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ارزیابی اثر طرح آبخیزداری حوضة آبخیز کن بر میزان
فرسایش و رسوب
 گالله غفاری* ،دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تیران
 حسن احمدی؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تیران
 امید بهمنی؛ استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمسار
 علیاکبر نظری سامانی؛ استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تیران

چکیده
در ایران به دلی فقدان ابقة طوالن در اجرای طرحهای حفاظت خااک و آب یازداری ،ایان اقادامات باه لاورت مّا
ارزیاب نشده و روشهای مش و بدین منظور ارامه نشده ا ت .در این تحقیق تالش شده ا ت ارر عملیاتِ آب یازداریه
اجراشده در ال  1379در حوضة آب یز ن بر میزان فر ایش و ر وب برر

و موفقیت یاا شکاات طارح و علا آن

روشن شود .بدین منظور ،پس از تهیة آمار و اطالعات مورد نیاز ،متو ط بار معلق در دورة قب ( 1347ا  1379و بعاد از
اجرای طرح ( 1380ا  1387با روش منحن

نجة ر وب به طریق روش حد و اط د اتههاا محا ابه شاد .همچناین،

فر ایش و ر وبده حوضه با ا تفاده از مدل  MPSIACمحا به شد و نقشة فر ایش و ر وبده ویاژه بارای دورة
بعد از اجرای عملیات با ا تفاده از نرمافزار  Arc Mapتهیه شد و در نهایت ،دربارة میزان ارای و تا ریر ایان عملیاات بار
میزان فر ایش و ر وبده حوضه داوری شد .نتایج مطالعات نشان داد ه بر ارر اجرای این طرح ،متو ط باار معلاق از
 47892تن در ال در طول دورة آماری قب از اجرای طرح به  22365تن در ال در طول دورة آماری هشت اله بعاد از
اجرای طرح و فر ایش و ر وبده از  66758تن به  50549تن ر یده ا ت؛ این امر حا

از ارر مثبت طرح بر اهش

میزان بار معلق و عدم ایفای نقش مؤرر در اهش میزان فر ایش بوده ا ت؛ بهگونهای ه میزان فر ایش در طآ حوضاه
تغییر چشمگیری نداشته ا ت .دالی عمدة ارای پایین طرح بر اهش میزان فر ایش عبارتاند از :عدم اجرای عملیاات
بیولوژیک منا ب در طآ حوضه (اجرای متر از  25درلد از حجم عملیات پیشنهادشده ؛ تمر از عملیاات بار اجارای
عملیات مکانیک ؛ ضعف در نظارت و ارزیاب پروژه در ط همة مراح اجرای آن؛ رعایاتنکاردن ا اتانداردها و نکاات
فن مانند منطبقنبودنه مکان ازههای اختهشده و مکانهای پیشنهادشده؛ رعایاتنکاردنه ا اتانداردهای الزم در ااخت
ازهها و نامنا ببودن ابعاد ازهها؛ و ت ریب ف بند در ازههای نگ مالت .
واژگان کلیدی :بار معلق ،طرح آب یزداری ،فر ایش و ر وبده .GIS ،
*  .نويسندة مسئول :تلفن تماس09375256912 :

Email: golale.ghafari@gmail.com
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مقدمه

