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هاي آبخیزداري در تغییرات پوشش گیاهی و پایدارسازي بررسی اثر اجراي پروژه

  ايهاي تودهحرکت

  )مطالعه موردي حوضه طالقان (

  ،4علی محبی ،3 ، فرود شریفی2محمد علی میرزائی،1 بهارك معتمد وزیري

kambizmirzae@yahoo.com

  چکیده

جمله دشمنان جوامع بشري محسوب شده که ساالنه هزاران کشته و هاي طبیعی و به تعبیري بالیاي طبیعی، از پدیده

 بالیاي طبیعی در جهان شناسایی شده 43تاکنون . گذارندخانمان را در سراسر جهان بر جاي میها بیمجروح و میلیون

 انسان به عنوان هاي مخربی کهیکی از پدیده.  مورد از این وقایع را تجربه نموده است33که متأسفانه کشورمان ایران، 

حرکات . اي استهاي تودهنماید، حرکتناپذیر در سرعت و شدت تخریب آن ایفا میعامل تشدید کننده، نقشی انکار

-هاي مرکب در اکثر استانلغزش، ریزش، گسترش جانبی، واژگونی، جریان و حرکت: اي در اشکال مختلف از جملهتوده

هاي مواصالتی، خطوط انتقال نیرو، مناطق مسکونی، ها و جادهاسیسات، راهبروز خسارات متعدد به تهاي کشور، سبب 

در نتیجه این فرآیندها، تخریب منابع طبیعی، تسریع . گردیده است... هاي آبرسانی، سدها، اراضی کشاورزي و کانال

  .فرسایش و به تبع آن انتقال گسترده رسوبات به پشت سدها نیز صورت گرفته است

اي و تغییـرات پوشـش گیـاهی مزرعـه       هاي تـوده  تحقیق، ارزیابی عملیات آبخیزداري در پایدارسازي حرکت      هدف از این    

در این پژوهش تغییرات پوشش گیاهی و میزان فرسایش و تولید رسوب منطقه             . باشدمیناوند واقع در زیرحوضه کش می     

نقطه نظرات ساکنین روستاي شهراسر نیز در       در قبل و بعد از عملیات بررسی و با تکمیل پرسشنامه به روش سرشماري               

  . خصوص این اقدامات مورد ارزیابی واقع گردید

مثبتـی را    ، درصد پوشش و ترکیب فرم هاي رویـشی رونـد   نشان داد که گرایش، وضعیت  پوشش گیاهی   نتیجه بررسی   

نـشان دهنـده کـاهش میـزان         نیز   PSIACآورد رسوب به روش   که نتایج بر  پس از عملیات آبخیزداري داشته ضمن این      

هـا بیـانگر ایـن    استنتاج کیفی پرسش نامه.  تن در هکتار در سال است15/12 تن در هکتار در سال به        18/ 3فرسایش از 

مطلب است که اکثریت اهالی، اجراي عملیات آبخیزداري را در تامین امنیت، درآمدزایی و پیـشگیري از مهـاجرت مـوثر                  

.نمایندنیز استقبال میدانسته و از اقداماتی مشابه 

نتیجه کلی این تحقیق نشان از توفیق نسبی عملیات آبخیزداري در منطقـه مـورد مطالعـه داشـته و در صـورت اعمـال            

  . تري ارتقا دادتوان ضریب موفقیت را به حد مطلوباقدامات تکمیلی می

          
  .، پوشش گیاهیخیزداري و فرسایشاي، لغزش، خزش، عملیات آبهاي تودهحرکت : ي کلیديهاواژه 

  

  

  

  

  

  

  

  

استادیارگروه آبخیزداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران -1

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبخیزداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران-2

دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري  -3

فارغ التحصیل دکتري مرتعداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، کارشناس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور -4
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  مقدمه

