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 ده يچک

و  ياو سازه يتيريک، مديولوژيب يزداريآبخ يهاپروژه يابيز ارزيق حاضر نيهدف از تحق
ن در يزم يپوشش حفاظت يش، رسوب و پارامترهايزان کاهش فرسايم ير آن بر رويثأت

 يهاد از سرشاخهيخرمب يز شهريآبخ يدر حوضه 4923-4921 ياجرا يهاسال يفاصله
 MPSIAC يمدل تجرب يهااز عامليامت ن منظوريوند در استان فارس است. بديسد س

 يبر رو يزداريات آبخيط قبل و بعد از عمليشرا يبرا GISافزار اصالح شده به کمک نرم
از ير امتييتغ يسهين شد. سپس با مقاييها تعم رسوب پشت سازهيدامنه و برداشت مستق

ر ييتغ يسهين با مقايد. همچنيمشخص گرد يزداريآبخ يهان برنامهيها، اثرگذارترعامل
ق يج تحقيز انجام شده است. نتايها نر کالسييتغ يابي، ارزيدهرسوب يهامساحت کالس

 14/91و  11/91ب يترته ب يش سطحيو فرسا ياش رودخانهياز عامل فرساينشان داد امت

ر را در کاهش يثأن تيدرصد کمتر 11/41ن با يوشش زمر و عامل پيثأن تيشتريدرصد ب
-11 يرسوبده ين مساحت کالس درجهيداشته است. همچن يرسوبده يدرصد 31/84

ع يباشد و از نظر توزيدرصد از مساحت حوضه م 12/41هکتار که معادل  4911، 411
 يجهر کرده است. کالس درييتغ 11-11حوضه واقع شده که به کالس  يدر خروج يمکان
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دار بودن يدا کرده است. با توجه به معنير پييتغ 11-81تر نييداشته و به کالس پا
 يهااز کارا بودن پروژه يج حاکي/، نتا11ها در سطح رحوضهيز يرات رسوبدهييتغ

 يت منابع آب و خاک و اثرگذاريريمنظور مد است. به يدر کاهش رسوبده يزداريآبخ
ن در يزم يپوشش يهيش اليش و رسوب و افزايدر کاهش فرسا يزداريات آبخيشتر عمليب

ات يعمل يو عالج بخش ياک و سازهيولوژيب يهاق برنامهيد، از تلفيز خرمبيآبخ يحوضه
 اجراء شده در حوضه اقدام گردد. ياسازه

  .يدهش، رسوبين ، فرسايزم يپوشش حفاظت، يزداريآبخ: يديکلکلمات 

 

 مقدمه

 ،يعيمنابع طب يبرا يدياست که تهد يطياز مشکالت مح يکيش خاک يفرسا
(. با 4181: 8113، 4رود )رحمان و همکارانيست به شمار ميط زيو مح يکشاورز

 شهر استان اصفهاندونيعملکرد خاک در مراتع فر يهار قرق بر شاخصيثأت يبررس
 باشديم رسوب ديتول و شيفرسا کاهش و ستمياکوس عملکرد شيجه آن افزاينت که

ن ياصالح مراتع در خوزستان به ا يهاپروژه ي(. در بررس1: 4923 ،يرنان ي)مالئ
 يرهيذخ يهامثل قرق، پروژه يتيريمد يهااتيافتند که بعداز عمليجه دست ينت

 اندداشته ياهيد پوشش گو درص ديش تولين بازده به منظور افزاينزوالت بهتر

و  يکيات اجراء شده مکانيعمل ي(. با بررس829: 8148 ،8و همکاران ي)جواد
و کاهش  يحفاظت يهيا همان الي ياهيش پوشش گيانگر افزايج بيکه نتا يکيولوژيب

(. با 1: 4923 ،يموري)ت ده استيحوضه گرد يش و رسوب در خروجيمقدار فرسا
از شبکه در  يو رسوب خروج ياهيبر پوشش گ يزداريات آبخينقش عمل يبررس

ات يعمل يقبل از اجرا يدن که رسوب خروجيرس يجيبه نتا يگزچهل يحوضه

تن در روز، کاهش  11 يزداريات آبخيعمل يتن در روز و بعد از اجرا 11 يزداريآبخ

                                                           
4- Rahman et al., 

8- Javadi et al., 
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ق نشان داد که اقدامات يج تحقين نتاي(. همچن4: 4923 ان،يد کرده است )خالديپ
 هو بار رسوب را کاهش داده است، ب ياحوضهخاک، تلفات خاک درونحفاظت 

