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 سىاریًَای تغییز کارتزی اراضی تزرسی درسیستم مذلساسی آتخیش کارتزد 

 (آتخیش سذتًستان )مطالعٍ مًردی: 
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 ikarimirad@yahoo.comپؼت الىتشًٍیىی:   داًـدَی دوتشی گشٍُ هٌاتع آب داًـگاُ تْشاى  3

 

 

 چكیذٌ 

 ػالهتی اػت اساضی هوىي واستشی تغییشات ٍ تاؿذهی آى یاتخلَك ٍ ؿشایظ اص خاهعی آتخیض، ًوایٌذُ یه ّیذسٍلَطیه ٍاوٌؾ

اص تَاًذ تاثیش صیادی ترش زشخرِ ّیرذسٍلَطی داؿرتِ تاؿرذ.      دّذ. تغییش واستشی اساضی هی لشاس تاثیش تطت سا آى عولىشد ٍ آتخیض ول

ػٌاسیَّای تغییش وراستشی اساضری ترا    تشسػی تا ّذف  پظٍّؾتَاًذ دس تغییش سفتاس ػیل هَثش تاؿذ، ایي هی تغییش واستشیآًدایی وِ 

ؼراصی آتخیرض   ػیؼرتن هذل  ػاصی تیالى آتی ضَضِ دس ایري هغالعرِ اص  . خْت ؿثیِاًدام ؿذُ اػت واستشد ػیؼتن هذلؼاصی آتخیض

(WMS) تا اػتفادُ اص هذل  .اػتفادُ گشدیذSCS ِدس وٌترشل ػریالب ٍ    تغییرش وراستشی  ػاصی ػیالب ضَضِ، تشسػری تراثیش   ٍ ؿثی

، ػرِ  تغییش واستشیهذل تا پٌر ٍالعِ هـاّذاتی، ٍاػٌدی ٍ اعتثاسیاتی گشدیذ ٍ تشای تشسػی اثش  ضَضِ هغالعِ گشدیذُ اػت.سٍاًاب 

دس ایي پظٍّؾ، دتی اٍج ٍ ضدرن ػریالب دس دٍ ػرٌاسیَ هختلر      ٍالعِ ػیالب هـاّذاتی دس ایؼتگاُ توش هَسد تشسػی لشاس گشفت. 

تیٌاًِ وِ افضایؾ ػغص خٌگل ٍ ػاصی ؿذ. ًتایح ًـاى داد وِ تا اعوال ػٌاسیَ خَؽى ؿثیِواستشی اساضی دس ضَصُ آتخیض ػذتَػتا

یاتذ ٍ ّوسٌریي ترا اعورال ػرٌاسیَ     دسكذ واّؾ هی 12/23دسكذ ٍ ضدن ػیالب  53/25ػیالب دتی اٍج هشتع سا تِ ّوشاُ داسد، 

-هیسكذ افضایؾ د 81/44دسكذ ٍ ضدن ػیالب  18/58تذتیٌاًِ وِ واّؾ ػغص خٌگل ٍ هشتع سا تِ ّوشاُ داسد، دتی اٍج ػیالب 

دسكرذ دس دتری    40تَاى تا دسكذ واّؾ دس ؿواسُ هٌطٌی، هی 5ػٌدی هذل هـخق گشدیذ دسكَست ّوسٌیي تا ضؼاػیت یاتذ.

دسكرذ دتری اٍج ػریالب     60دسكرذی ؿرواسُ هٌطٌری ،     5اٍج ػیالب ضَضِ واّؾ ایداد ًوَد. اص ػَی دیگش دس كَست افضایؾ 

 افضایؾ خَاّذ یافتضَضِ 

 

 

  .، دتی اٍج، ػیؼتن هذلؼاصی آتخیض، ضَصُ آتخیض ػذتَػتاىػٌاسیَػاصی، واستشی اساضی َای کلیذی: ياصٌ
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 مقذمٍ -1
ِ  اػرت  غیشٍُ  ٍضؾ آب، خٌگل، هشتع، ضیات خان، اص هتـىل ػیؼتن یه عٌَاى تِ آتخیض  ٍ هختلر  عثیعری   عَاهرل  آى دس ور

 داسد ضیراتی  تَػعِ اّویرت  واهل اّذاف تِ دػتیاتی تشای تاالدػت آتخیضّای اكالش ٍ اضیا ضفاظت، داسًذ. اتلهتم استثاط اًؼاًی،

اساضری   واستشی تغییشات ٍ تاؿذهی آى خلَكیات ٍ ؿشایظ اص خاهعی آتخیض، ًوایٌذُ یه ّیذسٍلَطیه ٍاوٌؾ (.1376 ًظاد،)ًدفی

