ کاّؾ هـکل کن آتي،  خشٍسؽ هاّي دس اػسخشّاي کـاٍسصي ( هغالقازي 

کـي ػالن، زقَیر تشًاهِ ّاي خذهازي ٍ سفاّي ٍ زفشغگاّي ٍتشسػي گضیٌِ ّاي هٌاػة  ، زأهيي آب لَلِ(اسزثاعي

. هي تاؿذ (هطل غایگضًي گًَِ ّاي تادام دیشگل)غْر کاّؾ خؼاساذ ًاؿي اص ػشهاصدگي ،زگشگ،آفاذ 

ًْال کاسي . ذتشًاهِ ّاي تيَلَطیکي خيـٌْادي دس قالة خشٍطُ ًْال کاسي دس عشفيي آتشاِّ ّا تِ هَاصاذ غشیاى اع

دس قؼور ّایي اص آتشاِّ ّا کِ فشػایؾ کٌاسي ؿذیذزش تَدُ اػر ٍ . یکي اص سٍؽ ّاي زطثير تيَلَطیك هي تاؿذ

دس ایي هَسد  قلوِ . قاتلير اػسقشاس ًْال سا داؿسٌذ ، خشٍطُ ّاي ًْال کاسي تا گض تِ فلر سیـِ ٍػيـ زَكيِ ؿذُ اػر 

تاس تقذ اص  2زا  1داخل هاػِ ًشم قشاس دادُ ٍ دساػفٌذ هاُ تِ هٌغقِ هٌسقل ؿَد ٍ هاُ قثل اص کاؿر  3زا  2ّاي گضّا سا 

اص غولِ هضایاي ایي سٍؽ هي زَاى تِ حفاؽر تؼسش . کـر دس ػال اٍل آتياسي ؿًَذ ٍ تقذ اص آى آتياسي قغـ ؿَد

ػسن سیـِ، غلَگيشي اص ٍسٍد سٍدخاًِ ّا زطثير کٌاسُ آتشاِّ ٍ داهٌِ، کاّؾ ػشفر آب تَػيلِ اًذام ّاي َّایي ٍ ػي

.  اؿاسُ کشد  سػَب تِ آتشاِّ، ایػاد فضاي ػثض ٍ صیثا ػاصي هٌؾشُ، ّضیٌِ کوسش ٍ ػاصگاسي تيـسش تا هحيظ

 :هکاى ّاي خيـٌْادي تشاي تشًاهِ تيَلَطیك تِ ػِ دػسِ زقؼين ؿذًذ



 

 

 

آتشاِّ اكلي صیش  -2ِّ ًضدیك غادُ قؼور ّایي اص آتشاِّ اكلي دس خاي داهٌِ ّاي داساي لغضؽ ٍ قؼور اص آتشا -1

کِ فشػایؾ خزیشي ٍ ضشیة سٍاًاب آى تاال اػر ٍ تِ فلر ٍاقـ ؿذى سٍي هخشٍط افکٌِ اهکاى کاس ػاصُ اي ًيض 2حَصُ 

. 4ٍ  2، 1قؼور ّاي اص آتشاِّ ّاي صیشحَصُ ّاي  -3. دس آى ٍغَد ًذاسد

ادي تذٍى اػسفادُ اص هَاًـ ػاخسواًي دس ًؾش گشفسِ ؿذُ ًْال کاسي دس ایي حَصُ تا زَغِ تِ ؿشایظ هکاى ّاي خيـٌِ

هي تاؿذ کِ هکاى ّاي خيـٌْادي تشاي اغشاي ًْال کاسي دس   3880عَل کل هَسد ًؾش تشاي ًْال کاسي  هسش.اػر 

. ، ًـاى دادُ ؿذُ اػر2ؿکل

ص اػسفادُ هي ؿَد ٍ دس دس تشًاهِ ّاي هکاًيکي اص یك ػشي ػاصُ ّاي هکاًيکي غْر اكالح ٍ احياء حَصُ ّاي آتخي

