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در کنترل فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز آبخیزداري بررسی و مقایسه تاثیر عملیات مکانیکی 
 حاجی آباد کرمانشاه

  
  3محمد قیطوري، 2مسیب حشمتی، *1یحیی پرویزي

 منابع طبیعی کرمانشاهاستادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و  3و  2و  1
  

  
 

  چکیده 
دست و مخازن آنها را دچار  گزاري در اراضی پایین فرسایش خاك باروري اراضی باالدست را تقلیل داده و از طریق رسوب 

به منظور ارزیابی تاثیر عملیات بیولوژیکی، مکانیکی و بیومکـانیکی آبخیـزداري بـر کنتـرل فرسـایش و      . نماید آسیب می
. آباد کنگـاور در اسـتان کرمانشـاه انجـام شـد      در حوزه آبخیز حاجیهاي آبخیز، پروژه تحقیقاتی  کاهش رسوبدهی حوزه

ارزیـابی وضـعیت فرسـایش    . هاي ذخیره بـود  عملیات آبخیزداري انجام شده شامل بندهاي گابیونی و خشکه چین، کانال
بی هاي مکانیکی جهت ارزیا سنجی رسوبات در پشت سازه خاك و رسوبدهی به کمک مدل پسیاك اصالح شده و نیز حجم

نتایج ارزیابی نشان داد که  عملیات احداث گابیون و خشکه چین به صورت متراکم . اثر اقدامات آبخیزداري استفاده گردید
در مجموع عملیات مکانیکی آبخیـزداري در  . درصد تقلیل دهد 13توانسته است فرسایش خاك و رسوبدهی را به میزان 
وضه را در طول سه سال اجرا به میزان کمتر از یک درصد کـاهش  کل حوضه توانست که میزان فرسایش و رسوبدهی ح

عامل اصلی کم بودن کارائی عملیات آبخیزداري در حوضه یاد شده کم بودن پتانسیل تولید رسوب و فرسـایش در  . دهد
 . حوضه یاد شده بود

  
  .عملیات مکانیکی، عملیات بیولوژیک، فرسایش خاك، تولید رسوب: هاي کلیدي واژه

  
   همقدم -1

هاي منابع طبیعی، میزان فرسایش و رسوبدهی  برداري غیر اصولی از عرصه در کشور ما به دلیل مدیریت ناصحیح و بهره
در  ها ترین مولفه حیات و یکی از مهم گانه خاك یکی از عناصر چهار. باشد هاي آبخیز بسیار بیشتر از فرسایش مجاز می حوزه

فرسایش خاك باروري اراضی باالدست را تقلیل داده و از طریق  .شود فرایند تولید محصوالت زراعی و مرتعی محسوب می
در یک نگاه جهانی نسبت به پدیده فرسایش و  .نماید و مخازن آنها را دچار آسیب می دست گزاري در اراضی پایین رسوب
و قابل توجهی از  دار کشاورزي به طور معنی هاي از زمین% 80ا و در حدود از اراضی مرتعی دنی% 50گذاري، بیش از  رسوب

گیري  خاك در ایران افزایش چشم اخیر، میزان فرسایشهاي  دهه طی). 1994و همکاران  Oldeman( برند فرسایش رنج می
حدود  1350در سال  میلیون تن، 750حدود  1340میلیون تن، در سال  500حدود  1330که در سال  يیافته است به طور

این روند رشدي . میلیارد تن خاك فرسایش یافته و از دسترس خارج شده است 2/2تا  2بین  1372یک میلیارد تن و در سال 
  ). 2010و همکاران  Nachtergaeleو  Lal 2001(دهد  درصد را نشان می 420معادل 

رسوب در  دیخاك و تول شیبر فرسا یکیولوژیو ب یکیاقدامات مکان یاثر بخش زانیم قییدر تحق) 1386( سکوتی اسکوئی
 عملیات حجم و نوع که داد نشان نتایج. مورد بررسی قرار داد MPSIAC روش بکارگیري باه آبخیز امام کندي ارومیه زحو

 تاثیرگذار رواناب و اي رودخانه فرسایش سطحی، فرسایش زمین، از استفاده زمین، پوشش مانند در عوامل شده انجام آبخیزداري

                                                        
*1 yparvizi1360@gmail.com  
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  دانشگاه گنبد کاووس، 1392، اسفند 8 

 

 

به ارزیابی نقش اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی آبخیزداري در کنترل سیل و ) 1385(دهدشتی زاده و  شجاعی . است بوده
پس از سه با اجراي عملیات آبخیزداري بررسی آنها نشان داد . پرداختند زاینده رود هاي سد سرشاخهفرسایش خاك در یکی از

