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 آتخیضداسی چیؼت ؟ 

 تؼشیف اَٚ : ٔجٕٛػٝ الذأاتی وٝ تش اػاع اكَٛ ٔذیشیت پایذاس حٛصٜ آتخیض ، تٝ ٔٙظٛس حفاظت ٔٙاتغ آب ٚ خان تٝ اجشا دس ٔی آیذ . 

ٝ تیاٖ دیٍش اػتفادٜ تؼشیف دْٚ : ٞٙش تٟشٜ ٚسی اص آب ، خان ، ٌیاٜ ٚ جا٘ٛساٖ تٝ ٚػیّٝ ا٘ؼاٖ تذٖٚ ٚاسد وشدٖ خؼاست تٝ عثیؼت یا تا حذالُ خؼاست ٕٔىٗ ٚ ت

 ٔثتٙی تش دا٘ایی ٔحٛسی اص ٔٙاتغ تجذیذ ؿٛ٘ذٜ دس ساػتای تٛػؼٝ پایذاس سا آتخیضداسی ٔی ٘أٙذ . 

 چیؼت ؟ٔٙظٛس اص حٛصٜ آتخیض 

 .ٌشدد ٞا جٕغ آٚسی ٚ تٝ یه خشٚجی ٘ظیش سٚدخا٘ٝ، آب ا٘ثاؿت، تاالب، دسیاچٝ ٚ دسیا ٞذایت ٔی سٚا٘اب ٘اؿی اص تاسؽ تش سٚی آٖ تٛػظ آتشاٞٝػشكٝ ای اػت وٝ 

 اٞذاف اجشای فؼاِیت ٞای آتخیضداسی چیؼت ؟ 

  ٔذیشیت جأغ حٛصٜ ٞای آتخیض 

  واٞؾ فشػایؾ خان ٚ سػٛب دٞی 

 وٙتشَ ٞشصآب ٞا 

 واٞؾ ػیُ خیضی ٚ تٟشٜ ٚسی تٟیٙٝ اص ٘ضٚالت آػٕا٘ی 

  تٟشٜ تشداسی تٟیٙٝ اص اساضی 

  ٔذیشیتی ٔی تاؿذ .(  3ٔـاسوتی ٚ (  2اجشایی ، (  1ػٝ لؼٕت تخیضداسی ) اص دیذ تٛػؼٝ پایذاس ( ؛ ؿأُ آ٘ىتٝ ( 

 ػّٕیات ٚ الذأات آتخیضداسی سا ٘اْ تثشیذ ؟ 

 : تٛد خٛاٞذ ریُ ؿشح تٝ آتخیضداسی تا ٔشتثظ ػّٕی الذأات تشیٗ ػٕذٜ

  ػّٕیات تیِٛٛطیىی 

  ػّٕیات ٔىا٘یىی 

 ػّٕیات تیٛٔىا٘یىی 

  ػایش ػّٕیات ٔشتثظ 

 ػّٕیات تیِٛٛطیىی سا تٝ ػٙٛاٖ یىی اص الذأات اجشایی آتخیضداسی تٛضیح دٞیذ ؟ 

 ٖایٙجا دس ٌیاٞاٖ اص ٔملٛد. اػت( ٚجا٘ٛساٖ ٌیاٞاٖ)ص٘ذٜ ٔٛجٛدات اص اػتفادٜ ػّٕیات ایٗ اػاع پیذاػت تیِٛٛطیه ػّٕیات ٘اْ اص وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞا 

 تخثیت تش خٛد تمایای ٚحتی تشي ػالٝ، سیـٝ، تا ٌیاٞاٖ تؼشیف ایٗ تا. اػت اِجخٝ ػظیٓ دسختاٖ چٖٛ آٟ٘ا تشیٗ تضسي تا ٌّؼًٙ ٔخُ آٟ٘ا سیضتشیٗ



 ٚ تِٛیذ تٝ وٕه ٚ ٌیاٞاٖ تاسٚسی افضایؾ ٞا، ٚتیٕاسی آفات وٙتشَ جّٕٝ اص ٔختّف عشق تٝ ٘یض جا٘ٛساٖ. افضایٙذ ٔی خان اص ٚسی تٟشٜ ٚافضایؾ

 . آٚسد خٛاٞٙذ اسٔغاٖ تٝ سا ٞا خان ٚپایذاسی تخثیت ٟ٘ایت ٚدس دادٜ افضایؾ سا ٌیاٞاٖ ویفی ٚ وٕی ٌؼتشؽ عثیؼی، ٞای دسػشكٝ تزس پشاوٙؾ

