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حوضه آبخيز مطالعه موردي (سايش و توليد رسوب تاثير عمليا ت آبخيزداري بر كاهش ميزان فر
  )شهرستان قائم شهر -سد برنجستانك

  
4    محمدرضا ثروتي3 محمود الجوردي  2  عطااله كالرستاقي1زاده سبيكه روحا ني

  
  :چكيده

  در حال تخريب و از بين رفتن   كشور، دائما عامل آب و خاك بعنوان منابع طبيعي اصلي در عرصه هاي آبخيزود
ه آبخيـز و يـا      ز اجرايي آبخيزداري اقداماتي هستند كه به منظور بهره برداري بهينه از عوامـل حـو               تعمليا. مي باشد 

چنانچه عملكرد اين طرح ها به روش هاي مناسب و از جنبـه هـاي               . حفاظت و اصالح منابع طبيعي اجرا مي شوند       
سي مورد ارزيابي قرار گيرد، نتايج حاصله مي توانـد منجـر بـه يـافتن علـل شكـست عمليـات                      مختلف فني و مهند   

در اين مقاله ارزيـابي اقـدامات آبخيـزداري در قالـب            . پيشنهادي و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت رفع آنها شود         
مورد بررسي قـرار     )ازندراناستان م ( ه آبخيز باالدست سد برنجستانك    زاحداث بندهاي گابيوني و پايه بتوني در حو       

به منظور بررسي تاثير سازه هاي احداث شده بر ميزان فرسـايش و بـه دليـل عـدم وجـود آمـار مربـوط بـه           . گرفت
پارامتر موجود در   4با مقايسه    .استفاده شده است   EPMايستگاههاي هيدرومتري و رسوب سنجي، از روش تجربي         

ه، در دو دوره قبل و      زرسايش و ميزان فرسايش و رسوب حو      و همچنين مقايسه ميزان ضريب شدت ف       EPMروش  
نتايج بدست آمده نشان داد در صورتيكه        .بعد از طرح، نشان دهنده كاهش رسوب بعد از اجراي عمليات بوده است            

باعـث كنتـرل    %8/1 پر از رسوب شوند، مي تواند بـه ميـزان             احداث شده در باالدست سد،     كليه سازه هاي اصالحي   
  .ده به مخزن سد برنجستانك گرددرسوبات وار

  
   EPMحوزه آبخيز سد برنجستانك، ارزيابي عمليات آبخيزداري، روش : واژه هاي كليدي

  
  

  :مقدمه
خاك يكي از منابع مهم طبيعي هر كشور است كه امروزه فرسايش آن به عنوان يكي از خطرات جدي براي توسـعه                      

از اراضي قابل كـشت در      % 33سال گذشته در حدود     40در طول    ).1384زنجاني جم و همكاران،     . (يه شمار مي آيد   
ميليون هكتار در سال اين تخريب ادامـه        10دنيا به واسطه فرسايش خاك تخريب شده اند و هم اكنون نيز با سرعت               

گرديده است كه مهـم تـرين آنهـا     عوامل گوناگوني باعث ايجاد چنين وضعيتي  ).1995هاروي و همكاران، . (دارد
سازمان . ( اجتماعي –مديريت نامناسب در بهره برداري، شرايط اقليمي، اكولوژيكي و وضعيت اقتصادي            : ند از   عبارت

آثار به جا مانده ناشي از اين تخريب باعث گرديده  كه دولتمردان و كارشناسان متخـصص                 ). 1364برنامه و بودجه،    
 بـاز مـي     1340ور ما سابقه حفاظت خـاك ، بـه سـال            در كش . درصدد برآيند كه راهكار اساسي براي آن ارائه نمايند        

گردد و در طول اين مدت همواره تحقيقات متنوعي به همراه راهكارهاي جديد، در اين زمينه انجام شـده كـه مهـم                       
                                                 

 كارشناس ارشد ژئومورفولوژي، دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي. 1
. ٢ استاديار دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه مازندران

. ٣ شكده علوم زمني، دانشگاه شهيد هبشيتاستاديار دان
. ٤ دانشيار دانشكده علوم زمني، دانشگاه شهيد هبشيت
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احمـدي و   . (ترين آنها عبارتند از طرح هاي حفاظت خاك و آبخيزداري كه عمدتا شامل عمليات مكـانيكي هـستند                 
انچه عملكرد اين طرح ها  به روشهاي مناسب و از جنبه هاي مختلف فنـي و مهندسـي مـورد         چن). 1382همكاران،  

