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 چکیذُ

تشذٍى ؿشه آتخدشضداسي يىشي اص      ٍيظُ دس تخشؾ وـشاٍسصي اػش      ي التصادي ايشاى، تِ ووثَد آب يىي اص تٌگٌاّاي تَػعِ

تْشُ تشداسي تْدٌِ اص ايشي هٌشاتع    آب، خان، پَؿؾ گداّي، تاؿذ وِ تِ هذيشي  جاهع هٌاتع ّاي عوذُ ٍ صيشتٌايي هي  فعالدّ

عولىششد الشذاهاو ٍ تشذٍيي     ّشاي آتخدشضداسي تشِ هٌ شَس ت ضيشِ ٍ ت لدش        پشداصد  اسصياتي طشش   اصلي هي ي ٍ حفظ ػشهايِ

 83ّىتشاس دس   68/8886ي آتخدشض ولؼشتاى تشا هؼشاح       حَصُ واسّاي اصَلي يىي اص ًداصّاي اػاػي دسايي صهدٌِ اػ   ساُ

اي، صيؼتي ٍ هذيشيتي( اً ام ؿشذُ اػش   جْش      عولداو آتخدضداسي )ػاصُ ،دس ايي حَضِص لشاس داسد  ودلَهتشي غشب ؿدشا

 يّا ه   چاُ دديتا اػتفادُ اص عولداو ص شايي ٍ تعّاي هٌطمِ،  ي آب چاُتشسػي تأثدش عولداو آتخدضداسي تش تغددشاو ووّ

 ًَػشاًاو  هاّاًِ طَس تِ ،(0863 – 0830ػال ) 2 ياب ٍ طحلمِ چاُ دس آتخَاى دؿ  ولؼتاى اًتخ 01تعذاد  ي،تشداس تْشُ

 يحلمِ چاُ، سًٍشذ ولش   6دس ًتايج ًـاى داد وِ  ؿذ  دشيگ اًذاصُ يابتا اػتفادُ اص دػتگاُ عوك  يشصهدٌيآب ص ي ػفشُ ػطح

تاال آهذى ػشطح ػشفشُ    دـتشييت  دٌّذ صعَدي سا ًـاى هي يسًٍذ ي،تشسػ ي دٍ ػالِ ي ًَػاًاو ػطح ػفشُ دس طَل دٍسُ

تشِ تٌشذ خشاوي ولؼشتاى، دس وٌشاس       يچاُ عالٍُ تش ًضديىش  ييا .اػ  0831ٍ هشتَط تِ هاُ اػفٌذ  W4هشتَط تِ چاُ ؿواسُ 

ي  ًـاًذٌّذُ ،اي يِدس تٌذ خاوي تغز دالبػ ي دشُسخذاد ٍ رخ ،يتاسًذگ يّا دادُ ياصلي ًدض ٍالع ؿذُ اػ   تشسػ ي آتشاِّ

  تاؿذ هياي تاالدػ   ي عولداو ػاصُ ا دس ًتد ِّ افضايؾ ػطح آب چاُ

 ، ولؼتاى  ػطح ايؼتاتيي آتخدض،  آتخَاى، آب صيشصهدٌي، اػتاى فاسع، حَصُّای کلیذی:  ٍاشُ

 

 هقذهِ -الف

آب، خشان، پَؿشؾ گدشاّي،     تاؿذ وِ تِ هذيشي  جاهع هٌاتع ّاي عوذُ ٍ صيشتٌايي هي  تذٍى ؿه آتخدضداسي يىي اص فعالدّ

پشداصد  اص آً ايي وِ الذاهاو آتخدشضداسي دس ػشطح گؼشتشدُ دس     اصلي هي ي تشداسي تْدٌِ اص ايي هٌاتع ٍ حفظ ػشهايِتْشُ 

ي اص ًتايج الذاهاو تِ عو  آهذُ ًدض چٌذاى هَسدتَجشِ ًثشَدُ ٍ   سٍ اسصياتي ووّ يتاؿذ اص اي طَالًي ًوي ي وـَس داساي ػاتمِ

