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شهريار خالديدكتر 
 شهيد بهشتيگاهدانش

 روانسرة آبريز رودخانةاقليم حوضبررسي هيدرو
»استان كرمانشاه«

:چكيده

ت جغرافيايي و ويژگيهاي عمومي، عوامل تعيين كننده آب و  روش تحقيق، موقعي،در اين  پژوهش

بندي آب و هوايي و هيدرولوژي آبهاي سـطحي مـورد           واي حوضه، عناصر آب و هوايي و نيز طبقه        ه

.  قرار گرفته استبررسي

كند، طول  تي كه تغييرات و عناصر آب و هوايي اعمال مي         به دليل محدودي   مطالعه    مورد   ةدر منطق 

ـان زراعـي و       مهار سيالب، احداث سـد و       . شود مي محدودفصل رشد گياهان به پنج ماه        ـاب گياه انتخ

.  مورد مطالعه را جبران كندةتواند كمبود آب موجود در منطق مي،دن نياز داريباغي كه به آب كمتر

 پايدارةهيدرواقليم، رود روانسر، توسع: هاواژهكليد

:درآمد

حت  مسا ةقسمت عمد . هاي اصلي رود بزرگ كرخه در استان كرمانشاه است        رود روانسر يكي از سرشاخه    

 كيلومتر مربع و محيط 1201مساحت حوضه .  در واحد ناهمواري زاگرس مرتفع قرار دارد، آبريز روانسرةحوض

ـانگين   1452 كيلومتر و ارتفاع ميانگين آن برابر    193آن   ـيب مي ـاالن   .  درصـد اسـت  8 متر و ش ـارش س ـانگين ب ةمي

. متر است ميلي82/578ايستگاه روانسر 

ـاس        .  متر معكـب در ثانيـه اسـت        19/7ن حوضه    اي ةمقدار متوسط دبي ساالن    ـيالب حوضـه براس حـداكثر س

. حاصل شده استm3/s1/621روشهاي تجربي، از جمله روش كريگر، برابر 

ـار                 ويژگيهاي زمين  شناسي، خاكشناسي، پوشش گياهي، فيزيـوگرافي، عوامـل و عناصـر آب و هـوايي، رفت

مطالعه و شناخت ويژگيهاي مذكور . كنندتعيين ميبستر طبيعت در  را    نوع فعاليت انسان      ساير عوامل،  رودخانه و 
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 ضـروري بـه نظـر       ، از طبيعـت   بـرداري م براي برآورد نياز معقول و بهره      به صورت مجموعه عوامل مرتبط و منظّ      

ة توسـع براياي  و زمينه  شودرو، با چنين مطالعاتي تالش بر اين است كه شناخت مورد نياز فراهم              از اين . رسدمي

.  شودممكنيدار پا

 روانـسر  ةي و كيفي و ويژگيهاي آب و هوايي در ارتباط با رژيم رودخانـ            شناخت كم  به دنبال  حاضر   نوشتار

. است

. .. دانـشگاههاي كـشور   و اخيـر در وزارت نيـرو  ة چنين تحقيقاتي با ايـن عنـوان در ايـران بـه چنـد دهـ       ةسابق

ـا    ةدر مـورد حوضـ  . هش قرار گرفته اسـت هاي آبخيز مورد پژوحوضهدر آنها    كه   ،گرددبرمي  آبخيـز روانـسر ت

. موجود استند گزارش در وزارت نيرو چ است و تنها انجام نشدهكنون پژوهشي 

ـا توجـه بـه شـرايط آب و                  ةهدف از اين مطالعه، نشان دادن ويژگيهاي طبيعي پهن          مـورد پـژوهش اسـت و ب

مي در مسير موفقيت و خودكفايي انسان براي آمايش         هاي عل هوايي، هيدرولوژي و خاكشناسي، از بهترين شيوه      

. شودسرزمين استفاده مي

:روش تحقيق

ـا   هاي تحقيق خاصي وجود دارد، كه پژوهشگر    ا و ابزار  هآميز هر تحقيقي روش   براي انجام موفقيت   متناسـب ب

ـاز   ، تهيـه ابزارهـ  گرفـت اولين كاري كه در اين پژوهش انجام . دگير از آنها بهره مي نياز خود  از . بـود اي مـورد ني

ـتخراج   . هاي توپوگرافي است كه با توجه به محدودة تقريبي حوضه تهيه گرديدمهمترين اين ابزار نقشه    بـراي اس

