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 چکیده

مالي را و تواند موجبات خسارات شدید جاني مخاطرات محیطي است که ميترین وانافرعنوان مهمترین و بهسیل 

گنبدچای  هضدر حو ،شود. در این مطالعهميسیل  تغییر کاربری اراضي موجب بروز در بسیاری از موارد. دکنفراهم 

 و AHPسازی و فازیابتدا با استفاده از روش  ،یلبر روی س (ری)عملیات مکانیکي آبخیزدا هاثیر چکدمبرای بررسي تأ

ها و قدم بعدی با جانمائي چکدم در .دشنقشه شیب، ارتفاع، کاربری اراضي و نفوذپذیری نقشه پایه تهیه  چهارترکیب 

 هتفاعي، نقشه مربوطار ها با استفاده از خطوط ترازثیر هر کدام از اینساس ارتفاع و دامنه تأاین عملیات بر ا فکیکت

بندی سیل در منطقه ها با نقشه پایه به بررسي پهنهثیر چکدممربوط به دامنه تأبا تلفیق نقشه  ،. در نهایتدشتهیه 

را بر روی کاهش خطرات  هاچکدماین  درصد و کمتر نه ثیر مثبتتأ ،پرداخته شد. نتایج گرچه در کل مورد مطالعه

با کارهای پیشنهادی بسیار  دهد ولي این نتایج در کارهای اجرائي در مقایسهان مينشرا در کاهش سیل ناشي از سیل 

 تعداد کم عملیات اجرائي جست و جو کرد. و بودن پراکندگي نامناسبتوان در  ميین امر را که علت ا استکم 
 

 AHP ،گنبدچای ،سازی فازی ،عملیات مکانیکي بندی سیل،پهنه: های کلیدی واژه
 

 مقدمه

عنوان مهمترین بالیای طبیعي است که به یلس

بلکه عمدتا  .آیدوجود نمي هبه خودی خود بمعموال 

شود کاربری اراضي موجب بروز آن مينامناسب تغییر 

جاني و مالي فراواني را ایجاد هر ساله خسارات و 

 سیل را از نظر خصوصیات استاتیکي ،. محققینکند مي

ز این دهند. هر یک او دینامیکي مورد بررسي قرار مي

مورد بررسي از اهمیت  بسته به منطقه ،خصوصیات

در  ،عنوان مثالبه .ردار استخاص خود برخو

یات بیشتر به خصوص های شهری حوضه

 ی طبیعي بههاو در حوضههیدروستاتیکي سیل 

 .شودميپرداخته خصوصیات هیدرودینامیکي سیل 

کارهای  اهعنوان یکي از موارد و ربهبندی سیل پهنه

بررسي و کنترل در صورتي ثمربخش خواهد بود که 

ای باشد و با ارزیابي این اقدامات همراه با اقدامات سازه

 .شود ه ميبه بررسي کارا بودن این عملیات پرداخت

 احداث طریق آبخیزداری از در سیالب مهار اقدامات

مهار  بیولوژیکي هایروش اجرای و کوچک هایسازه

 اجرا آبخیز هزحو نقاط تریندست ردو در سیالب

 اقدامات این تأثیرگذاری از میزان آگاهي که شود مي

 ایو منطقه توزیعي هایمدل از گیریبهره با تنها

شده انجامباشد. در طي تحقیقات مي ممکن مناسب،

بندی خطر عنوان خطر سیل و مدیریت آن، پهنهتحت 
___________________________ 
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دهي و عنوان شیوه کامال مشخصي برای سامانبهرا 

