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 -1-6اػتشاتظيْاي ارشايي حفش ٍ تْشُ تشداسي چاّْاي ماسخاًِ هٌيضين

صفحِ

تزرسي الىتزٍهغٌاطيس اهىاى ياتي تاهيي آب وارخاًِ هٌيشين اس آتخَاى دشت اسًا
 -1هٌطمِ هطالؼاتي:
هٌغقِ هَسد تشسػي دس غشب دؿت اصًا -الگَدسص ٍ دس تخؾ غشتي رادُ آػفالتِ اصًا-اساك ٍاقعغ تعَدُ معِ
هـخلات رغشافيايي آى ؿاهل
)UTM (X= 362204 , Y= 3715394
هي تاؿذ .ؿنل ؿواسُ ً 3-1 ٍ 2-1 ، 1-1 ، 1وايي اص ًقـِ هٌغقِ هغالؼاتي ٍ تلَيش ملي اص ٍيظگعي ّعاي
تَپَگشافي ٍ سيخت صهيي ؿٌاختي ٍ ػاسضِ ّاي هتؼذد دس هحذٍدُ ّاي هَسد تشسػي سا ًـاى هي دّذ.
هحذٍدُ اصًا-اليگَدسص داساي ٍػؼتي تِ هيضاى  2188ميلَهتشهشتغ تَدُ مِ دس ؿوال حَضِ ٍاقغ ؿذُ اػت .
ايي هحذٍدُ تحت پَؿعؾ ؿعشمت آب هٌغقعِ اػعتاى لشػعتاى هعي تاؿعذ ٍ.ػعؼت هحعذٍدُ دس دؿعت
815ميلَهتشهشتغ ٍدس هحذٍدُ استفاػات  1373ميلَهتشهشتغ اػت .
صّنؾ اكلي ايي هحذٍدُ هاستشُ تَدُ ٍ سٍدخاًِ ّاي اصًا ،اليگَدسص ،دسُ تخت ٍ موٌذاى اص سٍدخاًِ ّعاي
هْن ايي هحذٍدُ هي تاؿٌذ.
استفاع مويٌِ هحذٍدُ  1818هتش ،هشتَط تِ تخـْاي خشٍري حَصُ ٍ استفاع تيـيٌِ هحذٍدُ  3746هتش اص
ػغح دسيا ،هشتَط تِ قؼوتْاي ؿوالي ٍ رٌَب غشتي حَصُ هيثاؿذ .ؿْشّاي اصًعا ٍ اليگعَدسص اص هْوتعشيي
ؿْشّاي ايي هحذٍدُ هي تاؿٌذ.
 -2اّذاف طزح:
هْوتشيي اّذاف عشح  ،ؿاهل تشسػي النتشٍهغٌاعيغ ػفشُ ّاي آب صيشصهيٌي هحعذٍدُ داخلعي ماسخاًعِ ٍ
تؼييي هحل تْتشيي ًقاط حفش چاُ اص آتخَاًْاي هزاٍس دس حذمَُ ٍ دؿت ٍ ػفشُ ّاي دؿعتي پعاييي دػعت
ماسخاًِ ٍ عشاحي ػاختواى چاُ تا حزوي هؼادل  5الي  10ليتش دس حاًيِ هيثاؿذ .لزا قثل اص آى تشسػي صهعيي
ؿٌاػي هقذهاتي هٌغقِ  ،تشسػي آب ٍ َّاؿٌاػي هحذٍدُ هَسد هغالؼِ  ،تشسػعي ّيعذسٍطئَلَطي ٍ ؿعشايظ
تغييشات افت آب صيشصهيٌي هٌغقِ داساي اّويت قاتل تَرِ ٍ ؿاياى تَدُ اػت.

شىل شوارُ ً : 3-1وائي اس دشت اسًا – اليگَدرس ٍالغ د رغزب رٍستای فزسيي آتاد ٍ جٌَب
غزب هَهي آتاد

 –1-2تزرسي سهيي شٌاسي همذهاتي هحذٍدُ هطالؼاتي :
هٌغقِ هَسد هغالؼِ اص ًظش صهيي ؿٌاػي داساي پَؿؾ ّاي سػَتي  ،سػَتات تشاٍستٌي اععشاف چـعوِ ّعاي
ّاي هٌغقِ ٍ پي ػٌگ ّاي گشاًيتي ٍ گشاًَديَسيتي اػيذي تا سگِ ّاي مَاستضيتي داساي ضخاهت قاتعل
تَرِ تَدُ اػت .گشاًيت هَرَد دس هٌغقِ تلَست داًِ هتَػظ تَدُ ٍ خاف ػوق هياًگيي صهيي اػعت ايعي
گشاًيت دس تؼضي اص هٌاعق داساي فشػايؾ پَػت پياصي تَدُ ٍ دس امخشيت قشيعة تعِ اتفعاا فاقعذ دسص ٍ
ؿناف ّاي ػيؼتواتيل تَدُ ٍ تٌْا دس هٌاعق تحت تٌـْاي تنتًَيني هاًٌذ هؼيش چـوِ ّاي هٌغقِ هعَسد
هغالؼِ داساي ؿنؼتگي سًٍذ ياتي ؿذُ هـخلي هي تاؿٌذ .
اليِ ّاي صهيي ؿٌاػي هٌاعق پاييي دػت رادُ اصًا – الگَدسص تا صهيي هَسد هغالؼعِ تخعؾ هيعاًي دؿعت ،
داساي ؿشايظ آتشفتي تَدُ مِ دس هغالؼات النتشٍهغٌاعيغ اص هٌظش ػوقي داساي  3اليِ تا ػوق  90هتشي هعي
تاؿٌذ مِ ؿاهل  L=( 22 , 45-60 , 65-90) ,>90 mهيثاؿٌذ .ؿنل ؿواسُ ً 1-2 ٍ 2قـِ صهيي ؿٌاػي
ٍ تَدُ ّاي گشاًَديَسيتي هٌغقِ هَسد هغالؼِ سا ًـاى هي دّذ.

