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 -1مقدمه
دس هحذٍُ ّبی دضت سشصهیي پٌْبٍس ایشاى ،ثذلیل افت سطح آة صیشصهیٌی ،فشًٍطست صهیي اص چٌذ دِّ گزضتِ دس حبل سخ
دادى است .ثشسسی ّبی هتؼذد دس وطَسّبی هحتلف ًیض ًطبى دادُ است وِ ػوذُ تشیي ػبهل فشًٍطست صهیي ،افت سطح
آة صیشصهیٌی هی ثبضذ .دس گستشُ ایشاى صهیيً ،شخ ٍ آٌّگ فشًٍطست دس همبیسِ ثب وطَسّبی دیگش ،ثبالست .ثشسسی اػذاد
فشًٍطست صهیي دس دضت ّبیی هبًٌذ سفسٌدبى ،تْشاى ،وجَدسآٌّگ ّوذاى ،هحذٍدّبی ٍسیؼی اص استبى خشاسبى سضَی،
دس دضت ّبی ٍساهیي ،اضتْبسد ٍ ضْشیبس ًطبى هی دّذ وِ همبدیش ثبالئی ثشای ًشخ هتَسط سبالًِ فشًٍطست دس ایي ًَاحی
هی تَاى اختػبظ داد .هطبلؼبت دٍسسٌدی ،ثشسسی همبدیش ایستگبُ ّبی صهیٌی ٍ ثشداضت ّبی تشویجی فشای هطبلؼبت
فشًٍطست صهیي ،ثبال ثَدى ًشخ فشًٍطست سا ثشای گستشُ ّبی ٍسیؼی اص هحذٍدُ ّبی دضتی ایشاى ثِ اثجبت هی سسبًذ.
خطىسبلی ّبی هوتذ چٌذیي سبلِ اخیش دس وطَس اص یه سَ ٍ استحػبل ثی سٍیِ آة ّبی صیشصهیٌی اص سَی دیگش دست ثِ
دست ّن دادُ ٍ هَخت افت ضذیذ سطح آة ّبی صیشصهیٌی دس آثخَاى ّبی وطَس گشدیذُ است .دس دضت ّبئی هبًٌذ
فبهٌیي ّوذاى ،هؼیي آثبد ٍساهیي ،وشهبى ،فبسع ،اغفْبى ٍ  ...هیضاى افت سطح آة گبُ ثِ ثیص اص  111هتش ظشف هذت
 01- 01سبلِ سسیذُ است ،آة ّبی صیش صهیٌی ثب اضغبل فضبی ثیي داًِ ّبی ّب خبن ٍ آثشفت ،هَخت ایدبد فطبس حفشُ
ای ثِ سوت ثیشٍى ٍ اطشاف خَد ٍ ایدبد همبٍهت دس ثشاثش فطبس ٍ فطشدگی ًبضی اص ٍصى الیِ ّبی فَلبًی هی ضَد .ثب پبئیي
افتبدى تذسیدی سطح آة صیش صهیٌی ،فطبس حفشُ ای ًبضی اص ٍخَد آة صیشصهیٌی ثشداضتِ ضذُ ٍ خبن ٍ آثشفت هتشاون ٍ
هتشاون تش هی ضَد .ایي پذیذُ دس سطح صهیي اثش خَد سا ثػَست فشًٍطست صهیي هی گزاسد ٍ دس دسٍى الیِ ّبی صیشیي ًیض،
ًفَرپزیشی ٍ تخلخل آثشفت سا اص ثیي ثشدُ ٍ هَخت اص دست سفتي تذسیدی پتبًسیل رخیشُ آة آثشفت ّب هی ضَد .اگش چٌیي
سٍالی استوشاس داضتِ ثبضذ ،آثخَاى ّب ،خبغیت خزة ٍ رخیشُ آة سا اص دست دادُ ٍ دضت ّب اص ثیي خَاٌّذ سفت ،سٍاًبة
ّبی ًبضی اص ثبسًذگی دس سطح صهیي خبسی گطتِ ٍ سیالة ّبی ًبضی اص آى هَاد هغزی سطح خبن سا خَاّذ ضست .دضت
