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 چكيده مقاله :

كه  پوشش گياهي درمراتع بحدي كاهش يافته باشد كه هيچ  عرصه هايياجراي پروژه هاي ذخيره نزوالت آسماني از قبيل  ايجاد كنتور فارو در 
ك در عرصه وجود دارد و كوبيدگي سطح گونه نقشي در جلوگيري از رواناب سطحي نداشته ولي پايه هاي گونه هاي گياهي مناسب و خوشخورا

خاك در اثر تردد بيش از حد دام موجب عدم نفوذپذيري آب به درون خاك شده است جهت كنترل و مهار هرزآبها و سيالبهاي حاصل از نزوالت 
كه جزء سامانه هاي بزرگ سطوح  در سامانه هاي سطوح آب گير باران از جمله مراتع ( مديريت آب باران ) آسماني با هدف ذخيره سازي آب باران

علي آباد قريشي شهرستان خواف  جهت دستيابي به مبحث مهم  –در مراتع برآباد و حسن آباد  حائز اهميت است.محسوب ميشود  آب گير باران
ث شيار با تراكتور بر روي مديريت آب باران پروژه ذخيره نزوالت آسماني توام با بذر پاشي به سبك احداث كنتور فارو كه نحوه اجراي آن احدا

متر 5/0 تا1متر وفاصله انقطاع 1-1/ 5وئها سانتي متر فاصله بين فار  25-30سانتي متر و عرض شيار  30متر و عمق 40-60خطوط تراز با طول 
مپ  – گوگل ارتفزارهاي وتلفيق نرم افزاري با نرم ا  جي پي اسميباشد اجرا گرديد . در اجراي پروژه عمليات مساحي با استفاده از دستگاه 

با بررسي نتايج حاصله از تحليلها و اجراي پروژه هاي ذخيره نزوالت  و فن سنجش از دور انجام گرديد. اتوكد – جي پي اس تراك ميكر – سورس
مديريت آب باران نقش در با توجه به عدم نياز به فناوري پيچيده و هزينه هاي سنگين اين پروژه ها اجراي بخصوص كنتور فارو به نظر ميرسد 

 اصالح و احياء مراتع ميگردد . ذخيره آب و و باعث مثبت داشته

 خطوط تراز ,كنتور فارو  ,ذخيره نزوالت آسماني  , مديريت آب باران ,سامانه هاي سطوح آبگير باران واژه هاي كليدي : 

  مقدمه :
ر پراكنده و شرايط اقليمي و وضعيت ريزش هاي جوي، از مناطق خشك ونيمه يي و ناهمواريهايي بسياليل موقعيت خاص جغرافيادكشور ايران به 

بارندگي نيز پراكنش زماني و  رمقدا همينايران يك سوم متوسط بارندگي كره زمين است ولي در. ميزان بارندگي دخشك جهان به شمار مي رو
از  درصد 10 دحدو حير سطديگر دكوير مركزي ) و يك سوم  درر(بيش از نيمي از كشو در. به طوري كه يك سوم بارندگي دمكاني مناسبي ندار

اشته دتوجه ايرانيان قرار  ديرباز مورديت آب واهميت آن از د. بدين لحاظ محدودازل مي شوننقاط  رر سايدمساحت كل كشور و يك سوم بقيه 
تلف تنها از خنياز بخشهاي م د، تامين آب موردي شومناطق خشك محسوب م  زءر تقسيم بندي اقليمي جدر بسياري از مناطق كشور كه داست. 

