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چكیده 
انکارناپذیر  ضرورتی  آبخیزداری،  پروژه های  ارزیابی  امروزه 
و  اجرایی  آینده در خصوص طرح های  برنامه ریزی های  منظور  به 
مدیریت منابع طبیعی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی عملیات 
فعالیت های  مقایسه  به  آبخیز دشت مختاران  آبخیزداری در حوزه 
انجام شده آبخیزداری در حوزه به تفکیک زیرحوزه، سال و نوع اجرا 
با فعالیت های پیش بینی  شده آبخیزداری در مطالعات توجیهی پرداخته 
شد. نتایج حاصل نشان می دهد که در مطالعات توجیهی برای تمام 
زیرحوزه ها بر اساس اولویت بندی، عملیات بیولوژیک و عملیات 
مکانیکی پیش بینی  شده است در صورتی که طبق فعالیت های اجرایی 
در سال های 1386 تا 1390 عملیات بیولوژیک فقط برای زیرحوزه های 
M21 و M22 انجام  شده است. از طرف دیگر فعالیت های اجرایی 
مکانیکی فقط در زیرحوزه های M22 ،M21 و M41 انجام گرفته 
است و با نوع عملیاتی که برای آن زیرحوزه ها قبال پیش بینی  شده بود 
مغایرت دارد. بررسی ها نشان داد که دالیل اصلی مغایرت و تفاوت 
میان فعالیت های پیش بینی  شده با فعالیت های اجرایی آبخیزداری در 
حوزه آبخیز دشت مختاران این است که در مطالعات توجیهی به 
درجه اهمیت مشکالت، تنگناها و اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی 
از محدودیت ها توجه شایانی نشده است. همچنین کمبود اعتبارات 
عمرانی و تراکم کم جمعیت در حوزه آبخیز دشت مختاران عوامل 
دیگری برای عدم اجرای فعالیت های پیش بینی  شده آبخیزداری بوده 
فعالیت های  میان  تفاوت  و  مغایرت  کاهش  جهت  بنابراین  است. 
پیش بینی  شده با فعالیت های انجام شده آبخیزداری، باید تدابیری 
در نظر گرفت که عبارتند از: 1- با توجه به این که انجام کارها 

 1- دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی 
و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، نویسنده مسئول:

Email: behroozebrahimi604@gmail.com
2- استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند
3- استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

به دلیل کمبود نیروی انسانی و منابع، همزمان در همه زیرحوزه ها 
امکان پذیر نیست اولویت بندی زیرحوزه ها بایستی در مراحل اولیه 
مشخص گردد. 2- به منظور اولویت بندی زیرحوزه ها، استفاده از 
روش های دقیق و ریاضی اولویت بندی نظیر فازی تاپسیس توصیه 
می شود. 3- لزوم داشتن نگرشی جامع در اولویت بندی و انتخاب نوع 
عملیات آبخیزداری ضرورتی انکارناپذیر است تا از میزان مغایرت 
میان فعالیت های پیش بینی  شده با فعالیت های اجرایی کاسته شود. 
4- به دلیل کمبود میزان اعتبارات عمرانی و تراکم کم جمعیت در 
حوزه بایستی مدیریت جامع حوزه های آبخیز شامل مطالعه، بررسی 
و شناخت کلیه جنبه های فنی، اقتصادی و اجتماعی حوزه باشد تا از 

اتالف منابع جلوگیری و اهداف آبخیزداری محقق گردد.

پیش بینی  شده،  فعالیت های  ارزیابی،  کلیدي:  واژه هاي 
فعالیت های انجام شده، عملیات آبخیزداری، مختاران

مقدمه
آبخیزداری یعنی علم و هنر مدیریت صحیح و استفاده منطقی از 
منابع یک حوزه آبخیز به نحوی که تولید آن به طور مناسب استمرار 
ارتقاء سطح زندگی ساکنان حوزه  افزایش درآمد و  باعث  داشته و 

آبخیز گردد ]16[.
توانسته  به دلیل جامع نگری  آبخیزداری  ایران عملیات  در کشور 
وضعیت  بهبود  و  حفظ  در  را  خود  موثر  نقش  حدودی  تا  است 
مناسب  و  اصولی  استمرار  تردید  بدون  نماید.  آشکار  آبخیز  حوزه 
این فعالیت ها در غالب مدیریتی توانمند و با ضمانت اجرایی قوی 
قابل  حد  تا  را  کشور  آبخیز  حوزه های  مشکالت  توانست  خواهد 

اطمینانی مرتفع نماید  ]18[.
امروزه ارزیابی پروژه های آبخیزداری، از بنیادی ترین مسائلی است 
که در کشورها به منظور برنامه ریزی های آینده در خصوص طرح های 
اجرایی و مدیریت منابع طبیعی انجام می گیرد. طرح های آبخیزداری 
بایستی منطبق با ویژگی های حوزه آبخیز باشد و کلیه امکانات توسعه 

