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 15/10/1389تاريخ تصويب:    4/2/1389تاريخ دريافت: 

ؾؿيِػلّه اضٍزاتؿساى،چْاضزّنيُقواض،ايًاحيِيِغغطافياٍَز 1389ْت
 

 ّاي غزب مؾَرحَضِ يّيذرٍپليتين يتزرع

(ظاب،ؾيطٍاىٍالًَسًوًَِ:)


 (هغؤٍل ُ، ًَیغٌذتْزاى ٍاحذ ػلَم تحقيقات -داًؾجَي دٍرُ دمتزي جغزافياي عياعي داًؾگاُ آساد) يهحوذحغي ًاه

 (داًؾجَي دٍرُ دمتزي جغزافياي عياعي داًؾگاُ تْزاى)ػلي هحوذپَر
Email: mohamadpor1976@yahoo.com 

 چنيذُ

افعايفضقسههطفآب،ؾَءهدسيطير،ضقدسغوؿيدرزًيداٍافدعايفيزضؾايِ      

ًقاطغْاى،کاضقٌاؾاىتيكسطّايظيطظهيٌيزضقْطًكيٌيٍّوچٌييخايييضفسيؾطحآب

ّدايحيداذزطيينحٌِبزضقطىتيؿرٍيکن،يکياظچالفتطاًگيعآهؿسقسًسکِهٌاتؽ

رغغطافيداييذدَززضکوطتٌدسکِتٌاتِهَقؿي دکكَضايطاىتاآىتكطيرضاضقنذَاّسظز.

ّدايزَخَگطافيدكذدَزؾدا ًٍِليتازَغِتٍِيػگي،ذككکطُظهييقطاضگطفسِاؾر

غطياىضٍزّايهطظيذَزتِؾَيؾدطا هيلياضزهسطهکؿةآبضاتِذاططّكرحسٍز

زّس.تٌاتطايي ظماؾرکِاظاييهٌثؽؾػينطثيؿيکدِّودِؾدالِاظکكدَضاظزؾرهي

آيس.اهااؾسفازُاظاييهٌاتؽآبخياهدسّاييضااظهطلَبتِؾولياؾسفازُ،قَزذاضظهي

ذَاّسزاقرکِاٍلييزضخي،چِزضتؿسزاذليٍچِزضتؿسذاضغي،سيكيًػطّيسضٍخل

.ضٍاتطزٍکكَضايطاىٍؾطا اؾرضٍاتطايطاىتاؾطا يضيطگصاضيتطًحَُزأآىيًوًَِ

تداضتًِػدطهديضؾدسايدي،چٌسييزِّتطاضطؾَاهلغئَخليسيكتحطاًيتَزُاؾرکِطي 

يِظيطاؾطا کدِتدِزليدلاقدساهاذزطکيدِزضحَ د،آبقطاضگيطزيلِأضيطهؿأزحرز

يّاضٍززضتطاتطخطٍغُيگواىه،ضٍزّايزغلٍِفطاذتاهكکلآبضٍتِضٍقسُاؾر

ضٍزّايظابکَچك،الًَسٍؾيطٍاىٍاکٌفًكاىياًسقالآبهَضزًػطايطاىزضحَ ِ

زضّاِ حَرغغطافيايياييس.اظؾَيزيگطهَقؿي ًعتزازٍُزؾرتِاقساهاذتاظزاضًسُ

هديزَاًدستدطزحطيدكّؿدسٌس،تيكسطهٌطثقتطهٌاطقکطزؾدٌيهدصّةغطبکكَضکِ

تطضؾدي زضخديزحليلدي-تداضٍـزَنديفيکطزّايهٌطقِزاهيتعًس.خدػٍّفحا دط
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اغدطاييًحدَُيضاّکاضّاييزضتاضُيٍِاضاييآىخياهسّاّاٍِ اييحَّيسضٍخليسيك

.واؾيآًْاؾرّايؾياؾيٍاغسٍکاّفّعيٌِيکٌسطلآبّاخطٍغُ

ِّداغطبکكَض،کطزتحطاىآب،،سيكيايطاى،ؾطا ،ّيسضٍخلمليذ ٍاصُ ّا:  ظاب،يآتديّدا،حَ د

.ؾيطٍاىٍالًَس

 درآهذ 

ّداٍاؾدرٍزضؾدتهسيٍزٌسضؾدسيٍظًدسگياًؿداىخايدساضيآبيكؾٌهطانليزَؾؿِ

ّاٍکكدَضّااظاًؿاىکٌسزاهيهرسلفًقفزاقسٍِکوكقکالاافعايفٍکاّفغوؿيرتِ

ًس.قَاقسهازي،اغسواؾي،ؾياؾيتطذَضزاضيزَؾؿِ

تازغييطظًسگياظحالرخيفنٌؿسيتِنٌؿسيٍزضحدالحا دطتدِظًدسگيخؿدرهدسضى،

افعايفغوؿيرٍضقسنٌؿسيٍزکٌَلَغيك،ًياظتكطتِآبتِهيعاىتؿدياضظيدازيافدعايف

زض .(1371:22هسيي،)آيسلِتيكسطتِچكنهيأآباييهؿزضهٌاطقذككٍکنکِيافسِاؾر

زضندسآبکدط5/97ُيهقدساضحدسٍزييضاآبخَقاًسُکِاظاياظؾطحکلظه٪71حسٍز

هاًدسُيزضندستداق5/2زّسٍحسٍزيلهيزكک،کِآبقَضًس،اچِّاياّاٍزضييضازضيظه

8/30زضندسآبضٍزذاًدِّدا3/0قدساضيهييٍغَززاقسٍِاظايياؾرکِزضظهيطيآبق

َيّاٍخَقفزائودرچاليزضنس9/68ٍيٌيطظهيظيّازضنسآب ْاؾدر)احودسّتدطفک

ٍياظاّويدرظيدازآبتِهٌداتؽيزؾسطؾتٌاتطايي..(83:ِؾثايًكط،ظازُ آبتطذَضزاضتدَزُ

1قٌاؾاىآب کِايِگًَِتضٍز.ؾَاهلغئَخليسيکيتِقواضهيٍيکياظؾَاهلطثيؿيٍغع
ًيع 

ِيريکياظهحسٍز"شذايطآبقيطييزػسيسقًَسُ"قييزاضًسکِي زٍميّايانليزضزّد

ضيطگدصاضتدطأهدساضاىاظآبتدِؾٌدَاىؾاهدلزدذَاّستَز.زاغاييکِتطذيؾياؾر21قطى

.کٌٌسّايآزييازهيغٌگ

                                                 
 . hydrologs 
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قسٍُتدِتطاّويرؾياؾيآبافعٍزُ،آباظٍافعايفاؾسفازُتاضًٍسقساتاىضقسغوؿير

(،زقؿينآبزضزًياضازقؿين1994-ّلٌسکٌٌسگاىزضزٍهييکٌفطاًؽآب)قطکريذاططيّو

.حياذذَاًسًس

1987يّايؾالييتيطيآبقي،کاّفؾا 2007ًِزضؾاليتطاؾاؼگعاضـتاًكغْاً 

ّفسدازعاىييهيَىهسطهکؿةتَزُکِاظايليه400اضزٍيليه807ّعاضٍؾِزضغْاى2002زا

زضندسهطتدَطتدِههداضفزُزضنسهطتَطتِندٌؿرٍتيؿر،يزضنسهطتَطتِکكاٍضظ

(.1387:196تثطاىٌٍّطترف،اؾر)تَزُيزاذل

ظهديياؾدر،آهاضّدايييکوثَزآبزضؾطحکطُيآهاضّاييکًِكاىزٌّسُطاهطٍظُؾتٍُت

کِّدناکٌدَىحسديايِگًَِ.تاؾرّاياذيطزكسيساييٍ ؿيرزضزِّيًيعًكاىزٌّسُ

هيدعاىههدطف1990زدا1950.اظؾالاؾرضقسههطفآبؾطيؿسطاظضقسغوؿيرغْاى

زضنسًاقياظضقسغوؿيرٍتقيِزضًسيػدِافدعايف230آبؾِتطاتطقسُکِاظاييهقساض

(.1384:4،ذاکيفيطٍظؾطاًِههطفتَزُاؾر)

ٍيػُکكَضّايهٌاطقذككضاتِازراشزهدويواذِاييٍ ؿيرکكَضّايهرسلفغْاىت 

ّايقَض،زغييطالگَّدايزَليدسّايفؿيلي،قيطييکطزىآباؾسفازُاظآب:اظغولِهسفاٍزي

ايديهكدکلزاقدسِزضحدلّيضيطغضفأزَاًٌسزدًويّايضٍـيااها،اؾرٍازاقسٍِههطفٍ...

.سٌتاق

اظيوديًثدا يؾوطاىؾاظهاىهلدلهسحدس،زقطيقسُزَؾطتطًاهِتطاؾاؼهطالؿاذٍآهاضاضائِ

فاظياکٌَىتدًساضًس.ّنيزؾسطؾيذَز،تِآبکافياتسسايياظّايضفؽًيرغْاىتطايغوؿ

زضغْداىزضحدالزدياظّدطخدٌعزديكيرغْاىٍيكقكنغوؿييؿٌي،زياضزيليكهي

زيهيلياضزؾِتِتيفاظ2025ياؾساززاقثلاظؾاليٍاًساضًسيؾالنزؾسطؾزَؾؿِ،تِآب

كيدکوسدطاظيّؿسٌسکِزضفقطهطلدقٍتداضٍظيكؾَمافطازييزؿسازياظاذَاّسضؾيس.

قَز.يهضٍظتِضٍظتطزؿسازآًْاافعٍزُّؿسٌسٍضٍتطٍکٌٌسکِتاکوثَزآبيهيز ضظًسگ

ِيرهْوسطيؽغوؿيعضقسؾطيطاىًيزضا  سقدًَسُکكدَضزضيآبزػسييؾاهلکاّفؾدطاً

تطاتطقدس8/6ٍُيّكرزِّ،حسٍزياي طاىطيراياؾر.غوؿطَلّكسازؾالگصقسِتَزُ
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اؾدر.سُيزضحالحا طضؾزيَىيليهّفسازفاظيتِت1300زضؾالزيَىيليهزُاظکوسطاظ

هسدطهکؿدةزض13000عاىحدسٍزيعاظهيطکكَضًيسخصيآبزػسيعاىؾطاًِيياؾاؼهيتطا

ِيکاّف1385هسطهکؿةزضؾال1900تِحسٍز1300ؾال ييدايافسدٍِزضندَضذازاهد

(.1387:14گطاى،يٍزياحؿاًٌسُتِهطازةتسزطذَاّسقس)يرزضآيضًٍس،ٍ ؿ

تاؾدص"اکططاکِ،َضٍغَززاضزهكسطکتييزٍياچٌسکكيآتطا263ِّزضزًيازضحالحا ط

ّدايهدطظيٍٍغدَزهطظّدايآبزليدلتِّويياؾر،قسُكَضّاتاّنزكسيساذستفاذک

تِهحسٍزيرهٌداتؽآبقَزٍتازَغِيهحؿَبهياقليويهكسطکزضزًيااظهَ َؾاذغس 

هازيٍاغسواؾيّايؾياؾي،اقسظهيٌِزوامّاياضطگصاضزضزضذاٍضهياًِاييهَ َؼاظهقَلِ

ّايزًياضازضذَزغايزازُزضنساظغطياىضٍزذاًِقهرّايهكسطکحسٍزاؾر.آتطاِّ

ِزضنسغوؿيرکطُظهييزضهٌاطقيظًدسگيهديچْلاؾرٍ ّداٍکٌٌدسکدِتدِايديآتطاّد

ظّاهطظهكسطکآتيزاضزاييهطخاًعزُّايهكسطکٍاتؿسِاؾر.زضاييهياىايطاىًيعضٍزذاًِ

تطآٍضزٍظاضذًيطٍتديفاظؿةآبضاتِايطاىٍاضزٍتطاؾاؼؾا ًِحسٍززُهيلياضزهسطهک

.کٌٌسآبضاًيعذاضظهيهيلياضزهسطهکؿةزُ

خياهدسّاييغطبکكَضچِيتعضگآتيّاططحياؾرکِ:اغطاؾفخطييايقزضخييزحقيا
ذَاّسزاقر؟ي(زضخياهٌفي)هطثر

َياضدطاذهطثسدزَاًدسيّاهيططحياياؾرکِاغطاييفطوهاا رقدسضذٍيداظغولدِ:زق
،کؿدةٍحفدعيآىزضتطاتطؾطا ،ضًٍدقاقهدازيظًىٍقسضذچاًِايطايکيسيگاُغئَخليغا

