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 چکیذه

-زِان ةَ آٌِا واةصتحَدرغد از زيػیث  20-25ىیً کٍٍده آب ىّرد ٌیاز ىردم زِان اشث کَ أىٍاةع آب کارشحی از ىِيحریً ىٍاةع ج

ةا جِیتَ ، پژوُضدر ایً دارٌد.  ای ٌیازای ةَ ىدیریث ویژهدنیم ىاُیث جغذیَ ٌلعَای كرار دارٌد و ةَ اٌد؛ ایً ىٍاةع جضث فظار فزایٍده

 ُتایصفتاتحی، ىضتدودیث ُتایزونجتیتیً ، ضتيً COPیاشّج ةا اشحفاده از روش  ةکٍار ةآةخّان کارشحی جٍگپذیری ٌلظَ آشیب

اٌحلال  ةرایآوری و طٍاشی و جّپّگرافی ىرةّط ةَ ىٍعلَ ىّرد ٌظر زيعُای زىیًدر اةحدا اظالغات و ٌلظَ .پیظٍِادی ٌیز ارائَ گردید

طتدگی، اتاو و پّطتض ُا و اظالغات ىّرد ٌیاز در راةعَ ةتا وضتػیث کارشتثُا، ٌلظَجِیَ دادهةرای ركّىی طدٌد.  GISةَ ىضیط 

-جِیَ ٌلظَ غّاىم و زیرغاىم ةرایو ىضاشتات ریاضی  غيهیاتد. شپس، جياىی ىیداٌی ةَ غيم آىید و پیيایض گیاُی چٍد ٌّةث ةازد

اٌستام  GISدر ىضتیط  (P( و غاىتم ةتارش )C(، غاىم جيرکتز زریتان )Oُای پّطظی )طاىم غاىم الیَ COPٌظر در روش  ُای ىد

پتذیری دٍُتده داىٍتَ آشتیبةاطد کَ ٌظانىی 2/4جا  6/0ةیً  کارشحی ىٍعلَپذیری آةخّان آشیب لدارٌحایر ٌظان داد کَ ى گردید.

درغد از شعش ىضدوده ىّرد ىعانػَ اشث کَ ةر روی شازٌد  6/1 ،زیادپذیری آشیبةَ ظّری کَ شعش ظتلَ ةا ایهی کو جا زیاد اشث 

شازٌد آشياری، كرار گرفحتَ اشتث؛  ا ةر رویدجدرغد اشث کَ غي 1/77پذیری ىحّشط کّاجرٌر و ىصاصث ىضدوده ةا ظتلَ آشیبدورة 

. ةده، گّرپی و رازو واكع طده اشثدرغدی، ةر روی شازٌدُای پا 2/21پذیری کو ةا شعش ُيچٍیً ةیظحریً ىصاصث ظتلَ ةا آشیب

کو و ایهی کو در ٌظر گرفحتَ  ىحّشط و پذیری زیاد،ٌّاصی ةا درزَ آشیب ةَ جرجیب ةرای III و I ،IIصفاتحی ىضدوده در ٌِایث، شَ 

جتّان ىِيحتریً غّاىتم ىتّدر ةتر ةَ ظّر کهتی ىتی ارائَ گردید. ُای ویژه ُر زون،ُيراه ةا ىضدودیث در كانب ٌلظَ صفاتحی طد کَ

 ُای پّطظی داٌصث.صصاشیث را ةَ جرجیب اُيیث، ىلدار ةارش، جيرکز زریان و الیَ
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 مقذمه. 1
زِتان ةترای ىػتر   ىیهیارد ٌفر در شراشر 2ةیض از 

در . ]12[ ةَ آب زیرزىیٍی واةصحَ ُصتحٍد روزاٌَ آب اّد

جتریً ةصیاری از ٌّاصی، آب زیرزىیٍی ىِيحریً و ىعيئً

غتٍػث و . ]25و  3[ دآیتصصتاب ىتیىٍاةع آب طرب ةتَ 

ای ةتَ آب زیرزىیٍتی ظتّری گصتحردهکظاورزی ٌیتز ةتَ 

ىٍتتاةع آب کارشتتحی ٌیتتز ی تتی از  .]17[ واةصتتحَ ُصتتحٍد

ىیً کٍٍده آب ىّرد ٌیتاز ىتردم زِتان أىِيحریً ىٍاةع ج

 درغد از زيػیث زِان غيدجاً 20-25ةَ ظّری کَ  ،اشث

ایتً  .اٌتدع آب زیرزىیٍی کارشتحی واةصتحَةَ ىٍاة یا کاىالً

و  ءكترار دارٌتد و ةتَ اصیتاای فزایٍتدهىٍتاةع جضتث فظتار 

ُای ةصتیاری از ٌيٌَّ .]9[ ىدیریث پایدار، ٌیاز ىترم دارٌد

ُای کارشحی ةَ غهث دفتً ُا و آةخّانآنّدگی آب چظيَ

ُای طتِری و ىتّاد طتیيیایی در ٌتّاصی پصياٌدُا، زةانَ

جخریتب و آنتّدگی . ]9و  5[ اٌتدىخحهف دٌیا گزارش طده

ةرای ىذتال  .ٌیز رو ةَ افزایض اشث ىٍاةع کارشث در ایران

در داىٍَ کّه ةاةتاکُّی طتیراز، ةتَ ظتّر وشتیػی ىٍتازل 

ىص ٌّی ةر روی شازٌد کارشحی اصتداث طتده اشتث و در 

رُتا ٌيتّدن  .ُای طرب طیراز كرار دارٌدپاییً دشث، چاه

الطتتَ گّشتتفٍدان و شتتایر اصظتتام جهتتف طتتده ةتتر روی 

ُتا ٌیتز شازٌدُای کارشحی ىرجفتع یتا در دااتم فروچانتَ

آةختّان جٍگتة اصحيتال آنتّدگی  .]22[گزارش طده اشث 

ُتای یاشّج ٌیز ةَ غٍّان ی ی از ىِيحتریً آةختّان کٍارة

کَ چٍدیً چتاه آب  کارشحی اشحان کِگیهّیَ و ةّیراصيد

ىیً ةخظتی از آب ىتّرد ٌیتاز ىػتار  ظّر جأطرب ةَ ىٍ

طتتِری یاشتتّج، ُيچٍتتیً وزتتّد دو چظتتيَ پری تتدان و 

ىیً آب طتترب اُتتانی روشتتحای َ ىٍظتتّر جتتأشتتراةحاوه ةتت

در ادتر ُای پرورش ىتاُی، پری دان، ةاغات اظرا  و ظرح

. از ایتً ]8[طیراةَ ٌاطی از جخهیَ زةانَ گزارش طده اشث 

جغذیتَ  پتذیر صّضتةیً ٌّاصی پتر اعتر و آشتیبرو، جػی

ُای کارشحی اىری ضروری و صیاجی اشتث؛ کٍٍده آةخّان

جّان از ایستاد آنتّدگی در ٌتّاصی چراکَ از ایً ظریق ىی

ُا ةَ ُر ٌلعَ از شتعش آةختّان صصاس یا رشیدن آالیٍده

ی ی از اكتداىات اشاشتی زِتث صفاتتث زهّگیری کرد. 

