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 هقذهه :

گؼتشؽ سٍصافضٍى تمبضب ثشای دػتشػی ثِ هٌبثغ آة ثب ویفیت هٌبػت، افضایؾ چـوگیش ّضیٌِ ّبی 

ضشٍست وٌتشل آلَدگی هٌبثغ آة، هذیشیت آى سا اص جٌجِ ّبی هختلف ثب چبلؾ ّبی تبهیي آة ػبلن ٍ 

 جذی سٍثشٍ ػبختِ اػت.

آى ثبسًذگی اػت.  وـَس ول جوؼیت دسكذ 2/3ٍ  خبن وـَس هؼبحت دسكذ 9/0داسای  گیالى اػتبى

اهشٍصُ ثِ وـَس ایشاى یىی اص هٌبعك دشثبساى هحؼَة هی ؿَد.  ی ٍوـَسآهبس ثبسؽ ثشاثش  4ثیؾ اص 

 دلیل سؿذ جوؼیت ٍ ثِ دًجبل آى فؼبلیت ّبی اًؼبًی جْت اؿتغبل صایی ٍ تبهیي غزا، هلبسف ثیـتش آة

هتش  2000 ثِ  ووتش اص 1340هتش هىؼت دس ػبل  5500ػشاًِ آة ثشای ّش ایشاًی اص  .داسددیؾ سٍ  سا

هتشهىؼت وبّؾ یبثذ.  1300ثِ  1400ثشآٍسد هی گشدد وِ ایي هیضاى تب ػبل  هىؼت تٌضل یبفتِ اػت ٍ

ت دس ػبل ثشای ّش ًفش( لشاس داسد هتشهىؼ 1000-2000دس حبل حبضش وـَس دس ؿشایظ تٌؾ آثی  )ػشاًِ 

هتش هىؼت ثشػذ  1000وبّؾ ػْن ػشاًِ آة ّش ایشاًی ثِ ووتش اص  1415دیؾ ثیٌی هی ؿَد دس ػبل  ٍ

 وِ دس ایي كَست وـَس ثب ثحشاى جذی ون آثی هَاجِ خَاّذ ؿذ. 

دس اػتبى گیالى ثِ دلیل ؿشایظ خبف جغشافیبیی ٍ دس دػتشع ثَدى هٌبثغ آثْبی ػغحی ٍ صیشصهیٌی، 

آة ثؼیبس ثبال ثَدُ ٍ ایي اهش ثبػج ؿذُ وِ ثؼیبسی اص هٌبثغ آثی اػتبى دس سیؼه دزیشی آلَدگی هٌبثغ 

 هؼشم آلَدگی لشاس گیشًذ.
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 هنابع آبی استاى گیالى:

 ویلَهتش ًَاس ػبحلی اص آػتبسا تب چبثىؼش  250ثب حذٍد   دریای خسر: -1

 

سؿتِ سٍدخبًِ اكلی دس اػتبى گیالى ٍجَد داسد وِ دشآة تشیي آًْب  55ثیؾ اص  رٍدخاًِ ّا: -2

 3665ػبلِ،  44وِ هتَػظ آٍسد آثی آى عی آهبس  اػتویلَهتش  110سٍدخبًِ ػفیذسٍد ثب عَل 

ػبلِ اخیش  10آهبس  .هیلیَى هتشهىؼت هی ثبؿذ 1851ػبلِ اخیش  10هیلیَى هتشهىؼت ٍ هتَػظ 

یىی اص ػَاهل هْن دسكذی هَاجِ ؿذُ اػت وِ 50ثب وبّؾ ٍدخبًِ ًـبى هی دّذ وِ ایي س

 هی تَاًذ دس احش احذاث ػذّبی ثبالدػت ػفیذسٍد اص جولِ اػتَس ٍ عبلمبى ثبؿذ.آى 

 

تبالثْبی ثیي الوللی اًضلی، اهیشوالیِ ٍ ثَجبق اص هْوتشیي تبالثْبی اػتبى گیالى  تاالب ّا: -3

       سٍدخبًِ هؼتمیوبً ثِ آى ٍاسد 9ثشیض تبالة اًضلی، سٍدخبًِ جبسی دس حَضِ آ 12اػت.  اص  

 هی ؿَد.

