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چکیده
سرمايه گذاري در اقدامات حفاظت آب و خاك نيازمند بررسي دقيق و طراحي بر مبناي تجربيات ثبت شدد و ارزيدابي اثدرات و
منافع حاصل از اقدامات است .معرفي اقدامات موفق ،نيازمند ارزيابي پروژ هاي حفاظت آب و خاك توسط يد رو اسدناندارد
و يکسان ،توسط تمامي منخصصان در مناطق مخنلف کشور است .در اين تحقيق اقدامات مکانيکي حفاظت آب و خداك از ندو
سدهاي سنگي -مالتي در حوز آبخيز نسيم آباد با اقليم نيمهمرطوب و بار منوسط ساليانه  055تا  055ميليمندر در شدما
غرب شيراز توسط برنامه جهداني )World overview conservation approaches and technologies(WOCAT
مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفنه است .ارزيابي از جنبههاي مخنلف اجنماعي ،اقنصادي ،محيط طبيعي و انساني در قبل و بعد
از اجرا صورت پذيرفنه است .ننايج حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد که به دليل چراي مفرط مراتع و تبديل آنها در برخدي
نقاط به ديم زارهاي کم بازد  ،رواناب سطحي افزايش يافنه است .تمرکز روانداب سدطحي افدزايش يافنده در بسدنر زهکدشهداي
طبيعي حوز آبخيز سبب ايجاد و گسنر فرسايش آبکندي شد است .براي کننر فرسايش آبکندي ،سدهاي سنگي مالتي با
ارتفا منوسط ي منر و به حجم  64443منرمکعب در فاصله سا هاي  7600لغايت  7631اسنفاد شد است .گرچه پيشداني
آبکندها در باالي شيب در حا عقب نشيني بود اما رسوبات حاصل از فرسايش آبکندي در پشت سدهاي احداث شد تهنشين
گرديد و سدهاي احداثي را کامال پر کرد است .به دليل عدد بکدارگيري بهدر بدرداران در احدداث سددهاي اصدالحي ،داندش
اسنفاد از اين فن آوري در آبخيز نسيم آباد در نزد بهر برداران ايجاد نشد و اين نو فنآوري در اقنصاد محلي تاثيرگذار نبود
است .نسبت منفعت به هزينه در اين فنآوري معاد  /7محاسبه شد و مبين اين مطلب است که اين طدر از نردر اقنصدادي
مقرون به صرفه نيست .از آنجا که اين فنآوري ننوانسنه گسنر فرسايش آبکندي را کاهش دهد لذا نمي تدوان اثدرات متبندي
براي آن منصور بود مگر بدا انداخنن بخشي از رسوبات توليد شد که پس از پر شددن سددهاي احدداثي ،رسدوبات را تحويدل
آبراهه هاي پايين دست خواهند داد .تحليل اثرات فيزيکي ،اکولوژي و اقنصادي نشان داد کده ايدن فدنآوري فقدط از ديددگا
رسوب قابل بازخورد است ولي از جنبههاي اقنصادي ،اکولوژي و نگهداري قابل توجيه نيست.
واژههای کلیدی :ارزیابی ،چکدم سنگی ،شیراز ،فنآوری ،مالتی ،نسیمآباد. WOCAT،

