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 چکیدٌ

تاسد ٚ سغح ایٗ ٔٙغمٝ اص تطىیالت غیش لاتُ ٘فٛر ٔا٘ٙذ تّٛچستاٖ رٙٛتی ػٕٛٔا دس دٚ فػُ صٔستاٖ ٚ ٘اتستاٖ تاساٖ ٔی دس

ٖ ٘فٛر وٙذ ٚ آتٛا٘ذ دس تاسد ٕ٘یتی وٝ تش سغح صٔیٗ ٔیآٔاسٖ ٚ سیّتستٖٛ تا ضخأت ٘سثتا صیاد پٛضیذٜ ضذٜ است ٚ 

 ٍٛی ٘أٙاسة تاسشاِ ٕٞچٙیٗ ٚ ضٛدست رشیاٖ سغحی اص دستشس خاسد ٔیٚالت رٛی یا تثخیش ضذٜ ٚ یا تٝ غٛضوّیٝ ٘

دس ٞای تٛٔی ٔذی سٚشآتا تٛرٝ تٝ واس.ضٛدخطه سثة سیُ ٚ فشسایص دس ٔٙغمٝ ٔیدس ٔٙاعك خطه ٚ ٘یٕٝ ٘یض

-تٝ خٛتی سیُٞایی تٙا وٙٙذ وٝ ا٘ذ ساصٜتٛا٘ستٝ ٞای سٙتیىیٝ تش دا٘ص تٛٔی ٚ سٚشٔشدْ تٛٔی تا ت ،ب ٚ خانآٔذیشیت 

سأا٘ٝ آتٍیش ػثاست است  .تاضذٞٛته ٚ دٌاس ٔی ٞایٞا ایزاد سأا٘ٝیىی اص ایٗ سٚش .تشداسی ٕ٘ایٙذٖ تٟشٜآص ٞا سا ٟٔاس ٚ ا

دٌاس صٔیٙی است وأال ٔسغح ، ضٛدٖ استفادٜ ٔیآٖ تٝ ا٘تٟای حٛضٝ ٞذایت ٚ اص آ ُاص حٛضٝ اتخیض وٛچه وٝ سٚا٘اب داخ

ٞای ٞای ٘اضی اص تاس٘ذٌیٚسی سیالبآٚ تٝ رٕغ  ٛته تٝ ٔخاتٝ اب ا٘ثاس ػُٕ وشدٜٚ ٞ ضٛدوطت ٔیوٝ تٝ غٛست سیالتی 

-سأا٘ٝ دٌاس ٚ ٞٛته اغّة دس وٙاس ٞٓ ٔی ضٛ٘ذ.ب ضشب احطاْ ٚ ا٘ساٖ احذاث ٔیآفػّی تشای ٔػاسف ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ تأیٗ 

ٞای ب حٛضٝآٖ سا دس ٔذیشیت رأغ ٔٙاتغ آ٘مص وٛضذ تا تا تیاٖ ٔطخػات سأا٘ٝ ٞٛته ٚ دٌاس ایٗ ٔماِٝ ٔی .تاضذ

 تخیض ٚ ساصٌاسی تا خطىساِی وطاٚسصی تیاٖ وٙذآ
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Abstract 

Precipitation generally in South Baluchistan occurs in winter and summer seasons. The surface of this region 

is mostly covered by marl and siltstone which cause impervious area, this lead rainfall to evaporate and 

runoff. As rainfall in arid and semiarid areas uniformly distributed, the runoff cause flooding and erosion. 

Using traditional methods which are still efficient in water management in the region, people could control 

the flood and use it. One of this methods is construction Houtak and Dagar, Dagar is a flat field which 

cultured floodplain and Houtak is a reservoir that collect the flood for different demands. These two structures 

usually are close to each other. The aim of this research is to describe the specification of Houtak and Dagar 

and their role in integrated water management in basin and adaption with drought.   
Keywords: Dagar, traditional methods of water supply, basin level, Sistan and Baluchistan, Houtak. 
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 مقدمٍ -الف

دس ایٗ لسٕت تٝ  ،تاضذب سٛاحُ رٙٛب ضشق ایشاٖ تٝ دِیُ ٔطخػات خاظ عثیؼی تا اوخش ٘ماط وطٛس ٔتفاٚت ٔیآٔٙاتغ 

