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 چكيذُ 

ُ   ّاي تشرگ آب در جْاى ٍ در كطَر، رٍش تا تَجِ تِ چالص افشًٍاي در لال    اي اس اّويات رٍس  ّااي ييزسااس

اًذاسي هزكش اطالعات هلاي آب   ٍري تزخَردار تَدُ ٍ خَاّذ تَد. در ايي راستا تاسيس ٍ راُ هعضالت آب ٍ افشايص تْزُ

ّاي كَتاُ هذت ٍ دراس هذت ٍ ارايِ سزيع آى تِ ّوِ كارتزاى  كِ ٍظيفِ پايص، يكپارچِ كزدى اطالعات ٍ آهار، پيص تيٌي

 :آب عثارتٌذ اس  . هٌافع هزكش هلييك فزهت را فزاّن كٌذ تا
 ٍُري تيطتز در هصزف آب تْز 

 جلة هطاركت هزدم 

 گذاري عادالًِ ٍ تسْين هٌاسة هٌاتع هحذٍد آب قيوت 

 عولكزد هٌاسة تاسارّاي آب 

  ارتقاء لكوزاًي آب 

 ّاي تزاي هذيزيت تطثيقي هٌاتع آب ضٌاخت تْتز ّيذرٍسيستن 

 ّاي تَسيع ٍ ..... سطحي ٍ سيزسهيٌي، سذّا، ضثكِ هذيزيت تْتز هٌاتع آب 

 ّا ّا ٍ خطكسالي هذيزيت كارآتز سيالب 

  ًِهحيط سيستي ّا آتِ لقتخصيص هحتاطا 

 ِّا ٍسارت ًيزٍ اًجام گزفتِ ارايِ  تيٌي راُ هزكش پيص  اي كِ تزاي تْيِ ًقطِ ًتايجي هطالعِي  در ايي هقال

 گزدد. هي

 

 هحَر هذيزيت داًايي –ٍري  تْزُ –تيٌي  پيص –پايص  –اطالعات آب  –هزكش هلي 

    

  هقذهِ -1

هعذيشيت داًعايي هرعَس ًمعؾ هرعَسي ٍ        ّاي تضسگي دس صهيٌِ هٌاتغ آب هَاخِ اػت كِ تشاي تَػعؼِ پايعذاس    ايشاى تا چالؾ

اًعذاص( ٍ   ( كِ استثاط هٌغمي هياى كاسكشد ػعغ  تعا) )چـعن   FAST1)  ًوَداس ترليل كاسكشد ػيؼتن كليذي داسد. تا اػتفادُ اص تكٌيك

)ؿعكل   ؿعذُ اػعت   ساّثشدّاي كليذي تشاي تَػؼِ پايذاس ٍ داًايي هرَس هٌاتغ آب ايشاى اسايِكٌذ  تشلشاس هيكاسكشدّاي اكلي ٍ ثاًَيِ 

(1)): 

                                                                 
1
 Function Analysis System Technique 
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 ( هذيشيت هٌاتغ آب ايشاىFASTًوَداس ترليل كاسكشد ػيؼتوي ) (1ضكل )

 

ّاي كَتاُ هذت ٍ دساصهذت اص كاسآتشيي اتشاصّاي تشاي هذيشيت هٌاتغ آب كـَس ّؼتٌذ.  تيٌي تش اػاع تداسب خْاًي پيؾ

  [1] .ًيشٍ تؼشيف گشديذ ٍ دس حال اًدام اػتّاي ٍصاست  تيٌي ي ساُ هشكض پيؾ دس ايي ساػتا هغالؼِ تذٍيي ًمـِ

 

 ّاي هٌاتع آب ٍ سيالب تيٌي اّويت پيص -2

 

تٌاتشايي تاصًگشي ٍ  .چَى ػيل هَفميت چٌذاًي دس كـَس كؼة ًـذُ اػت ّايي ّن تيٌي ٍ ّـذاس پذيذُ پيؾ ي هتأػفاًِ تاكٌَى دس صهيٌِ

ٌّگام ٍ  تيٌي تِ سػذ. پيؾ ًظش هي ّاي عثيؼي هشتثظ تا هٌاتغ آب اص خولِ ػيل ٍ خـكؼالي  ضشٍسي تِ تْثَد ساّثشدّاي هَاخِ تا پذيذُ

