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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(  

  
 حوزه آبخيز وستگان ه مورديعمطال :آبخيزداريلزوم نگرش جامع در اولويت بندي و انتخاب عمليات 

  در استان چهار محال و بختياري
  2عطااهللا ابراهيمي ،1شهربانو رحماني

  :چكيده
ن طرح ها مبالغ قابل توجهي  و براي اجراي ايشدهبا هدف كنترل فرسايش خاك و كاهش رواناب انجام  طرح هاي آبخيزداري در كشور عمدتاً

  . هزينه مي شود
يكي از حوضه هاي آبخيز در استان چهار محال و بختياري كه هزينه هاي هنگفتي براي كنترل فرسايش و رسوب آن صرف شده در اين پژوهش 

ل فرسايش و رسوب آن صورت پذيرد مورد بررسي قرار گرفته تا اولويت عمليات آبخيزداري اعم از بيولوژيكي و مكانيكي كه بايستي براي كنتر
 . در اين حوضه به مرحله اجرا درآمده است مورد مقايسه قرار گيرد1371از سال تعيين و با مجموعه عمليات بيولوژيكي و مكانيكي كه عمالً 

 و به نظر مي رسد  دهدتشكيل ميحساس به فرسايش  ينمار اراضيحوضه را بتاً وسيعي از عليرغم اينكه سطح نسبررسي ها نشان مي دهد كه 
 و هزينه انيكيحجم عمليات مكصورت پذيرد ولي و يا مديريتي بيشترين تمركز بايستي بر روي تثبيت مارنها از طريق عمليات بيولوژيكي كه 

 و رسوبزايي حوضه و از اينرو كمك قابل توجهي به كنترل فرسايشبوده و مديريتي ر بيشتر از عمليات بيولوژيكي  بسياكرد منابع در اين زمينه
در اين خصوص در استان و كشور مي توان يافت، در  از آنجا كه اين مشكل تنها به اين حوضه ختم نشده و مثالهاي متعددي را .ننموده است

نانچه در  در انتخاب نوع عمليات آبخيزداري، چنگرشي جامعداشتن لزوم اين نوشتار سعي شده است تا با ذكر مواردي عيني از حوضه وستگان، 
    . تعاريف آبخيزداري نيز به آن اشاره شده و يا مستتر است ياد آوري گردد تا از اتالف منابع جلوگيري و اهداف آبخيزداري نيز محقق گردد

  حوزه آبخيز وستگان عمليات بيولوژيكي، عمليات مكانيكي،آبخيزداري، فرسايش،  :واژگان كليدي
  مقدمه

به طوريكه تخريب منابع طبيعي يكي از  شدهميزان بهره برداري از منابع طبيعي افزايش باعث كشور اطق مناز افزايش جمعيت در بسياري 
  .]١٢[ دبه شمار مي روكه انسان با آن روبروست ت قرن بيست و يكم ضالمع

وارو  ختخمين سازمانطبق  .به شمار مي آيد فرسايش خاك و توليد رسوب يكي از مهمترين مشكالت كشور هاي جهان و از جمله ايران،
آب و  لذا كنترل فرسايش و حفظ منابع .] ۵ [ ميليارد تن در سال مي باشد 3- 4  بينميزان فرسايش خاك در ايران (F.A.O) بار جهاني

 .بوده استاهميت زيادي برخوردار ازخاك از ديدگاه برنامه ريزان و مديران ارشد كشور 

طرحهاي خاصي براي حفاظت و احياي اراضي مختلف حوزه مورد نياز است كه نيازهاي برنامه ريزي حفاظت و احياي حوزه آبخيز در
 . ]٨[شدداشته بارا شرايط منطقه وكه تطابق كامل بانيازها  انجام شود واقعي به شرايط حوزه بستگي دارد و بايد اين برنامه ريزي به شكلي

سياستها، اقدامات عملي و روش هاي كاربردي حفاظت و بهره برداري خاذ  ازطريق ات مديريت مؤثر حوضه هاي آبخيز،به عنوانآبخيزداري 
 آگاهي كامل از مسائل بوم شناسي، آبشناسي، جامعه شناسي، شناسايي ظرفيت و توان توليد منابع موجود در حوزه آبخيز  بر مبناياز منابع

                                                 
  email:sh.rahmani67@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد مرتعداري دانشگاه شهركرد - 1
 قات منابع آب وابسته به دانشگاه شهركرد و مركز تحقي، دكتراي مرتعداري،عضو هيئت علمي گروه مرتع و آبخيز دانشگاه شهركرد-2

ir.ac.sku.agr@a_Ebrahimi :email 
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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(  

  بين مديران، وليشودي طرح هاي آبخيزداري هزينه مي  مبالغ قابل توجهي براي اجرا ايرانهر ساله در كشور اگرچه .تعريف مي شود
نتايج و راندمان حاصل از فعاليت هاي اقدامات آبخيزداري و كارشناسان و ساكنين حوزه هاي آبخيز ديدگاههاي متفاوتي در خصوص 

  .]٢[آبخيزداري وجود دارد
هاي   كه عليرغم اهميت زياد زيست محيطي و صرف بودجهاز جمله مناطقي است حوزه آبخيز وستگان دراستان چهار محال و بختياري نيز