ٞای تضسي تٛرٛد ٘یأذٜ ٚ تیطتش اساضی آٖ دِیُ ٔطىالت ٚ ٔٛا٘غ ٔختّفی وٝ سش ساٜ وٙتشَ ٔٙاتغ اب ٚرٛد داضتٝ ٔزتٕغ

ب آ تشداسی اص ٔٙاتغٔذٜ وٝ أىا٘ات تٟشٜآ٘یض ػٕٛٔا دس حٛاِی ٔٙاعمی تٛرٛد  ٞای وٛچهخاِی اص سىٙٝ است ٚ ٔزتٕغ

وطاٚسصاٖ سیستاٖ ٚ تّٛچستاٖ ٕٞچٖٛ تیطتش وطاٚسصاٖ ٔٙاعك خطه د٘یا تٝ دِیُ . تش اص سایش ٘ماط تٛدٜ استسادٜ

تغثیك خٛد تا  تاب تٟشٜ ٌشفتٝ ٚ ب سیالآٞای ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ سادٜ اص تاساٖ ٚ ٞشص ب پایذاس تا سٚشآدستشسی ٘ذاضتٗ تٝ ٔٙاتغ 

 .ا٘ذٚسدٜآضشایظ سخت ٔحیظ ٚ ص٘ذٌی تٝ وطاٚسصی سیالتی سٚی 

تٛاٖ ٖ ٔیآٚسیّٝ ٝب تاساٖ دس ٘ضدیىی ٔحُ تاسش است وٝ تآتشداسی اص ٞای تٟشٜای اص سٚشٔزٕٛػٝتاساٖ ب آحػاَ تاس

٘ی اص سغٛح پٛضص ضذٜ ٕٞاٖ ٔزٕٛػٝ ٚ اعشاف تأیٗ تشساآٞای ٔتٕشوض اتىا تٝ سیستٓ ب ٔٛسد ٘یاص ٞش ٔزٕٛػٝ سا تذٖٚآ

دسغذ اَٚ  52ٞای وٛتاٜ ٔذت دس دسغذ تاسش دس تذاْٚ 38وٝ دس ایٗ ٔٙاعك حذٚد اص ا٘زائی .(6831ٚ ٕٞىاساٖ، )اٚیس وشد

سیُ ٚ تا تٛصیغ ٘أٙاسة تاسش وٝ تػٛست سٌثاسٞای  (6838، )ضیشیٗ ٔحٕذ خاٖ ٚ ٕٞىاساٖافتذصٔاٖ تاس٘ذٌی اتفاق ٔی

ا٘ذ تا تىیٝ ِٚی ٔشدْ تٛٔی تٛا٘ستٝ ،ضٛدٕ٘ایذ وٝ ایٗ اٍِٛی تاسش سثة اتزاد سیُ ٚ فشسایص دس ٔٙغمٝ ٔیسا سیضش ٔیآ

تی اص فشسایص ٚ سیالب دس آب ػالٜٚ تش رثشاٖ ٔطىُ وٓ آٚسی آٞای سٙتی تا رٕغتش دا٘ص تٛٔی خٛد ٚ استفادٜ اص سأا٘ٝ

سیة سسا٘ذٖ تٝ ٘ٛاحی ٔسىٛ٘ی ٚ آتا وٙتشَ سیالب رشیاٖ سٚدخا٘ٝ ٚ رٌّٛیشی اص  ٖأٙغمٝ رٌّٛیشی ٕ٘ٛدٜ ٚ ػالٜٚ تش 

  .ٞا ٚ لٙٛات خٛد تپشداص٘ذب صیشصٔیٙی ٚ چطٕٝآصساػی پاییٗ دست تٝ تغزیٝ سفشٜ 

ب سغحی استفادٜ اص سیُ پس اص سخذاد ٚ آب ٚ خان تا ٔحٛسٞای واٞص ٞشص آٞای سٙتی ٔذیشیت سٚشواستشد پیطیٙٝ 

 سسذخطه سیستاٖ ٚ تّٛچستاٖ تٝ چٙذ ٞضاس ساَ ٔیتشداسی اص صٔیٗ دس ٔٙاعك خطه ٚ ٘یٕٜٝٛ ٔٙاسة تٟشٌٜضیٙص ضی

ٚسی ٚ رخیشٜ ضذٜ ٚ سپس آسٕاٖ رٕغآ٘ضٚالت  ب تاساٖآٞای استحػاَ تٛسظ سیستٓ .(6833ٚ ٕٞىاساٖ،  )ٟٔذی تطشی