سایت کارخانه

شکل شماره  : 2نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه

شکل شماره  : 1-2نمايي از توده هاي گرانوديوريتي منطقه مورد مطالعه

 – 2-2تزرسي َّاشٌاسي هٌطمِ هطالؼاتي:
دس ايي هحذٍدُ تِ ػلت هشتفغ تَدى تخـْاي رٌَتي ،اص رٌَب تِ ؿوال تش هقذاسدها افضٍدُ هي ؿَد .
تغَسينِ هٌحٌي ّاي ّن دها  8 ٍ 6دسرِ ػاًتيگشاد اص رٌَب هحذٍدُ هغالؼاتي دؿت اصًا –اليگَدسص
ؿشٍع ؿذُ ٍ دس ؿوال هحذٍدُ هٌحٌي ّاي  12 ٍ 10دسرِ ػاًتيگشاد ًيض هـاّذُ هي ؿَد.
هتَػظ دهاي ػاالًِ دس دؿت  10 ،دسرِ ػاًتيگشاد هحاػثِ ؿذُ ٍ هتَػظ دهاي ػاالًِ استفاػات84
دسرِ ػاًتي گشاد اػت.
تِ هَرة آهاس ايؼتگاّْاي هؼشف دؿت ٍ استفاػات ،دهاي هحذٍدُ هَسد ًظش تيي موتشيي هغلق ٍ 31
تيـتشيي هغلق  48دسرِ ػاًتيگشاد هتغيش اػت .لزا داهٌِ تغييشات دها دس هحذٍدُ اصًا -اليگَدسص 79 ،
دسرِ ػاًتيگشاد تشآٍسد هيگشدد.
ّواًغَس مِ دس ًقـِ ًيض هالحظِ هي ؿَد (ؿنل ؿواسُ  ، ) 3دس ايي هحذٍدُ خغَط ّوثاساى اص ٍ 400
500هيليوتش دس ؿوال آغاص ؿذُ ٍ تا افضايؾ استفاع دس تخؾ رٌَتي هحذٍدُ ،تش هيضاى تاسًذگي افضٍدُ
هي ؿَد  .تغَسينِ دس استفاػات تخؾ رٌَب غشتي هحذٍدُ اصًا -اليگَدسص ًَ ،اس ّوثاساى700 ٍ 600
هيليوتشي ًيض ٍرَد داسد .تش اػاع هٌحٌي ّاي ّوثاساى ػثَس مشدُ اص ايي هحذٍدُ ٍ هياًگيي گيشي
ٍصًي دس دؿت ٍ استفاػات ،هياًگيي تاسؽ ػاالًِ دس دؿتْاي ايي هحذٍدُ ٍ 79دس استفاػات 455
هيليوتش دس ػال هحاػثِ گشديذُ اػت.
هقذاس تثخيش  2011هيليوتش دس ػال تشآٍسد ؿذُ اػت مِ  2086هيليوتشآى دس استفاػات ٍ  98هيليوتش
آى دس دؿت هي تاؿذ.

شىل شوارًُ : 3مشِ هٌحٌي ّای ّوثاراى هحذٍدُ هطالؼاتي اسًا – اليگَدرس

 -3-2هٌاتغ آتْای سطحي:
هٌاتغ آب ػغحي دس هٌغقِ هغالؼاتي تيـتش تلَست آب ّاي صّنـي رشيعاى سٍدخاًعِ ّعاي فلعلي ٍ
هؼيل ّا ٍ هزاسي ػوَهي ( سٍدخاًِ ّاي دائوي ) تَدُ مِ تـشح ريل دس هٌغقِ اصًا – اليگَدسص ٍرَد
داسد (ؿنل ؿواسُ .) 4
 -1-3-2رٍدخاًِ اسًا :
سٍدخاًِ اصًا ؿاخِ اي اص سٍدخاًِ هاستشُ دس رٌَب اليگَدسص اػت مِ اص داهٌِ ّاي مَُ ّاي ٍاقغ دس ؿوال
خاٍسي اصًا ٍ ؿوال اليگَدسص ػشچـوِ هيگيشد .ؿاخِ ّاي اٍليِ آى تٌام ّاي چْاسچـوِ ٍ خشٍػاى تعَدُ
مِ دساساضي سٍػتاي ؿَسچِ تِ ّن پيَػتِ ٍ سٍدخاًِ اصًا سا تـنيل هيذٌّعذ .سٍدخاًعِ ػعسغ دس رْعت
رٌَب تاختشي رشياى هي ياتذ ٍ مـت صاسّاي سٍػتاّاي اػذآتاد ،فشصيعاى ،هشصيعاى ،فعيي ٍ تويعل سا
هـشٍب هينٌذ.
دس هؼيش خَد ؿاخِ ّائي س اًيض تٌام مشتيالى ٍ آقائي دسيافت ٍ ٍاسد اصًا هيـَدمِ پغ اص خشٍد اص ايعي
ؿْش دس رٌَب سٍػتاي مشري ٍاسد سٍدخاًِ هاستشُ هيـَد.
عَل ايي سٍدخاًِ  54ميلَهتش تَدُ ٍ ٍػؼت حَصُ آتشيض آى دس حذٍد  2000ميلَهتشهشتغ هيثاؿذ .ايي
سٍدخاًِ داساي آب دائوي تا آتذّي موي اػت .آتذّي آى دس يل دٍسُ  21ػالِ تغَس هتَػظ حذٍد 72
هيليَى هتشهنؼة اًذاصُ گيشي ؿذُ اػت.

