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)مطالعه موردی حوزه  Hec-hmsتا استفاده از مذل  رواناب میسان تر تیولوشیکیارزیاتی اثر عملیات 

 (آررتایجان شرقی آتخیس نهنذ

 
 3، مینو حقیر2، حمیذه افخمی1حذیث میکائیل زاده

 دانشجوی کارشناسی ارشذ علوم و مهنذسی آتخیسداری دانشکذه مناتع طثیعی و کویر شناسی دانشگاه یسد1
 دانشجوی دکتری علوم و مهنذسی آتخیسداری دانشکذه مناتع طثیعی و کویر شناسی دانشگاه یسد2

 دانشجوی کارشناسی ارشذ علوم و مهنذسی آتخیسداری دانشکذه مناتع طثیعی و کویر شناسی دانشگاه یسد3
 

 

 چکیذه

 

اػتفادُ ؿذ. خْت تشسػی  hec-hmsدس ایي تحمیك تِ هٌظَس اسصیاتی تأثیش ػولیات تیَلَطیکی ٍ لشق تش هیضاى سٍاًاب اص هذل 

ٍالؼِ  3ٍالؼِ لثل اص ػولیات ٍ  6) 1390-1382ّای  سگثاس هٌدش تِ سٍاًاب دس طی ػال 9تأثیش ایي ػولیات تش هیضاى سٍاًاب 

گشدیذ. ػپغ هذل  تشای ٍالؼِ لثل ٍ تؼذ اص  ػاصی ؿثیِ hec-hmsتا هذل  ّا آىاف خشیاى تؼذ اص ػولیات( اًتخاب ٍ ّیذسٍگش

آهذ.  دػت تِهختلف ّیذسٍگشاف ػیل  ّای تاصگـتتشای دٍسُ   ؿذُ تْیٌِػولیات ٍاػٌدی ٍ اػتثاسػٌدی ؿذ ٍ تا پاساهتشّای 

اب هثثت تَد ٍ دتی اٍج ٍ حدن ػیل سا دس دٍسُ ًتایح حاصل اص ایي تحمیك ًـاى داد کِ ػولیات تیَلَطیکی تش هیضاى سٍاً

 دسصذ کاّؾ دادُ اػت. 59/34ٍ  17/34هتَػط تِ هیضاى  طَس تِ 2-50 ّای تاصگـت

 ، ّیذسٍگشاف.hec-hmsسٍاًاب، ػولیات تیَلَطیکی، حَصُ آتخیض ًٌْذ، هذل  کلمات کلیذی:

 
 مقذمه  -الف

تَاى تِ تخشیة  ایي تحَالت هی اصخولِحیات تـش تش سٍی کشُ  صهیي هَخة تشٍص تحَالت ػظیوی تش ػطح صهیي ؿذُ کِ 

کٌذ. ) چیذاص ٍ  خیضی هٌطمِ ایداد هی یلػّا ٍ هشاتغ دس ػطح ٍػیغ اؿاسُ کشد. ایي ػَاهل ًمؾ هْوی سا دس  خٌگل

کـاٍسصی ٍ  اصخولِّای هختلف التصادی تَػؼِ دس صهیٌِ سؿذ فضایٌذُ خوؼیت دس کـَس ٍ ًیاص تِ (.1387ّوکاساى 

ػاختِ ٍ اص ػَی دیگش  شیًاپز اختٌابّای طثیؼی سا ّای سٍػتایی ٍ ؿْشی، دػتیاتی تِ ػشصِداهذاسی ٍ تَػؼِ ػکًَتگاُ

ی ّای خَسیضؽ هتشهکؼةهیلیاسد  413ّای هخشب ّوشاُ تا اص دػتشع خاسج ؿذى حذٍد ًیوی اص فشاٍاًی ٍلَع ػیل

هـکالتی اػت کِ  اصخولِّا ٍ هشاتغ، کاّؾ حاصلخیضی اساضی ٍ ػایش هؼائل ٍ هـکالت دیگش،  کـَس، ًاتَدی خٌگل

 الف(.1380ًام، ػاصد )تیضشٍست تَخِ ٍیظُ ٍ خاهغ تِ آتخیضّا سا ًوایاى هی
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ػدیيسٍدخاًِکٌتشل ػیلّای طشحهطالؼاتدسالیٌفکخضءدٍػٌَاى تِاهشٍصُػیل،کٌتشلای ػاصُ غیشٍای ػاصُّای سٍؽ