 تا چٖٛ ػّٕیات ایٗ. آیذ ٔی دس اجشا تٝ عثیؼی ٞای ػشكٝ دس وٝ ؿٛد ٔی ؿأُ سا اجشایی ػّٕیات اص ٚػیؼی عیف تیٛطیه ػّٕیات تؼشیف ایٗ تا 

 اؿاسٜ ػّٕیات اجشای اص تؼذ ٚ حیٗ لشق ٚ حفاظت تٝ تٛاٖ ٔی جّٕٝ آٖ اص وٝ داسد تخثیت  تشای خٛد خاف ٔشالثت تٝ ٘یاص داسد ػشٚواس ص٘ذٜ ٔٛجٛد

 . وشد

 شیذ ؟ ٟٕٔتشیٗ پشٚطٜ ٞای ػّٕیات تیِٛٛطیىی سا ٘اْ تث

  . تزس پاؿی : دس ٔٙاعمی وٝ تاس٘ذٌی وافی داس٘ذ 

  : ؿٛد ٔی اجشا تًٙ ٌیاٞی پٛؿؾ تا ٔشاتؼی دس ٔؼٕٛالً ػّٕیات ٌٛ٘ٝ ایٗوپٝ واسی. 

  : حـشات،  ی ٚػیّٝ تٝ تزس ؿذٖ خٛسدٜ أىاٖ وٝ ٔٙاعمی یا تاؿذ صیاد تزس تخثیت ػذْ احتٕاَ ٚ ٘یؼت وافی تاس٘ذٌی داسای وٝ ٔٙاعمی دستزس واسی 

 تزس جاتجایی أىاٖ یا تٛدٜ صیاد ؿیة داسای وٝ ٔٙاعمی دس ٕٞچٙیٗ. وشد اػتفادٜ تزسواسی سٚؽ اص تٛاٖ ٔی تاؿذ داؿتٝ ٚجٛد ٚحـی ٚ اّٞی حیٛا٘ات

 .ؿٛد ٔی اػتفادٜ سٚؽ ایٗ اص تاؿذ داؿتٝ ٚجٛد ٞا سٚا٘اب ی ٚػیّٝ تٝ

  : وافی سعٛتت آٟ٘ا خان وٝ ػذٞا ٔخاصٖ ٚ تاالتٟا ٞا، دسیاچٝ ٞا، سٚدخا٘ٝ  ی حاؿیٝ تٝ ٔشتٛط اساضی دس ٔؼٕٛالً تیِٛٛطیىی سٚؽ ایٗلّٕٝ واسی 

 .ٌیشد ٔی لشاس اػتفادٜ ٔٛسد تاؿذ ٔٙاػة ٘یض تافت ِحاػ اص ٚ تاؿذ داؿتٝ

 َٟ٘اِىاسی ٚ صساػت تّفیك تا ٔشتثظ ٞای پشٚطٜ دس ٚ تاؽ ٚ جٍُٙ واستشی تا اساضی دس اكٛالً ٟ٘اِىاسی واسی : ٟ٘ا (Agroforestry )ٝٔی تشدٜ واس ت 

 .ؿٛد

 . ٚ تؼییٗ احش تخـی ٞش یه اص ایٗ سٚؽ ٞا ٘یاصٔٙذ تجضیٝ ٚ تحّیُ اػتٌیشد  ٔی ا٘جاْ ٕٞضٔاٖ تیِٛٛطیىی ٚ ٔىا٘یىی ػّٕیات آتخیضداسی ٞای پشٚطٜ دس ٔؼٕٛالً٘ىتٝ ( 

 ػّٕیات ٔىا٘یىی سا تٝ ػٙٛاٖ یىی اص الذأات اجشایی آتخیضداسی تٛضیح دٞیذ ؟ 

 ٗسٚؽ ایٗ اص تشخی. ؿٛد ٔی اجشا ٚ عشاحی وـٛسٔاٖ آتخیض ٞای ػشكٝ دس  اساضی خاف واستشی اػاع تش آتخیضداسی ٞای پشٚطٜ دس ػّٕیات ٌٛ٘ٝ ای 

 (Usle) جٟا٘ی فشػایؾ ٔذَ عثك آٖ عَٛ ٚ ؿیة وٝ اصآ٘جا. ٌشدد ٔی ٞا دأٙٝ ؿیة حزف ٔٛجة ٘یض تؼذادی ٚ ٞا دأٙٝ ؿیة عَٛ واٞؾ ٔٛجة ٞا

 .تٛد خٛاٞذ ٌزاس تاحیش سٚا٘اب ٚ فشػایؾ  واٞؾ دس  آتخیضداسی ٞای پشٚطٜ ایٗ اجشای ٔٛحشاػت خان فشػایؾ  ٔیضاٖ واٞؾ دس

