
 

 

 

 

بررسی استفاده ی از اورژی زمیه گرمایی به لحاظ جلوگیری از کاهش رشد 
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 چکیده:

ذ دلت ٘ؾش اجتٕافی وشٛسٞا شٙاختٝ ٔی شٛد ٘یاصٔٙ -ا٘شطی وٝ أشٚصٜ تٝ فٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ ٔٛتٛس ٔحشوٝ تٛػقٝ التصادی

تؼیاسی دس ٔذیشیت ٚ تش٘أٝ سیضی ٔی تاشذ. ٞش ٌٛ٘ٝ تغییش یا اصالح ٔذیشیت ٘شذٜ دس فشآیٙذ تِٛیدذ  ا٘تمداَ  تٛصیدـ ٚ فش دٝ     

یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٞذف ٞای التصدادی وشدٛسٞا   . اص آ٘جایی وٝ  تشای آحاد جأقٝ داشتٝ تاشذ ا٘شطی ٔی تٛا٘ذ احشات صیاٖ تاسی

اػت ِزا ٔحذٚدیت تیشتش ٚ تیشتش اػت ٚ ایٗ سشذ التصادی تیشتش ٘یاصٔٙذ تٝ ٔصشف ا٘شطی تیشتش  دػتشػی تٝ سشذ التصادی

ٔٙاتـ تجذیذ٘اپزیش یىی اص تشٔض ٞای شذیذ ایٗ ٞذف اػت وٝ  شٚست ایجاد یه ساٜ حدُ سا تیداٖ ٔدی داسد.دس ایدٗ ٔماِدٝ تدٝ       

 ا٘شطی ای وٝ آالیٙذٜ ٞای تؼدیاس ٔحدذٚدی تِٛیدذ ٔدی     ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی تٝ فٙٛاٖتشسػی ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔای ٔی پشداصیٓ. 

ٞدای  ی آٖ ٔدی تدٛاٖ تٛجیدٝ    ٕ٘ایذ ٚ تٝ ٘حٛی ٔی تٛاٖ آٖ ساتجذیذ شذ٘ی ٚ پایاٖ ٘اپزیش لّٕذاد ٕ٘دٛد ِدزا دس تحدج التصداد    

پایدذاس  التصادی آٖ سا تا تٛجٝ تٝ خذٔاتی وٝ تٝ ٔحیظ صیؼت ٔی ص٘ذ دس ٘ؾش ٌشفت ٚ تش ٞش وشٛسی وٝ تخٛاٞذ تٝ تٛػدقٝ ی  

 تشػذ الصْ اػت وٝ تٝ ایٗ ا٘شطی ٞا ٍ٘اٜ ٚیظٜ ای داشتٝ تاشذ.
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 ٚاطٜ ٞای وّیذی: ا٘شطی  ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی  التصاد

 

 

 مقذمو:

یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٞذف ٞای التصادی وشٛسٞا دػتشػی تٝ سشذ التصادی تیشتش ٚ تیشتش اػت ٚ ایٗ سشذ التصدادی      

اػت ِزا ٔحذٚدیت ٔٙاتـ تجذیذ٘اپزیش یىی اص تشٔدض ٞدای شدذیذ ایدٗ ٞدذف اػدت ودٝ        تیشتش تیشتش ٘یاصٔٙذ تٝ ٔصشف ا٘شطی 

  شٚست ایجاد یه ساٜ حُ سا تیاٖ ٔی داسد.

َ  دس وٝ خٛسشیذی ا٘شطی اص ٌشٔایی صٔیٗ ا٘شطیصٔیٙی وٝ صیش پای ٔا اػت ٔی تٛا٘ذ یىی اص ایٗ ساٜ حُ ٞا تاشذ     عدٛ

 ا٘شطی ایٗ . اػت ٌشفتٝ ٘شات صٔیٗ فٕك دس سادیٛاوتیٛ فٙاصش فشٚپاشی ٕٞچٙیٗ ٚ شذٜ رخیشٜ صٔیٗ داخُ دس ػاَ ٞضاساٖ

 خٛاٞدذ  لادس تٟٙایی تٝ آٖ  اػتخشاد آٚسی فٗ تٛػقٝ صٛست دس شٛد ٔی ٞذایت ػغح تٝ صٔیٗ افٕاق اص حشاست تصٛست وٝ

