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 رودخانه كوشك آباد در باالدست سذ كارده بررسي علل فرسايش 

 
 3رضا صذيق ،2علي باقريان كالت ،1*علي اكبر عباسي

 عضو هيأت علمي مركس تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي  -1

 كارشناض مركس تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي  -2

  ت كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضويكارشناض مركس تحقيقا -3

 

Email:ak_abbasi@yahoo.com 

 

 چکيذه: 

 

ٞب دس احش  ٞب يىي اص ٔزبسي ٟٔٓ ا٘تمبَ آة ٚ سػٛة ٔي ثبؿٙذ. ٞش ػبِٝ ػغح ٚػيؼي اص اساضي ثب اسصؽ حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ سٚدخب٘ٝ

اػتبٖ اص ثيٗ اساضي وـبٚسصي ٚ ثبغبت ٌزؿتٝ  يبٞ اص سٚدخب٘ٝ يا فشػبيؾ آثي ٔٛسد تٟذيذ ٚ تخشيت لشاس ٔي ٌيشد. ثخؾ ػٕذٜ

وٝ اساضي وـبٚسصي ٚ ثبغبت حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ سا دس ٔؼشض تخشيت لشاس دادٜ اػت. اص  بؿذٚ داساي فشػبيؾ وٙبسي ؿذيذ ٔي ث

ا وبٞؾ عشفي سػٛثبت فشػبيؾ يبفتٝ اص اساضي حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ ثؼضبً ثٝ دـت ػذٞب ٔٙتمُ ٔي ؿٛد وٝ ٔي تٛا٘ذ وبسايي ػذٞب س

رضء  بفتٝي ؾيفشػب ياساض ٙىٝيا ُي. ثٝ دِبؿٙذث يرّٕٝ ٔ ٗيوبسدٜ ٚ عشق اص ا يٚالغ دس ثبالدػت ػذٞب يٞب دٞذ. سٚدخب٘ٝ

ٞب، تٛػظ صاسػيٗ  . دس ايٗ لؼٕت اص سٚدخب٘ٝثبؿٙذ يثشخٛسداس ٔ ضي٘ ييثبال ياص اسصؽ التصبد ثبؿذ، ئ يصساػ يٞبٗ يثبغبت ٚ صٔ

. اص ايٗ سٚ ذاسدوٝ ا٘ؼزبْ وبفي سا ثشاي وٙتشَ فشػبيؾ وٙبسي سٚدخب٘ٝ ٘ ؿٛد يحفبظتي دشاوٙذٜ ٔ الذاْ ثٝ يه ػشي وبسٞبي

اص  ا ٕٞيت صيبدي ثشخٛسداس اػت. دس ايٗ تحميك ٚضؼيت تخشيت ديٛاسٜ ٚ آٟ٘ب  تيتخش ٚ ػُّسٚدخب٘ٝ  يوٙبسٜ ٞب يذاسيدب يثشسػ

ثبالدػت ػذ وبسدٜ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفتٝ اػت. فشػبيؾ ثؼتش ٚ اص سٚدخب٘ٝ وٛؿه آثبد دس  اي ثبصٜػُّ فشػبيؾ وٙبسي دس 

خبِي ؿذٖ دبي ديٛاسٜ ٚ ٚسٚد صٜ آة اساضي وـبٚسصي حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ اص ػُّ اصّي تخشيت ديٛاسٜ دس سٚدخب٘ٝ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٔي 

 ثبؿذ.