ٍ...ٍيعاىٍحدسذهلديدفهيهرسلفکكدَضٍافدعايّااىحَ ِيهيٍٍاتؿسگيهٌافؽهل
ًرثگداىيٍاکدٌفهٌفد،غداذؾدَءيزضاضدطزثليهطزمهحلياظغولِ:ٍاکٌفهٌفياضطاذهٌف

ياٍفطاهٌطقِياهٌطقِيّار،زذالرقسضذي،تِذططافسازىاهٌيذطاتکاضيّاري ،فؿاليهحل
تاقس.زاقسِيٍ...زضخيطيهحؿريزٌسضٍهٌطقٍِزثؿاذظيّاٍگطٍُ

زضغدطبکكدَضٍيتعضگآتيّاططحياغطاخياهسّاييعتطضؾيقًييزحقيّسفاظاًػاما

ٍاؾدسفازُاظهٌداتؽيفيزَنديليقزحلياؾرکِتاضٍـزحقٌِييظهيزضاكٌْازّاييياضائِخ

يهَ َؼزاضز.يايزضتطضؾيٌسطًرٍ...ؾؿي،اؾٌاز،اياکساتراًِ
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 ّاي تيي الوللي  رٍدخاًِ

الوللديتدطايسيآتدطاُتدييليافسِاؾر.زؿطيفؾٌظهاىزحَ تاگصقرالولليهفَْمآتطاُتيي

تِهثاحطاذهرسلفديکدِتدييزَغِزضًْايرتااها،هييًياظّايکكسيطاًيزسٍييقسُاؾرأز

ِناحة ضاغدؽتد1977ِکٌَاًؿديَى2ّدا،زضهدازُزٍلدريًػطاىزضگطفرٍزَغِتِضٍيد

ّايؾدطحيؿسنآبالولليهكسولتطؾيالولليآتطاُتييّايغيطکكسيطاًيضٍزّايتيياؾسفازُ

ّدازٍهگطاييکِکاًدال،قَزقاهلهيًيعّاضاقؿثاذضٍزٍکاًالٍٍُظيطظهيٌيزاًؿسِقس

ؾيؿسنغسايآتيضاتِّنخيًَسزٌّس.

ِضٍزذاًِّايتييالولليتِضٍزذاًدِّدايي1977کٌَاًؿيَى2تٌاتطاييتطاؾاؼهازُ گفسد

کٌٌدسيداتدييزٍيداچٌدسکكدَضٍاقدؽقدسَُضهديهيقدَزکدِاظزٍيداچٌدسکكدَضؾثد

.(1369:6فطقازگْط،)تاقٌس

آًْدايلِأّازضهطظهياىزٍياچٌدسکكدَضقطاضگيطًدس،هْوسدطييهؿدزضقطايطيکِضٍزذاًِ

چٌدساؾرٍزضقدطايطيکدِزضزاذدلزؿيييذطهطظيهياىزٍکكَضاظططيقآىضٍزذاًِ

ضٍزذاًِتِؾٌَاىههطفآتياضيتطزاضياظآبًػامتْطُيلِکكَضغاضيتاقٌس،هْوسطييهؿأ

هَضزحقَ کكسيطاًياؾدر.زکسدطييزيگطزضايييلِأيازَليساًطغيٍاحساشؾسّاؾر.هؿ

:اؾرّايتييالولليتِقطحظيطهططحقسُزضهَضزتْطُتطزاضياظآبضٍزذاًِ

قؿوراظضٍزذاًِکِاظزاذدلؾدطظهيياييزکسطييآىزض:زکسطييحاکويرؾطظهيٌيهطلق

ّايزاذليآىزٍلرقلوسازقسٍُّطگًَدِتْدطُتدطزاضيضاتِهطاتِآب،گصضزيكزٍلرهي

زاًس.تطايزٍلرهصکَضهػاظهي

ِزکسطييزواهيراض يهطلق: ّداًثايدسهداًؿيتدطايغطيداىآظاززٍلدر،تطاؾاؼاييًػطيد

چيساغاظُزٌّسضٍزذاًدِآظازاًدٍِتدسٍىّديػازکٌٌسٍتاياضٍزذاًِزضزضٍىؾطظهييذَز

 ضازاآذططيکٌس.اىذَزيغطيهاًؿ

ّدايهحدلگدصضيدكضٍزذاًدِزضايياندلتدِزٍلدرزکسطييهالکيرغوؿيٍهكاؼآب:

تدطزاضيهٌهدفاًِاظآبضٍزذاًدِسطکيضاتدطايتْدطُكدقَز،ؾاظهاىههيؾفاضـالولليتيي
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کِضٍزذاًِزحرحاکويرّيچکكَضيًثاقسٍاظؾطچكوِزااًسْاايگًَِِت،زكکيلزٌّس

 تِنَضذهكاؼتاقس.

ّاتطآىقؿدوراظضٍزذاًدِزضاييانل،حاکويرزٍلرزکسطييحاکويرؾطظهيٌيهحسٍز:

ّايياظًػطاؾسفازُاظآبزضذهدَلزاضز.اهاهحسٍزيرگصضز،ٍغَزکِاظؾطظهييآًْاهي

ياکكدَضّايزيگدطزاضزکِتطاؾاؼؾسمذؿاضذتِکكَض...ًي،آتياضي،زَليستط ٍکكسيطا

 .(39-1384:40خيكگاّيفطز،)قَززؿيييهي

ايديّايٍاقؽزضقلوطٍـهطلقًيؿر.تداّايهرسلفآتطاُحاکويرزٍلرتطترفييتٌاتطا

آبزضيدافسيذدَزضاتدًِدسزودامافّدايتا زؾدرهَغّدينکِزٍلرزَاًينتگَيٍغَزًوي

ّدايؾاکٌينکدِحاکويدرزٍلدرزَاًيناز زؾرهٌسقلًوايٌس.ّوييطَضًويييّايخايزٍلر

ضتدطّدايشياططافيكآتطاُغايذَزضاتِيكهفَْمکاًسٍهيٌيَمياهيطاشهكسطکزٍلر

طظهيٌيخديفحفعحاکويرؾيالولليتِؾَياًسيكِّايتييزازُاؾر.حقَ هؿانطآتطاُ

ذَززضاييظهيٌِضاضؾايرکٌس.يآيسکِزٍلسيحقزٍلرّوؿايِضٍزٍکوسطخيفهيهي

 لّيذرٍپليتي

ِ هٌاتؽ،تدايکدسيگطکكدوکفاهٌيرآٍضزىزؾرِتتطايزاضيدّازضطَلزٍلر ٍايديزاقدس

زاضًدسزداضيداؾسقدازٍؾسيٌگَىّوچتطذي اضزثاط،اؾر.زضاييکطزُّا،کوكغٌگتِلِهؿأ

اؾر.تَزُهٌاتؽ تطؾطغٌگزؿثيطيتكط،تِ

زَغِتطايايزاظُّايتابقَزکِهيزلقياتؿازاهٌيسياظغسيسزطييطثيؿيهٌاتؽاؾاؾا اهٌير

ضاهيداىقدسيسيّدايضقاتدر،آبهٌداتؽ،کكدَضّا اظاؾر.زضتؿدياضيقسُآًْاگكَزُتِ

ٍؾلطِاؾرذَزّؿسٌس،تطاًگيرسِذالٍؾتيقهٌافؽزاضايّطکسامکِ،زاذليّايگطٍُ

اؾدر.کكدَضّاقدسُهيداىّاييايػاززٌفتاؾصّطاظگاّيًيعفطاهليآتيهٌاتؽ تطًٍػاضذ

الوللديتيي تاهطظّايؾَْلرتٍِظيطظهييظهييضٍيآتياؾسقطاضهٌاتؽهحلکِاؾر ضٍقي

ٍغالثدا هدَضزتحدص،ًدساؾدْينچٌسکكدَضزضآىکِآتيٍزضاذسياضگطفسيقسًِساهطاتقر

فيؾدالخدچْاضّعاضتِکكوکفتطايزؾسطؾيتِهٌاتؽآبقيطيييخيكيٌِاؾر.اذستف
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ّايشذيدطُآبضايةٍکاًالآقَضيقْطتاتلضازرط1ؾٌاقطية .م.زضقطىّفسنضؾس.يه

تدا يزضقؿورکِ اّآکسي ّا،تاؾَهطي(.ّوچٌيي1383:165کوحٍّاضکاٍي،هٌْسمًوَز)

ِّداييتداتليٍزاقدسٌس هكدکلکطزًدس،ّودَاضُهديضٍزظًسگي ضٍزقؿدورزضتدا زطييکد

قسًس.الٌْطييتييزواهيکٌسطلتِهَفق، .م1394زا 1594 ظيؿسٌس،اظؾالهي

ر.ّوچٌدييًيعاظاّطمآباؾسفازُقدسُاؾد،ؾَضيِ،تٍِيػُّاياؾطائيلتااؾطابزضغٌگ

ًرؿسييضٍظّايغٌدگذلديعفداضؼآقدکاضاذدَزضاًكداىطي زْسيسًاقياظؾتحآب،

(.ّواىهٌثؽزاز)

ْداىقطدؽآبزضٍيدػُزضهٌداطقذكدكغِّايهكکلآبتهطٍظُيکياظتاضظزطييًوًَِا

ِهَ َؼ.ايياؾرالولليّايتييتا زؾرضٍزذاًِ يآبضاتدِقدکلآقدکاضيٍاضزؾطند

اؾدرکدِآبضاالوللزضغْسيؾاظهاًسّيقسُّايتيياؾرٍزتـؾياؾرتييالوللکطزُ

ّايتكطتِهػوؽؾوَهيؾاظهاىهللکكداًسُتِؾٌَاىيکياظهْوسطييهَ َؾاذٍچالف

خيواىتييکكَضّايهرسلفغْاىتدطايحدلهؿدائلهدَضزيؾيهسزاکٌَىزضحسٍزاؾر.

يالوللديتٌدسّاييزضتداضُخيواىتييزٍّعاضقسٍُزضزاذلحسٍزهرسمتِهٌاتؽآبهٌؿقس

(.1381:48حافعًياًٍيکثرر،آبهٌػَضگطزيسُاؾر)

کٌٌدسصيطًس،اهااهکاىآىضاضزهديختِطَضکليتطذياحسوالزضگيطيتطؾطکوثَزآبضاهي

ياتيتِزَافقاذزٍياچٌسغاًثِتدطايٍضقاترٍزتـکكَضّايحاقيِضٍزذاًِتطايزؾر

تٌداتطاييًدَؼ(.Swain,2004: 770)زٌّدسزقؿينآبضٍزذاًِضاتطزضگيطيًػاهيزطغيحهي

اياظؾداظگاضيطيفگؿسطزُتطزاضياظاييهٌاتؽآتيهكسطک،تطّوکٌفهياىهلرّازضتْطُ

گيدطز.ٍهؿودَ  زضضٍيکطزّدايهرسلدفٍّوکاضيکاهلزاًاؾاظگاضيٍغٌدگضازضتطهدي

ّداٍحودَضزضزضتاضُّيسضٍخليسيكضٍيؾَاهليهاًٌسزضگيطيٍّوکاضي،تاظيگطيزٍلدر

اهازؿطيفّيسضٍخليسيكچيؿر؟قَز.حَ ِّايآتطيعتييالولليزأکيسهي

ِيطزضزؿطيفذَزاظّيسضٍخلهيؿٌي (ضٍاتدطهيداىؾيؿدسوازيكهٌدس)ؾداهاىيسيكآىضاهطالؿد

اؾسفازُاًحهداضييّا،تاظيگطاىغيطزٍلسيٍؾايطؾٌانطهاًٌسًْازّايفطازٍلسيزضتاضُزٍلر

                                                 
1 . Sannacherib 
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تطضؾياضزثاطهسقاتلهيداىتداظيگطاىزٍلسديٍ زاًس.زضاييزؿطيفتطالولليهيّايتيياظآب

يزدتـزضغْدراؾدسفازُ ،ّدازأکيستطتاظيگطاىًٍْازّايزضٍىٍتيطٍىزٍلر،زٍلسيغيط

ِ،ضٍزّاييؾوالحاکويراٍاًحهاضياظآب ،الوللديهلديزاضًدسٍّدنتديييکِّدنغٌثد

(Turton,2003:15-16).زأکيسقسُاؾر

ر:گًَِزؿطيفکطزُاؾزکسطهحوسض احافعًياًيعّيسضٍخليسيكضاايي

ًقفآبزضهٌاؾدثاذٍهٌاقكداذاغسواؾداذاًؿداًيٍيغئَخليسيكآبتِهطالؿِ"

اظآىکِزضزاذلکكدَضّاٍيداتدييآًْداٍزاضايّاهيخطزاظز،اؾن ّاٍزٍلرهلر

(.1385:102ًيا،حافع)"اتؿازفطاکكَضي،هٌطقِاي،ٍغْاًيٍتييالولليتاقس

يّايهرسلفياظهحلّدبٍتِؾثاضذتْسطّيسضٍخليسيكزضهقياؼؾياؾيقسىهٌاتؽآييتٌاتطا

ٍزضٍاقؽآبزثسيلتِيكؾاهلزأضيطگدصاضزضهؿدائلزاذلديٍتدييقسُالولليغاّطزاتيي

الولليقسُاؾر.

