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بر کاهش  ی و مدیریت پایدار منابع آب زداریآبخ   ات یعمل ریتأث ی میدانیابیارز

 بحاصل از سیل  و رسوب  شیفرسا
 

 2  شیوا محمدیان خراسانی، * 1مهدی سرائی تبریزی

 

 ( 06/08/1400تاریخ پذیرش:  22/01/1400)تاریخ دریافت:

 

 چکیده 

هدف از . باشد و حائز اهمیت می  یضرور یامر ی پایدار به منابع آب  دنیرس یانسان به آب، تالش برا از یامروزه با توجه به ن

همدان بود.   نشر  آبخیز  آب و خاک در حوزه  منابع  بهینه مدیریت  و   حفاظت  بر  آبی  هایسازه  احداث  این پژوهش بررسی تأثیر

شت و اطالعات منابع آب منطقه شامل چاه، چشمه و  های احداثی یاددابدین منظور، با پیمایش صحرایی مشخصات سازه

شد. نتایج پژوهش نشان    اخذای همدان  منطقه ها از اداره آب  قبل از احداث سازه نیز  . اطالعات منابع آب  شدقنات برداشت  

  192چین و  سازه خشکه   4چین با روکش مالتی،  سازه خشکه   660سازه احداث شده است که    856  حوزه آبخیزداد در سطح  

مترمکعب  5/29502مترمکعب بوده که   6/50936ها برابر با  سازه گابیونی بودند. حجم مخازن ایجاد شده با اجرای این سازه

باشد. مجموع مکعب میمتر  1/21434تواند سیالب را کاهش دهد  ها پر شده است و حجم خالی که در حال حاضر میاز آن 

لیتر در   15/2لیتر بر ثانیه بوده که این دبی بعد از احداث به  8/1ها داث سازهنشر قبل اح حوزه آبخیز دبی سه چشمه شاهد 

متر کاهش پیدا    9متر و بعد از احداث به    11های منطقه از سطح زمین قبل احداث  ثانیه رسیده است. متوسط ارتفاع آب چاه

انیه بوده که این دبی بعد از احداث به  لیتر بر ث  5/32های فعال منطقه قبل احداث  کرده است. همچنین مجموع دبی قنات

های آبی مثبت بوده و منجر به افزایش منابع آبی منطقه شده  لیتر در ثانیه رسیده است. بنابراین تأثیر احداث سازه  5/38

 است.
 

   مشخصات رسوب، مشخصات هیدرولیکی  های آبی، حوزه آبخیز نشر، سازه : یکلیدهای  واژه
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 مقدمه 

پروژه سازه های  اجرای  آبیاحداث  از    های  یکی 

میفعالیت کشور  زیربنایی  و  عمده  به  های  که  باشد 

آب منابع  جامع  در    ،مدیریت  گیاهی  پوشش  و  خاک 

بهره  اصلیراستای  سرمایه  حفظ  و  بهینه    کشور   برداری 

ضرورت حفاظت   (. Shiravi et al., 2016)  نماید کمک می

بر کسی   حوزه آبخیزاز منابع آب و خاک و پوشش گیاهی  

نیست به.  پوشیده  دنیا،  مناطق  از  بسیاری  دلیل  برخالف 

محل   در  آب  توپوگرافی  و  سیاسی  جغرافیایی،  وضعیت 

هایی همچون قنات، زندگی ایرانیان مهیا نبوده و با شیوه

  آب مورد نیاز   ،آب انبار  و  بندهای انحرافی، سدهای کوتاه 

می تأمین  را  استخود  افزایش  کرده  با  کنونی  عصر  در   .

رویه جمعیت، برداشت غیر اصولی از منابع آبی، نیاز به  بی

خاکبهره  و  غذا از  نامناسب  همچون    برداری  را  بشر 

دارد که نسبت به تأمین آب سالم و  پیشینیان بر آن وا می

آن شیوه  ،نگهداشت  دنبال  را  ها به  خود  و  باشد  نوین  ی 

(. Ekhtesasi et al., 2011نکند )محدود به مکان و زمان  

ها و تأسیسات  به مجموعه سازههای آبی  طور کلی سازهبه

شود که برای کنترل، تنظیم  حفاظتی و تنظیمی گفته می

تر جریان آب دائمی و فصلی و همچنین و مدیریت مناسب

از هدر رفت و فرسایش منابع خاک در سطح   جلوگیری 

برداری شوند تا  توزیع آب و بهره طراحی می  حوزه آبخیز

بهینه از منابع آب و خاک )بهره برداری مناسب از آب سبز  

)تعذیه  آبی  آب  و  ریشه(  توسعه  منطقه  در  آب  )ذخیره 

منابع آب زیرزمینی و سطحی( را جهت آبیاری و آبادانی  

بد آبریز  حوضه  هیدرولوژیکی  شرایط  تثبیت  یا  ون  و 

کنند. فراهم  منابع خاک  مدیریت بهره  تخریب  و  برداری 

  استفاده   و  سازیذخیره  های شیوه  یکی ازهای آبی  این سازه

موردبه   اخیر  هایسال  در  که  باشدمی  آب  از ویژه   طور 

 Jafari et al., 2021; Shiravi etاست ) گرفته توجه  قرار

al., 2016; Rezayi Arefi, 2012.) 

