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 چكیده :

ها  رواناب»كنترل سيالب عبارتست از پيشگري و مقابله با دبي مازاد بر ظرفيت طبيعي رودخانه و یا هرز آبهاي سطحي 

حاصل از بارندگيهاي شدید در سطح حوزه هاي آبخيز به منظور استفاده بهينه از آن و جلوگيري از خسارات جاني و مالي «

بنابراین با توجه به چنين تعریفي بررسي و تعيين ميزان دبي اوج یا دبي پيک آبراهه ها و رودخانه ها در هر حوزه  آن. ناشي از

یكي از رودخانه هاي گانرود تالش كه مورد مطالعه كر رودخانه لذا دراز اهميت ویژه اي در كنترل و مهار سيالبها خواهد داشت.

از بهم پيوستن چند آبراهه یا سرشاخه آبي بنامهاي ، آبراهه وزنه سي ، آبراهه آق اولي ،  و بوده بزرگ و مهم غرب استان گيالن

 out letآبراهه دران ، آبراهه حسن دیر ماني ، آبراهه داش دیبي ، آبراهه ناوان و قلعه بين تشكيل شده است كه خروجي یا 

يص داده شد تا مطالعات سيل و رسوب در این حوزه ، ضرورت تشخحوزه بزرگ كر گانرود از داخل شهر تالش عبور نموده

  بزرگ در غرب گيالن انجام شود.

 

 مشخصات آبخیز بزرگ کرگانرود تالش :  

 30درصد آن را اراضي مرتعي و حدود  60هزار هكتار كه بيش از  61حوزه آبخيز بزرگ كرگانرود تالش با مساحتي حدود 

زیر  9ه نيز جزء اراضي زراعي و سایر كاربري ها مي باشد. این حوزه آبخيز به درصد بقي 10درصد آنرا اراضي جنگلي و حدود 

حوزه آبخيز كوچكتر تقسيم شده كه هر زیر حوزه بعنوان یک واحد هيدرولوژ یكي با مختصات و مشخصات خود معرفي شده 

ماري نشان ميدهد كه دبي سال آ 30اند. بررسي هواشناسي و اطالعات مكتسبه از شركتهاي آب منطقه اي گيالن در طي 

-40متر مكعب بر ثانيه در سالهاي  20حداكثر لحظه اي رودخانه كر گانرود تالش ) محل ایستگاه ماشين خانه ( حداقل حدود 

بر آورد شده اشت به طور متوسط دبي حداكثر لحظه اي این  42-43متر مكعب بر ثانيه در سالهاي  289و حداكثر حدود  39

متر مكعب بر ثانيه بوده است. نكته قابل توجه اینكه دبي  60ر اكثر سالهاي آماري مورد بررسي به ميزان د "رودخانه حدودا

 19متر مكعب بر ثانيه گزارش شده و حداقل آن نيز در حدود  327به ميزان  1346حداكثر روزانه این رودخانه نيز در سالهاي 

رسيهاي آماري از وضعيت دبي رودخانه كرگانرود مشخص گردید كه گزارش شده است. طبق بر 40متر مكعب بر ثایه در سال 

متر مكعب بر ثانيه شده ، طغيان رودخانه ، سيالب و آب گرفتگي شدید  100در هر سال كه ميزان دبي آب رودخانه بيشتر از 

 در اراضي و منطق مسكوني و پایين دست حوزه پدید مي آید.

محاسبه  48/0و نسبت گردي حوزه نيز حدود  4/1و ضریب گراوليوس آن  4/0دو ضریب شكل حوزه آبخيز كر گانرود تالش ح

متر از سطح  -20كشيده را تداعي مي نماید. حداقل ارتفاع حوزه بزرگ كرگانرود  "گردیده است كه نشان از یک حوزه نسبتا

درصد كه نشان از یک  34رود حدود متر از سطح دریا مي باشد. متوسط شيب حوزه كرگان 3000دریا آزاد و حداكثر ارتفاع آن 

 حوزه آبخيز پر شيب را دارد. 

 تن در هر كيلومتر مربع بر آورد شده است.  250ميزان رسوب ویژه در هر یک از زیر حوزه رزه به ميزان 



 

ه تن در زیر حوز 20ميزان شدت فرسایش خاک به روش پتانسيل رسوبدهي در زیر حوزه هاي كر گانرود با حداقل كمتر از 

تن در زیر حوزه هاي رزه و وزنه سر  برآورد گردیده  80داش دیبي و دیز گاه و حداكثر مقدار آن در زیر حوزه آبخيز بيش از 

 است. 

