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تهیهی نقشه آسیب پذیزی آلودگی آبخوان بقیع خزاسان رضوی باکاربزد دو روش  COPو
 ،PRIKاستفاده اس سنجش اس دور و GIS
ٔحٕذػّی صٍ٘ ٝٙاػذی٘ ،1ادیا تمائی ٘ظاد* ،2ؿیشیٗ غالٔپٛس ،3ػّی تٟـتی لّ ٝصٚ
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چكيذه
آتخٛاٟ٘ای وشتٙات ٝدس ٔمیاع جٟا٘ی اص ٕٟٔتشیٗ ٔٙاتغ تأیٗ وٙٙذٜی آب ٔیتاؿٙذ .اسصیاتی آػیة پزیشی  ٚتٟیٝی ٘مـٝی
پ ٟٝٙتٙذی خغش ،ساٞىاسی ٔ ٟٓدس ٔذیشیت ٔٙاتغ آب واسػت ت ٝؿٕاس ٔیس٘ٚذٌ .اٞی ته ٝدِیهُ ٘هاصن تهٛدٖ ضهخأت خهان،
جشیاٖ ٔتٕشوض دس اپی واسػت ٚ ،تغزیٝی ٘مغ ٝای اص عشیك حفشٜٞای تّؼٙذ٘ ٜؼثت ت ٝآِٛدٌیٟا آػیة پزیشتش٘ذٞ .هذ اص ایهٗ
پظٞٚؾ ،تٟیٝی ٘مـٝی آػیة پزیشی آتخٛاِٖ حٛضٝی تمیغ ٘یـاتٛس دس تشاتش ا٘تـهاس آِهٛدٌی تها اػهتفاد ٜاص د ٚؿهثیٚ COP ٝ
 ٚ PaPRIKaاسائٝی ساٞىاسٞای ٔذیشیتی تشای حفظ ایٗ ٔٙاتغ اػت .فشاػٙجٟای ٔشتٛط تٞ ٝش د ٚسٚؽ ٔزوٛس دس ٔحیظ ٘شْفضاس
 GISتؼییٗ ٚ ،تؼذ اص یىؼاٖ ػاصی ٔمیاع  ٚتشویة الیٞ ٝا ،فشاػٙجٟا تش عثك جذا َٚیه  ٚد ٚاسصؽ ٌزاسی ؿذ ٚ ٜدس ٘مـه-ٝ
ی آػیة پزیشی ٞش د ٚسٚؽ ت ٝدػت آٔذ .دس ٟ٘ایت٘ ،تایج ٔٛسد تحّیُ  ٚتشسػی لشاس ٌشفتٙذ .تشپایٝی ٘تهایج ته ٝدػهت آٔهذٜ
تاواستشد سٚؽ ٙٔ ،PaPRIKaغمٝی ٔٛسد ٔغاِؼ ٝاص ٘ظش ٔیضاٖ آػیة پزیشی ت ٝػ ٝسدٜی خیّی صیاد ،صیاد ٔ ٚتٛػظ پ ٟٝٙتٙذی
ٌشدیذ ،و ٝت ٝتشتیة  8.9دسكذ 63.8 ،دسكذ  27.2 ٚدسكذاص ٔؼاحت ٔٙغم ٝسا دس تشٌشفت ٝا٘ذ٘ .تایج ٘ـاٖ داد٘هذ وه ٝؿهاخق
 COPتشای ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغاِؼ ٝتیٗ  0.5تا ٔ 12تغیش ٔی تاؿذ؛ تٙاتشایٗ ٔحذٚدٜی ٔٛسد ٔغاِؼ ٝاص ٘ظش آػیة پزیشی ته ٝچٟهاس
سدٜی ٔختّف پ ٟٝٙتٙذی ٌشدیذو ٝػثاستٙذ اص :آػیة پزیشی صیادٔ ،تٛػظ ،وٓ  ٚخیّی وٓ ،و ٝت ٝتشتیة  9.8دسكذ50،دسكهذ،
 25.6دسكذ  14.6 ٚدسكذ اص ٔؼاحت ٔٙغم ٝسا دس تش ٌشفت ٝا٘ذ.
واصههای کليذی :آػیة پزیشی،