ّبی حبغلخیض ثِ اساضی فبلذ استؼذاد وطبٍسصی تجذیل ٍ وطبٍسصی وطَس آسیت ٍ لطوِ خذی خَاّذ دیذ .ثٌبثشایي یىی اص
هْوتشیي ضشٍست ّبی استشاتظیه وطَس ،پشداختي ثِ هَضَع فشًٍطست صهیي ٍ اسصیبثی سیسه ّبی هتؼذد آى است.
الصم ثزوش است وِ ضیَُ ّبی آثیبسی ثسیبس لذیوی غشلبثی ٍ وطت هحػَالة آة ثش ،اص ػوذُ تشیي دالیل استحػبل ثی
سٍیِ آة ّبی صیشصهیٌی استٍ .خَد چبُ ّبی فبلذ هدَص ًیض یىی دیگش اص دالیل هػشف وٌتشل ًطذُ آة ّبی صیشصهیٌی
است ،آهبس ّبی هَخَد ًطبى هی دّذ وِ ثؼٌَاى هثبل ػالٍُ ثش حذٍد  01111حلمِ چبُ داسای هدَص حذٍد  01111حلمِ
چبُ غیشلبًًَ ی ًیض فمط دس استبى تْشاى ٍخَد داسد وِ دس هَسد هیضاى استحػبل آة صیشسطحی آًْب هذیشیتی ٍخَد ًذاسد ٍ
چٌیي ٍضؼیتی ثشای وطَس خطه ٍ ًویِ خسىی هبًٌذ ایشاى ثسیبس ًگشاى وٌٌذُ است .ثبیذ ّوچٌیي روش وشد وِ ػالٍُ ثش
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الذاهبت خذی دس خػَظ هذیشیت سختىَضبًِ ٍ خذی ٍ سختگیشاًِ هػشف آة صیشصهیٌی ،ضشٍست داسد دس خػَظ
هػشف آة چبُ ّبی داسای هدَص ًیض ثبصًگشی اسبسی غَست پزیشدً ،ػت وٌتَسّبی َّضوٌذ هختع چبُ ّبی آة هی
تَاًذ دس ایي صهیٌِ ثسیبس وبسسبص ثبضذ.
سیسه ّبی ًبضی اص فشًٍطست صهیي ،ػالٍُ ثش وطبٍسصی ،هحیط صیست ٍ هٌبثغ طجیؼی ،صیشسبخت ّب ٍ سىًَتگبُ ّب سا ًیض
تْذیذ هی وٌذ .فشًٍطست صهیي هَخت ایدبد اًحٌب دس لَلِ ّبی اًتمبل آة ٍ فبضالةً ،فت ٍ گبص ٍ ًبپبیذاسی پی دول ّبی
ثشق فطبس لَی گشدیذُ ٍ دس دساص هذت هَخت گسیختگی آًْب خَاّذ ضذ .اثشات فشًٍطست صهیي دس هسیش ساُ آّي ٍ ثضسگشاُ
ّب ٍ دس هحذٍدُ ّبی فشٍدگبّی ثسیبس هْن ٍ گبُ هخشة است .فشًٍطست صهیي دس خبن ّبی ٍاگشاّ ،وشاُ ثب ثشٍص ضىبف
ّبی هوتذ ٍ طَیل ٍ ثشٍص فشسبیص تًَلی ضذُ ٍ هَخجبت ایدبد فشٍسیضش ّبی خطی هی گشدد .اگش چٌیي حبدثِ ای دس
هسیش صیشسبخت ّب ٍ ضشیبى ّبی حیبتی سخ دّذ ،حَادث ًبگَاسی ثیبس خَاّذ آهذ.
فشًٍطست صهیي دس هحیط ّبی ضْشی هَخت ایدبد تشن ٍ ضىبف دس سبصُ ّب ٍ سبختوبى ّب ضذُ ٍ دس اداهِ هَخجبت
تخشیت آًْب سا فشاّن هی آٍسد .ػالٍُ ثش ایي ،پی ٍ سبختوبى ّبی تشن خَسدُ ،فبلذ همبٍهت الصم دس ثشاثش صلضلِ ّب ثَدُ ٍ
هوىي است ثب سخذاد صهیي لشصُ ّبی هتَسط ًیض هتحول تخشیت گستشدُ ضًَذ.
ًَضتبس حبضش دس یه ًگشضی والى ،ثِ تطشیح سیوبی ولی سیسه هَسد اًتظبس ًبضی اص فشًٍطست صهیي دس هحیط ّبی
