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 چكيده
 است كشور آب منابع مدیریت جدي هايچالش از ها،رودخانه رسوب بار و آبریز هايحوضه فرسایش

 و فرسایش رواناب، مقدار طرفي از. دارد سدها و آبي تأسيسات از برداريبهره در منفي تبعات كه

 امر این و كندمي تغيير حوضه سطح در پوشش و خاك هيدرولوژیكي، شرایط به بسته رسوب انتقال

 مكاني تغييرات چگونگي از الزم اطالعات ارائه نيازمند فوق فرایندهاي سازيشبيه كه شودمي باعث

 خاك و آب ارزیابي ابزار مدل جمله از هيدرولوژیكي هايمدل بكارگيري راستا این در. باشد عوامل این

(SWAT) كند آبریز هاي حوضه مناسب بازدهي و ثبات حفظ و شناسایي به زیادي كمک تواندمي .

 لتيان سد دست باال در رسوب و رواناب سازي، شبيهSAWTمدل  از استفاده با پژوهش این در

 واحدهاي و هازیرحوضه همچنين گرفت قرار بررسي مورد لتيان سد شرایط بر آن اثرات و شد انجام

 استخراج( HRU)هيدرولوژیک پاسخ واحد 206 و حوضه زیر 34 شامل منطقه هيدرولوژیک پاسخ

 روزانه هايداده از استفاده با نظر مورد حوضه هيدرولوژیكي پاسخ واحدهاي تعيين از پس. شد

 بارش مترميلي 395.9 از كه آنست معناي به كه شد تعيين 82.1 برابر حوضه CN مقدار سينوپتيک،

 روي بر بارش باقي و دارد را آن درصد 17.9 جذب توانایي تنها حوضه این خاك منطقه، در ساالنه

 سطحي رواناب مقدار مدل نتایج بنابر. آیددرمي تعرق و تبخير و سطحي رواناب صورت به سطح

 متر ميلي 117.7 برابر نظر مورد آبریز حوضه در تعرق و تبخير مقدار و متر ميلي 67.06برابر حوضه

 هكتار بر گرمميلي 1240 معادل حوضه در رسوب توليدي ميانگين مقدار همچنين. باشدمي سال در

 مقدار، ازین كه است سال در هكتار بر گرمميلي 3369.93 آبریز حوضه در توليدي رسوب بيشينه و

 توليد و آبي فرسایش بنابراین كندمي رسوب حوضه دست پایين در هكتار بر گرمميلي 1231.65

 برجا لتيان سد بر نامطلوبي اثرات تواندمي امر این كه است توجه قابل لتيان آبریز حوضه در رسوب

 .گذارد
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 مقدمه

 در منفی تبعات که است کشور آب منابع مدیریت جدی هایچالش از ها، رودخانه رسوب بار و آبریز هایحوضه فرسایش
 هیدرولوژیکی، شرایط به بسته رسوب انتقال و فرسایش رواناب، مقدار طرفی از. دارد سدها و آبی تأسیسات از برداریبهره
 اطالعات ارائه نیازمند فوق فرایندهای سازیشبیه که شودمی باعث این و کندمی تغییر حوضه سطح در پوشش و خاك
 کشور، توپوگرافی شرایط تنوع به توجه با(. 81، 1390 همکاران، و جیرانی)باشد عوامل این مکانی تغییرات چگونگی از الزم

 از و باشندمی کافی گیریاندازه هایایستگاه فاقد العبور، صعب و کوهستانی مناطق در ویژه به آبریز هایحوضه اکثریت
 هایپدیده سازیشبیه شود،می استفاده آب منابع مدیریت مختلف هایبخش در هاایستگاه این اطالعات و آمار از که آنجا

 برای زیادی هایمدل(. 517، 1387 رستمیان،)باشد می داده فقدان این برای ایبهینه حل راه هاحوضه این هیدرولوژی

 1سیتگن)اندمتفاوت بسیار مکانی، و زمانی مقیاس و اهداف نظر از که شده پیشنهاد آبریز حوضه هیدرولوژی بینیپیش و شرح

 امری واقعیت با آن تطابق و مدل اعتبار شودمی باعث نامناسب و ناقص اطالعات و شرایط تفاوت(. 49، 2008 همکاران، و
 بودن محدود(. 117، 1396 رفاهی،)گردد غیرممکن است واقعیت بیانگر دقیقاً مدلی اینکه بیان و شود نسبی و دشوار
 هاییمکان یا و آمار بدون هایحوضه به موجود آمار تعمیم برای روشی داشتن به نیاز و هیدرولوژی در گیریاندازه هایروش

