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  بررسي و ارزيابي نقش مديريت پوشش گياهي در حفظ منابع آب و خاك
 )1387بندر گوغرِ شهرستان بافت، : مطالعه موردي(

  
  اشكان اطمينان اقطاعي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بافت ،مرتع وآبخيزداري ،منابع طبيعي كارشناسيدانشجوي 
  

  چكيده
ي ترين مسائلي است كه در كشورها به منظور برنامه ريزي هاي آتي در ارزيابي پروژه هاي آبخيزداري امروزه از بنياد

كمي نمودن ميزان تأثير پروژه هاي آبخيزداري به وسيله . خصوص طرح هاي اجرايي و مديريت منابع طبيعي انجام مي گيرد
ن گام اصولي در ارزيابي اندازه گيري پارامترهاي تعيين كننده و بررسي چگونگي به اهداف اصلي و فرعي آبخيزداري، اولي

به همين دليل ضرورت دارد در هر حوزه اي كه طرح هايي اجرا شده، مورد نقد و ارزيابي قرار . پروژه هاي آبخيزداري است
در اين تحقيق اثرات اقدامات بيولوژيكي جهت احياء پوشش گياهي از طريق كشت گياهان مرتعي، قرق و حفاظت آن و .گيرد

با استفاده از  .رواناب و فرسايش و رسوب در منطقه بندر گوغر شهرستان بافت مورد بررسي قرار گرفت نقش آن ها در كنترل
در ارزيابي عملكرد . در هر واحد كاري، ميزان فرسايش در آنها نيز بدست آمد (SDR)ميزان رسوب دهي  MPSIACروش 

شش گياهي در كنترل ميزان فرسايش و رسوب دهي كشت گياهان مرتعي، قرق و حفاظت آن و نيز اثر افزايش درصد تاج پو
 22خاك در مناطق قرق شده و با مقايسه اعداد قبل و بعد قرق چنين استنباط مي شود كه با افزايش درصد پوشش گياهي از 

تن در هكتار  10/4تن در هكتار در سال به  44/5درصد، ميزان رسوب دهي براساس روش پسياك اصالح شده از  24درصد به 
مقدار فرسايش نيز با استفاده از ضريب رسوب دهي در شرايط قبل و بعد از اجراي عمليات . در سال تقليل يافته است
  .آبخيزداري برآورد گرديد

  
  بندر گوغر و ارزيابي، اقدامات بيولوژيكي، پسياك، تاج پوشش: كلمات كليدي

 
نيز اثر افزايش درصد تاج پوشش گياهي در كنترل ميزان  در ارزيابي عملكرد اقدامات آبخيزداري و اعمال مديريت قرق و

فرسايش و رسوب دهي خاك در مناطق قرق شده و با مقايسه اعداد قبل و بعد از قرق چنين استنباط مي شود كه با افزايش 
ميزان ) تدرصد بعد از اجراي عمليا 41تا  31در زمان قبل از اجراي عمليات به ) درصد 27تا  21(درصد پوشش گياهي از 

تن در هكتار  10/4تن در هكتار در سال به  44/5رسوبدهي در كل منطقه مورد مطالعه براساس روش پسياك اصالح شده از 
در شرايط قبل و بعد از اجراي عمليات  (SDR)در سال تقليل يافته است و مقدار فرسايش با استفاده از ضريب رسوب دهي 

  .درصد كاهش يافته است 40/24ايش در كل حوزه مورد مطالعه آبخيزداري برآورد گرديد و ميزان فرس
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با توجه به اين مطالعه چنين نتيجه گيري مي شود كه ميزان فرسايش و رسوب در اثر عمليات مختلف آبخيزداري 
ايگزيني قرق مراتع باعث تغييراتي در ج. از سطح وسيعي از مراتع منطقه مورد كاهش پيدا نموده است) بيولوژيكي و مديريتي(

