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 چكيذه
 

 ٔٛجةوٝ  تاؿذ ی٘أٙاػة آٖ ٔ یـتٛص یضوٓ ٚ ٘ یاص تاس٘ذٌ یخـه ٘اؿیٕٝوٕثٛد آب دس ٔٙاعك خـه ٚ ٘

 یشاخ یٞا دس دٞٝ تشای تحشاٖ آب، ساٜ حُ یه٘ثاؿذ. تٝ فٙٛاٖ  یٔٙاعك التلاد یٗدس ا یٓد یوـاٚسص ؿذٜ

ٚ  یتش دا٘ؾ تٛٔ یٚ ٔتى یذاسپا یػٙت یٞا سٚؽ یتقض یسػا٘ ٟـاٖ تٝ ػٕت تشٚصتٛج یاد٘ یاغّة وـٛسٞا

 ٞای یهتىٙ یٗتش اص ؿاخق یىیاػتحلاَ آب تاساٖ  یأٖ یٗجّة ؿذٜ اػت. اص ا ی،ٔـاسوت ٔشدٔ

ػشفت دس ٘ماط ٝ وٝ ت اػتخـه  یٕٝٚ ٘ خـهدس ٔٙاعك  یٔماتّٝ تا وٓ آت یٔٙاتـ آب تشا یشیتٔذ

ذ. اػتاٖ خٛصػتاٖ تٝ جض تشخی اص ٔٙاعك وٛٞؼتا٘ی آٖ داسای الّیٓ تاؿیٛػقٝ ٔداس دس حاَ ت ٔـىُ

ٞای ػغحی دس ایٗ اػتاٖ، تٝ دِیُ ؿشایظ خاف ص٘ذٌی فـایش، تاؿذ. تا ٚجٛد آبخـه ٚ ٘یٕٝ خـه ٔی

ٞا ٚ ٔذیشیت ٘ادسػت ٔٙاتـ آب ٚ وـاٚسصی، اػتحلاَ آب تقٙٛاٖ یه ساٞىاس اص دیشتاص ٔٛسد خـىؼاِی

ٞای ٔختّف ػٙتی دس خٛصػتاٖ ٞا، اػتخشٞا ٚ تٙذٞا اص سٚؽلشاس ٌشفتٝ اػت. آب ا٘ثاسٞا، ٌٛسابتٛجٝ 

ٞای ٘ٛیٗ ٚ آٔٛصؽ فٕٛٔی وـاٚسصاٖ تٝ ٔذیشیت ٞای تٛٔی ٚ تّفیك آٖ تا سٚؽاػت. ؿٙاػایی سٚؽ

ٚ پـت ای وٙذ. تٛػقٝ تاغات دس اساضی ؿیثذاس ٚ اػتحلاَ آب اص ػغٛح كخشٜكحیح تحشاٖ آب وٕه ٔی

ٞای خٛب ایٗ اػتاٖ اػت ٔی تاؿذ وٝ دس ایٗ تحمیك تٝ یافتٝ ٞای آٖ اؿاسٜ ٔی ؿٛد ٞا اص پتا٘ؼیُتاْ

ٚواستشد آٖ تشای تأیٗ آب تشای اٞذاف ٔختّف دس صٔاٖ وٓ آتی ٚخـىی ٔی تٛا٘ذ دس تش٘أٝ سیضی ٔذیشیت 

 آب ٚاػتفادٜ تٟیٙٝ تىاس تؼت .

ٞای ػٙتی، پخؾ ػیالب، خٛصػتاٖ، ٔٙاعك خـه ٚ ٘یٕٝ ٚؽجٕـ آٚسی آب تاساٖ، سها:  كليذ واژه

 خـه.
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 مقذمه
 

تٟشٜ  ٔذیشیت ٚ تٟیٙٝ ػاصی آٖ، اكّی ٞذف وٝ ٌیشدٔی كٛست ٌٛ٘اٌٛ٘ی اٍ٘یضٜ ٞای ٚ اٞذاف تا تاساٖ، آب جٕـ آٚسی

 (.5831اػت )عٟٕاػثی، ٔلشف ٚ ٘یاص تش اػاع تاساٖ آب اص تشداسی

 یا ٘اوافی ٌیاٞاٖ وـت ستای اػت ٕٔىٗ وٝ صٔیٗ اص ٔٙاعمی دس دسیافتی آب وٝ اػت اػتٛاس كُا ایٗ تش آب اػتحلاَ

 اص ا٘ذوی ػٟٓ وٝ ؿٛد ٔی ٔغشح ٔٙاعمی دس .ؿٛد اضافٝ ٔٙغمٝ دیٍش ٞای تخؾ تٝ ٚ آٚسی ؿذٜ جٕـ تاؿذ، ٘اوشغٛب

 .تاؿذ ٕ٘ی ٔحلَٛ تِٛیذ تشای ٌیاٞاٖ ص٘یا پاػخٍٛی ٚ وٓ تٛدٜ تؼیاس ٔمذاس ایٗ ٔقٕٛال ٚ وٙٙذ ٔی دسیافت سا تاس٘ذٌی

