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  ر: دکتر اردوان قربانیاستادمشاو
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  81 ات:تعدادصفح            9/7/1393دفاع: تاریخ             :فناوري کشاورزي و منابع طبیعیدانشکده

هاي شود، لذا ارزیابی پروژههاي عمومی آن کشور تلقی میثروت منابع طبیعی هر کشور یکی از:چکیده

هاي آتی در خصوص طرحریزيمنظور برنامهآبخیزداري، امروزه یکی از مسائلی است که در کشورها باید به

هاي در این تحقیق براي ارزیابی اثرات فعالیت .منابع طبیعی انجام گیرد مدیریت وهاي اجرایی طرح

هاي آبخیز سیاهپوش استان اردبیل انتخاب شده است. در این زیر شده یکی از زیرحوزه آبخیزداري انجام

 257مالتی و گابیونی) و - چین، سنگیبند اصالحی (خشکه 133هاي آبخیزداري مانند:حوزه فعالیت

 جهت انجام این. استکاري و...) حوزه انجام شدهپاشی، بذرکاري، کپههکتار عملیات بیولوژیکی (بذر

است. طی تهیه و اطالعات مورد نیاز استخراج شده GISهاي پایه از منطقه در نرم افزارتحقیق، نقشه

 2/6، شیب خالص آبراههExcelي اصلی این منطقه و ترسیم آن در نرم افزار برداري طولی از آبراههپروفیل

یافته است. دبی پیک  درصد کاهش 4/0درصد بدست آمد که در مقایسه با حالت قبل از اجراي عملیات 

درصد کاهش یافته است. بررسی زمان تمرکز در این  3/10و  16ویژه و همچنین رواناب ساالنه به ترتیب 

 گیرياست. همچنین میزان غلظت متوسط رسوب خروجی اندازهدرصد بوده84/2منطقه نیز نشانگر افزایش 

ز ر را بعد اتکاهش این پارام درصد 58، حوزه خروجیتپراقی واقع در سنجی کوزهشده در ایستگاه رسوب

. با توجه به مطالب فوق و نتایج به دست آمده اثرات عملیات آبخیزداري در عملیات آبخیزداري نشان داد

  این منطقه مثبت ارزیابی شد.

  

  .GISزمان تمرکز، رسوب،آبخیزداري، ارزیابی، رواناب، :هاکلیدواژه
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  فصل اول:
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 مقدمه - 1- 1

برنامه در بخش مهمترین کنند،می دریافت را بارش از ناشی رواناب تمام که ايپهنه عنوان آبخیزها به   

 آبخیز در خاك و آب گردند. کنترلمی محسوب خاك، و آب منابع از بهینه ياستفاده با مرتبط هايریزي

را  آبخیز یک بازده تا است، یکپارچه و هماهنگ تالشی گیرد،می صورت آبخیزداري عملیات انجام اب که

  .)1384جم، سازد (زنجانی و اقتصادي بهینه طبیعی منابع از نظر کشاورزي،

منظور  آبخیز به يمجموعه اقدامات مکانیکی، بیولوژیکی و مدیریتی که در یک حوزه آبخیزداري به   

گیرد، اطالق شده و بدون شک آبخیزداري یکی از وضعیت اقتصادي و اجتماعی صورت میارتقاء 

مدیریت جامع منابع آب و خاك و پوشش گیاهی، بهره باشد که بههاي عمده و زیربنایی میفعالیت

  .)1380ساروي، پردازد (محسنیاین منابع و حفظ سرمایه اصلی می برداري بهینه از

 مخرب هايپیامد کاهش و سیل کنترل خاك، فرسایش کنترل هدف با عمدتاً  ريآبخیزدا هايطرح   

 قابل مبالغ آبخیزداري هايطرح اجراي براي ساله همه ایران در شود. می اجراء و تهیه از آنها ناشی

طرح سوددهی و بخشیاثر رابطه این در مهم نکته گردد.می هزینه و شده داده اعتبار تخصیص توجهی

