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هحوذ کشیوی* ،1هحوذ سػا حذاد

2

چكیدُ
ّذف اص اًدام ایي تحقيق تشسسی ٍػويت تْشُتشداسی اص هٌاتن آب صیشصهيٌی ،تشسسی ٍػويت کوی ٍ کيفیی اییي هٌیاتن ٍ
اسائِی ساّكاسّای اخشایی تشای تْشٍُسی پایذاس اص هٌاتن آب صیشصهيٌی تَدُ استً .تایح ایي تحقيق ًشیاى دادًیذ کیِ سیـ آب
صیشصهيٌی دس دشت هِ ٍالت اص سال آتی  73-74تا ( 86-87دس یک دٍسُی  14سالِ) ،تـیَس هتَسیؾ سیاالًِ  1/35هتیش افیت
داشتِ است .تخليِی کل ساالًِ آب صیشصهيٌی اص چاّْا ٍ کاسیضّا  254هيليَى هتشهكوة ،تغزیِی ساالًِی دشت  157هيليَى
هتشهكوة ٍ ،کوثَد آتخَاى  97هيليَى هتشهكوة تَدُ است .تدضیِی شيويایی ً 48وًَِ آب چاُ ٍ ً 3وًَیِ آب کیاسیض ًشیاى
داد کِ اص شوال ششقی دشت تِ ؿشف حاشيِّای آى  ECاص حذٍد  0/17تا تيش اص  1/5صیوٌس تش هتش افضایش یافتِ ٍ شیَسی،
ًسثت خزب سذین ٍ ،دسطذ سذین تيشتش ًوًَِّا تشای آتياسی هٌاسة ًيستٌذ .هْوتشیي ساّكاسّیا خْیت تْیشُ ٍسی پاییذاس اص
هٌاتن آب صیشصهيٌی هثاستٌذ اص :خلَگيشی اص افضایش غيش هداص ساهات کاسکشد چاّْا (حدن اػافِ تشداشت ساالًِ اص اییي چاّْیا
 121هيليَى هتشهكوة تَدُ است) ،تَسوِی سٍشْای ًَیي آتياسی ،اص خولِ آتياسیْای تحت فشاس ٍ سـحی تْيٌِ ،تشای افضایش
تاصدُی کاستشد آب دس کشتضاسّا ،کاّش پٌِْی صیشکشت هحظَالت صساهی ٍ تاغی تِ یک سَم سـ کًٌَی ،خشیذاسی ٍ هْیش ٍ
هَم چاّْای داسای سساًایی کْشتایی تيش اص  0/75صیوٌس تش هتش تِ ٍسيلِی دٍلت ٍ ،تدْيض چاّْای تشقی هٌـقیِ تیِ ثثیت-
کٌٌذُّای َّشوٌذ حدن آب تْشُتشداسی شذُ ٍ ًلاست تش آى.
ٍاشُّای كلیدی :آب صیشصهيٌی ،تْشُ تشداسی ،خشاساى سػَی ،دشت هِ ٍالت ،هذیشیت پایذاس

 -1هؼَ ّيات هلوی ،هشکض تحقيقات کشاٍسصی ٍ هٌاتن ؿثيوی خشاساى سػَی
 -2داًشدَی کاسشٌاسی اسشذ آتياسی ٍ صّكشی داًشگاُ آصاد اسالهی فشدٍس ٍ کاسشٌاس آب ٍ خاک هذیشیت خْاد کشاٍسصی هِ ٍالت
*ًَ -یسٌذُ هسٍَل هقالِkarimi.irri@gmail.com :
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هقدهِ

تَدُ ٍ حدن اػافِ تشداشت سیاالًِ اص آًْیا  0/71هيليیَى
هتشهكوة هیتاشذ (هحویذصادُ .)1388 ،شیاُ ٍ ّوكیاساى
( ،)2003دس هقالییِای تییِ تحليییل ٍػییويت تحشاًییی آب
صیشصهيٌییی دس آسییيا پشداختٌییذ .اص ًلییش ًگاسًییذگاى هقالییِ،
هذیشیت هٌاتن آب صیشصهيٌی دس آسيا هستلضم حذاقل چْاس
اقذام است کِ هثاستٌذ اص -1 :خوین آٍسی اؿالهیات ،ایدیاد
ساهاًِ ّیای هٌاسیة تیشای پیایش آب صیشصهيٌیی ٍ اًدیام
تحقيقات هلوی هستوش دس استثیاؽ تیا شیيَُ ّیای تقَییت
هٌاتن -2 .پایِگزاسی هذیشیت تقاػا تش هثٌای :الف -ثثیت
اؿالهات تْشُ تشداساى ٍ طذٍس هدَصّای هویيي تشداشیت اص
هٌاتن ،ب -تظَیة قَاًيي هٌاسة دساستثاؽ تا تْشُتیشداساى،
ج -قيوتگزاسی هٌاسة آب تـَسی کِ هَخة تْشُتشداسی
پایذاس هظشف کٌٌذگاى شَد ،د -تشٍیح اسیتفادُ تلفيقیی اص
هٌاتن آتْیای سیـحی ٍ صیشصهيٌیی -ُ ٍ ،تَسیوِ ٍ تیشٍیح
سٍشْای آتياسی دقيق ٍ في آٍسیْیای حفیق ٍ رخيیشُ آب.
 -3پایِ گزاسی هذیشیت هشػِ تیش هثٌیای :الیف -تَسیوِی
فواليت ٍ تشًاهِ ّیای استحظیال آب تیاساى ٍ تغزییِی آب
صیشصهيٌی ،ب -تِ حذاکثش سساًذى تْشُ تشداسی اص هٌیاتن آب
سـحی ،ج -ایداد اًگيضُ تشای طشفِ خَیی دس هظشف آب ٍ
تغزیِی هظٌَهی -4 .قشاس دادى هذیشیت آب صیشصهيٌی دس
هقياس حَػِی آتخيض.
حسيٌی ٍ صیيالذیٌی ( )1383اثشات تْشُتشداسی تیسٍیِ
اص هٌاتن آب صیش صهيٌیی دس دشیت کشیكَئيِ سفسیٌداى سا
تشسسییی کشدًییذ .تییش اسییاس ًتییایح تیِ دسییت آهییذُ ،اکثییش
هتغيشّای اًذاصُگيشی شذُ خاسج اص هحذٍدُی هدیاص تیَد،
هثال هياًگيي کلش دس آتْیای هٌـقیِ  4118هيلییگیشم دس
ليتش ٍ هياًگيي ّذایت الكتشیكی  1/36صیوٌس تش هتش تَد.
دس هشحلِی توذ تا تَخِ تِ ًتایح تِ دست آهذُ ،هٌـقیِی
هَسد هـالوِ تیِ سیِ هحیذٍدُ تقسیين گشدییذُ ٍ ،آتْیای
صیشصهيٌی ّش هحذٍدُ اص ًلش هوياسّای آب ششب ٍ آتياسی
هییَسد تشسسییی قییشاس گشفتٌییذً .تییایح حاطییل اص تدضیییِی
آصهایشْا ًشاى دادًذ کِ کيفيت ایي آتْا تیا هوياسّیای آب
آشییاهيذًی هغییایش تییَدُ ٍ دس هحییذٍدُی  S4ٍ C4کییِ
هحذٍدُی ًاهـلَب تشای آتياسی هی تاشذ ،قشاس هیگيشًیذ.
ّوچٌيي تشسسی ًتایح تدضیِّا ًشیاى داد کیِ هتغيشّیای
هْن ٍ خـشًاک دس ایي آتْا ،سويت یًَْای ٍیژُ ًليش تیش،
کلش ٍ سذین (کِ تاالتش اص حذ هداص تَدُ ٍ دس تشخیی هٌیاتن

