
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

 5931شهریور  2-4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

ًََّٕ يٕردی : يطبنعّ ٔ ثررضی احذاث ضبزِ ْبی اَذازِ گیری ثّ 

 اضتبٌ خٕزضتبٌ–رٔی آَبر يُػعت از رٔدخبَّ جراحی 

 

 2،فسشاد یْظفی1علی کسداًی 

alikardani90@yahoo.com 1-ٍظبشهبى آة ّ –رساصی  -زئیط گسٍّ هطبلعبت صْشٍ شُس

خْشظتبى ثسق  

fyousefi_2000@yahoo.com ظبشهبى آة ّ ثسق –زئیط گسٍّ هطبلعبت صْشٍ کبزّى – 2

 خْشظتبى

 

 چکیدٍ :

زّدخبًَ رساصی اش دّ ؼبخَ اـلی هبزّى ّ هللا تؽکیل ؼدٍ اظت کَ پط 

اش هؽسّة ًوْ.دى دؼتِبی ثبال دظتی ظساًزبم ثَ ایعتگبٍ گسگس زظیدٍ ّ 

 33دزرَ ّ  84ْلعیت رغسافیبیی ثیي طْلِبی اش آًزب ّازد دلتبی ؼبدگبى ثب ه

دلیمهَ ّ  83دزرهَ ّ 33دلیمهَ ؼهسلی  ّ عساهِبی 83دزرهَ ّ  84دلیمَ تب 

دلیمَ ؼوبلی هی ؼهْد .ّ پهط اش آثیهبزی ًتهی ت ّ ازااهی  85دزرَ ّ 33

ثیي شیس دظت ثَ ـْزت پٌزَ ای دز ایي دؼت پتػ ؼهدٍ ّ ًِبیتهب ثهَ ُهْز

بًهَ رساصهی دز ایهي ثتهػ دازای ؼهسای  ؼبدگبى هی پیًْدد. زّدخ الوللی 

ّیژٍ ای اش رولَ ؼیت کهن ،عجهْز ظهی ثِبی ثهصزآ ّ آّزد زظهْثبت ظهبالًَ 

ًعجتب" شیبد هی ثبؼد .ّ اًِبز هٌؽعت اش ایي زّدخبًَ دز تساش پبییٌی ًعهجت 

ثَ ازاای اطساف لساز داؼتَ ثطْزیکَ آثسظبًی ثَ ازاای ّ ًتهی ت عوْههب" 

غیس هتوسکص تبهیي هی گسدد .اًِبز هٌؽعت ؼهدٍ  تْظ  ایعتگبٍ ُبی پوپبژ

دازای ظسفیتی ثعیبز ثیؽتس اش ًیبش آثی ازاای شیس دظت ثْدٍ ّ یکی اش علل 

آى تتلیَ ظی ة ظبلیبًَ ثَ ُْز هی ثبؼد ثطْزیکَ ایي اًِبز ًمػ دّ گبًهَ 

هؽسّة ًوْدى ازاای پبییي دظت ّ تتلیَ هبشاد ظهی ة زا ثهَ ُهْز ثعِهدٍ 

صبل صباس ثدلیل کوجهْد آة ّ تزوهر زظهْثبت دز اًِهبز ظهٌتی  دازًد ّلی دز

،آثیبزی ًتهی ت ّ ازااهی شیهس دظهت ّ ُو ٌهیي تتلیهَ ظهی ة ثهَ ُهْز ثهب 

هؽک ت عدیدٍ ای هْارَ گسدید کَ دز ایي زاظتب اصداث ظبشٍ ُهبی اًهداشٍ 

گیسی رِت کٌتسل ظطش آة ّ کبُػ ّزّد زظْثبت ثَ اًِبز ّ تٌظهین آة ثهَ 

 د ًظسهی ثبؼد .پبییي دظت ه

 کلوبت کلیدی: اًِبز، ظٌتی ،ُْز ،زّدخبًَ ،ظی ة
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 همدهَ ّ طسس هعئلَ :

