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چکیدُ
ثب سَخِ ثِ ًجمِ ثٌذی ایشاى دس صهشُ وـَسّبی خـه ٍ ًیوِ خـه ٍ

دس اوثش هَاسد ٓذم اػشفبدُ اكَلی ٍ

كحیح اص هٌبثْ آة هَخَد اص خولِ ٓذم ثْشُ گیشی اص سىٌَلَطیْبی دیـشفشِ آثیبسی  ،افضایؾ سمبهبی آة ٍ لضٍم اػشفبدُ
وبسآهذ اص سٍؿْبی هٌبػت آثیبسی  ،ثْشُ ثشداسی اص هٌبثْ آة سا اخشٌبة ًبدزیش ًوَدُ اػز  .دشٍسؽ گیبّبى دس ثبغچِ ّبی
هٌبصل ٍ دس ػٌح ؿْشّب  ،آثیبسی هٌِن سا ًلت هی وٌذ .ایي هؼئلِ دس فلل سبثؼشبى ،ثب سَخِ ثِ ثبال ثَدى دهبی َّا ٍ صیبد
ثَدى همذاس سجخیش ٍ سٔشق اص اّویز ٍیظُ ای ثشخَسداس اػز .اگش چِ هَهَّ همبٍهز گیبّبى دس ثشاثش ووجَد آة اهشی ًؼجی
اػز ٍ ساثٌِ هؼشمیوی ثب ًَّ ٍ خلَكیبر گیبُ داسد اهب ثشخی اص اًَاّ گیبّب ى ًؼجز ثِ ون آثی همبٍهز ثیـششی داؿشِ ٍ
حشی دسخشبًی ٍخَد داسًذ وِ همبٍهز آًْب دس همبثل ون آثی ثِ هذر یه ػبل ًیض هی سػذ  .ایي دس حبلی اػز وِ ثٔوی
دیگش هی سَاًٌذ ووجَد آة یب ثی آثی سا فمي سب چٌذ ػبٓز سحول وٌٌذ وِ دس ایي كَسر سٌؾ ّبی هحؼَػی ثِ گیبُ ٍاسد
ؿذُ ٍ دس ثشخی هَاسد خؼبسر ٍاسدُ غیش لبثل خجشاى هی ثبؿذ .آثیبسی هٌبػت گیبّبى ٓالٍُ ثش سفْ ًیبص آثی ٍ ػالهز گیبُ
دس كشفِ خَیی آة ًیض م ؤ ثش اػز ٍ آثیبسی ثی دلیل ٍ غیش هشٍسی ثبغچِ ّب ٍ دسخشبًی وِ ثِ آة ون ًیبص داسًذ ًِ سٌْب
خبن سا اص هَاد غٌی غزایی سخلیِ هی وٌذ ثلىِ ػجت سٍییذى ٓلف ّبی ّشص ٍ خزة آة سَػي آًْب هی ؿَد  .اص ایي سٍ ،
ثشای كشفِ خَئی دس هلشف آة ٍ ثْیٌِ ػبصی آى الصم اػز دس ثبغچِ ّب اص سٍؽ آثیبسی لٌشُ ای ثشای آثیبسی دسخشچِ ٍ
دسخشبى اػشفبدُ ؿَد  .صیشا ثب اخشای ایي سٍؽ ٓالٍُ ثش سفْ ثؼیبسی اص هٔبیت سٍؿْبی آثیبسی ػٌشی سایح  ،اهىبًبر ثؼیبس
صیبدی ًیض ثشای ثْشُ ثشداسی هٌبػت اص دٌِْ ثبغچِ ّب ثِ ٍیظُ دس هٌبًك ؿْشی فشاّن هی ؿَد .
ٍاشگاى کلیدی :ثبغچِ هٌبصل ،آثیبسی لٌشُ ای ،ساًذهبى،
هقدهِ
ثش اػبع اّویز آة دس حیبر آسی خْبى ،ػبصهبى هلل هشحذ ػبل ّبی

