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 چکیده

 را تغییرات مورفولوژی بستر در بخشش انتهشایي   های آبخیزهحوز ها و بخش میاني در سرشاخه عمراني های فعالیتانجام 

 هي و دبشرای سشامان   اراضي مجشاور رودخانشه  بستر و بر موفولوژی  آن و اثراتحادث شده  تغییراتشناخت  دنبال دارد. هب

سشال   50طي  بسترحریم روند تغییرات  و رودخانه رفولوژیوم این پژوهش با هدف شناخت ، ضروری است.بسترتثبیت 

    بشرای  .دشش  انجشام  استان آذربایجان غربشي و رود  ودخانه زرینهدر بخش انتهایي رکیلومتر  25به طول ای  بازهگذشته در 

سشال   هشای توپشوگرافي   نقششه  ،1 :20000و  1 :50000به مقیشا    1311و  1331های  سال هوایي های ز عکساین کار ا

 ازوسشعت حشریم بسشتر    کشه   نشان دادها بررسي .استفاده شد 1382سال  SPOTتصاویر و  1 :50000به مقیا   1315

اسشت. وسشعت    هشا متحشول ششده    شکل ظاهری قو  و رفولوژی بستروم و کاهش یافته هکتار 3/221 به هکتار  1/511

دهنشده   هکتشار بشوده کشه نششان     81/2و  18/13ترتیش    بشه  1382و  1311های  ای در داخل بستر در سال های ماسهسد

 سشه مورد به  چهاراز رودها  پیچان تعداد  .تاسشرایط هیدرولوژیکي و هیدرولیکي رودخانه تغییر  نوسانات زیاد آبدهي و

 خارج و حالت مستقیم و شریاني پیدا کرده است.رودی  پیچانو بستر رودخانه در ابتدای بازه از حالت  مورد تقلیل یافته

، کاهش قابل مالحظشه  دلیل احداث سد تغییر در رژیم هیدرولوژیکي بهرفولوژی، وگذار در تغییرات مرین عامل تاثیربیشت

 .انباشت بار رسوبي در مسیر بستر استب در رودخانه و روانا

 

 مورفولوژی بستر ،گذاری رسوب، ای تصاویر ماهوارهرودی شدن،  پیچان، آذربایجان غربي های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

ها در معرض تغییر و تحول قرار  کلیه رودخانه

های بزرگ در  تغییرات مورفولوژیکي رودخانه ،دارند

های با وسعت کم بارزتر است،  ا رودخانهمقایسه ب
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ها در اطراف روستا فراواني ،استعداد باالی اراضي

بخش  رودخانه یا با فاصله کمي از آن، زیاد است.

مجاور رودخانه  های باغوسیعي از اراضي کشاورزی و 
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بخش وسیعي ، وار بسترج هماخیر کشاورزان  های دهه

و با  از اراضي حریم بستر را به زیر کشت برده

 مورفولوژی بستر را ات، تغییررودخانهدستکاری حریم 

احداث سد با  ،از طرف دیگر .اند دهشدت بخشی

ا حد زیادی تدبي رودخانه  ،آبخیزی ها درسرشاخه

 ن درتوا نمي ب را اکاهش رواناثرات یافته و کاهش 

  .کرد انکار بستر رودخانهرفولوژی وم تغییر

عنوان زهکش اصلي  رود به بستر رودخانه زرینه

های عمراني  تحت تاثیر فعالیت ،حوضه وسیع باالدست

تغییرات و تغییرات کاربری اراضي مجاور بستر، 

مورفولوژی رودخانه در آن حادث شده و گسترده 

 دنبال دارد. هبرا مستقیم زیادی تبعات مستقیم و غیر

در  .پردازیم هایي از آن مي به بخشپژوهش این در 

 موردر تحقیقات زیادی دخارج کشور داخل و 

. انجام شده است آن تحوالتو  رودخانه رفولوژیوم

Ahmadian Yazdi  (2001 ) رودخانه مساحت پالن

به  13/121 ( از1331-1311سال ) 35 طيتجن 

ي تخری  شده اراض است. شده گزارش هکتار 1/2111

و در ساحل  1/33اثر فرسایش کناری در مرز ایران  بر

مکع  در سال برآورد شده است.  متر 1/3ترکمنستان 

Morid (2001،) چهار سری تصویر  با بررسي

رودخانه در که  نددریافت IRS و Landsat  ای ماهواره

سمت  و به بوده در حال تغییر رودها پیچان ،کارون

 با بررسي Yang (1111،)اند.  شده جا هدست جاب پایین

گزارش  TM و MSS ایسری تصویر ماهواره شش

در بازه انتخابي از حالت  ودخانه زرد در چینر ،نمود

ضعیف تغییر شکل  رودی پیچانشریاني مستقیم به 

روند تکامل  ،(2003)و همکاران  Cencettiداده است. 