ارزيابي قرار گيرد، نتايج حاصله مي تواند منجر به يافتن علل شكست عمليات پيشنهادي و ارائه راهكارهاي مناسب                  
 ديگـر افـزايش بـازدهي       اين عمل از يكسو، سبب ارتقاي كيفيت اجراي طرحها و از سـوي            . در جهت رفع آنها شود    
   ).1991بروكس و همكاران، . (عمليات خواهد شده

 و EPMدر اين مقاله، بمنظور ارزيابي ميزان تـاثير عمليـات آبخيـزداري در كـاهش فرسـايش و رسـوب، از مـدل                    
ده بكارگيري آن در حوضه آبخيز سد برنجستانك در دو دوره قبل و بعد از اجراي عمليا ت و مقايسه نتـايج، اسـتفا                      

مديريت و برنامه ريزي به منظور حفاظت خاك نيازمند آگاهي از نحوه عمل فرآيند هاي فرسـايش و ميـزان                    . گرديد
درك شرايط حاكم بر حوضه هاي آبخيز عموما از طريق مدلسازي روابـط موجـود صـورت                 . توليد رسوب مي باشد   

  ).1385 مكاران،صادقي و ه. (پذيرفته كه در قالب انواع مختلف مدلها ارائه مي گردد
 EPMاست كه با نام اختصاري ) Erosion Potential Method(يكي از اين مدلها، روش پتانسيل فرسايش 

فرآيند فرسايش بر اساس اين مدل، نتيجه روابط متقابل سـنگ مـادر،             ). Gavrilovic,1988. (شناخته شده است  
در خصوص استفاده از مـدل       ).1384  و همكاران،  زنجاني جم .(نوع بهره برداري از اراضي است     . خاك، توپوگرافي   

EPM   كه در نقاط و شرايط مختلف در ايران و جهان ، بطور جامع  به كارگرفته شده است، در زير به برخي از اين 
  .مقاالت اشاره گرديده است

 حوضه   در برآورد فرسايش و رسوب در      EPMدر تحقيقي تحت عنوان كارآيي مدل       ) 1376(دادخواه و نجفي نژاد     
آبخيز لتيان دريافتند كه مدل مذكور در برآورد ميانگين ساالنه حوضه آبخيز لتيان و در نتيجه ميزان فرسـايش منطقـه                     

  .نقش مثبت و قابل اطميناني دارد
در تحقيقي تحت عنوان كاربرد روشهاي نيمه كيفي شدت رسوبزايي مخازن،  براي بررسي تنوع               ) 2003(وينت  . دي

 كاربرد بيشتري در نواحي مختلـف اقليمـي دارد و           EPMر منابع مديترانه اي  دريافتند كه مدل         مكاني بار رسوب د   
  .نيازي به كاليبره كردن مدل نمي باشد

 EPM  MPSIAC-در تحقيقي كه در منطقه قره آغاچ به منظور مقايسه روش تجربي ) 2007( فاضل و همكاران
 واحد نمونه بـرداري شـده همـوژنز، عوامـل مـوثر در              174سي  جهت برآورد فرسايش و رسوب انجام دادند، با برر        

 و سـطج رسـوبگذاري بـاال    IV در كالس فرسـايش   EPMهريك از مدلها را مطا لعه كرده كه در نتيجه طبق مدل 
  .قرار گرفته است

منـابع  همچنين در زمينه ارزيابي طرحهاي آبخيزداري و ميزان تاثير آن در كاهش فرسايش و رسوب نيز مي توان بـه               
  .زير اشاره كرد

در ارزيابي عمليات آبخيزداري اظهار مي دارد كه در بسياري از موارد به دليل اشتباه در نوع سـازه ،                    ) 1378(قدوسي
احداث غير اصولي سازه ها و بدون توجه به مشخصا ت فني پيش بيني شده براي آنها، عدم تلفيق، عدم حفاظـت و             

داران ، عمليات سازه اي نه تنها باعث مهار فرسايش خاك و هدررفت  آب نمي نگهداري از اقداما ت توسط بهره بر
شود، بلكه باعث تشديد تخريب و هدررفت  خاك از يكسو و افزايش فراواني وقـوع سـيالبهاي مخـرب از سـوي                       