 ؿذٖ ٚجاسی حٛضٝ خان دس آػٕا٘ی ٘ضٚالت وٓ پزیشی ٘فٛر. داسد حٛضٝ ٔختّف ػٛأُ ؿٙاخت تٝ ٘یاص آتخیض اكالح جٟت ٔىا٘یىی ػّٕیات ا٘تخاب 

 تاػج دیٍش، ػٛی اص تٟاسٜ ؿذیذ سٌثاسٞای سیضؽ ٚ ػٛ یه اص اػت ٌیاٞی پٛؿؾ فالذ صٔیٗ وٝ چشا فلُ دس ٚیظٜ تٝ ػغحی، ؿذیذ ٞای سٚا٘اب

 .وٙذ ٔی تـذیذ سا فشػایؾ ٘تیجٝ دس ٚ ؿذٜ حٛضٝ ٞای آتشاٞٝ دس آب تٕشوض ٚ تجٕغ

 ػاصٜ ٞای ٔىا٘یىی دس آتخیضداسی سا ٘اْ تثشیذ ؟ 

 ( تٙذ سػٛب ٌیش یا تأخیشی :  1

  : وٕتشی وٙٙذٌی ٚیشاٖ لذست دسآٟ٘ا آب وٝ ٞایی دسآتشاٞٝ وٓ ٔماٚٔت دِیُ تٝ ٚ ؿٛد ٔی ػاختٝ دسختاٖ ٚتشي ؿاخ ٚ چٛتی تیشٞای اصتٙذٞای چپشی 

 واؿت تشای ٔٙاػثی ٔحُ وٝ آیذ ٔی دس وٛچه ػىٛٞای ؿىُ تٝ اصٔذتی تؼذ ٚ ؿذٜ جٕغ تٙذٞا ایٗ دسپـت ٚالی ٌُ وٓ وٓ. ؿٛد ٔی ػاختٝ داسد

 .وشد جٌّٛیشی آتشاٞٝ ؿذٖ خشاب اص تٛاٖ ٔی لّٕٝ ٚ ٞا ٟ٘اَ واؿت تا تٙاتشیٗ سٚد، ٔی ؿٕاس تٝ ٌیاٞاٖ



  : دس چٛتی ٚ فّضی ی،تتٙ ٞای پایٝ اص اػتفادٜ تا تّىٝ ٘ثٛدٜ آٟ٘ا ٚصٖ اػاع تش ٞا ػاصٜ ٌٛ٘ٝ ایٗ پایذاسی وٝ اصآ٘جاتٙذٞای ػثه فّضی ، چٛتی ٚ پایٝ تتٙی 

))  آتخیضداسی ٞای  پشٚطٜ دس ٞایی ػاصٜ چٙیٗ تٝ  دٞٙذ ٔی ٘ـاٖ پایذاسی( ٞیذسٚاػتاتیه) ٚاطٌٛ٘ی ٘یشٚٞای تٝ ٘ؼثت ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ٔؼتحىٓ صٔیٗ داخُ

 تؼتش اص ٔتش یه استفاع تا حذاوخش تٙذٞا ٌٛ٘ٝ ایٗ. ٌیشد ٔی كٛست ٚاطٌٛ٘ی ٍِٙشٞای تشسػی عشیك اص آٟ٘ا پایذاسی تحّیُ ٚ ؿٛد ٔی ٌفتٝ(( ػثه تٙذ

 .داس٘ذ ٔحذٚدتشی واستشد ِزا ٚ ؿذٜ ػاختٝ ٞا آتشاٞٝ

 ػاصٜ ٌٛ٘ٝ ایٗ. ؿٛد ٔی ػاختٝ ٌیش٘ذ ٔی لشاس ٞٓ سٚی تش چیٗ خـىٝ كٛست تٝ وٝ داس صاٚیٝ ٞای ػًٙ اص چیٗ خـىٝ تٙذٞای:  چیٗ خـىٝ تٙذٞای 

 ٘ٛع ایٗ ٔٙاػة پزیشی ا٘ؼغاف دِیُ تٝ ٚ داس٘ذ  ٔحذٚدتشی واستشد  ٚ ؿٛ٘ذ ٔی اجشا ٚ عشاحی تؼتش اص ٔتش یه استفاع تا ػٍٟٙا ٘اپایذاسی ػّت تٝ ٞا

 ػٍٟٙا تیٗ فضای دس ٔٛجٛد فشد ٚ خُّ ٔیضاٖ. ؿٛ٘ذ ٔی ػاختٝ ؿٛد ٕ٘ی تیـتش ٔمذاسٔـخلی اص آٟ٘ا دتی ٔیضاٖ وٝ إٞیت وٓ ٞای آتشاٞٝ دس ٞا ػاصٜ