 داريآبخيزوضعيت بررسي  .وميزان فرسايش و رسوب آن زياد بوده است هنگفت در قالب طرحهاي آبخيزداري، تخريب پوشش گياهي
 كه نقش مهمي در كاركرد  به عنوان حوزه باالدست تاالب بين المللي گندمان- 1 :فراواني است زير حائز اهميت وستگان به داليلحوضه 

 مي باشد كه نقش مهمي در )آقبالغ (رودخانه بيژگرد) پايه( تامين كننده بخش مهمي از دبي - 2آن دارد از اهميت ويژه اي برخوردار است، 
شاورزي دارد ه بوده كه اهميت بسزايي در توليد محصوالت كض تامين كننده منابع آبخوان دشت پائين دست اين حو-3اقتصاد منطقه دارد، 

 ميزان فرسايش پذيري اين حوزه به دليل وجود تشكيالت مارني -4حال آنكه سطح ايستابي آب در اين دشت به شدت كاهش يافته است، 
 اين حوزه - 5در قسمت جنوبي آن بسيار زياد بوده و رسوبات حاصله از آن حيات تاالب، رودخانه و كشاورزي منطقه را تهديد مي كند  و 

ي در تعيلف دامهاي مردم عشايري دارد كه از استانهاي همجوار به ويژه از مناطق مركزي اصفهان از مراتع اين منطقه به عنوان نقش مهم
  .مراتع ييالقي استفاده مي كنند

تا كه را ، مطالعاتي آبخيز وستگان از لحاظ پوشش گياهي و فرسايش و رسوب پرداختهه ضحودر اين تحقيق به بررسي وضعيت كنوني 
، همچنين اقدامات آبخيزداري كه براي كنترل فرسايش و رسوب حوضه انجام گرفته دادهكنون در اين حوضه انجام شده مورد بررسي قرار 

همچنين با توجه به شرايط  .با آنچه كه با توجه به اصول آبخيزدار مي بايست انجام مي پذيرفت مقايسه تا ميزان انطباق آنها تعيين شودرا 
  . شده استواقع بحث مورد  نيزآنها بر وضعيت منطقه گذاري ميزان تاثيرع عملياتي كه صورت گرفته و حوضه نو

  
        مواد و روش ها

  مواد: الف
  منطقه مورد مطالعه

 51˚ ،6 ´ ،11̋  تا51̊ ، 2́ ، 19 ˝جغرافيايي منطقه مطالعاتي حوزه آبخيز وستگان، در شرق استان چهار محال و بختياري با مختصات طول
اقليم منطقه نيمه استپ سرد بوده و بيشتر نزوالت منطقه در فصل . قرار گرفته است 31˚،48́، 52˝تا 31˚،43 ́، 10˝ييعرض جغرافياو

  .  ميليمتر است576ميانگين بارش منطقه  .سرد سال و عمدتاً به شكل برف است
هاي  كه بيشتر در شيب Astragalus adcendens- Cirsium - Daphne macronata پوشش گياهي منطقه شامل دو تيپ عمده

هاي  كه بيشتر در دامنه  Astragalus gossypinus –Echinops macrophyllusرو به شمال و شمال غرب منطقه واقع شده و تيپ
  .باشد اند مي رو به جنوب و جنوب شرقي قرار گرفته

 Bromus و گونه Agropyronهايي از جنس  نها را گونههاي مركزي منطقه را علفزارهايي كه پوشش غالب آ  همچنين قسمت

tomentellusتشكيل داده مي پوشاند   
ي در كل پوشش گياهي منطقه وضعيت فقير و گرايش منفي داشته و بيشترين درصد پوشش را گياهان كالس سه و غير خوشخوراك

 Euphorbia spp ،Astragalus adscendens ،Erangium billardieri ،Echinops macrophyllus ،Cousinia.همچون 
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 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

bakhtiarica ،Acanthophyllum bracteatum هكتار، شيب متوسط آن 3445,84 مساحت اين حوضه معادل .دهد ميتشكيل  ...)و 
 از نقطه نظر زمين شناسي داراي دو نوع تشكيالت آهكي با  تن در هكتار در سال و39,21 درصد، ميزان فرسايش متوسط حوضه 35,84

  .  هكتار مي باشد2435 هكتار و تشكيالت مارني نئوژن با حدود مساحت 1010ود مساحت حد
 
  ها روش:ب

  تعيين پوشش اراضي سطح زمين در حوضه
  ماهمربوط به پايان خرداد 3IRSماهواره  LIS-IIIسنجنده از داده هاي رقومي  ،منطقهموجود در به منظور تعيين دقيق نوع پوشش اراضي 

 سازمان 25000/1مربوطه با استفاده از موقعيت دقيق نقاط مشخصي از نقشه هاي توپوگرافي  صاوير بدين منظور ابتدا ت. شداستفاده 1385
  .  شد4زمين مرجعدقت كمتر از يك پيكسل  ابجغرافيايي كشور 

) باندي(ي در تركيب طيفي  همچون اراضي مرتعي، اراضي فاقد پوشش و زمينهاي كشاورزيبا توجه به تفاوتهاي طيفي بخش هاي مختلف
  .، از اين تركيب طيفي جهت تعيين نوع پوشش اراضي استفاده شد)مادون قرمز، قرمز و سبز(، 2، 3، 4