هاي طبیعی و به عبارتی دیگـر، بالیـاي طبیعـی      پدیده

همواره در طول تاریخ سبب بروز تغییرات متعددي در         

ــده و در ا  ــره خــاکی گردی ــوژي ک ــن رهگــذر مورفول ی

هاي بسیار زیاد جانی و مالی بر موجودات زنـده          آسیب

خــسارات ناشــی از . انــداز جملــه انــسان، وارد نمــوده

هاي طبیعی در عصر حاضر، بـا توجـه بـه رشـد             پدیده

هـاي گذشـته   تـر از سـده   فزاینده جمعیت بسیار افزون   

بوده و در این راستا تغییـرات متعـدد کـاربري اراضـی            

هـاي  ات پایـه، سـبب بـروز آسـیب        بدون انجام مطالعـ   

نکتـه حـائز   . بیشتر بـه جوامـع بـشري گردیـده اسـت         

که انسان همه گاه در سایه این خطرات بـه       اهمیت این 

زنــدگی خــود ادامــه داده وخواســته یــا ناخواســته در  

تشدید خسارات جانی و مالی نقشی عمده ایفـا نمـوده           

  .است

، زلزلـه، آتشفـشان   : هاي طبیعی عبارت اسـت از     پدیده

اي، طوفان، سـونامی،    سیل، آتش سوزي، حرکات توده    

هـاي  از جمله این پدیده   .... . سرمازدگی، خشکسالی و    

مخرب که سـاالنه در جهـان باعـث کـشته و مجـروح              

ــسات و     ــتن تاسی ــین رف ــسان و از ب ــدها ان ــدن ص ش

خطـر  . اي است مستحدثات آنان گردیده، حرکات توده    

نان در منـاطق  این پدیده با افزایش جمعیت و اسکان آ     

ناپایدار و مستعد زمین لغزش، همـواره وجـود داشـته           

که بررسـی آمارهـاي جهـانی نـشان دهنـده           ضمن این 

افزایش تلفات و خسارات ناشی از ایـن بـالي طبیعـی            

  ).7(است 

جاده سازي و   : هاي انسانی از جمله   افزون شدن فعالیت  

حفاري، معدن کاوي، انفجارات هـسته اي زیرزمینـی،         

هــاي مــصنوعی، قطــع  و ایجــاد دریاچــهســد ســازي

هاي منابع  هاي گسترده در عرصه   درختان، آتش سوزي  

-طبیعی، تغییرات متعدد کاربري اراضی، استفاده غیـر       

هـا و سـوء   منطقی از منابع، فقدان شـناخت از قابلیـت      

مدیریت سبب شده میزان خسارات و تلفـات ناشـی از           

  .گردداي مضاعف حرکات توده

ختار حوضـه طالقـان کـه از یـک دره      با توجـه بـه سـا    

 شــرقی  در ارتفاعــات البــرز شــکل -تکتــونیکی غربــی

گرفتــه، وقــایع حــادث شــده در دوره کــواترنر نقــشی 

هاي فرعـی، اصـلی و      اساسی در ساختار مخروط افکنه    

اي زمـین   هاي آبرفتی آن داشته و حرکات توده      پادگانه

. سـت نیز در مورفولوژي منطقه بسیار تاثیرگذار بـوده ا        

چه کواترنر در طالقـان گـسترش چنـدانی نداشـته           گر

عنــوان بــستر حیــات انــسان و لــیکن، مطالعــه آن بــه

اي برخـوردار  تولیدات مورد نیاز زندگی، از اهمیت ویژه    

  ).5(است

تحقیقات نشان داده است که پوشش گیاهی به همـراه      

برخی عملیات دیگر راهکار مناسبی جهت جلوگیري از  

 Dymondکهباشد به طوري هدر رفت این منابع می

-اي و روش  در مطالعه مکانیسم فرسـایش تـوده      ) 10(

ــز     ــوزه آبخی ــا آن در ح ــارزه ب ــشگیري و مب ــاي پی ه

ل کـاري و  چمستان نور، بذر کاري، نهال کـاري، جنگـ     

ــان    ــه و کاشــت گیاه ــومی منطق ــان ب ــزایش درخت اف

هاي پیشگیري از حرکـات     آبدوست را مناسب ترین راه    

 در حوزه آبخیـز  )5(اي منطقه اعالم نموده و داناتوده

ــی ــاي گرمـ ــه )Pradhan)12  وLeeچـ ، در منطقـ

Selangor  ــالزي و ــشور مـــ  و Dymond در کـــ

، در یکــــی از منــــاطق نیوزیلنــــد و )9(همکــــاران

Dominguez-Cuestaــاران ــه ) 8( و همک در حوض

