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بهينهسازی مکانی بندهای آبخيزداری جهت کنترل  50 ،55و  55درصدی سيالب
(مطالعه موردی زيرحوزهای از کشف رود)
3

بيتا شيروی ،3علی گلکاريان ،*5علی ابوطالبی پيرنعيمی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .2استادیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .3کارشناس ارشد زمینشناسی ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ دریافت -1331 /5 /20 :تاریخ تصویب)1335 /1 /21 :

چکيده
آمار سیل در ایران نشاندهنده وقوع فزاینده خسارت در طی دهههای اخیر بوده است .یکی از راهکارهای کنترل
خسارتهای سیل احداث بندهای آبخیزداری میباشد .ازآنجاییکه بندهای آبخیزداری با ذخیره کردن مقداری از حجم
سیالب باعث کاهش حجم و ارتفاع پیک سیل در پاییندست میگردند ،این پژوهش باهدف بهینهسازی مکانی این بندها
انجامگرفته است .بدین منظور اقدام به مکانیابی بندهای سنگیمالتی مرتفع دریکی از زیرحوزههای کشف رود گردید .در
ادامه با محاسبه حجم سیل و حجم مخازن سازههای مذکور ،بهینهسازی تعداد و مکان بندها برای نیل به اهداف مختلف
انجام گردید .با توجه به اینکه حوزه مذکور یک حوزه کوهستانی میباشد ،بهترین حالت و توان حوزه در کنترل سیالب
زمانی در نظر گرفته شد که سازههای اولویت یک و دو احداث میشوند و اهدافی که مستلزم ساخت سازههایی بیشتر از
آن باشد ،توصیه نمیگردد .بر این اساس و با انتخاب سازههایی با اولویت یک و دو بندهای آبخیزداری پیشنهادشده در
منطقه موردمطالعه توان کنترل  50درصدی سیالب با دوره بازگشت  50و  100ساله و کنترل  55درصدی سیل در دوره
بازگشت  50ساله را دارد.
واژههای کليدی :بندهای سنگیمالتی  ،حجم کنترلی ،حوزه کشف رود ،کنترل سیل ،مکانیابی

مقدمه

3

سیل یکی از پدیدههای پیچیده و مخرب است که در اکثر
مناطق کشور به وقوع میپیوندد و خسارات جانی و مالی به بار
میآورد .بهمنظور پیشگیری خسارات ناشی از وقوع سیالب،
میبایست احتمال وقوع و بزرگی سیالبهای مهم را برآورد نمود
و با بهکارگیری روشهای مناسب و تأسیسات خاص ،اثرات آن را
کنترل کرد ( .)Mahdavi, 2011احداث بندهای آبخیزداری یکی
از اقداماتی است که در این راستا انجام میگیرد .بندهای
آبخیزداری ،سازههای کوتاهی هستند که در مسیر جریان
آبراههها بهمنظور کاهش شیب ،کاهش سرعت جریان ،مهار
کردن رسوب و سیالب ،ایجاد شرایط مناسب برای تثبیت بستر و
شیبهای جانبی مسیلها استفاده میشوند (.)Dabiri, 2014
مخزن سازه با ذخیره کردن مقداری از حجم سیالب باعث
کاهش حجم و ارتفاع سیل در پاییندست میگردد .مطالعات
متعددی بهمنظور بررسی اثر احداث سد بر کاهش حجم سیالب
* نویسنده مسئولGolkarian@um.ac.ir :