 .داؿت خٛاٞٙذ واستشد تیـتش دسؿت دا٘ٝ سػٛتات  ا٘ذاصی تّٝ تشای ِزا ٚ تٛدٜ ػٍٙی تٛسی تٙذٞای ٕٞا٘ٙذ

 تا ٞا ػاصٜ ٌٛ٘ٝ ایٗ. ؿٛ٘ذ ٔی اجشا ٚ عشاحی ٌزاسی سػٛب تشای ٚ ؿذٜ ٔحؼٛب ػشضی ٞای ػاصٜ جضٚ ػٍٙی تٛسی تٙذٞای:  ػٍٙی تٛسی تٙذٞای 

 ٔٛالغ دس( ػٍٟٙا تیٗ خاِی فضای) تخّخُ داؿتٗ ػّت تٝ ٚ ٞؼتٙذ ٔٙاػثی پزیشی ا٘ؼغاف داسای ؿذٜ، ػاختٝ ٌاِٛا٘یضٜ تٛسیٟای ٚ ػًٙ اص اػتفادٜ

 .داس٘ذ ٚسی غٛعٝ حاِت ػیالتی

  ٔتش 3) ٔـخلی استفاع تا ػٍٙی تٛسی تٙذٞای تٝ ٘ؼثت ؿٛ٘ذ ٔی ػاختٝ ػیٕاٖ ٚ ػًٙ ٔلاِح اص ٔالتی تٙذٞای ایٙىٝ تٝ تٛجٝ تا : ٔالتی تٙذٞای 

 تٝ ٘ؼثت ٞا ػاصٜ ٌٛ٘ٝ ایٗ. یافت خٛاٞذ واٞؾ آٟ٘ا ػاخت ٞای ٞضیٙٝ یاتذ افضایؾ تٙذٞا استفاع وٝ كٛستی دس أا ٞؼتٙذ، تش پشٞضیٙٝ( ٔفیذ استفاع

 ػؼتی ؿٙاػی خان ٚ ؿٙاػی صٔیٗ ػاختاس داسای وٝ ٔٙاعمی دس اجشا تشای دِیُ ٕٞیٗ تٝ ٞؼتٙذ وٕتشی پزیشی ا٘ؼغاف داسای ػٍٙی تٛسی تٙذٞای

 .تٛد ٘خٛاٞٙذ ٔٙاػة ٞؼتٙذ

 ٔؼّح ٚتتٗ تتٙی ٞای تٙذ 

  سػٛتٍیشی ٘ظش اص ؿٛ٘ذ اجشا ٔتش 5 یذٔف استفاع تا كٛستیىٝ دس ؿٛ٘ذ ٔی ػاختٝ خاوی ٔلاِح تا وٝ ٞا ػاصٜ ٌٛ٘ٝ ایٗ:  تٛسویٙؼت ٚ خاوی تٙذٞای 

 ٞش تٝ. تٛد خٛاٞٙذ ٘ظش ٔذ آب ی رخیشٜ ٚ سٚا٘اب دس تاخیش ایجاد ٘ظش ٘مغٝ اص تیـتش ٔتشتاؿذ 15 تا 5تیٗ آٟ٘ا ٔفیذ استفاع اٌش أا داؿت خٛاٞٙذ إٞیت

 ػشسیضٞای ٚیظٜ، خلٛكیات تٛدٖ داسا ػّت تٝ خاوی تٙذٞای. اػت ٔتذاِٚتش آتخیضداسی ٞای پشٚطٜ دس وٕتش، استفاع تا خاوی تٙذٞای اص اػتفادٜ حاَ

 ٘یاص ٔٛسد ٔلاِح. تٛد خٛاٞذ ضشٚسی ؿٛد ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ػیالتی جشیاٟ٘ای ػثٛس تشای وٝ آٟ٘ا دس اضغشاسی ػشسیض ٘لة  تٙاتشایٗ داس٘ذ ٔتفاٚتی

 .ؿٛد ٔی تأیٗ ٘ضدیه ٔٙاتغ یا ٞا آتشاٞٝ تؼتش ٔٛاد اص خاوی تٙذٞای

 ( تٙذ تٙظیٕی : 2

  :وشد تمؼیٓ دػتٝ دٚ تٝ تٛاٖ سأی ػذٞا ٌٛ٘ٝ ایٗ.داسد واستشد خاكی ٔجشای تٝ خشٚجی ٚ ٚسٚدی دتی تٙظیٓ ٔٙظٛس تٝ تٙذٞا ٌٛ٘ٝ ایٗ

