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 زضتحمیك حاضط تِ هسل فیعیىی ؾطضیع ؾس گطهی چای وِ اظ ًَع،ؾاذت ؾاظُ ؾطضیع ّعیٌِّای تؿیاض تاالیی ضا تطای پطٍغُ تؼطیف هی وٌس

:چکیذه

ُاٍری تا لَؼ زض پالى ٍ زیَاضُّای هتماضب تِ ؾوت پاییي هیتاقس تِ ًحَیىِ عَل هؤحط ذَز ضا اظ تاد تا پٌزِ چٌس تطاتط واّف هیزّس پطزاذتِ قس
 اظ عطح ًوًَِی ٍالؼی هَضز1:50 زض ایي هطحلِ هسل فیعیىی تا همیاؼ. ایي آظهایف ّا زض پػٍّكىسُ حفاظت ذان ٍ آتریعزاضی اًزام گطزیس،اؾت
ُ هسل ؾطضیع تا اؾتفازُ اظ رٌؽ پلی اتیلي وِ ضس آب هیتاقس ؾاذتِ قس ٍ تطای ؾاذت زیَاضُّا ٍ واًال اظ پلىؿی گالؼ اؾتفاز،آظهایف لطاض گطفت
 ؾطضیع ػولىطز هٌاؾثی. زتی عطاحی هؼازل ًوًَِ ٍالؼی زض عثیؼت اًزام گطزیس%150  تا،%25  زتی هرتلف قاهل همازیط8  آظهایف ّا تِ اظای.گطزیس
 تِ گًَِ ای وِ ؾطضیع تِعَض واهل هؿتغطق،ُ واضایی ؾطضیع واّف پیسا وطز، تِ تسضیذ تا افعٍزُ قسى زتی،ضا تا زتی عطاحی اظ ذَز ًكاى هیزاز
 تِ اظای، تا افعایف زتی فكاض زض تاد واّف ٍ زض قَت ٍ پٌزِ زض حال افعایف گعاضـ گطزیس.گطزیس ٍ واًال پاییي زؾت وٌتطل وٌٌسُ زتی ػثَضی قس
.زتی ّای تاالتط ٍ هؿتغطق قسى ؾطضیع تا تغییط ضغین رطیاى ضٍی ؾطضیع اظ فَق تحطاًی تِ ظیط تحطاًی فكاض افعٍزُ گطزیس

. هسل فیعیىی، ظاٍیِ تمطب، واٍیتاؾیَى، فكاض اؾتاتیىی، ؾطضیع اٍری:کلمات کلیذی

Experimental Study on Hydraulic Performance in Ogee Spillway
with arc Angle in Plan and Converge Walls
A. Forudikhowr, M. Saneie and M. Azhdary Moghadam
Abstract: Construction of spillway brings lots of expenditures for projects. In this study, the physical model of
Germi-chai ogee spillway with curved plan and downward angle of convergence while the effective length of the
spillway is reduced from the crest to the toe for several times, built in soil conservation and Watershed
Management Research Institue. In this stage, a physical model of the prototype was prepared in the scale of 1:50
and was put to test. The physical model was constructed using polyethylene that is waterproof and Plexiglas was
used to build walls and channels. In this article, experiments were performed for 8 different discharges making
up to 25% to 150% of the design discharge of the prototype. The spillway demonstrated satisfactory performance
up to the design discharge. Gradually an increase in the discharge led to a decrease in the performance of the
spillway so that it was fully submerged and the downstream channel took control of the discharge. Gradually an
increase in the discharge just slightly higher than design discharge, led to a decrease in the pressure at the crest
while the pressure at the chute and toe increased. With higher discharges and submersion of the spillway due to
regime changes, the pressure of the flow over the spillway reached from supercritical to sub-critical.
Keywords: Ogee Spillway, Hydraulic Performance, Static Pressure, Converge Angle, Physical Model
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ػلی فطٍزی ذَض ٍ ّوىاضاى

