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  چکيده
  

انتخاب  ،مهم در ارزيابي ةلأگام در ارزيابي اثربخشي اين اقدامات است. مسهاي آبخيزداري، اولين  پروژه ريتأثکردن  كمي
اقدامات  يابيارز يبرا ين بررسياست. در اهاي در دسترس  داده و شاخص متناسب با نوع پروژه، نوع ارزيابي، دقت مورد نياز

در  مكانيكي و بيولوژيكي صورت بهري هاي آبخيزدا طرح ١٣٧٢که از سال  راميان در استان گلستان است ةحوضدر  يزداريآبخ
از شامل ين پژوهش اطالعات مورد نيان) استفاده شد. در ايحداکثر و حجم جر ي(دب يزيخ ليس يها از شاخص وآن اجرا 

و  يدانيم يدهايحوضه، با انجام بازد يةو اطالعات پا يابيو مقاطع روند ياصل يها ها در آبراهه ت و مشخصات سازهيموقع
 يبررس يکه برا يا گونه هب ؛شدكمي  HEC-HMSمدل سازي جريان با  شبيه ه و سپس اثر اقدامات بايته اي هنامطالعات کتابخ

الب يج نشان داد که سياستفاده شد. نتاتأخير و زمان  ينحشماره من ياز پارامترها ترتيب به يکيو مکان يکيژولوياقدامات ب ريتأث
در دوره  ترتيب بهان ياوج و حجم جر ين کاهش دبيشتريب که يا گونه به است؛ افتهيمختلف کاهش  يها بازگشت هدر دور
ابد. به ي يالب کاهش ميبر س يزدارياقدامات آبخ ريتأثش دوره بازگشت، يو با افزا است سال رخ داده ۲۰و  ۱۰ يها بازگشت

ان داشته يرام ةحوضدر  يزينقش ناچ يکيبوده و اقدامات مکان يکيولوژيانجام اقدامات ب ريتأثالب تحت يعالوه عمده کاهش س
  شد. يابيان مثبت ارزيرام ةحوض يزيخ ليبر س يزدارياقدامات آبخ ريتأثاست. در کل 
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  مقدمه
 که هستند مختلفي هاي فعاليت شامل آبخيزداري هاي پروژه
 يبرا نيبنابرا ؛گذارندريتأث حوضه کل در نحوي به يک هر

را در نظر  ييها ارزيابي دقيق و اصولي بايد مجموعه فعاليت
 کرد بررسي حوضه کل رب را آنان ريتأث تيگرفت و در نها

 پژوهشگران ةلياقدامات به وس نيا يابي). ارز٢٠٠٣ ،يروشن(
 يمتفاوت انجام شده است. بررس يها مختلف با روش

 رياز تصاو يريگ با بهره يکيولوژياقدامات ب ياثربخش
) نشان داد که ٢٠١٤کومار و همکاران ( ةليبه وس يا ماهواره
که  يراتيياست که تغ نيا ،روش نيمشکل در ا نيتر مهم
 هدر نظر گرفت زين ستندين يزدارياز انجام اقدامات آبخ يناش
اشتباهات،  نيبه حداقل رساندن ا يبرا آنان. شوند يم
 سهيه با مناطق شاهد مقاانجام شد راتييکردند تغ شنهاديپ

را در  يزدارياز آبخ ريکار اثرات اقدامات غ نيو با اشود 
چهار  يرو آنان ةمطالع جي. نتاکردند کيتفک يابيهنگام ارز

نشان  هارشترادر ما داربايو ةکوچک در منطق زيآبخ ةحوض
بهبود  يو منابع آب ياهيگ پوشش نظر از ها داد که حوضه

  اند. کرده دايپ
 ياصالح يها در مورد اثر سازه انجام شده يها پژوهش
 آنان يکيو ژئومورفولوژ يکيدرولوژيبر اساس آثار ه عمدتاً
 يها سازه يکيدرولوژي) اثر ه٢٠١٣. زو و همکاران (است
 يبررس SWAT را با استفاده از مدل نيدر فالت چ ياصالح
 جهينت نيبه ا ،کردن مدل برهيپس از کال آنان. کردند
رواناب ساالنه  ،ياصالح يها که در اثر احداث سازه دنديرس
 ٥/٨٥ زانيدرصد و رسوب در فصل مرطوب به م ٣/١٤

