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 هاي آبگيراحداث هالليبا در مناطق خشك  احياء پوشش گياهيها و مديريت هرزآب
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 دانشگاه سيستان و بلوچستان -عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي سراوان -2

 
 چكيده
احيـاء   مشـاركت مـردم بـه منظـور     اسو بـا فبوركينا لستو و ،آفريقايي نيجريه سه كشور در 1992سال  درفائو خاكي هستند كه  سازه هاي آبي، هاهاللي

نفوذ آن به داخل زمين باعث  و آب باران يادي ازهاللي ها عالوه بر نگهداري حجم زهاي مديريتي از قبيل احداث فعاليت .نموده است اجراپوشش گياهي 
مراتع تشكيل داده است  را استان سيستان و بلوچستان درصد مساحت 56بيش از  .ايجاد شرايط مساعد استفاده بهينه از رواناب توسط گياهان مي گردد

كوه بيـرك سـراوان    تفتان ونشين  حاشيه ساكنينتوسط  1377سال براي اولين بار در سازه هاي هاللي باشد. ميمراتع كل كشور درصد  13كه معادل 
 كيلـوگرم در  80تـا   30افزايش توليد علوفه بـين  . احداث اين سازه باعث جنگلي احداث گرديد كشت گونه هاي مرتعي و به منظور استفاده از هرز آبها و

ساله  10هكتار در يك دوره  48935به در استان اجراي اين سازه سطح  1387تا  1377آن در طي سالهاي  مثبتبا توجه به نتايج گرديد و  هكتار هر
 افزايش يافت.

 گياهي، مناطق خشك.كلمات كليدي: سازه هاللي، هرزآب، پوشش

 مقدمه
 خدادادي مشـكالت را برطـرف نخواهـد سـاخت.     هاي سرشار ثروت ديگر مرتع، معادن و خاك، جنگل و درحقيقت تنها داشتن منابع فراواني چون آب و

چـه بسـا    .نيازمنديم نيز صحيح ره برداري علمي وبه هاي دقيق وريزيانديشه هاي خالق، برنامه بلكه در كنار وفور اينگونه امكانات به اراده هاي مصمم و
            ت فشـار زنـدگي   مـردم آن ديـار تحـ    كننـد و خاك حاصلخيز استفاده چنـداني از آن نمـي   شرايط اقليمي مناسب و هايي كه با داشتن منابع فراوان،ملت

انـد  توانسـته  خويشتالش  با كمك دانش ولي هستند كه از آنچنان امكانات و شرايط مساعدي برخوردار نبوده و بوده و نيز هاييمقابل ملت مي كنند، در
داراي  نيز از ايـن قاعـده مسـتثني نبـوده و     ستانسيستان و بلوچبه ويژه استان  كشور اسالمي ايران و .]1[اين منابع داشته باشند وري را ازبيشترين بهره

چهره فقر  افراد مرتبط مي توان از آنها به نحو احسن استفاده و تالش فراوان مسئوالن و سعي و منابع سرشار فراواني مي باشد، كه با برنامه ريزي دقيق و
  پيكر آن كمرنگ نمود. را از

 اصـالح و  تـع و ااين راستا با استفاده صحيح از مر در. تع استاشونده به ويژه مر عي تجديدد، منابع طبييكي از بخشهايي كه مي تواند مورد توجه قرار گير
. عمليـات ذخيـره نـزوالت آسـماني در قالـب      توان وضعيت مراتع را نيز بهبـود بخشـيد  د مينمناطقي كه به توجه بيشتري نياز دار احياء مراتع فرسوده و

هاي آب زير زميني، كمك به تقويت پوشش گياهي، جلوگيري راتع جهت افزايش نفوذ آب به داخل خاك تقويت سفرهروشهاي گوناگون اصالح و احياء م
. در اين ميان روش ذخيره نزوالت آسماني به شـكل هاللـي آبگيـر يكـي از     ]2[ گيرداز ايجاد هرز آب و هدر رفت خاك و افزايش توليد علوفه صورت مي

هـاي عملكـردي مراتـع    هاي سطح خاك و ويژگـي احداث هاللي تأثير زيادي بر شاخص هاي مديريتي از قبيل قرق وعاليتف .]3[ باشدهاي مؤثر ميروش
 .]4[ گذاردمي