و بهره برداری منطقه را مد نظر قرار دهد  ]17[. 
غفاری و صمدی  ]6[، به ارزیابی کارایی طرح های آبخیزداری انجام 
شده در حوزه آبخیز کن از دیدگاه مدیریت جامع منابع طبیعی پرداختند 
و بیان کردند که در تمامی فعالیت ها و اقدامات آبخیزداری به عمل 
آمده، عدم توجه به آمار و اطالعات، نامشخص بودن اهداف بلندمدت، 
کلی  به طور  و  مکانیکی  و  بیولوژیکی  اقدامات  بین  هماهنگی  عدم 
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عدم وجود یک نگرش سیستمی و جامع به مسائل حوزه در مدیریت 
این منطقه به خوبی مشهود بوده و این اقدامات پاسخگوی مشکالت 
موجود در حوزه نمی باشد و الزم است اقدامات مناسب تری صورت 
با عنوان  ابراهیمی  ]13[، در طرح تحقیقاتی خود  گیرد. رحمانی و 
لزوم نگرش جامع در اولویت بندی و انتخاب عملیات آبخیزداری در 
نتیجه  این  به  استان چهارمحال و بختیاری  آبخیز وستگان در  حوزه 
رسیدند که نوع و تعداد عملیات بیولوژیکی پیشنهاد شده در حوزه به 
مقدار قابل توجهی بیشتر از آنچه که عمال اجرا شده است می باشد. 
از طرفی هم در اقدامات پیشنهاد شده و هم در اقدامات انجام شده 
میزان اعتبارات عملیات بیولوژیکی بسیار پایین تر از عملیات مکانیکی 
و سازه ای می باشد. از سوی دیگر عملیات بیولوژیکی مانند کپه کاری، 
قرق و کود پاشی که جزء عملیات پیشنهادی بوده هیچ کدام به مرحله 
اجرا در نیامده است ولی در عوض برنامه هایی مثل پخش سیالب که 
است.  در آمده  اجرا  مرحله  به  نداشته  پیشنهادی وجود  در طرح های 
شوقی بدر و مسعودی  ]17[، به ارزیابی فنی اجرایی نقش سازه های 
کوچک بر توسعه منابع آب با رویکرد توسعه پوشش گیاهی در دشت 
مکانیکی  انواع عملیات  از  بررسی هر یک  با  آنها  پرداختند.  ورامین 
پیشنهاد شده و اجرا شده از نظر تعداد و موقعیت مکانی در منطقه 
سازه های  محل  و  تعداد  موارد  اکثر  در  که  کردند  بیان  مطالعه  مورد 
 ،]5[ غفاری   دارد.  زیادی  تفاوت  شده  اجرا  سازه های  با  پیشنهادی 
نیز در ارزیابی اثرات عملیات آبخیزداری بر روی فرسایش و رسوب 
حوزه آبخیز کن به این نتیجه رسید که اجرای طرح، اثر چندانی در 
کاهش مقدار فرسایش و رسوب منطقه نداشته است و مهمترین دلیل 
کارایی پایین طرح در کاهش مقدار فرسایش توجه نکردن به اجرای 
عملیات مناسب بیولوژیک در سطح حوزه و تمرکز بر روی عملیات 

مکانیکی بوده است. 
اشاره شد  آنها  از  برخی  به  پیشین که  مطالعات  از  به طور کلی، 
پروژه های  پیامدهای  و  آثار  ارزیابی  که  می شود  گرفته  نتیجه  چنین 
شیوه های  با  و  مستقل  گروه های  یا  افراد  سوی  از  معموال  اجرایی 
مختلف صورت می گیرد. چنین مطالعاتی در هر مکان ضروری است 
و از نتایج آنها باید برای اصالح و بهبود طرح های آتی استفاده کرد.

در حوزه آبخیز دشت مختاران برخی مشکالت و محدودیت های 
آب  منابع  با  مرتبط  محدودیت های  و  کم آبی  قبیل  از  شاخصی 
حاشیه  در  شیرین  آب  به  شور  آب  جبهه  هجوم   ،]1[ زیرزمینی 
کویر، سیل خیزی زیاد در برخی از زیرحوزه ها، فرسایش و کاهش 
حاصلخیزی خاک، رسوب زایی و تولید حجم زیاد رسوبات  ]14[، 
فرسایش بادی و توسعه اراضی ماسه ای  ]15[، وجود دق و شوره زار، 
به  که  دارند  وجود  شدن  بیابانی  روند  و  کویر  پیشروی  و  توسعه 
لحاظ ارائه راهکارهای اجرایی در اولویت می باشند. بنابراین به دلیل 
وجود محدودیت های مذکور در حوزه آبخیز دشت مختاران عملیات 
انجام  اجرایی آبخیزداری برای آن الزم و ضروری است. از طرفی 
عملیات اجرایی آبخیزداری با اهداف گوناگون در یک حوزه آبخیز 
اقتصادی-اجتماعی  به خاطر شرایط طبیعی حاکم بر حوزه، مسائل 

اولویت بندی  نوعی  نیازمند  مالی  و  فنی  و همچنین محدودیت های 
است. به همین دلیل تحقیق حاضر با هدف مطالعه بررسی فعالیت های 
انجام گرفته  آبخیز دشت مختاران  آبخیزداری در حوزه  انجام شده 
است و هدف اصلی آن مقایسه فعالیت های انجام شده آبخیزداری در 
حوزه به تفکیک زیرحوزه، سال و نوع اجرا با فعالیت های پیش بینی 
مطالعات  در  شده(  انجام  اولویت بندی  اساس  )بر  آبخیزداری   شده 
و  مدیران  راهگشای  می تواند  مقایسه  این  مسلما  می باشد.  توجیهی 
تصمیم گیران در بروز سازی تصمیم ها و بهبود و ادامه فعالیت های 

اجرایی در حوزه آبخیز دشت مختاران باشد.