و  ي)ش ته استفاي/ کاهش 831/ به 111ل رسوب از يکه نسبت تحو يطور
 يهضانجام شده در حو يزداريات آبخيعمل ريثأت يابي(. با ارز8148، 4همکاران

کاهش  درصد 9/1ژه به طور متوسط يزان رسوب ويجه گرفت که ميز بارده نتيآبخ

ک، يولوژياقدامات ب يابيحاصل از ارز يده(. در بررسي: چک4934 ،ي)روغن افته استي
، ي، کاهش واناب سطحيحيتفر يهاد علوفه، چوب، افزابش فرصتيش توليسبب افزا

و کاهش سرعت باد  ياهيش تنوع گين، کاهش تلفات خاک، افزايبهبود پوشش زم
 يزداريج اثرات آبخي(. نتا44: 4938ر، )سلمانپو ده استيبه مقدار قابل توجه گرد

مرتع، در کنترل قابل توجه در  ياهيد علوفه و پوشش گيتول يش نسبيضمن افزا

(. از 48: 4938راد،  ي)اعظم خواهد داشت ييش و رسوب اثرات بسزايمقدار فرسا
 ش در رابطهيفرسا يهاروش يمطالعه و بررس يتوان برايش خاک ميفرسا يهامدل
 استفاده کرد ياستفاده از آن و شناخت منابع رسوب ين و چگونگيزم راتييبا تغ

(. با 1111 :8149، 9ن و همکارانيودي)کامل ( و893 :8141، 8)فنگ و همکاران
ش يش و رسوب و فرسايافزا ياهيها در آلمان پوشش گکروکچمنتيم يمطالعه

 يالگو يدر بررس .(8148، 1)آکرمان و همکارانش داشته است يريکاهش چشمگ
 يدر حوضه يدهبه منظور کاهش رسوب يزداريآبخ يهابرنامه يليتکم-ياصالح

ن ياز: در ا افته که عبارتنديدست  يج خوبيز هفتان تفرش در استان اراک به نتايآبخ
) جمع عوامل نه گانه( قبل از  يرسوبده ين درجهيانگيق مشخص شد که ميتحق
به مقدار  يزداريات آبخيبعد از عمل است که 1/18 به مقدار يزداريات آبخيعمل

                                                           
4- Shi et al., 

8- Feng et al., 

9- Kamaludin et al., 

1-Achermann et al., 



 

 

 

 

  4317بهار  41 ي، شمارهيهيدروژئومورفولوژ 020

 

 يدر حوضه ياو دامنه ياس خطيدر مق يزداريات آبخيافته است. عملير ييتغ 1/11
 ابديدرصد کاهش  4/1ز هفتان يآبخ يژهيو ين رسوبدهيانگيمنجر به آن شد تا م

، ي)نوران ( و441: 4931گر، از جمله: )نوحه يگري(. و افراد د421: 4931 ،يرض)آقا
ات ياثر عمل يـق حاضر بررسيدف از تحقـاند. هنه کار کردهين زمي( در ا414: 4931

ن، يزم يهيات اليبر خصوص يز خرميآبخ يدر حوضه ياک و سازهيولوژي، بيتيريمد
 باشد.يم يدورگرافيه ياز شبکه يش و رسوب خروجيفرسا

 هامواد و روش

 مورد مطالعه يمنطقه يهايژگيو

ز يآبخ ياز حوضه يلومتر مربع بوده و بخشيک 1/22وسعت  ياطرح دار يمحدوده

 11 4119 يال 12 819 ييايطول جغراف ين محدوده داراي. ااستوند يسد س

ن يا يشورـمات کيظر تقسـن است. از 21191و  9191 ييايرض جغرافـو ع

قرار  يقر، دهستان قنيد، بخش مرکزيبمحدوده در استان فارس، شهرستان خرم

 ( محسوبي)فصل يموجود بوده که جزء مزارع موسم يآباد 41ن محدوده يدارد. در ا

ل عوامل آب و يبوده و به دل يکشاورز يهاتين مزارع عمدتاً محل فعاليگردند. ايم

است.  يت ساکن دائميفاقد جمع يو رفاه ييربنايو عدم استقرار امکانات ز ييهوا

 ي. حوضهاستمه خشک ين يم منطقهيمتر و اقليليم 882 منطقه يمتوسط بارندگ

آبراهه  9مورد مطالعه  يتر که در محدودهه کوچکضرحويز 48د به يخرمب يشهر

 وستهيگر پيکديبه  يوجود دارد که در باالدست شهر خرم Cو  A  ،Bيهانام هب ياصل

 ده همراهيچيپ يدر زون ساختارها يشناسنيند. از نظر زمينمايان شهر عبور ميو از م

د در استان فارس يز خرمبيآبخ يهضقرار گرفته است. در حو يدگرگون يهابا سنگ

 به اجرا درآمده 4923-4924 يدر فاصله سالها يزداريآبخ ياز کارها يباشد تنوعيم

ت حوضه را در ي( موقع4( آمده است. شکل )4) است که مشخصات آنها در جدول
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 دهد. شکليها را نشان محوضهريمات زي( تقس8)دهد. شکل ياستان و کشور نشان م

