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 چکيذه

 ػشیغ سؿذ ثب ّوشاُ ًـبٍسصي ػشیغ تَػؼِ اػت. سضَي خشاػبى اػتبى حبصلخيض ّبيدؿت هْوتشیي اص يیٌ ًبؿوش دؿت

 ذهوت اكت .اػت ؿذُ دؿت ایي صیشصهيٌي آة ػطح اكت ٍ سٍیِثي ثشداؿت ػجت اخيش ّبيدِّ دس ًيبصآثي اكضایؾ ٍ خوؼيت

خـٌؼبلي اهؼبل ٍاسد ّوچٌيي  .گيشد هشاس اػتبى ثحشاًي ّبي دؿت صهشُ دس دؿت ایي تب ؿذُ ػجت صیشصهيٌي آة ػطح

 ٍ اهشٍص ؿبّذ خـي ؿذىدّذ  ػيضدّويي ػبل خَد دس ًبؿوش ؿذُ اػت ٍ ثبص ّن ًوجَد ثبسًذگي خجش اص اداهِ خـٌؼبلي هي

ثخـي اص هْوتشیي « ّب هٌبت»ًِ  حبل آىاًذ  ّب ثالاػتلبدُ ؿذُ هٌبت دسصذ 70ّب یٌي پغ اص دیگشي ّؼتين ثِ طَسیٌِ هٌبت

 صیشصهيٌي ّبي ػلشُ اص آة هٌؼت هتش هيليَى 402 ػبالًِ ثشداؿت ثِ تَخِ ثب ًبؿوش دؿت ت.كشٌّگ ًـبٍسصي دس ًبؿوش اػ

 ػلشُ ػطح دس هتش 21/1 ػبالًِ هتَػط اكت آى يًتيدِ اػت ًِ ػبل دس هٌؼت هتش هيليَى300اص  ثيؾ هخضى ًؼشي داساي

 ٍ ػولي ياػتلبدُ ًـَس دس آى اص ّذفپخؾ ػيالة هي ثبؿذ ًِ ُ ّبي اػتحصبل آة ثبساى اخشاي پشٍطیٌي اص سٍؽ .ثبؿذهي

 دس آثخَاى ثش ػيالة پخؾ تحويوبت ّبيایؼتگبُ اص یٌي .ثبؿذ هي صیشصهيٌي آة ّبيػلشُ توَیت هٌظَس ثِ ػيالة اص ثْيٌِ

اطالػبت  . اػت ؿذُ احذاث كبص چْبس دس ًبؿوش دؿت ؿشم ؿوبل دس ًِ ثبؿذهي ًبؿوش آثخَاًذاسي ؼتگبُای خشاػبى، اػتبى

دس ایي  1385تب  1376ّبي دّذ طي ػبلیؼتگبُ آثخَاًذاسي ًبؿوش ًـبى هيّبي هْبس ؿذُ دس اّيذسٍلَطیٌي ٍ صهبًي ػيالة

 .هيليَى هتش هٌؼت ػيالة هْبس ؿذُ اػت 39/8ایؼتگبُ ثيؾ اص 

 ػيالة پخؾ ػيؼتنًبؿوش،  دؿتهٌبت،  ،صیشصهيٌي آة ػطح اكت، تحصبل آة ثبساىاػ :کليذي هاي هواژ
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Abstract 

Kashmar plain is one of the most fertile plains of Khorasan Razavi province.  Rapid development of agriculture 

with the rapid population growth and increasing water demand in the recent decades caused uncontrolled 

harvesting and groundwater level decline. Continuous decline in groundwater levels caused this plain to be one of 

the critical plains of province. Also this year, the thirteenth year of drought in Kashmar was started. Shortage of 
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rainfall is a sign of continued drought. Today we are witness of drying aqueducts one after another, so that 70% 

of the aqueducts have been unused, while "aqueducts" are the important part of the agriculture in Kashmar. 

According to the annual harvest of 402 million cubic meters of water from aquifers, reservoir deficit of Kashmar 

plain is more than 300 million cubic meters per year that resulting in an average annual decline of 1/21 m at the 

aquifer  level. Project of flood spreading is one of the rain water extracting methods that its goal is to implement 

and optimize the use of flood in order to strengthen the groundwater aquifer. Kashmar watershed management 

station that is constructed in four phases in the North East plain Kashmar, is one of the research stations of flood 

spreading the aquifer in the province. Time and hydrological data of restrained flood in of Kashmar watershed 

management Station show during 1376 to 1385, was restrained by more than 8/39 million cubic meters of 

floodwater in the station. 

