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 چكیده
 

تنگ سهران بشاگرد بر اساس تقسیمات سیاسی كشور جزء بخش گوهران شهرستان بشاگرد  یزحوزه آبخ

اجرا شده در  یزداریآبخ یطرح ها یررسب یقبوده و در دهستان آبسر واقع شده است .هدف از انجام تحق

  لی،حوضه است.بر اساس بررسی های انجام شده مشكالت و معضالت موجود در منطقه را خشكسا ینا

 یعلوفه دام ، انواع فرسایش آبی، كاهش حاصلخیزی منطقه و كاهش اراض یاهی،كمبودضعف پوشش گ

 یمو رسوب و تعم یشمطالعه فرسا یلبه دل یقتحق ینو ضرورت انجام ا یتكرده اند.اهم یینتع ی،كشاوررز

اثر  یبررس طقه،من یزیخ یلس یترواناب و وضع یتمشابه، مطالعه وضع یها آن به مناطق و حوزه یجنتا

 یجهبوده است. در نت یاهیو رواناب و توسعه پوشش گ یشفرسا یزانبر كاهش م یزداریآبخ یها یتفعال

با فرض مخزن پر بر  یزداریآبخ یاتعمل یرگذاریتاث یزاند نظر مدرمنطقه مور یزداریآبخ یتهایانجام فعال

 یبساله به ترت 25دوره بازگشت  ازمان تا اوج سیالب ب یشو افزا یالبكاهش دبی اوج، كاهش حجم س

بر كاهش دبی  یبا فرض مخزن خال یزداریآبخ یاتعمل یرگذاریتاث یزاندرصد و  م 1/6و  9/0، 9/9معادل 

، 7/50معادل  یبساله به ترت 25و كاهش زمان تا اوج سیالب با دوره بازگشت  بیالاوج، كاهش حجم س

 یحوضه ساالنه با فرض شروع بهره بردار یندر ا خیزداریآب یاتباشد. با انجام عمل یدرصد م 6/10و  1/59

مورد باعث  ینحوضه كم شده است كه ا یرسوب خروج یزانمترمكعب  از م 19091 یزانم 1383از سال 

 . است یدهمترمكعب در سال گرد 19091در حدود  یرسوب یانآب م یرهذخ یشو افزا دیجاا

 
 ، بشاگرد، هرمزگان یزیخ یل، تنگ سهران، س یزحوزه آبخها:  كلید واژه
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 مقدمه
 

بخش وسیعی از اراضی ایران درمناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است. در اغلب مناطق خشک، 

مشكل تنش رطوبت مواجه می باشد. متاسفانه كمـبود آب تنها منحصر به این نواحی  كشاورزی كم و بیش با

نمی شود، بلكه حتی در شرایط آب و هوای مرطوب توزیع نامنظم بارندگی منجر به محدود شدن آب قابل 

(. با كاهش میزان آب، فعالیتهای فیزیولوژیكی 1382دسترس و در نتیجه كاهش رشد گیاه می شود )كافی، 

خشكی مهمترین عامل محیطی موثر بر رشد در مناطق نیمه خشک دنیا می باشد  "گیاه كاهش می یابد مسلما

مقابله با كم  یاز آب برا یبردار هبهر یریتمد یروش ها یناز مهمتر یكی(. استحصال آب باران 1376)محصل، 

جمعآوری و  ینداست. به فرآ یرپذاجتناب نا یروزافزون كشور به آب ، امر یازباشد كه با توجه به ن یم یآب

و مطلوب در  یدآن برای استفاده مف یرهبزرگتر )سطح رواناب( و ذخ یاز باران از سطح یتمركز روانـاب نا شـ

شـود. حوضـه هـای  یسـطح هـدف كوچكتر )سطح نفوذ(، استحصال و جمعآوری آب باران اطـالق مـ

سطح روانـاب و سـطح نفـوذ پـای نهـال  یعنی كوچـک استحصال و جمعآوری آب باران شامل دو بخش

 (. 386 ی،)توكل یباشندم

شدت سیلخیزی در نقاط مختلف كشور یا به عبارت دیگر در حوزه های آبریز مختلف، با توجه به شرایط 

