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 چکیده 

 همچنان روش ارزیابی کمی و کيفی مناسبیهاي آبخيزداري و حفاظت خاک، در ایران با وجود پنج دهه از اجراي طرح

ها آبراهه يتغيير کاربري، چراي مفرط دام، فرسایش خاک، تغيير هندسه جهت بررسی این اقدامات ارائه نشده است.

 شوند. عدم تعادل سيستمی ازجمله عوامل هستند که در اکوسيستم موجب به هم خوردن تعادل هيدرولوژیک آبخيز می

گذاري خاک در پشت  هاي شهري، افزایش فرسایش و رسوب شهري خرمبيد سبب تشدید سيالبآبریز  يدر حوضه

ها و روستاها و در ادامه کاهش توان توليد، منابع توليدي شده است.  سدهاي مخزنی و تخریب اراضی کشاورزي و جاده

خيزي در واناب خروجی و سيلاي( بر ر هاي )مدیریتی، بيولوژیک و سازهاین تحقيق با هدف ارزیابی عملکرد پروژه

منظور تعيين طول مسير حرکت جدید آب  آبخيز خرمبيد در استان فارس انجام شده است. در این تحقيق ابتدا به

گيري شد.  اندازهاي انجام شده است  هاي سازه هایی که پروژه ها در زیر حوضهها، طول مخزن و شيب آبراههارتفاع چکدم

پوششی خاک از  يویليامز محاسبه شد. در گام بعدي اطالعات الیه-از روش برانسی استفادهسپس زمان تمرکز جدید با 

هاي هيدرولوژیک و وضعيت پوشش گياهی براي تعيين شماره منحنی و حداکثر  قبيل درصد تاج پوشش گياهی، گروه

-حوضهبراي زیر حجم رواناباي و تحليل منطقه  SCSتوان نگهداري و نفوذ در خاک بدست آمد. با استفاده از روش 

هاي آبخيزداري منجر به هاي مختلف بعد از اجراي عمليات آبخيزداري استخراج گردید. نتایج نشان داد که پروژه

درصدي در حجم سيالب ساالنه به  22و  49اصلی و کاهش  يافزایش متغيرهایی ازجمله زمان تمرکز و طول آبراهه

هاي ساعته، به علت افزایش در کاربري 24است. همچنين در صورت وجود بارش  شده Cو  Aهاي  ترتيب در زیرحوضه

 خيزي منطقه کاهش یافته است.هاي آبخيزداري، سيلاراضی مرتعی )از وضعيت ضعيف به خوب( و احداث سازه

 آبخيزداري، ارزیابی، سيالب، زمان تمرکز، سد سيوند، فارس هايپروژه کلمات کلیدی:

                                                           
 (مسئول ينویسنده                                        )                                            E-mail: talebisf@yazd.ac.ir 
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 مقدمه  -1

ترین خطر در ميان مخاطرات ترین، مرگبارترین و پرهزینهها در طول تاریخ رایجسيالب

(، 09 :2003، 9)کوسکی خطر وقوع سيل در طی زمان افزایش یافته است طبيعی بوده اند.

ها و حوضههاي زمينی را در ها و پوششبه ویژه از زمانی که کشورها اجازه تغيير در کاربري

هاي خيز دنيا در دههدر ایران نيز مانند سایر مناطق سيل اند.ادر کردههاي سيالبی صدشت

از آن در حد چشمگيري  افزایش  هاي ناشیها و ميزان خسارتاخير، شدت وقوع سيالب

ها هاي اوليه حوضهویژگی  (.2-0: 9330ریزي کشور، )سازمان مدیریت و برنامه یافته است

-هاي بارش اراضی و توپوگرافی در شکل فرایندبا توجه به خصوصيات خاک و پوشش 

، 2همکاران و شوند. )ميلرها میرواناب و فرسایش، باعث تغييرات هيدرولوژیکی حوضه

( و این امرممکن است باعث تغيير در فراوانی و شدت سيالب، جریان پایه و 190: 2002

ه در خصوص تغيير (. تحقيقاتی ک31: 2001، 3)لی و همکاران ميانگين دبی ساالنه شود

ها انجام گرفته است، هاي هيدرولوژیک رودخانهکاربري و پوشش اراضی بر روي ویژگی

ها به اثبات رسانده است. از بين ثير آشکار آنها را در تغيير ميزان رواناب و جریان رودخانهأت

: 9313)رضایی مقدم و همکاران،  هايتوان به پژوهشتحقيقات انجام شده در این مورد می

(، 2003) (، گيو و همکاران2001) (، بيکت و استرک1-9: 9314(، )طالبی و همکاران، 49

(، کيو و 2093) (، آیسيک و همکاران2099) (، ناي و همکاران2001) باي و همکاران

و  4راتنا ردي) ( و2094) کستيلو و گونرالپ (،2094) (، چين و همکاران2093) همکاران

به عنوان نمونه اشاره کرد که هر کدام به نوعی با استفاده از ( 93-4: 2092همکاران، 

هاي هيدرولوژیک و آماري تاثير تغييرات کاربري و پوشش زمين را بر رواناب، الگوي روش

مدیریت آبخيزداري به دليل مناسب جریان رودخانه و تعادل آب حوضه اثبات کرده است. 

