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  طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي.شناسی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع  : مربی پژوهشی، زمین2

  چکیده

هاي سیالب آبخیز پررود قزوین مورد  هاي مختلف حفاظت آب و خاك بر وضعیت ویژگی در این تحقیق، تاثیر پروژه

زمانی قبل و بعد از ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور میزان افزایش نفوذ و ذخیره آب و نیز میزان سیالب حوزه، براي بازه 

هزار متر مکعب ذخیره رواناب در اثر اجراي  115اجراي عملیات مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد ساالنه حدود 

 6/80اي و درصد این حجم مربوط به عملیات سازه 4/19هاي حفاظت آب و خاك در حوزه انجام شده است که  برنامه

اي یکی و بیومکانیکی است. نتایج مربوط به تحلیل سیالب نشان داد که نقش اقدامات سازهدرصد متعلق به اقدامات بیولوژ

در تغییر زمان تمرکز حوزه اندك و حتی منفی بوده ولذا کاهش دبی اوج و حجم سیالب خروجی حوزه، حاصل اجراي 

، 7/42سال به ترتیب  100تا  2هاي اقدامات بیولوژیکی و بیومکانیکی است که باعث شده دبی اوج براي دوره بازگشت

درصد  3/13و  8/14، 5/16، 2/20، 8/24، 8/41درصد و حجم سیالب به ترتیب  8/13و  3/15، 1/17، 8/20، 4/25

  کاهش یابد. 

  اي.ذخیره رواناب، کنترل سیالب، دبی اوج، حجم سیالب، بیولوژیکی و بیومکانیکی، عملیات سازه هاي کلیدي:واژه

  مقدمه

، فشار بر انواع منابع طبیعی طی چند دهه اخیر بخصوص در کشورهاي در حال توسعه نظیر ایران جمعیترشد سریع 

بیش از  .)Mosaffaie ،2014( را بوجود آورده استها آنهاي سیر قهقرایی است که زمینه آنقدر افزایش دادهشونده را تجدید

که با وجود بارش کم ساالنه، اغلب  خشک واقع استشک و نیمهدرصد از مساحت ایران از جمله استان قزوین در اقالیم خ 75

). براي مدیریت موثر حوزه آبخیز باید بین اقدامات Mosaffaie ،2016شوند (هاي شدیدي را متحمل میفرسایش و سیالب

 شده بینییشپ ). اهداف2015و همکاران،  Mosaffaieاي و مدیریتی هماهنگی وجود داشته باشد (مختلف بیولوژیک، سازه

 افزایش و خاك، آب منابع از استفاده سازيبهینه آب، و هدررفت فرسایش با مبارزه و مهار شامل هاي آبخیزداريدر طرح

- سیالب و خاك فرسایش از خسارات ناشی کاهش و آبخیزها ساکنین درآمد دامی، افزایش و گیاهی از اعم آبخیزها تولیدات

 و اجتماعی، سیاسی فنی، مختلف سطوح در آن اهداف چندمنظوره گرو در آبخیزداري هايطرح باشد. موفقیتمی ... و ها

  است.  غیره

و همکاران،  Mikaeilzade؛ Ghahraman ،2016و  Nouraliهاي آبخیزداري (پایش و مطالعات ارزیابی اثرات پروژه

) 2008و همکاران،  Hayashi ؛Chung، 2002 و ,Kerr؛  Dashti  ،2014وIldoromi ؛ 2004و همکاران،  Sadeghi؛ 2014

). از جمله، سري Suraj ،2013الزمه توسعه پایدار مناطق روستایی، نگرش مدیریت جامع حوزه آبخیز است (اند که ثابت کرده

 بهبود کیفیت چون مواردي کرده و ارزیابی مثبت گوجرات هند هاي آبخیزداري را درطرح همکاران اثرات توسعه و دیوي

 کیفیت افزایش افراد، سطح درآمد بهبود کشاورزي، محصوالت تنوع و افزایش عملکرد خاك، فرسایش کاهش آب، منابع

و همکاران،  Sreedeviاند (ها را از جمله این آثار مثبت برشمردهفعالیت در مردم مشارکت افزایش و محلی مردم زندگی

