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 هاي سطوح آبگیر بارانسامانهکاربست ارتباط بین سالمت آبخیز و  اجمالی تحلیل
 

 2زینب حزباوي، 1*سیدحمیدرضا صادقی

 )sadeghi@modares.ac.ir(استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن آبخیزداري ایران  -*1
 )azbavi.zeinab@gmail.comh(و مسئول کمیته دانشجویی انجمن آبخیزداري ایران  آموخته دکتري علوم و مهندسی آبخیزداري دانشگاه تربیت مدرسدانش -2

 

 
 چکیده 

یت و هاي مناسـب کیفیـت و بتوان با حفظ آستانهبتوان با حفظ آستانهکه که   باید طوري مدیریت شوندباید طوري مدیریت شوند  هاهامشترك انسانمشترك انسان  هايهايگنجینهگنجینهعنوان عنوان و خاك بهو خاك بهآب آب منابع منابع  سب کیف هاي منا
ما میهاي طبیعی مربوط به این منابع با ارزش غیـر قابـل انکـار اسـت. امـا میمحدودیتمحدودیتهاي بعدي سپرد. هاي بعدي سپرد. للبه نسبه نس  ها راها راسالمت، آنسالمت، آن ست. ا کار ا بل ان یر قا با تـوان بـا هاي طبیعی مربوط به این منابع با ارزش غ توان 

بهحفظ همین منابع محـدود کمـک نمـود. در ایـن راسـتا بـه  هاي صحیح سیاسی بههاي صحیح سیاسی بهگیريگیريیمیممدیریت مناسب و تصممدیریت مناسب و تصم ستا  ین را مود. در ا مک ن حدود ک هاي هـاي کارگیري روشکارگیري روشحفظ همین منابع م
ترینعنوان یکی از رویکردهاي سـبز و بهتـرینهاي سطوح آبگیر باران بههاي سطوح آبگیر باران بهمختلف استحصال آب و سامانهمختلف استحصال آب و سامانه سبز و به مدیریتی (اقـدامات مـدیریتی (  عنوان یکی از رویکردهاي  قدامات  براي بـراي ) BMPsا

ین مطالعات انجام شده در ایـن اجمالی اجمالی   مرورمروربا وچود این، با وچود این، . . شودشودآب محسوب میآب محسوب میمند مدیریت سازگار منابع خاك و مند مدیریت سازگار منابع خاك و دستیابی به اهداف نظامدستیابی به اهداف نظام مطالعات انجام شده در ا
لیاند. علـیکار گرفته شدهکار گرفته شدهپژوهی مناسب بهپژوهی مناسب بهویژه آیندهویژه آیندهها بدون لحاظ وضعیت فعلی و بهها بدون لحاظ وضعیت فعلی و بهد که بسیاري از این روشد که بسیاري از این روشنشان دانشان دازمینه زمینه  عالم رغم اعـالم اند. ع رغم ا
خاذ روشی، این نکته نمایان شد که نیاز ضروري به اتخـاذ روشهاي به کار برده شده در اغلب مناطق مورد بررسهاي به کار برده شده در اغلب مناطق مورد بررسهاي مثبت از طرحهاي مثبت از طرحگزارشگزارش هاي هـاي ی، این نکته نمایان شد که نیاز ضروري به ات

خاذ تـري نسـبت بـه اتخـاذ باشد تا با پشتوانه پژوهشی مطمئنباشد تا با پشتوانه پژوهشی مطمئناستحصال آب با توجه به وضعیت سالمت شرایط آبخیزهاي مورد مطالعه میاستحصال آب با توجه به وضعیت سالمت شرایط آبخیزهاي مورد مطالعه می به ات سبت  تري ن
راستا، در پژوهش راستا، در پژوهش اهم شود. در همیناهم شود. در همیناقدامات مدیریتی اقدام نمود و امکانات پایش سالمت آبخیز نیز پس از اجراي اقدامات مورد نظر فراقدامات مدیریتی اقدام نمود و امکانات پایش سالمت آبخیز نیز پس از اجراي اقدامات مورد نظر فر

پرداخته پرداخته ) ) PSRپاسخ (پاسخ (-حالتحالت-با استفاده از مدل مفهومی فشاربا استفاده از مدل مفهومی فشارحاضر ابتدا به تعیین وضعیت سالمت آبخیز شازند واقع در استان مرکزي حاضر ابتدا به تعیین وضعیت سالمت آبخیز شازند واقع در استان مرکزي 
تغییر میزان سالمت حوزه آبخیز شازند و از طریق تغییر میزان سالمت حوزه آبخیز شازند و از طریق   برکنی چاله و چولهاثر کاربست روش اثر کاربست روش   فرضی،فرضی،  اجمالیاجمالی  انجام یک بررسیانجام یک بررسیبا با سپس سپس شد. شد. 