-زیستهای ناشي از عوامل طبیعي، مدیریت خطر

نیز بسیار ها سیل محیطي یا انساني که از بین آن

ای مطالعه (.USDA ،2183) بارزتر است، تعریف کرد

های در حوضهها به ارزیابي اثرات چکدمدر غرب ترکیه 

 1333 هاحوضه. در یکي از این استپرداخته  زوجي

 حوضهداث شده بود و اح حوضهچکدم در سرتاسر 

اقد چکدم بود. نتایج مطالعات نشان داد که دیگر ف

حدود  ها در کاهش دبي اوج،ضمن تأثیر باالی چکدم

 سه ها در طول مدتتن رسوبات در پشت چکدم 333

رسیب شده بود که ضمن حفاظت سال از مطالعات ت

ها داشته خاک تأثیر باالیي در کیفیت آب رودخانه

ساز ایجاد سایر مشاغل مانند زمینهد تواناست که مي

در  (.Niraula ،1323و  Norman)د ماهیگیری شو

یابي اثرات سناریوهای احداث دیگر به ارز ایمطالعه

های در طي سال ها و تغییرات کاربری اراضيچکدم

 حوضه دربر روی نرخ تولید رسوب  1331تا  2113

تولید  ققین در ابتدا نرخهوانگفوچان پراداخته شد. مح

ییر کاربری اراضي بررسي فقط در شرایط تغ رسوب را

های تغییر عمده کاربری اراضي از زمینبا  کردند که

درصد نرخ کاهش  4/32بایر به سمت گراس لند حدود 

چکدم با  331داث تولید رسوب خواهد بود و با اح

 1/32متر مکعب کاهش حدودا میلیون  312حجم 

هد داشت و از وادرصدی در کاهش تولید رسوب خ

 83دو روش کاهش حدودا  ترکیب این ،سوی دیگر

ه ب ،درصدی تولید رسوب را خواهد داشت. در نهایت

تواند ها مياین نتیجه رسیدند که گرچه چکدم

الحي مد نظر قرار راهکاری مناسبي برای عملیات اص

های احداث، تعمیر و ولي با توجه به هزینه ،گیرد

ز ترکیب این دو روش استفاده نگهداری بهتر است که ا

با استفاده  ،همچنین (.1323 و همکاران، Zhao)شود 

اقلیم، عملیات  بررسي کمي تغییرات SWATاز مدل 

های مهندسي بر روی کاهش نرخ  بیولوژیکي و سازه

ان داد که با . نتایج مطالعات نشدشانجام تولید رسوب 

های مهندسي سازهایجاد تغییر کاربری اراضي و 

درصد نرخ کاهش تولید رسوب  3/13و  8/41ترتیب  هب

به بررسي  ،است. در یک گزارش فنيشده  مشاهده

های اصالحي بر روی جریانات گلي تأثیرات چکدم

ها به این نتیجه رسیدند که این سازهپرداختند، 

این  تخریبتوانند نقش موثری را در کاهش  مي

 (العهشیب منطقه مورد مطبا کاهش میزان )جریانات 

مطالعه  ند. کاهش میزان شیب منطقه موردداشته باش

زمینه را تواند ، مياستها شدن چکدمپربا  که همراه

های اراضي مانند کشاورزی برای ایجاد سایر کاربری

یر عملیات برابر سا سهتا  دوفراهم آورد که کارایي 

و  Tian) ها داشته باشدآبخیزداری مانند تراس

 عملیات ثیرتأ ،دیگری پژوهش در (.1323 همکاران،

با استفاده از مدل  گالبدره حوضه در آبخیزداری

 .گرفت قرار یابيارز مورد رواناب بارش هیدرولوژیک

ثیر عملیات دهد که تأبررسي نتایج نشان مي

های پایین قابل توجه بوده بازگشت آبخیزداری در دوره

 در ارتباط ،همچنین (.1331 و همکاران، Shieh) است

های اصالحي بر دبي اوج سیالب، با با تأثیر سازه

آبخیز کن نتایج  حوزهدر  HEC-HMSاستفاده از مدل 

نشان داد با افزایش زمان تمرکز حاصله از  پژوهش

سیالب به میزان  سازه کوتاه، دبي اوج 333کارگیری  به

 (.Roshani ،1333) یابددرصد کاهش مي 32

ثیر الگوی مینه تأدر ز ،ای دیگرهمچنین در مطالعه

توزیع مکاني عملیات آبخیزداری بر کنترل سیالب، 

خیزی حوضه پل منجنیق با ر سیلعوامل موثر ب

مورد بررسي قرار گرفت.  RAFTSاستفاده از مدل 

ثیر قابله توجه نشان از تأ ،پژوهشیج حاصله از این نتا

ع مکاني عملیات کنترلي در کاهش سیالب الگوی توزی

 (.1321 و همکاران، Roughani) ستامناطق مختلف 

خیزی بندی پتانسیل سیلاز پهنه ،دیگر هدر مطالع

بندی پتانسیل پهنهبرای آبخیز سراب دره شهر  حوزه

که بیشتر  SCSهای مدل خیزی با استفاده از دادهسیل

 ،های هیدرومتری کاربرد داردهای فاقد دادهدر حوضه

های ه، پهنهایج حاصلاستفاده شد. با توجه به نت

 چهاره مورد مطالعه به ضخیزی، حوپتانسیل سیل

خیزی کم، متوسط، زیاد و طبقه با پتانسیل سیل

بندی شده که بیشتر مساحت حوضه طبقهزیاد خیلي

خیزی متوسط قرار دارد که در طبقه با پتانسیل سیل

و  Servati) گیردبر ميدره را ضدرصد از کل حو 3/33

 اصالحي سدهای تأثیر ارزیابي در (.1323 همکاران،

 آبخیز حوزه در گیریسیل و خیزیسیل بر شدهاجرا

 برای HEC-HMSمدل  منشاد واقع در استان یزد از

 از بعد و قبل داغاب رفتار و دبي تغییرات مقایسه
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 دوره با سیل . هیدروگرافدشاقدامات استفاده 

