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 چكیده
 

رفته و  یناز ب یشحفاظت نشود، در اثر فرسا که یمنابع هر کشوری است و درصورت ینتر از مهم یكیخاك 

آبخیز  یها وخاك حوزه رو به رشد تلفات منابع آب افزایش .دهد یود را از دست مخ یزیحاصلخ یجبتدر

است. این موضوع ضمن  یافته ای یندهاز منابع شدت فزا یراصولیغ یبردار در چند دهه اخیر در اثر بهره

 یدرسوب و کاهش عمر مفید مخازن سدها موجبات کاهش تول یدو افزایش نرخ تول ها یالبتشدید وقوع س

 کشور را فراهم نموده است. یمل های یهتلفات سرما و

واقع در شهرستان رودان استان هرمزگان انجام شده  یندهگ یاین پژوهش که در حوض آبخیز زوج

کوچک آبخیزداری  یها زمان با اجرا و ساخت سازه مرتع و هم یریتعملیات مد یرتأث یابیارز یاست، در پ

 .باشد یم یزآبخ یها رسوب در حوزه یزانش سیالب و کاهش مبر روی کاهش میزان حجم رواناب، کاه

قرق و فنس  1385در شهرستان رودان که از سال  یندهگ یزوج یزحوزه آبخ یستگاهاین منظور ا برای

بر  یكیمكان یاتعمل گونه یچاست انتخاب و با منطقه مجاور آن که تحت چرای دام بوده و ه یدهگرد یکش

رسوب ساالنه در حوزه نمونه  یزانم یشتریناساس ب ینهم بر قایسه گردید.آن صورت نگرفته است م یرو

مقایسه  یالدیم 2009رسوب در حوزه نمونه مربوط به سال  یزانم ینبا کمتر یالدیم 2017مربوط به سال 

و  19/2ساله در حوزه نمونه برابر با  9 یدوره آمار یکشده در  یدحجم کل رسوب تول یطور کل بهشد که 

در حوزه  یدیآن است که حجم رسوب تول یانگرارقام ب ینتن در هكتار که ا 58/3زه شاهد برابر با در حو

  .باشد یبرابر رسوب حوزه نمونه م 63/1شاهد 
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 مقدمه
 

 خاك رفتن بین از و تخریب به منجر شونده تشدید شرایط در ویژه به که است ای پدیده خاك فرسایش

 و خاك فرسایش از جلوگیری برای است، وخاك آب وجود مستلزم انسانی جوامع ازآنجاکه حیات .شود می

 شرایط بهبود و رواناب کنترل فرسایش، کاهش برای مكانیكی و مختلف بیولوژیكی عملیات آب، رفتن هدر

 .شوند می جراا گیاهی پوشش

های  تغییر رفتارهای حوزه بر آبخیزداری درزمینه نقش عملیات ای گسترده های بررسی حاضر حال در

متحده آمریكا ارزیابی عملكرد  ویژه در ایاالت آبخیز در سطح دنیا انجام شده است در ملل مختلف جهان به

محققینی  .است شده هداف گوناگونی انجامسال است که با ا 67ای بیش از  های آبخیزداری دارای دیرینه طرح

مكانیكی و  عملیات نقش ارزیابی ( که در خصوص1962( و ساترلند )1963(، نوبل )1971مانند دوتی )

 تأکیددارند نكته این به درمجموع اند نموده و تحقیق بررسی رواناب و رسوب کاهش در آبخیزداری بیولوژیكی

 و ها ویژگی با آب و خاك حفاظت های بودن سازه متناسب عامل دو به آبخیزداری اقدامات که موفقیت

 و اصلی جزء و پایداری عامل عنوان گیاهی به پوشش استقرار در ها آن تأثیر و آبخیزها بر خصوصیات حاکم

 .دارد آبخیز بستگی هر طبیعی

 به نتوا می ازجمله که دارند نقش آبخیز های حوزه سیالب بروز در متعدّدی عوامل طورکلی به

 و فیزیكی های ویژگی میان، این در .نمود اشاره طبیعت از انسان غیراصولی برداری بهره و خصوصیات حوزه

 از رواناب تجمیع نحوة و حرکت تولید، روند نظیر هایی مؤلفه بر تأثیرگذاری لحاظ به هیدرولوژیكی حوزه