طرح و ع م ارزیاب ،اقیصاد دو عاض ش ض م ع کیرد

یک ،از ارزن ن تریر سرضای اا ض  ،ار هاار ضنابت

طییرح ق ی اد ض ی،نییات [ .]1در تققیق ی ،،در سییال

آ  ،کاا و گییار اسی؛ .اییر ضنیابت

 ،1385ب بررس ،آثار اق اضات آبخیردار بیر هیااش

طبیل ،از ز

طبیل ،عناصر اص  ،و بایر تالی و حییات بی نی ار
ض،روتی [ .]17یرسیایش کیاا یراینی

اسی؛ هی

یرسایش و رسا

در دو حاضا ضنااو و ق ،هن

ا ان پرداکی ن  .تیایل تاان داد ضق ار یرسیایش و

سییاالت باعییث ایی رری؛ ضی یییاناییا تییر کییاا از

رسا

عرص اا طبیل ،و زراع ،ض ،نیاد .اییر یراینی  ،از

درص و در حاضا ق ی،هنی

طری ،،باعث از دسی؛ ریییر عناصیر غیذای ،کیاا

یایی اس؛ [ .]10در تققیق ،ب ارزیاب ،تأثیر اقی اضات

ض،ناد و از سیا دیایر ،ضازیب پُرنی ن ضخیازن

اتةامن ر در حاضا آبخیر باالدس؛ س برتةاییاتم

سیی اا ،رسییا گیییر هاتییالاییا ،تایی ی وقییاع

بر ضیران یرسایش بیا اسییفادر از رو

تةربیEPM ،

سیال اا ضخر  ،آلیادگ ،ضقیی زیای؛ و غییرر

پرداکی ن  .بر اساس تیایل ایر تققیخ ،ازیرا اییر

ض،ناد [ .]8در ایران ،سابقا حفاظ؛ کیاا بی سیال

ع یییات در هییااش رسییا

ضیی ثر اسیی؛ [ .]25در

 1340بازض،گردد .در ط ،ایر ض ت ا اارر تققیقات

حاضیا بنییادا سییادات از تاابییت ض رییر اسیییان ییرد

ضیناع ،در ایر زضین اتةام ن ر اس؛ ض متریر آناا

تققیق ،اتةام ن  .بر اساس تیایل ایر تققییخ ،تیأثیر

طیرحایا حفاظی؛ کیاا و آبخییردار اسی؛ هی

اق ی اضات آبخی یردار در ضی یران یرسییایش و رسییا

ع تاً ناض ع ییات ضکیاتیک ،و بیالیا یک ،اسی؛

تاچیر اسی؛ [ .]11ضقققیان ،در ضطاللی ا  ،در سیال

[ .]3ایر طرحاا ع تاً با ا ف هنیرل یرسایش کاا،

 ،2001ارزیاب ،ع کرد سیایمایا ضنیابت طبیلی ،را

سی و هااش پیاض اا ضخر

تان ،از آناا ت یی و

ازرا ض،ناد [ .]23در ایران ،بی دلیی یقی ان سیابقا
طاالت ،در ازیرا اییر طیرحایا ،اییر اقی اضات بی
صارت ه ّ ،ارزیاب ،تای ر و رو ایا ضاخصی،
ب یر ضنظار ارائ تا ر اس؛ [ .]20ضیأسفات  ،با وزاد
چ ار دا تققییخ و هارایا ازرایی ،و ارینی ایا
سنایر تان ،از ازرا ایر طرحاا ،اناز ام پاری؛
و تخرییب اییر ضنییابت اداضی دارد و اییر طییرحاییا و
تال اا در ضة اع هماثر ب تظر ض،رس [.]1
ضقققان ط ،تققیق ،ب ارائا ض ل ،برا ارزییاب،
طرحاا آبخیردار ازران ر در زیرحاضا ضن رزان
اق ام هردت  .تیایل ب دس؛آض ر تاان داد وضلی؛ ت یا

بی طیار ضیاسی در حاضیا ضنایاو 35/1
 35/2درصی هیااش

ارائ و بیان هردت ه چنیر سیایماای ،بایار پیچی ر
و دارا ابلاد ضخی ی اتی [ .]6بیرا بررسی ،تقیش
ع یات بیاضکاتیک ،و بیالا یک ،در حفاظ؛ کیاا،
تققیق ،در هاار یراتا اتةام ن  .بر اسیاس تییایل
ایر تققیخ هاربردِ رو ایا ضناسیب بیالیا یک ،و
بیاضکاتیک ،و ازرا صقیح آنایا تقیش ضی ثر در
ض یییار یرسیییایش و حفاظییی؛ کیییاا دارد [.]24
پژواااران ب بررس ،اثیر چکی مایا احی اث ،بیر
ساکیار ضاریالا

و تأثیر آناا بیر ضییران یرسیایش

کاا در یک ،از حاض اا آبخیر ض ییرات پرداکین .
ضطاللات تاان داد نیب در قا ؛ باال آبراا اا بی
دلی اح اث ایر سی اا هیااش یاییی اسی؛ [ .]7در
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تققیق ،،در ارزیاب ،اثر ایةاد دییااررایا کیاه ،در