 -1مقدمه
ػلیطغن پیكطفتّای ظیازی وِ زض عطح ٍ هحاؾثِ ؾسّا ٍ
تاؾیؿات هطتَعِ تا اؾتفازُ اظ ضٍـّای ػسزی ٍ تحلیلی قسُ
اؾت ،تا تَرِ تِ پیچیسگی رطیاى ٍ پاضاهتطّای هؤحط تط آى
وؿة ًتایذ زلیك اظ عطیك هسلؿاظی ػسزی اهىاىپصیط ًثَزُ ٍ
اعویٌاى لغؼی اظ ػولىطز هٌاؾة ضا تِ عطاح ٍ ؾاظًسُ ًرَاّس
زاز .اظ عطفی تحلیلّای ضیاضی تِ ّوطاُ تزطتِّای هَرَز
پیَؾتِ لازض تِ اضائِ اعالػات وافی تطای تضویي ػولىطز
نحیح یه ؾاظُ ّیسضٍلیىی پط ذطد ًرَاّس تَز .لصا تِ زلیل
ّعیٌِ ظیاز ؾاذت ؾس ٍ تؤؾیؿات هطتَعِ ٍ ًیع ذؿاضت ٍ ظیاى
راًی ٍ هالی ًاقی اظ ػولىطز ًانحیح ؾطضیع ،اًزام آظهایف
هسل ّیسضٍلیىی تطای ؾطضیعّای تؿیاضی اظ ؾسّا تا قطایظ
ذال ٌّسؾی ػوالً الظم اؾت .زض تحمیك حاضط یه هسل
فیعیىی اظ ؾطضیع ؾس هرعًی گطهیچای وِ زض اؾتاى آشضتایزاى
قطلی ٍ زض فانلِ  53ویلَهتطی قوال قطق هیاًِ تط ضٍی
ضٍزذاًِ گطهیچای اظ ؾط قاذِّای ؾفیسضٍز زض حال احساث
هیتاقس ،تا همیاؼ1:50ؾاذتِ قس .ایي ؾطضیع تا همغغ اٍری
وِ زاضای لَؼ زض پالى اؾت ٍ زاضای ظاٍیِ تمطیثی  120زضرِ
هیتاقس ،زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .زتی عطاحی ؾطضیع تطاتط تا
 338هتطهىؼة زض حاًیِ هؼازل ًهف حساوخط ؾیالب هحتول1
هیتاقس .اضتفاع ؾطضیع  7.8هتط ٍ عَل تاد آى  42/83هتط زض
ًظط گطفتِ قسُ اؾتّ .س عطاحی  3هتط ٍ حساوخط زتی ؾیل تا
زٍضُ تاظگكت  10000ؾالِ  717هتط هىؼة زض حاًیِ هیتاقس.
اًتْای هؿیط اٍری ؾطضیع تِ رام افمی تِ عَل  20/25هتط
ذتن هیقَز .رطیاى پؽ اظ ػثَض اظ رام ؾطضیع ٍاضز رؼثِ تتٌی
تِ ػطو  ،9اضتفاع  ٍ 8/4عَل  70هتط تا قیة  6زضنس هی-
قَز .اًتْای تاوؽ هصوَض تِ قَتی تِ ػطو  ٍ 9عَل 500
هتط تا قیة  6زضنس هتهل گطزیسُ اؾت .رطیاى ػثَضی اظ
هؿیط قَت ٍاضز تثسیلی تِ عَل  48/3هتط تا قیة هتغیط ٍ
ػطو اًتْایی  20هتط قسُ ٍ تِ حَضچِ آضاهف هٌتْی گطزیسُ
اؾت.
 -2مزوری بز مطالب گذشته
تیعیي زضؾال  1888هغالؼات راهؼی ضا تط ضٍی ؾطضیع
اٍری نَضت زاز[ .]1تطازلی زض ؾال  ،1945چْاض ًَع هكرم
تطای رطیاى ضٍی ؾس تا پطٍفیل اٍری تؼطیف وطز وِ رطیاى
ًَع  ، 1یه رطیاى ؾطیغ تا ضغین فَق تحطاًی ،رطیاى ًَع ،2
)Probable Maximum Flood (PMF
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زاضای پطـ ّیسضٍلیىی حاتت ،رطیاى ًَع  ،3قاهل پطقی
