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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(  

بررسي ميزان تغييرات و نقش سازند هاي زمين شناسي در بروز تغييرات شبكه آبراهه اي حوضه آبخيز وستگان 
  )1377-1348 ( چهارمحال و بختياري طي سه دهه

  3 و زهرا اسمعيلي اراضي2، وجيهه فصاحت 1يعطاء اهللا ابراهيم

  چكيده

از اينرو با تعيين تغييرات . ان به عنوان شاخصي از تخريب در آن منطقه در نظر گرفتتغييرات ميزان و تراكم شبكه آبراهه اي يك منطقه را مي تو
تراكم شبكه آبراهه اي يك منطقه در طي دورة زماني مشخص، امكان قضاوت در مورد ميزان فرسايش و چگونگي مديريت آن منطقه فراهم مي 

  . گردد
 باالدست تاالب بين المللي گندمان، رودخانه بيژگرد و همچنين حوضه  به عنوان  آبخيز وستگان در شرق استان چهار محال وبختياري،حوضه 

ليكن، ميزان فرسايش پذيري . دشت پائين دست آن كه نقش به سزايي در توليد محصوالت كشاورزي دارد، از اهميت ويژه اي برخوردار است
. د بوده و حيات تاالب، رودخانه و كشاورزي منطقه را تهديد مي كند به دليل وجود تشكيالت مارني در قسمت جنوبي آن بسيار زياحوضه اين 

 1377 و 1348 انجام نگرفته ولي عكسهاي هوايي گرفته شده از اين منطقه در سالهاي حوضه متاسفانه مطالعه اي در مورد ميزان بار رسوبي اين 
 بررسي حوضه ه عنوان معياري از نوع مديريت و فرسايش پذيري اين اين امكان را فراهم آورده است تا  تغييرات تراكم شبكه آبراهه اي را ب

اين عكسها با استفاده از نقشه توپوگرافي منطقه در  . براي انجام اين كار، از دو سري عكسهاي هوائي مربوط به سالهاي فوق استفاده شد .كرد
  . شدند٥يح سه بعدي و تصح٤ زمين مرجعLWIS (Ver.3.4, ITC, the Netherland)محيط نرم افزار 

نقشه .  منطقه بر روي عكسهاي هوايي با به كار بردن مقياسي يكسان ترسيم و سپس درجه بندي شد1377 و 1348نقشه شبكه آبراهه اي سالهاي 
اهه ها از سال  آبرةميزان تغييرات طول و درج.  تا ميزان تغييرات حاصله طي سه دهه مورد مطالعه تعيين گردد  شد٦هاي حاصله روي هم اندازي

 SPSS (Ver.15, SPSS در نرم افزارويلكوگسون تعيين و تفاوت بين اين مقادير با استفاده از آزمون جفت شده ناپارمتري 1377 تا 1348

Inc., Chicago) نتايج نشان داد كه تفاوت معني داري . مورد مقايسه و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت)P≤0.05 ( در طول آبراهه هاي
بيشترين افزايش طول آبراهه ها در .  ايجاد شده است هم در كل منطقه و هم در سازند مارني1377 تا سال 1348منطقه مورد مطالعه از سال 

يافته . مشاهده گرديد كه به عنوان شاخصي از افزايش ميزان فرسايش ورقه اي و ايجاد فرسايش آبراهه اي در منطقه مي باشد1آبراهه هاي درجه 
 . اين تحقيق لزوم تغيير مديريت و كاهش بهره برداري از منطقه را به دليل حساسيت زياد تشكيالتي زمين شناسي آن گوشزد مي كندهاي 

  ٧، تغيير يابيGISشبكة آبراهه اي، حوضه  آبخيز، عكس هوايي، :  يواژگان كليد

                                                 
 e-mail: ebrahimi-a@agr.sku.ac.ir،مركز تحقيقات منابع آب وابسته به دانشگاه شهركرداستاديار گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه شهركرد 1
  e-mail: fasahat85@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه شهركرد  2
   e-mail: z_e_mehr81@yahoo.com       دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه شهركرد  3

4 - Georeference 
5 - Orthorectify 
6 - Overlay 
7 - Change detection 
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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(  