 براي هر نوع كاربري اراضي شامل اراضي فاقد پوشش، بوته 6، مناطق نمونه اي2، 3، 4ازتر كيب باندي  5تركيب رنگ كاذبپس از ايجاد 
 7مناطق داراي بازتاب طيفي مشابه با هر يك از طبقات فوق از طريق طبقه بندي تصوير.  كشاورزي انتخاب گرديدزارها، علفزارها، اراضي

  .گرديد تعيين شد و نقشه پوشش اراضي تهيه 8با استفاده از الگوريتم بيشترين شباهت
  . پس از تهيه نقشه پوشش اراضي، مساحت هر يك از كاربري ها تعيين و آمار آن  محاسبه شد

  .  تشريح شده است]21 [10 و كيفرليلسند توسط ، گويند9اين شيوه تعيين پوشش اراضي را كه اصطالحاً روش طبقه بندي راهنمايي شده
   و محاسبه هزينه هاي پيش بيني شده براي اجراي هر بخش در حوضهاجرايي-مطالعات توجيهيگرد آوري و تلخيص 

 ،1370در سال  وستگان هضحوشامل طرح حفاظت  بالً در حوضه وستگان انجام گرفته بود كه قمطالعاتي بخش از بررسي، كليه ايندر 
تهيه و كليه عمليات  ،1379سال  حوضه وستگان مطالعات مهندسي رودخانه  و1372سال حوضه وستگان در مطالعات بخش بيولوژيكي 

 نوعي از عمليات اصالحي را براي  فوقاز مطالعاتيك هر . استخراج و تلخيص شد براي حوضه در اين طرحها آبخيزداري پيشنهاد شده
جزئيات عمليات مذكور به همراه  اين عمليات به دو دسته كلي مكانيكي و بيولوژيكي دسته بندي و .پيشنهاد كرده انده ضحوبهبود شرايط 

نوع عمليات پيشنهادي اعم از  (هكليه اقدامات پيشنهاد شد. هزينه پيش بيني شده براي انجام هر يك از عمليات مشخص و تلخيص شد
   .شد يادداشت در قالب جدولي و همچنين هزينه برآورد شده در سال مطالعه )وسعت عمليات (، حجم عمليات)بيولوژيكي و مكانيكي

  
   انجام شده در حوضه و محاسبه هزينه كرد در هر بخش اجراييگرد آوري و تلخيص عمليات 

                                                 
3 - Indian Remote Sensing 
4 - Georeferenced 
5 - False Color Composite 
6 - Sample set 
7 - Classification 
8 - Maximum likelihood 
9 - Supervised Classification Method 
10- Lillsand 
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 .مورد مطالعه بررسي شددر حوضه  1383 تا سال 1371 از سالاعم از بيولوژيكي و مكانيكي  انجام شدهآبخيزداري كليه اقدامات 

حجم شامل نوع عمليات،  ،)اعم از بيولوژيكي و مكانيكي(آبخيزداري انجام شده در حوضه اقدامات اطالعات مورد نياز راجع به كليه 
  .شد يادداشت قالب جدولي نيز در اجراي آندر سال اجراي عمليات  ، هزينه)وسعت عمليات (عمليات

   11به ارزش آيندهآبخيزداري و اجراي عمليات در مطالعات تبديل هزينه هاي پيش بيني شده 
 هزينه ها اعم از كليهبه منظور امكان مقايسه هزينه هاي پيش بيني شده و اجراي عمليات آبخيزداري در سالهاي مختلف در هر بخش، 

و سپس نمودار .  تبديل شدند87هزينه در سال به  ]18[ 1 رابطهانجام شده طبق آبخيزداري اقدامات  شده و هزينه هاي مطالعات پيشنهاد
  .ترسيم گرديدو نوع عمليات  هزينه هاي پيش بيني شده و اجراي عمليات آبخيزداري به تفكيك هر بخش

F= P(1+I)n  1رابطه 

:كه در آن  
 F :ارزش آينده ،P : اجراي طرح اجراي طرح در سالمبلغ ،I :درصد نرخ بهره در سال جاري، بانك مركزي12 (نرخ بهره (  ،:n  تفاوت

  )سال(زماني سال اجراي طرح با سال محاسبه ارزش آينده 
  

  نتايج
  تعيين پوشش اراضي سطح زمين در حوضه

 و وازي و مقاوم به فرسايش نشان داده شده است، بخش شمالي حوضه داراي تشكيالت آهكي، شبكه آبراهه اي م1چنانچه در شكل 
داراي تشكيالت مارني، بخش عظيمي از آن فاقد پوشش گياهي، شبكه آبراهه اي آن درختي و شديداً حساس به  بخش جنوبي حوضه
 كل اراضي منطقه، پوشش 3444,69 نشان داده شده از مجموع 1، همچنين نمودار 2 و 1همانگونه كه در شكل هاي  .فرسايش مي باشد

 و 913,11، 923,75، 1571,36، بوته زار و كشاورزي به ترتيب با )خاك لخت(نطقه مورد مطالعه شامل علفزار، اراضي مارني اراضي م
  .   اراضي مارني فاقد پوشش عمدتاً در قسمت مركزي حوضه واقع شده است.  هكتار مي باشد36,45

