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 چکیذٌ

ّا، دّذ تا تا خوغ آٍسی آب تاساى دسٌّگام تاسًذگیّای هؼىًَی ایي اهىاى سا هیاػتفادُ اص ػغَح آتگیشپـت تام ػاختواى

ّای ّای تاهیي آب تشای ؿؼتـَی فضای تاص، ػشٍیغّای هؼىًَی تاهیي ؿَد ٍ ّضیٌِػاوٌاى ػاختواىتخـی اص ًیاص آتی 

دس ایي تحمیك دٍ هٌغمِ دساللین هتفاٍت تشای هغالؼِ سٍؽ رخیشُ آب  هاًٌذ آى واّؾ یاتذ. آتیاسی تاغچِ هٌاصل ٍ تْذاؿتی،

دّذ پـت تام ًـاى هی عَسی وِ ًتایح اػتحلال آب تاساى اصِتاًذ، ّای حلثی ٍ واسایی آى اًتخاب ؿذُتاسؽ تِ ٍػیلِ ػمف

 ػاختاسی لحاػ اص اػتفادُ هَسد سٍؽ عشفی اص ٍ دس هٌاعك ؿوالی وِ سیضؽ تاساى صیاد اػت واسایی تاالیی داسد، سٍؽوِ ایي 

واهل ًیاصآتی گیاُ سادسلغؼِ تَاًذ تغَس اػت ٍلی همذاسآب اػتحلال ؿذُ اصپـت تام ًوی تَدُ خـه ٍ تیاتاًی هٌاعك هٌاػة
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Abstract                                                                                                                                       

Using rainwater extraction from the rooftops of residential buildings through rainwater collection in rainfall time 

are supplied part of residential water demands and are decreased  cost of water supply in order to wash outdoor , 

toilets , irrigation of house garden and the like. In this study, two regions of different climates have been selected 

for investigation of rainwater storage method by tin ceilings and its performance. The results of rainwater 
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extraction from the rooftops of residential buildings show that this method has high performance in the northern 

areas. Structurally, this applying method that has been used in this study is suitable for dry lands, arid lands and 

desert. But the amount extracted rainwater from the rooftops of residential buildings cannot be supplied the 

plants water demands in piece of land next to the house. Lake of water in Ramsar and Birjand is 68768.2 m3 and 

142814.57 m3 respectively. This method gives better results in the coastal city of Ramsar. However, due to the 

lack of rainfall in Birjand, this method is not an affordable and cost-effective way. 
Keywords: Rooftops, catchment levels, tin ceilings, coastal city, desert areas. 

 

 مقذمٍ -الف

ّؼتٌذ وِ تِ ، آلَدگی هٌاتغ آب ؿیشیي ًٍاتَدی هحیظ صیؼت اص ػَاهلی ٍدیت هٌاتغ آب ؿیشیي ، سؿذ خوؼیتدسوٌاس هحذ

گیش ػاوٌاى لاسُ آفشیما ٍآػیا داهي پیؾ تیؾ اص تیشُ ایي آیٌذُ دٌّذ.ای تیشُ هیخثش اص آیٌذُ ،تـش هحتاج ّویـگی آب

وٌاس ػَاهل گًَاگَى تَصیغ ًا تشاتش هٌاتغ  دس وٌذ.ّا خَدًوایی هیاص ػایش لاسُ اص ّن اوٌَى ووثَد آب تیؾ وِ خَاّذ تَد خایی

ٌاعك وشُ هلشف هدذد آب دس تشخی اص ه تشداسی ٍّای گًَاگَى وشُ صهیي ٍ ًثَد تىٌَلَطی الصم تشای تْشُآب ؿیشیي دس تخؾ

ّن  دّذ اًؼاىًـاى هی  تدشتِ اها تِ سٍ ًوَدُ اػت. سٍ خذی ، تا هـىالتصهیي، تاهیي آب آؿاهیذًی سا تشای ػاوٌاى آى