 تغییر ایجاد با حوزه، سطح در كانیكیم عملیات هرگونه اجرای اساس این بر .است ای برخوردار ویژه اهمیت

 اوج هیدروگراف دبی رواناب و تولید در متفاوتی رفتارهای بروز موجب جریان، روند و نفوذپذیری خاك در

 که اجرای دهد می نشان شده انجام تحقیقات نتایج بررسی (.1381گردد )خلقی،  می های آبخیز حوزه سیل

 این ارتباط در است. داشته سطحی های رواناب کنترل در نقش مهمی آبخیز های حوزه در آبخیزداری عملیات

محققان  توسط سیالب اوج دبی رساندن حداقل به مخازن متوالی جهت نظیر مختلف های روش ا استفاده

 بعضی کنترل سیالب های روش کارگیری به در (.1993است )کاربوسكی،  گرفته قرار موردبررسی مختلف

کنند  آبخیز عنوان می های حوزه مدیریت در مناسب کاری راه عنوان به را از اراضیاستفاده اصولی  محققین

از  استفاده ( نقش عملیات آبخیزداری و نحوه1991همكاران ) و ارتباط بروکس همین ( در2004)فریسک، 

 .دانند می تأثیرگذار بسیار تغییرات کمی آن را و سیالب گیری شكل در اراضی

دام ــیک اقعنوان  همراه با عملیات ذخیره نزوالت آسمانی بهرق ــار قر تیمــه تأثیــمطالع

، اكــظ حاصلخیزی خــدت آن همراه با حفــایش خاك و شــرای کاهش فرســی در مرتع بــمدیریت

از دیرباز ، زــآبخیهای  حوزهتفاده از آب در ــاسسازی  بهینهطحی و ــسهای  رفت آب هدرجلوگیری از 

خص شده است که تأثیر قرق ــپژوهشی پیشین مشهای  یافتهاس ــبر اس. تــین بوده اسمحققموردتوجه 

ی و کیفی ــرات کمــطحی تولیدی از مراتع و تغییــسهای  آبکیفیت ، کــای هیدرولوژیــدر رفتاره

 ,.Johnson, J. Rکنند ) میر تغییر ــبه منطقه دیگای  منطقهایش خاك از ــی و میزان فرسـش گیاهــپوش

and J.F. Payne. 1968بار زیاناز اثرات  سالی خشکناشی از فرسایش، سیل و  های خسارت (. زیادشدن 
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 مراتع راهكارهای اصالحی از یكی .شاهد آن هستیم هرروزاست که « خاك»و « آب» استفاده نادرست از منابع

و  داده تغییر را حوزه آبی بیالن گیاهی پوشش احیای .باشد قرق می اعمال گیاهی، پوشش وضعیت بهبود و

 خدمات و خاك زیستی تنوع احیای و رفت خاك هدر کاهش باعث و دهد می افزایش را خاك حاصلخیزی

های مناسب جهت احیاء پوشش  عنوان یكی از روش (. قرق به2014موریتی و همكاران ) گردد اکوسیستم می

طی تحقیقی در مراتع   Herbert et al (1974)( 1388بصیری و همكاران، ) شده هست گیاهی در مراتع تخریب

فارو سبب کاهش رواناب، افزایش رطوبت خاك و در نتیجه ایجاد  یافت که کنتور آمریكا به این نتیجه دست

 شود. ها در داخل خاك می محیط مناسب برای رشد میكروارگانیسم

و زوجی گجیک  پوشش گیاهی بر میزان رواناب سطحی در حوزه معرف مدیریت؛ نقش بررسی، در

 1استان گلستان مشخص شد که اختالف رواناب ایجادشده در دو زیر حوزه آبخیز نمونه و شاهد در سطح 

دهنده آثار مثبت و بارز کمی و کیفی قرق و عملیات بیولوژیكی در حفاظت  دار است و نشان درصد معنی

علفی مؤثرترین عامل کاهش (. در تحقیق دیگری پوشش 2009و همكاران،  Hematzadehوخاك است ) آب

 (.Joshi. V.U and Tambe, D.T. 2010رواناب و بار رسوبی در افزایش مقدار نفوذپذیری تشخیص داده شد )

 (1995) Bainbridge & MacAller  در تگزاس بیان کردند که کاربرد روش پتینگ قادر به افزایش نفوذ

 و کنه جمعیت و نفوذپذیری نرخ که دادند شانن Holt et al (1996) آب، کاهش فرسایش و تبخیر است.

