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 چکیده
 

از  یشهرها و مسائل ناش یطیمح ییراتتغ ینی،گسترش شهرنش یت،جمع یشافزا یراخ یها در دهه

از مسائل مطرح  یکی. باشد یم یشهر یریتمنظور مد به یحصح یزیر از موضوعات مهم در برنامه یکی آن

 ینیب شیپ ینبنابرا باشد؛ یم یدشد های یاز بارندگ یناش یگرفتگ و آب یالبموضوع س ی،توسعه شهردر 

جهت  یاحتمال های یالبدر مقابل س یشهر های یلمس یژهو ها به ها و رودخانه آبراهه یدرولیکیرفتار ه

ها از  آن یمدر حردر حال ساخت  یاموجود و  یساتو تأس یهکنترل و کاهش خسارات به مزارع، شهرها، ابن

 یلمس یزحوضه آبر یالبس یکپ یدب یباهدف بررس یقتحق ین. در اباشد یم  برخوردار ای یژهو یتاهم

با استفاده از  رکشز یلمنظور مس یناست. به ا یدهاستفاده گرد (SCS)روش زرکش شهر مشهد از 

 یدگرد سازی یهشب HEC-RAS یافزار نرم یطدر مح HEC-GEORASبستر و مدل  یاطالعات توپوگراف

هیدرولوژیکی  یتشده است. وضع ارائه سال 500و 200،100،50،25 یها در دوره بازگشت یالبس یها و پهنه

  1398، 1370، 1347 سال و عکس های هوایی یا ماهواره یراساس تصاو برو محدوده اطراف آن  یلمس

 شده است. ارائه یالبخسارات ساز  یریجهت جلوگ هایی پیشنهاد یانشده و در پا یسهنسبت به هم مقا

 
 .SCS  ،HEC-RASروش  ی،بارندگ ی،رواناب سطح یالب،س ی،توسعه شهر: ها یدواژهکل

 

   

 مقدمه
 

در  یعامل مهم یعیطب یدورهایها و کر شبکه یناست که ا یا گونه به یشهر های یلمس یگاهو جا یتاهم

همبسته  یعحاصل توز ی،اختار مناطق شهر. سباشند یو عملکرد منطقه م یتحوالت ساختار یریگ شکل

 یا ریساختا یتوضع ینمب هایشان یژگیاست که و یناز سرزم یدر بستر یدورهاها و کر مجموعه لکه

 یجادکنندهباشند چراکه ا یعوامل ساختار ینا ینتر مهم یدشا ها یلمس یانم ین. در اباشد یآن م پذیری یبآس

 یو مبنا یبند عالوه بر عملکرد استخوان ها یلشهرها هستند. لذا مسباز موجود در  یفضا ینب یدارارتباط پا
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در  یشهر یسات. گسترش اماکن و تأسکنند ینقش م یفایا یزن یشهر زیست یطعنوان عملکرد مح به یساختار

 ای یدههمواره موجب بروز مشکالت عد ی،شهر یبه اراض یکشاورز یاراض یلو تبد یتروزافزون جمع یاداثر ازد

مناطق  ینا یدرولوژیکیو تعادل ه یستماکوس یعیست که درمجموع باعث برهم خوردن شکل طببوده ا

 یهپا یانبزرگ و کاهش جر های یلفقط موجب س نه یآب یها حوضه یدرولوژیکیرفتن تعادل ه ین. از بگردد یم

 یها سفره آب یهو کاهش تغذ یابپا یها در قسمت یآلودگ یشخاک، افزا یشبلکه موجب فرسا شود، یم

است  یعیطب یها آبراهه یتوضع یختنبه هم ر یگسترش شهر یامدهایپ یگر. ازجمله دگردد یم یزن یرزمینیز

 ییر. تغنماید یم یفاها ا رودخانه یسو را به یبپرش یها دامنه یها آب روان کننده یتهدا لکه نقش زهکش و کانا

به  یفصل یها و رودخانه ها یلخواهد داشت. مسرا  یلاز وجود س یها همواره احتمال خطرات ناش آبراه یندر ا

در مورد  گیرند یموردتوجه قرار نم یاریبس یها و از جنبه باشد ینم یها جار در آن یدائم یانآنکه جر یلدل

 های یلطور مثال س . بهیندها را حذف نما آن یبه نحو شود یم یسع یو حت شود یثبت نم یها اطالعات و آمار آن