  دهد.ياجرا شده در حوضه را نشان م ياو سازه کيولوژيو ب يتيريمد يها( پروژه9)

 آبخيز خرمبيد حوضه( مشخصات عمليات آبخيزداري در 1جدول )

 فيرد نوع پروژه تعداد/مساحت )هکتار( اجزا شده ير حوضه هايز

A1,A3,A4,A6,A8 8112  4 يتيريمدقرق 

A1,A2 4211 8 و قرق دوساله يبذرپاش 

A1,A2,A6,A7 911 9 و قرق دوساله يکارکپه 

A2 1 1 ميد يکارعلوفه 

A8,C1,C3 99 1 نيخشکه چ 

A8 49 1 يسنگيون توريگاب 

C3 1 ون يگابPvc 1 

A8,C1,C3 1 2 يو مالت يسنگ 

A8,C3 9 3 يبند خاک 

 
 وند در استان فارسيسد س يد در سرشاخهيز خرمبيآبخ يضهحو ييايت جغرافي( مو قع1)  شکل
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ي هاي اجراء شده در حوضه( پروژه3شکل ) هاي خرمبيد                                 ( زيرحوضه2شکل )

 خرمبيد

 روش 

 هياول يآورروش جمع -الف

 ز گزارشاتوند ايسد س يهاد از سرشاخهيخرمب يز شهريآبخ يهضه حوياطالعات اول

( 4921استان فارس،  يزداريو آبخ يعيکل منابع طب ي)اداره يياجرا يليتفض

 شد.  يآورجمع

 يش و رسوب قبل از اجراين، فرسايزم يه پوششيال يبرآورد پارامترها -ب

 يزداريآبخ يهاپروژه

وب قبل از ـش و رسير فرسايو مقاد ياهيـپوشش گ يه پارامترهاـاطالعات مربوط ب

 يوجود داشت که برا يو اجرا يليدر گزارشات تفض يزداريآبخ يهاروژهپ ياجرا

 از همان اطالعات استفاده شد. يابيارز
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 يش و رسوب بعد از اجراين، فرسايزم يپوشش يهيال يبرآورد پارامترها -ج