 ،فشػبيؾ وٙبسي تيسٚدخب٘ٝ، ػٛأُ تخش ،يوٙبسٜ، خشاػبٖ سضٛ يذاسيدب :واشه هاي كليذي

 

 مقذمه -الف

ٞب دس احش  ٞب يىي اص ٔزبسي ٟٔٓ ا٘تمبَ آة ٚ سػٛة ٔي ثبؿٙذ. ٞش ػبِٝ ػغح ٚػيؼي اص اساضي ثب اسصؽ حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ سٚدخب٘ٝ

اػتبٖ اص ثيٗ اساضي وـبٚسصي ٚ ثبغبت ٌزؿتٝ  يٞب اص سٚدخب٘ٝ يا فشػبيؾ آثي ٔٛسد تٟذيذ ٚ تخشيت لشاس ٔي ٌيشد. ثخؾ ػٕذٜ
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وٝ اساضي وـبٚسصي ٚ ثبغبت حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ سا دس ٔؼشض تخشيت لشاس دادٜ اػت. ثٝ  بؿذي ؿذيذ ٔي ثٚ داساي فشػبيؾ وٙبس

. دس ايٗ ثبؿٙذ يثشخٛسداس ٔ ضي٘ ييثبال ياص اسصؽ التصبد ثبؿذ، ئ يصساػ يٞبٗ يرضء ثبغبت ٚ صٔ بفتٝي ؾيفشػب ياساض ٙىٝيا ُيدِ

وٝ ا٘ؼزبْ وبفي سا ثشاي وٙتشَ  ؿٛد يوبسٞبي حفبظتي دشاوٙذٜ ٔٞب، تٛػظ صاسػيٗ الذاْ ثٝ يه ػشي  لؼٕت اص سٚدخب٘ٝ

 اص اِٚٛيت صيبدي ثشخٛسداس اػت.سٚدخب٘ٝ  يٞب وٙبسٜ يذاسيدب ي. اص ايٗ سٚ ثشسػذاسدفشػبيؾ وٙبسي سٚدخب٘ٝ ٘

ثٙذ اص رٙغ  فو يسٚدخب٘ٝ تؼذاد تيٚ تخج تيؿ شيياص تغ يشيرٌّٛ يسٚدخب٘ٝ ص٘زب٘شٚد، ثشا ي(. دس عشح ػبٔب٘ذ1380ٞ ،يػجذ)

٘ٛع ػبصٜ دس  ٗياص ػّٕىشد ٔٙبػت ا تيثٝ ػُٕ آٔذٜ حىب يبثياحذاث ؿذٜ اػت وٝ اسص يٚ ثتٙ يػًٙ ٚ ٔالت ٗ،يخـىٝ چ

سٚدخب٘ٝ ؿذٜ اػت. أب دس  تيٚ تخج ييثؼتش ؿٛ ذٜيوبٞؾ دذ بي ٛلفثبػج ت وٝ يداؿتٝ اػت، ثغٛس ياحذاح يٞب ٔحُ

ثٝ ػُٕ آٔذٜ ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ  يبثيثٛد اسص ذٜيحفبظت ٌشد ياص رٙغ ٔٛاد ثؼتش ييٞب ٛاسٜيوٝ ثب د شياص عَٛ ٔؼ ييٞب لؼٕت

. ؿذ يحبصُ ٔ يثٟتش زٝي٘ت ذ،يٌشد يحفبظت ٔ يبٞيدٛؿؾ ٌ بيٚ  يا ضٜياحذاث ؿذٜ ثب دٛؿؾ ػٍٙش ٛاسٜياحش د وٝ يدس صٛست

حذٚد  ياصالح يٞب دغ اص احذاث ػبصٌٜشفتٝ اػت وٝ  زٝيص٘زب٘شٚد ٘ت يىيذسِٚيٞ يٞب ػبصٜ يٚ ارتٕبػ يالتصبد يدس ثشسػ

 .ؿذٜ اػت بفتيثبص ذيرذ يٞىتبس اساض 325ٔصٖٛ ٔب٘ذٜ ٚ  تياص تخش ٝيحبؿ يٞىتبس اساض 1267

ربيي ديچب٘شٚد ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ فيضيىي  (. ثب ثشسػي تأحيش دبسأتشٞبي ٞيذسِٚيىي رشيبٖ ثش ربث1382ٝحجيجي ٚ ديشػتب٘ي، ) 