کشور ازجمله فارس، گلستان، لرستان و... نشان داد که  یها از استان یدر برخ 98سال  هما ینفرورد یلاوا

به گسترش  یرغمعل یراخ یها در دهه یکناز خود نشان دهند، ول یمتفاوت یاراثرات بس توانند یم ها یلمس

 ها یلاکثر مس یمطلب با تجاوز به حر افراد سودجو و فرصت یا داده نشده و عده یمهم توجه ینبه ا ینیشهرنش

 یالبس ینهبه یریتمد یرتأث ی(، به بررس2011) یو نصرآباد یمهرآباد در این زمینه دادند. ییرها را تغ آن یکاربر

ازجمله اصفهان پرداختند و  یرانها به مطالعه مناطق مختلف ا توسعه پرداختند. آن درحال یدر کشورها یشهر

استفاده  یشهر یالباز س ینهدر جهت استفاده به توان یم ستهیوپ یریتمد یستمس یککردند که از  یشنهادپ

 ینهند پرداختند و به ا یروسوالمت یزحوضه آبر یالببر س یتوسعه شهر یر(، به تأث2012و همکاران ) یا. سورکرد

 یانجر یمهمواره در رژ یزدر حوضه آبخ ینیدر ارتباط با شهرنش ینزم یکاربر ییراتکه تغ یدندرس یجهنت

و  یانگ .مؤثر باشد یشهر ریزی نامهبا بر یدبا ینیشهرنش یدرولوژیکیضمن آنکه اثرات ه شود یمنعکس م

 یرتأث یو بررس ینچ یهوت یاچهبه در یرودخانه منته های یستمدر س ینی( اثرات شهرنش2014همکاران )

آمده از  دست ت بهقراردادند. بر اساس اطالعا یرودخانه را موردبررس یستمس ییراتدر تغ یانسان های یتفعال

 یاچهدر منطقه در دخانهرو یژئومورفولوژ یو مکان یزمان ییرازدور، تغ سنجش یرو تصاو یتوپوگراف یها نقشه

از آن بود که با  یحاک یشانا یجقراردادند. نتا یموردبررس ینیسال گذشته در رابطه با شهرنش 71 یط یهوت

ها  رودخانه یمنحن یرهایمس یافته، یشها افزا دخانهرو یراموندر پ یاراض یکاربر ییرتغ ینی،رشد شهرنش

مودشیرو و همکاران  .است یافته کاهش یاچهبه در جریانجهت انتقال  یردرآمد که طول مس یمصورت مستق به

های تعیین میزان دبی اوج با استفاده از خصوصیات حوضه آبریز رودخانه گورارا کشور نیجریه در  ( روش2018) 

های استداللی،  ها جهت تعیین دبی اوج از روش موردبررسی و تحلیل کردند. آن ArcGIS افزاری محیط نرم

سال مورداستفاده  100الی  25های  ( و کیپرس کریک برای دوره بازگشتSCSسازمان حفاظت خاک آمریکا )

ر بوده و و کیپرس کریک نسبت به روش استداللی بیشت SCSها نشان داد که دقت دو روش  قرارداد و نتایج آن

 .ردیگ مقادیر این دو روش به هم نزدیک و عواملی ازجمله بارش، شماره منحنی و پوشش گیاهی را در برمی

 یساز با مدل یشهر یالببر روند س یبارندگ یاثر الگوها یل( نسبت به تحل2019و همکاران ) یابوناس

مکرر  هاییلبا توجه به س ینمحقق نیپرداختند. ا یکتاباسکو کشور مکز یالتا یالهرمساشهر و یدرولوژیکیه

 هایدر باالدست حوضه یاراض یکاربر ییربه دو عامل تغ یطشرا ینشهر نسبت به خطرات ا ینداده در ا رخ یراخ
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 اندشهر نسبت داده ینا یاصل هایکنترل نشده در مجاورت رودخانه ینیباالدست شهر و توسعه شهرنش یزآبر

 یبرا بینییشپرداخته و بر اساس پ 2019تا  1992از سال  هایدر اثر بارندگ اهیالبعمق س افزایش برآورد به و

هیدرولوژیکی عامل اصلی  یها در حوضه یاراض یکاربر ییراست که تغ ناز آ یحاک یجنتا یالدیم 2050سال 

