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 :چکیذُ
پرف ؾیالب یا تغصیِ هصٌَػی یىی اظ ضٍـ ّای تْطُ تطزاضی اظ آب هی تاقس وِ اظ خولِ ضٍـ ّای هسیطیت ٍ حفظ هٌاتغ آب 

ُ زض حَظُ عطح پرف ؾیالب اخطا قس اثطات  اضظیاتیزض ایي تحمیك تِ هٌظَض . ظیط ظهیٌی تَیػُ زض هٌاعك ذكه تِ قواض هی ضٍز

چاُ  6تِ ػٌَاى پیعٍهتط ّای آظهایكی ٍ تؼساز  (زض خْت قیة) ض پاییي زؾت حَظُاُ پیعٍهتطی زذ 6تریع تاؾطاى تؼساز آ

اًتراب ٍ تِ ّوطاُ زازُ ّای تاضـ هٌغمِ تا  ، تِ ػٌَاى چلِ ّای قاّس(زض ذالف خْت قیة) ًیع زض تاالزؾت هٌغمِ پیعٍهتطی

. زاؾتفازُ اظ آظهَى هي ٍیتٌی آًالیع گطزی

ًتایح ًكاى زاز تا ٍخَز ایي وِ زازُ ّای تاضـ هٌغمِ زض زٍضُ لثل ٍ تؼس اظ اخطای پرف ؾیالب تغییطات هؼٌی زاضی ًساقتِ ٍ 

ؾغح آب زض ّوِ چاُ ّای آظهایكی اًتراب قسُ زض  ٍلی ؛حتی تِ همساض ووی زض زٍضُ تؼس اظ اخطای عطح واّف زاقتِ اؾت

ایي هَضَع ًكاًسٌّسُ تاثیط هثثت اخطای عطح پرف ؾیالب . زاضی افعایف یافتِ اؾت زٍضُ تؼس اظ اخطای عطح تِ عَض هؼٌی

  .هی تاقس ضٍی ؾغح آب ظیطظهیٌی هصوَض
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هقذهِ . 1

ى پسیسُ تؿیاض یوِ ذكه ایزض هٌاعك ذكه ٍ ى. هی قَزتْطُ ٍضی ًازضؾت اظ آب ٍ ذان تاػث ایداز تیاتاى ّا  

، زض ؾطظهیٌی وِ هیاًگیي هدَظاؾترطاج تیف اظ اًساظُ آب ٍ حفط چاُ ّای تسٍى . هٌاعك هی تاقسقىٌٌسُ تط اظ ؾایط 

هیلی هتط ترویي ظزُ هی قَز ذكىی تؿیاضی اظ چاُ ّا ٍ واضیع ّا ضا  115زضصس اظ پٌِْ ی آى تٌْا  47تاضًسگی 

. (1374وَثط، ) هَخة گكتِ اؾت 

هی تَاًس زض واّف ذؿاضات  هی قَز، تطضؾی ػَاهلی وِ هٌدط تِ افعایف یا واّف ؾغح آب ّای ظیطظهیٌی

ؾال پیف هی تاقس وِ قاّس آى  3000تغصیِ هصٌَػی زض ایطاى هطتَط تِ  .ًاقی اظ ووثَز آب زض آیٌسُ هَثط تاقس

ؾیالب تِ ػٌَاى یىی اظ ضٍـ ّای  پرف (.1992وَثط،)هٌاعك ذكه ٍ ًیوِ ذكه هی تاقس اذتطاع واضیع تطای 

تٌا تِ تؼطیف پرف  .تغصیِ هصٌَػی یىی اظ پطٍغُ ّایی اؾت وِ تایس زض ایي ظهیٌِ هَضز تطضؾی ٍ اضظیاتی ٍالغ قَز

زض اضاضی ون قیة تا ذصَصیات هتٌاؾة  هتوطوعب ّای هدوَػِ ػولیاتی اؾت وِ هَخة گؿتطزُ قسى ضٍاًاؾیالب 

