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  :چکیده
تعریف شد  بـیش   1896در سال  (John Wesley Powell)پاول. و. توسط ج» آبخیز«از آن هنگام که براي اولین بار واژه 

اقدامات آبخیزداري .از یکصدو سی سال می گذرد و در مقاطع مختلف زمانی، آبخیزداري معانی متفاوتی را تداعی نموده است
عالوه بر کنترل فرسایش ورسوب وحفاظت از منابع آب وخاك تاثیر مستقیمی بر کنترل سیالب وافزایش ذخیره نزوالت مـی  

حـوزه آبخیزمشـرف بـه سـد شـهرچاي در      اقدامات آبخیزداري انجام شـده در  له سعی شده که با مروري بر این مقادر .گردد
بطـور   . شهرستان ارومیه میزان تاثیر عملیات بیولوژیک ومکانیکی بر ذخیره نزوالت اسمانی را  به صورت کمی بررسی نمایـد 

کی از روشهاي موثر در مـدیریت هیـدرولوژیکی حـوزه آبخیـز     ی، کلی نتایج این مطالعات بیان میدارند که اقدامات ابخیزداري
    .می باشد

   
 ،اقدامات آبخیزداري ،ذخثره نزوالت ، عملیات بیولوژیک ،عملیات مکانیکی:کلمات کلیدي
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  : مقدمه
  جور دیگر باید دید      چشمها باید شست

درصد از مساحت کشور داراي آب وهواي  13حدود . ایران از نظر اقلیمی در ناحیه خشک ونیمه خشکجهان واقع شده است
درصداز مساحت کشور داراي آب وهواي خشک ونیمه  73در صد داراي آب وهواي معتدل وحدود  14کوهستانی وسرد ،

درصد بارش کل  90توزیع زمانی ومکانی بارش در کشور کال متغییروغیر یکنواخت می باشد بطوریکه در حدود .خشک است
درصد بارش در فصول گرم وخشک سال ودر مناطق  10شمال وغرب کشور وتنها در حدود کشور در فصول سردو در 

درصد از سطح کشور ریزش  25درصدباران وبرف ساالنه کشورتنها در 52حدود.مرکزي وجنوب وشرق کشور اتفاق می افتد
  .).آب کشور قاتیموسسه تحق(می نماید

پایداربا رویکرد حفظ منابع آب وخاك امري اجتناب ناپذیر می از این روي برنامه ریزي وشروع حرکت در جهت توسعه 
سازمان جنگلها ،مراتع وآبخیزداري در محدوده وظایف خودوهمسو با برنامه هاي توسعه اي کشور برنامه هایی براي .باشد

اري باهدف اجراي طرحهاي آبخیزد.حفظ منابع طبیعی تجدید شونده را در راس برنامه هاي اجرایی خود قرار داده است
  .مهارو بهره گیري ازبارش ها ،احیا وتوسعه منابع تجدید شونده وتغذیه آبخوان ها را در اولویت قرار داده است

نقش اقدامات آبخیزداري در تغذیه آبخوانها  امري بدیهی است وبراي تعیین میزان کمی این تاثیر ارزیابی کمی کارکرد 
ین راستا مطالعه موردي درحوزه آبخیز مشرف به سد شهرچاي در شهرستان ارومیه در ا.عملیات آبخیزداري باید انجام گیرد

  .استان آذربایجان غربی صورت گرفته است که در این مقاله تاثیر کمی اقدامات آبخیزداري بررسی می گردد

  محدوده مورد مطالعه
ي سیاسی در محدوده شهرستـان زیرحوزه مشرف به سد شهرچاي در غرب استان آذربایجان غربی واز نظر تقسیم بند

 44, ْ  55َ  , 01الی ً  44, ْ 45,َ 08از لـحاظ جغرافیایـی  ایـن حـوزه در محـدوده  ً. ارومیه  ودر غرب آن واقـع شـده است
عرض شمالی واقع شده است زیرحوزه مشرف به سد شهرچاي در باال دست   37, ْ 30 ,َ 49الی ً 37, ْ 22َ ,42طول شرقی و ً

شهرچاي  واقع شده است به این دلیل مطالعات الزم جهت عملیات آبخیزداري از اهمیت ویژه اي برخوردار است این سد 
کیلومتري غرب شهرستان ارومیه  واقع شده است واز طریق 45زیرحوزه بخشی از حوزه آبریز شهرچاي  می باشد که در 