 ترا  وَزره  آتخیضّای دس تَپَگشافی خلَكیات وِ ضالی دس .دّذ لشاس اثیشت تطت سا آى عولىشد ٍ آتخیض ول ػالهتی اػت هوىي

 تَصیرع  ٍ ًرَ   دس تغییرش  تِ اٍلیِ عَس تِ آتخیض یه ّیذسٍلَطیه ٍاوٌؾ دس اكالش اػت. تغییش لاتل تٌذیتشاع هاًٌذ ّاییعولیات

ّرای  ساُ اص گیراّی  پَؿرؾ  هرذیشیت  ٍ یاساضر  واستشی ّیذسٍلَطیه (. تاثیشات2002ّوىاساى،  )هیلش ٍ داسد تؼتگی پَؿؾ گیاّی

 (.2003ٍ ّوىاساى،  )ػیىا ؿَدهی آؿىاس غیشُ ٍ تعشق ٍ خان، تثخیش ضذاوثش، سعَتت ضذالل، دتی سٍاًاب، دتی هاًٌذ هختلفی

ش ( تِ تشسػی اثشات تغیی1995ػسالتض )دس ایي تخؾ تِ تشخی اص هغالعات كَست گشفتِ دس داخل ٍ خاسج وـَس پشداختِ ؿذُ اػت. 

آًاى دس تطمیك خَد اص ػِ ػٌاسیَی ضالت هشخع، تغییش واستشی  واستشی صهیي ٍ افضایؾ ؿْشػاصی تش ّیذسٍگشاف ػیل پشداخت.

صهیي اص ًظش افضایؾ ؿْشػاصی، تغییش واستشی صهیي اص ًظش تخشیة خٌگل اػتفادُ ًوَدًذ وِ ًتیدتا ّش دٍ ًَ  تغییش واستشی صهیي 

اعالعات خغشافیایی ٍ هذل ته  ( تا تلفیك ػیؼتن1385ثمفیاى ٍ ّوىاساى )ی عول وشدُ اػت. دس خْت تذتش ؿذى ؿشایظ ػیالت

اثشات تغییش پَؿؾ گیاّی تش دتی اٍج ٍ ضدن ػیل دس ضَصُ آتخیض ػذگلؼتاى سا تشسػی وشدًذ. ًتایح ًـاى داد  HEC-HMSٍالعِ 

% افضایؾ یافتِ 7/31ػالِ تِ هیضاى  5ػیل دس دٍسُ تاصگـت  ّا ٍ هشاتع، دتی اٍجوِ تِ علت تغییش واستشی اساضی ٍ تخشیة خٌگل

(، اثش تغییشات واستشی اساضی دس ایداد سٍاًاب ٍ خغش ػیالب سا دس ضَصُ آتخیض وؼیلیاى تشسػی 1388اػت. غالهی ٍ ّوىاساى )

ضؼیٌی  واستشی اساضی تَدُ اػت.ًوَدًذ. ًتایص پظٍّؾ آًاى ضاوی اص افضایؾ پتاًؼیل تَلیذ سٍاًاب ٍ خغش ػیالب دس اثش تغییشات 

تغاتك  WMSدس تعییي دتی ضذاوثش ػیالب دس اػتاى خَصػتاى پشداخت. ًتایح ًـاى داد وِ هذل  WMS(، تِ اسصیاتی هذل 1391)

دس  WMS/HEC-HMS(، تِ اسصیاتی هذل 1392ًَسی ٍ ّوىاساى ) .دّذهٌاػثی سا تا ػیالب هطاػثاتی تا هعادالت تدشتی ًـاى هی

 اٍج دتی ػاصیؿثیِ دس  SCSسٍؽ وِ داد ًـاى ػٌدی كطت هشضلِ دس ًتایح ٌی ػیالب ضَصُ آتشیض لشٍُ پشداختٌذ.تیپیؾ

  .داسد تْتشی تغاتك هـاّذاتی ّایدادُ تا ّیذسٍگشاف

 .اًدام گشفت ػذتَػتاى تشسػی تغییش واستشی اساضی دس ػٌاسیَّای هختل  هذیشیتی دس ضَصُ آتخیضضاضش تا ّذف  پظٍّؾ

 

 َامًاد ي ريش -2
تاؿذ. گلؼتاى ٍ ؿوال ؿشلی ؿْشػتاى واللِ هی اػتاى دس ؿشق ٍالع گشگاًشٍد ّایصیشضَصُ اص یىی ػذتَػتاى ضَصُ آتخیض