در پژوهشی    ( Sadeghi et al., 2004همکاران )صادقی و  

ای در کاهش سیالب  به ارزیابی کیفی اثرات اقدامات سازه

آبخیزها در  آلودگی آبو گل نتایج    حوزه  پرداختند.  کن 

های آبخیزداری  حاصل از تحقیق نشان داد که اجرای طرح

حدود   سیل،  کاهش    30تا    15کنترل  به  منجر  درصد 

گردد.  های سطحی میآلودگی آبفراوانی وقوع سیل و گل

( احداث Raisian, 2004رئیسیان  تأثیر  پژوهشی  در   )

ال هرچگان واقع در شم  حوزه آبخیزهای آبی را در  سازه

استان چهارمحال بختیاری مورد بررسی قرار داد و به این 

گیری دبی ورودی  نتیجه دست یافت که با توجه به اندازه

و خروجی از بندهای احداث شده، اختالف این دو مقدار 

از آب  8/142یعنی   های ورودی به مخازن لیتر در ثانیه 

  طور کلی حداقلبندها در طول آبراهه نفوذ کرده است. به

در طول صد روز از سال در این آبراهه جریان فصلی جاری  

)می عارفی  رضایی  پژوهشی  در   ,Rezayi Arefiباشد. 

های  ( تأثیر آبخیزداری بر کنترل سیالب و تغذیه آب2012

تراز  رودخانه شش  بندقراء  آبریز  در حوضه  را  زیرزمینی 

کاشمر مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه دست یافت  

دهنده اثرگذاری مثبت  ها نشانوه بر اینکه بررسیکه عال

باشد، روستائیان نیز از  ها در تغذیه آب زیرزمینی میسازه

سازه  روغنی احداث  و  پیرا  چمن  داشتند.  رضایت  ها 

(Chamanpira & Roghani, 2017ا به  ت(  ثیر  أ رزیابی 

حوزه    در  بالدر کاهش سی  های آبیاحداث سازهعملیات  

که  پر  دادآباد  آبخیز رسیدند  نتیجه  این  به  و  در داختند 

پایینبازگشتدوره   حوضچههای  از ،  آب،  ذخیره  های 

سازی رواناب و کاهش دبی اوج  ذخیره  باالیی برای توانایی

،  بازگشتبا افزایش دوره    باشند لیکنمی  ب برخوردارالسی

سی  نقش مهار  در  اقدامات  اوج  ال این  دبی  کاهش  و  ب 

 . یابدکاهش می

( بیات  و  در  Khaledian & Bayat, 2017خالدیان   )

های آبی آبخیزداری در کاهش  پژوهشی نقشه احداث سازه

بررسی کردند و به   حوزه آبخیزفرسایش و رسوب را در  

بین رسوبدهی قبل و بعد از این نتیجه دست یافتند که  

 .دار وجود داردمعنی یفاجرای عملیات آبخیزداری اختال

 ,.Nittin Johnson et al)و همکاران    نیتین جوهنسون

اقدامات آبخیزداری را بر روی پتانسیل آبیاری    ( اثر2013

در زیرزمینی  آب  سطح  تغییرات  ایا  و  از  هند  الیکی  ت 

که سطح آب    و به این نتیجه دست یافتند   بررسی کردند 

طور متوسط و به  4/7تا    6/0  های باز اززیرزمینی در چاه

 Nabipour)و همکاران  پور متر باالتر آمده است. نبی  9/3

et al., 2014  عملیات تأثیر  بررسی  به  بر    ایسازه( 

سیل   فاکتورهایی    پرداختندخصوصیات  که  دریافتند  و 

زمان تداوم، زمان فروکش، زمان اوج و دبی اوج تحت    نظیر

درصد کاهش یافته    70ا  ت  5/0  شده از  تأثیر عملیات اجرا

 است.
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)چانگ   با  Chang et al., 2016و همکاران  پژوهشی   )

رواناب با استفاده از ذرات    - سازی فرآیند بارشعنوان مدل

هموار هیدرودینامیک با ذرات جرم متفاوت انجام دادند.  

در این مطالعه، یک روش نوین برای اتخاذ ذرات با جرم  

هموار برای حل معادالت  متفاوت در هیدرودینامیک ذرات  

کم بارشآب  مدل  و  است.    - عمق  شده  پیشنهاد  رواناب 

روش پیشنهادی با استفاده از ذرات با جرم متفاوت قوی  

رواناب    -سازی فرآیندهای بارشو قابل اعتماد برای مدل

 به اثبات رسید.

به در پژوهشی  (  Roy & Thomas, 2016)  توماسو  روی  

واحد   هیدروگراف  حوضه مقایسه  در  شده  استخراج 

پرداختند و به این نتیجه دست یافتند   1رودخانه بهارادپوژا 

که آبنمود واحد توسعه یافته توسط توزیع بتا مسطح است  

شبیه  هیدروگراف  تطابق  عدم  مشاهدهو  با  را  سازی  ای 

مورد مطالعه و توسعه   حوزه آبخیزتوان به وسعت زیاد می

های آبی آن محدوده جهت کنترل فرسایش، رسوب  سازه

آب و خاک نسبت داد. بنابراین    و مدیریت به هنگام منابع 

وقوع سیالب از یک طرف و کمبود منابع آبی یا بهتر است  

اجرای  و  دارد  وجود  کشور  در  آبی  بحران  شود  گفته 

هایی که منجر به حفظ منابع آب و خاک و مدیریت  روش

باشند. هدف  این منابع گردند، ضروری و حائز اهمیت می

بر    یزداریآبخ  اتیعمل  ریتأث  یاب یارزاز انجام این پژوهش،  

و مدیریت پایدار منابع    ش یفرساو    رسوب  مدیریت مناسب

میدانی   مطالعات  از  استفاده  با  سیالب  از  حاصل  آب 

 باشد. می

 

 هاروش  و   مواد
 مطالعه  مورد  منطقه

های  آبخیز نشر شهرستان همدان یکی از سرشاخه   ه زحو

. از نظر موقعیت جغرافیایی بین   استچای  قره  حوزه آبخیز 

  و  شرقی  طول 48˚و  54 ΄ و  35˝  تا 48˚و   48 ΄ و 10˝

  شمالی  عرض  34˚و  44΄ و  00˝  الی 34˚و  37΄ و 40˝ 

بر  با بالغ  می  6830مساحتی  واقع  رودخانه  هکتار  باشد. 