حٛضٝی تمیغ ،واسػتٕ٘ ،ایٝی  ،COPسٚؽ PaPRIKa

 -1دا٘ـیاس ٌش ٜٚصٔیٗ سیخت ؿٙاػی ،دا٘ـٍا ٜحىیٓ ػثضٚاسی ،ػثضٚاس ،ایشاٖ
 -2دا٘ـجٛی واسؿٙاػی اسؿذ ٞیذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطی دس تش٘أ ٝسیضی ٔحیغی ،دا٘ـٍا ٜحىیٓ ػثضٚاسی ،ػثضٚاس ،ایشاٖ
 -3دا٘ـجٛی واسؿٙاػی اسؿذ ٞیذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطی دس تش٘أ ٝسیضی ٔحیغی ،دا٘ـٍا ٜحىیٓ ػثضٚاسی ،ػثضٚاس ،ایشاٖ
 -4دا٘ـجٛی واسؿٙاػی اسؿذ ٞیذسٚطئٛٔٛسفِٛٛطی دس تش٘أ ٝسیضی ٔحیغی ،دا٘ـٍا ٜفشدٚػیٔ ،ـٟذ،ایشاٖ
*ٛ٘ -یؼٙذٔ ٜؼٔ َٚٛماِn.baghaei1990@gmail.com :ٝ
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مقذمه
ٍٟ٘ذاسی ٔحیغٟای آتی تخلٛف آتٟای صیهش صٔیٙهی،
ٔؼضّی اػت و ٝأشٚص ٜتـش تا آٖ دسٌیهش اػهت (ٔظفهشی
صاد ٚ ٜػجادی .)1391 ،اؿىاَ  ٚفشایٙذٞای صٔیٗ سیخهت
ؿٙاػی اص ٕٟٔتشیٗ ػٛأهُ تأثیشٌهزاس دس ؿهىُ ٌیهشی ٚ
حجٓ ٔٙاتغ آب صیشصٔیٙی ٔحؼٛب ٔی ؿ٘ٛذ .اص ٔیاٖ ایهٗ
ؿىّٟاٙٔ ،اتغ واسػتیهٕٞ ٚ ،چٙیٗ ػٛأُ صٔهیٗ ػهاختی
ٞش ٔٙغم٘ ٝمؾ ٕٟٔی سا دس ٘فٛرپزیشی  ٚتغزیهٝی آتٟهای
صیشصٔیٙههی ایفهها ٔههیوٙٙههذ (وشیـههٙأٛسثی  ٚػههشیٙیٛاع،
٘ .)1995فٛر آالیٙذٜٞا سا ت ٝدس ٖٚػأا٘ٝی آب صیشصٔیٙی
آػیة پزیشی ٔی٘أٙذ .آػیة پزیشی اص ٘ظهش ٔفٟهٔٛی تهٝ
د ٚدػتٝی راتهی ٚ ٚیهظ ٜتمؼهیٓ تٙهذی ؿهذ( ٜافهشٚصی ٚ
ٔحٕذ صاد)1392 ،ٜ؛  ٚایٗ أش ٔی تٛا٘ذ ٚاتؼت ٝت ٝتهأثیشا
ا٘ؼا٘ی  ٚعثیؼی تاؿذ (ٚستا  ٚصاپهٛساصع .)1994 ،ػهاختاس
ػأا٘ٞٝای واسػت تؼهیاس پیچیهذ٘ ٚ ٜهأ ٍٕٗٞهیتاؿهٙذ
(ٔٙجیٗ1995 ،؛ تاواِٚٛیظ1995 ،؛ .فٛسد ٚ ٚیّیّٕض2007 ،
ٚ ٚایت)2007 ،؛ تا ٚجٛد ایٗ پیچیذٌی ،آِٛدٌی ٔی تٛا٘هذ
ت ٝػشػت ت ٝآتٟای صیشصٔیٙی پیٛػتٌ ٝشدیذ ٚ ٜدس ٔجاسی
واسػتی  ٚدس ٔؼافتٟای عٛال٘ی ٟٔاجش وٙذ (ٌّذاػچیش،
 .)2005ػشػت ٘فٛر آب دس ػأا٘ٞٝای واسػتی ٔهیتٛا٘هذ
تحت تاثیش ٚیظٌیٟایی ٔا٘ٙذ ت٘ٝـهیٟٙای پٛؿها٘ٙذٜی ایهٗ
ػأا٘ٞٝا تاؿذ (ا٘ذسٕٞ ٚ ٚىاساٖ2009 ،؛ صٚٚاّٞهٗ .)2004
دس ٔٙاعك واسػتی ،آب جٕغ ؿذ ٜدس حفشٜٞای تؼهت ٝیها
فش ٚچاِهٞٝها اص سا ٜچاٟٞهای فهشٚوؾ تغهٛس ٔؼهتمیٓ تهٝ
ٔجشاٞای صیشصٔیٙی ٘فٛر ٔیوٙذ (لشتها٘ی  ٚا٘ٚهك.)1391 ،
ت ٝدِیُ ایٗ و ٝپاوؼاصی آتخٛاٟ٘های واسػهتی ٘ؼهثت تهٝ
ػایش ٔٙاتغ ٔؼتّضْ صٔاٖ ٞ ٚضی ٝٙصیادی ٔی تاؿذ ،حفاظت
اص آتخٛاٟ٘ای واسػتی  ٚاسصیاتی ایهٗ ٔٙهاتغ تؼهیاس ٟٔهٓ ٚ
حیاتی اػت (افشاػیاتیاٖ  .)2007،ػال ٜٚتش اسصیاتی آػیة-
پزیشی تٟیٝی ٘مـٝی خغش ٚ ،پ ٟٝٙتٙذی ٔٙغم ٝساٞىاسی
ٔ ٟٓدس ٔذیشیت ٔٙاتغ آب واسػهتی ٔهی تاؿهذ (ػثاػهی ٚ
ٔحٕذیٍٟ٘ .)1392 ،ذاسی آتٟای صیشصٔیٙی ٘ ٝتٟٙها تهشای
ؿشب ا٘ؼاٖ ٟٔهٓ اػهت؛ تّىه ٝتهشای حفهظ جشیهاٖ پایهٝ
سٚدخا٘ٞٝا ٘یض دس ٞش ٔٙغم ٝضشٚسی اػت (پیشی  ٚتهأشی،
ٔ .)1393ذیشیت آتٟای صیشصٔیٙهی واسػهتی ٘مهؾ تؼهیاس
ٕٟٔی تخلٛف دس ٔٙهاعك خـهه ٘ ٚیٕه ٝخـهه ،داسد
(دیج٘ٛهً ٕٞ ٚىهاساٖٙٔ .)2011 ،هاتغ آب صیشصٔیٙهی ،تهٝ