 2005سب  2015هیالدی سا دِّ آة ٍ

هجبسصُ ثب ثحشاى آة ًبهیذُ اػز  .هشَػي ثبسًذگی ػبالًِ دس ایشاى حذٍد  251هیلی هشش هی ثبؿذ وِ ایي هیضاى حذٍد یه
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ػَم هشَػي خْبًی ٍ ًلف ثبسًذگی آػیبػز  .ثِ ایي سشسیت ؿشایي سَدَگشافی ،سٌَّ اللیویًِ ،بم سَصیْ ثبسؽ ،ػبخشبس
فیضیَگشافیه ،خْز ؿیت صهیي ٍ ثبالخشُ هَلٔیز خغشافیبیی ثبٓث ؿذُ اػز وِ ایشاى دس صهشُ وـَسّبی خـه ٍ ًیوِ
خـه ًجمِ ثٌذی گشدد  .ولیبر ٍ ػیوبی هذیشیز هَخَد آة وـَس ثب سَخِ ثِ سمؼین ثٌذی ػبصهبى هلل هشحذ دس ػبل
 1400ایشاى ًِ سٌْب ؿشایي سٌؾ ٍ فـبس ًبؿی اص ووجَد آة سا سدشثِ خَاّذ وشد ثلىِ ٍاسد ؿشایي ون آثی ؿذیذ هی گشدد .
ثیؾ اص 80دسكذ اسالف هٌبثْ آة ثِ دلیل ٓذم اػشفبدُ اس سىٌَلَطیْبی دیـشفشِ آثیبسی ّذس هی سٍد.
ثب ٓيایز ثِ هٌبلت فَق اص یىؼَ ٍ افضایؾ سمبهبی آة اص ػَی دیگش ،هلشف ثْیٌِ آة ٍ هذیشیز ثْشُ ثشداسی
آى اص ًِش ووی ٍ ویفی ثب سأویذ ثش آثیبسی فوبی ػجض ثِ لحبٍ الشلبدی ٍ حفَ اسصؿْبی آى حبئض اّویز ثؼیبس اػز .
ثب سَخِ ثِ  ٪40ساًذهبى ووشش دس ایشاى ًؼجز ثِ اػشبًذاسد ّبی خْبًی دس آثیبسی ،ثشًبهِ سیضی ٍ سالؽ دٍ چٌذاى ٍ
خذی دس ایي صهیٌِ سا ثشای هذیشاى ٍ ثْشُ ثشداساى وـَسهبى دیىشِ هی وٌذ وِ ثب اػشفبدُ اص ػیؼشن ّبی هدْضسش ٍ ثب
ساًذهبى ثبالسش ،اػشفبدُ اص سىٌیه ّبی ًَ دس آثیبسیَّ ،ؿوٌذ ػبصی ػیؼشن ّبی آثیبسی ،آوبل ثشًبهِ آثیبسی ،اػشفبدُ اص
آة ثب ویفیز ثبالسش هی سَاى ثِ آیٌذُ سٍؿي سش دس ایي صهیٌِ اهیذٍاسسش ثَد.
دس هٌبصل هؼىًَی اغلت اص ؿیلٌگ ثشای آثیبسی ثبغچِ اػشفبدُ هی ؿَد