 ویلَهتشهشتع 1562 ضذٍد هؼاضت ضَضِ دّذ.، هَلعیت ضَصُ آتخیض ػذتَػتاى دس ایشاى ٍ اػتاى گلؼتاى سا ًـاى هی1ؿىل

دسخِ  55دلیمِ ؿوالی ٍ عَل خغشافیایی  46دسخِ ٍ  37دلیمِ تا  23دسخِ ٍ  37 شم خغشافیاییهطذٍدُ ع ضَضِ دس اػت. ایي
 دلیمِ ؿشلی ٍالع ؿذُ اػت. 4دسخِ ٍ  56دلیمِ تا  26ٍ 
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 ( مًقعیت حًسٌ آتخیش سذتًستان در ایزان ي استان گلستان1ضكل )

 

اػتفادُ گشدیذ. تا  1385تشداسی، ػال ػاصهاى ًمـِ 1:50000افی ّای تَپَگشفیضیَگشافی ضَضِ هَسد هغالعِ اص ًمـِ ِتشای هغالع

خلَكیات  WMS( ػاختِ ؿذ ٍ تا اػتفادُ اص هذل DEMهذل استفاعی سلَهی ) GISهتش دس هطیظ  10تىاسگیشی خغَط تشاص 

هیضاى سٍاًاب ضاكل  ّا اػتخشاج گشدیذ. پَؿؾ گیاّی ٍ واستشی اساضی اص عَاهل تاثیشگزاس دسفیضیىی ضَضِ ٍ هطذٍدُ صیشضَضِ

ّای ّای پَؿؾ گیاّی ٍ واستشی اساضی ٍ تلفیك آى تا اعالعات گشٍُتاؿذ. دس سٍؽ ؿواسُ هٌطٌی تا اػتفادُ اص ًمـِاص تاسؽ هی

ّای ّیذسٍلَطیه خان اص خولِ اعالعات هْن ؿَد. گشٍُیا ؿواسُ هٌطٌی تْیِ هی CNّیذسٍلَطیه خان ٍ سعَتت پیـیي، ًمـِ 

ّا تاؿٌذ. ایي گشٍُتاؿٌذ وِ دس هیضاى سٍاًاب ضاكل اص یه تاسؽ تعییي وٌٌذُ هیسٍاًاب هی-ی یه هذل تاسؽٍ اػاػی تشا

، ؿواسُ هٌطٌی تشای ّش تشی اساضی. تا تلفیك اعالعات خان تا پَؿؾ گیاّی ٍ واسگشدیذًذتشاػاع هیضاى ًفَرپزیشی خان تعییي 

 .اسائِ ؿذُ اػت 2ٍلَطیه خان ضَضِ ػذتَػتاى دس ؿىل ّای ّیذسًمـِ واستشی اساضی ٍ گشٍُؿَد. هىاًی تعییي هی
 

  
 

 َای َیذريلًصیكی خاک حًسٌ آتخیش سذتًستان ( وقطٍ کارتزی اراضی ي گزي2ٌضكل)

 

 تِ افضاسًشم ایياػت.   WMSافزار ًشم تاؿذ،هی آتخیض ّایضَصُ ّیذسٍلَطیىی ٍ ٌّذػی ػاصیهذل تِ لادس وِ افضاسّاییًشم یىی اص

 وِ ایي علت اػت. تِ ؿذُ تىویل آهشیىا هٌْذػیي استؾ تخؾ ّوىاسی تا ٍ 1998تشیٌگْام دس ػال  داًـگاُ هطمماى ووه
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 ػشتاػش خْاى دس واسؿٌاػاى اػت، اهشٍصُ ؿذُ گٌداًذWMSُ افضاس ًشم ّیذسٍلیىی دس ٍ هتٌَ  ّیذسٍلَطیىی ٍ هٌاػة ّایهذل

-صادُ ٍ عثاػیصادُ، ضؼًَیوٌٌذ)خاخشهیهی افضاس اػتفادُ ًشم اص ایي خَد ّایعشش ًتایح پیگیشی ٍ آتخیض ّایضَصُ هذیشیت تشای

ضَصُ آتخیض  دسسٍاًاب  تغییش دس تغییشات واستشی دس ػٌاسیَّای هختل ، هیضاى تاثیش ایي هذلتا تىاسگیشی  (.1391زٌاسی، 

، تشای تشآٍسد استفا  سٍاًاب اص سٍؽ ؿواسُ هٌطٌی ٍ SCSسٍؽ  سٍاًاب اص-ػذتَػتاى هَسد هغالعِ لشاس گشفت. تشای اسائِ هذل تاسؽ