بین روستاهاي هلوري ـ سیلوانه ـ راژان  قابل دسترسی ) شنی(کی جاده آسفالته ارومیه ـ زیوه ـ ارومیه ـ موانا و جاده خا
است زیرحوزه مشرف به سد شهرچاي  از شمال به کوههاي مالعلی  از غرب به کوههاي سه سو و کوکرو،  از شرق به 

ملیات در واجراي ع 1382مطالعات حوزه در سال.روستاي دولپسان و نوشان  و از جنوب به روستاي راژان  محدود می گردد
  .به اتمام رسیده است 1388و 1387سال

  عملیات اجر ایی پیشنهادي واجراشده) 1(جدول 
  اجرا شده  پیشنهادي  نوع عملیات

  800  800  حفاظت و قرق
  713  800  کپه کاري
  10  -  بذرکاري
  10  -  بذرپاشی

  7731  8000  سازه سنگی مالتی
  400  400  سازه خشکه چین



 

  :ذخیره نزوالت در محدوده مطالعاتی  ارزیابی عملیات اجرایی بر

  :آب ذخیره شده ناشی از اقدامات بیولوژیک
سازمان حفاظت خاك . استفاده شده است SCSدر این مطالعه جهت بررسی میزان رواناب از روش توصیه شده سازمان 

از رابطه ) Q(د که میزان رواناب ارائه کر) پس از محاسبه تلفات(روابطی را براي تخمین ارتفاع رواناب  1972آمریکا در سال 
  :زیر به دست می آید

  
Q :                                              ارتفاع روانابP :بارندگی  
S  :پارامتري است که نشان دهنده نگهداشت آب در سطح حوزه است و از رابطه زیر بدست می آید.  

  
CN :                                                  شماره منحنیIa :نگهداشت اولیه  

  .برآورد شده است برابر  Iaبوسیله آزمایش در حوزه هاي مختلف مقدار 

  :قبل و بعد از عملیات آبخیزداري) CN(تهیه نقشه هاي شماره منحنی 
ري، اقدام به تلفیق نقشه هاي کاربري اراضی و گروههاي قبل و بعد از عملیات آبخیزدا CNجهت تهیه نقشه هاي 

هیدرولوژیکی در منطقه گردیده بطوریکه با استفاده از جدول تعیین شماره منحنی با توجه به نوع کاربري اراضی و گروه 
د هیدرولوژیکی خاك و نیز توجه به تغییر درصد تاج پوشش گیاهی در تیپهاي مختلف مرتعی به هر پلی گون، یک ک

قبل و  CNمشابه دو نقشه  CNکاربري داده شده و از روي آن شماره منحنی تعیین گردیده و با تلفیق پلی گونهاي داراي 
  .بعد از عملیات آبخیزداري استخراج گردید

  :قبل و بعد از عملیات آبخیزداري) Ia(و نگهداشت اولیه ) S(تهیه نقشه هاي پتانسیل نگهداشت  
مده از نقشه هاي کاربري اراضی و گروههاي هیدرولوژیکی براي هر شماره منحنی با استفاده از در نقشه تلفیقی بدست آ

قبل و بعد از عملیات آبخیزداري محاسبه شده که پس از یکی ) Ia(و نگهداشت اولیه ) S(، پتانسیل نگهداشت SCSرابطه 
در پلی  Iaو  CN ،Sبا محاسبه میانگین وزنی مقادیر .کردن پلی گونهاي مشابه، نقشه هاي مربوطه استخراج گردیدند

  .ارائه می گردد) 2(گونهاي نقشه تلفیقی، مقادیر مربوطه در زیرحوزه هاي منطقه محاسبه شده که در جدول 

  ):Ia(آمار روزانه بارش ایستگاه باران سنجی معرف منطقه با مقادیر نگهداشت اولیه  و مقایسهحلیل ت
آنالیز شده و مقادیر بارش ماهانه در هر سال  1388تا  1363آمار روزانه بارش در ایستگاه باران سنجی شهرچاي از سال 

بعد از عملیات آبخیزداري در هر زیرحوزه تعداد و میزان قبل و ) Ia(با توجه به میزان نگهداشت اولیه . استخراج گردید
بارشهاي بیشتر از نگهداشت اولیه به تفکیک زیرحوزه استخراج گردید و با استفاده از آن تفاضل میزان بارش و نگهداشت 

بات خودداري اولیه در هر سال به تفکیک زیرحوزه محاسبه می گردد که بدلیل حجم باالي جداول و اطالعات از ارائه محاس
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الزم به ذکر است با توجه به تاثیر مساحت زیرحوزه ها در میزان حجم سیالب ، با توجه به احداث شدن سد . می گردد
  .شهرچاي در حوزه ، مساحت دریاچه سد از تک تک زیرحوزه هاي واقع در دریاچه سد،کسرگردید