ضْشی هی پشداصد .دس هَسد هٌبطك سٍستبئی ًیض دس ًَضتبسّبی ثؼذی ،هطبلت هْوی اسائِ خَاّذ ضذ.
 -2اطالعات پایه
ثشای اسائِ سیوبئی اص سیسه فشًٍطست صهیي دس هحیط ّبی ضْشی ایشاى ،ثش سٍی دٍ اطالػبت پبیِ تىیِ ضذُ است .یىی
اص اطالػبت هْن لبثل استٌبدً ،مطِ صٍى ّبی فشًٍطست دس سطح وطَسی است وِ تَسط هْطبدًیب ٍ ّوىبساى( سبصهبى
صهیي ضٌبسی ٍ اوتطبفبت هؼذًی وطَس) تْیِ ضذُ است .دس ایي ًمطِ ثب تَخِ ثِ هیضاى ٍ ًشخ فشًٍطست صهیي ،پٌِْ ثٌذی
ثػَست صٍى ّبی پٌدگبًِ ثؼول آهذُ است ،پٌِْ ّبی ثب خطش ثسیبس صیبد ،صیبد ،هتَسط ،ون ٍ خیلی ون دس ایي ًمطِ
ثػَست طیف سًگی اص ّوذیگش تفىیه یبفتِ است .ایي ًمطِ ،یىی اص ًمطِ ّبی لبثل استٌبد دس وطَس ثَدُ ،اهب اًدبم
هطبلؼبت خضئی تش ٍ اسائِ اسلبم ٍ اػذاد سا ثشای سبیت ّبی هٌْذسی هٌتفی ًوی وٌذ ٍ ضشٍست داسد ثشای سبیت ّب ٍ
هسیشّب هْن ،هطبلؼبت خضئی تش اًدبم یبفتِ ٍ همبدیش ووی ٍ ػذدی خْت طشاحی ّبی فٌی اسائِ گشدد .ثش سٍی ایي ًمطِ دس
سطح وطَسی ،هَلؼیت ولیِ ضْشّبی وطَس ثشّن ًْطتِ ضذ ٍ تاللی هَلؼیت ّبی ضْشی ثب صٍى ّبی ثب خطش فشًٍطست
صهیي ثذست آهذ(ضىل .)1ػالٍُ ثش ًمطِ ًطبى دادُ ضذُ دس ضىل ،1الالم آهبسی سبل ً 1030یض اطالػبت پبیِ دیگش
هطبلؼبت حبضش سا تطىیل دادُ است .ثش اسبع آهبس سبل  ،1030خوؼیت ضْشی ٍالغ ثش صٍى ّبی فشًٍطست صهیي ،تؼذاد
ٍاحذّبی هسىًَی ٍ ًیض تؼذاد ٍاحذّبی هسىًَی فبلذ اسىلت استخشاج گشدیذٍ .اضح است وِ هطبثِ ایي هطبلؼِ سا ثبیذ
ثشای هٌبطك سٍستبئی ًیض اًدبم داد وِ دس اداهِ ًتبیح آى ًیض هٌتطش خَاّذ ضذ .دس ایٌدب الصم ثِ یبدآٍسی است وِ آهبسگیشی
ًفَع ٍ هسىي دس دٍسُ ّبی اخیش ثػَست  0سبلِ است ٍ لزا آخشیي اهبس دس سطح وطَسی ٍ سسوی هٌتطش ضذُ ،آهبس ًفَع
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ٍ هسىي سبل  1030ثَدُ وِ دس ایي هطبلؼِ هجٌبی وبس لشاس گشفتِ است.
ثش هجٌبی آهبس سبل  ،1030دس  01استبى وطَس ،خوؼیتی ثشاثش ً 091،309،93فش صًذگی هی وٌٌذ وِ دس 000،103،10
ٍاحذ هسىًَی داسای اسىلت ٍ ٍ 510،910،3احذ هسىًَی فبلذ اسىلت سىٌی گضیذُ اًذ .استبى تْشاى تْشاى داسای
ثیطتشیي خوؼیت ٍ تشاون خوؼیتی(ثذلیل لشاسگیشی ضْش تْشاى دس آى) دس وطَس هی ثبضذ.