یاػوشاًیّای طشحاخشایتاخؼاستیا هیضاىػیالبؿذتکاّؾخْتدسػوذتاًکِػیلکٌتشلای ػاصُّای سٍؽاًذ ؿذُ

ٍخؼاساتکاّؾهذیشیتػیالب،ٍلَعؿشایطتااًطثاقخْتای دس غیشػاصُّای سٍؽٍهشدماصػیالبکشدىدٍسػثاستیتِ

هَسدتَخِکـَسخیض ػیلهختلفهٌاطكدسدیشٌّگاماصاٍلًَعّای سٍؽکٌٌذ هیػیالب ػولاصهشدمکشدىدٍسػثاستیتِ

اّذافکـَس خضٍآتشیضّای حَصُاصتشخیدسػیلخؼاساتکاّؾًَیيّای سٍؽػٌَاى تِدٍمًَعّای سٍؽاًذ. ٍ گشفتِلشاس

( ػولکشد ػولیات آتخیضداسی دس کٌتشل ػیالب حَصُ آتخیض 1380پَس)حـوت اػتؿذُگٌداًذُ حَصُایيپایذاستَػؼِ

غاصهحلِ کشدکَی دس اػتاى گلؼتاى سا تا فشض ثاتت تَدى خصَصیات فیضیکی حَضِ تشسػی ًوَد. ًتیدِ هطالؼِ ًـاى داد کِ 

، 2ّای ّای اٍج ػیالبایي هطالؼِ اص دتیتاؿذ. دس ّای تـشی هشتثط تا تغییش کاستشی هیػلت ٍلَع ػیل ػَاهل اللیوی ٍ فؼالیت

ای تش آى هؤثش تَدُ ػالِ اػتفادُ ؿذُ ٍ ًمؾ الذاهات افضایؾ پَؿؾ گیاّی، ػولیات هکاًیکی ٍ ػاصُ 100ٍ  50، 20، 10، 5

یات (، تِ تشسػی تأثیشات ػولیات آتخیضداسی دس تخـی اص حَصُ آتشیض تٌذ لشاء کاؿوش پشداخت. ػول1385اػت. سضایی ػاسفی)

ؿاهل ػولیات هکاًیکی ، تیَلَطیکی ٍ تیَهکاًیکی تَدُ اػت. ػولیات آتخیضداسی اص ًَع هکاًیکی  هَسدهطالؼِآتخیضداسی دس حَصُ 

آهیض  یتهَفمتا ػذم هَفمیت ّوشاُ تَد اػت. ػولیات تیَهکاًیکی ّن  اصآى پغآهیض تَدُ اػت ٍلی ػولیات تیَلَطیکی  یتهَفم

ی اخشا ؿذُ)ػذّای اصالحی( تش دتی اٍج هٌـاد سا تشسػی ًوَد. دس ایي تحمیك ا ػاصُیش ػولیات أثت( 1389تَدُ اػت. ػلطاًی)

ّیذسٍلَطیک آتخیض  الؼول ػکغسًٍذ تغییش اثش الذاهات آتخیضداسی تا افضایؾ دٍسُ تاصگـت ػیالب هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت. 

دّذ کِ دس اثش  یهؿذُ اػت. ًتایح ًـاى   ػاصی یِؿثتا هذل ّیذسٍلَطی هٌـاد دس دٍ تاصُ لثل ٍ تؼذ اص اخشای ػولیات آتخیضداسی 

دسصذ تغییش داؿتِ اػت ٍ حدن ػیل ًیض  95/6-14/14ػال تِ هیضاى  2-100اخشای ػولیات، دسصذ دتی اٍج دس دٍسُ تاصگـت 

 یتش سٍاًاب ػطح یاساض یکاستش شییتغ یشتأث ػاصی یِهٌظَس ؿث ( ت2011ٍِ ّوکاساى) یػلدسصذ کاّؾ یافتِ اػت..  38/10-93/4

هطالؼِ  حیاًدام ؿذ ًتا HEC-HMS تاسؽ سٍاًاب یّا ٍ هذل یتدشت یّا هذل ةیآتاد پاکؼتاى تا تشک اػالم یاْاص حَضِ الً

 یتشا ذیاتضاس هف کیػٌَاى  تِ تَاًذ یگشاف تَد کِ اص اطالػات آى هیذسٍّ یشیگ ٍ اًذاصُ ػاصی یِؿث يیدٌّذُ اًؼدام خَب ت ًـاى