زیر حوزه بزرگ و  "در هر یک از زیر حوزه هاي مذكور و نهایتا به منظور بررسی پتانسیل سیالب تولید سیالب و هرز آب

و ارزیابي عوامل و پارامترهاي موثر در توليد سيالب در هر زیر حوزه بطور جداگانه مي باشد. اصلي كرگانرود نياز به بررسي 

وقتي باران در سطح حوزه آبخيز شروع به باریدن مي گردد، قسمتي از آن در اثر نفوذ در خاک و زمين از دسترس خارج مي 

ن ، درجه شيب زمين و توپوگرافي آن، ميزان جذب گردد كه با توجه به ميزان نفوذ پذیري خاک ، وضعيت پوشش گياهي زمي

در خاكهایي كه نفوذپذیري باالیي دارند و از پوشش گياهي مناسبي برخودار مي  "ونفوذ آب در زمين متغير مي باشد مسلما

مكن متعادل و مناسب مي باشد ضریب توليد هرز آب و سيالب به مراتب كمتر بوده و حتي م "باشند و شيب زمين نيز نسبتا

است هيچگونه هرز آب و سيالبي در آن رخ ندهد. و بلعكس در حوزه هاي با خاک نفوذ ناپذیر و یا كم نفوذ با پوشش گياهي 

هرز آب و سيل از باال  "تنک یا لخت ، ضریب توليد هرزآب و سيالب آنقدر زیادست كه با كوچكترین بارندگي شدید، سریعا

بنابراین جهت مقابله و یا پيشگيري علمي و فني با سيالب در هر حوزه آبخيزي  دست حوزه به سمت پایين روان مي گردد.

 یا عامل توجه ویژه نمود: سه پارامترالزمست  به 

 عامل نوع خاک و جنس زمین  -2عامل توپوگرافی یا پستی و بلندي      -1

 عامل نوع ومیزان پوشش گیاهی و پوشش سطحی زمین در حوزه  -3

ین سه عامل مهم در بروز سيالب در هر یک از زیر حوزه هاي كر گانرود تالش اقدام به بازدیدهاي صحرایي و به منظور بررسي ا

مشاهدات  عيني و مطالعه نقشه هاي پوشش گياهي ، نقشه خاک و اراضي شده است كه طي این مطالعان صحرایي ، اطالعات 

 زیر از كل حوزه و زیر حوزه هاي آن بدست آمده است:

متري حوزه  2800از ارتفاعات  "این زیر حوزه بعنوان یک واحد هيدرولوژیكي تقزیبا حوزه آبخیز )آبراهه ( ناوان: زیر -1

به شاخه اصلي حوزه متصل مي گردد.  "مریان  "متري در منطقه اي معروف به نام  900سرچشمه گرفته و در ارتفاعي حدود 

بعضي از مناطق اراضي زراعي دیم بصورت پراكنده نيز مشاهده مي گردد.  پوشش گياهي این زیر حوزه اكثر مرتعي بوده كه در

هكتار و ضریب گراوليوس یا ضریب گردي آن كه نشان از پتانسيل ظاهري سيل خيزي آن  3700مساحت این زیر حوزه حدود 

دگي داشته و از شكل دورتر و بزرگتراست نشان ميدهد كه این حوزه كشي   1مي باشد كه چون از عدد  6/1مي باشد حدود 

 دایره خارج بوده و ضریب و پتانسيل سيل خيزي آن به لحاظ شكل ظاهري كم مي باشد.

هكتار و بقيه اراضي  650هكتار و اراضي جنگلي آن حدود  2775الزم به توضيح است كه مساحت مراتع این زیر حوزه حدود 

وزه كه بخشي از آن مراتع یيالقي بوده بدليل بهره برداري بي حوزه نيز جزء اراضي زراعي مي باشد . متاسفانه دراین زیر ح

رویه از مراتع و عدم رعایت ظرفيت و فصل چرایي، پوشش گياهي بشدت كاهش یافته و بهمين دليل سيالبهایي با دبي زیاد و 

حتي خندقي نيز  مخرب در آن مشاهده شده و در اغلب مسير آبراهه آن آثار فرسایش رودخانه اي ، فرسایش آبراهه اي و

مشاهده شده و مي توان گفت منشاء مقادیر زیادي از رسوبات و روانه گلي ها حوزه بزرگ كر گانرود در پایين ، ناشي از این زیر 

 حوزه ها مي باشد. 