درصدي اقدام مزبور در زیرآبخیزهاي مختلف تاثیرات درصدي اقدام مزبور در زیرآبخیزهاي مختلف تاثیرات   2020  وو  1515هاي هاي که پوششکه پوششنحوينحويبهبه. . شدشدبررسی بررسی حفظ منابع آب و خاك حفظ منابع آب و خاك اثرگذاري بر اثرگذاري بر 
یاز نیـاز فراهم آوردن پیشفـراهم آوردن پیش  سببسببنتایج حاصل از پژوهش حاضر بهنتایج حاصل از پژوهش حاضر بهداشت. داشت. رصد بر افزایش سالمت آبخیز رصد بر افزایش سالمت آبخیز دد  5050//1010تا تا   صفرصفرمتفاوتی در دامنه متفاوتی در دامنه  ن

عنوان مرکز عنوان مرکز بهبهمنظور کمک به مردم منظور کمک به مردم بهبهو و   بهینه با احتمال توفیق باالبهینه با احتمال توفیق باال  هاي جایگزینهاي جایگزینمند آیندهمند آیندهها و مطالعه نظامها و مطالعه نظامبررسی دیدگاهبررسی دیدگاهاساسی براي اساسی براي 
 کاربرد دارد.کاربرد دارد.  در انتخاب و خلق آینده مطلوبدر انتخاب و خلق آینده مطلوبهاي مدیریتی هاي مدیریتی تمام تصمیمتمام تصمیم

 ، مدیریت جامع حوزه آبخیزحفاظت خاك و آب، سالمت زمینسازگان، آبخیزهاي سالم، بوم کلیدي: هايواژه
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 مقدمه 
سه حالت براي آب باران در اثر وقوع بارنـدگی متصـور اسـت. در طور کلی . بهشودترین منبع طبیعی آب محسوب میبارندگی مهم

و در حالـت سـوم آب بـاران در سـطح  کنـدشود. در حالت دوم آب به درون خاك نفوذ پیدا میسرعت تبخیر میحالت اول آب باران به
دو فرآینـد اول  شکل طبیعـی کند که خللی درشود. از لحاظ مدیریتی منطق حکم میزمین جاري شده و به رواناب سطحی تبدیل می

گیري باران بـه حالـت طبیعـی صورت نگیرد و به چرخه طبیعی هیدرولوژیکی آسیبی وارد نشود. زیرا با تبخیر طبیعی آب چرخه شکل
ضروري حفظ حالت دوم نیز  ،وري خاكهاي آب زیرزمینی و نیز استحکام و قابلیت بهرهچنین براي تقویت سفرهدهد. همخود ادامه می

شـود. امـا در حالـت سـوم درصـد قابـل تـوجهی از هاي کیفی سالمت خاك در نظر گرفته میاست و در بسیاري از مواقع جزء شاخص
هاي شود. در اثر این فرآیند رواناب سطحی ذرات کوچک خاك را نیز با خود حمل کرده و به مکانل میبارندگی به رواناب یا سیل تبدی

. کـاربرد )Amha ، ،20062006شـود (فرسایش خـاك میگیري فرآیندهاي مختلف شکلکند و موجب غیر از منطقه مادري منتقل میدیگر به
آوري شـود. در واقـع فـنمحقـق می 1هاي مختلف سطوح آبگیر بـارانسامانه ها وها در قالب مفهوم و روشمؤثر آب ناشی از این رواناب

اي شامل حفظ محـیط زیسـت و تـأمین آب مـورد نیـاز انسـان را دنبـال هاي استحصال آب و سطوح آبگیر باران هدف دو جانبهسامانه
 .)13961396و خسروانی، و خسروانی،   پارسامهرپارسامهر؛ ؛ 13871387خدري و کمالی، خدري و کمالی، ؛ عرب؛ عربAmha ، ،20062006کند (می

یر هاي کالن مملکتی و یکی از ارکان ضروري و غیـر گذاريگذاريها و سیاستها و سیاستریزيریزيعنوان یک واحد اصلی در برنامهعنوان یک واحد اصلی در برنامهبهبه 2آبخیزآبخیزاز طرفی حوزه  هاي کالن مملکتی و یکی از ارکان ضروري و غ
یرد (پایدار منابع آب و خاك بایستی مورد توجـه قـرار گیـرد (قابل اغماض در حفاظت و مدیریت قابل اغماض در حفاظت و مدیریت  قرار گ جه  نین چنـین ). هم). همSadeghi ، ،20172017و و   Hazbaviپایدار منابع آب و خاك بایستی مورد تو چ

