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چکيدٌ
ٍٙٞبٔي و ٝثحج ػبصٞ ٜبي آثي ٔ ٚحيي صيؼت ٌٔشح اػتٓ ،بّٔي وٛٔ ٝرت دٌشٌ٘ٛي ٔحيي صيؼت ٔي ؿٛد ،ػذ اػت  ٚثذٖٚ
ؿه يىي اص پبيٞ ٝبي اكّي  ٚاػبػي دس تٛػٔ ٝرٛأْ  ٚوـٛسٞبي ٔختّف ػذ ػبصي اػت .الّيٓ خـه وـٛسٞبيي ٔب٘ٙذ ايشاٖ
ػجت ؿذ ٜاػت ،ػذ ػبصي ثٛٙٓ ٝاٖ ؿي ٜٛاي ٟٔٙذػي ثشاي تِٙيٓ  ٚثٍٟٙبْ ػبصي رشيبٖ آة رٟت ثٟش ٜثشداسي ٞبي صسآي،
ؿشة  ٚػبيش ٔلبسف ٔٛسد تٛر ٝثبؿذ .ثٕٞ ٝيٗ خبًش دس چٙذ ػبَ اخيش يىي اص ؿبخقتشيٗ فٔبِيتٞبي ٕٓشا٘ي دس وـٛس ثٛدٜ
اػت .أب آيب ٞش ػذ فمي آحبس ٕٓشا٘ي داسد؟ ثؼيبسي اص رغشافيذا٘بٖ  ٚاوِٛٛطيؼتٞب دس ايٗثبسِ٘ ٜش ٔٙفي داس٘ذ آٟ٘ب ٔيٌٛيٙذ ثشخي
اص پيبٔذٞبي ٔحيٌي ػذٞب غيشلبثُ وٙتشَ ٍ٘ ٚشاٖوٙٙذ ٜاػت  ٚاص ايٗ ِ٘ش احذاث يه ػذ رذيذ ثبيذ ٕٞشا ٜثب أب  ٚاٌشٞبي ثؼيبس
ثبؿذ  ٚثشاي ٟٔبس ٔٙبثْ آة ثٟتش آٖ اػت و ٝػشإ سٚؽٞبي ديٍش ٔخُ آثخيضداسي ثشٚيٓ يب دػتوٓ ايٙى ٝػذٞب سا ٞشچ ٝوٛچهتش
ثؼبصيٓ .أب احشات احذاث ػذٞب ثش اوٛػيؼتٓ ٞبي ًجئي ثبالدػت  ٚپبييٗ دػت آٟ٘ب چيؼت  ٚچٍ ٝ٘ٛثبيذ ٔٛسد ثشسػي  ٚاسصيبثي
لشاسٌيشد؟ آيب ٞش ػذي ،دس ٞش ٔىب٘ي  ٚدس ٞش سٚدخب٘ ٝاي لبثُ احذاث اػت؟ حبَ ثب تٛر ٝث ٝآ٘چ ٝو ٝتب وٌ ٖٛٙفت ٝؿذ ،ػذٞب
احشات صيؼت ٔحيٌي صيبدي ٓال ٜٚثش فٛايذؽ ثش ٔحيي صيؼت داس٘ذ و ٝثٌٛس ٕ٘ ٝ٘ٛػبخت ػذ ،سطيٓ ٞيذسِٚيىي پبييٗ دػت
سٚدخب٘ ٝسا تغييش داد ٚ ٜثبٓج ؿذ ٜو ٝسٚدخب٘ ٝوب٘بِيض ٜؿذ ٚ ٜر شيبٖ آة تٕبٔبً ثٛػيّ ٝيه ػّؼّ ٝػذ  ٚآة ثٙذ وٙتشَ ؿٛد وٝ
وب٘بِيض ٜؿذٖ سٚدخب٘ ٝػجت وبٞؾ ً َٛآٖ ٔي ٌشدد .يه تأحيش ثضي صيؼت ٔحيٌي ديٍش ايٗ اػت و ٝثذِيُ تشػيت الي دس
پـت ػذ ،آة ثذ ٖٚالي اص ػذ ػشسيض ؿذ ٚ ٜدس ٘تيز ٝثبٓج فشػبيؾ  ٚپبييٗ سفتٗ ثؼتش سٚدخب٘ ٝپبييٗ دػت ػذ ٔيٌشدد .دس
هٕٗ اص آ٘زبيي و ٝالي ،فبلذ ٘يتشٚطٖ وبفي اػت دس ٘تيزٛٔ ٝرت وبٞؾ حبكّخيضي خبن ٌـت ٚ ٝثبٓج وبٞؾ ٔحلٛالت
وـبٚسصي ٔيؿٛدِ .زا دس ايٗ ٔمبِ ٝوٛؿؾ خٛاٞذ ؿذ و ٝث ٝتأحيشات ٔٙفي ػبصٞ ٜبي آثي و ٝثذ ٖٚاسصيبثي صيؼت ٔحيٌي ارشا
ٔيؿٛد ،پشداخت ٝؿٛد تب ثب اسائ ٝساٞىبسي ٔٙبػت تأحيشات ٔٙفي ػبصٞ ٜبي آثي سا ثش ٔحيي صيؼت ،وبٞؾ دٞيٓ.