 با تواند می قرق رو ازاین .باشد می سبک چرای تحت مناطق از کمتر شدید تحت چرای مناطق در ها موریانه

 پوشش با افزایش که دادند نشان Gyssels et al. (2005)گردد.  تولید رواناب کاهش باعث نفوذپذیری افزایش

 .یابد می نمایی کاهش صورت هب خاك فرسایش نرخ گیاهی،

 یادشده عملیات سازی بهینه و سیالب باهدف کنترل آبخیزداری عملیات بندی اولویت با ارتباط در

 توسط تهران شرق شمال در واقع آبخیز رودك حوزه سیالب اوج دبی بر مؤثر مناطق مكانی بررسی تأثیر

 بر مؤثر سطوح تعیین در معرفی روشی گردید مانجا RAFTS استفاده از مدل هیدرولوژیک با (1376روغنی )

 یادشده تحقیق مهم کنترل سیالب از نتایج عملیات جهت مناطق این بندی اولویت و اوج سیالب دبی

 باشد. یم

 ( با1388بنی حبیب ) و توسط عرب گالبدره حوضه در آبخیزداری عملیات تأثیر تحقیق دیگری در

 تأثیر دهد که نشان می نتایج بررسی .گرفت قرار ارزیابی مورد نابروا بارش مدل هیدرولوژیكی از استفاده

 .است بوده توجه قابل پایین های بازگشت در دوره آبخیزداری عملیات

Bartley et al., (2007)  را رواناب ضریب و شده گیاهی پوشش افزایش چرا باعث مدیریت که کردند بیان 

 دهد. یاری می کاهش را ساالنه رسوب کل آورد در و دهد می کاهش سال مرطوب فصل بارش اولین خصوصاً در

عملكردی مرتع را در محل اجرای پروژه قرق  های ویژگیسطح خاك و  های شاخصبررسی  (1389)و همكاران 

، پوشش سطح خاك و سله سطح برگ الشبا احداث هاللـی آبگیـر انجام دادند و دریافتند که میزان  توأم

و  عشقی زاده. با احداث هاللی آبگیر بیشـتر از قـرق و قـرق رهـا شده است متوأخاك در منطقه قرق 

در دو زیرحوزه نمونه و  ها دامنهعملیات بیولوژیک و قرق بر بار رسوبی سطح  ریتأثبه بررسی  1394، همكاران

رواناب در سطح درصد و مقادیر ارتفاع  1 سطح دره زمقادیر بار معلق دو زیرحوپرداختند نتایج نشان داد شاهد 

دارند. همچنین، نتایج به دست آمده همبستگی بین ارتفاع رواناب و رسوب را در  یدار یمعندرصد تفاوتِ  5
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 مقایسه ( با1396. هادی قورتی و اوسطی )درصد نشان داد 62درصد و در زیرحوزه نمونه  94زیرحوزه شاهد 

 شرایط در مستقر خاك کرت استاندارد فرسایش 18واقعه بارش طبیعی در  51ناشی از  رسوب و رواناب مقادیر

نمونه  حوزه در موردبررسی رواناب رگبارهای ضریب متوسط که دادند نشان دامنه جهت و قرق ازنظر متفاوت

 حوزه در ها کرت تولیدی رسوب متوسط درصد بود و متوسط رسوب و 71/4درصد و در حوزه شاهد  21/4

احیای  با قرق اعمال که داد نشان تحقیق نتایج .بود نمونه حوزه از ربیشت درصد 17حدود  موردبررسی شاهد

 .شود می خاك فرسایش و آب رفت هدر کاهش باعث نفوذپذیری، افزایش و گیاهی پوشش

 

 ها مواد و روش

 

 موردمطالعهمعرفی منطقه 

با های، حوزه سد استقالل میناب است. این حوزه  حوزه حوزه معرف و زوجی دهگین یكی از زیر