شىل شوارُ ً : 4مشِ پايِ هٌاتغ آب سطحي هحذٍدُ هطالؼاتي اسًا – اليگَدرس

 -4-2تزرسي ّيذرٍصئَلَصی هٌطمِ هطالؼاتي
هحذٍدُ هغالؼاتي هَسد تشسػي  ،داساي هٌاتغ آب صيشصهيٌي اػن اص چاّْعا معن ػوعق ٍ ػويعق مـعاٍسصي
( تشامن چاّْا دس دؿت هش مضي ٍاقغ ؿذُ اًذ ) ٍ چـوِ ّا تا دتي من ( فللي ) معِ تيـعتش دس استفاػعات
غشتي هٌغقِ قشاس داسًذ سا ؿاهل هيگشدد.
تا تَرِ تِ سخٌوَى ٍاحذّاي ؿيلي-هاػِ ػٌگي دس اعشاف دؿت ،سػَتات آتشفتي تش سٍي ايي ٍاحذ قعشاس
گشفتِ اًذ .تش اػاع ًقـة ّن ػوقّ ،ن تشاص آب صيشصهيٌي ٍ تَپَگشافي هٌغقِ هغالؼاتي ،ضعخاهت اؿعثاع
الية سػَتات آتشفتي دس حاؿيِ اص  1تا تِ تيؾ اص  100هتش دس هشمض دؿت تشآٍسد گشديذُ اػعت  .هغعاتق
ًقـة ّن تشاص آب صيشصهيٌي  ،رْت رشياى آب صيشصهيٌي دس ايي آتخَاًْا تاتغ ؿثنِ آتشاِّ ّاي ػغحي هي
تاؿذ.
ًقـِ ّاي ّيذسٍطئَلَطي تْيِ ؿذُ ؿاهل ًقـِ ّن ػوق آب صيشصهيٌيً ،قـِ ّوتشاص آب صيشصهيٌيً ،قـِ ّن
افت ػغح آب صيشصهيٌي هيثاؿذ مِ دس صيش تَضيحات هختلشي دس هَسد ّش يل اصآًْا اسائِ ؿذُ اػت.
ً -1-4-2مشِ ّن ػوك آب سيزسهيٌي :
تا اػتفادُ اص هتَػظ ػوق ػغح آب صيشصهيٌي چاّْاي هـاّذُ اي دس فاكلِ ػالْاي آتي 75الي  ، 84تعذليل
سًٍذ تغييشات تَپَگشافي ،ػوق تشخَسد تِ ػغح آب صيشصهيٌي اص حاؿيِ دؿت ٍ هزاٍس ػاصًذّاي ػخت تِ
ػوت ًَاس هشمضي دؿت ماّؾ يافتِ تٌحَي مِ هٌحٌي ّاي ّن ػوعق ػعغح آب صيشصهيٌعي داساي سًٍعذ
هٌاػثي تَدُ ٍ ماهالً گَياي ٍضؼيت ػغح آب دس آتخَاى آصاد ايي هحذٍدُ هي تاؿعٌذ  .دس ايعي آتخعَاى
هٌحٌيْاي  3تا  10هتش سػن ؿذُ ًـاى هي دّذ مِ هٌحٌيْاي ّن ػوق  10هتش اغلة دس ًَاحي هزاٍس ػاصًذ
ّاي ػخت ٍ هزاٍست ٍاسيضُ ّا قشاس داسد ٍ تا ًضديل ؿذى تِ هٌاعق هشمضي دؿت ػوق آب من ؿعذُ ٍ
هٌحٌي ّاي  3 ٍ 5هتش هـاّذُ هي ؿًَذ( .ؿنل ؿواسُ )5

 -2-4-2تزرسي شزايط تغييزات افت آب سيزسهيٌي هٌطمِ هطالؼاتي:
ػغح آب صيشصهيٌي يني اص اتضاس هْن ؿٌاخت ؿشايظ ّيذسٍليني آتخعَاى اػعت معِ هْوتعشيي هعَسد آى
ؿٌاخت خغَط تشاص ٍ هؼيش رشياى آب صيشصهيٌي اػت.
دؿت اصًا – اليگَدسص ًؼثت تِ ػايش هحذٍدُ ّا داساي ٍػؼت قاتل تَرِ اي تَدُ مِ تؼلعت تؼعذد چاّْعاي
هـاّذُ اي اعالػات ماهلي اص هٌغقِ دسيافت ؿذُ اػت.
ػغح آب صيشصهيٌي تغشف هشمض دؿت ٍ هحل خشٍد رشياًات ػغح آب صيشصهيٌي معاّؾ هعي ياتعذ ،دس
ًَاحي ؿوالي آتخَاى  ،خغَط رشياى آب صيشصهيٌي ً ،ؼثت تِ سٍدخاًِ ّا ػوَد تعش ّعن تعَدُ ٍ دس ايعي
هٌاعق گشادياى آب صيشصهيٌي من هيثاؿذ .تقشيثا دس تواهي پٌِْ آتخَاى  ،خغَط تشاص آب صيشصهيٌي ًؼثت تِ
سٍدخاًِ ّا حالت ّوگشا داسًذمِ ايي اهش تذليل صّنؾ ؿذى آتخَاى تَػيلِ سٍدخاًِ اصًا – اليگَدسص اػعت،
پغ تذيْي اػت مِ رْت رشياى آب صيشصهيٌي اص رثِْ ؿوالي  ،ؿشقي ٍ رٌَتي تؼعَي غعشب هيثاؿعذٍ ،
صّنـي آب تَػظ سٍدخاًِ اصًا – اليگَدسص ٍ دس ًْايت سٍدخاًِ ّاي هاستشُ تؼَي غشب دس حشمت ّؼتٌذ
اًزام هيـَد.

شکل شماره  :5نقشه هم تراز سطح آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی ازنا – الیگودرز

 -3هٌاتغ آتي هٌطمِ هطالؼاتي:
دس هحذٍدُ داخلي صهيي تؼشفِ ؿذُ  ،تخؾ غشتي استفاػات هـشف تش آى  ،هٌاعق ؿشقي رادُ آػفالتِ اصًعا-
اساك ٍ هٌغقِ هاتيي رادُ اكلي ٍ سيل ساُ آّي  ،هٌاتغ آتي هحذٍدي تـشح ريل هـاّذُ ٍ ؿٌاػايي گشديعذ.
( ؿنل ؿواسُ )2-1
 يل دٌِّ چـوِ تا آتذّي تؼياس اًذك دس حذٍد  0.1الي  0.2ليتش دسحاًيِ دس تخؾ پاييي دػت صهييػايت ماسخاًِ ،مِ دس صهاى هغالؼِ داساي آتذّي تؼياس اًذمي تَدُ ٍ اص ػعاصًذّاي صهعيي ؿٌاػعي
آرسيٌي (گشاًيتي ٍ گشاًَديَسيت ) تشًٍضد داؿتِ اػت .ايي چـوِ فللي تَدُ ٍ دس فلل تْاس داساي
آتذّي هٌاػثي تِ هيضاى  3الي  5ليتش دس حاًيِ هي تاؿذ (اظْاسات هحلي) ٍ دس ػايش فلَل ػال داساي
آتذّي تؼياس موي تَدُ اػت.
 دس تاالدػت چـوِ فَا (تخؾ غشتي) ًيض يل دٌِّ چـوِ دس اهتذاد چـوِ قثلي ٍرَد داؿتِ مِ دسصهاى هغالؼِ فاقذ آتذّي تَدُ اػت .ايي چـوِ داساي آتشاِّ هـخلي تَدُ ٍ ػشسيض آتْاي خشٍري
خَيؾ سا تِ هحذٍدُ ماسخاًِ ٍ چـوِ پاييي دػت تخليِ هي ًوايذ .آتذّي چـوِ فعَا ًيعض فلعلي
تَدُ ٍ دس فلل تْاس داساي حذامخش پتاًؼيل خشٍري اػت (ؿنل ؿواسُ )6 ٍ 2-1

