
1 
 

 كنترل سيالبمديريت هرزآب راهكاري موثر جهت اصالح احياء مراتع ، كنترل فرسايش خاك، 
 

 2سهيال پويان ، 1ليال فزوني

 Email: l.fozooni@gmail.com . كارشناس ارشد بيابان زدايي1
 Email: s.pouyan71@gmail.com  . كارشناس ارشد مديريت مناطق بياباني2

 
 چكيده

 -از مقدار بارش ساالنه مي سعت كشور مقدار تبخير ساالنه بيشدرصد از و 90با توجه به حاكم بودن شرايط آب و هوايي خشك و نيمه خشك، در 
 مواجه خود از سيعيو مناطق در بارش كمبود و خشكي پديده با همواره جهان خشك مناطق كمربند روي بر داشتن قرار بعلت ايران كشورباشد. 
، بسيار ديگر عواملدرجه شمالي ، دوري از اقيانوسها و  40تا  23ميزان نزوالت جوي استان فارس بدليل واقع شدن در مدارهاي  جغرافيايي  . است

وه بر ميزان كم ، بارندگيها پايينتر از متوسط جهاني مي باشد . همچنين منشاء بارندگيهاي استان فارس غالباٌ مديترانه اي بوده كه بنابراين عال
اين  الينفك ضرورتهاي جزو آن مديريت و آب از بهينه استفاده اساس اين برداراي  پراكنش نامناسب، تداوم ريزشها كوتاه و با شدت زياد مي باشد. 

 ،هالليهاي آبگير در كنترل رواناببه نقش بسيار اثربخش و چند گانه  به روشهاي مختلف مديريت هرزآب با توجهدر اين مقاله باشد.  مي مناطق
  تعيين اثرات اين عمليات در بهبود وضعيت آب پرداخته مي شود. كنترل فرسايش ، بهبود وضعيت كمي وكيفي پوشش گياهي و تعديل كم آبي و

  هاللي آبگيركنترل فرسايش، كنترل رواناب و  مديريت هرزآب، كلمات كليدي:
 
 مقدمه -1

 در كه است اي گونه به اين مناطق در بارش الگويز طرف ديگر يك معضل اساسي بوده و ا و نيمه خشك طق خشككمبود منابع آبي در منا
 كه شده مخربي هاي سيالب مواقع بعضي در نهايتا و حوضه سطح در رواناب ايجاد باعث موضوع اين و مي بارد زياد شدت با رگبارها كوتاه زماني
بنابرآنچه گفته شد بايستي راهكاري مناسب مبتني بر  .رود مي دست از خاك در آب نفوذ فرصت نيز ، ارزش با سطحي خاك حمل بر عالوه

 گيري بهره و كنترلطراحي و اجراي آسان و مورد قبول مردم جهت جلب مشاركت مردمي با هدف كاهش شدت معضالت ذكر شده اتخاذ نمود . 
مبحث كنترل روانابهاي سطحي يكي ازر وشهاي بسيار موثر، كارا با قابليت اجراي سريع مي  .دارد مدون تاريخ از فراتر اي پيشينه ايران در آب از

باشد در صورت اجراي اين طرح عالوه بر بهبود وضعيت آبي در سالهاي كم باران و كنترل سيالبهاي مرطوب ، وضعيت پوشش گياهي نيز بهبود 
 خواهد داشت.يافته وتاثيري چند جانبه در مسائل زيست محيطي بهمراه 

 با. ]10[گردد محسوب مي خشك نيمه و خشك مناطق در آب تأمين اقتصادي شهاي رو از دامنه هايي سطح از باران آوري جمع روش
 .]5و4[دارد  وجود ميليون هكتارجديد 9/3 حدود بردن كشت زير به امكان ايران دشتهاي سطح از باران آب آوري جمع از استفاده