 ٚ اػدت  صٔیٗ فٕك دس ٔٛجٛد ٌشٔای ٚالـ دس ٌشٔایی صٔیٗ ا٘شطی .وٙذ تأیٗ سا تشش آیٙذٜ ٚ أشٚص ا٘شطی ٘یاصٞای وّیٝ تٛد

 .یاتذ ٔی افضایش آٖ فٕك تٝ سفتٗ تا صٔیٗ حشاست دسجٝ

 انرژی زمین گرمایی چیست؟

 ا٘دشطی  تٙداتشایٗ  .اػدت  شدذٜ  ٌشفتٝ ٌشٔایی ٚ ٌشٔا ٔقٙی تٝ  ٚ تشٔاَ صٔیٗ ٔقٙی تٝ »طئٛ « یٛ٘ا٘ی ی وّٕٝ اص طئٛتشٔاَ      

 تخدش  اص ٔحؼٛع  ٌشٔای شىُ تٝ ا٘شطی  ایٗ .اػت صٔیٗ دسٚ٘ی ٔٙشا تا ا٘شطی یا )ٌشٔایی صٔیٗ ا٘شطی( ٔقٙای تٝ طئٛتشٔاَ

 .داسد ٚجٛد صٔیٗ ی پٛػتٝ دس ػًٙ داخُ ٔٙافز ٚ ٞا شىاف دس ٔٛجٛد ٞای آب ٚ ٞا ػًٙ دس ٚ ٌیشد ٔی ٔٙشا صٔیٗ دسٚ٘ی

 دسٚ٘ی ٌشٔای ایٗ صٔیٗ  فٕش عَٛ سد .اػت سادیٛاوتیٛ ٔٛاد ی تجضیٝ فٕذٜ عٛس تٝ صٔیٗ  ی جثٝ ٚ پٛػتٝ دس ٌشٔا ایٗ ٔٙشا

ـ  وٝ اػت شذٜ ٔٛجة أش ٕٞیٗ .اػت ٔا٘ذٜ ٔحثٛع ٚ ٔحفٛػ صٔیٗ دسٖٚ دس ٚ شذٜ تِٛیذ آساْ عٛس تٝ  ٟٕٔدی  ا٘دشطی  ٔٙثد

ٔٙثدـ ا٘دشطی صٔدیٗ     1.دس تصدٛیش   [7]ٌیشد لشاس تٛجٝ ٔٛسد ا٘ؼا٘ی ٔمیاع دس ٘أحذٚدی ا٘شطی فٙٛاٖ تٝ أشٚصٜ ٚ شٛد فشاٞٓ

 سٚیت ٔی تاشذ. ٌشٔایی لاتُ

ٝ  داسد  حدشاست  ػا٘تیٍشاد دسجٝ 4666 حذٚد دس وٝ )ویّٛٔتش 6466 تمشیثی فٕك تٝ( صٔیٗ ٔشوض ٖ  تد ـ  یده  فٙدٛا  ٔٙثد

 100 تدا 80 افٕداق  دس ػا٘تیٍشاد دسجٝ 1200 تا  حشاست دسجٝ تا ٔزاب ٔٛاد پیذایش ٚ تشىیُ ٔٛجة ٚ ٕ٘ٛدٜ فُٕ حشاستی



 

 

 

 

 82 ٔقادَ ٔؼتٕشاػت فشایٙذی وٝ صٔیٗ ػغح اص حشاست ایٗ ا٘تشاس ٔیضاٖ ٍ٘یٗتغٛسٔیا .ٌشدد ٔی صٔیٗ ػغح اص ویّٛٔتشی

 42 تا تشاتش آٖ  ػغح اص حشاست اتالف وُ ٔجٕٛؿ صٔیٗ ػغح وُ ٔؼاحت ٌشفتٗ ٘ٛس دس تا وٝ اػت ػغح ٚاحذ دس ٚات ٔیّی

ُ  فدادی   غیش حشاست ٔیضاٖ ایٗ ٚالـ دس .اػت ٍٔاٚات ٔیّیٖٛ ٗ  ٞدای  پذیدذٜ  اصدّی  فأد ٝ  اص ػدی شٙا صٔدی  فقاِیتٟدای  جّٕد

 ٔدی  شٙاػی صٔیٗ صفحات جاتجایی ٕٞچٙیٗ ٚ )صایی وٜٛ فقاِیتٟای( ٞا وٜٛ سشتٝ پیذایش ٞا  ِشصٜ صٔیٗ ایجاد آتشفشا٘ی 

