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 داًطگبُ تْشاى استبد، داًطکذُ فٌی،هحوذسضب هْشًیب، 

 داًطگبُ تْشاى سبسا ًظیف، استبديبس، داًطکذُ فٌی،

 داًطگبُ تْشاى آهَختِ دکتشی، داًطکذُ فٌی، فش، داًص حبهذ تَکلی

 ىيؼقَة ّوتی، ضشکت هذيشيت هٌبثغ آة ايشا

 داًطگبُ تْشاى آهَختِ کبسضٌبسی اسضذ، داًطکذُ فٌی، داًص  ، سلوب اسجوٌذی

 mmehrnia@ut.ac.irپؼت الىتشًٍیىی: 

 چکیذُ:

ًبهِ اگش چِ ثب تبخیش ّوشاُ  ٍاسد فبص ػولیبتی ضذُ است. تذٍيي ايي ًظبمًبهِ تخػیع آة  ًظبم 0987اص سبل 

ص ظشفیت حبکویتی ٍ هذيشيتی ٍصاست ًیشٍ جْت ثَد، اهب گبهی ثسیبس هْن ٍ حیبتی دس جْت افضاي

سفت.  ثب ايي ٍجَد  ّبی ثخص آة دس ساستبی اّذاف ثلٌذهذت تَسؼِ کطَس ثِ ضوبس هی ّوسَسبصی ظشفیت

ّبی هتؼذدی هَاجِ گشديذ. تجبسة کست ضذُ لضٍم ثبصًگشی،  ًبهِ تخػیع ثب هطکالت ٍ چبلص اجشای ًظبم

ّبی اػوبل حکوشاًی يکپبسچِ ٍ هذيشيت ثِ ّن  ًبپزيش کشدُ است. چبلصاغالح ٍ استقبء آى سا ضشٍستی اًکبس 

ّبی  هحیطی ٍ تٌص ّبی صيست پیَستِ هٌبثغ آثی دس کٌبس ثشٍص هتَاتش ضشايط ثحشاًی خطکسبلی، ًگشاًی

فقذاى کِ  ٍ تخػیع آة کبسآهذ سا ثیص اص پیص ثبسص ًوَدُ است تقسین اجتوبػی، ًقص يک سبختبس تسْین،

ًبپزيشی سا هتَجِ ٍحذت ٍ  ّبيی ثبضذ کِ ػَاقت ججشاى ذ صهیٌِ ايجبد، سضذ يب تحشيک چبلصتَاً هی آى

ضٌبسی ٍ تحلیل  ضٌبسبيی، آسیتثب اّذاف ثشای ايي هٌظَس پیطٌْبديِ حبضش  ًوبيذ. هٌبفغ هلی کطَس هی

لگَی طشاحی ٍ اسائِ ا، ّبی ٍضغ هَجَد فشآيٌذّب ٍ سبختبس تسْین، تقسین ٍ تخػیع آة کطَس چبلص

استقشاس ٍ  هطلَة سبختبس ٍ فشآيٌذّبی تسْین، تقسین ٍ تخػیع آة دس ساستبی افضايص کبسايی ٍ اثشثخطی

ّب ٍ دستبٍسدّبی اجشای  خشٍجیتذٍيي ضذُ است. اص  آة دس کطَس عیٍ تخػ نیتقس ن،یهطلَة تسْ یالگَ

 تَاى هَاسد صيش سا ثشضوشد: هی پیطٌْبد

کبسّبی تسْین، تقسین ٍ تخػیع آة  گشدشهجبًی، فشآيٌذّب ٍ  (As-Is) 0هستٌذسبصی ٍضؼیت هَجَد -

 دس کطَس

ّب ٍ ًقبط ضؼف هذيشيتی، اجشايی ٍ فٌی سبختبس تسْین، تقسین ٍ چبلص هستٌذات، ثٌذی ٍ تحلیلطجقِ -

 تخػیع آة دس ٍضغ هَجَد
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ت تجییي اًتظبسات فؼلی ٍ آتی اص ًظبم تسْین، تقسین ٍ تخػیع آة دس تبهیي اّذاف ٍ اًتظبسا -

 ًفؼبى ری

 ضٌبسی فٌی ًظبم تسْین، تقسین ٍ تخػیع آة اسائِ الگَی هطلَة سٍش -

 (To-Be)اسائِ الگَ ٍ طشاحی هجذد اص فشآيٌذّبی ًظبم تسْین، تقسین ٍ تخػیع دس ٍضغ هطلَة  -

-ّب، ضشح ٍظبيف ٍ اختیبسات اسکبى اجشايی ٍ سیبست)ضبهل گشدش کبسّب ثب رکش دقیق هسئَلیت

