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چکیده
هدف این بررسی که در حوزه ی آبخیز کلستان شیراز انجام شده، ارزیابی اثر اجراي اقدام های آبخیزداري است. این زیرحوضه واحدی 
کوچک )نزدیک به 1 درصد( از آبخیز 3955 کیلومتر مربعی مهارلو است. سیالب این زیرحوضه با عبور از بزرگراه شیراز- اردکان و 
شمال گویم در نهراعظم جریان یافته و به رودخانه ی خشک شیراز تخلیه می شود. برای دست یابی به هدف؛ با گرد آوری نقشه ها و 
داده ها ی موجود، به روز رسانی اطالعات، اندازه گیری میزان نفوذ پذیری و تعیین حجم مخازن، تحلیل داده های هواشناسی و روان آب، 
شبیه سازی سیالب برای دو حالت پیش و پس از عملیات آبخیزداری؛ انجام شد. داده ها با استفاده از روش های آماري توصیفی تحلیل 
شد. نتایج بیان گر اثر روش های زیستی )بیولوژیک( و سازه ای )مکانیکی( آبخیزداری بر کاهش قابل توجه به سیل در این حوضه است. 
بر اساس داده های اندازه گیري شده، گزارش اداره ی آبخیزداری و مشاهده ی میدانی، از سال پایان اجراي طرح آبخیزداری )1385(، 
تاکنون در این حوضه سیالب جاری نشده است. آب مازاد بارش حوضه به وسیله ی لوله ی خروجی بند خاکی بنا شده به آرامي تخلیه 
شده و پس از جریان در آبراهه به آبرفت نفوذ مي کند. بنابراین، تاکنون هدف اصلي طرح، یعني مهار سیل 100% تحقق یافته است. 
افزون بر این، با اجراي این 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 کاربري زراعت دیم 
با مشارکت بهره برداران حوضه، از روان آب بارش براي کاشت 400 هکتار باغ مو و بادام دیم، استفاده شده است. این تغییرات مثبت، 

مهم ترین شاخص های حفاظت محیط زیست به روش سازگاری با طبیعت هستند.
واژه های کلیدي: سیل، آبخیزداری، آبخیز کلستان، شیراز

 آبخیزداری، سازگاری با طبیعت 
برای مهار و بهره وری از سیل

)نمونه ی بررسی: حوزه ی آبخیز کلستان شیراز(

حميد حساس
دانشجوی دکترای مهندسی آبخیزداری

سيد حميد مصباح
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
فارس و عضو انجمن پژوهش گران احیای پایدار مناطق خشک

پوشه ی سیل
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مقدمه 
تخریب آب و خاک عرصه ی آبخیز ها در نتیجه ی بهره برداري غیر 
اصولي از منابع، روندي پرشتاب یافته است. از سوي دیگر، با تغییر 
سیالب،  تشدید  بر  افزون  آبخیز ها،  عرصه ی  در  اراضي  کاربري 
فرسایش خاک بیش تر شده و رسوب گذاري؛ بهره برداری از تأسیسات 
شهری، روستایی و جاده ای را مختل می کند. بر اساس گزارش های 
میلیارد  صد  ها  به  کشور  منابع  به  سیل  ساالنه ی  زیان های  موجود 
اجرای  تا  این مشکالت سبب شده  ریال می رسد )مصباح، 1386(. 
نو در همه ی  با رویکرد های  )آبخیزداری(  آبخیز  طرح های مدیریت 
اقدام های  اخیر  دهه های  در  یابد.  بیش تری  شتاب  کشور  مناطق 
آبخیزداری اجرا شده در حوضه ها، افزون بر ذخیره و تغذیه ی آب به 
آبخوان ها و بهبود وضعیت جنگل ها و مراتع؛ سبب مهار سیل، رسوب 
و کاهش زیان ها شده است. با این وجود، تخصیص اعتبار دولتی در 
این زمینه، نسبت به سایر بخش های مدیریت آب، بسیار اندک است.
   عوامل متعددي در بروز سیالب حوزه هاي آبخیز نقش دارند، از 
جمله مي توان به ویژگي هاي حوضه و شیوه های بهره برداري از منابع 
آن اشاره کرد. ویژگي هاي فیزیکي و هیدرولوژیکي حوضه به لحاظ 
تأثیرگذاري بر مؤلفه هایي مانند روند تولید، حرکت و نحوه ی تجمع 
روان آب، اهمیت ویژه اي دارند. اجراي هرگونه عملیات سازه ای در 
سطح حوضه نیز با ایجاد تغییر در نفوذپذیري خاک و روند جریان، 
سیل  اوج  بده  و  روان آب  تولید  در  متفاوتي  رفتارهاي  بروز  سبب 