کیلومتر از غرب   10اصلی حوزه آبخیز نشر با طول بالغ بر  

حوزه در جریان است. حداکثر ارتفاع    حوزه آبخیزبه شرق  

از نظر   باشد.متر می  2100متر و حداقل آن    2542  آبخیز

حوزه آبخیز نشر در شهرستان همدان  ،تقسیمات کشوری

 
1 Bahara Poshar River 

اهای  بخش مرکزی دهستان گنبد واقع شده است. روست

 منطقهآباد از جمله مراکز جمعیتی این  تپه و مسلمآق   ،نشر

 . (1)شکل  روندشمار میبه

 

 
آبخیز نشر در استان  موقعیت جغرافیایی حوزه  -1شکل 

 همدان 
Figure 1. Geographical Location of Nashar basin 

in Hamedan Province 

 

 کار  روش
موجود منطقه اطالعات منابع آب    1391نخست در سال  

نقشه اطالعات  نقشه و  نظیر  منطقه  پایه  های  های 

زمین و  و  توپوگرافی  هیدرولوژی  اطالعات  شناسی، 

سازه احداث  از  قبل  به  مربوط  منطقه  ها  هیدروژئولوژی 

الرأس  خط  عرضی،  شیب  طولی،  شیب  خط  شامل  و  ها 

القعرها و جنس سازندها و نوع آبخوان استخراج و مورد  

. در مرحله بعد، پس از احداث سازه ها  بررسی قرار گرفت

های آبخیزداری احداث برداری قطعی از همه سازهو بهره

بهره  و  اجرا  )حین  میدانی  بازدید  مرحله  سه  طی  شده 

سال   در  آمد.  به  1396و    1395،  1393برداری(  عمل 

سال   در  سازه1397سپس  کنونی  موقعیت  وضعیت  ها، 
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اس روش مستقیم  ها و میزان رسوب گرفته شده بر اسآن 

برداری مشخصات رسوب پشت هر سازه شامل  با ابزار نمونه

عرض رسوب، طول رسوب، حجم و وزن رسوب و همچنین  

اطالعات فنی سازه شامل ارتفاع سازه، تاج یا طول سازه و  

از مدل   تدقیق    CIVIL3Dنوع سازه برآورد و با استفاده 

های موجود ، چشمه و قنات(. سپس از چاه2شد )شکل  

های احداث شده بازدید و وضعیت کنونی  در اطراف سازه

در  ها نیز تعیین و با شرایط قبل از احداث مقایسه شد.  آن 

و    HEC-HMS  لمداجرای    رایب  زمال  هایورودی  نتیجه

MPSIAC  سازی شبیه  منظوربه  هالاین مدو    آوریجمع  

میزان   لوژیکیروهیدو    لیکیروهید  یطراش و  حوضه 

  ت مااقدا   نقش  ردنک  کمّی  منظوربه  گردید. اجرا    فرسایش

  ف مختل  گشت زبادوره    با   رشبا  1رافگایتوه  ها، سازه  ییاجرا

مقایسه     اثحداز ا  بعد و    قبل  هیدرولوژیکی  یطراش  تهیه و

. فترگ  رارق  سیررب  ردها موسازه  ینا  اثحدا  ییرآشد و کا

  پوشش  ینقشهها  تلفیقاز    حوضه  CN  نقشه  تهیه  رایب

ا  بعد و    قبل   رایب  گیاهی    ی هاروه گ  ، ها سازه  اثحد از 

 اثحداز ا  بعدو    قبل  ضیارا  ریبرکاو    کخا  هیدرولوژِیکی

در  دهستفاا  بوطهرم  یسرمات  تشکیلو    هاسازه نهایت   و 

ز  یک  ره  نیوز  CN  ارمقد   نهایی   نقشهاز    حوضههاریاز 

 . (3گردید )شکل  راجستخا

شبیه  بارشبرای  فرآیندهای  دریافت  -سازی  و  رواناب 

های آبخیز شاخه درختی اطالعات تکمیلی منطقه درحوزه 

استفاده    HEC-HMSمعموالً از مدل هیدرولوژیکی مانند  

از  می وسیعی  محدوده  در  کاربرد  برای  مدل  این  شود. 

نواحی جغرافیایی جهت حل مسائل مختلفی شامل منابع  

هیدرولوژی و  سیل آب  حوزه،  رواناب  و  بزرگ  های  های 

شده طراحی  کوچک  شهری  یا  طبیعی  است. آبخیز 

طور مستقیم در  آبنمودهای تولیدشده توسط این مدل به

های آبی  افزارهای دیگر برای مطالعات و پروژهتلفیق با نرم

بینی  از جمله منابع آب، زهکشی کشاورزی و شهری، پیش

ه، طراحی سرریز مخزن، های آیندجریان، تأثیر شهرسازی 

و   دشت  سیالب  مدیریت  سیل،  خسارات  کاهش 

-رود. بههای منابع آب به کار میبرداری از سیستم بهره

-HEC  لمددر    بناروا  -رشبا  یندرآف  زیمنظور شبیهسا

HMS  ی شاخصهاو    رشبا  لمد   ،حوضه  لمد  مؤلفه  سه  

 ید. ردگ  تعریف لمد رایبو  تعیین رلکنت
 

 
1 Hyetograph 

 
شمایی از پارامترهای برداشت شده از هر سازه  -2شکل 

 مورد مطالعه حوزه آبخیزدر سطح 
Figure 2. Some of the parameters extracted from 

each dam at the level of the studied basin  
 

 
  ردمو حوزه آبخیز لوژِیکیروهید یحدهاوا نقشه -3شکل 

 مطالعه
Figure 3. The map of hydrological units in the 

case study 

 

