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  تقدیر وتشکر

 

سپاس بی انتها خالق بی همتائی را که انسان را آفرید وعقل وهوش را در وجود او بـه ودیعـت نهـاد وشـیفتگان     

بـه انسـان آموخـت تـا بتوانـد بـا کسـب علـم          دانش وخرد را به انوار خود رهنمون ساخت،  او که قدرت تفکـر را 

ومعرفت ناشناخته هاي جهان پیرامون را بشناسد ،  او که مراتوفیق داد تا مرحلـه اي دیگـر ازمراحـل پایـان  ناپـذیر      

 .شاگردي وعلم اندوزي را پشت سر بگذارم واین پایان نامه را به انتها برسانم

دکتر سید اسکندر صـیدائی بعنـوان اسـتاد راهنمـا وجنـاب        برخود واجب می دانم ازاساتید محترم جناب آقاي

آقاي دکتر حسن بیک محمدي بعنوان استاد مشاور که سایه به سـایه باراهنمـائی هـاي ارزنـده خـود مـرا در مسـیر        

درست تحقیق هدایت فرموده وبه قدمهاي ناتوان من تـوان بخشـیدند صـمیمانه قـدردانی و تشـکر نمـوده ازدرگـاه        

  .براي ایشان سالمت سعادت وسربلندي مسئلت دارم خداوندمتعال 

هـاي   اجراي پروژه.همچنین ازدوستان وهمکاران خود در مدیریت آبخیزداري که با مطالعه، طراحی و 

آبخیزداري در جاي جاي استان این فرصت را دراختیار بنده هیچ نیرزنده قرار دادند که بتوانم این تحقیـق  

  .خود تقدیم هموطنان وبرنامه ریزان قراردهمرا به عنوان وصیت نامه کاري 

 ،دهقان ،مهندس شیاسـی ،مهنـدس رهنمـا   درخاتمه از دوستان خود جنابان آقایان دکتر نوروزي، دکتر 

مهندس لیاقتی ، مهندس آزاد، مهندس افتخاري ، مهندس کاظمی ومهندس شـجاعی کـه در تـدوین ایـن     

 .  شکر می نما یمپایان نامه یاري گر اینجانب بوده اند تقدیر وت

   

 



  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیه حقوق مادي مترتب بر نتایج مطالعـات،  
ابتکارات و نـوآوري هـاي ناشـی از تحقیـق     
موضوع این پایان نامـه متعلـق بـه دانشـگاه     

  . اصفهان است
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    نمی کنند وهمواره چون نگین سبزي دردل کویر با جان دل از آن حفاظت می کنند
 
 
 

 



  چکیده
حراست از  هرگونه کم توجهی به حفاظت و. کس پوشیده نیستهیچ اهمیت آب وخاك بر و منابع طبیعی حفاظت از

از طرفی استفاده غیر اصولی از منابع و به طورکلی عدم  .دنبال خواهد داشته این منابع، ضررهاي جبران ناپذیري را ب
, اجراي یک مدیریت صحیح در رابطه با منابع طبیعی بر وخامت اوضاع افزوده و نتایج زیانباري همچون نابودي جنگلها

  . را به دنبال خواهد داشت... فرسایش خاك و , مراتع
وضه رودخانه دائمی فالت مرکزي ایران از اهمیت ویژه اي در این میان حوضه رودخانه زاینده رود به عنوان تنها ح

زیرحوضه مشهد کاوه بخشی از دهستان کاوه آهنگر را شامل می شود، که با هدف ارزیابی پروژه هاي . برخوردار است
رفته آبخیزداري و در راستاي توسعه روستایی با یک رویکرد سیستمی و جامع نگر مورد مطالعه، بررسی و ارزیابی قرار گ

میدانی بوده و جهت تهیه جداول و  -تحلیلی است، جمع آوري اطالعات اسنادي-دراین تحقیق که از نوع توصیفی. است
از جمله پروژه هاي  .استفاده گردید  GISو براي ترسیم نقشه ها از نرم افزار  Excelانجام محاسبات،  از نرم  افزار 
 4تأخیري و یک مورد بند خاکی است، که با اجراي آنها شیب آبراهه را از مورد بند 120اجرا شده درمنطقه مذکور تعداد 