اقلیمی، توپوگرافیک و دیگر عوامل مانند پوشش گیاهی از نقطهای به نقطه دیگر متفاوت می باشد. بررسیهای 

غرب و جنوب شرق  نوبد براساس آمارهای هیدرولوژیک و رخدادهای سیل، نشان میدهد كه مناطق جموجو

رخداد كوچک و بزرگ  40از سیلخیزترین نقاط كشور میباشد.  براساس مطالعات انجام گرفته، ساالنه نزدیک به 

الب طی زمان و از ( آسیب پذیری سی1385 ی،سیل در اقصی نقاط ایران زمین به وقوع میپیوندد )خورسند

ناحیه ای به ناحیه دیگر متغیر است كه علت آن شرایط خاص طبیعـی، فعالیتهای انسانی و فرهنگ مخاطره نزد 

هر ساله حجم  یالبهادارد س یرانكه آب در اقتصاد ا یتیجامعـه در معرض خسارت می باشد. با توجه به اهم

انتقال  یاها و در یاچهو در یرهاس خارج نموده و به كوكشور را از دستر یزحاصلخ یاز آبها و خاک ها یمیعظ

 (.1381ه، یزاددهد )عل یم

انجام اقدامات آبخیزداری با تأثیرگذاری بر اجزای حوزه آبخیز با تغییر در رفتار هیدرولوژیكی آن سعی 

درولیكی در آرام كردن پاسخ حوزه آبخیز در قبال بارش ورودی دارد و در پایین دست با مدیریت وضعیت هی

رودخانه و سیالب دشت جهت تسهیل عبور سیالب تالش می نماید. از طرفی آگاهی از میزان تأثیر و ارزیابی 

عمل كرد اجرای عملیات آبخیزداری در نواحی آسیب پذیر واقع در پایین دست و دشت های سیالبی می تواند 

ه نماید . اقدامات مهار سیالب در آبخیزداری كمک شایانی در اتخاذ تدابیر و تصمیم گیری صحیح به مدیران ارائ

از طریق احداث سازه های كوچک و اجرای روش های بیولوژیكی مهار سیالب در دوردست ترین نقاط حوزه 

آبخیز اجرا می شود كه آگاهی از میزان تأثیرگذاری این اقدامات تنها با بهره گیری از مدل های توزیعی و 

درصد از حوزه های آبخیز استان هرمزگان سیل  76معادل .(1390 ی،د )آذرمنطقه ای مناسب، ممكن می باش

 یلیونم 6میلیارد مترمكعب رواناب سریع تولید می نماید. بطور متوسط حدود  5خیز می باشد و ساالنه بیش از 

متوسط  یزاناز م یشآن ب یشفرسا یزاناست كه م یشاستان حساس به فرسا یزآبخ یها هكتار از حوزه
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تن در هكتار می باشد. بیالن  13در هكتار( است و متوسط سالیانه رسوب معادل  نت 7/16) یكشور شیفرسا

 79دشت مهم استان از مجموع  38منفی آبخوان ها و روند نامطلوب كمی و كیفی سفره های آب زیرزمینی در 

 باشد. می كعبم متر میلیون 253 معادل ساالنه زیرزمینی های¬دشت استان با اضافه برداشت از آب

كاهش و براساس  یلیمترم 205از  یاپیپ های یاستان هرمزگان بواسطه خشكسال یبارندگ متوسط

و  یگرم یلبه دل یاز نزوالت آسمان یاست. بخش یدهرس یلیمترم 152به  یرساله اخ 30بلندمدت یانگینم

از  شور یها رودخانه و ورود به ینمك یبواسطه عبور از گنبدها یگریو بخش د یرهوا تبخ یباال یخشك

مهار كامل سیالب غیر ممكن بوده و فقط میتوان با مدیریت صحیح، خسارات آن را  .گردد یدسترس خارج م

تعدیل نمود . با توجه به این كه انجام اقدامات آبخیزداری و كنترل سیالب یک  از راه ها ی برتر و مناسب در 

