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 چکیده

 دایپ یا ندهیها شدت فزا از آن یاصول ریغ یبردار در اثر بهره زیآبخ یها تلفات منابع آب و خاک در حوزه ریاخ یها دهه یط     

روند  نیدر جهت اصالح ا .رسوب شده است دیتول زانیم شیمخازن و افزا دیو عمر مف دیموضوع باعث کاهش تول نیکرده، ا

خود  تیمختلف محل مأمور یها هضدر حو یزداریآبخ اتیعمل یاقدام به اجرا کشورمختلف  یها استان یزداریآبخ تیریمد

 یپروژه بوده که اثر بخش نیانجام ا لیامر دل نیو هم باشد یم غیره و یچپر ،یخاک ،یمانیسنگ و س یاند که شامل بندها کرده

انجام عملیات بیولوژیک و مکانیکی آبخیزداری در . ردیقرار گ یابیمختلف کشور مورد ارز یها اجرا شده در استان اتیعمل

 زیدر حوزه آبخ قیتحق نیا ستارا نیدر همشود،  می MPSIACسطح حوضه باعث تغییر امتیاز عوامل نه گانه روش تجربی 

ه در ضرفتار حو رییتغ یاجرا شده بر رو یزداریآبخ اتیعمل ریشهرستان بافت در استان کرمان انجام گرفت و تأث دیدره مر

 تن 98/0069ات، رسوب وزن، سدها درمخزن افتاده تله به رسوبات از آمده بعملی ها یبررس طبق شد. یابیکاهش رسوب ارز

 0/0600 رفتن هدر از که است گرفته صورت کیولوژیب کار هکتار 0066 هضدرحو آمده بدست اطالعات با. باشد یم درسال

نتایج نشان داد که بین رسوبدهی قبل و بعد از عملیات آبخیزداری در هر زیر حوضه  .است کردهی ریجلوگ سال در خاک تن

درصد وجود دارد و این سری کارهای حفاظتی و اصالحی باعث شد رسوب کمتری از حوزه  5داری در سطح  اختالف معنی

 دره مرید خارج شود.

 حوزه آبخیز رسوب، ش،یفرسا ،یکیولوژیب اتیعمل ،یکیمکان اتیعمل :واژگان کلیدی

 

 بیان مسئله 
 دیتهد دایشد میمستق ریو غ میاست که منابع آب و خاک کشور ما را به صورت مستق هایی ندیخاک از جمله فرآ شیفرسا      

و  شیفرسا هایندیشناخت تمام فرآ کنیل باشد، ینم رپذی امکان ناز آ یریبوده و جلوگ یعیطب دهیپد نی. هر چند اکند یم

سنگ  ،یباشد مانند: نزوالت جو یمهم م اریهستند بس لیدخ زیآبخ های حوزه شیفرسا زانیرسوب وم دیکه در تول یعوامل

عملیات آبخیزداری و تأثیر آن بر فرسایش و رسوب 

 های مناطق نیمه خشکحوضه
  

 0، علیجان آبکار1 *یمان معدنچیپ

کشاورزی و منابع طبیعی مربی پژوهشی،گروه تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش : 1

 کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران

استادیار، پژوهشی،گروه تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع : 0

 طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران، ایران

E.mail:*peymanmadanchi@gmail.com 
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 محصول دیباعث کاهش تول برداری غیر علمی از منابع خاک حوضه . بهرهرهیو غ یاهیپوشش گ ،یمادر، خاک، عامل توپوگراف

از مخازن سدها  دیکاهش عمر مفگردد، این امر سبب  در واحد سطح به دلیل فرسایش و از دست رفتن خاک حاصلخیز می

 یمستلزم صرف مبالغ قابل توجه یزداریآبخ اتیعمل یاجرا گریشده است. از طرف دها از رسوب  طریق پر شدن مخازن آن

 تواند یکه م باشد، یم یضرور یها امر آن یابیارز ،ی و مدیریتیکیژولویب ی،کیمکان اتیعمل یاست. در هر حوضه پس از اجرا