 آتٍیشی ٔٙظٛس تٝ جشیاٖ ی وٙٙذٜ تٙظیٓ ٞای تٙذ  

 ؿذٜ وٙتشَ ٚخشٚد ػیالب ی رخیشٜ ٞای تٙذ  

 ٚ جاسی آب جشیاٖ تٕأی خاف ٔٛاسد دس ٚ دسكذی تشداؿت تٙظیٕی تٙذٞای ٚظیفٝ ٌشدد، ٔی اعالق آٟ٘ا تٝ ٘یض آب ا٘حشاف ٞای تٙذ ٌاٞی وٝ تٙظیٕی ٞای تٙذ

 حا٘یٝ دس ٔىؼة ٔتش 5 اص ٞشٌض آٖ ی پایٝ دتی وٝ ای خا٘ٝ سٚد اص آب ٔىؼة ٔتش 3 تشداؿت ٔخاَ  ػٙٛاٖ تٝ. ػاصد ٔی ٔیؼش سا تشداسی تٟشٜ تاػیؼات تٝ آٖ ا٘تماَ

 .آتی تشق ٘یشٌٚاٜ دس تشق تِٛیذ ٔٙظٛس تٝ ٘یؼت وٕتش

 یه تخّیٝ) آٖ ٔذت ٘یعٛال تخّیٝ ٚ سٚصٜ چٙذ ٞای ػیالب ػاصی رخیشٜ ٔا٘ٙذ اػت ای دٚسٜ ػیالب دتی حجٓ تٝ ٔخض٘ی داسای ػیالب وٙتشَ ی رخیشٜ تٙذٞای

 ػاصٜ چٙیٗ ػاخت ٞذف ػیالب احتٕاِی اصخؼاسات جٌّٛیشی یا ٚ ػیالب اص تشداسی تٟشٜ ٔٙظٛس تٝ ؿذٜ وٙتشَ خشٚد ٚ ػیالب یه ی رخیشٜ(. ػیالب ی ٔاٞٝ

 .اػت ٞایی



 ٘ثاؿذ ٔٙغثك ٞا ٔاٜ دسٕٞاٖ آب ٔلشف ٚ ٘یاص ٔٙحٙی تا  ػاَ ٞای ٔاٜ اص تؼضی دس ای سٚدخا٘ٝ آتٍزسی ٔٙحٙی وٝ ٔٛاسدی دس ٔخض٘ی ػذ احذاث( تٙذ ٔخض٘ی :  3

 دػتشع اص ػیالب كٛست تٝ آٖ ٔاصاد ٘یاصٞا، تأیٗ اص پغ وٝ تاؿذ صیاد آ٘مذس سٚدخا٘ٝ آتٍزسی ػاَ، ی تالیٕا٘ذٜ ٔاٜ چٙذ دس آتی، وٓ ٔاٜ چٙذ ٔماتُ دس یؼٙی

 جٕغ تا  سٚؽ ایٗ دس. ٌیشد ٔی لشاس تٛجٝ ٔٛسد سٚدخا٘ٝ آب ی ػاِیا٘ٝ جشیاٖ وُ اص تش وأُ ٚاػتفادٜ سٚصٞا، ی ٕٞٝ دس ٘یاص ٔٛسد آب تأیٗ تشای ؿٛد، خاسد

 . ػاصد ٔمذٚسٔی ػاَ عَٛ دس وٙٙذٌاٖ ٔلشف ٘یاصٞای تأیٗ آٖ اص خشٚجی آب تٙظیٓ ٚ ػذ ی دسیاچٝ دس ػیالب ی رخیشٜ ٚ  آٚسی

 آب ٔماتُ دس سا دأٙٝ سٚیٝ ٚ  پٙجٝ  ی ٚػیّٝ تٝ ٚ  ؿٛد ٔی  ایجاد ؿیة  پای دس حائُ دیٛاس سیضؽ، ٔماتُ دس ٞا ؿیة پایذاسػاصی تشای( دیٛاسٜ حائُ :  4

 . وٙذ ٔی حفاظت فشػایؾ ٚ  ؿؼتٍی

 .ٌشد٘ذ ٔی اجشا ٚ عشاحی آٟ٘ا ی وٙاسٜ تٝ  ای آتشاٞٝ ٚ ای سٚدخا٘ٝ جشیاٟ٘ای فـاس اص جٌّٛیشی تشای ٔؼٕٛالً ٞا ػاصٜ ٌٛ٘ٝ ایٗ( آب ؿىٗ ٞا :  5