نیز، پوشش گیاهی  در شمال اسپانیا  Nalonرودخانه

-را از مهمترین عوامل مؤثر کنترل در وقـوع حرکـات            

) Sotir) 11همچنـین   .اند  اي منطقه اعالم نموده   توده

-هاي مکانیکی، به  معتقد است که تنها استفاده از سازه      

یق کاملی نداشته لذا    دلیل عدم سازگاري با محیط توف     

تلفیق عملیات مکانیکی و بیولوژیکی، ضریب موفقیـت        

  .دهدرا در جهت کنترل زمین لغزش افزایش می

 در این تحقیق سعی شده اثر عملیات آبخیـزداري بـر           

هـاي  تغییرات پوشـش گیـاهی و پایدارسـازي حرکـت         

  . اي زیر حوضه کش، مورد بررسی قرار گیردتوده

یـابی  تـاکنون ارز  هت است کـه     بدین ج  یقضرورت تحق 

 مزرعـه   1373 مـاه    یـر لغـزش ت  دقیقی از دالیـل وقـوع       

ــد و  ــال  میناون ــزداري س ــات آبخی ــامل 1376عملی  :ش

  و  چـاه  یلـه  م یونی، حائل، بنـد گـاب     یوار د ي،احداث گالر 

 وجـود  یـل دللـذا بـه   .  اسـت   صورت نگرفتـه   يگذارلوله

ي  کـواترنر  يهاو نهشته )نئوژن  ( گلسنگ   -سازند مارن   

ا موفقیـت همـراه     بـ صورتی که اقدامات انجام شـده       در  

 ین و  سـاکن  یـت خطـر افتـادن امن    احتمـال بـه      نباشند،

   .  نیز وجود خواهد داشت شهراسريمدفون شدن روستا

بررسی تاثیر اقدامات آبخیزداري در     یق،تحقهدف از این    

اي، حفاظـت   هاي تـوده  کاهش فرسایش، کنترل حرکت   

 سـاکنین منطقـه در      آب و خاك، ارزیابی نقطه نظـرات      

خصوص عملیات انجام شده و در نهایت پیشنهاد ادامـه          

                                                                                         و یـا رد عملیـات در محـدوده مـورد مطالعـه و منــاطق      

   مــــــــــــــی باشــــــــــــــدمــــــــــــــشابه
www.SID.ir
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چه کواترنر در طالقـان گـسترش چنـدانی نداشـته           گر
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  مواد وروشها

  کشبخیزهاي جغرافیایی زیرحوزه آویژگی

با وسـعتی بـالغ     ) زیرحوضه کش (منطقه مورد تحقیق    

 هکتار در موقعیت شیب جنوبی رشـته کـوه          4575بر  

 -40́-50̋ الی     50̊ -35́-00̋البرز بین طول جغرافیایی     

 -17́-30̋  الـی       36̊ -11́-37̋  و عرض جغرافیایی        50̊

̊36  

 از شــمال بــه کــوه بوردوســر، از غــرب بــه زیرحوضــه 

   شرق به زیرحوضه دنبلید ویجین رود، از

  .گردداز جنوب به رودخانه طالقان رود منتهی می

ویژگی هاي اقلیمی و آب وهوایی زیرحوزه آبخیز        

  : کش

بنـدي دومـارتن اقلـیم منطقـه نیمـه          بر اساس طبقـه   

 500مرطوب فراسرد، متوسـط بارنـدگی زیـر حوضـه           

 439میلی متر، متوسط بارنـدگی مرکـز ثقـل لغـزش            

 درجـه سـانتی     5/30انگین حـداکثردما  میلی متـر، میـ    

 35/30گراد، میانگین حداکثر دمـا مرکـز ثقـل لغـزش      

 درجـه   -10درجه سانتی گراد، میـانگین حـداقل دمـا        

ــل      ــز ثق ــا مرک ــداقل دم ــانگین ح ــراد، می ــانتی گ س

ــت  -5/9لغــزش ــراد، متوســط رطوب  درجــه ســانتی گ

 متــر، کمتــرین 2055، بلنــدترین ارتفــاع  %51نــسبی

 متر،  1774رتفاع مرکز ثقل لغزش      متر، ا  1260ارتفاع  

ــه    ــیب منطق ــه   % 45 -25ش ــط نقط ــیب متوس ، ش

  .باشدو جهت شیب غالب شرقی می% 5/34ثقل

  

  

  

www.SID.ir موقعیت عملیات اجرایی زمین لغزش شهراسر-1نقشه شماره
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   زمین شناسی حوضه طالقان ومنطقه مورد مطالعه-2 شمارهنقشه

    