ُتای زون جػیتیً صتریو و ،زیرزىیٍتی کیفی از ىٍاةع آةی

-جػیتیً زون ةاطتد. یىُای آب زیرزىیٍتی شفره صفاتحی

ُای صفاتحی ةرای ىٍتتع آب و ازترای غيهیتات ىٍاشتب 

ُتای صیتاجی کارةری اراضی در ٌتّاصی اظترا  آن، زٍتتَ

و  1[ اشحفاده پایدار از ىٍاةع ارزطتيٍد آب طترب ُصتحٍد

ىصحهزم اغيانی اشث  ،صفاتث از ىٍاةع آب زیرزىیٍی. ]10

ی چاه و ُو در شعش کم شتفره ةایتد ازترا کَ ُو در ةاال

پذیری ُيراه ةتا ُای آشیبدر صال صاضر، ٌلظَ. ]4[ طّد

ُتای ُای جػییً زىان پیيایض ةترای ىرزةٍتدی زونروش

صفاتحی و ایيً در ةصتیاری از کظتّرُای اروپتایی ىتّرد 

ٌلظَ صصاشیث و  ارائَةٍاةرایً  .]7[گیرد اشحفاده كرار ىی

از  طتتفافیجػتتّیر  زیرزىیٍتتی، پتتذیری شتتفره آبآشتتیب

ةتَ  .دُتدارائتَ ىتی ىٍاةع آب زیرزىیٍی پحاٌصیموضػیث 

ىدیریحی کَ ادرات زیصتث  وُر جػيی کَ ظتق آن،ظّری 

ایتً ىضیعی آن ةَ غّرت ىصحلیو یا غیر ىصحلیو ىحّزَ 

در  .گتردد ةا آگاُی اجخاذةاید کظّر ةاطد،  ىٍاةع ىِو آةی

ُای ىتدیریث  اغيال طیّهضرورت  واكع، ةا ارائَ ایً ٌلظَ،

یگتر، . ةَ غتارت دگردد ىٍاةع آب در ُر ٌلعَ ىظخع ىی

پذیری ةَ ٌلظَ آشیب اًریصک آنّدگی آب زیرزىیٍی اشاش

 اةتزاری غٍتّان ةتَ پذیریآشیب . ٌلظَ]13[ واةصحَ اشث

 و طتّدىی جِیَ کارشحی شفره پذیریآشیب ارزیاةی زِث

 ریتزیظترح و صفتاتحی ةٍتدیزون ةرای ایپایَ غٍّان ةَ

ُتای ی تی از روش .اشتث طتده پیظتٍِاد اراضتی کارةری

 COPُتای کارشتحی، روش پتذیری آةختّانجػییً آشیب

(، Oُای پّطظی )ةر ىتٍای شَ غاىم الیَایً روش  ؛اشث

ةَ ىٍظّر ارزیتاةی ( P( و وضػیث ةارش )Cجيرکز زریان )

ُتای آب زیرزىیٍتی کرةٍاجتَ در پذیری ذاجی شتفرهآشیب

 طتده اشتثاروپتایی ىػرفتی  COST Action 620كانتب 

. جتتاکٍّن ةصتتیاری از ىضللتتان ایتتً روش را ىتتّرد ]23[

-ٌلظتَ آشتیبدر جضلیلی   :از زيهَ اٌداشحفاده كرار داده

پذیری شفره کارشحی گیالٌغرب در غرب ایران ةا اشتحفاده 

و ضيً ىٍاشتب داٌصتحً  طدهجِیَ  COPو ىدل  GISاز 

ُتای کارشتحی، پذیری شفرهروش ىذکّر در ةرآورد آشیب

پتذیری کتو جتا ٌظان دادٌد کَ ةیظحر ىٍاظلی کتَ آشتیب
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 اٌتدىحّشعی دارٌد در ارجفاغات شازٌد آشياری واكع طتده

پذیری آةخّان کارشحی گُهیً در زٍّب ٌلظَ آشیب .]16[

جِیتَ  COPةا اشتحفاده از روش ٌیز غرب اشحان کرىاٌظاه 

زِث  را کارایی ىٍاشتی ،ىدلایً  کَ طده اشث ةَ ظّری

ٌظتان  ُتای کارشتحیپذیری آةخّانُای آشیبجِیَ ٌلظَ

پذیری ىٍتع صّضتَ چظتيَ ٌلظَ آشیب .]21[داده اشث 

کارشحی ویالٌّوا در زٍّب اشپاٌیا ةا اشحفاده از شتَ روش 

COP+K اشهّوٌی و ،PaPRIKa  َدر پژوُظتی جِیتَ جِی

و ةا آزىایض ردیتاب و ىلایصتَ ایتً شتَ روش، ىتدل  طد

COP+K ىضللتان ایتً ؛ داده طتدجر جظتخیع را ىعهّب

-را ةتَ غٍتّان اةتزار زون COP+Kکتارةرد روش  پژوُض،

داٌٍتد و ةتر ةٍدی صفاتحی در ىٍاظق کارشحی ىٍاشب ىی

پذیری صاغتم از ایتً روش، شتَ زون اشاس ٌلظَ آشیب

-رب پیظتٍِاد ىتیىخحهف زِث صفاتث از ىٍاةع آب طت

جّشتتط ىضللتتاٌی از ُيچٍتتیً  COPروش . ]15[ دٍُتتد

و  ]14[، آفریلتای زٍتّةی ]20[، اشهّوٌی ]6[کظّر ایحانیا 

 ةَ کار گرفحَ طده اشث. ]19[اشحرانیا 

ىرور ةصیاری از ىٍاةع ىرجتط، ةیتاٌگر کتارایی ىعهتّب 

ُتتای پتتذیری آةختتّاندر جِیتتَ ٌلظتتَ آشتتیب COPروش 

در ایتً پتژوُض شتػی طتده  ایً رو،از ةاطد کارشحی ىی

پتذیری آةختّان کارشتحی اشث غالوه ةر جِیَ ٌلظَ آشیب

ةٍتدی ، زونCOPیاشتّج ةتا اشتحفاده از روش  کٍارة جٍگة

پیظٍِادی کَ در ُر زون ةایتد  ُایصفاتحی و ىضدودیث

 ٌیز ارائَ طّد. گردداغيال 

 

 شناسی. روش2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی . 1 .2
در زٍتّب  ة کٍتارهىّرد ىعانػَ ىّشّم ةتَ جٍگت ةىٍعل

