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و و ذخيره رواناب  ارزيابي عمليات مكانيكي آبخيزداري در كنترل
)حوزه آبخيز براكوه: مطالعه موردي(هاي آب زيرزميني تغذيه سفره

3محمد تقي دستوراني2ابراهيم علي نيا1محدثه قربان زاده

 دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشگاه تربت حيدريه-1
 ارشد آبخيزداري، دانشگاه آزاد تربت جام، مسئول واحدآبخيزداري، دانشجوي كارشناسي-2

و آبخيزداري شهرستان رشتخوار و حفاظت اداره منابع طبيعي  مرتع
و عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد-3  دانشيار

 ghorbanzade482@gmail.com: پست الكترونيك-1

 چكيده
و قرار گرفتن كشور ايران روي كمربند مناط و ضريب تغييرات زماني ق خشك كره زمين در نتيجه كاهش بارندگي

و مديريت منابع آبي كشور را دو چندان نموده است مكاني باالي آن اهميت برنامه بنابراين روشن است كه فشار. ريزي
و محدوديت منابع موجود از طرف ديگر ما را وادار به اع مال مديريت علمي ناشي از نيازهاي روزافزون آب از يك طرف

اين تحقيق در حوزه آبخيز براكوه شهرستان رشتخوار واقع در استان خراسان. در استفاده از منابع آب خواهد كرد
بر 94/2219رضوي، به مساحتي در حدود  و در پي ارزيابي تاثير عمليات مكانيكي آبخيزداري هكتار انجام گرفته است

ع و تغذيه سفرهتغيير دبي، ميزان كاهش دبي حداكثر و كنترل سيالب هاي آب زيرزميني بوري از سازه، ذخيره رواناب
ها نيز از حالت در روش كار براي رسيدن به ميزان تقريبي آب نفوذ داده شده هر يك از سازه. حوضه مورد مطالعه است

و از پايش صحرايي استفاده گرديد اده از روش تجربي جاستين در مرحله بعد با استف. اشباع رسوبات تله اندازي شده
و رواناب حوضه مورد مطالعه گرديده است اقدام به بررسي تاثير سازه ها نشان نتايج بررسي. ها در كنترل سيالب

مكعب بر ثانيه از دبي پيك سيالب در متر32/33و21/5احداث شده با كاهش) مالتي(دهد كه بندهاي سيماني مي
و سبب سال بيش5و2هاي دوره بازگشت و دبي پيك سيالب منطقه داشته ترين تاثيرگذاري را در كنترل حجم

و منابع آب زيرزميني پايين دست خود نيز شده تغذيه قنات . اند ها

 هاي تجربي، منحني پوش، كنترل سيل، قنات ارزيابي عمليات آبخيزداري، روش:كلمات كليدي

 مقدمه
درهاي گستردهدر حال حاضر بررسي هاي آبخيز در زمينه نقش عمليات آبخيزداري بر تغيير عملكرد حوضه اي

هاي آبخيزداري داراي ديرينه است بخصوص در ايالت متحده آمريكا ارزيابي عملكرد طرحسطح دنيا صورت پذيرفته
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، كه در خصوص ارزيابي نقش1دوتيمحققيني نظير. استسال است كه با اهداف گوناگي انجام شده67بيش از
و رواناب تحقيق نموده و بيولوژيكي آبخيزداري در كاهش رسوب اند در نهايت به اين نكته تاكيد عمليات مكانيكي

و خاك با ويژگيدارند كه موفقيت اقدامات آبخيزداري به دو عامل متناسب بودن سازه وهاهاي حفاظت آب
و تاثير آنها در استقرار پوشش گياهخصوصيات حاكم بر آبخيز و طبيعي هر ها و جزء اصلي ي به عنوان عامل پايداري

 1370دهنده افزايش وقوع سيل در دهه هاي انجام شده در ايران نشانبررسي). Doty, 1971(آبخيز بستگي دارد
هاي انجام بررسي نتايج پژوهش).1380،انجمن هيدروليك ايران(است برابر بوده10حدود 1340نسبت به دهه
هاي سطحي هاي آبخيز نقش مهمي در كنترل روانابدهد كه اجراي عمليات آبخيزداري در حوزهشده نشان مي

و غيراستفاده تلفيقي از عمليات سيمونويك، در همين ارتباط. استداشته يابي اي را به منظور دستسازهساختماني
و در همين ارتباط). Simonovic, 2002(است به موفقيت بيشتر در عمليات كنترل سيالب پيشنهاد كرده بروكز