 گزاس(

 پبيص ٍ اسصيبثی سًٍذ ػولیبتی ًوَدى ًظبم تسْین، تقسین ٍ تخػیع آة  اسائِ الگَی -

 سبصی سبختبس هطلَة تسْین، تقسین ٍ تخػیع آة  پیطٌْبد ثستشّبی قبًًَی هَسدًیبص جْت پیبدُ -

 ًبهِ تخػیع، تسْین، آة، الگَی هطلَة، هذيشيت، حکوشاًی يکپبسچِ، ًظبمکلیذ ٍاطُ: 

 

 هقذهِ -0

ّای هختلف  ٍ تخؾ هذیشیت سیؼه ووثَدّا ٍ حىوشاًی تیي هلاسف سلیةاتضاسی اػت تشای  بتخلیق آٍ  تمؼین تؼْین،

سیؼه ووثَد آب، چِ دس وَتاُ هذت ٍ چِ تلٌذ هذت، راتاً  ّا، لَاًیي ٍ فشآیٌذّا. ػیاػتتا اػتفادُ اص تشویثی اص هتماضی آب 

ػاصی ؿذُ اػت، الصم اػت ٍاخذ دٍ  شاحی ٍ پیادُتخلیق وِ تِ خَتی عٍ  تمؼین تؼْین،. لزا یه ًظام پَیاایؼت  پذیذُ

 خلَكیت ولیذی تاؿذ:

 خـىؼالی(، هاًٌذؿشایظ حذی  دسؿشایظ ًشهال ٍ چِ  دس)چِ  1تاؿذ اتىا ٍ اػتواد  لاتل 

 تماضاّا، تشخیْات اختواػی ٍ ػیاػی، ًفؼاى  ّا ٍ تغییشات دس ٍضؼیت ری تشای ّواٌّگی تا پَیایی 2ظشفیت ػاصگاسی(

 سا داؿتِ تاؿذ....( التلادی ٍ 

سا داساػت. واالی التلادی یا  هٌثغ ػوَهیٍ ّن ؿشایظ یه  واالی التلادیآب، هٌثؼی اػت وِ ّن صهاى ّن خلَكیات یه 

تِ آب  دس ًگاُ تِ اػت. ًحَُ اسصؿگزاسی آبهٌثغ ػوَهی تَدى آب، تِ ؿذت تاتغ چگًَگی ٍ هحل هلشف آى، یا تِ ػثاستی 

ٍ  تمؼین تؼْین،هَضَػی اػت وِ ضشٍستاً اص اّذاف یه ًظام  ٍسی آب افضایؾ تْشُػوَهی، چالؾ ػٌَاى واالی التلادی یا 

هذیشیت هٌاتغ آتی، هَضَػی دس حَصُ هغاتك تا لاًَى اػاػی وـَس ٍ لاًَى تَصیغ ػادالًِ آب،  .اػتتخلیق آب هٌاػة 

ش ایي اػاع، حمَق دػتشػی تِ هٌاتغ آتی دس ؿَد. ّوچٌیي ت دٍلت اػوال هی-اػت وِ اص عشیك ًْاد حاوویت ػوَهی ٍ هلی

دس تٌا ًْادُ ؿذُ اػت.  هجَص تخػیعهثتٌی تش حك اػتفادُ تشای هلاسف هـخق )وـاٍسصی، ؿشب، كٌؼت ٍ ...( یا وـَس ها، 

ٍسی آب  ٍ تْشُ)دسٍى تخـی( تشای افضایؾ واسایی  خشدآب، ٍخَد یه ًظام  تخلیق والىٍ  تمؼین تؼْین،دسٍى ًظام 
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ٍ ًیاصّای ّای والى تا ؿشایظ هحلی ٍ هىاًی  اًغثاق ػولیاتی تخلیق اسائِ تاصخَسد دس خْت اسصیاتی هیضاى ٍدادُ ؿذُ تخلیق 

 ضشٍسیؼت.هَخَد 

ًاهِ تخلیق آب، تؼذ اص اتالؽ تَػظ ٍصاست ًیشٍ تِ حَصُ ػتادی، ؿشوت هادس تخللی هذیشیت هٌاتغ آب  ًظام 1331اص ػال 

ًاهِ اگش چِ تا تاخیش ّوشاُ تَد، اها گاهی تؼیاس هْن ٍ  ای ٍاسد فاص ػولیاتی ؿذُ اػت. تذٍیي ایي ًظامِ ّای آب هٌغم  ایشاى ٍ ؿشوت

ّای تخؾ آب دس ساػتای اّذاف  حیاتی دس خْت افضایؾ ظشفیت حاوویتی ٍ هذیشیتی ٍصاست ًیشٍ خْت ّوؼَػاصی ظشفیت

یاتی  یافتي ٍ تـخق ٍ َّیت  تا حذ صیادی هٌدش تِ ػشٍػاهاى ًاهِ تخلیق سفت. اخشای ًظام تلٌذهذت تَػؼِ وـَس تِ ؿواس هی

 هؼتمل هَضَع تخلیق گشدیذ.

