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  چكيده

 كيلـومتري   3 كيلـومتري شـرق مـشهد و در فاصـله ي             125محل سد مخزني شوريجه در بخش انتهايي جنوب شرق رودخانه كشف رود، در              
نالود در شرق شهر قوچان سرچشمه گرفته و پـس از  رودخانه كشف رود از ارتفاعات هزارمسجد و بي. روستاي بغبغو در نظر گرفته شده است  

عبور از دشت آبرفتي مشهد به سوي شرق جريان پيدا نموده و بعد از سد شوريجه در محل پل خاتون به رودخانه مرزي هريرود پيوسته و در                           
ي، آب شرب و تأمين آب مـورد  هدف اصلي از احداث سد مخزني شوريجه، تأمين آب اراضي كشاورز. نهايت به صحراي قره قوم مي پيوندد   

در ايـن تحقيـق عوامـل مـوثر در آلـودگي آب رودخانـه كـشف رود و اثـرات                                 . نياز جهت اجرا و بهره برداري از تأسيسات شيالتي مي باشد          
 رود و همچنـين     پساب هاي خانگي روستاها و جوامع شهري در حاشيه اين         . زيست محيطي آن بر سد شوريجه مورد بررسي قرار گرفته است          

. پساب هاي ناشي از تصفيه خانه ها و كارگاه هاي صنعتي و كشاورزي در اثر انتقال به كشف رود از عوامل مهـم در آلـودگي آب مـي باشـد                              
كنترل منابع آب در باالدست مخزن و نيز در باالدست رودخانه كشف رود در بهره برداري صحيح از طرح ايجاد سد شـوريجه حـائز اهميـت                            

  . باشدمي 
  سد شوريجه، كشف رود، آلودگي،  پساب: واژگان كليدي

  
  مقدمه

امروزه با توجه به قوانين زيست محيطي و مسائلي كه در ارتباط با آلودگي و كيفيت منابع آب بوجود آمده است، لزوم توجه به كيفيـت منـابع                            
ــرده اســـت  ــدا كـ ــادي پيـ ــر عوامـــل مختلـــف  .آب اهميـــت زيـ ــاني اســـت                                  آلـــودگي آب هـــاي ســـطحي در اثـ يـــك مـــسأله جهـ

(Sharma and Al-Busaidi,2001; Smith 2001; jones 1993)      بويژه موضوع طرح هاي توسـعه منـابع آب كـه محـور اصـلي آن 
وريجه در صورتي مي تواند     طرح احداث سد ش   . تأمين آب مطمئن و با كيفيت مطلوب براي انواع مصارف مي باشد، بسيار حياتي و مهم است                

در واقـع موفقيـت طـرح زمـاني         . با موفقيت قرين باشد كه يكي از اهداف خود را بر مبناي حفظ و حمايت مستمر از كيفيت آب تنظيم نمايد                    
فـظ  بـديهي اسـت ح    . امكان پذير مي گردد كه وضعيت كيفيت آب از هنگام  ذخيره سازي تا مصرف نهايي در حد قابل قبول نگهداري شـود                      

 (Monitoring Network)شرايط كيفي مطلوب آب و اجتناب از آلودگي ها، مستلزم تهيه يك برنامه پـايش يـا ايجـاد يـك شـبكه پـايش       
برنامه ايجاد يك شبكه پايش كيفي آب در طرح كشف رود  مي بايستي . كيفيت منابع آب براي مديريت ساخت و بهره برداري از سد مي باشد

  . ساخت آماده گرديده و در دوران بهره برداري سد بطور مستمر تداوم داشته باشدقبل از شروع عمليات 
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  موقعيت و اهداف احداث سد مخزني شوريجه
محل پيشنهادي براي احداث سد بر روي اين        . سد مخزني شوريجه بر روي رودخانه كشف رود در دست مطالعه است           

 كيلـومتري روسـتاي بغبغـو و در مختـصات جهـاني             3در   كيلومتري جنوب شرقي مـشهد،       125رودخانه در فاصله ي     
x=294574 و y= 3988609كيلومتري در جـاده  130دسترسي به محل سد از طريق پيمودن مسافت .   واقع شده است 

) 1(  كيلومتر در جاده خاكي معدن آق در بند امكان پذير مي باشد شـكل              12 صالح آباد و طي مسافت       –آسفالته مشهد   
  .ايي و راه هاي دسترسي به محل پروژه را نشان مي دهدموقعيت جغرافي

