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 خشكسالي اخير و پيامدهاي آن بر منابع آب و كشاورزي حوزه زاينده رود
 

 محسن دهقاني، عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان
  mdehqani@gmail.com    7753804 تلفن 

 هان  عليرضا مامن پوش، عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصف
 

 چكيده
منابع آب و كاهش روز افزون كمي و كيفي آن به عنوان يكي از بزرگترين چالشهاي قرن مطرح                                 

 ميليارد متر مكعب مي باشد كه       120منابع آب قابل استحصال از ذخائر سطحي و زير زميني كشور حدود             .مي باشد   
اندمان مصرف آب در بخش كشاورزي پايين       ر. ميليارد متر مكعب آب در بخش كشاورزي مصرف ميشود          72حدود  

 .مي باشد و قسمت اعظم آب استحصالي در مزرعه و يا در مسير انتقال به مزرعه تلف ميگردد
 ميليون هكتار جزو اقليم خشك و نيمه خشك مي           105 درصد مساحت كشور معادل      65از طرفي حدود    

و مكان مي باشد و معموال با تغييرات زياد درجه              زمان   ،باشد كه داراي توزيع نامناسب بارندگي از نظر ميزان          
به همين دليل در مناطقي كه ميانگين بارش افت قابل مالحضه اي داشته باشد با كم آبي و                    .  حرارت همراه است  

 خشكسالي اخير در حوزه آبخيز زاينده رود است          ،از جمله اين دوره ها    .  پيامدهاي ناشي از خشكي مواجه هستيم     
 . درصد نسبت به ميانگين بلند مدت كاهش داشته است45ميانگين بارش حدود 1380لغايت  1378كه از سال 

 دام و محيط    ، منابع طبيعي  ، كشاورزي ،پديده خشكسالي اثرات نامطلوب و مخربي بر منابع آب و خاك            
 .زيست حوزه زاينده رود داشته است بطوريكه در چند دهه اخير بي سابقه بوده است

 5/27ي اين منطقه از حوزه نشان مي دهد كه در دوره خشكسالي بطور متوسط حدود     اطالعات آماري برا  
درصد از سطح زير كشت محصوالت كشاورزي كاهش يافته است در حالي كه براي شش محصول غالب بطور                      

خشكسالي باعث استفاده بي رويه از آبهاي زيرزميني نيز           .   درصد كاهش عملكرد نشان داده است       25/21متوسط  
در .  يده است بطوريكه افت سطح آب زير زميني در بعضي از مناطق تا ده متر و حتي بيشتر از آن رسيده است                     گرد

پيشنهاداتي  اين مقاله اثرات خشكسالي اخير بر منابع آب و كشاورزي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و                    
 .ارائه خواهد گرديد

 
  مقدمه-1

 رخدادهاي طبيعي جهان بطور متناوب در طول زمان اتفاق مي افتد كه اثرات آن               پديده خشكسالي به عنوان يكي از     
در كشورهاي فقير و در حال توسعه بسيار گسترده، عميق و زيانبار بوده و خسارتهاي جبران ناپذيري را برجامعه انساني،                            

 .حيواني، گياهي و محيط زيست وارد مي كند

عريف خاص دارد ولي تعريف كلي و عمومي آن عبارتست از                   خشكسالي از ديدگاه دانشمندان هر رشته ت          
خشكي و خشكسالي به عنوان يك        .دوره هايي كه بارش نسبت به ميانگين بلندمدت آن كاهش قابل توجهي داشته باشد                  

 كه  واقعيت انكار ناپذير در همة اقليم ها ممكن است اتفاق بيفتد ولي اثرات آن در مناطق خشك و نيمه خشك از جمله ايران                       
 درصد از مساحت آن را تحت الشعاع قرار داده است، مشهودتر بوده و              82بر روي كمربند خشكي جهاني قرار داشته و حدود          
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بايد اذعان داشت كه پديدة خشكسالي در مقايسه با ساير بالياي طبيعي مثل زلزله، سيل و                    .  پيامدهاي آن فراگيرتر مي باشد     
 سهم را به خود اختصاص داده است چرا كه اثرات آن از زمان خشكسالي شروع و تا بعد                    غيره در ايران از نظر هزينه بيشترين      

