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 چكیده
 

کیلومتری شمال شهرستان بندرعباس از استان هرمزگان واقع شده است  06در فاصله  ینطقه فمن     

منابع آب  یتبر وضع یراز لحاظ تاث یناحداث سد الور ف یاثربخش یزانم یینتع یقتحق ین.هدف از انجام ا

 بارش ایآب سد و برآورد شاخص ه یجمع آور یزانم ینباشد . جهت تخم یم یندر منطقه ف یسطح

از  ینشود. بنابرا یبررس یزآنها ن یفیتمجاور استفاده که الزم بود ک یهواشناس یستگاهایمنطقه از آمار ا

 یجهت محاسبه بارندگ ینداده ها استفاده شد و همچن یتداده ها و آزمون کفا یآزمون همگن یروشها

باران استفاده شده هم خطوطو  یبارندگ یانگراد یسن،از سه روش ت ینسد الور ف یزمتوسط حوزه آبخ

 یاچهشده از در یهتخل یانو محاسبات حجم جر یریو پس از اندازه گ یقتحق ینانجام ا یجهاست. در نت

 یانمترمكعب از حجم جر یلیونم 12به  یکنزد یمترمكعب بوده که رقم یلیونم 593/12 یزانسد به م

و با توجه  یدجود در منطقه گردمو یآب چاه ها یادشد و سبب ازد یهسد در دشت تغذ یاچهاز در یخروج

 یرهامكان ذخ ی،در فصول بارندگ یالبشده اند که ضمن مهار س یطراح یسازه ها طور ینا ینكهبه ا

 یهباعث تغذ ینخود دارند و همچن یزبر حسب ارتفاع تاج سرر یساز یرهذخ یتدر حد ظرف یزرا ن یالبس

 یوحش م یاتمصارف ح یمنطقه برا یانبوم یبردار هدر منطقه در حد خود جهت بهر یرزمینیسفره آب ز

 مشابه انجام گردد. یمیاقل یطگونه سدها در مناطق با شرا ینگردد تا احداث ا یم یشنهادشود، پ
  (ین،  الور ف ، سد یزداریآبخهرمزگان ، ها: ) کلید واژه

 
 

 
Abstract 

 
 

Fin region is located in 60 km  from north of Bandar Abbas city of Hormozgan province. The 

purpose of this research is to determine the effectiveness of Lavar Fin dam construction in 

terms of impact on the status of surface water resources in the Fin area. To estimate the amount 

of dam water collection and estimation of precipitation parameters of the area, it is necessary to 

use the statistics of neighboring meteorological stations which should be considered.Therefore, 

data homogeneity test and data adequacy test were used. Also, for calculating the average 

rainfall of the catchment area of Lavar Fin dam, three methods of Thiessen, rainfall gradient 

and coordinate lines have been used. As a result of this study, after measuring and calculating 

the volume of discharge from the lake of the dam, it was 12,395 million cubic meters, 

amounting to about 12 million cubic meters of the flow of outlet from the dam in the plain and 
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causing the  rising the ground water. Due to the fact that these structures are designed in such a 

way that, while controlling the flood in the seasons, it is possible to store the flood as much as 

the storage capacity in terms of their overflow height and also feed the groundwater water level 

in the area to its advantage for the benefit native inhabitants of the region for wildlife use.It is 

recommended that such dams be constructed in regions with similar climatic . 
Hormozgan, Watershed, Dam, Lavar Fin 
 

   

 مقدمه
 

بخش وسیعی از اراضی ایران درمناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است. در اغلب مناطق خشک، 

کشاورزی کم و بیش با مشكل تنش رطوبت مواجه می باشد. متاسفانه کمـبود آب تنها منحصر به این نواحی 

ود شدن آب قابل نمی شود، بلكه حتی در شرایط آب و هوای مرطوب توزیع نامنظم بارندگی منجر به محد

(. با کاهش میزان آب، فعالیتهای فیزیولوژیكی 1532دسترس و در نتیجه کاهش رشد گیاه می شود )کافی، 