مي شود )خلقي، 1381(. 
   نتایج بررسی های مختلف در داخل و خارج کشور بیان گر اثر اجرای 
انواع طرح های آبخیزداری بر کاهش سیل و در نتیجه، ایمنی شهر ها 
و روستا ها است. بر اساس این پژوهش ها طرح های مدیریتی، زیستی 
و سازه ای آبخیزداری توانسته از 30 تا 80 درصد فراوانی وقوع و از 
5 تا 83 درصد شدت سیل را کاهش دهد. برای نمونه می توان به 
پژوهش های Roshani )2003( در آبخیزکن تهران، قاضی محله و 
همکاران )1384( در آبخیز نوکنده کلستان، آذری)1385( در حوضه ی 
قشالق  رودبار  آبخیز  در   )1386( همکاران  و  کبیر  زنجان،  جاغرق 
ندیمي  منشادیزد،  آبخیز  در               )1390( همکاران  و  سلطاني  کلستان، 
 Moore شرقي،  آذربایجان  ینگجه  آبخیز  در  همکاران)1391(  و 
)1969( در آبخیز تگزاس امریکا،  Lopez و همکاران )2002( در 
آبخیز رودخانه ی آراگون اسپانیا، Shieh و همکاران )2007( در آبخیز 
تسنگون تایوان و Yoshikawaa و همکاران )2010( در کامیهایاشی 

ژاپن؛ اشاره کرد. 
سنگی- بند   7( سازه ای  طرح های  اجرای  اثر  رئیسیان)1383(،     

حوضه ی  در  آبراهه ای  از  کیلو متر   5 در  سیل  تغییر  بر  را  مالتی( 
بده،  مستقیم  اندازه گیری  روش  به  چهارمحال  بختیاری،  هرچکان 
لیتر بر  از 154 به 11،  آبراهه  نتایج نشان داد که بده  بررسی کرد. 
ثانیه، رسیده است. یعنی در اثر اجرای بند ها بده سیل 143 لیتر بر 

ثانیه، کاهش یافته و روان آب تولیدی در خاک ذخیره شده است.
مصباح و همکاران)1388(، اثر اجرای طرح های آبخیزداری را بر بده 
از روش SCS بررسی  با استفاده  سیل در حوضه پرزیتون فیروزآباد 
و سازه ای  زیستی  اجرای طرح های  با  داد که  نشان  نتایج  کرده اند. 

آبخیزداری، میزان شماره ي منحني روان آب1  کاهش، زمان تمرکز 
بلند2  و شیب آبراهه ها کاهش یافته است. در نتیجه بده  سیل با دوره 

بازگشت 25 ساله 35 درصد کم شده است.
   پاک پرور)1387(، نقش تغییر کاربري اراضي بر افزایش سیل را 
در حوضه ی مهارلو با استفاده از تحلیل فراوانی آمار تعداد سیل، بده 
بیشینه ی لحظه ای و بارش های مربوط و به کمک پردازش تصاویر 
 2002 و   1990 زمانی  مقطع  دو  در  میدانی  مطالعات  و  ماهواره ای 
بررسي کرده است. نتایج حاکی از روند افزایش سیالب در حوضه و 
تغییرات وسیع در کاربری  های حوضه مانند تخریب اراضی جنگلی 
و مرتعی، تخریب باغات و افزایش اراضی مسکونی است. بر اساس 
در  توجهي  قابل  تغییرات  بررسي،  دوره ي  دو  در  تحقیق  این  نتایج 
تغییر  است.  شده  ایجاد  شیراز  نهراعظم  زیرحوضه ي  کاربري ها ي 
کاربري سبب تغییر در نفوذپذیري خاک و افزایش روان آب سطحي 
نیز  آمار  است.  شده   حوضه  در  روان آب(  منحني  شماره ي  )افزایش 
به  نسبت   70 دهه ی  در  سیالب  بده  و  وقوع  تعداد  مي دهد  نشان 

دهه ی 60  افزوده شده است.
آن  اثر  و  اراضي  کاربري  تغییرات  چگونگي  معصومی)1388(،     
تأخیر  زمان  و  سیالب(  حجم  و  اوج  )بده  سیالب  کمیت  روند  بر 
حوضه در بازه ی زماني سال هاي 1367 تا 1386 و پیش بیني پاسخ 
هیدرولوژیک سرشاخه هاي حوزه ی آبخیز رودخانه ی خشک شیراز در 
سناریوهاي طرح شده ی کاربري اراضي با اولویت توسعه ی شهري را 
با استفاده از سامانه هاي سنجش از دور و اطالعات جغرافیایي، مدل 
داد  نشان  نتایج  کرد.  بررسی  مشاهده ای،  داده های  و   HEC–HMS