 احداثی های مشخصات سازه
عدد سازه احداث شده که از   856در سطح حوزه آبخیز  

سازه    4چین با روکش مالتی،  سازه خشکه  660این بین  

  82ها  سازه گابیونی بوده که از بین آن  192چین و  خشکه 

به   توجه  با  بودند.  شدید  تا  جزئی  تخریب  دارای  سازه 

دست آمده حجم مخازن ایجاد با اجرای این اطالعات به

مترمکعب بوده که از این میزان  6/50936ها برابر با  سازه

مترمکعب را رسوب در برگرفته است )در حدود    5/29502
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تواند  درصد( و حجم خالی که در حال حاضر می  92/57

باشد )در  مترمکعب می  1/21434سیالب را تقلیل دهد  

 درصد کل مخزن ایجاد شده(.   08/42حدود 

 

 نتایج و بحث 

 استحصال و  کنترل سیلب  میزان برآورد و گیری اندازه 

 اجرایی  اقدامات  شده

 اجرایی اقدامات نقش بررسی منظوربه  مطالعه  این در

به  نشر، حوضه سیالب  در  آن  تأثیر  و آبخیزداری   اقدام 

 سیالب هیدروگراف ابعاد در شده حاصل تغییرات  تحلیل

بازگشت با  هایسیالب برای سیالب وقوع میزان و  دوره 

-HEC  افزارنرم در SCS مدل از گیریبهره با مختلف

HMS   مسیر تغییر طول با مکانیکی اقدامات گردید. تأثیر 

 نگهداشت همچنین  و  اصلی آبراهه  طولی شیب  آب،

 گردید مدل لحاظ در نفوذ و حوزه آبخیز رواناب از حجمی

،  5،  2 بازگشت دوره با هایبارش هیتوگراف برای مدل و

مقایسه و اجرا سال   100و    50،  25،  10 گردید   نتایج 

 (.  2و  1های )جدول

 

 ثانیه( بر آبخیزداری )مترمکعب اقدامات از  قبل  های مختلف بازگشت ها با دورهحوزهزیر سیلب دبی -1جدول 
Table 1. Flood discharge of sub-basins with different return periods before watershed management measures 

(cubic meters per second) 
Return period (year) 

Concentration 

time (Tc) 
Area 
)km2( Sub-basin 

100 50 25 10 5 2 clock 

100 96 90 83 77 70 0.63 5.6 N1 
55 53 50 46 42 38 0.75 3.5 N2 

102 97 92 85 79 72 0.93 7 N3 

113 108 102 94 88 80 0.87 7.5 N4 

118 113 107 99 93 85 0.76 7 N5 

53 51 49 46 43 40 0.71 2.9 N6 

121 117 111 104 98 92 0.95 7.9 N7 

134 129 121 112 104 94 0.84 8.9 N8 

69 65 62 56 52 47 0.33 2.6 N9 

168 159 149 136 124 110 1 14.7 Nint 

 )ثانیه بر آبخیزداری )مترمکعب اقدامات از بعد مختلف هایبازگشت ها با دورهحوضه زیر سیلب دبی  -2جدول  

Table 2. Sub-basin flood discharge with different return periods after watershed management measures 

(cubic meters per second) 

 

 آبخیز حوزه  سیلب  پیک دبی کاهش میزان تعیین

آبخیز سطح در آبخیزداری عملیات انجام  طوربه   ،حوزه 

حوزه  هیدرولوژیکی رفتار در  غیرمستقیم یا و مستقیم

 بارش، مقابل در آبخیز سامانه  العملعکس و  آبخیز

 به منجر  که  بیولوژیک اقدامات انجام باشد.می تأثیرگذار

پوشش آبخیز سطح در گیاهی  افزایش   ،گرددمی  حوزه 

 کاهش و آب نفوذ توان افزایش در مؤثر نقشی توانستمی

 توسعه  باشد. همچنین حوزه آبخیز داشته رواناب سطحی

Return period (year) Concentration 

time (Tc) 
Area 
)km2( Sub-basin 

100 50 25 10 5 2 clock 

142 125 108 87 50 48 0.63 5.6 N1 

79 70 60 48 27 26 0.76 3.5  N2 

134 118 102 82 47 45 0.93 7 N3 

148 131 113 90 52 51 0.87 7.5 N4 

153 134 116 93 55 53 0.77 7 N5 

65 57 50 40 24 23 0.72 2.9 N6 

132 117 102 84 52 51 0.98 7.9 N7 

174 153 133 108 66 64 0.86 8.9 N8 

120 106 91 73 42 40 0.34 2.6 N9 

246 217 187 150 86 83 1.02 14.7 Nint 
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 خاک سطح بر گیاهی بقایای  ماندن برجا و گیاهی پوشش

 مهیا و باران قطره سقوط برای  مناسب بستری باعث ایجاد

رواناب حوزه  سهم آن، تبع به که شودمی نفوذ زمینه کردن

کاهش  اوج دبی افت موجب کل، در و یابدمی آبخیز 

 (. 3گردد )جدول می سیالب

 قبل و بعد از اجرای عملیات آبخیزداری CNمیزان زمان تمرکز و  -3جدول 
Table 3. Concentration time and CN before and after watershed management operations 