 ،خـشه  دوِآب ٍ ووثَد آب دس هٌاطك خـه ٍ ً  دّتا تَجِ تِ اّوّ ًـذُ اػ  ّاي هـخصي ًدض تِ ايي هٌ َس اسائِ  سٍؽ

 دشذا پ دـشتشي ًوشَد ت  ،عولىشد الذاهاو ٍ تشذٍيي ساّىاسّشاي اصشَلي    ّاي آتخدضداسي تِ هٌ َس ت ضيِ ٍ ت لد  اسصياتي طش 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
اص آب هشَسد   دـشتشي تخشؾ ت  ديهأٍ ت ػاصي دشُّا، اهىاى رخ ؿذُ دس حَضِ تدٌي دؾپ دضداسيآتخ داوه وَعِ عول  وٌذ يه

  وشدسا فشاّن خَاّذ  يصساع داصً

ي  ( وِ يه هٌثع طثدعي جْ  رخدششُ 2112ّاي صيشصهدٌي ٍالع ؿذُ اػ  )تاٍس ،  ّاي ؿدشيي جْاى دس آتخَاى % اص آب36

(  دس 2118 تاؿشذ )ه وشذًدا ٍ وشَثش،    ّاي صيشصهدٌي هي ّاي ؿدشيي لات  اػتفادُ جضء آب % اص آب81تاؿذ  دس ايشاى  آب هي

  ياًگ(  چا2112صيادي اً ام ؿذُ اػ  )اػىٌلَى ٍ ّوىاساى،  دماوت م هدٌيّاي صيشص تعددي همذاس تغزيِ تِ ػفشُ ي صهدٌِ

ّشاي   ّشاي ت وعشي دس يىشي اص حشَصُ     ي حاص  اص تاساى صهدٌي ٍ تأثدش تغزيِ ( استثاط تدي ػطح آب صيش2112ٍ ّوىاساًؾ )

ؿًَذ،  ي آتخدض گؼتشدُ هي ّايي وِ تشسٍي ػطح حَصُ ُ ٍ دس ًْاي  اظْاس داؿتِ، تاسًذگيآتخدض وـَس تايَاى سا تَصدف وشد

( دس ت مدماو خشَد ساُ   2112ٍّوىاساًؾ )  يَاصاًذ  آ ّاي صيشصهدٌي تأثدشگزاؿتِ آب طحّا سا تغزيِ ًوَدُ ٍ سٍي ػ آتخَاى

تششيي سٍؽ تششاي    تاؿذ، تْتششيي ٍ تشا دلش     تشي هيّاي پدضٍه ػطح آب دس چاُ يّا ي هـاّذُ ح  الگَسيتوي سا وِ تش پايِ

  ِ ّشاي   ػشدالب  ي (، تشا اػشتفادُ اص تشذُ   0868لْشاسي ٍ پشاووشٍس )   اًشذ   تعددي پاساهتشّاي آتخَاى ٍ ػاختواى هٌطمشِ داًؼشت

ِ     گدشي ؿذُ دس دؿ  گشتايگاى ٍ آهاسّاي ػطح آب صيشصهدٌي، ٍضعد  چاُ اًذاصُ ّشاي   ّاي پدضٍهتشش داخش  ٍ خشاسا ػشاهاً

تشداؿش    ذال ّاي پدضٍهتش، ّشگاُ ٍلايعي اص ػد  وِ تا ح اًذوِ دس تواهي چاُ ػدالب سا تشسػي ًوَدُ ٍ ًتد ِ گشفتِ پخؾ

هشاُ پشغ اص سٍاى گـشتي ػشدالب، سًٍشذ تغددششاو        8ون تا  صهاى تَدُ تشسػي ؿَد، دػ  ّاي آتاى تا تْوي( ّن اص ػفشُ )هاُ