ح اتٍیش تاساٖ سٚضی ضٙاختٝ ضذٜ ٚ استفادٜ اص ٞای سغٛسسٙذ. دس ایٗ صٔیٙٝ سأا٘ٝٞای ٔختّف تٝ ٔػشف ٔیتٝ سٚش

ب تاساٖ تػٛست سٙتی دس ٔٙاعك آضٛ٘ذ. استحػاَ ٘ضٚالت رٛی تا ٞذف ایزاد ٚ تٛسؼٝ پٛضص ٌیاٞی تٝ واس تشدٜ ٔی

تٛاٖ اضاسٜ ٖ رّٕٝ ٞٛته ٚ دٌاس سیستاٖ ٚ تّٛچستاٖ ٔیآضٛد وٝ اص ٔختّف تا اسأی خاظ ٕٞاٖ ٔٙغمٝ ضٙاختٝ ٔی

 .(6833، ثایی ٚ ٕٞىاساٖ)عثاع ٕ٘ٛد



 

ا٘ذ ٞای سٙتی وٝ دس ٌزضتٝ تا ٕٞیٗ ٞذف احذاث ضذٜتٛا٘ذ تا حفؼ ٚ احیای ساصٜتٛرٝ تٝ سٚش اتحػاَ اب تاساٖ ٔی

ب تاساٖ دس وّیٝ ٘ماط آب ٔٛضٛع استحػاَ آوٕه صیادی ٕ٘ایذ. أشٚصٜ تا تٛرٝ تٝ افضایص سٚص افضٖٚ رٕؼیت ٚ وٕثٛد 

ٞای ٔحّی ٍٞٙفتی اص عشف ٔزأغ تیٗ إِّّی ٚ دِٚتٌزاسی ٌشفتٝ ٚ تالش تسیاس ٚ سشٔایٝ٘یا ٔٛسد تٛرٝ لشاس د خطه

 .(6833، عثاعثایی ٚ ٕٞىاساٖ)ٖ تٝ ػٙٛاٖ ساٜ حُ ٔماتّٝ تا خطىساِی دس حاَ ا٘زاْ استآتشای تٛسؼٝ 

ان ٚ ٘فٛرپزیشی ٚ ٚ رٙس خ ب ٚ ٞٛایی ٚ تٛپٌٛشافیآٚسی دس ٔٙاعك ٔختّف ٔتٙاسة تا ضشایظ آٞای سٙتی رٕغسٚش

 تاالخشٜ ٘ٛع ٔحػٛالت وطاٚسصی تفاٚت داضتٝ است.

 

 َامًاد ي ريش

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ: -1

دقیقو  88درجو و 23تاضذ وٝ دس ٔحذٚدٜ عَٛ رغشافیایی ، ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغاِؼٝ دس ایٗ تحمیك ٔیاستاٖ سیستاٖ ٚ تّٛچستاٖ

ضٕاِی ٚالغ ضذٜ است. ایٗ استاٖ تا ٔساحتی  دقیقو 53 ٚ درجو 86تا  ودقیق 2 ٚ درجو 52ضشلی ٚ ػشؼ رغشافیایی دسرٝ  18 تب

-دسغذ ٚسؼت وطٛس سا دس تش ٌشفتٝ است. ایٗ استاٖ داسای آب ٚ ٞٛای خطه ٔی 66ویّٛٔتش ٔشتغ تیص اص  636132حذٚد 

 ت.ای ٘ظیش ٔٙاعك وٛٞستا٘ی، رٍّٙی ٚ تاتاللی تشخٛسداس استاضذ ٚ دس ػیٗ حاَ اص تٙٛع الّیٕی ٚیژٜ

)تّٛچستاٖ رٙٛتی( دسسٚستاٞای پالٖ،  ٘ٛاحی رٙٛتی استاٖغشفاً دس ،ٞای ٞٛته ٚ دٌاس دساستاٖ سیستاٖ ٚتّٛچستاٖسأا٘ٝ

 . (6) ضىُ ضٕاسٜ داسد ٞای دٚس سٚ٘ك داضتٝ ٚتٝ ٚیژٜ ٔٙغمٝ دضتیاسی اص ٌزضتٝ ٘ٛتٙذیاٖ، وٟیش، صسآتاد ٚ

 