ز اگیر از ت تاین ،رسابات در پایا

طییال رودکات یا  Drômeدر یراتا ی  ،بی یان ن ی ه ی

ن ر بادت ی پرداکیی نی  .در اییر تققییخ ،تخای؛

هنارراای ،بیا نییب بیاییر ،داتی بنی

درنی؛تیر و

سی اا ازیرا

تغییرپذیر یاص ا زضات ،بار  -رواتا

زاکا ،ب یر ایةاد نی راتی [ .]9در تققیقی ،دیایر

و آزضانایا

ضقققان ب ایر تییةی رسیی ت هی سی اا در ضنیاطخ

ت اتیی گیییر دوبییارر بییرا نییبی سییاز رواتییا

تی کام ب سرع؛ از رسا
ایر ضناطخ بار رسا

غییر پیاراضیر

بررس ،نی

بیر اسیاس رو ایا

پُر نی راتی  ،زییرا در

زیرحاض اا پایین ،ب هار بردر ن  .تییایل تایان داد

باییار زییاد اسی؛ .آتیان بییان

ب وسیی ا

در

هردت ه کایارات حاصی از سیی ایا بیرر

ه از سال  1989تا  2005تالی ات رواتا
بار

در زیرحاضا پایین ،ه یر از  40ضی ،ضییر بیاد

بیایر ضاارد ضرباط ب بار رساب ،یراوانش آنااسی؛ و

ه ب ضیران  71ی  75درص هااش پی ا هرد ایر ضیران

ضربیاط بی ضنیاطخ

در یاص ا اط ینان  95درصی ضلنی،دار بیاد [ .]18بیا

ضرتفت باالدسی؛ اسی؛ [ .]22ا چنییر ،در تققیقی،

تاز ب ضباحث یا  ،چناتچ ع کرد ایر طرحاا بیا

ضبین ،بر ارزیاب ،اثر ع ییات آبخییردار ازرایی ،در

رو اییا ضناسییب و از زنبی اییا ضخی ی

ینی ،و

ان وسیان ،ضقققان ب اییر تییةی دسی؛ یایینی هی

ض ن س ،ارزیاب ،ناد ،تیایل ب دس؛آض ر ض،تاات بی

ازرا ایر طرحاا باعث ایرایش یرص؛اا نیغ ،،

یییاییر ع یی نکایی؛ ع یییات پیایین اد و ارائییا

حفاظ؛ کاا ،هااش یرسیایش ،حفیظ آبراای ایا و

رااکاراا ضناسب در ز ؛ ریت آنایا ضنةیر نیاد

تغییر در ضیران تالی ضقصاالت هایاورز ضی،نیاد

[ .]25ایر ع

 ،از ییم سیا ،سیبب ارتقیا هیفیی؛

[ .]17ضقققان ب بررس ،تیأثیر ع ییات حفیاظی ،بیر

ازرا طرحایا و از سیا دیایر ،اییرایش بیازدا،

ر یم زریان رودکات اا در حاض ایا ییالت لای،

از ا یا

بیایریر حةم بار رسا

تالی

چیر پرداکین  .آتان دادراا رواتا

ع یات کااا ن و در پیرو رایا بلی

چ ار حاضی را

ضاائ  ،ه در طرح دی ر ن ر یا بای در طیرح دیی ر

پیش و پس از پرو ر بررس ،هردتی  .آزضیان Mann-

ض،ن ترسیم درسی ،ت ایان کااای سیاک؛ [ .]5در

 Kendallروت هااا ،ضلن،دار را در رواتیا

پرو ر تاان داد و آزضان Pettit

آبخیردار در حاضا آبخیر هر در هااش یرسایش و

را در سال  ،1978یلنی ،درسی؛ پیس از

ن ر تیا اثیر

حاض پس از ازرا
تقطا عط

سی

ایر تققیخ یر

بر ایر اسی؛ هی ازیرا ع ییات

رسا

تأثیر ضثبی ،گذانی اس؛ و تال

ازرا پرو ر ،تاان ض،داد ایر در حال ،باد ه اییچ

ع یات آبخیردار ازران ر در حاضا آبخیر هر در

روت ضلن،دار در بارت گ ،اییر سی حاضی دیی ر

دورة آضار اا؛سال بل از ازرا طرح آبخیردار

تایی ر بییاد [ .]28در تققیقیی ،بیی بررسیی ،آثییار

(از سال  1379ب بل ) بر ضییران یرسیایش و رسیا

ای رولا یک ،اق اضات اتةامن ر دربارة حفاظی؛ آ

بررس ،ناد و ضیران هارای ،طرح و ع ی آن رونیر

و کاا در حاضا آبخیر  Merguellilدر تیاتسی هی

گردد و رااکاراای ،برا ب بیاد ازیرا پیرو رایا

در سالایا  1990بیرا هیااش یرسیایش کیاا و

آبخیردار ارائ ناد.
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مواد و روشها

تکیییاتیک ،دوران سییام و چ ییارم اسیی؛ و انییکال

منطقة مورد مطالعه

ضخی فیی ،در البییرز زنییاب ،بیی وزییاد آوردر اسیی؛.

حاضا آبخیر هر ب ضااح؛  20571اکیار در یاص ا
بیر طالاا زغراییای 51º 10' ،تا ' 51º 23نرق ،و
عییر

اییا زغرایی یای 35º 46' ،و ' 35º 58ن ی ال،

واقت ن ر اس؛ .ارتفاع ضیاس حاضی  2428ضییر از
سطح دریاس؛ .نیب ضیاس ه حاض  43/4درص
و ض متریر رودکاتا ایر ضنطقیا هاااییات ،رود هیر
اسیی؛ .گایییرة ضییارد ضطالل ی  ،ب ی لقییاظ وضییلی؛
زضیرنناس ،،در حانیا زنیاب ،البیرز ضرهیر واقیت
ن ر اس؛ .زیاانتیریر سیازت ضازیاد ت ایی ایا
هییااترتر اسیی؛ هیی بیی صییار ضخی یی

اسیی؛.

تییاا اار اییا یل ی ،ضنطق ی حاصی یلالی ی؛اییا

ع رتریر گاتی ایا غالیب حاضی اتیااع ،Ferula
 ،Astragalusبرکیی ،گییراساییا ضاتنیی ،Agropyron
 Stipa ،Bromusو برک ی ،از لاییامااسیی؛ .ضیاس ی
بارتی گ ،سییاالتا حاضی در دورة آضییار سیی،سییال
 414/13ضی ،ضیر اس؛ .باغدار اصی ،تیریر یلالیی؛
ضردم و دامدار تییر ا اتنی هایاورز بی صیارت
سیینی ،اسیی؛ و از ضراتییت بییرا تغذیییا دام اسیییفادر
ض،ناد .ع یات آبخییردار در حاضیا آبخییر هیر
ضای

بر ع ییات ضکیاتیک ،و بیالیا یک ،در سیال

 1379ازرا نی  .نیک  1ضاقلیی؛ ضنطقی را تایان
ض،دا [.]27

شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضة آبخیز کن
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اینک قبی از ازیرا طیرح آبخییردار یرسیایش و

روش تحقیق
برا ازرا ایر تققیخ ضراح  ،هی در پی ،ضی ،آیی
اتةام ن  :گردآور ضقاالت و ضیان تققیقی ،دربیارة
ضاضاع ضارد ضطالل ز تآور گرار اا ،تقا ایا،
عکساا و اطالعات ضربیاط بی حاضیا آبخییر هیر
(زضیرنناس ،،کاانناس ،،پانیش گییاا ،و سیایر
اطالعات ضرباط ) ت یا آضار ایایاارایا ااانناسی،
داکی و اطییراف حاضی نییاض آضییار ایایییااراییا
سازضان ااانناسی ،و وزارت تییرو ت ییا آضیار دبی،
روزات و دب ،و رسا

ام زضان ایایاار ایی روضیر

هر سالقان در کروز ،حاضا آبخیر هر در دو دورة
قب و بل از ازیرا طیرح آبخییردار

ز یتآور

اطالعات طرح آبخیردار ازران ر در ضنطق از تظیر
تاع ع یات ،سال ازرا ،ضاخصات طرح پیان ادن ر
و ازران ر در حاض از طریخ بررس ،ضطاللات ت فیخ
و سنیر و ضطاللات پیان اد  ،تطابخ ضکات ،و ینی ،از
تظر ه ّ ،و حةم ع یات و درص اتطبیا ع ییات
پیشبین ،ن ر با ازران ر با بررس ،ضی ات ،سازرایا از

رسا دا ،حاضا ضارد ضطالل بیا اسییفادر از ضی ل
 MPSIACضقاسییب ن ی ر بییاد ،در ضطاللییات ضیییران
یرسایش بل از ازرا طرح برا باالبردن صق؛ و
دق؛ هار ،رو