 هذت ٍ تلٌذهذت تؼياس هَثش خَاّذ تَد.  هذت  هياى ّاي كَتاُ سيضي ّا ٍ تشًاهِ گيشي دليك  دس تلوين

كِ هٌدش تِ افضايؾ اّويت چگًَگي هَاخِ تا هخاعشات َّاؿٌاػي ٍ ّيذسٍلَطيكي دس چاسچَب هذيشيت ّايي  اص خولِ چالؾ

 يكپاسچِ هٌاتغ ٍ هلاسف آب ؿذُ ػثاستٌذ اص؛

 .سؿذ خوؼيت ٍ سؿذ التلادي  افضايؾ فـاس تِ هٌاتغ آب سا دسپي داؿتِ اػت 
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 دًثال داؿتِ ٍ افضايؾ    افضايؾ سيؼك ػيل سا تِخيض ّاي ػيل ّاي التلادي دس ػشكِ افضايؾ خوؼيت ٍ گؼتشؽ فؼاليت

  ث افضايؾ خؼاست خـكؼالي ؿذُ اػت.اختواػي هٌاعك  تاػ -اسصؽ التلادي

 ُػاصي دليك ٍ يافتي الگَي حميمي تغييشات يا ًَػاًات  سٍي هذل ّا اص ًظش صهاًي ٍ هكاًي  ّوَاسُ چالـي پيؾ كوثَد داد

 سٍد.  ؿواس هي هتغيشّا تِ

 ٍ ّاي تضسگ دس  كَست افضايؾ فشكاًغ ػيل ياتذ ٍ تِ لايغ تاسؽ  احتوا) تا پذيذُ تغييش اللين افضايؾ هيؿذت ٍ هذت

 دّذ.. ّا سا افضايؾ هي ػاصي ايي هَضَع دسكَست كوثَد دادُ ػذم لغؼيت كٌذ ٍ هذل تؼياسي اص هٌاعك تشٍص هي

ّا  تيٌي ٍ ّـذاس ػيل تشاي كاّؾ سيؼك ػيالب ف پيؾخلَ اي هذيشيت ػيالب ٍ تِ ّاي غيشػاصُ دس ػِ دِّ اخيش كاستشد سٍؽ

 تاسص ّاي هلذاق ػٌَاى تِ تَاًذ هي ٍخَد داسد كِ  فشاٍاًي خلَف دس كـَسّاي تَػؼِ يافتِ(. هَاسد سًٍذي افضايـي داؿتِ اػت )تِ

 [2] .ؿَد اسائِ ػيالب ّـذاس ّاي ػاهاًِ حياتي ضشٍست ٍ الؼادُ فَق اّويت كاسآيي 

 ايي ّاي ّضيٌِ اص اي هالحظِ لاتل دسكذ ػالٍُ  تِ. ًذاسد صيادي صهاى تِ ًياص ٍ تَدُ ّضيٌِ كن ّـذاس  ٍ تيٌي پيؾ ّاي ػاهاًِ اًذاصي ساُ

 لاتل يافتِ تَػؼِ كـَسّاي تِ ًؼثت تشي كن تؼياس ي ّضيٌِ تا تَػؼِ حال دس كـَسّاي دس كِ اػت اًؼاًي ًيشٍي تِ هشتَط ّا ػاهاًِ

 ّن سٍيا دس ػيالب كاسؿٌاػاى ايي  اص پيؾ كِ سا اهكاًاتي ٍ ّا فشكت ايٌتشًت  تَػؼِ ٍ اعالػاتي اًمالب ايي  تش افضٍى. اػت تاهيي

 تِ سٍ خْاى دس تاس فاخؼِ ّاي ػيالب تؼذاد ديگش عشف اص. اػت آٍسدُ فشاّن  تيٌي پيؾ ّاي ػاهاًِ كاسآيي ياستما تشاي ديذًذ ًوي

 ًيض كٌٌذُ ًگشاى سًٍذ ايي. اػت گشديذُ ػيالب خغشات سؿذ هَخة ّا دؿت ػيالب دس ػوشاًي تَػؼِ ٍ اللين تغييش ٍ تَدُ افضايؾ

 [2] [3]. اػت گشديذُ هَخة سا ػيالب ّـذاس ٍ تيٌي پيؾ ّاي ػاهاًِ ٍيظُ تِ ٍ اي غيشػاصُ ّاي سٍؽ تِ تش تيؾ تَخِ