ّای هماتلِ تا ؿشایظ ػخت سا دس عی هذت ساُ وشدُ ٍ تا ؿشایظ هَخَد پیذا هذت وَتاّی ػاصگاسی هٌاػثی دس تَاًؼتِ اػت

دس تؼضی  هیلیاسد ًفش ؿشایظ ػختی تشای تْیِ آب آؿاهیذًی داسًذ. تیؾ اص یه( 1391 ،ّوىاساى)پاسػایی ٍ عی ًوایذ وَتاّی

تذٍى آب، سؿذ تا  عَس خالكِِ ّوشاُ اػت. ت، ػلت آلَدگی ٍ  فاػذ ؿذى هحیظ صیؼت  تِ تذی ویفیت آب ون آتی تا عكاهٌ

ّا هحذٍد ػول آهذُ خوغ آٍسی آب تاساى اص پـت تامّای تِ تش اػاع تشسػی( 1391 ى،سااّوىؿَد )پاسػایی ٍهاًغ هَاخِ هی

، . دس وـَسّایی ًظیش چیيؿذُ اػتتاؿذ ٍ دس تؼیاسی اص ًماط خْاى اصدیش تاصاػتفادُ هیتِ ًماط خاكی دس وشُ صهیي ًوی

عَس ِّا تاى اص پـت تامحتی ایشاى خوغ آٍسی آب تاس فَخی ٍ...ٍ ٍ ،تایَاى آلواى، ،  اًگلؼتاى،گَام ، ػٌگاپَس،هالضی ،تایلٌذ ،ٌّذ

هتشٍوِ تِ ٍیظُ (. ٍخَد واسٍاًؼشاّای 1382ساى، ّوىا)ؿؼاػی ٍ هتذاٍل تَدُ اػت هلاسف خاًگیػوذُ تشای تاهیي آب ؿشب ٍ 

ًثَد آثاس  اًذ ٍّای پش ؿیة ٍالغ ؿذُّا ٍوَُدس ًماط كؼة الؼثَسوِ اغلة دس للِ تپِ ّای ًظاهیدس هؼیش خادُ اتشیـن ٍللؼِ

ّا ٍیا اهثال آى ّا دس آثاس تاسیخی یاد ؿذُ ایي تلَس سا لَت یا چاُ ّا ٍّای تاهیي آب اص عشیك آب سٍدخاًِسٍؽ اص هاًذُتالی 

آخش  فشؽ ٍ ّای ػٌگپـت تام اػت. ٍخَد ؿذُتاساى اًدام هی آٍسی ٍ اػتحلال آبتخـذ وِ تاهیي آب اص عشیك خوغهی

تاؿذ )پاسػایی سی اص دالیل اكلی ایي هذػا هیًضدیىی چٌیي آثا ّای ػٌگی دس سخٌوَى ّای كیملی ؿذُ دسفشؽ ؿذُ، ػٌگ

 ایي همذاس ون، تَصیغ هىاًی تؼیاسًاّوگي تاؿذ ٍدس ػال هی هتشهیلی 260ًضٍالت خَی وـَس  هتَػظ( . 1391 اى،ّوىاسٍ

اص ػغح وـَس  دسكذ 28 حالی وِ هتش داسد دسهیلی 1000 اصمظ یه دسكذ اص هؼاحت ایشاى تاسؿی تیؾ تغَسی وِ ف داسد.