هؿتغطق ٍ رطیاى ًَع  ،4اؾتغطاق ؾطضیع ضا تَنیف هیوٌس[.]2
هایٌَضز ًیع زض ؾال1985تِ تطضؾی ضٍـ ؾازُای تطای عطاحی
هٌحٌی تاد ؾطضیع اٍری پطزاذت .اٍ ضطیة زتی ،فكاض
اؾتاتیىی ضٍی تاد ٍ ّوچٌیي پطٍفیل ؾغحی آب ضا زض زٍ
حالت تا پایِ ٍ تسٍى پایِ اًساظُگیطی وطز ٍ ًتایذ آًْا ضا تِ-
نَضت هٌحٌی ٍ رسٍل اضائِ زازٍ .ی تِ ایي ًتیزِ ضؾیس وِ
تادّای ؾطضیع زض اضتفاعّای تؿیاض پاییي ،ذهَنیات ترلیِ
یىؿاًی تا ؾطضیعّای تاد پْي زاضًس[ .]3راًؿَى ٍ ؾَد ًیع زض
ؾال  ،2001رطیاى تط ضٍی ؾطضیع اٍری ضا تِنَضت فیعیىی ٍ
ػسزی هسلؾاظی ًوَزًس ٍ ّوچٌیي ًتایذ ذَز ضا تا زازُّای
هَرَز زض  USACE ٍ USBRهمایؿِ وطزًس .آًْا تطای همایؿِ
اظ هٌحٌیّای زتی تیتؼس قسُ اؾتفازُ ًوَزًس ٍ تِ تغاتك
ذَتی زض ًتایذ ػسزی ٍ فیعیىی ضؾیسًس[ .]4راًؿَى ٍ ؾََد
زض ؾال  2006تِ همایؿِ فیعیىی ٍ ػسزی رطیاى ػثَضی اظ
ضٍی ؾطضیعّای اٍری تا ٍرَز پایاب پطزاذتٌس ٍ هسلّای
فیعیىی زض فلَهی تا عَل  ،12ػطو  ٍ 1/83اضتفاع  1/22هتط
تطضؾی قسًس .اظ زٍ هسل فیعیىی اظ ؾطضیع اٍری وِ تِ ٍؾیلِ
پلىؿی ؾاذتِ قسُ تَز ،اؾتفازُ گطزیس ،هسل  ،Aزض لؿوت
اًتْایی زاضای فلیپ تاوت ٍ هسل  Bزض لؿوت اًتْایی تِنَضت
افمی تَز ،تطای ّط ؾطضیع اضتفاع آب هرتلفی زض ًظط گطفتِ قس
ٍ آظهایفّا زض ایي اضتفاعّا اًزام گطزیس ،تطای هسلؾاظی
ػسزی ًیع اظ ًطم افعاض  FLOW 3Dاؾتفازُ قس .تطای همایؿِ
هسلّای فیعیىی ٍ ػسزی اظ زتی رطیاى زض عَل ؾطضیع ٍ
ّوچٌیي فكاض هَرَز زض تاد اؾتفازُ قس وِ تغاتك ذَتی اظ
همایؿِ هسل فیعیىی ٍ ػسزی هكاّسُ گطزیس[ .]5ؾَاهی ٍ
ّوىاضاى ًیع زض ؾال  2011تِ تطضؾی ذهَنیات زتی تط ضٍی
ؾطضیعّای هَضب پطزاذتٌس ،آًْا ضاتغِ رسیسی تطای هحاؾثِ
ضطیة زتی زض ایي ًَع ؾطضیعّا اضائِ زازًس وِ ضاتغِ پیكٌْازی
تغاتك ذَتی تا همازیط آظهایكگاّی زاقت[ .]6هَضالؽ ٍ
ّوىاضاى ًیع زض ؾال 2012هسلؾاظی ػسزی ٍ فیعیىی ؾطضیع
اٍری تا زضیچِ لغاػی ؾس اًحطافی ضٍزذاًِ واًط زض اوَازٍض ضا
اًزام زازًس .پطٍفیل ؾغح آب ٍ ؾطػت ًؿثی زض زٍ هسل تا
یىسیگط همایؿِ گطزیس ٍ تغاتك ذَتی اظ ایي زٍ ضٍـ حانل
گطزیس[ .]7قید واظوی ٍ ّوىاضاى ًیع زض ؾال  1392تِ
تطضؾی پطٍفیل رطیاى تط ضٍی ؾطضیع اٍری تا لَؼ زض پالى
پطزاذتٌس .افعایف ضطیة زتی تا افعایف زتی ٍ اؾتغطاق ؾطضیع
زض زتیّای تاالتط اظ ًتایذ ایي آظهایف گعاضـ گطزیس[.]8