آٍسي  ؿَد چشا كِ ًتيدِ پيـشفت هؼتوشي اص داًؾ ٍ في هيّاي ػذدي  اًمالب آساهي هرؼَب  ّاي اتفاق افتادُ دس هذل پيـشفت

 [4] .سٍد ؿواس هي اي ٍ داًايي هرَس تِ ّاي هتوادي اػت ٍ ايي هَضَع پتاًؼيل خَتي تشاي تَػؼِ سٍيكشد غيشػاصُ دس عَل ػال

 

 ّاي ٍسارت ًيزٍ تيٌي راُ هزكش پيص ًقطِ -3

ّاي خاف فٌي   حل هذت ٍ دساصهذت تا ساُ تَاًذ تا تغثيك اّذاف كَتاُ هي سيضي اػت كِ پزيش تشًاهِ ًمـِ ساُ يك تكٌيك اًؼغاف

هشاكض تداسب  ّاي ٍصاست ًيشٍ تيٌي ساُ هشكض پيؾ  ًمـِدس ساتغِ تا تذٍيي پزيش كٌذ.  سيضي اػتشاتظيك ٍ دساص هذت سا اهكاى تشًاهِ

آٍسي ٍ هغالؼِ  كـَسّاي صيش خوغتيٌي ٍ ّـذاس ػيالب اص خولِ  كـَسّاي پيـشٍ دس پيؾٍ  ّاي تلٌذهذت تيٌي خْاًي پيؾ

 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] :گشديذ
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 ٌّذ -

 طاپي -

 آهشيكا  -

 تٌگالدؽ -

 اػتشاليا -

 تَتاى -

 

 راُ   ًقطِ ًتايج كليذي هطالعات -4

 ّا ػثاستٌذ اص: تشسػي هغالؼات ٍ كَست گشفت. ًتايح كليذي اييّاي هلي ًيض  ػالٍُ تش تداسب خْاًي  هشٍسي تش ًتايح فؼاليت

[1] 
الياي عثيؼي هشتثظ تا آب ٍ َّا  اص يك عشف ٍ افضايؾ خؼاست ت آٍسي اعالػات ّاي ػظين في تا تَخِ تِ پيـشفت .1

 داؿتِ ٍ خَاّذ داؿت.  اي سًٍذ افضايـي ّاي غيشػاصُ ٍسي ٍ ػَد تِ ّضيٌِ سٍؽ تْشُ

 يكـَسّا تا همايؼِ دس كـَس دس گزؿتِ ّاي دِّ دس ػيالب ٍ آب هٌاتغ ّا تيٌي پيؾ كاستشد سػذ هي ًظشِ ت كل دس .2

 .اػت ًذاؿتِ صيادي هَفميت تٌگالؽ ٍ ٌّذ هاًٌذ تَػؼِ حال دس كـَسّاي ٍ طاپي هاًٌذ پيـشفتِ

 ٍ هذيشيت ػاصهاى  هللرت  تـخيق هدوغ هدلغ  دٍلت  هاًٌذ) هلي هْن ّاي ًْاد خذي ّاي دغذغِ تِ تَخِ تا .3

 تَدخِ اص خاسج ًرَي تِ هشكض اًذاصي ساُ ٍ تاػيغ تَدخِ تا كشد تالؽ تَاى هي آب  ترشاى هَسد دس...(  ٍ سيضي تشًاهِ

 .ؿَد تاهيي ًيشٍ ٍصاست

 ّيذسٍلَطيكي ٍ َّاؿٌاػي ّاي تيٌي پيؾ خولِ اص اي  غيشػاصُ ّاي سٍؽ كاستشد دس هختلف اتؼاد دس «)يِ چٌذ» ساّثشد .4

 هشكض اًذاصي ساُ هاًغ ًثايذ ؿٌاػي اللين هشكض ٍ َّاؿٌاػي ػاصهاى ٍخَد ساػتا ايي دس. ؿَد گشفتِ كاس تِ تايذ

 .ؿَد ًيشٍ ٍصاست آب هٌاتغ ّاي تيٌي پيؾ

 ّاي ػاهاًِ اعالػات اص اػتفادُ اهكاى ٍ عشف يك اص ًيشٍ ٍصاست ٍ َّاؿٌاػي ػاصهاى هَخَد ّايُ ايؼتگا تِ تَخِ تا .5

