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 ى سا ثـٌبػین ٍدسػت هصشف کٌینآآة هبیِ حیبت اػت ثیبئین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ثکبسگیشی سٍؽ ًَیي دس هطبلؼبت کوی ٍ کیفی ٍ تبهیي آة اص آثخَاًْبی
 ) آثشفتی،آّکی ٍ ػبحلی(
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  بحلیػ -ػخت -آثشفتی آثخَاى ّبیاصهطبلؼبت هٌبثغ آة صیشصهیٌی ٍ تبهیي آة  تحقیقبتی هـبٍسُ ای ٍ اجشائیخذهبت 

 ثِ ؿیَُ ًَیي الکتشٍهغٌبطیغ:

 دػتٍاٟٞای ٔذسٖ ٚ حزیٓ دس ٌؼتتشٜ ٔدتذٚد    دس ایٗ ؿیٜٛ ٘یاصی تٝ اسػاَ أٛاد ٚ

 .تاؿذ ٕ٘ی

  ٗتؼتیاس اتاییٗ ٘تأشوی ٚ    ٞایدسیافت أتٛاد دس تتاصٜ فشوتا٘غ     ٘ٛع ٌٔاِؼٝ،دسای(

ٔا٘ٙتذ  ی اوتـتافی  یش سٚؿتٟا ٚ ٔدذٚدیت ػتا  اِىتشٚٔغٙاًیغ ٔذ٘ظشتٛدٜ فشٚػشخ(

تختٛاٖ)صٔیٗ  آتٛاتٌٛشافی ٚ ٘تٛع    اختتف   ؿشایي آب ٚ ٞٛاوی ،تغییشات ویفتی، 

ؿٙاػی( ٚرٛد ٘ذاسد.دسایٗ سٚؽ ٔؼیش حشوت آب صیشصٔیٙی،ػٕك،حزٓ،ویفیتت ٚ  

تلٛست ٘مٌٝ ای ٚ خٌی دسٞش٘مٌٝ اص ػتٌ  صٔتیٗ لاتتُ سدیتاتی      هخأت اؿثاػی

ٖ    خٛاٞذتٛد.لاتّیتٟای ػٙٛاٖ ؿذٜ تاػج  ،ٌشدیذٜ اػت وٝ هٕٗ ٔٙدلتش تفتشد تتٛد

ػّٕیتات   دس سادستلٕیٓ ٌیشی تشسػی آب صیشصٔیٙتی  ٌٔاِؼٌٝؼتشٜ ٚ ٘ٛع  ،ػشػت

ااسأتشٞای هشٚسی  فٛق دسسٚؽ ِزا ٔىاٖ ازیش ٕ٘ایذاتؼیاس صیادی  دلتكدشاوی تا 

 ػفشٜ ٞای آب صیشصٔیٙی ٔا٘ٙذ7
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 . ٔؼیش حشوت ٚػٕك آب صیشصٔیٙی 

 ٙی .ػشػت ٚص٘ی آب صیشصٔی 

 . حزٓ آتخٛاٖ تٌشیك ٚص٘ی 

 .ویفیت ػشهی ٚ ػٕمی ػفشٜ ٞای آب صیشصٔیٙی 

 . ػًٙ وف 

 .الیٝ ٞای آب داس ٚ تدت االسهی 

 چـٕٝ ٚ لٙات یاتیٔؼیش  

 تشاوٓ آتی. 
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ثیشآٍسد   ٍ دسیبفت ٍ پبساهتشّبی خشٍجیی ثـیشذ رییو تَلییذ     هتشی 033ػوق دسهذت صهبى اًذکی دس گؼتشُ چٌذکیلَهتشی ٍ

 گشدد:هی
 

 .ٔؼیش اكّی ٚ فشػی آب صیشصٔیٙی 

 .تؼییٗ ٔدُ ٚ ػٕك حفشچاٜ تاحزٓ ٔٙاػة 

 ٔداػثاتی(ػٕك آب صیشصٔیٙی( 

 یٝ ٚاداسی.زتؼییٗ تٟتشیٗ ٘ماى تغ 

 ٝالیٝ ٞای ؿٛس ػٕك تشخٛسد ت 

 ػًٙ وف الیٝ ٞای آتذاس 

 ٖٚص٘ی(أىاٖ تشآٚسد حزٓ آتخٛا( 

 .ٕٝحشیٓ وٕی ٚ ویفی چاٜ ٚ چـ 

 ػٌ  ِغضؽ ٚسا٘ؾ 

 ىیه الیٝ ٞای آتخٛاٖ.تف 

 

 
ردیابی آب به شیوه خطی

 ردیابی نقطه ای
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 7 صصی هٌبثغ آةخػوَهی ٍ تبت ؿیَُ هطبلؼ 

  هطبلؼِ ٍ ثشسػی ػوَهی هٌبثغ آة صیشصهیٌی:چگًَگی 

 .ٍحضًر میذاوی در محذيدٌ مًرد مغبلع 

 .تعییه مسیز اصلی حزکت آة سیزسمیىی ي ثزرسی َبی َیذريصئًلًصی مقذمبتی 

 محلی ثزرسی ي تحقیقبت مىبثع آة ي خبک. 

 (ةآسمیه شىبسی، مقبعع صئً فیشیکی ، َیذريصئًلًصی ي کیفیت مىبثع  َبی) قشٍمغبلعٍ و. 

   پبلئًَیذريصئًلًصی(.)ثزرسی آة شىبسی ي مغبلعبت مىبثع آة سبلیبن قجل 

  ثزرسی وقشٍ َبی تًپً گزافی، GIS  ،RS  ي مذل ریبضی.  
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 تشٍهغٌبطیغ:هطبلؼبت ٍ ثشسػی تخصصی هٌبثغ آة صیشصهیٌی ثِ ؿیَُ ًَیي الک 

 :هطبلؼبت تخصصی چبّْب ثِ ؿیَُ ًَیي الکتشٍهغٌبطیغ 

 

  تزآٍرد ٍسؼت ٍ گستزش آتخَاى ّاردیاتی هسیز آى  ،تؼییي سطح آب سیزسهیٌی ٍ. 
 .)تفکیک هیادیي آتی اس ًظز غٌای آتی ) ضؼیف، هتَسط، قَی 

 .ُتؼییي هحل تْتزیي ًقاط حفز چا 

 ،ت فطار (تح ًیوِتؼییي احتوالی ًَع سفزُ) آساد 

 قثل اس  الکتزٍهغٌاطیس ٍ تفکیک الیِ ّای آتذار تا هطخع ًوَدى ضخاهت اضثاػی آًْا ّایسًَذاص ًػة
 .حفاری

 هتزی سهیي. 033غحزائی در خػَظ ػذم اهکاى تاهیي آب تا اػواق تزرسیْای پاسخ غزیح در 

 .تفکیک پٌِْ اراضی آتذار اس غیز آتذار 
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  دستگاّْای در حال حفاری در هٌطقِ ٍ رفغ هطکالت ٍ اتْاهات اداهِ حفاری در خػَظ تز خَرد تا الیِ آتذار یا جْت اداهِ حفاری تزای  هطالؼِاهکاى
 .تلحاظ کوی ٍکیفی ػذم تز خَرد تا الیِ هَغَف در اػواق پائیي تز

 ٍ یي ٍ تاهیي آب اس سفزُ ّای ساحلیتؼییي حذ آب ضَر ٍ ضیز اجزاء ٍ ًظارت تز ػولیات حفاری. 

