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ارزیابی سد خاكی الور بر آبهای زیر زمینی دشت الور فین (بندر عباس)
پرویس كردوانی
اػشبد گشٍُ خغشافيب ،داًـگبُ آصاداػالهيٍ ،احذ ػلَم سحميمبر
مرضیه موغلی
اػشبديبس گشٍ ُ خغشافيب ،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ السػشبى



حامد فرضی
داًـدَي وبسؿٌبػي اسؿذ طئَهشفَلَطيّ ،يذسٍلَطي ،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ السػشبى



چنيذُ
دضت الٍس دس ضوال بٌذسػباع يني اص اساضي حاصلخيض هٌطقِ بِ ضواس هيسٍد ٍ تٌْا هٌطقِاي
است مِ بِ طَس گستشدُ دس آى اقذام بِ مطت گٌذم هيضَد .ليني خطنساليّاا ٍ موباَد آ
يني اص هْنتشيي ػَاهلي است مِ هٌجش بِ آسيبّاي فشاٍاى بِ مطاٍسصاى هٌطقِ ضذُ اسات
بِ ٍيظُ تٌاٍ

خطنسالي ٍ ػذم اطويٌاى دس بِ صيش مطت بشدى اساضي هٌجش بِ تشك هٌطقاِ ٍ

هْاجشت ٍ حاضيِ ًطيٌي دس اطشاف ضْش بٌذسػباع ٍ پياهذّا ٍ هخاطشات ًاضاي اص آى اص يال

سَ ٍ اص طشف ديگش ٍجَد اساضي گستشدُ ٍ حاصلخيض ٍ استفادُ بْيٌِ اص سٍاًآ ¬ّااي جااسي

هَجب گشديذُ اًجام سياستّاي مٌتشل ٍ بْشُ بشداسي اص آ ¬ّاي سطحي ٍ هْااس آىّاا باِ

هٌظَس تقَيت آ ¬ّاي صيشصهيٌي اجتٌا

ًاپزيش باضذ .طشح احذاث سذ خامي الٍس با ّذف احاش

گزاسي هخبت اقتصادي ٍ اجتواػي دس هٌطقِ بِ اجشا دس آهاذُ اسات .اياي پاظٍّص باِ هٌظاَس

اسصيابي تاحيش سذ خامي الٍس فيي بش تغزيِ آ ¬ّاي صيش صهيٌي هٌطقِ پاييي دسات باِ اًجاام

سسيذُ است .بِ ايي هٌظَس اص آهاسّاي هشبَط بِ سطح تشاص آ ¬ّااي صيشصهيٌاي دس پاياِّااي

صهاًي هختلف استفادُ ضذُ ٍ پاساهتشّايي اص قبيل تغييشات سطح تشاص آ ¬ّاي صيشصهيي تْياِ

ّيذسٍگشاف هؼشف ٍ ًيض هقايسِ هتَسط باسش سالياًِ هٌطقِ با سطح تشاص آ ¬ّاي صيشصهيٌاي

هَسد اسصيابي ٍ هطالؼِ قشاس گشفتً .تايج ايي پظٍّص بياًگش ايي است مِ سطح آ ¬ّاي صياش
صهيٌي دس دٍسُ صهاًي هَسد هطالؼِ سيش صؼَدي داضتِ بِ طاَسي ماِ بيطاتشيي هقاذاس دس چااُ
پيضٍهتشي ضواسُ چْاس بِ هيضاى  2.7هتاش هايباضاذ .اٍلايي بْاشُ باشداساى احاذاث ساذ الٍس
مطاٍسصاى هٌطقِ هي باضٌذ مِ بشاي اّذاف صساػي ٍ تَسؼِ موي ٍ ميفاي باِ مطااٍسصي خاَد
ًياصهٌذ بْشُ بشداسي اص آ

رخيشُ ضذُ دس پطت سذ ٍ ًيض آ ¬ّاي صيشصهيٌي هيباضٌذ .اجاشاي

ايي طشح هي¬تَاًذ الگَي ي باضذ بشاي هٌاطق هطابِ مِ دس هٌطقِ هَسد هطالؼِ ٍ هٌاطق هجااٍس
فشاٍاى ديذُ هيضَد .بِ ًتايج جٌبي احذاث سذ هيتَاى پشٍسش آبضياى دس دسياچِ ساذ جلاب
تَسيسن ٍ گشدضگشي هحلي تغييش امَسيستن دس جْت هخبت ًيض اضاسُ مشد.
ٍاطگاى مليذي :دضت الٍس خطنسالي سذ خامي آ ¬ّاي صيش صهيٌي امَسيستن.