 و خاك پروفيل در آب نفوذ به نيز شود سيالبهاي مخرب ايجاد از مانع بايستي اينكه بر عالوه خشك مناطق رد آب مديريت هاي روش
 زير آبهاي ذخائر از خشك نيمه و خشك مناطق در استفاده مورد آب توجهي از قابل بخش چراكه نمايد كمك زميني زير آبهاي سفره تقويت
 .]6[ گردد مي تامين زميني

 نيمه و خشك مناطق هاي جوي ريزش از اصولي برداري بهره در مناسب راهكاري بعنوان تواند مي باران آبگير سطوح تمهايسيس از استفاده
 و درختي نباتات توسعه امكان نيز و نموده كمك بستر خاك به آن نفوذ به عمل، مورد هاي حوضه رواناب كاهش بر عالوه بطوريكه باشد خشك

 آب آوري جمع هاي شيوه.] 9و8[رسيد مناطق اين توسعه و رشد به توان باغي مي محصوالت توليد با طوريكهب شده مهيا مثمره اي درختچه
 حوضه و كوهها بيشتر در و شمالي آمريكاي از وسيعي منطقه سراسر در آنها از بطوريكه داشته تاريخي سابقه اي كشاورزي براي سيالب و باران
 گرفته بكار باستان نيز هند و چين آفريقا، شمال ، خاورميانه نقاط تمام در ها شيوه اين از همينطور است شده استفاده مكزيك شمال غربي هاي
 گمارند همت نباتي پوشش استقرار به اينكه بتوانند براي خشك نيمه و خشك مناطق در سنتي بصورت مردم دور هاي گذشته از ]. 8[است شده

 .] 3[كردند مي استفاده باغداري و كشاورزي براي آن از و نموده كوچكتر سطوح به آن دايته و بزرگتر سطوح از آب آوري جمع به مبادرت
كـاهش  ، كنتـرل فرسـايش ورسـوب   ، گيـاهي  تقويت پوشش نگهداري آب در محل  اوليه برخورد با خاك حفاظت و بر مبناي موارد تحقيق اين

كـاهش ضـريب    زمان تمركز، ايجاد مانع درمقابل جريانـات سـطحي و  زمين ،كاهش طول شيب، افزايش ريب هرزآب بواسطه كاهش درجه شيب ض
ت. بـا توجـه   استوار شده اس هرزآب بواسطه كاهش درجه شيب  زمين ،كاهش طول شيب،افزايش زمان تمركز، ايجاد مانع درمقابل جريانات سطحي

سايش ، بهبود وضعيت كمي وكيفي پوشش گيـاهي و تعـديل   به نقش بسيار اثربخش و چند گانه پروژه هالليهاي آبگير در كنترل رواناب ، كنترل فر
  كم آبي در اين مقاله به اين موضوع پرداخته مي شود.
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 مواد و روش ها-2
 .است شده انجام زير مراحل طي تحقيق اين
 مناسب پروژه با استفاده از نقشه هاي جانماييتعيين عرصه  -2-1

تعيـين  خش وسيعي از كاربري ها به مراتع وجنگلهاي كم تراكم تا نيمه متراكم مي باشـد .  بيانگر اختصاص ب فارس بررسي نقشه كاربري استان
عرصه هاي مناسب اجراي اين پروژه در استان فارس، در بررسيهاي اوليه مي باشند و جهت تعيين دقيقتـر منـاطق مناسـب بايسـتي بـا اسـتفاده از       

 . )1(جدول شداقدام  …ومتري و و تلفيق نقشه هاي خاكشناسي ، كاربري هيپس GISامكانات 
 محاسبه حجم عمليات احداث هاللي آبگير -2-2

حجم عمليات خاكبرداري و حجم آبگيري هر هاللي با توجه به ابعاد هالليها ، مساحت مخزن( كه  در محيط اتوكد محاسبه گرديده) و با توجـه  
ه به تعداد هاللي در هكتار، حجـم عمليـات در سـطح يـك هكتـار محاسـبه و       به عمق خاكبرداري و ارتفاع آبگيري محاسبه گرديد در نهايت با توج