زّدخبًَ رساصی اش دّ ؼبخَ اـلی هبزّى ّ هللا تؽکیل ؼدٍ اظت کَ پط 

اش هؽسّة ًوْدى دؼتِبی ثبال دظتی ظساًزبم ثَ ایعتگبٍ گسگهس زظهیدٍ ّ 

دد ّ پط اش آثیبزی ًتی ت ّ ازااهی اش آًزب ّازد دلتبی ّظیر ؼبدگبى هی گس

شیس دظت ثَ ـْزت پٌزَ ای دز ایي دؼت پتػ ؼدٍ ّ ًِبیتب ثهَ ُهْز ثهیي 

دز  دز اظهتبى خْشظهتبى ّ الوللی ؼبدگبى هی پیًْدد . هٌطمَ هْزد هطبلعَ

کیلْهتسی ؼوبل ؼسلی آثبداى لساز  33کیلْهتسی رٌْة ؼسلی اُْاش ّ  133

 83دزرَ  84دلیمَ تب  33دزرَ ّ  84ْلِبی داؼتَ ّاش ًظس رغسافیبیی ثیي ط

دلیمههَ  85دزرههَ ّ  33دلیمههَ ّ  83دزرههَ ّ  33دلیمههَ ؼههسلی ّ عساههِبی 

ؼوبلی ّالر گسدیدٍ اظت  ؼِسظتبى ؼبدگبى دز هسکص ازااهی ثهس گعهتسٍ 

ؼجکَ اًِبز ظٌتی لساز داؼتَ ّ زّدخبًهَ رساصهی دز اثتهدای ایهي ؼهِس ثهَ 

َ ُهْز ؼهبدگبى تتلیهَ ههی گهسدد اًِبز ظٌتی فسعهی هٌؽهعت گسدیهدٍ ّ ثه

 .)ؼکل ؼوبزٍ یک(

 ؼکل ؼوبزٍ یک هْلعیت طسس
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ُکتبز ثْدٍ  48333ّظعت کل ازاای اش زّظتبی گسگس تب ُْز ؼبدگبى صدّد 