و تغييرات كمي آن بسيار همكاران شكل گيري سيالب و نحوه استفاده از اراضي، روي نقش عمليات آبخيزداري
و در ارتباط با اوليت.)Brooks at al. 1991( انددانستهتاثيرگذار  بندي عمليات آبخيزداري با هدف كنترل سيالب

طي پژوهشي در حوزه آبخيز رود زرد واقع در شمال شرق استان خوزستان، سطوح سازي عمليات ياد شده،بهينه
و مورد بررسي قرارگرفتهموثر بر دبي اوج سيل اين حوزه  مياست دهد مناطق مختلف حوزه اثرات نتايج نشان

و تمركز عمليات آبخيزداري متفاوتي در نحوه شكل در اينگونه گيري دبي اوج سيالب دارند كه با شناسايي آنها
ميقابل پيش،هااي در هزينه اجرايي پروژهمناطق، كاهش قابل مالحظه نتايج بررسيكه) 1382،روغني(باشد بيني

هاي كوتاه در حال حاضر نقش سازهدر. كندو روش انجام شده در حوزه آبخيز رودك توسط روغني را تائيد مي
و نفوذ رواناب درذخيره مي ها يكي از موضوعات مهم هاي انجام نتايج پژوهش. باشدبحث مديريت عمليات اجرايي

ب به مخزن سد، در بستر آن نفوذ كردآدرصد حجم سيالب قبل از پايان زمان ورود64شده نشان داد كه حدود 
)Weaver & Kuthy, 1975.( 6و همكاران نفوذپذيري خاك لومي شني را در يك دوره2شارمادر همين ارتباط

لذا در اين تحقيق سعي گرديده تا ضمن ارزيابي تاثير عمليات ياد ). Sharma, 1983( دادندرد بررسي قرارساله مو
و شده با استفاده از مقادير كمي حاصل از بررسي هاي صحرايي، نتايج روشني از ميزان تغييرات ايجاد شده در توليد

درذخيره رواناب و بخشاختيار برنامه ها . گيردكشور قرار هاي اجراييريزان

و روش هامواد
و مشخصات فيزيكي منطقه  موقعيت

و از نظر سياسي در محدوده 94/2219حوزه آبخيز براكوه با مساحتي در حدود هكتار در حوزه آبخيز كوير نمك
و در بخش مركزي اين شهرستان و عرض جغرافيايي 739116 تا 744467 در طول جغرافيايي شهرستان رشتخوار

دو.كيلومتر است68/12 طول آبراهه اصلي حوزه.)1(شكل،استواقع شده 3882933 تا 3892749 و شامل
عمليات مكانيكي ارزيابيجهت. استارائه شده)1( جدول مطابقمشخصات فيزيوگرافي حوزهكه.باشدمي زيرحوزه

و بازديدهاي ميداني كمك هاي مسوولين اجرايي اجرا شده در سطح حوزه آبخيز براكوه، از راهنمايي شهرستان
و بازديد قرار گرفت،هاي موجود در منطقههاي ميداني تمامي آبراههدر بررسيو گرفته شد . تك تك مورد پيمايش

و موقعيت آن ها مشخص شدندطي اين بازديدها، مشخصات تمامي سازه كه. هاي احداثي موجود در منطقه برداشت

2 Doty 
Sharma٢
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درآن تعداد -مي هكتار 94/2219حوزه حدودو با توجه به اينكه مساحت استآورده شده)2(جدولها به اختصار
.تشخيص داده شده استاحداث اين تعداد سازه مناسب باشد

 موقعيت جغرافيايي حوضه آبخيز براكوه-1شكل

)براكوه(B'2 نمودار پروفيل طولي زيرحوزه-3شكلB1نمودار پروفيل طولي زيرحوزه-2شكل

حو-1جدول ه آبخيز براكوهزمشخصات فيزيوگرافي
طول آبراهه)ha(مساحت

)km(اصلي
ارتفاع
)m(متوسط

شيب
متوسط 

 (%)حوضه

شيب
 آبراهه
 (%)اصلي

زمان
)hr(تمركز

22119/9412/681478/9032/212/241/55
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 عمليات مكانيكي اجرا شده در حوزه آبخيز براكوه-2جدول

جهت تهيـــه ArcGISو ILWISهاي مورد نياز اين تحقيق از امكانات نرم افزارهاي بمنظور فراهم نمودن داده
و نقشه و مدل رقومي ارتفاع استفاده شدههاي مورد نيامشخصات همچنين جهت محاسبه.استز شامل نقشه شيب