 
 اصلي مقاله بدنه

اي سـاختاري  مديريت مرتع ماهيتاً بر اساس اصول اكولوژيكي است و تا كنون ارزيابي هاي مديريتي كه در مراتع صورت گرفته بيشتر بر اساس ارزيابي ه
و بوده است كه به صورت كمي به مواردي نظير توليد، درصد پوشش، تراكم و تركيب گياهي پرداخته شده است و به مدل هـاي ارزيـابي سـالمت مرتـع     

  .]5[ شود، كمتر توجه شده استكه امروزه با استفاده از روشهاي جديدي مطالعه مي وضعيت آن
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هـاي  منطقه به ظرفيـت هر هاي بالقوه ضمن تبديل ظرفيتهاي مرتعداري اجرا مي گردد احداث هاللي آبگير در طرح ذخيره نزوالت آسماني كه با پروژه
                  اثرات غير مستقيم قابل توجهي نيز بر بازدهي سرمايه گـذاري هـاي انجـام شـده در منطقـه خواهـد داشـت و بـه نـوعي امكـان           ،توليد بالفعل و افزايش

 هاي آب زير زميني را فراهم مي نمايد. ي پايدار از سفرهبهره بردار
بـه   .]6[ گـردد هاي كـاذب مـي  زايي موقت در منطقه و جلوگيري از رجوع به شغلبرداران در اجراي پروژه، سبب اشتغالهمچنين به لحاظ مشاركت بهره

بـه  كـه  كوه بيـرك در سـراوان    تفتان و ساكن در حاشيهتوسط اهالي  1377سال  درهاي هاللي آبگير اجرا شده توان به سازهعنوان يك تجربه موفق مي
نفـوذ آن   آب باران و ها عالوه بر نگهداري حجم زيادي ازهاللي .اشاره نمود ،جنگلي احداث گرديد كشت گونه هاي مرتعي و ها وآبمنظور استفاده از هرز

 بـا  هـايي در زمـين  مورد اسـتفاده در منطقـه   بگيرهاي آهاللي .ب توسط گياهان مي گردداز روانا به داخل زمين باعث ايجاد شرايط مساعد استفاده بهينه
منـاطق جنگلـي    و ، بيابانبخش مراتعسه شمشه در  ترازبنايي و ابزاري چون بيل، كلنگ و نيروي كارگري و با استفاده از درصد و 30 تا حداكثر 4شيب 

  است.شده احداث 
سـانتي متـر    50 تـا  40عمق متوسط  متر و 5/1عرض  و مخزني به طول سه مترصورت هاللي نزديك به نيم دايره بورت به ص منطقهاين سازه در سطح 

 24بـر اسـاس حـداكثر بـارش     متوسـط   هاللي به طور حجم آبگيري هر .]7[ احداث گرديد ،بودمتر سانتي 15-20با عمق  طرف داراي سرريز دو كه از
در نظـر  عدد  100تا  70بين  هكتارهر  هاللي در متوسط بارندگي تعداد با توجه به شيب وحاسبه گرديده است. سال م 10تا  5ساعته در دوره بازگشت 

ابعـاد  بايسـتي   زيـاد  هايدر شيباي كه گونهه بد، تغيير مي كنزمين ها با توجه به شيب اندازه هاللي و ابعادالزم به ياد آوري است كه  گرفته شده است.
در نظـر گرفتـه   كمتـر  آنها هاي كم ابعاد آنها بزرگتر و تراكم در واحد سطح در شيب در نظر گرفته شود وم در واحد سطح آنها بيشتر آنها كوچكتر و تراك

  .)1(شكل  شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احداث هاللي با استفاده از نيروي كار محلي -1شكل 
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 :مورد توجه قرار گيرندها ليدر احداث هال ذيل حتماًشرايط گردد بطور خالصه پيشنهاد مي
 يـا  و لحاظ طبقه بندي جزء طبقـه فقيـر   از و باشد) %10 از صورتي كه پوشش گياهي خيلي كم شده (پوشش گياهي كمتر در اراضي بكر مراتع و در )1