  مقدمه
برخي از اين .  آبخيز عمل تخليه رواناب را انجام مي دهندحوضه ك ي  گفته مي شود كه در سطحييشبكه آبراهه اي، به مجموعه آبراهه ها
 هستند كه فقط در موقع بارندگي ممكن است يي، برخي به صورت فصلي وبعضي ديگر مسيل هايآبراهه ها به صورت رودخانه هاي دائم

 هاي مناطق خشك حوضه اشد ولي در  ممكن است هر سه نوع رودخانه مذكور وجود داشته بحوضه در يك . آب در آنها جاري باشد
 آبريز را روي يك نقشه رسم كنيم، حوضه اگر تمام رودخانه هاي موجود در يك . قسمت اعظم آبراهه ها را مسيل ها تشكيل مي دهند

  .]3[ است حوضه  آبراهه هاي ةد كه همان شبكيوضعيتي مشابه يك درخت با تنه وشاخه هاي بزرگ وكوچك به دست مي آ
از اينرو با .  ميزان و تراكم شبكه آبراهه اي يك منطقه را مي توان به عنوان شاخصي از تخريب خاك در آن منطقه در نظر گرفتتغييرات

ك دورة زماني مشخص، امكان قضاوت در مورد ميزان فرسايش و چگونگي يتعيين تغييرات تراكم شبكه آبراهه اي يك منطقه در طي 
 تا در صورت عدم مديريت صحيح و يا تعين نقش بيش از حد يك يا چند عامل در بروز فرسايش در مديريت آن منطقه فراهم مي گردد

  .آن منطقه بتوان در نوع مديريت و يا تعديل آن عوامل تجديد و يا اعمال نظر كرد
 به -1: حائز اهميت مي باشدل زير ي آبخيز وستگان در شرق استان چهار محال وبختياري به دالة آبراهه اي حوزةبررسي روند تغيرات شبك

 تامين كننده -2 باالدست تاالب بين المللي گندمان كه نقش مهمي در كاركرد آن دارد از اهميت ويژه اي برخوردار است، حوضه عنوان 
ت پائين دست  تامين كننده منابع آبخوان دش- 3رودخانه بيژگرد مي باشد كه نقش مهمي در اقتصاد منطقه دارد، ) پايه(بخش مهمي از دبي 

 بوده كه اهميت به سزايي در توليد محصوالت كشاورزي دارد حال آنكه سطح ايستابي آب در اين دشت به شدت كاهش يافته حوضه اين 
 به دليل وجود تشكيالت مارني در قسمت جنوبي آن بسيار زياد بوده و رسو بات حاصله از حوضه  ميزان فرسايش پذيري اين - 4است، 

 نقش مهمي در تعيلف دامهاي مردم عشايري دارد كه از حوضه  اين -5ب، رودخانه و كشاورزي منطقه را تهديد مي كند  و آن حيات تاال
  . استانهاي همجوار به ويژه از مناطق مركزي اصفهان از مراتع اين منطقه به عنوان مراتع ييالقي استفاده مي كنند

اكم شبكه هاي آبراهه اي و همچنين بررسي داليل بوجود آمدن و ازدياد تراكم شبكه هاي عليرغم اهميت زيادي كه مطالعه الگو و ميزان تر
آبراهه اي در شناخت رفتار هاي هيدرولوژيكي آبخيزها، مديريت منابع آبي و چگونگي ذخيره و نگهداشت بارش و يا بروز سيل دارند، در 

با توجه به نقش آن در تامين بخش زيادي از منابع آبي كشور و (خاص كشور ما به طور عام و در استان چهارمحال و بختياري به طور 
  . مطالعات دقيقي صورت نگرفته است) همچنين كوهستاني بودن آن

شبكة آبراهه اي تحت تأثير فرآيندهاي . متغير هاي زمين شناسي تأثير گسترده اي بر ماهيت و فعاليت سيستمهاي شبكه آبراهه اي دارند
آبراهه هاي رتبة يك از . گيرند ولي تحت تاثير نوع مديريت و چگونگي استفاده از اراضي گسترش و يا كاهش مي يابنددامنه اي شكل مي 

و به طور ) پوشش گياهي و سنگ و سنگريزه و الشبرگ(جمله عوارضي هستند كه توسعه شان به نوع مديريت، ميزان پوشش سطح زمين 
  . ]1[بخيز وابسته است آحوضه كلي عوامل باال دست و پايين دست 