ٔذیشیت وٕی  ٚویفی ایٗ ٔٙاتغ ٘یاصٔٙذ اػهتٔ .غاِؼهٝی
ػاص٘ذٞای واسػتی اص آٖ جٟت وه %20 ٝاص ٔؼهاحت وهشٜ
صٔیٗ تش سٚی آٟ٘ا ٚالغ ؿذ ٚ ٜآب ٔٛسد ٘یاص جٕؼیت لاتهُ
تٛجٟی اص جٟاٖ سا تأیٗ ٔهی وٙٙهذ حهائض إٞیهت اػهت؛
تههذیٗ تشتیههة ،دس ایههٗ پههظٞٚؾ اص د ٚسٚؽ ٚ PaPRIKa
 COPدس ٔحیظ  GISتهشای تٟیه ٝتٙهذی آػهیة پهزیشی آتخهٛاٖ
واسػتی اػهتفاد ٜؿهذ ٜاػهت .سٚؽ ٚ ،PaPRIKaیظٌیٟهای
واسػت سا دس اسصیاتی آػیة پزیشی آتخهٛاٖ دس ٘ظهش ٔهی-
ٌیشد و ٝایٗ خلٛكیا ؿأُ :ػأُ( Pالیهٞٝهای تهاالیی
ٔحافظ آتٟای صیش صٔیٙی) ،ػأُ ٛ٘( Rع ػ ًٙدس ٘احیٝی
اؿثاع) ،ػأهُ ٘( Iفهٛر ػهغحی) ٚ ،ػأهُ ٚ( Kaیظٌیٟهای
واسػت) ٔهی تاؿهٙذ (وهاٚٚسی ٕٞ ٚىهاساٖ .)2011 ،سٚؽ
 COPتشای اسصیاتی آػیة پزیشی راتهی آتخٛاٟ٘هایوشتٙاتهٝ
دس چٟاسچٛب ٔؼیاس اسٚپایی European COSTAction620
اسائ ٝؿذ ٜاػت (ٔؼلٔٛی خٛؽ ٕٞ ٚىهاساٖ .)2013 ،ایهٗ
سٚؽ خلٛكیا الیٞ ٝای پٛؿا٘ٙذ ٜػهغ آب صیشصٔیٙهی
(ػأُ ،)Oتجٕغ جشیاٖ آب صیشصٔیٙی (ػأهُ ٚ ،)Cتهاسؽ
تش سٚیآتخٛاٖ (ػأُ ،)Pسا ت ٝػٙهٛاٖ فشاػهٙجٟای اسصیهاتی
آػیة پزیشی راتی آب صیشصٔیٙی ٔٛسد اػتفاد ٜلهشاس ٔهی-
دٞههههذ (تههههالشصادٕٞ ٚ ٜىههههاساٖ .)1389 ،دس ػههههاِیاٖ
ٌزؿت ،ٝسٚؿٟای  PI ٚ EPIKتغٛس ٚیظ ٜتشای اسصیاتی آػیة
پزیشی دس ٘ٛاحی واسػتی اسائ ٝؿذ ،ٜأا ٘تایج آٟ٘ا چٙهذاٖ
سضایت تخهؾ ٘ثهٛد ٜا٘هذ (ٌّذاػهچیش ٚ .)2005 ،یهاع ٚ
ٕٞىاساٖ )2004( ،سٚؽ  COPسا تٙٔ ٝظٛس اسصیاتی آػهیة
پزیشی راتی آتخٛاٟ٘های وشتٙاته ٝاسائه ٝداد٘ ٚ ٜتهایج لاتهُ
لثِٛی ت ٝدػت آٚسد٘ذ .واٚٚسی ٕٞ ٚىهاساٖ ( )2006سٚؽ
جذیذی سا تشای اسصیاتی آػیة پزیشی دس ٔٙاعك واسػهتی
جٛٙب فشا٘ؼ ٝػشضٕٛ٘ ٝد ٚ ،ٜآٖ سا ٘ PaPRIKaاْ ٟ٘اد٘هذ.
ٔهههاسیٗ ٕٞ ٚىهههاساٖ ( )2012د ٚسٚؽ  PRI ٚ COPسا دس
ٔٙاعك اػپا٘یا  ٚفشا٘ؼٛٔ ٝسد ٔمایؼ ٝلهشاس داد٘هذ .آٟ٘ها دس
پی ٘تایج خٛد تهٛٔ ٝثش٘هذ تهٛدٖ ایهٗ د ٚسٚؽ ٘ؼهثت تهٝ
سٚؿٟای دیٍش دس اسصیاتی آتخٛاٟ٘ای واسػتی دػت یافتٙهذ.
چاِیىاویغ ٕٞ ٚىاساٖ ( )2013ت ٝتشسػی ػ ٟٓسٚؿهٟای
طئٛفیضیىی دس اوتـا ػأا٘ٞٝای واسػتی پشداختٙذ .آٟ٘ها
پغ اص ا٘جاْ آصٔایـٟای طئٛفیضیىی پی تشد٘ذ و ٝایٗ وهاس،
جضء سٚؿٟای سایج تشای وـهف آتخٛاٟ٘های واسػهتی ٔهی-
تاؿٙذٚ .جٔ ٝـخلٝی ایٗ ٔمأِ ،ٝمایؼ ٝایهٗ د ٚسٚؽ دس
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اسصیههاتی آػههیة پههزیشی آتخٛاٟ٘ههای واسػههتی ٘ؼههثت تههٝ
سٚؿٟای تٝواس تشد ٜؿذ ٜدس پظٞٚـٟای لثّی ٔی تاؿذ.
منطقهی مورد مطالعه
ٔٙغمٝی واسػتی تمیغ دس ؿٕاَ غهشب ٘یـهاتٛس لهشاس
داسد .ایٗ حٛض ٝتا ٔؼاحتی حذٚد ٞ 6663ىتاس دس فاكّ-ٝ
ی  32ویّٔٛتشی ؿٕاَ غشب ؿٟش ٘یـاتٛس ،تیٗ ٔهذاسٞای
 36دسج 52 ٚ ٝدلیمه ٝتها  36دسجه61 ٚ ٝدلیمه ٝػهشم
ؿٕاِی ٘ ٚلف اِٟٙاسٞای  58دسج 65 ٝدلیم ٝتا  58دسجٝ
 66 ٚدلیم ٝع َٛؿشلی ٚالغ ؿذ ٜاػت (ؿىُ ٔ .)1تٛػظ
تاس٘ذٌی ػاال٘ٙٔ ٝغمٛٔ ٝسد ٔغاِؼ ٝتشاتش تا ٔ 247/4یّهی-
ٔتش ٚ ،داسای الّیٓ ٘یٕ ٝخـه ٔی تاؿهذ .ایهٗ حٛضه ٝتها
استفاع ٔتٛػظٔ 2020تش اص ػغ دسیا ,اص صیش حٛضهٞٝهای
آتخیض وٛیش ٔشوهضی ایهشاٖ اػهت .اص ٘ظهش صٔهیٗ ؿٙاػهی،
حٛضٝی ٔضتٛس داسای ػهاص٘ذٞای چٕهٗ تیهذ ،وـهف سٚد،
ٔضدٚساٖ ٟ٘ ٚـتٞٝای وٛاتش٘شی ٔهیتاؿهذ( .دسٚیهؾ صاد،ٜ
.)1371
مواد و روضها
ٞههش د ٚسٚؽ  PaPRIKa ٚ copتههشای تؼیههیٗ آػههیة
پزیشی ٚتؼیهیٗ آِهٛدٌی دس آتخٛاٟ٘های واسػهتی عشاحهی
ؿذ ٚ ،ٜتش پایٝی ا٘ٛاع ٔتغیهش ٞهای ٔثٙهی تهش خلٛكهیا
فیضیىی پٞ ٟٝٙای اؿهثاع  ٚغیهش اؿهثاع لهشاس داس٘هذ .سٚؽ
ٚ PaPRIKaیظٌیٟای واسػت سا دس اسصیاتی آػهیة پهزیشی
آتخٛاٖ دس ٘ظش ٔیٌیشد؛ ایٗ خلٛكهیا ؿهأُ :ػأهُ P
(الیٞٝای تاالیی ٔحافظ آتٟای صیش صٔیٙهی) ،ػأهُ٘( Rهٛع
ػ ًٙدس ٘احیٝی اؿثاع) ،ػأُ ٘( Iفٛر ػهغحی) ٚ ،ػأهُ
ٚ( Kaیظٌیٟای واسػت) ٔی تاؿهٙذ (وهاٚٚسی ٕٞ ٚىهاساٖ،
 .)2011ػأُ  Pخٛد اص چٟاس صیش ػأهُ (تشاٚایهی ػهاص٘ذ)
( Caپٛؿههؾ خههان) ٘( ،Sاحیههٝی اپههی واسػههت) ٚ ،E
(تشویثی اص جٙغ ػاص٘ذ ،ضخأت  ٚؿىؼتٍی دس ٘احیهٝی
غیش اؿهثاع)  UZتـهىیُ ؿهذ ٜاػهت٘ .مـهٝی ٘( Pمـهٝ
حفاظت) ،ت ٝحفاظت آتخٛاٖ آب تهٚ ٝػهیّٝی الیهٞ ٝهای
پٛؿا٘ٙذ ٜػغحی تٛج ٝداسد .ایٗ الی ٝؿأُ :خان (تافهت،
ػههاختٕاٖ  ٚضههخأت)٘ ،احیههٝی غیههش اؿههثاع (ضههخأت،
ػًٙؿٙاػی ٔ ٚیضاٖ ؿىؼتٍیٟا)  ٚآتخٛاٖ اپهی واسػهتی
ٔههیتاؿههذ٘ .مـههٝی  Pدس سٚؽ  PaPRIKaاص تشویههة صیههش
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ػأّٟای فٛق ت ٝدػت ٔی آیذ .دس ٘مـٝی ٛ٘( Rع ػه،)ًٙ
ػًٙؿٙاػی ٔ ٚیضاٖ ؿىؼتٍی دس ٘احیهٝی اؿهثاع ٔهٛسد
تٛج ٝاػت٘ .مـٝی ٘( Iفٛر ػغحی) ،تیاٍ٘ش تٕشوض ا٘تـهاس
٘فٛر ػغحی  ٚا٘ذاصٜی ؿیة اػت٘ .مـٝی ( Kaتٛػهؼٝی
واسػت ؿذٌی) ،تؼییٗ وٙٙذٜی ظشفیت صٞىـی  ٚؿثى-ٝ
ی ٔجاسی واسػت اػت و ٝتش پای ٝتحّیهُ آب ٍ٘هاس ٚ ،یها
آصٔهه ٖٛسدیاتٟههای ٔلههٛٙػی لههشاس داسد .تههشای ٔحاػههثٝی
ؿاخق آػیة پزیشی ،چٟاس ٘مـ ٝیاد ؿهذ ٜتها اػهتفاد ٜاص
اػٕاَ ضشایة عثك ساتغٝی صیش تشویة ٔیؿٛد:
PaPRIKa Index= 0.2 P+ 0.2 R+ 0.4 I+ 0.2 Ka
ػأّٟای روش ؿذ ٜدس ٞش وهذاْ اص سٚؿهٟا دس ٔحهیظ GIS

