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  چکیده

برداري غیر اصولی  بهره هاي آبخیز در چند دهه اخیر در اثر افزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاك موجود در عرصه حوزه
ها و افزایش نرخ تولید رسوب و کاهش عمر مفید  اي یافته است. این موضوع سبب سیر قهقرایی حوزه از منابع شدت فزاینده

هاي ملی کشور را فراهم نموده است. این تحقیق که در حوزه آبخیز دره  مخازن سدها، موجب کاهش تولید و تلفات سرمایه
رفت، در پی ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداري بر روي تغییر رفتار حوضه در کاهش سیالب و سیلخیزي حوزه مرید بافت انجام گ

روش کار بر اساس بررسی گزارش مطالعات انجام شده و مقایسه آن با پیشنهادات اجرایی و همچنین  آبخیز یاد شده می باشد.
هاي اجرا شده،  هاي صحرایی و آگاهی از تعداد سازه جام بررسیحجم عملیات اجرا شده انجام گرفت. در این مرحله ضمن ان

نسبت به برآورد سیالب  HEC-HMSوضعیت و مشخصات آنها مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد با استفاده از مدل ریاضی 
هاي اجرا شده، قابلیت  با محاسبه حجم مخازن سازه هاي مختلف و همچنین رواناب متوسط ساالنه اقدام گردید. با دوره بازگشت

در مرحله بعد با  ها و کاهش خطر سیالب براي اراضی پایین دست مورد بررسی قرار گرفت. آنها در ذخیره رواناب و سیالب
استفاده از روشهاي توصیفی و آماري نظیر همبستگی، ضمن تعیین میزان اثرگذاري عملیات انجام شده بر کاهش سیل خیزي 

  ه آن مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت. حوضه، چشم انداز آیند
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  مقدمه-1 
هاي اخیر رشد روز افزون جمعیت و رویکرد  در سال

گرایانه، نیاز به آب و مواد  جوامع بشري به الگوهاي مصرف
هاي آنی  ها براي تامین نیاز ندان نمود. انسانغذایی را دو چ

هاي منابع طبیعی روي  خود به بهره برداري از عرصه
ها در بیشتر موارد چنان سریع،  آوردند. این بهره برداري

نامعقول و منفعت طلبانه بود که باعث برهم زدن نظم و 
هاي آبخیز گردید. بهره برداري از  تعادل سیستمی حوزه

دون توجه به توان طبیعی آنها سبب پسرفت و این منابع، ب
کاهش نفوذپذیري خاك، زوال پوشش گیاهی، افزایش 
سیل، تشدید فرسایش، رسوبگذاري در پایین دست، وقوع 

هاي مکرر، کاهش توان تولید، هدر رفت بخش  خشکسالی
و بروز مشکالت و   هاي طبیعی اي از سرمایه قابل مالحظه

ردید. بروز چنین مشکالتی مسائل اقتصادي و اجتماعی گ
هاي دولتی و غیر دولتی  گیري نهادها وسازمان باعث شکل

هاي منابع  به منظور جلوگیري از روند تخریب عرصه
طبیعی درسراسر دنیا شد. در کشور ما توجه به مسائل 
مربوط به کنترل رواناب و جلو گیري از فرسایش به چند 

خطرات ناشی از گردد. امروزه در ایران  دهه اخیر بر می
شود.  وقوع سیالب و فرسایش خاك بیشتر احساس می

هاي  هاي مختلفی در سال براي رفع این معضالت تالش
اخیر صورت گرفت.اجراي عملیات آبخیزداري در بخش 
هاي وسیعی از کشور با هدف نفوذ رواناب، کاهش دبی اوج 

گذاري در پشت سدها  سیالب و جلو گیري از رسوب
  ها است. الشازجمله این ت

از آنجایی که اقدامات آبخیزداري در سطح گسترده در 
باشد از این رو ارزیابی  کشور داراي سابقه طوالنی نمی

کمی از نتایج اقدامات به عمل آمده نیز چندان مورد توجه 
نبوده و روشهاي مشخصی نیز به این منظور ارائه نشده 

یزداري هاي آبخ است. این در حالی است که ارزیابی طرح
به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد اقدامات و تدوین 
راهکارهاي اصولی یکی از نیازهاي اساسی این زمینه است. 

هاي کمی مناسب براي ارزیابی  بنابراین ضرورت دارد روش
عملکرد اقدامات مورد بحث شناسایی واستفاده شود 

)Rajora,1998.(    
قع ضمن آبخیزداري و مدیریت کاربري اراضی در وا

ارائه راهکارهاي موثر در استفاده از منابع حوضه، نقش 
ها را  رفت رواناب مهمی در پیشگیري از بروز سیالب و هدر

بر عهده دارد. بر این اساس اجراي عملیات آبخیزداري 

و کاهش   خصوصا در سرشاخه ها، موجبات نفوذ رواناب
یده دبی اوج سیالب را فراهم خواهد نمود. گرچه بنا بر عق

بسیاري از متخصصان، نقش آبخیزداري و مدیریت کاربري 
اراضی براي رویدادهاي بارش با دوره بازگشت کم کارساز 
شناخته شده است، ولی در کاهش رویدادهاي بزرگ 

هاي ناشی از ذوب برف نیز موثر  بخصوص در مورد سیالب
  .)1388(عباسی و همکاران،  باشد می

ه در استان کرمان جمل همه ساله در کشور ما، من
هاي آبخیزداري  هاي زیادي صرف اجراي پروژه هزینه

گردد. مسلما اجراي مراحل مختلف پایش و ارزیابی  می
هاي اجرا شده به منظور سنجش میزان کارایی و  پروژه

اي  هاي انجام شده از اهمیت فوق العاده اثربخشی فعالیت
ده بدون بعضاً اقدامات آبخیزداري انجام شبرخوردار است. 

شرائط  ،و چون براي ارزیابی بوده، وارزیابی اولیه مطالعه
با ارزیابی  کار باشد لذا عمالً قبل از اجرا مورد نیاز می

هاي ریاضی و شبیه  گردد. استفاده از مدل مشکل مواجه می
سازي،  امکان بررسی و مطالعه غیر مستقیم رفتارهاي 

راهم نموده و ها را براي کارشناسان ف هیدرولوژیکی حوضه
  قادرند مشکالت فوق را تا حد زیادي برطرف نمایند.