ّای هتؼذدی هَاخِ گشدیذ. تداسب وؼة ؿذُ لضٍم تاصًگشی، اكالح  ًاهِ تخلیق تا هـىالت ٍ چالؾ تا ایي ٍخَد اخشای ًظام 

ًی یىپاسچِ ٍ هذیشیت تِ ّن پیَػتِ هٌاتغ آتی دس وٌاس ّای اػوال حىوشا ٍ استماء آى سا ضشٍستی اًىاس ًاپزیش وشدُ اػت. چالؾ

ٍ  تمؼین ّای اختواػی، ًمؾ یه ػاختاس تؼْین، هحیغی ٍ تٌؾ ّای صیؼت تشٍص هتَاتش ؿشایظ تحشاًی خـىؼالی، ًگشاًی

پَیا  ٍ تخلیق تمؼین تخلیق آب واسآهذ سا تیؾ اص پیؾ تاسص ًوَدُ اػت. ایي دس حالی اػت وِ فمذاى یه ػاختاس تؼْین،

ًاپزیشی سا هتَخِ  ّایی تاؿذ وِ ػَالة خثشاى تَاًذ صهیٌِ ایداد، سؿذ یا تحشیه چالؾ آب تا ػغح واسآهذی وافی، خَد هی

 ًوایذ. ٍحذت ٍ هٌافغ هلی وـَس هی

 هسئلِثیبى  -2

 آة تخػیعًبهِ فؼلی  ًظبم -2-0

ًاهِ ػثة  هشحلِ ػولیاتی وشدى ًظام تغییشات ػاختاس تـىیالتی ؿشوت هذیشیت هٌاتغ آب ایشاى ٍ ّوچٌیي حَصُ ػتادی دس

ًاهِ تخلیق داؿتِ اػت. تِ خض ایي، تا ٍخَد  تغییشاتی دس فشآیٌذّا گشدیذ وِ تشخی اص ایي تغییشات تاثیش صیادی دس واسایی ًظام

غلَب گاُ دس ػغح ه ّیچ تا ٍخَد اؿىاالت هْن آىًاهِ تخلیق  هتؼذدی اص ًظام هْن ٍ ّای ّای كَست گشفتِ، تخؾ ّوِ تالؽ

 خَد ػولیاتی ًـذًذ.

تِ ػٌَاى ػٌذ پـتیثاى فٌی اص « ّای تَػؼِ هٌاتغ آب ؿٌاػی ًحَُ تشسػی تخلیق آب عشح سٍؽ»الزوش  دس وٌاس هَاسد فَق

تخلیق دس ػغح   اًذواساى ًظام ًاهِ تخلیق تا حذ صیادی هحل ػَال ٍ اتْام تشای عیف ٍػیؼی اص واسؿٌاػاى ٍ دػت ًظام

ؿٌاػی آى ًیض ػثة ػلة اػتواد ٍ اعویٌاى اص  ًاهِ ٍ سٍؽ ای اص ًظام ّای ػلیمِ ت. ًَػاً دس هَاسد هتؼذدی تفؼیشٍصاست ًیشٍ تَدُ اػ

ًاهِ فؼلی تخلیق آب ٍ ایٌىِ اص صهاى ػولیاتی ؿذى  اسصیاتی ًظام پیـٌْادیِػاص ٍ واسّای دسًٍی ایي ػٌذ ؿذُ اػت. لزا دس ایي 

ّای آى هذًظش  ؿٌاػی ٍ تحلیل چالؾ ظاسات تِ ؿىل لاتل لثَلی پاػخ دّذ، دس لالة آػیةتا وٌَى تا چِ حذ تَاًؼتِ اػت تِ اًت

 لشاس خَاّذ گشفت.
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ًاهِ  ّای ًظام ًاهِ تخلیق آب، تشخی واػتی ًظش تِ تداست ػٌَات گزؿتِ ٍ تا تَخِ تِ یه تشسػی اخوالی تش ػاختاس ػٌذ ًظام

تٌذی ًوَد وِ  ػولیاتی دػتِ-فٌی ٍ اخشایی-تَاى دس دٍ دػتِ ػاختاسی ّا سا هی آب احلا ؿذُ اػت. ایي واػتی تخلیق فؼلی

 ػوذُ آًْا ػثاستٌذ اص:

 ّبی سبختبسی ٍ فٌی کبستی 

تؼْین، تمؼین گزاسی  ػاصهاًی دس ػیاػت ػذم تَخِ وافی تِ هثاحث اختواػی ٍ التلادی تِ ٍیظُ دس لالة تؼاهالت تشٍى -

 ٍ تخلیق

 لیلی تخ  ػذم تَخِ وافی تِ تحث ویفیت آب -

 ّای غیش هتؼاسف  گزاسی ٍ تشآٍسد هٌاتغ آب ػذم ؿفافیت وافی دس ػیاػت -

 آب ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین فمذاى ًظام تاصاس سلاتت دس  -

