
 
 

  اردبیل محقق اردبیلی،دانشگاه ، ی و مهندسینفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران نشانزدهمی

  1396  شهریور  16و  15

 

 1

  کشت گیاه وتیور جهت حفاظت سواحلعملکرد بررسی  

 مطالعه موردي: کارایی وتیور جهت حفاظت ساحل در استان خوزستان

  

 

  1زهرا انصاري

  کارشناس سازه و هیدرولیک، سازمان آب و برق خوزستان -1

 

 

Zahra_ansary_d@yahoo.com 

 
 خالصه

این رویکرد با هدف همواره ذهن متخصصین صنعت آب را به خود مشغول ساخته است.استفاده از روشهاي نوین جهت حفاظت سواحل رودخانه ها 

ه بهبود کیفیت حفظ ساحل از فرسایش و نیز بهینه سازي اقتصادي طرح هاي حفاظتی مد نظر قرار گرفته است. استفاده از روش حفاظت بیولوژیک ب

مکانیکی سواحل مطرح می گردد. استفاده از گیاه وتیور به عنوان گیاه مقاوم به عنوان یک راهکار اقتصادي و فنی در رقابت با گزینه هاي حفاظت 

قرار گرفته و در بخشهایی از سواحل رودخانه هاي استان  و بسیار مقرون به استفاده مورد توجه کارشناسان هیدرولیک و مهندسی رودخانه فرسایش

و ده از این گیاه مورد معرفی شده ت. در این مقاله مشخصات فنی و مزایا و معایب استفاخوزستان به عنوان طرح حفاظتی مورد استفاده قرار گرفته اس

 نیز کارایی و عملکرد این گیاه در دوره بهره برداري مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 وتیور گراس، مقاومت برشی، ضریب چسبندگی کلمات کلیدي: 

 
 

   مقدمه  .1

هاي  حی محسوب می شوند، از این رو قدیمی ترین اجتماعات بشري در مجاور آنها تشکیل گردیده است. روشرودخانه ها مهم ترین منابع آبهاي سط

توانند تا مقدار زیادي از شدت تخریب بکاهند. انتخاب نوع مصالح مناسب جهت  حفاظت سواحل درصورتی که خوب طراحی و اجرا شده باشند می

هاي مصالح  ر گستردگی سطحی که باید حفاظت شود، شرایط هیدرولیکی، دسترسی به مصالح، هزینهاجراي طرح حفاظت از ساحل رودخانه تحت تأثی

پذیري، زبري، دوام،  آالت،شرایط خاك، عمر طرح، ناتراوایی مورد نیاز، استحکام، انعطاف و نیروي کار، قابلیت دستیابی به ساختگاه، وجود ماشین

 .1و معیار مشخصی جهت انتخاب بهترین گزینه حفاظت ساحل به ثبت نرسیده استتاکنون ضوابط  .باشد می …نیازهاي زیستی و 

طبقه  شهاي حفاظت سواحل به دو گروه کلی روش هاي حفاظت مستقیم و روشهاي حفاظت غیر مستقیم از طریق کنترل جریان رودخانرو            

مستقیماً روي ساحل یا بستر رودخانه اجرا می شوند از فرسایش و آبشستگی در روشهاي حفاظت مستقیم با احداث سازه هایی که  بندي می گردند.

مهم ترین شیوه هاي روش حفاظت مستقیم شامل استفاده از ریپ رپ، شمع و سپر، لحاف بتنی، ژئوتیوپ،  دیواره ها و بستر جلوگیري به عمل می آید. 

شود تا با کاهش  سعی میدر روش حفاظت غیرمستقیم  پوشش گیاهی می باشد.و  سیمان، توري سنگ(گابیون)-فلکسی مت، تتراپاد، کیسه هاي خاك

 جلوگیري ها از فرسایش سواحل هاي ثانوي و گرداب سرعت جریان و یا دور کردن جریان با سرعت زیاد از محل ساحل و یا با کاهش قدرت جریان

 . از جمله روشهاي کنترل جریان می توان به احداثدارد يد زیادهاي رودخانه کاربر ها بخصوص براي سواحل خارجی قوس این روش بعمل آورد.