، اتتذا سًٍذ تغددششاو  0861تا  0820ّاي  ّاي پدضٍهتشي ػال ّاي چاُ دادُػطح آب ػفشُ افضايـي اػ   ايـاى تا تَجِ تِ 

يشاتي تشػشدن    ًگاس )ّدذسٍگشاف( آب صيشصهدٌي دؿ  سا تِ ووه هداى ًوَدُ ٍ ػوغ آب شسػيّاي پدضٍهتشي سا ت ػاالًِ چاُ

تششداسي واّـشي اػش       ي تْشُّا وشدًذ  ًتايج حاصلِ ًـاى دادًذ وِ سًٍذ عوَهي ػطح آب ػفشُ تِ عل  اصدياد تعذاد چاُ

حَضِ آصاد تش( تَػط گلشًگ دس ػشال   يشآتخدض ػذ وشا )ص ي ٍ اسصياتي ًتايج عولداو آتخدضداسي اً ام ؿذُ دس حَصُ يتشسػ

ِ  دضداسيآتخ داووِ عول دّذ يطش  ًـاى ه يجاً ام گشف   ًتا 0826  يًمشؾ هشرثش   ي،هشَسد تشسػش   ي اً ام ؿذُ دس هٌطمش

دسصذ اص عولداو آتخدضداسي پدـٌْادي دس هطالعاو تشَجدْي ش    21هٌطمِ داؿتِ اػ   حذٍد  يذّدسواّؾ سٍاًاب ٍ سػَت

دس  دًَيگشات  يػشذّا  يياػ   ضوٌاً عولىشد عولداو هىاًدىي آتخدضداسي خَب تَدُ ٍ واسآ دذُاجشا سػ ي اجشايي تِ هشحلِ

 دش  اص هَفم هٌاػشة، دلد   عذم حفاظ  ٍ ًگْشذاسي   تِ يػاصُ ّا  تْتش تَدُ اػ   ساًذهاى عولداو تدَلَطيى يشتا ػا يؼِهما

 تشخَسداس اػ    يووتش

اص  يىي داخـه دً دوِدس هٌاطك خـه ٍ ً يشصهدٌيهٌاتع آب ص يظٍُ وِ ووثَد هٌاتع آب تِ دّذ يهٌاتع اٍالً ًـاى ه يتشسػ

پاػش    يهَسد تَجشِ لششاس گشفتشِ اػش  ٍلش      يهَضَع تا حذٍد ييا يشاىدس ا داً،جَاهع اػ   ثاً يهْن اهشٍص ٍ آت يّا چالؾ
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 دشضداسي آتخ دشاو عول يشاتي اػشاع اسص  يشي تش ا اػ   يتِ لَو خَد تال دـتشاو تدمتِ ت م داصتِ هؼالِ دادُ ًـذُ ٍ ً يسٍؿٌ

ِ   يط هٌاػشث يعولىشد آى، ؿشا يجاص ًتا ييدٍسًوا ي ٍ اسائِ دكهَسد ت م دضآتخ يّا اً ام ؿذُ دس حَصُ  يشضي س سا جْش  تشًاهش

 حَضِ لشاس خَاّذ داد  ػاصاى دنٍ تصو يشاىهذ داسهذو دس اخت تلٌذ

 ّا هَاد ٍ رٍغ -ب

 88/8818322طَل ؿششلي ٍ   83/826120تا  81/808820ّىتاس دسهختصاو  68/8886ي آتخدض ولؼتاى تا هؼاح   حَصُ

ػٌ ي تشِ حَضشِ )ولؼشتاى(،      تاساىتشيي ايؼتگاُ  ػالِ تاسؽ ًضديه 22عشض ؿوالي لشاس داسد  هداًگدي   21/8801233تا 

هدلدوتشش   2181دسصذ، هداًگدي تثخدش ػاالًِ  اص ػطح آصاد  32/31هتش اػ   هداًگدي سطَت  ًؼثي ػاالًِ  هدلي  08/311

