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ارزیابی تأثیر اجرای عملیات آبخیزداری بر ویژگیهای کمی جریان و رسوب
معلق در حوزهآبخیز قلعهگل استان لرستان
 بهرام میردریکوند؛ دانش آموخته ،گروه علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان
 علیرضا سپهوند*؛ استادیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان
 حسین زینیوند؛ دانشیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان

چکیده
در سالهاي اخیر اقدامات گستردهاي از نظر کنترل سیل ،فرسایش و رسوب در زمینه هاي تحقیقاتی ،مطالعاتی و اجرایی آبخیزداري
انجام شده است .لذا این تحقیق با هدف ارزیابی اثر اقدامات آبخیزداري بر روي خصوصیات جریان و رسوب معلق در دو زیر حوضه از
حوضه قلعه گل انجام گرفت .براي مقایسه اثر اقدامات آبخیزداري بر روي میزان جریان و رسوب معلق خروجی از هر دو زیرحوضه ،در
زمان شروع بارندگی تا پایان بارندگی و رسیدن ارتفاع جریان رودخانه به دبی پایه ،اندازهگیري سرعت جریان و نمونهبرداري از بار معلق
به صورت مستقیم و میدانی از زیرحوضهها انجام گرفت .نتایج نشان داد که در تمام اندازهگیريها میزان دبی و رسوب زیرحوضه جنوبی
با عملیات آبخیزداري اجرا شده بیش از زیرحوضه شمالی بدون اجراي عملیات آبخیزداري بود .مطابق نتایج آزمونهاي آماري ،مشخص
شد که اختالف بین دبی اوج جریان خروجی ( )P=0/196و رسوب اوج خروجی ( )P=0/040زیرحوضههاي شمالی و جنوبی معنیدار
نبوده است .همچنین مطابق نتایج این تحقیق ،اختالف بین دبی ویژه و گلآلودگی ویژه خروجی از این زیرحوضهها معنیدار نبوده است
( .)P<0/00بر اساس این نتایج مشخص شد که اجراي این عملیات ظاهراً بعد از گذشت چند سال کارایی الزم براي کاهش میزان دبی
و رسوب خروجی حوضه ندارد .بدین معنی که عملیات اجرا شده ،تأثیرگذاري خود بر روي رسوب و رواناب خروجی را از دست دادهاند.
لذا براي افزایش کارایی سازههاي مکانیکی آبخیزداري اجرا شده در آبراههها ،بایستی همزمان اقدام به اجراي عملیات بیولوژیک و
بیومکانیکی در روي دامنهها نمود.
کلیدواژگان :استان لرستان ،حوضه قلعهگل ،دبی اوج ،رسوب معلق ،عملیات آبخیزداري.

* نویسنده مسئول :شماره تماس09617139101 :

Email: sepahvand.a@lu.ac.ir
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 .1مقدمه
در دهههههههاي اخیر افزایش جمعیههت و رویکرد جوامع
بشري به الگوهاي مصرف گرایانه ،نیاز به آب و مواد غذایی
در بسههیاري از مناطق جهان ،باعث بروز مشههکالت زیادي
شده که به دنبال آن میزان بهرهبرداري و استفاده از منابع
طبیعی افزایش یافته اسههت .با این افزایش سههریع جمعیت
جهان میزان بهرهبرداري بی رویه انسان از زمین و طبیعت
افزایش یهافته و در نتیجه باعث تخری هر چه بیشهههتر و
سریعتر زمین و طبیعت گردیده است .انسانها براي تامین
نیهازههاي آنی خود بهه بهره برداري از عرصهههههاي منابع
طبیعی روي آوردند .این بهره برداريها در بیشهههتر موارد
چنان سههریع ،نامعقول و منفعت طلبانه بود که باعث برهم
زدن نظم و تعادل سههیسههتمی حوزههاي آبخیز گردید که
این یکی از مشکالت بسیار مهم قرن بیست و یکم خصوصاً
در کشورهاي جهان سوم و همچنین ایران میباشد [،0 ،1
 10 ،16 ،60 ،64 ،60و  .]76فرسههایش خان نتیجه عدم
تعادل عوامل طبیعی در حوز ه آبخیز می باشد که بسیاري
از مشکالت زیست محیطی پر هزینه را ایجاد می نماید ،از
جمله کاهش بهرهوري زمین هاي زیر کشههت و بر عملکرد
زراعی خهان تهأثیر منفی میگذارد [ 77و  .]70در نتیجه
این مشهههکالت ،حفهاظت آب و خان اهمیت جهانی پیدا
کرده اسههت .به منظور تالب براي پیشههگیري از این روند،
دولتها و سازمانهاي مربوطه اصول و روبهاي مدیریتی
را بهه کهار گرفتند [ .]10از جمله این روبهاي مدیریتی،
آبخیزداري می باشههد .براي رفع این مشههکالت تالبهاي
مختلفی در سههالهاي اخیر صههورت گرفته اسههت .اجراي
عملیهات آبخیزداري با هدف نفو رواناب ،کاهش دبی اوج
سهیالب و جلوگیري از رسههوب گذاري در پشهت سههدها از
جمله این تالبها اسههت [ .]4آبخیزداري به کلیه اقدامات
مکانیکی ،بیولوژیکی و مدیریتی که در یک حوزه آبخیز به
منظور ارتقاء وضههعیت اقتصههادي و اجتماعی سههاکنین و
بهبود وضهههعیت زیسهههتمحیطی حوضهههه و با توجه بهره
برداري پایدار از منابع آن صههورت میگیرد ،اطالق شههده و
بهدون شهههک آبخیزداري یکی از فعالیت هاي عمده و زیر