کاربری اراضی در این دوره، تغییر شدیدی داشته و به همین نسبت 
بده و حجم سیالب افزایش و زمان تأخیر حوضه کاهش یافته است.
حوزه ي  در  سیل خیزي  بر  مؤثر  عوامل  بلداجي)1388(،  پوینده      
هندسِی  ویژگي هاي  از  استفاده  با  را  شیراز  خشک  رودخانه  آبخیز 
کاربري های  ارزیابي  با  و  پسکوهک  و  کلستان  حوضه  ی  زیر  دو 
ماهواره اي  تصاویر  از  گیاهي  پوشش  درصد  و  اراضي  مختلف 
داد،  نشان  نتایج  کرد.  بررسي   )2001 و   1990 )سال هاي  لندست 
رژیم بارندگي در زیرحوضه هاي کلستان و پسکوهک منظم بوده و 
بارش ها در منطقه  ی وسیعي پوشش دارند. مقدار بارندگي، روز وقوع 
شهري  مناطق  مساحت  و  دقیقه اي  بارش30  شدت  حداکثر  سیل، 
با  با بده بیشینه   ی لحظه اي سیالب هم بستگي مثبت و معني دار و 
درصد پوشش گیاهي هم بستگي منفي و معني دار دارد. حد آستانه   ی 
بارش براي ایجاد سیالب در زیرحوضه هاي رودخانه   ی خشک 28/6 
است.  ساعت،  بر  میلي متر   31/3 باران  شدت  آستانه   ی  و  میلي متر 
اوج در دو  به  براي رسیدن سیالب  داد که زمان الزم  نتایج نشان 
عمراني  اقدام های  اما،  بود.  خواهد  ساعت   12 تا   8 بین  زیرحوضه 
کاهش50  سبب  زیرحوضه ها  در  باالدست  اراضي  کاربري  تغییر  و 

درصدي زمان تأخیر شده است.
با مساحت حدود 3954/8 کیلو متر مربع، یکي     حوضه   ی مهارلو 
مرز شمال غرب  است.  فارس  استان  آبخیز  از مهم ترین حوزه هاي 
مرز  و  شده  شروع  اردکان،  شیراز-  مسیر  در  شول  گردنه   ی  از  آن 
جنوب شرق آن در گردنه   ی میان جنگل )بعد از سروستان( در مسیر 

1. این منحنی که به CN معروف است، شاخصی برای تعیین میزان تولید روان آب از بارش در زمین های با شرایط مختلف است.
2. با آغاز بارندگی، مدت زمانی که طول می کشد تا روان آب از ابتدای حوضه به انتهای آن برسد. بیش تر به ساعت و یا دقیقه بیان می شود.

یل
س

از 
ی 

ور
ره 

 به
ر و

مها
ی 

را
ت ب

یع
طب

با 
ی 

گار
ساز

ی، 
ار

زد
خی

آب



100
ی 

ره 
ما

ش
 / 

13
98

ار 
به

35

پایان مي یابد )مصباح، 1383(. اهمیت این حوضه  سروستان- فسا 
بیش تر به دلیل در بر گرفتن شهر هاي شیراز، سروستان و صدرا و 
بیش ترین تراکم جمعیتي در بین حوزه هاي آبخیز استان فارس، است 
)مصباح، 1395(. نزدیک به 45 درصد جمعیت استان در این حوضه 
سکونت دارند. این حوضه به دلیل رشد جمعیت، توسعه   ی شیراز و 
ارزش باالی زمین، دست خوش تغییرات فراواني در کاربري ها شده 
که بیش تر شامل تبدیل باغ، جنگل و مرتع به کشت دیم، باغ شهر، 
مسکوني، صنعتی، نظامی و... است. این مسئله سبب تشدید وقوع 
سعدی،  خشک،  رودخانه   ی  چون  مسیل هایی  و  آبراهه ها  در  سیل 
دروازه قرآن، نهر اعظم، تنگ سرخ، میان رود، و نظر آباد )در محدوده   ی 
پاک پرور   ،)1394( زارع  پژوهش هاي  نتایج  است.  شده  سروستان( 
)1387( و معصومی )1387(، بیان گر این موضوع است. رودخانه   ی 
خشک از بخش هاي شمال و غرب حوضه   ی مهارلو سرچشمه گرفته 
سعدی،  سیالب های  ورود  و  شیراز  شهر  میان  از  عبور  از  پس  و 
تاالب  وارد  آن،  به  دیگر  کوچک  آبراهه   ی  تعدادی  و  قرآن  دروازه 
مهارلو می شود. سیل های جاری شده در این رودخانه خسارت های 
دارد  روستا های حاشیه  و  برای ساکنان شهر  فراوانی  مالی  و  جانی 
راه های  تاکنون  گذشته  از  مسیل ها  این  سیالب   .)1390 )مصباح، 
سروستان-  سروستان،  شیراز-  اردکان،  شیراز-  اصفهان،  شیراز- 
خاوران، شیراز- کازرون و کمر بندی شیراز را تهدید می کند. بنابراین، 
آسان،  روش های  با  سیل  برابر  در  شهری  تأسیسات  ایمن سازی 
کم هزینه و سازگار با محیط زیست در آبخیز مهارلو، ضروری است.

   سال 1378، پهنه ای از آبخیز باالدست شیراز )بخشی کوچک از 
حوضه   ی مهارلو(، با هدف مهار کردن سیل در این شهر، به وسیله ي 

مدیریت آبخیزداري جهاد سازندگي استان فارس3  مطالعه شد. پس 
از آن در بخشی از این پهنه )زیرحوضه   ی کلستان( عملیات اجرایی 
آبخیزداری انجام شد. ارزیابی اثر این طرح آبخیزداري که به منظور 
مهار کردن و بهره وری از سیل اجرا شده، هدف این نوشتار است. در 
این بررسی نتایج اجرای یک طرح آبخیزداری به عنوان نمونه ای از 
اثر اقدام های آبخیزداری در کاهش سیل در شهر ها، ارائه می شود.   