                                                 
11 - Future Value 
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 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  
  .حوضهاي در  به همراه شبكه آبراهه IRSر رقومي ماهواره  تصويحوضه وستگان در) 4،3،2(نمايي از تركيب رنگ كاذب : 1شكل 

  
  حوضه آبخيز وستگان نقشه پوشش اراضي :2شكل 
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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(  

  
  )چهارمحال و بختياري(مساحت پوشش اراضي حوضه آبخيز وستگان : 1نمودار 

  به ارزش آينده آبخيزداري انجام شده ي يو عمليات اجرادر مطالعات  هزينه هاي پيش بيني شده محاسبه
به مقدار قابل تعدد عمليات بيولوژيكي پيشنهاد شده در حوضه نوع و  نخستنشان دهنده آن است كه بررسي تايج بدست آمده از اين ن

 اتانجام شده ميزان اعتبار شده و هم دراقدامات اقدامات پيشنهادهم دراز طرفي . مي باشدعمالً اجرا شده است كه  از آنچه بيشترتوجهي 
 مواردي از عمليات بيولوژيكي مانند كپه كاري،از سوي ديگر .  تر از عمليات مكانيكي و سازه اي مي باشد بسيار پايينعمليات بيولوژيكي

لي در عوض برنامه هايي همچون پخش  وقرق وكود پاشي كه جزء عمليات پيشنهادي بوده هيچ كدام به مرحله اجرا در نيامده است
پيش بيني مورد نياز  بخش قابل توجهي از اعتبارات همچنين .شته به مرحله اجرا درآمده استسيالب كه در طرحهاي پيشنهادي وجود ندا

درپايان بيشترين اعتبارات . )3 و 2مقايسه اعتبارات اجرايي و پيش بيني شده در نمودارهاي ( نيافته است صخصيتدر مطالعات، شده 
   .)3 و 2 نمودار هاي(اختصاص داده شده است اختصاص داده شده نيز  جهت اصالح مسير رودخانه پيش بيني و 

 
  ه ضدر حوي عمليات پيشنهاد)هزينه سالجاري(نوع و هزينه : 2نمودار
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  هضدر حواجرا شده عمليات )هزينه سالجاري(نوع و هزينه : 3نمودار

  
  بحث و نتيجه گيري

و انجام عمليات آبخيزداري و يا به طور كلي و جامع در مديريت حوضه هاي آبخيز الزمه اصلي مطالعات نگرش سيستمي بدون شك 
مورد به هم وابسته در نگرش سيستمي، حوضه آبخيز را به صورت يك مجموعه و سيستم  .مديريت موفق حوضه هاي آبخيز مي باشد

جزاء و عناصر براي شناخت اين مجموعه، شناخت اجزاء و عناصر تشكيل دهنده آن و نيز روابط و كنش هاي ميان ا. توجه قرار مي دهند
آن ضروري است؛ در اين سيستم هر جزء بدون اجزاي ديگر نمي تواند به طور مؤثر عمل كند و هر تغييري كه در يك قسمت اين سيستم 

پيشگيري قبل از "سياست نوعي ديدگاه مديريت جامع را مي توان  در حقيقت .]18[اتفاق مي افتد بر كل محيط آن مؤثر واقع مي شود
 4[اي توسعه يافته به آن توجه مي شت كه متأسفانه كمتر در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته و تا حدي در كشوره دانس"درمان

[.  
تا حدودي ناشي از توان  نگاهي به وضعيت حوضه آبخيز وستگان نشان مي دهد كه علت اصلي فرسايش زياد در اين حوضه را مي

كه سطح  دانست فاقد پوشش گياهي و حساس به فرسايش  طقه به ويژه تشكيالت مارنيوضعيت تشكيالت زمين شناسي موجود در من
اراضي مارني در منطقه مورد )  درصد كل منطقه70,68معادل (هكتار  2435 وجود ). درصد26,82(قابل توجهي از منطقه را مي پوشاند 

نشان دهنده حساسيت زياد منطقه به ) 1شكل(ده شده است مطالعه كه بخشي از آن به وسيله پوشش گياهي علفزار و يا بوته زار پوشي
. ه استديفرسايش در منطقه گردحساسيت به  تشديد سبب)  درصد35,84(شيب نسبتاً زياد همراه  هچنين وضعيتي بوجود . فرسايش است

  .   استرسايش  داراي تشكيالت آهكي مقاوم به ف هكتار مي باشد1010حدود مابقي سطح منطقه كه اين در حالي است كه 
از طريق كاهش فشار (حفظ پوشش گياهي گردد   اتخاذبايستيكه در چنين شرايطي بدون شك يكي از اصلي ترين سياستهاي مديريتي 

 مي حوضه به ويژه در بخش داراي تشكيالت مارني و تالش در راستاي ايجاد مجدد پوشش گياهي در اراضي مارني فاقد پوشش )چرا
اگر نتوان گفت غير ممكن است ولي را  يار مجدد پوشش گياهي و جلوگيري از فرسايش خاك بر روي چنين تشكيالتاستقركه چرا . باشد
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منطقه كه سبب باال بودن ميزان فرسايش خاك شكي نيست كه بخش عمده اي از فرسايش . بدون شك بسيار مشكل و هزينه بر خواهد بود
مارني فاقد پوشش گياهي مربوط به بخش مورد تاكيد قرار داده اند نيز ) 1387(مكاران چنانچه ابراهيمي و ه ،خاك در حوضه گرديده است