 ؿَدآى تثخیش هی دسكذ 70ػاالًِ دس ایشاى حذٍد  هیلیاسد هتش هىؼة ًضٍالت 415 اص هیلیوتشسا داسد.100تاسؽ ػالیاًِ ووتش اص
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هتش هىؼة  هیلیاسد 135هشصّا تِ داخل وـَس ول هٌاتغ تدذیذ پزیشوـَس هیلیاسد هتشهىؼة آب ٍسٍدی اص 12یاًِ ػالتاٍسٍد

 هحذٍدیت هٌاتغ آتی ًیض ّای اػتحلال آب ٍهحذٍدیت همذاس هٌاتغ آب، ّضیٌِ ػالٍُ تش(. 1391 )صّتاتیاى ٍّوىاساى،اػت 

 لاتل ی آب واّؾ ػشاًِ ،اًی دس گضاسؿیتاًه خْ هحذٍدیت هَاخِ وشدُ اػت. هـىل ٍ ّای تَػؼِ هٌاتغ آب خذیذ تاعشح

 ،ؿَسی ٍصّذاس ؿذى اساضی ،وـاٍسصی ٍكٌؼتی  ،وـاٍسصی هلشف دس پاییيساًذهاى  دػت دادى ویفیت آى ٍ اص اػتحلال ٍ

ّای چالؾ تِ ػٌَاى ّای ریشتظ،ػاصهاى ّا ًٍثَد ّواٌّگی تیيهحذٍدیت خثشاى ّضیٌِ ،ٍضؼیت ًاهغلَب تؼویشات ًٍگْذاسی

 لثَل اػت ٍ  اص دًیا هَسدصیادی  هٌاعمی دس  ؿیشٍاًی( )حلثی ٍّا خوغ آٍسی آب ػمف .وـَس ًام تشدُ اػت پیؾ سٍی آب

آٍسی آب ّای خوغّای حلثی صیشهدوَػِ سٍؽآٍسی آب ػمفخوغ .ؿذُ اػتسٍصگاس لذین اػتفادُ هیاص  تىٌیىی اػت وِ

ػلت ِتش اػت ٍ تًؼثت تِ ػغح صهیي تویض تَدُ ٍلی  یه ػمف هحذٍدولی  تا ٍخَد ایي وِ ػغح ؿذُ اػت. ؿٌاختِ تاسؽ

تویضی آب خثشاى  پاوی ٍ سا ؿَد هیضاى اًذن آب خوغ ؿذُ تا ایي سٍؽهٌثغ ًضدیه هحؼَب هی ایي وِ خضء ػاختواى اػت

 تشتِ هلالح ػخت ّای پَؿالی )واّگل(ػمف اص حالت ػمف ٍضؼیتتا تغییش  ي ایي سٍؽ دس هٌاعك خـهوٌذ. تٌاتشایهی

 لیوت هَسد اػتفادُ هشػَم یا تِ ػلت تاال سفتي هَادپزیش اػت. الثتِ تا ووثَد اهىاى ّای ایشاًیت (یا كفحِ ّای هَاج،)حلة

هٌغمِ ساهؼش )هشعَب( ٍ  ّذف دس ایي تحمیك تشسػی اػتحلال آب تاساى دس دٍ افتذ.ٍضؼیت اتفاق هی تِ خَدی خَد تغییش

ؿذُ  الاػتحل تاؿذ ٍ ایٌىِ دس وذام ؿْش اخشای ایي سٍؽ تَخیِ التلادی داسد ٍ ایٌىِ آبتیشخٌذ)خـه ٍ ًیوِ خـه( هی

وٌذ تا هٌاعمی وِ تا تِ ها ووه هی تَاًذ تاهیي وٌذ. ایي تحمیكآتی گیاُ سا دس لغؼِ صهیي هـخق ؿذُ هی چِ همذاس اص ًیاص

 ّای تاهیي آب اص عشق هختلف ساواّؾ داد.سٍؽ ػاصگاسی داسًذ سا هـخق وشدُ ٍ تا اخشایی ًوَدى آى، ّضیٌِ ایي

 َامًاد يريش -ب

 مطالعٍمىطقٍ مًرد  -1

تِ خَد  هؼاحت اػتاى هاصًذساى سا دسكذ ول 3/7تاؿذ وِ هشتغ ٍػؼت هی ویلَهتش 8.729 )ػخت ػش( داسای ؿْشػتاى ساهؼش

 دلیمِ تا 20دسخِ ٍ 50دلیمِ ػشم ؿوالی ٍ 59دسخِ ٍ 36دلیمِ تا  32ٍ دسخِ  36ایي ؿْشػتاى تیي  اختلاف دادُ اػت.