  داري در حوزهقبل و بعد از عملیات آبخیز Iaو  CN ،Sوضعیت ): 2(جدول شماره 

 زیر حوزه
  بعد از عملیات آبخیزداري قبل از عملیات آبخیزداري

CN  
S  Ia  

CN  
S  Ia  

  میلیمتر  میلیمتر
A  79 68 13.5 56.1 199 39.7 
B 79 68 13.5 52.9 227 45.3 
C 79 68 13.5 54.2 215 43.0 
D 79 68 13.5 56.0 200 40.0 
E 79 68 13.5 56.9 193 38.5 
F 79 68 13.5 66.9 125 25.1 
G 79 68 13.5 59.0 177 35.3 
H 79 68 13.5 52.1 233 46.7 
I 79.2 67 13.3 61.7 158 31.6 
J 79.2 67 13.3 73.8 90 18.0 
K 61 162 32.5 63.3 147 29.4 
L 79 68 13.5 83.9 49 9.7 
M 79 68 13.5 84.1 48 9.6 
N 79 68 13.5 84.8 45 9.1 
O 61 162 32.5 82.8 53 10.5 
P 74.5 87 17.4 84.9 45 9.0 
Q 79 68 13.5 85.3 44 8.8 

  

  

 مقایسه متوسط بارشهاي مازاد قبل و بعد از عملیات آبخیزداري با بارش ساالنه): 1(نمودار شماره 
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  آنالیز میزان بارش اضافی ساالنه):3(جدول شماره   

 زیرحوزه
 آبخیزداريبعد از عملیات  قبل از عملیات آبخیزداري

نگهداشت 
 اولیه

 متوسط مینیمم ماکزیمم
انحراف 

 معیار
ضریب 
 تغییرات

نگهداشت 
 اولیه

 متوسط مینیمم ماکزیمم
انحراف 

 معیار
ضریب 
 تغییرات

A 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 39.7 21.3 0 3.1 5.656 183.816 
B 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 45.3 180 0 8.2 35.2 428.702 
C 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 43.0 36 0 3.2 7.928 251.38 
D 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 40.0 21 0 3.0 5.517 186.292 
E 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 38.5 22.5 0 3.5 6.227 175.987 
F 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 25.1 66.5 0 18.5 17.97 97.18 
G 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 35.3 27.1 0 5.1 7.874 155.693 
H 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 46.7 14.3 0 1.0 2.99 293.318 
I 13.3 143.2 0 65.9 41.74 63.346 31.6 38.6 0 8.2 10.84 132.098 
J 13.3 143.2 0 65.9 41.74 63.346 18.0 104.5 0 39.2 29.99 76.521 
K 32.5 35.5 0 7.2 10.01 139.21 29.4 47.4 0 11.0 13.09 118.611 
L 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 9.7 216.2 0 101.5 56.99 56.1492 

M 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 9.6 218.6 0 102.8 57.52 55.9499 
N 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 9.1 230.6 0 109.3 60.15 55.0424 
O 32.5 35.5 0 7.2 10.01 139.21 10.5 198 0 91.9 53.02 57.6813 
P 17.4 108.1 0 41.8 31.18 74.55 9.0 233 0 110.6 60.68 54.8771 
Q 13.5 140 0 64.0 40.42 63.118 8.8 238.2 0 113.5 61.73 54.4074 

total 20.0 143.2 0 56.3 36.5 64.8 21.4 238.2 0 43.1 29.0 67.3 

  مقایسه متوسط میزان بارشهاي مازاد قبل و بعد از عملیات آبخیزداري): 2(نمودار شماره 
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  :در اثر عملیات آبخیزداري نزوالتبرآورد میزان ذخیره 
= ارتفاع آب ذخیره شده(پس از محاسبه تفاضل متوسط میزان بارش اضافی قبل و بعد از عملیات آبخیزداري در هر زیرحوزه 

و ضرب آن ) متوسط بارش اضافی ساالنه بعد از عملیات آبخیزداري - متوسط بارش اضافی ساالنه قبل از عملیات آبخیزداري
  .محاسبه می گردد) بیولوژیک(در مساحت زیرحوزه مربوطه، میزان حجم کل ذخیره نزوالت حاصل از عملیات آبخیزداري 

در هر زیرحوزه بر حسب مترمکعب در هکتار و همچنین با توجه به جدول فوق مشاهده می گردد که میزان ذخیره نزوالت 
 1496910) بیولوژیک(سالیانه در حوزه آبخیز مشرف به سد شهر چاي در اثر عملیات آبخیزداري میزان ذخیره نزوالت 