ياژٌ َاي کليدئ :حيي صيؼت ،ػذٞب ،پيبٔذٞبي ٔحيٌي ،ػبصٞ ٜبي آثي
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مقدمٍ
ٞش ٘ ّٛتٛػٔ ٝثب ٞش دسر ٝاي اص وٕيت يب ويفيت ،آحبس صيؼت ٔحيٌي ٚيظ ٜاي سا ث ٝد٘جبَ داسد .دخُ  ٚتلشف ا٘ؼبٖ دس ٔحيي
ًجي ٔي ِضٔٚبً ثٙٔٔ ٝبي ايزبد تغييشات دس ؿىُ ًجئي  ٚاِٚئ ٝحيي اػت .تذا ُٕٓ ْٚا٘ؼبٖ دس تغييش ؿشايي ًجئيٟ٘ ،بيتبً
ٔي تٛا٘ذ تٛاصٖ ٞبي ٔٛرٛد ٔحيي سا ثش  ٓٞصد ٚ ٜص٘زيش ٜاي اص پيبٔذٞبي ٘بخٛاػت ٝيب پيؾ ثيٙي ٘ـذ ٜسا دس ثش داؿت ٝثبؿذ چٙب٘ىٝ
 ٓٞايٙه رٛأْ ا٘ؼب٘ي ثب ايٗ ٔٔوُ سٚثشٌ ٚشديذ ٜا٘ذ .ثذيٟي اػت اص ٍٙٞبٔي و ٝفىش احذاث يه ػبص ٜآثي ثٛرٛد ٔي ايذ تب ؿشّٚ
ثٟش ٜثشداسي اص آٖٔ ،ي ثبيذ سا ٜدؿٛاس ًٛ ٚال٘ي پيٕٛد ٜؿٛد .ايٙزبػت ؤ ٝي تٛاٖ ث ٝإٞيت دا٘ؾ ٟٔٙذػي ػذ پي ثشد  ٚايٗ
سٚؽ سا ثٛٙٓ ٝاٖ ثٟتشيٗ سٚؽ دس ٟٔبس آة ؿيشيٗ ثش اي اػتفبد ٜلشيت ثٞ ٝفت ٔيّيبسد ا٘ؼبٖ  ٚتٔذاد ثي ؿٕبسي ٔٛرٛد ص٘ذ ٜوٝ
حك حيبت داس٘ذ ،ثىبس ثشد(ػٔيذي)  ٚ .اِجت ٝإٞيت فٛق ٘جبيذ ٔب سا اص اسصيبثي صيؼت ٔحيٌي پشٚطٞ ٜبي ػذ غبفُ وشد تب ثشاي
سػيذٖ ث ٝتٛػٔ ٝپبيذاسٔ ،حيي صيؼت سا لشثب٘ي تٛػٔ ٝثي سٚي٘ ٝىٙيٓٔ .الحِٔ ٝؼبئُ صيؼت ٔحيٌي دس تٕبْ ٔشاحُ ارشايي يه
پشٚطٕٟٔ ٜتشيٗ ُٚيف ٝػبصٔبٖ حفبُت ٔحيي صيؼت دس وـٛسٞبي ٔختّف رٟبٖ اػت .ايٗ ِ٘بست ؿبُٔ ٔشاحُ ًشاحئ ،شاحُ
ارشاي پشٚط ٚ ٜپغ اص آغبص ثٟش ٜثشداسي اص آٖ پشٚطٔ ٜي ثبؿذ .صيشا رٌّٛيشي اص احذاث يه ػبص ٜآثي و ٝفشهبً ٔٛلٔيت ٔىب٘ي آٖ
٘بٔٙبػت تـخيق داد ٜؿٛد و ٝثش حؼت ٘ ّٛفٔبِيتٛٔ ،رجبت آِٛدٌي ٔحيي سا فشأ ٓٞي آٚس٘ذ ،و ٝثٔ ٝشاتت آػبٖ تش  ٚالتلبدي
تش اص تغييش ٔىبٖ  ٚيب تٔٛين تىِٛٛٙطي آٖ پغ اص احذاث آٟ٘ب اػتِ .زا اػتفبد ٜاص تزشثيبت اسصؿٕٙذ ػبيش ُّٔ و ٝث ٝثٟبي ٌضافي
حبكُ ؿذ ٜاػتٔ ،ي تٛا٘ ذ ثشاي ديٍش وـٛسٞبي دس حبَ تٛػٔ ٝآٔٛص٘ذٔ ٚ ٜفيذ ٚالْ ؿذ ٚ ٜاص تىشاس ٕٞبٖ اؿتجبٞبت دس ديٍش ٘مبى
رٟبٖ ،رٌّٛيشي ٕ٘بيذ .اص ايٗ س ٚاك َٛاػبػي سا و ٝثبيذ دس اسصيبثي صيؼت ٔحيٌي پشٚطٞ ٜبي ٕٓشا٘ي ٔٛسد ِ٘ش ٚالْ ؿ٘ٛذ ،ؿبُٔ
ٔٛاسد صيش اػت :تٙبػت يب ٓذْ تٙبػت اوشيؼيؼتٓ رٟت فٔبِيت ٞبي ا٘ؼب٘ي  ٚيب ًشح ٞبي ٕٓشا٘ي ًجم ٝثٙذي اوٛػيؼتٓ ثش اػبع
ا٘ٛاّ اػتفبدٞ ٜب  ٚوبسثشي ٞب ٔمبيؼ ٝثيٗ ثبصدٞي ثذػت آٔذ٘ ٚ ٜيشٚيي و ٝثشاي ٞش ٌ ٝ٘ٛفٔبِيت يب وبسثشي ٔٛسد ٘يبص ثبيذ كشف
ؿٛد.