هار دقیقیاً ضایاب ِ رو

هیار قبی از

ازرا طرح باد ب گات ا ه برا برآورد ار ییم
از یاهیاراا ضارد تیاز در ار یم از عااض از ا یان
رون ،اسیفادر ن ه در ضطاللات یرسایش و رسا
قب از ازرا طرح از آن اسیفادر نی ر بیاد .در اییر
ض ل تا عاض ض ثر در یرسایش ض تظر قرار گری؛ ه
ار یم از ایر عااض تا گات بای ب ن ت و ضیل
کاد اضییاز را بی کیاد اکیصیاص ضی،دانی و در
ت اییی؛ ،بییا در تظییر گییرییر ایییر اضییازاییا ضیییران
رسا دا ،در حاضا ض تظر ضاخص کااا نی .
رو

ضقاسبا ضق ار ع د ار یم از عااض ض ثر بر

یرسییایش در رو

اصییالحن ی ة  PSIACب ی نییرح

ز ول  1اس؛.
در پایان ،پس از ضقاسبا ایر ییم از یاهیارایا

طریخ ح،ار در ضق پرو ة ازران ر ،بازدی سازراا

یا  ،پس از ازیرا ع ییات آبخییردار در سیطح

از تظر تقار و ضق اح اث ،وضلی؛ پای ار  ،ضیران

حاضا ضارد ضطالل  ،الی اا اطالعات،ش عااض تا گاتا

تخریب بررس ،ع یات بیالا

و درسیی ،احی اث

سازراا بررس ،تاع ضصالح ب هارریی  ،ضیران تخرییب
وع

احی ال ،آن بررس ،ضییران پایی ار ع ییات

ض ثر بر یرسایش با اسیفادر از ترمایرار  Arc Mapت ی
و رو ام قرار دادر ن و ضة اع اضییازاا بیرا ایر
پیکا ضقاسب ن  .ار الی ب گات ا طراحی ،نی

بیالا یم و احیا پانیش گییاا .،پیس از بررسی،

ه در ضق ودة ضارد ضطالل ب ازا آن عاضی کیاص

تاال ،و اط ینان

بانین .

صق؛ و ا ان ،آضار از طریخ رو

ه یا پیکا اا واقت در صفق دارا ارز

تا الیا اطالعات ،در تیرماییرار Arc

از صق؛ و دق؛ آضار ،ضیران بار ضل خ در دورة قب از

ایر ضراح برا

ازرا طرح ( 1347ی  )1379و بل از ازیرا طیرح

 Mapاتةام ن و ضة اع اضییاز ( )Rبیرا ایر تقطی

ضنقنی ،سینةا

با ز ت ت ادن اضییاز تای الیی ضایخص نی و بیرا

حیی وسیی دسییی اییا و

ضقاسبا رسا دا ،بر حاب تر در اکیار از رابطی

( 1380ی  )1387بیا اسییفادر از رو
رسییا

بیی طریییخ رو

ب هارگیر دب ،روزات ب دس؛ آض  .س س ،با تاز ب

 1اسیفادر ن :
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)Qs  0.253e(0.036R

ضطاللات پای  ،ت فیخ و سینیر و ضطاللیا گیرار ایا

ه در آن Qs ،ضیران تالی رسا بر حاب تیر در

ضازییاد و ا چن ییر کالص یا ع کییرد پییرو راییا

()1

اکیییار e ،پایییا لاییارییم طبیلیی ،و  Rضة ییاع اضییییاز

ض یری؛ آبخیردار ش سازضان ز اد هااورز و ضنیابت

 MPSIACاس؛ .در ت ای؛ ،با ت یا

طبیل ،اسیان ت ران و ح،ار در حاض و بررس ،تاع

ب دس؛آض ر از رو

تقاا یرسایش و رسا دا ،وییژر و ضقایایا آن قبی و
بل از ازرا ع یات آبخیردار  ،دربارة ضیران هیارای ،و

و حةم ع یات ازرای ،را تاان ض،دا [.]15
تیایل حاص از ز ول  2تایان ضی،دای هی در

تأثیر ایر ع یات بیر یرسیایش و رسیا دای ،حاضی

ازرا ایر طرح ب ع یات ضکاتیک ،بیش از ع یات

داور ن و با تاز ب تیایل ب دس؛آض ر دربیارة دالیی

بیالا

ت یادر نی ر اسی؛ و ع ی ة ع ییات

هارای ،و تاهارای ،طرح بقث و بررس ،ن .

ازران ر در حاض از تاع ع یات ضکاتیک ،اس؛.

ارز

نتایج
ز ولایا  2تیا  4ت فییخ تییایل حاصی از بررسی،

جدول  .1شیوة محاسبة امتیاز هر یک از عوامل در روش MPSIAC

عاض
1

عاض ض ثر بر یرسایش و عالض؛ آن
زضیرنناس ،سطق،

2
3

کاا
آ

4

 Y1=X1ه در آن  X1ناکص یرسایش زضیرنناس ،اس؛ و بر اساس ویژگ،اای ،از قبیی زینس
سنر ،سخی ،،ترا و نکاف و ااادی گ ،ضق ار آن تلییر ض،ناد.

Y2

و ااا
رواتا

Y1

ضلادل و نرح آن

 Y2 = 16/67X2ه در آن  X2ضلادل عاض  Kضلادلا ز ات ،ت فات کاا اس؛.
 Y3 = 0/2X3ه در آن  X3ارتفاع بار

Y3

 6ساعی (برحاب  )mmبا دورة بازگا؛ دوسال اس؛.

 Y4 = 0/2X4ه در آن  X4ضلادل ضة اع حاص ضر

Y4

 0 /03و حاص ضر

حةم رواتا

دب ،ویژة اوج زریان سالیات بر حاب  km2 .m3. sو  50اس؛.

5

پای ،و ب ن

Y5

 Y5 = 0/33X5ه در آن  X5نیب داضن اا بر حاب درص اس؛.

6

پانش زضیر

Y6

 Y6 = 0/2X6ه در آن  X6درص اراض ،لخ؛ و یاق پانش اس؛.