آتْای صیشصهيٌی یكی اص هْوتشیي ٍ اسصاًتیشیي هٌیاتن
آتی تِ شواس سفتًِ ٍ ،قش هْوی دس سًٍق کشاٍسصی آتياًیِ
دس ایشاى داسًیذ .اهیشٍصُ ،تیِ دليیل تغييیشات آب ٍ ّیَایی،
کاّش تاسشْا ،استفادُ تیسٍیِ ٍ تيش اص حذ هداص تیش اثیش
تَسوِی هٌاؿق کشاٍسصی ٍ ،هیذم هیذیشیت تْیشُتیشداسی
طحي  ،تسياسی اص آتخَاًْای کشَس دس هوشع خـیش افیت
رخيشُ قشاس داسًذ؛ لزا ،اًدام هـالویات خیاهوی هیَسد ًيیاص
است تا تتَاى ،تش پایِی آًْا ،دسیتَسالوولّیایی سا خْیت
هذیشیت هؤثش هٌاتن آب ٍ صیشصهيٌی تْيِ کشد .تا هٌایت تیِ
هشكالت خذی هذیشیت آب صیشصهيٌی دس دشیت هیِ ٍالت
تِ لحاف تخليِی تیسٍیِ آب صیشصهيٌی اص ؿشیق چاّْیای
هويق ٍ ًيویِ هويیق ،افیت شیذیذ سیـ آب صیشصهيٌیی
ساالًِ ،پيششٍی خثِْی شَسی تِ سیوت شیش ٍ شیوال
شش دشت ٍ اص ؿشفی تغزیِی ًاچيض آتخَاى ،دشت هضتَس
تشای اًدام اییي تحقيیق اًتخیاب گشدییذ .هٌـقیِی هیَسد
تحقيییق دس اسییتاى خشاسییاى سػییَی ٍ دس فاطییلِی 260
کيلَهتشی خٌَب غشتی هشْذ قشاس داسد .آب صیشصهيٌی تٌْا
هٌثیین تییاهيي آب کشییاٍسصی دس هٌـقییِ اسییت .دس حییال
حاػش 349حلقِ چاُ هويق ٍ ًيویِ هويیق دس دشیت هیِ
ٍالت هَسد تْشُتشداسی قشاس هیگيشًذ کِ اص ایي توذاد 321
حلقِ آى هختض کشاٍسصی است .تخليِی هدیاص سیاالًِ اص
چاّْای کشاٍسصی ٍ کل چاّْا تِ تشتيیة 122/462/240
ٍ  126/181/636هتشهكوة ٍ ،توذاد ساهات کاسکشد هدیاص
ّییش چییاُ کشییاٍسصی دس سییال  4209سییاهت هییی تاشییذ
(هحوییذصادُ .)1388 ،افییت سییـ آب صیشصهيٌییی (افییت
هتَسیییؾ دٍسُی  4سیییالِ ،یوٌیییی اص هْشهیییاُ  1379تیییا
شْشیَسهاُ  1383تشاتیش  2/04هتیش گیضاس شیذُ اسیت)،
کسشی هخضى ٍ هذم هیذیشیت طیحي دس تْیشُتیشداسی اص
هٌاتن آب صیشصهيٌی اص چالشْای اساسی اییي دشیت اسیت
(ششکت آب هٌـقِ ای خشاساى ٍ هٌْذسيي هشاٍس سيوای
آب خاٍساى 34 .)1386 ،حلقِ چاُ تيش اص هيیضاى آتیذّی
پشٍاًِ آًْا آب تشداشت هییکٌٌیذ .حدین اػیافِ تشداشیت
ساالًِ اصچاّْای هیزکَس  2/66هيليیَى هتشهكویة اسیت.
 120حلقِ چاُ داسای اػیافِ تشداشیت هیی تاشیٌذ ،حدین
اػافِ تشداشت ساالًِ اص ایي چاّْا  37هيليیَى هتشهكویة
است .توذاد چاّْای غيش هداص دس دشت هِ ٍالت  14حلقِ
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آب تا  10تشاتش تيشتش اص حذ هدیاص اسیت) تاهی خـیشات
صیست هحيـی تخظَص آلیَدگی خیاک ٍ اص تیيي سفیتي
پَشش گياّی هیشًَذ کِ تایستی هذ ًلش قیشاس گشفتیِ ٍ
هذیشیت ٍیژُای اهوال گشدد .فشج صادُ ٍ ّوكیاساى ()1384
تِ تحليل تحشاى آب دس دشت ًيشیاتَس پشداختٌیذ .دس اییي
پژٍّش چْاس فشػیيِ تیشای ایدیاد تحیشاى دس اییي دشیت
هٌَاى گشدیذُ استٍ -1 .قَم خشكسالی :دس تشسسیی اییي
فشػيِ تاثيش تیاسصی اص خشكسیالی تیش هٌیاتن آب هشیاّذُ
ًگشدیذ -2 .کشت گياّاى تا ًياص آتی صییاد :تیاثيش هسیلن ٍ
تاسص ًَم کشت تش هٌاتن آتی دشت هولَم گشدیذ .کشت ایي
ًَم هحظیَالت دس ًیَاحی شیشقی ٍ هشکیض دشیت ،اػیافِ
تشداشت صیادی سا تیش هٌیاتن آب صیشصهيٌیی تحويیل کیشدُ
است -3 .اػافِ تشداشت :هْوتشیي هاهل دس شكل گشفتي ٍ
تشذیذ تحشاى آب دس دشت ًيشاتَس اػافِ تشداشیت اسیت.
دس ایي دشت اص سال  1347تیِ تویذ افیضایش شیذیذی دس
شواس چاّْای حفششذُ سخ دادُ ٍ هيضاى تْیشُ تیشداسی تیِ
سِ تشاتش افضایش یافتِ استً -4 .اسسایی قَاًيي ٍ هقیشسات
هشتَؽ تِ آب :تِ دليل هذم تذٍیي تِ ٌّگام آیيي ًاهِ ّا ،اص
خولِ آیيي ًاهِی هظیشف تْيٌیِی آب کشیاٍسصیٍ ،خیَد
ًقاؽ ػوفی ّوچَى تَافقات شخظی دس قَاًيي ٍ هقیشسات
آتی ٍ ٍخَد هشكالت قاًًَی دیگش ایي هاهل سا هیی تیَاى اص