و زيرحوزه و از روش تجربي جاستين با مبنا قرار دادن سازهرواناب حوزه د در هاي احداثي آبخيزداري استفاده گرديها
و شيب ناخالص زير پروفيل طولي، شيب خالص همچنين. شده استاي نمايش دادهموقعيت عمليات سازه)4(شكل
.استآورده شده)3و2(ها در شكل حوزه

ايو موقعيت عمليات سازه براكوهحوضه آبخيز-4شكل

سا زير حوزه رديف و نوع )متر مكعب(حجم تقريبي مخزن هاي اجرا شدهزهتعداد

با111  25000 متر ارتفاع مفيد4مورد بند سنگي مالتي
 3000 مورد بند توريسنگي4
 حجم قابل توجهي ندارند مورد خشكه چين4

 حجم قابل توجهي ندارند متر5/1مورد كف بند سنگي مالتي با ارتفاع حداكثر2
ب221  160000 متر ارتفاع مفيد8ند سنگي مالتي با مورد

 3000 مورد بند توريسنگي4
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و نتايج  بحث
و سيالب از روشادر حوزه مورد مطالعه بدليل عدم وجود ايستگاه هيدرومتري براي بررسي رو  جاستين تجربي ناب

كه گرديدهاستفاده)1(مطابق فرمول شماره برآورد رواناب سطحي ساليانه، سه پارامتر بارندگي، درجه جهتاست
ميحرارت وشيب حوزه  .دهدرا مورد استفاده قرار

(1)  
328.1

2
155.0

+
×=

T
PSKR

:R مترسانتي(ارتفاع رواناب ساليانه(،P:ارتفاع بارندگي ساليانه)مترسانتي(،S:شيب حوزه)m
m(،T:ميانگين

ايستگاه صنوبر به عنوان ايستگاه معرف اين تحقيقدر.ضريب جاستين:K،)درجه سانتيگراد( درجه حرارت ساليانه
و بخش عمده ميلي 287متوسط بارندگي ساالنه حوزه مورد مطالعه. استمنطقه مورد استفاده قرار گرفته متر بوده

مي بهمنايهرواناب حوزه مربوط به ماه بر70باشد كه حدود لغايت ارديبهشت نتايج.گيردميدرصد رواناب حوزه را در
. استارائه شده)3( هاي مختلف در جدولو دوره بازگشت3ها از روش جاستينرواناب ساالنه زيرحوزه

و بعد از اجراي عمليات آبخيزداريدر) متر مكعب(ها از روش جاستين برآورد رواناب ساالنه زير حوزه-3جدول  قبل
زيرحوزه قبل از عمليات آبخيزداري

مساحت
كيلومتر(

)مربع

شيب
به( متر

)متر

بارندگي
ميليمتر(

(

دما
سانتيگراد(

(

ارتفاع رواناب
)ميليمتر(

حجم رواناب
ميليون(

)مترمكعب

ضريب رواناب
)درصد(

براكوه 4/23 32/0 287 14 6/61 55/1 23

B1 3/11 49/0 303 7/13 8/70 88/0 26

بعد از عمليات آبخيزداري

براكوه 4/23 32/0 263 4/13 4/29 0/653 11/2 

B1 11/3 0/49 278 12/9 35/5 0/399 12/8 

از مقايسه كاهش دبي حداكثر،همچنين جهت بررسي تغييرات حاصل از عمليات آبخيزداري در ميزان حداكثر سيالب
ها سيالب در هر يك از زير حوضه حداكثر نسبي دهنده كاهشكه نشان گرديد،استفادها پس از عبور از سازههزيرحوزه

.)4(جدول،استبوده

٣Jastin 
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 بعد از عمليات آبخيزداري) متر مكعب بر ثانيه(مقادير كاهش حداكثر سيالب زير حوزه ها پس از عبور از سازه-4جدول
)سال(دوره بازگشتزير حوزه

25102550100
B10.28-0.28-0.28-0.28-0.28-0.28-
-39.79-39.79----براكوه

-5.21-5.21-5.21-5.21-5.21-5.21متري4مالتي
-33.32-33.32---33.32-33.32متري8مالتي

-47.62-33.38-22.79-13.18-8.38-7.69گابيون ها

و آگاهي از تاثير عمليات مكانيكي بر تغييرات هيدروگراف سيالب پس از ثبت به منظور برآورد ميزان آب ذخيره شده
ها از حالت اي در هر دو زير حوضه براي رسيدن به ميزان تقريبي آب نفوذ داده شده هر يك از سازهمشخصات سازه

