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درحَسُّایسیاستگذاری،فزٌّگٍپضٍّش 

چالشّایبحزاىکنآبیدرایزاى

ؽالىؼوا ةؼاجی

*1

داٌكیار آب و ُّاقٍاؿی داٌكگاه قِیغ ةِكحی
جاریط پػیؼش ىلانَ)97/02/15 :

(جاریط دریاـث ىلانَ96/10/01 :


چكیذُ 
ؿیاؿحگػاری درؿث در یک ؿؼزىیً ىیجّاٌغ از جضلیلات غهيی راه ةسّیغ و آىّزهُای ـؼٍُگی ؿؼزىیً را اغحال ةعكغ
و یا ایٍکَ ایً دو را ةفؼؿایغ و ةَ ؿّی زوال ةؼد .آىّزهُای ـؼٍُگی ٌیؽ ىیجّاٌغ ؿیاؿحگػاریُا را در یک کكّر امالح
کؼده ،زایگاه جضلیلات غهيی را ارجلا دُغ .آٌچَ در ایً ىلال ةضخ و واکاوی ىیقّد ،آؿیبقٍاؿی «ةضؼان کوآةی» در
ةاىَ ظكک و ٌیيَظكک ایؼان ًی دَُُای اظیؼ در آیٍَ جضلیلاجی اؿث کَ در جؼاز زِان و ایؼان اٌسام قغهاٌغٌ .حایر
ىیگّیغ در صّزه ؿیاؿحگػاری ،انگّی جّؿػَ كٌتی ةَ جكغیغ ةضؼان کوآةی و اـؽایف ىنؼف آب در صّزهُای قِؼی
و ُغررـث آب در صّزه کكاورزی و صحی مٍػث اٌساىیغه اؿث .قّاُغ ٌكان ىیدُغ کَ در ةـحؼ جّؿػَ كٌتی،
اىکاٌات پژوُكی و صحی آىّزقی مؼف ةؼرؿی و کيک ةَ ازؼای ؿیاؿثُای اـؼاًی و ةیـؼزام ىاٌٍغ ؿغؿازیُای
ةیرویَ در ىٍاًق ظكک و ٌیيَظكک و اٌحلال آب از صّزهُای ىؼًّب و ةارورؿازی اةؼُا ىیقّد و ـٍّن و
ىِارتُای ةّمآوردِ زـحسّ و اٌحلال و ٌیؽ ةاورُای ةِؼهةؼداری اصحؼامآىیؽ و مؼـَزّیاٌَ از آب چاهُا ،چكيَُاٌِ ،ؼُا
و رودُا زوال ىییاةغ .پؾ قایـحَ اؿث در غنؼ ةازپیغایی جادیؼگػاری ایؼان ةؼ زِان از پؾِ اٌلالب اؿالىی ،اداىَ
ةضؼان کوآةی را ىـیؼی جاریک ةغاٌیو کَ جٍِا ةا جؼکیب یاـحَُای جضلیلی و ـؼٍُگ ةّىی ،ىیجّان کكّر را از آن غتّر
داد ٌَ ةا رویَُای جلهیغی کٌٍّی.


کلیذٍاصُّا:کوآةی ،ایؼان ،ؿیاؿحگػاری ،ـؼٍُگ ،پژوُف .










*ٌّ -یـٍغه ىـئّل:

Email: G_barati@sbu.ac.ir
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ىیجّاٌٍغ ـؼُیعحگان ةاقٍغ کَ ماصب غهو ُـحٍغ.
دؿحَ دوم ككؼ صاکو ُـحٍغ کَ دارای كغرتاٌغ و
دؿحَ ؿّم جّده ىؼدم ُـحٍغ کَ ةار ـؼٍُگ زاىػَ را
ةؼ دوش دارٌغ .آب ،یػٍی امهی جؼیً ٌیاز آدىی پؾ از
ُّا ةا ىـایم ـؼاوان ىؼجتي ةا آن در اةػاد ىعحهؿ ةایغ
جّؿي ـؼُیعحگان پژوُیغه قّدٌ ،حایر پژوُف جّؿي
صاکيان ؿیاؿث قّد و ایً ؿیاؿثُا ةَ دوام و
ـؼٍُگ ةِؼهةؼداری از ىٍاةع آب در ىیان ىؼدم
ةیٍساىغُ .وپّقی ایً ؿَ صّزه ىّرد ؽفهث ٌیـث
ونی اگؼ ایً ُيپّقی ٌَ از ؿؼ روال ًتیػی ةهکَ از
ؿؼ ٌفعًهتی صاکيان و دادهؿازی پژوٍُغگان ةاقغ،
ـؼٍُگ آب دوام ٌيیآورد .آٌچَ از دؿثکاری
ؽیؼغهيی ىـّوالن ةؼ داىٍَُای انتؼز کَ جا پیف از
ایً ةا غٍاویٍی ىلتّل ىاٌٍغ ؿاظث ؿغ و راه ةَ ظِّر
ىیرؿیغ و در دَُُای اظیؼ ،ظاُؼ ىلتّل ظّد را ٌیؽ
کٍار ٌِاده ،ةَ قکم ویؼاٌگؼی داىٍَُا ةؼای صنارکكی
و ویالؿازی درآىغه اؿث ،غاىم ىـهو اـؽایف
ىعاًؼاجی ىاٌٍغ ؿیم اؿث کَ ةؼای ٌيٌَّ جا  8ةؼاةؼ
در اؿحان ىازٌغران (ؽیّر )40 :1378 ،اـؽایف یاـحَ
اؿث .ایً زٍگمزداییُا و صنارکكیُا ةَ جغریر
زيػیث ىّنغ ؿاصمٌكیً ظؽر را ةَ دالالن و ىّزؼان
زىیً و زراغث جتغیم ىیکٍغ و چٍاٌکَ از ةعف ؿؼاب
صّزهُا ،ىٍاةع آب و زٍگم جِغیؼ و جعؼیب ىیقّد،
ایً ىعاًؼه ىیجّاٌغ جا پایاب صّزهُا یػٍی ؿاصم
دوام و ةهکَ جكغیغ قّد و آؿیبدیغگی ؿَ صّزه
ؿیاؿث ،داٌف و ـؼٍُگ را آقکار کٍغ.