هَاهل صهيٌیِ سیاص دس تیشٍص تحیشاى آب دس دشیت ًيشیاتَس
هحسَب کیشد .صاسهیی هحوَدآتیادی ٍ ّوكیاساى ()1385
هذیشیت تْشُتشداسی اص هٌیاتن آب صیشصهيٌیی سا دس اسیتاى
یضد هَسد اسصیاتی قشاس دادًذً .تایح ایي تحقيق ًشاى دادًیذ
کییِ تشاصًاهییِ آب دس اسییتاى یییضد هٌفییی تییَدُ ٍ ،سییاالًِ
هوییادل 270هيليییَى هتشهكوییة اسییت ،کییِ اص خولییِی
پياهذّای سَء صیست هحيـی آى ،هياًگيي افت سـ آب
صیشصهيٌی تِ هيضاى  67ساًتی هتیش دس سیال هییتاشیذ .تیا
تَخِ تِ سًٍذ هَخَد خْت دستياتی تِ تَسوِی پاییذاس دس
هٌـقِ ،آگاُ ساختي افكاس هوَهی تَیژُ کشیاٍسصاى ًسیثت
تِ تحشاى آب ،آهیَص ٍ تشیَیق کشیاٍسصاى تیشای تغييیش
سٍشْای کشاٍسصی ،تثذیل اساػیی کَچیک ٍ پشاکٌیذُ تیِ
اساػی یكپاسچِ ،استفادُ اص فاػالب تظفيِ شذُ دس طٌوت
ٍ کشاٍسصی ،تَسیوِی طیٌاین کین هظیشف آب تیِ خیای
طٌاین پشهظشف ٍ تظفيِی فاػیالتْای شیْشی ٍ طیٌوتی
پيشٌْاد شذُ اسیت .حسیييپیَس ٍ ّوكیاساى ( ،)1386تیا
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تشسسی آهاس ٍ اؿالهات ٍػويت کوی ٍکيفی آب دشیتْای
تَچيش ٍ حويیشاى دس اسیتاى ّشهضگیاىً ،شیاى دادًیذ کیِ
تيشتش هساحت دشت ٍػويت تسياس تحشاًی داشتِ سساًای
کْشتییایی ( )ECاص هییشص  0/5صیوییٌس تییش هتییش گزشییتٍِ ،
ّوچٌيي TDS ،آى تيش اص  3500هيلیگشم دس ليتیش هیی
تاشذ .ساّكاسّای کَتاُ هذت پيشٌْاد شیذُ خْیت تْیشُ-
تشداسی پایذاس اص آتْای صیشصهيٌیی هثیاست تَدًیذ اص :الیف-
حفش چاُ خْت آب ششب ٍکشاٍسصی اکيیذا هوٌیَم اهیالم
گشدد .ب -اخاصُی تشداشت آب تشای کشیاٍسصی هٌیَؽ تیش
ایداد تاسيسات آتياسی قـشُای تحت فشاس ٍ ّوشاُ تیاآیش
تشًاهیِسیییضی شیذُ تاشییذ .ج -تشداشیت آب تایییذ تشاسییاس
كشفيت ًيیاص هحظیَالت صییش کشیت تاشیذ .د -تَسیوِی
اساػی کشاٍسصی هوٌَم اهالم شَد -ُ .تشَیق ٍ تشغية دس
تغييش الگَی کشت ،تَطيِ تشای اخشای کشت گلخاًِ ٍ ییا
هحظَالتی کِ ًياصکوتشی تِ آب داشتِ تاشٌذ ،دس دسیتَس
کاس قشاس گيشد -ٍ .پایش کوی ٍکيفی خْت تشسسی آتخَاى
تِ طَست فظلی اًدام شَد .ص -دس ششایؾ سخت ٍ تحشاًی
خْت حفق آتخَاى ٍ تشگشتي تِ ششایؾ اٍليِ ،تشای هذتی
هويي تشداشت آب هوٌَم اهالم گشدد .طثَحی ٍ ّوكاساى
( ،)1386ساّكاسّای هختلف هذیشیت هٌاتن آب صیشصهيٌیی
سا هَسد تشسسی قشاس دادًذ .آًْا خْت آصهیَى تدشتیی اییي
ساّكاسّا ،تاتن تقاػای آب چغٌذسکاساى دشیت ًشیویاًی دس
استاى خشاساى سا تشاٍسد کشدًذً .تیایح اییي هـالویِ ًشیاى
دادًذ کِ ساّكاس" تْشُتشداسی اص آتْای صیشصهيٌی ٍ سياست
هالياتی" ًسثت تِ گضیٌِّای دیگش اهكاى سسيذى تِ تْشُ-
تشداسی پایذاس سا اص آتْای صیشصهيٌی فشاّن هییکٌیذ .تیشای
ایي ساّكاسً ،لام کاسای هالياتی ػیشٍسی هییتاشیذ .دٍلیت
هیتَاًذ اص ؿشیق اتخار سياست هالياتیّ ،ضیٌِّای خٌثیی
تْشُتشداسی تیسٍیِ اص هٌاتن آب صیشصهيٌی سا تِ خَد تْشُ-
تشداساى هٌـقِ هٌتقل کٌذ.
هـالوییات هتوییذدی دس خظییَص هٌییاتن آتْییای سییـحی ٍ
صیشصهيٌی دشت هِ ٍالت دس هٌـقیِ اًدیام شیذُ اًیذ کیِ
هاحظل گضاسشْای آًْیا حیاکی اص افیت شیذیذ سیـ آب
صیشصهيٌی دس سالْای اخيش ٍ ،اداهِی آى دس سیالْای آتیی
است .دس ایي هـالوات خْت تْشُتشداسی تْيٌِ اص هٌاتن آب
صیشصهيٌییی دس ساسییتای تَسییوِی پایییذاس پيشییٌْادّایی اص
خولِ تغييش الگَی کشت ،افضایش تاصدُی آتيیاسی ٍ ؿیش
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تشکيثی تغزیِی هظٌَهی ٍ تغزیِ ٍ اداسی (تضسیقی) اسائیِ
شذٍُ ،لی اهكاى اخشای ایي سٍشْا ٍ ،خٌثِّای اقتظادی ٍ
اختواهی آى هَسد تشسسی قشاس ًگشفتِ اًذ.