  .است
متعددي مويد اين واقعيت است كه پوشش گياهي، به ويژه در شرايطي مشابه منطقه مورد مطالعه، نقش حياتي در و بررسيهاي تحقيقات 

 و ] 3[ياسكندر، ]9 [، رئيسيان ] 13[، سياه منصور ] 19[وهابي ي  و بررسي هانتايج يافته ها. كنترل فرسايش، رسوب و سيل دارد
و افزايش ماندگاري   در خاك، كاهش فرسايش و رسوبسرعت نفوذ نهايي آبميزان و  پوشش گياهي بر  مثبتنقشمويد ] 1[ابراهيمي 

روع رواناب و كنترل فرسايش خاك به پوشش گياهي را در تأخير زمان شمثبت  نيز نقش ] 11[رضوي و همكاران . آب در خاك مي باشد
اثر مثبت همچنين،  .اثبات شده است] 15[شكل هيدروگراف سيل نيز توسط غالمي بهبود پوشش گياهي بر معني دار تأثير . اثبات رساندند

ده رود توسط كشت بذر به همراه پيتينگ و كنتور فارو بر كنترل و بهره برداري بهينه روان آب سطحي در حوضه هاي كارون و زاين
نيز تاثير پوشش گياهي را در مقايسه با ساير فاكتورهاي دخيل ] 6[ بيات و همكاران . مورد تاكيد قرار گرفته است]5[افتخاري و همكاران 

دخيل در  و دريافتند كه پوشش گياهي در مقايسه با ساير فاكتورهاي ه توليد رسوب مورد بررسي قرار داد در مديريتMPSIACدر مدل 
  . بر كنترل رسوب تاثير گذار باشد% 49موثر ترين فاكتور بوده و مي تواند تا ن مدل اي

سرعت نفوذ نهايي آب، تأخير زمان از طريق (كاهش ميزان رسوب پوشش گياهي بر نقش با توجه به حال اين سئوال مطرح مي شود كه 
وهمچنين يافته )  و ظرفيت نگهداري آب در خاكرواناب، پهن شدن شكل هيدرو گراف سيل و تأخير آن، كاهش ريسك سيالبشروع 

، ] 10[هاي تحقيقات متعددي كه نشان مي دهد اراضي فاقد پوشش نقش معني داري در افزايش ضريب رواناب، افزايش شدت سيالب 
در حوضه  دارند، چرا ]11[ و در زمستان ] 17[، حتي در مقايسه با مراتع با پوشش فقير ]2،  14[، فرسايش خاك ]13[هدر رفت منابع آبي

رجوع شود به (وستگان كه بخش عظيمي از آن را اراضي مارني فاقد پوشش و يا اراضي مارني با پوشش نامرغوب تشكيل مي دهد آبخيز 
 جايگاهي در عمليات اجرايي انجام شده در اين ، از طرق مختلفاحياء پوشش گياهي در اراضي فاقد پوشش ،)بخش منطقه مورد مطالعه

 3 چنانچه در نمودار .)2نمودار  (و در عمليات پيشنهادي نيز در مقايسه با ساير عمليات بسيار ناچيز بوده است) 3نمودار ( نداشته حوضه
اين در . و بذر پاشي و بذركاري ختم شده استمالحظه مي گردد، كل عمليات بيولوژيكي انجام شده در حوضه به دو مورد نهالكاري 

حوضه و در پشت آبراهه اصلي  و در دهانه خروجياز سطح حوضه  هكتار 1حالي است كه عمليات نهالكاري نيز تنها در مساحتي كمتر از 
ثبيت عمليات مكانيكي كه به نوعي در راستاي ت عمل مي نمايد به مرحله اجرا در آمده استخروجي حوضه سدي كه به عنوان رسوب گير 

   .)3شكل  (و نقش مهمي در كنترل رسوب در سر منشاء ايجاد رسوب نداشته استعمل نموده آبراهه اصلي  شده در اجرا
بيانگر عدم نيز  عمليات اجرا شده برنامه هاي و هزينه هاي  ودر مطالعات  پيشنهاد شده عدم هماهنگي بين برنامه هاي و هزينه هاي 

  .)3و 2نمودار  (ن بخش هاي مطالعاتي و اجرايي مي باشدهماهنگي ما بي
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  عمليات نهالكاري در پشت سد خروجي حوضه به عنوان يكي از عمده ترين فعاليتهاي بيولوژيكي كنترل فرسايش و رسوب: 3شكل 
در  تالش در راستاي كنترل رسوب ،داولين اقدامي كه در فعاليتهاي آبخيزداري بايستي انجام پذيربه عنوان اصلي انكار ناپذير، بدون شك 

اين امر را مي توان پيشگري قبل از درمان برشمرد كه هزينه . در مناطق باالدست و منشاء ايجاد رسوب استاولين مراحل ايجاد رسوب 
ز جمله سدهاي  در غير اين صورت كليه عمليات مكانيكي اجرا شده در حوضه ا.پي خواهد داشتدر هاي ناچيزي را در مقايسه با درمان 