 تاحجن هٌاسة هیي آب اس الیِ ّای سطحی ٍ سیزسهیٌیاهکاى تا. 

  تْتزیي ًقاط حفز چاّْای دّاًِ گطاد ٍ طَل ًقثْای آى جْت تأهیي آب ضزب.ٍطزاحی  تؼییي 

 .هطخع ًوَدى اهکاى تغذیِ ٍاداری اس رٍدخاًِ ٍ یا سَاحل دریا 

 ای ٍ اکتطافی.تْتزیي ًقاط حفز چاّْای هطاّذُ ٍطزاحی تؼییي 

  تؼییي سٌگ کف ٍ حجن احتوالی هخشى.هطالؼِ دضت ٍ 

 َتزآٍرد پاراهتزّای ّیذرٍدیٌاهیکی  ٍپوپاص چاّْا  ٍ ًظارت تز اًجام ػولیات حفاری،لَلِ گذاری،ضستط
 آتخَاى.

 ارائِ الیِ ّای  )ًوَدارّا،هحذٍدیتْا،پیطٌْادات ٍ تطزیح آتخَاى تْیِ ٍ ارائِ گشارضات السم ٍGIS  هذل ٍ
 .(ریاضی آتخَاى
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 ّب ٍ قٌَات ثِ ؿیَُ ًَیي الکتشٍهغٌبطیغ:ؼبت تخصصی چـوِهطبل 

 

 ٕٝٞای اص ٔظٟش ٔٙثغ تا حٛهٝ آتشیض ٚ سػٓ اشٚفیُ ٚ لٙٛات دس أتذاد  ًِٛیسدیاتی ٔؼیش چـ 

 ٔتشی ٚ وٕتش. 2× 2ػٕمی دس فٛاكًُِٚٛی، ػشهی 

 ٕٝای.٘مٌٝ ٞا ٚ لٙٛات( تٝ سٚؽ اِىتشٚٔغٙاًیغتؼییٗ ٌؼتشٜ ٔؼیش رشیاٖ آب صیشصٔیٙی )چـ 

 ٝٞاٞای ٔختّف تغزیٝ چـٕٝتؼییٗ ٔؼیش ؿاخ. 

 ٕٝٞای ٔختّف )تٝ ِداٍ وٕی ٚ ویفی(.تفىیه چـ 

 ٕٝٞا ٚ لٙٛات تاسیخی ٔذفٖٛ ؿذٜ.أىاٖ سدیاتی چـ 

 ٕٝتؼییٗ ٚاِىتشٚٔغٙاًیغ  ٞا ٚ لٙٛات اص ًشیك ػٛ٘ذاطتٟیٝ اشٚفیُ ػشهی دس ٔؼیش چـ

 وٕی ٚ ویفیهخأت اؿثاػی ٚ ٔدذٚدٜ ٌؼتشؽ ػٌ  حفاظت 

 ٞای اِىتشٚٔغٙاًیغ كدشایی ٚ ؿٙاػایی ٔٙاتغ سدیاتی ٔؼیش آِٛدٌی تا اػتفادٜ اص تشسػی

 )ٚص٘ی(ٞا ٚ لٙٛاتآالیٙذٜ چـٕٝ

 ٕٝٞاچـٕٝ ٝٞا دس ٔظٟش ٚ ٔؼیٗ ٕ٘ٛدٖ ٔؼیش حشوت ٔظٟش حا٘ٛیتؼییٗ ٔدُ فشاس آب چـ 

 ٝاالسهی.ٞای تدتتفىیه ٔدذٚدٜ آتٍیشی چـٕٝ ٚ الی 

 ٛٞا تا اػتفادٜ اص سٚؽ ٘ٛیٗ سدیاب آب دػت چـٕٝاٖ دس ٔٙاًك تاالدػت ٚ ااییٗتشسػی آتخ

 صیشصٔیٙی.
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 .تشسػی أىاٖ ٚ ػذْ أىاٖ حفش چاٜ دس ٔزاٚست چـٕٝ ٚ أىاٖ استثاى ٞیذسِٚیىی آٟ٘ا 

 ٕٝٞا ٚ٘ماى ٞٓ رٛاس تٝ ِداٍ وٕی ٚ ویفی رٟت ٔلش  ٌٔاِؼٝ أىاٖ تأٔیٗ آب اص چـ

 .ؼذ٘ی تٙذی آب ٔؿشب ٚ تؼتٝ

  ،اساوٝ ساٞىاسٞا ٚ ایـٟٙادات واستشدی دس رٟت تأیٗ آب تا ٔلاس  ٔختّف )ؿشب، كٙؼت

 آٞىی. ٚـٕٝ ٞای آتشفتی چاص  خذٔات، وـاٚسصی ٚ...(

 ٕٝی واستشدی٘مـٝ ٞا ٚٞا تٟٕشاٜ اساوٝ ٌضاسؽ تؼییٗ حشیٓ ویفی چـ. 
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 ٍ یغ :طلکتشٍهغٌباٍؽ ًَیي آلَدگی آة صیشصهیٌی ثب اػتفبدُ اص سهطبلؼبت تخصصی کیفی 

 

 .ردیبثی ي تفکیک الیٍ َبی شًر ي شیزیه در آثخًاوُبی سبحلی 

 ي ضخبمت آن. شیزیهسًوذاصَبی الکتزيمغىبعیس وقغٍ ای ي تعییه سغح آة  وصت 

 سًوذاصَبی الکتزيمغىبعیس ي تعییه سىگ کف سبحلی. وصت 

 ریب در حذ جذريمذ.د تعییه ي رسم خظ عزضی َیذريلیکی ارتجبط سفزٌ َبی سبحلی ثب 

 .تعییه ثُتزیه محل حفزچبٌ در آثخًاوُبی سبحلی 

  جُت تبمیه آة ثب حجم مىبست. َبدریبسًاحل تعییه ثُتزیه وقبط تغذیٍ ياداری 

 يسوی(اس مظُز خزيجی تب مىجع آلًدگی ردیبثی مسیز آلًدگی در چشمٍ َب(. 

 يسوی(زسمیىیدر امتذاد مسیز حزکت آة سی ردیبثی مسیز آلًدگی در آثخًاوُب(. 

 .ردیبثی مسیز وشت مخبسن يیب لًلٍ َبی حبيی مًاد آالیىذٌ ثٍ آثخًان 
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 7هخبصى کَچک ٍ ثضسگ صیشصهیٌی ثِ ؿیَُ ًَیي الکتشٍهغٌبطیغ ؿٌبػبئی هطبلؼبت تخصصی 

 

 .ردیاتی هسیز فزار آب اس هخاسى سیزسهیٌی کَچک ٍ تشرگ 

 فزار آب اس هخاسى سیزسهیٌی.ٍ ی الکتزٍهغٌاطیس ٍ تؼییي ضخاهت اضثاػ سًَذاص ًػة 

 ِّای تشرگ هٌتْی تِ هخاسى کَچک ٍ تشرگ.ّای آب ٍ لَلِردیاتی هسیز سّکص ٍ رگِ چطو 

 ٍسًی( اهکاى ردیاتی آلَدگی ٍرٍدی ٍ یا خزٍجی تِ هخاسى(. 