بودن در شرایط آب و هوایی مختلف یکی از راهکارهاي مناسب جهت جلوگيري و یا 

                                                           
1- Kusky 

2- Miller et al., 

3- Li et al., 

4- Ratna Raddy et al., 
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رود از طرف دیگر یکی دیگر از مزایاي میکاهش تخریب در این اراضی به شمار 

هاي آبخيزداري حفاظت و ارتقاي حاصلخيزي خاک جهت جلوگيري از تخریب  فعاليت

در تحقيقی با ارزیابی اقدامات  .(202-912: 2093، 9)کراف و استينمنخاک است

مدل هاي دهی عاملآبریز سد سيوند از امتياز يبيولوژیکی و مکانيکی آبخيزداري در حوضه

براي شرایط قبل و بعد از عمليات  GISافزار اصالح شده به کمک نرم MPSIACتجربی 

ها استفاده نمود و نتایج آبخيزداري بر روي دامنه و برداشت مستقيم رسوب پشت سازه

 19/30و  22/30اي و فرسایش سطحی به ترتيب امتياز عامل فرسایش رودخانه نشان داد

 12/29ثير را در کاهش أدرصد کمترین ت 01/91پوشش زمين با بيشترین تاثير و عامل 

ها حوضهدرصدي رسوبدهی داشته است. و با توجه به معنادار بودن تغييرات رسوبدهی زیر

به  هاي آبخيزداري در کاهش رسوبدهی است./. نتایج حاکی از کارا بودن پروژه01در سطح 

ر عمليات آبخيزداري در کاهش فرسایش منظور مدیریت منابع آب و خاک و اثرگذاري بيشت

هاي آبخيز خرمبيد، از تلفيق برنامه يي پوششی زمين در حوضهو رسوب و افزایش الیه

 اي اجرا شده در حوضه را پيشنهاد کردنداي و عالج بخشی عمليات سازهبيولوژیک و سازه

عنوان  واقع بههاي آبخيز درحوضهکه  (. ازآنجایی293-911: 9312)دارابی و همکاران، 

جامع این شوند، مدیریت  ریزي و کار محسوب می انسانی، واحد برنامه -سامانه طبيعی

-23: 2093، 2ها براي نيل به اهداف توسعه پایدار ضروري است)جيون و همکاران آبخيز

اطالعات مورد نياز (. در تحقيقی با ارزیابی اقدامات بيولوژیکی و مکانيکی آبخيزداري 33

هاي اصلی و مقاطع روندیابی و اطالعات پایه، ها در آبراههعيت و مشخصات سازهشامل موق

آوري گردیده سپس براي کمی اي جمعبا انجام بازدیدهاي ميدانی و مطالعات کتابخانه

استفاده شد. نتایج   HEC-HMS سازي جریان با مدلکردن تأثير این اقدامات از شبيه

ژیکی و مکانيکی باعث کاهش مقدار دبی اوج سيالب تا نشان داد که انجام عمليات بيولو

هاي مختلف بازگشت يدرصد در دوره 23/34د و کاهش حجم سيالب تا ـدرص 29/30

بازگشت، تأثير اقدامات آبخيزداري بر دبی اوج و  يشوند و همچنين با افزایش دورهمی

                                                           
1- Kraff and steinman 

2- jeon et al., 
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آبخيزداري بر دبی اوج و یابد. با انجام این تحقيق تأثير اقدامات حجم سيالب کاهش می

: 2090)نورعلی و قهرمان،  آبخيز گوش و بهره مثبت ارزیابی شد يحوضهحجم سيالب 

هاي آبخيز یکی از حوضه(. استفاده از روش هاي آماري براي تحليل آمار رسوبدهی 00-29

هاي آبخيز است. در این مطالعه آمار حوضهزایی در هاي مهم بررسی روند رسوبرهيافت

مورد بررسی قرار گرفت. آمار  9333-9313زمانی  يدهی ایستگاه مندرجان در دورهوبرس

توصيفی و روند تغييرات آن نشان داد سري مشاهداتی )با ميانگين و انحراف معيار به 

درصد  1گرم بر ليتر( داراي روند کاهشی است و در سطح ميلی 343.42و  11.00ترتيب 

ها و تابع توزیع احتمال با استفاده از ها، واریانسسه ميانگيندار است. سه آزمون مقایمعنی

داري از لحاظ هاي ناپارامتري نشان داد بين سه سري مشاهداتی اختالف معنیآزمون

ميانگين، انحراف معيار و تابع توزیع فراوانی وجود دارد. این موضوع، به ویژه تفاوت واریانس 