پژوهشگران  يبرخ يها . براساس پژوهشافتيدرصد کاهش 
) ٢٠٠٣( ي) و روشن٢٠٠٤از جمله زوزانگ زو و همکاران (

 مؤثر اريدر حفاظت آب و خاک بس ياصالح ياحداث سدها
 بيش نيبهتر نييتع يرا برا يروش وی که يا گونه به ؛است

ارائه کرد.  ياصالح يسدها تيموقع نيتر آبراهه و مناسب
 ياصالح يها سازه يکيدرولوژيپژوهشگران اثر ه يالبته برخ
) با ٢٠١٣اند. گلرنگ و همکاران ( کرده يابيارز زيرا ناچ

 ريتأث زاني، مHEC-HMS يکيدرولوژياز مدل هاستفاده 
زمان  يروآباد  کوشک ةحوضاجرا شده در  يکياقدامات مکان

اقدامات  که يا گونه هب ؛کردند نييتمرکز را به مقدار کم تع
به مقدار   (CN)يمنحن ةرا عامل کاهش شمار يکيولوژيب
 ١٩به مقدار  انيو حجم جر انيحداکثر جر يواحد و دب ٥/٤
) با به ٢٠١٣( يو بوستان يکردند. اسد يدرصد معرف ١٤و 

 جي، نتاتوزيعي نيمه صورت به HEC-HMSل کاربردن مد

شده  يساز هيحجم و حداکثر رواناب شب يبرا يتر قابل قبول
  .آوردند دست به
اهميت  دليل بهپژوهشگران،  ريسا قاتيتحق جيتوجه به نتا با

 ةتوسع و طبيعي منابع مديريت در آبخيزداري هاي پروژه
 يدستيابي به روش مناسب برا يبرا و روستايي مناطق

 ها پروژه عملکرد ارزيابي ها، يافتن علل شکست اين طرح
 از هدف. است آب و خاک حفاظت اقدامات از مهمي بخش
 يزدارياقدامات آبخ يکيدرولوژيه آثار يابيارز حاضر، پژوهش

با  توزيعي نيمه صورت به HEC-HMS با استفاده از مدل
 انجام و نياز مورد اطالعات و آمار يا انهكتابخ آوري جمع

 .ني استميدا مطالعات
  

  ها مواد و روش
  مورد مطالعه ةمنطق
 ديبا ،يابيمورد ارز ةحوض کهنيابا توجه به  ،پژوهش نيدر ا
و اقدامات  يدرومتريو ه يهواشناس ستگاهيا يدارا
در استان  انيرام ةحوضه باشد، انجام شددر آن  يزداريآبخ

 ۲۴۰۳۵راميان با مساحت  ةحوضگلستان انتخاب شد. 
واقع شده  مگيرسد وش ةاليه غربي حوض هكتار در منتهي

 º۵۵ تا º۵۵ ۲' حوضه در محدوده جغرافيايي نياست. ا
عرض شمالي واقع شده  º۳۷ ۲' تا º۳۶ ۴۹' طول شرقي و

استان گلستان و راميان در  ةحوضموقعيت  ۱است. در شكل 
 شده داده نشان آن هاي آبراهه شبكه و ها ايران با زيرحوضه

  است.
 تيو موقع يکيدرولوژيه تيبا توجه به وضع انيرام ةحوض
شد. قسمت اعظم  ميتقس يکيدرولوژيه واحد ۲۳ به ها، سازه

 بيحوضه در مناطق مرتفع کوهستاني واقع شده و ش
درصد است. بافت خاك غالب منطقه  ۶/۳۸آن  يمتوسط وزن
 جنگل، شامل آن اراضي كاربري و سيلتي رسي از نوع لوم
 که يا گونه ؛ بهاست يمسکون يمرتع، باغ و اراض ،زراعت