 از استفاده اصلی دالیل از آینده، هیدرولوژیکی تغییرات سازیشبیه همچنین نیست، امکانپذیر آنها در گیریاندازه که

 شناسایی برای مفید ابزاری توزیعی، نیمه مدلسازی(. 107، 2200 ،2نربو)باشدمی هیدرولوژیکی سازی شبیه هایمدل

 را هیدرولوژی هایمدل تحلیلی قابلیت جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده کلی طور به. است فرسایش مستعد مناطق

 هایپژوهش تاکنون که است SAWT توزیعی نیمه مدل ها،مدل این جمله از(. 217، 2008 ،3نارامانگام)است داده افزایش

 همکاران و عباسپور ،(182، 2007) همکاران و 4بیرهانو. است گرفته صورت مدل این از استفاده با مختلف مناطق در متعددی

و همکاران  8(، بائوو2019) 7و دایتریچ 6اونیال ،(3115، 2010) و همکاران 5تیوپد ،(826، 2010) و همکاران یل ،(95، 2007)

 مدل این کمک به توجهی جالب هایپژوهش که هستند کسانی جمله از( 0220) همکاران و 9تان لئونگ و( 198، 2019)

 10ساندیپ داش .پرداختند مدل این کمک به رسوب و فرسایش ترجزئی مطالعۀ به نیز افرادی میان این در. اندداده انجام

 رواناب تبدیل بارش به برآورد فرآیند در جریان آب در مناطق موسمی هند، فیزیکی پویایی منظور بهدر پژوهشی  (2020)
 میزان در نظر گرفت و براساس آن خشک و را در دو حالت خیس خاك رطوبت ، مقدار SWATبا استفاده از  آبریز حوضه
 پژوهشگران از تعدادی. بینی کردمحاسبه و پیش خشک و مرطوب شرایط تحت و تولید رواناب و رسوب را تعرق و تبخیر
 اشاره( 517، 1387) رستمیان پژوهش به توانمی که اندکرده استفاده مدل این از رسوب و فرسایش هایزمینه در نیز ایرانی

 با( 1385) همکاران و عمانی. است داده قرار مطالعه مورد SAWT مدل با را رسوب و دبی آباد، بهشت حوضۀ در که کرد
 به حساس نواحی و خاك فرسایش پتانسیل ها،حوضه زیر فرسایش نقشۀ سو،قره آبریز حوضۀ در مدل این از استفاده

 حوضۀ رسوب بار برآورد در را عصبی شبکه و SAWT روش دو( 1387) همکاران و زادهطالبی. اندکرده تعیین را فرسایش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Setegn. 

2. Burn. 

3. Naramangam. 

4. Birhanu. 

8. Tuppad. 
6. Uniyal. 

7. Dietrich. 

8. Bauwe. 

9. Leong Tan. 

10. Sandeep Dash. 
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 و احمدآبادی. اندنموده اشاره رسوب باالی مقادیر برآورد در SAWT مدل بیشتر توانایی بر و برده کار به کسیلیان
 خصوصیات بر اقلیم تغییر اثرات بینیپیش به SAWT مدل از استفاده با پژوهشی در( 103، 1397)همکاران

 سطحی رواناب میزان بدینوسیله و پرداختند آماری نمایی مقیاس ریز مدل براساس کن آبریز حوضه هیدروژئومورفولوژی
 سازی،شبیه( SAWT) خاك و آب ارزیابی ابزار مدل از استفاده با پژوهش این در. کردند برآورد 2045 سال تا را منطقه این

 .گیردمی قرار بررسی مورد لتیان سد شرایط بر آن اثرات و شودمی انجام لتیان سد دست باال در رسوب و رواناب
 

 منطقۀ مورد مطالعه
 عرض فاصل حد در که است لواسان شهر جنوبی های قسمت و لتیان سد شمالی هایبخش شامل لتیان آبریز حوضه

 11 و دقیقه 34 درجه 51 جغرافیایی طول و ثانیه 5 و دقیقه 55 و درجه 35 تا ثانیه 37 و دقیقه 47 و درجه 35جغرافیایی
 2247 متوسط ارتفاع دارای و بوده کوهستانی نسبتا منطقه این. است گرفته قرار ثانیه 50 و دقیقه 43 و درجه 51 تا ثانیه
. است لتیان سد آب اصلی کنندهتأمین و حوضه این دائمی و سطحی رواناب مهمترین جاجرود رودخانه. باشدمی متر

