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  یٌيرزهيسذ زجْت احذاث  ّبی آثخيسحَضِ یپتبًسيل آثبثی يارائِ رٍش ارز
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 شرقی ثع طجيعی استبى آررثبيجبىارشذپصٍّشی هرکس تحقيقبت کشبٍرزی ٍ هٌبکبرشٌبض -4ٍ  3ٍ  1 

 عضَ ّيئت علوی هرکس تحقيقبت کشبٍرزی ٍ هٌبثع طجيعی استبى آررثبيجبى شرقی   -5ٍ  2

 ذُيچک

ّاي خاف کِ تشاي تَاى تَػي سٍؽاًذ. هيهٌاًق خـک داساي اهکاًات تالقَُ کـاٍسصي ّؼتٌذ کِ هَسد اػتفادُ کاهل قشاس ًگشفتِ

ٍ هذيشيت هٌاتغ آب تِ ػٌَاى دٍ هَهَع هْن دس  ص ايي اهکاًات تالقَُ تِ تْتشيي ًغَ اػتفادُ کشد. تشًاهِايي هٌاًق هٌاػة ّؼتٌذ ا

تشاي اًزام ايي  تاؿذ.صاي هيدس عَهِ هـٌقلقَُ هٌاتغ آتي اپتاًؼيل تايي تغقيق هٌالؼِ  اصؿًَذ. ّذف هٌاًق خـک ؿٌاختِ هي

-رْت هکاى ّاي تؼذي ػاصهاًذّي ؿذًذ.رْت پشداصؽٍ آٍسي روغ هَسد هٌالؼِ هٌٌقِ يذسٍهتشيٍ ّ يَّاؿٌاػّاي تغقيق دادُ

تيالى آتي عَهِ تش علقِ صاُ پيضٍهتشيک ارشا گشديذ.  7 ػًَذاط طئَفيضيکي، عفاسي 40ياتي ٍ تؼييي هغل هٌاػة هغَس ػذ، تؼذاد 

ّاي ػتفادُ اص اًالػات طئَالکتشيک ٍ صاُّاي َّاؿٌاػي، ّيذسٍهتشي ٍ کاستشي اساهي تشآٍسد گشديذ. ػپغ تا ااػاع دادُ

ًـاى ذ يًتاپيضٍهتشيک عزن آب قاتل رخيشُ دس هغل پيـٌْادي ػذ صيشصهيٌي ٍ ّوضٌيي عزن تٌظيوي هخضى ػذ هغاػثِ ؿذ. 

دس فلل  آب هاصاد عَهِ .اػت ًشهال عذ خـکؼالي اقليوي دساص ًظش  عَهٍِهؼيت هتش تاسؽ يليه 2/330دس كَست تاسؽ داد کِ

 داسد. سادس هٌٌقِ  يٌيشصهيتَػي اعذاث ػذ ص يش صساػيسٍاًاب دس فلل غشُ يرخت يقاتلتشآٍسد ؿذُ کِ هتشهکؼة  305683يش صساػيغ

 100000ظشفيت رخيشُ ػفشُ آتخَاى هَسد ًظش دس كَست اػتفادُ ّوضهاى اص آب رخيشُ ؿذُ تَػي کـاٍسصاى ػالياًِ تيؾ اص 

تَاًذ کوثَد تا تَرِ تِ کوثَد آب دس سٍػتاي هـٌق ايي عزن آب دس عالت تْثَد هيکِ  هتشهکؼة عزن تٌظيوي هخضى خَاّذ تَد

 ًياص آتي اساهي سٍػتا سا رثشاى ًوايذ. 