  احداث کانال میان بر اشاره نمود. نیزو ، دماغه انواع اپی(وزنی و مستغرق) و هارد پوینتها 

ماتوري که در خاك هاي آر هاي عمیق درختان با ایجاد شبکه ریشه باشد. ترین روش براي حفاظت سواحل رودخانه می پوشش گیاهی طبیعی          

شود که  ها باعث می ها و بوته هاي درختچه برگ و ها از طرفی ساقه شوند. توده اي می هاي کنند باعث افزایش مقاومت ساحل در مقابل ریزش ایجاد می

آب باعث  ضمن اینکه کاهش سرعتبه عمل آید. هاي سطحی جلوگیري  و در نتیجه از فرسایش سته شدهاز سرعت آب در نزدیکی ساحل کا

  .روش حفاظت گیاهی در مجموع یک روش بسیار مقرون به صرفه است کند. به پایداري ساحل کمک بیشتري می و در نتیجه گذاري شده رسوب
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  وتیور گراس  .2

 

ستفاده از روغن به طور کلی کشت این گیاه در طول قرنهاي متمادي درکشورهاي مختلف عمدتاً جهت ا می باشد.منشاء ویتور گراس هند شمالی 

در کشور ویتنام  2002استفاده از این گیاه به عنوان روش حفاظت ساحل در مقابل فرسایش نخستین بار در سال استخراج شده از ریشه هایش بوده است. 

  مورد استفاده قرار گرفته است.

عالوه بر کارایی این گیاه جهت  می باشد. Vetiveua zizonides از جمله  گیاه وتیور از خانواده گندمیان بوده و داراي گونه هاي متفاوتی

درجه  50تا  -22براي تصفیه آبهاي آلوده مورد استفاده قرار گرفته است. تحمل دمایی وتیور از  حفاظت شیبهاي تند و جلوگیري از فرسایش سواحل

متري از این گیاه را نیز گزارش  5/3نتیمتر می رسد. برخی منابع ارتفاع سا 150تا  50متر بوده و ارتفاع آن به  4تا  3سانتیگراد می باشد.عمق ریشه این گیاه 

- 400الیانه نموده اند. گیاه وتیور در خاکهاي اسیدي، بازي و حتی خاکهاي آلوده به فلزات سنگین و سمی رشد می نماید. وتیور در مناطق با بارندگی س

  تن در هکتار). 40-20نیمه خشک می توان این گیاه را پرورش داد(  میلیمتر داراي رشد مطلوب بوده و نیز در شرایط خشک و 500

تکثیر وتیور از طریق پاجوش و قلمه و یا تکه هایی از تاج ریشه انجام می درجه سانتیگراد می باشد. 45-25دماي ایده ال براي رشد وتیور 

ز در برابر حریق مقاوم بوده و به آسانی آتش نمی گیرد. وتیور در برابر دسی زیمنس بر متر تحمل شوري می نماید.در حالت سب 5/47پذیرد. این گیاه تا 

حشرات مقاوم است لیکن سایه می تواند رشد گیاه را به خصوص در حالت جوان به شکل محسوسی به تاخیر بیندازد. وتیور پس از رسیدن به حد 

  ي دوره اي گیاه مطابق ضوابط از اهمیت ویژه اي برخوردار است.مطلوب رشد در برابر خشکی مقاومت می نماید . لیکن تا پیش از آن آبیار

ازي از استفاده هاي متنوع گیاه وتیور می توان به کاربرد شاخ و برگ گیاه به عنوان عایق سقف، صنایع دستی و نیز مواد خام در صنایع کاغذ س 

سفند و ... مورد استفاده قرار می گیرد. برگ وتیور به عنوان کود گیاهی اشاره نمود. همچنین این گیاه به عنوان علوفه جهت تعلیف گاو، گاومیش، گو

رفته می جهت کشت قارچ، صنایع داروسازي و نیز مالچ گیاهی استفاده می شود. ریشه وتیور نیز در صنایع دستی ، آرایشی و تهیه عطر و ادکلن بکار گ

 يایاحي، سموم کشاورز يحاو یسطح يروانابها تیفیبهبود ک، آبراهه و کانال زهکش تیتثبشود. از مهم ترین کاربرد هاي ریشه وتیور می توان به 

و  تیتثب، رطوبت خاك يجذب و نگهدار، سولفات ، علف کشها و حشره کشها ،يدیآلوده به مواد اس يخاکها يایاح، انباشت زباله يمحلها ای لیلندف

  می توان اشاره نمود. حل رودخانهو حفاظت سوا تی، تثب شیکنترل فرسا، زهایخاکر بیش يداریپا

 

  بر مقاومت خاك سواحلبیولوژیکی  حفاظت تاثیر استفاده از   .3

 

می تواند سبب پایداري شیبهاي فرسایشی و حفظ خاك در محدوده سواحل رودخانه ها گردیده و از لغزش لیح خاك بوسیله ریشه هاي گیاهان تس

 اثیر ریشه گیاهان مختلف بر ویژگیهاي مکانیکی خاك مطالعات گوناگونی انجام گرفته است.جهت برآورد میزان ت خاك جلوگیري به عمل آورد.