 آب ٍ خاٍرهياًِ

قدکلآقدکاضييکياظهٌاطقغْاىکِؾياؾيقسىآبياتِؾثاضذزيگطّيسضٍخليسيكتدِ

ي.اييهٌطقِکِزچداضهكدکتذغئدَخليسيکاؾرآىهططحٍزكسيسقسُاؾر،ذاٍضهياًِزض

ِيزاغاياؾر،سيكًيعيکياظهٌاطقتحطاًيغْاىيهؿائلّيسضٍخلغْراظاؾرفطاٍاًي کد

زدَاىکِتِؾٌَاىًوًَِهيقسِاييهَ َؼاقاضازيزاضاّثطزيزضًكطياذؾطتيتطضًٍساتؿاز

تكدکِ"زَاىتِتحطاىآبزضهٌطقِضاهي:ًَيؿسالحياذچاجلٌسىًامتطزکِهياظضٍظًاهِ

.(www.root.php)قَززكثيِکطزکِتايكغطقِهٌفػطهي"تاضٍزي

لقدسُزثدسيذاٍضهياًِيکكَضّازطييهكکتذتِيکياظؾوسُ"تحطاىآب"اهطٍظُتٌاتطايي

تطؾطًفر،تلکدًِِّايآزيذاٍضهياًِزٌّسغٌگکاضقٌاؾاىاحسوالهيتيكسطکِايگًَِتِ

تطذَضززطکيِتاؾدَضيٍِؾدطا ٍيدااّويدرآبيًحَُتاقس."هٌاتؽآتي"تطؾطزهاحة

زّس.تطاياؾطائيلٍهؿائلخيفآهسُاّويرآىضاًكاىهي

http://www.root/www/jenin/maghalat/maghlat.php
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 زاىیهٌاتغ آب در ا تيٍضؼ 

ِهَقؿي  هؿسسلدٍِکوطتٌدسيرغغطافياييايطاىزضًيوکطُقدواليٍٍاقدؽقدسىآىزضهٌطقد

نحطاييظهيي،ظيطؾاذسيچْاضفهلًٍيعندحطاييتدِآىتركديسٍُزحدرزدأضيطؾَاهدل

زضاضدطزطکيدةايديؾَاهدل،اؾدر.يضاتٍِغدَزآٍضزُزضًٍيٍتيطًٍي،ؾاذساضاقليويذان 

اؾرکِّطيكتركياظفوايغغطافياييايطاىضاالگَّاياقليويهسٌَؾيزضايطاىخسيسآهسُ

(.80-1381:81ًيا،حافع)زٌّسخَقفهي

زضآىٍاقؽقدسُآتطيعضٍزذاًِّايهطظيايطاىٍؾطا يحَ ِ غطبکكَضًيعکِيِهٌطق

35ِزا32ّايغغطافياييزقطيثينَضذًَاضتاضيکيتييؾطوٍتِ -زضغِقواليقطاضگطفسد

اًدسٍٍيػگديحَ ِتدِهدَاظاذهطظّدايغطتديکكدَض،کكديسُقدسُايي.اضزفاؾاذاؾر

ّدازضهقاتدلغطياًداذتداضاىظايغطتدي،تَزىکَّؿساىلگؿسطزگيؾطوغغطافياييٍحاي

 .(1385ؾاظهاىغغطافيايي،)زؿيييکٌٌسُقطايطاقليويحَ ِاؾر

هيليداضزهسدط400حدسٍزتِطدَضهسَؾدطکكَضايطاىزضؾطحاظتاضـيافسيزضّايآبکل

هسطهيلي289زضايطاىؾالياًِتاضًسگي(.هسَؾط1373:358،هَحسزاًف)اؾرزضؾالهکؿة

آبهيليداضزي400.اظحػدنهيتاقدسظهييکطُيؾالياًِتاضاىهسَؾطمؾَحسٍزيكيؿٌي

زثريددطزضنددسآى68اظتدديفييؿٌددهيليدداضزهسددطهکؿددة274،زضايددطاىاظتدداضـيددافسيزض

هيليداضزندس،حسٍزًيعکكَضغاضيؾطحيّايآبهٌاتؽ(.حػن1378:103،ًْاظيقَز)هي

(.1غسٍلقواضُ)(.1381:81ًيا،حافع)اؾرتطآٍضزقسُزضؾالهسطهکؿة

ٍِتدعضگکَچكيّعاضضٍزذاًِخٌعحسٍززضايطاى اظآًْدازايوديتطذديٍغدَززاضزکد

ِّفدسُزؿسازاظايي.ّؿسٌس زدطييس.طدَ ًيًدزاضکيلدَهسطهؿدافرؾيهدساظتديفضٍزذاًد

ٍِزٍهدييکيلدَهسطٍچْدل890آىطَلکِاؾرکاضٍىايطاىيضٍزذاًِ تدعضگيضٍزذاًد

89ِحسٍزايطاىهطظيّاي.ضٍزذاًِسآيتِحؿابهيغْاى ِاؾدرضٍزذاًد ّفدسُقداهلکد

ِقهرٍّكدرٍٍضٍزيضٍزذاًِچْاضغَاض،ّنتاکكَضّايهكسطکيضٍزذاًِ ضٍزذاًد

(.105:ًْاظي)اؾرذطٍغي
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 ٍضؼيت هٌاتغ آتي مؾَر ایزاى :1جذٍل ؽوارُ 

َر
مؾ

 

 هغاحت

هتَعط تارػ 

 عالياًِ

(mm) 

ػ حجن ریش

 هيلياردتارػ تِ 

 هتز هنؼة

ّاي  حجن آب

 هيلياردعطحي تِ 

 هتز هنؼة

ّاي سیز  هٌاتغ آب

سهيٌي تِ هيليارد هتز 

 هنؼة

164819528940010035ايطاى

(1385؛ؾاظهاىغغطافياييًيطٍّايهؿلح)هٌثؽ: 


ِايدطاىزضقدوالٍازدطکًساظ:اضؼاؾثاضذٍضٍزيّايضٍزذاًِ ِاظکد ٍزطکوٌؿدساىزطکيد

ِّايّطيطٍزٍّيطهٌسزضقط کكَضکدِاظافغاًؿدساىٍضٍزذاًِگيطًس،هيؾطچكوِ ؾطچكد

ِچْداضزُ:قدًَسهيزقؿينزؾسًِِتًِيعايطاىذطٍغيّايگيطًس.ضٍزذاًِهي ِضٍزذاًد ،تد

ِضيعًس.هيؼاضضٍزذاًِتِغطبزضقوالضٍزذاًِقفضيعًس.ذعضهيزضياي ًِد يضٍزذاًد

ٍِقطقيغطتيزيگطزضقوال ِآبهسدطهکؿدةهيليدَىقكهدسحدسٍزکكدَضؾدالياً ضاتد

َذطاؾاىزضاؾساىضٍزذاًِضيعًس.ؾِهييافسِاؾسقتلزاظُّايغوَْضي ِيض د ّطيدطٍزتد

تِضااظايطاىآبهسطهکؿةهيليَىخٌػاًُيعحسٍزٍضٍزك ض،خيطاىّايضيعًس.ضٍزذاًِهي

َهديغداضيٍّدَضالؿػينذليعفداضؼتِّنضٍزذاًِزٍاظزُکٌٌس.هيغاضيخاکؿساى ًس.قد

ِّػدسُضيعًدس.هيؾواىزضيايتٍِکاغَتاَّ،هيٌابّايضٍزذاًِ کكدَضاظغدطبضٍزذاًد

اظ(آبقدَزهيلياضزهسطهکؿدةتدطآٍضزهديًِاييهيعاىتيفاظ)هيلياضزهسطهکؿةّفرحسٍز

ّدايآبهيليداضزهسدطهکؿدةؾيغوؿا حسٍزؾالياًِضيعًس. هيؾطاٍتًِوَزُذاضظايطاى

ِهيذاضظاظايطاىضٍزذاًِقهرٍّكرزَؾطآتطيعهطظييحَظُ قدفحدسٍزقدَزکد

ٍفداضؼٍذلديعؾواىزضيايتِيلياضزهسطهکؿةهقاًعزُذعض،زضيايتِهيلياضزهسطهکؿة

زُزضهػودَؼٍضيدعز.هيٍزطکوٌؿساىؾطا ،خاکؿساىکكَضّايتِهيلياضزهسطهکؿةّكر

(.105،ًْاظيّؿسٌس)هطظيهكسطکضٍزذاًِزاضايايطاىهطظيّاياظاؾساىاؾساى

ّايؾدطحيتيكدسطييکكَضؾطا اظًػطغطياًاذآبزضهياىکكَضّايهػاٍضکكَضايطاىتا

ٍزضتا زؾدرايدطاىقدطاضگدطفسيزليدلٍتِآتطيعزاضزيخيًَسزَخَگطافيکيٍزساذلحَظُ
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ِآبهيلياضزّاهسطهکؿةؾالياًِکَّؿساًيرهَقؿي زاقسي ؾدطا غطيداىؾدطظهييکكدَضتد

.(1قواضُيًقكِ)ياتسهي

 در ایزاىتحزاى آب 

نسحسٍززضحالحا طاؾرکِ(1385ؾال)زيهيليَىّفسازحسٍزاکٌَىّنايطاىغوؿير

هيلياضزهسطهکؿةاظآبّايزػسيسقًَسُههطفهيقَزٍچٌاًچِاييغوؿيدرزضؾدال

بًياظذَاٌّسزاقدر.آهيلياضزهسطهکؿة140تطؾس،هطزمتِحسٍززيهيليَىًَزت1400ِ

هيلياضزهسدطهکؿدةاؾدرٍاگدطّودييضًٍدس130کِکلآبزػسيسقًَسُکكَضزضحالي

1/5/1385)ضزهسطهکؿةآبضٍتدطٍذدَاّينقدسهيليازُتاکؿطي،ههطفآبازاهِخيساکٌس

/www.aftab.ir.)

ٍؾَماظهٌاطقکكَضاظآبکافيتطذدَضزاضاکٌَىيكّن ؾدَمزيگدطغدعٍهٌداطقتدَزٍُز

يکديزيگدطاظًيدعزَظيدؽًاهٌاؾدةآبتٌداتطاييقدًَس.كهحؿدَبهديذككٍذكًيوِ

ايضااؾر.زَظيؽًاهسؿازلزضتاضـٍزَظيؽآبهكکتذؾودسُهكکتذايطاىزضاييظهيٌِ

ٍغَزآٍضزُاؾرکِتافطايٌسضقسغوؿيرٍذكکيآبٍَّازضآيٌسُتطاييِتطايکكَضت

ٍتاتحطاىآبٌسُزضآيايطاى قسٍُهكکتذافعٍزُ زػسيدسًػطتٌداتطاييذَاّدسقدس.ضٍتدط

الثسدِزض.اؾدرًاخدصيطآباغسٌدابيّايذاضغيايطاىزضحدَظُيزضذهَلؾياؾرغس 

ّاياؾسحهدال،هٌػَضزؿطيؽزضاغطايططحتِ(17)هازُ"ز"چْاضمزَؾؿِتٌسيقاًَىتطًاهِ

ِّايضٍزذآبظاتيكيٌٌِػين،اًسقالٍاؾسفازُز ّدايهدطظيٍهٌداتؽآبهكدسطک،زٍلدراًد

ِكزاضاييّايزولّهػوَؼاؾسثاضاذططح%(اظ2فاؾرؾا ًِزٍزضنس)هَغّ ايّايؾدطهاي

هازُهصکَضًيع"ٍ".ّوچٌييزضتٌس"ؾٌَازيّعيًٌِوايس ؾوَهيضازضلَايحتَزغِيتَزغِ

(77ضؾايدراندلّفسدازٍّفدسن)غدَاضتداآبتاکكَضّايّدنيهثازلِ"اؾرکِاقاضُقسُ

تدطاؾداؼ ٍهحيطديّايفٌي،اقسهازي،اغسواؾيٍظيؿرٍهٌافؽهليٍزَغيِ اؾاؾيقاًَى

ِ."ذٍظيدطاىتدِؾودلآيدسأططحغاهؽآبکكَضٍتازهَيةّي ًكداىاظؾدعمغدسيکد

ّايؾطحياؾر.ىزضغْرهْاضآبهؿؤٍ 
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 ت هٌاتغ آب در ػزاقيٍضؼ

