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 مقاالت    يـدهجموعه چکم

شانزدهمين همايش ملي علوم و مهنـدسي آبخيزداري ايران  

 )آبخيزداري و توسعه پايدار(

 

 :تهيه و تدوين

 دکتر حمیدرضا پورقاسمی

 دکتر سهیال پویان 

 

 

 

 1400اسفندماه 
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شانزدهيمن همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران  مقاالت  يده مجموعه چک

 )آبخيزداري و توسعه پايدار( 

 

 1400اسفندماه  18و  17

 دانشگاه شيراز -دانشکده کشاورزي 

 

 است« نويسندگان مقاالت ت صحت مطالب کتاب با  ي»مسئول

 »حق چاپ محفوظ است« 

 به نام بخشنده بزرگ 

تر موضوعی را بتوان از این حدی گسترده و فراگیر است که شاید کممرتبط با آبخیزداری علمی بهدامنه علوم و فنون  

از   آبخیزها  تنوع موضوعی، ذیسوکیمجموعه کنار گذاشت. گسترش مکانی و جغرافیائی  کنندگان  نفعان و مشارکت، 

آبخیزها از دیگر سو سبب شده تا حل این مسائل نیازمند برقراری گفتمان مستمر و دائمی بین  مسائلحقیقی و حقوقی 

این حوزه و   باشد   نفعانیذمتخصصین  آبخیزها  به دو دهه است که مجموعه متخصصین .  منافع  این منظور قریب  به 

،  یرساناطالع،  نظرتبادل بستری برای  ایران به ایجاد    یزداریآبخمرتبط با علوم و مهندسی آبخیزداری با تشکیل انجمن  

آب و خاک ایران نسبت به برگزاری منظم و فراگیر همایش    مسائلتولید و توسعه موضوعات روزآمد، علمی و فنی در حوزه  

دوره    15گفتمان ساز در سطح ملی اهتمام ورزیده است. پس از     رویدادی  عنوانبه ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران  

  مهندسی  و  علوم  ملی  همایش   شانزدهمین بار افتخار میزبانیاین رویداد علمی در کشور، این  یرگذاریتأثموفق و    یبرگزار

به دانشگاه  در شهر علم و فرهنگ و ادب،   1400  اسفندماه  18  و  17  روزهای در پایدار  توسعه  بر  دی تأک  با  ایران  آبخیزداری

 محول شده است.   بزرگ شیراز

همایش ارسال شد که پس از بررسی و ارزیابی توسط هیات    مقاله به دبیرخانه  148، تعداد  فراخوان مقاالتپس از اعالم  

قرار گرفت، که چکیده مقاالت و    مورد پذیرش  صورت پوستریمقاله به  91مقاله برای ارائه شفاهی و    37ران، تعداد  داو

 شود.  مندان میمجموعه مقاالت کامل تقدیم عالقه

 

 درضا پورقاسمي دکتر حمي 

 دکتر سید رشید فالح شمسی  
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 ـش يـان همايو حام  برگزارکنندگان
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 هامحورهاي همايش 

 سازگانبوم آبخيزداري و پايداري  ✓

 پايش و سالمت حوزه آبخيز ✓

 شناسايي، سنجش و مديريت خدمات آبخيز  ✓

 پايدار آبخيزداري و امنيت   ✓

 همسويي آبخيزداري کشور با اهداف توسعه پايدار جهاني ✓

و داليل وقوع سيل شهر   هاجنبهبر    ديتأکمحور ويژه: مديريت سيالب شهري با   ✓

  1398شيراز 
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 همـايش ساختار سازماني

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد موذنی 

دانشگاه  همایش و رئيس  سي)رئ

 ( شيراز 
 

 محمدعلی اکرمی  دکتر

س دانشکده  ي ش و رئیهما دبير)

 ( يکشاورز

 

 

 طالبی  علی دکتر

 ران( یا  يزداريآبخ انجمن سي)رئ

 
 

 پورقاسمی  حمیدرضا دکتر

  هيات عضو و همایش  علمی دبير)

 ( کشاورزي دانشکده علمی
 

 انوار  محمد مهندس

 (شیهما ییاجرا تهيکم مسئول)

 شمسی  فالح رشید سید دکتر

  هيات عضو و همایش اجرائی دبير)

 ( کشاورزي دانشکده علمی
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 اجرايي همايش  مسئـولين کميـته 

 کيميا رحيمی مهندس  یی ته اجرايمسئول کم

 محمد هادي مریخ ی مسئول واحد مال

 عباس احيائی  مسئول تدارکات 

 فرمانده مهندس ابراهيم  فاتیمسئول واحد تشر

 مهندس احد بخشی  يمسئول امور ادار

 رضا اسفندیاري  ت يمسئول واحد حفاظت و امن

 صحرانورداصغر مهندس  ي مسئول واحد فناور 

 مهندس رامين امينی

 فرمانده ابراهيم مهندس  غات يرسانه و تبل ،ی مسئول واحد روابط عموم

 دکتر سهيال پویان  نام ثبترش و یمسئول واحد پذ

 شهرام زارع هيمسئول واحد نقل

 مهندس احد بخشی  مسئول واحد اسکان 

 ابراهيم فخرپور ه یمسئول واحد تغذ

 مهندس فرناز احمدي  مسئول طراحی و گرافيست

 دین مهندس عطيه امين ییمسئول واحد دانشجو

 مهندس کيميا رحيمی  شیرخانه همايمسئول دب

 

 * همکاران کميته اجرائي همايش:

عاطفه  دکتر سرور رحمانیان،    دکتر محبوبه کیانی هرچگانی،  نژاد،فرشید جهانبخشی، دکتر نرگس کریمی دکتر   دکتر 

مهندس خدیجه حاجی، مهندس   هوئی،مهندس مژگان بردبار، مهندس مهین کلهمحمدی خشوئی،    مژدهدکتر  جعفرپور،  

، مهندس محمدجواد نعمت الهی، مهندس مریم  موسی نیستانی، مهندس رخساره مرادی، مهندس کیمیا منفرد خانیمنی

 ، زینب نجفیشجاعی
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 اعضاي هيات مديره انجمن آبخيزداري ايران 

 انجمن   سيرئ -طالبی علی دکتر

 انجمن سي رئ نائب - گرشاسبی پرویز دکتر

 رهیمد ئتيه  عضو -درویشان خالدي عبدالواحد دکتر

 رهیمد ئتيه عضو -يسارو  یمحسن  محسن دکتر

 رهیمد ئتيه عضو  -سازحلی ارشک  دکتر

 رهیمدئتيه عضو - پورقاسمی  حميدرضا دکتر

 رهیمدئت يه البدلیعل  عضو -غالمی ليال دکتر

 رهیمدئت يه بازرس عضو -کيانی محبوبه دکتر

 رهیمدئتيه البدلعلی بازرس  عضو -دهقانی نوید دکتر

 انجمن یاجرائ ريدب  -يبهبود فرهاد مهندس

 استانی نمایندگان مسئول -يحزباو  نبیز دکتر

 دانشجوئی   کميته مسئول  -هوئیکله  مهين مهندس

 خانهريدب دفتردار  - پوراسماعيل مينا مهندس
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 شي هما  علمي کميته اعضاي
 شيراز دانشگاه   سيد رشيد فالح شمسی دکتر  شيراز دانشگاه   حميدرضا پورقاسمی دکتر 

 شيراز دانشگاه   داور خليلی دکتر  شيراز دانشگاه   عليرضا سپاسخواه دکتر 

 شيراز دانشگاه   منصور زیبائی دکتر  شيراز دانشگاه   داریوش حياتی دکتر 

 یزد دانشگاه  دکتر علی طالبی شيراز دانشگاه   ناصر طالب بيدختی دکتر 

 تهران دانشگاه  علی سالجقه دکتر  تربيت مدرس دانشگاه  حميدرضا صادقی سيد دکتر 

 علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري دانشگاه   عطاا... کاویاندکتر  تربيت مدرس دانشگاه  عبدالواحد خالدي درویشاندکتر 

 اري پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزد  محمود عرب خدري دکتر  تهران دانشگاه  محسن محسنی سارويدکتر 

 سازمان منابع طبيعی و آبخيزداري  مسعود منصور دکتر  پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري  کامی داود نيک دکتر 

 دانشگاه هرمزگان  ساز ارشک حلیدکتر  سازمان منابع طبيعی و آبخيزداري  دکتر پرویز گرشاسبی 

 ليلی غالمی دکتر 
علوم کشاورزي و منابع  دانشگاه  

 طبيعی ساري 
 ي زداريپژوهشکده حفاظت خاک و آبخ پور جم امين  صالحدکتر 

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی گرگان امير سعدالدین دکتر  پژوهشگر پسادکتري  محبوبه کيانیدکتر 

 علی نجفی نژاد دکتر 
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  

 طبيعی گرگان
 دانشگاه یزد  محمدرضا اختصاصی دکتر 

 تهران دانشگاه  تقی شامخی دکتر  زد یدانشگاه  کيانیبهمن دکتر 

 محقق اردبيلی دانشگاه   رئوف مصطفی زاده دکتر  فردوسی مشهددانشگاه  محمدتقی دستورانی دکتر 

 تربيت مدرس دانشگاه  مهدي وفاخواه دکتر  سمناندانشگاه   مجيد محمدي دکتر 

   فردوسی مشهددانشگاه  حجت امامی دکتر 
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 کميته داوران همايشاعضاي 

 دکتر سهیال پویان  دکتر مهدی وفاخواه

 دکتر پیام ابراهیمی  دکتر وحید موسوی

 مهندس مهین کله هوئی  دکتر سید مسعود سلیمان پور

 دکتر سید حمیدرضا صادقی  دکتر مژده محمدی خشوئی 

 دکتر ابراهیم عسگری دکتر ابراهیم امیدوار

 زینب حزباویدکتر  دکتر رئوف مصطفی زاده 

 مهندس محمدتقی آوند  دکتر محبوبه کیانی 

 دکتر حمیدرضا پورقاسمی  مهندس مژگان بردبار 

 دکتر بنفشه یثربی دکتر لیال غالمی 

 دکتر رضا بیات  دکتر عبدالواحد خالدی درویشان 

 دکتر صالح یوسفی  مهندس اردشیر مصباح

 سوار دکتر وحید مغانی بیله دکتر عاطفه جعفرپور

 دکتر مجید قنبری دکتر فرهاد نورمحمدی

 مهندس خدیجه حاجی  مهندس زینب کریمی 

 مهندس میالد سلطانی  دکتر حامد شاکریان 

 دکتر فرشید جهانبخشی دکتر ارشک حلی ساز

 دکتر سید مسعود سلیمان پور دکتر محمدرضا غریب رضا 
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 مقاالت شفاهي فهرست 
 کد مقاله عنوان مقاله  نويسنده اول صفحه

 صالح یوسفی   1
  یسازمدلو بختیاری با استفاده از  چهارمحالبر سیالب در استان    مؤثراولویت بندی عوامل 

 )منطقه مطالعاتی حوزه آبخیز لردگان(  یادگیری عمیق
wms16-00530003 

 2 
رضا احمدی  

 لمراسکی

لنگر   آبخیز  بر میزان فرسایش و رسوب در حوزه  خاک  حفاظت شده اجرا  هایپروژه اثربخشی ارزیابی

 )بخش کیاسر استان مازندران( 
wms16-00470004 

 The Efficiency of Different Nano-adsorbents for TDS Removal from Saline Water wms16-00550008 زهرا تحویلدار  3 

 4 
زهرا ابراهیمی گت  

 کش 

مطالعه موردی حوزه  )طراحی اقدامات اجرایی آبخیزداری مشکل محور در چرخه مدیریت سازگار  

 ( ساز در غرب مازندرانآبخیز میخ
wms16-00450014 

 5 
پدیده السادات  

 صادقی 
 wms16-00690018 ارزیابی قطر و پایداری خاکدانه با استفاده از پردازش تصویر 

 6 
محمدحسین  

 قویمی پناه 
 wms16-00710022 بر پایه تغییرات محیطیت آبخیز المارزیابی س 

 wms16-00730023 های اصلی باران در شرایط آزمایشگاهی مطالعات فرسایش خاکسنجی مؤلفهریخت هوئی مهین کله  7

 امیرسعید فرهنگی   8
 های آبخیزداری  مدیریت سیالب شهری با رویکرد اثربخشی اجرای سازه

 )مطالعه موردی: شهرستان برازجان( 
wms16-00510032 

 wms16-00810036 های مرکب تحلیل اثر الشبرگ درختان بر زمان شروع رواناب در دامنه کیمیا منفرد 9 

 10 
فروغ احمدی نژاد  

 باغبان 
 wms16-00660039 روزانه با تلفیق روش های پردازش سیگنال و یادگیری عمیق بینی رواناب  پیش

 wms16-00520043 ای سیالب در استان لرستان های تحلیل منطقهبررسی و مقایسه روش مصیب فرج الهی  11 

 امین صالح پورجم  12 
تصویب قانون  های پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسالمی ایران در خصوص تحلیلی بر طرح

 مدیریت جامع آبخیز 
wms16-01070055 

13  
زهره ابراهیمی  

 خوسفی 

 ی سطح آبدار تاالب جازموریان با استفاده از آزمون  تحلیل روند تغییرات ماهانه، فصلی و ساالنه

 کندال -من
wms16-01140064 

 REEP Tree wms16-00620076و  GP ی هامدلهواشناسی با استفاده از  یسالخشک ینیب شیپ نسرین بیرانوند   14

 wms16-01310081 هایی برای طراحی برنامه جامع پایش منابع طبیعی کشور تبیین چهارچوب یحیی پرویزی   15

 عبدالحمید بهروزی   16
)ردپای آب( در استان  بررسی کارایی مصرف آب محصوالت کشاورزی بر پایه گزارش سازمان یونسکو 

 فارس در شرایط بحران آب 
wms16-01340085 

 wms16-01390093 ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح آبخیزداری سد قشالق سنندج از دیدگاه روستاییان  اصغر فرج اللهی   17

 wms16-01380094 های محدب و مقعر موازی در شرایط آزمایشگاهی گیاه وتیور در کاهش رواناب در دامنه ریتأث ابراهیم عسگری 18 

 19 
مژده محمدی  

 خشوئی 
 wms16-01460102 آبخیز معرف و زوجی زهکشی در تعیین حوزهکاربرد بعد فراکتال شبکه 

 20 
سحر قلی زاده  

 طهرانی 
 wms16-01510111 رواناب در حوضه کرخه -بارندگیتحلیل نقش مدیریت در رابطه  

 wms16-01570120 ارزیابی اثرات پوشش گیاهی در تغییرات جزایر حرارتی ایران  مرتضی قیصوری  21

 wms16-00600131 گیر با حذف رسوب از خطوط انتقال آب مدیریت مصرف آب کشاورزی در پایین دست سد رسوب حمیده افخمی   22

 wms16-01670135 در حوزه آبخیز فیروزکوه  BRTپذیری فرسایش هزاردره با استفاده از مدل تحلیل حساسیت محمدی مجید   23

 24 
جهانشیر محمدزاده  

 هابیلی 
 wms16-01710138 شیر بر روی زون شور رودخانه زهره در پایین دست سد تاثیر آبگیری مخزن سد چم

 wms16-01600144 دبی سیالبی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و بعد فراکتالیسازی منطقه ای مدل مهدی تیموری  25 

 wms16-01770147 های آبخیز استان اردبیل( در حوزهFRIبندی شاخص ریسک سیالب )ارزیابی و پهنه الهام عزیزی  26 

 wms16-01040149 ماتریس ارزیابی اثرات سریع محیطی سد فرخی به روش ماتریس لئوپولد و بررسی اثرات زیست زهرا یوسفی  27 
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های استان فارس با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین و شاخص  پایش ساالنه سطح آب تاالب عطیه امین دین  28 
NDWI 

wms16-01780151 

 wms16-01770153 تأثیر احداث سد سبالن آوری هیدرولوژیکی و اقلیمی رودخانه تحت ای وضعیت تابتحلیل مقایسه جهانی ویدا امان 29 

 30 
سید محمد  

 تاجبخش فخرآبادی 
 wms16-01920166 ارزیابی اثرات توسعه شهری بر میزان رواناب شهری )مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهری بیرجند( 

 31 
مصطفی 

 سیالبی ذبیحی

الگوی کاربری مبتنی بر  تغییرپذیری میزان فرسایش خاک در رگبارهای حدی از اِعمال کاربست 

 دار حوزه آبخیز گالزچای قابلیت اراضی در زیرآبخیزهای اولویت
wms16-01940172 

 جمیله سلیمی  32 
سازی کلونی مورچگان در پیش بینی خشکسالی منطقه  بررسی کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه 

 سیستان 
wms16-01370173 

 wms16-01680181 آبخیزداری، راهبردی برای همسو شدن با توسعه پایدار جهانی رانی حکم ابراهیم فرمانده  33 

 نرگس کریمی نژاد 34 
لغزش مبتنی بر  خندق، تونلی و زمینهای رأستجزیه و تحلیل زمانی و مکانی گسترش فرسایش

 تصاویر پهپاد فتوگرامتری و مطالعات صحرایی 
wms16-01950183 

 wms16-01960187 )روکش نفوذپذیر(  BMPکنترل سیالب شهری و حفظ رواناب سطحی با استفاده از تکنیک مدرن  مریم زارع  35 

 wms16-01970189 در حوضه آبریز دروازه قرآن شیراز  1398فروردین  5های رگبار سیل آسای روز ویژگی فروغ گل کار  36 

 wms16-00630012 آوری حوزه آبخیز شازند تاببندی عوامل مؤثر بر اولویت پریسا فرضی 37 
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 فهرست مقاالت پوستري 

 کد مقاله عنوان مقاله  ه اولنويسند ص

 wms16-00510001 1398طرح آبخیزداری و مدیریت سیالب شهری با تاکید بر سیل شهر شیراز سال  پرویز گرشاسبی 38

 پرویز گرشاسبی 39
امنیت و توسعه پایدار حوزه های آبخیز  لزوم مدیریت ریسک سیل در کشور جهت 

 1397  -  98داد سیل سال کشور با تاکید بر رخ
wms16-00510002 

 صالح یوسفی  40
های شهرستان لردگان با استفاده از  سوزی در جنگلسازی مکانی خطر وقوع آتشمدل

 RFمدل 
wms16-00530005 

 صالح یوسفی  41
لغزش در استان چهار محال و بختیاری با استفاده از  بندی عوامل موثر بر زمین اولویت

 سازی یادگیری ماشین )منطقه مطالعاتی: حوزه آبخیز دو آب صمصامی( مدل
wms16-00530006 

 wms16-00330009 سالی در منطقه سیستان بررسی عوامل ایجاد خشک  مهناز کیانی مجد  42

 wms16-00390011 ی ارزیابی سالمت آبخیز هاشاخصها و تحلیلی بر مؤلفه جمال مصفایی  43

44 
حسین صادقی  

 مزیدی 

درحوضه سیج و   SCSو  GIS گیر به کمک نرم افزارخیز وسیلهای سیلبررسی عرصه

 آل مشهد در راستای مدیریت رواناب سطحی 
wms16-00590013 

 wms16-00640015 با استفاده از آنالیز مورفومتری  آبخیز قصرفیروزههای زیرحوزهبندی اولویت منظر محمودی  45

46 
صدیقه  

 ابراهیمیان 

 های تلفیقی تجربی در جهت انتخاب روش مناسب برآورد  رزیابی روشا

 دبی پیک آبخیز خرکت مشهد 
wms16-00590016 

 منا مسعودی  47
های هیدرولوژی و  دادهبینی جریان رودخانه بر اساس های عصبی در پیش کاربرد شبکه

 هواشناسی )مطالعه موردی: ایستگاه لردگان در استان چهار محال بختیاری( 
wms16-00700021 

 نسرین بیرانوند  48
 در حوضه آبخیز  SDIسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص بررسی خشک

 زمان رودخانه چم 
wms16-00620024 

49 
بهرام میر  

 دریکوند 
 wms16-00620025 فیزیوگرافی حوضه بر روی خصوصیات جریان سطحی و رسوب معلقهای اثر ویژگی

50 
بهرام میر  

 دریکوند 
 wms16-00620026 پذیری سازندهای آسماری و گچساران بررسی فرسایش

51 
احسان  

 مقدم شریفی
 wms16-00760031 غذا در پایداری آبخیز-انرژی- بست آباهمیت رویکرد هم

 پور مسعود حسین 52
 های ماهواره راداری  های اطراف به کمک دادهجایی بدنه سد و زمینبررسی جابه

 )مطالعه موردی: سد سفیدرود(  
wms16-00770033 

 wms16-00350034 تاثیر عملیات آبخیزداری بر روی خاک، پوشش گیاهی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی عاطفه فرائی  53

54 
محمد جواد  

 روستا 

های شیمیایی خاک و میزان کربن آلی در  بلندمدت پخش سیالب بر ویژگیتأثیر 

 ایستگاه کوثر 
wms16-00790035 

 wms16-00880040 های وضعیت سالمت جنگل در حوزه آبخیز جنگلی ماسوله ارزش نژاد عطیه شهامتی 55

 wms16-00830041 آبخیز دریاچه نمک های حداکثر سیالب در حوزهتحلیل روند دبی محمد طاوسی  56

 wms16-00930042 توجهی به مرزهای طبیعی در مهار فرسایش خندقی در حوزه ی آبخیز کلوچه تأثیر بی امید رحمتی 57

 wms16-00520044 بندی بهمن با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی پهنه مصیب فرج الهی  58

 فرنوش محمدی  59
و تحلیل عوامل موثر در میزان   1398فروردین بررسی وقایع سیل رودخانه  قشالق در 

 خسارات 
wms16-00950045 

60 
سید مسعود  

 پور سلیمان

زمانی در کنترل فرسایش خندقی و توسعه پایدار حوزه آبخیز  - اهمیت پایگاه داده مکانی

 میشان استان فارس 
wms16-00960046 

 wms16-00980050 از دور در مدیریت سیالب مروری بر کاربرد سیستم اطالعاتی و سنجش   مهدی مالزاده  61

 حمیدرضا باغیانی  62
بررسی روند تحوالت جمعیتی روستاهای در معرض فرسایش آبکندی مطالعه موردی: 

 منطقه عورکی، شهرستان چابهار 
wms16-00720052 

63 
راضیه فروزان  

 بروجنی 

اثر آن در کاهش  یابی مکان سدهای اصالحی و ارائه یک الگوی پژوهشی جهت بهینه

 آورد رسوب 
wms16-01000053 
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 پور فاطمه عوض 64
ای )مطالعه  بینی جریان رودخانهسازی و پیشدر شبیه  IHACRESارزیابی مدل  

 استان کهگیلویه و بویر احمد(  - خیرآباد سیاه در حوزه آبخیز موردی:  رودخانه چم
wms16-00990054 

65 
سید حمیدرضا  

 میرقادری 

بازده به باغات بادام دیم راهی در جهت پایداری  زارهای کمآبخیزداری تبدیل دیمپروژه 

 سازگان بوم
wms16-00500058 

66 
احمد فتاحی  

 اردکانی 
 wms16-01120060 برآورد ارزش آب آشامیدنی سالم در شهرستان شیراز در راستای امنیت پایدار 

67 
نجمه دهقانی  

 فیروزآبادی 
 wms16-01020063 بر تغذیه منابع آب زیرزمینی )مطالعه موردی بند خاکی ارنان یزد( اثر بخشی بند خاکی  

68 
سید حمیدرضا  

 میرقادری 
 wms16-00500066 های فرسایش و رسوب بندی و بررسی انواع مدل مروری بر طبقه 

69 
زهرا ناصریان  

 اصل 

)مطالعه موردی: تحلیل و شناخت جریان رودخانه در راستای سالمت و پایداری حوضه 

 رودخانه سیالخور( 
wms16-01160069 

 مرتضی عیوضی 70
آبخیز آغاچای استان اردبیل با استفاده از مدل   برآورد فرسایش و رسوب حوزه

MPSIAC 
wms16-00910071 

71 
نجمه دهقانی  

 فیروزآبادی 
 wms16-01020072 مروری بر مدل های برآورد رواناب شهری در حوزه های آبخیز شهری ایران 

 wms16-01170074 ها در آبخیزداری های آنها و قابلیتمعرفی عملکرد هیدرولوژیک تاالب مهناز سرخ قلعه  72

73 
طاهره کاظمیان  

 راد
 wms16-01190075 های زیرزمینی و تالش جهت کاهش آن: مطالعه مروری بررسی علل آلودگی آب

74 
نرگس بهرامی  

 دمنه
 wms16-01260080 سالی هواشناسی و هیدرولوژیک در حوزه آبخیز اسکندری بررسی روند خشک 

75 
محبوبه کیانی  

 هرچگانی 
 wms16-00870082 های طبیعی با توجه به اهداف توسعه پایدار سازگانپیامدهای آتش سوزی بر بوم

 سعید بهزادی فرد  76
خیز ناحیه  بررسی نقش گیاهان بومی رملک و کنار در حفظ پایداری حوزه های آب 

 سندی -رویشی صحرا
wms16-01280083 

 wms16-01360089 بررسی عوامل تأثیرگذار بر زراعت چوب در ایران  جالل فتوت  77

 wms16-01250090 تولید مدل ارتفاعی رقومی با کاربرد فن تداخل سنجی تفاضلی راداری محمد معظمی  78

 اصغر فرج اللهی  79
اجتماعی با مشارکت روستاییان در اجرای طرح آبخیزداری سد  تحلیل ارتباط سرمایه 

 قشالق سنندج 
wms16-01390091 

 wms16-01390092 های آبخیزداریبرداران به مشارکت در اجرای طرحتحلیل عوامل موثر بر تمایل بهره  اصغر فرج اللهی  80

 سعیده غفوری  81
ای برای حفاظت و پایش پوشش  شیوهای به عنوان های پراکنش گونهبررسی مدل

 های آبخیز گیاهی حوزه
wms16-01400095 

 فاطمه محمدزاده 82
های کیفی ارزیابی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی شبکه توزیع آب شرب  با شاخص

 ملی و جهانی )مطالعه موردی: شهر بجستان( 
wms16-01440097 

 wms16-01440098 سازی آب دریا در کشورهای خاور میانه تکنولوژی شیرینهای نوین مروری بر روش فاطمه محمدزاده 83

84 
مهرنوش  

 جزی هادیان

بررسی اثر سدهای اصالحی بر کاهش دبی اوج سیالب )مطالعه موردی: حوزه آبخیز 

 اسکندری اصفهان( 
wms16-01030100 

 مهتاب علیمرادی  85
استحصال آب از سیالب در حوزه  بررسی عملکرد سدهای اصالحی در کنترل رسوب و   

 یزد-آبخیز پیشکوه
wms16-01210101 

86 
-مژده محمدی

   خشوئی
 wms16-01460103 2020تا  1975بررسی توسعه شهری شیراز در بازه زمانی سال های 

 ابوالفضل کریمی  87
های  بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در شناسایی، سنجش و مدیریت طرح

 استان فارس(  -آبخیزداری )مطالعه موردی: حوزه آبخیز قشالق صفاشهر 
wms16-01010109 
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88 
مصطفی آقاجانی  

 شهابی 

فراوانی و هایتوگراف بارش در سطح حوضه شهری   –مدت  –های شدت بررسی منحنی

 )مطالعه موردی: شهر ساری( 
wms16-01480113 

89 
اکبر زارع شاه  

 آبادی

های پایداری حوزه آبخیز در اسناد  رانی آب با شاخصهای حکم مطالعه تطبیقی شاخص

 ( 1384-1394باالدستی آب بازه زمانی )
wms16-01050114 

 اردشیر مصباح  90
بررسی اقدامات مدیریت بحران سیالب و تاثیرات آن بر جوامع محلی روستاهای  

 شهرستان طالقان استان البرز 
wms16-01520115 

 wms16-01540125 در تخمین عملکرد گندم رقم الوند  CropSystارزیابی مدل  هما رزمخواه  91

 مرتضی عیوضی 92
های بالوخلوچای اردبیل با استفاده از دادهبررسی خصوصیات مورفولوژیکی رودخانه 

 سنجش از دور 
wms16-00910126 

 معصومه شهبازی  93
بندی تراز بستر تاالب بین المللی انزلی با استفاده از مدل هیدرودینامیک  پهنه

MIKE21 
wms16-00540127 

94 
ابراهیم کریمی  

 سنگچینی

کاهش فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز  های آبخیزداری اجراشده بر ارزیابی اثرات طرح

 ریمله شهرستان خرم آباد
wms16-01620128 

 عرفان محمودی 95
در  GISارزیابی حساسیت در برابر سیالب با استفاده از پارامترهای ریخت سنجی و 

 حوضه درونگر 
wms16-01630129 

96 
ابراهیم کریمی  

 سنگچینی

آبخیزداری بر کاهش رواناب تولیدی در آبخیز ریمله، های بررسی تأثیر اجرای طرح

 استان لرستان 
wms16-01620130 

 wms16-01660132 دانه بندی رسوب، روشی حائز اهمیت در برآورد نفوذپذیری  محسن فرزین  97

98 
ابراهیم یوسفی  

 مبرهن
 wms16-01650133 بررسی کیفیت آب شرب حوزة آبخیز محمدآباد با استفاده از دیاگرام شولر 

 wms16-01660137 های آبخیز اهمیت بانک بذر رسوب در مدیریت حوزه محسن فرزین  99

 دانیال صیاد 100
ای های حداکثر لحظه های آماری در برآورد جریانهای تجربی و توزیعکاربرد روش

 (IPF در راستای امنیت پایدار حوضه ) 
wms16-01160139 

101 
-سیدعلی کاظمی

 نژاد 

گیری از آب باران و رواناب سطحی در  سنجی آبخیزداری شهری و بهرهشناخت و امکان

اثر )مطالعه موردی : نیمه غربی های توسعه کمفضای سبز شهری با استفاده از روش

 شهر شیراز( 

wms16-01760143 

102 
-فرشته حسن

 شاهی راویز 

رواناب ورودی به مخزن سد  بررسی روند تغییرات ساالنه و ماهانه و همبستگی بارش و  

 جیرفت 
wms16-01730145 

 مرضیه رضایی  103
خواه استبرق جهت افزایش نفوذ  مدیریت سیالب شهری با استفاده از گونه بومی کم آب

 آب در فضای سبز 
wms16-01740146 

104 
وحیده مرادزاده  

 قوجه بیگلو 
 wms16-01770148 رسوبی آبخیز سامیان، اردبیل - ارزیابی آشفتگی هیدرولوژی
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عميق   يادگيري سازيمدل از  استفاده   با   بختياري  و  چهارمحال   استان  در  سيالب  بر  مؤثر  عوامل  يبندتياولو

 )منطقه مطالعاتي حوزه آبخيز لردگان(

 

 5سرشت ، فهیمه نیک4سمیه میرزایی  ،3، سید نعیم امامی 2، ابوالفضل جعفری 1صالح یوسفی
 

 چکيده 

آمیز است که هر ساله در نقاط مختلف دنیا  مخاطرهدادهای  ترین رخامروزه پدیده سیل یکی از پیچیده

( و دوازده  RFشود. در این تحقیق با استفاده از مدل جنگل تصادفی )های جانی و مالی میموجب خسارت 

فاکتور اصلی مؤثر بر وقایع سیالبی در محدوده استان چهارمحال و بختیاری نقشه پهنه سیالبی در چهار 

زیاد، زیاد،  پایین    طبقه خطر خیلی  از  شد  تهیهمتوسط و  استفاده  با  واقعه سیالبی ثبت شده و    118. 

اجرا گردید. نتایج ارزیابی  جنگل تصادفی      ماشینهای محیطی، انسانی و اقلیمی مدل یادگیری  فاکتور

باشد. نتایج نشان می  درصد  98بندی سیالب با استفاده از مدل مذکور دارای دقت  نشان داد نقشه پهنه

به ترتیب   دقت، چنین شاخص کاهش میانگین  ( و همMDGساس شاخص کاهش میانگین جینی )داد بر ا

ترین عوامل مؤثر بر سیالب در حوزه آبخیز لردگان در استان چهارمحال و بختیاری شامل مدل رقومی  مهم

رش، شیب،  توپوگرافی، تراکم آبراهه، فاصله از جاده، میانگین با  رطوبتارتفاعی، فاصله از رودخانه، شاخص  

باشند. نتایج این تحقیق شناسی میجهت شیب و سنگ   Plan curvature، کاربری اراضی،NDVIشاخص  

گیران کارهای مؤثر بر کنترل سیالب توسط تصمیممدیریت هر چه بهتر سیالب و ارائه راه  برایتواند  می

 مؤثر باشد. 

 

 بحران. سیالب، کنترل سیل، پدافند غیرعامل، مدیریت واژگان کليدي:  
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 ssaleh.yousefi@gmail.com :رایانامه
 استادیار گروه جنگل، موسسه تحقیقات جنگل و مرتع، کرج. 2
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 هاي اجرا شده حفاظت خاک بر ميزان فرسايش و رسوب در حوزه آبخيز لنگر زيابي اثربخشي پروژهرا

 )بخش کياسر استان مازندران( 

 

 4، حمید امیرنژاد3ی ، لیال غالم2، عطااهلل کاویان1* رضا احمدی لمراسکی

 

 چکيده 

میلیارد تن در سال    2  طور میانگینکه به  قرار داردهای اول دنیا  ایران در زمینه فرسایش خاک در رتبه

 ت یری مد  یمناسب برا  یهااز روش   یکی   یزداریراستا، آبخ  نیدر اوجود دارد که  فرسایش خاک در کشور  

است  حیصح و خاک  آب  آن در سطوح   یزداریآبخ  یهاطرح   تیموفق.  منابع  اهداف چندمنظوره  در گرو 

 فرایندیها  پروژه  ی بایو ارز  ش یبه اهداف، پا  دنیرس  یبرا  نیباشد. بنابرایم  ی اسیسو    ، یاجتماع   ، یمختلف فن

بخش کنترل فرسایش و رسوب  مطالعات  در این پژوهش،    باشد. یم  ریناپذحال اجتناب  نیو در ع   یضرور

از روش    لنگرآبخیز  حوزه   استفاده  بهشد انجام    MPSIACبا  واقع  در  اثربخشی طرح.  ارزیابی  های  منظور 

ب اولیه  از همان روش مطالعاتی  لنگر در سال  رگ  کارهاجرایی، سعی شد  آبخیز   1388فته شده در حوزه 

ترین اثر در میزان کاهش  زیر حوضه تقسیم شد. نتایج نشان داد بیش  19استفاده شود. حوضه مربوطه به  

درصد بوده است در حالی که در   88/50و    83/45به مقدار    L5فرسایش و رسوب، مربوطه به زیرحوضه  

اولیه    L12زیرحوضه   افزایش داشته    29/26و    88/38میزان فرسایش و رسوب نسبت به مطالعات  درصد 

تن بر هکتار   19/2و  68/3کل حوضه است. در حالت کلی، میزان فرسایش و رسوب ویژه در مطالعات اولیه 

به میزاندر حالی   ،بوده   1388در سال   پژوهش حاضر  بر هکتار در سال    62/1و    02/3که در   1400تن 

 96/17باعث کاهش    88های آبخیزداری حوزه آبخیز لنگر در سال  عبارت دیگر، اجرا شدن پروژهباشد. بهمی

 شده است.   1400ال درصدی رسوب ویژه تا س  94/25درصدی فرسایش و  

 لنگر ، فرسایش و رسوب، حوزه آبخیز MPSIACاثربخشی، ارزیابی، روش  واژگان کليدي:
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The Efficiency of Different Nano-adsorbents for TDS Removal from Saline Water 

 
1, Reza Ghanbarian1Mahboobe Khademi ,*1Zahra Tahvildar 

 

 
Abstract 

 

Providing clean water to meet human needs is a grand challenge of the 21st century. Nanotechnology holds 

great potential in advancing water and wastewater treatment to improve treatment efficiency as well as to 

augment water supply through safe use of unconventional water sources. The purpose of this study was to 

investigate the effect of various nano-adsorbents and to evaluate the best nano-absorbent effect on TDS 

removal efficiency from the water. Materials used in this study as nano-adsorbent include chitosan, 

titanium, iron, potassium permanganate, carbon nanotubes, and porous nano-materials such as SBA-15 

(SH), SBA-15 (NH2) and MIL-53 (AL) that the initial analysis of these nanoparticles on a natural water 

sample with TDS of about 4000 mg/L demonstrated the effectiveness of iron nano-adsorbents with removal 

efficiency of 79%. However, subsequent studies showed that iron nano absorbance was effective only for 

waters with TDS of less than 4000 mg / L, and for water samples with TDS more than 4000 mg / L lacked 

efficacy. 

 

Keywords: absorbent, TDS removal, Nano Iron, Saline Water, water treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Research Associate, Fars Science & Technology Park, Shiraz, Iran. Email: tahvildar.zahra@gmail.com 

mailto:tahvildar.zahra@gmail.com


 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 

 )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز1400اسفندماه  18و  17
Watershed (National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16

Management & Sustainable Development) 

4 
 

 ز يآبخ  حوزه  :مطالعه موردي )طراحي اقدامات اجرايي آبخيزداري مشکل محور در چرخه مديريت سازگار  

 (در غرب مازندران  سازخيم 
 

 2* سیّدحمیدرضا صادقی ،1کش گتابراهیمی زهرا 

 

 چکيده 

امروزه تغییر دیدگاه آبخیزداری و گذار از اقدامات صرف مکانیکی و عدم تعامل با ساکنین محلی برای 

اجتناب متعدد آن  پیامدهای  تغییرات و مدیریت  با  آبخیزداری   ناپذیر است.سازگاری  نوین  رویکردهای 

مواردی   بر  سازگار  مبتنی  مدیریت  در چرخه  مدیریتی  اقدامات  بهترین  در مجموع   استوارنظیر  است. 

وبرنامه محلی  ادارات  توان  پروژه،  مالی  منابع  از  موثر  استفاده  برای  جامع  تمامی ریزی  فعال    مشارکت 

های اساسی  ناپذیر و اولویتهای اجتناب رویکردهای فوق از ضرورت نفعان برای تحقق  دستاندرکاران و ذی

هستندبرنامه آبخیز  حوزه  مقیاس  در  اجرایی   باهدفرو  پیشِپژوهش    روین ازا  .ریزی  اقدامات  طراحی 

ساز در غرب مازندران انجام گرفت. در این راستا  آبخیزداری بر مبنای مدیریت سازگار در حوزه آبخیز میخ

زیر آبخیز آن محاسبه گردید. درصد   16ساز و  مشکالت در حوزه آبخیز میخ   PSRمفهومی    بر اساس مدل

دهنده درصد تأثیر آن عامل در پاسخ در هر زیرآبخیز نشان-حالت-یر در شاخص فشارمتغمشارکت هر  

مشکالت حوزه بوده که با شناسایی صحیح آن کارهای اجرایی متناسب با آن مشکل طراحی شده است.  