 بدهد. یزداریآبخ های طرح انیبه مجر یمیو اقل ینیمشابه از نظر عوامل زم های حوضه در ها آن یاز اثرات اجرا یقیدرک دق

البته گفتنی است که دراین تحقیق مرید انجام گرفته است آورده شده.  طور مختصر عملیاتی که در حوزه آبخیز دره در ادامه به

طور برای اطالعات  برای محاسبه میزان فرسایش و رسوب حال حاضر حوضه استفاده شد و همینMPSIAC  از روش تجربی

قبل از اجرای عملیات آبخیزداری، مطالعات این حوضه که توسط سازمان جهاد سازندگی وقت تهیه شده بود و از روش مشابه 

هکتار در شهرستان بافت، بخش  5609برابر  یبا مساحت دیدره مر زیآبخ حوزه گرفت. قرارند مورد تدقیق استفاده کرده بود

برابر با  ییایمختصات جغراف یه  داراضحو نیدر استان کرمان واقع شده است. ا دیدره مر یروستا کانیدهستان کس یمرکز

ه ضحو طی. مساحت و محباشدیم یعرض شمال 09، 05’،61“تا  09، 06’،00“و  یطول شرق 50، 13’،08“تا  50، 11’،56“

ه ضنقطه حو نیتر نییمتر و پا 1605ه ضنقطه حو نیارتفاع بلندتر باشد،یم لومتریک 16و  لومترمربعیک 09/56برابر با بترتیب 

 .باشدیمتر م 0566

 شیو فرسا یسطح شوفرسای لغزش –یاریشراههای، آب –یگال شیعبارت از فرسا هضدرحو شیانواع فرسا نیمهمتر     

، ، رسوب کل و مساحت هر پارسل آورده شده استژهیو شیفرسا ژه،یرسوب و زانیم 1 هستند. در جدول یا رودخانه

استفاده و اطالعات قبل از اجرای عملیات آبخیزداری از  MPSIACهمانطور که توضیح داده شد در این تحقیق از روش 

. )مطالعات حوزه آبخیز دره مرید بافت،مدیریت آبخیزداری، سازمان جهاد است سازندگی وقت استفاده شدهمطالعات جهاد 

 سازندگی استان کرمان(

 بافت دیه دره مرضحو های زیرحوضه ژهیو شیرسوب و فرسا زانیم -1جدول 
 شماره

 زیرحوضه

  مساحت

 (هکتار)

 ژهیو رسوب

 (درهکتار تن)

 ژهیو شیفرسا

 (درهکتار تن)

 کل مقداررسوب

 (تن) زیرحوضه

1 106 11/15 00.10 0655 

0 509 30/9 18/19 9/5180 

1 1936 18/9 05.83 5/13510 

6 336 63/8 51/01 60/0006 

اساس  نیشده است بر ا کیپارسل تفک 6به  شیو شدت فرسا شیسنگ به فرسا تیبراساس حساسمرید   درهه ضحو

)مطالعات حوزه  باشد یتن رسوب در هکتار م 60/9شود که معادل  یخارج م انهیه سالضتن رسوب از کل حو 60/51138

 .استان کرمان( یسازمان جهاد سازندگ ،یزداریآبخ تیریمد بافت، دیدره مر زیآبخ
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 معرفی دستاورد
توان به سه دسته  یبه مرحله اجرا گذاشته شده است را م دیه دره مرضرسوب که در حو دیو تول شیمبارزه با فرسا یها روش

سازمان  ،یزداریآبخ تیریمد بافت، دیدره مر زیکرد )مطالعات حوزه آبخ یبند میتقس یکیو مکان یکیلوژویب ،یتیریمد ،یکل

 .استان کرمان( یجهاد سازندگ

زمان مناسب  نیمراتع و تعادل دام( و همچن تیظرف نیب تیبخش با کاهش تعداد دام )رعا نی: در ایتیریمد یها روش-1

از مناطق که  یو در بعض یریو تاخ یمتناوب استراحت یچرا یهاستمیانداختن ورود دام به مراتع( و س قیمراتع )به تعو یچرا

