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 يجبى ضرقياستبى آذربب يعيٍ هٌببع طب يقبت کطبٍرزيارضد هرکس تحقکبرضٌبس-1

 حقيقبت کطبٍرزي ٍ هٌببع طبيعي استبى آذرببيجبى ضرقيعضَ ّيئت علوي هرکس ت-2
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 دُ يچک

ضاى سعَتت خان ٍ سؿذ ًْال يش تش هيػغَح آتگ يّاتَػظ ػاهاًِ ؿذُ يآٍسخوـآب تاساى ش يثأت يتِ هٌؾَس تشسػ

 تا 1390ّاي ػال يس دس ػِ تىشاس دس عوايت ػِّاي واهل تلادفي تا دس لالة عشح آصهايـي تلَن يـي، آصهاػٌدذ

افوال ٍ  ًوَدُفول ش يه ػاهاًِ ػغح آتگيتِ فٌَاى  يـيآصهاّش وشت  كيتحمي يدس اذ. يٍ اخشا گشد يعشاح 1392

غشع ٍ  ػٌدذ، يه ًْال ػاهاًِ ياًتْا چالِ ه اصي ّشدس  .شفتيهختلف دس داخل چالِ ّش وشت كَست پز يواسّايت

گيشي سعَتت خان چالِ لشاس دادُ ؿذًذ. ًتايح خْت اًذاصُ يتشهػاًتي  70تِ عَل  TDR حؼگشّوچٌيي يه خفت 

واس ؿاّذ دس ػغح يشُ سعَتتي خان، ًؼثت تِ تيداس رخيهقٌ ؾيهزوَس، هَخة افضا يواسّايداد وِ اػتفادُ اص ت ًـاى

دٍ ػال ًـاى داد وِ تيواس  همايؼِ هياًگيي سعَتت حدوي دس تيواسّاي آصهايـي دس ّش ذ.يدسكذ گشد 5 1ٍاحتوال 

تيـتشيي هيضاى سعَتت ػاهاًِ  يغ دس چالِ اًتْايالشعَتت پَه ك تَأم تا اػتفادُ اص هَاد خاربيش فايػاهاًِ ػغَح آتگ

تيواسّاي ش يتأثي يٍ ؿاّذ  لشاس گشفتٌذ. ّوچٌغ يتذٍى پَهٍ تقذ اص آى تِ تشتية تيواسّاي  وشدُ شُيرخ ؽخَد دسسا 

. تيـتشيي تَدداس دسكذ هقٌي 1دس ػغح احتوال  ػٌدذًْال  يّاستفاؿ، لغش يمِ ٍ هؼاحت تشيآصهايـي تش سٍي ا

ك تَأم تا اػتفادُ اص يوِ فايك ٍ ًيش فايػاهاًِ ػغَح آتگّا هشتَط تِ تيواس هيضاى استفاؿ ًْال، لغش يمِ ٍ هؼاحت تشي

 شتَط تِ تيواس ؿاّذ تَد.ٍ ووتشيي آًْا هػاهاًِ  يغ دس چالِ اًتْايالشعَتت پَههَاد خارب

 ػٌدذ سعَتت حدوي، ػاهاًِ ػغَح آتگيش، غ،ياػتحلال آب تاساى، پَه:  يديکل يّبٍاشُ
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Abstract 

In order to evaluate the effect of catchment systems for rainwater collection by measuring the amount of 

soil moisture and Elaeagnus angustifolia growth, an experiment was designed and performed in a 

randomized complete block design with three treatments and three replications during 1390 to 1392 years. 

In this study, each plot acted as a catchment surface system and different treatments in each plot pitting 

were applied. In each pitting located at the end of the system, an Elaeagnus angustifolia planted and using 

a pair of TDR sensors put in 70 cm, soil moisture of pitting measured. The results showed that the use of 

these treatments caused a significant increase in soil moisture storage, compared to control at 1 and 5 

percent probability. Comparing the average volumetric moisture of treatments in both years showed that 

treatment with the intake surfaces of insulating and semi-insulating system coupled with the use of the 

Pumice materials, stored maximum moisture content treatment and without Pumice and then control 

treatments were seen in the second and third position. Moreover, the effect of experimental treatments on 

height, collar diameter and leaf area of Elaeagnus angustifolia plant was significant at the 1% probability 

level. The highest rate of plant height, Collar diameter and area of the leafs belonged to the use of intake 

surfaces of insulating and semi insulating system coupled with the use of the Pumice materials and the 

lowest value belonged to the control treatment.  
Keywords: Catchment systems for rainwater collection, Pumice, Elaeagnus angustifolia, Rain water 

harvesting, Volumetric moisture.  