 بر بتوان تا نمایدمی طلب را شده انجام آبخیزداري عملیات ارزیابی و بررسی که است زداريآبخی هاي

 در مشابه هايطرح اجراي خصوص در آبخیزداري عملیات راندمان تعیین ضمن حاصله نتایج اساس

 که است مباحثی جمله از آبخیزداري هايطرح ارزیابی نمود. گیرينیز تصمیم آبخیز هايحوزه سایر

 سوي از را هاطرح از گونه این در گذاريسرمایه میزان و سویک از فنی مسائل در رفع را اساسی نقش

 گیرانتصمیم اختیار در را الزم علمی مبناي تواندمی ارزیابی از نتیجه حاصل که طوري به .دارد دیگر

  .)1384(قدوسی و همکاران، د ده قرار

 برداري بهره و کنترل که پذیرد هاي آبخیز صورتحوزه در تاس ممکن مختلفی اهداف با آبخیزداري   

 و خاك فرسایش کنترل گیاهی، پوشش افزایش هاي آب زیرزمینی،سفره تغذیه سیالب، از بهینه

جم، آید (زنجانیمی شمار به اهداف این مهمترین دست حوزه از  پایین به رسوب حمل از جلوگیري

توان منافع زیادي را از قبیل حفاظت آب و ي آبخیز میحوزه با اعمال مدیریت صحیح در یک ).1384

هاي هاي سطحی، افزایش فعالیتخاك و کنترل فرسایش خاك و رسوب، جلوگیري از هدر رفت آب

   ).1390، عبدالهیلی و (اسمعروانی را کسب کرد هاي طبیعی و سالمتگردشگري، جاذبه
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  بیان مساله - 2- 1

ن علوم منابع طبیعی مشخص شده است کــه وضــعیت منــابع آبــی خــاکی و امروزه براي همه متخصصا   

برد. عوامل گوناگونی باعث ایجاد چنــین وضــعیتی گردیــده گیاهی در ایران در موقعیت بحرانی به سر می

بــرداري، شــرایط اقلیمــی، اکولــوژیکی و است که مهمترین آنهــا عبارتنــد از: مــدیریت نامناســب در بهــره

 ). 1366ماعی (سازمان برنامه و بودجه، اجت -وضعیت اقتصادي

مــردان و متخصصــان را بــر آن اي ناشی از این تخریب باعث گردیده که دولتآثار درون و برون منطقه   

بــاز مــی 1340حفاظت خاك به ســال  يدارد که راهکار اساسی براي آن ارائه نمایند. در کشور ما سابقه

و تحقیقات متنوعی در این زمینه انجــام شــده اســت کــه مهــم گردد و در طی این مدت همواره راهکارها

امل عملیــات مکــانیکی هســتند. شــ ترین آنها عبارتند از: طرح هاي حفاظت خاك و آبخیزداري که عمدتاً

 1379تــا  1374ها از سال دهد که اعتبارات ملی و استانی تخصیص یافته به این طرحها نشان میبررسی

ریال مــی  میلیارد 790رقمی بالغ بر  66تا  58، اصالح و احیاي مراتع از سال و اعتبارات مربوط به حفظ

اجرایی در زمینــه آبخیــزداري  _باشد و از نظر وسعت، مساحت طرح هاي شناسائی و توجیهی و تفصیلی

). 1379شــود (دفتــر مطالعــات و ارزیــابی آبخیزهــا، میلیون هکتار برآورد مــی 70و مرتعداري در حدود 

هــا هاي سنگین ناشی از اجــراي ایــن طــرحبا وجود چهار دهه تحقیق و کارهاي اجرایی و هزینهمتاسفانه 

هاي انجام شــده در مجمــوع کــم ها و تالشرفت و تخریب این منابع ادامه دارد و این طرحهنوز هم پس