 زیر حوزه آبخیز دیزگاه ) از حوزه آبخیز بزرگ کر گانرود تالش ( :  -2

متري سرچشمه گرفته و در ارتفاع  2700از ارتفاع  "ب شده و تقریبااین زیر حوزه بعنوان یک واحد هيدرولوژیكي محسو

 متري به رودخانه آق اولر متصل مي گردد.  1100

درصد بوده كه بعنوان یک زیر حوزه پرشيب محسوب مي گردد ، اكثر اراضي زیر حوزه  20متوسط شيب زیر حوزه حدود 

هكتار مي باشد . مساحت كل زیر حوزه دیزگاه حدود  771ود بصورت اراضي مرتعي بوده كه مساحت اراضي مرتعي آن  حد



 

هكتار( مي باشند. ضریب گراوليوس در این زیر  36هكتار( و اراضي زراعي ) 43هكتار بوده كه مابقي جزء اراضي جنگلي ) 850

يز بوده كه منشاء ساعت مي باشد. این زیر حوزه نيز جزء حوزه هاي سيل خ 8/0و زمان تمركز آن نيز حدود  4/1حوزه حدود 

 درصد زیادي از روانه گلي ها و رسوبات پایين دست حوزه بزرگ كر گانرود از این زیر حوزه مي باشد.  

 زیر حوزه )آبراهه( قلعه بین : -3

هكتار داشته و اكثر اراضي آن جزء اراضي مرتعي بوده )  1025یكي از شاخه هاي رودخانه بزرگ كرگانرود كه مساحتي حدود 

هكتار( مي باشد. زمان تمركز این زیر حوزه حدود  43هكتار ( و اراضي زراعي  )  82ر( و بقيه جزء اراضي جنگلي )هكتا 900

ساعت به روش كرپيچ بوده كه نشان از زمان كوتاه در رسيدن آب یا هرز آب از باالترین نقطه آن مي باشد. آبدهي   78/0

ساله  100كعب برثانيه و شدت بارندگي محاسبه شده در دوره بازگشت مترم 22/0متوسط این واحد هيدرولوژیكي نيز حدود 

ميلي متر بر دقيقه مي باشد. این زیر حوزه نيز جزء حوزه هاي سيل خيز و متعدد به فرسایش و  8/68این زیر حوزه حدود 

 توليد رسوب شناخته شده است. 

 بزرگ کرگانرود :زیر حوزه آبخیز زره یكی از سرشاخه هاي آبی مهم از حوزه آبخیز  -4

هاي حوزه  هكتار بعد از رودخانه وزنه لي یكي از بزرگترین آبراهه 12000رودخانه زره با حوزه آبخيزي به مساحت حدود 

هكتار ، مساحت مناطق جنگلي آن حدود  4800آبخيز كرگانرود تالش مي باشد.مساحت منطقه مرتعي این زیر حوزه حدود 

درصد  ) شيب  30هكتار ( مي باشد. متوسط شيب زیر حوزه حدود 1200ي زراعي ) حدود هكتار و بقيه آن جرء اراض 6000

مترمكعب  6/1مي باشد. آبدهي )دبي( متوسط این زیر حوزه نيز حدود  5/1وزني ( و ضریب گراوليوس این زیر حوزه حدود 

در دقيقه مي باشد. این آبراهه )زره( از ميلي متر  47ساله حدود  100برثانيه بوده و شدت بارندگي آن براساس دوره بازگشت 

متري به شاخه اصلي كرگانرود متصل مي گردد.  400متري حوزه اصلي سرچشمه گرفته و در ارتفاع  2500ارتفاع حدود 

طول  "جریان آب در این رودخانه دائمي بوده و به لحاظ آبدهي یكي از زیر حوزه هاي پرآب و مهم كرگانرود مي باشد. ضمنا