هاي اقدامات آبخیزداري حوزه رامگانا با روشبخش مهندسی حفاظت آب و خاك دانشگاه جی پی پنت هندوستان،  .)2006
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هاي هاي تداوم جریان، میانگین متحرك و مدلهاي زمانی، جرم مضاعف، رژیم هیدرولوژیکی، منحنیتجزیه و تحلیل سري

Sacramenta  وTank هاي ارزیابی یاد شده براي سایر تحقیقات تاکید کرده اده از روشرا بسیار موفق ارزیابی نموده و بر استف

دهد نشان می حوزه سد برنجستانک در آبخیزداري هايطرح به نسبت دیدگاه آبخیزنشینان بررسی). S.W.C.F ،1997است (

 و دائم زاییاشتغالعدم  دلیل به چند یابد. هر دست منطقه در خود به اهداف توانسته حدودي تا آبخیزداري عملیات که

کمالی تاثیر عملیات مکانیکی آبخیزداري را بر سیالب حوزه باراجین  .کند جلوگیري از مهاجرت روستائیان نتوانسته مناسب

درصدي حجم سیالب  28درصدي دبی اوج سیل و  30دهنده کاهش بررسی کرده که نتایج نشان Hec-HMS قزوین با مدل

دهنده تاثیر مثبت اقدامات آبخیزداري در هاي آبخیزداري در استان کرمان، نشاناثرات اجراي طرحساله بوده است. ارزیابی  25

کنترل سیل و رسوب، تغذیه مصنوعی، افزایش آبدهی و تداوم جریان منابع آب و بهبود وضعیت اقتصادي مردم محلی بوده 

  ).2001و همکاران،  Meyjaniاست (

باشد. ت که سابقه اقدامات آبخیزداري در کشور در سطح گسترده داراي سابقه طوالنی نمیمرور منابع بیانگر این واقعیت اس

هاي مشخصی نیز به این منظور ارائه نشده است رو ارزیابی کمی اقدامات بعمل آمده نیز چندان مورد توجه نبوده و روشازاین

)Sadeghi  ،زیابی عملکرد اقدامات آبخیزداري امري ضروري است هاي کمی مناسب براي ار). لذا کاربرد روش2004و همکاران

)Rajora ،1998 .(  

هاي گذشته حوزه آبخیز پررود بنا به دالیل مختلف با مشکالتی از قبیل تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاك، طی سال

ومکانیکی و مدیریتی جهت وقوع سیل و ... مواجه بوده است. لذا اقدامات آبخیزداري متعددي از انواع مکانیکی، بیولوژیکی، بی

بهبود وضعیت حوزه و ساکنان آن انجام شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر اقدامات مختلف آبخیزداري بر ضریب 

هاي مناسب با نوع اطالعات موجود و مورد تایید تحقیقات هاي سیالب آبخیز پررود قزوین، با استفاده از روش رواناب و ویژگی

  قبل است. 

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

هکتار در شمال شهر قزوین و دامنه  3/7364هاي سفیدرود (شاهرود) است که با مساحت آبخیز پررود که از سرشاخه

متر از  820متر و حداقل ارتفاع در خروجی حوزه برابر  3385جنوبی رشته کوه البرز  قرارگرفته است. حداکثر ارتفاع حوزه 

باشد. شکل هاي فراوان و با دبی باال داراي جریان دائمی میباشد. رودخانه اصلی حوزه به علت دارا بودن چشمه سطح دریا می

  دهد.یک موقعیت حوزه را در کشور و استان قزوین نشان می

  
  موقعیت آبخیز پررود در قزوین و ایران - 1شکل
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  اقدامات اجرایی آبخیزداري در حوزه پررود

توسط مهندسین مشاور آبخیزداران البرز انجام شده  1380اجرایی حوزه پررود که در سال -صیلیبر اساس مطالعات تف

بینی و اجرا بخش بیولوژیکی، بیومکانیکی، مکانیکی و مدیریتی براي حوزه پررود پیش 4است، اقدامات اجرایی آبخیزداري در 

