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Abstract 
Background and Aim: Safety and security are the most imporant principels for achieving the desired 

standards for the comfort and welfare of the people. For this reason, threatening the infrastructure of the society 
such as water facilities is always one of the main targets for terrorists. As a result, precautionary measures based 
on passive defense principles are necessery in such facilities. The aim of this study was to evaluate the security 
of water facilities in Taleghan city with a passive defense approach. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in 2020 in Taleghan city of Alborz province. 
The assessment of the degree observance of passive defense principles was performed by completing the 
checklists for drinking water facilities by field visits, observation, interviews, review of necessary documents 
and consultation with the head of operation and ABFA experts. The data were analyzed using descriptive 
statistical methods. 

Results: The overall situation of the passive defense principles observance in the Hashtgerd city water 
facilities was evaluated at a moderate level. The Well No.4 and 1 with the lowest mean score (56%) was at the 
weak level and water storage tank No.2 with the highest mean score (67.84%) was at the average level. In the 
overall evaluation of the observance level of passive defense principles, the hardening with the highest score 
(71.25 %) at the average level and the principle of dispersion, camouflage and concealment with the lowest 
score (46.2%) were evaluated at a poor level. 

Conclusion: The results of this study showed that improving the security situation of water facilities in 
Taleghan in terms of the quantitiy and quality of observance and implementation of passive defense principles 
to prevent possible damage due to future dangers and threats is necessary and the necessary reforms must be 
done until the desired level is reached. 
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 رعاملیپدافند غ کردیآب شرب شهر طالقان با رو ساتیتاس تیامن یابیارز
 

 *1و2سادات رسول  ي، مهد 1و3زاده ی، قادر غن1و2یگیمعصوم ب نیحس
 

  .رانیاهللا، تهران، ا هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یاسالم ی، پژوهشکده سبک زندگ یبهداشت نظام قاتیمرکز تحق 1
  .رانیاهللا، تهران، ا هیبق یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک طیبهداشت مح یگروه مهندس 2

 .رانیاهللا تهران ا هیبق یسالمت، دانشگاه علوم پزشک تیریمد قاتیمرکز تحق 3
  

 دهکیچ
 لیدل نیبه هم. اصول دستیابی به استانداردهاي مطلوب براي آسایش و رفاه مردم هستند نتری ایمنی و امنیت از مهم :فهدزمینه و 

بر اساس  رانهیشگیاقدامات پ جهیدر نت. هاست ستیترور یاز اهداف اصل یکی شهیهم یآب ساتیتاس لیجامعه از قب هاي رساختیز دیتهد
 کردیشهر طالقان با رو یآب ساتیتاس تیامن یابیمطالعه با هدف ارز نیا. ضرورت است کی ساتیتاس گونه نیدر ا رعاملیاصول پدافند غ

 .انجام شد رعاملیپدافند غ
 تیرعا زانیم یابیارز. در شهر طالقان از استان البرز انجام شد 1399است که در سال  یمقطع -یفیمطالعه از نوع توص نیا :هاروش

 یمشاهده،  مصاحبه، بررس ،یدانیم يدهایآب شرب، به روش  بازد ساتیهر کدام از تاس يبرا ها نهیبازب لیبا تکم رعاملیاصول پدافند غ
مورد  یفتوصی آمار از استفاده با ها داده. و کارشناسان خبره آبفا انجام شد برداري¬از مسئول بهره یظرسنجمستندات الزم و مشاوره و ن

  .قرار گرفتند لیو تحل هیتجز
و  1چاه شماره . شد یابیشهر طالقان در سطح متوسط ارز یآب ساتیدر تاس رعاملیاصول پدافند غ تیرعا زانیم یکل تیوضع: ها یافته

در . شدند یابیدر سطح متوسط ارز) درصد 84/67( ازیامت نیشتریبا ب 2و مخزن شماره  فیدر سطح ضع) درصد 56( ازیامت نیبا کمتر 4
 نیو استتار با کمتر یدر سطح متوسط و اصول پراکندگ) درصد 25/71( ازیامت نیشتریسازه با ب يازاصل مقاوم س رعامل،یاصول پدافند غ

  .شدند یابیارز فیدر سطح ضع) درصد 2/46( ازیامت
 يو اجرا تیرعا تیفیو ک تیاز نظر کمشهر طالقان  یآب ساتیتاس یتیامن تینشان داد ارتقاء وضع قیتحق نیا جینتا: گیري نتیجه

اتجام اصالحات  ازمندیو ن يضرور نده،یموجود در آ داتیاز خطرات و تهد یناش یاز خسارات احتمال يریشگیجهت پ رعاملیاصول پدافند غ
  .به حد مطلوب است دنیشده تا رس هیتوص

  
 چاه آب، شهر طالقان رعامل،یآب شرب، اصول پدافند غ ساتیتاس ت،یامن :ها کلیدواژه
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  مقدمه
 به دستیابی جهت اصول ترین ابتدائیایمنی و امنیت از 

 نهمی به است، مردم رفاه و آسایش براي مطلوب استانداردهاي
. هاست ستیترور یاز اهداف اصل یکی شهیآن هم دیتهد لیدل

ایجاد امنیت و دفاع از مردم در مقابل تهدیدات از جمله وظایف 
اولیه طراحی  لهمرح در نیازها ترین هر دولت و یکی از ضروري

مثل  کیمراکز حساس و استراتژ یدر طراح ژهوی شهرها به
امنیت با  نیدارتریاست، تا بیشترین و پا یآبرسان ساتیتاس

کمترین زحمت و مشکالت براي مردم جهت دفاع در مقابل 
رساندن،  بیدشمن جهت اس يزحمت برا نیشتریتهدیدات و ب

کسب  ساز نهیزم ،آگاهی شیو پ يزری برنامه شهیهم. فراهم شود
 یشدن و دفاع مناسب در برابر حوادث احتمال زیو تجه یآمادگ

 نتری یو اساس نیادیاز جمله عوامل بن تیامن). 1(رو است  شیپ
. شود یبحران در جوامع م جادیکه نبود آن باعث ا ازهاستین
  نعمتَانِ: و آله و سلم فرمودند هیاهللا عل یاسالم صل یگرام امبریپ

هجۀ دو نعمت است که ناشناخته است  ولَتَانِمیاف الْع نُ وتیامن: الْأَم 
  ). 2( یو تندرست