هقذهِ 
ةاىَ (ـالت) ایؼان چٍاٌکَ ةالك ( )1999گّاُی
ىیدُغ ،ىیؼاث دار جيغٌی قف ُؽار ؿانَ اؿث.
قّاُغ ٌكان ىیدُغ ،زىاٌیکَ اكّام ٍُغواروپایی و از
زيهَ آریاییان (غغنی ،)17 :1394 ،از ةّجَزارُای
ىیان دو دریای ؿیاه و ظؽر (ـیؼوزىٍغی و دیگؼان،
 )31 :1396ةَ ؿيث ؿؼزىیًُای زٍّةی از زيهَ
ایؼان کّچیغٌغ ،ةاىَ ایؼان از اىؼوز ىؼًّبجؼ ةّده
اؿث .ىضللان ةؼای ظكکیگؼایی آبوُّای ةاىَ ایؼان،
آؽازی ىػیٍی ذکؼ ٌيیکٍٍغ .ةازه ایً ظكکیگؼایی را
ةؼظی ًی ُؽارهُای اظیؼ ىیداٌٍغ (ؿیاُپّش،
 )1352ىیداٌٍغ و ةؼظی ىاٌٍغ ىاکـیو ()91 :1357
ةؼای ؿغه ؿیؽدُو ،ظكکـانی ـؽایٍغ ذکؼ ىیکٍٍغ و
ةؼ آن ُـحٍغ کَ ایً گؼایف ةَ ظكکی از آن زىان
جاکٍّن اداىَ یاـحَ اؿث .جّزَ آریاییان از غِغ ةاؿحان
جاکٍّن ةَ جػییً کؼاٌَُای آةی ؿؼزىیً ةؼای ٌيٌَّ از
ؿٍغ در ظاور جا ٌیم در ةاظحؼ و از ورارود در قيال جا
آبُای گؼم کؼاٌَای ىکؼان و ظهیرـارس در زٍّب،
ٌّآوری ایكان در زىیٍَُای کاریؽ (نتاف ظاٌیکی،
ٌ ،)5 :1379ظام ٌظو و ٌـق ،ةٍغُای ظاکی،
قیّهُای آةیاری ؿٍگی و کّزهای و ؿازهُای ىػياری
ىؼجتي ةا آب ،ةارٌغگی و رًّةث ىاٌٍغ پادیاو ،آباٌتار،
ؿؼداةَ و گٍتغ و صحی ٌّع پّقاك و آییًُای ةؽم و
ؿّگُ ،يگی گّیای ٌگؼش ُّقيٍغاٌَ و ژرف ایؼاٌیان
ةَ زایگاه ىاده زٌغگی ةعف آب در ؿیاؿث ةؼای دوام
جياىیث اروی و صکّىحی ،ارزش واالی آب در ـؼٍُگ
ةؼای كّام پیٌّغُای ٌـهی و كّىی و ىضّریث آقکار
آب در غؼمَ غهّم و ـٍّن ةؼای جاىیً ؽػا ةّده اؿث.
اىؼوزه ُؼچٍغ درظث داٌف و ـً ظّد را ةؼکكیغه
اؿث ونی ایً جٍَ ـؼازىٍغ ،ریكَُای كّی از زٍؾ
ؿیاؿثُای ىٌٍلی ،اٌـاٌی و کارا ٌغارد و ةاز در
ىؼصهَای پیفجؼ از آن ،ةـحؼ ایً ریكَُا رو ةَ زوال و
ٌازكجؼ قغن ىیرود .ایً ةـحؼ ةارور جاکٍّن ةَ صـب
زىیٍی ةّدن ،دیؼپا و ةَ صـب آؿياٌی ةّدن واال ةّده
اؿث .در چٍیً قؼایٌی غيّم ؿؼىایَُا از زيهَ آب و
ظاك دؿحعّش کاُف و آنّدگی ُـحٍغ .اگؼ ىؼدم
یک ؿؼزىیً را ؿَ دؿحَ کٍیو دؿحَ ٌعـث