 

 آة هٌبثغ اكلی دـتَاًِ دیشثبص اص آة رخیشُ ػٌتی اػتخشّبی یب ّب ثٌذاى آة :ّا تٌذاى آب -4

 ثش ثبلغ هؼبحتی ثب ثٌذاى آة لغؼِ 2200 اص ثیؾ گیالى دس. اػت ثَدُ وـَس ؿوبلی ؿبلیضاسّبی

 .داسد ٍجَد ّىتبس 8500

 

 هیلیَى 473 ؿًَذُ تجذیذ هٌبثغ اص دػتشػی لبثل صیشصهیٌی آة هٌبثغ حجن هٌاتع آب زیرزهیٌی: -5

 .ثبؿذ هىؼت هی هتش
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 هنابع  ههن آلودگی هنابع آب استاى گیالى:

ٍسٍد فبضالثْبی اًؼبًی ٍ كٌؼتی ثِ هٌبثغ آثْبی ػغحی ٍ صیشصهیٌی هَجت وابّؾ ویفیات هٌابثغ آة    

ؿذُ ٍ دس كَست ػذم وٌتشل ثْذاؿتی آى ثبػج اًتـبس آلَدگی ثِ ولیِ هٌبثغ آثی خَاّاذ ؿاذ. اص عشفای    

ّابی آثای   دیگش آلَدگی ًبؿی اص هلشف ثی سٍیِ وَد ٍ ػوَم وِ اص عشیك صُ آثْبی وـبٍسصی ثِ دٌْاِ  

ٍاسد هی ؿَد ویفیت آة سا تحت تبحیش لشاس هی دّذ وِ ثشای ػالهت اًؼبى ٍ حیبت آثضیبى هخبعشُ آهیض 

. جَاهغ اهشٍص سٍیىشد اػتفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ آة دس ساػتبی تَػؼِ دبیذاس سا ػبهلی حبئض اّویت ثاشای  اػت

 دیـشفت هی داًٌذ. 

 

 ّبی سٍدخبًِ ثِ سؿت ؿْش فبضالثْبی ولیِفاضالب هاي ضهري، خانگی و بیوارستانی:  (1

 ثِ تَجِ ثب. ؿَد هی ٍاسد اًضلی الوللی ثیي تبالة ثِ ًْبیت دس ٍ ؿذُ ٍاسد صسجَة ٍ گَّشسٍد

 فبضالة هىؼت هتش 000/375 حذٍد سٍصاًِ ًفش، ّش اصای ثِ سٍص دس لیتش 150 فبضالة ػشاًِ

 .ؿًَذ هی ٍاسد آثی هٌبثغ ثِ وِ ؿذُ تَلیذ گیالى دس اًؼبًی

 

تي وَد  000/100ػبلیبًِ حذٍد فعالیت هاي کطاورزي )پساب کود و سووم ضیویایی( :  (2

تي ػوَم ؿیویبیی دس هضاسع اػتبى هلشف هی ؿَد وِ دؼبة آًْب ٍاسد  1000ؿیویبیی ٍ 

 هٌبثغ آثی هی ؿَد.
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ٍاحذ هؼذًی )وَّی ٍ سٍدخبًِ ای( ٍ  113ٍاحذ كٌؼتی،  3555تؼذاد  فاضالب هاي صنعتی: (3

یـتش ث .داسای دشٍاًِ دس اػتبى گیالى فؼبل اػت داًِ ثٌذی ٍ آػفبلتٍاحذ  63ّوچٌیي 

سا ثذٍى تلفیِ ٍاسد هٌبثغ  خشٍجی خَد فبلذ ػیؼتن ّبی تلفیِ وبسا ثَدُ ٍ فبضالةكٌبیغ 

بی كٌؼتی ثِ عَس هخبل ؿْش كٌؼتی سؿت هی ًوبیٌذ. ّوچٌیي تؼذادی اصؿْشن ّآثی 

 فبلذ ػیؼتن تلفیِ هشوضی ثَدُ ٍ فبضالة خَد سا هؼتمیوبً ثِ سٍدخبًِ هی سیضًذ.