که تا کنون در سطح جهان اتفاق افتاده تا  یمختلف حوادث
و  یتینظرات و توجه کارشناسان را نسبت به مسائل امن يادیحد ز

و خرابکارانه به  یستیو انجام حمالت ترور يرپذی بیاحتمال آس
به خود جلب کرده  یآبرسان ساتیتاس لیاز قب ییربنایز ساتیستا

مورد هدف قرار  ،يخرابکار اتیعمل یاست و ممکن است ط
به جامعه و بعضاً  يجد بیصورت منجر به آس نیکه در ا رندیگ
 است داده نشان تجربه). 3( شوند  یتیامن هاي بحران جادیا

 نیا یسطح حفاظت شیبا هدف ارتقاء و افزا رانهیشگپی اقدامات
  ). 4(هستند  يو ضرور ياقتصاد رگذار،یتاث اریبس سات،یتاس

آن بر  دیتاک نیشتریکه ب رعاملیاصول پدافند غ يساز ادهیپ
 نیو آسانتر نیاز بهتر یکی تواند یاز بحران است م شیپ تیریمد

 رعاملیپدافند غ). 3-4(هدف باشد  نیموثر در تحقق ا هاي روش
مقام  یابالغ رعاملیپدافند غ یکل هاي استیبر اساس بند اول س

 اي مسلحانه ریاقدامات غ همجموع) العالی مدظله( يمعظم رهبر
تداوم  ،يرپذی بیکاهش آس ،یبازدارندگ شیاست که موجب افزا

 تیریمد لیو تسه یمل يداریپا يارتقا ،يضرور هاي تیفعال
 گردد یدشمن م یو اقدامات نظام داتیبحران در مقابل تهد

  ).  5(شده است  فیتعر
                 یابی بر اصول مکان یمبتن رعاملیغ پدافند

)Site selection(استتار ،)Camouflage( اختفا ،
)Concealment(پوشش ،)Cover(بی، فر)Deception( ،

، اعالم )Hardening( يساز ، مقاوم)Dispersion( یپراکندگ
 Separation(ییجا و تفرقه و جابه) Early warning(خبر

and Movement (است .  
بلکه در مقابل  ،یاصول نه تنها در مقابل حمالت احتمال نیا

و  داریتوسعه پا ياز جمله اصول الزم برا ،یعیسوانح  طب

 نیباالتر نیبا تام يشهر هاي رساختیو ز ساتیتأس يماندگار
جهت  ،یاحتمال يایخسارات در بال نیو بروز کمتر یتیپوشش امن

  ). 6(و مال مردم است  حفظ جان 
و  یمعماري، مهندس ازین کی رعاملیپدافند غ یمهندس

 نیدشـمن و تـام ـاتیعمل ری، براي کـاهش تـاث کیاستراتژ
 آب، هاي آب مانند سدها، چاه نیتام هاي ستمیس داریپا تیامن

و  رهیمخازن ذخ خانه، هیپمپاژ، تصف هاي ستگاهای انتقال، خطوط
 نیبـ ـوالتآب است کـه بـا توجـه بـه تح عتوزی هاي شبکه
  ). 1(روشن شده است  شتریب راخی هاي لآن در سا تیاهم ،یالملل

 زیو ن نیتاریخ گذشته این سرزم یدفاع متقی ذي تجارب
الگوي مناسب تجربه شده در  نیهشت سال دفاع مقدس، همچن

و تجارب  سیسوئ ،یآلمان، کره شمال ه،یچون روس یکشورهای
جهت  یذخایر ارزشمند و دستاورد مهم ر،اخی هاي حاصله از جنگ

در  قاومتپذیري مراکز ثقل کشور و ارتقاء آستانه م بیکاهش آس
  ). 7و8( آیند¬یبرابر تهدیدهاي بالقوه و بالفعل دشمن به حساب م

 نیکه مهمتـر کا،یارتش آمر یانهدام هاي ياستراتژ در
مراکز ثقل کشور  ییرا شناساجنگ  ـکی یدر طـراح فـهیوظ

حلقه استراتژیک براي نابودي دشمن  5کرده،  یمورد تهاجم معرف
و مخازن  آبرسانی هاي شبکه ها حلقه نیدر ا. شده است نییتع

به مردم به  یهستند و قطع آبرسان کیحلقه استراتژ نیآب دومـ
  ). 4(گردش خون مـردم ذکر شده است  ستمیعنوان قطع س

در حمـالت بـه کـوزوو و عـراق مـورد  ها ياسـتراتژ نیا
 جیدر جنگ  خل نشیو متحد کایآمر. استفاده قرار گرفته است

عراق  یاتیح ساتیمنابع و تاس یی، با شناسا) 1991( فارس
). 1(را اجرا نمودند  ياستراتژ نیآب، ا ساتیبخصوص منابع و تاس

مردم  يرو هبستن آب توسط داعش ب دتریجد هاي نمونه ای
 1395مختلف از جملع دمشق و حلب تابستان  يدر شهرها هیرسو

  . قابل ذکر است
در غالب  رانهیشگیکمتر و معقول اقدامات پ نهیامروز با هز اگر

 یاتیح هاي ساخت ریز يبرا رعاملیاصول پدافند غ سازي ادهیپ
 ربطیذ نینه چندان دور ممکن است مسئول ندهیانجام نشود، در آ
 ده هاي نهیهز ،یاحتمال هاي جبران خسارت يمجبور شوند برا

  . اختصاص دهند برابري ها
پدافند  تیوضع یمرتبط با بررس یبه حال مطالعات مختلف تا

 لیاز قب ییدر سطح کشور در شهرها یآب ساتیدر تاس رعاملیغ
.... تربت جام، گرمسار و  ان،یجاسک، سرا اسوج،یتهران، مشهد، 

  . شود می اشاره ها از آن یکه به بعض) 8-12(انجام شده است 
شهر  يریپذ بیآس) 1394( این یو کاظم يزیپار يمندیم

قرار دادند و  یمورد بررس رعاملیکرمان را از نظر پدافند غ
 هاي يو کاربر یاصل ساتیتاس يبرا هایی ییبراساس آن جانما

بناها مشخص و گزارش  ریو سا) یآب تسایشامل تاس( یاتیح
 یاتیح هاي يو کاربر یاصل ساتیخروج تاس يبرا یستیکردند با

