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 :مقدمه 
 ؿَدهي هَرت وـَس ؿوبلي ّبياػتبى دس ثبساى ًبهٌظن پشاوٌؾ

 اًَاع صيشوـت وـبٍسصي ّبيصهيي اغلت وِ تبثؼتبى فلل دس تب

 ثِ. ؿًَذ هَارِ خبن دس هَرَد سعَثت ووجَد ثب اػت هحلَالت

 دس آثي ون ثب همبثلِ ثشاي هذيشيتي ساّىبسّبي اص يىي هٌظَس ّويي

 . ثبؿذ هي ثٌذاىآة ايزبد وـَس ؿوبلي هٌبعك

 پـتَاًِ ديشثبص اص آة رخيشُ ػٌتي اػتخشّبي يب ّبثٌذاىآة

 هَالغ دس ٍ ثَدُ وـَس ؿوبلي هٌبعك ؿبليضاسّبي آثي هٌبثغ اكلي

 هٌبػت ربيگضيي يه ثؼٌَاى اخيش ّبيػبل دس ثَيظُ خـىؼبلي

 سٍصافضٍى گؼتشؽ داليل رولِ اص. اًذًوَدُ ػول آثيبسي ّبي ؿجىِ

 ػبخت ثَدى ػبدُ ػبدُ، ًؼجتبً وبس لَاصم تَاى، هي سا ّبثٌذاىآة ايي

 .داًؼت ّبسٍؽ ػبيش ثِ ًؼجت آى تَرِ لبثل دٍام ٍ آى

 ؿوبلي هٌبعك وـبٍسصي دس سا هْوي ثؼيبس ًمؾ ّبثٌذاىآة 

 ؿوبلي ّبي اػتبى دس ّبثٌذاىآة ًمؾ وِ آًچٌبى وٌٌذهي ايفب وـَس

 ٍ گشم ٍ وَيشي ٍ هشوضي ّبي اػتبى دس لٌَات ًمؾ هـبثِ سا وـَس

 . داًٌذهي وـَس خـه

 ّبيثٌذاى آة وِ گشديذ هـخق ؿذُ اًزبم ّبيثشسػي عجك

 دػتخَؽ اًؼبًي، ّبيفؼبليت حيشأت تحت وـَس ؿوبلي ّبياػتبى

 آى دس هَرَد گيبّبى ػبختبس وِ آًچٌبى گشديذُ چـوگيش تغييشات

 ّبيگًَِ تَػظ آى آة ػغح ٍ گشفتِ لشاس تغييشات دػتخَؽ

 .اػت ؿذُ تؼخيش اػتفبدُ لبثل غيش گيبّبًي
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 : ها بندان آب( پیشینه)  سابقه

 ّبياػتبى ايهٌغمِ آة ّبيؿشوت اص سػوي ّبيآهبس اػبع ثش

 ّبثٌذاى آة ثيـتش ايزبد صهبى ،گلؼتبى ٍ گيالى هبصًذساى، ؿوبلي

 اػت اًمالة اص لجل ٍ اساضي اكالحبت لبًَى اػوبل اص پيؾ ثِ هشثَط

 اّبلي ّوبى وـبٍسصاى تَػظ هـبسوتي كَست ثِ ّب ثٌذاى آة ايي ٍ

  .ؿَدهي هذيشيت

 حبلت اػت ؿذُ ايزبد اًمالة اص پغ وِ ّبثٌذاى آة اص ثشخي

 ثب هبلىيتي حبلت ّش دس ّب ثٌذاى آة آة هذيشيت الجتِ. داسد خلَكي

 رخيشُ ًحَُ ثش ّباػتبى ايهٌغمِ آة ّبيؿشوت ٍ اػت ًيشٍ ٍصاست

 .وٌٌذهي ًظبست ٍ گيشي تلوين ّب ثٌذاى آة ةآ تَصيغ ٍ

 اهمیت آب بندان ها:
آة ثٌذاى ّب ثِ ػٌَاى هخبصى وَچه تٌظين ٍ رخيشُ ػبصي آة 

ًمؾ هْوي دس رجشاى ووجَد آة ثخـي اص اساضي هٌبعك ؿوبلي 

ّبي ٍ ثش اػبع آهبس سػوي هؼبحت ول آة ثٌذاى. وـَس داسًذ

ّضاس ّىتبس اػت وِ  34حذٍد ّبي گلؼتبى، هبصًذساى ٍ گيالى اػتبى

 .وٌذّضاس ّىتبس اساضي ؿبليضاسي سا تأهيي هي 150آة آثيبسي حذٍد 

 دس فيتفبن ٍ ػفيذ آصاد، وپَس، هبّي اًَاع تي ّضاس 40 تب37 ّشػبلِ

. ؿَدهي ػشضِ خبسري ٍ داخلي ثبصاس ثِ ٍ تَليذ هبصًذساى يّبآثجٌذاى

 فؼبليت ٍ ثبغي صساػي، ّبي صهيي ثشاي هغوئٌي آثي هٌبثغ ّبثٌذاىآة

 . اػت ؿيالتي

 