ه ب حوضه این. هستند آبریز حوضه این در جاری هایرودخانه دیگر از جهان برگ و افچه ،(لوارك) کُندرود هایرودخانه
 باالیی حساسیت و اهمیت از تهران شهر آشامیدنی آب تأمین منظور به آن دست پایین در لتیان سد گرفتن قرار دلیل

  (.1شکل)است برخوردار

 
 حوضه آبریز سد لتيان جغرافيایي موقعيت از هوایي تصویر :1شكل

 تحقيق روش

 حوضه مختلف هایبخش برای مناسب مدیریتی عملکرد انتخاب و مختلف سناریوهای ارزیابی آبریز حوضه مدیریت در
 بکارگیری راستا این در. داشت خواهد آب منابع پایداری ایجاد و حوضه مدت طوالنی ریزیبرنامه در را تاثیر باالترین

 حوضه مناسب بازدهی و ثبات حفظ و شناسایی به زیادی کمک تواندمی SAWT مدل جمله از هیدرولوژیکی هایمدل
 مدیریت و اقلیم تغییر کاربری، تغییر اثر بینیپیش برای که است توزیعینیمه و فیزیکی مدل یک SAWT. کند آبریز های
 معادالت از آنکه جای به و است فیزیکی مدل یک SAWT. است شده داده توسعه پیچیده و بزرگ آبریز هایحوضه در آب
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 خاك، اقلیم، به راجع ایویژه اطالعات نماید استفاده خروجی و ورودی متغیرهای بین رابطه توصیف جهت رگرسیونی
 حرکت آب، حرکت با مرتبط فیزیکی فرآیندهای. کندمی دریافت آبریز حوضه در اراضی پوشش و گیاهی پوشش توپوگرافی،

 مزایای. شوندمی سازیشبیه ورودی پارامترهای روی از مستقیم طور به مدل این در مغذی مواد چرخه گیاه، رشد رسوب،
 سازیشبیه قابل نیز( جریان گیریاندازه اطالعات)  شده برداشت هایداده فاقد هایحوضه -1: که است آن روش این

 و آب کیفیت روی بر( گیاهی پوشش و هوا و آب مدیریتی، هایروش در تغییر) ورودی اطالعات نسبی تاثیر -2. هستند
 استفاده دسترس قابل و آسان ورودی پارامترهای ازSAWT مدل. باشندمی کردن کمّی قابل نظر مورد متغیرهای دیگر
 صرف بدون مدیریتی مختلف هایاستراتژی با پیچیده، و بزرگ سازیشبیه. است کارآمد بسیار محاسباتی نظر از و کندمی

 دارای SAWT مدل. کندمی تاثیرات مدت بلند مطالعه به قادر را کاربر است، اجرا قابل آن در زیادی هزینه و زمان
 مدل این در. باشدمی هدف تابع مقدار تعیین برای چندگانه ساختار یک و خروجی متغیر چندین جمله از متعددی پارامترهای

 سریعتر را مدل واسنجی آنها روی بر تمرکز با و کرد شناسایی را حساس و مهم پارامترهای توانمی حساسیت آنالیز انجام با
 حساسیت تحلیل. گویندمی سنجی حساسیت را آن هایورودی میزان در تغییر ازای به مدل خروجی تغییر میزان. داد انجام
 که متغیری. است مدل خروجی مقادیر در تغییرات مشاهدۀ و خاص هایورودی برای مقادیر از دامنه یک کردن وارد شامل

 متغیرها نوع این تاثیر بدلیل. شودمی نامیده حساسیت متغییر شود،می مدل خروجی در توجه قابل تغییر باعث آن کم تغییرات
 تعیین برای مناسبی روش حساسیت تحلیل. گیرد صورت زیادی دقت با باید آنها گیریاندازه و محاسبه مدل، خروجی بر

 (.1394 انصاری،)باشدمی آن هایورودی مقابل در مدل رفتار
 پاسخ واحدهای نام به کوچکتری هایبخش به هایشانویژگی و خصوصیات به توجه با ها حوضه زیر مدل این در