  ). 9(به منطقه امن، انجام شود  رپذی بیاز منطقه آس
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مالحظات  یبه صورت اجمال) 1396(و همکاران يپورطبر
منابع آب شامل سد و  هاي سامانه يبرا رعاملیپدافند غ یمهندس

 يو شبکه ها رهیخانه، مخازن ذخ هیخطوط انتقال، تصف روگاه،ین
 يمناسب برا يقراردادند و راهکارها یرا مورد بررس یآبرسان

 نیبه ا شتریب هشده ارائه و بر ضرروت توج ییشناسا داتیتهد
  ).10(نمودند  دیتاک یاتیمهم و ح ساتیتاس

در بررسی تاسیسات آب شرب ) 1399(و همکاران  پور یاحیر
 شهر یاسوج از دیدگاه پدافند غیرعامل بر ضرورت استفاده از روش

 و دشمن فریب جهت در انحرافی مخازن ساخت استتار، هاي
 چاه متري تله هاي سیستم ارتقاي و امنیتی هاي دوربین افزایش

نمودند  دیتاک ولا تاولوی عنوان به شهر سطح در مخازن و ها
)11.(  

 David Hutter )2016 (با عنوان چرا  يدر مطالعه ا
 تیامن گاهیمهم است؟ گزارش کرده است که جا یکیزیف تیامن
چون در . مهمتر است اریبعضا بس يبریسا تینسبت به امن یکیزیف

 یدسترس طیو فراهم شدن شرا یکیزیف تیصورت نقص در امن
 اریبس يهاکاال توانند یسارقان و خرابکاران به اماکن مورد نظر م

 فلش ها، تبلت ها، لب تاب لیاطالعات از قب يبا ارزش محتوا
ارزشمند را به  زاتیتجه ریتلفن هوشمند و سا هاي گوشی ها،

 دیعلت با نیبه هم. استفاده قرار دهند سرقت برده و مورد سوء 
 تیو اجرا شود و اولو یطراح داتیمتناسب با تهد یتیاقدامات امن

مربوط  داتیتهد دیپس با. گردد نییتع آنمصرف منابع بر اساس 
رفع انها اقدام  يو برا ییو بموقع شناسا یبه هر سازمان بخوب

نوع اقدامات موثر  نیو در عمق از بهتر هیحفاظت چند ال. شود

و مهم و  یاتیح افراد متفرقه به منابع یجهت ممانعت از دسترس
از موانع  ادهاستف. ها است در مقابل آن یو بازدارندگ ریتاخ جادیا
هشدار نفوذ،  يسامانه ها ،یحرکت هاي ابیمتعدد، رد یکیزیف

و  يرابطه ضرور نیدر ا دهیمدار بسته، نگهبانان آموزش د نیدورب
  ). 13(موثر است  اریبس

در تمام  رعاملیاصول پدافند غ يساز ادهیپ تیوضع یابیارز
 کیاز منبع تا مصرف  رانیا يشبکه آب شرب شهرها ياجزا

. وضع موجود است يجهت اصالح جد یضرورت و مطالبه قانون
، )12( رویوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیرینظام نامه مد

مختلف  ادو ابع داتیآبفا را موظف به مطالعه تهد هاي شرکت
 نیبا توجه به ا. آب نموده است نیدر سامانه تام رعاملیپدافند غ

در شهر طالقان تا به حال انجام نشده بود و  اي مطالعه نیکه چن
مطالعه  نیشهر ا نیاداره آب و فاضالب استان البرز و ا ازیاعالم ن

و اصالح وضع  شهري شرب آب تیارتقاء امن طیانجام شد تا شرا
طالعه با م نیلذا ا. الزم فراهم شود يراهکارها ائهموجود با ار

پدافند  کردیآب شرب شهر طالقان با رو تیامن یابیهدف ارز
  .و انجام شد شنهادیپ رعاملیغ

  ها روش
در  1399است که در سال  یمقطع -یفیمطالعه از نوع توص نیا

). 1شکل(شهر طالقان از استان البرز انجام شد  یآب  ساتیتاس
شهر  نیا یآب ساتیمنتخب تاس هاي جامعه مورد مطالعه بخش

 . بود

 

 
  شهر طالقان در استان البرز ییایجغراف تیموقع: 1شکل

 
شهر مورد  نیا یآب ساتیهشت مورد از تاس قیتحق نیدر ا

 رعاملیاصول پدافند غ تیرعا زانیم یابیارز. مطالعه قرار گرفت
مقاوم  ،یپراکندگ ب،یاستتار، اختفا، پوشش، فر ،یابی شامل مکان

 نهیبا کمک بازب یو پراکندگ ییاعالم خبر و تفرقه و جابجا ،يساز
مدکور  ساتیتاس هیکل يبرا رسشده در دست ییایو پا ییروا هاي

  . انجام شد
و همکاران در طرح  یگیقبال توسط معصوم ب نهیبازب نیا
 ای ییجهت روا. شده است ییایو پا ییروا يگریمشابه د یقاتیتحق

 CVR: Content(محتوا  ییاعتبار محتوا از نسبت روا
Validity Ratio( محتوا  ییبه روش الوشه و شاخص روا

)CVI: Content Validity Index(  طبق نظر والتز و باسل
بر تعداد   میهر مورد تقس يموافق برا ازاتیامت عیتجم صورت به

از روش  نهیبازب ییایپا نییتع يبرا. دیکل متخصصان محاسبه گرد
 نهیبازب). 14-15(کرونباخ استفاده شد  يآلفا بیمحاسبه ضر

طرح تحت نظر کارشناسان و  نیاستفاده در ا يمذکور برا
و مورد استفاده  يساز یبوم یجزی راتییبا تغ ربطیذ نیمتخصص

  . قرار گرفت
مشاهده،  ،یدانیم يدهایبه روش بازد ها نهیبازب لیتکم

و  يمستندات الزم و با مشاوره و همکار یمصاحبه و بررس
 يو کل کارشناسان آبفا برداري بهره نیاز مسئول ینظرسنج
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 یو کارشناس یمدرك کارشناس ياستان و شهر هشتگرد که دارا
  . ارشد بودند انجام شد

صفر تا دو بود که بر اساس  نیب نهیهر سؤال بازب ازیامت دامنه
طرح و وضع موجود به  نهیکننده بازب لیتکم يمجر نظر کارشناس