 تٛاٖ ٔی وٝ دٞذ ٔی لشاس ٌٛ٘اٌٖٛ تغییشات تحت سا آٖ پیٛػتٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ تثذیُ دیٙأیه ػیؼتٓ یه تٝ سا صٔیٗ وشٜ وٝ تاشذ

ٖ  تحدت  آٖ اص ٚ داد ا٘تماَ صٔیٗ ػغح تٝ دٚ ٞش یا داك آب یا تخاس ٔا٘ٙذ ػیاَ یه یّٝٚػ تٝ سا ا٘شطی ایٗ ٗ  ا٘دشطی  فٙدٛا  صٔدی

 [8] .وشد اػتفادٜ ٌشٔایی

ٝ  اص ٞدایی  ٘شا٘ٝ داسای وٝ ٞایی ػشصٔیٗ دس تاس اِٚیٗ تشای ٌشٔایی صٔیٗ ا٘شطی ٝ  جّٕد ٖ  ٞدای  چشدٕ ْ  آب ٚ جٛشدا  ٌدش

 ا٘دشطی  ایٗ اص تٛا٘یٓ ٔی ٔا ٚ اػت دػتشع لاتُ ٞا ٔىاٖ ٕٞٝ دس ٌشٔایی صٔیٗ طیا٘ش حمیمت دس أا .شذ ٔی اػتفادٜ تٛد٘ذ 

 ٔؼتمیٓ ٌشٔایش ٛسٔٙؾ تٝ ٚ صٙقتی ٚ تجاسی ٔصاسف اِىتشیؼیتٝ  تِٛیذ ٕٞچٖٛ ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٔصاسف تشای ٚ فٔختّ ششایظ دس

ٗ  پٕپداط  اصعشیك اٚسصیوش ٞای اػتفادٜ ٚ خٛدوفا ٞای خا٘ٝ ػشٔایش ٚ ٌشٔایش تأیٗ تشای ٚ ٔؼىٛ٘ی ٞای خا٘ٝ  ا٘دشطی  اید

 . [9]وٙیٓ اػتفادٜ

 

 :ٔٙثـ ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی1 شیتصٛ

 



 

 

 

 

 

 تاریخچو انرژی زمین گرمایی درجهان :

 

ٚجٛد وٟٛٞای آتش فشا٘ی اِٚیٗ ٘شا٘ٝ ٚجٛد ٌشٔا دسصیش صٔیٗ تٛد.حفش اِٚیٗ ٔٙاتـ صٔیٗ ٌشٔایی دس فاصّٝ صٔا٘ی تیٗ 

اٚایُ لشٖ ٘ٛصدٞٓ اػتخشاد ػیاالت  لشٖ ٞجذٞٓ ٔیالدی اِٚیٗ ا٘ذاصٜ ٌیشیٟا دس تّفٛست فشا٘ؼٝ الدیٔی 17 16ٚ  لشٟ٘ای

 صٔیٗ ٌشٔایی تا ٞذف تٟشٜ تشداسی ا ص پتا٘ؼیُ ا٘شطی حشاستی دس ایتاِیا صٛست ٌشفت.

 : اػتخشاد تخاسات عثیقی آب تا ٞذف تٟشٜ تشداسی اص ا٘شطی ٔىا٘یىی آٖ ا٘جاْ شذ.1876

 تِٛیذ تشق اص ایٗ ا٘شطی دس السدسِٛ ایتاِیا :1964

 ٘خؼتیٗ چاٟٞا طئٛ تشٔاَ دس طاپٗ ٚ واِیفش٘یا تٝ عٛس ٕٞضٔاٖ :1996

 اػتخشاد ػیاَ صٔیٗ ٌشٔایی تشای تأیٗ ٌشٔایش ٔٙاصَ دس ایؼّٙذ. :1998

ذاْ تٝ تِٛیذ تشق اص ا٘شطی ٘یٛصِٙذ تقٙٛاٖ دٚٔیٗ وشٛس فقاَ دس ایٗ صٔیٙٝ ال 1958پغ اص جًٙ جٟا٘ی دْٚ دس ػاَ 

 صٔیٗ ٌشٔایی ٕ٘ٛد.

