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 همقدم
 ضنابت هاار ار ،ض   اا  یسرضا ریاز ارزن ن تر، کی

اسی؛. اییر ضنیابت     اریی از ز    آ ، کاا و گ ،لیطب

 نی ار  بی   اتیی ح و  یتال و بایر ،عناصر اص طبیل، 

اسی؛ هی      کیاا یراینی    شییرسیا [. 17] روتی   ،ض

تییر کییاا از  اییا انییی یض سییاالت  باعییث ایی رری؛ 

از  ،ینی  یرا ریی ا .دنیا  ،ض ،و زراع ،لیطب  اا عرص 

کیاا   ی،باعث از دسی؛ ریییر عناصیر غیذا     ،،طری

رنی ن ضخیازن   ضازیب پُ  ،ایر ید  د و از سیا ان ض،

وقییاع   یتایی  اییا، هاتییال  ریییگ رسییا  سیی اا،

 رریی غو  ای؛ یز   یضقی  ،آلیادگ  ،ضخر   اا ال یس

 سیال  حفاظ؛ کیاا بی    اسابق ایران،در . [8] دنا ،ض

 قاتیض ت ا اارر تقق ریا ،در ط .گردد ،بازض 1340

اا  آن ریتر ض م  اتةام ن ر اس؛ ن یزض ریدر ا ،ضیناع

هیی  اسی؛    رداریی حفاظی؛ کیاا و آبخ    ایا  طیرح 

 سی؛ ا ،کیالیا  یو ب ،کیضکیات  اتیی ناض  ع   ع  تاً

 کاا، شیاا ع  تاً با ا ف هنیرل یرسا طرح ریا[. 3]

و   یی اا ت  از آن ،ضخر  تان  اض اایهااش پ و  یس

 اسیابق  یقی ان   یی دل  بی   ،رانیدر ا. [23] ناد ،ازرا ض

 اقی اضات بی    ریی ایا، ا  طیرح  ریی ا  در ازیرا  ،طاالت

 ،ضاخصی   ایا  و رو ای ر  ت ،ابیارز ،صارت ه ّ 

 وزاد با ،ضیأسفات [. 20] ضنظار ارائ  تا ر اس؛ ر یب

  ایا  نی  یار و یی، ازرا  و هارایا  خیی دا  تقق چ ار

اناز ام پاری؛  اا، طرح ریا  از ازرا ،تان ریسنا

اییا و  طییرح ریییا و اداضیی  دارد ضنییابت ریییا بیییو تخر

 [.1] رس  ،تظر ض اثر ب  هم ضة اع در اا تال 

 ،ابیی ارز  برا ،ض ل ئاب  ارا ،قیتقق ،طضقققان 

 ضن رزان ارحاضیازران ر در ز  رداریآبخ  اا طرح

 یات  ؛یتاان داد وضل آض ر دس؛ ب  لیتیا. اق ام هردت 

رد ع  کی     ض مدو عاض ش   اقیصاد ،ابیو ع م ارز طرح

 ،، در سییالقیییدر تقق[. 1] نییات  ،طییرح ق  یی اد ضیی

 هیااش  بیر   رداریر اق اضات آبخاثآ ،ب  بررس، 1385

  هن  ،و ق   ضنااو ارسا  در دو حاض و شییرسا

و  شیضق ار یرسیا  دادتاان  لی. تیان  پرداکی ا  ان 

 1/35  ضنایاو  اطیار ضیاسی  در حاضی     رسا  بی  

ااش درصی  هی   2/35  هنی   ،ق ی ا درص  و در حاض

اقی اضات   ریتأث ،ابیب  ارز[. در تققیق، 10] اس؛ ایی ی

ن ر در حاضا آبخیر باالدس؛ س  برتةاییاتم   اتةام

 EPM ،بیا اسییفادر از رو  تةربی    شییرسا رانیبر ض

 ریی ا  ازیرا   ن . بر اساس تیایل ایر تققیخ، پرداکی

[. در 25ر اسیی؛ ]در هییااش رسییا  ضیی ث  اتیییع  

 ردیییاسیییان  رییی ربنییادا سییادات از تاابییت ض احاضیی

 ریتیأث بر اساس تیایل ایر تققییخ،  اتةام ن .  ،قیتقق

و رسییا   شییرسییا رانیییضدر   رداریییاقیی اضات آبخ

ا ، در سیال   [. ضقققیان، در ضطاللی   11اسی؛ ]  ریتاچ

 را، لی یضنیابت طب   ایا  ایمیع  کرد س ،ابیارز، 2001

   ریچیپ اریبا ی،اا ایمیس ریهردت  ه  چن انی  و بئارا

تقیش   ،بررسی   بیرا  .[6]اتی    بلاد ضخی ی  ا  و دارا

حفاظ؛ کیاا،   در ،کیالا یو ب ،کیاضکاتیب اتیع  

 ر اسیاس تییایل  ب ن .در هاار یراتا  اتةام  ،قیتقق

و  ،کیالیا  یضناسیب ب   ایا  رو  تققیخ هاربردِ ریا

در   ایا تقیش ضی ثر    آن حیصق زرا و ا ،کیاضکاتیب

. [24] دارد کیییاا و حفاظییی؛ شیض یییار یرسیییا 

بیر   ،احی اث   ایا  اثیر چکی م   ،ب  بررس پژواااران

 شییرسیا  رانیی اا بیر ض  آن ریو تأث  ساکیار ضاریالا 

پرداکین .  یرات یض  ریآبخ  اا از حاض  ،کیکاا در 

  اا بی   آبراا   در قا ؛ باال بیضطاللات تاان داد ن

. در [7]اسی؛   اییی  یسی اا هیااش    ریاح اث ا  یدل
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 در، کیاه   ایا  اارریی د ةادیا اثر ، ابیارز درتققیق،، 