 200 دردر مرکز ایتالیا  رودخانه پاگلین جلگه آبرفتي

مقطع از بستر  11هایي از با برداشت را سال گذشته

نتایج حاکي از کاهش فزاینده ، ندرودخانه بررسي نمود

متر  1/53به  1821متر در سال  1/201عرض بستر از 

تا  1821های  است. بستر طي سال 1111در سال 

 آن افزایش یافته جا شده و عمق همتر جاب 121، 1111

 است. 

Gharibreza  طي  رودخانه زهره در ،2001سال در

  ضمن افزایش اتفاق افتاده و 1دو بریدگي 1111سال 

                                                 
1
 Cut off 

در  این رودخانه ،18به  13بستر از  رودی پیچان درجه

. قرار داردخیلي توسعه یافته  رود  پیچانطبقه 

Farrokhi بررسي پالن رودخانه  با( 2005) و همکاران

وی که رودخانه بیشتر از الک نددز، مشخص نمود

جایي  هکند و سواحل آن جاب رودی تبعیت مي پیچان

(، 2005) و همکاران Javaheri دهد. زیادی نشان مي

های  کیلومتر روند توسعه حلقه 150ای به طول در بازه

رودخانه کارون معکو  شده و  رود پیچان

، رودها پیچان های بیرونيگذاری در قو  رسوب

ه است. ها را دچار اشکال نمودعملکرد آبگیر

McCusker (2001)   در تحلیل تاریخي بر اساGIS 

 يطغرب کانکتیکات در آمریکا رودخانه پامپروگ  در

درجه  ،بسترتغییر  افزایش ، ضمنسال گذشته 10

و  Mossaکاهش یافته است. آن سینوسي شدن 

Coley (2005،) در  تغییرات بستر رودخانه پسکاگوال

 فعالیت را متاثر از پي سي سي جنوب شرق مي

 بعضا عرض بستر بیان کردند که ودانسته  کاری معدن

 و Michael درصد افزایش یافته است. 500تا  100
Tamara (2001) ،بررسي مورفولوژی بستر رودخانه  با

که بستر اصلي  مشخص نمودندریوگراند سیلور 

متوسط عرض کانال  وداری عمیق شده  صورت معني به

متر در  10-110به  1118متر در سال  215-520از 

و همکاران  Simon کاهش یافته است. 1112سال 

در ایاالت  ها رودخانه نرخ تخری  سواحل(، 1111)

متر در  100متر تا بیش از  5/1از  متحده آمریکا

  های رودخانه توتل متغییر است. برخي از آبراهه

بشازه   کیش اسشت در   نیش بشر ا  يپژوهش سع نیدر ا

و  رود نشه یبستر رودخانه زر یساله تحوالت مورفولوژ50

اسشتفاده از سشوابق موجشود و     از آن بشا   يناش یامدهایپ

  شود. لیتحل يدانیو مطالعات م یاطالعات اسناد

 

 ها مواد و روش

کیلشومتر در بخشش    25طشول   بازه مورد مطالعه بشه 

رود در جنشوب ششرق دریاچشه     انتهایي رودخانشه زرینشه  

 211رود  زرینشه (. رودخانشه  1ارومیه قشرار دارد )ششکل   

 کیلشومتر مربشع وسشعت دارد.    11121کیلومتر طول و 

بشاالترین   متر مکع  بشر ثانیشه و   1/12دبي متوسط آن 

 بششر ثانیششه مکعشش متر 1552ای رودخانششه  دبششي لحظششه

متوسط بشارش سشاالنه در ایسشتگاه     شده است. گزارش
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 متر است. میلي 1/211کند  متر و در ایستگاه تازه میلي 2/312بند  داش
 