 متقاطع نقاط راساسب هیدرولوژیکی پاسخ واحدهای(. 1389 همکاران، و ذهبیون)شوند می تقسیم( HRU)هیدرولوژیکی
 همچنین. آیندمی فراهم هاحوضه زیر و توپوگرافی ها،خاك انواع زمین، هایکاربری به مربوط وکتوری یا رستری هایالیه

 1الگاچیر)کرد استفاده HRU ایجاد برای توانمی نیز هارودخانه زهکشی هایشبکه و هانهرآب به مربوط خطی هاینقشه از

 خاك خصوصیات و اراضی مدیریت سطحی، پوشش های ویژگی به توجه با ها حوضه زیر بندیتقسیم(. 2010و همکاران، 
 ذهبیون)گیرد می انجام( 1)شماره رابطه از استفاده با ها HRU تعیین برای SAWT مدل در محاسبات. گیرد می صورت

 (. 1389 همکاران، و
 

 (:    1) رابطه
SWt = SW0 + ∑ (Rdayt

i=1  – Qsurf  – Ea  – Wseep  – Qgw)  

 

tSW = مقدار نهایی آب خاك(mm) 

0SW = مقدار اولیه آب خاك در روزi ام(mm) 

t  = )زمان ) روزانه 

Rday = مقدار بارش در روزi ام (mm) 

Qsurf = مقدار رواناب سطحی در روزi ام (mm) 

Ea = مقدار  تبخیر  و تعرق در روز iما (mm) 

Wseep =مقدار آب ورودی از زون غیر اشباع در نیمرخ خاك در روزi  ام (mm) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lagacherie. 
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Qgw = مقدار جریان بازگشتی در روزi  ام (mm ) 

 برای سطحی رواناب حجم محاسبه جهت آمپت-گرین نفوذ روش یا شده اصالح منحنی عدد روش از همچنین مدل این
 (.1391 همکاران، و گودرزی)کند می استفاده هیدرولوژیکی پاسخ

 

 SWAT مدل خصوصيات
 هایداده از استفاده با SWAT مدل. شودمی تقسیم کوچکتر هایزیرحوضه به آبریز حوضه هیدرولوژیکی مدلسازی در

. کندمی تقسیم زیرحوضه تعدادی به را حوضه ارتفاع، تغییرات به توجه با و( DEM)ارتفاع رقومی مدل قالب در توپوگرافی
 و  اراضی کاربری و خاك ویژگی اقلیمی، عناصر توپوگرافیک، و هیدرولوژیکی خصوصیات شامل مدل هایورودی
 آبریز حوضه تقسیم. باشدمی رسوب مقادیر و سطحی رواناب میزان ،هیدرولوژیک پاسخ واحدهای شامل مدل هایخروجی

 کاربری و خاك نوع هر برای تعرق و تبخیر میزان در هاتفاوت و تغییرات که سازدمی فراهم را امکان این هازیرحوضه به
 پاسخ واحدهای از یک هر برای جداگانه طور به رواناب میزان دیگر سوی از. باشد گیریاندازه قابل و مشخص زمین

 آبریز، حوضۀ یک در .شودمی مشخص و تعیین آبریز حوضه برای کل رواناب میزان نهایت در و محاسبه  هیدرولوژیک
 هیدرولوژی چرخه مختلف اجزای اهمیت و است سیستم در آبی تعادل برای الزم انرژی و رطوبت کنندۀتامین منطقه اقلیم

 متوسط براساس مدل که)روزانه بارش: از عبارتند SWAT مدل اجرای برای نیاز مورد اقلیمی متغییرهای. کندمی تعیین را
 خورشیدی، تابش بیشینه، و کمینه حرارت درجه ،(کندمی بندیطبقه برف یا باران صورت به را آن روزانه حرارت درجه

 ثبت ایمشاهده مقادیر توسط یا هستند مدل ورودی اطالعات و آمار جز که متغیرها این .روزانه نسبی رطوبت و باد سرعت
 نظر مورد منطقۀ نزدیکی در ایستگاه نبود صورت در یا و آیندمی بدست مطالعه مورد منطقه سینوپتیک هایایستگاه در شده

  .(2)شکلشوندمی گرفته بکار و سازیشبیه منطقه توپوگرافی و جغرافیایی خصوصیات به توجه با مدل خود توسط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش انجام مراحلفلوچارت  : 2شكل
 نتایج و بحث