ؿشایغي هَسد اػسفادُ ٍاقـ هي ؿَد کِ اهکاى اكالح حَصُ زٌْا تِ ٍػيلِ فولياذ تيَلَطیکي فشاّن ًثاؿذ چشا کِ 

اص تشًاهِ ّاي هکاًيکي هقوَالً غْر ایػاد . فولياذ ػاخسواًي تِ هشازة اص فولياذ تيَلَطیکي خشّضیٌِ زش هي تاؿذ

تشًاهِ ّاي هکاًيکي  .(1385دػسَساًي، ) خَؿؾ گياّي دس دساص هذذ اػسفادُ هي ؿَدؿشایظ هٌاػة تِ هٌؾَس احياء 

 :خيـٌْاد ؿذُ دس قالة هَاسد صیش هي تاؿذ

  ػذ ّاي اكالحي -1

ػذّاي اكالحي اتضاس ّاي اكلي دس فقالير ّاي حفؼ آب ٍ خاک هحؼَب هي ؿًَذ ٍ ّواى عَس کِ اص ًاهـاى 

تا تشسػي ّاي اًػام ؿذُ سٍي .  (1385دػسَساًي، ) ٍ گالي ّا اػسفادُ هي ؿًَذ خيذاػر تِ هٌؾَس اكالح آتشاِّ ّا

ػذ اكالحي خـکِ  4ُ اتسذا آتشاِّ ّا اص لحاػ فشػایؾ خزیشي الَیر تٌذي ؿذًذ ٍ دس ًْایر تشاي آتشاِّ صکل حَ

ایي آتشاِّ ّاي اص کِ ّوِ ( 2ؿکل)ّن ػذ اكالحي گاتيًَي خيـٌْاد ؿذُ اػر  14ٍ  13، 3چيي ٍ تشاي آتشاِّ ي 

ایي . ُ قشاس داسًذصٍ تاالدػر حَ 1ُ صایي هکاى ّا ّوگي دس صیش حَ.  لحاػ فشػایـي دس گشٍُ فشػایؾ صیاد قشاس داسًذ

.  ُ ّا زَليذ هي کٌذ ٍ دتي دس ٍاحذ ػغح تاالزشي ًيض داسدصقؼور سػَب تاالزشي سا ًؼثر تِ ػایش صیشحَ

 خـسِ ّاي ػٌگي هَاصي خغَط زشاص-2

ُ صاص آًػایي کِ هٌثـ اكلي زاهيي آب دس حَ. ُ ػِ ٍاقـ ؿذُ اًذصُ دس صیشحَصس قٌاذ ّا ٍ هٌاتـ آب صیشصهيٌي حَاکص

تشاي ًيل تِ ایي ّذف تایذ سٍاًاب غاسي ؿذُ اص تاالدػر . ایي قٌَاذ هي تاؿٌذ، زغزیِ آًْا تؼياس حائض اّوير هي تاؿذ

تِ دليل فشم صیاد آتشاِّ ّا احذاش ػذّاي اكالحي زَغيح  اص غایي کِ. ُ، تِ داخل صهيي ًفَر دادُ ؿَدصحَ

ایي (.2ؿکل)خـسِ ّاي ػٌگي هَاصي خغَط  زشاص خيـٌْاد ؿذُ اػر  3ُ صاقسلادي ًذاسد لزا تشاي قؼوسي اص صیشحَ

هيلي هسش، ٍغَد ػٌگ  300-200دسكذ، تاسؽ تيي  2ؿية کوسش اص . خـسِ ّا اغلة دس هضاسؿ ٍ هشازـ ایػاد هي گشدًذ

هسش ٍ  20فاكلِ اسزفافي خـسِ ّا   (.1385دػسَساًي، ) س هحيظ ٍ خاک هٌاػة اص هلضٍهاذ احذاش ایي خـسِ ّا اػرد