Keywords: Rain water extraction, decline of groundwater Level, aqueduct,  Kashmar Plain, flood spreading 

system. 

 

 مقذمه -الف

 ًبؿي آة ػبصي رخيشُ ٍ تأهيي ّبيسٍؽ اخشاي دسخصَف صیبدي ّبيتالؽ سًـَ اهليوي ؿشایط ثِ تَخِ ثب اخيش ّبيػبل دس

چبُ هدبص ؿيش ٍ هدبص ّبيحلبسي ٍ ًـَس ّبيدؿت اًثش آثخَاى اص سٍیِ ثي ثشداؿت دليل ثِ. اػت ؿذُ اًدبم خَي ًضٍالت اص

 دسخشاػبى  ّبيدؿت اص ؼيبسيث .ّؼتٌذ هَاخِ صیشصهيٌي ّبي ػلشُ آة هٌلي ثيالى ثب ّبدؿت اًثش هتأػلبًِ ػوين ّبي

 .داسًذ هشاس ثحشاًي ؿشایط

 ػشیغ ثب سؿذ ّوشاُ ًـبٍسصي ػشیغ تَػؼِ .اػت سضَي خشاػبى اػتبى حبصلخيض ّبيدؿت هْوتشیي اص ٌيی ًبؿوش دؿت

 هوتذ اكت. اػت دؿت ؿذُ ایي صیشصهيٌي آة ػطح ٍاكت سٍیِ ثي ثشداؿت ػجت اخيش ّبي دِّ دس ًيبصآثي ٍاكضایؾ خوؼيت

ثشٍص ثٌبثشایي اگش ثخَاّين ؿبّذ   گيشد. هشاس اػتبى ثحشاًي ّبي دؿت صهشُ دس دؿت ایي تب ؿذُ ػجت صیشصهيٌي آة ػطح

 خجشاى ّب ثِ ایي صٍدي َد ًوجَد ثبسًذگيؿ جبؿين، ثبیذ اهذام ػلوي ٍ هٌطوي صَست پزیشد صیشا پيؾ ثيٌي ًويهـٌالت ثيـتش ً

 شثٌذد.ٍ خـٌؼبلي اص ایي ؿْشػتبى سخت ث ؿَد 

 آثخَاى ثش ػيالة پخؾ تحويوبت ّبيایؼتگب اص یٌي .اػت هَاخِ هخضى ًؼشي هٌؼت هتش هيليَى 300 ثب ػبالًِ ًبؿوش دؿت

 .اػت ؿذُ احذاث كبص چْبس دس ًبؿوش دؿت ؿشم ؿوبل دس ًِ ثبؿذ ًبؿوش هي آثخَاًذاسي ایؼتگبُ خشاػبى، اػتبى دس

 ٍ ؿذُ خبسج سٍدخبًِ اص اًحشاكي يػبصُ یي ًوي ثِ سٍدخبًِ اص ػجيهٌب هوطغ دس ػيالة ػيالة، پخؾ ػيؼتن یي دس

 ػيالة پخؾ يؿجٌِ اخشاي خْت هٌبػت يػشصِ. ؿَديه هٌتول پخؾ ي ػشصِ ٍسٍدي ثِ اًتوبل بًبلً یي ًوي ثِ ػپغ

 اص یٌي .ؿَدهي بةاًتخ ثبال ًلَرپزیشي هبثليت ثب داًِ دسؿت ّبيآثشكت ثشسٍي ٍ دسصذ(1-3ًن) ؿيت ثب اساضي دس هؼوَالً

-ًبؿوش يخبدُ ًيلَهتشي 15 يكبصلِ دس ٍ ًبؿوش ؿْشػتبى دس خشاػبى آثخَاى ثش ػيالة پخؾ تحويوبت ّبيایؼتگبُ



 

 هي پشداختِ شصهيٌيیص ّبي ػلشُ يتـزیِ خصَف دس ایؼتگبُ ایي ػولٌشد ثشسػي ثِ تحوين ایي دس .اػت ؿذُ ٍاهغ ؿبدهْش

 .ؿَد

 ثجت آهبس ثب ػيل ٍ ثبسًذگي آهبس تطجيوي ثشسػي ٍ 1385 تب1375 ّبيػبل طي ًبؿوش دؿت تشيپيضٍه ّبيچبُ آهبس تحليل

 .ثبؿذ هي دس هٌطوِ ػيالة پخؾ ػوليبت هثجت تبثيش هؤیذ ّبچبُ يؿذُ

 مواد و روش ها -ب

 دضت کاضمر موقعيت جغرافيایی و ویژگی هاي طثيعی -1

 20دسخِ ٍ  35دهيوِ تب  21دسخِ ٍ  34دهيوِ طَل ؿشهي ٍ  39دسخِ ٍ  59دهيوِ تب 54دسخِ ٍ 57 ثب هَهؼيت  دؿت ًبؿوش