بنایی میباشهههد که به مدیریت جامع منابع آب و خان و
پوشهههش گیهاهی ،بهره برداري بهینه از این منابع و حف
سرمایه اصلی میپردازد [ 14و  .]10آبخیزداري و مدیریت
کاربري اراضهی در واقع ضمن اراهه راهکار موثر در استفاده
از منابع حوضهه ،نقش مهمی در پیشگیري از بروز سیالب
و ههدر رفهت روانهابها را بر عهده دارد [ 6و  .]7از جمله
مخاطرات اصهلی حوزه آبخیز ،وقوع سیالبهاي ساالنه در
حوزههاي آبخیز می باشههد که باعث خسههارتهاي بیشمار
اقتصادي و حتی جانی میگردد .با تمام تالبهایی که در
طول تاریخ به وسهیله مردم یا دولتها صورت گرفته است،
هیچ کشههوري صههرف نظر از دارایی و پیشههرفت تکنولوژي،
نتوانسهههته اسهههت نواحی سهههیلگیر خود را کامال و براي
همیشهههه از خطر سهههیهل محفوظ نماید .به عبارتی دیگر
کنترل یهها کههاهش این عوارر مخرب و ویرانگر نیههازمنههد
مطالعه صهههحی و دقیق میباشهههد .رویداد ،اندازه و تکرار
سهیل ناشهی از عوامل متعددي اسههت که بسته به شرای
اقلیمی ،طبیعی و جغرافیهایی هر منطقه تغییر میکند [0
و  .]67از دیگر مخهاطرات مرتب بها منهابع طبیعی بحث
فرسایش و رسوب است که رسوب خروجی از منطقه باعث
خسهاراتی در خود منطقه مبدا و همچنین در پایین دست
حوزه آبخیز میشهههود .همهانطور کهه بیهان شهههد یکی از
راهکهارههاي مقهابلهه با این مشهههکالت ،اجراي پروژههاي
آبخیزداري میبههاشههههد .انجههام اقههدامههات آبخیزداري بهها
تههاثیرگههذاري بر اجزاي حوزه آبخیز و بهها تغییر در رفتههار
هیدرولوژیکی آن سههعی در کاهش پاسههخ حوزه آبخیز در
قبهال بهارب ورودي دارد و در پهایین دسهههت با مدیریت
وضهههعیت هیدرولیکی رودخانه و سهههیالب دشهههت جهت
تسهههیل عبور سههیالب تالب مینماید .از طرفی آگاهی از
میزان تهاثیر و ارزیهابی عملکرد اجراي عملیات آبخیزداري
در نواحی آسههی پذیر واقع در پایین دسههت و دشههتهاي
سهیالبی می تواند کمک شهایانی در اتخا تدابیر و تصمیم
گیري صهههحی به مدیران اراهه نماید [ .]70اقدامات مهار
سیالب در آبخیزداري از طریق احداث سازههاي کوچک و
اجراي روبهاي بیولوژیکی مهار سیالب در دور دستترین
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نقاط حوزه آبخیز اجرا میشود [ .]1از جمله این سازههاي
آبخیزداري میتوان بههه بنههدهههاي چنري ،سهههنگی مالتی،
گابیونی ... ،اشههاره کرد .در ایران براي جلوگیري از تخری
خهان و کهاهش شهههدت آن و ممهانعهت از هدر رفت آب
اقدامات حفاظت آب و خان از سهال  6713آغاز شده و تا
کنون ادامههه دارد کههه اجراي این اقههدامههات آبخیزداري در
سهط گسهترده کشهور ایران داراي سهابقه طوالنی نیست
[ .]10یکی از راهکارهاي اثر دهی این اقدامات آبخیزداري
بر روي مشهههکالت کر شهههده حوزه آبخیز ،ارزیابی دقیق
کارایی این سههازهها میباشههد .ولی در ایران به دلیل نبود
سط وسیع اجرایی اقدامات آبخیزداري ،ارزیابی نتایج این
اقهدامهات بهه عمهل آمهده نیز چنهدان مورد توجه نبوده و
روبهاي مشخصی نیز به این منظور اراهه نشده است .این
در حالی اسهههت که ارزیابی طر هاي آبخیزداري بهمنظور
تجزیهه و تحلیهل عملکرد اقهدامهات و تهدوین راهکارهاي
اصولی یکی از نیازهاي اساسی در این زمینه است .بنابراین
ضرورت دارد روبهاي کمی مناس براي ارزیابی عملکرد
اقدامات مورد بحث شهناسهایی و استفاده قرار گیرد [ 11و
 .]10در این زمینهه تحقیقهات مختلفی در ایران و سهههایر
نقاط جهان انجام شههده اسههت که در یل به چند نمونه از
این تحقیقات اشاره شده است .چمن پیرا و روغنی [ ]4به
ارزیابی تاثیر عملیات آبخیزداري در کاهش سیالب حوضه
دادآباد پرداختند .در این تحقیق با استفاده از مدل ریاضی
 HEC-HMSنسهههههبههت بههه بههرآورد سهه هیههالب
اقدام گردید .نتایج نشهههان داد که در دوره بازگشهههتهاي
پایین ،حوضچههاي خیره آب ،از توانایی الزم براي خیره
سهازي رواناب و کاهش دبی اوج سیالب برخوردارند ،اما با
افزایش دوره بازگشهت ،نقش این اقدامات در مهار سیالب
و کهاهش دبی اوج کاهش مییابد Yan .و همکاران []70
بهه بررسهههی اثر اقهدامهات آبخیزداري بر روي ارتباط بین
مههقههادیههر بههارنههدگههی ،دبههی و نسههههبههت تههحههویههل
رسهوب منطقه خندقی فالت لسی چین پرداختند .در این
تحقیق براي تعیین تغییرات بهارنهدگی ،رواناب و نسهههبت
تحویل رسوب ،دادههاي هیدرومتري ( )6903-1060براي
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دو زیر حوضهههه  QEو  QWو در مقیاس سهههاالنه و رگبار
مورد تجزیهه و تحلیهل قرار گرفتند .نتایج نشهههان داد که
ضهههرایه روانهاب حوزهههاي آبخیز بهه طور قابل توجهی
کاهش یافته است ،اگرچه کاهش ضری رواناب  QEکمتر
از نصههه  QWبود .همچنین بهه دلیل افزایش پوشهههش
گیاهی ،نسههبت تحویل رسههوب کاهش یافت با این تفاوت
که این کاهش در زیرحوضههه  QEبیشههتر از  QWبود .در
زیرحوضهه  QEارتباط بین رواناب و نسهبت تحویل رسوب
در سالهاي  6903-1001تغییر معنیداري نداشت اما در
بین سهههالهههاي  1003-1060تغییرات معنیدار بود .در
زیرحوضهه  QWارتباط بین رواناب و نسبت تحویل رسوب
در سهالهاي  6903-1060تغییر معنیداري نداشت .این
نتهایج نشهههان میدههد که اقدامات بیولوژیکی و اقدامات
مهندسههی در دامنهها ،تاثیر زیادي بر رابطه بین رواناب و
رسههوب در حوزههاي آبخیز ندارد ولی سههاخت سههدهاي
اصههالحی کوچک باعث کاهش فرسههایش و غلظت رسههوب
معلق در منطقه خندقی میگردد .بر این اسهههاس اقدامات
کنترلی باعث اثري معنیدار بر ارتباط بین رواناب و نسبت
تحویل رسهوب در منطقه خندقی داشهتند .بر اساس نتایج
تهحقیقههات گههذشهههتههه ،یکی از راهکههارهههاي اصهههولی
و صهههحی ارزیههابی اقههدامههات اجرا شهههده آبخیزداري در
حوزه هاي آبخیز ،مقایسههه شرای قبل و بعد از اجراي این
عملیات می باشههد ولی از طرفی چون بیشههتر این اقدامات
بهدون مطالعه دقیق حوضههههها قبل از اجراي این اقدامات
بوده اسههت ،لذا بهترین راهکار جایگزین مقایسههه شههرای
حوضههههاي داراي اقدامات اجرا شههده و حوضههههاي بدون
اقدامات اجرایی آبخیزداري میباشد .لذا هدف این تحقیق
ارزیهابی کارایی و اثر بخشهههی عملیات آبخیزداري بر روي
رسوب و رواناب خروجی در دو حوضه کنار هم و با شرای
فیزیکی و اقلیمی یکسان میباشد که یکی از این حوضهها
داراي عملیات آبخیزداري اجرا شده و دیگري فاقد عملیات
آبخیزداري میباشد.
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 .2روش شناسی
 .1.2منطقه مورد مطالعه
زیرحوضهههاي مورد مطالعه بخشههی از حوضه قلعهگل
در اسهتان لرسهتان میباشند .حوضه قلعه گل با مختصات
جغرافیایی " 40ْ 16´ 1تا " 40ْ 77´ 6طول شرقی و "47
´ 77ْ 60تا " 77ْ 16´ 60عرر شههمالی در بخش مرکزي
اسهتان لرسهتان واقع شده است (شکل  .)6زیر حوضههاي