 .از اتمام خشكسالي پيامدهاي آن بر پيكره جامعه بصورت مستقيم و غير مستقيم نمايان است

اي  ميليمتر در سال جزء استانه      120 ميليون هكتار و ميانگين بارش حدود         6/10استان اصفهان با وسعتي در حدود        
 نسبت به ميانگين بلند مدت آن از كاهش نسبي           1378-80ميانگين بارش در سالهاي     .  خشك و نيمه خشك كشور مي باشد       

اين ميزان كاهش بارندگي در استان باعث ايجاد اختالل در چرخه توليد                    ).  1(  درصد برخوردار بوده است      45حدود  
بط با اين قشر از جمله حمل و نقل، بازرگاني، افزايش مهاجرت              كشاورزي، دامپروري، شيالت و به دنبال آن فعاليتهاي مرت          

حتي مشاهده گرديد كه در بعضي روستاها براي آب شرب نيز                  .  روستائيان به شهرها، افزايش بيكاري و غيره گرديد            
 .محدوديت وجود داشت و با تانكر آب را منتقل و خريداري مي كردند

ن بخشي از خسارتهاي ناشي از خشكسالي و كنترل آن ستاد بحران را               در اين راستا دولت به  منظور كمك و جبرا         
اما اين مديريت   .  تشكيل داده و با كمكهاي مالي نه چندان كافي بعنوان وام از طريق بانكها سعي در مقابله با اين بحران برآمد                      

رفته در انتخاب مديريت ريسك از      هر چند با تالش بي وقفه انجام گردد به نظر مي رسد در مقابل تجربه موفق كشورهاي پيش                 
 درصد مساحت كره    36از طرف ديگر مهمترين مسئله مناطق خشك و نيمه خشك دنيا كه              .  كارآيي كمتري برخوردار است   

در اين مناطق كمبود آب باعث گرديده كه كشورها بنا به سياست خود              .  زمين را تشكيل مي دهد محدوديت منابع آب است         
 .ز اين ماية حيات برنامه ريزي منظم،دقيق و خاص داشته و در جهت نيل به اهداف خود اهتمام ورزندبراي حداكثر بهره وري ا

محدوديت كيفي و كمي منابع آب در استان اصفهان نيز مهمترين عامل محدود كننده توسعه فعاليتهاي كشاورزي،                  
و مكان توزيع خوبي ندارد و اصلي ترين منبع         بارندگي در اين حوزه از لحاظ مقدار و زمان            .  دامپروري،شيالت و غيره است   

سر چشمه رودخانه زاينده رود ذخائر برف و باران كوههاي زردكوه بختياري است             .  آب اين حوزه، رودخانه زاينده رود است     
 كوهرنگ و پس از طي مسافتي در استان چهار محال بختياري در پشت سد زاينده رود جمع آوري  2 و 1كه از طريق تونل هاي     

بيشترين جمعيت  .  در رودخانه رها مي شود    ....  و در طول سال از دخائر آن به منظور استفاده در كشاورزي، صنعت و شرب و                  
 ميليون متر مكعب، آب      1500اين سد با ظرفيت حدود        ).  6(ساكن اين حوزه نيز در اطراف رودخانه زاينده رود مي باشد              

گفته مي شود كه زاينده رود     .  متهاي مركزي حوزه زاينده رود تأمين مي كند      هكتار اراضي واقع در قس    150000آبياري را براي    
بنابراين مديريت سد و رودخانه زاينده رود          .  قلب استان اصفهان بوده و حيات زاينده رود وابسته به تأمين آب آن دارد                   

 .مخصوصاً در دوران خشكي و خشكسالي از اهميت ويژه اي برخورداراست
 

 :مواد و روشها
 منظور بررسي تأثير پديده خشكسالي اخير در استان اصفهان بر منابع آب و خاك و توليدات كشاورزي و باغي از                    به 

آمار ارائه شده توسط سازمان كشاورزي استان اصفهان در ارتباط با سطح زيركشت محصوالت مختلف و عملكرد آنها در                       
نين آمار بارندگي آن سالها استفاده گرديده و با هم مقايسه           شهرهاي مختلف حوزه در سالهاي خشكسالي و قبل از آن و همچ           