. دش از دستگاههاي كورويمتر و پالنيمتر استفاده ،اطالعات مورد نياز در نقشه

ـتفاده       از داده  ـاي الزم بـه دسـت آمـد و           هاي هواشناسـي و هيـدرومتري اس ةبـراي بررسـي دقيـق محـدود       ه

ـاي ژئومرفولـوژي و    و بررسي محل ايـستگاههاي هيـدرومتري و پديـده   1:50000توپوگرافي حوضه در نقشه   ه

هاي تجمعي، روش در اين مطالعه از روش اميد رياضي روش منحني دبي. پوشش گياهي، بازديدهايي انجام شد  

SCSي آب و هوايي استفاده شده استبند، روش كريگر، روش فولر و نيز از روشهاي طبقه .
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:هاي عمومي حوضهموقعيت جغرافيايي و ويژگي

 الـي  46ْ‚22َ‚11 عـرض شـمالي و ً   34ْ‚52َ‚40 الـي ً   34ْ‚21َ‚27 آبخيز رودخانه روانسر در حـد فاصـل ً         ةحوض

دارد اين حوضه آب و هواي كوهستاني معتـدل  . النهار گرينويچ واقع شده است طول شرقي از نصف   46ْ‚48َ‚17ً

).بندي ترنت ويتبراساس طبقه( كيلومتر مربع است 1201و وسعت آن 

ـاوه، كرمانـشاه،     ، سياسي استان كرمانشاهةاين حوضه در غرب ايران و در محدود      ـتانهاي پ  حد فاصـل شهرس

ـاد اسـ  ة محدودو قرار دارد و جز   ،و اسالم آباد  ) استان كردستان (كامياران   ت  سياسي شهرستان جوانرود و اسالم آب

).2 و 1هاي شماره نقشه(

ةترين نقطـ مرتفع. طول حوضه بيشتر از عرض آن است و داراي شكل نسبتاً كشيده از شمال به جنوب است                

ـا     1295داراي  ) خروجي حوضه ( آن   ةترين نقط  متر و پست   2486، داراي ارتفاع    )شاهو(حوضه    متـر از سـطح دري

ـاخ          ة حوض وريز بوده و جز   هاي باز يا برون    ياد شده از حوضه    ةحوض. باشدمي ـارس اسـت كـه ش ة آبريز خليج ف

 اصلي به نام روانسر كه      ةاين رود داراي يك شاخ    . هاي رود بزرگ كرخه است    اصلي رود قره سو و از سرشاخه      

.  است»زردآب« و »گرداب«هاي فرعي ديگر به نامةگيرد و دو شاخاز كوه زرينه و شاهو سرچشمه مي

 كيلومتر مربع 2/6يعني در هر  . ادي و دو مركز بخش را در خود جاي داده است           روستا و آب   194اين حوضه   

. ت منابع آب و خاك است كه چنين تراكمي ناشي از قابلي،از سطح آن به طور ميانگين يك روستا وجود دارد

خاك سطوح دشت در حوضه، به دليل بافت ريز و سنگين بودن و همچنين وجود كربن آلي، فسفر، پتاسيم      

ت تبادل كاتيوني در آن اهميت داردو ازت قابل جذب و ظرفي.

بيشتر ارتفاعات بخش شـمالي و نـواحي        . پوشش گياهي آن به صورت مرتع، جنگل و گياهان زراعي است          

ـتفاده بـي  هاي جنوبي و تپهمرتفع مغرب و جنوب غربي داراي مرتع است و دامنه          رويـه،  هاي كم ارتفاع در اثر اس

. صورت مراتع متوسط تا ضعيف درآمده استتخريب شده و به

بيـشتر . متـر اسـت   ميلي 643متر و ميانگين بارندگي حوضه       ميلي 579مقدار بارش ايستگاه هواشناسي روانسر      

ويـژه  ه  بـ ،گيرد، عامل مثبت در رشد پوشش گياهي حوضهبارندگي حوضه در فصل زمستان و بهار صورت مي 

.گير استهاي باراندر دامنه
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هاي آبريز آنت حوضه در ايران و حوضهموقعي. 1 شماره ةنقش

موقعيت حوضه آبخيز روانسر در استان كرمانشاه. 2 شماره ةنقش
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ـاهو، بنـي    به طور كلي در سطح منطقه، جنگل به صورت انبوه وجود ندارد و فقط در دامنه           ـاي ش هاي كوهه