7

نیاة اسیفادر از زضیر

8

9

Y7

وضلی؛ یل  ،یرسایش در سطح
حاض

Y8

یرسایش رودکات ا و ح
Y9

سالیات بر حاب ضی ی،ضییر و

 Y7 = 20- 0/2X7ه در آن  X7درص تاج پانش اس؛.
 Y8 = 0/25 X8ه در آن  X8اضییاز عاض سطح کاا ( )S.S.Fاس؛ و بر اسیاس دسییارالل

دیییر

ض یری؛ اراض )B.L.M( ،آضریکا تلییر ض،ناد.
رسا

 Y9 = 1/67X9ه در آن  X9اضییاز ب دس؛آض ر تاس کن
قب  ،اس؛.

اا در دسیارالل

انیاررنی ر در بنی
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جدول  .2تلفیق نتایج حاصل از بررسی عملیات مکانیکی و بیولوژی و مقایسة نتایج بر حسب نوع عملیات در حوضة آبخیز کن

ضقایاا حةم یا وسل؛ ع یات ضکاتیک ،پیشبین،ن ر در طرح پیان اد و ازرای،
تاع ع یات بر اساس

سی بن

کاک چیر

سنا ،گابیات( ،ضیر

سنا ،ضالت،

پاراضیر ضارد ضقایا

(ضیر ضکلب)

(ضیر ضکلب)

ضکلب)

(ضیر ضکلب)

پ ی شب ی ن  ،ن ر
ازرا ن ر
درص ازرا
تاع ع یات بر اساس

2338
112
1705
112
73
100
ضقایاا حةم یا وسل؛ ع

کاابردار

کاهریر

(ضیر ضکلب)

(ضیر ضکلب)

7993
6513
81

1200
856
30327
1200
180
21988
100
21
73
یات بیالا پیشبین،ن ر در طرح پیان اد و ازرای،

ه هار

بذرپان،

ت الهار

هادپان،

قر

بذرهار و

پاراضیر ضارد ضقایا

(اکیار)

(اکیار)

(اکیار)

(اکیار)

(اکیار)

ع ای هار (اکیار)

پیشبین،ن ر
ازران ر
درص ازرا

1168
180
15

1202
300
25

2000
300
15

849
150
18

1400
0
0

25
0
0

ضأکذ :ادارة ه ضنابت طبیل ،اسیان ت ران

جدول  .3نتایج حاصل از بررسی نوع مشکل مشاهدهشدة عملیات بیولوژیکی اجراشده در حوضة آبخیز کن

ضیران ضاک در سطح حاض (درص )

ضاک ضااا رن ر
تاضناسببادن تاع ع یات پیان اد
ه یا ا بادن ضطاللات بیالا

 0ی 25
 0ی 25

پیان اد

 0ی 25

ضاخصتکردن تاع گات اا ضارد اسیفادر
ضأکذ :ادارة ه ضنابت طبیل ،اسیان ت ران

جدول  .4نتایج حاصل از بررسی نوع مشکل مشاهدهشدة عملیات مکانیکی اجراشده در حوضة آبخیز کن

ضاک ضااا رن ر
تاضناسببادن ضکان پیان اد
ضننطبختبادن ضکان سازراا ساکی ن ر و
ضکاناا پیان ادن ر
رعای؛تکردنش یاص ا ضناسب بیر بن اا
رعای؛تکردن اسیات ضیاال،
ارداا الزم در ساک؛
سازراا و تاضناسببادن ابلاد سازراا
پُرن ن سازراا از رسابات
ضأکذ :ادارة ه ضنابت طبیل ،اسیان ت ران

ضیران ضاک در سطح
حاض (درص )
 0ی 25
 0ی 25
 0ی 25
 50ی 75
 75ی 100

ضاک ضااا رن ر
تخریب ه بن سازراا سنا ،ضالت،
ع م ایةاد اتصال ضناسب در ب ت سازراا
گابیات،
ااازدگ ،و کردن ن سنراا اسیفادر ن ر
ع م ایةاد پ ،ضناسب در اهثری؛ سازراا و
ت انیر سرریر یا تاضناسب بادن ابلاد سریر
ع م ایةاد آتکرا ضناسب در دیاارر

ضیران ضاک در سطح
حاض (درص )
 50ی 75
 0ی 25
 75ی 100
 0ی 25
 0ی 25
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ا چن ییر ،ز ی ول  5و نییک اییا  2و  3تیییایل
بیا رو

حاص از رسم ضنقن ،سینةا رسیا

ع یات را تاان ض ،دا  .نک اا  4و  5تقا ایا
الیییا زض ییرنناس ی ،قب ی و بل ی از ازییرا ع یییات

حی

وس دسی اا با اسیفادر از آضار دبی ،روزاتیا ایاییاار
سالقان و ضقاسبا ضیران رسا

آبخیردار و اضییازات آناا را تاان ض ،دا  .بررسی،
اضییازات ار یم از واح اا سنرنناس ،قب و بل

قب و بل از ازیرا

از ازرا ع یات تاان ض،دا ه ایر اضییازات ( 1تا

طرح را تاان ض،دا .
تیایل حاص از ترسیم ضنقنی ،سینةا رسیا
ضقاسبا ضیران رسیا

 )9تغییر تکردر و ثاب؛ بادر اس؛ ،زیرا اییر عاضی

و

در ض ل  MPSIACوابایی بی تیاع سینر ،سیخی،،

ضل یخ قبی و بلی از ازیرا

ع یات آبخیردار تاان ض،دا ه بر اثر ازرا ایر
ع یات نیب ضنقن ،هااش یایی و رسا

نکاییا ،،ایاازدگ ،و ضقاوضی؛ واحی اا سینا،

ضل خ بی

تاب؛ ب یرسایش در ضنطق اس؛ و ازیرا ع ییات

ضیران چا ایر هااش یایی اس؛.

