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 -1-1تیاى هؼالِ
تاوٌَى ؿاخقّا ٍ هذلّای هتؼذدی تشای ػٌجؾ ٍضؼیت آب وـَسّا تِ واس گشفتِ ؿذُ اػت اص جولِ
هیتَاى تِ ؿاخق فالىي ،1ؿاخق تٌؾ آب ّیذسٍلَطی ،2ؿاخق ووثَد آب اجتواػی ٍ 3ؿاخق فمش آتی
( (WPIاؿاسُ وشدّ.ذف اص اػتفادُ ایي ؿاخقّا،ػٌجؾ هیضاى پایذاسی تخؾ آب اػتّ .ش چٌذ ؿاخقّای
فَق اص ّذف یىؼاًی تشخَسداسًذ ،اها ًگشؽ آًْا دس اسصیاتی هتفاٍت اػت.اص ایي ،ؿاخقّا هیتَاى تشای آگاُ
ػاصی لـش ٍػیغتشی اص جاهؼِ دس ساتطِ تا پیـشفت ٍضؼیت پایذاسی اػتفادُ وشد.
هؼایل هشتَط تِ یىپاسچِ ؿذى هذیشیت هٌاتغ آب وِ ؿاهل هٌاتغ آب ٍ تماضا ،واّؾ فمش ٍ افضایؾ تَاى اهشاس
هؼاؽ ،اػتفادُ اص صهیيّای وـاٍسصی ٍ ،هؼایل هشتَط تِ هحیط صیؼت هاًٌذ فشػایؾ ٍ حفظ جٌگلّا
هیؿَد هَاسدی ضشٍسی ّؼتٌذ وِ هیتَاًٌذ تِػٌَاى پایِای تشای تَػؼِ تشًاهِّای تْثَد هٌاتغ آب هَسد
اػتفادُ لشاس گیشًذ ٍ چگًَگی تاثیشایي هؼایل تشای ًؼل حال حاضش ٍآیٌذُ سا تَضیح دٌّذ (Jakeman et

).al.2005
تشای سػیذگی هؼایل پیچیذُ ٍ هثْن هشتَط تِ آب احتؼاب هحیط صیؼت هؼیاسّای اجتواػی ٍ التلادی
حیاتی ّؼتٌذ .(Loucks And Gladwell, 1999) .اصایي سٍ دسایي تحیك  WPIوِ اتضاسی تشای اسصیاتی یىپاسچِ
اص اػتشع ٍ ووثَد آب استثاط تشآٍسدّای فیضیىی دػتشػی تِ آب تا هتغییشّای اجتواػی ٍ التلادی اػت
تشسػی ؿذُ اػت.
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دس فلل اٍل ولیات طشح ؿاهل هؼشفی هٌطمِ هَسدهطالؼِ اّذاف ٍاّویت ٍضشٍست تحمیك تَضیح دادُ ؿذُ
اػت.
دس فلل دٍم تِ هطالؼات ًظشی ٍ پیـیٌِ اًَاع ؿاخق ّا ٍؿاخق فمش آتی پشداختِ ؿذُ اػت
دس فلل ػَم هتذٍلَطی ٍؿاخق فمش آتی تِ ّوشاُ جذاٍل آى دس حَضِ هَسد هطالؼِ آٍسدُ ؿذُ اػت.
دس فلل چْاسم هؼشفی ًشم افضاس  ٍ Arc GISهحذٍدُ تٌذی تا اػتفادُ اصایي ًشم افضاس تَضیح دادُ ؿذُ اػت.
دس فلل پٌجن ًتایج حاكل اص تشسػیّای اًجام ؿذُ تا ؿاخق فمش آتی دس حَضِ هَسد هطالؼِ هَسد تشسػی
لشاس گشفتِ ٍدس اًتْا جوغتٌذی ًتایج تذػت آهذُ ٍ پیـٌْاداتی تشای اداهِ تحمیك آٍسدُ ؿذُ اػت.