 .اػتفادُ کشد یاساض یکاستش ٌذُیهطالؼات آ
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 ها روشمواد و   -ب

معرفی منطقه مورد مطالعه  -1  

 :نهنذ چایموقعیت جغرافیائی محذوده مطالعاتی  .1-1

ِ ّای هْن اػتاى آرستایداى ؿشلی تِ ؿواس هی آیذ کِ تا ٍػؼتی تشاتش 198.56 کیلَهتشهشتغ دس  سٍدخاًِ ًٌْذ چای اص سٍدخاً

 ؿوال حَصُ دسیاچِ اسٍهیِ لشاسگشفتِ اػت. 

اص ًظش تمؼیوات کـَسی حَصُ ػذ ًٌْذ دس ؿوال ؿشق ؿْشػتاى تثشیض، ؿوال غشب ؿْشػتاى ّشیغ ٍ خٌَب ؿْشػتاى 

ٍسصلاى ٍالغ ؿذُ اػت کِ سٍػتاّای گَی تالؽ تاال، گَی تالؽ پاییي، هـیشآتاد، لشُ لیِ، هـک ػٌثش، صوصام کٌذی، تَسٍى دسق، 

تاؿذ. خلف اًصاس، لـالق تاال، لـالق پاییي، حـوت آتاد، چوي صهیي، هحوَدآتاد گَدلش ٍ ًٌْذ اص هشاکض خوؼیتی ایي هحذٍدُ هی  

طَل خغشافیایی ؿشلی ٍ 46، 34، 27الی  46، 20، 10هحذٍدُ هَسد هطالؼِ حَصُ آتخیض ًٌْذ دس   

حَصُ آتخیض ًٌْذ سا ًـاى خغشافیایی ( هَلؼیت 1. ؿکل )ؿوالی ٍالغ ؿذُ اػتػشض خغشافیایی  38، 29، 05الی  38، 14، 39 

دّذ. هی  
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 حَصُ آتخیض ًٌْذ خغشافیایی ( هَلؼیت1ؿکل )

 

 وش تحقیقر -2

 Hec-hmsّای تیَلَطیکی ٍ هذیشیتی تش هیضاى سٍاًاب اص هذل ّیذسٍلَطیکی  دس ایي تحمیك تِ هٌظَس تشسػی تأثیش فؼالیت

تِ هٌظَس تثذیل تاسؽ تِ  ػاصی ؿثیِاػتفادُ ؿذ. دس ایي هذل تا ٍاسد کشدى اطالػات هشتَط تِ خصَصیات حَصُ ٍ اخضا آى، 

داسای ػِ لؼوت اصلی ؿاهل هذل حَصُ،  Hec-hmsؿَد. هذل  ؿَد ٍ ّیذسٍگشاف ػیالب حَصُ تَلیذ هی سٍاًاب اًدام هی

ّا،  ذل حَصُ الصم اػت خصَصیات ّیذسٍلَطیکی حَصُ اص لثیل صیشحَصُ. دس لؼوت هتاؿذ ّای کٌتشلی هی اللین ٍ ؿاخص

 ّا، ًماط تاللی، هخاصى ٍ غیشُ ٍاسد ؿَد. کاًال

گشدد. تشای ایي هٌظَس یک سٍؽ خْت تلفات تاسؽ، تثذیل تاسؽ تِ  پشٍطُ تؼشیف هی  ّای فشض پیؾػپغ خصَصیات ٍ 

. دس لؼوت هذل اللیوی ؿاهل تاسؽ ٍ تثخیش ٍاسد گشدد. دس لؼوت َدسٍاًاب، خذاػاصی خشیاى ٍ سًٍذیاتی سٍدخاًِ اًتخاب ؿ

ّای صهاًی سگثاسّای اًتخاب  ػاصی تا تَخِ تِ تاصُ ّای کٌتشل، تاسیخ ٍ صهاى ؿشٍع، خاتوِ ٍ گام صهاًی ؿثیِ ؿاخص ؿاخص

هختلف ٍلَع پیَػتِ دس ػاصی ٍاسد گشدد. دس ایي تحمیك تغییشات دتی پیک خشیاى ٍ حدن ػیل دس سگثاسّای  ؿذُ خْت ؿثیِ
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 گشدیذ. ػاصی ؿثیِ Hec-hmsدس دٍ تاصُ صهاًی لثل ٍ تؼذ اص ػولیات تیَلَطیکی ٍ هذیشیتی، تا هذل  1390تا  1382ّای  ػال