همچنين سعي مي گردد رابطه بين كاهش تأمين آب در بخش كشاورزي و تأثير آن بر كشاورزي اعم از سطح                        .  مي گردند 
قبل و  زير كشت و عملكرد بررسي و سپس در آخر پيشنهادات در رابطه با راهكارهاي مؤثر در زمانهاي خشكي و خشكسالي                      

 .بعد از آن ارائه گردد
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 :جمع بندي و نتيجه گيري 
معموالً پس از هر خشكسالي سعي مي گردد از زواياي مختلف اين پديده را بررسي كرده و با شناخت دقيق و                            

 .مدبرانه راهكارهاي كاهش خسارت هاي احتمالي آينده را يافته و به بصورت برنامه هاي هدفمند ارائه و تدوين نمود

 حوزه آبريز زاينده رود نيز از اين امر مستثني نبوده و در اين نوشتار سعي مي گردد گوشه اي                   1378  -1381سالي سالهاي   خشك
 .از پيامدهاي آن هر چند مختصر بيان گردد

نمودار شماره  .  در سالهاي خشكسالي آمار بارندگي براي همه مناطق حوزه آبريز كاهش قابل مالحظه اي را نشان مي دهد                       
همانطوري كه از نمودار مالحظه     .   را نشان مي دهد    1382 تا   1376يك آمار بارندگي ايستگاه ازن سنجي اصفهان از سالهاي           

 ميليمتر مي باشد و 7/40 برابر 1378 به بعد بارندگي كاهش يافته و حداقل ميزان بارندگي مربوط به سال     1376مي شود از سال     
 .شي را نشان مي دهداز آن سال به بعد بارندگي روند افزاي

 1382 تا 1376  آمار بارندگي ايستگاه ازن سنجي اصفهان از سالهاي -1                      نمودار شماره 

از آنجايي كه ذخيره آب سد و رهاسازي آب جهت كشت و كار در اين حوزه به بارندگي وابسته است، كاهش بارندگي در                        
 حجم آب ورودي    2نمودار شماره   .  مستقيم تاثيرگذار بوده و اثرات خود را نشان داده است         اين سالها نيز در اين رابطه به طور         

 . سال را نشان مي دهد10و خروجي سالهاي خشكسالي و ميانگين 

  سال10 حجم آب ورودي و خروجي سالهاي خشكسالي و ميانگين - 2                                   نمودار شماره 
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 درصد نسبت به متوسط سال      42و  52،  53 به ترتيب   1380و1379 ، 1378هد كه حجم آب ورودي در سالهاي        نتايج نشان مي د  
 درصد كاهش داشته    5/36و  71 ،   88قبل از خشكسالي كاهش داشته است و در همان سالها حجم آب خروجي نيز به ترتيب                  

 و به عبارتي غير كارشناسي و شايد به داليل          مقدار آب خروجي از سد در سال اول و دوم خشكسالي زيادتر از ورودي             .  است
 ).8(سياسي بوده و خود اين موضوع به  تنهايي مي تواند عواقب خشكسالي در سالهاي بعد را تشديد كند

آيا كمبود آب به تنهايي موجب كاهش          .  طبيعي است كه از مهترين پيامدهاي خشكسالي كاهش توليد و عملكرد است                
تخاذ سياستهاي استفاده از آب توسط كشاورزان در عمليات كشاورزي در اين ايام باعث كاهش                  عملكرد گرديده يا اينكه ا     
 عملكرد گرديده است؟

با بررسي كلي  نتايج عملكرد در نقاط مختلف حوزه زاينده رود در اولين نگاه متوجه مي گرديدم كه بيشترين خسارت                             
ود است كه باغات اين نواحي توسط قنات و چاهها آبياري مي شده              مربوط به باغهاي ميوه در اطراف و حاشيه حوزه زاينده ر          

 .كه در ايام خشكسالي متأسفانه بسيار كم آب و تقريباً خشك بودند

زيرا دبي قنات ها به يك سوم و حتي كمتر كاهش يافته و در               .  زمينهاي آبياري شده با قنات متحمل بيشترين خسارت شدند          
 ساعت در روز فقط چند ساعت با دبي بسيار كم مورد             24ك شده و بقيه نيز به جاي        بعضي روستاها حدود نصف چاهها خش     