يکكدَضاظيدآبهَضزاؾدسفازُايؾوسُيلٍ،اؾريآبٍَّايگًَاگًَکكَضؾطا زاضاي

ـؾالياًِهسَؾط(.1381:21ؾعزي،)قَزييهيطکكَضّازأهيؾا ّكسهدسزضؾدطا تداضاىتداض

هسدطزضهيلديندسٍخٌػاُزانسٍنحطاييهسطزضهٌاطقهيلينسزاخٌػاُاظکِهسطاؾرهيلي

هسغيدطقدطقيٍقدوالقوالکَّؿساًيهسطزضهٌاطقهيلي1892زاكسهسّزاايغلگِهٌاطق

ايديؾدطحيّدايآبهٌاتؽزوامٍهيلياضزهسطهکؿةنستاضاىضيعـؾالياًِتاقس.حػنهي

ايدطاىاظيٍضٍزؾدطحيّدايآبهيدعاىکدِتاقس،هيهيلياضزهسطهکؿةّكسازکكَضؾالياًِ

(.1378:71،ًْاظي)اؾرهيلياضزهسطهکؿة7/9ٍزحسؾا ًِ

هسدطزٍّدعاضٍچْاضندسزدازٍّدعاضتدييزضؾالزيّطآتييؾطاًِهياًگيياؾاؼتطايي

ِاييکكاٍضظيترف،ًياظآتي2030زاؾالقَزکِهيتيٌيخيفٍطتَزُهسغي هکؿة کكَضتد

ِتالغهکؿةهيلياضزهسطّفسازٍخٌعحسٍز ِگطزز.تدازَغد ـحػدنتد ِضيدع ٍهيدعاىؾدالياً

ِضٍٍؾدطحيکكَضاظهاظازآبؾطا ،اييؾطحيّايآب ،ٍلديتطذدَضزاضاؾدرايزذاًد

قدسُاظآبتْيٌِياظاؾسفازُهاًؽ،آلَزگيکٌسطلًثَزٍگصاضيؾطهايًِثَز،هسيطير ؿف

ِّايضٍزذاًِکكيظُاًسْاييؾطا زضقؿورکِاييتِ.تازَغِاؾر قدطاضزاضز،ٍفدطاذزغلد

کٌٌدسگاىاؾدسفازُقديوياييّدايٍآلَزگيکكاٍضظي، ايؿاذتااهتحزضاضطزواؼّااييآب

(.71ّواى:اؾر)يافسِلزٌعّحسکيفيزطييخاييي،زقطيثا تِتا زؾر

 ؼيت هٌاتغ آتي مؾَر ػزاقٍض :2جذٍل ؽوارُ 

هؿاحر
هسَؾطتاضـ

(mmؾالياًِ)

حػنضيعـتاضـ

هسطهکؿةهيلياضزتِ

حػنآتْايؾطحي

هسطهکؿةهيلياضزتِ

هٌاتؽآتْايظيطظهيٌي

هسطهکؿةهيلياضزتِ

437072800100802


ِتردفاقسهدازيحيداذتَزٍُؾطا هٌاتؽآتيترفزطييّاتااضظـضٍزذاًِ تدييايغلگد

ِ،قدطاضزاضزايطاىزضذاکآىيِزًثالکِغلگِايي.اّويراؾرٍاتؿسِتِآىالٌْطيي زليدلتد

ياتدس.هديکكدَضغطيداىزضؾطزاؾدطايديکِاؾرٍفطاذزغلِتعضگيٍغَززٍضٍزذاًِ



 145                  ...              تطضؾيّيسضٍخليسيکيحَ ِّايغطبکكَض                                   تم       شه سال  

ّدايظابًدامِتدٍفطؾديزيگدطيچْداضضٍزذاًدِکَچدكقطالؿطب،زٍضٍزٍّوچٌيي،

ِغطيداىؾدطظهييضٍززضاييؾػينزيالٍِظابتعضگ،کَچك، زغلدِيزاضزکدِتدِضٍزذاًد

زضايدطاىظاگدطؼاظکَّْدايّدايزغلدِ،،يکياظؾطقاذِزيالِيضٍزذاًِقًَس.هسهلهي

ِخؽگيطز.اييضٍزذاًِهيؾطچكوِکطزؾساى چٌدسؾدسزضتٌدسيراىزضؾدطا زضياظزغصيد

ِتعضگظابيخيًَسز.ضٍزذاًِزغلِهييتغسازتِضٍزذاًِخايييکيلَهسطي زضحدساياظًقطد

قطقيهَنلتدِزغلدِؾدطاظيطزضغٌَبٍؾطچكوِزضزطکيٍِاضٍهيٍِاىيزضياچِفانل

غطتدديآشضتايػدداىيزضهٌطقددِايددطاىظاگددطؼاظکَّْددايکَچددكظابيقددَز.ضٍزذاًددِهددي

قدَز.هيزٍکاىخؽاظؾثَضاظقوالکطکَکتِزغلِهٌسْيؾسيخؽاظزغصيِ،گطفسِؾطچكوِ

ِزاضًدس.ًقفزغلِيضٍزذاًِاظآبايؾوسُترفاييؾِقاذِزضزأهيي ؾػدينيضٍزذاًد

گطفسٍِزضغْرّايهسؿسزؾطچكوِضٍزًيعاظاضزفاؾاذاططافؾليواًيٍِکطکَکتاؾطقاذِ

يعز.ضغطياىيافسٍِزضغٌَبقطقيؾاهطاتِزغلِهيبغطتيغٌَ

ظابکَچكٍزيالِاظايطاىٍغطيداىؾدايطيزضًسيػِتازَغِتِؾطچكوِگطفسيزٍضٍزذاًِ

7/9کِؾالياًِحدسٍز(ضٍزذا25ًِّايغطتيضقسِغثالظاگطؼزضايطاى)ّااظزاهٌِضٍزذاًِ

،کٌٌدسآتطيعآىؾطاظيطهدييکكَضضاتِزغلٍِحَ ِّايؾطحياييهيلياضزهسطهکؿةآب

ّدايؾدطحيايدطاىؽآبتزَاىگفرکِزضنسقاتلزَغْياظآبضٍزذاًدِزغلدِاظهٌداهي

ّدايغطيداىيافسدِزضتطايياؾاؼًعزيكتِيكخدٌػنآب(.1378:71ًْاظي،قَز)زغصيِهي

.اؾرُاظايطاىّايؾطحيؾطاظيطقسآتطيعزغلِهطتَطتِآبيحَ ِ

اظتدطزاضيًٍيدعتْدطُهرسلدفّايضٍزذاًِشذايطآبهٌػَضتا تطزىؾطا تِزٍلرّوچٌيي

خكرّايٍزضياچِهحلرهَقؿي تِتازَغِکِاؾرؾاذسِ،ؾسّاييآىزضزَليساًطغيآب

ًساظ:اؾثاضذهْنؾسّايتطذَضزاضًس.ايييذان اظاّويرؾس،ّطيك

ّدايايديؾدساظآبيهقساضقاتلزَغْيهٌاتؽزغصيِ)کَچكظابّايضٍزذاًِيضٍؾستروِ

ِيضٍؾسزٍکداىتدط،(قَزهييهيأؾطحيؾطاظيطقسُاظکكَضايطاىز اظايديؾدس)ظابضٍزذاًد

ِضٍيؾدسزضتٌدسيراى(،قدَززغصيِهديايطاىزضآتطيعضٍزذاًِظابکَچكيحَ ِ يضٍزذاًد
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ِضٍيؾسؾاهطُ(،اؾرايطاىزضهْوسطييزغصيِکٌٌسُؾسهصتَضضٍزذاًِؾيطٍاى)زيالِ يضٍزذاًد

(.1368:143،تاظضگاًيّايخػٍّفهَؾؿِ)ؾسکَذٍؾسٌّسيِ،زغلِ

  آبهٌاتغ  ي آعية پذیزي ػزاق در ػزصِ

گيطًس.ضٍزّايزغلدِِؾطچكوِهيکكَضّايّوؿاياظزٍهٌثؽانليزأهييکٌٌسُآبؾطا ،

کِاظزطکيدٍِؾدَضيِتؿدسِ،اًسٍفطاذّوَاضُاييًگطاًيضاتطايهقاهاذؾطاقيخسيسآٍضزُ

(.1368:98تيگسلي،قًَس)

ؾولياذّيسضٍليکيکكَضّايّوؿايٍِيااظتييضفدسييآبٍکاّفآىتٍِاؾطِيهؿألِ

ِهْدنزضهكدکليؾسّازضغٌگ،ًِزٌْا کكداٍضظياؾدر،تلکدِزضايػدازاًدطغييؾطند

1آٍضز.تطايًوًَِ،تااحساشؾسطثقاالکسطيکيًيعذللخسيسهي
ّايقدَيٍقطاضزازىزَضتيي 

تط ايدييّايزأهييکٌٌسُزضنسًيطٍگاُچْلّااؾتمکطزًسکِزضآىزَؾطؾَضيِ،ؾطاقي

(.1384:93،اؾسطازػيكلٌسىهطالؿاذيهؤؾؿِضًٍس)کكَضضٍتِذاهَقيهي

ِاحساشؾسآزازَضکزَؾطزطکيٍِؾسالطَضُزَؾطؾَضيٍِؾايطططح هٌداتؽيّايزَؾدؿ

راهٌي ديآبزضاييهٌطقِ،هكکتزيتطايؾطا تٍِغَزآٍضزٍُتِنَضذتركياظهؿألِ

ٍِهلياييکكَضزضآهدسُاؾدر ًقكديّدايزغلدٍِفدطاذتدازاقدسيزؿدلطتدطضٍزذاًد

اذذدَزضاي زاحسٍزظيازيًػطؾاذسِاؾراؾسطازػيك،کكَضّايؾَضيٍِزطکيِضاقازضغئَ

ّطؾِکكَضزطکيِ،ؾدطا ٍؾدَضيِ(1376:200نازقي،هطزازٍقْطيَضتِؾطا زحويلکٌٌس)

اظتدطزاضيؾْنّطيكزضتْدطُتااييٍغَزًس،اّاٍاتؿسِيذَزتِاييضٍزذاًِتطايزَؾؿِ

رّايذطٍغياظايطاىاظحؿاؾدي (.تااييٍ ؽ،کٌسطلآب3غسٍلقواضُآًْاهسفاٍذاؾر)

.اؾرايتطذَضزاضٍيػُ

                                                 
1. Tabqa 
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: ادػاّاي هطزح ؽذُ اس عَي مؾَرّاي تزميِ، عَریِ ٍ ػزاق در هَردحقَق 3جذٍل ؽوارُ 

 ّاي دجلِ ٍ فزات خَد در خصَؿ رٍدخاًِ

 دجلًِغثت تِ رٍد  ًغثت تِ رٍد فزات مؾَر

%1/14%52زطکيِ

%4/5%32ؾَضيِ

%5/92%65ؾطا 

 %112 %149 جوغ

(Source: Gurer, 2004: 195)


چٌدسيي1974زدا1962ٍؾَضيٍِؾطا اظ1971زا1962زطکيٍِؾَضيِاظيتِلحاظحقَق

يهدصاکطازاًدس.زاقسِزغلٍِفطاذيتطؾطضٍزّاياذستفازيظهيٌِزٍضگفسگَيزٍغاًثِزض

تييؾدَضيٍِزطکيدِزضيٍگفسگَّايزٍغاًث1983ِ-1972ٍ92-74ّايؾِغاًثِزضؾال

 ,Daoudyاؾدر)اًػدامقدس2001ُ،ؾَضيٍِزطکيِ،ؾطا ٍزطکيِ،ؾَضيٍِؾدطا زض1993

op.cit: 323.)اؾر.ٌَّظاذستفاذخاياىًيافسِيٍل

کدِکدطزُييکكَضآبضاهٌثؿيطثيؿديقلودسازاؾاؾيزضهَا ؽزطکيِآىاؾرکِايًکسِ

زاتؽحاکويراييکكَضاؾر.اظاييضٍزطکيِاظحقيطثيؿديتدطاياؾدسفازًُاهحدسٍزاظآى

زاًٌدسٍالوللديهديضاضٍزّدايتدييفدطاذٍزغلِتطذَضزاضاؾر.زضهقاتلؾطا ٍؾَضيِ،

 (.Cohen, 1991: 528اظآىتطايذَزّؿسٌس)ذَاّاىؾْوي

 ٍ ػزاق  ایزاى  هؾتزك آب  هٌاتغ

تداخيطاهدَىٍخيًَسزَخَگطافيکيغغطافياييگؿسطـزليلتِکكَضايطاىکِشکطقسگًَِّواى

اؾدرّوؿايِتاکكَضّايٍهسساذلهكسطکّايحطينزاضاي،ؾطحيذَز،اظًػطغطياًاذ

ِحا طاظؾطح.زضحالزاضزا ضاتاکكَضؾطزساذلتيكسطييظهيٌِزضاييکِ ِؾد ظيطحَ د

ِ،الًَسظابٍؾيطٍاى،ّايظيطحَ ِيؿٌي 7/9حدسٍزاظقلودطٍايدطاىٍکداضٍىتدعضگکطذد

ِِکكَضتؾطحيّايهيلياضزهسطهکؿةاظآب ِيٍؾديل ،،ؾديطٍاىهاًٌدس:ظابّداييضٍزذاًد
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زضاييهياىزٌْدااظقَز.کكَضؾطا ؾطاظيطهيتِالًَس،کطذٍِ...،،ظيوکاى،گٌػاًچنچٌگَلِ