کَ ثتؽی اش آى تضت کؽت شزاعت ّ ًتی ت ّ ثمیهَ ثفهْزت آیهػ ا ثهبیس ّ 

زا ههی هستر لساز گسفتَ اظت .ثدلیل ّظعت شیبد هٌطمهَ هضهدّدٍ هطبلعهبت 

 تْاى ثَ ظَ ثتػ تمعین ًوْد )ؼکل ؼوبزٍ دّ(

  اثتدای ؼجکَ آثیبزی ّ شُکؽی ؼبدگبىاش ایعتگبٍ گسگس تب –الف 

 ُکتبز( 5333طسس ؼجکَ آثیبزی ّ شُکؽی ؼبدگبى )-ة

 23333)ثهیي الوللهی هضدّدٍ اًتِبیی ؼهجکَ آثیهبزی ّ شُکؽهی تهب ُهْز-د

 ُکتبز(

هیلیْى هتهس هکعهت دز ظهبل  1513 زّدخبًَ رساصی ثب هتْظ  آّزد ظبالًَ  

دازای ؼسای  ّیژ ٍ ای اش رولَ ؼیت کن ،ثعتس ّظیر، عجهْز ظهی ة ُهبی 

ثصزآ ّ آّزد زظْثبت ظبالًَ ثبال ثهْدٍ ّ اًِهبز ظهٌتی هٌؽهعت اش آى دز تهساش 

پبییٌی ًعجت ثَ ازاای اطساف لساز داؼتَ ثطْزیکهَ آثسظهبًی ثهَ ازااهی ّ 

ی پوپبژ غیس هتوسکص هْرهْد ثهَ زّی ایهي ًتی ت  عوْهب" تْظ  ایعتگبٍ ُب

اًِبز ـْزت هی گیسد . ایي اًِبز دازای ظسفیتِبی ثعیبز ثیؽتس اش ًیبش آثیهبزی 

ازاای شیس دظت ثْدٍ ّ یکی اش علل آى تتلیَ ظی ة ُبی ظبالًَ ثهَ ُهْز 

تْظ  ایي اًِبز هی ثبؼد .ثطْزیکَ ایي اًِبز ًمػ دّ گبًَ هؽهسّة ًوهْدى 

 تتلیَ آة هبشاد ّ ظی ة زا ثَ ُْز زا ثعِدٍ دازًد . ازاای شیس دظت ّ 

ًِس 15زّظتب ّرْد دازد کَ تبهیي آة آًِب اش طسیك  43دز هضدّدٍ طسس صدّد 

 5اـلی هٌؽعت ؼدٍ اش زّدخبًَ رساصی تبهیي هی ؼهْد. دز ایهي تضمیهك 

ًِس کَ دز پبییي دظت ؼجکَ آثیبزی ؼبدگبى لساز دازًد ّ ثیؽتسیي تهبحس زا دز 

دٍ طسس اش صیج تبهیي آة ازاای ّ تتلیَ ظی ة ثعِدٍ دازًد ثَ ؼهسس هضدّ

 ردّل ذیل  هْزد ثسزظی لساز گسفتٌد 
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پی یههدگی ؼههجکَ اًِههبز دز ایههي دؼههت ثتفههْؾ دز ظههبلِبی کههن آثههی ّ 

اظهت .دز لهدین خؽکعبلی ثبعج ایزبد هؽک تی ثسای ثِس ثهسدازاى ؼهدٍ 

ی اش ازااهی صبؼهیَ ُهْز آة ثهَ کَ هیصاى آة دز دظتسض شیبد ثْدٍ دز پبزٍ ا

طْز حملی ّازد کهست ُهبی ًتهی ت ههی گسدیهد ّلهی اههسّشٍ ثهب پهیػ آههدى 

خؽکعبلیِبی هداّم ّ عمت ًؽیٌی ُبی ُْز ایي کبز عولی ًوی ثبؼد . 

یبز ثس اظبض آهبزُهبی هْرهْد دز دٍ ظهبل گرؼهتَ هیهصاى آّزد زّدخبًهَ ثعه

کبُػ یبفتَ کَ ایي عبهل دز هبُِبی هتتلف ثتفْؾ دز هبُِبیی کَ ًیهبش 

 ثَ آثیبزی ثْدٍ ثیؽتس اصعبض گسدید .   

 

 ؼکل ؼوبزٍ یک  هْلعیت هضدّدٍ هطبلعبتی

 

 اسّزت الیسّثی اًِبز ّ اصداث ظبشٍ کٌتسل ظطش آة :-

اًِبز ثسظی ـْزت گسفتَ ًؽبى داد زظْثبت زّدخبًَ دز هْالر ظی ثی ّازد 

اـلی ّ فسعی ؼدٍ ّ تب اًتِب ّ ًصدیک ثَ ُْز صول م یگسدد .پط اش خبتوهَ 
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ظیل ،زظْثبت صول ؼدٍ دز داخل اًِبز تهَ ًؽهیي ؼهدٍ ّ ظهجت کهبُػ 