  دس خٌَة اػتبى خشاػبى سضَي هشاس داسد. دهيوِ ػشض ؿوبلي

 حذٍد آثشیض حَضِ ًل هؼبحت. اػت ؿشثي خٌَة ٍ ؿشة ثِ ؿشم توشیجي اهتذاد دس ايًـيذُ ؿٌل داساي آثشیض حَضِ ایي

 دس ًلشٍدًي آؽ ثَؿَ، ًوشثٌذ، ّبيًَُ .اػت دسیب ػطح اص هتش 1033 دؿت استلبع هتَػط طَس ثِ .اػت هشثغ ًيلَهتش 2045

 هٌطوِ استلبػبت هْوتشیي دؿت دسؿوبل خشصى ٍ دؿت ثبؽ ػِ ثالثؾ، ًْشسیختِ، ّضاسًٌذسٍ، ّبي ًَُ ٍ خٌَة ٍ ؿشم خٌَة

  ذ.ثبؿٌهي هٌطوِ ّبيٍدخبًِس هْوتشیي ؿـطشاص ٍ ػَُ ػٌگ تٌگ ػَختِ، چٌبس كصلي ّبيسٍدخبًِ .دٌّذ هي تـٌيل سا

 ّضاس دس 5استلبػبت ػوت اص ًِ ثبؿذ هي ؿشثي خٌَة ٍ خٌَة ػوت ثِ ؿشم اص ٍ خٌَة ثِ ؿوبل اص آثشیض حَضِ ػوَهي ؿيت

 .یبثذ هي ًبّؾ

 طرح اجراي يمنطقه وسعت و موقعيت-2

 يخبدُ ًيلَهتشي 15 يكبصلِ دس ٍ ًبؿوش ؿْشػتبى ؿشم ؿوبل دس ثْبسیِ يهٌطوِ دس ًبؿوش آثخَاى ثش ػيالة پخؾ طشح

 ؿشهي ي دهيوِ 50 ٍ دسخِ 58 تب دهيوِ 30 ٍ دسخِ 58 تشتيت ثِ هحذٍدُ خـشاكيبیي ػشض ٍ طَل  .داسد هشاس ؿبدهْش -ًبؿوش

 دٍ ٍ یي كبص ًِ گشدیذُ طشاحي كبص چْبس دس پشٍطُ ایي .ثبؿذ هي ؿوبلي يدهيوِ 24 ٍ دسخِ 35 تب دهيوِ 12 ٍ دسخِ 35 ٍ

 دٍ ٍ یي كبص ي ًوـِ .اػت ًـذُ تٌويل تبًٌَى اػتجبسات ًوجَد دليل ثِ چْبس ٍ ػِ كبص ٍ اػت ؿذُ اخشا ًبهل تثصَس

 .ثبؿذ هي 1 ؿٌل ثصَست



 

 
 ًبؿوش ػيالة پخؾ دٍ ٍ یي كبص دس ؿذُ اخشا ّبي ػبصُ هحل ٍ هَهؼيت يًوـِ -1 ؿٌل

 منطقه اقليم و هيذرولوژي -3

 ٍ خـي اهلين داساي تشتيت ثِ آهجشطُ ٍ هبستي دٍ اهليوي ثٌذي طجوِ هجٌبي ثش ًِ. داسد اسهش ًوي ًَیش ؿوبل دس ًبؿوش دؿت

 .(1) خذٍل تاػ ؿذُ گضاسؽ هيليوتش 6/190آثشیض  حَضِ ؿذُ هحبػجِ ػبالًِ ثبسًذگي هتَػط .اػت خليق گشم ثيبثبًي

 ٍ صهؼتبى كصل ثِ هحذٍد ثبساى سیضؽ .ذثبؿ هي ػبل دس هيليوتش 1701 ًبؿوش ػيٌَپتيي ایؼتگبُ دس تؼشم ٍ تجخيش پتبًؼيل

 ٍ ًذاسد ٍخَد دؿت ایي دس دائوي سٍدخبًِ ّيچ  .اػت ػيالة ایدبد ٍ سگجبس ثشم، ٍ سػذ ثب ّوشاُ ّب ثبسًذگي هؼوَالًً ٍ ثْبس