مورد مطهالعهه بنهامهاي شهههمالی ( )WNو جنوبی ()WS
بهترتی با مسهاحت  034و  001هکتار در سر شاخههاي
حوضهه قلعه گل مطابق شههکل 6مشههخص شههدند .حوضه
جنوبی داراي اقههدامههات آبخیزداري اجرا شهههده از قبیههل
بندهاي سهنگی مالتی میباشهد ،اما بندهاي سهنگیمالتی
اجرا شههده در حوضههه شههمالی در حین بارب و سههیالب
فروردین ماه  ،6790تخری شدند.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه روی نقشه استان لرستان ،ایران

قلعهگل مطابق با روندنماي شکل 1انجام شد.

 .2.2روش انجام کار
این تحقیق در دو زیرحوضههه از سههرشههاخههاي حوضه

شکل  .2فلوچارت مراحل انجام تحقیق
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در این تحقیق نقشهههههاي مدل رقومی ارتفاع با اندازه
پیکسهل  60*60متر براي تهیه نقشه شی  ،زمینشناسی
بهها مقیههاس  ،6:600000نقشهههه آبراههههههها بهها مقیههاس
 ،6:10000نقشهه اقدامات سهازهاي اجرا شده در منطقه با
مقیاس  6:10000تهیه شهد .از نقشهههاي کر شده براي
بررسهی میزان تشابه زیرحوضه هاي مورد مطالعه ،استفاده
شهههد .از دیگر اقهدامهات انجهام شهههده ،میتوان به تعیین
خصههوصههیات مختل فیزیکی حوضههه از جمله مسههاحت،
محی  ،ضرای شکل زیرحوضهها اشاره کرد و در نهایت با

اسهههتفاده از این اطالعات میزان تشهههابه یا اختالف هر دو
زیرحوضههههه نسهههبههت بههه هم تعیین گردیههد .همچنین
خصهوصیات فیزیکی خان سطحی سازندهاي اصلی هر دو
زیرحوضهههه تعیین شهههد .در ادامهه بها توجهه به اینکه در
زیرحوضههههاي مورد مطالعه ایسههتگاه هیدرومتري موجود
نبود ،براي بررسی و اندازه گیري پارامترهاي هیدرولوژیکی
به روب مسهتقیم و مطابق زیر عمل شد .ابتدا در خروجی
هر دو زیرحوزه براي انههدازهگیري نمونههههههاي آب و حجم
جریان ،اقدام به احداث کانال شکل  7شد.

شکل  .3کانال احداث شده در خروجی زیرحوضه جنوبی و شمالی

قبل از وقوع بارندگی در منطقه حاضهر شده و با ایجاد
کمپ صهحراهی ،از زمان شروع بارندگی تا پایان آن در هر
دو زیرحوضه اندازهگیري سرعت جریان و نمونه برداري از
بار معلق انجام گرفت .بازه زمانی براي نمونه گرفتن از مواد
بار معلق ،با توجه به تغییر ارتفاع رواناب و همچنین تغییر
غلظت انتخاب گردید .برداشههت اطالعات دبی و رسههوب تا
تمام شهدن رگبار و رسیدن ارتفاع جریان رودخانه به دبی
پایه ادامه یافت .الزم به یادآوري اسههت که میزان بارندگی
منطقه با نصهه یک بارانسههنج اندازهگیري شههد .در این
تحقیق روب نمونههبرداري به این صهههورت بود که در هر
رگبار به فواصهل زمانی مشههخص و همزمان با اندازه گیري