ست (موضوعی نوین در مباحث مدیریت جامع آبخیزها مطرح شده اسـت (  3اخیراً موضوع سالمت آبخیزاخیراً موضوع سالمت آبخیز کاران، و همکـاران،   Hazbaviموضوعی نوین در مباحث مدیریت جامع آبخیزها مطرح شده ا لف و الـف و   20182018و هم ا
نیاز آینده پایدار و نیز نیاز آینده پایدار و نیز عنوان پیشعنوان پیشالمت و پایداري حوزه آبخیز بهالمت و پایداري حوزه آبخیز بههاي اخیر، اهمیت ارزیابی سهاي اخیر، اهمیت ارزیابی س). طی دهه). طی دهه20192019و همکاران، و همکاران،   Sadeghiب؛ ب؛ 

با با   ). در همین راستا). در همین راستاببHazbavi ، ،20182018؛ ؛ 20142014و همکاران، و همکاران،   Firdausتر شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است (تر شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است (امنیت انسانی بیشامنیت انسانی بیش
ست ارزیـابی سـالمت آبخیـز پیشـنهاد شـده اسـت   هاي مختلفی برايهاي مختلفی برايهاي مدیریتی روشهاي مدیریتی روشآوريآوريتوجه به پیشرفت روزافزون علم، دانش و فنتوجه به پیشرفت روزافزون علم، دانش و فن شده ا شنهاد  یز پی سالمت آبخ یابی  ارز

))Hazbavi ، ،20182018عهگونه مطالعـههاي سطوح آبگیر باران هیچهاي سطوح آبگیر باران هیچکارگیري سامانهکارگیري سامانهرغم ارتباط تنگاتنگ مفهوم سالمت آبخیز و بهرغم ارتباط تنگاتنگ مفهوم سالمت آبخیز و به. علی. علی)الفالف اي اي گونه مطال
ها و بومهاي سطوح آبگیر باران و حفـظ سـالمت آبخیزهـا و بومدر خصوص تبیین این ارتباط و نقش دوجانبه سامانهدر خصوص تبیین این ارتباط و نقش دوجانبه سامانه سالمت آبخیز فظ  بر هاي مختلـف بـر ننسازگاسـازگاهاي سطوح آبگیر باران و ح لف  هاي مخت

ست. المللی مغفول مانده اسـت. اي، ملی و بیناي، ملی و بینریزان مدیریتی منطقهریزان مدیریتی منطقهگران، متخصصان و برنامهگران، متخصصان و برنامهیکدیگر یافت نشد و این امر از دیدگاه پژوهشیکدیگر یافت نشد و این امر از دیدگاه پژوهش المللی مغفول مانده ا
براي هاي سطوح آبگیر باران اطالع از وضعیت موجود و آتی منـاطق مـورد نظـر بـراي با وجود این، شرط بنیادي براي حفظ اثربخشی سامانهبا وجود این، شرط بنیادي براي حفظ اثربخشی سامانه ظر  مورد ن ناطق  هاي سطوح آبگیر باران اطالع از وضعیت موجود و آتی م

خوبی در مفاهیم سالمت خوبی در مفاهیم سالمت ، خاکی، هیدرولوژیکی و انسانی است که به، خاکی، هیدرولوژیکی و انسانی است که بهییهاي مختلف سطوح آبگیر باران از ابعاد مختلف اقلیمهاي مختلف سطوح آبگیر باران از ابعاد مختلف اقلیمخاذ سامانهخاذ سامانهاتات
حی هدفبندي مناطق مختلف براي اتخـاذ و طراحـی هدفچنین براي اولویتچنین براي اولویت. هم. همگیرندگیرندمورد ارزیابی قرار میمورد ارزیابی قرار میآبخیز و ارزیابی آن آبخیز و ارزیابی آن  خاذ و طرا ند روشمنـد روشبندي مناطق مختلف براي ات هاي هـاي م

 ان و اقدامات مدیریتی ارزیابی وضعیت سالمت ضروري است.ان و اقدامات مدیریتی ارزیابی وضعیت سالمت ضروري است.آوري بارآوري بارمختلف جمعمختلف جمع
مدیریت آبالمللــی مـدیریت آبسـاله کشور و شاخص هاي ملـی و بـینسـاله کشور و شاخص هاي ملـی و بـین  2020انـداز انـداز اساس افق چشـماساس افق چشـم  بربر لـی  شدلحـاظ رشـدبا بـا   وو  المل حاظ ر یتجمعیـت  ل صنعت، صـنعت،   ،،جمع

بوري مزبـورهاهاشاخصشـاخصبر پایه بر پایه که که نحوينحويبهبه  ..در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارددر وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد  ایرانایرانکشاورزي ایران در خاورمیانه، کشاورزي ایران در خاورمیانه،   وو  آوريآوريفنفن بی نیـاز آبـی   ي مز یاز آ ن
ست (بـرآورد شـده اسـت (  20252025تا سال تا سال   منابع آبی قابل استحصالمنابع آبی قابل استحصالدرصد درصد   110110حدود حدود براي ایـران براي ایـران  شده ا نیکردوانـیبرآورد  پور، و کردپـور،  کردوا فی در ). از طرفـی در 13911391و کرد ). از طر