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت جغرافيايي وراه هاي دسترسي به محل سد شوريجه ) 1شكل 
  

جلوگيري از خسارت  ناشي از وقوع سيالب هاي بزرگ بر اراضي و مستحدثات حاشيه رودخانـه،             اهداف اصلي طرح    
 آب كنترل شده در فصول و سال هاي كـم بـاران، اسـتفاده جهـت مـصارف                   توسعه ي كشاورزي و استفاده به موقع از       

حوضه آبريز رودخانه كـشف رود      . شرب در صورت نياز، پرورش ماهي و حفظ و بهينه سازي محيط زيست مي باشد              
     ميلـي متـر در مركـز اسـتان خراسـان رضـوي و در                        210 كيلومترمربع ومتوسـط بارنـدگي سـاليانه         15650با مساحت   

رودخانه كشف رود از ارتفاعات هزارمسجد و بينـالود در شـرق شهرسـتان قوچـان                . شمال شرق ايران واقع شده است     
سرچشمه گرفته و پس از عبور از دشت آبرفتي مشهد به سوي شـرق جريـان پيـدا كـرده و در محـل پـل خـاتون، در                             

طـول كلـي رودخانـه كـشف رود از          . ه هريرود مي پيونـدد    پايين دست سد دوستي و مرز كشور تركمنستان به رودخان         
 كيلومتر مي باشد كه در سال هاي اخير تعدادي سد از جملـه سـدهاي كـارده،                  285سرچشمه تا محل پل خاتون برابر       

طرق، چالي دره و چند سد كوچك ديگر بر روي سرشاخه هاي اين رودخانـه سـاخته شـده و تعـدادي نيـز در حـال                           
)         انتهـاي حوضـه   (معذالك بر روي تعدادي از سرشاخه ها بويژه سرشـاخه هـاي شـرقي               . مي باشد ساخت و يا مطالعه     

 ميليـون متـر مكعـب    40آورد ساليانه رودخانـه معـادل   . به جز سد شوريجه سدي ساخته نشده و يا مطالعه نشده است   
  . برآورد گرديده كه عمدتاً حاصل جريان سيالبي است
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  فولوژي حوضه آبريز كشف رودروزمين شناسي عمومي و م
  

در زون هاي كپه داغ هزارمـسجد، زون   ) 2شكل  (از نظر زمين شناسي محدوده حوضه آبريز رودخانه كشف رود           
و زون ايران مركزي قرار گرفته كه هر زون خصوصيات زمين ريخت شناسي مخصوص بـه                ) البرز شرقي (بينالود  

) ناحيه جنـوب شـرقي حوضـه      (ار كوچكي از حوضه آبريز را       زون ايران مركزي محدوده بسي    . خود را دارا است   
 جنـوب شـرقي در اثـر آخـرين فازهـاي                  –زون هزارمسجد كپه داغ با روند كلي شـمال غربـي   . شامل مي شود 

مورفولوژي اين زون جوان بـوده و       . چين خوردگي آلپ و فرسايش پيامد آن سيماي فعلي را به خود گرفته است             
تاقديس ها، ارتفاعات و كوه هـا را مـي سـازد و             .  رابطه مستقيم با ساختارهاي زمين شناسي دارد       توپوگرافي آن 

بطور كلي به علت تأثير توام عوامل زمين سـاختي  . ناوديس ها اغلب دشت هاي ميان كوهي را تشكيل داده است 
از و صـخره اي      و فرسايشي، سازندهاي كربناتي و سخت مثل مزدوران اصلي تـرين واحـدهاي سـنگي سيماسـ                

حوضه كپه داغ هستند و سازندهايي مانند سنگانه كه از واحدهاي سنگي نرم تشكيل شـده انـد عمومـاً دره هـا،                       
ــه را مــي ســازند   ــاع و پــست منطق ــواحي كــم ارتف ــد                          . دشــت هــاي كوچــك و ن ــا رون ــز ب ــالود ني زون بين

ايـن زون   . ان و خرده قاره ايران مركزي محـاط شـده اسـت             جنوب شرق بين پليت مستحكم تور       –شمال غرب   
  . بخشي از البرز را شامل مي شود كه از نظر زمين شناسي اختصاصات ويژه اي دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محدوده حوضه آبريز رودخانه كشف رود ) 2شكل 
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  فيزيوگرافي و وضعيت هيدرولوژي حوضه آبريز كشف رود
  