-2-1اّذاف تحمیك
ّذف ًْایی اص اًجامایي پظٍّؾ تشسػی ٍ اسصیاتی تخؾ آب حَضِ آتشیض صّشُ جْت ًماط ضؼف ٍ لَت آى
اػت.
دػتاٍسدّای حاكل اصایي تحمیك ًیض ػثاستاًذ اص:
اسائِ ػاختاسی ثاتت تِ هٌظَس اسصیاتی هؼتوش دس تخؾ آبً ،ظاست پیَػتِ تش ػولىشد ٍ وٌتشل ًماط ضؼف ٍ
لَت آى؛
تشسػی ٍضؼیت وًٌَی تخؾ آب حَضِ صّشُ اص جٌثِّای هختلف دس تشاتش تا ػولىشد گزؿتِایي تخؾ،
ّوچٌیي همایؼِ آى تا ٍضؼیت ػولىشدی تخؾ آب دس ػایش حَضِّای هـاتِ اػت.
-

ؿٌاػایی پتاًؼیلّای تَػؼِ حَضِ صّشُ اص هٌظش هٌاتغآب
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-3-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش آن
همایؼِ ًحَُ هذیشیت هٌاتغ آب دسوـَس تا اػتاًذاسّای جْاًی ًـاى هیدّذ وهِ ههذیشیت هٌهاتغ ٍ رخهایشآب
وـههَسوِ وههاایی اػههتشاتظیه هحؼههَب هههیؿههَد ،تؼههیاس ضههؼیف اػههت .طثههك آهاسّههای ٍصاست ًیههشٍ
دسوـَساص131هیلیاسد هتشهىؼة پتاًؼیل ػااًِ آب تجذیذ ؿًَذُ  92دسكذ دستخؾ وـاٍسصی 6 ،دسكهذ دس
تخؾ ؿشب ؿْشی ٍ سٍػتایی ٍ تٌْا  2دسكذ دستخؾ كٌؼت هلشف هیؿَد دسؿشایطی وهِ طثهك هیهاًگیي
جْاًی ػْن وـاٍسصی اص پتاًؼیل هٌاتغ آب تجذیذ ؿًَذُ  71دسكذ ،ػْن هلشف  8دسكهذ ٍ ػهْن كهٌؼت
 22دسكذ اػت .اص جولِ دایل پیاهذّای ًاهطلَب دس تخؾ آب پذیذُّای طثیؼی خـىؼالی
هحذٍدیت راتی هٌاتغ آب ،صهیٌِ سا تشای تشٍص خـىؼالیّای ؿذِِِِِِیذ ؿذیذ دس تخؾّایی اص وـَس تیـتش وهشدُ
اػت .خـىؼالی پذیذُ ای غیشطثیؼی ًیؼت ،اها اتؼاد ٍ اثشات تخشیثی آى تِ ًؼثت ؿذت ٍ هَلؼیت جغشافیایی
هتفاٍت اػت .وـَس ها یه دٍسُ خـىؼالی اللیویداسد وِ غالثاً دس دٍسُّای  30 ٍ 10ػالِ اتمهاق ههیافتهذ ٍ
جلَگیشی اص آى دس دػت ها ًیؼت ،اها تایذ تا پیاهذّای خـىؼالی هماتلِ ًوَد .هماتلِ تا پیاههذّای خـىؼهالی
صهاًی هَفك اػت وِ تا پیؾتیٌی ٍ تشًاهِسیضی دٍسُّای خـىؼالی ٍایجاد ظشفیتّای اصم ّ ،ن دس تؼذ تأهیي
ٍ ّن دس تؼذ هلشف تا سٍؿی پایذاس تِ ػثَس اص دٍسُ خـىؼالی ًایل آئین.
