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چکیده
اػتفاد ٙاص ىیاٛآ داسٗیی تشای دسّآ تا تاسیخ صٕذىی تـش ْٛضّآ ت٘د ٙاػت .مـ٘س ایشآ
تٗ ٚیظ ٙاػتآ مشّآ اص ٍحاظ آب ٗ ٘ٛاییّ٘ ،قؼیت جغشافیایی ٗ تٖ٘ع ىیاٛی فشاٗآ ٗ صّیٖٚ
سؿذ ىیاٛآ داسٗیی ،ینی اص تٜتشیٔ ّٖاطق جٜآ جٜت تٍ٘یذ ىیاٛآ داسٗیی ّحؼ٘ب ّیؿ٘د.
ٛذف اص ایٔ ّطاٍؼّ ٚؼشفی تؼذادی اص ىٕ٘ٛٚای داسٗیی تخؾ جثاٍثاسص ؿْاٍی اػتآ مشّآ ٗ
ؿٖاخت قاتَیتٛای ّ٘ج٘د دس صّیٖ ٚىیاٛآ داسٗیی تخؾ جثاٍثاسص ؿْاٍی تّٖ ٚظ٘س دقت ٗ
ت٘ج ٚدس اّش تشٕاّٚسیضیٛای اجشایی ٗ اٍٗ٘یتٛای تحقیقاتی ّیتاؿذ .تخؾ جثاٍثاسص ؿْاٍی دس
اػتآ مشّآ اص پ٘ؿؾ ىیاٛی ّتٖ٘ػی تشخ٘سداس اػت .ایٔ تحقیق خالفٛای اػت اص ٕتایج
تحقیقات ىیاٛآ داسٗیی اػتآ م ٚطی آٓ تا جْغآٗسی آّاس ٗ اطالػات اص ّٖاتغ متاتخإٚای
ىیاٛآ داسٗیی اسائّ ٚیىشدد.

مقدمه
ایشآ داسای ینی اص غٖیتشیٔ فَ٘سٛای دٕیا ّیتاؿذ .تات٘ج ٚت ٚایٖن ٚدسصذ قاتٌ ت٘جٚی اص
ىٕ٘ٛٚای ىیاٛی ایشآ سا ىیاٛآ داسٗیی تـنیٌ ّیدٖٛذ ،ینی اص اٍٗیٔ ٗ ػْیقتشیٔ سٗاتط
إؼآ تا ّحیط ،اػتفاد ٙاص اسصؽٛای داسٗیی ىیاٛآ تشای سفغ ٕیاصّٖذیٛای خـ٘د ّیتاؿـذ
( .)Ahmad et al., 2015اّشٗص ٙت ٚدٍیٌ ػ٘اسض جإثی ٕاؿی اص اػتفاد ٙداسٗٛای ؿیْیایی،
سٗینشد ّشدُ ت ٚاػتفاد ٙاص داسٗٛای ىیاٛی افضایؾ یافت ٚاػت (احْذی٘ػفی ٗ اّیشیٕظاد،
 )1398تٚط٘سی م ٚآثاس داسٗیی ٗ ّ٘اسد اػتفاد ٙاص آٓ تش ٛیچنغ پ٘ؿیذٕ ٙیؼت ( Al-Snafi.,