 سرعت پرشده، و اهداف هبعمركوتاهي خواهند داشت، كوچك رسوب گير كه به منظور كنترل فرسايش و رسوب ايجاد مي شوند 
  .اجرايي خود را برآورده نخواهند ساخت

 بندهاي سنگي مالتي، بسيار زيادي از فعاليتهاي آبخيزداري اجرا شده به عمليات احداث بندهاي گابيوني، احداثدر اين حوضه نيز بخش 
اصالح مسير آبراهه اصلي، مرمت و نگهداري عمليات سازه اي و حتي عمليات پخش سيالب كه در مطالعات پيش بيني نشده بود و 

نكته . )3نمودار  (شرايط منطقه از جمله شيب و بافت خاك نيز مساعد انجام اين نوع از عمليات نمي باشد به مرحله اجرا در آمده است
احتساب عمليات نهالكاري كه ذكر آن گذشت نيز به اندازه هزينه هاي مرمت و   ذكر اينكه كليه هزينه هاي عمليات بيولوژيكي حتي باقابل

در چنين شرايطي مي توان گفت كه به جاي انجام عمليات جامع آبخيزداري در . نمي باشدحفظ آبراهه ها نگهداري عمليات سازه اي 
   .داري تاكيد شده است بيشتر بر آبراهه ،حوضه
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اد رسوب و بهبود وضعيت پوشش گياهي كه در چنين ج ايءنمونه اي از اجراي عمليات مكانيكي گسترده در حوضه بدون توجه به منشا: 4شكل 

  فرسايش دامنه هاي كناري خود نيز نمي باشدرسوب حاصل از  حتي قادر به كنترل بندوضعيتي هر 
 بدون توجه به منشاء ايجاد رسوب و بهبود كامالً كه در بسياري از موارد اين گونه عمليات آبخيزداري نشان مي دهد 4نگاهي به شكل 

 چه هر آبراهه حتي قادر به كنترل فرسايش دامنه هاي كناري خود نيز نمي باشدشرايطي كه در چنين صورت گرفته وضعيت پوشش گياهي 
قالب  دررا   و رسوب كاهش رواناب،يدر سناريوهاي مختلف] 16[ي و همكاران فروزان .رسد به كنترل رسوب مناطق باالدست آبراهه

 سناريو 20 آنها در مجموع  نمودند؛مطالعهثير سناريوهاي بيولوژيكي را بررسي و تأه رود زرد حوض مناطق مختلف CN كاهش مقدار
 و  براي كاهش سيل هامتوسط به خوب بهترين گزينه ط و سناريو بهبود وضعيت مرتع از فقير به متوس20تعريف و نتيجه گرفتند كه از اين 

 از اينرو بهبود وضعيت مراتع به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي آبخيزداري قبل از هرگونه عمليات مكانيكي . محسوب مي گردندفرسايش
گياهي در صورت تخريب با در اراضي حساس به فرسايش كه امكان استقرار مجدد پوشش . پرهزينه بايستي مورد توجه قرار گيرد

ظرفيت مرتع بايد مد نظر قرار گيرد حذف كاهش شديد ظرفيت مرتع و يا حتي  بهبود وضعيت مراتع  از طريق ،مشكالت جدي روبروست
]20[  
 متـداول   آنچه تا به امروز در استفاده و به كارگيري علم آبخيزداري در كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي در حال توسعه نظيـر ايـران                          

علـت ايـن موضـوع را شـايد         . بوده و همچنان نيز ادامه دارد، حل مسائل موردي بدون توجه به مديريت جامع حوزه هاي آبخيز بوده است                  
بتوان در مشكل بودن عملياتي كردن مديريت جامع حوضه هاي آبخيز دانست كه خود نيازمنـد همـاهنگي بـين ارگانهـاي سياسـت گـذار،                          

 و وضع قوانين و مقررات مورد نياز، تغيير در ساختار و تشكيالت اجرايي، اتخاذ راهبردهـاي عملـي                   يسو ايي از يك   و اجر  ندهتصميم گير 
 اقتصادي و چگونگي مشاركت مـردم در حفاظـت، عمـران و             –متناسب با شرايط حاكم بر حوضه هاي آبخيز و تبيين الويت هاي اجتماعي            

 عيني بودن و سهل الوصول بودن بيـشتر عمليـات مكـانيكي در مقايـسه بـا      .] 7[ ديگر استبهره وري از منابع موجود در آبخيزها از سوي
 در بين مديران مياني و بـااليي        به طوري كه در سالهاي اخير گرايش زيادي       . فعاليتهاي مديريتي و بيولوژيكي را نيز به موارد فوق بايد افزود          

مي توان تا حدودي ناشي از عينيت بيشتر اجراي عمليات مكـانيكي و امكـان توجيـه         ايجاد شده كه اين امر را        انجام عمليات مكانيكي     براي
ميـزان اعتبـارات تخـصيص داده       . بيولوژيكي و مكانيكي دانـست    در مقايسه با عمليات     راحت تر مسئولين براي اختصاص منابع مالي بيشتر         

حـال آنكـه در   . بيولوژيكي در سالهاي اخير مويد اين مدعاستشده به بخش عمليات سازه اي و مكانيكي در مقايسه با عمليات مديريتي و       
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بسياري از موارد نظارت علمي و دقيقي بر چگونگي اجراي اين نوع از عمليات و اينكه آيا اجراي آن به همراه توجيه علمي اسـت يـا خيـر       
 مـشاهده مـي   5چنانچـه در شـكل   . كـرد  از حوضه وستگان مي توان به خوبي مـشاهده  6 و 5صورت نمي پذيرد كه نمونه آن را در شكل        