متر و طول  3/1است. با احتساب میانگین ارتفاع مفید  شده که خالصه آنها در جدول یک و نقشه آنها در شکل دو ارائه شده

 4220چین، مجموع مخزن آنها معادل % براي بندهاي خشکه25متر و شیب آبراهه  7/0متر و عرض بستر  5/2تاج 

مالتی و گابیونی، مجموع حجم مخازن آنها به -هاي سنگیباشد. همچنین بر اساس مساحی حجم مخزن سازهمترمکعب می

  باشد.مترمکعب می 1320و  3800رابر ترتیب ب

  اجرایی آبخیزداري حوزه آبخیز پررودعملیات  -1جدول

 حجم نام پروژه نوع عملیات

 بیولوژیک

 هکتار 516 غیر مثمرو  نهالکاري مثمر

 هکتار 232 بذرپاشی

 هکتار 252 کاري  بذر

 هکتار 939 کود پاشی

 هکتار 41 کپه کاري

  بیومکانیکی
 هکتار 516  بنديتراس

 هکتار 412  کیلومتر) 258بندي (بانکت

 مکانیکی

 متر مکعب 1400  عدد) 117( چینبند خشکه

 متر مکعب 600  عدد) 5( بند گابیونی

 متر مکعب 1200  عدد) 7( بند سنگ و مالتی

 مدیریتی
 هکتار 782 قرق

  جلسه 20 آموزشی برگزاري کالس

 
  آبخیزداري حوزه پررودنقشه اقدامات اجرایی  -2شکل

- هاي سیالب حوزه، با بهره اي و بیولوژیکی،  میزان نفوذ و ذخیره آب و در نهایت ویژگی به منظور ارزیابی نقش اقدامات سازه

  هاي هیدرولوژیکی براي بازه زمانی قبل و بعد از اجراي عملیات آبخیزداري  مورد مقایسه قرار گرفت.گیري از مدل
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حوزه براي شرایط قبل و بعد از اجراي پروژه تهیه شد. سپس با   CNقدامات بیولوژیکی در نفوذ، نقشهبراي تحلیل نقش ا

به عنوان ایستگاه شاخص که  استفاده از معادله بیالن آبی، میزان حجم رواناب و نفوذ بر اساس آمار بارش روزانه ایستگاه پررود

اي، بازدیدهاي صحرایی نشان داد که تقریبا در بخش اقدامات سازه در محدوده حوزه واقع شده است محاسبه گردید. همچنین

چین از رسوبات پر هاي خشکه% از حجم مخزن سازه50مالتی و نیز بطور میانگین - هاي گابیونی و سنگیتمامی مخازن سازه

-نفوذ ناشی از احداث سازه هاي آتی پر خواهد شد. لذا براي محاسبه حجم رواناب کنترلی وشده است که مابقی آن نیز در سال

و  Amini% براي رسوبات پشت مخازن (30ها، مخازن آنها در حالت پرشده فرض شد که با احتساب ضریب تخلخل موثر 

Roghani ،2014.میزان نگهداشت رواناب محاسبه گردید ،(  

براي بررسی میزان تاثیر  حوزه پررود با توجه به شرایط فیزیوگرافی ویژه مخصوصا شیب زیاد مستعد خطر سیالب است.

، تغییرات حاصل شده HEC-HMSافزار گیري از نرمو بهره SCSاقدامات اجرایی آبخیزداري بر سیالب حوزه، با استفاده از مدل 

منظور تاثیر اقدامات بیولوژیک با تغییر مقدار عدد منحنی در ابعاد هیدروگراف سیالب و میزان وقوع سیالب تحلیل شد. بدین

)CNر قبل و بعد از اجراي عملیات و تاثیر اقدامات مکانیکی نیز با تغییر طول مسیر آب، شیب طولی آبراهه اصلی و ) د

همچنین تغییرات نفوذ و نگهداشت حجمی از رواناب حوزه در مدل لحاظ شد و مدل متناسب با رگبارهاي طرح، براي 

  سال اجرا و نتایج مقایسه شد. 100و  50، 25، 10، 5، 2هاي با دوره بازگشت هیتوگراف بارش