 51° 30́ 41̋طركی طِر یاشتّج ةتا ىخحػتات زغرافیتایی 

 30   32  14̋  جا  30° 30́ 55̋ظّل طركی و  51° 40́ 17̋جا  

(. ایً ىضدوده ی تی 1غرض طيانی، واكع طده اشث )ط م 

ایث ةَ کَ در ٌِاشث ُای رودااٌَ ةظار یاشّج َاز زیرصّض

از  پیٌّتتد. جٍگتتة کٍتتاره یاشتتّج غيّىتتاًىتتی کتتارون ةتتزر 

شتتازٌدُای کرةٍاجتتَ و کارشتتحی جظتت یم طتتده و ی تتی از 

ظتّری  ةَ اشث.ىیً آب طرب طِر یاشّج جأىِيحریً ٌلاط 

کَ جّشط چٍدیً صهلَ چتاه غيیتق ةخظتی از آب طتِری 

طّد. جیپ غانب پّطض گیتاُی در ایتً ىّرد ٌیاز پيپاژ ىی

راحتی ةهتّط و کتی و، ُای دصّضَ ىظحيم اشث ةر: گٌَّ

زانزانک، طتً و اٌتّاع گتّن. روشتحای پری تدان ىِيحتریً 

ىٍعلَ ىص ٌّی اشث کتَ در ىضتدوده ىتّرد ىعانػتَ كترار 

جيام آب چظتيَ پری تدان  , ةَ ظّری کَ جلریتاًگرفحَ اشث

ةیتاری ةاغتات آٌِتا کتَ در آةَ ىػر  طرب اُانی روشحا و 

. رشتداٌتد، ىتیاظرا  آةراُتَ اغتهی ىٍعلتَ اصتداث طتده

دوده ىتّرد غهیتَ ىضت ُيچٍیً، چظيَ شراةحاوه در ىٍحِی

ىصتاصث ىضتدوده ىتّرد ىعانػتَ ىعانػَ تِّر یافحَ اشث. 

 18ُ حار و ظّل آةراُتَ اغتهی ىّزتّد در ىٍعلتَ  8880

ىیهیيحتر  860ةاطد. ىحّشط ةارٌدگی در ىٍعلَ کیهّىحر ىی

ىیهیيحتر ةیظتحریً ةتارش  182کَ آذرىاه ةا ىحّشتط اشث 

ااحػاص داده اشث. ٌّشان زیادی ٌیتز در  اّدىاُاٌَ را ةَ 

ةتَ ظتّری کتَ  .طتّدةارٌدگی شتاالٌَ ىظتاُده ىتی لدارى

ىیهیيحتر ةتَ  374ىیهیيحر و صتداكم آن  1695صداکذر آن 

 .ةاطدىی 86و  80ُای جرجیب ىرةّط ةَ شال

ىضتتدوده ىتتّرد ىعانػتتَ در زون طٍاشتتی، از ٌظتتر زىتتیً

ُتای اّرده كرار گرفحَ اشتث. چتیً اتّردگیزاگرس چیً

طتّد. ةارز ىضصّب ىی ُایویژگیىالیو و ج حٌّیک شاده از 

گصم اّردگی و جتادیرات ٌاطتی از گصتهض ىّزتب صتذ  

آٌِا طده اشتث. وزتّد ُا رشّةی یا فظردگی ةػضی از راصار

گر و فرشتایض ُتای ىلتاوم و شتخث در کٍتار ی تدیراصاره

ُای آُ تی ةخػتّص طدید آٌِا ةاغخ ةرزصحَ طدن شتازٌد

گتّرپی -آشياری و فروافحادگی شازٌدُای دیگر از كتیم پاةده

ُای ىٍعلَ غانتتاً زتّان اشتث و در ىصتیر طده اشث. آةراَُ

کٍٍد. در یک ٌگتاه کهتی زریان، جخریب و فرشایض ایساد ىی

شّةی کرةٍاجتَ ُای ر جّان گفث کَ ىٍعلَ غيّىاً از شٍگ ىی

شتاز ةتا و آُک آشياری ةا شعّح و جّپّگرافی اظً و ارجفاع

پّطض گیاُی ىحراکو جا جٍک ط م گرفحَ اشث. شتازٌدُای 

ُای ىٍعلَ غتارجٍد از: گّرپی، پاةده، آشياری، رازو و آةرفث

 (.2و ط م  1دوره کّاجرٌر )زدول 
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 مًرد مطالعٍ حذيدٌممًقٕعت  .1ضکل 

 

 ضىاسٓ محذيدٌ مًرد مطالعٍراَىماْ ساسوذَاْ سمٕه .1جذيل 

 شً
یطٍاششٍگ غالىث شازٌد ٌام   

 ضخاىث ىصاصث

 درغد ُ حار دور دوره دوران )ىحر(

 شٍّزوئیک

 Qt1 - کّاجرٌر
ُای  ُا و ىخروط اف ٍَپادگاٌَ

 آةرفحی كدیيی
5/1 138 کّاجرٌری  10 

 جرشیر

ىیاٌیىیّشً   Mm,cra 
ىارن، کٍگهّىرا و ىاشَ شٍگ كرىز 

 و گچ
3/1 112 رازو  300 

 OMfas انیگّىیّشً
ای  شٍگ آُک ضخیک الیَ جا جّده

 کرم رٌگ و ىارن
4/78 6958 آشياری  350 

 PeEsh,mpd پانئّىیّشً
طیم ااکصحری، ىارن ةا 

ُای شٍگ آُک ىارٌی الیَ ىیان  
1/15 1341 پاةده  200-70  

 Kshgu کاىپاٌیً کرجاشَ ىزوزوئیک
شفید ىایم ةَ آةی ةا ىیان طیم 

ُای ىارن و ىاشَ شٍگ الیَ  
7/3 331 گّرپی  170 
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َاْ محذيدِ مًرد مطالعٍضىاسٓ ي آبزاٍَوقطٍ سمٕه .2ضکل   

 