) ) 20172017و همکاران، و همکاران،   Campisano  ؛2016، همکارانو  Lee ؛؛Johnston ، ،20132013و و   Ghimire؛ ؛ UNEP ، ،20092009مطالعات خارجی (براي مثال، مطالعات خارجی (براي مثال، 
ثال، عرب(براي مثـال، عرب  و داخلیو داخلی مالی، خـدري و کمـالی، (براي م کاران، عباسـی و همکـاران،  ؛؛13871387خدري و ک سی و هم سینیحسـینی؛ ؛ 13901390عبا کاران، و همکـاران،   ح صادق؛ صـادق13941394و هم حان و زاده ریحـان و ؛  زاده ری

خوبی اشاره شده است. بنابراین خوبی اشاره شده است. بنابراین هاي مختلف ذخیره باران و استحصال آب بههاي مختلف ذخیره باران و استحصال آب بههزینه و ساده طرحهزینه و ساده طرح) به اثربخشی مثبت، کم) به اثربخشی مثبت، کم13961396همکاران، همکاران، 
پژوهش بنابراین در پـژوهش عنوان گذرگاهی حیاتی براي تامین آب ضروري و تقلیل شدت بحران آب کشور یاد نمود. عنوان گذرگاهی حیاتی براي تامین آب ضروري و تقلیل شدت بحران آب کشور یاد نمود. ها بهها بهتوان از این روشتوان از این روشمیمی بنابراین در 

حوزه صورت موردي در حـوزه هاي ابگیر باران بههاي ابگیر باران بهسامانهسامانه  4ییپژوهپژوهمفهوم سالمت آبخیز در آیندهمفهوم سالمت آبخیز در آیندهحاضر به تبیین ضرورت، تحلیل نقش و جایگاه حاضر به تبیین ضرورت، تحلیل نقش و جایگاه  صورت موردي در 
   آبخیز خشک و نیمه خشک شازند واقع در استان مرکزي پرداخته شده است.آبخیز خشک و نیمه خشک شازند واقع در استان مرکزي پرداخته شده است.
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http://jircsa.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1
http://jircsa.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1
http://jircsa.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 هامواد و روش
هاي مختلف سطوح هاي مختلف سطوح سنجی استفاده از سامانهسنجی استفاده از سامانهبین وضعیت سالمت آبخیز شازند و امکانبین وضعیت سالمت آبخیز شازند و امکانپژوهش حاضر با هدف اصلی برقراري ارتباط پژوهش حاضر با هدف اصلی برقراري ارتباط   

ستان هـاي دریاچـه نمـک واقـع در اسـتان آبخیزآبخیزانجام شد. حوزه آبخیز شازند یکی از زیرانجام شد. حوزه آبخیز شازند یکی از زیر  ارتقاي وضعیت سالمت آبخیز مذکورارتقاي وضعیت سالمت آبخیز مذکورآبگیر باران در آبگیر باران در  قع در ا مک وا چه ن هاي دریا
با سط رودخانه خروجی آبخیز برابر بـا است. دبی متواست. دبی متوزیرآبخیز زیرآبخیز   2424و و کیلومتر مربع کیلومتر مربع   17401740مرکزي و داراي مساحت مرکزي و داراي مساحت  بر متـر مکعـب بـر   33//8686سط رودخانه خروجی آبخیز برابر  عب  تر مک م

سخ پاسـخ -حالتحالت-مدل مفهومی فشارمدل مفهومی فشارها و کل حوزه آبخیز بر اساس کاربست ها و کل حوزه آبخیز بر اساس کاربست آبخیزآبخیز. سالمت هر کدام از زیر. سالمت هر کدام از زیر))13913966، ، رادرادداوديداوديباشد (باشد (ثانیه میثانیه می پا
))PSR ( ( شدند. انتخاب شـدند.   11شرح جدول شرح جدول بهبهارزیابی شد. براي این منظور، معیارهاي مختلفی از میان عوامل اقلیمی، انسانی و هیدرولوژیکی ارزیابی شد. براي این منظور، معیارهاي مختلفی از میان عوامل اقلیمی، انسانی و هیدرولوژیکی انتخاب 

صورت ها، استانداردسازي الزم صـورت و محاسبه هر کدام از آنو محاسبه هر کدام از آن  13931393هاي مورد نیاز براي سال هاي مورد نیاز براي سال سپس پس از کسب اطالعات پایه و تهیه نقشهسپس پس از کسب اطالعات پایه و تهیه نقشه ها، استانداردسازي الزم 
یز پذیرفت و مـدل بـراي آبخیـز  براي آبخ مدل  شد (شـازند تبیـین شـد (پذیرفت و  یین  کاران، و همکـاران،   Hazbavi؛ ؛ Sadeghi ، ،20172017و و   Hazbaviشازند تب لف و ب؛ الـف و ب؛   20182018و هم و و   Sadeghiا