صاي، َّاؿٌاػي، ّيذسٍهتشيرخيشُ سٍاًاب، طئَالکتشيک، ػذ صيشصهيٌي، هـٌق کليذی : ّبیٍاشُ  
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Abstract 
Planning and management of water resources in arid regions are recognized as two important issues. The purpose of this 

research is studying the potential of water resources in the basin Meshnaq Chay. In order to conduct this study, 

meteorological and hydrometric data from the study area were collected and organized for subsequent processing. To 
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locate and determine the appropriate location of the dam axis, 40 geophysical probe, and 7 piezometric wells were 

implemented. Basin water balance based on meteorological, hydrometric and land use data was estimated. Then, using 

Geoelectrics and Piezometric information, the volume of water that can be stored in the proposed location of 

underground dams along with Regulatory volume of reservoir were calculated. The results showed that in case of rain 

as 330.2 mm, drought climatic conditions of the area would be within the normal range. Excess water in the non-

cultivated season was estimated about 305.683 cubic meters that can be stored by groundwater dam. Annually Storage 

capacity of aquifers would be more than 100,000 cubic meters of reservoir regulation volume if farmers simultaneously 

use of stored water, which due to water shortage in the Meshnaq village, the lack of the required water volume of the 

village lands can be compensated. 

Keywords: Runoff storage, Geoelectrics, underground dam, Meshnqq Chay, meteorology, hydrometeric.  

 هقذهِ -الف

هَرة  يٍ كٌؼت ي، ؿْشيکـاٍسص يّاتيهٌاتغ آب دس احش تَػؼِ فؼال ي، گؼتشؽ آلَدگيصًذگآب، تاال سفتي ػٌظ  يؾ تقاهايافضا

ت راهغ يشيک هذياصهٌذ يهٌاتغ آب ٍ تَػؼِ آى ً يفيٍ ک ياص هٌاًق رْاى ؿذُ اػت. عفاظت کو ياسيدس تؼ ياػذزاد ٍهغ ًاهؼيا

اًق خـک تيؾ اص ّويـِ تا هؼائل غاهن ٍ پيضيذُ سٍتشٍ اهشٍصُ هٌ (.1390ًظاد،ٍ ػشاقي اػت) کاسآهَص يالوللييٍ ت ياهٌٌقِ

کٌٌذ. اػتاى ّا کوک هيّا تِ ًاتَدي اقتلاد هلتسػذ کِ كغاسي ؿٌي دًيا دس عال تَػؼِ ّؼتٌذ ٍ خـکؼاليّؼتٌذ. تِ ًظش هي

رخايش هٌاتغ آتي هذت ٍ کاّؾ ًؼثت تِ آهاس تلٌذ 90-91دسكذي ًضٍالت رَي دس ػال صساػي  9/8آرستايزاى ؿشقي تا کاّؾ 

ؿشقي، اداسُ کل ٍ هشکض تغقيقات َّاؿٌاػي کاستشدي اػتاى آرستايزاى) صيشصهيٌي ٍ افضايؾ ؿَسي آى دس صٌذ ػالِ اخيش هَارِ اػت

کشد تا عذ هوکي اص  يذ ػؼيآب اػت. تا يٍسؾ تْشُيٌِ اص هٌاتغ آب ٍ افضاياػتفادُ تْ يتا کن آت يػاصگاس يّااص ساُ يکي(. 1391

-ًشط(. 1391 ،ضادُي) ػل ٌِ اػتفادُ ؿَديٍ سًَتت خاک تِ ًغَ هٌلَب ٍ تْ يٌيشصهيٍ هٌاتغ ص يػٌغ يّاآباىي، رشيت رًَضٍال

ّاي رخيشُ ٍ اػتغلال تْيٌِ آب دس هٌاًق خـک دس اقلي ًقاى رْاى ٍ ايشاى تِ هٌظَس عفاظت خاک ٍ تثذيل اساهي تايش ٍ تياتاًي 

ّاي صيشصهيٌي دس دػت ّا ٍ تغزيِ ػفشُاتغ ًثيؼي تزذيذ ؿًَذُ، کاّؾ خؼاسات ًاؿي اص ػيالبتِ اساهي دايش، ّوضٌيي اعياء هٌ

-هٌاًق خـک داساي اهکاًات تالقَُ کـاٍسصي ّؼتٌذ کِ هَسد اػتفادُ کاهل قشاس ًگشفتِ(. 1393 ،ٍ ّوکاساى پَسيي)عؼ تاؿذارشا هي