 ).1جدول(هر سوال اختصاص داده شد 
 

 سؤاالت ازیامت ي دامنه: 1جدول
  امتیاز    سطح کیفی  ردیف

  2  )وضعیت خوب(بله   1
  1-2  )وضعیت متوسط(تا حدودي  2
  0-1  )وضعیت ضعیف(خیر   3
  سوالحذف   عدم کاربرد  4

 اکسل، اقزار نرم به ها و ورود داده نهیبازب یینها لیبعد از تکم
. محاسبه شد نهیسوال بازب 90کسب شده از  ازاتامتی کل جمع

 یفیک یکل تیوضع 2ذکر شده در جدول بندي سپس طبق طبقه

و با  نییمورد مطالعه، در پنج سطح تع یآب ساتیهر کدام از تاس
به  یاطالعات کم لیتبد و بندي طبقه يبرا. شد سهیمقا گریکدی
 ).16(استفاده شد  یاز مطالعات قبل 2در جدول یفیک

 
 نهیبازب یفیهر سطح ک ازاتیدرصد و امت ي دامنه: 2جدول

  دامنه امتیاز   درصد امتیاز   سطح کیفی  ردیف
  163-180  90>  خیلی خوب  
  144-162  80-90  خوب یامطلوب   1
  90-143  50-79  متوسط    2
  63-89  35-49  ضعیف    3
  63<  35<  خیلی ضعیف  4

 رعاملیهر کدام از اصول پدافند غ يبرا که نیبا توجه به ا
، )3جدول(شده بود  ینبی شیپ نهیدر بازب اي سواالت جداگانه

به  رعاملیهر اصل از اصول پدافند غ یفیک تیکل و وضع ازیامت
 .شد نییمحاسبه و تع ساتیصورت جداگانه هم در هر کدام از تاس

 
 رعاملیمختلف پدافند غ هاي¬بخش و مرتبط با هر کدام از اصول  نهیتعداد سواالت بازب: 3جدول

  ردیف  هاي مختلف پدافند غیرعاملاصول و بخش تعداد سوال
  1  یابی مکان  10
  2  پراکندگی، اختفا، استتار و پوشش  6
  3  سوزي و اعالم خبر ایمنی در برابر آتش  28
  4  امنیت محوطه بیرونی   9
  5  امنیت محوطه داخلی   16
  6  سازي سازه  مقاوم 5
  7  ایمنی درب و پنجره  5
  8  سایر موارد مهم  11
  9  جمع کل  90

 يدارا یقاتیمقاله منتج از طرح تحق نیا: یمالحظات اخالق
اخالق  تهیاز کم) IR.BMSU.REC.1399.470(کد اخالق 

 ياز اجرا شیپ. است) عج(اهللا  هیبق یدانشگاه علوم پزشک
مورد  هاي داده آوري الزم جهت جمع يپژوهش، ابتدا مجوزها

شهر از  نیآب شرب ا ساتیتاس رعاملیپدافند غ تیاز وضع ازین
. الزم انجام شد هاي یاستان البرز اخذ و هماهنگ ياداره آبفا

از اهداف پژوهش  یکل یحیاطالعات الزم توض يهنگام جمع آور
استان البرز ارائه  يآبفا يبهره بردار نیکارشناسان و مسئول يبرا

در بهبود و  يعامل موثر قیتحق نیکه انجام ا نیا لیشد و بدل

شهر بود و بر اساس  نیا یآب ساتیموجود تاس تیارتقاء وضع
آگاهانه جهت  تیبا رضا شد، یخودشان انجام م دییو تا ازیاعالم ن

 يهمکار ها نهیدر غالب بازب ازیاطالعات مورد ن قیدق آوري جمع
 محرمانه ها آن یو مشارکت کردند و مقرر شد اطالعات شخص

  .شود برداري بهره ها آن مشارکت از نام بدون و بوده
 هتجزی و ها¬به منظور واردکردن داده: يآمار لیو تحل هیتجز

 آن، از نرم افزار اکسل استفاده شد و به کمک روش لیو تحل
بر اساس  جینتا پردازش اطالعات انجام و یفیآمار توص هاي
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  1400، 1 ، شماره2 دوره                       نظامی           بهداشت يارتقامجله 

 بندي کسب شده و طبق طبقه ازاتیامت نیانگیو م یدرصد فراوان
 .آماده و گزارش شد 2شده در جدول  نییتع

  نتایج
 يو با بهره بردار ینیرزمیز هاي منابع آب شهر طالقان از آب

 چاه نیا. شود یم نیتام قیعم مهیو ن قعمی  حلقه چاه نیاز چند

 به انتقال خط با آب و اند شده واقع شهر مختلف نقاط در ها
منتقل و در مخزن  رهیپمپاژ شهر و سپس به مخازن ذخ ستگاهای

 شود یم عیشده و سپس وارد شبکه توز ییبا مشتقات کلر گندزدا
 ).2شکل(

 
شهر طالقان   یآب ساتیتاس اگرامیفلود: 2شکل

 
ارائه  رعاملیپدافند غ يمحورها ازاتیامت نیانگیم سهیو مقا رعاملیپدافند غ تیوضع یابیشامل ارز 4مطالعه در جدول شماره  نیا جینتا

 .شده است
 

  آب شرب شهر طالقان ساتیدر تاس رعاملیاز اصول پدافند غ کیکسب شده در  هر  ازیو درصد امت تیفیک تیوضع:  4جدول 
 

  
  
  

  
  