 .1دانشدددجوي کارشناسدددي ارشدددد مهندسدددي مندددابع طبيعدددي -آبخيدددزداري دانشدددگا آزاد اسدددالمي واحدددد علدددو و تحقيقدددات تهدددران
maryam.rahimi26@yahoo.com
 .2اسناديار و عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اسنان فارس soufi@farsagres.ir
 .3اسناد دانشکد منابع طبيعي و کشاورزي دانشگا تهران و رئيس گرو دانشکد منابعطبيعي-آبخيزداري دانشگا آزاد واحد علو و تحقيقات تهران.
اسناد و مدير گرو آبخيزداري -دانشگا آزاد اسالمي واحد علو و تحقيقات تهران
سال دوم ،شماره  ،6زمستان 0931
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مقدمه
امروز  ،حفاظت آب و خاك اهميت جهاني دارد .با افزايش
سريع جمعيت جهان ميزان بهر برداري انسان از زمين و
طبيعت افزايش يافنه و در ننيجه باعث تخريب هر چه
بيشنر و سريعتر زمين و طبيعت گرديد است که اين يکي
از معضالت بسيار مهم قرن بيست و يکم خصوصا در
کشورهاي جهان سو و همچنين ايران ميباشد .به منرور
تال براي پيشگيري از اين روند ،دولتها وسازمانهاي
ياري رسانند مربوطه اصو و رو هاي مديريت
آبخيزداري را ازدهه 7435تاکنون بهکارگرفنند .در طو
دهههاي گذشنه ،جنبههاي اقنصادي و اجنماعي مديريت
آبخيزداري در اولويت باالتري واقع شد است .بهعالو
مشارکت مرد بهعنوان ي عامل بسيار مهم براي موفقيت
مديريت منابع طبيعي شناخنه شد است .هر روز در
جهان کاربران اراضي و منخصصان حفاظت آب و خاك
تحقيقات و آزمايشات بسياري در رابطه با مديريت خاك،
بهبود حاصلخيزي زمين و حفاظت خاك انجا ميدهند و
به دانسنههاي زيادي دست پيدا ميکنند که بسياري از
آنها داراي ارز بااليي است اما مناسفانه به دليل
نداشنن ي رو اسناندارد و واحد ،ارزيابي آنها در
ش رايط مشابه در ديگر نقاط دنيا کاري بسيار سخت و
مشکل است و بنابراين ننايج اين تحقيقات در سطح محلي
باقيماند و دسنيابي به آن امکانپذير نميباشد .با توجه
به اين موارد در سا  WOCAT 7441توسط انجمن
جهاني حفاظت آب و خاك برقرار شد.
(World Overview of Conservation
)WOCAT Approaches and Technologies
ي شبکه جهاني از همکاري موسساتي است که از سا
 7441براي تدوين و اسنانداردسازي اطالعات به واسطه
جمعآوري ،تشريح و ساخنن داد هاي قابل اسنفاد از
نمونههاي موفق فنآوريها ،را کارها در سطح جهان تال
ميکند .اين رو کار منناسب با نيازهاي فردي منخصصان
و موسسات مخنلف در مقياسهاي گوناگون از محلي تا
ملي ،منطقهاي و قار اي و براي بهدست آوردن و کامل-
کردن تجربيات با ارز منخصصان حفاظت آب و خاك
طراحي شد است .اين رو کار براي منخصصان و
دانشمندان حفاظت آب و خاك اين امکان را به وجود مي-
آورد که دانسنههاي حاصل از پروژ هاي خود را با يکديگر
تشري نمود و دانسنههاي خود را افزايش داد و از آنها

در تحقيقات خود اسنفاد و در شکلگيري بهنرين
تصميمات در سطح مزرعه و در سطو باالتر يکديگر را
ياري رسانند WOCAT.ي سيسنم مديريني اطالعاتي
به خوبي آزمايش شد  (IMS)7شامل ي اسناندارد براي
جمعآوري ،ذخير  ،تجزيه و تحليل آزمايشات حفاظت آب
و خاك و بهطور هم زمان ،ي چهارچوب براي ارزيابي،
پايش و مبادله اقدامات حفاظت آب و خاك را بهوجود
آورد است.
موقعيت منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد مطالعه به
وسعت تقريبي  777 /04کيلومنر مربع شامل تپهماهورها و
تراسهاي قديمي رودخانه قر آغاج و ارتفاعات اطراف آن
بود و در  60کيلومنري شما غرب شهر شيراز ،گسنر
جغرافيايي  01درجه تا  01درجه و  75دقيقه طو شرقي
از نصفالنهار گرينويچ و  14درجه و  60دقيقه تا 14
درجه و  40دقيقه و  65ثانيه عرض شمالي واقع شد است
و از نرر تقسيمات کشوري جزء شهرسنان شيراز ،بخش
ارژن ميباشد .از نرر فيزيوگرافي و توپوگرافي محدود ي
طر شامل اراضي تپه ماهور و تراسهاي قديمي رودخانه-
ي قر آغاج و ارتفاعات آن ميباشد که از شما به ارتفاعات
کو چهلچشمه ،از شرق به ارتفاعات چرامکان و د شيخ و
از جنوب به ارتفاعات کو دشت ارژن محدود شد است.
اين حوضه از نرر هيدرولوژيکي بخشي از حوضهي بزرگ
(حوضه آبريز رودخانه قر آغاج) محسوب ميگردد که از
ارتفاعات شما غرب محدود مورد مطالعه يعني حوز -
آبخيز بنرود زنگنه يا چهلچشمه سرچشمه گرفنه و در
محدود ي طر داراي جريان پايه ميباشد .اين رودخانه
از قسمت غرب وارد حوضه مورد مطالعه شد و با عبور از
ميان محدود طر  ،در جهت شيب عمومي منطقه يعني
شما غربي به جنوبشرقي جريان يافنه و پس از جمع-
آوري رواناب و سيالبهاي زيرحوضههاي شمالي و جنوبي
حوضه ،از قسمت شرق محدود طر خارج ميگردد.
منوسط بارندگي ساليانه در اين حوضه  031/3ميليمنر و
ميانگين درجه حرارت ساليانه 71/46ساننيگراد ،رطوبت
ساالنه نسبي  03/3درصد ،ميانگين تبخير و تبخير
پنانسيل و واقعي به ترتيب 1670/ 1و 7434/4ميليمنر
ميباشد(گزار مطالعات تفضيلي -اجرايي حوز آبخيز
نسيمآباد)7600 ،
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شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد تحقیق

