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ارائه راهكارهاي مناسب به منظور بهبود عملكرد فعاليتهاي آبخيزداري                                         
  ) استان گلستان-مطالعه موردي حوضه آبخيز راميان( 

  2 و هادي افراه1، محمد قاسم هليلي1سيد عليرضا بهرامي

  اورزي و منابع طبيعي گرگان دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه علوم كش1
   دانشجوي كارشناسي ارشد مرتعداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان2

  
 

  چكيده
  بسيار سيستم نيز به عنوان يك محصوالت مختلف كشاورزي و دامي و،يژانر، ه آبخيز منبع عمده توليد آبضحو

 بهره برداري از منابع آن ، باشد كه مانند هر سيستم مشابه مي مطرح اقتصادي و اكولوژيكي، اجتماعي،پيچيده طبيعي
با توجه به اهميت فزاينده پروژه هاي آبخيزداري جهت . باشد مينيازمند برنامه ريزي و مديريت جامع و هماهنگ

ري مي توسعه و مديريت منابع طبيعي، باال بردن راندمان اين گونه فعاليتها به منظور جلوگيري از اتالف سرمايه ضرو
در اين مقاله به منظور ارائه راهكارهايي جهت بهبود عملكرد فعاليتهاي آبخيزداري ، بازديدهاي متعددي از . باشد

پس از بررسي هاي الزم به . اقدامات صورت گرفته اعم مكانيكي و بيولوژيكي در حوضه آبخيز راميان به عمل آمد
در نتيجه افزايش  با رعايت اين موارد ساده و. ا پيشنهاداتي ارائه گرديدمنظور باال بردن راندمان بيشتر اين گونه فعاليته

عملكرد اينگونه اقدامات مي توان بيش از پيش لزوم اجراي فعاليتهاي آبخيزداري را در كشور از جنبه هاي مختلف 
  .توجيه نمود

  .فعاليتهاي آبخيزداري، آبخيز راميان، راهكارهاي مديريتي: واژه هاي كليدي
 

  :مهمقد
  بسيار سيستم نيز به عنوان يك محصوالت مختلف كشاورزي و دامي و،يژانر، ه آبخيز منبع عمده توليد آبضحو     

 بهره برداري از منابع آن ، مي باشد كه مانند هر سيستم مشابه مطرح اقتصادي و اكولوژيكي، اجتماعي،پيچيده طبيعي
 چه در غير اينصورت سيستم نه تنها بازده مفيدي نخواهد .باشد مينيازمند برنامه ريزي و مديريت جامع و هماهنگ

 .داشت بلكه خروجي آن عمال تبديل به سيل و رسوب و انبوه مهاجران ناشي از فقر و كاهش توليد خواهد بود
مشكالتي كه در عصر حاضر در چرخه آب پديد آمده، هزينه اي است كه انسان به دليل عدم شناخت صحيح اين 

شده نداشتن برنامه ريزي در طرحها به لحاظ ارتباط بين مديريت آب و تحوالت جوامع متحمل نيز يده و چرخه پيچ
بازده   كاهش، تخريب جنگلها و مراتع، كاهش  منابع آبهاي زيرزميني، رسوب،سيل( مشكالت  اين براي رفع.است

 باشد هايي موجودراه حل  و غيرهطبيعي  منابع ، كشاورزي، شايد در بخشهاي مختلف آب)اراضي زراعي و ديم و غيره
ولي امروزه بدليل جامعيت برنامه هاي آبخيزداري در مقام مقايسه با هر يك از ان راه حلها و ساير ويژگيهاي خاص 

 لذا به منظور افزايش .طرحهاي آبخيزداري نگرش و روش آبخيزداري بعنوان يگانه راه حل مناسب شناخته شده است
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  اجرا، طراحي  مطالعه، اعم از مرحله هر در راضعف اين طرحها يزداري الزم است نقاط قوت وآبخ يطرح هاپتانسيل 
 رعايت  ضمن باال بردن راندمان عمليات آبخيزداري، در خصوص،ناسايي نمود تا بتوان بر اساس اين نتايج شو نظارت

   .در طرحهاي مشابه در ساير حوضه ها تصميم گيري كرد

  

  :مواد و روشها
 حوزه با ينا.  باشدي گرگان رود درشرق استان گلستان ميز آبريه هاض حوير از زيكي يان رامآبخيزه ضحو      

  عرض 37 ° 12تا  َ 36 ° 48َ   طول شرقي55 °  15 تا  54َ ° 45در محدوده جغرافيايي َ مربع، يلومتر ك250وسعت 
 ملچ آرام ي از جنوب به ارتفاعات جوزچال و كوه هايان،ه از شمال به شهرستان رامض حواين. شمالي واقع شده است

.  گردد ي چال محدود ميد آباد و از غرب به كوه قلعه موران و منطقه سفيل به منطقه ت شرقر چشمه، ازو كوه قطا
متوسط .  )1380 مشاور گلستان، ينشركت مهندس( . باشدي منطقه مين بارز ا مشخصات مناسب ازيپوشش جنگل