شکل -1وقشٍ پُىٍ تىذی فزيوشست در کشًر ي جاومائی مزاکش شُزی تز ريی آن

 -0روش کار
دس ایي هطبلؼِ اص سٍی ًمطِ وطَسی تْیِ ضذُ ثشای فشًٍطست صهیي دٍ پٌِْ خطش ثسیبس ثبال ٍ خطش ثبال تفىیه ضذ .ثٌظش
هی سسذ فشًٍطست صهیي دس ایي صٍى ّب آسیت سسبى خَاّذ ثَد ٍ اص دیذگبُ الذاهبت وبّص سیسه ضشٍست داسد تب هَسد
تَخِ خذی لشاس گیشًذ .ثٌبثشایي سٍش وبس توشوض ثش سٍی صٍى ّبی خطش ثسیبس ثبال ٍ ثبالی فشًٍطست صهیي ثَدُ وِ ثش سٍی
آى هَلؼیت ّبی ضْشی اًذاختِ ضذ( دس ایي هطبلؼِ دٍ صٍى خطش ثسیبس ثبال ٍ صٍى خطش ثبال ثؼٌَاى هحذٍدُ ّب ٍ یب پٌِْ
ّبی ثب خطش ثبالی فشًٍطست دس ًظش گشفتِ ضذُ اًذ ٍ اص یه ٍاطُ ثشای آًْب استفبدُ ضذُ است) .دس هحذٍدُ  15استبى
وطَس هحذٍدُ ّبی خطش ثبالی فشًٍطست صهیي گستشش داسد .دس فبص ثؼذی هحذٍدُ ّبی ضْشی( دس ایي هطبلؼِ ٍ دس ایي
هشحلِ فمط سٍی ه ٌبطك ضْشی وبس ضذُ است ٍ هحذٍدُ ّبی سٍستبئی دس اداهِ هَسد هطبلؼِ لشاس خَاّذ گشفت) ٍالغ دس
استبى ّبیی وِ دس آًْب پٌِْ ّبی خطش ثبالی فشًٍطست صهیي گستشدگی داضتِ ثش سٍی صٍى ّبی خطش ثش ّن ًْبدُ ضذًذ.
ضْشّبی ٍالغ ثش صٍى ّبی خطش تفىیه ضذ ٍ اص سٍی خذاٍل آهبسی اطالػبت آًْب استخشاج گشدیذ .دس ایي هطبلؼِ ثش سٍی
ٍاحذّبی هسىًَی فبلذ اسىلت ثذلیل آسیت پزیشی ثبالی آًْب دس ثشاثش فشًٍطست صهیي ثؼٌَاى یىی اص فبوتَسّبی هْن
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اٍلَیت ثٌذی هىبًی تبویذ ضذُ است .ثب دس ًظش گشفتي تؼذاد خوؼیت ٍ تؼذاد ٍاحذّبی هسىًَی ٍالغ ثش سٍی پٌِْ ّبی ثب
خطش ثبالی فشًٍطست صهیي اٍلَیت ثٌذی استبى ّبی وطَس ثش اسبع سیسه فشًٍطست صهیي اًدبم یبفت .دس ایي استبى
ّبی ضشٍست داسد الذاهبت اضطشاسی دس دستَس وبس سبصهبى ّب ٍ ًْبدّبی هختلف لشاس گیشد دس غیش ایٌػَست ،ػالٍُ ثش
دضت ّب ،وطبٍسصی ٍ هحیط صیست ،سىًَتگبّی خوؼیتی وطَس ًیض ثب آسیت ّبی غیش لبثل خجشاًی ٍاخِ خَاّذ ضذ .ثبیذ
روش ًوَدوِ آثبس ًبضی اص فشًٍطست صهیي ،تذسیدی ٍ ثطئی ّستٌذ ٍ ضبیذ ثِ ّویي دلیل ضشٍست الذاهبت خذی ٍ
اضطشاسی ًضد افشاد ٍ هسئَالى ثِ آى غَستی وِ ثبیذ ،احسبع ًوی ضَد وِ هٌبست است ثب تطشیح خضئیبت ػَالت ًبضی اص
فشًٍطست صهیي تَسط هتخػػبى ،فضبی هٌبسجی ثشای الذاهبت وبّص سیسه فشًٍطست صهیي دس وطَس ایدبد ضذ ٍ
ًَضتبس حبضش ًیض هجتٌی ثش ایي سٍیىشد ثِ ًگبسش دس آهذُ است.
 -4نتایج
ثشهجٌبی ًْطِ پٌِْ ثٌذی خطش فشًٍطست صهیي(ضىل ،)1هطخع ضذ وِ اص  01استبى وطَس ،دس هحذٍدُ  15استبى صٍى
ّبی ثب خطش ثبالی فشًٍطست صهیي گستشش یبفتِ است .اسبهی ایي استبى ّب دس خذٍل  1آٍسدُ ضذُ است.
جذيل -1اسامی استان َای درتزداروذٌ پُىٍ َای تا خطز تاالی فزيوشست سمیه