هقذهِ

افضايؾ خوؼيز دس خْبى اص خولِ دس وـَسّبي دس حبل سَػؼِ اص ديذگبُ هٌبثغ عجيؼي ٍ وـبٍسصي فبخؼِ آفشيي اػز.
ػبالًِ ّضاساى ّىشبس اص ثْششيي اساضي صساػي ٍ هشسؼي ثِ ػشكِّبي ؿْشي سجذيل ٍ سخشيت هيؿَدًذ .دٍ ػبهل آة ٍ
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خبن ثِ ػٌَاى هٌبثغ عجيؼي اكلي دس ػشكِّبي آثخيض وـَس هب دائوبً دس حبل ًملبى ٍ اص ثيي سفشي هيثبؿذ .ثِ دليل
اّويّز ايي دٍ هٌجغ اػز وِ ثبيذ سَخِ وبسؿٌبػبى ٍ دٍلز هشداى ثب ايي دٍ هْن هؼغَف ؿَد.
دس حبل حبضش وبّؾ ؿذيذ رخبيش آة¬ّبي صيش صهيٌي دس ثؼيبسي اص وـَسّب اص ايشاى ثِ ػٌَاى يه هـىل اػبػي
هغشح هيثبؿذ .دس وـَس هب ثِ دليل ثشٍص خـىؼبليّبي اخيش ٍ ًيض ثْشُثشداسي ثي سٍيِ اص هٌبثغ آة¬ّبي صهيٌي ،افز
ووي ٍ ويفي ايي هٌبثغ ثِ ػٌَاى يىي اص ؿبخلِّبي هْن سخشيت اساضي هحؼَة هيؿَد يىي اص ساّىبسّبي هَثش ٍ
هفيذ دس ايي خلَف اخشاي دشٍطُّبي هخشلف آثخيضداسي هيثبؿذ وِ ثِ دٍ عشيك هؼشمين ٍ غيش هؼشمين هيسَاى هٌبثغ
آة¬ّبي صيشصهيٌي سا سغزيِ وشد.
اخشاي دشٍطُّبيي اص لجيل دخؾ ػيالة ٍ يب احذاص ػذّبي خبوي خضء هَاد هؼشمين سغزيِ آة¬ّبي صيشصهيٌي هي-
ثبؿٌذ .دس ايي خلَف عشحّبي هخشلفي دس اػشبى ّشهضگبى اخشا ؿذُ اػز وِ ػذ خبوي الٍس فيي لجل اص ايي عشحّب
هيثبؿذ.
عشاحي كحيح ٍ هىبىيبثي دسػز اييگًَِ ػذّب هيسَاًذ ًمؾ ثؼضايي دس حفبظز آة ٍ خبن دس هٌبعك دبييي
دػز ػذ داؿشِ ثبؿذ.
اػشفبدُ كحيح اص هٌبثغ آة¬ّبي صيش صهيٌي هي¬سَاًذ دس سَػؼِ وـبٍسصي ،اؿشغبلصايي ٍ وبّؾ سخشيت هضاسع
هَثش ثبؿذ .دس ايي دظٍّؾ ثِ ثشسػي آثبس ػذ الٍس فيي ثشسٍي هٌبثغ آة¬ّبي صيش صهيٌي دس اػشبى ّشهضگبى دشداخشِ
هيؿَد.
پيطيٌِ تحقيق
ػذ الٍس ثب ّذف وٌششل آة¬ّبي ؿيشيي دس ػشؿبخِّبي سٍدخبًِ ول ٍ سغزيِ آة¬ّبي صيشصهيٌي عشاحي ٍ اخشا ؿذُ
اػز ٍ ايي ػذ دس حميمز ضوي وٌششل آة ٍ خلَگيشي اص خشٍج ػشيغ آى اص هٌغمِ ثب سخليِ وٌششل ؿذُ سَػظ لَلِّبيي
وِ دس دبؿٌِ ػذ سؼجيِ ؿذُ آة رخيشُ ؿذُ سا دس سٍدخبًِ صيشدػز سخليِ ٍ ثب وبّؾ ػشػز ػجَس آة ٍ افضايؾ صهبى
ػجَس ،ػجت سغزيِ هلٌَػي آة دس ثؼشش آثشفشي سٍدخبًِ هيگشدد ،Herman Bouwer 2001 .سغزيِ هلٌَػي آة¬ّبي
صيشصهيٌي (ّيذسٍطئَلَطي ٍ هٌْذػي هٌبثغ آة) ايـبى دس ايي ثشسػي ثِ هؼبئل ّيذسٍطئَلَطي ٍ هٌْذػي هٌبثغ آة ػفشُ
