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 ٍ راّكارّاي هقاتلِ تا آى تا اتكاء تِ هٌاتع آب حَضِ رٍد در حَضِ سايٌذُكوثَد آب 

 لطف اهلل ضيايي

 ضزكت هٌْذسيي هطاٍر سايٌذ آب

 

 :هَضَؾبت هَسد ثشسػي 

 سٍد ثب ووجَد آة سٍثشٍ اػت ٍ اگش ّؼت همذاس آى چمذس اػت؟ آيب حَضِ صايٌذُ -

 :ثِ هٌبثؽ آة حَضِ ؿبهل  ساّىبسّبي همبثلِ ثب ووجَد آة ثب اتىبء -

 ثشداسي اص هٌبثؽ آة هذيشيت ًـذُ  ثْشُ -

 هذيشيت هصشف اص طشيك حزف وـت پش هصشف ثشًح -

 خَيي دس هصبسف آة اص طشيك ثبال ثشدى ساًذهبى آثيبسي صشفِ -

 

 رٍد تا كوثَد آب رٍتزٍ است ٍ اگز ّست هقذار آى چقذر است؟ سايٌذُ آيا حَضِ

اص ايي سٍ دس . اًذ ّبي ؿشة ٍ صٌؿت اص اٍلَيت ثشخَسداس بهيي آة ثخؾدس حَضِ صايٌذُ سٍد ت

دس ٍالؽ ووجَد آة دس . تشيي ؿشايط خـىؼبلي ًيض آة هَسد ًيبص ؿشة ٍ صٌؿت تبهيي ؿذُ اػت ثحشاًي

سٍد ثِ صَست وبّؾ ػطح وـت ٍ ؾذم تحَيل حمبثِ صيؼت هحيطي تبالة ٍ ًبثَدي تذسيدي  حَضِ صايٌذُ

ثبيؼت  سٍد هي ثٌبثشايي ثشاي تؿييي همذاس ووجَد آة دس حَضِ صايٌذُ. يبثذ ًوَد ٍ غَْس هيهٌبثؽ صيشصهيٌي 

حدن هؿبدل آة هَسد ًيبص اساضي اص آة افتبدُ هحبػجِ ٍ ثب احتؼبة هيضاى ووجَد آة تبهيي ؿذُ ثشاي ًيبصّبي 

 .صيؼت هحيطي ٍ ثيالى هٌفي هٌبثؽ آة صيشصهيٌي ول ووجَد آة هحبػجِ گشدد
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 َد آب در تخص كطاٍرسيكوث

ووجَد آة دس ثخؾ وـبٍسصي ثِ صَست وبّؾ ػطح صيش وـت، ؾذم تحَيل آة وبفي ثِ اساضي ٍ 

ثش پبيِ آهبس ػبصهبى خْبد وـبٍسصي، ػطح صيش وـت . دس ًتيدِ وبّؾ تَليذ ٍ تغييش الگَي وـت ًوَد داسد

پغ اص افضايؾ چـوگيش ػطح صيش . اػتّىتبس ثَدُ  349181ثِ هيضاى  1366-67سٍد دس ػبل  دس حَضِ صايٌذُ

سٍد ٍ تًَلْبي اٍل ٍ دٍم، دس پي تَػؿِ هصبسف ؿشة ٍ صٌؿت  ثشداسي اص ػذ هخضًي صايٌذُ وـت دس اثش ثْشُ

سٍد  ػطح صيش وـت دس حَضِ صايٌذُ  ....(يضد، وبؿبى، ًبئيي، اسدػتبى ٍ ) ٍ اًتمبل آة ثِ خبسج اص حَضِ 

 .ؾ ؾالٍُ ثش تبثيشات همطؿي خـىؼبلي ثَدُ اػتايي وبّ. سًٍذي وبّـي داؿتِ اػت

ثشاي تؿييي هيضاى اساضي اص آة افتبدُ دس اثش ووجَد آة دس ػبلْبي اخيش دٍ سٍؽ ثِ وبس گشفتِ ؿذُ 

 . اػت

 

+  1:25000ّاي  ًقطِ+ اي  ٍيز هاَّارُاتص+ ّاي كارتزي اراضي  استفادُ اس ًقطِ :رٍش اٍل

 آهار ساسهاى جْاد كطاٍرسي

اص . تؿييي گشديذ 1384-85ٍػؿت اساضي اص آة افتبدُ طي ػبلْبي اخيش تب همطؽ صهبًي سٍؽ دس ايي 

ثبؿذ هؼبحت  ػبل خـىؼبلي ٍ اػتثٌبيي ًيؼت ٍ داساي آثذّي ًضديه ثِ ًشهبل هي 84-85آًدب وِ ػبل آثي 

سٍد  ٌذُتَاًذ هؿشف ٍالؿي ووجَد آة دس ثخؾ وـبٍسصي حَضِ صاي اساضي اص آة افتبدُ هحبػجِ ؿذُ هي

ٍ همبيؼِ آًْب ثب آهبس ػطح  1:25000ّبي  ّبي وبسثشي اساضي، ًمـِ اي، ًمـِ ثشسػي ؾىؼْبي هبَّاسُ. ثبؿذ

ثب . ّىتبس وبّؾ يبفتِ اػت 158743دّذ ػطح وـت دس اثش ون آثي  وـت ػبصهبى خْبد وـبٍسصي ًـبى هي

ىؿت دس ّىتبس، حدن آة هؿبدل هتشه 8368احتؼبة ًيبص ًبخبلص ّش ّىتبس الگَي وـت حَضِ ثِ هيضاى 

 .هيليَى هتشهىؿت اػت 1328ثبلغ ثش  1اساضي اص آة افتبدُ ثِ سٍؽ 
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ح وـت دس ايي سٍؽ صشفبً آهبس ػطح وـت اسائِ ؿذُ تَػط ػبصهبى خْبد وـبٍسصي هجٌبي همبيؼِ ػط

سٍد ًبؿي اص اساضي اص آة افتبدُ  ثشپبيِ آهبس هَخَد هيضاى وبّؾ ػطح وـت دس حَضِ صايٌذُ. گيشد لشاس هي

حدن هؿبدل آة . ثبؿذ ّىتبس هي 87924ثبلغ ثش  84-85تب ػبل  66-67دس اثش ووجَد آة دس فبصلِ صهبًي ػبل 