درصد از مساحت حوزه سد استقالل در استان هرمزگان هست  04/0کیلومترمربع حدود  5/3بر  مساحتی بالغ

عرض  27°  44'  21"تا  27° 46' 6"طول شرقی و   57°  11'  25"تا    57°  12'  29"که در حدود جغرافیایی 

انه سرزه و از جنوب به آبتكاریكان و شمالی واقع شده است. حوزه مذکور از شمال به روستای قلعه دژ و رودخ

 شود.از شرق به رودخانه دژ و از غرب به رودخانه روزئیه مشرف می

در این حوزه  1385عملیات قرق و فنس کشی و نیز اجرای عملیات مختلف ذخیره نزوالت از سال  

رو، پتینگ، چاله های های کوچک آبخیزداری )کنتورفا شروع گردیده است، به منظور بررسی تأثیر احداث سازه

گیر( و نیز مدیریت مرتع، بر کاهش میزان  های آبگیر، جكدم و بندهای کوچک رسوب فلسی، بانكت و هاللی

 3ها )عرصه تحت مدیریت و عرصه شاهد(، تعداد  هرزاب و رسوب تولیدی در حوزه آبخیز در هرکدام از عرصه

 .ساله بررسی گردید  9گیری شده طی یک دوره  ازهگیری رسوب انتخاب شده و میزان رسوب اند پالت اندازه

 
 نقشه موقعیت و فاصله حوزه آبخیز معرف و زوجی دهگین نسبت به مرکز استان و شهرستان
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 نمایی از عملیات اجرایی حوزه نمونه دهگین -1تصویر 

 
 نمایی ازکرت اندازه گیری فرسایش و رسوب – 3تصویر 

 
 ناب حوزه دهگینفلوم اندازه گیری رو -1تصویر 

 
استقرار پوشش گیاهی در پشت سازه احداث  – 4تصویر 

 شده

 

   
 

   

  نتایج و بحث
 

خشک  در مناطق خشک و نیمه معموالًذخیره نزوالت آسمانی  انجام عملیات احیایی قرق و اصالحی

شود  جوی در یک مكان و سپس کشت بذر و نهال در آن نقطه انجام می های آوری ریزش کشور با هدف جمع

های جوی،  در راستای افزایش تولید علوفه مرتعی با حداکثر استفاده از بارش مرتعی گیری از اراضی بهره

های سطحی، افزایش درصد پوشش گیاهی زمین و محدود کردن فرسایش خاك سطحی  جلوگیری از روان آب

 شود. تعی ضعیف انجام میهای مر در عرصه

کمبود بارش و پراکنش نامناسب آن، شرایط محیطی سخت و نامناسبی را برای رویش و استقرار 

های  که برای باال بردن میزان موفقیت طرح طوری به وجود آورده است، به های مرتعی در اغلب نقاط ایران گونه

ذخیره عملیات های سازگار،  کشت گونه قرق و بر خشک عالوه اصالحی و احیایی در مراتع مناطق خشک و نیمه
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، بند خاکی، بند سار بندهای  های ذخیره و حفاظت آب شامل پروژه باشد انواع روش ضروری می آسمانینزوالت 

 .باشد مالتی، پیتینگ، گوراب، پخش سیالب، کنتورفارو و هاللی آبگیر می-سنگی

که بیشترین  باشد متر می میلی 9/208میالدی برابر با  2017تا  2009های  میانگین ساالنه بارش بین سال

 2012شده در سال  ترین میزان بارش ثبت متر و کم میلی 5/340به میزان  2017میزان بارش مربوط به سال 

های  باشد، اختالف زیاد بین حداکثر و حداقل میزان بارش ساالنه طی سال متر می میلی 3/88میالدی برابر با 

دهنده پراکنش زمانی نامناسب بارش است، عالوه بر آن یكی دیگر از خصوصیات  خوبی نشان موردبررسی به

بارش که در ایستگاه حوزه معرف و زوجی دهگین چشمگیر و منطبق بر شرایط اقلیمی خاص این منطقه است 

نگار  شده تاکنون به وسیله باران که بیشترین میزان بارش ثبت طوری شده است به های ثبت شدت بارش

-باشد )نمودار  متر می میلی 4/14برابر با  2014مارس  14المبریخت در بازه زمانی ده دقیقه به ترتیب مربوط به 

