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در حفاظت و مديريت پايدار   آبخيز هفتان شهرستان تفرش زهرزيابي پروژه هاي آبخيزداري حوا
  خاك

 
  فريدون قديمي عروس محله

  واحد اراك ، استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران
  

  چكيده 
امروزه بحث ارزيابي يكي از اركان اساسي طرحهايي بوده كه در  

ر جهت سنجش و ميزان اثرگذاري جوامع پيشرفته بعنوان ابزاري د
طرحها با توجه به اهداف منظور شده قبلي از جمله حفاظت و مديريت 

در راستاي اهداف مورد نظر طرح ارزيابي . پايدار خاك به شمار مي آيد
 آبخيز هفتان تفرش ازاستان مركزي مورد زهپروژه هاي آبخيزداري حو

  يات اجرا شده مكانيكدر اين طرح با توجه به عملي. توجه قرار گرفت
از جمله گابيون بندي در مسير آبراهه ها، خشكه چين ، بندهاي (

) از جمله بانكت، كپه كاري، قرق ( و بيولوژيكي و بيومكانيكي ) خاكي
نقش اين عمليات قبل از اجراء و بعد از اجراء در حفاظت خاك، توليد 

  .علوفه و كنترل سيالب مورد مقايسه قرار گرفت
سي نشان داد در مناطقي كه فاقد برنامه هاي بيولوژيـك بـوده             اين برر 

پـالت  ( توليد علوفه در يك مجموعه آماري از پالتها براي هـر پـالت      
 گرم و در مناطقي كه عمليـات        49بطور متوسط   ) يك متر در يك متر      

.  گـرم رسـيده اسـت      175بيولوژيك اجراء شده متوسـط توليـد علوفـه          
 357ل منطقه داراي عمليات بيولوژيك رشـد       بنابراين توليد علوفه در ك    

از طرفي درصد تاج پوشش حفظ كننده خـاك از          . درصدي داشته است  
 درصـد بـه     5/55 درصد، ميـزان خـاك لخـت از          5/33 درصد به    9/16
همچنين نقش عمليات   .  درصد قبل و بعد از عمليات رسيده است        4/25

يـن  مكانيكي در كاهش سيالب و حفظ خـاك بـه نحـوي بـوده كـه ا                
 درصد،  2/62عمليات دبي سيالب با دوره برگشت دو ساله كل حوزه را            

 63/20 ســاله را 25 درصــد، 8/21 ســاله را 10 درصــد، 23 ســاله را 5
 درصـد كـاهش داده      21 سـاله را     100 درصـد و     20 ساله را    50درصد،  
بديهي است مجموع عمليات مكانيكي و بيولوژيك نقش مهمـي          . است

و كاهش قدرت سيالب داشـته كـه بنـو بـه            در افزايش پوشش گياهي     
خود سبب كاهش فرسايش خاك و كنترل رسوب خروجي از حوزه هـا             

  .شده است
  ارزيابي، حفاظت خاك، حوزه آبخيز هفتان، تفرش:  واژگان كليدي

   
  مقدمه

هدف از تحقيق مورد نظر تعيين تاثير عمليات آبخيزداري بر ارزيابي 
مديريت . توليد علوفه بوده استكاهش وقوع سيل و ارزيابي افزايش 

آبخيزداري سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي در حوزه آبخيز 
گابيون بندي، خشكه چين، (هفتان تفرش برنامه هاي مكانيكي 

كپه كاري، نهالكاري و (و عمليات بيولوژيك ) توركينست و غيره 
 كه نقش هر يك) 1376آب و زمين، شركت مشاور ( اجرا نموده ) غيره

از عمليات فوق در كاهش وقوع سيالب و افزايش توليد عـلوفه مورد 
  .)1383،  عروس محلهقديمي( توجه بوده است 

  مواد و روش ها
هاي آبخيـزداري حـوزه آبخيـز هفتـان در شهرسـتان              در ارزيابي پروژه  

تفرش دو برنامه مشخص سيل و افزايش توليد علوفـه مـد نظـر قـرار                
يرحوزه هاي منطقه و مشخص نمودن      تفكيك ز مراحل مختلف   . گرفت

تعيـين  ،  كليه برنامه هاي اجرايي مكانيكي بـر روي نقشـه توپـوگرافي           
پارامترهاي فيزيوگرافي و توپوگرافي از جمله مساحت، محـيط، ارتفـاع           
متوسط، شيب حوزه، شيب آبراهـه و زمـان تمركـز بـراي هـر يـك از                  

