محدوده طرح:
هحل اجشای طشح ٍالع دس ضية آب دضت سيستاى كِ اص ضشق تِ كاًال اصلي ضية آب ٍ اص غشب تِ ًضديكي
خاكشيض حفاظتي دسياچِ ّاهَى هٌتْي هي گشدد.
هَلعيت جغشافيايي طشح تا عشض ضوالي  30دسجِ ٍ  52دليمِ ٍ  30ثاًيِ ٍ طَل ضشلي  61دسجِ ٍ  23دليمِ
ٍ  45ثاًيِ هي تاضذ .ايي اساضي جضٍ ضْش هحوذآتاد اص تَاتع ضْشستاى ّاهَى هي تاضٌذ.
هساحت ًاخالص ايي هحذٍدُ دس حذٍد ّ 6700كتاس ضاهل  31سٍستا هي تاضذ .تعذاد خاًَاس كطاٍسصی ثثت
ضذُ دس ًمطِ ّای كاداستش هحذٍدُ اساضي هَسد هطالعِ دس حذٍد  6200خاًَاس كَچك ٍ تضسگ هي تاضٌذ.
طثمِ تٌذی خصَصيات الليوي ايي دضت دس گشٍُ خطك ٍ صيشگشٍُ فشاخطك هعتذل ٍالع ضذُ است.هتَسط
تاسًذگي دس  10سالِ اخيش دس حذٍد  46هيليوتش دس هماتل  4600هيليوتش هتَسط تثخيش تياًگش ٍضعيت آب ٍ
َّايي ايي هٌطمِ هي تاضذ.
تيص اص ًيوي اص اساضي كطاٍسصی تذليل عذم اهكاى تاهيي آب ،تصَست تايش سّا ضذُ اًذ .هحذٍديت هٌاتع آب
دس هخاصى چاُ ًيوِ ّا ٍ دس هماتل آى فشاٍاًي اساضي هستعذ تِ ّوشاُ كطاٍسصاى جَيای كاس ،هستلضم تاهيي آب
تيطتش ٍ تَصيع آى تا ّذف هصشف تْيٌِ ٍ ،دس ًْايت تاعث جيشُ تٌذی آب خَاّذ ضذ .تا تَجِ تِ ًاهٌاسة
تَدى صيشساخت ّای هَجَد تشای تحمك ّذف فَق ،سٍش استمادُ اص خطَط لَلِ دس اًتمال ٍ تَصيع آتياسی
هَسد تَجِ ٍالع گشديذ.
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طشح اًتمال ٍ تَصيع آتياسی تشای هحذٍدُ هَسد هطالعِ تا استفادُ اص خط لَلِ اًتمال ٍ ضثكِ خطَط لَلِ تَصيع تِ سٍش كن
فطاس پيص تيٌي ضذُ است .تأهيي ٍ اًتمال آب اص هخاصى چاُ ًيوِ ّا تَسط ايستگاُ پوپاط .خط لَلِ تِ لطش  1600هيليوتش ٍ
تطَل تمشيثي 13كيلَهتش اًجام هي ضَد .آب هَسد ًياص تَسط ضثكِ خطَط لَلِ دس ً 16احيِ آتياسی هستمل تا هساحت
هتَسط ّش يك ّ 360كتاس تِ لطعات صساعي تا هساحت هتَسط يك ّكتاس تَصيع هي گشدد.استفادُ اص ايي سٍش تاعث
حزف تلفات آب دس اًتمال ٍ تَصيع گطتِ ٍ ّوچٌيي اهكاى تَصيع حجوي آب تش هثٌای جيشُ تٌذی طثك الگَی كطت ٍ
ّوشاُ تا ثثت حجن آب تحَيلي هي تاضذ .ايي جيشُ تٌذی آب هتٌاسة تا همذاس حجن تخصيص آب سالياًِ رخيشُ ضذُ دس
هخاصى چاُ ًيوِ ،هتاثش اص ضشايط الليوي(خطكسالي ٍ يا تشسالي) تعييي ٍ تِ كطاٍسصاى تحَيل هي گشدد.
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