خشكی مهمترین عامل محیطی موثر بر رشد در مناطق نیمه خشک دنیا می باشد  "گیاه کاهش می یابد مسلما

مقابله با کم  یاز آب برا یبردار هبهر ریتیمد یروش ها یناز مهمتر یكی(. استحصال آب باران 1530)محصل، 

 جمع آوری  ینداست. به فرآ یراجتناب ناپذ یروزافزون کشور به آب ، امر یازباشد که با توجه به ن یم یآب

 

 

و مطلوب در  یدآن برای استفاده مف یرهبزرگتر )سطح رواناب( و ذخ یاز باران از سطح یتمرکز روانـاب ناشـ و

 سـطح هـدف    

 (. 1591 ی،شـود)توکل ی)سطح نفوذ(، استحصال و جمع آوری آب باران اطـالق مـ ترکوچك

مهار و کنترل و کاهش خطـرات ناشـی از جریـان سیالب و به حداقل رسـاندن پیامـدهای ناشـی از سـیل 

گیری و نهایتاً حفاظت آب موضوعی است کـه راه حـل آن را بایـد در کاربـست عملیـات آبخیـزداری 

در سراسر کشور با احداث بندهای کوچک رسوب گیر و  1533ـستجو نمود. آبخیزداری به طور جدی از سال ج

تاخیری، خشكه چین، چوبی و چپری، گابیونی در سر شاخه ها و   فرعی باعث کـاهش سـرعت آب شـده و 

و دبـی اوج سـیالب را بـا افزایش زمان تمرکز جریان باعث تعویـق در بـه جریـان افتادن سـیالب گردیـده 

 )91: 05کـاهش میدهد )جهان تیغ، شماره 

 یزحاصلخ یاز آبها و خاک ها یمیهر ساله حجم عظ یالبهادارد س یرانکه آب در اقتصاد ا یتیتوجه به اهم با

 (.1531 یزاده،دهد )عل یانتقال م یاها و در یاچهو در یرهاکشور را از دسترس خارج نموده و به کو

ات آبخیزداری با تأثیرگذاری بر اجزای حوزه آبخیز با تغییر در رفتار هیدرولوژیكی آن سعی در آرام انجام اقدام

کردن پاسخ حوزه آبخیز در قبال بارش ورودی دارد و در پایین دست با مدیریت وضعیت هیدرولیكی رودخانه و 

تأثیر و ارزیابی عمل کرد  از میزان هیسیالب دشت جهت تسهیل عبور سیالب تالش می نماید. از طرفی آگا

اجرای عملیات آبخیزداری در نواحی آسیب پذیر واقع در پایین دست و دشت های سیالبی می تواند کمک 

 ( 1596 ی،شایانی در اتخاذ تدابیر و تصمیم گیری صحیح به مدیران ارائه نماید . )آذر
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ق خشک و نیمه خشک بسیار بطور کلی تأمین آب و نگهداری آن جهت مصارف شرب و کشاورزی در مناط

حائز اهمیت است و از آنجائیكه جلوگیری از فرسایش آبی و خاکی توسط این گونه سدها تأثیر زیادی بر حفظ 

ها بر منابع آب و خاک و جوامع روستایی  منابع آب و خاک دارد، لذا بایستی میزان تأثیرگذاری این گونه طرح

رسی اثرات طرح بر کمیت منابع آب سطحی که تنها منبع تأمین کننده مورد ارزیابی قرار گیرد. در این میان بر

باشد. با توجه به اینكه احداث  ای برخوردار می باشد از اهمّیّت ویژه آب شرب و بخصوص کشاورزی در منطقه می

باشد،  سازی منابع آب سطحی می های مناسب برای مهار و ذخیره ها و سازه سدهای خاکی یكی از روش

برداری از آنها برای تأمین نیازهای آبی ضروری است. این ضرورت، بخاطر توسعه و گسترش  ازی بهرهس بهینه