 تـراكم كمـي دارد و از نظـر اقتـصادي       ،ن غالب است   كه نوع پوشش گياهي آ     ، قاضي، درختان بلوط   ةگز و قلع  

. قابل بهره برداري نيست

لي از قبيـل تـراكم،   ئ با پوشش گياهي در طرحهاي هيدرولوژي مورد توجـه اسـت، مـسا         ارتباطآنچه كه در    

وبت،  زيرا مواردي از اين قبيل بر رط؛ گياهي يا درختي، ارتفاع، نوع برگ درختان، يا بوته نياز آبي آنهاست    ةگون

هايي عالوه چنين پديده. ثير دارند أت. ..چگونگي جريان آبهاي سطحي و سيل، نفوذ و تقويت آبهاي زير زميني و            

توانند به طور مستقيم و غيرمستقيم بر ديگر طرحها و كل اقتصاد            بر نقشي كه در طرحهاي هيدرولوژي دارند، مي       

. دنمنطقه تأثيرگذار باش

ـته مـي              كشت گياهان زراعي در حوضه       شـود  غالباً گندم و جو است كه در كنار آن ذرت و يونجه نيـز كاش

).3نقشه (

: عناصر آب و هوايي حوضهةمطالع

.  ايستگاه نياز است12 تا 5 ايستگاه وجود دارد، در حالي كه به وجود 3 بررسي، حداكثر  موردةدر حوض

:بارندگي

ـاس روش خطـوط هـم    ،و متوسط بارش حوضهمتر  ميلي579ميانگين بارش ساالنه ايستگاه روانسر        كه براس

). 1345ـ75(تر است م ميلي643بارش محاسبه شده، 

 آماري نشان  ة خشك را در طول دور     ة مرطوب و سه دور    ةنمودار ميانگين ثابت سي ساله بارندگي، سه دور       

ـاطق     به دست آمده كـه ويژگـي با        54/2در بررسي مقادير عددي بارندگي، عدد       ). 4شكل  (دهد  مي رنـدگي من

.  است63/0ترين سال  و براي خشك6/1شاخص بارندگي براي مرطوبترين سال برابر . معتدل را گوياست

ـان             ة نشاندهند ، درصد 46/24ضريب تغييرات بارندگي     ـا اطمين 99 ويژگي بارندگي مناطق معتدل اسـت و ب

ـتفاده از روش اميـد       . تر قرار دارد  م ميلي 650 الي   508ةدرصد، ميانگين بارندگي ايستگاه روانسر در محدود       ـا اس ب

ـال برابـر         ةرياضي، شانس وقوع بارندگي ساالنه دور      ـال آن   38 آماري، يك بار در مدت صد س  درصـد و احتم

. درصد است36باشد و احتمال عدم وقوع آن در مدت ياد شده  درصد مي6 بار در همان مدت سهبراي 
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 آبخيز روانسرةپوشش گياهي حوض. 3نقشة
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1345ـ75 ساله بارندگي ايستگاه روانسر 30ميانگين متحرك . 4شكل 

 ساعته ايستگاه   24حداكثر بارش محتمل    . هاي بارندگي ايستگاه مبنا، با توزيع گاما مطابقت بيشتري دارد         داده

.متر برآورد شده است ميلي310روانسر برابر 

ـال در حوضـ      ـارانتر   ةپر بارانترين فـصل س ـارانترين و   . ين فـصل تابـستان اسـت    زمـستان و كـم ب ـين پرب همچن

. بارانترين ماههاي سال به ترتيب اسفند و شهريور استكم

آيد كـه  اگر حداكثر بارش ساالنه را بر حداقل آن در طول سالهاي آماري تقسيم كنيم، عددي به دست مي                 

ـاطق معتـدل         ا. م و نوسان شديد بارندگي است     هرچه از يك بزرگتر باشد گوياي رژيم نامنظّ        ين نـسبت بـراي من

.  است5 و براي مناطق بياباني بيش از 5 و 4اي بين  و براي مناطق نيمه خشك و مديترانه3كمتر از 

54/2
365
929

==
Min
Max

ـبه نمـود                 هادن سال دبراي نشان  اي مرطوب و يا سالهاي خشك نسبت بين بارندگي ساالنه را به ميانگين محاس