2  



 

 وسعت آب بندان: 
ي هحل، ًَع وبسثشي ٍ ثب تَرِ ثِ فيضيَگشاف ثٌذاىةآٍػؼت ّش 

ّىتبس هتغيش ثَدُ ٍ ػوك  500تب  1/0اص هيي وٌٌذُ آى أهٌبثغ آثي ت

 1900آًْب ًيض ثغَس هتَػظ يه هتش اػت. ايي اػتخشّب ثِ تؼذاد 

ّبي گيالى، ّىتبس دس اػتبى 34000ٍ ثب ٍػؼتي هؼبدل  ٍاحذ

 340هبصًذساى ٍ گلؼتبى پشاوٌذُ ثَدُ وِ ظشفيت رخيشُ آًْب حذٍد 

 هيليَى هتش هىؼت ثشآٍسد ؿذُ اػت. 

دّذ وِ ساًذهبى رخيشُ آة دس ايي هَرَد ًـبى هيّبي ثشسػي

 .وٌذدسكذ تغييش هي 50تب  10اػتخشّب ثيي 

 

 

 تغذیه آب بندان ها:
ّبي ػغحي، ّب اص هٌبثغ هختلف ّوچَى ثبساى، آةثٌذاىآة آة

ؿَد. هيي هيأّبي آة صيشصهيٌي تّب ٍ ػفشُّب، چـوِسٍدّب، صّىؾ

تغزيِ آثي ّوِ اػتخشّب ثغَس ًضٍالت رَي هخلَكبً ثبساى دس 

 .هؼتمين دخبلت داسد
 

 مهمتریه مسیت آب بىدان ها: 
ػالٍُ ثش آثيبسي هضاسع ثشًذ، اص وبسثشدّبي ديگشي چَى روغ آٍسي 

گيش، اػتخشّبي پشٍسؽ هبّي، صيؼتگبُ پشًذگبى ّب، هخبصى ػيلآةصُ

 ثَهي ٍ هْبرش ٍ اػتخشّبي تفشيحي ٍ صيؼت هحيغي ثشخَسداسًذ.
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ّب ًيبص ثِ دسيچِ خشٍري هذسى ثشاي آثگيشي ٍ ثٌذاىاوخش آة- ُ

ّبي اخيش ػشسيض هَسد اعويٌبى ٍ هحبػجِ ؿذُ داسًذ اگشچِ عي ػبل

ّبي ّب ثخـي اص ايي ػوليبت دس لبلت پشٍطُثٌذاىدس تؼذادي اص آة

-اداسات رْبد وـبٍسصي ٍ ػبصهبى آة هٌغمِهيي آة تَػظ أوَچه ت

  .اي اًزبم ؿذُ اػت ٍلي اص يه خظ هـي ولي پيشٍي ًـذُ اػت

ّب، ثْؼبصي، ًَػبصي، تحىين ٍ ثٌذاىاليشٍثي ٍ افضايؾ ػوك آة- ص   

-ّب، احذاث دسيچِّب ٍ تشاون ثبصٍّب، افضايؾ استفبع ديَاسُتخجيت ديَاسُ

ّب ثٌذاىسي ثب افضايؾ وبسايي آةّبي ٍسٍدي ٍ خشٍري، ػشسيض اضغشا

تَاًذ ػجت افضايؾ وبسآفشيٌي ػبوٌبى ايي هٌبعك ؿَد. تَػؼِ ٍ هي

ّب خَاّذ ثٌذاىتشٍيذ ايي اهش ػالٍُ ثش سًٍك التلبدي ػجت حفبظت آة

   .ؿذ

ثٌظش  ّبي ؿوبل ايشاىثٌذاىيزبد سديف اػتجبسي ثشاي ثْؼبصي آةا -ط

 ثبؿذ.ضشٍسي  سػذهي

 

 وتیجه:

ثب ووتشيي تَاى ، ثْؼبصي ٍ اليشٍثي هيثب ارشاي عشح ربهغ ػبهبًذّي

ّضيٌِ  .ٍسي سا چٌذيي ثشاثش افضايؾ داد، ثْشُّضيٌِ ًؼجت ثِ ػذ ػبصي

 .هيي ٍ رخيشُ آة دس آة ثٌذاى ّب ثِ اًذاصُ يه دّن ػذ ػبصي اػتأت

ّبي ػوشاًي اص رولِ ػذ ػبصي ٍ ايزبد ؿجىِ ّبي آثيبسي ثيـتش عشح

دسحبلي وِ ثْؼبصي آة  ،ؿوبل ثب چبلؾ صيؼت هحيغي هَارِ اًذدس 

ّب ًِ تٌْب هـىل صيؼت هحيغي ًذاسد، ثلىِ ػبهل حفبظت ثٌذاى

   .هحيظ صيؼت ٍ تمَيت صيؼتگبُ ّبي پشًذگبى ٍ حيبت ٍحؾ اػت

ّب دس ؿوبل، ايي هٌبثغ آثي هْن ثٌذاىًذاؿتي هتَلي خبف دٍلتي آة

  ثگيشد.بثَدي لشاس دس هؼشم خغش ً ؿبيذ ٍ تبسيخي

ّبي آثيبسي ػبصي ًيبصي ثِ ايزبد ؿجىِّب ثش خالف ػذثٌذاىدس آة

  .ًذاسد ػبصي ًيبص ثِ ّضيٌِ ٍ ػشهبيِ گزاسي ثباليي اػت،وِ ّوبًٌذ ػذ

-ػبل ثِ عَل هي 10ػبصي دس ايشاى ّفت تب دس حبلي وِ صهبى ػذ

ّب ؿوبل دس ووتش اص اىثٌذاهب هغبلؼِ، ارشا ٍ ثْشُ ثشداسي آة ،اًزبهذ

  ؿذ. خَاّذ يىؼبل اًزبم
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 مشکالت آب بندان ها:
ّبيي وِ ثٌذاىدس ثؼيبسي اص هَاسد ديذُ ؿذُ اػت وِ دس آة 

ثشداس ثتَاًذ ثِ ؿَد ثشاي ايٌىِ ثْشُپشٍسؽ هبّي دس آى اًزبم هي

آٍسي ًوَدُ ٍ ثِ ثبصاس ّبي خَد سا دس ؿت ػيذ روغساحتي هبّي

ّب ثٌذاى آةخيشُ آة الذام ثِ خبلي ًوَدى رػشضِ ًوبيذ دس فلل 

ًوبيذ وِ ايي ثبػج ّذس سفتي آة دس صهبى غيش وـبٍسصي هي ثبؿذ هي

 َليي اهش ثبيذ فىشي دس ايي خلَف ثٌوبيٌذ.ئوِ هؼ

اص آًزبيي وِ فلل  هحذٍد ثَدُ ٍّب ثٌذاىصهبى ارشاي اليشٍثي آة

دس ٍالغ صهبًي اػت وِ  تبثؼتبى وـبٍسصاى هـغَل وـبٍسصي ٍثْبس ٍ 

تَاى وٌٌذ، ًويّب اػتفبدُ هيثٌذاىّبي وـبٍسصي اص آة آةصهيي

-اليشٍثي سا اًزبم داد ٍ اص عشفي دس فلل صهؼتبى ثِ دليل ثبسًذگي

-آالت ٍ تزْيضات لبدس اًزبم ػوليبت دس ثبتالق آةّبي هتؼذد هبؿيي

 .ّب ًيؼتٌذثٌذاى
  

 : پیشنهادات   
 ثيـتش آة وـَس ؿوبلي هٌبعك دس وِ ايي ثِ تَرِ ثب -الف   

 خبسد دػتشع اص ٍ ثالاػتفبدُ ثؼضبً ّب هؼيل ٍ فللي ّبي سٍدخبًِ

 تَاى هي آًْب رَاس دس ّب ثٌذاى آة احذاث ثب سيضد، هي دسيب ثِ ٍ ؿذُ

 افضايؾ هٌظَس ثِ ٍ رخيشُ ثْيٌِ كَست ثِ سا سٍدّب آة اص ثخـي

 .وشد اػتفبدُ آثيبسي ساًذهبى افضايؾ ٍ وـبٍسصي تَليذات

 گشفتي ًظش دس ثب ثبيذ رذيذ ّبي ثٌذاى آة احذاث اػت روش ثِ الصم 

 اسصيبثي ٍ هغبلؼِ ثب ديگش ػجبست ثِ ٍ سٍدخبًِ ٍ هٌغمِ اوَػيؼتن

 .پزيشد كَست هحيغي صيؼت

 رْت ًيبص هَسد اػتجبس هييأت ٍ ريشثظ ّبياسگبى پيگيشي -ة 

  .آًْب ثبصػبصي ٍ ًگْذاسي

 دس حشيؤه ًمؾ تفشيحي هىبى يه ػٌَاى ثِ ّب ثٌذاى آة -د  

  .وٌٌذ ايفب تَاًٌذ هي تَسيؼت رزة

  .كيٍرَد آة ثٌذاى ّبي ثب هبلىيت خلَ -د 
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