شود. عالوه بر  های کشاورزی در جهت تأمین نیازهای غذایی جامعه در حال رشد انسانی مضاعف می فعالیت

داث سدهای خاکی بر وضعیت این، شرایط اقلیمی استان هرمزگان نیز ضرورت انجام این کار و ارزیابی تأثیر اح

 نماید. منابع آب سطحی در منطقه را دو چندان می

کیلومتری شمال شهرستان بندرعباس واقع شده است. منطقه مورد مطالعه  06مورد مطالعه در فاصله  محدوده

 عرض 69˚  66׳  11״تــــــا   69˚  66׳  74/66״طول شرقی و  14˚ 17׳ 55/11״تا  11˚ 15׳  94/67״بین 

متر و  239باشد. حداقل ارتفاع حوزه  هكتـــار  می 26509شمالی واقع شده است. وسعت حوزه آبخیز 

های اصلی حوزه آبخیز با جهت کلی جنوب غربی به  باشد. آبراهه متر  از سطح دریا می 2519حداکثر ارتفاع آن 

مهم حوزه آبخیز الور فین کنند. . مراکز سكونتی و تأسیسات  آوری می شمال شرقی نزوالت جوی را جمع

توان از کوه گرد موال در شرق  عبارتند از مزرعه گردگنو، مزرعه سودر،چاه کونخ و از ارتفاعات مهم حوزه می

 حوزه، کوه نصیری، کوه سرخ در غرب حوزه، تپه اکبر در شمال شرقی حوزه نام برد.

ر واقع شده است.  این دشت دارای دشت الور در بخش فین شهرستان بندرعباس، در زیردست سد خاکی الو

جات است. . این  هكتار صیفی 216ی گندم و  هكتار باغی با کشت عمده 51هكتار اراضی کشاورزی و  031

بردار در بخش کشاورزی( و وابستگی  نفر بهره 113بردار و دامدار ) نفر بهره 909منطقه با جمعیتی بالغ بر 

استراتژیک گندم و نیز میزان دام موجود در منطقه، بطور مستقیم مستقیم آنها به درآمدهای حاصل از کشت 

 شوند. مند می از منابع آبی و روانابهای استحصال شده در مخزن سد بهره

بندی طرح جامع آب کشور،  زیرحوزه الور فین بر اساس تقسیم. یز بخشی از حوضه سد الور فین استاین آبخ

بر اساس فرآيندهای فرسايشی حوزه و  باشد.  ج فارس و دریای عمان میقلمرو مطالعاتی بخشی از حوضه آبریز خلی

توان به طور کمی و کیفی به بررسی حساسیت به فرسايش در مجموع میبروز فرسايش و هوازدگی واحدهای سنگی 

شناسی منطقه در دو کالس حساسیت به فرسايش يعنی خیلی شناسی حوزه پرداخت، لذا واحدهای زمینواحدهای زمین

 گیرند.  حساس قرار می حساس و نیمه

وذ رواناب سطحی به داخل طبقات سنگی متفاوت های مختلف حوزه بیانگر اين است که توان نف میزان نفوذپذيری در بخش

نمايد. بیشترين میزان مقادير نفوذپذيری واحدهای  خیزی در اين نواحی را کنترل می بوده و به طور معکوس، میزان سیل

شود. کمترين میزان نفوذپذيری خیزی تا حد زيادی کاسته می شناسی سازند آسماری است که به تبع آن توان سیلزمین

باشد. در اين بخش در اثر رگبارهای نسبتاٌ شديد به ناگهان سیل رخ رکز حوزه به واسطه رسوبات مارنی و گچی میدر م

 شود.دهد و در شمال منطقه دشت سیالبی ايجاد میمی

های گیاهی بطور عمده متأثر از گستردگی مسیل رودخانه  های گیاهی تفکیك شده و تنوع گونه تیپاز نظر پوشش گیاهی 

