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 چکیذه

 

ػاوٙیٗ ایٗ ٔٙاًك اًالٓاتی دس  هشٚسی اػت وٝاص آ٘زائیىٝ وٕثٛد آب دس ٔٙاًك خـه یه تحشاٖ رذی ٚ ٔذاْٚ اػت، 

خلٛف رخیشٜ ٚ ٔلشف تٟیٙٝ آب داؿتٝ تاؿٙذ. تشای سػیذٖ تٝ ایٗ ِٔٙٛس، اػتحلاَ آب تٔٙٛاٖ ٞذفی التلادی ٚ ٔفیدذ  

 .ٔدی تاؿدذ  وٝ یىی اص ؿاخق تشیٗ تىٙیه ٞای ٔذیشیت تٟشٜ تشداسی اص آب تاساٖ تشای ٔماتّٝ تدا ودٓ آتدی     ٌٔشح ٔی ؿٛد

 اص تٟشٜ تشداسی ٚ رْٕ آٚسی ،اص ًشیك ا٘ٛاّ ػأا٘ٝ ٞای ػٌٛح آتٍیش تمیٓ آب تاساٖ تٝ سٚؽ ػٙتیٔؼاػتحلاَ  اص ِٔٙٛس

 ٚ تٛػٔٝ سیضی تش٘أٝ دس ٟٔٓ اتضاسی ٓٙٛاٖ تٝ تٛا٘ذ ٔی تٛٔی دا٘ؾ ٘یض ٔذیشیتی ٍ٘شؽ اص ٔی تاؿذ. تاسؽ ٔحُ دس تاساٖ آب

ٝ  ٔمتودی،  ٞای ساٞثشد اتخار تا. تش ایٗ اػاع هشٚست داسد ؿٛد ٌشفتٝ واس تٝ آتی ٔٙاتْ ٔذیشیت  الدذأات  ٚ ٌدزاسی  ػدشٔای

 ٞدای  ٔحدیي  ٚ سٚػتائی ٔٙاًك دس آب تأٔیٗ تشای ،وـاٚسصی ٞای تخؾ دس ٚیظٜ تٝ ٞائی سٚؽ چٙیٗ اص تشغیثی ٚ تشٚیزی

آب تاساٖ ٚ چٍٍٛ٘ی تٟدشٜ ٚسی اص  اػتحلاَ  ػٙتیسٚؽ ٞای  ٚ تحّیُ دس ایٗ ٔماِٝ تٝ تشسػی ٌشدد.تٟیٙٝ  اػتفادٜ ًثیٔی

 آٖ ٞا ٔی پشداصیٓ.  

 ٔٙاًك خـهآتی، وٓسٚؽ ػٙتی، دا٘ؾ تٛٔی، اػتحلاَ آب،  کلیذی: های واشه
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Abstract 

 

Since water shortage in arid zone is a serious and continuous crisis, having information about storage and 

consumption of water is essential. In order to achieve such a goal, water harvesting is considered as an 

economical and beneficial aim being the best indicator of management techniques for utilization of runoff in 

order to cope with water shortage. The purpose of direct water harvesting in traditional method is the 

accumulation and utilization of runoff in rainfall area. In management theory, Native knowledge can be used 

as an important means for development planning and water resource management. Thus, using suitable 

strategies, Investments, promoting and prod actions in water harvesting are necessary to supply water for 

agricultural parts, rural zones and natural environments. In this research, traditional methods of water 

harvesting are investigated.   
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 مقذمه -الف

َ  اص تؼیاسی وٝ خـه ٘یٕٝ ٚ خـه ٔٙاًك دس ٞا ػیالب حشوت ٚ ٘أِٙٓ ٞای تاساٖ ٚرٛد ٚ آب وافی ٔٙاتْ ٘ثٛد  ٞدا  ػدا

 اػت ا٘ذاختٝ تاس٘ذٌی اص حاكُ ػٌحی سٚا٘اب اص اػتفادٜ ا٘ذیـٝ تٝ سا ٔشدٔاٖ تیٙٙذ ٕ٘ی خٛد تٝ سا وافی ٚ ٔٙاػة تاس٘ذٌی

ّ  سا آب اص اػدتفادٜ  ٚ اػتحلاَ ٞای سٚؽ ٔختّف ٞای تخؾ دس خٛد ٘یاصٞای تٝ تٛرٝ تا وٝ  تحمیمدات  .ا٘دذ  تخـدیذٜ  تٙدٛ

 الّیٕدی،  خلٛكدیات  اص تیـتش ٚ تٟتش اًالٓات داؿتٗ ٘یاصٔٙذ آب اػتحلاَ ٞای ػیؼتٓ ٔذیشیت رٟت دس فشاٌیش ٚ ِٔٙٓ

 .اػت ارتٕآی ٚ التلادی ٓٛأُ ٚ ػاصٌاس ٚ تٛٔی ٔحلٛالت خان، ٚهٔیت

 حُ ساٜ تٟٙا ٌٔٙمٝ، ٞش الّیٕی ؿشایي تا تٌاتك دِیُ تٝ ٚ ٞا فٙاٚسی دیٍش ٘ثٛد دِیُ تٝ ٞا ػاصٜ ایٗ وـٛس ٔٙاًكی تشخ دس

ٝ  التلدادی  ارتٕآی تحٛالت دِیُ تٝ تٛٔی ٞای ػاصٜ اص اػتفادٜ اٌشچٝ .ٞؼتٙذ داْ ٚ ا٘ؼاٖ ٘یاص ٔٛسد آب تأٔیٗ  ٞدای  دٞد

ْ  تدشای  ٔؤحش حّی ساٜ ٓٙٛاٖ تٝ خـه ٘یٕٝ ٚ خـه ٔٙاًك ٔشاتْ دس تٛا٘ٙذ ٔی وٕاواٖ أا ٘یؼت ٌزؿتٝ ٕٞا٘ٙذ اخیش  سفد

 .ؿٛ٘ذ ٔحؼٛب ؿیشیٗ آب وٕثٛد

 .اػدت  ٚیظٜ ٞای سٚیـٍاٜ ٚ ٔىاٖ خاف ٕٓذتاً آٖ ٔختّف ٞای سٚؽ وٝ اػت لإ٘ٛ٘ٙذ ٚ پیچیذٜ فٙاٚسی یه آب اػتحلاَ

 ٚ سفتٝ تشداساٖ تٟشٜ ٔیاٖ تٝ اَٚ ٌاْ دس وٝ اػت ایٗ آب اػتحلاَ ٞای پشٚطٜ تٛػٔٝ ٚ ؿٙاخت ٔٔشفی، كحیح، ٚ ّٕٓی ساٜ

 ٔشدْ ٔـاسوت یا تٛٔی دا٘ؾ ٚ ػٙتی ٞای یافتٝ تٝ تٛرٝ تا تٛاٖ ٔی ٘تیزٝ دس. وٙیٓ ؿٙاػایی سا آٟ٘ا اػتٔذادٞای ٚ ٓالیك

ٖ  تٟشٜ ِ٘ش اص ًشح پزیشؽ ٔشدٔی، ٔـاسوت ٕٞچٖٛ ٔٛاسدی .ٕ٘ٛد ارشا سا ٞا ًشح ٝ  ٚ آٔدٛصؽ  ریٙفدْ،  افدشاد  ٚ تدشداسا  اساید

ٖ  ٔی سا دػت پاییٗ حماتٝ سٓایت ٚ اساهی اراسٜ ٚ ٔاِىیت حمٛق سٓایت ٔضایا، ٚ ٔٙافْ اص دادٖ آٌاٞی ٌٔاِة،  پدیؾ  اص تدٛا

 . تشؿٕشد تاساٖ آب اػتحلاَ ٞای ًشح دس ٔٛفمیت ٘یاصٞای

 اص ؿذٜ آٚسی رْٕ ٞای آب وٝ كٛست ایٗ تٝ ٞؼتٙذ. ای ػادٜ تؼیاس ػیؼتٓ داسای ػٙتی سٚؽ تٝ ؿذٜ ارشا آتٍیش ػٌٛح

