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هذیشیت کٌتشل کیفیت آة ثَػیلِ اػتشاتظی ّبی ثْیٌِ ػبصی ثشای  دسثِ خَاهغ  SARA هذلؼبصی کیفیت آة اثضاسّبی

 ( کوک هی کٌذ.LID( ٍ تَػؼِ کن اثش )BMPsثْتشیي سٍؽ ّبی هذیشیتی )

 اداسُ اػتشاتظی ّبیی ثشای ػالٍُ ثش کٌتشل ّبی ػیل، اًتخبة ٍ پیبدُ ػبصی ثْتشیي سٍؽ ّبی هذیشیتی ٍ تَػؼِ کن اثش،

ایي ٍ هذیشیت ػیالة داسد.  دس ػطح کالىحَضِ آلَدگی سٍاًبة ّبی ؿْشی تجذیل ثِ هَلفِ هْوی دس ثشًبهِ سیضی اصلی 

دس ثشًبهِ اختالالت کیفیت آة هَخَد ٍ حوبیت اص قجَل تٌظین کٌٌذُ کوک کٌذ، ثلکِ اداسُ اػتشاتظی ّب ًِ تٌْب هی تَاًذ دس 

 هخصَصب صهبًی کِ سؿذ خوؼیت راتی ٍ ؿْشی ػبصی طشح سیضی هی ؿَد. –کٌذ آیٌذُ ًیض ساٌّوبئی هی حَضِ سیضی ّبی 

دس  ِ سیضی کیفی ثَدُ اػت.هتالؽ ّب هحذٍد ثِ ثشًب ،ثذلیل فقذاى اثضاسّبی هٌبػت ثشای اخشای اسصیبثی کویثب ایٌحبل، 

ثشای صحت ػٌدی تکیِ کٌذ، ٍ دس ثؼیبسی هَاسد، هذاٍم ٍ طَالًی هذت  ًظبست شتٌْب هی تَاًذ ث BMP/LIDًتیدِ، هَثشثَدى 

 ٍخَد داسد. LIDیب  BMPکوجَد تالؽ دس ثشًبهِ سیضی قجل اص پیبدُ ػبصی اػتشاتظی ّبی 



 

، تحت ضوبًت ٍ سّجشی هشخغ سٍدخبًِ سٍ ثِ سؿذ آةثشای کوک ثِ اداسُ ایي هطلت ٍ حوبیت اص تَافق ضَاثط کیفیت 

هـبٍساى ٍ  Lockwood, Andrews & Newnam, Inc. (LAN)(، یک تین خْت پشٍطُ ثب سّجشی SARAػي آًتًَیَ )

AQUA TERRA ( قؼوتی اصRESPEC.هدوَػِ ثشًبهِ اثضاسّبی هذلؼبصی کیفیت آة ػبختِ ؿذ ،)  ِاثضاسّبی تَػؼِ یبفت

ثِ ػِ حَضِ ػوذُ دس حَضِ  ، ٍسا هوکي ػبخت BMP/LIDکوی ٍ اٍلَیت ثٌذی سا ثِ طَس ثشًبهِ سیضی اصلی کیفیت آة 

سٍدخبًِ ، ٍ حَضِ ّبی ثبالی Salado Creek ، Leon Creek( اػوبل ؿذ: حَضِ ّبی SARBآثخیض سٍدخبًِ ػي آًتًَیَ )

 .ػي آًتًَیَ

 
 ؿبهل ّن کٌتشل ػیل ٍ ّن هذیشیت کیفیت آة SARAثشًبهِ سیضی اصلی حَضِ خبهغ 

 SARAاثضاسّبی هجذػبًِ 

هذل  دس صهشُ پیـشفتِ تشیي کبسّبی هذلؼبصی کیفیت آة دس ػشاػش کـَس اػت. SARAاثضاسّبی هذلؼبصی تَػؼِ یبفتِ 