یاهان تحت تحقیقات انجام شده نشان می دهد گیاهان با ریشه افشان و پس از آن گیاهان با ریشه عمودي داراي بیشترین مقاومت برشی هستند. در میان گ

تابگردان ، ریشه هاي گیاه راش و بامبو در مقایسه با سایر گیاهان تاثیر بیشتري در افزایش مقاومت برشی خاك بررسی قرار گرفته اقاقیا، گونه هایی از آف

نشان داد که این گیاهان پس از یک . تحقیقات انجام شده بر گیاهان پده و گز در سواحل رودخانه کارون [2]و پسیشگیري از فرسایش ساحل داشته اند

  . [3]درصد افزایش دهند 69و  66ه ترتیب ت برشی خاك ساحل رودخانه را بسال رشد می توانند مقاوم

تحقیقات انجام شده بر گیاه وتیور جهت جلوگیري از فرسایش خاك ساحل رودخانه دز نشان داد کاربرد این گیاه می تواند سبب افزایش 

 57تا  40اکم ریشه گیاه در خاك سبب افزایش ضریب چسبندگی از دصد شود. همچنین ریشه وتیور بستع به میزان تر30تا  18مقاومت برشی خاك بین 

  .[4]درصد گردد. این تحقیقات نشان داد کاربرد وتیور تاثیر محسوسی در تغییر زاویه اصطکاك داخلی خاك ندارد

زایش قطر ریشه گیاه مقاومت کششی و برشی ریشه گیاه وتیور توسط محقیقن در تایلند مورد بررسی قرار گرفته و مشاهده گردید با اف

مقاومت کششی و مدول یانگ نمونه هاي خاك اخذ شده کاهش می یابد. همچنیناین تحقیق نشان داد با افزایش سن و تراکم ریشه گیاه در خاك 

                 .[5]مقاومت برشی آن افزایش می یابد
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  ضوابط کشت گیاه وتیور   .4

    

لومی است بررسیهاي انجام شده نشان می دهد وجود خاکهاي چسبنده در  –بازدهی از گیاه وتیور خاك شنی بهترین خاك جهت رسیدن به بیشینه  

درصدي  20.  همچنین کاهش عمق آب زیر زمینی می تواند سبب افزایش  [6]درصد کاهش دهد 50محل کشت ریشه وتیور می تواند رشد گیاه را تا تا 

    [7]رشد گیاه وتیور گردد

 کشت قلمه ها.جهت [6]بسیار مهم است تا زاویه کاشت ویتور به سمت باال یا پائین شیب متمایل نگردد کشت گیاه خطوط تراز محاسبه دقیق

شده است   هیتوصها قلمه  یصورت کوچک درکشت گردند .  از هم يمتریسانت 15تا  10در طول خطوط تراز و فاصله  قلمه ها  گیاه وتیور می باید

سانتیمتر بوده و می باید خاك پس از کشت گیاه به  4 -3انجام گردد.  عمق کشت گیاه وتیور  قلمه در متر طول 35هر نقطه و  قلمه در 4تا  3کشت 

در ماه دوم هفته اي سه بار و در ماه سوم با توجه به تثبیت . آبیاري گیاه وتیور در ماه اول کشت روزانه بوده و  [7]سانتیمتر فشرده گردد 3-2ضخامت 

  .[8]هفته اي یکبار می باشد و پس از آن نیازي به آبیاري نداردگیاه 

  

  
  ، کشور شیلی) bio-bioکشت گیاه وتیور در خطوط تراز توصیه شده(ساحل رودخانه 

  

مطلوب تري را دربر خواهد داشت. رعایت  کشت وتیور در شیبهاي نزدیک به قائم نیز امکان پذیر می باشد، لیکن کشت آن در شیبهاي مالیم تر نتایج

ه دانشگاه میالن را بر یفاصله منظم و مناسب جهت خطوط تراز کشت گیاهان از اهمیت ویژه اي در عملکرد این گیاه برخوردار است. جدول زیر توص