مراحل ارزيابي زيست محيطي سدَا
ًشاحي ٞش ػذ ث ٝكٛست ػٙتي ثب ٌٔبِٔبت فٙيٟٙٔ -ذػي ٌٔ ٚبِٔبت التلبدي و ٝث ٝآٖ تٛريٟبت فٙي  ٚالتلبدي اًالق ٔي ؿٛد،
آغبص ٔي ؿٛد .ايٗ ٌٔبِٔبت دس  ّٝٞٚا٘ َٚـبٖ دٙٞذ ٜػبختٍبٙٔ ٜبػت ثشاي احذاث ػذ  ٚػپغ ثشتشي ػٛد حبكُ اص ارشاي ًشح
٘ؼجت ثٞ ٝضيٞ ٝٙبي احذاث آٖ ٔي ثبؿذ .اٌش ػذي داساي تٛريٙٔ ٝبػت فٙي  ٚالتلبدي ثٛد ٜتلٛيت ٌٔ ٚبِٔبت ارشايي آٖ كٛست
ٔي پزيشفت .دس ػبَ ٞبي اخيش  ٚثشاػبع لبٌ٘ٔ ،ٖٛبِٔبت ٔحيي صيؼتي ،دس ٔشحّ ٝأىبٖ ػٙزي ،ثٌٔ ٝبِٔبت هشٚسي ثشاي تٛريٝ
ارشاي ػذٞب افضٚد ٜؿذ ٜاػت .ايٗ ٌٔبِٔبت دس لبِت ٌٔبِٔبت اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي احذاث ػذٞب كٛست پزيشفت ٚ ٝػبخت
ػذٞب سا اص ديذٌبٔ ٜحيي صيؼتي ٔ ٚؼبيُ ارتٕبٓي -فشٍٙٞي ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔي دٞذٌٔ .بِٔبت اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي
ػذٞب ثبيذ ث ٝتلٛيت ػبصٔبٖ حفبُت ٔحيي صيؼت سػيذ ٚ ٜػپغ ٔزٛص احذاث ػذ كبدس خٛاٞذ ؿذ يىي اص ٔتذا َٚتشيٗ سٚؽ
ٞبي ّٕٓي ثشاي ثشسػي ٌٔ ٚبِٔ ٝاحشات ًشح ٞب ً ٚشح ٞبي ٕٓشا٘ي ٔب٘ٙذ ػذػبصي ثش ٔحيي صيؼتٌٔ ،بِٔبت اسصيبثي احشات صيؼت
ٔحيٌي اػتٞ .ذف اص ٌٔبِٔبت اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي ػذ ٞب ،ث ٝدػت آٚسدٖ ؿٙبختي دس حذ ٕٔىٗ ربْٔ  ٚوبُٔ اص
ٚهٔيت ٔٛرٛد ٔحيي صيؼت دس ٔحُ ارشاي ػذ ٔ ٚحذٚد ٜتحت تبحيش آٖ  ٚؿٙبخت وبُٔ فٔبِيتٟبي پشٚط ٜاي و ٝدس ٔحيي ٔٛسد
ِ٘ش ارشا خٛاٞذ ؿذ ٔي ثبؿذ .ػپغ ثب دػتيبثي ث ٝايٗ ؿٙبخت دٚ ٚرٟي  ،احشات فٔبِيتٟبي ًشح ثش وّي ٝارضاي ٔحيي صيؼت
(ؿبُٔ حذٚد ٓ 011بُٔ ٔب٘ٙذ ٛٞا ،آة ،خبنٌ ،يب ،ٜرب٘ٛس ،ت ّٛٙصيؼتي ،رٕٔيت ،فش ،ًٙٞآحبس تبسيخي  ٚثؼيبسي ديٍش) تٔييٗ ٚ
ٔـخق ٔي ؿٛد(فلّٙبّٕٔٓ ٝي ػبصٔبٖ ٔحيي صيؼت ايشاٖ)  .دس ايٗ ٌٔبِٔبت احشات ثشٌـت ٘بپزيش ،ثّٙذ ٔذت ثٚ ٝيظ ٜاحش ثش
ٓٛأّي و ٝداساي حؼبػيت ٞبي ثيـتش ٞؼتٙذ ٔب٘ٙذ ٌٞ ٝ٘ٛبي دس ٔٔشم تٟذيذ ،تبالة ٞبٙٔ ،بًك تحت ٔذيشيت ػبصٔبٖ ٔحيي
صيؼت ٔب٘ٙذ پبسن ٞبي ّٔي  ٚيب ػبي ش ٔحيي ٞبي تحت حفبُت  ٚاحشات ؿبخق ٔ ٟٓٔ ٚـخق ٔي ؿ٘ٛذ.دس كٛستي و ٝاحشات
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ٔٙفي  ٚؿبخق احذاث ػذ صيبد ثبؿٙذ ًشح سد خٛاٞذ ؿذ  ٚدس غيش ايٗ كٛست  ،ساٞىبسٞبي وبٞؾ احشات ثش ٔحييSID
ؿٛد.
ٔٛاسد ػّؼّٔ ٝشاتت يه ٌضاسؽ اسصيبثي صيؼت ٔحيٌي ػذٌٙٔ ،جك ثب ٔٛهٓٛبت صيش ٔي ثبؿذ :
٘ ّٛفٔبِيتّٓ ،ت ارشا  ،تٛري ٝفٙي ،التلبدي -ارتٕبٓي ،ػيبػي ٌ ،ضيٞ ٝٙبي فٙي ٔ ٚىب٘ي ،صٔبٖ آغبص خبتٕ ، ٝاحشات ٔ ٟٓصيؼت
ٔحيٌيٌ ،ضيٟ٘ ٝٙبيي ،ثش٘بٔٞ ٝبي پيـٍيشي  ٚوٙتشَ آحبس ٘بػبصٌبس ٘ ،تيزٌ ٝيشي  ٚؿشح پشٚط ٜاػت .تـشيح ٚهٔيت ٔٛرٛد ٔحيي
صيؼت ٌٔٙم :ٝو ٔ ٝي تٛاٖ ث ٝالّيٓ  ٚويفيت ٛٞاٙٔ ،بثْ آاليٙذٛٞ ٜاٙٔ ،بثْ آة  ٚويفيت آٟ٘ب و ٝؿبُٔ وّي ٝآة ٞبي ربسي  ٚػبوٗ
دس حٛص ٜآثشيض ػذ اػت ٕٞ ٚچٙيٗ آة ٞبي صيشصٔيٙي ٚ ٚيظٌي ٞبي آٟ٘ب ،صٔيٗ ؿٙبػي -تىت٘ٛيه ِ ٚشص ٜخيشي ٌٔٙم ،ٝؿٙبػبيي
ً ٚجم ٝثٙذي خبن دس ٌٔٙمً ،ٝجم ٝثٙذي اوٛػيؼتٓ ٞب ٛٔ ٚلٔيت ٔ ٚحُ آٟ٘ب  ٚغيش .... ٜاؿبس ٜوشد(ؿٕؼبئي. )3181.

پيامدَاي اصلي زيست محيطي سدَا عبارتىد از:
اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي ثٛٙٓ ٝاٖ يىي اص اثضاسٞبي ٔذيشيت ٔحيي صيؼت ،چٙب٘ى ٝاص ػ ٝد ٝٞلجُ دس ثؼيبسي وـٛسٞبي تٛػٔٝ
يبفت ٚ ٝدس حبَ تٛػٔٔ َٕٛٔٔ ٝي ثبؿذ ،اِضاْ اػتفبد ٜاص ايٗ ٍ٘شؽ سا ثشاي ًشح ٞب  ٚپشٚطٞ ٜبي ػذ ػبصي تبويذ ٔي ٕ٘بيذ .ا٘زبْ
ٌٔبِٔبت اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي ػذٞب ثب تلٛيت اٍِٛي اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي تٛػي وٕيت ٝتٛػٔ ٝپبيذاس دس ػبَ

ٕٓ 3176ال آغبص ٌشديذِ ٚ ٜيىٗ تبو ٖٛٙايٗ ٌضاسؿبت ثب ويفيت ٞبي ٔت فبٚتي تٟي ٝؿذٕٔٛٓ ٚ ٜب اص ربٔٔيت الصٔ ٝثشخٛسداس ٕ٘ي
ثبؿٙذ دس ٘تيز ٝث ٝا٘زبْ ٌٔبِٔبت تىٕيّي ثِٛٙٔ ٝس ّٔحٕٛ٘ ٍٛدٖ وّي ٝرٙجٞ ٝبي صيؼت ٔحيٌي ّٔضْ ٌشديذ ٜا٘ذٕٞ .چٙيٗ
ثؼيبسي اص ػذٞبي وـٛس  ٓٞاو ٖٛٙثب داسا ثٛدٖ ٌضاسؽ اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌئٔ ،والت ٕٓذ ٜاي سا ثش ٔحيي صيؼت خٛد
تحٕيُ ٔي ٕ٘بيٙذ .ثٙبثشايٗ ٔي تٛاٖ ٘تيزٌ ٝشفت ؤ ٝـىُ اكّي دس صٔي ٝٙفشآيٙذ  ٚچٍٍ٘ٛي تٟيٌ ٝضاسؽ اسصيبثي ٔحيي صيؼتي
دس ايشاٖ ٚرٛد داسد .ايٗ پيبٔذٓ ٜجبستٙذ اص:
الف) تغييش دس ثبالدػت سٚدخب٘ ٝتب ٔخضٖ:

)3تغييش دس سيختؿٙبػي سٚدخب٘ ،ٝثؼتشٚ ،وٙبسٜٞب اص ثبثت افضايؾ حزٓ آة ٘ ٚيض سػٛةٌزاسي.
 )2تغييش دس ويفيت آة دس احش يىزب ٔب٘ذٖ.