 ٍ افضاس هغض ًيشٍ ٍصسات آب هٌاتغ تيٌي پيؾ هشكض هرَسيت ؿَد هي تَكيِ  اص عشف ديگش ايٌتشًت تَػظ خاسخي پايـي

 .تاؿذ افضاس ًشم

 ٍ تغثيمي ساّثشد اػوال ؿَد  هي تَكيِ هشتثظ  آٍسي في ػشيغ ّاي پيـشفت ٍ آب هٌْذػي ّاي لغؼيت ػذم تِ تَخِ ات .6

 .ؿَد هي تَكيِ آب هٌاتغ ّاي تيٌي پيؾ هشكض اًذاصي ساُ دس گام تِ گام
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 دس حال ػيي دس. ؿَد هي پيـٌْاد آب هٌاتغ ّاي تيٌي پيؾ هشكض تشاي ػتادي هذل خْاًي  هَفك تداسب تِ تَخِ تا .7

 .تاؿذ داؿتِ آب ّاي ػاصهاى پايِ هغالؼات دس ًوايٌذگاًي تَاًذ هي هشكض تؼذ ّاي ػال

 ٍ هلي هشاكض ديگش ٍ هشكض ًتايح پيَػتِ ػٌدي كرت ٍ آصهايـي ّاي تيٌي پيؾ اًدام خْاًي  تداسب تِ تَخِ تا .8

 دس. تاؿذ هَثش هشكض ٍسي تْشُ استماء دس تَاًذ هي ّا ػٌدي كرت ػا)ًِ اًتـاس كِ اػت تذيْي. ؿَد هي تَكيِ الوللي تيي

 تيٌي پيؾ كِ ّاي صهاى دس خلَف تِ) تاؿذ كاس دػتَس دس تايذ ًيض لثل ّاي ػال ّاي تيٌي پيؾ ًتايح ػٌدي كرت ضوي

 (.ًيؼت هشكض كاس دػتَس دس

 دس ايي. ؿَد هي هرؼَب اي ػاصُ غيش ّاي سٍؽ كاسآتشيي اص ػيالب ّـذاس ٍ تيٌي پيؾ هلي ٍ خْاًي تداسب اػاع تش .9

 دس تيٌي پيؾ ّاي ػاهاًِ ّضيٌِ تِ ػَد. ّؼتٌذ كاسآ ٍ اثشتخؾ  ّضيٌِ كن اي غيشػاصُ ّاي سٍؽ اكَ) كِ اػت حالي

اًذاصي  تَاى تا اعويٌاى تشاي تاػيغ  ساُ دس ايي ساػتا هي .اًذ ؿذُ گضاسؽ يك تِ كذ چٌذ تا يك تِ دُ چٌذ ي هرذٍدُ

 كشد.    تشداسي ايي هشكض ّضيٌِ ٍ تْشُ

 كلي ّاي چاسچَب  (ػذّا تِ ٍسٍدي تيٌي پيؾ دس دلت دسكذ 98) ّا تيٌي پيؾ تا)ي دلت عَ)ًي  تدشتِ تِ تَخِ تا .11

. تاؿذ( هپاٍ) ًيشٍ ٍصاست آب هٌاتغ ّاي تيٌي پيؾ هشكض تشاي هٌاػثي هذل تَاًذ هي( CWC) ٌّذ آب هشكضي ؼيَىيكو

 هٌاتغ ّاي تيٌي پيؾ يكاسآ ٍ اثشتخؾ گيشي كاس تِ دس تٌگالدؽ ٍ ٌّذ هاًٌذ فميشي كـَسّاي هَفميت حال ػيي دس

 .دّذ افضايؾ سا هشكض اًذاصي ساُ هَفميت اص اعويٌاى تَاًذ هي  آب

 تا ٍ ساػتا ايي دس .اًذ فؼال آب هٌاتغ ّاي تيٌي پيؾ دسخْاًي   هؼتثش هشاكض ٍ ّا داًـگاُ دس ايشاًي هتخللاى اص تؼياسي .11

 كـَس خاسج همين ايشاًي كاسؿٌاػاى تَاى اص ؿَد هي تَكيِ كاسؿٌاػاى  ايي دػتشع دس اهكاًات ٍ اعالػات تِ تَخِ