ایجاد ٌشدیذ ،ٜتؼذ اص یىؼاٖ ػاصی ٔمیاع  ٚتشویة الیه-ٝ
ٞاٛٔ ،سد تحّیُ  ٚتشسػی لشاس ٌشفت٘ ٚ ٝمـهٝی ٟ٘هایی آٖ
تش اػاع جذٔ َٚشتٛع ٝاسصؽ ٌزاسی  ٚتٟیه ٝؿهذ ٜاػهت
(جذ.)1 َٚ
سٚؽ  COPتٚ ٝیظٌیٟهای حٛضهٝی واسػهتی تٛجه ٝداسد؛
تٙاتشایٗ الیٞٝای ٔٛسد ٘یاص تا تٛج ٝته ٝاٍِهٛی سٚؽ COP
ایجاد ؿذ٘ذ (ٚیاع .)2006 ،ایهٗ سٚؽ خلٛكهیا الیه-ٝ
ٞای پٛؿا٘ٙذٜی ػهغ آب صیشصٔیٙهی (ػأهُ  ،)Oتٕشوهض
جشیاٖ آب صیشصٔیٙی (ػأُ  ٚ ،)Cتهاسؽ تهش سٚی آتخهٛاٖ
(ػأُ ،)Pسا ت ٝػٛٙاٖ فشاػٙجٟای اسصیهاتی آػهیة پهزیشی
راتی آب صیشصٔیٙی ٔٛسداػتفاد ٜلشاس ٔهیدٞهذ (تهالشصادٚ ٜ
ٕٞىاساٖ .)1389 ،ػأُ٘ Oـاٖ دٙٞهذٜی ظشفیهت خهان
پٛؿا٘ٙذ ٜآتخٛاٖ (تافت  ٚضخأت)  ٚػًٙؿٙاػی ٘احیه-ٝ
ی غیشاؿههثاع (ؿىؼههتٍی ،ضههخأت ٞههش الیهه ٚ ٝؿههشایظ
ٔحههذٚد )ٜاػههت .تههشای ػأههُ  ،Cصٔههیٗ سیخههت ؿٙاػههی
واسػت ،ؿیة  ٚپٛؿؾ ٌیاٞی ٔٛسد تٛج ٝاػت .ػأهُ ،p
ٔتغیشٞای ٔىا٘ی  ٚصٔا٘ی تاسؽ سا ٔٛسد تٛج ٝلشاس ٔی دٞذ
و ٝدس ا٘تماَ آِٛدٌی تخلٛف دس آتخٛاٟ٘ای تضسي٘ ،مهؾ
ایفهها ٔههیوٙههذ .ؿههاخق آػههیة پههزیشی  ،COPاص ضههشب
ػأّٟای فٛق ت ٝدػت ٔیآیذ (ساتغٝی( ،)1جذ.)2َٚ
COP index=C.O.P
ساتغٝی ()1
ٞههش د ٚسٚؽ  PaPRIKa ٚ COPتهه ٝخلٛكههیا حٛضههٝ
ٞای واسػتی تٛج ٝداس٘ذ ،الیٞٝای ٔٛسد ٘یاص تها تٛجه ٝتهٝ
اٍِٛی سٚؽ  PaPRIKa ٚ COPدس ٔحهیظ ٘هشْ افهضاس GIS
تؼییٗ ؿذ ،ٜپغ اص آٖ تٕهاْ الیهٞٝها تها یىهذیٍش تشویهة
ٌشدیذ ٚ ،ٜدس ٟ٘ایت ،تا تٛج ٝت ٝجهذا َٚیهه  ٚد ٚاسصؽ-

تهيهی نقطه آسية پذیزی آلودگی آتخوان تقيع خزاسان رضوی تاکارتزد دو روش  COPو...
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ٌزاسی ؿذ٘ ٚ ،ٜمـٝی آػیة پزیشی تاواستشد ٞهش د ٚسٚؽ
تٟیٌ ٝشدیذ (ٚیاع)2006 ،
تحث
تهيهی الیه های روش