سههرعت جریان با اسههتفاده از مولینه و تعیین دبی جریان،
نمونهگیري رسهههوب توسههه ظروف دو لیتري و به روب
انتگراسهههیون عمقی [ 63 ،3 ،1و  ]11انجام شهههد .از هر
مخزن دو لیتري ،یک ظرف یک لیتري پس از مخلوط آب
و رسهوب براي آنالیز رسوبات گرفته شد .براي اندازهگیري
غلظت رسوب از روب تخلیّه 1آب استفاده شد [ 11و .]71
در این روب ،ظرف یههک لیتري مخلوط آب و رسهههوب را
بهمدت  40سههاعت بهحالت سههکون نگه داشههته و سههنس
بهآرامی اقدام به تخلیّه آب باالي رسهههوبات گردید .بعد از
خالی کردن آب اضههافی ،رسههوبات موجود در ک ظرف را
شهسته و از کاغذ صافی عبور داده شد تا رطوبت رسوب به
Decantation
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حداقل برسهد سنس رسوبات در آون در دماي  600درجه
سهانتیگراد بهمدّت  14ساعت خشک گردید [،60 ،61 ،1
 17 ،11 ،63و  .]70با توزین نمونههاي کاغذ صافی همراه
رسهوب و کسر نمودن وزن کاغذ صافی ،وزن رسوب نمونه
برحسه گرم در لیتر محاسهبه شد [ ]63و سنس غلظت
کل رسوبات در هر رگبار بهدست آمد [ 61و  .]60سرانجام
مقدار کل رسهههوب ،از طریق ضهههرب حجم کل رواناب در
غلظت رسههوب برآورد گردید [ .]70از آنجایی که ترسههیم
حلقههاي سهنجه رسوب میتواند در تبیین رواب بین آب
نمود و رسههوب نمود کمک نماید ،در این پژوهش اقدام به
تهیه حلقه هاي سنجه رسوب براي رگبارهاي مورد مطالعه
شههد .این حلقهها معموال داراي الگوهاي مختلفی از جمله
خطی ،سههاعتگرد ،پادسههاعت گرد ،خ -حلقه و هشههت
شهکل هسهتند [ 13و  ]74که هرکدام بیانگر رفتار خاصی
از رسهوب حوضهه اسهت .در نهایت براي نشان دادن تاثیر
اجراي اقدامات آبخیزداري بر روي میزان رسههوب و رواناب
خروجی از هر زیرحوضه از آزمون  ANOVAاستفاده شد.
ایهن آزمون براي نشههههان دادن تههاثیر اجراي عملیههات

آبخیزداري بر میزان رسهههوب و روانههاب خروجی از هر زیر
حوضه استفاده می شود.

 .3نتایج
جدول  6خصهوصیات فیزیکی هر دو زیر حوضه را نشان
میدهد .مطابق نتایج این جدول ،مسهاحت حوضه شمالی و
جنوبی بههه ترتی ه برابر  0/341و  0/010کیلومتر مربع
میبهاشهههد .همچنین محی این حوضههههها به ترتی برابر
 66/01و  60/43کیلومتر اسهت .طول آبراهه اصههلی حوضه
شمالی  4/19و حوضه جنوبی  4/06کیلومتر میباشد .عامل
شههکل حوضههه شههمالی برابر  7/63و حوضههه جنوبی 6/06
هسهت لذا میتوان گفت حوضههه شههمالی شکل کشیدهتري
نسهبت به حوضههه جنوبی دارد .همچنین ضهری فشههردگی
گراولیوس ( )C.Cدر حوضهه شمالی و جنوبی بهترتی برابر
 6/19و  6/76میبههاشهههد .هر چهه این ضهههریه بههه یههک
نزدیکتر بههاشد مبین شکهل دایههرهاي حوضه خواهد بود.

جدول  .1خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضههای مورد مطالعه
خصوصیات فیزیوگرافی

حوضه شمالی

حوضه جنوبی

خصوصیات فیزیوگرافی

حوضه شمالی

حوضه جنوبی

مساحت(کیلومتر مربع)

0/341

0/010

ضری گردي()Rc

0/090

0/031

محی (کیلومتر)

66/01

60/43

نسبت کشیدگی()Re

0/177

0/070

طول آبراهه اصلی(کیلومتر)

4/100

4/061

طول مستطیل معادل()L

7/341

7/041

حداکثر ارتفاع(متر)

1474

1411

عرر مستطیل معادل()l

0/911

0/917

حداقل ارتفاع(متر)

6974

6093

تراکم زهکشی ()Km/Km2

0/91

0/31

عامل شکل حوضه()SF

7/613

6/000

شی متوس حوضه (درصد)

10/010

17/416

ضری فشردگی
گراولیوس()C.C

6/103

6/700

شکل شبکه زهکشی

شاخه درختی موازي

شاخه درختی

ضری شکل()F.F

0/116

0/761

زمان تمرکز (ساعت)

0/01

0/41

ضههری شههکل ( )F.Fدر حوضههههاي مذکور بهترتی برابر
 0/116و  0/761اسهت .هر چه این ضری به یک نزدیکتر
باشهد شکل حوضه به مربع نزدیکتر است .نسبت کشیدگی
( )Reدر حوضهه شهمالی 0/177و در حوضه جنوبی 0/070

میباشهههد .همچنین ضهههری گردي ( )Rcاین حوضههههها
بهترتی  0/1و  0/00اسهت .این ضری همواره کمتر از یک
و در حوضهههاي گرد به یک نزدیکتر است .تراکم زهکشی
این دو حوضهه بهترتی برابر  0/91و  0/31میباشهد .شی
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درختی-موازي و حوضه جنوبی شاخه درختی است .زمان
تمرکز این دو حوضه بهترتی  0/01و  0/41میباشد.

متوسههه حوضهههههاي مذکور بهترتی  10/03و 17/41
میباشههد .شههکل شههبکه زهکشهی حوضهه شههمالی شههاخه

جدول  .2دبی اوج ،رسوب اوج و رسوب کل اوج به تفکیک روزهای بارندگی
زیرحوضه
تاریخ
6799/09/60
6799/09/11
6799/61/11

WN

رسوب ویژه

دبی ویژه

()gr/ Lit/Km2

( )m /s/km

دبی اوج
()Lit/s

رسوب اوج
()gr/ Lit

رسوب کل اوج
()gr

رسوب کل
(تن)

حجم کل
رواناب ()m3

0/091
0/419
0/091

0/047
0/076
0/009

147/90
630/49
009/61

7/40
1/19
7/40

019/09
431/17
6376/99

6309/4
919
0704/9

4403/0
4434/3
0091/0

2

3

زیرحوضه
تاریخ
6799/09/60
6799/09/11
6799/61/11

WS

رسوب ویژه

دبی ویژه

()gr/ Lit/KM2

( )m /s/km

دبی اوج
()Lit/s

رسوب اوج
()gr/ Lit

رسوب کل اوج
()gr

رسوب کل
(تن)