شىل شوارُ  : 6هَلؼيت چشوِ ّای هٌطمِ هطالؼاتي

 دٍ حلقِ چاُ دّاًِ گـاد تا دّاًِ  1.2هتشي ٍ اػواا  20الي  25هتش ٍ يل حلقِ چاُ ػويق  70هتشيتا لَلِ رذاس  14ايٌچي دس تخؾ رٌَتي هحَعِ داخلي هزتوغ تفشيحي قوش تٌي ّاؿن  ،هعاتيي رعادُ
آػفالتِ اصًا -اساك ٍ سيل قغاس قشاس داسد( .ؿنل ؿواسُ )7 ٍ 2 -1
چاّْاي دّاًِ گـاد حفاسي ؿذُ رْت تاهيي آب هزتوغ تفشيحي قوش تٌي ّاؿن تَدُ مِ داساي حذامخش
پتاًؼيل تشداؿتي هؼادل  1.2الي  2ليتشدس حاًيِ تلَست غيش پايذاس ( 3ػاػت داساي آتذّي ٍ  3ػاػت ًيض
تشگـت آتي) اػت.
چاُ ػويق  70هتشي تا لَلِ رذاس  14ايٌچي ٍ لَلِ تخليِ  2ايٌچي ًيض دس رٌَب چاّْاي دّاًِ گـاد ٍ تِ
فاكلِ تيؾ اص  100هتشي آًْا حفش گشديذُ مِ تا تَرِ تِ ؿشايظ تشداؿت اص ايي چاُ دس عي صهاى هغالؼِ
ٍ ضخاهت اؿثاػي ٍ ػٌگ مف تشسػي ؿذُ  ،ؿشايظ موي هٌاػثي(تيؾ اص  5ليتعش دس حاًيعِ) سا رْعت
تاهيي آب هزتوغ تفشيحي قوش تٌي ّاؿن ٍ تاغات هزاٍس آى داسا هي تاؿذ(.ؿنل ؿواسُ )8 ٍ 2-1

 تا تَرِ تِ ؿشايظ هٌاػة آتخَاى دس تخؾ ّاي پاييي دػت سيل قغاس  ،يل حلقِ چاُ ػويق  65الي 70هتش (آقاي حؼيٌي) تا لَلِ تخليِ  5ايٌچي ٍ تثذيل  4ايٌچي تا تخليِ اي هؼادل  12الي  15ليتعش دس
حاًيِ ًيض هـاّذُ گشديذُ اػت مِ دس صهاى هغالؼِ تؼلت ؿشايظ افت آتخَاى ٍ ّوچٌيي ػاختواى فٌي
چاُ  ،ماّؾ آتذّي دٍسُ اي (دل صدى) دس آى هـاّذُ گشديذُ اػعت  .ؿعاياى تَرعِ اػعت معِ
خشٍري ايي چاُ اص عشيق يل لَلِ  4ايٌچي تِ حَضچِ رخيشُ آب خامي دس تخؾ ّاي غشتي ايعي
چاُ اًتقال ٍ پغ اص رخيشُ ػاصي رْت هلاسف مـاٍسصي اػتفادُ هيگشديذ(.ؿنل ؿواسُ )9
 يل سؿتِ سٍدخاًِ ( سٍدخاًِ اصًا ) ًيض دس تخؾ ّاي هشمضي دؿت هـاّذُ گشديذُ اػت معِ دسصهاى هغالؼِ داساي آتذّي اًذمي تَدُ اػت.

ؿنل ؿواسُ ً : 7وائي اص چاُ تْشُ تشداسي دّاًِ گـاد هزتوغ سفاّي قوش تٌي ّاؿن

شىل شوارُ ً : 8وائي اس چاُ ػويك لَلِ ای  14ايٌچ تمطز لَلِ آتزيش دٍ ايٌچ تؼوك  99هتز هجتوغ
رفاّي لوز تٌي ّاشن

شىل شوارُ ً : 9وائي اس چاُ ػويك وشاٍرسی لَلِ ای  12ايٌچ فلشی تا لَلِ تخليِ  5ايٌچ هثذل تِ  4ايٌچ هتؼلك تِ آلای
حسيٌي ساوي رٍستای هَهي آتاد تؼوك تمزيثي  79هتز .

 -4هحذٍديتْای تاهيي آب در هٌطمِ هطالؼاتي:
 -1ؿشايظ آب ٍ َّايي هٌغقِ هغالؼاتي
 -2فللي تَدى چـوِ ّاي هَسد هغالؼِ دس تخؾ ّاي داخلي ػايت ماسخاًِ ٍ ػعذم اػتوعاد ٍ تشًاهعِ
سيضي رْت تاهيي آب دساص هذت ماسخاًِ
 -3ػذم ٍرَد آتخَاى تا حزن هٌاػة دس هحَعِ داخلي ػايت
 -4هوٌَػِ تَدى دؿت پاييي دػت تؼلت ايزاد افت دس آتخَاى دؿت اصًا دس عي ػالْاي قثل ٍ اخيش
 -5هوٌَػيت حفش چاُ دس هحذٍدُ تيي رادُ آػفالتِ اصًا -اساك ٍ سيل قغاس تؼلت هحذٍيتْاي حشيوي ٍ
ػذم ٍرَد صهيي هٌاػة
 -6تـنيل آتخَاى آتشفتي تا ضخاهت اؿثاػي هٌاػة دس تخؾ ّاي پاييي دػت رعادُ آػعفالتِ اصًعا-
اساك ٍ تخؾ ّاي ؿشقي ٍ رٌَتي آى
 -7ػذم ٍرَد رشياًات ػغحي دس هحَعِ ماسخاًِ ٍ پاييي دػت آى
ًَ -8ع ػاصًذّاي صهيي ؿٌاػي ( تَدُ ّاي گشاًيتي اػيذي آرسيٌي) ٍ ػذم اهناى تـنيل آتخَاى
 -5تزرسي الىتزٍهغٌاطيس ًمطِ ای  ،خطي ٍ صفحِ ای هٌطمِ هطالؼاتي:
رْت تشسػي النتشٍهغٌاعيغ هٌغقِ هغالؼاتي  ،دس تاسيخ  89/6/15تاتفاا ًوايٌذُ هحتعشم ماسخاًعِ دس هحعل
ػايت هَسد ًظش حضَس يافتِ ٍ پغ اص تؼشفِ هحذٍدُ هغالؼاتي  ،تشسػي ّاي النتشٍهغٌاعيغ رْعت تؼيعيي
ػوق ػٌگ مف ،ػغح آب صيشصهيٌي  ،تْتشيي هٌاعق داساي پتاًؼيل آتي ،ػشضْاي فشاس آب  ،هحذٍديتْاي
آتخَاى تـشح ريل هَسد تشسػي قشاس گشفت:
 -1-5تزرسي الىتزٍهغٌاطيس صفحِ ای هٌطمِ هَرد هطالؼِ:
رْت ؿٌاخت گؼتشُ آتخَاًْاي هٌغقِ هَسد تشسػي  ،اتتذا دػتگاُ سدياب النتشٍهغٌاعيغ دس هحَعِ داخلعي
ماسخاًِ ماليثشُ ٍ سدياتي آب صيشصهيٌي دس گؼتشُ  360دسرِ اًزام گشديذ.
تا سدياتي كفحِ اي اًزام ؿذُ دس گؼتشُ هَسد هغالؼِ ،هـخق گشديذُ اػت مِ دس هحعذٍدُ داخلعي صهعيي
ماسخاًِ  ،ػفشُ آب صيشصهيٌي ػغحي تا تخؾ ّاي ؿشقي رادُ آػفالتِ اصًا -اساك تا پتاًؼيل هحذٍد ٍرعَد
داسد مِ تشًٍضد ػغحي آى تا ظَْس چـوِ دس هٌغقِ هـخق گشديذُ اػت .ايي آتخَاى ػغحي تا تخؾ ّاي
ؿشقي ٍ ؿوالي هزتوغ تفشيحي قوش تٌي ّاؿن اداهِ داؿتِ ٍليني تا ٍسٍد تِ تخؾ ّاي رٌَتي ٍ ؿشقي هزتوغ
تفشيحي قوش تٌي ّاؿن تغييشات قاتل تَرْي دس ؿشايظ تـنيل آتخَاى ٍ ػٌگ مف تَرعَد هعي آيعذ معِ
اهناى حفش ٍ اػتحلال آب صيشصهيٌي تا حزن هٌاػة سا تاػج گشديذُ اػت.

