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 چکیده

-گیری، برنامهمعرف زوجی یکی از رویکردهای مهم در تصمیمهای پایش و تحلیل آمار و اطلاعات حوزه 

باشد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اقدامات های آبخیز میبرداری از حوزهریزی، مدیریت و بهره

های حوزه معرف و های پین و پلاتبیولوژیکی آبخیزداری بر رواناب و فرسایش رسوب از اطلاعات و داده

ترین وقایع بارشی طی سال استفاده گردید. با توجه به اینکه مهم 2112لقان طی سال زوجی زیدشت طا

میلی متر بوده است،  142رخ داد و مقدار بارش در این ماه  2112مذکور در ماه آوریل )اسفند و فروردین( 

فروردین ماه  11و  12رواناب و فرسایش در دوره بررسی گردید. دو واقعه مهم بارش در این ماه در روزهای 

های زوجی شاهد و نمونه به میلی متر بوده است. بنابراین حجم آب ورودی به حوزه 30و  01با مقدار بارش 

همچنین مقایسه رواناب حاصل در بوده است.  2112متر مکعب طی ماه آوریل  130631و 132331ترتیب 

هزار  114مترمکعب و در حوزه نمونه  هزار 134ها نشان داد که در حوزه شاهد مقدار رواناب  هریک حوزه

 6/1در حوزه شاهد به طور متوسط  2111نسبت به  2112با توجه به اینکه در سال مترمکعب بوده است. 

سانتی متر می رسد. با  0/3سانتی متر از خاک سطحی از بین رفته است و این رقم در حوزه نمونه به 

هکتار مقدار فرسایش در حوزه شاهد و نمونه  114ونه هکتار و حوزه نم 22احتساب مساحت حوزه شاهد  

 متر مکعب بوده است.  36021متر مکعب و  0441به ترتیب به مقدار 

 ماه آوریل، حوزه معرف زوجی طالقان، پایش و تحلیل، فرسایش و رسوب ها:کلید واژه

 

Effects of Watershed Biological Measures on Erosion and Runoff 
Abstract 
 
Monitoring and analyzing the statistics and information of paired catchment areas is one of the 

important approaches in decision making, planning, management and operation of watersheds. 

The present study was conducted to investigate the impact of watershed biological measures on 

runoff and sediment erosion using pin data and plots of the Zaydasht Taleghan Reference and 

Coupling Basin during 2019. As the most important rainfall events during this year occurred in 

April 2019 and the rainfall amounted to 149 mm, the runoff and erosion during the period were 

investigated. The two most important rainfall events of this month were April and April 18 with 

precipitation amounts of 60 and 36 mm. Thus, the volume of inflow to the paired basins of the 

control and sample were 139350 and 156750 cubic meters, respectively, in April 2019. The 

comparison of runoff in each area showed that the amount of runoff in the control area was 

154,000 m3 and in the sample area was 104,000 m3. In 2019, compared to 2018, the control area 

lost an average of 0.7 cm of surface soil, reaching 3.6 cm in the sample area. Considering the 

area of control area of 92 hectares and sample area of 104 hectares the amount of erosion in 

control and sample areas was 6440 m3 and 37620 m3, respectively. 
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 مقدمه

باشد. با توجه به موقعیت و آب، خاک و گیاه سرمایه اصلی و اساسی توسعه و پیشرفت هر کشوری می        

ج.ا. ایران در روی کره خاکی نسبت به سایر مناطق بر اهمیت های زیست محیطی و شرایط اقلیمی کشور ویژگی

مسئله حفاظت منابع آب و خاک افزوده است و از طرفی دیگر معیشت و زندگی بسیاری از مردم وابسته به این 

های اخیر با توجه به عوامل طبیعی و غیر طبیعی، منابع (. در سال1323باشد )مددی و ملکی، منابع با ارزش می

گیر موضوعاتی جدی از قبیل فرسایش خاک، بروز سیل، مسئله گرد و غبار، کمبود خاک کشور گریبان آب و

(. لذا به منظور استفاده 1321منابع آبی و خشکسالی، از بین رفتن پوشش گیاهی و غیره شده است )سلیمانی، 

ضر بدون آسیب رساندن به پایدار از منابع آب و خاک در راستای اهداف توسعه پایدار، ضروری است نسل حا

 های خدادادی به نحو احسن استفاده نماید. بهینه از این سرمایهمنابع نسل آینده با مدیریت 

های جامع و مدون حفاظت منابع آب بنابراین به منظور مدیریت منابع آب، خاک و پوشش گیاهی نیاز به برنامه   

های جامع و مدون حفاظت طرفی لازمه دست یافتن به برنامهباشد و از های آبخیز کشور میو خاک در سطح حوزه