  .مترمکعب بر هکتار بدست می آید 237کل حوزه میانگین مقدار مترمکعب می باشد که با تقسیم مقدار مذکور بر مساحت 

  :حجم آب ذخیره شده ناشی از عملیات مکانیکی
بمنظور محاسبه حجم مخزن در باالدست سازه هاي خشکه چین و سنگی مالتی، مشخصات هندسی کلیه سازه ها شامل 

بمنظور .عرض رسوبگذاري در ابتدا برداشت گردید عرض آبراهه در تراز کف، عرض آبراهه در تراز تاج، طول رسوبگذاري و
همچنین به منظور . محاسبه رسوب تله اندازي شده در پشت سازه ها از قوانین محاسبه احجام منشوري استفاده شد

درصد در نظر گرفته  30محاسبه حجم آب ذخیره در رسوبات جمع شده در پشت سازه ها، تخلخل متوسط رسوبات 
حجم آب قابل ذخیره در پشت سازه هاي چکدم بایستی تعداد وقایع سیالب را در پتانسیل ذخیره  جهت برآورد دقیق.شد

در اینجا . واقعه رواناب اتفاق می افتد 7بر اساس محاسبات انجام شده به طور متوسط سالیانه در حوزه . آب ضرب نمود
بر این . وبات باالدست چکدم ها شده اندفرض می شود که تمام وقایع رواناب موجب پر شدن ظرفیت ذخیره آب در رس

  .اساس پتانسیل ذخیره آب در پشت سازه هاي مکانیکی محاسبه شده است

    

    

            

  

  ذخیره نزوالت سازه هاي خشکه چین): 4(نمودار شماره                            ذخیره نزوالت سازه هاي مالتی     ): 3(نمودار شماره 
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  ذخیره نزوالت توسط عملیات مکانیکی): 5(نمودار شماره 

  :حجم کل آب ذخیره شده ناشی از عملیات آبخیزداري
در حوزه محاسبه ) بیولوژیکی و مکانیکی(و ذخیره شده در اثر اجراي عملیات آبخیزداري  افتهیآب نفوذ  در نهایت حجم

  .شده و در جدول و شکل آورده شده است

  )مترمکعب(برآورد کل آب ذخیره شده سالیانه ناشی از اجراي عملیات آبخیزداري ): 4(جدول شماره 

 زیرحوزه
آب ذخیره شده در اثر 

  عملیات بیولوژیک
آب ذخیره شده در اثر 

  عملیات مکانیکی
کل آب ذخیره 

  شده
A  48241 

 
48241 

B 57540 
 

57540 
C 49615 

 
49615 

D 25596 
 

25596 
E 678731 

 
678731 

F 51549 
 

51549 
G 173280 

 
173280 

H 192771 
 

192771 
I 137544 11858 149403 
J 82043 4504 86547 
K 

 
10655 10655 

L 
  

0 
M 

  
0 

N 
  

0 
O 

 
2367 2367 

P 
  

0 
Q 

  
0 

total 1496909 29384 1526293 
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 بیولوژیکیذخیره نزوالت توسط عملیات مکانیکی و ): 6(نمودار شماره 

  :نتیجه گیري
مطالعه بیان شده بیان شده ،تاثیر انکار ناپذیراجراي عملیات  بیولوژیکی و مکانیکی آبخیزداري بر ذخیره نزوالت آسمانی را بصورت کمی 

دم امار کافی الزم بذکر است که با توجه به ع.همچنین تاثیر عملیات بیولوژیک بسیار بیشتر از تاثیر عملیات مکانیکی است.نشان میدهد 
البته اگر در مطالعات تفضیلی .از بارش در زیرحوزه هاي محدوده موردمطالعه می تواند تاثیر بسزایی در نتیجه مطالعات خواهد گذاشت

  . اجرایی تاثیر عملیات پیشنهادي در حوزه بر ذخیره نزوالت را پیش بینی شده بود میزان موفقیت طرح قابل ارزیابی خواهد بود

  :ت پیشنهادا
آبخیزداري عالوه بر اقدامات مدیریتی اجراي عملیات .آبخیزداري مدیریت منابع طبیعی حوزه آبخیز است که پایه واساس توسعه پایدار می باشد

همزمان انجام  یکیولوژیبا اقدامات ب دیحتما با یکیمکان اتی،عمل يزداریآبخ يسازه ها راتیتداوم تاث يبرامکانیکی ،بیولوژیکی وبیومکانیکی است 