▪ هتماضیاى
تؼذ اص هحذٍدیت راتی هٌاتغ آب وِ چالؾ ػظیویاػت ،هلشفوٌٌهذگاى ًیهض چهالؾ تضسگتهشی سا تهِ ٍجهَد
هی آٍسًذ .وویت ٍ ویفیت هلشف ،سلاتت دس هلشف ،ػذم تؼادل دس ؿیَُّای اػهتفادُ ٍ كهذهِای وهِ اصایهي
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حیث تِ هٌاتغ آب ٍ ًْایتاً هحیط صیؼت ٍاسد هیآیذً ،یاص تِ تشًاهِسیضی ٍ هذیشیت اكَلی دس واّؾ تثؼهات ٍ
اثشات آى داسد .اص جولِ هلشف وٌٌذگاى هْن ،تخؾ وـاٍسصی اػت وهِ دس ػهال ً 13۳0یهاص آتهی خهَد سا تهِ
هوِِِیضاى  46دس كذ اص آبّای ػطحی ٍ  54دس كذ اص آبّای صیشصهیٌی تأهیي وشدُ اػت.
▪ واّؾ ویفیت هٌاتغ آب
هٌاتغ آب دس اثش تْشُتشداسی ٍ اػتفادُ تیسٍیِ ّوَاسُ دس هؼشم آلَدگی ٍ یا واّؾ ویفیت تَدُ اػت .هلشف
سٍتِ سؿذ دس تواهیػشكِّای هلشف اػن اص ؿشب ،كٌؼت ،خذهات ٍ وـهاٍسصی پیاههذّای تغییهش ٍ وهاّؾ
ویفیت سا تِ دًثال داسًذ .دس حال حاضش حذٍد  2۲هیلیاسدهتشهىؼة اص پؼابّای وـاٍسصی  ،ؿْشی ٍ كهٌؼتی
وٌتشل ًـذُ ٍجَد داسد وِ خطش تالمَُای تشای واّؾ ویفیت هٌاتغ آب اػت ٍ پیؾتیٌی هیؿَد ایهي سًٍهذ دس
ػال  1400تِ حذٍد  40هیلیاسد هتشهىؼة تشػهذ .تثؼهات وهاّؾ ویفیهت ٍ آلهَدگی هٌهاتغ آب تاػهث ؿهیَع
تیواسیّای هختلف اػت.
تٌاتشایي تِ هٌظَس تْثَد ٍ استماء ػولىشد تخؾ آب وـَس ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص هٌاتغ آب هَجَد ،تایذ ػولىشد ایي
كٌؼت تطَس هؼتوش اسصیاتی ؿذُ ٍ ًماط لَت ٍ ضؼف آى هـخق ؿَد تا دس كَست لهضٍم الهذاهات اصم دس
جْت افضایؾ واسایی ػولىشد آى اًجام ؿَد.
 -4-1سواالت و فرضیههای تحقیق
ػَاات تحمیك
 دس حَضِ آتشیض ووتش تَػؼِ یافتِ هاًٌذ حَضِ آتشیض صّشُ چگًَِ هیتَاى ٍضؼیت تخؾ آب سا اص جٌثِّایهختلف هاًٌذ هٌاتغ ،هلاسف ،دػتشػی ،ظشفیت ٍ هحیط صیؼت اسصیاتی وشد؟
 تشای ػٌجؾ ػولىشد ػیؼتنایيگًَِ حَضِّا چگًَِ ؿاخقّای اسصیاتی سا هیتَاى تجویغ وشد؟http://andishmandproject.com/
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فشضیِ تحمیك
ؿاخق فمش آتی اس پٌج هحَس اكلی تـىیل ؿذُ اػت.ایي هحَسّا ػثاستٌذ اص :هٌاتغ ،دػتشػهی ،ظشفیهت،