 كيلومتر مي باشد.  15اصلي این رودخانه حدود  آبراهه

 زیر حوزه آبخیز حسن دیرمانی کرگانرود : -5

متري در منطقه اي بنام  1100متري منشا گرفته و در ارتفاع  3000هكتار از ارتفاعات  6950این زیر حوزه با مساحتي حدود 

كيلومتر مي باشد كه  16لي این زیر حوزه حدود به شاخه آب اصلي رودخانه متصل مي گردد. طول آبراهه اص "آق اولر  "

 مي باشد.  68/1و ضریب گراوليوس آن  21/0و ضریب شكل این زیر حوزه  BR=  20/4ضریب انشعاب آن 

در حد بسيار كم داراي اراضي زراعي دیم مي باشد.  "این زیر حوزه به لحاظ پوشش گياهي و كاربري اراضي، جنگلي و بعضا

هكتار و اراضي زراعي آن نيز حدود  1300هكتار و اراضي جنگلي آن حدود  5300این زیر حوزه حدود  مساحت اراضي مرتعي

طوالني  "دراز و كشيده مي باشد لذا زمان تمركز آن نيز نسبتا "هكتار مي باشد. با توجه باینكه شكل این زیر حوزه نسبتا 350

ت مي باشد. این زیر حوزه با توجه به وضعيت توپوگرافي ساع 18/1بوده كه براساس روش كرپيچ زمان تمركز آن حدود 

درصد ( جزء حوزه هایي است كه از نظر فرسایش چندان مشكل آفرین  33وضعيت شيب آن ) شيب متوسط وزني حدود 

نيست و جنس سازندگي هاي زمين شناسي آن نشان از مقاومت این سازندها به فرسایش ميدهد. ) زیر حوزه اي با فرسایش 

  كم(

یكپارچه و با  *نكته مهم اینكه در بخشي از روستاي حسن دیرماني بدليل وجود سازندهاي فجن كه از كنگلومراي پلي ژنتيک

در موارد بروز بارندگيهاي  "بارز و شاخص مي باشد بدليل نفوذ پذیري كم این سازند ، گاها "رنگ قرمز بين سيمان ذرات كامال

 شدید ، شاهد بروز سيل در منطقه روستاي حسن دیرماني مي باشيم. 

متري حوزه  2900ارتفاعات  این زیر حوزه بعنوان یک واحد هيدرولوژیكي از زیر حوزه آبخیز داش دیبی : -6

 گردد. مساحت این متري در نزدیكي روستاي آق اولي به رودخانه اصلي متصل مي 1300گرفته و در ارتفاع منشا



 

هكتار و بقيه جزء اراضي  1450احت هكتار بوده كه بيشتر اراضي آن جزء اراضي مرتعي با مس 1700زیرحوزه حدود 

  هكتار مي باشد. 180جنگلي با مساحت 

كشيده و دراز بوده و زمان تمركز آن نيز  "مي باشد. این زیر حوزه نيز به لحاظ شكل نسبتا 22/0ضریب شكل حوزه نيز حدود 

 ساعت مي باشد .  4/1طوالني مي باشد. براساس فرمول كرپيچ زمان تمركز حوزه حدود  "نسبتا

نقش بسيار  عامل در فرسایش خاک و توليد رسوب سهدرصد بوده كه معلوم ميگردید  30متوسط شيب  این زیرحوزه بيش از 

شیب زیاد عرصه ها و  -2توسط دامهاي منطقه   چراي مفرط و بیش از ظرفیت مراتع -1مهمي دارند كه عبارتند از : 

 بدلیل کوهستانی بودن زیر حوزه و ذوب برفها -3كه در سرعت جریان حركت رواناب نقش بسزایي دارند.  آبراهه اصلی

بهار، آثار فرسایشهاي شياري و سطحي و سوليفلكسيون در سطح زیر حوزه بخوبي قابل مشاهده و قابل توجه مي  در فصل

 باشد.