 ٔلشف تٝ ٚ ؿذٜ ٞذایت وـاٚسصی ٞای صٔیٗ تٌشف ٔؼتمیٕاً خان، داخُ دس ػاصی رخیشٜ ٞذف تا ٞا تپٝ داس ؿیة ػٌح

 ٔی آب وٕثٛد دچاس ٌیاٜ ٞا، تاس٘ذٌی ًٛال٘ی احتٕاالً فٛاكُ دس وٝ اػت تٛدٜ ایٗ سٚؽ ایٗ ـىُ. ٔاػت سػیذٜ ٔی ٌیاٜ

 ویفیت آب، آٚسی رْٕ ٞای ؿیٜٛ ٚ وـاٚسصی ػٙتی ٞای سٚؽ لذٔت اص دلیك اسصیاتی ٓذْ ٕٓذٜ دالیُ اص یىی .اػت ؿذٜ

 .تاؿذٔی  تٙاٞا ایٗ اص تشخی ٘اپایذاس

 داسد هشٚست تٙاتشایٗ. ٔی تاؿذ آتی ٔٙاتْ ٔذیشیت ٚ تٛػٔٝ سیضی تش٘أٝ دس ٟٔٓ اتضاسی ،تٛٔی دا٘ؾ ٘یض ٔذیشیتی ٍ٘شؽ اص

 ٔذِ٘ش خـىؼاِی تا ٔماتّٝ ّٕٓی اٍِٛی یه ٓٙٛاٖ تٝ ٚ ؿٛد ػٙزیذٜ آٟ٘ا واسایی ٚ آٚسی رْٕ ٔختّف ٘ماى دس تٛٔی دا٘ؾ

 دادٖ تا ٚ وٙذ حٕایت آب اػتحلاَ ػٙتی ٞای ػیؼتٓ اص تا اػت الصْ دِٚت ِزا .(1388)چشٔضادٜ ٚ ٕٞىاساٖ،  ٌیش٘ذ لشاس

 ٕ٘ایذ. تـٛیك آب اػتحلاَ ػٙتی ٞای ػیؼتٓ ایزاد تٝ سا آٟ٘ا سٚػتاییاٖ تٝ ٔٙاػة ٞای ٚاْ
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، ( Ahar )  احذاث سدیفی اص تٙذٞای خاوی تش سٚی خٌٛى تشاص، (Khadin)  احذاث پـتٝ ٞای خاوی دس دسٜ ٞای ٓشین

، تٟشٜ تشداسی اص (Meskats)، رْٕ آٚسی ٞشص آب اص دأٙٝ ٞای ؿیة داس تشای دسختىاسی (farming Khaki)صسآت ػیالتی 

آٟ٘ا تش سٚی  ٞا ٚ ٞذایت ٞا اص آتشاٞٝ ٞا ٚ ٔؼیُ ٚ ا٘حشاف ػیالب (Gessours) ٞا ٚ آتشاٞٝ ٞا ػیُ دس وف تؼتش ٔؼیُ

ٞای تٟشٜ تشداسی اص تاساٖ ٚ ػیالب دس ٘ماى ٔختّف د٘یا  ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی اص سٚؽ (Sayl irrigation) ٔٔشٚف تٝ ػىٛٞای تشاص

 .(1391)فشری،  ِ٘یش ٔلش، فّؼٌیٗ اؿغاِی، ٞٙذٚػتاٖ، تٛ٘غ ٚ یٕٗ ٞؼتٙذ

تٟشٜ تشداسی اص  آتٟا ٚ تٙذ ٚ رٛی ٘ضٚالت ٔؼتمیٓ اػتحلاَ ٚ آٚسی رْٕ دس ایشاٖ ٘یض دس ٔٙاتْ ٔختّف سٚؿٟای ػٙتی

  .ػیالب ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ وٝ اص آٖ رّٕٝ ٔی تٛاٖ تٝ تٙذػاس، خٛؿاب، دٌاس ٚ ٞٛته اؿاسٜ وشد

 تٝ تٛٔی دا٘ؾ اص اػتفادٜ رٟت ای ؿیٜٛ تاساٖ آب اػتحلاَ(، دس ٔماِٝ ای تا ٓٙٛاٖ 1391ًثاًثایی یضدی ٚ چىـی )

( ٚ ای تٝ ٔٔشفی ا٘ٛاّ ػیؼتٓ ٞای اػتحلاَ آب دس ػٌٛح وٛچه آتٍیش )دسٖٚ ٔضسٓٝ، خـه ٔٙاًك دس آب تأیٗ ِٔٙٛس

 ػٌٛح تضسي آتٍیش ) ػیؼتٓ ٞای ٚالْ دس ٔؼیُ ٚ خاسد اص ٔؼیُ آتشاٞٝ ٞا( پشداختٝ ا٘ذ.

 سا ٔٛسد تشسػی لشاس دادٜ اػت. تّٛچؼتاٖ ٚ ػیؼتاٖ دس تاساٖ آب اػتحلاَ ػٙتی سٚؿٟای(، 1391تـشی ٚ ٕٞىاساٖ )

 تیاتا٘ضایی واٞؾ ٚ اساهی احیای ٞذف تا ٘ٛیٗ ٚ ػٙتی ؿیٜٛ تٝ تاساٖ آب اػتحلاَ تشسػی(، تٝ 1391ویا٘یاٖ ٚ ٕٞىاساٖ)

 پشداختٝ ا٘ذ. ایشاٖ خـه ٘یٕٝ ٚ خـه ٔٙاًك دس

 آتٍیش ػٌٛح ػأا٘ٝ ٞای ا٘ٛاّ ٞای واتشد ٚ ٔـخلات ّ٘ٛ، ٕ٘ٛدٖ ٔـخق ٚ ؿٙاؿائی ٞذف تا پظٚٞـی ( دس1388) لذٚػی

 رٛی ٞای سیضؽ ٔؼتمیٓ آٚسی ٚ رْٕ اػتحلاَ ٘ٛیٗ ٚ تٛٔی ٔختّف ٞای سٚؽ تحّیُ ٚ تشسػی تٝ الذاْ ، ٘ٛیٗ ٚ ػٙتی

ٗ  دس سٚؽ ٞدائی  چٙیٗ ٔٛحش ٘مؾ ٚ واسآئی ٔثیٗ آٔذٜ دػت تٝ آٟ٘ا ٕ٘ٛد. ٘تایذ اص ٘اؿی ٞای سٚا٘اب ٚ ٘ضَٚ ٔحُ دس  تدأٔی

 .اػت تحمیماتی ٞای یافتٝ تٝ ٔؼتٙذ ؿٟشی حتی ٚ سٚػتائی ٔٙاًك دس ٔختّفٔلاسف  تشای آب

 آٖ ٔٛهّٛ ٚ داس٘ذ ػشٚواس وـاٚسصاٖ تا ٔؼتمیٕاً وٝ اػت افشادی آٌاٞی ػٌح افضایؾ ٔماِٝ، ایٗ ٍ٘اسؽ اص اكّی ٞذف

  .اػت تٝ سٚؽ ػٙتی آب اػتحلاَ تىٙیه اص تشداسی تٟشٜ پتا٘ؼیُ خلٛف دس تیـتش اًالٓات وؼة

 روش های سنتی استحصال آب  -ب

 

 هوتک

 3 تا 1 اص ٞا ٞٛته ٕٓك. وٙٙذ ٔی آٚسی رْٕ ٞٛته ٘اْ تٝ ٞایی ٌٛداَ دس سا تاساٖ آب، تّٛچؼتاٖ ٚ ػیؼتاٖ سٚػتاٞای دس