مي باشد كه از سمت شـمال   يك حوضه كشيده 50/1 فيزيوگرافي با ضريب گراوليوس حوضه آبريز كشف رود از نظر     
و شمال شرق به رشته كوه هاي هزارمسجد و كپه داغ، از طرف جنوب و جنوب غرب به رشته كـوه بينـالود از طـرف                          

رين ارتفـاع   كمت). 2شكل  (غرب به حوضه آبريز رودخانه اترك و از طرف شرق به رودخانه هريرود محدود مي گردد                 
و بلندترين نقطه ارتفاعي حوضه آبريز در ارتفاعات         متر   390برابر با   حوضه آبريز، در ساختگاه پيشنهادي سد شوريجه        

رودخانه كشف رود يكي    .   متر باالتر از سطح دريا مي باشد       3211 و همچنين در بينالود برابر       3040هزارمسجد و برابر    
براسـاس اطالعـات    . ان بوده كه داراي پتانسيل قابل توجه سـيالب  مـي باشـد             رودخانه هاي فصلي در استان خراس      از

 1382-83 تـا    1333-34موجود متوسط جريان انتقال يافته به مخزن سد شوريجه در دوره طوالني مدت از سـال آبـي                   
ي سـاالنه    ميليون مترمكعب در سال برآورد شده است كه در سال هاي مختلف، دوره آماري موردنظر آبده                5/40معادل  

 درصـد اسـت   6/133ضريب تغييرات ساالنه آبـدهي  .  ميليون مترمكعب تغيير مي نمايد 1/1 و حداقل    307بين حداكثر   
تغييـرات سـاالنه آبـدهي      ) 3(در نمودار شماره    . كه نشاندهنده ي تغييرات بسيار زياد آبدهي رودخانه كشف رود است          

  . آن ها نشان داده شده است ساله 5 و 3رودخانه همراه با ميانگين هاي متحرك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ساله و متوسط آبدهي ساالنه رودخانه كشف رود در محل سد شوريجه5 و 3تغييرات ميانگين متحرك ) 3شكل 
  
  

 اتفـاق افتـاده اسـت كـه         1344-45 تا سـال     1335-36باتوجه به نمودار مذكور طوالني ترين دوره خشكسالي از سال           
  .  ميليون مترمكعب برآورد گرديده است7/24ين دوره متوسط آبدهي ساالنه در ا
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  بررسي عوامل موثر در آلودگي آب سد شوريجه
  

يكي از عوامل اصلي در آلودگي آب رودخانه كشف رود پساب خانگي تعداد قابل مالحظه اي از روستاهايي واقـع در                     
ر نهايت به رودخانه تخليه شـده و  حاشيه رودخانه كشف رود است كه بدون رعايت هرگونه مالحظه زيست محيطي د    

موجب آلودگي شديد اين رودخانه مي گردد از ديگر عوامل بسيار مهم و قابل توجه آلودگي رودخانـه كـشف رود در                      
حوضه آبريز اين رودخانه، تأثيري است كه تخليه پساب هاي خانگي جوامع ساكن در شهر بزرگ مشهد بـر روي ايـن       

شف رود در بخشي از مسير خود در محدوده مركزي اين حوضه از حاشيه شـهر مـشهد           رودخانه دارد، زيرا رودخانه ك    
اگرچه پساب خانگي توليدي ساكنان . بعنوان يكي از بزرگترين شهرهاي كشور و مركز استان خراسان رضوي مي گذرد

 شـرق شـهر   در(و اولنـگ اسـدي   ) در غرب شـهر مـشهد  (شهر بزرگ مشهد در نهايت به تصفيه خانه هاي پركند آباد    
وضعيت تـصفيه كننـدگي     . منتقل مي گردد ولي پس از تصفيه در نهايت به رودخانه كشف رود تخليه مي گردد               ) مشهد

در تصفيه خانه هاي پركندآباد و اولنگ اسدي از جنبه هاي زيادي قابل توجـه مـي باشـد، اول آنكـه تـصفيه خانـه ي                           
ايش بار ورودي به تصفيه خانه و شوك ناشي از آن و ثانياً بدليل پركندآباد در بخش غربي محدوده مطالعاتي به دليل افز

