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مقدمه
در سالهاي اخیر اقدامات گستردهاي از نظر کنترل سیل ،فرسایش
و رسوب در زمینههاي تحقیقاتی ،مطالعاتی و اجرایی آبخیزداري
انجام شده است ،این در حالی است که ارزیابی طرحهاي آبخیزداري
به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد اقدامات و تدوین راهکارهاي
اصولی یکی دیگر از نیازهاي اساسی در این زمینه میباشد [ .]13در
این راستا تحقیقاتی در خارج و داخل کشور []11 ،9 ،6 ،4 ،7 ،12
انجام شده است .این تحقیقات در راستاي نقش اقدامات صورت
گرفته انجام شده است .آگاهی از میزان اثر بخشی هر نوع پروژه
برای مجریان آن از اهمیت زیادی برخوردار است ،چرا که با شناخت
کلی از میزان آن ضن آگاهی از میزان حصول اهداف اولیه ،مزایا
و معایب مرتبط شناسایی شده و تصمیمگیری الزم در خصوص
اصالح معایب و یا تجدیدنظر در شیوه اجرا و یا حتی نوع عملیات
اجرایی اتخاذ میگردد [.]13

گزارش فنی
ارزيابي کمی اقدامات آبخيزداري در حوزه آبخیز
سد اکباتان
عليرضا ايلدرمي 1و مریم دشتی مرویلی
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چکيده
تحقیق حاضر ،ارزیابی اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز
سد اکباتان را مورد بررسی قرار داده است .بدین منظور دادههاي
روان آب ،رسوب و بارندگي حوزه در بازه زماني  1342تا 1384
جمعآوري و به دو دوره قبل ( )1342-1363و بعد از عملیات
آبخیزداری ()1363-1384تقسيم گردید .روشهاي آماري مختلف
شامل منحني جرم مضاعف ،منحني ميانگين متحرک ،منحني تداوم
جريان ،رژيم هيدرولوژيکي و رسوبسنجي مخزن براي هر دو
دوره استفاده شد و با مقايسه آنها تأثير اقدامات آبخيزداري مورد
بررسي قرار گرفت .تمامي روشهای مورد استفاده مؤيد تأثيرات
مثبت اقدامات آبخیزداری در وضعيت هيدرولوژيکي حوزه
بودند.
واژههای کلیدی :ارزیابی کمی ،اقدامات آبخیزداری ،رسوب،
روان آب ،سد اکباتان

مواد و روشها
به منظور ارزيابي عملكرد عمليات آبخيزداري ،حوزه آبخيز سد
اكباتان در محدوده جنوب شرقي شهر همدان با مساحت ،ارتفاع
بيشينه ،ارتفاع كمينه ،متوسط بارش ساالنه حوزه به ترتيب معادل
 23590هكتار 3580 ،متر 1933 ،متر و  505ميليمتر انتخاب گرديد.
اقليم حوزه شامل اقليم ارتفاعات فوقاني و مرطوب سرد ميباشد.
متوسط ساالنه روانآب رودخانه در محل سد ،حدود  55ميليون
مترمکعب است که ساالنه  17ميليون مترمکعب از آن توسط سد
تنظيم و به مصرف ميرسد [.]5
در اين پژوهش ابتدا كليه اطالعات موجود طرحهاي آبخيزداري،
دادههاي بارندگي ،روان آب و رسوب از سالهاي  1342تا 1363
به عنوان دوره قبل از اقدامات آبخیزداری و سالهاي  1363تا 1384
به عنوان دوره بعد از اقدامات آبخیزداری ،گردآوري شد (جداول
 1تا  .)3سپس به منظور بررسی کمی از روشهاي جرم مضاعف،3
ميانگين متحرک ،4منحني تداوم جريان ،5رژيم هيدرولوژيکي [ 12و
 ]4و رسوب سنجي مخزن سد استفاده گرديد.

