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دَمیه وطست علمی ي آمًزضی کمیتٍ تحقیقات ضرکت آب مىطقٍ ای خراسان جىًبی با عىًان
«مطالعٍ ي اکتطاف در مىابع آب کارست ي سازوذَای سخت» در َفتٍ پژيَص برگسار ضذ

دّویي ًؾغت ػلوی ٍ آهَسؽی وویتِ تحمیمات ؽزوت آب هٌطمِ ای خزاعاى جٌَتی تا ػٌَاى "هطالؼِ ٍ اوتؾاف در هٌاتغ آب وارعت
ٍ عاسًذّای عخت"  ،تا حضَر هذیز ػاهل ٍ جوؼی اس هذیزاى ٍ پزعٌل ایي ؽزوت ٍ ّوچٌیي دوتز احوذ افزاعیاتاى ،هَعظ ٍ تٌیاًگذار
هزوش هلی وارعت ،تِ هٌاعثت فزارعیذى ّفتِ پضٍّؼ عال  92در هحل عالي وٌفزاًظ ؽزوت آب هٌطمِ ای اعتاى تزگشار گزدیذ.
دوتز افزاعیاتا ى ضوي اؽارُ تِ اّویت تحمیك ٍ پضٍّؼ در ؽٌاخت آتْای سیزسهیٌی وارعتی وؾَر گفت  :هشایای آتْای وارعتی ٍ
پزاوٌذگی آًْا ٍ ّوچٌیي تمغین تٌذی هحیط ّای وارعتی،اوتؾاف ٍ هٌْذعی آى اس جولِ
هثاحث هْوی ّغتٌذ وِ تایذ هَرد تَجِ لزار گیزد ٍ.ی در اداهِ تِ تَصیف ٍاصُ وارعت پزداخت
ٍ تیاى داؽت ٍ :اصُ وارعت در ٍالغ حاصل فزایٌذّای طثیؼی در داخل ٍ عطح پَعتِ سهیي اعت
وِ عثة اًحالل ٍ ؽىغتگی عٌگ ّای آّىی -دٍلَهیت-گچً-وه ٍ عایز عٌگْای لاتل
اًحالل هی ؽَد .
افزاعیاتاى تا تؾزیح هٌاتغ آب سیزسهیٌی ،تِ هٌاتغ آتزفتی ٍ هٌاتغ وارعت ٍ عاسًذ عخت ٍ ّوچٌیي اًَاع ردیاتْا اؽارُ وزد ٍ خاطز ًؾاى
وزد :وارتزد ردیاب اٍلیي تار در عال  1906در فزاًغِ تِ وار رفتِ اعت ٍ اهزٍسُ اعتفادُ اس تىٌیه ردیاتْا جْت حل هغایل آتؾٌاعی
تحت االرضی ،عزػت ٍ هغیز جزیاى فزار آب تذًِ عذّا وارتزد ٍعیؼی پیذا وزدُ اعت.
در اداهِ ایي ًؾغت هثاحثی اس لثیل خصَصیات ػوَهی ردیاتْا ٍ تزخی رٍاتط تؼییي همذار ردیاب  ،تخلخل ٍ اًَاع سایؾی آى ،تمغین
تٌذی ػَاهل ریغه ًَاحی وارعتی  ،دعتزعی تِ هٌاتغ آب وارعت،اًحالل پذیزی عٌگْای دٍلَهیت ٍ چؾوِ ّای وارعتی،رٍؽْای
تؼییي هحل چاّْای وارعتی ٍ ّوچٌیي دػاٍی در هٌاطك عاسًذّای وارعتی تؾزیح ؽذ .
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برگساری وطست علمی ضبکٍ َای اجتماعی؛فرصت،مخاطرٌ یا آمیسٌ ای از َر دي بٍ مىاسبت َفتٍ پژيَص