  نتایج و بحث

  وضعیت نفوذ و میزان ذخیره آب 

، مربوط به قبل و بعد از انجام اقدامات آبخیزداري Hec-HMSهاي مدل حوزه و در جدول دو ورودي  CNشهدر شکل سه نق

و بعد از انجام اقدامات بیولوژیکی و  4/78متوسط حوزه قبل از اقدامات  CNدهد که ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان می

کاهش یافته است که بخشی از آن نتیجه تغییر در شرایط هیدرولوژیک مراتع و بخشی نیز در اثر اجراي  2/76مدیریتی به 

به ترتیب مربوط به  CNش اقدامات نهالکاري به همراه عملیات بیومکانیکی است. همچنین بیشترین و کمترین میزان کاه

  باشد.هاي شماره یک و چهار میزیرحوزه

  
  حوزه پررود پس از انجام اقدامات آبخیزداري   CNنقشه -3شکل

  براي حوزه پررود HEC-HMSهاي مدل ورودي -2جدول

  زیر حوزه
  مساحت

(Km2) 
  از آبخیزداري بعد از آبخیزداري قبل
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  CN  (min)زمان تمرکز   CN  (min)زمان تمرکز 

1 24.42 34.2 78.5 34.2 74.9 

2 14.35 27.0 79.9 32.1 76.4 

3 18.26 32.4 79.3 34.3 78.3 

4 16.44 58.8 76.0 64.3 75.6 

 76.2 78.4 44.3 73.8 73.48  کل حوزه

دهد که بطور متوسط نتایج بررسی نقش اقدامات بیولوژیکی و مدیریتی در شرایط قبل و بعد از اقدامات اجرایی نشان می

مترمکعب در سال افزایش داشته است. همچنین با درنظرگرفتن  92863میزان نفوذ رواناب براي حوزه مورد مطالعه به میزان 

هاي )، حجم آب ذخیره شده در مخازن سازه2015و همکاران،  Mohammadiرگبار منجر به رواناب در سال ( 8میانگین 

  کعب در سال محاسبه شد. مترم 22320احداث شده، معادل 

هزار متر مکعب ذخیره رواناب در اثر عملیات آبخیزداري در حوزه انجام شده  115ساالنه حدود در حوزه پررود، در مجموع 

ولی نتایج این  نمود بیشتري داشته باشند . به دلیل تجمع رواناب در مخازن بندهاي اصالحی ممکن است این اقداماتاست

درصد متعلق به اقدامات بیولوژیکی و  6/80اي و درصد رواناب ذخیره شده مربوط به عملیات سازه 4/19تحقیق نشان داد که 

اي نسبت به اقدامات بیولوژیکی و بیومکانیکی در ذخیره رواناب حوزه پررود به دلیل تاثیر کمتر عملیات سازه بیومکانیکی است.

ها از رسوبات است که برخی از تحقیقات گذشته نیز به نتایج مشابهی در ل رسوب و نیز پرشدن مخازن سازهاولویت هدف کنتر

و همکاران،  Mostafazadehاند (اي بر کاهش دبی و حجم رواناب و سیالب حوزه دست یافتهخصوص تاثیر کم عملیات سازه

-) و البته برخی تحقیقات نیز میزان این تاثیر را معنی2014و همکاران،  Mikaeilzade؛ 2015و همکاران،  Kamali؛ 2010

). البته باید توجه داشت که در صورت خالی Roghani ،2014و  Amini؛ Roghani ،2012اند (دار و قابل توجه بیان نموده

یجی این مخازن % بیش از این مقدار بوده که با پرشدن تدر70اي ها، میزان ذخیره رواناب عملیات سازهبودن مخازن سازه

توسط رسوبات، این حجم هر ساله کمتر شده است. ذکر این نکته نیز ضروري است که نسبت ذخیره رواناب حاصل از عملیات 

  مکانیکی و بیولوژیکی بستگی به شرایط مختلف حوزه و نیز حجم عملیات مختلف آبخیزداري اجرا شده دارد.