2.مواد و روش ها

2-1- تعریف حوزه ی آبخیز و آبخیزداری
مفهوم هیدرولوژیک آبخیز؛ پهنه ای با پستی و بلندی مشخص که 
روان آب پس از تشکیل، از تمام نقاط آن گرد آمده، یا از یک مقطع 
)ناحیه ی  پست  پهنه   ی  یک  در  یا  و  خروجی(  نام  )به  می کند  گذر 
تمرکز مانند انواع آبگیر های طبیعی و یا مصنوعی( انباشت می شود. 
بلندی، دو عامل اصلی تعیین مرز  چگونگی حرکت آب و پستی و 
و  پستی  با  پهنه ای  آبخیز؛  مفهوم جامع   .)1 )شکل  است  پهنه  این 
بلندی مشخص و منابع مختلف، که به عنوان یک سامانه ی فیزیکی، 
این  با  می شود.  شناخته  اجتماعی  و  اقتصادی  )بیولوژیک(،  زیستی 
واحد  یک  بوم،  زیست  یک  برنامه ریزي،  واحد  یک  آبخیز  دیدگاه، 
توسعه، یک واحد تولیدی و یا یک واحد اجتماعی – اقتصادی، است. 
کوه، دریا، رودخانه، آبراهه،  تاالب، گیاه، خاک، زراعت، باغ، جانوران، 

انسان، شهر، روستا، انواع فعالیت ها و... در آبخیز وجود دارند.
   آبخیزداري4 ؛ همه ی فعالیت هایي که برای برنامه ریزی در حوزه ی 
آبخیز با اهداف نگه داري، بهره برداري بهینه و آبادسازی منابع حوضه 
در راستای بهبود زندگی آبخیز نشینان انجام مي شود. هنر و دانش 

3 . این مدیریت پس از جدا شدن از سازمان جهاد سازندگی فارس، در حال حاضر با عنوان »معاونت آبخیزداری« بخشی از ساختار سازمانی اداره ی کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
فارس است.

4. Watershed Management
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شکل 1. پهنه ی یک آبخیز نمونه )تصویر ماهواره ای آبخیز مهارلو(
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آن،  منابع  تمام  با  آبخیز  مدیریت هماهنگ  و  برنامه ریزی  شناخت، 
مدیریت هماهنگ همه ی بخش ها و منابع یک آبخیز به گونه ای که 
با بهره برداری از منابع؛ کم ترین آسیب محیطی، اقتصادی و اجتماعی 
در حوضه پدید آید. برای رسیدن به اهداف در هر آبخیز اقدام هایی در 
قالب برنامه های مدیریتی، زیستی )بیولوژیک(، مکانیکی )سازه ای( و 

بیومکانیک )زیست سازه ای(، تعیین و اجرا می شود.

2-2- ویژگي هاي محل بررسي
متولی  دستگاه های  شیراز،  گذشته ی  سیالب های  ارزیابی  از  پس 
مدیریت  این شهر،  در  مهار سیل  برای  که  نتیجه می رسند  این  به 
سیل از محل تشکیل یعنی حوزه ی آبخیز باالدست، ضروری است. 
از  مربع  کیلو متر   150/86 وسعت  با  پهنه ای   ،1378 سال  بنابراین، 
از  کوچک  بخشی  که  اعظم(  نهر  )شاخه ی  شیراز  باالدست  آبخیز 
حوضه ی مهارلو است، با هدف مهار کردن سیل و کاهش زیان ها، به 
وسیله ي مدیریت آبخیزداري سازمان جهاد سازندگي فارس مطالعه 
می شود )شکل 1(. این پهنه به چند واحد هیدرولوژیک )زیرحوضه( 
تقسیم می شود، کلستان با مساحت 36/69 کیلو مترمربع، زیرحوضه ي 
شماره ي 1 این پهنه است که پس از مطالعه، اعتبار اجرای برنامه های 

پیش بینی شده طرح، در آن فراهم می شود. 
   آبخیز کلستان که در فاصله ي 30 کیلومتري شمال غربي شیراز، 
بین طول 52 درجه،12 دقیقه و 27 ثانیه تا 52 درجه، 19 دقیقه و 49 
ثانیه و عرض 29 درجه، 51 دقیقه و 37 ثانیه تا 29 درجه، 55 دقیقه 
دسترس  قابل  اردکان،  شیراز-  بزرگ راه  از  شده،  واقع  ثانیه،   14 و 
است)شکل های 2 و 3(. هنگام وقوع بارش، روان آب های این آبخیز 
بازگشت  دوره ی  )با  ثانیه  بر  مترمکعب   54 بیشینه ی  بده  با  سیلی 
100 ساله( تولید می کند )مدیریت آبخیزداری فارس، 1379(. سیل 
بزرگ راه  و  کلستان  روستای  از حاشیه ی غربی  عبور  با  ایجاد شده 
شیراز- اردکان، با جریان در یک آبراهه ی فصلی، وارد نهراعظم شده 
و پایین تر از پل معالی آباد با عبور از عرض بلوار چمران در رودخانه ی 
نهر  مکان،  این  در  که  است  گفتنی  می شود.  تخلیه  شیراز  خشک 
دوکوهک،  گویم،  قالت،  چون  دیگری  آبراهه های  سیالب  اعظم 
صدرا، تنگ جالب و جوادیه را نیز دریافت می کند. از سال 1381 تا 
1385، عملیات اجرایی آبخیزداری به وسیله ی مدیریت آبخیزداری 