 

 هقدهِ-الف

سيضي ٍ هـىل هحذديت آب دس هٌاعك خـه ٍ ًيوِ خـه، اّويت تشًاهِووثَد تاسؽ ٍ ًيض تَصيـ ًاهٌاػة آى 

تِ  آب سٍيِتي هلشفتا  تَأم خوقيت افضٍى سٍص افضايؾچٌذاى ًوَدُ اػت.  ٌاتـ آتي سا تشاي ها دٍهاػتفادُ تْيٌِ اص 

تغَسيىِ تذٍى  .اػت ًوَدُ فشاّن وـَس سٍػتايي ٍ ؿْشي آب تأهيي دس سا يهـىالت صيادخلَف دس تخؾ وـاٍسصي 

يا اكَالً       ٍ هـىل ،سيضي كحيح دس اوثش هٌاعك وـَس اػتمشاس تؼياسي اص ًثاتات هثوشُاػتفادُ اص تىٌيه ٍ تشًاهِ

يي هاًٌذ تيٌي ٍضيقت آب ٍ َّاّاي پيؾًتايح حاكل اص تشخي هذل (.1391)هيشخليلي ٍ ّوىاساى پزيش ًيؼتاهىاى 

ػال آيٌذُ همذاس تاسًذگي ػاالًِ  25دّذ وِ تِ دليل گشهايؾ خْاًي عي دس اًگلؼتاى ًـاى هي 1هشوض هغالقات ّادلي

گشاد افضايؾ پيذا دسخِ ػاًتي 2هتش واّؾ خَاّذ يافت ٍ تش فىغ هتَػظ دهاي َّا تا هيلي 50دس پٌِْ ايشاى حذٍد 

اػتفادُ اص لزا (. 1391تاؿذ)فليضادُ هٌاتـ آب ٍ وـاٍسصي دس وـَس هيوٌذ. ايي اهش ّـذاس خذي تشاي هذيشيت هي

تشداسي اص ًضٍالت آػواًي تشاي هماتلِ تا ون آتي ٍ اػتفادُ تْيٌِ ٍ التلادي اص اساضي هٌاعك خـه ٍ ّاي تْشُسٍؽ

 آب هٌاتـي يگضيخا هؼتمين غيش وِ تغَس ّاييسٍؽ اص يىي(. 1391صادسيحاى ٍ ّوىاساى )صاسؿًيوِ خـه ضشٍسي اػت

تَػقِ  يتشا يسٍؿ 2اػتحلال آب تاساى اػت. تاساى آب هؼتمين اػتحلال تاؿذ، سٍدخاًِ ٍ لٌات ،ًؾيش چاُ ،هقوَل

، دام ٍ ياص هلاسف خاًگيتَاى آب هَسد ًيلِ آى هيدس هٌاعك خـه اػت وِ تِ ٍػ ياص هٌاتـ آب ػغح يتشداستْشُ
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ؿٌاختِ ؿذُ دس  يش تاساى، سٍؿيػغَح آتگ يّاػاهاًِ ،ٌِيصه اييدسًوَد. تأهيي اع وَچه يسا دس هم يوـاٍسص

 تاساى آب اػتحلال هَخَد ػَاتك. ؿًَذيه تشدُ تِ واس ياّيداد ٍ تَػقِ پَؿؾ گي، تا ّذف اياػتفادُ اص ًضٍالت خَ

 هَسد ،ػال سد هتشهيلي 90هتَػظ تاسًذگي تا اؿغالي فلؼغيي كحاسي دس تاس اٍل ايي سٍؽ وِ دّذهي ًـاى دسدًيا

 يتَول (.1364 ٍ ؿاياى هَػَي)ذيگشدي هٌغمِ يدس ا فلَفِ ذيؾ تَليي اهش هٌدش تِ افضاياػتفادُ لشاس گشفت ٍ ا

 آى ًتايح وِهَسد اػتفادُ لشاس داد تاغات  تِ آب تاساى ّذايت خْت دس اػتشاليا سا ؿىل ًاٍداًي آتگيش ػغَح (2002)

ػٌتي ٍ ًَيي اص ايي عَس اهشٍصُ تِ . آهذ دس وـَس ايي خـه دس هٌاعك اسياضغش آبتأهيي تشاي  دػتَسالقولي تلَست