ًكطیِ ػلوی پػٍّفّای تزطتی زض هٌْسؾی ػوطاى ،ؾال اٍل ،قواضُ  ،2پاییع ٍ ظهؿتاى 1393

ػولىطز ّیسضٍلیىی ؾطضیع اٍری تا ...

فطٍزی ٍ ّوىاضاى ًیع زض ؾال 1392تِ تؼییي ضطیة زتی زض
ؾطضیع اٍری تا لَؼ زض پالى پطزاذتٌس ٍ تاالتطیي ضطیة زتی ضا
همساض  1.833گعاضـ زازًسّ .وچٌیي تا تَرِ تِ آظهایفّا
تكاتِ رطیاى زض زٍ رٌاح ؾطضیع ٍ افعایف ػوك رطیاى زض وٌاضُ
زیَاضُّا تِػلت ّوگطایی رطیاى هكاّسُ گطزیس[.]9
 -3مواد و روشها
تطضؾی آظهایكگاّی هَضز ًظط تطای ایي پػٍّف تط ضٍی
هسل فیعیىی ؾطضیع ؾس گطهیچای زض آشضتایزاى قطلی وِ تا
همیاؼ  1:50ؾاذتِ قس ،زض پػٍّكىسُ حفاظت ذان ٍ
آتریعزاضی نَضت گطفت .هسل ؾطضیع تا اؾتفازُ اظ رٌؽ پلی
اتیلي ،وِ ضس آب هیتاقس ،ؾاذتِ قس ٍ تطای ؾاذت زیَاضُّا
ٍ واًال اظ پلىؿی گالؼ اؾتفازُ گطزیس.
ؾطضیع هَضز آظهایف اظ ًَع اٍری آظاز تا لَؼ زض پالى
اؾت ٍ زیَاضُّای راًثی ًیع زاضای ظاٍیِ ّوگطایی  120زضرِ
ًؿثت تِ یىسیگط ٍ تِ ؾوت پاییيزؾت هیتاقس .عَل هؤحط
ؾطضیع  83/8ؾاًتیهتط ٍ اضتفاع آى  15/6ؾاًتیهتط اؾت وِ
زض اًتْای هؿیط اٍری ،رطیاى آب تِ واًالی تِ عَل150
ؾاًتیهتط ،ػطو 18ؾاًتیهتط ٍ اضتفاع  30ؾاًتیهتط ،وِ زاضای
قیة  6زضنس ًؿثت تِ افك ًیع ّؿتٍ ،اضز هیگطزز .زض قىل
 1پالى ؾطضیع ًوایف زازُ قسُ اؾت.
تطای آضام وطزى رطیاى آب زض هرعى اظ زٍ ػسز زاتل ضیٌگ
تَ زض تَ ٍ ههالح زضقتزاًِ تِػٌَاى فیلتط ٍ ّوچٌیي تطای
آضام وطزى اهَاد ؾغحی اظ یًََلیت اؾتفازُ قس .تطای اًساظُ-
گیطی زتی رطیاى اظ یه ؾطضیع هخلخی لثِ تیع تا ظاٍیِ ضأؼ 90
زضرِ زض لؿوت اًتْایی واًال ذطٍری اؾتفازُ قس .لطائت
پطٍفیل ؾغح آب تَؾظ یه اضتفاع ؾٌذ زض ؾطاؾط تسًِ ؾطضیع
ٍ زض  5لغاع وِ ذَز قاهل  10ایؿتگاُ تا هرتهات هؼلَم تَز،
اًزام قس .یه لغاع تط ضٍی ذظ هطوعی ؾطضیع زض پالى4 ٍ ،
لغاع زیگط تِنَضت هتماضى ًؿثت تِ لغاع هطوعی زض عطفیي
آى لطاض زاقتٌس .فانلِ اٍلیي لغاع اظ زیَاضُ تِنَضتی تَز وِ