تشای ّش  ای لحظِتشای ایي هٌظَس ؿشایط حَصُ دس طی سگثاسّا ثاتت دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ تٌْا ؿذت تاسًذگی ٍ همادیش دتی 

اًتخاب گشدیذ. ػپغ همذاس  scs curve numberتلفات تاسؽ سٍؽ  ػاصی ؿثیِوال گشدیذ. خْت هحاػثِ ٍ سگثاس هختلف اػ

ٍ دسصذ ػطَح ًفَرًاپزیش ٍ ؿواسُ هٌحٌی ّش صیشحَصُ  scsصهاى توشکض اص سٍؽ تشاًؼثی ٍیلیاهض ٍ همذاس تلفات اٍلیِ اص سٍؽ 

فشایٌذ تثذیل تاسؽ  ػاصی ؿثیِتشای  تِ دػت آهذ.  ARC GIS9.3 افضاس ًشمدس هحیط  تشاػاع هطالؼات هیذاًی صَست گشفتِ

 ّای تاصُحزف ؿذ. تشای ٍاسد کشدى اطالػات هشتَط تِ  پایِ آباًتخاب ؿذ. تشای ایي هٌظَس  scsهاصاد تِ سٍاًاب هؼتمین، سٍؽ 

 سٍدخاًِ ًیض سٍؽ صهاى تأخیش اًتخاب ؿذ.

ی دس حَصُ آتخیض دس دٍ تاصُ صهاًی لثل ٍ تؼذ اص ػولیات تیَلَطیکی ، الذام تِ اسصیاتی اثش ػولیات تیَلَطیکی ٍ هذیشیت هٌظَس تِ

ّای هختلف گشدیذ. پشاکٌؾ هکاًی تاسؽ دس ػطح حَصُ تشای ّش دٍسُ  هحاػثِ ّیذسٍگشاف ػیالب  تشای دٍسُ تاصگـت

آهذ  دػت تِؽ دس ّش صیشحَصُ فشاٍاًی حَصُ ًٌْذ تؼییي گشدیذ ٍ همذاس هتَػط تاس -هذت -ؿذت ّای هٌحٌیتاصگـت اص سٍی 

الصم اػت کِ تَصیغ صهاًی تاسؽ طشح ًیض هـخص گشدد کِ دس    HEC-HMS تشای تْیِ ّایتَگشاف تاسؽ ٍ ٍسٍد آى تِ هذل

الگَی تَصیغ صهاًی سگثاسّای ایؼتگاُ ًٌْذ  تؼذ تیدلیمِ اص سٍی ًوَداس  30هشحلِ تؼذ همادیش دسصذ تاسؽ دس فَاصل صهاًی 

ذ. تا اػتفادُ اص هذل  ّیذسٍلَطی ٍاػٌدی ؿذُ سفتاس ّیذسٍلَطیک آتخیض دس دٍ ٍضؼیت لثل ٍ تؼذ اص ػولیات اػتخشاج گشدی

 ػالِ هحاػثِ ؿذ. 50تا  2ّای  تیَلَطیکی ٍ هذیشیتی دس دٍسُ تاصگـت

 نتایج و تحث-ج

تیَلَطیکی اتتذا همذاس ؿواسُ هٌحٌی  ػولیات اصتِ هٌظَس تشسػی اثش ػولیات تیَلَطیکی ٍ هذیشیتی دس دٍ تاصُ صهاًی لثل ٍ تؼذ 

ّای تیَلَطیکی اًدام ؿذُ  ( ًَع ٍ ػطح فؼالیت1خذٍل ) آهذ. دػت تِحَصُ لثل ٍ تؼذ اص ػولیات تیَلَطیکی  صیش ّشٍصًی تشای 

تلفات اٍلیِ تش اػاع ًتایح آًالیض حؼاػیت هذل ًؼثت تِ تغییش پاساهتشّا همادیش ؿواسُ هٌحٌی ٍ  دّذ. دس حَصُ سا ًـاى هی

پاساهتش اًتخاب ؿذ. تٌاتشایي ایي دٍ پاساهتش تشای ٍاػٌدی هذل اًتخاب ؿذ. ػپغ هذل تا ؿواسُ هٌحٌی  تشیي حؼاع ػٌَاى تِ