دس هٌبعك سغزيِ هلٌَػي دشداخشِ ٍ ،ثيبى هيداسد وِ يىي اص هٌبػتسشيي سٍؽّبي سغزيِ آة¬ّبي صيش صهيٌي ػبصُ
ّبي خبوي هي¬ثبؿذ Richard w.Healy-peter G.Cook 2002 .دس خلَف وبسثشد ػغَح ايؼشبثي آة¬ّبي صيش
صهيٌي دس ثشآٍسد ٍ سخويي سغزيِ ػفشُّبي صيش صهيٌي هغبلؼِ اًدبم دادُ ٍ ًظشيِاي دس هَسد هشذّبي سخويي هيضاى سغزيِ
وِ ثش دبيِ اعالػبر ػغح آة صيش صهيٌي ّؼشٌذ سا اسيِ هيدّذ وِ دس ايي ًظشيِ ثشآٍسد دليك سغزيِ آة¬ّبي صيش صهيٌي
خْز هذيشيز ػيؼشنّبي آة¬ّبي صيشصهيٌي ّش هٌغمِ هْن هي¬ثبؿذ.
ثشسػيّبي اٍليِ ثِ ػول آهذُ سَػظ چَدبًي ( )1380ثش سبثيش ووي دخؾ ػيالة ػشچبّبى ًـبى دادُ اػز وِ
دخؾ ػيالة ثش سٍي آة¬ّبي صيشصهيٌي ٍ افضايؾ ػغح سشاص آة¬ّبي هٌغمِ سبثيش داؿشِ اػز.
ثشاسي ،1376 ،سَػظ هذل  MODFLOWسغزيِ هلٌَػي ٍ عجيؼي آثخَاى دؿز اهبهضادُ خؼفش گچؼبساى سا اسصيبثي
وشدُ اػز .اٍ دس ايي دظٍّؾ ًشيدِ گشفشِ وِ ثيي سغييشار ػغح آة ؿجيِ ػبصي ؿذُ دس ًمبط وٌششلي دس آثخَاى
ّوجؼشگي ثؼيبس خَثي (ٍ )r2;%99خَد داسدّ .وچٌيي ًشيدِ اسصيبثي ايي دظٍّؾ ًـبى هيدّذ وِ دس صهبى اخشاي
دشٍطُ دخؾ ػيالة ،ػبليبًِ حذٍد  4/3هيليَى هشش هىؼت آة ثِ آثخَاى اضبفِ ؿذُ ٍ ػغح آة دس ػبل  1368حذٍد 7
هشش افضايؾ يبفشِ اػز.
هٌطقِ هَسد هطالؼِ
هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ دس فبكلِ  60ويلَهششي ؿوبل ؿْشػشبى ثٌذسػجبع ٍالغ ؿذُ اػز .ثشاي سؼييي هحذٍدُ عشح اثشذا
حذٍد عجيؼي حَضِ آثخيض ثش سٍي ًمـِ سَدَگشافي سشػين ؿذ ٍ ػذغ هحذٍدُ خغشافيبيي هٌغمِ سؼييي ؿذ .هٌغمِ هَسد
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هغبلؼِ ثيي ״ 49/76׳ 55˚ 51سب ״ 05/11׳ 56˚ 09عَل ؿشلي ٍ ״ 24/96׳ 27˚ 24ســــــب ״ 00׳ 27˚ 42ػشم
ؿوبلي ٍالغ ؿذُ اػزٍ .ػؼز حَضِ آثخيض ّ 20369ىشـــبس ،حذالل اسسفبع حَضِ  279هشش ٍ حذاوثش اسسفبع آى 2349
هشش اص ػغح دسيب هيثبؿذ .ؿىل ً ،1مـِ هَلؼيز خغشافيبيي هٌغمِ هَسد هغبلؼِ سا ًـبى هيدّذ.
هٌغمِ هَسد هغبلؼِ اص ًظش صهيي ؿٌبخشي دس صٍى ػبخشبسي صاگشع چييخَسدُ لشاس داؿشِ ٍ اص لحبػ ٍضؼيز
ليشَلَطي ٍ چيٌِ ؿٌبػي ،غبلت هٌغمِ هشؼلك ثِ دٍساى ػَم صهييؿٌبػي هيثبؿٌذ .ؿىل ً 2مـِ صهيي ؿٌبػي هحذٍدُ
هَسد هغبلؼِ سا ًـبى هيدّذ .خذٍل  ،1هـخلِّبي چيٌِ ؿٌبػي ٍ ػٌگ ؿٌبػي هحذٍدُ هغبلؼبسي سا ًـبى هيدّذ.