هَادٍرٍشتحقیق 
ایً ىلانَ از ٌّع ىؼوری اؿث و اؿحٍادات ىّوّغی
آن از ىٍاةع گٌّاگّن اغو از ىلاالت غهيی-پژوُكی،
اظتار رؿاٌَُای ىؼجتي و اقارات کحب ىؼزع از داظم
و ظارج زيعآوری قغه اؿث .ىضحّای ىٍحكؼ قغه
ایً اؿٍاد قاىم پیكٍِاد یا ةؼرؿی ًؼحُا ،گؽارش
غيهیاجی قغن آٌِا و پیاىغُای ىضیٌی آٌِاؿث .ایً
ىضحّا ةؼ صـب ىّوّع در ؿَ صّزه ؿیاؿث ،ـؼٍُگ
و ىضیي جفکیک قغ جا ةحّاٌغ در كانب ً 3ؼصّاره،
آؿیبُای ةضؼان کوآةی را در ةاىَ ایؼان ارائَ کٍغ.
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آٌچَ در ایً ىلانَ اٌسام قغه اؿث پیف از ایً ٌیؽ در
ةؼظی جضلیلات ةَ مّرت زؽیی و کهی اٌسام قغه
اؿث ةا ایً جفاوت کَ ةا ُو دیغن ایً ؿَ صّزه جٍِا
در چارچّب غهّم ةیًرقحَای ىاٌٍغ زؾؼاـیا ىیگٍسغ
و از ةؼکث ایً ةا ُو دیغن (روش جؼکیتی داٌف
زؾؼاـیا) اؿث کَ اکٍّن ةا جغاوم ىكکالت زغی و
ـؽایٍغه در صّزهُای رودظاٌَای ایؼان ،پؼؿفُای
اؿاؿی زیؼ ىٌؼح ىیقّد و ایً ىلانَ ىیکّقغ ةَ آٌِا
پاؿط دُغ:
)1آیا ـؼٍُگ ةَ ىػٍای اغو آنٌ ،يّدی در ىـایم آب
یک ؿؼزىیً دارد؟ و ةَ ؿعً دیگؼ «ـؼٍُگ آب»
چیـث؟
)2اةػاد ؿیاؿی و ـؼٍُگی ةضؼان کوآةی ایؼان کغاىٍغ؟
)3پؾ از ؿَ دَُ ةؼوز ىكکالت زغی و آؿیبُای
آقکار در ىغیؼیث ىٍاةع آب ةَ ویژه آبُای ؿٌضی
ایؼان ،آیا وزارت ٌیؼو ةؼ پایَ ىاُیث ٌگاُی کَ ةَ رودُا
دارد و ٌیؽ ةؼ صـب وؼورجی کَ جّنیغ ةؼق ةؼای ایً
ٌگاه ایساد ىیکٍغ ،ىؼزع صلّكی ىٍاؿتی ةؼای
رؿیغگی و غِغهداری اىّر آبُای زاری ةاىَ ایؼان
یػٍی رودُا ُـث یا ٌَ؟
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اقحؾال را زان ةتعكغ ،از ؿؼ غيغ و ؽفهث دچار
ؿیاؿثُای جيؼکؽگؼایی اىکاٌات ،ؿّدىضّری ،امانث
ـؼدٌّ ،گؼایی و جـِیم ركاةثُای ٌاؿانو قغ کَ
ُيگی ةا روح صاکو ةؼ آىّزهُای ىحػانی اؿالم در
جػارض ُـحٍغ .در ایً ىیان گؼىایف آبوُّای زِان
ةؼ ؿؼغث ایً صؼکث ـؼمثؿّز اـؽود و کكّر را ةَ
ؿّی ةضؼان ةؼد .در ایً ىلانَ اةػاد آؿیبُای ایً
ةضؼان ىؼجتي ةا ؿَ صّزه «ؿیاؿث»« ،داٌف» و
«ـؼٍُگ» ةضخ ىیقّد.
حَسُسیاست
ىؼجتي ةا آب در ایؼان ىیجّان ةَ دو دؿحَ ؿیاؿث
اقاره کؼد .ؿیاؿثُای ظؼد و ؿیاؿثُای کالن.
ؿیاؿثُای ظؼد زىاٌی کارؿاز ظّاٍُغ ةّد کَ
ؿیاؿثُای کالن درؿث ةاقٍغ .ایٍکَ اـؽایف آبةِا
ُؼ چٍغ در کّجاه ىغت ةَ کاُف ىنؼف آب
ىیاٌساىغ ،پػیؼـحٍی اؿث ونی وكحی ؿیاؿثُای
کالن ىحّكؿ و یا واروٌَ اؿث ،اُؼم اـؽایف ةِای آب
ىیجّاٌغ جٍِا ةا ظانی قغن یک زیب و اٌحلال
ىّزّدی ةَ زیب دیگؼ ةیٍساىغ ٌَ ةَ دؿحیاةی ةَ
ىٍاةع زغیغ آب یا ةـحَ قغن صفؼهُای ُغررـث آن.
ةا ایً ٌگاه ًؼحُایی کَ گاه آٌلغر ةؽرگ ارائَ ىیقٌّغ
کَ در صغ ؿیاؿث ىػؼـی ىیقٌّغ ىاٌٍغ ًؼحُای
«اٌحلال آب از ظؽر ةَ زٍّب اغو از ؿيٍان یا ظهیر-
ـارس» ،ؽیؼ امّنی و ؽیؼ غهيی ُـحٍغ و در مّرت
غيهیاجی قغن در صّزهُای ىعحهؿ ـازػَةار .چٍیً
ؿیاؿثُایی در کّجاه و ةهٍغىغت ٌَ جٍِا ٌيیجّاٌٍغ ةَ
ىِار ةضؼان آب کيک کٍٍغ ةهکَ آن را جكغیغ
ىیکٍٍغ .در ایً ىیان ؿیاؿثُای کالن ،قایـحَ
ةضذی ىفنم و ـؼاجؼ از صّزه «وزارتظاٌَ» ٌیؼواٌغ.
وكحی انگّی جّؿػَ یک کكّر كٌتی یا ىحيؼکؽ ةاقغ
یػٍی ُيَ اىکاٌات و یا ةیكیٍَ اىکاٌات در پایحعث و
یا چٍغ قِؼ ةؽرگ ةاقغ ،وؼورجا ىٍاةع و ةًىایَُای
چٍیً کكّری اغو از آب ،ظاك ،پّقف گیاُی و
کانُا در کّجاهىغت ،ـٍّن ،ىِارتُا و اؿحػغادُا در
ىیانىغت و ةاورُا ،ادب و ـؼٍُگ در ةهٍغىغت رو ةَ
زوال ظّاُغ رـث .ةؼای ٌيٌَّ ؿیاؿث جّؿػَ كٌتی،
ـًؿاالران را صاکو ىیکٍغ .ـًؿاالران داٌف
ةؽرگؿازی ىاٌٍغ ؿاظحً ؿغُای غظیو ،جٌّمُای


یافتِّایتحقیق 
ةَ ٌظؼ ىیرؿغ در ؿَ چِار دَُ اظیؼ ،قیب کاُف
ىٍاةع آب ةاىَ ایؼان کَ ًی چٍغُؽارؿال آرام ةّد ،ةَ
ؿؼاقیتی جٍغ جتغیم قغه اؿث و ٌگؼاٌیُای زغی
ةؼای آگاُان ،ىؼجتي ةا صّزه «داٌف» و جٍگٍاُای
ـؼاوان ةؼای جّده ىؼدم ،ىؼجتي ةا صّزه «ـؼٍُگ»
پغیغ آورده اؿث« .ـؼٍُگ آب» ىلّنَای اؿث کَ
ىیجّان ةؼای آن ىّاردی ىاٌٍغ آىّزهُای دیٍی اغو از
زرجكث و اؿالم و ةاورُای ىؼدىی ذکؼ کؼد و در
ُيیً راؿحا «داٌف آب» ىلّنَای اؿث کَ ىیجّان
آن را از زيهَ قاىم قیّهُای آبیاةی ،اٌحلال ،اٌتار و
ةِؼهةؼداری داٌـث .ایً دو ىلّنَ ،اىؼوزه ةَ ًّر زغی
دؿحعّش ظٌؼ قغهاٌغ .در زوال ایً دو ؿؼىایَ ،ؿایَ
ؿٍگیً «ؿیاؿث» آقکار اؿث .ةا ایٍکَ اٌلالب
اؿالىی ـؼمحی درظكان ـؼاُو آورد جا پؾ از ُؽارهُا،
ایً ىایَ صیاتةعف ةا ُيَ ٌيادُا و ٌيّدُایف در
ؿؼزىیً ةاؿحاٌی ایؼان ،رگُای ظكکیغه جّنیغ و
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ٌتایغ از گـحؼش ؽیؼكاٌٌّی و ـؼاكاٌٌّی ؿٌّح کكث
ةَ ازای جعؼیب زٍگمُا و ىؼاجع و ةَ دٌتال آن اـؽایف
ىنؼف آب ؽاـم قغ.
)2قایغ ازارهدار غيهکؼدی ةیكحؼ از كتم داقحَ ةاقغ
ونی ٌيیجّان از ىنؼف ةیرویَ کّد قیيیایی و ؿيّم
و آـثکفُا و در ٌحیسَ جعؼیب ىٍاـػ ىّییً ظاکی
کَ ىیظّاُغ در ـنم ؿؼد پػیؼای ةارشُای زّی
قّد ،ؽاـم قغ.
در چٍیً قؼایٌی ىٍاةع آب آنّده و ؿاظحيان ظاكُا
ةغ ىیقّد .چٍیً ظاكُایی روی داىٍَُا ةَ واؿٌَ
غاىم قیب ،ؿیمظیؽ ىیقٌّغ و در دقثُا ةَ واؿٌَ
ٌتّد غاىم قیب ،اگؼ ىٌٍلَ ىؼًّب ةاقٍغ ةَ ىاٌغاب
و اگؼ ظكک ةاقٍغ ةَ کّیؼ جتغیم ىیقٌّغ .زىیٍی کَ
کّیؼ قغ ،اگؼ در آیٍغه ةاراٌی ُو ةؼ آن ةتارد دیگؼ
ٌفّذِ ىّدؼ ٌغارد و آب آٌلغر روی آن ىیىاٌغ جا جتعیؼ
قّد (قکم .)1