نقشـه گروههـاي    تعيـين   ،  زيرحوزه ها قبل و بعد از برنامه هاي اجرايي        
 قبــل از عمليــات اجرايــي و بعــد از CNهيــدرولوژيك خــاك و عــدد 

محاسـبه دبـي اوج سـيالب بـراي دوره برگشـتهاي             و   عمليات اجرايي 
مختلف قبل و بعد از عمليـات اجرايـي و مقايسـه دبـي هـاي بـا دوره                   

برنامـه  سـپس در    .  در برنامـه سـيل صـورت پـذيرفت         برگشت مختلف 
يه برنامه هاي بيولوژيك بـر روي نقشـه حـوزه         كل،  افزايش توليد علوفه  

قطعـات بـا عمليـات       پـالت انـدازي در     مشخص شـده و      ابخيز منطقه 
انـدازه  همچنـين   .  صورت گرفـت   بيولوژيك و بدون عمليات بيولوژيك    

گيري مقدار توليد و پارامترهايي چون درصد تاج پوشش، خاك لخـت،            
  .د انجام شسنگ و سنگريزه و خار و خاشاك در هر پالت

  
  بحثنتايج و 

در ارزيابي سيالب با توجه به عمليات اجرا شده از جمله گابيون بنـدي،              
بانكت و غيره پارامترهاي الزم براي محاسبه سـيالب از جملـه شـيب              

، گروه هيدرولوژيك خاك و زمان تمركز       CNآبراهه، شيب حوزه، عدد     
مـايي،  نج(قبل از عمليات اجرايي و بعد از عمليات اجرايي محاسبه شد            

بر اين اساس بررسي سيالب د ردو مرحلـه قبـل از عمليـات و               ) 1369
. بعد از عمليات اجرايي آبخيزداري مورد تجزيه و تحليـل قـرار گرفـت              

 متوسـط بـراي دوره      CN بـا    SCSارزيابي كاهش سيالب بـه روش       
 ســـاله بـــراي هفـــت واحـــد 100 و 50، 25، 10، 5، 2برگشـــتهاي 

با توجه بـه عمليـات      .  ارائه شده است   )2( و   )1(هيدرولوژيك در جداول    
اجرا شده مشخص شد سهم عمليـات در كـاهش سـيالب حـوزه كـل                

 7/31 سـاله    5 درصـد، بـراي      8/44 سـاله    2هفتان براي دوره برگشت     
 سـاله   50 درصـد،    4/25 سـاله    25 درصـد،    1/28 ساله برابر    10درصد،  

  . درصد بوده است28 ساله برابر 100 درصد و 4/26برابر 
 CN بـا  SCSبه توضيح است ارزيابي كاهش سيالب بـه روش        الزم  

مرطوب نيز صورت گرفـت و مشـخص شـد ايـن كـاهش بـراي دوره                 
 سـاله برابـر     10 درصد،   23 ساله برابر    5 در صد،    2/26برگشت دو ساله    

 درصـد و  20 ساله برابـر    50 درصد،   63/20 ساله برابر    25 درصد،   8/21
  . درصد بوده است21 ساله برابر 100
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   متوسط CN ساله قبل و بعد از عمليات اجرايي با 10 و 2،5 ارزيابي درصد كاهش سيالب براي دوره برگشتهاي )1(دولج
  )دبي برحسب مترمكعب درثانيه(
  10  5  2  10  5  2  10  5  2  زير حوزه  درصد كاهش سيالب  دبي اوج سيالب  بعد از عمليات  دبي اوج سيالب  قبل از عمليات

A1212 6/0  89/2  71/4  48/0  46/2  02/4  20  9/14  6/16  
A1211 68/0  71/2  21/4  11/0  18/1  13/2  8/83  4/56  4/49  
A121 3/1  47/5  63/8  76/0  85/3  37/6  5/41  6/29  2/26  
A12 23/2  9/7  97/11  01/1  93/4  97/7  7/54  6/37  42/33  
A11 2/1  59/3  22/5  07/1  27/3  77/4  8/10  91/8  62/8  
A1 22/2  1/9  26/14  19/1  2/6  12/10  4/46  9/31  29  
A 65/1  36/7  64/11  91/0  03/5  37/8  8/44  7/31  1/28  