 

 2.5 حذٍد جوؼیت ثِ تَجِ ثب ٍ اػت گشم 900 سٍص دس ًفش ّش ثشای صثبلِ ػشاًِ تَلیذ  زباله:  (4

  ثیي سٍصاًِ ؿًَذ هی اػتبى ایي ٍاسد وِ گشدؿگشاًی احتؼبة ثب ٍ گیالى ًفشی هیلیَى

 تخلیِ سؿت ػشاٍاى دفي هحل دس تي 500. ؿَد هی تَلیذ گیالى دس صثبلِ تي 2200-2500

 .هیگشدد

 

  

 الى ٍجَد داسد وِ ثش احش دَػیذگیجبیگبُ دوخ ثٌضیي دس اػتبى گی 30ثیؾ اص هواد نفتی:  (5

ػشعبًضا دس ثٌضیي شویت ت 22ًـت هَاد ًفتی ثِ آثْبی صیشصهیٌی هی گشدد.  ی هٌجش ثِاحتوبل

 ٍجَد داسد وِ دس كَست ٍسٍد ثِ چشخِ حیبت ثشای جبًذاساى خغشًبن اػت.
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 فعالیت هاي ضرکت آب هنطقه اي گیالى در زهینه حفاظت کیفی از هنابع آب

ؿشوت آة هٌغمِ ای گیالى دس ساػتبی سػبلت خَد دس خلَف حفبظت ویفی اص هٌبثغ آة الذام ثِ 

 ًوَدُ اػت: فؼبلیت ّبیی ثِ ؿشح ریل

 

 الف( تحقیقات و هطالعات پایص کیفی هنابع آب :

 اص آى اعشاف چبُ حلمِ 20 ٍ سٍدثبس دیؾ ٍ ٍس دلٌگ سٍدخبى، هبػَلِ ّبی سٍدخبًِ ویفی دبیؾ دشٍطُ

 ًوًَِ دٍسُ چْبس عی 94 ٍ 93 ػبل ثشای ثخـی تؼبدل عشح اػتجبسات هحل اص ریلالح هـبٍس عشیك

 دبیبى ثِ هغبلؼبت ٍ اػت گشفتِ كَست 94 ثْبس ّوچٌیي ٍ 93صهؼتبى دبییض، تبثؼتبى، فلَل دس ثشداسی

 .ثبؿذ هی عشح ّبی وتبثچِ  تىخیش ٍ چبح دػت دس ٍ سػیذُ
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 نتایج حاصله:

ثشای سٍدخبًِ ّبی هبػَلِ سٍدخبى، دیؾ سٍدثبس ٍ دلٌگ ٍس ًـبى دٌّذُ  NSFWQIهحبػجِ ؿبخق 

 وبّؾ ویفیت آة اص عجمِ هتَػظ ثِ عجمِ ثذ هی ثبؿذ.
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 محیط زیست و کیفیت منابع آبدفتر                  شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن       

 

9 

 

 ب( بخص عولیاتی و اجرایی

دس ایي ساػتب ٍ دس اجشای سػبلت حفبظت اص ویفیت هٌبثغ آة، ؿشوت آة هٌغمِ ای گیالى الذاهبت ریل 

 دّذ:سا ًیض كَست هی 

 هؼتوش جلؼبت ثشگضاسی ٍ آة هٌبثغ ویفیت جبهغ هذیشیت اجشایی وبسگشٍُ تـىیل -1
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( ؿْش سؿت ٍ ؿشوت هؼتوش دس WSPتـىیل گشٍُ ثشًبهِ ایوٌی آة آؿبهیذًی )تـىیل  -2

 جلؼبت

 (ثْجت الِ آیت هخضًی ػذ) ریلىی سٍدخبًِ آثشیض حَضِ ػیؼتن تَكیف تْیِ گضاسؽ  

      

  سؿت ؿشة آة خبًِ تلفیِ تب آثشیض حَضِ هحذٍدُ دس آة آلَدگی هخبعشات ثشسػی  

 ػذ اص ثبصدیذ ،(ثْجت آیت ػذ هخضى دـت تب ػیبّىل اص)ریلىی سٍدخبًِ آثشیض حَضِ اص ثبصدیذ 