-از آٌسایی کَ ُد  از ىعانػَ ىٍعلَ ىّرد ٌظتر، زون

آةخّان  پذیری ذاجیجػییً آشیبةٍدی صفاتحی ةر ىتٍای 

 COPاز روش  ،ةاطتدکارشحی ةَ غٍتّان یتک ىختزن ىتی

اشتحفاده پذیری آةختّان آشیبٌلظَ  ةَ ىٍظّر جِیة ]23[

ُای صفتاتحی ىتّرد و ةر اشاس ٌلظَ جِیَ طده، زون طد

. ةٍاةرایً ایً جضلیتق ىتحٍتی اشتث ةتر جتییً گردیدٌظر 

افتتزاری. در اةحتتدا ای، ىیتتداٌی و ٌتترم ىعانػتتات کحاةخاٌتتَ

طٍاشی و جّپّگرافی ىرةّط ةتَ ُای زىیًاظالغات و ٌلظَ

آوری و زِث اٌحلال ةَ ىضیط ٌترم ىٍعلَ ىّرد ٌظر زيع

ُتا و ُتا، ٌلظتَركّىی طدٌد. زِتث جِیتَ داده GISافزار 

طتدگی، اظالغات ىّرد ٌیاز در راةعَ ةتا وضتػیث کارشتث

ااو و پّطض گیاُی ىٍعلَ، چٍد ٌّةث ةازدید ىیداٌی و 

ةَ غيم آید. در ٌِایث، جياىی غيهیتات و  ىیداٌیپیيایض 

ُتای ىضاشتات ریاضی زِث جِیَ ٌلظَ غّاىم و زیرغاىم

و ةتتا  GISدر ىضتتیط ( 3)طتت م  COPىتتد ٌظتتر در روش 

 ، Geoprocessing ،Overlayingجّاةتتتتتع  اشتتتتتحفاده از

Raster Calculator .اٌسام گردید 

ُای ىٍعلتَ ىعانػتاجی شَ دشحَ از اظالغات و ویژگی

 ةاطد کَ ةَ غّرت زیر جػییً طدٌد:ىّرد ٌیازىی

طتّد ایً غاىم ةَ دو زیرغاىتم جلصتیو ىتی :O عامل

)نیحّنتتّژی  OL)ضتتخاىث و ةافتتث اتتاو( و  OSیػٍتتی 

، ىیتداٌیشازٌدُای راٍيٌّی(. ةا پیيتایض چٍتدیً روزه 

ةَ ظتّری کتَ  .ٌلاط ىخحهف جػییً طدضخاىث ااو در 

ضخاىث ااو در ةیظحر ىٍاظق ةَ ویژه ٌتّاصی راٍيتّن 

شازٌد آشياری، کيحر از ٌتیو ىحتر، در ٌتّاصی ةتا پّطتض 

زٍگهی ىحراکو ةیً ٌیو جا صتداکذر یتک ىحتر و در ٌلتاط 

ىضدودی ىاٌٍد ةصحر ةرای از فروچانتَ جتا یتک ىحتر ٌیتز 

ُتای ىظتخع طتده ةتا ىّكػیث ىضدوده .ىظاُده گردید

دتتتث و شتتپس ةتتَ ىٍظتتّر جِیتتَ ٌلظتتَ  GPSاشتتحفاده از 

ىٍحلم گردید. الزم ةَ ذکتر  GISضخاىث ااو ةَ ىضیط 

ُای شازٌد آشياری، َاشث در ةرای ٌّاصی ىاٌٍد داىٍَ جپ

شتتٍگی و شتتٍگالای ىظتتاُده طتتد کتتَ  راٍيتتّن کتتاىالً

در راةعتَ ةتا ةافتث . ةصیاری از ٌلاط آن، فاكد ااو ةّدٌد

 COPدُتی روش ةٍدی و ٌيرهجلصیو ةَ ٌیز ةا جّزَ ااو
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و ٌیز وضػیث ااو ىٍعلَ، ةافث ااو کم ىضدوده ىّرد 

ُتای ىعانػَ، نّىی جػییً گردیتد. شتپس ةتا اٌحلتال داده

 ىٍعلتَ جِیتَ گردیتد. OS، ٌلظتَ GISىذکّر ةَ ىضتیط 

طٍاشتی و وضػیث، ضخاىث و ىضدوده شتازٌدُای زىتیً

طٍاشتی از واصدُای شٍگ زٍس و ىّاد ىحظ هَ ُر کدام

شتازىان  1:100000طٍاشتی ةا اشتحفاده از ٌلظتَ زىتیً

ُتای کظتّر و ةررشتیو اکحظتافات ىػتدٌی  طٍاشیزىیً

 cnجػییً گردید. در ىرصهتَ ةػتد رجتتَ زیرغاىتم  ىیداٌی

ةرای ىٍعلَ ىّرد ىعانػَ ىظتخع طتد و از آٌستایی کتَ 

ةّد. ةاطد، ضریب آن یک اّاُد آةخّان ىضدوده، آزاد ىی

-شپس ظتق دشحّرانػيم ارائَ طده در روش ىذکّر، ٌيره

ُتا دُی ىٍاشب اٌسام طد و ةا ضرب ُر کدام از زیرغاىتم

)زٍس و ضخاىث شازٌد( اظالغتات صاغتم زِتث جِیتَ 

پس از ُيپّطاٌی ىٍحلم گردید؛  GISةَ ىضیط  OLٌلظَ 

غاىم ٌلظَ ىسيّع آٌِا  OLو  OSُای ةٍدی ٌلظَو کالس

O .را ارائَ داد 

ىحفتاوت را ىتد  )شٍاریّ( صانثایً غاىم دو : C عامل

ُتای ةهػٍتده در صفتره اول آن ةتر وزتّد صانثٌظر دارد. 

دوم ةتتر  صانتتثنی کتتَ در صتتا .کیتتد داردشتتعش ىٍعلتتَ جأ

طدگی یا غدم وزتّد کارشتث در ىٍعلتَ وضػیث کارشث

-ىح ی اشث. ةدیِی اشث کَ ُتر چتَ وضتػیث کارشتث

جر ةاطد و یا درز و طت ا  ةیظتحری ىح اىمطدگی ىٍعلَ 

ةاران یا رواٌاب صاغتم از آن ةتَ  ؛ُا ىّزّد ةاطدددر شازٌ

جر و ةا شرغث ةیظحری ةَ درون آةختّان ٌفتّذ ىلدار افزون

جّاٌٍتد ةتَ ُتا ٌیتز ىتیهکٍد؛ کَ در ٌحیسَ اٌّاع آالیٍدىی

راصحی اّد را ةَ آةخّان ةرشاٌٍد و ىّزب آنتّدگی ىٍتتع 

ُرچٍد کَ ةا پیيتایض ىّرد ىعانػَ،  ر ىضدودة. دطّدآب 

جػدادی فروچانَ در شازٌد آشياری جظخیع داده  ،ىیداٌی

شتعضی  ،ُتاةا ایً وزّد از آٌسایی کَ ایتً فروچانتَ ؛طد

ةَ ظتّر كعتع آٌِتا را جّان ٌيیىضدود داطحَ و ٌیز  ٌصتحاً

دوم  یتا صانتث ةهػٍده ةَ صصتاب آورد، شتٍاریّ یک صفرة

ىتد ٌظتر كترار گرفتث.  Cةرای جػییً غاىتم  COPروش 

ةٍاةرایً، در اةحدا ةرای جػیتیً زیرغاىتم غتّارض شتعضی 

(sf ةتتا پیيتتایض )ُتتای و ةتتر اشتتاس ویژگتتی ىیتتداٌی

ژئّىرفّنّژی شازٌدُای راٍيّن یافحتَ در ىٍعلتَ، ٌيتره 

ىرةّط ةَ ایً زیرغاىم جػییً گردیتد. ةتَ ظتّری کتَ ةتا 

-( و وزتّد راصتاره4 درز و ط ا  فراوان )ط مةَ جّزَ 

، ایتً (5)طت م  ُای اٌضالنی طتدید در شتازٌد آشتياری

-ُای ط صحَ طده و درز و ط ا شازٌد ةَ غٍّان کرةٍات

دُی طد. الزم ةَ ذکر اشتث کتَ کارشتث جّشتػَ دار ٌيره

ةَ ظتّری  ؛یافحَ و پیظرفحَ در ایً شازٌد ىظاُده ٌگردید

کارشتحی ةتا جّان اراضی  کَ شازٌدُای آُ ی ىٍعلَ را ىی

شایر شازٌدُای ىٍعلتَ، ةرای ُيچٍیً  .جضّل کو داٌصث

از آٌستتایی کتتَ ُای ىتتارٌی و کتتّاجرٌری، دیػٍتتی شتتازٌ

طدگی یتا ط صتحگی ىظتاُده ٌگردیتد، ُیچگٌَّ کارشث

ٌيره ىرةّط ةَ اراضی غیرکارشحی نضاظ طد. ةرای جػیتیً 

گذاری ٌلظتَ طتیب و ( ٌیز از جرکیب و ارزشsvزیرغاىم )

