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 ، سناريو بیومکانیکی، مديريت چرا  SUFI-2، برنامه SWATعملیات اصالحی مرتع، مدل  هاي کليدي:واژه

 16-658-33  شماره شناسهبا  یقاتیطرح تحق افته:يمنبع 

 ، سمانه محضری، محدثه زادسرسادات عظیمیمژگان :(انگسنده)ينو

مرتع بر میزان تبخیر و تعرق گیاهان )مطالعه موردی: حوزه  سازی تاثیر سناريوهای مختلف اصالحیشبیه عنوان:

  استان گلستان(  -آبخیز گرگانرود

 34-423-56 شماره:

 23/8/5436   خ:يتار

  يعلم کوتاه يهاافتهي
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 ت موضوعياهم

علت موقعیت جغرافیایی، اقلیمی و تخریب باالی این منابع همچنین تغییر شدید کاربری مراتع استان گلستان به

حوزه آبخیز گرگانرود یکی از  اراضی از مرتع و جنگل به اراضی زراعی شرایط الزم برای تشکیل رواناب را دارد.

شود. شرایط باشد که در حدود نیمی از مساحت استان را شامل میهای مهم و استراتژیک استان گلستان میحوضه

فیزیکی حوضه گرگانرود واقع در استان گلستان، مانند کوهستانی، پرشیب بودن و نحوه نامطلوب مدیریت اراضی 

در سطح بسیار وسیع همراه با شخم در جهت شیب، قطع و پاکتراشی جنگل مانند تبدیل اراضی مرتعی به دیم 

منظور تعیین چگونگی لذا به زمینه را برای افزایش رواناب، نابودی خاک و کاهش حاصلخیزی خاک فراهم کرده است.

زه آبخیز در حو SWATاصالح مرتع را با استفاده از مدل  سناریوهایمدیریت بهینه این مراتع در این تحقیق ما 

در مدل  SUFI-2گرگانرود مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم. واسنجی و اعتبارسنجی مدل توسط برنامه 

  انجام گرفت. SWATاکوهیدرولوژیکی 

 

 مقدمه )شرح مساله(

 باشد.می آن حوضه طبیعی محیط خصوصیات و شرایط زا جامعی نماد آبخیز، حوزه یک هیدرولوژی واکنش

 یک در باشد.می آبخیز یک حوزه رسوب و آب، فرسایش منابع وضعیت در اصلی عوامل از یکی گیاهی پوشش

 آن، اراضی کاربری و گیاهی ویژه پوششبه محیطی شرایط در تغییر ایجاد و زمین از برداریبهره طبیعی اکوسیستم

  باشد.می تأثیرگذار منطقه سیالب شدن جاری رواناب و میزان مانند لوژیهیدرو هایپاسخ بر

 هاافتهين يترمهم

عملیات اصالحی مرتع  باشد.یم زیآبخ کیمناسب از منابع  یبردارتع از اقدامات مهم در حفظ و بهرهمرا تیریمد

د. شونهای هیدرولوژیکی از طریق کاهش مقادیر رواناب و افزایش تبخیر و تعرق گیاهان میموجب تغییر مثبت مولفه

نتایج این تحقیق نشان داد، مدل سازی دارد. های شبیهگستردگی و تنوع آبخیزها نیاز به استفاده از مدلهمچنین 

و تبخیر و تولید علوفه ، های هیدرومتریاجرا شده و رواناب را در ایستگاه مورد مطالعه به خوبی برای منطقهسوات 

 .(P-factor 0.5-0.9; R-factor 0.55-1.5) سازی کرده استشبیه خوبهای مورد بررسی وضهحزیر درگیاهان را تعرق 

و  گیاهان ترین سناریو در افزایش میزان تبخیر و تعرقهمچنین مشخص گردید که سناریوی بیومکانیکی مناسب

  باشد.در مراتع ضعیف و متوسط میحفظ آب 
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 ر مستندات(يها، جداول و سا)مشتمل بر شکل يلياطالعات تکم

رای دام( در این تحقیق تعریف گردید. مکانیکی، بیولوژی، مکانیکی و مدیریت چچهار سناریوی اصالحی مرتع )بیو

تبخیر و تعرق گیاهان بیومکانیکی و مدیریت چرا مقدار  بر این اساس با کاربرد سناریوهای مکانیکی، بیولوژیکی،

 )بدون اعمال سناریو( شاهدمیزان تبخیر و تعرق در هر سناریو نسبت به %8/2و  %5/25، %8/22، %3/2ترتیب به

یو در افزایش میزان تبخیر و تعرق ترین سنارت. نتایج نشان داد که سناریوی بیومکانیکی مناسبافزایش پیدا کرده اس

   باشد.در مراتع ضعیف و متوسط میو حفظ آب گیاهان 

 

 در حوزه آبخیز گرگانرود. تاثیر سناریوهای مدیریتی نتایج میزان تبخیر و تعرق گیاهان مرتعی تحت -1-4جدول 

 و تاثیر آن بر افزايش میزان تبخیر و تعرق گیاهان )به درصد( اعمال سناريو شاهد 

 وضعیت مرتع
میانگین میزان تبخیر و تعرق 

 متر بر سال()میلی

 عملیات

 مکانیکی

 عملیات

 بیولوژيکی

 عملیات

 بیومکانیکی

 مديريت

 چرای دام

 %8/2 %8/55 %8/98 %5 532 ضعیف

 %8/2 %6/1 %7 %66/9 673 متوسط -ضعیف

 %3 %93 %1/95 %8/8 322 متوسط

 %95 - - - 353 خوب

 

 
 

 . متر( بعد از اعمال سناریوهای مدیریتیی شده تبخیر و تعرق گیاهان مرتعی )به میلیسازهیشب جینتا نقشه -5شکل 

 