 اتتدذایی  صیشا اػت ٘أٌّٛب تؼیاس سٚؽ، ایٗ اص آٔذٜ دػت تٝ آب ویفیت .اػت ٔىٔة ٔتش ٞضاس 3 تا ٞضاس اص آٟ٘ا حزٓ ٚ ٔتش

 ٘ذاؿتٝ ٔؼتمیٓ دػتشػی آٖ تٝ حیٛا٘ات وٝ تٛسی ػیٓ یا دیٛاس ایزاد ٔا٘ٙذ آِٛدٌی اص رٌّٛیشی ٚ حفاُت ٞای سٚؽ تشیٗ

 ستفاّا .داس٘ذ لشاس صیادی ٞای آِٛدٌی ٔٔشم دس ُاٞشی ٚ ؿٙاختی صیؼت ِ٘ش اص ٘تیزٝ دس .اػت ٘ـذٜ ٌشفتٝ ِ٘ش دس تاؿٙذ
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ٜ  ٚ ؿدٛ٘ذ  ٔی احذاث تش پاییٗ استفاّ تا ٔحُ یه دس ٌٛدتشداسی تا ٚ اػت تش پاییٗ صٔیٗ ػٌح اص ٞا ٞٛته ایٗ  ٞدای  دیدٛاس

 خـه تا ٚ ٞؼتٙذ ٌٔٙمٝ ٞش فشد تٝ ٔٙحلش آتی ٔٙاتْ ٞا ٞٛته ایٗ اص تؼیاسی. آٚس٘ذ ٔی تاالتش صٔیٗ ػٌح اص سا آٟ٘ا اًشاف

 (.1385ًٟٕاػثی، ذ )ؿٛ٘ ٔی ٟٔارشت ٚ وٛس تٝ ٘اٌضیش ٔحُ ػاوٙاٖ آٟ٘ا، ؿذٖ

 
 تخؾ دؿتیاسی -ٞٛته پش آب سٚػتای ػٙذحٕضٜ -1ؿىُ

 دگار

ٔتدش استفداّ( ٚ    5/1ٔا٘ٝ ای تؼیاس لذیٕی ٚ ػادٜ ؿأُ حٛهچٝ ای وأالً خاوی تا دیٛاسٜ ٞای تؼیاس وٛتاٜ )وٕتش اص دٌاس ػا

ٔؼدٌح ٚ   ٞىتاس اػت وٝ تش سٚی ػٌح صٔیٗ تا ٞذف ٟٔاس ػیالب ٚ وـت ػیالتی دس اساهدی تؼدیاس   25تا  1ٔؼاحت صیاد 

سیضدا٘ٝ دؿتٟای ػاحّی چاتٟاس ) تٝ ٚیظٜ دس تخؾ دؿتیاسی( تٛػي تٛٔیاٖ تشای وـت غالت، حثٛتات، كیفی رات، ّٓٛفدٝ  

 وٙداس  دس اغّدة  ٞٛتده  ٚ دٌاس ٞای ػأا٘ٝ .ٞذف اص ایزاد دٌاس، وـاٚسصی تا اػتفادٜ اص ػیُ اػت. ٚ ٘خیالت ایزاد ؿذٜ ا٘ذ

 رٟدت  تیـدتشی  ٔذت تٝ سا آب ٚ وشدٜ ُٕٓ ا٘ثاس آب ٔخاتٝ تٝ ٞا ػأا٘ٝ ایٗ وٙاس دس ٞا ٞٛته حوٛس ًشفی اص .تاؿذ ٔی ٞٓ

  (.1390)ٔحٕذخاٖ ٚ ٕٞىاساٖ،  وٙذ ٔی رخیشٜ تٛٔی ٔشدْ ٔختّف ٔلاسف

 تٝ .ٕ٘ایٙذ ٔی آتیاسی سا آٟ٘ا تٔذی ػیالتٟای تا ٚ واس٘ذ ٔی صدٜ، ؿخٓ ٔٙاػة صٔاٖ دس ٚ آب ٘فٛر اص پغ سا دٌاس وف اساهی

 ٔی آتیاسی ایٍٙٛ٘ٝ تّٛچؼتاٖ ٚ ػیؼتاٖ ٘خّؼتاٟ٘ای اص ای پاسٜ. ؿٛ٘ذ ٔی آتیاسی تاس ػٝ تا دٚ ػاِی دٌاسٞا ایٗ ٔتٛػي ًٛس

 ػأا٘ٝ ػٙتی دٌاس تٝ دالیُ ٔختّف اص رّٕٝ ٓذْ تٛرٝ ٚ حٕایدت اص ٞای صیادی  تخؾ(. 1388، آتادی ٘زف ٟٔذٚی )ؿٛ٘ذ

ٞای ارشایی دِٚتدی، تداحیش اسص٘دذٜ ای دس حفدَ، احیدا ٚ       تٙاتشایٗ حٕایت دػتٍاٜ. ٞای ٔاِی اص وـاٚسصاٖ تخشیة ؿذٜ اػت

تشٚیذ ٚ تٛػدٔٝ  تایؼتی ٞای ارشایی تٝ ٚیظٜ آتخیضداسی،  تخؾ .تشٚیذ ایٗ سٚؽ ػٙتی تٟشٜ تشداسی اص ػیالب خٛاٞذ داؿت

ٔٙاػة اػدت   ِزا. ػاال٘ٝ خٛد لشاس دٞٙذدٌاس دس ٌٔٙمٝ دؿتیاسی چاتٟاس سا تٝ ٓٙٛاٖ یه اِٚٛیت دس دػتٛس واس  سٚؽ ػٙتی

دس ساتٌٝ تا ٘مؾ ایٗ سٚؽ ػٙتی دس حفَ ٔٙاتْ آب ٚ خان اص رّٕٝ وٙتشَ فشػایؾ خٙذلی )ٌداِی( ٚ إٞیدت وـدت     وٝ

 .ٞای تحمیماتی ػآِ سا پیٍیشی وٙٙذ ػیالتی )دیٓ( دس ٌٔٙمٝ، ًشح
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 دٌاس ٌٔٙمٝ دؿتیاسی چاتٟاس -2ؿىُ

 خوضاب 

ٗ  ٞٙٛص ،٘ٛیٗ آتیاسی تٛػٔٝ ّٓیشغٓ. ؿذٜ اػت احذاث خٛؿاب تٙاْ ٞایی ػاصٜ آٖ اًشاف ٚ ػشاٚاٖ دس ٗ  دس ٞدا  سٚؽ اید  اید

 تشخدٛسداس  ای ٚیظٜ رایٍاٜ اص ٘یض ػیُ ٕٞشاٜ ٔٛاد تا صٔیٗ ایزاد تحج ٘احیٝ ایٗ دس آب، ٝأِٔؼ تش ٓالٜٚ ذ.داس٘ واسایی ٌٔٙمٝ

 تٟدشٜ  ٚ ػیُ ٟٔاس تش ٓالٜٚ تٛا٘ٙذ ٔی آٟ٘ا وٕه تٝ وٝ وٙٙذ ٔی تٙا ٞایی ػاصٜ خان ٚ ػًٙ وٕه تا دیاس ایٗ ٔشدٔاٖ .اػت

 اػدتمشاس  رٟدت ت. اػد  ٔٔدشٚف  خٛؿاب ٘اْ تٝ تىٙیه ایٗ ذ.تاؿٙ داؿتٝ غٙی صاسٞای وـت ٚ آتاد ٞای صٔیٗ ،آٖ اص تشداسی

 ٘یدض  ٌشد٘ذ ٔی ٞا خٛؿاب ػاخت ٔحذٚدیت ٔٛرة وٝ ٓٛأّی .تاؿذ ٔی سػٛب ٚ ػیالب اػاػی ؿشى دٚ تٝ ٘یاص خٛؿاب

 (.1390ٓشب خذسی ٚ دٞٛاسی، )  ٞؼتٙذ ػیالب دستشاتش آٟ٘ا ٔماٚٔت ٚوٕی صیاد ٘ؼثتاً ٞضیٙٝ