 است. قابل اجرا دارند قرار خيلي فقير

 مـي كنـد و   خـاك نفـوذ   به دليل اينكه قسمت اعظم آب در االيي برخوردارندنفوذپذيري ب هايي كه ازخاك ) بافت خاك متوسط تا نيمه سنگين باشد.2
 سي مطلوب مي باشد.ر - شني شني و بنابراين خاكهاي رسي، مناسب اين پروژه نمي باشد. ،ندارد يا اصالَ وجود جريان سطحي كم و

  مطلوب مي باشد. درصد 4 از بيشتر ودرصد  30 از هاي كمتر) شيب3
(حـداقل عمـق    بنابراين مناسب بـراي اجـراي پـروژه نمـي باشـد      .بردن پوشش گياهي ندارد باال نتيجه مطلوبي در حاصلخيز غير ق و) خاكهاي كم عم4

 .متر)سانتي 50خاك  مناسب
اقـدام بـه شكسـتن آن     سخت اليه نازك باشـد،  يا اگر و اين سازه احداث نشود نزديكي سطح زمين وجود دارد، در هاردپن مناطقي كه سخت اليه در )5

 اينصورت رطوبت اضافي باعث ايجاد لغزش اراضي يا جريانات گلي خواهد شد. غير در نموده،

  دست نتيجه مطلوبي حاصل نخواهد شد. باالدر  اراضي بدلند صورت وجود در )6
 .ق باشدقر بذركاري و همراه با بايد احداث سازه حتماً مناطقي كه پوشش گياهي تخريب يافته است، ) در7
  .نفوذپذيري خاك باشد تبخير و ظرفيت نگهداري سطح خاك، از شدت بارندگي، بيشتر و مقدار يعني اينكه مرتع جريانهاي سطحي آب در وجود )8
 .محدوده اجراي پروژه ) وجود بهره بردار در9
 

 نتيجه گيري
تع ايكنواخت نيست واضح است كه عكس العمل قطعات مختلف سطح مرسطح مرتع  پوشش گياهي در نفوذپذيري و نظر توجه به اينكه سطح زمين از با

ميـزان   شـدت و  نظـر  خصوصيات مختلف از هايي بامقابل بارندگي زمين در همچنين عكس العمل يك قطعه بخصوص از يك بارندگي مشخص ور براب در
 درغيـره   آتش سوزي و تردد دام، اثر كوبيدگي سطح خاك در و تخريب پوشش گياهي عملياتي نظير مچنينه بود. كامالً متفاوت خواهد يكسان نبوده و

بنـابراين   كـرد.  براي تمام مراتع تجويز توان فرمول خاصي رانتيجه نمي در بوده و موثر ميزان جريان سطحي آب كامالً عكس در بر يا خاك و ميزان نفوذ
 ،حجـم روانـاب   بايسـتي، خالصه مي توان گفت كه براي طراحي ايـن سـازه    طورب .توجه به شرايط موجود انجام پذيرد محل با هر محاسبه در الزم است،

  .گيـرد  مـدنظر قـرار  ات مطالعـ در  اجـراي عمليـات   هـدف از و  نوع پوشش گيـاهي  ميزان و ،بافت خاك جنس و ،شيب اراضي، توپوگرافي ،شدت بارندگي
ابعادي مناسـب،   با هكتار در هاللي آبگير تعيين تعداد سال به منظور10-5دوره برگشت  ساعته در 24بارندگي  دانستن حجم رواناب حاصل ازهمچنين 

فرسـايش  بـا  عرصـه   جريان يـافتن هـرزآب در   با باشد هكتار حجم كل چاله هاي احداث شده در از حجم رواناب حاصل بيشتر اگر زيرا مهم است. بسيار
ميزان  طبق حجم رواناب و بخواهيم سازه اي بر گرها اين است كه احداث اين سازهنكته قابل توجه براي ا. شد خواهد زياد امكان تخريب آنها بسيار خاك

تمـام   در هـوا  آب و مقياس كوچـك فـاكتور   چرا كه دربرنامه ريزي شود  كوچك براي منطقه اي خاص ودر ابتدا بايستي  بارندگي طراحي كنيم اين كار
و  ]8[ در منطقه محقق گرديد هاهاللياحداث اجراي پروژه  ي كه پس ازاز جمله اهداف .پوشش گياهي اهميت بيشتري دارند خاك و نقاط يكسان است و