اهناى ٍرَد آب صيشصهيٌي تا حزن ٍصًي هٌاػة دس تخؾ ّاي ؿشقي هزتوغ تفشيحي قوش تٌي ّاؿن ٍ رٌَب
آى ٍ ّوچٌيي ساّْا استثاعي رادُ آػفالتِ اصًا -اساك تِ سٍػتاّاي فـن صيَى ٍ هَهي آتاد ٍ دس فاكلِ تيؾ
اص  700هتشي رٌَب صهيي تؼشفِ ؿذُ ماسخاًِ ،هحتول تَدُ اػت مِ پغ اص هـخق گشديذى ايي پٌِْ ّعاي
هغالؼاتي آتذاس دس هحل  ،تشسػي ّاي خغي ٍ ًقغِ اي النتشٍهغٌاعيغ رْت تفنيني اليِ ّاي آتخعَاى دس
هشحلِ تؼذي هغالؼات دس ّش يل اص پٌِْ ّاي هغالؼاتي (صٍى تٌذي ؿذُ ) كَست پزيشفتِ اػت(.ؿنل ؿواسُ
)9
* سًٍْای تفىيىي هٌطمِ هَرد هطالؼِ (الىتزٍهغٌاطيس صفحِ ای):
سٍى شوارُ يه :ايي سٍى در هحذٍدُ داخلي وارخاًِ تؼزفِ شدذُ تدا جدادُ آسدفالتِ اسًدا-اران را شداهل
هيگزدد.
سٍى شوارُ دٍ  :ايي سٍى تخش ّای شزلي جادُ آسفالتِ اسًا -اران تا هحَطِ ريدل لطدار ٍ سهديي تؼزفدِ
شذُ تخش شزلي ريل لطار را شاهل هيگزدد.
سٍى شوارُ سِ  :ايي سٍى در تخش جٌَتي سايت وارخاًِ ٍ هٌداطك هجداٍر پسدت  62ويلدٍَاتي ٍ هٌداطك
شزلي ٍ جٌَتي آى را شاهل هيگزدد .ايي هٌطمِ تٌا تاظْار ًوايٌذگاى هحتدزم وارفزهدا دارای هحدذٍديتْای
تولىي تَدُ  ،لذا گستزُ هطالؼات الىتزٍهغٌاطيس در ايي هٌاطك هحدذٍد تدِ تزرسدي ّدای ًمطدِ ای جْدت
اًطثاق اليِ ّای آب سيزسهيٌي گزديذُ است.

 -2 -5تزرسي ّای الىتزٍهغٌاطيس خطي ً -مطِ ای سًٍْای هطالؼاتي:
پغ اص اًزام هغالؼات كفحِ اي ٍ تفنيل ًقاط آتذاس تلحاػ ٍصًي ٍ صٍى تٌذي آًْا  ،تشسػي ّعاي خغعي –
ًقغِ اي رْت تؼييي تاصُ ّاي فشاس آب صيشصهيٌي  ،هحذٍدُ ّاي تـنيل آتخَاى تا ضخاهت ٍ حزن هٌاػة ،
تفنيل ػٌگ مف  ،ػغح آب صيشصهيٌي ٍ تْتشيي هٌاعق داساي پتاًؼيل حفشچاُ تـشح ريل اًزام گشديذ:
 -1-2-5تزرسي ّای الىتزٍهغٌاطيس خطي – ًمطِ ای سٍى شوارُ يه:
تش اػاع اعالػات ًقغِ اي ايي صٍى هغالؼاتي مِ هحذٍدُ ماسخاًِ ٍ چـوِ ّاي هَرَد دس آى سا ؿاهل هعي
ؿَد (رذٍل ؿواسُ  ، )1يل اليِ آتذاس ػغحي دس گؼتشُ اي تِ پٌْاي  60الي  80هتش ٍ ػوق تشخَسد تِ آب
صيشصهيٌي  7.5الي  8هتش ٍ ػٌگ مف  15الي  17هتش سا ؿاهل هيگشدد.
دس ايي صٍى دس فلَل تْاس خشٍري قاتل تَرْي اصآب صيشصهيٌي اص هؼيش چـوِ ّا ٍ صٍى ّاي خشد ؿذُ تِ
تخؾ ّاي ؿشقي ماسخاًِ تخليِ هيگشدد ٍ .ليني دس ػايش فلَل ػال تؼلت ماّؾ حزن ًضٍالت رَي  ،آب
چـوِ ٍ ػغح آب صيشصهيٌي ماّؾ يافتِ ٍ هيضاى حزن آب خشٍري صيشصهيٌي ًيض تـذت ماّؾ هي ياتعذ.
لزا تا تَرِ تِ مليِ رَاًة ،هي تَاى تا احذاث چاّْاي دّاًِ گـاد (ػيؼتن چٌذ چعاّي) ٍ ارعشاي ًقثْعاي
راًثي دسمل ػشم فشاس آب صيشصهيٌي ( 60الي  80هتش)  ،مل تخليِ ايي هحذٍدُ سا مٌتشل ٍ اػتحلال ًوَد.
ايي حزن آب قاتل رخيشُ  ،تا تَرِ تِ ًَع ػاصًذّاي صهيي ؿٌاػي حَضِ آتشيض ٍ ضخاهت اؿثاػي آًْا ،قاتل
تَرِ ًثَدُ ٍ تٌْا رْت اػتحلال هَقت هحَعِ داخلي ماسخاًِ ٍ تشريْا دس ؿعشايظ ضعشٍسي ٍ تلعَست
رخيشُ اي اػتفادُ ًوَد .حذامخش آب قاتل تشداؿت اص ايي صٍى پغ اص احذاث چاّْاي دّاًِ گـاد ٍ ارعشاي
پشٍظُ ٍ اًزام آصهايؾ پوساط اهناى پزيش هي تاؿذ .ؿاياى تَرِ اػت مِ تخعؾ قاتعل تعَرْي اص رشياًعات
ػغحي ٍ چـوِ ّاي تاالدػت ػايت ايي ماسخاًِ  ،تِ هحذٍدُ ػايت ٍاسد خَاّذ ؿذ معِ الصم اػعت ععشح
صّنـي ٍ خشٍد سٍاًاتْاي ػغحي هَسد تَرِ قشاس گيشد( .ؿنل ؿواسُ )10