 

  گرمایی زمین انرژی از استفاده مسایای

 

 تٛدٖ تٕیض -1

ٝ    تُٛ٘ ایجاد چٖٛ فٛاس ی ٚ داسد ٘یشٌٚاٜ احذاث تشای وٕتشی فضای ( ٔٙغمٝ تشای تٛدٖ ٔشىُ تذٖٚ  -9  ٞدای  چاِد

 . ٘ذاسد د٘ثاَ تٝ سا سٚغٗ ٘فت ٘شت یا ٚ آشغاَ ٞای وپٝ   سٚتاص

 )تاشٙذ فقاَ ػاَ عَٛ دس تٛا٘ٙذ ٔی ٌشٔای صٔیٗ ٘یشٌٚاٞای (تٛدٖ اعٕیٙاٖ اتُل -9

 تٛدٖ دائٕی ٚ پزیش تجذیذ -4

 اسصی جٛیی صشفٝ -5



 

 

 

 

 وشٛس ا٘شطی ػثذ دس تٙٛؿ ایجاد -6

 ٔحشْٚ ٔٙاعك التصادی ٚ اجتٕافی   فشٍٞٙی تٛػقٝ -7

 تٛػقٝ حاَ دس ٞای وشٛس سشذ تٝ وٕه -8

 

 گرمایي زمین منابع

 

 (ٞیذسٚتشٔاَ ػیؼتٕٟای( داك آب تـٔٙا -1

ٗ  ٔٙاتـ ا٘ٛاؿ ٔیاٖ دس وٝ ٔیىٙٙذ پیذا ا٘تماَ صٔیٗ ػغح تٝ ػپغ ٚ ٔیشٛ٘ذ داك صٔیٗ صیش دس وٝ ٞؼتٙذ آتی ٔٙاتـ  صٔدی

تِٛیذ ا٘شطی اِىتشیىی اص ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی  9دس تصٛیش .ٞؼتٙذ اػتفادٜ تیشتشیٗ داسای أشٚصٜ تىِٙٛٛطی  تٝ تٛجٝ تا ٌشٔایی

 : ٔیشٛ٘ذ تٙذی تمؼیٓ ٌشٜٚ ػٝ تٝ ٌشٔایی صٔیٗ ٔٙاتـ ٘ٛؿ ایٗ شاٞذٜ ٔی شٛد.ٔ

 ٔقِٕٛی ٞای تىٙیه تا تشق تِٛیذ تشای ٔٙاػة وٝدسجٝ ی ػا٘تی ٌشاد 156اص تاالتش دٔای تا تاال دٔا ٔخاصٖ: اَٚ دػتٝ

 .تاشذ ٔی

 .ٞؼتٙذ یتش پیششفتٝ یىٟایتىٙ تا تشق تِٛیذ تشای ٔٙاػة وٝ 156اِی 166تیٗ دٔای تا ٔخاصٖ : دْٚ دػتٝ

 [6] . .تاشٙذ ٔی ٔٙاػة ٔؼتمیٓ واستشدٞای تشای وٝ 166اص وٕتش دٔای تا پاییٗ دٔا ٔخاصٖ : ػْٛ دػتٝ

 



 

 

 

 

 

تٛستیٗ : اػتفادٜ اص ا٘شطی ٌشٔایی صٔیٗ تشای تِٛیذ اِىتشیؼیتٝ  چٙا٘چٝ ٔالحؾٝ ٔیشٛد تا تخاس آب حاصُ اص ٌشٔای صٔیٗ 9 شیتصٛ

 تخاس تٝ واس افتادٜ ٚ ط٘شاتٛس ٔتصُ تٝ آٖ تِٛیذ تشق ٔی وٙذ.

 

  خشه تخاس اتـٔٙ -9

ٝ  تا آب ٚ تخاس اص آٔیضٞای یا ٚ خشه تخاس آٟ٘ا اص وٝ ٞؼتٙذ تاال تؼیاس حشاست دسجٝ تا ٔٙاتقی  تداال  تؼدیاس  حدشاست  دسجد

ٝ  أا ٞؼتٙذ  ششایظ تشیٗ آسٔا٘ی داسای ٔٙاتـ ایٗ تشق تِٛیذ جٟت تٝ وٝ ٔیشٛد اػتحصاَ ٗ  ٔتاػدفا٘ ـ  اید  ٘دادس  د٘یدا  دس ٔٙدات

 [2] . .ٞؼتٙذ

  فشاس تحت اتـٔٙ -3

 دس ٚ ا٘دذ  سػدیذٜ  اشدثاؿ  دسجٝ تٝ وّی ششایظ ٘ؾش اص ٚ ا٘ذ یافتٝ تشىیُ (Brine) شٛس آب اص وٝ ٞؼتٙذ فؾیٕی ٔٙاتـ