 ثبصدیذ سؿت، ؿْش ؿشة آة خبًِ تلفیِ تب آة اًتمبل هؼیش اص ثبصدیذ ،(ؿْشثیجبس) ثْجت الِ آیت

، ثبصدیذ اص هخضى آة ػشاٍاى ٍ حَضِ آثشیض سٍدخبًِ (ػٌگش) سؿت ؿْش ؿشة آة خبًِ تلفیِ اص

 (  ػفیذسٍد 
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 تـىیل ٍ ّوچیي  لَؿبى ٍ هٌجیل سٍدثبس، ؿْشػتبى دس آة ایوٌی ثشًبهِ وبسگبُ ثشگضاسی 

 ؿْشػتبًی وبسگشٍُ ّبی

 

 آة ویفی دبیؾ دػتَسالؼول لیؼت چه ؿبهل وِ ػذّب هخبصى آة ویفیت هذیشیت عشح  -3

 كَست ثِ ػیٌی هـبّذات هشحلِ ایي دس. ثبؿذ هی آلَدگی هیضاى ًظش اص ػفیذسٍد ػذ هخضى

 اػتجبسات تبهیي كَست دس ًیض ػذ هخضى اص ثشداسی ًوًَِ جْت ضوي دس. گشدد هی حجت هبّیبًِ

 . ًوبیذ هی هبّیبًِ ویفی دبیؾ ٍ ثشداسی ًوًَِ ثِ الذام ؿشوت ایي الصم
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 هٌبثغ ویفیت ٍ صیؼت هحیظ دفتش دس هؼتمش ّفتِ دس سٍص 3 ثبصسػی ٍ گـت گشٍُ اویخ یه  -4

 ػبل دس. دزیشد هی اًجبم آى تَػظ...  ٍ خذهبتی كٌؼتی، ٍاحذّب اص ثبصدیذ وِ اػت ؿشوت آة

 ثشسػی جْت آالیٌذُ ٍاحذ 10 تؼذاد ایي اص. اػت آهذُ ػول ثِ ثبصدیذ هشوض 103 تؼذاد اص 94

 .گشدیذًذ هؼشفی صیؼت هحیظ  ول اداسُ ثِ لبًًَی الذاهبت ػبیش ٍ تىویلی
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 تْیِ ًمـِ چبّْبی آة ؿشة اػتبى  جْت اػوبل حشاین ویفی  -5
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 ثِ ػٌبیت ثب ّب وبسثشی اػتمشاس ػبهبًذّی ٍ آة هٌبثغ ویفیت اص حفبظت دیذگبّْبی اػوبل -6

حشین ویفی هٌبثغ آثْبی ػغحی تؼییي ثب  اجشای دػتَسالؼول  آة هٌبثغ دزیشی آػیت ٍ حؼبػیت

 18/12/82ّا هَسخ 29101/ت  58977ؿوبسُ هَضَع تلَیت ًبهِ ّیئت هحتشم ٍصیشاى ثِ 

 ،لجل اص كذٍس ّشگًَِ هجَص

 

 

 ،1393دشًٍذُ ّبی ثشسػی ؿذُ دس ػبل  هَرد 686اص تؼذاد   

 

 هَرد هَافقت  524                          

                                                  ٍ 

 هخالفت هَرد 656                                                      

 

ثِ دلیل لشاسگیشی دس سٍػتبی هـوَل عشح ّبدی ًیض  115تؼییي حشین ویفی جْت  ّوچٌیي

 اًجبم دزیشفتِ اػت.حشین ویفی سٍدخبًِ ّب، 
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اص وـَس طادي جْت ثْجَد ٍضؼیت تبالة اًضلی ٍ   Jicaّوىبسی هؼتوش ثب تین هغبلؼبتی  -7

 ؿبهل اًضلی تبالة هحیغی صیؼت هذیشیت دشٍطُالصم ثِ روش اػت  سٍدخبًِ ّبی هٌتْی ثِ آى

ی ثبؿذ ه ن، اوَتَسیؼآهَصؽ، دبیؾ، فبضالة ،صثبلِ، آثخیض هذیشیت وویتِ :تخللی وبسگشٍُ 6