. دس دِّ ًوَدػة ّؼتٌذ اص ايي اهکاًات تالقَُ تِ تْتشيي ًغَ اػتفادُ ّاي خاف کِ تشاي ايي هٌاًق هٌاتَاى تَػي سٍؽهيٍ  اًذ

ّاي هختلف ػذّاي صيشصهيٌي دس ػٌظ ّاي غيش دائوي تِ هٌظَس ًگْذاسي ٍ اػتفادُ دس صهاى ًياص دس قالة ًشطىااخيش اػتفادُ اص رشي

ّاي هزاٍس ٍ يا تاال آٍسدى ػٌظ ايؼتاتي غزيِ ػفشُّا اص سٍؽ رخيشُ ٍ اًغشاف آب تِ هظَس تکـَس هٌشط گشديذُ اػت. دس ايي ًشط

ػذّاي آب صيشصهيٌي دس رضيشُ . (1383 ٍ ّوکاساى، يهغشت) ّاي آب صيشصهيٌي اػتدس يک ػفشُ تا رشياى کن تا اػتفادُ اص ػذ

شيقا رخيشُ ٍ اػتغلال ّاي قذيوي دس ؿوال آفدّذ کِ تَػي توذىػاسديٌا دس صهاى سٍهياى ػاختِ ؿذُ ٍ تٌاّايي دس تًَغ ًـاى هي

 قشاس ارشا ٍ هَسد پظٍّؾ کٌيا صيي، تشصيل، طاپي، هاًٌذ هختلفي، دسکـَسّاي صيشصهيٌي ّايػذ ؿذُ اػت.آب صيشصهيٌي اًزام هي

 خـکًيوِ ٍ خـک هٌاًق کَصک دس هقياع دس آب تأهيي تشاي ٍيظُ صيشصهيٌي تِ ػذّاي (.1391، ٍ ّوکاساى يوياتشاّ )اػت گشفتِ
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 آٍسي آب ػولٍ ّوضٌيي رْت روغ فشػايؾ هذ ػاصُ يک تؼٌَاى صيشصهيٌي ػذّاي .(1983لؼَى ٍ ّوکاساى، يً )ّؼتٌذ هٌاػة

اي هٌاػة رْت هقاتلِ تا ػاصُ صيشصهيٌي کاستشد داسًذ. ػذ تثخيش تلفات ػاختي عذاقل ٍ صيشصهيٌي آب ػٌَط تشدى کٌٌذ. تاالهي

 سا صيشصهيٌي آب اص تشداسيتْشُ دس پايذاسي هشية هيضاى تَاىهي صيشصهيٌي ػذ اعذاث تا ـکخًيوِ تاؿٌذ. دس ًَاعيصايي هيتياتاى

تذيْي اػت کِ  .(2005اًذسٍ ٍ ّوکاساى، ) ػاخت فشاّن سا ٍ هٌظن پايذاس کـاٍسصي رْت سيضيتشًاهِ اهکاى آى دًثال تِ ٍ افضايؾ دادُ

ّاي ػٌغي اػت. قثل اص اقذام تِ اتغ، تشآٍسد دقيق پتاًؼيل ٍ عزن رشياىتشداسي دسػت اص ايي هًٌخؼتيي گام دس اػتغلال ٍ تْشُ

-ىاًزام ػوليات ػوشاًي ٍ آتخيضداسي، آگاّي ًؼثت تِ صهاى ٍ هيضاى سٍاًاب ايزاد ؿذُ اص هشٍسيات تَدُ ٍ ػاالًِ عزن صيادي اص رشيا

اص لغاٍ هٌاتغ  عَهِ هَسد هٌالؼِػاکٌيي سٍد. هيّاي ػٌغي تِ دليل ػذم کٌتشل هٌاػة ٍ تْيٌِ اص دػتشع خاسد ؿذُ ٍ تِ ّذس 

هـکالت تأهيي آب ؿشب، دس تأهيي آب صساػي ًيض داساي هغذٍديت ّؼتٌذ.  کِ ػالٍُ تشآتي تِ ؿذت دس هويقِ تَدُ تِ ًَسي