CN Concentration time (Tc) Area 
)km2( 

Sub-basin 
After 

watershed 

management 

Before 

watershed 

management 

After 

watershed 

management 

Before watershed 

management 

81 76 0.63 0.63 5.6 N1 

84 77 0.76 0.75 3.5 N2 

82 75 0.93 0.93 7 N3 

80 75 0.87 0.87 7.5 N4 

77 74 0.77 0.76 7 N5 

73 72 0.72 0.71 2.9 N6 

66 71 0.98 0.95 7.9 N7 

70 76 0.86 0.84 8.9 N8 

84 78 0.34 0.33 2.6 N9 

83 80 1.02 1.09 14.7 Nint 

 در اجرایی عملیات  مؤثرترین  بندیاولویت  ارزیابی

    سیلب  کنترل

به  مطالعه حوزه آبخیز مورد در آبخیزداری عملیات اجرای

بندهای   احداث  و مکانیکی عملیات نوع  از کامل طور

 مؤثرترین بندیاولویت امکان بنابراین بوده، رسوبگیر

 توان عملکرد می تنها ندارد. وجود سیل کنترل در عملیات

 و تخریب میزان نظر  از را  رسوبگیر بندهای مختلف انواع

 بازسازی برای مقایسه کرد. هم با سیل مقابل در مقاومت

 مدفون چین خشکه یک اضافه به شدهتخریب سازه  82

به سازه، 83 حقیقت در و شده  1385احداث   نیاز 

  1197   مقدار این از که باشد می سازه مترمکعب

 روکش با چین مترمکعب خشکه  162گابیونی،   مترمکعب

و همچنین  می چین خشکه مترمکعب   25مالتی  باشد. 

 رسوب کنترل  عملکرد اساس معیار بر هاسازه انواع  مقایسه

 چین خشکه ازهس که دهد می نشان مخزن حجم واحد در

 قرار اول  رتبه  درصد در  72   با عملکرد مالتی روکش با

 بعدی رتبه درصد در  50  با عملکرد گابیونی دارد. سازه

 در اشکال از ناشی تواند می دارد. البته ضعف عملکرد قرار

نمی  قاطعیت با نتیجه در باشد، نامناسب اجرای  یا طراحی

 .داد ارتباط ها آن نوع به را هاسازه  وان عملکردت

سااازه   660های آبخیزداری احداث شااده،  از بین سااازه

سااازه خشااکه چین و  4خشااکه چین با روکش مالتی،  

سااازه دارای   82سااازه گابیونی بوده که از بین آنها  192

تخریب جزئی تا شادید بودند. با توجه به اطالعات بدسات 

هاا برابر باا  آماده حجم مخاازن ایجااد باا اجرای این ساااازه

میزان    6/50936 این  از  بوده کاه    5/29502مترمکعاب 

متر مکعاب را رساااوب در برگرفتاه اساااات )در حادود 

تواناد  ( و حجم خاالی کاه در حاال حااضااار می92/57%

باشاد )در مترمکعب می 1/21434سایالب را تقلیل دهد  

در زیر (. 4کل مخزن ایجاد شاده( )شاکل   %08/42حدود  

( 5های احداث شده در نشر )شکلتصاویر تعدادی از سازه

ها ارائه شااده اساات و مشااخصااات عملیات مکانیکی آن

 (.4)جدول  

 

 
 نشر  زیآبخ حوزه در یزداریآبخ یکیمکان اتیعمل ییجانما -4 شکل

Figure 4. Locating watershed mechanical operations in Nashar basin 
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کل الف: ساز حفاظتی سنگی سیمانی، باال ترتیب از باال سمت راست ش)به آبخیزحوزه موجود در سطح  یهاسازه یبرخ -5 شکل

 (رسوب گیر جریان -گیرتلطمسنگی سیمانی تنظیمی جریان و شکل ج: سازه سریز  سمت چپ شکل ب: سازه
Figure 5. Some dames at the level of the basin

 

 نشر  حوزه آبخیزمشخصات عملیات مکانیکی به تفکیک زیرحوضه در   -4جدول 
Table 4. Specifications of mechanical operations by sub-basin in the basin 

row 
Sub-

basins 
Type of structure Number 

Dam volume 

(Cubic meters) 

Sediment volume 

(Cubic meters) 

1 N-int 

Gabion 10 

2888.8 1371.38 Chek dam with 

sement cover 
4 

2 N9 Gabion 1 967.6 241.92 

3 N8 

Gabion 49 

11215.9 6002.9 Chek dam with 

sement cover 
22 

4 N7 

Gabion 64 12591.17 5826.1 

Chek dam with 

sement cover 
310 8128.6 5683.9 

Chek dam 1 18.43 17.5 

5 N6 
Gabion 2 

4021.5 2881.7 
Chek dam 176 

6 N5 
Gabion 23 

4541.1 2813.2 
Chek dam 82 

7 N4 
Gabion 10 

1627.14 1394.15 
Chek dam 14 

8 N3 Gabion 8 707.2 458.4 

9 N2 Gabion 11 1370.1 760.14 

10 N1 

Gabion 14 

2858.3 2051.1 
Chek dam 1 

Chek dam with 

sement cover 
54 

Total 

Gabion 192 33552.04 17080.1 

Chek dam 4 124.75 30.92 

Chek dam with 

sement cover 
660 17259.8 12391.4 
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 بع آب منا  ضعیتدر و ییاثرات اقدامات  اجرا یابیارز

منظور پایش دقیق، با توجه به میزان آبدهی و همچنین به

موقعیت مکانی هر منبع اعم از چاه، چشمه و قنات اقدام  

گیری برداری و اندازهبه انتخاب منابع آبی برتر جهت نمونه

(  5های )زمانی معین گردید که در جدولهای  دبی در بازه

( اطالعات توصیفی منابع آب زیرزمینی موجود در 7تا )