ًّالٌی ،پمُای قگفثاٌگیؽ ،آؿيانظؼاشُا و ُؼ
چیؽ ُیّالیی را دارٌغ ونی از داٌفِ آىیعحَ ةا دیً و
ٍُؼ کَ ةَ زای ؿؼ ُو کؼدن ،رقغ ىیدُغ و ةسای
جكّیق ةؼجؼ ةّدن ،ةِحؼ ةّدن را ىیؿحایغ ،ةیةِؼهاٌغ.
ؿیاؿث جّؿػَ كٌتی ،زيػث را از روؿحاُا و ىكؾّل
ةّدن ةَ زىیًُای کّچک و آب چكيَُا ةَ قِؼُا
ىیکكاٌغ .ایٍِا ةازوان ىّنغ ظّد را در روؿحا
ىیگػارٌغ و دُاٌی گكاد ةؼای ىنؼف ةَ قِؼ
ىیآورٌغ .زىیًُای آٌِا پؾ از دورهای ىحؼوك ةّدن،
ةا اـؽایف ـؽایٍغه جلاوای زيػیث قِؼ ةؼ جّنیغ ،ةَ
کـاٌی ازاره داده ىیقّد کَ ٌَ ةَ ىٍاةع ظاك
ؿؼزىیً ىّرد ازاره دنتـحگی دارٌغ و ٌَ ةَ ىٍاةع آب
آن .جٍِا یک ُغف دارٌغ« :صغاکذؼ ةِؼهةؼداری از زىیً
ةا صغاكم ىعارج-کيحؼیً داده ةا ةیكحؼیً ٌِاده».
ایٍسا صحی ىيکً اؿث:
)1آةیاری از قیّه ؽؼكاةی ةَ كٌؼهای جتغیم قّد ونی

خزدٍکالىدربحزاىکنآبیسزسهیيایزاى 

یاستّای

شكل:1باسخَردس



حَسُداًش 
ةّىی آب و زىیٍَُای ىؼجتي و ادؼگػار ىاٌٍغ
زىیٍَُای ازحياغی ،ـؼٍُگی ،دیٍی و صحی ؿیاؿی و
از ؿّی دیگؼ ةیىِؼیُای جّده ىؼدم ةَ ایً ىّاریخ
ةّمآورد ةعاًؼ ـلؼ ،ـٍّن و داٌفُای ةّىی آب را رو
ةَ زوال ةؼد .ایً زىیٍَُای غهيی را ىیجّان در دؿحَ
جّانُا و جٍگٍاُا گٍساٌغ:
-1جّانُای ًتیػی- :قٍاظث گٍسایف ةیُؽیٍَ و
ةیجتعیؼ ذظیؼه و ٌگِغاری آب در ؿازٌغُای گـحؼده
کارؿث (مغاكث )101 :137 ،در دو ىضّر کُّـحاٌی

رقغ چكيگیؼی کَ در جاؿیؾ ىؼاکؽ جضنیالت
غانی و جکيیهی ،پؾ از اٌلالب اؿالىی رخ داد،
ىیجّاٌـث زىیٍَُایی ؿّدىٍغ را در كانب راهاٌغازی
رقحَُا و جعنلُای ىعحهؿ در صّزه «داٌف و
ـؼٍُگ آب» و قٍاظث جّانُای ًتیػی ،جّانُای
اٌـاٌی و جٍگٍاُای ىغیؼیث کٌٍّی آب در ایؼان ىػؼـی
کٍغ .ىحاؿفاٌَ چٍیً پیاىغ ظسـحَای ةَ دؿث ٌیاىغ.
از یک ؿّ آگاُی کو و یا غغم آگاُی ـارغانحضنیالن
رقحَُای ـٍی ىٍِغؿی ٌـتث ةَ داٌفُا و ـٍّن
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انتؼز و زاگؼس ةَ ویژه کُّـحانُای ىؼجفعجؼ ةا جّان
دریاـث ةارشُای ةیكحؼ (ىضيّدی و ىهکی:1380 ،
 )40و اكحنادیجؼ ةّدن ایً ؿیاؿث ةؼ ؿیاؿث
اٌتاقث آبُا پكث ؿغ .اُيیث جّدهُای کُّـحاٌی
ةؽرگ از ٌّع رؿّةی ةَ ویژه از زٍؾ کارؿث جا
ةغاٌساؿث کَ ىضللان (داىیٍگ و دیگؼان)7 :2004 ،
ةَ ةاىَ جتث ،ةَ واؿٌَ جاىیً آب رودُای پؼ آب
ىحػغد ،غٍّان «ةؼج آب» دادهاٌغ.
قٍاظث ـؼمث رظغاد ٌؽوالت زّی در دوره ؿؼدؿال در ىلایـَ ةا جٍگٍای ٌؽوالت آؿياٌی ًی دوره
گؼم ؿال ىاٌٍغ ؿؼزىیً ظكکـانیزده ؿاصم در
زٍّب مضؼای اـؼیلا.
قٍاظث جّان ذظیؼه آب درون ؿازٌغُا کَ ةا صؼکثةٌیء و در ٌحیسَ ةؼگؼـحً اٌّاع اىالح الزم ةَ ویژه
کؼةٍات کهـیو صیً جياس ةا آٌِا و در ٌحیسَ ظؼوج
آبُایی ؿانو و پاالیف قغه از آنّدگیُای ـیؽیکی و
اصیاٌا ىیکؼوةی ةؼای آقاىیغن از چكيَ و زؼیان
آبُایی دارای گم و الی الزم ةؼای کكاورزی از
رودُا.
-2جّانُای اٌـاٌی- :ةؼرؿی و ةَ روز کؼدن قیّهُای
آةیاری و آبیاةی – قیّهُای دؿحیاةی ةَ آب در
كهيؼوُای آبوُّایی و ژئّىّرـّنّژیک ىعحهؿ قاىم
آةیاریُای اؿحعؼی (ةؼاجی ،)2005 ،آةیاری ؿٍگی ةا
اؿحفاده از قتٍو متضگاُی ،آةیاری پاکّةی ىؼجتي ةا
زؽء الی یا رس در ظاك ،آةیاری کّزهای ىؼجتي ةا
ؿٌّح ٌیيَجؼاوا و آةیاری کهّظی ىؼجتي ةا
ىیکؼوکهیيای درون ظاك (کاویاٌی )1380 ،و
قیّهُای زيعآوری آب در ىٍاًق ةیاةاٌی ىاٌٍغ
آةیاری کؼجی ةا قیّه زّیُای رساٌغود در ىٍاًق
ظكک (کؼدواٌیُ )117 :1373 ،ـحٍغ.
قٍاظث قیّهُای جهفیق ىنانش ٌّ ةا ؿتکُای کًِ– چٍیً جهفیقُایی در ؿازهُای آةی روؿحایی ىاٌٍغ
ىیؼاب و ؿازهُای آةی قِؼی ىاٌٍغ جؼکیب یعغان و