 سػدٛتات  ٚ ّٔٔدك  ٔٛاد ؿٛ٘ذ، ٔی احذاث ٞا دسٜ وٙاسٜ یا ٓشم دس وٝ ٞؼتٙذ چیٙی خـىٝ ػٍٙی ػذ ای ٌٛ٘ٝ ٞا خٛؿاب

ٝ  آٟ٘دا  ػدشاب  دس ػیالب ٚػیّٝ تٝ ؿذٜ حُٕ ٗ  تد ٓ  صسّ ٚ وـدت  تدشای  ٔٙاػدثی  ؿدشایي  ٚ ؿدٛد  ٔدی  ٘ـدی  آٚسد ٔدی  فدشاٞ

 ِغدت  فشًٞٙ دس ؿٛد ٔی خٛا٘ذٜ ٘یض ٞٛؿاب ٔحّی ِفَ تا وٝٞؼتٙذ  ػیالب وـتضاسٞای ٞا خٛؿاب(. 1385)ًٟٕاػثی، 

ٝ  ػٍٙالخی ٚ ؿٙی اساهی تثذیُ خٛؿاب احذاث اص اكّی ٞذف. تاؿذ ٔی آتذاس یا ػیشاب ٔٔٙی تٝ  تدشای  ٔٙاػدة  اساهدی  تد

َ  تٝ تٛاٖ ٔی آٖ اص غیش تٝ. اػت تذسیزی سػٛتٍزاسی ٚ ٌیشی ػیُ ًشیك اص واس ٚ وـت  اص ٌیدشی  سػدٛب  ػدیالب،  وٙتدش

ّ  حؼدة  تدش  ٞا خٛؿاب سصؽ(. ا1389)ٔشادی ٚ ٕٞىاساٖ،  وشد اؿاسٜ ٘یض آتخٛاٖ تغزیٝ ٚ آِٛد ٌُ ٞای رشیاٖ  ٚ خدان  ٘دٛ

)ٓشب خذسی  تشخٛسداس٘ذ تؼضایی إٞیت ٚ ٔٛلٔیت اص تّٛچؼتاٖ ٚ ػیؼتاٖ اػتاٖ دس ٚ اػت ٔتغیش آٟ٘ا آب ٍٟ٘ذاسی لاتّیت

  (.1387ٚ وٕاِی، 

ُ  اػداع  تش ٞا خٛؿاب ٝ  اػدتفادٜ  ٔدٛسد  ٔلداِح  ٚ ػداخت  ٔحد ّ  تد ٓ  ٔختّفدی  ا٘دٛا  ٚ ٔش٘دذی  حؼدیٙی  .ؿدٛ٘ذ  ٔدی  تمؼدی

 ٔماتُ دس. ا٘ذ وشدٜ تمؼیٓ دستٙذ یا وٛٞؼتا٘ی ٚ ای سٚدخا٘ٝ حاؿیٝ، دؿتی خٛؿاتٟای دػتٝ ػٝ تٝ سا ٟ٘اآ (،1382)ٕٞىاساٖ

ٝ  خاوی ٘یٕٝ -ػٍٙی ٘یٕٝ ٚ ػٍٙی -خاوی ػٍٙی، خاوی، دػتٝ چٟاس تٝ سا ٞا خٛؿاب (1381)حما٘ی  ٕ٘دٛدٜ  تٙدذی  ًثمد
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 خاوی تیـتش دؿتی ٞای خٛؿاب وٝ حاِی دس ؿٛد، ٔی اػتفادٜ ػًٙ اص ٕٓذتاً وٛٞؼتا٘ی ٞای خٛؿاب ػاخت تشای .اػت

  (.1387)ٓشب خذسی ٚ وٕاِی،  ٞؼتٙذ

 

 ا٘اسن تٓخٛؿاب  -3ؿىُ

 انبار آب

تش اص ػٌح صٔیٗ وٝ تٝ ِٔٙٛس رخیدش٠ آب   تٙذی ؿذٜ ٚ غاِثاً ػاختٝ ؿذٜ دس پاییٗ آب اَ٘ثاس ٘ٛٓی ٔخضٖ آب ػشپٛؿیذٜ ٚ آب

آتی یا پایذاسی دس تشاتش دؿٕٗ دس ٍٞٙاْ ٔحاكشٜ ؿذٖ ٚ ٌاٜ اػتفادٜ اص آب خٙده دس تاتؼدتاٖ ، دس    آؿأیذ٘ی تشای ایاْ وٓ

ٚ دس « آب ا٘ثداس »دس دَ وٟٛٞا ػاختٝ ؿذٜ اػت . ایٗ ّ٘ٛ ٔخاصٖ آب دس تیـدتش ٘مداى ػدشصٔیٗ ایدشاٖ      ؿٟشٞا ، سٚػتاٞا ٚ

 آتخیض حٛصٜ خشٚری سٚا٘اتٟای ٟ٘ش، یه ًشیك اص ا٘ثاس آب ؿٛد . ٔٙثْ خٛا٘ذٜ ٔی یا ، تشوٝ « ا٘ثاس»تشخی ٘ماى چٖٛ تیشرٙذ 

ٝ  ػاسٚد ٚ ػًٙ اص لذیٓ دس ا٘ثاسٞا آب تیـتش .ٌیشد لشاس اػتفادٜ ٔٛسد تا ؿذٜ ٔٙتمُ آ٘زا تٝ دیٍش آب ٔٙاتْ یا ٚ  ٔدی  ػداخت

ٖ  وٛیشٞدا،  وٙداس  دس آٟ٘ا ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ (.1385)ًٟٕاػثی ٚ سرثی حا٘ی،  داسد ٚرٛد ٘ماى تشخی دس ٞٓ ٞٙٛص وٝ ؿذ  ٞدا،  تیاتدا

ٗ  دس(. 1388)چشٔضادٜ ٚ ٕٞىاساٖ،  اػت ٔٛرٛد ػشپٛؿیذٜ كٛست تٝ ایشاٖ رٙٛب ٌشْ ٚ خـه ٞای دؿت ّ  اید ٝ  ٘دٛ  ػدأا٘

ٖ  ٔؼمف تٝ الذاْ ؿذٜ، آٚسی رْٕ آتٟای تثخیش اص رٌّٛیشی ِٔٙٛس تٝ ٞا، ٖ  ٕ٘دٛد  ٌٙثدذی  ػدمفٟای ) آب ٍٟ٘دذاسی  ٔخدض

  (.1387)ٓشب خذسی ٚ وٕاِی،  اػت ؿذٜ ٔی (ؿىُ

 ؿدشب  ٘یداص  ٔدٛسد  آب تأٔیٗ، حٛهٝ ػٌح دس آب سفت ٞذس اص رٌّٛیشی ٚ تاساٖ آب اػتحلاَ : ا٘ثاس آب اص اػتفادٜ ٔضایای

 ِ٘دش  اص آب ٔٙاػدة  ویفیدت  حفَ، ػاَ خـه ٞای ٔاٜ تشای خلٛكاً ًٛال٘ی ٘ؼثت تٝ ٔذت تشای آب رخیشٜ، داْ ٚ ا٘ؼاٖ

 ٚرٛد تذِیُ آب دٔای داؿتٗ ٍ٘ٝ خٙه .ٔٛاد ٘ـؼت تٝ ٚ آٞه افضٚدٖ اص اػتفادٜ تا آٖ دس آب آِٛدٌی ٌُ واٞؾ. آِٛدٌی

ٝ  دس ٚ ػدمف  ٚردٛد  ّٓت تٝ آب ػٌح اص تثخیش تٛدٖ وٓ .صٔیٗ داخُ دس ٔخضٖ ٌشفتٗ لشاس ٚ ػمف دس تٟٛیٝ دسیچٝ  ٘تیزد