ارزيددابي بدده وسدديله برنامدده  :WOCATبرنامدده جهدداني
ارزيابي را کارها و فنآوريهاي حفاظت آب و خاك به هدر
ي از اقدامات حفاظني بهکار رفنه در منطقه به ندا فدن-
آوري اشار دارد .چارچوب ارزيابي اقدامات حفاظدت آب و
خاك در برنامه  WOCAمبنني بر سه پرسشنامه و ي
پايگا داد ها به شر زير ميباشد:
 -7پرسشنامه مشنمل بر ويژگيهاي فنآوريها و محديط
به کار رفنه ( :)QTکه خصوصيات فنآوري ،محيط انساني
و طبيعي که فنآوري در آن بهکار برد شد است را نشان
ميدهد.
-1پرسشنامه مشنمل بر را کارهاي مديريت پايددار زمدين
( :)QAکه چگونگي به انجا رسيدن فن آوري و اشخاصي
را که آنرا انجا داد اند معرفي و نشان ميدهد.
-6پرسشنامه مشنمل بر نقشههاي مديريت پايددار زمدين
( )QMکه موقعيت مکاني محل تخريدب شدد و حفاظدت
آب و خاك را نشان ميدهد.
در اين تحقيق فقط ننايج پرسشنامه شمار ي يا
ويژگيهاي فنآوري و محيط به کار رفنه و ننايج حاصل از
آن به بحث و بررسي گذاشنه شد است .در اين پرسش-
نامه ابندا موقعيت جغرافيائي منطقه مورد عمل ،مساحت
طر  ،نو اقدا يا فن آوري بکار رفنه ،نو مداخله (شامل
پيشگيري ،کاهش و يا احياء) ،نو کاربري ،اقليم ،نو
تخريب (انوا فرسايش آبي -بادي ،تخريب پوشش گياهي،
تخريب شيميائي و ،)...و سطح دانش مورد نياز بررسي و
اعال ميگردد .سپس ويژگيهاي محيط طبيعي شامل
شيب و شکل زمين ،ارتفا از سطح دريا ،منوسط بار
ساالنه مشخص ميگردد و ويژگيهاي محيط انساني شامل
سال دوم ،شماره  ،6زمستان 0931

