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چکیده 
آبخیز  حوزه  در  آبخیزداری  اقدامات  ارزیابی  حاضر،  تحقیق 
سد اكباتان را مورد بررسی  قرار داده است. بدین منظور داده هاي 
روان آب، رسوب و بارندگي حوزه در بازه زماني 1342 تا 1384 
جمع  آوري و به دو دوره قبل )1363-1342( و بعد از عملیات 
آبخیزداری )1384-1363(تقسیم گردید. روش هاي آماري مختلف 
شامل منحني جرم مضاعف، منحني میانگین متحرک، منحني تداوم 
جریان، رژیم هیدرولوژیكي و رسوب سنجي مخزن براي هر دو 
دوره استفاده شد و با مقایسه آنها تأثیر اقدامات آبخیزداري مورد 
بررسي قرار گرفت. تمامي روش های مورد استفاده مؤید تأثیرات 
حوزه  هیدرولوژیكي  وضعیت  در  آبخیزداری  اقدامات  مثبت 

بودند.
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مقدمه
در سال هاي اخیر اقدامات گسترده اي از نظر كنترل سیل، فرسایش 
آبخیزداري  اجرایی  و  مطالعاتی  تحقیقاتی،  زمینه هاي  در  رسوب  و 
انجام شده است، این در حالی است كه ارزیابی طرح هاي آبخیزداري 
راهکارهاي  تدوین  و  اقدامات  عملکرد  تحلیل  و  تجزیه  منظور  به 
اصولی یکی دیگر از نیازهاي اساسی در این زمینه می باشد ]13[. در 
این راستا تحقیقاتی در خارج و داخل كشور ]12، 7، 4، 6، 9، 11[
انجام شده است. این تحقیقات  در راستاي نقش اقدامات صورت 
پروژه  نوع  هر  بخشی  اثر  میزان  از  آگاهی  است.  انجام شده  گرفته 
برای مجریان آن از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا كه با شناخت 
كلی از میزان آن  ضن آگاهی از میزان حصول اهداف اولیه، مزایا 
خصوص  در  الزم  تصمیم گیری  و  شده  شناسایی  مرتبط  معایب  و 
اصالح معایب و یا تجدیدنظر در شیوه اجرا و یا حتی نوع عملیات 

اجرایی اتخاذ می گردد ]13[.

مواد و روش ها
به منظور ارزیابي عملکرد عملیات آبخیزداري، حوزه آبخیز سد 
ارتفاع  مساحت،  با  همدان  شهر  شرقي  جنوب  محدوده  در  اكباتان 
معادل  ترتیب  به  بارش ساالنه حوزه  متوسط  كمینه،  ارتفاع  بیشینه، 
23590 هکتار، 3580 متر، 1933 متر و 505 میلي متر انتخاب گردید. 
ارتفاعات فوقاني و مرطوب سرد مي باشد. اقلیم  اقلیم حوزه شامل 
میلیون   55 حدود  سد،  محل  در  رودخانه  روان آب  ساالنه  متوسط 
سد  توسط  آن  از  مترمکعب  میلیون   17 ساالنه  كه  است  مترمکعب 

تنظیم و به مصرف مي رسد ]5[. 
در این پژوهش ابتدا كلیه اطالعات موجود طرح هاي آبخیزداري، 
داده هاي بارندگي، روان آب و رسوب از سال هاي 1342 تا 1363 
به عنوان دوره قبل از اقدامات آبخیزداری و سالهاي 1363 تا 1384 
آبخیزداری، گردآوري شد )جداول  اقدامات  از  بعد  به عنوان دوره 
1 تا 3(. سپس به منظور بررسی كمی از روش هاي جرم مضاعف3، 
میانگین متحرک4، منحني تداوم جریان5، رژیم هیدرولوژیکي ]12 و 

4[ و رسوب سنجي مخزن سد استفاده گردید.

3- Double Mass Curve
4- Hydrologic Regime
5- Discharge-Duration Curve
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نتایج و بحث
در روش جرم مضاعف مقادیر تجمعي بارندگي و مقادیر تجمعي 
روان آب بر روي محور مختصات منتقل و خط بهینه برازش داده شد. 
خطوط برازش یافته بر نقاط منحني در قبل و بعد از نقطه شکستگي 
بیانگر تاثیر مثبت یا منفي اقدامات آبخیزداري است ]12[. از آن جا 
 )0/0042( اقدامات  از  بعد  منحنی  بر  یافته  برازش  خط  شیب  كه 
اقدامات)0/0059(  قبل  منحنی  بر  یافته  برازش  از شیب خط  كم تر 
بود، تاثیر مثبت عملیات انجام شده مورد تایید قرار گرفت. همچنین 
منحنی تداوم جریان در دوره های مذكور رسم و برای مقایسه روی 
یک نمودار ترسیم گردید ]12،3، 14[. طبق نتایج حاصله بیشتر بودن 
احتمال وقوع دبی های زیاد قبل از اجرای اقدامات نسبت به بعد از 
همچنین  می باشد.  فوق  اقدامات  مثبت  تاثیر  مبین  اقدامات  اجرای 
و  بارندگی  داده های  نسبت  از  هیدرولوژیکی حوزه  رژیم  وضعیت 