ثب اػتفبدُ اص  ثشًبهِ هذلؼبصی  SARBّبی کیفیت آة دس خشیبى ٍ حَضِ دیٌبهیکی اثتذا ثشای حَضِ ّبی  هٌتخت 

( ًگِ داسی هی EPAغ حفبظت هحیط صیؼت آهشیکب )ضوبًت آطاًتَػؼِ یبفت، کِ تحت  FORTRAN (HSPF)ّیذسٍلَطی 

، قبدس ثِ ؿجیِ ػبصی ثَدُ ، یکی اص هؼتٌذتشیي، کبسثشدی تشیي، ٍ هؼتجشتشیي ثشًبهِ ّب دس چٌذیي دHSPFِّثشًبهِ  ؿَد.

ّبی اص طشیق دٍسُ ّن ثِ صَست دیٌبهیکی ٍ هذاٍم کیفیت آة حَضِ ٍ فشایٌذّبی ّیذسٍلَطیکی داخل خشیبى ٍ  فشایٌذّبی

  خـک ٍ ّن هشطَة اػت.

دس هَسد گؼتشؽ داد کِ  "اػتبًذاسدّبی هذلؼبصی کیفیت آة"یک ػٌذ  LAN  ٍSARA، تین پشٍطُ 2013دس دػبهجش 

گؼتشؽ دادُ ّبی ٍسٍدی، تب پبساهتشػبصی، ٍ ًْبیتب تب  توبم خٌجِ ّبی فشایٌذ هذلؼبصی کیفیت آة اص ًحَُ ثشپبئی هذل تب

ثب ًَع خَدؽ،  ثشای اٍلیي ثبس دسایي ػٌذ،  اػتجبسػٌدی، صحت ػٌدی، کبسثشد ٍ اسصیبثی ػولکشد ًْبئی صحجت هی کٌذ.

ؾ قشاس ػپغ، تین پشٍطُ یک ػشی اثضاسّبی ًَیي گؼتشؽ دادُ ٍ هَسد آصهبی اص اطالػبت هَخَد هلی گؼتشؽ یبفت.اػتفبدُ 

 کبس کٌذ، ثصَست صیش: HSPFداد تب ثب 

  ثِ هٌظَس اهکبى هـبّذُ، پشداصؽ، ٍ خشٍخی گشفتي اص فبیل ّبی ٍسٍدی ٍ خشٍخی  ػشی صهبًیاثضاس کبسثشدی

HSPF  ٍ ایي اثضاس ؿبهل ثبص هٌْذػی  تـکیل دٌّذُ هی ؿَد، تَػؼِ یبفت. ػشی صهبًیکِ ؿبهل سٍاًبة ّبی ثضسگ

ایي  فبیل ّبی ثضسگ اص ّضاساى ػشی صهبًی تک هی ثبؿذ.ثْتش ثشای هذیشیت  HSPFخشٍخی  ػشی صهبًیخَاًذى 

اختیبس ػوَم قشاس دس  EPA BASINSتَػط خبهؼِ کبسثش  2013اکتجش  24دس اثضاس گؼتشؽ یبفت، آصهبیؾ ؿذ، ٍ 

 اص صهبى ػشضِ آى، تین پشٍطُ ثبصخَسدّبی هثجتی دسیبفت کشدُ اػت. گشفت.

 ٍی اثضاس کبّؾ ًیشSARA  ِثِ هٌظَس تؼییي خَدکبس کبّؾ ّبی ًیشٍی الصم ثشای توبم ًَاحی خشیبى دس یک حَض

سا پشداصؽ هی کٌذ،  HSPFایي اثضاس ًتبیح  ثش یک اػبع خضء ثِ خضء ٍ حَضِ فشػی ثِ حَضِ فشػی گؼتشؽ یبفت.

هیبًگیي ٍصًی خشیبى سا هحبػجِ هی کٌذ، ٍ هقبدیش آى سا ثب ػطَح خذاػبصی هـخص ؿذُ تَػط کبسثش  غلظت



 

 یّش گًَِ تخطی اص ػطَح خذاػبصی هـخص ؿذُ تَػط کبسثش ثشای تؼییي کبّؾ ًیشٍی الصه هقبیؼِ هی کٌذ.