 ًفؼاى، تغییشات هٌاتغ ٍ تَػؼِ داًؾ هشتثظ  ّای ًیاصّا ٍ هـخلات ری فمذاى ظشفیت ػاصگاسی تا پَیایی -

 ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین ًاهِ  ًظام ٍسی ٍ التلاد آب دس ػذم تَخِ تِ اّذاف تْشُ -

 آى ٍ پایؾ ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین سٍص ٍ تؼاهلی اص هٌاتغ ٍ هلاسف تشای  ػذم ٍخَد تاًه اعالػات تِ -

 ّبی اجشايی ٍ ػولیبتی کبستی 

ّای اتالغی آى تِ دلیل ػذم تَخِ تِ ًمؾ ٍ  ًاهِ ٍ تخلیق ًفؼاى اص واسوشد ًظام ضؼف اػتواد ٍ سضایت ػوَهی ری -

 تخلیق آًْا دس ایداد، پایؾ ٍ تشٍصسػاًی ًظام تاّوی

 آب ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین ػذم تَخِ وافی تِ فشكت ّا ٍ تْذیذّا دس  -

 ّای اخشایی دس اسواى هختلف ًظام تخلیق اص ػتاد تا كف دػتَسالؼول گشدؽ واس ٍ ًملاى ًاواسآهذی -

 آیٌذّای هَخَد تا الضاهات حىوشاًی یىپاسچِ آب ػذم اًغثاق فش -

 تشداساى  م تؼشیف ػاصٍواسّای ؿفاف ٍ هذٍى خْت پایؾ اػوال هدَصّای تخلیق ٍ ػولىشد تْشُػذ -

ٍ هدَصّای كادسُ دس خْت تاصًگشی ٍ  ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین ػذم آػیة ؿٌاػی ٍ اسائِ تاصخَسد دس فشآیٌذ ًظام  -

 تشٍص سػاًی آى

 آة ٍ تخػیعتسْین، تقسین الگَی يک ٍ اّذاف هطلَة سبختبس  -2-2

ّای ػیؼتواتیه )واسوشدی( ٍ  خَد ٍاخذ یه ػشی هَلفِهغلَب دس فشهت  آب تخلیق ٍ تمؼین تؼْین، گَیالیه 

ّا ٍ تؼاسیفی تاؿذ  تایذ ؿاهل چِ تخؾ ایي الگَوٌٌذ وِ  ّای ػیؼتواتیه هـخق هی ّای ػاختاسی )هحتَایی( اػت. هَلفِ هَلفِ

 آب تخلیق ٍ تمؼین تؼْین، الگَیی ػیؼتواتیه تایذ چگًَِ دس ّا وٌٌذ وِ ّش یه اص هَلفِ ّای ػاختاسی تیاى هی ٍ هَلفِ

 هـخق ؿذُ تاؿٌذ.
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ّش یه ٍ تؼشیف خاهغ ؿفافیت  .اًذ ؿذُ دادُ ًـاى 1 ؿىل دس آب تخلیق ٍ تمؼین هغلَب تؼْین، الگَی ػاختاسی ّای هَلفِ

ْا اػت. هثالً آیا دس تؼییي هٌاتغ آتی لاتل تشای آًّای ػاختاسی  ّش یه اص هَلفِ وشدىّای ػیؼتواتیه تِ هؼٌای هـخق  اص هَلفِ

ّای ریٌفغ تِ خَتی دیذُ ؿذُ  گیشی ٍ ًمؾ ّش یه اص ًْادّا ٍ ػاصهاى ػاصی ٍ تلوین دػتشع، فشآیٌذّای اداسی تشای تلوین

شیف ؿذُ ٍ اص ّای فٌی دس هحاػثِ ایي هتغیش دس یه حَضِ آتشیض یا عشح تَػؼِ هٌاتغ آتی تِ سٍؿٌی تؼ اػت؟ آیا اتضاسّا ٍ تىٌیه

ّای هٌاػة دس ایي خلَف كَست  گزاسی ؿفاف ٍ هؼشفی ؿاخق پـتیثاًی فٌی ٍ ػلوی وافی تشخَسداس اػت؟ ٍ آیا ػیاػت

 گشفتِ اػت؟

                     
              

        
)                  
                 (

                    
         

)                        (
                  

 
 تخلیق آب ٍ تمؼین الگَی تؼْین، ػاختاسی ّای : هَلف1ِؿىل 

 

گزاسی دس  ذ داؿت. ػیاػتّتشٍص ٍ ًوَد خَا ،گزاسی تخلیق دس ػیاػتتؼْین، تمؼین ٍ تخلیق آب واسوشد اكلی 