 در یالبس یرجهت تأث ینشیب یقتحق ینا یجو نتا کند یشده را تبیین م افزایش حوادث فرونشستی مشاهده

شاهرود و پل باغ در  یها رودخانه یالبس یبند پهنه ی(، به بررس1391زراعتکار ) .به حداقل برساند یالهرمساو

بارش رواناب حوضه  سازی یهبه شب ینپرداخت و همچن ARC-GISو  HEC-RAS با استفاده از یرجندشهر ب

 یجهساله پرداخت و نت 100و  50، 25، 20 یها در دوره بازگشت HEC-HMSبا استفاده از مدل  یرجندب یزآبر

 انهرودخ یمکه به حر یساله را نداشته و در مناطق 50با دوره بازگشت  یگرفت که رودخانه پل باغ توان عبور دب

 یگرفتگ ها(، رودخانه پل باغ دچار آب کانال یمواقع در حر یو تجار یتجاوز شده است )ازجمله مناطق مسکون

 یالبرودخانه در زمان وقوع س یهحاش پذیر یبنقاط آس ییشناسا ی( برا139۶و همکاران ) ی. فضل اولشود یم

 یجهها نت ساله استفاده کردند. آن 100و  50، 25 یها دوره بازگشت یبرا WMSو  HEC-RASاز دو مدل 

در اثر  شدگیتنگرودخانه و  یممربوط به دخل و تصرف در حر یالباز س یمعضل ناش یشترینگرفتند که ب

اثرات  ی(، به بررس1397و همکاران ) یلیاسماع .رودخانه بوده است یمدر حر یکشاورز های ینزم وساز ساخت

 یبر رو ینیاثرات شهرنش یقتحق ینپرداختند. در ا یشهر های یالببر مخاطرات رودخانه و س ینیشهرنش

 یها بازه سساا برقرارگرفته است.  یبهشهر واقع در استان مازندران موردبررس یمناطق شهر یها رودخانه

 طبیعی تقریباًو  مهندسی لکانا ،یابیزبا قابلشامل  شده یلتعد وهگر سه به بهشهر شهر ی،ا رودخانه

 مقاطعاز  برخی که دهد یم ننشا سیل نجریا لنتقاا ایبر لکانا ظرفیتو  دبعاا محاسبهکه  شدند بندی یمتقس

 دجوو یگرد فطرو از  شتهاندرا  نجریا تخلیه ایبر مناسب ییراکا لکانا دبعاا کاهشو  نسانیا خالتد علت به

( نختادر یها ها و شاخه )تنه رگبز چوبی های یزهوار لنتقاا ایبر مانعی نامناسب یها پل مانندها  از سازه برخی

پژوهش  ینا ازهدف  .ستا هشد یشهر مناطق به رتخسا دیجاا موجب سیل نجریا گشتزباو  افنحرو ا هشد

مختلف  هایدر دوره بازگشت یرگ یلس ی( بر وسعت اراضیاراض یدر کاربر ییر)تغ یرتوسعه شه یرتأث یبررس

 .باشد یزرکش م یلدر مس

 

 

 ها مواد و روش

 

 کیلوومتری  15 در واقوع ( تووس  بلووار ) قوچان –مشهد  یمزرکش در محور قد یلمنطقه موردمطالعه، مس

 یحوضوه رودخانوه طرقبوه )دامنوه شومال      از ارتفاعوات مجواور   یلمسو  یون . اباشد یشهر مشهد م یشمال غرب

 یون . اشوود  یو وارد دشت مشهد م یافته یانجر ی( سرچشمه گرفته و در جهت شمال شرقینالودب یها کوه رشته

و اتصوال   آبواد  یمابوراه  یتاسو و رو یاییو عبوور از جواده آسو    یلوومتر ک 7/۶حدود  یمسافت یپس از ط یلمس

حوضوه موردمطالعوه و    یاییجغراف ( مختصات1). جدول پیوندد یم رود در انتها به کشف یگرید یفرع یها شاخه

منظوور مطالعوات    بوه  .دهود  یمو نشوان   یو خراسوان رضوو   یراننقشه ا یرا رو مسیل زرکش یتموقع (1)شکل 

کشوور   یبوردار  که از سازمان نقشه 1:25000 یاسبا مق یرقوم یها از نقشه یمورد انتخاب یزحوضه آبر یزیوگرافیف
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 یود زرکوش رسوم گرد   یلمس یزحوضه آبر WMSافزار  ست، استفاده شد. سپس با استفاده از نرمگردیده ا یهته