 از بعد و قبل وضعیت ساله در 233تا  دوهای  بازگشت

 نتایج اساس . بردش سازیشبیه عملیات داثاح

طور بهها بر کاهش دبي اوج تاثیر سازه سازی، شبیه

درصد بوده  13/1درصد و بر حجم سیل  81/1متوسط 

با افزایش دوره بازگشت سیالب، تاثیر  ،است. از طرفي

ها بر کاهش دبي اوج و حجم سیالب کاهش یافته سازه

ت در دوره که میزان تغییرا طوریبه ،است

بوده  13/3تا  24/24ساله از  233تا  دوهای  بازگشت

 . (1322 و همکاران، Soltani) است

 استان در واقع حیدری نیز آبخیز حوزه در

ثیر عملیات أارزیابي ت پي در چهارمحال و بختیاری،

 ذخیره میزان روی حوضه تغییر رفتار آبخیزداری بر

بتدا خیزی، در اسیل و سیالب کاهش رواناب،

 فیزیکي و مکاني ثبت مشخصات و مشاهدات صحرایي

 شد و در انجام هاداده تحلیل و شدهاحداث هایسازه

 سازیشبیه و SCSمدل  از استفاده با ،بعد مرحله

 . نتایجدش هاسازه ثیرتأ بررسي به اقدام حوضه، سیالب

 ضمن شده،احداث هایسازه که نشان داد هابررسي

 رواناب، جریان عمقي نفوذ بر یرثتأ و رواناب ذخیره

 33بازگشت حدودا  دوره با سیالبي کنترل به قادر

 تعداد نسبي برآورد برای مدلي در ضمن ،باشدساله مي

 پیشنهاد طرح اهداف با متناسب نیاز مورد هایسازه

قابل توجه با توجه به حجم  (.Roughani ،1331)د ش

آبخیز های حوزهشده در انجامای آبخیزداری هفعالیت

ها که توام  بخشي این فعالیتاثراهمیت بررسي کشور و 

با هزینه و صرف زمان باالیي بوده است، ضرورت 

ها در عملیات آبخیزداری بر رفتار حوضه بررسي نتایج

 در این ،. لذااستناپذیر اجتنابامری  عاد مختلفاب

ها ، ضمن ارزیابي تأثیر چکدمدشپژوهش سعي 

عملیات مکانیکي آبخیزداری، با عنوان یکي از  به

های مقادیر کمي و کیفي حاصل از بررسياستفاده از 

شده در ایجادمیزان تغییرات صحرایي، نتایج روشني از 

بندی سیل در اختیار مدیران اجرایي قرار گیرد تا پهنه

های منطبق  برنامهه ئارابهبود کیفیت اجرا و در  ينقش

 .دکننبا اهداف آبخیزداری ایفا 

 

 ها روش ومواد 

حوضه مورد مطالعه، از  :پژوهش منطقه مورد

چای با مساحتي بالغ بر قرهآبخیز وسیع  های حوزهزیر

دشت، جیهونکیلومتر مربع از روستاهای دهستان  33

بخش شراء واقع در استان همدان با مختصات 

طول شرقي و  o48 33' 21" تا o48 43' 8"جغرافیایي 

"22 '41 o34  33' 41"تا o34  استعرض شمالي .