منوسط زمين تحت مالکيت هر خانوار ،تعداد کاربران
اراضي ،تراکم جمعيت و دا  ،نو مالکيت ،سطح نسبي
ثروت ،اهميت درآمد خارج از منطقه ،جهت بازاري توليد
بررسي ميشود و در اننها هزينههاي اجرا و نگهداري فن-
آوري و ارزيابي اثرات اجراي آن در بخشهاي اجنماعي-
فرهنگي ،اکولوژي و اقنصادي در محل و خارج از محل-
اجراي فنآوري بررسي و بحث ميگردد .کليه ابعاد فن-
آوري و ميزان رسوب تهنشين شد در پشت بندهاي
احداثي در عمليات ميداني انداز گيري شد .اثرات در محل
نرير کاهش پيشروي طولي و عرضي آبکندها نيز ثبت
گرديد .در ارزيابي اقنصادي از فهرست بهاي سا  7603و
فهرست تعديل شد سا  7631اسنفاد گرديد و مبلغ
کل هزينهها برآورد شد .در آمد حاصل از رسوب در دو
بخش کاهش فرسايش اراضي به ازاي هر منر مکعب خاك
فرسايش نيافنه اراضي زراعي با توجه به قيمت بازاري
محل و در نرر گرفنن دانسينه معاد  7/60و حجم معاد
اشغا نشد از آب در پشت سد سلمان فارسي در اسنان
فارس بر آورد شد است .قيمت هر کيلوگر خاك و هر
هکنار زمين با توجه به قيمت منوسط بازاري در محل به
ترتيب معاد  7444و شصت وپنج ميليون ريا در نرر
گرفنه شد .ارز ي منر مکعب آب ذخير شوند در
پشت سد سلمان فارسي معاد  7555ريا در نرر گرفنه
شد.
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نتایج و بحث
ننايج پرسشنامده  WOCATنشدان مديدهدد ،در حدوز
آبخيز نسيمآباد فرسايش غالدب در منطقده فرسدايش آبدي
است که بدين دليل تعداد  013سدد سدنگيمالتدي در 13
آبراهدده بددا ميددانگين شدديب  4/7و عددرض منوسددط 3/60
منر(حدددداکتر  75و حدددداقل  )6و در ارتفاعدددات -1555
1055منر احداث گرديد است .محدود ي مورد مطالعه از
نرر توپوگرافي غالبا به صورت تپه ماهورهدايي بدا پسدني و
بلندي و شيبهاي تند ،خاكهاي کمعمق سنگريز دار بدا
نفوذپذيري کم و حساس به فرسايش تشدکيل شدد اسدت
که از نرر کاربري عموما از حالت جنگلي و مرتعي خارج و
به باغات آبي و ديم و ديمزارهاي کدمبدازد و زراعدتهداي
ساالنه آبي گندد و جدو تبدديل شدد اسدت .ندو مرحلده
مداخله در اين حوز مرحله  6يا فاز تخريبي احيا ميباشدد
که در واقع مرحلهاي است که زمين کامال تخريب يافنده و
براي احياء آن نياز به ترکيبي از اقدامات مخنلف ميباشيم.
اين در حالياست که اگر مديريت آبخيدز در مرحلده اوليده
تخريب يا مرحله  (7مرحله پيشگيري) انجا مديپدذيرفت
سبب کاهش هزينهها و جلوگيري از تخريب هرچه بيشدنر
منابع آب و خاك شد و با اجراي اقددامات سداد و ارزان
نرير فنآوريهداي مدديريني يدا زيسدني(بيولوژي ) ،مدي
توانسددنيم عددالو بددر کدداهش هزينددههدداي آبخيددزداري و
جلوگيري از تخريب ،به بهبود وضعيت اقنصدادي حوضده-
نشينان کم و با تاثيرگذاري متبت بر شدرايط اکولوژيد
آن منطقدده ،حرکددت در مسددير توسددعه پايدددار بددا سددهولت
بيشنري صورت ميگرفت .اقليم منطقه بدر اسداس طبقده-
بندددي دومددارتن اقلدديم نيمددهمرطددوب ،ميددانگين بارندددگي
ساليانه 031/3ميانگين درجه حرارت ساالنه71/46سانني-
گراد ،رطوبت نسبي  %03/3و ميانگين تبخيدر ،و تبخيدر و
تعرق پنانسيل بهترتيب 1670/1و 7434/4ميليمندر مدي-
باشد .مهمترين علت تخريب زمين و تشدديد فرسدايش در
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اين منطقه را ميتوان :قطع درخنان جنگلي ،بهر بدرداري
بيش از حدد از مراتدع ،چدراي دا خدارج از فصدل ،فقدر و
تنگدسني ،نداشنن سواد و تحصيالت ،انجا عمليات شخم
و شيار در جهت شيب ،مديريت نادرسدت خداك ،مدديريت
نادرست محصوالت و فشدارجمعيت دانسدت .اجدراي ايدن
طر ننيجه آزمايشات و تحقيقدات مهندسدين در گذشدنه
بود و سطح دانش فني بهر برداران در سطح حدوز آبخيدز
مطالعه شد کم ميباشد .عملکردهاي اوليه فنآوري بعد از
اجددرا کننددر توزيددع رواندداب ،جلددوگيري از فرسددايش و
رسوب ،افزايش سطح آب زيرزميني و عملکردهداي ثانويده
اين فنآوري را ميتوان کاهش طو شيب ،جمدعآوري آب
و افددزايش توليددد آب در منطقدده دانسددت .ارزيددابي محدديط
انسدداني نشددان مدديدهددد کدده شددغل اصددلي مددرد منطقدده
کشاورزي و دامداري است و بنابراين جهت بازاري توليد از
زمينهاي زراعي معيشني -تجداري اسدت گرچده در چندد
سا اخير بدليل خشکسالي و فرسايش شدديد در منطقده
عمال درآمدي از زمينهاي زراعي عايد کشاورزان نميشدود
اما نزديکي محل مورد مطالعه به شيراز و ييالقي شدن آن
باعث گرديد تا کشاورزان به صرف مالکيدت بده کشدت و
زر اراضي پرداخنه و موجبات هرچه سريعتر فرسدايش را
بوجود آورند .بهطور کلي بيشنر اهالي روسدناهاي محددود
طر منوسط زمين تحت مدالکيني بدين  05-755هکندار
دارند .در چندد سدا اخيدر بددليل فرسدايش شدديد در و
خشکسالي در منطقه و در ننيجه کدمبدازد بدودن اراضدي
کشاورزي اهميت درآمد خارج از منطقه بدراي روسدناييان
بسيار زياد شد است و بندابراين بدهکارهداي مخنلدف روي
آورد اند .مشاهدات ميداني در ايدن حوضده نشدان داد کده
تمامي سدها کامال از رسوب پر شد اندد( نگدار  .)7ميدزان
رسوب بده دا افنداد در پشدت سددهاي اصدالحي آبکندد
معرف در هر ي از زير حوضهها در جدو شمار  7آمدد
است.
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جدول( : )1مقایسه شیب بستر آبکند ،شیب حد ،تعداد سدهای اصالحی و میزان رسوب تهنشین شده در سدهای اصالحی به کار رفته بر
روی یک آبکند معرف در حوزه آبخیز نسیم آباد
کد
زيرحوضه