  :بطور خالصه عبارتست از ،انتظار داشتتوان در مناطق مشابه مي
 در زمان تمركز سيل. خيرأيا ت جلوگيري و هاي فرعي ومسيل هاي جاري شده درسيالب ) مهار1

  .زيرقشري هاي زيرزميني و ) نفوذ دادن رواناب جهت تغذيه سفره2
  .بذركاري ) استفاده از رواناب به منظور كشت مستقيم و3
  .سدها پشت بندها و حمل رسوب به پايين دست و ) جلوگيري از4
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 .همچنين دارويي و صنعتي جنگلي و جهت تجديد حيات گونه هاي مفيد مرتعي و آنها آب ذخيره شده در استفاده از )6
 .جذب رطوبت خاك اثر ظرفيت مراتع بر ) افزايش پوشش گياهي و7
 .شادابي علوفه افزايش دوره رشد گياهان و )8
 .پوشش گياهي تعديل اثرات خشكسالي بر )9

  .سازي جوامع علمي توانمند اشتغال و ايجاد )10
و  جنس زمين منطقه، پوشش گياهي قبل انجام پروژه و احداث سازه مطالعات جامعي در خصوصگردد پيشنهاد ميبراي احداث سازه هاللي ريزي هبرنام

بسـته بـه نـوع    و  بود خواهد شده كمتر ميزان رواناب ايجاد باشد هرچه پوشش گياهي بيشتردر صورتيكه  در منطقه مورد نظر صورت پذيرد. شيب زمين
. خاكهاي سـبك ميـزان نفوذپـذيري زيـاد اسـت      در خاكهاي سنگين نفوذپذيري خيلي كم و كه در بطوري ،ك منطقه ميزان نفوذپذيري فرق مي كندخا

 ميـزان روانـاب حاصـله بيشـتر    و  هآب كاسـته شـد   ميزان نفوذ از شود چه شيب زمين بيشتر كه هر است بدين صورتنقش شيب زمين در حجم رواناب 
بـر  آبگيـر در اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان      هاللي احداث ميزانفرصت كافي دارد.  احتياج به زمان و كند پيدا خاك نفوذ اي اينكه آب دربر شد. خواهد

 نشان داده شده است. 2در شكل  1387تا  1377از سال حسب هكتار در جنگلها، مراتع و بيابان ها 

 
 
 
 
 
 

       
                            

  
 

 

          

 

 
 

 1387تا  1377ميزان احداث هاللي آبگير در استان سيستان و بلوچستان از سال   -2شكل 
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نـواحي   احـداث نمـود بيشـتر    مناطق جغرافيايي كه مي توان اين گونه سازه هـا را  هنشان مي دهد كاجراي اين پروژه در منطقه  ازتجربيات بدست آمده 
همچنين ارتفاعات بزمـان   زاهدان و، شهرستان خاش نواحي ارتفاعات تفتان در استان مي توان از كه در بود خواهد متر استپي با بارندگي باالي صد ميلي

                                                   سراوان نام برد.  حاشيه كوه بيرك در و منطقه ايرانشهر در كوه خضر و

                   جهـت اجـراي   تسـهيل در  بهـره بـرداران و   تـرويج فرهنـگ منـابع طبيعـي بـين مـردم و       شده و شهرستانهاي ياد مراتع در ايجاد كارگروهاي فني احياء
كيلـوگرم در   80تـا   30بـين   ميزان توليد در واحد سـطح كه اي به گونه مي گردد. باعث افزايش ميزان پوشش گياهي مشاركت مردم پروژه هاي مرتع با

افـزايش  هاي زير زميني با توجه به بررسي ميزان دبي چاههـا و چاهكهـاي موجـود در منطقـه     ميزان تغذيه سفره و )3(شكل يافت  افزايش خواهدهكتار 
 .]9[يافته و براي ساكنين قابل دسترس خواهد بود 
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 اولين همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران
 91آذر ماه  23لغايت  22زمان برگزاري: 
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 برداري از آنها.بر مهار سيالبها و بهرهاي . مقدمه1374كوثر، سيد آهنگ.  ]6[
 اداره مرتع. گزارشات تهيه شده توسط كارشناسان .1388 داره كل منابع طبيعي استان سيستان و بلوچستان.ا ]7[
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