ًتایج ٍ تحث

هَاد ٍ رٍشْا
ایي تحقيق دس دٍ تخش تیِ شیش رییل اًدیام شیذُ
است:
 -1دس ایییي تخییش ٍػییويت تْییشُ تییشداسی اص هٌییاتن آب
صیشصهيٌی ٍ ٍػويت کویی ٍ کيفیی هٌیاتن آب صیشصهيٌیی
هَسد اسصیاتی قشاس گشفتِ است.
دس ایییي قسییوت اص پییژٍّش اص کییل توییذاد چاّْییای
هويق ٍ ًيوِ هويق هَخَد دس دشت کِ حذٍد  321حلقِ
هی تاشٌذ 48 ،حلقِ ٍ ،اص کل کاسیضّای هَخَد ًيض کیِ 29
سشتِ هیتاشٌذ 3 ،سشیتِ تـیَس تظیادفی اًتخیاب شیذًذ،
تـییَسی کییِ هدوَهییِی آًْییا ًوایٌییذُی کییل چاّْییا ٍ
کاسیضّای دشت تاشیٌذ .سیپس تغييیشات آب صیشصهيٌیی،
الگَّیای کیاستشد ٍ کیاسکشد ،هشیكالت تحشاًیی پییيشسٍی
کاستشاى ،خٌثیِ ّیای اختویاهی -فشٌّگیی آب صیشصهيٌیی،
الگَّای کیاستشی اساػیی ،هولكیشد هحظیَالت ٍ هوليیات
آتياسی تا آب صیشصهيٌی تحت هذیشیتْای هختلف (تِ ّوشاُ
هوليییات اخشایییی اًدییام شییذُ دس خْییت افییضایش تییاصدُی
آتياسی) دس چاّْا ٍ قٌَات اًتخاب گشدییذُ دس قالیة ییک
پشسشٌاهِ گشدآٍسی شذ .دس هشحلِی توذ ،تا ًوًَِتیشداسی
اص آب چاّْیییا ٍ کاسیضّیییای اًتخیییاب شیییذُ،کيفيت آب
صیشصهيٌی دشت هِ ٍالت هَسد تشسسی قشاس گشفت .تشسسیی
تغييشات سـ آب صیشصهيٌی ًيض تا تدضییِ ٍ تحليیل آهیاس
هشتَؽ تِ تشاص سـ آب صیشصهيٌی دس چاّكْای هشیاّذُ-
ای (اخز شذُ اص ساصهاى آب هٌـقیِ ای خشاسیاى سػیَی)
هَسد تشسسی قشاس گشفت.
 -2دس ایي تخش هذیشیتْا ٍ سياست گیزاسیْای هختلیف ٍ
هوكي خْت خلَگيشی اص افت سـ آب صیشصهيٌیی هیَسد
تشسسی قشاس گشفتِ ٍ ،تشاساس ًتایح حاطیلِ اص تخیش اٍل،
هذیشیتْا ٍ یاساّكاسّای اخشاییی ٍ کیاستشدی خْیت تْیشُ-
تشداسی پایذاس اص هٌاتن آب صیشصهيٌی اسائِ شذُ اًذ.