حجم کل
رواناب ()m3

0/069
0/414
0/030

0/040
0/001
0/610

140/14
100/91
146/10

4/66
1/67
1/01

909/16
000/10
6073/09

6031/1
1610/7
1393/7

4776/0
1110/1
1470/4

2

3

در ادامه نمودار تغییرات جریان خروجی و رسوب معلق
خروجی از زیرحوضهههها تهیه شههد .شههکل  4و  0نمودار
تغییرات دبی جریههان خروجی و رسهههوب معلق خروجی
بهههترتی ه در روزهههاي  6799/09/11 ،6799/09/60و
 6799/61/11در حوضههههاي شههمالی و جنوبی را نشههان
میدهند که مطابق نتایج این شهههکلها ،شهههی شهههاخه
صهعودي هیدروگراف از شههی شههاخه نزولی بیشتر است.
جدول  1نتایج مربوط به دبی اوج ،رسههوب اوج و رسههوب
کل اوج به تفکیک روزهاي بارندگی را در زیرحوضهههههاي
شهمالی و جنوبی نشان میدهد .مطابق نتایج در زیرحوضه
شهههمهالی و جنوبی بیشهههترین دبی اوج بهترتی با مقدار
 009/61و  146/1لیتر بر ثانیه و نیز بیشههترین دبی ویژه
در زیرحوضهه شمالی و جنوبی بهترتی با مقدار  0/009و
 0/610متر مکعه بر ثانیه بر کیلومتر مربع در بارب روز
 6799/61/11مشهاهده شده است .همچنین بیشترین بار
رسهوبی آبراهه زیرحوضهههاي شمالی و جنوبی بهترتی با
مقهدار  6376/99و  6073/09گرم بر ثانیه براي دبی اوج
همین روز بوده اسهت .عالوه بر این بیشههترین دبی رسوب
اوج آبراهه زیرحوضههه شههمالی به مقدار  7/40گرم بر ثانیه

بارب
(میلیمتر)
00
40
49
بارب
(میلیمتر)
00
40
49

در بههارب روزهههاي 6799/09/60و  6799/61/11و در
زیرحوضه جنوبی با مقدار  4/66گرم بر ثانیه در بارب روز
 6799/09/60براي دبی اوج همین روزههها بوده اسههههت.
همچنین بیشهترین دبی رسهوب ویژه در زیرحوضه شمالی
بههه مقههدار  0/091گرم بر لیتر بر کیلومتر مربع در بههارب
روزهاي  6799/09/60و  6799/61/11و در زیرحوضهههه
جنوبی بهها مقههدار  0/069گرم بر لیتر بر کیلومتر مربع در
بارب روز  6799/09/60مشاهده گردید .همچنین مطابق
نتایج جدول  1مشهخص شهد که بیشترین حجم رواناب و
رسوب خروجی حوضه هاي شمالی و جنوبی در رگبار روز
 6799/61/11اتفاق افتاده است.
همچنین جهدول  7خصهههوصهههیات آماري دبی اوج و
رسهههوب اوج خروجی بارندگیهاي مورخه ،6799/09/60
 6799/09/11و  6799/61/11از زیر حوضههه ها را نشههان
میدهههد .مطههابق نتههایج این جههدول میههانگین دبی اوج
زیرحوضههههاي شههمالی و جنوبی بهترتی برابر  709/01و
 700/40لیتر در ثهانیه میباشهههد .همچنین انحراف معیار
این زیرحوضههها بهترتی برابر  631/11و  111/79است.
عالوه بر این حداکثر دبی اوج زیرحوضهههههاي شهههمالی و
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جنوبی بههترتی برابر  009/61و  146/10لیتر در ثانیه و
حداقل دبی اوج زیرحوضههههاي شههمالی و جنوبی بهترتی
برابر  630/49و  140/14لیتر در ثانیه میباشههد .همچنین
مطابق نتایج این جدول میانگین رسههوب زیر حوضههههاي
شههمالی و جنوبی بهترتی برابر  7/61و  7/07گرم بر لیتر
میباشد.
همچنین انحراف معیار این زیرحوضههههها بهترتی برابر
 0/46و  6/00اسهههت .عالوه بر این حههداکثر دبی رسهههوب
زیرحوضههاي شمالی و جنوبی بهترتی برابر  7/40و 4/66
گرم بر لیتر و حداقل دبی رسههوب زیرحوضههههاي شههمالی و
جنوبی بهترتی برابر  1/19و  1/67گرم بر لیتر میباشد.
از طرفی مطابق نتایج این جدول میانگین دبی رسههوب
کهل زیر حوضههههههاي شهههمهالی و جنوبی بهترتی برابر
B

حوضه جنوبی

حوضه شمالی

 6066/00و  6610/00گرم بر ثانیه میباشهههد .همچنین
انحراف معیار این زیرحوضههههها به ترتی برابر  149/07و
 104/10اسهههت .عالوه بر این حهداکثر دبی رسهههوب کل
زیرحوضههاي شمالی و جنوبی بهترتی برابر  6376/99و
 6073/09گرم بر ثههانیههه و حههداقههل دبی رسهههوب کههل
زیرحوضهههاي شمالی و جنوبی به ترتی برابر  431/17و
 000/10گرم بر ثانیه می باشد .همچنین مطابق نتایج این
جدول ،میانگین دبی ویژه در زیرحوضهههه هاي شهههمالی و
جنوبی به ترتی برابر  0/0079و  0/0303لیتر بر ثانیه بر
کیلومتر مربع میبهاشهههد و میههانگین گهلآلودگی ویژه در
زیرحوضههههاي شههمالی و جنوبی بهترتی برابر  0/0066و
 0/1041گرم بر لیتر بر کیلومتر مربع میباشد.
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جدول  .3خصوصیات آماری دبی اوج و دبی رسوب اوج خروجی از زیرحوضهها
حداقل
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میانگین
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براي بررسهههی رفتار رسهههوب معلق زیرحوضههههها در طول
رگبارهاي اتفاق افتاده در این پژوهش ،حلقههاي رسهههوب
ترسههیم گردید (شههکل  .)1همانطور که در شههکل  1دیده
میشود این حلقه ها الگوهاي مختلفی از جمله ساعتگرد،
پهادسهههاعهتگرد و پیچیهده را دارنهد که تعداد حلقه هاي
سهاعتگرد بیشهتر از بقیه الگوها دیده میشود .حلقههاي
ترسههیم شههده رسههوب معلق در شههکل  1Aو  1Bنشههان
میدههد که در رویداد  6799/9/60در هر دو زیرحوضهههه
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شههمالی و جنوبی در حالت کلی ترکیبی اسههت .ولی تعداد
حلقههاي پادسهههاعتگرد بیشهههتر از سهههاعتگرد اسهههت.
حلقهه ههاي رسهههوب معلق مربوط به رویداد 6799/9/11
(شهکل  1Cو  )1Dنیز نسبتاً پیچیده و شامل زیرحلقههاي
مختل پادساعتگرد و ساعتگرد با غالبیت پادساعت گرد
اسههههت .در این رویههداد حلقههه مربوط بههه زیرحوضههههه
شمهههالی پیچیدهتهههههر از زیههههرحوضه جنههوبی است.
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زیرحوضه های شمالی و جنوبی
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همهانطور کهه در شهههکل  1Eو  1Fمربوط به رگبار تاریخ
 ،6799/61/11مشههاهده میشههود که حلقههاي رسههوب
معلق به تبعیت از هیدروگرافهاي متناظر ،سادهتر هستند
ولی باز هم در زیرحوضههه شههمالی دو زیرحلقه پادسههاعت
گرد و سههاعتگرد ایجاد شههده اسههت ولی در زیرحوضههه
جنوبی فق یک حلقه ساعتگرد دیده میشود.
در ادامه جدول  4نتایج مربوط به آزمون  ANOVAبر
روي دبی اوج جریههان خروجی و رسهههوب اوج خروجی