اي پیشرفته به  هاي ریاضی و رایانه در حال حاضرمدل
هاي قابل مالحظه  عنوان ابزارهایی کار آمد، با ظرفیت

هاي  قادرند خدمات زیادي به مدیران  براي تصمیم گیري
  .(Todd, 1980) چند منظوره ارائه دهند

هاي  کاربرد نتایج شبیه سازي مدلبا توجه به  
هیدرولوژیکی در توسعه منابع آب و خاك و تصمیم گیري 

هاي آبخیز و استفاده از آنها  در زمینه مدیریت حوزه
ها، کاربرد آنها در این  منظور مطالعه هیدرولوژي حوضه به

  ). Sahoo, 2006باشد( زمینه سودمند می
ی نقش هدف از اجراي این تحقیق بررسی و ارزیاب

ها وکاهش  عملیات آبخیزداري در بهبود ذخیره رواناب
خیزي در حوزه آبخیز دره مرید بافت است. در این  سیل

و مدل ریاضی  ArcGISطور مشخص از نرم افزار  تحقیق به
HEC-HMS  .استفاده گردید  
 و قوي ابزاري  (GIS)جغرافیایی  اطالعات سیستم

 آب منابع مدیریت طه بادر ایجاد بانک اطالعاتی در راب توانا

 دربررسی سیستم این از شود. ها محسوب می حوضه

 مشخصات تخمین  زیرزمینی، و آبهاي سطحی کیفیت

آب  منابع کیفی و کمی هاي بررسی ها، حوضه فیزیکی
 نقشه تهیه و از بارش ناشی رواناب تخمین نظیر سطحی
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 آب هیدرولیکی جریان شرایط بررسی سیالب، پهنه هاي

 بهینه مسیرهاي تعیین و منابع تخصیص انها،آبخو در

 می سیالب مطالعات کنترل زمینه در شود. استفاده می

 به و اصالح اراضی، کاربري در تغییر اثرات تخمین به توان

 اي ماهواره تصاویر براساس هاي موجود نقشه سازي هنگام

 در گسترده شکلی به گرفتن اطالعات نظر در و جدید

  نمود. تفادهاس حوزه هاي آبخیز
هاي کوهستانی نتایج  درحوضه HEC-HMSمدل 

. مدل )1388(عباسی و همکاران،  نماید خوبی را ارائه می
هاي مختلفی قرار گرفته و مورد تایید  یادشده تحت آزمون

باشد. در کشور ایران نیز  مراجع رسمی کشور آمریکا می
هاي دیگر نظیر  توانایی این مدل در شبیه سازي حوزه

جنوبی، خرم آباد و ... مورد ارزیابی و تایید قرار  پارس
  ). 1383گرفته است(نصیري مقدم، 

  
  هامواد و روش -2
ارزیابی نقش هر یک از عوامل ساختاري در  -1-2

  ایجاد سیل و کم آبی و فرسایش 
از عوامل مهم ساختاري منطقه که در ایجاد سیل و 

 -سلهاتوان به گ فرسایش و رسوب نقش اساسی دارند می
درزه ها و الیه بندي اشاره نمود و به نقض هر کدام از این 

  پردازیم.  عوامل می
ها از عوامل ساختاري هستند که  ها: گسل گسل

توانند تأثیر مستقیم بر روي آبهاي منطقه داشته باشند  می
بطوریکه آب قادر است از محل گسلهاي موجود در سنگها 

مقدار آب سطحی عبور و نفوذ نماید و در این صورت 
گردد عالوه بر  کاهش و بر میزان آب زیرزمینی افزوده می

این گسلها می توانند یک الیه نفوذ ناپذیر را در مقابل الیه 
  نفوذ پذیر قرار داده و مانع حرکت آب شوند. 

ها  شود که سنگ بروز گسل در تشکیالت باعث می
شکسته و خرد شوند و به سرعت فرسایش و تولید رسوب 

فزوده گردد که این امر کامالً در زیر حوزه دره مرید دیده ا
شود مخصوصاً در قسمت غرب حوزه در مرز بین واحد  می
Es  وEs1 اند و این  که بوسیله یک گسل مشخص گردیده

نسبت به واحدهاي  Esگسل باعث فرو افتادگی واحدهاي 
گردد در اثر  دیگر است سرپانتینها باعث افزایش رسوب می

آهکهاي موجود در  -وردگی قسمت شمال حوزهگسل خ
حوزه به دلیل وجود گسل و خاصیت انحالل پذیري آب در 
آنها نفوذ کرده و بعد از طی مسافتی به صورت چشمه 

شوند در حوزه مورد مطالعه یک گسل باروند  ظاهر می
شود و از درون  شمال غرب و جنوب شرق دیده می

سمتی از رسوبات عبور کرده و باعث تغذیه ق Qرسوبات 
Es,Q1  .در قسم غرب حوزه گردیده  

ها و شکستگیهاي داخل تشکیالت نیز  ها: درزه درزه
ها باعث  نقش مشابه گسلها دارند اما بدلیل اینکه درزه

شوند سنگها را بیشتر خرد  اي از شکستگی می ایجاد شبکه
کند از اهمیت باالتري  کرده و به قطعات ریزتر تقسیم می

رسایش و رسوب برخوردار دارند عوامل در ایجاد ف
ها مؤثر هستند  فرسایشی فیزیکی نیز در ایجاد درزه

ها دو منشأ دارند یک منشأ تکتونیکی و  بنابراین درزه
دیگري منشأ فرسایشی فیزیکی. از لحاظ تکتونیکی حرکت 

هاي زیادي در واحدهاي  گسلها باعث ایجاد درزه
Esr,Eap,Es1,Es ةاي حاصل از  هگردیده است عمق درز

هاي  باشد ولی عمق درزه فعالیت گسلها نسبتاً زیاد می
حاصل از فعالیت فیزیکی و مکانیکی کم بوده و حاصل 

باشند بطوریکه در واحد  هوازدگی مکانیکی و شیمیائی می
Esr دهد بعلت  که بزرگترین ارتفاع حوزه را تشکیل می

شرایط آب و هوائی حوزه که بیشتر به صورت برف 
باشد در زمستان که هوا سرد بوده و میزان بارندگی  می

زیاد یخ بستن سنگهائی که آب درون درزه هاي آنها نفوذ  
کرده سنگها شکسته شده و بر میزان رسوب افزوده 

رود و یا در سنگهاي  گردد و فرسایش باال می می
سرپانتیتی که عاري از پوشش گیاهی هستند و درون آن 

شود همین عمل تکرار  دیده می هاي فراوانی نیز درزه
ها و  گردد و از طرفی به دلیل وجود خاك درون درزه می

شود که گیاهان و  ها باعث می پذیري آن شکافها و نفوذ
درختان جنگلی خاص منطقه در این قسمت رشد و 

  پوشش گیاهی افزوده گردد. 
هاي الیه الیه در مقابل فرسایش و  الیه بندي: سنگ
کنند  اي عمل می تر از سنگهاي توده ایجاد رسوب ضعیف

اي شکسته نباشند  البته به شرطی که سنگهاي توده
روند و  سطوح الیه بندي نیز از نقاط ضعف بشمار می

تماس آب با بعضی از تشکیالت رسوبی مانند مارنها و 
تواند باعث لغزیده شدن آنها شود و از محل  شیلها می

ورت گیرد و سطح الیه بندي پدیده خزش یا لغزش ص
احتمال این حالت در رسهاي موجود در مرکز حوزه و 

  شود.  ماسه سنگهاي قرمز دیده می
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ها: سنگها یکی از مهمترین عوامل در  نوع سنگ الیه 
باشند در حوزه  ایجاد فرسایش و رسوب در یک منطقه می

مورد مطالعه تنوعی از سنگهاي آذرین و رسوبی دیده 
ل فرسایش رفتار متفاوتی از شود که هر کدام در مقاب می

دهند بنابراین سنگهاي حوزه بر دو  خودشان نشان می
شوند سنگها و رسوباتی که تا حدودي  گروه تقسیم می

  باشند.  نفوذ پذیر بوده و داراي مقاومت میزان باالئی نمی
هائی که داراي مقاومت نسبتاً باالئی بوده و نفوذ  سنگ

یا بطور کلی نفوذ پذیري آنها چندان مناسب نیست و 
ناپذیرند سنگهاي نفوذپذیر تأثیر چندانی در سیل خیزي 
ندارند خیزش سیل در این سنگها کم بوده ولی سنگها 
مقاوم خیزش سیل بر روي آنها زیاد بوده و نه مقاومت 

-Eaf-Eapباشد ( باالئی دارند این سنگها نیز تا حدودي می

Esrمقاومت  ) سنگهاي سرپانتین نه نفوذ پذیرند و نه
باشند  ها نیز تا حدودي رسوبخیز می باالئی دارند این سنگ

بنابراین نوع سنگ مهمترین عامل در ایجاد فرسایش و 
توان سنگها را چزء عوامل  باشد گر چه نمی رسوب می

ساختاري به حساب آورد ولی بر رو عوامل ساختاري تأثیر 
  بسزائی دارند. 