تْیٌِ ؿذ. اٍلیِ  لثل ٍ تؼذ اص ػولیات تیَلَطیکی تا سگثاس ٍ دتی لثل ٍ تؼذ اص ػولیات اخشا ٍ پاساهتش ؿواسُ هٌحٌی ٍ تلفات

هختلف دس ؿشایط لثل ٍ تؼذ اص ػولیات  ّای تاصگـتخذاگاًِ تشای دٍسُ  ای پشٍطُ صَست تِ ؿذُ تْیٌِ ّای دادُػپغ هذل تا 

( تلفات اٍلیِ ٍ 3( ٍ )2خذٍل ) .دّذ هیسا ًـاى  پاساهتشّاهٌحٌی تغییش دتی اٍج تِ اصای تغییش دس دسصذ  (2) ؿکل اخشا ؿذ.
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ای اص دتی هـاّذاتی ٍ  ( ًو4ًَِ( ٍ )3دّذ. ؿکل ) سا ًـاى هی یَلَطیکیؿواسُ هٌحٌی اٍلیِ ٍ تْیٌِ لثل ٍ تؼذ اص ػولیات ت

 .دّذ هیؿذُ دس هشحلِ اػتثاس ػٌدی سا ًـاى  ػاصی ؿثیِ

 
 دس پاساهتشّا ییشتغهٌحٌی تغییشات هذل  تِ اصای   (2)ؿکل

 

 ّای تیَلَطیکی اًدام ؿذُ دس ػطح حَصُ فؼالیت( 1) خذٍل

 

 

 

 

 
 

 
 )لثل اص الذاهات آتخیضداسی( 4/2/1383-5اػتثاس یاتی هذل تا سٍیذاد  (3) ؿکل
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 آتخیضداسی()تؼذ اص الذاهات  11/2/1390-12ًتایح اػتثاس یاتی هذل تا سٍیذاد  (4) ؿکل

 

ؿذُ دس هشحلِ اػتثاسػٌدی  ػاصی ؿثیٍِ  ای هـاّذُ ّای دتیپشاکٌؾ  خشیاى، ػاصی ؿثیِتِ هٌظَس ًوایؾ تْتش کاسایی هذل دس 

 ( اسائِ ؿذُ اػت. 5دس ؿکل)

 
ؿذُ دس هشحلِ اػتثاس ػٌدی ػاصی ؿثیِ( همادیش دتی هـاّذاتی دس هماتل دتی 5ؿکل )  

تش کاّؾ دتی اٍج ٍ حدن ػیل ٍ هذیشیتی همایؼِ اثش الذاهات تیَلَطیکی (4) خذٍل  

 دٍسُ تاصگـت

 ًؼثت کاّؾ )دسصذ( تیَلَطیکی آتخیضداسیتذٍى ػولیات 

 /sدتی اٍج 

   

حدن 

 (1000  ػیل)

 /sدتی اٍج 

   

حدن 

 (1000  ػیل)

 /sدتی اٍج 

   

حدن 

 (1000  ػیل)

2 3 4/84 9/1 5/52 66/36 63/35 

5 7/7 9/207 9/4 5/136 36/36 34/34 

10 8/16 2/450 9/10 1/293 11/35 89/34 

20 5/28 9/770 1/19 509 98/32 97/33 

50 4/47 8/1296 3/33 8/881 74/29 32 
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تیَلَطیکی ػولیات اصػال دس ؿشایط لثل ٍ تؼذ  2همایؼِ ّیذسٍگشاف ػیالب تا دٍسُ تاصگـت  (6) ؿکل  

 

 
تیَلَطیکی ػولیات اصػال دس ؿشایط لثل ٍ تؼذ  50همایؼِ ّیذسٍگشاف ػیالب تا دٍسُ تاصگـت  (7) ؿکل  

 ای خذاگاًِ ّای پشٍطُ صَست تِ ػولیات تیَلَطیکیهذل دس ّش یک اص ػٌاسیَّای لثل ٍ تؼذ اص  ؿذُ تْیٌِتا اػتفادُ اص پاساهتشّای 

ٍ  اثتش ػولیتات تیَلتَطیکی   ( 4)آهتذ. ختذٍل   دػتت  تِ( ػال 2-50هختلف) ّای تاصگـتاخشا ؿذ ٍ ّیذسٍگشاف ػیل تشای دٍسُ 