عرض منوسط
آبراهه( منر)

طو منوسط
آبراهه( منر)

تعداد سد
اصالحي

حجم رسوب ته
نشين شد در
پشت سد( منر
مکعب)

شيب (درصد)

7503

14

10415

333

4

1345

75

4555
6555

بسنر
آبکند

حد :پس از
رسوبگذاري

A

0

7/3

4

B

4

7/6

0

C

3

1

0

055

D

3

7/3

0

730

75

E

6/3

7/1

71/0

6634

63

73004

H

0

7/3

4

7160

17

6053

N

6/0

7/10

6

1544

16

4453

L

6

7

4

6355

63

4313

M

6

7

0

7705

16

7400

F

6

7

0

7555

75

7355

G

6

7

4/0

4040

45

14361

شکل( :)2سدهای پر شده از رسوب در حوزه آبخیز نسیمآباد

هزينه کل احداث سدهاي اصالحي در حوضه نسيم آباد بدا
توجه به دسنورالعملهاي موجدود بدراي هزينده اجرايدي 7
منرمکعب سد سنگي مالتي معاد  103655ريا و تعداد
 013سد سنگي مالتي احداثي با حجمدي معداد 64443
منرمکعب معاد  3475/670ميليون ريدا بدود اسدت.
مقدار مندافع حاصدل از احدداث سددهاي اصدالحي شدامل
مسدداحت اراضددي نجددات يافندده در جلددوگيري از گسددنر
عرضي و طولي آبکندها ،و ارز جدايگزيني آب بده جداي
رسوبات توليدي و اننقا يافنه در پشت سد سلمان فارسي
سال دوم ،شماره  ،6زمستان 0931