 ). ). 20192019همکاران، همکاران، 
 

 PSRفهرست معیارهاي مورد استفاده در مدل مفهومی  -1جدول 
 معیار عامل شاخص

 فشار

 اقلیمی
 متر)بارندگی متوسط ساالنه (میلی
 مترتبخیر و تعرق ساالنه (میلی

 انسانی

 تراکم جمعیت (نفر بر کیلومتر مربع)
 درصد (کیلومتر مربع) 25مساحت زمین کشاورزي با شیب باالي 

 هاي انسانی (بدون واحد)میزان دخالت
 (بدون واحد) )ESAI( 1شاخص منطقه حساس محیطی

 کننده در تولید رواناب (درصد)شیب اراضی مشارکت هیدرولوژیکی

 حالت

 نسبت بارندگی به تبخیر و تعرق ساالنه (بدون واحد) اقلیمی

 انسانی
 تنوع سیماي سرزمین (بدون واحد)

 (بدون واحد)) NDVI( 2شدهشاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال
 شاخص چیرگی (بدون واحد)

 کننده در تولید رواناب به مساحت کل (بدون واحد)نسبت مساحت اراضی مشارکت هیدرولوژیکی

 پاسخ

 انسانی
 میزان اراضی مرتعی (درصد)

 تکه شدن سیماي سرزمین (بدون واحد)تکه
 شدّت تخریب خاك (بدون واحد)

 هیدرولوژیکی
آبی به مساحت با ضریب رواناب نسبت مساحت با ضریب رواناب باالتر از دبی مشخصه پر

 آبی (بدون واحد)تر از دبی مشخصه کمپایین
 (کیلومتر بر کیلومتر مربع)تراکم آبراهه 

 
  نتایج و بحث

نشـان داده شـده  1393مربـوط بـه سـال  PSRشازند با استفاده از مدل مفهومی  نتایج حاصل از ارزیابی سالمت آبخیز 1شکل در 
درصد) در وضعیت نسبتاً ناسالم درصد) در وضعیت نسبتاً ناسالم   5959اي از آبخیز (اي از آبخیز (دست آمد که بخش عمدهدست آمد که بخش عمدهنحوي بهنحوي بهتوزیع طبقات مختلف سالمت آبخیز شازند بهتوزیع طبقات مختلف سالمت آبخیز شازند بهاست. 

درصد در وضعیت ناسالم و فقط دو درصد از آبخیز شازند در وضعیت نسبتاً درصد در وضعیت ناسالم و فقط دو درصد از آبخیز شازند در وضعیت نسبتاً   1313درصد از آن در وضعیت متوسط و درصد از آن در وضعیت متوسط و   2525قرار گرفت. سپس قرار گرفت. سپس 
 بندي شد. بندي شد. سالم دستهسالم دسته

 

                                                           
1 Environmental Sensitive Area Index (ESAI) 
2 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
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  PSRمدل مفهومی  بر اساس 1393در سال ) 24تا  1(  سالمت زیرآبخیزهاي شازندوضعیت  -1شکل 

 
توسعه کشـاورزي نـوین و پیشـرفته و ترسیم سازمان فضایی مطلوب شهرستان شازند نیز بر مرکزي نگاري استان در مطالعات آینده

سبتاً وضعیت ناسالم و یـا نسـبتاً عمدتاً در عمدتاً در   کهکهصنعتی صنعتی خصوص در مناطق مسکونی و به بر همین اساس، ).1396، رادداوديتأکید شده است ( یا ن وضعیت ناسالم و 
تـوان بـه جملـه می ترین رویکرد قابل استفاده در ایـن منـاطق اسـت کـه ازمهم ))BMPs( 1قرار دارند، بهترین اقدامات مدیریتیقرار دارند، بهترین اقدامات مدیریتی  ناسالمناسالم
هاي دسـت کاشـت بـا گیاهـان بـومی و هاي سطحی و آب باران، ایجاد کمربندهاي سبز و جنگلافزایش نفوذ جریان هاي مختلفروش

باران هاي سطوح آبگیر بـاران استفاده از سامانهاستفاده از سامانهرو از این ترین نیاز آبی اشاره نمود.سازگار به منطقه و با کم سب بـا توجـه بـه وضـعیت نامناسـب هاي سطوح آبگیر  ضعیت نامنا به و جه  با تو
هاي آبخیز واقع در مناطق نزدیک مسکونی هاي آبخیز واقع در مناطق نزدیک مسکونی ویژه از لحاظ هیدرولوژیکی در زیرحوزهویژه از لحاظ هیدرولوژیکی در زیرحوزههاي آبخیز شازند بههاي آبخیز شازند بهدر برخی از زیرحوزهدر برخی از زیرحوزه  لیلیساساخشکخشک