ٖ  ٌاص حاٚی تافٕذ ٔٙاتـ ایٗ .داس٘ذ ٚجٛد ٔحثٛع صٛست تٝ صٔیٗ افٕاق ای صخشٜ ٔیاٖ ایٞ الیٝ َ  ٔتدا  دس ٚ ٞؼدتٙذ  ٔحّدٛ

ٝ  900 تا 10 تیٗ آٟ٘ا حشاست دسجٝ ٚ ٔیشٛ٘ذ یافت صٔیٗ ػغح اص ویّٛٔتشی 5 تا 3 فٕك ٗ  ػدا٘تیٍشاد  دسجد  ٔدی  صدٜ تخٕدی

ٝ  ٚجٛد صٔیٗ افٕاق دس وٝ ٞؼتٙذ آتشفشا٘ی ٔٙثـ تا فؾیٓ تؼیاس ػٍٟٙای تختٝ .شٛ٘ذ ٝ  ٚ داشدت  ٚ تداال  تؼدیاس  حدشاست  دسجد

 ٌفتٝ EGS اختصاس تٝ وٝ یافتٝ تٛػقٝ ٌشٔایی صٔیٗ ٞای ػیؼتٓ ٔٙاتـ ایٗ اص تشداسی تٟشٜ ػیتٕٟای تٝ .س٘ذدا ػخت فیضیه

 فذْ ٔٛجٛد ٔحذٚدیت تٟٙا ٚ داسد ٚجٛد ٔختّف ٞای شذت تا ٌشٔا افٕاق دس صٔیٗ ی وشٜ جای ٕٞٝ دس وٝ آ٘جا اص .شٛ٘ذ ٔی

 . .ودشد  تشلدشاس  ٌشٔدایی  صٔیٗ ا٘شطی تٛػقٝ دس سا تٛجٟی لاتُ سشذ ٔیتٛاٖ ػیؼتٓ ایٗ وٕه تا ِزا تاشذ ٔی آب ٔٙاتـ ٚجٛد

[1] 



 

 

 

 

 ٔٛاد ٔزاب -4

 حدشاست  دسجٝ وٝ تٛدٜ ٌشٔایی صٔیٗ ٔٙاتـ تشای ٕٔىٗ حاِت تشیٗ َآ ایذٜ ٚالـ دس شٙاػیٓ ٔی ٌذاصٜ ٞا ٘اْ تٝ وٝ ٔٙاتـ ایٗ

 اص أدشٚصٜ  ٔٛجدٛد   فٙدی  ٔحذٚدیت ٚ ٔخاصٖ ٗای تاالی حشاست دسجٝ تٝ تٛجٝ تا .اػت ػا٘تیٍشاد دجٝ 9000 تا 400 تیٗ آٖ

 .شٛد ٕ٘ی اػتفادٜ فؾیٓ ٔٙاتـ ایٗ

 

 گرمایی زمین انرژی از استفاده محیطی زیست اثرات

 

 ػشیـ پیششفت تا ٔتأػفا٘ٝ .اػت تٛدٜ تش ػآِ تؼیاس أشٚص تٝ ٘ؼثت ٔیالدی 1960 ػاِٟای دس صٔیٗ وشٜ صیؼت ٔحیظ

 دس .اػت ٘ىشدٜ ا٘شطی ٞای وٙٙذٜ تِٛیذ ٚیظٜ تٝ صٙایـ پیششفت اص حاصُ ٞای آالیٙذٜ ةفٛال تٝ تٛجٟی تشش تىِٙٛٛطی  ٚ فّْٛ

ٜ  ٌشٔایی صٔیٗ ا٘شطی .دا٘ؼت تش آالیٙذٜ وٓ ٞا ا٘شطی ػایش تٝ ٘ؼثت سا ٌشٔایی صٔیٗ ا٘شطی تٛاٖ ٔی ساػتا ایٗ  اص یىدی  أدشٚص

 ػدٛدٔٙذی  احشات داسای وٓ  اتٕؼفشی ا٘تشاس تا ا٘شطی ـٔٙث ایٗ اص اػتفادٜ .اػت جٟاٖ دس اػتفادٜ ٔٛسد ٞای ا٘شطی تٕیضتشیٗ

ٝ  تا وٝ وشد لثَٛ تایذ حمیمت تٝ تاشذ.  ٔی صیؼت ٔحیظ تش ٝ  ا٘شطیدی  أدشٚص  تد ٝ  اػدت  ٘شدذٜ  شدٙاخت ٓ  وداستشد  ود  ٚ ٔؼدتمی

