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خالصه طرح :
ایشاى ّناکٌَى دس حبل تجشثِی هشکالت جذی آة است .خشکسبلیّبی هکشس تَأم ثب ثشداشت ثیش اص حذ آةّبی سغحی ٍ صیشصهیٌی
اص عشیق شجکِی ثضسگی اص صیشسبختّب ٍ چبُّبی ػویقٍ ،ضؼیت آة کشَس سا ثِ سغح ثحشاًی سسبًذُاست .اص ًشابًِّابی ایاي ٍضاؼیت
خشک شذى دسیبچِّب ،سٍدخبًِّب ٍ تبالةّب ،کبّش سغح آةّبی صیشصهیٌی ،فشًٍشست صهایي ،تخشیات کیییات آة ،فشسابیش خاب ،
ثیبثبىصایی ٍ عَفبىّبی گشد ٍ غجبس ثیشتش استّ .وچٌیي ایي ػَاهل سجت ایجبد ثحشاىّبی اجتوبػی ًظیش فقشً ،بثشاثشی ،ثیکبسی ،آسایت
ٍ اًحشافبت اجتوبػی ،اػتیبد ،عالق ،تؼبسضبت قَهی ٍ هٌغقِ ای ٍ هْبجشتّ ،وگی اص هَاسدی ّستٌذ کِ ثِ عَس هستقین ٍ یب غیشهستقین
ثب ثحشاى آة دس استجبطاًذ ٍ ضوي تأثیشپزیشی اص آى ،خَد ًیض ثش آى تأثیشگزاسًذ.
اص ایي سٍ دفتش داًشکذُ ادثیبت ثش آى شذ ثب اکشاى هستٌذ «تبالى» سبختِی «هحوذ صبدق دّقبى» کاِ دس قبلات فایلن ،ثاِ ثحاشاى آة ٍ
ششایظ پیشآهذُ ًبشی اص آى پشداختِ ،ثذیي هَضَع ثپشداصد؛ تب ػالٍُ ثش ثِ ًوبیشگزاشتي آى ثب دػَت اص اسبتیذ ٍ صبحتًظاشاى دس ایاي
ػشصِ ،ثِ ًقذ ٍ تحلیل هحتَای هستٌذ ثپشداصًذ .دس ّویي ساستب اص دکتش هجیذ فَالدیبى (ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ ػلَم اجتوبػی داًشاگبُ
فشدٍسی) ثب هَضَع تأثیشات ٍ پیبهذّبی اجتوبػی ًبشی اص ثحشاى آة ،دکتش ػبدل سپْش (استبدیبس داًشکذُ هٌبثغ عجیؼی ٍ هحایظصیسات
داًشگبُ فشدٍسی) جْت تحلیل ٍ ثشسسی ٍ ًقذ هحتَای هستٌذ ٍ هْذی سضبیی (تحلیلگش ٍ هٌتقذ سیٌوبیی) ثشای تحلیل ٍ ًقذ فشم اثاش
دػَت ثِ ػول آهذ .الصم ثِ رکش است کِ اکشاى هستٌذ تبالى ثب حضَس کبسگشداى اثش ،جٌبة آقبی هحوذ صبدق دّقبى خَاّاذ ثاَد کاِ دس
جشیبى جلسِ ػالٍُ ثش اّذاف ٍی اص سبختي ایي هستٌذ ثِ سَاالت ٍ ًکبت حبضشیي دس جلسِ ثپشداصد.
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