 شامل هواشناسی هایداده و خاك خصوصیات اراضی، کاربری ارتفاع، رقومی مدل شامل SWAT مدل ورودی اطالعات
 آبریز حوضه برای.  باشدمی روزانه صورت به دریافتی تابش میزان و باد سرعت نسبی، رطوبت دما، بیشنه و کمینه بارش،
 وکتوری الیه ، ALOS PALSAR ایماهواره تصویر از مستخرج متر12.5 مکانی تفکیک قدرت با DEM از لتیان

. شد استفاده یرانمش و لویزان سینوپتیک هایایستگاه و مناسب دقت با لواسانات منطقه خاك بافت و اراضی کاربری
 با که دارد وجود دریاچه و باغ مسکونی، منطقه مرتع، شامل متفاوت کاربری 4 منطقه، در اراضی کاربری نقشه براساس

منطقه به  DEMتهيه 

 عنوان ورودي اوليه مدل
به  DEMرفي مع

 ARCنرم افزار 

SWAT 

تعيين حوضه ها و 

 زیرحوضه هاي محدوده

كاربري، طبقات معرفي الیه 

شيب و بافت خاك در نرم 

 افزار

تعيين واحدهاي پاسخ 

هيدرولوژیكي حوضه 

 آبریز
 معرفي متغييرهاي

اقليمي)بارش، درجه 

كمينه و بيشينه، تابش 

خورشيدي، رطوبت نسبي 

 و سرعت باد( به مدل

انجام فرآیند شبيه 

 سازي توسط مدل
خروجي شماتيک مدل و نمایش 

بيالن رواناب و رسوب در سطح 

 حوضه آبریز
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 و ها زیرحوضه درجه 60 از بیشتر و 60 تا 40 ،40 تا0 شیب کالس سه و منطقه در خاك مختلف کالس دو وجود به توجه

 می هیدرولوژیک پاسخ واحد 206 و حوضه زیر 34 شامل که شد استخراج منطقه هیدرولوژیک پاسخ واحدهای
 .(4و3شکل)باشد

 

 

 
 لتيان هاي منطقهوضهح زیرو ارتفاع  موقعيت :3شكل

 
 لتيان آبریز حوضه (HRU)هيدرولوژي پاسخ واحدهاي :4شكل

 هایداده توسط خاك، بافت و زمین کاربری خصوصیات از استفاده با منطقه، هیدرولوژیکی پاسخ واحدهای تعیین از پس
 و استخراج لواسان آبریز حوضه هیدرولوژیک چرخه شمیران ساله 30 و لویزان ساله 10زمانی دوره با سینوپتیک روزانه
 .(5شکل)شد سازیشبیه
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 لتيان آبریز حوضه در SWAT مدل توسط شده سازي شبيه هيدرولوژیكي چرخه :5شكل

 آنست معنای به CN تعریف به توجه با که است 82.1 برابر حوضه CN مقدار است مشخص 5شکل در که همانطور  
 سطح روی بر بارش باقی و دارد را آن درصد 17.9 جذب توانایی تنها حوضه این خاك ساالنه، بارش مترمیلی 395.9 از که
 کوهستانی موقعیت به توانمی آن توجیه در و است باالیی نسبتا مقدار که آیددرمی تعرق و تبخیر و سطحی رواناب صورت به

 موجب که کرد اشاره حوضه سطح در ریزهسنگ با همراه و نیافته تکامل خاك کنار در زمین زیاد شیب موجب که حوضه
 از ناشی نگرانی حوضه دست پایین در لتیان سد وجود البته کندمی سیالب رخداد مستعد را آبریز حوضه و شده نفوذ کاهش

 مقدار و متر میلی 67.06برابر حوضه سطحی رواناب مقدار آمده دست به مدل طبق همچنین. کندمی مرتفع را سیالب خطر
  .باشد می متر میلی 117.7 برابر نظر مورد آبریز حوضه در تعرق و تبخیر
 خصوصیات براساس که است آبریز حوضه در رسوب میزان برآورد و سازیشبیه SWAT مدل هایخروجی از دیگر یکی

 .(6 شکل)شود می تعیین و مشخص حوضه سطحی رواناب میزان و شیب و خاك زمین، کاربری
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 لتيان آبریز حوضه در SWAT مدل توسط شده سازي شبيه رسوب بيالن :6شكل