 ن راستا در مدیریت سازگار متناسب با نوع مشکل، پراکنش مکانی، بزرگی و شدت مسئله، مجموعه در ای

وسیعی از اقدامات و راهبردها از جمله بهترین اقدامات مدیریتی ، اقدامات مهار فرسایش حاصل از تخریب،  

های طرح، برنامههای کتبی، بازنگری  محدودیت انجام عملیات فصلی، تحصیل زمین، نصب عالئم، توافق

های عالوه بر روش  پیامدکم نظارتی آبخیزها، اقدامات قانونی، مشارکت و آموزش همگانی توسعه اقدامات

استفاده گردید. و   باشند درصد  محور میها مشکلطراحی  ازآنجاکهمعمول در طراحی مدیریت سازگار 

 بود.  ها حداکثر خواهد  ها در کاهش اثرات مخرب در حوزه موفقیت آن 

 

سازی مفهومی، مدیریت سازگار آمایش توسعه آبخیز، بهترین اقدامات مدیریتی، مدل  واژگان کليدي:
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 پردازش تصوير پايداري خاکدانه با استفاده از  و رزيابي قطر  ا

 

 *2درویشانعبدالواحد خالدی،  1پدیده السادات صادقی 

 

 چکيده 

چنین هم .استدر تعیین وضعیت ساختمان خاک  یکی از عوامل اصلی هاخاکدانهتوزیع اندازه و پایداری 

در ذرات خاک  پاشمان  های فیزیکی خاک است که بر میزان  ترین ویژگیها یکی از مهمپایداری خاکدانه

برخورد می  اثر  اثر  باران  بیشگذارد.  قطرات  سنجش  روش  تردر  قطر  های  خاکدانه  به ها  آنپایداری 

  ها قبل و بعد از بارندگیروش الک تَر و نیز استفاده از پردازش تصاویر خاکدانهاز جمله    های مختلفروش

 های کمی از روی تصاویری کاربردی برای سنجش و تحلیل ویژگیافزارها. یکی از نرمشودمیگیری  اندازه

این    Digimizerافزار  نرم در  اندازه  وهشپژاست که  ارزیابی  گیری  برای  پایداری خاکدانه قطر و سپس 

  حدود   قطر تعداد های سطح خاک،  برداری از خاکدانهپس از عکس  برای این منظور  . استفاده شده است

گیری ر دو حالت قبل و بعد از بارندگی اندازهتیمارهای مختلف رطوبت سطحی خاک د  در  خاکدانه  1000

افزار  استفاده از نرم که  به دست آمد. نتایج نشان داددر هر تیمار ها دانهخاکشده و سپس متوسط اندازه 

Digimizer  گیری قطر خاکدانه با دقت قابل قبول را دارد و قادر است اختالف متوسط قطر امکان اندازه

  دامه ازچنین زمان قبل و بعد از بارندگی را به خوبی تمیز دهد. در اخاکدانه در تیمارهای مختلف و هم

برای محاسبه درصد کاهش قطر استفاده شد و در نهایت   بارندگی  و بعد ازقبل  خاکدانه  مقدار متوسط قطر  

( محاسبه شد. نتایج پژوهش حاضر 100-شاخص پایداری بر حسب درصد به صورت )درصد کاهش قطر

 ر تاکید نمود.گیری قطر و پایداری خاکدانه با استفاده از پردازش تصوی بر دقت و سهولت اندازه
 

 . Digimizer افزارساختمان خاک، قطر خاکدانه، قطرات باران، نرم، پایداری خاکدانهکليدي:   واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدرس.  تربیت دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده ، دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری 1
 a.khaledi@modares.ac.ir مدرس.  تربیت دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده آبخیزداری،  مهندسی گروه  دانشیار، *2
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 ت آبخيز بر پايه تغييرات محيطيالم ارزيابي س

 

 4، سید حمیدرضا صادقی 3عطااله کاویان، 2* لیال غالمی، 1محمدحسین قویمی پناه 

 

 چکيده    

زمین، وضعیت رمای سیوضعیت س  بیتوان به ارزیامت حوزه آبخیز میالهای تعیین سشاخصاز جمله  

شناسی طبیعی و جامع  شیمیایی یا فیزیکی خاک، وضعیت موجودات زنده، وضعیت هیدرولوژی و ریخت

فرسایش  اشاره نمود. بر همین اساس در پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر اقدامات آبخیزداری بر نوع و میزان  

مت آبخیز در حوزه آبخیز کن پرداخته شد. نتایج الکننده سهای تعیینخاک به عنوان یکی از شاخص

تن بر هکتار در   83/11حاصل از پژوهش نشان داد میزان فرسایش ویژه در حوزه آبخیز مورد مطالعه از  

چنین با توجه هم  . ه استآبخیزداری کاهش یافت  انجام اقداماتتن بر هکتار در سال پس از    84/7سال به  

تر شده است. لذا  ای کمای و کناره  به اقدامات آبخیزداری صورت گرفته از شدت و توسعه فرسایش آبراهه

ری سبب کاهش شدت و میزان فرسایش خاک در منطقه مورد مطالعه اکه اقدامات آبخیزدبا توجه به این

مت آبخیز تأثیرگذار الهای سای بهبود شاخصتوان اظهار نمود که این اقدامات در راستشده است، می 

   .بوده است

 

 مت، مدیریت جامع حوزه آبخیز، اقدامات انسانی ال حفاظت خاک و آب، مدل مفهومی س  واژگان کليدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ناطبیعی ساری، ساری، مازندران. ایر دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  1

ایران2*  مازندران.  ساری،  ساری،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  طبیعی،  منابع  دانشکده  آبخیزداری،  مهندسی  .  گروه 
m.h.ghavimi70@gmail.com  

 ساری، ساری، مازندران. ایران زداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی یخب گروه مهندسی آ  3
 خیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران. ایران ب گروه مهندسی آ  4
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 خاک   فرسايش   مطالعات    آزمايشگاهي  شرايط   در  باران  اصلي   هايمؤلفه  سنجيريخت

 

 3درویشان خالدی عبدالواحد ،*2صادقی  سیّدحمیدرضا ،1هوئی کله مهین

 

 چکيده  

  فراهم  را  آبخیز  حوزه  فرصت  و  تهدید  در  مؤثر  عوامل   از  جامعی   دیدگاه   آبخیز،  حوزه  سالمت  رفتارسنجی

. شودمی  محسوب  سازگانبوم  سالمت  در  جدی   تهدید  آن  از  حاصل  پیامدهای  و   خاک  فرسایش.  کند می

 هایویژگی  بارش،   هایویژگی  قبیل  از  متعددی  تأثیرپذیر  و  تأثیرگذار  عوامل  تحت  خاک   فرسایش 

  از  یکی   بارش  های ویژگی.  دارد  قرار  خاک   های ویژگی  و  زمینی  های ویژگی  سطحی،   جریان   هیدرولیکی

  تولید   و   خاک   فرسایش  آغازین   مراحل  آبخیز،  های حوزه  پویای   عملکرد  در   تأثیرگذار  عوامل  ترینمهم

 شرایط  در  بارش  هایویژگی  اثر  بررسی  باهدف  حاضر  پژوهش  اساس،  همین  بر.  آیدمی  شماربه  رواناب

  شده   ریزیبرنامه  مدرس  تربیت  دانشگاه  خاک   فرسایش  و  باران  سازیشبیه  آزمایشگاه  در  آزمایشگاهی 

 قطرات  سرعت   و   سقوط  زاویه  محیط،  مساحت،   قطر،  ازجمله  باران  قطره  هزار  از  بیش   بارز   های ویژگی.  است

 بر  مترمیلی  50  تقریبی   شدت   در باال  برداریعکس سرعت  با   دیجیتالی دوربین از  استفاده  با   محصور  باران

 که   داد   نشان   پژوهش  این  نتایج . گرفت  قرار  پردازش  مورد Digimizer  افزارنرم  از  استفاده   با   و   ثبت   ساعت

 متر میلی 770/3 و مربع مترمیلی 998/0 متر،میلی 050/1 ترتیببه باران قطرات محیط و مساحت قطر،

 880/89  خاک   سطح  به  قطرات  برخورد  زاویه  و   برثانیه  متر  430/3  قطرات  سرعت  چنینهم.  است  بوده

 قابلیت  طبیعتاً  و   باران  سازیشبیه   استاندارد  شرایط  بر   حاضر،  پژوهش   از  حاصل  اطالعات .  شد  ارزیابی  درجه

 . دارد داللت مطالعه مورد آزمایشگاه در  خاک فرسایش مطالعات  در مناسب اعتماد

 

 . خاک  فرسایش مطالعات  پاشمانی،  فرسایش باران، سازشبیه  باران، قطرات توزیعواژگان کليدي:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Email:k.mahin@modares.ac.irمدرس.  تربیت دانشگاه  طبیعی، منابع دانشکده آبخیزداری، مهندسی و علوم دکتری دانشجوی 1
  :modares.ac.irsadeghi@Email  .مدرس تربیت  دانشگاه  طبیعی، منابع دانشکده آبخیزداری،  مهندسی گروه استاد2*
 Email: a.khaledi@modares.ac.irمدرس.  تربیت دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده آبخیزداری،  مهندسی گروه  دانشیار،3

mailto:sadeghi@
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 هاي آبخيزداري مديريت سيالب شهري با رويکرد اثربخشي اجراي سازه

 )مطالعه موردي: شهرستان برازجان( 

 

 4، مهدی شفقتی 3، سیران شعبانی2، فرناز براتی1امیرسعید فرهنگی 

 

 چکيده  

بروز خسارت در بخش  1399آذرماه    16وقوع سیل مورخ   به  از شهرستان دشتستان شهر منجر  هایی 

محدوده شهر در حوزه آبخیز در مناطق با شیب کم قرار گرفته و با توجه   گردید.استان بوشهر    دربرازجان  

و    دلیل سرعت جریان و تنش برشی زیاد از بستر جدا شده  های زیاد حوزه رسوبات بستری بهبه شیب

مسیل های شهری می گردد. با استفاده از روش تحقیق کاهش ظرفیت انتقال جریان سیالبی در  منجر به  

آمده از این حوزه شهری مقادیر دبی پیک هر   دستبه  هیدرولوژی  مطالعات  بررسی  و  توصیفی-تحلیلی

ترین ظرفیت دست آمد که بیشههای بازگشت مختلف بیک از هفت مسیل اصلی و منتهی به شهر در دوره

به مسیل ظرفیتو کم R7 مربوط  به مسیل  ترین  ثانیه   10و    160ترتیب  به R6 مربوط  بر  مترمکعب 

ساله بوده   200تر از دوره بازگشت  این بارش بسیار بیش  دست آمده  ههای ب با توجه به منحنیباشد.  می

ای در بارش منجر به ساله در نظر گرفت. با مقایسه حداکثر دبی سیالب لحظه  525داد  را با یک رخو آن

ظرفیت مسیل درون شهری توانایی عبور سیالب را داشته و خاطر نشان  R4 مسیلسیل تنها در یک  

ها بوده  تر از ظرفیت انتقال مسیلای بسیار بیشگردد در شش مسیل دیگر حداکثر دبی سیالب لحظهمی

داد سیالب درون شهری گردیده است. با استفاده از روش محاسباتی روندیابی مخزن که این امر باعث رخ

های آبخیزداری اثرات مثبت و مناسبی در کاهش دبی پیک مان سیالبی از نظر دبی پیک نیز سازهدر ز

 .نمایندداشته و تا قسمتی دبی پیک سیالب را تعدیل می

 

 سیالب شهری، اثر بخشی، آبخیزدای و آبخوانداری، برازجان  واژگان کليدي:

 

 

 

 

 
   asfarhangi@yahoo.comها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتری مهندسی آبآبخیزداری سازمان جنگلهای کنترل سیل و  رئیس گروه تهیه طرح 1
 Fbarati1365@yahoo.comها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتری مهندسی منابع آب، داری سازمان جنگلکارشناس مسئول آبخوان2
جنگل3 سازمان  آبخیزداری  مسئول  مرتع،  کارشناس  مهندسی  و  علوم  دکتری  دانشجوی  کشور،  آبخیزداری  و  مراتع  ها، 

shaabaniseyran@gmail.com 
    m_shafaghati70@yahoo.comها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتری جغرافیای طبیعی،ب و آبخوان داری سازمان جنگلتر کنترل سیال فمعاون د4
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 مرکب  هايرواناب در دامنهزمان شروع  بر تحليل اثر الشبرگ درختان  

 

 3، محبوبه کیانی هرچگانی 2، علی طالبی 1کیمیا منفرد

 

 چکيده 

افزایش زمان شروع رواناب باعث .  است  خاک   و   آب  منابع  از  حفاظت  در مهم  هایچالش  از  خاک   فرسایش 

کاهش احتمال دنبال آن ایجاد فرصتی برای نفوذ آب باران به خاک و در نتیجه کاهش میزان رواناب و به

  هایروش  از  یکی   باغی   یا  زراعی   ماندهایپس  از  شود. استفاده ایجاد سیالب و کاهش فرسایش خاک می

  کرده   عمل  حفاظتی  الیه  یک  عنوانبه  که  است  خاک و افزایش زمان شروع رواناب  هدررفت  از  جلوگیری

داده و با جذب آب   افزایش   را  خاک  سطح   برشی  مقاومت  باران  قطرات  جنبشی  انرژی  جذب   بر  عالوه   و

  هدف   با   حاضر  پژوهش   راستا  همین  دهد. در  کاهش   را  فرسایش   و   باران زمان شروع رواناب افزایش داده

ریزی مرکب نسبت به خاک لخت برنامه  های دامنه  در   آستانه شروع رواناب   بر   درختان  الشبرگ   اثر  مقایسه

 های دامنه  سپس .  شد  انجام  سازباران  دستگاه   از  استفاده   با   آزمایشگاهی   شرایط  در   پژوهش   این   .شد   و انجام 

زمان شروع   ساعت  بر  مترمیلی  30  باران  شدت  تحت  نهایت  در.  شد  پر  خاک  با  و   طراحی  پالت  در  موردنظر

  افزایش  باعث  نارون  درختان  الشبرگ از  استفاده  که  داد  نشان  نتایج  .رصد و ثبت شد  رگبار  هر  رواناب در

 شد. موازی-مقعر دامنه در  ثانیه174 تا  همگرا -مقعر دامنه در ثانیه 17از  رواناب شروع آستانه

 

 خاک حفاظت  مرکب، دامنه باران، سازآستانه شروع رواناب، شبیه:  کليدي  واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 monfared.k72@yahoo.comطبیعی گرگان،  کشاورزی و منابع دانشکده آبخیزداری، مهندسی و علوم دکتری دانشجوی 1

 talebisf@yazd.ac.ir یزد،  دانشگاه، شناسی   کویر دانشکده  آبخیزداری، مهندسی و علوم گروه، استاد*2

 Mahboobeh.kiyani20@gmail.com ایران،  یزد،  یزد،   دانشگاه آبخیزداری، مهندسی  و علوم گروه پژوهشگر،3
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 هاي پردازش سيگنال و يادگيري عميقبيني رواناب روزانه با تلفيق روشپيش

 

 2موسوی  وحید،  1احمدی نژاد باغبانفروغ 

 

 چکيده  

تواند هم به شناخت بهتر این فرآیند  ترین ابزارهایی است که میرواناب یکی از مهم -مدلسازی فرآیند بارش

های پرکاربرد در بینی این پدیده کمک نماید. ازجمله مدلو عوامل موثر بر آن منتهی شود و هم به پیش 

 اساس ها بر  محور اشاره کرد. این مدلهای دادهتوان به مدلرواناب می-بارشسازی فرآیند  زمینه مدل

نمایند. در این مطالعه های واقعی اقدام به برقراری ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته میداده

تجربی  و تجزیه حالت   (Wavelet)  های پردازش سیگنال موجکاز روش یادگیری عمیق در تلفیق با روش

استفاده شد. به این منظور متغیرهای مستقل مورد استفاده شامل بارش، دما، تبخیر، (  EEMD)  گروهی

پردازش  روش  دو  از  استفاده  با  پیشین  دبی  و شاخص  پیشین  بارش  باد، شاخص  هوا، سرعت  رطوبت 

مقیاس زمانی    بینی دردست آمده وارد مدل یادگیری عمیق گردید. پیشسیگنال مذکور تجزیه و اجزاء به

های های مناسب از دادههای پردازش سیگنال با استخراج ویژگیروزانه انجام شد. نتایج نشان داد که روش

خام، موجب ارتقاء عملکرد مدل یادگیری عمیق شده است. از بین دو روش پردازش سیگنال مورد استفاده،  

استفاده از روش یادگیری عمیق را بینی رواناب با  تری صحت پیشروش تجزیه موجک به میزان بیش

 . بهبود بخشید

 

 محور، موجک، تجزیه حالت تجربی گروهی، یادگیری عمیق مدل دادهواژگان کليدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
دانشگاه   1 دریایی  علوم  و  طبیعی  منابع  دانشکده  آبخیزداری،  مهندسی  گروه  آبخیزداری،  ارشد  کارشناسی  مدرس دانشجوی    تربیت 

forough_baghban@modares.ac.ir 
نور، خیابان امام خمینی، دانشکده منابع    استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس  *2
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 اي سيالب در استان لرستانهاي تحليل منطقهبررسي و مقايسه روش

 

 2* وفاخواه  یمهد، 1یالهفرج یبمص

 

 چکيده  

های هیدرومتری ای ایستگاهگیری از آمار دبی بیشینه لحظه بهره  ،هابینی سیالبپیشکار مناسب برای  راه

تر مناطق مدت در بیشها و یا آمار ناقص و کوتاهولی به دلیل نبود این ایستگاه  ، باشددر هر منطقه می

با بهرهکشور می از روشبایست  اقدام  هایی، نسبت به برآورد مناسب دبی سیالبی در آن مناطگیری  ق 

گیری از باشد که در یک منطقه با بهرهای سیالب میهای تحلیل منطقهروش ،کارها نمود. یکی از این راه

دهد تا  کند. این روش این امکان را میای سیل را ارائه میای، روابط منطقه دید نقطههای قابلآمار دبی

گیری، دبی سیالبی با دوره  های اندازهتگاهدر مناطق همانند و همگن از نظر هیدرولوژیکی ولی بدون ایس

برآورد  بازگشت با دقت مناسب  را  این تحقیق کردهای مختلف  ای شامل روش تحلیل منطقه دو      ،. در 

پس از در نظر   استان لرستان  در  ایستگاه،    35هیبرید در    روش  وایستگاه    13در  رگرسیون چندمتغیره  

گیری از دید با بهرههای سیالبی قابلشد و نتایج آن با دبیهای آن بررسی  ها و محدودیتگرفتن فرضیه 

تعیین بررسی  𝑅2ضریب  نشان  مقایسه شد.  به  دادها  مناطق همگن  برقرار شده در  دارای روابط  مراتب 

ها و اعتبارسنجی،  بندی نشده است. با توجه به در نظر گرفتن فرضیهتری نسبت به مناطق همگنخطای کم

نسبت به روش رگرسیون ساله    100و    50،  25  ، 10،  5ی  هاهای بازگشتدر دورههیبرید  مشخص شد روش  

 باشد. تری در منطقه مورد بررسی میچندمتغیره دارای دقت بیش

 

 استان لرستانای سیالب، رگرسیون چندمتغیره، هیبرید، تحلیل منطقهواژگان کليدي:  

 

 

 

 

 

 

 

 
   یرانمدرس، نور، ا  یتترب  یعیدانشکده منابع طب یزداری، آبخ یارشد گروه علوم و مهندس یکارشناس ی دانشجو1

 vafakhah@modares.ac.irیران. تربیت مدرس، نور، ا یعیدانشکده منابع طب یزداری، آبخ یاستاد گروه علوم و مهندس2*
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 هاي پيشنهادي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ايران در خصوص تصويب قانون تحليلي بر طرح

 مديريت جامع آبخيز 
 

 2، جمال مصفایی 1امین صالح پورجم

 

 چکيده 

های گذشته و عدم توجه به مقوله پایداری آن، منجر به برهم  شتاب فزاینده توسعه در کشور طی دهه

داد چنین خصوص دهه اخیر از برون ی آبخیز کشور شده است. تجربه به هاخوردن تعادل تاریخی حوزه

گر سیمای لغزش و گرد و غبار بیانداد مخاطراتی چون سیل، فرونشست زمین، زمینوضعیتی در قالب رخ

پارچه آبخیز از دیدگاه کارشناسان مبتنی بر تجارب بین ناسالم سرزمین است. در این ارتباط، مدیریت یک

بخش معرفی شده که با کاربست شایسته آن، از یک سو، بهبود وضعیت عنوان رویکردی نجاتالمللی به

پایداری حوضه تضمین می از سوی دیگر، مقوله  آبخیز و  فرایند  سالمت و کاهش مخاطرات  این  شود. 

به را  حوضه  پایداری  و  سالمت  محور،  مشارکت  اصلیبازخورددار  چارعنوان  در  خود  هدف  چوب ترین 

های پیشنهادی کند. در این مطالعه اقدام به بررسی طرحپارچه در گستره آبخیز دنبال میمدیریتی یک

مطروحه در مجلس شورای اسالمی در زمینه مدیریت جامع آبخیز شد. در این ارتباط، اقدام به بررسی  

المللی شد. در تجارب بینها با توجه ویژه به ارکان برپایی مدیریت جامع آبخیز و  نقاط قوت و ضعف طرح

ترین ربطان حوضه از کلیدی این ارتباط، توجه به سازمان کار مدیریت جامع مبتنی بر حضور انواع ذی

طور کلی، توسعه فرایندها و الگوهای مدیریت جامع، در های مطروحه است. بههای مشترک طرحویژگی

گانه، تمرکز زدایی قدرت تصمیم از  ب چندنظر گرفتن سازمان کار مدیریت جامع مبتنی بر سلسله مرات

توصیه   های پشتیبان تصمیم، در تدوین قوانین حامی مدیریت جامع آبخیز قویاَ مراکز دولتی، توسعه سامانه

 شود. می

 

تمرکززیآبخ  یداری پاکليدي:    واژگان آبخیز، ،  سالمت  تصمیم،  پشتیبان  سامانه  کار،  سازمان  زدایی، 

 ربطانمشارکت ذی
 

 

 

 

 

 

 

 
آبخ  ،یزداریآبخ  یدکتر  ار،ی استاد1 و  خاک  حفاظت  تحق  ،یزداریپژوهشکده  ترو  قات،یسازمان  و  ا   ،یکشاورز  جیآموزش   رانیتهران، 

Salehpourjam@scwmri.ac.ir 
آبخ  ،یزداریآبخ  ی دکتر  ار،ی استاد2 و  خاک  حفاظت  تحق  ،یزداریپژوهشکده  ترو  قات، یسازمان  و  ا  ،یکشاورز  جی آموزش    رانیتهران، 

Jamalmosaffaie@scwmri.ac.ir 
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 کندال - ي سطح آبدار تاالب جازموريان با استفاده از آزمون منتحليل روند تغييرات ماهانه، فصلي و ساالنه

 

 1*زهره ابراهیمی خوسفی

 

 چکيده 

های طبیعی واقع در حوزه آبخیر جازموریان است ترین اکوسیستمالمللی جازموریان یکی از مهمتاالب بین

های اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است. پژوهش حاضر سالکه وسعت بستر خشک و آبدار آن در  

با هدف کشف روند تغییرات سطح آبدار این تاالب در سه مقیاس ماهانه، فصلی و ساالنه انجام شده است.  

-1398دست آمده از تصاویر لندست برای یک دوره سی ساله )بدین منظور از محصول جهانی سطح آب به

کندال مورد تجزیه و تحلیل -د تغییرات سطح آبدار تاالب با استفاده از آزمون من( استفاده شد. رون1369

ی زمانی مورد قرار گرفت. نتایج نشان داد که روند تغییرات سطح آبدار تاالب جازموریان در فروردین بازه

افزایشی و معنی مطالعه به بازه ست که در سایر ماه ا  ( بوده است؛ این درحالیZ=2.23) دارصورت  های 

غیرمعنی روند کاهشی  )  زمانی مطالعاتی،  آماره  Z<-1.96دار  اساس  بر  به -ی من ( داشته است.  کندال 

(، روند تغییرات -56/0( و زمستان )-25/1( ، پاییز )-07/1(، تابستان )-04/1دست آمده برای فصول بهار )

دار بوده است.  ز کاهشی و غیرمعنیهای مطالعاتی نیپهنه آبی تاالب جازموریان طی فصول مربوط به سال

از عدم وجود تغییرات معنیهم ی دار در  مقیاس ساالنه  طی سه دههچنین نتایج این بررسی حاکی 

 باشد.  گذشته در این منطقه از ایران می

 

 المللی، محصول جهانی سطح آب. پهنه آبدار، سنجش از دور، تاالب بینواژگان کليدي:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 rZohreebrahimi2018@ujiroft.ac.i* استادیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.   1
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 REEP Treeو    GPسالي هواشناسي با استفاده از مدل هاي  بيني خشکپيش

 

 2زاده، علی حقی2وند ، علیرضا سپه1نسرین بیرانوند

 

 چکيده 

بینی این رو یافتن شاخصی برای پیشاز این  ،سالی تهدیدی جدی برای انسان و محیط زیست بودهخشک

بندی  ( یک شاخص جامع برای طبقهSPIاستاندارد شده )باشد. شاخص بارش  پدیده دارای اهمیت زیادی می

هستند که در این تحقیق جهت   هاییالگوریتم  GP  و  REEP Treeهای  باشد. مدلسالی میشدت خشک

های زمانی یک ماهه، سه ماهه و  سری  ،به این منظور اند.سالی مورد استفاده قرار گرفتهبینی خشکپیش

شاخص   خرم   SPIساالنه  حوضه  به  مربوط  بارش  گرفتهو  قرار  آنالیز  مورد  از ستا  آباد  حاصل  نتایج   .

بیانسنجی مدلصحت  مدل  ها  عملکرد  که  است  آن  مدل    GPگر  با  مقایسه  تر مطلوب  REEP Treeدر 

سالی با  بینی خشکانایی بهتری جهت پیشتو  REEP Treeدر مقایسه با مدل    GPباشد. بنابراین مدل  می

 باشد. های زمانی دارا میدر نظر گرفتن سری

 

 SPIشاخص ، REEP Treeمدل  ،  GPمدل   آباد،خرمحوضه واژگان کليدي:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ایران آباد، دانشجوی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش سیالب و رودخانه، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم 1

 Sepahvand.a@lu.ac.ir .آباد، ایراندانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم 2*
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 کشور  يعيمنابع طب  ش يبرنامه جامع پا  يطراح  ي برا  ييچهارچوب ها  نييتب

 

 3رضا بیات  ، 2، محمود عربخدری 1یحیی پرویزی

 

  چکيده

متر بوده و عرصه سرزمینی میلی  245تر از خشک که متوسط نزوالت آسمانی کمایران کشوری خشک و نیمه

سو و بوم دارای تعادلی شکننده است. مدیریت ناپایدار حاکم بر عرصه منابع طبیعی ازیکآن به لحاظ زیست

تری را بر منابع موجود بر عرصه اراضی کشور، شرایط شکننده سالی بر شرایط تغییراقلیم و حاکم بودن خشک

یعنی آب، خاک و تنوع زیستی تحمیل کرده است. منابع طبیعی رکن اصلی پایداری اقتصاد و محیط زیست 

های اصلی منابع طبیعی، منابع خاک، آب و تنوع زیستی هستند. داشتن اطالعات دقیق از روند  است. مولفه

و زمانی  و    تغییرات  مدیریت  برای  انکارناپذیر  و  کلیدی  ضرورتی  شده،  یاد  منابع  کمیت  و  کیفیت  مکانی 

درصد درآمد ناخالص   14ها نشان از خسارتی معادل  عنوان مثال، برآورد برداری پایدار از این منابع است. بهبهره

خیز است. مشخص نیست که این اتالف منابع تا چه هدررفت ساالنه مقادیر عظیم خاک حاصلاز  ناشی ملی  

میلیارد   4000ودساالنه حد  عالوهبه شود؟  حد منجر به ویرانی توان ژنومیک خاک کشور و ظرفیت تولید آن می

شود، ولی آمار دقیقی از ثبت میدانی میزان و روند  های حفاظت خاک در کشور میریال صرف اجرای طرح

ریزی برنامه پایش منابع طبیعی در ایجاد بستر اطالعاتی الزم برای طرح.  جود ندارد فرسایش خاک در کشور و

های چنین پژوهش کردهای آبخیزداری و همبندی اقدامات و هزینههای حفاظت خاک و اولویتبسیاری از طرح

رسی وضع نوشتار تالش شود ضمن بردراین. ها موثر خواهد بودمرتبط در سطح موسسات پژوهشی و دانشگاه 

نقاط ضعف   وها شناسائی  های استحصال شده از آنهای موردی پایش منابع اراضی و داده موجود، سابقه کار 

های پایش موجود تبیین شود. در ادامه چگونگی نیل به برنامه و طراحی های واحد و قوت اطالعات و داده

اندوخته ژیکی، فرسایش خاک، پوشش گیاهی وهای هیدرولوجامع برای پایش سراسری منابع اراضی )متغیر 

ای را  های پایش در سطح ملی و منطقهدر ابتدا نحوه طراحی شبکه  شد.  کربن( در سطح کشور تبیین خواهد 

سایت جغرافیایی  پوشش  توصیف  شاخص با  و  آن ها  بازنمایی  تحلیل  و  تجزیه  با  و  خاک، ها  اساس  بر  ها 

های معرف،  شود. شیوه انتخاب حوضه های فشار یا تأثیر، بازگو می، شاخص های زمین و وضعیت موجود کاربری 

نمونه سایت  پایش و سامانه متناسب  دائمی  ادامه شرح برداری در مقیاسهای  تبیین شود. در  های مختلف 

روش جمعپرسشنامه  و  هماهنگ ها  دادهآوری،  تحلیل  و  تجزیه  و  پروتکل سازی  شود. سپس  تبیین  های ها 

بندی شود. در بخش پایانی ضمن تبیین زمانبرداری و آزمایشات مورد استفاده در شبکه پایش ارائه میمونه ن

انسانی و یافته داده  نیروی  های مکانی و زمانی )از نظر های اصلی متاآنالیز داده برداری، ساختار پشتیبانی و 

   .ح شودبرنامه ریزی حفاظتی، سیستم پشتیبان و تصمیم سازی( تشری

 

 ی زداریخاک، آبخ  شیفرسا ،یبردارمعرف، سامانه نمونه یهاحوضه واژگان کليدي:

 

 
 yparvizi1360@gmail.coml ، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران،دانشیار گروه مهندسی حفاظت آب و خاک*1
 arabkhedri.mahmood@yahoo.com پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران،، دانشیار گروه مهندسی حفاظت آب و خاک  2

   bayat52@gmail.com ،، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایرانگروه مهندسی حفاظت آب و خاک استادیار 3
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 فارس  استان  در  (آب  ردپاي )  يونسکو   سازمان  گزارش  پايه  بر  کشاورزي  محصوالت آب  مصرف   کارايي  بررسي

 آب   بحران   شرايط  در

 

 2  السادات ناظم محمدجعفر ، سید1بهروزی عبدالحمید

 

 چکيده  

.  است  فارس  استان  در  کشاورزی  اصلی  محصوالت  در  آب  مصرف  میزان  بررسی  ، پژوهش  این   از  هدف 

  آبی   سبز،  آب  ملی  پای  رد  حساب  عنوان  تحت  هایی گزارش   انتشار  به  اقدام  2011  سال  در  یونسکو  سازمان

 2005  تا   1996  دوره  برای  ایران  ازجمله  جهان،  منطقه  و  کشور  210  برای  مصرف  و  تولید  در  خاکستری  و

 گروه   چهار  در  کشاورزی  محصوالت  آب  مصرف  میزان  برآورد  برای  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج.  است  نموده

 این   در  استفاده   مورد  شاخص.  است  شده   استفاده   سبزیجات  و  حبوبات  صنعتی،  گیاهان  زراعی،   غالت

  برنج،  و   ذرت  مانند   محصوالتی  ،گرفته  انجام   محاسبات  اساس  بر.  است  کل   آب  مصرف  شاخص  پژوهش، 

 تامین  برای توانمی کنونی آب بحران به توجه با دارند که پایینی  آب مصرف  شاخص عدس و  پیاز ، پنبه

 50کرد تا از فشار به منابع آب تجدیدپذیر کاسته شود. با توجه به مصرف    اقدام  واردات  طریق  از  هاآن

درصدی آب مصرفی نسبت به کل منابع آب تجدید پذیر بدون در نظر گرفتن سایر عوامل و محصوالت 

    وجود بحران آب در استان فارس بسیار جدی است.  

 

شاخص مصرف آب کل.  ونسکو،ی  آب،ی ردپا واژگان کليدي:

 
ایران،  دانشجو 1 شیراز،  شیراز،  دانشگاه  و  کشاورزی  دانشکده  آب،  مهندسی  کشاورزی،  هواشناسی  دکتری  بهروزی،  ،  عبدالحمید 

abdolhamidb@gmail.com 
السادات، 2 ناظم  جعفر  سیدمحمد  ایران،  شیراز،  شیراز،  دانشگاه  و  کشاورزی  دانشکده  آب،  مهندسی  کشاورزی،  هواشناسی  دکتری   استاد، 

mjnazemosadat@gmail.com  
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 ارزيابي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح آبخيزداري سد قشالق سنندج از ديدگاه روستاييان

 

   1اللهی اصغر فرج

 

 چکيده  

های تحت پوشش،  و با حفاظت عرصه  آبخیزداری نقش مهمی در مدیریت خاک و منابع آب دارند  اقدامات

های آورند. ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرحآبخیزنشینان را فراهم میتوسعه پایدار جوامع محلی و  

های اصولی آتی مدیریتی جهت افزایش مشارکت روستاییان ضروری منظور اتخاذ تصمیمآبخیزداری به

اقتصادیمی اثرات  ارزیابی  تحقیق،  این  انجام  از  از -باشد. هدف  آبخیزداری سد قشالق  اجتماعی طرح 

صورت توصیفی  ه آبخیز سد قشالق بود. این تحقیق به روش پیمایشی و بهزوستاییان ساکن در حودیدگاه ر

عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. برای به  سنندجدر شهرستان    سد قشالقه آبخیز  زحوانجام شد.  

تحقیقجمع  این  آماری  جامعه  است.  شده  استفاده  پرسشنامه  از  میدانی،  اطالعات  لیه ک  شامل  آوری 

با روش   نفر از جامعه مورد مطالعه  110این حوضه بودند.  در  بردار و ساکن  سرپرستان خانوارهای بهره 

پرسش مورد  ساده  گرفتند.  تصادفی  قرار  مستقیم  پرسشنامهگری  تکمیل  و  تهیه  از  داده پس  های ها، 

ها،  اثرات اجرای طرح   ترینمنظور تفکیک و تعیین مهمگردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به

ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کاهش خسارات و صدمات ای سواالت یا گویهاز میانگین رتبه

های ناشی از سیل، افزایش محصوالت و درآمد کشاورزی و افزایش اعتماد روستاییان به اهداف و برنامه

اجتماعی اجرای   -ترین اثرات اقتصادیمهم  27/3و    45/3،  60/3های  بخش اجرایی به ترتیب با میانگین

های این های آبخیزداری در منطقه مورد مطالعه از دیدگاه جوامع محلی بوده است. بر اساس یافتهطرح

ارزیابی   اقتصادی و اجتماعی ساکنین روستایی مثبت  اثرات اجرای طرح آبخیزداری بر شرایط  تحقیق، 

 شد.   

 

 اجتماعی، سد قشالق، سنندج.  -طرح آبخیزداری، ساکنین روستایی، اثرات اقتصادی واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 
،  زدایی، گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانآموخته دکتری بیابان دانش1

   :asghar.farajolahi@gmail.com Emailگلستان، ایران. 
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 آزمايشگاهي   شرايط  در  موازي   مقعر  و  محدب هايدامنه  در  رواناب  کاهش  در  وتيور گياه  تاثير 

 

  5صادقیان  محسن  ،4هرچگانیکیانی محبوبه ،3امانیان اله، نصرت2، علی طالبی 1ابراهیم عسگری

 

 چکيده 

پوشش گیاهی با توجه به نقشی که در اتصال فیزیکی ذرات خاک و کاهش سرعت آب و افزایش ذخیره  

  عوامل   باشد. از سایرها میکننده در کنترل و کاهش سیالبتعیینهای سطحی، از عوامل موثر و  رواناب

 های شکلبین  صحیحی  درک  در صورتی که.  باشدمی  هاآن  هندسه  هادامنه   در  رواناب  تولید  در  موثر  و  مهم

  توانند می  آبخیز  حوزه  های مدیریتیبرنامه  ،شود  ایجاد  دامنه  هیدرولوژیکی  فرآیندهای  و  هادامنه   مختلف

 روی   بر   گیاهی   پوشش   تاثیر  از  بهتری  درک   ایجاد   هدف   با   حاضر  پژوهش   . شوند   واقع  کارآمد  و   مفید   بسیار

 تاثیر   گرفتن  نظر  در  با  مرکب  هایدامنه  در  رواناب  مقدار  برآورد  و  مرکب  هایدامنه   در  رواناب  تولید  فرآیند

 محسوب  نیز  حاضر  پژوهش  نوآوری  لحاظ   این  از  که  گرفت  انجام  فرآیندها   این  روی  بر  گیاهی  پوشش

 انتخاب  عنوان پوشش گیاهی مدنظروتیور به  گیاه   الزم،   های بررسی  انجام  از  پس   اساس  این   بر  شود.می

محدب موازی و مقعر موازی ایجاد شده با خاک منطقه انتقال داده شد.    دامنه  نوع   با   پالت  روی  بر و شده

  ی پژوهش هایافته  از خروجی پالت توزین شدند.های رواناب برداشت شده  سازی بارش نمونه پس از شبیه 

مقعر موازی بیشنشان داد که   تیمار در دامنه  رواناب در هر سه  از دامنه محدب موازی مقدار کل  تر 

درصد و در تیمار   35/57شکل حجم کل رواناب در دامنه مقعر موازی  چنین در تیمار مربعیباشد و هممی

درصد   93/78شکل حجم کل رواناب محدب موازی در تیمار مربعیدرصد و در دامنه  49/68شکل لوزی 

 درصد کاهش یافته است. 86شکل و در تیمار لوزی

 

 ساز بارانهای مرکب، وتیور، فرآیندهای هیدرولوژیکی، شبیه دامنهواژگان کليدي: 

 
 

 

 

 

 

 

 
   ebrahim.asgari90@yahoo.comیزد، یزد، ایران، دانشگاه   یعی،دانشکده منابع طب یزداری،گروه آبخ یز،آبخ یعلوم و مهندس ی دکتر یدانشجو 1
 talebisf@yazd.ac.ir ، یزد، یزد، ایراندانشگاه   یعی،دانشکده منابع طب گروه آبخیزداری،استاد،  2*
 namanian@yazd.ac.irدانشیار، گروه عمران آب، دانشکده عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران،   3
 mahboobeh.kiyani20@gmail.comیزد، یزد، ایران، دانشگاه   یعی،دانشکده منابع طب گروه آبخیزداری، پژوهشگر، 4
 m.sadeghian@staff.yazd.ac.irیزد، یزد، ایران، دانشگاه   یعی،دانشکده منابع طبکارشناس ارشد آبخیزداری، 5

mailto:ebrahim.asgari90@yahoo.com
mailto:talebisf@yazd.ac.ir
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 آبخيز معرف و زوجيزهکشي در تعيين حوزهکاربرد بعد فراکتال شبکه

 

 4، حمیدرضا پورقاسمی3، علی طالبی 2، سهیال پویان*1محمدی خشوئی مژده 

 

 چکيده  

ای و تحلیل همبستگی متعارف با هدف بررسی  های تعیین همگنی تحلیل خوشهدر پژوهش حاضر از روش

آبخیز خضرآباد استان یزد استفاده شده است.  آبخیز زوجی شاهد و نمونه در حوزهصحت انتخاب دو حوزه

زهکشی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا با  چنین برای بررسی همگنی، کارایی بعد فراکتال شبکههم

متغیر   18متغیر ژئومورفولوژیکی، اقلیمی و هیدرولوژیکی،    41لی از بین  ماستفاده از تجزیه و تحلیل عا

با توجه به نتایج تحلیل کند. در نهایت  ها را توجیه میدرصد واریانس داده   8/91انتخاب که در مجموع  

ها در نظر گرفته شد.  سناریو برای تعیین همگنی زیرحوضه  56عاملی، نظر متخصصین و منابع مطالعاتی،  

به نتایج  به  توجه  تحلیل خوشهبا  روش  از دو  آمده  ترکیبدست  متعارف،  تحلیل همبستگی  و  های ای 

زیرحوضه زوجی شاهد و نمونه همگن بوده و برای دست آمد. نتایج نشان داد که دو  متفاوتی از همگنی به

دست آمده  ایستگاه تحقیقات زوجی، به صورت مستند و علمی، صحیح انتخاب شده است. بر پایه نتایج به

ای، سناریوهای سناریو در هر دو روش تحلیل همبستگی متعارف و تحلیل خوشه  56بهترین سناریو از بین  

ته حائز اهمیت دیگر وجود پارامتر بعد فراکتال در تمام سناریوهای در گروه سوم هستند. نک  7و    5،  3

از اهمیت آن در تعیین همگنی نواحی است. در واقع بعد فراکتال منجر به منتخب می باشد که نشان 

تواند به عنوان یک شده و می  A3و    A2تر به ناحیه همگن دو زیرحوضه  تر و دقیقیابی هر چه سریعدست

 تعیین همگنی به کار گرفته شود.   شاخص کمی برای

 

 ای، تحلیل همبستگی متعارف، همگنی. بعد فراکتال، تحلیل خوشه   واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 mohammadi.mojdeh@gmail.com، نویسنده مسئول: دکتری آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد* 1

 s.pouyan71@gmail.com، ورزی، دانشگاه شیرازدستیار پژوهشی بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشا 2

 talebisf@yazd.ac.irاستاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد،  3

 hamidreza.pourghasemi@gmail.comدانشیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،  4

mailto:s.pouyan71@gmail.com
mailto:talebisf@yazd.ac.ir
mailto:hamidreza.pourghasemi@gmail.com
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 رواناب در حوضه کرخه- تحليل نقش مديريت در رابطه بارندگي

   

 3، رضا مدرس2*، محمد طاوسی1زاده طهرانیسحر قلی

 

 چکيده 

بارندگی و دبی جریان، میهای  تحلیل تغییرات داده تواند نقشه راهی در مدیریت منابع آب و  تاریخی 

های تاریخی بارندگی و دبی جریان . در پژوهش حاضر دادهباشد گیری از خطرات سیالب در آینده  پیش

منظور در حوضه کرخه اخذ شد. به  1393تا    1360های  سنجی برای سالسنجی و آبایستگاه باران  9

  استفاده   سن   شیب  و   کندال  –من  آزمون  از   دبی جریان و همبستگی این دو متغیر،  بارندگی و  روند   تحلیل

قورباغستان در   بالغی، دو آب مرک و بارندگی ساالنه به جز سه ایستگاه آقاجان  که  داد  نشان   شد. نتایج 

های هیدرومتری مورد بررسی، روند کاهشی  داری وجود نداشت. در همه ایستگاهها روند معنیسایر ایستگاه

رویه از منابع آبی و تاثیر توان به برداشت بیوجود داشت که علت آن را می  05/0داری در سطح  معنی

بارندگی و دبی جریان ماهانه در طول های موجود در منطقه دانست. ضرایب همبستگی پیرسون بین سد

وجود دارد.    5/0ها بین بارندگی و دبی جریان، همبستگی بیش از  دوره آماری نشان داد که در اکثر داده

های طوری که در ایستگاهها منفی برآورد شد. بهها ضریب همبستگی در بعضی سالدر برخی ایستگاه

توان به اثر جریان همبستگی منفی وجود داشت. علت را میآسیاب و عبدالخان بین بارندگی و دبی  تنگ

چنین روند تغییرات ضریب همبستگی  های سیمره و کرخه در باالدست این دو ایستگاه دانست. همسد

های حوضه کرخه است. بنابراین مدیریت برداشت از های بی رویه در برخی از بخش دهنده برداشتنشان

تواند در کند. لذا نتایج پژوهش حاضر میو دبی جریان را دچار اختالل می دبی جریان، ارتباط بین بارش

 گذاری آینده در حوزه آبخیز کرخه مورد استفاده قرارگیرد. ها و سیاستریزیبرنامه

 

 مدیریت منابع آب، حوضه کرخه  رواناب، تحلیل روند، -رابطه بارش واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 
 اصفهان  صنعتی دانشگاه  طبیعی، مهندسی منابع دانشکده رودخانه، و سیالب   -آبخیز مهندسی  و علوم  رشته   ارشد کارشناسی   دانشجوی 1

 tavosi75@yahoo.com، مدرس تربیت دانشگاه آبخیز،  های حوزه مدیریت - آبخیز مهندسی و علوم  رشته دکتری  دانشجوی*2
 اصفهان  صنعتی  دانشگاه طبیعی، مهندسی منابع دانشکده علمی هیئت عضو و دانشیار 3
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 اثرات پوشش گياهي در تغييرات جزاير حرارتي ايران   ارزيابي

 

 3 عارف صابری ،2، شهرام خلیقی سیگارودی1* مرتضی قیصوری

 

 چکيده  

توسعه باعث بهبود خدمات  شهیهم . دنیابگسترش می  با رشد و توسعه شهرها ، فاقد پوشش  ای  ریبا یاراض

 ی پارامترها   تغییراتکه    ، شودمی  ییالگوها   ی نیگزیجا  یا  حذف و   منجر به  یشود و در مواردنمی  ستمیاکوس

 و در نهایت  یسطوح انعکاس  شیو افزا  یدرختی،  اهیحذف پوشش گ  دنبال دارد. را به  یکیفاو اد  یمیاقل

 یها دوره  نیب  یوستگیپ ی است که  ضرور   منظوربدین.  ای از این تغییرات استنمونههوا    یدما  شیافزا

مطالعه   بنابراین.  گردد  یبررس  نیسطح زم  ی و دما  گیاهی، کاربری اراضیهای  پوشش  رییمدت تغکوتاه

و    2000)ساله    20  یبا فواصل زمان  بازه زمانی دو    یط  رانیکشور ا  ییدما  راتییتغبا هدف بررسی  حاضر  

 رات یی( و تغLST)  ییدما  راتییشد. جهت استخراج تغ  یبررس  یاهیپوشش گ  راتیی( متأثر از تغ2020

نتایج   .دما و پوشش استفاده شد  راتیی تغ  نیانگیبر اساس م  MODIS( از سنجنده  NDVI)  یاهیپوشش گ

های غربی  سال نسبت به سطح پایه افزایش داشته و در دامنه   20نشان داد که پوشش گیاهی در طی  

یافته کاهش  بهاست  پوشش  چه  هر  و  دامنه ،  کوهسمت  پیش میهای شرقی  زاگرس  و  البرز    ، رودهای 

درجه   20تا    10گراد به بازه  درجه سانتی  30چنین دامنه دمایی از باالی  ر شده است. همتپوشش بیش

حاضر و    قیتحق  جیبر اساس نتا  نیبنابرارسیده است و یک تغییر در اقلیم کشور ایران ایجاد شده است.  

بتوانند در جهت   رانیتا مد  دیشیاند  یداتیتمه  یمیاقل  راتییتغ  تیری مد  برایتوان  مشابه می  قاتیتحق

 . ندیریزی نمابرنامه یمیاقل طیو بهبود شرا ستمیبهبود خدمات اکوس

 

 کاربری اراضی.دور،  ازسنجشسازگان، بوم م،یاقل  واژگان کليدي: 
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 آب   انتقال  خطوط  از  رسوب  حذف  با  گيررسوب  سد  دست  پايين  در کشاورزي  آب  مصرف   مديريت

 

 5خلیلی  فاطمه ،4زادهاسماعیل عصمت ،3محمودی ، فرهاد2اسپهبدی ، مهران1*افخمی حمیده

 

 چکيده 

 این  در .  است  لوله  قطر  کاهش   و  رسوب  تجمع  ،آبیاری  لوله  خطوط  دبی  کاهش   در   مهم  عوامل  از  یکی

کارهای رفسنجان و راه  دشت  به  سرچشمه  مس  مجتمع  از  آب  انتقال  لوله  خط  آبدهی   کاهش  علل  پژوهش

 این  در  رسوب  واقعی  نمونه  از  آمده  دستهب  XRF  و  XRD  آنالیز  نتایج.  است  شده   بررسیحل مشکل  

  ژیپس   به  موسوم(  Caso4.2H2o)  دوآبه  گچ   سولفات  رسوبات  این   در  موجود  ترکیب   داد عمده   نشان  ها لوله 

  با  قلیایی   و  اسیدی  هایحالل  از  استفاده  با  رسوب  حل  برای  مختلفی  سناریوهای  ادامه  در.  باشدمی

 نرم  درجه  شدگی،حل  میزان  سنجش  با  سپس  و   ارائه شده  آزمایشگاهی  شرایط  در  متفاوت  هایغلظت

 های روش  کارایی  محلول،  مجاور  در  آن  خردشدگی  میزان  چنینهم  و  رسوب  استقاومت  کاهش  و  شدگی

  و  قلیا  مواد  از  استفاده  داد  نشان  مختلف  سناریوهای  مقایسه  از  حاصل  نتایج .  گردید  بررسی  پیشنهاد شده

  با   کهطوریبه.  دارد  اسیدی  هایمحیط  نسبت به   عملکرد بهتری  رسوب  انتقال  و   حل   در  قلیایی   محیط

  هیدروکسید  و  سدیم کربنات محلول از استفاده بهتر کارایی  و تاثیر وضوح ارزیابی پارامترهای نامبرده، به

  دو   مشابه  تقریباً  کارایی  به  توجه  با   طرفی  از.  رسید  اثبات  به  مواد شیمیایی و اسیدی سایر  به  نسبت  سدیم

 یاماده  این قلیا   مشخص شد تر هیدروکسید سدیم  و هزینه کم  و هیدروکسید سدیم   سدیم   کربنات  ماده 

 .  باشدمی جامد صورتبه رسوب تخلیه در موثر

 

 دهی، هیدروکسید سدیم  آب افزایش آب، انتقال خطوط  کربنات کلسیم، واژگان کليدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hamide.Afkhami@gmail.com  تهران، ای منطقه آب شرکت    نیرو،  وزارت آبخیزداری، مهندسی و علوم  دکترای1
   spahbodi@nicico.com سرچشمه، مس مجتمع توسعه  و تحقیق امور  زیست محیط  و آب تحقیقات  بخش ارشد کارشناس و محقق 2
 farhad_chemist@yahoo.com سرچشمه، مس مجتمع توسعه  و تحقیق امور  زیست محیط  و آب تحقیقات  بخش ارشد کارشناس و محقق 3
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 khalily@nicico.com سرچشمه، مس مجتمع توسعه و تحقیق  امور زیست محیط  و آب  تحقیقات بخش  محقق 5
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 در حوزه آبخيز فيروزکوه   BRTپذيري فرسايش هزاردره با استفاده از مدل تحليل حساسيت
 

 1مجید محمدی

 

 چکيده 

فرسایش و تخریب خاک کیفیت و کمیت خاک را کاهش داده و یک فرآیند طبیعی و انسانی بوده که 

های  ترین فرسایشقرار داده است. فرسایش هزاردره یکی از مهم بسیاری از کشورهای جهان را تحت تاثیر  

آبی با تخریب باالی خاک است. مناطق تحت فرسایش هزاردره، مناطقی بدون پوشش گیاهی، پرشیب با  

تهیه نقشه حساسیت فرسایش   ،فرسایش شدید و تراکم زیاد شیار و آبراهه است. هدف اصلی این تحقیق

ای و  است. ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره  BRTروزکوه با استفاده از مدل  هزاردره در حوزه آبخیز فی

های عوامل موثر برای تهیه نقشه حساسیت ها تهیه شد. این نقشه و نقشهبازدید میدانی نقشه هزاردره

ده  و سح زیر این منحنی برای اعتبار سنجی نقشه تهیه شده، استفا  ROCمورد استفاده قرار گرفت. منحنی  

دقت قابل قبولی برای تهیه نقشه حساسیت  7/0گردید. نتایج نشان داد مدل مذکور با سطح زیر منحنی 

های اتخاذ شده برای تواند تصمیمفرسایش هزاردره در حوزه آبخیز فیروزکوه دارد. نقشه تهیه شده می

  محدود کردن و کنترل فرسایش هزاردره در منطقه مورد مطالعه را بهبود بخشد.