 .تْیِ ٍ ارائِ گشارضْای هَرد ًیاس 
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 ِ7ؿیَُ ًَیي الکتشٍهغٌبطیغ ػذ ثِ ٍ هخضى گبّْبهطبلؼبت تخصصی فشاس آة اص تکی 

 ٝػذ دس سلْٛ حذالُ ٚ حذاوخش. ٚ تذ٘ٝ ٌاٜسدیاتی ٔؼیش حشوت آب صیشصٔیٙی اص تىی 

 ٕٝٞای خشٚری دس اایاب ػذٞا ٚ استثاى ٞیذسِٚیىی آٟ٘ا تا حزٓ ٔخاصٖ ػذٞا.سدیاتی ٔؼیش صٞىـٟا ٚ چـ 

 دػت ػذ ٌٚؼتشؽ ػّٕىشد شات آٖ تش آتخٛاٟ٘ای ااییٗصیشصٔیٙی ٚ احآب ٞای ػفشٜ ٔخضٖ ػذ تٝ تؼییٗ فشاس آب صیشصٔیٙی اص

 تغزیٝ ای آٖ.

 ٔٙاًك ٕٞزٛاس ػذٞا ٚ استثاى آتٟای صٞىؾ تا ٔخاصٖ ػذ. ٌٚاٜ ٞای ِغضؿی دس تىیٝشسػی تٛدٜت 

 تا تشسػی ٚ استثاى ٞیذسِٚیىی آٖ  ٚتذٖٚ حفش چاٞىٟای ٔـاٞذٜ ای  تذ٘ٝ ػذ ٌاٜ ّٚیٝ ٘ماى تىیٝوتؼییٗ ػٌ  آب صیشصٔیٙی دس

 ػذٔخاصٖ دسیاچٝ

  ااویٗ دػت تٌٛسٕٞضٔاٖ.سدیاتی ٔؼیش فشاس آب دس ٔخضٖ ػذ لثُ اص آتٍیشی ٚ ٔؼیش فشٚچاِٝ ٞا ٚ استثاى آٖ تا چـٕٝ ٞای 
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 7هطبلؼبت تخصصی تغزیِ ٍاداسی ٍ تأهیي آة اص آثخَاًْبی ػبحلی ثِ ؿیَُ ًَیي الکتشٍهغٌبطیغ 

   ٖىیخي ػشهی ٞیذسِٚیدس ٌؼتشؽ آتخٛاٟ٘ای ػاحّی ٞای ٖٚ تؼییٗ صٚصیشصٔیٙی سدیاتی ٔخاص 

 ُػشهی ٚ ػٕمی. -ٞای ًِٛی تؼییٗ حذ آب ؿٛس ٚ ؿیشیٗ دس اشٚفی 

 ػٕك تشخٛسد تٝ ػًٙ تؼتش غیشلاتُ ٘فٛر. تذاسٞای آتذاس اص غیش آػٛ٘ذاط اِىتشٚٔغٙاًیغ ٚ تفىیه الیٝ ٘لة ٚ 

 ٔٙاػة تشای ٚاحذٞای آب ؿیشیٗ وٗ تا حزٓ دسیا تغزیٝ ٚاداسی اص رٟت تؼییٗ تٟتشیٗ ٔٙاًك.  

 .ٗتؼییٗ تٟتشیٗ ٔٙاًك حفش چاٜ دس صٖٚ ػاحّی رٟت تأٔیٗ آب ؿشب تا ویفیت ٔٙاػة دس هخأت اؿثاػی الیٝ آتذاس ؿیشی 

  ٍوٕی تشسػی اِىتشٚٔغٙاًیغ، أىاٖ ٚ یا ػذْ أىاٖ ٚ یا ادأٝ حفاسی چاٜ ٔٛرٛد دس صٟٚ٘ای ػاحّی ٚ ٔٙاًك ٔزاٚس آٖ تّدا

 یویفٚ
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 متر6-8

دوغاب سیمان

کف پوش 

 اینچ28برقو 

 اینچ فوالدی26لوله هادی 

UPVC اینچ 16لوله جدار 

سطح زمین

گراول مناسب

لوله مشبک با شکافهای 

متر18- میلیمتر3

 متر6لوله کور 

 متر3لوله کور 

 متر3لوله مشبک 

 اینچ3لوله ترمی 

(کارفرما، نورویژه)ساختمان چاه بهره برداری پیشنهادی شرکت بناب

در پوش

نگهدارنده لوله 

(Elevator)جدار

 متر24

 متر6لوله کور 

 متر30

 متر36

 اینچ24برقو داخل لوله هادی 

 متر27

 ٍ 7ثِ ؿیَُ ًَیي الکتشٍهغٌبطیغساًؾ چگًَگی هطبلؼبت تخصصی لغضؽ 

 

 االسهی ٚ ٚرٛد یا ػذْ ٚرٛد ػٌ  ٕ٘ٙان.تؼییٗ ػٌ  آب تدت 

 تٟٕشاٜ تفىیه صٟٚ٘ای اؿثاػی صیش صٔیٙیاالسهی ٚ تؼییٗ صٖٚ تخّیٝ آب سدیاتی ٔؼیش آتٟای تدت. 

 ثاػی آب ٚ تشخٛسد آٖ االسهی ٚ هخأت اؿتؼییٗ ٚ تـخیق داٛٞای آتی تدت 

 تا ػٌ  ِغضؽ احتٕاِی.

 ٕٝؿٙاػیٞا ٚ ػاختاسٞای صٔیٗٞا دس ساػتای ٌؼّٝسدیاتی ٚ تؼییٗ ٔؼیش حشوت آب چـ 

 ٞای سا٘ـی.ٚ ػایش ػٌٛح دس اٟٙٝ 

  ٗاالسهی.ِغضؽ تٝ ِداٍ ٔؼیش ٞذایت سٚا٘اتٟای ػٌدی ٚ آتٟای تدت تٙذی اٟٙٝصٖٚٚ تؼیی 

  تٛدٜ ِغض٘ذٜ.ِغضؿی  االسهی دس اٟٙٝتدت آبحشوت تؼییٗ تاصٜ ػشهی 
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 : اؿکبل ػولیبتی(ًحَُ تفکیک پبساهتشّبی آة صیشصهیٌی ثلحبظ کوی ٍ کیفی دس ؿشایط کبس هیذاًی( 

 
 :تفکیک هٌبثغ آثی ٍ فبصلِ یبثی ٍصًی تب هحو هٌجغ اص فَاصو دٍس 
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  طشیق اػتفبدُ اص ػًَذاط ّبی الکتشٍهغٌبطیغ ٍ فشهَل ّبی هحبػجبتی:ثشآٍسد ػوق آة صیشصهیٌی اص 

  ثشآٍسد طَلL ػشض ثبصُ حشکتی آة صیشصهیٌی ٍW: 

W 8 ػشم حشوت آب صیشصٔیٙی 

L 8 ًَٛ حشوت آب صیشصٔیٙی 

K  8 ٘فٛدازیشی                                                                                                A = W.L 

 (ثشآٍسد ؿیت ّیذسٍلیکیI :) 

 8h1  ٚh2 فاكّٝ  8h1  ٚh2    ٚL ػٌ  آب صیشصٔیٙی دس ٘ماى  h    ٚh2ا

I= (h2- h1)  / L 

 :ثشآٍسد ضخبهت اؿجبػی خبک ٍ ػطح لغضؽ جذایؾ صهیي ؿٌبػی 

 
B’  ، 8 هخأت اؿثاػیB  ، 8 ػٌ  ِغضؽhs 8 ػٌ  آب تدت االسهی 

(hs-B) , B' 
 

 

 

 

 

 

 