  .ديگر مي شود
در كنتـرل پايـداري     ضمن بررسي اثر چكدم ها اظهار داشتند كه اين سـازه هـا اثـر مثبتـي                  ) 1992(ليود و همكاران    

 ظرفيت  در بازه هاي باالدست چكدم ها ، آبراهه ها عريض تر و پهن تر شده و بعالوه هنگاميكه                 . سرشاخه ها دارند  
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پشت سازه ها از رسوب پر گرديد و سطح رسوبگذاري نسبتا پايدار شد، فرآيند فرسايش آبراهه  و حمل رسوب بـا                  
  .كنترل رسوب با كنترل سيالب محدود مي گردد

ارزيابي پروژه هاي آبخيزداري در حوضه هفتان تفرش در استان مركـزي را     ) 1384(قديمي عروس محله و همكاران    
 357نتايج اين بررسي نشان داد كه تحت تاثير اجراي عمليات آبخيـزداري  ، توليـد علوفـه                   .مورد بررسي قرار دادند   

  .كاهش يافته است%20له به ميزان  سا50درصد افزايش يافته، همچنين دبي سيالب در دوره برگشت 
 Verstratean )2003 (  رسوب در رودخانه ها و تخريب كيفيت آب اظهار داشتند كه اسـتفاده از               اشاره به ضمن 

سدهاي اصالحي رسوبگير بعنوان يكي از راهكارهاي حفظ خاك و كنتـرل كيفيـت آب خروجـي از حوضـه هـاي                      
  .آبخيز مي باشد

ان تاثير عمليات آبخيزداري اجرايي بر كاهش ميزان فرسايش خاك و توليد رسـوب و               هدف از اين مقاله بررسي ميز     
  . مي باشدEPMمشخص كردن شدت فرسايش در حوضه آبخيز سد برنجستانك با استفاده از مدل 

  
  :مواد و روشها

  :منطقه مورد مطالعه
كيلـومتري  10(  بخش شـيرگاه   حوضه آبخيز سد برنجستانك در قسمت مركزي استان مازندران، شهرستان سوادكوه،          

ــيرگاه و   ــرقي شـ ــمال شـ ــهر 13شـ ــائم شـ ــرقي قـ ــوب شـ ــومتري جنـ ــده اســـت  )كيلـ ــع شـ ــساحت . واقـ مـ
״جغرافيايي     در محدوده    بوده و  )كيلومتر مربع 37(هكتار3700حوضه 8    ´21    º36    23´   59״ تـا   º36   عـرض 

״  ).1شكل شماره (  واقع شده است  طول شرقيº53  1´  44شمالي و  10    ´56   º52 ״  تا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   موقعيت حوضه آبخيز سد برنجستانك در استان مازندران و ايران-1شكل 
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شـيب  .متر در مرتفع ترين نقطه مي باشـد      2/772و حداكثر ارتفاع آن   )در محل خروجي  (متر153حداقل ارتفاع حوضه    
 بوده و طول حوضـه آبخيـز         غربي -درصد، جهت كشيدگي حوضه شرقي    70درصد و حداكثر    5حوضه شامل حداقل  

زهكـش  .كيلومتر مي باشـد   2كيلومتر و حداكثر عرض آن به ترتيب        3/12از محل سد تا منتهي اليه خط الراس حدود          
اين . اصلي اين حوضه كه يكي از زير حوضه هاي رودخانه تاالر مي باشد بنام رودخانه توجي نامگذاري شده است                  

  . فيروزكوه به رودخانه تاالر ملحق مي شود- شيرگاه- شهركيلومتري جنوب قائم10رودخانه در فاصله 
متوسـط درجـه    .اقليم نماي آمبرژه حوضه مورد مطالعه ما را در محدوده اقليمي معتدل و مرطـوب نـشان مـي دهـد                    

بيـشترين مـساحت    . ميليمتر مـي باشـد     905 درجه سانتي گراد و مقدار ميانگين بارش ساليانه          64/16حرارت حوضه   
 جنگلي تشكيل داده ، مساحت اندكي از حوضه به زمين هاي زراعتي كه زراعت آن بيـشتر كـشت    حوضه را پوشش  