اػبع ٔـبٞذات آصٔبيـٍبٞي دس  ب٘شٚد سا دس ٔٛالغ ػيالثي دس سٚدخب٘ٝ لضَ اٚصٖ تخٕيٗ صد ٚ ثشٔيضاٖ ٟٔبرشت ٚ ٌؼتشؽ ديچ

سٚدخب٘ٝ وٓ ثبؿذ، افضايؾ دثي ٔٛرت ٌؼتشؽ ػشضي ديچب٘شٚد ؿذٜ ٚ فشػبيؾ  ِيديچب٘شٚدي سٚدخب٘ٝ چٙب٘چٝ ؿيت عٛ

يٗ دػت ؿذٜ ٚ ػالٜٚ ثش فشػبيؾ ػشضي، ٌشدد ٚ اٌش ؿيت تٙذ ثبؿذ ٔٛرت ٟٔبرشت ديچب٘شٚد ثٝ ػٕت دبي وٙبسي ايزبد ٔي

 .آيذ فشػبيؾ عِٛي ٘يض ثٝ ٚرٛد ٔي

سا  يثش٘بٔٝ ػبٔب٘ذٞ ،يبسياػتبٖ چٟبس ٔحبَ ثخت يخٛد دس سٚدخب٘ٝ دٚ آة صٕصبٔ ي(. دس ثشسػ1384ٚ ٕٞىبساٖ،  بٖيؼي)سئ 

ػبِٝ  50ثب دٚسٜ ثبصٌـت  يخب٘ٝ ثب دثسٚد ئتش سا ثشا 60ٚ ػشض  002/0 يعِٛ تيسٚدخب٘ٝ اسائٝ ٕ٘ٛدٜ اػت ٘بٔجشدٜ ؿ ٗيا يثشا

 .ٞىتبس ثشآٚسد ٕ٘ٛدٜ اػت 50 ضاٖيثٝ ٔ يعشح ػبٔب٘ذٞ يسا دغ اص ارشا بفتيلبثُ ثبص ياساض ضاٖئ ٗيثذػت آٚسدٜ اػت، ٕٞچٙ

حذاوخش  (. ثب ثشسػي تغييشات ٔشفِٛٛطي وٙبسي آثشاٞٝ سٚدخب٘ٝ ثبثّشٚد ٔبص٘ذساٖ ثب تؼييٗ ٔٙبعك داساي1385غفبسي ٚ ٕٞىبساٖ، )

ثٙذي وشد٘ذ ٚ اص ايٗ اعالػبت دس رٟت اسائٝ  ٞبي ٔؼتؼذ فشػبيؾ وٙبسي سا ؿٙبػبيي ٚ اِٚٛيت تٙؾ ثشؿي ٚ ػشػت، ٔحذٚدٜ

(. ثٝ ثشسػي احشات 1386ٔٛسد ٘ظش اػتفبدٜ ٕ٘ٛد٘ذ. )ٔحٕذي اػتبد واليٝ ٚ ٕٞىبساٖ،  ٚدخب٘ٝٔذيشيت ٚ ػبٔب٘ذٞي س يساٞىبس ثشا
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ٚ ٔٛسفِٛٛطي سٚدخب٘ٝ ٔبدسػٛ دشداختٙذ ٚ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ سػيذ٘ذ وٝ خصٛصيبت ٔٛسفِٛٛطيىي  ؿشق ٌّؼتبٖ 1380ػيُ ٔشداد 

 .اػت دٜسٚدخب٘ٝ دس دٚ دٚسٜ لجُ ٚ ثؼذ اص ػيُ ثب ٞٓ تفبٚت ٔؼٙي داسي ديذا وش

 ( Rosgen 1994) ٝثٙذي ربٔؼي  سادس ػٝ ػغح ٚ ثش اػبع ٔـخصبت طئٛٔٛسفيه ، تٛصيفبت ٔٛسفِٛٛطيه ٚ ؿشايظ  عجم