 يزداريات آبخيعمل

 يمترهااه شد و برداشت پاريته ياهيپوشش گ يبندپيت ينخست نقشه يدر مرحله

 يآنها مشخص به عبارت بهتر ييايکه مکان جغراف يهادر پالت ياهيشش گپو

 مشخص شده بود. با داشتن مختصات يليها در مطالعات تقضمختصات و محل پالت

ها انجام پروژه يبعد از اجرا ياهيپوشش گ يپارامترها يريگها اندازهپالت يمکان

ن يو برداشت شدند که در ا يريگشد. با داشتن مختصات هر پالت، پارامترها، اندازه

د، يموجود، درصد تاج پوشش، تول يهاها در داخل هر پالت فهرست گونهبرداشت

د علوفه از روش يتول يريگد. جهت اندازهيگرد يريگغالب اندازه يهاتراکم گونه

ک يها از مستقر شده، گراس يهاکه در پالت يطور هن استفاده شد، بيقطع و توز

رشد همان  يهاها قسمتيابوته يقه و برايها از سطح خاک، فورب يمتريسانت

ها به شد و در دفترکار وزن تر گونه يآورجمع يکاغذ يهادر پاکت سال برداشت و

ها از خشک شدن علوفه د و بعديو اطالعات مربوطه ثبت گرد يريگک اندازهيتفک

 د علوفهياهان، توليگ يشيفرم روو بر اساس  يريگها اندازهخشک گونه يدوباره علوفه

د يتولتاً يها بر حسب گرم در مترمربع و نهاگونه يهيد کليهر پالت براساس جمع تول

از  هاياوتهـدر ب ياهيـدرصد تاج پوشش گ يريگاندازه يد. براـکتار محاسبه شـدر ه

 يريگزهاندا يو برا ينيها از روش تخمها و گراسو در فورب يواقع يريگروش اندازه

استفاده شد و  ينيزه و درصد الشبرگ از روش تخميخاک لخت، سنگ و سنگر

متر  8ها در پالت از شمارش گونه يغالب و زادآور يهان تراکم گونهييتع يبرا

 يکياست  که  ين نکته ضروريد. ذکر ايتاً محاسبه در هکتار انجام گرديو نها يمربع

پوشش  يش و رسوب دانستن پارامترهايار گذار در برآورد فرسيثأت يهاتمياز آ

و در محاسبات وارد شده  يريگباشد که به روش ذکر شده در باال اندازهين ميزم

ز يآبخ يهضاز شبکه در حو يش و رسوب خروجين مقدار فرساييتع ياست. برا
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دامنه و رسوب کنترل شده  يرو ش و رسوب بريمقدار فرسا يستيد بايخرمب يشهر

مشخص شدن رسوب به تله  يشد. برايها محاسبه مر پشت سازها ديدر آبراهه 

 يهاحوضهرياجرا شده در ز يهاسازه يها در گام اول تمامافتاده شده در پشت سازه

 يمکان ي، نوع، جنس سازه و  نقشهيي، جانماGPSمورد نظر با استفاده از دستگاه 

مخصوص با استفاده از  يهافرم يهيدوم با ته يه شده است. در مرحلهيآنها ته

ز، طول مخزن، عرض يب آبراهه، ارتفاع سريب شيترته متر ب سنج وبيدستگاه ش

آبراهه، حجم مخزن و حجم پرشده از رسوب برداشت شده است. به منظور برآورد 

 ، از مدليزداريات آبخيعمل ييط بعد از اجرايدامنه در شرا يش و رسوب بر رويفرسا

ق، يحقـن تي(. در ا4922، ي)رفاه دـه استفاده شدـاصالح ش MPSIAC يتجرب

انجام گرفت. پس  ArcGIS10افزار گانه مدل با استفاده از نرمعوامل نه يگذارارزش

همگن  ي، نقشه واحدهاMPSIACمدل  يگانهنه يهاهيال ياندازهم يق و روياز تلف

هر  يرسوبده يدرجه يگانهازات عوامل نهيق برآورد و محاسبه امتيه واز طريته

 استخراج شد. (4ي )واحد همگن طبق رابطه

 Qs = /2530.036R                e   (4) يرابطه

ن يعدد نپر eحوضه برحسب تن درهکتار،  يدهرسوب مقدار   Qsن معادلهيدر ا

 ينقشه يهي( است. پس از تهيده)درجه رسوب گانه مدلجمع عوامل نه Rو 

ش در ي، مقدار فرسا(SDRل رسوب )يعادله نسبت تحو، با استفاده از ميرسوبده

ل رسوب ين درصد نسبت تحوييتع ينجا برايد. در ايسطح واحد همگن محاسبه گرد

 استفاده شد. (8) ل مربع( از رابطهيبر حسب ما Aبا توجه به عامل مساحت حوضه)

 Log SDR = 1.8768 – 0.14191 log(10A)        (8)ي رابطه

 طيشرا يها برارحوضهيز يرات رسوبدهييتغ يدارياختالف معن يبه منظور بررس

ها، از ته دادهيپس از تست نرمال spssافزار ، در نرميزداريات آبخيقبل و بعد از عمل
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( نمودار 1) درصد استفاده شد. شکل 31نان يدر سطح اطم يزوج T-testآزمون 

  يانيجر

 
 قيروش تحق ياني( نمودار جر4شکل)

  ج ينتاو   بحث

 ياهيپوشش گ( الف

ش و يگذار در مدل کردن فرساريثأت ياز پارامترها يکين موضوع که يبا توجه به ا

ن يزم يپوشش يهيرات اليياصالح شده تغ MPSIACرسوب با استفاده از روش 

( ارائه شده 1تا8) ( در جداولياهيپ گيت 1ک )يج پارامترها  به تفکيباشد. نتايم
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، زهيتاج پوشش زنده، خاک لخت، الشبرگ، سنگر يرامترهان جداول پاياست که در ا

ه در هکتار قبل و يلوگرم و تراکم به واحد پايد به کيحفاظت خاک به درصد و تول

رات کل در ييقرار گرفت و درصد تغ يابيمورد ارز يزداريآبخ يهاپروژه يبعد از اجرا

ن يانگيز روش مق از نظر درصد تاج پوشش زنده با استفاده ايمورد تحق يحوضه

گذار در ريثأاز عوامل ت يکيش داشته است که يدرصد افزا 82/11به  2/99از  يوزن

 ش و رسوب است.يفرسا

 I( مقايسه پارامترهاي اندازه گيري شده در دو مرحله قبل و بعد از اجراء در تيپ 2جدول)