ثبؿذ ثب احتؼبة ًيبص ًبخبلص  سصي هيهَسد ًيبص اساضي اص آة افتبدُ وِ هؿشف ووجَد آة دس ثخؾ وـبٍ

 .هيليَى هتش هىؿت اػت 736هتش هىؿت دس ّىتبس خوؿبً  8368
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 3680سٍد ثب وبّؾ حدوي ثِ هيضاى  ، هٌبثؽ آة صيشصهيٌي حَضِ صايٌذ1385ُػبل هٌتْي ثِ ػبل  23طي 

هيليَى هتشهىؿت دس ػبل  160بًگيي افت هٌبثؽ آة صيشصهيٌي طي ايي ػبلْب هي. اًذ هيليَى هتشهىؿت سٍثشٍ ثَدُ

ّب دس  ؿَد ثيالى هٌفي آثخَاى ثيٌي هي ثَدُ اػت ٍ ثب تَخِ ثِ ؿذت گشفتي ثحشاى ووجَد آة دس حَضِ پيؾ

ي آثخَاى ّب ػبلِ اخيش هيضاى ثيالى هٌف 10دس . ػبلة هَسد اؿبسُ فشاتش ثشٍد 23سٍد اص هيبًگيي دٍسُ  حَضِ صايٌذُ

دس ايٌدب ثب فشض تذاٍم  .هيليَى هتش هىؿت سػيذُ اػت  200هيليبسد هتشهىؿت يب ػبالًِ ثِ طَس هتَػط ثِ  2ثِ 

 .ؿَد هيليَى هتشهىؿت دس ًػش گشفتِ هي 200سًٍذّبي آتي هـبثِ ثب سًٍذّبي گزؿتِ حدن ووجَد ػبالًِ 

 هيشاى كوثَد آب در تخص هحيط سيست

 200دّذ آة هَسد ًيبص هحيط صيؼت سٍدخبًِ ٍ تبالة  ِ سٍؽ هًَتبًب ًـبى هيهحبػجبت اًدبم ؿذُ ث

ّبي ٍسٍدي ثِ  ثشسػي دثي ؾجَسي اص ايؼتگبُ ّيذسٍهتشي پل ٍسصًِ ٍ صّىؾ. هيليَى هتشهىؿت دس ػبل اػت

سد آة ثِ تبالة گبٍخًَي ٍا هيليَى هتشهىؿت صُ 81دّذ ثِ طَس هيبًگيي  دػت آى ًـبى هي سٍدخبًِ دس پبييي

آة ٍسٍدي ثِ ؿذت ؿَس ٍ لليبيي ثَدُ ٍ ؾوالً ًجبيذ ثِ ؾٌَاى تبهيي ًيبص صيؼت هحيطي  گش چِ صُ. ؿذُ اػت

هيليَى هتشهىؿت دس ثخؾ هحيط صيؼت حَضِ ووجَد آة  119تلمي ؿَد ٍلي حتي ثب احتؼبة آى ًيض ػبالًِ 

 .ٍخَد داؿتِ اػت

 

 رٍد  آب در حَضِ سايٌذُساالًِ   هجوَع كوثَد

 736 (هيليَى هتشهىؿت) َد آة دس ثخؾ وـبٍسصي ثش پبيِ آهبس ػبصهبى خْبد وـبٍسصيووج -

 200 (هيليَى هتشهىؿت)    ووجَد آة ًبؿي اص ثيالى هٌفي هٌبثؽ آة صيشصهيٌي -

 119 (هيليَى هتشهىؿت)     ووجَد آة دس ثخؾ هحيط صيؼت -

 

 1055           (هيليَى هتشهىؿت)               سٍد  خوؽ ول ووجَد ػبالًِ آة دس حَضِ صايٌذُ



 (اصفهان)ها و راهکارها دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگانمقاالت همایش زاینده رود، چالش

 

 5 

هيليَى هتشهىؿت ووجَد آة سٍثشٍ اػت  1055سٍد ػبالًِ ثب  هطبثك هحبػجة اًدبم ؿذُ حَضِ صايٌذُ

ّبي هيبًي ٍ پبيبة حَضِ ٍ ثِ ٍيظُ دس ثخؾ وـبٍسصي ًوَد پيذا  ثذيْي اػت ايي ووجَد ؾوذتبً دس ثخؾ

 . وٌذ هي

هيليَى هتشهىؿت ثش پبية تؿييي ٍػؿت اساضي اص آة افتبدُ ثب  1015حدن ووجَد ثذػت آهذُ ثِ هيضاى 

ثشاي تؿييي هؼبحت اساضي اص آة  1چٌبًچِ سٍؽ . اػتٌبد ثِ آهبس ػبصهبى خْبد وـبٍسصي هحبػجِ ؿذُ اػت

ّبي وبسثشي اساضي ٍ  اي ٍ ًمـِ افتبدُ هالن لشاس گيشد يؿٌي ؾالٍُ ثش آهبس ػطح وـت، ؾىؼْبي هبَّاسُ

 . آيذ هيليَى هتشهىؿت ثذػت هي 1647دس ًػش گشفتِ ؿَد هيضاى ووجَد آة دس حَضِ ثبلغ ثش تَپَگشافي 

 

 راّكارّاي هقاتلِ تا كوثَد آب تا اتكاء تِ هٌاتع حَضِ

سٍد ّوَاسُ ايي هَضَؼ هطشح ثَدُ اػت وِ  ثِ دليل هحذٍد ثَدى هٌبثؽ آة ثشاي اًتمبل ثِ حَضِ صايٌذُ

سيضي ٍ ثْيٌِ ػبصي هصبسف ثب اتىبء ثِ هٌبثؽ داخلي حَضِ  اص حَضِ، ثب ثشًبهِ ثِ خبي تبهيي ووجَدّب اص خبسج

 :ساّىبسّبي هوىي ٍ لبثل ثشسػي ؾجبستٌذاص . ووجَدّب ثشطشف گشدد

 

 تزداري اس هٌاتع آب هذيزيت ًطذُ حَضِ  تْزُ –الف 

 حذف كطت پزهصزف تزًج –ب 

 تياريصزفِ جَيي در هصارف اس طزيق تاال تزدى راًذهاى آ –ج 

 .گيشد دس اداهِ ّش يه اص ايي ساّىبسّب هَسد ثشسػي لشاس هي

 