 

 ، حوزه آبخیز فیروزکوهBRTفرسایش هزاردره، مدل   واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 majid.mohammady@semnan.ac.irزیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران  استادیار گروه محیط1
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 دست سد  شير بر روي زون شور رودخانه زهره در پايينتاثير آبگيري مخزن سد چم
 

 1محمدزاده هابیلی  جهانشیر

 

 چکيده  

وجود دارد که ساالنه شیر یک زون شور در بستر رودخانه زهره  دست محل سد چمکیلومتری پایین 2در  

های محدوده  کند. نتایج آنالیز هیدروشیمیایی آبتن نمک را وارد رودخانه زهره می  290000در حدود  

ایستگاه روی رودخانه زهره در فصل خشک نشان داد که بر خالف تصورات   8چشمه و    15زون شور شامل  

حالل هالیت یا سنگ نمک منشا شوری موجود، شورابه میادین نفتی منشا شوری این زون نبوده بلکه ان

شناسی محدوده موردمطالعه نیز نشان داد که باشد. ترکیب نتایج ردیابی هیدروشیمیایی با زمینآن می

های آهکی بخش تحتانی سازند  منشا تغذیه آب زون شور آب عمیق نبوده بلکه فرار آب از طریق الیه

باشد که در طول مسیر زیرزمینی حرکت خود با  ر میمیشان در بستر رودخانه زهره در باالدست زون شو

بهالیه و سپس  گرفته  قرار  مستقیم  تماس  در  گچساران  سازند  نمک  بستر های  از  شور  صورت چشمه 

شود. با توجه به قرارگیری محل تغذیه زون شور در داخل دست سد خارج میرودخانه زهره در پایین

برابر گرادیان هیدرولیکی بین محل   5/2تاتیک باعث افزایش  مخزن سد، آبگیری مخزن در تراز حداکثر اس

متری   200کننده آب زون شور از حدود  چنین طول ناحیه تغذیهشود. همتغذیه و محل زون شور می

یابد. بنابراین در صورت کیلومتر در داخل مخزن سد افزایش می   6فعلی در بستر رودخانه زهره به حدود  

تواند باعث افزایش  عامل گرادیان هیدرولیکی و طول ناحیه تغذیه زون شور میآبگیری مخزن، افزایش دو  

چندین برابری آب و نمک خروجی از زون شور و در نتیجه افزایش شدید شوری آب رودخانه زهره در  

 شیر شود.   دست سد چمپایین

 

 شیر، زون شور، رودخانه زهره، آبگیری مخزن، منشا تغذیهسد چم واژگان کليدي:
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 عصبي مصنوعي و بعد فراکتالي  اي دبي سيالبي با استفاده از شبکهسازي منطقه مدل

 

   3، لیال نظری2، سلمان عارفخانه کالته1مهدی تیموری 

 

 چکيده  

از سیل،دلیل خسارتبه  ناشی  فراوان  صورت به را پدیده این تغییرات  که اندنموده سعی محققین های 

هیدرومتری در  ایستگاه در تحقیق حاضر از دبی ماهانه چند   .مختلف، تحلیل نمایندهای عددی و با مدل

ی جریان و  پارامترهای مورفومتری، اقلیمی، شبکهو محاسبات مربوط به  استفاده    خراسان رضویاستان  

ه  استفاد  ایروش شمارش جعبهاز  پارامترهای فراکتالی مورد بررسی  ی  محاسبه  برای.  انجام شد  فراکتالی

مورد   پارامتر مورد بررسی در منطقه  66تجزیه عاملی از میان    نهایت با استفاده از تکنیک آماری  در   شد.

سازی دبی سیالبی از منظور شبیهبه.  تعیین گردیدحوزه آبخیز    بر دبی سیالبی  پارامتر مؤثر  22مطالعه،  

ها  نواع مختلف توابع و الگوریتمای شعاعی با اهای عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه و تابع پایهشبکه

عنوان متغیرهای ورودی شبکه و دبی سیالبی  پارامتر مؤثر بررسی شده به  22استفاده شد. بدین منظور  

بازگشت   به  25با دوره  نتایج نشان داد مدل شبکه عنوان متغیر خروجی شبکه بهسال  کار گرفته شد. 

پرسپترون چندالیه با تابع محرک   الگوریتم لورنبرگعصبی  مارکاردت و ضریب -تانژانت هایپربولیک و 

از کارایی باالتری برخوردار است. در نهایت با استفاده از مدل منتخب، میزان دبی در    99/0همبستگی  

ی آماری عکس مجذور فاصله، نقشهسازی شد و با روش زمینهای مختلف خراسان رضوی شبیهایستگاه

مورد مطالعه ارائه گردید. بر این اساس مناطق مختلف استان از  بی در منطقهبندی مکانی دبی سیالپهنه

 مشخص شدند.   ریزی و مدیریت اصولیخیزی جهت برنامهنظر سیل

 

 بندی مکانی، هندسه فراکتالی، شبکه عصبی مصنوعی، خراسان رضوی. پهنهواژگان کليدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 m_teimouri@um.ac.irن، دانشگاه بجنورد،  استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی شیروا 1
 دانشجوی دکتری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی  2
 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه کاشان  3
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 هاي آبخيز استان اردبيل  حوزهدر  (  FRI)  سيالبريسک    شاخص  بنديو پهنه  ارزيابي

 

 5، شهناز میرزایی4عوری، اباذر اسمعلی3، زینب حزباوی2* زاده، رئوف مصطفی1الهام عزیزی

 

 چکيده 

آبخیز های  حوزههای کارآمد در زمینه مدیریت و کاهش اثرات سیالب در  ارزیابی ریسک سیل یکی از روش

سه ( و مبتنی بر  FRIاضر به ارزیابی شاخص ریسک سیل )ح. بر همین اساس، در پژوهش  آیدبه شمار می

اردبیل پرداخته شده است.    های آبخیز استانپذیری در حوزهو آسیبعامل خطر، در معرض قرار گرفتن  

اسبه معیارهای موردنظر از حداد سیل استفاده شد. برای ممعیار مؤثر بر ریسک رخ  19از    در این راستا،

هیدرولوژی،    های داده و  دسترس  نقشههواشناسی  قابل  سالنامهArcGISهای  آماری،  مطالعات    های  و 

ترین میزان کمحوزه آبخیز استان،    26از بین  پژوهش نشان داد که    ی هاپیشین بهره گرفته شد. یافته

چنین،  همترین مقدار آن در حوزه آبخیز مشیران است.  های آبخیز ایریل و نمین و بیشحوزه در    ریسک

یی با ریسک بسیار زیاد  هادر کالس  های آبخیز موردمطالعهحوزه درصد از مساحت    81/33و    52/32حدود  

 و زیاد قرار دارد.

 

 ریسک سیل، در معرض قرار گرفتنخطر سیل،  پذیری، آسیب واژگان کليدي:
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 eazizi520@gmail.comایران،
طبیعی،دانشیار  2* منابع  کشاورزیددانشک  گروه  طبیعی  ه  منابع  پژوهشک  و  عضو  مدو  اردبیلی  یریتده  محقق  دانشگاه  ایران،  آب،  اردبیل،   ،

raoofmostafazadeh@uma.ac.ir 
طبیعی،استادیار  3 منابع  طبیعی  کشاورزی ه  ددانشک  گروه  منابع  پژوهشک  و  عضو  مدو  اردبیلی  یریت د ه  محقق  دانشگاه  ایران،  آب،  اردبیل،   ،

z.hazbavi@uma.ac.ir  
طبیعی،دانشیار  4 منابع  کشاورزی ددانشک  گروه  طبیعی  ه  منابع  پژوهشک  و  عضو  مدو  اردبیلی  یریت د ه  محقق  دانشگاه  ایران،  آب،  اردبیل،   ،

esmaliouri@uma.ac.ir 
ایران 5 گرگان،  گرگان،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  آبخیزداری،  و  مرتع  دانشکده  آبخیزداری،  مهندسی  و  علوم  دکتری  ،  دانشجو، 

mirzaeishahnaz@gmail.com 

mailto:esmaliouri@uma.ac.ir
mailto:mirzaeishahnaz@gmail.com


 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 

 )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز1400اسفندماه  18و  17
Watershed (National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16

Management & Sustainable Development) 

27 
 

 محيطي سد فرخي به روش ماتريس لئوپولد و ماتريس ارزيابي اثرات سريعبررسي اثرات زيست
 

 *2  ، مهدی مالزاده 1زهرا یوسفی 

 

 چکيده 

احداث  ترین سازهمهم  ءسدها جز اهداف مختلفی  با  شوند.  میهای هیدرولیکی هر کشوری هستند که 

ترین دالیل احداث سدها هستند. با توجه تامین آب، آبیاری، تولید برق،کنترل سیالب و تفریح، از عمده

نتیجه خشک  اقلیم و در  بهبه تغییر  و رشد جمعیت و  برای آب،  سالی  افزایش تقاضای جهانی  تبع آن 

برداری و پایان عمر ، بهرهکه در مراحل مختلف ساختاست. حال آنهای سدسازی افزایش یافته  پروژه

محیطی  گذارند. در این مقاله به ارزیابی اثرات زیست محیطی مختلفی برجای میمفید، سدها اثرات زیست 

در استان خراسان جنوبی، با ماتریس لئوپولد و    قاین  ستانکیلومتری شهر  41در  شده    سد فرخی واقع

فرهنگی    ، شیمیایی  - بر منابع فیزیکیاست. اثرات مثبت و منفی  ماتریس ارزیابی اثرات سریع پرداخته شده  

گذاری گردیده  قرارگرفته و در نهایت این آثار، ارزش مورد مطالعه،  اجتماعی منطقه  - وضعیت اقتصادی  و  

 است.

 

 محیطی، ماتریس لئوپولد، ماتریس ارزیابی سریع.رات زیستاثواژگان کليدي:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Yousefi.usf@gmail.com، رانیا  رجند،یب   رجند،یمنابع آب، دانشگاه ب  ت یر یو مد ی ارشد مهندس ی کارشناس  یدانشجو 1
 mollazadeh.mahdi@birjand.ac.ir، رانیا  رجند،یب  رجند،یعمران، دانشگاه ب یگروه مهندس اریاستاد 2
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 NDWIهاي استان فارس با استفاده از سامانه گوگل ارث انجين و شاخص  پايش ساالنه سطح آب تاالب

 

 * 1، حمیدرضا پورقاسمی3، مژگان بردبار 2، سرور رحمانیان1عطیه امین دین

 

 چکيده 

که با گسترش تقاضای انسان برای منابع  زمین هستند    کره ای طبیعی  هتمترین اکوسیسمهم  ها ازالبتا

با چالش مواجه شدهآبی،  بههایی  اجزاطوریاند؛  در  تغییر  توقف،    چرخه  ءکه  مانند  تاالب  هیدرولوژیکی 

بی داشته های تاال تواند اثرات منفی قابل توجهی بر حیات اکوسیستمها میحذف یا تغییر در رژیم آبی آن

است. در این    تاالب در استان فارس انجام شده  5باشد. پژوهش حاضر با هدف پایش تغییرات پهنه آبی  

 1990های  های آبی تاالب ارژن، پریشان، طشک، بختگان و مهارلو طی سالپژوهش با هدف پایش پهنه

جین استفاده شد. نتایج در فضای ابری گوگل ارث ان  (NDWI)شده آب  نرمال   ی از شاخص تفاضل  2020تا  

سال روند    31تاالب مطالعه شده در طی    5تاالب نشان داد که مساحت سطح هر    5حاصل از بررسی در  

ها  تری نسبت به سایر تاالبالمللی بختگان، از پهنه آبی بیشکاهشی داشته است. عالوه بر آن تاالب بین

 برخوردار است. 

 

 های ایرانآب، سامانه گوگل ارث انجین، سری زمانی، تاالبشده نرمال ی شاخص تفاضل واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 hr.pourghasemi@shirazu.ac.ir مهندسی  منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران. بخش 1*
 ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران علوم، دانشکده بیولوژیگروه  2
،  تهران  تحقیقاتو  واحد علوم    زیست، دانشگاه آزاد اسالمی، یایی، دانشکده منابع طبیعی و محیطگروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغراف3

 ایران 
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 آوري هيدرولوژيکي و اقليمي رودخانه تحت تأثير احداث سد سبالن اي وضعيت تاب تحليل مقايسه 

 

 5پور، بیتا معزی4عوری، اباذر اسمعلی3زاده، رئوف مصطفی2، زینب حزباوی1جهانی ویدا امان

 

 چکيده 

های انسانی دچار دلیل تغییرات اقلیمی و تعرض اکنون به های پیچیده هم عنوان سامانه های آبخیز به حوزه 

های متعددی هستند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر احداث سد سبالن بر وضعیت آشفتگی 

قره تاب  رودخانه  اقلیمی  و  هیدرولوژیکی  می آوری  بدین سو  شاخ باشد.  تاب منظور،  هیدرولوژیکی ص  آوری 

ها مورد آوری اقلیمی مبتنی بر بارندگی محاسبه شد و روند تغییرات مکانی و زمانی آن مبتنی بر دبی و تاب 

های هیدرومتری مورد برای ایستگاه   1/ 28تا    0/ 21آوری پایین بین  بررسی قرار گرفت. میانگین شاخص تاب 

به  این، تاب مطالعه  بر  آمد. عالوه  ایستگاه دوست پایین   آوریدست  پایین تر  در  به  بیگلو واقع  نسبت  دست 

ارباب  روندایستگاه  باالدست سد سبالن مشاهده شد.    برای  آماری  دوره  طول   در  کاهشی  کندی واقع در 

  آوری تاب   شاخص  کاهشی  روند   ایستگاه  دو  هر   در  هیدرولوژیکی   آوری تاب   شاخص   و   بارندگی  دبی،   متغیرهای 

آوری  توان گفت که تاب را نشان داد. در این راستا می (  سبالن   سد  دست پایین )   بیگلو دوست   ایستگاه  در   اقلیمی 

ای را تغییر داده است. های جریان رودخانه ویژگی   سبالن   در اثر احداث سد  سو قره   رودخانه   هیدرولوژیکی 

 جریان مورد استفاده قرار گیرد. تواند در ارزیابی و مقایسه اثرات اقلیمی و انسانی بر تغییر رژیم  نتایج می 

 

 آوری هیدرولوژیکی، تغییرات زمانی، سد سبالن، مدیریت منابع تاب واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 
   amanjahani.vida@gmail.com، اردبیل، ایران  ارشد آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی  دانشجوی کارشناسی1
عضو 2 طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  طبیعی،  منابع  گروه  اردبیلی،    مدیریت  پژوهشکده  استادیار  محقق  دانشگاه  ایران آب،    اردبیل، 

z.hazbavi@uma.ac.ir 
دانشکده  3 طبیعی،  منابع  گروه  عضودانشیار  طبیعی،  منابع  و  ایران    مدیریت  پژوهشکده  کشاورزی  اردبیل،  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  آب، 

raoofmostafazadeh@uma.ac.ir 
عضو4 طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  دانشکده  طبیعی،  منابع  گروه  ایران    مدیریت  پژوهشکده  دانشیار  اردبیل،  اردبیلی،  محقق  دانشگاه  آب، 

abazar_esmali@ yahoo.com 
 b.moezzipour@uma.ac.irستادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ا5
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 ارزيابي اثرات توسعه شهري بر ميزان رواناب شهري )مطالعه موردي: حوزه آبخيز شهري بيرجند( 

 

 3قلعه، فاطمه بهشتی سه2، علی شهیدی1سید محمد تاجبخش فخرآبادی
 

 چکيده 

می باعث  گیاهی  پوشش  کاهش  و  نفوذناپذیر  سطوح  حوزهافزایش  در  تا  با  شود  شهری  آبخیز  های 

ها سرازیر گردد. وجود  ها و آبراههسمت جویترین بارشی، رواناب با شدت و در مدت کوتاهی بهکوچک 

های زیاد در طراحی آن تهای با دوره برگشبینی روانابآوری رواناب قدیمی که پیشهای جمعنهساما

و    مدت نگریسته شدههای توسعه شهر به صورت کوتاهاست و ازسویی در طراحی آن به طرح  دیده نشده 

گرفتگی  و آب  ،باعث می شود تأسیسات زهکشی حوزه توانایی کامل برای خروج رواناب از حوزه را نداشته

   ، SWMMافزار  شبکه زهکشی شمال شهر بیرجند در نرمسازی  شبیه.  ها دور از انتظار نباشدمعابر و خیابان

های مختلف نشان داد که شبکه فاضالب شهر بیرجند کارایی مناسب برای عبور سیالب با دوره بازگشت

قسمت در  و  نداشته  میرا  آبگرفتگی  دچار  مختلفی  سوی های  از  مشکل  رفع  عدم  صورت  در  و  شود 

دوارگان چندان  نه  آینده  در  مربوطه،  سیلهای  شاهد  خسارات ر  ایجاد  نتیجه  در  و  وسیع  گرفتگی 

که بعضی از مناطق توان عبور رواناب با دوره برگشت   نشان دادچنین نتایج  . همخواهد شدناپذیری  جبران 

   سال به باال را ندارد؛ لذا ابعاد کانال باید مورد بازنگری قرار گیرد. 2

 

العمل ، دبی  SWMMتوسعه شهری،    واژگان کليدي: آبخیز شهری، عکس  اوج، حجم سیالب، حوزه 

 هیدرولوژیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند  1
  دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند 2
 f.beheshti8@gmail.com رشته حفاظت آب و خاک دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند دانشجوی کارشناسی ارشد  3
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 تيقابلالگوي کاربري مبتني بر  عمال کاربست  از اِ يحد  يخاک در رگبارها  شيفرسا  زاني م   ي ريرپذييتغ

 ي گالزچا  زيحوزه آبخ  دارتياولو  ي زهايرآبخيز  در ياراض
 

 4زادهرئوف مصطفی ،  *3سیّدحمیدرضا صادقی ، 2کُرد ، آزاده کاتبی1سیالبی مصطفی ذبیحی

 

  چکيده

منظور  دار بهدادهای حدی و در زیرآبخیزهای اولویتارزیابی اثر اقدامات مدیریتی در کاهش اثرات نامطلوب رخ

برنامه اجتناب ارائه  امری  متناسب  مدیریتی  و  های  عملکرد  ارتقای  به  منجر  حال  عین  در  و  است  ناپذیر 

که این موضوع در حال حاضر در هیچ یک از مطالعات آبخیزداری مورد  شود. حال آنجوی در هزینه میصرفه 

رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات اقدامات مدیریتی مبتنی بر قابلیت اراضی گیرد. از همین توجه قرار نمی

های  وقوع پیوسته در سالو کمینه به   دادهای حدی بیشینهدار بر کاهش فرسایش رخدر زیرآبخیزهای اولویت 

زیرآبخیزهای   در  اراضی  قابلیت  اِعمال  از  پس  اساس  همین  بر  شد.  انجام  گالزچای  آبخیز  حوزه  در  اخیر 

دار تغییرپذیری فرسایش خاک در رگبارهای حدی نسبت به شرایط فعلی با استفاده از رابطه جهانی  اولویت 

اصالح خاک  نتاهدررفت  شد.  ارزیابی  از شده  درصد  شش  در  مدیریتی  اقدامات  انجام  با  داد  نشان  یج 

اولویت مطالعاتی  رخزیرآبخیزهای  فرسایش  میزان  حدود  دار،  در  حدی  کاهش    14تا    12دادهای  درصد 

اولویتاست. همداشته  زیرآبخیزهای  از  یک  هر  در خروجی  رگبار  فرسایش  میزان  اِعمال  چنین  از  پس  دار 

نتایج پژوهش  است.    درصد تغییر نسبت به شرایط فعلی را نشان داده  29تا    اقدامات مدیریتی در حدود یک

 های آبخیز کشور ارائه دهد. تواند رویکردی مناسب و مؤثر برای مدیران اجرایی در حوزهحاضر می

 

 ، مدیریت مؤثر آبخیزرگبار اسی مق ،یاراض تیقابل ،یشناختتوان بوم ی،کاربر رییتغ واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 mostafa.zabihi@modares.ac.irدانشجو، دکتری،گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران  1
   azadeh.katebikord@modares.ac.irدانشجو، دکتری،گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران  2
 sadeghi@modares.ac.irگروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران ،استاد 3*
 raoofmostafazadeh@uma.ac.ir  اری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراندانشیار، گروه مرتع و آبخیزد 4
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 سالي بررسي کاربرد الگوريتم فراابتکاري بهينه سازي کلوني مورچگان در پيش بيني خشک

 منطقه سيستان 

 

 2پیام ابراهیمی، 1جمیله سلیمی 

 

 چکيده  

صورت ناکافی بودن بارش در یک هبارترین تهدیدات اقلیمی در جهان است و بسالی یکی از فاجعهخشک

کمبود آب و اثرات منفی بر انسان ها، گیاهان و حیوانات می شود، تعریف دوره زمانی طوالنی که منجر به  

اینمی از  پیشگردد.  و  ارزیابی  پایش،  خشکرو،  مهمبینی  از  یکی  بر سالی  تاثیرگذار  عوامل  ترین 

های  های آبخیز است. در تحقیقات مختلف شاخصریزی، مدیریت و تخصیص منابع آب در حوزهبرنامه

کمی برای  خشکمتعددی  شرایط  شده  سازی  پیشنهاد  شاخصاستسالی  میان  از  خشک.  سالی  های 

سالی است. به این دلیل که ترین ابزار تحلیل خشکمرسوم  (SPI)استانداردشده   بارشموجود، شاخص  

کند و مستقل از خصوصیات توپوگرافی و جغرافیایی است. در تحقیق های بارندگی استفاده میتنها از داده

ایران برای بررسی این شاخص حاضر کل   آمار موجود بارندگی دو ایستگاه هواشناسی در جنوب شرق 

سازی کلونی مورچگان برای بهبود دقت مدل انفیس  چنین از الگوریتم بهینهمورد استفاده قرار گرفت. هم

زمینه های بهینه سازی قدرتمند در  فازی( استفاده شد که از الگوریتم-تطبیقی عصبیاستنتاج  )سیستم  

است   سازی  بهینه  پیش   کهمسائل  در  انفیس  با  ترکیب  در  الگوریتم  این  از  حاضر  پژوهش  بینی  در 

بیانخشک  نتایج  است.  شده  استفاده  پیشسالی  دقت  افزایش  خشکگر  از بینی  استفاده  با  سالی 

 .های فراابتکاری استالگوریتم 

 

 سازی، کلونی مورچگان، مدل انفیس  سالی، بهینهشاخص خشک واژگان کليدي:

 

 
 j.salimi@ut.ac.irدکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، ایران، کارشناس،  1
 p.ebrahini@areeo.ac.ir، دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، ایران، استادیار 2
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 راني آبخيزداري، راهبردي براي همسو شدن با توسعه پايدار جهانيحکم

 

 *2، شهال چوبچیان1ابراهیم فرمانده 

 

 ده يچک

چرا که    ،برخوردار است  یاژهیو  گاه یاز جا  یزداریمنابع آب و آبخ  تیریمد  دار، یدر مباحث توسعه پا  امروزه

و    ی کشاورز  دیتول  یآب برا  ماندهیوجود و استفاده درست از منابع باق  ا،یکمبود منابع آب در دن  لیدلبه

توسعه   ی انسان، اصل اساس  ی قاو ب  دآی یشمار ماجتماعات انسانی به  یعامل بقا   ن یترمهم  ، یشرب انسان

حفظ و استفاده    نهیدر زم  یتکنولوژ  شرفتیاست. پ   ی جهان  داریتر، توسعه پاو در سطح بزرگ  یمل  داری پا

را   بومست یو حفظ ز  داریاز موانع موجود در سر راه توسعه پا  یاریتوانسته است بس  یدرست از منابع آب

از آب     د یاستفاده و بازتول  یداریپا  یبلکه مشکل اصل  ست،ینبردارد. اما مشکل در نوع و شکل استفاده 

 تی ریعنوان حلقه مفقودشده نظام مدبه  یزداریآبخ ی رانمنابع آب است. حکم تیریمنابع آب در نحوه مد 

تالش   یزداریآبخ  یران. در حکمکندیاستفاده از آب توجه م   یشناختو جامعه  یبه بخش انسان  ؛یزداریآبخ

و کنشگران   نیقوان  ت،یحاکم  ،نفعانی نگاه شود و ذ  یکیمسائل تکن  یآب در ورا  بعبه استفاده از منا  شودیم

  تواندیو م  دیبا   ی گاهیچه و در چه جا  یبرا  ،یاست که چه کس  نیا  یشوند. سئوال اساس  دهیمتنوع آن د

و    یهم مانند جوامع شهر  یگرید  ریدرگ   یهاگروه  ،یزداریآبخ  یراناستفاده نماید. در حکم  یاز منابع آب

  ی راننظام حکم  ی ابعاد اجتماع   یحاضر به بررس  تحقیق.  شوندیگرفته م  ده نادی   اغلب   که  هستند   ها رسانه  ای

پ   یزداریآبخ در  نقش هرکدام  پا  بردشیو  توسعه  به روش پردازدیم  یجهان   داریاهداف  تحقیق حاضر   .

  .تشده اس سیاستی و کاربردی ارائه یهاشنهادیمروری انجام گرفته است و در انتها پ 

 

 جوامع محلی.  ،ذینفعان ی هاگروه ی،گذاراست یکنشگران س ی،زداریآبخ یحکمران :واژگان کليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Efarmande@yahoo.comج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجوی دکتری، گروه تروی 1
 shchoobchian@modares.ac.ir رانیمدرس، تهران، ا  تیدانشگاه ترب  ، یو آموزش کشاورز جی گروه ترو  ،اریدانش2
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تصاوير مبتني بر   لغزشخندق، تونلي و زمينهاي رأستجزيه و تحليل زماني و مکاني گسترش فرسايش

 و مطالعات صحرايي   پهپاد فتوگرامتري 

 

 2حسینعلی زاده، محسن *1، حمیدرضا پورقاسمی1نرگس کریمی نژاد

 

 چکيده 

رأسفرسایش تودههای  حرکات  و  تونلی  بررسی  یچیدگیپ ای  خندق،  برای  راه  بهترین  که  دارند  هایی 

یی با قدرت تفکیک باال از هادادههای نوین مطالعاتی و  ها، استفاده از روشگسترش مکانی و زمانی آن

پژوهش این  از  هدف  است.  پهپاد  هوایی  تصاویر  گسترش   ، طریق  مکانی  و  زمانی  تحلیل  و  تجزیه 

تونلی و زمینهای رأسفرسایش و مطالعات  خندق،  بر دورکاوی  این باشد.  میدانی میلغزش مبتنی  در 

علیا(مطالعات   یمحدودهتحقیق،   لسی واقع در شرق      یاراض  درو    رودگرگان  یهاسرشاخه   از  ، ی )قپان 

پس از پیمایش میدانی و تهیه تصویر پهپاد در  . ب شدانتخا هکتار 500  یبیتقر وسعت بهاستان گلستان 

ای ثبت خندق، تونلی و حرکات تودههای رأس، موقعیت مکانی تمام فرسایش1400و    1399های  سال

از روی تصاویر   1400و    1399های  ها در سال منظور مقایسه بهتر این سه رخساره، مساحت آنشد. به

( و نقشه فرسایش رسوب DoDشده )گرفت. اختالف دو مدل رقومی ارتفاع تهیهاورتوفتو مورد بررسی قرار  

(Cut fillدر سال )  آمد. همبه  1400و    1399های بهدست  ویژگیچنین  تعیین  و  منظور  فیزیکی  های 

نمونه برداشت شد.    60های بدون فرسایش، تعداد  ها و مکانشیمیایی خاک از هر کدام از این رخساره

معنی  ANOVAآزمون   بررسی  ویژگیبرای  تونلیداری  بین  در  خاک  شیمیایی  و  فیزیکی  ها،  های 

ها نشان های بدون فرسایش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بررسیلغزش و موقعیتها، زمینخندق رأس 

،  (176لغزش )ترتیب به زمینها در منطقه مطالعاتی، بهترین تعداد افزایش در تعداد رخسارهداد که بیش

( پایپینگ  )129سپس  هدکت  آن  از  بعد  و  از 108(  یک  هر  مساحت  مقایسه  نتایج  دارد.  اختصاص   )

ترتیب مربوط ترین افزایش مساحت بهنشان داد بیش  1400و    1399های  های فرسایشی در سالرخساره 

داد   نیز نشان  ANOVAطرفه  ها می باشد. نتایج آزمون یکخندق لغزش و سپس رأسها، زمینبه تونلی

و گچ در سه رخساره مورد   ESP( بین پایداری خاکدانه، کربن آلی،  Sig < 0.05داری )که تفاوت معنی

   بررسی و مکان های بدون فرسایش وجود دارد.

 

 لغزش، پهپاد، تحلیل زمانی و مکانی. خندق، تونلی، زمینهای رأسفرسایش  واژگان کليدي:

 

 

 

 

 
 hr.pourghasemi@shirazu.ac.irبخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، * 1
 دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  2

mailto:hr.pourghasemi@shirazu.ac.ir
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 )روکش نفوذپذير(  BMPکنترل سيالب شهري و حفظ رواناب سطحي با استفاده از تکنيک مدرن  
 

 3، رویت قنواتی2، سید حمید مصباح 1مریم زارع

 

 چکيده  

  و  شهری  سطحی  هایرواناب  کمیت  و  کیفیت  با  مرتبط  مسائل  شهری،  اراضی  گرفتگیآب  مشکالت  بروز 

 دهه  اواسط  از  را  سطحی  هایآب  روزرسانی به  و  بازنگری  ضرورت  گذشته،  های سال  در  شهرها  سریع  توسعه

وجود  دلیلبه که است ایغیرسازه سبک بتن از خاصی متخلخل نوع یا اسفنجی بتن  .کرد نمایان گذشته

 نموده عمل  زهکش عنوان به تواندمی   2min/m   4/5*110درصد، نفوذپذیری    23تخلخل   و خالی فضای

 بستری به  را بتن این  mpa  2/5روزه    7چنین مقاومت فشاری  دهد. هم عبور خود از را باران آب و رواناب و

 ایران در که متداول هایپوشش سایر با پوشش این با مقایسه است. کرده تبدیل معابر پوشش برای مناسب

کارایی برتری به توانمی گیردمی قرار استفاده مورد پوشش می پی روش این و  این  بهبرد.  عنوان  تواند 

حاشیه سواحل مورد  و  ها،  ها، بام سبز، پارکهایی با ترافیک کم، معابر، پارکینگسنگفرش برای خیابان

 جهت و باشداهمیت می حائز جذب قدرت و نفوذپذیری قابلیت نظر از نفوذپذیر بتن  استفاده قرار گیرد.

 سیستم این .باشد توجه خاص می مورد سنگین فلزات خصوص به ،آن به شده  جذب هایآلودگی کاهش

چنین استفاده از فیلتر هم .باشدمی صرفهبه مقرون  بسیار  تصفیه  هایروش دیگر  به نسبت  اقتصادی نظر  از

گیرد.  در بتن نفوذپذیر، باعث جلوگیری از هدررفت و جمع آوری آب جهت مصرف دوباره آب صورت می

 .گرددمی اختالط ارزیابی بهترین طرح 1اختالط شماره  طرح نتایج، براساس

 

 روکش نفوذپذیر، مدیریت سیالب شهری، رواناب، فیلتر.  واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 
   maryamzare63@gmail.comدکتری تخصصی آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران،  1
آبخ  حفاظت  قاتیبخش تحق  اری ادتاس2 و    ج ی آموزش و ترو  قاتیسازمان تحق  یعطبیو منابع    یو آموزش کشاورز  قاتیمرکز تحق  ،یزداریخاک 

 mesbah631@yahoo.com ،رانیا  راز، یش  ،یکشاورز
 royat_ghanavati@yahoo.com، تخصصی آبخیزداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران دکتری دانشجوی  3
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 شيراز   قرآن  دروازه  ز يدر حوضه آبر  1398  نيفرورد  5روز  آساي  هاي رگبار سيلويژگي

 

 4صدیقه مهرآور، 3، سید محمد جعفر ناظم السادات2، حبیب اله قائد امینی*1فروغ گل کار 

 

 چکيده  

ن مورد بررسی قرار گرفته است. آحوضه آبریز دروازه قر  1398فرورین    5داد سیل  های رخدر این پژوهش ویژگی

و   قهیدق 15 قه،یدق کی ی در دامنه رگبارهاسنجی پیرامون حوضه مطالعاتی بر اساس سه ایستگاه بارانها پردازش

های  یک ساعته برای بارش  شدت رگباربر این پایه، بیشینه  انجام شد.    1381و برای دوره پس از سال    قهیدق  30

بود. همه این  (mm / hr)میلی متر بر ساعت  20و  74 ، 156ترتیب برابر به 5/1/1398دقیقه در روز  30و  15، 1

بازه  ها  بیشینه شدت  آماری است.که بیش  استاین روز رخ داده    12:00تا    11:30در  اندازه در دوره  اگر    ترین 

تر نیز  هایی با شدت بیشگاه بارشای، بارش در بازه روزانه سنجیده شود، آندقیقه   30تا    1جای رگبارهای بازه  هب

های سنگین روزانه سیلی به بزرگی  شود. چون این بارشهای دو سه دهه گذشته شیراز دیده میچه دادهخدر تاری

زایی بارش این روز در ذهن  هایی درباره علت سیلاند، پرسشدیده شد به راه نینداخته  5/1/1398چه در روز  آن

ها در باالترین اندازه  های بارش در این روز با دو روز دیگر که بارش روزانه آنبسیاری نقش بست. از این رو، ویژگی

 ها روشن شود.  های آنبود، سنجش گردید تا ناهمسانی 

 

 ایستگاه زمینی، دوره بازگشت، سیالب آنی  کليدي:واژگان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  های علوم جوی و اقیانوسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، دکتری هواشناسی کشاورزی، بخش مهندسی آب و مرکز پژوهش  استادیار 1

foroogh.golkar@gmail.com   
 آبیاری و زهکشی، بخش مهندسی آب و مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ، کارشناس ارشد2
  قلیم شناسی دریا، بخش مهندسی آب و مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، دکتری ااستاد3
 هواشناسی کشاورزی، بخش مهندسی آب و مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز،  کارشناس ارشد4
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 آوري حوزه آبخيز شازندتاب  مؤثر بر  عوامل  بندياولويت

 

 3 پورمحمود جمعه  ، * 2حمیدرضا صادقی، سیّد1پریسا فرضی 

 

 چکيده 
زیربنای پایداری فرآیند  گذاری و تدوین راهبردهایی است که  برداری پایدار منابع، نیازمند سیاست مدیریت و بهره 

های اساسی در بخش منابع طبیعی خصوصاً ازلحاظ مدیریت و  حکمرانی سرزمین باشند. از طرفی وجود چالش

باالی   سطوح  تدوین  ضرورت  منابع،  این  پایداری  عین  در  گروداران  نیازهای  به  توجه  و  آن  از  بهینه  استفاده 

عنوان مقیاس مکانی مناسب  رو، لحاظ آبخیز بهکند. ازاین شناسی جدید را ایجاب میگیری در قالب روشتصمیم

های  آوری و تحلیل مؤلفه های مزبور است. در این راستا کاربرد رویکرد تاب های رسیدگی به چالشحلیکی از راه 

رهای  کاتواند یکی از راههای آبخیز میبرد آن به سمت مدیریت جامع حوزهمؤثر در آن در مقیاس حوزه آبخیز و پیش

  با  آبخیز   حوزه  آوریتاب  مفهومی  سازیمدل   هدف  با  حاضر،  پژوهش  رواین  . از مؤثر برای نیل به این هدف باشد

  1378  ،1377  تا  1365  زمانی  مقاطع  برای   زیرساختی  و اقتصادی اجتماعی،  شناختی،بوم   کلیدی  ابعاد  از  استفاده

  از   بدین منظور پس.  است  شده  ریزیبرنامه  مرکزی  استان  در  شازند  آبخیز  حوزه  ، در1395  تا  1388  و  1387  تا

  هایمؤلفه  درزمینه   معتبر  علمی   تجارب  و   منابع  مطالعه  و  ادبیات  بررسی  طریق  از  و  آوریتاب  چارچوب  سازیمفهوم 

  معیار  34  و  بُعد  چهار  موردمطالعه،  منطقه  از  نسبی  شناختی  با  چنینهم  و  جوامع  آوریتاب   مختلف  ابعاد  در  مؤثر

موردبررسی در    منظوربه   سپس.  شد  شناسایی  شازند  آبخیز  آوریتاب   در  مؤثر معیارهای  مداخله  درصد  بررسی 

  هر   در  مطالعاتی  معیارهای  از  یک  هر  دهیوزن   به  اقدام  های زمانی مطالعاتیآوری آبخیز شازند در طول دوره تاب

  بُعد   ترینمهم   شناسایی  منظورشد. در ادامه به   های اصلیمؤلفه تحلیل    روش از  استفاده  با  و  جداگانه  صورتبه  بُعد

  بُعد   چهار  بین  چندگانه  خطی  رگرسیون  رابطه  ایجاد  به  اقدام  شازند،  آبخیز  حوزه   آوریتاب  سنجش  در  تأثیرگذار

  وابسته  متغیر  عنوانبه   آوریتاب  شاخص  و  مستقل  متغیرهای  عنوانبه  زیرساختی  و  اقتصادی  اجتماعی،  شناختی،بوم 

شازند    آبخیز  آوریتاب   بر  تأثیرگذار  بُعد  ترینکم  تا  ترینبیش   موردمطالعه  ابعاد  و  آوریتاب   سازی بیننتایج مدل   .شد

درصد   5 ،37 ،60  حدود ترتیب به نسبی مشارکت با شناختی و بُعد زیرساختیبوم  بُعد اجتماعی، اقتصادی،  بُعد را

های اصلی نیز در بین معیارهای  چنین نتایج تحلیل مؤلفه هم  .کرد  شناسایی  اختی دار بُعد زیرسو بدون تأثیر معنی

ها  آموزش   در  محلی  افراد  زمانی اول در بُعد اجتماعی معیار مشارکت  ترین وزن را برای دوره در نظر گرفته شده بیش

(؛ در بُعد اقتصادی  88/11( و )66/12)بالیا    برابر  در  محلی  افراد  های زمانی دوم و سوم آموزش( و در دوره 85/12)

( و در دوره زمانی دوم معیار تنوع معیشتی 64/17( و )46/18برای دوره زمانی اول و سوم معیار وضعیت گردشگری )

(، دوره زمانی 15/11مهم )  روبنایی  تجهیزات  و  ( و در بُعد زیرساختی در دوره زمانی اول معیار تأسیسات28/16)

  درمانی  مراکز  به  ( و دوره زمانی سوم معیار دسترسی13/10پراهمیت )  عمومی  زیربناهای  و  دوم معیار تأسیسات

 ( نشان داد.  64/10اضطراری )  مواقع  در

 

انداز ثبات، سالمت آبخیز، ظرفیت انطباق، مدیریت یکپارچه حوزه پایداری آبخیز، چشم  اژگان کليدي:و

 آبخیز. 

 

 
مهندسی  آموخته  نشدا1 و  علوم  ایران، دکتری  تهران،  مدرس،  تربیت  دانشگاه  نور،  دریایی  علوم  و  طبیعی  منابع  دانشکده    آبخیزداری، 

p.farzi@modares.ac.ir 
 sadeghi@modares.ac.ir دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، ایران، ، گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس، استاد*2
    Mahjom43@gmail.com  ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران، عی شهری و منطقهریزی اجتماگروه برنامه  ،استاد 3
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  1398طرح آبخيزداري و مديريت سيالب شهري با تاکيد بر سيل شهر شيراز سال  

 

 4، مهدی شفقتی3، امیر سعید فرهنگی 2، ابوالقاسم حسین پور1پرویز گرشاسبی 

 

 چکيده 

واسطه خطای انسانی در  هسیل دروازه قرآن از نوع سیل آنی ناشی از شدت بارش و تشدید خسارات آن ب

اصول، ضوابط و حرایم سیالب و مسدود کردن مسیل بوده است که منجر به حادثه دلخراشی  عدم رعایت  

سالی، عدم رعایت حریم سیالب و دخل و تصرف غیرمجاز در مسیل دروازه  های خشکگردید. وقوع دوره

گذر زیرسطحی محدود و  گزین نمودن آن با کالورت و آبقرآن، احداث خیابان، پوشش رودخانه و جای

گردند. در صورتی که مسیر طبیعی  خت و ساز در حریم سیالب از عوامل بروز سیل اخیر محسوب میسا

ر این امر است که حوزه آبخیز مورد های شهر شیراز به وضوح نشانگرودخانه و سابقه تاریخی سیالب

به ومطالعه  صورت  در  و  داشته  را  سیالب  بروز  پتانسیل  آن،  شیب  و  فیزیوگرافی  شرایط  قوع دلیل 

تر های آتی به احتمال قریب به یقین، تولید رواناب با حجم مشابه و یا بیش های مشابه در سالبارندگی

های ویژه سکونتگاههآوری مناطق باز در این منطقه وجود خواهد داشت. لذا با توجه به ضرورت افزایش تاب

آبخیزداری و آبخوانداری در کاهش   هایداد سیل و اثربخشی فعالیتشهری و روستایی کشور در برابر رخ

های آبخیز، حفاظت از نگری در مدیریت حوزهگیری از تشدید خسارات سیل، با جامعخیزی و پیشسیل

گیری گیرانه آبخیزداری و آبخوانداری از سرمنشاء شکلهای منابع طبیعی و توسعه اقدامات پیشعرصه

اختصاص منابع الزم، تهدید خسارات ناشی از سیل در کشور  ریزی و  سیل در باالدست آبخیزها با برنامه

 یابی به اهداف توسعه پایدار تبدیل نمود.  را تا حد زیادی کاهش داده و به فرصتی در راستای دست

 

 ن، آبخیزداری و آبخوانداری، دوره بازگشت آسیل، دروازه قر واژگان کليدي:
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  hoseinpoor a@gmail.comمراتع و آبخیزداری کشورمدیر کل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگلها، 2
کشور3 آبخیزداری  و  مراتع  جنگلها،  سازمان  آبخوانداری  و  سیالب  کنترل  دفتر  آبخوانداری  و  سیالب  کنترل  های  طرح  تهیه  گروه   رئیس 

asfarhangi@yahoo.com 
نترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری  دکترای آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی تهران و معاون کنترل سیالب دفتر ک *4 

   m_shafaghati70@yahoo.com کشور
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داد هاي آبخيز کشور با تاکيد بر رخو توسعه پايدار حوزه  لزوم مديريت ريسک سيل در کشور جهت امنيت

 1397  –  98سيل سال  

 

   4، ابراهیم محمدپور3مهدی شفقتی  ،2، ابوطالب قزلسفلو1پرویز گرشاسبی 

 

 چکيده 

پدیده   اب و خشک  بروز  طبیعی سیل  سانحه  دو  بشر،  روزافزون  دخالت  و  اقلیم  بخش تغییر  های سالی، 

می قرار  تاثیر  تحت  را  زمین  کره  به.  دهند مختلف  اخیر  چندسال  در  نیز  ما  وقوع   تناوب،کشور  شاهد 

تشدید بروز وقایع حدی بارش و سیالب در . های شدید در برخی نقاط بوده استسالیها و خشکسیالب

ترین نحوی که پس از خشکچه در سنوات اخیر شاهد بودیم بهو نوسانات شدید اقلیمی نظیر آن  کشور

سال   50( در  1397-98ترین سال )شاهد ترسال  1396-97سال آبی )زراعی( نیم قرن اخیر یعنی سال  

های مختلف در سطح کشور وارد های متعدد آن خسارات زیادی را به بخشگذشته بودیم که سیالب

بسیار ضروری   پژوهی با توجه به تغییرات اقلیم در حوزه سیلآینده اخت. تحت این شرایط پرداختن به  س

سازی مناطق کشور در مواجهه با سیالب مستلزم پذیری و ایمناست. مدیریت ریسک سیل، کاهش خطر

های آبخیزداری و  های آبخیز بوده و توجه به زیربناها و انجام فعالیتگیرانه در سطح حوزهاقدامات پیش

پوشش گیاهی می احیای  و  بهآبخوانداری  بکاهد.  طور چشمتواند  از خسارات سیل در کشور  در گیری 

گیری و  داری در کشور در زمینه پیشآبخیزداری و آبخوان  هایبه معرفی برخی از برنامه  پژوهش حاضر،

گیری از سرمنشاء و جلوگیری از شکلهای آبخیز و مدیریت سیل مدیریت سیل از منشاء در سطح حوزه

تبع کاهش خسارات دست و بههای آبخیز ،کاهش حجم و دبی سیالب در پایینجریان در باالدست حوزه

ها،  آن، نقش مؤثر در تقویت ذخیره آب در منطقه غیر اشباع خاک و بهبود وضعیت آب آبی در آبخوان چاه

 ها و قنوات پرداخته خواهد شد. چشمه

 

 مدیریت ریسک، آبخیزداری و آبخوانداری، سیل، حوزه آبخیز، توسعه پایدار   کليدي:واژگان  

 

 

 

 

 
  p.garsh@yahoo.comمعاون آبخیزداری ، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور1
  Ghezelsoflo1@yahoo.comکشورسرپرست دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری  2
  دکترای آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی تهران و معاون کنترل سیالب دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری *3

   m_shafaghati70@yahoo.com کشور
 Ebrahim frw@gmail.comن جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورکارشناس ارشد مدیریت منابع آب ، دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری سازما4 
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  مدل از  استفاده   با   لردگان  شهرستان  هايجنگل   در  سوزيآتش  وقوع   خطر  مکاني  سازيمدل

 (RF)جنگل تصادفي  

 

 4سرشت ، فهیمه نیک3، سمیه میرزایی2، ابوالفضل جعفری 1صالح یوسفی

 

 چکيده 

از مدل جنگل تصادفی )در   استفاده  با  بر آتشRFاین تحقیق  اصلی مؤثر  و دوازده فاکتور  در (  سوزی 

سوزی در های شهرستان لردگان در محدوده استان چهارمحال و بختیاری نقشه پهنه خطر آتش جنگل

سوزی ثبت واقعه آتش 97چهار طبقه خطر خیلی زیاد، زیاد، متوسط و پایین تعیین گردید. با استفاده از  

دقیق از  یکی  که  تصادفی  جنگل  مدل  اقلیمی  و  انسانی  محیطی،  فاکتورهای  و  مدلشده  های ترین 

سوزی بندی خطر آتشاجرا گردید. نتایج ارزیابی نشان داد نقشه پهنه  ،باشدبندی خطرات محیطی میپهنه

از مدل   استفاده  نشان دمی  درصد  88دارای دقت    RFبا  پژوهش  این  نتایج  اساس شاخص باشد.  بر  اد 

سوزی در اراضی طبیعی شهرستان ترین عوامل مؤثر بر آتشترتیب مهم( به MDAمیانگین کاهش صحت )

لردگان شامل: فاصله از جاده، مدل رقومی ارتفاعی، شاخص قدرت باد، بارش، فاصله از مناطق مسکونی،  

، شاخص رطوبت توپوگرافی و جهت NDVIحداقل دما، حداکثر دما، شیب، فاصله از رودخانه، شاخص  

های سوزی در مراتع و جنگلمدیریت هر چه بهتر آتش  برایتواند  باشند. نتایج این تحقیق میشیب می

گیران کارهای مؤثر بر کنترل این خطر بلقوه در سطح شهرستان و استان توسط تصمیماستان و ارائه راه

 مؤثر باشد.  

