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یٌیرزهیافت سطح آب ز یابیٍ ارز يیفرًٍشست زه لیپتاًس بررسی  

 فِیهال خل  در دشت 

 

 
1 علیرضا سجادی
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 زاٖیا ش،یٚاحذ ٔزاغٝ، تجز یآة، دا٘ؾٍبٜ آساد اعالٔ -ارؽذ ػٕزاٖ یوبرؽٙبع یدا٘ؾدٛ -1

 ىذٜ ٟٔٙذعی ػٕزاٖ، تجزیش، ایزاٖآة، دا٘ؾ -ٌزٜٚ ٟٔٙذعی ػٕزاٖاعتبد،  -2                           

 

 

 

 چكیذُ
 آةدر خقٛؿ وبٞؼ ثبرػ ٚ افت ٔغتٕز عغح  یبریاعتبٖ چٟبرٔحبَ ٚ ثخت یٞب دؽت یوٙٛ٘ ظیثب تٛخٝ ثٝ ؽزا 

ٔقزف  شاٖیافالً ٔ وٝ یعٛر ثٝ ثبؽذ یٕ٘آٖ دٚر اس ا٘تظبر  یٞب دؽتفزٚ٘ؾغت در اوثز  ذٜیأىبٖ ٚلٛع پذ ،یٙیزسٔیس

 حدٓ ثزداؽت ثیؾتز اس ظزفیت تدذیذپذیزی آة اعت. یزا، سثبؽذ یٔ وٙٙذٜ ٍ٘زاٖٞب ثغیبر  دؽت ٗیر اسیزسٔیٙی د یٞب آة

 یٞب اعتبٖ عی عبَ ٞبی دؽت سیزسٔیٙی آة عغح ؽذٜ عجت ٔذاْٚ، پٕپبص ٚ ٞبوٓ، ػذْ تغذیٝ ٔٙبعت عفزٜ ثبرػ

٘ؾغت عغح سٔیٗ  تٛاٖ یسیزسٔیٙی را ٔاثزات افت عغح آة  ٗیتز ٟٔٓاس  یىیٌذؽتٝ ٕٞٛارٜ دارای عیز ٘شِٚی ثبؽذ ٚ 

 یٙیزسٔیثبرػ ٚ تزاس عغح آة س زاتییتغ تیٚضؼ یبثیارسٚ  یثٝ ثزرع ییپضٚٞؼ ثب ا٘دبْ ٔؾبٞذات فحزا ٗی٘بْ ثزد. در ا

ٌذؽتٝ در خقٛؿ  یٞب ٚ ٔذیزیت ٔٙبعت در عبَ یشیر ثز٘بٔٝٚ ػذْ  زیاخ یٞب یعبِ خؾهاعت.  ؽذٜ پزداختٝ

٘یش  یبریدر اعتبٖ چٟبرٔحبَ ٚ ثخت ٚرسیعغحی ٚ ٕٞچٙیٗ افزار ثز تٛعؼٝ وٕی ثخؼ وؾب یٞب اس آة یثزدار ثٟزٜ

اس ٔٙبثغ آثی سیزسٔیٙی ؽذٜ اعت. ٘تبیح  ٝیرٚ یثٔضبػف ٚ  یٞب ٕٞب٘ٙذ ثغیبری اس ٔٙبعك وؾٛر، عجت افشایؼ ثزداؽت

وٝ  ثبؽذ یٔ یبریبرٔحبَ ٚ ثختاعتبٖ چٟ فٝ،یعبِٝ در دؽت ٔبَ خّ 4 یعبِ خؾهدٚرٜ  هی ی دٞٙذٜ ٘ؾبٖ آٔذٜ دعت ثٝ

 ه،٘شدی یا ٙذٜیآ در رٚیٝثی یٞب وٙٛ٘ی ٚ ػذْ ا٘دبْ الذأبت خذی ٚ ػّٕی خٟت وبٞؼ ثزداؽت ٚ٘ذدر فٛرت ادأٝ ر

 ٚ ٔؾىالت التقبدی ٚ اختٕبػی خٛاٞذ ثٛد. یغیٔح غتیسدؽت ؽبٞذ پیبٔذٞبی  ٗیا

 