ایي واض تاػث تْثَز ٍضؼیت ٍ تْطُ تطزاضی اظ هٌاتغ آب ٍ ذان، پَقف گیاّی یا تغصیِ  .تا اّساف هَضز ًظط هی قَز

 (1391قداػت ٍ ذساٍضزیاى،. )هصٌَػی آب ّای ظیط ظهیٌی هی قَز

هی تَاى تِ  صَضت گطفتِ وِ اظ آى خولِ زض هَضز تاثیط پرف ؾیالب یط ؾغح آب ظیط ظهیٌی تحمیمات فطاٍاًی 

: هَاضز ظیط اقاضُ وطز



 

 

 

 

 

 

تاض  4تط ضٍی عطح پرف ؾیالب ؾثعٍاض ًكاى زازًس وِ ایي عطح  ذَز ، زض تطضؾی ّای(1378)یفی ٍ هْسیاىقط

هیلیَى هتطهىؼة تط آٍضز قسُ وِ تاػث تْثَز ویفیت ٍ  10آتگیطی قسُ ٍ حدن ؾیالب ًفَش زازُ قسُ زض حسٍز 

 23تِ  76ؾاًتی هتط زض ؾال  45ُ اظ تِ عَضیىِ افت ؾفط. وویت آب ّای ظیطظهیٌی هٌاعك پاییي زؾت گطزیسُ اؾت

. ؾاًتی هتط زض ؾال واّف یافتِ اؾت

 ایي ، اثطات عطح ّای پرف ؾیالب تط آب ّای ظیط ظهیٌی ضا تطضؾی ٍ ًكاى زاز وِ پؽ اظ اخطای(1379)ذلدی

ٍ  ّوچٌیي ػوك آب زض پیعٍهتط ّا .تگیطی عطح ّا تاػث افعایف ّیسضٍگطاف زقت قسُ اؾتآهیعاى اثط  عطح ّا،

ًاتغ آب ًتایح ًكاًسٌّسُ اثط هثثت ایي عطح ّا تط ٍضؼیت م .ویفیت آب لٌات ّای پیطاهَى عطح افعایف یافتِ اؾت

 4زض حسٍز  یتِ گًَِ ای وِ ّیسضٍگطاف ول زقت زٍؾال پؽ اظ اخطای عطح ّا افعایف؛ ظیط ظهیٌی هٌغمِ هی تاقس

 .تْثَز یافتِ اؾت ًیع هتط زاقتِ ٍ ویفیت آب

تاثیط اضافِ تطزاقت آب اظ چاُ ّا ضا زض قَض قسى آترَاى زقت خٌگل تطتت حیسضیِ  1381ؾال ٍالیتی زض 

تطضؾی وطز ٍ ػاهل اصی تغییط ویفیت آترَاى زقت خٌگل ضا افت هؿتوط آب ظیط ظهیٌی تِ ػلت اضافِ تطزاقت اظ 

. ضا تَصیِ وطزٍی تغصیِ هصٌَػی آترَاى هصوَض ٍ خلَگیطی اظ اؾترطاج تی ضٍیِ آب . آترَاى زاًؿت

، زض هغالؼِ ای تا ػٌَاى پیف تیٌی اثط اخطای عطح ّای آتریعزاضی تط هیعاى ؾیل (1384)هصثاح ٍّوىاضاى 

.  اًدام قَز( تیَلَغیىی ٍهىاًیىی)پیكٌْاز وطزًس وِ تطای افعایف ًمف ایي عطح ّا ػولیات تِ صَضت تلفیمی 

ب تط آترَاى زض تغییطات ووی آتْای ظیطظهیٌی ضا هَضز ، تاثیط ایؿتگاُ ّای پرف ؾیال( 1384)هیطاب ٍّوىاضاى

هغالؼِ لطاض زازًس ٍ اظْاض زاقتٌس وِ پرف ؾیالب هَخة واّف ضًٍس افت زض چاُ ّای پیعٍهتط پاییي زؾت ػطصِ 

. گطزیسُ اؾت

ـ اضظیاتی اهىاى واّف اثطات ذكىؿالی تا   عطح ّای پد "، زض هغالؼِ ای تا ػٌَاى (1388) زازضؾی ؾثعٍاض