:باشدكه همان شاخص بارندگي مي

6/1)حداكثر(مرطوبترين سال 
82/578

929
==

X
Max
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63/0) حداقل(ترين سال خشك
82/578

365
==

X
Max

)5شكل ) ( آبخيز روانسرةحوض(ـ رابطه تغيير بارندگي با ارتفاع 1جدول 

ارتفاع بارندگي2286220020001800160014001300

5/9176/8346/7766/7186/6606/6026/573Mm

)خيز روانسرحوضه آب(رابطه بارندگي و ارتفاع . 5شكل 

:دما

ةحداقل دماي مطلق در طـول دور . گراد است سانتية درج76/13 ايستگاه روانسر برابر    ةميانگين دماي ساالن  

.گيري شده استگراد اندازه سانتية درج7/40 و حداكثر مطلق -5/22آماري برابر 
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01/7 حوضه برابـر     ةو بلندترين نقط  16/14ترين نقطه برابر    با توجه به تغييرات شيب دما، ميانگين دماي پست        

. گراد است سانتيةدرج

ـاه  و مرداد )  درجه 67/1(كمترين و بيشترين دماي متوسط ساالنه به ترتيب مربوط به دي ماه              )  اسـت  63/27 ( م

. هايترگراف ايستگاه روانسر بيانگر تغييرات اندك دما به تغييرات نسبت زياد بارندگي است

ـالهاي   . ن حوضه، اوايل مهرماه و پايان آن اوايل ارديبهشت ماه است    يخبندان اي  ةشروع دوبار  در بعـضي از س

.  دوم شهريور ماه آغاز شده استةآماري، يخبندان در نيم

:رطوبت، فشار هوا و باد

ـاه    درصد و مرطـوبترين و خـشك  9/45 مورد مطالعه حدود     ةمقدار متوسط رطوبت نسبي در حوض      تـرين م

.  است ماهيورسال به ترتيب دي و شهر

ـاه اسـت          .  هكتوپاسكال است  7/861ميانگين فشار هوا برابر      ،حداكثر فشار هوا در آبان و حـداقل آن در تيرم

داري ميان افزايش و كاهش فشار با ورود يا عدم ورود بادهاي غربي و نفـوذ  كه به احتمال زياد يك ارتباط معني    

ـاري كـه از عنـصر     .  در فـصل گـرم وجـود دارد   ه پرفشار سيبري يا استقرار پرفشار جنب حار   ةزبان در بررسـي آم

 درصد 43 درصد آن باد آرام و 57باني سمت و سرعت  مورد ديده  11574ة از مجموع  ،اقليمي باد به عمل آمده    

.  متر در ثانيه است7) شمال غرب(سرعت باد غالب . هاي ديگر بوده استآن در سرعت

 ماه از سال سمت غالب باد شـمال غـرب   9در .  استN  /S 12ابر سرعت ميانگين وزني باد در طول سال بر

وزد كه فراواني آن در چهار جهت        حوضه، در تمام هشت جهت جغرافيايي باد مي        ةبا توجه به گلباد ساالن    . است

كمترين فراواني آن مربوط به جهـت       . شمال غرب، غرب، شمال و شمال شرق بيشتر از چهار جهت ديگر است            

.  است،ربي جنوب غ،جنوب

ـ تعرق :تبخير 

ـ تعرق در روش مـستقيم  ةمقدار ميانگين ساالن ـ ايـستگاه روانـسر      ( تبخير  8/2066، )طـشت تبخيـر وزارت نيـرو 

ـار طـشت تبخيـر      ةبا توجه به فرمولهاي مختلف و نتايج به دست آمد  . متر است ميلي  اوليه پنمن و ماكينـگ بـه آم

.نزديكتر است
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ـاي تبخيـر مربـوط بـه روش بالنـي      اي مورد استفاده و طـشت هي ميان روشباالترين رقم ضريب همبستگ    ه

. شودكريدل مي

باالترين رقم نسبت ميانگين ماهانه و ساالنه در روشهاي مذكور به طشت تبخير وزارت نيرو، مربوط به روش  

.پنمن است

، )ميانگين حوضه (تر بارش   م ميلي 7/642ة آبي به روش تورك، از مجموع      ة تبخيرـ تعرق و ترازنام    ةدر محاسب 

ـ تعرق و بقيه آن   ميلي32/493مقدار  ـابراين  . متر سهم رواناب خروجي است ميلي38/149متر آن، سهم تبخير  بن