  
  ه دره مرید زمین شناسی ساختمانی زیر حوز -2-2

منطقه مورد مطالعه در حاشیه غربی کمربند کوه شاه 
قرار گرفته اس و این نوار سنگی بعد ار فعالیت تکتونیکی 
منطقه و فرو نشینی فعالیت اصلی آتشفشانی در 

ساردوئیه به وجود آمده است این  -اي انار شکستهاي قاره
 -فرورفتگی بوسیله یک فرونشینی پیوسته در طی میوسن

یوسن که در تمام حوضه یکنواخت نبوده است مشخص پل
شود در حاشیه تمامی زیر حوزه و تقریباً در قسمت  می

خارج حوزه گسلهاي جوان تئوژن اغلب در انواع طولی و 
شوند که احتمال اشکال دوباره فعال شدن  مورب دیده می

  هاي تکنونیکی قدیمی هستند.  ساختمان
  تکتونیک حوزه: 

توان طی  هاي تکنونیکی منطقه را میبطور کلی رخداد
  مراحل زیر عنوان کرد: 

کرتاسه فوقانی شامل دو قسمت مخلوطی از مالنژهاي 
رنگین که عبارتند از آهکهاي کرتاسه باالئی قطعاتی از باز 

اند  است در خمیري از سنگهاي اولترابازیک قرار گرفته
اي که روي  آخرین قسمت رسوبات کرتاسه توفهاي ماسه

پوشانند و تناوبی از مارن و ماسه  نژهاي رنگین را میمال
  سنگ بوده. 

ولکانیکهاي ائوسن: بطور کلی از اندزیت و توفهاي 
اند تناوبی از ماسه سنگ و کنگلومرا  آندزیتی تشکیل شده

در زیر آهکهاي نومولیت دار ائوس و سنگهاي کالستیکی 
رین اند باالت اي و آهکی تشکیل شده که از توفهاي ماسه
ترین رسوبات شناخته  سازند. قدیمی قسمت ائوس را می

اي  شده ائوس توالی از یک سري ماسه سنگ و مارن ماسه
باشد یک توالی از ماسه سنگ و کنگلومرا بصورت  می

شود که در مرکز بیشتر کنگلومرا است  تناوب دیده می
هاي توفی همراه با  سنگهاي رسوبی بیشتر از ماسه سنگ

گیرد که توسعۀ نسبتاً وسیعی  ار شکل مید آهکهاي شیل
  شود.  دارند بطور کلی در حوزه سه کار تکنونیکی دیده می

ترین فعالیت تکنونیکیحرکاتی است که در مرکز  قدیمی
ماسه باال شروع شده و پیش از رسیوب گذاري ائوسن 
خاتمه یافته است که نتیجه آن بوجود آمدن کمپلکس 

درشت ائوسن بر روي  مالنژ است وجود رسوبات دانه
تشکیالت کرتاسه نشان دهندة پیشروي دریاي ائوسن پس 
از حرکات زمان کرتاسه است نبود چینه شناسی پالئوسن 
در ارتباط با کوهزائی کرتاسه است که در زمان پالئوسن 
به احتمال زیاد بر روي این قسمت از آب خارج بوده است 

  رسوب گذاري صورت گرفته است. 
توان در زمان ائسن باال و  تکنونیکی را میدومین کار 

الیگوسن پایین جستجو کرد بطوریکه این رسوبات چین 
اند و دریاي تئوژن که اصوالً در پایین کم عمق بوده  خورده

و با رسوبات کنگلومرائی و مارنی که به روي الیگوسن 
  اند.  پیشروي داشته و به آرامی چین خورده

در خارج از منطقه که  آخرین حرکت تکتونیکی تئوژن
باشد مورفورلوژي کنونی حاصل  به آرامی صورت گرفته می

اي از قسمتهاي رسوبات افقی دوران  این حرکات است پاره
  اند.  چهارم آن را پوشانده

ترین گسل موجود در حوزه که حرکات آن حوزه  مهم
 20دره مرید را تحت تأثیر قرار داده گسلی با بیش از 

سمت شمال غرب و جنوب غرب کشیده  کیلومتر طول از
اند و  شده است و گسلهاي ریز دیگر نیز در حوزه پراکنده

باشند که ادامه آنها به خارج از  داراي روندهاي مختلفی می
حوزه کشیده شده و در آنجا کالرد مالنژها را به شدت 
تحت تأثیر قرار داده گسل یاد شده در باال باعث گردیده 

در مرکز فرونشینی حاصل نماید و که قسمتی از حوزه 
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باشد که اکثر زمینهاي  داراي یک شیب مالیمی می
) قرار گرفته Q1کشاورزي روستا بر روي این رسوبات (

  است. 
  هواشناسی و هیدرولوژي -3-2

  رواناب  –آوري آمار و اطالعات بارش  جمع
با توجه به اینکه در حوزه آبریز دره مرید هیچگونه آمار 

جود ندارد لذا از ایستگاه هواشناسی کیسکان هواشناسی و
نزدیکی با حوزه و ارتفاع  - به دلیل طول دوره آماري زیاد

  استفاده شده است.  - نسبتاً خوب
  وضعیت بارش در منطقه اجراي پروژه

هاي هواشناسی که در محدوده طرح مورد  ایستگاه
باشد عبارتند  مطالعه قرار دارند و آمار آنها در دسترس می

  :از
ایستگاه  -3ایستگاه بافت   -2ایستگاه رابر   -1

ایستگاه چشمه  - 5ایستگاه تلخه چار    - 4کیسکان   
  عروس

 -8ایستگاه بدکردوئیه    -7آباد   ایستگاه اسماعیل - 6
ایستگاه  -10ایستگاه نمزاد    - 9 آباد  ایستگاه جمیل

سلطانی که مورد استفاده قرار داده شده است. مشخصات 
 1هاي ذکر شده در باالي جدول شماره  یی ایستگاهجغرافیا

  آورده شده است. 
  