 در  وقـدرت تـصفيه كننـدگي آن كـاهش يافتـه      در شرايط كنوني    ) الگون هوادهي (عدم كارآيي سيستم تصفيه كنندگي      
رود  پساب خروجي از اين تصفيه خانه داراي شرايط نامناسبي مي باشد، به طوريكه تخليه آن در رودخانه كشف                    نتيجه

اين در حالي است كه عليـرغم كيفيـت   . موجب آلودگي شديد اين رودخانه در پايين دست اين رودخانه گرديده  است  
  ، در )سيـستم بركـه تثبيـت     (مناسب پساب خروجي از تصفيه خانه اولنگ اسدي بدليل سيستم تصفيه كنندگي مناسـب               

.  خروجي در اين تصفيه خانه خواهيم بـود        BODزايش  پاره اي از موارد شاهد كاهش كيفيت پارامترهاي پساب نظير اف          
ل بسيار مهم آالينده رودخانه كشف رود در حوضه آبريز اين رودخانه مي توان به تأثيري كه ورود پساب هـاي                از عوام 

براساس  بررسي هاي انجام شده شهرك صنعتي طوس در بخـش    . صنعتي بر روي اين رودخانه مي گذارند اشاره نمود        
ايي و غيرشيميايي، پساب هر يـك از واحـدهاي   غربي مشهد با دارابودن تعداد قابل مالحظه اي از صنايع مختلف شيمي       

خود را بدون كمترين تصفيه كنندگي به شبكه فاضالب شهري مشهد تخليه نموده و در نهايت اين پساب ها به تـصفيه             
بدون شك ورود فاضالب هاي صنعتي به تصفيه خانه پركندآباد نه تنها در حد متعارف               . خانه پركندآباد تخليه مي گردد    

تصفيه خانه ها نمي باشد بلكه منجر به كاهش قدرت تصفيه كنندگي ايـن تـصفيه خانـه گرديـده و كيفيـت                  تصفيه اين   
در محدوده تصفيه خانه اولنگ اسدي به شيوه ديگـري         . پساب خروجي از آن را در حد قابل مالحظه اي تنزل مي دهد            

ه صنعتي در بخش شـرقي مـشهد اجـازه          از آنجائيكه هيچ گون   . آالينده هاي صنعتي وارد رودخانه كشف رود مي گردد        
تخليه فاضالب هاي صنعتي به شبكه منتهي به تصفيه خانه اولنگ اسدي را ندارد، صنايع مختلف از طريـق تانكرهـاي                     
لجن كش، پساب هايي صنعتي را به داخل رودخانه كشف رود و در پائين دست تصفيه خانه اولنگ اسدي تخليه مـي                       

ه اثرات بسيار منفي بر كيفيت آب رودخانه  كشف رود گذاشته و ممكن است اين اثر                 بدون شك اين روش تخلي    . نمايد
  . تا مسافت زيادي در پائين دست تصفيه خانه ادامه يابد

مي توان به   . از ديگر منابع آالينده در مسير رودخانه كشف رود كه نقش قابل مالحظه اي در آلودگي اين رودخانه دارد                  
بازديـدهاي بـه عمـل آمـده از محـدوده مطالعـاتي،       .  معدني حاشيه اين رودخانه اشاره نمود     كارگاه هاي برداشت منابع   

نشان دهنده آن است كه تعداد قابل )  سرخس– جاده مشهد    17كيلومتر  ( سرخس   –باالخص در حاشيه ي جاده مشهد       
 شـركت              مالحظه اي از اين كارگاه هـا نظيـر شـركت شـن شـويي و سـنگ شـويي آزاد، شـركت شـن شـسته تنگـل،                          
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شن شويي نيرو توان، شركت توليدي دانه بتن و سيمان، شركت شن شـويي راه ابريـشم و شـركت الترانـگ بـا عمـده                    
فعاليت برداشت شن و ماسه رودخانه اي و شستشوي آن در حاشيه رودخانه كشف رود و يا سرشاخه هاي آن پراكنده                     

ه كمترين مالحظات زيست محيطي در آن ها بكار گرفتـه شـده و غالـب                 فعاليت اين كارگاه ها باتوجه به آنك      . شده اند 
آن ها فاقد سيستم حوضچه ترسيب كارآمد مي باشند كه در نهايت منجر به افزايش شديد امالح رودخانـه كـشف رود                    