 .اػتوِ ؿشوت ػْبهی آة هٌغمِ ای گیالى دس وویتِ هذیشیت آثخیض ػضَ 
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  اػتبًی وبسگشٍّْبیٍ ( ػبصهبًی دسٍى ٍ ػبصهبًی فشا) تخللی ّبی ًـؼت جلؼبت، دس حضَس -8

 اًضلی تبالة هذیشیت وویتِ جلؼبت دس ؿشوت (هغبلؼبتی تین Jica طادي وـَس اص      )هَسد 30 

 هَسد 4 دبیذاس تَػؼِ ٍ صیؼت هحیظ آهبیؾ، وبسگشٍُ جلؼبت دس ؿشوت 

 هَسد  103   وٌٌذُ آلَدُ وبسخبًجبت ٍ كٌبیغ ثبصدیذ ٍ ؿٌبػبیی 

 هَسد 4  اػتبى ػشصهیي آهبیؾ هغبلؼبت وبسگشٍُ جلؼبت دس ؿشوت 

 هَسد 2 صّىـی ٍ آثیبسی وویتِ جلؼبت دس ؿشوت 

 هَسد 3 آة آلَدگی اص جلَگیشی ًبهِ آییي 5 هبدُ ریل وویؼیَى جلؼبت دس ؿشوت 

 هَسد 5 هحیغی صیؼت احشات اسصیبثی وبسگشٍُ جلؼبت دس ؿشوت 

 وبسثشیْبی ثشای هجَص كذٍس جْت( 8 هبدُ وبسگشٍُ) كٌبیغ اػتمشاس ثِ هشثَط جلؼبت دس ؿشوت 

 هَسد 6  هختلف

 هَسد  4   اػتبى دؼوبًذ هذیشیت وبسگشٍُ جلؼبت دس ؿشوت 

 هَسد 2 ؿیویبیی وَدّبی ٍ ّب وؾ آفت ػَاسم تخللی وویتِ جلؼِ دس ؿشوت 

 هحیظ ثْذاؿت جْبًی سٍص ّوبیؾ دس ؿشوت  

 آة هٌبثغ ویفی حشین دس اساضی وبسثشی تؼییي دػتَسالؼول»  اًذیـی ّن جلؼِ دس ؿشوت» 

 آة هٌبثغ هذیشیت ؿشوت

 هَسد 36    اػتبًذاسد تذٍیي وویؼیَى جلؼبت دس ؿشوت 

 آؿبهیذًی آة ایوٌی ثشًبهِ جلؼبت دس ؿشوت (WSP )هَسد 10 سؿت ؿْش 

 هَسد 12(   گیالى اػتبًذاسی) اًضلی تبالة احیبی وبسگشٍُ جلؼبت دس ؿشوت 

  ٍُهَسد 4«  سٍؽ ّبی هجبسصُ ثب گیبُ هْبجن ػٌجل آثی»ؿشوت دس جلؼبت وبسگش 

  هَسد 4«    دشٍسؽ هبّی دس لفغ دس هخضى ػذ ػفیذسٍد»ؿشوت دس جلؼبت 
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   هَسد  2«   دشٍطُ هذیشیت چٌذ هٌظَسُ جٌگل ّبی ّیشوبًی »ؿشوت دس جلؼبت 

 ؿشوت دس ثیؼت ٍ یىویي ّوبیؾ اسائِ دػتبٍسدّبی دظٍّـی ؿشوت هذیشیت هٌبثغ آة ایشاى 

 

 ج( بخص آهوزش و فرهنگ سازي در خصوظ حفاظت از کیفیت هنابع آب

آة هی ثبؿذ وِ ثبیذ اثتذا دس گشٍّْبی ّذف آهَصؽ سوي اػبػی استمبء فشٌّگ حفبظت اص ویفیت هٌبثغ 

جْت تغییش سفتبس ٍ اػتفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثغ آة، ًْبدیٌِ گشدد. ػالهت افشاد استجبط ًضدیىی ثب ػالهت 

هحیظ داؿتِ ٍ اص آًجبیی وِ آة اص اكلی تشیي ػبهل اًتمبل ٍ ثشٍص ثیوبسیْب هی ثبؿذ، حفبظت ویفی اص 