ضٍ تِ افعایف ؾفطُ آب ّای ظیطظهیٌی ُ ایي عطح تَاًؿتِ اؾت تا ضًٍس تِ ایي ًتیدِ ضؾیس ن "ؾیالب ٍ تغصیِ هصٌَػی

. زض هٌغمِ هؿتمیوا اثطات هثثت ذَز ضا تِ خا تگصاضز

هاُ پؽ اظ قطٍع اٍلیي زٍضُ تغصیِ هصٌَػی هیاًگیي  6، زض والیفطًیای آهطیىا ًكاى هی زّس وِ (1974)هَییط

هیىطٍهَؼ تط ؾاًتی  74هاُ تؼس اظ آى تِ  4 ؾپؽ هیىطٍ هَؼ تط ؾاًتی هتط ٍ 100تِ  147ضی آب ظیط ظهیٌی  اظ قَ

. هتط ضؾیس

ّسف اظ ایي تحمیك تطضؾی تاثیط پرف ؾیالب حَظُ تاؾطاى اؾتاى ّوساى تط ؾغح آب ّای ظیطظهیٌی هٌغمِ تا 

. هی تاقسلِ تدعیِ ٍ تحلیل ًتایح حالاؾتفازُ اظ آظهَى هي ٍیتٌی ٍ 

 

ّا  هَاد ٍ رٍش. 2

هعرفی حَزُ هَرد هطالعِ . 2-1

 0تا ً 35°ٍ 4ٍ َ 20قطلی ٍ ػطض خغطافیایی ً 49°ٍ  3ٍ َ 20تا ً 48°ٍ  15ٍ َ 50حَظُ تاؾطاى تیي عَل خغطافیایی ً      

ی زاغی ٍ للی آتاز ٍ اظ قوالی لطاض گطفتِ ٍ اظ قوال تِ وَُ ذطلاى ٍ تَلاعی ٍ اظ قطق تِ وَُ ظهاى ٍ هْس °35ٍ  39ٍ َ

ایي حَظُ خعئی اظ . تاقس تْطاى هحسٍز هی -غطب تِ وَّْاب ؾاضلیِ ٍ ؾَتاقی ٍ اظ خٌَب تِ خازُ آؾفالتِ ّوساى

هتط اظ ؾغح زضیا هطتَط تِ وَُ  2898تلٌستطیي اضتفاع آى . تاقس ظی ٍ حَظُ زضیاچِ ًوه لن هیایطاى هطن آتریعحَظُ 

 -هطتَط تِ خازُ ّوساى) هتط اظ ؾغح زضیا 1620هطتَط تِ ذطٍخی حَظُ تا اضتفاع  تطیي اضتفاع آى ذطلاى ٍ پؿت

زضصس ٍ عَل آتطاِّ  39/5قیة ػوَهی هٌغمِ حسٍز  .هتط اؾت 1278تاقس ٍ اذتالف اضتفاع آى حسٍز  هی (تْطاى

ب هطتَط تِ عطح ایي حَظُ ضٍاًا. تاقس ٍاحس ّیسضٍلَغیه هی 9ایي حَظُ هتكىل اظ . ویلَهتط اؾت 83اصلی حسٍز 



 

 

 

 

 

 

. ًوایس  هَضز هغالؼِ ضا تاهیي هیپرف ؾیالب 

هَلؼیت  چْاض ظیطتاقس وِ ایي  ٍ لیٌطخِ هی قیطیي ؾَلَ،  ظیط حَظُ هثاضن آتاز، ایسُ هحل اخطای  عطح ذطٍخی چْاض 

 .آٍضزُ قسُ اؾت 1ز هغالؼِ زض وكَض ٍ اؾتاى زض قىل حَظُ هَض

  
 

 اسراى در کطَر ٍ استاىهَقعیت حَزُ ت :1ضکل ضوارُ 

رٍش کار  .2-3

زض ایي تحمیك تِ هٌظَض همایؿِ زازُ ّا زض زٍ زٍضُ لثل ٍ تؼس اظ اخطای عطح پرف ؾیالب اظ آظهَى هي ٍیتٌی 