بع آالينـده   عالوه بر موارد فوق الذكر از ديگر منـا        . شده و نقش قابل مالحظه اي در آلودگي اين رودخانه برعهده دارند           
رودخانه كشف رود مي توان به آلودگي ناشي از ورود پساب هاي كشاورزي شامل مازاد سموم و كودهاي شيميايي به                    

اين پساب ها باتوجه به توسعه اراضي كشاورزي و باغي قابل مالحظـه در حاشـيه رودخانـه                  . اين رودخانه اشاره نمود   
از ديگر عوامل آلوده كننده رودخانه كشف رود مي تـوان بـه       . دارندكشف رود، نقش ويژه اي در آلودگي اين رودخانه          

افزايش فرسايش در سطح حوضه آبريز اين رودخانه اشاره نمود كه باعث ايجاد گل آلـودگي و افـزايش كـدورت آب                      
جريان هاي سطحي معموالً توام با فرسايش و حمل رسوبات بوده و احداث سد سـبب                . رودخانه كشف رود مي گردد    

با نظر به تغييرات شديد آبدهي در رودخانه        . اشته شدن رسوبات حمل شده و ته نشست آنها در مخزن سد مي گردد             انب
 ميليـون   51 هـزار مترمكعـب تـا        1350كشف رود ضريب تغييرات رسوب ورودي به مخزن باال بـوده و سـاالنه بـين                 

 خودپااليي رودخانه كـاهش يافتـه كـه ايـن           با باالرفتن بار معلق رودخانه عمل     : مترمكعب رسوب وارد سد خواهد شد     
باتوجه به ماهيت ساختمان سد شوريجه، پيش بيني مـي گـردد            . فرايند باعث افت شديد كيفيت آب رودخانه مي گردد        

كيفيت و كميت آب رودخانه كشف رود در اثر عواملي از قبيـل افـزايش بـار رسـوبي رودخانـه كـشف رود در حـين                      
 خاستگاه سد و تأسيسات وابسته به آن، افزايش ورود آالينده هاي خانگي و صنعتي به            عمليات خاكبرداري و خاكريزي   

داخل منابع آب هاي سطحي، استفاده از منابع قرضه و تأثيري كه اين منابع به دليل نزديكي به منابع آب هـاي سـطحي                        
ـ       . منطقه دارد، دست خوش تغييرات اساسي شود       رات منفـي بـر روي كميـت و      براين اساس تمامي موارد فوق الذكر، اث

اگر غلظت مواد آالينـده در حـد متناسـب بـا حجـم آب          . باالخص كيفيت رودخانه كشف رود برجاي خواهد گذاشت       
رودخانه باشد، رودخانه باسرعت و دبي زياد خود قدرت خودپاالئي داشته و تا حدود زيادي از آثار اين مـواد آالينـده                      

جاد مخزن، رودخانه در محدوده مخزن و پائين دست، سرعت و دبـي خـود را                مي كاهد ولي در نتيجه احداث سد و اي        
در اثر انباشت   . تا حدود زيادي از دست داده در نتيجه قدرت خودپاالئي آن نيز تا حد قابل توجهي از بين خواهد رفت                   

 مي آيـد، چراكـه در       مواد آالينده در كف مخزن و رودخانه، در نتيجه فعاليت باكتري هاي بي هوازي، كيفيت آب پايين                
اعماق درياچه كه در معرض اليه بندي حرارتي و غلظتي قـرار دارد، تجزيـه مـواد آلـي در شـرايط غيرهـوازي انجـام                                     

مقدار اكسيژن محلول به صفر نزديك شده و به جاي آن گاز هيدروژن سولفور، متان و آمونياك در ايـن اليـه                      . مي شود 
اين حالت كيفيت و ظرفيت خودپاالئي درياچه كاهش يافته و شرايط براي فراينـد مغـذي       در  . به حداكثر خود مي رسد    

  . شدن آب درياچه فراهم مي گردد
بررسـي  . رودخانه كشف رود به علت عبور از تشكيالت تبخيري از رودخانه هاي لب شور كشور محسوب مي گـردد                  

نشان مي دهد كـه     ) 1350-83(بند در طول دوره آماري      نتايج آناليز شيميايي آب رودخانه كشف رود و ايستگاه آق در            
 10286 تا 728 بين TDSمهمترين ويژگي كيفيت شيميايي آب رودخانه كشف رود باال بودن غلظت مجموع امالح آب 