هتش گضاسؽ ؿذُ اػ   سٍؽ دٍهاستي اللشدن هٌطمشِ سا    هدلي 0886ٍ هداًگدي تثخدش ٍ تعشق پتاًؼد  تِ سٍؽ تالًي وشيذل 

 دّذ  اى هيًدوِ هشطَب ًـ

ّشاي   ّشاي خاوؼشتشي تدششُ ٍ ػشَلفاو     ّاي ػشدلتي ٍ آّشه   ّاي ًفَرًاپزيش هاسى غشب آتخَاى ولؼتاى تا اليِ لؼو  ؿوال

ه ذٍد ؿذُ اػ   ّوچٌشدي  ّاي هاسًي ػاصًذ گچؼاساى  ّاي طيوؼي، هاسى ٍ آّه ساصن ٍ ػٌگ تثخدشي هتـى  اص ػاصًذ

اي  ّاي تدَوالػتدىي ٍ هدىشٍاػواسايتي تشَدُ  استفاعاو ػاصًذ ػخ  آّهي ٍػدلِِ ت آتخَاىغشب ٍ جٌَب غشب ي ه ذٍدُ

ؿشلي اص وٌگلَهشاي ؿشى  گشفتشِ اص   ي ه ذٍد ؿذُ اػ   ه ذٍدُ اي سًگ هشتَط تِ ػاصًذ آػواسي تا ػطح َّاصدگي لَُْ

َاى ه شذٍد تشِ   هَاد تخشيثي ٍ ػدواى هدىتايتي هشتَط تِ ػاصًذ تختداسي تـىد  ؿذُ اػ   هشص جٌَب ؿششلي ايشي آتخش   

 تاؿشذ هشي  ساصن ّاي تثخدشي هتـى  اص ػشاصًذ  ّاي خاوؼتشي تدشُ ٍ ػَلفاو ّاي ػدلتي ٍ آّه ّاي ًفَرًاپزيش هاسى اليِ

 ( 0)ؿى 
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 اي دس طش   ولؼتاى ؿدشاص ي آتخدض  تش سٍي تصَيش هاَّاسُ ي آتخَاى ٍ حَصُ(  ه ذٍد0ُؿى )

 

ّا  گدشد  ايي چاُ ي حَضِ لشاس هي ي آى دس ه ذٍدُ حلمِ 06ؿٌاػايي ؿذ وِ حلمِ چاُ وـاٍسصي  13ي ولؼتاى  دس هٌطمِ

آتي آى ًاچدض اػ   تشاػاع اطالعاو هَجَد، هـاّذاو هدذاًي ٍ ً شياو واسؿٌاػي، همششس   ي دس آتشف  حفش ؿذُ ٍ رخدشُ

 GPSّايي وشِ تَػشط    ستفاع چاُآتخَاى اً ام پزيشد ا ي چاُ دس ه ذٍدُ ِحلم 01ؿذ وِ اً ام عولداو پايؾ تش سٍي تعذاد 

تشداؿ  ؿذُ جْ  تعددي استفاع ٍالعي ًمطِ ًـاًِ دس ػش ّش چاُ تا تَجِ تِ خطاي تؼداس تاال، هٌاػة ًدؼ ؛ تٌاتشايي پغ 

ًمطشِ   ياستفاع ٍالع دًٍَ ديتا دٍست دَلواىگزاسي ص شايي تا اػتفادُ اص سٍؽ ً ّاي هٌتخة دس آتخَاى ٍ ؿواسُ اص تعددي چاُ

اص ًمطِ  يشصهدٌيآب ص ي ّش هاُ عوك ػطح ػفشُ ياىدس پا  دس ػش ّش چاُ تذػ  آهذ ٍ تِ عٌَاى ًمطِ ًـاًِ، ثث  ؿذًـاًِ 

طش  اداهِ داؿ   اطالعاو تذػ   ياجشا ياىّا تا پا دشيگ اًذاصُ ييؿذ  ا دشياًذاصُ گ يابًـاًِ، تا اػتفادُ اص دػتگاُ عوك 

