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  مربی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان یزد، 1رضا  دانشورمحمد
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  30/09/1389 :                             پذیرش مقاله19/05/1389: دریافت مقاله

  
  چکیده 

هاي تحقیقاتی و اجرایی گسترش   دستگاهوسیله بههاي متعدد پخش سیالب  هاي اخیر، طرح که در سال با توجه به این
 پخش سیالب و  علت عدم تناسب سطح عرصه هه که بشدعات در خصوص ضوابط طراحی، باعث یافته است، کمبود اطال

  اي بین سطح عرصه   تعیین رابطه،رو از این. عمل نیاید هدبی انحراف یافته، استفاده بهینه از طرح در بعضی از نقاط ب
، هدف با توجه به این ،بنابراین .دکن  ضرورت پیدا می هاي عرصه مورد نیاز براي حجم مشخص سیالب بر اساس ویژگی

گیري میزان تراوایی  سیل ه است و قبل از هرشد هکتار انجام 60کوه با وسعت  اجراي طرح در قسمتی از آبخوان میان
گیري اتفاق افتاد که هر بار میزان دبی و  مجموع تعداد شش مرتبه سیل در مدت اجراي طرح در. گیري شد خاك اندازه

 و  گیري، میزان دبی و حجم سیالب خروجی، مدت زمان نفوذ سیالب در عرصه ، مدت زمان سیلحجم سیالب ورودي
مکعب  متر2767288میزان  ه پخش، ب  مجموع حجم سیالب ورودي به عرصه در.گیري شد همچنین سطح غرقاب، اندازه

گیري،   ذکرشده در هر سیل لگیري عوام با توجه به اندازه. استمکعب  متر2732361 برابر با یافتهو حجم آب نفوذ 
گیري و  ریزها، ارتفاع سرریز، مدت سیل ، طول خاك  دبی ورودي سیالب با میزان سطح پخش سیالب، شیب عرصه رابطه

ریزها و ارتفاع   که سطح غرقاب شده طول خاكشود با توجه به نتایج مشخص می.شدمیزان کمینه سرعت نفوذ، برآورد 
عامل زمان تداوم سیل، .  درصد با دبی بیشینه دارند99قابل قبولی در سطح اعتماد ها، همبستگی  سرریز دروازه

  .دهد همبستگی مناسبی با دبی بیشینه نشان نمی
  

  گیري   سطح پخش، سیل،سرریزریز،  خاك تراوایی،: هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
دگی به نحوي است که در اغلب ، اما توزیع زمانی و مکانی بارناستترین مناطق کشور  استان یزد یکی از خشک

برداري صحیح از  کنترل و بهره. افتد اي آن اتفاق می اي در مناطق کوهستانی و کوهپایه ها، رواناب قابل مالحظه سال
هاي آب  برداري بیش از اندازه از سفره بهره. ریزان و مسئولین استان بوده است سیالب، همواره یکی از اهداف برنامه

هاي اخیر، سبب افت سطح سفره آب زیرزمینی شده که خود در توسعه بیابان و ایجاد شرایط ناپایدار،  زیرزمینی در سال
برداري مناسب از سیالب  هاي جلوگیري از افت سفره زیرزمینی، تغذیه مصنوعی و بهره یکی از روش. موثر بوده است

ربط در  هاي ذي  استان از طرف سازمانها در مناطق مستعد  است که خوشبختانه تعداد قابل توجهی از این طرح
  .کوه است ها طرح پخش سیالب در آبخوان میان ه است که یکی از آنشدهاي گذشته اجرا  سال
  Petersonو Bronson ) 1962 (عنوان   وشش گیاهی و شدت فرسایش خاك، به با انتخاب وضعیت پدرتحقیقی