دس تؼياسي اص ًماط وـَس  ّاي ؿيثذاسداهٌِ ي وـت گياّاى ٍ ايداد تاك تش سٍيآب تشا تأهيي يتشاّا ًَؿ ػاهاًِ

خْت افضايؾ تَليذ  ، اػتفادُ اص تيواسّاي هختلفسٍاًابؿَد وِ دس تواهي آًْا ٍخَد ػغح تَليذ وٌٌذُ اػتفادُ هي

ٍ  يؿقاف)تاؿذ هي ياُ هَسد ًؾش الضاهيا گي دس هحل وـت ًْال سٍاًابدس ػغح ػاهاًِ ٍ ٍخَد چالِ پزيشًذُ  سٍاًاب

گشدد، هادُ يآى اػتفادُ ه يديتذس يػاصشُ سعَتت دس خان ٍ سّايوِ اص آى خْت رخ يگشيسٍؽ د .(1382 ّوىاساى

ظ يتِ هحآى  يديتذس يشُ سعَتت ٍ سّا ػاصياد، هَخة رخيداؿتي تخلخل ص ي هادُ تِ لحاػيات اػت. يپشل يهقذً

 گياّاى دسوـت وليذي ساّثشدسػذ يتِ ًؾش ه  (.1363ًظاد  يٍ سفتِ گش يفاكو ،1366 ؿشفا)گشدد يه اُيـِ گيس

 ّايػاهاًِاػتفادُ اص  ،هحلَالت لواه ًاتَدي سيؼه حذالل سػاًذى تِ وِ خـه خْتيدس هٌاعك خـه ٍ ً دين

ذُ لزا يوِ خـه ٍالـ گشديشاى دس هٌغمِ خـه ٍ ًيا ياػاله يٌىِ خوَْسيتا تَخِ تِ ا. تاؿذهي تاساى آب اػتحلال

اص ػاهاًِ ك حاضش سٍؽ اػتحلال آب تاساى تا اػتفادُ ياػت. تحم يهَخَد ضشٍس يٌِ اص ًضٍالت آػواًيلضٍم اػتفادُ تْ

ن ٍ يوـت تاغات دگؼتشؽ  يتشااػتفادُ اص آب تاساى ك، يي تحميا ّذف دّذ.يلشاس ه يسا هَسد تشسػ 1شيػغَح آتگ

 تاؿذ. يهتا اػتفادُ اص داًؾ سٍص ػثض  يفضا

 ّبرٍش ٍ هَاد-ة

دسخاِ   9/10هيااًگيي دهااي ػاالياًِ      ػاغح دسياا،   اص هتاش   1850استفااؿ    تا ضيتثش يوَُ فَى تي فل دسحاضش تحميك 

ه ػااهاًِ ػاغح   يا تاِ فٌاَاى    يـيآصها ّش وشت كيتحمي يدس ا .گشفت اًدام هتشهيلي 240تاسؽ ٍ هتَػظ  َعيػلؼ

هختلف دس داخال چالاِ    يواسّايؿَد. افوال تيه تيّذا سٍاًابشًذُ يوشت تِ چالِ گ يآى دس اًتْا سٍاًابٍ  تَدُش يآتگ

                                                 
1
-Watershed system 



 
 20 دس ؿاية  تاا تَخاِ تاِ تَپاَگشافي هٌغماِ،     هحل هٌاػة تشاي اخشاي عشح  شفت.يش( كَست پزيّش وشت )ػغح آتگ

دس ّش  ٍدس ػِ تىشاس واس يت 3 يشيتا تىاسگ تٌذيتلَن ٍ وشتعشاحي آى دس سٍي صهيي تِ كَست  .ذيگشددسكذ اًتخاب 

حفاش  هتاش  ػااًتي  70اي تاِ فواك ٍ لغاش   چالِ ،وشتدس اًتْاي ّش واس لشاس گشفت. يتٍ دس ّش وشت يه  وشت ػِتلَن 

 :ذًذيگشد افوال صيش ؿشحتِ  (1ىل )ؿتيواسّا تلَست تلادفي دس ّش تلَن ٍ وشت  گشديذ ٍ

ذُ يپَػ يَاًيتا اضافِ وشدى وَد حچالِ حفش ؿذُ اص خان خْت واؿت ًْال ػٌدذ ايي تيواس دس ، Aؿاّذتيواس  .1

 .اػتفادُ گشديذدسكذ حدن چالِ  25تِ اًذاصُ 

 ػاهاًِ.  يًتْاغ دس چالِ ايالشعَتت پَهك تَأم تا اػتفادُ اص هَاد خاربيش فايػاهاًِ ػغَح آتگ، Bتيواس   .2

  ػاهاًِ. يغ دس چالِ اًتْايالشعَتت پَههَاد خارب ك تذٍى اػتفادُ اص يش فاي، ػاهاًِ ػغَح آتگCواس يت .3

1يهتشػاًتي 70شگؼحغشع ٍ ّوچٌيي يه خفت  ػٌدذدس چالِ تواهي تيواسّا، يه ًْال  .4
TDR ُخْت اًذاص-

 گيشي سعَتت خان چالِ لشاس دادُ ؿذًذ. 