 آهادُ ؿذ  دليت ضيِ ٍ ت ل يّا اػتفادُ يٍ تشا دناوؼ  تٌ  دطدس ه  يصهاً يآهذُ دس لالة جذاٍل ػش
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 ًتایج -ج

استفاع ٍالعي ػشطح   داًگديه يّا دادُ ًـاى دادُ ؿذُ اػ   0ّاي هٌتخة آتخَاى دس جذٍل  ي چاُ گدشي هاّاًِ ًتايج اًذاصُ

ًـشاى دادُ ؿشذُ    2( دس جشذٍل   31-30تشا    63-31 يحلمِ چاُ هٌتخة آتخَاى )اص ػال آت  01دس  يشصهدٌيآب ص ي ػفشُ

  دّذ يهٌتخة سا ًـاى ه يّْا حلمِ چاُ اص تدي چاُ 1ًوَداس ًَػاًاو ػطح ػفشُ دس  2اػ   ؿى  

 
 ي ولؼتاى ؿدشاص هٌطمِ هٌتخة آتخَاى حلمِ چا01ُػطح آب صيشصهدٌي دس ي  هاّاًِگدشي  اًذاصُ( 0جذٍل)

 
 چاُ هٌتخة آتخَاى حلمِ   6دس  يشصهدٌيػطح ػفشُ آب ص  استفاع ٍالعي داًگديه يدادُ ّا( 2جذٍل)

 ( 31-30تا   63-31 ي)اص ػال آت

 کذ چاُ

 طَل دٍرُ

11-91 

 یظال آب

11-19 19-91 

 (یادر چاُ)هتر از ظطح در یرزهیٌیارتفاع ظطح ظفرُ آب ز یاًگیيه

W1 خـه خـه خـه 
W2 خـه خـه خـه 

W3 33/0301  10/0303  02/0301  

W4 32/0308  30/0308  12/0303  

W5 02/0308  00/0301  30/0302  

W7 22/0302  28/0302  86/0302  

W8 26/0308  06/0301  83/0302  

W10 16/0301  32/0303  36/0302  

W12 81/0623  31/0661  83/0626  

W17 32/0303  20/0308  31/0301  

 

 

 

 

ًام 

 چاُ

دی 

1391 

بْوي 

1391 

اظفٌذ 

1391 

اردیبْؽت 

1319 

 خرداد

1319 

تیر 

1319 

هرداد 

1319 

هْر 

1319 

آرر 

1319 

دی 

1319 

بْوي 

1319 

 اظفٌذ

1319 

اردیبْؽت 

1311 

W1 خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه 

W2 خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه خـه 

W3 48/84 48/67 48/6 48/51 48/46 48/47 48/34 48/39 48/01 47/87 47/78 47/74 46/11 

W4 44/03 43/68 43/56 41/98 40/59 41/78 41/54 42/51 42/29 42/69 42/5 40/89 39/61 

W5 46/7 46/87 40/5 45/31 48/02 47/67 49/54 48/89 46/56 45/84 44/15 42/83 42/2 

W7 39/14 39/04 39 39/09 39/07 39/1 39/2 39/25 39/05 39/06 38/96 38/98 38/76 

W8 42/03 42/18 41/91 40/79 41/39 42/05 40/77 41/02 40/75 40/03 39/82 38/6 37/68 

W10 36/14 35/76 35/66 34/69 35/63 35/03 36/95 34/29 34/75 33/66 33/14 31/49 27/39 

W12 79/94 79/69 79/1 78/69 78/53 78/19 77/78 77/41 77/13 76/68 76/17 76/04 76/71 

W17 32/73 31/8 30/08 31/57 31/98 31/42 31/49 30/98 30/5 29/2 28/71 28/8 28 
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 (0830تا  اسديثْـ   0863هٌتخة)اص دي  يحلمِ اص چاُ ّا 1دس  يشصهدٌي( ًَػاًاو عوك ػطح ػفشُ آب ص2ى )ؿ