 .سٚدخب٘ٝ دس آٔشيىب ٚ وب٘بدا اسائٝ داد٘ذ 450رشيبٖ دغ اص ثشسػي 

 (Andam 2003) ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ يٚ خبسد رٍّٙ يرٍّٙ يٞب سٚدخب٘ٝ ٓيسط ؼٝي٘بٔٝ خٛد تحت ػٙٛاٖ ٔمب بٖيدس دب 

HEC-RAS ٓيثش سط يبٞيٌدٛؿؾ  شيلشاس دادٜ ٚ تبح يدٚ ٘ٛع سٚدخب٘ٝ ٔٛسد ثشسػ ٗيػشػت ٚ ػذد فشٚد سا دس ا شاتييتغ  ٚ

 يػذد شئمبد تٛا٘ذ ئ HEC-RAS ٌشفتٝ اػت وٝ اػتفبدٜ اص ٔذَ زٝيلشاس دادٜ ٚ ٘ت ؼٝيسا ٔٛسد ٔمب بٖيرش يىيضيسفتبس ف

 .لشاس دٞذ ٗئحمم بسيسٚدخب٘ٝ دس اخت بٖيرش يىيذسِٚيٞ بتيخصٛص شيٚ ػب ٓيسا رٟت ٔغبِؼٝ سط ئٙبػج

 (2004 (Maccaferri خب٘ٝ سٚد ٝيحبؿ يدس ثبصػبصMerrimack اػتفبدٜ  هيِٛٛطيث بتيثٝ ٕٞشاٜ ػّٕ ٖٛياص ٌبث ىبيدس آٔش

 2009داسد. ) بتيثخؾ ثٛدٖ ػّٕ تيثٛدٖ ٚ سضب ضيآٔ تيعشح ٘ـبٖ اص ٔٛفم يػبَ اص ارشا 2دغ اص  ٞب يثشسػ ذيؿذٜ اػت. ٘تب

(Bhattarai افضاس  ثب اػتفبدٜ اص ٘شْ ّٛٔتشيو 63ٗ سا ثٝ عَٛ ياص سٚدخب٘ٝ ٔبس يػجٛس بٖيرشHEC-RAS يٛٞبيتحت ػٙبس 

ثب ػبخت ٚ  تٛاٖ يسا ٔ ٝيحبؿ ضيحبصّخ يٞبٗ ياص صٔ ي٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ٔؼبحت لبثُ تٛرٟ ذيلشاس داد. ٘تب ضئختّف ٔٛسد آ٘بِ

 ٕ٘ٛد. بيسح دٚثبسٜ اح خيٚ س ضيخبوش زبديا

 مواد و روش ها -ب

 ويصگي هاي منطقه مورد مطالعه -1

دس ثبالدػت ػذ وٝ  ذيا٘تخبة ٌشد ايٗ ثشسػي يوٛؿه آثبد ثشا سٚدخب٘ٝ ٝصٛست ٌشفت يٞب يثشسػثش اػبع اعالػبت ٔٛرٛد ٚ 

 .ثبؿذ ئ يوٙبس ؾيتٙٛع فشػب يداسا  سٚدخب٘ٝ ٗيٚالغ ؿذٜ اػت. ا وبسدٜ

ي دس آٚسي اعالػبت ٚ ا٘زبْ ثبصديذٞبي صحشايي يه ثبصٜ ا٘تخبة ٌشديذ وٝ ٔؼشف فشػبيؾ وٙبس ٞبي اِٚيٝ ٚ رٕغ دغ اص ثشسػي

 ا٘تخبثي سا ٘ـبٖ ٔي دٞذ.  ٔٛلؼيت ثبصٜ  1  سٚدخب٘ٝ ثٛدٜ ٚ تٙٛع ؿذت فشػبيؾ وٙبسي دس آٖ ٚرٛد داؿتٝ ثبؿذ. ؿىُ
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 : ثبصٜ ا٘تخبثي دس سٚدخب٘ٝ وٛؿه آثبد دس حٛضٝ ػذ وبسد1ٜؿىُ 