  .داده است ليدرصد سطح حوضه را جنگل تشک ۷۰بيش از 
مورد مطالعه داراي ايستگاه هيدرومتري و  ةحوض
آمار بارش  يدر خروجي حوضه است. بررس سنجي باران

قبل از انجام  ترتيب بهنشان داد که متوسط بارش ساالنه 
 ۸۵۳) ۱۳۵۱- ۷۲ ياقدامات آبخيزداري (دوره آمار

 ۸۷۲) ۱۳۷۲- ۹۰ يو بعد از انجام آن (دوره آمار متر يليم
 يآمار ةآمار بارش در دو دور سهيقابوده است. م متر يليم
بارش حوضه مورد  تيكه وضع دهد ينشان م ،شده ادي

  .محسوس نداشته است رييمطالعه تغ
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  رانيا و گلستان استان در آن موقعيت و راميان زيآبخ ةحوض هاي آبراهه ةشبك و ها زيرحوضه - ۱ شكل

  
  مورد استفاده يها داده
باران  : بررسي گراديان بارش با ترسيم خطوط همبارش

با استفاده از  داديزماني هر رو راتييو تغ انجام شد
آباد)  فاضل ستگاهيثبات (ا ستگاهيا نيتر کياطالعات نزد

 راتييتغ يبارش طرح از الگو يزمان عيآمد. توز دست به
 )۱۳۸۰پقه ( توسطکه  آباد فاضل ستگاهيبارش ا يزمان
با  يحداکثر دبي، در بارندگ استفاده شد. ده،ش هيته

 نيبنابرا ؛وندديپ يبرابر با زمان تمرکز به وقوع م يتداوم
بارش طرح (بارش با زمان تداوم معادل زمان تمركز 

مختلف با استفاده از روابط  يها بازگشت هحوضه) با دور
) که براي محاسبه ۱۳۷۱وزيري ( لهيارائه شده به وس

 براي مختلف هاي و دوره بازگشت ها تداوممقادير بارش با 
  .شد محاسبه ،است شده ارائه کشور شمال هاي ايستگاه

به  ازيمدل ن يو واسنج ياعتبارسنج ي: براانيجر يدب
منظور اطالعات مربوط به  نياست. بد انيجر دروگرافيه

 كه راميان هيدرومتري ايستگاه در شده ثبت هاي سيالب
 امور اداره از شده، ثبت و قرائت ساعته دو زماني فواصل با
 ۱۹۴ بين از. شد بررسي و دريافت گلستان استان آب

 هيستوگرام داراي رويداد ۴۸ تنها موجود سيل هيدروگراف
بودند که از  آباد فاضلشده در ايستگاه ثبات  ثبت بارش

مناسب در زمان قبل و بعد  داديرو ۱۲رويداد،  ۴۸بين اين 
 يتمام نيانتخاب شد. از ب يزدارياز انجام اقدامات آبخ

انتخاب شدند که مقدار  ييدادهايثبت شده، رو يدادهايرو
 نيثبت شده و ب داديدر تمام ساعات وقوع رو انيجر يدب

  .و بارش تطابق وجود داشته باشد يمقدار دب
 : با انجام مطالعات ميداني، وضعيتيکيمکان اقدامات
 استفاده با مكانيكي اقدامات موقعيت جغرافيايي و عمومي

 اجرايي نقشه( پايه اي ثبت و نقشه اقدامات سازه GPS از

شد. با  قيتدق) كشاورزي و جهاد سازمان مكانيكي اقدامات
پژوهش  نيمورد استفاده در ا يها سازه کهنياتوجه به 

 گذشته آنانهستند که پنج سال از زمان احداث  ييها هساز
 بازديدهاي با آنان باالدست شيب تثبيت و تخريب عدم و

مشخصات  يدانيم مطالعات در باشد، شده ييدأت ميداني
 يمناسب برا يها شده برداشت و سازه ادي يها سازه

 يمشخص شدند. بررس  HEC_HMSاستفاده در مدل
 راًياخ ها % سازه۱۵داد که  شانن يدانيمطالعات م جينتا