ًتایج حاصل از تجسیِ ٍ تحلیل اطالعاات گاردآٍری
شدُ در پرسشٌاهِّا
ًتایح تدضیِ ٍ تحليل اؿالهات ٍ دادُّای هشتیَؽ تیِ
پشسشٌاهِّا ًشاى دادًذ کِ :هياًگيي توذاد تْشُتیشداساى اص
ّش چاُ دس هٌـقِ ً 46فش ٍ ،هياًگيي سي تْشُتیشداساى 55
سییال تییَد 60 .دسطییذ تْییشُ تییشداساى اص دتيشسییتاى فییاسى
التحظيل ًشذُ تَدًیذ  10دسطیذ آًیاى تیی سیَاد تَدًیذ.
هياًگيي هساحت اساػی ّیش چیاُ ّ 195كتیاس ٍ هيیاًگيي
هسیاحت اساػیی تحییت آتيیاسی ّشچییاُ ّ 115كتیاس تییَد.
هياًگيي هوق چاّْا  158هتش ،هياًگيي آتذّی هدیاص آًْیا
تش ؿثیق پشٍاًیِی تْیشُتیشداسی  33/37ليتیش تیش ثاًيیٍِ ،
هياًگيي آتذّی چاّْیا دس صهیاى تحقيیق  24/73ليتیش تیش
ثاًيِ تَد .هياًگيي ّضیٌِّای تْشُتشداسی ساالًِ اص ّش چیاُ
 86/046/667سیال تَد .تـَس هتَسؾ تاکٌَى ّش چاُ ییک
تاس کفشكٌی ٍ یک تیاس تغييیش هحیل دادُ تیَد .چاّْیای
کشاٍسصی هداص داسای فواليت تی ٍقفِ تَدًذ ،تـیَسی کیِ
هياًگيي تویذاد سیاهات کیاسکشد ّیش چیاُ دس سیال 7959
ساهت تَد % 67/9 .تْشُ تشداساى اص چاّْا هْوتشیي ًگشاًیی
ٍ هشكل خَد سا کوثَد آب ٍ پایيي افتادى سـ آى هٌَاى
ًوَدًذ .ایي هشكل چالش اساسی دشت تَد کیِ هیذیشیت
تْيٌِی هظشف آب صیشصهيٌی دس تخش کشاٍسصی هیتَاًیذ
ساُ حل سفن آى تاشیذ .دس  %21/4هیَاسد هشیكل ًذاشیتي
ساهاًِی اًتقال ٍ تَصین هٌاسة آب دس داخل هضسهِ هـش
تَد .تا تَخِ تِ ایي اًتقال آب تا لَلِ یا آتشاِّ تتٌیی تیاثيش
صیادی دس کاّش حدن تلفیات آب داشیتِ ٍ تْیشُتیشداساى
سغثت صیادی ًشاى هیدادًذ ،لزا تَطیيِ شیذ تیا هیذیشیت
خْاد کشاٍسصی شْشستاى تال تيشیتشی سا تیشای خیزب
تسْيالت دٍلتی تذیي هٌلَس اًدام دّیذّ .ضیٌیِی تیاالی
تش چاّْا تِ هلت تغييش هحل ٍ کف شكٌيْای پياپی یكی
اص هشكالت دیگش هـش شذُ تِ ٍسيلِی کشاٍسصاى هٌـقِ
تَد ،کِ  %25آًْیا اییي هَػیَم سا تایيیذ کیشدُاًیذ17/9 .
دسطذ اص تْشُتشداساى هشكل تغييش کيفيت آب ٍ شَسشیذى
آى سا هـش کشدًذ کِ ًاشی اص افت سـ آب صیشصهيٌیی ٍ
پيششٍی خثِْ شَسی تیَد .تٌْیا ّ 2200كتیاس اص اساػیی
صساهی ٍ تاغی هٌـقِ هدْض تِ ساهاًِی آتياسی تحت فشیاس
تَدًذ .دس کشتضاسّای  50دسطذ اص تْشُتشداساى ًيض تسـي
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اساػی اًدام شذُ تَد .تشاسیاس ًتیایح اییي پیژٍّش ٍ ،تیا
تَخِ تِ توذاد ساهات کاسکشد سیاالًِی چاّْیا ٍ هتَسیؾ
هيضاى آتذّی آًْا ،هقذاس تخليِی سیاالًِ  349حلقیِ چیاُ
هويییق ٍ ًيوییِ هويییق دس دشییت هییِ ٍالت  247هيليییَى
هتشهكوة ٍ ،اص ؿشفی هيضاى تخليِ آب صیشصهيٌی اص ؿشییق
 29سشتِ کاسیض هَخیَد دس دشیت تیا تَخیِ تیِ هيیاًگيي
آتذّی آًْا ( 7/5ليتش تش ثاًيیِ) 7 ،هيليیَى هتشهكویة تیِ
دست آهیذ؛ لیزا تخليیِی کیل سیاالًِی آب صیشصهيٌیی اص
چاّْا ٍ کاسیضّا  254هيليیَى هتشهكویة خَاّیذ تیَد .تیا
تَخییِ تییِ تغزیییِی سییاالًِی دشییت ،کییِ  157هيليییَى
هتشهكوة تشاٍسد شذُ است (ششکت آب هٌـقِ ای خشاساى
ٍ هٌْذسییيي هشییاٍس سییيوای آب خییاٍساى97 ،)1386 ،
هيليَى هتشهكوة کسشی هخیضى سا دس ّیش سیال خیَاّين
داشت .تخليِی هدیاص کیل چاّْیا دس سیال  126هيليیَى
هتشهكوة تَد ،دس طَستی کِ تخليِی چاّْا تش اساس ایي
تحقيق  247هيليَى هتشهكوة تِدسیت آهیذ ،لیزا ،حدین
اػافِ تشداشت ساالًِ اص ایي چاّْا  121هيليَى هتشهكوة
تَدُ است.
تررسی تغییرات سطح آب زیرزهیٌی
تا تدضیِ ٍ تحليیل آهیاس هشتیَؽ تیِ تیشاص سیـ آب
صیشصهيٌی دس چاّكْای هشاّذُ ای (اخز شیذُ اص سیاصهاى
آب هٌـقِ ای خشاساى سػیَی) ،هيیاًگيي سیاالًِی تیشاص
سـ آب دس سیالْای هختلیف دٍسُ آهیاسی تويیيي شیذُ
(سال آتی  73-74تا سال  ،)86-87تِ دسیت آهیذ کیِ دس
خذٍل شواسُ  1آهذُ است ،کِ تا تَخیِ تیِ آى هیی تیَاى
ًتيدِ گشفت کِ افت سیـ آب صیشصهيٌیی دس دٍسُی 14
سالِ 18/87 ،هتش تَدُ است ،تِ هثیاست دیگیش ،سیـ آب
صیشصهيٌی اص سال آتی  73-74تیا  ،86-87تـیَس هتَسیؾ
ساالًِ  1/35هتش افت داشتِ است.
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جدٍل -4هیاًگیي تراز سطح آب زیرزهیٌی دشت هِ
ٍالت در دٍرُی آهاری  41سالِ (سال آتی  19-11تا سال
)71-71
سال آتی

هتَسط تراز سطح آب زیرزهیٌی (هتر)

73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87

829/28
827/54
825/91
824/71
823/44
822/45
821/13
819/34
817/38
815/88
814/83
813/42
811/87
810/41