  .].8[اساس شیب بستر محل کشت گیاه نشان می دهد

  

شیب بستر کشت 

  (درجه)گیاه

  فاصله بین ردیف(متر)  متر طول-حدوا  متر مربع-تعدادگیاه

  7/1  گیاه در هر متر طول 7-10  6  30

  1  گیاه در هر متر طول 7-10  10  45

  

با توجه به موارد ذکر گردیده فوق پیرامون ضوابط کشت گیاهان به منظور حغاظت بیولوژیک سواحل رودخانه ها ذکر این نکته ضروري است  

امناسب گیاهان،  پوشش گیاهی به سرعت از بین رفته و می تواند سبب اتالف سرمایه هاي مصروف به منظور که عدم رعایت ضوابط کشت و نگهداري ن

  حفاظت ساحل گردیده و طرح را با شکست مواجه نماید. 

  

  مزایاي کاربرد وتیور جهت حفاظت ساحل  .5

 

  منظور حفاظت سواحل نماید می توان به موارد زیر اشاره نمود:از مهم ترین ویزگیهاي گیاه وتیور که می تواند سبب ترقیب به کشت این گیاه به 

 :اقتصادي تر بودن نسبت به سایر گزینه هاي سازه اي حفاظت ساحل •



 
 

  اردبیل محقق اردبیلی،دانشگاه ، ی و مهندسینفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایران نشانزدهمی

  1396  شهریور  16و  15

 

 4

استفاده از روشهاي سازه اي به تنهایی درمحدوده تحت فرسایش در صورت رعایت الزامات اجرا و نگهداري سازه ها       می تواند با ضریب 

ساحل گردد. عالوه بر عوامل هیدورلیک رودخانه، مشخصات ژئوتکنیک خاك در محل اجراي سازه، مسائل اجتماعی و اجرایی  باالیی سبب حفاظت

مسائل اقتصادي و کلربرد هریک از روشهاي حفاظتی مهم ترین مساله که می تواند به انتحاب روش مناسب حفاظت در محدوده طرح بیانجامد لحاظ 

نگهداري سازه هاي متفاوت در محدوده طرح می باشد. در این میان استفاده از سازه هایی نظیر شمع و سپر به عنوان گرانترین  مقایسه هزینه هاي اجرا و

سیمان در محدوده طرح به عنوان اقتصادي ترین روش هاي متداول می توان نام -شیوه حفاظت ساحل و کاربرد روشهایی نظیر استفاده از کیسه خاك

گیاه وتیور به عنوان یک روش حفاظت بیولوژیک در مقایسه با کلیه روشهاي سازه اي حفاظت مقرون به صرفه تر بوده و می تواند سبب  برد. استفاده از

  کاستن از هزینه هاي طرح گردد.

 
 :اجراي آسان نسبت به بیشتر گزینه هاي سازه اي حفاظت •

ن شامل ریپ رپ، شمع و سپر، آمنظور کنترل فرسایش ساحل و اراضی پیرامون همانگونه که عنوان گردید مهم ترین سازه هاي حفاظتی رایج به 

می باشند. کاربرد هریک از گزینه هاي حفاظت سازه اي  سیمان، توري سنگ(گابیون)-لحاف بتنی، ژئوتیوپ،  فلکسی مت، تتراپاد، کیسه هاي خاك

تخاب گزینه بهینه جهت حفاظت می باید مورد توجه قرار گیرد. از مهم ترین داراي معایب و مزایایی جهت بازه تحت فرسایش مد نظر داشته که در ان

سترسی عوامل تعیین کننده در انتخاب شیوه حفاظت سهولت اجراي سازه در محل طرح می باشد. بومی بودن شیوه اجرا، استفاده از ماشین آالت قابل د

زه هایی که در نزدیکی مناطق مسکونی مورد حفاظت قرار می گیرند از جمله و بروز کمترین اسیب در محل اجراي سازه به ویژه جهت حفاظت با

  عوامل تاثیر گذار انتخاب نوع حفاظت می باشد. 

سهولت فراگیري دانش اجرا حتی درمناطق کمتر توسعه یافته و روستایی از جمله استفاده از حفاظت بیولوزیک و به طور خاص گیاه وتیور به علت 

ساحلی می باشد. با آموزش نحوه کشت ، آبیاري و حفاظت گیاه و دوره بهره برداري به ساکنان بومی مناطق تحت حفاظت  روشهاي آسان حفاظت

 می توان در هزینه هاي اجرا صرفه جویی نمود.