ـ تعرق و  6/70نزديك ـاب خروجـي از    4/29 درصد آب حاصل از بارندگي سهم تبخير   درصد آن سـهم روان

).6شكل (حوضه است 

:هواييبندي آب وطبقه

ـارتن و ضـريب خـشكي كـه در ايـن روش                    ةهواي حوض آب و     آبريز رودخانه روانسر مطابق با روش دوم

ـاني، در                      ـاه مهـر بياب محاسبه گرديده، در ماههاي خرداد، تير، مرداد و شهريور، خشك مشخص شده است، در م

ـين بـه    ه.  مرطـوب اسـت    بسيارارديبهشت، مرطوب و در ماههاي فروردين، آبان، آذر، دي، بهمن و اسفند،              مچن

.گيرد اقليم نيمه مرطوب قرار ميوي جزطوركلّ

.باشد مي49/17ترين آن  و خشك5/35 خشكي ساالنه مرطوبترين سال آماري برابر ةهمچنين با محاسب

ـالي كـه در روش كـوپن، تيـپ اقليمــي           ـيم نيمـه مرطـوب سـرد جــاي دارد، در ح در روش آمبـرژه، در اقل

Bsaks.)1(

ـليانينوف در تيـپ آب و هـوايي نـواحي نيمـه           . يم نيمـه خـشك اسـت       اقل وجز. در روش بارات   در روش س

خيلي خشك ( حاصل شده است 8/48ميزان ضريب بري بودن در ضريب كنراد معادل      . خشك ماليم قرار دارد   

ـانگر تمايـل آن بـه سـمت آب و هـواي مرطـوب اسـت                 ) خيلي مرطـوب   0 › 8/48 › 100 ـاس روش  . ، كـه بي براس

ـنج  . ب و هواي نسبتاً مرطوب استويت در گروه آ ترنت نتايج حاصل از ضريب بارندگي ماهانه خشك بودن پ

.كندماه و مرطوب بودن هفت ماه سال را تأييد مي
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ـ تعرق پتانسيل و تبخير واقعي ماهانه حوض. 6شكل   روانسرةنمودار تبخير 

يـن حوضـه اهميـت دارد، زيـرا در     با توجه به استنتاج از روشهاي گوناگون، آب و هواي نيمه مرطـوب در ا           

).ويژه براساس روش ترنت ويته ب. (اي حاصل شده استاكثر روشها چنين نتيجه

ـاري    ةيابي قرار گرفته و دور    شهاي هيدرولوژي مورد ارز   در اين بررسي داده    ـاله    25 آم مـورد  ) 1345ــ 69( س

در . انگين، همگـن و يكنواخـت اسـت   هاي مذكور براساس ميداده. كند درصد كفايت مي 98استفاده با اطمينان    

56/5 مترمكعب در ثانيه است و حدود اطمينان آن در حد فاصل 19/7 آماري دبي ميانگين ساالنه برابر      ةاين دور 

.  مترمعكب در ثانيه است82/8الي 

25=n








−
±=

125
85/2*18/219/7Q

19/7=x( )82/8,56/563/119/7 =±=Q

85/2=s

ـاي   بازگشت و دبي   ة درصد است، همچنين احتمال وقوع و دور       64/39مقدار ضريب تغييرات دبي ساالنه       ه

).2جدول (ميانگين ساالنه با استفاده از توزيع لوگ نرمال بررسي شده است 
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با توزيع لوگ نرمال ساالنه دو آب مرگ دبي متوسط ساالنه، احتمال وقوع و دوره بازگشت آن. 2جدول 