لیتر در  65لیتر به  30لیتر در ثانیه وآبدهی چاهها از  15لیتر ، به  7درصد کاهش و آبدهی قنات از  5/0درصد به حدود 
ج آن، صرفه جویی درآب هکتار تراسبندي اجرا شده که از نتای 15همچنین دراین حوضه . ثانیه افزایش یافته است

کاشت گیاهان مرتعی روي پشته . مصرفی، کاهش مصرف کود، بهبود وضعیت خاك و افزایش درآمد روستائیان است
بدین معنی که . درصد افزایش داده است 60درصد به 10هاي بانکت و حفاظت و قرق آن درصد پوشش گیاهی از 

درکل محاسبه نسبت سود به هزینه پروژه هاي فوق الذکر معادل . دتن در هکتار به یک تن در هکتار رسی 15فرسایش از 
بدست آمده و این عدد بسیار بزرگتر از یک است و نشان دهنده توجیه اقتصادي پروژه هاي آبخیزداري در حوضه  45/54

تایی در کنار لذا با این وجود بدیهی است که با اجراي پروژه  هاي آبخیز داري تحقق توسعه روس. مشهد کاوه می باشد
  . حفاظت از منابع طبیعی امکان  پذیر بوده و می تواند به عنوان یک رویکرد مطرح شود

   .           آبخیزداري ،منابع آب وخاك، توسعه روستائی، ارزیابی، دهستان کاوه آهنگر: واژگان کلیدي
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  پیشگفتار
این منابع، . دهند می درحقیقت رکن اصلی توسعه پایدار را تشکیل) جنگلها، مراتع وخاك(منابع طبیعی تجدید شونده 

بستري براي رونق کشاورزي، عرصه اي براي تولید چوب، تکیه گاهی براي محور توسعه اقتصادي و اجتماعی، مخزنی 
ي پایدار بیولوژیکی و اکولوژیکی،  براي ذخیره و تولید آب، منبعی براي تأمین علوفه، پشتوانه اي براي تولید و توسعه

مأمنی براي حیات وحش، زیستگاهی براي حفظ گونه هاي گیاهی و جانوري، منبعی براي تولید اکسیژن، منظري براي 
وسیله اي براي ایجاد اشتغال، ابزاري براي تثبیت خاك  تفریح و تمدد اعصاب، محلی مناسب براي گذران اوقات فراغت،

عنصري براي پاالیش آلودگیهاي هوا و حافظ تعادل  و خطوط مواصالتی، ه اي براي حفاظت راههاو شنهاي روان، وسیل
  ).1: 1377طالبی،.(اکوسیستم سرزمین می باشد

عدم رعایت , چراي بی رویۀ دام, بهره برداري غیر مجاز از مراتع وجنگلها, با استفاده غیر اصولی از اراضی کشاورزي
عدم اجراي یک مدیریت صحیح در رابطه با منابع طبیعی بر وخامت اوضاع افزوده و نتایج اصول مرتعداري و بطور کلی 

  .فرسایش خاك و گل گرفتگی زود هنگام مخازن سدها را به دنبال خواهد داشت, مراتع, زیانباري همچون نابودي جنگلها
, هـاي آبخیـز کشـور اسـت    این همه زیان در اثر کم توجهی به منابع آب و خاك وعدم نگرش سیستمی بـه حوضـه   

زیرا همه اجـزا وعناصرمتشـکله آن داراي   .سیستمی ویکپارچه دیدن فضاي ملی دربحث آبخیزداري بسیارحائزاهمیت است
ساخت وکارکرد متنوع ودریک تعامل سیستمی است ودرصورتی از پایداري  برخوردارند که اجزا وعناصرتشکیل دهنـده آن  

  .ند تا اهداف موردنظر را تحقق دهنددریک ربط سیستمی بایکدیگر قرارگیر
آبخیزداري به معناي مدیریت برحوضه هاي آبخیز از جنس آمایش سرزمین است که پویائی وعدم پویائی آن درسطح 