 

 .یعبِ خؾهفزٚ٘ؾغت، ثبرػ، افت آة،  کلیذی: ّای ٍاشُ

 

 هقذهِ -1
ثزرعی ٔغبِؼبت فٛرت ٌزفتٝ در وؾٛر حبوی اس آٖ اعت وٝ ػٕذٜ فزٚ٘ؾغت سٔیٗ در اثز ػٛأّی ٕٞچٖٛ افت  ؼیپب

ٞب، ٚضؼیت ػٛأّی ٔب٘ٙذ ٌغُ اٌزچٝاعت،  دادٜ یرٚعغحی ٚ ریشػ وبرعت  عغح عیبالت سیزسٔیٙی، ا٘حالَ تؾىیالت سیز

در ٚلٛع ایٗ پذیذٜ اثزٌذار ثٛدٜ اعت. رؽذ خٕؼیت ٕٞزاٜ ثب ٌغتزػ ٞبی ریشدا٘ٝ ٘یش ٔٙغمٝ ٚ ضخبٔت الیٝ یؽٙبعٗ یسٔ

ٞبی وٕی ٚ ویفی  ٘بٔغّٛة سیبدی در خٙجٝ یا آٔذٜ یپثزداری اس ٔٙبثغ آة ثزای اعتفبدٜ در وؾبٚرسی ٚ فٙؼت،  رٚیٝ ثٟزٜ ثی

 دعت ، آة ضٜیٚ ثٝثغ عجیؼی رٚیٝ اس ٔٙب ٔٙبثغ آة داؽتٝ اعت ثذیٗ تزتیت در خبٔؼٝ أزٚسی السْ اعت وٝ اس اعتفبدٜ ثی

ٞبی رٚیٝ اس آةثزداری اس ٔٙبثغ آة رٚی آٚرد. در اثز ثزداؽت ثیاعتفبدٜ خزدٔٙذا٘ٝ ٚ ٔذیزیت پبیذار ثٟزٜ یعٛ ثٝثزداؽتٝ ٚ 

ٌزدد وٝ ایٗ ٔی زی٘بپذ ثزٌؾتوٙذ ٚ عجت وبٞؼ حدٓ آثخٛاٖ ٚ تزاوٓ سیزسٔیٙی، ٔیشاٖ آة ٔٛخٛد در آثخٛاٖ افت پیذا ٔی
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ٔزتجظ ثب آٖ آعیت ٚارد  یٞب ٌبٜ عبختٚ ثٝ وّیٝ عبس٘ذٞب ٚ  دادٜ اسدعتٞبی ثؼذی لبثّیت ٍٟ٘ذاری آة را اٖ در عبَآثخٛ

 ٕ٘بیذ. ٔی

ٞبی یه ثحزاٖ خذى در چٟبرٔحبَ ٚ ثختیبری ٔغزح ثٛدٜ ٚ در ثغیبری اس دؽت ػٙٛاٖ ثٝدر چٙذ عبَ اخیز ایٗ پذیذٜ 

ٞٙٛس ٞٓ  ٚخٛدٗ یثبااعت،  ؽذٜ اػالْی آٖ ٕٔٙٛػٝ ٞب دؽتذ عبَ اخیز تؼذادی اس ایٗ اعتبٖ اتفبق افتبدٜ اعت ٚ در عی چٙ

آثخٛاٖ  11ٞبى ایٗ اعتبٖ در ٔؼزك فزٚ٘ؾغت لزار دار٘ذ ٚ تٕبٔی اوٖٙٛ دؽتلزار ٍ٘زفتٝ اعت ٞٓ ٔٛردتٛخٝخذی  فٛرت ثٝ

ٔٛاخٝ  یٔتزٔىؼجٔیّیٖٛ  180حذٚد  ثشري )دؽت( در چٟبرٔحبَ ٚ ثختیبری ثب افت ؽذیذ عغح آة سیزسٔیٙی ٚ وغزی عبال٘ٝ

 .ا٘ذ ؽذٜ اػالْثزٚخٗ، عفیذدؽت، خبٕ٘یزسا ٚ ؽٟزوزد ٕٔٙٛػٝ ثحزا٘ی  تیپزإٞٚ چٟبر آثخٛاٖ 