 رٍد تزداري اس هٌاتع آب هذيزيت ًطذُ در حَضِ سايٌذُ تْزُ

 .سٍد ٍخَد ًذاسد ثِ داليل صيش هٌبثؽ آة هذيشيت ًـذُ دس حَضِ صايٌذُ

 .ًذؿَ ثشداسي هي ثشداسي ًـذُ ٍخَد ًذاسد ٍ ولية هٌبثؽ آة حَضِ ثْشُ آثخَاى ثْشُ -
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پتبًؼيل ثشداؿت ثيـتش اص هٌبثؽ آة ٍخَد ًذاسد ٍ هٌبثؽ آة صيشصهيٌي حَضِ ثب ثيالى هٌفي  -

 .سٍثشٍ ّؼتٌذ

ؿٌبػي ٍيظُ حَضِ، خشٍخي صيشصهيٌي ٍ ّشصاة ٍ سٍاًبة خشٍخي  ثِ دليل ػبختبس صهيي -

ٍخَد ًذاسد وِ ثب خلَگيشي اص آى ثتَاى ووجَد آة دس حَضِ سا ثشطشف ًوَد ٍ يب وبّؾ 

 . داد

 

 حذف كطت پز هصزف تزًج

ول ٍػؿت اساضي حذاوثش . وـت ثشًح اص هحصَالت ؾوذُ دس الگَي وـت حَضِ صايٌذُ سٍد ًيؼت

سٍد سا تـىيل  دسصذ اص ول اساضي صيش وـت دس حَضِ صايٌذُ 7/5تٌْب دس ػبلْبي پشآثي صيش وـت ثشًح 

  .ؿَد َد ٍ دس خـىؼبلْب تمشيجبً حزف هيؿ دس ػبلْبي ثب آثذّي ووتش اص ٍػؿت وـت ثشًح وبػتِ هي .دّذ هي

ٍ خبيگضيٌي آى ثب ػبيش هحصَالت الگَي وـت چِ دس حذاوثش ػطح وـت ؿذُ آى ايٌىِ حزف وـت ثشًح 

گزاسد هَضَؾي اػت وِ دس ايي هجحث هَسد ثشسػي لشاس  هي  هيضاى ثش حدن هصبسف آة دس حَضِ تبثيش

 .گيشد هي

ضشٍسي اػت وِ حدن آة ًبخبلص هَسد ًيبص دس ٍاحذ ػطح پيؾ اص ٍسٍد ثِ هَضَؼ روش ايي ًىتِ 

دّذ تشويت ولي الگَ  هتشهىؿت دس ّىتبس اػت وِ ثِ سٍؿٌي ًـبى هي 8368سٍد  الگَي وـت حَضِ صايٌذُ

 .، تشويجي هتؿبدل ٍ ون هصشف اػتدس حذاوثش ػطح وـت آى حتي ثب ٍخَد وـت ثشًح

 6915هٌبطمي وِ وـت ثشًح هتذاٍل اػت  هتَػط ًيبص خبلص وـت ثشًح هطبثك ػٌذ هلي آة دس

اص ثيي هحصَالت الگَي وـت حَضِ . هتشهىؿت دس ّىتبس اػت 9950هتشهىؿت دس ّىتبس ٍ ًيبص ًبخبلص آى 

 13280ٍ  13374سٍد، هحصَالت پش هصشف تش ديگشي ًػيش يًَدِ ٍ چغٌذسلٌذ ثِ تشتيت ثب ًيبص ًبخبلص  صايٌذُ

چٌبًچِ ثب وـت ثشًح خبيگضيي ؿًَذ ًِ تٌْب حدن آة هصشفي سا  ؿًَذ وِ هتش هىؿت دس ّىتبس وـت هي

اثشات حزف  6دس خذٍل ؿوبسُ . ؿَد وبّؾ ًوي دّذ ثلىِ ثش ؾىغ هَخت افضايؾ حدن آة هصشفي هي

وبسي حمبثِ  ثب تَخِ ثِ ايٌىِ هٌبطك ثشًح. وـت ثشًح ٍ خبيگضيٌي آى ثب ديگش هحصَالت ثشسػي ؿذُ اػت
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تَاى آًبى سا  صيشا ًوي. ّبي ثْبسُ ٍ تبثؼتبًِ هَسد همبيؼِ لشاس گشفتِ اػت ِ داسًذ، وـتطَهبسي ثْبسُ ٍ تبثؼتبً

 .هدجَس ثِ صشفٌػش وشدى اص حمبثِ ثْبسُ ٍ وـت هحصَالت پبييضُ ًوَد

 :ؾجبستٌذ اص اًذ هجبًي هحبػجبتي وِ دس تْيِ ٍ تٌػين خذٍل دس ًػش گشفتِ ؿذُ

دس سٍد، ول ٍػؿت اساضي صيش وـت ثشًح  ِ صايٌذُهطبثك هطبلؿبت هٌبثؽ ٍ هصبسف آة دس حَض -

دس . ّىتبس ثَدُ اػت 20713دسصذ ػطح وـت ٍ  7/5هؿبدل  1384-85ػبل حذاوثش همذاس خَد دس 

ثب فشض خبيگضيٌي هحصَالت هختلف ثِ خبي وـت ثشًح، ول ايي ٍػؿت هجٌبي  6خذٍل ؿوبسُ 

 .هحبػجة حدن آة لشاس گشفتِ اػت

ف ثشاػبع ػٌذ هلي آة ٍ دس هٌبطمي وِ وـت ثشًح سٍاج داسد هحبػجِ ًيبص خبلص هحصَالت هختل -

ؿَد ثش هٌبطك  ثٌذي ػٌذ هلي آة، هٌبطمي وِ وـت ثشًح دس آًْب اًدبم هي هطبثك تمؼين. ؿذُ اػت

 .ػويشم ػفلي اًطجبق داسد –آثبد ٍ هجبسوِ  ًدف

ػويشم ػفلي دس  –ٍ هجبسوِ آثبد  ًيبص خبلص ثشًح هطبثك ػٌذ هلي ٍ هيبًگيي ًيبص خبلص هٌبطك ًدف -

 .ًػش گشفتِ ؿذُ اػت

سٍد وِ دس هطبلؿبت هٌبثؽ ٍ  ثشاي تجذيل ًيبص خبلص ثِ ًبخبلص ساًذهبى آثيبسي دس حَضِ صايٌذُ -

 .دسصذ هحبػجِ ؿذُ اػت هجٌب لشاس گشفتِ اػت 5/69هصبسف ثِ هيضاى 

ص ًيبص الگَي وـت حَضِ دس ا  هتشهىؿت دس ّىتبس ؾيٌبً 5816ًيبص خبلص الگَي وـت حَضِ ثِ هيضاى 