شاورزي آب شهري و کشـاورزي   ي و از طرفی نیاز مبرم به تأمین منابعي و از طرفی نیاز مبرم به تأمین منابعو کشاورزو کشاورز شنهاد میپیشـنهاد میآب شهري و ک اي از وضـعیت چنـین تصـاویر مـاهوارههم. . شودشـودپی
 2شکل ) در 1396؛ صادقی و همکاران، 1396راد، شازند و مناطق بحرانی از لحاظ تخریب زمین (داوديهاي اراضی حوزه آبخیز کاربري

  ضروري است. آبخیزآوري آب باران، لحاظ شرایط حاکم بر هاي جمعارائه شده است. بنابراین براي اتخاذ هر کدام از روش
 

 
 )1396راد، ه آبخیز شازند (داودياي از حوزههاي زمین و تصاویر ماهوارنمایی از توزیع کاربري -2شکل 

                                                           
1 Best Management Practices (BMPs) 

 مرتع

 کشاورزي دیم

 کشاورزي آبی

 باغ

 مسکونی و صنعتی

 زمین بایر

 جنگل

 مناطق سنگی

 

درصد 2 درصد 13   
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و یکی از و یکی از   1هاي سبزهاي سبزسازهسازهعنوان هاي زراعی بهویژه در زمینهاي سطوح آبگیر باران بهآوري سامانهدر تایید اهمیت پژوهش حاضر فن
مالی روشچنـین بـا مطالعـه اجمـالی روشهمهم) مطرح شده اسـت. EPA(  2سازمان محیط زیستسازمان محیط زیست) توسط BMPsین اقدامات مدیریتی (ین اقدامات مدیریتی (بهتربهتر عه اج با مطال نین  هاي هـاي چ

یران، هاي سطوح آبگیر باران (ممیزي دانش بومی استحصال آب در ایـران، مختلف سامانهمختلف سامانه بار، انبـار، آبآب شاملشـامل) 2016همکـاران، و  Lee؛ ؛ 13921392هاي سطوح آبگیر باران (ممیزي دانش بومی استحصال آب در ا ان
کرد خوشاب، پیشنهادهاي زیر براي ارتقاي سالمت و طبعًا مدیریت آتی آبخیـز شـازند و بـا رویکـرد بندان، هوتک، بندان، هوتک، بندسار، قنات، کاریز، آببندسار، قنات، کاریز، آب با روی شازند و  یز  خوشاب، پیشنهادهاي زیر براي ارتقاي سالمت و طبعاً مدیریت آتی آبخ

 شود.شود.حفظ منابع آب و خاك ارائه میحفظ منابع آب و خاك ارائه می
 تقویت پوشش گیاهی و با هدف  شده تخریبپوشش گیاهی هاي استحصال آب در مناطق با تأمین آب از طریق سامانه -
  برداري غیراقتصاديو یا بهره هاي آبهاي دائمی یا چشمهدسترسی به آببا عدم ناطق در مهاي استحصال آب استفاده از سامانه -
 مناطق با توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارندگیدر هاي استحصال آب حاقل مورد نیاز براي توسعه کشاورزي کاربست روش -
 تولید محصول تولید محصول   زارهاي کم بازده و بهبودزارهاي کم بازده و بهبوددر دیمدر دیمهاي استحصال آب هاي استحصال آب استفاده از سامانهاستفاده از سامانه  -
 وري تولید پروتئینوري تولید پروتئینبراي افزایش بهرهبراي افزایش بهرهآب آب   استفاده از فنون استحصال آب در مناطق چرا و عدم کفایتاستفاده از فنون استحصال آب در مناطق چرا و عدم کفایت  -

چاله و عنوان نمونه فقط به روش هاي استحصال باران بر سالمت آبخیز بهسازي اثرات سامانهیدر پژوهش حاضر براي کمّ
کم و  ياجراسبب نیاز به صرف هزینه بهکنی چاله و چوله) روش 1394اکتفا شده است. طبق اظهارات حسینی و همکاران ( 3کنیچوله

هاي مکانیکی استحصال آب باران در اولویت قرار ترین اختالل در خاك سطحی و فرسایش کم خاك نسبت به سایر روشنیز ایجاد کم
خشک از جمله شرایط مشابه حوزه درصدي پوشش گیاهی در مراتع مناطق خشک و نیمه 20چنین با فرض افزایش حدود همدارد. 