ه از بلندترین ارتفاعات واقع در ضرودخانه اصلي حو

پس از پیوستن  ،غرب و جنوب منطقه سرچشمه گرفته

از نقطه خروجي  ،های دیگر واحدهابه سایر آبراهه

ساله اداره  13. با توجه به دوره آماری دشو ميخارج 

چای گنبدکل هواشناسي استان همدان، آب و هوای 

و  کمینهو اوضاع اقلیمي آن از لحاظ ای نوسان دار

در و باران در فصول سال متغیر است و  برف بیشینه

حد  .دارای آب و هوای سرد کوهستاني است ،کل

و  استمتر میلي 143تا  233متوسط برف ساالنه بین 

دمای  میانگینرسد.  درجه زیر صفر مي 33سرما تا 

 ،ت. همچنیناس  ثبت شده c° 3/22ساالنه گنبدچای 

+ و سردترین دمای c° 43ه ضترین دمای این حو گرم

است. میانگین بارش ساالنه   ثبت شده -c ° 8/31آن

 ت.اس متر میلي 1/321چای نیز گنبد

 پژوهشروش 

شناخت پتانسیل نواحي از نظر  نقشه پایه:تهیه 

های هیدرولوژیکي، خیزی با تلفیق و ترکیب دادهسیل

های سنجش از دور و با دادههای هواشناسي، داده

اطالعات جغرافیایي رهیافت نویني  سامانهگیری از بهره

بندی اراضي پهنه برایاست که امروزه محققان 

 (.Mozafari ،1323) کنندميخیز از آن استفاده  سیل

نوع منطقه مورد بهخیز بسته برای شناخت نواحي سیل

میکي و هیدرودینا مطالعه از خصوصیات هدروستاتیکي

شهری رشود که برای مناطق غیسیل استفاده مي

ات هیدرودینامیکي سیل استفاده بیشتر از خصوصی

در این مطالعه برای تهیه  ،کنند. به همین دلیل مي

نقشه پایه از خصوصیات هیدرودینامیکي سیل استفاده 

 شده است.

عملیات مکانیکی آبخیزداری  ثیرأدامنه ت

آبخیز های حوزهکه در یکي از اقداماتي ها(: )چکدم

های سطحي آب باعث افزایش زمان تمرکز یا ماندگاری

ها با . چکدماستها چکدم احداثمربوط به  ،شودمي

ند دارای توجه به میزان حجم مخزني که دار

از عملیات صحرایي و پس  ،پژوهشدر این  ند.ا اهمیت
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، با 2 های اجرائي و پیشنهادی شکلجانمائي چکدم

خطوط تراز ارتفاعي و استفاده از روش  استفاده از

ها در کارهای یم نقطه به سطح دامنه اثرات چکدمتعم

ورد د. در منطقه مش پشنهادی و اجرائي مشخص

ای وجود ها دادهچون از حجم مخزن چکدم ،مطالعه

ها که ارتفاع چکدمبا توجه به این ،یننداشت، بنابرا

ها به چکدمنوع رابطه نزدیکي با حجم مخازن دارند، 

 (، متوسطمتر 3/2) بدون سد، سدهای کوتاه نوعچهار 

متر( تفکیک و در قدم بعدی با  سهمتر( و بلند ) دو)

AHPتوجه به نوع ارتفاع سد، از روش 
 نوع سد هر به 2

چکدمي که در اینجا بیشترین امتیاز به د ش امتیاز داده

بندی خصوصیات پهنهثیر را در داده شد که کمترین تأ

ین خصوص هیدرودینامیکي سیل داشته باشد که در ا

. پس از امتیازدهي با استمربوط به نوع بدون سد 

AHP  سازی با استفاده از تابعفازیبهj  اقدام  شکل

 .دش

های پیشنهادی که جانمایي چکدمبا توجه به این

پذیری و ، نفوذ، ارتفاعشیب بر اساس پارامترهای

درصد  83 ، بیش ازه استکاربری اراضي صورت پذیرفت

 Vهای درصد در بستر 13شکل و   Uها در مقاطعآن

های اجرایي چکدم بیشترکه شکل قرار گرفت. در حالي

 ،ها واقع شده لیکنشکل و در باالدست V هایدر بستر

ه قرار ضهای میاني حوهای پیشنهادی در قسمتچکدم

منظور ارزیابي دقیق و مقایسه گرفته است. به

ویژه بر روی کاهش های پیشنهادی و اجرایي به چکدم

 تیپ ،دبي و خارج شدن آن از درجه بحراني چکدم

ه اجرایي و پیشنهادی در ضحواجرایي برای هر دو زیر

ا اعداد محاسباتي فرود ها بنظر گرفته شد و عملکرد آن

بر روی کاهش مقدار دبي از حد بحراني و  و رینولدز

    سیالبي ارزیابي شد. 