و ارز رسوبات به دا افناد در پشت سدهاي اصالحي به
صورت خاك حاصلخيز بود است .بدراي بده دسدت آوردن
مقدار فرسايش جلوگيري شدد توسدط سددهاي اصدالحي
احداثي از ضدرب سدطح نجدات يافنده در عمدق فرسدايش
آبکندي اسنفاد شد است .مقدار  0/1033هکنار اراضدي
در اثدر احدداث سددهاي اصدالحي در منطقده از فرسدايش
آبکندي نجات يافنه اسدت .بدا احنسداب ارز هدر هکندار
معاد  30555555ريدا مقدداري معداد 407341555
ريا منفعت از جلوگيري پيشروي طولي و عرضي آبکندها
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حاصل شد است .مقدار کل ارز جدايگزيني آب توسدط
رسوب در پشدت سدد سدلمان فارسدي بدا در نردر گدرفنن
 7555ريا براي هر منر مکعب آب معداد 155054555
ريا بود است .مقددار درآمدد حاصدل از فدرو رسدوبات
حاصل خيز و تهنشين شد در پشت سددهاي اصدالحي بدا
مقدار  155054منر مکعب و از قرار وزن مخصدو 7/60
و ارز هر کيلوگر خداك معداد  7444ريدا محسدوب
گرديدد .مجمددو هزينده هدداي حاصدل از اجددراي سدددهاي
اصالحي از نو سدنگي مالتدي معداد بدا 7536336710
ريا بود است .با توجه به هزينه و درآمد برآوردي از ايدن
فنآوري مقدار نسبت منفعت ( )Bبده هزينده ) (Cمعداد
 5 /71به دست آمد .اين ننايج نشان ميدهد کده سددهاي
اصالحي از نسبت منفعت به هزينه کمنر از ي در اين زير
حوضه برخودار است .ننايج حاصل از ايدن تحقيدق نشدانگر
اين واقعيت است که سددهاي اصدالحي بدا وجدود بده دا
اندازي رسوبات در پشت خود ،از نرر اقنصادي مقدرون بده
صرفه نيسنند.
بررسيهاي ميداني در ايدن زيرحوضده و مددارك مسدنند
موجدود نشدان داد کده احددداث سددهاي اصدالحي توسددط
شرکتهاي پيمانکداري انجدا پذيرفنده و آمدوز سدکنه
آبخيز و احداث سدها توسط تعاوني مردمي صورت نگرفنده
است .عد آموز مرد و مشارکت آندان در سداخت ايدن
فنآوري نشان داد که اقدامات حفاظت آب و خاك در ايدن

04

حوضه ننوانسنه در توليد اشنغا  ،آموز فرهنگي سکنه و
بهر برداران براي آشنايي با رو هاي حفاظت آب و خداك
و افزايش تمايل آنان در بهر بدرداري مناسدب و نگهدداري
فنآوريهاي ارائه شد موثر باشد .ايدن نندايج نشدان مدي-
دهند اين نو فنآوري توسط مرد قابدل انجدا نيسدت و
نيازمند هزينه زياد بدون بازخورد متبت در افزايش توليد و
درآمد و اشنغا سکنه آبخيز است .ننايج اين تحقيق نشان
ميدهد کده بدا وجدود موفقيدت ايدن فدنآوري در بده دا
انداخنن رسوبات در پشت سدهاي احداثي قادر به ادامده و
اسنمرار نقش خود در حفاظت از اراضي ،کاهش فرسدايش
و افزايش درآمد اهالي و توليد اشنغا پايدار نبدود اسدت.
علل اين امر پر شدن سدهاي اصالحي از رسوب اسدت کده
قاعدتا براي افزايش راندمان آنها براي جلوگيري بيشدنر از
پيشروي فرسايش آبکندي نياز به افزايش ارتفدا سددهاي
اصالحي به ارتفاعي بيشنر از ي منر اسدت .ايدن تحقيدق
نشان ميدهد که گرچده ايجداد سددهاي اصدالحي از نردر
اقنصادي مقرون بهصرفه نيسنند اما از نردر اکولدوژيکي تدا
حدودي باعث افزايش مقدار آب ،افدزايش رطوبدت خداك،
بهبود پوشش زمين ،کاهش تلفات خاك شد اند .همچنين
باعث ،کداهش سديالب در پدايين دسدت ،افدزايش جريدان
آبراهه در فصو خش  ،کاهش رسوبگذاري در پاييندست
و کاهش خطر بر مزار همسايه گرديد است.
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چکد سنگي مالتي بهمنرور کننر فرسايش آبي در آبراههها
محل انجا تحقيق :ايران اسنان فارس حوز آبخيز نسيم آباد
خالصهاي از تشريح فنآوري:
هدف از احداث چکد هاي سنگيمالتي حفاظت از خاك محل پيشبيني شد در حوضده و
تقليل رسوب در مخازن سدها از طريق کاهش شيب آبراهه ،تغذيده آب بده دليدل افدزايش
زمان تمرکز سيل در حوضه ،ايجاد فضاي مناسب براي رشد گياهان بهواسطه کاهش شديب
و تجمع خاكهاي آلي ،بهبود شرايط زيست محيطي ،تفريحي و آب و هوايي ،تقليل شددت
جريان سيالب و کاهش ضدايعات ناشدي از آن بدهدليدل روندديابي شددن سديالب ،کنندر
فرسايش و رسوب در بسنر آبراهه و تامين آب جهت باغات موجود در حاشديهي آبراهدههدا
موقعيت 74:کيلومنري غرب شيراز
ميباشد  .احداث اين نو چکد ها در آبراهههاي درجده  6و  4کده داراي سديالبهدايي بدا
مسداحت فددنآوري 75-755 :کيلددومنر شدت جريان قابل مالحره ميباشد اجرا شد است .ارتفا اين نو ساز ها با توجه به عمق،
مربع
دبي و حجم سيالب آبراهههاي حوضهي مورد مطالعه بين  7تا  1منر در نرر گرفنده شدد
اقدامات حفاظني :چکد سنگي مالتي است  .هزينه کل احداث سدهاي اصالحي در حوضه نسيم آباد با توجه به دسنورالعمل هاي
نو کاربري :ترکيبي
موجود براي هزينه اجرايي7منرمکعب سد سنگي مالتدي معداد  103655ريدا و تعدداد
مرحله مداخله :احيا
 013سد سنگي مالتي احداثي با حجمدي معداد  64443منرمکعدب معداد 3475/670
علت :آزمايشات و تحقيق
ميليون ريا بود است.
اقليم :نيمهمرطوب
تکميل شد توسط :مريم رحيمي
تاريخ  :خرداد 33