ت. دس ًتيزِ ّاي اخيش هـکالت آًْا سا دٍ صٌذاى ًوَدُ ٍ اکخش تاغات خـک ؿذُ ٍ هغلَالت صساػي ًيض کاّؾ يافتِ اػخـکؼالي

-هَقؼيت ياتيهکاىل هٌٌقِ يٍ هٌالؼِ پتاًؼ تشسػي پظٍّؾ ايي اص ّذفکٌذ. هؼول هْارشت دس ايي سٍػتا تيؾ اص عذ سًٍوايي هي

 اػت.  ي عَهِيا ػٌغي صيش آب رشياى ػاصيرخيشُ ٍ کٌتشل هٌظَس تِ صيشصهيٌي ػذ اعذاث تشاي هٌاػة ّاي

 ّبرٍش ٍ هَاد -ة

دس کيلَهتشي آى  30صاي دس کٌاس سٍػتاي هـٌق اص تَاتغ ؿْشػتاى ؿثؼتش ٍ دس ًام عَهِ آتخيض هـٌق تِهٌٌقِ هَسد هٌالِ 

ًَل ؿشقي ٍاقغ گشديذُ  45 ° 36 ′ 29″ تا 45 ° 33 ′ 25″ػشم ؿوالي ٍ   38° 17 ′ 41″تا   38° 13 ′ 31″هختلات رغشافيايي 

ٌاس سٍػتاي هـٌق اص تَاتغ ؿْشػتاى ؿثؼتش ٍاقغ ؿذُ ٍ دس تقؼيوات صاي دس کآتخيض هـٌق عَهِايي هٌٌقِ تِ ًام  (.1اػت )ؿکل

ٍ  ILWISافضاس  ( دس هغيي ًشمGISتا اػتفادُ اص ػيؼتن اًالػات رغشافيائي )تاؿذ. صاي هيدسياى عَهِّاي اػتاى دس هغذٍدُ عَهِ

تِ ػلت ػذم تشاي اًزام ايي تغقيق  گشديذ. ّکتاس تشآٍسد 820هؼاعت هغذٍدُ هَسد هٌالؼِ روؼاً تِ هؼاعت عذٍد ،سقَهي يّا ًقـِ

 -92لغايت 1349-50 آتي ػالآهاس اص  ّيذسٍهتشي دسياًضايّاي ايؼتگاُ دادُّاي َّاؿٌاػي ٍ ّيذسٍهتشي اص ٍرَد ايؼتگاُ

 تشآٍسدػاصهاًذّي ؿذًذ.   R Excel ٍR SPSS ّاي تؼذي دس هغييآٍسي ؿذُ رْت پشداصؽّاي روغدادُ آٍسي ؿذ.روغ1391

ّاي اًالػاتي اػتخشاد ًقـِ سقَهي هٌٌقِ دس اليٍِ ّوضٌيي  R OPTIWATافضاسًياصآتي اساهي تاالدػت عَهِ تا اػتفادُ اص ًشم

صاي تا هيضاى تٌاػة ٍ کفايت عزن دتي ًياص آتي هٌٌقِ ٍ سٍاًاب هاصاد عَهِ تؼذ اص هغاػثات دتي رشياى هاّاًِ عَهِ هـٌق گشديذ.

ياتي ٍ تؼييي هغل هٌاػة هغَس ػذ هٌالؼات صهيي ؿٌاػي رْت هکاى صاي تشآٍسد ؿذ.الوذت عَهِ دسياىاػتفادُ اص آهاس ًَيل

 3علقِ صاُ پيضٍهتشيک )  7ػًَذاط طئَفيضيکي، عفاسي 40هٌْذػي ٍ تشسػي هخاهت آتشفت اص ديذگاُ صهيي ؿٌاػي هٌْذػي، تؼذاد 
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علقِ دس تاالدػت دسياصِ ػذ(  2هتشي پاييي دػت هغَس ٍ  50دس  علقِ 1علقِ دس هغل دسياصِ ػذ،  1علقِ دس هغل هغَس ػذ، 

ّاي پيضٍهتش تثذيل عفاسي ؿذُ طئَتکٌيکي تِ صاُصاُ  ّا ٍ فلَل هختلف ػالرْت تشسػي ٍهؼيت آب صيشصهيٌي دس هاُارشا گشديذ. 