آموزش  و  هکتار  )قرق 3500  مدیریتی  برنامه ی   3 قالب  در  وقت، 
بهره برداران(، زیستی )بذر کاري 375 هکتار و نهال کاري 400 هکتار( 
و سازه ای )بند هاي خاکي، سنگي- مالتي و خشکه چین(، با اعتبار 
بر   .)4 )شکل  است  شده  انجام  آبخیز  این  در  ریال،  میلیون   3695
خشکه   4 مالتي،  سنگي-   70( بند   75 میدانی،  آمار گیري  اساس 
چین و 1 خاکي( در حوضه اجرا شده است. برای انجام این بررسی 
حوضه ی کلستان به 14 زیرحوضه ی کوچکتر که در نقشه ی شکل 

4 از A تا M نام گذاری شده، تقسیم شد.

شکل 3. نقشه ي پستی و بلندی )توپوگرافی( حوزه ي آبخیز کلستان شیراز

 
شکل 4- موقعیت اقدام های اجرایی آبخیزداري در حوضه  و زیرحوضه هاي 

کلستان شیراز

2-3- روش کار
موجود؛  منابع  از  گزارش ها  و  نقشه ها  اطالعات،  آمار،  گرد آوری 
اطالعات؛  رسانی  به روز  و  موجود  نقشه های  و  گزارش ها  بررسی 
نقشه ی  تهیه ی  شده؛  اجرا  آبخیزداری  طرح های  مشخصات  تعیین 
کاربری اراضی حوضه ی پیش و پس از عملیات آبخیزداری، تهیه ی 
فرسایش  و  گیاهی  پوشش  خاک شناسی،  زمین شناسی،  نقشه های 
داده های  ثبت  شده؛  بنا  سازه هاي  مخزن  محاسبه ی حجم  حوضه؛ 
هواشناسی به ویژه بارش با استفاده از سامانه ی هواشناسي اینترنتی 
iMETOS )شکل 5(؛ ثبت داده های سیل از روش سرریز لبه ی پهن 

بند  تخلیه ی  لوله ی  و  سرریز  مالتی،  سنگي  دربند هاي  مستطیلی 
)بنا شده در  خاکی و نصب اشل در دو طرف دهانه ی پل کلستان 
بزرگراه شیراز- اردکان(؛ چکیده ی مراحل کار است. در تمام وقایع 
بارش، از حوضه بازدید و با مشاهده ی سرریز ها و دامنه ها دو وضعیت 
گذر یا عدم گذر روان آب از دره ها و سرریز ها؛ ثبت شد. در صورت 
اندازه گیری  زمان های مختلف  برای  آن  ارتفاع  از سریزها،  گذر آب 
 شد. خسارت هاي سیل نیز به روش پیمایش زمیني ثبت شد. تحلیل 
بارش- روان آب با استفاده از شبیه  HEC-HMS و با کاربرد داده های 

یک ساله ی سامانه ی هواشناسي، انجام گرفت.
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شکل 2. موقعیت حوزه ی  آبخیز کلستان شیراز در کشور، فارس و حوضه ی 
مهارلو
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شکل 5. تصویر سامانه ی هواشناسي خودکار iMETOS نصب شده در 
حوضه ی کلستان شیراز

3. نتایج
بارندگی های  اگر  شد،  ثبت  بارش  واقعه ی   60 بررسی،  دوره ی  در 
روان آب،  تولید  در  بودن  بی  اثر  سبب  به  میلی متر،   2 از  کم تر  و   2
بهمن   13 و   12 رخداد سیل  می ماند.  باقی  واقعه   31 حذف شوند، 
رخداد  این  داده های  از  و  پایش  بود،  واقعه  بزرگ ترین  که   ،1390
برای شبیه سازی سیل استفاده شد. در این رخداد 97 میلی متر باران 
در مدت 29 ساعت باریده که میانگین شدت آن 3/34 میلی متر در 
ساعت برآورد شد. با استفاده از مدل HEC-HMS و کاربرد داده های 
این رخداد سیالب برای زیرحوضه ها و پایین برخی بند ها شبیه سازی 
اجرای  بدون  شرایط  در  زیرحوضه ها  برای  سیالب  بده  نتایج  شد. 
تلفیق  اجرای  و  سازه ای  طرح  اجرای  زیستی،  طرح  اجرای  طرح، 
در  رخداد  این  سیل  هیدروگراف  و   1 جدول  در  سازه ای  و  زیستی 

شکل 6 آمده است.