 . اػتفادُ ؿذ Lagّا اص سٍؽ تشای سًٍذیاتی دس آتشاِّ

، تشای ٍاػٌدی وِ داسای ّیتَگشاف تاسؽ ًظیش تَدًذ ّای هـاّذُ ؿذُ، تعذاد پٌر ٍالعِ هـاّذاتیػیل پغ اص تشسػی ّیذسٍگشاف

ظَس تشسػی اثش الذاهات آتخیضداسی، ػِ ٍالعِ ػیالب هـاّذاتی دس ایؼتگاُ توش هَسد تشسػی لشاس ٍ اعتثاسیاتی اًتخاب گشدیذ ٍ تِ هٌ

ػٌدی داخل ٍ اعشاف آتخیض ػذتَػتاى اص ؿشوت آب ّای تاساىگشفت. تشای تعییي تاسؽ هَلذ ػیل، آهاس تاسًذگی سٍصاًِ ایؼتگاُ

  .ای گلؼتاى تْیِ ؿذهٌغمِ

ّای تیٌاًِ ٍ تذتیٌاًِ گشدیذ ٍ ًمـِتش ّیذسٍگشاف ػیل، الذام تِ ػٌاسیَػاصی دس ؿشایظ خَؽتا تَخِ تِ تاثیش پَؿؾ گیاّی 

تیٌاًِ فشم ؿذُ اػت وِ پَؿؾ گیاّی ضَضِ، اضیا تْیِ گشدیذ. دس ػٌاسیَ خَؽ GISاّی دس ایي دٍ ؿشایظ دس هطیظ یپَؿؾ گ

دس ػٌاسیَ تذتیٌاًِ فشم ؿذُ اػت وِ سًٍذ تخشیثی واسی كَست گثشد ٍ گشدد ٍ دس هٌاعك خٌگلی ون تشاون، عولیات خٌگل

 پَؿؾ گیاّی دس هٌغمِ اداهِ یاتذ.

 

 

 

 تیىاوٍ ي تذتیىاوٍيضعیت تُثًد ي تخزیة پًضص گیاَی در سىاریً خًش (1)جذيل

 ػٌاسیَ تذتیٌاًِ تیٌاًِػٌاسیَ خَؽ واستشی اساضی

 خٌگل ًیوِ هتشاون خٌگل پشتشاون خٌگل پشتشاون

 خٌگل ون تشاون خٌگل پشتشاون شاونخٌگل ًیوِ هت

 خٌگل ون تشاون خٌگل ًیوِ هتشاون خٌگل ون تشاون

 هشتع ًیوِ هتشاون هشتع پشتشاون هشتع پشتشاون

 هشتع ون تشاون هشتع پشتشاون هشتع ًیوِ هتشاون

 هشتع ون تشاون هشتع ًیوِ هتشاون هشتع ون تشاون

 صساعت خٌگل ًیوِ هتشاون آگشٍفاسػتشی

 هٌاعك هؼىًَی هٌاعك هؼىًَی هؼىًَیهٌاعك 

 صساعت تاغ تاغ

 صساعت صساعت صساعت

 صهیي تایش هشتع ًیوِ هتشاون صهیي تایش

 

 وتایج   -3
، همادیش ؿواسُ 2ضَضِ هتوشوض تَدُ وِ خذٍل  CN. ٍاػٌدی هذل سٍی همادیش گشدیذسٍؽ خَدواس اًدام  ِت WMSٍاػٌدی هذل 

ٍ 15/8/1376 ،9/3/1377هذل ضَضِ ػذتَػتاى اص ٍالعِ  ٍاػٌدیتشای  دّذ.ـاى هیهٌطٌی لثل ٍ تعذ اص ٍاػٌدی سا ً

 اسائِ ؿذُ اػت. 3وِ ًتایح آى دس ؿىل  گشدیذاػتفادُ  20/6/1377
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 َا قثل ي تعذ اس ياسىجیمقادیز ضمارٌ مىحىی سیز حًضٍ (2)جذيل 

 تعذ اس ياسىجی قثل اس ياسىجی سیزحًضٍ

 06/80 2/79 ؿَسوال

 51/81 2/81 ؿَسدسُ

 7/81 1/81 آق اهام

 83/78 2/78 زٌاسلی

 04/78 7/77 لشًاٍُ

 13/82 1/80 وشین ایـاى

 94/78 78 لپاى

 47/82 1/81 عضیضآتاد

 44/73 9/73 صاٍ

 48/74 1/75 گلیذاغ

 42/74 4/74 یل زـوِ

 95/80 3/79 1تیي ضَضِ 

 1/82 6/81 2تیي ضَضِ 

 8/74 8/76 3تیي ضَضِ 

 21/78 81/77 ضِول ضَ

 