  ) متوسطCNبا ( ساله قبل و بعد از عمليات اجرايي 100 و 50، 25 ارزيابي درصد كاهش سيالب براي دوره برگشتهاي )2(جدول
  زير حوزه  كاهش سيالبدرصد   دبي اوج سيالب  بعد از عمليات  دبي اوج سيالب  قبل از عمليات

25  50  100  25  50  100  25  50  100  
A1212 65/7  14/10  85/11  63/6  81/8  02/10  3/13  1/13  4/15  
A1211 65/6  6/8  06/10  79/3  2/5  03/6  43  5/39  40  
A121 82/13  06/18  15/19  53/10  02/14  06/14  8/23  4/22  6/26  
A12 64/18  24  19/25  09/13  29/17  56/17  30  28  3/30  
A11 85/7  89/9  39/11  15/7  04/9  11/10  9/8  5/8  5/26  
A1 57/22  33/29  73/29  77/16  19/22  86/21  7/25  34/24  5/26  
A 81/18  58/24  06/25  03/14  7/18  1/18  4/25  4/26  28  

سه منطقه انتخاب و در هر منطقـه         ،افزايش توليد علوفه  جهت ارزيابي   
ن عمليات بيولوژيـك     پالت مورد بررسي قرار گرفت كه مناطق بدو        10

، A و كد مناطق داراي برنامه هـاي بيولوژيـك           ’C و   ’A’  ،Bشامل  
B   و C  براي مثال در منطقه     .  انتخاب شدA’ )     منطقه بدون عمليـات

 پالت بوده در حالي كـه       10 گرم در    59توليد علوفه معادل    ) بيولوژيك  

بـا همـان    ) داراي عمليـات بيولوژيـك       ( ’Aتوليد علوفـه  درمنطقـه       
 پالت است كـه نشـاندهنده       10 گرم در    180رايط اكولوژيكي معادل    ش

.  درصدي توليد علوفه در اثر اجراي عمليات بيولوژيك اسـت          300رشد  
 بديهي است توليـد علوفـه در كـل منطقـه داراي             )3(با بررسي جدول    

 . درصد داشته است357عمليات بيولوژيك رشد 
   مناطق داراي برنامه هاي بيولوژيك و فاقد بيولوژيك ارزيابي درصد افزايش علوفه خشك در) 3(جدول

  ) پالت10وزن بر حسب گرم در كل (
  درصد افزايش توليد  منطقه داراي عمليات بيولوژيك  منطقه بدون عمليات بيولوژيك

    وزن علوفه خشك  كد  وزن علوفه خشك  كد
A’  59  A  180  300  
B’  45  B  169  370  
C’  43  C  175  400  
  375  175  جمع  49  جمع

بررسي درصد تاج پوشش جهت حفاظت خـاك نشـان داد درصـد تـاج               
 كه عمليات بيولوژيـك اجـراء شـده بـه     C و A  ،Bپوشش در قطعات    

 درصـد و در قطعـات بـدون         2/25 درصـد و     3/21 درصد،   5/33ترتيب  
 درصـد،   9/16 بـه ترتيـب      ’C و   ’A’  ،Bعمليات بيولوژيك از جملـه      

لذا با اجراي عمليـات بيولوژيـك       .  درصد مي باشد   9/13 درصد و    1/15
  . درصد داشته است180در منطقه تاج پوشش منطقه رشدي معادل 

  جمع بندي
اجراي عمليات آبخيزداري از قبيل عمليات بيولوژيك و مكانيكي نقش 

در حوزه آبخيز .  افزايش توليد علوفه داردومهمي در كاهش سيالب 
 شده مشخص شد هفتان شهرستان تفرش با توجه به عمليات اجراء

كه نقش عمليات در كاهش سيالب و نقش عمليات بيولوژيك در 
افزايش توليد علوفه و همچنين افزايش تاج پوشش جهت حفاظت 

  .خاك قابل توجه بوده است
  منابع 

 مطالعات توجيهي آبخيزداري حوضه .1376 ،آب و زمينشركت مشاور  -1
 .و فرقان ساوه، معاونت آبخيزداري

 ارزيابي پروژه هاي آبخيزداري حوضه .1383، .، فقديمي عروس محله -2
آبخيز هفتان شهرستان تفرش، مديريت آبخيزداري سازمان 

 .شاورزي استان مركزيكجهاد
 هيدرولوژي مهندسي، جلد دوم، انتشارات دانشگاه .1369 ،.نجمايي، م -3

  .علم و صنعت ايران
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