دهی و کاهش آن در دوره سوم به دليل ت رسوبتغييرا يدهندهگروه دوم و سوم نشان

هاي مورد سازه 924هکتار به همراه احداث  2931عمليات آبخيزداري انجام شده در سطح 

آبخيز مندرجان بوده  يهضمترمکعب در حو 3391کنترل فرسایش و سيل با حجم اجرایی 

ها يجه وجود سازهمترمکعب رسوب در نت 221232.3بوده است. باتوجه به انباشت و ذخيره 

-هاي آبخيز در اولویت میحوضهها در سطح و عمليات آبخيزداري، اهميت اجراي این طرح

ثير عمليات أارزیابی ت( در 2090(. چمن پيرا ) 900-11: 2099)نصري و همکاران،  باشد

سازي و  نتایج حاصل از شبيه ،دادآباد يرواناب حوضهآوري  آبخيزداري در استحصال و جمع

سازي شده نشان داد، مدل از کارآیی الزم  هاي مشاهداتی و شبيه هيدروگراف يمقایسه

منحنی و تلفات  يدادآباد برخوردار بوده و به پارامترهاي شماره يسازي حوضهبراي شبيه

سازي رواناب ها در ذخيرهن، قابليت آنحجم مخاز ياوليه حساسيت زیادي دارد. با محاسبه

مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعيين پاسخ حوضه در مقابل رگبارهاي طرح، با اعمال 

 يسازي رفتار سيالب براي دورههاي مدل، اقدام به شبيهتغييرات ایجاد شده در ورودي

 30قادرند، بيش از  آب يهاي ذخيره هاي مختلف گردید. نتایج نشان داد، حوضچهبازگشت

آوري و ذخيره سال را جمع 1و  2بازگشت  يهاي با دورهدرصد از رواناب حاصل از بارندگی

 23.0و  33.3، 14.3، 03.4به ترتيب  900و  10، 21، 90هاي بازگشت ينمایند. در دوره

http://jircsa.ir/article-1-190-fa.pdf
http://jircsa.ir/article-1-190-fa.pdf
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ها ذخيره شده و مابقی از خروجی حوضه درصد از رواناب ایجاد شده در مخزن حوضچه

 230041دادآباد قادرند  يهاي استحصال آب حوضهشود. در مجموع سامانهخارج می

(، در تحقيقی به ارزیابی 2000زاده و شجاعی )دهدشتی .نمایند مترمکعب رواناب را ذخيره 

اقدامات مکانيکی و بيومکانيکی آبخيزداري در مهار سيل و فرسایش خاک در یکی از 

ها نشان داد که در طی سه  هاي آنرداختند. نتایج ارزیابیرود پهاي سد زایندهسرشاخه

ها به  ها مهار شده و از حمل آنهزار مترمکعب رسوب توسط آن طرح 900سال حدود 

(، در تحقيقی به ارزیابی 2009) 9طرف دریاچه سد جلوگيري شده است. کمپل و همکاران

هاي بسيار ه چنين سيستمهاي منابع طبيعی پرداختند و بيان داشتند کعملکرد سيستم

ثير أبراي بررسی تعيين ميزان ت (34-23: 2004، 2اند. )ريپيچيده و داراي ابعاد مختلف

SCSتوان از روش هاي آبخيزداري در رواناب میپروژه
استفاده کرد و همچنين براي توزیع  3

GISافزار خدماتی آن از نرم
( روشی را 92: 9123) بهره برد. سازمان حفاظت خاک آمریکا 4

براي تخمين رواناب از اطالعات بارندگی، نوع کاربري و پوشش زمين و بافت خاک پيشنهاد 

 SCSعصبی مصنوعی و هيدروگراف واحد، روش  يهاي شبکهکرده است. از بين روش

است. و همبستگی خوبی پذیرترین روش شناخته شده پرکاربردترین و همچنين انعطاف

، 1)نایاک و جایساوا بين مقادیر مشاهده شده و تخمين زده شده در این روش وجود دارد

)ملسی و  رودهاي فاقد آمار دبی و رواناب، به کار میحوضه(. این روش در 42: 2003

بررسی و  (. در تحقيق حاضر903: 2094، 2مکارانـ؛ گتنت و ه921: 2002، 0شيح

اي( بر روي وضعيت رواناب و هاي آبخيزداري )مدیریتی، بيولوژیک و سازهژهارزشيابی پرو

آبریز سد سيوند در استان فارس  يهضهاي هيدروگرافی در حوسيالب خروجی از شبکه

 انجام گرفته است.

