سٚضٟای ساد ٜتشای واٞص خساست خطىی  ٚخطىساِی (وٓ آتی)
 - 1حشوت تذسیجی ت ٝسٕت سیستٓ ٞای وٓ خان ٚسصی  ٚتی خان ٚسصی
 - 2جایٍضیٙی سٚش ٞای واضت ٘طایی ت ٝجای تزس واسی تٙٔ ٝظٛس واٞص دٚس ٜسضذ دس ٔحصٛالت جاِیضی
 - 3استفاد ٜاص سیستٓ ٞای ٛٞضٕٙذ وٙتشَ ضشایط ٔحیطی دس ٔحیط ٞای تست ٝوطاٚسصی
 - 4استفادٔ ٜجذد اص آب ٞای ٞشص تشای آتیاسی ٔجذد
 - 5پخص سیالب جٟت تغزی ٝسفشٞ ٜای صیش صٔیٙی  ٚرخیش ٜساصی سٚاٖ آب ٞای فصّی ،احذاث ٌٛساب  ،رخیشٜ
ساصی آب لٛٙات ،ا٘جاْ ػّٕیات آتخیض داسی  ٚآتخٛا٘ذاسی
 - 6تشٚیج سٚش ٞای وٓ آتیاسی ( وطت د ٚسدیف دس سٚی یه پطت ،ٝآتیاسی یه دس ٔیاٖ فاسٞٚا ،وطت دسٖٚ
جٛی ،وطت صیش پالستیه ،جایٍضیٙی وطت جٛی  ٚپطت ٝتجای وشتی
ٔ - 7شٔت ضثىٞ ٝای آتیاسی  ٚتٛسؼ ٝضثىٞ ٝای ا٘تماَ آب تا ِِٝٛ
 - 8تشٚیج آتیاسی دس ساػات خٙه ( ضثا٘ ،ٝصثحٍاٞی ٚ،ػصش ٌاٞی)
 - 9استفاد ٜاص وٛدٞای دأی  ،وٕپٛست ٞای ضٟشی ٚ ،سٔی وٕپٛست ٞا جٟت تٟثٛد تغزیٌ ٝیاٞی  ٚحفظ
سطٛتت خان
- 10وٙتشَ تٛٔ ٝلغ ػّف ٞای ٞشص  ،آفات  ٚتیٕاسیٟا
- 11استفاد ٜاص ٔاِچ ٞا  ،ضخٓ سطحی  ٚسّ ٝضىٙی  ،پٛضا٘ذٖ صٔیٗ اص تشي ٚوّص  ٚتمایای ٌیاٞی ٚایجاد
تادضىٗ ٞای ص٘ذ( ٜدسخت) جٟت واٞص سشػت  ٚضذت تاد ٞای ٌشْ تاتستاٖ  ٚواٞص تثخیش
ٌ- 12ستشش وطت ٌیاٞاٖ تا ٘یاص آتی وٓ ،استفاد ٜاص تزٚس ٔمأٚ ْٚتحُٕ ت ٝخطىی  ٚضٛسی ،سشٔا  ٚتٙص ٞای
وٓ آتی
- 13تٟثٛد ٔذیشیت تمایای ٌیاٞی ( خشد وشدٖ تمایای ٌیاٞی ،جٌّٛیشی اص سٛصا٘ذٖ وا ٚ ٜوّص)
ٔ- 14ؼشفی اسلاْ ٔتٛسط  ٚصٚد سس  ،تٟثٛد سٚش ٞای واضت
- 15استفاد ٜاص ٔٛاد جارت ٝاِشطٛت ٚ ٝتٟشٌ ٜیشی اص ٔٛاد ضیٕیایی ٔٙاسة جٟت واٞص تثخیش  ٚتؼشق
- 16تشٚیج فش ًٙٞاستفاد ٜتٟی ٝٙاص آب دس ضشایط وطاٚسصی  ،صٙؼت  ٚضشب
- 17ا٘تخاب اٍِٛی وطت تش اساس ٔٙاتغ آتی ،واضت ٌیاٞاٖ ٔتٛٙع ٙٔ ٚاسثی ت ٝجای ته وطتی دائٕی ٚ
تخصیص ٔٙاسة صٔیٗ  ٚآب
- 18ػادت دادٖ ٌیا ٜتا ضشایط وٓ آتی ( ٌٛضٕاِی)
- 19استفاد ٜاص دستٍاٞ ٜای آب ضیشٖ وٗ

- 20تٙظیٓ ٔمذاس جشیاٖ آب ٚسٚدی تٔ ٝضسػ ٝتا احذاث استخشی تا سطح وٓ  ٚػٕك صیاد جٟت واٞص تثخیش ،وٓ
تٛدٖ ٔساحت وشتٟا ٚتٙظیٓ سشػت حشوت آب دس خان ٞای سثه ٚسٍٙیٗ
ٔ- 21ذیشیت ٔصشف وٛدٞای ضیٕیایی دس ضشایط خطىی  ٚخطىساِی
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