ه و هاي آریزونا و نیومکزیکو داشت اي خاکی بهترین بازده را در طرحه ، به این نتیجه رسیدند که پشته معیارهاي ارزیابی
اند، فقط  متر بر روي خطوط تراز ساخته شده  سانتی10-20 متر و ارتفاع 2/1عرض  چین که به دیوارهاي سنگی دست
 یمیزان زهکش یی وتغییرات تراوا ها در آب فاضالب  استفاده از تأثیر دیگريدر بررسی .اند بوده درمناطق پرباران مؤثر

                                         
1 daneshvar@gmail.com 
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 ماه آبیاري تا 32 میزان تراوایی خاك، بعد ازگذشت که شدهاي بسیار نفوذپذیر در کشور نیوزیلند مشخص  خاك
  )1994،   و همکارانCook (ه استدرصد کاهش یافت 50 میزان

م در شمال اروپا ها از اوایل قرن نوزده کناره رودخانه ها و مجاري کاریزگونه در چاه طریق حفر تغذیه مصنوعی از
گیري  دلیل رسوب ه مطلوب نبودن این روش بظاهراً. سرعت در آمریکا و اروپا رواج یافت  و در اواسط آن قرن بهشد آغاز
 مساحت  کل) Ruby ،1973 (.تر است، شد ها آسان روبی آن که الي گیرها، منجر به اجراي طرح استخرهاي تغذیه آب

 6/1  متوسططور ه ساالنه باست که هکتار 4/47 کالیفرنیا، Fresno در شهر Leaky Acresاستخرهاي تغذیه طرح 
 و استمتر در شبانه روز   سانتی16-23  حدود استخرها این تراوایی.افزاید میلیون مترمکعب به آب آبخوان آن شهر می

هاي انجام شده  رسیبر در ).Bianchi ،1977  وNightingle(گیرند  می  ماه مورد استفاده قرارشش تا هفتساالنه 
هاي  داده. عنوان اساس کار فیزیکی استفاده شد  نقب، از معادالت امواج جنبشی بهرواناب درصحراي - بارندگیروي

نتایج حاصله حاکی بود که شیب . ورودي به مدل عبارت از بارندگی، میزان تراوایی، زمان تمرکز و سرعت جریان بودند
 داد که ها نشان بررسی. شدت بارندگی بستگی دارد  سیالب، بهاوجزمان رسیدن منحنی نفوذ، زمان شروع رواناب و 

توابع خطی شدت بارندگی   و سرعت جریان بستگی به عمق جریان وشدشدیدترین رگبار، منجر به شدیدترین سیالب ن
هاي مختلف  ب الزم براي گونه تامین آبرايگیرها را درحد نیاز،  توان اندازه آب توابع موج جنبشی می با استفاده از. ندارد

  .)Greengard ،1981(گیاهی محاسبه نمود 
هاي بادآورده از  که تراوایی خاك دهد درصحراي نگو نشان می (Awoat)هاي انجام شده در ایستگاه اووت  بررسی

 ،نبنابرای. یابد متر در ساعت کاهش می  میلی5/3 تا 5/2متر باران به  میلیدو هاي آهکی، پس ازجذب  سنگ
 سبب تولید ،ساعت باشد در متر میلی 5/3بیش از  ها شدت آن  ومتر  دو میلیها افزون بر  آنمقدارهایی که  بارندگی
  . )1970،  و همکارانShanan ( شود  درصد می79هایی با ضریب  هرزآب

 1986  تا1983هاي   هکتار در سال1365وسعت  به  زمینی گربایگان استان فارس در منطقه شبکه پخش سیالب در
، 1983 -1988هاي  در بین سال .شدند  آکاسیا و آتریپلکس غرس  ماهه اکالیپتوس و9هاي  و در آن نهال شداحداث 

 میلیون مترمکعب بوده 7/14الی  7/0حجم آب استحصال شده بین  سال اتفاق افتاد و سیل در سه الی هفت بار تعداد
 10 به چراگاهی با ظرفیت ،یزرع منطقه لم ، و درختان اکالیپتوساه کاشت درختچه پخش سیالب و در نتیجه با .است
.  متر رسید25/16ترتیب به بیش از  ها به نحوي که ارتفاع و قطر برخی از اکالیپتوس به. تبدیل شد ظرفیت پیشین برابر