 دس ٚ ٌیشد لشاس وـت اساضی تحت ٌیاٞاٖ دػتشع دس ٘یاص ٔٛسد آب تا ؿٛد ٔی ػثة تاساٖ آب آٚسی جٕـ عشح اجشای

 ٌشدد. ٔی التلادی تِٛیذ تٝ ٔٙجش ٘تیجٝ

 ٚ سخذاد اص پغ ػیُ اص اػتفادٜ ػغحی، ٞشصآب واٞؾ ٔحٛسٞای تا ٚخان آب ٔذیشیت ػٙتی سٚؿٟای واستشد پیـیٙٝ

 ٔی ػاَ ٞضاس چٙذ تٝ تّٛچؼتاٖ، ٚ ػیؼتاٖ خـه ٘یٕٝ ٚ خـه ٔٙاعك دس صٔیٗ، اص تٟشٞثشداسی ؿیٜٛ ٔٙاػة ٌضیٙؾ

 ٔىشاٖ ٚ ػشاٚاٖ ؿٟشػٛختٝ، ٔٙاعك جّٕٝ اص ٔختّف ٘ٛاحی دس تضسي ٚ وٛچه ػغٛح آتٍیش اص ٔا٘ذٜ جای تٝ آحاس .سػذ

 (.5831داسد)فشب. آتخیضٞا فشكٝ ٚ خان آب ٔٙاتـ اص دیشیٙٝ ٚ خشدٔٙذا٘ٝ اػتفادٞی اص حىایت

ٞای ٔختّف الذاْ تٝ جٕـ آٚسی لشٖ ٞاػت وٝ جٛأـ تـشی ػاوٗ دس ٔٙاعك خـه تا تىیٝ تش دا٘ؾ تٛٔی خٛد تٝ ؿیٜٛ

اتُ ٕ٘ایٙذ. ایٗ سٚؽ تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ اص دیشتاص تا ٔلاِح تٛٔی ا٘جاْ ٔی ؿذٜ اػت تؼیاس اسصاٖ ٚ لآب تاساٖ ٚ ٞشصآب ٔی

تٛاٖ آٟ٘ا سا دس ٔٙاعك ؿٟشی ٚ غیش ؿٟشی ٘ماط ٔختّف جٟاٖ تىاس تشد. اِثتٝ تذیٟی اػت وٝ دس حاَ اػتفادٜ تٛدٜ وٝ ٔی

-ٞای جٕـ آٚسی تاساٖ ٘ؼثت تٝ ؿیٜٛٞای أشٚصی ٚ تّفیك آٖ تا ؿیٜٛ ٞای تٛٔی، تافج افضایؾ واسایی ػیؼتٓحاضش ؿیٜٛ

خـه ٚ ٘یٕٝ خـه، تخؾ فٕذٜ اص آتی وٝ تٝ دسٖٚ خان ٘فٛر ٔی وٙذ، یا اص  ٞای ػٙتی ؿذٜ اػت. دس تؼیاسی اص ٔٙاعك

فایذٜ ٞؼتٙذ تٝ ٔلشف ٔی سػذ. ِزا سٚد یا اص ساٜ تقشق تٛػظ ٌیاٞا٘ی وٝ اص ٘ؾش التلادی تیساٜ تثخیش ٔؼتمیٕا ٞذس ٔی

ـىالت وٓ آتی سا دس فلَٛ خـه وٓ تٛا٘ذ تا حذٚد صیادی ٔٞا ٔیتشداسی اص ایٗ سٚا٘ابتش٘أٝ سیضی ٚ ٞذفٕٙذ تٛدٖ تٟشٜ

 (.5835ٕ٘ایذ )پاسػایی، 

ٞا ٚ جٌّٛیشی اص جٕـ آٚسی آب تاساٖ ٘ٝ تٟٙا تشای تأیٗ آب دس ایاْ تذٖٚ تاساٖ اػت، تّىٝ تشای وٙتشَ جشیاٖ سٚدخا٘ٝ

ای آب صیشصٔیٙی، ٞآػیة سػا٘ذٖ تٝ ٘ٛاحی ٔؼىٛ٘ی ٚ صسافی پاییٗ دػت، یا تِٛیذ ا٘شطی ٚ پشٚسؽ آتضیاٖ یا تغزیٝ ػفشٜ

ٞای آتخیضداسی تا ٕٞیٗ ٞذف ٚ ٘یض حفاؽت آب ٚ خان كٛست ٌیشد. ِزا تخـی اص عشحٞا ٚ لٙٛات ٞٓ كٛست ٔیچـٕٝ

 (.5831ٌیشد )عٟٕاػثی، ٔی

تٛاٖ تٝ واسٞای تشداسی اص آب تاساٖ ا٘جاْ ٌشفتٝ اػت ٔیاص تیٗ ٔحذٚد واسٞای تحمیماتی وٝ دس ایشاٖ تحت فٙٛاٖ تٟشٜ