ًوًَِ تارداری ٍ تجسیاِ شایویایی ًوًَاِّاای آب
زیرزهیٌی
تِ هٌلَس اسصیاتی کيفيت آب صیشصهيٌیی دشیت هیِ-
ٍالت ٍ توييي هٌشأ شیَسی ،تویذاد ً 51وًَیِ اًتخیاتی اص
آتْای صیشصهيٌی شاهل ًوًَِتشداسی اص  48حلقِ چاُ هويق
ٍ ًيوِ هويق ٍ  3قٌات تشداشت شذً .وًَِتشداسی اص چاّْا
دس حالی طیَست گشفتیِ کیِ حیذاقل  10دقيقیِ اص شیشٍم
آتذّی آًْا گزشتِ تاشذ تا اص اثشات آب ساکي دس لَلِّیای
خشٍخی چاُ تش هَاد هحلَل آب اختٌاب گشددً .وًَِّیا دس
آصهایشگاُ تدضیِی آب ٍ خاک ٍ گيیاُ اتحادییِی تویاًٍی
سٍستایی شْشستاى هِ ٍالت هَسد سٌدش قشاس گشفتٌذ .دس
شكل 1هَقويت ًقاؽ ًوًَیِتیشداسی قاتیل هشیاّذُ اسیت.
هقادیش سساًای کْشتایی ) (ECحاطل اص تدضیِی ًوًَِّای
آب صیشصهيٌی دشت هِ ٍالت تا استفادُ اص ًشم افضاس Surfer
دسٍىیاتی ٍ دس هحيؾ  Arcviewتا ًقشِّای پایِ تلفيقٍ ،
دس ًْایت ًقشِی ّن سساًای کْشتایی تشسیين شیذُاسیت
(شكل .)1تشسسی ایي ًقشِ ًشاى داد کِ اص شیوال شیشقی
دشت تِ ؿشف حاشيِّای دشت کِ ػخاهت آتشفت کوتیش
ٍ سٌگ تستش تاالتش هیتاشذ ،هقذاس  ECاص حیذٍد  0/17تیا
تيش اص  1/5صیوٌس تش هتش هتیش افیضایش یافتیِ اسیت .دس
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ًوًَِّای شواسُ  48 ٍ 25افیضایش ًاگْیاًی  ECهشیاّذُ
شذ کِ ایي دٍ ًوًَِ هشتَؽ تیِ چاّْیایی هییتاشیٌذ کیِ
حذٍدا داسای هوقی تيشتش اص  70هتش ًسیثت تیِ چاّْیای
اؿشاف تَدًذ .تـَس کلی ،تیا صییاد شیذى هویق ،سسیَتْای
آتخَاى داًِسیضتش هیشذُ ٍ ،تا تَخِ تِ سٌگشٌاسی سٌگ
تستش هیتَاى ًتيدِ گشفت آتْای هويقتش تایذ داسای ٍ EC
 TDSتيشتشی تاشٌذ TDS ٍ EC .تا هقادیش هياًگيي 0/58
صیوٌس تش هتش ٍ  3738/4هيلیگشم تش ليتش ًشاى دٌّذُی
هقادیش صیاد هَاد هحلَل دس آتْای صیشصهيٌیی هٌـقیِ تیَد.
شَسیً ،سثت خزب سذین ٍ دسطذ سذین تيشتش ًوًَِّیا
ًشاى داد کِ ایي آتْیا تیشای آتيیاسی هٌاسیة ًيسیتٌذ .دس
شْشیَس سال  ،1378خْت تشسسی کيفيیت آب صیشصهيٌیی
دشت هِ ٍالت اص  35حلقِ چاُ هويق ًوًَِ تشداسی اًدیام
گشفییت (هٌْذسییيي هشییاٍس آتٌوییَد تییَس .)1383 ،دس دٍ
ًَتت ًوًَِتشداسی سالْای  1378 ٍ 1387توذاد ً 12وًَِ
اص یک هحل تشداشت شذُ ٍ تقيِ ًوًَِّا اص لحیاف هكیاًی
ًضدیک تِ یكذیگش قشاس داشیتٌذ؛ دس ًتيدیِ ،هقایسیِ تیيي
ًتایح ایي دٍ ًوًَیِتیشداسی اهكیاى پیزیش شیذ .هقایسیِی
هتغيشّای آهاسی حذاقل ،حذاکثش ٍ هياًگيي ًتایح تدضیِی
شيويایی سالْای ( 1378 ٍ 1387خذٍلً )2شاى داد کیِ
غللییت اکثییش یًَْییا ٍ دس هدوییَم شییَسی آب صیشصهيٌییی
هٌـقِی هَسد هـالوِ افضایش یافتِ است .تشای هثال ؿیی
 9سال ،هياًگيي  TDS ٍ ECتِ تشتية  0/12صیویٌس تیش
هتش ٍ  798هيلیگشم دس ليتش افضٍى شذُ اسیت .آتيیاسی تیا
آب تا شَسی  0/3-0/75صیوٌس تش هتش فقؾ هیتَاًذ تشای
گياّاى هقاٍم تِ شَسی هاًٌذ خَ ،گٌیذم ٍ چغٌیذسقٌیذ دس
خاکْای داسای ًفَرپزیشی تاال ٍ تا سهایت اطیَل هیذیشیتی

هٌاسة ٍ ،گاّی تشای گياّاى حسیاس ،اسیتفادُ شیَد؛ دس
ایي حالتً ،ياص آتشیَیی تاالسیت ٍ تایسیتی سیاالًِ خیاک
تشای تشسسی افیضایش شیَسی هیَسد آصهیایش قیشاس گيیشد.
آتياسی تا آب تا سساًایی کْشتایی اص  0/75صیوٌس تیش هتیش
حتی تشای گياّاى هقاٍم تَطيِ ًشذُ است ،صیشا هیالٍُ تیش
هشییكالت ت یِ ٍخییَد آهییذُ تییشای خییاک ،افییت هولكییشد
هحظَالت ًيض اص  25دسطذ تيشتش خَاّذ شیذ (ّشگیشت ٍ
ًَدسي .)1977 ،دس هٌـقِی هَسد تحقيیق  33/33دسطیذ
چاّْا داسای شَسی تیاالی  0/75صیویٌس تیش هتیش تَدًیذ.
چٌاًچِ ایي چاّْا تِ ٍسیيلِی دٍلیت خشییذاسی ٍ هْیش ٍ
هَم شَد ،ساالًِ  63/22هيليَى هتشهكوة اص تخليِی کل
چاّْا اص آب صیشصهيٌی کاستِ خَاّذ شذً .وًَِی آى چیاُ
شواسُی  3چيي چيي هیتاشذ کِ تا شیَسی  1/3صیویٌس
تش هتش تشای کشت پٌثِ هَسد تْشُتشداسی قشاس هیگشفت .دس
کشتضاسّای آتخَس ایي چیاُ سیاالًِ تٌْیا ّ 42كتیاس پٌثیِ
کشت هیشذ کِ تِ گفتِ خیَد کشیاٍسصاى ،هولكیشد پٌثیِ
 1/2تي دس ّكتاس تَدُ؛ تا اییي حسیاب ،سیاالًِ  50/4تیي
پٌثِ تشداشت هییشیذ .تیا تَخیِ تیِ خشییذ تؼیويٌی ّیش
کيلَگشم پٌثِ هوادل  7500سیال دس صهاى تحقيیق ،دسآهیذ
ساالًِی ایي چاُ  378000000سیال خَاّذ شذ .اص ؿشفی
هتَسؾ ّضیٌِی تَليیذ ییک ّكتیاس پٌثیِ آتیی دس اسیتاى
خشاساى سػَی تشاتش 10/831/970سیال تَد؛ لزاّ ،ضیٌیِی
تَليذ ّ 42كتاس پٌثِ تشاتش تیا  454942740سییال خَاّیذ
تَد کِ تِ لحاف اقتظادی قاتليیت تَخيیِ ًیذاسد .شیكل 2
یكی اص هضاسم کشت پٌثِ سا دس چاُ شواسُی  3چيي چیيي
ًشاى هیدّذ.