گذار بر آنها ها، عوامل تاثیرمنابع آب و خاک در سطح کشور، شناخت منابع آب و خاک موجود، شناسایی ویژگی

های معرف و زوجی با . در این راستا طرح حوضه(Rajora ،1998)باشد پذیری آنها از این عوامل میو میزان تاثیر

 ای و ملیهای محلی، منطقهریزی در مقیاسهای اصلی برنامهساز یکی از پایهتواند زمینهرکت در این جهت میح

ریزی جهت مدیریت آب ها و برنامهبوده و همچنین استفاده صحیح و مناسب از منابع آبخیز و تدوین خط مشی

از طرف دیگر اجرای زم غیر ممکن است. های آبخیز بدون داشتن آمار و اطلاعات کافی و لاو خاک در حوزه

-های مناسب و با صرفه اقتصادی، نیاز به داشتن معیارها و شاخصهای حفاظت آب و خاک و انتخاب گزینهپروژه

 های معرف و زوجی قابل دسترس خواهد بود.هایی است که از طریق حوضه

دربند شنشــان داد که اثر عملیات آبخیزداری  -درحوزه آبخیز گلابدره ( 1311( و نیکوکار )1361دلیانو، )      

روی هیدروگراف سســیل در دوره بازگشتهای کم، قابل توجه بوده و با افزایش دوره بازگشت، این اثر کاهش 

استفاده از روشهای تلفیقی نظیر مخازن متوالی  ) 1223روی سیلاب کمتر می شود. در بررسیهای کاربوسکی)

 .اوج سیلاب موثر عنوان شده است جهت به حداقل رساندن دبی

اند توبرداری منطقی و علمی میطبیعی بستر توسعه پایدار است لذا حفاظت و بهره با توجه به اینکه منابع          

های اخیر رویه و مدیریت غیراصولی در سالبرداری بیساز پیشرفت و آبادانی کشور باشد. بدلیل بهرهزمینه

های اطلاع از میزان فشارهای فرسایش خاک سرعت و رشد فزاینده یافته است. یکی از راه طبیعی وتخریب منابع

های میدانی است تا با استفاده از نتایج آن بتوان وارده بر منابع طبیعی و فرسایش خاک، تحقیقات و برآورد

لاری و انصاری، انصاریها را برای مدیریت وضع موجود و حفاظت منابع آب و خاک انتخاب نمود )بهترین گزینه

-گیری فرسایش رسوب، هیدرومتری، هواشناسی در حوضه(. در این راستا استقرار تجهیزات و ادوات اندازه1323

-آوری شده در ایستگاهآوری آمارهای لازم فراهم نماید. آمار جمعتواند شرایط لازم را برای جمعهای زوجی می

به استانداردهای یکسان در تجهیزات و روش آماربرداری در حوضه های زوجی با توجه های مستقر در حوضه
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ای و تحت های جامع در مقیاس ملی و منطقهریزیهای سراسر کشور این امکان را فراهم می سازد تا برنامه

شرایط اقلیمی، فیزیکی و اقتصادی اجتماعی مختلف در زمینه حفاظت آب و خاک کشور با دقت بالایی صورت 

های مناسب و با صرفه اقتصادی، نیاز طرف دیگر اجرای پروژه های حفاظت آب و خاک و انتخاب گزینهگیرد. از 

های معرف و زوجی قابل دسترس خواهد بود. علاوه بر هایی است که از طریق حوضهبه داشتن معیارها و شاخص

آبخیزداری و عملکرد آنها در ها میزان تاثیرات اجرای عملیات با انجام تحقیقات کاربردی در این حوضه این

 شود. کاهش میزان فرسایش و رسوب و تولید و استحصال آب بخوبی نشان داده می

در مقدمه بایستی پس از بیان اهمیت و ضرورت تحقیق، بررسی منابع مناسبی ارائه گردد و در انتهای مقدمه ) 

 (هدف از تحقیق بصورت واضح و جامع بیان شود.

   

 اهمواد و روش

 حوضه معرف:
آبخیزهای معرف واحدهای هیدرولوژیکی هستند که در مناطق همگن از نظر اقلیمی، لیتولوژی، 

پوشش گیاهی و خاک استقرار و راه اندازی می شوند. اینگونه آبخیزها در مناطقی که دارای کاربری های 

گیرد، بطوریکه توجه قرار می مختلفی از اراضی بوده استقرار یافته و مراحل توسعه کاربری در آنها مورد

در یک  شود.مسائل و مشکلات فرسایش و رسوب، سیل و ... مربوط به مناطق در این حوضه ها بررسی می

های زوجی گفته گردند به همین لحاظ به آنها حوضههای شاهد و نمونه تعریف میحوضه معرف، حوضه

 شود.می

 حوضه نمونه:

گیری میزان فرسایش و رسوب و رواناب و همچنین بررسی اندازه برداری وحوضه نمونه برای نمونه

 شود.اثرات عملیات مختلف آبخیزداری بر شرایط فیزیکی و اجتماعی آبخیز استفاده می

 حوضه شاهد:

حوضه شاهد حالت بکر و دست نخورده دارد و از آن برای ثبت ویژگی های طبیعی یک حوضه 

 تفاده می شود.  معرف و مطابقت آن با حوضه نمونه اس

 های آبخیز،گیری فرسایش و رسوبگذاری در حوزهترین روش اندازهترین و کم هزینهیکی از ساده 

-روش ترینهای فرسایش یکی از سادهپینهای فرسایش می باشد. همانطور که ذکر گردید استفاده از پین

شبکه منظم که سطح  های برآورد فرسایش سطحی است. در این روش تعدادی پین به صورت یک

گردد. گیری میدهد در سطح دامنه مستقر نموده و ارتفاع آن از سطح خاک اندازهمشخصی را پوشش می

های زمانی مشخص مخصوصاً پس از هر واقعه منجر به رواناب سطحی، ها در بازهگیری ارتفاع پینبا اندازه

ی خاک سطحی  دامنه می باشد. با داشتن ها نشان دهنده جابجایتغییرات ایجاد شده در ارتفاع پین

 2و  1توان حجم خاک هدر رفته را محاسبه نمود. شکل ها و سطح مورد نظر میتغییرات ارتفاعی پین

 باشد.های فرسایش حوزه معرف زوجی زیدشت طالقان مینمایانگر موقعیت پین
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 موقعیت پین و پلات های معرف زوجی زیدشت طالقان -1شکل 

 

 
 های فرسایش حوزه زوجی شاهد زیدشت طالقانپین – 2شکل 
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ند باشگیری مستقیم فرسایش میهای اندازههای رسوب نیز یکی از روشهمچنین استفاده از پلات

 ها به کار گرفتهگیری بار معلق حاصل از فرسایش پاشمانی، سطحی و شیاری سطح دامنهکه جهت اندازه

کل جهت تعیین مقدار خاکی است که از یک منطقه معین برروی ترین شهای رسوب سادهشود. پلاتمی

-آوری رواناب و یک یا مجموعهشود که عبارتست از یک سیستم جمعشیب دامنه یا یک مزرعه جابجا می

د شود. ابعاد این پلات بایای از مخازن که متناسب با سطح پلات و حساسیت محل به فرسایش تعبیه می

متر باشد اما طول آنها بسته به شرایط ممکن است تغییر کند که در این  1/1دارای عرض استاندارد 

باشد که توسط نواری از ورق گالوانیزه متر مربع می 4/41متر می باشد. بنابراین سطح آنها   1/22ایستگاه 

 گردد.محصور میدر حوضه 

-خاک از نظر کشاورزی و تولید میکنند ارزشمندترین نوع گیری میها اندازهبار رسوبی که این پلات      

باشند را تحت تاثیر فرسایش باشد. زیرا مقدار هدر رفت خاک سطحی که حاوی مواد مغذی و آلی نیز می

ی هاآلودگی جریاندهند. همین بار معلق یا رسوب معلق است که باعث گلها نشان میآبی از سطح دامنه

حوضه خارج می گردند. بنابراین ارزش هر کیلوگرم خاک ها و سطحی شده و بوسیله جریان از سطح دامنه

 بر و پرهزینه خواهد بود.از دست رفته بسیار بالا و جبران آن بسیار زمان
 

 
 

اندازه گیری رواناب و فرسایش با استفاده پین و پلات حوزه آبخیز زوجی زیدشت طالقان )فروردین و اردیبهشت ماه  -3شکل 

1321) 
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  بحثنتایج و 

 حجم آب دریافتی حوزه معرف و زوجی زیدشت طالقان
ارائه  1ایستگاه هواشناسی زیدشت طالقان در جدول  2112مهم ترین وقایع بارش طی ماه آوریل         

باشد هکتار می 3/114و  2/22های زوجی شاهد و نمونه به ترتیب گردید. با توجه به اینکه مساحت حوزه

-میلی متر بوده است. بنابراین حجم آب ورودی به حوزه 142، 2112طی ماه آوریل  و ارتفاع بارش دریافتی

  بوده است. 2112متر مکعب طی ماه آوریل  130631و 132331های زوجی شاهد و نمونه به ترتیب 