                                                           
1- cambell et al., 

2- Ray 

3- Soil conservation servise 

4- Geographic Information systems 

5- Nayak and Jaiswal 

6- Melesse and shih 

7- Getnet et al., 
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  مواد و روش -2

هاي جغرافيایی کيلومترمربع در فاصله بين طول 2/33آبریز خرمبيد به مساحت  يحوضه

13 2  13   و10 90  13  هاي جغرافيایی شرقی و عرض00 31  30   و3 44  

30   آبریز سد سيوند است. متوسط بارندگی این  يحوضه شمالی واقع شده و بخشی از

خشک است. متر بوده و از نظر اقليم نماي دومارتن داراي اقليم نيمهميلی 223حوضه 

آبراهه  3تر که در محدوده مورد مطالعه  کوچک يحوضهزیر 92شهري خرمبيد به  يحوضه

وجود دارد که در باالدست شهر خرمبيد به یکدیگر پيوسته و از  Cو  A  ،Bهاي اصلی بنام

 يهضمطالعات آبخيزداري صورت گرفته براي مهار حو ينمایند. کليه ميان شهر عبور می

داراي مساحت کم بوده و  B يآبریز این سه آبراهه بوده است. از بين این سه آبراهه، حوضه

( صورت C3 و A8 ،C1)Cو  A ي عمالً تثبيت شده است. لذا عمليات اجرایی، بر روي آبراهه

هکتار  300هکتار بذرپاشی،  300هکتار قرق،  4303اند :  پذیرفته است. این اقدامات عبارت

 يعدد چکدم در آبراهه 24(. A يحوضهکاري )همگی در هکتار علوفه 0 کاري،کپه

عدد در  29هرمزآباد و ظهرآباد ) يعدد چکدم در آبراهه 34( و A8 يمحمودآباد )حوضه

هاي محمودآباد عليا و سفلی  نامو دو بند خاکی ب (C1 يحوضهعدد در  93و  C3 يحوضه

 (.  C3 يحوضهاغ مال )در ( و یک بند خاکی بنام بA8 يحوضهدر )
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 ه در استان و کشورضموقعیت حو :(1)شکل 

Fig(1): The position of the constituency in the province and the country 
 

 
 های  اجرائیها  و پروژههضزیرحو یبه ترتیب نقشه  :(3و  2)شکل 

Fig (2,3): Respectively, maps of sub- basins and executive projects 

 روش کار

در این مقاله به بررسی و ارزیابی و تحليل نهایی طرح، هدف و ميزان کارایی بر ميزان 

هيدروگرافی پرداخته شده است. مجموعه کارهاي  يسيالب و رواناب خروجی از شبکه

هاي سد  شهري خرمبيد از سرشاخه يحوضهاي انجام شده در  مدیریتی، بيولوژیک و سازه



 
 33-901، صص 9311 تابستان، سال ششم، 23ي هيدروژئومورفولوژي، شماره  89

 Hydrogeomorphology, Vol.6,  No.23, Summer 2020, pp (83-105) 

 

هاي  کاري دیم، سازهکاري، بذرپاشی، علوفهاند از: قرق مدیریتی، کپه سيوند عبارت

PVC چين، توري سنگی و خشکه
هاي پالستيکی(، سنگی و مالتی و سدهاي خاکی. )سازه 9

تهيه شده است و  9323آبریز شهري خرمبيد در سال  يحوضهمطالعات تفضيلی و اجراي 

 33حدود  9331شروع و تا آخر سال  9339داري از سال هاي آبخيز عمليات اجراي پروژه

بينی شده در فاز مطالعات اجرا شده بودند. در همين زمان کار  هاي پيش درصد از پروژه

ها بر کنترل سيالب و رواناب خروجی صورت گرفته است. در  ارزیابی اثرات اجراي این پروژه

هاي  گيري در تيپ بندي پوشش گياهی تهيه شد و اندازهتيپ ينخست نقشه يمرحله

سيستماتيک انجام گرفت. سپس  ـمختلف با پالت اندازي و ترانسکت به روش تصادفی 

ها یادداشت و ثبت گردید و محاسبات و تهيه اطالعات مربوط به  اطالعات اوليه در فرم

 يیگر نقشهپوشش گياهی و وضعيت درصد تاج پوشش استخراج گردید. از طرف د

هاي هيدرولوژیک با  بندي و گروهتيپ يهاي هيدرولوژیک تهيه و از تلفيق نقشه گروه

منحنی استخراج و از روي این  يشماره ينقشه ArcGis9افزار خدماتی  استفاده از نرم

رطوبت پيشين خاک محاسبه  IIمنحنی براي کالس  يمتوسط وزنی شماره ينقشه

مورد از  09اي  بعدي با بازدیدهاي ميدانی مکرر اطالعات سازه يگردیده است. در مرحله

با استفاده از اطالعات ميدانی به  هاي آبخيزداري اجرا شده در منطقه برداشت شد و پروژه

  :اصلی با استفاده از يدست آمده مقدار افزایش طول مسير پيمایش آب در آبراهه

  (9) يرابطه

 و شيب آبراهه را  aو طول مخزن را  bمحاسبه گردیده است. چنانچه ارتفاع چکدم را 

 به درصد بيان شود، طول مخزن عبارت است از: بناميم، در حالتی که 

  (2) يرابطه

  و افزایش طول مسير در اثر اجراي چکدم عبارت است از:

                                                           
1- Polyvinyl chloride 

  22 baba 

100


b
a
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  (3) يرابطه

 –روش برانس باي ها از  در گام بعدي با داشتن اطالعات براي محاسبه زمان تمرکز حوضه

هاي احداث شده از رسوب پر  ویليامز استفاده شده است. با توجه به اینکه اکثر چکدم

ویليامز تنها فاکتوري که در اثر انجام عمليات  –برانس باي  ياند لذا، در رابطه شده

 آبخيزداري در حوضه تغيير نموده است طول مسير حرکت آب است.