و دبی اوج انجامگرفته است ،)2002(Lammersen et al .تأثیر
سازهها ی اصالحی در مسیر رودخانه راین در هلند را بر دبی اوج
سیالب با دوره بازگشتهای  1250 ،500 ،200ساله با استفاده
از آنالیز سیالب منطقهای شبیهسازی کردند .بر اساس پژوهش
آنها تأثیر سازهها بر کاهش حجم سیالب بیشتر از کاهش دبی
اوج است .همچنین  )2003(Roshaniتأثیر بندهای آبخیزداری
بر دبی اوج سیل در آبخیز کن را با استفاده از مدل HEC-
 ،HMSارزیابی کرد و دریافت که میزان تغییر شیب در آبراههها،
بر میزان کاهش سیالب مؤثر است .بر اساس نتایج وی ،با
افزایش زمان تمرکز به میزان یک ساعت با  563سازه اصالحی
کوتاه ،دبی اوج  31درصد کاهش خواهد یافت .طی تحقیقی
 )2008( Shieh et al.از نرمافزارهای  HEC-HMSو HECRAS
بهمنظور شبیهسازی جریان و اثر احداث سدهای اصالحی ،در
آبخیز تسنگون تایوان استفاده کردند .نتایج رویکرد دامنه
تغییرات و آزمون  tجفت شده نشان داد که تأثیر احداث سازه
بر خصوصیات جریان ،در سطح  p<0/05معنیدار بوده است.
 )2009( Bustami et alدر زیرحوزه ساراواک بهمنظور بررسی
تأثیر مخازن بر کاهش حجم سیل از شبیهسازی جریان رودخانه
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و سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده کردند .نتایج نشان داد که
مخازن موجود در زیرحوزهها کاهش  11/31درصدی در میزان
حجم سیل را موجب شدهاند)2010(Thomas and Richard .
تأثیر سد بر روی جریان سیل را با استفاده از مدل رگرسیون
چندمتغیره بر اساس نسبت ذخیرهسازی سد به رواناب ساالنه در
امریکا بررسی کردند .نتایج نشاندهنده کاهش  25درصدی
حجم سیل میباشد .آکادمی علوم چین )2013( 1تأثیرات
هیدرولوژیکی سد در فالت چین را با استفاده از مدل SAWT
بررسی کرد .نتایج نشان داد که میزان حجم سیل در اثر احداث
سد  11/3درصد کاهشیافته استGhazimahalleh et Nourali .
 )2008(alجهت بررسی عملکرد سازه در مهار سیالب و کاهش
دبی اوج سیل در حوزه نوکنده استان گلستان ،پارامترهای
موردنیاز برای اجرای مدل  HEC-HMSدر شرایط قبل و بعد از
احداث مخازن مربوط به بارش یکساعته به مدل معرفی
کردهاند .نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد که مخازن
احداثشده در کاهش دبی پیک سیالب ورودی مؤثرند و از 10
درصد تا  13درصد دبی اوج را در دورههای بازگشت مختلف
کاهش میدهند .بهعالوه در دوره بازگشتهای مختلف با افزایش
دبی اوج ورودی ،نقش مخازن در کاهش دبی اوج سیالب کم
میشود )2009(Karimizadeh .به ارزیابی فنی اثرات عملیات
اجرایی آبخیزداری بر رودخانه حوزه آبخیز سیرا-کلوان پرداخت
و بدین منظور از مدل  HEC-HMSاستفاده کرد .نتایج نشان داد
که احداث سازه  65/16درصد متوسط دبی اوج سیل و 11/12
درصد متوسط حجم سیل را کاهش داده استSoltani et al .
( )2011بهمنظور بررسی اثر احداث بندهای آبخیزداری بر کاهش
دبی اوج سیالب در حوزه منشاد یزد ،از مدل HEC-HMSبرای
مقایسه تغییرات دبی قبل و بعد از اقدامات استفاده کردند .جهت
تعیین تأثیر سازههای اصالحی ،زمان تمرکز در شرایط بعد از
اجرای اقدامات محاسبه و با اعمال تغییرات ایجادشده در
ورودیهای مدل اقدام به شبیهسازی رفتار سیالب گردید .بر
اساس نتایج شبیهسازی ،تأثیر سازهها بر کاهش دبی اوج بهطور
متوسط  3/12درصد و بر حجم سیل  5/55درصد بوده است .از
طرفی با افزایش دوره بازگشت سیالب ،تأثیر سازهها بر کاهش
دبی اوج و حجم سیالب کاهشیافته است ،بطوریکه میزان
تغییرات در دوره بازگشتهای  2تا  100ساله از  11/11تا 6/35
درصد بوده است )2012( Roghani .بهمنظور بررسی نقش
عملیات مکانیکی آبخیزداری در کنترل رواناب حوزه آبخیز
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زایندهرود ،از نتایج بررسیهای صحرایی و ثبت مشخصات
مکانی و فیزیکی سازههای احداثشده و تحلیل دادهها استفاده
کرده است .در مرحله بعد با استفاده از مدل  SCSو شبیهسازی
سیالب حوزه ،اقدام به بررسی تأثیر سازهها در کنترل سیالب و
رواناب حوزه موردمطالعه گردیده است .نتایج بررسیها نشان داد
که سازههای احداثشده با حجمی در حدود  13065مترمکعب،
ضمن ذخیره رواناب و تأثیر بر نفوذ عمقی جریان ،قادر به کنترل
سیالبی با دوره بازگشت حدوداً  10ساله میباشد؛ بنابراین با
توجه به تأثیر احداث این سازهها بر حجم و دبی اوج سیل ،در
این تحقیق از دو پارامتر حجم سیل و حجم مخازن باهدف
تعیین تعداد بهینه و همچنین مکانیابی مناسب سدهای
سنگیمالتی دریکی از زیرحوزههای کشف رود استفادهشده
است .درنهایت هدف این مطالعه ،طراحی بهینه این بندها و
همچنین مدیریت بهتر بهمنظور نیل به اهداف مختلف قبل از فاز
اجرا میباشد .درواقع با تعیین تعداد بهینه سازه عالوه بر اینکه
میتوان در هزینه و زمان صرفهجویی کرد ،میتوان بهترین
مدیریت در جهت رسیدن به اهداف موردنظر را اعمال کرد.