  
 ب(

 
 الف(
 

 
 ج(

 َیذريگزاف سیل مطاَذاتی ي ضثیٍ ساسی سیالب ایستگاٌ تمز در تاریخ (3)ضكل

 22/6/1377ج( 15/8/1376ب(  9/3/1377الف(  
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تشای اػتفادُ اص هذل، تایذ اعتثاسیاتی هذل تشای ضَضِ تا ٍلایع داسای آهاس تاسؽ ٍ ّیذسٍگشاف ػیالب كَست گیشد. تشای ایي واس 

ّا، والیثشُ ؿذُ ٍ ػپغ ؿًَذ. پاساهتشّای هذل تا یه گشٍُ اص دادُسٍاًاب هـاّذُ ؿذُ تِ دٍ گشٍُ تمؼین هی-ٍلایع تاسؽ

ی هذل تا پاساهتشّای تْیٌِ ؿذُ تشای گشٍُ دٍم ّوخَاًی هٌاػثی خَاٌّذ داؿت. دس ایي هشضلِ اعتثاسیاتی هذل اص عشیك اخشا

ػاصی تشای ایي تاسؽ، هذل پغ اص هطاػثِ ضدن تاسؽ دس تاؿذ. ضال پغ اص كذٍس دػتَس ؿثیِاعالعات ٍسٍدی تِ هذل واهل هی

ًوایذ. ػپغ استفا  سٍاًاب سا تذػت آٍسدُ ٍ ِ سا اص آى وؼش هیّا، هیضاى تلفات اٍلیول ضَضِ ٍ تِ تفىیه تشای ّش یه اص صیشضَضِ

ًاؿی ًوایذ ٍ ػپغ ّیذسٍگشاف ػیل پغ اص هطاػثِ ّیذسٍگشاف ٍاضذ هلٌَعی آى، هیضاى دتی پیه ٍ صهاى تا اٍج سا هطاػثِ هی

وِ ًتایح آى دس  اػتفادُ ؿذ 3/5/1377ٍ  21/1/1378تشای اعتثاسیاتی هذل ضَضِ ػذتَػتاى اص ٍالعِ ًوایذ. اص تاسؽ سا تشآٍسد هی

ّا سا همادیش دتی اٍج ٍ صهاى تا اٍج ّیذسٍگشاف ػیالب WMSگشدد هذل هـاّذُ هیاسائِ ؿذُ اػت. ّواًغَسوِ دس ؿىل 4ؿىل 

  تاؿذ.ًوایٌذ ٍلی ًتایح آى تشای ضدن ػیالب خیلی خَب ًویػاصی هیتخَتی ؿثیِ
 

 
 ب(

 
 الف(

 21/1/1378ب(   3/5/1377اَذاتی ي ضثیٍ ساسی سیالب الف( َیذريگزاف سیل مط (4)ضكل 

 

(، r2( ، ضشیة تثییي )RMSEّای خزس هیاًگیي هشتعات خغا )ّای هـاّذاتی ٍ هطاػثاتی اص آصهَىدس تشسػی ساتغِ تیي دادُ

ػت وِ ّوثؼتگی خَتی ّای آهاسی هثیي آى اًتایح ضاكلِ اص سٍؽ ( اػتفادُ گشدیذ.d( ٍ ؿاخق تغاتك )Eضشیة ًاؽ ػاتىلی  )

ٍخَد داسد تغَسی وِ تاالتشیي همذاس ّوثؼتگی  WMSّای ضاكل اص ػیؼتن هذلؼاصی ضَصُ آتخیض ّای هـاّذاتی ٍ دادُتیي دادُ

ّای تاؿٌذ وِ ضىایت اص ّوثؼتگی تاالی تیي دادُهی 93/0ّای آهاسی هتعلك تِ سٍؽ ؿاخق تغاتك تِ هیضاى دس تیي سٍؽ

ّای تیي دادُ ًتایح همایؼِ 3تاؿذ. خذٍل تاؿذ ٍ ووتشیي همذاس هتعلك تِ سٍؽ ًاؽ ػاتىلی  هیی هیهـاّذاتی ٍ هطاػثات