 ) تنظيم شده است.2خالصه نتايج در جدول شماره (
 ) بررسي سهم عرصه هاي منابع طبيعي استان در جذب نزوالت جوي1(شماره جدول 

 درصد به سطح استان
 حجم بارندگي

 (ميليون متر مكعب)
 نوع كاربري  وسعت (هكتار)

 اراضي زراعي ومسكوني 1818547 5885 14.8

7.4 2944 909858 
 ســــاير اراضــــي منــــابع طبيعــــي

 (شوره زارا، نيزر و...)
 جنگل  2229538 7215 18.2
 مراتع  7319987 23687 59.6
 جمع كل 12277930 39731 100

 ) ابعاد هالليها به تفكيك  شيب زمين2جدول شماره (

 درصد 50بيش از 50-30 30-15 15-0 كالس شيب  /  مشخصات هاللي

 1 2 2.5 3 طول هاللي (متر)

 0.75 1.5 2 2.5 طول خط صاف (متر)

 0.30 0.4 0.5 0.7 عرض (متر)

 0.20 0.30 0.25 0.20 عمق خاكبرداري (متر)

 0.10 0.15 0.20 0.20 عرض خاكريز در تاج (متر)

 0.30 0.35 0.40 0.40 عرض خاكريز دركف (متر)

 0.03 0.15 0.23 0.32 ي  (مترمكعب)حجم خاكبردار

 0.2 0.30 0.30 0.40 ارتفاع خاكريز(متر)

 0.40 0.60 0.55 0.60 ارتفاع كل (متر)

 0.20 0.30 0.25 0.20 عمق آبگيري در زمين (متر)

 0.75 1.5 2 2.5 فاصله بين هالليها(متر)

 3.0 7 8 10 فاصله بين رديف هالليها(متر)

 4444 952 625 400 تعداد هاللي در هكتار

 133 143 141 128 حجم خاكبرداري در هكتار(مترمكعب)

 367500 367500 367500 367500 هزينه اجراء در هكتار (ريال)

 0.16 0.5 0.9 1.60 مساحت قسمت آبگير هاللي

 0.03 0.15 0.23 0.32 حجم آبگيري يك هاللي(مترمكعب)

 560 571 563 512 حجم آبگيري هرهكتاردرسال(مترمكعب)



3 
 

 
 نتايج

كنترل شده و بالطبع فرسايش و مي شود در نتيجه سرعت تخريبي آب با توجه به اينكه پروژه مديريت هرزآب در ارتفاعات و سرشاخه آبريزها انجام 
از ويژگيها و امتيـازات  بسـيار مهـم هالليهـاي آبگيـر،       سيالبها در محل اوليه يا تشكيل نشده و يا  باشدت كم و قابل كنترل تشكيل مي گردد. يكي

قابليت اجراي اين عمليات در سطح بسيار وسيع مي باشد كه در نتيجه امكان ذخيره كنترل و نگهداري روانابهاي سطحي در واحدهاي كوچـك امـا   
ي بسيار مناسبتري از نظر ميزان رطوبت خاك بـراي  فضاليل وسعت زياد عرصه قابل اجراء، در مجموع در حجم قابل توجه وجود دارد ، در ضمن بد

 رشد گياهان فراهم گرديده و در نهايت شرايط  الزم براي بهبود وضعيت مراتع ايجاد مي گردد. 
 كارايي باالتر اين پروژه نسبت به ساير طرحهاي كنترل سيالب و تغذيه مصنوعي  بداليل زير مي باشد: 

 نسبت به طرحهاي بزرگ كنترل وذخيره سازيپايين بودن هزينه آبگيري ساالنه   .1
بـه تـا    1حصال آب در طرحهاي كنترل سيالب و حوضچه هاي تغذيه مصنوعي حـدود  م خاكبرداري و خاكريزي به حجم استنسبت حج .2