گزاسی  الوللی پزیشفتِ ؿذُ، ػیاػت تٌذی تیي هغاتك تا یه دػتِ وٌذ. تخلیق آب اّذاف چٌذگاًِ ٍ تؼضاً هتضادی سا دًثال هی

 اًذ ٍ ػثاستٌذ اص: ؿذُ ًـاى دادُ 2وِ دس ؿىل دس تخلیق آب ٍاخذ ػِ دػتِ اص اّذاف خَاّذ تَد 

 هحیغی كیاًت اص هٌاتغ آتی ٍ پایذاسی صیؼت 

 ٍُسی التلادی ٍ هذیشیت سیؼه ووثَدّا تْش 

 ػذالت اختواػی ٍ اهٌیت هلی 

               
          
          
        

                 

       
     

  

       

                    
                  

   
 

   
   

  
   

 
   

 
   

  

 
 گزاسی دس تخلیق آب : اّذاف ػیاػت2ؿىل 
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َل هذت اخشای آى دس تخلیق ٍ تدشتیات تِ دػت آهذُ دس عالگَی پغ اص اسصیاتی ٍضؼیت هَخَد  پیـٌْادیِلزا دس ایي 

ؿَد.  آب پشداختِ هیػاختاس هغلَب تؼْین، تمؼین ٍ تخلیق ّا ٍ هـىالت فٌی، ػاختاسی ٍ اخشایی، تِ تثییي  استثاط تا واػتی

ّای ػیؼتواتیه ٍ ػاختاسی  هَلفِایي اّذاف فَق اّذاف اكلی تخلیق هثٌا لشاس دادُ ؿذُ ٍ دس خْت حلَل ػاختاس دس 

 ؿًَذ.  ػاختاسّای هَخَد تؼشیف ٍ یا تاصتؼشیف هی  حذٍدیتهتٌاػة تا ًیاصّا ٍ ه

 اجشای پیطٌْبديِّذف  -9

آب  ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین دس ساػتای سػیذى تِ ػاختاسی اػتاًذاسد، پَیا ٍ لاتل اػتواد دس فشآیٌذ تا تَخِ تِ تَضیحات فَق ٍ 

 اًذ: اّذاف صیش دس ًظش گشفتِ ؿذُ ،ّای آى دیتّا ٍ هحذٍ ٍ پاػخگَیی تِ ًیاصّای خذیذ وـَس دس ایي فشآیٌذ ٍ سفغ چالؾ

  ػاصی  تذلیك هٌاتغ ٍ هلاسف ٍ ؿثیِدس  تؼْین، تمؼین ٍ تخلیقػاختاس استما ٍ تشٍص سػاًی ػاختاس ٍ هتذٍلَطی فٌی

 ػیؼتن تا تاویذ تش ًظام تاصتخلیق

  ّای هشتثظ  ؼاى ٍ پیـشفت فٌاٍسیًف هٌاتغ، ًیاصّا ٍ هـخلات ریووی ٍ ویفی تَػؼِ ػاختاسی پَیا هتٌاػة تا تغییشات

 هذت ٍ هیاى هذت سیضی وَتاُ ّای تشًاهِ دس افك

 ًفؼاى ٍ تؼاهالت تا ری ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین فشآیٌذ  ػاختاس هغلَبػاصی  ّای الصم تشای پیادُ تثییي صیشػاخت 

 سی، تؼْیل تؼاهالت دسٍى اص عشیك تْثَد ػاختاس ادا آب ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین ػاختاس ػاصی  استما ظشفیت ػولیاتی

 ػاصهاًی ٍ تشٍى ػاصهاًی

 ِتؼْین، تمؼین دس استثاط تا ًفؼاى  افضایؾ ػغح پزیشؽ ٍ سضایت ریّای الصم خْت  تذٍیي سٍیىشدّا ٍ سٍی ٍ

  خَیاًِ  فٌی ؿفاف ٍ هـاسوتػاختاس اص عشیك عشاحی آب  تخلیق

 ِتؼْین، تمؼین دّی ًظام  ضشٍسی تشای خْتاسّای ًگاُ التلادی ٍ تذٍیي ػاصٍوّای الصم خْت لحاػ  تمَیت هَلف ٍ

 ٍسی افضایؾ تْشُ آب تِ ػَی تخلیق

  يِ:هسیش اجشای پیطٌْبد -4

 گشدد. تـشیح هی  گام دس اداهِ هحتَای ّش .تاؿذ هیاكلی  گام 1لالة دس عشح اخشایی وشدى ایي پیـٌْاد سًٍذ 

 ّب چبلص تحلیل ٍ هَجَد ٍضغ ضٌبسی آسیت ٍ داخلی سَاثق ٍ اسٌبد هشٍس: اٍلگبم  -4-0

ؿٌاػی آى تا  آب دس ػغح وـَس ٍ آػیة ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین  الگَیدس ایي گام تا ّذف اسائِ تلَیشی اص ٍضغ هَخَد 