Ĺ hs

hs=D
D

K1 K2 K3

w1

w2

w3

L1 L2 L3

K1 K2 K3

w1

w2

w3

L1 L2 L3

sond1

sond2

h1
h2L




W.t 
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 :تؼییي ثبصُ ّبی ػشضی تفکیک آثْبی تحت االسضی ٍ تْیِ هبتشیغ 

W 8 ػشم حشوت آب صیشصٔیٙی 

I 8 ٔدّٟای تزٕغ آب صیشصٔیٙی 

B  8 هخأت اؿثاػی 

V1 )8 ػشػت حشوت آب صیشصٔیٙی)ٚص٘ی 

 

 

 :ثشآٍسد ػوق الیِ ّبی هختلف آة صیشصهیٌی 

                  

        
 

 

 

hs صٔیٙی8 ػٕك آب صیش 

W 8 ًَٛ صٔیٙی 

 
 

hS-w1 
hS-( w2+w1) 

hs-(w1+w2+w3) 

hS-( w1+w2+w3+w4) 

hS-(w1+w2+w3+w4+…+wn) 

Wl1 , wl2 , wl3 , wl4 , … , wln 

lB1 , lB2 , lB3 , lB4 , …, lBn 

B1 , B2 , B3 , B4 , … , Bn 

V1 , v2 , v3 , v4 , … ,vn 

w1 w2 w3 w4

hs

hs

hs

hs

w1 w2 w3 w4

hs

hs

hs

hs

مشخصات سونداژهاي الکترومغناطیس محدوده مطالعاتي

+(-2)152و +( -4)141-129و 120-119و +( -3)68-82 1140 3919344 491774 مجاور چاه دهانه گشاد )10

(1و چاه شماره 

153و 138-126-+(  -3 )119-117و+( -6)63-68 1138 3919422 491829 9

+(-1)242و +( -3)145-138و +( -3)101-116 1140 3919141 491649 8

2چاه لىله اي شماره کف حفاري160و ( انتهاي لىله )154و ( سطح آب)86

+(-3)152و +( -3)145-138و+( -3)115-124 1138 3919148 491890 متري چاه لىله اي 8)7

(2شماره

208 و 151و +( -3)141-130و +( -4)92-102 1132 3919128 492210 6

182و( 1+-)156و ( 2+-)144و ( 4+-)138 1134 3919624 492172 5

+(-3)151و +( -3)143-128 و 4+-98-111 1129 3919743 492161 4

(4+-)150و( 6+-)143-129و +( -4)96-84 1127 3919743 491812 3

151و +( -6)143-131و +( -3)112-104 1127 3919736 491792 2

154و+( -4)144-130 و86-95 و 79-76 1129 3919723 491669 1

مشخصات سونذاژها الیه ها ارتفاع UTMy UTMx شماره نقاط

+(-2)152و +( -4)141-129و 120-119و +( -3)68-82 1140 3919344 491774 مجاور چاه دهانه گشاد )10

(1و چاه شماره 

153و 138-126-+(  -3 )119-117و+( -6)63-68 1138 3919422 491829 9

+(-1)242و +( -3)145-138و +( -3)101-116 1140 3919141 491649 8

2چاه لىله اي شماره کف حفاري160و ( انتهاي لىله )154و ( سطح آب)86

+(-3)152و +( -3)145-138و+( -3)115-124 1138 3919148 491890 متري چاه لىله اي 8)7

(2شماره

208 و 151و +( -3)141-130و +( -4)92-102 1132 3919128 492210 6

182و( 1+-)156و ( 2+-)144و ( 4+-)138 1134 3919624 492172 5

+(-3)151و +( -3)143-128 و 4+-98-111 1129 3919743 492161 4

(4+-)150و( 6+-)143-129و +( -4)96-84 1127 3919743 491812 3

151و +( -6)143-131و +( -3)112-104 1127 3919736 491792 2

154و+( -4)144-130 و86-95 و 79-76 1129 3919723 491669 1

مشخصات سونذاژها الیه ها ارتفاع UTMy UTMx شماره نقاط
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  (.تؼییي هؼیش ّبی اصلی ٍ فشػی حشکت آثْبی صیشصهیٌی ٍ چـوِ ّبE 03 N .) 

N.E 8 ٔؼیش حشوت آب صیشصٔیٙی اص یه ٘مٌٝ صٔیٙی 

 

 : تفکیک ضخبهت اؿجبػی ٍ ػطح آة صیشصهیٌی 

Hs آب صیضٔیٙی   ،  8 ػ  ٌD  ، )8 ػٕك آب صیضٔیٙی )هخأت اؿثاػی ٗ8 ػٌ  فشهی ٔؼادَ آب صیشصٔیٙی دس ػش صٔی 

b 8 ػٕك فشهی ٔؼادَ آب صیشصٔیٙی 

 

 دسیبّب ٍ یب هٌجغ آالیٌذُ: ص طشیق تغزیِ ٍاداسی سٍدخبًِ ّب ،تفکیک آثْبی صیشصهیٌی ثلحبظ کیفیت هٌبثغ آة ثب ٍسٍدیْبی هتفبٍت ا 

Kة ٘فٛرازیشی ، 8 هشیa ّخ8 تخ ، ُb  ، 8 هخأت اؿثاػیA 8 ٔدذٚدٜ حشوت آب صیشصٔیٙی 
W.L.α.b 

Q = A.I.K 

L  8 ٌؼتشٜ تاصٜ حشوتی W.ٗٔغٙاًیؼی ٔؼادَ دس ػٌ  صٔی 

Q = A . H . S 

S   ، ٜ8 هشیة رخیشH  .8 افت ػٌ  آب صیشصٔیٙی 

 
 

 

 

 

 

 

 اٍلَیتْبی پیـٌْبدی حفش چبُ دس صٍى ثٌذیْبی هختلف

o1w1 625059 3062173 zone1 

o1w2 625122 3062116 zone1 

o1w3 625253 3062150 zone1 

o2w1 625314 3062218 zone2 

o2w2 625411 3062262 zone2 

o2w3 625529 3062278 zone2 

N30E

hs
=

D

Ф

b

hs
=

D

Ф

b
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w.f

sea



hf
ρf

hs

ρs

hf=chs

 C : فاکتور تبدیل(مانندhf=40hs )

W

.T 

(ρs)/(ρs- ρf) 
 

  َاصو هـبّذُ ای )پلی گًَبل( دس فثشسػی آصهبیـبت پوپبط دس چبُ اصلی ٍ تؼییي افت ػطح آة ٍ ؿؼبع تبثیش ثذٍى ًیبص ثِ حفش چبُ ّبی

 هختلف ثب جْت ّبی چْبس گبًِ:

 
W ،   8 چاٜ إپاطw1  ، 8 چاٜ ٔـاٞذٜ ای فشهیh ، 8 ػٌ  آب صیشصٔیٙیL ّٝ8 فاكw18 (ٗفاكّٝ سٚی صٔی) 

 

  ػفشُ ّبی ػبحلیتفکیک آة ؿَس ٍ ؿیشیي ٍ تغییشات آى دس ؿشایط قبئن دس    : 

                
hf ح آة ؿیشیي= استفبع ػط 

hs استفبع ػطح آة ؿَس = 

f ρچگبلی آة ؿیشیي = 

ρs چگبلی آة ؿَس = 

 

 