اصول 
  عامل.غ.پ

  تاسیسات

مکان 
یابی 
  بهینه

پراکندگی 
پوشش و 

  استتار

ایمنی در برابر 
آتش سوزي و 

  اعالم خبر

امنیت 
محوطه 
  بیرونی

امنیت 
محوطه 
  داخلی

مقاوم سازي 
سازه در مقابل 

  هاآسیب

ایمنی درب و 
  پنجره ها

سایر 
 موارد
  امنیتی

وضعیت 
  کلی
  امتیاز

  چاه 
 یک

 متوسط
9/65 

 ضعیف
28/39 

 متوسط
89/59 

 متوسط
5/72 

 ضعیف
75/43 

 متوسط
62/65 

 ضعیف
58/39 

 متوسط
5/62 

 متوسط
12/56 

  چاه
  دو 

 متوسط
27/52 

 ضعیف
64/44 

 متوسط
75/68 

 خوب
80 

 متوسط
33/58 

 متوسط
65 

 ضعیف
58/39 

 متوسط
5/62 

 متوسط
88/58 

  چاه
  سه 

 متوسط
9/65 

 ضعیف
07/41 

 متوسط
16/61 

 متوسط
5/67 

 متوسط
72/59 

 متوسط
75 

 ضعیف
58/39 

 متوسط
05/68 

 متوسط
74/59 

  چاه 
  چهار

 متوسط
5/72 

 ضعیف
85/42 

 متوسط
16/54 

 متوسط
70 

 متوسط
50 

 متوسط
62/65 

 ضعیف
5/37 

 متوسط
5/62 

 متوسط
89/56 

  چاه
  پنج 

 متوسط
04/67 

 ضعیف
85/42 

 متوسط
81/57 

 متوسط
75 

 متوسط
88/63 

 خوب
25/81 

 ضعیف
75/43 

 متوسط
5/62 

 متوسط
76/61 

  مخزن
  کی

 متوسط
25/76 

 خیلی ضعیف
71/35 

 متوسط
63/77 

 متوسط
25/56 

 متوسط
43/73 

 متوسط
77/77 

 متوسط
75 

 ضعیف
72/47 

 متوسط
97/64 

  مخزن
  دو

 متوسط
5/72 

 خیلی ضعیف
71/35 

 متوسط
33/78 

 متوسط
33/58 

 خوب
35/80 

 متوسط
77/77 

 متوسط
75 

 متوسط
77/64 

 متوسط
84/67 

  ایستگاه
  پمپاژ

 ضعیف
5/42 

 خوب
5/87 

 متوسط
1/67 

 متوسط
5/67 

 متوسط
28/64 

 متوسط
70 

 متوسط
50 

 ضعیف
5/37 

 متوسط
79/60 

  یکل تیوضع
  درصد امتیاز

  متوسط
35/63  

  ضعیف
2/46  

  متوسط
6/65  

  متوسط
38/68  

  متوسط
71/61  

  متوسط
25/72  

  متوسط
50  

  متوسط
5/58  

  متوسط
87/60  
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با کسب  یآب ساتیکل تاس تیوضع یابی از نظر مکان
 نیکمتر. در سطح متوسط بودند ازاتیدرصد امت35/64نیانگیم

درصد در سطح  5/42با  1پمپاژ شماره  ستگاهیمتعلق به ا ازیامت
 25/76 با  1 شماره  متعلق به مخزن ازیامت نیشتریو ب فیضع

  .شد یابارزی متوسط سطح در درصد
پوشش و اختفاء کل  ،استتار،یپراکندگ تینظر وضع از

در سطح  ازاتیدرصد امت2/46نیانگیکسب مبا  یآب ساتیتاس
 2و 1متعلق به مخازن شماره  ازیامت نیکمتر. شدند یابیارز فیضع
متعلق به  ازیامت نیشتریو ب فیضع یلیدرصد در سطح خ 71/35با 

 یابیارز یلوبدرصد در سطح خوب و مط 5/87پمپاژ با  ستگاهیا
  . شد

و اعالم خبر کل  يدر برابر آتش سوز یمنیا تینظر وضع از
در سطح  ازاتیدرصد امت60/65نیانگیبا کسب م یآب ساتیتاس

که با   4متعلق به چاه شماره  ازیامت نیکمتر. شدند یابیمتوسط ارز
 نتری فیمتوسط و ضع تیوضع يدرصد دارا 16/54کسب 

درصد در  33/78با کسب  2و مخزن شماره  نهیزم نیدر ا ستمیس
  . شد یابیارز تیوضع نیمتوسط و بهتر تیوضع

 یآب ساتیکل تاس یرونیمحوطه ب تیامن تینظر وضع از
مخزن شماره . متوسط قرار دارد تیدرصد در وضع 38/68باکسب

 فیمتوسط و ضع تیوضع يدرصد دارا 25/56که با کسب  1
درصد  80با کسب  2و چاه شماره  نهیزم نیدر ا ستمیس نتری

 .دش یابیارز ستمیس نیدر ا یخوب و مطلوب تیوضع
با  یآب ساتیکل تاس یمحوطه داخل تیامن تیاز نظر وضع

چاه . متوسط قرار دارد تیدرصد در وضع 71/61 نیانگیکسب م
و  فیضع تیوضع يدرصد دارا 75/43که با کسب  1شماره 

با کسب  2و مخزن شماره  نهیزم نیدر ا ستمیس نتری فیضع
 نیرا در ا تیوضع نیخوب و بهتر تیدرصد در وضع 35/80
  .دارد ستمیس

کل  ها بیسازه در مقابل آس يمقاوم ساز تینظر وضع از
متوسط  تیدرصد در وضع 25/72 نیانگیبا کسب م یآب ساتیتاس

 تیوضع يدرصد دارا 65که با کسب  2چاه شماره . قرار دارد
با  5و چاه شماره  نهیزم نیدر ا ستمیس نتری فیمتوسط و ضع

 نیا ررا د تیوضع نیخوب و بهتر تیدرصد در وضع 25/81کسب 
  .دارد ستمیس

با  یآب ساتتاسی کل ها درب و پنجره یتیامن تینظر وضع از
چاه . قرار دارد فیضع تیدرصد در وضع 99/49 نیانگیکسب م
 فیو ضع فیضع تیوضع يدرصد دارا5/37که با کسب  4شماره 

 75با کسب  2و1و مخازن شماره  نهیزم نیدر ا ستمیس نتری
  .شد یابیارز تیوضع نیمتوسط و بهتر تیدرصد در وضع

با  یآب ساتیموارد کل تاس ریدر سا تیامن تینظر وضع از
متوسط قرار دارد و  تیدرصد در وضع 5/58 نیانگیکسب م

و  فیضع تیوضع يدرصد دارا5/37پمپاژ  که با کسب  ستگاهیا
با کسب  3و چاه شماره  نهیزم نیدر ا ستمیس نتری¬فیضع

شد  یابیارز تیوضع نیمتوسط و بهتر تیدرصد در وضع 05/68
  ).4جدول(

کل  رعاملیاصول پدافند غ تیرعا یکل تینظر وضع از
 تیدرصد در وضع61 نیانگیآب شرب با کسب م ساتیتاس