  .سٍد تؿييي ؿذُ ثَد ثشگشفتِ ؿذُ اػت وِ دس هطبلؿبت هٌبثؽ ٍ هصبسف آة دس حَضِ صايٌذُ 84-85ػبل 

 

 

 

 

 
  وـت ثشًح ٍ خبيگضيٌي آى ثب ديگش هحصَالت ثْبسُ حذاوثشػطح همبيؼِ اثشات حزف – 6خذٍل ؿوبسُ 
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ًام هحصَل 

 جايگشيي

 ًياس خالص 

هتزهكعة در )

 (ّكتار

 ًياس ًاخالص

هتزهكعة در )

 (ّكتار

حجن آب هصزفي 

تا سطح كطت هعادل 

 تزًج

هيشاى كاّص حجن آب 

هصزفي در اثز جايگشيٌي تا 

 (هيليَى هتزهكعة) تزًج 

هيشاى افشايص حجن آب 

هيليَى ) هصزفي 

 (هتزهكعة

 0-  206 9950 6915 تزًج

 71-  277 13374 9295 يًَجِ

 69-  275 13280 9230 چغٌذرقٌذ

 6/36-  6/242 11712 8140 تادام

 5/71-  5/277 13396 9310 اسپزس

 41-  247 11928 8290 اًار

 3/22-  3/228 11021 7660 تِ 

 6/56-  6/262 12676 8810 گزدٍ

 8/37-  8/243 11770 8180 سية

 3/33-  3/239 11554 8030 گزهك ٍ طالثي

الگَي كطت 

 حَضِ
5816 8368 3/173 7/32  -

 

 ًتايج 

خَيي دس  هطبثك خذٍل، خبيگضيٌي هحصَالت هختلف ثشسػي ؿذُ ثب وـت ثشًح ًِ تٌْب هَخت صشفِ -

 .ؿَد ؿَد ثلىِ ثبؾث افضايؾ احدبم آة هصشفي ًيض هي هصبسف آة ًوي

ؿَد  اگش چِ غالت پبييضُ هصشف آة ووتشي داسًذ ٍلي ثِ دليل آًىِ هٌبطمي وِ دس آًْب ثشًح وـت هي -

 .تَاى آًْب سا ثِ وـت هحصَالت پبييضُ ٍاداس وشد دس ثْبس ٍ پبييض داسًذ ًويحمبثِ طَهبسي 

خَيي دس  چٌبًچِ ثب صٍس ٍ اخجبس وـت ثشًح هوٌَؼ ٍ الگَي وـت هتذاٍل خبيگضيي ثشًح ؿَد هيضاى صشفِ -

 .هيليَى هتشهىؿت خَاّذ ثَد 7/32هصشف آة همذاس اًذن 

وٌٌذ هطبثك طَهبس حمبثِ ثشاي وـت ثشًح داسًذ ٍ  ح هيدليل آًىِ وـبٍسصاًي وِ الذام ثِ وـت ثشً ثِ -

ّبي ون صهيي  ّىتبس اػت ٍ هؿيـت خبًَادُ 5/0تب  1/0هيضاى هبلىيت اساضي ؿبليضاسي ّش خبًَاس دس حذ 

. ثِ آى ٍاثؼتِ اػت ثِ لحبظ اختوبؾي ٍ حمَلي اهىبى الضام آًبى ثِ خَدداسي اص وـت ثشًح ٍخَد ًذاسد

گفتِ ؿذ حزف وـت ثشًح ٍ خبيگضيٌي اغلت هحصَالت ثْبسُ ديگش هَخت  ضوي آًىِ ّوبًگًَِ وِ



 (اصفهان)ها و راهکارها دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگانمقاالت همایش زاینده رود، چالش

 

 9 

تٌْب دس صَست خبيگضيٌي الگَي وـت حَضِ ثِ خبي ثشًح، حدن آة . ؿَد افضايؾ هصشف آة هي

هيليَى هتشهىؿت هصبسف  2200يبثذ وِ دس ليبع ثب  هيليَى هتشهىؿت وبّؾ هي 7/32هصشفي ثِ هيضاى 

هيليَى هتشهىؿت ووجَد آة دس حَضِ ًبچيض اػت ٍ ثب  1647تب  1055آة دس ثخؾ وـبٍسصي حَضِ ٍ 

 .ثبؿذ تَخِ ثِ هَاًؽ حمَلي ٍ اختوبؾي لبثل ؾول ًوي

 

 جَيي در هصزف آب اس طزيق تاالتزدى راًذهاى آتياري راّكار صزفِ

د سٍ اغلت اص ػَي وبسؿٌبػبى ٍ هتخصصيٌي وِ ؿٌبخت دليك ٍ ؾويمي اص تجبدالت آثي دس حَضِ صايٌذُ

خَيي دس هصبسف آة اص طشيك ثبالثشدى ساًذهبى آثيبسي ثِ ؾٌَاى ساّىبس هَثش  ٍ پيچيذگيْبي آى ًذاسًذ، صشفِ

 .ؿَد  سٍد هطشح هي ثشاي همبثلِ ثب ووجَد آة دس حَضِ صايٌذُ

 

 : اص ديذگبُ آًبى طشح هؼئلِ ثذيي صَست اػت

 
ثشداسي دس ثخؾ  حدن هٌبثؽ آة صيشصهيٌي دس دػت ثْشُ

 هطبثك آهبس هَخَد وـبٍسصي
 3757 (هيليَى هتشهىؿت)

سٍد طجيؿي ٍ  صايٌذُ)ثشداسي  حدن هٌبثؽ آة ػطحي دس دػت ثْشُ

 (اي طشحْبي اًتمبل ثيي حَضِ
 1878 (هيليَى هتشهىؿت)

 5635 (هيليَى هتشهىؿت) خوؽ ول هٌبثؽ آة ػطحي ٍ صيشصهيٌي حَضِ

 1559 (هتش هىؿت هيليَى) سٍد  ًيبص خبلص اساضي وـبٍسصي حَضِ صايٌذُ

پغ اص وؼشهصبسف خبلص حدن آة اتالفي دس ثخؾ وـبٍسصي 

 ؿشة ٍ صٌؿت
 5635-355-1559;3721 (هيليَى هتش هىؿت)

 