75

چائّ و ٌیؽ ؿازه آةی ةؼکَ در زٍّب ایؼان (اىثغهی،
 )36 :1383كاةم ةؼرؿی و ًؼاصی اؿثُ .يچٍیً
قٍاظث و اصیای آییًُای آب ىاٌٍغ آییً ىؼىث و
الیؼوةی كٍات و آییًُای ىؼجتي ةا آب ىاٌٍغ آییً
رٌگرزی ةا ـؼٍُگ آب پیٌّغ دارد.
قٍاظث ـؼمثُای قایان ىغیؼیث صّزهُای آةعیؽدر داٌف آةعیؽداری ٌـتث ةَ ـؼمثُای ویق
ىغیؼیث رودُا در داٌفُای مؼـا ـٍی و ىٍِغؿی.
-3جٍگٍاُای ىغیؼیث کٌٍّی آب- :دؿحکاری گـحؼده
در داىٍَُا – ةارشُای آؿياٌی ًی ُؼ ـنم ةارش
ةَ ویژه ـنم ةِار ،صسو غظیيی از ؿٍگ ،گم و الی
را راُی ىعازن ؿغُا ىیکٍغ .پژوُكگؼان (وو و
دیگؼان ،)14 :2014 ،رؿّةات پكث ؿغُا را ىـانَای
ؽاىه ىػؼـی ىیکٍٍغ.
جتعیؼ قغیغ آب از ىعازن ؿغُا  -در ىٍاًق ظكکو ٌیيَظكک ایؼان کَ غيّم ؿغُای ایؼان در آن كؼار
دارٌغ ،جّان جتعیؼ آب ةَ ةیف از ( 3000مغاكث،
 )79 :1379و ةٍا ةؼ ٌظؼ ةؼظی دیگؼ از ماصٍظؼان
(ىنغاكی )161 :1374 ،ةَ ةیف از  4000ىیهیىحؼ در
ؿال ىیرؿغ .چٍیً جّان ةاالیی از جتعیؼ ٌِان در
ىٍاًلی اؿث کَ ىیاٌگیً ؿاالٌَ ةارش صّزه ؿغُا
زیؼ  500ىیهیىحؼ اؿث .قٍاظث ایٍکَ ةارش ایً
ىٍاًق جا ایً صغ کيحؼ از جتعیؼ ٌِان اؿث صحی ٌیاز
ةَ دادهُای ُّاقٍاؿی ٌغارد چؼاکَ ُؼ زا ةارش
ؿاالٌَ ةَ  500ىیهیىحؼ ةؼؿغ ،پّقف گیاُی از
ةّجَزار و درظحچَُا ةَ زٍگم جتغیم ىیقّد.
ُيچٍیً در ةؼظی ؿغُا ـؼار آب از ىعؽن (مغاكث،
 ،)75 :1379از دیگؼ جٍگٍاُای زغی اؿث .ىضللان
(وات ،)248 :1376 ،پیکؼه ؿغ را پؾ از غيؼ ىفیغ،
ؽّنی ةیىنؼف ىیداٌٍغ .ةؼای ٌيٌَّ ةٍا ةَ ٌظؼ
صققٍاس و دیگؼان ( ،)1373دو ؿّم از ىعؽن ؿغ
ؿفیغرودً ،ی  10ؿال ( 1341جا  )1351از گم و
الی پؼ قغ (قکم .)2
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ایً ؿؼزىیً« ،آب» ُو ىاٌٍغ ُؼ پغیغهای در ُؼ زای
کؼه زىیً اگؼ زیاد ةاقغ یا کو ،جّانُای آن زیـثةّم
ُو ىحٍاؿب ةا آن ًی ىیهیّنُا ؿال قکم گؼـحَ
اؿث و ایً جّانُا ىيکً اؿث نؽوىا کكاورزی ٌتاقغ.
ایٍسا اٌـان ةایغ ةَ زای دؿحکاری در ایً چیغىان یا
جّزیعٌ ،اىٍاؿب ظّاٌغن آن و اصیاٌا ىلاةهَ و ؿحیؽ ةا
آن ،راه ؿازگاری و ُيؽیـحی در پیف گیؼد .اگؼ
ـؼاواٌی آب را در ظّزؿحان ٌـتث ةَ اؿحانُای دیگؼ
ىیةیٍغ ،ـؼاواٌی ظاكُای صامهعیؽ ةا زٍؾ الی را
ُو ةتیٍغ و ٌتّد ىّجُای ؿؼىا و یعتٍغان را ٌیؽ
درظّزؿحان کَ ىضغودکٍٍغه دوره کاقث ،داقث و
ةؼداقث اؿث ،ةتیٍغ .ةؼای اؿحان کؼىان اگؼ کيتّد
ىیةیٍغ ،دو ىضغودیث
رودُای دایيی
ـؼاواٌی ِاٌحیؿُمُا و ایٍـپحیؿُمُا و رظغاد
یعتٍغانُای ظـارتةار زودرس پاییؽه و دیؼرس ةِاره