وِ غبلجأ  50دسكذ آة ثِ ّذسهی سٍد  .ایي

هیضاى هلشف ثب ؿشایي فٔلی وِ ثب وبّؾ ًضٍالر آػوبًی ٍ ثحشاى آة هَاخِ ّؼشین ٍ ّوچٌیي ثب سَخِ ثِ اخشایی ؿذى
ًشح ّذفوٌذی یبساًِ ّب وِ هٌدش ثِ افضایؾ ّضیٌِ آة ثْب ؿذُ ،ثِ كشفِ ًیؼز  .دس ایي هیبى آثیبسی لٌشُ ای ثب ساًذهبى
سمشیجی  85دسكذ ،ثب سَخِ ثِ ًَّ ٍ گًَِ گیبّبى ،ثْششیي سٍؽ وبّؾ هلشف ٍ ثِ سجْ دشداخز ثْبی ووشش ثشای آة هی
ثبؿذ .دس ّویي ساػشب ،ػبصهبى دبسوْب ٍ فوبی ػجض ؿْشداسی وشج دس ًِش داسد سب ًؼجز ثِ اخشای ًشح ػیؼشن آثیبسی قًشُ
ای ثبغچِ ّبی هٌبصل ؿْشًٍذاى  ،ثِ كَسر دبیلَر دس هٌبًك  6 ٍ 3ؿْشداسی وشج ٍ دس كَسر هٌبػت ثَدى ًَّ ٍ گًَِ
ّبی گیبّی هَخَد ٍ سمجل  50دسكذ ّضیٌِ سوبم ؿذُ دشٍطُ ثِ ٌَٓاى یبساًِ ثِ ؿْشًٍذاى الذام ًوبیذ.
آضٌایی تا سیستن آتیاری قطرُ ای
آثیبسی لٌشُ ای یىی اص سٍؽ ّبی دیـشفشِ ٍ سىبهل یبفشِ آثیبسی سحز فـبس اػز وِ دس آى آة ثِ كَسر لٌشُ
سَػي لٌشُ چىبى ثِ هیضاى الصم دس اخشیبس دسخشبى ٍ اًَاّ هحلَالر ٍخیٌی لشاس هی گیشد ٍ فمي هٌٌمِ اًشاف سیـِ سا
خیغ هی وٌذ ٍ دس ٍالْ ثب هلشف حذالل آةً ،یبص آثی گیبُ سبهیي هی گشدد .دس ٍالْ آًچِ دس ػیؼشن آثیبسی لٌشُ ای اسفبق
هی افشذ سػبًذى آة ثِ گیبّبى ثِ همذاس ون ٍ دفٔبر صیبد هی ثبؿذ .هـخلبر فًی ایي ػیغسن ؿبهل لؼوز اكلی وٌششل
ـ لَلِ ّبی اكلی آثشػبى ـ لَلِ ّبی آثذُ ـ لٌشُ چىبى ّب لؼوز اكلی وٌششل ؿبهل لؼوز ّبی صیش هی ثبؿذ  :الف ـ
ّیذسٍػیىلَى  ،ة ـ فیلشش ؿي  ،ج ـ هشوض وٌششل  ،د ـ سبًه وَد  ُ ،ـ فیلشش سَسی هی ثبؿذ .دس ایي ػیؼشن  ،آة اص هشوض
وٌششل ٍاسد لَلِ ّبی آثشػبى ؿذُ ٍ ػذغ اص ًشیك لَلِ ّبی فشٓی ثِ لٌشُ چىبًْب سػیذُ ٍ اص آًدب ثِ كَسر لٌشُ ثِ
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صهیي هی سیضد ٍ هشوض وٌششل  ،فیلششّبی هخشلف ثشای گشفشي ؿي  ،خلجىْب ٍ رسار هٔلك دس آة ٍخَد داسد  .دس ؿىل
ؿوبسُ ً 1وبیی اص ایي ػیؼشن ثِ سلَیش وـیذُ ؿذُ اػز.

ؿىل ؿوبسُ ً : 1وبیی اص ػیؼشن آثیبسی لٌشُ ای

ػیؼشن آ ثیبسی سحز فـبس لٌشُ ای ثِ ٌَٓاى یه سىٌَلَطی دس سبهیي آة هَسد ًیبص دسخشبى ٍ گیبّبى هبًٌذ دیگش
سىٌَلَطی ّب داسای هضایب ٍ هٔبیجی هی ثبؿذ وِ ثبیؼشی ثب سَخِ ثِ ٍهٔیز هحل اخشا هضایبی آى سَػي ًشاح ٍ هدشی ثِ
حذاوثش ٍ هٔبیت آى ثِ حذالل ثشػذ .ریأل ثِ ًوًَِ ای اص ایي هضایب ٍ هٔبیت اؿبسُ هی گشدد.
هسایای آتیاری قطرُ ای

 - 1تْرُ گیری تیطتر از هٌاتع آب  :دس آثیبسی لٌشُ ای سٌْب ثخـی اص خبن اًشاف ة ٍسِ گیبُ یب دسخز آثیبسی هی ؿَد .
وبّؾ سجخیش اص ػٌح خبنٓ ،ذم ٍخَد سٍاًبة ػٌحی ٍ وٌششل ًفَر ٓومی اص َٓاهلی ّؼشٌذ وِ ثبٓث وبّؾ هلشف
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آة ٍ دس ًشیدِ افضایؾ ثبصدُ آثیبسی هی ؿَد  .دس ایي سٍؽ لؼوشْبی اهبفی خبن هٔوَالً دس سٍؿْبی ػٌشی هشًَة
ؿذُ ٍ آة آى ثِ هلشف سجخیش یب سٔشق ٓلفْبی ّشص هی سػذ خـه ثبقی هی هبًذ.
 - 2رضد تْتر گیاُ  :دس آثیبسی لٌشُ ای ًیبص آثی گیبُ ثٌَس سٍصاًِ سأهیي هی ؿَد لزا سًَثز خبن دس هٌٌمِ سَػِٔ سیـِ
ّب دس ًَل دٍسُ سؿذ سمشیجبً ثبثز ثبلی هبًذُ ٍ گیبُ اص ًَػبًْبی سٌؾ آة ،ووشش كذهِ هی ثیٌذ.
 - 3عدم ًیاز تِ عولیات تسطیح زهیي ٍ اهکاى اجرای سیستن در ّر ضیثی

