
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتنارمع يسدنهم-١٣ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتيكيلورديھ ياھ هزاس - نارمع يسدنهم-١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۴۵ - ١٣٩٧/٠۵/١۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
+٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نومزآ عونسرد عونسرد مان
 هرامش
مجرتمهدنسيونعبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-باتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح
.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٣١كفلاد١٣٨٧٢٠٠٨رفديش هللادبعباتك٨٠١٩يحيرشتيمازلا يصصخت٣٠٢۴يسدنهم يلاع تايضاير
 ماما هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يمشيربا ليلج -ينيسح دومحمباتك۵٩٣۵يحيرشتيمازلا يصصخت٣٠٣۶هتفرشيپ كيلورديھ

اضر
ءزج هب( ١١ ،١٠ ،٩ ،)۴-٣-٨ شخب لوا ات( ٨ ،٧ ياھ لصف١۴۶۴

 بيش اب اھرتسب رد يكيلورديھ شرپ ٣-٣-١١ شخب
 ياھ هچضوح ۵ -١١ شخب ،نآ ياھ شخب ريز و سوكعم
۶ -١١ شخب يانثتسا هب ،نآ ياھ شخب ريز و شمارآ

٣-٢-١٢ شخب ءزج هب( ١٢ و )نكش بيش ياھ زيرس
 ريغتم يمئاد ريغ ياهنايرج تالداعم لح ياهشور
 شور ۴-٢-١٢ شخب ،نآ ياھ شخب ريز و يجيردت
 و بيش ريثات ٢ -٢- ٣ -١٢ شخب يانثتسا هب ،تايصوصخ
 هعلاطم )جوم ود دروخرب ٣-٢-٣-١٢ شخب ،لاناك تمواقم
.دوش

 رتكد-يكار.س .ك روسفورپباتك٨۶٩۶يحيرشتيمازلا يصصخت٣٠٣٠دودحم ءازجا شور
سنويا.ر.ه

و ملع هاگشناد١٣٨۵٢٠٠۶هواك يلع رتكد
تعنص

.دوش هعلاطم ١٠ و ۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٧٣

 United states department ofباتك٨۴٩٨يحيرشتيمازلا يصصخت٣٠٣۶اھ هزاس يكيلورديھ يحارط
the interior

١٣۶۵١٩٨۶United states 
department 

of th

٢٨Chapter ٩ - Spillways Chapter ١٠ -Outlet work 
Chapter ١١ -Diversion during constructio

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيمازلا يصصخت٣٠٣٠يكاخ ياھدس
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠١۶رانيمس
 گنوتاربو ،گيتسرو لراک کنھباتك۶۶٣۶يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣۶بآ يسدنهم رد يددع ياھ شور

ارکسالالام
 يعاجش نسحدمحم
 اضريلع ،درف
يدورتشھروپرون

و ملع هاگشناد١٣٩٠٢٠١١
تعنص

.دوش هعلاطم ٨ و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۶١

 هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴نايميظع اضردمحاگنايچ ويتسا ،نمفاھ سوالكباتك٧٧٢٠يحيرشتيرايتخا يصصختبآ يسدنهم رد يددع ياھ شور
 يتعنص
ناهفصا

٨-۶ شخب لوا ات ۶ لصف و ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۶۴
.دوش هعلاطم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٢٠٢۴يكيلورديھ ياهلدم
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٣۶كيمانيد ورديھ
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٢۴ينتب ياھدس
 يسدنهم يسانش نيمز
هتفرشيپ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٢٠١۶

 لسار يا -ريب يپ دنانيدرفباتك۵٨٧١يحيرشتيناربج٣٠٣۶كيتاتسا
تسناج

١۵٢-٧۴ تاحفص(٣ ،)۶٩-١۶ تاحفص (٢ ياھ لصف٢٨٩۶ناركفتم١٣٩٢٢٠١٣يتسوپ مارهب
 تاحفص(۵ ،)٢١۵-١۵٨ تاحفص(۴ ،)) ٢١-٣ شخبزجب(

۶ ،))١٢-۵ شخب ناياپ ات ٩-۵ ياهشخبزجب( ٢۴٩-٢٢٠
-٣۵۴ تاحفص(٧ ،)) ١٢-۶ شخبزجب( ٣۴٩ -٢٨۵ تاحفص(

-۴٧٢ تاحفص(٩ ،))١٠-٧ ناياپ ات٧-٧ ياهشخبزجب(٣٨٣
.دوش هعلاطم))لصف ياهتنا ات ٨-٩ شخبزجب (۴٩٧

 هب( ٣ ،٢ ،)١-٧ و ١-۶ ياھ شخب ءزج هب( ١ياھ لصف٢٣٨۶نازادرپون١٣٩٣٢٠١۴يراظتنا اضريلعيلياو نيماجنب،رتيرتسا ليالروتكيوباتك۶١٨١يحيرشتيناربج٣٠٣۶تالايس كيناكم
 زا نينچمھ و )٣-١٢ و ٣-٩ ،٣-٨ ،٣-٧ ياھ شخب ءزج
 ،اھ خلم رد موتنمم هلداعم دربراك ياهتمسق ٣-١١ شخب
 مراهچ لصف .دوش فذح كشوم كيناكم و تج ينارشيپ 
-٨ ،۵ -١ ياھ شخب طقف مجنپ لصف ،۴-۴ شخب يادتبا ات
.دوش هعلاطم ١١-٢ شخب طقف ١١ لصف ، ۵-٩ و ۵

-) يرظن عبتت و قيقحت ( رانيمس
روحم شزومآ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 شزومآ (يكيلورديھ ياهلدم
) روحم

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيمازلا يصصخت٢٠١۶

-۴ ،۵-۴ ياھ شخب زج هب ( ۴،٣،٢،١ ياھ لصف لوا دلج زا٣١۴۴نييآ سراپ١٣٩۴٢٠١۵ينوحاطما اجاربباتك۶٢٩۴يحيرشتيناربج٣٠٣۶كاخ كيناكم
 ،۵ لصف،)١٢-۴ شخب يادتبا ات ١٠-۴ و ٩-۴ ،٨-۴ ،٧-۴ ،۶
١١ و ، )۶-٨ يادتبا يلا ١-٨ زا ( ٨ لصف ،٧ لصف ،۶ لصف
.دوش هعلاطم )۵-١١ يادتبا يلا ١-١١ ياھ شخب(
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونيسدنهم و ينف-١٣ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرتنارمع يسدنهم-١٣ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتيكيلورديھ ياھ هزاس - نارمع يسدنهم-١٠ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
٠٨:۴۵ - ١٣٩٧/٠۵/١۵ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
+٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

نومزآ عونسرد عونسرد مان
 هرامش
مجرتمهدنسيونعبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 يادتبا زا ۶ لصف و لماک روطب ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٨٩٣رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧ينابيش اضر ديمح يشيامزآ١٠٩٢٩يحيرشتيناربج٢١٢۴٣٢هاگشيامزآ و كيلورديھ

 و)٢٢٠يلا٢١١ هحفص زا(١-١-۶ شخب ريز ياهتنا ات لصف
.دوش هعلاطم )٢۴١يلا ٢٣۴ هحفص زا(٢-٢-۶ شخب ريز
 يم هيصوت وجشناد يارب ۶ لصف لماک هعلاطم :هجوت(
)دوش

 يسدنهم يسانش نيمز
) روحم شزومآ (هتفرشيپ

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيمازلا يصصخت٢٠١۶

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا يصصخت٣٠٢۴ينيمزريز ياهبآ
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