״ 94/67׳ 11˚ 15تا ״ 51/55׳ 17˚ 54طول
شرقي و ״ 49/47׳ 46˚ 49تــــــا ״55
׳ 46˚ 94عرض شمالي

ضنل ً :2مـِ صهيي ؿٌبػي حَضِ آثخيض ػذ الٍس فيي

ضنل ً :1مـِ هَلؼيز خغشافيبيي حَضِ آثخيض ػذ الٍس فيي

جذٍل  :1هـخلبر چيٌِؿٌبػي ٍ ػٌگؿٌبػي حَضِ الٍس(هشوض سحميمبر هٌبثغ عجيؼي ّشهضگبى)1386 ،
ًام ساصًذ

سي

سٌگضٌاسي

ٍسؼت(ّنتاس)

دسصذ

آػوبسي

اليگَهيَػي

ػٌگ آّه

5990.4

29/4

گچؼبساى

هيَػي ديـيي

اًيذسيز ،طيذغ ٍ هبسى

539.6

2/7

گَسي

هبػششيـشيي – ائَػي ديـيي

ػٌگ آّه سيفي

844.7

4/2

هيـبى

هبػششيـشيي – ائَػي ديـيي

هبسى ػجض ،ػٌگ آّه سػي

3161.9

15/5

آغبخبسي

هيَػي هيبًي سب دليَػي

سٌبٍة هبسى ،هبػِ ػٌگ ٍ هبػِػٌگ آّىي

4265.0

20/9

ثخشيبسي

دليَػي ثباليي

وٌگلَهشا

289.0

1/4

سػَثبر وَاسشًشي

وَاسشًش

5279.1

25/9

20369.5

100/0

جوغ

ثب سَخِ ثِ ػذم ٍخَد ايؼشگبُ َّاؿٌبػي دس حَضِ ثشاي ثشآٍسد ؿبخقّبي ثبسؽ هٌغمِ اص آهبس ايؼشگبُّبي هدبٍس
اػشفبدُ ؿذُ اػز .خالكِ اسصيبثي ؿبخقّبي ثبسؽ ٍ دهبي حَضِ دس خذٍلّبي  3 ٍ 2آٍسدُ ؿذُ اػز:
جذٍل  :2هيبًگيي ثبسؽ ػبالًِ حَضِ (ؿشوز آة هٌغمِاي ّشهضگبى)1388 ،
ٍاحذ ّيذسٍلَطي
ول حَضِ

هيبًگيي اسسفبع

هيبًگيي ثبسؽ

ٍصًي (هشش)

ػبالًِ (هيليهشش)

749/4

214/6
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دشاوٌؾ هبّبًِ ثبسًذگي ،ثيـششيي ثبسؽ هٌغمِ هشثَط ثِ دي( 56/59هيليهشش) ٍ ووششيي آى هشثَط ثِ خشداد(1/32
هيليهشش) هيثبؿذ.
جذٍل  : 3دبساهششّبي دهبيي حَضِ هَسد هغبلؼِ سا ًـبى هيدّذ
ػبًشيگشاد)

هيبًگيي دهبي ػبالًِ(دسخِ
گشاد
ػبًشي
حذ اوثش دهبي ػبالًِ(دسخِ
)
حذالل دهبي ػبالًِ(دسخِ ػبًشيگشاد)

25/3
33/3
17/3

آهبس سجخيشاص ايؼشگبُ سجخيش ػٌدي سخز هيٌبة ،ػشخبء ٍ ػشچبّبى ٍالغ دس هدبٍسر حَضِ اػشفبدُ ؿذُ اػز .ثب
اػشفبدُ اص ساثغِ حبكل ٍ هيبًگيي حذاوثش دسخِ حشاسر هبّبًِ ّش يه اص ٍاحذّبي ّيذسٍلَطيه حَضِّبي هَسد
هغبلؼِ ،همبديش سجخيش اص ػغح آصاد آة ثشاي ّش ٍاحذ ّيذسٍلَطيه دس هميبع هبّبًِ ٍ ػبالًِ ثشحؼت هيليهشش ثذػز
آهذُ اػز .همبديش اسسفبع سجخيش ٍ سؼشق ٍالؼي ثب اػشفبدُ اص سٍؽ سَسن ثشاي حَضِ ٍ صيش حَضِّبي هٌغمِ ثشآٍسد ؿذُ
اػز وِ ًـبى دٌّذُ هيضاى هيبًگيي ػبالًِ سجخيش اص ول حَضِ الٍس هؼبدل  2373/6هيليهشش دس ػبل هيثبؿذ.
ثب سَخِ ثِ ًشبيح ثذ ػز آهذُ سٍؽ دٍهبسسي ثشاي ايي اللين ثب ٍالؼيز ثيـشش سغجيك هيوٌذ يؼٌي هٌغمِ داساي اللين
خـه – ثيبثبًي اػز ٍ سٍؽ آهجشطُ اص ٍالؼيز دٍسسش اػز.
ثش اػبع هغبلؼبر هجيي ٍ سشگَثَف ( )1971حَضِ هَسد هغبلؼِ خضئي اص ًبحيِ سٍيـي خليح ٍ ػوبًي هيثبؿذ .وِ اص
دٍ هٌغمِ :