زیرحوضههههاي شههمالی و جنوبی را نشههان میدهد .مطابق
نتایج تحلیل آزمون آماري  ،ANOVAمشههخص شههد که
اختالف بین دبی اوج جریان خروجی و رسوب اوج خروجی
زیرحوضهههههاي شهههمالی و جنوبی معنیدار نبوده اسهههت.
همچنین مطهابق نتایج این جدول ،اختالف بین دبی ویژه
و رسههوب ویژه خروجی از این زیرحوضهههها معنیدار نبوده
است.

جدول  .4نتایج آزمون  ANOVAبر روی دبی اوج جریان خروجی و رسوب اوج خروجی زیرحوضهها
ویژگی
دبی اوج

رسوب اوج بر حس گرم بر ثانیه

رسوب اوج بر حس گرم بر لیتر

دبی ویژه (لیتر بر ثانیه بر کیلومتر مربع)

گلآلودگی ویژه (گرم بر لیتر بر کیلومتر مربع)

منبع تغییرات

درجه آزادي

میانگین مربعات

بین گروهها

6

3070/91

داخل گروه

4

46601/4

مجموع

0

بین گروهها

6

0/07

داخل گروه

4

0/09

مجموع

0

بین گروهها

6

69090/1

داخل گروه

4

414101/40

مجموع

0

بین گروهها

6

0/006

داخل گروه

4

0/006

مجموع

0

بین گروهها

6

0/04

داخل گروه

4

0/011

مجموع

0

 .4بحث و نتیجهگیری
خان از مهمترین منابع طبیعی هر کشههوري اسههت که
تحت تاثیر فرسههایش ،زمینهسههاز کاهش منابع ارضههی و
خسهههارات جانی و مالی فراوان میباشهههد .با وجود اینکه
بیشهتر از  00سال از عمر اجراي پروژههاي آبخیزداري در
کشور میگذرد و روز به روز بودجه هاي اختصاص یافته به
این طر ههها افزایش مییههابهد .همچنههان رونههد افزایشهههی
فرسایش خان ،نابودي منابع طبیعی و خسارات سرسامآور

Sig.

0/196

ns

0/040

ns

0/040

ns

0/019

ns

0/100

ns

و بسههیار دردنان ناشههی از آن ،ادامه دارد که نشههاندهنده
ضههع در عملکرد و شههکسههت طر هاي حفاظت از منابع
طبیعی اسههت [ .]66در بررسههیهاي مربوط به فرسههایش
خهان و حفهاظههت آن ،ویژگیهاي زمینشهههناسهههی و
لیتولوژیکی ،با توجه به تأثیرات آنها در فرسههایش و تولید
رسوب ،از اهمیت خاصی برخوردار است .فرسایش و تولید
رسهههوب بههه عهواملی بیشهههمههاري بسهههتگی دارد کههه
فرسهایشپذیري سهازندهاي زمینشناسی از مهمترین این
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عوامل میباشد [ .]9همچنین بالیاي طبیعی و رویدادهاي
سهیل جزهی از طبیعت هسهتند که همیشه وجود داشته و
خواهند داشههت .عموماً سههیالبها پدیدههاي اقلیمی تحت
تاثیر شههرای زمین شههناسههی ،ژهومورفولوژي ،توپوگرافی،
خانشناسی و پوشش گیاهی هستند .روند وقوع سیل در
سالهاي اخیر حاکی از آن است که اکثر مناطق کشور در
معرر تههاجم سهههیالبههاي مخرب قرار دارند و ابعاد
خسهارات و تلفات جانی و مالی سیل در حال افزایش است.
اقدامات آبخیزداري یکی از راههاي برتر و مناسههه در
تعدیل خطرات سههیالب و فرسههایش خان میباشههد .تأثیر
اقدامات آبخیزداري ،از دیدگاههاي مختل قابل بررسههی
است [ .]69لذا بر اساس ضرورت و اهمیت اجراي اقدامات
آبخیزداري ،هههدف این تحقیق ،بررسهههی اثر اقههدامههات
آبخیزداري بر روي خصههوصههیات جریان و رسههوب معلق
میباشهههد .نتایج این تحقیق بهطور خالصهههه در زیر مورد
بحهث قرار گرفتهاند .در بخش تحلیل دبی جریان خروجی
مشهههخص شهههد کهه دبی اوج جریان در رگبار مور دهم
آ رماه سال  6799در حوضه شمالی کمی بیشتر از حوضه
جنوبی بود .که دلیل آن نفو و خیره قسهههمتی از رواناب
سههطحی در رسههوبات پشههت بندهاي احداثی میباشههد .در
رابطهه بها نتهایج این بهارنهدگی میتوان به نتایج نبیپور و
همکاران [ ]69اشههاره کرد زیرا آنها به نتایج مشههابهی در
این خصهههوص رسهههیدهاند که عملیات آبخیزداري بر روي
همه مولفههاي سهههیالب تاثیر کاهشهههی داشهههته اسهههت.
همچنین این موضههوع با نتایج غفاري و همکاران [ ]66که
حاکی از اثر مثبت عملیات آبخیزداري بر روي رواناب بوده
است همخوان میباشد .البته الزم به کر است که با توجه
بهه نتهایج رگبهارههاي بعدي در منطقه مورد مطالعه ،تاثیر
عملیهات آبخیزداري فق براي اولین بارندگی پاهیزه مثبت
بوده و در جهت کاهش جریان سطحی بوده است .ولی در
رگبارهاي مورخه بیستوششم آ رماه و بیستودوم اسفند
ماه سال  ،6799دبی اوج جریان در حوضه شمالی کمتر از
حوضهههه جنوبی بوده اسهههت .دلیل این امر را میتوان در
خصهوصهیات فیزیوگرافیکی حوضهه جنوبی خصوصاً شکل