ًبم 

 ػطح آة x y ػًَذاط

ػوق الیِ 

 اٍل

ػوق الیِ 

 دٍم

 اٍل ٍ هـخصبت الیِ ّبی آثذاس ٍ ػٌگ کفٍ  حذ صٍى آة ؿَس ٍ ؿیشیي هـخصبت هحو ػًَذاطّبی الکتشٍهغٌبطیغ 

a29 625001 3062678 4.2-6.5 7.8-13 15 

a30 624984 3062671 2.2-7.5 8.5-13 15 

a31 624958 3062676 3.2-6 8-13 15 
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  ػشضی استجبط ّیذسٍلیکی آثخَاى ػبحلی )حذ جزسٍهذ( جْت تغزیِ ٍاداسی ٍ اػتفبدُ اص آة دسیب تب هحذٍدُ ػٌگ کف :خط تفکیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دس اهتذاد گؼلِ ّب ، چـوِ ّب ٍ ؿکؼتگیْب دس ػبصًذّبی ػخت :هؼیش حشکت آة صیشصهیٌی ثصَست خطی ثبصُ طَلی ٍ ػشضی تفکیک 

 

 

 

 

 

 

 

sea

ساحل دریا

فاصله خط عرضی هیدزولیکی = W  

wامکان تغذیه واداری

فاقد ارتباط هیدرولیکی با دریا خط عرضی هیدرولیکی

دارای ارتباط هیدرولیکی

ناپیوستگیهای رسوباتتعیین محدوده حداکثر ارتباط هیدرولیکی آبخوان و دریا و ناپیوستگیهای رسوباتتعیین محدوده حداکثر ارتباط هیدرولیکی آبخوان و دریا و 

G

ردیابی خطی
مسیر 

شمه
هر چ

مظ

گسل معکوس

ردیابی خطی

G1



 w.f

گسله راستالغز گسله معکوس
G

مسیر ردیابی خطی
ردیابی مسیر خطی

G

ردیابی خطی
مسیر 

شمه
هر چ

مظ

گسل معکوس

ردیابی خطی

G1



 w.f

گسله راستالغز گسله معکوس
G

مسیر ردیابی خطی
ردیابی مسیر خطی
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  ؿیَُ ًَیي الکتشٍهغٌبطیغ : ثِهحبػي سدیبثی آة صیشصهیٌی 

  : هٌحصش ثِ فشد ثَدى آى ثؼلت 

I..تطخیع ٍ تفکیک آب سیزسهیٌی هستقل اس ًَع ضزایط سهیي ضٌاسی 

II. حن هحلی.ػذم هحذٍدیت تَپَگزافی، سهیي ضٌاسی ٍ فزکاًس ّای هشا 

III. ى اس راُ دٍر.آاهکاى اًجام هطالؼِ ٍ کٌتزل 

IV. اهکاى دریافت اطالػات اس هاَّارُ یاGPS  .هَتایل،خط تلفي ٍیا راتط ّای سهیٌی ، 

  رغشافیاویوٛچه ٚ لاتُ حُٕ تٛدٖ دػتٍاٜ دس تٕاْ ؿشایي ٔىا٘ی ٚ 

 ٚ ٝوٝ ااػخ كشی  تا روش ٔؼاوُ فٙی ٚ ػّٕی دس تخؾ آب اسا واٞؾ صٔاٖ ا٘زاْ ٌٔاِؼ

 صیشصٔیٙی.

 ٝٙٔاِی ٘ؼثت تٝ ػایش سٚؿٟای اوتـا  ٔٙاتغ آب صیشصٔیٙی. واٞؾ ٞضی 

  حشیٓ وٕی ٚ ویفی چـٕٝ ٞا، ٔـخق ٕ٘ٛدٖ  ،تؼییٗ ٔؼیش حشوت آب صیشصٔیٙی

ػي، تفىیه ٚ تؼییٗ ٔیادیٗ آب اص ٔٙظش اتا٘ؼیُ آٖ ) هؼیف، ٔتٛ ،ٔؼیش آالیٙذٜ ٞا

تؼییٗ ػٕك ػًٙ وف تٝ سٚؽ ٘مٌٝ ای اص ًشیك سدیاب آب صیشصٔیٙی وٝ  ،لٛی(

٘ؼثت تٝ ػایش سٚؿٟای ٔؼَٕٛ ٌٔاِؼات آب صیشصٔیٙی ؿأُ سٚؿٟای طوٛ فیضیىی، 

 . تشتشی اًفػات ٕٞضٔا٘ی خٛاٞذ داؿت...ِشصٜ ػٙزی، ٔغٙاًیغ ػٙزی ٚ 
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  ٕ٘ی تاؿذ ٚ یا داسای ازیشیا أىاٖ ،ش سٚؿٟا وٝ دس ػایسػٓ ٔٙدٙی لاوٓ هخأت اؿثاػی لثُ اص حفاسی

 ٞضیٙٝ تاالوی اػت.

 ٚ كفدٝ  تفىیه الیٝ آتذاس ٚ تؼییٗ هخأت اؿثاػی ٚ ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ػٕك ػًٙ وف تٝ كٛست ٘مٌٝ ای

تا ٚػؼت حذٚد چٙذیٗ ویّٛ ٔتش وٝ دس ػایش سٚؿٟای ٔؼَٕٛ اؿاسٜ ؿذٜ لاتّیت تشسػی ٚ اػتخشاد  ای

 ذ داؿت.اًفػات تٙذست ٚرٛد خٛاٞ

 ٔٙاتغ آب صیشصٔیٙی ٌٔاِؼات سدیاتی ٚ تشسػی رٟت  ًٛال٘ی ٔذت ػذْ اػتمشاس وٕپ ٌٔاِؼاتی. 

 ُحفش چاٜ دس ػاص٘ذ ٞای آٞىی ، آتشفتی، ػاحّی ٚ تشػیٓ اشٚفیُ ٞای لاوٓ الیٝ ٞای آتذاس ػشیغ تؼییٗ ٔد 

ػذْ لاتّیت ٚ اًفػات ااییٗ تٛدٖ ػشػت اػتخشاد ٚػایش سٚؿٟا تٝ ػّت كش  ٞضیٙٝ صیاد تٌٛسیىٝ دس

تٝ كٛست ٘مٌٝ ای، اػتمشاس وٕپ ٌٔاِؼاتی دس ٌٔٙمٝ اص  ٞٓ صٔاٖ ػفشٜ ٞای آب صیشصٔیٙی خشٚد دادٜ ٞا ی

 هشٚسیات اػت.

 ٌٗٔاِؼاتی . تذٖٚ ٘یاص تٝ حفش چاٜ یاحّدس ػفشٜ ٞای ػ تؼییٗ حذ آب ؿٛس ٚ ؿیشی 

  ٌٗٔاِؼاتی . ٖ ٘یاص تٝ حفش چاٜػٕك الیٝ ٞای  ؿٛس دس ػفشٜ ٞای آتشفتی تذٚٚ تفىیه تؼیی 

  ٔتشی اص ٔدُ حفشچاٜ  033فاكّٝ أىاٖ تؼییٗ ؿؼاع حشیٓ ٚالؼی چاٟٞا دس ٌٔاِؼات آصٔایـات إپاطدس

 .افت( –صٔاٖ ٚ فاكّٝ  -)افتتذٖٚ ٘یاص تٝ چاٜ ایضٚٔتشی

 َچٙذ  آٖ اص فاكّٝ صٔا٘ی تؼییٗ ػٌ  آب صیضٔیٙی دس ٔدُ تذٖٚ ٘یاص تٝ حفش چاٜ ٔـاٞذٜ ای ٚ وٙتش

 ویّٛٔتشی.
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  .ٕٞضٔا٘ی دساساوٝ ٚ اػتخشاد اًفػات اص ٔٛهٛػات ٔختّف آب صیشصٔیٙی 

  كدشاوی دس حٛصٜ ٞای آتشیض اػٓ اص استفاػات ٚ دؿت ٚ ٘ماى رغشافیایی كؼة  ا٘زاْ ٌٔاِؼات

 اِؼثٛس وٝ أىاٖ اػتمشاس ػایش سٚؿٟاٚرٛد ٘ذاسد.