 

 تاریخچِ -2
، 4، 3، 2ت ]اع ٌزدیذٜ ارائٝ خٟبٖ عزاعز در ثبراٖ وٓ ٚ ٘مبط خؾه اس خقٛفبً سٔیٗ فزٚ٘ؾغت اس ٔتؼذدی ٞبی ٌشارػ

خٟت  سیزسٔیٙی ٞبی آة اس رٚیٝثی یثزدار ثٟزٜ اثز در در خٟبٖ سٔیٗ عغح یا ٔٙغمٝ ٞبی ٘ؾغتفزٚ تزیٗ ٟٔٓ اس [. یىی5

 ٌشارػ ٔتز 8 ایبِت ایٗ در ٘ؾغت ٔمذار 1969 عبَ تب اعت ؽذٜ ٌشارػ آٔزیىب در وبِیفز٘یب ایبِت در وؾبٚرسی ٔقبرف

 [.6ذ ]ٌزدی

 ٞبی دؽت اس ثغیبری در ٞبی سیزسٔیٙی آة عغح افت بث ارتجبط در سٔیٗ ای ٔٙغمٝ پذیذٜ فزٚ٘ؾغت اخیز ٞبی عبَ در

 آثبد ٔؼیٗ ،[10ٖ ]ٕٞذا وجٛدرآًٞٙٗ فبٔیٙی [،9د ]یش اردوبٖ ،[8ٖ ]وزٔب ٚ سر٘ذ ،[7ٖ ]عیزخب در دؽت اسخّٕٝ وؾٛر

 42 سٔیٗ حذٚد عغح سیزسٔیٙی، آة عغح افت ٔتز 10 ٞز اسای ثٖٝ رفغٙدب دؽت اعت. در ؽذٜ ٌشارػ [،11ٗ ]ٚرأی

 ٌشارػ ٔتز یعب٘ت 27 ٘ؾغت حذٚد آة، عغح افت ٔتز 10 ٞز اسای ثٝ عیزخبٖ ٔٙغمٝ [. در7ت ]وزدٜ اع ٘ؾغت ٔتز یعب٘ت

تزن ٚ ؽىبف در  دبدیادؽت ٔزٚدؽت ثبػث  خقٛؿ ثٝاعتبٖ فبرط  یٞب دؽت[. ایٗ پذیذٜ ٕٞچٙیٗ در 8ت ]اع ٌزدیذٜ

 [.13،13،14] اعتر ثبعتب٘ی ٘مؼ رعتٓ ؽذٜ در ٘شدیىی آثب تٛخٝ لبثُ یٞب تزنرٚعتبیی ٚ ثزٚس  یٞب عبختٕبٖ
 

 هَردهطالعِهحذٍدُ  -3
 ٕٞٛارٜ اعت خٟب٘ی ٔیبٍ٘یٗ ثٝ ٘شدیه ٔتز یّیٔ 700ثب ٔیبٍ٘یٗ ثبرػ حذٚد  ثختیبری ٚٞزچٙذ ٔٙغمٝ چٟبرٔحبَ  ثزرعی

ب٘ی، الّیٕی ٚ پزاوٙؼ ٔب٘ٙذ ٚضؼیت وٛٞغت ٞبیی ٚیضٌیٔٙبثغ آثی ساٌزط ٚ وؾٛر ٔغزح ثٛدٜ أب  تزیٗ ٟٔٓیىی اس  ػٙٛاٖ ثٝ

ثشري اس  یٞب چؾٕٝرٚاٖ آة یب  فٛرت ثٝدرفذ اس ایٗ آة لبثُ اعتحقبَ  90ثبػث ؽذٜ تب حذٚد  ٞبیؼ ثبرػٔىب٘ی ٘بٔٙبعت 

، ٚاثغتٝ اعتبٖدرفذ اس ٔقبرف آة ٔزدٔبٖ آٖ  80، دس ٚ وبرٖٚ ثشري اس اعتبٖ خبرج ٚ ثیؼ اس رٚد ٙذٜیسا یٞب عزؽبخٝعزیك 