در اين مناطق بسياري از باغات ميوه خشك گرديده و از بين رفت اما باغاتي كه در مسير رودخانه و                     .  استفاده قرار مي گرفت   
ار محصوالت زراعي و كاهش      در حاشيه آن قرار داشت كمتر خسارت ديد و بيشترين خسارت متوجه كاهش كشت و ك                    

قسمتهايي از حوزه مثل نجف آباد و شهرضا كه منبع تأمين آب آنها بيشتر به قنات و چشمه ها متكي بود                     .  عملكرد آنها گرديد  
ولي نواحي ديگري مثل منطقه برخوار به علت استفاده از چاههاي              )   درصد 30حدود  (  خسارتهاي بيشتري را متحمل شدند     

اطالعات آماري  .  كانال بصورت محدود و مازاد  كاهش كمتري در سطح كشت و كار مشاهده گرديد               عميق و دريافت آب     
كليه شهرستانهاي استان و در واقع در حوزه آبريز زاينده رود كامل نبوده ولي براي نواحي مركزي و غالب حوزه كه آمار                           

 ).3(كاملي وجود داشت از آنها استفاده گرديد

 .زير كشت چند ناحيه در حوزه زاينده رود ، قبل و سال پيك خشكسالي را نشان مي دهد  سطح 3نمودار  شماره 

   سطح زير كشت نواحي مركزي حوزه زاينده رود در قبل و سال آخر خشكسالي-3                   نمودار 
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سطح زير كشت در    براساس اين نمودار كاهش سطح زير كشت در همين نواحي محاسبه شد و نتايج نشان داد كه كاهش                        
 5/11،  19 ، 36 ، 61،  43،  5/45،  54اصفهان، فالورجان، نجف آباد، شهرضا، مباركه، خميني شهر ، برخوار و لنجان به ترتيب                  

 . درصد مي باشد38

پديده خشكسالي باعث كاهش سطح زير كشت همه محصوالت گرديده است ولي قسمتهايي از باغهاي باال دست حوزه و                      
 . استثناء بوده و كشاورزان با كم آبياري تا حدودي بقاء آنرا حفظ نمودنددر مسير رودخانه

همچنين نمودار  .   سطح زير كشت محصوالت اصلي در سال قبل و سال پيك خشكسالي را نشان مي دهد                   -4نمودار شماره   
 . تفاوت عملكرد محصوالت مهم را در  اين سالها نشان مي دهد-5شماره 

                     
 

   سطح زير كشت محصوالت اصلي در سال قبل و سال پيك خشكسالي-4                      نمودار شماره 

   تفاوت عملكرد محصوالت مهم در سال قبل و سال پيك خشكسالي-5                   نمودار شماره   
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كاهش يافته كه كاهش عملكرد مربوط به        نمودار فوق نشان مي دهد كه عملكرد گندم، جو، برنج ، ذرت ، خربزه و يونجه                   
 .گندم ،باغات و جو بيشتر بوده ولي عملكرد طالبي، گرمك و هندوانه مقداري افزايش يافته است

نكته جالب كاهش مشهود و واضح از اين بررسي اينكه تأمين آب آبياري توسط كانالهاي آبياري و افزايش استفاده از آبهاي                      
ش سطح زير كشت از سوي ديگر مقداري از كاهش عملكرد در واحد سطح را جبران كرده                  زير زميني از يك طرف و كاه      

در سالهاي بحران خشكسالي سطح آب زير زميني در حوزه زاينده رود افت شديدي داشته بطوريكه در بعضي از مناطق          .  است
زيادي اتفاق مي افتاد به عنوان مثال       كه اين كاهش مي بايست در سالهاي       .   متري در سال رسيده است     10افت سطح ايستابي تا     

 . سطح ايستابي در يك چاه در منطقه نكوآباد را نشان مي دهد6نمودار شماره 

  سطح ايستابي در يك چاه در منطقه نكوآباد- 6                                    نمودار    

ي و نيازها خوب مديريت نشده است البته در سال           اولين نتيجه گيري از مطالب فوق اينكه حجم آب ورودي به سد و خروج              
آخر خشكسالي مقدار خروجي از سد كمتر از ورودي بوده ولي به علت اينكه ذخيره آب در اثر رها سازي سالهاي قبل به                            