تَاى ثخـي اص ايي حدن  آًْب ثب ايي هحبػجِ ثش ايي ثبٍسًذ تٌْب ثب ثبالثشدى چٌذ دسصذي ساًذهبى آثيبسي هي

 .خَيي وشد ٍ ول ووجَد آة حَضِ سا اص ايي طشيك ثشطشف ًوَد ؾػين آة اتالفي سا صشفِ
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 تزرسي ٍ ًقذ ايي ديذگاُ

سٍد هجتٌي اػت  ي گؼتشدُ دس حَضِ صايٌذُػبصي فشآيٌذّبي پيچيذُ ٍ تجبدالت آث چٌيي ديذگبّي ثش ػبدُ

 :ّبي خذي صيش سٍثشٍ اػت ٍ ثب چبلؾ

هيليَى  2215سٍد دس ؿشايط ًشهبل  ول هٌبثؽ آة تدذيذپزيش ًبؿي اص ثبسًذگي دس ػطح حَضِ صايٌذُ (1

ايي حدن آة ثِ صَست خشيبًْبي ػطحي ٍ هٌبثؽ آة صيشصهيٌي ّش ػبلِ تدذيذ . هتشهىؿت اػت

 . ؿَد هي

ٌبثؽ ٍالؿي آة تدذيذ پزيش ًبؿي اص ثبسًذگي، حدن آثْبي اًتمبل ثيي حَضِ اي ؿبهل تًَل ثِ حدن ه (2

هيليَى هتش  700لٌگبى دس ؿشايط ًشهبل خوؿبً ثِ هيضاى هتَػط  اٍل ٍ دٍم وَّشًگ ٍ تًَل چـوِ

 . ؿَد هىؿت اضبفِ هي

پزيش  بثؽ تدذيذخوؽ ول هٌبثؽ ٍالؿي آة تدذيذپزيش ػبالًِ دس حَضِ صايٌذُ سٍد حبصل خوؽ هٌ (3

اص ايي همذاس . هيليبسد هتشهىؿت اػت 9/2اي آة خوؿبً ثِ هيضاى  ًبؿي اص ثبسؽ ٍ اًتمبل ثيي حَضِ

حدن اًتمبل آة ثِ خبسج اص حَضِ ؿبهل اًتمبل ثِ يضد، وبؿبى، ًبئيي، اسدػتبى ، ًطٌض، ؿْشوشد، 

ش تلفبت تجخيش اص ػذ ٍ ؿَد وِ پغ اص وؼ هيليَى هتشهىؿت وؼش هي 179خشلَيِ خوؿبً ثِ هيضاى 

پزيش ػبالًِ دس ؿشايط ثبسؽ هتَػط حَضِ وِ اص لبثليت هصشف  ّب ول هٌبثؽ ٍالؿي آة تدذيذ وفِ

 :ّب هطشح اػت وِ   حبل ايي پشػؾ. هيليبسد هتشهىؿت اػت 6/2ثشخَسداس اػت 

هتشهىؿت اػت هيليبسد  6/2دس ؿشايطي وِ ول هٌبثؽ ٍالؿي آة دس ػبلي ثب ؿشايط آثذّي ًشهبل : اٍالً

 هيليبسد هتشهىؿت يؿٌي ثيؾ اص ول هٌبثؽ آة ثبؿذ؟  7/3چگًَِ هوىي اػت حدن تلفبت 

ؿَد ايي حدن ؾػين آة چِ ػشًَؿتي پيذا  هيليبسد هتش هىؿت آة اتالف هي 7/3اگش ّش ػبلِ : ثبًيبً 

 آٍسد؟ وٌذ ٍ اص ودب ػش دس هي هي

اًذ، خشٍخي ػطحي اص حَضِ  ب افت هذام هَاخِدس ؿشايطي وِ هٌبثؽ صيشصهيٌي ٍ آثخَاى ّبي حَضِ ث

ؿٌبػي  دّذ ٍ ثِ دليل ػبختبس صهيي ّن آًمذس ون ٍ ًبچيض اػت وِ حتي وفبف ًيبص صيؼت هحيطي تبالة سا ًوي

ّبي هدبٍس ّن ٍخَد ًذاسد ، آؿىبس اػت چٌيي حدن ؾػين تلفبت ٍخَد خبسخي  حَضِ، فشاس آة ثِ آثخَاى

 .َم اثش افضايٌذگي چشخِ آة ًْفتِ اػتوليذ ايي هؿوب دس هفْ. ًذاسد
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 multiplier effect of water recycling  Theاثز افشايٌذگي چزخِ آب 

ّش گبُ تلفبت فشًٍـت ؾومي آثيبسي ثشداؿت ؿَد ٍ هدذداً هَسد ثْشُ ثشداسي لشاس گيشد ٍ چشخة 

يؾ حدن هٌبثؽ آة دس دػت ثبسّب ٍ ثبسّب تىشاس ؿَد، هَخت افضا تزگطتً –هصزف  –ً تزداضت  تىشاسپزيش

ثِ ؿشايط حَضِ  (The multiplier effect of water recycling)اثش افضايٌذگي چشخِ آة . ؿَد ثشداسي هي ثْشُ

ّبي ثؼتِ  ًـبى داد اثش افضايٌذگي چشخِ آة دس حَضِ  David Secller (1992). ٍ ساًذهبى آثيبسي ثؼتگي داسد

دسصذ  40اي وِ هيبًگيي ساًذهبى آثيبسي هضاسؼ دس آى يؿٌي دس حَضِ. ثب ساًذهبى آثيبسي ًؼجت هؿىَع داسد

اي حدن هٌبثؽ آة دس دػت  ثِ ؾجبست ديگش دس چٌيي حَضِ. اػت  5/2اػت،اثش افضايٌذگي چشخِ آة 

ايي تفبٍت چٌذ ثشاثشي حدن هٌبثؽ آة ًبؿي اص ًفَر . ثشاثش همذاس ٍالؿي حدن هٌبثؽ آة اػت  5/2ثشداسي  ثْشُ

 . بى آثيبسي هضاسؼ ٍ ثشداؿت هدذد آى ثِ دفؿبت اػتآة دس خشي

 

 10ٍاحذ / ha; تجخيش  + ٍاحذ حدن آة ٍ ًيبص  1000ػطح لبثل وـت ثب 

 ha 100;   ػطح وـت                - 0 -: تلفبت فشًٍـت ؾومي  :  1ػٌبسيَي   *

 %(40ساًذهبى هصشف %  )60: تلفبت فشًٍـت ؾومي  :  2ػٌبسيَي   *

 