مواد و روش ها
موقعیت و خصوصیات منطقه مطالعاتی

محدوده  در  هکتار   242702 مساحت  با  مختاران  آبخیز  حوزه 
جغرافیایی 46َ و 58ْ تا 44َ و 59ْ طول شرقی و 14َ و 32ْ تا 46َ و 
نهبندان  سربیشه،  بیرجند،  شهرستان های  مرز  در  شمالی  33ْ عرض 
و خوسف در استان خراسان جنوبی واقع شده است. به طوری که 
بخش اعظم مساحت حوزه در دو شهرستان خوسف و سربیشه واقع 
گردیده است )شکل 1(. در بخش شمالی منطقه از ابتدا تا شرقی ترین 
نقطه حوزه، ارتفاعات کوه های باقران قرار داشته که به داخل دشت 
زهکش می شوند. در بخش جنوبی حوزه نیز منطقه به ارتفاعات این 
بخش محدود می گردد. در بخش غربی و خروجی حوزه روستای 
ماژان واقع شده است که رودخانه آن زهکش تمامی منطقه مطالعاتی 
دق  ژئومرفولوژیکی،  عارضه  مهمترین  حوزه  میانه  در  می باشد. 
پوشش  گونه  هر  از  عاری  و  منطقه ای مسطح  که  می باشد  مختاران 
گیاهی بوده و در صورت باال آمدن آب به حد کافی امکان زهکشی 
ارتفاع  و حداکثر  دارد. حداقل  به سمت خروجی حوزه وجود  آن 
حوزه به ترتیب 1258 و 2700 متر از سطح دریا و ارتفاع متوسط 
حوزه 1728 متر می باشد. از نظر ارتفاعی منطقه دارای چهار واحد 
دشت در مرکز )دق مرکزی(، دشت سر در محیط اطراف دشت )حد 
به صورت  تپه ماهور و کوهستان  واسط کوه های شمال و جنوب(، 

رشته کوه های شمال و جنوب می باشد ]3[.

شکل 1: نقشه موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه
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متوسط بارندگی سالیانه حوزه آبخیز دشت مختاران 172 میلی متر 
و متوسط درجه حرارت سالیانه آن 14/3 درجه سانتی گراد می باشد. 
با توجه به روش دومارتن اصالح شده 441 کیلومترمربع )18 درصد( 
از وسعت حوزه دارای اقلیم فراخشک سرد و 1986 کیلومترمربع )82 
درصد( از حوزه دارای اقلیم خشک سرد می باشد. از نظر وضعیت 
باد نیز منطقه مورد مطالعه در چندین داالن باد موسمی قرار دارد که 

مهمترین آنها از جهات شمال شرق، شرق و غرب می باشند ]14[.
از نظر گسترش و تنوع سنگ شناسی، واحدهای زمین شناسی متعلق 
به دوره کرتاسه و ترشیری )عمدتًا ائوسن( به طور وسیعی در منطقه 
مجموعه ای  شامل  کرتاسه  به  مربوط  تشکیالت  یافته اند.  رخنمون 
است. واحدهای  اولترابازیکی و دگرگونی  و  افیولیتی  از سنگ های 
آمیزه های  را  حوزه(  شمالی  ارتفاعات  در  )اکثرا  افیولیتی  سنگی 
پریدوتیت ها،  شامل  لیتولوژی  لحاظ  به  که  می دهند  تشکیل  رنگین 
از دیگر  لیستونیت می باشند.  دیاباز، گابرو و  اسپیلیت،  سرپانتینیت، 
تشکیالت متعلق به دوره کرتاسه سازندهای فیلیتی است که در مناطق 
جنوب شرقی گسترش قابل توجهی دارند. واحدهای سنگی متعلق 
می باشند.  نئوژن  و  ائوسن  سنگ های  شامل  عمدتا  سوم  دوران  به 
ولکانیکی  سنگ های  را  ترشیری  تشکیالت  از  توجهی  قابل  بخش 
)آندزیت( و آذرآواری تشکیل می دهند که عمدتا در مناطق جنوبی 
یافته اند. گسترش واحدهای رسوبی شامل  و غربی حوزه رخنمون 
مارن، ماسه سنگ، شیل و کنگلومرا به طور غالب در مناطق شرقی و 

شمال شرقی و شمالی حوزه دیده می شود ]14[.
شمالی  ارتفاعات  )در   M21 زیرحوزه  هیدرولوژی  دیدگاه  از 
حوزه( دارای بیشترین عمق رواناب )21/7 میلی متر( می باشد که با 
استفاده از روش کوتاین برآورد شده و زیرحوزه M29 )در ناحیه 
می باشد  میلی متر(   1/9( رواناب  کمترین عمق  دارای  دشت حوزه( 
که با استفاده از مدل بارش-رواناب برآورد شده است. و کل حوزه 
مدل  محاسبه  مبنای  که  می باشد  رواناب  عمق  میلی متر   6/3 دارای 

بارش-رواناب می باشد  ]2[.
و  خیلی  کم  کالس  در  سیل خیزی  نظر  از  حوزه  اعظم  قسمت 
تعدادی از زیرحوزه های بخش شمالی که در ارتفاعات واقع شده اند 
در کالس خیلی  زیاد قرار گرفته اند. بدین ترتیب در منطقه مطالعاتی 
زیرحوزه M21 )در ارتفاعات شمالی حوزه( دارای بیشترین شدت 
سیل خیزی و زیرحوزه M'13 )در ناحیه دشت حوزه( دارای کمترین 

شدت سیل خیزی می باشد  ]2[.

بحث و نتایج
تفکیک  به  حوزه  در  آبخیزداری  شده  انجام  فعالیت های 

زیرحوزه، سال  و نوع اجرا
بر اساس آمار و اطالعات به دست آمده از اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان خراسان جنوبی و ادارات شهرستان های بیرجند، 
آبخیزداری  اجرایی  فعالیت های  عمده  بخش  سربیشه  و  خوسف 
در حوزه آبخیز دشت مختاران مربوط به سال های 1386 تا 1390 

می باشد. که در طی این سال ها فعالیت های بیولوژیکی و مکانیکی 
مختلفی در حوزه مطالعاتی به صورت موردی بنا به درخواست مردم 

منطقه و با توجه به نظر کارشناس اجرا شده است.