) 1377- 1348( آبخيز وستگان چهارمحال و بختياري طي سه دهه حوضه هدف اين تحقيق بررسي چگونگي تغييرات شبكة آبراهه اي در 
 با توجه به اهميت آن حوضه به عنوان شاخصي از ميزان فرسايش خاك است تا بر اساس آن توصيه هايي در جهت مديريت بهتر اين 

 كه سازند هاي مارني در ميزان توليد رسوب دارند، اثر اين سازندها در افزايش ميزان آبراهه هاي  يهمچنين با توجه به تأثير .صورت گيرد
  .منطقه مورد بررسي قرار مي گيرد
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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(  

  مواد وروشها
  مواد:الف

   منطقه مورد مطالعه
 تا 3507231,27 و 499503,56 گرفته، داراي مختصات از قرار UTM  سيستم جغرافيايي39 وستگان كه در زون حوضه منطقه مطالعاتي 

 .  متر در شرق استان چهارمحال و بختياري واقع شده است3521693,24 و 512706,69

 هكتار و اقليم آن نيمه استپ سرد بوده و بيشتر نزوالت منطقه در فصل سرد سال وعمدتاً به شكل برف مي 3340,84 حوضه مساحت 
 تشكيالت مارني در حوضه از خصوصيات ديگر وجود تشكيالت آهكي در بخش شمالي .  ميليمتر است576 منطقه ميانگين بارش. باشد

  .  را در بر مي گيرد و نقش به سزايي در فرسايش خاك منطقه داردحوضه  است كه سطح نسبتاً وسيعي از حوضه قسمت جنوبي 
  عكسهاي هوائي

عكسهاي .  استفاده شد 1:40000 با مقياس 1377 و1:20000 با مقياس 1348 به سالهاي در اين تحقيق از دوسري عكسهاي هوائي مربوط
  . قرار داشته است 5و4 وخطوط پرواز 78 در بلوك 77 و سال 20،21،22 وخطوط پرواز 278 مورد نظر در بلوك ة مربوط به حوز48سال 

  
  روشها : ب

 8زمين مرجع1:25000پس از اسكن، با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي . اسكن شدند) dpi( نقطه در اينچ 600 هوايي با وضوح يعكسها
براي دقت عمل و .  سپس شبكه آبراهه اي منطقه ترسيم و نقشه شبكه آبراهه اي حاصله درجه بندي شد. شدند9و تصحيح سه بعدي

اين عمل برروي . كساني استفاده شد شبكه آبراهه اي در طول كل دوره انجام پروژه از مقياس ي10يكسان سازي شيوه رقومي سازي
 روي هم 1377 و 1348پس از نهايي شدن، نقشه هاي آبراهه سالهاي .  به طور جداگانه انجام شد77 و 48عكسهاي هوايي سالهاي 

فاده از الزم به ذكر است تمام اين مراحل با است.  شد تا تغييرات طولي هر يك از درجات آبراهه اي در اين دوره مشخص گردد11اندازي
 درجات يسپس تغييرات طول.  انجام گرديدILWIS,Release 3.4,ITC,The Nethelandsنرم افزار سيستم اطالعات جغرافيايي 

 Wilcoxon Signed Ranks (12 و با استفاده از آزمون زوجي ناپارامتري ويلكوگسون SPSS 15.0آبراهه ها با استفاده از نرم افزار 

Test(همچنين به منظور .  قرار گرفت تا شدت تغييرات درجات آبراهه ها در طي سه دهه مورد بررسي تعيين گردد مورد تجزيه و تحليل
بررسي تاثير نوع تشكيالت زمين شناسي منطقه بر شدت تغييرات آبراهه ها، تغييرات آبراهه ها در دو نوع تشكيالت آهكي و مارني موجود 

 تا 1348گرفت و از لحاظ آماري، تغييرات حاصله در طول درجات مختلف آبراهه ها از سال در منطقه به طور جداگانه مورد بررسي قرار 
 و با استفاده از آزمون زوجي ناپارامتري  SPSS 15.0 به طور جداگانه در هريك از تشكيالت مذكور با استفاده از نرم افزار 1377سال 

  .ويلكوگسون مورد مقايسه قرار گرفت

                                                 
 
8 -Georeference 
9 - Orthorectify 
10 -Digitizing 
11 -Overlay 
12 -Wilcoxon  
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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(  

   نتايج
 ارائه شده است، بيشترين تغييرات طولي 1 كه در نمودار 1377 تا 1348 از سال حوضه ايج تغييرات شبكه آبراهه اي در كل با توجه به نت