 –براي درك بهتر موضوع با در نظر گـرفتن اینکـه  حوضـه آبخیـز زاینـده رود کـه در زون سـنندج        . ملی اثرگذار است 
سرنوشت آن قطره باران یا برفی که در کوهرنگ سرشاخه هاي زاینده رود می بـارد تـا محـل     سیرجان واقع می باشد اگر

  .آرامگاه آن یعنی گاوخونی را دنبال کنیم عمق بحث بهتر معلوم می شود 
ازطرف دیگر فضاي ملی هم ازحیث ساخت وهم از  حیث کارکرد متشکل از شهرها ، روستاها ومناطق عشایري است 

  .هریک بصورت تعاملی اثرگذار در سیستم خواهدبودکه فعالیت هاي 
لذا از آنجائیکه سد زاینده رود در پویائی وعدم پویائی ویا پایداري وعدم پایداري حوضه فالت دشت مرکـزي ایـران از   

 کلیه اقدامات آبخیزداري. جایگاه ویژه اي برخوردار است وحوضه  مشهد کاوه یکی از زیرحوضه هاي مورد مطالعه ماست 
  . توسعه پایدار دهستان کاوه آهنگر بررسی می شوددر این زیرحوضه مورد ارزیابی قرارگرفته ونقش آن در 

به طوري که عالوه . میدانی است -این تحقیق ازنوع تحلیلی توصیفی بوده و روش جمع آوري اطالعات آن اسنادي
براستفاده از نقشه ها، کتب، مجالت، آمارنامه ها و سایر منابع کتابخانه اي، جهت شناخت بیشتر و جمع آوري اطالعات 

ین جهت تهیه جداول و انجام محاسبات،  از نرم  افزار همچن. غیر مکتوب مطالعات میدانی نیز صورت پذیرفته است
Excel    و براي ترسیم نقشه ها از نرمGIS  استفاده گردید .  

تأمین آب و خاك از نیازهاي مهم و ضروري کشاورزي این کشور بوده و براي سازگاري با , بنابراین براي ادامه حیات
   .اجتناب ناپذیر استشرایط محیط استفاده بهینه از منابع و خاك امري 



  ر

 

فعالیتهاي آبخیزداري موضوعی حیاتی و با اهمیت در خصوص جلوگیري از هدر رفتن خاك و مسائل مربوط به 
شناخت راه حلهایی به منظورحفظ منابع، ارتقاع سطح زندگی و  فرسایش و تولید رواناب را به همراه دارد به همین دلیل،

با اجراي فعالیتهاي آبخیزداري به همراه .  لیتهاي آبخیزداري حائز اهمیت می باشدمشارکت آبخیزنشینان در برنامه و فعا
عالوه بر آن اجراي برنامه هاي درختکاري و . مشارکت مردم می توان باعث افزایش منابع آب و خاك در منطقه گردید

فی با اصالح وبهره برداري چون از طر.  علوفه کاري توجیه اقتصادي بهتري نسبت به وضعیت سیستمهاي تولید دارند
صحیح از منابع  باعث حفظ منابع آب وخاك به عنوان بستر اقتصاد وکشاورزي واز طرف دیگر باعث باال رفتن اقتصاد 

  .خانوار و بهبود راندمان تولید می شود
 



  فصل اول

  طرح تحقیقکلیات 

 شرح وبیان مسأله پژوهشی  -1- 1

لذا بدون  تمامی کره زمین است و در نیازهاي ضروري زندگی انسانها ان اصلی وارک منابع طبیعی یکی از
 در حراست این منابع باید حفظ و و این جهت استفاده صحیح و معقول ازآنها از .وجود آنها زندگی ممکن نیست

  . دس برنامه ریزي ها قرارگیرأر
این  ،هکتار است تن در 20تا  15ما ساالنه بین  کشور میزان فرسایش خاك در) 1996(بر اساس آمار فائو 

همچنین گفته شده که از  ،استدرهکتار  تن 7از  در آفریقا کمتر از یک تن و میزان در اروپا و آمریکا کمتر
 معرض فرسایش بادي بوده و تار آن درمیلیون هک 20میلیون هکتار اراضی مستعد کشور ما حدود  100مجموع 