و استعداد  شرایطمناسبترین گزینه كنترل سیالب با توجه به راستای تعدیل خطرات سیالب میتواند باشد، لذا 

(. 1378،  یانوحوزه آبخیز انجام فعالیتهای آبخیزداری اعم از بیولوژیكی و مكانیكی میتواند تعیین گردد ) دل

دربند نشان داد كه اثر عملیات آبخیزداری روی هیدروگراف سیل در  -( درحوزه آبخیز گالبدره 1388) یكوكارن

دوره بازگشت، این اثر كاهش روی سیالب كمتر می شود. در  زایشره بازگشتهای كم، قابل توجه بوده و با افدو

 یجهت به حداقل رساندن دب یمخازن متوال یرنظ یقیتلف ی(  استفاده از روشها1993)یكاربوسك یها یبررس

 موثر عنوان شده است.  یالباوج س

تقسیمات سیاسی كشور جزء بخش گوهران شهرستان تنگ سهران بشاگرد بر اساس  یزآبخ حوزه

هكتار، اختالف ارتفاع  19066بشاگرد بوده و در دهستان درآبسر واقع شده است. مساحت حوزه معادل 

از   یمتر است. از نظر هواشناس 1300متر و پایین ترین ارتفاع آن معادل  2060باالترین نقطه حوزه از سطح دریا 

در بارش  یروند كاهش  یجادبر منطقه حاكم شده است و باعث ا یدوره خشكسال یکتاكنون عمدتا  1384سال 

متر  یلیم278متر برابر با  88/1506منطقه طرح با ارتفاع متوسط  یبارندگ یانگینباشد. م یغالب م یو دب

نگ ت یزحوضه  آبخ اطراف باشد. یم نتیگراددرجه سا 3/24 یزبدست آمده است. مقدار متوسط ساالنه دما ن

 یم یفصل یپوشاند. از رودخانه ها-یم یادبا ارتفاع متوسط تا ز یسهران بشاگرد  را كوه ها و مركز آن را تپه ها

منطقه  ینو ... در ا یگر یبن زرد، اورسون، اسپ یكن،بون یتوان به گورومزا و تنگ سهران اشاره نمود.  كوه ها

منطقه وجود دارند.   یندر ا یکو بم بار یاریندشهرسهران، موردان، ب نگت یدره ها ینشوند. همچن یم یدهد

 یمحدود یاردر سطح بس یوجود دارند كه در آنها كشاورز یکموردان و دره بار یمحدوده روستاها یندر ا

 باشد.  یم یفضع یاهیمحدوده از نظر پوشش گ یاست و به طور كل شده یانجام م

در حوضه تنگ سهران شهرستان بشاگرد استان  یزداریپروژه آبخ یبا توجه به اجرا  یقتحق ینا در

 یقتحق ینو ضرورت انجام ا یتحوضه پرداخته شده است اهم یناجرا شده در ا یطرح ها یهرمزگان، به بررس

رواناب و  یتوضع عهمشابه، مطال یها آن به مناطق و حوزه یجنتا یمو رسوب و تعم یشمطالعه فرسا یلبه دل

و رواناب و توسعه  یشفرسا یزانبر كاهش م یزداریآبخ یها یتثر فعالا یمنطقه، بررس یزیخ یلس یتوضع

 .بوده است یاهیپوشش گ
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 ها مواد و روش

 

 یـد توسط شركت مشـاور آب ب  1381تنگ سهران بشاگرد در سال  یزداریمطالعات آبخیزداری حوضه آبخ         

معضالت موجود در منطقـه را خشكسـالی،   كرمان انجام شده است. بر اساس بررسی های انجام شده مشكالت و 

كـاهش حاصـلخیزی    آبـی، كمبود علوفه دام ، انـواع فرسـایش    یاهی،و كمبود درآمد ، ضعف پوشش گ یكاریب

 .  اند كرده یینتع یو آموزش یو كمبود امكانات بهداشت یاراض یتمشكل مالك ی،كشاوررز یمنطقه و كاهش اراض