تأثیر کاص ،بر آناا تاذانی اس؛ .نک ایا  6و 7
تیر تقاا الی اا کاانناس ،قبی و بلی از ازیرا

ا چنیر ،نک اا  3تا  22الی ایا اطالعیات،
ضرباط ب تای عاضی ضی ثر در ضی ل  MPSIACبیرا
ضقاسیبا یرسیایش و رسیا

ع یات را تاان ض،دا .

قبی و بلی از ازییرا

100000

10000

10000

y = 5/ 36 x 1/ 92

رسوب (تن در روز)

100

R2 = 0/ 85

رسوب (تن در روز)

R2 = 0/ 83

1000

y = 3/ 48 x 1/ 78

1000

100

10

10
1
100

10

دبی آب (مترمکعب بر ثانیه)

0.1

1

1
10

100

دبی آب (مترمکعب بر ثانیه)

0.1

1

شکل  .2منحنی سنجة رسوب حد وسط دستهها در ایستگاه سولقان

شکل  .3منحنی سنجة رسوب حد وسط دستهها در ایستگاه

قبل از اجرای طرح

سولقان بعد از اجرای طرح

جدول  .5نتایج حاصل از رسم منحنی سنجة رسوب با روش حد وسط دستهها با استفاده از آمار دبی روزانه در ایستگاه سولقان

دورة ضارد بررس،

ضلادلا ضنقن ،سنةا رسا

ضریب ا بایا،

ضیاس ضیران رسا
(تر در سال)

1/92

0/91

47892

1/78

0/92

22365

قب از ازرا طرح

= Qw 5/36QS

بل از ازرا طرح

= Qw 3/48QS
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شکل  .4نقشة امتیاز عامل زمینشناسی قبل از اجرای

شکل  .5نقشة امتیاز عامل زمینشناسی بعد از اجرای عملیات

عملیات آبخیزداری

آبخیزداری

شکل  .6نقشة امتیاز عامل خاکشناسی قبل از

شکل  .7نقشة امتیاز عامل خاکشناسی بعد از

اجرای عملیات آبخیزداری

اجرای عملیات آبخیزداری

ا ییان گاتیی هیی از ضة اعییا اضییییازات عاضیی
کاانناس ،تیر پی اس؛ ،اضییازات ایر عاضی قبی و

دارد .نک اا  8و  9تیر تقاا اضییاز عاض آ

و ااا

قب و بل از ازرا ع یات را تاان ض،دا با تاز

بل از ازرا ع ییات تغیییر کاصی ،تکیردر اسی؛

ب ب ،تأثیر بادنش ایر ع یات بر اق یم و بار

ب گات ا ه در ار دو ضرح داضنا اضییاز اییر عاضی

ایر عاض تیر ثاب؛ در تظر گریی ن و در ط ،ازرا

بیر  1تیا  4/5بیادر اسی؛ ،زییرا اییر عاضی تییر بی

ع یات ایر عاض تغییر تکرد.

کصاصیات ذات ،و یرسیایشپیذیر کیاا باییا،

ضنطقی ،
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شکل  .8نقشة امتیاز عامل آب و هوا قبل از اجرای عملیات

شکل  .9نقشة امتیاز عامل آب و هوا بعد از اجرای عملیات

آبخیزداری

آبخیزداری

شکل  .10نقشة امتیاز عامل رواناب قبل از

شکل  .11نقشة امتیاز عامل رواناب بعد از

اجرای عملیات آبخیزداری

اجرای عملیات آبخیزداری

چ ارضیر عاض ضی ثر در ضی ل  MPSIACعاضی
رواتا

اس؛ ایر عاض با ارتفاع رواتا

و دب ،وییژة

پیم ضرتب اس؛ و ازرا ع یات آبخیردار در ایر

حاض تااتای اس؛ تا ح ود از ضیران آناا بکاا
و ضیاس اضییاز آن را قب از ازرا ع ییات از 9/17
ب  7/96برسات .
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نک اا  12و  13تیر تقاا اضییاز الی اا پای،

نک اا  14تا  17تییر تقایا اضیییاز الیی ایا

قب ی و بل ی از ازییرا ع یییات را تاییان

پانش زضیر و اسیفادر از زضیر قب و بل از ازیرا

و ب نی

ضیی،دا ی  .بییر اسییاس نییک اییا  12و  ،13ازییرا

ع یات را تاان ض،دا  .با تاز ب اضیییازات قبی و

ع یات بر ایر عاض تأثیر تاذانی اس؛ ،زیرا اییر

بل از ازرا ع یات و تأثیرگذار ضییران و درصی

عاض تیر با تاپاگرای ،زضییر و نییب ضنطقی ضیرتب

تاج پانش بر ایر عااضی  ،در اییر عااضی تغییراتی،

اس؛.

ضااا ر ض،هنیم.

شکل  .12نقشة امتیاز عامل پستی و بلندی قبل از

شکل  .13نقشة امتیاز عامل پستی و بلندی بعد از

اجرای عملیات آبخیزداری

اجرای عملیات آبخیزداری

شکل  .14نقشة امتیاز عامل پوشش زمین قبل از

شکل  .15نقشة امتیاز عامل پوشش زمین بعد از

اجرای عملیات آبخیزداری

اجرای عملیات آبخیزداری
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شکل  .16نقشة امتیاز عامل شیوة استفاده از زمین

شکل  .17نقشة امتیاز عامل شیوة استفاده از زمین

قبل از اجرای عملیات آبخیزداری

بعد از اجرای عملیات آبخیزداری

شکل  .18نقشة امتیاز عامل وضعیت فعلی فرسایش در سطح

شکل  .19نقشة امتیاز عامل وضعیت فعلی فرسایش در سطح

حوضه قبل از اجرای عملیات

حوضه بعد از اجرای عملیات

نک اا  18تا  21تقاا اضییاز عااضی وضیلی؛
یل یی ،یرسیییایش در سیییطح حاضیی و یرسیییایش
رودکات ا و ح

