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هدف این بررسی که در حوزهی آبخیز کلستان شيراز انجام شده ،ارزیابی اثر اجراي اقدامهای آبخيزداري است .این زیرحوضه واحدی
کوچک (نزدیک به  1درصد) از آبخیز  3955کیلومتر مربعی مهارلو است .سیالب این زیرحوضه با عبور از بزرگراه شیراز -اردکان و
شمال گویم در نهراعظم جریان یافته و به رودخانهی خشک شیراز تخلیه میشود .برای دستیابی به هدف؛ با گردآوری نقشهها و
دادههای موجود ،بهروز رسانی اطالعات ،اندازهگیری میزان نفوذپذیری و تعیین حجم مخازن ،تحلیل دادههای هواشناسی و روانآب،
شبیهسازی سیالب برای دو حالت پیش و پس از عملیات آبخیزداری؛ انجام شد .دادهها با استفاده از روشهای آماري توصیفی تحلیل
شد .نتایج بیانگر اثر روشهای زیستی (بیولوژیک) و سازهای (مکانیکی) آبخیزداری بر کاهش قابل توجه به سیل در این حوضه است.
بر اساس دادههای اندازهگيري شده ،گزارش ادارهی آبخیزداری و مشاهدهی میدانی ،از سال پایان اجراي طرح آبخیزداری (،)1385
تاكنون در این حوضه سیالب جاری نشده است .آب مازاد بارش حوضه بهوسیلهی لولهی خروجی بند خاکی بنا شده به آرامي تخليه
شده و پس از جريان در آبراهه به آبرفت نفوذ ميكند .بنابراين ،تاكنون هدف اصلي طرح ،يعني مهار سيل  %100تحقق يافته است.
افزون بر این ،با اجراي اين طرح ،وضعیت مراتع حوضه از فقیر به خوب تغییر یافته ،آبخوان کلستان تغذیه شده ،از خاک حفاظت شده،
تولید رسوب (گل و الی) کاهش یافته و رسوب تولیدی به پایین دست منتقل نشده است .از سوی دیگر ،با اصالح كاربري زراعت دیم
با مشارکت بهرهبرداران حوضه ،از روانآب بارش براي کاشت  400هکتار باغ مو و بادام دیم ،استفاده شده است .این تغییرات مثبت،
مهمترین شاخصهای حفاظت محیط زیست به روش سازگاری با طبیعت هستند.
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تخریب آب و خاك عرصهی آبخيزها در نتیجهی بهرهبرداري غير
اصولي از منابع ،روندي پرشتاب يافته است .از سوي ديگر ،با تغيير
كاربري اراضي در عرصهی آبخيزها ،افزون بر تشدید سیالب،
فرسايش خاك بیشتر شده و رسوبگذاري؛ بهرهبرداری از تأسیسات
شهری ،روستایی و جادهای را مختل میکند .بر اساس گزارشهای
موجود زیانهای ساالنهی سیل به منابع کشور به صدها میلیارد
ريال میرسد (مصباح .)1386 ،این مشکالت سبب شده تا اجرای
طرحهای مدیریت آبخیز (آبخیزداری) با رویکردهای نو در همهی
مناطق کشور شتاب بیشتری یابد .در دهههای اخیر اقدامهای
آبخیزداری اجرا شده در حوضهها ،افزون بر ذخیره و تغذیهی آب به
آبخوانها و بهبود وضعیت جنگلها و مراتع؛ سبب مهار سيل ،رسوب
و کاهش زیانها شده است .با این وجود ،تخصیص اعتبار دولتی در
این زمینه ،نسبت به سایر بخشهای مدیریت آب ،بسیار اندک است.
عوامل متعددي در بروز سيالب حوزههاي آبخيز نقش دارند ،از
جمله ميتوان به ويژگيهاي حوضه و شیوههای بهرهبرداري از منابع
آن اشاره كرد .ويژگيهاي فيزيکي و هيدرولوژيکي حوضه به لحاظ
تأثيرگذاري بر مؤلفههايي مانند روند توليد ،حرکت و نحوهی تجمع
روانآب ،اهميت ويژهاي دارند .اجراي هرگونه عمليات سازهای در
سطح حوضه نیز با ايجاد تغيير در نفوذپذيري خاك و روند جريان،
سبب بروز رفتارهاي متفاوتي در توليد روانآب و بده اوج سيل
ميشود (خلقي.)1381 ،
نتایج بررسیهای مختلف در داخل و خارج کشور بیانگر اثر اجرای
انواع طرحهای آبخیزداری بر کاهش سیل و در نتیجه ،ایمنی شهرها
و روستاها است .بر اساس این پژوهشها طرحهای مدیریتی ،زیستی
و سازهای آبخیزداری توانسته از  30تا  80درصد فراوانی وقوع و از
 5تا  83درصد شدت سیل را کاهش دهد .برای نمونه میتوان به
پژوهشهای  )2003( Roshaniدر آبخیزکن تهران ،قاضیمحله و
همکاران ( )1384در آبخیز نوکنده کلستان ،آذری( )1385در حوضهی
جاغرق زنجان ،کبیر و همکاران ( )1386در آبخیز رودبار قشالق
کلستان ،سلطاني و همكاران ( )1390در آبخيز منشاديزد ،نديمي
و همكاران( )1391در آبخيز ينگجه آذربايجان شرقيMoore ،
( )1969در آبخیز تگزاس امریکا Lopez ،و همکاران ( )2002در
آبخیز رودخانهی آراگون اسپانیا Shieh ،و همکاران ( )2007در آبخیز
تسنگون تایوان و  Yoshikawaaو همکاران ( )2010در کامیهایاشی
ژاپن؛ اشاره کرد.
رئیسیان( ،)1383اثر اجرای طرحهای سازهای ( 7بند سنگی-
مالتی) را بر تغییر سیل در  5کیلومتر از آبراههای در حوضهی
هرچکان چهارمحال بختیاری ،به روش اندازهگیری مستقیم بده،
بررسی کرد .نتایج نشان داد که بده آبراهه از  154به  ،11لیتر بر
ثانیه ،رسیده است .یعنی در اثر اجرای بندها بده سیل  143لیتر بر
ثانیه ،کاهش یافته و روانآب تولیدی در خاک ذخیره شده است.
مصباح و همکاران( ،)1388اثر اجرای طرحهای آبخیزداری را بر بده
سیل در حوضه پرزیتون فیروزآباد با استفاده از روش  SCSبررسی
کردهاند .نتایج نشان داد که با اجرای طرحهای زیستی و سازهای