 

 وزی، بحران طبیعی، آلودگی. سخطر طبیعی، آتشواژگان کليدي:  

 

 

 

 

 

 

 

 
  بختیاری،   و  محال  چهار   استان  طبیعی  منابع   و  کشاورزی   آموزش  و  تحقیقات   مرکز   آبخیزداری،   و  خاک  حفاظت   تحقیقات   بخش  استادیار  1*

 ssaleh.yousefi@gmail.com شهرکرد،
 استادیار گروه جنگل، موسسه تحقیقات جنگل و مرتع، کرج. 2
 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه شهرکرد. 3
 پسادکتری فیزیک و حفاظت خاک، دانشگاه زوریخ، سوئیس. 4

mailto:ssaleh.yousefi@gmail.com
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 يادگيري   سازيمدل از  استفاده  با بختياري  و  چهارمحال  استان  در  لغزشزمين  بر  مؤثر  عوامل  بندياولويت

 )منطقه مطالعاتي: حوزه آبخيز دو آب صمصامي(  ماشين

 

 5سرشت ، فهیمه نیک4سمیه میرزایی  ،3، سید نعیم امامی 2، ابوالفضل جعفری 1صالح یوسفی

 

 چکيده 

و دوازده فاکتور اصلی مؤثر بر وقایع  (Random Forest)در این تحقیق با استفاده از مدل جنگل تصادفی 

بندی زمین لغزش در محدوده حوزه آبخیز دو آب صمصامی در استان چهارمحال و بختیاری نقشه پهنه

واقعه   96زمین لغزش در چهار طبقه خطر خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تعیین گردید. با استفاده از  

اجرا گردید. نتایج   RF  ماشیننی و اقلیمی مدل یادگیری  شده و فاکتور های محیطی، انسالغزش ثبتزمین

باشد.  می  درصد  84لغزش با استفاده از مدل مذکور دارای دقت  بندی زمینارزیابی نشان داد نقشه پهنه 

ترین عوامل ( به ترتیب مهمMDGنتایج این پژوهش نشان داد بر اساس شاخص کاهش میانگین جینی )

لغزش در استان چهارمحال و بختیاری شامل فاصله از گسل، مدل رقومی ارتفاعی، شیب،  مؤثر بر زمین

شاخص   همگرایی،  شاخص  رودخانه،  از  فاصله  آبراهه،  تراکم  جاده،  از  توپوگرافی،    رطوبتفاصله 

میسنگ  شیب  جهت  و  اراضی  کاربری  دامنه،  حالت  میشناسی،  تحقیق  این  نتایج  جهت باشند.  تواند 

 گیران مؤثر باشد.  کارهای مؤثر بر کنترل آن توسط تصمیملغزش و ارائه راهمدیریت هر چه بهتر خطر زمین

 

 طبیعی. کاوی، بالیایای، یادگیری ماشین، دادهحرکات تودهواژگان کليدي:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ت 1* بختیاری،  استادیار بخش  و  استان چهار محال  منابع طبیعی  و  آموزش کشاورزی  و  تحقیقات  آبخیزداری، مرکز  و  حقیقات حفاظت خاک 

 ssaleh.yousefi@gmail.comشهرکرد، 
 استادیار گروه جنگل، موسسه تحقیقات جنگل و مرتع، کرج. 2
 حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری، شهرکرد.    دانشیار بخش تحقیقات  3
 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه شهرکرد. 4
 پسادکتری فیزیک و حفاظت خاک، دانشگاه زوریخ، سوئیس. 5

mailto:ssaleh.yousefi@gmail.com


 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 

 )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز1400اسفندماه  18و  17
Watershed (National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16

Management & Sustainable Development) 

42 
 

 سيستان   منطقه  در  ساليخشک  ايجاد عوامل  بررسي

 

  2، عاطفه فرائی 1مجد مهناز کیانی

 

 چکيده  

 بیان   به.  باشد می   جوی  نزوالت   از  تربیش  آن  تعرق  و  تبخیر  که  است  خشک  مناطق  ءجز  سیستان  منطقه

  و   باال  حرارت  درجه  واسطهبه  که  چرا  ، است  منفی  آب  بیالن  محیط  این  در  هیدرولوژیکی  دیدگاه   از  دیگر

 بادهای  وجود  این  بر  عالوه  .است  تربیش  بارندگی  از  گیاه   و  خاک   سطح  از  تعرق   و  تبخیر  هوا،  خشکی

 یهاسالیخشک  دچار  منطقه  این  علت  همین  به  ،شده   خاک   فرسایش  و   خشکی  تشدید  باعث  روزه،120

 در  فراوانی  مالی  و   جانی   خسارات  ایجاد  باعث  هم   باد  آن  دنبالبه  و  گردیده  اخیر  هایسال  در   پی  در  پی

  لذا.  اندداده  ترجیح ماندن  جایبه  را  مهاجرت  منطقه  این   افراد  از  بعضی  کهطوریبه  است،   شده  منطقه  این

 این  در  مشکالت  بتوان  تا   کرد  اعمال  را  صحیح  مدیریت  توانمی   سالیخشک   شدت  و  میزان  از  آگاهی  با

سعی بر آن   در این تحقیق.  برگرداند  عادی  و  پایدار  حالتبه  حدودی  تا  را  شرایط  و  داد  کاهش  را   منطقه

  در  تری بیش  نقش   که  عاملی  تا  ،پرداخته  سیستان  منطقه  در  سالیخشک  ایجاد   عوامل  بررسی  به  است

 . معرفی شود منطقه موردمطالعه دارد، سالیخشک ایجاد

 

 خشک مناطق سیستان، تعرق،  و تبخیر سالی، خشک واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
و  1 علوم  ارشد  کارشناسی  آبخیزداریدانشجوی  ایرانمهندسی  زابل،  زابل،  دانشگاه  خاک  و  آب  دانشکده  آبخیزداری،  و  مرتع  گروه   ، ،  

Mahnazkiyanimajd@gmail.com  
آبخیزداری2 مهندسی  و  علوم  ارشد  کارشناسی  ایراندانشجوی  زابل،  زابل،  دانشگاه  خاک  و  آب  دانشکده  آبخیزداری،  و  مرتع  گروه   ،  ،

Faraee1397@gmail.com 
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 ي ارزيابي سالمت آبخيز ها شاخصها و  تحليلي بر مؤلفه

 

 2 ، امین صالح پورجم1جمال مصفایی 

 

 چکيده 

  ءمیزان و کیفیت خدمات آبخیز رابطه مستقیمی با سالمت آبخیز دارد، بنابراین حفظ و ارتقا  که  جاازآن 

هم است.  ضروری  آبخیزها  اعمال  سالمت  و  انتخاب  برای  آبخیزها  سالمت  وضعیت  ارزیابی  چنین 

. برای ارزیابی  باشدمیآبخیز ضروری    ءهای مدیریتی شامل حفظ وضع موجود، یا اصالح و احیاسیاست

ها و  مؤلفه  پژوهش، بر آن را شناسایی کرد. در این    مؤثرهای  ها و شاخصبایست مؤلفه المت آبخیز میس

تعریف و مفاهیم مرتبط با سالمت آبخیز مورد تحلیل   به  باتوجهبر وضعیت سالمت آبخیز    مؤثری  هاشاخص

لوژیک آبخیز مورد ای است که برای توصیف شرایط و وضعیت اکوقرار گرفته است. سالمت آبخیز واژه

گیرد و آبخیز سالم آبخیزی است که در آن بخش غیرزنده خدمات مناسبی را برای جوامع استفاده قرار می

ترین مهم  اندازچشم. نتایج نشان داد که بررسی وضعیت منابع خاک، آب، هوا و  کندیمزیستی فراهم  

همهامؤلفه  هستند.  آبخیز  ارزیابی سالمت  فری  معیارهای  آبچنین  خاک،  آلودگی  خاک،  دهی  سایش 

رودخانه، ذخایر آب سطحی، پتانسیل سیل خیزی، کیفیت منابع آب سطحی، ذخایر آب زیرزمینی، کیفیت 

های فرعی یا معیارهای سالمت آبخیز مؤلفه   عنوانبهمنابع آب زیرزمینی، کیفیت هوا و کاربری اراضی  

ی مناسبی نیز برای هر یک از معیارهای هاشاخصچنین سعی شد که  معرفی شدند. در این تحقیق هم

سالمت آبخیز ارائه شود. در نهایت برای ارزیابی سالمت آبخیز الزم است که شاخص کلی سالمت آبخیز 

 گردد. های منتخب برای معیارهای مختلف سالمت آبخیز محاسبهاز تلفیق مجموعه شاخص 

 

 های سالمت آبخیز، شاخص سالمت آبخیز.سالمت آبخیز، خدمات آبخیز، مؤلفه گان کليدي:واژ

 

 

 

 

 

 

 

 
آبخ  ،یزداریآبخ  ی دکتر  ار،یداستا 1 و  خاک  حفاظت  تحق  ،یزداریپژوهشکده  ترو  قات،یسازمان  و  ا  ،یکشاورز  جی آموزش  ،  رانی تهران، 

Salehpourjam@scwmri.ac.ir 
آبخ  ،یزداریآبخ  یدکتر  ار،یاستاد 2 و  خاک  حفاظت  تحق  ،یزداریپژوهشکده  ترو  قات،یسازمان  و  ا   ،یکشاورز  جی آموزش  ،  ران یتهران، 

Jamalmosaffaie@scwmri.ac.ir 
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آل مشهد در   درحوضه سيج و  SCSو مدل  GIS   افزارگير به کمک نرمخيز وسيلهاي سيلبررسي عرصه

 راستاي مديريت رواناب سطحي

 

   2صدیقه ابراهیمیان ، 1حسین صادقی مزیدی  

 

 چکيده 

بار بالیای طبیعی است که هر ساله خسارات مالی و جانی فراوانی را در سراسر جهان بهسیل از جمله  

خیزی و تولید رواناب و  طور کلی شاید بتوان گفت که بهترین شاخص معرف وضعیت سیلآورد. بهمی

رواناب می بالقوه حوزه، ضریب  تهیه یک نقشه مناسب که بیش سیل  بنابراین  را  باشد.  با  ترین شباهت 

های مرتبط با کنترل سیل باشد. حوزه سیج ریزیگشای بسیاری از برنامهتواند راهواقعیت داشته باشد می 

  604/146قرار دارد. مساحت این حوزه    غربی آنشمال در محدوده  ستان مشهد  در نزدیکی شهرآل مشهد    و

های سیج و آل، جی به ناماین حوزه شامل سه خرو  باشد.می کیلومتر  83/70  و محیط آن  کیلومتر مربع

  GISاصالح شده، در محیط    SCSخیزی از روش  باشد. برای تعیین پتانسیل سیلمی  2و کارده    1کارده  

بندی توزیع بارش، محاسبه تلفات بارش، نقشه کاربری اراضی استفاده  و بر اساس مدل رقومی ارتفاع، پهنه

از   14و رگبار )  های هواشناسی، از جمله آمار بارندگیشده است. داده ایستگاه( مربوط به دوره آماری 

های ربط دریافت و مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه اصول روش کار استفاده از دادهسازمان ذی

تهیه نقشه شماره منحنی    برایای  چنین استفاده از تصاویر ماهوارههای مکانی و همآماری، تحلیل داده

  CNو نقشه    SCSکارگیری معادالت روش  باشد که در مرحله بعد با بهی م  GISبا تکنیک    SCSدر مدل  

 تعیین گردید.   ، هایی که پتانسیل ایجاد رواناب مشابهی دارندو الیه بارش، پهنه

 

 بارندگی، رواناب، شماره منحنی، سیستم اطالعات جغرافیایی، حوضه سیج و آلواژگان کليدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  hossien_fasa@yahoo.comدانش آموخته علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان ،1
  Ebrahimiyan.2000@yahoo.com، 2دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه لرستان، 2
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 هاي آبخيز قصرفيروزه با استفاده از آناليز مورفومتري هزبندي زيرحواولويت

 

 2، حبیب نظرنژاد1* منظر محمودی

 

 چکيده 

زیرحوضهاولویت  هیدرولوژیکی  بندی  رفتار  شناسایی  برای  مورفومتریک  خصوصیات  شناسایی  و  ها 

آبخیز قصرفیروزه استان های  هزبندی زیرحو های آبخیز اهمیت باالیی دارند. در این پژوهش اولویتحوزه 

ها با انتخاب پنج بندی زیرحوضه تهران بر اساس روش آنالیز پارامترهای مورفومتریک صورت گرفت. رتبه 

پارامتر شکلی مورفومتری از جمله مساحت، محیط، ضریب   10زیرحوضه منطقه مطالعاتی و بر اساس  

عدد   حوضه،  شکل  کشیدگی،  ضریب  گردی،  ضریب  فشردگی،  ضریب  مستطیل فرم،  طول  ناهمواری، 

معادل، عرض مستطیل معادل و هفت پارامتر خطی مورفومتری از جمله نسبت ناهمواری، تراکم زهکشی،  

های نسبت انشعاب، طول جریان روی زمین، فراوانی آبراهه، بافت زهکشی و طول جریان انجام گرفت. الیه

 ArcGIS 10.2افزار  ها با استفاده از مدل رقومی ارتفاع منطقه در محیط نرم  رقومی هر یک از زیرحوضه

زیرحوضه چهار در طبقه بحرانی و   ،های مورفومتریتهیه شد. براساس نتایج حاصله با استفاده از شاخص

 زیرحوضه یک در طبقه متوسط قرار گرفته است. 

 

 قصرفیروزه، مورفومتریپارامترهای خطی و شکلی، تحلیل عاملی،   واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 manzarmahmodi75@yahoo.comدانشجوی دکتری، گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، 1
 h.nazarnejad@urmia.ac.irدانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، دانشیار، گروه آبخیزداری، 2
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 هاي تلفيقي تجربي در جهت انتخاب روش مناسب برآورد رزيابي روشا

 دبي پيک آبخيز خرکت مشهد
 

 1صدیقه ابراهیمیان 

 

 چکيده 

، بخش مهمی از مطالعات هیدرولوژی در ساماندهی رودخانه است.  آبخیز  برآورد مقدار سیالب حداکثر

گذر،  های مهندسی آب از قبیل طراحی آباحتمال مشخص در بسیاری از طراحیتخمین مقدار سیالب با  

برآورد دبی پیک   برایمنظور انتخاب روش مناسب،  ها و غیره اهمیت فراوانی دارد. بهسرریز سدها، پل

ساعته، مساحت حوزه،    24سیالب، فاکتورهای مختلف از قبیل مقدار بارندگی ساالنه، حداکثر بارندگی  

چنین بازدیدهای میدانی  وشش گیاهی، نفوذ پذیری خاک، شیب حوزه، طول آبراهه اصلی و هموضعیت پ 

اندازه و  منطقه  داغاز  شود.  گیری  گرفته  مدنظر  بایستی  آنآب خروجی،  تعداد   کهجائیاز  ما  کشور  در 

بهایستگاه ندارد،  مناسبی  آمار  یا  نیست  مناسب  هیدرومتری  خهای  رواناب  میزان  تعیین  روجی  منظور 

مدلرودخانه از  مطالعات  در  میها  استفاده  تجربی  روابط  و  ایستگاهها  از  مطالعه  این  در  های شود. 

مناسب در مجاور حوزه آمار  دارای  و  با سابقه  از   هیدرومتری  است که پس  استفاده شده  موردمطالعه 

یابی  منظور دستبهژوهش  ایستگاه جهت استفاده انتخاب گردید. در این پ   15ایستگاه، اطالعات    24بررسی  

ای ای، منحنی پوش سیالب، پوش نقطهمدل ریاضی منطقه هایبه میزان حداکثر سیالب حوضه از روش

ای با ایستگاه هیدرومتری کارده باال، فولر ای، کریگر نقطهبا ایستگاه هیدرومتری کارده باال، کریگر منطقه

نقطه فولر  روش  ای،  ایستگاه هیدرومتمنطقه  با  باال، دیکن منطقهای  نقطهو  ای،  ری کارده  با  دیکن  ای 

دست آوردن توزیع مناسب و محاسبه ایستگاه هیدرومتری کارده باال، استفاده گردید. در ادامه برای به

استفاده و مقادیر دبی حداکثر     HYFAافزار  های مختلف در حوضه مورد تحقیق از نرمدبی با دوره بازگشت

های تجربی هم  مدل های مختلف محاسبه گردید. مشابه فاقد آمار را در دوره بازگشتهای سیالب حوضه

های ایستگاه کارده باال واسنجی شده و  های اطراف و هم با استفاده از دادههای ایستگاهبا استفاده از داده

نقطه دیکن  روش  نهایت  برآورد  در  جهت  باال  کارده  هیدرومتری  ایستگاه  با  شده  واسنجی  سیالب ای 

 ها پیشنهاد شد. زیرحوزه 

 

   خرکت، برآورد سیالبخیز آبدبی پیک، مدل تجربی، کليدي:   گانواژ
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 هاي هيدرولوژي و هواشناسي  بيني جريان رودخانه بر اساس دادههاي عصبي در پيشکاربرد شبکه

 )مطالعه موردي: ايستگاه لردگان در استان چهار محال بختياري(

 

 5مرضیه رضائی  ،4میرسلیمانی محمدعطا  ،3اسحاق امیدوار  ،2معصومه سبزی   ،1مسعودی منا

 

 چکيده  

های گذشته و جاری در این تحقیق نقش پارامترهایی از جمله دبی، میزان بارندگی و درجه حرارت در ماه

استفاده  برروی دبی ماهانه چشمه برم لردگان مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی در این تحقیق  

بررسی تاثیر پارامترهای مختلف برروی دبی هرماه بوده است.    برایهای عصبی مصنوعی  از روش شبکه

کند استفاده شده  خور کار میکه بر اساس روش پیش  Qnet2000سازی اطالعات از نرم افزار  برای مدل

سکانت و    ایپربولیک،تانژانت ه  سازی از چهار تابع تحریک سیگموئید ،گوسین،چنین در مدلاست. هم

بینی جریان خروجی حوضه لردگان، داده های هیدرومتری  ایستگاه  . برای پیشدهایپربولیک استفاده ش

استفاده    1372-1391دبی( در مقیاس زمانی ماهانه و در بازه زمانی  و  چشمه برم و هواشناسی )باران، دما،  

. بر اساس گرفته شدکار هها بی آزمودن مدلدرصد باقیمانده برا 20درصد آن برای آموزش و  80شد که 

حاصل می  ،نتایج  نرونمشخص  بهینه  تعداد  استفادهشود  مورد  ساختار  در  مخفی  الیه  در  )شامل    ها 

درجه حرارت ماه جاری( برای و    بارندگی ماه جاری و ماه قبل،  های دبی ماه قبل و دو ماه قبل،ورودی

 شودچنین در حالتی که از تابع گوسین استفاده میهم  ، و3شود  استفاده میحالتی که از تابع سیگموئید  

باشد. مقایسه ضرایب می  11و  19ترتیب  و برای توابع تانژانت هایپربولیک و سکانت هایپربولیک به  17

دهنده برتری مدل با تابع های موجود در نتایج حاصل از توابع محرک نشانهمبستگی و خطاهای داده

 گوسین می باشد.  تحریک 

 

 شبکه عصبی مصنوعی، حوضه لردگان، تابع سیگموئید، تابع گوسینکليدي:  گان  واژ
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 در حوضه آبخيز   (SDI)سالي هيدرولوژيکي با استفاده از شاخص  بررسي خشک

 زمانرودخانه چم

 

 2زاده، علی حقی*2وند ، علیرضا سپه1نسرین بیرانوند

 

 چکيده 

زمان واقع در استان سالی هیدرولوژیک در حوضه رودخانه چمبینی خشکمنظور پیشدر این بررسی به

از آمار آب  SDIلرستان شاخص   دهی رودخانه در محل ایستگاه  مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار 

و ساالنه   9،  6،  3( برای چهار دوره زمانی  1997-2018ساله )  21طی دوره آماری    زمانهیدرومتری چم

خشکاستف شدت  که  داد  نشان  نتایج  گردید.  رخاده  طول  سالی  در  در    21داده  آبی  فاقد    5سال  رده 

خیلیخشک و  شدید  متوسط،  مالیم،  همسالی،  است،  داشته  قرار  خشکشدید  غالب  های  سالیچنین 

مورد  دوره  در طول  بههیدرولوژیکی  مالیم  با شدت  مقایسه شاخص  بررسی  است.  پیوسته  با    SDIوقوع 

شدت  9،  6،  3های  دوره ساالنه،  خشکو  دادندهای  نشان  متفاوتی  ماهه   SDI  3که  طوریهب  ،سالی 

 21سال از دوره    12از همین رو  دهد،  ها نشان می تری را نسبت به سایر دورهداده بیش سالی رخخشک 

داده در سالی رسالی مواجه بوده است. باالترین شدت خشکدرصد(، رودخانه با خشک  57ساله )معادل  

 2011-2012و  2017-2018های آبی زمان در طول دوره مورد بررسی در ساله آبخیز رودخانه چمزحو

 سالی برخوردار بوده است.سالی از درجه مالیم و فاقد خشکها شرایط خشکدر بقیه سال ورخ داده 

  

 SDIسالی، شاخص  زمان، خشکاستان لرستان، ایستگاه هیدرومتری چم واژگان کليدي:
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 هاي فيزيوگرافي حوضه بر روي خصوصيات جريان سطحي و رسوب معلقاثر ويژگي

 

 3وند حسین زینی ،2وند، علیرضا سپه1بهرام میر دریکوند

 

 چکيده  

ن آبی یک حوضه، وضعیت الب، بیالهای فیزیکی حوضه، روی ضریب رواناب، شدت و ضعف دبی سی ویژگی

های شمالی و جنوبی از نظر زمان ذوب کیفیت آب تاثیر فراوانی دارند. جهتدهی، فرسایش و نیز  رسوب

های پرشیب، تاثیر زیادی در افزایش رواناب دارند. نحوه استفاده از اراضی  برف متفاوت بوده و نیز قسمت

 تری می مانند جنگل و یا مرتع، دارای رواناب کمپ هم در این روابط موثر بوده و مناطق دارای پوشش دا

های  بررسی اثر ویژگی   ،های زیرزمینی دارند. لذا هدف این تحقیقتر روی تغذیه آبباشند و تاثیر بیشمی

باشد. در این تحقیق گل میفیزیکی حوضه روی جریان سطحی خروجی و رسوب معلق در حوضه قلعه

دید. در طول گیری رسوب و جریان خروجی اقدام به احداث کانال در خروجی هر حوضه گربرای اندازه

گیری گیری دبی جریان، نمونهزمان با اندازهفواصل زمانی مشخص و همبه 26/09/1399بارندگی مورخه 

رسوب توسط ظروف دو لیتری و به روش انتگراسیون عمقی انجام شد. بعد از اتمام بارندگی، حجم آب و  

متری، دبی  میلی  45طول بارندگی  گیری شد. نتایج نشان داد که در  ها اندازهرسوب جمع شده در نمونه

چنین دبی اوج لیتر بر ثانیه بود. هم  960/258و    489/175ترتیب برابر  اوج حوضه شمالی و جنوبی به

وه بر این میزان رسوب در دبی  الدقیقه نسبت به دبی اوج جنوبی تاخیر دارد. ع   30حوضه شمالی حدود  

گرم بر لیتر بود. مطابق این نتایج حوضه   693/2و    693/2های شمالی و جنوبی به ترتیب  اوج در حوضه

تر و نسبت انشعاب تقریباً برابر دارد، نسبت به حوضه تر به دایره، زمان تمرکز کوتاهجنوبی که شکل نزدیک

دهنده تأثیر تر و میزان رسوب در دبی اوج برابر برخوردار بود که این نتایج نشانالشمالی از دبی اوج با 

 .  فیزیوگرافی بر روی مشخصات جریان می باشدخصوصیات 

 

 گل، خصوصیات فیزیوگرافی، دبی جریان، رسوب معلقلرستان، حوضه قلعه کليدي:  واژگان
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 پذيري سازندهاي آسماري و گچساران بررسي فرسايش

 

 3وند حسین زینی ،2، علیرضا سپهوند1بهرام میر دریکوند

 

  چکيده

پذیری سازندهای  شناسی در فرسایش و تولید رسوب، بررسی فرسایشهای زمینویژگیبا توجه به تاثیر  

شناسی حوزه آبخیز جهت تعیین اثر سازندها بر رسوب خروجی از اهمیت زیادی برخوردار است.  زمین

شناسی  پذیری سازندهای زمینباشند که درجه فرسایشعوامل زیادی بر روی فرسایش خاک موثر می

از   بررسی حساسیتمهمیکی  تحقیق  این  لذا هدف  است.  عوامل  زمینترین  سازندهای  شناسی  پذیری 

گیری رسوب و جریان سطحی  باشد. در این تحقیق برای اندازهگل می آسماری و گچساران در حوضه قلعه

آوری رسوب   های دو متر مربعی استفاده شد. برای جمعاز پالت  ،26/09/1399خروجی در طول بارندگی  

و جریان سطحی، در خروجی پالت یک مخزن تعبیه شد. بعد از اتمام بارندگی، حجم آب و رسوب جمع 

متری، حجم آب خروجی میلی  45گیری شد. نتایج نشان داد که در طول بارندگی  شده در مخزن اندازه

این دو  چنین رسوب خروجی برای لیتر، هم 828/0و  497/1ترتیب از سازندهای آسماری و گچساران به

خیزی گرم بر لیتر بود. مطابق این نتایج سازند آسماری در بخش سیل  539/0و  593/0سازند به ترتیب 

بندی تری نسبت به سازند گچساران دارد که میتوان از این نتایج برای اولویتزایی حساسیت بیشو رسوب

های آبخیز استفاده  حوزهشناسی برای اجرای اقدامات حفاظت آب و خاک در مدیریت    سازندهای زمین

 . نمود

 

 خیزی شناسی، حساسیت به فرسایش، سیلگل، سازند زمینلرستان، حوضه قلعه کليدي:  واژگان
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 غذا در پايداري آبخيز - انرژي- بست آباهميت رويکرد هم

 

 2پدیده السادات صادقی  ،*1مقدم احسان شریفی 
 

 چکيده 

 وجود مشابه اقلیم  با مناطق در حتی انرژی و زمین آب، طبیعی، منابع موجودیت در فراوانی تغییرپذیری

.  است  تخریب  به  رو  زیستمحیط  و  انسان   تعادل  خوردن  برهم   اثر  در  آبخیز  های حوزه  دارد و وضعیت

 خطرات ها آن بین روابط گرفتن درنظر  بدون  غذایی مواد  و انرژی آب، ارتباط  هایبخش از یکی  بر تمرکز

 انرژی   آب،  هایسامانه  بین  پیچیده  ارتباط  درک  بنابراین  .کرد  خواهد  تحمیل  را  ناخواسته  عواقب  و  جدی

 در  ایرشتهمیان  های آبخیز، از طریق کاربرد رهیافت  هایحوزه   مطمئن  و  پایدار  آینده  و  توسعه  برای  غذا  و

کلیدی-انرژی-آب(  بستهم)  پیوند  رویکرد  قالب نظر  پایداری  به  یابیدست  برای  غذا،   وجودبه  است. 

 این  که  کرد  استنباط  توانمی  کشور،  انرژی  و   غذایی   امنیت  تهدیدکننده  آبی  و  زیستی  محیط  هایبحران 

این  . نمایدمی  فراهم  را  کشور  در  پایدار  توسعه  گذاریسیاست  برای  الزم  رهنمودهای  رویکرد دراز    رو، 

حاضر آبهم  رویکرد  اهمیت  بررسی   به  پژوهش    بر   مروری  و  آبخیز  پایداری  در  غذا-انرژی-بست 

 .شده است پرداخته زمینه این در  های انجام شدهپژوهش

 

 توسعه منابع  گذاریآینده پایدار، مدیریت جامع آبخیز، مدیریت سازگار، سیاست  کليدي:  واژگان
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 هاي ماهواره راداري هاي اطراف به کمک دادهجايي بدنه سد و زمينجابهبررسي  

 )مطالعه موردي: سد سفيدرود(
 

 4زاده یصمد امامقل، 3  ، فاطمه رفیعی2چلو، سعید قره1پورمسعود حسین 

 

 چکيده 

برداری های طبیعی )زمین ساختی( یا عوامل انسانی )بهرهپدیده تغییر شکل زمین نتیجه اعمال تنش

های زیرزمینی( بر روی خاک است. نظارت و تعیین میزان رانش زمین در مخازن سدها  بیش از حد از آب

. با  استلغزش  نیزمیکی از عوامل اصلی خرابی سدها در جهان    چرا کهاست،    باالیی برخورداراهمیت  از  

نظارت مداوم بر   ها باید در این سازهتوجه به ماهیت سد و اهمیت جلوگیری از هرگونه اختالل و خرابی  

جایی که پایش  ها صورت گیرد. از آن تغییر شکل سدها برای اطمینان از عملکرد ایمنی و کارآمدی آن

پرهزینه و دشوار است، تصاویر راداری با  ، برهای نظارتی سنتی زمانتغییر شکل سدها با استفاده از روش

  و سرعت پردازش باال این امکان را برای محققین فراهم آورده است. مترقدرت تفکیک مکانی در حد میلی

روز بدون در نظر داشتن شرایط آب در شبانه  پیوستگی نظارت و پایش، SARهای  در دسترس بودن داده

به یک ابزار مناسب برای  های راداری، سنجش از دور را  یله دادهی پایش به وسهاو هوایی و کاهش هزینه

های اطراف  منظور بررسی میزان جابجایی بدنه سد و زمین. در این پژوهش بهکرده است  این منظور تبدیل 

استفاده شده    StaMPSو الگوریتم    SNAPافرار  از نرم   2017-2018ه  برای باز  Sentinel-1Aتصویر    19از  

دست آوردن سری زمانی مورد استفاده قرار ( برای بهPSIگرهای دائمی ) چنین تکنیک پراکنش است. هم

-بیش  دهندهگرهای دائمی نشانپراکنش  لهیوسبه سنجی راداری  های تداخل نتایج پردازشگرفته است.  

 متر در سال است. میلی 5/9جایی سد به میزان حداکثر ترین جابه

 

 ، سد سفیدرودPSI سنجی راداری،جایی سد، تداخلجابهان کليدي:  واژگ
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mailto:f.rafiee74@yahoo.com
mailto:s.emamgholizadeh@gmail.com
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 تاثير عمليات آبخيزداري بر روي خاک، پوشش گياهي و وضعيت اقتصادي و اجتماعي 

 

  2مجد ، مهناز کیانی 1عاطفه فرائی 

 

  چکيده

از یک طرف و  سالی شده است. کمبود بارندگی و بحران آب  کشور ایران در چند دهه اخیر دچار خشک

افزایش گیاهان شورپسند در روی زمین از طرف دیگر   های گیاهی نسبت به خشکی وکاهش تحمل گونه

آلی خاک و پوشش گیاهی   افزایش فرسایش خاک شده است و فرسایش خاک هم کمبود مواد  باعث 

شکی زیاد ایجاد  ی خبا گرد و غبار فراوان که در نتیجه  ی های چنین وجود باد مرغوب را در پی دارد. هم

کشاورزی  می مزارع  به  خسارت  ایجاد  با  بهگردند  انسان  منجر  برای  فراوانی  جانی  و  مالی  ها  خسارات 

داری و آبخیزداری با مشارکت مردم گردد. در چنین شرایطی برای رفع چنین مشکالتی، مدیران مرتعمی

دهند که نزوالت آسمانی ذخیره گردند و رطوبت های مختلف بیولوژیکی، بیومکانیکی و ... انجام میفعالیت

یابند. در این افزایش  که تحت عنوان تاثیر عملیات آبخیزداری بر روی   تحقیق  خاک و پوشش گیاهی 

باشد؛ سعی بر این شده است که اثرات عملیات خاک، پوشش گیاهی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی می 

دنبال ضمن کاهش فرسایش خاک، پوشش گیاهی و به  آبخیزداری روی این موارد توضیح داده شود که

 یابد.   بهبودآن وضعیت اقتصادی اجتماعی هم 

 

 سالی، بحران آب، گرد و غبار، مشارکت مردم، عملیات آبخیزداری.خشک واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ایران،  1 زابل،  زابل،  دانشگاه  خاک،  و  آب  دانشکده  آبخیزداری،  و  مرتع  گروه  آبخیزداری،  مهندسی  و  علوم  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 

Faraee1397@gmail.com   
ایران،  2 زابل،  زابل،  دانشگاه  خاک،  و  آب  دانشکده  آبخیزداری،  و  مرتع  گروه  آبخیزداری،  مهندسی  و  علوم  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 

Mahnazkiyanimajd@gmail.com 

mailto:Faraee1397@gmail.com
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 کوثرايستگاه  ر  آلي دهاي شيميايي خاک و ميزان کربنسيالب بر ويژگيتأثير بلندمدت پخش

 

 4پرور، مجتبی پاک 3، مریم عنایتی 2پور ، سید مسعود سلیمان*1محمد جواد روستا
 

 چکيده 

کربن نهافزایش  خاک  میآلی  جوی  کربن  ترسیب  باعث  ویژگیتنها،  و  فرآیندها  اغلب،  بلکه  های شود 

سال عملیات   35تأثیر  بخشد. این پژوهش با هدف ارزیابی  فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک را بهبود می

-های پخشدر عرصه  1398  آلی خاک در سالهای شیمیایی خاک و میزان کربنسیالب بر ویژگی پخش

برداری مرکب از عمق یالب ایستگاه کوثر واقع در دشت گربایگان فسا )استان فارس( انجام شد. با نمونهس

-اشباع، قابلیت هدایت گل  ویژگی اسیدیته  13مختلف،  های  متر در سه تکرار از خاک کاربریسانتی  30-0

عصارها کربنی  لکتریکی  درصد  کلسیم،  کربنات  نیتروژناشباع،  درصد  نسبت  آلی،  و C/Nکل،  فسفر   ،

قابل عصارهپتاسیم  منیزیم  و  کلسیم  سدیم،  سدیم،  جذب،  جذب  نسبت  و  کلسیم+منیزیم  اشباع،  ی 

 ل یتحل  و  هیتجزی  تصادف  کامل  یهابلوک  طرح  قالب  در  اصلح  یهاداده گیری و محاسبه شدند.  اندازه

  هاداده   انسیوار  لیتحل  جینتا  .ندشد  سهیمقا   درصد  پنج  سطح  در  توکی  آزمون  با   هانیانگی م  و  شده  یآمار

جز ها )بههای بررسی شده، تأثیر تیمار )نوع پوشش گیاهی( بر تمام ویژگیاز میان متغیر  که  داد  نشان

SAR  آلی  کربن  دار شده است. در مجموع، شناخت عوامل مؤثر بر ذخیرهو پنج درصد معنی( در سطح یک

ظرفیت   و توسعه  آلیکارهای مدیریتی مناسب برای افزایش میزان کربنی راه تواند باعث ارائهدر خاک، می 

اقلیم را تا حد  خیزی خاک را بهبود بخشیده و اثرات منفی تغییر  ی کربن در خاک شده، حاصلذخیره

 زیادی کاهش دهد. 

 

 های شیمیاییآلی، ویژگی سیالب، کربنایستگاه کوثر، پخشواژگان کليدي:  

 

 

 

 

 

 
 آموزش تحقیقات،سازمان   فارس، استان طبیعی  منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات بخش دانشیار* 1

 m.roosta@areeo.ac.ir، ایران شیراز، کشاورزی، ترویج و
 آموزش سازمان تحقیقات، فارس، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات بخش ستادیارا2

 m.soleimanpour@areeo.ac.ir، ایران شیراز، کشاورزی، ترویج و
 سازمان تحقیقات، فارس، استان طبیعی منابع  و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات بخش ارشد  کارشناس3

 enayatik@yahoo.com، ایران شیراز، کشاورزی، ترویج و آموزش
 آموزش سازمان تحقیقات، فارس، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات بخش استادیار4

 pakparvar@gmail.com، ایران شیراز، کشاورزی، ترویج و



 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 

 )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز1400اسفندماه  18و  17
Watershed (National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16

Management & Sustainable Development) 

55 
 

 هاي وضعيت سالمت جنگل در حوزه آبخيز جنگلي ماسوله ارزش

 

 3فرشاد کیوان بهجو  ،*2، رقیه جهدی1عطیه شهامتی نژاد 
 

 چکيده  

سوزی،  آتشمدت،  یطوالن  یهایمانند خشک  یماقل  ییرنامطلوب تغ  آثار  یر شواهد متعددی ازاخ  یهادر سال

به    ی جنگل   یهاتوده  یطی،شرا  ین. در چنارائه شده است  های مختلفسازگانیره در بومطوفان و غ   یل،س

مکرر و    هایآشفتگیدر معرض    یستی و غیرزیستیعوامل ز  آثارو    یمینامساعد اقل  یطشرا  یبترک  یلدل

عوامل را این    آثارو    یعتوز  داد،رخدر مورد    یهپا  یهاداده  ،سالمت  یتوضع   یش. پاگیرند یقرار م  یدترشد

 استان گیالن   ،حوزه آبخیز جنگلی ماسولهجنگل در  سالمت    یتوضع  . در این تحقیق پایش دهدیارائه م

ی،  درخت  یهاتنوع گونه   یپارامترها  یببا ترک(  FHM)  سالمت جنگل  یشپااین منظور،  انجام شده است. به

  ای )پنج خوشه(برداری خوشهروش نمونه  و با استفاده از  دارزادآوری و خشک  ،درخت  و تنه  تاج  یتوضع

ای بسیار باالیی برخوردار هستند.  ای از تنوع گونههای خوشهشد. نتایج نشان داد که تمامی پالت  انجام

ترین ترین و کمدرصد( به ترتیب بیش  58درصد( و خوشه یک )  80چهار )  لحاظ خشکیدگی تاج، خوشهبه

درصد(    87چنین شاخص کیفی تنه نشان داد خوشه دو )همفراوانی را در طبقه خشکیدگی سالم دارند.  

های دارای درجه کیفی خوب را دارد. از لحاظ شاخص زادآوری، خوشه یک و خوشه ترین فراوانی پایهبیش

ترین های سالم و ناسالم داشتند. بیشترین تعداد در هکتار را در بین نهالترین و کمبیش  ترتیبپنج به

طورکلی با توجه متر مکعب متعلق به خوشه یک بود. به  78/13دارها در مجموع با  حجم در هکتار خشک

نخورده بودن های شمال و طبیعی و دستگیری شده در باالبند جنگلبه قرارگرفتن این توده جنگل اندازه

تواند برای آن، وضعیت آن در حوزه آبخیز جنگلی ماسوله نسبتا سالم ارزیابی شد. نتایج این تحقیق می

ریزی و مدیریت گیری در برنامههای تصمیمارزیابی کمی و کیفی سالمت جنگل در پشتیبانی از سامانه

 پایدار منابع جنگل استفاده شود.   

 

 آبخیز، سالمت جنگل، پایش وضعیت، تغییر اقلیم حوزه واژگان کليدي:  

 

 

 

 

 

 

 
 shahamati@yahoo.com جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.و مهندسی کارشناسی ارشد علوم 1
 roghayeh.jahdi@uma.ac.ir .یرانا  یل،اردب  یلی، دانشگاه محقق اردب  یعی،و منابع طب یجنگل، دانشکده کشاورز  یگروه علوم و مهندسیار، استاد2
 farshad.keivan@gmail.com .یرانا یل،اردب  یلی، دانشگاه محقق اردب  یعی،و منابع طب یجنگل، دانشکده کشاورز یگروه علوم و مهندس، استاد3
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 آبخيز درياچه نمکهاي حداکثر سيالب در حوزه تحليل روند دبي

 

 3، فریبا اسماعیلی *2، مهدی وفاخواه1محمد طاوسی 

 

 چکيده 

های مهیب از یک سو و  است. وقوع سیالبهای اصلی ایران تبدیل شدهامروزه مساله آب به یکی از بحران

 بارهای مختلف بهناپذیری را در عرصه ها و ذخایر آبی از سوی دیگر، خسارات جبرانکاهش دبی رودخانه

 رفتار  شناسایی  و  بینی پیش  که  هیدرولوژی است  پارامترهای  بین  در  مهم  پارامترهای  از  آورده است. دبی 

 براى   ریزىبرنامه  به  دبی،  تحلیل روند  است. آزمون  برخوردار  ایویژه  اهمیت  از  آبی  منابع  مدیریت  برای  آن

 کمک  پژوهآینده  ابزار  یک  عنوانبه  سیل  هشدار  هاىسامانه  در  سیل  خطرات  از  گیرىپیش  و  ریسک  کاهش

  16های حداکثر سیالب  کند. در این پژوهش برای بررسی روند تغییرات بلندمدت دبی، از آمار دبیمى

 منظور تحلیلآبخیز دریاچه نمک استفاده شد. بهدر حوزه   1395تا    1358های  سنجی طی سالایستگاه آب

 دبی حداکثر  که  داد   نشان  شد. نتایج  استفاده   سن  شیب  و   کندال  –من  آزمون  از  حداکثر  هاىدبى  روند

طوری که در پنج به.  است  کاهشی  روند  دارای  دیگر  بعضی   در  و   روند  بدون   هاایستگاه  بعضی  در  سیالب

روند   بهمعنیایستگاه  ایستگاه  هفت  و  چهار  در  و  نداشت  وجود  سطح  داری  در   01/0و    05/0ترتیب 

ها با وضعیت جهانی تغییر اقلیم  طور کلی دبی جریان دراکثر ایستگاهدار وجود داشت. بهروندکاهشی معنی

تواند  اند مطابقت دارد. بنابراین نتایج پژوهش حاضر میتر شدهدرجه نیمکره شمالی که خشک   30در عرض  

 های آینده منابع آب منطقه مورد استفاده قرارگیرد.ریزیگذاری علمی و برنامهپشتیبانی سیاست برای

 

 کندال، سامانه هشدار، سیالب-آزمون روند، آزمون ناپارامتری، آماره من کليدي:    واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدرس  تربیت دانشگاه آبخیز،  هایحوزه مدیریت -آبخیز مهندسی  و علوم رشته دکتری دانشجوی 1
 استاد و عضو هیئت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس  2
 vafakhah@modares.ac.ir ،تربیت مدرسهای آبخیز، دانشگاه مدیریت حوزه -دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی آبخیز*3
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 آبخيز کلوچهي  توجهي به مرزهاي طبيعي در مهار فرسايش خندقي در حوزهتأثير بي

 

 2پور ، سید مسعود سلیمان*1یامید رحمت

 

 چکيده  

های ها صورت گرفته و وظایف دستگاه مدیریت کنونی منابع طبیعی بر اساس تقسیمات سیاسی استان

های گیری و رشد فرسایشی استانی تعریف شده است. این در حالی است که شکلاجرایی در محدوده

فرایندهای هیدرولوژیکی، خصوصیات ژئومورفولوژیکی، پوشش گیاهی و ادافیکی یک خندقی مبتنی بر  

های بسیار ی آبخیز کلوچه انجام گردید که خندقحاضر در حوزه  آبخیز قابل تفسیر است. مطالعه  حوزه

به آن در طی سالیان گذشته  آنبزرگی در  از  است.  آمده  پایینوجود  استان جایی که  در  دست حوضه 

گیاهی این حوضه ان و باالدست حوضه در استان همدان واقع شده است؛ منابع آب، خاک و پوششکردست

های  ی آبخیز کلوچه در سال گردد. وضعیت فرسایش خندقی حوزهبر اساس تقسیمات سیاسی مدیریت می 

دامات ها تاکنون اقها نشان داد که اگر چه هر یک از این استانمختلف مورد پایش قرار گرفت. بررسی

پارچگی فکری اند؛ اما عدم یک های خندقی انجام دادهمختلفی بیولوژیکی و مکانیکی برای مهار فرسایش 

ی طبیعی برای تقاطع و تعارض مرزهاچنین،  و عملیاتی، کارایی قابل قبولی را به ارمغان نیاورده است. هم

های ی یکی از چالشکشور  تمایو اصل تقس  یاس یس  یبا مرزها  های آبخیزجامع حوزه  تیریمداجرای  

حوزه خندقی  فرسایش  کنترل  و  پایش  در  به  اساسی  کلوچه  میآبخیز  تشکیل حساب  بنابراین،  آید. 