( اؿاسٜ وشد وٝ دس آٟ٘ا تٟٙا تٝ اػتفادٜ اص ٘ضٚالت دس افضایؾ سعٛتت خان ٘ٛجٝ ؿذٜ 5831( ٚ جٟاٖ تیغ)5835ی)چاٚٚؿ

ٞای ٔختّف تٛٔی ٚ ٘ٛیٗ اػتحلاَ ٚ جٕـ آٚسی ٔؼتمیٓ ای الذاْ تٝ تشسػی ٚ تحّیُ سٚؽاػت.  لذٚػی جٕاَ دس ٔماِٝ

 ٞای ػٙتی ٕ٘ٛد.تا اػتفادٜ اص سٚؽٞای ٘اؿی اص آٟ٘ا ٞای جٛی دس ٔحُ ٘ضَٚ ٚ سٚا٘ابسیضؽ
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تشداسی اص آب تاساٖ دس ٘ضدیىی ٔحُ تاسؽ اػت وٝ تٛػیّٝ آٖ ٔی تٛاٖ ٞای تٟشٜاػتحلاَ آب ٔجٕٛفٝ ای اػت اص سٚؽ

ٞای ٔتٕشوض آتشػا٘ی اص ػغٛح پٛؿؾ ؿذٜ ٕٞاٖ ٔجٕٛفٝ ٚ اعشاف آٖ آب ٔٛسد ٘یاص ٞش ٔجٕٛفٝ سا تذٖٚ اتىا تٝ ػیؼتٓ

(. دس ٔٙاعك خـه ٔقٕٛال تاس٘ذٌی تٝ ا٘ذاصٜ ای ٘یؼت وٝ ٌیاٞاٖ تتٛا٘ٙذ ٘یاصٞای اكّی خٛد سا 5831غ، تأیٗ ٕ٘ٛد )اٚی

تشای تِٛیذ ٔحلَٛ ٔشتفـ ػاص٘ذ. اص آ٘جایی وٝ ٚلٛؿ تاسؽ دس ایٗ ٔٙاعك تا تٛصیقی ٘أٙاػة ٚ خاسد اص دٚسٜ سؿذ ٌیاٞاٖ 

التلادی تاؿذ. اص ػٛی دیٍش، تخؾ صیادی اص  -ٙٙذٜ وـاٚسصیتٛا٘ذ تٝ خٛدی خٛد فأُ تضٕیٗ وٌیشد، ِزا ٕ٘یكٛست ٔی

تاسؽ تٝ ؿىُ سٚا٘اب ٚ تثخیش اص دػتشع خاسد ؿذٜ ٚ دس ٘تیجٝ ٌیاٞاٖ دس ٔشاحُ سؿذ تا دٚساٖ خـىی ٚ وٓ آتی ٔٛاجٝ 

ٚ  ؿٛ٘ذ. ِزا اػتحلاَ آب سٚؿی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ ٔٙجش تٝ افضایؾ آب لاتُ دػتشع ؿذٜ، احشات ٘أغّٛب خـىیٔی

 وٕثٛد آب سا واٞؾ دادٜ ٚ دس ٟ٘ایت ٔٙجش تٝ حلَٛ ٔضایای اػتفادٜ اص سٚا٘اب دس ٔلاسف وـاٚسصی ٌشدد.

ٚ ٘حٜٛ  یٔمذاس تاس٘ذٌ یُاص لث ٞایییظٌیاػتحلاَ آب تاساٖ، ا٘تخاب سٚؽ ٔٙاػة تا تٛجٝ تٝ ٚ یٞا تا تٛجٝ تٝ تٙٛؿ سٚؽ

 .تاؿذ یٔ یاستؼ یتٔٙغمٝ حائض إٞ ٞش جتٕافیٚ ا یالتلاد یٛسٞا٘ٛؿ خان، فٕك خان ٚ فاوت یٗ،صٔ یآٖ، تٛپٌٛشاف یـتٛص

ٞایی اػت وٝ دس حاَ حاضش دس اػتاٖ خٛصػتاٖ تخلٛف ٔٙاعك ٞای ٔٛجٛد، پتا٘ؼیُٞذف اص ایٗ تحمیك ؿٙاػایی سٚؽ

ٞایی ؽٞای ا٘جاْ ؿذٜ دس ٔٙاعك ٔختّف، سٚفـایشی جٟت رخیشٜ سٚا٘اب ٚ اػتحلاَ آب ٚجٛد داسد. ِزا پغ اص تشسػی

 ٞای اخیش ا٘جاْ ؿذٜ اػت ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت.ٞای جذیذی وٝ دس ػاَوٝ ػاوٙیٗ اص دیشیاص تىاس ٌشفتٝ ا٘ذ ٚ سٚؽ

 

 

  ها مواد و روش

 

داسد. فشم ؿٕاِی لشاس  88˚ٚ 11′تا 33′ٚ 13˚عَٛ ؿشلی ٚ  11˚ٚ 83′تا 73˚83ٚ′اػتاٖ خٛصػتاٖ دس ٔحذٚدٜ جغشافیایی