 
 موقعیت بازه مورد پژوهش -1شکل 

 

 به شرح زیر کارمراحل مختلف انجام  مقاله در این

سشال   1: 50000 های هوایيبر اسا  عکساست.  بوده

بسششتر رودخانششه در بششازه حششریم  رقششومي نقشششه، 1331

بشا   ، سشپس ( تهیشه ششد  1331) انتخابي برای سال پایه

  بشه مقیشا   1311های هشوایي سشال    استفاده از عکس

به  1315سال  ، نقشه توپوگرافي به روز شده1 :20000

سششال  SPOTای  صششاویر مشاهواره و ت 1: 50000مقیشا  

چهار الیشه اطالعشاتي    ،(شمسي 1382)میالدی  2003

، 1311هشای   سال شاملدر چهار مقطع زماني متفاوت 

 از منطقه تهیه شد.  1382و  1315، 1311

زمشین  بعشد از   GISدر محشیط   های اطالعشاتي  الیه

)ژئششورفرنس( بششا خطششای جششذر   هششا مرجششع نمششودن آن

 بششه کمششک 5/0( کمتششر از RMSEمیششانگین مربعششات )

 هشای  محدوده بعددر مرحله  د.شتهیه  ILWISافزار  نرم

 On) Screenاراضششي بششا اسششتفاده از روش    انششواع

digitizing ) هشای   یشک از الیشه   هشر  سشپس  د.شتعیین

بنا در سشال  با نقشه م GISرقومي تهیه شده در محیط 

ها بشا   هم گذاری نقشه د. با رویش ( مقایسه1331) پایه

رفولشوژی  ومتحشول  و   تغییشرات بسشتر  روند نقشه پایه، 

در  د.شش در مقشاطع مختلشف زمشاني مششخص      رودخانه

 د وشش نهایت علت تغییرات مورفولشوژی بسشتر تحلیشل    

 رودخانه و پیشگیری از خطشرات احتمشالي   ثبیتبرای ت

رفولشوژی  ورودخانشه و تغییشر در م   جشایي  هاز قبیل جابش 

الزم ارائشه  پیششنهادهای   ،از آن ناششي   بستر و خسارت

 د.ش

 و بحث نتایج 

تصششاویر  ،هششای هششوایي تفسششیر عکششس بششر اسششا 

، 1311 در مقاطع زمشاني  و نقشه توپوگرافي ای ماهواره

وسعت حریم رودخانه تعیشین   ،1382و  1315، 1311

اختالفشات   بشه  جشه رودخانه با تودر محدوده حریم د. ش

نشوع اراضشي    چهشار  بستر، وژیرفولوموجود در اشکال م

 د. واحشدهای اراضشي تفکیشک ششده ششامل     شش تفکیک 

های ششني   زار ساحلي، بستر دائمي، نیمکت اراضي شن

 حریم بستر موجود در ای( و اراضي مرتعي )جزایر ماسه

در مقشاطع زمشاني    تغییرات انواع اراضي حدود. باشد مي

نششان داده   5الشي   2هشای   شکل و 1ل جدو در مختلف

 است.شده 

به بعشد   1331، از سال 1 اسا  اطالعات جدول بر

وسعت انواع اراضي موجود در حاششیه بسشتر رودخانشه    

(، 1331دستخوش تغییر ششده اسشت. در سشال پایشه )    

هکتشار اسشت    511وسعت کل اراضي حشریم رودخانشه   

 11/182 وسعت حریم بستر 1311(، در سال 2)شکل 

د، دراین مقطع وسعت بسشتر دائمشي و   شکتار تعیین ه

های شني در مقایسه با سال مبنا افزایش یافتشه   نیمکت

(. 3زار ساحلي کاهش دارد )ششکل   و وسعت اراضي شن

هکتشار اسشت و    21/321حشریم بسشتر    1315در سال 

وسعت آن در مقایسه با سشال پایشه کشاهش چششمگیر     

ائمي نسشبت  دهد. در این سال وسعت بستر د نشان مي

های ششني   به سال مبنا، دو برابر شده و اثری از نیمکت
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 رفولوژیودر داخل بستر دائمي وجود ندارد. تغییرات م