 .دّذّای آهاسی هختل  ًـاى هیؿاخق سا تا هـاّذاتی ٍ هطاػثاتی
  

 َای ارسیاتی کارایی مذلمقذار ضاخص (3)جذيل

 ضاخص تطاتق یفضزیة واش ساتكل ضزیة تثییه جذر میاوگیه مزتعات خطا تاریخ ياقعٍ

15/8/1376 58/0 92/0 54/0 92/0 

9/3/1377 66/0 87/0 74/0 93/0 

3/5/1377 88/0 88/0 63/0 92/0 

20/6/1377 64/0 87/0 75/0 93/0 

21/1/1378 57/0 89/0 32/0 87/0 
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َػتاى هَسد تشسػی لشاس ّای آتخیض ػذتّای صیشضَضِدس تخؾ آًالیض ضؼاػیت هیضاى ضؼاػیت هذل تا تغییش دس ؿواسُ هٌطٌی

ًـاى دادُ ؿذُ اػت. ّوسٌیي  1385، تغییش ؿواسُ هٌطٌی تا افضایؾ ٍ واّؾ دس هیضاى ؿواسُ هٌطٌی ػال 4گشفت. دس خذٍل 

دس ایي خذٍل تغییشات دتی اٍج ػیل ول ضَضِ هتٌاظش تا ّش یه اص تغییشات ؿواسُ هٌطٌی دس ّش یه اص ٍلایع اسائِ ؿذُ اػت. 

 دّذ. دتی اٍج ػیل سا ًؼثت تِ تغییشات ؿواسُ هٌطٌی ًـاى هی، ضؼاػیت 5ؿىل 

 
 ( تغییز مقذار ضمارٌ مىحىی ي  درصذ تغییزات دتی ايج سیل در حًسٌ آتخیش سذتًستان4جذيل )

 % کاَص12 % کاَص5 % افشایص12 % افشایص5 

 25/70 15/74 86/85 95/81 همذاس ؿواسُ هٌطٌی

1/4/1389 67/49 71/137 92/41- 04/68- 

4/6/1390 89/54 09/129 35/38- 99/66- 

4/3/1391 63/61 36/155 32/40- 42/66- 

 

 
 ( آوالیش حساسیت دتی ايج سیل وسثت تٍ تغییزات ضمارٌ مىحىی5ضكل )

دس تْیِ ؿذُ اػت  ArcGisوِ دس هطیظ تیٌاًِ ٍ تذتیٌاًِ ًمـِ پَؿؾ گیاّی ضَصُ آتخیض  ػذتَػتاى دس ػٌاسیَّای خَؽ

اسائِ  5دس خذٍل  ی هختل  دس ػٌاسیَّای خَؽ تیٌاًِ ٍ تذتیٌاًِّاهؼاضت واستشیاساًِ گشدیذُ اػت ٍ ّوسٌیي  7ٍ  6ّایؿىل

 ؿذُ اػت.

 

تیىاوٍ ي تذتیىاوٍکارتزی اراضی حًسٌ آتخیش  در سىاریً خًش( 5)جذيل  

 واستشی
هؼاضت واستشی اساضی دس ػٌاسیَ 

 تیٌاًِ )ویلَهتش هشتع(خَؽ

تشی اساضی دس ػٌاسیَ هؼاضت واس

 تذتیٌاًِ )ویلَهتش هشتع(

 - 19/314 خٌگل پشتشاون

 73/161 01/41 خٌگل ًیوِ هتشاون

 47/193 - خٌگل ون تشاون
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 - 21/613 هشتع پشتشاون

 92/145 88/65 هشتع ًیوِ هتشاون

 16/527 - هشتع ون تشاون

 45/11 45/11 هٌاعك هؼىًَی

 03/533 02/533 صساعت

 01/6 - شصهیي تای

 

 
تیىاوٍپًضص گیاَی حًسٌ آتخیش  سذتًستان در سىاریً خًش( 6)ضكل  

 

 
پًضص گیاَی حًسٌ آتخیش  سذتًستان در سىاریً تذتیىاوٍ( 7) ضكل  

ػاصی ضَصُ آتخیض ٍاسد ًوَدُ ٍ همذاس ؿواسُ هٌطٌی ّا سا تِ ػیؼتن هذلپغ اص تْیِ ًمـِ واسیشی اساضی ػٌاسیَّای هختل ، آى

تیٌاًِ ٍ همذاس ؿواسُ هٌطٌی سا دس ػٌاسیَ خَؽ 6گشدد. پغ اص اخشای هذل، ّیذسٍگشاف ػیل تْیِ گشدیذ. خذٍل هی هطاػثِ

  دّذ.تذتیٌاًِ ًـاى هی
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تیىاوٍ ي تذتیىاوٍمقذار ضمارٌ مىحىی در سىاریً خًش (6)جذيل   