  مبناء:  انتخاب ایستگاه
با توجه به اینکه در حوزه آبریز دره مرید هیچگونه آمار 
هواشناسی وجود ندارد لذا از ایستگاه هواشناسی کیسکان 

نزدیکی با حوزه و ارتفاع  - به دلیل طول دوره آماري زیاد
  تفاده شده است. اس - نسبتاً خوب

  
  توزیع بارندگی ساالنه نسبت به ارتفاع: 

اي برقرار  با توجه به اینکه بین بارندگی و ارتفاع رابطه
هاي  است جهت این مطالعه از بارندگی سالیانه ایستگاه

ذکر شده نسبت به ارتفاع رابطه همبستگی از درجه قابل 
ابراین قبولی برخوردار نبود (درجه همبستگی پایین بود) بن

جهت مطالعه بارنگی سالیانه از بارندگی سالیانه ایستگاه 
  کیسکان استفاده شده است. 

  
  انتخاب بهترین توزیع آماري براي بارندگی سالیانه:

براي انتخاب بهترین توزیع ابتدا گشتاور مرکزي را از 
  فرمول زیر حساب کرده: 





n

i
i )xx(

n
m

1
3

1

  
  که در آن: 

3mگشتاور مرکزي :   
n تعداد سالهاي آماري :  
xها  : میانگین داده  
xi مقدار بارندگی در سال آماري مورد نظر :  

در رابطه زیر صادق باشد توزیع  Hو  3mچنانچه مقدار 
HmH            نرمال است.  3 

Hکه  آید: از رابطه زیر بدست می                               

n
S/H

6
961 3

 
 H3m<انحراف معیار است و چون  Sکه در رابطه فوق 

توزیع لوگ نرمال خواهد بود. پس بهترین توزیع براي 
  بارندگی سالیانه توزیع لوگ نرمال خواهد بود. 

  هاي مختلف:  میزان بارندگی سالیانه در دوره برگشت
با توجه به اینکه بهترین توزیع بارندگی سالیانه توزیع 

ت مقادیر بارندگی سالیانه را با دوره لوگ نرمال اس
  برگشتهاي مختلف در جدول زیر آورده شده است. 

  
  قادیر بارندگی با دوره برگشتهاي مختلفم: 1جدول

بارندگی 
)mm(   ضریبk   انحراف

  دوره برگشت  میانگین  معیار

22/316  0  153/0  5/2  2  
42/425  842/0  153/0  5/2  5  
75/496  282/1  153/0  5/2  10  
25/580  723/1  153/0  5/2  25  
73/639  2  153/0  5/2  50  
59/717  326/2  153/0  5/2  100  

5/2 =X  (میانگین لگاریتمی)  
153/0  =S  (انحراف معیار)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

205 



 

 فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاري و آب

 
 

1396 زمستان •سی ام شماره  •سال هشتم   

   
  
  
  

ساعته  24: میزان بارندگی سالیانه و حداکثر 2جدول
  ایستگاه کیسکان

  اعتهس 24حداکثر   سالیانه  سال  آماري
46 -45  6/328  49  
47-46  209  22  
48-47  372  41  
49-48  2/159  23  
50-49  7/187  30  
51-50  4/454  8/40  
52-51  -  -  
53-52  7/255  25  
54-53  414  34  
55-54  9/728  48  
56 -55  1  -  
57-56  4/257  6/40  
58-57  5/390  5/72  
59-58  -  -  
60 -59  3/406  38  
61 -60  8/444  100  
62 -61  5/420  5/38  
63 -62  8/267  49  
64 -63  334  50  
65 -64  9/284  55  
66-65  9/381  53  
67 -66  251  37  
68 -67  220  30  
69 -68  2/281  31  
70-69  5/238  26  
71-70  368  46  
72-71  470  90  
73-72  -  -  
74-73  3/473  47  

محاسبه ارتفاع رواناب و آورد سالیانه حوزه در دوره 
توان جهت محاسبه ارتفاع از دو  هاي مختلف: می برگشت

استفاده کرده پس این میزان  S.C.Sروش استداللی و 
ارتفاع را در مساحت حوزه ضرب کرده آورد سالیانه 

  شود.  محاسبه می
 QT=C.PTروش استداللی: در این روش که از فرمول 

: ارتفاع رواناب در دوره QTاستفاده شده که در این فرمول 

 1-8ضرب رواناب که از جدول  Cبرگشتهاي مختلف و 
  باشد.  کتاب دکتر مهدوي قابل استخراج می 110صفحه 

  
  ): ارتفاع رواناب و آورد سالیانه 1(زیر حوزه  3جدول 

آورد 
  سالیانه

)MCM(  

مساحت 
  حوزه
کل 

2km  

ارتفاع 
  رواناب

)mm(  

ضریب 
  رواناب

)c(  

میزان 
  بارندگی

)mm(  

دوره 
  برگشت

33/2  96/19  117  37/0  22/316  2  

39/3  96/19  170  4/0  42/425  5  

16/4  96/19  6/207  42/0  75/496  10  

33/5  96/19  267  46/0  25/580  25  

25/6  96/19  5/313  49/0  73/639  50  

58/7  96/19  380  53/0  59/717  100  

  
  ): ارتفاع رواناب و آورد سالیانه2: (زیر حوزه 4جدول 

آورد 
  سالیانه

)MCM(  

مساحت 
  حوزه
کل 

2km  

ع ارتفا
  رواناب

)mm(  

ضریب 
  رواناب

)c(  

میزان 
  بارندگی

)mm(  

دوره 
  برگشت

01/4  33/34  117  37/0  22/316  2  
83/5  33/34  170  4/0  42/425  5  
16/7  33/34  6/207  42/0  75/496  10  
16/9  33/34  267  46/0  25/580  25  
76/10  33/34  5/313  49/0  73/639  50  
04/13  33/34  380  53/0  59/717  100  

  
: جهت محاسبه ارتفاع رواناب در این روش از S.C.Sروش 

  شود:  فرمول زیر استفاده می

s/PT

)s/PT(
QT

80

20 2





 

QT ارتفاع رواناب در دوره بازگشت :T )mm (  
PT ارتفاع بارندگی در دوره بازگشت :T )mm (  

s ارتفاع مربوط به نفوذ سطحی خاك است که بیست :
ان رواناب بوده و درصد آن مربوط به قبل از شروع جری

هشتاد درصد آن به صورت نفوذ خاك بوده و در طی 
  نماید.  جریان رواناب عمل می

206 



اري و آبفصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبی  

1396 زمستان •سی ام شماره  •سال هشتم   
 
 
 

 

برداري از  در رابطه با نوع پوشش و نحوه بهره sمقدار 
اراضی وضعیت خاك در سطح از نفوذپذیري و در داخل 

 باشد.  خاك از نظر انتقال می

امل بدون توسط رابطه زیر با یک ع sمقدار تلفات کل یا 
آید و فرمول آن به  بعد به نام شماره منحنی بدست می

  صورت زیر است:       

                     
254

25400
CN

S
  

S) تلفات کل :mm (  
CN 9-8و  8- 8: شماره منحنی که با توجه به جدول 

  شود.  کتاب دکتر مهدوي انتخاب می 138و  136ص 
  

  اعته: س 24تواتر بارندگی حداکثر 
ساعته حوزه مورد مطالعه را به  24بارندگی حداکثر 

ترتیب نزولی مرتب کرده، سپس با توجه به فرمول 

100
1





n

m
P

  
  
شماره  mاحتمال بارندگی را محاسبه کرده که در آن  

 9تعداد کل سالهاي آماري است. جدول شماره  nردیف و 
  دهد.  این محاسبات را نشان می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساعته 24: تواتر بارندگی حداکثر 5جدول
بازگشت دوره 