امترهای هیدرولیکي تاثیرگذار در میزان پار

صورت ها بههای سیالبي خروجي از زیرحوضه دبي

با توجه به مقدار دبي  مورد بررسي قرار گرفت. 2شکل 

ها بر ه تاثیر چکدمضمتر مکعب بر ثانیه برای حو 23

 ،روی کاهش مقدار آن بررسي شد تا مشخص شود

قدار در کدام چه م های اجرایي و پیشنهادی هرچکدم

  اند.کاهش سیل موثر بوده

                                                           
1
 Analytical Hierarchy Process 

درولیکي موثر در دبي بیشینه محاسبه پارامترهای هی

 د.شای به شکل زیر انجام لحظه

  محاسبه طول و عرض سرریز:

(2)                                   3/21.81Q L H     
(1)                             3/26.30 1.81 ( )oL h    

با استفاده از روش سعي و خطا و نقشه مقطع 

صورت به Lو  Hعرضي آبراهه در موقعیت سازه مقدار 

  .شدذیل محاسبه 
3.5L m                          1.0oh m    

. 1 0.7 1.7oH h f b m                         (3)  

 hOو  متر 13/3 ارتفاع آزاد معادل f.b که در آن،

 است. هد آب روی سرریز

 :محاسبه طول حوضچه آرامش

(4   )                 36.3
1.8 / sec.

3.5
r

Q
q m m

L
   

 1و  2با برقراری رابطه برنولي بین دو نقطه 

 د.کررا محاسبه  y2توان  مي
2

2

21 0 3 0
2

v
y

g
    

                             

(3)  

2

24
2

v
y

g
 


                                        (3)  

2

2

q
v

y
                                                  (1)   

2 2

1.8
v

y
                                                           (8)  

2

2

2 2

1.8

4.0 0.218
2

y
y y m

g

 
 
 

   
              (1)  

2 2

1.8
8.57 / sec

0.21
V V m   (23)                  

 :محاسبه عدد فرود

2

2

2

8.57
5.97

9.81 0.21
r

v
F

g y
 

 
 (22 )          

 :مقطع محاسبه عمق ثانویه جهش آبي در

 23

2

2

1
1 1 8

2
r

y
F

y
    (21  )                       

 23

3

1
1 1 8 (5.97) 1.67

0.21 2

y
y m      

(23 )                                                            

 USBR طبق توصیه :Lj)) ش آبیمحاسبه طول جه

 مقدار طول جهش آبي برابر است ،با توجه به رابطه زیر

  :با
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(24)                  
2 2

1 1 2 2

1 2
2 2

p V p V
Z Z

g g 
     

3 26( ) 6(1.67 0.21) 8.76Lj y y Lj m     

(23)  

با  ها این پارامترها محاسبه وبرای تمامي زیرحوضه

بنابراین  د.شه مقایسه ضدبي خروجي از هر زیرحو

محاسبات  ای وپارامترهای سازه ،توان نتیجه گرفتمي

ه که از ضحوخیزی در ها در استخراج دبي سیلآن

 مشخصات هیدرولوژیکي تقریبا یکساني برخوردار

عبارت  دهد. بهارائه مي تری رانتایج بسیار دقیق است،

هایي که از اهمیت هضتوان گفت که در حودیگر، مي

ای برخوردار شینه لحظهاصي برای برآورد دبي بیخ

سایر پارامترهای کیفي متغیر  و CNپارامتر  ،هستند

 یبرا یمعتبرتوانند به تنهایي پارامتر دقیق و نمي

 زیه آبخزدر حو یالحظه بیشینه يانجام محاسبات دب

ای سازه یپارامترهاو باید نقش و میزان اهمیت  است

 ه شود.ای نیز در نظر گرفتلحظه بیشینهدر برآورد دبي 

در  هانمایي چکدمجا برایبررسي انجام شده 

دهد که هر چقدر میزان عدد شان مين هاضهزیرحو

 ،تر باشدها کوچکدر چکدم فرود و طول جهش آبي

 ي مهار سیالب بیشتری را خواهند داشت.یتوانا

 

 
 اجرائي و پیشنهادی در منطقه مورد مطالعه هاجانمائي چکدم -1شکل 

 

 
 (عمق ثانویه y3، طول جهش آبي Lj، هد آب روی سرریز ho) مورد مطالعهه ضحوایي از یک چکدم تیپ اجرایي در نم -2 شکل

 های پیشنهادی و اجرایياعداد فرود و رینولدز در چکدم -1جدول 

 و رینولدز برای چکدم پیشنهادی مقادیر عدد فرود يیچکدم اجرا رینولدز و فرود مقادیر عدد

 آشفته جریان فوق بحراني و
                    Re>2000   Fr>1 

 آرام جریان زیر بحراني و
Re<500                                 Fr<1 

Fr=5.97               Re>2000 Re<500                              Fr=0.7 

 