ٌلظَ طیب ةا اشتحفاده  .ی ىٍعلَ اشحفاده طدپّطض گیاُ

( و ٌلظَ جراکو کیفی پّطض DEMاز ىدل ركّىی ارجفاع )

ُای ای و جدكیق آن ةا ةررشیٌیز از جػاویر ىاُّاره گیاُی

. طتتیب (6)طتت م  جِیتتَ طتتدٌد GISدر ىضتتیط  ىیتتداٌی

و جراکو  ةّدهغيّىی ىٍعلَ ةَ غهث کُّصحاٌی ةّدن زیاد 

ةتَ ظتّری کتَ  ؛پّطض گیاُی آن ٌیز كاةتم جّزتَ اشتث

پّطض آن ةَ غّرت زٍگم ةا شعش پّطض زیتاد و ىرجتع 

دیتده  ٌصتث ةَ پّطض زٍگهی جرةا شعش پّطض پراکٍده

ةَ  ةّده و اشاشاً ٌاچیزطّد. اراضی کظاورزی در ىٍعلَ ىی

ةا ضترب و ُيپّطتاٌی  .طّدىضدود ىی یکّاجرٌر رشّةات

در ی دیگر ةتا اشتحفاده از جتاةع  svو  sfٌلظَ دو زیرغاىم 

Raster calculate  در ىضیطGIS ٌيره غاىم ،C  َىضاشت

، COPةٍدی ٌيره ایً غاىم در روش طد. ةا جّزَ ةَ ظتلَ

 ( جِیَ گردید.Cٌلظَ ٌِایی غاىم جيرکز زریان )

آالیٍده از ایً غاىم جّاٌایی ةارش ةرای صيم : P عامل

دُتد. ةترای شعش زىیً ةَ ظر  آةخّان را جظخیع ىتی

جػییً ایً غاىم ةَ ىلدار ةارش شتاالٌَ و جػتداد روزُتای 

-ایصتحگاه ةاراٌی ٌیاز اشث. ةدیً ىٍظّر، آىتار ٌزدی حتریً

ىتتّرد ىعانػتتَ از شتتازىان  ُتتای ةاراٌصتتٍسی ةتتَ ىضتتدودة

ای اشتتحان کِگیهّیتتَ و ُّاطٍاشتتی و طتترکث آب ىٍعلتتَ

ایصتحگاه پری تدان،  4کتَ طتاىم  .يد ااذ گردیدٌدةّیراص
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پتتس از جػیتتیً ةاطتتد. روم و یاشتتّج ىتتیشتتحٍگان، دطتتث

ىیاٌگیً ةارش ُر ایصحگاه و ىضاشتَ طااع جّزیع زىاٌی 

ی ةارش از ظریق جلصیو ىیاٌگیً ةتارش ةتر جػتداد روزُتا

ایً دو زیرغاىم از ظریق زدول  ةاراٌی در ظّل شال، ٌيرة

حگاه ىضاشتَ گردید و ةا اٌستام غيتم ىرةّظَ ةرای ُر ایص

شپس ةتا  ؛از زدول جػییً طد Pزيع ةر آٌِا، ٌيره غاىم 

، IDWُای ىّزّد از ظریتق روش یاةی آىار ایصحگاهدرون

پس از . ةرای ىضدوده ىّرد ىعانػَ جِیَ طد Pٌلظَ غاىم 

و جػیتتیً  Pو  C ،Oىضاشتتتَ و جِیتتَ ٌلظتتَ شتتَ غاىتتم 

، ظتتق دشتحّرانػيم پذیری ىٍعلَ ةر صصتب آٌِتاآشیب

-الیتَ Raster Calculateو ةا اشحفاده از جتاةع  COPىدل 

و ٌلظتَ  در ی دیگر ضرب طد GISُای ىذکّر در ىضیط 

ةتر ىتٍتای در ٌِایتث،  پذیری جِیتَ گردیتد.ٌِایی آشیب

ةتَ  .ُای صفاتحی جتتیً گردیتدپذیری، زوندرزَ آشیب

ایً غّرت کَ درزَ کو و ایهی کو در زون شتَ، درزتَ 

ىحّشتتط در زون دو و زیتتاد و ایهتتی زیتتاد در زون یتتک 

 .]15[ گیرٌدصفاتحی كرار ىی

 

 ]23[ دَٓ آن بٍ عًامل مختلفي وحًٌ ومزٌ COPچارت محاسباتٓ ريش  .3ضکل 
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 ساسوذ آسمارْ در مىطقٍ مًرد مطالعٍفزايان درس ي ضکاف  .4ضکل 

 

 

 در ساسوذ آسمارْ )کارن ي گزأک( َاْ اوحاللٓ ضذٔذرخسارٌ .5ضکل 
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 وقطٍ ضٕب ي تزاکم پًضص گٕآَ محذيدٌ مًرد مطالعٍ .6ضکل 

 

 . نتایج3

 Oعامل  نقشه. 1. 3

را  Oُيتراه ةتا غاىتم  OLو  OSزیرغاىم  ٌلظة 7ط م 

دُتی آن را و ٌيره Oوضػیث غاىم  2 دُد. زدولٌظان ىی

ایتً غاىتم در  دُد. ٌيترةلَ ىّرد ىعانػَ ٌظان ىیدر ىٍع

درغد از  68 ،ىعاةق ایً زدول .ةاطدىی 7جا  2ىٍعلَ ةیً 

 31پتذیری ىحّشتط، ُتای پّطظتی ىٍعلتَ از آشتیبالیَ

از شعش ىٍعلَ پذیری کو و جٍِا یک درغد درغد از آشیب

پذیری زیادی اشث. پٍَِ ةا اعر زیاد ةتا دارای درزَ آشیب

جتّان  شازٌدُای دوره کّاجرٌر اٌعتاق دارد کَ دنیم آن را ىی

پتذیری ٌتّاصی ةتا آشتیب ضخاىث کو ایً رشّةات داٌصث.