 

 
 ًمـِ اخشاي عشحغشافيايي هٌغمِ هَسد هغالقِ ٍ هَلقيت خ -1ؿىل 

                                                 
1
 - Time domain reflectometry 



 
گيشي پاساهتشّاي اًذاصٍُ ّوچٌيي  TDR دػتگاُ سٍص يىثاس تَػظ 10گيشي هتَػظ سعَتت حدوي خان چالِ ّشاًذاصُ

استفاؿ سؿذ ًْاال، اص تفااٍت    .كَست پزيشفتؿاهل سؿذ استفاؿ ًْال، سؿذ لغش يمِ ٍ هؼاحت تشي  ػٌدذسٍيـي ًْال 

اص  يـا يفلل سٍ يلغش يمِ ًْال دس اتتذا ٍ اًتْاهيضاى سؿذ تذػت آهذ.  يـيفلل سٍ يِ ًْال دس اتتذا ٍ اًتْاياستفاؿ اٍل

ّااي ًْاال تاِ    دس اًتْاي فلل سؿذ توام تاشي  .گيشي گشديذاًذاصُ يخان تَػيلِ وَليغ ديديتالػغح ػاًتيوتشي  5

تافات خاان تاِ سٍؽ     ذ.يا ي گشدياي ذُ ػاغح تاشي تق  وٌٌا  يشيگآساهي اص آى خذا ٍ هؼاحت آًْا تَػظ دػتگاُ اًذاصُ

فلااسُ   يىيت الىتشي(، ّذا1996ػاهش  )ًلؼَى ٍ يتِ سٍؽ تش ػَصاً ي(، وشتي آل2002ٍ اس ي)گ يذسٍهتش چْاس لشائتيّ

ح تاا  يض ًتاا يؿذ. آًاال  يشيگاًذاصُ هتش pHٍ ٍاوٌؾ خان دس فلاسُ اؿثاؿ تَػظ دػتگاُ  يىيػٌح الىتشتياؿثاؿ تا ّذا

 شفت.يّا تا اػتفادُ اص آصهَى داًىي كَست پزيياًگيي هيؼِ تيٍ هما SPSSًشم افضاس  ُ اصاػتفاد

 ٍ بحث ًتبيج-ج

تَدُ ٍ  يتافت لَم سػ يدّذ. خان داسايخان  هٌغمِ هَسد هغالقِ سا ًـاى ه ييايويؿ ٍ يىيضيات فيخلَك1خذٍل

اػن  ٍش ؿَس يغ يّاخان ء، خضيلحاػ ؿَس ٍ اص ي. ٍاوٌؾ خان دس حذ خٌثاػتض ياس ًاچيتؼآى  يهادُ آل همذاس

تاؿذ. يه  ,active, mixed, calcareous, mesic, Typic HaplocalcidsFine  خان هَسد هغالقِ يليفاه

 خلَكيات فيضيىي ٍ ؿيويايي خان هَسد هغالقِ يتشخ -1خذٍل 

 ؿي

)%( 

 ػيلت

)%( 

 سع

)%( 
 والع تافتي

 وشتي آلي

)%( 
ECe 

 (dS/m) 
pH 

 (1:1) 

 3/7 9/3 68/0 لَم سػي 4/30 30 6/39

 

َس دس يٍ ؿْش شيت ،ثْـت، خشدادياسد يّادس هاُ ،چالِ يضاى سعَتت حدويتش ه يـيآصها يواسّايتش يتأثدّذ وِ يًـاى ه 2 خذٍل

ضاى سعَتت يشغن تفاٍت دس هي( فل2)ؿىل  يضاى تاسًذگيل واّؾ هيتِ دلدس هشداد هاُ  يلٍ ذُيگشدداس يهقٌدسكذ  1 ػغح احتوال