نتایج و تحلیل
دس ایٔ پظٗٛؾ تؼـذاد  25ىٕ٘ـ ٚىیـاٛی تخؾ جثاٍثاسص ؿْاٍی اص ت٘اتغ ؿٜشػتآ جیشفت ّ٘سد
ّطاٍؼ ٚمتاتخإٚای قشاس ىشفت .مـ ٚتـ ٚتفنیـل ٕـاُ ػَْـیٕ ،ـاُ فاسػی ،فشُ صیؼتی ،دٗسٙ
صٕذىی ،إذاُ ّ٘سد اػتفاد ،ٙم٘سٗتیپ ٗ خ٘اف داسٗیی تؼییٔ ىشدیذّ .قایؼ ٚؿنٌ صیؼتی
ىیاٛـآ دس چيـٕ٘يی ىـزس اص ؿـشایط ٕاّؼاػذ دس ّٖطقـّ٘ ٚسد ّطاٍؼٕ ٚــآ ّـیدٛـذ مـٚ
فـشُٛـای صیؼـتی ْٛـیمشیپت٘فیت تا  64دسصذ (  16ىٕ٘ ،)ٚطئ٘فیتٛا تـا  16دسصـذ ( 4ىٕ٘،)ٚ
تشٗفیتٛا ٗ ماّفیتٛا ٛش مذاُ تا  4دسصذ ( 2ىٕ٘ )ٚاص ّٜـِتـشیٔ اؿـناً تیٍ٘٘طیـل ّٖطقـٚ
ٛؼتٖذ .اص ٕظش ػْـش سٗیــی  96دسصـذ چٖذػـاٍ 23( ٚىٕ٘ 8 ٗ )ٚدسصذ ینؼاٍ 2( ٚىٕ٘)ٚ
ّیتاؿٖذ .تشسػـی طیف جغشافیایی ىیاٛآ داسٗیی ّٖطقٕ ٚــآ ّـیدٛـذ  52دسصذ تٕ ٚاحیٚ
سٗیـی ایشإی  -تـ٘سإی 40 ،دسصـذ ػٖاصـش ّـتشك ایشإی  -ت٘سإی /اسٗپا  -ػیثشی 8 ٗ ،دسصذ
ػٖاصش ّـتشك ایشإی  -ت٘سإی ّ /ذیتشإٚای تؼَق داسٕذ .اص ٍحـاظ قؼـْتٛـای ّ٘سداػـتفادٙ
ىٕ٘ـٛٚـای ىیاٛی ،قؼْتٛای ّختَف تشهٛا ،ػشؿاخٛٚـای ىـَذاس ،ىٌٛا ،سیـٛٚا (غذ ،ٙسیضُٗ،
پیاص) ّی٘ٛٙا (دإٛٚا) تـشای دسّآ ٗ ّصاسف ػٖتی اػتفادّ ٙـی ؿـ٘د مـ ٚاص ایـٔ ّیـآ
تیـتشیٔ ّشت٘ط ت ٚتشه ٗ ىٌ اػت .ؿنٌ صیؼتی ٛش ىٕ٘ ٚدس ٛش اجتْاع ىیاٛی ّتفاٗت اػت مٚ
ْٛیٔ اختالفّ ،ثٖای ػاختاس اجتْاػات ىیاٛی ت ٚؿْاس ّیسٗد (ّثیٔ .)1360 ،ؿنٌ صیؼتی
ْٛیمشیپت٘فیت تا ػ 64 ِٜدسصذ فشاٗآتشیٔ ىٕ٘ ٚداسٗیی ّٖطق ٚسا تـنیٌ دادٙإذ .تٖ٘ع ىٕ٘ٚای
تاالی ْٛیمشیپت٘فیتٛا دس ّٖطق ٚم ٚت ٚدٍیٌ آب ٗ ٘ٛای ػشد ّٖطق ٚاػت ػثة ّقاّٗت تاالی
ىیاٛآ دس تشاتش ؿشایط دّای ػشد ّیؿ٘د (احْذی ٗ ْٛناسآ )1391 ،تٖاتشایٔ فشصت تشای سؿذ
ٗ احیای ىٕ٘ٛٚای ىیاٛی دس ایٔ ّٖطق ٚتؼیاس إذك اػت.

نتیجه گیری

2014; Ahmad et al., 2015; El-Darier et al., 2016; Hosseinzadeh et al., 2019

) .جایيا ٙاػتفاد ٙاص ىیاٛآ داسٗیی دس تاٗس ٗ فشٖٛو ّشدُ ٗ ىشایؾ سٗصافضٗٓ جٜإی تٚ
اػتفاد ٙاص تشمیثات طثیؼی اص جَْٕ ٚقاط ق٘ت ٗ فشصتٛای پیـشٗی صّیٖ ٚىیاٛآ داسٗیی
ّیتاؿذ ٗ ،آّاسٛای اسائ ٚؿذ ٙاص ػ٘ی مـ٘سٛای پیـشفتٕ ٚیض ّؤیذ ایٔ ٕنت ٚاػت م ٚدسصذ
قاتٌ ت٘جٜی اص داسٗٛای ػشض ٚؿذ ٙدس ایٔ مـ٘سٛا ّٖـأ داسٗیی داسٕذ ( Alrekabi1and
 .)Hamad., 2018; Chakradhari et al., 2019تشاػاع ىضاسؽ ػفیذمٔ ()1387