تٛاٖ تٝ دٚ ٔٙغمٝ  ٔتش ٔی تاؿذ. اص ِحاػ پؼتی ٚ تّٙذی اػتاٖ خٛصػتاٖ سا ٔیٔیّی311اػتاٖ دس ٘ٝ ٔتٛػظ تاس٘ذٌی ػاال

دسكذ  71ؿشق آٖ ٚالـ ٌشدیذٜ ٚ حذٚد ای تمؼیٓ ٕ٘ٛد وٝ ٔٙغمٝ وٛٞؼتا٘ی فٕذتاً دس ؿٕاَ ٚ ؿٕاَ وٛٞؼتا٘ی ٚ جٍّٝ

 ػاختاسی ایشاٖ دس صٖٚ صاٌشع -ؿٙاػیصٔیٗاػتاٖ خٛصػتاٖ تش اػاع تمؼیٕات ؿٛد. ٔؼاحت وُ اػتاٖ سا ؿأُ ٔی

 .ؿٛدتمؼیٓ ٔی خٛسدٜ ٚ صاٌشع ٔشتفـخٛد تٝ ػٝ لؼٕت اكّی یقٙی دؿت خٛصػتاٖ، صاٌشع چیٗ لشاس ٌشفتٝ وٝ

وٝ اص  یاػت. ٔجٕٛؿ ؿٛاٞذ یٗػشصٔ یٗدس ا یشیٙٝد یاستؼ یذٜپذ ،یٙی٘ـوٛچ یٔغّة اػت وٝ ص٘ذٌ یٗؿٛاٞذ ٘ـاٍ٘ش ا

-اص آ٘ىٝ تاػتاٖیـتش پ یّی( خیشداساٖ )فـاآٖ اػت وٝ ٌّٝ یتٍشػتاٖ خٛصػتاٖ تٝ دػت آٔذٜ حىاا یتاػتا٘ یٞأىاٖ

تٛاٖ تٝ ٞای التلادی فـایش اػتاٖ ٔیاص جّٕٝ فقاِیت ا٘ذ. جذا ٌـتٝ یوـاٚسص یٞاا٘ذ اص دٞىذٜوشدٜیؿٙاػاٖ تلٛس ٔ

%  31.11 یتغٛس وّ، ؿیالت ٚ پشٚسؽ عیٛس اؿاسٜ وشد. یداس یٞاتافتٝ یظٜتٝ ٚدػتی؛  دأذاسی، صسافت ٚ تاغذاسی، كٙایـ

ذ )ٔغاِقات ساٞثشدی أٛس تاؿیٔ یدػتیـ% اص كٙا1.13ٚ  ی% اص تخؾ صسافت ٚ تاغذاس3.83 ی،اص تخؾ دأذاس یشدسآٔذ فـا

ُ دس ادأٝ ٞای التلادی فـایش ٚ جغشافیای ٔحُ ص٘ذٌی آٟ٘ا، آب تقٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ فأ(. تا تٛجٝ تٝ فقاِیت5831فـایش، 

حیات، ٔٛجة ایجاد ؿشایظ خاف ص٘ذٌی آٟ٘ا ؿذٜ اػت. تا تٛجٝ تٝ ٔحذٚدیت آب دس ٔٙاعك فـایشی، آٟ٘ا اص ٌزؿتٝ دس 

ا٘ذ وٝ ٞایی ػقی دس رخیشٜ ٚ جٕـ آٚسی آب داؿتٝپی دػتیاتی تٝ آب، دػت تٝ اتتىاسات ٔختّفی صد٘ذ ٚ تا احذاث ػاصٜ

ٞای خٛسد. دس ػاَؿٛد. آحاس تقضی دیٍش ٘یض دس ٌٛؿٝ وٙاس اػتاٖ تٝ چـٓ ٔیٜ ٔیتقضی اص آٟ٘ا دس حاَ حاضش ٘یض اػتفاد

ٞای پی دس پی ٚ سٚ٘ذ سٚ تٝ سؿذ جٕقیت، ٘یاص تٝ آب افضایؾ یافتٝ اػت. دس پی آٖ، تىاسٌیشی اخیش تا ٚلٛؿ خـىؼاِی

 ٞای ٔشتثظ تا آب ٚ وـاٚسصی لشاس ٌشفتٝ اػت. ٞای اػتحلاَ آب ٔٛسد تٛجٝ ٔشدْ ٚ ػاصٔاٖسٚؽ

ٞای اػتحلاَ آب دس تٛاٖ دس دٚ ٔمیاع ػغٛح آتٍیش وٛچه ٚ تضسي تمؼیٓ وشد. سٚؽٞای ٔٛجٛد دس اػتاٖ سا ٔیپشٚطٜ