 هیی نیی   انیییب یراتایی ، در Drômeا رودکاتیی طییال

 و تیر  درنی؛   بنی   داتی   ،اییر یب بینی  بیا ی، اا هنارر

دیایر   ،قی یدر تقق .[9] اتی   نی ر  ةادیب یر ا ،زاکا

هی  سی اا در ضنیاطخ      ت یرسی  ةی  یتی ریب  اضقققان 

در  رایی ز، اتی   نی ر  رسرع؛ از رسا  پُ ب  کام   یت

. آتیان بییان   اسی؛  ادیی ز رایضناطخ بار رسا  بای  ریا

  بیرر  در  ایا   یسی هردت  ه  کایارات حاصی  از   

و  ااسی؛  آن، یراوانش رسابضاارد ضرباط ب  بار  ایریب

  ضربیاط بی  ضنیاطخ     یتالحةم بار رسا   ریایریب

 ،قی یتققا چنییر، در  . [22]ضرتفت باالدسی؛ اسی؛   

در یی،  ازرا  رداریی آبخ اتیی اثر ع   ،ابیبر ارز ،ضبین

هی    ایینی  یدسی؛   ةی  یتی ریی ب  اققان ، ضقان وسیان

، ،نیغ    اا یرص؛ شیایرا اا باعث طرح ریا  ازرا

ایا و   حفیظ آبراای    ،شیهااش یرسیا  ،حفاظ؛ کاا

 دانی  ضی،   ضقصاالت هایاورز   یتال رانیدر ض رییتغ

بیر   ،حفیاظی  اتیی ع   ریتیأث ، بررس ب ضقققان . [17]

، لای  ییالت   ایا  حاض  در اا رودکات  انیزر  میر 

را  حاضی   چ ار رواتا   اا دادر آتان اکین .پرد ریچ

-Mann آزضیان  دتی . ، هربررس از پرو ر  پس و شیپ

Kendall در رواتیا  سی    را  دار ،ضلن ،روت  هااا  

 Pettit آزضان داد و  پرو ر تاان  از ازرا  حاض  پس

درسی؛ پیس از    ،لنی ی ،1978 سال در را عط  ا تقط

 چیای  باد ه  ،الح در ریا  داد ،ض  تاان ،پرو ر  ازرا

  ریی د حاضی    سی   ریی ا ، در بارت گ  دار ،ضلن روت 

ر اثییآ ،بررسییدر تققیقیی، بیی   . [28] بییاد  تایی ر 

حفاظی؛ آ    بارةن ر در اق اضات اتةام ،کی رولا یا

هی    ی تیاتس در  Merguellilو کاا در حاضا آبخیر 

 و کیاا  شیهیااش یرسیا   بیرا   1990  ایا  در سال

سی اا ازیرا    ا یدر پا رسابات ،نیتا از ت   ریز اگ

   نی . در اییر تققییخ، تخای؛    پرداکیی  ی ن ر بادت 

 نی   ،رواتا  بررس - بار  ،زضات ایاص   ریرپذییتغ

  ایا  رو  اسیاس  بیر   پیاراضیر  ریی غ  ایا  آزضان و

رواتییا    سییاز  ینییب بییرا دوبییارر   ریییگ ت اتیی 

تایان داد   لیتییا  هار بردر ن . ب  ،نییپا  اا رحاض یز

 ا یرواتا  ب  وسی   اتیتال 2005ا ت 1989ه  از سال 

بیاد   ضییر  ، یض 40ه یر از  ،نییپا ارحاضیبار  در ز

 رانیض ریا  هرد  ایهااش پدرص  75 ی  71 رانیض  ه  ب 

بیا  [. 18] بیاد  دار ،ضلنی  درصی   95 نانیاط  ادر یاص 

 ااا بی  طرح ریع  کرد ا چناتچ تاز  ب  ضباحث یا ، 

 و ،ینییضخی یی    اییا ضناسییب و از زنبیی   اییا رو 

 تاات  بی   ،ضآض ر  دس؛ ب  لی، تیادنا ،ابیارز ،ض ن س

 اارائیی و  ایین ادیپ اتیییع یی  نکایی؛ ع   اییرییی

 ضنةیر نیاد   ایا  ضناسب در ز ؛ ریت آن  رااکاراا

 ؛یی فیه  ، سیبب ارتقیا  سیا   میی از  ،ع   ریا. [25]

 ،بیازدا  شیاییرا  ،ایر ید  ایا و از سیا   طرح  ازرا

 ا یا از   بلی    ایا  و در پیرو ر  کااا  ن  اتیع  

  ریی در طیرح د   یبا این ر   ریه  در طرح د ،ضاائ 

در  [.5ک؛ ]سیا  کااای    انیت ا ،درسی میترس ن  ،ض

 اتیی ع    ازیرا اسی؛ هی     ریایر  بر  خیتقق ریا

و  شیدر حاضا آبخیر هر در هااش یرسا  رداریآبخ

 تال  ن ر تیا اثیر  و  نی  اس؛گذا ،ضثبی ریرسا  تأث

در  هر  در حاضا آبخیر ازران ر  رداریآبخ اتیع  

  رداریآبخ  طرح ازراسال  بل  از  دورة آضار  اا؛

 و رسیا   شییرسیا  رانیی ض برب  بل (  1379 سال )از

و ع ی  آن رونیر   ی، طرح هارا رانیو ض، ناد بررس

  ایا  پیرو ر   ب بیاد ازیرا    برای، رااکاراا و گردد

 .ارائ  ناد  رداریآبخ
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 ها مواد و روش

