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ده براي تعيين اهميت اثرات ش هاي حساسيت انجام  آزمون-١-٣-٩ ۴۶۷

   مختلف عوامل
  رفته براي تحليل حساسيت کار هبهاي  مؤلفه ة محدود-۹-۳-۲ ۴۶۷

  

 

ها مؤلفهقطعيت موجود در   عدم-۹-۳-۳ ۴۶۹    
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    مختلفهاي مؤلفه

کار رفته براي تحليل حساسيت ه بهاي مؤلفه ة محدود-۹-۴-۲ ۴۸۳    
ها مؤلفه عدم قطعيت موجود در -۹-۴-۳ ۴۸۶    
    بررسي نتايج تحليل حساسيت طاق آويزان مرجع-۹-۴-۴ ۴۸۸
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گفتار شیپ  
 موجب کشاورزي و ونقل ، حملبهداشت شرب، هايزمینه در آب به  بشريجوامع وابستگی از دیرباز
 تخریب و اراضی شدن غرقاب و هاسیالب وقوع اما. شد هارودخانه مجاورت در جوامع آن توسعه

 از گرفتن فاصله دوجو با. شد ها رودخانه از جوامع دوري باعث سواحل، مجاورت در شده احداث تاسیسات
 داخل از ماسه و شن برداشت یا و سیالبی بستر درساخت و ساز  راه از آنها حریم به تجاوز ها،رودخانه

 آن تبعات درنتیجه ،شده تجاوزات این به پاسخ در رودخانه واکنش باعث سیالبی و پایه بسترهاي
  . شد مختلف ابعاد دربه سواحل رودخانه  گسترده هايخسارت موجب

 منتشرشده توسط محققان مختلف که برخی از آنها در فصول این کتاب از نظر اطالعاتبراساس 
هاي  مانند رودخانه(آبرفتی احل منبع مهم بار رسوبی در بسیاري از مجاري وفرسایش سخواهد گذشت، 

  وآسیا  در جنوب شرق مکانگ  در صربستان و کرواسی،دانوب،  در آمریکاپی سی سی می  در ایتالیا،آرنو
، کرخه، کارون چون یهاي مختلف رودخانه فرسایش سواحل ،در ایران نیز. است دنیادر سراسر ) . . .

ي است هاي زیادبیانگر وقوع خسارت. . .  و کردان، کرج، رود هلیل، اوزن قزل، هریرود، ارس ،تجن ،اترك
این . شود وارد میاضی حاصلخیز به اردر زمان بروز سیالب و پس از آن ویژه  ، بهکه درنتیجه این پدیده

 داراي اهمیت مضاعف تجن و هریرود، ارسهاي مرزي کشورمان از جمله  در رودخانه  خصوص  به،موضوع
 اي، باعث بر اتالف اراضی حاشیه نشینی رودخانه، عالوه  چراکه وقوع فرسایش سواحل و عقباست

براساس مطالعات محققان . اهد شد نیز خوجایی خط مرزي ه و جابهاي مرزي میلهرسانی به  آسیب
شناسی و استفاده نامناسب  زمین،  هیدرولوژیکی،هوایی و دلیل شرایط آب به کشورمان در سالیان گذشته،

 رسوب باالتري را مقدار ،هاي جهان هاي کشور در مقایسه با رودخانه  رودخانه،هاي آبخیز از اراضی حوضه
 قرن  در طی حدود نیمتجنشناسی رودخانه مرزي  بررسی ریخت ،عنوان مثال هب. کنند حمل می

 ایران بیش از در سمتنرخ فرسایش کناري سواحل رودخانه ، نشان داده است که )1379-1334(
سرعت رشد و در منابعی که از نظر خواهد گذشت،  محققان کشورمان. استبرابر ترکمنستان  هشت

 قدار كه اين ماند کردهگزارش  ي برابر استاندارد جهانشش  رارانيش خاک در ايشتاب گسترش فرسا
بالغ بر  و خسارت آن در صورت كاشت گندم هاي كشاورزي است ميليون هكتار تخريب زمين معادل يك

ترتيب در صورت مقايسه با قيمت گندم وارداتي و قيمت   ميليارد تومان به۴۲۰۰ ميليارد دالر و ۴/۱
منظور ارائه راهکارهاي مناسب   که بهاستدرنتیجه الزم  .است ۱۳۹۳ در سال تضميني گندم داخلي

  . اندرکاران قرار گیردشده در اختیار دست براي مواجهه با این پدیده، نتایج حاصل از مطالعات انجام



                                                                         ها اي سواحل رودخانه فرسايش توده                                                                             ۱۲
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فرسایش ساحل سازوکارهايیندها و ا فر حاضر،، در مجموعه دوجلديباالدر پاسخ به نیاز 
 ارائه شده  در جلد دومها  مقابله با این پدیدهراهکارهاي مهندسی برايیز و ن نخستدر جلد ها رودخانه

شده براي تحلیل فرسایش  هاي تهیهآوري و ارائه اکثر مدل جمع،هاي مهم کتاب حاضراز ویژگی. است
بر ارائه  شده، عالوه هاي ارائه است و ضمن برشمردن محاسن و معایب هرکدام از مدل رودخانهسواحل

هاي  عمل آمده براي شناخت پدیده هي بهاتر، شرح کاملی از نحوه انجام آزمایشنسبت کامل بهیک مدل 
 براي يتواند راهنماي ارزشمند نیز بیان شده است که میها اي سواحل رودخانه ر در فرسایش تودهؤثم

رد  مونخستنویسندگان این کتاب امیدوارند جلد .  ادامه مطالعات محسوب شوددرمحققان سایر 
مندان قرار خواهند زودي جلد دوم را نیز تکمیل و در اختیار عالقه همندان قرار گرفته و باستفاده عالقه

و نیز تکمیل جلد دوم  نخستجلد نویسندگان از هر گونه پیشنهاد و انتقاد خوانندگان براي اصالح . داد
  .  کننداستقبال می

  
   ابراهیم امیري تلکدانی-امیر صمدي

  1394 پاییز 
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