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 مقدمه

اسا  هاب باب یاوو  یاوو       طبیعای  بالیای   از یکی سیل

تغییر هیربر  اراضای   چگونگی بلکب عمدتیً ،آید وجوو نمی بب

 و جاینی های    تیسایر  هرسیلب هب شوو موجب بروز آن می

 ازشاد    بیین تعیریف، طورهلی بب. هند میایجیو   فراوانی میلی

سایل را از نرار   ن پژوهشاگرا . بعضی از اس  مختلف سیل،

را از نراار  آنیصوصااییت هیدروسااتیتیکی و بعضاای ویگاار 

ند. هر یک از این هن میبررسی  یصوصییت هیدرووینیمیکی 

اهمیا  ییصای   شاد    مطیلعاب   ۀمنطقا یصوصییت بستب بب 

 شاایر  بیشااتر باابهاای   مثاایل ور ضوضااب طااور ، باابوارو

هیدروساتیتیکی سایل   وصاییت  صسیل از نرر یبند   پینب

طبیعای باب یصوصاییت    هی   شوو و ور ضوضب می پروایتب

هیدرووینیمیکی سیل هب ور این مقیلب بب آن پروایتب شد  

سیل بب عنوان یکی از موارو و  بند  پروازند. پینب ، میاس 

 بخشثمار  ور صاورتی   هی  بررسای و هنتارل سایل    راهکیر

نیشای از    های یطریواهد بوو هب همرا  بی اقدامیت هیهش 

 بعد بای  ۀمرضلا  همرا  بیشد و ور  سیز سیل مینند اقدامیت 

این اقدامیت باب بررسای هایرا باوون ایان عملیایت        ارزییبی

 طریا   آبخیادوار  از  ور سایال   میایر  پروای . اقادامیت 

 بیولاويیکی  های   روش اجارا   و هوچاک  هی  سیز  اضداث

 اجارا  آبخیاد ۀ ضا ضو نقای   تارین  ووروس  ور مییر سیال 

 بی تنیی اقدامیت این تأثیرگذار  از میدان آگیهی هب شوو می

 ممکان  منیسب، ا  و منطقب توزیعی هی  مدل از گیر  بیر 

یطر سیل و »یوو بی نیم  هی  پژوهشور  ،]9[ 1پالت. اس 

 هایمالً  ۀشایو یطار را باب عناوان    بند   پینب ،«مدیری  آن

نیشای از  های    وهی و مادیری  یطار   مشخصی برا  سیمین

های   آنمحیطی یی انسینی هاب از باین    زیس عوامل طبیعی، 

ور ، ]2[ ثروتای هارو.  سیل نید بسییر بیرزتر اسا ، تعریاف   

 ضاۀ ضویید   پتینسیل سیلبند   پینب» عنوان بیپژوهشی 

یید   سیلپتینسیل بند   پینب برا  «شیر ور بخید سرا  آ

های    ضوضبهب بیشتر ور  SCSمدل  هی   بی استفیو  از واو 

اس .  هرو استفیو   ،هی  هیدرومتر  هیربرو وارو فیقد واو 

 ضاۀ ضوییاد ،   سایل هی  پتینسایل   بی توجب بب نتییج، پینب

 ییاد  ها ،   طبقاب بای پتینسایل سایل     4شیر بب  ور بخید آ

ر هب بیشتاس  بند  شد   طبقبییلی زییو  زییو و متوسط،

ط ییاد  متوسا   سایل  مسیض  ضوضب ور طبقب بی پتینسیل

                                                           