1) 

 

 
 میالدی در حوزه آبخیز زوجی دهگین 2017تا  2009های  مقایسه میزان بارندگی بین سال -1نمودار 

 

میالدی  2014ال ی دهگین مربوط به سبیشترین حجم آب خروجی از حوزه نمونه در حوزه معرف و زوج

 12میالدی برابر  2012ل ، کمترین میزان حجم آب خروجی از حوزه نمونه مربوط به سامترمكعب 52332 برابر

. کل حجم آب باشد می مترمكعب 9/20044با ، میانگین ساالنه حجم آب خروجی از حوزه نمونه برابر مترمكعب

 .باشد می مترمكعب 180404با دهگین برابر در حوزه  2017تا  2007های  سالخروجی از حوزه نمونه طی 

و در حوزه شاهد  180404ساله در حوزه نمونه برابر با  9حجم کل رواناب خروجی در یک دوره آماری 

 2/2مترمكعب می باشد که این ارقام بیانگر آن است که حجم رواناب خروجی در حوزه شاهد  396338برابر با 

در حوزه معرف و  شاهدبیشترین حجم آب خروجی از حوزه ه نمونه می باشد به طور کلی برار رسوب حوز

، کمترین میزان حجم آب خروجی از حوزه مترمكعب 77714 میالدی برابر 2014ال زوجی دهگین مربوط به س

برابر  هدشا، میانگین ساالنه حجم آب خروجی از حوزه مترمكعب 3684میالدی برابر  2012ل نمونه مربوط به سا
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در حوزه  2017تا  2007های  سال. کل حجم آب خروجی از حوزه نمونه طی باشد می مترمكعب 5/44037با 

 .(-2باشد )نمودار  می مترمكعب 396338با دهگین برابر 

 
 میالدی 2017تا  2009های  مقایسه حجم رواناب خروجی در حوزه شاهد و نمونه بین سال -2نمودار 

 

و در هكتار تن  722/0با برابر میالدی  2017ل وب ساالنه در حوزه نمونه مربوط به سایشترین میزان رسب

تن در هكتار و میانگین میزان  014/0ا برابر بمیالدی  2009ل کمترین میزان رسوب در حوزه نمونه مربوط به سا

سوب ساالنه در حوزه . بیشترین میزان رباشد میدر هكتار . تن 243/0ا ساله در حوزه نمونه برابر ب 9رسوب 

کمترین میزان رسوب در حوزه شاهد مربوط به و در هكتار تن  34/1میالدی برابر با  2017ل شاهد مربوط به سا

تن  397/0ا ساله در حوزه شاهد برابر ب 9در هكتار و میانگین میزان رسوب تن  021/0میالدی برابر با  2009ل سا

 (3باشد )نمودار  میدر هكتار 

و در حوزه شاهد  19/2ساله در حوزه نمونه برابر با  9وب تولید شده در یک دوره آماری حجم کل رس

برابر  63/1تن در هكتار که این ارقام بیانگر آن است که حجم رسوب تولیدی در حوزه شاهد  58/3برابر با 

ده در حوزه ش گیری اندازهدر هكتار رسوب تن  769/5ع از مجمورسوب حوزه نمونه می باشد به طور کلی 

میالدی  2017بیشترین میزان رسوب ساالنه مربوط به سال  2017تا  2009 های معرف و زوجی دهگین بین سال

ن در ت 035/0ا میالدی برابر ب 2009تن در هكتار، کمترین میزان رسوب ساالنه مربوط به سال  063/2با برابر 

 .باشد یهكتار م
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 میالدی 2017تا  2009های  ر حوزه شاهد و نمونه بین سالمقایسه میزان رسوب خروجی د -3نمودار 

 

( که بیان کردند کاربرد روش 1995)Bainbridge & MacAller بنابراین نتایج تحقیق حاضر با مطالعات

 ( که نشان1998و همكاران )  Holtو نیز مطالعه  پتینگ قادر به افزایش نفوذ، کاهش فرسایش و تبخیر است؛

 چرای تحت مناطق از کمتر شدید تحت چرای مناطق در ها موریانه و کنه جمعیت و رینفوذپذی نرخ دادند