حوزه آبخیز است. بنابراین دبی کنونی با برداشت صحرایی 

گیری شد و با پرس و جوی محلی و آمار اداره آب  اندازه

ای استان همدان مقدار دبی قبل از عملیات برآورد منطقه 

 حوضه   بیآ  منابع بدهیآ  مانیز  غییراتت  ثبتو   شد. پایش

تغییر در    ییاجرا  مختلف  تمااقدا  نقش   سیررب  ف هد  با

یکی هیدرولوژیکی،  ا  ر یگد  رژیم    هش وپژ  ین ا  اف هداز 

 ،حوضه  بی آ  منابع  نقشه  به  توجه  با   بدینمنظور.  میباشد

 یعزتو  ه نحوو    کنش راپ   سیررب به  ام قدا  لوژیکی روهید  یمرژ

اینکه همواره .  یدردگ  حوضه  سطحدر    بیآ  منابع به   نظر 

  با   کم   ی بیهاد  با   بیآ  منابع   بدهیآ  زانمی  گیریاندازه

و  می  مراهه  دیاز  خطایی ثبتاباشد    بی د  تغییرات  مکان 

  یابی ارز  رایباشد، بممکن نمی  هکوتا  مانیز  ی هازهبا  رایب

ا  منابع  ضعیتو  رب  زداریبخیآ  عملیات  راتثا از   عم آب 

ز  سطحی   به  طبورم  تطالعاا  که  ستا  زمال  مینیرزیو 

و    چشمه  ه،چا  شامل   مینیرزیآب ز  منابعو    سیل  ب،ناروا

-اندازه  باو    ه یدردگ  ثبتو    گیریاندازه  اثحدا  قبل  تقنا

 منظوربه  .دمقایسه شو  رحاض  ل حادر    طبورم  ر یدمقا  گیری

 با آن مقایسه امکان و مختلف منابع فصلی تغییرات تعیین

-زمان برنامه آبخیزداری،اقدامات   اجرای از قبل شرایط

 نظر مورد زمانی هایبازه در اطالعات برداشت برای ندیب

 منابع آبدهی گیری میزاناندازه پایش شامل این .شد تهیه

 پیوسته به وقوع هایسیالب گیریاندازه حوزه آبخیز آبی

مانده، آثار ثبت و جا   و فرسایش میزان گیریاندازه به 

 تاج سطح های آبخیزداری،ابعاد سازه گیریاندازه رسوب،

 اقدامات فنی وضعیت و بررسی گیاهی پوشش گرایش و

 این سیالب، مورد در که باشدمی سازه بخش در  اجرایی

 در لیکن گرفته صورت کار با آشنا افراد محلی طریق از کار

این   انجام زمانی های بازه در ها،بخش سایر مورد شد. 

بت بازدید محلی و مذاکرات  پژوهش بر گرفته از هشت نو

آبخیزداری   و  منابع طبیعی  اداره  با کارشناسان  حضوری 

ها و کشاورزان محدوده مطالعاتی و پرسش و پاسخ از آن 

بومی منطقه و همچنین مطالعه چندین باره گزارشات فنی  

ها  های میدانی بوده است. عمده دادهگیریموجود و اندازه

اندازه اساس  بازدی بر  در  مذاکرات گیری  و  محلی  دهای 

و   تعداد  شامل  است  بوده  محلی  کارشناسان  با  حضوری 

های آبخیزداری موجود و مشخصات دبی و عمق  ابعاد سازه

ها، بخشی هم  گذاری در محدوده آنجریان و میزان رسوب 

ای بر اساس گزارشات فنی موجود و اطالعات آب منطقه 

به زیرحوضه همدان  مساحت  آمد شامل  یب  ها، ضردست 

CN  تراز سطح آب چاهو دبی چشمه قنوات و  و  و  ها  ها 

بازگشت با دوره  رواناب  برآورد  برای  های متفاوت و  فقط 

زیرحوضه  در  تمرکز  عملیات  زمان  از  قبل  و  بعد  ها 

درصد    70استفاده شد. با    HEC-HMSآبخیزداری از مدل  

ها  درصد دیگر داده  30ها مدل را واسنجی کرده و با  داده

سنجی شد. همچنین مشخصات جریان شامل  مدل صحت

و دبی  با و  گیریاندازه صحرایی برداشت  با جریان عمق 

استان   ایمنطقه  آب  اداره  آمار و محلی جوی  و پرس

بعد دبی مقدار همدان، و  آبخی از قبل  زداری عملیات 

 میزان به توجه با دقیق، پایش منظوربه لذا  .گردید تدقیق

چاه،   از اعم منبع هر مکانی موقعیت همچنین و آبدهی

-نمونه جهت برتر آبی منابع انتخاب به اقدام و قنات چشمه 

گردید.   معین زمانی  هایبازه در دبی گیریاندازه و رداریب

 با و  گیریاندازه صحرایی برداشت  با کنونی دبی بنابراین

استان   ایمنطقه  آب  اداره  آمار و محلی جوی  و پرس

 اعداد  .گردید برآورد  عملیات از  قبل دبی مقدار همدان،

 شهریور و مرداد آبان، هایماه در  7و    6،  5های  جدول

تأثیر برداشت است  مشخص  که  همانگونه  است.   شده 

 در و بوده مثبت شاهد مناطق در آبخیزداری  هایسازه

 دبی ،هاسازهاین   پشت در رواناب شدنجمع با  بارش فصل

های  )جدول است یافته افزایش شاهد زیرزمینی آب منابع

درصد اطالعات بر اساس آمار    50 طورکلیبه  .(7و    6،  5

های  گیری درصد بر اساس اندازه  30اخذ شده از ادارات،  

آبخیزنشینان درصد بر اساس اطالعات محلی    20میدانی و  

 (. 6است )شکل 

 

 

 



   1401پاییز  ،   3، شماره  10جلد                                  خاک                                                                  یکاربرد  یقاتتحق

112 

 آبخیزحوزه  سطح در موجود شاهد یهاچاه  آب سطح ارتفاع راتییتغ -5 جدول
Table 5. Changes in the water table of control wells in the basin 