گونه تاثيري بر كنترل رسوب نداشته حال آنكه چنـين هزينـه اي              مالتي به دليل نوع طراحي و اجراي آن هيچ        - اجراي اين بند سنگي    ،گردد
عامـل  توان  يدخالت شديد انسان از طريق چراي بيش ازحد دام را م. توانست جهت احياء پوشش گياهي مناطق اطراف آن هزينه گردد       مي

هايي كه غالباَ از اسـتان اصـفهان بـه             بخشي از مراتع اين منطقه از اواخر ارديبهشت تا اواخر آبان ماه توسط دام              .ديگر فرسايش زياد برشمرد   
بـرداري   هاي روستاي وستگان كه در كنار مصب خروجي حوزه واقع شده است مـورد بهـره   كنند و بخشي نيز توسط دام اين منطقه كوچ مي   

اي در تخريب مراتع و تبديل شديد پوشش گياهي به اراضي فاقد پوشش اين منطقه                 از جمله عواملي كه به عنوان عامل ماشه        .گيرند  قرار مي 
 بهبـود   بـراي گـذاري     بردار از اين منطقه هيچگونه مسئوليتي را در جهت احيا و سـرمايه              مي توان عنوان كرد؛ واقعيتي است كه دامداران بهره        

 سـاكن نبـودن عـشاير       -1توان در     داليل اين امر را مي     .اند  برداري شديد از آن بسنده كرده       اند و تنها به بهره      شش گياهي نپذيرفته  وضعيت پو 
 اقتـصاد   -2گـذاري در مرتـع و         بردار در استان و در نتيجه ترجيح منافع آني حاصل از چراي دام به منافع بلند مـدت ناشـي از سـرمايه                        بهره

اگرچه در سالهاي اخير، به منظور جلوگيري از فرسايش شديد خـاك بـه              . گذاري در مرتع جستجو كرد        عدم توانايي سرمايه  معيشتي آنان و    
گذاري زيادي توسط آبخيزداري استان در اين حوضه انجام پذيرفته ولي علت اصلي اين تخريـب از                   عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير، سرمايه    

ه و به همين دليل پس از مدت زمان كوتاهي تمامي اين سازه ها از رسوب پر شده و كارآيي خـود را از دسـت   بين نرفته و يا تقليل نيز نيافت    
بـرداري از     شود بجاي صرف هزينه زياد در بخش مكانيكي در اين حوزه، به دنبال كاهش شـديد بهـره                   از اينرو توصيه مي   . )6شكل   (اند  داده

  . حساس به فرسايش بوده و سعي در حل مسئله بجاي تسكين آن نمودهاي  به ويژه در مناطق داراي سازندمنطقه 
اين مديريت بايد شامل . وجه به مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت كه مديريت جامع حوضه هاي آبخيز ضرورتي انكار ناپذير استتبا 

 مهمترين روشهاي حفاظت و احياي حوزه يكي از. مطالعه، بررسي و شناخت دقيق كليه جنبه هاي فني، اجتماعي و اقتصادي حوضه باشد
بيولوژيك است كه مهمترين مزيت اين روشها استفاده كم از عمليات خاكورزي ودستكاري كم در طبيعت مديريتي و هاي آبخيز روشهاي 

مكانيكي پرهزينه صورت اصولي و دقيق و به موقع ارائه شود شايد ديگر نيازي به اجراي عمليات ه  برنامه هاي بيولوژيك بچنانچه .است
  . و نتايج بهتري را حاصل نمايدنباشد و به ميزان زيادي در وقت و هزينه صرفه جويي شود
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 ١٢

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 
 مالتي كه به دليل نوع طراحي و اجراي آن هيچ گونه تاثيري بر كنترل رسوب نداشته-اجراي بند سنگي: 5شكل 

  

  
به دليل نزديكي به محل اطراق عشاير كامالً تخريب يافته و بدون حل مسئله ه اي كه پوشش اطراف آن قمالتي در منط-اجراي بند سنگي: 6شكل 

  عامل فرسايش اقدام به هزينه كرد زيادي براي كنترل رسوب آن نموده اند
  

  :منابع 
كاركرد پوشش گياهي در فرآيند نفوذ منابع آب و كنترل بحران هاي سيل و خشكسالي، اولين همايش منطقه  .1385. ع ابراهيمي، .١

 .1179- 1189، دانشگاه شهركرد، ص 1385 شهريور 14- 15ه برداري بهينه از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود،اي بهر
ارزيابي تأثير كاربري اراضي در پايداري خاكدانه ها در آبخيز كارون .1385. و چاوشي،س. شيراني،ك. چرخابي،ا. اسكندري،ذ .2

، دانشگاه 1385 شهريور 15- 14 ينه از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود،اولين همايش منطقه اي بهره برداري بهشمالي، 
 .1546- 1552شهركرد، ص 
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

 .26مقايسه دو وضعيت قرق و چرا بر خصوصيات خاك در مراتع فريدن،مجله پژوهش و سازندگي، شماره .1374.اسكندري،ذ .3