تواند موجب آبخیز می  نفعان حوزهجوار و ذیهای همهای آبخیزداری استانهای متشکل از ادارهکمیته 

 تدابیر مدیریتی منابع طبیعی شود. تر و افزایش کارایی اقدامات اجرایی و هماهنگی بیش

 

 افزایی، تخریب سرزمینهای آبخیز، هم فرسایش خاک، مدیریت جامع حوزهواژگان کليدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سازمان تحقیقات، کردستان،  استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداری، و خاک  حفاظت تحقیقات بخش ستادیارا  *1

   o.rahmati@areeo.ac.ir، ایران سنندج، کشاورزی، ترویج و آموزش
 آموزش سازمان تحقیقات، فارس، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات بخش استادیار  2

 m.soleimanpour@areeo.ac.ir، ایران شیراز، کشاورزی، ترویج و
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 بندي بهمن با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي پهنه

 

 2* وفاخواه  یمهد، 1یالهفرج یبمص 

 

 چکيده  

های پرشیب، زمانی که برف شرایط ناپایداری بر روی شیب دشتهای برف بر روی  ا حرکت تودهیبهمن  

وزن یک کوهنورد( و  برف تازه باریده، باد،    دنبال تحریک یک عامل خارجی )مانند وزنداشته باشد و به

شود. وقوع بهمن تابع شرایط محیطی از قبیل بستر برف، گرم شدن برف در طول روز، شیب ایجاد می

شوند که دسترسی به آن چندان ساده نیست و همین ها از جایی شروع میناست. بهم  مناسب و غیره

بررسی دقیق   مناطق مورد  گیرکننده باشد. اگر اینها خیلی ناگهانی و غافلشود وقوع بهمنامر باعث می

ریزان خواهد کرد تا به کمک شایانی به برنامه،  ها موردتوجه واقع شودقرار گیرند و پوشش برف در آن

آیندمقاب نائل  با بهمن  از جمع  .له  این مطالعه پس  ها و سایر اطالعات مختلف آوری اطالعات نقشهدر 

نرم از  استفاده  با  مطالعاتی  منطقه  به  میزان خطر  ArcGIS10.6افزار  مربوط  ازنظر  بهمن   منطقه  وقوع 

گردید. توپوگرافی  مشخص  نقشه  ابتدا  نر  1:25000  در  از  استفاده  با  موردمطالعه  افزار  ممنطقه 

ArcGIS10.6  از آن )نقشه ارتفاعی هیپسومتری( تهیه گردید  رقومی شد، سپس با استفاده    با   .طبقات 

کاربری   و   انحنا،  جهت،  به اهمیت شیب دامنه در تجمع برف و وقوع بهمن اقدام به تهیه نقشه شیب  توجه

به   توجه   بندی شده و باها کالسهنقشه هرکدام از  .  شدتهیه  (  OLI)  8ای لندست  ماهوارهتصاویر  اراضی از  

با  ،  بدون خطر)   طبقه  ها درهم ضرب و به چهارسپس الیه  ،اهمیتی که در وقوع بهمن دارند امتیازبندی

آمده و نقشه دستبه  به اطالعات  توجه  بابندی شد.  ( طبقهبا خطر بسیار باال   وبا خطر باال ،  خطر متوسط

نتایج نشان داد    .بندی شداولویت،  گیر مشخص و ازنظر میزان خطرنهای بهممنطقه گذرگاه  ،توپوگرافی

 گذرگاه، جاده و مناطق مسکونی را تحت  شانزده   استان لرستان،شده در  گذرگاه بهمن شناسایی  43که  

 . ها انجام دهنداندرکاران بایستی تمهیدات الزم برای کنترل این گذرگاهدهد که دستتاثیر قرار می

 

 ، استان لرستان ArcGIS10.6 کاربری اراضی، گیر، نقشه خطر،های بهمنگذرگاهکليدي:   واژگان
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 و تحليل عوامل موثر در ميزان خسارات    1398بررسي وقايع سيل رودخانه  قشالق در فروردين  

 1*فرنوش محمدی

 چکيده 

گردد. عالوه بر اثرات ملموس و وقایع سیل هرساله موجب خسارات زیاد مالی و تلفات جانی در کشور می

صورت غیرقابل ملموس بوده که بر شرایط هبار سیل بقابل مشاهده در وقایع سیل، برخی از اثرات زیان

گیری طور چشمتواند بهروحی و روانی جامعه اثر گذارد. بنابراین، پیامدهای منفی ناشی از وقایع سیل می

تاخیر اندازد. در این تحقیق، رودخانه قشالق سنندج که آبخیز را بهنیل به اهداف توسعه پایدار یک حوزه  

مطالعه انتخاب شده است عنوان منطقه مورددادهای سیالب فراوان بوده است، بهدر دهه اخیر شاهد رخ

وجود آمده در حاشیه رودخانه پرداخته شود. ابتدا  هعلل خسارات ببه 1398تا با بررسی سیالب فروردین 

داد  ازدید میدانی از حاشیه رودخانه قشالق که در نزدیکی شهر سنندج واقع شده است، شواهد رخپس از ب

وفور مشاهده گردید. سپس با بررسی وضعیت کاربری اراضی حاشیه سیل در اراضی حاشیه رودخانه به

وجود هبرودخانه در سامانه گوگل ارث و درنظر گرفتن حریم قانونی رودخانه، عوامل موثر در خسارات  

ویالها و گاهاً منازل مسکونی    آمده شناسایی گردید. نتایج نشان داد که ساخت و سازهای غیرقانونی باغ 

حریم رودخانه شده  همراه توسعه باغات در حاشیه رودخانه قشالق موجب تجاوز بهدر حاشیه رودخانه به

مواقع سیالبی، بخش زیادی از   است. این دخالت انسانی باعث کاهش ظرفیت جریان رودخانه شده که در

ریزی منسجم  جریان به اراضی حاشیه رودخانه راه پیدا کند. بنابراین، اصالح این پدیده نیازمند یک برنامه

 و همکاری جامعه جهت رعایت حریم قانونی رودخانه قشالق است. 

 

 سیل، حریم رودخانه، دخالت انسانی، مدیریت رودخانهواژگان کليدي:  
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ن ي آبخيز ميشاي پايدار حوزهي و توسعه خندق  ش يکنترل فرسادر  زماني  - مکاني  ي داده  گاه يپا  تياهم

 استان فارس 

 

 2، امید رحمتی*1پورسید مسعود سلیمان

 

 چکيده 

فرسایش خندقی یکی از علل تخریب سرزمین است که عالوه بر هدررفت فراوان خاک، رسوبات زیادی 

سازد. از ی آبخیز را با چالش روبرو میپایدار یک حوزه  نماید و توسعهتولید میدست  برای مناطق پایین

-جایی که این نوع فرسایش تحت تأثیر یک فرایند پیچیده و چندعامله از جمله توپوگرافی، پوششآن

می اتفاق  هواشناسی  و  هیدرولوژی  خاک،  خصوصیات  تصمیمگیاهی،  مناطق افتد،  خصوص  در  گیری 

آبخیز میشان که در   ممکن است. حوزههای آتی دشوار و گاهاً غیرد فرسایش خندقی در سالدامستعد رخ

های خندقی  دلیل شرایط خاص ادافیکی، اقلیمی و جغرافیایی؛ فرسایش غرب استان فارس واقع شده به

دقی  های خنداد فرسایشفراوانی در آن رخ داده است. تحلیل ارتباط میان عوامل محیطی و چگونگی رخ

پایگاه  گیری فرسایشتر فرایند شکل ی درک و شناخت بیشمنظور توسعهبه های خندقی، نیازمند یک 

داده مبتنی بر اطالعات مکانی زمانی بوده که در حال حاضر در این حوضه موجود نیست. در این پژوهش،  

توان بیان نمود لف، میهای مختارث در سالهای میدانی متعدد و استفاده از تصاویر گوگلپس از بررسی

ی آبخیز میشان بسیار حاد است. بنابراین، با در نظر گرفتن شرایط که وضعیت فرسایش خندقی در حوزه

های حساس و شکننده حوضه میشان، عدم توجه به ایجاد پایگاه داده متشکل از عوامل محیطی و فرسایش

این حوضخندقی دهه امکان کنترل فرسایش خندقی در  اخیر،  پایگاه دادهی  ندارد.  - ی مکانیه وجود 

برنامه یک  ایجاد  برای  را  شرایط  فراهم زمانی  سرزمین  مدیریت  استراتژیکی  بنابراین، می  ی  سازد. 

ی استراتژیکی  های کارشناسی مبتنی بر این برنامههای انسانی در این حوضه باید بر اساس تحلیلفعالیت

گیری های موجود کنترل گردد و از سویی دیگر، شکلخندق مدیریت سرزمین اصالح گردد تا توسعه  

 های جدید در این حوضه مهار شود.خندق 

 

خندق، سرزمین ناپایدار، پایش فرسایش خاک، سیستم اطالعات جغرافیایی  واژگان کليدي:

 
 آموزش سازمان تحقیقات، فارس، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات بخش استادیار 1

   m.soleimanpour@areeo.ac.ir، ایران شیراز، کشاورزی، ترویج و
تحقیقات، کردستان، استان طبیعی  منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداری، و خاک حفاظت تحقیقات بخش ستادیارا2  سازمان 

 o.rahmati@areeo.ac.ir، ایران سنندج، کشاورزی، ترویج و آموزش
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 اطالعاتي و سنجش از دور در مديريت سيالبمروري بر کاربرد سيستم 

 

 2، محدثه یعقوبی *1مهدی مالزاده 

 

 چکيده 

سیالب یکی از پرتکرارترین حوادث ناگهانی در سرتاسر دنیا می باشد، که مدیریت آن یک مساله مهم  

سیالب های نوین مدیریت توسعه  نفعان مختلف هر جامعه می باشد. با رشد و توسعه فناوریبرای ذی

از دور    (GIS)مندتر و کارآمدتر شده است. سیستم اطالعات جغرافیایی  نظام از جمله   (RS)و سنجش 

گیرد. مدیریت سیالب در های نوین می باشد که در زمینه مدیریت سیالب مورد استفاده قرار می فناوری

کاهش شدت پیامد و جلوگیری سازی در برابر آن،  بینی سیل، آمادهمطالعات شامل چهار مرحله اصلی پیش

های  باشد. مدیریت سیالب بسیار گسترده است و نیاز به مشارکت بخشاز آن و ارزیابی خرابی سیل می

های سنجش از دور در بررسی مناطقی که امکان دسترسی  مختلف مدیریتی در سطح کالن را دارد. قابلیت

هم و  ندارد  وجود  آن  به  توانایی فیزیکی  تکنیکچنین  تسهیل  GISهای  های  مدلدر  های  کردن 

آوری داده، تحلیل و نمایش اطالعات در فرمت ساده تر، محققان را تشویق به انجام هیدرولوژیکی در جمع

آن کاربردهای  زمینه  در  بررسی  مطالعه  مطالعه  این  اصلی  هدف  است.  نموده  سیالب  مدیریت  در  ها 

از دور در مدیریت سیالب در مراحل مختلف آن و سنجش    GISهای انجام شده با استفاده از  پژوهش

باشد. این مطالعه به چهار بخش کلی تقسیم شده است. در بخش مقدمه، توضیحاتی کلی در مورد می

ها، مراحل و سنجش از دور آورده شده است. سپس در بخش یافته  GISمدیریت سیالب و قابلیت های  

و سنجش از دور در زمینه مدیریت   GISاستفاده از    مختلف مدیریت سیالب و پژوهش های انجام شده با 

ای از مطالعات در یک جدول سیالب مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش نتایج و بحث نیز خالصه

گیری آورده شده است و و نتایج حاصل از مقاالت بحث و بررسی شده است. در نهایت در بخش نتیجه

 و پیشنهاداتی برای بهبود مدیریت سیالب ارائه شده است. گیری کلی پژوهش این مطالعه نیز نتیجه

 

 مدیریت سیالب، سیستم اطالعات جغرافیایی، سنجش از دورواژگان کليدي: 
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مطالعه موردي: منطقه عورکي، ، بررسي روند تحوالت جمعيتي روستاهاي در معرض فرسايش آبکندي

 شهرستان چابهار

 

 5، حمیده نورانی4، مجید طالب بیدخی3امیرپیام مسلم ، 2، میثم صمدی 1حمیدرضا باغیانی 

 

 چکيده 

های روستایی که با مشکالت و مسائل  بررسی روند تحوالت آن در سکونتگاه  ژه یوبهمطالعات جمعیتی  

می هستند،  مواجه  طبیعی  مخاطرات  از  ناشی  متنوع  بهمعیشتی  همواره  یکتواند  و  مدیریت  پارچه 

حوزهبرنامه در  جامع  این  ریزی  منطقه هدف  نماید.  آبخیز کمک  پیرسهراب   تحقیقهای  بخش  در  که 

این مطالعه،    204است شامل حدود    قرارگرفتهشهرستان چابهار    4روستای دارای سکنه است که در 

روستای بل شمل، النیاری، غالم محمدبازار و جنگارک پایین که در مسیر فرسایش شدید آبکندی مستقر 

، پی بردن به تحوالت تحقیق. هدف از انجام این  اندقرارگرفته ی  موردبررسجمعیتی    هستند، از نظر تحوالت

ها و  های این دورهسرشماری   گیری از آمارنامهبا بهره  1399تا    1345های  جمعیتی این روستاها از سال

دهد که هر چند روستاها در معرض خطر نیز آمار جمعیتی خانه بهداشت عورکی است. نتایج نشان می

دلیل حس تعلق مکانی  ، جمعیت در این روستاها بهحالنیا  بازیادی از نظر فرسایش آبکندی قرار دارند  

به سکونتگاه دارد  باالیی که  نیز هزینه  طرفک یازهای خود  نقاط و  به  نسبت  پایین  نسبتاً  زندگی  های 

نرخ رشد جمعیت  گریدعبارتبهد، نخود به زندگی ادامه ده دهد تا در روستایشهری اطراف، ترجیح می

 چنان مثبت است.  های زیاد، همی با فراز و نشیبموردبررسهای  در این روستاها طی سال

 

 تحوالت جمعیتی، فرسایش، آبکند، عورکی، چابهار. واژگان کليدي:  
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hr.baghiani@gmail.com . 
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 رسوب  آورد کاهش  در  آن  اثر   و  اصالحي  سدهاي   مکان  يابيبهينه  جهت  پژوهشي  الگوي  يک   ارائه

 

 4یزدی جعفر ،3طالبی  ، علی 2هادیان  ، محمدرضا1بروجنی  فروزان راضیه

 

 چکيده  

خصوص کمبود هبر بودن احداث مخازن، ببا توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آن و هزینه باال و زمان

بینی  پدیده انباشت رسوب در مخازن و پیشساختگاه مناسب جهت احداث مخازن جدید، اهمیت بررسی  

باشد. از طرف  کار مدیریتی در کنترل و کاهش آن بسیار مشهود میرسوب ورودی به مخزن و ارائه راه

  تشدید  انسانی  فعالیت  افزایش  که با  است  محیطیزیست  مسائل  ترینمهم   از  یکی  خاک  دیگر فرسایش 

شویی مخزن سد با  که رسوبنظر به این  .رودمی  شماربه  بخش کشاورزی  برای  جدی  تهدید  و  شودمی

را تحمیل میروش زیادی  امکان تخلیه کامل رسوبات وجود های گوناگون هزینه  از طرف دیگر  کند و 

باشد.  ها قبل از ورود به سد میندارد، در این پژوهش تمرکز بر روی کاهش رسوب آورد توسط زیر حوضه

های مهندسی برای کنترل فرسایش خاک، نگهداشت سیالب و  سازهترین  سدهای اصالحی یکی از مهم

دست است و در کاهش بار رسوبی  های کشاورزی و کاهش انتقال رسوب در پایینرسوبات، افزایش زمین

گردد تا یک الگوی پژوهشی مناسب با  تالش می پژوهش  ها نقش کلیدی دارد. در این  ورودی به رودخانه

  آب،  حرکت  سازیشبیه  برای  که مدلی(  خاک  و   آب   ارزیابی)  SWAT  درولوژیکیهی   استفاده از تلفیق مدل 

 کاربری  خاک،   با   بزرگ  و   پیچیده   های آبخیزحوزه  سطح  در  کشاورزی-شیمیایی  های  و آالینده   رسوب

 رواناب -باراش  سازیشبیه  باشد، جهتطوالنی می  زمانی   هایدوره  برای  متفاوت مدیریتی  و شرایط  اراضی

مدل   حوضه  در  رسوب و  یکی  HEC-RAS  هیدرولیکی  آبخیز   Hydrologicهای  مدل   سری  از  که 

Engineering Center  غیر  هم  و  ماندگار  جریان  حالت  رودخانه در  در  جریان  روندیابی   جهت  که  است 

 تعریف  توانمی  مدل  این  در  نیز  را  ها  آبراهه  شدن  ایشاخه چند  چنینو هم  باشد می   استفاده   قابل ماندگار

یابی مکان سدهای اصالحی  جهت بهینه  آن،  تغییرات  و   رودخانه  در   فرسایش  و   جریان  سازیمدل  برای  .کرد

 منظور کاهش میزان رسوب ورودی به مخزن ارائه گردد. به

 

یابی مکان سد اصالحی، مدل هیدرولوژی، مدل  سد اصالحی، فرسایش و رسوب، بهینهواژگان کليدي:  

 هیدرولیکی 
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 mr_hadian@yazd.ac.irیزد،    دانشگاه عمران، دانشکده  استادیار،2
 talebisf@yazd.ac.irیزد،   دانشگاه ، طبیعی منابع  دانشکده استاد،3
 j_yazdi@sbu.ac.irبهشتی،   شهید دانشگاه عمران، دانشکده  استادیار،4
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سياه اي )مطالعه موردي: رودخانه چمبيني جريان رودخانهسازي و پيشدر شبيه  IHACRESارزيابي مدل 

 استان کهگيلويه و بوير احمد(  -در حوزه آبخيز خيرآباد

 

 *2، محمدرضا هادیان1فاطمه عوض پور

 

 چکيده  

های آبخیز، در مسائل مربوط داشتن اطالعات مطمئن درباره میزان رواناب ناشی از بارندگی در حوزه   

های کنترل سیالب اهمیت های هیدرولیکی و طرحبرداری از سازهبه مدیریت منابع آبی، احداث و بهره

بهویژه دارد.  ام  و   ها ایستگاه  بیشتر  در  آماری  اطالعات  محدودیت  دلیلای    تمام   گیریاندازه  کان عدم 

 رواناب مناسب  -حوزه، انتخاب نوعی مدل هیدرولوژی بارش  العملعکس  بررسی  برای  نیاز   مورد   هایکمیت

 رواناب  از  قبولی  بینی قابلپیش  ورودی،  اطالعات  حداقل  از  استفاده  با  ساختار،   عین سادگی  در  بتواند  که

میبه  ضروری  نماید،  ارایه  سطحی نیمه  .رسدنظر  مدل  ارزیابی  به  پژوهش  این  یکپارچه در  و  مفهومی 

IHACRES  روزانه   هایسازی جریان رودخانه چم سیاه در حوزه آبخیز خیرآباد پرداخته شد. دادهدر شبیه 

دبی جریان در   مشاهداتی  هایداده چنینو هم  2018تا  2006سیدآباد طی دوره  بارش و دمای ایستگاه

برای  هیدرومتری  ایستگاه زمانی  بازه  ب   دقت   ارزیابی   در همین  از همدل  این مدل  در  کار گرفته شدند. 

  2006های  های مربوط به سالجهت واسنجی مدل و از داده  2018تا    2011ی  های مربوط به دورهداده

شد.    2011تا   استفاده  اعتبارسنجی  شبیهبرای  واسنجینتایج  دوره  دو  هر  در  که  داد  نشان  و    سازی 

دست هبنتایج    بر اساس  تر از مقادیر مشاهداتی بود. کم  ، دبی اوج  در  مقادیر برآوردی مدل  اعتبارسنجی،

در مرحله واسنجی    49/0ضریب نش ساتکلیف  و    82/0یین  ببا ضریب ت  IHACRESآمده عملکرد مدل  

 .   سبتاً قابل قبول ارزیابی گردیدن

 

 IHACRESآبخیز خیرآباد، مدل هیدرولوژیکی بینی رواناب، حوزهپیشواژگان کليدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، ایران،  -دانشجوی دکتری، مهندسی عمران1
عمرا*2 مهندسی  دانشکده  هیدرولیکی،  های  سازه  و  آب  عمران،  مهندسی  گروه  ایران،  استادیار،  یزد،  دانشگاه  ن، 

mr_hadian@yazd.ac.ir 
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 سازگانبازده به باغات بادام ديم راهي در جهت پايداري بومزارهاي کمپروژه آبخيزداري تبديل ديم

 

 3حسین ملکی نژاد، 2، علی طالبی1سید حمیدرضا میرقادری

 

 چکيده 

خانواده، باعث   یاقتصنناد تیو تالش در جهت بهبود وضننع  ییبه مواد غذا ازین ت،یرویه جمعامروزه رشنند بی

سنازی  های غیراصنولی آمادهکارگیری روششنود.. به لیتبد  ی دیمهای کشناورزبه زمین  یادیمراتع ز  دیگرد

 نیخاک ا  یزیحاصنلخ  زانیکه هرسناله از م  دهیباعث گرد  بیمانند: شنخم در جهت شن نیتوسنط متصنرف نیزم

در بهبود   یوخاک، سننعهای متعدد، ضننمن حفاظت آبپروژه  یبا اجرا  یزداریامروزه آبخ.ابدیمناطق کاهش  

پروژه    ،های شناخص در اسنتان فارسپروژه  از  یکیرا داشنته اسنت.   آبخیزنشنینان  یاجتماع -یاقتصناد تیوضنع

منظور  اسنت. به  دیدر منطقه دژکرد شنهرسنتان اقل  میبازده به باغات بادام دکم یزارهامید  لیتبد  یزداریآبخ

  زارها میبه د  لیمراتع و تبد  بیاز تخر  یناشن  خاک،  ییایمیشن وی  کیزیف اتیخصنوصن یاحتمال  راتییارزیابی تغ

  اتیخصوص  یعنوان یک روش حفاظت خاک، اقدام به بررسبه مذکور،  اتیبر خصوص  یزداریو تأثیر پروژه آبخ

با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح   م،یو باغات بادام د  مزاریمرتع، د یخاک در سنه کاربر  ییایمیشن وی  کیزیف

متری خاک(  سنانتی  30-60و   0-30)  . فاکتورهای مذکور در دو عمقدیبلوک کامل تصنادفی با سنه تکرار گرد

یز توسنط آزمون  ها ن)مرتع، اراضنی دیم و باغ بادام دیم( موردبررسنی قرار گرفت. مقایسنه میانگین و کاربری

صنورت   Excelو   SPSSافزارهای کمک نرمهای و رسنم نمودارها بهوتحلیل دادهدانکن صنورت گرفت. تجزیه

  ، 43) ب،یو باغ بادام به ترت  میمرتع، زراعت د  یکاربرسنه   پذیرفت. نتایج نشنان داد، درصند رطوبت اشنباع در

و درصنند   (7/270، 7/120، 7/149جذب گیاه )قابلو پتاسننیم   ( 06/0، 02/0،   19/0)  درصنند ازت  (،40،47

مذکور در کاربری   اتیاسنننت که خصنننوصننن تیواقع نیا  گرانیباشننند که ب( می7/0، 4/0، 54/0)  کربن آلی

کاربری مرتع در حال کاهش و افزایش این خصنوصنیات در صنورت تبدیل   بهخاک سنطحی، نسنبت   دردیمزار

متری در زراعنت دیم  سنننانتی  0-30چنین بنافنت خناک در عمق  مدیمزارهنا بنه بناغنات بنادام دیم وجود دارد، ه

Sandy-loam هنای مرتع و بناغ بنادام دیم  مطنالعنه و کناربری  کنه در دو عمق مورددرحنالیClay-loam   بوده کنه

 اراضی دیم می باشد.خاک سطحی در کاربری    ایشنشان از فرس

 

 و شیمیایی خاک، آبخیزداری، خصوصیات فیزیکی پروژه  اراضی دیم، باغات بادام دیم، واژگان کليدي:

 

 

 

 

 
 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه یزد *1
 گروه مرتع و آبخیزداری  - دانشگاه یزد  استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دکترای آبخیزداری، 2
 گروه مرتع و آبخیزداری   - دانشگاه یزددکترای هیدرولوژی، دانشیار، دانشکده منابع طبیعی وکویر شناسی 3
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 برآورد ارزش آب آشاميدني سالم در شهرستان شيراز در راستاي امنيت پايدار

   

 3، محمد رضوانی2، یدهلل بستان*1احمد فتاحی اردکانی 

 

 چکيده 

،  باشد یمدر فرایند توسعه اقتصادی کشورها که همراه با رشد فزاینده جمعیت و توسعه بخش کشاورزی  

افراد برای .  ابدییمدسترسی به منابع آب مطمئن ضرورت   به پرداخت  به بررسی تمایل  مطالعه حاضر 

اطالعات موردنیاز از طریق تکمیل   .پردازدیممشروط    یگذارارزش روش  ، بهسالمداشتن آب آشامیدنی  

ی ریگاندازهبرای  آمد.    دستبه  1400با استفاده از روش میشل و کارسون در تابستان سال    نامهپرسش  136

حداکثر   روش  براساس  و  شد  استفاده  الجیت  مدل  از  افراد  پرداخت  به  تمایل  یی،  نمادرست میزان 

، مطالعهدرصد افراد تحت بررسی در این    1/69که    هددیم نتایج نشان  پارامترهای این مدل برآورد شد.  

از آب آشنامیدنی    که دهدیم نشان نتایجچنین  هم.  باشندیمحاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده 

 قیمت با متغیرهای و مستقیم رابطه بازدیدکنندگان تحصیالت و درآمد متغیرهای با افراد پرداخت به تمایل

میانگین تمایل به پرداخت ساالنه افراد برای .  است داشته معنادار منفی خانوار رابطهپیشنهادی، اعضای  

 1648/2403  چنین ارزش هر مترمکعب آب هم  . ریال برآورد شد   8419/849566آب آشامیدنی سالم  

 . باشدیمریال 

 

 ی مشروط، رجحان آشکار شده، قیمت گذاری، مدل الجیت.گذارارزشگان کليدي:  واژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Email:fatahi@ardakan.ac.irدانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان:  *1
 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  2
 دانشگاه تهران دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی،  3
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 بند خاکي ارنان يزد(  :طالعه مورديم اثر بخشي بند خاکي بر تغذيه منابع آب زيرزميني ) 
 

 3، حسین ملکی نژاد 2، علی طالبی 1*نجمه دهقانی فیروزآبادی

 

 چکيده  

از آبطور کلی نگهداری و بهرهبه از قبیل های سطحی در مناطق خشک، با روشبرداری  های مختلف 

شک بر کمیت و کیفیت منابع آب پذیرد که بیآبخوانداری، احداث سدها و بندها صورت میهای  طرح

. تغذیه مصنوعی  باشدزیرزمینی تاثیرگذار بوده و در توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی منطقه طرح مفید می

بهآبخوان بهبود و توسعه منابع آب زیرزمینی و ذخیرهها  برای  استراتژی  برای جبران   سازیعنوان یک 

شود. این تحقیق با هدف بررسی میزان اثر بخشی طرح بند خاکی  ها درنظر گرفته میخسارات وارده به آن

های زیرزمینی این منطقه و مناطق مجاور انجام گردیده است. روش مطالعه مبتنی بر ارنان بر کمیت آب

ها و میزان بارش منطقه استفاده شد.  های چاه بازدیدهای میدانی و آماری بوده که بدین منظور از داده

های مزبور از شرکت آب منطقه ای استان یزد اخذ گردید، شبکه پایش جهت بررسی تغییرات کمی  داده

اند. میزان دست و مجاور منطقه واقع شدهباشد که در مناطق باالدست، پایینحلقه چاه می  2آبخوان تعداد  

از احداث سد خاکی مورد بررسی قرار تاثیر بند خاکی بر تغییرات سطح آب زیر زمینی در قبل و بعد 

گیری این بند مشاهد گردید که سطح آب در ماه بعد از بارندگی در پس از وقوع بارندگی و آب  .گرفت

 متر افزایش نسبی را نشان داده است.  5/0دست، حدود چاه پایین

 

 استان یزد  ،بند خاکی ،سطح آب زیرزمینیواژگان کليدي:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مهندس  ی دکتر  یدانشجو*1 و  آبخ  یز،آبخ  یعلوم  و  مرتع  طب  یزداری،گروه  منابع  کو   یعیدانشکده  یزد،  دانشگاه    یرشناسی،و    ، ایرانیزد، 
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 هاي فرسايش و رسوببندي و بررسي انواع مدلوري بر طبقهمر

 

 5علی اکبر مهدویان چشمه گل،  4علی طالبی ،  3ابوالقاسم فالحتی ،2مسعود نصر اصفهانی  ،1سید حمیدرضا میرقادری
 

 چکيده 

بررسی    سیستم موردعنوان یک  هایی که در درون آن نهفته است بهامروزه، حوزه آبخیز با تمام پیچیدگی

دادهای احتمالی موجود در آن،  گیرد. درک دقیق از اطالعات مربوط به حوزه آبخیز و وقایع و رخقرار می

نماید. عدم آگاهی و  ها یاری میگیران را در جهت ارائه بهتر برنامهفرایندی است که مدیران و تصمیم

دست اتفاق خواهد افتاد، کمبود فرصت زمانی، باال  پایینچه در حوزه آبخیز و اراضی  آن  درک دقیق از

از رفتار های مطالعات، تغییرات زمانی و مکانی رخبودن هزینه داده در سطح حوزه آبخیز، عدم آگاهی 

ای حوزه آبخیز، باعث گردیده که امروزه مدل و استفاده از آن در بحث مدیریت جامع آبخیز از اهمیت ویژه 

م باشد.  دارددلبرخوردار  وجود  بخش  این  در  زیادی  مدل  ، های  ورودیاین  پیچیدگی،  ازنظر  و  ها  ها 

دهند و نحوه نمایش این فرآیندها، مقیاس استفاده موردنظر هایشان، فرآیندهایی که نشان مینیازمندی

سعی شده ضمن بررسی   تحقیقکنند بسیار متفاوت هستند. در این و انواع اطالعات خروجی که ارائه می

ها از جهات مختلف موردبررسی قرار گونه مدلهای فرسایش و رسوب انواع این بندی مدلضعیت طبقه و

انواع مدلبندیجهت بررسی موضوع، طبقه  .گیرد از منابع مهم و  های متفاوت و  های فرسایش رسوب 

های معتبر مدلدهد اکثر منابع  معتبر فارسی و التین احصاء و مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان می

   .اندبندی نمودهفرسایش و رسوب را در سه گروه اصلی طبقه

 

 طبقه بندی، مدل، فرسایش، رسوب کليدي:  واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 *دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه یزد  

 2دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه یزد 

  3 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه یزد

  4دکترای آبخیزداری، استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی  دانشگاه یزد  - گروه مرتع و آبخیزداری

 5دانشجوی دکترای  علوم و مهندسی آبخیز دانشگاه یزد 
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 تحليل و شناخت جريان رودخانه در راستاي سالمت و پايداري حوضه )مطالعه موردي: رودخانه سيالخور( 

 

 3دانیال صیاد ، 2، هدی قاسمیه1زهرا ناصریان اصل

 

 چکيده 

ها در جهت تعیین مدیریت ترین روشتحلیل و شناخت جریان رودخانه و روند تغییرات آن یکی از مهم

های جریان رودخانه مناسب منابع آب و پایداری حوضه است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی و برآورد شاخص

 -Hydro officeافزاری نرمسیالخور است. دراین پژوهش برای تحلیل و شناخت جریان رودخانه از بسته 

FDC 2.1   رحیم آباد برای دوره   -های دبی روزانه ایستگاه هیدرومتری سیالخوراستفاده شد. ابتدا داده

برای رودخانه سیالخور   (FDC)جریان    به نرم افزار معرفی شد. سپس منحنی تداوم   2005  -2016آماری  

محاسبه شد.    Q95و    Q5  ،Q10  ،Q20  ،Q30  ،Q40  ،Q50  ،Q60  ،Q70  ،Q80  ،Q90های  ترسیم و شاخص

و   Q5  ،Q10  ،Q20  ،Q30  ،Q40  ،Q50  ،Q60  ،Q70  ،Q80  ،Q90های  گیری شاخصنتایج حاصل از اندازه

Q95  به با  برای رودخانه سیالخور  برابر  ،  885/0،  97/1،  99/2،  7/3،  61/4،  77/5،  82/7،  1/11ترتیب 

های دست آمد. با توجه به منحنی تداوم جریان و نتایج حاصل از محاسبه شاخصو صفر به  113/0،  333/0

گر این است دست آمده است که بیانمترمکعب بر ثانیه به  1/11(،  Q5به دست آمده، شاخص سیالبی ) 

مترمکعب   1/11تر از  بی سیالبی رودخانه سیالخور برابر یا بیشروز( د  18درصد از روزهای سال )  5که  

  - 73روزهای سال )  درصد  10-20در بازه    (،Q20-Q10)مرطوب  چنین برای شاخص  بر ثانیه است. هم

 ( Q30-  Q60) دست آمد. نتایج شاخص متوسط جریانمترمکعب بر ثانیه به 82/7 -77/5روز( مقدار  36

روز( در محدوده    110-219درصد روزهای سال )  30-60سیالخور در  نشان داد مقدار جریان حوضه  

  256  - 347درصد روزهای سال )  70  - 95مترمکعب بر ثانیه قرار دارد که این جریان در بازه    61/4  -97/1

مترمکعب بر ثانیه در محدوده شاخص کم آبی قرار دارد. با توجه به نتایج حاصل   885/0  -0روز( با مقدار  

توان  توان نتیجه گرفت با شناخت و ارزیابی خصوصیات جریان رودخانه سیالخور، میمی  از این پژوهش

 دست یافت.   به سالمت و پایداری حوضه در منطقه
 

 های جریان، رودخانه سیالخورمنحنی تداوم جریان، پایداری و سالمت حوضه، شاخص  واژگان کليدي:
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 zahranaserianasl@gmail.com، کاشان، کاشان، ایران

 h.ghasemieh@kashanu.ac.irزمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران،   و علومدانشیار گروه علوم مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی 2

دانشگاه کاشان،    نیزم   و علوم آب، گروه علوم مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی  -آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداریدانش3

 danial.sayyad@yahoo.comان، ایر  کاشان،
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 MPSIAC مدل  با استفاده از اردبيل  استان آغاچاي آبخيز  حوزه  رسوب  فرسايش و   برآورد
 

 3، نازیال عالئی 2عوری، اباذر اسمعلی*1مرتضی عیوضی 

 

 چکيده 

بندی آن به درجات و  آگاهی از میزان هدررفت خاک، فرسایش و تولید رسوب در یک حوزه آبخیز و پهنه

های مختلف حائز اهمیت فراوان است، چرا که با شناسایی مناطق حاوی فرسایش و دارای توان با شدت

میبالقوه فرسایشی،  اراضی  ی  از  استفاده  در  مدیریت صحیحی  ف  داشتتوان  کاهش  باعث  و  و  رسایش 

رو ارزیابی و مقایسه فرسایش خاک و حجم رسوب جلوگیری از وقوع آن شد. هدف اصلی پژوهش پیش

 (GIS)در محیط سیستم اطالعات جفرافیایی    MPSIACآبخیز آغاچای با استفاده از مدل  تولیدی در حوزه 

دی به آن نسبت گانه موثر ارزیابی و بسته به شدت و ضعف هر عامل، عد  9است. در این روش عوامل  

 9،  7، 4، 3، 2های مستقل زیرحوضه  MPSIACداده شد و در نهایت نتایج بررسی نشان داد که در مدل  

های و شدت فرسایشی خیلی کم و زیرحوضه   Iدهی  دارای کالس رسوب   3و  1های غیر مستقل  و زیرحوضه 

و شدت فرسایشی کم قرار   IIدهی  در کالس رسوب  2های غیر مستقل  و زیرحوضه   8و    6،  5،  1مستقل  

  .قرار گرفته است  IIدهی  گرفته است و برای کل حوزه آبخیز از نظر شدت فرسایشی کم و کالس رسوب 

متر مکعب بر کیلومترمربع در سال    100چنین نتایج نشان داد که رسوب ویژه برای کل حوزه آبخیز  هم

مترمکعب بر کیلومترمربع در سال و یا به   303تن بر هکتار در سال و فرسایش ویژه    36/1و یا به عبارتی  

لحاظ تن بر هکتار در سال بر آورد شده است و در حالت کلی منطقه مورد مطالعه به  12/4عبارت دیگر  

  و  مؤثر  ریزیبرنامه  در  حاضر  تحقیق  از  حاصل  هدررفت خاک در حالت نسبتا پایدار گرفته است. نتایج

 . دارند کاربرد آبخیز مقیاس در اراضی کاربری مدیریت مندهدف

 

 تخریب زمین، رسوب ویژه، فرسایش خاک، مدل تجربیکليدي:    واژگان
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 هاي آبخيز شهري ايران مروري بر مدل هاي برآورد رواناب شهري در حوزه

 

 3،  احسان فتحی3، سید محسن آتشی3، زینب اکبری2* ، علی طالبی  1نجمه دهقانی فیروزآبادی

 

 چکيده 

به   بوده که  نفوذ همراه  افزایش سطوح غیرقابل  با تغییرات سطح زمین و  شهرنشینی و توسعه شهرها 

تواند مقدار رواناب کنند. این تغییرات میصورت موانعی در برابر نفوذ آب باران به داخل خاک عمل می

های ریک سیالبتولید شده را افزایش و زمان رسیدن به اوج سیالب را کاهش دهد، در نتیجه باعث تح

های موجود شوند. در دو دهه اخیر در راستای نیازهای مدیریتی  ها به آبشهری و تسریع انتقال آالینده

مدل شهری،  رواناب  تولید  فرآیند  علمی  درک  بهبود  مدلو  جمله  از  مختلفی  هیدرولوژیکی  های  های 

تفاده قرار گرفته مورد اس   TU-FLOW،URBS- UH   ،SWMM  ،TVGM _URBANتحلیلی احتماالتی،

ها مورد بررسی  سازی سیالب شهری، عملکرد این مدلهای شبیهضمن معرفی مدل تحقیقاست. در این 

دلیل سهولت دسترسی پارامترهایی  در ایران به SWMM قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدل

مساحت، شیب، طبقات ارتفاعی و   از قبیل کاربری اراضی، اطالعات بارش و پارامترهای فیزیوگرافی مانند

  SWMMهای  توان از لینک مدلحتی در حوضه های شهری می  .عرض معادل کارایی باالیی را داشته است

   مدیریت و استحصال رواناب در محیط شهری و غیر شهری استفاده نمود. برای HEC-HMSو 

 

  TU-FLOW ،SWMM ، TVGM _URBANرواناب شهری،واژگان کليدي:  
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N.dehghani@gmail.com 
 talebisf@yazd.ac.ir: ایران، رایانامه، یزد، یزددانشگاه   یرشناسی،و کو  یعیدانشکده منابع طب یزداری ،مرتع و آبخگروه استاد، *2
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 ها در آبخيزداري هاي آنها و قابليتمعرفي عملکرد هيدرولوژيک تاالب
 

 2، واحدبردی شیخ1، آرش زارع گاریزی1مهناز سرخ قلعه

 

 چکيده 

 مرطوب  یهاط یاز مح   یاگسترده  فی ط  "تاالب"و آب هستند. اصطالح    یخشک  نیب  یها مناطق انتقالتاالب

(  ی)ساحل ینوار ی هاو تاالب یالبیس  ی هادشت  ،یجزر و مد ی هاها، مراتع مرطوب، تاالبباتالق از جمله 

 تی فیوحش، بهبود کاتیح ستگاهیمانند ز یی ایها مزاتاالب .ردیگیرودخانه را در برم ی هادر امتداد کانال

  کنند. یحجم کل رواناب فراهم م   ا ی  اوج و   ی هاانیرا با کاهش جر  لیو کنترل س  ینیرزمیآب ز  هیآب، تغذ

م  کی  کهنیا  و  لیتاالب در س  کی  ریتأث توجهیتاالب  قابل  مقدار  را ذخ  یتواند  به  رهی رواناب  نوع کند 

ها  از تاالب  یبرخ  باشد.  دهیچیپ   اریتواند بسیها متاالب  یدرولوژیه  دارد. یبستگ آن  یکیدرولوژیه  تیوضع

شوند.  یم  تغذیه  ینیرزمیز  یهاتوسط آب   گرید  یکه برخ  یشوند، در حالیم  هیتخل  ینیرزمیز  یهابه آب 

از   یبخش  یممکن است برا  گرید  یکه برخی در حال  ، کنندیها آب را در طول سال حفظ ماز آن   یبرخ

 ار یو تعرق بس  ریتبخ  زانیآب آزاد، م  زانیو م  ی اهیپوشش گ  طیسال خشک باشند. بسته به نوع و شرا

  ی مانند کانال زهکش  یرسطحیز  یزهکش  ستمی س  کی  ریمتفاوت خواهد بود. تاالب ممکن است تحت تأث

 زانیشده در تاالب بر م  رهیآب ذخ  زان یرطوبت خاک و م  نیشیپ   طی. شرا ردیقرار گ  یسطح  یزهکش  ای

الزم   ی آن، اغلبعملکردها  ریها و ساتاالب  یکیدرولوژیه  . برای بررسی بیالنگذاردیم   ریتأث  ابحجم  روان 

ها بر وضعیت اگر هدف یک مطالعه بررسی اثر تاالب  .شود  یسازمدل  اتییها با جزتاالب  یدرولوژیه  است

وتعرق، نفوذ و    رینباشد. تبخ  یکیدرولوژیه  یندهایتمام فرآ  سازیبه مدل  یازیممکن است نسیل باشد،  

 ان یجر سطحی، انیمهم نباشد. عموما جر لیس واقعه کیممکن است در طول  ینیرزمیز یهاآب  انیجر

 لی را تسه  لیسبر  ها  تاالب  ریتأث  یابیارز  یبرا  زیحوزه آبخ  یکیدرولوژیامر الزامات مدل ه   ن یغالب است. ا

عنوان به  گذارد. یم  ریتأث  لیها در کنترل سآن  ییبر توانا  زی حوزه آبخ  کیها در  تاالب  تیموقعد.  کنیم

از مساحت کل را   یواقع شده باشند و فقط درصد کم  زیحوزه آبخ  یقسمت باال در    ها مثال، اگر تاالب

های مدل  دست و حجم رواناب داشته باشند.  ن ییپا  لیبر اوج س  یکم  ریممکن است تأث  ، کنند  یزهکش

تاالب  مکانی-توزیعی مکان  بتواند  و  که  مکانی  ها  در ضحو  یکیدرولوژیه  متغیرهای  ریسا تغییرات  را  ه 

های مختلفی وجود دارند که مدل  کند.ی  سازه یها را بهتر شبتاالب  عیمکان و توز  ریاند تأثتوی، مردیبرگ

ها، تأثیر کنند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی مروری تاالبفرآیند هیدرولوژی تاالب را شبیه سازی می

سازی اثر های مناسب برای شبیه ویژه وضعیت سیل( و معرفی مدلها بر فرآیندهای هیدرولوژیک )بهآن

 ها می باشد.  تاالب

 

 های مصنوعی، فرآیندهای هیدرولوژیک، سیلتاالبواژگان کليدي:  
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 عضوهیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2

 rkhghaleh1393m@gmail.comEmail: soگرگان، میدان بسیج، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی،  ⁎
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 بررسي علل آلودگي آب هاي زيرزميني و تالش جهت کاهش آن: مطالعه مروري   

 

 * 2، مهدی مالزاده1کاظمیان رادطاهره 
 

 چکيده 

های زیرزمینی یکی از باشد و اهمیت آن برکسی پوشیده نیست. آبآب یکی از منابع مهم زندگی می

آبی می و هممنابع  تولید  برای  بهره میباشد که صنایع مختلف  آن  از  زندگی  برای  برند.  چنین شهرها 

آب  این  قابل  آلودگی  تاثیر  اختالل در کارهای  مالحظه ها  باعث  و  زندگی خواهد گذاشت  ای در چرخه 

ترین عنوان یکی از مهمهای زیرزمینی بهشود. به همین منظور در این پژوهش علل آلودگی آبزیادی می

کاری برای کاهش آلودگی ارائه گردید. روش تحقیق مقاله های آب مورد بررسی قرار گرفت و راهمنبع

های انجام شده با استفاده از کتب و منابع معتبر به باشد که پس از بررسیای میتابخانهحاضر از نوع ک

وضعیت کمی منابع آب ایران مشخص گردید که کشورمان به سمت   انجام رسید. در نهایت پس از بررسی

ایران از جمله  های زیرزمینی در برخی از دشتبحران کم آبی حرکت می کند. بررسی آب  دشت های 

ها از جمله فلزات سنگین ، حاکی از آن است که به انواع آالیندهدشت ناز مازندرانو  نرگس استان فارس 

این به  توجه  با  آلوده شده است.  آلی  مواد  و  آلی  نیتروژن غیر  آلودگیو  اکثر  های مشاهده شده در که 

ع آب زیرزمینی تخلیه خصوص صنعتی به منابههای شهری، کشاورزی و بها پسابمناطقی بوده که در آن

شود که پیشنهادهای ارائه شده در انتهای تحقیق رو برای کاهش بحران آلودگی توصیه میشود. از اینمی

 مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

 

 های زیرزمینی، منابع آب. ها، آبآلودگی آبواژگان کليدي:  
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 ي اسکندر  ز يآبخ  زه حو  در  کيدرولوژيه  و  يهواشناس  يسالخشکروند    يبررس

 

 4، ابوالفضل عزیزیان 3، مرتضی قیصوری 2، سمیه سلطانی گردفرامرزی1*نرگس بهرامی دمنه

 

 ده يچک

 جهان  نقاط  یتمام  در  باًیداد آن تقراست که امکان رخ   یبخش جوانیز  یهادهی پد  از  یکی  یسالخشک

در حوزه آبخیز   هواشناسی و هیدرولوژیکسالی  منظور بررسی روند خشکحاضر به  پژوهش .  دارد  وجود

صورت گرفته است. بدین منظو از آمار دما    1378-1398اسکندری واقع در استان اصفهان در بازه زمانی  

ساله، داده دبی حوضه اسکندری واقع در خروجی   20و بارش ایستگاه سینوپتیک داران طی دوره آماری 

( SPIدر منطقه موردمطالعه از شاخص بارش استاندارد )  سالیمنظور تحلیل خشک حوضه استفاده شد. به

( ماهه محاسبه 48و 24، 12، 6گام زمانی )  4که در  (SDIسالی هیدرولوژیک رودخانه ) و شاخص خشک

در منطقه   یو ترسال  یسالو مطالعات مربوط به خشک  یبه منظور بررسشد، استفاده گردید. در ابتدا   

آزمون  مورد از  پیرسونهمبستگمطالعه،  نتایج  SPIی )سالبارش و شاخص خشک  نیب  ی  استفاده شد.   )

که    گربیان بود  زمانی  این  بررسی خشک  48و    24تاخیرهای  برای  موردماهه  منطقه  در  مطالعه سالی 

( در SPI( با شاخص بارش استاندارد )SDI)  های استاندارد شده دبی سپس دادهباشند. سپس  نمیمناسب  

ترین بیش  نشان داد که  نتایج    ( ماهه به روش همبستگی پیرسون بررسی شد.48  و  24،  12،  6بازه زمانی)

های ماهه وجود دارد که گویای همبستگی باال شاخص 48و    24  ،12های زمانی همبستگی بین مقیاس

آمده از  دستی در این حوضه است. نتایج بهسالخشک منظور بررسی  مربوطه در مقیاس زمانی ساالنه به

  هاسالیخشکافزایش شدت و تداوم  سالی هواشناسی و هیدرولوژیک گویای  های خشکبررسی شاخص

  سالی خشکماهه بین وقوع  12اخیر و وجود تأخیر زمانی  ای  هسالهیدرولوژیک در    سالیخشک   ویژهبه

عنوان سالی هواشناسی بهاز فاصله زمانی بین وقوع خشک  اطالع  .هواشناسی و هیدرولوژیک بوده است

تا اقدامات مدیریتی    کرد   ریزان کمک خواهد، به مدیران و برنامهدیگر  ها سالیخشکدر پیدایش  عامل اصلی  

    .عمل آورندزیرزمینی به سالی ناشی از کمبود منابع آبی سطحی و خشکجهت مقابله با الزم 

 

 مقیاس زمانی ، همبستگی پیرسون، SDI ،SPI :کليدي  واژگان

 

 

 

 

 
ارشد  *1 کارشناسی  زهکش  یاریآب دانشجوی  آب،و  مهندسی  و  علوم  گروه  کشاورز  ی،  طب  ی دانشکده  منابع    ، اردکان   دانشگاه  عی،یو 

Bahrami7222@gmail.com 
 ssoltani@ardakan.ac.ir، اردکان دانشگاه عی،یو منابع طب یدانشکده کشاورز گروه علوم و مهندسی آب،   دانشیار2

 m.gheysouri@ut.ac.ir، دانشگاه تهران ،یعیدانشکده منابع طب ز،یآبخ یحوزه ها  تی ریمد  ، یدکتر یدانشجو 3
 aazizian@ardakan.ac.ir، اردکان دانشگاه عی،یو منابع طب یدانشکده کشاورز گروه علوم و مهندسی آب،  استادیار4
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 هاي طبيعي با توجه به اهداف توسعه پايدار سازگانسوزي بر بومپيامدهاي آتش

 

 2حمیدرضا پورقاسمی  ، *1هرچگانی محبوبه کیانی

 

 چکيده  

با ایجاد تغییراتی در را    نیدرصد از سطح زم  چهارتا    سهاست که ساالنه    شناختیبوم  یروین  کیآتش  

تواند  اثرات آتش بر طبیعت میدهد.  یقرار م  ریتحت تأثرا  ها  سازگانبوم  یی،ایمیژئوش  ستیز  یهاچرخه 

 سوزیسازگار با آتش، آتش  یهاسازگانبوم  درنحوی که  همراه داشته باشد؛ بهپیامدهای مثبت یا منفی به

  ی اه یجامعه گ  بیدهد و بر ترکیم  رییکند، رقابت را تغیرا آزاد م  یاست که مواد مغذ  یضرور  ندیفرآ  کی

از پیامدهای منفی  گذاردیم  ریثتأ  ، آب و خاک، فرسایش  هوا  تیفیکتوان به کاهش  می  های سوزآتش. 