هلشف ،هحیط صیؼت .دس هحَس هٌاتغ ،هؼوَا هٌاتغ آب داخلی ٍ خاسجی یؼٌی آبّای ٍسٍدی تِ داخل هٌطمِ
دس ًظش گشفتِ هی ؿَد .دسایي تحمیك ،تاسًذگی تِ ػٌَاى آبّای داخلی ٍ آبّای ٍسٍدی اص حَضِّای هجاٍس
تِ صیش حَضِ تؼٌَاى آبّای خاسجی دس ًظش گشفتِ هیؿَد .حجن آبّای صیش صهیٌی ًیض اص دیگهش پاساهتشّهای
هْن تِ ؿواس هی آیذ .دس هحَس دػتشػی ػِ صیش هؼیاس دس ًظش گشفتِ هیؿَد .وِ ؿاهل آب آؿاهیذًی تْذاؿهتی،
فاضالب تْذاؿتی ٍ صهیيّای لاتل وـت هیؿَد .پاساهتشّای هزوَس اص طشیك آههاس ٍ اطالػهات هَجهَد لاتهل
هحاػثِ اػت .تشای هحَس ظشفیت ،وِ ًمؾ تَػؼِ اًؼاًی دس آى تؼیاس پش سًگ اػت ،هؼیاسّای ػهشاًِ رخیهشُ
آب ٍ ػشاًِ صهیٌْای وـاٍسصی هذسى تایذ هحاػثِ گشدد .هحاػثِ ػشاًِ رخیشُ آب ،حجهن هخهاصى احهذاثی دس
صیش حَضِ دس ًظش گشفتِ هیؿَد .الثتِ حجن آب دسیاچِّا ًیض هی تَاًذ دس ًظش گشفتِ ؿَد .هؼهاحت صهیٌْهای
وـاٍسصی ٍ اػتفادُ اص ػیؼتن وـاٍسصی هذسى ًیض اص دیگش هؼیاسّایایي هحَس تِ حؼاب ههیآیٌهذ .دس هفْهَم
ظشفیت توؼٌای ٍجَد صیش ػاختْا جْت تْشُ تشداسی اص هٌاتغ آب هٌطمِ ،اّویت ٍیظُای داسد .دس تخؾ هلشف
ًیض هؼیاس آب ؿشب ،تْذا ؿت ،كٌؼت ٍ وـاٍسصی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػهت ٍ .دس ّهش ههَسد تایهذ ػهشاًِ آب
هشتَطِ هحاػثِ گشدد .دسخلَف هحَس هحیط صیؼت ؿاخق پایذاسی هحیط صیؼهت ،هؼیهاس اكهلی اػهت ٍ
تشای هحاػثِ آى ،ؿاخق ویفیت ،ؿاخقّای ویفیت ،تٌؾ آتی ٍ تٌَع صیؼت هحیطی ،هالن لشاس هیگیشد.
 -5-1قلمرو تحقیق
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حَضِ آتشیض سٍدخاًِّای جشاحی-صّشُ دس داهٌِّای جٌَتی صاگهشع هیهاًی ٍالهغ ؿهذُ ٍاص دٍ صیهش حَضهِ
هؼتمل ٍ جذا اص یىذیگش وِ دس هجاٍست ّن ٍالغ ؿذُاًذ تـىیل ؿذُ گشدیذُ ٍتِ دلیل ؿثاّتّایی وِ تِ ّهن
داسًذ دس لالة یه ٍاحذ دیذُ ؿذُ اػت لؼوت غشتی حَضِ دس اػتاى خَصػتاى لؼوت هیاًی دس اػهتاىّهای
خَصػتاى ٍ وْىیلَیِ ٍتَیش احوذ ٍ لؼوت ؿشلی دس اػتاى فاسع ٍالغ ؿذُ اػت دس تمؼهینتٌهذیّهای دفتهش
هطالؼات پایِ هٌاتغ آب حَضِ آتشیض جشاحی صّشُ چْاسهیي حَضِ اصحَضِ دٍم هطالؼاتی (خلیج فاسع) تهَدُ
ٍتا وذ  24هـخق اػت.