حادث شده گویای یک ترسشالي واقعشي در مقایسشه بشا     

ها و آثار برجای . از پیامدباشد مقاطع زماني گذشته مي

توان به تغییرات قابل مالحظه  مانده از این تر سالي مي

هشا و پشیو و    ی در بستر رودخانه، حذف قشو  ژرفولووم

خم رودخانه )مئاندر( و مستقیم شدن بستر در ابتشدای  

رودهشا   اشاره داشت، ضری  سینوسي شدن پیچشان بازه 

و  2هشا تغییشر نمشوده اسشت )جشدول       نیز در تمام قو 

 (.  1شکل 

حششریم بسششتر بششرای وضششعیت موجششود بششر اسششا   

 SPOTای  یر مشاهواره تصشاو جدیدترین الیه اطالعشاتي ) 

(. مقایسه 5هکتار است )شکل  3/221میالدی(  2003

وسعت اراضي حریم بستر در مقشاطع مختلشف، کشاهش    

سشال گذششته )از    18دهشد و طشي    مداوم را نشان مشي 

(، با کوچک شدن حریم بستر، اراضشي  1382تا  1331

زار ساحلي توسط ساکنان محشل تصشرف    رسوبي و شن

زی و باغات تبدیل ششده اسشت،   شده و به اراضي کشاور

هششا تششا مششرز بسششتر دائمششي ایششن   در بعضششي از قسششمت

 اندازی ادامه دارد.  دست

بستر دائمشي در مقایسشه بشا     وسعت 1382در سال 

اما در مقایسه با سال مبنا افشزایش   ،کاهش 1315سال 

اند  های شني در داخل بستر ظاهر گشته دارد و نیمکت

ب بشاال  اي بشا روانش  که از عالیشم کشاهش جریشان سشیالب    

باشد و رودخانه قادر بشه تخلیشه کامشل بشار رسشوبي       مي

نیسششت. ایششن اتفاقششات از پیامششدهای احششداث سششد در   

رفولشوژی  ودست و پایشاب آن اسشت.  تغییشرات م    پایین

، در جود آمشده بعشد از احشداث سشد     بستر و  وضعیت به

توانشد خطشر آفشرین باششد و      ها مي ساليصورت وقوع تر

های حاششیه رودخانشه را   روسشتا و  اراضي زراعي، بشاغي 

 نماید. تهدید مي
 

 های اطالعاتي  الیهبه تفکیک  به هکتارها  و مساحت آن انواع اراضي -1 جدول

 نوع اراضي
 عکس هوایي

(1331) 

 عکس هوایي

(1311) 

 نقشه توپوگرافي

(1315) 

 ای تصویر ماهواره

(1382) 

 18/110 11/218 12/381 11/503 زار ساحلي ناراضي ش

 18/11 11/108 31/11 83/51 بستر دائمي

 81/2 - 18/13 15/2 های شني نیمکت

 33/222 21/321 11/182 11/511 بستر حریم اراضيکل 

 

 
 (1331پایه ) بازه انتخابي برای سال نقشه -2 شکل 

 
 1311 سال بازه انتخابي برای نقشه -3 شکل
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 1315سال  بازه انتخابي برای نقشه -4 شکل

 
 1382سال  بازه انتخابي برای نقشه -5 شکل

 

و هششای حششریم بسششتر  ، نقشششه5الششي  2هششای  شششکل

زماني مختلف را نشان  در مقاطعوجود آمده  هتحوالت ب

زار سشاحلي   ، اراضشي بشایر و ششن   2د. در ششکل  نده مي

ه بش  1و  3هشای   در ششکل  .ای دارد وسعت قابل مالحظه

 5تدریج از وسعت این اراضي کاسته ششده و در ششکل   

بشه  رفولشوژی بسشتر   ورسشد. م  وسعت آن به حداقل مشي 

حشریم بسشتر   تبعیت از تغییرات حادث شده در اراضي 

 5 الشي  2هشای   ششکل  هشا در  تغییر نموده و این تفشاوت 

، سششه 3و  2هششای  در شششکل .اسششتوضششوح نمایششان  هبشش

 1های  در شکللي د، وشو بزرگ مشاهده مي رود پیچان

حالشت   ،ای از مسشیر  بستر در بخش قابل مالحظشه  5و 

ها رود پیچان تغییرات 2جدول  .مستقیم و شریاني دارد

   .دهد را در مقاطع زماني مختلف نشان مي

هشا و تغییشرات    جشایي  هبهتشر رونشد جابش   ک برای در

های بستر  ، نقشهرفولوژی انجام شده در بازه انتخابيوم

 (1382( و سال انتها )1331مبنا )فعال مربوط به سال 

 (.1اند )شکل  با هم مقایسه شده

 
 (1382 و 1315، 1311، 1331) ها در مقاطع زماني ضرائ  سینوسي آن ها ورود پیچان تعداد -2 جدول