% ۵۸شده بودند. در  بيتخر ها % سازه۳احداث شده و 
 تيتثب آنان پشت خاک و هستند سالم کامالً ها موارد سازه
 ؛شده بيسازه تخر زيسرر اي% موارد کف بند ۲۴شده و در 

 ۷۳از  جهيدر نت ؛شده است تيخاک پشت سازه تثب يول
 %۱۸آبراهه  بير شييتغ يدر بخش بررس ،يسازه احداث

  .نشدند گرفته نظر در ها سازه
 هاي احداث سازه که نيا: با در نظر داشتن ريتأخ زمان
در يک آبراهه موجب  ياصالح يسدها و سيالب کنترل

 ريتأث شود، كاهش شيب آبراهه و افزايش زمان تمرکز مي
يزي حوضه با محاسبه زمان خ سيل روي مكانيكي اقدامات

 بدين. شد بررسي ها، تاخير، با و بدون در نظر گرفتن سازه
 از استفاده با زيرحوضه هر اصلي آبراهه طولي فيلپرو منظور
سپس با استفاده از پروفيل ترسيم شد.  ARC GIS افزار نرم

طول  ،ياصالح يسدها يمکان تيطولي ترسيم شده و موقع
 بعد و قبل زمان براي ها صلي زيرحوضها هاي و شيب آبراهه

 زمان و تمرکز زمان سپس و مكانيكي اقدامات انجام از
  .شد محاسبه ها زيرحوضهتأخير 
 ةنقش ،يکيولوژياثر اقدامات ب يبررس ي: برايمنحن ةشمار
با نقشه اقدامات بيولوژيكي موجود و مطالعات  ياراض يکاربر
 ةو شمار قيو ثبت ميزان موفقيت اقدامات تدق يدانيم
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 نقشه كاربري تلفيق با ها منحني متوسط وزني زيرحوضه
رطوبت  تيوضع در خاك هيدرولوژيكي گروه و اراضي

 دست بهقبل و بعد از انجام اقدامات  يبرا ختلفم نيشيپ
  .آمد
 مياني هاي : رونديابي جريان در زيرحوضهيابيروند يها بازه
 ةمحاسب که يا گونه به ؛انجام شد كانچ ماسكينگام روش به

 با ها پروفيل عرضي در محل بازه x و K ضرايب رونديابي
ضريب مانينگ با استفاده از  نييتع و برداري نقشه انجام

  .انجام شد) ۱۹۵۶جدول كاون (
  

  انجام پژوهش روش
به  ۱۹۶۷مدل در سال  نيا :HEC-HMSبا مدل يساز مدل
 يساز هيشب ين ارتش اياالت متحده براامهندس لهيوس

شاخه  يها با آبراهه زيآبخ يها رواناب در حوضه - بارش
شده  ادي) است. مدل ۲۰۰۷ ،يتوسعه يافته (شکوه يدرخت

از  پس كه است کامپيوتري رياضي هاي از انواع مدل
 بيني سازي حوضه و پيش براي مدل اندتو مي ياعتبارسنج

 االتيارتش ا يمهندس رسته( رود کار به پارامترها تغيير اثر
  .)۲۰۰۱متحده، 
سيريواردنا و :  HEC-HMSمدل يو اعتبارسنج يواسنج

حاصل از تبديل بارش به رواناب  جي) نتا۲۰۰۶همكاران (
نکردند. لذا با استناد  يابيبدون كاليبره كردن را مناسب ارز

 مبني) ۱۳۸۳( مقدم ) و نصيري۱۹۸۱(چن  يها پژوهشبه 
 منحني هشمار پارامتر به نسبت مدل حساسيت که اين بر

 ةليپژوهش مدل به وس نيپارامترهاست، در ا ساير از بيش
  د.واسنجي و اعتبارسنجي ش  CNپارامتر
تطابق  زانيمدل: در مرحله واسنجي م ييکارا يابيارز
با پنج تابع هدف  يشده با مشاهدات يساز هيشب يها داده
  :شد يبررس
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=  مربعات خطا: يک وزنيمجذور پ ∑ (  −   )                                           )۳(  