نحــوه تهیــه و هــا از نظــر رسد براي ارزیابی و بازنگري طــرحرسند، افزون بر این به نظر میاثر به نظر می

دار انجام نپذیرفته است در حــالی داري از عملیات انجام شده اقدامات منسجم و دامنهطراحی، اجرا و نگه

ســاله دارد (احمــدي و همکــاران،  70اي هاي آبخیزداري و عملکرد آنهــا در دنیــا ســابقهکه ارزیابی طرح

1382.(  
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  االت اصلی پژوهشؤس - 3- 1

از ي آبخیز تحت مطالعه در حوزهي مدیریتی و اجراي عملیات آبخیزداري هاروش يبا ارائه آیا -1

 کم شده است یا خیر؟ ي آبخیزدهی حوزهگذاري و رسوبشدت رسوب

آوري شده و به ها جمعآبخیز پشت سازهي ح حوزهچند درصد از رسوبات جدا شده از سط -2

 رسند؟نمیسیاهپوش آبخیز ي پایین دست حوزه

زمان تمرکز، رواناب ایجاد شده، دبی حداکثر ویژه اي آبخیزداري انجام شده برروي هاثر فعالیت - 3

 باشد؟به چه صورت میي مورد مطالعه در منطقه

 

  و ضرورت تحقیق اهمیت - 4- 1

هاي شود، لذا ارزیابی پروژههاي عمومی آن کشور تلقی میمنابع طبیعی هر کشور یکی از ثروت   

هاي آتی در خصوص ریزيمنظور برنامهمسائلی است که در کشورها باید به آبخیزداري، امروزه یکی از

 معموالً  آبخیزداري هايپروژه). 1385مدیریت  منابع طبیعی انجام گیرد (تاجیکی،  وهاي اجرایی طرح

 و یا در حال حاضر مدیریت کاربري اراضی، موجود زیست محیطی مشکالت مسائل و پاسخ به در

 .)1997هاي آبخیزداري، ریزي پروژهاست (کمیته برنامهشده ا آغازهاصالح این شیوه

 و شده داده تخصیص اعتبار توجهی قابل مبالغ آبخیزداري هايطرح اجراي براي ساله همه ایران در   

 به کشورها در که است مسائلی ترینبنیادي از امروزه آبخیزداري هايپروژه ارزیابی .گرددمی هزینه

د گیرمی انجام طبیعی منابع مدیریت و اجرایی هايطرح خصوص در آتی هايریزيهبرنام منظور

 مهمترین از یکی توانمی را رسوب و فرسایش کنترل و خاك حفاظت. )1385(ایلدیرمی و همکاران، 

 فرسایش میزان کاهش در آبخیزداري اقدامات اثرات کمی ارزیابی دانست. با آبخیزداري عملیات اهداف

 لذا .یافت دست آبخیز هايحوزه در اقداماتی چنین بازدهی مورد در روشنی دیدگاه به توانمی رسوب و

 عملیات راندمان ،آنها نتایج اساس بر بتوان تا است ضروري شده انجام آبخیزداري عملیات ارزیابی

  ).1386د (اختصاصی و همکاران، دا افزایش را مشابه هايحوزه سایر در آبخیزداري
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ها و اقدامات، از ابزار (پایش و ثیر برنامهأریزي نوین براي واکاري علمی در مورد تنظام برنامهدر    

اران و ذگریزي است که به سیاستشود. پایش وارزیابی بخشی از فرایند برنامهجویی میارزیابی) بهره

بینی شده مورد اهداف پیشدهد که نتایج اقدامات اجرا شده را متناسب با ریزان این امکان را میبرنامه

هاي مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداري، سنجش قرار دهند (دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح

1388.(  

 اصولی کارهايراه تدوین و اقدامات عملکرد تحلیل و تجزیه منظور به آبخیزداري هايحطر ارزیابی   

 ارزیابی براي مناسب کمی هايروش دارد تضرور بنابراین است. زمینه این اساسی نیازهاي از یکی