پرسشنامه :WOCAT
مشکالت کاربري اراضي :شيب نسبنا زياد ،تخريب پوشش گياهي و تغيير کاربري اراضي از جنگل و مرتع بده ديدمزار و بده دنبدا آن
ايجاد عمليات شخم و شيار در جهت شيب توسط کشاورزان باعث کاهش حاصلخيزي خاك و ايجداد فرسدايش آبدي در حوضده مدورد
مطالعه شد است.
کدددداربري
آب و
تخريب
اقدامات حفاظني
اراضي
هوا

ساز اي
نيمدددددده
مرطوب

فرسايش
آبي
سطح دانش فني
کم:
منوسط:
زياد:
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منشدددددددا
پروژ بردار :
ابنکار بهر
اصلي
آزمايشات /تحقيق :
اصلي ااصلي
داراي منشا غير بومي ياخارجي:
ساير:

ترکيبي
مراحل مداخله

پيشگيري:
کاهش:
احيا:
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مهمترين علت تخريب زمين :قطع درخنان جنگلي ،بهر برداري بيش از حد از مراتع و چراي دا خارج از فصل ،فقدر و تنگدسدني،
نداشنن سواد و تحصيالت ،انجا عمليات شخم و شديار در جهدت شديب ،مدديريت نادرسدت خداك ،مدديريت نادرسدت محصدوالت،
فشارجمعيت.
عملکردهاي مهم فنآوري :کننر توزيع رواناب
جلوگيري از فرسايش و رسوب ،افزايش سطح آب زيرزميني

عملکردهاي ثانويه فنآوري :کاهش طو شيب،
جمع آوري آب و افزايش توليد آب.

محيط طبيعي
شيب()%

شکل زمين

ارتفا

<4555
خيلددددددددددي
تپه
فالت /دشت
-4555
-6555
تند()>35
-1055
6555
-1555
1055
دامنه
تند ()65-35
-7055
1555
-7555
7055
تپددده اي(-65
دامنه تپه
-055
7555
<755
055
)73
پاي د امنه
755
کف دره ها
موجدار(73
حاصلخيزي خداك :اغلدب خدوب
ذخير)3-آب در خاك:کم
ميزان
وسط(3
ودر برخي جاها کم تا منوسط
سفر)0-آب زيرزميني 0 -05 :منر
منعمق
ماليم (-0
دسنرس)1بودن آب سدطحي :در سدالهاي ترسدالي مواد آلي خاك سطحي :کمنر از
در
ي)5-1
جار (
کم
%7
بافت خداك :اغلدب سدنگين در
کيفيت آب سطحي :آب آشاميدني فقير
فرسايش پذيري خاك :در سازند گچساران زيداد ،در مواردي منوسط
رسوبات عهد حاضرمنوسط و در سازند آسماري کم زهکشي خاك :کم تا منوسط