 -1وَّؼشبًي هيبًي (اص اسسفبع  192سب  500هشش)؛
 -2هٌغمِ اسسفبػي فَلبًي (اص اسسفبع  500سب  2349هشش سـىيل ؿذُ اػز).
هٌغمِ هَسد هغبلؼِ ؿبهل وَُ ،سذِ هبَّس ،دؿز داهٌِاي ،سشاعّبي آثشفشي ،سيخ اساضي هخلَط ٍ اخضاي ٍاحذ
اساضي هشفشلِ هيثبؿذ وِ ٍيظگيّبي ايي ٍاحذّب دس خذٍل  4آٍسدُ ؿذُ اػز (هشوض سحميمبر هٌبثغ عجيؼي.)1386 ،
خذٍل  : 4هؼبحز سيخّب ٍ ٍاحذّبي اساضي دس حَضِ الٍس
هساحت تيپ

دسصذ

ّنتاس

هساحت
39

سديف

ًام تيپ

1

وَُّب ()Montains

8039.1

2

سذِ هبَّس()Hills

7041.8

35

3

سيخ سشاعّبي فَلبًي ٍ فالرّبي هشسفغ ()Upper Terraces and Plateaue

2566.7

13

4

سيخ دؿزّبي داهٌِاي ()Piedmont Plain

1338.9

7

5

سيخ اساضي هخلَط ()Complex

727.8

4

6

اساضي هشفشلِ (ثؼشش سٍدخبًِ) ()RW

655.6

3

ثبفز خبن دس ول حَضِ ػجه سب هشَػظ ثَدُ ٍ ثبفز خبن ػٌگيي هـبّذُ ًويؿَد ٍ اص عشفي ديگش لبثليز ًفَر
آى ًيض ثبال هي¬ثبؿذ ٍلي ثِ لحبػ ايي وِ لؼوز ػوذُ هٌبثغ اساضي حَضِ سا وَُ ٍ سذِ هبَّس ٍ ػوذسبً ثذٍى خبن
سـىيل هيدّذ ،هيضاى سَليذ سٍاًبة ثبالػز وِ دليل آى ػغَح ًفَر ًبدزيش ،ػذم ٍخَد خبن ٍ ؿيت صيبد دس آى ٍاحذّب
اػز.
دس اساضي هشثَط ثِ سيخ سذِ هبَّس ٍ وَّؼشبى ثِ دليل ٍخَد خبنّبي خيلي ون ػوك ،والً ظشفيز ًگْذاسي آة
خيلي ون اػز .الجشِ ايي ٍيظگي ثؼشگي هؼشمين ثِ ثبفز خبن داسد .دس ٍاحذّبي اساضي ًيض ثِ دليل ٍخَد هَاد حبكل اص
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فشػبيؾ هبػِ ػٌگّب ٍ ثبفز ًؼجشبً ػجه خبن ،ظشفيز ًگْذاسي آة هشَػظ سب ون اػز ٍلي دس خشٍخي حَضِ وِ
ٍاحذّبيي ثب خبنّبي سيضداًِ سش سا ؿبهل هيؿًَذ ،ظشفيز ًگْذاسي آة ًؼجشبً خَة هي¬ثبؿذ.
هَاد ٍ سٍشّا
دس ايي دظٍّؾ اص دادُّبي صيش اػشفبدُ گشديذ:
 آهبس سغييشار ػغح سشاص آة¬ّبي صيشصهيٌي (ؿشوز آة هٌغمِاي)1388 ،؛ آهبس هٌبثغ آة ٍ چبُّبي وـبٍسصي دؿز (ؿشوز آة هٌغمِاي)1388 ،؛ آهبس اعالػبر هَخَد دس اداسُ ول هٌبثغ عجيؼي اػشبى ّشهضگبى ٍ ثشداؿزّبي كحشايي؛آهبس ايؼشگبُّبي َّاؿٌبػي هَخَد دس هٌغمِ (اداسُ ول َّاؿٌبػي.)1388 ،دس خْز ديـجشد اّذاف عشح ،ثشسػي هغبلؼبر اًدبم ؿـذُ ٍ ثـِ سٍص وـشدى ايـي اعالػـبر اٍلـيي لـذم سا ثـِ خـَد
اخشلبف داد .هغبلؼبر اًدبم ؿذُ دس ايي حَضِ هشثَط ثِ اداسُ ول هٌبثغ عجيؼـي اػـشبى ّشهضگـبى ٍآهـبس ٍ اعالػـبر
ثشداؿز ؿذُ سَػظ ؿشوز آة هٌغمِاي ايي اػشبى هي¬ثبؿذ .دس ايي دظٍّؾ اص آهبس ٍ اعالػبر هٌشـش ؿذُ ثـِ ّوـشاُ
اعالػبر خوغ آٍسي ؿذُ ٍ ثِ ٌّگبم هٌغمِ اػشفبدُ گشديذُ اػز .دغ اص خوغ آٍسي اعالػبر اص اسگبىّبي فَق الزوش ٍ
اكالح دادُّبي ًبلقً ،مـِ هَلؼيز چبُّبي هـبّذُاي ٍ ًوًَِثشداسي دس هحذٍدُ هغبلؼبسي ثب اػـشفبدُ اص ًمــِّـبي
سَدَگشافي  ٍ 1 :50/000ثبصديذّبي كحشايي ٍ اػشفبدُ اص  GPSسْيِ ؿذ دغ اص آى ثـب اػـشفبدُ اص دادُّـبي هشثـَط ثـِ
ػغح سشاص آة¬ّبي صيشصهيٌي ٍ هشَػظ ثبسؽ ػبليبًِ ٍ ًيض ًمـِّبي سَدَگشافي الذام ثِ سْيِ ّيذسٍگشاف هؼشف هٌغمِ
هَسد هغبلؼِ دس عي ػبلّبي  1370سب  1388گشديذ .سغييشار ػغح سشاص آة¬ّبي صيـش صهيٌـي دس چـبُّـبي ديضٍهشـشي
هٌغمِ دس يه دٍسُ آهبسي  8ػبلِ (ً )80-88يض هَسد ثشسػي ٍ اسصيبثي لشاس گشفز.
ثِ هٌظَس هـخق وشدى اثش ثخـي ػذ دس هحذٍدُ هغبلؼبسي ػالٍُ ثش دبساهششّبي روش ؿـذُ ػـغح سـشاص آة¬ّـبي
صيشصهيٌي ثب هشَػظ ثبسؽ ػبليبًِ هٌغمِ هَسد هغبلِ هَسد ثشسػي ٍ همبيؼِ لشاس گشفز.
بحج ٍ ًتيجِ گيشي
دس دؿز الٍس سؼذاد  86حلمِ چبُ ًيوِ ػوك حفش ؿذُ وِ ػوك هشَػظ ػغح آة آًْب  19/2هشش ٍ حذالل ػوك ػغح آة
 5/3دس لؼوز ؿشلي دؿز ٍ حذاوثش  42هشش دس هٌشْي اليِ غشة دؿز هي¬ثبؿـذ .ؿـىل ً 3مــِ هَلؼيـز چـبُّـبي
هحذٍدُ هغبلؼبسي سا ًـبى هيدّذ.

