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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
 در دوره زماني قبل و بعد از رسوبهاي آبخيزداري در كنترل فرسايش و  ارزيابي پروژه

  )حوزه آبخيز هالغره: مطالعه موردي ( اجراي عمليات آبخيزداري
  عليرضا اميري كارشناس ارشد آبخيزداري دانشگاه گرگان

  ليال صدائي دانشجوي كارشناسي ارشد خاكشناسي دانشگاه شهركرد
   گان كارشناس مديريت آبخيزداري استان اصفهان هعباس خالق زاد

 عضو باشگاه پژوهشگران جوان يزداري آبخي دكترينيره غضنفرپوردانشجو

مريم اميري دانشجوي كارشناسي ارشد محيط زيست دانشگاه علوم تحقيقات
  :چكيده

تجديـد   ه از منـابع طبيعـي     نـ بـرداري بهي   هرهبتوسعه و    و احيا و فظح ها و طرحهاي     پروژه تريزي، اجرا و مديري    آبخيزداري برنامه 
يك حوزه بايد كليه عمليـات اجرايـي آبخيـزداري           در ارزيابي عمليات آبخيزداري   و جهت بررسي . هاي آبخيز است    حوزه در شونده، موجود 

روي سـه    آبخيزداري بـر  عمليات   در اين تحقيق ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت هر يك از          . اجرا شده در يك حوزه مورد بررسي قرار گيرد        
در اين جا جهـت  . مورد بررسي و ارزيابي واقع گرديدها  باشد، در كليه زير حوزه      متغيير كه شامل عمليات مكانيكي، بيولوژيك و مديريتي مي        

اين بررسي در .  شرايط پيش از شروع عمليات آبخيزداري اقدام به بررسي تغييرات رسوب گرديد آن بابررسي وضعيت فعلي حوزه و مقايسه  
و قـرق بـه تفكيـك        شامل كپه كاري و حفاظت    عمليات بيولوژيك    چين و  هاي مكانيكي حوزه شامل احداث سدهاي خشكه        مجموعه فعاليت 

داري دارد كه  و معني نتايج مطالعات رسوب نشان از كاهش چشمگير. مورد ارزيابي واقع شده و عملكرد مثبت و منفي آنها تشريح شده است
  . هاي فرسايش دانست روي پهنه اعمال عمليات گسترده بر توان  آن را ميمهمترين دليل

  حوزه هالغره ارزيابي، عمليات آبخيزداري،: واژگان كليدي
  :مقدمه

هـا و طرحهـاي حفـظ، احيـاء و      ريزي، اجرا و مديريت پـروژه     ، علمي است كه برنامه    هاي آبخيز  آبخيزداري به معني مديريت حوزه    
  . گيرد  بهينه از منابع طبيعي تجديد شونده موجود در حوزه هاي آبخيز را در بر ميتوسعه و بهره برداري
شود و دوم حجم فرسايش و رسوب         فاظت مي حكنند اوالً نوع خاكي كه       فرسايش را كنترل مي    بخيزداري از دو ديدگاه    آ پروژه هاي 

عددي نظير اقليم، توپوگرافي، زمين شناسـي، وضـعيت بهـره           ل مت مسايش خاك تابعي از عوا    رگيرد، اشكال و شدت ف      كه تحت كنترل قرار مي    
آبهاي سطحي   و درصد پوشش گياهي و وضعيت روان      برداري از اراضي، نوع و درصد پوشش گياهي و وضعيت بهره برداري از اراضي، نوع                

عوامل طبيعـي  . حائز اهميت است فرسايششدت و مقدار  در اراضي از برداري آنها تاثير زمين شناسي و نوع بهره در ميان   )4(و  ) 3 (باشد  مي
و انجام فعاليتهاي آبخيزداري از عوامل انساني        و مديريت آبخيز   از اراضي  برداري فقط نوع بهره   و كنترل نبوده  و اقليم قابل   زمين شناسي  نظير

  . باشد موثر ميفرسايش است كه در ميزان 
چنانچه فقط عوامل طبيعي وجـود  . قدار فرسايش هر منطقه تاثير داردعوامل طبيعي و مصنوعي بر روي م پارامترهاي مختلفي شامل 