عملیات بیولوژیک
به  گیاهی  پوشش   افزایش  بیولوژیک،  برنامه های  ارائه  از  هدف 
منظور جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش رواناب، اصالح و احیاء 
مراتع و در نهایت افزایش درآمد ساکنان حوزه می باشد. بنابراین با 
توجه به مطالعات پوشش گیاهی، در مناطقی که وضعیت مراتع آن 
فقیر و گرایش آن منفی می باشد الزم است عملیات  تا خیلی  فقیر 

بیولوژیک در جهت اصالح و احیاء مراتع انجام گیرد  ]16[.

عملیات اجرایی کپه کاری
در  ویژه  به  کوهستانی  مراتع  اصالح  رایج ترین روش  کاری  کپه 
دامنه های پرشیب محسوب می شود. در روش کپه کاری، چاله های 
بذر گیاهان  تعدادی  کوچکی در سطح مرتع احداث شده و سپس 
مرتعی درون آنها کشت می شود  ]10[. عوامل اجرایی و یا محیطی 
متعددی ممکن است باعث شکست پروژه های کپه کاری در مرتع 
شوند. استفاده از بذر نامناسب، مدفون نشدن بذر در خاک، احداث 
چاله ها در شکل، اندازه یا مکان نامناسب را می توان از عوامل اجرایی 
موثر در شکست پروژه های کپه کاری در مرتع نام برد. اما معموال 
تاثیر عوامل محیطی و مدیریتی بسیار بیشتر از عوامل انسانی است. 
دمای خیلی باال و پایین، تابش شدید خورشید و غیر قابل پیش بینی 
دام  فشار چرای شدید   ،]4[ نیتروژن خاک  کمبود   ،]8[ باران  بودن 
عدم  سبب  که  هستند  عواملی  مهمترین   ،]9[ گیاهخواران  سایر  و 
نیمه خشک  و  مناطق خشک  مراتع  در  گیاهان  استمرار  در  موفقیت 
می شوند. از جمله عملیات اجرایی کپه کاری در حوزه آبخیز دشت 
مختاران )سال های 1386 تا 1390( می توان به موارد زیر به ترتیب 

سال اجرا اشاره نمود:
)در  در زیرحوزه شهرستانک  کاری در سال 1386  کپه  عملیات 
زیرحوزه M21( به مساحت 112/4 هکتار با کاشت گیاهانی از نوع 

درمنه کوهی، سلمکی سفید و اسکنبیل اجرا شده است )شکل 2(.
)در  در زیرحوزه شهرستانک  کاری در سال 1387  کپه  عملیات 
زیرحوزه M21( به مساحت 202/7 هکتار اجرا شده است )شکل 

.)2
)در  در زیرحوزه شهرستانک  کاری در سال 1388  کپه  عملیات 

زیرحوزه M21( به مساحت 337 هکتار اجرا شده است )شکل2(.
)در  در زیرحوزه شهرستانک  کاری در سال 1389  کپه  عملیات 
زیرحوزه M21( به مساحت 250 هکتار با کاشت گیاهانی از نوع 

بادامشک، بنه، درمنه کوهی و تاغ اجرا شده است )شکل 2(.
)در  عیلکی  زیرحوزه  در   1390 سال  در  کاری  کپه  عملیات 
زیرحوزه M22( به مساحت 306 هکتار اجرا شده است )شکل 2(.
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شکل 2: عملیات اجرایی کپه کاری در حوزه مختاران

عملیات اجرایی قرق و حفاظت
و  احیاء  روش های  موثرترین  و  سهل ترین  از  یکی  مراتع  قرق 
اصالح مراتع به خصوص در مراتع ییالقی می باشد که ممکن است 
با هدف تقویت پوشش گیاهی، تولید بذر، حفاظت خاک، حمایت 
بررسی  و  مطالعه  اصالح  و  احیاء  پروژه های  دیگر  از  نگهداری  و 
پوشش گیاهی و... باالخره حفاظت از تاسیسات صورت گیرد که در 
هر مورد عوامل دخیل در انتخاب محل قرق متفاوت خواهد بود ]7[.
عملیات قرق و حفاظت در سال 1390 در زیرحوزه شهرستانک 
انجام گرفته است  به مساحت 962/6 هکتار   )M21 )در زیرحوزه 

)شکل 3(.

شکل 3: عملیات اجرایی قرق و حفاظت در حوزه مختاران

عملیات مکانیکی
کاربری  اساس  بر  آبخیزداری  پروژه های  در  عملیات  گونه  این 
خاص اراضی در عرصه های آبخیز کشورمان طراحی و اجرا می شود. 
برخی از این روش ها موجب کاهش طول شیب دامنه ها و تعدادی 
نیز موجب حذف شیب دامنه ها می گردد. همچنین این عملیات در 
منابع آب  تغذیه  آن،  کنترل جریان های سطحی و کاهش خسارات 
نقش  و...  رودخانه  حاشیه  اراضی  تخریب  از  زیرزمینی، جلوگیری 

موثری دارند ]12[.
عملیات اجرایی چکدم گابیونی

این گونه سازه ها با استفاده از سنگ و توری های گالوانیزه ساخته 
شده، دارای انعطاف پذیری مناسبی هستند و به علت داشتن تخلخل 
در مواقع سیالبی حالت غوطه وری دارند. بندهای توری سنگی به 
علت سادگی و اجرای آسان، کاربرد زیادی در پروژه های آبخیزداری 
دارند ]11[. از جمله عملیات اجرایی چکدم گابیونی در حوزه آبخیز 
دشت مختاران )سال های 1386 تا 1390( می توان به موارد زیر به 

ترتیب سال اجرا اشاره نمود:
عملیات چکدم گابیونی در سال 1387 در زیرحوزه شهرستانک 

)در زیرحوزه M21( به تعداد 6 تا اجرا شده است )شکل 4(.
• زیرحوزه 	 در   1388 سال  در  گابیونی  چکدم  عملیات 

است  شده  اجرا  تا   5 تعداد  به   )M21 زیرحوزه  )در  شهرستانک 
)شکل 4(.