ر بسياري از مناطق كشور به شمار مي دي و اجتماعي دمنابع آب زيرزميني امكان پذير است. از اين رو، اين منابع ازمهمترين عوامل توسعه اقتصا
اري در بهره بردكه برنامه ريزي اصولي و صحيح  دبو در صورتي امكان پذير خواهدي منابع آب زيرزميني دروند. جلو گيري از تخريب و نابو
نياز براي  دبخوانها و تامين آب مورآه بهينه از آبهاي سطحي و سيالبها براي تغذيه دافر اين راستا، استد. ددونگهداري از آنها تدوين و اجرا گر

ر زمينه دبه طوري كه پيشرفتهاي حاصل شده ما .  ] 1 [ ددلقي مي گرتر ومهم ثشرب و صنعت همواره از عامل بسيار مؤ   بخشهاي كشاورزي
تلف مانند سدهاي بزرگ و مخزني و كاريزها، نشانه خوبي از اين مدعا خايمي به اشكال مديالبهاي فصلي و آبهاي جاري سه بهينه از دافذخيره و است

 روانابها نزوالت آسماني بخصوص آب باران و اري ازدف بهره بربا هد ذخيره نزوالت ( كنتور فارو )پروژه هاي جارب چند ساله اخير توجه به تاست. با 
با هدف ذخيره سازي آب باران در سامانه هاي  آب باراناري از دروش مناسب بهره بريك كه به طور عمده به صورت ناگهاني جريان مي يابند ، 

 ميشود. محسوب ستا مراتع كه جزء سامانه هاي بزرگ سطوح آب گير باران همانندسطوح آب گير باران 

 ] 2 [ : ذخيره نزوالت آسماني

اي مرتعي با ايجاد جويهاي كوچك در روي خطوط تراز(كنتور فارو)،ايجاد چاله چوله(پيتينگ)،پخش آب،ايجاد هبه كليه عملياتي كه در عرصه 
ت آسماني با هدف ذخيره سازي آب باران در بانكت،تراس بندي،ريپر زدن،توزيع برف و... جهت كنترل و مهار هرزآبها و سيالبهاي حاصل از نزوال

 پايان برنامه  -تاكنون  57مراتع انجام گيرد ذخيره نزوالت آسماني گويند.اين پروژه به عنوان يكي از روش هاي اصالح مرتع از ابتدا (قبل از سال 

 



پروژه فوق را ميتوان جلوگيري از فرسايش  هكتار در عرصه مراتع كشور انجام پذيرفته است.هدف از اجراي 2,295105چهارم) به ميزان
   در نهايت افزايش توليد علوفه و اصالح مراتع ذكر نمود.وتغذيه سفره آبهاي زيرزميني  ,مديريت آب باران  خاك،افزايش نفوذپذيري و رطوبت خاك،

 

 

 

 

 

 كنتور فارو:

نفوذ آب در خاك،جلوگيري  , مديريت آب باران مراتع كه به منظورعبارت است از ايجاد جوي هاي كوچك و كم عمق بر روي خطوط تراز در سطح 
  از جريان سطحي آن،افزايش پوشش گياهي و توليد علوفه انجام مي گيرد.

 در مراتع كنتورفاروضوابط و معيارهاي فني : 2جدول شماره ادامه 

 ضوابط و معيار عوامل

 خشك و نيمه خشك اقليم
 100-300 بارندگي ( ميليمتر )

 ≥4 هدايت الكتريكي
 
 

 شيب

 10درصد انجام مي شود)، در صورت فقر پوشش گياهي در شيب هاي كمتر از  20تا  10درصد ( عموما در شيب  >20 -
 درصد نيز انجام مي گردد.

 در اراضي شيب دار در جهت عمود بر شيب غالب انجام مي گيرد. -
 جام مي گيرد.در اراضي مسطح بادخيز در جهت عمود بر باد غالب ان -
و باالتر از سطح زمين احداث نمود تا شوري به نهال هاي كشت شده  »ام . انگليسي«در اراضي شور فاروها را بايد به شكل  -

 صدمه وارد نسازد.
 خيلي فقير –فقير  وضعيت مرتع

 متوسط بافت خاك

 )سانتيمتر  30 نيمه عميق تا عميق (عموما بيشتر از عمق خاك

 40-60منقطع:  ( متر ) طول فاروها
 5/0-1فاصله انقطاع:

 
 ( متر )فاصله فاروها

 
5/1-1 

 

 عرض شيار
 ( سانتيمتر)

30-25 
با فواصل كمتر  سانتيمتر 10-15 چنانچه تنها هدف افزايش درصد پوشش گياهي و توليد علوفه باشد،فاروهاي كوچكتر بعرض-