 روش مكانيكي مؤثر در بهبود كمي و كيفي پوشش گياهي و ، پيتينگ و كنتورفارو دو1385. م.و خداقلي. س.چاوشي. افتخاري، م .4
اولين همايش منطقه اي بهره برداري بهينه از كنترل و بهره برداري بهينه از روان آب سطحي در حوضه هاي كارون و زاينده رود، 

 .1668- 1672، دانشگاه شهركرد، ص 1385 شهريور 15-14منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود،

، ارزيابي اقتصادي عمليات بيولوژيك آبخيزداري حوزه آبخيز كاخك گناباد، مركز تحقيقات 1385تري، حسن و همكاران، انگش .5
  كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي

 اولين همايش مديريت .بررسي نقش پوشش گياهي در مديريت توليد رسوب. 1384،.، و رفاهي ح.، قرمز چشمه، ب.بيات، ر .6
 .رسوب،  اهواز

اولين همايش تعيين ميانگين بارش در استان چهارمحال و بختياري، . 1385. ، مو قطره ساماني. قطره ساماني، س. پارسا، ش .7
-1863، دانشگاه شهركرد، ص1385 شهريور 14- 15منطقه اي بهره برداري بهينه از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود،

1859. 

، ارائه روشي براي مديريت و احياي حوزه هاي آبخيز با استفاده از برنامه 1386،شهرام،حسيني توسل، مرتضي، يوسفي خانقاه .٨
  هاي مناسب بيولوژيكي حوزه آبخيز گركباغي

 .ارائه شده به همايش ملي مرتع و مرتعداري. بررسي اثر قرق مراتع بر سرعت نفوذ نهايي خاك. 1380. رئيسيان،ر .9

، )حوضه آبخيز قزل اوزن:مطالعه موردي ( ديم بر روند تغييرات دبي سيالبي ساالنهبررسي اثر گسترش اراضي.1385. رضايي،ع .10
، دانشگاه 1385 شهريور 15- 14اولين همايش منطقه اي بهره برداري بهينه از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود شهركرد، 

 .930- 937شهركرد، ص 

ه كاربري ديمزار و مرتع فقير در توليد رواناب و رسوب در فصل مقايس.1385. م.و رضوي. صادقي،ح. رئيسيان،ر. رضوي،ل .11
 شهريور 15- 14زمستان، اولين همايش منطقه اي بهره برداري بهينه از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود شهركرد، 

 .334- 339، دانشگاه شهركرد، ص1385

  2تهران، دوره دوم، صفحه، فرسايش آبي و كنترل آن، انتشارات دانشگاه 1378رفاهي، ح ق،  .12
بررسي رابطه بين فاكتورهاي پوشش گياهي، رواناب، فرسايش و حاصلخيزي خاك مرتع، پايان نامه . 1377. سياه منصور،ر .13

 .دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس، نور. كارشناسي ارشد

مطالعه موردي حوضه ( فرسايش و رسوببررسي تأثير تغييرات كاربري در ميزان. 1385. و گنيد،م. غالمي،و. عضدي،م .14
 شهريور 14- 15اولين همايش منطقه اي بهره برداري بهينه از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود شهركرد، ،)كسيليان

 .996- 1002، دانشگاه شهركرد، ص 1385

ه مقاالت اولين سمينار ، مجموع)كاهش خطرات سيل(نقش مديريت پوشش گياهي در شكل هيدروگراف سيل. 1376. غالمي،ش .15
  235- 252، دانشگاه صنعتي اصفهان، ص 1373 مرداد 25- 27. ملي مرتع و مرتعداري در ايران

مطالعه (تفكيك اثر زير حوضه ها برهيدروگراف سيل خروجي و ارائه سناريوهاي برتركنترل سيل.1383.ب.و ثقفيان. ع.فروزاني .١٦
 .ناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه تربيت مدرس، پايان نامه كارش)حوضه رود زرد خوزستان:موردي
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اثر تغيير كاربري وچراي مفرط بر توليد رواناب و رسوب و هدر رفت فسفر با استفاده از . 1385. و كلباسي،م. جالليان،ا. مؤمني،م .17
 15و14زاينده رود،  اولين همايش بهره برداري بهينه از منابع آب حوضه هاي كارون و باران ساز در زير حوضه ي سولگان، 

 .417-424، دانشگاه شهركرد، ص  1385شهريور

انتشارات دانشگاه فردوسي . عوض كوچكي  وناصر شاهنوشي، سياوش دهقانيانترجمه . اقتصاد مرتع. 1386.  پي.ج ،وركمن .18
  .  ص324. مشهد، مشهد

يرات پوشش گياهي، تركيب گياهي،توليد علوفه و سرعت نفوذ آب در وضعيت هاي قرق بررسي و مقايسه تغي. 1368. م.وهابي، .19
 دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد. و چرا در منطقه فريدن اصفهان

20--Ebrahimi. A. 2007. Towards an Integrated Framework of Determining Grazing Capacity in Low-
productive, Spatially Heterogeneous Landscapes, Ph.D. Thesis, Ghent University, Ghent, 
Belgium, 205 P 

21- Lillesand T. M, Kiefer, R. W.,  2004. Remote Sensing and Image Interpretation, Wiley 736 p. 
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