)1وبٞؾ ت ّٛٙصيؼتي دس ثبالدػت سٚدخب٘ ٝاص ثبثت حوٛس دسيبچ.ٝ
ب) تغييش دس ٔحُ ٔخضٖ  ٚدسيبچ:ٝ

 )3اص ٔيبٖ سفتٗ  ٚحزف اساهي صسآي  ٚثبغي  ٚرٍُٞٙب ٔ ٚشاتْ  ٚتپٞٝبي ٔـشف ث ٝسٚدخب٘ ٚ ٝدسٜٞبي اًشاف دس احش صيشآة سفتٗ
 ٚتجذيُ ث ٝدسيبچ ٝؿذٖ.
 )2اص ٔيبٖ سفتٗ ٘مبى ٔؼى٘ٛي  ٚسٚػتبٞب دس دسٜٞب  ٚتپٞٝبي ٔـشف ث ٝسٚدخب٘.ٝ
 )1ربثزبيي  ٚآٚاس ٜؿذٖ ٔشدْ  ٚػبوٙبٖ ٌٔٙم ٝدسيبچ.ٝ
 )4صيشآة سفتٗ ٘مبى تبسيخي ٔ ٚيشاث فشٍٙٞي.
 )5ث ٝصيشآة سفتٗ ٔيشاث ديذاسي  ٚصيجبييٞبي ًجئي.
پ) تغييش دس پبئيٗدػت سٚدخب٘:ٝ

)3تغييش دس ٔيضاٖ رشيبٖ ،تٛصيْ صٔب٘ي رشيبٖٛ٘ ٚ ،ػب٘بت ًجئي رشيبٖ آّة.
)2تغييش دس سيختؿٙبػي سٚدخب٘ ٝاص ثبثت وبٞؾ رشيبٖ.
)1تغييش دس ويفيت آة سٚدخب٘ ٝدس پبئيٗ دػت.

)4وبٞؾ ت ّٛٙصيؼتي دس ػبحُ پبئيٗدػت  ٚػيالة دؿت.
ٕٞچٙيٗ ٔي تٛاٖ ث ٝپيبٔذ ٞابي ِاشصٜخياضي ،تجخياش  ٚؿاٛسي آة ،ا٘ماشام ٘ؼاُ ٔابٞيٞابي سٚدخب٘اٝاي ٟٔ ٚابرش ،پيبٔاذٞبي
ٞيذسِٛٚطيىي ٘ ٚبثٛدي ؿيالت دٞب٘ٞ ٝب  ٚدِتبٞب ٘يض اؿبس ٜوشد .ثٙبثش ايٗ اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي يه ػذ ث ٝتٟٙبيي ثذ ٖٚتٛرٝ
ث ٝػب يش ًشح ٞبي ثبالدػت  ٚيب پبييٗ دػت  ٚتبحيش آٖ ٞب ثش سٚدخب٘ ٚ ٝاوٛػيؼتٓ ٞبي آثي  ٚخـىي حٛص ٜآثخيض ٕ٘ي تٛا٘ذ ٘تابيذ
ٌّٔٛة  ٚوبفي ٔٛسد ا٘تِبس اص اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي سا فشإ٘ ٓٞبيذ.
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مطکالت احداث سدَا با تًسعٍ پايدار ي حفاظت از محيط زيست
ثب ٚرٛد لب٘ ٖٛاسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي ،ثبيذ احذاث ػذٞب ثب تٛػٔ ٝپبيذاس  ٚحفبُت اص ٔحيي صيؼت ػبصٌبس ثبؿذ .أب دس ُٕٓ
ٔـىالت ثؼيبس صيبدي ٚرٛد داسد و ٝايٗ س٘ٚذ ٌٔٙمي سا ث ٝس٘ٚذي ٚاطٌ ٝ٘ٛثذَ ٔي ػبصد .ايٗ ٔـىالت چيؼت  ٚثشاػبع چٝ
ػبصٚوبسٞبيي تبحيشات ػٛء خٛد سا ثشربي ٔي ٌزاسد؟ دس صيش ػٔي ؿذ ٜاػت ث ٝايٗ ٔؼبيُ اؿبس ٜؿٛد:
ٓ -1ذْ ٚرٛد ٌٔبِٔبت آٔبيؾ ػشصٔيٗ ٌٔ ٚبِٔبت اسصيبثي ساٞجشدي ثٛٙٓ ٝاٖ اػٙبد فشادػت  ٚسإٙٞبي والٖ  ٚربْٔ ٍ٘ش ثشاي
ثش٘بٔ ٝسيضي ٞبي ٔحّي ٌٙٔ ٚم ٝاي ٌٔبِٔبت اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي ثذ ٖٚحوٛس ٌٔبِٔبت فشادػت ،ربْٔ ٍ٘ش  ٚهشٚسي
ٔب٘ٙذ ٌٔبِٔبت آٔبيؾ ػشصٔيٗ  ٚيب اسصيبثي ساٞجشدي ث ٝتٟٙبيي ٕ٘ي تٛا٘ذ پبػخٍٛي ارشا  ٚيب ٓذْ ارشاي يه ػذ ثبؿذ.
ٓ -2ذْ ٚرٛد ٌٔبِٔبت اسصيبثي تزٕٔي احشات ػذٞبي پيبپي سٚي يه سٚدخب٘ ٚ ٝػشؿبخٞ ٝبي آٖ.
 -3وبسفشٔبي دِٚتي ري ٘فْ دس ارشاي ًشح ػذ ػبصي  ،پشداخت وٙٙذٞ ٜضئٌ ٝٙبِٔبت اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي ػذ اػت.
ٓ -4ذْ ارشاي اسصيبثي ٔـبسوتي احشات صيؼت ٔحيٌي ػذٞب.
ٓ -5ذْ ارشاي لٛا٘يٗ دس ٌٔبِٔبت اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي.
ٓ -6ذْ ارشاي ساٞىبسٞبي وبٞؾ احشات  ٚدػتٛسإُِٔ ٞبي ٔذيشيتي اساي ٝؿذ ٜدس ٌضاسؽ ٞبي اسصيبثي احشات.
 -7تٛاٖ  ٚصٔبٖ ٘بوبفي دس ػبصٔبٖ حفبُت ٔحيي صيؼت ثشاي ثشسػي ّٕٓي  ٚوبسؿٙبػي ٌضاسؽ ٞبي اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي
ػذٞب.
ٔتأػفب٘ ٝثِ٘ ٝش ٔي سػذ ؤ ٝتِٛي  ٚتلٛيت وٙٙذٌ ٜضاسؽ ٞبي اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي ػذٞب ئٙي ػبصٔبٖ حفبُت ٔحيي
صيؼت اص ٘يش ٚ ٚصٔبٖ وبفي ثشاي ثشسػي ّٕٓي ٌضاسؽ ٞبي اسصيبثي ثشخٛسداس ٘يؼت .رّؼبت ثشسػي ٌضاسؽ ٞبي اسصيبثي ثب ٚلت
ثؼيبس ٔحذٚد و ٝثٞ ٝيچ ٚرٕٞ ٝتشاص ثب إٞيت ًشح  ٚاحشات آٖ ٘يؼت ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔي ٌيشد  ٚدس پبس ٜاي ٔٛاسد ٘ىبت ٔٚ ٟٓ
احشٌزاس ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٕ٘ي ٌيش٘ذ(ؿشئت ٛٙٔ ٚسي .)3175.اٌش ثپزيشيٓ و ٝاستجبى ٔفٟٔٛي تٕبٔي تٔبسيف اساي ٝؿذ ٜاص تٛػٔٝ
پبيذاس ثش يىپبسچٍي ِ٘بْ ٞؼتي ،استجبى ػيؼتٕي ٓٛأُ التلبدي ،ارتٕبٓي ٔ ٚحيي صيؼتي  ٚتبويذ ثش پبػخٍٛيي ث٘ ٝيبصٞبي ٘ؼُ
و٘ٛٙي ٘ ٚؼُ ٞبي آيٙذ ٚ ٜپزيشؽ ُشفيت ٞب ٔ ٚحذٚد يت ٞبي ٔحيي اػتٛاس اػت ،پغ تٟٙب سا ٜدػتيبثي ث ٝتٛػٔ ٝپبيذاس تٛرٝ
وبفي ث ٝتٕبٔي اوٛػيؼتٓ ٞبي پبييٗ دػت  ٚثبالدػت ػذٞبيي اػت و ٝتلٕيٓ ث ٝػبخت آٟ٘ب داسيٓ.
ثِ٘ ٝش ٔي سػذ ؤٌ ٝبِٔبت اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي ػذٞب دس ايشاٖ ،داساي ٘ٛالق ٔتٔذد لب٘٘ٛي ،ؿىّئ ،حتٛايي  ٚوٕجٛد
اػٙبد فشادػت اػت .ثٕٞ ٝيٗ رٟت ٕ٘ي تٛاٖ ثب اػتٙبد ث ٝايٗ أش و ٝػذٞبي دس دػت احذاث داساي ٌضاسؽ اسصيبثي احشات ٞؼتٙذ
٘ؼجت ث ٓٞ ٝساػتب ثٛدٖ آٟ٘ب ثب تٛػٔ ٝپبيذاس إًيٙبٖ پيذا وشد .ايٗ دس حبِي اػت وٌ ٝضاسؽ ٞب  ٚاخجبس ٔٛرٛد حبوي اص ػيبػي ٚ
ٔبِي ثٛدٖ ثؼيبسي اص ًشح ٞبي احذاث ػذٞب ث ٝربي تٛػٔ ٝاي ثٛدٖ آٟ٘بػت .ايٗ أش ٘يبص ث ٝتٛر ٝثيـتش ٔتخللبٖ ثشاي سفْ ايٗ
٘ٛالق سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ

