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سااهه واود اا مهتام  هاااایاار  د تا  اا24آمااه باشااهحاوا  اا  ا
زمااهباشه گاا ز ادزا سهااواسااهزمهباآ،اادارهااهر ناد د بامهیاا باآ  نا
یااااااار  د تاگه  اااااااوا ااااااا اوا ونااود ااااااا ادماااااااهر اوام هوگااااااا ا ااااااا مه ا
یاار تا  ازمااهباشه گاا ز اوا ااعحا  ا آاارامهااو اآش  آ  اا اوا ساا ا

  سهر ااواس ويسا هياشوام  ما    باشه گ ز 







مهمااااواه یاااا واهااااعوباشاااا اا اااااواهاااا د تا  اگاااا د يام  هاااااناا4  اطاااا  ا
  هااا مازادزاا ااااواماااهاوادق اااه ام اااهطنادگرواااياوا هز اااهبا   و ااا اا15 ااا و ا

دگجهمای بادس اواد نا ي و يامهاواا اواه د يامهاشههثای اهاعوبا
ش ام زدباکهمداگقهطاآش  زنام  ازمهبادگ ظه ا  هيواآباكاهمداييا دا
ك  اشواط  ياكوا  اسه اماهتامه ا زازماهبا  ه اواآبايا ا وزا اهايا ا

 ق قواوا  ابسايه يادزاما د  اشاواكساازادزاا45واگيما وزاش  اوادمسه اشوا
 .آبا س  بادس 







 شٌاسایی ًقاط آتگیش غاصیاى
 

 خیاتاى اسشاد  _1
 شیة تٌذی ًاهٌاسة خیاتاى ٍ اشثاع شذى لَلِ آب ّای سطحی: دلیل

 
 خیاتاى شْیذ آلَچِ چی _2

 شیة تٌذی ًاهٌاسة خیاتاى ٍ عذم ٍجَد لَلِ گزاسی یا جَی جذٍل: دلیل
 
 
 



 (اطثا)تلَاس تٌذس  _3
 هیذاى توذى _3-1
 تقاطع اطثا ٍ آرستایجاى _3-2
 تقاطع اطثا ٍ هعلن _3-3
 (شْیذ فَهٌی)هیذاى ًخل _3-4
 تقاطع اطثا ٍ هعلن _3-5

 سایض کَچک لَلِ ّای هَجَد جْت ّذایت آب ّای سطحی: دلیل



 جٌة پل غاصیاى _8
 سایض کن لَلِ هَجَد جْت ّذایت آب ّای سطحی: دلیل

 
 خیاتاى هعلن _9

 سایض کن لَلِ هَجَد: دلیل
 
 کَچِ ّای شْیذ اتشاّیوی ٍ حسیٌلَ  CNGپشت  _10 

 شیة هعکَس کَچِ ٍ عذم خشٍجی هٌاسة: دلیل



 4ٍ  3ششیعتی  _11
 شیة تٌذی ًاهٌاسة خیاتاى ٍ سایض کن لَلِ ّا: دلیل

 
 ساحل قَ کَچِ ّای قَی سپیذ _12

 عذم خشٍجی هٌاسة: دلیل
 

 ضلع جٌَتی هیذاى تی تی حَسیِ _13
 عذم خشٍجی هٌاسة: دلیل



 شٌاسایی ًقاط آتگیش اًضلی
 

 ّذایت شثکِ ٍجَد عذم دلیل تِ پشستاس هیذاى غشتی ضلع دس پَس هْذی شْیذ خیاتاى-
 . شذُ تعییي سقَم دس  خیاتاى ساصی صیش تکویل عذم ٍ سطحی آتْای

 
 ّذایت شثکِ ٍجَد عذم تذلیل هجاٍس خیاتاًْای ٍ تاغ علی پیل صیٌثیِ هسکًَی هٌطقِ-

 تاالب سطح تِ ًسثت هٌطقِ ایي دس صهیي طثیعی سقَم تَدى پاییي ٍ سطحی آتْای
 

 . سطحی آتْای شثکِ ٍجَد عذم تذلیل شْش اسالهی شَسای هحذٍدُ ًَاب خیاتاى-
 



 
 آتْای اًتقال ٍ ٍسیع آتشیض حَصُ تذلیل هقطع چٌذیي دس پاسذاساى خیاتاى جٌَتی ضلع-

 ّذایت عشضی ّای لَلِ تَدى کافی ًا ٍ پاسذاساى خیاتاى تاالدستی هٌاطق اص سطحی
 الیي جذٍل جَی تعشیض ٍ تقَیت لضٍم ٍ شوالی الیي تِ جٌَتی الیي اص سطحی آتْای

 دسیا تِ ّذایت هسیشّای ٍ شوالی
 

 تٌاسة عذم تذلیل اجتواعی تاهیي خیاتاى ٍ دادگستشی هحذٍدُ دس تکاٍساى خیاتاى-
 دس کاًال خشٍجی تِ دستشسی عذم ٍ توجیذی شْیذ خیاتاى سطحی آتْای خشٍجی
 صٌعتی صیذ هحَطِ



 
 

 تٌاسة عذم تذلیل ، کاسآهَصی تْذاشت شثکِ هشکضیت تِ شعثاى ًیوِ هٌطقِ -
 شثکِ تقَیت لضٍم ٍ هٌطقِ آتشیض ٍسیع حَصُ تا سطحی آتْای خشٍجی
 دس کِ اقذاهاتی تا است رکش شایاى ) هٌطقِ ایي دس سطحی آتْای خشٍجی

 هیضاى آهذُ تعول آتاد عثاس کاًال شثکِ اصالح جْت دس اخیش دٍهاُ
  چٌاًچِ ٍ سسیذُ اخیش سال سی دس حذ کوتشیي تِ تحج هَسد هٌطقِ آتگشفتگی

 ، ًگشدیذ حادث آتگشفتگی هٌطقِ ایي دس اخیش ّفتِ دٍ شذیذ تاسًذگیْای دس
 ( .شذ ًخَاّذ آتگشفتگی دچاس هٌطقِ ایي ساالًِ تاسًذگیْای اص صذ دس 90 دس



 سطحی آتْای شثکِ تْساصی ٍ تاصساصی دس اخیش اقذاهات تا است رکش شایاى
 هشکل اص ّویشِ تشای کاًال ایي هحذٍدُ ّای خیاتاى تواهی ، آتاد عثاس کاًال

 خشٍجی هسیش دس کِ اصالحاتی تا ّوچٌیي اًذ کشدُ پیذا ًجات آتگشفتگی
 ٍ جٌَتی ٍ شوالی شْذای ّای خیاتاى آهذ تعول جٌَتی شْذای خیاتاى فاضالب

  ، اًذ کشدُ پیذا سّایی آتگشفتگی هشکل اص خیاتاًْا ایي هٌشعة ّای کَچِ کلیِ
  خیاتاى هیاًی هحذٍدُ دس سطحی آتْایی ّذایت جذیذ شثکِ احذاث تا ّوچٌیي

  دس شوال تِ جٌَب عشضی شثکِ احذاث ّوچٌیي ٍ سپاُ هحَطِ دس پاسذاساى
 فاصل حذ )پاسذاساى خیاتاى اص هقطع ایي دس اتگشفتگی هیضاى هَقعیت ّویي

  سی دس صهاى تشیي کَتاُ ٍ حذ کوتشیي تِ ( شوالی شْذای تقاطع تا هادس هیذاى
 است سسیذُ اخیش سال