آغـاز و در سـال    1381ی در بخش آبخیزداری در حوضه از سال اجرایی زیر پروژه های پیشنهاد عملیات

بنـد   250باشد. . حـدود   یم ینو خشكه چ یسنگ و مالت یبندها یبه پایان رسیده است كه شامل اجرا 1385

تنگ سـهران در   مالتیبند  ینقرار گرفته است. همچن یبا مشاركت مردم احداث و مورد بهره بردار ینخشكه چ

شهرسـتان   یـزداری و آبخ یعیارتفاع داشته است كه  با نظارت  اداره منابع طب یشافزا 1390تا  1389 های¬سال

 صورت گرفته است .

ـ    یزانو م یسازه ا یتو وضع یربا توجه به آمار چندسال اخ یدرولوژیكیه وضعیت  یرسـوب  مـورد بررس

 یحوضـه و عـدم وجـود ورود    یها در خروج یستگاهاطالعات ا یافتعدم در یلقرار گرفته است. اما به دل یقدق

نسبت بـه     یاکام پس دلمجدد م یریبا به كار گ یبه لحاظ كم یشحوضه از نظر فرسا ینا یتمدل ها ، وضع یها

 . یدگرد یسهمقا یقبل یطشرا

 

 

بر منطقه حاكم شده است و باعث  یدوره خشكسال یکتاكنون عمدتا  1384از  سال  ینظر هواشناس از

 88/1506منطقه طرح با ارتفاع متوسط  یبارندگ یانگینباشد. م یغالب م یبارش و دبدر  یروند كاهش  یجادا

 باشد. یم یگرادسانت جهدر 3/24 یزبدست آمده است. مقدار متوسط ساالنه دما ن یلیمترم278متر برابر با 

احداث  های¬از مخزن سازه یناش یبش ییربراساس تغ یزداریآبخ یاتبعد از عمل یزن یرتمركز و زمان تاخ زمان

 .یدمحاسبه گرد یرحوضهآن ز یبرا یوزن یرو بصورت زمان تمركز و زمان تاخ  یرحوضهشده در ز
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  نتایج و بحث
 

مختلـف در دو   هـای ¬یرحوضـه ارائه شده در بخـش زمـان تمركـز ز    یداده ها یانم یسهمقا یکبا انجام 

 یشكـه افـزا   یـزداری آبخ هـای  یاتعمل یاز اهداف اجرا یكیمشاهده كرد كه  یتوانم یل،جدول ارائه شده در ذ

ـ  های یاندر جر یرتاخ یجادخاک و ا یرینفوذپذ یبضر یشها با افزا حوضه یرزمان تمركز ز  یـر از هـر ز  یخروج

 است.   یدهمحقق گرد یتا حدود میباشد، ها حوضه توسط سازه

ـ   با فرض مخزن پر بر كـاهش دبـی    یزداریآبخ یاتعمل یرگذاریتاث میزان و  یالباوج، كـاهش حجـم س

 یـزان و  مدرصـد   1/6و  9/0، 9/9معـادل   یـب سـاله بـه ترت   25زمان تا اوج سیالب بـا دوره بازگشـت    یشافزا

ـ  یالببر كاهش دبی اوج، كاهش حجم س یبا فرض مخزن خال یزداریآبخ یاتعمل یرگذاریتاث تـا   انو كاهش زم

حاصـله نشـان    یج. نتاباشد یمدرصد  6/10و  1/59، 7/50معادل  یبساله به ترت 25اوج سیالب با دوره بازگشت 

امـر   یـن . اباشـد  یدبی اوج، حجم و زمان تا اوج سیالب م یربر مقاد یزداریقابل توجه عملیات آبخ یردهنده تاث

 .باشد میسد بزرگ تنگ سهران مشهود  یرتحت تاث ها یرحوضهبخصوص در مورد ز

حوضه تنگـه سـهران، بـا توجـه بـه       ییو رسوبزا یشافرس های شاخص ینب یسه( مقا2( و )1جداول ) در

مختلـف در   هـای  یرحوضـه ز یسهصورت گرفته، است. مقا یو مطالعات فعل یقبل ییاجرا -یلیمطالعه تفص یجنتا