حال با این  های مختلف اشاره نمود.سازگانو در نتیجه کاهش خدمات بوم  نیزم  بیتخر  یی وزاابانیب  خاک،

ای نشده است. اگرچه سوزی اشاره صراحت به آتش( بهSDGsدر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد )

 قی استفاده شود، از طر SDGs در ارتباط با  یسوزاثرات آتش  یابیارز  یبرا   تواندیکه م  ز رویکردهایی ا  یکی

های سازگانبومخدمات  بر فرآیندهای مختلف فرسایش خاک و تخریب زمین و در نتیجه کاهش  آتش    ریتأث

چنین بر اساس آمار موجود در دهه اخیر، حدود  هم  باشد. ی( مLDNاثر )مختلف در قالب تخریب زمین بی

های کلی ناشی از  اند که خسارتهای مختلف در ایران دچار حریق شدهسازگانهزار هکتار از بوم  204

 سوزی مرتبط با آتش  یهاپژوهش  یمرور  یبررس  نیبنابراهزار میلیارد تومان برآورد شده است.    169ها  آن 

مختلف در   یهاسازگانرخ داده در بوم  یهایسوزمختلف آن در جهان و تعداد و وسعت آتش  ی امدهایو پ 

 .در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است ر،یاخ یهادر سال رانیا

 

 سوزی، تولید رسوب، توسعه پایدار، کربن آلی خاک، گرمایش جهانی آتشکليدي:    واژگان
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 سندي - رويشي صحرا  هاي آبخيز ناحيهرملک و کنار در حفظ پايداري حوزهبررسي نقش گياهان بومي  

 

   2، غالمعباس قنبریان1سعید بهزادی فرد 

 

 چکيده  

اند. در ناحیه خود اختصاص دادهی وسیعی از سرزمین ما را بهخشک، پهنههای خشک و نیمهاکوسیستم

گر، های طغیانهایی همانند سیالببروز پدیده دالیل شرایط اقلیمی و محیطی  سندی به-رویشی صحرا

های مکرر بر حساسیت این اکوسیستم افزوده و درنهایت منجر به عدم تعادل سالیفرسایش خاک و خشک

به و  اکوسیستم  گونه  تبعطبیعی  آبخیز خواهد شد.  ناپایداری حوزه  -Ziziphus spinaهای گیاهی  آن، 

christi Willd.    وZiziphus nummularia Dc.  سندی هستند  -بوم صحرادو عنصر کلیدی و بومی زیست

  دلیل سرشت و توانایی های کنار و رملک بهاند. گونهگیری از نوار جنوبی کشور را پوشاندهکه مساحت چشم

ها و کاهش فرسایش آبی و بادی،  فرد خود در تثبیت خاک، افزایش نفوذپذیری، کنترل هرزآبمنحصر به

اکولوژیک دیگر، بهچنین کارکردههم برخوردار عنوان گونهای  باالیی  اهمیت  از  بومی،  های چندمنظوره 

ها و شناسایی مناطق مناسب برای احیاء و توسعه، ها، استعداد بالقوه آنهستند. شناخت اکولوژیکی گونه

رار هرچه های آبخیزداری برای کمک به استقها و اقدامات بیوفیزیکی در قالب طرحچنین شناخت روشهم

گونه این  حوزهبهتر  پایداری  میها،  افزایش  را  آبخیز  از های  ناشی  مخاطرات  از  را  آبخیزنشینان  و  دهد 

های ها و تغییرات مخرب محیطی در امان نگه خواهد داشت. در این مطالعه به بررسی اهمیت گونهتنش

تنوع زیستی، لزوم استفاده از های شاخص در حفاظت و پایداری  های این گونهکنار و رملک و پتانسیل

منظور ها و شناسایی مناطق مستعد حضور گونه بهنزوالت آسمانی برای احیاء و استقرار بهتر این گونه

 اقدامات بیوفیزیکی پرداخته شده است.

 

 سندی، پایداری حوزه آبخیز، کنار، رملک -های خشک، صحرااکوسیستم واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دارویی و صنعتی1 و مهندسی مرتع گرایش گیاهان  علوم  ارشد  منابعدانشجوی کارشناسی  دانشکده  و محیط  طبیعی، بخش مهندسی  زیست، 

 saeed_behzadifard@yahoo.comکشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 
   ghanbarian@shirazu.ac.irزیست، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، طبیعی و محیطاستادیار، بخش مهندسی منابع2
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 ايران   در  چوب  زراعت  بر  تأثيرگذار  عوامل  بررسي

 

 4محمد امین اسدی  ،3، علی طالبی 2، محمدرضا اختصاصی1جالل فتوت 

 

 چکيده  

 در  است  متصور  آن  برای  که  گوناگونی  با اهداف  چوب  مصرف  برای  تقاضا  جمعیت،  افزایش  به  توجه  با 

 دلیلبه که جایی تا اند؛کرده ایفانیاز    این  تأمین  در  ایعمده  نقش  هاجنگل  تاکنون.  افزایش است  حال

تولیدی از خارج  برداشت میانگین مصرف سرانه   .است شده غیرممکن روند این استمرار ها،آن ظرفیت 

 2/0تر از  متر مکعب و در ایران کم  7/0یافته  متر مکعب در سال، در کشورهای توسعه  3/0چوب در دنیا  

( مکعب  می  17/0متر  برآورد  مکعب(  بامتر    و   چوبی   تولیدات  به  بشر  روزافزون  نیاز  به  توجه  شود. 

  از  حد   از   بیش  برداشت  از  جلوگیری  منظوربه  و   ها تکنیک  و   صنعت   رشد  با  تدریج به  و   آن  های فرآورده

مطالعات انجام شده    بررسی  .گردد  داد ضروری قلم  امر  یک  تواند می  رشد  تند  درختان  از  استفاده  جنگل،

که میزان بارندگی در علت اینباشد که بهگر این موضوع مهم میدر ایران در ارتباط با زراعت چوب بیان

باشد و از این لحاظ ایران؛ کشور کم آبی محسوب متر در سال می میلی  200  تر ازکماکثر مناطق ایران  

ها نیز مورد استفاده این امر موجود در چاه  گردد که همین مقدار آبگردد، زراعت چوب موجب میمی

تراز آب آنمرور موجب افت ظرفیت آب چاهقرار گیرد و به پایین آمدن  ها گردد که خود موجب ها و 

علت اکوسیستم  گردد؛ بنابراین بهتر این است که بهمشکالت بیشتر باألخص در زمینه فرسایش خاک می

ای یا کاشت و زراعت چوب در آن منطقه انجام نشود و یا  منطقهخاص ایران، با توجه به وضعیت کلی هر  

های غیر بومی  های بومی گردد و از کشت گونهای اقدام به کشت گونهصورت محدود و منطقهکه بهاین

بایست تولید  چنین میشوند جلوگیری گردد. همهای مهاجم نیز محسوب میکه برخی اوقات جز گونه

ترین زمان ممکن در دوره رشد  سازگار در مناطق مختلف آب و هوای کشور با کم  ارقام پرمحصول مقاوم و

ای باشد که به سطوح برداشت گونهبهبایست میها میزان برداشت از جنگل بنابرایندر اولویت قرار گیرد. 

جهت رویه و غیرپایدار چوب  شده فرصت کافی برای بازسازی و رویش مجدد داده شود و از برداشت بی

کاری )عملیات توسعه، عملیات  زمان با آن عملیات مختلف جنگلمصارف گوناگون جلوگیری گردد و هم

احیاء، اجرای تعهد مجریان، زراعت چوب و توسعه فضای سبز( در دستور کار مسئولین امر قرار گیرد. با  

های مختلف احی و استانطور کلی کاشت درختان صنوبر و اکالیپتوس در نوتوجه به نتایج بدست آمده؛ به

ویژه در عرصه شمالی کشور و نیز گز شاهی در مناطق گرمسیری کشور، جهت زراعت چوب مساعد  به

   باشد.می

 

 شاهی  گز صنوبر، چوب، زراعت جنگل، اکالیپتوس، واژگان کليدي:

 
 jalalfotovat1370@gmail.com یزد،  دانشگاه آبخیز، هایحوزه مدیریت  /آبخیز  مهندسی و علوم ارشد کارشناسی   دانشجوی 1
  mr_ekhtesasi@yazduni.ac.ir یزد،  دانشگاه  کویرشناسی،  و طبیعی منابع /آبخیزداری  و مرتع دانشکده  استادیار2
 talebisf@yazd.ac.ir یزد، دانشگاه  کویرشناسی، و طبیعی منابع  /آبخیزداری و مرتع  دانشکده استادیار 3
 amin.asadi@yazd.ac.ir  یزد، دانشگاه  کویرشناسی، و طبیعی منابع  /آبخیزداری و مرتع  دانشکده استادیار 4
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 سنجي تفاضلي راداريتوليد مدل ارتفاعي رقومي با کاربرد فن تداخل

 

 1محمد معظمی 

 

 چکيده 

رو ترین خصوصیات زمین در مطالعات مدیریت اراضی محسوب می شود. از این توپوگرافی یکی از مهم

های سطح زمین در بسیاری از این مطالعات از جمله آبخیزداری، منابع آب بلندیو  بررسی دقیق پستی  

 مدل ارتفاعیدر تولید    1-در این مطالعه قابلیت تصاویر راداری سنتینل  و ارزیابی اراضی ضروری است.

مورد ارزیابی قرار گرفته است. منطقه موردمطالعه محدوده شهرستان باوی در استان خوزستان   رقومی

توپوگرافی نسبتاً هموار می از فن تداخلبوده که دارای  ارتفاعی  باشد.  تولید مدل  برای  تفاضلی  سنجی 

نقطه کنترلی مبنا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان   14تفاده شده است. این مدل با  رقومی اس

متر است که با توجه به دقت   6/4دهد که دقت ارتفاعی )انحراف معیار خطا( مدل تولید شده حدود  می

فرد تصاویر ر بههای منحصبنابراین با توجه به توانایی و ویژگی باشد.  های جهانی موجود، مطلوب میمدل

توان به اهمیت مطالعه و استفاده  های مذکور، میسنجی راداری در تولید مدل راداری و تکنیک تداخل

 تر از این تصاویر در تولید مدل رقومی ارتفاعی زمین پی برد.  هرچه بیش

 

 سنجی، خوزستان.مدل ارتفاعی رقومی، تصویر راداری، فن تداخل  واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ایران،  استادیار 1 اهواز،  خوزستان،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  طبیعت،  مهندسی  گروه  آبخیزداری،  مهندسی  و  علوم   ،

moazami@asnrukh.ac.ir 
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 تحليل ارتباط سرمايه اجتماعي با مشارکت روستاييان در اجراي طرح آبخيزداري سد قشالق سنندج

 

   1اللهی اصغر فرج

 

 چکيده  

های آبخیزداری تحت تاثیر عنوان یک فاکتور مهم در موفقیت پروژهمشارکت روستاییان و جوامع محلی به

یکی   اجتماعی  سرمایه  که  دارد  قرار  مختلفی  جنبهعوامل  آاز  مشارکت  در  تاثیرگذار  و  مهم  ها  نهای 

بهرهمی اجتماعی در مشارکت  اثر سرمایه  بررسی  تحقیق حاضر،  انجام  از  و جوامع باشد. هدف  برداران 

تحلیلی انجام -صورت توصیفیمحلی در طرح آبخیزداری قشالق بود. این تحقیق به روش پیمایشی و به

ه آبخیز قشالق در سنندج بود که زیی )سرپرستان خانوار( در حوشد. جامعه آماری شامل ساکنین روستا

نفر از سرپرستان خانوار در انجام تحقیق مشارکت داشتند. ابزار مورد استفاده در انجام تحقیق،    110تعداد  

پرسشنامه در مقیاس طیفی لیکرت بود. پس از تایید روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان، پایایی  

های سرمایه دست آمد. ارتباط شاخصبه  81/0پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، به میزان  

مندی، آگاهی و شناخت اجتماعی شامل مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، رضایت

نتایج نشان   و ارتباط اجتماعی با مشارکت در طرح آبخیزداری با آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد.

های سرمایه اجتماعی روستاییان تر از سایر شاخصداد که میانگین امتیاز شاخص انسجام اجتماعی بیش 

های سرمایه اجتماعی با مشارکت در اجرای طرح آبخیزداری در منطقه چنین بین تمامی شاخصبود. هم

رتقای سطح سرمایه اجتماعی جوامع  (. بنابراین با اP≤05/0موردمطالعه ارتباط آماری معناداری یافت شد )

توان های آبخیزداری فراهم کرد و از این طریق، میها را در طرحتوان زمینه مشارکت موثر آنمحلی می 

 های آبخیز را مشاهده کرد. های مرتبط با مدیریت و احیای حوضهموفقیت، ثبات و تداوم پروژه

 

مایه اجتماعی، طرح آبخیزداری، مشارکت روستاییان، سد قشالق، سنندج. سر واژگان کليدي:

 
،  زدایی، گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانش آموخته دکتری بیابان1

   :asghar.farajolahi@gmail.com Emailستان، ایران. گل
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 هاي آبخيزداري برداران به مشارکت در اجراي طرحتحليل عوامل موثر بر تمايل بهره

 

   1اللهی اصغر فرج

 

 چکيده  

موفقیت های آبخیز، تاثیرگذارترین عامل در دوام و  عنوان رکن اصلی مدیریت جامع حوزهبرداران بهبهره

میطرح آبخیزداری  بهرههای  مشارکت  بر  موثر  عوامل  شناخت  طرح باشند.  اجرای  در  های  برداران 

پایدار حوزهآبخیزداری، زمینه با هدف  های آبخیز میساز مدیریت اصولی و توسعه  باشد. تحقیق حاضر 

آبخیزداری کشور های  ترین عوامل تأثیرگذار بر مشارکت جوامع محلی در طرحشناسایی و تحلیل مهم

به تحقیق  روش  است.  شده  یافتهانجام  گردآوری  بر  مبتنی  و  کیفی  مطالعات صورت  به  استناد  و  ها 

میکتابخانه شده  گزارش  اطالعات  و  گردای  و  مختلف  مطالعات  مرور  از  پس  منظور  بدین  وری آباشد. 

ر قالب متغیرهای فردی، آگاهی  ها دبرداران در اجرای طرحاطالعات، متغیرهای تاثیرگذار بر مشارکت بهره

- ها، وضعیت اقتصادی و معیشتی و عوامل اطالعاتی برداران در رابطه با اثرات اجرای طرحو نگرش بهره

بر  اثرگذاری این متغیرها  ترویجی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیقات مختلف در رابطه با نحوه 

افزایش آگاهی و  های آبخیزداربرداران در اجرای طرحمشارکت بهره ی نشان شده است. طبق نتایج، با 

برداران  ها، بهبود وضعیت معیشتی و سطح تحصیالت بهرهبرداران در رابطه با اثرات اجرای طرحنگرش بهره

چنین حمایت دولت و استفاده هدفمند از عوامل ترویجی، میزان مشارکت جوامع محلی در اجرای و هم

آوری برداران با فراهمیابد. بنابراین، افزایش سطح تحصیالت و آگاهی بهرههای آبخیزداری افزایش میطرح

آموزشی خدمات  و  هم  -امکانات  و  بهرهترویجی  اقتصادی  وضعیت  بهبود  تنوع چنین  ایجاد  با  برداران 

برداران در های نوین، منجر به افزایش مشارکت بهرهمعیشتی و ارتقای کشاورزی و دامداری با تکنولوژی

 های آبخیز خواهد شد. های آبخیزداری و در نهایت مدیریت پایدار حوزهای طرحاجر

 

 برداران، عوامل اقتصادی، مشارکت، طرح آبخیزداری، مدیریت پایدار.بهره  واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 
،  زدایی، گروه مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانآموخته دکتری بیابان دانش1
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 هاي آبخيز اي براي حفاظت و پايش پوشش گياهي حوزهعنوان شيوهاي بههاي پراکنش گونهبررسي مدل

 

 3احسان غفوری  ،2، غالمعباس قنبریان1سعیده غفوری

 

 چکيده  

های آبخیز بوده و  کننده سالمت حوزهعنوان یکی از عوامل مهم تعیینشناخت و پایش پوشش گیاهی به 

دلیل تاثیرگذاری در فرایندهای پویای هیدرولوژی و ژئومورفولوژی، از اهمیت باالیی برخوردار است. در به

مدلسال از  استفاده  اخیر،  گونههای  پراکنش  پراکنش  منظور دستبه  (SDMs)ای  های  الگوی  به  یابی 

زیابی پتانسیل تهاجمی  چنین ارهای نادر و در معرض انقراض و همها جهت مدیریت و حفاظت از گونهگونه

شدت افزایش یافته است. در این مقاله به بررسی  های بیگانه در کنار بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بهگونه

 هایتکنیک  مطالعه،  مورد  منطقه  سازی،مدل  رویکرد  نظر  ای ازهای پراکنش گونهتحقیق مرتبط با مدل  54

تا    2018این مقاالت در بازه زمانی   پرداخته شده است.  فزارانرم  از  استفاده  و   داده  پایگاه  مدل،  ارزیابی

های حفاظتی، پرکاربردترین اهداف  اند. بررسی اثرات تغییر اقلیم و توسعه استراتژی منتشر شده   2021

مدل هستند.  موردبررسی  مقاالت  در  مطالعات  آنتروپیانجام  روش  با    ( MaxEnt)  بیشینه  سازی 

ترین ( متداولROCزیرمنحنی    سطح)  AUCدرصد(.    18/85ها است )پرکاربردترین مدل در این مقاله

مقاله در  مدل  عملکرد  ارزیابی  )روش  هستند  بررسی  مورد  از   Rو    MaxEntدرصد(.  74/90های 

رفته . متغیرهای اقلیمی گاندشناخته شدهها  افزارهای مورد استفاده برای ساخت مدلپرکاربردترین نرم

 ها دارند.  سازیمدلفرایند  ترین کاربرد را در ، بیشWorldClimشده از سایت  

 

 ای، حفاظت، سالمت آبخیز، تغییر اقلیم، پایش پوشش گیاهیهای پراکنش گونهمدل  واژگان کليدي:
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 ملي و جهاني آب شرب کيفي  هاي با شاخص   شربآب  شبکه توزيع  پارامترهاي فيزيکي و شيميايي  ارزيابي  

 بجستان(شهر    )مطالعه موردي:

 

 5Jessen George، 4، عبدالرسول نگارش 3، سید زین العابدین حسینی 2* ، محمدرضا اختصاصی1فاطمه محمدزاده
 

 چکيده  

وجود برخی    .باشدمی   سالم، دسترسی به آب شیرین و باکیفیت  یک زندگی از حقوق اساسی بشر بنرای  

  ها سبب تغییر کیفیت آب و در مقادیر باال باعث بروز برخی بیماریحندمجاز    عناصر شیمیایی بیش از

منظور اطمینان از های توزیع و مخازن، به. لزوم پایش تغییرات کیفی آب شرب در طول شبکهشنودمنی

مقادیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در حین انتقال آب از مخزن به نقاط برداشت، ضروری ثابت بودن 

های  ها آبخشک، که منبع اصلی تامین آب شرب آنویژه در مناطق خشک و نیمههباشد؛ این امر بمی

شناسی و  ای دارد. تاثیرپذیری منابع آب زیرزمینی از ساختارهای زمینباشد، اهمیت ویژهزیرزمینی می

کند.  ویژه پساب کشاورزی، کیفیت فیزیکی و شیمیایی این منابع آبی را تهدید میهها، بنیز برگشت پساب

با توجه به روند افزایش جمعیت و نیز اهمیت تامین آب شرب با کیفیت مطلوب، لزوم ارزیابی پارامترهای 

این سازد.  ط مختلف آن ضروری میهای تصادفی و در نقا صورت نمونهکیفی را در طول شبکه توزیع به 

آب   توزینع  نقاط مختلف شبکهشده در  عرضهشرب  با هدف بررسی وضعیت فعلی کیفیت آب    مطالعه

هکتار از   300باشد؛ این طرح در شهر بجستان در سطح بیش از  های دولتی میشرب از طریق جایگاه 

زمانی    در نقاط مختلف شبکه در بازه  اجرا شده است. پس از برداشت نمونه  1393اراضی شهری از سال  

های مختلف استاندارد سازمان تحقیقات صنعتی  ، ارزیابی مقادیر میانگین آن با شاخص93-97های  سال

، اتحادیه اروپا و دیاگرام شولر WHO(،  EPA)  آمریکا  سازمان حفاطت محیط زیست  (،1053)گزارش  ایران

از این مطالعه نشان م صورت گرفت. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در ینتایج حاصل  دهد که مقادیر 

و    So4  ،Clگیرد و از نظر پارامترهای کیفی  المللی قرار می ی مجاز از هر چهار شاخص ملی و بیندامنه

TH پارامترهای   بندی خوب ودیاگرام شولر در کالسNa  وTDS  در کالس قابل قبول است. بنابراین در

   شود. ها مثبت ارزیابی میارزیابی کلی شبکه توزیع آب شرب با این روش، ارزش معیار کیفیت آب جایگاه

 

 ارزیابی، آب شرب، شاخص ملی و جهانی، پارامترهای کیفی.  واژگان کليدي:
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 کشورهاي خاورميانهسازي آب دريا در هاي نوين تکنولوژي شيرين مروري بر روش 

 

 4، محمد عالیی 3، سید زین العابدین حسینی 2* ، محمدرضا اختصاصی1فاطمه محمدزاده

 

 چکيده 

 نای درصد    97٫5را پوشانده است؛ اما    نزمی  سطحدرصد    70مکعب آب،    لومتریک  ونیلمی  1٫5از    شیب

 88  که در  در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان    . دهدیم  لیشور تشک  یهاحجم از آب را آب 

کم    از مناطق خشک و   یانمونه  انهی. خاورم برند می، از کمبود منابع آب شیرین رنج  سکونت دارندکشور  

  ی متک   ییزدابه نمک  نیریآب ش  نیتام  یبراها،  دلیل مجاورت با دریا ها واقیانوسهآب دنیا است که ب

این    .است از  روشهدف  بر  مروری  شیرینمطالعه  نوین  هزینههای  و  شیرین  آب  تولید  میزان   سازی، 

سازی آب کننده از تکنیک شیرینده کشور اول استفاده  هرمترمکعب آب در کشورهای خاورمیانه است.

شور شامل کشورهای عربستان سعودی، ایاالت متحده آمریکا، امارات متحده عربی، اسپانیا، کویت، چین،  

میلیون مترمکعب   4/7سازی  باشد. عربستان سعودی با ظرفیت شیرینقطر، الجزایر و استرالیا می   ژاپن،

میلیون مترمکعب در   8/0سازی و کشور عمان با ظرفیت  در روز در صدر کشورهای با تکنولوژی شیرین

،  رودهای مختلفی به کار میفناوریزدایی،  برای نمکباشد.  سازی آب میترین ظرفیت شیرینروز دارای کم

  حرارتی   دسته اصلی  توان به دو سازی آن را میفرآیندهای تجاری و صنعتی تصفیه آب دریا و شیرین

باشد و روش سوم روش هیبریدی است که از ترکیب دو روش اول )تقطیری( و غشایی )اسمزی ( می

اول شامل  ایجاد می روش  ناگهانی چندمرحلهشود.  و (MED)   ایتقطیر چندمرحله،  (MSF)  یاتبخیر 

 (MVC)  سازی مکانیکی بخارو فشرده   (TVC)که خود شامل دو روش (VC) سازی حرارتی بخارفشرده

 الکترودیالیزو   (FO) اسمز مستقیم  ،(RO)  اسمز معکوس  باشد. فرآیندهای غشایی نیز شامل روشمی

(ED)  روش  می سایرتکنولوژی  درصد  61با سهم    ROباشد،  بین  بدر  یاد شده،  تکنولوژی ههای  عنوان 

 چنین روشها را دارد. همترین سهم استفاده در بین این تکنولوژیهای هیبریدی کمپرمصرف و روش

RO  سازی دارد.های شیرینمصرفی را به ازای هر مترمکعب در روز از بین سایر روش کمترین هزینه 

 

 سازی، خاورمیانه، فرآیند حرارتی و تقطیری، اسمز معکوس.شیرین  کليدي:  واژگان
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 بررسي اثر سدهاي اصالحي بر کاهش دبي اوج سيالب )مطالعه موردي: حوزه آبخيز اسکندري اصفهان(

  

  3، علی طالبی 2، محمدرضا هادیان1جزی مهرنوش هادیان

 

 چکيده 

پروژه از جمله  آبخیزداری  سدهای اصالحی  از سیل در هستند که بههای  منظور کاهش خطرات ناشی 

گردند. با توجه به سابقه طوالنی آبخیزداری در کشور، ارزیابی کمّی اقدامات های آبخیز احداث میحوزه 

گیری صحیح در خصوص اجرای بهینه ها و تصمیممنظور تعیین میزان موفقیت این فعالیتانجام شده به

باشد. بر این اساس در این پژوهش حوزه آبخیز  ای آتی، اقدامی ضروری میه ها در برنامهاین گونه طرح

اثر  اسکندری واقع در غرب استان اصفهان، به انتخاب شد و  سد اصالحی    330عنوان منطقه مطالعاتی 

های این حوزه، بر دبی بیشینه سیالب مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور برای ساخته شده در سرشاخه 

-HECرواناب و مقایسه تغییرات دبی قبل و بعد از انجام این اقدامات از مدل  -فرآیند بارشسازی  شبیه 

HMS  سازی نشان داد که عملیات مذکور موجب کاهش دبی بیشینه سیالب به استفاده شد. نتایج شبیه

گردیده  56/11میزان   در خروجی حوزه  و همدرصد  توانسته اند  رچنین  اوج  دبی  به  رسیدن  زمان  ا اند 

 ها بر کاهش دبی سیل کاهش یافته است.افزایش دهند، اما با افزایش دوره بازگشت سیالب تأثیر این سازه

 

 HEC-HMSسد اصالحی، کنترل سیل، دبی اوج، مدل واژگان کليدي:  
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mehrnooshhadian@stu.yazd.ac.ir 
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 يزد-پيشکوه آبخيز حوزه در سيالب استحصال و رسوب  کنترل در اصالحي سدهاي عملکرد بررسي

 

 4، آرش ملکیان3، فرشید جهانبخشی*2، محمدرضا اختصاصی 1مهتاب علیمرادی

 

 چکيده  

اهداف برخوردار  تحقق و پس از اجرا  از اهمیت خاصی در میزان   قبل، حین یا پروژه طرح هر ارزیابی     

 شهرستان محدوده در پیشکوه آبخیز حوزه آبخیزداری یهاپروژه حاضر تحقیق در دیدگاه این با می باشد.

مشخص شد   هاسازه اصلی و پرونده اسناد مطالعاتی  بررسی  با گرفت. قرار ارزیابی تفت از استان یزد مورد

 کنترل  بعدی  گام  در  و  سفرهبه  سیالب  تزریق  و  استحصال  شدهاحداث  سدهای  اولیه  و  اصلی  که هدف 

چین مالتی و خشکهسد اصالحی سنگی  93در حوزه مطالعاتی تعداد    باشد.می  بستر  شیب  تعدیل  و  رسوب

 مترمکعب 222341 معادلشده  یآور جمعرسوبات   کل حجم است.  شده   احداث سال گذشته  25طی  

؛  باشدمترمکعب در سال می  126588ی حوزه معادل  دهرسوب روش پسیاک حجم    بر اساسباشد،  یم

از رسوب    دو سالها در همان  درصد سازه  90بنابراین حدود   با  پرشدهاول   درصد  20 احتساب است. 

با در  که گردید برآورد مترمکعب 44.468 معادل هاتوسط سازه ذخیره قابل آب  مؤثر، حجم ذخیره ضریب

 در مترمکعب 133404  معادل  ها سازه توسط شدهی آورجمع آب تکرار آبگیری در سال کل  3نظر گرفتن  

 10 حدود کشاورزی  زمین  هکتار هر توسعه  برای  موردمطالعه در حوزه   .شد یه خواهدبر ثان لیتر  4 سال یا

 13.3  توسعه تنها   قابلیت هاسازه توسط تولیدی آب بنابراین است؛  یازموردن سال  در  آب مترمکعب هزار

را دارد. این در حالی است که در حوزه صدها هکتار زمین بایر وجود داشته و تلفات   کشاورزی هکتار زمین

 .باشدیمبیش از منافع آن ها  آبه حقیختگی رهمبههدر رفت و  و یرتبخناشی از 
 

 ارزیابی، سد اصالحی، رسوب، استحصال آب، هدر رفت آبواژگان کليدي:  
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 2020تا    1975زماني سال بررسي توسعه شهري شيراز در بازه  

 

   *4، حمیدرضا پورقاسمی3، سرور رحمانیان2سهیال پویان، 1مژده محمدی خشوئی 

 

 چکيده  

گانه شهر 10های شهری مناطق  پروهش حاضر با هدف بررسی روند تغییرات توسعه شهری و زیرساخت

میالدی انجام شده است. برای این هدف،    2020و    2014،  2000،  1990،  1975های  شیراز، طی دهه

های   داده  از  استفاده  با  زمانی  بازه  پنج  در  شهری  توسعه   Global Human Settlement Layerروند 

(GHSL)   که توسط شرکت    2020ارث انجین و نقشه کاربری اراضی سال  در محیط گوگلESRI   تهیه

ترین توسعه و یک بیش 10،6گانه، مناطق 10د. نتایج نشان داد که از میان مناطق شده است، بررسی ش 

دهد که توسعه فیزیکی  های شهری را دارا هستند. مقایسه نتایج حاصل از پنج دهه نشان میزیرساخت

عبارت دیگر توسعه درصدی داشته است. به  08/48رشدی در حدود    2020تا    1975شهر شیراز از سال  

 25/ 65و    24/3،  06/2،  16/14،  97/2ترتیب،  به  2020و    2014،  2000،  1990،  1975شهری در سال  

ریزان است. بنابراین مدیران و برنامه  2020-2014ترین توسعه آن مربوط به بازه زمانی  درصد بوده و بیش

به ویژگی با توجه  به توسعه ساخت و سازهای شهری  از گذشته  بیش  بر مباید  نطقه توجه های حاکم 

گیری ویژه در فاز پیشتواند نقش مهمی در مدیریت بحران و بهداشته باشند، نتایج پژوهش حاضر می

 داشته باشد.  

 

 ارث انجین، شهر شیراز. ، گوگلGHSLهای زیرساخت فیزیکی شهری، داده واژگان کليدي:
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 هاي آبخيزداري مديريت طرحبررسي عوامل موثر بر مشارکت مردم در شناسايي، سنجش و 

 استان فارس(  - صفاشهر )مطالعه موردي: حوزه آبخيز قشالق

 

 2داغی حسین قره ،1ابوالفضل کریمی 

 

   چکيده   

های هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در شناسایی، سنجش و مدیریت طرح

های موردنیاز از باشد. برای گردآوری دادهبید میشهرستان خرمآبخیزداری حوزه آبخیز قشالق واقع در  

پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. برای بررسی روایی پرسشنامه از ضریب نسبی روایی محتوا و  

استفاده شد آلفای کرونباخ  از ضریب  پرسشنامه  پایایی  با  )به  برای بررسی  برابر  (.  0/ 84و    73/0ترتیب 

برداران حوزه آبخیز قشالق بود که با استفاده از جدول مورگان، تعداد  ش کلیه بهرهجامعه آماری پژوه 

های رگرسیون خطی، تحلیل ها از روش عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل دادهنفر به  335

افزار   نرم  پیرسون در  داد   SPSS ver.22واریانس و ضریب همبستگی  نتایج حاصل نشان  استفاده شد. 

های آبخیزداری های آموزشی و ترویجی بر افزایش مشارکت مردم در مدیریت طرحمتغیر اجرای برنامه

عنوان ههای اجتماعی مردم منطقه بچنین متغیر ویژگی(. همP˂05/0)  تاثیر مثبت و معناداری داشت

های آبخیزداری تاثیر ردم در مدیریت طرحیک عامل شناسایی و سنجش وضعیت حوزه بر مشارکت م

(. متغیر وضعیت اقتصادی مردم نیز در افزایش نقش مردم در  P˂05/0)   داری نشان دادمثبت و معناداری

های آبخیزداری و مشارکت آبخیزنشینان تاثیر مثبت و  شناسایی و سنجش وضعیت حوزه و مدیریت طرح

ترین و  بیش های اجتماعی،ویژگی عامل  امل موردمطالعه،  (. در رابطه با سه ع P˂05/0)  معناداری داشت

  های آبخیزداری دارا بود.را در مشارکت مردم در طرح  تاثیر ترینکم های اقتصادیویژگی عامل 

 

های آبخیزداری، حوزه آبخیز قشالق، ، مدیریت حوزه آبخیز، شناسایی و سنجش  طرح  کليدي:   واژگان

 حوزه آبخیز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع طب 1
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 فراواني و هايتوگراف بارش در سطح حوضه شهري   –مدت   –هاي شدت  بررسي منحني

 شهر ساري(   :)مطالعه موردي

 

 3، سید حسین روشان2، کاکا شاهدی1مصطفی آقاجانی شهابی 

 

 چکيده 

فراوانی به عنوان ابزاری رایج در هیدرولوژی و مدیریت منابع آب است. این   –مدت  – های شدت منحنی

های آبخیز در سراسر های هیدرولوژیکی در حوزهریزی، طراحی و مدیریت پروژهها جهت برنامهمنحنی

قرار می استفاده  مورد  و    برای  IDFهای  گیرند. منحنیدنیا  زمانی  توزیع  بارندگی،  زمانی  الگوی  تعیین 

قرار میومتدا استفاده  مورد  مختلف  اگیرند.  های  داده  قیتحق  نیدر  ساعتبه  یبارندگ   ی هااز    ، ی صورت 

منحن برآورد  ساالنه جهت  و  ماهانه  ساری    IDF  یهایروزانه،  شهر  تهدر  است. جهت   هی استفاده شده 

گردید. به این منظور از و چاو استفاده    نی  روش بارش هاف و روش  ی مذکور از مدل آمار  یهایمنحن

رگبار   240  و  ،1399  یال  1379  یدر طول دوره آمار  ی کهسار  یمحوطه ادار  ستگاهیا  یبارندگ  یهاداده

ساعت(   6تر از  کوتاه مدت )کم  یهاحداکثر بخش بارش در همه تداومگردیند. نتایج نشان داد که  ثبت  

درصد دوم   25مدت و بلندمدت در    ان یبا تداوم م  یهایدرصد اول ) چارک اول( قرار دارد و بارندگ  25در  

علت اشباع مدت بهیطوالن   یهابخش بارش هستند. بارش   نیتردیشد  یوسوم )چارک دوم و سوم( دارا

تر در سطح شهر دیشد   یهاالبیدوم سبب وقوع س  مهیبخش بارش در ن  نیدتری بودن خاک و وجود شد

 ی ها بارش یژگیو یرگبار دارا  45گبار ثبت شده تعداد ر 240 انیاز م روش بن و چاو  . بر اساسشوندیم

دست هب  0/ 392آن نسبت دو برابر    یو در پ   464/0رگبارها    یاول تمام  یگشتاورها   نیانگیبودند. م  نیسنگ

کنترل   هنای مهندسی آب، جهت طراحنی و اجنرای پنروژه  هایتوان در پروژهاز نتایج این تحقیق می.  آمد

  .مناطق مشابه آن استفاده نمود حوضه شهری، شهر ساری وسیالب در 

 

 فراوانی، هایتوگراف بارش، شهر ساری – مدت  –های شدت منحنی  واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.   یدس هندانشجوی کارشناسی ارشد، گروه م1
 آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.   یدسهندانشیار گروه م 2
آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  س س هندآموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، گروه مدانش 3

 ساری، ساری، ایران. 
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آبخيز در اسناد باالدستي آب بازه هاي پايداري حوزه    راني آب با شاخص هاي حکم  مطالعه تطبيقي شاخص

 ( 1384-1394)   زماني

 

   2، لیلی بنیاد 1اکبر زارع شاه آبادی

 

 چکيده 

جام شده است. روش انرانی آب در حوزه اسناد باالدستی  پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص های حکم

( 1384-1394)  بازه زمانیپژوهش حاضر مطالعات تطبیقی؛ و جامعه آماری کلیه اسناد باالدستی آب در  

باشد که شامل چهاربرنامه؛ برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، سیاست های کلی اصالح الگوی می

سرزمین   آمایش  استمصرف  زیست  محیط  پژوهش  .و  منظور  شاخصبدین  حکمگر  و  های  آب  رانی 

آبخیز  شاخص حوزه  پایداری  و  درهای سالمت  در  را  آب  باالدستی  زمانی  اسناد  (  1394-1384)  بازه 

عدالت، اثربخشی و بازدهی، شفافیت، مسئولیت پذیری، پاسخ دهی،    شاملها  شاخصاست.  استخراج کرده  

هایی  شامل شاخصکالیفرنیا    درانسجام، مشارکت و حاکمیت قانون و شاخص های سالمت حوزه آبخیز  

، زیستگاه فیزیکی و تاثیرات انسان ؛ کیفیت آب، شرایط هیدرولوژی، ژئومورفیک، جامعه بیولوژیکچون

رانی  های توسعه همواره به ابعاد مختلف حکمدهد که در برنامه ها و سیاستها نشان می نتایج یافته  .است

ها توجهی به شاخص سالمت و پایداری حوزه آبخیز گذار در اتخاذ این سیاستآب اشاره شده اما قانون

 نداشته است.