تحت تؤحیط زیَاضُ لطاض ًگیطز .پالى لغاع ّا زض قىلً 2وایف
زازُ قسُ اؾت .لطائت پطٍفیل ؾغح آب تَؾظ یه ػوكؾٌذ
هتحطن،وِ تَاًایی حطوت زض عَل ٍ ػطو ؾطضیع ضا زاقت ،تِ
اظای  8زتی هرتلف قاهل همازیط ، %85 ، %62 ،%38 ،%25
 %150 %126 ، %113 ،%100زتی عطاحی اًزام گطزیس .تطای
تطزاقت فكاض اؾتاتیىی ًیع اظ  50پیعٍهتط تط ضٍی لغاعّای
هصوَض وِ زض  10ایؿتگاُ تؼثیِ گطزیسًس اؾتفازُ قس.
هحاؾثات ؾطػت ًیع تا اؾتفازُ اظ ضاتغِ پیَؾتگی تا هؼلَم
تَزى زتی ٍ ػطو ّط همغغ ٍ تا تطزاقت ػوك رطیاى زض همغغ
هَضز ًظط تِ زؾت آهس .تهَیطولی اظ هسل زض قىل  3لاتل
هكاّسُ اؾت.

ضکل :1پالن مذل

زض هسل تطای اًساظُگیطی پاضاهتطّای هرتلف رطیاى ًظیط
زتی ،ػوك ،تطاظ ؾغح آب ٍ فكاضّای اؾتاتیىی اظ ٍؾایل ٍ
زؾتگاُّای هرتلفی اؾتفازُ قَز وِ زض لثل تِ آًْا اقاضُ قس.
زض ایي ترف تطضؾی ذغاّای هَرَز اًساظُگیطی اضائِ هیقَز.
زض حیي ؾاذت هسل ٍ ًهة تزْیعات ٍ لغؼات تایس زلت ٍ
ٍؾَاؼ ذانی تِ ذطد زاز ظیطا تكاتِ ؾاظی زلیك ٌّسؾی
هٌزط تِ تكاتِؾاظی هٌاؾة ؾیٌواتیىی ٍ تا حسی زیٌاهیىی
تیي هسل ٍ ًوًَِ ٍالؼی ذَاّس قس .ؾاذت هسل فیعیىی ؾطضیع
تَؾظ زؾتگاُ  CNCاًزام گطزیس وِ زض حس نسم هیلیهتط
اهىاى ذغا زاضز.
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ضکل :2پالن قطاعها

تؼییي تطاظ لؿوتّای هرتلف تَؾظ زٍضتیي ًیٍَ اًزام
گطفت تا زلت اًساظُگیطی تَؾظ لطائت تاض هیاًی زٍضتیي تا
ًكاًِ ضٍی ذظوف هرهَل وِ تا حس هیلی هتط هسضد
قسُ اؾت ،هؼازل  ±0/5هیلیهتط زض هسل تاقس ؾؼی هی-
قَز تطاظ لؿوتّای هرتلف هسل تا زٍ ضلن اًؼىاؼ یاتس.
لطائت تطاظ ؾغح آب زض هرعى تاالزؾت ّن تَؾظ اقل
اًزام هیپصیطز .زلت اًساظُگیطی تطاظ آب ( تا فطو اًغثاق
نحیح ًَن ؾَظى اقل تط ؾغح آب) هؼازل  0/1هیلیهتط
هیتاقس.حال چٌاىچِ ذغای اًؿاًی ضا تطای ػسم اًغثاق
زلیك ؾَظى اقل تط ؾغح آب زض ًظط تگیطین ،هیعاى زلت
ضا هیتَاى  1هیلیهتط زض هسل ترویي ظز .زض رطیاى
یىٌَاذت هیعاى ذغای اًساظُگیطی  ±1هیلیهتط زض هسل
هیتاقس وِ ایي ذغا زض رطیاىّای غیطیىٌَاذت ٍ ًَؾاًی
ًظیط رطیاى زض قَت ؾطضیع تا  5هیلیهتط زض هسل تالغ
هیگطزز.
زتی رطیاى زض هسل تَؾظ ؾطضیع هخلخی لثِ تیع اًزام
هیقَز .ذغای اًساظُگیطی زتی رطیاى تِ ؾِ پاضاهتط
ذغای ؾاذت واًال ٍ ؾطضیع لثِ تیع ٍ ًهة آى ،ذغای
لطائت اقل هیلِای (لطائت اضتفاع تیغِ آب ضٍی ؾطضیع) ٍ
ذغای ًاقی اظ ًكت هسل لثل اظ ضؾیسى رطیاى تِ هحل
اًساظُگیطی تؿتگی زاضز .رْت لطائت اضتفاع تیغِ آب ضٍی
ؾطضیع اظ ًوَزاض زتی -اقل اؾتفازُ هیقَز وِ زلت لطائت
آى  ±1هیلی هتط زض هسل ػٌَاى قسُ اؾت .تا فطو ذغای
لطائت اضتفاع تیغِ آب ضٍی ؾطضیع  1/5هیلیهتط (± 1
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ضکل :3تصویر کلی مذل