 متر نتيجه بهتري خواهد داد. 5/1از 
 عمق شيارها

 سانتيمتر ) (
20-15 

 روي خطوط تراز(ميزان)احداث گردد. - محل شيار
 باالتر از سطح زمين احداث شود. »ام.انگليسي«در اراضي شور به شكل  -

 در شيب هاي تند خاك حاصل از فارو در پايين دست ريخته مي شود. نحوه خاكريزي
 ش گياهي را تشكيل دهد،بذركاري همراه با شيار زني ضروري است.درصد تركيب پوش 10چنانچه گياهان مرغوب كمتر از  - بذركاري

 بذرها بايستي با توجه به شرايط طبيعي منطقه از نظر آب و هوا و از بين گونه هاي مرغوب بومي انتخاب گردد.-

 
 پروژه

 
 شرايط مناسب پروژه

 
 

 ذخيره نزوالت

 
ي در جلوگيري از رواناب سطحي ندارد.ولي پايه هاي پوشش گياهي در محل اجراء پروژه بحدي كاهش يافته كه هيچ گونه نقش -

 گونه هاي گياهي مناسب و خوشخوراك در عرصه وجود دارد.
 كوبيدگي سطح خاك در اثر تردد بيش از حد دام موجب عدم نفوذپذيري آب به درون خاك شده است. -

 

 : عرصه مناسب پروژه ذخيره نزوالت آسماني در مراتع 1جدول شماره 
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نوع وسايل ايجاد 
 شيار

دستگاه  -4 بدستگاه كنتور فاروئر مدل  -3گاو آهن گردان -2فاروئر يا گاو آهن بشقابي  -1تراكتور همراه با وسايلي چون 
 دستگاه چيزل سيدر-5كنتور سيدر 

 گاو آهن دستي همراه با حيوانات (روش سنتي)
 سال توصيه مي شود. 2بسته به شرايط محيطي متفاوت مي باشد،عموما حداقل  مدت قرق

افزايش توليد 
 (كيلوگرم در هكتار)

لوگرم تخمين زده شده است،ولي با توجه به اقليم،فاصله شيارها و عوامل كي 100-150با توجه به تجربيات بطور تقريب 
 محيطي متغير مي باشد.

 
ميزان هرزآب و 
 رواناب سطحي

 
 
 
 
 
 

محاسبه ميزان رواناب سطحي بايد براساس شديدترين بارندگي منطقه و احتمال وقوع مجدد آن انجام گرفته و ظرفيت -1
ز ميزان محاسبه شده در نظر گرفته شده ،به نحوي كه در مدت كوتاهي با گل و الي و فاروها با يك ضريب اطمينان،بيش ا

 رسوبات پر نشده و كارايي خود را حفظ كنند.
) متر مربع است و نيز آبراهه هايي را كه در 5/0×5/0فاروها نبايد آبراهه ها و خندقهايي را كه مقطع آنها بزرگتر از ( -2

 و رگبارهاي شديد به حجم زياد در آنها جاري مي شود،قطع نمايد. بهار،آب ناشي از ذوب برفها
 

 

 

 

 

 در مراتع جهت نهال كاري: احداث كنتور فارو  1وير شماره تص

 

 در مراتع توام با نهال كاري: احداث كنتور فارو  2تصوير شماره                                               

 : ضوابط و معيارهاي فني كنتور فارو در مراتع2ادامه جدول شماره 

 
 

 ميزان هرزآب و
 رواناب سطحي

 

شيارها بايستي دقيقا بر روي خطوط تراز ايجاد و فاقد شيب به طرفين باشند تا آب جمع شده در آن نتواند جريان پيدا  -3
 كند.