 محل اجرا:تناسب محیطی بیشتر با بافت   •

فاظتی را داشته باشد ازجمله مهم ترین عوامل تاثیر گذار استفاده ازروش حفاظتی مناسب که بیشترین تناسب محیطی با محدوده اجراي طرح ح

درانتخاب شیوه حفاظت ساحل می باشد.بدیهی است استفاده از گزینه هاي حفاظت سازه اي سنگین نظیر شمع و اسلب در محدوده هاي غیر 

سواحل مشرف به اراضی کشاورزي مد مسکونی جهت حفاظت اراضی کشاورزي نادرست و غیر اقتصادي می باشد. در چنین مناطقی که حفاظت 

   متناسب ترین شیوه حفاظت با بافت محل اجرا باشد.  وابسته به نوع و شدت فرسایش موجود گزینه حفاظت گیاهی می تواند ،نظر می باشد

 
 توسعه فضاي سبز و اثرات گیاه بر کنترل پخش ریز گردها •

مسافت میکرون اتالق می شود که در اثر فرسایش بادي و بیابانزایی توسط باد تا  5گرد وغباربه ذراتی بسیار کوچک و سبک با قطر کمتر از 

دهه پیش تاکنون، پدیده گرد و خاك در مناطق  4بسیار طوالنی جابجا شده و انتقال می یابند. باد به عنوان عامل ایجاد کننده این پدیده بوده است از 

 جهانی بارغ و گرد کمربند که …وسیعی از جهان از جمله نواحی جنوب غرب آسیا، آسیاي مرکزي، جنوب غرب آمریکاي شمالی، شمال آفریقا و 

شرایط و ویژگی هاي عمومی جوي و تغییرات می توان به  عوامل کلی موثر بر ایجاد پدیده گرد وغباراز ه می شود، به فراوانی دیده شده است. گفت

، اراضی کاربري رتغیی و زمین وضعیت ،آب منابع از رویه بی داشت بر و ها رودخانه مسیر انحراف، سطحی آبهاي مهار،  خشکسالی و بارشی ،کماقلیمی

 حرکت، خشک و نرم خاك با یابانهايب روي بر شدید نسبت به بادهاي وزش، خاك رطوبت میزان، منطقه گیاهی پوشش فقدان، ه بندي و نوع خاكدان

  دورتر اشاره نمود. نقاط به جو فوقانی سطوح جریانات توسط معلق ذرات انتقال، معلق وخاك گرد ذرات قائم انتقال و هوا صعودي

  : امکان استفاده از گیاه وتیور در صنایع جانبی 

 شهیر کاربرد دارد. یدست عیصنا و يکاغذ ساز عیمواد خام در صنا زیو ن سقف قیبه عنوان عا وتیور اهیشاخ و برگ گهمانگونه که عنوان شد 

 يهایکاهش آلودگ ه می تواند از با پاالیش خاك سبباستفاده می گردد. همچنین ریشه گیا عطر و ادکلن هیو ته یشی، آرا یدست عیدر صنا زین وریوت

 ي شود.کشاورز یاز زهاب اراض یناش
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  معایب کاربرد وتیور جهت حفاظت ساحل  .6

  

هرجند گیاه وتیور به عنوان گیاهی با رویکرد موفق در اغلب کشورهاي جهان شناخته می شود لیکن جهت کاربرد آن به منظور حفاظت سواحل 

 را می توان شمرد که اهم آن شامل موارد زیر می باشد: رودخانه ها معایبی

 :  محل کشت امکان تعلیف دامهاي منطقه •

در هندوستان  خرگوش و بز مناسبند. ش،یگاو، گوسفند، کانگرو، گاو م فیتعل يخوشخوراك بوده و برا اریبس ي گیاه وتیوربرگها

در  باشد یمطبوع مبسیار دام  نیا يبرا نجا که گیاه وتیور جهت تغذیه . از آکنند  یخرد م شیگاوم يبرا یرا به صورت دست وریعلف وت

 گردد.  از بین رفتن کامل بخش فوقانی گیاهتعلیف گاومیش می تواند سبب  می باشد آنجا جانور بومی برخی  مناطقی که گاومیش

 کشتنیاز مبرم به آبیاري و مراقبت از گیاه در ماههاي نخست کشت و صعوبت آبیاري در محل  •

با توجه به اینکه حفاظت سواحل رودخانه ها ممکن است در بازه هایی انجام گردد که غیر مسکونی بوده و امکان مراقبت از سازه گیاه 

 می تواند به از بین رفتن زودهنگام گیاه منجر شده     کشت شده توسط اپراتورهاي محلی وجود نداشته باشد، لذا عدم آبیاري به هنگام گیاه

در بازه هاي از رودخانه که نصب و بکارگیري تجهیزات مورد نیاز جهت آبیاري گیاه امکان پذیر  حفاظتی را با شکست مواجه نماید. و طرح

   نباشد استفاده از این روش حفاظتی توصیه نگردیده است.