. ّکساس هي تاؿذ 39هؼاحر زحر خَؿؾ ًيض حذٍد . هسش دس ًؾش گشفسِ ؿذُ اػر 09/2755عَل کل آًْا تشاتش تا 

یيي دػر، سػَب گيشي ٍ ًْال کاسي خـر خـسِ ّا ّذف اص احذاش ایي خـسِ ّا کاّؾ ػشفر سٍاًاب، زغزیِ قٌَاذ خا

 . اػر

 (اػکلِ سیضي ػاحلي)ػٌگچيي دس قَع هققش سٍدخاًِ اكلي -3

ُ هَسد هغالقِ هـخق ؿذ کِ فشػایؾ کٌاسي سٍدخاًِ اكلي تِ خلَف دس صخغ اص تشسػي ّاي اًػام ؿذُ دس حَ

اص کٌاس ایي آتشاِّ اكلي فثَس هي کٌذ کِ تش  ُ ًيضصاص عشفي غادُ اكلي حَ. قَع ّاي هققش تِ ٍضَح دیذُ هي ؿَد

هيضاى فشػایؾ آى افضٍدُ اػر ٍ اص عشفي غادُ سا ًيض دس هقشم خغش قشاس دادُ اػر لزا خيـٌْاد هي ؿَد کِ تشاي 

ٍلي تایذ حسوا زَغِ کشد کِ تشاي اػکلِ . کاّؾ فشػایؾ کٌاسي تَیظُ دس قَع ّاي هققش ،ایي قَع ّا ػٌگچيي ؿَد

ٍ اتقاد ػٌگ تایذ هٌاػة تاؿذ زا دس هقاتل ًيشٍي آب هقاٍهر الصم سا . زقثيِ ؿَد زا خایذاسي آى افضایؾ یاتذ سیضي فيلسش

اص غولِ هضایاي ایي سٍؽ هي زَاى تِ افضایؾ هقاٍهر کٌاسُ ّا دس تشاتش ًيشٍي کٌؾ (. 1385دػسَساًي، ) داؿسِ تاؿذ

. صیاد آى اؿاسُ کشد آب، ٍغَد ػٌگ دس هحل ٍکن تَدى ّضیٌِ آى ٍ اضش گزاسي



 

 

 

هسش،اػکلِ سیضي ػاحلي اًػام ؿَد کِ هکاى 672تش اػاع هغالقاذ اًػام ؿذُ خيـٌْاد هي ؿَد کِ دس عَلي هقادل 

 .ًـاى دادُ ؿذُ اػر2ّاي خيـٌْادي دس ؿکل 

 زَسکيٌؼر -4

ي آب تاساى ٍ دسكذ اػر کِ تِ هٌؾَس رخيشُ ٍ غوـ آٍس 7زَسکيٌؼر ػاصُ آتي اػر، تشاي هٌاعقي تا ؿية صیش 

ُ ٍ تا دس ًؾش داؿسي صتا هـخق ؿذى هيضاى دتي خشٍغي اص حَ .(1389غليلي ٍ ّوکاساى، ) دػيالب احذاش هي گشد

ُ تا کوك ًشم افضاس گَگل اسش ٍ اػسفادُ اص ًقـِ ّاي خاک ٍ ؿية هکاى هٌاػة تشاي زَسکيٌؼر صهـکل کن آتي حَ

ٍ دس کٌاس آتشاِّ اكلي ٍاقـ ؿذُ اػر کِ ّواى  5ُ صصیش حَ هکاى خيـٌْادي دس خشٍغي. ُ هـخق ؿذُ اػرصدس حَ

هسشهي تاؿذ ٍ داساي فشم ٍعَل  2381اسزفاؿ ایي هحل اص ػغح دسیا(. 2ؿکل)ُ ًيض هي تاؿذ صهحل خشٍغي حَ