  ). 68: 1375، بهبهانی و قاسمی( معرض فرسایش آبی است  بقیه آن در
علت فقدان یا کمبود ه ه آبخیز رودخانه ها و بضحو فرسایش آبی خاك در بدیهی است که بخش عظیمی از 

 پدیده فرسایش و یت باگیردکه در نها هاي آبخیز صورت می -هضعملیات آبخیزداري و سوءمدیریت بر حو
ساله  تولیدات زراعی هر آمدن خسارات زیاد به اراضی کشاورزي و جابجائی این خاکهاي حاصلخیز ضمن وارد

ي  این میان حوضه رودخانه زاینده رود به عنوان حوضهدر .شود می هزاران تن به حجم رسوبات پشت سدها افزوده
این رودخانه تأمین کننده آب مصرفی . وافري می یابد تنها رودخانه دائمی فالت مرکزي ایران، اهمیت

منظرسازي حاشیه  انرژي، برق وکشاورزي، صنایع بزرگ و کوچک، آب شرب شهرها و روستاهاي منطقه، تولید
لذا . می باشد که در راستاي تحقق توسعه پایدار نقش موثري ایفا می کند... و  تی توریس روخانه وجاذبه هاي
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ود از اهمیت ویژه اي برخوردار در محدوده باال دست سد زاینده ر هب و خاك حوضه بویژحفاظت از منابع آ
مشرف و رود  رودخانه زاینده ه آبخیزضدر حو ،شهرستان چادگان در بخش مرکزيدهستان کاوه آهنگر . باشد می

  جمعیت، فرن 5884کیلومتر مربع و  198این دهستان با مساحتی معادل  .قرار دارد زاینده رود به دریاچه سد
یکی )مورد ارزیابی در این پژوهش( B3زیر حوضه مشهد کاوه یا. دارددامپروري  مبتنی بر کشاورزي و ياقتصاد

این حوضه . زاینده رود است که بخشی از دهستان کاوه آهنگر را شامل می شود سد زیر حوضه هاي حوضهاز 
 مواجهفرسایش شدید   مشکل با حیح روي منابع آن به علت مدیریت ناصه هائی است که ضنمونه اي روشن ازحو

اندازه این رسوبات  انباشت بیش از، کنترل رسوبات کاهش شدت فرسایش خاك و لذا به منظور جلوگیري و.بود
ه انجام ضمدیریت حو جهت آبخیزداري و تاکنون اقداماتی در 1371ازسال  ،نیز کنترل سیالب ها پشت سد ودر

اري ک، بوته کاري و علوفه هاتراسبندي اراضی شیبدار و سکوبندي آن:  انجام شده ژه هايازجمله پرو. گرفته است
خیري اعم از بندهاي چپري، أاحداث بندهاي ت، منطقهحفاظت و قرق  ،احیاء پوشش گیاهیدر اراضی مرتعی، 

 ره هاي آنعلوفه کاري پشت دیوا احداث بانکت و فارو در خطوط منحنی میزان و ،سیمان خشکه چین، سنگ و
 نقش توسعه روستائی آن منطقه درنهایتاً  و بهبودتولید و منابع آب و خاك از بهره برداري بهینه در ی کهاقداماتو 
  .شد داشته با ثرؤم

  ارزش و اهمیت تحقیق -2- 1

از حفاظـت  اهمیـت   کـه  سرمایه هاي طبیعی هرکشـور هسـتند   از منابع طبیعی وابسته به آنها سایر خاك و آب و
منـابع آب   از %20هـدررفت بـیش از   تـن خـاك درسـال و    میلیـارد 5/2تلفات بـیش از   .بر کسی پوشیده نیست آنها

آمدهاي ناگواري ازجمله کاهش سطح زیرکشـت اراضـی حاصـلخیز، هـدررفتن آب،کـاهش       پی ، سطحی کشور
نیـافتگی در   جتاً توسـعه یو نتخشکسالی هاي مکرر  سیل و،  خاك مخازن، آلودگی آب و ظرفیت آبگیري سدها و