ضنل  : 3هَلؼيز هٌبثغ آة ٍ چبُّبي هـبّذُاي ٍ ًوًَِ ثشداسي دس دبئيي دػز ػذ الٍسفيي
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اوثش چبُّبي هٌغمِ هدْض ثِ دوخّبيي اص ًَع سَسثيٌي ثب لغش لَلِ آثـذُ  3سـب 5ايـٌ ٍ ًيـض ًـَع هَسَسّـب سا ثيــشش
ثالوؼشَى ،يبًوبس ٍ ليؼشش ،سؼذادي ٍلَ ،ثٌض ٍ دٍسهي سـىيل هيدٌّذ اصًظش وبسوشد ،چبّب اوثشا"حذٍد 4هبُ (اسيجْــز سـب
هشداد) ثدض چبُّبي وِ ثبغبر سا هـشٍة هيًوبيٌذ سؼغيل هيثبؿٌذ ،ػبػزّبي وبسوشد ػبالًِ هؼوَال" ثـب حـذالل 250
ػبػز هي¬ثبؿذ وِ دس ثؼضي اص چبُّب حشي سب ثِ ثبلغ ثش  4000ػبػز دس عَل ػبل هيسػذ ٍ هشَػظ ػـبػبر وـبسوشد
چبُّب ثِ ػلز ٍػؼز اساضي صيش وـز ٍ ووجَد آثذّي چبُ ثِ  2100ػبػز هيسػذ .حدن سخليِ ػبليبًِ چبُّبي هغبثك
ثب آخشيي اعالػبر ؿشوز آة هٌغمِ¬اي  5600000هشش هىؼت دس ػبل هي¬ثبؿذ .وِ دس عـَل ػـبل اص آثشفـز دؿـز
اػشخشاج هيؿَد (ؿشوز ػْبهي آة هٌغمِ¬اي ّشهضگبى.)138 ،
خْز ثشسػي ًَػبىّبي ػغح آة صيشصهيٌي دس هحذٍدُ دؿز الٍس اص آهبس اعالػبر چبُّبي ديضٍهششي اػشفبدُ
گشديذ .اثشذا ثشاي ّشچبُ هحبػجبر الصم دس عَل دٍسُ آهبسي هَسد هغبلؼِ ( 1370سب  )1388اًدبم ٍ ػذغ ًؼجز ثِ
هحبػجِ اسسفبع هشَػظ ػغح آة¬ّبي صيشصهيٌي دس ايي دٍسُ آهبسي الذام ؿذ .ثب ووه دادُّبي ثذػز آهذُ هيبًگيي
سغييشار ػغح آة صيشصهيٌي دؿز دس عَل دٍسُ آهبسي هَسد ًظش هحبػجِ گشديذ .ثب سَخِ ثِ ّيذسٍگشاف ٍاحذ دؿز الٍس،
سًٍذ سغييشار ػغح آة صيشصهيٌي سب صهؼشبى ػبل  1383سمشيجبً سًٍذ ًضٍلي داسدٍ .لي اص ػبل 1384سب اثشذاي ػبل 1387
سًٍذ كؼَدي هييبثذ ٍ هدذدا دس ػبل  87سًٍذ ًضٍلي ديذا هيوٌذ .ؿىل ّ 4يذسٍگشاف هؼشف دؿز الٍس فيي سا ًـبى
هيدّذ.
ثشاي ثشسػي سغييشار دس چبُّبي هـبّذُاي الذام ثِ همبيؼِ ػغح آة دس دٍ دٍسُ فشٍسديي  80لجل اص احذاص ػذ ٍ
فشٍسديي  1388ثؼذ اص احذاص ػذ گشديذ (خذٍل  ٍ 5ؿىل .)5

ضنل ّ :4يذسٍگشاف هؼشف دؿز الٍس فيي اص ديوبُ  1370لغبيز ؿْشيَس هبُ 1388