ؿْشػتاى  تاؿذ.هتش هی21لشاس گشفتِ اػت وِ استفاع اص ػغح دسیا  الٌْاس گشیٌَیچدلیمِ عَل ؿشلی اص ًلف  47دسخِ ٍ  50

تا ؿْشػتاى تٌىاتي ٍ اص غشب تا ؿْشػتاى سٍدػش )اػتاى  ؿشقلضٍیي ٍاص ؿوال تا دسیای خضس ٍاصساهؼش اص خٌَب تا اػتاى 

دس تاتؼتاى  .اػت هشعَب ًَع اللیوی تؼیاس داسایساهؼش  تٌذی اللیوی دٍهاستي ؿْشػتاىعثك عثمِ تاؿذ.گیالى( ّن هشص هی
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ٍ عَل  52/32دسػشم خغشافیایی ٍالغ دس خشاػاى خٌَتی  تیشخٌذهَسد هغالؼِ،  ؿْش دٍم صهؼتاى ػشد اػت. گشم ٍ هشعَب ٍ

 تٌذی دٍهاستيعثك عثمِ ،تاؿذخٌَتی هی ، ؿْش هشوضی اػتاى خشاػاىهتش1491 فاع اص ػغح دسیااست ٍ 12/59خغشافیایی 

 تیشخٌذداسای ًَع اللیوی خـه ًٍیوِ خـه اػت.

 اجسای تشکیل دَىذٌ سیستم سطًح آبگیر: -2

                                                                                         حَصُ آتشیض خْت خوغ آٍسی آب تاساى  (1

 (3                                                                                                   ػیؼتن اًتمال ؿاهل لَلِ ّا ًٍاٍداى ّا ( 2

                                                                                                                                                                                                                                                    (1391 ى،ّوىاسا)سؿیذی هْشآتادی ٍ هخضى رخیشُ آب تاساى

 ؿَد.ّا هـاّذُ هیآٍسی آب تاساى اص ػمف خاًًَِگی خوغ( چگ1دس ؿىل )

 

 (1391 اى،ّوىاس تام )پاسػایی ًٍوایی اص چگًَگی خوغ آٍسی آب تاساى اص پـت -1ؿىل

 (2)ؿىل .وٌٌذآٍسی هیاص آب تاساى ساخوغپـت تام ّا تِ ػٌَاى هٌاعك آتشیض حائض اّویت ّؼتٌذ چَى حدن تؼیاس تاالیی 

تام ٍهحیظ دٌّذُ پـتهَاد تـىیل  ًَع تام ٍآٍسی ؿذُ ٍاتؼتِ تِ تشاون تاسؽ ػغح پـتتاساى خوغ همذاس ٍویفیت آب

اثش تاؿٌذ اػتفادُ وشد هثال یا سًگ ًـذُ اصًظش ؿیویایی تیوِ ّا اص هَادی تامِ تشای پـتپیشاهَى آى اػت. تایذ تَخِ داؿت و

 .ّای غیش ػوی اػتفادُ وشدتاؿٌذ یا اص سًگ
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 (1391اى،ّوىاس سؿیذی هْش آتادی ٍحَصُ آتشیض )پـت تام( ) -2ؿىل

-اتلال صّىؾ وِ ایي واس تا( 3)ؿىل حَصُ آتشیض تِ ػیؼتن رخیشُ هَسد ًیاص اػت اًتمال آب تشای اًتمال آب تاساى اص ػیؼتن