روش تحقیق

 در قبـل و بعـد از        ات انجام شـده   اقدامدر این پژوهش    

 :هاي ذیل مورد ارزیابی واقـع گردیـد        به روش  عملیات  

تعیین وضعیت، ترکیـب فـرم هـاي رویـشی و درصـد             

 فـاکتوره دکتـر   6پوشش گیـاهی بـا اسـتفاده از روش         

بررســی گــرایش پوشــش بــا بهــره گیــري از گــودوین

بـرآورد فرسـایش و تولیـد رسـوب بـا          ترازوي گـرایش  

تکمیل پرسش نامه بـه روش       وش پسیاك استفاده از ر  

سرشماري

  نتایج 

 تیپ شناسایی شده 4نتیجه  بررسی پوشش گیاهی در

موید این مطلب بود که گرایش، وضعیت ، درصد 

پوشش و ترکیب فرمهاي رویشی روند  مثبتی را پس 

از عملیات نشان داده ضمن اینکه پوشش درختان و 

-حسوس مواجهافزایشی م   هادر منطقه نیز بادرختچه

    باشندمی
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از پرسش شوندگان عملیات آبخیزذاري را در تامین امنیت منطقه موثر % 93ها نشان داد که بررسی کیفی پرسش نامه

نمایندمیلاز پاسخ دهندگان از اقدامات مشابه استقبا% 88دانسته و همچنین 

.  

   میزان تاثیر عملیات آبخیزداري در تامین امنیت ساکنان-6نمودار شماره 
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 میزان تاثیرعملیات آبخیزداري انجام شده بر کاهش میزان مهاجرت-8نمودار شماره  

  

هـاي   عامل سنگ شناسی، خاك، آب و هـوا، پـستی و بلنـدي، جریـان    9بر آورد رسوب بر روي و بررسی میزان فرسایش

سطحی، استفاده از زمین، پوشش زمین، فرسایش خاك سطحی و فرسایش رودخانه اي نشان دهنده توفیـق عملیـات در                    

استتن در هکتار در سال15/12هکتار در سال به تن در3/18کاهش فرسایش و تولید رسوب منطقه از
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  )تن بر هکتار در سال(  میزان فرسایش قبل و بعد از اجراي عملیات - 4نمودار شماره 

کلی حاصل از این تحقیق مبین این مهم است نتیجه

که اجراي عملیات آبخیزداري در تقویت پوشش 

 پایدار سازي گیاهی،کاهش فرسایش، کنترل لغزش،

و رضایت مندي اکثر ساکنین موثر ولی ناکافی دامنه

بوده و در مجموع اقدامات انجام شده داراي توفیقی 

   .نسبی است

  بحث و نتیجه گیري

افزایش رطوبت متاثر از    این تحقیق مشخص نمود که      

، کـاربري    ذوب برف، آبیاري کرتـی، زراعـت فاریـاب        

هاي رسی و   نوع کانی ،  % 34,5اراضی، شیب بیش از     

ترین نقش را در    مهم)نئوژن  (  گلسنگی -سازند مارنی 

لیکن زیرشـویی  . اند دارا بوده  1373وقوع لغزش سال    

دامنه به دلیـل فاصـله رودخانـه کـش از زون مـورد              

. مطالعه عامل فرعی و درجه دوم محسوب مـی شـود          

برخـی از پژوهـشگران و محققـان اعتقـاد دارنـد کــه      

جهت شیب یکی از عوامـل تعیـین کننـده در وقـوع             

سـاس،  اي به شمار آمده و بـر ایـن ا         هاي توده حرکت

هاي شـمالی و غربـی بـه دلیـل برخـورداري از            جهت

رطوبت بیشتر و تشعشع کمتـر خورشـید، از شـرایط           

لـذا ایـن    . مناسبی در شکل گیري لغزش برخوردارند     

تحقیق نشان داد که لغزش در جهت شیب شـرقی و           

باشد، در سمتی که حداکثر انرژي خورشید را دارا می      

نمایـد کـه    یاین مهم ثابـت مـ     . به وقوع پیوسته است   

رغم نظر برخی از اندیـشمندان    همواره جهت شیب به   

و محققان، یک عامل تعیین کننده محسوب نـشده و          

-هاي تـوده در هر منطقه عوامل موثر در وقوع حرکت  

اي با دیگر مناطق به ظاهر مشابه از لحاظ اقلیمـی و            

  .زمین شناسی، تفاوتی آشکار دارند

مشخص گردیـد   در بازدید میدانی از زیر حوضه کش        

که در محدوده جنوب غربـی منطقـه و در مجـاورت            

اي بـه نـام     دیوار حائل شکلی دیگـر از حرکـت تـوده         

 در حال شکل گیري بوده وتحت تاثیر ایـن           "خزش"