کؽػ آًِب ؼدٍ ّ هؽک تی زا ثسای کؽبّزشاى ایزهبد کهی ًوبیهد. الیسّثهی 

بزی اًِبز ثَ عِدٍ رِبد کؽبّزشی هی ثبؼد ّلی ثَ دلیل هضدّدیتِبی اعتج

ّ ظبیس هعهبئل الیسّثهی ُوهَ ظهبلَ اًزهبم ًوهی ؼهْد ، ثلکهَ ثهس اظهبض 

ثسزظی ثعول آههدٍ ، رِهبد کؽهبّزشی اًِهبز زا رِهت الیسّثهی ًْثهت ثٌهدی 

ظهبل یکجهبز ًْثهت  8یب  3ًوْدٍ ّ ثس اظبض ثسًبهَ شهبًجٌدی ثطْز هتْظ  ُس

 ُس ًِس رِت الیسّثی هی ثبؼد . لرا اش آًزبیکَ ثس اظهبض هطبلعهبت ـهْزت

گسفتَ ّ تضمیمبت ثعول آهدٍ الیسّثی دز ُس ظبل ثسای ُس ًِس الشم ّ اسّزی 

هی ثبؼد . ثسخی اش زّظتبُب ثب ُویبزی یکدیگس ّ رور آّزی ُصیٌَ الیسّثی 

،اًِبز هسثْط ثَ خْد زا دز هْالر اسّزی الیسّثی هی ًوبیٌد . ثسزظی ـهْزت 

ی ؼههًْد تههب گسفتههَ ًؽههبى هههی دُههد دز ـههْزتیکَ ُههس ظههبلَ اًِههبز الیسّثهه

صدّدشیبدی هؽکل کن آثی صل هی ؼْد .شیسا دز ثسخهی هْالهر دز زّدخبًهَ 

آة ّرْد دازد ّلی زظْثبت تَ ًؽیي ؼدٍ داخل اًِهبز ههبًر زظهیدى آة ثهَ 

زّظتبُب ّ ازاای پبییي دظت گسدیدٍ . ثسزظی ـْزت گسفتَ ًؽهبى داد کهَ 

ب دز تغییس ثبؼد . ثب تْرَ ثَ ظی ثی ثْدى زّدخبًَ تساش کف توبهی اًِبز دائو

اًجبؼت زظْة ّ الیسّثی اًزبم ؼدٍ دز ایي هعئلَ هْحس ثْدٍ ّ ًوهی تهْاى 

گفت تهساش حهبثتی ثهسای آثگیهسی دز صهبل صباهس ّرهْد دازد . لهرا ثهب تْرهَ ثهَ 

ُیدزّلیک زّدخبًَ ّ اًِب اًؽعبثی آى الشم اظت دز ًمبط اًؽعبثی ثب اصداث 

گیهسی ُهس ًِهس ثهب ًفهت اؼهل ظبشٍ هٌبظجی تخجیت ثعهتس ؼهدٍ ّ هیهصاى آث

هتههس اثتههدای اًِههبز پْؼههػ گههسدد .  133تههب  03تعیههیي گههسدد ّ طههْلی صههدّد 

ثطْزیکَ ظبشٍ اصداحی ًجبید تهبحیسی دز زًّهد تتلیهَ ظهی ة زّدخبًهَ ّ اًِهبز 

داؼتَ ثبؼد ّ دز شهبى کن آثی ُن ثتْاًد ثَ ًعجت هعیي آة هْزد ًیبش آًِهب 

طبلعبت کبهلی ـْزت گسفهت کهَ دز ًتیزهَ زا تبهیي ًوبید. کَ دز ایي شهیٌَ ه

ؼهکل کهَ دز ایهي آى ظبشٍ ُبی تسکیجی ظسزیص ّ آثگیس طساصی گسدید .ثدیي 

دز اثتدای اًِبز اًؽعبثی اش زّدخبًَ ظسزیص ّ آثگیس عدد ظبشٍ تسکیجی  5طسس 

رساصی دزًظس گسفتهَ ؼهدٍ اظهت. ظهسزیص ثهَ هٌظهْز اًتمهبل ایوهي ظهی ة 

ز اًؽهعبثی ّ ًتیزتهب ثهَ ُهْز ؼهبدگبى اظهتفبدٍ زّدخبًَ ثَ پبییي دظت اًِب

هیؽْد ّ دز کٌبز ظسزیص، تبظیعبت آثگیسی تعجیَ گسدیدٍ کَ لبدز ثَ آثگیهسی 

دز ؼسای  ًسهبل دثی زّدخبًَ ّ اًتمبل آة هْزد ًیبش ازاای شیس پْؼػ اًِهبز 

 هیجبؼد.