  .  ميليمتر، و اقليم منطقه بر اساس طبقه بندي دومارتن مرطوب مي باشد6/896ضه بارندگي اين حو
با توجه به اهميت و لزوم اجراي اقدامات آبخيزداري اعم از اقدامات بيولوژيكي و مكانيكي جهت كنترل سيل و      

يزداري در اين حوضه از انجام عمليات آبخرسوب و به دليل اهميت خطرات سيل و فرسايش در حوضه آبخيز راميان، 
شامل  سال 12 به مدت 1384سطح عمليات صورت گرفته در سطح حوضه تا سال  حجم و.  شروع گرديد1372سال 

جنگلكاري، نهالكاري ( و مجموع عمليات بيولوژيكي متر مكعب خشكه چين6984 متر مكعب گابيون،12819
 با مطالعه فعاليتهاي . هكتار مي باشد22449برابر ) قرقترويجي، نهالكاري مثمر، كپه كاري، علوفه كاري ترويجي و 

ارائه راهكارهائي كه مي تواند به صورت گرفته در حوضه آبخيز راميان به منظور بهبود عملكرد فعاليتهاي آبخيزداري 
   .د گردمياشاره در اين زمينه سودمند باشد 

  
   :يجبحث و نتا

تانسيل سيل خيزي آنها در شكل گيـري و شـدت سـيالب خروجـي از      از آنجائيكه توزيع مكاني زير حوضه ها و پ         -1
بنابراين زير حوضه هاي نزديك به خروجي داراي كمترين تاثير در دبي اوج سـيالب و مقـدار بـار                    . حوضه موثر است  

  .لذا قسمتهاي بااليي حوضه جهت انجام فعاليتهاي آبخيزداري در اولويت هستند. رسوبي آن مي باشد
 درصـد بـوده اسـت       09/0ه اينكه تاثير اقدامات مكانيكي بر روي دبي پيك جريان بسيار كم و به مقـدار                   با توجه ب    -2
  . لذا به منظور كاهش هرچه بيشتر حجم سيالب مي توان اقدامات بيولوژيكي را افزايش داد). 1386تاجيكي، (
ه راميـان مبنـي بـر افـزايش فعاليتهـاي       با توجه به نتايج حاصل از مقايسه ارزيابي فعاليتهـاي آبخيـزداري در حوضـ    -3

به دليل رويش عرصه هـاي جنگلـي در   (بيولوژيك، الزم است در هنگام اجراي اين گونه اقدامات از جمله جنگلكاري     
 متر در جهات متفاوت و نيز دارا بودن شيب زياد بـه دليـل كوهـستاني بـودن و                    1900 متر تا    250ارتفاعات مختلف از    
. ، برنامه ريزي دقيقي صورت پذيرد تا موفقيت طرحهاي مورد اجرا افزايش يابد            )ي در كل حوضه   نبودن راه هاي ارتباط   

  :بدين منظور گونه هاي زير براي جنگلكاري در حوضه پيشنهاد مي گردد
  

 CUPRESSUS SIMPER V. HORIZONTALIS  زربين
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    Pinus nigra  كاج سياه

 Cupressus arizonica  سرو نقره اي

 Acer insign  افراپلت

 Acer leatium  شيردار

 Alnus subcordata  توسكا

 Quercus castaneafolia  بلوط

  
   با توجه به اينكه نهال كاري با گونه هاي مثمر موجبات حفاظت خاك و احياي اراضي را فراهم    -4

 اشتغال تعداد قابل مي آورد و نيز طبق بررسي هاي به عمل آمده در عرصه هاي حوضه مشاهده گرديد كه به دليل
توجهي از روستاييان به نوغانداري كشت گونه هايي از قبيل توت و گردو از ساليان پيش در اين حوضه رواج داشته 

از سويي ديگر باتوجه به ميزان بارندگي و شرايط آب و هوايي مناسب، خاك نسبتاً خوب موفقيت طرح هاي . است
بنابراين در مورد گونه .  از جمله گردو، توت و فندق را مي توان تضمين نموداحياي اراضي جنگلي با گونه هاي مثمر

هاي مثمر با التفاط به اينكه كاشت آنها نياز به هزينه ابتدايي دارد مي بايستي قبل از برنامه ريزي كاشت، آموزش كافي 
رختي باغي بلند مدت است و چون از آنجايي كه محصول دهي گونه هاي د. از طريق ترويج به روستاييان داده شود

لذا مي بايستي . برگشت سرمايه زمان مي برد شايد باب طبع روستاييان كه برگشت سرمايه كوتاه مدت هست نباشد
متولي طرح، نهال هاي با كيفيت را تهيه و براي هزينه كاشت و پرورش آن دولت وامهاي با بهره بسيار پايين در اختيار 