-تِ هخاصى رخیشُ اًدام هی فیلتش ّای اًتمال ٍ گزس اص یه ػیؼتن تام ٍ تا ووه لَلِوـی اص تاالی پـتتام ٍ لَلِّای پـت

 .ذ صًگ ضفَالد  پشٍپیلي یا  پلی تشًذ ػثاستٌذ اص: پلی اتیلي،ّا تىاس هیؿَد. هَادی وِ دس لَلِ

      

 (1391سؿیذی هْش آتادی ٍدٍػتاى،ػیؼتن اًتمال ) -3ؿىل
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 (1391 اى،ّوىاس سؿیذی هْش آتادی ٍ) هخضى رخیشُ آب تاساى -4ؿىل

                                                                                                          ريش تحقیق     -3

 آبهٌغمِ وِ اص ًظش دٍ تاساى دستشسػی سٍؽ اػتحلال آب تحمیك تِ ایي  دس ،آب تاساىاّویت سٍؽ اػتحلال  تاتَخِ تِ

هَسد ًظش  هٌاعك خٌَتی خشاػاىتیشخٌذ ٍالغ دس  ؿْش ساهؼشٍالغ دس هاصًذساى ٍؿْش تاؿٌذ پشداختِ ؿذ. ٍَّایی هتفاٍت هی

ِ ساتاؿشایظ یىؼاى خاًدٍلشاس داسد. دس ایي دٍ ؿْش خـه هشعَب ٍ تیشخٌذ دس اللین خـه ٍ ًیوِاللین  دس ّؼتٌذ وِ ساهؼش

ػمف  تَػظ حدن آتی وِ ٍ دػت آٍسدُهٌغمِ تِ  ػیٌَپتیهاصایؼتگاُ  سا ػال 10تاسؽ ػاالًِ هتَػظ  ٍهیضاىاًتخاب وشدُ 

خٌة خاًِ  )چوي( فضای ػثض آتی ًیاص هًَتیث پٌوي َئاص سٍؽ فا تا اػتفادُ ٍؿذُ  هحاػثِ ؿذُ اػت ي دٍ خاًِ اػتحلالای

 صهیي لغؼِ  حدن آب تشای آتیاسی ایي ٍتذػت آٍسدُ  تاؿذ ساهتش هشتغ هی 300 یىؼاى ٍ آى دس ّش دٍ خاًِ وِ هؼاحت سا

وٌذ اص آى همذاس وِ تاسًذگی تاهیي هی هحاػثِ ؿذُ اػت لاتل روش اػت وِ هیضاى آتی وِ گیاُ ًیاص داسد سا تِ دػت آٍسدُ ٍ

 ؿَد.ًیاص آتی ون هی

 گیریبحث يوتیجٍ -ج 

 34/244تِ همذاس  اػتحلال ؿذُ اصػمف خاًِ تِ تشتیةتاتَخِ تِ ًتایح تِ دػت آهذُ دسؿْش ساهؼشٍ تیشخٌذ هیضاى آب تاساى 

 ؿَد تِاػت دادُ  آتی وِ تایذ تِ  لغؼِ صهیي خٌة خاًِ وِ پَؿیذُ اص چوي هیضاى. (1)خذٍل هتش هىؼة تَدُ اػت  09/28ٍ 

  تاسًذگی  ( تایذ تَخِ داؿت وِ همذاسی اص ایي آب آتیاسی تَع2 )خذٍل تاؿذهتش هىؼة هی 8/142884ٍ  15/69379 تشتیة
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تاؿذ. پغ حدن آتی وِ تشای هتشهىؼة هی 138/42 ٍ دستیشخٌذ 796/365 ساهؼش حدن تاسًذگی هَثش دس ؿَد وِتاهیي هی

ٍ  394/69006 صهیي اص آب اػتحلال ؿذُ ػغَح آتگیش)پـت تام( هَسد ًیاص اػت دس ساهؼش ٍ تیشخٌذ تِ تشتیة لغؼِ  آتیاسی