ٍ ًفَرخزیشي خاک خَب هي % 7ؿية ایي قؼور صیش . ؿشقي اػر  53  55  17 ؿوالي ٍ 31  31   10غغشافيایي 

. خاک هـکل ؿَسي ٍ قليایير ًيض ًذاسد ٍ لزا تشاي احذاش زَسکيٌؼر هٌاػة هي تاؿذتاؿذ دس ضوي 

فقالير ّاي آتخيضداسي ّش چٌذ هوکي اػر هٌاتـ آًي ًذاؿسِ تاؿذ ٍ دس کَزاُ هذذ زَليذ سا افضایؾ ًذّذ ٍلي دس دساص 

ّي زَليذ ایي هٌاتـ سا افضایؾ دادُ ٍ ُ ّاي آتخيش ٍ احيا ٍ اكالح ایي هٌاتـ تِ ًحَ قاتل زَظصهذذ تا زقَیر هٌاتـ حَ

کِ الصهِ خایذاسي یك خشٍطُ آتخيضداسي هـاسکر هشدهي هي تاؿذ فالٍُ تش ایي  .اقسلاد هٌغقِ سا ؿکَفا هي ًوایذ

اص . خَؿثخساًِ ایي هَسد دس حَصُ تيذاخَیذ هـکل ػاص ًثَدُ ٍ اکطش هشم هٌغقِ اص ایي خشٍطُ ّا اػسقثال ًوَدُ اًذ

دگي اکطش هشدم ایي حَصُ تِ کـاٍسصي ٍ تاغذاسي ٍاتؼسِ اػر، خـکؼالي ّا ٍ کن آتي ّا، تافص کاّؾ آًػایي کِ صى

ٍ ادي هٌغقِ لزا غْر ؿکَفایي اقسق. هٌاتـ دسآهذي هشدم ؿذُ کِ ًسيػِ آى ًشخ تاالي هْاغشذ هشدم حَصُ اػر

ٍ احياء ٍ تْشُ تشداسي اكَلي اص تْثَد هقيـر هشدم تِ خلَف قـش سٍػسایي زَغِ تِ هؼائل آب ٍ خاک ٍ اكالح 

چشا کِ فقالير ّاي كحيح آتخيضداسي ٍ حفؼ ٍ احياء . ُ ّا اٍلَیر ًخؼسيي سا داسا هي تاؿذصهٌاتـ هَغَد دس حَ

خاک، آب ٍ خَؿؾ گياّي حَصُ ّا فالٍُ تش ایػاد اؿسغال ٍ تْثَد ٍضـ اقسلادي هشدم اػسوشاس تْشُ تشداسي اص ایي 

تيوِ ًوَدُ ٍ یك زَػقِ خایذاس دس ٍضقير اقسلادي هولکر ایػاد هي ًوایذ کِ زغييشاذ فيضیکي هٌاتـ دسآیٌذُ سا ًيض 

حاكل اص آى ٍ ًيض هٌافـ ٍ اضشاذ حاكلِ اص ایي فقالير ٍ دس ًْایر تْثَد ٍضقير زَليذ ٍ اقسلاد هٌغقِ ٍ ًيل تِ خَد 

ُ ّاي آتخيض ٍ الَیر صفيي ایٌکِ تِ تشسػي حَدس ضوي تایذ تِ ایي ًکسِ زَغِ کشد کِ دس  .کفایي سا تِ دًثال داسد

ؿَد، تایؼسي دس ًقاعي کِ اهکاى داسد خيـگيشي دس تشًاهِ ّا ٍ هغالقاذ دي تشًاهِ ّاي احيایي خشداخسِ هيتي

. ى خشداخسِ ؿذُ اػرآهؼالِ اي کِ  زاکٌَى کوسش تِ  ،آتخيضداسي گٌػاًذُ ؿَد
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