 -2-2-5تزرسي ّای الىتزٍهغٌاطيس خطي – ًمطِ ای سٍى شوارُ دٍ :
تش اػاع اعالػات ًقغِ اي – خغي ايي صٍى هغالؼاتي مِ ػوذتا تخؾ ّاي ؿشقي رادُ آػفالتِ اصًعا -اساك
سا ؿاهل هيگشدد( ،رذٍل ؿواسُ  )2هحذٍدُ ايي صٍى تذٍ تخؾ تقؼين هيگشدد -1 .هٌغقِ تيي رادُ آػعفالتِ
اصًا -اساك ٍ سيل قغاس  -2هٌغقِ رٌَب سيل قغاس
هٌغقِ يل ،ػوذتا هحَعِ داخلي هزتوغ تفشيحي قوش تٌي ّاؿن ٍ پوپ تٌضيي سا ؿاهل هيگشدد مِ دٍ ػعشي
اليِ آتذاس ٍرَد داسد .
اليِ ّاي تخؾ ؿوالي هزتوغ تفشيحي قوش تٌي ّاؿن  ،دس ٍاقغ اداهِ هؼيش فشػي حشمت آب صيشصهيٌي  ،اليِ
ّاي آتذاس ٍ ؿشايظ هـاتِ سػَتي ػايت ماسخاًِ هي تاؿذ مِ تا هزاٍست سيل قغاس هٌتْي هيگشدد .اليِ ّاي
تخؾ رٌَتي هزتوغ تفشيحي قوش تٌي ّاؿن ًيض تا افضايؾ ضخاهت اؿثاػي ٍ ػوق تشخَسد تِ ػٌگ معف دس
اػواا تيؾ اص  70هتش ًـاى دٌّذُ ؿشايظ سػَتي هٌاػة رْت تـنيل آتخَاى ٍ حزن ٍصًي آب صيشصهيٌعي
هي تاؿذ .ايي ؿشايظ (تش اػاع هغالؼات كَست پزيشفتِ) تِ هٌاعق ؿشقي سيل قغاس ٍ صهيي تؼشفِ ؿذُ اداهعِ
داؿتِ ٍ ؿشايظ سػَتي هٌاػثي سا تشاي حفش ٍ اػتحلال آب صيشصهيٌي پايذاس تشاي تاهيي آب ماسخاًِ ايزعاد
ًوَدُ اػت .دس ايي صٍى تؼلت هحذٍديتْاي ػٌَاى ؿذُ قثلي  ،تٌْا اص تخؾ ّاي ؿشقي ٍ رٌَب سيل قغاس ٍ
دس هَقؼيت صهيي تؼشفِ ؿذُ هحلي تا هـخلات رغشافيايي
)UTM(X=362902 , Y=3715398

هي تَاى تا حفش چاُ ػويق  ،آب ماسخاًِ سا تاهيي ًوَد( .ؿنل ؿواسُ )11

 -3-2-5تزرسي ّای الىتزٍهغٌاطيس خطي – ًمطِ ای سٍى شوارُ سِ:
رْت اًغثاا اليِ ّاي صٍى ؿواسُ  ٍ 2 ٍ 1تنويل هغالؼات النتشٍهغٌعاعيغ خغعي  ،گؼعتشُ سديعاتي آب
صيشصهيٌي ٍػيؼتش اًتخاب ٍ تش اػاع رذٍل ؿواسُ  3تشسػي ّاي النتشٍهغٌاعيغ ًقغعِ اي دس صٍى ؿعواسُ
ػِ اًزام گشديذ .دس تخؾ ّاي غشتي ايي صٍى ّوچَى صٍى ؿواسُ يل ،داساي يل اليِ آتعذاس ػعغحي تعا

ضخاهت اؿثاػي تيي  8الي  32هتش تَدُ مِ تا ًضديل ؿذى تِ هحذٍدُ رٌَتي ايي صٍى ٍ هزاٍست پؼعت 62
ميلٍَاتي ٍ ّوچٌيي  20هتشي هزاٍس رادُ آػفالتِ اصًا -اساك  ،ضخاهت آتشفت تِ تيؾ اص  65هتش گؼتشؽ
يافتِ مِ تا ٍسٍد تِ هحذٍدُ رادُ آػفالتِ اصًا-اساك ٍ تخؾ ّاي ؿشقي آى هيضاى ايي ضخاهت تعِ تعيؾ اص
 78هتش سػيذُ اػت .ايي تشسػي ّا ًـاى هي دّذ مِ حذٍد گؼتشُ آتخَاى تغشف هٌاعق رٌَتي ٍ ّوچٌعيي
تخؾ ّاي ؿشقي رادُ آػفالتِ اصًا -اساك داساي ؿشايظ هٌاػثي تلحاػ سػَتي ٍ حزن ٍصًعي آب صيشصهيٌعي
هي تاؿذ( .ؿنل ؿواسُ )12
 -4-2-5تزرسي الىتزٍهغٌاطيس ًمطِ ای سهيي تؼزفِ شذُ تخش شزلي ريل لطار:
رْت تذقيق ًتايذ هغالؼات ٍ اًغثاا تشسػي ّاي النتشٍهغٌاعيغ تا چاّْاي هحفَسُ دس تخعؾ ؿعشقي سيعل
قغاس  ،چٌذ ػًَذاط ًقغِ اي اًزام ٍ تشسػي ّاي النتشٍهغٌاعيغ تنويلي اًزام گشديذ .تعش اػعاع اعالػعات
ًقغِ اي ايي هحذٍدُ  ،هـخق گشديذُ اػت مِ آتخَاى آتشفتي دس هؼيش رشياى آب صيشصهيٌي اص تخؾ ّاي
ؿوالي تؼوت رٌَب داساي ضخاهت قاتل تَرِ تَدُ ٍ يل آتخَاى آصاد تا ػٌگ مف اٍليِ دس ػوق  75الي
 95هتشي سا تـنيل هي دّذ( .ؿنل ؿواسُ )11