 

 

 

 

 

 خِ آة دس ػبهبًِ آثي ثؼتِ هفشٍضچش

 آب تزگطتي (ّكتار)سطح كطت  هصزف هفيذ آب در دستزس ضوارُ چزخِ

1 1000 400 40 600 
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2 600 240 24 360 

3 360 144 4/14 216 

4 216 4/86 64/8 6/129 

5 6/129 8/51 18/5 8/77 

6 8/77 1/31 11/3 7/46 

7 7/46 7/18 87/1 0/28 

8 0/28 2/11 12/1 8/16 

9 8/16 7/6 67/0 1/10 

10 1/10 4 4/0 6 

 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 1500 100 1000 2500 هجوَع

 

ّىتبس ٍ هـبثِ ثِ  100ًيض ػطح وـت % 40ثب ساًذهبى  2ؿَد دس ػٌبسيَي  ّوبًگًَِ وِ هالحػِ هي

ؾ هٌبثؽ ين آة ٍ افضاثشاثش ؿذى حد 5/2ٌذگي چشخِ آة هَخت يهطبثك خذٍل اثش افضا .اػت 1ػٌبسيَي 

 .ٍاحذ ؿذُ اػت 2500ٍاحذ ثِ  1000ثشداسي ؿذُ اص  ثْشُ

دس ٍالؽ حدن افضايؾ يبفتِ هٌبثؽ آة ًبؿي اص چٌذ ثبسُ ثِ حؼبة آهذى آة هصشفي ٍ ثشداؿت هدذد آى 

س د. افتذ دس خشيبى اػت ّبيي هىبًيؼوي هـبثِ آًچِ دس وَلشّبي آثي اتفبق هي دس ٍالؽ دس چٌيي حَضِ. اػت

آيذ هؿشف هٌبثؽ ٍ هصبسف ٍالؿي  وَلشّبي آثي ًيض حدن آة دس چشخِ وِ اص همذاس آة پوپبط ؿذُ ثذػت هي

ليتش دس سٍص اػت حبل آًىِ حدن آة دس  200دس وَلش آثي همذاس ٍالؿي آة ٍسٍدي، حذٍد . وَلش ًيؼت

 .ليتش دس سٍص اػت 1100چشخِ دس وَلش ثبلغ ثش 

ؿٌبػي اص ايي ٍيظگي ثشخَسداس اػت وِ ثِ صَست يه  س ٍيظُ صهييسٍد ثِ دليل ػبختب حَضِ صايٌذُ

ّبي هدبٍس اػت ٍ ثٌبثشايي تلفبت آثيبسي دس آى ثِ هٌبثؽ  وٌذ ٍ فبلذ تجبدالت آثي ثب حَضِ حَضِ ثؼتِ سفتبس هي

د ٍ دس ٍالؽ تلفبت آثيبسي وِ دس هميبع خش. گيشد پيًَذد ٍ هَسد اػتفبدُ هدذد لشاس هي ػطحي ٍ صيشصهيٌي هي

ؿَد دس هميبع والى حَضِ ثِ هٌبثؽ آة ػطحي ٍ صيشصهيٌي  يه هضسؾِ ثِ ؾٌَاى آة اص دػت سفتِ ؿٌبختِ هي

ثِ ّويي دليل ساًذهبى آثيبسي دس هميبع يه هضسؾِ ٍ . گيشد پيًَذد ٍ ثبسّب ٍ ثبسّب هَسد ثْشُ ثشداسي لشاس هي هي
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 .دس هميبع حَضِ تفبٍت اػبػي داسًذ

 

 ( :هقياس خزد) شراع هٌفزد راًذهاى آتياري در ه

ساًذهبى آثيبسي دس هضسؾِ ؾجبست اػت اص ًؼجت همذاس آة هفيذ ٍالؽ ؿذُ ثِ همذاس آة هصشف ؿذُ دس 

ًفَر ؾومي ٍ ّشصآة ػطحي دس هميبع هضسؾِ ثِ ؾٌَاى تلفبت ٍ آة اص دػت سفتِ . ثبؿذ هميبع هضسؾِ هي

ّب، ساًذهبى  ثشاػبع ثشسػي. ؿَد ي دس هميبع خشد هيثَدى سلن ساًذهبى آثيبس  ؿَد ٍ هَخت پبييي ؿٌبختِ هي

 .دسصذ اػت  35 -42سٍد حذٍد  آثيبسي دس هميبع هضسؾِ دس حَضِ صايٌذُ

 

 ( :هقياس كالى) راًذهاى آتياري در هقياس حَضِ 

دس هميبع حَضِ . ثبؿذ ؾجبست اص ًؼجت همذاس آة هفيذ ٍالؽ ؿذُ ثِ همذاس هٌبثؽ ٍالؿي آة دس حَضِ هي

گيشًذ ٍ  ثشداسي لشاس هي پيًَذد ٍ هدذداً هَسد ثْشُ ومي آة آثيبسي ٍ ّشصآة ػطحي ثِ هٌبثؽ آة هيًفَر ؾ

تلفبت ٍالؿي آثيبسي دس هميبع حَضِ هٌحصش ثِ تلفبت تجخيش اػت . ثٌبثشايي ثِ ؾٌَاى تلفبت ؿٌبختِ ًوي ؿًَذ

ي ثبالتش اص ساًذهبى آثيبسي دس هميبع ٍ ثِ ّويي دليل سلن ساًذهبى آثيبسي دس هميبع حَضِ ثِ همذاس لبثل تَخْ

 . هضسؾِ اػت 

 رٍد رٍش تعييي راًذهاى آتياري در حَضِ سايٌذُ

سٍد ثب اػتفبدُ اص هؿبدلة خشهي هٌبثؽ ٍ هصبسف آة دس  تؿييي ساًذهبى ٍالؿي آثيبسي دس حَضِ صايٌذُ

گشفتي همبديش ٍالؿي ػطح صيش  ثب دس ًػش 84-85ايي هؿبدلِ ثشاي ؿشايط ٍالؿي دس ػبل . پزيش اػت حَضِ اهىبى

. وـت، ًيبص آثي وـبٍسصي، ؿشة، صٌؿت ٍ هٌبثؽ آة ٍسٍدي ثِ حَضِ ٍ خشٍخي اص حَضِ ًَؿتِ ؿذُ اػت