اثرات سد بر محيط اوسان در مراحل اجرا ي بُرٌ برداري
اِف -احشات ثش ويفيت ٛٞا
دس كٛستي و ٝتيٓ ٌٔبِٔبتي هشٚست ثشسػي ايٗ ثخؾ سا ٘يض تـخي ق دٞذ ،احش ثش افضايؾ غجبس دس ٌٔٙم ،ٝافضايؾ ٌبصٞبي آِٛدٜ
وٙٙذٛٞ ٜا ٔب٘ٙذ وشثٗ ٔٛٙوؼيذ  ٚاوؼيذٞبي اصت سا پيؾ ثيٙي  ٚروش وٙذ(ٔحشْ ٘ظاد.)3161.
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ة -احشات كٛتي دس ٌٔٙمٝ
دس ٔشاحُ ارشا تغييشات ٔيضاٖ ػشٚكذا دس ؿجب٘ ٝسٚص ٔ ٚيضا٘ي و ٝپيؾ ثيٙي ٔي ؿٛد ث٘ ٝؼجت ػشٚكذا دس ٌٔٙم ٝػذ يب ؿٟش ٞبي
اًشاف افضٚد ٜؿٛد  ٚاػتب٘ذاسد ٞب ثب يىذيٍش ٔمبيؼ ٚ ٝدس كٛست ِض ْٚسٕٛٙٞد داد ٜؿٛد.
د -احشات فبهالة ٞب
فبهالة ٞبي تِٛيذي دس ٔحيي ٞبي ا٘ؼبٖ  ٚيب افضايؾ پؼبة ٞبي وـبٚسصي دس كٛست سا ٜيبثي ث ٝسٚدخب٘ ٝثبال دػتٔ ،خضٖ ػذ ٚ
يب سٚدخب٘ ٝپبييٗ دػت آِٛدٌي ٞبي ؿيٕيبيي  ٚصيؼت ؿٙبختي ث ٝد٘جبَ خٛاٞذ داؿت(ٔز٘ٛٙيبٖ .)3178.دس ثخؾ ٔحيي صيؼت
ا٘ؼب٘ي ثب ٚيظٌي ٞبي ث ْٛؿٙبختي ثبيذ افضايؾ تِٛيذ ا٘ٛاّ فبهالثٟب پيؾ ثيٙي ؿٛد.

اثرات سد بر محيط زيست ضىاختي در مراحل اجرا ي بُرٌ برداري
احشات ٕٓٔٛي فٔبِيت ٞبي پشٚط ٜػذ ػبصي ٔي تٛا٘ذ ػجت تغييش دس ا٘ٛاّ رٕٔيت  ٚتٛصيْ رغشافيبي ٌيبٞبٖ  ٚرب٘ٛساٖ ٌٔٙم ٝؿٛد.
احشات احذاث ػذ ٕٞچٙيٗ ثش چشخٞ ٝبي حيبتي ٌٞ ٝ٘ٛبي دس خٌش ا٘مشام و ٝثب ٔحيي صيؼت خٛد ػبصٌبسي يبفت ٝا٘ذٛٔ ،حش اػت.
ارشاي پشٚط ٜػذ ٕٛٞاس ٜثش ٔحيي صيؼت ؿٙبختي احشات ٔؼتميٓ  ٚغيش ٔؼتميٓ داسد احشات ٔؼتميٓ آٖ ؿبُٔ تلشف صٔيٗ ،تخشيت
صيؼتٍبٞ ٜبي رب٘ٛسي ٌ ٚيبٞي  ٚاحشات غيش ٔؼتميٓ آٖ ؿبُٔ افضايؾ سًٛثت ،آِٛدٌي آة  ٚخبن ،تغييش دس تشاص آة  ٚغيشٜ

اػت(ٔٛٙسي.)3181.