بر روي خاك و زمـين   ولي چنانچه فعاليتهاي انساني ،)2(داشته باشد، فرسايش نرمال بوده و كمتر از حد آستانه است كه نياز به كنترل ندارد               
ود هاي مختلفي براي مبارزه با فرسـايش وجـ         روش. شود  نده مي حد آستانه بيشتر شده و فرسايش تشديد شو        تاثير بگذارد، مقدار فرسايش از    
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هـاي    به همين منظور ضروري است در سـطح حـوزه          استها كنترل فرسايش به صورت بيولوژيكي و مكانيكي           بندي ، يكي از اين تقسيم    دارد
  ). 7(را مورد بررسي قرار دهيم آبخيز كشور تحقيقاتي در خصوص نحوه اجراي عمليات آبخيزداري و ميزان تاثير آن در كاهش رسوب 

اي از طرح مطالعاتي تحت عنوان ارزيابي نتايج عمليات آبخيزداري انجام شـده در حـوزه آبخيـز                   در اين ارتباط مقاله حاضر گزيده     
و ) و مديريتي  مكانيكي، بيولوژيكي (هدف از اين تحقيق و مطالعه، بررسي تعيين ميزان موفقيت عمليات آبخيزداري              .باشد  هالغره اصفهان مي  

  .  باشد نهايتاً ارائه الگوي موفق در منطقه مي
  ها  مواد و روش

.  است  كيلومتر 180 آن از مركز استان در حدود         فاصله و)  كيلومتر مربع  14/20معادل  ( هكتار   2014حوزه آبخيز هالغره با مساحت      
 16΄الـي  33˚ 13΄طول شرقي و     50˚ 13΄الي     50˚ 9΄  موقعيت دراشد، و   ب  اين روستا از توابع بخش بوئين از تقسيمات شهرستان فريدن مي          

متر از سطح دريـا قـرار دارد        2450 خروجي   از پارسل حوزه آبخيز سد گلپايگان در ارتفاع       واحد در قسمتي    اين  .  عرض شمالي قرار دارد    33˚
  .  استگيرد، قرار گرفته رچشمه مي س متر از سطح دريا3046 كه از ارتفاعات كوه سرخ به ارتفاع 

زيـرا آگـاهي از ميـزان توليـد         . باشـد   هاي علم آبخيزداري و حفاظت خاك مـي         برآورد ميزان توليد فرسايش خاك يكي از ضرورت       
بـراي بـرآورد ميـزان فرسـايش و رسـوب           ) 1(كنـد     رسوب آبخيزها و بررسي رسوبدهي رودخانه در شناسايي مناطق بحراني به ما كمك مي             

 1968باشـد كـه در سـال          هاي آبخيز مي     نيز يكي از مدلهاي برآورد رسوب و فرسايش حوزه         PSIACمدل  . هاد شده است  نچندين مدل پيش  
اين روش براي اولـين بـار       . ب در اياالت متحده براي محاسبه فرسايش خاك و توليد رسوب ارائه شده است             آميالدي توسط كميته مديريت     

ها و  سپس با توجه به دقت نسبتاً خوب آن در مقايسه با ساير روش. ش قرار گرفت در حوزه آبخيز سد دز مورد آزماي1352در ايران در سال 
  ). 6(كشور مورد استفاده قرار گرفت هاي آبخيز  هاي تجربي در برخي از حوزه مدل

ـ . شـود  ها و مطالعات آبخيزداري استفاده مي  حاضر نيز از اين روش براي بررسي فرسايش خاك و توليد رسوب در طرح      در حال  ا ب
در ايـن پـژوهش     ). 2(ناميدند   )  اصالح شده   (MPSIAC PSIAC روي اين مدل اعمال شد آن را         1982توجه به تصحيحاتي كه در سال       

قبل از اجراي عمليـات      در   MPSIACهاي موجود از مطالعات انجام شده وهمچنين ارزيابي متغييرهاي مدل             از داده نيز به واسطه همين امر      
       .  اقدامات آبخيزداري براي مقايسه عملكرد آنها استفاده شده استپس از انجام آبخيزداري 

  نتايج و بحث 
ي محاسبه درجه رسوبدهي در قبل و بعد از اقدامات آبخيـزداري در             نتايج به دست آمده بر اساس روش كار استفاده شده در راستا           

  . آمده است) 2(و ) 1(جدول 
، مجموع اين امتيازات محاسبه شده و در رابطه بين ميزان رسـوبدهي و              MPSIACمدل  پس از تعيين امتياز نه عامل ذكر شده در          