 ٔٛلؼیت ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغاِؼٝ( 1) ضىُ



 

 َای سىتی استحصال آبسازٌسی ربر -2

 ًَتک 2-1

ب آٞای ٘اضی اص تاس٘ذٌی فػّی تشای ٔػاسف ٌٛ٘اٌٖٛ اص رّٕٝ تأیٗ ٚسی سیالبآای است وٝ تا ٞذف رٕغ ٞٛته ساصٜ

ٞای ضٛد ٚ ٌٛداَتیاسی وطت فػّی ٚ تاالتشدٖ تاصدٜ تِٛیذ ٔحػٛالت دأی ٚ وطاٚسصی احذاث ٔیآضشب احطاْ ٚ وٕه تٝ 

 ب سٚتاص ٞستٙذآب ا٘ثاس یا ٔخضٖ آ ی٘ٛػ ٚالغضٛ٘ذ ٚ دس ای ٞستٙذ وٝ اص سیالب ا٘ثاضتٝ ٔیا حفش ضذٜتضسي عثیؼی ی

 .(6838ضیشیٗ ٔحٕذ خاٖ ٚ ٕٞىاساٖ، )

تیاسی ٚ ضشب آتادی اص ٞٛته تشای ٔػاسف آ 548دس ٔٙاعك چاتٟاس ٚ دضتیاسی استاٖ سیستاٖ ٚ تّٛچستاٖ ٔشدْ حذٚد 

تی آٞا ٔٙاتغ ٌفتٙی است دس تسیاسی اص ایٗ ٔٙاعك ٞٛته .(6833ٟٔذی تطشی ٚ ٕٞىاساٖ، )ٕ٘ایٙذاحطاْ استفادٜ ٔی

)سٔضاٖ ضٛ٘ذ٘اٌضیش تٝ وٛس ٚ ٟٔارشت ٔی ُٞا ساوٙاٖ ٔحٖآتا خطه ضذٖ ٔٙحػش تٝ فشد ٞش ٔٙغمٝ ٞستٙذ ٚ 

تٍیش ٔتػُ تٝ وا٘اَ آح ٔساحت سغٛ ضٛد ٚ. ٞٛته دس خاوی تا تافت سیضدا٘ٝ ٚ سیّتی ٚ سسی ایزاد ٔی(6832،عٟٕاسثی

ب حذالُ وٕتش اص غذ آفاغّٝ وا٘اَ ا٘تماَ  تاضذ.ٔتش ٔی 2تا  8ٖ ٞا آٞىتاس است ٚ ػٕك  تشساٖ تٝ عٛس ٔتٛسظ یه چٟاسْآ

ٚ تاال تٛدٖ سعٛتت ٘سثی ٔحیظ اتالف آب  ٘فٛر آب ، ویّٛٔتش است ٚ تا تٛرٝ تٝ سٍٙیٙی تافت خان ٚػذْ 2ٔتش ٚ حذاوخش 

ٔتشٔىؼة  488تا  688ٞا تیٗ حزٓ رخیشٜ ٞٛته .تاضذساصی ٚ ػایك واسی تستش ٞٛته ٕ٘ی٘یاص تٝ آٔادٜوٓ تٛدٜ ٚ اوخشا 

ٔتش ٔتغیش  5تا  6ٔتش ٚ ػٕك  3تا  5وا٘اَ آتٍیش تا ػشؼ  ضٛدتٛدٜ وٝ اص عشیك دسٚاصٜ ٚ وا٘اَ آتٍیشی غشفا اص سیالب پش ٔی

 .(6838ضیشیٗ ٔحٕذ خاٖ ٚ ٕٞىاساٖ، )است 

 دگار  2-2

سثة وٙذ ٚ ٞٓ صٔاٖ ٖ ٘یض تٝ داخُ خان ٘فٛر ٔیآٞای دضت پخص ضذٜ ٚ ٔمذاسی اص س سأا٘ٝ دٌاس سیالب تشسٚی صٔیٗد

ای خاوی تا ضٛد. دس ٚالغ دٌاس حٛضچٝٞای صیشصٔیٙی ٔیواٞص ضذت سیُ، ایزاد صٔیٙی رٟت صساػت سیالتی ٚ تغزیٝ آب

( ٚ 6838ٞىتاس() ضیشیٗ ٔحٕذ خاٖ ٚ ٕٞىاساٖ،  52تا  6ساحت صیاد )ٔتش استفاع ٚ ٔ 6.2دیٛاسٞای تسیاس وٛتاٜ وٕتش اص 