 ا٘دشطی  صا تدشداسی  تٟشٜ شذ اشاسٜ وٝ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ اِثتٝ .تاشذ ٘اچیضی ٔحیغی صیؼت آِٛدٌی داسای ٔیضاٖ ایٗ تٝ آٖ غیشٔؼتمیٓ

 ٘اچیض تؼیاس دیٍش ا٘شطی ٔٙاتـ تٝ ٘ؼثت ٞا آِٛدٌی ایٗ ٔیضاٖ ِٚی ٘یؼت ٔثشا ٔحیغی صیؼت ٞای آِٛدٌی اص ٘یض ٌشٔایی صٔیٗ

ٓ  تٝ ٚاتؼتٝ ٌشٔایی صٔیٗ ا٘شطی اص ٘یشٚ تِٛیذ ٔحیغی صیؼت ٔخشب احشات ٔیضاٖ.اػت َ  اص تدشداسی  تٟدشٜ  ٔمدذاس  ٚ حجد  ػدیا

ٗ  تشاػداع  ٔحیغدی  صیؼدت  شساتٔمد  ٚ ششایظ . اػت ٔخضٖ دس ٔٛجٛد  ِدزا  ٌدشدد  ٔدی  تفؼدیش  وشدٛس  ٞدش  دس ٔٛجدٛد  لدٛا٘ی

 دػتٛساِقُٕ سفایت وشٛسٞا تشخی دس. تاشٙذ ٔی خٛد وشٛس لٛا٘یٗ سفایت تٝ فٔٛؽ ٌشٔایی صٔیٗ ٞای ٘یشٌٚاٜ دایشوٙٙذٌاٖ

ُ  ا٘دشطی  تِٛیدذ  ٞدای  ػاصٔاٖ .٘ذاسد ٚجٛد ٌزاساٖ ػشٔایٝ تشای ٌشیضی ساٜ ٚ اػت جذی تؼیاس ٔحیغی صیؼت ٞای  ٞدش  اص لثد

 دس .ٕ٘ایٙذ سفایت وأُ تغٛس سا آٖ تٝ ٔشتٛط لٛا٘یٗ ٚ دٞٙذ لشاس اسصیاتی ٔٛسد دلت تٝ سا ٔحیغی صیؼت تغییشات تایذ الذأی

 یا ٚ حشاستی شیة ٌیشی ا٘ذاصٜ تشای طسفا وٓ ٞای چاٜ حفش لثیُ اص ای تٛػقٝ ٚ اوتشافی ٞای حفاسی ٌشٔایی صٔیٗ پشٚطٜ ٞش

 صیؼدت  ٔحیظ تٝ آػیة واٞش جٟت صیش ٔٛاسد سفایت ِزا ٌشدد ٔی ٔحیظ دس آِٛدٌی ا٘ذوی ٔٛجة فٕیك  ٞای ٜچا حفاسی

 [10] . تاشذ ٔی الصْ

 ػدىٛ٘ت  ٔحُ ا٘ثاس  حفاسی  ػىٛٞای ػاخت ساٜ  تؼغیح ٔؼتّضْ آٟ٘ا تٝ دػتشػی ٚ حفاسی ٞای دوُ تشلشاسی ٚ ٘صة

 جٟت .ٌشفت ٘ٛس دس سا تضسي ٞای تشیّش تا ػٍٙیٗ تجٟیضات حُٕ أىاٖ ٞا ساٜ دستؼغیح اػت الصْ ٚ تاشذ ٔی ٚغیشٜ واسوٙاٖ

 دس حّیٔ )تاشٗ ٔی ٔتشی700 تا 300 ٞای چاٜ حفاسی تٝ لادس وٝ( وٛچه تشاوٟای سٚی تش ٔؼتمش ٔتحشن ٞای دوُ ٘صة



 

 

 

 

ٝ  ٘یاص ٔتش 2000 اص تاالتش فٕیك ٞای حفاسی تشای .اػت ٘یاص ٔٛسد صٔیٗ ٔتشٔشتـ 500 تا 300 حذٚد ٝ  ٔحّدی  تد  ٔؼداحت  تد

 عثیقدت  حفدؼ  تٝ تٛجٝ تّٙذٞا ٚ پؼتی اصالح ٚ ٔحُ ػاصی آٔادٜ تؼغیح  فّٕیات دس .تاشذ ٔی ٔشتـ ٔتش 1500 تا 1200