 منطقة مورد مطالعه
 ااکیار در یاص  20571ا آبخیر هر ب  ضااح؛ حاض

و  ،نرق º51 23'تا  º51 10' ی،ایزغرای  اا طال ریب

 ،نیی ال º35 58'و  º35 46'ی، ایییزغرای  اییا عییر 

ضییر از   2428   حاضی  ارتفاع ضیاس اس؛.  رنواقت 

 درص  4/43 ضیاس  ه  حاض  بین س؛.ایسطح در

هیر   رود ،هاااییات  اضنطقی  ریا ارودکات ریتر ض مو 

 ؛یلقییاظ وضییل بیی  ،ضییارد ضطاللیی  ةگایییر. اسیی؛

واقیت    البیرز ضرهیر   ،زنیاب  یادر حان ،،نناس ریزض

  ایا  سیازت  ضازیاد ت ایی     ریتیر  زیاان  .ن ر اس؛

. اسیی؛ بیی  صییار ضخی یی   اسیی؛ هیی     هییااترتر

  اییا ؛یییضنطقیی  حاصیی  یلال ،یل یی  اییا  تییاا اار

انییکال  ودوران سییام و چ ییارم اسیی؛   ،کیتکیییات

وزییاد آوردر اسیی؛.  بیی  ،زنییابدر البییرز  ،ضخی فیی

، Ferulaغالیب حاضی  اتیااع      ایا  گاتی   ریتر ع  ر

Astragalus، ضاتنیی  اییا گییراس، برکیی Agropyron ،

Bromus ،Stipa ضیاسیی   ااسیی؛. از لاییام ،برکیی و

سییال   ، سییاالتا حاضیی  در دورة آضییار  سیی،بارتیی گ

 ؛یی یلال ریتیر  ،اصی    دار باغ. اس؛ ضیر ، یض 13/414

صیارت    بی    ا اتنی  هایاورز   ریی ت  دار دامو  ضردم

تغذیییا دام اسیییفادر   و از ضراتییت بییرا ، اسیی؛سیینی

 هیر   در حاضیا آبخییر    رداریی آبخ اتیع  . ناد ،ض

 سیال ، در کیالیا  یب، و کیضکیات  اتیی ع  ضای   بر 

ضنطقی  را تایان    ؛یی ضاقل 1ازرا نی . نیک     1379

 .[27]  دا ،ض

 

 

 
 یی حوضة آبخیز کنایجغراف تیموقع .1شکل 
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 روش تحقیق
آیی    ضراح ، هی  در پی، ضی،    خیتقق ریابرا  ازرا  

 رةدربیا  ،قی یضقاالت و ضیان تقق  گردآوراتةام ن : 

، ایا  تقا اا،  گرار   آور ز تضارد ضطالل    ضاضاع

هیر  اطالعات ضربیاط بی  حاضیا آبخییر      و اا عکس

 ریسیا  و ،اایی گ ، پانیش ،نناس کاا ،،نناس ریزض)

، ااانناسی   ایا  ایااریاآضار یا ت   اطالعات ضرباط (

  اییا ایییااریاداکیی  و اطییراف حاضیی  نییاض  آضییار 

، دبی ت ییا آضیار     رویی ت، و وزارت ااانناسی سازضان 

   روضیریی ا ایااریازضان  ، و رسا  امدبروزات  و 

دو دورة در هر حاضا آبخیر ، کروزهر سالقان در 

  آور ز یت    رداریی آبخ طیرح   و بل  از ازیرا  ب ق

در ضنطق  از تظیر   ازران ر  ارردیآبخ اطالعات طرح

ن ر ان ادیطرح پ سال ازرا، ضاخصات ،اتیتاع ع  

 خیت ف، ضطاللات بررس خیطراز  حاض در  ن رازراو 

، از ینی ، و ضکات ، تطابخ ان ادیپو سنیر و ضطاللات 

 اتیی ع  و درص  اتطبیا    اتیع  ، و حةم ه ّتظر 

از  ایا  سازر،  اتیض، بررسن ر با ازران ر با  ،نیب شیپ

اا  سازر  یبازدح،ار در ضق  پرو ة ازران ر،  خیطر

 رانیض ،  اریپا ؛یوضلاز تظر تقار و ضق  اح اث، 

، احی اث  درسیی   و الا یب اتیع  ، بررس  بیتخر

 بیی تخر رانیضهارریی ،  ، تاع ضصالح ب بررس  اا سازر

 اتیی ع     اریی پا رانیی ضبررس،   آن، و ع   احی ال

، بررسی ،. پیس از  اایی پانیش گ   ایو اح میالا یب

 نانیاط ، و تاالرو   خیطر، آضار از ا انصق؛ و 

بار ضل خ در دورة قب  از  رانیضاز صق؛ و دق؛ آضار، 

  طیرح  ازیرا ( و بل  از 1379ی   1347  طرح )ازرا

، سینةا  ضنقنی ( بیا اسییفادر از رو    1387ی   1380)