آبخیزداری ،میزان شمارهي منحني روانآب 1کاهش ،زمان تمرکز
بلند 2و شیب آبراههها کاهش یافته است .در نتیجه بده سیل با دوره
بازگشت  25ساله  35درصد کم شده است.
پاكپرور( ،)1387نقش تغيير كاربري اراضي بر افزايش سيل را
در حوضهی مهارلو با استفاده از تحلیل فراوانی آمار تعداد سيل ،بده
بيشينهی لحظهای و بارشهای مربوط و به کمک پردازش تصاویر
ماهوارهای و مطالعات میدانی در دو مقطع زمانی  1990و 2002
بررسي كرده است .نتایج حاکی از روند افزایش سیالب در حوضه و
تغییرات وسیع در کاربریهای حوضه مانند تخریب اراضی جنگلی
و مرتعی ،تخریب باغات و افزایش اراضی مسکونی است .بر اساس
نتايج اين تحقيق در دو دورهي بررسي ،تغييرات قابل توجهي در
كاربريهاي زيرحوضهي نهراعظم شیراز ايجاد شده است .تغيير
كاربري سبب تغيير در نفوذپذيري خاك و افزايش روانآب سطحي
(افزايش شمارهي منحني روانآب) در حوضه شده است .آمار نيز
نشان ميدهد تعداد وقوع و بده سيالب در دههی  70نسبت به
دههی  60افزوده شده است.
معصومی( ،)1388چگونگي تغييرات کاربري اراضي و اثر آن
بر روند كميت سيالب (بده اوج و حجم سيالب) و زمان تأخير
حوضه در بازهی زماني سالهاي  1367تا  1386و پيشبيني پاسخ
هيدرولوژيک سرشاخههاي حوزهی آبخيز رودخانهی خشک شيراز در
سناريوهاي طرح شدهی کاربري اراضي با اولويت توسعهی شهري را
با استفاده از سامانههاي سنجش از دور و اطالعات جغرافيايي ،مدل
 HEC–HMSو دادههای مشاهدهای ،بررسی کرد .نتایج نشان داد
کاربری اراضی در این دوره ،تغییر شدیدی داشته و به همین نسبت
بده و حجم سیالب افزایش و زمان تأخیر حوضه کاهش یافته است.
پويند ه بلداجي( ،)1388عوامل مؤثر بر سيلخيزي در حوزهي
هندسی
آبخيز رودخانه خشك شيراز را با استفاده از ويژگيهاي
ِ
دو زير حوضهی کلستان و پسكوهك و با ارزيابي كاربريهای
مختلف اراضي و درصد پوشش گياهي از تصاوير ماهوارهاي
لندست (سالهاي  1990و  )2001بررسي كرد .نتايج نشان داد،
رژيم بارندگي در زيرحوضههاي کلستان و پسكوهك منظم بوده و
بارشها در منطقهی وسيعي پوشش دارند .مقدار بارندگي ،روز وقوع
سيل ،حداكثر شدت بارش 30دقيقهاي و مساحت مناطق شهري
با بده بیشینهی لحظهاي سيالب همبستگي مثبت و معنيدار و با
درصد پوشش گياهي همبستگي منفي و معنيدار دارد .حد آستانهی
بارش براي ايجاد سيالب در زيرحوضههاي رودخانهی خشك 28/6
ميليمتر و آستانهی شدت باران  31/3ميليمتر بر ساعت ،است.
نتايج نشان داد كه زمان الزم براي رسيدن سيالب به اوج در دو
زيرحوضه بين  8تا  12ساعت خواهد بود .اما ،اقدامهای عمراني
و تغيير كاربري اراضي باالدست در زيرحوضهها سبب كاهش50
درصدي زمان تأخير شده است.
حوضهی مهارلو با مساحت حدود  3954/8کیلومتر مربع ،يكي
از مهمترين حوزههاي آبخيز استان فارس است .مرز شمال غرب
آن از گردنهی شول در مسير شيراز -اردکان ،شروع شده و مرز
جنوب شرق آن در گردنهی میان جنگل (بعد از سروستان) در مسير

 .1این منحنی که به  CNمعروف است ،شاخصی برای تعیین میزان تولید روانآب از بارش در زمینهای با شرایط مختلف است.
 .2با آغاز بارندگی ،مدت زمانی که طول میکشد تا روانآب از ابتدای حوضه به انتهای آن برسد .بیشتر به ساعت و یا دقیقه بیان میشود.