حلقه چاه  چهار م وحلقه چاه قدی16 طریق استفاده از هکتار از اراضی کشاورزي از 100مین آب آبیاري ا ت،عالوه برآن
. )Kowsar، 1991(شد هاي زیرکشت، دو برابر   هکتار زمین650سیالبی در   محصول جوجدید صورت گرفت و اساساً

ه شدنقاط مختلف کشور اجرا هاي پخش سیالب در  ربط طرح هاي اجرایی ذي  دستگاهوسیلهبههاي اخیر  هرچند در سال
هاي وابسته به آن و  پخش سیالب و پژوهشروش  نوپایی ،تی کشورعلت شرایط گوناگون بوم شناخ ه بولیاست، 

  و متناسب  در حال حاضر از طریق آزمون و خطاها طرحگونه  که اجراي اینه شدسبب همچنین فقدان اطالعات کافی، 
  .با شرایط محل کار انجام شود

 سیالب از سوي دیگر، هدف  پخش ان سیالبی از یک سو و وسعت عرصهاي بین شدت و کیفیت جری ارائه رابطه
وابط خاصی متناسب با شرایط  طراحی بر اساس معیارها و ض،در صورت تعیین چنین روابطی.  استتحقیقاصلی این 

داري سامانه پخش  هاي احداث و نگه کرد و کاهش هزینه  عملبازده صورت خواهد گرفت و این امر باعث افزایش منطقه
  .ها خواهد شد سازهسیالب و همچنین افزایش عمر مفید 

  
  ها  روشمواد و

 خاوري طول 54˚ و25΄الی 54˚و 3΄کوه درحد فاصل مختصات جغرافیایی  آبخیز میان حوزه: حوزه مورد مطالعه
. زیرحوزه است 11  کیلومتربع بوده و شامل634مساحت این حوزه .  عرض شمالی قرار دارد31˚ و43΄ تا 31 و˚26΄و 

 شده نمایش داده 2 و 1هاي  صورت شماتیک در شکل ه و مشخصات محل اجراي طرح، بکوه یز میان آبخ محدوده حوزه
  .است
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  کوه   شماي کلی حوزه آبخیز میان-1شکل 

  

  
   کلی سیستم پخش سیالبطرح -2شکل 
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 یک بند انحرافی سیمانی وسیله بهي خروجی حوزه، ابتدا  ، سیالب در نقطهاستمشخص  2طور که در شکل  همان
 پس از ، سپس.شود اي می  متر وارد بند ذخیره150طول   متر و یک کانال انتقال به6/2اع  متر و ارتف140طول  هب
نواخت، توسط   بند باز شده و سیالب با جریانی یکي  دریچه،میزان شدت و حجم سیالب ه بسته ب، ساعتندچ  ذشتــگ

 در محل هاي پخش را  مشخصات شبکه1ول جد. شود  پخش سیالب می  متر وارد عرصه300طول  هیک کانال انتقال ب
  .دهد می  نشاناجراي طرح

  
  هاي پخش سیالب  مشخصات عرصه-1 جدول

شماره شبکه 
 پخش سیالب

  سطح  هر شبکه
 )مترمربع(

  شیب شبکه پخش
  )درصد(

  بافت خاك
  ریز طول خاك

 )متر(
تعداد 
 ها دروازه

  ارتفاع سرریز اجراشده
 )متر سانتی(

 5/77 3 890  ومسیلتی  ل  25/1 102350 1
 68 3 900  شنی لوم  33/1 144000 2
 49 3 910  لومی شنی  25/1 70525 3
 44 3 930  شنی لوم  38/14 99975  4
 53 3 960  شنی لوم  31/1 187200  5