فرایند بخش کوچکی از جاده آسفالته دچـار تـرك و           

همچنین قـسمتی از دیـوار حائـل تخریـب گردیـده            

  .است

ی منطقه نتایج حاصل از بررسی پوشش گیاه

دهد که اجراي عملیات مورد مطالعه نشان می

آبخیزداري در بهبود وضعیت، درصد پوشش، ترکیب 

هاي رویشی و گرایش پوشش گیاهی مفید واقع فرم

کارشناسان اداره کل منابع طبیعی . گردیده است

استان مازندران در منطقه و استان واقع در 

شهرستان ساري، شرکت مهندسین مشاور 

، در منطقه دگرمانکش شهرستان آستارا و اكتدبیرخ

اکبري  کلین رود ساوجبالغ نیز پس از انجام 

هاي مطالعات توجیهی و تفصیلی اجرایی، در ارزیابی

   ).2، 3، 4( خود به نتایجی مشابه دست یافتند

روستاییان با مساعدت شوراي اسالمی و حضور در 

هاي ترویجی ضمن آشنایی با اقدامات کارگاه

خیزداري هرچه بیشتر توفیق عملیات را تضمین آب

تجزیه و تحلیل پرسشنامه هاي تکمیل شده . نمودند

توسط اهالی بیانگر این مطلب است که اقدامات 

انجام شده در تامین امنیت منطقه و افزایش  میزان 

در آمد آنان اثري مثبت داشته و اکثریت اهالی از 

رد مطالعه اقدامات مشابه آبخیزداري در منطقه مو

: محققان زیادي از جمله . نماینداستقبال می

Farukو   John   نیز به این نتیجه مهم رسید که

پیش از هرگونه اقدامات عملیاتی، در نظر گرفتن 

 اجتماعی و مشارکت جوامع محلی –مسائل فرهنگی 

   ).8، 9( بایست مدنظر قرار گیردمی

و بعـد  قبل میزان فرسایش درمقایسه کمی و کیفی

از عملیات آبخیزداري حاکی از آن اسـت کـه میـزان          
www.SID.ir         دیوار حائل شکلی دیگـر از حرکـت تـودهwww.SID.ir         دیوار حائل شکلی دیگـر از حرکـت تـوده
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فرسایش تا حد محسوسی کـاهش یافتـه و ایـن امـر             

قبـل و  میزان فرسایش درمقایسه کمی و کیفیموید

بعد از عملیـات آبخیـزداري حـاکی از آن اسـت کـه              

میزان فرسایش تا حد محسوسی کاهش یافته و ایـن          

ده در کـاهش    امر موید تاثیر مثبت اقدامات انجام شـ       

اي در منطقـه    هـاي تـوده   فرسایش و کنترل حرکـت    

  .مورد مطالعه بوده است

هـاي صـورت گرفتـه      هـا و ارزیـابی    با توجه به بررسی   

مشخص گردید که اقدامات به عمل آمـده در پایـدار           

سازي دامنه و کنترل لغـزش، داراي تـوفیقی نـسبی           

  .است

  :هاپیشنهاد

مــورد احــداث زه کــش در محــدوده غربــی منطقــه  

مطالعه                                          

هـاي صـلبی، ایزولـه شـده و ترجیحـا           احداث کانـال  

ــات آب و      ــشگیري از تلف ــدف پی ــا ه ــیده ب سرپوش

هـاي هـرز بـه منـاطق        جلوگیري از انتقال بذور علف    

  کشاورزي

کاشت مخلوط درختان خزان کننده و سـوزنی بـرگ          

، ، اقاقیـا عرعر ، زبان گنجشک: سازگار با منطقه نظیر   

  . اي و کاج، صنوبر، توسکا، سرو نقرهبید

هاي ترویجـی و آموزشـی بـه منظـور          برگزاري کارگاه 

شناسایی هرچه بیشتر پدیده زمین لغزش

  .)تحت فشار(تغییر شیوه آبیاري از سنتی به مدرن 
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