 .ثبؽذ یٔ اػ سیزسٔیٙی ٞبی آةثٝ ٔٙبثغ 

 14یؼٙی وٕتز اس  ّٛٔتزٔزثغیو 2229ٚ ثختیبری حذٚد  چٟبرٔحبَاعتبٖ  یّٛٔتزٔزثؼیو 16500اس وُ ٔغبحت حذٚد 

ٔٙبعك  زپٛؽؼیسدرفذ اس ٌغتزٜ ایٗ اعتبٖ،  86ی آثزفتی داؽتٝ ٚ ٔبثمی یؼٙی ثیؼ اس ٞب دؽتدرفذ، اختقبؿ ثٝ پٟٙٝ 

ٚ ثختیبری  چٟبرٔحبَاعتبٖ  یٞب دؽتسیبثی ٚ ثزرعی دؽت ٔبَ خّیفٝ یىی اس . در ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ارٞغتوٛٞغتب٘ی 

 اعت. ؽذٜ پزداختٝ

ػزك ؽٕبِی ثب  º31 23تب َ º31 09́ ٚعَٛ ؽـزلی  º51 22َ بت º51 8ییَ بیخغزافدؽت ٔبَ خّیفٝ )فالرد( در ٔٛلؼیت 

 ؽذٜ ٚالغ ّٛٔتزٔزثغیو 2/30ٞىتبر ٔؼبدَ  3023ای ثٝ ٔغبحت  ی عزد در ٔحذٚدٜٞب سٔغتبٖٔؼتذَ ثب  ٔزعٛة ٕٝی٘الّیٓ 

ویّٛٔتزی  150ٚ ثختیبری، ؽٟزعتبٖ ِزدٌبٖ در  تمغیٕبت عیبعی ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتی خشء اعتبٖ چٟبرٔحبَ  اعبط ثزاعت. 

 .(1  ؽىٌُزدد ) خٙٛة ؽٟزوزد ٔحغٛة ٔی
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 ٍ بختیاری چْارهحالدر استاى  هَقعیت جغرافیایی حَضِ آبریس فالرد :1 شكل

 

آثزیش ٔبَ خّیفٝ )فالرد( اس عٕت ؽٕبَ ثب حٛضٝ دؽت خبٕ٘یزسا، اس غزة ثب حٛضٝ ِزدٌبٖ، اس خٙٛة ثب حٛضٝ  حٛضٝ

 26خّیفٝ ٚ  ٔزاوش خٕؼیتی ٚالغ در ٔحذٚدٜ ایٗ دؽت ؽبُٔ ؽٟز ٔبَ اعت. خٛار ٞٓخزاعبٖ ٚ اس عٕت ؽزق ثب اعتبٖ اففٟبٖ 

 (.2 ؽىُ) ثبؽذ یٔرٚعتب 

 
 آبریس یّا حَضِ دیگر بیي در هَردهطالعِ آبریس حَضِ : هَقعیت2شكل 
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 ی استاىّا دشتدر  ّا چاُی زیرزهیٌی ٍ آهار ّا آبٍضعیت تخلیِ -4
ٚ لٙٛات ٔٛخٛد در حٛضٝ اس ایٗ  ٞب چبٜ. زدیٌ یٔحٛضٝ فٛرت  یٞب چؾٕٝی اعتبٖ تٛعظ ٞب آثخٛآٖ افّی تخّیٝ اس حد

 ٞب چؾٕٝدر عبَ،  ٔتزٔىؼتٔیّیٖٛ  009/7ثزاثز ثب  یثزدار ثٟزٜ یٞب چبٜای ٘ظز در خبیٍبٜ ثؼذی لزار دار٘ذ. ایٗ ٔیشاٖ تخّیٝ ثز

ٔیشاٖ  یعٛروّ ثٝ ثبؽذ یٔدر عبَ  ٔتزٔىؼتٔیّیٖٛ  234/1در عبَ ٚ ثزای لٙٛات ثزاثز ثب  ٔتزٔىؼتٔیّیٖٛ  16/169ثزاثز ثب 