مترمکعب رسوب توسط این طرحها  106000تن معادل  133000ستحصال و حدود متر مکعب آب ا 125000حدود  سال
اي اجتناب ناپذیر  عملیات حفاظت خاك و آبخیزداري گزینه.  کنترل و از حمل آنها بطرف دریاچه سد جلوگیري شده است

داف تعیین نقش تحقیق حاضر به منظور دستیابی به  اه. جهت کنترل فرسایش و کاهش رسوبدهی حوضه هاي آبخیز است
کمی عملیات آبخیزداري در میزان کاهش فرسایش و رسوب حوضه آبخیز و مقایسه اثرات عملیات آبخیزداري مکانیکی در 

  .کاهش فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز در استان کرمانشاه انجام گرفت
  
  ها مواد و روش -2

هاي آبخیز، این پروژه  فرسایش و کاهش رسوبدهی حوزهبه منظور ارزیابی تاثیر عملیات مکانیکی آبخیزداري بر کنترل 
 5آباد درشمال غرب شهر کنگاور و در فاصله حدود  حوضه حاجی .آباد کنگاور انجام شد تحقیقاتی در حوزه آبخیز حاجی

ه حوضه روش آمبرژ بر اساس. متر برآورد گردیده است میلی 506بارندگی متوسط ساالنه حوضه .  کیلومتري این شهر واقع است
براي این منظور اطالعات حوضه و گزارشهاي اجرائی طرح از  .باشد مطالعاتی داراي اقلیم نیمه خشک و نیمه خشک سرد می

در . براي این منظور فرم هاي ثبت مشخصات فنی پروژه هاي مکانیکی طراحی گردید.اداره آبخیزداري استان تهیه گردید
و ثبت مشخصات موقعیت آن، اختصاصات فنی و فیزیکی آن همراه با برخی  فرمهاي یاد شده ضمن مراجعه به محل سازه

ابعاد بیشتر سازه هاي مکانیکی موجود در حوضه  از نظر مخزن . ویژگیهاي کارکردي و مدیریتی آنها براي هر سازه ثبت گردید
جهت روندیابی زمانی تغییرات ) پیکت(همچنین نصب اشل . و سرریز، با عملیات میدانی اندازه گیري و تعیین گردیده است

ارزیابی فرسایش و رسوبدهی . هاي معرف در سطح حوضه انجام شد آوري شده در درون برخی مخازن سازه حجم رسوب جمع
هاي  سنجی رسوبات در پشت سازه و نیز حجمحوضه به روش پسیاك اصالح شده براي قبل و بعد از اجراي عملیات آبخیزداري 

   .انجام شداثر اقدامات آبخیزداري مکانیکی جهت ارزیابی 
بندهاي گابیونی، بندهاي خشکه چین،  : عبارتند ازآاباد  حوزه آبخیز حاجیاهم اقدامات سازه اي آبخیزداري انجام شده در 

متر مکعب  5/21966و حجم  13تیپ کانال آبگیر به تعداد  4حوضه در این . بندي الب کانال ذخیره آب، بانکتپخش سی
متر مکعب  996متر مکعب عملیات بتنی و  64بند گابیونی با حجم  4متر مکعب عملیات بتنی  و تعداد  504اکی و عملیات خ

  .  چین اجراء انجام شده است بند خشکه 385عملیات خاکی و 
  
  نتایج و بحث  -3

نشان داد که تقریبا  بررسی اجمالی و مقایسه عملیات اجراء شده با عملیات پیش بینی شده از نظر نوع، حجم و گستره
بینی شده براي حوزه بوده  حجم و گستره عملیات مکانیکی و سازه اي اجراء شده بسیار قابل توجه و حتی کمی بیشتر از پیش

ارزیابی و طبقه بندي وضعیت فرسایش و رسوبدهی حوزه، با روش پسیاك اصالح شده، قبل و بعد از عملیات آبخیزداري . است
-6/462و  2/275-6/492فرسایش در قبل و بعد از عملیات آبخیزداري بسته به زیر حوضه به ترتیب بین  نشان داد که میزان

تن در کیلومتر مربع در  6/147- 3/216و  6/147-4/230تن در کیلومتر مربع در سال و میزان رسوب به ترتیب بین 2/275
  .سال متغیر است