  (4) يرابطه

=Tc  ساعت   –زمان تمرکز 

=A  کيلومترمربع    – حوضهمساحت 

=Da کيلومتر   -سطح  قطر دایره هم=lB  درصد    – حوضهشيب متوسط=Lr  طول آبراهه اصلی– 
 کيلومتر        

هاي آبخيزداري با استفاده  در آخر با در دست داشتن اطالعات جدید بعد از اجراي پروژه

سيالب بعد از اجراي کارهاي آبخيزداري  Hyfaافزار  ( به کمک نرمIII )تيپ SCSIIIاز روش 

 محاسبه گردیده است.

 ها و بحث یافته-3

 اصلی یا مسیر پیمایش آب یتغییر در طول آبراهه -

ها و شيب آبراهه، محاسبات فوق براي  طرح، با داشتن ارتفاع سرریز چکدم يدر محدوده

هاي   حوضهفزایش طول مسير حرکت آب براي زیرها انجام گردیده و نهایتاً ا تک چکدم تک

A8 ،C3 و C1  (.9و 2متر به دست آمده است )جدول 133و  2214، 9223به ترتيب برابر 
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 A8ها  افزایش طول مسیر حرکت آب بعد از احداث چکدم :(1)جدول 

Table(1): Increasing the length of the path of the water after the construction of A8 Check dams 

 جمع
مسیر افزایش طول

 (sحرکت آب )

طول مخزن 

(a) 
 شیب آبراهه

ارتفاع سر 

 (bریز)
شماره 

 چکدم
 حوضهزیر 

 متر درصد متر متر متر

9223 21 12 39/9 2/9 9 A8 

30 11 39/9 3/9 2 

923 932 39/9 3/9 3 

932 913 39/9 2 4 

311 332 39/9 1 1 

13 01 39/9 1/ 0 

19 09 39/9 3/ 2 

19 09 39/9 3/ 3 

19 09 39/9 3/ 1 

01 20 39/9 9 90 

13 01 39/9 1/ 99 

13 01 39/9 1/ 92 

13 01 39/9 1/ 93 

19 09 39/9 1/ 94 

13 01 39/9 1/ 91 

13 01 39/9 1/ 90 

32 40 39/9 0/ 92 

13 01 39/9 1/ 93 

01 20 39/9 9 91 

01 20 39/9 9 20 

30 33 39/9 1/ 29 

30 33 39/9 1/ 22 

30 33 39/9 1/ 23 

01 20 39/9 9 24 
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 C1 و C3ها  افزایش طول مسیر حرکت آب بعد از احداث چکدم :(2)جدول 

Table (2): lengthening the path of the water after the construction of C3, C1 check dams 

 جمع
افزایش طول مسیر 

 (s)حرکت آب 

طول مخزن 

(a) 

شیب 

 آبراهه

ارتفاع سر 

 (bریز)
شماره 

 چکدم
 حوضهزیر

 متر درصد متر متر متر

2214 201 230 01/9 3 9 C3 

901 924 01/9 3/9 2 

901 924 01/9 3/9 3 

23 30 01/9 1/ 4 

901 924 01/9 3/9 1 

901 924 01/9 3/9 0 

901 924 01/9 3/9 2 

901 924 01/9 3/9 3 

901 924 01/9 3/9 1 

940 902 01/9 2/9 90 

900 994 01/9 2/9 99 

901 924 01/9 3/9 92 

900 994 01/9 2/9 93 

900 994 01/9 2/9 94 

32 11 01/9 9 91 

32 11 01/9 9 90 

901 924 01/9 3/9 92 

01 39 01/9 31/ 93 

32 11 01/9 9 91 

32 11 01/9 9 20 

922 943 01/9 1/9 29 

133 10 02 01/9 2/ 22 C1 

10 02 01/9 2/ 23 

10 02 01/9 2/ 24 

10 02 01/9 2/ 21 
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 C1 و C3ها  افزایش طول مسیر حرکت آب بعد از احداث چکدم :(2)جدول  یادامه

 Continue Table (2): lengthening the path of the water after the construction of C3, C1 check dams 

 جمع
افزایش طول مسیر 

 (sحرکت آب )

طول مخزن 

(a) 