 .ثبؽذ یٔسیز  یٞب ؽىُآثزیش اعتبٖ در ٚاحذ عغح، ٔغبثك  یٞب حٛضٝتخّیٝ اس 

 

 
 استاى چْارهحال ٍ بختیاری یّا حَضِ: هیساى تخلیِ تَسط هٌابع آب زیرزهیٌی در 3 لشك

 

 
 آبریس استاى یّا حَضِ: هیساى تخلیِ از ٍاحذ سطح 4 شكل
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 دشت هال خلیفِ در زیرزهیٌی آب سطح تغییرات بررسی -5
اعت. ایٗ حٛضٝ  لزارٌزفتٝد ؽٟزوز ؽزق خٙٛةویّٛٔتزی  150ویّٛٔتزٔزثغ در  33خّیفٝ ثب ٔغبحت حذٚد  دؽت ٔبَ

ٔیشاٖ ٌغتزػ آثخٛاٖ دارای رتجٝ آخز در ثیٗ  اس٘ظزأب  ٞغتحٛضٝ اعتبٖ دارای خبیٍبٜ چٟبرْ  10ٚعؼت وُ، در ثیٗ  اس٘ظز

 یٞب چبٜ. ٚعؼت ا٘ذن آثخٛاٖ آة سیزسٔیٙی در ایٗ حٛضٝ ثبػث ؽذٜ اعت وٝ تؼذاد ثبؽذ یٔاعتبٖ  یٞب حٛضٝعبیز 

 جؼیت آٖ ا٘ذن ثبؽذ.٘یش ثٝ ت یثزدار ثٟزٜ

وٝ ثٝ ایٗ  ٞغتی عبِیب٘ٝ ٞب ثبرػسیزسٔیٙی ٚ  یٞب آةدر ثزرعی فزٚ٘ؾغت خبن، ٚضؼیت  اثزٌذاریىی اس ػٛأُ ٟٔٓ  

سیز ٚضؼیت تٛسیغ  ؽىُدر  .اعت لزارٌزفتٝ یٔٛردثزرعثٝ ؽزح سیز  درٌذؽتٝٔٙظٛر آٔبر ٚضؼیت ثبرػ ٚ رٚ٘ذ تغییزات آٖ 

 اعت. ؽذٜ دادٜعبَ ٕ٘بیؼ  یٞب ٔبٜدر  ٞب ثبرػ

 
 فِیخل هال حَضِ در سالیاًِ هتَسط بارًذگی : ًوَدار5 شكل

اعت  ؽذٜ اعتفبدٜٞبی خٛی اس رٚػ آٔبری ٔیبٍ٘یٗ ٔتحزن  یشػرٚ تزعبِی عجك آٔبر  یعبِ خؾهثزای ثزرعی ٚضؼیت 

عبِٝ اعتفبدٜ  3س رٚػ ٔیبٍ٘یٗ ٔتحزن ؽٛد وٝ ٔب در ایٙدب ا یٔی ٔتفبٚت اعتفبدٜ ٞب دٚرٌٜزفتٗ  ٘ظزایٗ رٚػ ثزای در 

 ٔٛرد٘ظزعبَ را ثزای عبَ  3را ثب عبَ لجُ ٚ عبَ ثؼذ آٖ خٕغ ٚ ٔتٛعظ ایٗ  ٔٛرد٘ظزوزدیٓ ایٗ رٚػ ٔیشاٖ ثبرػ عبَ 

در دؽت، ٕٞب٘ٙذ ٕ٘ٛدار سیز ٔؾبٞذٜ ٌزدیذ وٝ اس  یٔٛردثزرعٞبی ٔٛخٛد  وّی ٚ ثب در ٘ظز ٌزفتٗ ایغتٍبٜ ذیثبدوٙذ.  یِٔحبػ 

ؽذٜ اعت ایٗ ٔیشاٖ وبٞؼ ثبرػ تب عبَ آثی  یعبِ خؾهثٝ ثؼذ ثب وبٞؼ ٘شٚالت خٛی ٚارد دٚرٜ خذیذی اس  85-86بَ آثی ع