 صیشضَضِ
 همذاس ؿواسُ هٌطٌی

1385واستشی ػال  تیٌاًِػٌاسیَ خَؽ  تذتیٌاًِػٌاسیَ    

ؿَسوال  66/79  5/75  5/85  

52/80 ؿَسدسُ  3/75  6/85  

94/79 آق اهام  8/76  6/83  

99/76 زٌاسلی  8/76  5/79  

29/70 لشًاٍُ  9/68  2/74  

58/79 وشین ایـاى  5/77  8/81  

07/78 لپاى  3/76  81 

68/79 عضیضآتاد  1/78  5/83  

14/75 صاٍ  9/80  7/83  

73/75 گلیذاغ  5/75  6/78  

وِیل زـ  82/78  7/78  5/81  

1تیي ضَضِ   50/80  9/74  77 

2تیي ضَضِ   31/82  8/73  3/78  

3تیي ضَضِ   15/77  1/75  3/82  

05/78 ول ضَضِ  56/76  54/81  

 
 هَسد همایؼِ 1385تیٌاًِ ٍ تذتیٌاًِ تا دتی اٍج ٍ ضدن ػیل دس واستشی ػال دس ػٌاسیَّای خَؽ بهمذاس دتی اٍج ٍ ضدن ػیال

تیٌاًِ تِ عَس هتَػظ عثك ًتایح تذػت آهذُ اص خذاٍل صیش دس ػٌاسیَ خَؽ گشدیذُ اػت. 8ٍ  7ًتایح آى دس خذاٍل لشاس گشفت وِ 

ؿَد ٍ ّوسٌیي دس ػٌاسیَ تذتیٌاًِ تِ عَس دسكذ واّؾ دس ضدن ػیالب هـاّذُ هی 12/23دسكذ واّؾ دس دتی اٍج ٍ  53/25

 گشدد.ذ افضایؾ دس ضدن ػیالب هـاّذُ هیدسك 81/44دسكذ افضایؾ دس دتی اٍج ٍ  18/58هتَػظ 

 

 تیىاوٍ ي تذتیىاوٍ وسثت تٍ کارتزی فعلیتغییزات دتی ايج سیل در سىاریًَای خًش (7) جذيل

تاسیخ ٍلَ  

 ػیالب

 دتی اٍج ػیل تش ضؼة هتشهىعة تش ثاًیِ
دسكذ واّؾ دتی اٍذ 

 تیٌاًِدس ػٌاسیَ خَؽ

دسكذ افضایؾ دتی اٍذ 

 دس ػٌاسیَ تذتیٌاًِ
واستشی ػال 

1385 

ػٌاسیَ 

 تیٌاًِخَؽ

ػٌاسیَ 

 تذتیٌاًِ

1/4/1389 86/180 71/136 6/270 41/24 62/49 

4/6/1390 98/223 48/188 45/367 85/15 05/64 

4/3/1391 81/112 83/71 49/181 33/36 88/60 

 

 فعلیتیىاوٍ ي تذتیىاوٍ وسثت تٍ کارتزی تغییزات حجم سیل در سىاریًَای خًش (8) جذيل

تاسیخ ٍلَ  

 ػیالب

دسكذ واّؾ دتی  ضدن ػیل تش ضؼة ّضاس هتش هىعة

اٍذ دس ػٌاسیَ 

 تیٌاًِخَؽ

دسكذ افضایؾ دتی 

اٍذ دس ػٌاسیَ 

 تذتیٌاًِ

واستشی 

 1385ػال 

ػٌاسیَ 

 تیٌاًِخَؽ

ػٌاسیَ 

 تذتیٌاًِ

1/4/1389 88/7067 67/5440 65/9715 02/23 46/37 
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4/6/1390 79/9125 44/7772 14/13319 83/14 95/45 

4/3/1391 58/4211 87/2884 32/6360 50/31 02/51 

 گیزیتحث ي وتیجٍ -4

ّای هـاّذاتی ٍ هطاػثاتی ًـاى دادًذ تِ ّای آهاسی هَسد اػتفادُ دس ایي هغالعِ همادیش هٌاػثی سا دس همایؼِ تا دادُؿاخق

ٍ خزس هیاًگیي هشتعات خغای اػتاًذاسد ؿذُ تیي  92/0تا  87/0، ضشیة تثییي تیي93/0تا  87/0عَسی وِ ؿاخق تغاتك تیي 

هطاػثِ گشدیذ. دس ًتیدِ هذل اص عوالىشد هٌاػثی  75/0تا  32/0تاؿذ. ّوسٌیي ؿاخق ًاؽ ػاتىلی  تیي هی 58/0تا  66/0

آًالیض ضؼاػیت تش هغاتمت داسد. ًتایح ضاكل اص ( 1392ٍ ًَسی ٍ ّوىاساى )( 1391تشخَسداس تَدُ اػت وِ تا ًتایح ضؼیٌی )

 اّویت پاساهتش ؿواسُ هٌطٌی داللت داؿتِ وِ خْت ٍاػٌدی هذل اص آى اػتفادُ ؿذُ اػت. 