. دس ایي ساػتب ؿشوت آة هٌغمِ ای گیالى جْت افضایؾ آگبّیْبی هٌبثغ آة ثؼیبس حبیض اّویت اػت

 ػوَهی الذاهبت صیش سا كَست دادُ اػت:

 

 دس سٍدخبًِ ّب ٍ هخبصى  یفیو ؾیدب ضاتیتجْ يیذتشیثب جذ ییآؿٌب یوبسگبُ آهَصؿ یثشگضاس

 (94جْـتیػذّب )اسد

 تیشیؿشوت هذ يیاػتبى ٍ ّوچٌ  یدس جلؼبت تخلل یاًضل یالولل يیوتبثچِ تبالة ث غیتَص 

 (94)خشداد شاىیهٌبثغ آة ا

 (94عشح داًبة )خشداد یآحبس داًؾ آهَص یٍ داٍس یثشسػ 

 لغبیت  خشداداص  ) الىیدؼوبًذ ثب اداسُ ول اػتبًذاسد گ تیشیوتبة ٍاطُ ًبهِ هذ تذٍیيدس  یّوىبس

 (94اػفٌذ 
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 دس هلشف  ییآة دس اػتبى ثِ هٌبػجت ّفتِ كشفِ جَ یچبلؾ ّب یًـؼت تخلل یثشگضاس

 (94 شهبُیآة ) ت

 

 

 یسػبً یًؼخِ ثشٍؿَس جْت آگبّ 3000 غیتَص 
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 207 ؼتیص ظیهح تیشیهذ یالولل يیاػتبًذاسد ث تِیوو یـٌْبدید یدشٍدَصال ّب یثشسػTC/ 

          

 (94آة ؿشة دس ؿْشػتبى سٍدثبس )هشداد  یوٌیثشًبهِ ا یوبسگبُ آهَصؿ یثشگضاس 

 یشیدس هلشف آة ٍ جلَگ ییكشفِ جَ» داًؾ آهَصاى ثب هَضَع  یثشا یهؼبثمِ ًمبؿ یثشگضاس 

 (94َسی)ؿْش« آى یاص آلَدگ
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 ػذ هخضًی ػذ دـت آة تجخیش ٍ اتالف وبّؾ ساّىبسّبی» تخللی ًـؼت ثشگضاسی 

 (94هْش) «ػفیذسٍد

 

 یوَدن ثب ّوىبس یثِ هٌبػجت ّفتِ هل ؼتیص ظیوَدن، آة ٍ هح یآهَصؿ ؾیّوب یثشگضاس 

 (94وَدوبى )هْش یوبًَى دشٍسؽ فىش
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  (94ًؼخِ وتبثچِ ٍ ثشٍؿَس ثِ هٌبػجت ّفتِ دظٍّؾ ) آرس 1000تَصیغ 

  تـىیل وبسگشٍُ چبح وتبة آهَصؿی وَدوبى دس خلَف هفبّین حفبظت ووی ٍ ویفی هٌبثغ

 (94آة ) ثْوي 

 (94تبالثْب ) ثْوي  یثِ هٌبػجت سٍص جْبً یاًضل یالولل يیوتبثچِ تبالة ث غیتَص 

 

 

  ثشگضاسی ػخٌشاًی ػلوی دس ّوبیؾ داًـگبُ گیالى ثِ هٌبػجت ّفتِ هٌبثغ عجیؼی تحت ػٌَاى

 (94)اػفٌذ«  هذیشیت حَضِ ّبی آثخیض دس وـَس طادي»
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 برناهه هاي آتی ) هیاى هذت و بلنذ هذت(

 سفغ ساّىبسّبی اسایِ گَّشسٍد، ٍ صسجَة ّبی سٍدخبًِ احیبی هغبلؼِ دشٍطُ تْیِ ؿشح خذهبت 