هیلیهتط ذغای لطائت اقل ٍ  ± 0/5هیلیهتط ذغای ًهة
هسل) ذغای اًساظُگیطی زتی هسل تا تَرِ تِ همیاؼ هسل
هحاؾثِ هیقَز.
 -4ارائه نتایج
تط اؾاؼ هكاّسات اظ زتی تا زتی  0.62 Qdرطیاى تط
ضٍی ؾطضیع تِ نَضت فَق تحطاًی ٍ پیَؾتِ هیتاقس .زض
پٌزِ ٍ وفتٌس ؾطضیع تِزلیل تمطب زیَاضُّای راًثی
پسیسُ ّوگطایی ذغَط رطیاى هكاّسُ گطزیس وِ زض ایي
قطایظ پسیسُ زم ذطٍؾی ( )Rooster Tailتِ ٍضَح لاتل
هكاّسُ اؾت .زض قىل 4پطٍفیل ؾغحی آب زض زتی
 ٍ ،0/25Qdزض قىل  5پسیسُ زم ذطٍؾی ًوایف زازُ قسُ
اؾت H.تیاًگط پطٍفیل ؾغح آب هیتاقس .پطٍفیل فكاض تِ
اظای زتیّای 0/25 Qdتا زتی  0/62 Qdزض قىلّای
 8ٍ7ٍ6ضؾن گطزیسُ اؾت Hp .تیاًگط فكاضاؾتاتیىی تط
حؿة ؾاًتیهتط آب ٍ ّ Hdس عطاحی ؾطضیع هیتاقس.
تا تَرِ تِ هكاّساتً ،وَزاضّا ٍ ّوچٌیي هحاؾثِ
ضطیة تؼییي  R2=0.95تِ تاال ٍ ًتایذ اضائِ قسُ تَؾظ
قید واظوی ٍ ّوىاضاى (ّ ٍ )1392وچٌیي فطٍزی ٍ
ّوىاضاى( )1392تكاتِ رطیاى زض زٍ رٌاح ؾطضیع گعاضـ
قسُ اؾت .تا اؾتفازُ اظ ایي هغالة تطای همایؿِ پطٍفیل
فكاض زض زتیّای هرتلف اظ همساض هیاًگیي ذغَط رطیاى
زض ّط زتی تِػٌَاى قاذم همایؿِ اؾتفازُ گطزیس.
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ضکل :9مقایسه پروفیل فطار تر راستای طولی سرریس تیتعذ

تا هذ طراحی در دتی0.62 Qd

ضذه تا هذ طراحی ،ته ازای دتیهای مختلف
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ضکل :11پذیذه پرش هیذرولیکی ثاتت در پنجه سرریس

ّواىعَض وِ زض قىل  9لاتل هكاّسُ اؾت ،اظ زتی

لصا تا هحلی لثل اظ ایي پسیسُ تط ضٍی ؾطضیعً ،تایذ
آظهایفّا نحیح ٍ لاتل تؼوین زض هَاضز هكاتِ ًیع هی-
تاقس .اها زض هحل تكىیل ایي پسیسُ اظ آًزا وِ ایي رطیاى
پیچیسگی ٍ آقفتگی ذانی ضا تِ ّوطاُ زاضز ،هوىي اؾت
تا ایزاز فكاضّای زیٌاهیىی زض پٌزِ ٍ وفتٌس ؾطضیع تؤحیط
ًاهغلَتی تط رطیاى زاقتِ تاقس .تطای نحت ؾٌزی ٍ
اػتثاض آظهایفّای اًزام قسُ تحمیك حاضط تا ًتایذ
 USBRهمایؿِ قس .زض قىلً ،12وَزاض اضتفاع ؾغح آب-
ضطیة زتی ؾطضیع هصوَض زض همایؿِ تا ً USBRكاى زازُ
هیگطزز زض
قسُ اؾتّ .واى عَض وِ هالحظِ