 

 رانی، شاخص پایداری، آبخیز، اسناد باالدستی شاخص حکم واژگان کليدي:
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 ،طالقان  شهرستان  روستاهاي   محلي  جوامع  بر   آن تاثيرات  و  سيالب  بحران  مديريت  اقدامات  بررسي

 البرز استان  

 

 4سعدی  توفیق ،3توحیدلو شادعلی ،2*دهکردیکرمی  اسماعیل ،1مصباح  اردشیر

 

 چکيده 

 داشتن  خاطربه  همواره  ایران  کشور  که  است  واقعیت  این  گربیان  داده،رخ  طبیعی  حوادث  تاریخی  پیشینۀ

  نقاط  پذیرترینآسیب  از  یکی  و  شده  متحمل  را  زیادی  طبیعی  هایبحران   ویژه،  فضایی  - مکانی  ساختارهای

 سایر  از  تهدیدآمیزتر  ها سیالب  طبیعی،   هایبحران  بین  در .  است  بوده  محیطی  مخاطرات  برابر  در  جهان

 مدیریت از  جدیدی  الگوی  اخیر،  هایدهه در  آن  وقوع  و   سیل  پدیدة   مورد در.  هستند  جهان  در  مخاطرات

 مدیریت   به  توجه  ضمن  تا  کندمی  تالش  مدیریت،  نوع  این  که  است  گرفته   قرار  توجه  مورد  ریزیبرنامه

  با  تا   گرددمی  سبب  رویکرد  این  کارگیریبه.  دهد  قرار  مدنظر   نیز  را  سیالب  ایغیرسازه  مدیریت  ای،سازه

 فعالیت  پایین  به   باال   از  مراتبی  سلسله  رویکرد  با   موازی  و   هماهنگ  صورتبه  که  باال   به  پایین   از  سازماندهی 

 وضعیت   تحلیل  در  محلی  جوامع  مساعی   تشریک  با   و   شده   شناخته  ها کاستی  و   هاچالش  مشکالت،  کند،می

 مراحل  در  ها آن  مشارکت  جلب  ضمن  پذیری،آسیب  میزان  تعیین  و   محیطی  مخاطرات  شناسایی   موجود،

  پژوهش،  این  از  هدف  رو،  این  از.  یابد   افزایش  جامعه  در  موجود  هایظرفیت  و  توان  سانحه،  مدیریت  مختلف

 نگرانه،  جامع  دیدگاهی  با  ایغیرسازه  رهیافت  و  ایسازه  رهیافت  قراردادن  هم  کنار  با  تا  است  آن  بر  سعی

 را  البرز  استان  طالقان  شهرستان  روستاهای  محلی  جوامع  بر  آن  تاثیرات  و  سیالب  بحران  مدیریت  اقدامات

  و   مربوطه  های ارگان  و   ها سازمان  گزارشات  و  منابع   از  استفاده  با  مسیر  این  در .  دهد   قرار  بررسی  مورد

  و  تجزیه  به  و  برداشته  گام  البرز  استان  بحران  مدیریت  حوزه  نغعانذی  و   کارشناسان  با   مصاحبه  چنینهم

 .رداخته شدپ  آن مختلف هایجنبه  تحلیل

 

البرز سیالب، استان  خسارات، مخاطرات،  بحران، مدیریت  واژگان کليدي:
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 در تخمين عملکرد گندم رقم الوند   CropSystمدل    ارزيابي

 

  4امین رستمی راوری ،3علیرضا فرارویی، 2رضوان یزدانی ،*1هما رزمخواه

 

 چکيده 

های گیاهی  از جمله مدل   CropSyst  است.عملکرد محصول    سازی رشد گیاه ابزار مهمی در ارزیابی مدل    

کاربر کمک کند  هایی از جمله آب، به  سازی واکنش محصول نسبت به تغییر نهادهشبیهتواند با  است که می

منطقه اقلید  در    CropSystدر این تحقیق، مدل  .  کار گیردتا بتواند بهترین برنامه را برای مدیریت مزرعه به

 درصد آب مورد   100و    75،  50تیمارهای آبی  تحت  زمستانه رقم الوند  گیاه گندم  کشت  و برای    استان فارس

سازی تحلیل نتایج شبیهگردید.    واسنجی و ارزیابیتیلور    -تعرق پریسلی و نیاز گیاه، با استفاده از معادله تبخیر

تغییر تیمار آبیاری   سازی عملکرد قابل قبول بود. مدل نشان داد که دقت واسنجی و اعتبارسنجی در شبیه 

درصد بود. عملکرد گیاه    50کمترین عملکرد حاصل تیمار آبیاری  که  طوریهسبب تفاوت مقدار عملکرد شد، ب

ترین عملکرد دانه در هر دو روش تبخیر و تعرق در تیمار  بیشهای زراعی مختلف متفاوت بود، و  در سال

گیری شده نشان داد که خطای سازی شده و اندازهمقایسه عملکرد دانه شبیه دست آمد.هدرصد ب  100آبیاری  

درصد    50و    75به    100با تغییر تیمار آبیاری از  ترین است.  ها، کمدر تیمار اول در کلیه سالسازی  شبیه

برنامه در  زمان  این  گرفتن  درنظر  یافت.  افزایش  دانه  پرشدن  زمان  است. ریزیمدت  ضروری  آبیاری   های 

ی در سال اول، و  درصد آبیار  100ترین مقدار ماده خشک تولیدی و عملکرد )تن بر هکتار(، در تیمار  بیش

 50درصد آبیاری در سال سوم حاصل شد. بنابراین مدل در سال سوم در تیمار    75ترین میزان در تیمار  کم

دلیل اندرکنش پیچیده شرایط توامان تواند بهنشان داد. این مساله می 75تر از  درصد آبیاری عملکردی بیش

قابل استفاده در مدیریت منابع آب و خاک در شرایط   آب و عوامل اقلیمی بر خاک و گیاه باشد. نتایج حاصل

   بحران آب می باشد. 

 

 ، عملکرد گندم، کم آبیاری، گندم رقم الوند.CropSyst  اژگان کليدي:و
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 هاي سنجش از دوربررسي خصوصيات مورفولوژيکي رودخانه بالوخلوچاي اردبيل با استفاده از داده

 

 2سالجقه، علی *1مرتضی عیوضی 

 

 چکيده 

که دارای ماهیت ها در طبیعت هستندترین انواع رودخانه ترین و جالبیکی از رایج   عنوانبهرودها  پیچان

جریان و  بوده  پیچیدهخطی  بسیار  آنهای  در  خمیدگیای  ایجاد  است.  برقرار  جریان ها  مسیر  در  ها 

جابهرودخانه برای  الزم  انرژی  بیشها،  پهنهجایی  در  فعال  کانال  دشتتر  فراهم  های  را  سیالبی  های 

این جابهمی با  و  ژئومورفولوژیکی عمدهجایینمایند  تغییرات  رخ میای در دشتها،  دهد.  هاس سیالبی 

 34بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه و آشکارسازی روند تغییرات آن در طول بازه    تحقیقهدف از این  

  TMباشد. بدین منظور مسیر رودخانه با استفاده از تصویر ماهواره لندست  ( می2021تا    1987ساله )

 Autoو    ArcGISهای  استخراج شد و در محیط  2021  و از تصویر گوگل ارث برای سال  1987برای سال  

Cad  رود، زاویه های مورفومتری نظیر ضریب پیچشی، انحنای نسبی، شعاع انحنا، تعداد پیچانشاخص

رودها، عرض بستر رودخانه، طول رودخانه، شیب و پروفیل طولی رودخانه مورد محاسبه مرکزی پیچان

گر آن است که های مربوط به ضریب پیچشی بیانشد. بررسی  ها بررسیقرار گرفت و سپس تغییرات آن 

ترین مقدار زاویه مرکزی بندی کورنیس بیشرودی است و بر طبق طبقه فرم غالب رودخانه حالت پیچان

های صورت گرفته چنین بررسیگیرد. همنیافته قرار میرود توسعهرودخانه بالوخلوچای در دسته پیچان

رود در طول این مدت روند کاهشی و  ر رودخانه، طول رودخانه و تعداد پیچاندهد عرض بستمی  نشان

ترین شعاع انحنای قوس، شیب رودخانه و انحنای نسبی رودخانه روند افزایشی داشته است در ادامه بیش

توان به افزایش تعداد  میزان تغییرات رودخانه در بازه اول رودخانه صورت گرفته است که علت آن را می 

 رودها در این بازه دانست.یچانپ 

 

رود، رودخانه بالوخلوچای، سنجش از دور، تغییرات شاخص مورفولوژی رودخانه، پیچانواژگان کليدي: 

 هندسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حوزه1 مدیریت  رشته  ارشد،  کارشناسی  دانشجوی  و  مسئول  ت نویسنده  دانشگاه  طبیعی  منابع  دانشکده  آبخیز،  ایران های  تهران،  هران، 

eyvazi.m@ut.ac.ir   
 salajege@ut.ac.irاستاد گروه احیا و مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2
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 MIKE21المللي انزلي با استفاده از مدل هيدروديناميک  بندي تراز بستر تاالب بين پهنه

 

 3مهرداد خانمحمدی ، 2، حسین ملکی نژاد1معصومه شهبازی 

 

 چکيده  

ها )کنوانسیون رامسر( المللی تاالبشده کشور در کنوانسیون بینالمللی انزلی اولین تاالب ثبتتاالب بین

اراضی،  مند طی سالاست. این تاالب ارزش اثر ورود رسوبات و فاضالب، تغییر کاربری  و  های اخیر در 

هایی از آن مواجه شده  شدن بخشگذاری دچار تخریب شده و با کاهش شدید عمق آب و خشکرسوب

گذاری و بررسی میزان تغییرات تراز بستر، از مدل شناخت مکانیسم رسوب  منظوربهاست. در این پژوهش  

استفاده شد. ابتدا    2017سال    درجهت مدلسازی وضعیت هیدرودینامیک تاالب انزلی    MIKE21عددی  

های روزانه دبی و رسوب وارده به تاالب،  مدل هیدرو دینامیک ساخته شده و سپس با استفاده از داده

 صورتهسازی انجام شد. پس از واسنجی و اعتبازسنجی مدل، تراز بستر پهنه مرکزی تاالب انزلی بمدل

ترین تغییرات تراز بستر در ماه دسامبر بیش   ،سازیایج مدلتبندی و مقایسه گردید. مطابق نماهانه پهنه

 مناطق غربی و شمال غربی الگون مرکزی تاالب اتفاق افتاده است.در و 

 

 ، جریان رسوب MIKE21المللی انزلی، تراز بستر، مدل تاالب بینواژگان کليدي:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آبخیزداری،  1 و  مرتع  گروه  آبخیزداری،  مهندسی  و  علوم  دکتری  شناسی،  دانشجوی  کویر  و  طبیعی  منابع  ایران  دانشکده  یزد،  یزد،  دانشگاه 

r.shahbazi85@gmail.com 
هیدرولوژی،  2 دکتری  آبخیزداری،  دانشیار،  و  مرتع  شناسی،  گروه  کویر  و  طبیعی  منابع  یزددانشکده  ایران  دانشگاه  یزد،   ،kinezhad@ hmale

yazd.ac.ir 
ایران.  3 سرا،  صومعه  گیالن،  دانشگاه  طبیعی،  منابع  دانشکده  زیست،  محیط  گروه  زیست،  محیط  مدیریت  دکتری  استادیار، 

mkhanmohamadi@yahoo.com 
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  ز يدر حوزه آبخ  آبخيزداري اجراشده بر کاهش فرسايش و رسوب يها طرح  ارزيابي اثرات

 شهرستان خرم آباد   ملهير

 

   3، کیانفر پیامنی 2، ایرج ویسکرمی1ابراهیم کریمی سنگچینی

 

 چکيده  

 یرا برا  یها، اطالعات مناسبعملکرد آن   جیاز نتا  ییو ارائه دورنما  آبخیزداریشده  اجرا   هایپروژه  یابیارز 

. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثرات  دهدیقرار م  رانیگمیو تصم  رانیمد  اریبلندمدت در اخت  یزیربرنامه

و    ییکاراهای آبخیزداری اجراشده در حوزه آبخیز ریمله از نظر کاهش فرسایش و رسوب بوده است.  طرح 

انباشتی   رسوب  از    یزداریآبخ  یهاسازهمیزان  استفاده    ینیبشیپ   برایشد.    یابیارز  یدانیم   دیبازدبا 

اجرا  شیفرسا از  اجرا  یزداریآبخ  یهاطرح  یقبل  از  بعد  از مدل  آن   یو   جی نتا   استفاده شد.   EPMها، 

م   یابیارز سازه  88و    69  حدودترتیب  بهکه    دهدینشان  از  و  خشکه  یهادرصد   کلو    ونیگابچین 

آبخ   ها و سدخاکیتورکینست  از گذشت    ملهیر  زیاجراشده در حوزه  تثب  25بعد  و  شده    تیسال سالم 

  شیفرسا  زانیاند. مرسوب گرفته   ملهی مترمکعب در حوضه ر  11019ها حدود  ساز  نیا  نیچنهستند. هم

ترتیب آبخیزداری به  یحفاظت  یهاطرح  ینسبت به قبل از اجرا  یکنون  طیدر شرا  انهیکل سالو رسوب  

زوجی نشان داد که    tنتایج آزمون    .ستا  کاهش یافته  نت  5712  و  مترمکعب  6793طور متوسط حدود  به

  شی را در کاهش فرسا  یداریتوانسته اختالف معن  ملهیشده در حوضه رانجام  یزداریآبخ  یاقدامات حفاظت

  و رسوب داشته   شی را در کاهش فرسا  یداریاقدامات اثر مثبت معن  نی ا  که  نماید  جادیداده او رسوب رخ 

 است.
 

 مله یر زیحوزه آبخ، و رسوب شی فرسا ، EPMمدل  های آبخیزداری،  کارایی سازه  واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  قات، یاستان لرستان، سازمان تحق  یعیو آموزش کشاورزی و منابع طب  قاتیمرکز تحق  زداری، یحفاظت خاک و آبخ  قات یبخش تحق  ار،ی استاد1

   E.karimi64@gmail.com، رانی کشاورزی، خرم آباد، ا جی آموزش و ترو
آموزش    قات، یان لرستان، سازمان تحقاست  یعیو آموزش کشاورزی و منابع طب  قاتیمرکز تحق  زداری،یحفاظت خاک و آبخ  قاتیبخش تحق  ،مربی2

 Irvayskarami@yahoo.com،  رانیکشاورزی، خرم آباد، ا   جیو ترو
آموزش    قات، یاستان لرستان، سازمان تحق  یعیو آموزش کشاورزی و منابع طب  قاتیمرکز تحق  زداری،یحفاظت خاک و آبخ  قاتیبخش تحق  ، مربی3

 Payamani@yahoo.com، رانیکشاورزی، خرم آباد، ا   جیو ترو

mailto:E.karimi64@gmail.com)
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 در حوضه درونگر  GISسنجي و  ريخت  ي با استفاده از پارامترها  البي در برابر س  تيحساس  يابيارز

 

 3محمدتقی دستورانی ،2، محمود آذری1محمودیعرفان 
 

 چکيده 

جدی در مدیریت   چالش  کیهنوز    یاز بارندگ   یناش  سیالب  مکانی   یالگوتحلیل  و    سیالب  وقوع  ینیبشیپ 

است. سیالب  کنترل  تحل  هیتجز  و  دریخت  یپارامترها  لیو  پاسخ   یدیمف  دگاه ی سنجی  مورد  در 

به    یکیدرولوژیه ز  یبارندگ  وقایعحوضه  افراهم می  ادی با شدت  برا  نیکند.  پتانس  یاطالعات   لیدرک 

  این پژوهش مند است. در  ارزش  اریبس  آن  از  یناش  یهاب یاز تخر  جلوگیریها و  در حوضه   لیشدن س  یجار

دوازده ریخت  از  جر  موثرسنجی  پارامتر  سرعت  رواناب،  حجم  عمق    انیبر   ی سازهیشب  یبراسیالب  و 

درونگر   لیس  ینسب  تیحساس حوضه  رضوی  استان  شمال در    در  شد  خراسان  پارامترها استفاده   ی. 

عدد  ی، ضریب گردی، ضریب کشیدگی، تراکم زهکشی،  شاخص فشردگفاکتور فرم،    شاملسنجی  ریخت 

انشعابی، بافت زهکشی، فرکانس جریان،  ناهموار ، نسبت پستی و بلندی، فاکتور شکل و طول نسبت 

می که  جریان  ارتفاع  باشد  مدل  سDEM)  رقومیاز  از  استفاده  با  جغراف  ستمی(  (  GIS)  یی ایاطالعات 

دست هخیزی  هر زیرحوضه ببندی شده ترکیب شد و درجه سیلسپس پارامترها اولویت  .استخراج گردید

 24،  البا   اریدرجه خطر بس  یداراها  درصد زیرحوضه  23که    داد نشان    ها حوزهبندی زیراولویت  هسیمقا  آمد.

درصد در کالس کم خطر و تنها   22درصد در کالس متوسط،  29خیز، ها در کالس سیلدرصد زیرحوزه 

اقدامات   یاجرا  یبرااند. نتایج تحقیق حاضر  بندی شده( در کالس بسیار کم خطر دسته38یک زیرحوضه )

  شود.توصیه میدر منطقه موردمطالعه  سیالب اتکاهش خطر

 

   GISسنجی، سیل ناگهانی، درونگر،  ، ریختبندیاولویت واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آبخ  ارشد،یکارشناس  ی دانشجو1 و  مرتع  طب  ،یزداریگروه  منابع  مح  یعیدانشکده  فردوس  ،ستیز   طیو  ایران،  مشهد  یدانشگاه  مشهد،   ،

emahmoodi37@gmail.com 
 m.azari@um.ac.ir، مشهد، ایران، مشهد ی دانشگاه فردوس ،ستیز ط یو مح یعیدانشکده منابع طب ،یزداریگروه مرتع و آبخ ار، یاستاد 2*
 dastorani@um.ac.ir، مشهد، ایران، مشهد یدانشگاه فردوس ، ستیز  طیو مح یعیدانشکده منابع طب ،یزداریاستاد، گروه مرتع و آبخ 3

mailto:m.azari@um.ac.ir
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، ملهير  ز يآبخحوزه    درتوليدي    آبخيزداري بر کاهش رواناب  ي هاطرح  بررسي تأثير اجراي

 استان لرستان

 

  3، سیدعبدالحسین آرامی2، ابراهیم یوسفی مبرهن 1ابراهیم کریمی سنگچینی

 

 چکيده  

برای    دلیل محدودیت منابع موجنودبه  نیز جلوگیری از هدررفت آنبهینه از منابع آب و خاک و   استفاده 

گیری حوزه آبخیز ریمله یکی از تجربیات موفق در بهرهت.  یابی به اهداف توسعه امری ضنروری اسندست

ت. هدف از این تحقیق،  نزوالت جوی اس  استفاده بهینه از  های آبخیز ومردمی در مدیریت حوزه  از مشارکت

های آبخیزداری اجراشده در حوزه آبخیز ریمله از نظر کاهش رواناب تولیدی بوده است.  ارزیابی اثرات طرح

محاسبه رواناب قبل از    یبرا(  SCS)  کا یانجمن حفاظت خاک امر  یروش شماره منحناز    قیتحق  نیدر ا

شده در سال    هیته  یدو کاربر  یبرا  CN  بیضر  .و بعد از اجرا استفاده شد  مدیریتی آبخیز  یهاطرح   یاجرا 

منظور بررسی تفاوت آماری اختالف رواناب تولیدی قبل و  زوجی به  tمحاسبه شد. آزمون    ی و فعل  1370

که مقدار تفاوت حجم رواناب   دهد ینشان م   یابیارز  ج ینتاهای آبخیزداری استفاده شد.  بعد از اجرای طرح 

. نتایج باشدیمترمکعب م  15256طور متوسط حدود  به  یکنون  طیها و شراطرح   یقبل از اجرا  نیب  انهیسال

اختالف    ملهیشده در حوضه رانجام  ی زداریآبخ  یاقدامات حفاظتزوجی نشان داد که    tآزمون   توانسته 

کاهش    یداریمعن در  تولیدیرا  و    جادیا  رواناب  مثبت   نیا  کهنیا  یکل  یریگجه ینتکند  اثر  اقدامات 

 اند. داشته رواناب تولیدیرا در کاهش کاهش  یداریمعن
 

 بیضر،  کایانجمن حفاظت خاک امر  ،یروش شماره منحنهای آبخیزداری،  ارزیابی طرح  واژگان کليدي:

CN ،مله یر زیحوزه آبخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  قات، یاستان لرستان، سازمان تحق  یعیو آموزش کشاورزی و منابع طب  قاتیمرکز تحق  زداری، یحفاظت خاک و آبخ  قات یبخش تحق  ار،ی استاد1

   E.karimi64@gmail.com، رانی کشاورزی، خرم آباد، ا جی آموزش و ترو
  قات، یاسنتان سنمنان، سنازمان تحق یعیو آموزش کشناورزی و منابع طب  قاتیمرکز تحق  زداری،یحفاظت خاک و آبخ  قاتیبخش تحق  ار،یسنتادا2

 E.yousefi.m@gmail.com   ،رانیکشاورزی، سمنان، ا  جیآموزش و ترو
و   جیترو  قات،یخوزسنتان، سنازمان تحق یعیو منابع طب  یو آموزش کشناورز  قاتیجنگلها و مراتع، مرکز تحق  قاتیپژوهش، بخش تحق  اریاسنتاد3

 Arami1854@gmail.com،  رانیااهواز،    .یآموزش کشاورز
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 برآورد نفوذپذيري بندي رسوب، روشي حائز اهميت در  دانه

 

 1محسن فرزین

 

 چکيده  

های گوناگون ها و طرحاطالع از وضعیت و میزان نفوذپذیری سطوح مختلف طبیعی برای بسیاری از پروژه

گیری که تاکنون چندین روش برای اندازهطوریویژه مطالعات مربوط به منابع آب اهمیت زیادی دارد؛ بهبه

هایی که محققان زیادی برای برآورد نفوذپذیری مورد استفاده  یکی از روشنفوذپذیری ارائه شده است.  

داده داده  ،اندقرار  از  بهاستفاده  است که  و رسوب  دانه خاک  اندازه  به  مربوط  مقایسههای  قابل  ای طور 

انند  م  کنواخت،ی  ریدر رسوبات کامال غ تر و غیروابسته به سایر عوامل مانند مرزهای هیدرولیکی است.  ارزان

امکان   ز،یر اریو بس  زیدرشت تا رسوبات ر  اریاز رسوبات درشت و بس  یبا اختالط ناهمگن  یالبیرسوبات س

از بس روابط محدود م  یاریاستفاده  اندازه  شودیاز  به    ،یر ینفوذپذ  میمستق  یرگیو ممکن است نسبت 

دانه   عیبا توز هایی در رسوبات و خاک   یریبرآورد نفوذپذ یبرا ، رو ن ی. از اقابل توجهی داشته باشد تفاوت  

 عیبودن توز  کنواختیاست که در صورت    ی در حال  نیلحاظ شود؛ ا  د یبا  یترشیب  تیحساس  کنواخت،یریغ 

سرعت در سنجش و کاهش    شیبه افزا  ی انیکمک شا  تواندیم   یریذرات، استفاده از روابط برآورد نفوذپذ

گیری نفوذپذیری، مقایسه چه هدف از سنجش و اندازهکلی، چنانطور. بهه باشدداشت  همراهرا به  هانهیهز

نفوذپذیری طی    ،وضعیت نفوذپذیری مناطق مختلف با یکدیگر باشد  افزایش  یا تعیین سطح کاهش یا 

بندی ذرات رسوب و  زمان مد نظر باشد، استفاده از روابط و جداول برآورد نفوذپذیری با استفاده از دانه

 پذیر خواهد بود. خاک، محدودیت چندانی نداشته و در برخی موارد کامال توجیه

 

 نفوذپذیری، اندازه ذره، یکنواختی رسوب.   واژگان کليدي:
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 شولر  اگرام يمحمدآباد با استفاده از د  ز يآب شرب حوزة آبخ  تيفيک  يبررس

  

 2، ابراهیم کریمی سنگچینی1ابراهیم یوسفی مبرهن

 

 چکيده  

های آب  منابع   ی ست. اثر آلودگا  کشورها  ی از اهداف مهم و مل  ی سالم و کاف  ی دنیبه آب آشام  ی ابیدست 

کشور در   یفرارو  ی هاچالش   از  است.  ی های جامعه جهانی نگران  نیتراز مهم  ی بر سالمت عموم  ینیرزمیز

  یاب یارز  ی متعدد  ی هاآب به روش  تیفیک  منابع آب است.  تیفیتوسعه، مسائل مرتبط با کمبود و ک  ندیفرآ

بندی کیفیت آب با تاکید بر  و طبقهمحاسبه    استفاده از دیاگرام شولر در  ها،روش  نیاز ا  یکیکه   گرددیم

در بررسی کیفیت آب شرب بر مبنای دیاگرام شولر با مالک قراردادن پارامترهای    .باشدیممصرف شرب  

 قبول ( مشخص شد که وضعیت کیفی آب شرب منطقه در در محدوده خوب و قابلTHو    TDSاصلی )

 است.

 

 درجه سختی آب، دیاگرام شولر، حوزه آبخیز محمدآباد، کیفیت آب شرب. :واژگان کليدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  قات، یاستان سمنان، سازمان تحق  یعیو آموزش کشاورزی و منابع طب  قات یمرکز تحق  زداری، یحفاظت خاک و آبخ  قات یبخش تحق  ار، یاستاد 1

   e.yousefi.m@gmail.com ران، یا  سمنان، کشاورزی،  جی آموزش و ترو
  قات،یاستان سمنان، سازمان تحق  یعیو آموزش کشاورزی و منابع طب  قات یمرکز تحق  زداری،یحفاظت خاک و آبخ  قات یبخش تحق  ار، ی استاد2

 e.karimi64@areeo.ac.ir ران، یکشاورزی، سمنان، ا  جی آموزش و ترو

mailto:e.yousefi.m@gmail.com
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 هاي آبخيز اهميت بانک بذر رسوب در مديريت حوزه

 

 2، وحید کریمیان1محسن فرزین

 

 چکيده  

دینامیک های ترین عوامل موثر بر پدیده پوشش گیاهی هر منطقه در قالب یک حوزه آبخیز، یکی از مهم

از تاثیرگذارترین ارکان طبیعی در مدیریت جامع حوزه آبخیز به رود. بذر شمار میآن حوضه است که 

های سطحی و سیالبی همراه با رسوبات معلق در وسیله جریانبسیاری از گیاهان موجود در یک حوضه به

های ترین محلتوان یکی از بنیادیها را میها و رسوبات حاشیه آنشود. رودخانهجا و منتقل میهآن جاب

های گیاهی  اصطالح بانک بذر دانست. تداوم، تجدید حیات، انتقال و استقرار گونهذخیره بذور گیاهان یا به

عنوان شود. بنابراین، شناخت و آگاهی کامل از بانک بذر خاک و رسوب، بهمختلف با بانک بذر محقق می

های کمیاب و تنوع مسائل مدیریت پوشش گیاهی، حفاظت گونهکار کلیدی در حل بسیاری از  یک راه

تواند بسیار حائز اهمیت باشد. در واقع، با شناخت و آگاهی از وضعیت بذوری که توسط ها میاکوسیستم

توان تا حد زیادی چگونگی مدیریت حوزه آبخیز باالدست را تشریح شود میرواناب و رودخانه حمل می

های رطوبتی و محیطی، کمبود مواد  ر تخریب پوشش گیاهی، شدت چرا، تنش کرد و وضعیت آن از نظ

رو، شناخت و آگاهی از مغذی، تنوع زیستی، برخی از عوامل هیدرولوژیک و غیره مشخص گردد. از این

به که  رسوباتی  بذر  بانک  رودخانه حمل میوضعیت  می وسیله  آشکارسازی شود  در  کلیدی  نقش  تواند 

ریزی مدیریتی برای کار و برنامهفا نماید و یک عامل اساسی در اتخاذ تصمیم، ارائه راهها ایمدیریت حوضه

 های آبخیز قلمداد گردد. حوزه

 

 رسوب، انتقال بذر، تخریب پوشش گیاهی.  واژگان کليدي:
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 Vahidkarimian20@gmail.com ، دکتری علوم مرتع، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یاسوج پژوهشگر2
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 در راستاي (IPF)   ايلحظه  حداکثر  هايهاي آماري در برآورد جريان هاي تجربي و توزيعکاربرد روش

 امنيت پايدار حوضه

 

 3، زهرا ناصریان اصل2، هدی قاسمیه 1دانیال صیاد 

 

 چکيده 

  نامه و راهنمای مشخص برایمهندسی رودخانه نداشتن شیوه هایاجرای طرح در  روشیپ مسائل   یکی از

با استفاده    های سیالبیبرآورد دوره بازگشت  هدف   باهای سیالبی است. پژوهش حاضر  تعیین دوره بازگشت

پایدار حوضه انجام شد. برایاز روش رسیدن به اهداف    های آماری و فرمول تجربی در راستای امنیت 

برای دوره آماری   ایستگاه هیدرومتری اسکندری  متوسط روزانه  هایجریان  پژوهش حاضر ابتدا آمار سری

است1394-1350) با  سپس  استخراج شد.  فرمول(  از  فیل  هایفاده  سنگال  استینر-تجربی  های دبی  و 

آماری )مقادیر   هایتوزیع  با استفاده از  تیدرنهااز سری مقادیر متوسط روزانه برآورد شد و    ایجریان لحظه 

این   ی سیالب انجام شد. نتایج حاصل ازفراوان، گاما، نرمال( تحلیل  3نوع  حد، لوگ نرمال، لوگ پیرسون  

و مقدار آماره    -value  Pمقدار  با    روش تجربی سنگال و توزیع آماری مقادیر حد  اد کهدپژوهش نشان  

تبدیل سری  ترین روش تجربی و توزیع آماری برایمناسب از 09/0و  85/0کلموگروف اسمیرنف برابر با 

برآورد   نتایج حاصل از  چنینمنطقه است. هم  ای دربه مقادیر حداکثر لحظه  متوسط روزانه  هایجریان

است که  ی باالیی برخوردارز یخلیسپتانسیل  حوضه مورد مطالعه از ای نشان دادحداکثر لحظه هایدبی

،  3/60ساله به ترتیب برابر با    1000و    500،  200،  100،  50،  25،  10،  5  هایدر دوره بازگشت  این امر

بنابراین شناخت ؛  دست آمد بهبر ثانیه    مترمکعب  3/556و    3/432،  307/ 4،  5/235،  5/178،  5/133،  5/87

 ها کمک کند. حوضه  پایدار تواند به امنیتهای سیالبی می و درک درست از جریان

 

 دار ی پاای، امنیت  آماری، کلموگروف اسمیرنف، سنگال، جریان حداکثر لحظه  هایتوزیعواژگان کليدي:  

 ها حوضه
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 danial.sayyad@yahoo.comایران،   کاشان،

 h.ghasemieh@kashanu.ac.ir ،زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران  و علومدانشیار گروه علوم مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی 2

دانشگاه    ن یزم  و علوم گروه علوم مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی  حفاظت آب وخاک،    -دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز3

 zahranaserianasl@gmail.comایران،  کاشان، کاشان، 
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شهري   سبز  فضاي   سطحي در  و رواناب  باران  آب از  گيري بهره  و   شهري  آبخيزداري امکان سنجي  و  شناخت

  اثر )مطالعه موردي: نيمه غربي شهر شيراز(هاي توسعه کمبا استفاده از روش

 

 2، زهرا چوگانی 1نژاد سیدعلی کاظمی

 

 چکيده  

  و   حفظ  جهت  در  صحیح  مدیریت  که صورتی  در  اما  د،نباش  الهی  نعمت  و  موهبت  توانندمی  هابارش

  . شودمی تبدیل  بشر برای  عظیم  بالیی به نیاید،  عمل به آبخیز و رواناب  طبیعی منابع از بهینه برداریبهره

 در   شود  ملحق  زیرقشری  جریانات  به  تا  نیست  قادر  شهری  یافتهتوسعه  هایمحیط  در  رواناب  چنینهم

 خارج   دسترس  از  است  زیرزمینی  آب  منابع   تغذیه   اصلی  منبع  که  بارش  حاصل از  رواناب   حالتی  چنین

 احداث   برای  زیاد   هایهزینه  تحمیل  بر  عالوه   شهر   سطح  در   رواناب  شدن  جاری  دیگر   سوی  از  .میشود

 خاطربه  و   شده   ها آن  آلودگی   باعث   معابر،  از  ها آب  این   ساختن  برای خارج  مناسب  هایزهکش  و   مجاری

  مجدد   برداریبهره  و   تصفیه  شود،می  اضافه  آن  به   حرکت  مسیر  در  که  هاییپساب   انواع  با   شدن  مخلوط

 در رواناب  مدیریت  هایاز روش  یکی واقع  در  اثرکم  های توسعهروش  سازد.می  جدی  مشکل  دچار  را  هاآن

حالت به  آبخیز  حوزه  یک   طبیعی   هیدرولوژیکی  شرایط  احیاء   یا   حفظ  آن  هدف   که  است  شهری  هایمحیط

های توسعه کم اثر برروی رو بررسی امکان اجرای روشمطالعه پیشپیش از توسعه شهری است. هدف از  

 باشد. مناطق مورد مطالعه شهر شیراز می

 

 LIDرواناب، آبخیز، پساب، تصفیه،  واژگان کليدي:
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 جيرفت  سد  مخزن  به   ورودي  رواناب  و بارش  همبستگي  و ماهانه و   ساالنه  تغييرات  روند  بررسي
 

 2نژاد  ملکی  ، حسین1راوی  شاهیحسن فرشته

 

 چکيده  

.  آیدشمار میبه  بشر  برای  مهم  مسائل  جمله  از  محلی،   و  ایمنطقه  هایاقلیم  بر  جهانی   اقلیم  تغییرات  تأثیر 

 این   تقارن.  است  کاسته  تجدیدپذیر  آبی  منابع  حجم  از  اخیر  هایسال  در  نیز  متوالی  هایسالیخشک  رخداد

 مصرف   و   مدیریت  حوزه  در  درست  گذاریسیاست  به  جدی  توجه  لزوم   سالیخشک  و   جهانی  گرمایش  پدیده  دو

 جیرفت   سد   مخزن  به  ورودی  جریان  تغییرات  روند  به  حاضر   مطالعه  در.  است  ساخته  ناپذیر اجتناب  را  آب

  هایبارش  مقدار  بین  رابطه  چنینهم.  شودمی  پرداخته  کشور  شرق   جنوب  منطقه  سد  ترینبزرگ  عنوانبه

  هواشناسی  و  هیدرومتری  ایستگاه  دو  در  مختلف  هایماه   در  سد  به  ورودی  جریان  حجم  و  دبی   و  ساالنه

 .   گیردمی قرار  بررسی مورد سد باالدست در  ریگی قلعه و کناروئیه

 بارش، تغییرات ساالنه و ماهانه، سد جیرفت، رواناب.   واژگان کليدي:
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 استبرق جهت افزايش نفوذ آب در فضاي سبز خواه  کم آب  بومي  گونه مديريت سيالب شهري با استفاده از  

 

 3، فرناز دهقانی پور2، رحمان اسدپور1*مرضیه رضایی 
 

 چکيده 

باعث   در فضاهای سبز شهری  وجود پوشش گیاهی مناسب.  شودمیسیل یکی از بالهای طبیعی محسوب  

شده و از وقوع سیل جلوگیری ب و تغذیه سفره آب زیرزمینی  آتر  و نفوذ بیشکاهش روان آب سطحی  

اتوجه به وجود مشکالت فرسایش آبی در استان هرمزگان و ضرورت اهمیت به این گونه فرسایش،  . ب کند می

با هدف معرفی   استبرق پژوهش حاضر  مقاوم  از گونهCalotropis procera)  گونه  یکی  بومی  ( که  های 

عنوان عاملی در استراتژی وجود گونه های بومی به  استان هرمزگان برای مقابله با فرسایش آبی انجام شد. 

ندرت دچار هب  ی بوم  یهاگونه  ه،یدر صورت استقرار اولو    ریزی شدهتامین پایداری محیط زیست برنامه

شدن   یباشند پس از سپریسازگار منطقه م  ی بوم  یهاجا که گونهاز آن.  خواهند شد  بیو آس  یدگیخشک

  نده یبلکه آ  ، با ابهام و خطر مواجه نشده  یبوم  یهابا گونه  یکارنهال  یهاطرح   ه،یاستقرار اول  یمراحل بحران

ایم  نیمتض  یی هاپروژه  نیچن به  توجه  با  ن  کهنیگردد.  با  رابطه  استان   ن یا  یشگاه یرو  ازیدر  در  گونه 

مختلف در   شگاهیگونه، سه رو  نیا  یخاک   یهاازین  یاجمال  یمنظور بررسصورت نگرفته است، به  پژوهشی

  ی سانت   90تا    45و    45تا    0از دو عمق    شگاهیسه رو  نیخاک در ا  لیدر نظر گرفته شد و پس از حفر پروف

استبرق از   شگاه یرونتایج نشان داد   ید. گرد  زیآنال  قاتیمرکز تحق  شگاهی و در آزما  هینمونه خاک ته  یمتر

  ی کلطورهرچند که به  . د یبا بافت مختلف رشد نما  ی یهاتواند در خاکی و م  بودهنظر بافت خاک، متنوع  

و    ی درصد و سرعت جوانه زن  ،یشور  شیبا افزا  شته ودا  یبهتر  طیبافت سبک شرا  یدارا  یهادر خاک

   یابد. میکاهش  چهاهیطول گ

 

 خاک، فرسایش آبی، مدیریت آبخیز، گیاه بومی  واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 m.rezai@ac.hormozgan.irاستادیار گروه مهندسی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، *  1

 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان  2

 آبخیز، دانشگاه هرمزگان دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی  3
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 رسوبي آبخيز ساميان، اردبيل- هيدرولوژي  آشفتگي  ارزيابي

 

 5، شیرین زارعی4زاده ، رئوف مصطفی3عوریاسمعلی، اباذر *2زینب حزباوی ،1وحیده مرادزاده قوجه بیگلو

 

 چکيده 

های انسانی و محیطی،  سبب فراهم نمودن درک صحیح از ارتباط بین فعالیتبه شناختیهای بومشاخص

منابع  بر  نظارت  و  ارزیابی  برای  مهمی  ابزارهای  به گونه   توسعه  .اندشده  تبدیل   طبیعی  عملکرد  این 

 در  ها در تشخیص سطح آشفتگیکارائی آن  و  ترحساسیت بیش  شرط برخورداری ازبه    بالقوه  هایشاخص

در   بر همین اساس،   .مند خواهد بودآشفته( ارزش   شدتبه  تا   شده  حفظ  نسبتاً  شرایط  )از  مختلف  شرایط

هیدرولوژی آشفتگی  حاضر، شاخص جدید  )-پژوهش  در HSDIرسوبی  واقع  سامیان  آبخیز  در سطح   )

  تنش ، (ST) رسوب انتقال  بر اساس تلفیق عوامل HSDIبخش مرکزی استان اردبیل استفاده شده است. 

نتایج    .محاسبه شد (  SEP)  خاک   فرسایش  پتانسیل  و   (Rec)  زیرزمینی  آب  تغذیه  ،( HS)  هیدرولوژیکی

مقادیر متوسط، حداکثر داد که  مقدار  نشان  برابر    HSDIشاخص    و حداقل  آبخیز سامیان  ،  17/10در 

درصد از مساحت   68/1و    32/5،  33/5،  67/87ترتیب  به  نتایج  چنین، طبقبوده است. هم  20/0و    67/45

بندی شد. چارچوب پژوهش حاضر از سطح آشفتگی دسته  متوسط و زیاد  کم،  کم،خیلی   آبخیز در طبقات

باشد،    متمرکز  طبیعی  منابع  مدیریت  بهبود   بر  باید  که  تصمیماتی  از  حمایت  برای  بالقوه  ابزاری  عنوانبه

   قابلیت کاربرد دارند.

 

 آب فرسایش خاک، منابع محیط زیستی، شاخص تولید رسوب، :کليدي  واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  moradzadehvahideh@gmail.comیلیدانشگاه محقق اردب   یعی،و منابع طب  یدانشکده کشاورز  یزداری،آبخ  یمهندسکارشناسی ارشد    جوی دانش1
 z.hazbavi@uma.ac.irیلی آب، دانشگاه محقق اردب  یریتکده مد پژوهشو عضو  یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز یار،استاد * 2
 esmaliouri@uma.ac.ir یلیآب، دانشگاه محقق اردب  یریتکده مدپژوهشو عضو  یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز یار،دانش 3
 raoofmostafazadeh@uma.ac.ir یلیآب، دانشگاه محقق اردب  یریت کده مدپژوهشو عضو  یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز یار،دانش4
 shirinzareie18@gmail.comیلی دانشگاه محقق اردب  یعی،و منابع طب یدانشکده کشاورز یزداری،آبخ ی مهندس دانش آموخته کارشناسی ارشد 5
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 در    ArcCN-Runoff( با استفاده از ابزار RD( و ارتفاع رواناب )CNتهيه نقشه شماره منحني )

 مارونحوضه  

 

  3، سیدحسین روشان*2، بهزاد متشفع1اصل محمدامین کیانی

 

 چکيده 

آبخیز مرحله اساسی در شناخت رفتار هیدرولوژیکی و مدیریت   تخمین ارتفاع و حجم رواناب در حوزه 

های گروههای کاربری اراضی، کارگیری الیههرود. در این مطالعه با بشمار میبهتر منابع آبی آن حوضه به 

(، ذخیره سطحی CNهیدرولوژیکی خاک و توزیع مکانی بارش در سطح حوضه، نقشه شماره منحنی )

(S( و ارتفاع رواناب )RD  با استفاده از ابزار )ArcCN-Runoff  افزار  در محیط نرمArcGIS 10.8   در حوضه

سنجی در دوره ایستگاه باران  27های  ، داده8مارون تهیه گردید. به این منظور از تصاویر ماهواره لندست  

استفاده گردید. نتایج نشان داد که سطحی وسیعی    FAO  ( و نقشه خاک1369-1400ساله )  31آماری  

خود ترین مساحت را بهبیش  Dچنین گروه هیدرولوژیکی  از حوضه را کاربری مراتع پوشش داده است. هم

ه باال باشد. نقشه شماره منحنی حوضه اختصاص داده که موجب شده پتانسیل تولید رواناب در حوض

است. ارتفاع و حجم رواناب در حوضه مورد    30و    98ترین مقدار آن  ترین و کمدهد که بیش نشان می

دست آمد. مدیریت رواناب سطحی برای همیلیارد مترمکعب ب  93/2متر و  میلی  16/401ترتیب  همطالعه ب

خشک و  فرسایش  خطرات  بهینکاهش  مدیریت  سفره سالی،  تقویت  و  آبی  منابع  زیرزمینی ه  آب  های 

 تواند مفید باشد. می
 

 مدیریت منابع آب، پتانسیل تولید رواناب، کاربری اراضی، حوضه مارون.  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
النبیاء بهبهان، بهبهان،  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم ا1

 m.keyaniasl@gmail.com ایران، رایانامه:

رایانامه: *2 ایران،  بهبهان،  بهبهان،  االنبیاء  خاتم  صنعتی  دانشگاه  طبیعی،  منابع  دانشکده  آبخیزداری،  و  مرتع  گروه  استادیار، 
bmoteshaffeh@gmail.com 

طبیعی آموخته دکتری، علوم و مهندسی آبخیزداری، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  دانش3

 h.roshun2011@gmail.comساری، ساری، ایران، رایانامه: 
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 رود با استفاده از روش گرگان- سوپذيري آبخوان ساحلي قرهارزيابي آسيبمنظور  گالديت بهمدل   اصالح

 نسبت فراواني 

 

 2، زینب نجفی دریمی *1مژگان بردبار 

 

 چکيده 

رو شوند. از این ترین منابع تامین آب در نواحی ساحلی ایران محسوب میهای زیرزمینی یکی از مهمآب 

روی کنترل پیش  برایمدیریت این منابع در این نواحی امری ضروری است. یکی از اقدامات مهم مدیریتی  

آسیب ارزیابی  شور،  میآب  زیرزمینی  آب  منابع  نقشه پذیری  تهیه  مطالعه  این  اصلی  هدف  باشد. 

قره آسیب  ساحلی  آبخوان  گاگرگان-سوپذیری  مدل  است.  گالدیت  مدل  از  استفاده  با  شامل رود  لدیت 

پارامترهای نوع آبخوان، هدایت هیدرولیکی آبخوان، ارتفاع سطح آب زیرزمینی، فاصله از خط ساحلی،  

تهیه  ArcGISافزار صورت شش الیه در محیط نرمروی آب شور و ضخامت آبخوان است که بهتاثیر پیش

دست آمد. مشکل اصلی این بهها  دهی و تلفیق الیهبندی، وزنپذیری گالدیت از رتبهشدند. شاخص آسیب

دهی پارامترهای مورد ارزیابی است. از بندی و وزنمدل تخصیص مقادیر ثابت عددی برای سیستم رتبه

گردد. در مطالعه رو این مدل در هر منطقه با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان اصالح میاین

ها  سنجی مدل صحت  منظوربهگالدیت استفاده شد.    های مدل بهبود رتبه  برای  فراوانی نسبت    حاضر، روش

ستفاده شد. نتایج نشان داد مدل اصالحی  ا  TDSپذیری و غلظت  آسیب  همبستگی بین شاخصاز ضریب  

نواحی شمال غرب،   دارد. براساس مدل نهایی   TDSتری با نسبت به مدل گالدیت نرمال همبستگی بیش

به پیشترین آسیبجنوب غرب و غرب منطقه مورد مطالعه بیش را دارند. روش پذیری  روی آب شور 

پذیری آبخوان ساحلی عمل کند و نتایج  عنوان روشی کارآمد برای تعیین آسیبتواند بهمی  فراوانینسبت  

   د. پذیری در منطقه موردمطالعه را ارائه دهتری از توزیع آسیبدقیق

 

سازی، مدیریت اب زیرزمینیپذیری، اصالحنسبت فراوانی، شاخص آسیب  واژگان کليدي:

 
،  تهران  تحقیقاتو  واحد علوم    زیست، دانشگاه آزاد اسالمی،گروه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط1

 mozhganbordbar70@gmail.com ایران.