ثش هجٌبی هطبلؼبت اًدبم یبفتًِ ،تبیح حبغل ثب اسائِ ًوَداسّبیی ثتشتیت صیش ثیبى هی ضَد:
 -1-4تؼذاد شُزَای ياقغ در پُىٍ َای خطز تاالی فزيوشست سمیه در استان َا
ثشاسبع ثشّن ًْص صٍى ّبی خطش ثبالی فشًٍطست صهیي ٍ هَلؼیت ضْشّب ،هطخع گشدیذ وِ استبى اغفْبى ثب 01

نگرشی بر ریسک فرونشست زمین در پهنه های شهری ایران

دکتز ػلی تیت اللُی t.me/Dr_AliBeitollahi

ضْش ٍالغ ثش پٌِْ ّبی ثب خطش ثبالی فشًٍطست صهیي دس سدیف اٍل اص لحبظ تؼذاد سىًَتگبُ ّبی ضْشی است ٍ دس پی ایي
استبى ،استبى ّبی تْشاى ثب  01ضْش ،وشهبى ثب  ٍ 00خشاسبى سضَی ثب  04ضْش دس ستجِ ّبی ثؼذی اًذ(ضىل.)0

شکل -2ومًدار تؼذاد شُزَای ياقغ تز پُىٍ َای تا خطز تاالی فزيوشست سمیه در استان َای کشًر

 -2-4تؼذاد جمؼیت ساکه در شُزَای ياقغ در پُىٍ َای خطز تاالی فزيوشست سمیه در استان َا
ػالٍُ ثش تؼذاد ضْشّب ثب ولیِ اهىبًبت ٍ صیشسبخت ّبیص ،هَضَع هْوتش تؼذاد خوؼیت سبوي دس هدبٍست ٍ یب ثش سٍی پٌِْ
ّبی فشًٍطست صهیي است .تؼذاد خوؼیتی ثٌَثِ خَد هؼشف ٍالؼیت ّبی هختلفی است .تؼذاد خوؼیت ،یؼٌی ،تؼذاد
سبختوبى ،صیشسبخت ّب ٍ  ٍ ..لزا دس اسصیبثی ّبی سیسه اّویت ثسضائی داسد .ثش اسبع تؼذاد خوؼیت ضْشی ٍالغ دس پٌِْ
ّبی ثب خطش ثبالی فشًٍطست صهیيً ،وَداس ضىل  0تْیِ ضذُ است.
ثش اسبع تؼذاد خوؼیت ضْشی ،استبى ّبی تْشاى ،خشاسبى سضَی ،اغفْبى ،الجشص ،وشهبى ٍ لن ّشوذام ثب خوؼیتی ثبالی 1
هیلیَى ًفش دس سدیف استبى ّبی ثب سیسه خوؼیتی ثبالی دس هؼشؼ خطش فشًٍطست صهیي لشاس داسًذ.