 ّٙذی ٔختّف وٝ تشای ػایش سٚؿٟا یا أىاٖ ا٘زاْ ٌٔاِؼات كدشاوی دس ٔٙاًك داسای اؼتی ٚ ت

 ذ ؿذ.ٌٙٔاِؼٝ ٚرٛد ٘ذاسد ٚ یا دچاس خٌاٞای صیادی خٛاٞ

  أىاٖ ا٘زاْ ٌٔاِؼٝ آتٟای صیشصٔیٙی دس ٔؼاحت صیاد دس ٔذت صٔا٘ی ا٘ذن ٘ؼثت تٝ ػایش

 سٚؿٟای اؿاسٜ ؿذٜ.

  ؼات ٕٞضٔاٖ لٌ ٔٛاسد خاف ٌٔٙمٝ تٝ كٛست تؼٛینوٕی ٚ ویفی ٚ ااػخٍٛیی تٝ ؿثٟات

 تٍاٜ دس ٌٔٙمٝ. دػ

 تلٛست ٕٞضٔاٖ آب صیشصٔیٙی دس رٟات لاوٓ ٚ ًِٛی تتشسػی ویفی. 

 حذٍدیت ّبی سٍؽ ًَیي الکتشٍهغٌبطیغه:  
 .واستشدػتٍاٜ تایذ داسای تخلق آب صیشصٔیٙی ٚ تزشتٝ ػّٕی ٚ ػّٕی وافی دس ػشكٝ آب تاؿذ 

  ٔتش. 033اػٕاق تیؾ اص 

  تلٛست تیٗ الیٝ ای(.ٔتش )  03الیٝ ٞای سػی اؿثاع تیؾ اص 

 .ٔٙاًك آتـفـا٘ی 

 .صٔیٗ ٞای داسای اصت ٚ آٞٗ تاال 
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  دػتگبُ سدیبة آة صیشصهیٌیاػتفبدُ اص صحشایی ثبػولیبت دس آة صیشصهیٌی پبساهتشّبی چگًَگی تفکیک: 

  تفىیه ٔیادیٗ آتی تّداٍ ٘ضدیىی ٚ دٚسی  ٘مٌٝ ای دسرٝ 033سدیاتی آب صیشصٔیٙی دس رٟات ٚ

 .)ٚص٘ی( ویّٛٔتشی 3دس فاكّٝ احتٕاِی حزٓ تشآٚسد ٚ 

 تؼییٗ ػٕك ػٌ  آب صیشصٔیٙی ، هخأت  ٘مٌٝ ای ٚ خٌی ػٛ٘ذاطٞای اِىتشٚٔغٙاًیغ ٘لة ٚ

اؿثاػی ، تفىیه الیٝ ٞای آتذاس،  ؿیة ٞیذسِٚیىی آب صیشصٔیٙی،  ٔٙاًك اؿثاع ؿذٜ ٚ ػٌٛح 

ػٌ  آب صیشصٔیٙی ٚ الیٝ  تشآٖ تاحیش ٚ  ٞا ٌؼّٝ ٔؼیش ٌزسآتی ، ؿٙاػایی ،حزٓ احتٕاِی ِغضؽ ، 

 ٞای ٞٓ رٛاس.

  ٓتشسػی ػٌ  آب صیشصٔیٙی ٚٔؼیش فشاس آب اص تىیٝ ٌاٟٞای ػذ دس ؿشایي حذالُ ٚ حذاوخش حز

 .تذٖٚ ٘یاصتٝ چاٜ ٔـاٞذٜ ای ٔخضٖ

  سدیاتی ٔؼیش فشاس آب دس ٔخضٖ ػذ لثُ اص آتٍیشی ٚ ٔؼیش فشٚچاِٝ ٞا ٚ استثاى آٖ تا چـٕٝ ٞای

 س ٕٞضٔاٖ.ااویٗ دػت تٌٛ

 ػٛ٘ذاطٞای دٚ ٌا٘ٝ اِىتشٚٔغٙاًیغ رٟت تفىیه الیٝ ٞای آب ؿٛس ٚ ؿیشیٗ . ٘لة 

  ٗیّاحػػفشٜ ٞای  آب دسیا دس آٖ تاآب ؿٛسٚ ٘دٜٛ استثاى خي ػشهی ٞیذسِٚیىی تؼیی. 

 ٔزاٚس ػاحُ دسیا ٚ سٚدخا٘ٝ ٞا.ػفشٜ ٞای  دستغزیٝ ٚاداسی  أىاٖ تشسػی 

 تذٖٚ  آٖ ٚالؼی ٔزاٚس ّی ٚ تؼییٗ افت ػٌ  آب ٚ ؿؼاع تاحیشتشسػی آصٔایـات إپاط دس چاٜ اك

 ٚ ٘یٕٝ تدت فـاس دس آتخٛاٟ٘ای آصاد ٔتش 233اِی  033تفاكّٝ  رٟت ٞای چٟاس ٌا٘ٝ ٚای دس فٛاكُ ٔختّف  حفش چاٟٞای ٔـاٞذٜ
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  (...ّبی طئَالکتشیک، طئَهغٌبطیغ ٍپشٍفیو)چگًَگی ثشسػی هطبلؼبت اًجبم ؿذُ قجلی دس دؿت 

 :سدیبة آة صیشصهیٌیتش ثَػیلِ دػتگبُ تشل هطوئيٍکٌ

  سدیاتی ٔٙاًك ٌٔاِؼاتی تدت اٛؿؾ  سٚؽ طوٛ اِىتشیه ٚ تفىیه ٔیادیٗ آتی ٚ وٙتشَ آٖ تا

  .٘مـٝ ٞای طوٛاِىتشیه تشػیٕی

 ٔدُ ٞای ایـٟٙادی  ػٛ٘ذاط اِىتشٚٔغٙاًیغ ٚ تفىیه الیٝ آتذاس ٚ هخأت اؿثاػی آٖ دس ٘لة

 ٚ ... ٌٔاِؼات طوٛاِىتشیه

 ٌای. ٝوٙتشَ ػٕك حفاسی ایـٟٙادی تدت ٌٔاِؼات طوٛ اِىتشیه اصًشیك تشسػی اِىتشٚٔغٙاًیغ ٘م 

  .وٙتشَ أىاٖ یا ػذْ تأیٗ آب دس ٌٔٙمٝ ٔٛسد ٌٔاِؼٝ ٚ تدت اٛؿؾ سٚؽ ٞای طوٛفیضیىی 

  لثُ اص حفاسی  تّداٍ وٕی ٚ ویفیتشػیٓ ٔٙدٙی ٞای اِىتشٚٔغٙاًیغ ػٕمی الیٝ ٞای آتذاس ٚ

 ٌاتمت ٘تایذ آٖ تا ٌٔاِؼات  طوٛاِىتشیه ٌٔٙمٝ.ٔ

 ) اساوٝ ساٞىاسٞا ٚ ایـٟٙادات واستشدی رٟت تأیٗ آب دسٔٙاًك ٔختّف ) آتشفتی، آٞىی، ػاحّی 

 دس وٙاس ػایش ٌٔاِؼات ا٘زاْ ؿذٜ لثّی ٚ ٔمایؼٝ ٘تایذ آٖ تٛػي واسفشٔا.
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  در سطح کشور 7831-7831 انجام شذه در طی سالهای مطالعات و تجارب اجرائیبخشی از : 

  ٚ ُ7050-7054دس ػاِٟا وـٛسٔٙاًك ٔختّف دس ػٕیك ٚ ٘یٕٝ ػٕیك حّمٝ چاٜ 233ٔٛفمیت آٔیض حفشٌٔاِؼٝ ،تؼییٗ ٔد. 