و  اییا دسییی رو  حیی  وسیی   خیییطر  بیی رسییا  

دس؛ آض . س س، با تاز  ب    ، روزات  بدب  ریهارگ  ب

و  شییرسیا   رداریی آبخ  طیرح  ازیرا قبی  از   نک یا

حاضا ضارد ضطالل  بیا اسییفادر از ضی ل     دا، رسا 

MPSIAC  ،یییراندر ضطاللییات ضضقاسییب  نیی ر بییاد 

 باالبردن صق؛ و برا طرح   بل  از ازرایش یرسا

قبی  از  هیار   رو  ضایاب ِ  یقیاً رو  هار دق، دق؛ هار

م یی برآورد ار   ه  برا  ا گات   ب   طرح باد  ازرا

م از عااض  از ا یان  یدر ار  یازضارد ت  از یاهیاراا

و رسا   یشاسیفادر ن  ه  در ضطاللات یرسا، رون

 ریی در ا .بیاد ن اسیفادر نی ر  آطرح از   قب  از ازرا

ه   گری؛تظر قرار   ض  شیثر در یرسا عاض  ض تا ض ل 

ب  ن ت و ضیل    گات  بای   تا عااض  ریم از ایار 

و در  دانی   ،را بی  کیاد اکیصیاص ضی      ازیکاد اضی

 رانیییض ازاییایاضی ریییبییا در تظییر گییرییر ا  ،؛یییت ا

. تظر ضاخص کااا  نی   ض  ادا، در حاض رسا 

از عااض  ض ثر بر  میار   ضق ار ع د ارو  ضقاسب

بیی  نییرح  PSIAC ةنیی  در رو  اصییالح شییرسییا

 اس؛. 1 ز ول

  یاهیارایا ییم از   ، پس از ضقاسبا ایر انیپادر 

  در سیطح  رداریی آبخ اتیی ع    ازیرا یا ، پس از 

 اگات  عااض  تا ،شاطالعات اا  ی الحاضا ضارد ضطالل ، 

ی  ت  Arc Map ایرار با اسیفادر از ترم یشض ثر بر یرسا

ایر    بیرا یازاا ضة اع اضی ون  ام قرار دادر   روو 

نی    ،طراحی   ا گات   ب ی  ال ار. ن  ضقاسب  یکا پ

آن عاضی  کیاص     ب  ازا ضطالل  ضاردة ضق ود   دره

. بانین   ارز   واقت در صفق  دارا اا  یکا پ یاه 

 Arcاییرار   ، در تیرم اطالعاتیا ال  تا  برا ضراح یر ا

Map یازاضی ضة اع ون   اتةام (R ) تقطی    ایر   بیرا

  بیرا نی  و   ضایخص یی   الیاز تای   اضیت ادن  با ز ت

از رابطی   ر اکیار بر حاب تر ددا،  رسا  اضقاسب

 ن :اسیفادر  1
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(1) (0.036R)
sQ 0.253e  

 در تیر  بر حابی  رسا  تالیران ض sQ ،ه  در آن

 یییازضة ییاع اضی Rو یلیی،طب ییملاییاریییا پا e اکیییار،

یا ت  ی؛، بات ا. در اس؛  MPSIAC آض ر از رو  دس؛  ب

یایا آن قبی  و   ضقاییژر و  و دا، رسا یش و یرساتقاا 

ی، و هیارا یران ضیردار ، دربارة آبخیات ع    ازرابل  از 

حاضی    دای،  رسیا  یش و یرسیا یات بیر  ع  یر ایر تأث

یی   دالآض ر دربیارة   دس؛ یل ب تیاداور  ن  و با تاز  ب  

 ، ن .بررسی، طرح بقث و هارای، و تاهارا

 نتایج
 ،بررسی حاصی  از   لیتییا  خیی ت ف 4تیا   2ایا    ز ول

ایا    گیرار   او سینیر و ضطاللی   خیت ف ، یضطاللات پا

  اییا ع  کییرد پییرو ر اکالصیی ریا چنییو  ضازییاد

و ضنیابت    سازضان ز اد هااورز  شرداریآبخ ؛یریض 

تاع  ،بررسو  اسیان ت ران و ح،ار در حاض  ،لیطب

 .[15] دا  را تاان ض،ی، ازرا اتیو حةم ع  

هی  در   دای   ،ضی تایان   2  از ز ول حاص لیتیا

 اتیع  از  شیب، کیضکات اتیع  طرح ب   ریا  ازرا

 اتیی ع    ارز  ت یادر نی ر اسی؛ و ع ی ة     الا یب

 ، اس؛.کیضکات اتیع  ازران ر در حاض  از تاع 

 

 

 
 MPSIACروش  از عوامل در کیهر  ازیامت ةمحاسب ةویش. 1جدول 

 ضلادل  و نرح آن و عالض؛ آن شیعاض  ض ثر بر یرسا عاض 

 Y1 ،سطق ،نناس ریزض 1
Y1=X1  ه  در آنX1 زینس    یی از قب ی،اا ،ژگیبر اساس و واس؛  ،نناس ریزض شیناکص یرسا

 .ناد ،ض رییضق ار آن تل ، گی، ترا و نکاف و اااد،سنر، سخی

 ت فات کاا اس؛. ،ز ات اضلادل Kضلادل عاض   X2ه  در آن  Y2 Y2 = 16/67X2کاا  2

 بازگا؛ دوسال  اس؛. ة( با دورmm)برحاب  ساعی  6ارتفاع بار   X3ه  در آن  Y3 Y3 = 0/2X3ااا آ  و  3

 Y4  رواتا  4
Y4 = 0/2X4  ه  در آنX4  و  ضییر  ، ی یبر حاب ض ات یضر  حةم رواتا  سال ضلادل ضة اع حاص

 اس؛. 50و   m3. s .km2بر حاب  ات یسال انیاوج زر ةژیو ،ضر  دب و حاص  0 /03

 اا بر حاب درص  اس؛. داضن  بین X5ه  در آن  Y5 Y5 = 0/33X5  و ب ن  ،پای 5

 .لخ؛ و یاق  پانش اس؛ ،درص  اراض X6ه  در آن  Y6 Y6 = 0/2X6 ریپانش زض 6

 درص  تاج پانش اس؛. X7ه  در آن  Y7 Y7 = 20- 0/2X7 ریاسیفادر از زض ةاین 7

8 
در سطح  شییرسا ،یل  ؛یوضل

 Y8حاض  

Y8 = 0/25 X8  ه  در آنX8 ازیاضی ( عاض  سطح کااS.S.F    اس؛ و بر اسیاس دسییارالل   دیییر )

 .ناد ،ض رییتل کای( آضرB.L.M) ،اراض ؛یریض 

و ح   رسا    ا رودکات  شییرسا 9

Y9 

Y9 = 1/67X9  ه  در آنX9 نی ر در بنی     اا در دسیارالل   انیارر  آض ر تاس  کن   دس؛ ب  ازیاضی

 اس؛. ،قب 
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 حوضة آبخیز کندر  اتیعملبر حسب نوع  جینتا ةسیمقای و ولوژیو بی کیمکان اتیعمل یحاصل از بررس جینتا قیتلف .2جدول 

 ی،و ازرا  ان ادین ر در طرح پ ،نیب شیپ ،کیضکات اتیوسل؛ ع   ایحةم  اایضقا

  بردار کاا

 (ضیر ضکلب)

  ریکاهر

 (ضیر ضکلب)

 ،ضالت ،سنا

 (ضیر ضکلب)

ضیر ، )تایگاب ،سنا

 (ضکلب

 ریچ کاک 

 (ضیر ضکلب)

 بن   یس

 (ضیر ضکلب)

بر اساس  اتیتاع ع  

 ا یپاراضیر ضارد ضقا

 ن ر ،نیب شیپ 112 2338 30327 856 1200 7993
 ازرا ن ر 112 1705 21988 180 1200 6513
 درص  ازرا 100 73 73 21 100 81