بعد  و  قبل  دوره های  در  آب  روان  و  میانگین  به  ساالنه  آب  روان 
به منظور مطالعه ی  از عملیات آبخیزداری مشخص شد ]12،14،3[. 
آزمون  از   فوق  دوره ی  دو  در  بارش  غیرنرمال  داده های  تغییرات 
بارش  تغییرات  آزمون  نتایج  اساس  بر  شد.  استفاده  ویتنی یو   من 
دوره،  دو  این  در  نداشت.  معناداری  تفاوت  فوق  دوره ی  دو  در 
به 0/55  از اجرای عملیات  قبل  از 0/79  كاهش ضریب روان آب 
بعد از اجرای عملیات مشاهده گردید كه این مورد نیز نقش مثبت 
متحرک  میانگین  منحني هاي  می كند.  تایید  را  آبخیزداری  طرح های 
نمودار ترسیم و  بر روي یک  نیز   بارندگي و روان آب  پنج روزه 
با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت ]12،14،3[.  آنها  تغییرات  روند 
دبي  تغییرات  دامنه  اقدامات،  اجرای  از  قبل  داد،  نشان  منحنی  این 
دبي  مقادیر  كه  در حالی  است  بوده  باال  بسیار  بارندگي  با  متناسب 
بعد از اقدامات، علي رغم نوسانات زیاد بارندگي تعدیل شده است 

شكل1- منحنی های جرم مضاعف )الف(، میانگین متحرک بارندگی و روان آب)ب(، تداوم جریان)ج(، رژیم هیدرولوژیكی حوزه)د(
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یافته  میانگین روان آب كاهش  بارندگي،  میانگین  افزایش  با وجود 
است. هم چنین كاهش ضریب تغییرات و واریانس روان آب نسبت 
كه می توان  است،  بیش تر  و  بارندگي چشم گیرتر  در  مقادیر  این  به 
نتیجه گرفت تأثیر مثبت اقدامات آبخیزداری باعث كاهش این موارد 
های   داده  از  مخزن،  رسوب سنجي  منظور  به  همچنین  است.  شده 
رسوب كه شامل رسوبات معلق بود، استفاده گردید. با این توضیح 
كه در شروع آبگیري سد در سال 1343، حجم اولیه آن در حدود 
از  قبل  ساله  دوره 20  در یک  كه  است  بوده  مکعب  متر  میلیون   8
اجراي اقدامات حجم مخزن از 8 میلیون مترمکعب به 5/23 میلیون 
متر مکعب كاهش یافته است، یعني معادل 2/77 میلیون مترمکعب 
رسوب از حوزه آبخیز باالدست به داخل مخزن منتقل شده و به ازاء 
با احتساب وزن مخصوص  هر سال 0/1385 میلیون مترمکعب كه 
متوسط رسوبات )1/2516 تن بر مترمکعب( ساالنه 1735 تن رسوب 
در مخزن ته نشین شده است. بر اساس همین نتایج از سال 63 تا 
84  میزان رسوبات خروجي از حوزه معادل 1/31 میلیون مترمکعب 
بوده است یعني به ازاء هر سال 1639596/6 تن رسوب بوده است 
كه مالحظه شد میزان رسوبات ورودي به مخزن كم تر از دوره قبل از 
اجراي طرح ها بوده است. بنابراین داده هاي رسوب سنجي نیز مؤید 
تأثیر مثبت طرح هاي آبخیزداري در منطقه مي باشد. نتایج حاصله با 
نتایج  دارد.  هم خوانی   ]10[ نصری  و   ]1[ عباسی   ،]2[ احمدی  نتایج 
مربوط به روش های مختلف به شرح روش كار ارایه شده به صورت 

شکل1 و جدول1 تا 3 خالصه شده است. 

نتیجه گیری
توام  عملیات  اجرای  كه  است  آن  از  حاكی  نهایی  جمع بندی 
بیولوژیک و سازه ای  در حوزه بال دست یک سد می تواند در كاهش 
تاثیرات فرسایش آبی و رسوب حمل شده موثر باشد و بیانگر نقش 
مهم این اقدامات در كنترل و كاهش مقدار فرسایش و رسوب تولیدی 

و انتقال آن به پایین دست در حوزه آبخیز سد اكباتان است. 
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