 0/25 Qdتا زتی 0/62 Qdپطٍفیل فكاض زض لؿوت تاد
ؾطضیع زض حال واّف هیتاقس ٍ اظ اتتسای قَت ؾطضیع تا
هحل پٌزِ پطٍفیل فكاض زض حال افعایف هیتاقسّ .واى-
گًَِ وِ زض قىل 10هكرم اؾت تا افعایف زتی ،واّف
ػسز فطٍز هكاّسُ هیگطزز وِ تِ تثغ آى افعایف فكاض
اؾتاتیىی غیط لاتل اًىاض اؾت .اظ زتی  0/85 Qdتا زتی
 1/13 Qdرطیاى فَق تحطاًی تط ضٍی ؾطضیع ٍ یه پطـ
ّیسضٍلیىی حاتت زض لؿوت پٌزِ هكاّسُ قس ٍ تا تَرِ تِ
ایي قطایظ تا ٍرَز رطیاى فَق تحطاًی تط ضٍی ؾطضیع ضفتاض
رطیاى زض تاد ٍ قَت ؾطضیع هاًٌس زتی ّای وَچهتط
اؾت؛ تِ ًحَیوِ زض لؿوت تاد ؾطضیع ،تا افعایف زتی
واّف فكاض زض تاد هكاّسُ گطزیس ٍ زض لؿوت قَت
ؾطضیع ًیع تا افعایف زتی افعایف فكاض گعاضـ قس .الثتِ زض
لؿوت پٌزِ ؾطضیع تِزلیل ٍرَز پطـ ّیسضٍلیىی ٍ تغییط
ضغین رطیاى اظ فَق تحطاًی تِ ظیط تحطاًی زض زتیّای
هصوَض ًطخ ضقس فكاض اؾتاتیىی تؿطیغ هییاتس .زض قىل
 11یه پطـ ّیسضٍلیىی حاتت زض پٌزِ لاتل هكاّسُ اؾت.
ػالٍُ تط ایي تا واّف ػطو ؾطضیع ،ػسز فطٍز تط ضٍی
ؾطضیع واّف هییاتس وِ ایي هَضز ًیع زض قىل 10اضائِ
قسُ ٍ هیتَاًس تیاًگط ایي هغلة تاقس وِ واّف ػطو
همغغ ،تاػج حاوویت ًیطٍی حمل تط ًیطٍی ایٌطؾی زض
ّیسضٍلیه رطیاى اؾت؛ تٌاتطایي ًطخ ضقس ػوك ًؿثت تِ
ؾطػت تیكتط هیگطززً .ىتِ حائع اّویت ،ایي اؾت وِ تا
تَرِ تِ ایٌىِ پسیسُ زم ذطٍؾی رطیاًی ؾِ تُؼسی اؾت؛
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همساض

هیتاقس .همساض ضطیة زتی زض

قطایظ لَؼ هحَضی تِ ؾوت پاییي زؾت زض تاظُ
ووتط اظ ضطیة زتی زض قطایظ هحَض
هؿتمین  USBRاؾت وِ ایي ًكاىزٌّسُ تؤحیط لاتل
هلوَؼ احط لَؼ هحَضی زض رْت پاییي زؾت تط ضطیة
زتی هیتاقس وِ زلیل ایي اهط هیتَاًس فكطزگی ذغَط
رطیاى زض قطایظ لَؼ هحَضی تِ ؾوت پاییيزؾت تاقس.
اها زض تاظُ

تا افعایف تاض آتی ول

ضطیة آتگصضی زض حالت لَؼ هحَضی تا ضطیة آتگصضی زض
قطایظ هحَض هؿتمین  USBRتغاتك ذَتی زاضز ٍ ػلت ایي
ضفتاض رطیاى ًیع چٌیي هیتَاًس چٌیي تكطیح قَز وِ تا
افعایف زتی ٍ تؼثاضت زیگط افعایف اضتفاع آب ضٍی تاد
ؾطضیع ،ؾطػت ػثَض رطیاى اظ ضٍی ؾطضیع ًیع افعایف هی-
یاتس .ایي افعایف ؾطػت رطیاى ًیع تِ ٍضَح زض همایؿِ
ػسز فطٍز زض زتیّای هرتلف زض قىل  10لاتل هكاّسُ
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اؾت ٍ ایي افعایف ؾطػت رطیاى ،تِ ؾیال ػثَضی اظ ضٍی
ؾطضیع ایي اراظُ ضا هیزّس وِ تآحیطپصیطی ووتطی اظ
زیَاضُّای ّازی زاقتِ تاقس ٍ تِ ػثاضت زیگط افت اًطغی
تِ