ٝ  آتدی  ٞدای  ػدفشٜ  تا چاٜ حفاسی حیٗ دس وٝ ٔٛاسدی دس اػت.  اِضأی ٔٛجٛد جا٘ٛساٖ ٚ ٌیاٞاٖ ػالٔت ٚ ٔٛجٛد  ٔدی  ٔٛاجد

ُ  ٔٛاد ٘فٛر اص تا شٛد ٌزاشتٝ جذاسی ِِٛٝ الیٝ  آٖ دس اػت الصْ شٛیٓ ٝ  حفداسی  ٌد  شدٛد.  جّدٌٛیشی  صیشصٔیٙدی  ٞدای  آب تد

 ٞای حفاسی دس فٛساٍ٘یش ٘صة ِزا ٘یؼت اسضا٘ت اص دٚس صیشصٔیٙی ٚ ػغحی ٞای آب آِٛدٌی ٌشٔایی صٔیٗ چاٜ فٛساٖ دسصٛست

 ٌشدد پخش ٞٛا تٝ تذتٛ ٚ ٘اخٛشایٙذ یٌاصٞا اػت ٕٔىٗ چاٜ آصٔایش صٔاٖ ٚ حفاسی صٔاٖ عَٛ دس. اػت اِضأی ٌشٔایی صٔیٗ

 ٔٛاد ػایش ٚ تٙتٛ٘یت اص تشویثی حفاسی ٌُ ٔٛاد ٌیشد.  صٛست ٌاصٞا ایٗ ٔیضاٖ واٞش خصٛص دس الصْ الذأات اػت الصْ وٝ

ٜ  دٚ ٚ شذٜ جذاػاصی ػیاَ اص حفاسی ٌُ تایذ واس اتٕاْ اص پغ ِزا تاشٙذ  ٔی صیؼت ٔحیظ تشای تخش صیاٖ افضٚد٘ی ٝ  تداس  تد

 . .شٛد آٚسی جٕـ ٔخصٛصی چاِٝ دس تایذ چاٜ اص شذٜ خاسد ٞای ػًٙ خشدٜ ٚ  )حفاسی ٌُ(  جأذ ٔٛاد أا . تشػذ شفٔص

[5] 

 

 بحث

ششط الصْ سا تٝ ِحاػ التصادی داسا ٔی تاشذ ٚ ایٗ ششط الصْ ٕٞؼاصی تا ٔحیظ صیؼدت اػدت    ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی  ِزا

َ آٖ اػت ودٝ آیدا ا٘دشطی صٔدیٗ     تحج ششط وافی ٔی سٚیٓ ایٗ ششط تٝ د٘ثاوٝ تٝ ٔحیظ صیؼت آػیة ٘شػا٘ذ حاَ تٝ ػشاك 

یی تٝ ِحاػ التصادی تٛجیٝ داسد یا خیش ؟ ِٚی تحج جذیذ ٚ ٘ٛیٙی وٝ دس ایٗ ساػتا تشلشاس اػت ایٗ اػت وٝ ٘ثایذ صدشف  ٌشٔا

ؾش تٍیشیٓ   تحج فدٛق سا ٔدی   ٞضیٙٝ ٞای ؽاٞشی فُٕ ٕ٘ٛد ٚ تاتت پاوی ٚ فذْ آػیة تٝ ٔحیظ صیؼت ٘یض تایذ ٔٙفقتی دس ٘

 تا ٔٙافقی وٝ ٔحیظ صیؼت تٝ التصاد ٔی سػا٘ذ د٘ثاَ ٕ٘ٛد: تٛاٖ

 منافع محیط زیست بو اقتصاد

ٔحیظ صیؼت تأیٗ وٙٙذٜ ی ٔٛاد خاْ: دس ٚالـ وّیٝ ی ٔٛاد خأی وٝ دس تِٛیذ ٔٛسد اػتفادٜ لدشاس ٔیٍیدشد سا تدٝ عدٛس       -1

 ٌیشیٓ. ٔؼتمیٓ اص ٔحیظ صیؼت ٔی

ایقات: دس ٚالـ ٘مش دیٍشی وٝ ٔحیظ صیؼت ایجاد ٔی ٕ٘ایذ ٚ ٔحثتی اػت وٝ تٝ ا٘ؼاٖ ٞا ٔی ٕ٘ایذ ایٗ اػت جزب   -9

وٝ ٕٞٛاسٜ  ایقات تِٛیذ سا جزب ٔی ٕ٘ایذ ٚ أىاٖ ادأٝ ی ص٘ذٌی سا دس فضدایی ودٝ ٕٞدٝ سٚصٜ  دایقات فشاٚا٘دی ٚاسد      

 ٔحیظ صیؼت ٔی شٛد سا ٕٔىٗ ٔی ػاصد.