بر%30اندازي شده به اين صورت كه با احتساب اشباع رسوبات تله و حجم رسوبات در3اي نفوذ آب نوبت آبگيري
و نيز منظور نمودن سال كفهاي گابيوني، خشكهبرداري، مقدار آب نفوذ داده شده در سازههاي بهرهسال و بند در چين

شده در دو سازه سيماني نيز با توجه به سه مورد هر زيرحوزه محاسبه گرديد، براي محاسبه ميزان تقريبي آب نفوذ داده
س طي2با دوره بازگشت مورد سيالب3هاي فوق، كه بيانگر وقوع الهاي گذشته از سازهسرريز طي سال گذشته6ساله

و براي مي و محاسبه گرديد25مورد طي عمر مفيد12باشد، حجم مخزن براي سه مورد تاكنون كه. ساله سازه اعمال
.ارائه شده است)5( به طور خالصه در جدول

در حجم آب نفوذ-5جدول  اقدامات مكانيكيداده شده
حجم آب نفوذ داده

شده در عمر مفيد سازه
)3m(

حجم آب نفوذ
داده شده

)3m(تاكنون 

حجم
مخزن

)3m(

متوسط
عمر مفيد

)سال(

عمر سازه
از احداث
 تاكنون

)سال(

حجم رسوب
تله اندازي

)3m(شده 

زير
 حوزه

نوع سازه

22821711136586317B1 گابيون
54773423166185761B'2 

31250075000250002552125B1 بند
200000048000016000 سيماني

0
2547975B'2 

5959154416B'2 خشكه-
 چين

5240104813019242911B'2 كف بند

232555757067419106
0

مجموع14105
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6شكل5شكل
و بعد از عمليات آبخيزداري)6(شكل)B'2(و براكوه)5(شكلB1سال زيرحوزه50مقايسه هيدرروگراف دوره بازگشت-6و5شكل  قبل

 براكوه آبخيز بررسي نقش عمليات مكانيكي در حوزهنتايج
و ميزان تاثير و دو رشته چاه موتور انيكي آبخيزداريمك هايفعاليت پذيريبه منظور بررسي دو رشته قنات

كه كننده آب كشاورزي موجود در حوزه آبخيز براكوهتامين و مورد بررسي قرار گرفتند با توجه به نبود اطالعات
و اظهارات كارشناسان اداره منابع طبيعي شهرستان استناد شده رب. استآماربرداري، به مصاحبه صورت گرفته با اهالي

و همچنين كازغند در سالهاي گذشته در حال خشك شدن بود كه پس از احداث اين اساس قنات روستاي براكوه
و باعث رونق كشاورزي در منطقه شده عمليات آبخيزداري به عاله بر اين آب ذخيره. استميزان زيادي افزايش داشته

ي در ناحيه شده كه با توجه به نزديكي به شهر شده در پشت بندهاي سنگي مالتي باعث ايجاد يك منطقه تفرجگاه
مينفر طبيعت 600تا 500رشتخوار، در روزهاي تعطيل پذيراي حدود مصاحبه صورت گرفته با اهالي روستا. باشدگرد

و افزايش آبدهي حدود  در10تا حتي5نيز تاثير بندهاي احداثي را در آبدهي قنات بسيار مثبت ارزيابي كرده برابر
در.مالتي اظهار نمودندن پرآبي مخزن بند سنگيزما سال10تا8بنابراين در حوزه مورد مطالعه، عمليات مكانيكي

و نگهداشت بيش از  و قبل از پرشدن سازه از رسوبات به دليل افزايش زمان تمركز حوزه هزار متر مكعب 191ابتدايي
و حدود  در3/2از رواناب در هر سال كل سازهميليون متر مكعب هاي اجرا شده در مخازن خود طي عمر مفيد

و احداث شده به دليل كنترل كامل سيالب) مالتي(در اين راستا بندهاي سيماني. اندتاثيرگذار بوده هاي باالدست
و كاهش 185مجموع حجم مخازنباهاي آب زيرزميني تغذيه سفره بر32/33و21/5هزار متر مكعب متر مكعب

و دبي پيك سال بيش5و2هاي دبي پيك سيالب در دوره بازگشت ثانيه از ترين تاثيرگذاري را در كنترل حجم
كمسيالب منطقه  تر، در تعداد زياد نقش قابلو پس از آن مي توان به بندهاي گابيوني اشاره نمود كه با توجه به حجم

پيهعالوه بر اين سازه.اندداشتهتوجهي در كاهش مقادير سيالب  و در اي فوق موجب كاهش شيب آبراهه گرديده
. گردنداصالح پروفيل آبراهه باعث افزايش زمان تمركز حوزه مي
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