 

 IIدو مرحله قبل و بعد از اجراء در تيپ  ( مقايسه پارامترهاي اندازه گيري شده در3جدول)

 

 شرح پارمترها واحد قبل از اجراء بعد از اجراء راتييدرصد تغ

 تاج پوشش درصد 41 11/48 -1/3

 خاک لخت درصد 11 1/11 -81/8

 الشبرگ درصد 1 11/8 -11/99

 زهيسنگ و سنگر درصد 41 84/42 +44/1

 حفاظت خاک درصد 91 1/99 -82/1

 د بالفعليتول لوگرميک 12 1/11 -91

 تراکم ه در هکتاريپا 1111 1111 -44/44

 شرح پارمترها واحد قبل از اجراء بعد از اجراء درصد تغييرات

 تاج پوشش درصد 43 81 +21/91

 خاک لخت درصد 12 18 +11/3

 الشبرگ درصد 9 1 +99/99

 سنگ و سنگريزه درصد 41 2 -81

 حفاظت خاک درصد 98 92 +11/42

 توليد بالفعل کيلوگرم 411 441 +11/41

 تراکم پايه در هکتار 1211 1333 19/41
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 IIIقبل و بعد از اجراء در تيپ  يگيري شده در دو مرحلهپارامترهاي اندازه ي( مقايسه4جدول)

 شرح پارمترها واحد قبل از اجراء بعد از اجراء تغييرات

 تاج پوشش درصد 81 99 +1/91

 خاک لخت درصد 11 14 +2/3

 الشبرگ رصدد 9 1 +411

 سنگ و سنگريزه درصد 41 41 -41/14

 حفاظت خاک درصد 11 13 +91/44

 توليد بالفعل کيلوگرم 483 411 +39/81

 تراکم پايه در هکتار 1221 1411 +29/81

 IVقبل و بعد از اجراء در تيپ  يگيري شده در دو مرحلهپارامترهاي اندازه ي( مقايسه5جدول)

 شرح پارمترها واحد قبل از اجراء اجراءبعد از  راتييدرصد تغ

 تاج پوشش درصد 91 18 +31/18

 خاک لخت درصد 18 98 +81/94

 الشبرگ درصد 2 41 +81

 زهيسنگ و سنگر درصد 41 1 -1/18

 حفاظت خاک درصد 12 12 +81/41

 د بالفعليتول لوگرميک 812 812 +81

 تراکم ه در هکتاريپا 1111 2111 +19/41

 Vقبل و بعد از اجراء در تيپ  يگيري شده در دو مرحلهپارامترهاي اندازه ي( مقايسه6) جدول

 شرح پارمترها واحد قبل از اجراء بعد از اجراء راتييدرصد تغ

 تاج پوشش درصد 41 41 +11

 خاک لخت درصد 21 19 +19/41

 الشبرگ درصد 8 1/8 +81

 زهيسنگ و سنگر درصد 2 1/1 -81/1

 حفاظت خاک درصد 81 81 +91

 د بالفعليتول لوگرميک 19 11 +11/98

 تراکم ه در هکتاريپا 9411 9811 +41/9
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 ش و رسوبيفرسا( ب

و جدول  يزداريات آبخيرا قبل و بعد از عمل يرسوبده يدرجه ي( نقشه1شکل )

دهد. با توجه به جدول، يرا نشان م MPSIACمدل  يهار عامليرات مقاديي( تغ1)

درصد،  21/43و 11/41ب يبه ترت ياراض ين و کاربريپوشش زم يهاعاملاز يامت

رات يين تغيشترياست که ب ين در حاليرا داشتند. ا يارات نسبتاً قابل مالحظهييتغ

ن ياست. ا يو سطح ياش رودخانهيدرصد مربوط به عوامل فرسا 14/91و  11/91با 

 است ياک و سازهيولوژياز ب يقيلفکه ت يزداريات آبخيج کامالً با نوع و حجم عملينتا

ک يولوژيات بيگر حجم عمليد مطابقت دارد. از طرف ديز خرمبيآبخ يحوضهدر 

جدول،  خاک و رواناب در يريپذشيدامنه که سبب کاهش فرسا يگذار برروريثأت

شده  ينيبشيک پيولوژيات بيدرصد از کل عمل 13/11هکتار که  1192شده است 

 وده است.ب يليدر مطالعات تفض

  
( کالس رسوبدهي قبل از عمليات 5شکل)