4. بحث 
طرح  اجرای  از  پس  و  پیش  اراضی،  کاربری  نقشه ی  مقایسه ی 

زراعت دیم 32/85 درصد  آبخیزداری در حوضه نشان می دهد که 
کاهش و اراضی مرتعی و باغی به ترتیب 32/17 و 13/64 درصد 
خلیقی  جمله  از  ُپرشماری  پژوهش های  نتایج  یافته اند.  افزایش 
)1384(، یوسفی پناه  )1386(، پاک پرور )1387(، معصومی )1388(، 
پوینده بلداجی )1388( و  Brooks)1991(، بیان گر آن است که مرتع 
و باغ با افزایش نفوذ و نگه داشت سطحی سبب کاهش بده سیالب 
در خروجی حوضه ها می شوند. یعنی روان آب در اراضی زراعی دیم 
در مقایسه با مرتع و باغ افزایش چشم گیری دارد. با توجه به تغییرات 
 CN انجام شده در حوضه در اثر اجراي طرح هاي آبخیزداري مقادیر
)شماره ی منحنی شاخص تولید روان آب( و شیب آبراهه کاهش یافته 
است، بنابراین، میزان دبي سیالب نیز کاهش یافته است. بر اساس 
 CN تغییر کاربري، شرایط پوشش گیاهي و طرح اجرا شده، میزان
تغییرات  است.  یافته  کاهش  به 67  از 72   II رطوبتي  براي شرایط 

جدول 1. نتایج بده سیالب حوضه و زیر حوضه های کلستان پیش و پس از اجرای طرح
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 شکل 6. هیدروگراف سیل 12 و 13 بهمن 1390 برای شرایط مختلف در 
خروجي حوضه
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 .)2 )جدول  است  متفاوت  واحد   8 تا   1 از  زیرحوضه ها  در  کاهش 
بیش ترین کاهش یعني 8 واحد، مربوط به زیرحوضه ی N است که 
در آن بیش ترین عملیات زیستي و سازه اي انجام شده است. میزان 
کاهش CN به ویژه مربوط به اصالح کاربري از زراعت دیم به مرتع 
میزان  که  به طوی  است؛  طرح  اجراي  نتیجه ی  در  درخت کاری  و 
اراضي دیم که عاملي براي تولید روان آب بیش تر است، کاهش قابل 
توجه داشته و برعکس، مرتع و درخت کاري توسعه یافته است. این 

مسئله سبب کاهش ارتفاع روان آب شده است.
از طرفي، شیب آبراهه نیز از 4/07 به 3/15 )در بخش پایین حوضه( 
و 2/11 درصد )در بخش باالی حوضه( کاهش و زمان تمرکز حوضه 
از 1/5 ساعت به 3/7 ساعت افزایش یافته است. در هر رخداد، پیش 
سازه هاي  مخزن  در  روان آب  از  بخشي  خاکي،  بند  به  آب  ورود  از 
کوتاه و آبگیر عملیات زیستي نگه داري مي شود. بخشي تبخیر و یا در 
زمین نفوذ مي کند. به این ترتیب، با کاهش روان آب، از بده سیالب 

کاسته شده است. 
   مشاهدات و پایش رخداد 11، 12 و 13 بهمن 90 نشان داد که 

شده  خاکی(  بند  مخزن  از  )پیش   D زیرحوضه ی  خروجی  در  سیل 
است. این نتیجه بیان گر اثر چشم گیر اجرای طرح آبخیزداری بر مهار 

سیل است. مشخصات این 3 رخداد به شرح زیر است:
1- رخداد 12 و 13 بهمن 1390، مدت 29 ساعت، میزان باران 97 
میلی متر، بیش ترین شدت 10/8 میلی متر در ساعت، میانگین شدت 
3/34 میلی متر در ساعت )شکل 7(. حجم کل بارش این واقعه در 
از 70 درصد(  بوده که 1/9)بیش تر  حوضه 2/7 میلیون متر مکعب 
آن به وسیله ی طرح های اجرایی زیستی و سازه ای در حوضه ذخیره 

شده است؛
2- رخداد 27 و 28 بهمن 1390، مدت 27 ساعت، میزان باران 39 
میلی متر، بیش ترین شدت 2/4 میلی متر در ساعت، میانگین شدت 

1/44 میلی متر در ساعت؛
3- رخداد 11 فروردین 1391، مدت 18 ساعت، میزان باران 38/8 
میلی متر، بیش ترین شدت 7/4 میلی متر در ساعت، میانگین شدت 

2/15 میلی متر در ساعت.
   در این وقایع، سیالب ها ابتدا در مخزن بند خاکي ذخیره و سپس به 

جدول 2. مقایسه ی درصد کاربري اراضي و میزان CN کل حوضه و زیرحوضه ی N پیش و پس از اجراي طرح آبخیزداری