ٖ  تدٛٔی  .آٖ احذاث ساحتی ٚ ٞضیٙٝ تٛدٖ پاییٗ .سٚتاص ٞای ػأا٘ٝ دیٍش تٝ ٘ؼثت آٖ تیـتش سا٘ذٔاٖ  تدا  آٖ ػداصٌاسی  ٚ تدٛد

  .(1391)ؿٟثاصی ٚ ٕٞىاساٖ،  داْ پشاوٙؾ ٚیظٜ تٝ ٚ ٔشتْ دس كحیح ٔذیشیت تٝ وٕه .ی ٔختّفالّیٕ ؿشایي
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 واؿاٖ  ٚ یضدب ا٘ثاسلذیٕی آ  -4ؿىُ

 استخر

 الصْ ِٔٙدٛس  ایٗ تٝ. ٌیشد ٔی ا٘زاْ وـاٚسصی دس اػتفادٜ ٕٞچٙیٗ ٚ داْ ٚ ا٘ؼاٖ ؿشب تشای آب رخیشٜاحذاث اػتخش تشای 

 لدشاس  اػدتفادٜ  ٔٛسد هشٚست ٍٞٙاْ دس ٚ ؿذٜ رخیشٜ آب دیٍش ًشق ٚ سٚا٘اب سٚدخا٘ٝ، رْٕ آٚسی اص آتٍیشی ًشیك اص اػت

ٚ  تاساٖ آب آٚسی رْٕ رٟت صاتّؼتاٖ یا صاَٚ ٔخُ وٛیشٞا، حاؿیٝ دس ػشپٛؿیذٜ اػتخشٞای ػاخت تٝ (1374) اِفتی .ٌیشد

ٝ  ٚ ػدیالتی  رشیاٖ رخیشٜ اػتخش، ػاخت اص ٞذف .اػت وشدٜ اؿاسٜ واسٚا٘یاٖ ٚ سٚػتاییاٖ اػتفادٜ ِٔٙٛس تٝ سٚدخا٘ٝ یا  پاید

 آٖ تدشای  تٛاٖ ٔی ٘یض ػیالب ٟٔاس ِ٘یش دیٍشی اٞذاف ٚرٛد ایٗ تا .اػت تىٕیّی آتیاسی ِٔٙٛس تٝ دأٙٝ باسٚا٘ ٚ سٚدخا٘ٝ

 .ٞؼتٙذ ٔٙاػة اػتخش ػاخت تشای ٞا سٚدخا٘ٝ حاؿیٝ وـاٚسصی اساهی تٙاتشایٗ .ٌشفت ِ٘ش دس

 

 

 

 

 

 اػتخشٞای اػتحلاَ آب تاساٖ -5ؿىُ

 ردزب  سا حـدشات  ٚ ؿذٜ آِٛدٌی دچاس ساوذ ٞای آب ایٙىٝ رّٕٝ اص داس٘ذ، ٚرٛد اػتخشٞا اص اػتفادٜ دس ٔتٔذدی ٔـىالت

ٗ  .آیٙدذ  ٔی دس ٔختّف ٞای تیٕاسی ٚ أشام تٝ اتتال ٔٙثْ یه كٛست تٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ ٖ   ٕٞچٙدی ٖ  اًدشاف  ٕٔٔدٛالً  چدٛ  ٔخداص

ٗ  ػداصی  رخیدشٜ  ساٜ تٟٙا اغّة تضسي اػتخشٞای. دداس ٚرٛد احـاْ ٚ ا٘ؼاٖ ؿذٖ غشق خٌش ٕٞٛاسٜ ٘یؼت ٔحلٛس  ٌٕٔدن

ٗ  ردذی  ٔـدىالت  اص تثخیدش  ٚ آب ٘ـت چٙذ ٞش .تاؿذ ٔی باسٚا٘ اص اػتفادٜ تا وـاٚسصی ٘یاص ٔٛسد آب صیاد ٔمادیش ّ  اید  ٘دٛ

 ا٘ٔىداع  ٔدٛاد  اص اػدتفادٜ  آصاد، ػٌح واٞؾ ا٘ذ، ؿذٜ اػتفادٜ تاوٖٙٛ وٝ ی واٞؾ تثخیشٞا سٚؽ رّٕٝ اص. ٞؼتٙذ ٔخاصٖ

ٝ  سٚؿدی  ٞٙٛس أا ،تاؿٙذ ٔی. . .  ٚ ٔخضٖ وشدٖ ٔؼمف ػٌحی، پٛؿؾ ٘اصن ٞای الیٝ خٛسؿیذ، ٘ٛس دٞٙذٜ ٖ  ود  آ٘دشا  تتدٛا

 .(1386ٚ چىـی،  )ًثاًثایی یضدی اػت ٘ـذٜ پیذا دا٘ؼت التلادی ٚ ػادٜ
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 تشای تأیٗ آب ؿشب داْ ٚ تٛػي دأذاساٖ دس ٔشاتْ لـاللی احذاث ٔی ؿٛد. :  چاه مالذاری

ٌٛداِٟای وٛچه دایشٜ ای پـت ػشٞٓ وٝ تٝ یىذیٍش استثاى داؿتٝ ٚ تٝ ِٔٙٛس رْٕ آٚسی آب تؼیاس  : آب)چال او( چلپ

 ث ٔی ؿٛ٘ذ.  وٓ حاكُ اص صٜ یا چـٕٝ دس ٔٙاًك وٛٞؼتا٘ی احذا

ٌفتدٝ   احذاث ٔٙاتْ رخیشٜ ٚ یا اػتخش ٍٟ٘ذاسی آب دس پاییٗ چـٕٝ ٞا، تشای ؿشب یا صسآدت ٚ تاغدذاسی   : برکه عطایری

 ٔی ؿٛد. 

 تورکینست

اص ایدٗ ٕ٘ٛ٘دٝ دس دؿدت    . اكٌالح تٛسویٙؼت تٝ ٔٔٙی ال٘ٝ تٛلّٕٖٛ اػت ٚ اص پشٚطٜ ٞای ارشایی اػتشاِیا التثاع ؿذٜ اػت

دس حاؿیٝ ٔؼیُ ٞا ٚ سٚدخا٘ٝ ٞا حٛهچٝ ٞای ٔٙفشدی ؿثیٝ ال٘دٝ تٛلّٕدٖٛ ودٝ     ٞای اػتاٖ ػٕٙاٖ تٛفٛس ارشا ؿذٜ اػت.

ؿٛد، ٚ آب ػیالتی یا آب پایٝ ٔاصاد سٚدخا٘ٝ سا تذسٖٚ ایٗ حٛهچٝ ٞدذایت ٔدی    ٘یؼت، احذاث ٔیتی ؿثاٞت تٝ ُ٘ٔ اػة 

وٙٙذ. دیٛاسٜ ٞای ایٗ حٛهچٝ ٞا اص خاوشیض الیٝ الیٝ ٚ ٔتشاوٓ اػت وٝ اص ًشف دٞا٘ٝ ُ٘ٔ ٔا٘ٙذ تداص تدٛدٜ ٚ استفداّ آٖ تدٝ     

 .(1391)فشری،  ؿٛد ػٌح صٔیٗ ٘ضدیه ٔی

  سطح صیقل

شدٖ دأٙٝ تپٝ ٞا تٝ ِٔٙٛسافضایؾ سٚا٘اب ٚدس ا٘تٟای آٖ احذاث ردٛی ٞدای وٛچده تدشای رٕدْ آٚسی ٚ      كاف ٚكیمُ و 

 .(1391ٓأّٝ ٚ ٕٞىاساٖ،  احٕذی) ٞذایت آب تٝ ٘ٛاحی پاییٗ تش

 

 كیمُ ػٌح وّی ٕ٘ای  -6ؿىُ

 سنگ آب

ً داسد سا دس خٛد ٍ٘ٝ ٔیحفشٜ ٞای ًثیٔی دس داخُ ػًٙ ٞا ٚ كخشٜ ٞای وٛٞؼتاٖ وٝ پغ اص تاس٘ذٌی، آب تاساٖ   . ػدٙ