 آبخيزداري     

( کالس رسوبدهي بعد از عمليات 6شکل)

 آبخيزداري

 MPSIAC( تغييرات مقادير پارامترهاي برآوردي مدل 7جدول )
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درجه تغييرات 

 ميانگين

 پارامتر قبل از عمليات آبخيزداري بعد از عمليات آبخيزداري

  حداقل حداکثر ميانگين حداقل حداکثر ميانگين

 پذيري خاکفرسايش 2/1 1/1 8/1 1 1/1 1/1 14/89

 رواناب 2/4 2/2 4/9 9/4 2/1 9/8 24/81

 پوشش زمين 2 4/49 9/3 9/1 4/48 3/1 11/41

 کاربري اراضي 8/49 8/41 4/41 1/3 8/41 9/44 21/43

 فرسايش سطحي 4/44 4/49 2/44 2/1 4/3 8/2 14/91

 ايفرسايش رودخانه 8/3 1/41 1/41 9/1 3/2 8/1 11/91

 ي رسوبدهيدرجه 91/2 3/13 11 4/11 19 1/14 31/84

آمده است. در جدول، قبل از  يرسوبده يرات مساحت درجهيي( تغ2)ل جدو در

ب با يبه ترت 11-11و  411-11در دوکالس  يرسوبده يدرجه يزداريات آبخيعمل

 ي، درجهيکالس رسوبده يه است. با توجه به نقشهدرصد قرارگرفت 88/21و  12/41

 ياات سازهيحوضه واقع شده است که تمرکز عمل يدر خروج 411-11 يرسوبده

ک دارد و در يولوژيب يزداريات آبخينسبت به عمل يشتريگسترش ب  يزداريآبخ

هکتار به کالس  4911با مساحت  يرسوبده ين کالس با کاهش درجهيجه اينت

ر کرده است. در کالس ييد  تغيخرمب يحوضهدر  يزداريات آبخياز عملبعد  11-11

هکتار را در برگرفته است با  1993 يزداريات آبخيعمل يکه قبل از اجرا 11-11

 8111ن قسمت گسترش و تمرکز داشته است يک که در ايولوژيب يکارها ياجرا

 12/41که يطورهب افته است.ير ييتغ 11-81ن تر يين کالس به کالس پايهکتار از ا

 88/21ل داشته و يتقل قبل از اجرا به صفر درصد بعد از اجرا 411-11درصد کالس 

( در 1) درصد کاهش داشته است. براساس شکل 34/14به  11-11درصد کالس 

ون ي، گابيسنگيون تورين، گابيچخشکه يهاسازه شامل سازه 14، 411-11کالس 

هکتار  1192،  11-11و در کالس  يبند خاکو سه مورد  يو مالت يک، سنگيپالست

 زانيک ميولوژيب يهاو پروژه يش خطيفرسا ياسازه يهاک که پروژهيولوژيات بيعمل
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اند. با توجه به معادله دامنه کنترل و مهارکرده يش و کنترل رسوب را در رويفرسا

 درصد 19/99حوضه برابر   SDRل رسوب بر اساس عامل مساحت، مقدارينسبت تحو

 يزداريآبخات يط قبل و بعد از عمليشرا يبرا ير رسوبدهين اساس، مقادياست. بر ا

از نوع  يزداريات آبخيعمل که دهديج مذکور نشان مي( آمده است. نتا3) در جدول

 ياو آبراهه يااس دامنهيک در مقيولوژيو ب يتيريو مد يحفاظت يهابرنامه يقيتلف

ن يانگياند، که منجر به آن شده تا ما درآمدهدر حوضه به اجر ي( به خوبيا)سازه

 درصد کاهش دهد. 18/93زان يد به ميز خرمبيآبخ يحوضه يژهيو يرسوبده

 يزداريات آبخيعمل يقبل و بعد از اجرا يرسوبده ي( مساحت کالس ها8) جدول

 تغييرات
مساحت بعدعمليات 

 آبخيزداري

مساحت قبل 

 عمليات آبخيزداري

 نمرات نشان

ت دهنده شد

 رسوبدهي

کالس 

رسوبدهي 

 هکتار درصد هکتار درصد هکتار درصد و فرسايش

1 1 1 1 1 1 1-81 I 

13/82 8111 13/82 8111 1 1 81-11 II 

9/48- 4118- 34/14 1811 88/21 1993 11-11 III 

12/41- 4911- 1 1 12/41 4911 11-411 IV 

1 1 1 1 1 1 >411 V 

 خرمبيد آبخيز يحوضه در آبخيزداري عمليات از بعد و قبل رسوبدهي نميانگي و حد مقادير (9) جدول