 .ثبؿذ هي ؿـطشاص ؼيله آى كصلي سٍدخبًِ هْوتشیي

 ؿذُ تشػين هتحشى هيبًگيي تـييشات ًوَداس تشػبلي ٍ يخـٌؼبل ّبيدٍسُ ٍهَع سًٍذ ٍ ػبالًِ ثبسًذگي تـييشات ًظش اص

 63-64ٍ  62-63ٍ ػبل ّبي  70-71ٍ  54-55 ػبل ّبایؼتگبُ اص ثؼيبسي دس ثبسًذگي حذاًثش ٍهَع ػبل. (2)ؿٌل اػت

 خِدس یي ػبل 10 ّش توشیجبً اخيش ػبل ػي طيثش اػبع تحويوبت اًدبم ؿذُ . ثبؿذ هي هَخَد آهبس اػبع ثش ػبل خـٌتشیي

 .اػت ؿذُ اكضٍدُ ػبالًِ اػتبى هتَػط دهبي ثِ ػبًتيگشاد

 ػبل15ِهيضاى ثبسؽ دس ایؼتگبُ ػيٌَپتيي ًبؿوش دس طي دٍسُ   هتَػط -1خذٍل 

 دي ثْوي اػلٌذ كشٍسدیي اسدیجْـت خشداد تيش هشداد ؿْشیَس هْش آثبى آرس ًل ػبل

6/190 30/2 9/5 5/3 9/0 0/2 0/6 1/8 13 29 52/6 45/6 29/6 



 

اي اػت صیشا دس ایي ٍ اًثش ثبسؽ ّب خجِْ طجن آهبس هَخَد ثيـتشیي سیضؽ ّبي خَي دس هٌطوِ داساي سطین صهؼتبًِ اػت

اهب دس كصل تبثؼتبى ًِ خشیبى آٍسد خـي هطجي، ثبسؽ سا ثِ اسهـبى هي كصل هٌطوِ تحت پَؿؾ یب ًلَر تَدُ َّاي ػشد ٍ

 .دّذؿَد خـٌي َّا سخ هيخـشاكيبیي ًـيذُ هيّبي ثبالي شضّبي ؿشثي ضؼيق ؿذُ ٍ ثِ ػثبد

 
 هيبًگيي هتحشى ػِ ػبلِ دس ایؼتگبُ ًبؿوش -2ؿٌل

هيليَى هتش هٌؼت ثِ  546هيليَى هتش هٌؼت دس ػبل ثشآٍسد هي ؿَد ًِ حذٍد  769ًبؿوش دؿت ّبي خَي هيضاى سیضؽ

ّبي آة يليَى هتش هٌؼت دیگش ثِ ػلشُه 46هيليَى هتش هٌؼت آى سٍاًبة ػطحي ٍ  177صَست هؼتوين تجخيش ؿذُ ٍ 

 .ًٌذ صیشصهيٌي ًلَر هي

 آتهاي سطحی -4

ّبیي تـٌيل یبكتِ ًِ اًثشاً اص داهٌِ ّبي خٌَثي ًَُ ػشخ ػشاصیش ؿذُ ٍ پغ اص ػجَس ّبي ّيذسٍگشاكي هٌطوِ اص سٍدخبًِؿجٌِ

هْوتشیي سٍدخبًِ هٌطوِ ؿـطشاص ثِ . ثبؿذهي ضسیضًذ. ثٌبثشایي ػيؼتن ّيذسٍگشاكي دسٍى سی اص دؿت ػشاًدبم ثِ ًَیش ًوي هي

 .ًيلَهتش اػت 75طَل 

هٌـبء هْن تـزیِ ًٌٌذُ ي آة سٍدخبًِ سیضؽ ّبي خَي ؿبهل ثشف ٍ ثبساى ٍ ّن چٌيي چـوِ ّبي هَخَد دس هؼيش سٍدخبًِ 

 .هي ثبؿذ

ذاهل حدن آة حٍ هٌؼت تشهيليَى ه 74اًثش حدن آة ػبالًِحذٌؼت، ههيليَى هتش 33سٍدخبًِ  ػبالًِ حدن آةهتَػط 

 هي ثبؿذ. هٌؼتهيليَى هتش 8ػبالًِ 

ّبي  دس ثبًيِ ثَدُ اػت ًِ آثذّي آى ثب تَخِ ثِ ػذم سیضؽ ليتش 3031 ایي سٍدخبًِ  آثذّي 86كشٍسدیي ػبل ثِ طَس هثبل 

 ليتش دس ثبًيِ ًبّؾ یبكتِ اػت.  139 ثِ 87خَي دس كشٍسدیي 



 