ایي اثضاس تکشاسّب سا اداهِ  ثشای ؿشٍع تکشاسی دیگش ٍاسد هی ؿَد. HSPFاص  BMPکِ ػپغ دس هبطٍل ثکبس هی سٍد 

 ؼییي ؿذُ تَػط کبسثش سا اسضب کٌذ.هقذاس هدبص تهحذٍدُ هحبػجِ ؿذُ ػطَح خذاػبصی دس  غلظتهی دّذ تب توبم 

اص  غلظتثشای ّوِ پبئیي دػت تبثیش هی گزاسد، ایي اثضاس کبّؾ ثبس الصم سا  غلظتثب فشض ایٌکِ ثبس ثبالدػت ثش 

دس هقبیؼِ ثب هحبػجبت کبّؾ ثبس دػتی ٍ ؿجیِ ػبصی ّبی ایي اثضاس  هی کٌذ.ثبالدػت ثِ پبئیي دػت تؼییي 

HSPF ایي اثضاس گؼتشؽ  صهبى کبس سا کبّؾ هی دّذ ٍ اؿتجبّبت اًؼبًی سا حزف هی کٌذ. ثِ طشص قبثل هالحظِ ای

 دػتشع ػوَم قشاس گشفت.دس  2014هی  9دس  EPA’s BASINS، ٍ تَػط ُ، آصهبیؾ ؿذِیبفت

  اثضاسBMP  ِثْجَدیبفتSARA جبت ثشای تؼییي تشکیBMP/LID ٌِاًَاع ٍ تؼذاد ٍاحذّبی  ثْی(BMP  ٍLID ثشای )

سا ثب ثب هَتَس پشداصؽ  HSPFاسائِ ػطح صهیي قَی اص ایي اثضاس  گؼتشؽ یبفت. دػتیبثی ثِ کبّؾ ثبس خضء اصلی الصم

)ػیؼتن  سفتبس ػیالة ؿْشی ٍ تحلیل هدتوغ( تشکیت هی  EPA’S SUSTAINاص ثشًبهِ  BMPٍ ثْیٌِ ػبصی 

هی گیشد،  HSPFثبس آلَدُ کٌٌذُ سا اص هذل ّبی  ػشی صهبًیٍ ایي اثضاس خشیبى سٍاًبة  (.SUSTAINPOTکٌذ) 

ؿبهل سفتبس ػیالة ٍ فشایٌذّبی هؼیشّبی فشػی سا  BMP/LIDسا تَػط ٍاحذّبی  ػشی صهبًیهؼیشیبثی فیضیکی 

یک اثضاس پبیگبُ  سا ثشاػبع کویٌِ کشدى ّضیٌِ ّبی ػبالًِ طَل ػوش ثْیٌِ هی کٌذ. BMP/LID اًدبم هی دّذ ٍ

ایي اثضاس ثب اػتفبدُ اص دادُ ّبی هَخَد هحلی،  تَػؼِ یبفت. BMPاػبػی ثشای حوبیت اص اخشای اثضاس  BMPدادُ 

 حزف خضء اصلی(.ساًذهبى هی ؿذًذ پش ؿذ ) BMPًبحیِ ای، ٍ هلی کِ داسای اثؼبد، ّضیٌِ ّب ٍ ػولکشدّبی 

 
ثِ هٌظَس اهکبى هـبّذُ، ٍیشایؾ، پشداصؽ، ٍ خشٍخی گشفتي اص فبیل ّبی دادُ خیلی ثضسگ  SARAاثضاس کبسثشدی ػشی صهبًی 