-4کاّص زیاى ٍاردُ تِ گیاُ دراثر ضَری آب  :ثِ خْز دائوی ثَدى آثیبسی ٍ فبكلِ ون ثیي آثیبسی ّب اثشار حبكل اص
ؿَسی آة وبّؾ هی یبثذ.
 -5اهکاى تکارگیری کَد ٍ سن ّوراُ تا آب آتیاری

ً -6یاز کوتر تِ ًیرٍی اًساًی  :ثِ خْز دسخِ هىبًیضاػیَى ثبالی ػیؼشن ًیبص ثِ ًیشٍی اًؼبًی وبّؾ چـوگیشی دیذا
هیىٌذ.
 -7تاال تَدى تازدُ ٍ راًدهاى  :دس ایي ػیؼشن ساًذهبى آثیبسی ًؼجز ثِ آثیبسی ػٌشی حذٍد  40سب  60دسكذ افضایؾ دیذا هی
وٌذ.
 -8قاتلیت َّضوٌد سازی سیستن  :ثِ خْز دسخِ هىبًیضاػیَى ثبالسش ػیؼشن آثیبسی لٌشُ ایُ ،شف یز اسَهبػیَى ٍ
َّؿوٌذػبصی ٍ وٌششل اص ساُ دٍس ػیؼشن ثبالسش اػز.
هعایة آتیاری قطرُ ای

-1گرفتگی قطرُ چکاى ّا  :ثضسگششیي هـىل دس آثیبسی لٌشُ ای گشفشگی لٌشُ چىبى ّب ثب هَاد هخشلف ٍ هؼذٍد ؿذى
سٍصًِ ّب دس آى اػز  .ثب اػشفبدُ اص لٌشُ چىبى ّبیی وِ اهىبى گشفشگی دس آى ّب ون اػز (هبًٌذ اػشفبدُ اص لٌشُ چىبًْبی
خَد ؿَیٌذُ) ٍ سَخِ ثیـشش ثِ ویفیز آة ٍ سلفیِ آى لجل اص ٍسٍد ثِ ػیؼشن هی سَاى سب حذ صیبدی ایي هٔول سا وبّؾ
داد.
 -2هحدٍدیت حرکت آب در خاک ٍ عدم تَسعِ ریطِ ّا  :حدن وَچه خبن خیغ ؿذُ دس آثیبسی لٌشُ ای دس همبػیِ
ثب ػبیش سٍؽ ّبی آثیبسی اص یه ًشف هفیذ ٍ اص ًشف دیگش هوش هی ثبؿذ چٌبًچِ ثِ ّش ٓلشی هحیي سَػِٔ سیـِ ّب
هحذٍد گشدد سؿذ گیبُ ثِ سجْ آى هحذٍد هی ؿَد  .اص ایي سٍ دسخشبًی وِ سیـِ ّبی آى ّب ثب سٍؽ آثیبسی ػٌحی ؿىل
گشفشِ اػز دس كَسر آثیبسی لٌشُ ای كذهِ خَاٌّذ دید  .اص هٔبیثی وِ ثشخی اص ثبغذاساى ثشای آثیبسی لٌشُ ای روش هی
وٌٌذ ٓذم همبٍهز دسخشبى دس ثشاثش ثبد اػز وِ آى سا هحذٍد ؿذى گؼششؽ سیـِ ّب دس ػٌح خبن ٍ ًذاؿشي اػشحىبم
ثشای همبٍهز دسخز دس همبثل ًیشٍی ثبد هشسجي هی داًٌذ.
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 - 3هحدٍدیت ّای اقتصادی ٍ فٌیّ :ضیٌِ ػشهبیِ گزاسی اٍلیِ دس آثیبسی لٌشُ ای ًؼجز ثِ ػبیش سٍؽ ّبی آثیبسی صیبدسش
اػز .ایي ّضیٌِ ّب ثشای ػیؼشن سلفیِ ،دوخ ،دػشگبُ سضسیك وَد ٍ لَلِ ّب هی ثبؿذ .دس ًشح حبهش ثب سَخِ ثِ اػشفبدُ اص
آة ؿشة هٌبصل ٍ ٓذم ًیبص ثِ ثشخی سدْیضار ًِیش دوخ ،ػیؼشن فیلششاػیَى ٍ ّ ...ضیٌِ ّب ثِ ؿذر وبّؾ هی یبثذ.
ًگْداری ٍ سرٍیس سیستن آتیاری قطرُ ای