 .نسبت ورودي بيشتر بوده است باز هم نتوانست اثرات آنرا جبران كند

كاهش توليد عملكرد خيلي كمتر از حد انتظار بوده بدست آمد و اين همانگونه كه مالحظه گرديد كاهش سطح زير كشت و        
ناشي از مديريت توزيع در شبكه هاي آبياري در استفاده بهتر از كاربرد آب و اختصاص آن به اراضي تسطيح شده و كشتهاي                       

ي رويه و غير اصولي از      از طرفي استفاده ب   .  الگويي و يكپارچه و كاهش كشت گياهان با مصرف زياد آب مثل برنج مي باشد               
منابع آب زير زميني و افت شديد و تأسف بار آن كه مي توانست در سالهاي زيادي كه آبهاي سطحي جوابگوي آبياري                            

به حدي كه شايد به جرأت بتوان گفت منابع آب زيرزميني            .  نباشد به عنوان مكمل از آن بهره جست، به يكباره كاهش يافت           
 . بايست استفاده مي شد در اين چند سال بهره برداري گرديدكه به اندازة نيم قرن مي 

به هر حال پديده خشكسالي در هر كشوري با توجه به شرايط خاص خود نياز به مديريت دارد چرا كه عالوه بر مسائل                                
ات خشكي و   بر همين اساس مطالع   .  اجتماعي، اقليمي، فرهنگي و مسائل سياسي نيز در برنامة ريزي آن كشور دخيل مي باشند              

خشكسالي در يك كشور با كشورهاي ديگر كامالً منطبق نبوده ولي مي توان از مطالعات ديگر كشورها نكات مثبت و                             
به عنوان مثال در مركز تايلند يك رشد قابل مالحظه در سطح زير كشت عليرغم                  .  تجربيات مفيد را آموخته و به كار بست        

 و در ازبكستان مقدار آب بطور متوسط از          90همچنين در دهه    ).  7(ق افتاد كاهش تأمين آب براي آن در فصول خشك اتفا         
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 متر مكعب در هكتار كاهش يافته است بدون اينكه اين كاهش تأثير معني داري بر توليد محصوالت زراعي                   13000 به   17000
ب را مي توان تا يك سوم        نتايج يك تحقيق در چين نشان داد كه با صرفه جويي در آبياري برنج مصرف آ                 ).  4(داشته باشد 

علت آن به يادگيري    .  كاهش داد كه متناظر با آن انرژي براي آبياري هم كاهش مي يابد و اقتصاد منطقه اي گسترش مي يابد                   
و بكارگيري كشاورزان به مصرف آب كمتر، استفاده متناوب از منابع آب زيرزميني و منابع آب سطحي ذخيره شده در سدها                   

 ). 5( از آب و جريانهاي برگشتي از شبكه هاي آبياري توسط پمپاژ مي باشدو همچنين استفاده

 درصد كاهش دادند در صورتيكه سطح زير        64همچنين در پروژه هاي ديگر در همان منطقه در طول سه دهه تأمين آب را تا                 
خشكسالي .  اده گرديد  درصد كاهش يافت و اين زماني ميسر شد كه از آب زهكشي به ميزان آب مجدد استف                  32كشت فقط   

در هندوستان، نيز باعث كاهش سطح        )  Gujarat, Tminadu, Andhra parodesh Rajasthes (اخير ، ايالتهاي   
 درصد  90 درصد و حدود     33در اين دوره ميزان بارندگي      .   درصد چاهها خشك گرديد    90 متر در سال و حدود       1-3ايستابي  

 ميليون هكتار اراضي    53/21 درصد كمتر از متوسط ده سال قبل بوده و           33گي  در اين دوره ميزان بارند    .  چاهها خشك گرديد  
 ).2( درصد كل مناطق جغرافيايي آسيب ديدند56كشت نگرديده است و به  طور كلي 

 .در رابطه با اين موضوع راهكارها و پيشنهاداتي به نظر مي رسد كه در زير اشاره مي گردد

ائز اهميت باشد كه به كشاورزي هم همانند صنعت بها داده و اگر باور دارند كشاورزان                اين موضوع بايد براي سياستگذاران ج     
مي توانند خود را با مسئله كم آبي در طوالني مدت وفق دهند بايد به همان نسبت به آب تحويلي به بخش صنعت نيز حساس                          