 .ذيداس ًگشدياثشات آًْا هقٌ واسّا،يي تيت

  سؿذ ًْال يّاهاُ ش  تيواسّاي آصهايـي تش سعَتت حدوي چالِ دسيتدضيِ ٍاسياًغ تأث -2خذٍل 

 هٌاتـ تغييش
 دسخِ 

 آصادي

 هياًگيي هشتقات

 ؿْشيَس   هشداد   تيش   خشداد اسديثْـت

 17/0 7/1 8/2 9/3 8/3 2 تلَن

 **8/3 7/4 **23/9 **6/12 **5/121 3 تيواس



 
 56/0 9/1 4/3 24/2 7/15 6 خغاي آصهايؾ

 دسكذ 1داس دس ػغح احتوال  ي**: اختالف هقٌ                             
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 سؿذ ًْال  يّاهاُ ًوَداس تاسؽ دس  -2ؿىل 

، )ػاهاًِ ػغَح آتگيش فايك ٍ ًيوِ فايك تَأم تا Bتيواس ( ًـاى داد وِ 3ؿىلهمايؼِ هياًگيي هيضاى سعَتت حدوي دس تيواسّا )

الشعَتت پَهيغ دس چالِ اًتْاي ػاهاًِ( تيـتشيي هيضاى سعَتت سا تِ خَد اختلاف دادُ ٍ تقذ اص آى تِ تشتية اػتفادُ اص هَاد خارب

 گيشًذ. (، لشاس هيC( ٍ )تيواسAتيواسّاي  ؿاّذ )تيواس 
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 سؿذ ًْال  يّاهاُتيواسّا دس  ييتًوَداس همايؼِ هياًگيي سعَتت   -3ؿىل 

داد يػاهاًِ( سٍاًاب ا يغ دس چالِ اًتْايالشعَتت پَهك تَأم تا اػتفادُ اص هَاد خاربيوِ فايك ٍ ًيش فاي، )ػاهاًِ ػغَح آتگBتيواس 

ي سعَتت سا تِ يح ايشُ گاُ سعَتت فول ًوَدُ ٍ تَاًؼتِ تِ تذسيچالِ تِ فٌَاى رخغ هَخَد دس يپَهتِ دسٍى چالِ اًتمال، ٍ  ؿذُ سا

، Cواس يي همذاس سا تِ خَد اختلاف داد. دس تيـتشيت واسيتي يؿذُ دس ا يشيگاًذاصُ يسعَتت حدولزا  .ذيخان اعشاف خَد هٌتمل ًوا

ضاى سعَتت يدِ هيسعَتت ون ؿذُ ٍ دسًت يغ دس چالِ هاًذگاسيل ًثَد پَهيتذل يؿَد ٍليداد ؿذُ تِ چالِ هٌتمل هيّواى سٍاًاب ا

ي سٍاًاب يضوٌاً ا تَدُ ٍ ون يليضاى خيتِ هك يل ًثَد فايتذلحاكل اص ػاهاًِ  سٍاًابواس ؿاّذ يدس ت اػت. تشوو يواس لثليت ًِؼثت ت



 
سا  يغ ووتش حفؼ ؿذُ ٍ سعَتت ووتشيَهالشعَتت پل ًثَد هَاد خاربيؿَد، تذليػاهاًِ ٍاسد ه يون وِ تِ چالِ هَخَد دس اًتْا

 تِ دسكذ 17 اص خان سا يحدو تاساى سعَتت آب آٍسيّاي خوـػاهاًًِـاى دادًذ وِ  ،هغالقات يعدس ) 2007(ياصاس ٍ فلي ًـاى داد.

 خان سعَتت ىهيضااص  تَدًذ، آب آٍسيخوـ ػاهاًِ داساي وِ يـيآصها يواسّاياثش تض يً حاضش پظٍّؾ دس. دادًذافضايؾ  دسكذ 70

 يآب دس خان ٍ سؿذ رست سا تشسػ يضاى ًگْذاسيغ تش هيش هختلف پَهيش همادي( تأث2012اى ٍ ّوىاساى )يهلى تشخَسداس تَدًذ. تيـتشي

 ؾ داد.يسؿذ رست سا افضا يّاًگْذاؿت سعَتت خان ٍ ؿاخق يداسيغ تِ عَس هقٌيٍ گضاسؽ وشدًذ وِ پَه

استفاؿ،  يتش سٍ يـيآصها يواسّايتش يتأثدّذ. يسا ًـاى ه ػٌدذًْال  يـيسٍ يپاساهتشّا يش سٍسا ت يـيآصها يواسّايتش يتأث 3خذٍل 