سروستان -فسا پايان ميیابد (مصباح .)1383 ،اهميت اين حوضه
بيشتر به دليل در بر گرفتن شهرهاي شيراز ،سروستان و صدرا و
بيشترين تراكم جمعيتي در بين حوزههاي آبخیز استان فارس ،است
(مصباح .)1395 ،نزدیک به  45درصد جمعیت استان در این حوضه
سکونت دارند .اين حوضه به دليل رشد جمعيت ،توسعهی شیراز و
ارزش باالی زمین ،دستخوش تغييرات فراواني در كاربريها شده
كه بیشتر شامل تبدیل باغ ،جنگل و مرتع به کشت دیم ،باغشهر،
مسكوني ،صنعتی ،نظامی و ...است .این مسئله سبب تشدید وقوع
سیل در آبراههها و مسیلهایی چون رودخانهی خشک ،سعدی،
دروازه قرآن ،نهراعظم ،تنگسرخ ،میانرود ،و نظرآباد (در محدودهی
سروستان) شده است .نتايج پژوهشهاي زارع ( ،)1394پاكپرور
( )1387و معصومی ( ،)1387بيانگر اين موضوع است .رودخانهی
خشک از بخشهاي شمال و غرب حوضهی مهارلو سرچشمه گرفته
و پس از عبور از ميان شهر شيراز و ورود سیالبهای سعدی،
دروازه قرآن و تعدادی آبراههی کوچک دیگر به آن ،وارد تاالب
مهارلو میشود .سیلهای جاری شده در این رودخانه خسارتهای
جانی و مالی فراوانی برای ساکنان شهر و روستاهای حاشیه دارد
(مصباح .)1390 ،سیالب این مسیلها از گذشته تاکنون راههای
شیراز -اصفهان ،شیراز -اردکان ،شیراز -سروستان ،سروستان-
خاوران ،شیراز -کازرون و کمربندی شیراز را تهدید میکند .بنابراین،
ایمنسازی تأسیسات شهری در برابر سیل با روشهای آسان،
کمهزینه و سازگار با محیط زیست در آبخیز مهارلو ،ضروری است.
سال  ،1378پهنهای از آبخیز باالدست شیراز (بخشی کوچک از
حوضهی مهارلو) ،با هدف مهار کردن سیل در این شهر ،به وسيلهي

مديريت آبخيزداري جهاد سازندگي استان فارس 3مطالعه شد .پس
از آن در بخشی از این پهنه (زیرحوضهی کلستان) عملیات اجرایی
آبخیزداری انجام شد .ارزیابی اثر این طرح آبخيزداري که به منظور
مهار کردن و بهرهوری از سیل اجرا شده ،هدف این نوشتار است .در
این بررسی نتایج اجرای یک طرح آبخیزداری به عنوان نمونهای از
اثر اقدامهای آبخیزداری در کاهش سیل در شهرها ،ارائه میشود.
.2مواد و روشها

 -1-2تعریف حوزهی آبخیز و آبخیزداری

مفهوم هیدرولوژیک آبخیز؛ پهنهای با پستی و بلندی مشخص که
روانآب پس از تشکیل ،از تمام نقاط آن گرد آمده ،یا از یک مقطع
گذر میکند (به نام خروجی) و یا در یک پهنهی پست (ناحیهی
تمرکز مانند انواع آبگیرهای طبیعی و یا مصنوعی) انباشت میشود.
چگونگی حرکت آب و پستی و بلندی ،دو عامل اصلی تعیین مرز
این پهنه است (شکل  .)1مفهوم جامع آبخیز؛ پهنهای با پستی و
بلندی مشخص و منابع مختلف ،که به عنوان یک سامانهی فیزیکی،
زیستی (بیولوژیک) ،اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود .با این
دیدگاه ،آبخیز یک واحد برنامهريزي ،یک زیست بوم ،یک واحد
توسعه ،یک واحد تولیدی و یا یک واحد اجتماعی – اقتصادی ،است.
کوه ،دريا ،رودخانه ،آبراهه ،تاالب ،گياه ،خاك ،زراعت ،باغ ،جانوران،
انسان ،شهر ،روستا ،انواع فعالیتها و ...در آبخیز وجود دارند.
آبخيزداري 4؛ همهی فعالیتهايي كه برای برنامهریزی در حوزهی
آبخيز با اهداف نگهداري ،بهرهبرداري بهینه و آبادسازی منابع حوضه
در راستای بهبود زندگی آبخیز نشینان انجام ميشود .هنر و دانش
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 . 3این مدیریت پس از جدا شدن از سازمان جهاد سازندگی فارس ،در حال حاضر با عنوان «معاونت آبخیزداری» بخشی از ساختار سازمانی ادارهی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
فارس است.
4. Watershed Management
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شکل  .1پهنهی یک آبخیز نمونه (تصویر ماهوارهای آبخیز مهارلو)