اِف -احشات ػذ  ٚدسيبچ ٝآٖ ثش رٛأْ ٌيبٞي
الصْ اػت الذاْ ث ٝتٟي ٝفٟشػتي اص ٌٞ ٝ٘ٛبي ٌيبٞي حؼبع  ٚثب اسصؽ ٌٔٙم ٝوشد  ٚثٌٔ ٝبِت صيش تٛر ٝوشد:
 ٔحبػج ٝػٌح  ٚحزٓ پٛؿؾ ٌيبٞي و ٝتحت تبحيش ٔؼتميٓ  ٚيب غيش ٔؼتميٓ ػذ لشاس ٔي ٌيش٘ذ يب ث ٝصيش آة ٔي س٘ٚذ  ٚيبؿشايي ٔحيي ثشاي آٖ ٞب ٔؼبٓذ ٔي ؿٛد.
 تٔييٗ استجبى رٛأْ ٌيبٞي  ٚرٛأْ رب٘ٛسي ٌٔٙم.ٝ احشات سًٛثت ثيـتش ٛٞا دس ٌٞ ٝ٘ٛب  ٚرٛأْ ٌيبٞي  ،تغييش ثٔوي صيؼتٍبٞ ٜب ،افضايؾ ٌيبٞب٘ي و ٝسًٛثت دٚػت داس٘ذ. احشات وٓ ؿذٖ يب صيبد ؿذٖ دػتشػي ثٙٔ ٝبًك دس تخشيت پٛؿؾ ٌيبٞي.ة -احشات ػذ  ٚدسيبچ ٝثش رٛأْ رب٘ٛسي  ٚصيؼت ٌبٞ ٜبي آٟ٘ب
دس پيؾ ثيٙي اسصيبثي احشات ػذ  ٚدسيبچ ٝآٖ ثش رٛأْ رب٘ٛسي  ٚصيؼتٍبٞ ٜبي آٖ ،الصْ اػت ٚيظٌي ٞبي ٌٞ ٝ٘ٛبي ٘بدس  ٚدس
خٌش ا٘مشام تٟي ٝؿ٘ٛذ .سٚؽ ٞبي ٔذيشيت دس ٔٙبًك تحت وٙتشَ ػبصٔبٖ حفبُت ٔحيي صيؼت ؿٙبػبيي ؿٛد .اص رّٕ ٝالذاْ
ٞبي ٔذيشيتئ ،ي تٛاٖ ثٕٓٛٙٔ ٝيت ؿىبس  ٚكيذ ،صٔبٖ ؿىبس  ٚكيذٔ ،زٛص چشاي داْ  ... ٚاؿبس ٜوشد(لٛاْ.)3175.

اثرات سد بر محيط اقتصادي ،اجتماعي ي فرَىگي در مراحل اجرا ي بُرٌ برداري
اِف -احشات ثش ٚهٔيت ارتٕبٓي
 احشات ثش ٓٛأُ ارتٕبٓي ،تغييش رٕٔيت پيؾ ثيٙي  ٚروش ؿٛد. احشات ّٕٓيبت ػبخت  ٚثٟش ٜثشداسي ثش ٟٔبرشتٟبٟٔ ،برشت وبسٌشاٖ ثٌٙٔ ٝمً ٝشح  ٚتبحيشات حب٘ٛي ٝپيؾ ثيٙي ؿٛد. تغييشات ٌشٞ ٜٚبي سٚػتبيي داساي صٔيٗ  ٚآٟ٘بيي و ٝصٔيٗ اص دػت ٔي دٙٞذ روش ؿٛد. ربث ٝربيي ارجبسي افشاد ،غشأتي و ٝثبيذ پشداخت ؿٛد  ... ٚپيؾ ثيٙي  ٚروش ؿٛد.ة -احشات ثش ٚهٔيت التلبدي
 احش ثش ػٌح دسآٔذ ٔ ٚخب سد ٔشدْ ٔ ٚـبغُ حب٘ٛي ٝسٚػتبٞبي اًشاف ٌٙٔٚم ٝپيؾ ثيٙي ؿٛد. احشات ثش ليٕت صٔيٗ  ٚأالن  ٚخذٔبت پيؾ ثيٙي ؿٛد. احشاتي و ٝدس ٔشحّ ٝارشا ثش تبػيؼبت سفبٞي ،آة ِ ِٝٛوـي ،ثبصاس خشيذ  ٚأىب٘بت ثٟذاؿتي  ٚربدٞ ٜبي دػتشػي ٔي ٌزاسد،پيؾ ثيٙي  ٚروش ؿٛد.

تبحيش ثش
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اص ديٍش احشا ت احذاث ػذ ٔي تٛاٖ ث ٝتبحيش ثش فشٌٙٔ ًٙٞم ،ٝاحش خٌشات  ٚثاليبي ًجئي يب ػٛا٘ح دس وبسٌبٟٞب SID ٚ
ديٍش ًشح ٞبي تٛػٔ ٚ ٝوبسثشي صٔيٗ ٘يض اؿبس ٜوشد.

