
ًَع پشٍطُػٌَاى پشٍطُػٌَاى ضشکتػٌَاى صیش هحَسػٌَاى هحَس
ػٌَاى هطکل کلیذی قاتل 

حل تَسط پشٍطُ
هحصَل ًْاییاّذاف ٍ ًتایج هَسد اًتظاس اص پشٍطُ

ٍاحذ سفاسش دٌّذُ 

ٍ تْشُ تشداس اص ًتایج 

پشٍطُ

اقتصاد آب.3هحَس

اتضاسّای - 3-4

اقتصادی دس تخص 

آب

ِ ای  ضشکت آب هٌطق

قضٍیي

تشسسی ساّکاسّای هَجَد دس 

ساستای ػولیاتی ًوَدى تجاست 

هجاصی آب ٍ تأحیش آى دس 

تٌطْای آتی استاى قضٍیي

تقاضا هحَس

هثاحج اقتصاد آب       -3

تؼییي اسصش اقتصادی ٍ )

راتی آب، ػولیاتی ًوَدى 

(تجاست هجاصی آب

تغییش ًگشش دس - تقلیل ٍضؼیت تحشاًی آب دس استاى

تیاى - سٍیکشد اهٌیت غزایی ٍ استشاتظیک هحصَالت استاى

ضفاف ساصی - استثاط آب هجاصی تا تغییش اقلین ٍ احشات آى

تشسسی - چالص ّای پیص سٍ ٍ لضٍم ایجاد ًگشش آب هجاصی

ٍ پیطٌْاد ضیَُ ّا، اتضاسّا، صیشساخت ّای استفادُ اص 

دیذگاُ آب هجاصی دس استاى

اسائِ ساُ حل هطکل
هذیشیت دسآهذصایی 

ٍ تجْیض هٌاتغ هالی

سذ ٍ ضثکِ.9هحَس

هذیشیت، - 9-1

ُ تشداسی ٍ  تْش

ًگْذاسی اص 

ُ ّای آتی ساص

ِ ای  ضشکت آب هٌطق

قضٍیي

تشسسی هیضاى تلفات، ػلل ایجاد 

تلفات دس ضثکِ آتیاسی دضت 

قضٍیي ٍ یافتي ساّکاسّای 

هٌاسة جْت کاّص تلفات

تقاضا هحَس

تْثَد ساًذهاى پاییي -10

ِ ّای آتیاسی هشهت )ضثک

کاًال ّا، استفادُ هجذد اص 

(...صّاب صّکص ّا ٍ 

ّذف اصلی احذاث کاًالْای تتٌی اًتقال آب کاّص تلفات 

اها اهشٍصُ یکی اص هطکالت اصلی ضثکِ . ًطست هی تاضذ

آتیاسی قضٍیي ایجاد تشک ٍ دس ًتیجِ تلفات دس قسوت ّای 

هختلف آى هی تاضذ

اسائِ ساُ حل هطکل

هذیشیت تْشُ تشداسی 

ٍ

 ًگْذاسی اص 

تأسیسات آتی

هحیط صیست.7هحَس

هذیشیت کیفی - 7-1

ٍ حفاظت آب، خاک 

ٍ هحیط صیست

ِ ای  ضشکت آب هٌطق

قضٍیي

تشسسی تاحیش لٌذفیل صتالِ ضْشی 

ٍ صٌؼتی تش آلَدگی هٌاتغ آب 

صیشصهیٌی

تقاضا هحَس

تشسسی هٌاتغ آالیٌذُ     -9

آب ٍ اسائِ ساّکاسّایی جْت 

کٌتشل، کاّص ٍ حزف 

آلَدگی ّا

تؼییي هیضاى آلَدگی اب صیشصهیٌی ًاضی اص تاحیش لٌذفیل، 

اسائِ ساّکاسّایی جْت کٌتشل آلَدگی
اسائِ ساُ حل هطکل

هذیشیت هحیط 

صیست ٍ کیفیت 

هٌاتغ آب

هٌاتغ آب.2هحَس
هٌاتغ آب . 2-1

صیشصهیٌی

ِ ای  ضشکت آب هٌطق

قضٍیي

تؼییي ٌّذسِ آتخَاى دضت 

قضٍیي
تقاضا هحَس

ضٌاسایی ٍ استفادُ        -1

تْیٌِ اص هٌاتغ آب ، لضٍم 

ضٌاسایی هشص تیي اتخَاى 

آصاد ٍ هحثَع ٍ تفکیک اًْا 

اص یکذیگش تِ هٌظَس پایص 

هجضای اًْا

ضٌاسایی حذٍد آتخَاى هحثَع، تؼییي ػوق الیِ هحثَع 

کٌٌذُ، تؼییي رخیشُ آتخَاى هحثَع

اسائِ ًقطِ آتخَاى 

هحثَع ٍ تْیِ 

هقاطغ صهیي ضٌاسی 

آتخَاى هحثَع

هذیشیت هطالؼات 

پایِ هٌاتغ آب