  
سیمانی  مقطع ثابت سنگ و  اقدام به ساخت  دو سیالب پخش  عرصه ازخروجی و گیري سیالب ورودي  اندازهبراي
 ساخت AOTگراف مدل وها یک دستگاه لیمن کدام از آن  و در کنار هرشدي و خروجی سیالب هاي ورود در محل

  .   گیري سطح آب نصب شده است  اندازهمقیاسآلمان و  کشور
 نسبت به یک ،اند ها که از سنگ و سیمان ساخته شده ، ابتدا ارتفاع دروازه گیري آب خروجی از هر عرصه براي اندازه

روش کار بدین صورت بود که  قبل و بعد از . شدگیري نصب   اندازهمقیاسها  آن و در کنار یکی ازسطح مبنا تراز شد 
گیري شد  هاي فلزي اندازه وسیله استوانه هها میزان تراوایی خاك ب  دروازه متري30 و10، 5فاصله   هها، ب  گیري عرصه سیل

متري   سانتی20گیري تا عمق  نار نقاط اندازهسپس در ک. شدو سرعت کمینه نفوذ براي هریک از نقاط محاسبه 
 پخش، سرعت   عرصهوسیلهبهدر طول زمان پذیرش سیالب . برداري انجام و نوع بافت خاك مشخص شد رسوبات، نمونه

زمان با آن، ارتفاع آب نیز در  گیري شد و هم مولینه اندازهبا استفاده از ورودي سیل در یک مقطع ثابت، در چند نوبت 
 ،بدین ترتیب.  و میزان ضریب زبري در کانال انتقال محاسبه شدشد لیمنوگراف و مقیاس قرائت وسیله به انتقال کانال

 مانینگ  گراف و از رابطهو دستگاه لیمنبا استفاده ازهاي ارتفاع آب در کانال،  میزان حجم سیالب ورودي با قرائت
  .محاسبه شد

 هاي شماره دو، سه، چهار و پنج ي دي، زمان ورود سیالب به عرصهتوجه به نصب مقیاس در کنار دروازه ورو با
میزان دبی روابط سرریز، هاي مختلف ثبت شد و با استفاده از  نها در زما تفاع عبور آب از دروازه و همچنین ار)2 شکل(

    اهداف طرح، عوامل در نهایت در راستاي.هاي پخش انجام شد عرصه  و این کار براي کلیه ها محاسبه عبوري از دروازه
مدت زمان تداوم ، متوسط دبی ورودي به شبکه، حجم سیالب ورودي به شبکه، بیشینه دبی ورودي به شبکه

معلق جریان  میزان بار،  حجم سیالب خروجی از هر شبکه،خروجی از هر شبکه دبی بیشینه، عرصه پخش گیري سیل
 شیب متوسط هر ، میزان سطح غرقاب شده در هر شبکه،کهمدت زمان نفوذ کامل سیالب در هر شبه، ورودي به شبک
 بعد   عرصه ه سطح غرقاب شد نوع بافت خاك درو گیري در هر شبکه  سیل هر  کمینه سرعت نفوذ بعد از،شبکه انتخابی

 .گیري شد از هر سیالب، اندازه
 پخش و در کنار  به عرصه اي، کانال انتقال سیالب هاي خروجی از بند ذخیره گیري در محل در طول زمان سیل

برداري سیالب  اي، نمونه هاي شیشه  ظرفوسیله بههاي مختلف نا پخش، در زم هاي خروجی سیالب در هر عرصه ازهدرو
، با استفاده هاي پخش  سطح غرقاب شده در عرصه،گیري در ضمن بعد از هر سیل. گیري بار معلق انجام شد براي اندازه