35

شناخت ،برنامهریزی و مدیریت هماهنگ آبخیز با تمام منابع آن،
مدیریت هماهنگ همهی بخشها و منابع یک آبخیز به گونهای که
با بهرهبرداری از منابع؛ کمترین آسیب محیطی ،اقتصادی و اجتماعی
در حوضه پدید آید .برای رسیدن به اهداف در هر آبخیز اقدامهایی در
قالب برنامههای مدیریتی ،زیستی (بیولوژیک) ،مکانیکی (سازهای) و
بیومکانیک (زیست سازهای) ،تعیین و اجرا میشود.
 -2-2ويژگيهاي محل بررسي
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پس از ارزیابی سیالبهای گذشتهی شیراز ،دستگاههای متولی
به این نتیجه میرسند که برای مهار سیل در این شهر ،مدیریت
سیل از محل تشکیل یعنی حوزهی آبخیز باالدست ،ضروری است.
بنابراین ،سال  ،1378پهنهای با وسعت  150/86کیلومتر مربع از
آبخیز باالدست شیراز (شاخهی نهر اعظم) که بخشی کوچک از
حوضهی مهارلو است ،با هدف مهار کردن سیل و کاهش زیانها ،به
وسيلهي مديريت آبخيزداري سازمان جهاد سازندگي فارس مطالعه
میشود (شکل  .)1این پهنه به چند واحد هيدرولوژيك (زیرحوضه)
تقسیم میشود ،كلستان با مساحت  36/69کیلومترمربع ،زيرحوضهي
شمارهي  1این پهنه است که پس از مطالعه ،اعتبار اجرای برنامههای
پیشبینی شده طرح ،در آن فراهم میشود.
آبخیز کلستان كه در فاصلهي  30كيلومتري شمال غربي شيراز،
بين طول  52درجه 12،دقيقه و  27ثانيه تا  52درجه 19 ،دقيقه و 49
ثانيه و عرض  29درجه 51 ،دقيقه و  37ثانيه تا  29درجه 55 ،دقيقه
و  14ثانيه ،واقع شده ،از بزرگراه شيراز -اردکان ،قابل دسترس
است(شکلهای  2و  .)3هنگام وقوع بارش ،روانآبهای این آبخیز
سیلی با بده بیشینهی  54مترمکعب بر ثانیه (با دورهی بازگشت
 100ساله) تولید میکند (مدیریت آبخیزداری فارس .)1379 ،سیل
ایجاد شده با عبور از حاشیهی غربی روستای کلستان و بزرگراه
شيراز -اردکان ،با جریان در یک آبراههی فصلی ،وارد نهراعظم شده
و پایینتر از پل معالیآباد با عبور از عرض بلوار چمران در رودخانهی
خشک شیراز تخلیه میشود .گفتنی است که در این مکان ،نهر
اعظم سیالب آبراهههای دیگری چون قالت ،گویم ،دوکوهک،
صدرا ،تنگ جالب و جوادیه را نیز دریافت میکند .از سال  1381تا
 ،1385عملیات اجرایی آبخیزداری به وسیلهی مدیریت آبخیزداری

شكل  .2موقعيت حوزهیآبخيز كلستان شیراز در كشور ،فارس و حوضهی
مهارلو

وقت ،در قالب  3برنامهی مدیریتی (قرق  3500هکتار و آموزش
بهرهبرداران) ،زیستی (بذركاري  375هکتار و نهالكاري  400هکتار)
و سازهای (بندهاي خاكي ،سنگي -مالتي و خشكهچين) ،با اعتبار
 3695میلیون ریال ،در این آبخيز انجام شده است (شكل  .)4بر
اساس آمارگيري میدانی 75 ،بند ( 70سنگي -مالتي 4 ،خشكه
چين و  1خاكي) در حوضه اجرا شده است .برای انجام این بررسی
حوضهی کلستان به  14زیرحوضهی کوچکتر که در نقشهی شکل
 4از  Aتا  Mنامگذاری شده ،تقسیم شد.

شكل  .3نقشهي پستی و بلندی (توپوگرافی) حوزهي آبخيز كلستان شیراز

شكل  -4موقعیت اقدامهای اجرایی آبخيزداري در حوضه و زيرحوضههاي
کلستان شیراز

 -3-2روش كار

گردآوری آمار ،اطالعات ،نقشهها و گزارشها از منابع موجود؛
بررسی گزارشها و نقشههای موجود و بهروز رسانی اطالعات؛
تعیین مشخصات طرحهای آبخیزداری اجرا شده؛ تهیهی نقشهی
کاربری اراضی حوضهی پیش و پس از عملیات آبخیزداری ،تهیهی
نقشههای زمینشناسی ،خاکشناسی ،پوشش گیاهی و فرسایش
حوضه؛ محاسبهی حجم مخزن سازههاي بنا شده؛ ثبت دادههای
هواشناسی به ویژه بارش با استفاده از سامانهی هواشناسي اینترنتی
( iMETOSشکل )5؛ ثبت دادههای سیل از روش سرریز لبهی پهن
مستطیلی دربندهاي سنگي مالتی ،سرریز و لولهی تخلیهی بند
خاکی و نصب اشل در دو طرف دهانهی پل کلستان (بنا شده در
بزرگراه شیراز -اردکان)؛ چکیدهی مراحل کار است .در تمام وقایع
بارش ،از حوضه بازدید و با مشاهدهی سرریزها و دامنهها دو وضعیت
گذر یا عدم گذر روانآب از درهها و سرریزها؛ ثبت شد .در صورت
گذر آب از سریزها ،ارتفاع آن برای زمانهای مختلف اندازهگیری
شد .خسارتهاي سيل نیز به روش پيمايش زميني ثبت شد .تحلیل
بارش -روانآب با استفاده از شبیه  HEC-HMSو با كاربرد دادههای
یک سالهی سامانهی هواشناسي ،انجام گرفت.