1. Plate 

 گیارو.  مای  بار  وررا ب ضا ضوورصد از هل  5/35قرار وارو هب 

 بار  اجراشد  اصالضی سدهی  تأثیر ارزییبی بب، ]4[ سلطینی

 پروایا ، منشیو  آبخیدۀ ضوض ور گیر  سیل و یید  سیل

 تغییارات ۀ مقییس برا  HEC-HMSمدل  از منرور بدین هب

. هارو  اساتفیو  اقادامیت   از بعاد  و قبل  آ واغ رفتیر و وبی

 سایلب ور  100تای   2هی    بیزگش ۀ وور بی سیل هیدروگراف

. دشا  سایز   شابیب  عملیایت  اضاداث  از بعد و قبل وضعی 

 طاور  بب اوج وبی هی بر سیز  تأثیر سیز ، شبیب نتییج براسیس

 از .اسا   باوو   ورصد 75/7سیل  ضج  بر و 82/9 متوسط

 های بار   سایز   تاأثیر  ،سیال  بیزگش ۀ وور افدایش بی طرفی

 روغنای  .اس  هیهش ییفتب سیال  ضج  و اوج وبی هیهش

 ،چییرمحایل  اساتین  ور واقع ضیدر  آبخیدۀ ضوض ور، ]3[

 تغییار رفتایر   عملیایت آبخیادوار  بار   ثیر أتارزییبی  پی ور

 و ساایال  هاایهش ،رواناای ۀ ذییاار میاادان رو  بضوضاا

ثباا   و صااحرایی هاای  بررساای .پروایاا  ییااد  ساایل

 تحلیال  و شد  اضداث هی  سیز  فیدیکی و مکینی مشخصیت

 SCSمادل   از استفیو  بی بعدۀ مرضل ور. واو انجیمرا  هی واو 

 های  سیز  ثیرأت بررسی بب اقدام ضوضب، سیال  سیز  شبیب و

هاای   ساایز  هااب وهااد نشااین ماای هاای بررساای نتااییج .وهاار

 عمقای  نفاوذ  بار  ثیرأتا  و روانی ۀ ذییر ضمن شد ، اضداث

بیزگشا   ۀ وور بای  سایالبی  هنتارل  باب  قیور ،روانی  جریین

 نسابی  بارآورو بارا    یمدلضمن اس . ور سیلب  50 ضدوواً

 پیشانییو  طرح اهداف بی متنیسب نییز مورو هی  سیز  تعداو

های    بی توجاب باب ضجا  بساییر قیبال توجاب فعیلیا         .دش

آبخید هشور و اهمیا   هی   شد  ور ضوضب انجیمآبخیدوار  

بای هدیناب و صارف    م أتوهی هب  فعیلی بخشی این  اثربررسی 

بوو  اسا ، ضارورت بررسای نتاییج عملیایت        زییوزمین 

هاای ور ابعاایو مختلااف اماار   ضوضاابآبخیاادوار  باار رفتاایر 

  دشا ور ایان پاژوهش ساعی     بنایبراین، . اس  نیپذیر اجتنی 

شاد  بای اساتفیو  از مقایویر      یویعملییت ثیر أتضمن ارزییبی 

نتییج روشنی  ،صحراییهی   ی و هیفی ضیصل از بررسیهمّ

سیل ور ایتیایر  بند   پینب شد  ور ایجیواز میدان تغییرات 

مدیران اجرایی قرار گیرو تی نقش میمی ور بیباوو هیفیا    

اهاداف بخاش    بار منسج  و منطب  هی   برنیمب ئۀارااجرا و 

 .هندآبخیدوار  ایفی 
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 ها روش مواد و