 .روستاييان قرار دهد

  .با حداقل كار بر روي زمين و شخم صورت پذيرد  نجام عمليات زراعي و ديمكاري با توجه به شرايط منطقه و ا-5
  . استفاده از تعداد مناسب سازه هاي مكانيكي پيشنهاد شده در يك آبراهه به منظور افزايش بيشتر زمان تمركز-6
ينكه  است اما با توجه به ايافته يش افزاير اخيلها در سايزداري آبخياتتبع حجم عمله اگرچه حجم اعتبارات و ب -7

 نه چندان كامل به اجرا در هم بصورت  آنمحدودي از حوضه ساله تنها در سطح 14 مذكور در طول دوره اقدامات
عملكرد اقدامات صورت گرفته چندان چشمگير نبوده، بنابراين الزم است اين گونه فعاليتها تا حد امكان . آمده است

  .حوضه صورت گيرددر كل 
 در بازديدهاي ميداني مشخص گرديد كه تخريب سازه ها بيشتر مربوط به كف بند و در برخي موارد در ناحيه -8

 وابسته يسات از قسمتها و تاسي معموالً بعض.گردديات بر ميحجم عملكه علت اصلي آن به كاهش  . سرريز مي باشد
 يكه در محل هائي سنگي و توري مالتي سنگيش در سدها و بندها آرامي ها حوضچه از سازه ها، ماننديبه برخ
 ين پائيان جريم در رژيير موضوع باعث تغينگردند كه اي حذف ميرند گي قرار مي سنگگاههاي يه بستر و تكيبررو

  .مي شود كه بايد در اينگونه فعاليتها بيشتر به آن توجه شود يب بروز خسارت و تخر و احتمالدست شده
 يدهاي بازد انجام دهد كهي نشان ميي صورت گرفته از عمليات مكانيكي در حوضه آبخيز راميان صحراي هايس برر-9

ي شديد به منظور مرمت و نگهداري سازه هاي آسيب ديده مي تواند درميزان  هاي بارندگي به ويژه بعد ازدوره ا
 درصد سازه ها كف 24ازديدها مشاهده گرديد كه در در اين ب. عملكرد اين گونه سازه ها تاثير قابل توجهي داشته باشد

كه با انجام بازديد هاي دوره اي به منظور رفع .  درصد آنها كل سازه تخريب گرديده است3بند و يا سرريز و در 
 .خرابيهاي ناشي از عوامل طبيعي و غير طبيعي مي توان كارايي و طول عمر اين سازه ها را افزايش داد
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  كه نقشه آمايش حوضه تهيه گرديدهخص شدن هرچه بيشتر حيطه عمل آبخيزداري شايسته است به منظور مش-10
به عنوان نمونه . سپس نقشه آمايش توليد شده با نقشه هاي سيل خيزي، فرسايش پذيري و رسوب گذاري تلفيق شوند

شه هاي آبخيزداري و آمايش  آمايش شده اند، با تلفيق نق3در پهنه هائي كه به عنوان مثال براي جنگلداري طبقه 
به . شود كه نياز به اجراي عمليات مكانيكي و يا بيولوژيكي آبخيزداري براي كنترل فرسايش دارند سرزمين ديده مي

 را اجرا نمود كه طرح ريزي براي كنترل فرسايش نيز 3عبارت ديگر در اين پهنه در صورتي مي توان جنگلداري طبقه 
  .داري به اجرا در آيدانجام شده و توام با جنگل

 به منظور نيل به اهداف توسعه پايدار در امر مديريت آبخيز و در كل مديريت منابع طبيعي به رويكردي نياز است -11
در ارزيابي . كه در آن ارزيابي جامع گزينه هاي استفاده از منابع و نيز تاثيرات زيست محيطي در نظر گرفته شده باشد

 مشكالت و نارسايي هاي متعدد موجود، عوامل انساني موثر در استفاده و مديريت آبخيز و نيز بايستي) يكپارچه(جامع 
 بنابراين هر پيشنهاد مديريتي به منظور حل .نظر قرار گيرند رفتار سيستم آبخيز در مقياس هاي مختلف همگي مد

راي كاهش بروز مشكالت جديد پيش مشكالت و مسائل آبخيز بر ساير بخش ها در سيستم آبخيز موثر مي باشد، لذا ب
بيني نشده، بايستي اثرات گزينه هاي مديريتي در سطح آبخيز با نگاه جامع به مجموعه منابع موجود و نيز از نگاه زيست 

 .محيطي بررسي و پيش بيني شود

ست و حمل اين  استفاده از سازه هاي سنگي مالتي به جاي سازه هاي گابيوني در مناطقي كه باركف دانه درشت ا-12
  .رسوبات و برخورد آنها با سرريز سازه ها موجب پاره شدن آنها مي گردد

شرايط آب و  مصالح از جمله سيمان، در نظر گرفتن تخصيص به موقع اعتبارات، فراهم نمودن به موقعتوجه به  -13
باعث زداري مي تواند تا حدود زيادي هوايي، انعقاد قرارداد با پيمانكاران متخصص و با سابقه در زمينه فعاليتهاي آبخي

 .بهبود اينگونه فعاليتهاگردد
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