-تاؿذ. اص جّٕٝ سٚؽٞای پخؾ ػیالب، وـت سٚی تؼتش ٔؼیُ ٚ آب ا٘ثاسٞا ٔیػغٛح تضسي دس اػتاٖ فٕذتا ؿأُ پشٚطٜ
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ٞای وٛچه، اػتخشٞا ٚ ٞا، چاِٝای، تشاع تٙذی دس ؿیةٞای داخُ ٔضسفٝتٛاٖ تٝ ػیؼتٓٛح وٛچه ٘یض ٔیٞای ػغ

 ٌشدد.ٞای ٌفتٝ ؿذٜ اؿاسٜ ٔیٞا اؿاسٜ وشد. دس صیش تٝ ٔٛاسدی اص سٚؽٌٛساب

 

   

 

  نتایج و بحث

 

 های استحصال آب در استان روش

ٌیشی اص ا٘ٛاؿ جغشافیایی، الّیٕی ٚ طئٛٔٛسفِٛٛطی، ؿشایظ ٚ پتا٘ؼیُ تٟشٜاػتاٖ خٛصػتاٖ تٝ دِیُ ؿشایظ صٔیٗ ؿٙاػی، 

 ٞای اػتحلاَ آب سا داسد. ٔختّف سٚؽ

دس ٔٙاعك وٛٞؼتا٘ی اػتاٖ، ػاص٘ذٞای صٔیٗ ؿٙاػی ٔختّفی ٚجٛد داسد وٝ ٞشیه اص آٟ٘ا فّٕىشد ٔتفاٚتی دس ٔٛاجٟٝ تا 

آٚسی آب تاساٖ دس ٔٙاعك ٔختّف ٞای جٕـیش ٔی تاؿٙذ. یىی اص سٚؽٔٙاتـ آب داس٘ذ. تقضی ٘فٛرپزیش ٚ ٌشٚٞی ٘فٛر٘اپز

تٛاٖ سٚا٘اب تِٛیذی تش ایٗ ػغٛح وٝ داسای ؿیة تاؿذ. دس ایٗ سٚؽ ٔیای ٔیجٟت رخیشٜ آب اػتفادٜ اص ػغٛح كخشٜ

. دس ایٗ سٚؽ تا آٚسی ٚ رخیشٜ ٕ٘ٛدٔٙاػة ٚ ٘ؼثتا تذٖٚ دسص ٚ ؿىاف تاؿٙذ سا تشای ٔلاسف تقذی دس دسٖٚ ٔخاص٘ی جٕـ

تاؿذ ٚ ٘یاص آٚسی ؿذٜ داسای حذالُ سػٛب ٔیای دس تشاتش فشػایؾ ٚ تِٛیذ سػٛب، آب جٕـتٛجٝ تٝ اػتحىاْ ػغٛح كخشٜ

٘ـیٙی وٕتشی داسد. دس اػتاٖ خٛصػتاٖ تا تٛجٝ تٝ ٚجٛد ػاص٘ذٞای صٔیٗ ؿٙاػی تا داسا تٛدٖ ػغٛح تٝ فیّتشاػیٖٛ یا تٝ

ای ٔاػٝ ػٍٙی ٚ ػاص٘ذ آٞىی آػٕاسی تا تٛجٝ تٝ ؿیة ٚ ذ ػاص٘ذ آغاجاسی تا ػغٛح كخشٜای ٚ ؿیة ٔٙاػة ٔا٘ٙكخشٜ

ای اص ػاص٘ذ آغاجاسی تا ؿیة ( یه ػغح كخش5ٜتاؿذ. دس ؿىُ )ٔٛلقیت لشاسٌیشی لاتّیت تىاسٌیشی ایٗ سٚؽ ٕٔىٗ ٔی

ای ٚجٛد داسد. ٞش چٝ ؿیة ایٗ ٜوٙیذ وٝ أىاٖ احذاث یه ٔخضٖ رخیشٜ دس پاییٗ دػت ػغح كخشٔالیٓ سا ٔـاٞذٜ ٔی

 ػغٛح تیـتش تاؿذ، پتا٘ؼیُ جٕـ آٚسی آب تاساٖ تیـتش ٔی ؿٛد.

ٞا ٚ اساضی ؿیثذاس تؼیاسی وٝ دس ٔٙاعك ؿٕاِی اػتاٖ ٚجٛد داسد، احذاث تاغات دیٓ ٚ ایجاد ػغٛح آتٍیش تا تٛجٝ تٝ دأٙٝ

تٛاٖ اص وٕتشیٗ ٞا ٔیی ٕ٘ایذ. تا تىاسٌیشی ایٗ سٚؽتٛا٘ذ وٕه ؿایا٘ی تٝ وٕثٛد آب دس ٔٙاعك وٛٞؼتا٘ای ٔیدأٙٝ

 خان جٌّٛیشی وشدٜ ٚ وـاٚسصی سا سٚ٘ك تخـیذ. ای اص فشػایؾأىا٘ات، تیـتشیٗ اػتفادٜ سا تشد ٚ تا ایجاد تاغات دأٙٝ