گونه هاي مرغوب علوفه اي و افزايش تراكم پوشش گياه شده و اين امر باعث جلوگيري از فرسايش خاك و توليد رسوب در 
  .سطح وسيعي از مراتع منطقه مورد مطالعه شده است

. در برخي واحدها كه تحت مديريت كامل قرق بوده است فرسايش سطحي و شياري داراي شدت خيلي كم مي باشد
جهت كنترل فرسايش سطحي و شياري در % 20از شيب هاي كمتر از % 40ابراين براساس نتايج حاصل حداقل پوشش گياهي بن

  .منطقه مورد مطالعه توليد مي شود
فرسايش رودخانه اي نتيجه كنش كف و كناره رودخانه توسط آب است كه عواملي چون شكل و شيب رودخانه، 

  .كف و كناره در ميزان آن اثر دارد سرعت، عمق و غلظت آب، جنس موارد
جهت مبارزه و جلوگيري از فرسايش كنار رودخانه اي عالوه بر اقدامات مديريتي و بيولوژيكي انجام اقدامات مكانيكي 

به رغم كم هزينه و ساده بودن اجراي مديريت قرق در . شمن رعايت حريم رودخانه بر روي تراس هاي آبرفتي ضروري است
اقدامات مديريتي و مهندسي آبخيزداري و حفاظت آب و خاك، به دليل برخورد و تقابل مستقيم با منابع معيشتي  مقايسه ساير

بنابراين اقدام به پيش . نمي تواند فاقد پيامدهاي منفي و اقتصادي باشد) عشاير(ساكنان آبخيزها و به ويژه بهره برداري از مراتع 
ن ساير منابع اقتصادي معيشتي در مقابل اجراي مديريتي برنامه قرق در سطح مراتع در بيني هاي الزم در زمينه جايگزين نمود

تغيير معيشت دامداران و بهره برداري از طريق . چارچوب طرح هاي منابع طبيعي به ويژه طرح هاي آبخيزداري ضروري است
ت بانكي و ارائه برنامه هاي ترويجي و آموزشي تأسيس دامپروري نيمه صنعتي، كاشت، تهيه و توليد علوفه و استفاده از تسهيال

ويژه بهره برداري از مراتع به منظور كاهش تعداد دام، شدت چرا از جمله راهكارهاي عملي و كاربردي براي مقابله با انباشت 
رسوب و پر شدن مخازن سوله و كاهش ظرفيت مخازن آنها، تشديد وقوع سيبالبهاي مخرب و آلودگي محيط زيست مي 

براي احياء و توسعه پوشش گياهي و افزايش كمي و كيفي آن و كاهش فرسايش و رسوب دهي در حوزه هاي آبخيز . اشدب
  .مشرف بر سدهاي اجراي عمليات آبخيزداري به ويژه قرق مراتع ضروري مي باشد
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Surving of munaement in plant covering muintain of water and soil 
(place : Bondar (Ghogher – Baft) 1387) 

 
Ashkan Etminan eghtaei 

 
Abstract 
Nowdays surving of Aquiferous projects are important subjects that in many countries do for future 

plans in management of natural science. Quantitying effects of aquiferous projects by measuring 
parameters has determine main and submain goals in this field.The first step is, surving of aquiferous 
projects. So it is nessacery that in every stage projects has criticise or has searched.In this research did 
some Biologic activites that they are very effective in vegetable covers by growing of plants, their 
controlling, roles in water flowing and sediment in Gogher village (Baft city) has searched. By using of 
MPSIAC method earned some information about sediment in working parts with studying of CBR in 
every working part some parameters as plants as plants protection and increasing effect, canopy precent 
in Erosion has introduced. Writing numbers befor and after of protection show that with increasing of 
cover percent of plant of 22% reached to 24% that based of sediment in PSIAC method of 5.44 tone in 
every Hektar decreased to 4.10 tons. Erosion also in this study pay attentioned to. 
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