ىعازن ؿغُا در اكهیوُای ظكک و ٌیيَظكک از
جناویؼ ىاُّارهای گـحؼده و گّلزٌٍغهاٌغ ونی آگاُان
ىیداٌٍغ کَ ایٍِا دریاچَُایی ُـحٍغ ةا غيق و ژرـایی
اٌغك کَ ةَ ظّةی زیؼ جاةف ظّرقیغ صحی ًی ـنم
ؿغ جتعیؼ ىیقٌّغ.
جّزَ ةَ جضلیلات جکةػغی -جضلیلاجی کَ یا ةَصـب جعنل ىضلق یا ىّوّع جضلیق ةَ ؿحایف یا
رد یک زاٌتَ یک ًؼح اكغام ىیکٍٍغ ةایغ در کٍار
جضلیلات ٌلغگؼا از ىضللان غهّم اٌـاٌی و ؽیؼ ـٍی و
ىٍِغؿی دیغه و كىاوت قٌّغ .ةَ صاقیَ رـحً ـؽایٍغه
غهّم اٌـاٌی در غؼمَ جّؿػَ کكّر کار را ةسایی
ىیرؿاٌغ کَ ىضللان آقکارا در ىلغىَ جضلیق ظّد از
«جّزیع ٌاىٍاؿب آب و ظاك در کكّر» ىیٌّیـٍغ جا
اٌحلال آب کارون از ؿّنلان ةَ رــٍسان را جّزیَ
کٍٍغ (کارآىّز و دیگؼان .)2 :1386 ،در غؼمَ ـؼٍُگ
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را ُو در اؿحان کؼىان ةتیٍغ .اؿاؿا ةیٍغیكغ کَ كؼار
ٌیـث ُيَ اؿحانُا در کكاورزی ةا ُو ركاةث کٍٍغ.
اؿحانُای کكّر ىاٌٍغ غىُّای یک ةغن ُـحٍغ کَ
ُؼ غىّ ويً پیٌّغُای ؿازٌغهای کَ ةا دیگؼ اغىای
دور و ٌؽدیک دارد ،ةایغ ؿیاؿثُای دونث ىؼکؽی،
داٌف ككؼ ـؼُیعحَ و ـؼٍُگ ةّىی در ظغىث رقغ و
اغحالی اؿحػغادُای آن اؿحان ةاقغ .اٌحلال آب
ؿؼقاظَُای کارون ةَ زایٍغهرود و جتغیم ایً آب ةَ
ـّارهُای  10ىحؼی ةَ کيک پيپُای ةؼكی در گؼىای
 30جا  40درزَ جاةـحانُای قِؼ امفِان ةؼای زیتاجؼ
کؼدن ؿاصم زایٍغهرود و زػب گؼدقگؼان ةَ نضاظ
غهيی ٌادرؿث ،ةَ نضاظ ـؼٍُگی جاؿؿةار و ةَ نضاظ
دیٍی ٌاؿپاؿی اؿث.
ٌادیغه اٌگاری دؿحکاریُا  -صسو ظؼاةیُا ودؿحکاریُای ةازٌِف ٌكغهی پیؼاىّن ؿغ جا ؿالُای
ةـیار ،آزاردٍُغه ةؼای چكو و آؿیبزٌٍغه ةَ ىٍاةع
آب و ظاك اؿث .ایً ىّارد را ىضللان (ٌظؼیُا و
غهیٌژاد )30 :1381 ،قاىم آدار اٌفسار ،جعؼیب پّقف
گیاُی ،پعف زةانَ و كٌػات اؿلاًی ىاقیً آالت،
الی ةٍغی آب ،آدار صفاری ،ظاکتؼداری ،گؼدوؽتار
صامم ،اٌتاقث ىّاد صفاری ،ةؼداقث از ىٍاةع كؼوَ و
اصغاث زادهُای دؿحؼؿی ىػؼـی کؼدهاٌغ.
در ایً ىیان ،ىسيّغَُایی کَ ةَ ظاًؼ ارزش ىیؼاث
ـؼٍُگی ىؼىث قغه و ىّرد جّزَ ىؼدماٌغ،
زتؼانکٍٍغه ٌتّده و ٌیـحٍغ چّن جا ىِارجی ىؼجتي ةا
آب ةَ ىحً زٌغگی ىؼدم راه ٌیاةغ ،در ىِار ةضؼان ةَ
ویژه در ةعف ىنؼف ادؼ ٌعّاُغ داقث .داٌـحٍیُای
ةیكحؼ را قکم  3در اظحیار ىیٌِغ.
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اؿث .گفحَ ىیقّد امم ایً واژه از ازؽای «ـؼ» ةَ
ىػٍای «جػانی» و «ٍُگ» ةَ ىػٍای «آٍُگ و كنغ»
گؼـحَ قغه اؿث .از ٌيٌَُّای جاریعی جادیؼات
جتاهکٍٍغه ؿیاؿث ةؼ داٌف و ـؼٍُگ ایؼانزىیً
ىیجّان غنؼ یّرش و صاکيیث ىؾّالن ةَ اقاره کؼد.
دوره ٌعـث از یّرش ىؾّالن یػٍی از ُالکّ آؽاز قغ
و جا صکيؼاٌی ةایغوظان (اـِيی و دیگؼان)34 :1396 ،
اداىَ یاـث و دوره دوم از صکيؼاٌی ؽازانظان آؽاز قغ
جا ؿهٌان اةّؿػیغ (غتاؿی و صازیآةادی)1 :1395 ،
اداىَ یاـثً .ی دوره ٌعـث ،ؽهتَ ةا ؿیاؿث
یؾياگؼی ىؾّالن ةّد و از ُيیً رو داٌف رو ةَ زوال
رـث و ؿپؾ ـؼٍُگ جىػیؿ قغ ونی ًی دوره دوم،
ُيان ـؼٍُگ کَ ریكَ در دلُا و ٌـمُا داقث از
جؼةیث داٌكيٍغان و ادیتان ایؼاٌی ةازٌياٌغ و قاظَُای
درظث ةاًؼاوت داٌف از زىیً ـؼٍُگ اؿالىی –
ایؼاٌی ،درون ىؼاکؽ صکيؼوایی ایهعاٌان رـث و ةا
ىیّهُای قیؼیً ظّد ،ؿیاؿثُای ظكک و
ؽیؼاٌـاٌی ىؾّالن را جػغیم کؼد ،جػانی ةعكیغ و ایؼان
را ٌسات داد .از ایً رو «ـؼٍُگ» را ىیجّان ةَ ىػٍای
«آٍُگ جػانی» داٌـث .ةؼ ایً اؿاس ٌيیجّان ایً واژه
را ىاٌٍغ جّؿػَ «ةیةُػغ» اٌگاقث .وكحی جّؿػَ ظّب را
در ةؼاةؼ جّؿػَ ةغ كؼار دُیو ،ةاـؼٍُگ ةّدن در ةؼاةؼ
ةیـؼٍُگی ظّاُغ ةّد .ةؼ ایً اؿاس ،ةَ ٌظؼ ىیرؿغ
در ةؼونرـث از ةضؼان آب ةایغ زىیٍَُای ـؼٍُگی،
اونّیث یاةٍغ .ایً زىیٍَُا ىیجّاٌٍغ آؿياٌی (دیٍی) و
زىیٍی (ـؼٍُگ جّده ىؼدم) ةاقٍغ .ةا ىػٍایی کَ از
ـؼٍُگ ذکؼ قغ جا زىاٌی کَ ؿیاؿث جّؿػَ «كٌتی»
اؿث ٌيیجّان ةَ ىغد آىّزشُای چٍغ ؿانَ از
جهّیؽیّن و کارُایی ىاٌٍغ چاپ ةؼچـبُای رٌگی و
ـاٌحؽی و ؿؼودن قػؼ ،ىؼدم را ةَ مؼـَزّیی در آب
جكّیق کؼدٌ .يّد جّؿػَ كٌتی یػٍی ةؼای ٌيٌَّ
ةیٍٍغه روؿحایی پای جهّیؽیّن ،در آن نضظَای کَ قػؼ
«مؼـَزّیی در ىنؼف آب» پعف ىیقّد ،از آب
آقاىیغٌی ؿانو ةؼظّردار ٌیـث و یا در قِؼ ،دكیلَای
كتم ظتؼِ ؿؼاٌَ ىنؼف ٌؽدیک ةَ دو ةؼاةؼ آب را در
جِؼان ٌـتث ةَ ىیاٌگیً زِاٌی پعف قغه اؿث