عملیات زیستي آبخیزداري اثر به سزایي در مهار روان آب و سیل و 
طوالني شدن زمان تمرکز دارد. به طوری که که پیش از این رخداد، 
از 5 میلی متر در حوضه  بارندگي باالتر  در مدت 38 روز 12 واقعه 
اتفاق افتاده، ولي در خروجی حوضه ی سیالبي مشاهده نشده است. 
شدت بارندگي در این وقایع از 0/2 تا 7 میلی متر در ساعت، متغییر 
آذر 90،  تا 1  آبان  براي مثال، در رخداد هایی مانند 30  بوده است. 
بیشینه ی  و  ساعت   32 مدت  در  بارندگي  میلي متر   40/2 علي رغم 
بارش 40/2 میلی متر  با  آذر  بر ساعت، 8 و 9  شدت 6/6 میلي متر 
باران در مدت 25 ساعت و بیشینه ی شدت 3/4 میلی متر بر ساعت 
و 19 تا 23 دی 90 با بارش 78 میلی متر باران در مدت 54 ساعت 
و بیشینه ی شدت 7 میلی متر بر ساعت، سیل جاري نشده است. در 
این وقایع، از سطوحي مانند دامنه هاي مارني، اراضي شخم شده که 
فشرده،  چمني  اراضي  شخم ها،  شیار  درون  از  به ویژه  شده اند،  رها 
جاده ها، راه هاي مال رو و دامنه هاي پرشیب، به هنگام بارندگي وقتي 
روان آب جاري شد  بیش تر شود،  در ساعت  میلي متر  از 1/5  شدت 
ولي تبدیل به سیل نشد. در حالي که در همین رویداد ها در خروجي 
آبخیز هاي شاهد )حوضه هایی که عملیات در آن ها انجام نشده( سیل 

جریان داشت.
   بر اساس مشاهدات و اندازه گیری ها در طول دوره ی بررسی از 31 
واقعه بارش بیش تر از 2 میلی متر در روز، تنها 3 رخداد منجر به وقوع 

آرامي )بده 5 لیتر در ثانیه( از لوله ی تخلیه  به آبرهه ی اصلي هدایت 
شد )شکل 8(. نکته ی مهم این که این سیالب ها از زمان اجراي طرح 
تاکنون به پل کلستان نرسیده است؛ زیرا پیش از آن در کف آبراهه 
نفوذ مي کند. بنابراین، روستای کلستان، اراضی پایین دست، راه اصلي 
می دیدند،  آسیب  سیل ها  برخی  در  که  جاده،  پل  و  اردکان  شیراز- 

ایمن شده است. 

شکل 7.  خروج سیل از حوضه ی پیش از بند خاکی )بند سنگی-مالتی(، 13 
بهمن 1390
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      عوامل مورد نظر برای اجرای مدل HEC-HMS در شرایط قبل و 
بعد از احداث مخازن مربوط به بارش 29 ساعته به مدل معرفی شد. 
نتایج نشان داد که مخازن احداث شده، بده اوج سیالب با دوره ی 
بازگشت 10 ساله را پیش از احداث بند خاکی 70/5 درصد کاهش 
داده است. بند خاکی نیز بده اوج با دوره ی بازگشت 15 ساله را مهار 
کرده است. بر پایه ی نتایج، اثر طرح های زیستی و سازه ای بر کاهش 
بده اوج سیل در این واقعه به ترتیب 72/3 و 27/7 درصد بوده است. 

5. نتیجه گیري
بر اساس بررسي هاي انجام شده از سال 1385 تاکنون، سیالب های 
و  اردکان  شیراز-  اصلی  راه  کلستان،  روستای  دیگر  ویران کننده ی 
بند  سرریز   از  سیل  چنان چه  نمی کند.  تهدید  را  پایین دست  اراضی 
تخلیه،  لوله ی  وسیله ی  به  مهار  به  توجه  با  کند،  عبور  نیز  خاکي 
می تواند بدون خسارت از دهانه ی پل بزرگراه شیراز- اردکان عبور 
کند. اجرای طرح سبب شده تا بخشی از سیل ورودی به رودخانه ی 
کلستان،  پل  کلستان،  روستای  حفاظت  مهار شود.  شیراز  نهراعظم 
شانه و راه اصلی به طول 1/5 کیلو متر در اثر اجرای طرح آبخیزداری 
در باالدست، از دیگر عملکرد های مثبت این طرح است. افزون بر 
این، راه هاي خاکي دسترسي به حوضه که مسیر دسترسي کشاورزان 
به اراضي و حمل محصوالت است نیز، با اجراي طرح در برابر سیل 
ایمن شده است. در حالی که در سیل بهمن 1390، بخش هایی از 
اجرا  راه اصلي در محدوده ی قالت و دوکوهک که طرح در آن ها 
نشده است، آسیب دید و از رسوب انباشته شد؛ به طوری که مأموران 
راهداری مجبور به پاکسازی آن شدند. بر پایه ی نتایج این پژوهش و 
موارد مشابه آبخیزداري در باالدست مناطق مسکونی و تأسیسات از 
جمله راه ها، یکي از روش هاي چند منظوره و سازگار با محیط زیست 

برای مهار کردن سیل است )مصباح، ب1394(.
مشاهدات  و  آبخیزداری  اداره ی  گزارش  اندازه گیري،  اساس  بر     
سرریز  از  آب  تاکنون،  آبخیزداری  طرح  اجراي  سال  از  میدانی 
بندخاکي تخلیه نشده است. آب مازاد حوضه از راه لوله ی تخلیه ی 