PaPRIKa

عامل P

تشای ت ٝدػت آٚسدٖ ایهٗ ػأهُ تایهذ اص  4صیهش ػأهُ
 E ٚ UZ،S،CAاػتفاد ٜوشد٘ .مـٝی ٔشتٛط تٞ ٝش وهذاْ اص
صیشػأّٟا دسٔحیظ ٘شْ افهضاس  GISتٟیه ٚ ٝتؼهذ اص یىؼهاٖ
ػاصی تا  ٓٞتّفیك ٌشدیذ٘ذ .دس ایٗ ػأُ ،صٔهیٗ ؿٙاػهی
ٔٙغم ٝإٞیت صیهادی داسد .ػهٍٟٙای سخٕٙه ٖٛیافته ٝدس
حٛضٝی تمیغ تیـتش ٔشتٛط ت ٝدٚساٖ د ْٚصٔهیٗ ؿٙاػهی
ٔیتاؿٙذ .ػ ٝػاص٘ذ اكهّی دس ایهٗ حٛضهٚ ٝجهٛد داس٘هذ:
ػاص٘ذ چٕٗ تیذ ( )Jchداسای ػ ًٙؿٙاػی آٞه سیض تّهٛس
تا ٔیاٖ الیٞ ٝای پّٕ ٝػٍٟٙا تیش ٜسً٘؛ ػاص٘ذ وـهف سٚد
( )Jksتا ػًٙؿٙاػی پّٕٝػ ٚ ًٙپّٕهٝػهٍٟٙای الیهی ٚ
ٔاػ ٝػ٘ ًٙاصن ٚ ،ػاص٘ذ ٔضدٚساٖ ( )Jmتا ػًٙؿٙاػهی
آٞه  ٚدِٔٛٚیت خاوؼتشی ٕٞشا ٜپّٕ ٝػ ٚ ًٙآٞىهشع،
ٕٞچٙیٗ ،دس ایٗ حٛض ،ٝآتشفت ( )Qalدس ٔؼیش سٚد خا٘هٝ
دیذٔ ٜی ؿٛد .صٔهیٗ سیخهت ؿٙاػهی واسػهت دس ػهاص٘ذ
ٔضدٚساٖ و ٝداسای وشتٙا صیادی اػت ،تیـهتش دیهذٔ ٜهی
ؿٛد (ؿىُ  .)2تا تٛجه ٝته ٝجهذ ،)1( َٚصیشػأّٟها اسصؽ
ٌزاسی ؿذ ٚ ٜتّفیك ٔی ٌشد٘ذ.

عاملKa
ایٗ ػأُ ٔیضاٖ واسػتی ؿذٖ ٔٙغم ٝسا ٘ـاٖ ٔی دٞذ.
دس ؿثی ،PaPRIKa ٝتش اػاع ٔؼاحت ٔٙغمٔ ،ٝـاٞذا ٚ
تشسػیٟای ٔیذا٘ی اسصؽ ٌزاسی ا٘جاْ ٔی ؿهٛد .واسػهتی
ؿذٖ پذیذٜای اػت فشػایـی و ٝػاص  ٚوهاس آٖ ا٘حهالَ ٚ
خٛس٘هذٌی تههٛدٜی ػههٍٟٙای وشتٙاتهه ٝتههٚ ٝػههیّٝی اػههیذ
وشتٙیه ٔحّ َٛدس آتٟای جهاسی  ٚصیشصٔیٙهی ٔهی تاؿهذ.
ٔؼّٕاً ،تٛػؼٝی واسػت دس آب ٛٞ ٚای ػشد تیـهتش اص آب
ٛٞ ٚای ٌشْ ٔهی تاؿهذ ،چه ،ٝافهضایؾ دٔها تاػه تـهذیذ
ٚاوٙـٟای ؿیٕیایی  ٚوهاٞؾ ٔمهذاس ٔ CO2حّه َٛدس آب
ٔی ٌشددٞ .شچ ٝواسػت تٛػؼ ٝیافتٝتش تاؿذٔ ،یضاٖ ٘فهٛر
آِههٛدٌی تیـههتش اػههت ،صیههشا ؿههىافٟا  ٚػههٛساخٟای تّههغ
ٌؼتشدٜتش ٔی ٌشد٘ذ ،و ٝایهٗ خهٛد ػهثة ٔهی ؿهٛد وهٝ
ٔیضاٖ تٕاع آب ٘فهٛری تها ػهغ ػه ًٙوٕتهش٘ ٚ ،فهٛر
ػههشیؼتش ا٘جههاْ ٌیههشد .دس ایههٗ حاِههت ،آِههٛدٌی تیـههتش ٚ
ػشیؼتشی ت ٝآتخٛاٖ ٔٙتمُ ٔی ؿٛد .تها تٛجه ٝته ٝجهذَٚ
( )1ت ٝوُ ٔٙغمٝی ٔٛسد ٔغاِؼ ٝاسصؿی یىؼاٖ تؼّك ٔهی
ٌیشد.
نقطهی آسية پذیزی تاکارتزد روش PaPRIKa

تشای تٟیٝی ٘مـهٝی ٟ٘هایی دس ٘هشْ افهضاس  ،GISتٕهاْ
٘مـٞٝای ت ٝدػت آٔذ ٜدس ٔشاحُ لثُ تهش عثهك ضهشایة
ٔٛسد ٘ظش تا  ٓٞجٕغ ٌشدیذ ٘ ٚمـ ٝآػیة پزیشی ٔغهاتك
ؿىُ  5حاكُ آٔذ.

عامل R

دس ایهٗ ػأهُ ٘هٛع ػهٔ ٚ ًٙیهضاٖ ؿىؼههتٍی آٖ دس
٘احیٝی اؿثاع تشسػی ٔی ؿٛد؛ تا تٛج ٝت ٝصٔهیٗ ؿٙاػهی
ٔٙغم ٝو ٝروشٌشدیذ ،اسصؽ ٌزاسی ت ٝكهٛس صیهش ا٘جهاْ
ٔیٌشدد (جذ ،3َٚؿىُ.)3
عامل I

ػأُ  Iتٔ ٝیضاٖ ٘فهٛر پهزیشی ػهاص٘ذٞا  ٚؿهیة آٟ٘ها
تؼتٍی داسد (جذٞ ،)4َٚش چ ٝؿیة وٕتش ،واسػت تٛػؼٝ
یافت ٝتش  ٚتؼذاد ٘مهاط تّهغ صیهادتش تاؿهذ٘ ،فهٛر تیـهتشی
كٛس ٔی ٌیشد .تشای ته ٝدػهت آٚسدٖ ٘مـهٝی ػأهُ ،I
اتتذا ٘مـٝی ؿیة ٔٙغم ٝتٟیٌ ٝشدیهذ  ٚتها تٛجه ٝته ٝآٖ
اسصؽ ٌزاسی ا٘جاْ ؿذ (ؿىُ.)4