هيلياضزهسطهکؿةاظايطاىذداضظخٌعطَضهسَؾطحسٍزِظابٍؾيطٍاىؾالياًِتيظيطحَ ِ

ّدايؾدطحيضيعز.زضًسيػِؾطا تازضيافرچٌدييهٌداتؽؾػيودياظآبتِکكَضؾطا هيٍ

کيلدَهسطيتدِايديزٍيؿدرزدانسؾوقهطظياييکكَضزايًياظهثطمهٌاطقحاقيِايطاىٍ

ّايکٌس.ظيطاتسٍىزضيافراييهٌاتؽ،ظًسگيٍفؿاليرٍاتؿسگيقسيسيتِايطاىخيساهيهٌاتؽ،

(.2ًقكِقواضُ)ذَاّسقسضٍتطٍکكاٍضظيٍاقسهازيزضهٌاطقهطظيؾطا تاهكکلاؾاؾي

زٍتداحدسٍز(قطالؿدطب)اضًٍسضٍزٍؾطا ضٍزذاًِايطاىهطظيهكسطکيضٍزذاًِهْوسطيي

هيليداضز24حػنآتسّيؾالياًِتديفاظکاضٍىتايٍضٍزذاًِؾالياًِآتسّيهيلياضزهسطهکؿة

قَز.(هْوسطييهٌثؽزغصيِاضًٍسضٍزهحؿَبهي1373:257افكيي،هسطهکؿةزضضاًيِ)

 ّاي آتزیش غزب مؾَر ّاي جوؼيتي حَضِ ٍیضگي

ّدا،اضاهٌدٍِّدايقدَهيهاًٌدسکطزّدا،زدطکضاگدطٍُيعغطبکكَضحَ ِّايآتطؾاکٌاى

يزضزحدَ ذ،زدأضيطذان دکوديزؿسازقداىّاتدِزليدلزٌّس.اضاهٌٍِظضزكسيهيّازكکيلظضزكسي

ايفاًوي ٍاگطاياًِ (زأضيطگدصاضتدطظتداًيکٌٌس.قکافقَهي)ؾياؾيًساقسًٍِقكيزضزقَيرزوايتذ

ٍاگطاييٍزقَيريازوؿيفّن تؿسگيهليزضهٌطقِ،قکافقدَهيکدطزٍزدطکاؾدرّوگطايييا

ِکِتيكسطزضاؾساىآشضتايػاىغطتيزيسُهيقَز.قکاففؿ  ّدا،قدکافهدصّثيالزيگطاييحَ د

اؾدرکدِتداٍغدَزايديقدکاف ويرقکافهصّثيزضهٌطقًِاقياظاييهؿأِل ،قدکافاؾر.ّا

يكقکافهسطاکن ّدايّايهسطاکنغطفيرٍخساًؿديلکكدوکفغاکِقکافٍاظآىُسقزثسيلِت

اتطايي،زٌّسؾياؾيضاافعايفهي زىقکافٌت تؿدسگيّدناغسواؾيهٌطقِزأضيطازيضاتدطّايهسطاکنَت

ٍاگطاييٍّوگطاييتطغايهي ًكييغدطبايدطاىکطزيهٌطقِّوچٌيي(.7غسٍلقواضُگصاضز)هليٍ

ًَرقَهياؾرکِتاؾاکٌ ىآىؾَيهدطظزضؾدطا ٍزطکيدٍِاؾدسوطاضآىزداتركدياظاهحلؾک

تؿدسگيتؿدسطٍذاؾدسگاُايديّدنيلدٍتدَزُکكَضؾَضيِزاضايخيَؾسگيًػازي،فطٌّگيٍظتاًي

هطٍضظهاىٍؾيطزاضيدترف ياؾر.کِِت ياندليذدَزغدساّايياظآىاظهَطفطٌّگًٍػازايطًا

زاتؿيرکكَضّايزيگطزضآهسُ اًس.ٍِت
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 ّاي خزٍجي ایزاى تِ خاك ػزاق رٍدخاًِ :4جذٍل ؽوارُ 

ف
ردی

 

ًام 
 رٍدخاًِ

آتزیش  ي حَضِ
 اصلي

ى هتز هنؼة ) هيشاى آب خزٍجي سیز حَضِ  اعتاى (هيلَي

آشضتايػاىغطتي4/2144ظابذليعفاضؼظاب1

کطزؾساى9/81ؾيطٍاى//قعلػِؾ2َ

//2712////آبؾيطٍاى3

کطهاًكا5/282ُ////ظيوکاى4

//3/151هطظيغطب//َّاؾاى5

//6/53////قَضُز6َ

//3/520////الًَس7

//4/68////کٌگاکَـ8

ايتمکطهاًكا6/157ٍُ////کٌگيط9

ايتم-////کاًيقيد10

//-////(نسؾسُ)11

//-////زلراب12

//3/151////گساضذَـ13

//-////چنؾطخ14

//7/179////کٌػاًچن15

//6/34////گاٍي16

//1/167////چٌگَل17ِ

//-////کتلي18

//-////ًهطياى19

20
چايقطُ

زدِ
////-//

//-////آبغطية21

//-////آبغتل22

//9/163////هيو23ِ

//2/148////زٍيطيع24

ذَظؾساى1/2775کطذِ//کطذ25ِ

 - 9/9791 - - مل
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 ٍ ػزاق  ایزاى  هزسي هْن  ّاي : رٍدخا5ًِ  ؽوارُ  جذٍل

 طَل خط هزسي تِ ميلَ هتز ًام رٍد خاًِ ردیف

93اضًٍسضٍز1

65لَْيعٍَُّضاَّضالؿػينتاطت تعضگ2

9ًْطذيي3

5/2زٍيطيع4

5/2هيو5ِ

21چنکٌػاى6

4زلراب7

5/7کٌگاگَـ8

5/24کثَزکٌي9

34زَقَض10ُ

30ؾيطٍاى11

5/1ؾَقعلػ12ِ

45(کتؼظابکَچك)13

5/5الًَس14

5/4غاغا15ٍُ

(1385:غغطافياييؾاظهاىکيزَخَگطافي250000:1ّايًٍقكِايطاىهطظّاياطلؽ):هٌثؽ

 هقایغِ ٍضؼيت هٌاتغ آتي ایزاى ٍػزاق :6جذٍل ؽوارُ 

 مؾَر
 هتَعط تارػ عالياًِ

 (تِ هيليوتز)

 حجن تارػ عالياًِ

 (تِ هيليوتز)

حجن آتْاي عطحي 

 (هيليارد هتز هنؼة تِ)

 هٌاتغ آب سیز سهيٌي

 (تِ هيليارد هتز هنؼة)

28940010035ايطاى

80010090.72ؾطا 
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 ّاآب يٍ خزٍج يایزاى اس ًظز ًَع حَضِ آتزیش ٍ ٍرٍد يعطح يّا(: ٍضؼيت آب1ًقؾِ ؽوارُ )
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ًَذ(،  7جذٍل ؽواُر ٍ ال ٍاى  َر) ساب، عيز ّاي آتزیش غزب مؾ  ِ  1383: خصَصيات جوؼيتي حَض

ف
ضزي

ِ 
حَ
ًام

ساى
طؾ

زْق
ؿسا
ز



کل
ر
وؿي
غ



قْط
ساز

زؿ


غو
ر
ؿي طي
قْ

ؾسا
زٍض
ؿسا
ز



ر
وؿي
غ

يي
ٍؾسا

ض


خ
ًط

س(
ضن
س)ز
ضق



تاى
ظ



ة
صّ
ٍه
ي
زي



335271992041324341485865/2ظاب1
َيف فاضؾيتاگ

کطزي

ٍ"اکططا ة)قافؿي( ؾٌيهّص

ّن ٍزؿسازکوي ِ اقليسيقيؿ

ظضزكسي

2
آب

ٍاى ؾيط
7650817112562634493945545/4

َيف فاضؾيتاگ

کطزي

ٍزؿسازظيازياغلةؾٌي

ة ِهّص ّنقيؿ

ًَس3 37420481225919472848285473/0ال

َيف فاضؾيتاگ

ٍزضنسکوي کطزي

ّنزطکي

ي"اکططا ِهصّة)اٌض قيؿ

ّن ٍزؿسازي ؾكطي(

ٍزؿسازًاسکي ؾٌي)قافؿي(

ٍظضزكسي ّنهؿيحي

غوؽ


131745584

327195891611102599458/2

َيف فاضؾيتاگ

ٍزضنسکويکطزي

ّنزطکي

يؾكطي( ِهصّة)اٌض قيؿ

ٍزؿساز ٍؾٌي)قافؿي(

سکيّنهؿيحيٍ ًا

ظضزكسي



ّايهؿلح؛زاتؿساى ؾاظهاىغغطافياييًيطٍ

3851

 

 حَضِ ّاي آتي غزب مؾَر اجزاي پزٍصُ ّاي احتوالي پياهذّايتجشیِ ٍ تحليل 

هطثدرٍهٌفديذَاّدسهدسّايخيازاضاي"هؿدلوااغطايططحّايتعضگآتيغطبکكدَض  

  :يطاؾرظکِتِقطحتَز

 :هثثت اثزات

زدطييهْدن:زضتطاتدطؾدطا ٍقسضذچاًِظًيآىزقَيرقسضذٍغايگاُغئَخليسيکيايطاى(1

ّدايهْداضٍاًسقدالآبزضغدطبکكدَض،غلدَگيطياظذدطٍظهيلياضزّداخياهساغطايططح

اظآىاؾر.ايديهَ دَؼٍ دؿيرتطزاضيضتْطُيرؾطا زهسطهکؿةآباظکكَضٍهحطٍه

 زقَيرذَاّسکطز.ضاغئَخليسيکيايطاىزضتطاتطؾطا 
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ّاهَغةضًٍقاقسهازيٍضفداُهٌطقدِزضهٌداطقغطتدياغطاياييططح ضًٍقاقسهازي:(2