دست  های پايین باشد. در عرصه ها و دوری و نزديکی به روستاهای مجاور و بافت خاك می ها و آبراهه لی و ساير رودخانهاص
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باشد و همین عوامل سبب اختالف در  تر می برداری شديدتر، وضعیت خاك مناسب محل مورد مطالعه صرفنظر از اثرات بهره

 ك شده است.های گیاهی از نظر تولید و لیست فلورستی تیپ

 

 گیرینتیجه

 :برآورد جریان خروجی سد

های به عمل آمده از جريان خروجی درياچه سد الور فین  گیری های اخیر و اندازه های نازل شده در ماه با توجه به بارندگی

پذيرد. با بازديدهای میدانی و  صورت کنترل شده توسط متصديان و تحت نظارت بخش اجرا انجام می که به 

هايی که در محل انجام شده است، به شرح ذيل صورت پذيرفته است. جريان آب خروجی، پس از عبور از  گیری زهاندا

دست سد به سمت اراضی کشاورزی  ی طبیعی پايین هايی که به همین منظور در ديواره سد تعبیه شده از طريق آبراهه لوله

گیری دبی خروجی از  محل، در چهار مقطع اقدام به اندازه شود. در مسیر جريان خروجی در چهار و دشت الور هدايت می

 :  باشد می 4تا  1سد گرديده است. ابعاد و مشخصات اين مقاطع به شرح زير در جداول

 1ابعاد مقطع شماره  1جدول 

 طول مقطع

 )متر( 

 طول تجمعی

 )متر(

 عمق مقطع

 )متر(

 سرعت متوسط 

 بر ثانیه( )متر

   Qsec1   

)مترمکعب بر 

 یه(ثان

میلیون مترمکعب حجم سیالب ذخیره شدۀ  دو 

 ماهه

0 0 0 0 00000 

120.21 

000 000 20/0 .0.3 001.1 

0021 1011 00.0 .0.3 10024 

0021 201 0024 .0.3 00222 

000 .01 0 .0.3 0024. 

      

 2 ابعاد مقطع شماره 2جدول 

 طول مقطع

 )متر( 

 طول تجمعی

 )متر(

 عمق مقطع

 )متر(

 رعت متوسط س

 بر ثانیه( )متر

   Qsec1   
 )مترمکعب بر ثانیه(

میلیون مترمکعب حجم سیالب ذخیره شدۀ  دو 

 ماهه

0 0 0 0 0 

10101 

1 1 00.1 1001 00022 

10231 20231 00.4 1001 00402 

10221 .01 002. 1001 00.03 

1001 4011 0 0 0000. 

      

 5ابعاد مقطع شماره  5جدول 

 مقطع طول

 )متر( 

 طول تجمعی

 )متر(

 عمق مقطع

 )متر(

سرعت 

 متوسط 

بر  )متر

 ثانیه(

   Qsec1   
 )مترمکعب بر ثانیه(

میلیون مترمکعب حجم سیالب ذخیره 

 شدۀ  دو ماهه

0 0 0 0 00000 .0212 
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101 101 002. 0003 00010 

101 . 0010 0003 00200 

101 401 0011 0003 00100 

. 301 0014 0003 00221 

101 2 0 0 000.1 

      

 

 1ابعاد مقطع شماره  1جدول 

 طول مقطع

 )متر( 

 طول تجمعی

 )متر(

 عمق مقطع

 )متر(

 سرعت متوسط 

 بر ثانیه( )متر

   Qsec1   
 )مترمکعب بر ثانیه(

میلیون مترمکعب حجم سیالب ذخیره شدۀ  

 دو ماهه

0 0 0 0 00000 

00430 

1 1 002 0024 00012 

1 2 0011 0024 00042 

1 . 0011 0024 000.0 

002 .02 0 0 00002 

      

دهد که در مقطع زمانی که آب خروجی جريان  های انجام شده محاسبات نشان می گیری با توجه به ابعاد مقاطع و اندازه

همچنین محاسبات انجام  میلیون مترمکعب رسیده است. 21/12.داشته است مقدار حجم جريان در اين محدوده زمانی به 