 ی،و ازرا  ان ادیطرح پن ر در  ،نیب شیپ  الا یب اتیوسل؛ ع   ایحةم  اایضقا

و   بذرهار

 (اکیار)  هار ع ای 

 قر 

 (اکیار)

 ،هادپان

 (اکیار)

  هار ت ال

 (اکیار)

 ،بذرپان

 (اکیار)

  هار ه  

 (اکیار)

بر اساس  اتیتاع ع  

 ا یپاراضیر ضارد ضقا

 ن ر ،نیب شیپ 1168 1202 2000 849 1400 25
 ازران ر 180 300 300 150 0 0
 درص  ازرا 15 25 15 18 0 0

 ، اسیان ت رانلیطبضأکذ: ادارة ه  ضنابت 

 
 ی اجراشده در حوضة آبخیز کنکیولوژیب اتیعمل ةشد ی نوع مشکل مشاهدهبررسحاصل از  جینتا .3جدول 

 ضاک  در سطح حاض  )درص ( رانیض ن ر ضاک  ضااا ر

 25ی  0  ان ادیپ اتیع  بادن تاع  تاضناسب

 25ی  0  ان ادیپ  لا ایببادن ضطاللات   ا ا یه 

 25ی  0   ضارد اسیفادراا گات تکردن تاع  ضاخص

 ، اسیان ت رانلیطبضأکذ: ادارة ه  ضنابت 

 
 ی اجراشده در حوضة آبخیز کنکیمکان اتیعمل ةشد ی نوع مشکل مشاهدهبررسحاصل از  جینتا .4جدول 

 ن ر ضاک  ضااا ر
ضاک  در سطح  رانیض

 حاض  )درص (
 رن  ضاک  ضااا ر

ضاک  در سطح  رانیض

 حاض  )درص (

 75ی  50 ،ضالت ،سنا  اا بن  سازر ه  بیتخر 25ی  0  ان ادیبادن ضکان پ تاضناسب

 ن ر و  ساکی   اا ضکان سازر تبادن نطبخضن

 ن ریان ادپ  اا ضکان
 25ی  0

  اا سازراتصال ضناسب در ب ت   ةادیاع م 

 ،اتیگاب
 25ی  0

  بن اا ریبتکردنش یاص ا ضناسب  ؛یرعا

 ،ضیاال

 100ی  75 اسیفادر ن ر  اا و کردن ن سنر ،ااازدگ 25ی  0

  الزم در ساک؛ اسیات اردااتکردن  ؛یرعا

 اا سازربادن ابلاد  و تاضناسب اا سازر
 75ی  50

و  اا سازری؛ در اهثر ، ضناسبپ یةاداع م 

 ریسرتاضناسب بادن ابلاد  اییر ت انیر سرر
 25ی  0

 25ی  0 اارریدآتکرا  ضناسب در  ةادیاع م  100ی  75 رسابات از اا رن ن سازرپُ

 ، اسیان ت رانلیطبضأکذ: ادارة ه  ضنابت 
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 لیتیییا 3و  2اییا   و نییک  5، زیی ول ریا چنیی

بیا رو  حی    رسیا    اسینة  ،حاص  از رسم ضنقن

 اییاار یا اروزاتی  ،اا با اسیفادر از آضار دبی  دسی وس  

  از ازیرا  بل  و ب قرسا   رانیضو ضقاسبا  سالقان

 دا . را تاان ض،طرح 

، سینةا رسیا  و   ضنقنی  میترسحاص  از  لیتیا

  ازیرا رسیا  ضل یخ قبی  و بلی  از      رانیضضقاسبا 

 ریا  ازراه  بر اثر  دا  ،ض  تاان رداریآبخ اتیع  

 بی  و رسا  ضل خ  ایی ، هااش یضنقن بین اتیع  

 اس؛. ایی   هااش یریچا ا رانیض 

، اطالعیات ایا    ی ال 22تا  3  اا نک ا چنیر، 

بیرا    MPSIACضرباط ب  تای  عاضی  ضی ثر در ضی ل     

  ازییرایش و رسیا  قبی  و بلی  از    یرسیا ضقاسیبا  

  ایا  تقا  5و  4  اا نک دا .  یات را تاان ض،ع  

یییات     عازییرا، قبیی  و بلیی  از نناسیی یرزضیییییا ال

، بررسی دا .  را تاان ض، اا آنیازات اضییردار  و آبخ

، قب  و بل  نناس سنر  واح اار یم از یازات ااضی

تا  1یازات )اضییر ادا  ه   ،ضیات تاان ع    ازرااز 

ییر عاضی    ایرا زییر  تکردر و ثاب؛ بادر اس؛، تغ( 9

،، سیخی وابایی  بی  تیاع سینر،      MPSIACدر ض ل 

، سینا   واحی اا ، و ضقاوضی؛  ایاازدگ ،، نکاییا 

ییات  ع    ازیرا یش در ضنطق  اس؛ و یرساتاب؛ ب  

 7و  6  ایا  نک تاذانی  اس؛.  اا آن، بر کاصیر تأث

  ازیرا ، قبی  و بلی  از   نناس اا  کاا ی الیر تقاا ت

 دا . یات را تاان ض،ع  

 

 

  

سولقان  ستگاهیادر  ها دستهوسط  رسوب حد  ةی سنجمنحن .2شکل 

 ی طرحاجراقبل از 

 ستگاهیادر  ها دستهوسط   رسوب حد ةی سنجمنحن .3شکل 

 ی طرحاجرااز  سولقان بعد

 

 
 سولقان ستگاهیادر  روزانه یها با استفاده از آمار دب دستهبا روش حد وسط  رسوب ةسنج یحاصل از رسم منحن جینتا .5 جدول