ريش َاي کاَص اثرات سًء بر محيط زيست
ٕٓال حزف وبُٔ احشات ٔٙفي پشٚطٞ ٜب أىبٖ پزيش ٘يؼت .أب غبِجب ٔي تٛاٖ اص ؿذت  ٚدأ ٝٙآٟ٘ب تب حذ ثؼيبس صيبدي وبػت .چٙيٗ
الذأبتي ثٛٙٓ ٝاٖ وبٞؾ احشات ٘بٔيذٔ ٜي ؿ٘ٛذ .ثٓ ٝجبستي چٙيٗ الذاْ ٞبيي ٓجبست اص وبٞؾ  ٚيب حزف  ٚيب وٙتشَ احشات ٘بٌّٔٛة
صيؼت ٔحيٌي ٌضي ٝٙا٘تخبثي پشٚط ٜاػت  ٚؿبُٔ رجشاٖ خؼبست ٞبي ٘بؿي اص پيبٔذ ٞبي صيؼت ٔحيٌي اػت.
الف -کاَص اثرات سًء بر محيط اوسان
پيؾ ثيٙي  ٚاحذاث فبهالة سٞٚب  ٚصٞىـي ٞبي ٔٙبػت ٞ ٚذايت ص ٜآة ٞب  ٚپؼبثٟب ث ٝپبييٗ دػت ػذ  ٚيب ٔٙبًمي دٚس اص
سٚدخب٘ ٚ ٝػذ اص ٕٟٔتشيٗ ساٞىبسٞب ٞؼتٙذ.
ب -کاَص اثرات سًء سد بر محيط زيست ضىاختي
ٕٟٔتشيٗ ثخؾ دس ايٗ ل ؼٕت رٌّٛيشي اص تخشيت پٛؿؾ ٌيبٞي اػت .اٌش پٛؿؾ ٌيبٞي حفَ ؿٛد حيبت ٚحؾ رب٘ٛسي ٘يض تب
حذ صيبدي حفَ ٔي ؿٛد .پيؾ ثيٙي ٔحُ ٔٙبػت احذاث ػذ ،حٕبيت  ٚحفَ ٔٙبًك ،ايزبد ٔٙبًك حفبُتي دس اًشاف ٔحُ پشٚطٜ
 ٚر ٍُٙوبسي حؼبة ؿذ ٜدس اًشاف ػذ احذاحي ٚدسيبچ٘ ٝيض اص ديٍش ساٞىبسٞب اػت.
ج -کاَص اثرات سًء سد بر محيط اقتصادي ،اجتماعي ي فرَىگي
ربث ٝربيي ٔٙبػت ٔشدْ  ٚا٘تخبة ربيٍبٞ ٜبي اػىبٖ دٚثبس ٜثشاي رٌّٛيشي اص تخشيت اساهي  ٚپشداخت غشأت ٔٙبػت ثشاي
سهبيت ٔشدْ الصْ اػت .حفَ اكبِت فشٍٙٞي ٌٔٙم ٚ ٝاحتشاْ ٌزاسدٖ ثٓ ٝمبيذ  ٚسػٔ ْٛحّي ،اػتخذاْ اص ثيٗ افشاد ثٔٛي ،ايزبد
تؼٟيالت ثشاي افشاد ثٔٛي اص ٕٟٔتشيٗ ايٗ ٔٛاسد ٔي ثبؿذ.

وتيجٍگيري
دس وـٛسٞبي رٟبٖ ػٔ ْٛب ثبسٞب وّٕ ٝتٛػٔ ٝسا اص صثبٖ دِٚتٕشداٖ آٖ وـٛسٞب ٔيؿٛٙيٓ و ٝثيـتش ٔف ْٟٛآٖ تٛػٕٔٓ ٝشا٘ي،
التلبدي ،كٔٙتي  ٚغيش ٜاػت ِٚي آ٘چ ٝؤ ٝب دس ٔٛس د آٖ ثحج خٛاٞيٓ وشد تٛػٕٔٓ ٝشا٘ي  ٚاحشات آٖ ثش ٔحيي صيؼت اػت وٝ
ثبٓج ثٛرٛد آٔذٖ ّٕٓي تحت ٓٛٙاٖ  Civil and environmental engineeringؿذ ٜاػت .و ٝدس ايٗ ّٓٓ ثش ِض ْٚثش٘بٔٝسيضي صيؼت
ٔحيٌي ثشاي احذاث پشٚطٜٞبي ٕٓشا٘ي تأويذ ٔي ؿٛدٔ .ف ْٟٛوّي ثش٘بٔٝسيضي صيؼت ٔحيٌي ٓجبست اػت اص تالؽ ٞبيي و ٝدس
رٟت تٔبدَ ٕٞ ٚبٍٙٞي فٔبِيت ٞبي ا٘ؼبٖ دس ٔحيي صيؼت كٛست ٔيٌيشد .ايٗ فٔبِيتٟب ٕٓذتبً ثلٛست ثش٘بٔٞٝبي آثبدا٘ي ٚ
ػبختٕب٘ي اػت و ٝا٘ؼبٖ ث٘ ٝفْ خٛد ايزبد ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝايٗ ؿىُ ثش٘بٔٝسيضي ٔحيي صيؼت دس ٟ٘بيت ٔيثبيؼت احشات ٔٙفي ايٗ
تأػيؼبت  ٚفٔبِيتٟب سا ثش ٔحيي ًجئي خٙخي ٕ٘بيذ  ٚايٗ دس حبِيؼت و ٝثؼيبسي اص ٘بُشاٖ اُٟبس ٍ٘شا٘ي ٔيٕ٘بيٙذ وٓ ٝاللٝ
ا٘ؼبٖ ث ٝتٛػٔ ٝكٔٙتي  ٚالتلبدي ٔٙزش ث ٝخؼبساتي ثٔ ٝحيي صيؼت ٔي ٌشدد و ٝدس ٘تيز ٝايٗ تغييشات ٘ ٚيض دس احش وبٞؾ ػشيْ
ٔٙبثْ ًجئي ،ارتٕبٓبت ا٘ؼ ب٘ي اص  ٓٞفش ٚخٛاٞذ پبؿيذٕٞ .چٙيٗ ايزبد ٞشٌ ٝ٘ٛتغييش دس ٘ ّٛاػتفب ٜاص صٔيٗ ً ٚجئت اًشاف ٔٙزش
ث ٝايزبد تغييشات ٘بٌّٔٛثي دس ٔحيي صيؼت ٔيٌشدد(وشدٚا٘ي .)3182.دس ؿشايٌي و ٝآة ثٛٙٓ ٝاٖ ٔؼئّ ٝاي ٔجشْ دس تٛػٔ ٝثٝ
حؼبة آٔذ٘ ٚ ٜمؾ ٔٙبثْ اثي دس تٛػٔ ٚ ٝس٘ٚك التلبدي  ٚسفب ٜارتٕبٓي دس ثؼيبسي اصرٛأْ رٟبٖ ػ٘ ْٛبؿٙبختٔ ٝب٘ذ ٜاػت ،يىي
اص ٕٟٔتشيٗ سٚؽ ٞبي ثشداؿت ٚرخيش ٜآة  ،احذاث ػذ اػت  ٚاحذاث ػذ ٓال ٜٚثش ثٟش ٜثشداسي اص ٔٙبثْ آة ،تبٔيٗ وٙٙذٞ ٜذف
ٔ ٟٓديٍشي ٘يض ٔي ثبؿذ  ٚآٖ تِٛيذ ا٘شطي اػتٙٔ .تٟب احذاث ػذ ٘ ٚيشٌٚب ٜپيبٔذٞبي ٌؼتشدٔ ٜخجت ٙٔ ٚفي وٛتبٔ ٜذت  ٚثّٙذ
ٔذت ٔؼتميٓ  ٚغيش ٔؼتميٓ ثش ٚهٔيت صيؼت ٔحيٌي ٔحُ احذاث ػذ داسد ٚ .ثش ايٗ اػبع ٌٔبِٔبت اسصيبثي احشات صيؼت
ٔحيٌي دس ًشح ٞبي ٘يشٌٚبٞ ٜبي ثشلبثي ثش اػبع ٔلٛثبت ٛٔ ٚاصيٗ صيؼت ٔحيٌي الصْ ٚهشٚسي اػت .پشٚطٜٞبي ٕٓشا٘ي و ٝدس
داخُ  ٚح ٝٔٛؿٟشٞب ٘ ٚيض دس ٔٙبًك وٞٛؼتب٘ي  ٚدؿتٟب و ٝاص ِ٘ش پٛؿؾ ٌيبٞي  ٚرب٘ٛسي داساي اسصؽ صيؼت ٔحيٌي ٞؼتٙذ