بند به آرامي تخلیه شده و پس جریان در آبراهه )به طول حدود 500 
متر( در آبرفت نفوذ مي کند. بنابراین، هدف اصلي طرح یعني مهار 
سیل تاکنون 100 تحقق یافته است. از روان  آب حوضه نیز براي تولید 
استفاده شده است. در حال حاضر حدود 400 هکتار  بادام  و  انگور 
اراضي به کشت این دو گونه اختصاص یافته ) انگور 30 درصد با 
تولید ساالنه 160 تن و بادام 70 درصد با تولید 420 تن در سال(. 
فقیر  از  حوضه  مراتع  وضعیت  طرح،  این  اجراي  با  این،  بر  افزون 
به خوب تغییر یافته، آبخوان کلستان تغذیه شده، از خاک حفاظت 
شده  تولید  مقدار  و  یافته  کاهش  الی(  و  )گل  رسوب  تولید  شده، 
نیز به پایین دست منتقل نشده است. این تغییرات مثبت، مهم ترین 
طبیعت،  با  سازگاری  روش  به  زیست  محیط  حفاظت  شاخص های 

هستند.
به   ،1398 فروردین   6 و   5 رخداد  در  حوضه  بارش  کل  حجم     
متر  میلیون   5/5 میلی متر،   150 باران  میزان  و  ساعت   43 مدت 
اجرایی  طرح های  وسیله ی  به  آن  درصد(   60(3/3 که  بوده  مکعب 
 5 رخداد  بارندگی  است.  شده  ذخیره  حوضه  در  سازه ای  و  زیستی 
آب  سهامی  شرکت  18)ایستگاه  بین  شیراز  قرآن  دروازه  فروردین 
منطقه ای فارس( تا 30 میلی متر )سایت هواشناسی دانشگاه برکلی(، 
شده  برآورد  هکتار   2560 نیز  حوضه  مساحت  است.  شده  گزارش 
ترتیب  به  حالت  دو  در  بارندگی  حجم   .)1398 )حکمت زاده،  است 
برای  اگرچه  برآورد می شود.  متر مکعب،  هزار  و 760   حدود 460 
معیار  را  لحظه ای  اوج  بده  و  بارندگی  شدت  باید  واقعی تر  قضاوت 
قرار داد، اما مقایسه ی حجم سیالب در دو حوضه ی نزدیک به هم 
که در یکی روان آب با اجرای اقدام های آبخیزداری مدیریت شده و 
در دیگری رها شده، نقش آبخیزداری در مدیریت سیالب شهری را 

نشان می دهد.
از عوامل  یکی  به شرایط طبیعی،  توجه  بدون  توسعه ی شهری     
در  بزرگ  بحران های  به  کوچک  طبیعی  رخداد های  تبدیل  اصلی 
بارش  گسترده ی  منفی  آثار  به  می توان  نمونه  برای  است.  شیراز 
زندگی  بر  خشک سالی  و  ویران گر(  سیل های  )وقوع  باران  شدید 
شهروندان اشاره کرد. این رخداد های بحران ساز، اگرچه در دهه هاي 
از ویژگي هاي طبیعی آبخیز شیراز  اما بخشي  اخیر بیش تر شده اند، 
است. بنابراین، برای مدیریت کار آمد آن ها، باید ابتدا این واقعیت را 
پذیرفت و سپس براي پیش گیری و کاهش زیان ها برنامه ریزي کرد. 
نوع  گرفته که هر  قرار  مربعي  کیلومتر  آبخیزی 3954/8  در  شیراز 
تغییری در آن، آثاری منفی و یا مثبت بر شهر دارد. آبخیز شیراز مانند 
یک سامانه که اجزای آن به هم وابسته اند، عمل می کند. عملکرد 
یکپارچه ی اجزای این آبخیز بیان گر آن است که برای حفاظت شهر 
در برابر بحران های طبیعی نیاز به »مدیریت جامع« است. بنابراین، 
مرحله ی  در  ویژه  به  شیراز،  سیل  بحران  مدیریت  اصلی  راه کار 
پیش گیری، تهیه و اجرای طرح »مدیریت جامع آبخیز مهارلو5 « و به 
بیانی دیگر »طرح آبخیزداری حوضه ی مهارلو«، است. گام اول براي 
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شکل 8. خروج سیل حوضه پس از بند خاکی )تخلیه ی بندخاکی(، 13 بهمن 
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اجراي این مدیریت، »شناسایي منابع آبخیز شیراز، درک صحیح از 
روابط دوبخش درون و بیرون شهر در این حوضه و هماهنگی بین 

تصمیم گیران« است )مصباح، الف1394(.

5. سپاس گزاري
این مقاله چکیده نتایج طرحی است با عنوان » ارزیابی تأثیر عملیات 
آبخیزداری در کاهش سیالب حوزه های آبخیز« که با حمایت مالي 
مرکز  پشتیبانی  و  کشور؛  آبخیزداري  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان 
اداره ی کل  تحقیقات و آموزش کشاورزی  و منابع طبیعی فارس، 
و  پژوهشکده ی حفاظت خاک  و  فارس  آبخیزداري  و  منابع طبیعي 
آبخیزداري کشور؛ انجام شده است. از همکاري آن ها سپاس گزاریم. 
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