ًاقی اظ ّوگطایی ووتط ذَاّس قس .زض تاظُ

زلیل اؾتغطاق ؾطضیع ًوَزاض ضًٍس واّكی تِ ذَز گطفتِ ٍ
واّف واضایی ؾطضیع ًؿثت تِ  USBRهكاّسُ هیگطزز.
زض زتیّای 1/50 Qdتا زتی  1/26 Qdپطـ هؿتغطق
ضٍی ؾطضیع هكاّسُ گطزیس ٍ ظَْض ایي پسیسُ تیاًگط ایي
اؾت وِ ؾطضیع تِ اظای زتیّای شوط قسُ واضایی ذَز ضا اظ
زؾت زازُ اؾت ٍ ػوك رطیاى زض پاییي زؾت ػاهل وٌتطل
وٌٌسُ زتی ذَاّس تَز .زض ایي زتیّا افعایف یىثاضُ فكاض
اؾتاتیىی ٍ ّوچٌیي واّف لاتل هالحظِ ػسز فطٍز تِ
قىل ظیط تحطاًی گعاضـ گطزیس .زض رسٍل ً 1یع همازیط
فكاض اؾتاتیىی تِ اظای زتیّای هرتلف زض تاد ؾطضیع اضائِ
قسُ اؾت.

-5نتيجهگيزی
تا تَرِ تِ آظهایفّا ٍ تطضؾیّایی وِ تط ضٍی هسل ؾطضیع
اٍری آظاز اًزام قس ،زتیّای پاییيتط اظ همساض 1/13 Qd
ؾاظُ ؾطضیع ػولىطز هٌاؾثی اظ ذَز ًكاى زاز ٍ ّواىعَض
وِ زض قىل ً 10یع آٍضزُ قسُ اؾت تا ضؾیسى تِ ایي زتی،
فكاض اؾتاتیىی زض تاد ؾطضیع زض حال واّف ٍ زض قَت ٍ
پٌزِ زض حال افعایف هیتاقس ٍ ؾاظُ ًمف ذَز ضا تِ ذَتی
ایفا هیوٌس .تِگًَِای وِ

زض تاد تِ اظای زتی

 1/13 Qdزتی عطاحی لطائت قسٍ .لی تطای زتیّای تاالتط
تا رایی وِ اؾتغطاق واهل ؾطضیع اتفاق هیافتس ،ؾطضیع
واضایی ذَز ضا اظ زؾت هیزّس .ػوك رطیاى زض پاییيزؾت
وٌتطل وٌٌسُ زتی ػثَضی اظ ضٍی ؾطضیع هیتاقس ٍ ضغین
رطیاى زض ایي زتیّا ظیط تحطاًی اؾت ٍ تِ ّویي زلیل
اؾت وِ هاوعیون همساض فكاض اؾتاتیىی هؼازل
زض زتی  1/50 Qdگعاضـ گطزیس.
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Conference on Water Resources, 2012.
قید واظوی ،د ،ػكطتی،ط ،اغزضی همسم ،م ،فضل اٍلی ،ض ٍ
ناًؼی ،م" ،تؼییي پطٍفیل رطیاى ؾطضیع اٍری زض قطایظ لَؼ

[ ]9فطٍزی ذَض ،ع ،ناًؼی ،م ،اغزضیهمسم ،م" ،ضطیة زتی زض هسل
ؾطضیع اٍری تا لَؼ زض پالى ٍ ظاٍیِ تمطب تِ ؾوت پاییي
زؾت" اٍلیي وٌفطاًؽ تیيالوللی ػوطاى ٍ تَؾؼِ قْطی.1392،

هحَضی"ّ ،فتویي وٌگطُ هلی هٌْسؾی ػوطاى.1392،

88

ًكطیِ ػلوی پػٍّفّای تزطتی زض هٌْسؾی ػوطاى ،ؾال اٍل ،قواضُ  ،2پاییع ٍ ظهؿتاى 1393