 

وشِ اص اتتشذاي تشداؿش      W1  ٍ W2ّشاي   ي آب صيشصهدٌي ًـاى داد وِ تِ غدش اص چاُ ّاي ًَػاًاو ػطح ػفشُ تشسػي دادُ

حلمشِ چشاُ    6ياتي ايي هَضَع اػش ، دس   ي وف ػفشُ ٍ عل  ّا خـه تَدًذ ٍ ًداص تِ تشسػي تدـتش جْ  تعددي ًمـِ دادُ

(  2دٌّشذ )جشذٍل   ي تشسػي،  سًٍشذي صشعَدي سا ًـشاى هشي     دٍ ػالِي  ديگش، سًٍذ ولي ًَػاًاو ػطح ػفشُ دس طَل دٍسُ

(  ايشي چشاُ عشالٍُ تشش     2اػ  )ؿى   0831ٍ هشتَط تِ هاُ اػفٌذ W4 تدـتشيي تاال آهذى ػطح ػفشُ هشتَط تِ چاُ ؿواسُ

ّشاي تاسًشذگي ٍ سخشذاد ػشدالب ٍ      ي اصلي ًدض ٍالع ؿذُ اػش   تشسػشي دادُ   ًضديىي تِ تٌذ خاوي ولؼتاى، دس وٌاس آتشاِّ

اي تاالدػش  اػش      ي عولداو ػاصُ ّا دس ًتد ِ ي افضايؾ ػطح آب چاُ اي ًـاًذٌّذُ ي ػدالب دس تٌذ خاوي تغزيِ رخدشُ

 دّذ  تاسًذگي هٌ ش تِ ػدالب ٍ سٍاًاب سا ًـاى هيتعذادي اص ٍلايع  8جذٍل 

  
 ي آتخدض ولؼتاى ؿدشاص ّاي تِ ٍلَع پدَػتِ دس حَصُ ( سٍاًاب8جذٍل )

 تاسي  ٍلَع ػدالب سديف
ه وَع تاسًذگي 

 هتش هدلي

 تذاٍم ػدالب

 ػاع  

 دتي اٍا

 هتشهىعة تش ثاًدِ
 ح ن ػدالب رخدشُ ؿذُ هتش هىعة

 832111 33/1 11 32 0831تْوي  08ٍ 02 0

 08311 23/1 81 2/23 0831تْوي  26ٍ  22 2

 3/02861 18/1 20 31 0830فشٍسديي  02ٍ  00 8

 

ًـشاى    1ّا سا داسًذ دس جشذٍل   تشيي ٍ تدـتشيي تأثدش اص ػاصُ جْ  سٍؿي ؿذى تْتش هَضَع، آهاس ػِ حلمِ چاُ وِ ًضديه 

ِ   دادُ ؿذُ اػ   لث  ٍ تعذ اص ٍلَع ػشدالب  ِ  0831تْوشي   26ٍ  08ي  ّشاي هَسخش تششداسي ٍ آهشاستشداسي ػشطح آب     ًوًَش

ُ   08سٍص تعذ اص ػدالب  08دّذ وِ  ّاي هتأثش تشداؿ  ؿذُ اػ   ًتايج ًـاى هي چاُ ّشاي   تْوي، افضايؾ ػشطح آب دس چشا
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W3 ،W4  ٍW7  تْوشي هشاُ، تغددششاو ػشطح آب دس      26سٍص تعذ اص ػشدالب   6تاؿذ   هيهتش  ػاًتي 23ٍ  03، 00تِ تشتدة

سٍص تعشذ   18يعٌي  0830گدشي دس اسديثْـ  ػال  تاؿذ  اًذاصُ هتش هي ػاًتي 1ٍ  62، 1تِ تشتدة  W3 ،W4  ٍW7ّاي  چاُ