تهيهی الیه های روش COP

الیهی تمزکش جزیان (عامل : )Cایهٗ ػأهُ ٘ـهاٍ٘ش
ٔیضاٖ تاس٘ذٌی اػهت وه ٝدس حفهشا فشٚس٘ٚهذٔ ، ٜتٕشوهض
ٌشدیذ ٚ ٜاص ٘احیٝی غیش اؿثاع پش ٔی ؿٛد (ٚیاع .)2006،
تٕشوض جشیاٖ تشای ٔٙاعك واسػتی دس لاِة دٕ٘ ٚایـهٙأٝ
تؼشیف ؿذ ٜاػت ،و ٝتا تٛج ٝت ٝخلٛكهیا آب  ٚصٔهیٗ
سیخت ؿٙاػی ،سیخت ؿٙاػیٕٞ ٚ ،چٙیٗ صٔیٗ ؿٙاػهی
ػاختٕا٘ی ٔٙغم ٝیىی یا ٞش دٕ٘ ٚایـٙأ ٝا٘تخاب  ٚاجهشا
ٔی ؿٛد .جٟت اسصیاتی ػأُ ٘ Cیاص ت ٝتٟیٝی د٘ ٚمـهٝی
صیش ػأُ ػغحی ( )Sfؿیة  ٚپٛؿؾ ٌیهاٞی )ٔ (SVهی-
تاؿذ تا ٘مـٝی ٟ٘ایی ػأُ  Cتٟیٌ ٝشدد.
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عوارض سطحی ) :(Sfفشاػٙج ػٛاسم ػهغحی آٖ دػهتٝ

سنگ ضناسی ) :(Olتٙٔ ٝظٛس تٟی٘ ٝمـ ٝػ ًٙؿٙاػی،

اص اؿىاَ صٔیٗ سیخت ؿٙاػی ٔختق ت ٝػٍٟٙای وشتٙاتٝ
 ٚحضٛس یا فمذاٖ ٞش ٌ ٝ٘ٛالیٝی پٛؿا٘ٙذٜای (٘فٛرپزیش یها
٘فٛر٘اپزیش) و ٝتؼییٗ وٙٙذٜی إٞیت فشایٙذٞای سٚا٘اب ٚ
یا ٘فٛر ٔی تاؿهذ سا دس ٘ظهش ٔهی ٌیهشد .ػهٛاسم ػهغحی
ٔٙغم ٝواسػهتی تمیهغ ،تها تٛجه ٝتهٚ ٝجهٛد خغهٛاسٞ ٜها ٚ
ؿىؼههتٍیٟا ٚجههٛد الیههٞٝههای پٛؿهها٘ٙذٜی ٘فٛرپههزیش یهها
٘فٛر٘اپزیشٔ ٚ ،غاتك تا ٔؼیاسٞایی و ٝدس ؿىُ ( )1آٔذٜا٘ذ،
ت ٝتخـٟای ٔختّفی تمؼیٓ ٔی ؿٛد .دس ٟ٘ایت٘ ،مـٞٝای
ػٛاسم ػهغحی  ٚؿهیة  -پٛؿهؾ ٌیهاٞی ٕٞپٛؿها٘ی ٚ
عثم ٝتٙذی ؿذ٘ ٚ ٜمـهٝی تٕشوضجشیهاٖ حاكهُ ٌشدیهذ
(ؿىُ  )2تا تٛج ٝت ٝؿىُ (ٛ٘ ،)2احی وه ٝتها س٘هً ػهثض
ٔـخق ؿذ ٜا٘ذ ٘ـاٖ دٙٞذٜی تأثیش تیـتش ػأهُ  ،Cتهٝ
ایٗ ٔؼٙی و ٝحفاظت آتخٛاٖ واسػتی وٕتش ٔهی ٌهشددٚ ،
تشػىغ آٖ ٘ٛاحی و ٝتا سً٘ لشٔض ٔـخق ؿذ ٜا٘ذ ٘ـاٖ
دٙٞذٜی تأثیش وٕتهش ػأهُ  Cتهٛد ٚ ٜدس ٘تیجه ٝحفاظهت
آتخٛاٖ واسػتی تیـتش ٔی ٌشدد.

ت ٝػًٙؿٙاػی ٞش الیٝی ٔٛجٛد دس ٘احی ٝغیشاؿثاع یهه
اسصؽ دادٔ ٜی ؿٛد ٚ ،تا تٛج ٝت ٝضخأت ٞش الیٔ ٝغهاتك
تا ساتغٝی(( )1وهاستشد ایهٗ ساتغهٔ ٝا٘ٙهذ سٚؽ PI ٚ AVI
ٔیتاؿذ) یهه ٕ٘ایه ٝته ٝدػهت ٔهی آیهذ تؼهذ اص تٟیهٝی
ٔجٕٛػٝی اعالػاتی دس ٔحیظ اوؼهُ  ٚتثهذیُ ته ٝؿهىُ
لاتههُ لثهه َٛدس ٔحههیظ  GISدس ٖٚیههاتی ،عثمهه ٝتٙههذی ٚ
اسصؽٌزاسی ٔی ؿٛد .دس ٔشحّٝی تؼذ ،ستثٝی فشاػٙج cn
تشای ٔٙغمٝی ٔٛسد ٔغاِؼٔ ٝـخق ٔیٌشدد ،و ٝت ٝػّهت
آصاد تٛدٖ آتخٛاٖ ،تشاتش تا یه تٛد ٚ ٜدس ٘مـٝی ٔشحّهٝی
لثُ ضشب ٔی ؿٛد؛ دس ٘تیج٘ ،ٝمـهٝی ٟ٘هایی  olحاكهُ
ٔی ٌشدد .دس ٟ٘ایهت٘ ،مـهٞٝهای خهان  ٚػهًٙؿٙاػهی
ٕٞپٛؿا٘ی  ٚعثم ٝتٙذی ؿذ٘ ٚ ٜمـٝی الیٞٝای پٛؿـهی
حاكُ ٌشدیذٕٞ .اٖ عٛس وه ٝدس ؿهىُ(ٔ )7ـهاٞذٔ ٜهی
ٌشدد دس لؼٕت جٛٙب ٔ ٚشوض حٛض ،ٝحفاظت صیهادی دس
تشاتش آػیة پزیشی آتخٛاٖ ایجاد ٔیٌشدد (و ٝتا سً٘ لشٔض
 ٚػثض ٔـخق ؿذ ٜاػت).

الیهی پوضص (عامل  :)Oایٗ الی ٝحفاظت آتخٛاٖ سا دس

الیهی تارش(عامل : )pایٗ ػأهُ ؿهأُ ٔمهذاس تهاسؽ ٚ

٘ظش ٌشفت ٚ ٝتٚ ٝػیّٝی خلٛكهیا فیضیىهی  ٚضهخأت
الیٞ ٝای تاالی ٔٙغمٝی غیشاؿهثاع ٕ٘ایهاٖ ٔهی ؿهٛد .دس
سٚؽ  COPفمظ د ٚػأُ تا ٘مؾ آب  ٚصٔیٗ ؿٙاػهی تهٝ
ٔٙظٛس اسصیاتی ػأُ  Oدس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ؿٛد ،و ٝؿهأُ
خان ) ٚ (Osػًٙؿٙاػی الیهٞ ٝهای ٘احیهٝی غیشاؿهثاع
)ٔ (OLی تاؿذ (ٚیاع.)2006،

ػٛأّی اػت و٘ ٝهش ٘فهٛر سا افهضایؾ ٔهی دٙٞهذٔ ،ا٘ٙهذ
تٙاٚب ،تٛصیغ صٔا٘یٔ ،ذ  ٚؿهذ تاسؿهٟای ػهیُ آػها،
ٔیتاؿذ .ایٗ ػأّٟا ت ٝتؼییٗ تٛا٘هایی تهاسؽ تهشای حٕهُ
آالیٙذٞ ٜها اص ػهغ ته ٝآب صیشصٔیٙهی وٕهه ٔهی وٙٙهذ
(ٚیاع ٕٞ ٚىهاساٖ  .)2006،ایهٗ ػأهُ ته ٝد ٚصیهش ػأهُ
ٔمذاس تاسؽ ) ٚ (pqتٛصیغ صٔا٘ی تهاسؽ ( )piاسصیهاتی ٔهی
ٌشدد.