تواند ارتقا می PSRسازي نتایج نشان داد که وضعیت سالمت آبخیز شازند بر اساس مدل کنیچاله و چولهآبخیز شازند در اثر اجراي 
از مجموعه  ESAIی سالمت آبخیز شازند فرض شد که معیار براي ارزیاب PSR. از بین معیارهاي مورد استفاده در مدل مفهومی یابد

 USBLM(4مبتنی بر روش دفتر مدیریت اراضی امریکا ( شدت تخریب خاكاز مجموعه عامل حالت و معیار  NDVIعامل فشار، معیار 
تري نشان دهند. با لحاظ این حساسیت بیش کنیچاله و چولهتوانند نسبت به تغییرات حاصل از احداث از مجموعه عامل پاسخ می

، ESAIسه معیار  بر همین اساس، تغییراتدرصد لحاظ شد.  30و  25، 20، 15، 10پوشش گیاهی با تغییرات براي سناریو  پنجفرض 
NDVI  بنابراین با یافتن روابط حاکم بر مقدار تغییر مورد بررسی قرار گرفتپوشش گیاهی  در ارتباط باوابسته  شدت تخریب خاكو .

؛ 2016و همکاران،  Eshghizadeh؛ 1998و همکاران،  Purevdorj( و شدت تخریب خاك ESAI ،NDVIپوشش گیاهی و معیارهاي 
چاله و در اثر کاربرد وضعیت سالمت آبخیز  شد. سپس برآورد 2شرح جدول ها بهمیزان تغییرات آن )1396صادقی و همکاران، 

 مورد تحلیل قرار گرفت. 2هاي شرح داده شده در جدول در حالتهاي استحصال آب اي از سامانهعنوان نمونهبه کنیچوله
 

 در سناریوهاي مختلف مطالعاتی هاي استحصال آبدر اثر اتخاذ سامانهشدت تخریب خاك و  ESAI ،NDVIدرصد تغییرات معیارهاي  -2جدول 
 سناریو

 معیار
 1393پوشش گیاهی (درصد) نسبت به حالت موجود در سال  افزایش

10 15 20 25 30 
ESAI 6- 6- 6- 6- 6- 
NDVI 38+ 46+ 51+ 55+ 58+ 

 -48 -44 -38 -32 -24 شدت تخریب خاك
 
نتایج حاصل از تحلیل سناریوها نشان داد که میزان سالمت آبخیز در اثر کاربرد سناریوهاي اول، چهارم و پنجم تغییر قابل توجهی نتایج حاصل از تحلیل سناریوها نشان داد که میزان سالمت آبخیز در اثر کاربرد سناریوهاي اول، چهارم و پنجم تغییر قابل توجهی   

براي تأثیر کم بر تغییـر معیارهـا (سـناریوي اول) و نیـز حـد بـاالیی منظـور شـده بـراي   سببآبخیز به از لحاظ سالمت کلیاز لحاظ سالمت کلیدرصد) درصد)   11//1111(( شده  ظور  باالیی من حد  یز  سناریوي اول) و ن ها ( یر معیار تأثیر کم بر تغی
ست. در نداشـته اسـت. در چنین استفاده از میانگین هندسی در محاسبه شاخص سالمت چنین استفاده از میانگین هندسی در محاسبه شاخص سالمت یوهاي چهارم و پنجم) و همیوهاي چهارم و پنجم) و هممعیارهاي مطالعاتی (سنارمعیارهاي مطالعاتی (سنار شته ا ندا

بهچنین سـناریوي دوم بـه. هم. همه استه استخوبی صورت گرفتخوبی صورت گرفتنسبی نسبی که در خصوص کاربرد سناریوهاي دوم و سوم بهبود که در خصوص کاربرد سناریوهاي دوم و سوم بهبود حالیحالی سناریوي دوم  سناریوي عنوان سـناریوي چنین  عنوان 
یزان معرفی شد. بر همین اسـاس میـزان   22مین تغییرات مزبور در جدول مین تغییرات مزبور در جدول باران و تأباران و تأهاي سطوح آبگیر هاي سطوح آبگیر سامانهسامانهمدیریتی در صورت اتخاذ مدیریتی در صورت اتخاذ   بهینهبهینه ساس م معرفی شد. بر همین ا

                                                           
1 Green Infrastructures 
2 Environmental Protection Agency (EPA) 
3 Pitting 
4 US Bureau of Land Reclamation (USBLM) 
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سطح زیرحوزهتغییرات سالمت آبخیز در سـناریوهاي دوم و سـوم در سـطح زیرحوزه سوم در  سناریوهاي دوم و  جدول هـاي آبخیـز شـازند در جـدول تغییرات سالمت آبخیز در  شازند در  یز  ست. بیشارائـه شـده اسـت. بیش  33هاي آبخ شده ا ئه  ترین تـرین ارا
بر اي دوم و سـوم حاصـل شـده اسـت. بـر ترتیب در سناریوهترتیب در سناریوهدرصد) بهدرصد) به  2929((  1212درصد) و درصد) و   5050((  99تغییرپذیري در سالمت در زیرآبخیزهاي تغییرپذیري در سالمت در زیرآبخیزهاي  ست.  شده ا صل  سوم حا اي دوم و 