 آتهاي زیرزمينی -5

دّذ ٍ هيّبي اصلي دؿت سا تـٌيل ػَثبت آثشكتي اػت ًِ آةّبي ًْلتِ دس سدس دؿت ًبؿوش، ؿبهل آة صهيٌيصیشهٌبثغ آة 

 ؿَد.ّبي داهٌِ ًَُ ػشخ تـزیِ هي ّب ٍ هخشٍط اكٌٌِ، هؼيلّبػوذتب تَػط سٍدخبًِ

ّبي ثشداسي ٍ ًتبیح حلبسيّبي ثْشُهذُ، ٍضؼيت ٍ هَهؼيت اػتوشاس چبًُتبیدي ًِ اص هطبلؼبت طئَكيضیي هٌطوِ حبصل آ

 .دّذ ًِ دس آثشكت دؿت ًبؿوش تٌْب یي آثخَاى آصاد ثَخَد آهذُ اػت اًتـبكي ٍ پوپبط ًـبى هي

هتش هتـيش اػت ًِ ایي ػون ثب تَخِ ثِ  139تب  9خَسد ثِ آة صیشصهيٌي دس ًوبط هختلق دؿت هتلبٍت ثَدُ ٍ اص ػون ثش

 یبثذ.ّؾ هيف خٌَة ٍ خٌَة ؿشة ًبتَپَگشاكي دؿت اص ؿوبل ٍ ؿوبل ؿشم ثِ طش

 ضخامت الیه آتذار -6

ّوچٌيي حذاهل ضخبهت ٍهتش هشثَط ثِ ثخؾ هشًضي ٍ ؿوبل ؿشثي آى هي ثبؿذ  300ضخبهت الیِ آثذاس ثِ هيضاى حذاًثش 

 .هتش هشثَط ثِ خٌَة ؿشثي هٌطوِ اػت 20الیِ آثذاس ثِ هيضاى 

 و تحث نتایج-ج

 نیزميتهره ترداري از آتهاي زیر -1

هيليَى  43/130ّبي آثشكتي دس دؿت هدوَع ثْشُ ثشداسي اص آثخَاى ثبؿذ.چبُ هيًبؿوش ثشداسي اص دؿت ػيؼتن ؿبلت ثْشُ

 71هيليَى هتش هٌؼت دس ػبل ٍ  5/117حلوِ چبُ ػوين ٍ ًيوِ ػوين ثب تخليِ  241ضاى تَػط ایي هيًِ . هتش هٌؼت اػت

هيليَى هتش هٌؼت دس ػبل  46/1دٌِّ چـوِ ثب هدوَع تخليِ  62ت دس ػبل ٍ هيليَى هتش هٌؼ 47/11سؿتِ هٌبت ثب تخليِ 

 ثشداؿت هي ؿَد.

 اه هاچ -2

حلوِ چبُ دس دؿت حلبسي ؿذُ  22، ثِ طَسي ًِ ػبالًِ ثِ تذسیح اكضایؾ یبكتِ 1347ػبل  ًبؿوش اص دؿتتؼذاد چبُ ّب دس 

َاى ثِ خِ اػت ًِ ثب تَخِ ثِ اكت ؿذیذ آثليتش دس ثبًي 5/27ّب هتَػط دثي چبُ  ش ٍليت 61اػت . حذاًثش دثي چبُ ّب 

 . (2) خذٍل ؿَد ًِ ٌَّص ّن چبُ ّب اص دثي هبثل تَخْي ثْشُ هٌذ ّؼتٌذ هتش دس ّش ػبل هـبّذُ هي02/1هيضاى

اج آة ًـبٍسصي اص طشف اػتخشحلش چبُ ثِ هٌظَس  گلتٌي اػت ثِ دليل اكت ؿذیذ ػطح آة صیش صهيٌي دس دؿت ًبؿوش،

  .ٍ حلش چبُ تٌْب ثِ خبي هٌبت خـي ؿذُ اهٌبى پزیش اػت ُاهَس آة هوٌَع ؿذ –ًيشٍ ٍصاست



 

 ّبهيضاى آة اػتحصبلي تَػط چبُ -2خذٍل  

 قنات -3

تب هجل اص سایح ؿذى حلش چبُ ّبي ػوين ٍ ًيوِ ػوين ثخؾ ػوذُ اي اص آة هَسد ًيبص ؿْشػتبى ًبؿوش تَػط هٌَات تبهيي 

 وي دس هٌطوِ ٍخَد داسد ًِ حيبت سٍػتبّب ثِ آًْب ٍاثؼتِ اػت.هٌَات پش آة ٍ هْ. هي ؿذ

ّب ًؼجت ثِ ًَػبًبت آثذّي هٌبت. ٌٌذًّبي صیشصهيٌي سا اػتحصبل هيدسصذ اص آة 4/13حذٍد هٌطوِ دس هدوَع هٌَات دایش 