 Zeinabnajafi372@yahoo.comمهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران  بخش2
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 پذيري بندي فرسايشاولويت  زهکشي در  ژئومورفولوژيک و ابعاد فراکتال شبکههاي  کاربرد ويژگي

 

 3محمد زارع ،2محدثه فصاحت، 1مژده محمدی خشوئی 

 

 چکيده  

شبکه فراکتال  ابعاد  از  حاضر  پژوهش  ویژگیدر  تحلیل  و  تجزیه  در  ژئومورفولوژیکی  زهکشی  های 

ها  تا قابلیت آن در ارزیابی وضعیت فرسایشی زیرحوضهآبخیز خضرآباد استفاده شده است  های  زیرحوزه 

شناسی منطقه موردمطالعه از مورد بررسی قرار گیرد. وضعیت فرسایش و تولید رسوب سازندهای زمین

 ی مستقلهازهرحودست آمد. نتایج به دست آمده از مقادیر بعد فراکتال نشان داد که زیبه PSCIAروش  

B    وA9  خود اختصاص دادند. بررسی همبستگی  به  عد فراکتال رابترین مقدار  ترین و کمبه ترتیب بیش

ترتیب پارامترهای محیط، مجموع طول پارامترهای ژئومورفولوژیک حوضه و بعد فراکتال نشان داد که به

طور معکوس بهطور مستقیم و پارامترهای ضریب فشردگی و شیب  و تعداد آبراهه، مساحت، زمان تمرکز به

های ه زدهد. مقایسه وضعیت فرسایشی زیرحو نشان می  درصد  99داری در سطح  با بعد فراکتال روابط معنی

که زیر طوریکنند بهها نشان داد هر دو از روندی افزایشی تبعیت میآبخیز خضرآباد با ابعاد فراکتال آن

پذیری نیز ترین فرسایشفراکتال، دارای بیشترین مقدار بعد  با بیش  D3و    B   ،D1های مستقلحوضه

ابعاد  تری نسبت به سایر زیرحوضههستند و به مدیریت بیش  ها نیاز دارند. در واقع در پژوهش حاضر، 

شبکه شبکه  فراکتال  شکل  از  استفاده  با  تنها  به  زهکشی  تبیین زهکشی  به  قادر  دقت،  با  و  سادگی 

دست آمده،  آبخیز است. بر پایه نتایج به  ژئومورفولوژیکی حوزههای  تری از حوضه و ویژگیخصوصیات بیش

های با اولویت عنوان شاخصی در تعیین حوضهتوان بههای آبخیز را میزهکشی زیرحوزهابعاد فراکتال شبکه

 کار برد. باال با مدیریت زمان و هزینه به

 آبخیز. ژئومورفولوژیک، مدیریت حوزههای بعد فراکتال، ویژگی  واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 mohammadi.mojdeh@gmail.com، دکتری آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد* 1

 M2fesahat@gmail.comکارشناسی ارشد مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، 2

 mzernani@yazd.ac.irدانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، 3
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 ارزيابي سالمت و پايداري حوزه آبخيز باقران بيرجند

 

 2، اسماعیل سهیلی 1جواد چزگی 

 

 چکيده  

اتفاق می زمانی  آبخیز  که الیهپایداری حوزه  اجتماعی بوم  هایافتد  و  اقتصادی  را هم   شننناختی،  دیگر 

های که بتوان سرمایهپارچه عمل کنند. برای اینصورت یکهقرار گیرند و بپوشش داده و در راستای هم  

های آبخیز  های آینده نیز حفظ کرد نیاز به تعیین وضعیت سالمت و پایداری حوزهطبیعی را برای نسل

شیوه از  بیرجند  باقران  آبخیز  حوزه  پایداری  تعیین  برای  تحقیق  این  در  ارزشاست.  و  پایش  یابی  نامه 

های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور استفاده شد. نتایج نشان داد که منطقه دارای دو  طرح

براساس نشان نامه وضعیت مراتع منطقه در شرایط گرهای شیوهکاربری مرتع و فضای مسکونی است. 

وضعیت،  ضرب  را گرفت. حاصل  4و فضاهای انسانی در شرایط خوب و امتیازخوب    3متوسط و امتیاز  

جایی  در حالت ضعیف نشان داد. از آن  8/5ماهیت و درصد مساحت هر کاربری پایداری منطقه را با امتیاز  

پس نیاز است که عالوه    ،گری انتخاب شدهمطالعه براساس آمایش سرزمین منطقه گردشکه منطقه مورد

 بر تقویت مناطق انسان ساخت به مراتع و طبیعت منطقه نیز بها داده شود. 

 

 سالمت حوزه آبخیز، پایداری حوزه آبخیز، باقران بیرجند ارزیابی، واژگان کليدي:
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 فعلي   وضعيت  مديريت  براي   تالش  و  ساليخشک

 

   1جعفرزاده سادات مریم

 

 چکيده  

  اقلیمی  تغییرات  آن  ترین عمده که  مختلف  دالیل به  توجه  با   سالی خشک  و   آبی کم پدیده  اخیر  هایدهه  در

  نیمه   و  خشک  مناطق  در  رویدادها  این  تبعات  و  اثرات.  است  یافته  گسترش  دنیا  نقاط  اکثر  در  هستند

 است  هایی بحران   و  مشکالت  چنین  با  درگیر  کشورهای  جمله  از  نیز  ایران.  یابدمی  نمود  برابر  چند  خشک

 این  در.  است  گردیده  اوضاع   تشدید  باعث  نیز  دیگری  پارامترهای  اقلیمی  تغییرات  بر   عالوه  آن  در  که

  بر  سعی  حدودی  تا  سرزمین  آمایش  ملی  سند  نیز  و  اقلیم  تغییر  هایگزارش  آخرین  به  نگاهی  با  مطالعه

  شناسایی   را  کشور  خاک  و  آب  منابع  فعلی  وضعیت  ابتدا  در  باید  اساس،  این  بر.  شد  فعلی  وضعیت  بررسی

 ایگسترده  مطالعات  موجود،  اسناد  به  توجه  با.  نمود  ریزیطرح  اجرا،  به  الزام  با  را  مناسبی  هایبرنامه  و  کرد

 چه آن   اما  ،گردیده   وضع  نیز زیادی  هایدستورالعمل  و  قوانین و  است  انجام  حال  در  و   شده   انجام  کشور  در

  وجود   وضعیت  این  برای  متعددی  دالیل.  است  آبی  کم  و  سالیخشک   هایبحران   شدن  تروخیم  است  مسلم

 مدیریت  کشت،  الگوی   بحث  در  عظیم  خالء  وجود.  دارند  تریدلسوزانه   و  تردقیق  بررسی  به  نیاز  که  دارد

 تشکیل   قالب  در  زیاد  هایتالش  رغمبه  که  هستند  دالیل  این  از  بخشی  آب  انتقال  هایطرح  ها،آبخوان 

 دولت  به  دولتی  از  جریان  این  و  نشده  حاصل  بود  انتظار  مورد  که  اینتیجه   ساله،  چند  مطالعات  و  هاکارگروه

 توصیه  بنابراین.  است  کشور  آب  و  خاک  نابودی  دارد  وجود  حاضر  حال  در  چهآن  و  شده  منتقل  دیگر

 به   فاز  بررسی  و  اجرا  روند   پایش  به  الزام  هازمینه  این  از  کدام  هر  در  ها،واقعیت  برخی  پذیرش  با  شودمی

 شود.  پیگیری جدی صورته ب آن اثرات و  اجرایی هایطرح فاز

 

 سرزمین. آمایش سند  کشت، الگوی سالی،خشک آب، مدیریت  واژگان کليدي:
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 چي سان  زيدر حوزه آبخ  البيهنگام عبور س  يزداري آبخ  ياصالح ي سدها  يمغروق شدگ  يبررس
 

   3یجهانبخش دیفرش، 2، محمدرضا اختصاصی 1زهرا رضائی

 

 چکيده  

گردد،    لیمس  ا ی رودخانه    ی هاانتقال آب و رسوب در بازه  ان یدر جر  ینظمیکه موجب ب   ییهاساخت سازه 

جاده در کف   ای از جمله سد    یکه سازه عرض  یخصوص در موارددنبال خواهد داشت؛ بهرا به  آن  ی نابسامان

ها  رودخانه  ریدر مس  یزداریآبخ  یهاسازه  یاهداف اجرا  نیتراز جمله مهم  لیشود. کنترل س  جادیبستر ا

 یزداریآبخ  یهاسازه  ی ابیمطالعه به ارز  نیا  ست. در ا  شهر و روستاها  میحربه  یمنته  زیآبخ  ی هاو حوزه

و   100، 50، 25 یهابا دوره بازگشت  البیعبور س  ای  یاز منظر مغروق شدگ چیاحداث شده در حوزه سان

حوزه از روش شماره   یبرا  البیس  یا حداکثر لحظه  ی منظور ابتدا دب  نی ساله پرداخته شده است. بد  500

 یها با دوره بازگشت  ژه یو  یدست آمد. در ادامه، با درنظر گرفتن دبهب  کا یاداره حفاظت خاک آمر  یمنحن

 یزها یدر فرمول سرر  یطراح  ی عنوان دبهو در بازه باالدست هر سازه ب  رحوزهیساله در هر ز  500تا    25

ارتفاع الزم سرر  ،یلیمستط حداقل   سهیبا مقا   تیمحاسبه شد. در نها  البیعبوردادن س  یبرا  زیحداقل 

مغروق    تیسازه احداث شده، وضع  زی با دوره بازگشت موردنظر و ارتفاع سرر  البیعبور س  یارتفاع الزم برا

  - ی سازه از نوع سنگ  71سازه احداث شده در حوزه،    89قرار گرفت. از تعداد    یسازه موردبررس  ی شدگ

نشان داد از کل   ج یبوده است. نتا  نیسازه از نوع خشکه چ  7( و  ینوع گوراب )خاک  زسازه ا  11  ، یمالت

سازه  4/25و    7/12،  5/8،  7  یمالت   ی سنگ  یهاسازه بهدرصد  س  بیترتها  دادن  عبور  دوره   البیدر  با 

  داد، نشان    هایاند. بررسمغروق شده  جه یاند و در نتساله ناموفق بوده  500و    100،  50،  25  یهابازگشت

اند،  لر، احداث شدههاسترا یبند، در رتبه 3از  شیبا رتبه ب  یهاآبراهه  یمغروق شده بر رو  یهااغلب سازه

سازه به آن   دیاز عمر مف  ترشیبا دوره بازگشت ب  یهایکه دب  یامر موجب شده است تا در مواقع  نیا

 ابی در پا بیکنش و تخر نیچنهمها و در کناره یریگلیو س ابد ی  شیافزا ان یارتفاع جر کند، یبرخورد م

 شود.  دیتشد

 

 سیل، پایش و ارزیابی، سد سنگی مالتی، آبخیزداری، استان یزد واژگان کليدي:
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 زدی دانشگاه  ،یشناس ری و کو یعیدانشکده منابع طب ، یزداریاستاد گروه مرتع و آبخ  2

 زدی دانشگاه  ،یشناس ری و کو  یعیپژوهشگر، دانشکده منابع طب 3
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 پوشش گياهي و توسعه پايدار در مناطق خشکاهميت بندسار در احياء  

 

 3، مهین حنیفه پور 2، منا مسعودی1ی معصومه سبز

 

 چکيده 

 نیازهای تامین به قادر گیاهان بارش میزان بودکم دلیلهب ایران، ما کشور بالطبع و دنیا خشک مناطق در

 توزیعی با  مناطق این در بارش وقوع کهجائیآن از باشند.نمی محصول تولید برای خود ضروری و اولیه

 کنندهتضمین عامل تواندنمی رواین از گیرد،می صورت گیاهان رویش و رشد دوره از خارج و نامناسب

 خارج دسترس از تبخیر و رواناب شکل به بارش از زیادی بخش دیگر سوی از باشد. اقتصادی کشاورزی

 بروز که خود سبب  ،شودمی مالحظه گیاهان رشد مراحل آبی طی کم و خشکی دوران نتیجه در و شده

مسائل که    شودمی گیاهی تولیدات گیرچشم کاهش و گیاهان در رطوبتی شدید های تنش با  همراه 

 شود.خشک میخشک و نیمه مناطق در  فقر میزان  افزایش و زاییبیابان پدیده اجتماعی منجر به بروز

با باشدمی بندسار ایجاد زمینه این در موثر هایشیوه از یکی و احداث .   و سیالب استحصال بندسار 

 اثر در آید.می وجودهب دانه درشت اراضی روی بر گیاهان پرورش برای مناسبی  بستر آن، از گیریرسوب 

 آبیاری برای کاریز مازاد آب از استفاده و یابدمی افزایش قنوات آبدهی بندسارهای باالدست، گیریسیل

 شیوه دو این بین درونی ی ارابطه وجود دهندهنشان که گیردمی انجام نیز دستپایین بندسارهای تکمیلی

 اندایجاد کرده مناطق این خاک و آب منابع از پایدار برداری بهره برای نظامی ما نیاکان ترتیب این به است.

 شدن شور  کشت، زیر سطح کاهش فرسایش، قبیل از اخیر هایبحران حل برای مناسبی الگوی تواندمی که

 .باشد بیکاری مشکل حتی و هابیابان گسترش زمینی، زیر هایآب

 ، توسعه پایداراستحصال آب، بندسار، گیاه کليدي:  واژگان
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 در برآورد رطوبت سطحي خاک در حوزة آبخيز گاودره کردستان  PSMIکارايي شاخص  

 

 2، باقر قرمزچشمه *1صالح الدین زاهدی 

 

 چکيده  

های رطوبت مناسب در جهت تهیه نقشه  یکارتواند، راههای آن مینوسان اطالع دقیق از میزان رطوبت و

سایر   سالی وبینی سیل، خشکپیشهای خاک و ریزگردها،  بینی وقوع طوفانپیشالیه سطحی خاک،  

فراهم نماید.  را تعیین زمان کشت و آبیاری گیاهان    ، تعیین فصل چرای دام در مراتع و های اقلیمی پدیده

 Perpendicular Soil Moisture Indexدر این مطالعه جهت برآورد و تعیین رطوبت خاک از شاخص  

(PSMI) باشد، استفاده شد. با  که دسترسی به آن آزاد و بدون هزینه می  8 که از تصاویر ماهواره لندست

داده از  دادهاستفاده  و  میدانی  لندستهای  رطوبت خاک    8  های سنجنده  و  این شاخص  مابین  ارتباط 

پیش ابتدا  منظور  بدین  گردید.  ماهوارهمشخص  تصاویر  کلیه  شامل  پردازش  رادیومتریک،  ای  اصالحات 

انجام   PSMIای و استخراج شاخص  سازی صورت گرفت. سپس پردازش تصاویر ماهوارهژئومتریک و نرمال

داده  شد. آماری  تحلیل  و  تجزیه  بعدی  دادهدرمرحله  و  رطوبت خاک در ها صورت گرفته  میدانی  های 

برداری و تصاویر ی نقاط نمونه برا  PSMIدست آمده برای شاخص  همقایسه با مجموعه مقادیر ترکیبی ب

آنالیز شدند. در ادامه ماهواره از روش رگرسیون خطی ساده  ای مورد استفاده در طول سال با استفاده 

دست آمده از مطالعات هبخاک    رطوبت  های دادهبا  شاخص  خاک حاصل از    های رطوبتنقشه  تعیین صحت

های آماری مختلف از وبت خاک، از شاخصمیدانی صورت گرفت و جهت بررسی آماری صحت برآورد رط

( مربعات خطا  )RMSEجمله جذرمیانگین  میانگین خطا  و   )ME که دادند  نشان  نتایج  شد.  استفاده   )

در   2Rهمبستگی متوسطی با داده میدانی داشته و میانگین ضریب   PSMIمقادیر برآورد شده با شاخص  

 منطقه   گیاهی  پوشش با باالیی  همبستگی  شاخص  ینا  باشد.می  7/0برداری حدود  های نمونهتمامی زمان

  افزایش   خاک  رطوبت  با  آن  همبستگی  گیاهی،  پوشش  ایشافز  با  زمانهم  و  بهار  فصل  در  کهنحویبه  داشته

 یابد.  می

 

 8، لندستPSMIرطوبت سطحی خاک، شاخص  واژگان کليدي:  
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 کردستان  گاودره  آبخيز  حوزة  در  8لندست  هايداده  از  استفاده   با   خاک سطحي  رطوبت  تغييرات  پايش

 

 2، باقر قرمزچشمه *1صالح الدین زاهدی 

 

 چکيده  

در تعیین آستانه فرسایش بادی است که با کاهش آن در سطح خاک و در  ترین متغیررطوبت خاک مهم

با کنترل تبخیر و تعرق    رطوبت خاک  ندگی ذرات خاک فرسایش بادی شروع می شود.بنتیجه کاهش چس

گیری اندازه  نتیجهدر    ، کندهم مرتبط میاز سطح خاک و گیاهان، هر سه چرخه آب، کربن و انرژی را به

تر و  آورد که به بررسی دقیقهای این متغیر در سطح کره زمین، این امکان را فراهم مینوسانو مطالعه  

در این مطالعه جهت برآورد و تعیین رطوبت خاک از   .پرداخته شودتر این سه چرخه مهم طبیعت  جامع

و بدون که دسترسی به آن آزاد    8  که از تصاویر ماهواره لندست  Soil Moisture Index (SMI)شاخص  

ارتباط مابین     8های سنجنده لندستهای میدانی و دادهباشد، استفاده شد. با استفاده از دادههزینه می

ای شامل  پردازش کلیه تصاویر ماهوارهاین شاخص و رطوبت خاک مشخص گردید. بدین منظور ابتدا پیش

نرمال و  ژئومتریک  رادیومتریک،  پردازش  اصالحات  سپس  گرفت.  صورت  ماهوارهسازی  و  تصاویر  ای 

های ها صورت گرفته و دادهانجام شد. درمرحله بعدی تجزیه و تحلیل آماری داده SMIاستخراج شاخص 

برای نقاط   SMIدست آمده برای شاخص  همیدانی رطوبت خاک در مقایسه با مجموعه مقادیر ترکیبی ب

استفاده از روش رگرسیون خطی ساده    ای مورد استفاده در طول سال با برداری و تصاویر ماهوارهنمونه 

خاک    رطوبت  هایدادهبا  شاخص  خاک حاصل از    های رطوبتنقشه   آنالیز شدند. در ادامه تعیین صحت

از هب برآورد رطوبت خاک،  از مطالعات میدانی صورت گرفت و جهت بررسی آماری صحت  دست آمده 

( استفاده  ME( و میانگین خطا ) RMSEهای آماری مختلف از جمله جذر میانگین مربعات خطا )شاخص

همبستگی متوسطی با داده میدانی داشته   SMIشد. نتایج نشان دادند که مقادیر برآورد شده با شاخص  

  باالیی   همبستگی  شاخص  این  باشد.می62/0برداری حدود  های نمونهدر تمامی زمان  2Rو میانگین ضریب  

  همبستگی   گیاهی، پوشش  ایش افز با زمانهم  و بهار  فصل  در که نحویبه داشته منطقه  گیاهی  پوشش  با

 یابد.  می   افزایش خاک رطوبت با آن

 

 8، لندستSMIرطوبت سطحی خاک، شاخص  واژگان کليدي:  

 

 

 

 

 

 

 
 omzahedi51@gmail.cاستادیار پژوهش، دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، بخش پژوهشی حفاظت خاک و آبخیزداری، سنندج، ایران،  1
پژوهش2 طبیعی،    استادیار  جغرافیای  ایران،  دکترای  تهران،  کشور،  آبخیزداری  و  خاک  حفاظت  پژوهشکده  هیدرولوژی،  ،گروه 

baghergh@gmail.com 
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 SPEIو   SPIسالي  هاي خشککارگيري شاخصه استفاده از رويکرد فازي در سنجش سالمت حوزه آبخيز با ب
 

   2سلیمی ، جمیله 1پیام ابراهیمی 

 

 چکيده 

سالی یکی از وقایع حدی است که سالمت حوزه آبخیز را در معرض آسیب قرار می دهد. مدیریت خشک

بینی درجه سالمت تحت شرایط ها مبتنی بر پیشهای آبخیز و ارزیابی عملکرد آنمد و موثر حوزهآکار

پایایی و تاب های پذیری کمی در رویارویی با بحرانآوری باال و آسیباقلیمی است. حوزه آبخیز سالم، 

-های آبخیز تحت شرایط خشک سالی دارد. در این مطالعه برای ارزیابی سالمت حوزهطبیعی مانند خشک

( استفاده شده است. به این منظور  RRV-Fuzzyپذیری )آوری و آسیبسالی، از چارچوب فازی پایایی، تاب

( طی  SPEIتبخیر و تعرق استاندارد شده )   - ( و  بارشSPIاستاندارد شده )سالی بارش  های خشکشاخص

سنجی در این های دو ایستگاه باراناند. دادهدر حوزه آبخیز زابل محاسبه شده  1400تا    1370های  سال

سازی وضعیت سالمت دهد رویکرد فازی در کمیحوزه آبخیز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می

آب بهحوزه  زابل  آبخیز  حوزه  سالمت  و  است  برخوردار  الزم  توانایی  از  شرایط خیز  در  قرارگیری  دلیل 

 سالی وضعیت مطلوبی ندارد.خشک 
 

 .آسیب پذیریآوری،  تابپایایی،  سالی، رویکرد فازی،  سالمت حوزه آبخیز، شاخص خشک  واژگان کليدي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 p.ebrahini@areeo.ac.irو منابع طبیعی سیستان، ایران، ، دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استادیار 1
 j.salimi@ut.ac.irدکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، ایران، کارشناس،  2
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 يابي سد زيرزميني با استفاده از روش  معيارهاي تاثيرگذار در مکانبندي  شناسايي و اولويت

 (AHPتحليل سلسله مراتبي )فرآيند  

 

 3، میرمسعود خیرخواه زرکش 1، حمزه نور2، علی باقریان کالت*1محمد رستمی خلج

 چکيده 

  رودها رسوبات آبرفتی واقع در بسترخشکه که آب های زیرزمینی را در    هستندتأسیساتی    های زیرزمینیسد

که   دارند   یادی ز  یایسدها مزا  نیا  .شودبه روشی پایدار استفاده    قشریهای زیراز آب  تا د  نکنذخیره می

رود  یآب نم  ریزگیری  های پشت سد در هنگام آبنیزمعنوان مثال  به،  فاقد آن هستند  یسطح  یسدها

چنین احتمال آلودگی آب در میزان تبخیر و هم  وجود ندارد.  یعیطب  یایشکستن آن در اثر بالو خطر  

سد زیرزمینی به همین   احداثتوان از سطح زمین قبل و بعد از  می  ها بسیار ناچیز است. عالوه بر آنآن

قرار گرفته جهان  سراسر  در    یادیزتوجه  مورد  ینیرزمیز  یمحاسن، سدها  نیا  لیدلبه  .صورت استفاده کرد

عوامل زیادی بستگی دارد.  یابی سدهای زیرزمینی است که بهای که وجود دارد بحث مکاناما نکته .است

یابی سدهای زیرزمینی  صورت غیرمستقیم روی مکانصورت مستقیم و برخی دیگر بهبرخی از این عوامل به

یابی سد زیرزمینی و  ن معیارهای تاثیرگذار بر مکانتعیی  ،رو هدف از این تحقیقتاثیرگذار هستند. از این

تحلیل سلسله مراتبی است. برای این منظور منابع مختلف در  فرآیند  ها با استفاده از روش  بندی آنرتبه

یابی سد زیرزمینی بررسی شد و با بازدید میدانی و مطالعات صحرایی برخی از پارامترهای زمینه مکان

در نهایت معیارها با توجه به نظر کارشناسان و خبرگان با استفاده از روش   ای مشخص گردید ومنطقه

( مراتبی  سلسله  شیب،  AHPتحلیل  پارامترهای  شده،  بررسی  پارامترهای  بین  از  گردید.  امتیازدهی   )

زمین  اراضی،  بین کاربری  از  داد  نشان  نتایج  شدند.  انتخاب  جاده  از  فاصله  و  روستا  از  فاصله  شناسی، 

یابی سد زیرزمینی دارند و کاربری ترین تاثیر را در مکانهای ذکر شده، زمین شناسی و شیب بیشپارامتر

 ترین تاثیر را دارد.  کم

 

تحلیل سلسله مراتبی، خراسان رضوی، مناطق مرزی، سدزیرزمینیواژگان کليدي:  

 
آبخیزداری،    *1 و  تحقیقات حفاظت خاک  بخش  آموزش    قاتیتحق  مرکزاستادیار  منابع  کشاورزو  و  استان خراسان  عیطبی  ی، سازمان  رضوی 

 m.rostamikhalaj@areeo.ac.irتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران، 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات،  بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری،  محقق  2

 آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران 
 دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران 3

mailto:m.rostamikhalaj@areeo.ac.ir
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هاي استان لرستان در  ايستگاه  (SPIو   CZI ،ZSI  ،PNIهواشناسي )  ساليخشک  هايشاخص  ارزيابي

 ي پايدار راستاي مديريت منابع آب و توسعه

 

  4مریم بیرانوندپور ،3جواد چزگی  ،2اسماعیل سهیلی  ،1صدیقه ابراهیمیان 

 

 چکيده  

های اقتصادی و  درنتیجه فعالیتدلیل افزایش جمعیت و  های گذشته، بهدر سرتاسر جهان منابع آب شیرین طی دهه

 ،سازی مطلوب در این زمینهرو در جهت حرکت به یک بهینهاند. از اینتر شدهها افزایش در تخصیص آب، کمیاب آن
سازی برای اعمال مدیریت تقاضا و تدابیر  ریزی کشور، ظرفیتنیازمند اعتالی جایگاه مدیریت آب در نظام برنامه

ای و ارتقای مدیریت  ردن تمرکززدایی، اصالح ساختار مدیریت آب و اعمال مدیریت حوضه ای، نهادینه کغیرسازه 

تحلیلی و برگرفته   -آب در شرایط اضطراری )سیل و خشکسالی( می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی

است. در این تحقیق به    ای معتبر می باشد که در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاز منابع و اسناد کتابخانه 

از دادهمنظور بررسی خشک  استان لرستان  ایستگاهسالی در  بارندگی ساالنه  باریک، دره  های  های کمندان، آب 

  49سرخاب در طی یک دوره آماره  و تیررود، ازنا، گلرود، سبزه آب، رحیم آباد،  تخت، سازمان بروجرد، کاظم آباد،

، استاندارد  (PNI)های درصد نرمال  سالی بر اساس شاخصضعیت خشک( استفاده گردید. و1348-1397)  ساله

های  نتایج ارزیابی شاخص ، مورد بررسی قرار گرفت.Z  ((ZSI، شاخص عدد  (CZI)چینی    Z، شاخص  (SPI)بارش  

سالی نشان داد، که موردمطالعه بر اساس کمینه بارش برای انتخاب بهترین شاخص از لحاظ ارزیابی عملکرد خشک

در رتبه چهارم     PNدر رتبه سوم و شاخص    ZSIدر رتبه دوم، شاخص     SPIدر جایگاه نخست، شاخص  CZI  شاخص

می همقرار  شاخصگیرند.  محاسبه  از  حاصل  نتایج  شاخص   چنین  اساس  بر  که  داد  نشان  مورد    PNIها  یک 

(  1369-1370ایستگاه گلرود در سال )و    1379-1380کمندان در سال    هایسالی بسیار شدید در ایستگاهخشک 

های کمندان در سال  سالی بسیار شدید در ایستگاهیک مورد خشک  SPIمشاهده شده است و بر اساس شاخص  

مورد    2(، آب باریک  1378-1377(، و تیررود در سال )1362-1363(، سازمان بروجرد در سال )1380-1379)

ازنا  1377-1348/1378-1349های )در سال (،  1348-1349و    1386-1387)  هایمورد در سال  2(، ایستگاه 

( مشاهده شده است. بر اساس شاخص  1362-1363( و ایستگاه رحیم آباد در سال )1369-1370ایستگاه گلرود )

ZSI   تگاه درود  مورد در ایس  1(، و  1379-1380سالی بسیار شدید در ایستگاه کمندان در سال )یک مورد خشک

سالی بسیار شدید در ایستگاه  یک مورد خشک  CZIمشاهده شده است. بر اساس شاخص    (1377-1378در سال )

(،  1377-1378و1348-1349های )(، و دو مورد درایستگاه آب باریک در سال1379-1380کمندان در سال )

-1370گلرود یک مورد که در سال )(، ایستگاه  1377-1378)  (؛ و ایستگاه تیررود1362-1363سازمان بروجرد )

( مشاهده شده است. ایستگاه کمندان به  1362-1364های )(، و دو مورد در ایستگاه رحیم آباد در سال1369

   عنوان ایستگاهی با حداکثر تکرار خشکسالی شدید در بین شاخص ها شناخته شده است.

 

 یحوضه درودزن، شاخص خشکسال ،ی خشکسال شی پا  واژگان کليدي:

 
   Ebrahimiyan.2000@yahoo.com ،آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستاندانشجوی دکتری 1
  soheili@shirazu.ac.irاستادیار بخش مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شیراز  2
  chezgi@birjand.ac.ir ،آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه بیرجند استادیار گروه مرتع و  3
 سازه آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان   -دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب4

 

mailto:soheili@shirazu.ac.ir
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 مدل درختي  بررسي افت انرژي در سرريزهاي گابيوني با استفاده از روش

 

 3، کامبیز فرهی مقدم 2، محمد نجف زاده1*رضا مبین

 

 چکيده  

ها امری ضروری است. در چند سال میزان افت انرژی در سرریزها در طراحی آن   آورددر نظر گرفتن و بر

از   پارامترهای طراحی سرریزهای گابیونی رواج نیبشیپ ی هوش مصنوعی برای  هامدلاخیر استفاده  ی 

( برای تخمین افت انرژی در سرریزهای MTاست. در این تحقیق از مدل درختی )  داکرده یپ تری  بیش

.  گردید   استفاده  MTی  سازمدلیشگاهی برای  نمونه داده آزما  74است. از حدود    شده   استفادهگابیونی  

در نظر   MTترتیب برای بخش آموزش و آزمایش  به  ها دادهدرصد باقیمانده    25و    ها دادهدرصد    75حدود  

با معیارهای ارزیابی خطا نظیر حداقل مربعات میانگین خطا  (  MTگرفته شد. نتایج نشان داد که مدل  

(RMSE،) خطا    قدر مطلق  درصد   میانگین(MAPE ( ضریب همبستگی ،)CC(و شاخص پراکندگی )SI  )

قادر به تخمین مناسبی از مقدار   )0  04/0و    99/0،  017/0،  054/0ی آزمایش به ترتیب برابر  هادادهبرای  

می سرریزها  این  در  انرژی  معادله  افت  از  استخراجباشد.  مناسبی    رغمیعل  MTی  دقت  از  اما  سادگی 

 برخوردار بود. 

 

 مدل هوش مصنوعی، مدل درخت ی در سرریزها،انرژسرریز گابیونی، افت  واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هیدرولیکی،گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیالت تکمیلی  کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های  1

    reza.mobayen@gmail.com ،صنعتی و فناوری پیشرفته 

پیشرفته 2 فناوری  و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  برداری،  نقشه  و  عمران  مهندسی  دانشکده  آب،  مهندسی  گروه    ، دانشیار 
m.najafzadeh@kgut.ac.ir 

فناوری  3 و  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  برداری،  نقشه  و  عمران  مهندسی  دانشکده  آب،  مهندسی  گروه  استادیار 

 kambiz.farahi@gmail.com،پیشرفته
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 آب دوست  ينفوذ آب در خاک با کاربرد مواد افزودن  نديبهبود فرآ

 

 2  یفی شر یمحمدعل ، 1رضوان طالب نژاد

 

 چکيده 

هاست که در مناطق مختلف جهان و در انواع آب و  نفوذپذیری کم آن  ، هایکی از مشکالت عمومی خاک

های با نفوذپذیری کم فرایندهای هیدرولوژیکی و ژئوموفولوژیکی را تغییر داده،  شود. خاکهوا یافت می

چنین دهند. هممی دهند و سالمت آبخیز را تحت تاثیر قرارهای زیرزمینی را افزایش میخطر آلودگی آب

ای دارد. هدف از این پژوهش، بررسی کاربرد  بهبود نفوذپذیری خاک جهت کاهش رواناب اهمیت ویژه

باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که لومی می -دوست بر معادله نفوذ آب در خاک رسمواد افزودنی آب

که ضریب لیدر حا  ،نمای معادله نفوذ تجمعی کوستیاکوف تغییر معناداری در تیمارهای مختلف نداشت

طور کلی انتخاب ماده افزودنی  برابری را در تیمارهای مختلف نشان داد. به  4/2تا    76/0معادله افزایش  

پذیر مناسب بر اساس مدیریت آبخیزداری در منطقه بر اساس معیارهای اقتصادی و محیط زیستی امکان

 است.

 ی به خاک  معادله نفوذ آب در خاک، رواناب، مواد افزودن  واژگان کليدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .rtalebnejad@shirazu.ac.irکشاورزی و دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،  ، دکتری، بخش مهندسی آب و مرکز مطالعات خشکسالی، دانشکده  استادیار1
 masharifi1373@gmail.comدانشجو، کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،  2

mailto:rtalebnejad@shirazu.ac.ir)
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 منطقه زاگرس شماليبررسي و تهيه نقشه فرسايش آبي خاک، مطالعه موردي: 

 

 2کامی ، داود نیک1محمد طهمورث 

 

 چکيده  

ای سازی و تحلیل منطقه، انجام مدلدهیرسوب  عوامل موثر بر   نمودن  مشخص  منظوربهدر این تحقیق  

ها،  زیرحوضهدهی  بر رسوب  موثرهای  تعدادی از ویژگی   زاگرس شمالی، منطقه    ها دربار رسوب رودخانه

اقلیمی، زمین شناسی و خاک، کاربری شامل خصوصیات هیدرولوژیکی، فیزیوگرافیکی، ژئومرفولوژیکی، 

به نیز    حوضهتولیدی در هر زیر  مقنادیر رسنوبو    عنوان متغیرهای مسنتقلبهاراضی و پوشش گیاهی  

های تحلیل مؤلفه،  تجزینه و تحلینل عناملی   هایبا اسنتفاده از روشگردید.  مشخص    عنوان متغیر وابسته

بین متغیرهای مستقل روش گام به گام  بهچندمتغیره    ای و ایجناد رگرسنیونتحلیل خوشه   (،PCA)  اصلی

مشخصات تنرین رابطنه آمناری بنین  مناسنب،  SPSSانتخابی و متغیر وابسته بنا اسنتفاده از ننرم افنزار  

آمدبهها  آن  دهیرسنوبمیزان  و    های مطالعاتیزیرحوضه به مدل.  دست  توجه   انتخابی  رگرسیونی  با 

)دیم،  اراضی کشاورزی   عامنل مسناحت  پنجبه    منطقه مطالعاتیدهی در  رسوب شود که مقدارمیمشخص  

باغات(، زیر  آبی و  به  مسناحت سنازندهای  مجموع  ،  هاحوضه مساحت  فرسایش و کواترنر، دبی  حساس 

اینن    حوضه  متوسط سالیانه و ضریب فرم تولید رسوب   درصد تغییرات  91عامل   پنجبستگی دارد که 

با در نظر دار است. سپس  که در سطح اعتماد پنج درصد معنی  کندرا کنترل می  های انتخابیزیرحوضه

منطقه   یخاک برا  شینقشه فرساو    نییخاک تع  شیفرسا  زانیها محوضه زیر انتقال رسوب    بیگرفتن ضر

     شد.زاگرس شمالی ترسیم 

 

های آبخیز، نقشه فرسایش  سیمای حوزهدهی،  سازی، رگرسیون چندمتغیره، رسوبمدل  واژگان کليدي: 

 خاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تحق  یپژوهش  اری استاد 1   سازمان   ،زنجان  استان  یعیطب  منابع  و  یکشاورز  آموزش  و  قات یتحق  مرکز  ،یزداریآبخ  و  خاک  حفاظت  قاتیبخش 

   m.tahmoures@areeo.ac.ir ، رانیا  ،زنجان ،یکشاورز ج یترو  و آموزش قات،یتحق
  nikkami@scwmri.ac.ir، رانیا  تهران، ،یکشاورز ج یترو و  آموزش قات، یتحق سازمان ،یزداریآبخ و خاک حفاظت  پژوهشکده استاد،2
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 اخير در کاربرد   پذيري آبخوان با مرور مطالعات دهههاي ارزيابي آسيبي انتقادي روشمقايسه 

 يادگيري ماشين 
 

 3، حسین هاشمی 2زن ، پروانه تیشه1رضا جاللی

 

 چکيده  

آبسفره بههای  و  ایران  اقلیم  سراسر  در  برای زیرزمینی  اصلی  منبع  مرکزی همواره  در فالت  خصوص 

بوده کشاورزی  و  شرب  آنمصارف  کیفی  سالمت  حفظ  و  پهنهاند  است.  اولویت  در  همیشه  بندی  ها 

گیری از انتشار آلودگی  ی پایدار است که برای پیشتوسعه مبنای اصولپذیری، روشی کارآمد و بر آسیب 

پذیری آبخوان وجود  های متعددی برای ارزیابی آسیبجا که روشها تدوین گشته است. از آندر آبخوان

شته از نظر کارایی و  ها و بررسی نتایج مطالعات گذنگاهی انتقادی بر این روش ،حاضر  دارد، هدف مطالعه 

های سازی است. این پژوهش به دو بخش کلّی تقسیم شده است؛ در بخش اول به روشسهولت در پیاده

آسیب ارزیابی  میکالسیک  پرداخته  تاکنون  آغاز  از  روشپذیری  شامل  که  شاخصشود  مبنا،  - های 

محور -های دادهتوضیح روشهای آماری است. بخش دوم به  و روش  ، روش تحلیلیمحور- های فرایندروش

ی بخش دوم مروری بر پذیری اختصاص یافته است. در ادامهو کاربرد یادگیری ماشین در ارزیابی آسیب

ها انجام شده است. نتایج ین متغیرهای استفاده شده توسط آنترمهمهمراه  اخیر به  مطالعه یک دهه  20

برخوردارند و در مقایسه   وبی در مواجهه با کمبود دادهمحور از انعطاف خ- های دادهدهد اوالً روشنشان می

برند. ثانیاً  پذیر بهره می داد آلودگی و شناسایی مناطق آسیبهای دیگر، از تطابق بهتری میان رخبا روش

ین متغیرها در ساخت مدل،  ترمهمدهد که برخی از  نتایج آنالیز اهمیت در مطالعات مختلف نشان می 

های معروف  منابع احتمالی آلودگی است. این مسئله در حالی است که بسیاری از روش  های مرتبط با داده

آسیب ارزیابی  در  پراستفاده  آبخوان و  ذاتی  خصوصیات  بررسی  به  تنها  رویکرد،  این  خالف  بر  پذیری 

 پردازند. می

 

پذیری سیبآب زیرزمینی، یادگیری ماشین، نیترات، آلودگی آب زیرزمینی، ارزیابی آ  واژگان کليدي:

 آبخوان 

 

 

 

 

 
 

زیست، دانشگاه  زیست، دانشکده مهندسی آب و محیطزیست، گروه مهندسی محیطمهندسی عمران مهندسی محیطدانشجوی کارشناسی ارشد،  1

 reza.jalali95@gmail.comشهید چمران اهواز، اهواز، ایران 
 هواز، اهواز، ایران زیست، دانشگاه شهید چمران ازیست، دانشکده مهندسی آب و محیطاستادیار، دکترای آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی محیط 2

partishehzan@scu.ac.ir 
محیط3 و  آب  منابع  مهندسی  دکترای  فوق  سوئد دانشیار،  لوند،  لوند،  دانشگاه  آب،  منابع  مهندسی  دانشکده  آب،  مهندسی  گروه    زیست، 

hossein.hashemi@tvrl.lth.se 
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  یهاکاربرد دادهبا  1398ماه  نی فرورد 5همزمان با سیل  ابر یهایژگیو یابیارز

    MODISسنجنده 

 
   4فروغ گلکار ،3، سید محمد جعفر ناظم السادات2مهرآور صدیقه ، 1قائدامیحبیب 

 

 چکیده 
 1398پیوند آن با رخدادهای بارش همزمان با سیل پنجم فروردین    و  برهای اویژگی  شناسایی  راستای  در 

 دیگری و بامداد در یکیدر ساعات نزدیک به رخداد سیل  MODIS  سنجنده Mod06های داده ،شیراز

روش میانگین وزنی برای تخمین توزیع جغرافیایی . گردید پردازش  روزآن  چهارده  ساعت  نزدیکی در

 بزرگی   پهنه  در  آب قابل بارش  ابر،  نوری   ذرات  شعاع  ابر،  باالی  دمای  و  شارف  نوری،  ژرفایپارامترهای  

 ها ویژگی  این  میانبکار برده شد. همبستگی    به ویژه حوضه باالدست دروازه قران شیراز  فارس  استان  از

ایستگاه سازمان هواشناسی، سازمان آب و   GPM  ماهواره  سوی  از  شده  گیریاندازه  بارش  و در سه 

یافته ارزیابی شد.  با دیگر دانشکده کشاورزی  ابر حوضه باالدست دروازه قران  نوع  ها روشن ساخت 

 ابر  باالی  دمای  و  فشاراندازه کمینه  .  است   بوده  کومولونیمبوس  تندری  گونه  ها تفاوت داشته و ازگستره

زمان رخداد سیالب در  .  دارد  سنگین  رگبار  رخداد  از  پیش  ابرها  اوجگیری  از  نشان  11:00در ساعت  

ابرها محدود به بخش این  افقی  به گونهگستردگی  از های شمال شرقی شیراز بوده  اندکی پس  ای که 

 همبستگی،  ابرها نشان داد با افزایش آب قابل بارش  افزون بر این، یافته.  اندرفته  میان  ازرخداد سنگین  

 . یابدمی افزایش GPM شده گیری اندازه بارش  و ابر فیزیکی هایویژگی میان

 های ابر، ویژگیشیرازبارش سنگین، ،  ژرفای نوری واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 
 اقیانوسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،  -های علوم جوی ، مرکز پژوهشآبیاری زهکشیکارشناس ارشد  1

(habibamini@gmail.com) 
اقیانوسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،   -های علوم جوی ، مرکز پژوهشکارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی 2

@gmail.com)s.mehravar64( 
،  ایران، شیراز، شیراز دانشگاه کشاورزی ، دانشکدهاقیانوسی -های علوم جوی مرکز پژوهش، اقیانوس شناسیدکترا ، استاد3
)mjnazemosadat@gmail.com( 
،  ایران، شیراز، شیراز دانشگاه کشاورزی انشکدهد، اقیانوسی -های علوم جوی مرکز پژوهش، دکترا هواشناسی کشاورزی، یاراستاد 4

(foroogh.golkar@gmail.com) 
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 معيارهگيري چندهاي تصميمبندي اقدامات اصالحي با تلفيق مدلاولويت

 

  3، آرش ملکیان2کیا ، سپیده عارفی1معصومه الری

 

 چکيده  

توجهی از قربانیان بالیای طبیعی را به خود اختصاص هرساله در سراسر جهان قربانیان سیل درصد قابل

های آبخیزداری ازلحاظ بودجه و زمان ضرورت تشخیص مکان دهند. با توجه به محدودیت اجرای طرحمی

تبیین می اقدامات اصالحی  اجرای  اولویتبهینه جهت  راهکاری در جهت بندی حوزهگردد.  آبخیز  های 

باشد. در پژوهش حاضر از می  زیحوزه آبخو تخصیص مدیریت بهینه  ها  گذاریتعیین اولویت در سیاست

خیزی در حوزه آبخیز بندی پتانسیل سیلشاخص جهت اولویت  12گیری چندمعیاره و  چهار روش تصمیم

شاخص است.  شده  استفاده  لتیان  زمینسد  عوامل  مجموعه  شامل  مدنظر  اقلیم،  های  هیدرو  شناسی، 

ز پوشش  و  فیزیوگرافی  روشفیزیکی،  و  ذوزنقهمین  اسکالوگرام  اسکالوگرام،  روش  مورداستفاده  -های 

های فازی تطابق بیشتری با یکدیگر داشته و اهمیت باشد. نتایج حاصل از روشمی  FAHPو   AHPای،

ترین پتانسیل دره از کمچنین زیرحوزه هزاردارد. همباالی زیرحوزه افجه و اهار و شمشک را اذعان می

ار است. نتایج حاصل از مقایسه چهار روش مذکور ازآنجاکه با نظر کارشناسی همراه خیزی برخوردسیل

توان طورکلی میهایی با یکدیگر بوده اما درمجموع نتایج شبیه به یکدیگر بوده و بهبوده، دارای تفاوت

 ها تضمین نمود.گیری و مهار سیالبها را در پیشکارآیی و اثربخشی این روش

  

 انیلت زی، حوزه آبخAHP  ،FAHP ،ایاسکالوگرام ذوزنقهواژگان کليدي:  

 

 

 

 
، کرج، ایران، نویسنده اول،  دانشگاه تهران  ،یعیدانشکده منابع طبگروه احیا مناطق خشک و کوهستانی،    ،یزداریارشد آبخ  یکارشناس،  دانشجو 1

 (Masoumeh.lari@ut.ac.ir) رایانامه
های نو، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده  کارشناسی ارشد اکوهیدرولوژی، گروه محیط زیست و انرژیدانشجو،  2

 ( Sepideh.arefikia@ut.ac.irدوم، رایانامه )
،  دانشگاه تهران  ،یعیدانشکده منابع طبندسی آبخیزداری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی،  ، دکترا علوم و مه  استادیار و نویسنده مسئول3

 malekian@ut.ac.ir)رایانامه ) کرج، ایران، نویسنده مسئول،
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