و رسـوب  در   یشفرسـا  یـزان نشان دهنده كـاهش م  یاکطبق مدل ام پس یزو رسوب ن یشفرسا یزانرابطه با م

هـا و كـل حـوزه در     یرحـوزه كه اعداد و ارقام محاسبه شده همـه ز  باشد یو كل حوزه م ییاجرا یها یرحوزهز

 است. یدهارائه گرد یلجدول ذ

حـوزه در   یـد از محاسبات جد یرو رسوب غ یشفرسا یسهذكر است جهت درست انجام گرفتن مقا شایان

قـرار گرفتـه    یسهقامحاسبه و مورد م یزن یو رسوب  قبل یشمجدد  فرسا یمرحله با استفاده از اطالعات قبل ینا

 است.
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 مقایسه میزان رسوب كل  و رسوب ویژه زیرحوزه ها و حوزه آبخیز تنگ سهران قبل و بعد از اجرا  -1جدول شماره 

 

 

 

 

نام زیرحوزه 

 قبلی

 رسوب مرحله بعد از اجرا رسوب مرحله قبل از اجرا
 QS نام زیرحوزه جدید

(m3/km2) 
QS (ton/y) 

 QS ویژه

(ton/ha/y) 
QS (m3/km2) QS (ton/y) 

 QS ویژه

(ton/ha/y) 