ٔی ؿٛد.  ایزاد ٔادس ػًٙ اص ػًٙ تىٝ ٞای ؿذٖ وٙذٜ یا ٚ ػًٙ سٚی تش آب سیضؽ تغییشات احش دس فشػایؾ ٚػیّٝ تٝ آب

 اػفٙذ تا ٟٔشٔاٜ اص ٕٔٔٛال ٚ تاس٘ذٌی فلُ ًَٛ دس ٚ لـاللی ٔشاتْ دس ٓـایش الأت ٍٞٙاْ تیـتش آتٟا ػًٙ اص تشداسی تٟشٜ

 (.1385ؿاٜ ِٚی ٚ ػشٚػتا٘ی، ) ٔاٜ اػت
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 آب ػًٙ یه وّی ٕ٘ای -7ؿىُ

 قنات

لٙات ٞا ، داالٖ ٞای صیش صٔیٙی تشای صٞىـی آب ٞای ٕٓیك ٞؼتٙذ وٝ ٘مٌٝ پایاٖ آٖ ٞا تا سٚص٘ٝ یا دٞا٘ٝ ای ٕ٘ایداٖ ٔدی   

دس أشٚصٜ ٞٓ یىی اص ٟٕٔتشیٗ سٚؽ ٞای تٟدشٜ ٌیدشی اص ٔٙداتْ آب    اِثتٝ ؿٛد. لٙات ٔتّٔك تٝ دٚسٜ ٞای تؼیاس وٟٗ اػت، 

ػفا٘ٝ تذالیُ ٔختّف ایٗ ػیؼتٓ تا ٚرٛد واسایی تؼیاس ٔٙاػدة خدٛد اص   أدس تشخی ٔٙاًك ایشاٖ ٔتٔی آیذ. ایشاٖ تٝ حؼاب 

تٟتشی ٘ؼثت تٝ لٙٛات  ٞا ٔٛفمیت اػتفادٜ اص چاٜ 1950اص آ٘زائیىٝ دس ػاَواس افتادٜ ٚ إٞیت خٛد سا اص دػت دادٜ اػت. 

تا  20ٞا تذٖٚ دس ِ٘ش ٌشفتٗ حشیٓ لٙٛات حفش ؿذ٘ذ. حاَ آ٘ىٝ دس ٔمایؼٝ تا لٙٛات ٕٓش وٕتشی داؿتٙذ ) داؿتٙذ، ایٗ چاٜ

ٞای ٔزاٚس ٌشدیذ. ایٗ دس حاِی  ٞا دس ٘یٓ لشٖ ٌزؿتٝ تیـتش تآج خـه ؿذٖ لٙٛات ٚ دیٍش چاٜ ػاَ(. حفش ایٗ چاٜ 50

ٞا  ػفا٘ٝ ایٗ چاٜأٔیٗ آب تاؿٙذ. أا ٔتأٞا تایؼتی ٔىُٕ لٙات دس ت چاٜ .شاٖ آّب سٚ تٝ ٌؼتشؽ تٛدتٛد وٝ خـىؼاِی ٚ تح

ٜ  .دس تشخی ٔٙاًك دسػت دس ٕٞاٖ ٘احیٝ ای وٝ لٙات لشاس داسد حفش ؿذٜ اػت ٞدا ٚ لٙاتٟدای ٔٛردٛد، آب     تا تٛرٝ تٝ چدا

ؿٛد. آب لٙات دائٕی اػت ٚ دس ٔٛالْ اهٌشاسی وـدت ٚ   تش تٕاْ ٔی ؿٛد، اسصاٖ لٙات دس ٔماتُ آتی وٝ اص چاٜ اػتخشاد ٔی

آب ٞای ٕٞٛاس ٚ ٘دٛاحی ودٝ    دس صٔیٗاص ٔٔایة لٙات ایٗ اػت وٝ، ؿٛد.  احتیاد صسآت دس ٔٛالْ حؼاع تٝ آب ، لٌْ ٕ٘ی

آب لٙدات ، تٌدٛس دائدٓ رشیداٖ      ای أىاٖ حفش لٙات ٘یؼت. ؿیة وافی ٘ذاسد ٚ ٘یض صٔیٟٙای خیّی ػؼت ٚ ٔاػٝ صیشصٔیٙی

دس فلَٛ ٌشْ وٝ ٌیاٜ تدٝ آب تیـدتشی   . ؿٛد داسد ٚ لاتُ وٙتشَ ٘یؼت. سٚی ایٗ اكُ ، ٔذاْ تآج تخّیٝ آب صیشصٔیٙی ٔی

 ؿٛد.  اص داسد ٚ ٘یض دس فلَٛ ٚ ػاِٟای خـه ، آب لٙات وٓ ٔی٘ی

ًٛسی اػدت ودٝ   ٞا آػیة پزیش اػت ٚ خشاتی دس لٙاتٟا تٔوی ٔٛالْ  ٚ أخاَ ایٗ صِضِٝلٙات ٘ؼثت تٝ چاٜ دس ٔماتُ ػیُ ٚ 

 .تاؿذ ٚ یا اص ِحاٍ التلادی ٔمشٖٚ تٝ كشفٝ ٘یؼت احیا ٔزذد آٟ٘ا یا ٕٔىٗ ٕ٘ی

ٕٓیك تشیٗ لٙات وٝ احتٕاال لذٔت آٖ تٝ ٚسٚد آسیایی ٞا)دٚسٜ ٞخأٙـی ٚ یا لثُ اص آٖ(  تاص ٔدی ٌدشدد، لٙدات للدثٝ دس     

 ٔتدش ٕٓدك داسد.   350اػدت. ٔدادس چداٜ ایدٗ لٙدات      ویّٛٔتش ًَٛ آٖ  70ٌٙاتاد اػت وٝ دس ؿٕاَ ؿشلی ایشاٖ لشاس داسد ٚ 

http://gonabadnews.com/1386/02/01/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8+%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://gonabadnews.com/1386/02/01/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8+%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://gonabadnews.com/1386/02/01/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8+%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://gonabadnews.com/1386/02/01/mavara-index.php?page=%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87
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حّمدٝ  2211ویّٛٔتش ٔی سػذ ٚ تٔدذاد چداٜ ٞدای آٖ     120ًٛال٘ی تشیٗ لٙات، لٙات صاسس دس یضد اػت. ًَٛ لٙات صاسس تٝ 

 .  (1391)فشری،  ٞضاس ػاِٝ داسد 3اػت وٝ ٕٓشی 

 

 

 

 

 

 لٙات صاسس دس یضد  ٚ لٙات للثٝ دس ٌٙاتاد -8ؿىُ

 گیری نتیجه و بحث -ج

دس فٙاٚسی ٞایی چٖٛ اػتحلاَ آب ٕٞٛاسٜ سٚؽ ٞدای ٔٙاػدة تایؼدتی تشآٔدذٜ اص دَ تزشتیدات ٚ سٚؽ ٞدای ػدٙتی دس        

ٔٙاًك ٔختّف تاؿذ ٚ دس آٟ٘ا آٔٛختٝ ٞای ٔشتٛى تٝ پشٚطٜ ٞایی وٝ لثالً اػتفادٜ ؿذٜ اػت ِحداٍ ٌدشدد. ٟٕٔتدش اص ٕٞدٝ،     

ٔی خٛاٞٙذ اص آٖ اػتفادٜ وٙٙذ لشاس ٌیشد. چشا وٝ تدذٖٚ ٔـداسوت ٚ    سٚؽ ٔٙاػة اػاػاً تایؼتی ٔٛسد اػتمثاَ ٔشدٔی وٝ

 (.1387، اػتمثاَ ٌٔٙمٝ ای احتٕاَ ٔٛفمیت پشٚطٜ ٞای اػتحلاَ آب ٘اچیض خٛاٞذ تٛد )دػتٛسا٘ی