أشي ٔحبَ
داساي خٌشات ثبِم ٚ ٜٛثبِفّٔي ٞؼتٙذ و ٝثشاي ٔمبثّ ٝثب آٖ يب ثبيذ احذاث پشٚطٞ ٜبي ٕٓشا٘ي سا ٔتٛلف وشد و ٝايٗ خٛد
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اػت ثخلٛف دس وـٛسي دس حبَ تٛػٔٔ ٝخُ ايشاٖ  ٚيب ايٙى ٝلجُ اص احذاث پشٚطٜٞبي ٕٓشا٘ي ثب دػت صدٖ ث ٝيه ػشي
اسصيبثي ٞبي صيؼت ٔحيٌي ،احشات ػٛء آٖ پشٚط ٜسا ثش ٔحيي صيؼت ثشسػي وشد ٚ ٜحتياالٔىبٖ ٘مبًي سا ثشاي احذاث پشٚط ٜا٘تخبة
وشد و ٝوٕتشيٗ خٌش سا ثشاي ٔحيي صيؼت  ٚثيـتشيٗ وبسثشد سا اص ِحبٍ ّٕٓي  ٚتىِٛٛٙطي داؿت ٝثبؿذ .ثٌٛس ٔخبَ ػذٞبيي وٝ
ثذ ٖٚاسصيبثي ٌٔٙمٞ ٝذف ػبختٔ ٝي ؿ٘ٛذ ثب صيش آة ثشدٖ ٔٙبًك ٚػئي اص حٛص ٜسٚدخب٘ٛٔ ،ٝرت ٘بثٛدي ٌٞٝ٘ٛبي ٔختّف ٌيبٞي
 ٚرب٘ٛسي و ٝحيبتـبٖ ث ٝيىذيٍش ٚاثؼت ٝاػتٔ ،يؿ٘ٛذ  ٚيب ٘بثٛدي رٍّٟٙب دس ؿٕبَ وـٛس ثِٛٙٔ ٝس ػبخت  ٚػبص ٔٛرت ثشٚص
ػيُ  ٚثجبس آٚسدٖ ٔيّيبسدٞب تٔٛبٖ خؼبست رب٘ي ٔ ٚبِي ؿذ ٜاػت  ٚايٗ تٟٙب ث ٝايٗ دِيُ و ٝرٍّٟٙب ٔ ٚشاتْٔ ،يضاٖ ٘فٛر آة سا ثٝ
داخُ صٔيٗ ؿذت ثخـيذ ٚ ٜاص ٚل ّٛػيُ رٌّٛيشي ثٔ ُٕٓ ٝي آٚس٘ذ  ٚايٙزبػت وِ ٝض ْٚاسصيبثي صيؼت ٔحيٌي لجُ اص ارشاي
پشٚطٜٞبي ٕٓشا٘ي إٞيت ٔييبثذ.

تقدير ي تطکر
ثذيٗ ٚػيّ ٝاص آلبيبٖ دوتش ٌّىبس  ٚدوتش غفبسي ،سيبػت ٔٔ ٚب٘ٚت پظٞٚـي دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔي ٚاحذ فشدٚع و ٝوٕبَ ٕٞىبسي سا
ثب ثٙذ ٜداؿت ٝا٘ذ ،ػپبػٍضاسي ٔي ٌشدد.
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مىابع

 -3ػٔيذئٔ .ٖ ،ب٘ٚت ٕٞبٍٙٞي أٛس ٕٓشا٘ي دفتش ثش٘بٔ ٝسيضي ٕٓشا٘ئ .شوض ٌٔبِٔبت ثش٘بٔ ٝسيضي ؿٟشي  .ػّؼّٔ ٝمبالت ثش٘بٔٝ
سيضي ؿٟشي.
 -2ؿشئت،عٛٙٔ ،.ْ،سي ،عٔ .3175 .ْ ،مذٔٝاي ثش اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي -ا٘تـبسات ػبصٔبٖ حفبُت ٔحيي صيؼت.
 -1ؿٕؼبئي ،اً .3181.شاحي  ٚػبخت ػذٞبي ٔخض٘ي ،تبػيؼبت ٞيذسِٚيىي .فلُ د :ْٚثش٘بٔ ٝسيضي ثشاي تٛػٔٙٔ ٝبثْ آة.
ا٘تـبسات دا٘ـٍب ٚ ّٓٓ ٜكٔٙت ايشاٖ.
 -4فلّٙبّٕٔٓ ٝي ػبصٔبٖ ٔحيي صيؼت ايشاٖ – ؿٕبس -16 ٜػبَ 3181.
 -5فلّٙبّٕٔٓ ٝي ػبصٔبٖ ٔحيي صيؼت ايشاٖ – ؿٕبس -11 ٜتبثؼتبٖ .3179
 -6لٛاْ .3175 .ّ،حٕبيت ويفشي اص ٔحيي صيؼت .ا٘تـبسات ػبصٔبٖ حفبُت ٔحيي صيؼت.
 -7وشدٚا٘ي ٬حٚ .3182 .يظٌي ٞبي الّيٕي ُّٓ خـىي ٔؼبئُ آة  ٚغيش .ٜا٘تـبسات دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ.
ٔ -8ز٘ٛٙيبٖ .3178 .ٜ،حفبُت سٚدخب٘ٞٝب .ا٘تـبسات ػبصٔبٖ حفبُت ٔحيي صيؼت.
ٔ -9حشْ ٘ظادٔ .3161 .ٖ ،مذٔٝاي ثش آِٛدٌي ٛٞا ،ا٘تـبسات ٌّذؿت

ٛٙٔ -31سي .3181 .ْ،سإٙٞبي اسصيبثي احشات صيؼت ٔحيٌي ػذٞب .ا٘تـبسات ػبصٔبٖ حفبُت ٔحيي صيؼت.
.