مواد و روش
مشخصات منطقه موردمطالعه

منطقه موردمطالعه در شمال غربی چناران ،با مساحتی در حدود
 26/5کیلومترمربع در حوزه آبخیز کشف رود واقعشده است
(شکل  .)1این منطقه بین طولهای جغرافیایی " 53°12´53تا
" 53°21´21شرقی و بین عرضهای جغرافیایی "36°11´03
تا " 36°51´51شمالی واقعشده است .متوسط بارندگی ساالنه
حوزه  255میلیمتر است و اقلیم منطقه درروش آمبرژه اقلیم
کوهستانی مرتفع و درروش دومارتن مدیترانهای میباشد.
مکانيابی بندهای آبخيزداری قابل احداث در منطقه
موردمطالعه

در این مطالعه با استفاده از مطالعات پایه (نقشههای شبکه
زهکشی (درجه آبراهه) ،فیزیوگرافی (شیب آبراهه) ،خاک (شدت
فرسایش) ،اقتصادی -اجتماعی (حریم جاده ،روستا ،منابع قرضه
و مستثنیات) ،ژئومورفولوژی (استحکام کنارهها)) (Jamali et
) al., 2011; Soory et al., 2012ابتدا بازههای مناسب برای
احداث سازههای اصالحی تعیین و سپس از طریق بازدید میدانی
اقدام به مکانیابی دقیق مناطق مناسب جهت احداث سازههای
اصالحی گردید (شکل .)2
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شکل  -3موقعيت جغرافيايی منطقه موردمطالعه

اولويتبندی مکانهای مناسب برای احداث بندهای آبخيزداری

تعيين حجم سيل

با حضور در حوزه آبخیز موردمطالعه ،از مکانهای مناسب برای
احداث سازه سنگیمالتی بازدید صورت گرفت .بر اساس
شاخصهایی همچون وضعیت پی و تکیهگاهها ،شرایط مخزن
شامل شیب آبراهه در باالدست مخزن ،حجم مفید مخزن و
بازشدگی دره ،استحکام کف و کنارهها و راههای دسترسی،
سازههای مذکور به چهار اولویت از  1تا ( 1به ترتیب مکانهای
عالی ،خوب ،متوسط و قابلقبول) طبقهبندی شد .اولویتبندی
سازهها بهصورت نسبی بین مکانهای دارای پتانسیل انجام
گرفت .بدینصورت که سازههای که در تمامی شاخصهای
موردبررسی وضعیت مناسبی داشتهاند در اولویت یک
قرارگرفتهاند و در سایر موارد با کاهش تناسب برخی از
شاخصهای موردبررسی اولویت نیز کاهشیافته است .همچنین
مشخصات هریک از سازهها بهمنظور تعیین حجم مخزن برداشت
شد .الزم به ذکر است که در این مطالعه بندهای سنگیمالتی
حداقل به ارتفاع شش متر موردبررسی قرار گرفت.