اعت وٝ ایٗ ٔیشاٖ در  بفتٝی ؼیافشأیشاٖ ثبرػ ثٝ ٔیشاٖ خیّی ا٘ذن  88-89ادأٝ داؽتٝ اعت ٚ پظ اس عبَ آثی  89-88

تٛاٖ یه دٚرٜ  ٞب ٔی وٝ ثب یه دیذ وّی ٚ ثب در ٘ظز ٌزفتٗ تٕبْ ایغتٍبٜ ثبؽذ ٔی یعبِ خؾهٞب ٘یش ادأٝ  ثیؾتز ایغتٍبٜ

 عبِٝ را ثزآٚرد وزد. 3 یعبِ خؾه

 
 : ًوَدار بارًذگی دشت هال خلیف6ِ شكل
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 (یا هشاّذُ یّا چاُ) ابررسی تغییرات سطح آب زیرزهیٌی در پیسٍهترّ -6
 آة سیزسٔیٙی آثخٛاٖ تغذیٝ ٚ تخّیٝ در دخیُ ٔقٙٛػی ٚ عجیؼی ػٛأُ اس ٘بؽی سیزسٔیٙی آة تزاس تغییزات افٛالً 

 پخؼ یٞب ػزفٝ تغذیٝ ٔقٙٛػی، اعتخزٞبی ،وٙٙذٜٝ یتغذ یٞب رٚدخب٘ٝ خٛی، یٞب شػیر ؽبُٔ یاٝ یتغذ ػٛأُ .ثبؽذ یٔ

 اس آثخٛاٖ سا ثزداؽت ؽبُٔ یاٝ یتخّ ػٛأُ .ثبؽذ یٔ غیزٜ ٚ ٔدبٚر یٞب آثخٛاٖ عزیك اس تغذیٝ وؾبٚرسی، ثزٌؾتی آة عیالة،

 ٚ سیزسٔیٙی آة عغح اس تجخیز وٙٙذٜ، تخّیٝ یٞب رٚدخب٘ٝ ی ٔدبٚر،ٞب آثخٛاٖ ثٝ آثخٛاٖ تخّیٝ ،یثزدار ثٟزٜ یٞب چبٜ عزیك

ٕ٘ٛدٖ دٚرٜ  ٔؾخـ ٚایٗ لغٕت ثٝ ثزرعی ٚ ارسیبثی پیشٚٔتزٞبی ٔٛخٛد در دؽت خٟت تؼییٗ  در .ثبؽٙذ یٔ غیزٜ

 اعت. ٜؽذ پزداختٝ آةٚ ٔیشاٖ افت  یعبِ خؾه

دارای  88-89تب عبَ آثی  ٚ ؽذٜ ؽزٚع 86-85ٔیشاٖ افت عغح آة اس عبَ آثی  ،وّٛاریثب تٛخٝ ثٝ ٞیذرٌٚزاف پیشٚٔتز 

 .ٔتز افت داؽتٝ اعت 9.88 عبَعغح آة سیزسٔیٙی در ایٗ چٙذ  ٝافت ثٛدٜ اعت و
 

 
 

 88-89تب عبَ آثی  ٚ ؽذٜ ؽزٚع 86-85ٔیشاٖ افت عغح آة اس عبَ آثی  ،غزة أیزاٖثب تٛخٝ ثٝ ٞیذرٌٚزاف پیشٚٔتز 

 ٔتز افت داؽتٝ اعت 18.17 عبَعغح آة سیزسٔیٙی در ایٗ چٙذ  ٝدارای افت ثٛدٜ اعت و
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تب  ٚ ؽذٜ ؽزٚع 86-85، ٔیشاٖ افت عغح آة اس عبَ آثی اثٛاعحبق - عٙذٌبٖ یراٞ عٝثب تٛخٝ ثٝ ٞیذرٌٚزاف پیشٚٔتز 

 ٔتز افت داؽتٝ اعت 3.26 عبَغح آة سیزسٔیٙی در ایٗ چٙذ ع ٝدارای افت ثٛدٜ اعت و 88-89عبَ آثی 

 

 
 

تب عبَ آثی  ٚ ؽذٜ ؽزٚع 86-85، ٔیشاٖ افت عغح آة اس عبَ آثی احٕذ ثبثب غزة خٙٛةثب تٛخٝ ثٝ ٞیذرٌٚزاف پیشٚٔتز 