رسا

را قبی و بلی از ازیرا

ع یات تاان ض،دا  .اضییازات ایر عااض تیر قبی و
بل از ازرا ع یات تغییر هردر اس؛.
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شکل  .20نقشة امتیاز عامل فرسایش رودخانهای

شکل  .21نقشة امتیاز عامل فرسایش رودخانهای

و حمل رسوب قبل از اجرای عملیات

و حمل رسوب بعد از اجرای عملیات

جدول  .6مساحت و درصد مساحت کالسهای رسوبدهی ویژه قبل و بعد از اجرای عملیات آبخیزداری در حوضة آبخیز کن

قب از ازرا ع یات

رسا دا ،ویژر

بل از ازرا ع یات

(تر در اکیار)

ضااح؛ (اکیار)

درص ضااح؛ تق؛ پانش

ضااح؛ (اکیار)

درص ضااح؛ تق؛ پانش

2

228/01

1/12

1704/30

8/4

3

7594/74

37/3

13835/61

68/4

4

9196/74

45/13

4508/73

22/30

5

3108/58

15/3

119/53

0/60

6

251/60

1/2

26/43

0/10

در ت ای؛ ،پس از ت ییا تقایا تای الییا ضی ثر در
اضییازدا ،در رو

 MPSIACقب و بلی از ازیرا

ویژة حاض از  4/78تیر در اکییار بی  3/43تیر در
اکیار رسی ر اس؛ .در اثر ازیرا ع ییات ،ضیاسی

ع یات آبخیردار و با تاز ب تقای ایا پاییا در

رسا دا ،وییژر در سیطح حاضی هیااش یاییی و

دسیییرس قبیی از ازییرا ع یییات آبخیییردار و

ضااح؛ تق؛ پانش هالساا باال رسا دای،

ز تهردن الی اا و اع ال ع یات ضارد تظیر ،تقایا

ویژر هیااش یاییی و از ضایاح؛ ضنیاطخ بیا هیالس

رسا دا ،ویژر قب و بل از ازرا ع یات ت ی و

رسا دا ،ویژة باال هاسی ن ر اس؛ .ضیثالً ،قبی از

ضیران رسا

و رسا دا ،ویژر قب و بل از ازرا

ازرا ع یات ،ضناطخ با رسا دا ،وییژة  4تیر در

ع یییات (نییک اییا  22و  )23ضاییخص نیی .

اکیار 45/13 ،درصی سیطح حاضی را پانیش دادر

نک اا  22و  23و ز ول  6تاان ض،دای هی بیر

باد ایر ع د بل از ازرا ع یات ب  22/30درصی

اثر ازرا ع یات آبخیردار ضیاسی رسیا دای،

رسی ر اس؛.
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شکل  .22نقشة رسوبدهی ویژه قبل از اجرای

شکل  .23نقشة رسوبدهی ویژه بعد از اجرای

عملیات آبخیزداری

عملیات آبخیزداری

جدول  .7درصد کاهش عوامل مؤثر در مدل با روش پسیاک اصالحشده بعد از اجرای طرح

ضیاس اضییاز قب از

ضیاس اضییاز بل از

ازرا طرح

ازرا طرح

زضیرنناس ،سطق،

5/68

5/68

0/00

کاانناس،

2/28

2/28

0/00

0/54

0/54

0/00

رواتا

9/17

7/96

13/23

پای ،و ب ن

6/29

6/29

0/00

پانش زضیر

4/14

3/65

11/57

نیاة اسیفادر از زضیر

16/64

15/65

5/93

وضلی؛ یل  ،یرسایش در سطح حاض

6/11

5/81

4/90

7/10

4/42

37/74

عاض ض ثر در ض ل

آ

MPSIAC

و ااا

یرسایش رودکات ا و ح

رسا

تیایل حاصی از بررسی ،تقای ایا ییا تایان

درص هااش

ع یییات رسییی ر اسیی؛ و حییاه ،از هییااش ضیییران

ض،دا ه ضیران رسا دا ،ه حاض قب از ازرا

رسا دا ،بر اثر ازرا ع یات اسی؛ .پیس از ت ییا

ع یات از  66758تر بی  50549تیر بلی از ازیرا

ار یم از تا الیا ض ثر در ض ل پایاا اصالحنی ر بی
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صارت الی اا رسیر و ضقاسبا ضیاس اضیییاز هی