خْز اػشفبدُ ثْیٌِ اص ػیؼشن آثیبسی لٌشُ ای اخشا ؿذُ الصم اػز حفَ ٍ ًگْذاسی آى دس دٍ هشحلِ هَسد سَخِ لشاس گیشد :
 - 1دس ًَل فلل آثیبسی (دس وشج اص اثشذای اسدیجْـز سب اٍاػي آثبى هبُ)
ثب سَخِ ثِ آػیت دزیشی لَلِ ّبی آثیبسی لٌشُ ای دس ثشاثش َٓاهل هخشلف اص خولِ سبثؾ ًَس آفشبة ٍ دشًذگبى
ٍ ثِ خْز ػَْلز دس ٓولیبر داؿز ،دیـٌْبد هی گشدد لؼوشی اص لَلِ وِ فبلذ دسیذش هی ثبؿذ ثب خبن
دَؿبًیذُ ؿَد .ثبص وشدى اًشْبی لَلِ ّب ثِ هٌَِس ؿؼشـَی آًْب ٍ اص ثیي ثشدى سػَثبسی وِ احشوبال دس ًی
آثیبسی دس اًشْبی لَلِ ٍ یب دس هحل ًلت لٌشُ چىبى ّب سدوْ وشدُ اػز.
سٍؽ هٔوَلی وٌششل گشفشگی لٌشُ چىبى ّب ،وٌششل دثی (حدن آة خشٍخی اص لٌشُ چىبى ) آًْبػز .ثشای
ایي هٌَِس دغ اص حلَل اًویٌبى اص ٍخَد فـبس وبفی دس لَلِ ّب (حذالل یه اسوؼفش هٔبدل  10هشش ػشَى
آة) دس چٌذ ًمٌِ اص هحل سیضؽ آة اص لٌشُ چىبى ّبُ ،شفْبیی لشاس دادُ ؿذُ ٍ دس هذر هٔیي (هثال یه
ػبٓز) حدن آة خوْ ؿذُ اًذاصُ گیشی هی ؿَد  .دس كَسسیىِ هیبًگیي همبدیش اًذاصُ گیشی ؿذُ دس فـبس
اػشبًذاسد ووشش اص سیضؽ اػشبًذاسد لٌشُ چىبى (وِ سَػي وبسؿٌبع هشثًَِ دس ٌّگبم سحَیل ثِ ثْشُ ثشداس
اسائِ هی ؿَد ) ثبؿذ ،لٌشُ چىبى دچبس گشفشگی ؿذُ اػز  .وِ دس ایي كَسر ًؼجز ثِ ؿؼشـَ ٍ یب سَٔین
لٌشُ چىبى الذام ًوَد.
 - 2دبیبى فلل آثیبسی
ثب فشا سػیذى فلل ػشهب ٍ ٓذم ًیبص ثِ آثیبسی ٍ ثب سَخِ احشوبل سشویذى لَلِ ّبی وبس گزاؿشِ ؿذُ ًؼجز ثِ
سخلیِ لَلِ ّب اص آة الذام ؿَد.
ثِ خْز ػَْلز دس ٓولیبر خبن ٍسصی دس كَسر سوبیل هی سَاى لَلِ ّب سا اص سٍی صهیي خوْ وشدُ ٍ ثب
ؿشٍّ فلل آثیبسی آًْب سا دٍثبسُ دْي وشد.
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رٍش ٍ ترًاهِ کاری اجرای طرح