 ضریب ا بایا، ، سنةا رسا ضنقن اضلادل ،بررسدورة ضارد 
 رسا  رانیضضیاس  

 )تر در سال(

 QS = 36/5Qw 92/1 91/0 47892 طرح  ازرااز  قب 

 QS = 48/3 Qw 78/1 92/0 22365 طرح  ازرابل  از 

        y = 5/ 36 x 1/ 92   

R2 = 0/ 83
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      y = 3/ 48 x 1/ 78   

R2 = 0/ 85
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 ی اجرای قبل از شناس نیزمعامل  ازیامت ةنقش .4شکل   

 یزداریآبخ اتیعمل

 اتیعملی اجرای بعد از شناس نیزمعامل  ازیامت ةنقش .5شکل 

 یزداریآبخ
 

 ی قبل از شناس خاکعامل  ازیامت ةنقش .6شکل   

 یزداریآبخ اتیعملی اجرا

 ی بعد از شناس خاکعامل  ازیامت ةنقش. 7شکل 

 یزداریآبخ اتیعملی اجرا
 

ا ییان گاتیی  هیی  از ضة اعییا اضییییازات عاضیی    
نناس، تیر پی اس؛، اضییازات ایر عاضی  قبی  و    کاا

بل  از ازرا  ع  ییات تغیییر کاصی، تکیردر اسی؛       
  ه  در ار دو ضرح   داضنا اضییاز اییر عاضی    ا گات  ب 

بیادر اسی؛، زییرا اییر عاضی  تییر بی          5/4تیا   1بیر 
پیذیر  کیاا باییا،     کصاصیات ذات، و یرسیایش 

تیر تقاا اضییاز عاض  آ  و ااا  9و  8  اا نک دارد. 
دا   با تاز   قب  و بل  از ازرا  ع  یات را تاان ض،

تأثیر بادنش ایر ع  یات بر اق یم و بار  ضنطقی ،   ب  ب،
و در ط، ازرا   ایر عاض  تیر ثاب؛ در تظر گریی  ن 
 ع  یات ایر عاض  تغییر  تکرد.  
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 اتیعملی اجراعامل آب و هوا قبل از  ازیامت ةنقش .8شکل   

 یزداریآبخ

 اتیعملی اجراعامل آب و هوا بعد از  ازیامت ةنقش .9شکل 

 یزداریآبخ

 

 عامل رواناب قبل از  ازیامت ةنقش .10شکل   

 یزداریآبخ اتیعملی اجرا

 عامل رواناب بعد از  ازیامت ةنقش .11شکل 

 یزداریآبخ اتیعملی اجرا

 

عاضی    MPSIACچ ارضیر عاض  ضی ثر در ضی ل   

رواتا  اس؛  ایر عاض  با ارتفاع رواتا  و دب، وییژة  

پیم ضرتب  اس؛ و ازرا  ع  یات آبخیردار  در ایر 

بکاا   اا آنحاض  تااتای  اس؛ تا ح ود  از ضیران 

 17/9ا قب  از ازرا  ع  ییات از  و ضیاس  اضییاز آن ر

 برسات . 96/7ب  
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اا  پای،  ی التیر تقاا اضییاز  13و  12  اا نک 

و ب نیی   قبیی  و بلیی  از ازییرا  ع  یییات را تاییان  

، ازییرا  13و  12اییا   دایی . بییر اسییاس نییک  ضیی،

ع  یات بر ایر عاض  تأثیر  تاذانی  اس؛، زیرا اییر  

طقی  ضیرتب    عاض  تیر با تاپاگرای، زضییر و نییب ضن  

 اس؛.

ایا    یی  التییر تقایا اضیییاز     17تا  14  اا نک 

پانش زضیر و اسیفادر از زضیر قب  و بل  از ازیرا   

دا . با تاز  ب  اضیییازات قبی  و    ع  یات را تاان ض،

بل  از ازرا  ع  یات و تأثیرگذار  ضییران و درصی    

تاج پانش بر ایر عااضی ، در اییر عااضی  تغییراتی،     

 یم.هن ضااا ر ض،
 

 عامل پستی و بلندی قبل از ازیامت ةنقش .12شکل   

 یزداریآبخ اتیعملی اجرا 

 عامل پستی و بلندی بعد از  ازیامت ةنقش .13شکل 

 یزداریآبخ اتیعملی اجرا

 عامل پوشش زمین قبل از  ازیامت ةنقش .14شکل    

 یزداریآبخ اتیعملی اجرا

 بعد از  عامل پوشش زمین ازیامت ةنقش .15شکل 

 یزداریآبخ اتیعملی اجرا
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  نیاستفاده از زم ةویشعامل  ازیامت ةنقش .16شکل   

 یزداریآبخ اتیعملی اجراقبل از 

  نیاستفاده از زم ةویشعامل  ازیامت ةنقش .17شکل 

 یزداریآبخ اتیعملی اجرابعد از 

 
 

در سطح  شیفرسا یفعل تیوضععامل  ازیامت ةنقش .18شکل   

  اتیعملی اجراقبل از  حوضه

در سطح  شیفرسا یفعل تیوضععامل  ازیامت ةنقش .19شکل 

  اتیعملی اجرابعد از  حوضه

 

 ی؛وضیل تقاا اضییاز عااضی    21تا  18  اا نک 

 یشیرسیییاو  در سیییطح حاضییی  یشیرسیییا ،یل ییی

را قبی  و بلی  از ازیرا      و ح   رسا   ا رودکات 

تیر قبی  و   اضییازات ایر عااض  دا . ع  یات تاان ض،

 بل  از ازرا  ع  یات تغییر هردر اس؛.
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  یا رودخانه شیفرساعامل  ازیامت ةنقش .20شکل   

  اتیعملی اجراقبل از  و حمل رسوب

  یا رودخانه شیفرساعامل  ازیامت ةنقش .21شکل 

  اتیعملی اجرابعد از  و حمل رسوب

 
 ه قبل و بعد از اجرای عملیات آبخیزداری در حوضة آبخیز کنویژ دهی رسوبی ها کالسمساحت و درصد مساحت  .6جدول 