 

 :زیر حوزه آبخیز وزنه سر -7

هكتار  14400از زیر حوزه هاي بزرگ در حوزه آبخيز كرگانرود تالش محسوب مي گردد كه مساحت این زیر حوزه حدود  

 7400ي آن بيشتر از اراضي مرتعي آن مي باشد در این زیر حوزه مساحت مناطق جنگلي حدود بوده كه مساحت اراضي جنگل

هكتار و بقيه جزء اراضي زیر حوزه به لحاظ توپوگرافي و شيب نسبت به سایر  6200هكتار و مساحت اراضي مرتعي آن حدود 

گرد و دایره اي  "و به لحاظ ضریب شكل نيز نسبتازیر حوزه ها از شيب بيشتري برخودار بوده ) به استثنایي زیرحوزه دران( 

بوده و به همين لحاظ پتانسيل سيل خيزي آن نيز زیاد مي باشد. ولي خوشبختانه چون اكثر اراضي منطقه جزء مناطق 

ه جنگلي بوده و پوشش جنگلي بسيار مناسبي در این زیر حوزه مشاهده مي گردد . الزم به توضيح است كه این زیر حوزه )وزن

متري به شاخه اصلي حوزه كرگانرود متصل مي گردد طول  300متري منشاء گرفته و در ارتفاع حدود  2800سر( از ارتفاعات 

درصد مي  35و شيب متوسط حوزه نيز بيش از  25/1كيلومتر و ضریب گراوليوس آن حدود  22آبراهه اصلي وزنه سر حدود 

 ساعت برآورد گردیده است.  7/1حدود  باشد. زمان تمركز این زیر حوزه بر روش كریپچ

 زیر حوزه آبخیزداران: -8

سرچشمه گرفته و در  2900این زیر حوزه در مناطق مرتفع و باالدست حوزه آبخيز كرگانرود تالش واقع شده و از ارتفاعات 

كيلومتر و مساحت آن  9متري به رودخانه آق اولر متصل مي گردد. طول آبراهه اصلي این زیر حوزه حدود  700ارتفاع حدود 

 38باشد.شيب متوسط وزن این زیرحوزه حدود  مي 31/0هكتار مي باشد. ضریب شكل این زیر حوزه حدود  2100نيز حدود 

ساعت مي  75/0مي باشد. زمان تمركز این زیر حوزه بر روش كرپيچ حدود  32/1درصد و ضریب گراوليوس آن نيز حدود 

ساله در این  100متر مكعب بر ثانيه و شدت بارندگي براساس دوره بازگشت  3/0يز حدود باشد آبدهي متوسط این زیرحوزه ن

هكتار كه  1400ميلي متر در دقيقه برآورد گردیده است. وسعت اراضي مرتعي این زیرحوزه حدود  80زیرحوزه حدود 

تار و بقيه جزء اراضي زراعي و هك  600بيشترین سطح را به خود اختصاص داده است و وسعت اراضي جنگلي آن نيز حدود 

 سایر محسوب مي گردد. 

ضي و آبراهه ها، ضریب شكل و زمان این زیرحوزه) دران( به لحاظ وضعيت فيزیوگرافي، وضعيت شيب ارا توجه:

این تمركز یكي از مهمترین، حساسترین و بحران ترین زیرحوزه ها در حوزه آبخيز كرگانرود تالش مي باشد. 

و سيل خيزترین آنها محسوب شده و پتانسيل سيل خيزي  پرشيب ترین زیرحوزه هاي كرگانرود زیرحوزه یكي از

در اثر بروز سيالب تحت فرسایشهاي رودخانه اي، فرسایش شياري، سطحي، خندقي،  "بسيار باالیي داشته و شدیدا

 از بروز سیالب مربوطبیشترین خطرات و خسارات ناشی حركات توده اي لغزش )رانش(، ریزش و ... قرار دارد.

متمایز از سایر زیرحوزه هاي كرگانرود مي نماید.باتوجه به  "به این زیرحوزه بوده و شرایط خاصي داشته كه آنرا كامال



 

اینكه زمان تمركز این زیرحوزه نيز كم مي باشد لذا نشان دهنده آنست كه هرزآبها با سرعت بسيار زیاد و در زمان 

نقطه زیرحوزه به سمت پایين و خروجي آن مي رسند كه این موضوع حاكي از ضریب سيل  بسيار كوتاه از باالترین

 خيزي و هرزآب باالي زیرحوزه مي باشد. 

 زیرحوزه سراگاه: -9

جنگلي بوده و اراضي مرتعي در آن مشاهده نمي گردد زیرا ارتفاع زیرحوزه از سطح دریا بطور  "این زیرحوزه آبخيز كامال

 100متر بوده كه در پایين دست حوزه آبخيز كرگانرود واقع شده است و خروجي این زیرحوزه در ارتفاع  600متوسط حدود 

 متري نزدیک شهر تالش به رودخانه بزرگ و اصلي متصل مي گردد. 