امر باعث شده است  نیانجام شده است که ا ه( قرق مراتعضحو یمرکز یها هستند )قسمت شیحساس به فرسا ارینقاط بس

 برخوردار شوند. یخوب اتیح دیمراتع از تجد
 ویامکان اصالح مراتع نبوده است، اقدامات ب یتیریمد اتیه که تنها با عملضاز مناطق حو ی: در بعضیکیلوژ ویب یهاروش-0

همراه با  .Bromus Sppو  Onobrychis spرینظ یا مراتع صورت گرفته که عبارتند از: کشت نباتات علوفه ایاح یبرا کیلوژ

 و Artemisia cieberiو  Ferula oopodaهای  ی گونهباشد کپه کار یه که خاک کم عمق مضدست حو احداث بانکت. در باال

ه شماره ضحوریباال دست ز یدر قسمتها Amygdales communisو  Amygdales lycioides رینظ یا درختچه یها کشت گونه

 احداث تشتک انجام شده است. لهی( بوس0( و )1)

 
 دمریه درهضدر حواجرا شده  کیولوژیب اتیعمل یی ازنما -1شکل

 

است که به  یکیه اقدامات مکانضرسوب حو دیو تول شیمبارزه با فرسا یهااز روش گرید یکی: یکیمکان یهاروش -1

انجام شده است که باعث کنترل رواناب،  یبتون سهیو ک نیخشکه چ ،یچپر ،یمانیسنگ و س ،یونیگاب ،یخاک یصورت بندها

 ازین داریبوده و درختان سپ هایآباد کیکه نزد هضواز ح ییهادر قسمت ه شده است.ضدر حو یریگو رسوب انیتداوم جر

نوع بند ها احداث شده است و  نی( ا1ه )ضحو ریشمال ز کیدرجه  یهاساختند در آبراهه یرا مرتفع م یچپر یبندها یچوب

احداث شده است و در  نیخشکه چ یموجود بوده بندها ( که منابع سنگ0ه شماره )ضحو ریجنوب و غرب ز یهادر قسمت

جهت  یبتون سهیک یو دو بندها کیدرجه  یهاوجود نداشته در آبراهه نیه که سنگ جهت خشکه چضحو یشرق یهامتقس
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و  یسطح شیاز فرسا یریاحداث شده است. همانطور که گفته شد به منظور کنترل رواناب، جلوگ بیش لیو تعد تیتثب

 احداث شده است. یعلوفه ا نباتاتمراتع، بانکت به همراه کشت  ایآب به مناطق مطمئن و اح تیهدا ،یاریش

 

 
 دمری ه درهضاجرا شده در حو یکیومکانیب یی از عملیاتنما -2شکل

 

و رسوب  شیبر کاهش فرسا یکیولوژیو ب یکیاجرا شده اعم از مکان یزداریآبخ اتیاثرات عمل یابیمطالعه جهت ارز نیدر ا   

عامل  ،یعامل رواناب سطح مانند: MPSIAC مدل یبافت استان کرمان، از محاسبه مجدد پارامترها دیدره مر زیه آبخزدر حو

رسوبات پشت  یرگی و اندازه یا رودخانه شیفرساو عامل  شیفرسا یت فعلیعامل وضع ،یاراض یعامل کاربر ن،یپوشش زم

تن در  60/51138تن در سال برآورد شد و با مقدار  18/10051رسوب حوضه  زانیدر حوضه استفاده شد، م یاصالح یبندها

و  هیمورد تجز SPSS فزارنرم ا طیدرمح یجفت نمونه ا Tبرآورد شده بود با استفاده از آزمون  هیسال که در مطالعات اول

 ژهیو شیو فرسا ژهیرسوب و نیب یدار یمشخص شد که اختالف معن یآمار یهاآزمون جیقرار گرفت، و بر طبق نتا لیتحل

 6نمایی از بند سنگ و سیمانی و در شکل  1در شکل شماره  وجود دارد. دیدره مر زیه آبخزحو یاز پارسل ها کیدر هر 

 نمایی از مخزن یک بند خاکی احداث شده در حوضه به نمایش گذاشته شده است.