ّاهٌاطقتازَغِتِخساًؿيليکكَضذَاّسقس.تازَغِتِانلآهايفؾطظهيٌيکِتِزَؾؿِ

ّايزَؾؿِزضاييهٌداطق،يگيطغْرتْسطييگعيٌِزض،ّايّواىهٌاطقزأکيسزاضزٍٍيػگي

تازَغدِتدِقدطايطآبٍ،ظهييخايِاؾر.تِؾثاضذزيگطيتطهثٌايزَؾؿِزَغِتِزَؾؿِ

 ظماؾدرکدِزَؾدؿِزضايديهٌداطقتدازأکيدستدط،رغئَخليسيكاييهٌداطقَّاييٍهَقؿي 

اظ،کِهسٌاؾةتاقطايطهحيطيهٌطقدِاؾدرنَضذگيطز.کكاٍضظيؾتٍُتطاييکكاٍضظي

ِظيطاتازَغِتدِزحدَ ،ضؾسگصاضيهطلَتسطتًِػطهيًػطاهٌيرتطايؾطهايِ ي ذچٌدسزّد

ِ،گصقسِزضاييهٌاطق ٍيدػُزضِتد،ؾطهايِگصاضاىضيؿكکوسطيزضؾطهايِگصاضيزضهٌطقد

ّداي،زضذططّاٍتحدطاىاهسياظاذکِکكاٍضظيؾتٍُتطؾايطحالآىکٌٌس،يترفنٌؿره

ّداييضازضذؿداضذکدِهدطزمهحلّدقَز. ويايديکوسطييذؿاضاذضاهسحولهي،اهٌيسي

ِاحسواليًاقياظًااهٌيزضهٌطقِؾْينهي ّدازضذدَززضکداّفزدٌفيکٌس.ٍاييتًَِتد

قسُاؾدرؾفاضـايخيكٌْازيزَليستط آتيًيعّح.ّوچٌييزضتطذيططاؾرهٌطقِهؤضط

ٍيػُِغغطافيايياييهٌاطقاظهٌاتؽّيسضٍکطتٌيتيکِتازَغِتِقطايطزَخَگطافيكٍفانلِ

ّوچٌدييايديذَاّدستدَز.ؾَزهٌسزضآشضتايػاىغطتياظًػطاقسهازيزَليستط آتيتؿياض

کٌدس.زضٍاقدؽّايزَؾؿِضافطاّنهدييطترفؾاي ظمتطايزَؾؿِّايهَ َؼظيطؾاذر

اظًػدطاهٌيسديقسٍُّاهَغةضقسٍزَؾؿِ،افعايفضفاٍُايػازاقسغالزضهٌطقِاييططح

ِ،گصاقرزَغْيضاتطغايذَاّسزأضيطقاتل ّدايّداٍزضذَاؾدرظيدطاتداًگداّيتدِتياًيد

حکَهرهطکعيتدِخيكدطفرٍيغْزَتيّاياقسهازيٍزَاىزضذَاؾرگطٍّْايقَهيهي

تداتطغؿدسِکدطزىّدايچطيکديرالي دلِزضفؿ أضفاُهٌاطقکطزًكييضاهكاّسًُوَز.اييهؿ

تٌاتطاييزَغِتِاغدطايچٌديي.اؾرتؿياضهْنهكکتذهطزمهحليٍاتطاظّوسضزيتاآًْا

ّزَاًسترفّاييهيططح زازٍُاحؿداؼْداضاکداّفقاتلزَغْياظقسضذايديًدَؼگطٍ

.ضًگکٌسرخيطاهًَيزضهٌطقِضازاحسٍزيکنهحطٍهيرًاقياظهَقؿي 

هٌاطقذككغْاىتدٍِّاياقليويغعايطاىکِزضزقؿينتٌسيهٌافؽهلي:ةٍحفعکؿ(3

ّايآيٌسُتداهكدکتذقدسيستازَغِتِضًٍسافعايفغوؿيرذَززضؾال.حؿابهيآيس
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ِأذَاّسقسکِاييهؿٍتطٍضًاقياظکوثَزآب آبزضٍ دؿيريلِکكَضضااظًػطؾدطاً

هٌاطقغطبکكدَضًيدعغدعٍ .قطاضهيزّسُزضًَاحيغٌَتي،هطکعيٍقطقيػٍيِتتحطاًي

کِآباييهٌاطقتدِذداضظاظکكدَضغطيداىهٌاطقزاضايهاظازآتيتَزٍُاظّوِهْوسطايي

ّدايؾدطحيٍاًسقدالآىتدِتطايغلدَگيطياظذدطٍظآبياتس.تٌاتطاييطثيؿياؾرکِهي

ّايزاذليغْرحفعهٌافؽهليٍفطاّنآٍضزىظهيٌِّايزَؾؿِزضهٌداطقزاذلديحَ ِ

.اقسامتِؾولآيس

،اظُاؾدرسقدٌْازيآتديزٍهٌطقدِاضائدِّايخيكدکِاظگٌػايفططحييتازَغِتِآهاضّا

.اگطاييقسّااظکكَضغلَگيطيذَاّساييططحيٍؾيلِِهيلياضزهسطهکؿةآبت5/4ذطٍظ

زُّدعاضتگيدطين،تدااذسهدالکكداٍضظيزضًػدطًگاُفط ي،تطايههاضفضاتاهيعاىآب

ظيدطّدايکكدَضّعاضّکسداضاظظهدييچْاضنسٍخٌػداُهسطهکؿةآبتطايّطّکساض،حسٍز

 .اقسهازهليذَاّسکطزهسَغِکِهٌافؽتعضگيضا،گيطزخَقفکكرآتيقطاضهي

ّداياغدطايخدطٍغُ ّايهرسلفکكَضٍافعايفهيعاىٍحسذهلي:(ٍاتؿسگيهياىحَ 4ِ

ضاًيدعّودطاُّايخيًَسازهالتيكسطًَاحيغغطافياييکكدَضحلقِ،اياًسقالآبهياىحَ ِ

ظآبتدِهٌداطقّا،تركيا.ظيطازضاضٌايايياًسقالقَزهليهيافعايفٍحسذٍتاؾصزاقسِ

تؿدسگيظتاىذَاّسضؾيس.کِاييذَززضزحکدينّدنآشضيًكييٍتركيًيعتِهٌاطقؾطب

.گصاضزهسذزأضيطهطثرٍذَتيضاتطغايهيکكَضزضتلٌسهٌاطقهرسلف

يکياظ،اؾرکِزضحالذككقسىاضٍهيِيکَچكتِزضياچِظابيططحاًسقالآبحَ ِ

ّدايکٌس.تازَغِتِططحطيضازضکٌاضهعاياياقسهازيآىحلهيهؿوتذهْنظيؿرهحي

(ٍآًْداييهيليَىهسدطهکؿدة1159)(ٍزضزؾراغطاهيليَىهسطهکؿة1193تطزاضيقسُ)تْطُ

اضٍهيددِکددِيکددياظيِچدد(،زضياهيليددَىهسددطهکؿددة855قددس)کددِزضآيٌددسُاغددطاذَاٌّددس

ِ)گصاقدر،ضٍتِهطگذَاّساؾراىْيغفطزکكَضٍحسِّايهٌحهطتاکَؾيؿسن ّطچٌسکد

ّايزَضيؿسيضاکِيکياظغاشتِتطآىؾتٍُهَ َؼ،،ايي(اؾرافسازُيزضحالحا طچٌييازفاق

ِ،ظيطااهطيزضذتفغْرزَؾؿِزضغْاىاهطٍظاؾر،کٌسًاتَزهي تايدستدطاهدطٍظُزَؾدؿ
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زَاًدسگساضچايهييظابتِحَ ِيآباظحَ ِخايساضتاقس.تٌاتطايياًسقاليهثٌايزَؾؿِ

 .اظافرقسيسؾطحآبزضياچِاضٍهيِتکاّس

 هٌفي زاتاث

ّايؾوطاًديزضهٌطقدِتِطَضکليهطزمًؿثرتِاغطايططحٍاکٌفهٌفيهطزمهحلي: (1

طقطقٍِزضغْرآتازاًيؾايطهٌداٌاييهاهسياظاذٍيػُططحّاييکِاؾسفازُاظاهکاًاذٍِت

تييًيؿسٌس.الثسِاييًگاُتيكسطًاقياظذهلرهطکعگطيعيزضهٌطقِاؾدر.اهداذَـتاقس،

ٍزضؾييحالهطزمتاططح هَافدق،آتدازاًيهٌطقدِتاقدسّاييکِزضغْرزَؾؿٍِؾوطاًدي

لِتازَغِتِزثليغاذهرالفاىٍزقوٌاىغوَْضياؾتهيأذَاٌّستَز.اهاًگاُآًْاتِاييهؿ

ايطاى،تستيٌاًِذَاّستَز.ٍّطگًَِکاضؾوطاًيًيعاگطتسٍىتؿدسزثليغدازيٍذٌطديًکدطزى

زؾيؿِّاٍاقساهاذزحطيكکٌٌسُکطزّايؾطاقيزضهٌطقِاًػامقَز،غدَابًرَاّدسزاز.

ِتٌاتطاييتازَغِتِايي ذدَزٍؾددؽؾدايطهٌداطقاؾدرٍزضيکِزطغيحهطزماتسساهٌطقد

ّازضغْرزَؾؿِؾايطهٌاطقتاقس،هطزمتاآىهَافقرًرَاٌّسزاقر،تايسکِططحنَضزي

تِتؿسزثليغازيٍضٍقيؾاظيافکاضؾوَهياقسامکطز.

ّايهدَضزهطالؿدٍِيدازضخطٍغُاظًػطهؿائلاهٌيرزاذلي :ٍاکٌفهٌفيًرثگاىهحلي (2

ٍيػُزضؾطحًرثگاىؾياؾديهحلديِت،ّايهٌفيزضهٌطقِزَاًسهَغةٍاکٌفهيحالاغطا

زَاًٌستطاييًکسِزأکيسٍضظًسکِهٌافؽطثيؿيهٌطقدِتدِهٌداطقغيطکدطزًكديي.آًاىهيقَز

آٍضًدس.زؾرهديِتِّايفكاضغسيسيضازضؾطحهٌطق.ٍتِايينَضذاّطمقَزهيهٌسقل

ّداٍکطزّداىهيداىآشضيٍيػُزضآشضتايػاىغطتديکدِضقاتدرآقدکاضٍخٌْداِتهَ َؼايي

ّدايقدَهيضااذکِفؿاليدرزطتاقس.اييقويِتاتطذيًػطي زَاًسخطضًگهي،اؾرغطياىزض

زيگطگطٍّْدايؾياؾديهردالفؾثاضذتِتَزٍُزاًٌس،ؾاظگاضًاقياظضقاترتطؾطهٌاتؽهي

کٌٌدس.کدٍِؾديؿيضاآغداظزازىتحصاًسقالآبهٌطقِزثليغاذزَاًٌستازؾساٍيعقطاضهحليهي

گطزيدس،کِزضهثحصّيسضٍخليسيكزضهقياؼهحليزأکيدسچٌاىزٌْاضاُهقاتلِتااييهكکلّن

کدِهدطزمهٌطقدِطدَضيِتاقس.تتحصهكاضکرزازىهطزمهحليزضخطٍغُّايآتيهٌطقِهي
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کٌس.آًْاًويسَغِهٍّيچظياًيضاؾرقاًؽقًَسکِآبذطٍغياظحَ ِهاظازتطًياظآًْا

ِاقسهدازيّدايحکَهرهطکعيهيزَاًستِتطذيفؿاليدرهْن،الثسِزضکٌاضايي يزضظهيٌد

ٍُِتداززؾرظّايکكَضتِاييهٌطقِاظؾايطترف(ًفرٍگاظ)اًسقالهٌاتؽطثيؿي يزَؾدؿ

يؽزضايدي،اقسامتِاطدتؼضؾداًيٍؾدغطبکكَضٍؾايطزأؾيؿاذنٌؿسيزضخا يكگاّْا

.ًوايسظهيٌِاقسام

يططؾداظ:اييهَضزًؿثرتِهَضزاٍلاظذاّّايذطاتکاضيزضاييخطٍغُسوالفؿاليراح (3

زمهحليايديزازىهطسيًٍيعهكاضکرّاياهٌي اؾر.ظيطاتاتا تطزىهطاقثرکوسطيتطذَضزاض

  قَز.زطهيضًگهكکلکن

هطظّداي :خساًؿيلتحطاىظاييهطظّايغطتيکكدَضتِتِذططافسازىاهٌيرهطظيتازَغِ (4

تدِ.اؾدرهؿائلغئَخليسيكزضغْداىيغطتيايطاىتاؾطا اظغولِهطظّايزيديكزضحَظُ

ؾثاضذزيگطهازضغْاىقايسکوسطقاّسهطظّاييتااييخساًؿيلايػازتحطاىتاقدين.کكدَض

ي(تِهقساضظيدازيزضحدَظُطثيؿيٍاًؿاًي)ؾطا چِاظًػطزاضيريٍچِاظًػطغغطافيايي

زضندسقهدرزضنسکطزٍتيؿرکًِعزيكطَضيِت،گيطزًيايطاىقطاضهيغغطافياييٍزوس 

ّاييهاًٌسؾسمزؾسطؾيهٌاؾةتِزضيازضخيًَستااذستفاذؾياؾيهياىقيؿِزضکٌاض ؿف

ٍيػُندسامحؿدييضاتدِازرداشِا تضّثطاىؾياؾيؾط،ّايؾياؾيزٍکكَضزضگصقسًِػام

کوسطاظؾيؾدالتدِؾَ زازٍُزٍغٌگضاطي " سايطاًي- سقيؿي"يكهَ ؽقسيسا 

ايطاىزحويلکطز.اهطٍظُتازَغِتِزحَ ذؾياؾينَضذگطفسِزضؾدطا ٍزدأهييحقدَ 

ذديهكدکتذضؾدستطکطزّاٍقيؿياىزضکٌاضًػامؾياؾديّوگدطاتداايدطاى،تدًِػدطهدي

ضًدگقدسٍُغئَخليسيكهاًٌسحوايراظگطٍّْايقَهياظّطزٍططفٍهكکتذهطظيکن

ضيطقدطاضأزَاًسضٍاتطزٍکكَضضازحرزدتطايهسزيذاهَـتكًَس.اهاهكکلزيگطيکِهي

ذٍاتؿدسِتدِقدس ِکِشکطقسکكَضؾطا اظًػطهٌاتؽآبتدچٌاى.ّناؾرتحصآب،زّس

زطقددسيسفددطاذتؿددياضي.ايدديهكددکلزضهددَضزضٍزذاًددِاؾددرهطظّددايذددَزذدداضظاظ

(Tarton,2002:36)ِاؾرکِاضطگصاضيزطکيِتطزغلِکوسطتِاييٍؾطا اهيسٍاضاؾرتازَغ

کٌسٍّوچٌييزغلِغثطاىيفطاذضاتااًسقالآباظحَ ِيتركياظکوثَزآبزضحَ ِ
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ّايآتيهَغَززضزَاًساظًاتَزياکَؾيؿسن(هيهيلياضزهسطهکؿةزُحساکططآبهاظازاظزغلِ)

ايدطاىزضآيٌدسُتطاؾاؼآهداضتاًدكغْداًياظططفزيگطغٌَباييکكَضغلَگيطيکٌس.