درصد آن اراضي زراعي مي باشد و بقيه جزء اراضي جنگلي با  15هكتار بوده كه فقط  6900مساحت این زیرحوزه حدود 

ساعت و  15/1هكتار بصورت شاخص در زیر حوزه نمایان مي گردد.زمان تمركز این زیرحوزه حدود  5700حتي حدود مسا

ميلي متر در دقيقه مي باشد.واحدهاي اراضي در این  52ساله حدود  100شدت بارندگي این زیرحوزه براساس دوره بازگشت 

تا  500درصد و در طبقه ارتفاعي  10داراي شيبي حدود  "موالمتر از سطح دریا مع 100زیرحوزه در طبقه ارتفاعي حدود 

درصد مملو از درختان جنگلي انبوه تا نيمه انبوه و در ارتفاعات باالتر داراي پوشش جنگلي تنک  25متر با شيبي حدود  1000

مشكل اصلي این ( درصد در نوسان مي باشد. ) چندان مشكلي از نظر سيل ندارد 30تا  20و نيمه انبوه با شيبي حدود 

و زیرحوزه سيل خيزي نبوده بلكه بروز فرسایشهاي توده اي رانش و ریزش آنهم در اثر بهره برداري بي رویه از مناطق جنگلي 

تخریب جنگل و یا تبدیل اراضي جنگلي به اراضي زراعي توسط مردم مي باشد كه بهترین مسئولين شهرستاني هرچه سریعتر 

 ر جلوگيري از تخریب اراضي جنگلي این زیرحوزه اتخاذ نمایند. اقدامات بازدارنده اي د

موضوع احداث جاده هاي آسفالته با شيب هاي زیاد، سرپانت ها و كالورت ها  یكي دیگر از عوامل مهم در این زیرحوزه

و ارتباطي در  نامناسب و بدون زیرسازي هاي اصولي و مقاوم كه هر ساله شاهد نشست، افتان و تخریب سطح جاده آسفالته

 حوزه مي باشيم. 

 

 پیشنهادات : -

 راهكارهاي اجرایی در مناطق و اراضی مرتعی: -1

 كاهش دام مازاد بر ظرفيت مراتع و جلوگيري از تبدیل مراتع به اراضي دیم )جلوگيري از شخم مراتع( -

 رعایت فصل چرا و اعمال مدیریت صحيح چرایي در مراتع ) چراي تناوبي یا تناوبي تأخيري( -

 بذرپاشي مراتع و احداث آبشخوار در سطح مراتع  -

به « تشكل هاي مرتعداري» تشویق و ترغيب دامداران حوزه كرگانرود در جهت تشكيل تعاوني هاي مرتعداري  -

منظور اعمال یک مدیریت صحيح مرتعداري در سطح مراتع با هدف جلوگيري از روند تخریب مراتع و اصالح و 

 رگانرود.توسعه مراتع حوزه آبخيز ك

اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع در مناطق مرتعي حوزه با اولویت حفاظت از مراتع و توليد علوفه و گياهان مرتعي  -

و متعاقب آن بهبود وضعيت دامداري و توليد پروتئين قرمز ) دام سبک در سطح مراتع( در مناطق مرتعي حوزه 

 آبخيز كرگانرود.

ياز در هر یک از سطوح مرتعي حوزه با پراكنش مناسب و فواصل معين در منطقه نصب آبشخوارها به تعداد مورد ن -

 مرتعي.



 

اجراي علوفه كاري و یونجه كاري در راضي زراعي دیم رها شده و یا كم بازده در سطح مراتع حوزه به همراه  -

ع آنقدر ضعيف است كودپاشي در نقاطي از مراتع كه وضعيت رشد گونه هاي گياهي بدليل فقر مواد غذایي خاک مرت

 كه نياز به كودپاشي و تقویت عرصه هاي مرتعي مي باشد.