 1382 سال 1315 سال 1311 سال 1331سال 

108/1 115/1 - - 

511/1 512/1 - - 

115/1 811/1 - 51/1 

010/1 220/1 520/1 51/1 

- 180/1 351/1 11/1 

 

رفولششوژی بسششتر در سششال مبنششا بششا   ومقایسششه ماز 

رسشیم   به این نتیجه مي 1382رفولوژی آن در سال وم

کششه رودخانششه در ابتششدای بششازه بششه تششدریج از حالششت    

بسششتر فعششال رودخانششه در خششارج گشششته و رود  پیچششان

و شریاني  ، عریضنسبتا مستقیم 1331مقایسه با سال 

جشایي رودخانشه بشا حشذف قشو        هبیشترین جابش . است

مطشابق   اسشت.  انجشام ششده   سمت جنشوب  بهرود  پیچان

جشایي   هسال گذششته جابش   50طي  ،2و جدول  1 شکل

 قابشل مالحظشه اسشت.    رود  پیچشان بستر و تحول اشکال 

بشا  رود  پیچان، چهار مورد 1331بستر رودخانه در سال 

ایشن   را شکل داده اسشت. در متفاوت سینوسي ات درج

رود سشد   مقطع زمشاني هنشوز بشر روی رودخانشه زرینشه     

تحششرک  بسششتررود شششدن  بششود. پیچششاناحششداث نشششده 

جدیدی به رودخانشه بخششیده و ظرفیشت حمشل آب و     

 1311در سششال  .داده اسششت افششزایش آنرسششوب را در 

 1315سشال   دربوده، امشا   مورد پنجها رود پیچانتعداد 
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انه بیششتر حالشت   تقلیل یافته و مسیر رودخ مورد دوبه 

رودخانشه در سشه نقطشه     1382مستقیم دارد. در سشال  

 ، جزئیشات تغییشرات  3در جدول  دارد.رود  پیچانحالت 

 ارائه شده است.  مورفولوژی بستر در بازه انتخابي

 

 
 1382و  1321 های سال فعال هایتلفیق نقشه بستر -6شکل 

 
 1382تا  1331ل از سا و تغییرات آن بستر رفولوژیوموضعیت  -3 جدول

 مقطع
جایي  هجاب مقدار

(m) 
 تغییرات حادث شده در مقطع انتخاب شده جایي هجابجهت 

 حذف قو  بیروني مئاندر و ایجاد بستر شریاني شرق 115 1

 و مستقیم شدن بستر، عریض گشتن بستر دائميرود  پیچانحذف  غرب 150 2

 شرق 211 3
شاخه توام با سد  ذف بستر دوحموضعي، شدن و احتمال فرسایش رود  پیچان ابتدای

 رسوبي و عریض شدن بستر دائمي

 جنوب غرب 115 1
 کم ،متر 80متر و عرض  100طول  ای به گیری سد ماسه شاخه و شکل پیدایش بستر دو

 1311 عرض بستر در مقایسه با سالشدن 

 غرب 210 5
احتمال وقوع  تر وای بس درجه 10، چرخش پنجابتدای مقطع  در رود پیچان گیری شکل

 رفولوژی مستقیموشاخه بستر و ایجاد م فرسایش در محل انحنا، حذف دو

 ای داخل بستر و حذف دو مورد سد ماسه رود پیچان تعدیل قو  بیروني شمال 301 1

 جنوب 10 1
متر  15و عرض  300طول  گیری، بستر به در حال شکل رود پیچان حذف قو  بیروني