در كـل خـاك     . از نظر واحد اراضي شامل سه تيپ كوهها ، تپه ها و فالتها مي باشـد               . برنج مي باشد اختصاص دارد    
فوذپذيري آهسته ديده مي  منطقه بصورت خاكهاي نيمه عميق و غير يكنواخت و بافت سنگين تا خيلي سنگين و با ن                

  .شود
  

  :روش تحقيق
هر محققي روش تحقيق خود را با توجه به هدف يا اهدافي كه درنظر دارد انتخاب مـي كنـد، بنـابراين هـر محقـق                          

  .ميتواند با توجه به هدفهاي خاص خود، روش تحقيق متفاوتي داشته باشد
 طريق مشاهده مستقيم، بررسي اطالعات و مدارك    تحقيق مورد نظر يك تحقيق كمي است كه جمع آوري داده ها از            

  .موجود، تجزيه و تحليل داده هاي كمي و نتيجه گيري نهايي صورت پذيرفته است
  :تحقيق حاضر با استفاده از اطالعات مورد استفاده و بصورت زير انجام شده است

  ، ورقه هاي قائم شهر و سوادكوه50000/1نقشه توپوگرافي به مقياس-1
  ، ورقه هاي ساري و پل سفيد100000/1زمين شناسي به مقياس نقشه -2
  آمار ساالنه ايستگاههاي هواشناسي در محدوده منطقه مورد مطالعه-3
 در دو دوره قبل و بعد از اجراي عمليات          EPMبرآورد ميزان فرسايش خاك و توليد رسوب با استفاده از روش            -4

  آبخيزداري
  دي و در نهايت  نتيجه گيري نهاييمقايسه نتايج بدست آمده، جمع بن-5
  

  EPM شرح روش
 سال تحقيقـات    40اين مدل با استفاده از اطالعات حاصل از قطعه زمينهاي فرسايشي و اندازه گيري رسوب پس از                  

 در كنفـرانس بـين المللـي رژيـم رودخانـه            1988در كشور يوگسالوي سابق بدست آمده و براي اولين بار در سال             
فرآيند فرسايش بر اساس اين مدل همانطور كه در ابتدا نيـز           ). 1379رفاهي،  .( ارائه گرديده است  توسط گاوريلوويچ   

 خاك و ويژگي هـاي توپـوگرافي همـراه بـا اقلـيم و نـوع بهـره        -گفته شده ، نتيجه روابط متقابل عوامل سنگ مادر       
في همـراه بـا اقلـيم ، عوامـل           خاك و ويژگي هاي توپوگرا     -به طوري كه عوامل سنگ مادر     . برداري از اراضي است   

در ايـن روش    ). 1384زنجـاني جـم،   . (اسـت ) غيـر طبيعـي   (طبيعي بوده و نحوه بهره برداري از اراضي عامل انسان           
عامل در برآورد ميزان رسوب و پهنه بندي فرسـايش مـوثر هـستند كـه عبارتـست از ضـريب فرسـايش حوضـه                         4
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و شيب متوسط حوضـه     ) Y(ت سنگ و خاك به فرسايش       ، ضريب حساسي  )Xa(، ضريب استفاده از زمين    )ψ(آبخيز
)I (كه هر كدام طبق جداول استاندارد مربوط به خود امتياز دهي ميشوند.  

يا ضريب شدت فرسايش از رابطه زير Z  عامل مقدار 4در هر يك از اجزاي واحد اراضي يا شبكه ها بر اساس اين 
  .محاسبه مي شود

  ):رابطه الف
Z = Y* Xa (Ψ + I^ 0/5)                                                                                      

 ):رابطه ب(
WSP=T*H*π*Z^1/5                                                                                         

Wsp-ربع در سالمتوسط ساالنه رسوب ويژه بر حسب متر مكعب در كيلومتر م  
T- ضريب درجه حرارت كه از رابطه مقابل بدست مي آيد.  