 .ؿَد اػتفادُ ػا)ًِ لشاسدادّاي تا ٍ خاف ؿشايظ دس هـَست تشاي

 ّاي تيٌي پيؾ ػٌدي كرت دس كن ؿفافيت َّاؿٌاػي  ٍ ّيذسٍلَطيكي ّا تيٌي پيؾ دس پيـشفت ػذم د)يل اص يكي .12

 دس هَاسد اص تؼياس دس لثلي ّاي تيٌي پيؾ آسؿيَ كِ ًرَي تِ اػت ّا هذل دلت تْثَد چگًَگي هَسد دس هغالؼِ ٍ لثلي

 هثال تشاي. ؿَد هشكض ّاي فؼاليت اكلي هرَسّاي اص يكي تايذ ؿفافيت ٍ ؿَد تكشاس ًثايذ اؿتثاُ ايي. ًيؼت دػتشع

 .اػت دػتشع دس كاهل كَست تِ 2112 ػال اص آهشيكا IRI الليوي ّاي تيٌي پيؾ آسؿيَ

 گؼتشدُ ٍ ٌّگام تِ اسايِ دس اػاػي ًمؾ آػيا ٍ اػتشاليا اسٍپا  آهشيكا  دس الوللي تيي هؼتثش تيٌي پيؾ هشاكض ػايت ٍب .13

 كاسؿٌاػاى  تِ )صم آهاس ٍ اعالػات اسايِ ٍ اي غيشػاصُ ّاي سٍؽ كشدى  ًْاديٌِ تشاي ػاصي فشٌّگ ٍ ّا تيٌي پيؾ

 ٍ اختلاكي اعالػات آٍسي في تخؾ هشكض تشاي ؿَد هي تَكيِ تٌاتشايي. داسًذ ٍ داؿتِ ػادي هشدم حتي ٍ هرمماى

 .داسد ّا تيٌي پيؾ پايؾ ٍ اعالػات آٍسي خوغ دس هْوي ًمؾ تخؾ ايي حال ػيي دس. ؿَد تيٌي پيؾ پشتَاى
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 هشكض اص تخـي ؿَد هي تَكيِ  هشكض  آب هٌاتغ ّاي تيٌي پيؾ دس َّاؿٌاػي ّاي تيٌي پيؾ كليذي ًمؾ تِ تَخِ تا .14

. تاؿذ هلي ٍ الوللي تيي هشاكض دساصهذت ٍ هذت هياى هذت  كَتاُ ّاي تيٌي پيؾ تفؼيش ٍ ػٌدي كرت پايؾ  داس ػْذُ

 .تَد خَاّذ هشكض تيٌي پيؾ ّاي هذل ٍسٍدي تخؾ ايي خشٍخي

 حايل تخؾ يك تِ ًياص ٍ داسًذ خذي تفاٍت  كـَس آب هذيشاى ّاي فؼاليت تا تيٌي پيؾ هشاكض ّاي فؼاليت هاّيت .15

 .داسد ٍخَد ّا تيٌي پيؾ كاهل كاستشد تشاي هختلف كاستشاى تِ ّا تيٌي پيؾ هٌاػة ٍ هَلغ تِ اًتمال تشاي

 لاتل ًرَ تِ سا تيٌي پيؾ هشكض اثشتخـي ٍ كاسآيي تَاًذ هي هذت كَتاُ ٍ دساصهذت هختلف ّاي تيٌي پيؾ هياى افضايي ّن .16

 .دّذ افضايؾ هالحظِ

 دس تخللي ّاي آهَصؽ تشاي تخـي ؿَد هي تَكيِ كـَس  دس آب هٌاتغ ّاي تيٌي پيؾ كن ًؼثتا ي تدشتِ تِ تَخِ تا .17

 ّاي تَسع ساتغِ ايي دس. ؿَد گشفتِ ًظش دس كاسؿٌاػاى ديگش ٍ هشكض پشػٌل صياسٍصػ تِ ٍ آهَصؽ تشاي هشكض

 .ؿَد گشفتِ ًظش دس تايذ ًيض ؿغلي ٍ ترليلي

 ٍ داًـگاّي اػاتيذ اص اػتفادُ   تيٌي پيؾ تا هشتثظ ّاي فؼاليت تَدى اي سؿتِ چٌذ ٍ توشكض پيك  هاّيت تِ تَخِ تا .18