 ٍ دس ؿْش ساهؼش ووتش وِ  ًیاص اػت همذاس هَسد تش اصوِ آب اػتحلال ؿذُ خیلی وو تاؿذ، دسحالیهتشهىؼة هی142842.68

 582/142814دستیشخٌذهتشهىؼة ٍ  052/68762ساهؼش  ایي ووثَد آب دس آیذ.تِ چـن هی تیـتش ایي ووثَد آب  تیشخٌذ دس

 .(3 تاؿذ )خذٍلهتشهىؼة هی

 ػمف خاًِ ًتایح تشآٍسد آب اػتحلال ؿذُ اص -1خذٍل

میسان بارش  شير

 (mmساالنو)

سطح 

 (m2سقف)

حجم آب 

 (m3استحصال)

تعداد  تعداد رًز

 ماه

 سال

1221.71 رامسر 200 244.342 365 12  سال10میانگین

140.49 بیرجند 200 28.098 365 12  سال10میانگین

                                            

 ًتایح تشآٍسد حدن آب هَسد ًیاص گیاُ -2خذٍل

دٍسُ  ؿْش

 صهاًی)سٍص(

(mm/d)ػوك آب  ًیاصآتی

 (mmآتیاسی)

هؼاحت 

 (m2لغؼِ)

حدن آب 

 (m3هَسدًیاصگیاُ)

 ػال

 ػال10هیاًگیي 69372.19 300 231263.8501 633.5995894 365 ساهؼش

 ػال10هیاًگیي 142884.8175 300 476282.7251 1304.884178 365 تیشخٌذ

 

 ًتایح تشآٍسدحدن آب هَسدًیاص اصػغَح آتگیشتاساى -3خذٍل

 ؿْش
حدن آب 

 اػتحلال ؿذُ
 حدن تاسًذگی هَثش

حدن آب هَسد ًیاص 

 گیاُ

حدن آب هَسد ًیاص 

 اص ػغَح آتگیش

ووثَد آب اص ػغَح 

 آتگیش

 68762.052 69006.394 69372.19 365.796 244.342 ساهؼش

 142814.582 142842.68 142884.817 42.138 28.098 تیشخٌذ
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ػٌَاى یه هٌثغ آب  ػول اػتحلال آب تاساى تَػظ پـت تام تِ ٍ دیگش آب تاهیي وشد تَاى ایي ووثَدآب ساتَػظ هٌاتغهی

ای هـتشن یا هذیشیت هٌاتغ ًمغِ ٍ تاؿذهٌاعمی وِ حول آب دؿَاس ٍ ّضیٌِ تشهی وٌذ ٍ اص ایي سٍؽ دسهىول ػول هی

ّای صیشصهیٌی هـىل تاهیي آب اصػفشًُاهٌاػة تاؿذ ٍ یا هٌاتغ اكلی تاهیي آب ؿشب، آب ػغحی تاسؽ تاؿذ ٍ هٌاعمی وِ 

ای وِ ًیاصی تِ ایي تَاى اػتفادُ وشد. تایذ تَخِ داؿت وِ ساهؼش دسهٌغمِتاؿذ یا ایي وِ هٌاتغ صیشصهیٌی آلَدُ ؿذُ تاؿذ هی

ّا ٍ ح ایي ػفشُ. تا تَخِ تِ واّؾ ػاالًِ ػغّای صیش صهیٌی اًتمال دادتَاى آًْا سا تِ ػفشًُذاسد، ٍالغ اػت ٍلی هی ّاّشص آب

ّای وِ هتاػفاًِ تدای ّذایت آبًمؾ هٌفی داؿتِ تاؿذ. ایي دسحالی ّاخـىؼالی تَاًذ دس تـذیذػَالة ًاؿی اص آى هی

-ّای صیش ػغحی هیآلَدگی آب ّای ؿْشی ٍ سٍػتایی هخلَكا خاًگی تاػثّای صیشصهیٌی دلیما فاضالبػغحی تِ ػفشُ