اع هغلَالت صساػي تش اػاع آهاس هشکض هيضاى هؼاعت اساهي صيش کـت اًَ ٍ ّوضٌييکاستشي اساهي . ؿذاًزام  ٍ آهاستشداسي اص آًْا

  خذهات رْاد کـاٍسصي ؿْشػتاى تؼَد اػتخشاد گشديذ.

ًقـِ   -1ؿکل 

هـٌق  هٌٌقِ هَسد هٌالؼِ 

 صاي
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قشاس  2000الي  1900دسكذ دس ًثقِ استفاػي 25تا تيـتش اص  عَهِّاي سقَهي هٌٌقِ هَسد هٌالؼِ تيـتشيي هؼاعت تش اػاع ًقـِ

دسكذ قشاس گشفتِ ٍ ؿية ػوَهي هٌٌقِ رٌَب  60دسكذ عَهِ دس ًثقِ ؿية تيـتش اص  41. تيـتشيي ؿية تا هؼاعت عذٍد داسد

-هيلي 98/343هتَػي تاسًذگي ػاالًِ آى هزاٍس عَهِ،  يَّاؿٌاػ يّاؼتگاُياهٌاتق آهاس تلٌذ هذت تاؿذ. غشتي ٍ ؿوال غشتي هي

ٍ عذاقل عذاکخش تاسؽ  ػالِ حثت ؿذُ اػت. 40هتش دس دٍسُ آهاسي هيلي 170ٍ  534تية تا هتش، عذاکخش ٍ عذاقل تاسؽ ػاالًِ تِ تش

 .اًذخَد اختلاف دادُِ اص هزوَع تاسؽ ػاالًِ ت هتشهيلي 49/5ٍ  42/61تشتية تا ِتهشداد ّاي اسديثْـت هاّاًِ هٌٌقِ دس هاُتاسؽ 

تاتغ تَصيغ گاهاي تزوؼي تشاصؽ دادُ ؿذُ ػشي صهاًي ٍ  SPI ؿاخق تِ هٌظَس اسصياتي ٍهؼيت تاسؽ عَهِ هـٌق تا اػتفادُ اص سٍؽ

  .(1)رذٍل عَهِ تشآٍسد ؿذُ اػت يهتش تشايليه2/330 ػاالًِ ًشهال تاسؽ ،تاسؽ هٌٌقِ

  اسصياتي ٍهؼيت تاسؽ عَهِ هـٌق -1رذٍل

 SPI دسكذ اعتوال تزوؼي )هيليوتش( هِعَتاسؽ ػاالًِ  ٍهؼيت تاسؽ

 -14/3 8/2 170 خـکؼالي تؼياس ؿذيذ

 -72/1 3/8 3/206 تؼياس خـک

 -46/1 1/11 225 خـکؼالي هؼيف

 -91/0 9/13 226 ًضديک تِ ًشهال

 √            04/0 0/50 2/330 ًشهال

 94/0 6/80 420 ًضديک تِ ًشهال

 14/1 4/94 5/498 ًؼثتا هشًَب

 59/1 100 553 س هشًَبتؼيا

هيـَ ػشصـوِ کَُ تاؿذ کِ اص استفاػات رٌَتي صاي هيسٍدخاًِ هـٌق ،دّذ کِ تٌْا هٌثغ آتي صيشعَهِ هـٌقّا ًـاى هيتشسػي

الصم تِ رکش اػت کِ دس  .دٌّذصاي تـکيل عَهِ آتخيض ؿشفخاًِ سا هيگشفتِ ٍ دس پاييي دػت تا پيَػتي تِ صيشعَهِ ّشيغ