 ٍ دیگش ثشًبهِ ّب HSPFاص  ًظیش ػشی صهبًی ػیالة ٍ آلَدُ کٌٌذُ

 هضایبی پشٍطُ

، BMP/LIDثب ّضیٌِ ّبی ػبخت  ّؼتٌذ. "کبسثشدی ٍػؼت"صیبدی فقط ثِ  BMP/LIDثشای ػبلْب، پیبدُ ػبصی ّبی 

دس یک حَضِ ثذٍى ثشًبهِ سیضی  BMP/LIDپیبدُ ػبصی کیفیت آة  ػولیبت ٍ ًگْذاسی، ٍ ًظبستی کِ ضشٍسی ؿذُ اػت،

  یب غیش ضشٍسی ؿَد.هؼیبسّبی کیفیت آة غیشهَثش تالف صیبد ثَدخِ ػوَهی ّوشاُ ثب ی قجلی هی تَاًذ هٌدش ثِ اکوّ



 

، ٍ ًیض کوک ثِ گؼتشؽ ػبصُ  BMP/LIDای سا ثشای ثَدخِ ثٌذی پیبدُ ػبصی ٍ ًگْذاسی  اطالػبت ّضیٌِّوچٌیي ایي اثضاس 

اکٌَى هی تَاًٌذ ثِ  ثؼٌَاى یک ًتیدِ، آطاًغ ّبی کیفیت آة آصاد ثشای کبسثشد صّکؾ ٍ هذیشیت ػیالة فشاّن هی کٌذ.

 کٌذ. صشفِ خَئیصیشػبخت ػیالة ٍ ّضیٌِ ّبی هذیشیت ثِ هیضاى قبثل هالحظِ ای دس ذُ ٍ اّذافـبى خبهِ ػول پَؿبً

ٍ تالؽ ّبی تین پشٍطُ اثشػوذُ ای ثش هذیشیت کیفیت آة خَاّذ داؿت، کِ یک ًگشاًی سٍصافضٍى دس  SARAهْوتش اص آى، 

اکؼیظى صیؼت ؿیویبئی اص اخضاء اصلی دس ایي هذلْب ؿجیِ ػبصی ؿذًذ، ؿبهل دهب، ًیبص  صیبدی حذ آهشیکب ٍ ػشاػش دًیبػت.

(، ٍ فلضات ًوبیٌذُ E. Coliاکؼیظى هحلَل، رسات هؼلق خبهذ کل، هَاد هغزی )اخضاء ًیتشٍطًی ٍ فؼفشی(، ثبکتشی ) کشثي داس،

  .)قلغ ٍ سٍی(

دادُ ّبی ػولکشدی اػتفبدُ اص ثْیٌِ سا ثب  BMP/LID، هؼئَلیي آة هی تَاًٌذ هؼیبسّبی SARAثیي ایي هذل ّب ٍ اثضاسّبی 

BMP  پبیگبُ دادُ  .پیبدُ ػبصی کٌٌذ اًتخبثیاصلی ثشای کبّؾ هَثش ّش خضء هَخَدBMP  اثضاسّبی ٍSARA  ثِ هیضاى کبفی

ثِ گًَِ ای کِ ثب ؿشایط هحلی سا  BMP/LIDکِ دادُ ّبی  فشاّن آٍسًذکبسثشاى ایي اهکبى سا ثشای اًؼطبف پزیش ّؼتٌذ تب ًیض 

 اطالػبت خذیذی اضبفِ کٌٌذ.ّبی خذیذ دس دػتشع قشاس هی گیشد  BMPصهبًی کِ ، یب خَدؿبى هٌطجق ثبؿذ ثبص ثیٌی کٌٌذ

الصم ثشای  BMP/LIDٍ آطاًغ ّبی ایبلتی دس تؼییي اػتشاتظی ّبی  EPAًتبیح ایي اثضاسّبی هذلؼبصی هی تَاًذ ثِ  ثؼالٍُ،

اص لیؼت دس ػشاػش کـَس کوک کٌذ یب تؼییي کٌذ کِ آیب خشٍج اص لیؼت ثب اػتفبدُ اص فقط احدبم آثی خشاة خبسج کشدى 

هؼوَال دس سٍاًبة ّبی ػیالثی ثبالػت، خَاهغ  ثب تَخِ ثِ ایٌکِ غلظت ثبکتشی هوکي اػت یب خیش. BMP/LIDاػتشاتظی ّبی 

ٍ تین پشٍطُ یک اػبع ػلوی ثشای  SARAثب ایي اثضاسّب،  ػشاػش کـَس ثشای اسضبی ایي اػتبًذاسدّب دچبس کـوکؾ ؿذُ اًذ.