الوللی دس  تحلیل تداسب تیي ،ؿَد. ّوضهاى سٍ، تِ تحلیل تداسب هلی دس ایي خلَف پشداختِ هی ّا فؼلی ٍ پیؾ تَخِ تِ چالؾ

ّای ٍ سٍیىشدّا دس  یافتي تِ تلَیش والى اص آخشیي پیـشفت آب، خْت دػت ٍ تخلیقین، تمؼین تؼْ الگَّایخلَف اًَاع 

تؼْین،  الگَیًیاص الصم خْت تشػین ٍضؼیت هغلَب  ّای ایي گام، پیؾ كَست خَاّذ گشفت. هدوَػِ تحلیل خلَفایي 

 ّذ ًوَد. هشاحل ایي گام تِ لشاس صیش ّؼتٌذ:ّای تؼذی اًدام خَاّذ گشفت، فشاّن خَا دس وـَس سا وِ دس گام ٍ تخلیقتمؼین 
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 آة ٍ تخػیعتسْین، تقسین الگَی  ثشسسی ٍضؼیت هَجَد -4-0-0

 . گشفت خَاّذ لشاس هذًظش تخؾ ایي دس آب تخلیق ٍ تؼْین تمؼین، خلَف دس داخلی تداسب ٍ اعالػات ولیِ آٍسی خوغ

آب هؼتخشج ٍ هؼتٌذ ؿذُ وِ ؿاهل هحَسّای  تخلیق ٍتؼْین، تمؼین دس ًتیدِ اًدام الذاهات فَق ٍضؼیت هَخَد فشآیٌذّای 

 :اػتصیش 

 آب ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین فشآیٌذ ّای  ٍسٍدی 

 آب ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین فشآیٌذ ّای  خشٍخی 

 اّذاف فشآیٌذّا 

  ٍ آب ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین هَسد اػتفادُ دس فشآیٌذ ّای اعالػاتی  ٍ تاًههٌاتغ اعالػات  

 آب ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین الگَی ش گشفتِ ؿذُ دس ّای دس ًظ هثاًی ٍ فشم 

 دسٍى ٍ تشٍى ػاصهاًی( آًْاافشاد ٍ ٍاحذّای هشتثظ تا ٍ  آب ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین ّای فشآیٌذّای  فؼالیت( 

  آب ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین خشیاى دادُ ٍ اعالػات دس فشآیٌذ 

  یی( هشتثظ تا فشآیٌذاخشاّای  سٍؽٍ ّا  ًاهِ آییي، ّا دػتَسالؼولهؼتٌذات )هاًٌذ 

ؿذُ دس ساتغِ تا هحَسّای فَق دس هوَسد هؼتٌذػواصی فشآیٌوذ دس ٍضوغ هَخوَد هٌدوش توِ توذٍیي ؿٌاػوٌاهِ          آٍسی  خوغاعالػات 

 .گشدد هیآب ٍ ّوچٌیي تشػین ًوَداس تلَیشی فشآیٌذّای تشسػی ؿذُ  ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین فشآیٌذّای 

 آة  ٍ تخػیعتسْین، تقسین  الگَی فؼلیّبی  چبلصتحلیل ضٌبسی ٍ  آسیت -4-0-2

 :تاؿٌذ هیفشآیٌذّا تِ كَست صیش ؿٌاػی  آػیةهحَسّای اكلی هَسد ًظش دس 

 تخلیقتؼْین، تمؼین الگَی فؼلی گزاسی دس  سٍیىشدّای هذیشیتی ٍ ػیاػت ٍ 

  آب ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین الگَی ػاختاسّای فٌی ٍ ػولیاتی 

تش سٍی وذام  ّا چالؾوِ ّشیه اص ؿَد  هیتِ تشسػی ایي هَضَع پشداختِ  ؿٌاػایی ؿذُّای  آػیةٍ ّا  چالؾػپغ تش اػاع 

 .وٌذ هییه اص ریٌفؼاى اثشگزاؿتِ ٍ تحمك وذام یه اص الضاهات ریٌفؼاى سا تا خلل هَاخِ 

 آة ٍ تخػیعتسْین، تقسین  الگَّبی اًَاع خػَظ دس الوللی ثیي تجبسة تحلیل: دٍمگبم  -4-2

تخلیق وـَسّای  ٍ تمؼین تؼْین، ٍ تحلیل گضاسؿات هٌتـشُ تا هَضَع اسصیاتی الگَّای آٍسی دس ایي هشحلِ الذام تِ خوغ

 حَصُ خَاّذ ؿذ.  ایي هختلف هَفك ٍ ًاهَفك دس

ؿٌاػایی  آب ٍ ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین الگَی هغلَب ٍ واسآهذ ّای والى یه  ّذف اص ایي تخؾ اسائِ تلَیشی اص ٍیظگی