  کنترل سیالب

هاي مختلف ارائه شده است. نتایج میزان درصد کاهش دبی اوج و حجم سیالب براي زیرحوزهدر جدول سه نتایج مربوط به 

هاي  درصد براي دوره بازگشت 9/21و  5/22دهد که میزان دبی اوج و حجم سیالب به ترتیب به طور متوسط نشان می

سال  100ان براي دوره بازگشت سال و کمترین میز 2ها براي دوره بازگشت مختلف کاهش یافته است که بیشترین کاهش

است یا بعبارتی با افزایش دوره بازگشت سیالب، درصد کاهش حجم و دبی اوج سیالب ناشی از عملیات آبخیزداري کاهش 

و پس از آن به  1شود که بیشترین درصد کاهش دبی سیالب در زیرحوزه شماره ). همچنین مشاهده می4یافته است(شکل 

  رخ داده است.  4و  3، 2هاي ترتیب در زیرحوزه

  درصد کاهش دبی اوج و حجم سیالب پس از اجراي اقدامات آبخیزداري -3جدول

 زیر حوزه
 مساحت

(Km2) 

T=2 T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 

  حجم  دبی اوج  حجم  دبی اوج  حجم  دبی اوج  حجم  دبی اوج  حجم  دبی اوج  حجم  دبی اوج

1 24.42 54.9 63.6 44.1 38.4 35.7 31.5 29.1 26.0 25.9 23.3 23.4 21.1 

2 14.35 45.9 56.2 40.3 35.5 32.8 29.5 26.5 24.4 23.5 22.0 21.2 19.9 

3 18.26 15.2 19.4 13.7 11.3 10.9 9.2 8.6 7.5 7.8 6.7 6.9 6.0 

4 16.44 15.4 10.6 6.7 4.9 5.9 3.9 5.1 3.1 5.0 2.8 5.0 2.5 

 13.3 13.8 14.8 15.3 16.5 17.1 20.2 20.8 24.8 25.4 41.8 42.7  73.48 حوزه
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  هاي مختلفدرصد کاهش دبی اوج سیالب براي زیرحوزه -4شکل

- سازه از نوع گابیونی و سنگی 12در خصوص کنترل سیالب حوزه باید توجه نمود که در کل حوزه در مجموع 

- در مسیرهاي اصلی جریان احداث شده است که از این تعداد پنج سازه گابیونی در زیرحوزه دو، سه سازه سنگیمالتی 

اند که عالوه بر اینکه بازه کمی از مالتی نیز در زیرحوزه چهار احداث شده-مالتی در زیرحوزه سه و چهار سازه سنگی

ها هاي تمرکز زیرحوزهها در شکل دو و نیز زماندر زیرحوزه هادهند با نگاهی به آرایش سازهمسیر جریان را پوشش می

هاي دو و سه و نیز محل تالقی جریان این دو در قبل و بعد از عملیات آبخیزداري (بویژه در محل تالقی زیرحوزه

حوزه پررود هاي مکانیکی توان نتیجه گرفت که سازهدر شکل دو) می Bو  Aزیرحوزه با جریان زیرحوزه یک یعنی نقاط 

توانند باعث باالرفتن دبی اوج ها میبراي پایین آوردن پیک سیالب حوزه، داراي آرایش مناسبی نبوده و حتی این سازه

هاي یک و دو و همچنین ها و خروجی حوزه شوند زیرا اختالف زمان تمرکز زیرحوزهسیل در محل تالقی زیرحوزه

زه یک، در بعد از عملیات آبخیزداري کاهش یافته است که این موضوع با زیرحو Bمجموع این دو زیرحوزه در نقطه 

و نیز خروجی حوزه شده و در نتیجه افزایش دبی  Bو  Aها در نقاط هاي اوج این زیرحوزهتواند باعث همزمانی دبیمی

  نقاط سبب شود. اوج سیالب را  در این 

بیشترین کاهش دبی اوج و حجم سیالب  ونی ندارد ازمالتی یا گابی_زیرحوزه یک با وجود اینکه هیچ سازه سنگی

هاي این زیر حوزه اجرا شده است. برخوردار است که دلیل آن حجم باالي اقدامات بیولوژیکی است که در عرصه