ّؼتٌذ. تا اػتفادُ اص آهاس ايؼتگاُ  يصادسياى ّا رضٍ عَهِاي هٌْذػيي هـاٍس راهغ آب کـَس ايي صيشعَهِهِتقؼيوات عَ

دتي هاّاًِ ٍ ػاالًِ عَهِ تشآٍسد ٍ دس  ،ايسٍؽ ػيالب هٌٌقِتْشُ گشفتي اص ٍ  ) هزاٍست عَهِ هَسد هٌالؼِ( صايّيذسٍهتشي دسياى

 رکش ؿذُ اػت. 2رذٍل 

 

 يصاػي تشآٍسدي عَهِ هـٌق ٍ دسياىدتي هتَ -2رذٍل 

  دتي هتَػي هاّاًِ ) هتش هکؼة دس حاًيِ(
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 صايدسياى صايهـٌق هاُ صايدسياى صايهـٌق هاُ

 13/0 019/0 هْش 32/1 198/0 فشٍسديي

 29/0 043/0 آتاى 50/1 225/0 اسديثْـت

 21/0 031/0 آرس 59/0 088/0 خشداد

 20/0 030/0 دي 22/0 033/0 تيش

 28/0 042/0 تْوي 21/0 031/0 شداده

 48/0 072/0 اػفٌذ 11/0 016/0 ؿْشيَس

 هتَػي ػاالًِ 46/0 069/0

سؿتِ فؼال تقيِ خـک  1سؿتِ قٌات ) 4علقِ صاُ ػويق،  40اص ًظش هٌاتغ آب صيشصهيٌي دس آتخَاى هَرَد دس صيشعَهِ هـٌق عذٍد 

گؼتشدُ دس هٌٌقِ هَسد هٌالؼِ ٍ لضٍم آتياسي، اّالي سٍػتاي هـٌق تا اػتفادُ اص ّؼتٌذ( ٍرَد داسد. تا تَرِ تِ ٍرَد تاغات ٍ هضاسع 

هٌاتغ آتي هَرَد دس هٌٌقِ ًؼثت تِ تأهيي ًياص آتي هغلَالت کـاٍسصي، هلاسف ػوَهي اص قثيل ؿشب، خاًگي، داهي ٍ كٌؼتي خَد 

 ِاساهي عَهِ هَسد هٌالؼ يکاستش يذاًيٍ هـاّذات ه يااَّاسُش هيتا اػتفادُ اص تلاًٍوايٌذ. اص هٌاتغ آتي هَرَد دس هٌٌقِ اقذام هي

 يّاؼتگاُيا يَّاؿٌاػ يّاٍ دادُتش اػاع الگَي کـت ٍات اپتي افضاسًياص آتي گياّاى هَرَد دس هٌٌقِ تا اػتفادُ اص ًشمٍ ي ييتؼ

-ٍ ًياص آتي عَهِ هـٌقاًِ )دتي هتَػي هاّاًِ( آٍسد رشياى سٍدخ تا تْشُ گشفتي اص هٌٌقِ . تيالى آتيتشآٍسد گشديذ يصاهزاٍس هـٌق

 رکش ؿذُ اػت.   3س رذٍل دًتايذ آى ٍ تشآٍسد ًوَدُ صاي 

 تيالى آتي هٌٌقِ هـٌق  -3 رذٍل 

  دتي هتَػي هاّاًِ ) هتش هکؼة دس حاًيِ(

 تيالى آتي هاّاًِ ًياص آتي  صاي سٍدخاًِ هـٌق هاُ

 028/0 170/0 198/0 فشٍسديي

 -247/0 472/0 225/0 اسديثْـت

 -172/1 260/1 088/0 خشداد

 -196/1 229/2 033/0 تيش

 -944/1 975/1 031/0 هشداد

 -189/1 205/1 016/0 ؿْشيَس

 -545/0 564/0 019/0 هْش 
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 -039/0 082/0 043/0 آتاى