ميزان آن براي هر زير حـوزه       ) 2(در حوزه آبخيز هالغره نيز دبي رسوب به دست آمده كه در جدول              . )8(شود  امتيازات قرار داده مي   مجموع  
  استبه تفكيك آورده شده 
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  حوزه هالغره هاي   حوزه  در قبل و بعد از عمليات آبخيزداري در زيرعمق رواناب و دبي ويژه): 1(جدول شماره 
  دبي پيك ساالنه

(m3-sec/km2) بعد از 
  عمليات آبخيزداري

عمق رواناب بعد از 
عمليات 

  (mm)آبخيزداري

  دبي پيك ساالنه
(m3-sec/km2) قبل از 

 عمليات آبخيزداري

عمق رواناب قبل از 
(mm)عمليات آبخيزداري

  زهنام زير حو

00085/0  64  0021/0  162  A´ 

0021/0  165  0046/0  353  A1 

0019/0  185  0033/0  320  A2 

0012/0  90  0024/0  178  B 

0018/0  145  0042/0  294  C 

00163/0  187  0029/0  322  D´´ 

  
   عمليات آبخيزداري اجراي ازبعد و هاي منطقه مطالعاتي قبل شاخص گل آلودگي در زير حوزهرسوب ويژه، و   فرسايشبرآورد): 2(جدول شماره 

نام زير 
  حوزه

مساحت 
(ha) 

SDR 
% 

رسوب ويژه 
قبل از 

عمليات 
آبخيزداري 
(ton/ha/y) 

فرسايش ويژه 
قبل از 

عمليات 
آبخيزداري 
(ton/ha/y)  

 رسوب ويژه
 از عمليات بعد

 آبخيزداري
(ton/ha/y) 

 فرسايش ويژه
 از عمليات بعد

 آبخيزداري
(ton/ha/y)  

گل شاخص 
از عمليات قبل 

آبخيزداري 
  mg\litآلودگي

 بعدگل شاخص 
از عمليات 
آبخيزداري 

  mg\litآلودگي

C 762  60  76/4  89/7  43/2  03/4  93/4261  23/4105  
A1  642  62  53/6  57/10  58/2  16/4  57/4554  48/3832  
A2 359  67  31/6  4/9  35/5  97/7  93/10333  44/5082  
A´  44  90  04/9  99/9  48/2  74/2  28/13385  45/9234  
B 92  81  36/6  81/7  8/2  43/3  27/8393  61/7484  

D´´ 114  79  84/5  4/7  53/2  2/3  94/6424  86/4928  
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رسوب ويژه بعد از عمليات آبخيزداري   رسوب ويژه قبل از عمليات آبخيزداري
  شاخص رسوب ويژه در حوزه آبخيز هالغره قبل و بعد از عمليات اجرايي آبخيزداري) 1(شكل 
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گيـري رسـوب در پـشت         ها با استفاده از اندازه     برآورد رسوبدهي سر شاخه   ). 1383(عرب خدري،   . سكوتي و م  . ، ر .ا. بروشكه -1
  .، اولين كنفرانس آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، دانشگاه كرمان)استان آذزبايجان غربي(گير  سدهاي رسوب

  .گاه تهرانشفرسايش آبي و كنترل آن، انتشارات دان. 1373. ق.رفاهي، ح -2
دت بارندگي، پوشش گياهي و شيب زمين بـر روي ميـزان روانـاب و نفـوذ در           بررسي تاثير بافت خاك، ش    ) 1376. (رئيسيان، ر -3

  . چند حوزه آبخيز از استان چهار محال و بختياري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران
مطالعـه مـوردي   ( خـاك  بررسي نقش تغيير كاربري اراضي بـر فرسـايش  ). 1383(وفاخواه . نجفي، و م . ع. ، د .ر.ح.صادقي، س  -4

  . 123-115، دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، كرمان ، )منطقه لنجان عليا در استان اصفهان
  .مطالعات نيمه تفصيلي فرسايش و رسوب حوزه آبخيز هالغره شهرستان فريدن) 1372(مديريت آبخيزداري استان اصفهان  -5
 اي و    در حوزه آبخيز اوجان چـاي بـا اسـتفاده از تـصاوير مـاهواره               USLE و   MPSIACمقايسه مدل   . 1383،  .مومي پور، م   -6

GISپايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز ،.  
 در بـرآورد فرسـايش و رسـوب حـوزه آبخيـز دريانچـاي، پايـان نامـه         PSIACارزيابي كاربرد مـدل  . 1375، .ر. مومي پور، م  -7

  .ه تربيت مدرسكارشناسي ارشد دانشگا
8-Reinold, RJ., 1998. Watershed management, practice, policies and coordination.  
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