)1345ـ69(

x=x+Sk K
برگشتدوره

P
Tr 1

=

احتمال تجربي

1+
=
n
mP

Log دبي به ترتيب نزولي رديف

069/1 456/1 25 04/0 130/1 49/13 1

064/1 427/1 5/12 08/0 110/1 87/12 2

024/1 184/1 33/8 12/0 082/0 08/12 3

999/0 036/1 67/6 15/0 034/1 82/10 4

973/0 881/0 26/5 19/0 019/1 45/10 5

949/0 741/0 35/4 23/0 960/0 12/9 6

928/0 614/0 70/3 27/0 956/0 04/9 7

908/0 496/0 23/3 31/0 870/0 42/7 8

890/0 385/0 86/2 35/0 848/0 05/7 9

877/0 306/0 63/2 38/0 833/0 8/6 10

859/0 202/0 38/2 42/0 832/0 79/6 11

842/0 100/0 17/2 46/0 822/0 63/6 12

826/0 0 2 50/0 815/0 53/6 13

809/0 100/0- 85/1 54/0 814/0 51/6 14

792/0 202/0- 72/1 58/0 781/0 04/6 15

774/0 306/0- 61/1 62/0 763/0 8/5 16

ـال          ـال     35/3 بـه مقـدار      1345حداقل دبي ساالنه مربوط بـه س  بـه مقـدار   1351 و حـداكثر آن مربـوط بـه س
3m49/13تر وجود داردة خشك و سه دورةك سه ساله، سه دوردر نمودار ميانگين متحرّ.  است  .

ـاه در مهـر بـه ترتيـب         .  اسـت s/3m3/22 ، s/3m66/1بيشترين ميانگين دبي ماهانه در فروردين، و كمترين م

 متر مكعب 661815360عي استفاده شده كه مقدار هاي تجمسد از روش منحني دبيبراي بررسي حجم مخازن     
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هاي روانسر و بقيه سـهم   آن، سهم چشمهs/3m3956/2 مقدار دبي متوسط ساالنهةاز مجموع. حاصل شده است 

.رواناب ناشي از بارندگي است

دهـد و  بستگي بيشتري را نشان مي     هم (y=axb) همبستگي ميان دبي و بارندگي، تابع نمايي         ةدر بررسي رابط  

با استفاده از . توان ضريب جريان را در هر سال در صورت داشتن آمار بارندگي محاسبه نمود      با استفاده از آن مي    

ـبه شـده و     ميلي 310225 به مقدار    PMPهمين معادله، حجم رواناب براي باران         حاصـل  s/3m51434متر محاس

. شده است

1345-69 ايستگاه دو آب مرگ ةساالنتغييرات دبي . 7شكل 

ـيلي و         ةهمچنين، با استفاده از دبي اوج هيدروگراف سيل و معادل          ـين س ـاب ناشـي از چن  ياد شده، حجم روان

ـبه شـده                       ـاب ناشـي از آن محاس ـاع روان ارتفاع آن، مقدار بارندگي ساالنه، مقدار حداكثر بارندگي روزانه و ارتف

: ند از ارتاست كه نتايج آن به ترتيب عبا

3m22579776000=Vحجم سيالب 

Mm 351=mm,PMP33/3208=P بارندگيmm,18800=H

Hارتفاع حداكثر بارندگي براي يك روز .
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ـان تـأخير    7/39 كه معتبرترين روش است، برابر SCS روش   زمان تمركز حوضه، با استفاده از      ـاعت و زم  س

.  ساعت، براي شرايط ميانگين به دست آمده است8/23آن برابر 

ـا               ـين آنه ـتفاده شـده كـه در ب در تعيين حداكثر سيالب با استفاده از روشهاي تجربي، از روشهاي مختلف اس

ة براي دورs/3m911 سال و صد برگشت ة، با دورs/3m8/696 و روش فولر با s/3m/621روش كريگر با نتيجه 

ـيل    سال، نتايج بهتري را به دست آورده     صدبرگشت   اند و ارقام حاصل شده به دبي حداكثر در هيـدروگراف س

. نزديك است

 برآورده s/3m716 استفاده شده كه مقدار SCSبراي به دست آوردن دبي اوج هيدروگراف سيل از روش   

. شده است

:جنتاي

ـابراين،  . نمايـد  گرماي ديررس بهاري و سرماي زودرس زمستان، طول فصل رشد را به پنج ماه محدود مـي                .1 بن

.  كه بيشتر از اين مقدار به زمان رشد نياز دارند، ممكن نيست،كشت گياهاني

ـاه بـودن                 كشت صيفي  .2 طـول  جات بايستي با رعايت اصول مهندسي كشاورزي انجام گيرد و با توجـه بـه كوت

اي باشد تا مدت محـصول دهـي و برداشـت آن بيـشتر شـود و از       رشد، در اوايل بهار به صورت گلخانه      ةدور

ـين                  بهره ـين محـصوالتي را از ب ـاً چن ـاييزي غالب دهي اقتصادي كافي برخوردار گردد؛ زيـرا سـرماي زودرس پ