 031/0 00/0 031/0 آرس 

 030/0 00/0 030/0 دي

 028/0 014/0 042/0 تْوي

 -010/0 082/0 072/0 اػفٌذ

 -602/0 671/0 069/0 هتَػي ػاالًِ

تيالى  (ّاي آرس تا تْوي هاُفشٍسديي ٍ  هاُ) ػال اص دّذ کِ تا تَرِ تِ الگَي کـت هٌٌقِ ًي صْاس هاُ ًـاى هي 3ًتايذ رذٍل  

-تقؼينداًِ تٌذي تش اػاع ش اص ًظسػَتات تؼتش سٍدخاًِ داسد. ٍرَد سيضي تشاي آى تاصُ صهاًي آتي هٌٌقِ هخثت تَدُ ٍ اهکاى تشًاهِ

 .ذتاؿ% هي 30ًفَرپزيشي صياد ٍ دسكذ تخلخل تاالي تا ؿذُ تٌذي داًِتذ ّاي دسؿت داًِ ؿي تويض تٌذي يًَيفايذ دس هغذٍدُ خاک

ػِ ّاي هاتا هياى اليِ هاسًي ٍ ؿيلي تِ سًگ ػثض خاکؼتشي ّاي عفاسي ٍ هٌالؼات طئَفيضيکي ًـاى داد کِ ٍاعذتشسػي لَگ صاُ

ػٌگ کف هغل اعذاث ػذ صيشصهيٌي سا  دس ايًوک کِ دس هٌٌقِ تشًٍضد قاتل هالعظِ ػٌگي ٍ هاػِ آّکي ّوشاُ تا کوي گش ٍ

تٌذي، لَفشاى ًواياًگش هَقؼيت خَب تشاي اعذاث ػذ صيشصهيٌي دس ايي هٌٌقِ اػت. داًِ ّايّوضٌيي ًتايذ آصهايؾ .دّذتـکيل هي

تاؿذ دس ًظش گشفتِ ؿذُ صاي کِ خلَكيات ّش کذام تِ ؿشط ريل هيصيشصهيٌي دس عَهِ هـٌقدٍ هغل پيـٌْادي رْت اعذث ػذ 

 (.2اػت)ؿکل

هتش هشتغ ٍ عزن  11900 ػفشٍُاقغ ؿذُ اػت. دس ايي هغذٍدُ ٍػؼت   =x=   4233624 y 551319: هقٌغ دس هَقؼيت  D1هقٌغ 

ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. تا تَرِ تِ ايٌکِ اص ًظش هٌْذػي سػَتات  هتش هکؼة دس 119000هتش هخاهت آتشفت  10آى تا اعتؼاب هتَػي 

% دس ًظش گشفتِ 26% ٍ آتذّي هخلَف آى 30تاؿذ هيضاى تخلخل کل دس عذٍد آتشفت اص ًَع ؿي ٍ قلَُ ػٌگي تا داًِ تٌذي تذ هي

هتش هکؼة آى قاتل  35000کِ هتش هکؼة خَاّذ تَد  40000ؿذ. تٌاتش ايي هيضاى رخيشُ آب آتخَاى پغ اص اعذاث ػذ صيشصهيٌي 

 اػتغلال اػت .

 9هتش هشتغ تَدُ ٍ تا اعتؼاب  21900 ػفشٍُاقغ گشديذُ اػت ٍػؼت  =x=   4233962 y 551319هقٌغ دس هَقؼيت   D2 :هقٌغ

% سػَتات 30تاؿذ. تا اعتؼاب تخلخل کل هتش هکؼة هي 200000هتش ( عزن هخضى دس هغذٍد  13-6هتش هتَػي ػوق آتشفت )

هتش هکؼة آب قاتل اػتغلال سا تشاي  60000هتش هکؼة عزن آب قاتل رخيشُ ٍ  65000تَاى % هي26فتي ٍ آتذّي هخلَف آتش

  ايي آتخَاى دس ًظش گشفت.
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 60000کِ ظشفيت رخيشُ آتخَاى هَسد ًظش تيؾ اص  D2تا تَرِ تِ ًتايذ تذػت آهذُ اص هٌالؼات طئَتکٌيک ٍ طئَفيضيک هخضى 