عملیات چکدم گابیونی در سال 1389 در 2 زیرحوزه شهرستانک 
و عیلکی )در زیرحوزه های M21 و M22( به تعداد 12 تا اجرا شده 

است )شکل 4(.
عملیات چکدم گابیونی در سال 1390 در 2 زیرحوزه شهرستانک 
و عیلکی )در زیرحوزه های M21 و M22( به تعداد 11 تا اجرا شده 

است )شکل 4(.

شکل 4: عملیات اجرایی چکدم گابیونی در حوزه مختاران

عملیات اجرایی پشته خاکی
پشته های  یکسری  به صورت  سازه ها  از  نوع  این  اجرای  روش 
مسیر  در  کناری  سریزهای  ایجاد  و  متر   2 ارتفاع  به  متوالی  خاکی 
اولین  به  رسیدن  از  پس  آن  از  بخشی  یا  که سیالب  است  سیالب 
خاکریز عمدتا از طریق گذرگاه هایی که با فواصل معین در آن احداث 
شده، سریز کرده و به پشت خاکریز بعدی و الی آخر می رسد. بدین 
ترتیب سیالب در کل منطقه پخش شده و این فرصت را می یابد تا 

در زمین نفوذ کند ]11[.
)در  خونیک  زیرحوزه  در   1389 سال  در  خاکی  پشته  عملیات 

زیرحوزه M41( اجرا شده است )شکل 5(.
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شکل 5 : عملیات اجرایی پشته خاکی در حوزه مختاران

مطالعات  اساس  بر  آبخیزداری  شده  پیش بینی  فعالیت های 
توجیهی حوزه

کارشناسان  انجام شده و همکاری گروهی  مطالعات  به  توجه  با 
و  محدودیت ها  مختاران،  دشت  آبخیز  حوزه  در  مطالعه کننده 
گردیده  تحلیل  و  شناسایی  زیرحوزه ها،  از  یک  هر  در  پتانسیل ها 
است. و جهت انجام اولویت بندی زیرحوزه های منطقه مورد مطالعه 
از روش امتیازدهی شاخص های کم آبی، سیل و فرسایش و رسوب 
با  زیرحوزه ها،  مقایسه  و  امتیازات  برآورد  از  پس  گردید.  استفاده 
استفاده از اطالعات میدانی، تناوب و تواتر خشکسالی ها و سیالب ها، 
گردید.  اصالح  مختاران  آبخیز  حوزه  زیرحوزه های  اولویت بندی 
جدول 1 اولویت بندی زیرحوزه های مختاران جهت انجام مطالعات 
به  را نشان می دهد. و همچنین در جدول 2 و 3  تفصیلی-اجرایی 
ترتیب سطح عملیات بیولوژیک و عملیات مکانیکی پیشنهادی در هر 

یک از زیرحوزه های محدوده مطالعاتی نشان داده شده است.

جدول 1: اولویت بندی زیرحوزه های حوزه آبخیز مختاران
اهداف مساحت)هکتار( زیرحوزه اولویت

کنترل سیل-کنترل رسوب-تغذیه منابع آب 12560 M21-M22-M20-M23 1
کنترل سیل-کنترل رسوب-تغذیه منابع آب 8440 M8-M5-M’5-M’6 2
کنترل سیل-کنترل رسوب-تغذیه منابع آب 11840 M25-M13-M26-M28 3
کنترل سیل-کنترل رسوب-تغذیه منابع آب 10130 M45-M10-M19 4
کنترل سیل-کنترل رسوب-تغذیه منابع آب 10930 M2-M’1 5

تغذیه منابع آب 13790 M27- M30 6
کنترل سیل-کنترل رسوب-تغذیه منابع آب 13080 M48-M49-M50-M51-M’17 7
کنترل سیل-کنترل رسوب-تغذیه منابع آب 8530 M9-M11-M6 8

کنترل سیل-تغذیه منابع آب 10010 M31-M32-M33-M34-M35-M’13 9
تثبیت شن و بیابان زدایی 25300 M’4-M’3-M’2 10

جدول 2: سطح)هکتار( عملیات بیولوژیک پیشنهادی در هر یک از زیرحوزه ها
بوته کاریتثبیت ماسه های روانقرق و حفاظتبذرپاشی همراه با فاروئینگبذرپاشیکپه کاریزیرحوزه

M1994/881560/791935/51107/65
M23189/67593/14331/32477/15
M4290/25179/3124/741769/54
M5466/391300/80254/18447/47
M6502/7720/751296/93353/11
M71641/623389/211656/77815/29
M81740/30736/77163/14776/92
M9334/44253/421525/69427/29552/93