 :عدم رعایت ضوابط کشت توسط اپراتور •

استاندارهاي کشت گیاه شامل وجود خاك مطلوب در محل کشت گیاه،  همانگونه که در بخش ضوابط کشت گیاه وتیور عنوان گردید

تراز آب زیرزمینی قابل قبول ، محاسبه دقیق خطوط تراز کشت، فواصل کشت قلمه ها عمق الیه خاك در محل کشت و توصیه هاي شیب 

به  م رعایت ضوابط مذکور، گیاهبستر کشت گیاه می باید به طور دقیق در زمان کشت گیاه رعایت گردد. بدیهی است در صورت عد

 سرعت ازبین می رود و عملکرد سازه اي قابل انتظار را نخواهد داشت.

 
 نبود اطالعات جامع از تاثیر ریشه هاي خاك بر بهبود پارامترهاي مکانیکی خاك •

نش خاك و ریشه گیاه در در خصوص تاثیر گیاه وتیور بر مقاومت برشی خاك ها مطالعات گسترده اي صورت گرفته است، لیکن اندرک

حمل نیروهاي اعمالی تاکنون مورد مدلسازي سازه اي قرار نگرفته است. همچنین تاثیر قرار گیري ریشه وتیور بر مقاومت کششی خاك، 

 زاویه اصطکاك داخلی و مکانیزم مقاومتی خاك مسلح شده با گیاه در شرایط بارگذاري هاي ارتعاشی مورد بررسی قرار نگرفته است.

 
 عدم توانایی رقایت با گزینه هاي حفاظت سازه اي در بازه هاي حساس •

بازه هایی از رودخانه که در شرایط در  یی در شرایطی که نگهداري و مراقبت از گیاه تضمین نگردیده استبه تنها استفاده از حفاظت گیاهی

شدت تخریب در کونی یا حمل و نقل جاده اي می باشند و یا نوع و ویژه اي به لحاظ اهمیت اراضی پیرامون قرار گرفته و داراي کاربري هاي مس

را حاصل نماید. در چنین محدوده هایی ترکیب گزینه حفاظت گیاهی با روشهاي سازه اي می تواند  آنها زیاد می باشد نمی تواند کارایی مناسبی

    گزینه مناسبی جهت حفاظت بازه تحت فرسایش باشد.

 
 محیطی-ق حفاظت شده بنا به دالیل زیستعدم امکان کشت در مناط •

با توجه به اینکه گیاه وتیور گیاه غیر بومی براي ایران محسوب می گردد لذا کشت و بکارگیري این گیاه در مناطق حفاظت شده 

استفاده نمود و ممنوع می باشد. بنابراین در بازه هایی از رودخانه که در این محدوده قرار می گیرند نمی توان از این روش حفاظتی 

 می باید سایر گیاهان بومی منطقه را جایگزین کرد.

  

  و دز  کارونهاي استفاده از گیاه وتیور جهت حفاظت سواحل رودخانه   .7

 

و  يکارون در زاگرس مرکز هیعمان قرار دارد. سرچشمه اول يایفارس و در جیبوده که در حوضه خل رانیا يرودخانه ها نیتر لیرودخانه کارون از طو

چه باعث توسعه کشاورزي در خوزستان بوده اند، آب نظیر کارون و دز در خوزستان گروجود رودخانه هاي پر قرار دارد. ياریزرد کوه بخت يکوه ها

در فاصله لیکن در هنگام وقوع سیالب خطرات جانی و مالی فراوانی را بویژه براي ساکنان حواشی رودخانه بوجود می آورند. سیالبهاي منطقه عمدتا 
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توسط  زمانی اوایل آبان تا اواخر اردیبهشت به وقوع می پیوندد.علیرغم احداث سدهاي بزرگ بر روي این رودخانه ها و کنترل حجم زیادي از سیالب

به طور جدي انها همچنان خطر سیل در حواشی رودخانه هاي مذکور به طور جدي وجود دارد. از این رو لزوم تثییت و حفاظت کناره هاي رودخانه 

  احساس می شود.