3653 1816.36 28912.44 24.70 2120.37 33751.70 28.84 T 1-1-1-1-1-5 

3652 592.88 5122.15 8.06 797.91 6893.44 10.85 T 1-1-1-1-1 int 

3651 2481.03 4672.13 33.74 3543.58 6673.07 48.19 T 1-1-1-1-2-1 

364 1236.45 4185.96 16.82 1836.53 6217.51 24.98 T 1-1-1-1-2-2 

363 537.09 4212.31 7.30 691.48 5423.19 9.40 T 1-1-1-1-2 int 

361 561.10 9248.02 7.63 358.78 5913.50 4.88 T 1-1-1-1-3 

352 273.97 6604.71 3.73 373.07 8993.54 5.07 T 1-1-1-1-4 

353 403.66 4275.47 5.49 545.47 5777.48 7.42 T 1-1-1-1-5 

351 569.68 4597.80 7.75 311.32 2512.62 4.23 T 1-1-1-1-6 

362 413.25 2684.02 5.62 517.47 3360.95 7.04 T 1-1-1-1-7 

37 5744.64 12042.39 78.13 6487.14 13598.88 88.23 T 1-1-1-1-8 

38 1138.19 5819.52 15.48 1518.08 7761.88 20.65 T 1-1-1-1-9 

39 558.09 2499.48 7.59 722.32 3235.02 9.82 T 1-1-1-1 int 

34 300.69 3410.99 4.09 345.86 3923.36 4.70 T 1-1-1-2-1-1 

32 351.89 970.29 4.79 533.62 1471.40 7.26 T 1-1-1-2-1-2 

31 1084.47 2267.33 14.75 1728.64 3614.11 23.51 T 1-1-1-2-1 int 

33 327.25 6433.29 4.45 136.97 2692.54 1.86 T 1-1-1-2 int 

3104 1454.94 6001.73 19.79 1842.50 7600.48 25.06 T 1-1-1 int 

3101 1010.20 12097.87 13.74 1404.16 16815.87 19.10 T 1-1-2 

3102 11663.19 105184.62 158.62 18063.87 162909.27 245.67 T 1-1-3 

3105 1525.80 14713.43 20.75 1896.06 18283.86 25.79 T 1-1-4 

 T 1-1-5 12.73 10394.74 936.05 10.46 8538.99 768.94 21و 

4 17421.55 56573.65 236.93 19795.63 64283.10 269.22 T 1-1 int 

5 12928.54 29460.79 175.83 20604.70 46952.80 280.22 T 1-2 

T 1-1-4 5132.72 10158.88 69.80 7197.44 14245.46 97.89 T 1 int 

T 1-1-5 2083.92 3655.87 28.34 3153.44 5532.13 42.89 T 2-1 

T 1-1 int 1192.10 6077.57 16.21 1646.04 8391.86 22.39 T 2-2 

T 1-2 572.04 1975.01 7.78 775.42 2677.21 10.55 T 2-3 

T 1 int 5924.76 4934.70 80.58 8233.24 6857.43 111.97 T 2 int 

T 2-1 293.59 3815.48 3.99 370.68 4817.28 5.04 کل حوزه 

T 2-2 249.99 6205.09 3.40 249.82 6200.80 3.40 T 1-1-1-1-1-5 

T 2-3 1532.57 3779.55 20.84 2091.83 5158.76 28.45 T 1-1-1-1-1 int 

T 2 int 606.55 2129.87 8.25 833.81 2927.91 11.34 T 1-1-1-1-2-1 

 کل حوزه 2.85 54341.37 209.56 4.02 76700.99 295.79 کل حوزه
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 تنگ سهران قبل و بعد از اجرا یزها و حوزه آبخ یرحوزهز یژهو یشكل  و فرسا یشفرسا یزانم یسهمقا  -2جدول شماره 

 

 

نام زیرحوزه 

 قبلی

 فرسایش مرحله بعد از اجرا فرسایش مرحله قبل از اجرا

 نام زیرحوزه جدید
ES (ton/y) 

ES 

(ton/ha/y) 

  ESویژه

(m3/km2) 
ES (ton/y) ES (ton/ha/y) 

  ESویژه

(m3/km2) 