شکل  .5تصویر سامانهی هواشناسي خودکار  iMETOSنصب شده در
حوضهی کلستان شیراز

 .3نتايج

در دورهی بررسی 60 ،واقعهی بارش ثبت شد ،اگر بارندگیهای
 2و کمتر از  2میلیمتر ،به سبب بیاثر بودن در تولید روانآب،
حذف شوند 31 ،واقعه باقی میماند .رخداد سیل  12و  13بهمن
 ،1390که بزرگترین واقعه بود ،پایش و از دادههای این رخداد
برای شبیهسازی سیل استفاده شد .در این رخداد  97میلیمتر باران
در مدت  29ساعت باریده که ميانگين شدت آن  3/34میلیمتر در
ساعت برآورد شد .با استفاده از مدل  HEC-HMSو کاربرد دادههای
این رخداد سیالب برای زیرحوضهها و پایین برخی بندها شبیهسازی
شد .نتایج بده سیالب برای زیرحوضهها در شرایط بدون اجرای
طرح ،اجرای طرح زیستی ،اجرای طرح سازهای و اجرای تلفیق
زیستی و سازهای در جدول  1و هیدروگراف سیل این رخداد در
شکل  6آمده است.
 .4بحث

مقایسهی نقشهی کاربری اراضی ،پیش و پس از اجرای طرح

شکل  .6هیدروگراف سیل  12و  13بهمن  1390برای شرایط مختلف در
خروجي حوضه

آبخیزداری در حوضه نشان میدهد که زراعت دیم  32/85درصد
کاهش و اراضی مرتعی و باغی به ترتیب  32/17و  13/64درصد
افزایش یافتهاند .نتایج پژوهشهای ُپرشماری از جمله خلیقی
( ،)1384یوسفیپناه ( ،)1386پاکپرور ( ،)1387معصومی (،)1388
پویندهبلداجی ( )1388و  ،)1991(Brooksبیانگر آن است که مرتع
و باغ با افزایش نفوذ و نگهداشت سطحی سبب کاهش بده سیالب
در خروجی حوضهها میشوند .یعنی روانآب در اراضی زراعی دیم
در مقایسه با مرتع و باغ افزایش چشمگیری دارد .با توجه به تغييرات
انجام شده در حوضه در اثر اجراي طرحهاي آبخيزداري مقادير CN
(شمارهی منحنی شاخص تولید روانآب) و شيب آبراهه کاهش يافته
است ،بنابراين ،ميزان دبي سيالب نيز کاهش یافته است .بر اساس
تغییر كاربري ،شرايط پوشش گياهي و طرح اجرا شده ،ميزان CN
براي شرايط رطوبتي  IIاز  72به  67كاهش يافته است .تغییرات

جدول  .1نتایج بده سیالب حوضه و زیرحوضههای کلستان پیش و پس از اجرای طرح
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كاهش در زيرحوضهها از  1تا  8واحد متفاوت است (جدول .)2
بيشترين كاهش يعني  8واحد ،مربوط به زيرحوضهی  Nاست كه
در آن بيشترين عمليات زيستي و سازهاي انجام شده است .ميزان
كاهش  CNبه ويژه مربوط به اصالح كاربري از زراعت دیم به مرتع
و درختکاری در نتيجهی اجراي طرح است؛ بهطوی كه ميزان
اراضي ديم كه عاملي براي توليد روانآب بيشتر است ،كاهش قابل
توجه داشته و برعكس ،مرتع و درختكاري توسعه يافته است .اين
مسئله سبب كاهش ارتفاع روانآب شده است.
از طرفي ،شيب آبراهه نيز از  4/07به ( 3/15در بخش پايين حوضه)
و  2/11درصد (در بخش باالی حوضه) كاهش و زمان تمرکز حوضه
از  1/5ساعت به  3/7ساعت افزایش یافته است .در هر رخداد ،پيش
از ورود آب به بند خاكي ،بخشي از روانآب در مخزن سازههاي
كوتاه و آبگیر عمليات زيستي نگهداري ميشود .بخشي تبخير و يا در
زمين نفوذ ميكند .به اين ترتيب ،با كاهش روانآب ،از بده سيالب
کاسته شده است.
مشاهدات و پايش رخداد  12 ،11و  13بهمن  90نشان داد كه

سیل در خروجی زیرحوضهی ( Dپیش از مخزن بند خاکی) شده
است .این نتیجه بیانگر اثر چشمگیر اجرای طرح آبخیزداری بر مهار
سیل است .مشخصات این  3رخداد به شرح زیر است:
 -1رخداد  12و  13بهمن  ،1390مدت  29ساعت ،میزان باران 97
میلیمتر ،بیشترین شدت  10/8میلیمتر در ساعت ،میانگین شدت
 3/34میلیمتر در ساعت (شكل  .)7حجم کل بارش این واقعه در
حوضه  2/7میلیون متر مکعب بوده که (1/9بیشتر از  70درصد)
آن به وسیلهی طرحهای اجرایی زیستی و سازهای در حوضه ذخیره
شده است؛
 -2رخداد  27و  28بهمن  ،1390مدت  27ساعت ،میزان باران 39
میلیمتر ،بیشترین شدت  2/4میلیمتر در ساعت ،میانگین شدت
 1/44میلیمتر در ساعت؛
 -3رخداد  11فروردین  ،1391مدت  18ساعت ،میزان باران 38/8
میلیمتر ،بیشترین شدت  7/4میلیمتر در ساعت ،میانگین شدت
 2/15میلیمتر در ساعت.
در اين وقايع ،سيالبها ابتدا در مخزن بند خاكي ذخيره و سپس به