 ٍ اثشتخـي  كن ًؼثتاً ي ّضيٌِ تا تَاًذ هي ػا)ًِ لشاسدادّاي چاسچَب دس ديگش ّاي خاًِ ٍصسات دس ؿاغل هتخللاى

 .دّذ افضايؾ سا ّا تيٌي پيؾ آييكاس

 تِ ًؼثت گشاى ٍ پيچيذُ ّاي هذل تا)تش دلت دس تضويٌي خْاًي  َّاؿٌاػي ػاصهاى ّاي تَكيِ ٍ تداسب اػاع تش .19

 هَسد هشكض دس تيٌي پيؾ ّاي تكٌيك اص اي گؼتشدُ عيف اػت هٌاػة ساتغِ ايي دس ٍ ًذاسد ٍخَد تش ػادُ ّاي هذل

 .گيشد لشاس اػتفادُ

 تا تايذ فللي ّاي تيٌي پيؾ خلَف تِ ّا تيٌي پيؾ اسايِ. اػت خذي تؼياس آب هٌْذػي ٍ َّاؿٌاػي ّاي لؼغيت ػذم .21

 .ؿَد اختٌاب تيٌي پيؾ دلت هَسد دس فٌي غيش ّاي اغشاق اص ٍ ؿَد اسايِ ستغاى ري تشاي كاسي هرافظِ ٍ احتياط

 ّا  تيٌي پيؾ ايي تا ػوَهي افكاس آؿٌايي ػذم ٍ هشتَط ّا پيچيذگي تِ تَخِ تا الليوي فللي ّاي تيٌي پيؾ تا ساتغِ دس .21

 .تاؿذ ؿذُ سػايت استثاعاتي ػلَم ّاي چاسچَب ٍ تاؿذ هتفاٍت هخاعة تِ تؼتِ تايذ ّا تيٌي پيؾ صتاى

ّاي ٍصاست  تيٌي پيؾچاسچَب كاسكشدي هشكض  ػيؼتوي كاسكشد ترليل ًوَداس تكٌيك اص اػتفادُ تاتش اػاع ًتايح اسايِ ؿذُ ٍ 

 ((2)ؿكل ) ؿذتْيِ  ًيشٍ
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 ًيشٍ ٍصاست ّاي تيٌي پيؾ هشكض ٍ آب اعالػات هلي هشكض( FAST) ػيؼتوي كاسكشد ترليل ًوَداس -(2) ضكل

 

 ّاي ٍسارت ًيزٍ تيٌي هزكش پيصهزكش هلي اطالعات آب ٍ كاركزدّاي  تلفيق -5

ًاهيذًذ.  "ّضاسُخـكؼالي "سا  ي اٍل لشى تيؼت ٍ يك هيالدي  خـكؼالي تؼياس ؿذيذ دس اػتشاليا سٍي داسد كِ آى دس اٍايل دِّ

 هيلياسد د)سي دٍُ ػالِ  دُاي    هشحلِ تشًاهِ دُيك هذاساى آى كـَس   اي ٍ داًـگاّي تا ػياػت دًثال تؼاهل خذي هرافل حشفِ تِ

 [1] تثييي ٍ اخشا گشديذ. هرَسّاي ايي تشًاهِ ػثاستٌذ اص:

 . ًْاد خذيذ تشاي حَضِ آتشيض هَسي داسليٌگ1

 . خشيذ آب تَػظ دٍلت2

 تشاى  حماتِهذيشيت . 3
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 اًتمال آب  ّاي ػيؼتن. تْثَد 4