ٞا آب سیالب سا ٚاسد دٌاس ٔتش اص یىی اص ٌٛضٝ 8تا  5داسای دسٚاصٜ سیالب ٌیش) ٚسٚدی سیالب است وٝ ٔؼٕٛال تٝ ػشؼ 

غٛست دستی ساختٝ  تٝٔتش تا عَٛ ٔتفاٚت( وٝ اص ارضای ٟٔٓ دٌاس ٞستٙذ  5وٙٙذ( ٚ ٟ٘ش سیالب سساٖ )ػٕك اٖ حذٚد ٔی

لذٔت  .(1ٚ2)رذاَٚ  ضٛدب سیالب استفادٜ ٔیآاص خاوثشداسی حاغُ اص دٌاس تشای ساختٗ تٙذ ٚ واٞص سشػت ، ضٛ٘ذٔی

ٞای تاٞٛوالت،وٟیش، ٚ ایٗ سأا٘ٝ تٝ تشتیة اِٚٛیت دس حٛضٝ .سسذسأا٘ٝ تٝ تیص اص چٙذ ٞضاس ساَ )لثُ اص اسالْ( ٔی ٗای



 

ٚ  وٟیش ،٘ٛتٙذیاٖتیة دس سٚستاٞای دضتیاسی ٚ پالٖ، سیستاٖ ٚ تّٛچستاٖ ٚ دس ٔحذٚدٜ چاتٟاس تٝ تش صساتاد دس رٙٛب استاٖ

  ضٛد.تاد پشاوٙص داسد ٚ ایٗ اغغالح غشفا دس ٔٙغمٝ چاتٟاس ٚ سٚستای دضتیاسی تٝ واس تشدٜ ٔیآصس

 

 

 

 

 

 

 

 

 حٕضٜ دضتیاسی )ّٕٔٛ اص آب( ، سٕت چپ تػٛیش ٞٛته سٚستای سیذٞٛته سٕت ساست ٕ٘ای ػٕٛٔی یه -2ضىُ

 

 : تشخی ٚیژٌیٟای اساسی سأا٘ٝ دٌاس1رذَٚ 

 ٔحُ احذاث ٘اْ ٞای ٔتذاَٚ
ٔػاِح ٔٛسد 

 استفادٜ
 ٘حٜٛ احذاث

تؼذاد ٚ فػُ 

 رشیاٖ سیالب ٞا

ٔذت ٔا٘ذآتی 

 ضذٖ صٔیٗ
 ارضا سأا٘ٝ دٌاس

 دٌاس -

 دٌش -

 صٔیٗ -

 آسٕاٖ صٔیٗ -

دس اساضی سیض دا٘ٝ 

سیّتی ٚ سسی 

ٔسغح تا ضیة 

 تسیاس رضئی

 خان

دستی ٚ تا  -

استفادٜ اص 

 واسٌش ٔاٞش

ٌاٞی تا  -

استفادٜ اص 

ٔاضیٗ آالت 

 )تشاوتٛس(

ٔشتثٝ دس  10تا  1

 ساَ

غاِثاً دس صٔستاٖ ٚ 

 تاتستاٖ

 سٚص 30تا  20

 صٔیٗ -1

 دیٛاسٜ خاوی -2

 سشسیض -3

ٟ٘ش سیالب  -4

 سساٖ

دسٚاصٜ سیالب  -5

 ٌیشی

                                                 

 

 

 



 
 سأا٘ٝ دٌاس اتؼاد ارضا -2رذَٚ 

 لسٕت سشسیض لسٕت دیٛاسٜ
لسٕت 

 دسٚاصٜ

 ٔساحت

 صٔیٗ

 )ٞىتاس(

ٔحیظ )ٔتش 

 ٔشتغ(

 (mعَٛ ) (mاستفاع )
ػشؼ وف 

(m) 

ػشؼ تاد 

(m) 
 (mػشؼ ) (mػشؼ ) (mعَٛ )

 25تا1
200 

 2500تا
 3تا2 2 3 1 2تا 5/1 500تا  100 5/1تا 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دٌاس وطت ضذٜ -د  ٔا٘ذاب صٔیٗ دٌاس -دسٚاصٜ دٌاس، ب ٚ د -اِف -3ُضى 