 -1نویسنده مسئول و استاديار گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه مالير ،مالیر،
همدان gmail.com@Ildoromi
 -2دانش آموخته گروه مهندسي آبخيزداري ،دانشكدهي منابع طبيعي و علوم
دريايي ،دانشگاه تربيت مدرس
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3- Double Mass Curve
4- Hydrologic Regime
5- Discharge-Duration Curve
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نتایج و بحث
در روش جرم مضاعف مقادير تجمعي بارندگي و مقادير تجمعي
روانآب بر روي محور مختصات منتقل و خط بهينه برازش داده شد.
خطوط برازش يافته بر نقاط منحني در قبل و بعد از نقطه شكستگي
بيانگر تاثير مثبت يا منفي اقدامات آبخيزداري است [ .]12از آنجا
که شیب خط برازش یافته بر منحنی بعد از اقدامات ()0/0042
کمتر از شیب خط برازش یافته بر منحنی قبل اقدامات()0/0059
بود ،تاثیر مثبت عملیات انجام شده مورد تایید قرار گرفت .همچنین
منحنی تداوم جریان در دورههای مذکور رسم و برای مقایسه روی
یک نمودار ترسیم گردید [ .]14 ،12،3طبق نتایج حاصله بیشتر بودن
احتمال وقوع دبیهای زیاد قبل از اجرای اقدامات نسبت به بعد از
اجرای اقدامات مبین تاثیر مثبت اقدامات فوق میباشد .همچنین
وضعیت رژیم هیدرولوژیکی حوزه از نسبت دادههای بارندگی و

روان آب ساالنه به میانگین و روان آب در دورههای قبل و بعد
از عملیات آبخیزداری مشخص شد [ .]12،14،3به منظور مطالعهی
تغییرات دادههای غیرنرمال بارش در دو دورهی فوق از آزمون
من ویتنییو استفاده شد .بر اساس نتایج آزمون تغییرات بارش
در دو دورهی فوق تفاوت معناداری نداشت .در این دو دوره،
کاهش ضریب روان آب از  0/79قبل از اجرای عملیات به 0/55
بعد از اجرای عملیات مشاهده گردید که این مورد نیز نقش مثبت
طرحهای آبخیزداری را تایید میکند .منحنيهاي ميانگين متحرک
پنج روزه بارندگي و روان آب نیز بر روي يک نمودار ترسيم و
روند تغييرات آنها با یکديگر مورد مقايسه قرار گرفت [.]12،14،3
این منحنی نشان داد ،قبل از اجرای اقدامات ،دامنه تغييرات دبي
متناسب با بارندگي بسيار باال بوده است در حالی که مقادير دبي
بعد از اقدامات ،عليرغم نوسانات زياد بارندگي تعديل شده است

شکل -1منحنیهای جرم مضاعف (الف) ،میانگین متحرک بارندگی و روانآب(ب) ،تداوم جریان(ج) ،رژیم هیدرولوژیکی حوزه(د)
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و انتقال آن به پایین دست در حوزه آبخیز سد اکباتان است.

با وجود افزایش ميانگين بارندگي ،ميانگين روان آب کاهش يافته
است .همچنين کاهش ضريب تغييرات و واريانس روان آب نسبت
به اين مقادير در بارندگي چشمگيرتر و بيشتر است ،که میتوان
نتیجه گرفت تأثیر مثبت اقدامات آبخیزداری باعث کاهش این موارد
شده است .همچنین به منظور رسوبسنجي مخزن ،از داده های
رسوب که شامل رسوبات معلق بود ،استفاده گردید .با این توضیح
که در شروع آبگيري سد در سال  ،1343حجم اوليه آن در حدود
 8ميليون متر مکعب بوده است که در يک دوره  20ساله قبل از
اجراي اقدامات حجم مخزن از  8ميليون مترمکعب به  5/23ميليون
متر مکعب کاهش يافته است ،يعني معادل  2/77ميليون مترمکعب
رسوب از حوزه آبخيز باالدست به داخل مخزن منتقل شده و به ازاء
هر سال  0/1385ميليون مترمکعب که با احتساب وزن مخصوص
متوسط رسوبات ( 1/2516تن بر مترمکعب) ساالنه  1735تن رسوب
در مخزن ته نشين شده است .بر اساس همين نتايج از سال  63تا
 84ميزان رسوبات خروجي از حوزه معادل  1/31ميليون مترمکعب
بوده است يعني به ازاء هر سال  1639596/6تن رسوب بوده است
که مالحظه شد ميزان رسوبات ورودي به مخزن کمتر از دوره قبل از
اجراي طرحها بوده است .بنابراين دادههاي رسوبسنجي نيز مؤيد
تأثير مثبت طرحهاي آبخيزداري در منطقه ميباشد .نتایج حاصله با
نتایج احمدی [ ،]2عباسی [ ]1و نصری [ ]10همخوانی دارد .نتایج
مربوط به روشهای مختلف به شرح روش کار ارایه شده به صورت
شکل 1و جدول 1تا  3خالصه شده است.
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