 تٝ ٔؼٕٛال ٞا ػاصٜ ایٗ. ؿٛد ٔی اعالق هدِی ٞا خا٘ٝ سٚد دائٕی ٚ فلّی تضسي ٞای آتشاٞٝ ٚ ػٛاحُ ی وٙٙذٜ ٔحذٚد یا وٙٙذٜ وٙتشَ ٞای دیٛاسٜ تٝ( دِیه :  6

ٚ اص ا٘ٛاع آٖ ٔی تٛاٖ تٝ پیٛػتٝ ، ٔٙمغغ ٚ تا  اػت ػاحّی تاػیؼات  خغشپزیشی اص جٌّٛیشی آٟ٘ا ٟ٘ایی ٚٞذف ؿذٜ ایجاد ٞا سٚدخا٘ٝ عشف دٚ دس ٞٓ ٔٛاصات

 اػتا٘ذاسد تاال اؿاسٜ ٕ٘ٛد . 

 آتخیضداسی تٛضیح دٞیذ ؟ ػّٕیات تیٛٔىا٘یىی سا دس 

 ػّٕیات تٝ خان فشػایؾ اص جٌّٛیشی ٔذت وٛتاٜ  ٚ داس٘ذٜ تاص ٘مؾ حمیمت دس. ٌشدد ٔی اعالق تیِٛٛطیه ٚ ٔىا٘یىی ػّٕیات اص تّفیمی تٝ تیٛٔىا٘یه ػّٕیات

 تیِٛٛطیه واس ٚ ٌشفتٝ لشاس تیِٛٛطیه واس تؼتش ٚ ٔمذٔٝ ٔىا٘یىی واس دیٍش ػخٗ تٝ. اػت ؿذٜ ٚاٌزاس تیِٛٛطیه ػّٕیات تٝ آٖ ٔذت دساص تخثیت ٘مؾ ٚ ٔىا٘یىی

 .تٛد خٛاٞذ ٔىا٘یىی واس  ی دٞٙذٜ تذاْٚ ٚ وٙٙذٜ وأُ

 ػّٕیات تیٛٔىا٘یىی ٔا٘ٙذ : 

  وٛدپاؿی 

 تشف تاسؽ اص حاكُ ٞای آب آٚسی جٕغ ٔٙظٛس تٝ وٝ  اػت تشاص خغٛط سٚی تش ٞایی حفشٜ یا ٞا پـتٝ ٞا، جٛی احذاث تا٘ىت: ٘ىت تٙذی تا ٚ 

 .ؿٛد ٔی احذاث صٔیٗ داخُ تٝ آٖ ٘فٛر افضایؾ ٚ  آب ػشػت واٞؾ تاساٖ،

  : ًٙاص ٚ وشدٜ ػُٕ تا٘ىتٟا ٔا٘ٙذ ؿیاسٞا ایٗ. ؿٛد ٔی احذاث تشاص خغٛط سٚی تش وٝ اػت ؿیاسٞایی ؿأُ آتخیضداسی ٞای پشٚطٜ دس فاسٚئیًٙفاسٚئی 

 حشوت ٕ٘ٛدٖ ٔحذٚد احش دس خان فشػایؾ ٔیضاٖ واٞؾ ٔٛجة فاسٚئیًٙ اػاع ٕٞیٗ تش. وٙٙذ ٔی جٌّٛیشی ؿیثذاس ٞای دأٙٝ سٚی تش سٚا٘اب حشوت

 اص تیـتش فاسٚٞا احذاث تشای ؿذٜ تؼییٗ فٛاكُ ایٙىٝ ٍٔش سػیذ ٘خٛاٞذ فشػایؾ آػتا٘ٝ حذ ػشػت تٝ ػغحی جشیاٟ٘ای ػشػت ِزا ٚ ؿٛد ٔی سٚا٘اب

 .تاؿذ ؿذٜ ِحاػ عشاحی ضٛاتظ

  : تِٛیذ ی جٙثٝ اص وٝ حاكّخیض اساضی دس تٟٙا تاال ی ٞضیٙٝ دِیُ تٝ ٚ اػت خان ٚ آب حفاظت ٞای ػّٕیات ا٘ٛاع اص یىی تٙذی تشاعتشاع تٙذی 

 اص ػثاستؼت تٙذی تشاع ٚالغ دس اػت، صٔیٗ ؿیة تخشیثی احشات وٙتشَ تٙذی تشاع اص ٞذف .ؿٛد ٔی اجشا ٚ عشاحی داس٘ذ تیـتشی تٛاٖ التلادی

  داس ؿیة ٞای صٔیٗ تشسٚی ٔحلٛالت وـت جٟت افمی ػغٛح ایجاد

 :تٛجٝ لاتُ ٘ىات

 ؿٛد ٔی احذاث تیـتش آب آٚسی جٕغ ٔٙظٛس تٝ داس ٚؿیة ػٕٛدی ٞای دیٛاسٜ تا تٙذی تشاع . 