  (سال)
احتمال 
  تجاوز %

 24بارندگی حداکثر 
  ردیف  )mmساعته (

26  84/3  100  1  
13  69/7  90  2  

7/8  53/11  5/72  3  
5/6  38/15  55  4  
2/5  23/19  53  5  
3/4  57/23  50  6  
7/3  92/26  49  7  
3/3  76/30  49  8  
9/2  61/34  48  9  
6/2  46/38  47  10  
4/2  3/42  46  11  
2/2  15/46  41  12  

2  50  8/40  13  
8/1  84/53  6/40  14  
7/1  69/57  5/38  15  
6/1  53/61  38  16  
5/1  38/65  37  17  
4/1  23/69  34  18  
36/1  07/73  31  19  

3/1  92/76  30  20  

2/1  76/80  30  21  
18/1  61/84  26  22  
13/1  46/88  25  23  
08/1  3/92  23  24  
04/1  15/96  22  25  

  
  ساعته:  24انتخاب بهترین توزیع بارندگی حداکثر 

را محاسبه کرده که  H) و 3mابتدا گشتاور مرکزي (
>H 3m  است. لذا بهترین توزیع آماري لوگ نرمال خواهد

ساعته را در  24بارندگی   بود. پس از تعیین بهترین توزیع،
دوره برگشتهاي مختلف محاسبه کرده و نتایج در جدول 

  ده است. زیر آورده ش
  محاسبه باران طرح حوزه براساس زمان تمرکز: 

پس از محاسبه زمان تمرکز حوزه، مشخص خواهد شد 
که بارش مورد طرح باید چه مدت ریزش داشته باشد. 
بارندگی با زمان ریزش مختلف نیاز به آمار بارندگی ثبت 

باشد که اکثر مناطق فاقد این  شده از طریق باران نگار می
باشد ولی براساس تحقیقات و  رانسنجی میدستگاه با
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روابطی   تجربیاتی که تاکنون در این زمینه بعمل آمده، 
ساعته با مدت ریزشهاي مختلف  24بین بارندگیهاي 

 24توان رابطه بین بارندگیهاي  بدست آمده، منجمله می
ساعته را نام برد که محاسبات آن در جدول  6ساعته و 
 زیر است. 

  
  ساعته 24ساعته و  6بین ریزشهاي  روابط :6 جدول

باران طرح میزان 
  ) mmحوزه (

P6=0.427 
P24+7.533 

بازگشت دوره 
  (سال)

5/24  P6=0.427 
P24+7.533 

2  

45/25  P6=0.431 
P24+11.752  

5  

7/41  P6=0.4343 
P24+13.412  

10  

24/49  P6=0.4144 
P24+17.25  

25  

55  P6=0.4222 P24 
+ 18.81  

50  

11/62  P6=0.4213 P24 
+ 21.09  

100  

  
سپس با توجه به میزان بارندگی طرح میزان ارتفاع 
رواناب، دبی پیک را با دوره برگشتهاي مختلف محاسبه 

کنیم که جداول ارتفاع رواناب را با دو روش استداللی و  می
S.C.S  .در زیر آورده شده است  
  

ساعته از  24ارتفاع رواناب حاصل از بارندگی  :7جدول
  داللیروش است

  
  
  
  
  
  
  

  S.C.Sساعته از روش  24ارتفاع حاصل از بارندگی  :8جدول

  
  کاربري اراضی

ارتفاعات غربی حوزه که فاقد خاك و عمدتاً تشکیالت 
حت عنوان اراضی بایر موجود در منطقه باشند ت آذرین می

روند. ارتفاعات باال دست یعنی شمال حوزه و  به شمار می
شرق حوزه که داراي خاك کم عمق پراکنده و در بعضی 

باشند  قسمتها فاقد خا ك با رخنمون سنگی فراوان می
ها  شوند و سایر تپه ماهوره بعنوان اراضی حفاظتی اشاره می

باشند بعنوان چراگاه  متوسط می که داراي پوشش گیاهی
شود و به عنوان چراگاه ییالقی عشایر  فصلی استفاده می

شود و قابلیت متوسط براي این نوع استفاده  محسوب می
بودن خاك و در بعضی جاها قطعات   دارد و به علت ریزدانه

شود که عبور و مرور دام در  مارنی قرمز رنگ مشاهده می
مال شدن خاك در موقع مرطوب این نوع نواحی باعث لگد

بودن خاك شده است و پوشش گیاهی را تهدید کرده 
  است. 

هاي موجود در این حوزه که بیشتر در  اطراف سکنه
هاي نسبتاً هموار  اند دشت قسمت میانی حوزه واقع شده

باشند که به عنوان زراعت آبی بخصوص  کم وسعتی می
ا خوبی باشند و قابلیت متوسط ت کشت گندم و جو می
  براي این منظور دارند. 

هاي اطراف  هاي این حوزه مانند دامنه در بعضی دامنه
باشد به علت  روستاي خان پهن که داراي خاك عمیق می

کاري گندم و جو مورد  ریزش نزوالت کافی بصورت دیم
گیرد. ولی به علت اینکه اهالی ساکن در  استفاده قرار می

کنند و  رعایت نمی این حوزه اصول فنی و همکاري را
عواقب بدنی را از جهت فرسایش خاك به دنبال دارد 

کاري کرد چون این نوع  بایستی اهالی را ترك به دیم
باشد و ناپایدار است  استفاده قابلیت کشت محدود می

شوند  بنابراین این اراضی بعد از مدت به حال خود رها می

ارتفاع 
رواناب 

)mm(  

ضریب 
  )Cرواناب (

میزان 
بارش طرح 

)mm(  

دوره 
بازگشت 

  (سال)
06/9  37/0  5/24  2  
18/14  4/0  45/35  5  
51/17  42/0  7/41  10  
65/22  46/0  24/49  25  
95/26  49/0  55  50  
91/32  53/0  11/62  100  

ارتفاع 
رواناب 

)mm(  

ضریب 
رواناب 

)C(  

میزان بارش طرح 
)mm(  

دوره بازگشت 
  (سال)

3  83  5/24  2  
14/8  83  45/35  5  
76/11  83  7/41  10  
6/16  83  24/49  25  

59/20  83  55  50  
78/25  83  11/62  100  
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ت فراوانی کنند بلکه مشکال و نه تنها مراتع را تخریب می
  آورند.  را از جهت تولید رسوب به وجود می

هاي  این اراضی پس از تراسبندي و اجراي پروژه
آبرسانی قابلیت خوبی براي زراعت آبی بخصوص کشت 

  درختان مثمر از قبیل درختان میوه و گردوکاري دارند. 
به دلیل اینکه مراتع این حوزه به عنوان چراگها فصلی 

گیرد از طرفی تعداد دام زیاد  می مورد استفاده قرار
موقع دام به این منطقه پوشش گیاهی  باشد و ورود بی می

این منطقه را مورد تهدید قرار داده و الزم است جهت 
بهبود این مراتع و قابلیت استفاده خوب از این مراتع و 

  کنترل فرسایش خاك اقداماتی صورت گیرد. 
  شود عبارتند از:  به طور خالصه عملیاتی که پیشنهاد می