اكي در مي باشد به عبارت ديگـر بـه ازاء هرمتـر عمليـات خـ      4به  1مي باشد در حاليكه اين نسبت در پروژه هالليهاي آبگير حدود  5/1
مترمكعب مي باشد ، اما اين رقم در طرح حوضـچه تغذيـه مصـنوعي     4پروژه هالليهاي آبگير امكان كنترل و ذخيره سازي آب به ميزان 

 مترمكعب آبگيري مي باشد. 5/1حدود 
 اثرگذاري پروژه هالليهاي آبگير در بهبود وضعيت كمي وكيفي پوشش گياهي مراتع و جنگلها  . .3
 سطحي و فرسايش در سرشاخه ها .كنترل روانابهاي  .4
با توجه به اجراي پروژه در سطح وسيع در نتيجه امكان ذخيره و تغذيه آبخوانها بيشتر از ساير طرحهاي بزرگ كه دريك نقطه اجراء مـي   .5

 شود ، مي باشد.
بت در طرحهـاي كنتـرل   مي باشـد در صـورتيكه ايـن نسـ     20به 1نسبت سطح  آبگيري به سطح آبخيز در پروژه هالليهاي آبگيرحدود   .6

 مي باشد. 5000به  1تا  1000به  1سيالب و تغذيه مصنوعي حدود 
 اشتغال زايي موقت پروژه (بدليل اجراء بوسيله كارگر ) به ميزان پنج تا ده نفر روز در هكتار . .7
ري خاك،بهبود وضعيت پوشش اثرگذاري چند جانبه هالليها دركنترل روانابهاي سطحي و فرسايش خاك(نگهداري آب ، افزايش نفوذپذي .8

 سطح زمين ،كاهش طول ودرجه شيب و . . .) .
 اجراي ساده ، سريع و ارزان بدون نياز به طراحي پيچيده و . . . . .9

 
 بخشي از اثـرات هاللـي  كه دستيابي به هريك از فوائد ذكر شده نقش بسيار مهمي در بهبود شرايط اكولوژيك و اكوسيستم گياهي ايفا مي كند 

 ) ارائه شده است.4( و) 3از جمله كنترل رواناب سطحي و توليد علوفه مورد بررسي و خالصه نتايج در جدول شماره ( بگيري آها

 ) بررسي حجم آبگيري پروژه هالليهاي آبگير (ميليون متر مكعب)3جدول شماره (

 سال  سطح اجراء  حجم آبگيري پروژه در سال (ميليون متر مكعب) 

 اجراء (هكتار) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        508 508 508 508 508 1842335 1 

      508 508 508 508 508   1842335 2 

    508 508 508 508 508     1842335 3 

  239 239 239 239 239       1735276 4 

238 238 238 238 238         
2157848 

5 

 ع كلجم 508 1015 1523 1762 2000 1492 984 477 238
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متـر مكعـب (متوسـط     551سال و حجم آبگيري در هر هكتار با احتساب چهاردفعه وقوع بارندگي در سال ميزان  5عمر مفيد  هالليهاي آبگير 
 جهار نوع تيپ هالليها ) محاسبه شده است.

 بررسي افزايش توليد علوفه پروژه) 4جدول شماره (

 سال  ميزان توليد علوفه (تن) در سال 
 2سال  3سال  4سال  5سال  6سال  7سال  8سال  9سال  10ال س اجراء

        92117 92117 92117 92117 92117 1 
      92117 92117 92117 92117 92117   2 
    92117 92117 92117 92117 92117     3 
  43382 43382 43382 43382 43382       4 

43157 43157 43157 43157 43157         5 

43157 86539 178656 270772 362889 319732 276350 184234 92117 
جمع 

 كل

 محاسبه شده است كيلوگرم  50در هكتار علوفه افزايش ميزان 
 

 يندر ارتباط با ميزان تاثير افزايش علوفه مراتع در اثر اجراي پروژه هالليهاي آبگير، بدليل افزايش رطوبت خاك ،كاهش طول و درجه شيب زمـ 
 كيلوگرم در هكتار افزايش مي يابد  100تا  50و ايجاد يك ميكروكليماي اقليمي مطلوبتر، توان توليد مراتع حدود 