سٍدخبًِ ّب آهبدُ ؿذُ اػت. دس كَست تخلیق اػتجبسات  خَددبالیی تَاى افضایؾ ٍ آلَدگی

 الذام ثِ اًتخبة هـبٍس  هی گشدد. 95هَسد ًیبص دس ػبل 

 ُّبی ٍآالیٌذُ یشصهیٌیص ٍ ػغحی ّبی آة ویفیت دبیؾ ؿجىِ عشاحی ٍ هغبلؼِ ّبی دشٍط 

 هـبٍس اًتخبة هشحلِ دس 95 ٍ 94 ػبلْبی ثشای وشگبًشٍد ٍ سٍدخبى لٌگشٍد ّبی سٍدخبًِ حَصُ

 .داسد لشاس

 دیـٌْبدی خذهبت ؿشح صیشصهیٌی، آة هٌبثغ ویفی حشین تؼییي هغبلؼبت اًجبم دس خلَف ٍ 

 اػالم ؿذُ صهبًجٌذی ثلَست تَػؼِ ؿـن دٌجؼبلِ ثشًبهِ دس اجشا جْت ًیبص هَسد اػتجبسات

 .گشدیذ

 ُدیگیشی جْت خشیذ یه دػتگب CTD ٍ ػذ دبیبة دس الیي آى ویفی دبیؾ ایؼتگبُ یه ًلت 

 .اػت الذام دػت دس( ؿْشثیجبس) ثْجت الِ آیت هخضًی

 ػبل وبس دػتَس دس( ؿْشثیجبس) ثْجت الِ آیت ػذ ثشای آة ویفی دبیؾ لیؼت چه تىویل 

 . داسد لشاس 1395

  ٍ ایؼتگبُ(2وبلیجشاػیَى تجْیضات دبیؾ ویفی آى الیي سٍدخبًِ ػفیذسٍد )تؼویش  

 چبح هجوَػِ وتبثچِ ّبی تبالة ّبی گیالى 

 چبح وتبة هجوَػِ تبالثْبی ثیي الوللی اػتبى گیالى 

  اخز اػتبًذاسد هذیشیت هحیظ صیؼتISO14000 

 



 محیط زیست و کیفیت منابع آبدفتر                  شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن       

 

23 

 

 نتیجه گیري و پیطنهادات:

 ّب ، هؼتؼذ دزیشؽ اًَاع آلَدگیی ػشیغگیالى ثِ دلیل دػتشػدس خبتوِ ًظش ثِ ایٌىِ هٌبثغ آثی اػتبى 

. ثٌبثشایي هغبلؼِ ٍ دیـگیشی اص آلَدگی هی ؿَدثیوبسیْبی گًَبگَى اص عشیك آة هَجت ؿیَع لزا  ،ثَدُ

 د. دس ایي ساػتب دیـٌْبدات ریلگشدهٌبثغ آة یىی اص اسوبى اكلی ػالهت ٍ ثْذاؿت جبهؼِ هحؼَة هی 

 :ؿَدآة اػتبى اػالم هی  هٌبثغ ویفیت اص حفبظت هٌظَس ثِ

 

 :ّای پرٍشُ جْت هالی هٌاتع ٍ اعتثار تاهیي

 آًْا خَدپاالیی ظرفیت تعییي ٍ استاى ّای رٍدخاًِ کیفی تررسی -6

 استاى آب هٌاتع کیفی تٌذی پٌِْ ّای ًقطِ تْیِ -2

 گیری اًذازُ جْت آًْا ًگْذاری ٍ online پایص دستگاّْای ٍ تجْیسات ًصة -3

  استاى ّای رٍدخاًِ کل آب کیفی پاراهترّای

   سفیذرٍد سذ هخسى ٍ رٍدخاًِ درonline   پایص دستگاّْای  تکویل -4

 رٍدخاًِ هجاٍر در آالیٌذُ کاًًَْای ًقطِ تْیِ ٍ آالیٌذُ صٌایع پایص ٍ ضٌاسایی -5

 آهَزضی، ّای فیلن تْیِ ٍ ترٍضَر کتاب، چاج  ضاهل رساًی آگاّی ّای فعالیت اًجام -6

 آب هٌاتع از کیفی حفاظت زهیٌِ در...  ٍ اًیویطي

 دّیاراى ٍ رٍستاییاى ٍیصُ آب هٌاتع کیفی حفاظت آهَزش پرٍشُ اجرای -7
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