حَسُفزٌّگ 
اگؼ یک پم ،ؿغ و آةؼاَُ ىّؿـی داردٌ ،ام و غکؾ
او را ىیجّان در رؿاٌَُا آورد .ىّكػیث ًّل و غؼض
زؾؼاـیایی آن ؿازه را اغالم کؼد ونی صّزه ـؼٍُگ
غيّىا چٍیً ویژگیُایی ٌغارد .ـؼٍُگ دؿحاوردی
اؿث ًی زىانُای ىغیغ جاریعی از ُؽارهُا ةیف کَ
در گـحؼهای ـؼاخ از زؾؼاـیای یک ؿؼزىیً ةانیغه
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آقکار و ٌِان از ةیؼون کَ ایً ىهث را در ایً ؿؼزىیً
کوآبٌ ،یازىٍغ ،واةـحَ و زىیًگیؼ کٍغُ ،غـی زغی
اؿثُ .يچٍیً اىؼوزه ةؼظی از ؿیاؿثُای در صال
پیگیؼی و یا ازؼا در داظم کكّر ىاٌٍغ جتغیم ىغاوم
زيػیث روؿحایی ةَ قِؼی و جتهیؼ ىنؼفگؼایی در
ىلیاس کالن و ؿغؿازی ةیرویَ ،جتهیؼ ًؼحُای
ؽیؼامّنی و یا پؼُؽیٍَ ىاٌٍغ اٌحلال آب از ظؽر ةَ
ظهیرـارس و ةارورؿازی اةؼُا در ىلیاس ظؼد ،ةَ
ةؼونرـث از ةضؼان کوآةی ٌیٍساىیغهاٌغ .ایً ؿیاؿثُا
ةؼای اکذؼیث ىؼدم و ةَ جػتیؼ رُتؼ اٌلالب «ىحً
ىؼدم» ٌاـع ٌیـحٍغ و جٍِا اكهیحی را ىٍحفع ىیکٍٍغ.
ىغیؼیثُای اٌضناری دارای ٌگاه ـٍی و ىٍِغؿی
ىاٌٍغ ىغیؼیث وزارت ٌیؼو ةؼ «ىٍاةع آب» کَ جيغنؿاز
و كّامةعف ُؽاران ؿال صیات در ةاىَ ایؼان ةّدهاٌغ،
روٌغ کٍغ ظكکیگؼایی در ایً ؿؼزىیً قحاب
ةعكیغهاٌغ و ةایـحَ اؿث کَ ُؼ چَ زودجؼ،
ىغیؼیثُایی دارای اـق دیغ ةهٍغجؼ و واكؿ ةَ اةػاد
ازحياغی ،ـؼٍُگی ،ازحياغی و ؿیاؿی ایً ىاده
صیاتةعف زایگؽیً قٌّغ.

(پؼویً و کالٌحؼی ،)2 :1392 ،و یا ةغجؼ از آن ظتؼ
ایٍکَ جِؼاٌیُا ىػادل  15اؿحان آب ىنؼف ىیکٍٍغ
(ش .آ .ت )19 :1381 ،.اغالم قغه اؿث.


بحثًٍتیجِگیزی 
از یک ؿّ جٍّع ریعث زىیً در ةاىَ ایؼان ،ـؼاگیؼی
اكهیو ظكک و ٌیيَظكک ،دیؼپایی جيغن و ُّش
ؿؼقار ؿاکٍان ةَ جؼجیب زىیٍَُایی ًتیػی ،جاریعی و
ازحياغی ُـحٍغ کَ جّاٌـحٍغ ایً کكّر را در ىّكػیث
ىيحاز پیٌّغ ؿَ ظكکی ةؽرگ زِان قاىم آؿیا،
آـؼیلا و اروپا ،دیؼزىاٌی ةَ كغرت ىـهي زِان جتغیم
کٍٍغ و پٍَُِای آةی امهی زِان از اكیاٌّس ٍُغ جا
دریای ىغیحؼاٌَ و آبُای پیّؿث ىاٌٍغ دریاُای ؿؼخ،
ؿیاه و صحی ٌاپیّؿث ىاٌٍغ ظؽر را در اظحیار گیؼٌغ و
از ؿّی دیگؼ ،اىؼوزه گؼىایف زِاٌی آبوُّا،
دؿحؼؿی ةَ آب را ةَ چانكی ةؽرگ در زِان جتغیم
کؼده اؿث .اکٍّن کَ رظغاد اٌلالب اؿالىی ةا جادیؼات
داىٍَدار ظّد ةیو ةازگكث زایگاه کًِ ایؼان را در دل
كغرتُای زِاٌی اٌغاظحَ اؿث ،اِغيال ؿیاؿثُای



شكل :3رٍابطبحزاىآبدرایزاىٍعلَمرٍس
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شكل:4رٍابطبحزاىآبدرایزاىٍعلَمرٍس 
ظـارات زىیً نؾؽه در کكّر ،ىّؿـَ انيههی زنؽنَ
قٍاؿی.
رقیغی ،زِاٌگیؼ« .)1380( .پاك ٌگِغاقحً ىضیيزیـث در آییً زرجكحی» ،ىسيّغَ ىلاالت ُيایف ةیً
انيههی ىضیي زیـث ،دیً و ـؼٍُگ ،جِؼان ،مل -67
.80
رواةي غيّىیقؼکث آب و ـاوالب جِؼان  -ش .آ .ت.( .)1381روزٌاىَ اًالغات 19 ،جیؼىاه.
ؿیاُپّش ،ىضيغجلی .)1352( .پیؼاىّن آبوُّای ـالتةاؿحاٌی ایؼان ،اٌحكارات اةًؿیٍا ،جِؼان.
مادكی ،ؿیغصيیغروا ،.کاظيیٌیا ،ؿيیَ ،.ظیؼـام،صـیً .و زیٍب صؽةاوی« .)1395( .جسارب و پیاىغُای
اٌحلال آب ةیًصّزهای در زِان» ،جضلیلات ىٍاةع آب،
قياره  :)2( 12مل .140-120
مادكی ،ؿیغصيیغروا« .)1381( .جضهیم پغیغه ؿیالبدر ىٍاًق کُّـحاٌی ،ىسيّغَ ىلاالت ؿيیٍار کاُف
ادؼات و پیكگؼی از ؿیم» ،اؿحاٌغاری گهـحان ،قياره
 ،134مل .15-43
مغاكث ،ىضيّد .)1379( .ىٍاةع و ىـایم آب ایؼان،اٌحكارات پیام ٌّر ،چاپ ؿّم ،جِؼان.
ًاُؼی ،اؿفٍغیار .)1391( .ریكَ قٍاؿی واژهُایی ازگّیف ةعحیاری ،زةانُا و گّیفُای ایؼاٌی ،قياره ،1
مل .137-111