T= [t/10+0/1]^0/5                                                                                             
t- ميانگين درجه حرارت ساالنه حوضه مورد مطالعه به درجه سانتي گراد  
π-  مي باشد14/3عدد پي كه برابر.  
H- ارتفاع متوسط بارندگي ساالنه حوضه آبخيز  
  ):رابطه ج(

VP =F*Wsp                                                                                                    
VP-رسوب حوضه بر حسب متر مكعب در سال  

F-ومتر مربعمساحت حوضه آبخيز بر حسب كيل  
  :عمليات آبخيزداري پيشنهاد و اجرا شده)2

  :براي اجراي عمليات آبخيزداري در اين حوضه كال دو نوع عمليات پيشنهاد شد
  عمليات بيولوژيكي-2عمليات مكانيكي        -1
  

  :عمليات اجرا شده
 قرار گرفت، بدين ترتيب كـه       آبراهه ها و گاليهايي كه نياز به عمليات اصالحي داشتند مورد شناسايي           :احداث چكدم 

در اين حوضه آبراهه هاي فصلي و نيز گالي هاي موجود در حوضه مورد مطالعه، طـي عمليـات صـحرايي از نظـر                        
  .فرسايش و رسوبزايي مورد بررسي قرار گرفت

  
  :عمليات پيشنهاد شده

  :طرح خروج دام از جنگل و قرق دائمي
كه در خصوص حفاظت خاك و احيا و اصالح و توسعه گياهان            طرح خروج دام از جنگل از جمله طرحهايي است          

  .اين عرصه الزم و ضروري به نظر مي رسد
در مناطق لغزشي حوضه مورد مطالعه، با نهالكاري مقداري از آب موجود در خاك توسط ريشه درختـان            : نهالكاري

با توجه به اقليم و سازگاري منطقه نوع نهالها نيز    .مي شود  مي گردد و كماكان موجب تثبيت توده هاي لغزشي         مكش
  .طرح انتخاب گرديده است

  :نتايج
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به دليل زياد بودن حجم نتايج حاصل از روش تحقيق در حوضه مورد مطالعه،از جداول ونمودار جهـت نـشان دادن            
  .هدف مقاله استفاده شده است كه در صورت لزوم در مورد هر يك از آنها، توضيحات الزم داده مي شود

 در دو دوره  EPMمقايسه امتيازات كسب شده در مورد هر يك از پارامتر هاي مربوط به مدل )1(ودار شمارهدر نم
  .قبل و بعد از اجراي عمليات آورده شده است

همانطور كه مشاهده مي شود، امتياز مربوط به ضريب فرسايش منطقه كاهش پيدا كرده كه نشان دهنده تـاثير سـازه                     
 نيز اين كاهش ديده مي  Xaدر مورد پارامتر استفاده از زمين يا.سايش در منطقه مي باشدهاي اصالحي و كاهش فر

از آنجايي كه خاك سطحي فرسايش يافته به پشت سدهاي اصالحي منتقل مي شـود و در آنجـا مـواد مغـذي                      . شود
ايـن  .ي مي باشـد خاك و آب فراهم مي باشد لذا در پشت سازه هاي اصالحي مكان مناسبي براي توليد پوشش گياه              
  .افزايش مي تواند كاهش پوشش گياهي را جبران كرده و از تخزيب خاك و فرسايش جلوگيري كند

در مورد كاهش مقدار شيب نيز مي توان اينگونه اظهار داشت كه وجود سازه هاي اصالحي با كاهش شـيب طبيعـي               
 و در پـي آن كـاهش         كـاهش شـيب    آبراهه ها و تبديل آن به شيب حد باعث كاهش سـرعت روانـاب و در نتيجـه                 

  . فرسايش مي گردد
  
  

0

20

40

60

نمودار مربوط به مقايسه فاآتورهاي مدل EPM در 
2 دوره قبل و بعد از اجراي عمليات آبخيزداري

قبل از طرح
بعد از طرح

قبل از طرح 0.65 0.18 1.3 45

بعد از طرح 0.45 0.22 1.3 15

ψ Xa y I

  
  
  
  
  
  
  

 EPM تاثير عمليات آبخيزداري بر عوامل روش -2                                 شكل

  
  

قبل از طرح; 
24019.66

بعد از طرح; 
15424.93

0

10000

20000

30000

متر مكعب در 
سال

نمودار مربوط به مقايسه مقدار رسوب آل حوضه 
در 2 دوره قبل و بعد از اجراي عمليات آبخيزداري

مقدار رسوب 24019.66 15424.93

قبل از طرح بعد از طرح

  
  
  
  
  
  
  
  

   برآوردمقدار رسوب و مقايسه آن در دو دوره قبل و بعد از اجراي عمليات آبخيزداري-3               شكل 
   اصالحي  هايعمليات پيش بيني و اجرا شده و پايداري فعلي سازه ها و برخي خصوصيات سازهمقايسه  -1جدول 
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 حجم كل بندها
)