3هجوَع هؼاحتایي حَضِ  41788ویلَهتش هشتغ اػت وِ 18644ویلَهتش هشتغ آى یا هؼادل 45/7دسكهذ آى سا
هٌاطك وَّؼتاًی ٍ  22144ویلَهتش هشتغ هؼادل  54/ 3دسكذ آى سا دؿت ٍ وَّپایِ تـىیل هیدّذ.
ؿْشّای تْثْاى ،ؿادگاى ،ساهـیش ،ساهْشهضّ ،فتگل ،تاؽ هله ،اسدواى فاسعًَ ،س آتاد هوؼٌی ،دٍگٌثذاى ٌّذیجاى
ٍدّذؿت دسایي حَضِ لشاس داسًذ.ایي حَضِ آتشیض تا  41788ویلَهتش هشتغ هؼاحت یىی اص حَضِّای آتشیهض
دسجِ دٍ ػی گاًِ وـَس سا تـىیل هیدّذ وِ تخؾّایی اص اػتاىّای فاسع ،خَصػهتاى ٍ وْىیلَیهِ ٍ تهَیش
احوذ سا دس تش هیگیشد .حَضِ آتشیض هَسد هطالؼِ ،تا تَجِ تِ آتشیض سٍدخاًِّای هَجهَد دس آى ٍ ٍیظگهیّهای
ّیذسٍطئَلَطیىی تِ  24هحذٍدُ هطالؼاتی تِ ًامّای ؿادگاى ،ساهْشهض ،دالَى-هیذاٍٍد ٍ ،تهاؽ هلهه  ،كهیذٍى،
جایضاى ،تْثْاى  ،تخت دساصٌّ ،ذیجاى ،صیذٍى ،لیـتش  ،دٍ گٌثذاى-چْاستیـِ ،خیش آتاد  ،ػشپشی ،دّذؿهت،

ؿاُ تْشام ،اهام صادُ جؼفش ،دؿت سػتن ،تاؿتًَ ،س آتاد هوؼهٌی ،فْلیهاى ،ػهشاًجیله ،وَدیهاى-ػهشواُ ٍ
اسدواى -چـوِ ػفیذ تمؼین ؿذُ اػت.
تضسگتشیي هحذٍدُ هطالؼاتی تِ ًام" ؿادگاى" داسای ٍػؼتی هؼادل  13328ویلَهتش هشتغ تَدُ وِ  5954ویلهَهتش
هشتغ آى سادؿت آتشفتی تـىیل هیدّذ وَچىتشیي هحذٍدُ هطالؼاتی تا  275ویلَهتش هشتغ" دٍ گٌثذاى -چْهاس
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تیـِ" ًام داسد وِ  29ویلَهتش هشتغ آى دؿت آتشفتی هیتاؿذٍ .ػؼت دؿتّای آتشفتی حَضِ آتشیهض سٍدخاًهِ
صّشُ  -جشاحی حذٍد  11991ویلَهتش هشتغ اػت وِ حهذٍد  29دسكهذ وهل حَضهِ آتشیهض تهَدُ ٍ استفاػهات
هـشف تش آى  28797ویلَهتش هشتغ یؼٌی حهذٍد  71دسكهذ اص هؼهاحت حَضهِ آتشیهض سا تهِ خهَد اختلهاف
هیدٌّذ .ؿوال ٍ تخؾ هشوضیایي حَضِ سا تا تَجِ تِ دس ًظش گشفتي گؼتشؽ استفاػات صاگشع هیتَاى یهه
ًاحیِ وَّؼتاًی ٍ دًثالِ جٌَتی آى سا وِ دس كفحِ خَصػتاى لشاس گشفتِ اػت هیتَاى ًاحیِ دؿهتی هحؼهَب
ًوَد .هحَسّای اكلی استثاطی ؿاهل هحَس جٌَتی حَضِ صّشُ-جشاحهیًَ ،سآتهاد –دٍگٌثهذاى ،دٍ گٌثهذاى-
تْثْاى ،تْثْاى –آغاجاسی ٍ آغاجهاسی – اهیذیهِ هحهَس جٌهَب ؿهشلی حَضهِ ،حَضهِ ػهپیذاىًَ -سآتهاد
هحَسجٌَب غشتی حَضِ ،اهیذیِ – تٌذ هاّـْش ٍ تٌذس هاّـْش -ؿادگاى هحَس غشتی حَضِ ،اهیذیِ -ساهـهیش