M10954/49232/538/781034/04
M11723/85197/81924/60218/76988/51
M12154/9574/65519/69334/67
M131386/19260/5856/222567/29
M14239/5726/76470/96170/85
M15705/4648/30568/53
M16140/59355/8621/60164/37
M17148/68226/9874/47107/09
M18357/48409/00509/491015/52186/00
M19435/33389/771191/081650/54
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M20355/71452/351069/33269/67
M213373/512358/2473/99916/54
M221037/07379/68698/55
M23335/07477/2783/47
M248/22108/601004/171440/88
M251311/061122/26233/20394/11
M261211/06562/6553/67106/31
M27407/872123/092309/275/191621/68
M281302/75481/9018/7847/96
M29107/621320/301100/8024/471854/46
M30350/641694/612178/60167/330/242408/60
M311727/611595/921008/21138/60
M32204/81469/53644/8515/18
M33625/07258/128/3113/83
M34227/05300/83248/226/93
M35638/41194/144/7713/03
M3650/4498/15549/3961/02
M37515/40379/2349/35381/65
M38289/35202/86717/67285/7044/03
M39146/25325/50592/2368/932/79
M40519/0177/910/1741/66
M411685/13842/2838/9143/51
M42206/07439/04315/508/19
M43908/4431/8825/50
M44278/89286/54167/732/58
M452077/90815/56154/69456/22
M461056/09
M4756/4491/322643/7797/22
M48108/1113/421880/52122/24
M49296/14879/551821/74314/7013/77
M50610/67539/43179/41858/21
M51562/271290/60577/775/35
M’11540/731537/222044/40667/86
M’2924/531160/273699/281075/17
M’31657/661407/555687/071005/46
M’4753/35491/384055/352076/68
M’568/71116/26558/12151/06122/87
M’656/00211/13760/42206/42137/98
M’772/7866/84601/603/88548/29
M’89/4841/60430/89804/68
M’982/49324/67654/3211/88666/83

M’10280/421171/792061/6558/141172/90
M’110/03236/101511/46205/962522/55
M’1214/54496/68971/7839/491154/55
M’13183/12295/50490/392/51
M’1442/09173/771792/893/25
M’15700/74310/24365/54
M’167/335/271806/84436/6127/80
M’17270/09975/571372/691/66
M’1824/12678/801056/75197/48939/75
M’19695/79734/1932/13363/10655/68
M’202846/531220/6738/19

DAGH249/18167/467836/60449/302390/507094/75

ادامه جدول 2: سطح)هکتار( عملیات بیولوژیک پیشنهادی در هر یک از زیرحوزه ها
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M1-*---
M2**---
M4----*
M5--*--
M6*---*
M7--**-
M8---*-
M9*---*
M10--*--
M11*---*
M12*---*
M13--*--
M14*---*
M15--**-
M16*-*-*
M17*-*-*
M18*-***
M19*--**
M20*--*-
M21*--*-
M22*--*-
M23*--*-
M24*---*
M25*--*-
M26*--*-
M27*---*
M28*--*-
M29*----
M30*--**
M31*----
M32*----
M33--*--
M34*-*-*
M35--*--
M36*----
M37*-*--

M38*---*
M39*---*
M40--*--
M41*-*--
M42*-*--
M43--*--
M44*-*--
M45*-*--
M46*---*
M47*-*-*
M48*-*-*
M49*-*-*
M50*-*--
M51*---*
M’1**---
M’2**---
M’3**---
M’4*---*
M’5*---*
M’6*---*
M’7*---*
M’8*---*
M’9*---*
M’10*---*
M’11*---*
M’12*---*
M’13*-*-*
M’14*-*-*
M’15*---*
M’16*---*
M’17*---*
M’18*---*
M’19*---*
M’20*---*

DAGH*---*

 جدول 3: عملیات مکانیکی پیشنهادی در هر یک از زیرحوزه ها

بند و پشته زیرحوزه
خاکی

اصالح بند 
سار

خشکه گابیون
چین

پخش سیالب بند و پشته زیرحوزه
خاکی

اصالح بند 
سار

خشکه گابیون
چین

پخش سیالب

مقایسه فعالیت های انجام شده و پیش بینی شده آبخیزداری
اجرا  مکانیکی  و  بیولوژیکی  به عملیات  مربوط  اطالعات  تمامی 

شده در حوزه مختاران در طی سال های 1386 تا 1390 به ترتیب در 
جدول 4 و 5 درج شده است.
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جدول 4: عملیات اجرایی بیولوژیک در حوزه مختاران 
سطح)هکتار( نوع عملیات نام آبخیز زیرحوزه سال

112/4 کپه کاری شهرستانک M21 1386

202/7 کپه کاری شهرستانک M21 1387

337 کپه کاری شهرستانک M21 1388

250 کپه کاری شهرستانک M21 1389

306 کپه کاری عیلکی M22 1390

962/6 قرق و حفاظت شهرستانک M21

2170/7 جمع

جدول 5: عملیات اجرایی مکانیکی در حوزه مختاران
تعداد نوع سازه نام آبخیز زیرحوزه سال