ساله در عرصه هاي مرتعي كه تحت فشار چراي دام و عدم رعایت  4ساله،  2اجراي قرق هاي موقت و كوتاه مدت  -

به فصل چرا بشدت تخریب یافته اند و از نظر پوشش گياهي و پوشش سطحي در وضعيت مناسبي قرار دارند )  

 همراه فنس كشي و محصور نمودن مراتع تحت قرق موقت (

 احداث سدهاي سبک چپري و چوبي در داخل آبراهه هاي كوچک در سطح مراتع تخریب شده -

 اصالح چشمه هاي موجود -

 راهكارهاي اجرایی در مناطق جنگلی حوزه: -2

 ق تخریب یافته حوزه.احياء جنگل كاري با گونه هاي جنگلي ) اجراي برنامه هاي جنگلداري( در مناط -

 كنترل و ساماندهي دامها در عرصه هاي جنگلي حوزه . -

 اصالح مسير جاده ها و احداث كالورت و زیرگذر در جاده ها -

 اصالح مسير رودخانه ها و كنترل و حفاظت از بازه هاي تخریب یافته رودخانه -

 .جلوگيري از قطع و قاچاق بي رویه درختان جنگلي در مناطق مختلف حوزه  -

جلوگیري از تبدیل و تغییر جلوگيري از شخم غلط و تغيير كاربري اراضي در عرصه هاي جنگلي و مرتعي حوزه) -

نامناسب کاربري جنگل به سایر کاربري ها از جمله ویال سازي در اراضی پرشیب جنگلی ،جلوگیري از 

نه تنها خود آن مكان بلكه  ساخت اطراقگاهها پراکنده، مكان هاي پذیرایی پراکنده و بی نظم و کنترل که

سطوح وسیعی از مناطق اطراف آن نیز تحت شعاع مردم و گردشگران قرار گرفته و بشدت تخریب می 

  (شوند 

اجراي عمليات تثبيت بيولوژیكي و تثبيت مكانيكي دامنه ها ناپایدار و لغزش در سطح حوزه ) حسب ضرورت و حجم  -

 توده رانشي در حال حركت(.

 آبخیزداري در سطح  حوزه آبخیز گرکانرود تالش :راهكارهاي -3

مدیریت جامع آبخيزها، حفاظت و تثبيت عرصه هاي  ،آموزش و ترویج فرهنگ و تكنیک هاي آبخیزداري -

رانشي و ریزشي در زیرحوزه ها، ایجاد سيستم هاي هشدار دهنده سيالب در باالدست حوزه و همچنين ایجاد پست 

ل زیر حوزه به منظور پایش و كنترل وضعيت طغياني، سيالبي و یا وضعيت عادي هاي نگهباني و حفاظتي در طو

 شرایط رودخانه. 

طراحي بندها یا سدهاي رسوبگير و سيلگيرگابيوني و یا سنگي مالتي به تعداد مورد نياز و به فواصل معين در هر  -

در داخل آبراهه ها و  كانيكي و سازه ايانجام و اجراي عمليات م)آبراهه یا خندق براساس دبي سيالبي زیر حوزه ها.

  (ندقهامسيل ها و خ

 در سطح  حوزه آبخيز كرگانرود تالش. تربیت آبخیزیارمهمتر از همه برگزاري كالسهاي آموزشي مستمر جهت  -

در عرصه هایي از حوزه گركانرود كه سد هاي خاکی احیاء و اصالح آب بندان ها و آبگیر هاي طبیعی و  -

به منظور جمع آوري و ذخيره بهينه هرزآب يعي و فيزیوگرافي مناسبي براي اینگونه سازه ها دارند.پتانسيل هاي طب

 ها و سيالبها در فصول پرآب براي بهره گيري در فصول خشک و كم آبي در استان .

 رودخانه گرکانرود به داخل شهر  out letاجراي عملیات آبخیزداري شهري و کنترل سیالب در مدخل و  -

در حاشيه خيابانها با تعيين شيب طولي و  آبرو ها و کانال هاي کوچک طولی و بعضا عرضیریق احداث از ط



 

کانال  كانال هاي بزرگتر و هدایت صحيح هرزآبها به داخلحجم آبگذري عرضي مناسب در كف كانال ها و برآورد 

از سطح خيابان  و روان آب ها بانتقال دهنده هرزآ احداث کانال هاي اصلی و مادرو نهایتا برآورد و فرعی 

 والسالمبه بيرون شهر گركانرود تالش.  هاي اصلي شهر به خروجي هاي مطمئن و هدایت

 حمید غالمی نگارنده :

 

 