حدود حـدود ترتیب ترتیب بهبهدرصدي در وضعیت پوشش گیاهی درصدي در وضعیت پوشش گیاهی   2020و و   1515همین استناد میزان افزایش سالمت تمام حوزه آبخیز شازند در اثر ارتقاي همین استناد میزان افزایش سالمت تمام حوزه آبخیز شازند در اثر ارتقاي 
بهو شش درصد برآورد شده است که طبیعتاً پیامدهاي سودمندي در راستاي حفاظت از منابع پایه آبخیـز مـورد مطالعـه را بـه  1212 عه را  مورد مطال یز  مراه مراه ههو شش درصد برآورد شده است که طبیعتاً پیامدهاي سودمندي در راستاي حفاظت از منابع پایه آبخ

 خواهد داشت.خواهد داشت.
 

 گیري و پیشنهادهانتیجه
آوري آب با هم آوري آب با هم هاي استحصال و جمعهاي استحصال و جمعها و سامانهها و سامانهتوان نتیجه گرفت که مفهوم و ابزارهاي پایش سالمت آبخیز و طرحتوان نتیجه گرفت که مفهوم و ابزارهاي پایش سالمت آبخیز و طرحدر مجموع میدر مجموع می

نایی زیست از طریق ارزیابی سالمت آبخیز مبنـایی صورت که با کسب شناخت از هشدارهاي اولیه تخریب محیطصورت که با کسب شناخت از هشدارهاي اولیه تخریب محیطارتباط دو سویه دارند. بدینارتباط دو سویه دارند. بدین زیست از طریق ارزیابی سالمت آبخیز مب
یین چنین از طرفی دیگر با اسـتفاده و تبیـین شود. همشود. همهاي آبگیر باران محسوب میهاي آبگیر باران محسوب میمند سامانهمند سامانههاي صحیح و نظامهاي صحیح و نظامکارکارضروري براي اتخاذ راهضروري براي اتخاذ راه ستفاده و تب چنین از طرفی دیگر با ا

یز توان به هدف غایی سالمت و پایداري آبخیـز هاي آبخیز داراي سطوح مختلف سالمت میهاي آبخیز داراي سطوح مختلف سالمت میهاي سطوح آبگیر باران در حوزههاي سطوح آبگیر باران در حوزهاصولی سامانهاصولی سامانه توان به هدف غایی سالمت و پایداري آبخ
بارانهاي مختلف سـطوح آبگیـر بـارانکاربرد سامانهکاربرد سامانهاثر سناریوهاي اثر سناریوهاي شود که شود که پیشنهاد میپیشنهاد میهاي آتی هاي آتی آسانی دست پیدا کرد. براي پژوهشآسانی دست پیدا کرد. براي پژوهشبهبه یر  سطوح آبگ بر بـر   هاي مختلف 

طرح هاي مناسب مدیریتی در راسـتاي اهـداف طـرح سازي شود تا به الگوي مدونی براي اتخاذ روشسازي شود تا به الگوي مدونی براي اتخاذ روشهاي آبخیز مدلهاي آبخیز مدلسالمت و پایداري حوزهسالمت و پایداري حوزه هداف  ستاي ا هاي مناسب مدیریتی در را
 هاي آبخیز کشور دست یافت.هاي آبخیز کشور دست یافت.ریت جامع حوزهریت جامع حوزهکالن ملی مدیکالن ملی مدی

  
 کنیچاله و چولهدر حالت سناریوهاي بهینه حاصل از کاربست سامانه  هاي شازنددرصد تغییرات وضعیت سالمت زیرآبخیز -3جدول 

 زیرآبخیز
 میزان تغییر (درصد) سالمت آبخیز در سناریوهاي برتر

 سوم دوم
1 0/00 0/00 
2 0/00 1/48 
3 0/00 0/00 
4 0/00 13/60 
5 0/85 21/31 
6 20/58 12/28 
7 6/88 1/28 
8 30/92 1/40 
9 50/10 5/20 
10 33/03 6/36 
11 46/89 5/77 
12 44/87 29/06 
13 22/56 2/05 
14 0/00 3/26 
15 0/00 1/87 
16 0/00 1/87 
17 5/55 2/74 
18 0/00 5/49 
19 0/00 4/46 
20 0/00 5/16 
21 0/00 9/70 
22 0/71 4/46 
23 7/12 4/35 
24 29/36 2/24 

http://wmrj.areo.ir/article_115319.html
http://wmrj.areo.ir/article_115319.html
http://wmrj.areo.ir/article_115319.html
http://wmrj.areo.ir/article_115319.html
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