حوضهه که به دایره نزدیک اسههت ،جستجو نمود .عالوه بر
این مشهخص گردید دبی خروجی حوضهه شمالی در کلیه
رگبارهاي فوق الذکر نسهبت به حوضهه جنوبی کمتر است
که این نشههان دهنده عدم تاثیر مثبت عملیات آبخیزداري
اجرا شهده در کاهش جریان سههطحی میباشد .این نتیجه
دالیل زیادي دارد از جمله این که با توجه به رسهههوبزاهی
باالي سههازندهاي منطقه باعث کاهش عمر مفید سههازهها
شهههده اسهههت .همچنین عدم اجراي عملیات بیولوژیکی و
بیومکانیکی در سهههط حوضهههه هم یکی از دالیل اصهههلی
کاهش تاثیر مثبت سهههازههاي آبخیزداري اسهههت .زیرا با
بازدیدهاي میدانی مشهههخص شهههد که عمده فعالیتهاي
مکانیکی فق در داخل آبراهه اصههلی اجرا شده است و در
سههرشههاخهها به میزان خیلی کم از سههازههاي سههن چین
استفاده شده است .لذا میتوان اینگونه بیان کرد که براي
افزایش کههاراهی و عمر مفیههد عملیههات مکههانیکی ،حتم هاً
بایسههتی دو شههرط اصههلی را مد نظر قرار داد .یکی اجراي
صحی سازههاي مکانیکی از آبراهههاي رتبه یک به سمت
آبراهه اصلی و دیگري اجراي عملیات بیولوژیکی در سط
حوضههه همزمان با اجراي عملیات مکانیکی میباشههد .در
این خصههوص میتوان به نتایج تحقیقات زیر اشهههاره کرد.
نبی پور و همکاران [ ]69بیان داشهههتند در صهههورتی که
میزان عملیات آبخیزداري نسبت به سط حوزه آبخیز کم
نباشهههد تأثیر عملیات آبخیزداري بر مؤلفههاي سهههیالب
مثبهت اسهههت .نجفی نژاد و همکههاران [ ]10بهها ارزیههابی
اقدامات بیولوژیک و مکانیکی به طور جداگانه ،مشههاهده
کردنهد که تأثیر اقدامات بیولوژیک روي دبی سهههیالبی
حوضه رامیان بسیار بیشتر از تأثیر اقدامات مکانیکی است
و همچنین بیان داشتند که در حوض رامیان تأثیر اقدامات
مکانیکی روي سهههیالب ناچیز بوده اسهههت و با نتایج این
تحقیق همخوانی دارد زیرا در این تحقیق اجراي عملیههات
مهکههانهیکی بههدون اجراي عملیههات بیولوژیکی ،بر روي
خصهوصیات سیالب و رسوب بدون تأثیر مثبت بوده است.
در بخش دیگري از نتایج تحقیق مشخص شد که در تمام
رگبارها دبی اوج حوضهه شمالی نسبت به دبی اوج جنوبی
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تاخیر دارد .دلیل این امر به واسهطه زمان تمرکز بیشتر در
حوضهه شهمالی است .در این زمینه دهقانی فیروزآبادي و
همکاران [ ]0به این نتیجه مشههابه رسههیدهاند که پس از
بررسههی اثر اقدامات مکانیکی بر زمان تمرکز و زمان تأخیر
مشهههخص گردید ،عملیات مذکور تأثیر چندانی بر بهبود
وضههعیت زمان تأخیر حوزه آبخیز نداشههت که دلیل آن
ناشههی از کافی نبودن حجم سههازه یا عدم اجراي آن در
بعضی از آبراههها بوده است .از دیگر نتایج تحقیق میتوان
بیان کرد که در تمام رگبارها چند روز بعد از بارب ،آبراهه
زیرحوضههه شههمالی فاقد جریان بود اما آبراهه زیرحوضههه
جنوبی بهه دلیهل وجود آب پهایه داراي جریان بود که این
یکی از نتایج مثبت عملیات آبخیزداري در منطقه میباشد.
وجود بندهاي آبخیزداري و در نتیجه نفو پذیري بیشهههتر
آب در خان و افزایش جریان زیر سههطحی از جمله دالیل
این امر میبهاشهههد .در بخش تحلیل رسهههوب خروجی از
حوضههها مشخص گردید میزان رسوب اوج در رگبار دهم
آ رماه سههال  6799در حوضههه شههمالی برابر  7/40گرم بر
لیتر و کمتر از حوضههه جنوبی به میزان  4/66گرم بر لیتر
میباشد .دلیل این امر وجود رسوبات پشت بندهاي آبخیز
درون آبراهه اصهلی می باشههد که در فصههل خشک رطوبت
خود را از دسهت داده و در اثر تردد احشام اهلی و وحشی
مسهتعد فرسایش گردیده اند ،که در اولین بارندگی پاییزه
همراه بها جریهان سهههطحی ایجاد شهههده از منطقه خارج
شههههدهانههد .همچنین نتههایج نشههههان داد کههه در رگبههار
بیسهتوشهشم آ رماه و بیستودوم اسفند ماه سال 6799
میزان رسهوب اوج در زیرحوضهه شهمالی بیشهتر از حوضه
جنوبی می بهاشهههد .کهه این به دلیل عدم اجراي عملیات
آبخیزداري در زیر حوضهه شهمالی میباشد .این موضوع با
نتهایج غفههاري و همکهاران [ ]66کههه حهاکی از اثر مثبههت
عملیات ابخیزداري بر روي رسههوب بوده اسههت همخوانی
دارد .پس مشهههخص شهههد کهه اجراي عملیهات مکانیکی
آبخیزداري برخالف اینکه بر روي خصههوصههیات سههیالب
بدون تأثیر بودند اما بر روي میزان رسوب خروجی حوضه
(هرچنهد انهدن) داراي تأثیر مثبت بودهاند و باعث کاهش
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رسههوب خروجی از حوضههه جنوبی شههدهاند .بهطور کلی بر
اسههاس نتایج به دسههت آمده مشههخص شههد که در طی
اندازهگیري دبی و رسوب خروجی زیرحوضههاي شمالی و
جنوبی رگبارهاي مور  60و  11آ ر  6799و  11اسههفند
ماه  ،6799میزان دبی و رسههوب خروجی حوضههه جنوبی
بیش از حوضهه شهمالی بوده اسهت در صورتی که عملیات
آبخیزداري در حوضههه جنوبی اجرا شههدهاند بر اسههاس این
نتایج مشهخص شهد که اجراي این عملیات بعد از گذشت
حدود  3سهههال عمالً فاقد کارایی الزم براي کاهش میزان
دبی و رسهوب خروجی زیر حوضهه جنوبی میباشند یعنی
عملیات اجرا شههده پیش از اتمام عمر مفیدشههان ،کارایی
خود را از دسهههت دادهانهد .براي این نتایج میتوان نتیجه
گرفت که باال بودن میزان دبی و رسهوب حوضه جنوبی به
دلیل موارد یل میباشهههد .در ابتدا بایسهههتی گفت که با
توجه به خصههوصههیات فیزیکی حوضههه جنوبی و شههمالی،
ماهیت حوضههه جنوبی نشههان میدهد که دبی باید بیشههتر
باشهد .با توجه به بررسهی عامل شهکل ،نسبت کشیدگی و
ضری شکل ،این حوضه به دایره نزدیکتر است .با بررسی
نتایج حاصله مشخص گردید عملیات مکانیکی آبخیزداري
انجام گرفته در حوضهههه جنوبی بعد از چند سهههال ماهیت
هدف اجرایی خود ،یعنی جلوگیري از فرسههایش و افزایش
خیره نزوالت را از دسهههت دادهانهد .زیرا پهایش سهههاالنه
عملیات اجرا شههده آبخیزداري در حوضههه جنوبی صههورت
نگرفته اسهت و همچنین عملیات آبخیزداري اجرا شده در
منطقهه صهههرفهاً به عملیات مکانیکی آن هم داخل آبراهه
محدود شههده اسههت و هیچ عملیات بیولوژیکی در سههط
منطقه انجام نشهده است که این یکی از دالیل عمده عدم
کارایی طوالنی مدت عملیات آبخیزداري درسههط حوضههه
بوده اسههت .حتی عملیات سههن چینی در سههط حوضههه
یعنی بخشهاي باالدسهههت در داخل آبراهههاي رتبه یک
خیلی کم اجرا شهههده اسهههت .همچنین عملیات مکانیکی
داخل آبراههها اگر همراه با اجراي عملیات تثبیت رسههوب
پشت این سازهها نباشد قبل از این که سازهها کاراهی خود
را از دسههت بدهند میتواند به عنوان عامل تغذیه رسههوب
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آبراهه باشههند [ ]10که در حوضهههه جنوبی این اتفاق ر
داده اسهت .بررسی حلقههاي ترسیم شده رسوب معلق در
رویداد  6799/9/60در هر دو زیرحوضههه شمالی و جنوبی
که بطور کلی ترکیبی بوده می تواند بعلت تغییرات شههدت
بارب (و به تبع آن تغییرات رواناب و دبی) در طول رویداد
باشهد .و بیشتر بودن تعداد حلقههاي پادساعتگرد نسبت
به سهاعتگرد میتواند نشهاندهنده غلظت کمتر رسوب در
شههاخه صههعودي نسههبت به شههاخه نزولی هیدروگراف این
واقعه باشهههد .در رویداد  6799/9/11حلقه رسهههوب معلق
مربوط به زیرحوضهه شمالی پیچیدهتر از زیرحوضه جنوبی
اسههت .از آنجایی که تغییرات دبی در زیرحوضههه شههمالی
بیشهتر از تغییرات دبی در زیرحوضه جنوبی است تغییرات
حلقههاي رسوب و پیچیدگی آنها در زیرحوضه شمالی نیز
از زیرحوضهه جنوبی بیشهتر است .حلقههاي رسوب معلق
دو زیرحوضههههه مورد مطههالعههه مربوط بههه رگبههار تههاریخ
 6799/61/11بههه تبعیههت از هیههدروگراف هههاي متنههاظر،
سههادهتر هسههتند ولی در زیرحوضههه شههمالی نسههبت به
زیرحوضهه جنوبی قدري پیچیده تر بنظر می رسد .بررسی