 صی ثبؿذ.تغییش ثبثِ هٌضلِ حشفِ ایي فشاّن کشدُ اًذ، کِ هی تَاًذ ثشای  ّش هحلثبکتشی ٍیظُ ثشای تؼییي یک ضبثطِ هٌبػت 

ثِ هٌجغ قبدس هی ًضدیک دس طَالًی هذت، اػوبل ایي اثضاسّب هؼئَلیي آة سا دس هذیشیت سٍاًبة ّبی ػیالثی تب حذ هوکي 

، ثِ هَخت آى حَضِ ّبی پبیذاستشی  ثَخَد هی آیذ، ػالهت ػوَهی ٍ کیفیت صًذگی ثْجَد یبفتِ، صیؼت گبُ ّبی ػبصد

 ، ٍ ًیض اقتصبد هحلی تقَیت هی ؿَد.ػوَهی حوبیت هی کٌذ ػشگشهی ّبیاص طجیؼی ثْتش هی ؿَد، ٍ 

 
ثش  سا ثِ طَس خَدکبس هقبدیش کبّؾ ثبس الصم ثشای اسضبی ػطَح خذاػبصی هـخص ؿذُ تَػط کبسثش SARAاثضاس کبّؾ ثبس 

 یک اػبع خضء اصلی ثِ خضء اصلی ٍ حَضِ فشػی ثِ حَضِ فشػی تؼییي هی کٌذ.

 چبلؾ ّبی پیچیذُ

سا ثب ػؼی ٍ  ٍ ایي اثضاسّبی هذلؼبصی کیفیت آة ػبثقِ کبس قجلی، تین پشٍطُ خشیبى ّبی کبسی سا گؼتشؽ داد ثذٍى ّیچگًَِ

 اص هیبى چٌذیي هَضَع پیچیذُ ثَد. ایي کبس هؼتلضم ّذایت خطب ػبخت.



 

خوغ آٍسی، هشٍس، ٍ اسصیبثی هقذاس ػظیوی اص دادُ ّبی دس دػتشع الصم ثشای گؼتشؽ ٍ صحت ػٌدی هذل ّبی کیفی آة 

، ؿْش ػي آًتًَیَ، SARA، ؿبهل ص ًْبدّبی هحلی، ایبلتی، ٍ فذسالدادُ ّب ا کشد. ػشضِدیٌبهیکی اٍلیي چبلؾ ػوذُ سا 

، ّیئت گؼتشؽ آة TCEQؿْش ػي آًتًَیَ، ، Edwards Aquifer Authority ،Bexar Countyػیؼتن آة ػي آًتًَیَ، 

، دػتِ هٌْذػی استؾ آهشیکب، خذهبت حفبظت اص هٌبثغ طجیؼی، خذهبت َّاؿٌبػی ثشآٍسد صهیي ؿٌبػی آهشیکبتکضاع، 

ثب ٍخَد ػْن قبثل تَخِ حَضِ ّبی ٍاقغ  .خوغ آٍسی ؿذ کـَسی، ٍ ًیض هَػؼبت آهَصؿی ٍ ؿشکت ّبی هـبٍس خصَصی

خشیبًبت تغزیِ کٌٌذُ ٍ خشیبًبت چـوِ ای ًیض دس هذلْب ٍاسد ؿذًذ، کِ پیچیذگی ، Edwards Aquiferؿذُ دس ثبالی 