 

 
 ضهدر حو ی اجرا شدهمانیاز بند س یینما -3شکل 
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 در حوضه خاکی اجرا شدهاز بند  یینما -4شکل 

 

از عوامل  یبعض ازیدر امت رییه باعث تغضدر حو یکیو مکان یکیولوژیب اتیعمل یگفته شد اجرا دهیطور که در چک همان     

 یمنف ایمثبت  ریثأت یابیرو جهت ارز نیه شد، از اضمختلف حو یپارسل ها یدرجه رسوبده نییتع یبرا MPSIAC روش

 یپارسل ها یدرجه رسوبده هجهت محاسببعضی از عوامل فرمول تجربی مجدد  یده ازیاز امت ریاجرا شده ناگز اتیعمل

 تی، عامل وضعنیعامل نحوه استفاده از زم ،یاهی، عامل پوشش گیعامل رواناب سطح طور که گفته شد همان .میمختلف هست

 نییحاصل از تع جیقرار گرفتند و نتا قیها مورد تحق آن ازیامتمجدد  یابیجهت ارز یرودخانه ا شیو عامل فرسا شیفرسا یفعل

رسوب قبل  زانیبا م یجفت نمونه ا t یاز روش آمار یکیو مکان یکیولوژیب یقیتلف اتیه بعد از انجام عملضرسوب حو زانیم

 .در حوزه مورد آزمون قرار گرفت اتیاز عمل

 

 بعد از عملیات آبخیزداری در پارسل هاامتیازهای عوامل پسیاک پیشرفته در قبل و  -2جدول 

 4پارسل  3پارسل  2پارسل 1پارسل  

 امتیاز بعد امتیاز قبل امتیاز بعد امتیاز قبل امتیاز بعد امتیاز قبل امتیاز بعد امتیاز قبل عوامل

 01/5 01/5 8 8 15/0 15/0 8 8 زمین شناسی

 5/0 5/0 53/5 53/5 08/5 08/5 1/0 1/0 خاک

 61/5 61/5 61/5 61/5 61/5 61/5 61/5 61/5 آب و هوا

 10/5 60/0 38/0 99/0 80/0 10/1 11/1 06/1 رواناب

 9/9 9/9 63/0 63/0 95/6 95/6 80/6 80/6 توپوگرافی

 8/16 10 10 18 16 10 6/10 18 پوشش گیاهی

 8/16 10 10 18 16 10 6/10 18 کاربری زمین

 10/0 16 05/3 5/10 0/9 15 5/10 06 فرسایش فعلی

 61/5 61/5 03/0 15/8 16/1 60/16 61/5 61/15 فرسایش خندقی

 69/09 63/30 15/00 89/86 15/05 91/81 13/31 0/96 جمع کل
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( که در مطالعه شناخت 6/1با توجه به عدد آن ) یشد ول یریاندازه گ61/1 یبا روش کلوخه بردار یوزن مخصوص ظاهر

وزن رسوبات همان عدد  یرگیاز خطا در اندازه یریجلوگ یکه داشتند، برا یحوضه استفاده شده بود و اختالف کم

 آورده شده است. 0لدر جدو اتیقبل و بعد از عمل ژهیو شیو فرسا ژهیرسوب و زانیم استفاده شد و6/1

 یزداریآبخ اتیقبل و بعد از عمل ژهیناخالص و و شیفرسا -2جدول 

ها زیرحوضه

 و کل حوضه

 Ton/ha  فرسایش ویژه  Ton/haرسوب ویژه 

 بعد قبل بعد قبل

1 15.11 3.01 00.10 61/10 

0 9.30 5.61 18/19 01/16 

1 9.18 6 83/05 18/15 

6 8.63 0.0 51/01 0/10 

 69/03 68/18 9.1 11.65 کل حوضه

 در متر 1 هاصورت که فواصل گمانه نای به. گرفت صورت مخازن در هاگمانه یمخازن، شبکه بند یجهت حجم سنج