دست و از انتهای  شده بیانگر اين است که از اين حجم جريان تخلیه شده از درياچه سد بر اساس حجم جريانی که از پايین

میلیون مترمکعب از حجم جريان خروجی از درياچه سد در دشت  12دشت از دسترس خارج شده است، رقمی نزديك به 

 های موجود در منطقه گرديده است.  اهتغذيه شده و سبب ازدياد آب چ

اند که ضمن مهار سیالب در فصول بارندگی، امکان ذخیره سیالب را نیز در حد  ای طراحی شده ها به گونه اين سازه       

سازی برحسب ارتفاع تاج سرريز خود دارند. سیالب ذخیره شده بعد از وقوع بارندگی با فرصت نفوذی که اين  ظرفیت ذخیره

برداری  ی آب زيرزمینی در منطقه در حد خود مورد بهره ی سفره تواند ضمن تغذيه سازی فراهم نموده است، می رهذخی

نمايند و يا مورد استفاده حیات وحش قرار  هايی که از مراتع استفاده می اهالی بومی منطقه به عنوان آبشخوری برای دام

جهت پیشگیری از وقوع سیل استفاده از روشـهای نترل سیالب مختاری در مطالعه ای در خصوص راهکارهای ک گیرد.

خاك،  و در بکارگیری هر يك از روشـها توجـه بـه نـوع دانستامـری ضـروری  را عملیات سـاختمانی و غیـر سـاختمانی

هايی که برای شهر دانست که. همچنین ضرورت دانستنیز الزم را آب و هوا، پوشش گیاهی، محـدوده سـاخت و ساز و... 

در معرض تهديد سیل قرار دارند ضـمن انجام مطالعات الزم، طرحی تحت عنوان طرح جـامع کنترل و مهار سیالب تهیه 

مورد بررسی قـرار گرفتـه و در صـورت ( گـردد کـه طـی آن تمـامی حوزه آبريزی )که اراضی شـهر جزيـی از آن هـستند

نگی، مـسئول برنامـه ريزی و اجرای طرح جامع باشد، و مسئولین شهری و امکـان يـك سازمان واحد يا يك کمیته هماه

دولتـی قـوانین و مقـررات و تمهیـدات الزم را بـرای اجرای آن فراهم آورند تا بدين وسیله بتوان خـسارات ناشی از سیل را 

 (.1.00)مختاری،  کاهش داد
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در مجموع زمینه پايداری منابع آب و امنیت آبی و مطالعه  با توجه به شرايط عنوان شده احداث سد در منطقه مورد   

با توجه به اينکه با گذشت زمان، آب و خاك، دو عامل اصلی منابع طبیعی، و  خاکی را در منطقه بوجود آورده است 

 محدوديت 

 
 

استفاده بهینه از آنها يك باشند، حفاظت و نگهداری، همراه با  يابند و دائماً در حال نقصان و از بین رفتن می بیشتری می

تواند در منطقه سبب  استفاده بهینه از آب شده و از فرسايش  کارهايی است که می ضرورت است. سد الور فین يکی از راه

 خاك 

 

 

. لذا احداث سدهای خاکی در مناطقی با شرايطی مشابه شرايط اقلیمی هرمزگان جهت مديريت آبهای جلوگیری نمايد

 هینه از هرزآب ها و همچنین جلوگیری از هدر رفت آبها پیشنهاد می گردد.سطحی و استفاده ب

 

 منابع

 ارزيابی تأثیر اقدامات آبخیزداری بر ويژگی های سیل با استفاده از تلفیق مدل های.  1.20.آذری ، م .، صادقی، س. ، تلوری، ع. 1

HMS-   HEC و -HEC RAS در محیط GIS  ،شماره  -سال پنجم،  هندسى آبخیزدارى ايرانعلوم و م پژوهشى -مجله علمى

11. 

 . 42033شماره  نشريه علمی و فنی،  آوری آب باران برای باغات ديم استحصال و جمع.  1.24.توکلی ، ع.، 2
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