زلیل اؾتفازُ اظ ایي آظهَى غیط پاضاهتطی ػسم ًطهال تَزى زازُ ّای چاُ ّای پیعٍهتطی ٍ ًاهؿاٍی تَزى . اؾتفازُ قس

. تطای زٍضُ ّای لثل ٍ تؼس اظ اخطای عطح هی تاقسهاضی زاضای زازُ تؼساز ؾال ّای آ

ٍ ؾپؽ تا اؾتفازُ اظ ایي آظهَى  اتتسا زازُ ّای ؾغح آب چاُ ّای پیعٍهتطی هٌغمِ ٍ زازُ ّای تاضـ گطزآٍضی قس

 :فطض ّای هَضز تطضؾی تِ صَضت ظیط هی تاقٌس. لطاض گطفتٌسهَضز تطضؾی  H0  ٍH1فطض ّای 

H0  : تیي هیاًگیي زازُ ّای زض زٍ زٍضُ لثل ٍ تؼس اظ اخطای عطح ٍخَز ًساضزهؼٌی زاضی تفاٍت .

H1  :تفاٍت هؼٌی زاضی تیي هیاًگیي زازُ ّا زض زٍضُ لثل ٍ تؼس اظ اخطای عطح ٍخَز زاضز .

ٍ یىی اظ فطض ّای صفط ٍ یه تا تَخِ تِ ؾغح هؼٌی  گطفتِآظهَى هصوَض اًدام  SPSSتا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض 

تاقس فطض صفط ضز هی قَز وِ  05/0چٌاًچِ ؾغح هؼٌی زاضی آظهَى وَچىتط اظ . زاضی آظهَى لاتل لثَل هی قَز

زض غیط ایي صَضت تیي زازُ ّای زٍ زٍضُ . ًكاى زٌّسُ ایي اؾت وِ تیي زٍ زٍضُ اذتالف هؼٌی زاضی ٍخَز زاضز

. اضی ٍخَز ًساضزاذتالف هؼٌی ز

زٍضُ ّای لثل ٍ )یا ضتثِ ًكاى زٌّسُ ایي اؾت وِ گطٍُ ّا  Rankًىتِ زیگط ایي اؾت وِ زض ایي آظهَى همازیط 

تاقس زاضای تیكتطیي  Scoreگطٍّی وِ زاضای تیكتطیي اهتیاظ یا . چگًَِ تا یىسیگط اذتالف زاضًس( تؼس اظ پرف ؾیالب

 .ضتثِ اؾت

ٍ تحث ًتایج . 3

زازُ ّای تاضـ هٌغمِ ٍ زازُ ّای  ،ى تحمیك تطای تطضؾی تاثیط عطح  پرف ؾیالب  تط ؾغح آب ظیط ظهیٌیزض ای    

چاُ پیعٍهتطی اهیط آتاز، آق تپِ، ذلؼت آتاز، قوال زؾتدطز، اٍضلیي ٍ ضاهیكاى زض پاییي زؾت هٌغمِ  6ؾغح آب زض 

ز آتاز، ذَضًٍسُ، هثاضن آتاز، ؾطزاضآتاز، لطُ گل چاُ پیعٍهتطی احن 6ٍ ( چاُ ّای آظهایكی )  ی عطح ٍ زض چْت قیة

تا اؾتفازُ اظ  تْیِ ٍ( چاُ ّای قاّس) عطح پرف ؾیالب تاثیط ٍ خٌَب ایسُ لَ زض تاالزؾت یا ذاضج اظ هحسٍزُ ی



 

 

 

 

 

 

 2هَلؼیت چاُ ّای هصوَض ٍ هٌغمِ عطح پرف ؾیالب زض قىل قواضُ . هَضز اضظیاتی لطاض گطفتٌس آظهَى هي ٍیتٌی

 .ُ اؾتآٍضزُ قس

 

 
ٍ ضاّذ ٍ هٌطقِ طرح پخص سیالب  هَقعیت چاُ ّای آزهایطی:2ضکل ضوارُ

          