 بازه انتخابي در رودخانه كوشك آباد -2

ٌٛؽ ٚ اساضي وـبٚسصي ٚ ثبغبت ايٗ سٚػتب ػجٛس ٔي وٙذ ٚ ٚرٛد  ثبصٜ ا٘تخبثي دس سٚدخب٘ٝ وٛؿه آثبد اص حبؿيٝ سٚػتبي

ٔٙبعك ٔؼىٛ٘ي، ديٛاسػبصي ٞبي ثذٖٚ ضبثغٝ ٚ عشاحي ٟٔٙذػي وٝ ٔي تٛا٘ذ تأحيش ٌزاس ثش فشػبيؾ وٙبسي ثبؿذ ٚ ٕٞچٙيٗ 

ٞبي ا٘تخبثي دس  ي دس ثبصٜٞبيي اص فشػبيؾ وٙبس ػجٛس اص اساضي صساػي ٚ ثبغبت  اص ٔـخصٝ ٞبي ثبسصي ايٗ ثبصٜ ٔي ثبؿذ. ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت.  4تب  2ٞبي  ؿىُ
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 : ثبصٜ اي اص سٚدخب٘ٝ وٛؿه آثبد  ثب فشػبيؾ ؿذيذ دس اساضي ثبغي2ؿىُ 

 

 : ثبصٜ اي اص سٚدخب٘ٝ وٛؿه آثبد  ثب فشػبيؾ ؿذيذ دس اساضي صساػي3ؿىُ 
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 ؼتش سٚدخب٘ٝآثبد  ٕٞشاٜ ثب تزبٚص ثٝ ث وٛؿه: ثبصٜ اي اص سٚدخب٘ٝ 4ؿىُ 

 

 وٛؿه آثبد  ثب ديٛاس ػبحّي سٚدخب٘ٝاي اص  : ثبص5ٜؿىُ 

 ثذٖٚ سػبيت ؿشايظ اتصبَ ثٝ ثبالدػت ٚ دبييٗ دػت 

 هاي صحرايي برداشت -3

دس ديٕبيؾ صحشايي ثبصٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ، ٔـخصبت ا٘ٛاع فشػبيؾ وٙبسي ٚ داليُ احتٕبِي آٖ حجت ٌشديذ. دشٚفيُ عِٛي ٚ 

ٚ اص ٔصبِح ثؼتش ثٝ ٔٙظٛس تؼييٗ ضشيت صثشي ٚ تؼييٗ آػتب٘ٝ حشوت رسات ثؼتش ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي صٛست  ػشضي ثشداؿت ٌشديذ

 ٌشفت.
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 تحليل هيذروليکي -4

اػتفبدٜ ٌشديذ. اص ٘تبيذ ايٗ تحّيّٟب ثشاي تؼييٗ  HEC-RASثشاي تحّيُ ٞيذسِٚيىي رشيبٖ دس ثبصٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ اص ٘شْ افضاس 

 تٙؾ ثشؿي ٚ تؼييٗ آػتب٘ٝ حشوت رسات ثؼتش اػتفبدٜ ٌشديذ.

 نتايج  -ج

ٔي ثبؿذ. وبسثشي اساضي دس اساضي حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ  1ٚضؼيت فشػبيؾ دس ثبصٜ ا٘تخبثي دس سٚدخب٘ٝ وٛؿه آثبد ثٝ ؿشح رذَٚ 

 ؿذ.ٔي ثب 2دس ثبصٜ ا٘تخبثي ثٝ ؿشح رذَٚ 

 اعالػبت ثبصٜ ٞبي داساي فشػبيؾ وٙبسي دس ثخـي اص ٔحذٚدٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ دس سٚدخب٘ٝ وٛؿه آثبد 1رذَٚ 

 ديٛاسٜ استفبعحذاوخش  (UTMٔٛلؼيت رغشافيبيي )