ٔغاِؼ ،ٝپغ اص ا٘جاْ ػّٕیا ٔیذا٘ی ٔـخق ؿذ وه ٝتهٝ
ػّت وٞٛؼهتا٘ی تهٛدٖ ،پٛؿهؾ خهاوی ضهخیٓ فمهظ دس
٘ٛاحی آتشفتی حٛضٝی ٔٛسد ٔغاِؼ ٚ ٝدس سٚدخا٘ٛٔ ٝجهٛد
اػت .دس دیٍش ٔٙاعك حٛض ،ٝپٛؿؾ ٘اصوی اص خان دیهذٜ
ٔی ؿذ و ٝتؼذ اص تحّیُ ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٚیشی ٘ٛع تافهت ٔٙغمهٝ
ٔـخق ٌشدیذ.
تافت خان دس حٛضٝی تمیغ اص تاال دػت ت ٝػهٕت پهاییٗ
دػت ،اص سیٍی تٔ ٝاػ ٝای  ٚدس ٟ٘ایت خان داسای تهافتی
ٔتٛػظ تغییش ٔی وٙذ .تغٛس وّی ،پٛؿهؾ خهاوی ٔٙغمهٝ
ٔٛسد ٔغاِؼ ٝداسای تافت ٔتٛػظ -الیی ٔهی تاؿهذ .تؼهذ اص
ٔـخق وشدٖ تافت خان تا دس ٘ظش ٌشفتٗ ضخأت خان
دس ٔٙغم ،ٝتٞ ٝش ٕ٘ ٝ٘ٛیه اسصؽ داد ٜؿذ.

مقذار تارش (ٔ :)piتذاِٚتشیٗ  ٚدس ػیٗ حاَ ٔٙاػثتشیٗ

خاک ) :(Osتٙٔ ٝظٛس تٟیٝی ٘مـٝی خان ٔٙغمٝی ٔٛسد

سٚؿٟای ٔحاػثٝی ٔمذاس تاسؽ حٛض ٝای اص عشیك تشػیٓ
٘مـٝی ٕٞثاساٖ ٔیؼش ٔی ٌشدد ،تهذیٗ ٔٙظهٛس الهذاْ تهٝ
تشػیٓ ٘مـٝی ٕٞثاساٖ جٟت ٔحاػثٔ ٝمذاس تاسؽ ٔٙغمٝ
ٔٛسد ٔغاِؼٌ ٝشدیذ .دس ٘تیج٘ ،ٝمـ ٝای و ٝتٕاْ حٛضهٝی
آتخیهض سا دس تهش ٌشفته ٚ ،ٝداسای ٔمیهاع  ٚسله ْٛاستفهاػی
ٔٙاػة اػت (ؿثی ٝسلٔٛی تاسؽ ( )drmو ٝجٟت تشػهیٓ
تٟتش خغٛط ٕٞثاساٖ اِضأی اػهت .تؼهذ اص تٟیهٝی ؿهثیٝ
سلٔٛی تاسؽ (ٙٔ )drmغمٝی ٔٛسد ٔغاِؼ ،ٝعثم ٝتٙهذی ٚ
اسصؽ ٌزاسی ؿذ٘ ٚ ،مـٝی ٔمذاس تاسؽ ) (pqتٟیٌ ٝشدیذ.
ٔمذاس تاسؽ ) (pqتهشای ٔٙغمهٝی ٔهٛسد ٔغاِؼه ٝدس سدٜی
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ٔ 400-800یّی ٔتش دس ػهاَ لهشاس داسد وه ٝداسای اسصؽ
ٔ 0.3ی تاؿذ (جذ.)2 َٚ
توسیع سمانی تارش( : )piػأُ  Piتٛصیغ صٔا٘ی تهاسؽ سا
دس یهه دٚسٜی صٔهها٘ی ٔؼههیٗ دس ٘ظههش ٌشفتهه ٚ ٝاص ایههٗ سٚ
ٕ٘ایاٍ٘ش ؿذ تاسؽ ٔی تاؿذ (ٚیاع  .)2006،تهٙٔ ٝظهٛس
تٟیٝی ٘مـ ٝتٛصیغ صٔا٘ی تاسؽ ،تشای ٞهش ایؼهتٍا ٜتهاساٖ
ػٙجی تش عثك ٕ٘ایـٙأٝی ػ ْٛدس جهذٔ )1( َٚحاػهثٝ
ٔی ؿذ .تؼذ اص تٟیهٝی ٔجٕٛػهٝی اعالػهاتی دس ٔحهیظ
اوؼُ ،ت ٝؿىُ لاتُ لث َٛدس ٔحیظ  GISتثهذیُ ٌشدیهذ،
ػپغ تا دس ٖٚیاتی  ٚعثم ٝتٙذی  ٚاسصؽ ٌزاسی٘ ،مـٝی
تٛصیغ صٔا٘ی تاسؽ تٟی ٝؿذ .تٛصیغ صٔا٘ی تاسؽ تهشای وهُ
ٔٙغمٝی ٔٛسد ٔغاِؼ ٝدس سدٜی <ٔ 10یّهی ٔتهش تهش سٚص،
و ٝداسای اسصؽ ٔ 0.6ی تاؿذ .لشاس ٌشفت .دس ٟ٘ایت ٘مـ-ٝ
ی ٔمذاس تاسؽ تشای ٔٙغم ٝتٟی ٝؿذ ،ا٘ذاصٜی تاسؽ تهشای
حٛضٝی تمیغ دس سدٜی خیّی وٓ لشاس داسد (ؿىُ.)8
نقطهی آسية پذیزی تا کارتزد روش :COP
ٕٞاٖ عٛس و ٝدس تهاال اؿهاس ٜؿهذ ،دس ایهٗ تحمیهك ،تهٝ
ٔٙظٛس اسصیاتی آػیة پزیشی آتخهٛاٖ تمیهغ اص سٚؽ COP
٘یض تٟش ٜتشدیٓ و ٝاص ساتغٝی ( )1اػتفاد ٜؿهذ؛ ایهٗ ٕ٘ایهٝ
تشای ٔٙغمه ٝتهیٗ  0.5تها  12تهٛد ٚ ٜته ٝچٟهاس عثمهٝی
آػیةپزیشی صیادٔ ،تٛػظ ،خیّی وٓ  ٚوهٓ تمؼهیٓ ٔهی-
ٌشدد .تغٛس وّی  9.7دسكذ دس ٔحهذٚدٜی آػهیة پهزیشی
صیاد ،حذٚد  50دسكذ حٛض ٝدس ٔحذٚدٜی آػیة پهزیشی
ٔتٛػظ ،حذٚد  25.6دسكذ حٛضه ٝداسای آػهیة پهزیشی
وٓ 14.6 ،دسكذ حٛض ٝدس ٔحذٚدٜی آػیة پزیشی خیّی
وٓ لشاس داسد.
ؿىُ(٘ )9مـٝی آػیة پزیشی آتخهٛاٖ تمیهغ سا تاوهاستشد
سٚؽ ٘ COPـاٖ ٔی دٞذ .تا تٛج ٝت ٝایهٗ ؿهىُ٘ ،هٛاحی
ؿٕاِی حٛض ٝوٙٔ ٝغثك تش ػاص٘ذ چٕٗ تیذ اػت ت ٝػّت
پٛؿؾ ٘اصن خان آػهیة پهزیش تهش اص تمیهٝی لؼهٕتٟای
ٔٙغم ٝتٛد ٚ ،ٜتخـٟای جٛٙب حٛض ٝداسای آػیة پزیشی
خیّی وٕی اػت .ایٗ أش ٔی تٛا٘ذ ت ٝدِیُ جهٙغ پّٕه-ٝ
ػٍٟٙا  ٚضخأت خان دس لؼٕت ٔضتٛس تاؿذ.
نتيجه گيزی
دس ایههٗ تحمیههك تهها اػههتفاد ٜاص  ٚ GISػ هٙجؾ اص دٚس
آػهیة پهزیشی آتخهٛاٖ واسػهتی تمیهغ تاوههاستشد د ٚسٚؽ