6 گابیون شهرستانک M21 1387

5 گابیون شهرستانک M21 1388

1 پشته خاکی خونیک M41 1389

12 گابیون عیلکی- شهرستانک M21-M22
11 گابیون عیلکی- شهرستانک M21-M22 1390

35 جمع

به کمک اطالعات این 2 جدول می توان فعالیت های انجام شده 
با  را  سال(   4 این  طی  )در  مکانیکی  و  بیولوژیک  عملیات  از  اعم 
بدین صورت  نمود.  مقایسه  آبخیزداری  شده  پیش بینی  فعالیت های 
باید  شده  پیش بینی  فعالیت های  اساس  بر   M21 زیرحوزه  در  که 
عملیات کپه کاری به مساحت 3373/51 هکتار، بذرپاشی به مساحت 
 73/99 مساحت  به  فاروئینگ  با  همراه  بذرپاشی  هکتار،   2358/24
می شد  اجرا  هکتار   916/54 مساحت  به  حفاظت  و  قرق  و  هکتار 
زیرحوزه  این  در  شده  انجام  فعالیت های  اساس  بر  که  در صورتی 
فقط عملیات کپه کاری به مساحت 902/1 هکتار و عملیات قرق و 
حفاظت به مساحت 962/6 هکتار اجرا شده است. پس از این جهت 
فعالیت های  با  بیولوژیک  اجرایی  نتیجه گرفت که عملیات  می توان 
اجرایی  لحاظ سطح عملیات  به   M21 پیش بینی شده در زیرحوزه 
متناسب نیستند. از نظر عملیات مکانیکی نیز بر اساس فعالیت های 
پشته های خاکی و خشکه  و  بند  آن سازه های  برای  پیش بینی شده 
چین پیشنهاد شده در صورتی که در این زیرحوزه فقط سازه چکدم 
با فعالیت های پیش بینی شده  گابیونی اجرا شده است که این خود 
تا حدودی مغایرت داشته و متناسب نیست. در زیرحوزه M22 نیز 
عملیات  هکتار   306 مساحت  به  شده  انجام  فعالیت های  اساس  بر 
فعالیت های  اساس  بر  که  در صورتی  است  گرفته  انجام  کاری  کپه 
پیش بینی شده 1037/07 هکتار کپه کاری، 379/68 هکتار بذرپاشی 

و 698/55 هکتار قرق و حفاظت برای آن پیش بینی شده است که 
کامال مشخص است سطح فعالیت های بیولوژیک پیش بینی شده از 
فعالیت های بیولوژیک انجام شده برای زیرحوزه M22 بسیار بیشتر 
می باشد که نشان دهنده عدم تناسب سطح عملیات اجرایی بیولوژیک 
با عملیات پیش بینی شده می باشد. همچنین از نظر عملیات مکانیکی 
بر اساس فعالیت های پیش بینی شده برای آن بند و پشته خاکی و سازه 
خشکه  چین پیش بینی شده است در صورتی که بر اساس فعالیت های 
اجرایی فقط در این زیرحوزه چکدم گابیونی اجرا شده که نشان از 
آن است که فعالیت های مکانیکی انجام شده با فعالیت های پیش بینی 
شده در این زیرحوزه متناسب نیستند. همچنین در مورد زیرحوزه 
باید  پیش بینی  شده  فعالیت های  اساس  بر  که  گفت  می توان   M41
از نوع کپه کاری به مساحت 1685/13 هکتار،  بیولوژیک  عملیات 
بذرپاشی به مساحت 842/24 هکتار، بذرپاشی همراه با فاروئینگ به 
مساحت 38/91 هکتار و قرق و حفاظت به مساحت 43/51 هکتار 
اجرا می شد در صورتی که بر اساس فعالیت های انجام شده هیچ نوع 
عملیات بیولوژیکی در این زیرحوزه انجام نگرفته است. همچنین بر 
اساس فعالیت های پیش بینی  شده در این زیرحوزه عملیات مکانیکی 
از نوع بند و پشته  خاکی و گابیون پیشنهاد شده است و بر اساس 
فعالیت های انجام شده در این زیرحوزه پشته  خاکی اجرا شده است 
متناسب  فعالیت های پیش بینی  شده  با  نظر  این  از  که نشان می دهد 

است.

نتیجه گیری بر اساس شرایط حوزه، کارهای انجام شده 
و نیازهای حوزه 

کم آبی،  شامل  مختاران  منطقه  اصلی  مشکالت  کلی  طور  به 
شده  پیش بینی   فعالیت های  می باشد.  رسوب  و  فرسایش  و  سیل 
آبخیزداری جهت حل این مشکالت بر اساس اولویت بندی به کمک 
فرسایش  رواناب،  سازه،  قبیل  از  مشخص  شاخص هایی  یکسری 
کیفیت آب،  منابع آب، سیل، جمعیت،  تغذیه  بادی،  فرسایش  آبی، 
منابع آب )چاه، چشمه  و  آبی  اراضی  دیم،  اراضی  گیاهی،  پوشش 
این  اساس  بر  را  زیرحوزه ها  تمام  که  است  گرفته  انجام  قنات(  و 
اعم  آبخیزداری  عملیات  نوع  همچنین  برمی گیرد.  در  اولویت بندی 
به  باید  زیرحوزه  هر  در  که  مکانیکی  و  بیولوژیکی  عملیات  از 
مشخص  گیرد  انجام  اولویت بندی  اساس  بر  مشکالت  حل  منظور 
سال های  در  اجرایی  فعالیت های  طبق  که  صورتی  در  است.  شده 
1386 تا 1390 عملیات بیولوژیک فقط برای زیرحوزه های M21 و 
M22 بدون در نظر گرفتن اولویت بندی انجام شده است و سطح 
از  کمتر  بسیار  زیرحوزه ها  این  در  گرفته  انجام  بیولوژیک  عملیات 
می باشد.  پیش بینی  شده  فعالیت های  در  پیشنهادی  عملیات  سطح 
اجرایی مکانیکی فقط در زیرحوزه های  فعالیت های  از طرف دیگر 
M22 ،M21 و M41 انجام گرفته است و با نوع عملیاتی که برای 
آن زیرحوزه ها قبال پیش بینی  شده بود مغایرت دارد. بررسی ها نشان 
می دهد که دالیل اصلی مغایرت و تفاوت میان فعالیت های پیش بینی  
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شده با فعالیت های اجرایی آبخیزداری در حوزه آبخیز دشت مختاران 
این است که در مطالعات توجیهی به درجه اهمیت مشکالت، تنگناها 
توجه شایانی  از محدودیت ها  ناشی  اجتماعی  و  اقتصادی  اثرات  و 
نشده است. به همین دلیل بسیاری از فعالیت های پیش بینی  شده در 
زیرحوزه ها یا اجرا نشده و یا با نوع و سطح عملیات پیش بینی  شده 
مغایرت دارد. همچنین کمبود اعتبارات عمرانی یکی دیگر از عوامل 
مهم در عدم اجرای فعالیت های پیش بینی  شده در حوزه بوده است 
عمرانی  اعتبارات  میزان  اخیر  سال   6 در طی حداقل  که  به طوری 
در  کم جمعیت  تراکم  دیگر  از طرف  است.  رسیده  نزدیک صفر  به 
حوزه آبخیز دشت مختاران نیز به سبب روند روزافزون مهاجرت و 
در نتیجه کاهش تقاضا، عامل دیگری برای عدم اجرای فعالیت های 