هایي هضحوزیردر  هاچکدمیابي در مکان ،بنابراین

-چکدماز  ،بندی آبراهه باالتری داشته باشندرتبهکه 

طول جهش آبي کمتری را  هایي که میزان عدد فرود و

تا دبي کاهش یافته  دواستفاده ش هستند، بایستيدارا 

در  ،توان گفتپس مي .شوداز حد بحراني خارج  و

 عدد فرود و عدد رینولدز شکل که ازu بسترهای 



 838/  لیس يکینامیدرودیه اتیخصوص یچکدم بر رو ریتأث يابیارزگزارش فني: 

ها نقش چکدماحداث  ،کمتری برخودار هستند

طوری به. بیشتری را در ترسیب رسوب خواهند داشت

متر  23که سرعت آب کاهش یافته و مقدار دبي از 

های چکدممتر مکعب در  33/3مکعب بر ثانیه به 

سرعت کاهش وه عاله. باستپیشنهادی کاهش یافته 

های اجرایي قابل مالحظه نیز در مقایسه با چکدم

تنها کاهش سرعت نهي های اجرای. در چکدماست

 ،جریان تدریجي بلکه کند اتفاق افتاده و همچنین

متر مکعب  43/8متر مکعب به  23مقدار دبي از 

یک به خارج شدن از حد بحراني نزد کاهش یافته و

ها در یابي، تراکم چکدمبنابراین در فاز مکان .است

ه بیشتر خواهد بود تا ضقسمت پایین دست حو

ترسیب رسوب داشته باشند که عملکرد بیشتری در 

 در فاز جانمایيو  2 این مطلب به خوبي در شکل

  .مشخص شده است خوبي  بهپیشنهادی 

شناسایي مناطق با پتانسیل  بندی سیل:پهنه

خیزی از جمله اقدامات بسیار مهم در کاهش  سیل

بندی سیل در رود. پهنهخسارات سیل به شمار مي

ات سیل و یریت خطرواقع ابزاری قدرتمند برای مد

ای وسیله ،و همچنین استکاهش اثرات جانبي آن 

و مدیریت  الن برای کنترلبرای افزایش آگاهي مسؤ

های توسعه همزمان با کاهش کاربری اراضي و برنامه

-خطرهای سیل و حفاظت محیط زیست است. پهنه

تواند بیانگر میزان خسارات بندی سیل در واقع مي

ثیر عملیات برای بررسي تأحاصله از سیل باشد. 

بندی سیل در منطقه ي آبخیزداری بر روی پهنهمکانیک

 .دشاستفاده  (23) معادلهمورد مطالعه از 

 

ها اجرایي دامنه تأثیرات چکدم  ×نقشه پایه          ( 23)

 بندی سیلپهنه  =و پیشنهادی

 

 و بحث نتایج

برای یک نقشه پایه با مقیاس مناسب  :نقشه پایه

أثیر خیز، اولین قدم برای بررسي تت نواحي سیلشناخ

در مرحله بعد با تلفیق نقشه تا  استهای اصالحي سازه

حضور عملیات مکانیکي  عدمهای حضور و الیه

ثیر این ی منطقه مورد مطالعه را از نظر تأآبخیزدار

عملیات مورد بررسي قرار داد. برای تهیه نقشه پایه در 

از معیارهای  2:13333یاس حوضه مورد مطالعه با مق

 .دشزیر استفاده 

عنوان مشخصه اساسي یکي از بهشیب  نقشه شیب:

های سطحي های مهم در مبحث هیدرولوژی آبپارامتر

که این پارامتر نقش اساسي در پاسخ  طوریبه ،است

مناطقي  ،آبخیز دارد. بنابراینهای حوزههیدرولوژیک 

ه مانند یک در واقع ب ،که دارای شیب کمي هستند

کنند و در نتیجه مقدار قابل منبع ذخیره عمل مي

طور موقت بههای سطحي ممکن است توجهي از آب

شده استفاده تابع (.Zhao ،1323) شوددر آن ذخیره 

صورت بهشکل  jبرای این پارامتر از نوع تابع فازی 

 ب(. -3 شکل) استافزایشي 

 کهیکي دیگر از مواردی  نقشه جریان تجمعی:

خیزی نقش داشته تواند در خصوص مطالعات سیل مي

. جهت استربوط به نقشه تجمعي جریان م ،باشد

ها در الیه ها بر اساس وزن سلولجریان تجمعي سلول

ها به هایي که جهت آن)تعداد سلول جهت جریان

 -3 شکلشود )تعیین مي سمت سلول مقصد است(

مستقیم ج(. بر اساس قانون ونتورث در خصوص رابطه 

شده برای این استفادهسرعت آب با عمق آب، تابع 

صورت افزایشي و از بهپارامتر مانند شیب تابع فازی 

 .است  j نوع

گویي ه در پاسخاز موارد مهمي ک نقشه سرعت نفوذ:

نقشي  ،های آبخیز موثر بودهحوزههیدرولوژیکي 

نرخ سرعت نفوذ در سطح حوضه  ،ندک اساسي ایفا مي

پارامتر که تابعي از خصوصیات مربوط به . این است

ثیر ، با تأدشوميای مهم تلقي مشخصه ،ودهخاک ب

معکوس بر روی عمق آب و با در نظر گرفتن رابطه 

 شکل در مورد این پارامتر را  jتوان تابعميونتورث، 

 الف(. -3 شکل)  صورت کاهشي در نظر گرفتبه

قیم بر ثیر مستکاربری اراضي با تأ کاربری اراضی:

های مولفهروی سرعت و عمق آب یکي دیگر از 

کردن کمي. در خصوص استثیرگذار در مبحث سیل تأ

تواند از لحاظ تراکم امتیاز کاربری اراضي که مي

پوشش و نوع پوشش باشد، در این بررسي از روش 

AHP  دهي نوع امتیاز(. پس از 1 )جدولد شاستفاده

ذاری بر روی گثیرساس نوع تأا کاربری اراضي بر

شکل افزایشي برای  j سرعت آب، در نهایت از تابع

 د(.  -3 شکل)د شامتیاز نهایي این پارامتر استفاده 
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 نقشه فازی شیب ب( -3شکل نقشه فازی نفوذپذیری الف( -3شکل

  

  
 نقشه کاربری اراضي د( -3شکل نقشه جریان تجمعي ج( -3شکل

 به برای تهیه نقشه پایهپارامترهای مورد محاس -3 شکل

 

 ها کاربری اراضي در منطقه مورد مطالعهمعیارشده برای معیار/ زیرتعیینمقادیر وزن و رتبه  -2 جدول

 معیار رده

 اراضي دیم 31/3

 مرتع تراکم کم 13/3

 مرتع تراکم متوسط 32/3

 مرتع تراکم زیاد 344/3

 ضریب سازگاری 313/3

 

های هي به تمامي پارامترداز امتیاز پس ،در نهایت

گیری حسابي اقدام به تهیه نقشه فوق، از روش میان

 .(4پایه برای منطقه مورد مطالعه شد )شکل 

برای بررسي تأثیر دامنه تأثیر عملیات آبخیزداری: 



 833/  لیس يکینامیدرودیه اتیخصوص یچکدم بر رو ریتأث يابیارزگزارش فني: 

 شده( عملیات مکانیکي آبخیزداری )اجرایي و پیشنهاد

ثیر کردن دامنه تأ بندی سیل نیاز به اضافهبر روی پهنه

عملیات مکانیکي با نقشه مربوط به خصوصیات 

(. 3 )شکل استهیدرودینامیکي سیل یا نقشه پایه 

الزم به ذکر است که این امر مربوط به زمان بعد از 

 . در واقع برایاستانجام عملیات آبخیزداری 

بندی سیل در زمان قبل از اجرای این عملیات  پهنه

ه در آن نقشه ک استای کردن نقشه نیاز به اضافه

باشد. در گونه عملیات آبخیزداری صورت نگرفته هیچ

دهي به این نقشه از امتیاز مربوط به خصوص امتیاز

معیار بدون سد برای کل منطقه استفاده شده است 

 (.3)جدول 

در نهایت پس از تهیه نقشه مربوط  بندی سیل:پهنه

به نقشه پایه و نقشه مربوط به دامنه تأثیر عملیات 

، نقشه 23 معادلهانیکي آبخیزداری، با استفاده از مک

 (.3د )شکل شبندی سیل تهیه مربوط به پهنه

 