 در متر 206383,770به  متر 180980,750 از 1348 اتفاق افتاده است به طوريكه طول اين آبراهه در سال 1 درجه يآبراهه ها در آبراهه 
 اتفاق افتاده كه 6كمترين تغييرات طول آبراهه ها نيز براي آبراهه درجه .  متر افزايش يافته است25403,02ميزان ا به عبارتي به ي، 77سال 

گونه   هيچ7آبراهه شماره .  متري را نشان مي دهد70,80 متر رسيده كه تفاوتي2807,080 به   48 متر در سال 2736,280مقدار آن از 
  .تغييري را نشان نمي دهد

 

 
   در كل حوضه  آبخيز وستگان چهار محال و بختياري1377 تا 1348تغييرات شبكة آبراهه اي طي سالهاي : 1 نمودار

  
به طوريكه مشاهده مي گردد، . نشان داده شده است 2رات درجات شبكه آبراهه اي سازند مارني در طي اين سالها در نمودار ييميزان تغ

متر افزايش  23282,33 و يا معادل 1377 متر درسال 168901,5 به 1348 متر در سال 145619,19 در سازند مارن از 1طول آبراهه درجه 
 كاهش ناچيزي را نشان مي دهد، حال آنكه 1348 نسبت به سال 1377 در سال 4در اين سازند نيز طول شبكه آبراهه درجه . داشته است

  . شاهد افزايش نسبي طول آبراهه ها مي باشيم1آبراهه اي به ويژه در آبراهه شماره در ساير درجات 
مالحظه مي همانگونه كه . نشان داده شده است 3رات درجات شبكه آبراهه اي سازند آهكي در در دوره مورد مطالعه در نمودار ييميزان تغ

 متر افزايش 1189,11 و يا معادل 1377 متر درسال 36920,7 به 1348ال  متر در س35731,6 در سازند آهكي از 1گردد، طول آبراهه درجه 
  .  تغييري را نشان نمي دهند1348 نسبت به سال 1377 در سال 5 و2،3،4در اين سازند طول شبكه آبراهه هاي درجه . را نشان مي دهد

 اين تغييرات در  بوده در صورتي كه) P≤0.05(دار تغييرات شبكه آبراهه اي در كل حوضه و همچنين سازند مارني از لحاظ آماري معني 
  ).1جدول (نبوده است) P≤0.05(سازند آهكي معني دار 
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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 سازند مارني حوضه  آبخيز وستگان چهار محال و بختياري1377 تا 1348تغييرات شبكة آبراهه اي طي سالهاي : 2نمودار 

  

  
   در سازند آهكي حوضه  آبخيز وستگان چهار محال و بختياري1377تا  1348تغييرات شبكة آبراهه اي طي سالهاي : 3نمودار
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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(  

  
   77 و 48 وستگان در سالهاي تغييرات شبكة آبراهه اي حوزه آبخيز: 1شكل 

  
 نتايج تجزية آماري تغييرات طول درجات شبكة آبراهه اي در كل حوضه، سازند مارني و سازند آهكي منطقه با استفاده از :1جدول 

 پارامتري اعداد جفت شده ويلكوگسونآزمون نا
  در سازند آهكي77 آبراهه -48آبراهه   در سازند مارني77 آبراهه -48آبراهه   در كل حوضه77 آبراهه -48آبراهه  

 -Z *2,197- *2,197- 0,447مقدار 
 0,655 0,028 0,028 سطح معني داري 

  د مي باش≥0,05Pنشان دهنده معني دار بودن آزمون در سطح *

  
  بحث و نتيجه گيري 

در استان چهار محال و بختياري حوضه هاي آبخيز متعددي وجود دارد كه بسيار فرسايش پذير بوده و ساالنه هزينه هاي هنگفتي براي 
 عباشد كه در شرق استان واق كي از اين حوضه ها، حوضه آبخيز وستگان ميي. نگهداري و كنترل فرسايش و رسوب آنها صورت مي گيرد

از آنجا كه اين تالشها . ده و به دليل فرسايش پذيري زياد تاكنون تالشهاي زيادي براي مهار فرسايش خاك در آن صورت گرفته استش
است نمي توان به درستي قضاوت كرد كه آيا عمليات آبخيزداري گرفته بدون ثبت آمار دقيقي از گذشته فرسايش و رسوب حوضه صورت 