جدول  .2مقايسهی درصد كاربري اراضي و میزان  CNكل حوضه و زيرحوضهی  Nپيش و پس از اجراي طرح آبخیزداری
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عمليات زيستي آبخيزداري اثر بهسزايي در مهار روانآب و سيل و
طوالني شدن زمان تمركز دارد .بهطوری که كه پيش از اين رخداد،
در مدت  38روز  12واقعه بارندگي باالتر از  5میلیمتر در حوضه
اتفاق افتاده ،ولي در خروجی حوضهی سيالبي مشاهده نشده است.
شدت بارندگي در اين وقايع از  0/2تا  7میلیمتر در ساعت ،متغيير
بوده است .براي مثال ،در رخدادهایی مانند  30آبان تا  1آذر ،90
عليرغم  40/2ميليمتر بارندگي در مدت  32ساعت و بيشينهی
شدت  6/6ميليمتر بر ساعت 8 ،و  9آذر با بارش  40/2میلیمتر
باران در مدت  25ساعت و بیشینهی شدت  3/4میلیمتر بر ساعت
و  19تا  23دی  90با بارش  78میلیمتر باران در مدت  54ساعت
و بیشینهی شدت  7میلیمتر بر ساعت ،سیل جاري نشده است .در
این وقایع ،از سطوحي مانند دامنههاي مارني ،اراضي شخم شده که
رها شدهاند ،بهويژه از درون شيار شخمها ،اراضي چمني فشرده،
جادهها ،راههاي مالرو و دامنههاي پرشيب ،به هنگام بارندگي وقتي
شدت از  1/5ميليمتر در ساعت بيشتر شود ،روانآب جاري شد
ولي تبديل به سيل نشد .در حالي كه در همين رويدادها در خروجي
آبخيزهاي شاهد (حوضههایی که عملیات در آنها انجام نشده) سيل
جريان داشت.
بر اساس مشاهدات و اندازهگیریها در طول دورهی بررسی از 31
واقعه بارش بیشتر از  2میلیمتر در روز ،تنها  3رخداد منجر به وقوع

آرامي (بده  5لیتر در ثانیه) از لولهی تخلي ه به آبرههی اصلي هدایت
شد (شکل  .)8نكتهی مهم اينكه اين سيالبها از زمان اجراي طرح
تاكنون به پل كلستان نرسيده است؛ زیرا پيش از آن در كف آبراهه
نفوذ ميكند .بنابراين ،روستای کلستان ،اراضی پاییندست ،راه اصلي
شيراز -اردکان و پل جاده ،که در برخی سیلها آسیب میدیدند،
ايمن شده است.

شکل  .7خروج سيل از حوضهی پیش از بند خاکی (بند سنگی-مالتی)13 ،
بهمن 1390

شکل  .8خروج سیل حوضه پس از بند خاکی (تخلیهی بندخاکی) 13 ،بهمن
1390

عوامل مورد نظر برای اجرای مدل  HEC-HMSدر شرایط قبل و
بعد از احداث مخازن مربوط به بارش  29ساعته به مدل معرفی شد.
نتایج نشان داد که مخازن احداث شده ،بده اوج سیالب با دورهی
بازگشت  10ساله را پیش از احداث بند خاکی  70/5درصد کاهش
داده است .بند خاکی نیز بده اوج با دورهی بازگشت  15ساله را مهار
کرده است .بر پایهی نتایج ،اثر طرحهای زیستی و سازهای بر کاهش
بده اوج سیل در این واقعه به ترتیب  72/3و  27/7درصد بوده است.
 .5نتيجهگيري

آبخیزداری ،سازگاری با طبیعت برای مهار و بهرهوری از سیل

5.Total Catchment Management

بهار  / 1398شمارهی 100

بر اساس بررسيهاي انجام شده از سال  1385تاکنون ،سیالبهای
ویرانکنندهی ديگر روستای کلستان ،راه اصلی شیراز -اردکان و
اراضی پاییندست را تهدید نمیکند .چنانچه سیل از سرریز بند
خاكي نيز عبور کند ،با توجه به مهار به وسیلهی لولهی تخلیه،
میتواند بدون خسارت از دهانهی پل بزرگراه شیراز -اردکان عبور
کند .اجرای طرح سبب شده تا بخشی از سیل ورودی به رودخانهی
نهراعظم شیراز مهار شود .حفاظت روستای کلستان ،پل کلستان،
شانه و راه اصلی به طول  1/5کیلومتر در اثر اجرای طرح آبخیزداری
در باالدست ،از دیگر عملکردهای مثبت این طرح است .افزون بر
اين ،راههاي خاكي دسترسي به حوضه كه مسير دسترسي كشاورزان
به اراضي و حمل محصوالت است نيز ،با اجراي طرح در برابر سيل
ايمن شده است .در حالی که در سیل بهمن  ،1390بخشهایی از
راه اصلي در محدودهی قالت و دوکوهک كه طرح در آنها اجرا
نشده است ،آسیب دید و از رسوب انباشته شد؛ بهطوری که مأموران
راهداری مجبور به پاکسازی آن شدند .بر پايهی نتايج اين پژوهش و
موارد مشابه آبخيزداري در باالدست مناطق مسکونی و تأسیسات از
جمله راهها ،يكي از روشهاي چند منظوره و سازگار با محيط زيست
برای مهار کردن سیل است (مصباح ،ب.)1394
بر اساس اندازهگيري ،گزارش ادارهی آبخیزداری و مشاهدات
میدانی از سال اجراي طرح آبخیزداری تاكنون ،آب از سرريز
بندخاكي تخليه نشده است .آب مازاد حوضه از راه لولهی تخليهی