شكل  -4هكاى ًقاط ًوًَِ ترداری از آب زیرزهیٌی ٍ ًقشِی ّن رساًایی كْرتایی دشت هِ ٍالت (سال )71
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شكل  -2هسرعِ پٌثِ در چاُ شوارُ  9چیي چیي (هٌطقِ هِ ٍالت) سال 4973
جدٍل  -2هقایسِ ًتایج تجسیِی شیویایی آب زیرزهیٌی دشت هِ ٍالت در سالْای  EC( 4917ٍ 4971تر حسة زیوٌس تر
هتر ٍ غلظتْا تر حسة هیلی گرم تر لیتر هی تاشٌد)
هتغيش

EC

T.D.S
Ca
Mg
Na

HCO3
CO3
Cl

SO4

سال
ًوًَِ تشداسی

توذاد
ًوًَِ ّا

هياًگيي حساتی

حذاکثش

حذاقل

1378
1387

35
49

0/46
0/58

0/14
0/15

0/12
0/14

1378
1387
1378
1387
1378
1387
1378
1387

35
49
35
49
35
49
35
49

2940/63
3738/37
130/17
261/1
80/3
104/14
730/22
984/47

8470
9670
648
882
301/2
264
1840
2755

823
880
10
55
10/8
31
188/6
132

1378
1387
1378
1387
1378
1387

35
49
35
49
35
49

171/67
299/88
13/54
16/86
964/59
1530/47

286/7
559
30
65
3922/8
4346

79/3
44
0
0
127/8
178

1378
1387

35
49

784/18
749/49

1977/6
2607

235/2
145

استفادُ هذاٍم اص آب تا ًسثت خیزب سیذین )(SAR

تاالی  18تشای آتياسی تِ ّيچ هٌَاى تَطیيِ ًشیذُ اسیت
(تَدس ٍ ّوكاساى ،)2010 ،دس طیَستی کیِ  22/91دسطیذ
چاّْای کشاٍسصی هَخیَد دس هٌـقیِ داسای  SARتیاالی
 18تَدً .تيدِ ایي کِ سياست فولی تشداشت اص هٌیاتن آب

صیشصهيٌی تاه افت صییاد سیـ آب صیشصهيٌیی شیذُ ،تیا
پیایيي افتیادى سیـ آب ،تشداشییت اص الییِ ّیای پییایيٌتش
آتخَاى ،کِ داسای آتْای شَستشی هیتاشٌذ ،اًدام هیگيشد
ٍ آتْای شَس کَیشی اص حاشيِّیا تیِ سیوت هشکیض دشیت
پيششٍی هیکٌٌذ .دس ًتيدیِ ،تیا تَخیِ تیِ تغزییِ ًشیذى
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ؿثيوی آتخَاى تِ اًذاصُی کافی ،هٌشأ شیَسی ٍ تغييیشات
داًِتٌذی تذًیِ آتخیَاى تیا اداهیِ سًٍیذ فولیی دس ًحیَُی
تشداشت اص آب صیشصهيٌی ،قـویا دس آیٌیذُ شیاّذ تخشییة
تيشتش کيفيت آب صیشصهيٌی هٌـقِ خَاّين تَد.

اداهِی تْشُتشداسی اص آًْا تَخيِ اقتظادی ًیذاسد .چٌاًچیِ
ایي چاّْا تِ ٍسيلِی دٍلت خشیذاسی ٍ هْش ٍ هیَم شیَد،
ساالًِ  63/22هيليَى هتشهكوة اص تخليِی کیل چاّْیا اص
آب صیشصهيٌی کاستِ خَاّذ شذ.

ًتیجِگیری

پیشٌْادات

هْوتشیي ًتایح حاطل اص اخیشای اییي تحقيیق هثاستٌیذ اص:
 -1استقثال اص ساهاًِّای آتيیاسی تحیت فشیاس دس هٌـقیِ
هـلَب ًثَدُ ٍ تال هٌاسثی تشای تَسیوِی آًْیا اًدیام
ًشذُ است ،تـَسی کِ دس صهاى ًوًَِ تشداسی ،تٌْیا 2200
ّكتاس یا  6/74دسطذ اص اساػی صساهی ٍ تاغی هٌـقِ هدْیض
تِ ساهاًِی آتياسی تحت فشاس تَدًذ .اسیتفادُ اص سٍشیْای
آتياسی تحت فشاس دس اسیتاى خشاسیاى هییتَاًیذ تیاصدُی
آتياسی سا حذاکثش تِ  67دسطیذ افیضایش دّیذ (اتشاّيویی،
 .)1385هيضاى آب هظیشفی هحظیَالت هویذُی صساهیی ٍ
تاغی هٌـقِ تا هساحت ّ 32621كتاس کِ تِ سٍ سـحی
آتياسی هیشذًذ ساالًِ  218/80هيليیَى هتشهكویة تیَد.
چٌاًچِ ایي هساحت اص اساػی هدْض تیِ سیاهاًِی آتيیاسی
تحت فشاس گشدًذ ،تاصدُی کاستشد آب حذاکثش 23/41دسطذ
افییضایش یافتییِ ٍ تییِ دًثییال آى حییذٍد  51/22هيليییَى
هتشهكوة آب طشفِخَیی خَاّذ شذ.
 -2چاّْای دس حال تْشُتشداسی دس دشت هیِ ٍالت داسای
فواليت تی ٍقفِ تَدًذ ،تـَسی کِ هياًگيي کاسکشد ّش چاُ
دس سال  7959ساهت تَدُ ٍ دس حیالی کیِ شیواس سیاهات
کاسکشد هداص آى  4209ساهت توييي شیذُ اسیت .هيیضاى
حدن اػافِ تشداشت ساالًِ تَسؾ ایي چاّْا  121هيليَى
هتشهكوة تَدُ است.
 -3هتَسؾ هيضاى آب هَسد ًياص تشای هحظیَالت صساهیی ٍ
تاغی دشت هیِ ٍالت  11354هتشهكویة دس ّكتیاس اسیت
(کشیوییی .)1391 ،اص ؿشفییی ،تخليییِی هدییاص سییاالًِی
چاّْای کشاٍسصی  122/46هيليَى هتشهكوة هیی تاشیذ؛
لزا تا ایي هيضاى آب تٌْا هیتَاى ّ 10786كتاس اص اساػیی
هٌـقییِ سا صیشکشییت تییشد؛ تٌییاتشایي ،سییـ صیشکشییت
هحظَالت صساهی ٍ تاغی تایذ تِ یک سَم سـ صیشکشیت
فولی کاّش یاتذ.
 -4دس هٌـقِی هَسد تحقيق  33/33دسطذ اص چاّْا داسای
سساًایی کْشتایی تاالی  0/75صیوٌس تیش هتیش تَدًیذ ،کیِ