 تیوضع يدرصد دارا 56با کسب  1چاه شماره . متوسط قرار دارد
با  2شهر و مخزن شماره  نیدر ا ستمیس نتری¬فیو ضع فیضع

 یابیارز تیوضع نیمتوسط و بهتر تیوضع درصد با 68کسب 
  ).4جدول(شدند 
 ازیامت نیو کمتر نیشتریب رعاملیاصول پدافند غ نیدر ب  

در ) درصد72( سازي مربوط به اصل مقاوم بیکسب شده به ترت
) 4جدول) (درصد46(و استتار است  یو پراکندگ ها¬بیمقابل آس

 .است

  بحث
 ساخت ریو ز ییربنایدر اماکن ز رعاملیمطالعات پدافند غ

و  تیبا هدف کمک به ارتقاء امن یآب ساتیمثل تاس یاتیح هاي
 تداوم ها، و خسارت يرپذی بیکاهش آس ،یبازدارندگ شیافزا

 تیریمد لیو تسه یمل يداریپا يارتقا ،يضرور هاي تفعالی
بر اساس  دیدشمن، با یو اقدامات نظام داتیبحران در مقابل تهد

 نیمسئول تیمورد حما یاصل هاي از برنامه یکی یباالدست نیقوان
و  یراستا پژوهش حاضر با هدف بررس نیدر هم. باشد ربطیذ

 کردیشهر طالقان با رو یآب ساتیتاس تیامن تیوضع یابیارز
 يالزم برا يو ارائه راهکارها ییجهت شناسا رعاملیپدافند غ

انجام شده  یابیارز جینتا. شد نجاما یمشکالت و نواقص احتمال
شهر  نیا یآب ساتیتاس رعاملیپدافند غ تیوضع دهد ینشان م

تا  ربطیذ نیمسئول يتوجه جد ازمندیدر حد متوسط است و ن
  .باشد یبخش م نانیسطح اطم کیبه حد مطلوب و  دنیرس

 یآب ساتیمطالعه کل تاس نیدر ا یابی مکان ي طهیح در
 یمعن نیدر رتبه متوسط قرار دارد و به ا نیانگمی طور شهر به

اصل مهم  نیبه ا ،یآب ساتیتاس یبعض ییاست که هنگام جانما
 يریبه قرارگ توان یاز جمله نقاط ضعف م. نشده است یتوجه کاف

رودخانه و  هیشنامناسب مثل حا هاي در مکان ساتیتاس یبعض
فت مهم در مراکز کم ر هاي استقرار چاه ایو  یگرفتگ لیخطر س

که احتمال  هایی الزم و در محل یتیسطح امن نیو آمد بدون تام
به عنوان مثال . رانش و لغزش خاك بستر وجود دارد، اشاره نمود

احداث در کنار جاده بدون  لیپمپاژ به دل هاي ستگاهیاز ا یکی
در معرض  يریمناسب و قرارگ یحفاظت حوطهو م میحر تیرعا

 فیضع یکیزیحفاظت ف. را کسب نمود ازیامت نیکمتر ،یآبگرفتگ
 ریمناسب محل احداث چاه بخصوص از سا میحر تیو عدم رعا

 بیسبب شده ضر ییجانما رییخطرناك و عدم امکان تغ ساتیتاس
 نیدر ا. ابدی شیمتصور آن افزا داتیکاهش و احتمال تهد یتیامن
باال  نهیبه هز ازین لیمحل و اصالح آن بدل رییامکان تغ رحلهم

جهت ارتقاء  رعاملیاصول پدافند غ ریوجود ندارد و توجه به سا
گر چه . است تیمورد مطالعه، حائز اهم ساتیتاس تیامن تیوضع
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گزارش کردند بدون دقت نظر الزم در ) 1397(آفتاب و همکاران 
و  ییبنا ریز ساتیتاس ياو مناسب و امن بر حیصح یابی مکان

 رپذی بآسی مراکز با ها له آنو فاص ياصول همجوار تیعدم رعا
 توان یو نم دهد یرا کاهش م ساتیتاس یتیامن بیو پرخطر، ضر

 یبحران بتوان اقدامات مناسب و بموقع طیانتظار داشت در شرا
 یابی مکان کیکه  یدر حال. کاهش خسارات انجام داد يبرا

 ساتیتاس يرپذی بیدر کاهش آس ينقش موثر تواند یم یاصول
 مکان دهد یمطالعات مختلف نشان م یبررس). 17(داشته باشد 

اصل از اصول پدافند  نیو مهمتر نیبه عنوان اول حیصح یابی
 داریدراز مدت و پا تیدر ارتقاء امن یمهم ارینقش بس رعامل،یغ
 ردرحال حاض. اماکن مختلف دارد هاي کاربري و ها ساخت ریز

نشده اند،  یکشور در محل مناسب طراح یآب ساتیاز تأس اريیبس
الزم به منظور مقابله با  داتیندارند و تمه یمناسب ییبعضا جانما

. است نشـده گرفتـه درنظـر هـا براي آن یبحران طیشرا
 امکان عدم شهري، هاي با پروژه ساتیاز تاس اريبسی همجواري

 یلمسای جمله از هـا آن هراحت ب یدسترس سات،یتاس نای حفاظت
به عنوان مثال مخازن آب . توجه شود شتریبه آن ب دیاست که با

انفجار  کیهسـتند و با  ریپذ بیآس یکیزیدر اثر حمالت ف
 طی معموال ها آن بیشوند و تخر رفعالیکوچک ممکن است غ

  ).1( ستیدور از انتظـار ن یسـتیترور ـاتیعمل ـکی
 جیطبق نتا بیاستتار، پوشش، اختفاء و فر ،ینظر پراکندگ از

در رتبه  نیانگیآب شرب بطور م ساتیتاس تیمطالعه وضع نیا
از جمله . است ضروري ها آن تیقرار دارند و ارتقاء وضع فیضع

و استفاده از  طیبا مح ساتینقاط ضعف رنگ متفاوت اکثر تاس
که  مید مستقیکوتاه و ساخت مخازن در معرض د يوارهاید

از . خواهند بود قابل ذکر است رپذی بیآس ییتوسط حمالت هوا
با مدفون  االمکان یحت توان یاستتار م طهیجمله اقدامات در ح

سبز در اطراف آن،  يفضا جادیخاك و ا ریکردن مخازن آب در ز
مخزن و اطراف آن  ياستتارکرد و پوشش مناسب رو يتا حد