ةر ٌّاصی راٍيٌّی شتازٌد آُ تی آشتياری  ىحّشط غيدجاً

در ىٍعلتَ،  Oىم ٌلظَ غا جِیةةرای كرار دارد. ةَ ظّر کهی 

ةَ جرجیب ضتخاىث و زتٍس شتازٌد ةیظتحریً ٌلتض را در 

 کٍد.پذیری ایفا ىیجػییً درزَ آشیب

 ي مساحت طبقات آن در مىطقٍ مًرد مطالعٍ Oبىذْ عامل طبقٍ .2جذيل 

 Oٌيره غاىم  درزَ صفاتث پذیریآشیب ىصاصث )ُ حار( درغد ىصاصث

 2 کو زیاد 95 1

 3-4 ىحّشط ىحّشط 6040 68

 5-7 زیاد کو 2745 31
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 در محذيدٌ مًرد مطالعٍ Oي عامل  OLي  OSوقطٍ سٔزعامل  .7ضکل 

 Cعامل  نقشۀ. 2 .3
را  Cُيتراه ةتا غاىتم  svو  sfٌلظَ زیرغاىتم  8ط م 

اشتث  ىظتخع 3زتدول  در کَ ُياٌگٌَّ دُد.ٌظان ىی

ةاطتد ةتَ ىحغیتر ىتی 1جتا  5/0ةیً  Cاىحیاز ٌِایی غاىم 

پذیری زیاد و ایهی ظّری کَ ةا جّزَ ةَ ایً غاىم، آشیب

-ىّرد ىعانػتَ ىظتاُده ٌگردیتد و آشتیب زیاد در ىٍعلة

پذیری آن غيدجا ةَ ظتلَ ىحّشتط و کتو جػیتیً گردیتد. 

ةتر شتازٌد آُ تی آشتياری  پذیری ىحّشتط اشاشتاًآشیب

پتذیر ةتر ایهتی کتو آشتیب وو ظتلتَ کتو  اشثىٍعتق 

شازٌدُای پاةده، گّرپی و رازو كرار گرفحَ اشث. ةٍاةرایً 

ُتتای کارشتتحی ةتتّده یتتا شتتازٌدُایی کتتَ فاكتتد راصتتاره

دیتد، دار در آٌِتا ىظتاُده ٌگرژئّىرفّنتّژی درز و طت ا 

 پذیری کيحری را دارٌد.آشیب

 ي مساحت طبقات آن در مىطقٍ مًرد مطالعٍ Cبىذْ عامل طبقٍ .3جذيل 

 Cٌيره غاىم  کاُض درزَ صفاتث پذیریآشیب ىصاصث )ُ حار( درغد ىصاصث

 5/0-6/0 ىحّشط ىحّشط 3733 42

 6/0-8/0 کو کو 4228 48

 8/0-1 ایهی کو ایهی کو 919 10
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 در محذيدٌ مًرد مطالعٍ Cي عامل  svي  sfوقطٍ سٔزعامل  .8ضکل 

 

 Pنقشه عامل . 3 .3
شتتٍسی ىّزتتّد در ىستتاور ةتتارانُتتای آىتتار ایصتتحگاه

ارائَ طده اشتث. طت م  4ىّرد ىعانػَ در زدول  ىضدودة

 ٌيترة .دُدرا ٌظان ىی Pغاىم  ةٍدی ةارش وپٍَِ ٌلظة 9

-کَ درزتَ آشتیب ؛اشث 6/0ایً غاىم ةرای کم ىضدوده 

 دُد.پذیری زیاد را ٌظان ىی

 COPنقشۀ . 4 .3
پذیری آةخّان کارشحی جٍگة کٍتارة ٌلظة ٌِایی آشیب

دُتد کتَ ىیتزان ٌظان ىتی 5( و زدول 10یاشّج )ط م 

 2/4جتا  6/0ىٍعلتَ ةتیً  کارشتحیپذیری آةختّان آشیب

پذیری ایهی کو جا زیاد باشث. کَ اّد گّیای داىٍَ آشی

پذیری زیتاد ةتا اشث. ةَ ظّری کَ ىصاصث ظتلَ ةا آشیب

ُ حار ةر روی شتازٌد دوره کتّاجرٌر و  138شعضی ىػادل 

 6845پتذیری ىحّشتط ىصاصث ىضدوده ةا ظتلتَ آشتیب

ُ حار کَ غيدجاً ةر روی شازٌد آشياری، كرار گرفحَ اشتث. 

ی کتو ةتا پتذیرُيچٍیً ةیظحریً ىصاصث ظتلَ ةا آشیب

ُ حاری ةر روی شازٌدُای پاةتده، گتّرپی و  1884شعش 

پتذیر رازو واكع طده اشث. درغد ىصاصث ظتلات آشیب

اشث. ُياٌعّر  2/21و  1/77، 6/1از زیاد ةَ کو ةَ جرجیب 
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پتذیری طّد؛ اراضی کّاجرٌری درزَ آشیبکَ ىظاُده ىی

دٍُد کَ ةا جّزَ ةَ ٌيرة آن در غّاىتم زیادی را ٌظان ىی

ةیٍی ةّد. پذیری، كاةم پیضگفحَ طده، ایً ظتلَ از آشیب

ایً صانث ةترای شتازٌدُای آُ تی و ىتارٌی ىٍعلتَ ٌیتز 

غادق اشتث؛ ةتَ ظتّری کتَ شتازٌد آشتياری در ظتلتة 

ىحّشتتتتتتتتتط كتتتتتتتتترار گرفحتتتتتتتتتَ اشتتتتتتتتتث.

 

 در محذيدٌ مًرد مطالعٍ Pعامل وقطٍ ي  ٔابٓبا استفادٌ اس درين بىذْ بارشپُىٍ . وقط9ّضکل 

 

 Pمًرد مطالعٍ بزاْ تعٕٕه عامل  سىجٓ مًجًد در مجاير محذيدِبارانَاْ آمار أستگاٌ .4جذيل 

 Value P Score جّزیع زىاٌی جػداد روزُای ةاراٌی Value ىیاٌگیً ةارش ٌام ایصحگاه

 6/0 4/0 15 56 2/0 861 پری دان

 6/0 4/0 18 57 2/0 1052 شحٍگان

 6/0 4/0 19 51 2/0 970 رومدطث

 6/0 4/0 16 53 2/0 865 یاشّج
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 پذٔزْ آبخًان کارستٓ تىگٍ کىارٌ ٔاسًجوقطٍ آسٕب .11ضکل 

 

 COPپذٔزْ مىطقٍ مًرد مطالعٍ با استفادٌ اس ريش مساحت طبقات آسٕب .5جذيل 

 COPطااع  پذیریآشیب )ُ حار(ىصاصث  درغد ىصاصث

 6/0 -1 زیاد 138 6/1

 1 - 2 ىحّشط  6845 1/77

 2 - 4 کو 1884 2/21

 4 - 2/4 ایهی کو ٌاچیز -
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 بىذْ حفاظتٓ آبخًان کارستٓ تىگٍ کارستٓ ٔاسًجوقطٍ وُأٓ سين .11ضکل 