بهمنظور تعیین حجم سیل حوزه موردمطالعه ،ابتدا هیدروگراف
واحد حوزه به روش  SCSتهیه گردید و در ادامه حجم سیالب
در سه دوره بازگشت  25،50و  100سال محاسبه شد .سازمان
حفاظت خاک آمریکا ( )SCSبرای به دست آوردن دبی سیالب
روابط ذیل را ارائه کرده است ).(Alizadeh, 2010
25400
S
 254
CN
(رابطه )2

تعيين حجم مخازن

در این مطالعه بهمنظور تعیین حجم مخزن از رابطه ذیل
استفادهشده است ).(Nakhjavani, 1979
(رابطه )1
که در آن  S1سطح مقطع سد اصالحی S2 ،سطح مقطع
آبراهه هنگامیکه نیمی از ارتفاع سد اصالحی مستهلکشده
است S3 ،سطح مقطع آبراهه در پای سد باالیی H ،ارتفاع مفید
سازه و  Pشیب آبراهه در مسیر سازه میباشد.
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در این روابط  :Sمقدار تلفات مربوط به نفوذ آب در خاک و
ذخیره سطحی برحسب ( :CN،)mmشماره منحنی :Tp ،زمان تا
اوج واحد هیدرولوژیک ( :Tc ،)minزمان تمرکز واحد
هیدرولوژیک ( :Qp ،)minدبی حداکثر لحظهای (:A ،)m3/s
سطح حوزه ( :R ،)km2ارتفاع رواناب ( )mmو  :Pارتفاع بارندگی
( )mmمیباشد.
تعيين تعداد بهينه و مکان مناسب بندهای آبخيزداری

الزمه تعیین تعداد بهینه و مکان مناسب سازههای مذکور ،در
ابتدا تعیین هدف است ،بهعبارتیدیگر با احداث این سازهها چه
میزان از حجم سیل باید کنترل گردد که در این مطالعه اهداف
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شامل کنترل  50 ،25و  55درصدی حجم سیل میباشد .از
سوی دیگر حجم کنترل سیل مخازن متأثر از نحوه بهرهبرداری
از سد و درجه بزرگی هیدروگراف سیالب (دوره بازگشت)
میباشد ( .)Hydari, 2008در این مطالعه نحوه بهرهبرداری از
مخازن سدهای سنگیمالتی در دو حالت صرفاً کنترلی و
کنترلی -ذخیرهای در نظر گرفتهشده است .در حالت اول
سازههای مذکور دارای منافذی میباشند که فقط جریان را
بهصورت موقتی ذخیره کرده و بعدازآنکه سیالب فروکش نمود،
آب ذخیرهشده تخلیه میگردد ،بر این اساس مخازن خالی در
نظر گرفته شد .در حالت دوم مخازن یا بدون منفذ است که در
این حالت شیرفلکهای بهمنظور تخلیه مخزن به میزان موردنظر

تعبیه میگردد یا با منفذ در بخش باالیی سازه بهمنظور تخلیه
بخشی از حجم کنترلشده و ذخیره بخش دیگر برای فصول
کمآبی میباشد ،در این حالت مخزن نیمهپر در نظر گرفته شد.
همچنین در تحقیق حاضر کنترل حجم سیل در دو دوره
بازگشت  50و  100ساله مدنظر میباشد .بر این اساس جهت
انجام مطالعه  12سناریوی مدنظر قرار گرفت (شکل  .)3درنهایت
مکان و تعداد بهینه بندهای آبخیزداری بر اساس حجم سیل
کنترلی در سناریوهای مختلف و حجم مخازن تعیین گردید .به
این منظور گزینش سازهها بر اساس اولویتهای تعیینشده در
بازدید میدانی صورت گرفت.