  .اجتماعی  ناشی از اجراي پروژه هاي آبخیزداري در حوزه باید بررسی وکنترل گردند –همچنین پیامد هاي اقتصادي .ردیگ

  :منابع مورد استفاده
اد کشاورزي، ، وزارت جه" يدریح زیکنترل رواناب را در حوزه آبخ یکیمکان يسازه ها ریارزیابی  تاث"طرح تحقیقاتی . 1390،  محمد،روغنی-1

  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي، مرکز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري
، وزارت جهاد کشاورزي، "بارده  زیرا در حوزه آبخ البیدر کاهش س يزداریآبخ اتیعمل ریارزیابی  تاث"طرح تحقیقاتی . 1391  ،محمد،یروغن -2

  ت خاك و آبخیزداريسازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي، مرکز تحقیقات حفاظ

، وزارت جهاد کشاورزي، "گاودره  زیرا در حوزه آبخ البیدر کاهش س يزداریآبخ اتیعمل ریارزیابی  تاث"طرح تحقیقاتی . 1391  ،عطا،امینی-3
  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي، مرکز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري

  .3صفحه  - 23شماره  - 1380مهرماه  - کیدرولیخبرنامه ه -رانیا کیدرولیانجمن ه-4
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 - کیدرولیانجمن ه - تهران - رودخانه البیمهار س یتخصص یگاه آموزشمحبوبکار -البیس دیتشد ایعوامل موثر بر وقع  -1376 - ع - يتلور-5
  .صفحه 21

. رانس ساالنه مدیریت منابع آب ایراناولین کنف. "ارزیابی سدهاي کوتاه خاکی در شمال فراهان". 1383جواد پور اغنیایی ، م،. قرمز چشمه، ب -6
  .دانشکه فنی دانشگاه تهران

 ينامه دکتر انیپا - دماوند زیدر حوزه آبخ يمطالعه مورد -حوزه يزیلخیدر شدت س زیآبخ يها رحوزهینقش ز نییتع -1380 - م - یخسروشاه-7
 - مدرس تیدانشگاه ترب -ياریگروه آب - یعیطب يایجغراف

مجله پژوهش –) حوزه آبخیز منشاد یزد: مطالعه موردي(اثر احداث سدهاي اصالحی بر کاهش دبی اوج سیالب   -  1390 –م –سلطانی  -8
 1390- 93شماره–وسازندگی در منابع طبیعی 

ی ارشد پایان نامه کارشناس –شبیه سازي رفتار هیدرولیک وهیدرولیک حوزه آبخیز جاغرق به منظور کنترل سیالب ) 1385(- م–آذر ي – 9  
  مهندسی آبخیزداري ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریایی 

بررسی عملکرد سازه جند منظوره نوکنده استان گلستان در کنترل سیل با مدل )1384(–ن –و نورا  - ع–ع ،نجفی نژاد –م –قاضی محله - 10

HEC-HMS –  صفحه13-شماره اول جلدپانزدهم _مجله علوم کشاورزي ومنابع طبیعی.  

به منظور ارزیابی سناریو هاي سازه اي کنترل سیل شبیه سازي تاثیرات هیدرولیکی سازه هاي اصالحی  -1387-ر-مصطفی زاده-11

 .استان گلستان ،پایان نامه کارشناسی ارشدآبخیزداري،دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبیعی گرگان - در آبخیزجعفرآباد

13- Brian, O. 2003. Soils, Infiltration, and On-site Testing. GeoEnvironmental Sciences and 
Environmental Engineering Department. Texas Council of Governments. 
14- Brooks, K.N., P.F. Folliott, H.M. Gregersen and J.L. Thames. 1991. Hydrology and the 
Management of Watershed, vol. 1. Iowa State University, p. 220. 
15- Doty, R.D.1971. Contour trenching effects on stream flow from a Utah watershed. USDA. 
Forest Service Res. Paper INT.98. Int. Forest and Range Exp .Sta. 
16- Friesecke, F. 2004. Precautionary and sustainable flood protection in Germany –Strategies and 
instruments of spatial planning. 3rd FIG Regional Conference. Jakarta, Indonesia, October 3-7, 17p. 
17- Karbowski, A. 1993. Optimal flood control in multireservoir cascade systems with deterministic 
inflow forecasts. Water resources management. Netherlands. Volume 7, No 3, Pages 207-223. 
18- Noble, E.L. 1963. Sediment Reduction through watershed rehabilition. Interagency 
Sedimentation Conf. 29. P.U.S. Forest and Game. 
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