  .استبه دنبال داشته  راسطح محلی و ملی 
روسـتا بـه عنـوان جزئـی     .فضاي ملی ازحیث ساخت وکارکرد متشکل ازشهرها ،روستاها ومناطق عشایري است

. ازسیستم، خودداراي هویتی مستقل وبه عنوان یک  سیستم کامل اثرگذار و اثرپذیر برکشور در نظرگرفته می شود
توجه به بنیانهاي مهمی همچـون  .ایدار روستائی یکی ازاهداف برنامه ریزیهاي روستائی می باشدازآنجا که توسعه پ

اشتغال ، درآمدزائی ، افزایش میزان بهره وري در تولید وعرصه محصـوالت وفـرآورده هـا ، توجـه بـه اکوسیسـتم       
ومعنوي انسـانها را بـراي    ومحیط محوري در روستاها ، دسترسی به خدمات ، ایجاد بستري که رشد و تکامل مادي
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ــا و        ــتا هـ ــعه درروسـ ــاي توسـ ــاخص هـ ــورداري از شـ ــد ، برخـ ــراهم کنـ ــال فـ ــه کمـ ــیدن بـ ــروري ... رسـ ضـ
  ).11:1388صیدائی،(است

 تاثیرگـذار  حصول اطمینان از این امر که تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب طرح هاي اجرایی تا چـه میـزان  
ــه موضــوع آب  ــه حســاب  , بــوده اســت و وجــود تفکــر سیســتمی ب خــاك و رابطــه آنهــا ضــروري تــرین اقــدام ب

  ).260: 1381,صالحی (آید می
بزرگترین خطري که سدهاي مخزنی کشور را تهدید می کند، رسوباتی است که در اثـر فرسـایش خـاك بـاال     

طـی   .دست حوضه هاي آبخیز به همراه سیالب وارد دریاچه این سدها می شـود و از حجـم مفیـد آنهـا مـی کاهـد      
فعالیتهـاي آبخیـزداري زیـادي انجـام شـده و تـا حـدود زیـادي از حجـم           هااي اخیر در حوضه باالدسـت سـد  ساله

آب و خـاك بـه عنـوان دو فـاکتور مهـم و      بـه لحـاظ اینکـه     لـیکن   .رسوبات ورودي به دریاچه کاسته شده اسـت 
شرایط تقریبـاً خشـک و    ی از طرف .تأثیرگذار بر توسعه پایدار به خصوص در نواحی روستایی براي کشور می باشد

ــه ایــن دو فــاکتور مهــم در برنامــه ریــزي    هــا و  کــم آب در کشــورمان ایجــاب مــی کنــد کــه مــا بــیش از پــیش ب
  .هایمان دقت کرده و در واقع نگرش مناسب و آینده نگرانه اي را نسبت به آنها داشته باشیم  سیاستگذاري

نسـانی در جـاي جـاي ایـن کشـور و ایجـاد رابطـه        بدون شک تعادل بخشیدن به مجموعه اکوسیستم طبیعـی و ا 
مناسب در تقابل بین انسان و طبیعت در گرو تغییر نگرش ما در چگونگی استفاده از منابع آب و خاك و توجـه بـه   

   .آیندگان و رسیدن به توسعه پایدار می باشد
موارد  ش عمده اي ازبخمی توان اجراي طرح هاي آبخیزداري مدیریت صحیح بر حوضه ها و بویژه با  البته

بررسی نقش پروژه هاي آبخیزداري در توسعه روستایی مورد  ضرورت بر این اساس .دیمطرح شده را بهبود بخش
این تحقیق سعی می شود آن بخش ازفعالیت هاي آبخیزداري در  توجه پژوهشگر در این پژوهش قرار گرفته است

بسترسازي جهت تحقق اهداف توسعه  ان و نیز درکه باعث تغییر و تحول در معیشت و زندگی آبخیزنشین
   .روستاهاي منطقه نقش ایفا می کند را مورد بررسی قرار دهد