 )ٔتش(

 عَٛ ثبصٜ

(m) 
 ا٘تٟب اثتذا

X Y X Y 

728646/4 4066641 728712/2 4066591 1 83 

728576/2 4066694 728646/4 4066641 3 88 

728434/3 4066733 728576/2 4066694 1 149 

 141 ديٛاس 4066865 728218/6 4066955 728111/3

727995/2 4067024 728052/2 4066992 1 66 

727899/2 4067088 727953/4 4067045 3 69 

 56 ديٛاس 4067244 727641/4 4067297 727622/3

 56 ديٛاس 4067423 727608/1 4067478 727606/4

 89 ديٛاس 4067541 727626/4 4067629 727636/6

727613/3 4067684 727636/6 4067629 1 61 

727613/9 4067503 727606/4 4067478 1 26 

727608/1 4067423 727617/4 4067379 1 45 

727641/4 4067244 727659/6 4067197 3 51 

727659/6 4067197 727673/3 4067172 3 28 

 35 ديٛاس 4067125 727872/0 4067144 727844/4

727872/0 4067125 727899/2 4067088 3 46 

727953/4 4067045 727995/2 4067024 3 47 

728084/8 4066971 728111/3 4066955 1 31 

728218/6 4066865 728266/4 4066821 1 65 
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 صٜ ا٘تخبثي دس ثبٚ وبسثشي حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ ٚضؼيت دٛؿؾ ٌيبٞي  -2رذَٚ 

 ٔحذٚدٜ ػبحُ چخ ػبحُ ساػت

 2 — 1 ثبؽ وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 3 — 2 ثبيش صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 4 — 3 وـبٚسصي صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 5 — 4 وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 6 — 5 وـبٚسصي صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 7 — 6 وـبٚسصي صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ

 8 — 7 ثبؽ وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 9 — 8 ثبؽ وـبٚسصي صٔيٗ

 10 — 9 ثبؽ وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 11—10 ثبؽ ثبؽ

 12—11 بٚسصيوـ صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت ثبؽ

 13—12 وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 14—13 وـبٚسصي صٔيٗ + ثبؽ وـبٚسصي صٔيٗ

 15—14 وـبٚسصي صٔيٗ ثبؽ

 16—15 وـبٚسصي صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ

 17—16 وـبٚسصي صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ

 18—17 وـبٚسصي صٔيٗ + ثبؽ ثبؽ

 19—18 وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت ثبؽ

 20—19 وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 21—20 وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 22—21 وـبٚسصي صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 23—22 وـبٚسصي صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ + يٝحبؿ دس وبسي دسخت

 24—23 ٔؼىٛ٘ي ٔٙضَ وـبٚسصي صٔيٗ

 25—24 ٔؼىٛ٘ي ٔٙضَ وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 26—25 ٔؼىٛ٘ي ٔٙضَ وـبٚسصي صٔيٗ + ثبؽ

 27—26 وـبٚسصي صٔيٗ + ثبؽ وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 28—27 ثبؽ وـبٚسصي صٔيٗ + ثبؽ

 29—28 وـبٚسصي صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 30—29 ثبؽ وـبٚسصي صٔيٗ + حبؿيٝ دس وبسي دسخت

 31—30 وـبٚسصي صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ

 32—31 وـبٚسصي صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ

 33—32 وـبٚسصي صٔيٗ وـبٚسصي صٔيٗ
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ثٝ  آٔذٜ اػت. 3صٛست ٌشفتٝ اػت دس رذَٚ  HEC-RASثخـي اص ٘تبيذ تحّيُ ٞيذسِٚيىي رشيبٖ وٝ ثٝ وٕه ٘شْ افضاس 

دِيُ ؿيت صيبد سٚدخب٘ٝ، رشيبٖ دس ثبصٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ فٛق ثحشا٘ي ثٛدٜ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ تٙؾ ثشؿي ٚ دبسأتش ؿيّذص، رسات ثؼتش دس 

 آػتب٘ٝ فشػبيؾ لشاس داس٘ذ.