آثذّي اًثش هٌَات ًبّؾ  ثِ ّويي دليل ثب پبئيي سكتي ػطح آة صیشصهيٌي دس دؿت .ّب هي ثبؿذتش اص چبُآة صیشصهيٌي حؼبع

 .اًذُآة ؿذّب خـي ٍ ثيتؼذاد صیبدي اص آى ٍ یبكتِ اػت

سیضي ًشد ٍ هبثوي ثِ صَست كصلي  تَاى ثشًبهِ سؿتِ آى هي 40تب  30داس، تٌْب ثش سٍي  سؿتِ هٌبت ثجت ؿذُ ٍ ؿٌبػٌبهِ 220اص 

چٌبًچِ ٍضؼيت آة هٌَات ثِ ّويي هٌَال ثبؿذ، سًٍذ ثَد.  ؼذاد هٌبت ًيض كؼبل ًخَاٌّذاًذ ًِ اگش ثبسًذگي ًجبؿذ، ایي ت دسآهذُ

 .هي ثبؿذ ّبي آثخيضداسي ٍ آثخَاًذاسي ثشاي ًدبت هٌَات اخشاي طشح پيـٌْبدي ساٌّبس ؿَد. هْبخشت ثيـتش هي

شي اص ّبي كصلي ثيـتش دس هؼشض خـي ؿذى هشاس داسًذ ػوليبت آثخيضداسي ًيض دس ساػتبي خلَگي ثِ دليل ایٌٌِ ػوذتبً هٌبت

-ّبي آثخيضداسي تـزیِ هٌبت ؿَد ٍ ثب تَخِ ثِ ایٌٌِ ّذف اصلي اص اخشاي طشح ّب دس ایي هٌبطن اخشا هي خـي ؿذى هٌبت

ّب صهيٌِ احيبي هدذد آًْب سا كشاّن  ّبي صحيح آثخيضداسي دس ثبالدػت هٌبتثش ایي اػت تب ثب اخشاي طشح  ّبػت، توبم تالؽ

 ًٌين.

 هيضاى آة اػتحصبلي تؼذاد چبُ

 )هيليَى هتشهٌؼت(

 هيضاى آة اػتحصبلي تؼذاد چبُ ػبل

 )هيليَى هتشهٌؼت(

 ػبل

106 90 1360 2 5/0 1325 

139 95 1365 3 1 1330 

161 98 1370 4 2/1 1335 

184 100 1375 12 5 1340 

215 105 1380 25 18 1345 

241 108 1383   32 38 1350 

 74 50 1355 



 

  
ت ثشاػبع آثذّي لحظِ ايطجوِ ثٌذي هٌَا -3ؿٌل   

 
طجوِ ثٌذي هٌَات ثشاػبع ػون هبدس چبُ -4ؿٌل   

 

 
 ًوًَِ اي اص هٌبت ّبي خـي ؿذُ دؿت -5ؿٌل 

 



 

 81-82هحبػجبت ثيالى آة صیشصهيٌي آثخَاى دؿت دس ػبل آثي  -3خذٍل 

 تخليِ ػبليبًِ

 )هيليَى هتشهٌؼت(

 تـزیِ ػبليبًِ

 )هيليَى هتشهٌؼت(

 اخضا ثيالى

 سٍدآة اص هوبطغ صیش صهيٌيٍ 12/62 

 ًلَر هؼتوين ثبساى دس دؿت 28/5 

 ًلَر اص ػيالثْب ٍ خشیبًْبي ػطحي 75/1 

 ًلَر اص آة ؿشة ٍ صٌؼت 45/2 

 ًلَر اص آة ًـبٍسصي 04/22 

 خوغ 64/93 

 خشٍج آة اص هوبطغ صیش صهيٌي  05/4

 تخليِ اص طشین هٌبثغ ثْشُ ثشداسي  68/103

 ش اص ػطح آة صیشصهيٌيتجخي  ..........