عمق رسوبات مشخص شد. نقشه  نیانگیعمق رسوب، م نییها در پشت هر بند و تعآن احداث از پس و شده گرفته نظر

مخزن سد  یکه همان حجم کل یریسطح آبگ گرفت،متر صورت  کیبا فواصل خطوط تراز  یبند خاک 11از مخازن  یبردار

 و حجم رسوبات پشت هر بند مشخص شد. دیده است، مشخص گردو سطح مخزن که همان سطح رسوب به تله افتا باشدیم

طرح اصالح  کهیو از آنجائ باشدیتن م 81/99169 دیه دره مرضحو یمانیو س یخاک یرسوب به تله افتاده در بندها زانیم

زمان اجرای  )سال از احداث بندها به تله افتاده است  10 رسوب در زانیم نیاست ا دهیرس انیبه پا 1139 دیه دره مرضحو

 یکیولوژیب اتیانجام عمل جهیکه در نت یتن رسوب 0/0600باشد و با احتساب  یم نت 68/8000هر سال  یبرا باًیکه تقر مطالعه(

و  یکیولوژیب اتیعمل یط زیتن رسوب در سال در حوزه آبخ 68/16305شود، مجموعاً  یها کم م کل رسوب پارسل زانیاز م

 به تله افتاده است. یکیمکان

 

 توصیه ترویجی:
هایی که  برداران در این مطالعه کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری هستند. با توجه به مطالعه فوق یکی از روش منظور از بهره

توانند استفاده کنند نقشه برداری است که البته باید توجه داشته  های خاکی می گیری رسوبات پشت بند برداران برای اندازه بهره

با طول  یها سازه یو برا یرمت کیها  متر فواصل گمانه 16ها با طول کمتر از   سازه یمخازن، برا یجهت حجم سنجباشند که 

در نظر گرفته  یمتر 5ها  نهگما متر فواصل 05از  شتریبا طول ب یها سازه یو برا یمتر 1تا  0ها  متر فواصل گمانه 05تا  16

متر در نظر گرفته شد  1شبکه گمانه  یها متر بودند و فواصل نقطه 05ها با طول حدوداً  اغلب سازه دیه دره مرضدر حو شود.

 .عمق رسوبات مشخص شد نیانگیعمق رسوب م نییها در پشت هر بند و تع و پس از احداث گمانه

ها  رویه یا کندن بوته ای به دلیل عدم رعایت قرق، چرای بی برداران این است که اگر حوضه موضوع مورد توجه دیگر برای بهره

و اشجار توسط آبخیزنشینان به سمت تخریب میل کند اهالی از آنجا کوچ کرده وبه شهرها هجوم آورده و به کارهای 

یریتی که گفته شد به اصالح عرصه ورند. وظیفه کارشناس در محل این است که از هر سه روش مدآ گری روی می واسطه
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توان مدیریت نگهداری را با احداث تعاونی محلی به خود  گردند و بعد از آن می اقدام کند بعد از اصالح اهالی به عرصه بر می

 ،یمادمت انیسال یه در طضحو یاهیاز پوشش گ نانینش زیدر اثر استفاده آبخمرید  آبخیز نشینان واگذار کرد، در حوزه آبخیز دره

 ارهایتوانستند ش ینم یکشاورزنوع از ادوات  چیدر آمده بود و هغیر قابل استفاده برای کشاورزی  ه به صورتضحو نیا سطح

 اتیه کوچ کرده بودند اما پس از انجام عملضاز حو یاهال ،یاراض بیببرند. به سبب تخر نیموجود را از ب یها و خندق

 یتعاون جادیبه منطقه و ا ید و با بازگشت اهالناصالح شد أبیها تقر موجود آن یارهایمانند احداث بندها در ش یزداریآبخ

 اریبس زیها انجام شده و اقدامات قرق ن توسط خود آن کیولوژیب اتیمسئله باعث شد تا عمل نیو هم میشد برورو ییروستا

 .شود یریگیپ یاز طرف اهال یجد
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