 

اىحیتاز ىرةتّط ةتَ طاید ةحّان ىِيحریً غاىم ىّدر را 

ىٍعلَ ُيتراه ةتا ( داٌصث؛ چراکَ ىیاٌگیً ةارش Pةارش )

را ةَ ایً غاىتم ااحػتاص  6/0ضریب پراکٍض آن، اىحیاز 

پذیری زیاد آةخّان ىٍعلتَ دُد کَ ٌظان دٍُده آشیبىی

ُتای غتّارض ةَ آنّدگی اشث. پس از غاىم ةارش، ویژگی

 ( غاىم ىِتو ةػتدی درCشعضی، طیب و پّطض گیاُی )

راٍيّن وشتیع شتازٌد  چراکَ .پذیری ىٍعلَ اشثآشیب

آشتتياری ةتتا درز و طتت ا  فتتراوان و طتتیب زیتتاد ىّزتتب 

ُتای پذیری ىحّشط ىٍعلَ طده اشث. غاىتم الیتَآشیب

ضخاىث ااو و  -پّطظی کَ از ىسيّع دو زیرغاىم ةافث

آید طٍاشی ةدشث ىیضخاىث شازٌدُای زىیً -نیحّنّژی

؛ در راةعتتَ ةتتا جػیتتیً ایتتً گیتترددر رده ةػتتدی كتترار ىتتی

زیرغاىم ةاید گفث ُر چٍد در ةختض وشتیػی از ىٍعلتَ، 

کيحریً ٌيره  آُ ی آشياری راٍيّن دارد و جلریتاًشازٌد 

کٍد ةتا ایتً وزتّد، ةتَ در صفاتث از آةخّان را کصب ىی

ىحر( کاُض صفاتتث  300دنیم ضخاىث زیاد ایً شازٌد )

ٌياید. ذکتر ایتً آةخّان را ةَ ظّر كاةم جّزِی زتران ىی

ٌ حَ ضروری اشث کَ ىي ً اشث ضخاىث یک شازٌد ةتا 

دگی كاةم جّزَ، ٌحّاٌتد درز و ط ا  فراوان و یا کارشث ط

دیری در پتاالیض زریتان ورودی ةتَ آةختّان ُیچگٌَّ جتأ

 ةَ غتارت دیگر، ضتخاىث یتک شتازٌد انزاىتاً .داطحَ ةاطد

از ایً ةیاٌگر صفاتث ةِحر آةخّان در ةراةر آنّدگی ٌیصث. 

دُی ةَ غّاىم رشد ی ی از ٌلاط ضػف ٌيرهرو، ةَ ٌظر ىی

درز  پذیری در ایً روش، اٍذی شازی ٌيترةجػییً آشیب

و ط ا  شازٌد در ةراةر ضخاىث شازٌد اشتث کتَ ىي تً 

 اشث دكث ىدل را کاُض دُد.

 COPدر روش  غّاىمةَ ظّر کهی، اُيیث ُر کدام از 

 P > C > Oةَ غتّرت جّان  در ىٍعلَ ىّرد ىعانػَ را ىی

 داٌصث.

 

 گیری. بحث و نتیجه4
صصاشتیث  پذیری و جِیة ٌلظةةَ ىٍظّر جػییً آشیب

ُيّاره جالش طده اشتث  ،ُای کارشحیةَ آنّدگی آةخّان
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شیصتحو  ُتایویژگتیىٍعتق ةتا  کَ روش و ىدنی ویژه و