ؿٛاٞذ ٘ـاٖ ٔی دٞذ دس ٌزؿتٝ دس تؼدیاسی اص صٔیٙدٝ ٞدای وداسی، سٚؽ ٚ دا٘دؾ تدٛٔی اص ٌؼدتشدٌی ٚ إٞیدت صیدادی          

ٞدای   ٞای رذیدذ ردای سٚؽ   دٜ وٝ تا پیـشفت ّٓٓ ٚ رایٍضیٙی دا٘ؾ ٘ٛیٗ تٝ رای دا٘ؾ تٛٔی تٝ ٔشٚس سٚؽتشخٛسداس تٛ

ایٗ رایٍضیٙی اغّة ٕٞشاٜ تا خؼاست تٛدٜ ٚ تٝ ِ٘ش ٔی سػذ تّفیك دا٘ؾ تٛٔی ٚ دا٘ؾ ٞدای سٚص ٔدی   . لذیٕی سا ٌشفتٝ ا٘ذ

 .تٛا٘ذ تشای دػتیاتی تٝ تٛػٔٝ پایذاس وـاٚسصی ٘تیزٝ تخؾ تاؿذ

 آتٍیش ٞای ػٌٛح ػأا٘ٝ صٔیٙٝ دس تٛٔی واسٌیشی دا٘ؾ تٝ تش ٔثتٙی ػٙتی ٞای سٚؽ تٝ آب اػتحلاَ ٘یؼت وٝ شدیذیت

 دس ٚ تـىیُ ٔشاحُ اِٚیٗ دس آتٟای ػٌحی ٚ ٘ضَٚ ٔحُ دس تاساٖ آب رخیشٜ ٚ تأٔیٗ ای تش ٔٙاػثی سٚؽ تاص شدی اص ایشاٖ دس

 ٔدی  الذاْ ایٗ تا  وٝ ٘حٛی تٝ .اػت تٛدٜ ٔلٙٛٓی ًثیٔی ٚ ٔخاصٖ دیٍش دس یا ٚ خان دس ٞا ٚ ػیالب آتٟا تٙذ خاف ٔٛاسد

تدا رخیدشٜ    دیٍدش  ػدٛی  اص ٚ ٕ٘دٛد  تأٔیٗ ٔختّف ٔلاسف تشای سا ٘یاص ٔٛسد آب رٛی، ٞای سیضؽ تا اػتحلاَ یىؼٛ اص تٛاٖ

 سٚا٘اتٟدای  تٕشودض  خدان، فشػدایؾ   اص ٔمیداع،  ٔتٛػي ٚ وٛچه ٔخاصٖ ٚ ٞا آتخا٘ٝ خان، دس ؿذٜ اػتحلاَ آتٟای ػاصی

 ایٗ .ٕ٘ٛد رٌّٛیشی آب ویفیت واٞؾ خاف اص ٔٛاسد دس ٚ ٞا سٚدخا٘ٝ دس آٟ٘ا ؿذٖ ٚٔتٕشوض ػیالتٟا ؿذٖ راسی ٚ ػٌحی

 .اػت تشخٛسداس صیادی إٞیت اص ایشاٖ ٚیظٜ تٝ رٟاٖ دس ٘یٕٝ خـه ٚ خـه ٔٙاًك ٚػیْ ٌؼتشٜ تٝ تٛرٝ تا ٔٛهّٛ

 ٞای آٚسی فٗ اص تا اػتفادٜ آٟ٘ا دٖٕٛ٘ سٚصآٔذ تا حتی سا تٛٔی ٞای سٚؽ وٝ ٘یؼت ٔفْٟٛ ٚ ٔٔٙی ایٗ تٝ ؿذٜ روش ٔٛهّٛ

 ٔحیي پایذاس تٛػٔٝ تّىٝ ؿٛد، خٛداسی احذاث آٟ٘ا اص اػت الصْ ٚ ٕ٘ٛد ا٘حشافی یا ٚ ٔخض٘ی ػذٞای رایٍضیٗ تٛاٖ ٔی ٘ٛیٗ
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 دس ٔزوٛس ٞای سٚؽ اص وٝ وٙذ ٔی ایزاب خـه ٘یٕٝ ٚ ٔٙاًك خـه دس وـاٚسصی ٚ ٜؿٛ٘ذ تزذیذ ًثیٔی ٔٙاتْ صیؼت،

 ٘یاصٔٙدذ  ردٛی  ٞدای  تداسؽ  ٔدذیشیت  تشدیذ، تی. ؿٛد اػتفادٜ ٔٙاًك ایٗ دس تأٔیٗ آب ٞای سٚؽ ػایش تا تّفیك ٚ تشویة

 دیٍش اص ًشف ٚ داس٘ذ سا پٟٙاٚس ای ٌؼتشٜ دس ٚػیْ ارشایی لاتّیت ًشف یه اص وٝ اػت آتٍیش ػٌٛح ٞای اص ػأا٘ٝ اػتفادٜ

 ٞدای  اصسٚؽ اػتفادٜ اكٛالً اػت وٝ روش ؿایاٖ. تاؿٙذ ٔی تشداساٖ تٟشٜ ٔؼتمیٓ ٔـاسوت تا ارشاء لاتُ تٛدٖ ػادٜ دِیُ تٝ

 سیضؽ ٞای ٚیظٌی ٚ الّیٕی ؿشایي تٝ اػت، افضٚدٜ ؿذٜ آٟ٘ا واسائی تش ٘ٛیٗ ٞای آٚسی فٗ اص ٌیشی تٟشٜ تا أشٚصٜ وٝ تٛٔی

 .داسد تؼتٍی ٔٛسد ِ٘ش، ٞذف ٚ اػتفادٜ ٔحُ ٔىا٘ی ؿشایي ٚ رٛی ٞای

ٚ  اص ٔخدشب  ٞدای  ػیُ ؿذٖ راسی ٚ ٞا خـىؼاِی سخذاد فشاٚا٘ی ٌشفتٗ ِ٘ش دس تا فّٔی ؿشایي دس  ٚ ٞدا  چداِؾ  یىٌدشف 

 سا آتی وٓ تا ػاصٌاسی وٝ آب تماها تٝ افضایؾ تش افضٖٚ دیٍش ًشف اص صیشصٔیٙی آب ٔٙاتْ ٚ ٔخض٘ی ػذٞای فشاسٚی ٔٔوالت

 تا صیؼتٗ تشای آتٍیش ػٌٛح ٞای ػأا٘ٝ واسائی ٞا ٚ لاتّیت اص چٙا٘چٝ اػت تخشدا٘ٝ اػت، ٕ٘ٛدٜ ٘اپزیش٘اپزیش وـٛس دس ٌشیض

 ػدٌٛح  ٞدای  ػأا٘ٝ اص اػتفادٜ فشًٞٙ تشٚیذ ٕ٘ٛدٖ دسّٕٓیاتی أش ٘یض ایٗ ساٞىاس. ؿٛد ؿایؼتٝ ٚ تایؼتٝ اػتفادٜ آتی وٓ

ٖ  ًشح تش ٔثتٙی سیضی تش٘أٝ ًشیك اص ٔٛهّٛ ایٗ تٝ تٛرٝ ٌٓف تٝ واستشاٖ ٚ تشغیة ٔؼنِٛیٗ ٚ ٌؼتشدٜ ًٛس تٝ آتٍیش  صٔدا

 .(1388)لذٚػی،  اػت ٔذاس ٔـاسوت ٞای ًشح لاِة دس الصْ ٌزاسی ػشٔایٝ ْ تاأتٛ ؿذٜ ذیٙت

 

 منابعفهرست  -د

ٞای  ػأا٘ٝتاساٖ. ٔزّٝ ّٕٓی  آب آٚسیرْٕ ػٙتی ٞایسٚؽ. 1391 ،تخؾ، اِف. ٞٙش ٚ ٓأّٝ، ّ.، سهایی، ف. احٕذی