ّىتبس ٍ ول ًيبص خبلص آثي اساضي  261257سٍد  ول ػطح صيش وـت دس حَضِ صايٌذُ 84-85دس ػبل 

 .هتشهىؿت ثَدُ اػت هيليَى 1559وـبٍسصي ثب احتؼبة ووشثٌذ فضبي ػجض ثيي ؿْشي 



 (اصفهان)ها و راهکارها دانشگاه آزاد اسالمی واحد خىراسگانمقاالت همایش زاینده رود، چالش

 

 14 

هيليَى هتشهىؿت ٍ ًيبص  84دسصذ آة ثشگـتي  80دس ّويي ػبل ًيبص خبلص ؿشة ثب دس ًػش گشفتي 

هليَى هتشهىؿت  81هيليَى هتشهىؿت ٍ ًيبص تبهيي ؿذُ صيؼت هحيطي  190صٌؿت ٍ فضبي ػجض پيشاهَى آى 

 .ثَدُ اػت

 (اسلبم ثش حؼت هيليَى هتشهىؿت)  84-85ر سال هعادالت تيالى تز پايِ اطالعات ٍاقعي هٌاتع ٍ هصارف د

 
 (هٌبثؽ ٍالؿي آة حَضِ) (ثبسؽ هَثش) تجخيش اص ػذ ٍ سٍدخبًِ) (ٍسٍدي ػطحي ثِ حَضِ) (خشٍخي اص حَضِ) (84-85تغييش آثخَاى دس ػبل ) 

2597 ; 38 -      179 -        656 -        57 -  2215 ; Va 

 (ًيبص خبلص) (يبص خبلص وـبٍسصيً) ًيبص خبلص ؿشة ٍ صٌؿت)    

   1914         ;355   +1559 ; Vn 

 

 هؿبدلة خشهي ثيالى آة 
 (ًيبص خبلص) (تلفبت تجخيش) (هٌبثؽ ٍالؿي)    

    Va Ve    = + Vn     

 (ًيبص خبلص ول هصبسف) (ول تلفبت تجخيش)  (هٌبثؽ ٍالؿي تدذيذ پزيش) (ول تلفبت تجخيش دس حَضِ)   

   683    ;Ve 2597    ;Ve     +1914 

    
هدوَؼ ثشداؿت اص هٌبثؽ )

 (ػطحي

هدوَؼ ثشداؿت اص )

 (هٌبثؽ صيشصهيٌي
 (حدن آة دس چشخِ)

   5635         ;1878   +3757 ; Vc 

حدن ٍالؿي هٌبثؽ آة )    

 (پزيش تدذيذ
 (اثش افضايٌذگي چشخِ آة) (حدن آة دس چشخِ)

   3038         ;2597  + 5635 ; Vm.e. 

 

ايي حدن ؾػين . هيليبسد هتشهىؿت اػت 3ؿَد اثش افضايٌذگي چشخِ آة ثبلغ ثش  ّوبًگًَِ وِ هالحػِ هي

آة ٍخَد خبسخي ًذاسد ٍ دس اثش چٌذ ثبسُ ثِ حؼبة آهذى تلفبت آة وِ ثِ هٌبثؽ ػطحي ٍ صيشصهيٌي 

ّب اص هٌبثؽ  تي ثِ هٌبثؽ ػطحي، ثشداؿتثِ دليل هحذٍد ثَدى آة ثشگـ. ؿَد پيًَذد دس هحبػجبت ٍاسد هي هي
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صيشصهيٌي دس ايدبد ايي حدن ؾػين آة وِ ًبؿي اص چٌذثبسُ ثِ حؼبة آهذى آثْبي ثشگـتي ثِ آثخَاى اػت 

 .ػْن ؾوذُ داسد

 
 ساًذهبى ول هصبسف دس حَضِ ًيبص خبلص ول   هٌبثؽ ٍالؿي هصشف ؿذُ 

 .Et ; (  1914÷              2597*  )    100;      7/73دسصذ 

 

ثشاي هحبػجِ ساًذهبى . دسصذ اػت 7/73ساًذهبى ول هصبسف ؿبهل وـبٍسصي، ؿشة ٍ صٌؿت ثشاثش 

 .ّب اص هؿبدلِ حزف ؿَد  آثيبسي دس ثخؾ وـبٍسصي ثبيذ هصبسف ػبيش ثخؾ

 
  

 (هصبسف خبلص ؿشة، صٌؿت ، هحيط صيؼت)
 ثؽول هٌب

ًيبص خبلص آثيبسي 

 طجك ػٌذ هلي آة
 (ي دس حَضِساًذهبى آثيبس)

 Eir ; ] 1559÷    (   2597  -         355         [ *100;        5/69دسصذ 

 

دسصذ اػت ؾلت ثبال ثَدى  5/69ؿَد ساًذهبى آثيبسي ٍالؿي دس هميبع حَضِ  ّوبًگًَِ وِ هالحػِ هي

آثيبسي ثِ هٌبثؽ سٍد آى اػت وِ تلفبت ًفَر ؾومي ٍ ّشصآة ػطحي  ساًذهبى آثيبسي دس هميبع حَضِ صايٌذُ

 .ؿَد ٍ تلفبت ٍالؿي هٌحصش ثِ تلفبت تجخيش اػت  ثشداسي هي پيًَذد ٍ ثبسّب ٍ ثبسّب ثْشُ هي

هيليبسد هتش هىؿت آة هصشفي دس حَضِ ثبلغ  6/5ثذيْي اػت ثب ايي ساًذهبى ٍ ثب دس ًػش گشفتي ايٌىِ اص 

ثبسُ ثِ حؼبة آهذى تلفبت ًفَر ؾومي هيليبسد هتشهىؿت آى ٍخَد خبسخي ًذاسد ٍ ًبؿي اص چٌذ  038/3ثش 

سٍد سا ثش طشف  تَاى ووجَدّبي آة دس حَضِ صايٌذُ آثيبسي اػت ايي ًػشيِ وِ ثب ثْجَد ساًذهبى آثيبسي هي

دس ٍالؽ ّشگًَِ ثْجَد دس ساًذهبى آثيبسي دس اساضي وـبٍسصي چٌبًچِ تلفبت . ًوَد ًبدسػت ٍ غيشٍالؿي اػت

تٌْب . بع والى حَضِ اثشي دس ساًذهبى آثيبسي ٍ هٌبثؽ ٍالؿي آة ًذاسدًفَر ؾومي سا وبّؾ دّذ دس همي