رویه دام و کنترل تعداد دام و  جلوگیري از چراي بی -
  ورود به موقع دام به این منطقه 

  هاي صحیح مرتعداري و کنترل چرا  اعمال برنامه -
ها و عملیات مرتبط با افزایش امکانات   اجراي طرح -

  سازي رطوبت در خاکها  در ذخیره
ردن پوشش گیاهی کنی و از بین ب جلوگیري از بوته -

  شود.  که به منظور تأمین سوخت انجام می
کنترل روان آبها از طریق احداث چکدم و ایجاد  -

  ها پوشش گیاهی در مسیر آبراهه
انجام مطالعات و عملیات الزم در زمینه وارد  -

  هاي جدید. ساختن گونه
انجام مطالعات و عملیات الزم در زمینه بذرپاشی به  -

  شش گیاهی منظور تقویت پو
هاي الزم در مورد افزایش حاصلخیزي  انجام بررسی -

  خاکها در مراتع از طریق کود 
هاي آموزشی و ترویجی براي دامداران  اجراي برنامه -

به منظور آشنا نمودن آنها با مسائل حفاظت خاك و آب و 
  استفاده صحیح از اراضی مرتعی 

  
و شبیه سازي سیالب در  HEC-HMSواسنجی مدل 

  وزه تحت بررسیح
هاي  به منظور واسنجی مدل، پس از تعیین ویژگی

حوضه دره مرید، بخصوص تعیین، تلفات اولیه، شماره 
حوضه ها،  منحنی و زمان تاخیر در هریک از از زیر

حساسیت مدل نسبت به عوامل مختلف با توجه به روش 
ها نشان داد که  انتخاب شده بررسی گردید. نتیجه بررسی

تر است.  به شماره منحنی و تلفات حساس مدل نسبت

بنابراین با تغییرات شماره منحنی و تلفات اولیه، مدل 
  ). 57-3واسنجی گردید(شکل شماره 

  

  
: واسنجی مدل حوضه دره مرید با رویداد شماره 1شکل 

  پنج
  

تهیه مدل هیدرولوژیکی حوضه با استفاده  - 4-2
  از مشخصات فیزیکی و هیدرولوژیکی آن 

اطالعات مورد نیاز، مدل  محاسبهز جمع آوري و پس ا
هاي  فوق براي وقایع مختلف اجرا شد. با توجه به بررسی

انجام شده، و وقایع ثبت شده در ایستگاه حوضه دره مرید 
منظور  تعداد پنج واقع براي شبیه سازي انتخاب گردید. به

تعیین تاثیر اقدامات آبخیزداري (تعداد سی حوضچه 
شبیه سازي رویدادهاي مختلف اجرا ذخیره آب)، 

  ).58- 3گردید(شکل
  

  
  : مدل حوضه دره مرید 2شکل 

  
  محاسبات الزم جهت تعیین دبی هیدروگراف 

هیدروگراف حوزه مورد  S.C.Sبا استفاده از روش 
نماییم. براي ترسیم کل حوزه خواهیم  مطالعه را ترسیم می

  داشت: 
   2km 29/54  =Aمساحت حوزه: 
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   TC= 98/4: ساعت زمان تمرکز 

TC 6/0  +2=  3/3زمان رسیدن به اوج: ساعت 
D

 
 =TP   

   TP 67/2  =Tb=  8/8زمان پایه: ساعت 
  tc 133/0  =D=  66/0زمان بارندگی: ساعت 

Sec-cm/3m 3/34  =QP   
  

محاسبه دبی پیک از روي دبی پیک  -5-2
  هیدروگراف مصنوعی:

) ارتفاع رواناب را در دبی 13با توجه به اعداد جدول (
ضرب کرده تا دبی پیک حوزه با دوره  پیک هیدروگراف

و  17و  16بدست آید. جداول شماره ( برگشتهاي مختلف
  دهد.  ) این اعداد را نشان می18

  
  : کل حوزه محاسبه دبی پیک9جدول

پیک دبی 
  سیالب

sec/3m  

دبی پیک هیدروگراف مصنوعی 
SecCm/3m 

ارتفاع 
  رواناب

)mm(  

دوره 
  بازگشت

  (سال)
29/10  3/34  3  2  
9/27  3/34  14/8  5  

40  3/34  76/11  10  
9/56  3/34  6/16  25  
6/70  3/34  59/20  50  
4/88  3/34  78/25  100  

  

  
  ساعته 20: هیدروگراف واحد 3شکل 

در این رویداد، شرایط رطوبط پیشین خاك حوضه در  
دلیل رطوبت کم خاك، مقدار تلفات  هقرار داشت. ب Iحالت 

حداکثر بوده و تولید رواناب آن بسیار ضعیف بود. طول 
 2ساعت و با فواصل زمانی  20مدت بارش این واقعه 
  نگار ثبت گردید.  ساعت بر روي کاغذ باران

هاي انجام شده از  با توجه به خروجی مدل و بررسی
اهداتی در هاي مش هاي میدانی و ثبت داده طریق بازدید

واقعه شماره یک، با دوره بازگشت یکسال، حجم کل 
مترمکعب بود، بطوریکه  18000رواناب ایجاد شده حدود 

ها ذخیره  رواناب قابل اندازه گیري در مخزن حوضچه
  نگردید.   

  

  
  : اجراي مدل4شکل 

  
  (واقعه شماره دو)  7/8/1390اجراي مدل در رویداد 

اتفاق افتاد.  1390ماه  باناین رویداد در تاریخ هفتم آ
ها و محاسبات انجام شده در این رویداد،  طبق اندازه گیري

مترمکعب بر ثانیه و زمان  1/0برابر  (Qp)دبی پیک 
باشد. در  ساعت می 4/8برابر  (Pr)رسیدن به دبی پیک 

اقدام به استخراج   SCSواقعه شماره دو، ابتدا به روش 
  ساعته گردید  10دگی هیدروگراف واحد، با تداوم بارن

ساعته  2سپس دبی هاي محاسبه شده با فاصله زمانی 
هاي  مرتب شد و در نهایت هیدروگراف واحد بر اساس داده

اي  عنوان هیدروگراف مشاهده ) ترسیم، و به25- 3جدول(
  ).61- 3به مدل معرفی گردید(شکل شماره 

  

  
  ساعته واقعه شماره دو 10: هیدروگراف واحد 5شکل

  
جه به بارندگی روزهاي قبل شرایط رطوبط پیشین با تو

قرار داشت. خاك داراي رطوبت   IIخاك حوضه در  حالت 
کمی بوده و تلفات نسبتا زیاد و توان تولید رواناب کم بود. 

 2ساعت و با فواصل زمانی  10طول مدت بارش این واقعه 
  نگار ثبت گردید.  ساعت بر روي کاغذ باران

هاي انجام شده از  دل و بررسیبا توجه به خروجی م
هاي مشاهداتی در  هاي میدانی و ثبت داده طریق بازدید
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هاي  واقعه شماره دو، با دوره بازگشت یکسال، حوضچه
 24و حوضچه شماره  3در زیرحوضه شماره  6و  2شماره 

در حد بسیار کم آبگیري شدند.  4در زیرحوضه شماره 
 3000ه حدود حجم کل رواناب ایجاد شده در این واقع

  مترمکعب بود .