ذاسی ٚجٛد تٟاس ؿٟشػتاٖ ا٘ذیىا، دس ٔٙاعك وته، ِّش ٚ پّی اساضی ؿیثٞای ؿٕاِی دؿت ؿیشیٗتقٙٛاٖ ٔخاَ دس لؼٕت

تاؿٙذ. تا تٛجٝ تٝ ایٙىٝ ؿغُ داسد وٝ تٝ فّت تشاوٓ وٓ دسختاٖ جٍّٙی دائٕاً دس خغش فشػایؾ ٚ تخشیة پٛؿؾ ٌیاٞی ٔی

تاؿذ، تٛػقٝ دسختاٖ ٔخٕش دس اساضی ؿیثذاس ٘مؾ ٔخثتی دس تٛػقٝ پایذاس خٛاٞذ اٞاِی ایٗ ٔٙغمٝ فٕذتا دأپشٚسی ٔی

 داؿت.
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 ماسه سنگ های آغاجاریای از (: سطوح صخره1ضكل)

 

 گتونذ  سربيطه -يذبپخص سيالب آب

ای دس پای استفافات ٌچؼاساٖ ٚ تختیاسی لشاس داسد. ایٗ افىٙٝػشتیـٝ دس یه ٔحیظ ٔخشٚط -تیذٔحذٚدٜ پخؾ ػیالب آب

غزیٝ ٞا، حفاؽت خان، تمٛیت پٛؿؾ ٌیاٞی ٚ توـاٚسصی تا ٞذف وٙتشَ ػیالبتٛػظ ٚصاست جٟاد  5831عشح دس ػاَ 

(. ایٗ عشح ٔٛجة افضایؾ پٛؿؾ ٌیاٞی دس ٔٙغمٝ ؿذٜ ٚ تٝ 5833ٞای صیشصٔیٙی تٝ اجشا دسآٔذ )ٔٛحذیاٖ، ٔلٙٛفی آب

 (.3ٌیشد )ؿىُٞای فـایش ٔٙغمٝ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٔیٔٙؾٛس چشای داْ
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 هسربيط آبيذ سيالب پخص(: پروژه 2ضكل )

 

  ایستگاه پخص سيالب جارمه

ِْٛ تا  آٖ تافت خانٚ  ٘یٕٝ خـه ی ٔٙغمٝ٘ٛؿ آب ٚ ٞٛا. ویّٛٔتشی ؿٟش ا٘ذیٕـه لشاس داسد 51اكّٝ دس فایٗ ایؼتٍاٜ 

دػت تغزیٝ ٗییاحذاث ایٗ ایؼتٍاٜ ػفشٜ آب صیشصٔیٙی پا . تاتاؿذ ٞىتاس ٔی 311ػیالب آٖ  فشكٝ پخؾاػت.  ػیّتی ِْٛ

ٕـه ٚ فشػایؾ خان حاكّخیض اساضی وـاٚسصی دػت وٝ تافج آتٍشفتٍی لؼٕتی اص ؿٟش ا٘ذییٗیدس پا یُخغش ػ ؿذٜ،

 (.8ؿذٜ ٚ تا تمٛیت سعٛتت خان پٛؿؾ ٔشتقی جٟت چشای دأٟای ٔٙغمٝ افضایؾ یافتٝ اػت )ؿىُ تشعشف  یذ،ٌشد ٔی

 
 انذیمطک جارمه برآبخوان سيالب پخص(: پروژه 3)ضكل
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 نتيجه گيری
 

ی اػتحلاَ آب ایٗ اػت وٝ دس ٌاْ اَٚ تٝ ٔیاٖ تٟشٜ تشداساٖ سفتٝ ٚ ٞاساٜ فّٕی ٚ كحیح، ٔقشفی، ؿٙاخت ٚ تٛػقٝ پشٚطٜ

ٞای ػٙتی ٚ دا٘ؾ تٛٔی یا ٔـاسوت ٔشدْ تٛاٖ تا تٛجٝ تٝ یافتٝٞا سا ؿٙاػایی وٙیٓ. دس ٘تیجٝ ٔیفالیك ٚ اػتقذادٞای آٖ

آب تٛػظ وـاٚسصاٖ ٚ  ٞای اػتحلاَٞا سا اجشا ٕ٘ٛد. دس ٔماْ ٔمایؼٝ تٝ احثات سػیذٜ اػت وٝ اجشای ػیؼتٓعشح

ٞای كٙفی ٘ؼثت تٝ ٔٛػؼات فٕٛٔی ٚ دِٚتی اص ٔٛفمیت تیـتشی تشخٛسداس اػت، ِزا عشح ا٘تخاب ؿذٜ ٔـاسوت ا٘جٕٗ

 (.5831ای تاؿذ وٝ ػاوٙیٗ ٔحّی ٘یض تتٛا٘ٙذ تٝ آػا٘ی آٖ سا اجشا ٕ٘ایٙذ )اٚیغ، تایذ تٝ ٌٛ٘ٝ

تشداساٖ ٚ افشاد ریٙفـ، آٔٛصؽ ٚ اسائٝ ٔغاِة، آٌاٞی دادٖ اص شٜٔٛاسدی ٕٞچٖٛ ٔـاسوت ٔشدٔی، پزیشؽ عشح اص ٘ؾش تٟ