 دا، ویژر رسا 

 )تر در اکیار(

 بل  از ازرا  ع  یات قب  از ازرا  ع  یات

 درص  ضااح؛ تق؛ پانش ضااح؛ )اکیار( درص  ضااح؛ تق؛ پانش ضااح؛ )اکیار(

2 01/228 12/1 30/1704 4/8 

3 74/7594 3/37 61/13835 4/68 

4 74/9196 13/45 73/4508 30/22 

5 58/3108 3/15 53/119 60/0 

6 60/251 2/1 43/26 10/0 
 

در ت ای؛، پس از ت ییا تقایا تای  الییا ضی ثر در      

قب  و بلی  از ازیرا     MPSIACاضییازدا، در رو  

  پاییا در  ایا  تقای  ع  یات آبخیردار  و با تاز  ب  

دسیییرس قبیی  از ازییرا  ع  یییات آبخیییردار  و     

اا و اع ال ع  یات ضارد تظیر، تقایا    ی الهردن  ز ت

دا، ویژر قب  و بل  از ازرا  ع  یات ت ی  و  رسا 

دا، ویژر قب  و بل  از ازرا   ضیران رسا  و رسا 

( ضاییخص نیی .  23و  22  اییا نییک ع  یییات )

دای  هی  بیر     ،ضتاان  6و ز ول  23و  22  اا نک 

دای،   اثر ازرا  ع  یات آبخیردار  ضیاسی  رسیا   

تیر در   43/3تیر در اکییار بی      78/4یژة حاض  از و

اکیار رسی ر اس؛. در اثر ازیرا  ع  ییات، ضیاسی     

دا، وییژر در سیطح حاضی  هیااش یاییی  و       رسا 

دای،     باال  رسا اا هالسضااح؛ تق؛ پانش 

ویژر هیااش یاییی  و از ضایاح؛ ضنیاطخ بیا هیالس       

دا، ویژة باال هاسی  ن ر اس؛. ضیثالً، قبی  از    رسا 

تیر در   4دا، وییژة   را  ع  یات، ضناطخ با رسا از

درصی  سیطح حاضی  را پانیش دادر      13/45اکیار، 

درصی    30/22باد  ایر ع د بل  از ازرا  ع  یات ب  

 رسی ر اس؛.
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 ی اجراقبل از  ژهیو دهی رسوب ةنقش .22 شکل  

 یزداریآبخ اتیعمل

 ی اجرابعد از  ژهیو دهی رسوب ةنقش. 23 شکل

 یزداریخآب اتیعمل
 

 طرح یبعد از اجرا شده اصالح اکیپسبا روش کاهش عوامل مؤثر در مدل  درصد .7جدول 

 MPSIACعاض  ض ثر در ض ل 
اضییاز قب  از ضیاس  

 ازرا  طرح

اضییاز بل  از ضیاس  

 ازرا  طرح
 درص  هااش

 00/0 68/5 68/5 ،سطق ،نناس ریزض

 00/0 28/2 28/2 نناس، کاا

 00/0 54/0 54/0 آ  و ااا

 23/13 96/7 17/9 رواتا 

 00/0 29/6 29/6  و ب ن  ،پای

 57/11 65/3 14/4 پانش زضیر

 93/5 65/15 64/16 ریاسیفادر از زض ةاین

 90/4 81/5 11/6 در سطح حاض  شییرسا ،یل  ؛یوضل

 74/37 42/4 10/7 و ح   رسا   ا رودکات  شییرسا
 

ان   ییا  تای  ایا  تقای  یل حاصی  از بررسی،   تیا

دا، ه  حاض  قب  از ازرا   دا  ه  ضیران رسا  ،ض

تیر بلی  از ازیرا      50549تر بی    66758ع  یات از 

ع  یییات رسییی ر اسیی؛  و حییاه، از هییااش ضیییران   

دا، بر اثر ازرا  ع  یات اسی؛. پیس از ت ییا     رسا 

نی ر بی     ار یم از تا  الیا ض ثر در ض ل پایاا اصالح
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یاس  اضیییاز هی    اا  رسیر  و ضقاسبا ض ی الصارت 