الف) در شرايظ خاص كه فاروها اجبارا از خطوط تراز منحرف شده و شيب دار مي شود،بايد با ايجاد بند هاي كوچك و عرضي 
كي (دايك)،طول فاروها را به قطعات كوچكتري تقسيم نمود،زيرا خطر شكستن در فاروهاي پيوسته وجود دارد.طول خا

 متر در نظر گرفته مي شود. 60تا  40فاروهاي منقطع حدود 
 شيارها در فارو نبايد آبراهه هايي كه عمق آنها از عمق شيار بيشتر است قطع نمايد. -4
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 در مراتع جهت توام با بذر كاري كنتور فارو : احداث 3تصوير شماره 

 مرتع برآباد خوافاضي شيبدار خلع يد شده و تخريبي اجراي پروژه ذخيره نزوالت آسماني ( احداث كنتور فارو ) توام با بذر پاشي در ار

و عرض 69/262484طول جغرافياييفيايي و در موقعيت جغرا در مرتع برآباد تايباد –كيلومتري از شهرستان خواف در مسير خواف  38در فاصله  
ذخيره نزوالت آسماني توام با بذر پاشي توسط واحد مرتع اداره منابع طبيعي و آبخيزداري  هپروژ هكتار 99و در سطح 79/3825706جغرافيايي 

طرح مرتعداري اين مرتع تعريف پروژه در شهرستان خواف و با نظارت اينجانب اجرا گرديد كه داليل انتخاب اين منطقه با توجه به اينكه اجراي اين 
 شده به شرح ذيل است :

 بيشتر استمناطق شهرستان  ميزان بارندگي نسبت به ديگر بعلت كوهستاني بودن منطقه    -1

وگيري و نفوذ نزوالت در زمين و جلذخيره نزوالت آسماني و مديريت اين نزوالت بخصوص باران جهت استفاده بهينه از اين نعمت خدادادي  -2
 از ايجاد رواناب و فرسايش بيشتر و تخريب مرتع

 احياء و تجديد استفاده از اراضي تخريبي و خلع يد شده و جلوگيري از سوءاستفاده دوباره متخلفين -3
و جلب مشاركت   و فعاليتهاي منابع طبيعي با پروژه هاي اصالح و احياء مراتعمردم بخصوص مرتعداران و آشنايي فرهنگ منابع طبيعي ترويج  -4

 ) تايباد –بعلت اجراي اين پروژه در حاشيه جاده آسفالت خواف مردمي ( 

 نحوه اجراي پروژه:

وابالغ  بررسي  و با مد نظر قراردادن دستورالعمل اجراي پروژه ي پروژهو داليل يادشده فوق در ابتدا محل اجراتهيه شده با توجه به طرح مرتعداري 
اجراي خطوط كنتور فارو جهت پروژه ذخيره نزوالت بعلت آبگيري صحيح فاروئها و در ابتدا ميبايست وژه آغاز گرديد.پرآن به پيمانكار اجراي 

كه  جهت دستيابي به اين امر نياز به  نقشه برداري ميباشد كه در اينجا  جلوگيري از بيرون زدگي آب از داخل فاروئها روي خطوط تراز انجام گيرد
و مهارت پيمانكار و شرايط سخت كار و هزينه و زمان بري زياد نقشه برداري از انجام اين عمليات خودداري واز تجربه  بعلت سطح وسيع پروژه

با استفاده از دستگاه تراكتور كه مجهز به سيستم اجراي فارو ميباشد فاروئها بصورت هاللي (بعلت  استفاده گرديد.به اين مهم  دستيابي جهت
 سانتي متر 25-30عرض شيار  سانتي متر و 30و عمق  متر 25و با طول تقريبي فاروئها بصورت هاللي احداث گرديد) شيبدار بودن   اراضي 

( انقطاع بين فاروئها باعث مي گردد تا  از حركت آب در داخل و بيرون زدگي  اجرا گرديدمتر 1تا5/0فاصله انقطاع متر و 1-5/1 فاصله بين فاروئها 
اراضي شتر نسبت به فاروئهاي مستقيم دركه اين نحوه اجراي فارو باعث ميشود آب ماندگاري بهتر و بي وگيري شود )آب از داخل فاروئهاجل

در رديف دوم فاروئهاي جديد در مقابل فاصله ايجاد شده بين فاروئهاي رديف قبلي قرار ميگيرد كه اين عمل  شيبداردر داخل فاروئها داشته باشد.
اجراي فاروئها در جهت عمود به شيب  وبصورت يكطرفه انجام .)5و4شماره تصاوير( عملكرد بهتر سيستم انجام ميگيرد وبعلت همپوشاني فاروئها 