. بردمي

46ران شهر و روستا، دماي حداكثر مطلق هاي سد سازي و آبياري، طرحهاي عمدر طرحهاي باغباني و پروژه. 3

.  مورد توجه قرار دارد تا از بروز خسارات و زيانهاي احتمالي پيشگيري شود-cْ27درجه و حداقل مطلق 

ـام                      .4  احداث تأسيسات صنعتي به ترتيب اولويت در جهات جنوب غربي، شـرق، جنـوب و جنـوب شـرقي انج

يع به مركز جمعيتي حوضه يعني شـهر روانـسر بـه حـداقل ممكـن                شود تا انتقال آلودگي احتمال ناشي از صنا       

.  كه در ميان چهار جهت ياد شده جهت جنوب غربي مورد تأكيد است،برسد

 فضاي سبز به ترتيب اولويت، جهات شـمال غـرب، غـرب، شـمال، و شـمال شـرق                    ة مناسبترين جهات توسع   .5

ـات مـذكور         زيرا باد اكسيژن توليد شده را به مركز جمعيتي من          ،است ـايش محيطـي جه تقل نموده و از نظر آم

.براي اين منظور مناسبتر است
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ـا از حـداكثر نيـروي آن                      .6  براي استفاده از انرژي باد، بايستي تأسيسات الزم را در جهت غالب باد نصب كـرد ت

.استفاده شود، يعني در صورت نصب چنين تأسيساتي جهت شمال غرب در اولويت قرار دارد

ـار شـود و مـورد                         اگر ت  . 7 ـاب مه مام سطح اراضي كشاورزي حوضه به صورت كشت آبـي باشـد و كـل روان

باشـد كـه    مترمكعب آب  كمبـود مـي  240411160ها، مقدار استفاده آبياري قرار گيرد، صرف نظر از ذخيره    

 نـسبت بـه     گردد، بنابراين بهتر است   هاي زيرزميني و يا خارج از سطح حوضه تأمين          بهتر است از طريق ذخيره    

جـويي در آب اقـدام    باغداري جهـت صـرفه   ة دارند و نيز توسع    نيازانتخاب گياهان زراعي كه به آب كمتري        

. متقضي صورت گيرد

اي مختلــف آبــي و زراعــي بــه شــاخص خــشكي دمــارتن و منحنــي  هــاي و طرحريزيهــاي ناحيــه در برنامــه.8

ـايج مطلـوب حاصـل    ام گيردانجآمبروترميك، همچنين ضريب بارندگي ماهانه توجه كامل      د؛ زيـرا  شـو  تا نت

شرايط آب و هوايي در ماههاي مختلف تفاوت بسياري دارد كه عدم توجه به آن ضايعات جبران ناپذيري را                  

. به دنبال دارد

:پيشنهادها

ويژه در كوههاي بني گز و شاهو و يك ايستگاه ه  ب، احداث دو ايستگاه سنجش برف و باران در نواحي مرتفع.1

. رسد ضروري به نظر مي،ز باشند كه مجه، شاينگان و كوزرانةدر ناحي

. .ضروري است آب ة كشت آبي،  مهار و ذخيرة توسعبراي بارش نامناسب حوضه  و با توجه به توزيع زماني.2

ـاي فـصلي رودخانـ    ة براي جلوگيري از ايجاد سيل و ذخير      .3  احـداث سـدهاي   ، روانـسر ة آب در مـسير جريانه

. رسداي كوچك ضروري به نظر ميذخيره

ـاي آبخيـزداري،        .4  به منظور تقويت آبهاي زيرزميني، كاهش بروز سيل و خسارات ناشي از آن، اجـراي طرحه

.شود از ضرورتهاي حوضه محسوب مي،هاي مناسب گياهيكاشت جنگل و گونه

موضـوع اين . زين زراعت شودهاي با شيب متوسط و در صورت وجود آب جايگ      انگور ديم در دامنه    ة توسع .5

. تواند با احداث تراس از فرسايش خاك جلوگيري كندمي

ـاك  ة كـشاورزي و مطالعـ  ة با توسـع ، توجه حوضه از نظر منابع آب و خاك      قابل با توجه به استعداد      .6 ـامع خ  ج

.روية جوانان روستايي به شهر، جلوگيري كردتوان ايجاد اشتغال نمود و از مهاجرت بيمي
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توانـد  مـي ) كشت و صنعت( ايجاد صنايع كوچك و متوسط تبديلي وابسته به محصوالت كشاورزي و دامي          .7