 شده مطالعهۀ منطق

آبخیاد وسایع   ضوضاۀ  های    بضا ضو زیار ، از شد  مطیلعب ۀضضو

از روساتیهی    مرباع  هیلاومتر  30چی  بی مسیضتی بایل  بار    قر 

واقاع ور مرهاد اساتین     وشا ، بخاش شارا     جییاون وهستین 

طاول  º48 56‘ 19"تی º48 46‘ 8"همدان بی مختصیت جغرافیییی 

 .اساا  عاارش شاامیلیº34 56‘ 42"تاای  º34 49‘ 11"شاارقی و 

ب از بلنادترین ارتفیعایت واقاع ور غار  و     ضوضاصلی روویینۀ 

و پس از پیوساتن باب ساییر     وریگ میجنو  منطقب سرچشمب 

بای   و.شاو  یروجی یایرج مای  نقطۀ هی از  واضدویگر هی    آبراهب

هال هواشنیسای اساتین    سایلۀ اوارۀ   25آمایر   وورۀ توجب بب 

از  اقلیمای آن و اوضیع  متفیوت چی  گنبد  آ  و هوا همدان،

 ریا و ضداهثر برووت و بایران ور فصاول سایل متغ   ضداقل  نرر

ضاد متوساط بارف     .وارو یهوهساتین  هاوا  سارو   و آ  واس  

 ۀورجا  30و سارمی تای    اس  متر یلیم 245تی  155 نیسیالنب ب

 ثب  3/11°چی  گنبد ۀسیالن  ومی نیینگی. مرسد یصفر م ریز

+ و 40°بضوضا ایان    ومای  نیتار  گارم  نیاسا . همننا    شد 

بایرش   نیینگیا اسا . م   ثب  شاد   -32/ 8°آن  ومی نیسروتر

 اس .  شد   ریگ انداز  متر یلیم 7/317 دین چی  گنبد ۀسیالن

 پژوهشروش 

 پایه ۀنقش

یید  بی تلفیا  و ترهیاب    سیلشنیی  استعداو نواضی از نرر 

هاای   هاای  هواشنیساای، واو   هاای  هیاادرولويیکی، واو   واو 

گیر  از سیست  اطالعایت جغرافیاییی    سنجش از وور و بی بیر 

بارا   پژوهاین   واناش رهییف  نوینی اس  هب امروز  محققین و 

. بارا   ]6[  هنناد  مییید از آن استفیو   سیلبند  اراضی  پینب

از  شاد   مطیلعبمنطقۀ یید  بستب بب نوع  سیلشنیی  نواضی 

 دروستیتیکی و هیادرووینیمیکی سایل اساتفیو    ییصوصییت ه

شایر  بیشاتر از یصوصاییت     غیار شوو هب بارا  منایط     می

هنند. بب همین ولیل ور این  می هیدرووینیمیکی سیل استفیو 

از یصوصاییت هیادرووینیمیکی    پییاب تییۀ نقشۀ مطیلعب برا  

 سیل استفیو  شد  اس .

   آبخیزداری مکانیکی عملیاتثیر أت ۀدامن

یش افادا  سابب آبخیاد  های    یکی از اقدامیتی هب ور ضوضب

شاوو   مای  ساطحی های    زمین تمرهد یی هیهش سارع  آ  

میننااد ساادهی   عملیاایت آبخیاادوار ثیرات أتاامربااو  بااب 

. سدهی  اصالضی بی توجب باب میادان ضجا     اس  اصالضی

 یاوو ثیر أت ۀوامنوارا  اهمی  مربو  بب  ،مخدنی هب وارند

ی یجینمیعملییت صحرایی و پس از  پژوهشند. ور این هست

و  ارتفاایعی باای اسااتفیو  از یطااو  تااراز (،1)شااکل  ساادهی

هار ساد    آثایر استفیو  از روش تعمی  نقطب بب سطح وامنب 

چاون از ضجا  سادهی     شد  مطیلعبۀ منطق. ور دشمشخص 

ارتفایع   اینکاب  ا  وجوو نداش ، بنیبراین بای توجاب باب    واو 

باب  ندویکی بی ضج  مخیزن وارند، ناوع سادهی    ۀرابط سدهی

 2) متر(، متوسط 5/1) هوتی  سدهی بدون سد، قس   چییر

ور قدم بعد  بی توجب بب نوع تفکیک و متر(  3متر( و بلند )

 AHP روشارتفیع سد، از 
 بب واون امتییز بب هار ناوع ساد    1

و  یواهاد  اور اینجی بیشترین امتییز باب ساد  و   .شد اقدام

یصوصااییت بنااد   پینااب را ورتااأثیر  همتاارینشااد هااب 

هیدرووینیمیکی سیل واشاتب بیشاد هاب ور ایان یصاو       

 AHP بای وهای   امتییزپس از  .اس  نوع بدون سدمربو  بب 

 .  دش اقدام شکل j سیز  بی استفیو  از تیبع فیز بب 

 
ۀ ی عملیات مکانیکی آبخیزداری در منطقیجانما .1 شکل

 شده مطالعه

  بندی سیل پهنه

 هایهش  مدیری  برا  اسیسی ابدار  ورواقع سیل بند  پینب

افدایش آگیهی برا   ا  وسیلب همننین و اس  سیل یطرات

های    مسئوالن برا  هنترل و مدیری  هیربر  اراضی و برنیمب

زمین بی هیهش یطرهی  سیل و ضفیظا  محایط    توسعۀ ه 

                                                           
1. Analytical Hierarchy process 
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تواناد بیاینگر میادان     واقع می وربند  سیل  . پینبزیس  اس 