چین علیرغم حجم و سطح گسترده احداث تاثیر چندانی در  اث خشکهعملیات مکانیکی احدنتایج ارزیابی نشان داد که  
 که عامل h2در زیر حوضه  همچنین. )1جدول (. هاي احداث این عملیات نداشته است کاهش فرسایش و رسوب در محدوده

فرسایش عملیات احداث گابیون و خشکه چین به صورت متراکم توانسته است  ،اصلی فرسایش مرتبط با فرسایش کناره اي
در مجموع عملیات مکانیکی آبخیزداري در کل حوضه . )2و  1جدوال ( درصد تقلیل دهد 13خاك و رسوبدهی را به میزان 
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عامل اصلی . توانست که میزان فرسایش و رسوبدهی حوضه را در طول سه سال اجرا به میزان کمتر از یک درصد کاهش دهد
  . یاد شده کم بودن پتانسیل تولید رسوب و فرسایش در حوضه یاد شده بودکم بودن کارائی عملیات آبخیزداري در حوضه 

  

  برآوردي توسط مدل پسیاك اصالح شده(میزان فرسایش و رسوب حوزه قبل و بعد  از اجراي عملیات آبخیزداري  ) 1(جدول

  از اجراي عملیات آبخیزداري بعد قبل از اجراي عملیات آبخیزداري

 فرسایش کل  رسوب کل فرسایش ویژه  رسوب ویژه  فرسایش کل  رسوب کل فرسایش ویژه  رسوب ویژه 

Ton/Km2/y Ton/Km2/y Ton/y Ton/y Ton/Km2/y Ton/Km2/y Ton/y Ton/y 

29/201  02/522  57/171  94/444  35/197  78/511  21/168  21/436  

  

دیمزار و شخم در جهت شیب موثرترین عامل از میان عوامل موثر بر فرسایش و رسوبدهی حوزه، تغییر کاربري مراتع به 
بعد از آن عامل توپوگرافی شیب و روانآب در مراتب بعدي . در افزایش فرسایش و رسوبدهی در سطح حوضه بوده است

  اهمیت از نقطه نظر فرسایش خاك قرار دارند

 
 آوري رسوب حوضه حاجی آباد تاثیر عملیات مکانیکی در جمع - 2 جدول

  نوع سازه  مارك
طول 

  )متر(
  ارتفاع

  )متر(
  عرض

  )متر(
طول متوسط 

  )متر(رسوب 
عرض متوسط 

  )متر(رسوب 
عمق متوسط 

  )متر(رسوب 
حجم رسوب 

  )مترمکعب(
H7 15/0  1/0  1  5/1    20/2  150  کانال ذخیره  

H12 15/0  1/0  1  5/1    2  200  کانال ذخیره  
H15 2/1  1/0  3  4    9/1  170  کانال ذخیره  
H24 225/0  1/0  5/1  5/1    2  340  کانال ذخیره  

H29 5/1  520  کانال ذخیره -
5/2  

  3  2  1/0  6/0  

  325/2  جمع کانال
H31 0125/0  05/0  5/0  5/0  2  9/0  10  خشکه چین  
  05/0  05/0  1  1    5/4  8  گابیون 103

  3875/2  جمع کل
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کانال ذخیره سیالب در سطح  105گابیون و حدود  6چکدم،  152از سوي دیگر احداث عملیات مکانیکی گسترده شامل 
تن  8/0که نرخ ساالنه مهار رسوب . مترمکعب رسوب را مهار کند 4/2سال، فقط حدود  3حوزه، توانسته در مدت حداقل 

این نتایج در تضاد با . تن در سال ناچیز است  172عنی این رقم نسبت به رقم رسوبدهی حوضه ی. در سال خواهد بود
اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی آبخیزداري در یکی  است که نشان دادند که) 1385(دهدشتی زاده و  شجاعی یافته هاي 

نموده تن رسوب بطرف دریاچه سد جلوگیري  133000حدود از حمل ازسرشاخه هاي سدزاینده رود پس از سه سال 
کندي همدان با استفاده از روش  دو حوضه منگاوي و قلی در) 1385(تحقیق ایلدرمی و همکاران همچنین . است

MUSLE  درصد با  2/35درصد و در حوضه قلی کندي  1/35نشان داد که مقدار فرسایش و رسوب در حوضه منگاوي
آب در شیب هاي تند منجر به ریزش احداث کانال ذخیره  .اجراي پروژه هاي مکانیکی و بیولوژیکی کاهش یافته است

دیواره هاي کانال و در مواردي لغزش توده هاي خاك و تخریب خاك گردیده است که در نهایت ظرفیت ذخیره کانال را 
  تقلیل داده است
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