فؼلی تخلیق آب دسهمایؼِ تا الگَی سّای هـاتِ خَاّذ تَد. ّوچٌیي تحلیل تغثیمی دالیل ضؼف ٍ یا ػذم هَفمیت ػاختا

 تداسب خْاًی ٍ سٍؿي وشدى ًماط اؿتشان ٍ افتشاق آًْا ًیض دس دػتَس واس لشاس خَاّذ گشفت.
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 ًظبم ٍ فشآيٌذّبی اسصيبثی هٌبثغ ٍ هػبسف جییيگبم سَم: ت -4-9

ّای ػیؼتواتیه دس الگَی اػتاًذاسد تؼْین، تمؼین ٍ تخلیق آب  خولِ هَلفِ ّواًغَس وِ ػٌَاى ؿذ اسصیاتی هٌاتغ ٍ هلاسف اص

یاتی هٌاتغ ٍ هلاسف سصدس ا هختلففشآیٌذّای ٍ احل لثلی، ًظام شّای كَست گشفتِ دس ه تاؿذ. دس ایي گام تا تَخِ تِ تحلیل هی

 دس ایي ساػتا هَاسد صیش هذًظش لشاس خَاّذ گشفت: خَاّذ ؿذ.ٍ تحلیل ي یآب تثی

 ّا ٍ اعالػات هَسد ًیاص دس ًظاهات هختلف اسصیاتی هٌاتغ ٍ هلاسف ٍسٍدی 

 ّای اعالػاتی ًحَُ تشخَسد تا ووثَدّا ٍ ػذم لغؼیت 

 ّای ًظاهات هختلف اسصیاتی هٌاتغ ٍ هلاسف هحذٍدیت 

 ّای اللیوی، اختواػی ٍ التلادی هغشح دس ایي ًظاهات ٍیظگی 

  ّای ًَیي ٍ ًیاصّای ػیؼتن تا سٍؽتغاتك سٍیىشدّای اسصیاتی هٌاتغ ٍ هلاسف 

 ّا ٍ ًماط اؿتشان ػیؼتن هٌاتغ ٍ هلاف آب وـَس تا ػایش وـَسّا دس خْت اػتفادُ اص سٍیىشدّای تشتش ٍ  هـاتْت

 واسآهذ آًْا

  وـَس هتٌاػة تا ؿشایظ تَهی ٍ هلی ؿٌاػایی الگَّای اسصیاتی هٌاتغ ٍ هلاسف لاتل اػتفادُ دس وـَس 

 آيٌذّبی تسْین، تقسین ٍ تخػیع آةي فشجییگبم چْبسم: ت -4-4

ّای تؼْین، تمؼین ٍ تخلیق آب اص خٌثِ ّای هختلف ّای لثلی تِ تحلیل ٍ اسصیاتی فشآیٌذ تا تَخِ تِ اعالػات فشاّن ؿذُ دس گام

 ؿَد: صیش پشداختِ هی

 ّای والى هلی ٍ ٍصاست ًیشٍ  ػاصی آى تا اػتشاتظی هغاتمت فشآیٌذ ٍ ًحَُ ػولیاتی 

  َُآب ًفؼاى دس فشآیٌذ تؼْین، تمؼین ٍ تخلیق تشداساى ٍ ری تْشُ هـاسوتًح 

 ػاصی تؼْین، تمؼین ٍ تخلیق آب وـَس تا ػایش وـَسّا دس خْت اػتفادُ  ّا ٍ ًماط اؿتشان ػیؼتن تلوین هـاتْت

 اص سٍیىشدّای تشتش ٍ واسآهذ آًْا

 ًیاصّا ٍ هغاتمت تا آب تشٍص تَدى ٍ تٌْگام تَدى الگَی تؼْین، تمؼین ٍ تخلیق 

 ّای آب صیؼتی دس تؼییي تؼْین، تمؼین ٍ تخلیق سٍیىشدّای ػیاػی، التلادی، اختواػی ٍ هحیظ 

 ّا پایؾ ٍ اسصیاتی تؼْین، تمؼین ٍ تخلیق 

 ّای هىاًی ٍ صهاًی ٍ ػاختاسی سیضی دس تؼْین ٍ تمؼین هٌاتغ آتی اص خٌثِ ّای ٍ تشًاهِ گزاسی ػیاػت 

 تقسین ٍ تخػیع آةّبی تسْین،  ي ضبخعجییگبم پٌجن: ت -4-5

 ،وِ تایذ اص  اػت  گزاسی ػیاػتّای  ؿاخق تثییي آب، تخلیق ٍ تمؼین هَلفِ اػاػی ػَم دس یه الگَی تؼْین

  ّای صیش هذ ًظش لشاس گیشًذ: دیذگاُ
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 ّای التلادی  ؿاخق 