کلی حلقههاي رسههوب معلق ایجاد شههده توسه  7رویداد
مشهاهداتی در زیرحوضهههاي مورد مطالعه نشههان میدهد
که این حلقهها در زیرحوضهههه شهههمالی پیچیدهتر و داراي
تعداد زیرحلقه پادسهاعتگرد بیشتري نسبت به زیرحوضه
جنوبی هستند .که شاید بتوان علت آنها را به تولید رسوب
در شهههی هاي باالدسهههت زیرحوضهههه (سهههطو دورتر از
خروجی) و رسههوب کنارههاي آبراههها نسههبت داد [ 61و
 .]19از طرفی سههادگی نسههبی حلقههاي رسههوب معلق در
زیرحوضهههه جنوبی را شهههایههد بتوان بههه نقش اقههدامههات
آبخیزداري انجام گرفته در زیرحوضههه جنوبی نسبت دارد.
بهطور کلی بر اسهههاس نتایج این تحقیق میتوان بیان کرد
که سههازههاي مکانیکی آبخیزداري بایسههتی در سههط یک
حوضهههه بهه همراه اجراي عملیهات بیولوژیکی در باالترین
نقطه حوزه تا پاهینترین نقطه آن همزمان اجرا شهههوند تا
شاهد کاراهی بیشتر عملیات اجراهی آبخیزداري در رابطه با
کاهش فرسههایش ،کاهش سههیالب ،کاهش رسههوب و نیز
افزایش نفو پهذیري خهان سهههط حوضهههه جهت تغذیه
سفرههاي آب زیر زمینی باشیم.
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