جذٍل  :5اسسفبع ػغح آة دس چبُّبي هـبّذُاي دس فشٍديي 1388 ٍ 1380
استفاع سطح آ

دس فشٍسديي 80

استفاع سطح آ

دس فشٍسديي88

ضواسُ چاُ

230.86

231.04

P1

230.71

230.93

P2

231.41

233.93

P3

230.63

233.36

P4

223.81

226.07

P5

216.3

218.76

P6
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ضنل  :5همبيؼِ ػغح آة دس فشٍسديي  ٍ 1380فشٍسديي 1388

ثشسػي سغييشار دس چبُّبي هـبّذُاي دس دٍ دٍسُ صهبًي فشٍسديي ( 1380لجل اص احذاص ػذ) ٍ فشٍسديي ( 1388ثؼذ
اص احذاص ػذ) هـخق هيػبصد ػلي سغن ثشداؿز آة دس عي ػبلّبي ثؼذ اص احذاص ػذ ٍ ثشٍص خـىؼبليّبي هشٌبٍة
دس هٌغمِ ػغح آة¬ّبي صيش صهيٌي سًٍذ افضايـي دس سوبهي چبُ ّب سا ًـبى هيدّذ.
ثش اػبع آهبس ثبسًذگي ايؼشگبُّبي هؼشف فيي ٍ ايؼشگبُّبي هدبٍس دؿز الٍس هشَػظ ثبسًذگي ػبليبًِ دس ػبل
 1381ثشاثش ثب  125هيليهشش ٍ هشَػظ ػغح سشاص آة دس چبُّبي ديضٍهششي دس ّوبى ػبل  228/9هشش هي¬ثبؿذ.
ثش اػبع همبيؼِاي وِ ثيي سغييشار ػغح سشاص آة¬ّبي صيش صهيٌي ٍ هيضاى ثبسًذگي دس هٌغمِ اًدبم گشفشِ اػز
هـخق هيگشدد وِ هيضاى سغييشار ػغح آة¬ّبي صيش صهيٌي دس دٍسُّبيي ثب ثبسؽ ون ( 143هيليهشش دس دٍسُ ّفز
ػبلِ) ووشش اص دٍسُّبيي ثَدُ وِ هيضاى ثبسًذگي ثيـشش اص  205هيليهشش دس ػبل ثَدُ اػز ،اهب ًَػبًبر سغييشار ػغح سشاص
آة دسحذ0/8هششديذُ هيؿَد ثب سَخِ ثِ افضايؾ ثشداؿز اص ػفشُّبي آة صيشصهيٌي ايي سغييشار ثؼيبس ون دس ػغح سش اص
آةً ،بؿي اص اػشفبدُ ثْيٌِ اص ػيالر دس لبلت اًدبم ػوليبر آثخيضداسي ثِ ٍيظُ ػذ خبوي الٍس فيي هي¬ثبؿذ وِ ثِ
كَسر خجشاًي اليِّبي آثذاس سا سغزيِ وشدُ ٍ هبًغ اص وبّؾ ثيؾ اص حذ ػفشُّبي صيشصهيٌي ؿذُ اػز ٍ ّوچٌيي
خلَگيشي اص سغييشار دس ويفيز آة ؿذُ اػز (خذٍل  6همبيؼِ هشَػظ ثبسؽ ػبليبًِ ٍ سغييشار ػغح سشاص آة¬ّبي صيش
صهيٌي سا ًـبى هيدّذ).
جذٍل  : 6همبيؼِ هشَػظ ثبسًذگي ػبليبًِ ٍ ػغح سشاص آة صيشصهيٌي
سديف