بند به آرامي تخليه شده و پس جريان در آبراهه (به طول حدود 500
متر) در آبرفت نفوذ ميكند .بنابراين ،هدف اصلي طرح يعني مهار
سيل تاكنون  100تحقق يافته است .از روانآب حوضه نيز براي توليد
انگور و بادام استفاده شده است .در حال حاضر حدود  400هكتار
اراضي به كشت اين دو گونه اختصاص يافته ( انگور  30درصد با
توليد ساالنه  160تن و بادام  70درصد با توليد  420تن در سال).
افزون بر این ،با اجراي اين طرح ،وضعیت مراتع حوضه از فقیر
به خوب تغییر یافته ،آبخوان کلستان تغذیه شده ،از خاک حفاظت
شده ،تولید رسوب (گل و الی) کاهش یافته و مقدار تولید شده
نیز به پاییندست منتقل نشده است .این تغییرات مثبت ،مهمترین
شاخصهای حفاظت محیط زیست به روش سازگاری با طبیعت،
هستند.
حجم کل بارش حوضه در رخداد  5و  6فروردین  ،1398به
مدت  43ساعت و میزان باران  150میلیمتر 5/5 ،میلیون متر
مکعب بوده که  60(3/3درصد) آن به وسیلهی طرحهای اجرایی
زیستی و سازهای در حوضه ذخیره شده است .بارندگی رخداد 5
فروردین دروازه قرآن شیراز بین (18ایستگاه شرکت سهامی آب
منطقهای فارس) تا  30میلیمتر (سایت هواشناسی دانشگاه برکلی)،
گزارش شده است .مساحت حوضه نیز  2560هکتار برآورد شده
است (حکمتزاده .)1398 ،حجم بارندگی در دو حالت به ترتیب
حدود  460و  760هزار متر مکعب ،برآورد میشود .اگرچه برای
قضاوت واقعیتر باید شدت بارندگی و بده اوج لحظهای را معیار
قرار داد ،اما مقایسهی حجم سیالب در دو حوضهی نزدیک به هم
که در یکی روانآب با اجرای اقدامهای آبخیزداری مدیریت شده و
در دیگری رها شده ،نقش آبخیزداری در مدیریت سیالب شهری را
نشان میدهد.
توسعهی شهری بدون توجه به شرایط طبیعی ،یکی از عوامل
اصلی تبدیل رخدادهای طبیعی کوچک به بحرانهای بزرگ در
شیراز است .برای نمونه میتوان به آثار منفی گستردهی بارش
شدید باران (وقوع سیلهای ویرانگر) و خشکسالی بر زندگی
شهروندان اشاره کرد .این رخدادهای بحرانساز ،اگرچه در دهههاي
اخير بیشتر شدهاند ،اما بخشي از ويژگيهاي طبیعی آبخيز شيراز
است .بنابراین ،برای مدیریت کارآمد آنها ،بايد ابتدا این واقعيت را
پذيرفت و سپس براي پیشگیری و کاهش زیانها برنامهريزي كرد.
شيراز در آبخيزی  3954/8كيلومتر مربعي قرار گرفته كه هر نوع
تغییری در آن ،آثاری منفی و یا مثبت بر شهر دارد .آبخیز شیراز مانند
یک سامانه که اجزای آن به هم وابستهاند ،عمل میکند .عملکرد
یکپارچهی اجزای این آبخیز بیانگر آن است که برای حفاظت شهر
در برابر بحرانهای طبیعی نیاز به «مدیریت جامع» است .بنابراین،
راهکار اصلی مدیریت بحران سیل شیراز ،به ویژه در مرحلهی
پیشگیری ،تهیه و اجرای طرح «مديريت جامع آبخيز مهارلو » 5و به
بیانی دیگر «طرح آبخیزداری حوضهی مهارلو» ،است .گام اول براي
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اجراي اين مديريت« ،شناسايي منابع آبخيز شيراز ،درك صحيح از
روابط دوبخش درون و بيرون شهر در اين حوضه و هماهنگی بین
تصمیمگیران» است (مصباح ،الف.)1394
 .5سپاسگزاري

این مقاله چکیده نتايج طرحی است با عنوان « ارزیابی تأثیر عملیات
آبخیزداری در کاهش سیالب حوزههای آبخیز» که با حمايت مالي
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور؛ و پشتیبانی مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ،ادارهی كل
منابع طبيعي و آبخيزداري فارس و پژوهشكدهی حفاظت خاك و
آبخيزداري كشور؛ انجام شده است .از همكاري آنها سپاسگزاریم.
 .6فهرست منابع

 مصباح ،سيد حميد .الف  .1394مديريت جامع آبخيز شهري؛ حفاظت از شيراز در بحرانهايطبيعي .آگاهيهاي زيست محيطي .سال اول ،شمارهی دوم ،ص.34-36:
 مصباح ،سید حمید و غالمرضا قهاري .ب  .1394آبخیزداری ،راهکاري سازگار با محیطزیست برای ایمنسازی راهها در برابر سیل (مطالعهی موردی :بزرگراه شیراز -اردکان).
اولین همایش ملی توسعهی پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست  28 ،آبان
 ،1394شيراز.
 مصباح ،سید حمید .1390 .بررسی منشأ نهشتههای دریاچهی مهارلو .گزارش نهایی طرحتحقیقاتی .پژوهشكدهی حفاظت خاك و آبخيزداري.
 مصباح ،سید حمید .1392.ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری در کاهش سیالب حوزههایآبخیز .گزارش نهایی طرح تحقیقاتی .پژوهشكدهی حفاظت خاك و آبخيزداري.
 مصباح ،سيد حميد و همكاران .1388 .كاهش بحران آب با مهار سيل و ذخيرهی آب درطرحهاي آبخيزداري ،همايش ملي مديريت بحران آب16 ،و  17اسفند  ،1388دانشگاه آزاد
مرودشت.

 -آذری ،محمود .1385.شبیهسازی رفتار هیدرولوژیک و هیدرولیک حوزهی آبخیز جاغرق؛

 -مصباح ،سيد حميد .1386 .نقش اجراي طرحهاي آبخيزداري بر مهار سيالب شهري در

به منظور کنترل سیالب .پایاننامهی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه تربیت

استان فارس .همايش آموزشي مديريت روانآب و سيالب هاي شهري24 ،و 25مهر ،1386

مدرس ،دانشکدهی منابع طبیعی و علوم دریایی.