  .آٍضزُ قسُ اؾت 1زض خسٍل قواضُ  ًیع ًتیدِ ًْایی حاصل اظ آظهَى هي ٍیتٌی

 
 آزهَى آهاری دادُ ّای سطح آب چاُ ّای پیسٍهتری ٍ تارش تا استفادُ از آزهَى هي ٍیتٌی: 1جذٍل ضوارُ 

 Meam Rank فطض لاتل لثَل Asymp.Sig(2tailed) ًُام چا

زٍضُ لثل اظ )1گطٍُ 

 پرف ؾیالب

Mean Rank  ٍُگط

زٍضُ تؼس اظ پرف )2

 (ؾیالب

 H1 4/75 15/87 0 آق تپِ

 H0 9/25 13/47 0/16 احوذ آتاد

 H1 4/88 15 0 اهیر آتاد

 H1 4/75 15/87 0 اٍرقیي

 H0 13/75 11/07 0/36 تارش

 H0 14/38 10/73 0/22 جٌَب ایذُ لَ

 H1 4/5 16 0 خلعت آتاد

 H0 8/62 13/8 0/08 خَرًٍذُ

 H1 4/88 15/8 0 راهیطاى

 H1 6/62 14/87 0/006 سردار آتاد

 H1 5/62 15/40 0/001 ضوال دستجرد

 H0 11 10/17 0/75 قرُ گل

 H0 14 10/93 0/3 هثارک آتاد



 

 

 

 

 

 

    

ز زازُ ّای ؾغح آب زض چاُ ّای اهیط آتاز، آق تپِ، ذلؼت آتاز، قوال ّواى گًَِ وِ زض خسٍل هصوَض هكاّسُ هی قَ

یا  P-Valueزؾتدطز، اٍضلیي ٍ ضاهیكاى وِ زض تاالزؾت هٌغمِ عطح لطاض زاضًس ّوگی زاضای 

Asymp.Sig(2tailed)  تٌاتطایي ایي چاُ ّا اذتالف هؼٌی زاضی ضا زض زٍضُ ظهاًی لثل ٍ . هی تاقٌس 0/05ووتط اظ

زٍضُ لثل اظ ) یا ضتثِ گطٍُ اٍل  Rankّوچٌیي زض ّوِ چاُ ّای هصوَض . خطای پرف ؾیالب ًكاى هی زٌّستؼس اظ ا

ووتط هی تاقس ٍ ایي تسیي هؼٌی اؾت وِ ( زٍضُ تؼس اظ اخطای پرف ؾیالب) اظ ضتثِ گطٍُ زٍم ( اخطای پرف ؾیالب

ایي . اخطای پرف ؾیالب افعایف یافتِ اؾت ؾغح آب زض چاُ ّای آظهایكی تصَضت هؼٌی زاضی زض زٍضُ آهاضی تؼس اظ

هی تاقس ٍ اذتالف هؼٌی زاضی ضا زض زٍ زٍضُ  0/05تعضگتط اظ   P-Valueزض حالی اؾت وِ زازُ ّای تاضـ زاضای 

ّوچٌیي هكاّسُ هی قَز وِ ضتثِ گطٍُ اٍل زض زازُ ّای تاضـ تیكتط اظ ضتثِ گطٍُ زٍم هی . آهاضی ًكاى ًوی زّس

یي تغییط هؼٌی زاض ًیؿت اها هی تَاى گفت وِ ًكاًسٌّسُ واّف تاضًسگی زض زٍضُ تؼس اظ اخطای تاقس؛ ّطچٌس وِ ا

 .پرف ؾیالب هی تاقس

تٌاتط ایي هی تَاى گفت تا ٍخَز واّف تاضًسگی زض زٍضُ تؼس اظ اخطای پرف ؾیالب ؾغح آب زض چاُ ّای آظهایكی    

اظ اخطای پطٍغُ زاقتِ اًس ٍ ایي افعایف ضا هی تَاى تِ اخطای  افعایف هؼٌی زاضی ضا زض ایي زٍضُ ًؿثت تِ زٍضُ لثل