3653 65940.53 56.34 4142.56 76977.41 65.77 4835.93 T 1-1-1-1-1-1 

3652 10711.67 16.86 1239.86 14415.88 22.69 1668.62 T 1-1-1-1-1-2 

3651 7871.05 56.84 4179.74 11241.98 81.19 5969.80 T 1-1-1-1-1-3 

364 7664.10 30.79 2263.83 11383.70 45.73 3362.53 T 1-1-1-1-1-4 

363 8688.87 15.07 1107.88 11186.59 19.40 1426.35 T 1-1-1-1-1-5 

361 21196.46 17.49 1286.03 13553.75 11.18 822.33 T 1-1-1-1-1 int 

352 15977.26 9.01 662.76 21756.01 12.27 902.47 T 1-1-1-1-2-1 

353 9203.33 11.82 868.91 12436.57 15.97 1174.17 T 1-1-1-1-2-2 

351 9522.70 16.05 1179.88 5203.99 8.77 644.78 T 1-1-1-1-2 int 

362 5390.23 11.29 829.91 6749.68 14.13 1039.22 T 1-1-1-1-3 

37 20598.62 133.64 9826.26 23261.01 150.91 11096.31 T 1-1-1-1-4 

38 11297.00 30.05 2209.48 15067.57 40.08 2946.93 T 1-1-1-1-5 

39 4761.70 14.46 1063.20 6162.96 18.71 1376.07 T 1-1-1-1-6 

34 7414.29 8.89 653.60 8528.00 10.22 751.77 T 1-1-1-1-7 

32 1725.52 8.51 625.78 2616.68 12.91 948.97 T 1-1-1-1-8 

31 3876.83 25.22 1854.30 6179.64 40.20 2955.74 T 1-1-1-1-9 

33 15118.51 10.46 769.06 6327.57 4.38 321.88 T 1-1-1-1 int 

3104 11301.11 37.26 2739.61 14311.50 47.18 3469.38 T 1-1-1-2-1-1 

3101 26499.60 30.09 2212.77 36834.07 41.83 3075.72 T 1-1-1-2-1-2 

3102 221311.43 333.74 24539.68 342765.72 516.89 38006.89 T 1-1-1-2-1 int 

3105 31253.06 44.08 3240.98 38837.06 54.77 4027.45 T 1-1-1-2 int 

 T 1-1-1 int 2028.51 27.59 22526.34 1666.37 22.66 18504.78 2و1

4 102970.65 431.25 31709.26 117002.74 490.01 36030.36 T 1-1-2 

5 50993.33 304.34 22377.84 81270.03 485.04 35664.43 T 1-1-3 

T 1-1-4 17235.76 118.43 8708.27 24169.12 166.07 12211.31 T 1-1-4 

T 1-1-5 6097.34 47.27 3475.62 9226.62 71.53 5259.37 T 1-1-5 

T 1-1 int 11793.11 31.46 2313.19 16283.83 43.44 3194.03 T 1-1 int 

T 1-2 3626.15 14.28 1050.27 4915.40 19.36 1423.68 T 1-2 

T 1 int 7404.58 120.91 8890.17 10289.66 168.02 12354.07 T 1 int 

T 2-1 8455.07 8.85 650.60 10675.05 11.17 821.42 T 2-1 

T 2-2 15072.87 8.26 607.25 15062.46 8.25 606.84 T 2-2 

T 2-3 6615.77 36.48 2682.63 9029.95 49.80 3661.55 T 2-3 

T 2 int 3919.88 15.18 1116.30 5388.61 20.87 1534.57 T 2 int 

 کل حوزه 710.18 9.66 184155.06 1002.39 13.63 259928.62 کل حوزه
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عملیات مكانیكی اجرا شده در حوضه از سه نوع عملیات سنگ و مالتی، بتنی و خشكه بوده است كه 

 22صورت پذیرفته است.  سد بزرگ تنگ سهران تا ارتفاع  1385تا  1381های  ر طی سالدبیشتر عملیات 

متر در  25.5و افزایش ارتفاع سدبتنی بزرگ تنگه سهران به ارتفاع  احداث گردیده است 1385متری تا سال 

. برخی از عملیات های سنگ و مالتی در حوضه كه به همت صورت گرفته است. 1390تا 1389سالهای 

نیز انجام شده است كه سهم این موارد در  1385آبخیزنشینان انجام شده است در طی سنوات بعد از سال 

های تحت پوشش تعداد نسبتا  حجم كل سازه های احداث شده در حوضه باال نیست ولی از نظر تعداد و مكان

های صورت گرفته در سازه های  یریگ با توجه به بازدیدهای میدانی، اندازه باالیی را به خود اختصاص داده است.

موجود و محاسبات انجام شده ، موارد ذیل در این رابطه قابل ذكر است. دراثر ساخت سازه بتنی اصلی حوضه 

میلیون مترمكعب ایجاد گردیده است . در سازه های خشكه چین حجمی در  10حجم مخزنی تقریبا معادل با 

مالتی شامل سازه های مردم ساز و سازه های احداث شده توسط مترمكعب و در سازه های سنگ و  800حدود 

هزار مترمكعب تامین گردیده است.  در مجموع سازه های بازدید  613اداره منابع طبیعی حجمی در حدود 

مترمكعب، برای جمع آوری رسوب و  10613739شده توسط این مشاور در این حوضه حجمی در حدود 

درصد از مخازن ایجاد  42سال از ساخت این سازه ها حدود  12تا  10در طی   همچنین آب فراهم ساخته است.

درصد از مخازن سنگی ایجادی در حوضه با رسوبات منتقله به آن  43شده توسط خشكه چین ها و حدود 

دچار پر شدگی گردیده اند كه این امر با توجه به وقوع دوره زمانی مربوطه  در سیكل خشكسالی كشور و 

ها در به تله انداختن رسوبات و نگهداری و حفاظت از آب و  نشان دهنده عملكرد بسیار مناسب سازه منطقه،

 باشد. خاک منطقه می

مترمكعب بوده  267270ها تا به حال حدودا برابر با حجم كل رسوبات به دام انداخته شده در این سازه

تجمع پیدا كرده است با درنظر گرفتن شیب ها سال در پشت این سازه 12است كه این مقدار رسوب در طی 

مترمكعب  22273توان نتیجه گیری كرد كه ساالنه حدود سال می 12یكنواخت ورود رسوبات در طی این 

درصد تخلخل در رسوبات تجمع یافته در پشت  10ها تجمع یافته است. با فرض وجود رسوب در پشت سازه

مترمكعب آب در رسوبات  26727ب، عمال حجمی حدودا برابر با سدها و همچنین پر بودن این تخلخل ها از آ

تجمع یافته ذخیره شده است.  كه در این حالت  رهاسازی آرام جریان آب ذخیره شده در رسوبات باعث ایجاد 

با انجام عملیات آبخیزداری در این حوضه ساالنه با فرض  منابع آب پایدار برای آبخیزنشینان گردیده است.