.  استان يا شهرستان قرار گيردةهاي توسعدر رأس برنامه

ـتفاد ةاي حوضه و برآورد حجم آبهاي زيرزميني در جهت توسع      ه كارست ة مطالع .8  مطلـوب از  ة كشت آبي و اس

. در راستاي توسعه مورد نياز استآب، پژوهش ديگري است كه 

 بـه  ،اي جنگلـي تفريحـي  هـ اندازهاي زيباي طبيعي و احداث پاركهاي فراوان در حوضه و چشم  وجود چشمه  .9

. كند ميقابل توجهي جهانگردي حوضه كمك ةتوسع

:يادداشتها

1 .ي است خشك بياباني و استپي و ميزان تبخير در آن بيش از نزوالت جو .B:

:Sواي نواحي استپي آب و ه

:cْ22aميانگين دماي گرمتر ماه بيش از 

:cْ18kترين ماه بيش از  و گرمcْ18دماي ساالنه كمتر از : زمستان سرد

:Sتابستان خيلي خشك 
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:خذĤمنابع و م

. ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دومژئومرفولوژي كاربردي،1374  احمدي، حسن،.1

.  كارشناسي ارشدة دورهنام، دانشگاه تهران، پايانهيدرومرفولوژي حوضه آبخيز روانسر،1373  احمدي، محمد،.2

 . 1370جمشيد فريفته، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ترجمه ، اي كمي در ژئومرفولوژيهتحليل،1370... استرالر و .3

، آب واگرونومي در ديمزارهاي استان كرمانشاههاي حفاظت خاك و گزارش نتايج بررسي،1353  اسكندانيان، حبيب،.4

 .652 شماره ة تحقيقات آب و خاك، نشريةمؤسس

.، چاپ دوم، تهران2 و 1 هيدرولوژي مهندسي، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، ج،1369بخهايي، محمد،. 5

.شناسي كشوري، سازمان زمينعلي آقا بناي: ، مترجمشناسي چهارگوش كرمانشاه زمينةشرح نقش،1356  برود، ژان،. .6

. المللي آب كارست، سمپوزيوم بينل كارستهاي مرتفع رشته كوههاي كرمانشاهتحو،1372 پوركرماني، محسن،.7

. ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهراناقليم شناسي،1367  جعفرپور، ابراهيم،.8

.  جغرافيايي دانشگاه تهرانةسسؤ خشكساليها در سيستان و بلوچستان، م اقليمي خشكي وة مطالع،1366  جعفرپور، ابراهيم،.9

. 15 شماره ة جغرافيايي دانشگاه تهران، نشرية، مؤسسپژوهشهاي اقليمي در غرب ايران،1356 جعفرپور، ابراهيم،.10

اشناسي استان كرمانشاه   ، آرشيو اداره كل هو    آمار ايستگاه سينوپتيك و كليماتولوژي روانسر      سازمان هواشناسي كشور،   .11

). ب ت(

. ، شماره سوم غربة هواشناسي منطقةفصلنام،1374  سازمان هواشناسي كشور،.12

. ، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ اول، تهرانآب و هواي ايران،1374  عليجاني، بهلول، .13

.، چاپ پنجم، مشهد اصول هيدرولوژي كاربردي، انتشارات آستان قدس،1374  عليزاده، امين،.14

.  كارشناسي ارشد، دانشگاه تهرانة، رسال مرگة آبخيز رودخانةحوض، هيدروكليماتولوژي،1372  عنايتي، والي،.15

. ، انتشارات سمت، چاپ اول، تهرانهيدرولوژي آبهاي سطحي ايران،1373  موحد دانش، علي اصغر،.16

. ، چاپ دوم، تهران2 و 1شارات دانشگاه تهران، ج هيدرولوژي كاربردي، انت،1374  مهدوي، محمد،.17

.  كرمانشاه و قصر شيرين، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح1:250000ة  نقش.18

.  سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح1:50000ة  نقش.19

. شناسي استان كرمانشاهاي غرب، گزارش زمينشركت سهامي آب منطقه،1360  وزارت نيرو، .20

، دانـشگاه شـهيد   هاي كرتاسه بااليي جنوب كرمانـشاه     بررسي ميكرواستراتيگرافي زمين  ،1374 يونسي راد، مصطفي،   –21

.  كارشناسي ارشدةنامبهشتي، پايان