ّایی دسصهیٌِ خوغ آٍسی فاضالب خاًگی ّای ػاحلی دس حال اًدام فؼالیتخلَكا ؿْش گشدد. اگش چِ دس تشخی اص ؿْشّا

(  1331 اى،ّوىاس ّای ػاختواًی فؼالیت خاكی كَست ًگشفتِ اػت)پاسػایی ٍّای ػاصُّؼتٌذ اها تشای اػتفادُ اص ّشص آب

ّایی ّا تِ داخل چاُّای ػاختواىتشای ّذایت آبٍ الضام هالىیي ّش ػاصُ  ؿْش ّای ّشتَاًذ تا ّوىاسی ؿْشداسیایي واس هی

تایذ حفش گشدد، اخشایی ؿَد. دس تیشخٌذ ّن ایي سٍؽ گشچِ كشفِ التلادی صیادی ًذاسد ٍلی دس  وِ تشای ّویي هٌظَس

ُ تَاًذ تِ تٌْایی آب هَسد ًیاص گیاتاسؽ  تٌْا هٌثغ ؿشب اػت ایي سٍؽ واستشدی اػت ٍلی ًوی ّای ػغحیهٌاعمی وِ آب

 ساتاهیي وٌذ.                               

 مىابع -د

 .داًـگاّی خْاد اًتـاسات .هؼىًَی دسهٌاعك تاساى آب اػتحلال. 1391 .ح .م هْشآتادی، سؿیذی

 دس هؼىًَی ّایػاختواى ّایتام پـت آتگیش ػغَح ػیؼتن هؼشفی. 1390 .ف .م كادلیاى، ؛.ب ثمفیاى، ؛.ح .م هْشآتادی، سؿیذی 

 .71 ٍ 69 ّای هْشآب،ؿواسُ هاٌّاهِ .ؿْشّا

 .هشوض تحمیمات وـاٍسصی ٍهٌاتغ عثیؼی خشاػاى خْاد داًـگاّی هـْذ تا ّوىاسی .اػتحلال آب .1331ب. چىـی،.؛ عثاعثایی،ج

 آسیضًٍا،اهشیىا.اى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ. داًـگاُ پای .ّای ػغحی ٍ فشػایؾ خان دسایشاىسٍاًاب .1391 .لذٍػی، ج

 .خْاد داًـگاّی هـْذ،تْشاى. اػتحلال آب. 1331.ا ،عیة یَػف 

ؿَسای . هٌظَستَػؼِ پایذاس هٌاتغ صیؼت هحیغیِّای ػغَح آتگیشتاساى تػیؼتن. 1332 ع. س. تلَسی،ج.؛  لذٍػی، .؛م ؿؼاػی،

. م. ا هفیذی خَاخِ،؛ ع.. م كلثی،. ا.؛ پاسػایی،ل                                                      322:ّای ػلوی وـَس،ؿواسُ ثثتپظٍّؾ

 .انتشارات جياد دانشگاىی. ّای اػتاى گلؼتاىتشای واّؾ اثش خـىؼالی تام ساُ حلیپـت آٍسی آب تاساى اصخوغ. 1391

. ْشّاهؼشفی ػیؼتن ّای ػغَح آتگیش پـت تام ػاختواى ّای هؼىًَی  دس ؿ .1391 ثمفیاى، ب .؛ ح. . م سؿیذی هْش آتادی،

 .اًتـاسات خْاد داًـگاّی
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هدوَع هماالت وٌفشاًغ هلی  .ّاآٍسی آب تاساى اص ػمف خاًِتشسػی سٍؽ خوغ. 1391. خؼشٍی، ح.؛ هؼؼَدی، س؛ س. .ؽ صّتاتیاى، 

 .ّای ػغَح آتگیش تاساىػاهاًِ