  
  7/8/1390: اجراي مدل در رویداد  6شکل 

  
   11/11/1390اجراي مدل در رویداد 

اتفاق  1390ماه  این رویداد در تاریخ یازدهم بهمن
ها و محاسبات انجام شده در این  افتاد. طبق اندازه گیري

مترمکعب بر ثانیه و  1/0برابر  (Qp)رویداد، دبی پیک 
ساعت  4/15برابر  (Pr)دن به دبی پیک زمان رسی

اقدام   SCSباشد. در واقعه شماره چهار، ابتدا به روش  می
ساعته  24به استخراج هیدروگراف واحد، با تداوم بارندگی 

  گردید.
ساعته  2سپس دبی هاي محاسبه شده با فاصله زمانی 

هاي  مرتب شد و در نهایت هیدروگراف واحد بر اساس داده
اي به مدل  عنوان هیدروگراف مشاهده یم، و بهموجود  ترس

  معرفی گردید.
  

 

ss  
  ساعته 24هیدروگراف واحد : 7شکل

  

با توجه به بارندگی روزهاي قبل شرایط رطوبط پیشین 
قرار داشت. خاك داراي رطوبت   Iخاك حوضه در  حالت 

کمی بوده و تلفات و توان تولید رواناب کمترین مقدار خود 
ساعت و با  24اع کل بارندگی در طول مدت را داشت. ارتف

میلیمتر بر روي کاغذ  16,61ساعت برابر  2فواصل زمانی 
  نگار ثبت گردید. باران
هاي انجام شده از  با توجه به خروجی مدل و بررسی 

هاي مشاهداتی در  هاي میدانی و ثبت داده طریق بازدید
ي ها واقعه شماره چهار، با دوره بازگشت یکسال، حوضچه

و حوضچه شماره  3در زیرحوضه شماره   6، 4،  2شماره ، 
به مقدار کم آبگیري شدند.  4در زیرحوضه شماره  24

 7300حجم کل رواناب ایجاد شده در این واقعه حدود 
  مترمکعب بود. 

    
  

  
  11/11/1390اجراي مدل در رویداد : 8شکل 

  
   9/11/1391اجراي مدل در رویداد 

اتفاق افتاد.  1391ماه  نهم بهمن این رویداد در تاریخ
ها و محاسبات انجام شده در این رویداد،  طبق اندازه گیري

مترمکعب بر ثانیه و زمان  84/1برابر  (Qp)دبی پیک 
باشد. در  ساعت می 4/15برابر  (Pr)رسیدن به دبی پیک 

اقدام به استخراج   SCSواقعه شماره پنج، ابتدا به روش 
ساعته گردید،  24داوم بارندگی هیدروگراف واحد، با ت

ساعته  2سپس دبی هاي محاسبه شده با فاصله زمانی 
هاي  مرتب شد و در نهایت هیدروگراف واحد بر اساس داده

اي به مدل معرفی  عنوان هیدروگراف مشاهده ترسیم، و به
  گردید
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  ساعته 24هیدروگراف واحد : 9شکل

  
بط پیشین با توجه به بارندگی روزهاي قبل شرایط رطو

قرار داشت. در این رویداد   IIIخاك حوضه در  حالت 
رطوبت خاك زیاد، تلفات حداقل  و توان تولید رواناب 
زیادبود. این واقعه بیشترین مقدار رواناب را در طول دوره 
انجام طرح ایجاد نمود. ارتفاع کل بارندگی در طول مدت 

یلیمتر م 54,4ساعت برابر  2ساعت و با فواصل زمانی  24
نگار ثبت گردید. با توجه به خروجی  بر روي کاغذ باران

هاي میدانی  هاي انجام شده از طریق بازدید مدل و بررسی
هاي مشاهداتی در واقعه شماره پنج، با دوره  و ثبت داده

ها آبگیري شدند. حجم کل  سال، تمام سازه 5/2بازگشت 
مکعب متر 134230رواناب ایجاد شده در این واقعه حدود 

  ).68-3بود (شکل شماره 
  

  
 9/11/1391اجراي مدل در رویداد : 10شکل

 
پس از شبیه سازي رویدادهاي مختلف پارامترهاي 

هاي مشاهداتی  دبی پیک و حجم رواناب خروجی براي داده
  .ر رویداد استخراج گردیدسازي شده در ه و شبیه

  
برآورد سیالب با استفاده از وقایع ثبت شده  - 2- 6

  شرایط بعد از اجراي عملیات آبخیزداري  براي
به دلیل آنکه هدف این طرح بررسی و ارزیابی نقش 
عملیات آبخیزداري(حوضچه ذخیره آب) در تغییرات حجم 

حجم سیالب خروجی در هر  ابتداباشد،  سیالب حوضه می
هاي ذخیره آب  واقعه بدون در نظر گرفتن حوضچه

واناب ذخیره شده سازي و سپس با در نظر گرفتن ر شبیه
ها حجم سیالب خروجی برآورد گردید. واقعه یک  در آن

هیچ روانابی ایجاد نکرد و حجم رواناب ایجاد شده در دیگر 
وقایع هم قابل اغماض بود. در طول اجراي طرح، واقعه 

تنها واقعه بارندگی بود که  رواناب  9/11/1391شماره 
ذخیره آب  هاي حاصل از آن منجر به آبگیري همه حوضچه

گردید. بنا براین حجم سیالب خروجی حوضه در شرایط 
قبل و بعد از اقدامات آبخیزداري در واقعه شماره 

  شبیه سازي گردید.  9/11/1391
سازي شده حوضه  بطوریکه با معرفی  به مدل شییه

، هیدروگراف HEC-HMSدره مرید در محیط نرم افزاري 
یق منوي اي حوضه ترسیم شد. سپس از طر مشاهده

Components  زیرمنويPaired Data Manager ، تب
Data Type تابع ،Storage – Dischargeهاي  ، جدول داده

ها (مترمکعب  هاي ورودي حوضچه زوجی  شامل دبی
ها  برثانیه) و حجم رواناب ذخیره شده متناظر آن

هاي مربوطه ثبت و مدل  (مترمکعب)  انتخاب، و داده
Run متر مکعب  93495اره پنج مقدار شد. در واقعه شم

ها ذخیره گردید. حجم رواناب  رواناب در مخزن حوضچه
خروجی حوضه بدون در نظر گرفتن رواناب ذخیره شده در 

مترمکعب برآورد شد. با  134000ها  مخزن حوضچه
ها به مدل، و احتساب رواناب ذخیره شده  معرفی حوضچه

ه ترتیب از ها، دبی اوج و حجم رواناب خروجی ب در آن
مترمکعب  134000مترمکعب برثانیه و از  2/1به  84/1از

مترمکعب کاهش یافت و (شکل شماره  40000به حدود 
3-69 .(  

  
  
  
  نتایج و بحث -3

سازي بارش رواناب براي پنج رویداد بارندگی که  شبیه
بیشترین مقدار را در طول مدت اجراي طرح داشتند انجام 

و واقعه مربوط به سال  1390شد. وقایع  مربوط به سال 
هاي  درپی سال هاي پی باشد. وجود خشکسالی می 1391