تٛاٖ اص پیؾ ٘یاصٞای ٔٛفمیت دس ٔٙافـ ٚ ٔضایا، سفایت حمٛق ٔاِىیت ٚ اجاسٜ اساضی ٚ سفایت حماتٝ پاییٗ دػت سا ٔی

ب ٘یاصٔٙذ ٞای اػتحلاَ آٞای اػتحلاَ آب تاساٖ تشؿٕشد. تحمیمات ٔٙؾٓ ٚ فشاٌیش دس جٟت ٔذیشیت ػیؼتٓعشح

داؿتٗ اعالفات تٟتش ٚ تیـتش اص خلٛكیات الّیٕی، ٚضقیت خان، ٔحلٛالت تٛٔی ٚ ػاصٌاس ٚ فٛأُ التلادی ٚ اجتٕافی 

 (.5835اػت )تـشی، 

اص ٍ٘شؽ ٔذیشیتی دا٘ؾ تٛٔی ٔی تٛا٘ذ تٝ فٙٛاٖ اتضاسی ٟٔٓ دس تش٘أٝ سیضی تٛػقٝ ٚ ٔذیشیت ٔٙاتـ آتی تٝ واس ٌشفتٝ 

ٞا ػٙجیذٜ ؿٛد ٚ تٝ فٙٛاٖ یه اٍِٛی شٚست داسد دا٘ؾ تٛٔی دس ٘ماط ٔختّف جٕـ آٚسی ٚ واسایی آٖؿٛد. تٙاتشایٗ ض

 (.5833فّٕی ٔماتّٝ تا خـىؼاِی ٔذ ٘ؾش لشاس ٌیش٘ذ )چشْ صادٜ، 

 اوٖٙٛ ٚلت آٖ ا٘ذ.٘ـذٜ فشكٝ ایٗ ٚاسد تشداسأٖا ٞٙٛص تٝ ؿىُ دِٚتی اػت ٚ تٟشٜ وـٛس دس آب اػتحلاَ ٞایتٕاْ سٚؽ

. دادٜ ؿٛد تغییش یـذ،سا وٝ اص ٌزؿتٝ تٝ واس ٌشفتٝ ٔ آب اػتحلاَ ٞایسٚؽ ٚ ؿٛ٘ذ ایسػیذٜ وٝ ٔشدْ ٚاسد چٙیٗ فشكٝ

 تجٟیض ٞؼتٙذ، ٔشدْ وٝ تشداساٖتٟشٜ داسی، آتخیضداسی ٚ ٔشتـ ٞایتا اجشای عشح، ٚلتی وٝ ٔشدْ دس ایٗ فشكٝ ٚاسد ؿٛ٘ذ

تٝ  وٙٙذ. اِثتٝ تایذ تٛجٝ ٕ٘ٛد وٝ ٚسٚد ٔشدْ تٝ ایٗ فشكٝ ٔی تالؽ  آٖ تٔذیشی ٚ خٛد ٞایداسایی حفؼ تشای ٚ ؿذٜ

پزیشؽ چٙیٗ ٚاٌزاسی تٝ ٔشدْ  تشای دِٚتی ٞایدػتٍاٜ ٚ ٟ٘ادٞا دس ػاصی ؽشفیت تٝ وٝ ایٗ تشآٔٛصؽ، تغییش لاٖ٘ٛ ٚ ٟٔٓ

 ذدٞدادٖ یه حٛصٜ آتی تٝ ٔشدْ تذٖٚ تشسػی ٚ تفىش، ٔـىالت سا افضایؾ ٔی .٘یاص داسد

-یٗیدس پا یُخغش ػدس ٘تیجٝ وّی سٚؽ جٕـ آٚسی آب اص سٚؽ پخؾ ػیالب دس ایؼتٍاٜ ٞای ٔٛسد ٘ؾش تافج واٞؾ 

ٚ تمٛیت سعٛتت خان دس پٛؿؾ ٔشتقی جٟت چشای دأٟای  فشػایؾ خان حاكّخیض اساضی وـاٚسصی، جٌّٛیشی اص دػت

 .ٔٙغمٝ ؿذٜ اػت

ای ٔاػٝ ػٍٙی ٚ ػاص٘ذ آٞىی ٗ ؿٙاػی آغاجاسی تا ػغٛح كخشٜدس اػتاٖ خٛصػتاٖ تا تٛجٝ تٝ ٚجٛد ػاص٘ذٞای صٔی

تٛاٖ سٚا٘اب تِٛیذی تش ػغٛحی وٝ داسای ؿیة ٔٙاػة ٚ ٘ؼثتا تذٖٚ دسص ٚ ؿىاف تاؿٙذ سا تشای ٔلاسف تقذی آػٕاسی ٔی