کَ ةدیً ىٍظتّر چٍتدیً روش ارائتَ  .گردد جِیَ کارشث

ةاطتد و ُا غيّىاً اروپتا ىتیااشحگاه ایً روش .طده اشث

ىػیارُای اٌحختاةی  دُی و گاُاً  آٌِا ةیظحر در ٌيرهااحال

پذیری اشث. ریصک آنّدگی آب زیرزىیٍی ةَ ٌلظَ آشیب

ُتای ویتژه ةترای ةصحگی دارد و درٌحیسَ اشحفاده از روش

-جری را ارائَ ىیپذیری، ٌحایر گّیاجر و دكیقجػییً آشیب

کَ در ایً پژوُض ىتّرد اشتحفاده  COP . روش]13[دُد 

 کتَ اشتث ُتاییروش جتریًىحتداول از كرار گرفتث ی تی

 ذاجتی غتّرت ةتَ را کارشتحی ُتایآةختّان پذیریآشیب

-را ىتی ٌياید و ٌحایر صاغم از ایتً پتژوُضىی ىظخع

 کَ ةا ٌحایر جّان ةا دكث كاةم كتّنی ىّرد اشحفاده كرار داد

 ایتً ُيخّاٌی دارد. ]24[و  ]21[،]18[،]16[،]11[،]6[،]2[

 شتعضی غّارض، پّطظی ُایالیَ اشاشی غاىم شَ روش

و  .دُدىی كرار ٌظر ىد را ىٍعلَ ُر در ةارٌدگی وضػیث و

درٌِایث ةا جّزَ ةَ ٌيراجی کَ ُر کدام از غّاىم دریافتث 

-پذیری جِیَ ىتیدارٌد و ضرب آٌِا ٌلظَ ٌِایی آشیبىی

ش ٌیتز در ىٍعلتَ غّاىم ایتً روطّد. اُيیث ُر کدام از 

 ةاطد.ىضرز ىی ىّرد ىعانػَ کاىالً

پتذیری آةختّان را ىِيحریً کارةرد جِیَ ٌلظَ آشتیب

حی ىضتدوده آةختّان ىتّرد ٌظتر ةٍدی صفاتجّان زون ىی

-ةَ ظّری کَ ةا جػریف و جتییً ُتر کتدام از زون داٌصث،

پتذیری ُای صفتاتحی ىعتاةق ةتا درزتَ و ظتلتَ آشتیب

ُتای ىّرد ٌظر ةَ کارةری ّح ىخحهف ىضدودةآةخّان، شع

طّد. ةَ غتارت دیگر، ةصتحَ ةتَ ای ااحػاص داده ىیویژه

ی وضػیث زیصتث ىضیعتی، اكحػتادی، ازحيتاغی، شیاشت

جّان جػداد زون و ٌّاصی ىظخػتی را ُر ىٍعلَ ىی وغیرة

ای را ُا ىضدودیث ویتژهُر کدام از زون و ةرایجتییً کرد 

ٌتَ آنتّدگی آةختّان و صرکتث زِث زهّگیری از ُتر گّ

اغيتال کترد. از ایتً رو، ةترای آالیٍده ةَ ظر  ىٍاةع آةی 

جّان شتَ زون صفتاتحی ىظتخع ىّرد ىعانػَ ىی ىٍعلة

 (:11کرد )ط م 

پتذیری زیتاد در کَ ةرای ٌّاصی ةا درزَ آشیب Iسين 

جّاٌتد ىتیطّد. در ایتً زون اٌتّاع آالیٍتده ٌظر گرفحَ ىی

غرضتَ آب ةرشتد در ٌحیستَ ةتَ صفاتتث  ةَ ٌلعتة شریػاً

ُای کتارةری اراضتی از ایً رو، ىضدودیث .ةاالیی ٌیاز دارد

ُتایی کتَ ةاید شخحگیراٌَ ةاطد. ةایتد ٌصتتث ةتَ فػانیتث

ىي ً اشتث صفاتتث ظتیػتی آةختّان را کتاُض دٍُتد 

ُای ااو، جغییتر دادن ضتخاىث زون )ىاٌٍد ةرداطث الیَ

ا اعر آالیٍدگی داطتحَ غیراطتاع( یا اّد، ىٍتع آنّدگی ی

ای داطث. اّطتتخحاٌَ شتعش ةاطٍد، ىراكتث و جّزَ ویژه

-ایً زون در ىضدوده آةخّان کارشحی جٍگ کٍاره کو ىتی

 6/1ةتتا شتتعش صتتدود  ةاطتتد و جٍِتتا اراضتتی دوره کتتّاجرٌر

گیرد. ةا ایً وزّد از آٌسایی کَ ةیظحر را در ةرىی درغدی

اورزی اُتانی ُای کظتایً اراضی زیر کظث ةاغات و زىیً

ای از ُتای ویتژهةاطد الزم اشث کَ ىضتدودیثىٍعلَ ىی

ُتای کضُا و آفثکضزيهَ زهّگیری از اشحفاده از غهف

ایهتتی اعرٌتتاو، زهتتّگیری از جغییتتر کتتارةری اراضتتی 

ُا )ةَ غٍّان ىذال اصداث پيتپ کظاورزی ةَ شایر کارةری

 ةٍزیً در ىصیر زاده یاشّج طیراز( در ىٍعلَ اغيال طّد.

ُيچٍتتیً ةتتَ دنیتتم اشتتحلرار روشتتحای پری تتدان در ایتتً 

ىضدوده، ةاید جا صد اى تان از ورود پصتياٌدُا و فاضتالب 

صرکتث ةتَ شتّی  روشحایی ةتَ درون زىتیً و در ٌحیستَ

ُتای شتپحیک و چتاهةا اشتحفاده از آةخّان ىياٌػث طّد؛ 

جّان ةَ ایتً ىِتو دشتث ىی ،جاٌ رُاىخازن ىاٌٍد اصداث 

 یافث.

پتذیری ىحّشتط ةرای ٌّاصی ةا درزَ آشیبکَ  IIسين 

طّد. در ایً ٌاصیَ کَ ترفیتث ةَ آنّدگی در ٌظر گرفحَ ىی

ُتای اّدپاالیی ىظخػی ةرای آةخّان وزّد دارد، فػانیتث

پتذیر اشتث. در اٌصاٌی ةدون ادر ىصحلیو ةر چظتيَ اى تان

ىٍعلَ ىّرد ىعانػتَ، ایتً زون اشاشتا درةرگیرٌتده شتازٌد 

درغتد از شتععش صّضتَ را  77از و ةتیض  آشياری اشتث

؛ ُر چٍد ایً شتازٌد ضتخاىث كاةتم جتّزِی گیرددرةر ىی

ةتا ایتً  .ای داردنّدگی صصاشیث ىیاٌتَآداطحَ و ٌصتث ةَ 

وزّد ةاید جّزَ داطتث کتَ درز و طت ا  فراواٌتی در ایتً 

ُا را ةَ شرغث و ةدون آالیٍدهجّاٌد ىیٌاصیَ وزّد دارد کَ 

از ٌلاط ةصیار دور ىٍعلَ اٌحلال دُد. ةتَ  اًپاالیض و ٌیز گاُ

چظيَ پری دان کَ کم آب طرب اُانی روشحا  ٌيٌَّ،غٍّان 
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ٌياید در ایً ىضتدوده كترار گرفحتَ اشتث و در ىیً ىیأرا ج

ةَ راصحی جضث جادیر آالیٍدُای ایساد طتده جّاٌد ىیٌحیسَ 

ىذتال، اراضتی  ةترایدر ىراجع ةاالدشتث اتّد كترار گیترد. 

يَ ىضم اشت ان ىّكتث و شردشتیری غظتایر ةاالدشث چظ

ُای داىی )ادرار و ىدفّع( ٌیز ىٍعلَ اشث کَ صحی آالیٍده

-آب چظيَ را آنّده ٌياید. ةٍتاةرایً پیظتٍِاد ىتیجّاٌد ىی

ُتا و غارُتای فػتال در ُا، گتّدالطّد جيام پٌّّرُا، طافث

 ایً ٌاصیَ جضث کٍحرل طدید كرار داطحَ ةاطٍد.

پتذیری کتو و ٌّاصی ةا درزَ آشیبکَ ةرای  IIIسين 

طتّد. ایتً ایهی کو ٌصتث ةَ آنّدگی در ٌظر گرفحَ ىتی

ُتای کتارةری زون صفاتث کيتی ٌیتاز دارد و ىضتدودیث

. ایتً زون کتم ٌتّاصی اشتثاراضی کيحر از دو زون دیگر 

ُتای راٍيٌّی شازٌدُای پاةتده، گتّرپی، رازو و ةختض

-در ةرىتیاز شتازٌد آشتياری را کّچ ی )ةَ غّرت ن َ( 

درغتتد از شتتعش صّضتتَ را ةتتَ اتتّد  21گیتترد و صتتدود 

 ااحػاص داده اشث.

ةتر اشتاس  ُای صفاتحیٍُگاىی کَ زونةَ ظّر کهی، 

جػییً گردید، شازىان ىدیریث ىرةّظَ  پذیرظتلات آشیب

ُتای کتارةری اراضتی در ای ةرای فػانیثةاید ضّاةط ویژه

شعش صّضَ چظتيَ یتا چتاه ظتتق ىرزةٍتدی صفتاتحی، 

-جٍظیو کٍد و آن را اغيال ٌياید. فِرشث و ى ان فػانیتث

ُای ُای اٌصاٌی کَ ةرای کیفیث آب زیرزىیٍی و شیاشث

طتٌّد، ىرصهتَ ىدیریحی کارةری اراضی جِدید كهيداد ىتی

ییً فػانیث ىٍاشب ةا جّزَ ةَ ةػدی اشث کَ الزىَ آن جػ

 دیرگذاری فػانیتث ىتّرددرزة صفاتث فػهی و اصحيال جأ

ةاطد. ةٍاةرایً، چٍاٌچتَ الزم ةاطتد ُا ىیایر زونةر ش ٌظر

ُتای جػیتیً ُای ىضتیط صفتاتحی و زونةاید ىضدودیث

 غّاىمای ةَ ىٍظّر ةروزرشاٌی آٌِا ةا طده، ةَ غّرت دوره

، ةتازٌگری روژئّنّژیکیتد ُیتددیگر یا ظتق اظالغات زد

 طّد.
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