 ٔتز افت داؽتٝ اعت 3.65 عبَعغح آة سیزسٔیٙی در ایٗ چٙذ  ٝدارای افت ثٛدٜ اعت و 89-88

 

 
 

 

 

 یٞب دادٜٔیبٍ٘یٗ عغح آة سیزسٔیٙی ثب تٛخٝ ثٝ  عٛر ثٝٔبَ خّیفٝ  تتٕبٔی پیشٚٔتزٞبی ٔزثٛط آثخٛاٖ دؽ ثب ثزرعی

ٔتز ٚ دیٍز ٔٙبعك ثذٖٚ  14ثزای وُ دؽت افت داؽتٝ اعت وٝ در ثزخی ٔٙبعك حذٚد  زٔت 7پیشٚٔتزٞب ثٝ ٔیشاٖ ٔیبٍ٘یٗ 

ؽزٚع ٚ تب  86-85اس عبَ آثی  عبثمٝ یثعبِٝ  4 یعبِ خؾه ٜریه دٚ ٝؽٛد و افت ثٛدٜ اعت. در وّیٝ پیشٚٔتزٞب ٔؾبٞذٜ ٔی

ثٛدٜ اعت. در ٘مؾٝ ٞٓ افت عغح آة  عبثمٝ یثدر چٙذیٗ عبَ ٌذؽتٝ  یا ٚالؼٝ ٗیچٙٗ یاادأٝ داؽتٝ اعت ٚ  88-89عبَ آثی 

 اعت. ؽذٜ دادٜٔختّف دؽت ٘ؾبٖ  یٞب لغٕتسیزسٔیٙی ٘یش ٔیشاٖ افت آة در 
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ی آب ّا سالبیي  یسال خشک: ًقشِ ّن افت سطح آب در دٍرُ .Error! No text of specified style in document 8 شكل

 89-99تا  85-86

 یریگ جِیًت -7
وٝ اس عبَ  ثبؽذ یٔ را یعبِ خؾهعبِٝ  4دٚرٜ  هی اسٞب حبوی ٞبی عبِیب٘ٝ ٚ ٞیذرٌٚزاف یت ثبرػ٘تبیح حبفُ اس ٚضؼ

ٔتز  7ٔیشاٖ  ٝی اعتبٖ ثٞب آثخٛأٖیبٍ٘یٗ در  فٛرت ثٝعغح آة سیزسٔیٙی  اعت. ذاوزدٜیپادأٝ  88-89تب ٚ  آغبسؽذٜ 86-85

ثیبٖ داؽت  ٌٛ٘ٝٗ یا تٛاٖ یٔٔتز افت داؽتٝ اعت. در ادأٝ  14عغح آة ثٝ ٔیشاٖ  ٞب لغٕتدر ثزخی  اٌزچٝافت داؽتٝ اعت 

 یثبر٘ذٌسیزسٔیٙی ٚ وبٞؼ  عغح آة افت چٟبرٔحبَ ٚ ثختیبریدر اعتبٖ  سٔیٗ فزٚ٘ؾغت یرخذادٞب وٝ یىی اس ػُّ افّی

 ٟٔٓ، یه ٔٙجغ دادٖ دعت اس ٚ یرعب٘ تیآع اس غیز آة، عغح ٔذاْٚ افت ایدبد ثب سیزسٔیٙی آة اسا٘ذاسٜ ؼیث . ثزداؽتثبؽذ یٔ

در  یٌذارٝ یعزٔبٚ  ٘یبسٔٙذ تٛخٝ ٔغئٛالٖ ٔزثٛعٝ وٝ ؛ؽٛد یٔ ٞب عبختٕبٖٚ  اثٙیٝ ثٝ خغبرت ثبػث ٚ اراضی ٘ؾغت ٔٛخت

 .ثبؽذ یٔی ٘بؽی اس آٖ ٞب خغبرتایٗ سٔیٙٝ در خقٛؿ وٙتزَ ٚ خٌّٛیزی اس ایٗ پذیذٜ ٚ 
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