 .شود عرض مي در خروجي آن به شدت کمدارد و  حالت ماندابي

 شمالي 58 8
ی که قو  بیروني آن متوجه شمال است، احتمال فرسایش و رود پیچان گیری شکل

 گذاری در بخش داخلي جایي بیشتر در آن، نهشته هجاب

 .گیرد بستر ترسی  انجام مي آمده و در داخل ای در بستر از حالت دو شاخه جنوب 80 1

 متر، احتمال وقوع فرسایش 21 به 12درجه و کاهش عرض بستر از  10زاویه  با جایي هجاب غرب 10 10



 113/  یيایجغرافاطالعات   سامانهبا استفاده از  رود نهزریرودخانه  یمورفولوژ راتییروند تغ يبررسگزارش فني: 

لحاظ ژئومورفولوژیکي بیشترین عامل تاثیرگشذار  به 

دهشه   پشنج در  بسشتر رودخانشه   رفولشوژی ودر تغییرات م

ریزدانشه در اغلش     عمشدتا ، انباشت بشار رسشوبي   گذشته

های  دبي ،. با احداث سدستبوده انقاط در مسیر بستر 

رود از لحششاظ حجششم سششیل و  سششیالبي رودخانششه زرینششه

فراواني آن تا حد زیادی کشاهش یافتشه اسشت. کشاهش     

و تغییشر در رژیشم هیشدرولوژیکي     قابل مالحظشه سشیل  

باعث انباشت بشار رسشوبي در منشاطق مسشتعد      رودخانه

در شرایط فعلي یکي از دالیل گذاری شده است.  رسوب

پدیشششده  انتخشششابي، در بشششازهرفولشششوژی وتغییشششرات م

 در داخشل بسشتر   گذاری و انباشت مشواد رسشوبي   رسوب

ای و جزایشر ششني در داخشل     است. تعداد سدهای ماسه

 يششریاني در بخشش   بسترو ایجاد  های آن بستر و کناره

های از پیامشد در مقایسشه بشا سشال مبنشا،     از ابتدای بازه 

 است. بستر رفولوژیومتحول احداث سد و 
  

 پیشنهادات

مشوارد ذیشل   ا  نتایج اخذ ششده از تحقیشق،   اس بر

 .شود پیشنهاد مي

وجششود و  GIS و RSگیششری از امکانششات   بهششره :الششف

تصاویر های اطالعاتي در بازه زماني متفاوت شامل  الیه

هشای توپشوگرافي،    های هوایي و نقشه ، عکسای ماهواره

 ،تعیشین رونشد تغییشرات رودخانشه     بشرای  ابشزار بهتشرین  

 بسشتر راني یا در حال ترسشی  در  شناسایي مناطق بح

باششد   رودخانه مشي  تثبیت های و تنظیم پروژه رودخانه

زمان ممکن با صرف هزینشه نشاچیز ایشن     کمینهدر  که

 .استانجام  قابلکار 

هشا و شناسشایي    جشایي  هبا مشخص شدن روند جابش  ب:

تشوان   مشي  ،گذاری های در حال فرسایش و رسوب مکان

 ی بسشتر هشا  جشایي  هبش خسارت ناشي از جا کاهشبرای 

 ریزی کرد. برنامه

گشذاری و   که در بازه انتخابي نهشته با توجه به این ج:

ژی ای در تغییشرات مورفولشو   ترسی  مواد نقشش عمشده  

هشای ترسشی  مشواد و     بستر دارد. شناسایي دقیق مکان

 نهشششته شششده در بسششتر نحششوه برداشششت مششواد رسششوبي

 کمک نماید. آن تثبیتتواند به  مي

، منشابع  گشذاری  ترسی  و نهششته های در حال  مکاند: 

، دهنشد  ي در اختیار اهالي منطقه قرار مشي ایده آل قرضه

از تشششوان  بشششا برداششششت اصشششولي و کارشناسشششي مشششي 

 ثبیشت بشه ت های نامتعارف جلوگیری نموده و  جایي هجاب

 .کردبستر کمک 

درصشد   10کم شدن عرض بستر با توجه به کشاهش ه: 

زنگ خطری است  1382تا  1331حریم بستر از سال 

قشادر بشه    ،گذاری و بستر فعلي با شرایط مستعد رسوب

های بشا دوره برگششت متوسشط و بشاال را      تخلیه سیالب

جویي، مششکالت   و در صورت عدم چاره داشتنخواهد 

 زیادی را در آینده ببار خواهد آورد. 
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