 ؿٛد تش آػاٖ آٖ خشٚد ٚ تشاع ی دیٛاسٜ پای تٝ اضافی آب ٞذایت تا ؿٛد ػاختٝ وٓ تؼیاس ؿیة تا ٚ افمی تایذ ٞا تشع وف . 

 تاؿذ تشخٛسداس الصْ ػٕك اص واؿت ٚتشای حاكّخیض تایذ تشاع خان . 



 ّٝاػت ٔتش ػا٘تی  181تا 121  یىذیٍش اص ٞا تشاع  ٔٙاػة ی فاك. 

 ؿأُ ػٕذتاً ػّٕیات ٌٛ٘ٝ ایٗ. ٌیشد ٔی لشاس اػتفادٜ ٔٛسد خان حفاظت تشای وـاٚسصی دساساضی وٝ اػت آتخیضداسی  ٞای ػّٕیات ا٘ٛاع اص دیٍش یىی ٘یض ػىٛتٙذیػىٛتٙذی : 

 .داسد تیـتشی واستشد ٞؼتٙذ دسكذ 15 تا 8تیٗ ؿیثی داسای وٝ ؿیثذاس اساضی دس ػىٛتٙذی. اػت تشاص خظ سٚی تش ٔـخق استفاع تا ٕ٘ٛدٖ ػٍٙچیٗ

 ػایش ػّٕیات ٔشتثظ دس آتخیضداسی : 

 ؿأُ تغزیٝ ػفشٜ ٞای آب صیشصٔیٙی ٚ وٙتشَ ػیالب اػت . آتخٛاٖ داسی : 

 ٖخؼاستٟای حزف حتی ٚ تمّیُ خان، ٚ آب ٔٙاتغ ویفی ٚ وٕی احیاء ٔٛجة  آتخٛاٖ ٞای ػشكٝ سٚی تش ػیالب ٘فٛر ٚ ٟٔاس تا وٝ اػت ٔىا٘یىی ػّٕیات اص ای ٔجٕٛػٝ داسی آتخٛا 

 ٚ دادٜ ػثٛس خٛد اص سا آب آػا٘ی تٝ وٝ دسؿت دا٘ٝ سػٛتات تا ٞایی افىٙٝ ٔخشٚط اص ػثاستؼت آتخٛاٜ یا آتخٛاٖ. ؿٛد ٔی صیؼت ٔحیظ ػاصی تٟیٙٝ ٘تیجٝ دس ٚ غیشٔؼتمیٓ ٚ ٔؼتمیٓ

 .ٞاػت آتخٛاٖ ایٗ ٔذیشیت داسی آتخٛاٖ ٚ ٌشدد ٔی صیشصٔیٙی آتٟای ٞای ػفشٜ ی تغزیٝ ٔٛجة

 آتخٛاٖ ایجاد ؿشایظ  : 

 . پزیشد كٛست آٖ سٚی تش آب تخؾ ػّٕیات اػت لشاس وٝ ای ػشكٝ تا ٔٙاػة ٚ اػتفادٜ لاتُ ػیالب ٚجٛد: اِف

  آتشیضٞا خشٚجی ٔحُ دس آتخٛاٖ فتٗ ٌش لشاس:  ب

 تغ ٔش ٚ جٍُٙ تٝ لشق،  ػّٕیات اجشای تا ٚ خـىی تٝ ٔماْٚ دسختاٖ وـت تا ػاَ چٙذ اص پغ  اساضی ایٗ ٚ ٌشد٘ذ ٔی سٚاٖ ٞای سیً تخثیت ٚ صاسٞا ؿٗ ٟٔاس ٔٛجة ٞا آتخٛاٖ

 . ػاصد ٔی فشاٞٓ ٚحٛؽ ٚ پش٘ذٌاٖ جّة ٚ صیؼت ٔحیظ تٟثٛد جٟت سا ٔٙاػثی ؿشایظ ٚ ؿذٜ ٔٙغمٝ ٔیىشٚوّیٕای  تغییش ٔٛجة أش ایٗ وٝ ٌشدد ٔی تثذیُ

 ػفشٜ ٞای آب صیشصٔیٙی : تغزیٝ  –آتخٛاٖ 

تٗ ػغح آتٟای صیشصٔیٙی ٚ واٞؾ اٞذاف تغزیٝ ٔلٙٛػی : واٞؾ خؼاسات ػیُ اص عشیك رخیشٜ ایٗ آب ٞا دس آتخٛاٖ ٞا ، افضایؾ ٔیضاٖ آتٟای صیشصٔیٙی ، جٌّٛیشی اص پاییٗ سف