گیري هر یک از عوامل ذکر شده   با توجه به اندازه،بنابراین. گیري شد  برداشت و اندازه1:500برداري با مقیاس   نقشهاز
  .ه استشد عوامل دبی با وسعت پخش و سایر   ر طراحی، اقدام به برآورد رابطه حاکم بهاي نظریهگیري و  بعد از هر سیل
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گیري، میزان  در هر سیل. کرده استگیري   آببارکه در مدت اجراي طرح، سیستم پخش شش با عنایت به این
متوسط دبی ورودي جریان به هر شبکه، زمان تداوم سیالب  مکعب بر ثانیه، سیالب ورودي به شبکه بر حسب مترحجم

بیشینه دبی جریان خروجی از شبکه، مدت زمان نفوذ  بر حسب ساعت و همچنین حجم سیالب خروجی از شبکه،
   .ه استشدشده در  هر شبکه برآورد کامل سیل در هر شبکه و سطح غرقاب 

  
  نتایج و بحث

 3/319مکعب است که در مدت  متر2767288ش در مجموع برابر با  پخ زان حجم کل سیالب ورودي به عرصهمی
دست  علت اینکه در پایین هذکر این نکته ضروري است که حجم کل سیالب استحصال شده، ب. ساعت اتفاق افتاده است

 طرح ي ها فقط در محدوده گیري گیرد، بیش از این مقدار بوده، لکن اندازه گیري صورت می جدداٌ آبسرریز انحرافی، م
 ساعت و 5/115گیري  مکعب بر ثانیه و بیشینه زمان سیل متر66/4ینه دبی ورودي به سیستم بیش. انجام شده است

یق، میزان سطح غرقاب شده در  تحق  هکتاري عرصه4/60با توجه به مساحت .  ساعت بوده است5/20کمینه آن 
 درصد سطح اجرا شده را سیل فراگرفته است و از 32 یعنی . مترمربع بوده است228500ترین سیل، برابر با  بیش

  .  خارج نشده استسیالبیگونه  سیستم، هیچ
شده  تاسیسأت اجرا .خوانی ندارد ه با دبی طراحی، همکه سطح پخش اجرا شددهد  می نشان گیري  اندازهاین

  دبی خروجی از بندو این در حالی است که بیشینه حجم ایجاد شده )مکعب بر ثانیه متر7 (براساس دبی طراحی
  بوده که قسمت عمده  شن و لوماًنشین شده عمدت نوع رسوبات ته. مکعب بر ثانیه است متر7/4اي، برابر با  ذخیره

که سیالب، پیش از پخش در بند  علت این ه ب.نشین شده است ته) 2 شکل(رسوبات در شبکه پخش شماره یک 
 رسوبات ،لذا. شودمینشین   مقدار زیادي از بار کف و قسمتی از بار معلق در بند مذکور ته،شود داري می اي نگه ذخیره

 ایننکته قابل تأمل . اند وجود نیاورده  به شیب عرصه مانند، تغییر چندانی در هاي پخش بر جاي می بار معلق که در شبکه
  ساعت بوده که غیر متعارف است و دلیل آن این624 ، پخش شماره یک  در عرصهبکه، بیشینه زمان نفوذ کامل سیال

میزان حجم . وقوع پیوست و در این حالت خاك قبالً حالت اشباع داشته است هروز بنه فاصله ه ست که سیالب دوباره با
، میزان تبخیر از ببا توجه به مدت زمان نفوذ کامل سیال. ستداده شده ا نشان 2  در هر شبکه در جدوليآب نفوذ

جم آب نفوذ داده  که با کسر از حجم سیالب ورودي به شبکه پخش، میزان ح*هشدسطح آب در آن زمان محاسبه 
  . استکردهمکعب آب نفوذ   متر2732361 بدین ترتیب در مجموع مقدار.  پخش، برآورد شده است شده در هر عرصه

  
  )مکعبمتر( نفوذ داده شده در هر بشکه  میزان حجم آب-2 جدول

شماره عرصه 
  پخش سیالب

حجم سیالب ورودي 
به عرصه پخش 

  سیالب

حجم سیالب نفوذ 
  داده شده

1  753106  851347  
2  4/18945  5/970590  
3  918411  5/216098  
4  698716  317957  
5  378110  376368  