تیٌاًِ كَست اضیاء پَؿؾ گیاّی هٌغمِ دس ػٌاسیَ خَؽدّذ وِ دس ول ضَصُ آتخیض ػذتَػتاى ًـاى هی اثش ػٌاسیَّا دستشسػی 

دسكذ واّؾ دس ضدن ػیالب ایداد وشد ٍ دس كَستی وِ  12/23ٍ دسكذ واّؾ دس دتی اٍج  53/25تَاى تِ عَس هتَػظهی

-دسكذ ضدن ػیالب افضایؾ هی 81/44دسكذ دتی اٍج ٍ  18/58پَؿؾ گیاّی هٌغمِ تخشیة ؿَد ٍ اص تیي تشٍد تِ عَس هتَػظ 

ذ دس دتی دسك 40تَاى تا دسكذ واّؾ دس ؿواسُ هٌطٌی، هی 5ػٌدی هذل هـخق گشدیذ دسكَست ّوسٌیي تا ضؼاػیت یاتذ.

دسكذ دتی اٍج ػیالب  60دسكذی ؿواسُ هٌطٌی ،  5اٍج ػیالب ضَضِ واّؾ ایداد ًوَد. اص ػَی دیگش دس كَست افضایؾ 

 ضَضِ افضایؾ خَاّذ یافت

 

 

 مىاتع -5
ُ آتخیض تشسػی اثش تغییش واستشی اساضی تش ػیل خیضی ضَص (.1385) ٍ علی ًدفی ًظاد، ،ػپْشی، عادل ،َ، ضؼيخفشاص ،ثمفیاى، تْشام

 .1تطمیمات هٌاتع آب ایشاى، ؿواسُهدلِ ، ػذگلؼتاى

تشسػی اثش تغییشات واستشی اساضی دس ایداد سٍاًاب ٍ خغش ، (1388)خَواس، عیؼی،  ٍ عضذی،هطوَد ،غالهی، ٍضیذ، تـیشگٌثذ، هطوذ

 57-55. 9، هدلِ علَم ٍ هٌْذػی آتخیضداسی ایشاى، ػال ػَم،ؿواسُػیالب ضَصُ آتخیض وؼیلیاى

ػاصی ضَصُ آتخیض ٍ دس ؿثیِ WMSاسصؿیاتی تَاًوٌذی هذل  ؛(1391زٌاسی، )صادُ، ٍ ػاهاى عثاػیصادُ، هیالد، َّؿٌگ ضؼًَیاخشهیخ

ػاصی ٌّذػی ضَضِ. اسائِ ؿذُ دس اٍلیي ّوایؾ هلی تَػعِ پایذاس دس هٌاعك خـه ٍ ًیوِ خـه، ػاصی هداصی سٍی دلت ؿثیِسفتاس دیَاسُ

 شوَُ.، ات1391اسدیثْـت 
دس تعییي دتی ضذاوثش ػیالب دس اػتاى خَصػتاى. اسائِ ؿذُ دس  اٍلیي وٌفشاًغ هلی  WMSاسصیاتی هذل ، (1391ضؼیٌی، یاػش، )

 اػفٌذ، تْشاى. 20ساّىاسّای دػتیاتی تِ تَػعِ پایذاس دس تخؾ وـاٍسصی، هٌاتع عثیعی ٍ هطیظ صیؼت، 

هٌاتع عثیعی  ّای آتخیض. گشگاى، داًـگاُ علَم وـاٍسصی ٍالعات ٍ تشًاهِ سیضی ضَصُساٌّوای آتخیضداسی، هغ ،(1376ًظاد، علی، )ًدفی

 ف. 249گشگاى، 

تیٌی ػیالب دس پیؾ WMS/HEC-HMSاسصیاتی هذل  ،(1391ًَسی، فشیذُ، خَاد تْوٌؾ، تایشاهعلی هطوذًظاد، ٍ ضؼیي سضایی، )

 .210-201(: 4) 19علَم وـاٍسصی ٍ هٌاتع عثیعی گشگاى،  ّای ضفاظت آب ٍ خان، داًـگاُضَضِ آتشیض لشٍُ. هدلِ پظٍّؾ
Miller,S.N., W.G.Kepner, M.H.Mehaffey., M.Hernandez., R.C.Miller., D.C.Goodrich.,K.Devonald., 
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Change Analysis, Journal of the American Water Resources Association, Vol.38, No.4, 915-929. 
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