 (.2)شکل 

 
 زرکش یلو مس یزحوضه آبر یاییجغراف یتموقع -1 جدول

 

 

 حوضه آبریز

 

 مسیل زرکش

 
 UTM مختصات جغرافیایی

 جنوب شمال عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

'18°36 ابتدا "42  59°16'59" 704970 4020936 

 4030832 723200 "19'29°59 "48'23°36 انتها

 4030952 723406 "28'29°59 "52'23°36 ابتدا

 4033957 728114 "40'32°59 "25'25°36 انتها

 

 
 زرکش یلمس یاییجغراف یتموقع -1 شکل

 
 بر روی تصویر ماهواره ای لندست شحوضه آبریز مسیل زرکموقعیت  - 2شکل 
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 وصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز مسیل زرکشخص -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در آن و هیدرومتری یسنج بارانایستگاه  و باشد یمقره قوم  یها حوضهزیر  ءجز حوضه آبریز زرکش

باشد و عوامل مختلف دیگری در میزان رواناب حاصل از بارندگی و دارای انواع کاربری اراضی میو  قرار ندارد

روش سازمان حفاظت از  خالص حاصل از بارندگیباشند لذا جهت برآورد رواناب دبی اوج سیالبی دخیل می

جاغرق با دوره گاه بارندگی از اطالعات و آمار ایست یساز مدلجهت است.  شده استفاده (SCS)خاک آمریکا 

  است. یدشدهق 3مشخصات آن در جدول  که است شده استفاده سال 27آماری 

 
 مورداستفاده یسنج بارانمشخصات ایستگاه  - 3جدول 

 سال() یآماردوره  عرض جغرافیایی طول جغرافیایی متر(ارتفاع ) نوع ایستگاه نام ایستگاه

 27 "12'19°36 "12'19°59 1420 یسنج باران جاغرق

 

که در ابتدا باید با توجه به خصوصیات حوضه  باشد یمان حفاظت خاک آمریکا به این صورت روش سازم

پیشین ، شماره منحنی  رطوبتپوشش گیاهی ، نوع کاربری اراضی، گروه هیدرولوژیکی خاک و شرایط  ازلحاظ

(CN)  را s پتانسیل نگهداشت  به این شماره منحنی مقدار با توجهبرای حوضه آبریز مشخص کرد و(S)  به را

مقدار روان آب حاصله از یک واقعه بارش را برآورد  SCSبا توجه به رابطه اصلی روش  یتدرنهاآورده و  دست

 .(5و  4)جدولکرد
 میزان حداکثر بارش روزانه -4جدول

 71-1370 70-13۶9 ۶9-13۶8 ۶8-13۶7 ۶7-13۶۶ ۶۶-13۶5 ۶5-13۶4 سال

 38 21 22 20 15 25 30 (mm)مقدار بارش

 78-1377 77-137۶ 7۶-1375 75-1374 74-1373 73-1372 72-1371 سال

 42 19 29 28 22 5/44 27 (mm)مقدار بارش

 85-1384 84-1383 83-1382 82-1381 81-1380 80-1379 79-1378 سال

 5/22 32 18 25 5/18 20 28 (mm)بارشیزان م

 92-1391 91-1390 90-1389 89-1388 88-1387 87-138۶ 8۶-1385 سال

 45 19 20 18 25 25 2۶ (mm)مقدار بارش

 مساحت
(Km

2
)

 
 محیط

(Km) 

 قطر دایره هم مساحت
(Km) 

ضریب  مستطیل معادل

 گراویلیوس

ضریب فرم 

 طول حوضه
(Km)

 
 عرض
(Km)

 

74/101 46/81 38/11 37/38 65/2 28/2 14/0 

طول آبراهه 

 اصلی
(Km) 

شیب آبراهه 

 اصلی

 )درصد(

شیب حوضه 

 آبریز

 ()درصد

حداکثر 

 ارتفاع
(m) 

 حداقل

 ارتفاع

(m) 

متوسط 

 ارتفاع

(m) 

 زمان تمرکز
SCS 

(h) 

 تراکم زهکشی

(Km/Km
2
)

 

0/27 37/3 62/3 1940 1030 1271 37/5 08/0 
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CN