 

 ثخـي اص اعالػبت  ٞيذسِٚيىي ٚ ٞٙذػي ثبصٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ -3رذَٚ 

ؿٕبسٜ 

 ٔمغغ

ٚسٜ د

 ثبصٌـت

 دثي

(m3/s) 

استفبع وف 

 وب٘بَ

(m) 

استفبع ػغح 

 آة

(m) 

 ؿيت ٔمغغ
ؿيت خظ 

 ا٘شطي

ؿؼبع 

 ٞيذسِٚيىي

(m) 

ػشػت 

 آة

(m/s) 

 تٙؾ ثشؿي

(N/m2) 

ػذد 

 فشٚد

43 2 yr 2/3 1607/5 1607/93 0/0344 0/028 0/18 1/51 48/76 1/13 

43 5 yr 4/6 1607/5 1608/05 0/0344 0/028 0/17 1/46 46/56 1/12 

43 10 yr 8/5 1607/5 1608/14 0/0344 0/028 0/22 1/76 61/16 1/18 

43 25 yr 16/4 1607/5 1608/25 0/0344 0/028 0/31 2/17 84/13 1/24 

42/1 2 yr 2/3 1606/3 1606/7 0/0186 0/0461 0/13 1/57 58/75 1/38 

42/1 5 yr 4/6 1606/3 1606/78 0/0186 0/0441 0/17 1/88 75/56 1/42 

42/1 10 yr 8/5 1606/3 1606/87 0/0186 0/0405 0/25 2/29 99/53 1/44 

42/1 25 yr 16/4 1606/3 1607/02 0/0186 0/0342 0/39 2/80 129/18 1/42 

 

 نتيجه گيري بحث و  -د

اص  حشيٓ ٚ ثؼتش تزبٚص ثٝ ٞب، سٚدخب٘ٝ حبؿيٝ اساضي ٘بدسػت وبسثشي٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ  صٛست ٌشفتٝ دس ايٗ تحميكثشسػي 

ؿيٜٛ ٘بٔٙبػت آثيبسي دس اساضي ٔزبٚس سٚدخب٘ٝ يىي اص داليُ ثبؿذ.  ٔي ٞب سٚدخب٘ٝ ػٛاحُ دس ٞب ٘بدبيذاسي ايٗ ايزبد ٟٔٓ ػٛأُ

دس ايٗ حبِت، آة اص ثبالتشيٗ ٘مغٝ صٔيٗ صساػي ٚاسد آٖ ؿذٜ ٚ ثب دخؾ ؿذٖ ثش سٚي صٔيٗ اص ٞب ٔي ثبؿذ.  اصّي تخشيت ديٛاسٜ

ثٝ داخُ سٚدخب٘ٝ آة  صيبدي اص حزٓرشيبٖ دس اساضي ٔزبٚس سٚدخب٘ٝ ٔؼٕٛالً وٙتشَ  ثٝ دِيُ ػذْؿٛد.  ٖ خبسد ٔيا٘تٟبي آ

وٝ  ٞبي ا٘تخبثي ثٝ دفؼبت ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت ٞبي سٚدخب٘ٝ ٔي ؿٛد وٝ دس ثبصٜ وٙبسٜفشػبيؾ ؿذيذ دس ػجت وٝ  سيضؽ وٙذ

 .٘ـبٖ دادٜ ؿذ 3ٚ  2ٞبي  ٞبيي اص آٖ دس ؿىُ ٕ٘ٛ٘ٝ
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تزبٚص ثٝ حشيٓ ٚ ثؼتش سٚدخب٘ٝ ٚ ػبخت غيش اصِٛي ديٛاسٞبي ػبحّي وٝ تٛػظ ٔبِىيٗ اساضي حبؿيٝ سٚدخب٘ٝ ثشاي ٔحبفظت 