 گیرینتیجه

 حوزه بر پاسخ تأثیرگذاری با آبخیزداری اقدامات انجام

 منجر به آن هیدرولوژیکي رفتار در با تغییر آبخیز

 بارش قبال آبخیز در حوزه العملعکس کردنآرام

وضعیت  مدیریت با دستپایین در و دارد ورودی

 عبور تسهیل برای سیالب دشت و رودخانه هیدرولیکي

 تأثیر میزان از آگاهي ،طرفي از د.کنمي سیالب تالش

 نواحي در آبخیزداری عملیات عملکرد اجرای ارزیابي و

 سیالبي هایو دشت دستپایین در واقع پذیرآسیب

گیری میمتص و تدابیر اتخاذ در شایاني کمک تواندمي

(. در این Soltani ،1322) کند ارائه مدیران به صحیح

و  AHPسعي شده است تا با استفاده از روش  پژوهش

ثیر عملیات مکانیکي أها به بررسي تسازی دادهفازی

آبخیزداری اجرائي و پیشنهادی در منطقه مورد مطالعه 

اده از چهار فابتدا با است ،پرداخت. به همین منظور

شیب، کاربری اراضي، نفوذپذیری و جریان پارامتر 

تجمعي به تهیه نقشه پایه که معرف خصوصیات 

 ،کرده اقدام، استپتانسیل ذاتي هیدرودینامیکي سیل 

در قدم بعدی نوبت به تهیه نقشه دامنه تأثیرات 

تا با تلفیق آن با نقشه پایه،  استعملیات مکانیکي 

بندی هنه( که مربوط به نقشه پ3نقشه نهایي )شکل 

سیل در صورت حضور و عدم حضور عملیات مکانیکي 

د. با توجه شودر سطح منطقه مورد مطالعه است، تهیه 

تحت عناوین  3بندی شکل که از طبقه 1 به شکل

 سط، کم و خیليزیاد، زیاد، متو مناطق با خطر خیلي

توان  آید، ميدست ميخیزی بهکم از نظر خطر سیل

بخیزداری در ملیات مکانیکي آگفت که تأثیر مثبت ع

خیزی که ناشي از کاهش کاهش میزان درجه سیل

درجه شیب و رساندن آن به شیب حد، بهبود شرایط 

نفوذپذیری و کاربری اراضي با تغییر در بافت خاک 

فزایش سطوح مناطق دارای درجه باشد، باعث امي

اعث کاهش سطوح ب ،خیزی کم و از طرف دیگرسیل

ای که نسبت به منطقه باالخیزی سیل مناطق با درجه

ده است، شای احداث نگونه عملیات سازهدر آن هیچ

 د.شو مي

  

 
 نقشه پایه منطقه مورد مطالعه -4 شکل
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 نقشه مربوط به دامنه تأثیر عملیات مکانیکي آبخیزداری -5 شکل

 

 

 ها در منطقه مورد مطالعهسازهها  تأثیر معیارزیرشده برای معیار/ تعیینمقادیر وزن و رتبه  -3 جدول

 معیار رده

 بدون سد 31/3

 ارتفاع کمسد  13/3

 سد ارتفاع متوسط 32/3

 سد ارتفاع زیاد 344/3

 ضریب سازگاری 313/3

 

 



 831/  لیس يکینامیدرودیه اتیخصوص یچکدم بر رو ریتأث يابیارزگزارش فني: 

 

 

 
بدون عملیات مکانیکي  و (ب -3شکل )های اجرائي چکدم (،الف -3شکل )های پیشنهادی بندی پهنه سیل در صورت وجود چکدمطبقه -6 شکل

 (ج -3شکل )آبخیزداری 

 
 که تأثیر کم این عملیات را ر استالبته الزم به ذک

 Roughani توان در نحوه پراکنش، مطابق با مطالعاتمي

خصوص در مورد هها ببودن این سازهکمو ( 1321)

. جو کرداجرائي در منطقه مورد مطالعه جستهای  ازهس

 نکردن سایر بررسيدلیل بهعه در این مطال ،نهایتدر 

 ای پا توان به برتری اقدامات سازهنمي عملیات اصالحي،

. با این وجود، این نتایج با نتایج حاصله از کرد فشاری

 Roshani (1333،) بررسي و تحقیقات و اظهارات

Roughani (1331،) Shieh  ( و 1331)و همکاران

Soltani و Roughani (1322) در . خواني داردهم

مجموع تلفیق آبخیزداری و ترکیبي از عملیات کاهش 

ها سازی روانابیات ذخیرههمراه عمل سیل و رسوب به

های آبخیز حوزههارچوب اصول مدیریت یکپارچه در چ

نیل به اهداف حفاظت از تواند مسیر روشني را در مي

 سازان قرار دهدتصمیمروی مدیران و حوضه، پیش

(Amini  وRoghani ،1323.)  

 



 2311، 3، شماره 21جلد    پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي833

 
 هاهای اجرائي و پیشنهادی و عدم احداث چکدمچکدماجرا بندی سیل در صورت درصد مناطق تحت تأثیر پهنه -7 شکل
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