پیش بینی  شده آبخیزداری بوده است.
از مطالعات دیگری که  نتایج به دست آمده  با  این تحقیق  نتایج 
شوقی  مثال  عنوان  به  دارد.  همخوانی  شده  انجام  کشور  سطح  در 
بدر و مسعودی ]17[، با بررسی و مقایسه هر یک از انواع عملیات 
مکانیکی پیشنهاد شده و اجرا شده از نظر تعداد و موقعیت مکانی در 
دشت ورامین بیان کردند که در اکثر موارد تعداد و محل سازه های 
همچنین  دارد.  زیادی  تفاوت  شده  اجرا  سازه های  با  پیشنهادی 
لزوم  عنوان  با  تحقیقاتی خود  در طرح   ،]13[ ابراهیمی  و  رحمانی 
در  آبخیزداری  عملیات  انتخاب  و  اولویت بندی  در  جامع  نگرش 
حوزه آبخیز وستگان در استان چهارمحال و بختیاری به این نتیجه 
رسیدند که نوع و تعداد عملیات بیولوژیکی پیشنهاد شده در حوزه 

بیشتر از آنچه که عمال اجرا شده است می باشد.
بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل و مشاهدات انجام گرفته در 

تحقیق راهکارهای اجرایی به شرح زیر ارائه می شود:
• با توجه به این که انجام کارها به دلیل کمبود نیروی انسانی 	

و منابع، همزمان در همه زیرحوزه ها امکان پذیر نیست اولویت بندی 
زیرحوزه ها بایستی در مراحل اولیه مشخص گردد.

• روش های 	 از  استفاده  زیرحوزه ها  اولویت بندی  منظور  به 
دقیق و ریاضی اولویت بندی نظیر فازی تاپسیس توصیه می شود.

• با 	 شده  پیش بینی   فعالیت های  میان  مغایرت  دلیل  به 
در  جامع  نگرشی  داشتن  لزوم  حوزه،  در  اجرایی  فعالیت های 
انکار  ضرورتی  آبخیزداری  عملیات  نوع  انتخاب  و  اولویت بندی 
با  ناپذیر است تا از میزان مغایرت میان فعالیت های پیش بینی  شده 

فعالیت های اجرایی کاسته شود.
• به دلیل کمبود میزان اعتبارات عمرانی و تراکم کم جمعیت 	

مطالعه،  شامل  آبخیز  حوزه های  جامع  مدیریت  بایستی  حوزه  در 
اقتصادی و اجتماعی حوزه  فنی،  بررسی و شناخت کلیه جنبه های 
باشد تا از اتالف منابع جلوگیری و اهداف آبخیزداری محقق گردد.

سپاسگزاری
بدین وسیله از مسئولین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
خراسان جنوبی و ادارات شهرستان های بیرجند، خوسف و سربیشه 

این پژوهش تشکر و  انجام  آمار و اطالعات جهت  ارائه  به منظور 
قدردانی می شود.
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Abstract

Analytic comparison between executed and predicted watershed management 
practices in Mokhtaran watershed, Southern Khorasan 
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Today, the assessment of water management projects is one of the most fundamental issues that are being 
addressed in countries in order to implement future plans and manage natural resources. In this study, in 
order to evaluate the watershed management operation, the executed and predicted watershed management 
operations in Mokhtaran watershed were compared according to the year and type of implementation. 
According to the foreseen activities for all sub-basins, during the years 2007 to 2011, the biological operations 
were only implemented for the sub-basins M21 and M22 regardless of their prioritization. Furthermore, 
during the years 2007 to 2011, mechanical operations were only executed in the sub-basins M21, M22 and 
M41 which were in conflict with the type of previously foreseen structures for the sub-basins. Results showed 
that in the comprehensive studies there is not a special attention to the socio-economic considerations of 
available constraints within the studied basin. The shortage of developmental budgets has also been another 
main factor behind the lack of agreement between implemented and anticipated watershed management 
operations. During the last 6 years, the amount of developmental budgets has been closed to zero. The 
low population density of the Mokhtaran basin was another reason for not implementing the planned 
watershed management activities. Therefore, in order to reduce the inconsistency and difference between 
the projected and implemented activities in the watershed, the following measures should be considered: 
1- Given that it is not possible to accomplish tasks due to shortages of manpower and resources at the same 
time in all sub-basins, the prioritization of sub-basins should be specified in the early stages. 2- In order to 
prioritize sub-watersheds, the use of precise and mathematical prioritization methods such as fuzzy-topsis 
is recommended. 3- The need for a comprehensive approach for prioritizing and selecting the type of 
watershed operation is indispensable to reduce the degree of contradiction between the activities planned 
and the implementation of the activities. 4- Due to the lack of development budgets and low population 
density in the area, comprehensive management of watersheds should include the study and recognition of 
all technical, economic and social aspects of the area in order to prevent the waste of watershed resources 
and achieve the watershed management objectives.  
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