كيفيـت  ). 1جـدول   ( ميلي گرم در ليتـر متغيـر بـوده اسـت             2814 تا   374ميلي گرم در ليتر و غلظت يون سولفات بين          
ودخانه كشف رود در شرايط طبيعي باتوجه به تغييرات شديد فصلي و ساليانه امكـان اسـتفاده از منـابع                    شيميايي آب ر  
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آب اين رودخانه را تنها در ماه هايي از سال كه آب رودخانه داراي كيفيت مناسب براي كشاورزي مـي باشـد محـدود              
  . مي نمايد

   
  )1350-83دوره آماري (ند شرايط طبيعي رودخانه در محل ايستگاه آق در ب) 1جدول 

  
  
  
  
  
  

) سـاله 54آمار( ميليون مترمكعب    4/64متوسط بلندمدت آبدهي رودخانه كشف رود در محل ايستگاه آق در بند برابر با               
 در همين ايستگاه 1350-83مي باشد كه با توجه به مدت متوسط وزني مجموع امالح محلول رودخانه در دوره آماري          

نمودار تغييـرات متوسـط آبـدهي       .  هزارتن بار نمك در ايستگاه فوق خواهد بود        127ساليانه  )  ميلي گرم در ليتر    1971(
همـانطور كـه در شـكل       .  نشان داده شـده اسـت      4ماهانه ي رودخانه كشف رود در محل ايستگاه آق در بند در شكل              

  . ور ماه مي باشدمشاهده مي شود بيشترين مقدار آبدهي در ارديبهشت ماه و كمترين مقدار آبدهي در شهري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تغييرات متوسط آبدهي ماهانه ي رودخانه كشف رود در محل ايستگاه آق در بند ) 4شكل 
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  نتيجه گيري 
يكي از رودخانه هاي فصلي در استان خراسان بوده كه داراي پتانسيل قابل             در شمال شرق ايران      رودخانه كشف رود     -

عوامل متعددي در   . د شوريجه در بخش شرقي و انتهايي اين رودخانه قرار دارد          محل پيشنهادي س  . استتوجه سيالب   
پساب هاي خانگي تعداد قابل مالحظه اي از روستاها وشهرهاي واقع           . آلودگي آب رودخانه كشف رود موثر مي باشد       

  . ددر حاشيه رودخانه كشف رود به رودخانه تخليه شده و موجب آلودگي شديد آب اين رودخانه مي گرد
يكي ديگر از عوامل موثر در آلودگي اين رودخانه پساب هاي صنعتي توليد شده در شهرك صـنعتي طـوس در بخـش                    

پساب هاي تعداد زيادي از صنايع مختلف شيميايي و غيرشيميايي به تـصفيه خانـه پركنـدآباد و                  . غربي مشهد مي باشد   
ينده در مسير رودخانه كشف رود كارگاه هاي برداشت         از جمله منابع آال   . سپس به رودخانه كشف رود تخليه مي گردد       

  .  سرخس است–مواد معدني در حاشيه جاده مشهد 
 از ديگر منابع آالينده مي توان آلودگي ناشي از ورود پساب هاي كشاورزي شامل مازاد سموم و كودهاي شيميايي به                   -

  .اين رودخانه را نام برد
بررسي . الت تبخيري از رودخانه هاي لب شور كشور محسوب مي گردد           رودخانه كشف رود به علت عبور از تشكي        -

 ميلـي گـرم     10286 تا   728 بين   TDSنتايج آناليز شيميايي آب رودخانه كشف رود باال بودن غلظت مجموع امالح آب              
  . ميلي گرم در ليتر را نشان مي دهد2814 تا 374در ليتر و غلظت يون سولفات بين 

  تشكر و قدرداني
يله از كميته تحقيقات شركت سـهامي آب منطقـه اي خراسـان رضـوي بـه جهـت در اختيـار         بدينويس

  .قراردادن اطالعات موجود تشكر و قدرداني مي گردد
  منابع فارسي

 مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث سد        - 1385شركت مهندسين مشاور خزرآب      -
  .  مخزني شوريجه، جلد دوم

 مطالعات ارزيابي زيست محيطـي طـرح جـايگزيني          -1384شركت مهندسين مشاور خزرآب      -
 .پساب تصفيه شده با منابع آب كشاورزي دشت مشهد
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