  ٜوـٛس ؿٕاِیتخؾ ٞای  دس ٌٔٙمٝ 433تیؾ اصآب صیشصٔیٙی  سدیاتی -هخأت اؿثاػی -ػٌ  آب صیشصٔیٙی -رٟت تـخیق ٔخاصٖ آب صیشصٔیٙی سدیاب آب صیشصٔیٙیتىاسٌیشی دػتٍا 

 .ٚ...(آق لف ، ٌشٌاٖ ، ػّی آتاد ، ٌاِیٍؾ ...ٚ وشدوٛی، ء ،لایٓ ؿٟش، تاتُ، تاتّؼش، آُٔ، تٙىاتٗ، ػٛادوٜٛ،٘ىا ،تٟـٟش، )ػاسی 

 7052،ٜظؿشوت ٘ٛسٚی ،ٞٛایی ؿىاسی ( اایٍاٜ) ِٛٛطی ٚ تأیٗ آب اص آتخٛاٖ ػاحّی تٙذس وٙاسنوٞیذسٚطو صٔیٗ ؿٙاػی ،سدیاتی ٌٔاِؼات. 

 7054ش،ل،وٙؼشػیْٛ ٘ػؼّٛیٝ اص ًشیك تغزیٝ ٚاداسی ػٛاحُ دسیا 70تأیٗ آب واسخا٘ٝ آب ؿیشیٗ وٗ فاص ٚ  ٞیذسٚطوِٛٛطی سدیاتی ، ٌٔاِؼات. 

 ٞفت چـٕٝ ،چـٕٝ ٌُ ٌُ ،اصّٔىـاٞیٛسوا د،كاِ  آتا یفْ،اٚ سٚػتاٞای  ؿٟشٞا )ػاص٘ذٞای آٞىی ٚ آتشفتی( تؼییٗ ٔدُ حفشچاٜ ٔؼیش چـٕٝ ٞا ٚ سدیاتی ٚ اِىتشٚٔغٙاًیغ  ٌٔاِؼات ، 

آب  ٘ـٍاٜ ایفْ، ٔیٕٝ، لٛچؼّی ٚ ٞا٘یٛاٖ، دا صساٍ٘ٛؽ ، ؿثاب ،  ٟٔشّٔىـاٞی، چـٕٝ ٔیاٖ تًٙ، چاال٘چی، چـٕٝ سٔواٖ)تِٛی(، خٛؽ لذْ، ؿّٝ وؾ، ااوُ، ػشتًٙ، ایٛاٖ،،  ٟٔشاٖ تذسٜ،

 . 7053-7055،اػتاٖ ایفْٚ سٚػتاوی  ؿٟشی ٌٔٙمٝ ای ٚآب ٚ فاهفب

  7053، ٚصاست دفاع تٛسیؼتی ، –تفشیدی  ٌٔٙمٝ ٌیفٚ٘ذ دٔاٚ٘ذ رٟت احذاث ؿٟشن  دس ٞىتاسی 03اساهیتأیٗ آب  اِىتشٚٔغٙاًیغ تؼییٗ ٔدُ حفشچاٜ رٟت سدیاتی ٌٚٔاِؼات. 

 وٙاس اص ًشیك ػفشٜ ٞای دسیا ،( تٛسیؼتی -تفشیدی ػاحّی)  ؿٟشنؿشب ٗ آب ًشح تأیٚ تؼییٗ ٔدُ حفش چاٜ ٚ ارشای  )آب ؿٛس ٚ ؿیشیٗ(اِىتشٚٔغٙاًیغ كفدٝ ای ٚ ٌٔاِؼات سدیاتی

 ، 7053ػاحّی،

  ؿٛس ٚ ػاسی تا ٍ٘اٞی تش تفىیه الیٝ ٞای آب ًَشح تأیٗ آب واسخا٘ٝ چؼة دس رٙٛب دسیای خضس ٚ ؿٕاَ ؿٟشػتاٖ  ٚ ارشای خٌیٚ ی ا اِىتشٚٔغٙاًیغ ٘مٌٝٚ ٌٔاِؼات سدیاتی

 .7054،ؿیشیٗ

 7052،ٔدذٚدٜ ٘یشٌٚاٜ تشق سٚدؿٛسٞىتاسی  23اساهی ًشح تأیٗ آب  كفدٝ ایٚ اِىتشٚٔغٙاًیغ ٘مٌٝ ا یٚ اتی ٌٔاِؼات سدی. 

  7051،اص ًشیك حفشچاٜ تاتّىٙاس سیغ واسخا٘ٝ خضس آب تأیٗاِىتشٚٔغٙاًیغ ٘مٌٝ ا ی ٚ ارشای ًشح ٚ ٌٔاِؼات سدیاتی. 

 7050،ٞىتاسی سصٖ ٕٞذاٖ 233اساهیدس تأیٗ آب اص آتخٛاٖ آتشفتی ٚ ارشای ًشح  دٝ ای(كفٚ ٌی خ اِىتشٚٔغٙاًیغ) ٘مٌٝ ا ی، ٚ ٌٔاِؼات سدیاتی. 



 دکتر عمادی WWW.ABYABAN.COM   39221101190- 39222103120  رکت  دانش گستران آب سارویه   ش

 

 7050،٘ٛسٚیظٜ ؿشوت ،تأیٗ آب واسخا٘ٝ آب ؿیشیٗ وًٗشح  رٟت ػؼّٛیٝ 0ٚ  7فاص  )ٞیذسٚطوِٛٛطی،صٔیٗ ؿٙاػی ٚ اوتـافی( اِىتشٚٔغٙاًیغ ٚ سدیاتی ٌٔاِؼات. 

 7050،ِِٛٝ اتیّٗ  ػؼّٛیٝ تٝ تٟشاٖ  ٌٔاِؼٝ ٞیذسٚطوِٛٛطی ٚ صیؼت ٔدیٌی خي. 

 7053ؿشوت ػاصٜ ػاصاٖ، رٟت تأیٗ آب واسخا٘ٝ آب ؿیشیٗ وٗ، اص آتخٛاٖ ػاحّی تٙذس ٍِٙٝ ِٛٛطیوٞیذسٚط ٚ صٔیٗ ؿٙاػی كفدٝ ای(،ٚ اِىتشٚٔغٙاًیغ) ٘مٌٝ ا یٚ سدیاتی  ٌٔاِؼات. 

 ػی ٚ ٞیذسٚطوِٛٛطی اص آتخٛاٖ ػاحّی تٙذسوٙاسي چاتٟاسرٟت تأیٗ آب واسخا٘ٝ آب ؿیشیٗ وٗ، ؿشوت ػاصٜ ٌٔاِؼات سدیاتی ٚ اِىتشٚٔغٙاًیغ) ٘مٌٝ ا ی ٚكفدٝ ای(، صٔیٗ ؿٙا

 .7053ػاصاٖ،ٚصاست دفاع،

  7051-ؿشوت ٘ٛسٚیظٜ–ی( ٔؼذ٘ -ٞیذسٚطیِٛٛطی ٚ تأیٗ آب اص آتخٛاٖ ػاحّی تٙذس ؿٟیذ تاٞٙش تٙذس ػثاع )ٌٔٙمٝ ٚیظٜ التلادی –ٌٔاِؼات اِىتشٚٔغٙاًیغ) ٘مٌٝ ا ی( ٚ صٔیٗ ؿٙاػی. 