 COP ٚ PaPRIKaاسصیاتی ؿذ ،ت ٝایٗ كٛس و ٝػأّٟهای
ایٗ د ٚسٚؽ دس ٔحیظ  GISتٟی ،ٝاسصؽ ٌزاسی ،عثمه-ٝ
تٙذی ٕٞ ٚپٛؿا٘ی ؿذ٘ذ؛ دس ٘تیج٘ ٝمـٝی ٟ٘ایی آػهیة-
پزیشی آتخٛاٖ ٔزوٛس حاكُ ٌشدیذ.
تشعثهك ٘تهایج تهٝدػهت آٔهذ ٜاص وهاستشد سٚؽ PaPRIKa
ٔٙغمٝی ٔٛسد ٔغاِؼ ٝاص ٘ظش ٔیضاٖ آػیة پزیشی ته ٝػهٝ
سدٜی خیّی صیاد ،صیاد ٔ ٚتٛػظ پ ٟٝٙتٙذی ٌشدیذ و ٝتهٝ
تشتیة  8.9دسكذ 63.8 ،دسكذ  27.2 ٚدسكهذاص ٔؼهاحت
ٔٙغم ٝسا دس تشٌشفت ٝا٘ذ.
ٕ٘ایٝی ؿاخق COPتشای ٔٙغمٝی ٔٛسد ٔغاِؼ ٝتیٗ 0.5
تا ٔ 12تغیش ٔی تاؿذ؛ تٙاتشایٗٔ ،حهذٚدٜی ٔضتهٛس اص ٘ظهش
آػیة پزیشی ت ٝچٟاس سدٜی ٔختّف پ ٟٝٙتٙذی ٌشدیذ وٝ
ػثاستٙذ اص :آػیة پزیشی صیادٔ ،تٛػظ ،وٓ  ٚخیّی وٓ وٝ
ت ٝتشتیة 9.8دسكذ50،دسكذ25.6 ،دسكذ  14.6 ٚدسكذ اص
ٔؼاحت ٔٙغم ٝسا دس تش ٌشفت ٝا٘ذ.
تٙاتشایٗ ،تغییشا ٔیضاٖ آػیة پهزیشی تها صٔهیٗ سیخهت-
ؿٙاػی واسػت ٔٙغم٘ ٚ ،ٝیض تا ٔیضاٖ تٛػؼٝی واسػت آٖ
استثاط ٔؼتمیٕی داسد ،چه٘ ٝهٛاحی داسای آػهیة پهزیشی
خیّی صیاد  ٚصیاد ،دس ٔٙغمٝی ٔٙغثك تا ٘هٛاحی واسػهتی
تٛػؼ ٝیافتٚ ٝالغ ؿذ ٜا٘ذ٘ .تهایج ته ٝدػهت آٔهذ ٜدس ایهٗ
پظٞٚؾ لاتُ ٔمایؼ ٝتا دیٍش ٘تایج تحمیما كٛس ٌشفتٝ
دس ایٗ صٔی ٝٙتٛدٔ ٚ ٜیتٛاٖ ٌفت و ٝد ٚسٚؽ PaPRIKa
 COP ٚداسای ٘تایج لاتُ لثِٛتشی ٘ؼثت ت ٝػایش سٚؿهٟای
اسصیهاتی آػههیة پهزیشی آتخٛاٟ٘ههای واسػهتی ٔههی تاؿهٙذ.
سیختٟای واسػتی ت ٝدِیهُ ا٘تمهاَ ػهشیغ آِهٛدٌی٘ ،مهؾ
ا٘ىاس٘اپزیشی سا دس تاال تٛدٖ ا٘ذاصٜی آػیة پزیشی ٔٙغمهٝ
داس٘ذ .دس ایٗ ساػتا الذأا ٔذیشیتیٔ ،ا٘ٙذ تؼیهیٗ حهشیٓ
ػههٛساخٟای تّههغ  ٚجّههٌٛیشی اص ٚسٚد ػٛأههُ آالیٙههذ،ٜ
تخلههٛف آِٛدٌیٟههای ٘اؿههی اص فؼاِیتٟههای دأپههشٚسی،
جٌّٛیشی اص تخشیة جٍّٟٙا  ٚفشػایؾ خان ٔٙغم ٝتهشای
حفهظ ٚیظٌیٟهای آب  ٚصٔهیٗ سیخهت ؿٙاػهی ٔٙغمههٚ ،ٝ
دسٟ٘ایههت ،تؼیههیٗ حههشیٓ آتخههٛاٖ تههشای اجههشای الههذأا
ٔذیشیتی  ٚحفاظتی اص آتخٛاٖ ،پیـٟٙاد ٔی ؿٛد.
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