 - 1اًالّ سػبًی اص ًشیك ػبیز ایٌششًشی ،چبح ثٌش ،ولیخ ّبی سادیَیی ٍ كذا ٍ ػیوبی الجشص خْز ثجز ًبم
هشمبهیبى ،سَػي سٍاثي ٓوَهی ػبصهبى دبسوْب.
 - 2آگبّی دادى ثِ ؿْشًٍذاى دس خلَف ؿشایي الصم خْز اخشای آثیبسی لٌشُ ای آن اص ًَّ ٍ ًحَُ وبؿز گًَِ
ّبی گیبّی هَخَد دس ثبغچِ ٍ خْز اًویٌبى اص ثبصدیذ ٍ اًدبم هشاحل ثٔذی سَػي سٍاثي ٓوَهی ػبصهبى دبسوْب.
 - 3ثیز ًبم اص ًشیك ػبیز ٍ یب هشاخِٔ ثِ سٍاثي ٓوَهی هٌبًك ٍ سىویل فشم دسخَاػز ثبصدیذ سَػي هشمبهی.
 - 4ثبصدیذ ٍ ثشسػی اهىبى اخشای ػیؼشن آثیبسی لٌشُ ای ثشحؼت فشم دسخَاػز ؿْشًٍذ  ،سَػي گشٍُ آة ػبصهبى
دبسوْب.
 - 5اسائِ ًشح اٍلیِ دیـٌْبدی سَػي گشٍُ آة ػبصهبى دبسوْب.
 - 6ثشآٍسد لیؼز لَاصم ٍ لیوز اخشای ًشح سَػي گشٍُ آة ػبصهبى دبسوْب.
ٍ - 7اسیض ّضیٌِ ػْن هشمبهی ٍ اسائِ فیؾ ثِ اهَس لشاس دادّبی ػبصهبى سَػي هشمبهی.
 - 8اهوبی سَافمٌبهِ دغ اص اًدبم هشاحل لبًًَی فی هب ثیى هشمبهی ٍ اهَس لشاسدادّبی ػبصهبى دبسوْب.
 - 9دسیبفز اثالٕ دػشَس اخشای وبس سَػي گشٍُ آة ػبصهبى دبسوْب.
 10ا-خشای ػیؼشن آثیبسی سَػي گشٍُ آة ػبصهبى دبسوْب.
- 11اسائِ دػشَس الٔولْبی ثْشُ ثشداسی ٍ ًگْذاسی ثِ ثْشُ ثشداس سَػي گشٍُ آة ػبصهبى دبسوْب.
- 12سىویل ٍ سبییذ كَسسدلؼِ سحَیل سَػي ًشفیي.
- 13دش وشدى فشم اسصؿیبثی سَػي هشمبمی.
دستاٍرد ّای حاصل از اجرای طرح
ثشای همبثلِ ثب ثحشاى ون آثی دس وـَس ثِ ٍیظُ ثب سَخِ ثِ فشاٍاًی ٍلَّ خـىؼبلی ّبی َّاؿٌبػی ّ ،یذسٍلَطیهی
ٍ اوَلَطیهی ٍ دس ًِش گشفشي ایٌىِ هلشف اًشطی دس وـَس دس همبیؼِ ثب ػبیش وـَسّب صیبد اػز ؛ ثشًبهِ سیضی هٌبثْ آة ثِ
ٌَٓاى یه فشآیٌذ اكَلی ثشای دػشیبثی ثِ سَػِٔ دبیذاس ،وبّؾ فمش ،ووجَد آة ٍ سلبثز غیشٓبدالًِ ثشای سخلیق ٍ
هلشف آى الضاهی اػز ثِ ًَسی وِ ایي اهش هَخت دبیذاسی هٌبثْ آة دس صهیٌِ ّبی اخشوبٓی ،الشلبدی ٍ صیؼز هحیٌی
سا هَخت هی ؿَد  .اص ایٌشٍ كشفِ خَیی دس هلشف آة اص ًشیك ثىبسگیشی سٍؿْبی ًَیي آثیبسی هبًٌذ آثیبسی لٌشُای
هیسَاًذ دس ایي صهیٌِ ثؼیبس سبثیشگزاس ثبؿذ ٍ ثبٓث فشاّن ؿذى صهیٌِ ّبی الصم ثشای دػشیبثی ثِ سَ ػِٔ دبیذاس ،اص ًشیك
ثْیٌِ ػبصی دس هلشف آة وِ خَد هٌدش ثِ حفبُز اص ایي هبدُ حیبسی هی گشدد سا هَخت ؿَد  .ثٌبثشایي ػیؼشن ّبی
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آثیبسی سحز فـبس ثَیظُ آثیبسی لٌشُ ای سا اص ًِش وبسائی صیبد دس افضایؾ ساًذهبى هلشف آة  ،هی سَاى ساُ حل هٌوئي
ثشای ًیل ثِ اّذاف روش ؿذُ دس فَق ثِ حؼبة آٍسد.
اّذاف ٍ ًشبیدی وِ ثب اخشای ػیؼشن ّبی آثیبسی لٌشُ ای لبثل حلَل هی ثبؿٌذ ٓجبسسٌذ اص :
 - 1وبّؾ هیضاى هلشف آة ثبغچِ وِ وبّؾ ثشداؿز اص هٌبثْ آة سا دس دی داسد ،
 - 2وبّؾ ّضیٌِ ّبی سبهیي آة ثبغچِ ،
 - 3وبّؾ ّضیٌِ ّبی آثیبسی اص خولِ ًیشٍی اًؼبًی ٍ كشفِ خَیی دس صهبى آثیبسی ،
 - 4افضایؾ ٓولىشد ٍ ساًذهبى آثیبسی ،
 - 5سؿذ هٌلَة ووی ٍ ویفی گیبّبى ثبغچِ .
پیطٌْادّا
اص آًدب وِ ًشح اخشای اكالح الگَی ثْیٌِ ػبصی هلشف آة دس ثبغچِ ّبی هٌبصل