هخصات هىاًي
شوارُ سًَذاص

سًَذاص

 P1هظْز چشوِ تا دتي ون

X= 362266
Y = 3715363

 P2تخش شوالي اراضي تؼزفِ شذُ
جٌة جادُ اصلي

P4

-

1951

ػوك سٌگ وف ;  16.5هتز
X= 362291
Y = 3715605

H bedrock =17m
1958
SW = 8 m
ػوك سٌگ وف ;  16هتز

 P3در فاصلِ  199هتزی آتزٍ سيز
گذر جادُ اصلي ٍ تخش شزلي چشوِ

ػوك اليِ ّای سيزسهيٌي

ارتفاع تِ هتز

X = 362326
Y = 3715469

1951

X= 0362346
Y = 3715434

SW = 8.5+_ 2m
L1 = 15 m
H bedrock =17m

X= 362346
Y = 3715411

SW = 8.5 m
L 1= 14 m
رسَب تزاٍرتي;  14-17هتز

1951

 P5در حاشيِ چشوِ اراضي تؼزفِ شذُ

1950

H bedrock= >17 m

 P6در تخش جٌَتي شزلي چشوِ در

X= 362334
Y = 3715403

SW = 8.5 m
L1 = 14 m

1949

اراضي تؼزفِ شذُ

 P7در راستای گسل خَردگي
X= 362351
Y = 3715366
 P8شزٍع هىاى ػزض فزار آب
دسيزسيويٌي در هجاٍرت پٌِْ اٍل
گسل خَردگي

X= 362324
Y = 3715365

 P9اًتْای شوالي پٌِْ فزار آب
سيزسهيٌي در هجاٍرت گسل خَردگي
X= 0362324
Y = 3715425

SW= 17.5 m
L1 = 21-24 m
H bedrock = 24 m

1950

SW= 17.5 m
L1 = 21-24 m
H bedrock = 24 m

1950

SW= 17.5 m
L1 = 21-24 m
H bedrock = 24 m

1950

جذٍل شواسُ ( :)1هختصات سًَذاط الىتشٍهغٌاطیس صٍى شواسُ یه ٍالع دس تخش غشتی جادُ اصلی اصًا -
اسان

شواسُ سًَذاط

هخصات هىاًی سًَذاط

 P1دس هجاٍست چاُ تْشُ تشداسی دّاًِ
گشاد هجتوع سفاّی لوش تٌی ّاشن
X =362555
Y = 3715532
 P2دس تخش شوال غشب پوپ تٌضیي

 P3حذ تیي وَُ ٍ دشت ٍ ششٍع تشىیل
آتخَاى  ،سٍی جادُ اصلی

عوك الیِ ّای صیشصهیٌی

استفاع تِ هتش

Sw = 8.5 m
L 1= 8.5-16.5 m
L2 = 17 m
H bed rock => 17m
?H=180

1591

X= 0362415
Y = 3715578

SW= 9.5 m
L1 = 15.5 m
H bedrock = > 15.5m
?H =100

X= 0362566
Y = 3715188

-

X=0362560
Y = 3715198

-

دس تاغات

X= 0362600
Y = 3715210

SW = 24 +_ 2m
L1 = 80 +_ 4 m

 P6چاُ عویك تمطش  11ایٌچ هجتوع (

X= 0362648
Y = 3715320

 P7دس تخش ششلی پل صیش گزس سیل سُ

X= 0362902
Y= 3715398

 P4ششٍع تشىیل آتخَاى  ،ساستای جادُ
اصلی اصًا -اسان
 P5دس  955تخش جٌَب ششق هجتوع

تصَیش پیَست )
آّي ٍ لَلِ دفي گاص( اساضی دٍم تعشفِ

196

1591

1591

1595
SW = 24 +_ 2m
L1 = 80 +_ 4 m
L1= 60m
هحل چاُ پیشٌْادی

1595
1591

شذُ هتماضی )
 P8هسیش سدیاتی ساستای اساضی تعشفِ
شذُ ششق سیل لطاس

X= 0362932
Y = 3715398

SW= 22 +_ 2 m
L1 = 70 m

1595

 P9هسیش سدیاتی ساستای اساضی تعشفِ
شذُ ششق سیل

X= 0362962
Y = 3715395

" P10

X=0362992
Y = 371 5398

" P12

X=0363054
Y = 371 5398

" P13

X=0363085
Y = 371 5448

P14چاه عمیق کشاورزی آقای حسینی ،
مومن آباد

X= 0363151
Y= 3715558

 P15دس هجاٍست آب تٌذاى رخیشُ ای

X= 0362864
Y = 3715564

 P16تخش شوالی آب تٌذاى رخیشُ ای

X= 0362864
Y = 3715664

چاُ حسیٌی
حسیٌی تِ فاصلِ  195هتش

SW= 22 +_ 2 m
L1 = 70 m
SW= 22 +_ 2 m
L1 = 70 m
هحل چاُ پیشٌْادی

1595
1595

1595
SW= 22 +_ 2 m
L1 = 70 m

1595

1595

1595
1595

جذٍل شواسُ ( :)2هختصات سًَذاط الىتشٍهغٌاطیس صٍى شواسُ دٍم ٍالع دس تخش ششلی جادُ اصلی اصًا –
اسان تا سٍدخاًِ اصًا ( ششق چاُ عویك وشاٍسصی حسیٌی  ،سٍستای هَهي آتاد)