در يد ) گرديد ( تراكتور ميبايست در زمان رفت كنتور فاروئها را ايجاد نمايد و در زمان برگشت ميبايست سيستم اجراي فاروء را از زمين جدا نما
بذر  بخاطر سختي شرايطبذرپاشي به دو صورت ماشيني و دستي انجام ميگيرد كه در اينجا (بصورت دستي عمليات بذرپاشي حين اجراي فاروئها 

بذرهاي انتخابي از نوع بذرهاي پوشش گياهي بومي وبخصوص غالب منطقه ميباشد كه در اينجا انجام گرفت كه انجام گرفت )بصورت دستي  پاشي
سال قرق و آگهي قرق  2بعد از اتمام پروژه محل عمليات بمدت  استفاده گرديد.تاغ سياه و النگاتوم آگروپايرونونه درم  بصورت مخلوط از بذرهاي

 به روستاهاي محدوده عمليات ابالغ گرديد.
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 در مرتع برآبادپاشي دستي  وركنت: احداث  4شماره  تصوير

 

 5شماره تصوير 

 استفاده از سنجش از دور:

و اشراف كامل به منطقه اجراي پروژه و مساحي  سطح شكل هندسي اراضي تخريبي و...)  –رودخانه  –( از قبيل شيب آبراهه ها  جهت بررسي
از محل عمليات تهيه و نقاط ثبت شده  م.ال.اك . استفاده گرديد كه با اين نرم افزار عكسهاي ماهواره اي  و فايلهاي  گوگل ارتعمليات از نرم افزار 

يه نقشه استفاده محاسبات و ته انجام جهت چنين از اين نرم افزارهم بر روي داده هاي تصويري ماهواره اي ثبت و جي پي اسستگاه توسط د
 ) 6شماره تصوير  (گرديد.
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) توام با بذر پاشي در اراضي شيبدار خلع يد موقعيت محل اجراي پروژه ذخيره نزوالت آسماني ( احداث كنتور فارو  – 6( ماهواره اي ) شماره تصوير 
 شده و تخريبي  مرتع برآباد خواف

 عمليات مساحي پروژه:

جهت تعيين سطح كار انجام شده ميبايست عمليات مساحي انجام ميگرفت كه براي دستيابي به اين مهم از آن جاييكه شكل هندسي محل پروژه 
جي  به دو حالت استفاده گرديد كه در حالت اول تعداد زيادي نقطه در مرز طرح توسط جي پي اسنامنظم ميباشد براي تعيين مساحت از دستگاه 

  دي.ايكس.افكرده و داده ها را با فرمت به سيستم كامپيوتر منتقل جي پي اس  از داده ها را مپ سورسثبت سپس با استفاده از نرم افزار  پي اس
بر روي تصاوير ماهواره اي مشخص وسپس با  گوگل ارتو سپس داده ها را با نرم افزار  گرديد ذخيره اتوكدنقشه با نرم افزار  وترسيم جهت تهيه

رقومي كردن و تعيين مساحت و تهيه نقشه فرايند   اتوكدو  جي پي اس تراك ميكرتلفيق نرم افزاري و استفاده از فرمتهاي مختلف و نرم افزارهاي 
اطراف  محدوده اجراي پروژه را بصورت ممتد ثبت نموده و مساحت طرح و   جي پي اسمنوي مساحي  انجام گرفت.در حالت دوم با استفاده از

 م شده را چاپ مينماييم.ينقشه هاي ترسوبا استفاده از نرم افزارهاي يادشده فوق دريافت نموده  جي پي اساز را بصورت مستقيم  آن نقشه 

 وژه:نرم افزارهاي استفاده شده در روند كلي اجراي پر

 اتوكد -4 جي پي اس تراك ميكر -3 مپ سورس -2 گوگل ارت-1

 خوافعلي آباد قريشي  و تع حسن آبادااجراي پروژه ذخيره نزوالت آسماني ( احداث كنتور فارو ) توام با بذر پاشي در اراضي مر