هن و بار ضل خ ثب؛ن ر در ضق ایایاار ای روضیر

حاض برا ار یم از الی ایا قبی و بلی از ازیرا

را هااش دا  .در صارت ،ه برا حفاظ؛ از کیاا

ع یات در ترمایرار  Arc Mapدرص هااش اضییاز ار

و ز اگیر از یرسایش تخایییر هیار ز یاگیر از

یم از عااض  ،ه در اثر ازرا ع یات تغییر کاصی،

ز انیی ن ذرات کییاا اسیی؛ بنییابرایر ،پییس از

در آناا رخ دادر اس؛ ضقاسب ن (ز ول .)7

ضققخ ن ن ایر ا ف ،بار ضل خ تییر هیااش کااای

بحث و نتیجهگیری
تیایل ضطاللات تاان داد ه بر اثر ازیرا اییر طیرح
ضیاس بار ضل خ از  47892تر در سال در طال دورة
آضار قب از ازرا طرح ب  22365تیر در سیال در
طال دورة آضار اا؛سال بلی از ازیرا طیرح و
یرسایش و رسا دا ،از  66758تر بی  50549تیر
رسی  .ایر اضر حاه ،از هااش ضیران بار ضل خ و عی م
ایفا تقش ض ثر در هااش ضیران یرسایش اسی؛ بی
گات ا ه ضیران یرسیایش در سیطح حاضی تغیییر
چا ایر ت ان؛ و تا ح ود تااتا؛ یرسایش و
رسا دا ،را در سطح حاض ا ارتیر هنی  .ولی،
ضاک یرسایش زیاد حاض ط ،ازرا ایر ع ییات
ح تا  .در ه  ،ض،تاان اظ یار هیردی بیا تازی بی
اینک ا ف از اح اث سازرایا آبخییردار تثبیی؛
کاا و یراامهردن نرای ضناسب برا رن گیاایان
اس؛ ت اتبانی؛ رسیابات در پای؛ اییر سیازرایای
ازرا ایر ع یات در حاض تیأثیر ضثبیی ،در ضییران
یرسایش و رسا دا ،حاض ت ان؛ و تیااتا؛ از
ز ان ن ذرات کاا از ضق کاد ز اگیر هن ب
طار ه ذرات کاا از ضق کاد ز ا ن ت و پس
از ط ،ضایر  ،ت اییاً ،در داکی آبراای ایا در پای؛
بن اا اح اث ن ر ز ت ن ت و با اتبان؛ رسابات
در پا؛ سازراا اح اثن ر تااتای؛ از اتیقیال آن
ب داک آبراا اا و ایرایش بار ضل خ آناا ز یاگیر

یای؛ ،زیرا یک ،از اای اف ض یم آبخییردار هیااش
ضیران یرسایش و ضیلاقب آن هااش ضییران رسیا

و

بار ضل خ اس؛ ت اتبان؛ رسابات در پا؛ سازراا
ایةادن ر.
از دالی ی ع ی ة هییارای ،هییم طییرح آبخی یردار
ازران ر با هااش ضیران یرسیایش ازیرا ش تاضناسیبش
ع یات بیالا یم در سطح حاض اس؛ ب گاتی ا
ه ه یر از  25درص از حةم ع ییات پیان ادنی ر
در سطح حاض ازرا ن و ت رهر ع یات بر ازرا
ع یات ضکاتیک ،باد .با تازی بی اینکی ض یمتیریر
رارح هااش یرسایش ض یار آن در ضقی و هیااش
اتر

قطرات باران اسی؛ ،ب ییریر رار بیرا هیااش

یرسایش ضقایظ؛ از کاا با پانش سطح کیاا در
ضقاب عااض تخریبهنن ر ب وسی ا ایرایش سطح تاج
پانش گیاا ،اسی؛ اییر ض یم بیا ازیرا ع ییات
بیالا یییم و اقیی اضات ضیی یریی ،در سییطح حاضیی
اضکانپذیر اس؛ ب گات ا ه ع یات ضکاتیک ،ییم
اسیراتژ بازگرداتن ر برا ضقاب با یرسایش اسی؛ و
در بایار از ضاارد تقش ضُایکر را بیاز ضی،هنی .
بیرا درضیان قطلی ،ضایک بایی از اسییراتژ اییا
بازدارت ر اسیفادر هرد و با ازرا ع یات بیالا ییم
و اق اضات ض یریی ،ب ضبارزر با یرسایش پرداک؛.
طبخ بررسی،ش هارایا اتةیام گرییی در حاضی ،
ضاخص ن ه هاراا ازرای ،در حاض بر اسیاس
طرحاا ارائ ن ر در ت فیخ تبادر اس؛ .ب طار ه ،،
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ض،تاان گف؛ طرح ازران ر بر اساس هاراا ضرسام

ضالت ،ب ع ؛ تاضناسب بادن ضصیالح ضیارد اسییفادر،

در ادارة آبخییردار اتةییام گرییی اسیی؛ بییر ا ییر

ایةاد تاضناسبش اتصیال در ب تیا سیازرایا گیابیات،،

اساس ،ضااا ر ن ه ع ییات ضکیاتیک ،بی ضنرلیا

ایةییادتکردنش آتکییرا ضناسییب در دییاارر .تیییایل ایییر

تخاییر اولای؛ ضطیرح بیادر اییر ضایئ بی دلیی

تققیخ ب دلی تاهارای ،اثیر اییر اقی اضات بیر ضییران

دی گار سنی ،و عری ،در روت ازرای ،آبخییردار در

یرسایش با تییایل تققیقیات پژواایاران [،11 ،6 ،2

ه هاار اسی؛ هی باعیث نی ر ع یالً طیرحایا

 ]26 ،24ضطابقیی؛ دارد .ا چنیییر ،ایییر تیییایل بییا

ضطاللات ،،ب ویژر ت فیخ ،حال؛ ت اد دانیی بانی و

تققیقات برک ،از ضقققان  ،ب دلیی اثیر ضثبی؛ اییر

قاب ی؛ ازرا ب کاد تایرد .ا چنیر ،ب ع ؛ ضیل

ع ییات بیر ضیییران هیااش رسییا

در تظییارت و ارزی یاب ،پییرو ر در ط ی ،ا ییا ضراح ی

حاضیی [ ،]21 ،12 ،7و بییا تیییایل تققیقییات سییایر

ازرا آن و س ردن هیار احی اث سیازرایا بی اییراد

پژوااییاران [ ،]20 ،14 ،13 ،1ب ی دلی ی تاهارآض ی

غیرضیخصییص ،نییاا رعایی؛تکییردنش اسیییات ارداا و

طییرح و ع ی م ضطابقیی؛ ب ییر ع یییات پیایین اد و

تکات ین ،بادیم ،ضاتن ِ ضنطبخ تبادنش ضکان سیازرایا

ازرای ،،ضطابق؛ دارد ،ول ،با تیایل برکی ،تققیقیات

ساکی ن ر و ضکاناا پیان ادنی ر ،رعایی؛تکیردنش

[ ،]25 ،19 ،17 ،10ه ع یات آبخییردار ازرانی ر

اسیات ارداا الزم در ساک؛ سازراا و تاضناسببادن

در حاض را ضثب؛ ارزیاب ،هردت  ،ضطابق؛ ت ارد.

ابلاد سازراا ،تخریب ه

بن در سیازرایا سینا،

و بیار ضل ییخ در
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