 .ػٌٛح آتٍیش

 .794كفحٝ  وثیش، أیش ا٘تـاسات اَٚ، رّذ ایشاٖ، دس دأپشٚسی ٚ وـاٚسصی تاسیخ . 1374 ،.ٜ اِفتی،

تّٛچؼتاٖ. ٔزّٝ  ٚ ػیؼتاٖ دس تاساٖ آب اػتحلاَ ػٙتی ٞایسٚؽ. 1391 ،دِفاسدی، ف. ٚ ، ْ.، واٚػی، ْ.تـشی

 .خشاػاٖ سهٛیتاساٖ،  آتٍیش ػٌٛح ٞای ػیؼتٓ ّٔی ٕٞایؾ اِٚیٗ ٞای ػٌٛح آتٍیش تاساٖ. ّٕٓی تشٚیزی ػأا٘ٝ

 رٟت دس آتی ٔٙاتْ ٔذیشیت ػٙتی سٚؿٟای ٚ وـاٚسصی تٛٔی دا٘ؾ. 1388 ،ب. خؼشٚی پٛس، ٚ ،ٜ. فتٛتی، ،.ْ چشٔضادٜ،

 .فحٝك 7 ًثیٔی، ٔٙاتْ ٚ وـاٚسصی دس آب تحشاٖ ّٔی ٕٞایؾ خـىؼاِی، تحشاٖ تا ٔماتّٝ

 ٚ ػیؼتاٖ اػتاٖ دس ػیالب اص تٟشٜ تشداسی ػٙتی سٚؿٟای اسصیاتی ٚ ؿٙاػایی ٌٔأِٝ،. 1384 ،.ح حؼیٙی ٔش٘ذی،

 .79كفحٝ  آتخیضداسی، ٚ خان حفاُت پظٚٞـىذٜ تحمیماتی، ًشح ٟ٘ایی ٌضاسؽ ،"تّٛچؼتاٖ

 ٘ـشیٝ ٘خؼت، تخؾ آتخیضداسی، فٔاِیت ٞای دس تّٛچؼتاٖ ٚ ػیؼتاٖ اػتاٖ تٛٔی دا٘ؾ ٕٞیتا .1381 ،.ق حما٘ی،

 .9، كفحٝ 54ؿٕاسٜ ، ٔشتْ ٚ رٍُٙ

 .88 ٔاٞٙأٝ هٕیٕٝ ،27 ؿٕاسٜ ٘أٝ ٚیظٜ ػثض، فوای ّٔی ٕٞایؾ ػٛٔیٗ. 1387 .،ْ دػتٛسا٘ی،

 ٘یٕٝ ٚ خـه ٔشاتْ دس آب رْٕ آٚسی تٛٔی ػاصٜ ٞای ػاصی تٟیٙٝ ٚ تشسػی. 1385 .،ا ػشٚػتا٘ی، ٚ ْ. ؿاٜ ِٚی،

 .فاسع اػتاٖ خـه

 اػتحلاَ تٛٔی ػأا٘ٝ ٓٙٛاٖ تٝ ا٘ثاس آب اص اػتفادٜ تحّیُ ٚ تشسػی. 1391 ،ٓثادی، ف. ٚ ٞضاسخٛا٘ی، ٖ.ؿٟثاصی، ْ.، 

 .خشاػاٖ سهٛیتاساٖ،  آتٍیش ػٌٛح ٞای ػیؼتٓ ّٔی ٕٞایؾ ، اِٚیٗ تاصٚ( حٛصٜ آتخیض :ٔٛسدی )ٌٔأِٝ سٚا٘اب
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 ٔٙاًك دس آب تأیٗ تشای تٛٔی دا٘ؾ اص اػتفادٜ - آب اػتحلاَ تشرٕٝ، . 1391 ،.ب چىـی، ٚ  یضدی، ًثاًثایی

 ٔـٟذ. دا٘ـٍاٞی رٟاد ا٘تـاسات خـه،

 .19كفحٝ  تٟشاٖ، واستشدی-ّٕٓی ٓاِی آٔٛصؽ ٔٛػؼٝ ا٘تـاسات تاساٖ، آب رْٕ آٚسی. 1385 ،.س ًٟٕاػثی،

-ّٕٓی ٓاِی آٔٛصؽ ٔٛػؼٝ ا٘تـاسات تیاتاٖ، دس آب ٔٙاتْ اص تٟشٜ تشداسی .1385 ،.س سرثی حا٘ی، ٚ ،.س ًٟٕاػثی،

 .237كفحٝ  وـاٚسصی، رٟاد واستشدی

كفحٝ  تٟشاٖ، ػثحاٖ، ساٜ ا٘تـاسات ایشاٖ، دس آب ٚ خان حفاُت ػٙتی سٚؿٟای. 1387 ،.ن وٕاِی، ٚ ،.ْ ٓشب خذسی،

109. 

 تیٗ ٕٞایؾ ٚتّٛچؼتاٖ، ػیؼتاٖ اػتاٖ ٚخان آب دسٔذیشیت ػٙتی سٚؿی خٛؿاب. 1390 ،ّ. ا. دٞٛاسی، ٚ ،.ّ ٓشب،

 .فحٝك 8 یضد، آب، ٔٙاتْ ٔذیشیت ػٙتی دا٘ؾ إِّّی

رضٜٚ دسػی رْٕ آٚسی آب دسٔٙاًك خـه ٚ ٘یٕٝ خـه، ٓوٛ ٞیات ّٕٓی دا٘ـٍاٜ كٙٔتی خاتٓ  .1391فشری، ْ.، 

 اال٘ثیاء تٟثٟاٖ.

آتخیضداسی ؿٟشی، ٕٞایؾ  تحّیُ ساٞثشدٞا، أىا٘ات ٚ سٚؽ ٞای اػتحلاَ آب تا سٚیىشد. 1388، .ذٚػی، دل

 .ؿٟشی، تٟشاٖ، ؿٟشداسی تٟشاٖ، ٔشوض ٌٔأِات ٚ تش٘أٝ سیضی ؿٟش تٟشاٖآتخیضداسی 

 ًشیك اص وـاٚسصی خٛدوفایی رٟت آب تأیٗ ػٙتی سٚؿٟای. 1390 ،.ج آتٕادی، ٚ ،.ف ٘شٔاؿیشی، ،ؽ. ٔحٕذخاٖ،

 ػٙتی دا٘ؾ إِّّی تیٗ ٕٞایؾ تّٛچؼتاٖ(، ٚ ػیؼتاٖ -دؿتیاسی ٌٔٙمٝ :ٔٛسدی ٞٛته )ٌٔأِٝ ٚ دٌاس ٞای ػأا٘ٝ

 .كفحٝ 7آب،یضد، ٔٙاتْ ٔذیشیت

 ػیؼتاٖ، ٌٔٙمٝ دس ػٙتی آتی ػاصٜ ٞای اسصیاتی ٚ تثییٗ. 1389 ،.ٕ ٔیشی، ٚ ،.ف حیذسی، ،.ْ تـشی، ،.ح ٔشادی،

 كفحٝ. 8، اٞٛاص صٞىـی، ٚ آتیاسی ؿثىٝ ٞای ٔذیشیت ّٔی ٕٞایؾ ػٛٔیٗ

 ٌٔٙك سٚؽ دٚ تٝ صیشصٔیٙی آتٟای ٔلٙٛٓی تغزیٝ تشای ٔٙاػة ٓشكٝ ٞای ٔىا٘یاتی. 1388 ،.ّ آتادی، ٘زف ٟٔذٚی

 وـاٚسصی، دا٘ـىذٜ صٞىـی، ٚ آتیاسی اسؿذ واسؿٙاػی پایاٖ ٘أٝ ؿٟشوشد، دؿت آتشیض حٛهٝ دس فاصی ٌٔٙك ٚ تِٛیٗ

  .113كفحٝ  ؿٟشوشد، دا٘ـٍاٜ