 ياطراف تا حد طیدر مح یراتییتغ جادای با ها در چاه. کرد جادیا
درست  یاقدام طراح نیبهتر. استتار را انجام داد اتیان عملتو یم

 نیاز شرایط توپوگرافی زم ريگی قبل از احداث با حداکثر بهره
شدن از دید دشمن و  یاختفا مخف. استتار و اختفاء است يبرا

دو  ردر ه. است ییاستتار حضور در دید دشمن بدون توان شناسا
موثر در محل انتخاب شده  یطیاز عوامل مح توان یم طهیح نیا

شرکت آب و فاضالب استان . استفاده کرد یبه نحو مناسب
و  یاز خسارات مال يریشگیبه منظور پ زین) 1393(یخراسان شمال

از  یمنابع آب استان در پژوهش تیریمد هاي در طرح یانسان
مثل پوشاندن مخازن  ییدیدگاه پدافند غیرعامل ارائه راهکارها

 نیا. دادند شنهادیرا پ ییاز شناسا يریجلوگ يآب با خاك برا
 طیشهر باتوجه به  مح نیمستقر در ا هاي سازه يراهکار برا

و  طیبا مح سازي رنگ هم نهیهم از جهت استتار در زم رامونیپ

با  سازي هم شکل نهیدر زم بیهم از جهت پوشش و اختفا و فر
  ).18(است  يربردکا رامونیپ طیمح

 جیو اعالم خبر طبق نتا يدر برابر آتش سوز یمنیا طهیح در
در  نیانگیآب شرب بطور م ساتیکل تاس تیوضع قیتحق نیا

به نقص در  توان یاز جمله نقاط ضعف م. رتبه متوسط قرار دارد
 يبرا يبرق اضطرار ستمیس ینبی شپی عدم ها، تابلو برق یبعض

هشدار  ستمیچاه و نبود س ساتیتاس یدر بعض يمواقع ضرور
 سازمان آتش يمطابق استانداردها قیجهت اعالم حر عیسر

در  ییویراد هاي ستمیس يمحوطه و ناکارآمد رونیدر ب نشانی
 دهید بیآس هاي نامساعد و قطع ارتباط و تابلو برق يجو طیشرا

را  ازیامت نتری نییمتوسط پا تیبا وضع 4چاه شماره . اشاره نمود
از  توان یم یرتباطو ا شیپا ستمیباالبردن س يبرا. کسب کرد

و آنتن با  ییویراد هاي ستمیس يبه جا یکارت میس هاي ستمیس
و  پور یاحیر. شهر استفاده نمود نیا يجو داریناپا ستمیتوجه به س
 و ها چاه متري تله هاي ارتقاي سیستم زین) 1399(همکاران 

 براي ها و مکان یابی دقیق آن اسوجی شهر سطح در مخازن
 جغرافیایی اطالعات سیستم کمک به آب تاسیسات کامل پوشش

) 1387(و همکاران  زاده یقاض نطوریو هم). 11(دادند  شنهادپی را
و  هاولی ي هشدار دهنده عیسر ییاستفاده از تکنولوژي شناسا

دادند  شنهادیپ ریرا در مس تورهایومانیآب، نصب ب یآلودگ یابیارز
)19(  

 تیوضع قیتحق نیا جیطبق نتا یرونیمحوطه ب تینظر امن از
. در رتبه متوسط قرار دارد نیانگیآب شرب بطور م ساتیکل تاس

 رونیمحوطه ب يبه، عدم بهساز توان یاز جمله نقاط ضعف آن م
در  عاتیضا یاضاف لیبا مصالح مناسب و مقاوم و تجمع وسا

مرتبط  کالتو مش هیچند ال یکیزیمحوطه و ضعف در حفاظت ف
از . که در باال شرح داده شد اشاره نمود قیبا سامانه اعالم حر

مناسب و  میو حر یرونیعواقب عدم وجود محوطه ب نتری مهم
 گراندی تر آسان یبه فراهم شدن دسترس توان یحفاظت شده م

در محوطه  یاضاف لیتجمع وسا. اشاره نمود ساتیبه تاس
 یم یدر مواقع بحران یامدادرسان تیهم سبب محدود ساتیتاس

خود بر عدم  قاتیتحق جیدر نتا زیو همکاران ن ییرزایم. شود
  ).20(کردند  دیتاک ساتیدر محوطه تاس یاضاف لیتجمع وسا

کل  تیوضع قیتحق نیا جیطبق نتا یداخل تینظر امن از
از . در رتبه متوسط قرار دارد نیانگیآب شرب بطور م ساتیتاس

 در موجود دسترسی هاي به دریچه توان یجمله  نقاط ضعف م
 نادرست نصب و مناسب ضدبرش قفل و ایمنی بدون آب مخزن

با  1ارهچاه شم تیوضع. اشاره نمود) وجود شکاف و درزها( چهدری
 شیجهت افزا. است فیضع طهیح نیدر ا ازیامت نتری نییکسب پا

مخازن  يها-چهیالزم است نحوه نصب در طهیح نیدر ا یمنیا
 يشوند تا از ورود هرگونه جانوران موذ يریشده و درزگ يبازنگر

شرکت آب و فاضالب . گردد يریو مواد خطرناك به مخازن جلوگ
منابع آب  تیریمد هاي طرح، در )1393(یاستان خراسان شمال
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از دیدگاه پدافند غیرعامل، راهکارهایی مانند  یاستان در پژوهش
 یمنیاقدامات ا ریمخازن آب و سا يبرا قیعا هاي چهینصب در
 ساتیدر تاس). 18(کرده است  هیمنابع آب استان توص يالزم برا

استحکام  يشده دارا يبند قیعا چهینصب در زیشهر طالقان ن
به مخزن، جهت اعمال  یتا نفوذ و دسترس شود یم شنهادیپ یکاف

  .خرابکارانه به حداقل ممکن برسد
 جیطبق نتا ها بیسازه در مقابل آس يمقاوم ساز طهیح در

در رتبه متوسط  نیانگمی بطور آب شرب  ساتیپژوهش تاس نیا
 در نفوذ قابل سطوح وجود ها از جمله نقاط ضعف آن. قرار دارد

 ها اتاقک چاه هاي يریو ضرورت درزگ یسطح هاي آب مقابل
منتشره خود بر  لدر دستورالعم زین رونی وزارت. است آن مقابل در