 خوغ  73/107

 خوغ خجشي ػَاهل تـزیِ ٍ تخليِ ًٌٌذُ  -09/14

 کاضمر زمينی در دضتافت سطح تراز آب زیر -4

ػَاهل هتؼذدي دس تـييشات هٌبًي ػطح آة صیشصهيٌي هَثشًذ ًِ اص هْوتشیي آًْب هي تَاى ثِ خصَصيبت ّيذسٍدیٌبهيٌي 

 ت هٌبًي ػَاهل تـزیِ ٍ تخليِ اؿبسُ ًوَد.آثخَاى، ٍضؼيت تَپَگشاكي ٍ هَهؼي

دس دؿت ًبؿوش الگَي تـييشات ثشاي ػون ثشخَسد ثِ آة هتٌبػت ثب الگَي هؼوَل دس اؿلت آثخَاى ّبي ًـَس ثَدُ ٍ اص پبي 

حلوِ چبُ  19ثذػت آهذُ اص ّبي ّن ػون یبثذ. ثب تَخِ ثِ هٌحٌيت ثخؾ هشًضي ٍ خٌَثي دؿت ًبّؾ هياستلبػبت ثِ ػو

ؿَد. حذاًثش تشاص ح آة صیشصهيٌي ثِ تذسیح ًبػتِ هيػون ػط ّش ػَ ثِ ػوت هشًض خٌَة ٍ خٌَة ؿشة اص اي اصبّذُهـ

ة ؿشثي دؿت اص هيضاى آى ًبػتِ هتش ٍ ثتذسیح ثِ ػوت هشًض ٍ ؿشة ٍ خٌَ 1060ػطح آة صیشصهيٌي دس ؿشم دؿت ثشاثش 

 هتش اػت. 860هتش ٍ  930ؾ هشًضي ٍ خٌَثي ثِ تشتيت حذٍد هتش ٍ دس ثخ 980ؿَد. تشاص ػطح آة دس حَالي ًبؿوش هي

 83-84تب  60-61ّبي آثي اي دس كبصلِ صهبًي ػبلّبي هـبّذُصهيٌي ثِ ٍػيلِ چبُّبي هبّبًِ ػطح آة صیشگيشيًتبیح اًذاصُ

هتش ٍ هتَػط  19صهيٌي دس ایي دؿت اػت . ثطَسیٌِ اكت تدوؼي دس ایي هذت حذٍد ًـبى دٌّذُ اكت هوتذ ػطح آة صیش

هتش گضاسؽ  1/1 ، 78-84هتش ٍ دس ػبلْبي  8/0، 66-78ّبي كبصل ػبل هتش ٍ حذ 4/0 ، 60-66ّبي اكت ػبليبًِ ثيي ػبل

 ؿذُ اػت.



 

سٍیِ اص هٌبثغ آة صیشصهيٌي ػطح آة اكت ؿذیذ ًوَدُ ِ دس ػبلْبي اخيش ثؼلت ثشداؿت ثيایي ًٌتِ الصم ثِ یبدآٍسي اػت ً

ػالٍُ ثش رخبیش دیٌبهيي ثخـي اص رخبیش ثبثت آثخَاى ًيض هَسد ثْشُ ثشداسي هشاس گشكتِ اػت. ایي  1361بل اػت. ثطَسیٌِ اص ػ

 حؼبة هي آیذ.ِ ػٌَاى یي تْذیذ خذي ثشاي دٍام آثخَاى ٍ تبهيي آة هٌطوِ ثِ هؼئلِ ث

 گيري نتيجه -د

آة  ّبيػلشُ توَیت هٌظَس ثِ ػيالة آة ثبساى ٍاص ثْيٌِ ٍ ػولي ياػتلبدُ ًـَس دس ػيالة پخؾ ّبيپشٍطُ اخشاي اص ّذف

هي ًبؿوش آثخَاًذاسي ایؼتگبُ خشاػبى، اػتبى دس آثخَاى ثش ػيالة پخؾ تحويوبت ّبيایؼتگبُ اص یٌي .ثبؿذهي صیشصهيٌي

 .اػت ؿذُ احذاث كبص چْبس دس ًبؿوش دؿت ؿشم ؿوبل دس ًِ ثبؿذ

 ٍ ؿذُ خبسج سٍدخبًِ اص اًحشاكي يػبصُ یي ًوي ثِ سٍدخبًِ صا هٌبػجي هوطغ دس ػيالة ػيالة، پخؾ ػيؼتن یي دس

 ػيالة پخؾ يؿجٌِ اخشاي خْت هٌبػت يػشصِ. ؿَدهي هٌتول پخؾ يػشصِ ٍسٍدي ثِ اًتوبل ًبًبل یي ًوي ثِ ػپغ

 .ؿَدهي خبةاًت ثبال ًلَرپزیشي هبثليت ثب داًِ دسؿت ّبيآثشكت ثشسٍي ٍ( دسصذ 3 تب 1)  ًن ؿيت ثب اساضي دس هؼوَالً