اساضي ٚ يب تٛػؼٝ اساضي ثٝ صٛست غيش اصِٛي، ٔٙمغغ ٚ ثذٖٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ ؿشايظ ثبال دػت ٚ دبييٗ دػت، اص ػٛأُ اصّي 

ٔي ثبؿذ وٝ اص داخُ اساضي وـبٚسصي ٚ ثبغبت ػجٛس ٔي وٙذ. ايٗ ٔٛسد ٔغبِؼٝ  ثبصٜتؼييشات ٔشفِٛٛطيىي ٚ ٞيذسِٚيىي دس 

ؿشايظ دس ثبصٜ ا٘تخبثي اص سٚدخب٘ٝ وٛؿه آثبد ثٝ صٛست ٍ٘شاٖ وٙٙذٜ اي ٚرٛد داسد ثٝ ٘حٛي وٝ دس ثؼضي اص ٘مبط ثخؾ ػٕذٜ 

 ت.ثؼتش ثٝ دِيُ ػبخت ٚ ػبصٞب دس داخُ ثؼتش ٔؼذٚد ؿذٜ ٚ يب تغييش ٔؼيش يبفتٝ اػ

وٝ دس ٟ٘بيت ٔٙزش ثٝ  ٔي ثبؿذخبِي ؿذٖ دبي ديٛاسٜ  ٚفشػبيؾ ثؼتش  دس ثبصٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ يىي ديٍش اص داليُ تخشيت ديٛاسٜ 

ثشسػي تٙؾ ثشؿي ٚ آػتب٘ٝ حشوت رسات ثؼتش ٔؤيذ ايٗ ٔؼئّٝ دس ٘تبيذ تحّيُ ٞيذسِٚيىي ٚ ٞبي خبن ٔي ؿٛد.  سيضؽ تٛدٜ

 ثبصٜ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٔي ثبؿذ.

 بع مورد استفادهمنا -ه

. ثشسػي تبحيش دبسأتشٞبي ٞيذسِيىي ثش ربثزبيي ديچب٘شٚدٞب ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ فيضيىي، ٔزّٝ دظٚٞؾ 1382حجيجي، ْ ٚ ديشػتب٘ي،ْ. 

 ٚػبص٘ذٌي

ٛس وٙتشَ ثٝ ٔٙظ يسٚدخب٘ٝ دٚآة صٕصبٔ يػبٔب٘ذٞ يي. اسائٝ عشح ا1384ٍِٟٛٔش، ْ.  ييع. ا. ٚ ٘ىٛ ،يْ.، أبٔ ،يجيس.، حج بٖ،يؼيسئ

 .شاٖيتٟشاٖ، ا ،يضداسيدظٚٞـىذٜ حفبظت خبن ٚ آثخ ،يمبتيعشح تحم ييٌضاسؽ ٟ٘ب ،ياساض بفتيٚ ثبص يا وٙبسٜ ؾيفشػب

ٚ  يدس سٚدخب٘ٝ ص٘زب٘شٚد ٚ آحبس التصبد ياساض بفتيٚ حفبظت ٚ ثبص ؾيوٙتشَ فشػب يىيذسِٚيٞ يٞب ػبصٜ يبثي. اسص1380ف. ،يػجذ

 .شاٖيخشْ آثبد، ا ٞب،ُ يٞب ٚ ٔؼ دس سٚدخب٘ٝ ياساض بفتيٚ ثبص ؾيوٙتشَ فشػب يٞب ػبصٜ ئّ ؾيٕٞب ٗيآٖ، ٘خؼت يارتٕبػ

-.  ثشسػي تغييشات ٔشفِٛٛطي وٙبسي آثشاٞٝ ثب اػتفبدٜ اص ػيؼتٓ اعالػبت رغشافيبيي1385ا..  ،ين. ٚ ٔؼبػذ ،يٕب٘يغفبسي، ي، ػّ

  71-61. ف 57ٞبي رغشافيبيي، ؿٕبسٜ  ثبثّشٚد ٔبص٘ذساٖ، ٔزّٝ دظٚٞؾ
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