سازمان آب و برق کارون با هدف حفظ رودخانه کارون به عنوان یک شاهرگ حیاتی در تامین نیازهاي معیشتی ساکنین و همچنین بخشهاي 

کارون که اراضی  یکی از بازه هاي حساس رودخانهمختلف صنعت ، سامان دهی کارون را در بازه هاي فرسایش پذیر در اولویت کاري خود قرار داد. 

ل پیرامون آن در معرض فرسایش می باشند محدوده روستاي سید شریف می باشد. این روستا در قوس خارجی رودخانه کارون قرار گرفته است. در طو

دخانه را تخریب نموده جاور روسالیان گذشته ساحل رودخانه در این بازه فرسایش زیادي داشته و قسمتی از ساختمانها، نخلستانها و اراضی کشاورزي م

است. از جمله دالیل فرسایش این منطقه، افزایش سطح آب به سمت ساحل چپ و اشباع شدن الیه هاي خاك و برگشت مجدد آن به سمت رودخانه 

کارون بوده و  می باشد که نهایتا سبب تخریب بخش قابل توجهی از ساحل رودخانه گردیده است. این قوس از فرسایش پذیر ترین قوسهاي رودخانه

محدوده مورد بررسی را نشان می  2شکل شماره  متر دارد. اراضی کشاورزي و مناطق مسکونی کل طول بازه را احاطه نموده است. 2000طولی حدود 

  دهد.

  

 
  موقعیت روستاي سید شریف و طول فرسایش -2شکل شماره 

ر دو شیب واجراي لحلف بتنی از پاشنه تا تراز دبی متوسط و پوشش ریپ روش پیشنهادي جهت اجرا در این بازه شیب زنی ترانشه رودخانه د

االي تراز  مذکور اعالم گردید. وجود معارض در این بازه سبب عدم امکان حفاظت شیب باالي ساحل و ابتر ماندن طرح پیشنهادي رپ در شیب ب

ا وتیور گراس تغییر بب شد طرح به اجراي حفاظت گیاهی بگردیده و سگردید. در طول اجراي پروژه عدم امکان تامین اعتبارات طرح مزید بر علت 

  یابد.

بیاري و مراقبت از گیاه در ماههاي آ ش مستلزم رعایت استانداردهاي کشت،همانگونه که ذکر شد عملکرد موفق پوشش گیاهی در بازه هاي تحت فرسای

  روستاي سید شریف را نشان می دهد.گیاه وتیور کشت شده در بازه  3نخست کشت آن می باشد.شکل شماره 

  

          
  کشت گیاه وتیور جهت حفاظت رودخانه کارون در محدوده روستاي سید شریف -3شکل شماره 
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یت نکردن فواصل کشت قلمه ها و عدم تصویر فوق گواه اجراي نامناسب پوشش گیاهی می باشد. عدم کشت گیاه در خطوط تراز، رعا

  آبیاري دوره اي آن در اوایل کشت سبب ناکارمدي گیاه وتیور در این بازه و از بین رفتن زود هنگام آن گردید.

و خم آن، از کوهستان و  چیپرپ ریمس شتری باشترانکوه است، يها و دره گودرزیآن در سربند اراك و ال یرودخانه دز که سرچشمه اصل

از جمله  .زدیر یبه کارون م کانیوندن ای ریو در بند ق شود یدزفول وارد دشت خوزستان م يو در باال گذرد یالعبور م مرتفع صعب يها تنگه

طرح هاي حفاظت ساحل انجام شده توسط سازمان آب و برق خوزستان می توان به حفاظت سواحل رودخانه دز در بازه هاي مختلف اشاره 

و صنعت میانباب و نیز بازه شهر حر از میان گزینه هاي متعدد، حفاظت ساحل از طریق اجراي شیب پایدار و کشت گیاه نمود. در بازه کشت 

  نمونه هایی از طرحهاي اجرا شده در بازه هاي مذکور را نشان می دهند. 5و  4وتیور انتخاب گردید. تصویر هاي 

  

          
  حفاظت رودخانه دز در بازه شهر حر -5شکل                               حفاظت رودخانه دز در بازه میاناب              - 4شکل 

          

ت مناسبی از گیاه نیز در نشان می دهد اجراي گیاه وتیور تطابق مناسبی با استانداردهاي توصیه شده داشته و مراقب 5و  4همانطور که تصاویر شماره 

ه اوایل بهره برداري از آن صورت گرفته است. علیرغم رعایت موارد مذکور اجراي پوشش بیولوژیک با استفاده از گیاه وتیور در مناطق یاد شد

امل اصلی در شکست طرح عملکرد موفقیت آمیزي نداشته است. به گونه اي که در حال حاضر پوشش اجرا گردیده به طور کامل از بین رفته است. ع

  در بازه هاي مورد نظر استفاده از گیاه وتیور به منظور تعلیف گاومیشهاي محدوه طرح که دامهاي بومی منطقه می باشند ذکر شده است.