 حوضهشماره منحنی و زمان تمرکز مشخصات  -5جدول 

y(درصد) S 
TP 

(h) 

TLag 

(h) 

TC 

(h)  
 ها حوضه یرزتعداد 

37/3 6/45 54/5 21/3 37/5 78/84 14 

 
 های مختلفدر سال  مسیل زرکش محدوده مساحت کاربری اراضی موجودمیزان - ۶جدول 

 صنعتی مسکونی زراعی سال 

 مساحت اراضی موجود مسیل زرکش
1346 

646270 15480 12260 

 81/1 3/2 89/95 درصد اراضی موجود نسبت به کل

 مساحت اراضی موجود مسیل زرکش
1370 

517016 105740 51254 

 6/7 7/15 7/76 درصد اراضی موجود نسبت به کل

 کشمساحت اراضی موجود مسیل زر
1398 

453200 130500 90310 

 4/13 4/19 2/67 درصد اراضی موجود نسبت به کل

 

 روش کار

 

توپوگرافی بستر و تولید مدل رقومی  یها نقشهاز استفاده  سیالب، با یبند پهنهدر این پژوهش جهت  

 الحاقیهق از طری HEC-RAS یدرولیکیهبه مدل و انتقال اطالعات  ArcGis افزار نرمدر  (DEM)ارتفاع 

HEC-GeoRAS سال در نظر گرفته و مورد  500و  200،  100،50،25 یها بازگشتدر دوره اوج سیالب  های یدب

متر رسم  100 هر و فاصله مقاطع عرضی باشد یممتر  ۶۶00طول مسیل زرکش  تحلیل و بررسی قرار گرفت.

خط مرکزی بستر و سواحل چپ و  HEC-GeoRasاستفاده از الحاقیه  با DEMتولید پس از در ابتدا گردید. 

نسبت به تکمیل  HEC-RAS افزار نرمدر محیط  یساز مدلجهت راست و مقاطع عرضی رسم گردیده و 

 و شرایط مرزی پرداختهمشخصات هندسی و هیدرولیکی رودخانه نظیر ضریب زبری مانینگ، شیب بستر 

روش کاون برای بستر، ساحل  بر اساسین همچنبازدیدهای میدانی و  بر اساسریب زبری مانینگ ض .شود یم

از  با استفاده. شیب بستر رودخانه گرفته شد در نظرو محاسبه  050/0، 044/0، 0۶8/0 چپ و راست به ترتیب

پارمترهای  یدرولیکیمدل ه یپس از اجراگردید.  لحاظدرصد  1محاسبه و مقدار  GoogleEarthافزار  نرم

،  100، 50، 25و سرعت آب در هرمقطع برای سیالب های با دوره بازگشت  مختلف از جمله ارتفاع ، سطح ، عمق

 ساله استخراج گردید. 500و  200

   

 نتایج و بحث

 

از اطالعات و آمار بارندگی ، میزان رواناب خالص  با استفاده SCSجهت برآورد دبی سیالب اوج به روش 

پهنه سیالب گیر گردید که نتایج حاکی از افزایش  مختلف محاسبه یها بازگشتو دبی اوج سیالب برای دوره 

 یدب مقادیر رواناب و 7جدول  .باشد یم ساعته یک گرافیدروهمختلف و افزایش دبی اوج  یها بازگشتدر دوره 

 .دهد یرا نشان م زرکش  یزحوضه آبر ساعته یکهیدروگراف واحد  4و  شکل  یالبساوج 
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 حوضه آبریز زرکش یالبس اوج یدب بارش، رواناب و یرمقاد -7جدول
T(year) P(mm) R(mm) Q(m

3
/s) 

25 2/52 93/20 93/79 

50 17/62 11/30 99/114 

100 96/78 25/42 36/161 

200 28/97 10/58 91/221 

500 5/128 34/86 73/329 

 

 
 مسیل زرکش ساعته یکهیدروگراف واحد  -4شکل 

 

-HECبا استفاده از مدل هیدرولیکی  ،ستر رودخانهو شیب ب پس از تعیین ضرایب مانینگ، دبی سیالب

RAS تصویر ماهواره لندست بررسی نتایج مسیل زرکش بر روی . (3شکل گرفت )بندی سیالب صورت  پهنه

 یوسازها ساخت ی،ساز ازجمله )جاده یلو ابعاد مس یدر مورفولوژ ییراتیتغ دهنده نشان وضوح به 2020سال 