ایا قبی  و بلی  از ازیرا       ی الحاض  برا  ار یم از 

درص  هااش اضییاز ار  Arc Mapایرار  ع  یات در ترم

یم از عااض ، ه  در اثر ازرا  ع  یات تغییر کاصی،  

 (.7رخ دادر اس؛ ضقاسب  ن  )ز ول  اا آندر 

 گیری بحث و نتیجه
طیرح   ریی ا  ضطاللات تاان داد ه  بر اثر ازیرا  لیتیا

در طال دورة تر در سال  47892بار ضل خ از ضیاس  

در تیر در سیال    22365  ب  طرح ازراآضار  قب  از 

و   طیرح  ازیرا سال  بلی  از   طال دورة آضار  اا؛

تیر   50549تر بی    66758دا، از  و رسا  شییرسا

بار ضل خ و عی م   رانیاز هااش ض ،حاه . ایر اضر یرس

  بی   اسی؛  شییرسا نرایتقش ض ثر در هااش ض  فایا

 رییی تغدر سیطح حاضی     شییرسیا  رانیض  ه  ا گات 

  ت ان؛ و تا ح ود  تااتا؛ یرسایش و ریچا ا

تیر هنی . ولی،     دا، را در سطح حاض  ا ار رسا 

 اتیی ع   ریا  ازرا، طزیاد حاض   شییرساضاک  

ی بیا تازی  بی      ردهی تاان اظ یار   ،ضدر ه ،  .ح  تا 

آبخییردار  تثبیی؛     ایا  سازراینک  ا ف از اح اث 

هردن نرای  ضناسب برا  رن  گیاایان   کاا و یراام

ی  ایا  سیازر اس؛ ت  اتبانی؛ رسیابات در پای؛ اییر     

ییران  ض، در ضثبیی یر تیأث ازرا  ایر ع  یات در حاض  

دا، حاض  ت ان؛ و تیااتا؛ از  یش و رسا یرسا

 ب یر  هن   ز اگز ان ن ذرات کاا از ضق  کاد 

ضق  کاد ز ا ن ت  و پس   ه  ذرات کاا از طار 

در پای؛   ایا  آبراای  ییاً، در داکی   ت ایر ، ضا، طاز 

ن ر ز ت ن ت  و با اتبان؛ رسابات    اح اثبن اا

ن ر تااتای؛ از اتیقیال آن      اح اثاا سازردر پا؛ 

یر  ز یاگ  اا آنیش بار ضل خ ایراو  اا آبراا ب  داک  

  ن ر در ضق  ایایاار ای روضیر هن  و بار ضل خ ثب؛

  حفاظ؛ از کیاا  برا، ه  صارترا هااش دا . در 

یر  از ز یاگ یش تخایییر هیار   یرسایر  از ز اگو 

ز انیی ن ذرات کییاا اسیی؛  بنییابرایر، پییس از     

ییر هیااش کااای     تیر ا ف، بار ضل خ ان ن  ضققخ

ییردار  هیااش   آبخیرا یک، از اای اف ض یم   زیای؛، 

ییران رسیا  و   ضیش و ضیلاقب آن هااش یرسایران ض

  اا سازرضل خ اس؛ ت  اتبان؛ رسابات در پا؛ بار 

 یةادن ر.ا

  رداریییآبخی، هییم طییرح هییاراع یی ة   یییدالاز 

 ش تاضناسیبش  ازیرا  شییرسیا  رانیضازران ر با هااش 

  ا گاتی   ب  در سطح حاض  اس؛  میالا یب اتیع  

نی ر  ان ادیپ اتیی ع  درص  از حةم  25ه  ه یر از 

  ازرابر  تایع  در سطح حاض  ازرا ن  و ت رهر 

 ریتیر  ض یم  نکی  یا. با تازی  بی    ، بادکیضکات اتیع  

ض یار آن در ضقی  و هیااش     شییرساهااش  ح  رار

  هیااش  بیرا رار  ریب ییر   قطرات باران اسی؛،  اتر 

ا پانش سطح کیاا در  بضقایظ؛ از کاا  شییرسا

سطح تاج  شیایراا  یوس  ب هنن ر  بیتخرضقاب  عااض  

 اتیی ع    ازیرا ا ض یم بی   ریی ا، اسی؛   اایگپانش 

، در سییطح حاضیی  ییریضیی و اقیی اضات  میییالا یب

 م، یی کیضکات اتیع    ه  ا گات  ب اس؛   ریپذ اضکان

اسی؛ و   شییرسا  بازگرداتن ر برا  ضقاب   با اسیراتژ

. هنی   ،ضی   بیاز   از ضاارد تقش ضُایکر را  اریبادر 

  اییا  اسییراتژ از   یی با، ضایک   قطلی   درضیان  بیرا 

 میی الا یب اتیع    ازراهرد و با بازدارت ر اسیفادر 

 پرداک؛. شییرسا، ب  ضبارزر با ییریض و اق اضات 

گرییی  در حاضی ،      اتةیام هارایا ،ش بررسی طبخ 

ی، در حاض  بر اسیاس  ازرا  هارااضاخص ن  ه  

،، ه  طار  ب تبادر اس؛.  خیت فن ر در    ارائ اا طرح
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  ضرسام هارااتاان گف؛ طرح ازران ر بر اساس  ،ض

 ریا یی  اتةییام گریییی  اسیی؛  بییر رداریییآبخادارة در 

ضنرلیا    بی  ، کیضکیات  اتیی ع  ه    اساس، ضااا ر ن

  یی دل  بی  ضایئ     ریی اضطیرح بیادر     ؛یاولا رتخایی

  در رداریی آبخی، ازرا، در روت  عری، و سنی  گارید

  ایا  طیرح ه  هاار اسی؛ هی  باعیث نی ر ع یالً      

بانی  و    دانیی   ت اد، حال؛ خیت فویژر  ب ،، ضطاللات

ضیل    ع ؛  ب ، ریا چن. ردیتاازرا ب  کاد  ؛یقاب 

، ا ییا ضراحیی  طیی، پییرو ر در ابیییارزدر تظییارت و 

بی  اییراد    ایا  سیازر   آن و س ردن هیار احی اث   ازرا

اسیییات ارداا و  کییردنشت ؛یییرعاضیخصییص، نییاا  ریغ

  ایا  ضکان سیازر  تبادنش نطبخض، بادیم، ضاتن ِ تکات ین

تکیردنش   ؛یی رعا، نی ر  ادانیپ  اا ن ر و ضکان  ساکی 

بادن  و تاضناسب اا سازر  الزم در ساک؛ اسیات ارداا

 ،سینا   ایا  سیازر در بن   ه  بیتخراا،  ابلاد سازر

بادن ضصیالح ضیارد اسییفادر،     تاضناسب ع ؛  ب ، ضالت

،، اتیگیاب   ایا  سیازر تاضناسبش اتصیال در ب تیا    ةادیا

یییر ایل تیییا. اارریییدتکردنش آتکییرا  ضناسییب در ةییادیا

ییران  ضییر اقی اضات بیر    ای، اثیر  هارای  تادل  ب یخ ققت

، 11، 6، 2یقیات پژواایاران ]  تققیل تییا یش با یرسا

یل بییا تیییایییر ایر، ا چنیی[ ضطابقیی؛ دارد. 26، 24

ییر  ااثیر ضثبی؛    یی  دل  ب ،  یقات برک، از ضقققانتقق

یییران هیااش رسییا  و بیار ضل ییخ در   ضییات بیر   ع  

ات سییایر یقییتققیل تیییا[، و بییا 21، 12، 7حاضیی  ]

  تاهارآضیی ییی  دل  بیی [، 20، 14، 13، 1پژوااییاران ]

یایین اد  و پیییات ع  یر بییطییرح و عیی م ضطابقیی؛ 

یقیات  تققبرکی،   یلبا تیا ،ولی،، ضطابق؛ دارد، ازرا

ییردار  ازرانی ر   آبخیات ع  [، ه  25، 19، 17، 10]

 یاب، هردت ، ضطابق؛ ت ارد.ارزدر حاض  را ضثب؛ 
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