شکل  -5جانمايی بندهای آبخيزداری پيشنهادی

شکل  -3سناريوهای موردبررسی در پژوهش حاضر
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نتايج و بحث
پس از بازدید میدانی 25 ،مکان پیشنهادی برای احداث بند
سنگیمالتی ،به چهار اولویت طبقهبندی گردید .از  25مکان
انتخابشده 5 ،مورد در اولویت یک 10 ،مورد در اولویت دو5 ،
مورد در اولویت سه 3 ،مورد در اولویت چهار قرار گرفت.
اولویتبندی مکان احداث بندهای سنگیمالتی در شکل ( )1و
جدول ( )1ارائه گردیده است .همچنین مشخصات سازههای
مذکور و حجم مخزن در جدول ( )1ارائهشده است .حجم سیل
در دوره بازگشتها ی مختلف و میزان کنترل سیل در
سناریوهای مختلف در جدول ( )2ارائهشده است .درنهایت تعداد
بهینه سازهها با توجه به حجم سیالب در سناریوهای مختلف و
حجم مخازن سازهها با ارجحیت سازههای دارای اولویت باالتر
انتخاب گردید (جدول  .)3الزم به ذکر است در مواردی که نیاز
بهگزینش تعدادی سازه از یک اولویت باشد ،گزینش بر اساس
مقایسه گزینههای موجود در یک اولویت و انتخاب بهترین مورد
و همچنین رعایت پراکنش مناسب سازهها در سطح منطقه
موردمطالعه انجام گرفت.
نتایج نشاندهنده این است که کمترین تعداد سازه مربوط
به سناریو کنترل  25درصدی سیل در دوره بازگشت  50سال
در حالت مخزن خالی و بیشترین تعداد سازه مربوط به دو
سناریو کنترل  55درصدی سیل در دوره بازگشتهای  50و
 100سال در حالت مخزن نیمهپر میباشد ،بهعبارتیدیگر با
افزایش حجم کنترلی سیل مدنظر و دوره بازگشت ،تعداد
سازههای موردنیاز برای تأمین هدف افزایش مییابد .این موضوع
با  )2008(NouraliGhazimahalleh et alو Soltani et al
( )2011که در مطالعات خود به کاهش تأثیر سازهها بر حجم
سیل در اثر افزایش دوره بازگشت اشارهکرده بودند ،مطابقت
دارد؛ بنابراین در حالتی که دوره بازگشت افزایش مییابد باید
تعداد سازهها را برای رسیدن به هدف مشابه افزایش داد .الزم به
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ذکراست که در دو سناریو  10و  12با گزینش تمام سازهها
بازهم نیل به هدف موردنظر میسر نمیباشد و در سناریو ،10
 23353مترمکعب و در سناریو  11113 ،12مترمکعب کمبود
وجود دارد .با توجه به اینکه در حوزههای کوهستانی به دلیل
شرایط توپوگرافی مکانهای دارای پتانسیل جهت احداث
سازههای آبخیزداری دارای فراوانی بیشتری میباشند و غالباً
تعداد کافی سازههای دارای اولویت مناسب (یک و دو) در منطقه
وجود دارد ،بنابراین بهترین حالت و توان حوزه در کنترل
سیالب زمانی است که سازههای اولویت یک و دو احداث
میشوند و اهدافی که مستلزم ساخت سازههایی بیشتر از آن
باشد ،توصیه نمیشود ،بنابراین در حوزه مذکور ،سناریوهای ،6
 11 ،10 ،1و  12نامناسب میباشد .عالوه بر این اگر در
منطقها ی هدف کنترل سیالب بر ذخیره ارجحیت دارد ،بایستی
ا ز مخازنی با منافذ تخلیه استفاده کرد تا از احداث سازه در
مکانها یی که پتانسیل مناسب ندارد ،پرهیز شود زیرا در این
حالت میتوان از حجم بیشتری از مخزن برای نیل به هدف
موردنظر بهره برد و درنتیجه اقدام به احداث تعداد سازه کمتر با
اولویت باالتر نمود .در تحقیق مذکور با توجه به چهار اولویت در
نظر گرفتهشده ،سناریوی که در آن فقط سازههایی با اولویت
یک قرار بگیرند ،ایدهآلترین حالت در نظر گرفتهشده است که با
احداث سازههای اولویت یک در حالت مخزن خالی 25 ،درصد
حجم سیل در دوره بازگشتهای مختلف کنترل میشود که این
موضوع با نتایج  )2009(Bustami et alو Thomas and
 )2010(Richardمطابقت دارد .بعالوه احداث سازههای اولویت
یک و دو بهعنوان حالت مطلوب در نظر گرفتهشده است که در
این حالت کنترل  50درصدی حجم سیل در دوره بازگشتهای
 50و  100ساله و کنترل  55درصدی سیل در دوره بازگشت
 50ساله میسر میباشد که این موضوع با تحقیق Karimizadeh
( )2009مطابقت دارد.