مشاهدات در باالدست و  یکه ط باشد یرودخانه م یمدر حر یشهر یفضاتوسعه  یطورکل ( و بهیراصولیغ

مسیل  ریگ لیسوسعت اراضی پهنه  میزان(. ۶و  5های  )شکل گذارد یم یرامر تأث ینزرکش ا یلمس دست یینپا

که این  گونه همانآورده شده است.  8سال در جدول  500و 200، 100، 50، 25ی  ها بازگشتزرکش با دوره 

تر میزان دبی بیشتر شده و به سطح پهنه سیالب در  های طوالنی دهند به ازای دوره بازگشت نشان میمقادیر 

 شود. ها افزوده می همه مقطع

 
 های بازگشت مختلف وسعت اراضی سیل گیر مسیل زرکش در دوره-8جدول 

m) یرتأثتحت مساحت  
2
) 

T صنعتی مسکونی زارعی کل 

25 36/350239 92/327679 21/20797 23/1762 

50 79/425178 93/370281 3/47539 56/7357 

100 14/526187 46/403951 69/81208 99/41026 

200 77/597417 99/427694 24/104952 54/64870 

500 71/656048 64/447238 88/124495 19/84314 
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 HEC-RASدر مدل  عرضی مسیل زرکش برخی مقاطعپهنه سیالب در  خروجی -5شکل 

 

 

 

 

 
 های مختلف مسیل زرکش  پهنه سیالب در دوره بازگشت -۶ شکل

 

   

 گیری یجهنت
 

بوه معرفوی حوضوه آبریوز مسویل      اثرات تغییرات کاربری اراضی بر روی سیل در این پژوهش ضمن بیان 

ده از مدل بارش رواناب به عنووان یوک   استفادر ایجاد سیالب تشریح گردید. مؤثرزرکش پرداخته شد و عوامل 

Q25 
Q10 

Q50 

Q100 
Q200 
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 .روش پیشنهادی برای حوضه هایی که در آنها اطالعات و آمار اندازه گیری دبی رواناب وجود ندارد بکار موی رود 

تغییر کاربری و از بین بردن پوشش گیواهی در حوضوه آبریوز و توسوعه شوهری باعوث       که  دهد یمنتایج نشان 

که ایون امور    گردد یممختلف  یها بازگشتپیک هیدروگراف سیالب در دوره  افزایش دبیافزایش زمان تمرکز و 

 ییهوا  محودوده تغییور کواربری اراضوی در     متأسوفانه بعدی خواهد شد.  های یلس باعث افزایش میزان خسارات

با توان تولید رواناب به نسبت زیاد و خیلوی زیواد    یها گروه ءگروه هیدرولوژیک خاک جز ازنظراست که  داده رخ

تغییراتوی   دهود  یمنشان  ۶که جدول  طور همان .شود یممنطقه  خیزی یلساین مسئله باعث افزایش هستند که 

مسوکونی  کاربری و به  یافته کاهش 1398، 1370، 134۶ یها سالزارعی طی  های یکاربرکاربری اراضی بخصوص 

در ایون   و خسوارات  یش سیالبکاهش نفوذپذیری و افزااست که این خود عاملی جهت  ییریافتهتغو یا صنعتی 

جهت کنترل و کاهش خسارات ناشی از سیل پیشنهادات زیر برای مسیل زرکوش ارائوه    رو ینازا .باشد یممناطق 

 : گردد یم

و  یروبیشده است که با اصالح، ال یالبپهنه س یشدر مقاطع باعث افزا یشدگ تنگ یاوجود موانع و  -1

 .یابدکاهش  تواند یم یلاز س یرودخانه، خطرات ناش یسامانده یطورکل به یا یعرض ییراتتغ

 احل )چپ و راست(گیر )دیوار ساحلی( از ابتدا تا انتها بستر در دو طرف سسیل های یوارهدایجاد  -2

 باال. یها بازگشتبا دوره  های یالبسجهت کنترل 

 .مخازن ذخیره بارانهای نفوذپذیر ، ترانشهبام سبز،  ازجملهکنترل سیالب  یها روشاستفاده از  -3

مانع از تشدید روند سیل مدیریت کاربری اراضی و جلوگیری از تخریب رویشگاه های طبیعی که  -4

 .شودخیزی در حوضه آبخیز می
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