. پطٍغُ پرف ؾیالب ًؿثت زاز

هیاًگیي ؾغح آب چاُ ّای هصوَض ٍ ًیع هیاًگیي تاضـ ؾاالًِ تطای زٍضُ ی آهاضی لثل ٍ تؼس اظ اخطای عطح پرف 

. آٍضزُ قسُ اؾت 2ؾیالب زض خسٍل قواضُ 
 ى سطح آب چاُ ّا ٍ هیساى تارش ترای دٍرُ قثل ٍ تعذ از اجرای طرح پخص سیالبهیساى تغییرات هیاًگی: 2جذٍل ضوارُ 

هیاًگیي سطح آب قثل از اجرای  ًام چاُ

 (m)پخص سیالب

هیاًگیي سطح آب تعذ از اجرای پخص 

 (m)سیالب

 1667/08 1661/86 آق تپِ

 1736/60 1736/14 احوذ آتاد

 1678/84 1620/31 اهیر آتاد

 1678/84 1648/42 اٍرقیي

 353/54 هقذار تارش

(mm) 

300/29 

(mm) 

 1598/26 1600/69 جٌَب ایذُ لَ

 1636/02 1627/68 خلعت آتاد

 1953/57 1952/31 خَرًٍذُ

 1659/97 1634/53 راهیطاى

 1676/90 1649/36 سردارآتاد

 1666/11 1642/25 ضوال دستجرد

 1772/34 1772/28 قرُ گل

 1806/29 1807/22 هثارک آتاد

 

هكاّسُ هی قَز توام چاُ ّای قاّس تِ  1زض هَضز اضظیاتی زازُ ّای چاُ ّای قاّس ّواًغَض وِ زض خسٍل قواضُ  

هی تاقس ٍ ایي تِ هؼٌی ػسم ٍخَز اذتالف هؼٌی زاض تیي  0/05تعضگتط اظ  P-Valueخع چاُ قاّس ؾطزاض آتاز زاضای 

زض هَضز چاُ ؾطزاض آتاز هی تَاى گفت وِ تِ ػلت ًعزیىی  .هی تاقس زازُ ّای زٍ زٍضُ ظهاًی لثل ٍ تؼس اظ اخطای پطٍغُ



 

 

 

 

 

 

ظیطا ّواًغَض وِ هكاّسُ هی قَز زض هَضز ایي . ایي چاُ تِ هٌغمِ عطح هوىي اؾت تحت تاثیط عطح لطاض گطفتِ تاقس

زٍضُ تؼس اظ چاُ ضتثِ زازُ ّای گطضٍُ زٍم اظ زازُ ّای گطٍُ اٍل تیكتط اؾت ٍ ایي تِ هؼٌای افعایف ؾغح آب زض 

ؾِ چاُ هثاضن آتاز، لطُ گل ٍ خٌَب ایسُ لَ تؼس اظ اخطای پرف ؾیالب زاضای واّف زض ؾغح  .اخطای پطٍغُ هی تاقس

آب ٍ زٍ چاُ احوس آتاز ٍ ذَضًٍسُ زاضای افعایف ووی زض ؾغح آب تَزُ اًس وِ ّواًغَض وِ شوط قس اظ ًظط آظهَى هي 

 .ٍیتٌی هؼٌی زاض ًیؿت

 

 گیری ًتیجِ. 4
ّواًغَض وِ زض هثاحث هغطح قسُ شوط قس تا تَخِ تِ ایي وِ ؾغح آب زض ّوِ چاُ ّای آظهایكی زض زٍضُ آهاضی 

تؼس اظ اخطای عطح تِ عَض هؼٌی زاضی افعایف زاقتِ اؾت هی تَاى ًتیدِ گطفت وِ اخطای عطح پرف ؾیالب تط ضٍی 

ّای ظیط ظهیٌی زض زٍضُ  آهاضی تؼس اظ اخطای  ؾغح آب ّای ظیط ظهیٌی تاثیط هثثت زاقتِ ٍ تاػث افعایف ؾغح آب

 .عطح پرف ؾیالب گطزیسُ اؾت
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