مترمكعب  از میزان رسوب خروجی حوضه كم شده است كه  19091میزان  1383ه برداری از سال شروع بهر

مترمكعب در سال گردیده است. در  19091این مورد باعث ایجاد و افزایش ذخیره آب میان رسوبی در حدود 

حوضه و  مترمكعب رسوب از 267270مجموع عملیات آبخیز صورت گرفته در حوضه باعث جلوگیری از تخلیه 

مترمكعب آب در حفرات این رسوبات شده است. همچنین این مخازن باعث  26727در نتیجه تجمع حدود 

درصد  10.6و  50.7،   59.7كاهش حجم سیالب، دبی اوج سیالبی و زمان دستیابی به دبی اوج به ترتیب برابر با 

 شده اند.

و  یالبكاهش دبی اوج، كاهش حجم سبا فرض مخزن پر بر  یزداریآبخ یاتعمل یرگذاریتاث یزانم

 یرگذاریتاث یزانو  م 1/6و  9/0، 9/9معادل  یبساله به ترت 25زمان تا اوج سیالب با دوره بازگشت  یشافزا

تا اوج سیالب با  انو كاهش زم یالببر كاهش دبی اوج، كاهش حجم س یبا فرض مخزن خال یزداریآبخ یاتعمل
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 یندر ا یزداریآبخ یات. با انجام عملباشد یم 6/10و  1/59، 7/50ل معاد یبساله به ترت 25دوره بازگشت 

 یرسوب خروج یزانمترمكعب  از م 19091 یزانم 1383از سال  یحوضه ساالنه با فرض شروع بهره بردار

مترمكعب در  19091در حدود  یرسوب یانآب م یرهذخ یشو افزا یجادمورد باعث ا ینحوضه كم شده است كه ا

طبق مدل ام  یزو رسوب ن یشفرسا یزانمختلف در رابطه با م های¬یرحوضهز یسهست. مقاا یدهسال گرد

 .باشد یو كل حوزه م ییاجرا یها یرحوزهو رسوب  در ز یشفرسا یزاننشان دهنده كاهش م یاکپس

 

 

   
 

 نتیجه گیری
 

كاهش  در یزداریآبخ یاتنقش عمل یمحققان در بررس یرسا یجبدست آمده منطبق بر نتا نتایج

از  یریدر جلوگ یزداریآبخ یها یت( نقش فعال1386) ییو آنالو ییبوده است. عطا یالبو كنترل س یشفرسا

اقدامات و  هقرار دادند بر اساس مطالعات انجام شد یمندرجان را مورد بررس یزخاک در حوزه آبخ یشفرسا

داشته  ییمثبت و بسزا یرتاث یالبس و كاهش یشاز فرسا یری) بانكت و چكدم( در جلوگ یزدارآبخ یها یتفعال

 یانكن استان تهران ب یزاز حوزه آبر یدر بخش یزداریاقدامات آبخ یابی( با ارز1383و همكاران ) یاست. صادق

آرام  یدرولوژیک،ه یكاهش خشكسال یان،تداوم جر یشافزا ی،منجر به كاهش دب یزدارینمودند اقدامات آبخ

 شده است یزحوزه آبخ یدرولوژیكیشدن پاسخ ه

 

مناطق  یرو سا یدر منطقه مورد بررس یلاز س یشگیریو پ یزداریمجموع انجام مطالعات جامع آبخ در

 یساز یمنجهت  ا یلخیزمناطق س یریتمد یزیو برنامه ر یبند یتاولو یی،شناسا یاستان هرمزگان در راستا

 .یگرددم یشنهادپ یكشاورز یو اراض یربناییز یساتتاس ی،مراكز سكونت
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