سال
81

هياًگيي باسًذگي سالياًِ بِ هيليهتش
125.46

2

82

155.67

228 .6

3

83

84.37

228 .08

4

84

320.75

229 .13

5

85

71.74

229 .4

6

86

160.39

228.7

7

87

83.69

227.25

1

هياًگيي تشاص سطح آ
228 .91

صيشصهيٌي بِ هتش

همبيؼِ ٍ ثشسػي ايي دادُّب ًـبى هيدّذ وِ ّش چٌذ افضايؾ ػغح آة¬ّبي صيش صهيٌي لجل اص ػبل ٍ 1382خَد
داؿشِ اهب هيضاى آى دس همبيؼِ ثب افضايؾ ػغح آى ثؼذ اص احذاص ػذ (ػِ ػبل روش ؿذُ) ثؼيبس ووشش اػز وِ ايي هؼئلِ
ًـبى دٌّذُ سبثيش احذاص ػذ ثش ايدبد صهبى سوشوض ثش سٍي ًفَر هٌبثغ آة ػيالثي هْبس ؿذُ هي¬ثبؿذ.
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هٌبثغ
 -1اداسُ ول هٌبثغ عجيؼي ٍ آثخيضداسي ّشهضگبى :)1381(.هغبلؼبر هٌبثغ دبيِ آثخيضداسي دؿز فيي.
 -2اداسُ ول َّاؿٌبػي ّشهضگبى :)1387( .اعالػبر ايؼشگبُّبي َّاؿٌبػي.
 -3ثشاسي ،هحوذ .)1376(.هغبلؼِ سغزيِ هلٌَػي آثخَاى دؿز اهبم صادُ خؼفش وچؼبساىٍ .صاسر خْبد ػبصًذگي.
 -4خؼفشي ،هحوذ ٍ ػشهذيبى ،فشيذٍى :)1382( .هجبًي خبوـٌبػي ٍ سدُ ثٌذي خبن .چبح اٍل .داًـگبُ سْشاى.
 -5چَدبًي ،ػؼيذ :)1379( .عشح سَػؼِ آثخَاًذاسي ػشچبّبى .خلذ دٌدن ،هٌبثغ آة.
 -6ػبلٌبهِ آهبسي اػشبى ّشهضگبى :)1387( .گضاسؽ ػولىشد ثخؾ وـبٍسصي.
 -7ؿشوز ػْبهي آة هٌغمِاي اػشبى ّشهضگبى :)1388( .هؼبًٍز هغبلؼبر دبيِ هٌبثغ آة گضاسؽ ّيذسٍلَطي دؿز فيي.
 -8ؿشوز آة ٍ خبن :)1374( .هغبلؼبر صهيي ؿٌبػي دؿز فييٍ ،صاسر وـبٍسصي.
 -9سػَل ،كوذ صادُ :)1377( .هغبلؼبر عشح خبهغ سَػؼِ اػشبى ّشهضگبىٍ .صاسر وـَس ،اػشبًذاسي ّشهضگبى ،خلذ صهيي ؿٌبػي.
 -10سحيوي ،حؼي :)1382( .ػذّبي خبوي .اًشـبسار داًـگبُ سْشاى .چبح دٍم.
 -11لْشهبى ،احوذ :)1385( .گيبُ ؿٌبػي دبيِ .چبدبٍل .داًـگبُ سْشاى .خلذ ػَم
 -12هشوض سحميمبر هٌبثغ عجيؼي ّشهضگبى :)1386( .هغبلؼبر دبيِ دؿز الٍس.
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