هٌابعٍهآخذ 
اـِيی ،روا ،.زّاٌی ،امؾؼ و ؿیغىضيغ ىِؼٌیا.)1396( .«قاٍُاىَ ةؼگ-ؿٍغی ةؼ گفحيان ایؼاٌیگؼایی ایهعاٌان»،
پژوُكکغه ٍُؼ ،ىػياری و قِؼؿازی ٌظؼ ،قياره 14
( ،)54مل .64-57
اىثغهی ،غتاس« .)1383( .ةؼرؿی جاریعی و ىػؼـی ةٍغرالـث زؽیؼه ككو» ،ادؼ 36 ،و .37
ةؼاجی ،ؽالىؼوا و ؿیغقفیع ىّؿّی« .)1384( .زاةساییىکاٌی ىّجُای زىـحاٌی گؼىا در ایؼان» ،زؾؼاـیا و جّؿػَ،
قياره  ،5مل .52-41
پؼویً ،ؿحار و غتغانضـیً کالٌحؼی« .)1392( .جضهیهیةؼ ووػیث قاظلُای جّؿػَ پایغار قِؼی در جِؼان»،
ةؼرؿی ىـایم ازحياغی ایؼان ،قياره  ،)2( 4مل -333
.357
زّادی آىهی ،غتغاهلل« .)1380( .ـؼٍُگ زیـث ىضیٌیةا ىا ىلام ةؼیً زاٌكیٍی آىیعحَ اؿث» ،ىسيّغَ ىلاالت
ُيایف ةیًانيههی ىضیي زیـث ،دیً و ـؼٍُگ ،ؿازىان
صفاظث ىضیي زیـث ،مل .65-53
صق قٍاس ،اةؼاُیوٌ ،.یکىٍفٌ ،ـؼیً و ىضيغرواىِغوی ـؼُ« .)1373( .غررـث ظاك ٌاقی از
زىیًنؾؽهُای ایساد قغه در ادؼ جؾییؼ پّقف گیاُی در
ایؼان» ،ىسيّغَ ىلاالت ةؼرؿی راُتؼدُای کاُكی
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غتاؿی ،زّاد و ـاًيَ صازیآةادی« .)1395( .وزارت دردودىانُای ىضهی ایؼاٌغر كؼن ُكحو ُسؼی از زوال
ایهعاٌان جا ةؼآىغن جیيّریان» ،ایؼان ٌاىک ،قياره ،)1( 1
مل .212-188
غغنی ،ىضيغروا« .)1394( .ؿؼچكيَُای ـؼٍُگٍُغیٌ-گاُی ةَ جيغن پیكاآریایی و آریایی ٌعـحیً،
ادیان» ،قياره  ،)17( 9مل .168-8-139
ؽیّر ،صـٍػهی« .)1378( .ؿیم و ىٍاًق ؿیم ظیؽ درایؼان» ،جضلیلات زؾؼاـیایی ،قياره  ،40مل .120-101
ـیؼوزىٍغی ،ةِيًً .اُؼی ،ىضيغصـیً و ٌؾيَ رـیػی.(ٍُ« .)1396غواروپاییانٍُ ،غوایؼاٌیان ،ظاؿحگاه و
ىِازؼت ةا جکیَ ةؼ ىٌانػات ةاؿحانقٍاؿی ،ىٌانػات
ایؼاٌی» ،قياره  ،)31( 16مل .184-167
کارآىّز ،ىضيغغهی ،.ىساُغی ،ؿیغغهی و آزاده اصيغی.(« .)1386ارزیاةی اكحنادی و جػییً ؿیاؿثُای ةِؼه-
ةؼداری اٌحلال آب ةیً صّزُای» ،جضلیلات ىٍاةع آب
ایؼان ،قياره  ،2مل .25-1
کاویاٌی ،ىضيغروا .)1380( .ىیکؼوکهیياجّنّژی،اٌحكارات ؿيث ،چاپ اول ،جِؼان.
کؼدواٌی ،پؼویؽ .)1373( .ىٍاةع و ىـایم آب ایؼان،اٌحكارات داٌكگاه جِؼان ،چاپ دوم ،جِؼان.
کِؼم ،اؿياغیم« .)1376( .جادیؼ زاده ُا ةؼ ىضیيًتیػی و صیات وصف» ،ىضیي زیـث ،قياره ،)1( 9
مل .8-2

نتاف ظاٌیکی ،ىسیغ« .)1379( .کكاورزی پـثىغرن،ُيگؼایی در ىغرٌیؽاؿیّن و ـًآوری ةّىی» ،جضلیلات
زؾؼاـیایی ،قياره  58و  ، 59مل .111 -102
ىاکـیو ،ؿؼو .)1357( .راهُای ةاؿحاٌی ٌاصیَ امفِان وةٍاُای واةـحَ ةَ آٌِا ،جؼزيَی ىِغی ىكایعی ،اٌحكارات
ؿازىان ىهی صفاظث آدار ةاؿحاٌی ایؼان ،چاپ اول ،جِؼان.
ىضيّدی ،ـؼجاهلل و اىسغ ىهکی« .)1380( .جضّلکارؿث و ٌلف آن در ىٍاةع آب زیؼزىیٍی در
ٌاُيّاریُای ةیـحّن – پؼاو» ،پژوُفُای زؾؼاـیایی،
قياره  ،40مل .105-93
ىنغاكی ،ىٍنّر .)1374( .ىؼجع داری در ایؼان ،اٌحكاراتكغس ،چاپ دوم ،ىكِغ.
ىػياریان ،ؽالىضـیً .)1372( .دـحؼی از ىػياری کّیؼ-ؿیؼ در ىػياری آب اٌتارُای یؽد ،اٌحكارات داٌكگاه غهو و
مٍػث ایؼان ،جِؼان.
ٌظؼیُا ،ىِؼداد و ؿاؿان غهیٌژاد« ،)1381( .ةؼٌاىَریؽی زِث ةِـازی و کاُف ٌكاٌؽدُای ىٍفی زیـث
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