 صیشصٔیٙی .  ٞضیٙٝ ٞای پٕپاط ، پیـٍیشی اص ٘فٛر آتٟای ؿٛس تٝ ػفشٜ ٞای آب

 ػیالب : پخؾ  –آتخٛاٖ داسی 

 ا٘ٛاع سٚؿٟای پخؾ ػیالب : سٚؽ وٙتشَ وٙٙذٜ ، تذٖٚ اػتفادٜ اص سٚؽ وٙتشَ وٙٙذٜ ، سٚؽ ٌشدؿی ، اػتخش تغزیٝ 

 پخؾ تشای تغزیٝ اػتخش تا ٌؼتشاٖ ػیُ سٚؽ اص اػت ؿذٜ تـىیُ سیضتشی ٞای دا٘ٝ اص ٔٙاعك ایٗ خان ٚ داسد ٚجٛد ػاػتٝ چٙذ یؼٙی ٔذت تاٜ وٛ تاس٘ذٌی وٝ ٔٙاعك اص تؼضی دساػتخش تغزیٝ : 

 ٚ ؿذٜ ػاختٝ یىذیٍش اص ٔتش 05 فاكّٝ تٝ ٞا اػتخش ایٗ. وٙٙذ ٔی ٘فٛر صٔیٗ دسٖٚ تٝ ا٘ذ ؿذٜ تؼتٝ خاوشیض ی ٚػیّٝ تٝ وٝ ٞای اػتخش تٝ ٚسٚد تا ٞا ػیالب سٚؽ ایٗ دس. ؿٛد ٔی اػتفادٜ ػیالب

 تٝ ػیالب ی ٚػیّٝ تٝ ؿذٜ حُٕ خان رسات ٞٓ ٚ ؿٛد ٔی وٓ آب ػشػت ٞٓ تشتیة ایٗ تٝ ؿٛد ٔی دْٚ اػتخش ٚاسد ٔؼافتی عی اص تؼذ ٚ ؿٛد ٔی ػشسیض آٖ اص اَٚ اػتخش تٝ ٚسٚد اص پغ ػیالب

 . ؿٛد ٔی ٘ـیٗ

( خاوی تٙذ) ٞا خاوشیض استفاع ٔؼَٕٛ عٛس تٝ. ؿٛد الیشٚتی ٞا اػتخش وف اػت الصْ خان رسات ؿذٖ ٘ـیٗ تٝ تا ٔذتی اص تؼذ ٘تیجٝ دس وٙٙذ ٔی سیضی ؿٗ اػتخشٞا وف دس تیـتش پزیشی ٘فٛر تشای

 وشدٖ ٘ـیٗ تٝ تشای تٙاتشایٗ ٘ذاس٘ذ سا سػٛتات ٘ـیٙی تٝ تشای وافی كت فش آسأؾ، ٞای حٛضچٝ ػیالتی ٞای جشیاٖ دس. ؿٛد ٔی ٌشفتٝ ٘ظش دس ؿذٜ جٕغ آب تـتشیٗ استفاع اص تش تّٙذ ٔتش ٘یٓ

  .وشد اػتفادٜ آب پخؾ وا٘اَ چٙذ اص تٛاٖ ٔی تغزیٝ، اػتخش ٔحُ تٝ سػیذٖ اص لثُ سػٛتات،

 الذأات ٔذیشیتی دس پشٚطٜ ٞای آتخیضداسی : 

 ػیُ، خؼاسات واٞؾ دس تٛا٘ذ ٔی تذاتیش ایٗ ٕٞچٙیٗ. ؿٛد ٔی وـٛس آتخیض ٞای دسػشكٝ خان فشػایؾ ٔیضاٖ واٞؾ ٔٛجة وٝ اػت تذاتیشی ؿأُ آتخیضداسی ٞای پشٚطٜ دس ٔذیشیتی الذأات

 . تاؿذ داؿتٝ واستشد آتی وٓ ٚ صٔیٗ ِغضؽ

 . ؿٛ٘ذ ٔی حُٕ دیٍش ٔىا٘ی تٝ دٞٙذٜ ا٘تماَ ػأُ یه وٕه تٝ ٚ ؿذٜ جذا خٛد اكّی تؼتش اص خان رسات آٖ عی وٝ ؿٛد ٔی ٌفتٝ فشآیٙذی تٝ فشػایؾ وّی عٛس تٝ: ٘ىتٝ 