تاأثیر  از سیل بیشد. بارا  بررسای   وجووآمد   هی  بب یسیرت

منطقاۀ  سایل ور  بند   پینب بر عملییت مکینیکی آبخیدوار 

 .شداستفیو   1 از فرمول شد  مطیلعب

 (1)  

 سیلبند   پینب =عملییت مکینیکی آبخیدوار وامنۀ تأثیرات  *پییبنقشۀ  

 نتایج

 پایه ۀنقش

 ۀنقشا اصالضی، ابتادا باب یاک    هی    زسیثیر أتبرا  بررسی 

 نییز یید  سیلشنیی  نواضی  برا  بی مقییس منیسب پییب

ضضاور  های    الیاب نقشاۀ   بعاد بای تلفیا     ۀمرضلتی ور  اس 

ۀ منطقا  عملیایت مکاینیکی آبخیادوار     واشتن و نداشاتن 

و. بارا   هار بررسی  این عملییتثیر أترا از نرر  شد  مطیلعب

 1:25000بی مقیایس   شد  مطیلعب  ۀضضوپییب ور  ۀنقش ۀتیی

 :دشزیر استفیو   معییرهی از 

  شیب ۀنقش

هاای  اسیساای ور مبحاا   یکاای از پاایرامتر مندلااۀ شاایب بااب

هاب ایان پایرامتر     طاور   بب اس هی  سطحی  هیدرولوي  آ 

های  آبخیاد وارو.    نقش اسیسی ور پیسخ هیدرولويیک ضوضب

یاک   مندلاۀ  واقع بب وارند ورشیب همی  منیطقی هب ،بنیبراین

و ور نتیجب مقدار قیبل توجیی از  هنند منبع ذییر  عمل می

طاور موقا  ور آن ذییار      باب هی  سطحی ممکن اس   آ 

شد  برا  این پیرامتر از نوع  استفیو تیبع  .] 10USDA[  شوو

  (.  2 . )شکلاس  شکل بب صورت افدایشی jتیبع فیز  

 جریان تجمعینقشۀ 

یصااو  مطیلعاایت   ورتوانااد  یکاای از مااوارو  هااب ماای  

تجمعای   ۀنقشا مرباو  باب    ،واشتب بیشاد یید  نقش  سیل

هی بار اسایس وزن    . جی  جریین تجمعی سلولاس جریین 

هییی هب جیا    )تعداو سلول هی ور الیب جی  جریین سلول

  2 شوو، )شکل تعیین می هی بب سم  سلول مقصد اس ( آن

مساتقی    ۀرابطا یصاو    ورج(. بر اسیس قاینون ونتاورث   

شد  برا  این پایرامتر   استفیو سرع  آ  بی عم  آ ، تیبع 

 .اس  jمینند شیب تیبع فیز  بب صورت افدایشی و از نوع 

 سرعت نفوذنقشۀ 

هی   گویی هیدرولويیکی ضوضب پیسخیکی از موارو  هب ور 

 باب نارس سارع  نفاوذ ور ساطح ضوضاب       اس  ثرؤآبخید م

. این پیرامتر هب تیبعی از یصوصییت مربو  باب  اس  مربو 

عم  آ  و بی ور نرر گرفتن  بر  وسمعکثیر أتبی  اس  ییک

 ایان پایرامتر را   بایرۀ شکل ور j توان تیبع می ونتورث، ۀرابط

 الف(.  2 شکل ) هیهشی ور نرر گرف 

 کاربری اراضی
سارع  و عما  آ     بار د نا اتو می یکی ویگر از موارو  هب

و(.   2 )شاکل  اسا   ناوع هایربر  اراضای    ،گذار بیشاد  ثیرأت

تواند از  هرون امتییز هیربر  اراضی هب می ییصو  هم ور

تراه  پوشش و نوع پوشاش بیشاد، ور ایان بررسای از      نرر

وهای ناوع هایربر      امتیایز . پس از دشاستفیو   AHPروش 

نیییا  از   ورسرع  آ ،  بر گذار  ثیرأتاراضی براسیس نوع 

شکل افدایشی برا  امتییز نیییی این پیرامتر استفیو   j  تیبع