 100000ؿذُ اػت کِ دس كَست اػتفادُ ّوضهاى اص آب رخيشُ ؿذُ تَػي کـاٍسصاى ػالياًِ تيؾ اص هتشهکؼة پيؾ تيٌي 

آب تَاًذ کوثَد هتشهکؼة عزن تٌظيوي هخضى خَاّذ تَد. تا تَرِ تِ کوثَد آب دس سٍػتاي هـٌق ايي عزن آب دس عالت تْثَد هي

 .رثشاى ًوايذتا عذٍدي ًياص آتي اساهي سٍػتا سا ؿشب ٍ ّوضٌيي 

 

 

 صايّاي پيـٌْادي دس عَهِ هـٌق، ًقـِ ّيذسٍگشافي ٍ هَقؼيت تاصD2ُ هَقؼيت تاصُ ػذ صيشصهيٌي -2ؿکل

ٍ اػتفادُ تْيٌِ ٍ  رْت رخيشُ غيش فلليهتشهکؼثي 305683تا داؿتي پتاًؼيل آتي  صايعَهِ هـٌقي پظٍّؾ يذ ايًتاتشاػاع  

دس ًَاعي کَّؼتاًي هٌٌقِ،  تِ هَقؼيت رغشافيايي، ٍهؼيت تَپَگشافي ٍ اقليويتا تَرِ ّذفوٌذ اص ايي ًؼوت الْي تشخَسداس اػت. 

شُ ٍ اػتفادُ يتِ هٌظَس رخاعذاث ػذ صيشصهيٌي  اػت. ّاي هٌٌقِ هثيي ايي هٌلةخـک ؿذى قٌات تَدُ ٍکوي داساي آب دائوي 

-تلَست هاصاد اص دػتشع خاسد هي تشاي کـاٍسصيّايي کِ هيضاى تاسؽ دس آًْا تاال ٍ هلشف آب دس فلل هٌٌقِ يٌِ اص هٌاتغ آتيتْ

ّاي اٍد ًياص آتي، سػذ. الگَي کـت هٌٌقِ تا عزن هٌاتغ آتي هٌٌقِ ّوخَاًي ًذاؿتِ ٍ دس هاُگشدد، دس ايي هٌٌقِ هشٍسي تِ ًظش هي

ٍ اّالي هٌٌقِ ًؼثت تِ  سػذ. لزا تايؼتي تا ّوکاسي اداسُ کـاٍسصيهي عَهِ  تشاتش دتي هتَػي ييتِ صٌذدتي هَسد ًياص هٌٌقِ 

سًٍقي ػيواي کـاٍسصي کـاٍسصي ػٌتي تاػج تيسٍؽ دسآهذ کن ٍ تاصدُ کن  تغييش الگَي کـت ٍ ػيؼتن آتياسي هتٌاػة اقذام ًوَد.
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گياّي ٍ تؼادل دام دس هشتغ تَأم تا اػت. ٍهؼيت پَؿؾذُ يگشدهٌٌقِ ؿذُ ٍ تِ تثغ آى کَس قـش رَاى ٍ ًيشٍي کاس اص هٌٌقِ 

ّاي تْاسُ هٌٌقِ ٍرَد سػَتات صياد ٍ تِ تثغ آى قذست اقليوي هٌٌقِ ّوخَاًي ًذاؿتِ ٍ هـاّذات كغشائي اص ػيالب ٍهؼيت

گشدد. صاي دس هغذٍدُ سٍػتا اص ًظش تخثيت هقٌغ سٍدخاًِ تَكيِ هيتخشيثي ػيالب سا دس پي داسد. ػاهاًذّي سٍدخاًِ ػشين هـٌق

ّاي آتي اّالي اهيذ اػت تا اعذاث ايي ًشط هـکالت ًياصتش خَاّذ تَد. اػتا هفيذ ٍ کاستشديّاي تيَلَطيک ًيض دس ايي سارشاي ًشط

 .رثات تَػؼِ پايذاس دس هٌٌقِ گشددتشًشف گشديذُ ٍ هَ
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