ؾ ٚ تِٛیذ ای دس تشاتش فشػایآٚسی ٚ رخیشٜ ٕ٘ٛد. دس ایٗ سٚؽ تا تٛجٝ تٝ اػتحىاْ ػغٛح كخشٜدس دسٖٚ ٔخاص٘ی جٕـ

 ٘ـیٙی وٕتشی داسدتاؿذ ٚ ٘یاص تٝ فیّتشاػیٖٛ یا تٝآٚسی ؿذٜ داسای حذالُ سػٛب ٔیسػٛب، آب جٕـ

   
 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 منابع فارسي
 

، اػتحلاَ آب، اػتفادٜ اص دا٘ؾ تٛٔی تشای تأیٗ آب دس ٔٙاعك خـه، 5831اٚیغ، عیة، پشیٙض، دایتش، ٚ ٞاؿٓ، احٕذ، 

 3ف.37اد ٚ چىـی، تٟاسٜ، ا٘تـاسات جٟاد دا٘ـٍاٞی ٔـٟذ، تشجٕٝ: عثاعثایی یضدی، جٛ

. سٚؿٟای ػٙتی اػتحلاَ آب دس ػیؼتاٖ ٚ تّٛچؼتاٖ. اِٚیٗ ٕٞایؾ ّٔی ػأا٘ٝ 5835تـشی، ْ. واٚػی،ْ. دِفاسی، ف. 

 8ٞای ػغٛح آتٍیش تاساٖ.

اساٖ دس ؿٕاَ اػتاٖ ٌّؼتاٖ. . سٚؽ ٞای ػٙتی رخیشٜ آب ت5835پاسػایی، َ. كّثی، ْ. ٔفیذی خٛاجٝ، ا. آػیایی، ْ. 

 7اِٚیٗ ٕٞایؾ ّٔی ػأا٘ٝ ٞای ػغٛح آتٍیش تاساٖ.

ٞای رخیشٜ ٘ضٚالت آػٕا٘ی. ٌضاسؽ عشح تحمیماتی ٔشوض . تقییٗ ٔیضاٖ واسایی ٔتذاِٚتشیٗ ػیؼت5831ٓجٟاٖ تیغ، ْ. 

 3تحمیمات حفاؽت خان ٚ آتخیضداسی وـٛس.

آػٕا٘ی وٙتٛس فاسٚ ٚ پیتیًٙ ٚ ؿٙاخت تأحیش آٟ٘ا دس ٚضقیت پٛؿؾ  . تشسػی دٚ سٚؽ رخیشٜ ٘ضٚالت5835چاٚٚؿی، ع. 

 3ٌیاٞی. ٌضاسؽ عشح تحمیماتی دس ٔشوض تحمیمات حفاؽت خان ٚ آتخیضداسی وـٛس.

ٞای ػٙتی ٔذیشیت ٔٙاتـ آتی دس جٟت ٔماتّٝ تا . دا٘ؾ تٛٔی وـاٚسصی ٚ سٚؽ5833چشْ صادٜ، ْ. فتٛتی، ٜ. خؼشٚی، ب. 

 1یؾ ّٔی تحشاٖ آب دس وـاٚسصی ٚ ٔٙاتـ عثیقی.تحشاٖ خـىؼاِی، ٕٞا

 3ف.53واستشدی تٟشاٖ، -. جٕـ آٚسی آب تاساٖ، ا٘تـاسات ٔٛػؼٝ آٔٛصؽ فاِی فّٕی5831عٟٕاػثی، س. 

 ٘أٝ واسؿٙاػی اسؿذ، دا٘ـٍاٜ آسیضٚ٘ا، آٔشیىا.ٞای ػغحی ٚ فشػایؾ خان دس ایشاٖ. پایاٖ. سٚا٘اب5331لذٚػی، د. 

 . اداسٜ وُ أٛس فـایش اػتاٖ خٛصػتاٖ.5831ٛس فـایش. ٔغاِقات ساٞثشدی أ

. )ؿٕاَ غشب ٌتٛ٘ذ( ػشتیـٝ -آب تیذدؿت اسصیاتی تغزیٝ ٔلٙٛفی تا اػتفادٜ اص ٔذَ سیاضی دس . 5833ٔٛحذیاٖ، ؿ. 

 پایاٖ ٘أٝ واسؿٙاػی اسؿذ، دا٘ـٍاٜ ؿٟیذچٕشاٖ اٞٛاص.

 .ف 53 تٟشاٖ، واستشدی-فّٕی فاِی آٔٛصؽ ٛػؼٝٔ ا٘تـاسات تاساٖ، آب جٕقآٚسی . 5831 سٔضاٖ، عٟٕاػثی،

 ٚتّٛچؼتاٖ، ػیؼتاٖ اػتاٖ ٚخان آب دس ٔذیشیت ػٙتی سٚؿی خٛؿاب . 5831 فّی اكغش، دٞٛاسی، ٚ فّیشضا، سب،

 .ف8 یضد، آب، ٔٙاتـ ٔذیشیت ػٙتی تیٗ إِّّی دا٘ؾ ٕٞایؾ

 

 

 

 

 
 

 

 