 گرممیلی 1240.41 معادل حوضه در تولیدی میانگین رسوب مقدار سال، بر متر میلی 67.06 معادل روانابی با 6شکل طبق
 گرممیلی 1231.65 مقدار، ینا از که است هکتار بر گرممیلی 3369.93 آبریز حوضه در تولیدی رسوب بیشینه و هکتار بر
در برآورد رسوب  SWATسازی سنجی نتایج حاصل از مدلبرای صحت .کندمی رسوب ،حوضه دست پایین در هکتار بر

به عنوان بزرگترین  ساله ایستگاه هیدرومتری رودخانه جاجرود 20سنجی های رسوبتولیدی حوضه آبریز سد لتیان از داده
باشد که با توجه به گرم بر هکتار میمیلی 984.7رودخانه جاری در منطقه استفاده شد که مقدار میانگین سالیانه آن حدود 

در کنار رودخانه جاجرود در تغذیه سد لتیان می توان گفت مقدار  جهان برگ و افچه ،(لوارك) کُندرودهای وجود رودخانه
 است توجه قابل لتیان آبریز حوضه در رسوب تولید و آبی فرسایش بنابراین به مقدار واقعی نزدیک است.برآورد توسط مدل 

 .(7)شکلگذارد برجا لتیان سدآب  بر نامطلوبی اثرات تواندمی امر این که
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 شدن آب خروجي از سد مي شود آلودوجود رسوبات معلق فراوان در پشت دیواره سد لتيان كه موجب گل :7شكل

 

 گيري نتيجه

 که گرفت قرار بررسی مورد لتیانسد  آبریز حوضه هیدرولوژیکی خصوصیات SWAT مدل از استفاده با پژوهش این در
 توجه با که دارد وجود دریاچه و باغ مسکونی، منطقه مرتع، شامل متفاوت کاربری 4 منطقه، در آمده بدست نتایج براساس

 و ها زیرحوضه درجه 60 از بیشتر و 60 تا 40 ،40 تا0 شیب کالس سه و منطقه در خاك مختلف کالس دو وجود به
 پس. باشد می هیدرولوژیک پاسخ واحد 206 و حوضه زیر 34 شامل که شد استخراج منطقه هیدرولوژیک پاسخ واحدهای

 برابر حوضه CN مقدار سینوپتیک، روزانه هایداده از استفاده با نظر مورد حوضه هیدرولوژیکی پاسخ واحدهای تعیین از
 درصد 17.9 جذب توانایی تنها حوضه این خاك ساالنه، بارش مترمیلی 395.9از  CN مقدار به توجه با محاسبه شد. 82.1

باالی  نسبتا مقدار توجیه در. آیددرمی تعرق و تبخیر و سطحی رواناب صورت به سطح روی بر بارش ماندهباقی و دارد را آن
 تکامل خاك کنار در زمین زیاد شیب موجب کهاشاره کرد  حوضه کوهستانی موقعیت به توانمیرواناب تولیدی حوضه 

 حوضهدر سطح  قابل توجه نفوذ کاهش موجباین خصوصیات  شده است.  حوضه سطح در ریزهسنگ با همراه و نیافته
 سیالب مهار موجب حوضه دست پایین در لتیان سد احداث دهد کهرا افزایش می  سیالب رخدادخطر  شده است و آبریز

 تعرق و تبخیر مقدار و متر میلی 67.06برابر حوضه سطحی رواناب مقدار مدل نتایج بنابر. شودمی دست باال از برخواسته
 1240.41 معادل حوضه در تولیدی میانگین رسوب مقدار همچنین. باشد می متر میلی 117.7 برابر نظر مورد آبریز حوضه در

 1231.65 مقدار، ازین که است هکتار بر گرممیلی 3369.93 آبریز حوضه در تولیدی رسوب بیشینه و هکتار بر گرممیلی
 قابل لتیان آبریز حوضه در رسوب تولید و آبی فرسایش بنابراین کندمی رسوب حوضه دست پایین در هکتار بر گرممیلی
 میانگین مقدار تعیین و آمده بدست نتایج به توجه با. گذارد برجا لتیان سد بر نامطلوبی اثرات تواندمی امر این که است توجه

. کرد جلوگیری احتمالی مخاطرات از و تعیین ناگهانی هایبارش در را سد شرایطتوان می سد، به شده وارد رسوب و رواناب
 بیشینه رسوب تولید مناطق شناسایی با آب، سازی ذخیره بر آن نامطلوب آثار و سد مخزن به رسوبات ورود کاهش طرفی از
 .است امکانپذیر آبریز حوضه دست باال در اراضی اصالح و
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