  ).1998 راجر،( گیرد قرار بحث مورد اقدامات عملکرد

  

  هدف از انجام این مطالعه - 5- 1

 درسیاهپوش  آبخیز يحوزه براي را يارزنده و مثبت اثرات آبخیزداري هايطرح مناسب اجرايآیا  -1

  یا خیر؟ ه استپی داشت

هاي آبخیز که براي سایر حوزههاي آبخیزداري را نابع طبیعی پایدار طرحتوان براي داشتن مآیا می -2

  پیشنهاد داد یا خیر؟اري باالیی دارند، ذگمیزان رسوب

  

 تحقیق يپیشینه - 6- 1

  ي تحقیق در خارج از کشورپیشینه - 1- 6- 1

ز شد. در قرن ها در خصوص عملیات آبخیزداري و مبارزه با فرسایش خاك از آمریکا آغااولین بررسی   

) نخستین کسانی بودند که به فرسایش خاك 1733- 1814) و دین (1685-1763( تهفدهم الیو

بندي اولین وجه زیادي معطوف داشتند. انجام شخم عمیق، کشت در روي خطوط تراز و تراست

  هاي حفاظتی خاك بود که توسط آنان بیان شد.توصیه

در ایالت یوتاي آمریکا توسط سازمان  1915در سال ی در مورد فرسایش، اولین آزمایش کمّ   

هاي مشابهی انجام ، میلر در ایالت میسوري آزمایش1917هاي آن کشور انجام شد. سپس در سال جنگل
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ي آمریکا، به تدریج در سایر نقاط جهان نیز به حفاظت خاك توجه شد (رفاهی، داد. بعد از ایالت متحده

1385.(  

توجه به نوع و هدف طرح و زمان انجام ارزیابی، عواملی از قبیل واضح بودن  ) با1992( 1هادسون   

طرح، استفاده از منابع و  مردم محلی، مشارکت مردم در تهیههاي اجرایی آن براي اهداف طرح و گزینه

ي موفقیت عملیات آبخیزداري را توان محلی و پیگبري و نظارت بعد از اجراي پروژه را از عوامل عمده

  است. آورده شمار  به

هاي اصالحی به همراه ایجاد پوشش گیاهی درختی در کنترل ) تاثیر احداث بند1998( 2و و شنگئلیا   

اي از اند که ساخت مجموعههاي پرشیب در جنوب چین را بررسی کرده و نتیجه گرفتهفرسایش آبراهه

باال دست آنها، سبب تثبیت بستر و هاي پرشیب و ایجاد پوشش گیاهی در بندهاي اصالحی در آبراهه

 کاهش داده است. مهار فرسایش در آبراهه گشته و رسوبات منتقل شده به پایین دست را

ي سیالب تهیه شده براي منطقه پترا در اردن به بررسی گیري از مدل تجزیه) با بهره1999( 3رادوان   

 %70ش دبی اوج و حجم سیالب تا میزان نگر کاهاهاي کنترل سیالب پرداخت. نتایج نماینقش فعالیت

 بوده است.

 اوج درصدي دبی 04فرسایش، کاهش کنترل هايسازه یابیزار هدف با )2007همکاران ( و 4اوارارد   

  . گزارش نمودند آبخیز حفاظتی در عملیات اجراي اثر در را رواناب و

اند، به این اتیو اسپانیا انجام دادهي روگ) طی تحقیقاتی که در حوزه2007و همکاران ( 5بوکس فایوز   

هاي به دلیل عدم اجراي طرح 1980اند که بیشتر سدهاي اصالحی احداث شده در سال نتیجه رسیده

اي در و فرسایش دیواره اندزیستی، مقدار زیادي از کارایی خود را در مهار کردن رسوب از دست داده

جایی هستند، سال گذشته در حال جابه 30در طول  ت باقی ماندهباال دست سدها شروع شده و رسوبا

  اند.که در ارزیابی عملیات آبخیزداري به این مهم نایل شده
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