 و(.  2 )شکل  دش

/  معیار برای شده تعیینۀ رتب و وزن مقادیر .1 جدول

 شده مطالعهۀ منطق کاربری اراضی در یمعیارها زیر

 معیار رده

 اراضی وی  69/0

 مرتع تراه  ه  25/0

 مرتع تراه  متوسط 01/0

 مرتع تراه  زییو 044/0

 ضریب سیزگیر  023/0

 
های    پایرامتر وهای باب تمایمی     امتیایز نییی  پاس از   ور

پییاب   ۀنقشا  ۀتییا گیر  ضسایبی باب    میینروش  ، ازییوشد 

 (.3)شکل   شد اقدام شد  مطیلعب  ۀمنطقبرا  

   عملیات آبخیزداریثیر أت ۀدامن

عملیاایت مکااینیکی آبخیاادوار  باار  ثیر أباارا  بررساای تاا 

هرون وامنۀ تاأثیر ایان عملیایت     ، بب اضیفبسیلبند   پینب

یصوصاییت هیادرووینیمیکی   مکینیکی بی نقشۀ مرباو  باب   

نییز اس . شییین ذهر اس  هب این امر بب  سیل یی نقشۀ پییب

واقاع   زمین بعد از انجیم عملییت آبخیدوار  مربو  اس . ور

بند  سیل ور زمین قبل از اجرا  ایان عملیایت    برا  پینب

گونب  ا  اس  هب ور آن نقشب هیچ نییز بب اضیفب هرون نقشب

یصااو   ت نگرفتااب بیشااد. ورعملیاایت آبخیاادوار  صااور

وهی بب این نقشب از امتییز مربو  بب معییر بدون ساد   امتییز

 (.3)جدول   برا  هل منطقب استفیو  شد  اس 
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 فیز  شیب ۀنقش .  2 شکل فیز  نفوذپذیر  ۀنقش .الف 2 شکل

 
 فیز  هیربر  اراضی ۀنقش .و 2 شکل فیز  جریین تجمعی ۀنقش .ج 2 شکل

 پایه ۀنقش ۀتهیبرای  شده محاسبه پارامترهای .2 شکل
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  شده مطالعهۀ منطق ۀپای ۀنقش. 3 شکل

معیارها  زیر/  معیار برای شده تعیینۀ رتب و وزن مقادیر .2 جدول

 شده مطالعهۀ منطق ها در ثیر سازهأت

 معیار رده

 بدون سد 69/0

 ارتفیع ه سد  25/0

 سد ارتفیع متوسط 01/0

 سد ارتفیع زییو 044/0

 ضریب سیزگیر  023/0

  بندی سیل پهنه

نییی  پس از تییۀ نقشۀ مربو  بب نقشۀ پییب و نقشۀ مربو   ور

بب وامنۀ تاأثیر عملیایت مکاینیکی آبخیادوار ، بای اساتفیو  از       

 بند  سیل تییب شد. ، نقشۀ مربو  بب پینب1فرمول 
 

 

 عملیات مکانیکی آبخیزداریثیر أت ۀدامنمربوط به  ۀنقش .4 شکل

 
 وجوونداشتن عملییت مکینیکی آبخیدوار    . 5 شکل وجوو عملییت مکینیکی آبخیدوار  .الف 5 شکل

 ب( 5)شکل  عملیات مکانیکی آبخیزداری نداشتنوجود و  الف( 5)شکل  سیل در صورت وجودبندی  پهنه .5 شکل
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 وجوونداشتن عملییت مکینیکی آبخیدوار    . 6 شکل وجوو عملییت مکینیکی آبخیدوار . الف 6  شکل 

 عملیات مکانیکی آبخیزداری ب( 6)شکل نداشتن وجود و الف(  6)شکل  سیل در صورت وجودبندی  پهنه بندی طبقه .6 شکل

 
 اصالحی های  سازه داشتن و نداشتنسیل در صورت حضور بندی  پهنه ثیرأمناطق تحت تدرصد  .7 شکل