 

 

 

 

یظ صیؼت سا تش سٚی ٔیضاٖ تِٛیذ ٚ تٝ تثـ آٖ سشذ ٚ تٛػقٝ ی التصادی دسیافتیٓ تٝ ایدٗ ٘ىتدٝ   حاَ وٝ تاحیش شٍشف ٔح

تایذ تپشداصیٓ وٝ ایٗ ٔحیظ صیؼت تا خغشاتی ٔٛاجٝ اػت وٝ واسوشدٞای آٖ سا ٔحذٚد ٕ٘ٛدٜ ٚ تدٝ تثدـ اٖ أىداٖ تٛػدقٝ ی     

 تٝ ٔٛاسد ریُ اشاسٜ ٕ٘ٛد:پایذاس سا ػّة ٔی ٕ٘ایذ وٝ اص ایٗ ٔحذٚدیت ٞای ٔحیظ صیؼت ٔی تٛاٖ 

ٔحذٚد تٛدٖ ٔٙاتـ اِٚیٝ: تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ ٔا دس تٕأی ٔٛاد اِٚیٝ لیذ ٔحذٚدیت سا داسا ٞؼتیٓ ِزا تایدذ تدا افدضایش تٟدشٜ       -1

ٚسی ٚ أىاٖ تِٛیذ  ائذات وٕتش ٚ تٛا٘ایی تاصیافت تیش تش   ٞٓ تٝ ٔحیظ صیؼت وٕه ٕ٘ٛد ٚ ٞٓ ایٙىٝ تٝ سفاٜ ٔدادی خدٛد   

 ْٚ ٚ تٛػقٝ تثخشیٓ.تذا

ٕٞپٛشا٘ی واسوشدٞای ٔحیظ صیؼت: تا تٛجٝ تٝ خذٔاتی وٝ ٔحیظ صیؼت تٝ تِٛیذ ٔی دٞذ   اػدتفادٜ ی تیشدتش اص یده      -9

فأُ ٔٛجة وٓ شذٖ تٟشٜ ٌیشی اص واسوشد دیٍش ٔی شٛد. تٝ فٙٛاٖ ٔخاَ اٌش وٝ  ایقات صیادی سا ٚاسد ٔحیظ صیؼت ٕ٘داییٓ  

٘ٙذ ٔغّٛتیت دس احش اػتفادٜ ی ٔؼتمیٓ افشاد اص آٖ واٞش ٔی یاتذ   ِزا دس وٙاس یه وٕیاتی ٔغّدك  تٟشٜ ٌیشی اص واسوشدی ٔا

 سد.وٝ ٚجٛد داسد   وٕیاتی دیٍشی ٘یض تحت فٙٛاٖ وٕیاتی ٘ؼثی ٘یض ٚجٛد دا

صدادی آٖ  ِزا تحج اػتفادٜ ی اص ا٘شطی ٞای تجذیذ شذ٘ی ٚ پان ٔا٘ٙذ ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی فشاتش اص تحج جٙثٝ ٞای الت

 اػت ٚ ٔٙافقی سا فائذ ٔا ٔی وٙذ وٝ دس تّٙذ ٔذت ٔتٛجٝ آ٘اٖ خٛاٞیٓ شذ.

 

 نتیجو گیری:

ٕ٘ایذ ٚ تٝ ٘حٛی ٔی تٛاٖ آٖ ساتجذیذ  الیٙذٜ ٞای تؼیاس ٔحذٚدی تِٛیذ ٔیآا٘شطی صٔیٗ ٌشٔایی تٝ فٙٛاٖ ا٘شطی ای وٝ 

اٖ تٛجیح ٞای التصادی آٖ سا تا تٛجدٝ تدٝ خدذٔاتی ودٝ تدٝ      شذ٘ی ٚ پایاٖ ٘اپزیش لّٕذاد ٕ٘ٛد ِزا دس تحج التصادی آٖ ٔی تٛ

ٔحیظ صیؼت ٔی ص٘ذ دس ٘ؾش ٌشفت ٚ تش ٞش وشٛسی وٝ تخٛاٞذ تٝ تٛػقٝ ی پایذاس تشػذ الصْ اػت وٝ تٝ ایٗ ا٘دشطی ٞدا ٍ٘داٜ    

 ٚیظٜ ای داشتٝ تاشذ.
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