  

=  اوج: يدرصد خطا در دب 100    (    )   (    )  (    )                        )۴(  

=  ان:يدرصد خطا در حجم جر 100                                                   )۵(  
 دبي   دبي مشاهداتي،    تابع هدف،  Zكه در اين روابط 

دبي  (    )  متوسط دبي مشاهداتي،    محاسباتي،
دبي حداکثر  (    )  حداکثر هيدروگراف مشاهداتي، 

  د.هستنحجم هيدروگراف محاسباتي     و حجم هيدروگراف مشاهداتي   هيدروگراف محاسباتي، 
 با اي اقدامات سازه ريتأث :يزدارياثر اقدامات آبخ يابيارز

در  که نيا. نظر به شد يبررس ،ريتأخ زمان پارامتر از استفاده
 يدر کاربر يزيخ ليس اتيخصوص ل،يمطالعات مربوط به س

اقدامات  ريتأث) ۱۳۸۲ ان،يو ثقف ي(خسروشاه نهفته است
منحني بررسي شد.  ةبا استفاده از شمار زيبيولوژيکي ن

و گروه  ياراض يکاربر يها نقشه قيبا تلف يمنحن ةشمار
آمد.  دست به Arc GIS افزار خاک توسط نرم کيدرولوژيه
 يدادهايبا استفاده از رو يکيدرولوژيمنظور ابتدا مدل ه نيبد

 يساز هيسپس با شبو  يو واسنج ياعتبارسنج يبارش واقع
 يو بررس يزداريآبخ اماتبارش طرح قبل و بعد از انجام اقد

اقدامات  نياثربخش بودن ا ان،يحداکثر و حجم جر رييتغ
  مشخص شد.

  
  و بحث نتايج
منحني قبل و بعد از انجام اقدامات  ةشمار ةسيمقا

منحني متوسط وزني  ةنشان داد كه شمار ،بيولوژيكي
 تيوضعدر زمان قبل و بعد از انجام اقدامات در  ،حوضه
است و ميزان  ۷۲و  ۶۹معادل  ترتيب بهمتوسط  يرطوبت

 ۲۳در دو زمان در سطح  يمنحن ةشماردرصد تغييرات 
 شيآمد كه افزا دست به درصد ۱۱زيرحوضه بين صفر تا 

 ةشمار بر بيولوژيک اقدامات ريتأث ةدهند نشان يمنحن ةشمار
 پس ها، مشخصات آبراهه ةسيمقا با. هاست زيرحوضه يمنحن
 ۲/۱ تا ۱/۰ ها افزايش طول آبراهه يکيمکان اقدامات انجام از

 ۴/۳ تا ۲/۰ ها آبراهه وزني متوسط شيب كاهش و درصد
 يکياقدامات مکان ريتأثنظر گرفتن  دربا تأخير  زمان و درصد
درصد کاهش داشته  ۹۸/۰تا  ۰۱/۰ نيطول آبراهه ب رييو تغ

 يکيولوژياقدامات بتأخير محاسبه زمان  ياست. چنانچه برا
زمان  ةمحاسب يبرا که نيابه علت  ،در نظر گرفته شود زين

 ،معادله نيو در ااست استفاده شده  SCS ةمعادلاز تأخير 
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تا  ۳/۱به مقدار تأخير دارد، زمان  ودوج يمنحن ةشمارعامل 
  .ابدي يدرصد کاهش م ۳/۱۳

بارش با تداوم برابر با زمان تمركز  يعني ،بارش طرح مدت
دقيقه محاسبه  ۲۷۰معادل  SCSحوضه با استفاده از روش 

دقيقه در دوره  ۲۷۰ترتيب بارش با تداوم  شد. بدين
 يريوز ةمعادلسال با استفاده از  ۱۰۰تا  ۲هاي  بازگشت

است. شده ده ورآ ۱و نتايج در جدول شد ) محاسبه ۱۳۷۱(
زماني بارش طرح نيز با استفاده از توزيع  تالگوي تغييرا