Name 
Location Height 

after (m) 

Height before   

(m ) X (UTM) (UTM)Y 

Chardoli 301792 3839761 4-6 3-4 

Aghamohammadi 302219 3840048 5-7 3-5 

Farahani 302584 3838141 7-9 7-9 

Hatami 302737 3841155 7-9 5-7 

Azimi 303083 3838479 16-18 15-16 

Ghanbari 303293 3840698 14-16 14-16 

Ghareghozlou 303318 3838478 19-21 17-19 

Vazini 303439 3838662 5-7 5-7 

Pasandideh 303455 3838394 11-13 9-10 

Jame bozorg 303497 3840558 17-19 16-18 

Mirzaee 303692 3839831 6-8 5-7 

Vafayi 304476 3839655 11-13 10-12 

Hoseini 304480 3839926 17-19 17-19 

Samadi 304504 3839524 4-6 3-5 

Amani 305971 3839413 5-7 5-6 

 آبخیز حوزه  سطح در موجود شاهد  یهاچشمه یدب راتییتغ -6 جدول
Table 6. Changes in the discharge of control springs at the level of the basin  

Name 

Location 
After 

(1-S Lit) 

Before  

(1-Lit S) X 

(UTM) 

Y 

(UTM) 

Gand Ali Dare 303426 3843670 0.7-0.9 0.8-1.2 

Kahrizi 304063 3837332 0.6-0.8 0.7-1 

Ghadere 304157 3843332 0.2-0.4 0.2-0.4 

 

 آبخیز حوزه  سطح در  موجود شاهد یهاقنات یدب  راتییتغ -7 جدول
Table 7. Changes of discharge of available control qanats in the basin 

Name 

Location 
After 

(1-Lit S) 

Before  

(1-Lit S) X 

(UTM) 

Y 

(UTM) 

Balaghi 304422 3837594 1-2 1.5-2.5 

Gahvekhane 305582 3839445 1-1.5 2-3 

Hajdare 302119 3838323 1.5-4 1.5-4 

Kahriz 301239 3840057 4-5.4 5-6 

Naderkhaneh 302574 3838010 7-10 7-10 

Kahrizi 304689 3839448 5-7 8-9 

Gavkhane 304863 3838648 6-9 8-9.5 

 

های آبخیزداری در مناطق شاهد مثبت بوده و  تأثیر سازه

ها،  در فصل بارش با جمع شدن رواناب در پشت این سازه 

در   است.  یافته  افزایش  شاهد  زیرزمینی  آب  منابع  دبی 

ها، منابع آب زیرزمینی  مواردی که در پایین دست سازه

نمی نداشت،  هیچوجود  کرد. توان  نظری  اظهار  گونه 

ای و مسائلی  ، اختالفات قومی و قبیلهآبخیز  حوزهساکنین  

اقدامات   منفی  تبعات  وجود  ندارند.  هم  با  دست  این  از 

تبعات   این  سبب  که  فنی  عوامل  از  نظر  صرف  اجرایی، 

های مختلفی را در اثر اختالفات هتواند دیدگاشود، میمی

وجود آورد. ها بهگونه طرح ای در اجرای این قومی و قبیله

خوشبخ بررسی اما  دیدگاه  تانه  تقریباً  که  داد  نشان  ها 

وجود    حوزه آبخیزها در  واحدی در خصوص احداث سازه

کشاورزی و   حوزه آبخیزدارد. باتوجه به اینکه شغل اهالی 

هایی که سبب بهبود در این  دامداری است، با اجرای طرح 

می میمشاغل  خانوارهای شود،  درآمد  افزایش  به  توان 

سزایی کرد. یکی از راهکارهایی که به کمک ب حوزه آبخیز

سبب کنترل فرسایش و سیالب، از تخریب خاک و منابع  

می جلوگیری  افزایش  طبیعی  باعث  آن  بدنبال  و  کند 
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می محصوالت  عملکرد  افزایش  و  خاک  شود، باروری 

سازهطرح  احداث  مانند  آبخیزداری  و  های  مکانیکی  های 

اینک حوزه  ه در این  عملیات بیولوژیکی است. با توجه به 

نمی  آبخیز است،  شده  اجرا  مکانیکی  عملیات  توان تنها 

تقدم و تأخر اقدامات اجرایی را بین دو روش مکانیکی و  

بیان کرد و فقط می انواع سازهبیولوژیکی  های  توان بین 

های پیشکار  اجرا شده این مقایسه را انجام داد که با یافته

( همکاران  همخوانی Pishkar& Salarzadeh, 2007و   )

وجوی محلی برخی از اهالی معتقد بودند که  دارد. با پرس

اجرای طرح، تأثیری در معیشت و درآمد ساکنین نداشته 

است و برخی بیان کردند که این طرح در دراز مدت ممکن 

ها شود که با رفع مشکل  است باعث بهبود وضعیت آبخوان 

کشاورزی  تواند باعث افزایش میزان محصوالت  کم آبی، می

هزینه کاهش  یافتهو  با  که  شود  هم  ها  بختیار  های 

(Bakhtiar, 1997 همخوانی خوبی دارد. با توجه به تأثیر )