 الف
 ة

 د ج



 

 گیریبحث ي وتیجٍ -ج

ٞا رشیاٖ یافتٝ ٚ اساضی ٔٙغمٝ تٛچستاٖ رٙٛتی اص تطىیالت غیش لاتُ ٘فٛرپٛضیذٜ ضذٜ ٚ تا ا٘ذن تاساٖ دس ٔٙغمٝ سیالب

تشداسی ٞای وٟٗ تٟشٜضٛ٘ذ. سٚشدسیا تخّیٝ ٔی ٞا تٝبآٞا تػٛست رشیاٖ سغحی دس ٔیایذ ٚ لسٕت اػظٓ بآتمشیثا تٕاْ 

خطه تشای ٔماتّٝ تا خطىی الّیٓ تٛدٜ  ٝٔٙغمایٗ ٞای وٓ ٚ وٛتاٜ ٔذت تیاٍ٘ش تالش تٛٔیاٖ ٞای سغحی ٚ تاساٖاص رشیاٖ

 است.

 سأا٘ٝ دٌاس ٚ ٞٛته:ٔحاسٗ  

  .ٔادٜ ساصی ساحتآ ٚوٓ ٞضیٙٝ  -1

  ضٛ٘ذ.ٔیاب تاػج رٌّٛیشی اص فشسایص خان ٚ ٞذس سفت سٚا٘ -2

  ضٛ٘ذ.ٔی تاػج تغزیٝ اتخٛاٖ -3

 .ذ٘تاػج حاغّخیضی خان ضذٜ ٚ احشات ٔغّٛب تشسٚی خػٛغیات خان داس -4

 .تاضذب وٝ ٕٞسٛ تا تٛسؼٝ پایذاس ٔیآسٚش تٛٔی ٔٙاسة رٟت استحػاَ  -5

 پیشىُادات -د

ٜ ٚ ٘مص ٟٕٔی سا دس وٙتشَ تٛسؼٝ ٚ تٛرٝ تٝ سأا٘ٝ ٞٛته ٚ دٌاس دس حفاضت خان ٚ آب ٚ آتخیضداسی ٔٛحش تٛد -اِف

سٚش دس ٔٙغمٝ دضتیاسی چاتٟاس تٝ ػٙٛاٖ یه اِٚٛیت دس دستٛس واس  ایٗ ٚ تٛسؼٝ ٕ٘ایذسیالب ٚ فشسایص خان ایفا ٔی

-ٚرٛد ایٗ سأا٘ٝ تیاٍ٘ش لذٔت ٚ تفىش ٚ فشًٞٙ آتخیضداسی دس ایٗ ٔٙغمٝ ٔی ٌیشد چشا وٝلشاس  ٞای دِٚتیدستٍاٜساال٘ٝ 

 تاضذ.

ٌزاسی تشداسی تخص خػٛغی دس ٔطاسوت ٚ سشٔایٝٔا٘ٝ ٞٛته ٚ دٌاس تا ٔاِىیت خػٛغی تیاٍ٘ش سغثت ٚ تٟشٜٚرٛد سا -ب

 .ٞای دِٚتی ایٗ تٕایُ ساٞذایت ٕ٘ٛدٜ ٚ اص آٖ حٕایت ٕ٘ایٙذتاضذ. ِزا الصْ است دستٍاٜتشای تأیٗ آب تا اٞذاف ٔتٙٛع ٔی

ٞا ا٘زاْ دٞٙذ ٚ اِٚیٗ ٌاْ ایست تالش خٛد سا رٟت حفؼ آب تٙذاٖتٔتِٛیاٖ سأا٘ٝ ٞٛته ٚ دٌاس دس ضشایظ فؼّی ٔی -د

 تاضذ.دس ایٗ خػٛظ ٔطخع ضذٖ ٔتِٛی اغّی آٟ٘ا ٔی

الت ٚ اػتثاس ٔٛسد آتخیضداسی ٚ رٟاد وطاٚسصی تٝ ِحاػ تٟیٝ ٔاضیٗ آٞای ارشایی دِٚت تٝ ٚیژٜ تٙاتشایٗ حٕایت دستٍاٜ

  داسد.تشداسی اص سیالب یذ ایٗ سٚش سٙتی دس تٟشٜٚ تشٚ ءای دس حفؼ ٚ احیا٘یاص تاحیش اسص٘ذٜ
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