 سا افضایؾ داد. گؼتشؽ هذل ٍ کبس اػتجبس ػٌدی

اًدوي هٌْذػیي ػوشاى  BMPثب اػتفبدُ اص دادُ ّبی هٌبثغ هلی، هٌطقِ ای، ٍ هحلی ؿبهل پبیگبُ دادُ تین پشٍطُ ّوچٌیي 

پبیگبُ دادُ ؿبهل دادُ ّبی خبهغ ًظیش ًَاحی صّکـی ػشٍیغ دٌّذُ  گؼتشدُ تَػؼِ داد. BMPپبیگبُ دادُ یک اثضاس آهشیکب، 

ئت صٍال هشتجِ اٍل خضء اصلی هتٌبظش آى، پیکشثٌذی ّبی ٍ ضشا BMP، ػولکشد BMP، اثؼبد BMP، اًَاع BMPثَػیلِ ّش 

 .هی ثبؿذ ػشهبیِ ای ٍ ساُ اًذاصی/ًگْذاسی ؿبهل تجذیالت اقتصبد هٌْذػی طَل ػوشخشٍخی، ٍ ّضیٌِ ّبی 

 
ثشای دػتیبثی کبّؾ ثبس خضء اصلی ّذف سا تؼییي  BMP/LIDتشکیجبت ثْیٌِ ٍاحذّب ٍ اًَاع  SARAثْجَدیبفتِ  BMPاثضاس 

ایي ؿبهل تحلیل اػتبتیکی کِ هی تَاًذ هحذٍدُ ّبی خشیبًی کِ اػتبًذاسدّبی خضء اصلی سا تحت سٍصّبی آة ٍ  کٌذ. هی

 .، تؼییي کٌذَّائی هـخص ؿذُ تَػط کبسثش اسضب هی کٌذ

، SUSTAINPOTتؼْیل کشد چَى ثیـتش دادُ ّبی الصم ثَػیلِ  BMPایي پبیگبُ دادُ فشایٌذ ٍسٍدی دادُ ّب سا ثشای اثضاس 

ًیبص صهبًی کِ ایي اثضاس سا اخشا هی کٌذ کبسثش تٌْب  ، هی تَاًذ ثطَس خَدکبس ثبصیبثی ؿَد.SARAثْجَدیبفتِ  BMPهَتَس ّؼتِ 

تین پشٍطُ ثگًَِ ای پبیگبُ دادُ سا طشاحی کشدًذ کِ حبهل اًؼطبف  ّبیی کِ اػتفبدُ هی کٌذ سا هـخص کٌذ.BMP داسد

 یب اصالح دادُ ّب ثشای تطبثق ثب هَقؼیت هحلی خَد ثبؿذ. BMPفضٍدى اًَاع پزیشی ثشای کبسثشاى دس ا

دس اثتذا  چبلـی دیگش ثَد. HSPFٍ اخشای پؼب اػتجبسػٌدی  BMPػبدُ ػبصی فشایٌذ ثْیٌِ ػبصی  ثشای BMPگؼتشؽ اثضاس 

ثب ایي حبل، تین پشٍطُ دسیبفت آى سٍیکشد  ّب اػتفبدُ کشد.BMPتین پشٍطُ اص یک سٍیکشد خؼتدَی پشاکٌذُ ثشای ثْیٌِ ػبصی 

 BMPصهبى الصم ثشای تکویل یک ساُ اًذاصی اثضاس  ثؼالٍُ، ثخَثی ػول ًوی کٌذ، پغ یک سٍؽ الگَسیتن طًتیک اتخبر ؿذ.

 ثشای یک حَضِ فشػی ثب اػتفبدُ اص ایي سٍؽ ٍ دٍسُ ؿجیِ ػبصی هوتذ چْبسػبلِ کبهل دس اثتذا حذٍد پٌح سٍص دس ّش تکشاس

 ثْیٌِ ػبصی صهبى هی ثشد.