  2732361  5/2767288  جمع
  

 و برداري از بار معلق سیالب انجام شد اي، نمونه در هنگام وقوع سیل و تخلیه سیالب از بند ذخیره: برآورد طراحی
دست آمده در طول  لکن مشاهده شد که اعداد به. گیري شد تلف در آزمایشگاه اندازههاي مخ نغلظت رسوب در زما

                                         
 213اه کلیماتولوژي ابراهیم آباد در نزدیکی عرصه، در مجموع با توجه بـه زمـان وقـوع سـیل برابـر بـا        ایستگAمیزان تبخیر از طریق تشتک تبخیر کالس  *

  .گیري شده است متر اندازه میلی
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 با توجه بنابراین. حد قابل قبول ممکن نشدمیانگین رسوب در  گیري تغییرات زیادي داشته و برآورد مقدار مدت سیل
 عرصه پخش سیالب با ضریب تبیینهاي   بین دبی و سایر مؤلفهتعیین رابطه اقدام به هاي انجام شده گیري اندازه
846.02 R  داده شده است  نشان2 مذکور در جدول  مشخصات آماري رابطه. شد) 1(مطابق رابطه.  

 FchltSAQ 062.0023.0023.0003.0565.010705.2009.21 5
max    )1(  

  L، گیري مدت زمان سیل T، شیب شبکه پخشS ، سطح غرقاب شدهA ،  دبی ورودي بیشینه وروديQmax که در آن،
کمینه  Fc، و )متر سانتی(ها نسبت به یک سطح مبنا  ارتفاع سرریز دروازه H، )متر(ریز در هر شبکه پخش  طول خاك

  . است)متر در ساعت میلی(سرعت نفوذ آب در خاك 
ها نسبت مستقیم با دبی   سطح غرقاب شده و ارتفاع سرریز دروازه کهگردد مشخص میفوق   با توجه به رابطه

تر باشد، دبی  هاي پخش تندتر، زمان تداوم سیل، همچنین کمینه سرعت تراوایی بیش هرچه شیب شبکه. داردبیشینه 
عامل . دهد  و سایر عوامل طراحی را نشان میهبیشین، همبستگی بین دبی 3جدول  .تر خواهد بود  طراحی کمبیشینه

 درصد با دبی 99بستگی قابل قبولی در سطح اعتماد مها ه ریزها و ارتفاع سرریز دروازه سطح غرقاب شده، طول خاك
هاي   و داده1با توجه به رابطه . دهد  نشان نمیبیشینهتگی مناسبی با دبی سعامل زمان تداوم سیل همب.  داردبیشینه

داده شده و همچنین مقادیر  نشان 4 و 3 ولا که در جدشد، برآورد بیشینه، مقادیر محاسبه شده دبی گیري شده اندازه
  .ه استشد مشخص 4 شکله در دهاي مشاهده شده و محاسبه ش دبی

  
  دهاپیشنها

کرد  و عمله شدهاي متعددي در ارتباط با پخش سیالب و آبخوانداري اجرا  هاي اخیر طرح که در سال نظر به این
 مند نمودن اصول است، لذا جهت ضابطه  ها در طی چند سال اخیر، معایب و مشکالت طراحی را آشکار ساخته آن

 .شود طراحی موارد زیر پیشنهاد می
  قبل از هرگونه طراحیهاي مختلف،  ه سرعت تراوایی در عرصه میزان کمینگیري دقیق اندازه .1
  ریز ها در هر خاك  سرریزها و تعداد مورد نیاز آن طبیعیرتفاعتحقیق در مورد نوع سرریزها، برآورد ا .2
 گیري هاي افزایش تراوایی خاك، بعد از چندین مرتبه سیل تحقیق در مورد چگونگی روش .3
  و سطح غرقاب شده ریزها، با توجه به شیب عرصه تحقیق در مورد برآورد فاصله مطلوب بین خاك .4