شکل -3ومًدار جمؼیت ساکه در شُزَای ياقغ تز پُىٍ َای تا خطز تاالی فزيوشست سمیه در استان َای کشًر
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 -3-4تؼذاد ياحذَای مسکًوی فاقذ اسکلت ياقغ در پُىٍ َای خطز تاالی فزيوشست سمیه
ػالٍُ ثش تؼذاد خوؼیت وِ هسلوب فبوتَس هْوی دس هحبسجبت سیسه است ،تؼذاد ٍاحذّبی هسىًَی آسیت پزیش ًیض فبوتَس
اسبسی دیگشی دس آًبلیض سیسه هی ثبضذ .ثب ایي اًگبسُ ،ثشاسبع آهبس  1030هشوض آهبس ایشاى ،تؼذاد ٍاحذّبی هسىًَی فبلذ
اسىلت دس ضْشّبی ٍالغ ثش پٌِْ ّبی ثب خطش ثبالی فشًٍطست صهیي استخشاج ضذ وِ دس ًوَداس ضىل ً 4طبى دادُ ضذُ
است.
دس هیبى هحذٍدُ ّبی ضْشی ٍالغ ثش صٍى ّبی ثب خطش ثبالی فشًٍطست صهیي ،ضْشّبی استبى خشاسبى سضَی ٍضؼیت
ًبهطلَة تشی داسًذ .ثذًجبل آى ،استبى ّبی تْشاى ،اغفْبى ،یضد ،وشهبى ٍ لن داسای تؼذاد ٍاحذّبی هسىًَی فبلذ اسىلت
ثیطتشی ٍالغ ثش پٌِْ ّبی فشًٍطستی ثب خطش ثبال ّستٌذ.

شکل -4ومًدار تؼذاد ياحذ مسکًوی فاقذ اسکلت شُزی ياقغ تز پُىٍ َای تا خطز تاالی فزيوشست سمیه در استان َای کشًر

اّویت پشداختي ثِ ٍاحذّبی هسىًَی فبلذ اسىلت دس همبثل فشًٍطست صهیي ،اثش پزیشی ٍ آسیت پزیشی آًْب ثػَست تشن
ٍ ضىبف دیَاسّب ٍ احتوبل فشٍسیضش سشیؼتش آًْب دس همبیسِ ثب ٍاحذّبی اسىلت داس استّ .شچٌذ ثبیذ گفت وِ حتی
ٍاحذّبی هسىًَی اسىلت داس ّن دس همبثل فشًٍطست صهیي ثتذسیح پتبًسیل آسیت پزیشی سا داسا هی ثبضٌذً .ىتِ هْن
دیگش ثب تَخِ ثِ لشصُ خیضی ثبالی وطَس ایشاى استٍ .احذّبی هسىًَی ثذٍى اسىلت ،فبلذ ویفیت ّبی الصم همبٍهت دس
ثشاثش صلضلِ ّستٌذ وِ ثخَدی خَد آًْب سا دس ثشاثش صلضلِ آسیت پزیش سبختِ است ،اص طشف دیگش ،اثش فشًٍطست اص ایي لحبظ
ًیض هضیذ ثش ػلت ثَدُ ٍ آسیت پزیشی آًْب سا ثب تَخِ ثِ اػوبل ضىبف ّبی فشًٍطستی ،دٍچٌذاى هی وٌذ ٍ ثش ّویي اسبع
است وِ ثِ فبوتَس ٍاحذّبی هسىًَی فبلذ اسىلت اّویت صیبدی دس ایي هطبلؼِ لبئل ضذُ این.
 -4-4ايلًیت تىذی استاوی تز اساس ریسک فزيوشست سمیه
ثش اسبع همبدیش ثذست آهذُ وِ دس ضىل ّبی ً 4 ٍ 0طبى دادُ ضذ ،دس اداهِ ،ثب ًشهبالیض وشدى همبدیش ٍاحذّبی هسىًَی
فبلذ اسىلت ٍ خوؼیت سبوي ثش سٍی صٍى ّبی فشًٍطستی ثب خطش ثبال دس هٌبطك ضْشی استبى ّبی وطَس ،اٍلَیت ثٌذی
ثش اسبع هیضاى ًسجی سیسه فشًٍطست صهیي( هیضاى ًسجی ثوؼٌی همبدیش ًشهبالیض ضذُ ًسجت ثْن هی ثبضذ ٍ دس ایٌدب
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همذاس هطلك سیسه لبثل هحبسجِ ًوی ثبضذ) ثؼول آهذ .اثتذا ثَدى اػوبل ضشیت ٍصًی ًوَداس ضىل  0تْیِ ضذ.ثش ایي
اسبع استبى ّبی تْشاى ،خشاسبى سضَی ،اغفْبى ،الجشص ،وشهبى ٍ لن دس اٍلَیت ثسیبس ثبالئی اص ًظش هیضاى سیسه
فشًٍطست صهیي دس هحذٍدُ ّبی ضْشی لشاس داسًذ.