از  يریجهت جلوگ ساتیاز وجود درز و ترك در تاس يریجلوگ
به  ساتتاسی سازه اي نفوذ آب و رطوبت، بازدید ماهانه دوره

انواع پوشش ) بنایی، بتنی، فلزي(تناسب نوع ساختمان سازه 
اندود سیمان، رزین اپوکسی، وینیل، لعاب کاري، قطران (داخلی 

اندود سیمان، قیروگونی، ( ارجیو پوشش خ) ذغال سنگ،رنگ
نموده است  دیماه تا یکسال یکبار تاک هرسه...) خاکریزي، رنگ و

)21.(  
 قیتحق نیا جنتای طبق ها درب و پنجره تیامن طهیح در

در رتبه متوسط  نیانگیآب شرب بطور م ساتیکل تاس تیوضع
 یلوالئ هاي درب از استفاده ها از جمله نقاط ضعف آن. قرار دارد

که  یدگید بیو نصب در معرض آس نییپا یمنیبا ا هاي¬و قفل
 قفل زدگی زنگ ثمنطقه باع نیفراوان ا هاي یبا توجه به بارندگ

با ارتفاع کم  هاي و نرده ضروري مواقع در عملکرد عدم و ها
 يها سامانه. شوند زدایی زنگ دیبا کباری یلذا حداقل سال. است

باشند که موجب ارتقاء  يبه نحو دیبا  ها ساختمان یداخل یتیامن
 داتیمراکز و نقاط حساس که هدف تهد یکیزیف تیحفاظت و امن

 ینوع سامانه حفاظت نیاز ا ییها مثال. شوندهستند،  یاحتمال
مناسب  یتیامن زاتیمقاوم و تجه یداخل يها و درب وارهایشامل د

  ).1(است 
 قیتحق نیا جیطبق نتا تیموارد حائز اهم ریسا طهیح در

وسط در رتبه مت نیانگمی طور آب شرب به ساتیکل تاس تیوضع
از جمله نکات مهم ضعف آموزش کارکنان در خصوص . قرار دارد
 ریپذ بینقاط آس یو ضعف در شناسائ رانهیشگیو پ یمنیاقدامات ا

 نییپا. است یانسان يرویو کمبود ن دموجوو اصالح مشکالت 
در  کیپمپاژ و مخزن  ستگاهیبه ا توان یم زین ازیکسب امت نتری

  . اشاره نمود فیضع تیطالقان با وضع
 یمطالعه انجام هماهنگ نیا هاي تیمشکالت و محدود از

  . بود یآب ساتیمراکز و تاس نیورود به ا يالزم برا
بهداشت الزم است  یآب سازمان جهان یمنیاساس طرح ا بر

متصور بر  داتیو تهد رعاملیپدافند غ یابیمطالعات مربوط به ارز
 طیمتناسب با شرا ایبار و  کیهر شهر هر دو سال  یآب ساتیتاس

شده  جادیدار ا یمعن راتییو تغ ازیآمده و بر اساس ن شیپ یبحران
کارکنان،  رییحادثه، تغ کی روزب لیشهرها از قب یآب ساتیدر تاس

مشکالت و خطاها و  ،یبحران طیبروز شرا ،یسازمانده رییتغ
  . انجام شوند د،نمای یبروز م یآب ساتیتاس کیکه نزد یاتفاقات
صنعت آب نسبت به دو موضوع  نیمسئول شود، یم شنهادیپ

و  یدانیم یقاتیموضوع اول توسعه تحق. ندیبفرما ژهیتوجه و
 یآب ساتیدر تاس رعاملیدر خصوص پدافند غ ییاجرا هاي تیفعال

 قاتیتحق نیا يو دستاوردها جیاز نتا يریسراسر کشور و بهره گ
روز در  هاي¬يورو ابتکار عمل کارکنان و فنا تیو قدرت خالق

 رعاملیشناسنامه پدافند غ هیمسئله و موضوع دوم ته نیا تیتقو
 يمتناسب با محتوا تواند یکه م یآب ساتیهر کدام از تاس يبرا
باشد تا اقدام و اصالحات الزم  قیتحق نیمورد استفاده در ا نهیبازب

  .خود قرار دهند يآن در برنامه کار یو خروج تیرا بر اساس اولو
  گیري نتیجه
 ساتیتاس یتیامن تینشان داد ارتقاء وضع قیتحق نیا جینتا

اصول  يو اجرا تیرعا تیفیو ک زانیشهر طالقان از نظر م یآب
از  یناش یاز خسارات احتمال يریشگیعامل جهت پ ریپدافند غ

اتجام  ازمندیو ن يضرور ندهیموجود در آ داتیخطرات و تهد
 دنیموجود تا رس ساتیاصالحات الزم و اقدامات قابل اجرا در تاس

بر وضع موجود و  شتریعالوه بر آن نظارت ب. به حد مطلوب است
پدافند  کردیبه خصوص با رو یتخصص یآموزش هاي دوره ياجرا

دانش و  یو به روز رسان يجهت کمک به فرهنگ ساز رعاملیغ
 يساز ادهیل در صنعت آب و پکارکنان و کارشناسان شاغ یآگاه

 .است دیتاک ردمو رعاملیاصول پدافند غ
و  قاتیاز معاونت محترم تحق لهیوس نیبد :تشکر و قدردانی

و  يهمکار يبرا) عج(اهللا  هیبق یدانشگاه علوم پزشک يفناور
مسئوالن و  نیو همچن 99000540با کد  یقاتیطرح تحق بیتصو

تشکر  تیاستان البرز و شهر طالقان نها يکارشناسان محترم آبفا
 .دآی یبه عمل م یو قدردان

 ه،یو طرح اول دهیدر ارائه ا سندگانینو :نقش نویسندگان
 يبازنگر ایمقاله  هیمقاالت، نگارش اول یمنابع و بررس يجستجو
دقت و  تیمقاله حاضر، مسئول یینها دییبودند و با تا میآن سه

 .رندیپذ یصحت مطالب مندرج در آن را م
 نیمقاله تأم سندگانیتوسط نو ها نهیهز هیکل :حامی طرح

 .شده است
 چگونهیکه ه کنند یم حیتصر سندگانینو :تضاد منافع

 .در مطالعه حاضر وجود ندارد یتضاد منافع
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