یه ًشح هـبسوشی ثَدُ ٍ

ٓولیبسی ؿذى آى هٌَى ثِ كشف ّضیٌِ سَػي ػبصهبى دبسوْب ٍ فوبی ػجض ؿْشداسی وشج اص یه ًشف ٍ ؿْشًٍذاى
اص ًشف دیگش هی ثبؿذ ؛ لزا ثِ هٌَِس سَػِٔ ًشح ٓالٍُ ثش سبهیي آشجبسار ٍ ثَ دخِ ّبی الصم سَػي دٍایش ریشثي ،
ًیبص ثِ اخشای ثشًبهِ ّبی اًالّ سػبًی همشوی ٍ وبسآهذ هی ثبؿذ  ،سب اص ایي ًشیك افضایؾ آگبّی دس صهیٌِ هضایب ٍ
لضٍم اػشفبدُ اص سٍؽ ّبی آثیاسی سحز فـبس ثِ خلَف آثیبسی لٌشُ ای دس ثبغچِ ّب حبكل ؿذُ ٍ صهیٌِ ّبی الصم
ٍ هٌبػت هـبسوز ؿْشًٍذاى دس اخشائی ؿذى ایي ثشًبهِ دس ػٌح گؼششدُ فشاّن گشدد .اص خولِ ایي ثشًبهِ ّب هی سَاى
ثِ هَاسد ریل اؿبسُ ًوَد :
 - 1سـىیل والػْبی آهَصؿی ثشای وبسوٌبى فوبی ػجض،
 - 2سـىیل نالػْبی آهَصؿی ثشای ؿْشًٍذاى ،
 - 3سْیِ ٍ سىثیش خضٍار آهَصؿی ٍ سشٍیدی ثشای ؿْشًٍذاى ،
 - 4دس ًِش گشفشي ػمف آشجبسی هَسد ًیبص خْز هـبسوز ثشای اخشای هـبسوشی ثشًبهِ آثیبسی لٌشُ ای دس ثبغچِ
ّبی هٌبصل ،
 - 5دس ًِش گشفشي خبیضُ ثشای افشاد هـبسوز وٌٌذُ دس اخشای ًشح آثیبسی ليسُ ای خْز سـَیك ٍ خلت هـبسوز
ثیـشش ؿْشًٍذاى .
هٌبثْ
ٓ - 1لیضادُ ،ا ،1376 ،اكَل ٍ ٓولیبر آثیبسی لٌشُ ای ،داًـگبُ اهبم سهب (ّ).
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