سا  ػولیات تیَلَطیکیتش دتی اٍج ٍ حدن ػیل ٍ ّوچٌیي اختالف دتی اٍج ٍ حدن ػیل دس دٍ تاصُ صهاًی لثل ٍ تؼذ اص  هذیشیتی

( ٍ 6ػال دس ؿکل) 50ٍ  2صگـت ًوًَِ ّیذسٍگشاف ػیالب تشای دٍسُ تا ػٌَاى تِدّذ.  هختلف ًـاى هی ّای تاصگـتتشای دٍسُ 

ػالِ تتِ   50ٍ  2دسصذ دتی اٍج دس دٍسُ تاصگـت  ،تیَلَطیکیکِ دس اثش اخشای ػولیات  دّذ هی( آٍسدُ ؿذُ اػت. ًتایح ًـاى 7)

دتی اٍج  طَس هتَػط تِ .دسصذ کاّؾ یافتِ اػت 32 -63/35تغییش داؿتِ ٍ حدن ػیل تِ هیضاى دسصذ  74/29 –66/36هیضاى 

ًتایح ایي تحمیتك تتا ًتتایح ػـتمی صادُ ٍ ّوکتاساى       حَصُ تملیل یافتِ اػت. دس دسصذ 59/34ٍ  17/34 تِ هیضاى ٍ حدن ػیل

 ( کِ تأثیش ػولیات تیَلَطیکی ٍ هذیشیتی سا تش ساتطِ تاسؽ سٍاًاب دس حَصُ صٍخی کاخک تشسػی کشدًذ هطاتمت داسد.1392)
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 مناتع -د

ٌاي تحقيقاتي مزکش تحقيقات حفاظت خاک َ َلُيتالف: ا 0831وام، بي

 ص.83آبخيشداري، َسارت جٍاد کشاَرسي، 
: بزرسي ػملکزد آبخيشداري در کىتزل سيالب حُسي آبخيش 0831 پُر ع.حشمت

وقش َ جايگاي  غاسمحلً )استان گلستان(، مجمُػً خالصً مقاالت اَليه ٌمايش

 ص.69آبخيشداري در تُسؼً مىابغ طبيؼي َ کشاَرسي حاشيً خشر، 
 HEC-HMS. ارسيابی مذل 0833 يذاس، آ.؛ محسىی سارَی، م.؛  َفاخُاي، م.چ

بً مىظُر بزآَرد ٌيذرَگزاف سيالب در حُسي آبخيش کسيليان. مجلً پژٌَش َ 

 38ساسوذگی، شماري 

خيشداری در سيز حُضً بىذ قزاء . تأثيز  آب0831 رضايی ػارفی، م.،

وامً  يانپايزسميىی. سی ٌا آبرَدخاوً شش تزاس کاشمز بز کىتزل سيالب َ تغذيً 

يشی محيطی، داوشگاي ر بزوامًکارشىاسی ارشذ رشتً جغزافيا_ ژئُمُرفُلُژی در 

 صفحً.081شٍيذ بٍشتی، داوشکذي ػلُم سميه، گزَي آمُسشی جغزافيا، 

 سزسىگی. ع.ر. ؛پُراغىيايی. م.ج. ؛ؽطالبی. ع. ؛.اختصاصی. م ؛سلطاوی، م.

-HECبا استفادي اس مذل  خيشی يلارسيابی اقذامات آبخيشداری بز س  0836

HMSکارشىاسی ارشذ  وامً يان)مطالؼً مُردی: حُسي آبخيش مىشاد(، پا

 صفحً. 028آبخيشداری، داوشگاي يشد، 
سٍاًاب تا اػتفادُ اص  -تشسػی تأثیش ػولیات تیَلَطیکی ٍ هذیشیتی تش ساتطِ تاسؽ. 1392 .؛ طالثی، ع.ٍَسػمذا، م.س.فاضل پ ػـمی صادُ، م.؛

 )هطالؼِ هَسدی: حَصُ صٍخی کاخک(، ًْویي ّوایؾ هلی ػلَم ٍ هٌْذػی آتخیضداسی ایشاى، داًـگاُ یضد. hec-hmsهذل 
Ali.,M., Sher.,J.,Kh, Irfan.,A and Zahiruddin.,Kh(2011) Simulation of the impacts of land-use change on 

surface runoff of Lai Nullah Basin in Islamabad, Pakistan. Landscape and Urban Planning 102 (2011) 271– 279 
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