 گردد و همچنین تحقیق تولید رواناب کاهش باعث نفوذپذیری افزایش با تواند می قرق رو ازاین .باشد می سبک

Busscher & Bauer  (2003که گزارش نمودند با ایجاد کنتور ) کند و نیز  دا میفارو نفوذپذیری خاك افزایش پی

 صورت به خاك فرسایش نرخ گیاهی، پوشش با افزایش دادند ( که نشان2005) و همكاران Gyssels مطالعه

 افزایش چرا باعث مدیریت دادند ( که نشان2007) و همكاران Bartleyیابد و همچنین بررسی  می نمایی کاهش

کل  در و دهد می کاهش سال مرطوب فصل بارش اولین خصوصاً در را رواناب ضریب و شده گیاهی پوشش

 مدیریتی های فعالیت به اعمال منوط را بیشتر رسوب و رواناب کاهش و دهد؛ می کاهش را ساالنه رسوب آورد

 شده تخریب مراتع با قیاس در قرق مراتع دادند ( که نشان2014) همكاران و Mureithi نیز بامطالعه دانستند

( که 1364باباخانلو )طور بررسی  همین و ؛باشند می تری باکیفیت و بیشتر یآل مواد با دارای خاك چرا تحت

صورت جریانات سطحی  که پوشش گیاهی مناسب بهترین وسیله برای جلوگیری از هدر رفتن آب به دادنشان 

، و همكاران عشقی زادهو نیز تحقیق رساند  است؛ و عملیات پیتینگ جریان آب در سطح خاك را به حداقل می

نمونه و شاهد حوزه زوجی مقادیر بار معلق دو  زیرحوزهعملیات بیولوژیک و قرق در دو کنند  که بیان می 1394

نتایج  و ؛دارند یدار یمعندرصد تفاوتِ  5درصد و مقادیر ارتفاع رواناب در سطح  1زیرحوزه در سطح 

 62درصد و در زیرحوزه نمونه  94آمده همبستگی بین ارتفاع رواناب و رسوب را در زیرحوزه شاهد  دست به

رواناب  ضریب متوسط ( که نشان دادند که1396نیز مطالعه هادی قورتی و اوسطی ) و ؛درصد نشان داد

 متوسط درصد بود و متوسط رسوب و 71/4درصد و در حوزه شاهد  21/4نمونه  حوزه در موردبررسی رگبارهای

 جهت و قرق و بود؛ نمونه حوزه از بیشتر درصد 17حدود  موردبررسی شاهد حوزه در ها کرت تولیدی رسوب
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 و گیاهی احیای پوشش با قرق اعمال که گیری کردند داد و نتیجه داشتند رواناب تولید بر داری معنی اثر دامنه

 شود همخوانی دارد می خاك فرسایش و آب رفت هدر کاهش باعث نفوذپذیری، افزایش
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مجله منابع  یالب،س یمنظور کنترل سازها ها به یرحوزهز بندی یتدر اولو   MCDMکاربرد روش 1381م.  ی،خلق -

 479-490( ص 4) 55 یرانا یعیطب

ارشد دانشكده منابع  یکارشناس نامه یانپا –اوج سیالب  یمناطق مؤثر بر دب یمكان یرتأث یبررس 1376م.  یروغن -

 صفحه 128دانشگاه تهران  یطبیع

قرق شده و تحت چرا در  یرحوزهبار معلق رسوب در دو ز یسه. مقا1393ع.  یم؛ و طالب ی،اده م. دستورانز یعشق-

 .588. ص 3شماره  68... دوره یزداریمرتع و آبخ یهمنطقه کاخک گناباد.   نشر

 یها ردی: حوزهرواناب و رسوب )مطالعه مو یراثر قرق و جهت دامنه بر مقاد 1396خالد  ی،جبار و اوسط ی،قورت یهاد -

. 1396و زمستان  ییز، پا16سال هشتم، شماره  یزحوزه آبخ یریتخامسان استان کردستان(. پژوهشنامه مد یزوج

 .122تا  113صفحات 

عملكردی مرتع با استفاده از روش تحلیل  های یژگیسطح خاك و و یها ( بررسی شاخص1389رضا و همكاران. ) یاری، -

 .LFAانداز  عملكرد چشم
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