 اص ثيؾ هخضى ًؼشي داساي صیشصهيٌي ّبيػلشُ اص آة هٌؼت هتش هيليَى 402 ػبالًِ ثشداؿت ثِ تَخِ ثب ًبؿوش دؿت

 .ثبؿذ هي ػلشُ ػطح دس هتش 21/1 ػبالًِ هتَػط اكت آى يًتيدِ اػت ًِ ػبل دس هٌؼت هتش هيليَى300

 اص اػتلبدُ. ًوَد اػتلبدُ خبیگضیي ثؼٌَاى ػطحي آثي هٌبثغ اص تَاى يًو ًذاسد ٍخَد دائوي يسٍدخبًِ دؿت ایي دس آًدب ًِ اص

 آثخَاى يتـزیِ هٌظَس ثِ صیشصهيٌي يػلشُ ثِ آى ًلَر ٍ دؿت ؿوبلي ًبحيِ ّبيسٍدخبًِ ثْبسُ ّبيسٍاًبة ٍ كصلي ّبيػيالة

ایؼتگبُ آثخَاًذاسي  ثبؿذ.هي ؿوشًب دؿت كؼلي ؿشایط دس هَخَد ّبيگضیٌِ ثْتشیي اص یٌي هخضى ًؼشي اص ثخـي خجشاى ٍ

یؼتگبُ ًبؿوش دس ؿوبل ؿشم دؿت ًبؿوش دس دٍ كبص احذاث ؿذُ اػت. اطالػبت ّيذسٍلَطیٌي ٍ صهبًي ػيالثْبي هْبس ؿذُ دس ا

هيليَى هتش هٌؼت ػيالة هْبس  39/8دس ایي ایؼتگبُ ثيؾ اص  1385تب  1376دّذ طي ػبلْبي آثخَاًذاسي ًبؿوش ًـبى هي

 ؿذُ اػت.

ؿَد اي خشاػبى سضَي ثشداؿت هيَست هبّبًِ تَػط ػبصهبى آة هٌطوِّبي پيضٍهتشي دؿت ًبؿوش ًِ ثصتحليل آهبس چبُ

ّب هؤیذ تبثيش هثجت ػوليبت سًذگي ٍ ػيل ثب آهبس ثجت ؿذُ چبٍُ ثشسػي تطجيوي آهبس ثب 1385تب  1376ّبي طي ػبل

ػبًتي هتش اكت  17شي خشدٍي دس پبیيي دػت ػشصِ آثخَاى ثب هتَػط آثخَاًذاسي دس هٌطوِ ثَدُ ثگًَِ اي ًِ چبُ پيضٍهت

 ي ؿوبل ؿشم دؿت سا داسا هي ثبؿذ.ّبي ًبحيِطح ایؼتبثي دس ثيي چبًُوتشیي هيضاى اكت ػ



 

تَاًذ ثخؾ ػوذُ اي اص ًؼشي ّبي ًبحيِ ي ؿوبلي دؿت ًبؿوش هي گؼتشؽ ػشصِ ّبي پخؾ ػيالة دس هخشٍط اكٌٌِ

 جشاى ًوبیذ.آثخَاى ًبؿوش سا خ

 مناتعفهرست  -ه

ػلَم  اسصیبثي اثشات پخؾ ػيالة ثش تَػؼِ ثْشُ ثشداسي اص هٌبثغ آة ٍ خبى. هدلِ ػلوي پظٍّـي. 1388 ،ا. .حيذسیبى، ع

 . 9وبسُ ؿ ،3هٌْذػي ٍ آثخيضداسي ایشاى.

 .دؿتْب صیشصهيٌي آة ّبي ػلشُ تـزیِ دس آى ػولٌشد ٍ ػيالة پخؾ ّبي ػيؼتن .1391. ،اػوبػيلي،ى. ٍ ح. .سخبئي،ع

 . هشٍدؿت ٍاحذ اػالهي آصاد آة داًـگبُ ثحشاى هذیشیت هلي ّوبیؾ

 گضاسؿبت آة هٌطوِ اي خشاػبى سضَي

 .اكت ػطح آة صیشصهيٌي ٍ ًـؼت صهيي دس دؿت ًبؿوش .1385.، ح تشؿيضي،ٍ . ا ًٌْذل، ،.س .ثبساًي، ح ،لـٌشي پَس، ؽ.

 هذسع. تشثيت ًـگبُدا ،ایشاى ؿٌبػي صهيي اًدوي ّوبیؾ دّويي

 .هذع آػتبى اًتـبسات هٌبثغ ٍ هؼبئل آة اػتبى خشاػبى. .1370 .،ع ،تَػلي  . ٍع ،ٍالیتي

 

 