یاک   6هی  بیال قیبل ذهر اس  هاب شاکل    شکل وربیرۀ 

نقشاۀ اولیاب از تاأثیر عملیایت مکاینیکی آبخیادوار  را ور       

واقاع تاأثیر ایان     وهاد هاب ور   شد  نشین می منطقۀ مطیلعب

وهاد.   نشین مای  Pixelعملییت را بر هر جد  نقشب بی عنوان 

بند  نقشاۀ اولیاب    ی  نییز بب طبقبرو برا  یک مدیر از این

اس  تی وید اولیب و منیسبی برا  مدیری  بیتار ور ایتیایر   

باای اسااتفیو  از   6رو شااکل ور  ماادیران قاارار وهااد. از ایاان 

هی  مشیبب ور  بند  هندسی هب ور این روش پیکسل یوشب

اناد   بند  شد  هالس یوشب 5گیرند، بب  یک یوشب قرار می

 (.6)شکل 

  گیری نتیجهبحث و 

 آبخیدضوضۀ  اجدا  بر تأثیرگذار  بی آبخیدوار  اقدامیت انجیم

 پیساخ  هارون  آرام ور ساعی  آن هیدرولويیکی رفتیر ور بی تغییر

 بای  وسا   پاییین  ور و وارو روو  و بیرش قبیل ورضوضۀ آبخید 

 بارا  و سایال  وشا     بروویین وضعی  هیدرولیکی مدیری 



 1394، پاییز 3، شمارۀ 2اکوهیدرولوژی، دورۀ  252

 میادان  از آگایهی  طرفی ازهند.  می تالشتسییل عبور سیال  

 ناواضی  ور آبخیادوار   عملیایت  عملکرو اجرا  ارزییبی و تأثیر

 تواناد  مای  سیالبی هی  وش و  وس  پییین ور واقع پذیر آسیب

 باب  گیر  صاحیح  تصمی  و تدابیرهیرگیر   بب ور شییینی همک

بای   ور ایان تحقیا  ساعی شاد  اسا       . ]8[هناد   ارائب مدیران

عملیایت  تاأثیر    ،های  واو سایز    فایز  و  AHPاستفیو  از روش 

. باب  را بررسی هارو  شد  مطیلعبمنطقۀ ور  مکینیکی آبخیدوار 

پیرامتر شیب، هیربر  اراضی،  4از استفیو  منرور ابتدا بی  همین

پییاب هاب معارف    تییاۀ نقشاۀ   بب  ،نفوذپذیر  و جریین تجمعی

ور قادم   شاد.  ، اقادام اسا   یصوصییت هیدرووینیمیکی سیل

 عملیایت مکاینیکی  تییۀ نقشاۀ وامناۀ تاأثیرات    بب  بعد  نوب 

نیاییی هاب مرباو  باب     نقشۀ پییب، نقشۀ تی بی تلفی  آن بی  اس 

 واشاتن و نداشاتن  سایل ور صاورت ضضاور    بند   پینب ۀنقش

تاوان   می 7 شکلبی توجب بب  .شووتییب  اس ، عملییت مکینیکی

 عملیایت مکاینیکی آبخیادوار    مثب  تأثیر بیشترین  گف  هب

عنوان یطر ییلای  بی ور منیط  ییلی ه  و تی ضدوو  منیط  

ها  ایان   تاأثیر  ذهار اسا  هاب     شییین. البتب اس  زییو یی زییو

باوون ایان    ها  پاراهنش و  چگاونگی  تاوان ور   مای  را عملییت

شاییین  نییی   ور جو هرو. و جس  شد  لعبیمطمنطقۀ هی ور  سیز 

 ساییر  ولیال بررسای نکارون    باب ذهر اس  هب ور این مطیلعاب  

ا  پیفشیر   توان بب برتر  اقدامیت سیز  عملییت اصالضی، نمی

تلفی  آبخیدوار  و ترهیبی از عملییت هایهش   . ورمجموعهرو

های ور   روانای  سایز    ذییار  سیل و رسو  بب همرا  عملیایت  

تواناد   می آبخیدهی   ضوضبیکپیرچۀ چییرچو  اصول مدیری  

از ضوضاب، پایش   مسیر روشنی را ور نیل بب اهاداف ضفیظا    

 .]1[ ان قرار وهدگیر رو  مدیران و تصمی 
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