  
  )مکعب بر ثانیهمتر( و محاسباتی اي  دبی مشاهدهبیشینه مقادیر -3جدول 

  ردیف
دبی 
  اي  مشاهده

دبی 
 محاسباتی 

  ردیف
دبی 
   دبی محاسباتی   اي مشاهده

1  85/2 32/3  14  66/4  75/3  
2  68/1 36/2  15  2/3  75/2  
3  47/0 3/0  16  84/1  92/1  
4  14/4 34/3  17  94/0  52/0  
5  3 34/2  18  7/3  73/3  
6  84/1 39/1  19  64/2  8/2  
7  63/1 28/1  20  18/2  79/1  
8  62/0 0  21  29/1  74/1  
9  73/2 28/3  22  4/0  23/0  
10  27/2 28/3  23  87/3  8/3  
11  88/0 0  24  13/2  81/2  
12  72/0 18/1  25  99/0  51/1  
13  85/0  91/0        
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  ههاي بیشینه مشاهده شده با محاسبه شد  دبیه مقایس-3 شکل

  
  عوامل طراحی همبستگی بین دبی ماکزیمم با سایر-4جدول

 
 QMAX SLOPE A T L H FC 

Pearson Correlation 1 -.400(*) .724(**) -.007 -.761(**) .827(**) -.425(*) 

Sig. (2-tailed) . .048 .000 .974 .000 .000 .034 QMAX 

N 25 25 25 25 25 25 25 

Pearson Correlation -.400(*) 1 -.276 .062 .486(*) -.419(*) -.085 

Sig. (2-tailed) .048 . .182 .767 .014 .037 .688 SLOPE 

N 25 25 25 25 25 25 25 

Pearson Correlation .724(**) -.276 1 .402(*) -.544(**) .596(**) -.305 

Sig. (2-tailed) .000 .182 . .047 .005 .002 .138 A 

N 25 25 25 25 25 25 25 

Pearson Correlation -.007 .062 .402(*) 1 .035 -.004 .125 

Sig. (2-tailed) .974 .767 .047 . .867 .984 .553 T 

N 25 25 25 25 25 25 25 

Pearson Correlation -.761(**) .486(*) -.544(**) .035 1 -.699(**) -.020 

Sig. (2-tailed) .000 .014 .005 .867 . .000 .925 L 

N 25 25 25 25 25 25 25 

Pearson Correlation .827(**) -.419(*) .596(**) -.004 -.699(**) 1 -.451(*) 

Sig. (2-tailed) .000 .037 .002 .984 .000 . .024 H 

N 25 25 25 25 25 25 25 

Pearson Correlation -.425(*) -.085 -.305 .125 -.020 -.451(*) 1 

Sig. (2-tailed) .034 .688 .138 .553 .925 .024 . FC 

N 25 25 25 25 25 25 25 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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Abstract 

In recent years, several flood-spreading projects are constructed in different provinces. 

Lack of information about planning criteria caused unsuitable ratio between flood 

spreading area and selected design flood discharge. To find a relation between two 

above-mentioned parameters this investigation was performed in 70-hec area of 

Miankooh flood spreading station. Soil infiltration tests were carried out before and 

after every flood spreading event. During the research period six flood events were 

harvested and several parameters were measured including; discharge, volume of flood, 

time of flood, volume of tail runoff, time of infiltration, area of flooded sections. In 

total, 2767288 m3 of flood volume was harvested and 2732361 m3 of water was 

infiltrated. Considering above-mentioned parameters, relation between maximum input 

discharge and flooded area, slope of the site, length of the embankment, height of weir 

and flood time were estimated and the final function was offered. As a result, height of 

weir and length of embankment have significant coordination (99%) with maximum 

input discharge. 
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