متوسط ارتفاع 
 (مفيد

مقدار پيشنهادي شدهاجرامقدار  نوع عمليات
M3(  M( 

7/1  145 235 29350بند هاي گابيوني
17161211بند پايه بتوني

  
 مربوط به سازه هاي اصالحي و بررسي كميت و كيفيت اجراي آن بر اساس طرح                اين جدول نشان دهنده ويژگيهاي    

  .تلفيقي مي باشد
  

  :بحث و نتيجه گيري
بر اساس مطالعات انجام شده، مقدار رسوب در محدوده مورد مطالعـه بعـد از انجـام عمليـات آبخيـزداري كـاهش                       

از اجراي عمليات آبخيـزداري نـسبت بـه    چشمگيري داشته كه ناشي از كاهش ضريب شدت فرسايش در دوره بعد       
 در  EPMحوضه مورد مطالعه بر اساس طبقه بندي كالسهاي فرسايشي در مدل            . دوره قبل از انجام طرح بوده است      

 در  EPMنتايج بدست آمده از مطالعات فرسايش و رسوب به روش           .  قرار مي گيرد   IVطبقه فرسايشي كم، كالس     
. درصد كاهش يافته اسـت    30داري نشان داد كه ميزان فرسايش حوضه در حدود          قبل و بعد از اجراي عمليات آبخيز      

بعد از انجام عمليات آبخيزداري، رسوبات حاصل از فرسايش در باالدست حوضه آبخيز، پشت سازه هاي اصالحي                 
ان همچنين نتايج حاصل از اين بررسـي نـش        . به تله افتاده و رسوب كمتري به خروجي حوضه تحويل      مي گردد                
درصد حجم كل سد خـاكي برنجـستانك        8/1داد كه حجم رسوبات كنترل شده توسط كليه سدهاي اصالحي حدود            

 درصد از رسوبات در پشت سازه هاي اصالحي به تله مي افتنـد و ايـن سـدهاي اصـالحي بـا                       8/1مي باشد، يعني    
خـاك سـطحي    .   مـي گـردد     كاهش ميزان شيب طبيعي آبراهه ها و تبديل ان به شيب حد، باعث كاهش فرسـايش                 

حاصلخيز فرسايش يافته، از اليه سطحي در اراضي باالدست حوضه به پشت سازه هاي اصالحي منتقـل شـده و از                     
لذا در پشت سازه هاي اصالحي مكـان مناسـبي          . عناصر مغذي آب و خاك موجود در پشت سازه ها تغذيه مي كند            

نيز تاثير عمليـات اجرايـي      ) 1384( عروس محله و همكاران    قديمي .براي استقرار و افزايش پوشش گياهي مي باشد       
  .آبخيزداري را ، افزايش پوشش گياهي و كاهش سيالب دانستند
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Effect of watershed management operation in soil conservation in Drainage of 
Basin of Berenjestanak Dem (Ghaemshahr, Iran) 

 
S. Roohanizadeh1      A. Kelarestaghi2         M. Lajvardi3     M. R. Servati4

  
ABSTRACT 
Two elements, water and soil, as title of main natural resources in compound of 
country watershed are always in destruction and desolate. Administration operations 
of watershed management are works that used in optimum using from drainage basin 
elements or conservation and revision of natural sources. If operation of this models 
elevating from several aspect of specialty and engineering the production result 
maybe help us to find the reason of loose of suggestive operation and showing us 
suitable solutions in the way of obviating them .In this paper evaluation of watershed 
management activity as introduction of Gabion check-dam and break weir in drainage 
basin of upside of berenjestanak dam, is something has studied. For researching about 
the effect of instructed check dames on scale of erosion and becomes we don’t have 
information about Hydrometric station we used EPM tentative method for measuring 
of erosion and sediment before and after generating structures with compare of for 
available parameter in EPM method and also analogy of coefficient rate of severity of 
erosion and rate of erosion and sediment of basin in to period of before and after of 
model this show us decrees of sediment after the operation. The results showed, if all 
corrected structures be full of sediment it can be control about 1.8 % from 
berenjestanak Dam reservoir.  
 
 
Key words: Drainage Basin of Berenjestanak Dem- Watershed Management projects 

evaluation- EPM method                                                                                           
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