 . تَدداس يدسكذ هقٌ 1ّا دس ػغح احتوال تشي هؼاحتمِ ٍ يلغش 

 
 ش  تيواسّاي آصهايـي تش سٍي هيضاى سؿذ ًْال پؼتِيتدضيِ ٍاسياًغ تأث -3خذٍل 

 دسخِ آصادي هٌاتـ تغييش
 اتهياًگيي هشتق

 هؼاحت تشگْا  سؿذ  استفاؿ سؿذ  يمِ

        64/8     94/3 57/0 2 تلَن

 **6/25343 **92/268 **9/25 3 تيواس

 7/344 44/2 57/0 6 خغا ي آصهايؾ

 دسكذ 1داس دس ػغح احتوال  ي**: اختالف هقٌ                           

ذ. ٌدّيسا ًـاى ه ػٌدذًْال  يّامِ ٍ هؼاحت تشيياؿ، لغش استفي ياًگيؼِ هيهما ةيتِ تشت 6ٍ  5، 4 يّاؿىل

  لشاس گشفتٌذ. C  ٍA يواسّايتقذ اص آى تٍ  Bّا هشتَط تِ تيواس تشي  مِ ٍ هؼاحتيضاى استفاؿ ًْال، لغش يي هيـتشيت
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 ًوَداس همايؼِ هياًگيي سؿذ استفاؿ دس تيواسّا  -4ؿىل 

 



 

 
 ًوَداس همايؼِ هياًگيي سؿذ لغش يمِ دس تيواسّا -5ؿىل 
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 ًوَداس همايؼِ هياًگيي هؼاحت تشي دس تيواسّا  -6ؿىل 

وِ  يذُ تِ كَستيدس عَل دٍسُ سؿذ تافث سؿذ تْتش آى گشد ػٌدذاص ًْال يتا فشاّن آٍسدى سعَتت هَسد ً ،Bواسيت

خْت  يپاساهتش هٌاػث يي. سؿذ اًذام َّاواس اختلاف داؿتيي تيّا تِ اتشيٍ هؼاحت  ًْال، مِيي استفاؿ، لغش يتشـيت

 ل ؿذى تشييظُ عَيتَ ييت سؿذ اًذام َّاي. حؼاػاػتسعَتت خان  همذاس اُ ٍيي ٍاوٌؾ گيِ ساتغِ تياٍل ياتياسص

تَاى تِ واّؾ ػغح تشي سا هي(.  1996 يلَا ٍ ويداػخان ثاتت ؿذُ اػت ) يت آتيهماتل ٍضق ش عَل تشي( دسيي)تغ

ّا دس اثش تٌؾ فٌَاى اٍليي الذام دفافي گياُ دس تشاتش ووثَد سعَتت دس ًؾش گشفت. واّؾ ػغح تشي ٍ تقذاد تشي

-ش اًذاصي ايداد تشيي(، تِ تأخ2000ػشج ٍ هاتَص  ،1994)ًاگل ٍ ّوىاساى ػلَلي فـاس آهاعسعَتتي تِ دليل واّؾ 

-( اػت. ًتايح تحميك حاضش تا يافت2002ِ( ٍ افضايؾ پيشي تشي )پيه ٍ ّوىاساى 1996)تاليگَ ٍ ّوىاساى خذيذّاي 

ٍ افضايؾ سؿذ اًگَس دين هثٌي تش اػتفادُ اص آب تاساى ٍ ّذايت آى تِ پاي دسختاى (، 2004)فَالدًٍذػپاػخَاُ ٍ ّاي 



 
 يخوـ آٍسي آب تاساى تش سٍ يّاداس ػاهاًِيتش اثش هقٌ يهثٌ )2005)لي ٍ ّوىاساى يّاافتِيي تا يآًْا ٍ ّوچٌ

ػاهاًِ ػغَح آتگيش ٍ  ي( دس تحميك خَد تش س1391ٍ)هغاتمت داسد. يذالْي، 1ٍلغش تٌِ دسخت گض يـيخلَكيات سٍ

ي يداسي دس سؿذ ااي تِ داخل چالِ واؿت دسخت تادام افضايؾ هقٌيؿذُ تَػظ  فيلتش ػٌگشيضُ يآٍست آب خوـيّذا

   تاؿذ.يك هيي تحميح ايت  ًؼثت تِ ؿاّذ سا گضاسؽ ًوَد وِ دس تغاتك واهل تا ًتادسخ
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