 نمي توان تأثير مديريت حوضه حوضه به عبارتي ديگر به دليل عدم وجود آمار دقيقي از گذشته . بوده يا خيرانجام گرفته در حوضه موفق
از اينرو برآن شديم تا شاخصي را در اين زمينه تعريف و به بررسي وضعيت مديريت حوضه . را در كنترل فرسايش و رسوب ارزيابي كرد

 از سراسر كشور و از جمله اين استان فرصتي 80 و 50اي هوايي گرفته شده در دهه هاي عكسه. و نقش آن در دهه هاي گذشته بپردازيم
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شكل، طول و تراكم آبراهه ها و روند تغييرات آن در هر منطقه را مي توان به . اختمغتنم را ايجاد كرده است تا به بررسي اين موضوع پرد
 بررسي 77 و 48دليل در اين تحقيق طول آبراهه ها برروي عكسهاي هوايي به همين . عنوان شاخصي از ميزان فرسايش آن منطقه برشمرد

  . از ميزان فرسايش، روند تغييرات آن در منطقه مورد مطالعه بررسي گرددتا به به عنوان شاخصي 
 6، 5، 4، 3، 2، 1ه نتايج حاصله نشان داد كه در كل حوضه  تغييرات فاحشي در طول آبراهه ها رخ داده است به طوريكه آبراهه هاي درج

در بخش سازند مارني حوضه نيز ). 1نمودار(درصد تغيير را نشان مي دهند  2,59 و 21,32، 22,70، 10,11، 11,02، 14,04به تر تيب 
، 21,32، 22,70، 10,29، 16,58، 16,66 به ترتيب 6، 5، 4، 3، 2، 1وضعيت مشابه كل حوضه حاكم بود به نحوي كه آبراهه هاي درجه 

 درصد تغييرات را در آبراهه شماره 3,42اين در حالي است كه در بخش سازند آهكي تنها ). 2نمودار( درصد تغييرات را شاهد بوديم 2,59
شبكة اّبراهه اي حوضه  بيانگر چگونگي تخليه رواناب از حوضه بوده و ). 3نمودار( شاهد بوديم و ساير آبراهه ها تغييري را نشان ندادند 1

دليل عدم معني داري تغييرات شبكه آبراهه اي در سازند . ]3[آن از اقدامات اساسي در عمليات هيدرولوژي محسوب مي گرددلذا شناخت 
در صورتي كه در سازند مارني به دليل حساسيت زياد به فرسايش، روند تغييرات شبكه . آهكي را مي توان مقاومت به فرسايش آن دانست

مهمترين دليل گسترش اراضي مارني و به تبع آن افزايش . را ايجاد كرده است )P≤0.05(تغييرات معني داريآبراهه اي بسيار زياد بوده و 
شبكه آبراهه اي در اين سازند را  مي توان از بين رفتن پوشش گياهي و به دنبال آن خاك سطحي اي كه به وسيله پوشش گياهي حفاظت 

ديد و مارنها پديدار شده و شرايط مناسبي را براي ايجاد يك شبكه آبراهه اي متراكم آن فرسايش ورقه اي تشبه دنبال  .مي شود دانست
وجود شبكه آبراهه اي درختي با شاخه هاي متعدد در سرشاخه ها مويد اين واقعيت است كه پس از وقوع فرسايش، اين . ايجاد مي كند

 در سازند مارني 77 و 48بين شبكه آبراهه ) P≤0.05(عني داري بروز تفاوت م. )1شكل(آبراهه ها به شدت افزايش و گسترش يافته اند
اين در حالي است كه به دليل مقاومت شديد سازند آهكي به فرسايش، شبكة آبراهه اي . را مي توان به همين علت دانست) 1جدول (

آبراهه اي درختي حاصل از تشكيالت بر خالف شبكه موجود در سازند آهكي شبكه آبراهه موازي در . شاهد هستيمدر آن موازي اي را 
از اينرو مي توان عدم تفاوت معني داري . ار كم استيمارني، احتمال افزوده شدن درجات آبراهه به دليل شانس كم ايجاد آبراهه جديد بس

)P≤0.05 ( را در سازند آهكي 77 و 48بين شبكه آبراهه ) براهه اي يك در اصل ويژگيهاي شبكه آ. به همين علت برشمرد) 1جدول
سري از عوامل كنترلي باال دست و پايين دست آن دانست كه بطور قابل مالحظه اي تحت تاثير اقليم،  منطقه را مي توان اثر تركيبي يك