کِايطاىزضّوِهٌاطقذدَزتدِذَاّسقس.اظّوِهْوسطاييضٍتطًٍعزيكتاهكکلکنآتي

کوثدَززليدلًيؿرٍقؿورؾوسُاياظذاککكدَضتدِيكهيعاىاظتاضـتاضاىتطذَضزاض

کِزضنَضذزدأهييآبهدَضزًيداظهٌداطقحالايي.اينَضذًويگيطزاؾسفازُ"آبؾوت

قدًَس،ّاييکِتِذاضظاظکكدَضؾدطاظيطهديذككتااؾسفازُاظاًحطافزضهؿيطضٍزذاًِ

ضٍظّنظياززطهيقًَس،زؾدريافدر.کِضٍظتِ،زَاىتِاقسغالظيازًيطٍيتيکاضکكَضهي

ياغدطاّدا ظماؾرکِايطاىاظهٌاتؽآتيذَزاؾسفازُتْيًٌِوايس.تسيْياؾرکِخطٍغُخؽ

ُِقسٍُزضحالاغطاٍياهطالؿِتاّعيٌِّاييّوطا ّداٍهٌدافؽضازضتاقس،ٍليتايدسّعيٌد

 کٌاضّنؾٌػيسٍتْسطييضاُحلضااًسرابًوَز.

يکدياظتعضگسدطييّايزٌدسضٍهٌطقدِ:ايٍگطٍُّايهٌطقِايٍفطاهٌطقِزذالرقسضذ  (5

رقيؿياىٍکطزّاي ذغسيسؾطا تطايايطاىتا ضفسيهَقؿي زحَ زضّايايػازقسُفطنر

کِّنزضؾطحؾوَمهطزمٍّنزضؾطحًرثگاىاؾرؾطا تِؾٌَاىًيطٍّايططفساضايطاى

ّايفطاهٌطقدِذَقايٌسقسضذهَ َؼاىزطاظاٍلًگاُهطثسيتِايطاىزاضًس.اييهساضٍؾياؾر

اقغالگط،کكَضّايؾطبٍؾٌيهصّةٍحسيگطٍّْايزٌسضٍهصّثيفؿالزضؾطحهٌطقدِ

يگطٍّْايقديؿِتيايطاىضازضيّاييّؿسٌسکٍِغِْاؾرکِآًْازضخيتْاًِطثيؿي.ًيؿر

زَاًساتدعاضزثليغديهٌاؾدثيضازضّايآتيغطبکكَضهيخطٍغُري َقؿهکٌٌس.ٍکطزهرسٍـ

ُِزااذسياضهرالفاىايطاىقطاضز ؾاهدِخؿدٌسيتسٌّدس.يزاتِزثليغداذ دسايطاًيذدَزٍغْد

اقدساهاذزحطيدك،طزّايؾطاقدييکّاٍهسوطضقسىغس اؾرزضنَضذاغطايططحتسيْي

ٌيرهٌطقِضازحرزأضيطقطاضزّس.قسٍُاهزَاًسهؤضطٍاقؽهيکٌٌسُ

ّدايهْداضآبزضتا زؾدرضٍزّدايزغلدٍِفدطاذاغطايخطٍغُ :زثؿاذظيؿرهحيطي(6

هحيطيقسُاؾر.تسيْياؾرکِظيؿرييكفاغؿٍِؾطا تِکاّفظيازهيعاىآبتاؾص

بزغلدِزضهدطظتاتطزاقرآبايطاىٍتٍِاقؿيرخيَؾسيازؾايؾَضيِهثٌيتطتطزاقراظآ

قدَزتداظّدنکاؾدسِذَاّسقدس.ٍآتيکِّناکٌَىٍاضزحَضّداهديهيعاىذَزتازطکيِاظ
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اضزطکيدِهدَضزٌدزَاًدسايدطاىضاًيدعزضکهحيطيقسيسزطذَاّسقس.اييهديظيؿريفاغؿِ

فديکِؾسکطذًِيعتطايديحَضّدازدأضيطهٌٍيػُآىِت،زْاغنگطٍّْايؾثعغْاًيقطاضزّس

 .زاقسِاؾر

ا آىاؾدرکدِزقطيثديزٌّدسًُكداى،ّايفطؾيزغلٍِفطاذّاٍضٍزذاًًِگاّيتِؾطقاذِ

ٌداتطاييتداگيدطز.تزغلٍِفطاذاظهٌاطقيکطزًكييؾطچكوِهدييکٌٌسُّايزغصيِزوامآب

يدطاى،(،ٍغطباهحلاغطايخطٍغُگح)قط زطکيِکطزّازضغٌَبزضگيطييزَغِتِؾاتقِ

ؾاظيٍاًسقالآبتِاّويراييهٌاطقذَاّسافعٍز.تِؾثاضذزيگدطّايشذيطُاغطايخطٍغُ

ّايهطکدعيکٍِاکٌفحکَهرًْاتا ذَاّسضفرٍّنايييسيكآفؿاليرٍهٌعلرغئَخلّن

ّااحسوا  هسفاٍذاظگصقسِذَاّستَز.ضاتطذکداختىزضهقالدِّدطظٍهدطظتِاييفؿالير

زطاظتحطاىاؾدطابٍي(ٍکطزضازضآيٌسُغس زطکيِآيٌسُتازَغِتِاييهَ َؼهٌاظؾِزطک)

.1زاًساؾطائيلهي

ٍليتايسزَغدِ،ضًگقسُاؾراهطٍظُزضؾراؾرکِهكکتذهياىايطاىٍؾطا تؿياضکن 

ليايديٍيػگدياندٍزاضًدسيغئدَخليسيکهداّيسيزاقرکِهكکتذايدطاىٍؾدطا ؾودسزا 

تاقدس.تٌداتطايياغدطايايديخدطٍغُّدا،هاًسگاضيآًْاتِهسذظيازهييّايغئَخليسيکتحطاى

ِِّدايٍضٍزيتدِؾدطا تدهَغةذَاّسقسکِزَاىايطاىزضزٌػينآب يٍيدػُزضحَ د

تا تطٍزٍايطاىزضآيٌدسُزضضٍاتدطذدَزتدِ،کٌستغسازضازأهييهييؾيطٍاىکِآبهٌطقِ

اهدطٍظُزطکيدِتدِؾٌدَاىيدكٌَاىکكَضفطازؾراظقسضذهاًَضتيكسطيتطذَضزاضتاقدس.ؾ

تدطز.تٌداتطاييکكَضفطازؾرتِذَتياظاييقطايطزضضٍاتطذَزتاؾَضيٍِؾطا تْطُهدي

ٍليتاظّنتازَغِتدًِيؿر،زضؾراؾرکِقسضذهاًَضايطاىزضاييظهيٌِتِاًساظُزطکيِ

کدٍِيدػُآىِتد،زضغْرزّيتِضفساضؾطا زاقدسِتاقدسظيازيزَاًسزأضيطّاهيؿيلاييخساً

چٌاىزأضيطيحيازيزضتغسازٍقط آىزاضًسکدِاؾدساًيآى،ّايؾيطٍاىٍقاذِيضٍزذاًِ

يزأضيطتاضظؾيطٍاىزضغغطافياياًؿداًياًسٍاييًكاىزٌّسُ(قطاضزازُؾيطٍاىضاتًِامزيالِ)

.اؾراييهٌطقِ
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ايدياؾدر،هططحيتييالولليّاکِزضحقَ تييالوللضٍزذاًِيضازاهطٍظُتازَغِتِهقطّ 

تايدسيتدييالوللدياًحدطافضٍزّداتدِهطتدَطيّااؾرکِکكَضتا زؾرزضهَضزططح

ّاًثايدسکكدَضخدايييزؾدرضازضخايييزؾرضاکؿةًوايسٍاييططحيّاض ايرکكَض

زّس.تٌاتطايياگطايطاىًسَاًسض ايرؾطا ضاغلةکٌساظًػطهقطضاذهطتدَطتدِزٌگٌاقطاض

.سقزچاضهكکلذَاّس،حقَ تييالولل

ّدايؾداکٌاىايديهٌداطقضاگدطٍُ:هسطاکنظتاًيٍهصّثيٍّايهسقاطؽقکافالقسىفؿ (7

اقليدرّداظضزكدسيزٌّدس.اضاهٌدٍِهيزكکيلّا،ظضزكسيّاٍاضاهٌِهيهاًٌسکطزّا،زطکقَ

 ذؾياؾيًساقدسٍِتٌداتطايييزضزحَ ،زأضيطذان کويزؿسازقاىکَچکيّؿسٌسٍتِزليل

کٌٌدس.قدکافقدَهيتؿسگيهليٍزقَيرزوايتذٍاگطاياًدِايفداًوديًقكيزضزوؿيفّن

ؿسگيهليزضهٌطقِ،قکافت(زأضيطگصاضتطّوگطاييياٍاگطاييٍزقَيريازوؿيفّنظتاًي)

يکدياظّدايکدطزٍزدطکّاٍاذدستفزاهيظزىتطضقاترقَهيکطزٍزطکاؾر.تٌاتطايي

ّاياييزٍگدطٍُضقاتريهيزَاًسضيكِخَقيچكنتااًسکيکِذَاّستَزاحسوالياضطاذ

ِضازازٍضاىنفَيٍِؾهطگؿسطـزكيؽزضايطاىخيفتثطز.زضزٍضاىنفَيِ ايکدِؾلؿدل

ّدايايديؾلؿدلِزضگؿدسطـزكديؽزطکزثاضتَزًسزضتطاتطکطزّاييکِزضهقاتلؾياؾدر

ّداگيدطيکِّوييؾررطَضيِت،ّايظيازينَضذگطفرگيطيؾرر،کطزًسايؿسازگيهي

اياظؾطاىکطزؾساىغطتيتِؾَيؾطواًيگكر.تٌداتطايياظؾاهليتطايگطايفترفؾوسُ

ِّاٍاذستفاذزطکٍکطززضقالدةقديؿٍِؾدٌيآغداظقدسٍزداکٌَىىضقاتراييزٍضا تد

هصّثيزاضزکِاهدطٍظُزضينَضذّايهرسلفيغاّطقسُاؾرايياذستفتِحسيضيكِ

َهٌطقِتِغايقيؿِ،زطکٍتػايؾٌي،کطزاؾسفازُهدي غدِتدِتطذديقدَز.تٌداتطاييتداز

ِيظابکَچكتِحَ ِيآباظحَ ِاًسقال،ّاٍضٍيسازّاظهيٌِ اضٍهيدِکدِاظيزضياچد

زَاًستطايياذستفاذزاهديتعًدس.ظيدطاهي،آيسًػطکطزّاهٌطقِايزطکًكييتِحؿابهي

ضذَاٌّسکطزکدِحکَهدرهطکدعيگًَِزهَ آًْاتازَغِتِخيفظهيٌِّايفکطيذَزايي

.تدسيْياؾدرهٌاتؽآبکطزؾساىتًَِاحيآشضيًكدييّازضخياًسقالزحرزأضيطًفَشآشضي

اؾرکِاييقويِاظؾَيگطٍّْايغدساييطلدةٍتطذديکكدَضّايذداضغيزاهديظزُ
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قدسىضقاتدرهيداىکدطزٍآشضيقدسيسٍاکٌفکطزّاٍزضًسيػِزَاًسٍاييهيذَاّسقس