 درصد تغييرات
بعد از عمليات 

 آبخيزداري

قبل از عمليات 

 آبخيزداري
 رسوبدهي

 حداقل رسوبدهي ويژه )تن در هکتار( 14/8 92/4 -18/11

 حداکثر رسوبدهي ويژه )تن در هکتار( 12/1 13/8 -18/11

 نگين رسوبدهي ويژه )تن در هکتار(ميا 19/8 11/4 -11/93

 )تن در هکتار( ميانگين فرسايش ويژه 81/2 33/1 -93/93

 )تن( رسوبدهي کل 89111 41931 -18/93

 ها قبل و بعد از عمليات آبخيزداري( متوسط رسوبدهي زيرحوضه11جدول )
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 درصد تغييرات
 رسوبدهي )تن در هکتار(

 هازيرحوضه
 قبل از عمليات آبخيزداري يبعد از عمليات آبخيزدار

11/18- 11/4 34/8 A1 

31/91- 19/4 14/8 A2 

91/11- 1/4 21/8 A3 

11/18- 1/4 41/9 A4 

1/11- 11/4 11/8 A5 

29/11- 92/4 13/8 A7 

99/11- 89/8 12/1 A8 

11/91- 39/4 31/8 C1 

21/94- 33/4 38/8 C2 

88/91- 19/8 3/9 C3 

11/91- 13/8 11/1 B 

18/93- 11/4 19/8 Total 

ها در شرايط قبل و بعد از عمليات دهي زيرحوضهداري رسوب( مقايسه اختالف معني11جدول )

 آبخيزداري

 اختالفات زوجي

t 
درجه 

 آزادي

معني 

 ميانگين داري
انحراف 

 معيار

ميانگين خطاي 

 انحراف معيار

 %95فاصله اطمينان 

 حداکثر حداقل

9/4 9188/ 41111/ 121/4 18/4 331/48 48 114/ 

را  يزداريات آبخيها قبل و بعد از عملرحوضهيز ي( متوسط رسوبده41) جدول

 يسهيرا به منظور مقا يزوج T-testج آزمون ي( نتا44) دهد. جدولينشان م

ات يط قبل و بعد از عمليشرا يها برارحوضهيز يرسوبده ريداياختالف معن

/ است، فرض 11کمتر از  دارايي ن که معنيبا توجه به ا کند.يم بازگو يزداريآبخ

ها بعد از رحوضهيز يدهن اساس، رسوبيشود. بر ايها رد منيانگيم يدال بر تساو
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دا کرده است که يط قبل پينسبت به شرا يدارياختالف معن يزداريات آبخيعمل

 جدول شود.يدرصد مشاهده م 11/18تا  21/94 يدر محدوده يدهکاهش رسوب

و رسوب کنترل شده  يزداريات آبخيد شده قبل از عمليرسوب تول يسهي( مقا48)

ن يدهد. با توجه به اطالعات ايرا نشان م ياک و سازهيولوژيب يهارا توسط پروژه

درصد  19/91و 11/91 ،99/11ب يترته ب B و A ،C ياصل يهاحوضهيرجدول در ز

و صفر درصد توسط  9/91، 91ک و يولوژيب اتياء عملياز رسوبات توسط اصالح و اح

درصد از رسوبات  9/19در حوضه  يطور کل هکنترل شده است. ب ياات سازهيعمل

کنترل  ياسازه يهادرصد توسط پروژه 9/91و  يتيريک و مديولوژيات بيتوسط عمل

 شده است.

اري به تفکيک ( مقدار و درصد رسوب توليد شده و کنترل شده توسط عمليات آبخيزد12جدول )

 هادر زيرحوضه

 رسوب کنترل شده توسط
د شده يرسوب تول

 تر مکعب در سال()م
ر حوضه يز

 ياصل
 قبل بعد کيولوژيات بيعمل ياات سازهيعمل

    مترمکعب در سال درصد مترمکعب در سال درصد

91 1318 99/11 1118 1112 41481 A 

9/91 4289 21/91 4114 9491 1221 C 

1 1 19/91 811 129 111 B 

 کل حوضه 43111 44431 2111 9/19 1111 9/91

  يريگجهينت 

قبل و بعد از  يدر دو مرحله يرسوب خروج يسهيمقا ق حاضر به منظوريتحق

سد  يخشک در استان فارس در سرشاخهمهيم نيبا اقل يزداريآبخ يهاپروژه ياجرائ

م يمستق يريگشده و روش اندازهاک اصالح يوند با استفاده از مدل ام پسيس يمخزن

دست آمده در ه ج بيبه نتاآبراهه انجام شده است و با استناد  يواحد کار رسوب در
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د يدرصد و مقدار تول 82/11درصد به  2/99ق درصد تاج پوشش زنده از ين تحقيا