شیب 

 آبراهه

ارتفاع سر 

 (bریز)
شماره 

 چکدم
 حوضهزیر

 متر درصد متر متر متر
 10 02 01/9 2/ 20  

23 30 01/9 1/ 22 

23 30 01/9 1/ 23 

32 11 01/9 9 21 

23 30 01/9 1/ 30 

23 30 01/9 1/ 39 

32 11 01/9 9 32 

900 994 01/9 2/9 33 

900 994 01/9 2/9 34 

 تغییر پارامترهای پوشش گیاهی حوضه-

مطالعات پوشش گياهی مقادیر درصد خاک لخت را قبل و پس از انجام عمليات آبخيزداري 

 (.3است ) جدول به شرح زیر نشان داده 

 درصد خاک لخت در هر تیپ قبل و بعد از انجام عملیات آبخیزداری :(3)جدول 

Table (3): Percentage of bare soil in each type before and after watershed management 

operations 

 تیپ

 درصد خاک لخت

 
درصد افزایش یا 

 کاهش

 مساحت در حوضه

 )کیلومترمربع(

درصد افزایش یا متوسط 

 کاهش

 A C A C بعد قبل

9 01 19/00 19/9+ 0 14/2 

1- 3/4- 

2 03 13/02 02/1- 01/4 94/3 

3 10 1/19 2/4- 91/3 41/0 

4 42 32/32 03/1- 24/10 1/2 

1 31 01/23 11/99- 39/0 13/0 
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 A يحوضه گردد که با انجام عمليات بيولوژیکی در با توجه به جدول فوق مشخص می

که فاقد  Cطور متوسط مقدار نه درصد خاک لخت کاهش یافته است. از طرفی در حوضه  به

که در نزدیکی خروجی حوضه واقع است درصد  9عمليات بيولوژیکی بوده است. در تيپ 

هاي روستایی محدوده خرمبيد بوده  خاک لخت افزایش یافته است که به دليل تعليف دام

درصد خاک لخت کاهش پيدا کرده است. با توجه به این  3/4مقدار است. اما در مجموع 

درصد در پوشش گياهی در گروه  90گردد که با افزایش و یا کاهش  شکل مشخص می

خواهيم بود. همچنين با  CN، شاهد افزایش یا کاهش پنج درجه در مقدار  Aهيدرولوژیک

به ترتيب شاهد افزایش یا کاهش دو،   Dو B ،Cهاي  درصدي در گروه 90افزایش و کاهش 

( هستيم. لذا با استفاده از تغييرات پوشش CNمنحنی ) يسه و چهار درجه در شماره

( 4) ( شکل4قابل محاسبه بود. )جدول  CN گياهی مقادیر افزایش و یا کاهش مقادیر

 دهد. ها را نشان می درصد خاک لخت قبل و بعد از اجراي پروژه

 با توجه به تغییر درصد خاک لخت CNافزایش و یا کاهش  مقادیر: (4)جدول 

Table (4): Values of increase or decrease of CN due to change in the percentage of bare soil 

 تیپ گیاهی
 های هیدرولوژیک خاک گروه

D C B A 

9 4/0+ 0/0+ 3/0+ 9+ 

2 9- 1/9- 2- 1/2- 

3 3/0- 2/9- 0/9- 2- 

4 2- 3- 4- 1- 

1 4/2- 0/3- 3/4- 0- 

مساحت   Cو  Aيهاي هيدرولوژیک خاک در حوضه بنابراین با داشتن مساحت گروه

اختصاص داده شده به هر واحد  CN هاي مذکور و مقادیر هاي پوشش گياهی در حوضه تيپ

بعد از انجام  CNهمگن قبل از انجام عمليات آبخيزداري و ميزان افزایش و یا کاهش 

ها به دست  متوسط حوضه  CNمقادیرعمليات مذکور، با تشکيل یک ماتریس دو بعدي 

قبل از انجام  A يدر حوضه CNگردد که مقدار  آمد. با توجه به جداول مذکور مشخص می
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 41/3است. لذا مقدار  03/29و بعد از انجام عمليات مذکور  92/21عمليات آبخيزداري 

هاي مدیریتی و بيولوژیکی کمتري  که فعاليت C يدهد. در حوضه یدرجه کاهش نشان م

درجه کاهش  13/9رسيده که مقدار  41/03به  42/20از  CNصورت گرفته است مقدار 

ویليامز و اطالعات -برانس باي يبعد با استفاده از رابطه يدهد. در مرحله نشان می

ها، زمان تمرکز براي قبل و بعد از انجام عمليات آبخيزداري  ( طول جدید آبراهه9جدول)