متغير هاي زمين شناسي كمتر به سهولت . زمين ساخت، زمين شناسي، كاربري اراضي،  فيزيوگرافي حوضه و پوشش گياهي آن مي باشد
  .]1[ند، اما تأثير گسترده اي بويژه در ماهيت و فعاليت سيستمهاي آبراهه اي و دامنه اي دارند كمي مي شو

دانستن چرايي افزايش طول شبكه آبراهه در اراضي مارني منطقه مي تواند راهگشاي اتخاذ تصميمات مديريتي و اولويت بندي عملياتي 
اي از عوامل طبيعي و انساني موجب تغييرات قابل   مورد مطالعه، مجموعهدر طي سه دهه. باشد كه در اين حوضه بايد صورت پذيرد

توجهي درشبكه آبراهه اي اين حوضه گرديده به طوريكه برخي همچون وجود تشكيالت مارني را مي توان به عنوان عوامل ساختاري و 
به دليل چراي بيش از حد دام، عدم .  برشمرداي برخي ديگر  همچون چراي بيش از حد از مراتع اين حوضه را به عنوان عوامل ماشه

به طوريكه . پوشش گياهي اين منطقه به شدت تخريب يافته است... رعايت تعادل تعداد دام با توان توليدي منطقه، چراي زودرس و 
 افزايش قابل ،) هكتار378,91مجموعاً ( علفزار- زار و بوته هاي علفزار، بوته در اثر كاهش پوشش مورد مطالعه منطقهدر اراضي فاقد پوشش 

هاي عميق حاصل از فرسايش در اين حوضه،  ين امر موجب گرديده است كه به دليل بروز درها.]2[يافته است)  درصدي51,8(توجهي 
شيب زياد حوضه . توسط مردم محلي هزار دره ناميده شود كه خود مؤيد واقعيت تخريب شديد آن به دليل فرسايش پذيري زياد است

 . شد كه فرسايش پذيري اين حوضه را تشديد مي كندبانيز يكي ديگر از عوامل ساختاري مي )  درصد35,84(
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اين منطقه در استان و در نتيجه ترجيح منافع آني حاصل از چراي دام به منافع بلند مدت حاصل از سالمت  بردار ساكن نبودن عشاير بهره
اين حوضه سبب شده است تا تخريب در ابستگي بيش از حد به علوفه توليدي مراتع كاركرد حوضه، اقتصاد معيشتي بهره برداران و و

گذاري زيادي توسط آبخيزداري استان در  در سالهاي اخير، سرمايه. زيادي در پو شش گياهي و به تبع آن فرسايش زيادي را شاهد باشيم
نيكي بوده كه اگرچه در سالهاي اوليه احداث تا حدودي در كاهش اي و مكا اين حوضه انجام پذيرفته ولي متأسفانه عمده آن در بخش سازه

 پس از مدت ،ميزان رسوب خروجي حوضه عمل نمودند ولي از آنجا كه علت اصلي اين تخريب از بين نرفته و يا تقليل نيز نيافته است
شود بجاي صرف هزينه بيشتر در  اينرو توصيه مياز . اند زمان كوتاهي تمامي اين سازه ها از رسوب پر شده و كارآيي خود را از دست داده

 ههاي حساس به فرسايش بود برداري از آن به ويژه در مناطق داراي سازند بخش مكانيكي در اين حوضه ، بيشتر به دنبال كاهش شديد بهره
 اين است ،شود انجام داد  ميهاي مارني بهترين كاري كه براي حفاظت آب و خاك در سازند. و سعي در حل مسئله بجاي تسكين آن نمود

ظرفيت چرايي براي آن همچنين  .كه تا حد ممكن پوشش گياهي طبيعي را حفظ نموده و هيچ گونه برداشتي از پوشش گياهي ننمود
 متأسفانه در حوضه  وستگان  به اين.  و در صورت نياز، عمليات اصالحي با احتياط كامل و مطالعه دقيق صورت گيرد]4 [محاسبه نشده

مهم توجه نشده و با وارد نمودن دام در اين اراضي باعث از بين رفتن گياهان و تسريع هر چه بيشتر فرسايش خاك و به دنبال آن افزايش 
  .طول شبكه آبراهه اي گرديده است
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