محيط انساني:
اهميت درآمد خارج از منطقه <05 % :همه درآمد
جهت بازاري توليد :عشاير بدراي مصدرف خودشدان امدا در روسدناها معيشدني
تجاري
مکانيزاسيون :ماشين آالت
اجددرا کننددددگان  :کارمنددددان دولدددت (ادار آبخيدددزداري شهرسدددنان شددديراز)
مالکيت خصوصي :شخصي سنددار
کاربري صحيح زمين /آب :دسنرسي آزاد
سطح نسب ثروت :فقير

منوسط بدار
)(mm
<4555
-4555
-6555
-1555
6555
-7055
1555
-7555
7055
-005
7555
-055
005
<105
055
105
عمق خاك )(cm

سداالنه

5-15
15-05
05-35
35-715
<715

منوسددط زمددين تحددت مالکيددت هددر خددانوار
)(ha
<0/5
0/5-7
7-1
1-0
0-70
70-05
05-755
755-055
055-7555
7555-75555
>75555

سطح نسبي ثروت  :فقير

00
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:ننايج حاصل از ارزيابي
توليدات و منافع
+ +

اقنصادي-توليد و زيان اجنماعي
اقنصادي اجنماعي

افزايش آب زيرزميني

فرهنگي-منافع اجنماعي
+

 فرهنگي- مضرات اجنماعي
اصال دانش حفاظني

منافع اکولوژيکي

مضرات اکولوژيکي

+

افزايش مقدار آب

+

افزايش رطوبت خاك

+

کاهش خسارات به سمت معکوس کردن وقايع

+

بهبود پوشش زمين

+ +

کاهش تلفات خاك

منافع خارج از منطقه
+ +

زيان هاي خارج از منطقه
کاهش سيالب در پايين دست

+ + +

افزايش جريان آبراهه در فصو خش

+ + +

کاهش رسوبگذاري در پايين دست

+ + +

کاهش خطر بر روي مزار همسايه
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methods, final Reports.Vol 2.Jihad-e- Agriculture organization of FARS
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3-Liniger, H,W. Critchley.2007.Where the land is greener. CTA,FAO,CDE and UNEP.
364pp .
4-Liniger ,H.,G.Schwilch, M. Gurtner, R.M. Studer, C. Hauert, G. vanlynden and W.
Critchley.(2008). http://www.wocat.net.(4pp).
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... خیزداری با استفاده از
ارزيابی تاثیرات اقدامات آب
آبخیزداری

Evaluation of Watershed measure Impacts using WOCAT program in the
Nasim-Abad watershed, southwest of Shiraz
ABSTRACT
Investment on soil and water conservation measures require detailed study and planning based
on documented experiences and evaluation impacts and benefits of measures. Introducing
success of measures needs evaluation of soil and water conservation projects by a standard
and uniqe method by all experts in different regions of the country. In this research,
mechanical measures of soil and water conservation in the form of rock-cemented dams were
evaluated in the Nasim-abad watershed with semi-humid climate and mean annul
precipitation between 500 and 700 in the northwest of Shiraz using global WOCAT( World
Overview Conservation Approaches and Technologies) program. Evaluation in different
aspects such as social, economic, physical and human environment before and after of applied
technologies carried out. Results of this research revealed that surface runoff was increased
due to over grazing and rangeland change to poor drylands. Increased surface runoff caused
gully erosion on natural thalwegs. Rock-cemented dams with one meter height and a total
volume of 34496 cm3 were applied to control gully erosion. Although gully headcut are
retreating upslope, sediment due to gully erosion was deposited behind established dams and
completely filled tham. Constructed dams were not established by watershed residents and
they did not gain the knowledge of dam construction and the benefits of using them.
Therefore, it can be said that the participation of land users was negligible in the phase of
dams establishment. Also, the results of research indicated that benefit/cost ratio was about
0.1 that means this sort of project was not justifiable in view point of economy. As this
technology could not mitigate gully development, there is not positive effects for dams unless
sediment trapping. After filling dams, sediments flow over and reach to downstream rivers
and Salman-e-farsi dam. Analysis of physical, ecological and economical impacts of dams
construction indicated that this technology has positive feedback in view point of sediment
trapping but it is not recommendable in view point of economic, ecologic and maintenance.
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