 ّای كیاًتی )حفاظت اص هٌاتغ آتی(  ؿاخق 

 هحیغی  ّای صیؼت ؿاخق 

 ّای اختواػی  ؿاخق 

  تسْین، تقسین ٍ تخػیع آة هطلَةبة الگَ ٍ هذل گبم ضطن: اًتخ -4-6

دس ػاختاس  آب ٍ تخلیقتؼْین، تمؼین فشآیٌذّای  (To-Be)ّای تِ ػول آهذُ وِ ٍضؼیت هغلَب دس ًْایت تش اػاع تحلیل

 گشدد.  هَسد پیـٌْاد هی ؿاهل هَاد

 ؿٌاػی اسصیاتی هٌاتغ ٍ هلاسف  تذٍیي هثاًی فٌی ٍ سٍؽ 

 تشای تؼْین، تمؼین ٍ تخلیق آبّای هغلَب  تذٍیي ؿاخق 

 :اسائِ الگَی هغلَب تشای فشآیٌذ تؼْین، تمؼین ٍ تخلیق اص تؼذ 

  آب تخلیقتؼْین، تمؼین ٍ فشایٌذّای اكلی 

  آبتخلیق تؼْین، تمؼین ٍ فشایٌذّای پـتیثاًی 

 آبتخلیق تؼْین، تمؼین ٍ تی یفشایٌذّای هذیش 

 ّای اعالػاتی دس ٍضغ هغلَبتؼییي خشیاى 

  تخلیق ٍ تمؼین الگَی هغلَب هذیشیت تخلیق دس فشآیٌذ تؼْین،عشاحی 

 ُتخلیق  ٍ تمؼین ّای الصم ٍ اػتمشاس واهل الگَی هغلَب تؼْین،ػاصی صهیٌِاسائِ ًمـِ ساُ ٍ هؼیش اخشایی آهاد 

  دس ػغَح هختلف تخلیق ٍ تمؼین پایؾ ٍ اسصیاتی فشآیٌذ تؼْین، ّایؿیَُتؼییي 

 م پیطٌْبدی سبصی ًظب پیبدُ: ّفتنگبم  -4-7

وـَس  2ًاهِ اكالح ؿذُ خذیذ تا پیادُ ػاصی ػاص ٍ واسّای اكلی آى دس یه حَضِ آتشیض دسخِ  ػولىشد ًظامگام دس ایي 

گزاسی هَسد تدضیِ  ّای كَست گشفتِ دس پَؿؾ اّذاف ػیاػت هَسد آصهَى لشاس خَاّذ گشفت. ػولىشد ًْایی تخلیق

گیشد. ػپغ تا تؼشیف  ًاهِ فؼلی( هَسد همایؼِ لشاس هی ی حاضش )هثتٌی تش ًظامّا ٍ تحلیل لشاس گشفتِ ٍ تا خشٍخی تخلیق

 دس لضٍم كَست دس فاص ایي ًتایح گیشد. تشاػاع ًاهِ هَسد لیاع ٍ اسصیاتی لشاس هی ّای هٌاػثی ػغح ػولىشد دٍ ًظام ؿاخق

 ؿَد.  یّای آتشیض تَػؼِ دادُ ه ٍ تشای ول حَضِ اػوال اكالحاتی پیـٌْادی هغلَب الگَی
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ّای هشتَعِ، واسایی  تغییشات ػاختاسی ٍ فشایٌذی ٍ ًحَُ اخشای ًظام تخلیق آب تِ ّوشاُ تـذیذ ًیاص آتی ٍ دغذغِ

تٌاتشایي تا ػثة ػلة اػتواد ٍ اعویٌاى اص ػاص ٍ واسّای دسًٍی ایي ػٌذ ؿذُ اػت. آب سا واّؾ ٍ ًاهِ تخلیق  ًظام



 "صيست لَم آة ٍ هحیطثب هتخػػبى ػ یاًذيط ّن"اٍلیي اجالس 
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، تثییي ػاختاسی اػتاًذاسد، پَیا ٍ وـَستا ؿشایظ آًْا ٍ اًغثاق  الوللی تیي تداسبٍ تشسػی  یًاهِ فؼل ّای ًظام واػتیتشسػی 

هتٌاػة تا  ٍلحاػ ًگاُ التلادی  ٍ تاتاویذ تش ًظام تاصتخلیق  تا لاتل اػتواد دس فشآیٌذ تؼْین، تمؼین ٍ تخلیق آب

هذت ٍ  سیضی وَتاُ ّای تشًاهِ ّای هشتثظ دس افك ٌاٍسیًفؼاى ٍ پیـشفت ف تغییشات ووی ٍ ویفی هٌاتغ، ًیاصّا ٍ هـخلات ری

  خَاّذ تَد. لاتل پیادُ ػاصیپیـٌْادیِ حاضش ًوَدى  ییاّتوام تِ اخشاهی تاؿذ. ایي هْن تا ضشٍسی هیاى هذت 