شيراز ،ايران.

 -بینام .1379.مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزهی آبخیز کلستان شیراز .جلد دوم ،تلفیق و

 -مصباح ،سيد حميد ، 1383،حوضهی مهارلو -قابليتها و محدوديتها ،اولين همايش

برنامهریزی ،سازمان جهاد سازندگی فارس ،مدیریت آبخیزداری.

حوضهی آبريز مهارلو گذشته  -حال -آينده ،دانشگاه شيراز ،دانشكدهی مهندسي.

 -پاكپرور ،مجتبي .1387.بررسي علل افزايش و تشديد سيل با تأكيد بر نقش پوشش

 -معصومي ،هادي .1388.بررسي اثر تغيير كاربري اراضي بر رفتار هيدرولوژيك سرشاخههاي

گياهي در استان فارس (حوزهی آبخيز مهارلو) .گزارش نهایی طرح تحقیقاتی ،پژوهشكدهی

حوزهي آبخيز رودخانهی خشك شيراز و پيشبيني پاسخ حوضه نسبت به توسعهی شهري.

حفاظت خاك و آبخيزداري.

پاياننامهی کارشناسيارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي .واحد علوم و تحقيقات تهران ،گروه

 پويندهبلداجي ،اسماعيل؛ صوفي ،مجيد و حسنلي ،مرادعلي .1388.بررسي عوامل مؤثر برسيلخيزي در حوزهي آبخيز رودخانهی خشك شيراز .مجموعه مقاالت پنجمين همایش ملّی

آبخيزداري.
 -نديمي ،ناديا؛ زهتابيان ،غالمرضا و ملكيان ،آرش .1391.ارزيابي نقش اقدامات بيولوژيك

آبخیزداری ،سازگاری با طبیعت برای مهار و بهرهوری از سیل

علوم و مهندسی آبخیزداري ايران ،گرگان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

آبخيزداري بر كاهش سيل ،مطالعهی موردي :حوزهی آبخيز ينگجه .پژوهش و سازندگي،

 -حکمتزاده ،علی اکبر .1398.گزارش هیدرولوژی مقدماتی از سیل دروازه قرآن شیراز .فایل

پژوهشهاي آبخيزداري ،شمارهی  ،96صفحههاي  97تا .107
 .Lopez -Moreno, J.I., Begueria, S. and Garcia-Ruiz, J.MInfluence of the Yesa reservoir on floods of the .2002
Aragon River,central Spanish Pyrenees. Hydrology and
.762-753 :)4(6 ,Earth System Sciences
 Effects of small structures on peak .1969 .Moore, C.Mflow in: effects of watershed changes on stream flow.
.117 -101 :Texas Press
 Evaluating the effect of check dams .2003 .Roshani, Ron flood peaks to optimize the flood control measures
(Kan case study in Iran). International institute for geo
information science and earth observation enschede,
.43pp .the Netherlands
 The .2007 .Shieh, Ch.L., Guh, Y.R. and Wang, Shoapplication of range of variability approach to
the assessment of a checkdam on riverine habitat
.435 -427 :)52(1 ,alteration. Environmental Geology
 .2010 .Yoshikawaa .N., Nagaob, N. and Misawac., SEvaluation of the flood mitigation effect of a Paddy
,Field Dam project. Agricultural Water Management
.270- 259 :)2(97

پی دی اف منتشر شده در فضای مجازی.
 خلقی ،مجيد  .1381.کاربرد روش  MCDMدر اولويتبندي زيرحوضهها؛ به منظورکنترل سازهاي سيالب .مجلهی منابع طبيعي ايران ،جلد  .55صفحه  479تا .490
 رئیسیان ،روانبخش .1383 .اثر بخشی عملیات آبخیزداری در مهار آبهای سطحی.مجموعه مقاالت کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک 20 ،تا 22
اردیبهشت  ،1383کرمان ،دانشگاه شهید باهنر.
 زارع ،خدیجه .1394.بررسی اثر تغییر کاربری اراضی در عکسالعمل هیدرولوژیکیحوزههای آبخیز شهری ،پایاننامهی كارشناسيارشد ،دانشگاه يزد.
 سلطاني ،محبوبه؛ اختصاصي ،محمدرضا؛ طالبي ،علي؛ پوراغنيايي ،محمدجواد و سرسنگي،عليرضا .1390.اثر احداث سدهاي اصالحي بر كاهش دبي اوج سيل ،مطالعهی موردي:
حوزهی آبخيز منشاد يزد .پژوهش و سازندگي ،پژوهشهاي آبخيزداري ،شمارهی ،93
صفحههاي  46تا .54
 قاضیمحله ،مهرورز نورعلي؛ نجفینژاد ،علی ،و نورا ،نادر .1384.بررسی عملکرد سازهیچند منظوره نوکندهی استان گلستان در کنترل سیل با مدل  . HEC-HMSمجلهی علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ،جلد پانزدهم ،شمارهی اول.
کبیر ،آتنا ،نجفینژاد ،علی ،همتزاده ،يلدا و کورکینژاد ،مسعود .1386.بررسی احداثسازههاي اصالحی بر روي زمان تمرکز (مطالعهی موردي ،حوزهی آبخیز رودبار قشالق
استان گلستان) .مجلهی علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،جلد چهاردهم ،صفحه  1تا .7
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ترویج و توسعهی آبخیزداری ،شمارهی  ،12ص.43-48:

 -مصباح ،سيد حميد .1395.شناخت حوزههای آبخیز استان فارس و محدودیتهای آنها،

