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ًَ -* ٍ 1يسٌدُ هسٍَل :داًشیار گزٍُ هٌدسی آب،داًشکدُ کشاٍرسی ،داًشگاُ لزستاىahaghiabi@gmail.com،

 -2داًشجَی کارشٌاسی ارشد ساسُ ّای آتی ،داًشیار گزٍُ هٌدسی آب،داًشکدُ کشاٍرسی ،داًشگاُ لزستاى

چكیده
ًیاس اًساى تِ آب تاعج شدُ تا اکخز تودى ّای تشزی در کٌار رٍدخاًِ ّا شکل تگیزًد .تا تَسعِ شْزًشیٌی ٍ اجزای
طزح ّای عو زاًی ٍ دٍر شدى اًساًْا اس رٍدخاًِ ٍ تا تزداشت تی رٍيِ شي ٍ هاسِ اس تستز رٍدخاًِ ،خاًِ ساسی در حزين
ٍ تستز رٍدخاًِ ،احداث ساسُ ّای تقاطعی ٍ غیزُ اقدام تِ تعزض تِ رٍدخاًِ ٍ تز ّن سدى رصين هتعادل ٍ پايدار آى ًوَد.
رٍدخاًِ ّا تِ هخاتِ هَجَدات سًدُ ای ّستٌد کِ در هقاتل ايي تعارض اقدام هتقاتل ًوَدُ ٍ لذا رصين ّیدرٍلیکی آى در
يک رًٍد تزای رسیدى تِ تعادل هجدد قزار هی گیزد .رٍدخاًِ ّا شزياى ّای اصلی حیات کلیِ ساسُ ّای آتی هحسَب
هی شًَد ٍ حفاظت ٍ تْزُ تزداری تْیٌِ اس آًْا ٍ ّوچٌیي حزاست اس تستز ٍ حزين آًْا اس هْن تزيي هسائل رٍدخاًِ هی
تاشد  .تِ علت ًشديکی ساسُ ّای تغذيِ کٌٌدُ اس آب رٍدخاًِ ٍ سهیي ّای کشاٍرسی اطزاف رٍدخاًِ ًیاس تِ يک تزًاهِ
ريشی علوی جْت حفظ ٍ حزاست اس ايي ساسُ ّا اجتٌاب ًاپذيز هی تاشد ..اغلة رٍدخاًِ ّا در هعزض تغییز ٍ تحَل
قزار داشتِ ٍ کارّای هٌْدسی رٍدخاًِ تزای تغییز تدُ ،هطالعِ تدُ رسَتی ،هسیز رٍدخاًِ ،عوق آتزاِّ ،پٌِْ سیل گیز ٍ
کیفیت آب هَرد ًیاس هی تاشد .در ايي هقالِ سعی تز آى است تا تا تشزيح تقسین تٌدی رٍدخاًِ ّا ٍ رًٍد ٍ اًَاع
فزسايش در رٍدخاًِ کِ يکی اس عَاهل هْن ٍ تاحیزگذار در اکَسیستن ٍ هحیط سيست يک هٌطقِ هی تاشد را تزرسی
ًوَد.
واژگان كلیدي :رٍدخاًِ -فزسايش کف ٍ جدارُ  ،هزفَلَصی ،ساسُ تخثیت کٌٌدُ ،هحیط سيست
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