تیا٘یٞ ٝیات داٚساٖ سٔٛیٗ ٔساتم٘ ٝماضی ساصٔاٖ ّٔی تٟشٜٚسی ایشاٖ تا ٔٛضٛع «تٟشٜٚسی آب»
وامخداوودروگیهکمان 


به
(خذا آٖ وسی است و ٝتادٞا سا ٔیفشستذ تا اتشٞا سا دس آسٕاٖ ت ٝحشوت دسآٚسد  ٚسپس آٟ٘ا سا دس پ ٟٝٙآسٕاٖ آٌٖ ٝ٘ٛو ٝتخٛاٞذ ٔیٌستشا٘ذ  ٚتؼذ
ٔتشاوٓ ٔیساصد آٍ٘ا ٜلطشٜٞای تاساٖ سا ٔیتیٙی و ٝاص التٝالی آٖ خاسج ٔیضٛد .سپس آٖ سا ت ٝوطتضاس ٞش یه اص تٙذٌا٘ص تخٛاٞذ ٔیسسا٘ذ تا آٟ٘ا
ضادٔاٖ ٌشد٘ذ( .آی 48 ٝسٛس ٜس))ْٚ
خذا٘ٚذ دس آیات ٔتؼذد ا٘ساٖ سا ت ٝتفىش دستاسٜی آب  ٚضىشٌضاسی ایٗ ٘ؼٕت تضسي دػٛت وشد ٜاست .آب تٝػٛٙاٖ تشوت خذا٘ٚذی است و ٝحیات
ٔیتخطذ ،حیات سا حفظ ٔیوٙذ  ٚصٔیٗ سا پاویضٔ ٜیٌشدا٘ذ .دس وتة ادیاٖ اِٟی تٚٝیژ ٜدس لشآٖ« ،آب» تا اسصشتشیٗ آفشیذ ٜخذا٘ٚذ تؼذ اص ا٘ساٖ است.
ساصٔاٖ ّٔی تٟشٜٚسی ایشاٖ دس ساستای سضذ  ٚپشٚسش خاللیتٞای وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ  ٚتشٚیج فش ًٙٞتٟشٜٚسی تٚٝیژ ٜدس صٔی ٝٙتٟشٚ ٜسی آب الذاْ
ت ٝتشٌضاسی سٔٛیٗ ٔساتم٘ ٝماضی تا ٔٛضٛع «تٟشٜٚسی آب» دس ٌ 4ش ٜٚسٙی  ٚتا ٞذف اصّی افضایص آٌاٞی  ٚتٛج ٝوٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ دس صٔیٝٙ
اصالح اٍِٛی ٔصشف ،حفاظت اص ٔٙاتغ طثیؼی  ٚتٟشٜٚسی آب ،تشٚیج فؼاِیتٞا  ٚالذأات تٟشٜٚسا٘ ٝدس جأؼ ٚ ٝتطٛیك ایطاٖ ت ٝػشض ٝتٛإ٘ٙذیٞا،
استؼذادٞا  ٚپتا٘سیُٞای خٛد است.
تا ایٗ اٞذف ت ٝسشاؽ ٘ماضی آٔذٜایٓ و ٝتشای وٛدواٖ تیاٖ  ٚوطف ٘اضٙاختٞ ٝا است .خٛاستیٓ تا وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ ت ٝآب  ٚتاثیش آٖ دس ص٘ذٌی تٛجٝ
خٛد سا ٔؼطٛف وٙٙذ .صیشا اص ٘ظش وٛدن ساتطٚ ٝالؼیت تیش٘ٚی ِحظٝای  ٚتذ ٖٚتشٌطت ت ٝػمة است .وٛدن تٚٝسیّ٘ ٝماضی خٛد ،تٔ ٝا ٔیٌٛیذ و ٝچٝ
حسی ٔیوٙذ  ٚیا چ ٝفٕٟیذ ٜاست.
ٞیات داٚساٖ سٔٛیٗ ٔساتم٘ ٝماضی وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ ساصٔاٖ ّٔی تٟشٜٚسی ایشاٖ تا تٛج ٝت ٝاسصشٞای فشدی  ٚاجتٕاػی  ٚضخصیتی ٘ماضی  ٚتاثیش
آٖ تش پشٚسش وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ  ٚتا ٞذف تشلشاسی استثاطات فشٍٙٞی  ٚسضذ  ٚتٛسؼٙٞ ٝش وٛدن تا ٍ٘اٚ ٜیژ ٜتٛٔ ٝضٛع «آب» ٔ ٚؼیاس ضخصی تٛدٖ
اثشٍ٘ ،ا ٜخالق  ٛ٘ ٚتٛٔ ٝضٛع ،خیاَاٍ٘یضی دس تٟشٜٚسی  ٚحفاظت آب ،استفادٙٔ ٜاسة اص اتضاسٛٔ ،اد  ٚصیثایی دس اثش ،تا تٛج ٝت ٝاسصش تاال  ٚیىساٖ
ٙٞش وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘اٖ ٔٙتخثی اص آثاس سا ٔؼشفی ٕ٘ٛد ٜاست و ٝدس آٟ٘ا تٚ ٝضٛح ٔیتٛاٖ ضفافیت سٚح  ٚضٍفتاٍ٘یضی وٛدن ٙٞ ٚش سا یافت تا
ساٍٞطایی تشای ٔشتیاٖ ٚ ٚاِذیٗ دس آیٙذ ٜتاضذ.
دس تاسیخ  96/9/20اص تیٗ  1844اثش سسیذ ٜت ٝدتیشخا٘ ٝاص  31استاٖ وطٛس و٘ ٝسثت ت ٝدٚسٌ ٜزضت 50 ٝدسصذ سضذ داضت ٝاست ،دس چٟاس ٌش ٜٚسٙی 4
تا  6ساَ 7 ،تا  9ساَ 10 ،تا  12ساَ  13 ٚتا  16ساَ تٔ ٝشحّ ٝداٚسی سا ٜیافتٞ .یات داٚساٖ دس ٞش ٌش ٜٚسٙی٘ 3 ،فش سا تشٌضیذ٘ 4 ،ٜفش سا ضایستٝ
تمذیش ٘ 3 ٚفش سا سا ٜیافت ٝتٕ٘ ٝایطٍا ٜاػالْ وشد٘ذ.
لاتُ روش است و ٝتیطتشیٗ آثاس سسیذ ٜدس ٌش ٜٚسٙی 7تا  9ساَ  ٚوٕتشیٗ آثاس دس ٌش ٜٚسٙی  13تا  16ساَ ٔی تاضذ .

ت ٝأیذ تاِٙذٌی ٞش چ ٝتیطتش وٛدواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘إ٘اٖ
داٚساٖ :سشواس خا٘ٓ حثیثی ،جٙاب آلای فاطٕی  ٚخا٘ٓ یحیی پٛس