طول جغرافيايي باد قريشي و در موقعيت جغرافيايي تع حسن آباد و علي آقاين در مرا –كيلومتري از شهرستان خواف در مسير خواف  48در فاصله 
هكتار پروژ ذخيره نزوالت آسماني توام با بذر پاشي توسط واحد مرتع اداره  56و در سطح   68/3791899و عرض جغرافيايي  87/772940

همانند پروژه قبلي  اين پروژهستفاده شده دركه نحوه اجرا و بذرهاي امنابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خواف  و با نظارت اينجانب اجرا گرديد 
 اين تفاوتها عبارتند از: كه بودهداراي چند تفاوت جزئي پروژه قبلي  نسبت به  ولي موقعيت اين پروژه  ) 9و  8و  7شماره تصويرهاي ( ميباشد

متر و تقريباعمود بر جهت باد غالب  50تقريبا  و با طول و خطي بعلت شيب كم و يكپارچه و وسيع بودن اراضي كنتورفاروئها بصورت مستقيم – 1
 .احداث گرديده است

 آثار فرسايش بادي كه باعث رخنمون شدن سنگها در مرتع شده مشهود است كه يكي از اهداف اجراي اين پروژه احياء اين مرتع بوده است  - 2
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 است. الزم به ذكر است اين پروژه در امتداد جنگل دست كاشت سياه تاغ اجرا گرديده

 

                    علي آباد قريشي  -موقعيت محل اجراي پروژه ذخيره نزوالت آسماني ( احداث كنتور فارو ) توام با بذر پاشي در مرتع حسن آباد  – 7( ماهواره اي ) شماره تصوير 
 خواف

 

 8شماره تصوير 
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 9شماره تصوير 

 : نتيجه گيري

در سامانه هاي زمين محسوب ميشود مبحث مديريت آب باران  مناطق خشك ونيمه خشك ينكه  كشورايران جزءتوجه به خشكساليهاي مكرر و ابا 
اي ذخيره نزوالت اهميت زيادي يافته و اجراي پروژه هاي مربوطه جهت تحقق اين مهم بسيار ارزشمند ميباشد. اجراي پروژه هسطوح آبگير باران 
د چاله چوله (پيتينگ) ،پخش آب،ايجاد بانكت،تراس بندي،ريپر زدن،توزيع برف و... جهت كنترل و مهار ايجاد كنتور فارو،ايجاآسماني از قبيل 

اي هرزآبها و سيالبهاي حاصل از نزوالت آسماني با هدف ذخيره سازي آب باران در سامانه هاي سطوح آب گير باران مثل مراتع كه جزء سامانه ه
ابل استحصال است . جهت اجراي پروژه كنتور فارو نياز به فناوري پيچيده و هزينه هاي سنگين بزرگ سطوح آب گير باران محسوب ميشود ق

ما با اجراي پروژه ذخيره نزوالت  چنين شرايطي ميتوان حجم وسيعي از نزوالت آسماني بخصوص باران را مديريت و قابل استفاده كرد.ايننيست و با 
كه با مديريت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري علي آباد قريشي خواف  –ي در مراتع برآباد و حسن آباد به سبك احداث كنتور فارو توام با بذر پاش

 و نتايج مثبت اجراي پروژه را از نزديك مشاهده نموده ايم.اهميت موضوع را درك اين شهرستان انجام گرديد 

 تشكر وقدرداني :

اره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خواف كه حامي اينجانب در تهيه اين مقاله از جناب آقاي مهندس مهرداد حيدرپور رياست محترم اد
 ميباشند نهايت تشكر و قدرداني را دارم. 

 مراجع :

  60مجله پژوهش و سازندگي  شماره  ,تحليل سامانه هاي پخش سيالب ومعرفي نيازهاي تحقيقاتي   ,1382 ,جليل  ,وهابي  ] 1 [

 اجرائي پروژه هاي اصالح و احياء مراتع –كتاب اصول فني  , 1388 , وحيد ,انصاري   ] 2 [
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