.ذَاّسقس

 ًتيجِ گيزي 

کدِزچداضهكدکلکدنآتديٍيػُزضنَضزيِكَضتّطچٌساؾسفازُاظآبّايغاضيتييزٍک

ٍ دؿيراقليوديٍزَظيدؽًاهٌاؾدةايطاىتازَغِتِّوَاضُچالفتطاًگيعاؾرٍلي،تاقٌس

ّايذطٍغياظهطظّايغطتيًياظهٌساؾسفازُاظآب،ضقسغوؿيرذَزّوچٌييٍهٌاتؽآتي

ٍلديتدازَغدِتدِ،طاًديکٌدسضٍاتطايطاىٍؾطا ضاتحهوکياؾرهَ َؼ.ايياؾرذَز

افعايفقسضذغئَخليسيکيٍقسضذچاًِظًيايدطاىزضاقسهازياييططحٍّوچٌيياهسياظاذ

رتا زؾسيايطاىزضاييهٌطقِ ظمهَقؿي ذاططِايتهؿائلهٌطقِهصاکطاذزٍغاًثِتاؾطا ٍ

کٌسطلآبّايذطٍغيزضغْريياؾرکِهسيطيراغطاييکكَضتِزًثالاغطايخطٍغُّا

ضٍتِضٍّؿر،تاقدس.آًچدِکدِزضظيازيٍيػُزضهقطؽفؿليکِؾطا تاهكکتذِت،کكَض

ايياؾرکِايطاىتايس ويحفعهٌافؽهلديذدَزتايدس،قطاضگيطزهَضززَغِتايسهياىايي

ّوچٌدييٍزَغِزاقسِتاقسکِاغطاياييخطٍغُّاکوسطييآؾيةضاتِضٍاتطدفتداؾدطا 

ٍاضزتحطاىّاياحسواليزضاضطزثليغاذهٌفيهرالفاىٍتدطاًگيرسياحؿاؾداذهدطزمهٌطقدِ

 .ؾاظز

اقسهازيٍافعايفضفداُ،يتًِػطهطزمکطزؾساىکاّفتيکاضيٍفقطٍايػازاقسغال،زَؾؿِ

فداذهطاکعآهَظـؾاليٍآهَظـٍخطٍضـ،تِکاضگيطيهسيطاىکدطزٍضفدؽاذستيزَؾؿِ

هصّثيٍتطاتطيحقَ هصّثيتدِزطزيدةزاضاياّويدرتيكدسطيزضزقَيدرٍفدا هلديزض

ِکطزؾساىّؿسٌس.اظططفزيگطکناّوير ِيزطييهؿألِزضاييظهيٌد ؾياؾديتدَزُيزَؾدؿ

اظخاضاهسطّاهاًٌستِکداضگيطيطذيتتٌاتطايياّويراؾر.زاضاياؾر.زضاييظهيٌِچٌسًکسِ

ّوچٌدييزثليغداذهٌاؾدةاقسهازيهٌطقِ،ٍيٍزَؾؿِکطزياتطاتطيحقَ هصّثيهسيطاى

 ّاي ظمتِهٌداطقيکدِّوکداضيتيكدسطيتداضاغؽتِحفعهٌافؽهليکكَضٍزازىهكَ 
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زَاًسضاُضاتطاياغطايططحّداتداکوسدطييّعيٌدِتدِؾدطاًػامّاياغطاييزاضًس،هيططح

تطؾاًس.

هوکياؾرخطٍغُّاياغطاييزضغطباظًػطاقسهازيظيازهقطٍىتدِندطفِزيگطططفاظ

هسٌَؾيکِاظقثدلکٌسدطلآبّدايذطٍغديًهديةاهسياظاذًوَزکِاقطاضيسٍليتا،ًثاقس

احديکِزضؾٌسچكناًساظکكَضططّگًَِکِّواىقَزضاًثايساظيازتطز. وياييکكَضهي

زؾرًرَاّسآهدسهگدطتداندطفِاياؾرٍاييتسضذتطزطهٌطقِققسُاؾر،ايطاىزضخي

اهکاًاذکكَض.يّاٍاؾسفازُاظّوِّعيٌِ

فطزياؾرِهٌحهطتيّايغئَخليسيکّايآتيغطبکكَضزاضايغطافرتٌاتطايياغطايخطٍغُ

ِيزيدلواؾکِزؾسگاُؾياؾر تيكدسطيي،تايستاَّقياضيٍزتـفطاٍاىٍتداکوسدطييّعيٌد

  .زؾساٍضزّاضاًهيةکكَضؾاظز

 ّاپيؾٌْاد 

؛ّايتييالولليزسٍييقَاًييهطتَطتِضٍزذاًِيالقسىزيدلواؾيکكَضزضظهيٌِفؿ  .1

ّدايرهصاکطاذزٍغاًثِتاؾطا زضاؾسفازُاظضٍزذاًِّايهطظيٍاؾسفازُاظزوامغطفي  .2

 ؛هسىاييآبآحسيتِقيورگطاىزضآبذطٍغي،يتيكيٌِهَغَززضضاؾسايکٌسطل

آٍضزىض ايرٍّوطاّيآًاىزضزؾرِزأهيياًطغيهٌاطقکطزًكييؾطا ٍتزضيّوکاض .3

 ؛ّايذطٍغيهْاضآب

کِاظقسذٍاکٌفاحسواليؾدطا تدِتِؾطا زضزؾسطؾيهٌاؾةتِزضيا وياييکوك .4

اييکكَضضاتِلحداظغئدَخليسيکياًسزَيهّايآزيايطاىزضغطبکكَضذَاّسکاؾر،تطًاهِ

 ؛تِذَزٍاتؿسًِوايس

ؾطهايِگصاضيهكسطکزضزواماهَضهطتَطتِضٍزذاًدِيزفاّنزٍغاًثِتاؾطا زضظهيٌِ .5

 ؛اظفطؾايفگطفسِزاايػازؾسّاٍهحيطظيؿر
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آبظازّايآتيهٌطقِزضؾطَحکكاٍضظي،آقاهيسًيٍنٌؿسيٍاًسقالهدازأهييًياظهٌسي .6

 ّا؛تِزيگطحَ ِ

 ؛ّايزثليغازيزضغْراقٌاؼافکاضؾوَهيهطزمهٌطقِاغطايتطًاهِ .7

ِاؾسفازُاظًرثگاىهحليٍتاًفَشهٌاطقکطزًكييزضغْر .8 ّدايؾياؾديٍکاّفّعيٌد

 ؛ّااغسواؾياييخطٍغُ

ظماؾدرتدطاي ،ّاٍکطزّاًِچٌساىهؿالورآهيعضٍاتطهياىآشضييتازَغِتِخيكيٌِ .9

ظابکَچكتِايدياذستفداذزاهديًدعزٍُاغدطايايدييکِخطٍغُّايآبزضحَ ِآى

کِتِکطزّاچٌييالقداقدَزکدِقَزتايسؾؿي،ّايحيازيضاتاهكکلضٍتِضًٍکٌسخطٍغُ

اغطاياييخطٍغُّاياًسقالآبيكخدطٍغُهلديتدَزٍُتدطايغلدَگيطياظذكدكقدسى

،اهدطي ظماؾراضٍهيِکِزضاضطايػازؾسّايهرسلفکِتعضگسطييآًْازضتَکاىيزضياچِ

 هيتاقس.

 تَضيحات

ًَقدسِغئاضٍيدسازَزايدلٍزيگدطاى،زطغودِ"ّايظئَخليسيكزضقطىتيؿسناًسيكِ".هطاغؿِقَزتِکساب1

.425-1380:445الوللي،ًياٍّاقنًهيطي،زفسطهطالؿاذؾياؾيٍتييهحوسض احافع
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 هٌاتغ ٍ هآخذ

،اًذیؾهِ ّهاي صپَپليتيهل در  هزى تيغهتن     ،(1380)،خداٍلضٍزلعؾيوَىٍازَزايل،غئاضٍيس،زالثي، .1

 .ّاقنًهيطي،زْطاى،زفسطهطالؿاذؾياؾيٍتييالولليزکسطهحوسض احافعًيا،يزطغوِ

 .13ِؾثا،قواضُيًكط،ذاریپا ي زاى ٍ تَعؼِیتحزاى آب در ا(،1383ي)ياحوسظازُ،ظض .2

 ،زْطاى:ٍظاضذًيطٍ.رٍدخاًِ ّاي ایزاى(،1373افكيي،يسالِ) .3

هدطزاز،قدواضُؾديعزّن،ؾدالزٍم،ؾياحرغطبيهاٌّاهِ،آب، ماالیي جذي(،1383تاضلَ،هاز) .4

1383. 

اًسكداضاذزداضيريهَؾؿِهطالؿاذٍزْطاى:، تصادي ػزاقا -تاریخ عياعي،(1368ؾلي)تيگسلي، .5

 .طاشهللهي

،زْطاى:اًسكداضاذهقذهِ اي تز جغزافياي عياعي دریاّاتا تأميذ تز ایزاى(،1384خيكگاّيفطز،ظّطا) .6

 زاًكگاُزْطاى.

 ،هكْس:خػٍّكکسُاهيطکثيط.اصَل ٍ هفاّين صپَپليتيل(،1385حافعًيا،هحوسض ا) .7

 ور.،زْطاى:اًسكاضاذؾجغزافياي عياعي ایزاى(،1381حافعًيا،هحوسض ا) .8

عياعهي، هطالؼهِ ههَردي:    -آب ٍ تٌؼ ّهاي اجتوهاػي  "(،1381حافعًيا،هحوسض اًٍيکثرر،) .9

 .65-66زحقيقاذغغطافياييؾالّفسّن،قواضُي،فهلٌاهِ"گٌاتاد

ٍ   چههالؼ(،1384)هْددسي،ذدداکيفيددطٍظ .10 ِ  ّههاي ّيههذر ،ضٍظًاهددِزًيددايپلتيههل در خاٍرهياًهه

 .(8/8/1384اقسهاز)

غطتديٍ،کطهاًكاُ،آشضتايػداىّاي اعتاى ّاي مزدعتاى فزٌّگ آتادي(،1384)ى.مغغطافياييؾاظهاى .11

 ايتم،زْطاى:ؾاظهاىغغطافيايي.

،زْدطاى:اًسكدداضاذؾدداظهاىاطلههظ هزسّههاي ایههزاى(،1385ؾداظهاىغغطافيدداييًيطٍّدايهؿددلح) .12

 (.زاذليٍاًسكاضهحسٍزغغطافيايي)

ذُ در خاٍرهياًهِ ٍ  تحزاى آب تا چالؼ ّهاي آیٌه  ليتيل ٍ ّيذرٍپ(،1376نازقي،ؾيسقوؽالسيي) .13

،فدطٍضزيي115ٍ-116اقسهدازي،ؾداليداظزّن،قدواضُّداي-،اطتؾداذؾياؾديخليج فهارط 

 .1376اضزيثْكر
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،زْطاى،زفسدطهطالؿداذؾياؾديٍتدييتحليلي تز صپَپليتيل ایزاى ٍ ػزاق،(1381ؾعزي،ؾعذاهلل) .14

 .الوللي

ِ،یي هٌاتغ آتي تِ اّويهت هلهي  ًغثت ًَ،(1381ؾؿگطي،هحوَز) .15 هطالؿداذيتطگطفسدِاظفهدلٌاه

 .16ضاّثطزي،قواضُ

  .،زْطاى،زاًكگاُخيامًَضآب ٍ َّاي ایزاى(،1376ؾليػاًي،تْلَل) .16

ِّيذرٍپليتيل ّيزهٌذ ٍ تأثيز آى تز رٍاتهط ایهزاى ٍ افغاًغهتاى   ،(1383ؾليعازُ،غؿفط) .17 ي،خايداىًاهد

  .طتيرهسضؼکاضقٌاؾياضقس،زاًكگاُز

زْدطاى:ٍظاضذ،،چداجزٍمًظام حقَ ي رٍدّاي تيي الوللي ٍارًٍذ رٍد،(1369فطقازگَّط،ًانط) .18

 .اهَضذاضغِ

اتؼاد عياعي ه اهٌيتي تحزاى آب در خاٍرهياًِ ػزتي ٍ آیٌذُ هذامزات صلح (،1378)حػر...فغاًي، .19

 .ذاضغِ،زْطاى:هطکعچاجٍاًسكاضاذٍظاضذاهَضاػزاب ٍ اعزایيل

-هطالؿاذضاّثطزي،ؾداليفهلٌاهِ،هٌاعثات ّيذرٍپليتيل ایزاى ٍ افغاًغتاى،(1384کاٍياًي،هطاز) .20

 .1384زٍم،زاتؿساىّكسن،قواضُ

،زْدطاى:جغزافيهاي اعهتزاتضیل خاٍرهياًِ)جلهذ اٍل(   (،1383کوح،غفدطيٍّاضکداٍي،ضاتدطذ) .21

 خػٍّكکسُهطالؿاذضاّثطزي.

،تيغهتن  ي ًخغت عهذُ  ي ّا ٍ تؼاهالت ایزاى ٍ ػزاق در ًيوِ چالؼ،(1384)کَّؿساًيًػاز،هؿدؿَز .22

 .زْطاى:هطکعاؾٌازٍظاضذاهَضذاضغِ

 .1383عالٌاهِ آهاري مؾَر،(1384هطکعآهاضايطاى) .23

ِ   ّاي تهيي  آتزاٍُ ًظام حقَ ي هٌاتغ آب»(،1376)هوساظ،غوكديس .24 ِ،«الوللهي خاٍرهياًه اهيدطيزطغود

 .طاى:ًكطزازگؿسطحؿييضًػثطياى،زْ
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