ش داشته و يلوگرم در هکتار افزايک 19/811لوگرم در هکتار به يک 11/814علوفه از 

الب يت در بحث کنترل سيار با اهميبس ياز پارامترها يکياظت خاک که درصد حف

ش داشته که با يدرصد افزا 11/12درصد به  1/12باشد از يش و رسوب ميو فرسا

تن در  19/8از  يدروگرافيه ياز شبکه ين موارد، رسوب خروجيدر نظر گرفتن ا

 يهاافتهيق، ين تحقياج ينتا دهد.يتن در هکتار کاهش را نشان م 11/4هکتار به 

(، 4921) و همکاران ي، آقاس(4931) و همکاران ي، جواد(4923 )يرنان يمالئ

کند. با استناد يد ميئأت (4921) ان و همکارانيو خالد (4922) و همکاران يجعفر

 يدرجه يزداريات آبخين پژوهش، قبل از عمليدست آمده در ابه ج يبه نتا

درصد  88/21و  12/41ب با يبه ترت 11-11و  411-11در دوکالس  يرسوبده

 411-11 يرسوبده ي، درجهيکالس رسوبده يقرارگرفته است. با توجه به نقشه

گسترش  يزداريآبخ ياات سازهيمرکز عملـده است که تـحوضه واقع ش يدر خروج

ن کالس با يجه ايک دارد و در نتيولوژيب يزداريات آبخينسبت به عمل يشتريب

ات يبعد از عمل 11-11هکتار به کالس  4911با مساحت  يرسوبده يکاهش درجه

ات يعمل يکه قبل از اجرا 11-11ر کرده است. در کالس ييتغ ضهدر حو يزداريآبخ

ن يک که در ايولوژيب يکارها يهکتار را در برگرفته است با اجرا 1993 يزداريآبخ

تر نييکالس پان کالس به يهکتار از ا 8111قسمت گسترش و تمرکز داشته است 

قبل از اجرا به  411-11درصد کالس  12/41که يطورهافته است. بير ييتغ 81-11

 34/14به  11-11درصد کالس  88/21ل داشته و يتقل صفر درصد بعد از اجرا

سازه شامل  14، 411-11( در کالس 1) درصد کاهش داشته است. براساس شکل

و سه  يو مالت يک، سنگيون پالستي، گابيسنگيون تورين، گابيخشکه چ يهاسازه

 يهاک که پروژهيولوژيات بيهکتار عمل 1192، 11-11و در کالس  يمورد بند خاک

ش و کنترل رسوب را در يزان فرسايک ميولوژيب يهاو پروژه يش خطيفرسا ياسازه
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ل رسوب بر اساس ياند. با توجه به معادله نسبت تحودامنه کنترل و مهارکرده يرو

ر ين اساس، مقاديدرصد است. بر ا 19/99حوضه برابر   SDRاحت، مقدارعامل مس

تن  41931تن و  89111 يزداريات آبخيط قبل و بعد از عمليشرا يبرا يرسوبده

شان ـج مذکور نيم. نتاياکل در حوضه داشته يوبدهـدرصد کاهش رس 18/93که 

و  يتيريو مد يحفاظت يهابرنامه يقياز نوع تلف يزداريات آبخيدهد که عمليم

در حوضه به اجرا  ي( به خوبيا)سازه ياو آبراهه يااس دامنهيک در مقيولوژيب

 ديز خرمبيآبخ يحوضه يژهيو ين رسوبدهيانگياند، که منجر به آن شده تا مدرآمده

دست آمده توسط ه ب يهاافتهيج با ين نتايا درصد کاهش دهد. 18/93زان يبه م

 يهمخوان (4931) يو آقارض( 4938) رادي(، اعظم4938) سلمانپور (4934) يروغن

 و مطابق دارد.

 



 

 

 

 

هاي آبخيزداري بر ميزان فرسايش ارزيابي عملکرد پروژه

  ...حمل و
047 

 

 منابع 

، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، يکاربر يژئومرفولوژ(، 4934) ، حسنياحمد -
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: يمورد ي)مطالعه Wocatبا استفاده از برنامه  ياک و سازهيولوژيب يهاتيفعال
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ر قرق بر يثأت يبررس(، 4923) يريبص يمهد ن وي، حسيبشر ؛، مائدهيرنان يمالئ -
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