ًؾغت ػلوی تا ػٌَاى"ؽثىِ ّای اجتواػی؛فزصت،هخاطزُ یا آهیشُ ای اس ّز دٍ" ،تا حضَر هذیز ػاهل ؽزوت آب هٌطمِ ای خزاعاى
جٌَتی ٍ جوؼی اس پزعٌل در هحل عالي وٌفزاًظ ؽزوت آب هٌطمِ ای اعتاى تزگشار گزدیذ .
در ایي جلغِ هٌْذط ؽَرعتاًی ،هؾاٍر هذیز ػاهل ٍ هذرط ایي ًؾغت ضوي اؽارُ تِ هَضَع اتؼاد ؽثىِ ّای اجتواػی ٍ ّوچٌیي
رٍیىزد ٍ فلغفِ ؽثىِ ّای هجاسی گفت  :اًغاى هَجَدی اعت ،اجتواػی ٍ تذٍى حضَر در اجتواع اس ػْذُ پاعخگَیی تِ ًیاسّای
هتٌَع سًذگی خَیؼ تز ًوی آیذ.
ٍی ضوي تاویذ تز ایي وِ تیؼ اس یه لزى اعت وِ هزدم  ،ؽثىِ ّای هجاسی را هَرد اعتفادُ لزار هی دٌّذ افشٍد :اٍلیي عٌاریَی
هطزح ؽذُ جٌگ تىٌَلَصی ٍ تصوین گیزی اعت وِ ؽاهل هوٌَػیت  ،هحذٍدیت ٍ وٌتزل ٍ صذٍر هجَس تزای خَاؿ ٍ تغلین ؽذى
در تزاتز تىٌَلَصی هی تاؽذ  .ؽَرعتاًی عپظ تِ تثییي هَضَع فٌاٍری یا تىٌَلَصی پزداخت ٍ آى را ؽیَُ ٍ ؽگزد عاخت ٍ وارتزد
اتشار،دعتگاُ ّا ،هَاد ٍفزایٌذّای گزُ گؾای دؽَاری ّای اًغاى داًغت ٍ.ی ّوچٌیي ایٌتزًت را عاهاًِ ای جْاًی اس ؽثىِ ّای رایاًِ
ای تْن پیَعتِ هؼزفی وزد وِ اس پزٍتىل ایٌتزًتی اعتاًذاردی تزای خذهت رعاًی تِ هیلیاردّا وارتز در عزاعز جْاى اعتفادُ هی وٌذ.
ٍی در اداهِ ضوي اؽارُ تِ آهارّای ارائِ ؽذُ در عال ّای  ، 2012 ٍ 2002اعتفادُ اس ایٌتزًت را تِ تزتیة  46دلیمِ در رٍس ٍ  4عاػت
در رٍس اػالم ٍ تاویذ وزد :تاریخچِ ؽثىِ ّای اجتواػی ایٌتزًتی تا لالة اهزٍسی تزای اٍلیي تار در عال  1960در داًؾگاُ ایلی ًَیش در
ایالت هتحذُ آهزیىا هطزح ؽذ ٍ ؽیَُ هذرى آى در عال  1970تِ ًام ؽؼ درجِ راُ اًذاسی گزدیذ .
ؽَرعتاًی ّوچٌیي تِ اّذاف ٍ واروزدّای ؽثىِ ّای اجتواػی اؽارُ وزد ٍ اتزاس داؽت :در ؽثىِ ّای اجتواػی ّوَارُ اػضای ؽثىِ
تؾَی هی ؽًَذ.
تِ صَرت هغتمین یا غیز هغتمین تِ ؽزوت در فؼالیتْای ٍالؼی در سًذگی اجتواػی تحزیه ٍ ق
در پایاى ٍی تِ تَضیح فزصتْای ؽثىِ ّای اجتواػی ٍ ّوچٌیي هخاطزات ٍ پیاهذّای هٌفی آى پزداخت ٍ گفت:یىی اس تذاتیز هطلَب
تزای هصَى هاًذى اس آعیة ّای احتوالی ؽثىِ ّای اجتواػی ًظیز فیظ تَن یا ؽثىِ ّای هاَّارُ ای ،افشایؼ آگاّی ٍ اطالػات
وارتزاى ٍ آهَسػ تّذیذ ّای تالمَُ در چٌیي فضایی تا تىیِ تز گفتواى ٍ ادتیات همتضی رٍس جاهؼِ ایزاًی هی تاؽذ.
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در َفتٍ پژيَص سال 92

کتاب سذ در بیه داوص آمًزان دبیرستان دختراوٍ سما در بیرجىذ تًزیع ضذ

تِ هٌظَر آؽٌائی داًؼ آهَساى تا هٌاتغ آتی ٍ فزٌّگ عاسی در راعتای حفظ ٍ اعتفادُ صحیح اس ایي هٌاتغ  ،وتاب عذ ٍ الالم آهَسؽی تا
پیاهْای اطالع رعاًی در تیي داًؼ آهَساى دتیزعتاى دختزاًِ عوا (دٍرُ اٍل) تَسیغ ؽذ .در والط آهَسؽی وِ در ایي دتیزعتاى تزگشار
ؽذّ ،ذی هَعی سادُ وارؽٌاط تحمیمات ؽزوت آب هٌطمِ ای در خصَؿ ًحَُ اعتفادُ صحیح اس هٌاتغ آب ،راّْای صزفِ جَیی ٍ
جلَگیزی اس ّذر رفت آب تَضیحاتی را تزای داًؼ آهَساى ارائِ داد.
ٍی ضوي اؽارُ تِ اثزات هخزب تزداؽتْای تیزٍیِ اس هٌاتغ آب،اظْار داؽت :ؽزوت آب هٌطمِ ای تا تَجِ تِ ٍضؼیت آتی اعتاى توام
تالػ خَد را در جْت هذیزیت آب ّا ،وٌترل تزداؽت ّا ٍ الذاهات ػولی در خصَؿ جلَگیزی اس هصزف تی رٍیِ آب در حال حاضز
تِ وار تزدُ اعت.
ٍی یادآٍر ؽذ  :لشٍم تَجِ تِ آیٌذُ در تزًاهِ ریشی ّا ٍ اثز تخؼ تَدى فؼالیتْای فزٌّگی تِ خصَؿ در عٌیي طالیی یادگیزی ،ایي
ؽزوت را تز آى داؽت تا در اداهِ تزًاهِ ّایی وِ در عالیاى گذؽتِ تزای آیٌذُ عاساى تذارن دیذُ ؽذ ،اهغال ًیش تا ّوىاری ًْاد
آهَسػ ٍ پزٍرػ ،اّویت آب را تزای داًؼ آهَساى تیاى ًوایذ  .گفتٌی اعت در اتتذا ٍ اًتْای ایي والط ،پَیاًوایی آب ّای سیزسهیٌی
تِ ًوایؼ درآهذ.