قبل از اجراي طرح باعث کاهش رطوبت خاك و کاهش 
رواناب گردید. در بین رویدادهاي ثبت شده، واقعه شماره 

میلیمتر،  54,4ساعت و ارتفاع بارش  24پنج با مدت دوام 
تایج حاصل از رواناب قابل مالحظه اي ایجاد نمود. ن

هاي مشاهداتی  سازي پنج واقعه و مقایسه هیدروگراف شبیه
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 99سازي شده نشان داد که مدل با همبستگی  و شبیه
سازي بارش رواناب حوضه عمل  درصد میتواند در شبیه

  ).2- 4) و (شکل 1-4کند(شکل 
  

  
سازي شده  رابطه دبی اوج خروجی مشاهداتی و شبیه: 11شکل

  حوضه دره مرید
  

  
سازي  رابطه حجم رواناب خروجی مشاهداتی و شبیه: 12شکل

  شده حوضه دره مرید
  

سازي این مدل در تحقیقات  نتایج شبیه
) نیز موید تطابق قابل 1390) و کریمی(1388عباسی(

باشد.  سازي شده و مشاهداتی می قبول هیدروگراف شبیه
همچنین وا سنجی حوضه دره مرید نشان داد که روش 

SCS رد دبی اوج سیل و حجم رواناب نسبت به در برآو
ها نشان داد که مدل  روشهاي دیگر برتري دارد. بررسی

HEC-HMS  به پارامترهاي شماره منحنی و تلفات اولیه
  دهد. حساسیت زیادي نشان می

  
مقایسه دبی اوج خروجی، قبل و بعد از عملیات  :13شکل

  آبخیزداري در حوضه دادآباد
  

  
م رواناب خروجی، قبل و بعد از عملیات مقایسه حج: 14شکل

  آبخیزداري در حوضه دادآباد
  

هاي زیاد مطالعاتی و اجرایی،         با توجه به صرف هزینه
هیچگونه آمار و اطالعاتی در خصوص مشخصات فنی و 

ها در دسترس نبود. بطوریکه این امر سبب  اجرایی سازه
ابی ایجاد مشکالت متعددي در روند تحقیقات و ارزی

  عملیات آبخیزداري گردید.
هاي انجام شده و بازدیدهاي مکرر  طبق بررسی

میدانی، یکی از مشکالت عمده حوزه آبخیز دره مرید 
خیزي منطقه به دلیل کوهستانی بودن، شیب زیاد و  سیل

تبدیل جنگل و مرتع به اراضی کشاورزي است. احداث 
هاي ذخیره آب ضمن برطرف کردن این مشکل  حوضچه

عث افزایش رطوبت خاك، جلوگیري از فرسایش کناري و با
حمل رسوب گردیده است. در برخی موارد از آب ذخیره 

ها براي مصارف کشاورزي، استفاده  شده در مخازن حوضچه
  شود. می

 کاهش باعث منطقه در مکانیکی هاي سازه احداث با
 منظور به حد شیب به آن شیب شاختن نزدیک و آبراهه
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 ساختن متوقف.آبراهه دیواره و کف رسایشف از پیشگیري 
 تجمع طریق از جیرفت سد مفید عمر به افزودن و رسوبات
 فرسایش ساختن توقف و بندها پشت در منظقه رسوب

  .است شده خندق تثبیت و خندقی
 کاهش منظور به آبراهه شیب کاهش باعث همچنین

 زمان افزایش و تمرکز زمان افزایش ئ سیل جریان سرعت
 و زمین داخل به آب نفوذ سرعت و میزان افزایش و تمرکز
 بوجود سطح از استفاده و بندها باالدست در رسوبات تجمع
 انحراف و آب سازي ذخیره و درختان کشت جهت آمده
 از استفاده و آب انحراف جهت کشاورزان اطمینان با پایاب

  .است شده کشاورزي براي آن
 35/6 ساله دو بازگشت دوره در هیدرولوژي گزارشات طبق

 میلیون 23/9 ساله پنج بازگشت دوره و مکعب متر میلیون
 رواناب میزان این شده خارج حوزه از مکعبرواناب متر

 سد دریاچه وبه کرده هم رسوب مترمکعب 37000 یاالنه
 باعث منطقه در خاکی بندهاي بااحداث که ریخته جیرفت
 شده ذخیره آب از و  شده منطقه هاي رواناب کنترل
  .است گردیده استفاده کشاورزي جهت

 نشر از تنها نه خاکی بندهاي پشت در ورودي آب میزان
 باعث امر این بلکه داشته باالیی بسیار ارزش اقتصادي
 به منطقه ي سارها چشمه و ها آبراهه دبی که گردیده

 میزان به ها سفره تغذیه و بند درپشت آب ذخیره دلیل
 ایجاد به منجر جاها بعضی در و یابد افزایش توجهی قابل

  . است شده جدید سارهاي چشمه
 کنترل منطقه در طرح ارزش با بسیار اثرات از دیگر یکی

. است شده خاکی بندهاي پشت در یافته فرسایش رسوبات
 خاکی بندهاي پشت در رسوبات این شدن نهشته هرچند
 به توجه با ولی شد خواهشد نفوذپذیري کاهش موجب
 ید هاي سرشاخه در آن گرفتن قرار و قهمنط خاص شرایط

 جیرفت سد پشت در بسیاري رسوبات ورود و هلیلرود
 موجب مناسب مناطق در رسوبات این نگهداري و حفظ

 ارزش ارز مع شذع سذ پشت به ورودي رسوبات کاهش
 و ازت آلی کربن وجود زیرا بوده برخوردار باالیی بسیار

 زیادي بسیار تاثیر ابنده این پشت در مواد سایر و پتاسیم
.دارد منطقه خاك حاصلخیزي در

  منابع
دربند، علوم و تکنولوژي  -، ارزیابی اثر عملیات آبخیزداري بر زمان پیش هشدار حوزه آبخیز گالبدره1387بنی حبیب،م.ا.،
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Assessment of Watershed management projects on flood mitigation in baft 

province (dare morid  catchment) 
 

Mohsen Baniasadi1, Najmeh Hajsedalikhani2 
 

 
Abstract  
For uncontrolled utilization of resources, existing Water and soil Resources has reduced, in 
the watershed  areas in the recent decades. This issue has caused decreasing seriously 
watershed areas, the increase in sediment production rate, reduction in useful life dams and 
reduction of production and was wasted national capitals. This research that took place in 
Dare Morid watershed(in Baft) Following the impact assessment watershed  management 
operations on change of basin behavior in reducing flood in watershed  areas. Method of work 
includes consideration of the report and studies have been done in the past and comparing it 
with executive operations and also the volume of the operations has been performed. At this 
stage while doing field studies and knowledge of the number of implemented constructions 
Simultaneously, The condition and their specifications were investigated. In the next stage in 
order to estimate the flood Return Periods and also average annual run off  mathematical 
model( HEC-HMS) used. Their ability in reserve run off and floods, and flood risk reduction 
for low lands were investigated by calculating the volume of the implemented reservoirs. In 
the next stage with the use of the descriptive methods and statistics such as correlation, 
effectiveness of executive operations on the flood mitigation have been  determined.  
 
Key Words: Watershed management, operations optimization, mechanical structure, flood mitigation, 
flood generation. 
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