ٍهحَس ؿوالی آى ساهْشهضّ -فتگل هی تاؿذ وِ تِ كَست جادُ تا یىذیگش استثاط داسًذ .اص اَّاص تها تٌهذس اههام
خویٌی ٍ اص تٌذس هاّـْش تا اهیذیِ هیتَاى اص طشیك سیلّای ساُ آّي تشدد ًوَد .حَضِ آتشیض جشاحهی -صّهشُ
ؿاهل دٍ سٍدخاًِ اكلی جشاحی ٍ صّشُ ههیتاؿهذ .سٍدخاًهِ جشاحهی خهَد اص تلفیهك دٍ سٍدخاًهِ ههاسٍى ٍ
ساهْشهضٍ سٍدخاًِ صّشُ اص تْن پیَػتي سٍد خاًِّای فْلیاى ٍ خیش آتاد تَجَد آهذُاًذ .هؼاحت حَضهِ آتشیهض
سٍدخاًِ صّشُ تاایؼتگاُ دّوال ٍالغ دس اًتْای حَضِ  13163/52ویلَهتش هشتغ تَدُ وِایيایؼهتگاُ دس هَلؼیهت
 49 41 59طَل ؿشلی ٍ  31 31 29ػشم ؿوالی ٍ هتَػط آتذّی ػااًِ سٍدخاًِ تا هحهلایهيایؼهتگاُ91/43

هتش هىؼة دس ثاًیِ هیتاؿذ.
حَضِ آتشیض صّشُ ٍ جشاحی اص ًظش هٌاتغ آتی ٍ اص جولِ چـوِّای پش آتی وِ اص هخاصى واسػهتی ػهش چـهوِ
هیگیشًذ ،یىی اص هْوتشیي حَضِّای آتشیض وـَس تِ ؿواس هیسٍد .فشاٍاًی سیضؽّها جهَی تهِ ٍیهظُ دس ػهش
ؿاخِّای ایي حَضِ پتاًؼیل لاتل تَجْی اص هٌاتغ آب ػطحی ٍ صیش صهیٌی ساایجاد ًوَدُ اػهت .چـهوِّهای
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هْویدسایي حَضِ ظاّش هی ؿًَذ وِ ًـاى دٌّذُ پتاًؼیل لاتل تَجِ هٌاتغ آب واسػهتی دسایهي هٌطمهِ وـهَس
اػت .دس حَضِ صّشُ ٍ جشاحی تؼذادی اص هحذٍدُّای هطالؼاتی تحهت پَؿهؾ ؿهشوتّهای آب هٌطمهِای
فاسع ،وْىیلَیِ تَیش احوذ ٍ ػاصهاى آب ٍ تشق خَصػتاى لشاس گشفتِ اػت .دؿهتّهای آتشفتهی ایهي حَضهِ
ػوذتاً دس ًاٍدیغّا تـىیل ؿذُ ٍ اها تا ٍػؼتایجاد ؿذُ اػت ًحَُ گؼتشؽ دؿهتّهای آتشفتهی دس جلگهِ
خَصػت اى تا صاگشع هشتفغ ٍ چیي خَسدُ هتفاٍت اػت .دس جلگِ خَصػتاى پٌِّْای آتشفتی گؼتشدگی تیـتشی
دس همایؼِ تا دؿت ّای صاگشع هشتفغ ٍ چیي خَسدُ داسًهذ .ضهخاهت آتشفهت دس دؿهتّهای ٍػهیغ جلگهِ
خَصػتاى ًیض تیؾ اص دؿت ّای ٍالغ دس استفاػات اػت  .تذیي تشتیة تا تَجِ تِ گؼتشؽ ٍ ضخاهت سػَتات
ًاپیَػتِ ٍ ٍضؼیت تغزیِ ،آتخَاىّای آتشفتی تا تَاى آتذّی هتفاٍت تِ ٍجَد آههذُاًهذٍ .ػهؼت دؿهتّها دس
هحذٍدُ ّای هطالؼاتی ٍالغ دس اػتاى خَصػتاى تیؾ اص ػایش ًماط حَضِ تَدُ ٍ تِ حذٍد  12111ویلَهتش هشتغ
هیسػذ .گؼتشدُتشیي دؿت آتشفتی تا هؼاحت  5954ویلَهتش هشتغ دس هحهذٍدُ هطالؼهاتی ؿهادگاى ٍالهغ ؿهذُ
اػتٍ .ػیغ تشیي آتخَاى آتشفتی ًیض دس ّویي هحذٍدُ ؿىل گشفتِ اػت.