( مشخص 1) (. با توجه به جدول1)جدول  محاسبه گردیده است  Cو A هاي براي حوضه

 درصد زمان تمرکز 21هاي بيشتري اجرا گردیده  که تعداد چکدم C يحوضهاست که در 

هاي مختلف و  بازگشت يافزایش یافته است. مقادیر دبی و حجم پيک سيالب با دوره

( شکل 0ميزان کاهش آن بعد از انجام عمليات آبخيزداري به دست آمده است. )جدول

 دهد. ها نشان می مقادیر زمان تمرکز را در قبل و بعد از اجراي پروژه 1 يشماره

 ویلیامز –زمان تمرکز به روش برانس بای  یمحاسبه :(5)جدول 

Table (5): Calculate the focus time using the Brans-Williams method 

 نام حوضه
 افزایش زمان تمرکز ) ساعت (

 درصد مقدار بعد قبل

A 11/0 92/2 13/0 3/3 

C 02/1 11/0 43/9 21 
 

 ها های مختلف و میزان کاهش آن بعد از انجام پروژه بازگشت یدبی و حجم سیالب با دوره :(6) جدول

Table (6): Discharge and the volume of floods with different return periods and the rate of 

decrease after the completion of projects 

نام 

 حوضه

دوره 

 بازگشت

 میزان کاهش ( m3)حجم  (m3/s)دبی

 m3 حجم m3/s دبی بعد قبل بعد قبل

A 

2 41/0 00221/0 1299 02 442/0 1041 

1 09/1 23/2 939903 02419 33/2 03092 

90 22/99 22/0 201393 900309 1/4 11412 

21 12/91 33/93 439420 332140 11/0 943330 

10 4/22 22/91 003022 412931 93/3 921332 

900 49/31 32/21 322420 001290 14/1 200200 
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های مختلف و میزان کاهش آن بعد از انجام  بازگشت یدبی و حجم سیالب با دوره (6) جدولی ادامه

 ها پروژه

Continue Table (6) Discharge and the volume of floods with different return periods and the rate 

of decrease after the completion of projects 

 نام

 حوضه

دوره 

 بازگشت

 میزان کاهش ( m3)حجم  (m3/s)دبی

 m3 حجم m3/s دبی بعد قبل بعد قبل

C 

2 0 0 0 0 0 0 

1 09/0 20/0 99301 1110 31/0 1201 

90 21/9 01/9 31012 23190 24/0 99132 

21 10/3 09/2 21413 00309 31/9 91932 

10 12/1 94/4 929910 10330 23/9 24390 

900 90/3 31/1 903320 933491 29/2 30412 

مترمکعب و در  300000دو بند خاکی با حجم نرمال حدود  A ياز طرفی در حوضه

 مترمکعب احداث گردیده است.  910000یک بند خاکی با حجم نرمال  C يحوضه

 
 ها قبل و بعد از اجرای پروژه A یحوضهحجم سیالب خروجی در زیر :(6) شکل

Fig (6): Volume of outflow floods A subbasin before and after the implementation of projects 
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 ها قبل و بعد از اجرای پروژه C حوضهحجم سیالب خروجی در زیر  :(7)شکل

Fig (7): Volume of outflow floods C subbasin before and after project implementation 

مقادیر دبی پيک سيالب با حجم نرمال بندهاي مربوطه، مدت زمان پر  يبا مقایسه

    (.2آید )جدول  شدن مخزن بندها به دست می

 مقادیر دبی پیک سیالب و مدت زمان پر شدن سدهای مخزنی :(7)جدول

Table (7): Discharge peak peak values and reservoir dam filling time 

 دوره بازگشت

 حوضهنام 
2 5 11 25 51 111 

A 
 443/0 094/1 223/99 100/91 312/22 499/31 (m3/s)دبی پيک

 2 3 4 2 91 930 زمان )ساعت(

C 
 0 094/0 212/9 109/3 123/1 011/3 (m3/s)دبی پيک 

 1 2 90 23 21 - زمان )ساعت(

شود که در  ها را شش ساعت در نظر بگيریم مشاهده می چنانچه مدت زمان تداوم بارش

ساله به  21هاي  سيالب A يحوضهساله سرریز دارد و در  900تنها سيالب  C يحوضه

هاي مورد  باال سرریز خواهند داشت. با توجه به مقدار ميانگين سيالب ساالنه حوضه

 49بار عمل نماید، حدود  توان گفت که چنانچه این بندهاي خاکی در سال یک مطالعه، می

 را C يحوضهدرصد ميانگين رواناب ساالنه  22و  A يدرصد ميانگين رواناب ساالنه حوضه

مجموع از دیدگاه سيالب ساالنه، حجم سيالب ساالنه  توانند کنترل نمایند. بنابراین در می

ساله و  20سيل  A يحوضه هاي سيل، در واقعه ساله و از دیدگاه تک 10بازگشت  يبا دوره
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تأثير این عمليات بر منابع آب زیرزمينی  گردد. ساله کنترل می 900سيل  C يحوضهدر 

هاي  مترمکعب در سال حجم آب قنات 2/323142ثانيه که معادل ليتر بر  2/22

 دست افزایش داشته است. پایين

 
 A یها در زیرحوضه های مختلف قبل و بعد از پروژه بازگشت یدبی سیالب با دوره :(8) شکل

Fig (8): Discharge flood with different return periods before and after projects A subbasin 

 