  تساش کف ظسزیص ثبتْرَ ثَ تْپهْگسافی اًِهبز اًؽهعبثی دز هضهل اصهداث

تؿ گسدیدٍ ّ تساش تبد ظسزیص ًیص ثس اظبض عوهك ًسههبل آة ظبشٍ هؽ

هضبظجَ ؼدٍ اش ًتبیذ هطبلعبت ُیهدزّلیک ّ ًظهبم گهسدغ آة تعیهیي 

 (3)ؼکل ؼوبزٍ .ؼدٍ اظت
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ًََّٕ َقػّ پالٌ ٔ يقبطع طٕنی ٔ عرضی ضابزِ  3ؼکل ؼوبزٍ 

 ْبی ترکیجی ضرریس ٔ آثگیر   
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 ًتیزَ ثضج ّ پیؽٌِبدات :

ْب  تركیجا  دارا   ثر  آَابر  ضابزِ ظ يبْیا  ضایالةثارا  ح ا  -

كُُاذ  در كُابر  ضرريس ثب تبج يرت ع )كّ در يٕاقع ضایالث  عًام ي 

 ْب  كُترل  در َظر گرفتّ غذ ضبزِ

اَذ كااّ  ْب  يرثاإط ثااّ ضایالة طاإر  در َظاار گرفتاّ غااذِ ضابزِ -

انگاإ  اَاااراال ضاایالة ثااّ ْاإر غاابدگبٌ را دداابر ت ییاار دُااذاَ  

 .كُذ ًَ 

ْب  اَاااراال ضاایالة ثااّ واإر  خٕدكاابر  ْردُااذ كااّ ضاابزِ -

ثبغااُذ ٔناا  اضاات بدِ از ضیطااتى ْػااذار ضاایالة پیػاآُبد  ي 

 غٕد.  ي 

ثردار  تٕزيع ٔ گردظ آة ثیٍ آَابر از طريا   اجرا  انگٕ  ثٓرِ -

  ْب  احذاث غذِ قبثم اجرا خٕاُْذ ثٕد. ضبزِ

رٔدخبَاّ   زدگ  جريبٌ آة َبغ  از احذاث ضبزِ كُتارل در پص -

قبثهی  كُترل تراز ضاط  آة در رٔدخبَاّ ٔ در ياام ٔرٔد  آَابر 

ًَبياذ. اياٍ ايار ثاّ دنیام  ثرا  آثگیر  يطًئٍ آَٓاب را فاراْى ي 

 ثبغذ. غیت كى كف رٔدخبَّ در پُّٓ دغ  غبدگبٌ ي 

ثب تٕجّ ثّ ایُکّ ْر ضابنّ رضإثب  زیابدی در آَابر ضاُتی تاّ  -

کبْع عًهکرد آَبر ٔ در َتیجاّ َػیٍ يی غٕد ٔ ایٍ اير ثب عج 

کبْع تخهیّ ضیالة ثاّ ْإر ٔ اراضای ْاذال را در پای دارد نا ا 

الزو اض  ًّْ ضبنّ َطج  ثّ الیرٔثی آَٓب اقذاو الزو ثعًم آیاذ 

 . 

 يُبثع :

گسارظ ضایًبی طارم يطبنعاب  ضابيبَذْی غاجکّ ٔ آَابر  - -

" يُٓذضایٍ 1931"ضُتی ٔ ثٓجٕد غاجکّ َخایال  غابدگبٌ  

 کىيػبٔر ی

گسارظ ٔضع يٕجٕد آثیابری  ضابيبَذْی غاجکّ رٔدخبَاّ ٔ  - -

" 1931"آَااابر ضاااُتی ٔ ثٓجااإد غاااجکّ َخااایال  غااابدگبٌ 

  يُٓذضیٍ يػبٔر یکى

گااسارظ يطبنعااب  ْیااذرٔنٕنی ٔ يُاابثع آة دغاا  غاابدگبٌ  - -

  -" يُٓذضیٍ يػبٔر یکى1931"

 يُٓذضاایٍ 1931يطبنعااب  تاإجیٓی ضااذ يخسَاای ياابرٌٔ   - -

 يػبٔر يٓبة قذش 

-گاااسارظ طااارم جااابيع آة ایاااراٌ حااإزِ رٔدخبَاااّ يااابرٌٔ -

   يُٓذضیٍ يػبٔر جبيبة 1931جراحی 
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