  پیشینه تحقیق  -3- 1

پژوهش انجام شده مقاله و  در رابطه با  ارزیابی پروژه هاي آبخیزداري در ایران و استان اصفهان چندین مورد
 : به شرح ذیل است که
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با در نظر , بررسی اثرات اقتصادي طرح هاي آبخیزداري در حوضه آبخیز حبله رود ,)1376(محمد, شمس -
 ،درصد و محاسبه ارزش مالی هزینه ها و درآمدها 18سال عمر مفید براي طرح و نیز انتخاب نرخ تنزیل  15گرفتن 

 87/4روش دولتی برابر  و درحالت اجرا با 6/7مقدار فایده به هزینه در حالت اجرا به روش مشارکت مدارانه برابر 
با این . ارقام فوق نشانگر توجیه دارا بودن اجراي طرح هاي آبخیزداري در هر دو حالت می باشد. خواهد بود

در اجرا و نگهداري و  ،مشارکت داشتهآن در حالتی است که اهالی محل در  ،اجرا تفاوت که میزان توجیه بیشترِ
  .باشندهمکاري داشته  مراقبت از طرح در طول مدت بهره برداري

برآورد فرسایش و رسوبگذاري در سرشاخه هاي اصلی زاینده  در پژوهشی به  ) 1378(گودرزي و  موسوي  -
در مجاورت حوضه (نتیجه نشان داده که شاخه پالسجان . پرداخته اند،  HEC-6رود با استفاده از مدل کامپیوتري 

ود از میزان رسوبدهی باالتري برخوردارمی باشد و باید از نظر نسبت به دیگر شاخه ها ي زاینده ر) مشهد کاوه
  . حفاظتی مورد توجه بیشتري قرارگیرد

در کاهش میزان فرسایش و ) در اراضی شیب دار(بررسی نقش تراس بندي ، در پژوهشی به )1379(نیلی  -
فاده بهینه ازمنابع آب و خاك است  ،که داده استنشان  ، بهبود وضع کشاورزي، اقتصادي و اجتماعی آبخیزنشینان

اجراي طرحهاي آبخیزداري  با ،روستائی استپایدارکه یکی از اهداف توسعه  هاو جلوگیري از هدررفت آن
با حذف شیب عالوه  بعالوه . استامکان پذیر بوده و در بهبود وضع تولید و درآمد روستائیان نقش موثري داشته 

درصد  23تن در هکتار در سال، کاهش هزینه تولید به میزان  1تن به  15بر کاهش در میزان فرسایش و رسوب از 
 . می شوددرصد را باعث  43و افزایش درآمد به میزان

 هايارزیابی اقتصادي ـ اجتماعی و فنی فعالیت, در تحقیق خود تحت عنوان, )1380(حبیب اله, خوبفکر -
رضایت مردم از آبخیزداري انجام شده را به عنوان  ,آبخیزداري در استان سیستان و بلوچستان در بحث اجتماعی

مردم رضایت خویش را از % 100بطور کلی , دراین طرح . مورد توجه قرار داده است ،یکی از فاکتورهاي مهم
  .اعالم داشتند) آبخیزداري(این فعالیت ها 

پخش سیالب و ( در ارزشیابی اثرات اقتصادي ـ اجتماعی طرح هاي آبخیزداري, )1381(اصغر, صالحی -
مالکیت , شیوه آبیاري, که این پروژه بر متغیرهایی چون مهاجرت داددر استان اصفهان نشان , )تغذیه مصنوعی

ترکیب کشت و ویژگی هاي فرهنگی منطقه تأثیر ملموس , تناوب زراعی, افزایش سطح باغات, میزان دام, اراضی
آب سطح کل اراضی کشاورزي , آب آشامیدنی, يهمچنین در متغیرهایی چون بیکار. و مشخص نداشته است

, افزایش سطح زیر کشت, به عکس تأثیر این پروژه ها در زمینه آب کشاورزي. بسیار ناچیز و بطئی بوده است
نرخ بازده داخلی این طرح ها با در . ملموس و بعضاً تعیین کننده بوده است, میزان عملکرد و میزان آیش گذاري