نمودار ارائه  صورت به آباد فاضلزماني بارش ايستگاه ثبات 
  است. ۲شده در شكل 

هاي  براي ارزيابي اقدامات آبخيزداري پس از تهية بخش
شامل مدل حوضه، مدل اقليمي،  HEC-HMSمختلف مدل 

هاي کنترل و وارد كردن اطالعات توزيع زماني و  شاخص
مکاني بارش و هيدروگراف مشاهداتي هر رويداد، مدل اجرا 
و سپس با استفاده از نتايج حاصل از اجراي مدل، واسنجي 
و اعتبارسنجي انجام شد. براي واسنجي مدل از رويدادهاي 

استفاده شد.  ۱۳۸۰ اسفند ۱۴و  ۱۳۷۶آبان  ۱۵

هاي مشاهداتي و محاسباتي يادشده پس از  هيدروگراف
  اند. ارائه شده ۳واسنجي در شكل 

 
با دوره ه ضحوبارش با تداوم برابر با زمان تمرکز  -١جدول 

  متر) هاي مختلف (بر حسب ميلي بازگشت
 دوره بازگشت (سال)

 تداوم بارش (دقيقه)
۱۰۰ ۵۰ ١٠ ٢٠ ۲ 

٢٧٠ ٦/٣٧ ٥/٦٣ ٨/٧٣ ١/٨٧ ٢/٩٧  
  

 
 تجمعي صورت بهالگوي تغييرات زماني بارش طرح  -۲ شکل

  

  
 

 
  (ب) ۱۳۸۰اسفند  ۱۴رويداد (الف) و  ۱۳۷۶آبان  ۱۵رويداد هيدروگراف مشاهداتي و محاسباتي پس از واسنجي براي  - ۳شكل 
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تابع هدف  ةآمد. انداز دست بهتابع هدف  ۵براي هر رويداد 
هاي محاسباتي  ميزان اختالف بين هيدروگراف ةدهند نشان

 يترتيب بهترين تابع هدف رويدادها و مشاهداتي است. بدين
درصد خطا در حجم جريان و درصد  ترتيب به ۸۰و  ۷۶سال 

 خطا در دبي اوج انتخاب شد. 

 يمنحن ةشماربا انجام واسنجي، مقادير بهينه پارامتر 
و  ۱۳۷۶بهمن  ۷ده از رويداد آمد. سپس با استفا دست به
اعتبارسنجي  HEC-HMSمدل  در بهينه مقادير اين دادنقرار

هاي مشاهداتي و محاسباتي  مدل انجام شد. هيدروگراف
 اند. ارائه شده ۴ادشده پس از اعتبارسنجي در شكل ي

  

  

 
  سازي شده قبل (الف) و بعد از اعتبارسنجي (ب) مقايسة هيدروگراف شيبه - ۴شكل 

 
 ةشماربراي ارزيابي اقدامات آبخيزداري، ابتدا مقادير پارامتر 

منحني بهينه و بارش طرح براي زمان قبل و بعد از انجام 
داده شد و نتايج  HEC-HMSاقدامات آبخيزداري به مدل 

سازي بارش با در نظر گرفتن سه وضعيت در نظر  شبيه
اقدامات بيولوژيکي،  داشتن اقدامات بيولوژيکي و مکانيکي،

بر حسب درصد  اقدامات مکانيکي مقايسه شد. اين تغييرات
هيستوگرام نشان داده شده  صورت به ۶و  ۵هاي  در شكل

 است.