حذٗد ٛ 66ضاس ٛنتاس اص اساضی مـاٗسصی مـ٘س ت ٚمـت ىیاٛآ داسٗیی اختصاف داسد ٗ
تیـتشیٔ اقالُ صادساتی ىیاٛآ داسٗیی ،اص ػشصّٖ ٚاتغ طثیؼی جْغآٗسی ّیؿٕ٘ذ.
تشٕاّٚسیضی اصٍ٘ی تشای ت٘ػؼ ٚفؼاٍیتٛا دس تخؾ ىیاٛآ داسٗییٕ ،یاصّٖذ تشسػی دقیق
ٗضؼیت ّ٘ج٘د ،ؿٖاخت مافی پتإؼیٌٛای ّ٘ج٘د دس ػشصٛٚای صساػی ٗ ّٖاتغ طثیؼی
ت ٚػٖ٘آ خاػتيا ٙاصَی ىٕ٘ٛٚای تّ٘ی مـ٘س ٗ ْٛچٖیٔ ؿٖاخت صحیح ّحذٗدیتٛا ٗ
چاٍؾٛا اػت ٛذف اص ایٔ تحقیق ،ؿٖاخت تشخی ىیاٛآ داسٗیی ػشصٛٚای ّشتؼی ّٖطقٚ
جثاٍثاسص ؿْاٍی اػتآ مشّآ ت٘د ٙتا تت٘آ اطالػات پایٚای ّْٜی دس اختیاس ّحققآ قشاسداد ٗ
آىاٛی اػتفاد ٙاص ىیاٛآ ػٖتی دس ّٖاطق ّختَف اّنآ یافتٔ داسٗٛای جذیذ تشای تشخی اص
ىشدد.
تیْاسیوٛا فشاِٛ
روش ها
مواد
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تحقیقات ٕـآ ّیدٛذ م ٚتخؾ جثاٍثاسص ؿْاٍی اص ٕظش ىؼتشؽ ٗ پشامٖذىی ىیاٛآ
داسٗیی ٗ فشآٗسدٛٙای فشػی تؼیاس غٖی ٗ داسای اسصؽ اقتصادی صیادی اػت م ٚتا اػتفادّ ٙؼقً٘
ٗ ّٖطقی ّیت٘آ تٕ ٚح٘ ؿایؼتٚای اص آٓٛا اػتفادْٕ٘ ٙد .آٗیـٔ ،پٕ٘ ٗ ٚدسّّْٖٜ ٚتشیٔ ٗ
پشماستشدتشیٔ ىیاٛآ داسٗیی دس تیٔ ّشدُ تخؾ جثاٍثاسص ؿْاٍی ّیتاؿٖذ م ٚدس دسّآ طیف
ٗػیؼی اص تیْاسٛای سایج ماستشد ػٖی داسٕذ .ایٔ ىیاٛآ داسٗیی ت ٚػَت داسا ت٘دٓ تشمیثاتی چ٘ٓ
ماسٗإً٘،تیًْ٘ ،آستْیضیٔ ٗ تشمیثات فٍٖ٘ی تص٘ست ػَْی ٗ تخصصی اثشتخـی ٗ قذست دسّإی
آٓٛا ٕیض ثاتت ؿذٙاػت .إجاُ ایٔ پظٗٛؾ ىاّی ّثثت دس جٜت ؿٖاخت ٛش چ ٚتٜتش ىیاٛآ
داسٗیی ٗ ٕیض ت٘إْٖذیٛای تخؾ جثاٍثاسص ؿْاٍی دس اّش ؿٖاػایی ىیاٛآ داسٗیی ٗ فشآٗسدٛٙای
جٖثی آٓٛا جٜت اػتفاد ٙدس صٖایغ تثذیَی اػتْٛ .چٖیٔ دس پی آٓ ّیت٘آ تذاتیشی دس جٜت
حفع ٗ احیای ىٕ٘ٛٚای داسٗیی ،تشداؿت اصٍ٘ی ،ماسآفشیٖی ٗ تجاسیػاصی اتخار ْٕ٘د.
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