ُ  تشي سا ًـاى هي (، ًتايج جالة0830فشٍسديي  02ٍ  00اص آخشيي ػدالب ) ٍ  W3 ،W4ّشاي   دّذ  افضايؾ ػطح آب دس چشا

W7  تْشاس   0831ّاي صهؼتاى ػال  (  ايي افضايؾ تِ عل  ػدالب8تاؿذ )ؿى   هتش هي ػاًتي 021ٍ  212، 088تِ تشتدة ٍ

تاؿذ  تشداؿش  وشن اص آتخشَاى دس ايشي هشذو       ي تأثدش عولداو هىاًدىي اً ام ؿذُ ٍ تاالخص ػذ خاوي هي دس ًتد ِ 0830

 داسي سا ًدض ًثايذ اص ً ش دٍس داؿ   هصاسف صساع  ٍ تاغ تشداساى تخؾ وـاٍسصي جْ  تَػط تْشُ

 
 ّاي آتخدضداسي ّا دس ساتطِ تا تأثدش ػاصُ ( تغددشاو ػطح آب چا1ُجذٍل )

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّای هَرد بررظی در آبخَاى دؼت کلعتاى ( هَقعیت چا3ُؼکل )

 

 ًام چاُ
 تاسي  ًوًَِ تشداسي

02/00/31 28/00/31 8/02/31 23/12/0830 

W3 62/12 26/12 21/12 00/18 

W4 83/12 31/12 88/10 80/83 

W7 23/83 38/86 38/86 28/86 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
آتخَاى اضافِ ؿذُ  ي دشٍُ ح ن رخ يافتِ يؾآتخَاى ولؼتاى افضا يشصهدٌيي آب ص تشاص ػطح ػفشُ ي،ي تشسػ دس طَل دٍسُ

آًچشِ   يٍلش  دؼش ؛ هـشخص ً  يلثلش  يّا ًذاؿتي دادُ د تِ دل دضداسيآتخ داوًؼث  تِ لث  اص عول يؾافضا يياػ   همذاس ا

تشش   دنػشاصُ تطشَس هؼشتم    ييولؼتاى تَدُ ٍ ا يهخضً يخاو ؼذآتگدشيتشاص ػطح آب پغ اص  يعًؼثتاً ػش يؾه شص اػ  افضا

ًثشَد اطالعشاو    يحت ياووثَد ٍ  ياتي،اسص يّا اص هـىالو طش  يىيآب آتخَاى اثش هثث  داسد   ي دشُح ن رخ يؾافضا يسٍ

دس حشذ اطالعشاو    دشضداسي آتخ دشاو عول ياتيطش ، عالٍُ تش اسص ييا ي  اجشاتاؿذ يه ّا طش  يلث  اص اجشا د اص ٍضع يهٌاػث

 ؿشَد  يهش  دـٌْادپ يياػ   تٌاتشا َدًُو داهْ يآت يّا دس دٍسُ ياتياسص داواداهِ عول يسا تشا يهٌاػث ي دٌِصه يظٍُ هَجَد، تِ

  اً ام عولدشاو طئَالىتشيشه تششاي    يذتذػ  آ دـتشيتْتش ٍ ت يجتا ًتا ياتذاداهِ  دضً يٌذُآ يصهاً يّا دس دٍسُ يؾپا داوعول

علدشغن لشاس داؿتي دس لؼو  پايدي تٌشذ   W1  ٍW2ّاي  ي وف تؼتش آتخَاى ٍ ت لد  خـه تَدى چاُ ياتي تِ ًمـِ دػ 

 سػذ  تِ ً ش هي شٍسيخاوي، ض

 فْرظت هٌابع -د
ِ  تشسػي تأثدش اػت صال ٍ پخؾ ػدالب تش هٌشاتع آب صيشصهدٌشي دؿش  گشتايگشاى، فصش       ،(0868پاووشٍس، م  )لْاسي، غ  س     ًاهش

  886 -831 صف ِ :01ؿواسُ ايشاى، تداتاى ٍ هشتع ت مدماو پظٍّـي-علوي
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