ن يشتريشود كه ب يمشخص م ۶و  ۵ يها شکل يبا بررس
و  يکيولوژياقدامات ب ريتأثالب تحت يحداکثر س يکاهش دب

ش يسال رخ داده و با افزا ۱۰بازگشت  ةدر دور يکيمکان
است. به  افتهياقدامات کاهش  ريتأثزان يبازگشت م ةدور

ل و حجم يدروگراف سياوج ه ير دبيمقاد ةسيعالوه مقا
مختلف با در نظر گرفتن  يها بازگشت ةالب در دوريس

الب ينشان داد که مقدار حداکثر س يکياقدامات مکان
 كاهش يافته است. %۱۷/۴ز يل نيو حجم س %۱۲/۱حداكثر 
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 مختلف يها (بر حسب درصد) در دوره بازگشت يزداريحداکثر بعد از انجام اقدامات آبخ يکاهش دب - ۵شکل 

  
 مختلف يها (بر حسب درصد) در دوره بازگشت يزداريل بعد از انجام اقدامات آبخيکاهش حجم س - ۶شکل 

  
  يرگي تيجهن

خيزي آبخيز  اقدامات آبخيزداري روي سيل ريتأثبا بررسي 
 يکيولوژيو ب ياقدامات مكانيك ريتأثمشخص شد كه  ،راميان
سال روند  ۱۰بازگشت تا  ةدور شياوج با افزا يدب يرو
سال  ۵۰۰سال تا  ۱۰بازگشت از  ةدور شيو با افزا يشيافزا

اقدامات  ريتأث زين البيدارد. در مورد حجم س يروند کاهش
 يشيسال روند افزا ۲۰بازگشت تا  ةدور شيبا افزا يزداريآبخ

 يسال روند کاهش ۱۰۰تا  ۲۰بازگشت از  ةدور شيو با افزا
به طور  يکيو مکان کيولوژياقدامات ب يابيدارد. با ارز

 يدب يرو کيولوژياقدامات ب ريتأثمشاهده شد که  ،جداگانه
 يکياقدامات مکان ريتأثاز  شتريب اريبس انيرام ةحوض يالبيس

 كه دهد زماني رخ مي ،حداکثر يكاهش دب. بيشترين است
. برسد) اوليه شيب دوم يك يعني( حد شيب به آبراهه شيب
آبراهه مربوط به  بيکاهش ش نيشتريب انيرام ةحوض در اما
 اهشمقدار ک نيکه ا %۲/۱۸به  %۶/۲۱و از  B10 رحوضهيز
 ها . البته چنانچه تعداد سازهاستحد  بيکمتر از ش بيش
آبراهه و در  بيبر کاهش ش آنان ريتأثبالطبع  ،بود شتريب
 نيبود. اخواهد  شتريب زين انيجر يسرعت و دب جهينت

) ۲۰۱۳گلرنگ و همکاران ( يها پژوهش جيبا نتا ،نتيجه

 جياست که مطابق با نتا يدر حال نيدارد. ا يهماهنگ
) و زوزانگ زو و همکاران ۲۰۱۳زو و همکاران ( ياه پژوهش

قابل  ياثربخش ياصالح ي) سدها۲۰۰۳( ي) و روشن۲۰۰۴(
  .دارند يتوجه
اقدامات  ريتأث انيرام ةحوضدر  که نيادر نظر داشتن  با

 احداث شود است، پيشنهاد مي زيناچ البيس يرو يکيمکان
 يجانب يها وارهيمقابله با لغزش د يبرارا  يونيگاب يها سازه

و کاهش  يريرسوبگ يبرا ها آبراهه و در باالدست محل پل
 بياز تخر يريجلوگ جهيتجمع رسوب در محل پل و در نت

د. با توجه کرحوضه احداث  يرسوبده زانيجاده و کاهش م
كاهش سيالب در اثر انجام اقدامات  ةعمد که نيابه 
 هاي برنامه در كه شود بوده است، پيشنهاد مي کيولوژيب

 و شوند داده قرار اولويت در بيولوژيك اقدامات آبخيزداري
 يآبراهه و بررس تيوضع گرفتن نظر در با و لزوم صورت در

 يها اقدام به احداث سازه ،ياهيپوشش گ تيامکان تثب
حوضه  يساز شود. با مدل يکيولوژيم با اقدامات بأتو يونيگاب
 براي آينده در را اراضي کاربري هايکرديرو توان يم

 جريان هيدرولوژيکي رژيم در ممکن تغييرات بيني پيش
  .دکر انتخاب را مناسب کرديرو و بررسي آبراهه،
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