ي به علت بدتر شدن وضعيت آبهاي           همچنين از لحاظ مسائل زيست محيط        .  بوده و براي آن راهكارهاي مناسب بيابند          
زيرزميني از لحاظ كميت و كيفيت و افزايش روز افزون چاههاي حوزه آبريز كه بسياري از آنها غير قانوني و بدون اخذ                             

 .مجوز مي باشد و كف شكني چاهها نيز به عنوان تهديد جدي براي جامعه و آينده اين استان چاره اي انديشيده شود

 و برداشت مديران از تأمين و تقاضاي آب در حوزه بسيار مهم بوده و بايد در راستاي بهينه سازي                          در اين خصوص درك   
 . مصرف آب باشد و راههاي استفاده از آبهاي سطحي، زير زميني و آبهاي محدود و زهكشي را بررسي نمايد

كشاورزان در مناطق خشك و     .  يستاز نكات قابل ذكر آنكه بدانيم عادتهاي كشاورزان در كشت زمينهاي تحت آبياري چ                
الگوي كشت آنها را بدانيم تا بتوانيم        .  نيمه خشك ار روشهاي ابداعي و بومي خود در مصرف آب صرفه جويي مي كنند                  

 .شيوه مناسب بهينه در زمانهاي عادي و تغيير الگوهاي كشت و آبياري در زمانهاي كم آبي و خشكي را ارائه نمائيم

ب تحويلي به كشاورزان براساس نياز واقعي محصوالت كشت شده و براساس الگوي مناسب و بهينه ،                  توجه جدي به ميزان آ    
 و داخل مزرعه و پوشش انهار، ترويج فرهنگ كم آبياري           4 و   3كاهش تلفات انتقال آب تا مزرعه با احداث كانالهاي درجه           

ازي اراضي كشاورزي، جايگزين نمودن      و صرفه جويي در مصرف آب و تسطيح اراضي و در صورت امكان يكپارچه س                   
محصوالت كم مصرف به آب آبياري با محصوالت پر مصرف، توزيع بذور واريته هاي مقاوم گياهي گواهي شده به                              
كشاورزان، اجراي بيمه محصوالت كشاروزي، كاشت گياهان دارويي و درختچه هايي كه به خشكي حساس نيستند و كاشت                  

ري و كم آبي، توسعه روشهاي آبياري تحت فشار و ذخيره رواناب و آبهاي مازاد ذخيره سدها                 گونه هاي گياهي متحمل به شو    
عالوه بر اين دولت بايد      .  به طرف دشتها و چاله هاي بزرگ جهت ذخيره و تقويت آب هاي زير زميني ضروري مي باشد                     

واقع خشكسالي به كشاورزان و       ميان مدت و بلند مدت در م          تمهيداتي جهت پرداخت وامهاي بال عوض، كوتاه مدت،           
باال در ايام      با ريسك خسارت ديدگان ناشي از اين پديده بينديشند و راههاي متنوع امرار معاش در مناطق خشك و و                           

تقويت تشكلهاي مردمي آب بران و آموزش و ترويج روشهاي بهره برداري و موثر و كار آمد از                  .  خشكسالي را آموزش دهد   
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 مديريت هاي   ،در مواقع خشكسالي نياز به توزيع خدمات امداد رساني و پشتيباني منطبق با نياز محل              .   بود منابع نيز مفيد خواهد   
در .  تغذيه و بهداشت مردم و مخصوصاً زنان ضروري است         ،   مراقبت از كودكان     ،آب آشاميدني ،  خاص جهت بهداشت دام     

ان خشكي وحتي زمانهاي عادي به علت متناسب نبودن           پايان قابل ذكر است كه بهره وري آب در حوزه زاينده رود در زم                
عدم ،    4و3 بهره برداري ناقص از شبكه هاي آبياري بدون كانال هاي درجه              ،حجم آب توزيع شده با نياز آب واقعي مزرعه           

 انجام  امكان برنامه ريزي واقعي به دليل موجود نبودن آمار الزامي و كشت عدم اجراي دستور العمل كم آبياري موثر عدم                        
تحقيقات محلي به منظور تعيين حد بهينه عوامل و نهاده اي موثر كه در توليد كشاورزي پايين مي باشد كه بايد موارد مطرح                         

 .شده به نحو مطلوب بررسي و راهكارهاي مناسب كه در قسمت پيشنهادات هم آمده است اجرا گردد
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