 
 ایستگاه هواشناسی زیدشت طالقان 2112مهم ترین وقایع بارش طی ماه آوریل  – 1جدول 

یحداکثر شدت بارندگ  

mm/10min 

حداکثر شدت 

 mm/hبارندگی 
یفرد شروع بارندگی خاتمه بارندگی مقدار بارندگی  

4224 11 14 12/1/89  12/1/89  1 

121 2224 3123 19/1/89  19/1/89  2 

  - - -  
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 طالقان یدشتز یهواشناس یستگاها 2112 یلماه آور یآمار بارندگ -4شکل 
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 طالقان یدشتز یهواشناس یستگاهقبل ا یبا سال ها  2112  یلماه آور یآمار بارندگ یسهمقا -3شکل 

 

 های فرسایشتحلیل آمار و اطلاعات پین
های حوزه های فرسایش به علت نبود رواناب برداشت پین، نتایج آمار اطلاعات پین2با توجه جدول     

 2111نسبت به  2112باشد. با توجه به اینکه در سال زوجی شاهد و نمونه صورت نگرفته است و خالی می

متر از خاک سطحی از بین رفته است و این رقم در حوزه نمونه سانتی 6/1در حوزه شاهد به طور متوسط 

هکتار مقدار  114هکتار و حوزه نمونه  22رسد. با احتساب مساحت حوزه شاهد متر میسانتی 0/3به 

متر مکعب بوده است  36021متر مکعب و  0441نمونه به ترتیب به مقدار جابجایی خاک در حوزه شاهد و 

که لازم به ذکر است با توجه به نبود فرسایش شاخص در منطقه )با توجه به غنی بودن پوشش گیاهی در 

های فرسایشی قرار رود بیشتر این جابجایی خاک در مناطق که پینهای نمونه و شاهد( انتظار میحوزه

 های مذکور باشد.های حوزهها در دامنه، حاصل لغزش خاک و پایین رفتن تراز پینگرفته اند
 های فرسایشخلاصه نتایج آمار پین -2جدول

 میادین حوزه زوجی

 )میلی متر(   ارتفاع متوسط پین ها

 2112 آوریل  2419آوریل  )میلی متر( اختلاف

 شاهد

A - - 
- 

B 242 211 11- 

C 222 223 
3- 

 -7 کل 

 نمونه

D 218 248 14+ 

E 247 249 41- 

F 224 223 3- 

 -31 کل
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 پلات های رسوب
تحلیل نتایج آمار و اطلاعات رسـوب مخازن پلات ها در حوزه زوجی زیدشــت طالقان نشان می دهد که مقدار 

حوزه ها نشان داد تن بوده است. همچنین مقایسه رواناب حاصل در هریک  33/1و  31/1رسوب در حوزه نمونه 

 هزار مترمکعب بوده است. 114هزار مترمکعب و در حوزه نمونه  134که در حوزه شاهد مقدار رواناب  

   

 نتیجه گیری

با توجه به اهمیت آب، خاک و گیاه که سـرمایه اصلی و اساسی توسعه و پیشرفت هر کشوری می باشد، 

های آبخیز اقداماتی جدی به عمل آید. بدین منظور حوزهضــروری اســت در راســتای حفاظت و کنترل آنها در 

های مختلف وری و همچنین ارزیابی اقدامات انجام شده نیاز به پایش دادهجهت مشـخص نمودن کارایی و بهره

هواشـناسـی، هیدرولوژی، فرسـایش و رسـوب، پوشش گیاهی، نفوذپذیری و غیره می باشد. بنابراین پایش و 

برداری ریزی، مدیریت و بهرههای معرف زوجی یکی از رویکردهای مهم در برنامهعات حوزهارزیـابی آمار و اطلا

لازم به ذکر است مقداری از رواناب در این ماه حاصل ذوب برف در بالادست پلات و باشد. های آبخیز میاز حوزه

دی آب باران است، مربوط به مخازن بوده اسـت. بنابراین علت اینکه در حوزه شاهد مقدار رواناب بیشتر از ورو

سانتی  6/1در حوزه شاهد به طور متوسط  2111نسـبت به  2112با توجه به اینکه در سـال این مورد می گردد. 

سانتی متر می رسد. با احتساب مساحت  0/3متر از خاک سطحی از بین رفته است و این رقم در حوزه نمونه به 

هکتار مقدار فرسـایش )جابه جایی خاک( در حوزه شاهد و نمونه به  114هکتار و حوزه نمونه  22حوزه شـاهد  

ــایش  36021متر مکعب و  0441ترتیـب بـه مقدار  ــت که لازم به ذکر با توجه به نبود فرس متر مکعب بوده اس

های نمونه و شاهد( انتظار می رود بیشتر این شـاخص در منطقه )با توجه به غنی بودن پوشش گیاهی در حوزه

های فرسایشی قرار گرفته اند، حاصل لغزش خاک و پایین رفتن تراز پین ها ی خاک در مناطق که پینجابه جای

 های مذکور باشد.در دامنه های حوزه
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