آًچِ هؼلن . خَيي ٍالؿي دس هٌبثؽ آة ؿَد، وبّؾ تلفبت تجخيش اػت تَاًذ هٌدش ثِ صشفِ ساّىبسي وِ هي

ؿَد ثلىِ ثش ؾىغ ثِ دليل  اػت تجذيل سٍؿْبي آثيبسي ػطحي ثِ آثيبسي ثبساًي ًِ تٌْب ثبؾث وبّؾ تجخيش ًوي
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ثٌبثشايي يگبًِ ساُ ثشاي وبّؾ تجخيش، خبيگضيٌي سٍؽ آثيبسي . دّذ صيبد وشدى ػطح تجخيش، آى سا افضايؾ هي

اي ثشاي هحصَالت صساؾي ثب هحذٍديت سٍثشٍ اػت ٍ  اي ٍ صيش ػطحي اػت وِ خبيگضيٌي آثيبسي لطشُ لطشُ

هحصَالت دائوي دس حَضِ  تٌْب دس هَسد هحصَالت ثبغي لبثليت ؾول داسد وِ ثب تَخِ ثِ ػطح هحذٍدُ

 .ؾوالً تبثيش آى دس همبثلِ ثب ووجَد آة دس حَضِ لبثل تَخِ ًخَاّذ ثَد%( 8/10)

ثلىِ ّذف ًـبى دادى . ثوش داًؼتي ثْجَد ساًذهبى آثيبسي ثِ طَس ولي ًيؼت گيشي ثِ هؿٌبي ثي ايي ًتيدِ

 .ّكاري تزاي رفع كوثَد آب در حَضِ ًيستكٌذ ٍ را تاالتزدى راًذهاى آتياري تَليذ آب ًويايي ٍالؿيت اػت وِ 

آًچِ هؼلن اػت ثبال ثشدى ساًذهبى آثيبسي اص طشيك وبّؾ تلفبت ًفَر ؾومي ثوشات غيش لبثل اًىبسي ثِ 

 :ؿشح صيش داسد 

 ّبي پوپبط خَيي دس ّضيٌِ صشفِ -

آة خلَگيشي اص وبّؾ ويفيت هٌبثؽ آة صيشصهيٌي دس اثش اًحالل اهالح دس خشيبى فشًٍـت ؾومي  -

 آثيبسي 

 هذيشيت هَثشتش ثش هٌبثؽ آة  -

 سيضي ؿذُ ٍ ثب ويفيت ثبالتش آة ثبال ثشدى ثبصدُ تَليذ هحصَل دس اثش تَصيؽ ثشًبهِ -

 

 گيزي  تٌذي ٍ ًتيجِ جوع

ثِ دليل اٍلَيت ؿشة ٍ صٌؿت، ثحشاى ووجَد . سٍد ثب ثحشاى ووجَد آة سٍثشٍ اػت  حَضِ صايٌذُ -1

 .وٌذ آة دس ثخؾ وـبٍسصي ًوَد ٍ غَْس پيذا هي آة دس حَضِ ؾوذتبً ثِ صَست ووجَد

ثشاػبع آهبس هؼتٌذ ػبصهبى خْبد وـبٍسصي هيضاى ووجَد آة دس حَضِ وِ هؿبدل حدن آة هَسد  -2

ثبؿذ  ًيبص اساضي وـبٍسصي اص آة افتبدُ دس اثش ووجَد آة ٍ ووجَد آة تحَيلي ثِ هحيط صيؼت هي

ح اساضي داساي ػبثمة وـت اص آة افتبدُ وِ ثش پبيِ چٌبًچِ ػطَ. هيليَى هتشهىؿت اػت 1055ثبلغ ثش 

اي ٍ ًمـِ ّبي َّايي تؿييي ؿذُ اػت هجٌب لشاس گيشد هيضاى ووجَد آة دس حَضِ  ّبي هبَّاسُ ؾىغ

 . هيليَى هتشهىؿت اػت  1647سٍد ثبلغ ثش  صايٌذُ
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 .حبصل ؿذ ساّىبس ّبي سفؽ ووجَد آة دس حَضِ ثب اتىب ثِ هٌبثؽ حَضِ ثشسػي ؿذ ٍ ًتبيح صيش -3

 .هٌبثؽ آة هذيشيت ًـذُ دس حَضِ ٍخَد ًذاسد ٍ حَضِ ثب خشٍج آة سٍثشٍ ًيؼت -3-1

هذيشيت هصشف ٍ هـخصبً حزف وـت ثشًح دس صَست خبيگضيٌي ثؼيبسي اص هحصَالت  -3-2

ؿَد ثلىِ ثشؾىغ هَخت  خَيي دس هصشف آة ًوي ثْبسُ ٍ تبثؼتبًِ ًِ تٌْب هٌدش ثِ صشفِ

خبيگضيٌي الگَي هتذاٍل ثب وـت ثشًح ثب هَاًؽ اختوبؾي ٍ . ؿَد افضايؾ هصبسف آة هي

 .حمَلي سٍثشٍ اػت ضوي آًىِ هيضاى تبثيش آى اًذن اػت

ثْجَد ساًذهبى آثيبسي وِ ثِ هٌضلة . ؿَد  خَيي دس هصشف آة ًوي ثْجَد ساًذهبى آثيبسي هٌدش ثِ صشفِ -4

هٌبثؽ آة ًذاسد صيشا تلفبت آثيبسي  وبّؾ تلفبت آة دس خشيبى آثيبسي اػت تبثيشي دس همذاس ٍالؿي

 .گيشد پيًَذد ٍ هَسد ثْشُ ثشداسي لشاس هي ثِ هٌبثؽ آة حَضِ هي

خَيي دس ّضيٌِ اػتحصبل ٍ پوپبط، حفع  سٍد اص ًػش صشفِ ثْجَد ساًذهبى آثيبسي دس حَضِ صايٌذُ -5

 .تش ثش هٌبثؽ آة هصشفي ضشٍسي اػت ويفيت آة ٍ هذيشيت هَثش

 

 :ي يٍ تٌاتزا

ي يز است ٍ در اياي اهكاًپذ ي حَضِيق اًتقال آب تيٌذُ رٍد اس طزيثَد آب در حَضِ سارفع كو

 .راستا اجزاي طزح اًتقال آب تْطت آتاد تِ فالت هزكشي ضزٍرت عاجل دارد

 

 