 خَيي آب دس هضسػِ . الذاهات كشف5ِ

 . تْثَد ػيؼتن سٍدخاًِ اي هَسي داسليٌگ6

 . اكالحات دس لَاًيي تاصاس آب7

 ل آب اػتشالياي ؿوالييپتاًؼ تذليك تشآٍسدّاي. 8

 هتشي هلي هلشف آب  گيشي ٍ تلِ اًذاصُ .9

 اعالػات آبتشًاهِ هلي  11

 ي هلي اعالػات آب( الذاهات صيش دس دػتَس كاس لشاس گشفت: )تشًاهِ 11دس ساتغِ تا تٌذ 

 ٍضغ لَاًيي هلي تشاي اعالػات آب. 1

 هليػاصهاى هختلف ٍ ايداد يك پايگاُ  181آٍسي اعالػات اص حذٍد  . خوغ2

 ّا ًظاست آى ّاي سي اعالػات آتي تشاي تْثَد ػيؼتنآٍ ّاي خوغ . اسصياتي ػاصهاى3

 آتيگزاسي دس ترميك ٍ تَػؼِ اعالػات  . ػشهاي4ِ

 . اسائِ عيف ٍػيؼي اص هرلَ)ت ٍ خذهات تا اسصؽ افضٍدُ اعالػات آب تشاي ػوَم5

 سيضي ؿذ: ػال تِ ؿشح صيش تشًاهِ 11دس عي  هيليَى د)سي 451گزاسي  دس ايي ساتغِ ػشهايِ

 آٍسي دادُ ّاي ًظاست ّيذسٍليكي ٍ خوغ هيليَى د)سي دس ػاصهاى 81ػشهايِ گزاسي  •

 هيليَى د)سي دس ترميك ٍ تَػؼِ  31ػشهايِ گزاسي  •

 تكٌَلَطي اعالػات دس اداسُ َّاؿٌاػي هتخلق آب ٍ 141اػتخذام  •

  هيليَى د)س دس ػال 25ا)ًِ تا ّضيٌِ ّاي خاسي ػ ّضيٌِ •

 اسايِ ؿذُ اػت: 2كل ّاي هشكض هلي اعالػات آب اػتشاليا دس ؿ ّاي اكلي كاسكشد چاسچَب
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 ّاي هشكض هلي اعالػات آب اػتشاليا كاسكشد (2ضكل )
 

 يك هشكض تشايتاػيغ   هاىكـَس ّاي آتي ٍ ؿشايظ ٍ ترشاىّاي هشكض هلي اعالػات آب اػتشاليا  تا تَخِ تِ تاصخَسد فؼاليت

 . تَكيِ گشديذّاي ٍصاست ًيشٍ  تيٌي ٍ هشكض پيؾايشاى اعالػات آب  هلي تشًاهِكاسكشدّاي  تلفيك

 

 گيزي تٌذي ٍ ًتيجِ جوع -6

 ايشاى تِ ؿشح صيش تثييي گشديذ:اعالػات آب  هلي تشًاهِاًذاص  چـن

  :اًذاص چـن

 كـَس آب هٌاتغ هرَس داًايي ٍ پايذاس تَػؼِ ٍ هذيشيت 

 :هاهَسيت

 آب ٍسي تْشُ افضايؾ 

  پايؾ ٍ اسايِ اعالػات آب 

 ّا ّيذسٍػيؼتن افضٍى سٍص ؿٌاخت 

 ّا لغؼيت ػذم هذيشيت ٍ اّيآگ پيؾ ايداد 
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 : ي فاص اٍلي فؼاليتْا هرذٍدُ

 آهاس اعالػات آب كـَس )ػغري  صيشصهيٌي  كيفيت آب  ....( ٍسيآ خوغ 

 ُايشاىاعالػات آب  هلي تشًاهِ اًذاصي فاص اٍل ٍتگاُ  سا 

 ٍضغ لَاًيي هلي تشاي اعالػات آبػاصي تشاي  تلوين 

 هٌتخة ػذّا تِ ٍسٍدي ّاي ػيالب تيٌي پيؾ  

 تْاس دس هٌتخة ػذّا تِ ٍسٍدي آٍسد تيٌي پيؾ 

 هٌتخة ّاي حَضِ تشاي فللي تاسؽ الليوي تيٌي پيؾ 

 ّا سٍدخاًِ هٌتخة هماعغ دس ّا ػيالب تيٌي پيؾ 

 هٌتخة ّاي تا)ب ٍ ّا دسياچِ آب تشاص تيٌي پيؾ 

 :ػذّا اًتخاب هؼياسّا

 ( ؿْش  ٍخَد) دػت پاييي دس ػيالب سيؼك.... 

 (ٍ ػيالب كٌتشل كـاٍسصي  تشق  تَليذ كٌؼت  ٍ ؿشب آب تاهيي) ػذ كاسكشد.... 

 تَدى هشصي – ٍسٍدي حدن - هخضى ٍ ػذ اتؼاد  

 ِضؼيف هذيشيت تضسگ  ّاي ػيالب ػثَس ي ػاتم 
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