  

  نتیجه گیري  .8

  

العمل مدونی به این منظور تهیه و پیشنهاد می گردد دستور  پوششهاي گیاهیو مراقبت از  ياریدستورالعمل مدون جهت کشت ، آببا توجه به نبودن  .1

  ران مربوطه قرار گیرد.مانکاریپ  یی در اختیاراجرا رعایت اصول جهت

بر قلمه ها   یفیکنترل کآن  هیاز ته شیو پ انجام گرفته از خزانه مناسب اهیگ هیتهپیشنهاد می گردد جهت حفظ کیفیت سیستم حفاظتی انتخابی  .2

  صورت پذیرد.

 عمل يضوابط و استانداردهاکلیه  و داده شده  کشت يالزم به اپراتورها هايآموزشه حداکثر کیفیت اجراي کار ضروري است جهت رسیدن ب .3

  گردد. تیرعا اهیو مراقبت از گ يآور

  توسط واحدهاي نظارتی کارفرمایی صورت پذیرد. يکشت و عمل آور ياستانداردها تیتر جهت رعا رانهیسختگ یینظارت اجرا   .4

از الزامات عمل آوري مناشب پوشش گیاهی بوده و در صورت عدم آبیاري به هنگام پوشش از بین  و مطابق ضوابط موجود به هنگام ياریآب .5

  رفته و طرح با شکست مواجه خواهد شد.

  د.مشخص گردد تا گیاه در اثر عوامل محیطی از بین نرو يکشت شده پس از دوره عمل اور اهیو مراقبت از گ ينگهدار یمتولضروري است  .6

      از الزامات حفظ گیاه بوده و بویژه در مناطقی که دامهایی نظیر گاومیش یافت  توسط احشام منطقه فیاز تعل اهیگ یمنیجهت ا یفنس کش .7

  می شود اجراي آن ضروري است.

  می تواند سبب حفاظت پایدار پوشش درمنطقه گردد. کشت شده اهانیمنطقه جهت حفظ و حراست گ انیآموزش به بوم .8
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  را دارا باشد. ياریبه آب ازیانتخاب گردد که حداقل ن يبه نحو اهیزمان کشت گشنهاد می گردد پی .9

  .خارج شود تیباشند از اولو یم ا دارا توسط احشام ر  فیتعل لیکه پتانس ییدر  بازه ها اهیگ نیکشت اپیشنهاد می گردد  .10

برهم کنش  ریبر تاث شتریب قیو تحق اهیخاك مسلح شده با گ يرفتار سازه ا يمدلساز ،از عملکرد سازه اي گیاه با توجه به نبود تحقیقات کافی .11

  پیشنهاد می شود. اهیگ شهیر-خاك

       ساحل شیبر مهار فرسا وریبا وت یاهیحفاظت گ ریتاث جهینت دنیگرد یرودخانه و سوحل حفاظت شده جهت کم یکیدرولیه يمدلساز .12

  عملکرد گیاه  به منظور حفاظت ساحل گردد. می تواند موجب تسهیل در تصمیم گیري پیرامون

استفاده  وریمشابه وت يها تیبا قابل یبوم يمنطقه محل کشت، از گونه ها ستمیو اکوس یطیمح -ستیز طیبر شرا وریوت ریبا توجه به ابهامات تاث .13

  گردد

  .گردد دیتاک يسازه احفاظت   يبا روش ها یاهیحفاظت گ نهیگز قیبر تلفدر کلیه طرح هاي پیشنهادي حفاظت ساحلی  .14

           ساحل حفاظت شیاز فرسا یزراع یحساس بوده و جهت حفظ اراض ریو غ یمسکون ریکه غ ییجهت بازه ها صرف یاهیحفاظت گ .15

 .گردد هیگردند توص یم

  

 

  قدردانی  .9
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