 بحث و نتيجه گيري
اجراي هالليها بدليل كاهش طول و درجه شيب زمين  از افزايش سرعت آب در روي خاك جلوگيري نمـوده (افـزايش زمـان تمركـز ) و در نتيجـه      

 اين نتايج نيز با اين تحقيقي كه در جنوب استان كرمان ت كنش آب گرديده و در نتيجه از فرسايش خاك نيز جلوگيري مي نمايد.باعث كاهش قدر
نتايج بيانگر اين د كه همخواني دارباهدف بررسي كارايي احداث هاللي آبگير و محاسبه ميزان آب ذخيره شده درمنطقه مورد مطالعه انجام پذيرفت 

مطالعـه از   بوده و درمنطقه مورد ه سازه ها با ابعاد درنظر گرفته شده با توجه به ميزان بارندگي ساليانه منطقه مناسب شرايط موجودكاست موضوع 
كعـب آب  مترم 221988 443976بـا نفـوذ حـدود    هاللي احداث شده درطول بارندگي هاي يك سال سفره هاي آب زيرزميني درمنطقـه   1200

بررسـي مـديريت هـرزآب در زيـر حوضـه      همچنين در مطالعه اي بـا عنـوان   . ]2[ داث هالليهاي آبگير تغذيه ميگردداح حاصل از احداث حاصل از
با توجه به شرايط منطقه احـداث هالليهـاي    را بهترين عمليات با توجه به روشهاي مختلف مديريت هرز آب،   بختگان با استفاده از هالليهاي آبگير

يات پيشنهادي امكان بهره برداري از آبهاي سطحي در جهت احيا وتوسعه پوشـش گيـاهي منطقـه را فـراهم نمـوده، از      آبگير توصيه شده است. عمل
اقل در حد و كانات و هزينه امكان پذير ميباشدهاي آب زير زميني را هم تغذيه ميكند واجراي آن با حداقل ام فرسايش خاك جلوگيري كرده، سفره

 اين تحقيق هماهنگي دارد.نيز با نتايج  اينكه . ]1[ زمان ممكن قابل اجرا است
 منابع مورد استفاده

مديريت هرزآبهاي سطحي با احداث هاللي آبگير درمناطق بياباني . 1388احمدي، حمزه و مددي زاده، نعمت اهللا.  ]1[
   مديريت آب همايش ملي الگوهاي توسعه پايدار در. مطالعه موردي جنوب استان كرمان

بررسي مديريت هرزآب در زير حوضه بختگان با استفاده از  1387اسفندياري، مطهره و حكيم زاده، محمد علي   ]2[
 .ن آباولين كنفرانس بين المللي بحرا . هالليهاي آبگير

 محيط برنامه ريزي كميته از روستايي گزارشي مناطق در سيالب و باران آب آوري جمع 1368 محمد سيد ، ابريشمي حسيني ]3[
 متحد. ملل سازمان زيست

 كشاورزي دانشكده 18-298 شماره .ايران دشتهاي در باران آب آوري جمع تحقيقات پروژه نهايي گزارش 1361 سپاسخواه ]4[
 .يرازش دانشگاه

 .كويري و بياباني مناطق مسايل بررسي سمينار مقاالت مجموعه .بياباني مناطق در باران آب آوري جمع  1371 سپاسخواه ]5[
 59-46فحه ص
 هاي همايش يافته خشك نيمه و خشك مناطق در باران آب استحصال در مرسوم هاي روش 1382 غالمرضا ، شاهيني. ]6[

 گرگان. طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه پژوهشي

http://www.civilica.com/Papers-CSDPWM01.html
http://www.civilica.com/Papers-ICWC01.html
http://www.civilica.com/Papers-ICWC01.html
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