سازه برای  شده  سازهذکر  هر  رسوب  ها،  بتواند  که  ای 

 حوزه آبخیزتری را کنترل کند در امر بهبود درآمد  بیش

سه نوع    حوزه آبخیزنقش مؤثرتری خواهد داشت. در این  

چین با روکش مالتی، بدون روکش و گابیونی  ازه خشکه س

با   مالتی  روکش  با  چین  خشکه  سازه  که  شده  احداث 

مترمکعب رسوب در واحد حجم مخزن در    72/0عملکرد  

مترمکعب رسوب    51/0گابیونی با مقدار    رتبه اول و سازه

با   که  دارد  قرار  بعدی  رتبه  در  مخزن  حجم  واحد  در 

همکیافته و  اعلمی  )های  ( Alami et al., 2007اران 

وجوی محلی عمل آمده و پرسهمخوانی دارد. با بررسی به

در چند سال اخیر یک سیل در منطقه به وقوع پیوسته 

شده است.   حوزه آبخیزاست که باعث تخریب قنوات این  

ها عالوه بر از  ها نشان داد که در صورت نبود سازهبررسی

اراضی کشا قنوات،  اکثر  رفتن  علت  بین  به  زیادی  ورزی 

سیالب و رسوب فراوان به اراضی غیرقابل استفاده تبدیل  

آبراههمی در  چون  همچنین  مناطق  شد.  اطراف  های 

مسکونی سازه احداث گردیده بود، از خطر جانی و مالی  

-های چمنفراوان به روستاییان جلوگیری کرد که با یافته

مطابقت    (Chamanpira & Roghani, 2017پیرا و روغنی )

 حوزه آبخیزدارد. در نهایت مجموع دبی سه چشمه شاهد  

لیتر بر ثانیه بوده که این دبی    8/1ها  نشر قبل احداث سازه

به   احداث  از  که    15/2بعد  است  رسیده  ثانیه  در  لیتر 

ها بر منابع آب  دهنده تأثیر مثبت احداث این سازهنشان

یافته با  که  است  بوده  همکامنطقه  و  جنوبی  ران های 

(Jonoubi et al., 2018.همخوانی دارد ) 

  

 
حوزه شاهد موجود در سطح   ینیرزمیآب ز منابع  -6 شکل

 آبخیز
Figure 6. Control groundwater resources in the 

level of the basin 

 

 کلی  گیرینتیجه

با توجه به اینکه اکثر بالیای طبیعی از جمله سیل، طوفان، 

گرم باد،  شدید  تند  عوامل    شدن  از  متأثر  خشکسالی  و 

و کنترل    بودهاقلیمی همچون تغییرات آب و هوا    جوی و

از توان بشر می  باشد  این عوامل در شرایط کنونی خارج 

توان اثرات ویژه آبخیزداری میهاما با انجام برخی عملیات ب

محیطی ناشی از بالیای طبیعی را تا  مخرب و منفی زیست 

ات مثبت نظیر تثبیت خاک، کاهش  حدودی کاهش و اثر

تبخیر، کاهش آلودگی آب و هوا، افزایش پوشش گیاهی  

افزایش تنوع زیستی گیاهی و جانوری را تقویت   .  کردو 

عملیات آبخیزداری همچون کاشت درخت، تقویت مراتع، 

تواند تا حدودی موارد پاشی میای و مالچهای سازهروش

منظور رفع و راین به. بنابو مشکالت مذکور را کاهش دهد

عملیات   انجام  مذکور  مشکالت  از  بسیاری  پیشگیری  یا 

های علمی )نظیر تعیین نوع  آبخیزداری با رعایت استاندارد

ای، بیولوژیکی و حتی تعیین  عملیات مورد نیاز اعم از سازه

چین، گابیون و غیره و  ای نظیر خشکه نوع عملیات سازه

گیاهان مرتعی سازگار    نوع عملیات بیولوژیکی مانند کشت 
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توجیه  دارای  غیره(  و  بذرپاشی  نهالکاری،  یا  و  با محیط 

اقتصای می و  در  فنی  اجرا شده  مکانیکی  عملیات  باشد. 

سیل کاهش  باعث  پایینباالدست  اراضی  دست  خیزی 

بهمی همچنین  پشت شوند.  در  آب  نگهداشتن  علت 

ها شده، که مشکل کم آبی  ها، باعث پرشدن آبخوانسازه

پایین میاراضی  آن  از  یا  رفع  حدودی  تا  را  کاهد.  دست 

ها نشان داد که اطالعات خاصی پیرامون خسارات  بررسی

حوزه  دست  های مختلف اقتصادی در پاییناحتمالی بخش

پایین  آبخیز ساکنین  بنابراین  ندارد.  حوزه دست  وجود 

، از اهداف اجرای پروژه آبخیزداری، کنترل سیالب  آبخیز

به بخشو کاهش خس مالی  اقتصادی،  ارات  های مختلف 

می میسود  همچنین  دقیق  برند.  شناخت  با  توان 

منحنی طریق  از  بارش  شدتمشخصات    - مدت-های 

 فراوانی اثر مخرب فرسایش و رسوب را تعدیل نمود. 
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Abstract 
Nowadays, given the human need for water, efforts to reach sustainable water resources are essential 

and important. The purpose of this study was to investigate the effect of water structures construction 

on the conservation and optimal management of water resources in Nashar basin. For this purpose, 

by field survey, the specifications of the construction structures and information on water resources 

in the area, including wells, springs and qanats, were collected. Information on water resources was 

obtained from the Hamedan Regional Water Department before the construction of the structures. 

The results showed that 856 small water structures were constructed in the watershed, of which 660 

were mortar-clad inland structures, 4 were inland-china structures and 192 were gabion structures. 

The volume of reservoirs created by the implementation of these structures is equal to 50936 cubic 

meters, of which 29502 cubic meters have been filled and the empty volume that can currently reduce 

floods is 2143434 cubic meters. The total discharge of the three springs control watershed before the 

construction of the structures was 1.8 liters per second, which after construction has reached 2.15 

liters per second. The average water height of wells in the region has decreased from 11 meters before 

ground construction to 9 meters after construction. Also, the total discharge of active qanats in the 

area before construction was 32.5 liters per second, which has reached 38.5 liters per second after 

construction. Therefore, the impact of the construction of water structures is positive and has led to 

an increase in water resources in the region. 
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