اي در تغییر زمان تمرکز حوزه اندك و حتی منفی بوده ولذا گیري کرد که نقش اقدامات سازهتوان نتیجهبنابراین می

بی اوج و حجم سیالب خروجی حوزه، حاصل اجراي اقدامات بیولوژیکی و بیومکانیکی از جمله احداث تراس، کاهش د

، 8/20، 4/25، 7/42سال به ترتیب  100تا  2هاي است که باعث شده دبی اوج براي دوره بازگشت بانکت و نهالکاري

درصد کاهش  3/13و  8/14، 5/16، 2/20، 8/24، 8/41درصد و حجم سیالب به ترتیب  8/13و  3/15، 1/17

شود که با افزایش دوره بازگشت سیالب، میزان کاهش حجم و دبی اوج سیالب ناشی از یابد. همچنین مشاهده می

 Kamaliاند ( عملیات آبخیزداري کاهش یافته است که کمالی و همکاران نیز به نتایج مشابهی در این زمینه دست یافته

تحقیقات نیز به نتایج مشابهی در خصوص تاثیر بسیار بیشتر عملیات بیولوژیکی نسبت به  ). سایر2015و همکاران، 

اي بر کاهش دبی اوج و حجم سیالب و نیز کاهش تاثیر اقدامات آبخیزداري بر خصوصیات سیل با افزایش عملیات سازه

  ).Ghahraman  ،2016و Nourali؛ 2014و همکاران،  Mikaeilzadeاند (دوره بازگشت دست یافته

  گیري نتیجه

برابر تاثیر  4این تحقیق نقش اقدامات بیولوژیکی و بیومکانیکی انجام گرفته در کنترل و ذخیره رواناب بیش از  بر اساس نتایج

اي بوده است. همچنین این مطالعه نشان داد که کاهش دبی اوج و حجم سیالب در خروجی حوزه، حاصل اجراي  عملیات سازه

ش 
اه

 ک
د

ص
در

دوره بازگشت

زیر حوزه 

زیر حوزه 1

2
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یابد. در نهایت بر اساس  مات بیولوژیکی و بیومکانیکی است که میزان این تاثیر با افزایش دوره بازگشت سیالب، کاهش میاقدا

اي  نتایج این تحقیق و با توجه به اینکه اقدامات بیولوژیکی و بیومکانیکی معموال داراي هزینه کمتري نسبت به عملیات سازه

که هدف، کنترل رواناب و یا کاهش دبی اوج و حجم سیالب است، سهم بیشتري را در شود در مواردي  هستند، پیشنهاد می

  هاي اجرایی براي این نوع عملیات در نظر گرفت. برنامه
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Investigating the effect of soil and water conservation projects on 
flood characteristics  of Parrud watershed 

Abstract  
Evaluation of the impacts of past watershed projects provides useful insights for future 
projects. In this study, the hydrology and water resources status of Akujan catchment of 
Qazvin province has been the object of the study which the effects of various measures 
of watershed managements were evaluated on. For this purpose, the changes of 
infiltration, water storage, peaks and volumes of catchment floods, were compared 
before and after the implementation of watershed management projects. The results 
show that 115000 m3 more runoff storage has been carried out by watershed 
management operations that 19.4% of this volume is related to the structural operations 
and 80.6% of it is due to biological and biomechanical projects of the catchment. 
Results of the flood analysis indicate that the role of structural measures in the change 
time of concentration of the catchment is low and at times even negative. Therefore the 
reduction of the peak flow and flood volume at the outlet of catchment is due to the 
implementation of biological and biomechanical measures which reduces the peak flows 
42.7, 25.4, 20.8, 17.1, 15.3, 13.8% and flood volumes, 41.8, 24.8, 20.2, 16.5, 14.8, 
13.3% respectively for the return periods of 2, 5, 10, 25, 50 and 100 years. Another 
observation is that the effect of watershed management practices on the reduction of 
flood peak and volume decreases when the return period of flood is increased.  

Keywords: water storage, flood control, peak flow, flood volume, biological and 
biomechanical, structural operations. 

 