شوارُ سًَذاص

هخصات هىاًي

ػوك اليِ ّای سيزسهيٌي

سًَذاص
 P1تخش جٌَتي اراضي هختص
سايت وارخاًِ ٍ در هجاٍرت (
پست ) KW 62

 P2در هحل گَدتزداری هجتوغ
رفاّي لوز تٌي ّاشن

X= 0362331
Y = 3715282

وارخاًِ

حفاری(هتز)
SW = 32.5 +_ 3 m
L 1= 54+_ 4 m
41 m
1956

X= 0362192
Y = 3715200

 P3تيي تيز تزق فشار لَی ٍ تخش
غزتي جادُ اصلي ٍ جٌَتي

ػوك

ارتفاع تِ هتز

X= 0362507
Y= 3715215

Sw =2 m
L 1 =4 m

SW= 24 m
L1 = 24- 64 m
?L= 100
H bedrock =64m

-

64m

1953

1953

جذٍل شواسُ ( :)5هختصات سًَذاط الىتشٍهغٌاطیس صٍى شواسُ سِ ٍالع دس تخش جٌَتی سایت واسخاًِ
فشآٍسی هٌیضین ایشاى.

 -5-2-5رسن همطغ شواتيه الىتزٍهغٌاطيس ًمطِ ای هحذٍدُ هطالؼاتي:
هقاعغ ؿواتيل تغييشات ػغح آب صيشصهيٌي  ،ضخاهت اؿثاػي ًَ ،ػاًات ػوق ػٌگ مف دس ساػتاي غشتي
– ؿشقي  ٍ A - Bؿوالي – رٌَتي  C-Dدس هٌغقِ هغالؼاتي تحت تشسػي النتشٍهغٌاعيغ اص استفاػعات تعا
صهيي تؼشفِ ؿذُ ٍاقغ دس هحذٍدُ هزاٍس دؿت ،تـشح ريل تشػين گشديذُ اػت ( ؿنل ؿواسُ : )13

شکل شماره ( : )31مقاطع شماتيك A- Bو  C-Dمنطقه مورد بررسي الکترومغناطيس

ً - 6تيجِ گيزی ٍ پيشٌْادات:
 -1تا تشسػي ّاي النتشٍهغٌاعيغ دس هحذٍدُ داخلي ٍ صهيٌْاي هزاٍس هٌغقِ هغالؼاتي هـخق گشديذُ
اػت مِ:
 تا تَرِ تِ اّذاف تلٌذ تَػؼِ ماسخاًِ  ،اهناى تاهيي آب دس تخؾ ّاي داخلعي صهعيي تؼشفعِ ؿعذُماسخاًِ تِ هيضاى  5الي  10ليتش دس حاًيِ تغَس هذاٍم ٍرَد ًخَاّذ داؿتٍ .لعيني تعا ٍرعَد يعل
آتخَاى ػغحي تا ػوق  14الي  16هتشي  ،هي تَاى تا حفش چاّْاي دّاًِ گـعاد ٍ احعذاث ًقثْعاي
راًثي ،تخؾ قاتل تَرْي اص فشاس آب صيشصهيٌي سا مٌتشل ٍ اػتحلال ًوَد.
 هحذٍدُ صهيٌْاي ٍاقغ دس تيي رادُ آػفالتِ اصًا -اساك ٍ سيل قغعاس تؼلعت هحعذٍديتْاي قعاًًَي ،حشيوي ٍ تلشفي  ،اهناى حفش چاُ ٍرَد ًذاسد اگش چِ تَاى آتخَاى دس تخؾ ّاي ؿشقي ٍ رٌَتي
ايي هٌاعق ،ؿشايغي سا فشاّن آٍسدُ مِ دس كَست ػذم ٍرَد هحذٍديتْاي ػٌَاى ؿذُ  ،هي تَاى تا
حفش چاّْاي ػويق ًياص آتي ماسخاًِ سا تاهيي ًوَد.
 ػفشُ ّاي آب صيشصهيٌي هٌاعق ؿشقي سيل قغاس  ،تؼلت ؿشايظ هٌاػة ضعخاهت اؿعثاػي ٍ حزعنٍصًي دّي آتي  ،تؼٌَاى تْتشيي گضيٌِ رْت تاهيي آب دساص هذت هغويي تشاي ماسخاًِ هعي تاؿعذ
مِ تا حفش يل يا دٍ حلقِ چاُ ػويق (پيـٌْاد اٍليِ  80الي  90هتش) ٍ اًتقال آى تِ ماسخاًِ پيـٌْاد
هيگشدد  .ؿاياى تَرِ اػت مِ هحذٍديتْاي گضيٌِ ػَم دس دساص هذت ػوذتا افت آتخَاى تَدُ معِ
پيـٌْاد هيگشدد اٍال صهيي رْت ارشاي پشٍطُ داساي ػغح تيـتشي تاؿذ ٍ حاًيا اص حفش چاُ دس ؿؼاع
حشيوي  400هتشي آى رلَگيشي گشدد ٍ اص تشداؿت احتوالي غيش هزاص چاُ هزاص هزعَصداس هزعاٍس
ًيض رلَگيشي تؼول آيذ.
 -1-6استزاتضيْای اجزايي حفز ٍ تْزُ تزداری چاّْای وارخاًِ هٌيشين:
 -1حفش يل حلقِ چاُ ػويق تِ ػوق اٍليِ  90هتش تا لَلِ رذاس  12ايٌچي ٍ تشقَي  14ايٌچي ٍ گعشاٍل
پنيٌگ ٍ اًزام آصهايؾ پوساط ٍ تَػؼِ ماهل چاُ تا هـخلات فٌي پيَػت دس هَقؼيت رغشافيايي
)UTM(X=362902, Y=3715398
دس تخؾ ؿشقي صهيي مـاٍسصي ٍاقغ دس ؿشا سيل قغاس تا هـخلات فٌي پيَػت (ؿنل ؿواسُ )15 ٍ 14
 -2حفش يل ٍ يا دٍ حلقِ چاُ دّاًِ گـاد تِ قغش  1.5هتش دس تخؾ پاييي دػت صهيي ػايت ماخاًِ دس
هَقؼيت رغشافيايي
)UTM(X=362346, Y=3715434
تِ ػوق  25هتش ٍ احذاث ًقثْاي راًثي تغَل حذاقل  10هتش اص رَاًة دس اهتذاد ؿوالي -رٌعَتي رْعت
تاهيي آب هحَعِ داخلي ماسخاًِ ( .ؿنل ؿواسُ ) 14

ؿنل ؿواسُ  : 14هحذٍدُ چاّْاي پيـٌْادات ػويق ٍ دّاًِ گـاد دس هٌغقِ هغالؼاتي.