شکل -5ومًدار وشيلی ايلًیت تىذی ریسک فزيوشست سمیه دراستان َای کشًر(تذين اػمال ضزیة يسوی)

ضىل ً 9تیدِ ًْبئی اٍلَیت ثٌذی سیسه فشًٍطست صهیي سا ثب اػوبل ضشیت اّویت ثِ ٍاحذّبی هسىًَی فبلذ اسىلت(
اػوبل فبوتَس 0ثش همذاس ًشهبالیض ضذُ ی آى) ًطبى هی دّذ .اػوبل ضشیت اّویت ثِ ٍاحذّبی هسىًَی فبلذ اسىلت ،غشفب
ثش هجٌبی دیذ وبسضٌبسی ٍ ثش اسبع تدشثِ ٍ ًظش وبسضٌبسی ًگبسًذُ ثَدُ است.

شکل -6ومًدار وشيلی ايلًیت تىذی ریسک فزيوشست سمیه دراستان َای کشًر(تا اػمال ضزیة يسوی)
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ثشاسبع ایي وبس ٍ ثٌظش هَلف ،ضشٍست داسد الذاهبت ٍیظُ ای دس استبى ّبی خشاسبى سضَی ،تْشاى ،اغفْبى ،وشهبى ،یضد،
لن ٍ الجشص دس اٍلَیت اٍل غَست پزیشد.
 -0معرفی اقدامات اولویت دار و بسیار ضروری با هدف مقابله با فرونشست زمین
ثب ّذف همبثلِ خذی ثب فشًٍطست صهیي دس گستشُ ایشاى صهیي ٍ خلَگیشی اص گستشش آثبس صیبًجبس آى ٍ تالش دس خْت
تحَیل سشصهیٌی صیست پزیش ثِ آیٌذگبى ایي هشص ٍ ثَم ،ضشٍست داسد تَسط ًْبدّبی هختلفی هحَسّبی هْن ٍ اٍلَیت داس
صیش اخشائی گشدد:
-1-5

يسارت ویزي تایذ تا َذف کاَش استحصال آب سیزسمیىی در مقادیز پزياوٍ تُزٌ تزداری چاٌ َای مجاس آب
سراػی در استان َای ايلًیت دار(خشاسبى سضَی ،تْشاى ،اغفْبى ،وشهبى ،یضد ،لن ٍ الجشص) تاسوگزی کزدٌ مقذار دتی
مجاس تُزٌ تزداری تا حذ امکان کاَش دَذ.

-2-5

يسارت ویزي تایذ تشذت تا چاٌ َای غیزمجاس حفز شذٌ در محذيدٌ استان َای کشًر مقاتلٍ ي اقذام تٍ مصلًب
المىفؼٍ کزدن ایه قثیل چاٌ َای غیز مجاس ومایذ.

-3-5

يسارت جُاد کشايرسی تایذ در کاشت وًع محصًالت ي تاغات ي تًیژٌ محصًالت تا مصزف تاالی آب در
استان َای ايلًیت دار اس وظز ریسک فزيوشست سمیه دخالت جذی کىذ ي کاشت محصًالت تا مصزف آب
کمتز را تزيیج ومایذ.

-4-5

يسارت جُاد کشايرسی تایذ در مًرد تسط شیًٌ َای وًیه آتیاری تًیژٌ در استان َای تا ریسک فزيوشست
تاال( ضبهل استبى ّبی خشاسبى سضَی ،تْشاى ،اغفْبى ،وشهبى ،یضد ،لن ٍ الجشص) اقذام تسیار جذی تؼمل آيرد.

-5-5

يسارت ویزي ي يسارت جُاد کشايرسی در خصًص اجزائی ومًدن طزح َای آتخیشداری ي آتخًاوذاری ي پخش
سیالب ي تغذیٍ سفزٌ َای سیز سطحی ي سیزسمیىی در استان َای تا ریسک تاالی فزيوشست سمیه(خشاسبى
سضَی ،تْشاى ،اغفْبى ،وشهبى ،یضد ،لن ٍ الجشص) اقذامات السم را تؼمل آيروذ.

-6-5

ساسمان محیط سیست تؼىًان حافظ محیط سیست در سمیىٍ اثزات مىفی فزيوشست سمیه تز محیط سیست تایذ
در خصًص آثار سیست محیطی فزيوشست سمیه پایش َای میذاوی جذی تزی را شزيع کىذ