 ٝ7051فشچاٜ دس ٌٔٙمٝ ػثاع آتاد تٙىاتٗ،اص ًشیك حؿشب تأیٗ آب  سدیاتی ٚ اِىتشٚٔغٙاًیغ ٌٔاِؼ 

 7052ٞىتاسی، 23ـاٚسصی ؤٌٙمٝ اٌشٜ اػتاٖ دأغاٖ رٟت تأیٗ آب اساهی  ٚ ٞیذسٚطوِٛٛطی كفدٝ ایٚ خٌی ا ی، اِىتشٚٔغٙاًیغ ٘مٌٝٚ  ٌٔاِؼات سدیاتی. 

 ٌٔ ْٜاُ تٝ دسصاحذاث اُ لٛػی تتٙی دس ٔزاٚست چـٕٝ ٌُ ٌُ ایفْ ٚ احشٌزاسی آٖ تش چـٕٝ ٚ اساوٝ ساٞىاس ٞای ػّٕیاتی اص ٚسٚد اایٝ ٞای سدیاتی آب صیشصٔیٙی رٟت اِؼات ا٘زا 

 7050ؿىافٟای ػاص٘ذ واسػتیه،آب ٌٔٙمٝ ای ایفْ ،

  7053ؿشوت ٘ٛسٚیظٜ، واسخا٘ٝ آب ؿیشیٗ وٗ ،تأیٗ ت رٟ ،آتخٛاٖ ػاحّی لـٓ اصٌٔاِؼٝ سدیاتی ٚ أىاٖ تغزیٝ ٚاداسی . 

 7051ػاصٔاٖ تش٘أٝ ٚ تٛدرٝ، ااویٗ دػت دؿت،تش چاٟٞای ؿیشاتٝ ٞای دفٗ صتاِٝ ػٕؼىٙذٜ ػاسی  سدیاتی ٔؼیش آِٛدٌی. 

 ُ7052-53 اػتاٖ ٔاص٘ذساٖ،ٚ... الساتىٛ،آِٔٛٛ،اچیٓ، ، تؼییٗ حشیٓ ویفی چـٕٝ ٞای لُ ل. 

 7051-7053٘ٛؿٟش،  ٚ چاِٛع تٟـٟش، ٘ىاء، ػخت ٔٙاًك رٙٛب ؿٟشػتاٖ ػاسی،ییٗ ٔدُ حفش چاٜ دس ػاص٘ذٞای ٚ تؼ ٌٔاِؼٝ سدیاتی. 

 ٜاص تا اػتفادٜ ؿٟشػتاٖ ٔدٕٛدآتاد، ٔتشی وٛی ٚسصؽ 63ػؼّٛیٝ ٚ چاٜ ػٕیك  70فاص  رٙٛتی ػاحُ (ٔتشی 03)چاٜ وٓ ػٕك ،آصٔایؾ إپاط صٔاٖ -اًفػات افت ٚ تؼییٗ حشیٓ ٚالؼی چا 

 .7054دػتٍاٜ اِىتشٚٔغٙاًیغ،
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 دا٘ـٍاٜ آصاد ؿٟشػتاٖ لاوٓ  ،ؿّذسٜ دٚداٍ٘ٝ ؿٟشػتاٖ ػاسی سدیاب آب صیشصٔیٙی دس ٌٔٙمٝ ؿیشیٙٛ ػؼّٛیٝ، تا اػتفادٜ اص دػتٍاٜ اِىتشٚٔغٙاًیغ ٚ واسٚتاط وٙتشَ ٘تایذ ٌٔاِؼات طوٛاِىتشیه

 . 7053-7054ٚ دسٜ ؿٟش ؿٟشػتاٖ ایفْ،... كاِ  آتاد ،ٚ ػٛادوٜٛؿٟش

  7052-7054،ٚ ٌٔٙمٝ وشد، ػؼّٛیٝ تٟشاٖ  حّمٝ چاٜ ػٕیك ٚ ٘یٕٝ ػٕیك تؼّت ػذْ ٚرٛد الیٝ آتذاس دس ؿٟشٞای ؿٕاِی، 033تیؾ اص ٚ ِِٛٝ ٌزاسی تٛلف ٚ رٌّٛیشی اص ادأٝ حفاسی. 

 ،ٖ7053-7054ػؼّٛیٝ ، 70ت اتشٚااسع ٚ فاص ؿشو ًاٞشی ٚ تٙذسٍِٙٝ، تٙذس سدیاتی ٚ تؼییٗ خي ػشهی ٞیذِٚیىی ػاحُ خّیذ فاسع دس ٌٔٙمٝ وٍٙا. 

 وٛا ٚ...( ٔٙاًك ٚالٔذٜ، اػتخشاـت، سٚػتای)حؼیٗ آتاد، 03ِغضؽ تیؾ اص صٖٚ ٞای ٚ اٟٙٝ تٙذی  سهی ٚ ػٌٛح ِغضؿی()ػٌ  آب تدت االٌٔاِؼٝ سدیاتی ٚ اِىتشٚٔغٙاًیغ خٌی ٚ ٘مٌٝ ای

  .7053-7054ی وـٛس،ِغضؿی ؿٟشٞای ؿٕاِفؼاَ 

 7055تش ارشای اشٚطٜ ،  ٚ اِىتشٚٔغٙاًیغ ٘مٌٝ ا ی، خٌی ٚكفدٝ ای ٚ ٞیذسٚطوِٛٛطی رٟت تأیٗ آب وـتاسٌاٜ اشػفیذ )سدیاتی چـٕٝ ٚ أىاٖ تغزیٝ ٚاداسی( ٚ ٘ظاست ٌٔاِؼات سدیاتی-

7054. 

  ، ًٙ7050-7050،وتش ًّٛػی دس ؿشوت ٟٔٙذػیٗ ٔـاٚس خضس آب شاس آب ٚ ًشح ػفد تخـی تىیٝ ٌاٜ چپ ػذ ؿیادٜ تا ٕٞىاسی رٙاب آلای دفٌٔاِؼٝ ٞیذسٚطوِٛٛطی ، ٔٛ٘یتٛسی 

  ،ٜٛ7054-7053ٌٔاِؼات فشاس آب ، ِغضؽ ٚ سا٘ؾ اتفاق افتادٜ  ؿٟشػتاٖ اُ ػفیذ ٚ دا٘ـٍاٜ آصاد ػٛاد و. 

  7054تاتؼتاٖ، ٔٙٛسٜ ّیفٝ ٔذیٙٝداٟٞای أاْ ػّی ػّیٝ اِؼفْ دس ٌٔٙمٝ رٚاِچٌٔاِؼٝ ٚ تشسػی ٞیذسٚطوِٛٛطی. 

 ت ا٘زاْ ؿذٜ ػّٕیاتی دس ػٌ  وـٛس تٝ ٚتفي ٚ ػایش تزشتیا ، ٔماالت ِؼٝ تدمیماتتشای ٌٔاwww.hydroemadi.blogfa.comhttp:// .ٔشارؼٝ فشٔایٙذ 

 

http://www.hydroemadi.blogfa.com/
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