ضخاهت آتخَاى ،دس هحذٍدُّای هختلف ٍدس لؼوتّای هخلف ّش هحذٍدُ هتفاٍت اػتً .هَاحی هخهشٍط
افىٌِای ٍ لؼوتّای هشوضی دؿتّای آتشفتی تیـتشیي ضخاهت سا داسا تَدُ ٍ تِ طشف حَاؿهی دؿهتّها اص
ضخاهت آًْا واػتِ هیؿَد .دس هٌاطك ؿوالی ایي حَضِ ػٌگّای وشتٌاتِ ًمؾ هْوی دس تـىیل هخهاصى آب
صیش صهیٌی داسًذ .هحذٍدُ ّای هطالؼاتی ٍالغ دس تخؾ ؿوالی ٍ هشوضی حَضِ آتشیض اص دیذگاُ هٌاتغ آب ػاصًذ
ػخت ًؼثت تِ ػایش هحذٍدُّای هطالؼاتی حائض اّویت تیـتشی هیتاؿهٌذ ٍ هْوتهشیي هٌهاتغ آبػهاصًذّای
ػخت حَضِ دسایي هحذٍدُّا ٍالغ ؿذُ اًذ .دس هحهذٍدُ هطالؼهاتی صّهشُ – جشاحهی ،دٍ دسیاچهِ هلهٌَػی
هشتَط تِ ػذ وَثش ٍ ػذ هاسٍى هجوَػاً تِ ٍػؼت  41/2ویلَهتش هشتغ ٍجَد داسدّ .وچٌیي دسایي حَضِ 334
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حلمِ چاُ هـاّذُای ٍجَد داسد .تیـتشیي تؼذاد چاُ هـاّذُای تا  89حلمِ دس هحذٍدُ هطالؼاتی ساهْشهض لهشاس
داسد .آتخَاى دؿت ساهْشهض اص ًَع آصاد ٍ تحت فـاس تهَدُ ٍ چهاُّهای هـهاّذُای دسایهي دٍ آتخهَاى ایجهاد
ؿذُاًذ .هحذٍدُّای هطالؼاتی دّذؿت ،تْثْاى صیذٍى ٍ جایضاى وِ داسای آتخَاى آصاد ٍ تحت فـاس هیتاؿهٌذ،

تِ تشتیة تا  22ٍ 22 25 39حلمِ چاُ هـاّذُای دس هشتثِّای تؼذی لشاس داسًذ .ػهپغ آتخهَاىّهای اههام صادُ
جؼفش ًٍَسآتاد تا  19ٍ 21حلمِ چاُ هـاّذُای دس جایگاُ تؼذی لشاس هیگیشًذ .آتخَاىایي دٍ دؿت اص ًَع آصاد
هیتاؿذ .ووتشیي چاُّای هـاّذُای تا  1حلمِ هشتَط تِ هحذٍدُ هطالؼاتی خیش آتاد اػت.
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