تشاساس ًتایح ایي تحقيق ٍ ،دس ًلش گشفتي ًتایح هـالوات
اًدام شذُ دس هٌـقِ ،ساّكاسّای صیش خْت خلَگيشی تْشُ
تشداسی تْيٌِ ٍ پایذاس اص هٌاتن آب صیشصهيٌی ٍ ًدات دشت
اص تحشاى کًٌَی پيشٌْاد هی شَد:
 -1هذم تشداشت اص چاّْای غيش هداص ٍ اًسذاد آًْا؛ تویذاد
ایي چاّْا  14حلقِ تَدُ ٍ هيضاى حدین اػیافِ تشداشیت
ساالًِ اص ایي چاّْا  0/71هيليَى هتشهكوة هیتاشذ.
 -2خلییَگيشی اص اػییافِ تشداشییت تَسییؾ چاّْییای هدییاص
(تشداشت تا آتذّی تاالتش اص آتذّی هداص پشٍاًِ)
حدیین اػییافِ تشداشییت سییاالًِ اص چاّْییای هییزکَس 2/66
هيليَى هتشهكوة است.
 -3خلَگيشی اص افضایش غيش هداص ساهات کاس کیشد چاّْیا
(اػافِ تشداشت حدوی)
 -4تَسوِی سٍشْای ًَیي آتياسی اص خولِ آتيیاسی تحیت
فشاس ٍ آتياسی سـحی تا کاستشد سٍشْای ًَیي
 -5کاّش سـ صیشکشت هحظَالت صساهی ٍ تاغی تِ یک
سَم سـ صیشکشت فولی
 -6خشیذاسی ٍ هْش ٍ هَم چاّْای داسای سساًایی کْشتایی
تيش اص  7500هيكشٍ هَس تش ساًتيوتش تِ ٍسيلِی دٍلت
 -7تدْيییض چاّْییای تشقییی هٌـقییِ تییِ ثثییتکٌٌییذُّییای
َّشوٌذ حدن آب تْشُتشداسی شذُ ٍ ًلاست تش آى.
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هٌاتع
-1

-2

-3

-4

-5

-6

اتشاّيوی .1385 ، ،اسصیاتی هولكشد سٍشْای آتيیاسی
تحت فشاس دس استاى خشاساى .هدلِ هلَم کشیاٍسصی،
.3
حسيٌی ،م ٍ م ،صییي الیذیٌی .1383 .تشسسیی تیاثيش
هییذیشیت ًادسسییت دس تْییشُتییشداسی اص هٌییاتن آتْییای
صیشصهيٌی دشت کشكَئيِ سفسیٌداى اسیتاى کشهیاى.
هدوَهِ هقاالت اٍليي کٌفشاًس هیذیشیت هٌیاتن آب.
تْشاى ،اًدوي هلَم ٍ هٌْذسی هٌاتن آب ایشاى.
حسيي پَس ،م .اًَ .حِ گیش ،م .هیاّيٌی سیلواى ٍ ،م،
دهی صادُ .1386 .تشسسی اهكاى هذیشیت هٌاتن صیست
هحيـی سـحی خْیت تْیشُتیشداسی پاییذاس اصآتْیای
صیشصهيٌییی (دشییتْای تییَچيش ٍ حويییشاى) .هدوَهییِ
هقییاالت چْییاسهيي ّوییایش هلییی هلییَم ٍ هٌْذسییی
آتخيییضداسی ایییشاى .کییشج ،داًشییكذُ هٌییاتن ؿثيوییی
داًشگاُ تْشاى.
صاسهییی هحوَدآتییادی ،ُ ،م .هثاسییپَس ٍ ،م .هٌییَسی،
 .1385اسصیاتی ٍ هذیشیت تْشُتشداسی پاییذاس اص هٌیاتن
آب صیشصهيٌی دسهٌیاؿق خشیک ( هـالویِ هیَسدی :
استاى یضد) .هدوَهِ هقیاالت سیَهيي ّویایش هلیی
تحشاًْای صیست هحيـی اییشاى ٍ ساّكاسّیای تْثیَد
آًْا .اَّاص ،داًشگاُ آصاد اسالهی.
شیشکت آب هٌـقیِای خشاسیاى ٍ هٌْذسیيي هشییاٍس
سيوای آب خاٍساى .1386 .گیضاس هـالویات هٌیاتن
آب سـحی ٍ صیشصهيٌی حَػِ آتخيض دشت هِ ٍالت.
طثَحی ،م .ى .سیلـاًی ٍ ،م،صیثیایی .1386 ،اسصییاتی
ساُکاسّییای هییذیشیت هٌییاتن آب صیشصهيٌییی :دشییت
ًشیوییاًی دس اسییتاى خشاسییاى .هدلییِ هلییَم ٍ فٌییَى
کشاٍسصی ٍ هٌاتن ؿثيوی.475-484 :11 .
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 -7فشج صادُ ،م .سٍ .الیتی ٍ ،ا .حسیيٌی .1384 ،تحليیل
تحشاى آب دس ًيشاتَس تا سٍیكشد تشًاهِ سیضی هحيـیی.
کويتییِ تحقيقییات شییشکت سییْاهی آب هٌـقییِای
خشاساى 143 .طفحِ.
 -8کشیوی ،م .1391 .تشسسی هذیشیت ٍ کیاسایی هظیشف
آب هحظَالت صساهی ٍ تاغی دس دشت هِ ٍالت .اٍليي
ّوایش هیذیشیت آب دس هضسهیِ 9 .تیا  10خشدادهیاُ.
کشج.
 -9هحوذ صادٍُ .1388 . ،ػیويت هٌیاتن ٍ هظیاسف آب
دسشْشسییتاى هییِ ٍالت ٍ ساّكییاس ّییای ًدییات آب.
هدوَهِ هقاالت ّوایش الگَی هظشف تْيٌیِ آب تیا
سٍیكشد تشسسی چالشْای دشیت هیِ ٍالت 11 .تْویي
هاُ  ،1388شْشستاى هِ ٍالت.
 -10هٌْذسییيي هشییاٍس آتٌوییَد تییَس .1383 .گییضاس
هـالوات تیِ تویادل سسیاًذى تشاصًاهیِ آب صیشصهيٌیی
دشت فيغ آتیاد .خلیذ دٍم .صهیيي شٌاسیی -آتْیای
صیشصهيٌی.
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