 

( اتخبر گشدیذ کِ صهبى هیبًگیي ساُ اًذاصی CEVثشای ثْجَد صهبى ساُ اًذاصی اثضاس، یک هفَْم ثب ػٌَاى حدن فضًٍی ثحشاًی )

ٍ آًْب سا دس اًتخبة کشد ثب ثبالتشیي ػولکشد  ّبی BMPػپغ تین یک سٍؽ دیگش ثشای اًتخبة  دسصذ کبّؾ داد. 55اثضاس سا تب 

ػبػت دس ّش ساُ اًذاصی  6.5دسصذ ٍ  95پبئیي دػت ػبصهبًذّی کشد، کِ صهبى ساُ اًذاصی هیبًگیي سا تب -خشیبى ثبالدػتػشی 

 کبّؾ داد.

 
 سا کبّؾ داد. BMP( سا اتخبر کشد کِ ثِ هیضاى قبثل تَخِ صهبى ساُ اًذاصی اثضاس CEVتین پشٍطُ سٍیکشد حدن فضًٍی ثحشاًی )

 ًتیدِ گیشی

ثِ هیضاى قبثل تَخْی دس گؼتشؽ اثضاسّبی هذلؼبصی کیفیت  Leaders in Watershed Solutions,” ،SARA“ّوبًٌذ 

ایي تالؽ ّب  ػشهبیِ گزاسی کشدُ اػت.کیفیت آة دس حَضِ سٍدخبًِ ػي آًتًَیَ پبیذاس  افضایؾثشای پـتیجبًی اص آة هجذػبًِ 

ٍ ریٌفؼبًؾ سا قبدس هی ػبصد کِ ثشًبهِ سیضی ػوذُ  SARA ِهٌتح ثِ یک ػشی اثضاسّبی خیلی قذستوٌذ ٍ پیـشفتِ ؿذ ک

 ذ.ٌسا اسصیبثی کٌ LIDّب ٍ  BMPحَضِ خبهغ سا اًدبم دّذ ٍ اثشات 

هذل ّبی تَػؼِ یبفتِ ثب اطالػبت کیفیت آة هَخَد  تالؽ ّبی تین پشٍطُ ثِ طَس فضایٌذُ تَخِ هلی سا ثِ خَد خلت هی کٌذ.

صحت ػٌدی ؿذُ ٍ اػتجبس ػٌدی ؿذ ٍ ثطَس دقیق ثَػیلِ هتخصصیي هلی ثشسػی ؿذ تب اص تطبثق آى ثب اػتبًذاسدّبی 

ًتبیح ٍ تالؽ ّبی هذلؼبصی دس کٌفشاًغ ّبی حشفِ ای هٌتـش ؿذُ  هذلؼبصی کیفیت آة ػخت گیشاًِ اطویٌبى حبصل ؿَد.

هؼئَل ًظن دٌّذُ ػالقِ هٌذی خَد سا چٌذیي آطاًغ آة ٍ  ػیلِ هخبطجبى هتخصص ٍ ػیبػتگزاس ثخَثی پزیشفتِ ؿذ.ٍ ثَ

ایي اثضاسّب دس ػبیت خَدؽ  ّؼتٌذ تب EPAدس حبل ثشقشاسی استجبط ثب  SARA  ٍLAN ثشای اػتفبدُ اص ایي اثضاسّب اثشاص کشدًذ.

 .ٍاسد کٌذ ثشای اػتفبدُ گؼتشدُ

 

Sheeba Thomas, Ph.D., P.E., PMP, CFM, is an engineer at San Antonio River 

Authority’s (www.sara-tx.org) Watershed Engineering Department. She can be reached 

at sthomas@sara-tx.org. 

Yu-Chun Su, Ph.D., P.E., CFM, CPESC, CPSWQ, is Lockwood, Andrews & 

Newnam’s (www.lan-inc.com)Environmental and Water Resources Engineering Technical 

Director. He can be reached at ycsu@lan-inc.com. 
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