 C یها در زیرحوضه های مختلف قبل و بعد از پروژه بازگشت یدبی سیالب با دوره :(9) شکل

Fige (9): Discharge Flood with different return periods before and after projects C subbasin 

 گیری نتیجه -4

خيزداري بر ـهاي آبروژهـثير پأود تـدف از انجام این تحقيق این بود که مشخص شـه

باشد. که براي ارزیابی و بررسی این موضوع ابتدا برداشت مستقيم از خيزي چگونه میسيل
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هاي احداثی و از طرف دیگر تغييراتی که در پوشش اراضی و ابعاد و مشخصات کامل سازه

 م دادیمهاي زمين هست انجاترین الیهزمين که یکی از با اهميت يتغيير کاربري در الیه

توان گفت تغييرات زیادي در همه با بررسی نتایج حاصل از تحليل آماري تغييرات می.

 ياي و بيومکانيک در منطقههاي سازهکاربري و پوشش اراضی و همچنين اجرایی پروژه

اي بر ثير تغييرات کاربري اراضی و سازهأمورد مطالعه صورت گرفته است. براي بررسی ت

استفاده کردیم. با استفاده از  SCSمورد مطالعه، از روش  يی حوضهرژیم هيدرولوژیک

دهد در نتایج نشان میهاي سيستم اطالعات جغرافياي این مدل فرمول نویسی شد. تکنيک

هاي اراضی مرتعی )از وضعيت ساعته، به علت افزایش در کاربري 24صورت وجود بارش 

سيل خيزي منطقه کاهش یافته است. این هاي آبخيزداري، ضعيف به خوب( و احداث سازه

. این نتایج با باشددرصد می 22و  49به ترتيب  C و A هايمقدار کاهش رواناب در حوضه

آبریز شور و شيرین شيراز،  ي( در حوضه9314) نی مانند طالبی و همکارانامطالعات محقق

( در 2099) همکاران( درآبخيز مندرجان زاینده رود، نصري و 2090) نورعلی و قهرمان

( در حوضه آبخيز سد سيوند، حشمتی و همکاران 9312منطقه دادآباد، دارابی و همکاران )

( در 9310بيگلو و همکاران )آبریز زرین دشت کرمانشاه، حاجی ي( در حوضه9312)

( در 9311) آبریز باالدست سد وشمگير استان گلستان، مصفایی و همکاران يحوضه

( به نتایج مشابه 2093( و جيون و همکاران )2090) کوجان، چمن پيراآبریز آ يحوضه

هاي بيولوژیکی و بيومکانيکی و اجراي اند. نتایج این تحقيق نشان داد روشدست یافته

تبع آن حفاظت خاک دارد.  ها نقش مؤثري در مهار فرسایش و کاهش رسوب و به صحيح آن

ها ه این نتيجه رسيدیم که اجراي این طرحهمچنين در اثر عمليات آبخيزداري اجرایی ب

ها، مسائل هاي شغلی، حفاظت خاک، کاهش فرسایش، حفظ آبراههباعث افزایش فرصت

 شود که این نتایج با مطالعات رياجتماعی و تغيير در ميزان توليد محصوالت کشاورزي می

مشابهت دارند. ( در کشور هندوستان 2000( در کشور فرانسه و کر و همکاران )2004)

هاي ها با روشها چنانچه عملکرد این طرحبا بررسی مباحث ارزیابی پروژه شودپيشنهاد می

تواند هاي مختلف فنی و مهندسی ارزیابی شود، نتایج به دست آمده میمناسب و از جنبه

ها  راهکارهاي مناسب در جهت رفع آن يبه یافتن علل شکست عمليات پيشنهادي و ارائه
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سو سبب افزایش کيفيت اجراي اقدامات آبخيزداري شده و از  ر شود. این عمل از یکمنج

هاي ایجاد شده منجر به دیگر سو منجر به افزایش کارایی عملکردي خواهد شد و یادگيري

هاي  حوضهکه  ازآنجایی شودارتقاء طرح هاي آتی خواهد شد. از طرف دیگر توصيه می

شوند،  ریزي و کار محسوب می انسانی، واحد برنامه -ه طبيعی عنوان سامان آبخيز درواقع به

ها براي نيل به اهداف توسعه پایدار ضروري است. مدیریت جامع  مدیریت جامع این آبخيز

آبخيز فرآیندي پيچيده است که اهداف عملی آن باید در راستاي ارتقاء منافع ذینفعان و 

گيري باشد. مدیریت جامع  یزي و تصميمر مشارکت جوامع آبخيز در تمامی سطوح برنامه

هاي  ها و محدودیت پذیر است که با در نظر گرفتن چالش آبخيز نيازمند فرآیندي انعطاف

خوبی استفاده نماید تا رفاه  ها و شرایط بالقوه آن به آبخيز، از فرصت يموجود در سامانه

ت در راستاي تحقق زیس اجتماعی و اقتصادي ذینفعان با حفظ امنيت آب، غذا و محيط 

 پایدار فراهم گردد . ياهداف توسعه
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