شکل  -7اولويتبندی مکان احداث بندهای سنگیمالتی
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جدول  -3مشخصات و اولويتبندی بندهای سنگیمالتی پيشنهادی

مختصات جغرافیایی

شماره بند
1
2
3
1
5
6
5
1
3
10
11
12
13
11
15
16
15
11
13
20
21
22
23
21
25

X

Y

631516
631133
633016
631632
633123
633256
500112
500253
500303
500121
500131
500550
500113
500353
500153
500531
500631
500605
500113
500263
500513
500553
500115
501021
500536

1031115
1030610
1013310
1030011
1013155
1013625
1011352
1011511
1011113
1011331
1013110
1013633
1013113
1030206
1030315
1030356
1031265
1030631
1030150
1031323
1032300
1032632
1032565
1032663
1030100

اولویت

عرض کف
()m

عرض باال
()m

ارتفاع
()m

بازشدگی دره

حجم مخزن
()m3

1
2
2
3
3
2
2
2
1
1
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3
1
2
3
3
2

12
30
22
13
16
13
31
30
33
21
21
31
30
36
31
50
36
55
31
33
51
15
15
11
31

51
12
31
55
21
55
13
12
51
36
36
13
12
11
16
62
11
63
50
51
50
53
53
30
50

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1/5
1
1
1

21615/51
12360
10500
15153/61
1250
21161/31
20111/12
15052/63
20563/23
11531/53
11531/53
15056/32
13051/12
16131/51
15652/15
16100
3315/35
16325/35
3103/15
16530/61
16010
21620
15666/65
6151/13
11311/23

جدول  -5حجم سيل و حجم کنترل سيل در سناريوهای مختلف

دوره بازگشت

حجم سیل ()m3

کنترل  %25سیل ()m3

کنترل  %50سیل ()m3

کنترل  %55سیل ()m3

 50سال
 100سال

313013/55
100156/53

53561
100033

153522
200051

233213
300115

جدول  -3تعداد بهينه بندهای آبخيزداری و شماره بندها در سناريوهای مختلف

سناریو

تعداد بند

شماره بند

1
2
3
1
5
6
5
1
3
10
11
12

3
1
1
10
10
15
10
23
12
25
16
25

21 -13 -1
5- 3 - 2 -21 -13 -12 -3 -1
21 -13 -3 -1
11 -5 - 6 - 3 -2 -21 -13 -12 -3 -1
16 – 5 -6 -3 -2 -21 -13 -12 -3 -1
23 -11 -25 -22 -15-16 - 11 -1 -5 -6 -3 -2 -21 -13 -12 -3 -1
11- 5 -6 -3-2 -21-13 -12 -3 -1
13 -21 – 23 -20 -15 -11 -5 -1-25 -22 -15 -16 - 11 -1 -5 -6 -3 -2 -21 -13 -12 -3 -1
16 -11 -1 -5 -6 -3 -2 -21 -13 -12- 3 -1
11-13 -10 -21 -23 -20 -15 -11 -5 -1 -25 -22 -15 -16 -11 -1 -5 -6 -3 -2 -21 -13 -12 -3-1
11 -25 -22 -15 -16 -11 -1 -5 -6 -3 -2 -21 -13 -12 -3 -1
11 -13 -10 -21 -23 -20 -15 -11 -5 -1 -25 -22 -15 -16 -11 -1 -5 -6 -3 -2 -21 -13 -12 -3-1

611

... ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪﻫﺎي آﺑﺨﯿﺰداري:ﺷﯿﺮوي و ﻫﻤﮑﺎران

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ

 ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ،ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ ﺣﻮزه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ و ﺗﻮان ﺣﻮزه در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب زﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و دوره

ﮐﻪ ﺳﺎزهﻫﺎي اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﮏ و دو اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ
 ﺑﺮ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﮏ و دو ﺑﻨﺪﻫﺎي

 ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزه ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﯿﻞ
در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزهﻫﺎ و در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف

50 آﺑﺨﯿﺰداري ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل
75  ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﻨﺘﺮل100  و50 درﺻﺪي ﺳﯿﻼب ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ارﺗﻔﺎع ﺳﺎزهﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل در
، ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز12  و10 ﺳﻨﺎرﯾﻮ

. ﺳﺎﻟﻪ را دارد50 درﺻﺪي ﺳﯿﻞ در دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ

 درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. را اﻓﺰاﯾﺶ داد21 ،17 ،7 ،1 ارﺗﻔﺎع ﺳﺎزهﻫﺎي
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