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.  کیلومتري جنوب غرب شهر زابل انجام گرفت55طقه شهر سوخته، در این پژوهش در من          
هدف از اجراي این تحقیق بررسی میزان آب قابل ذخیره بطور طبیعی در سطوح مسطح منطقه 

اي، وضعیت توپوگرافی، فرسایش و  براي اجراي این پژوهش عالوه بر مطالعات کتابخانه. باشد می
 میزان ورود رواناب به 1394 و 1393، 1392 در سه سال همچنین. پوشش گیاهی نیز بررسی شد
نتایج نشان داد که بطور متوسط ساالنه رواناب ناشی از . گیري شد محدوده مورد پژوهش اندازه

. گیرد متر از این منطقه را فراء می  سانتی60 تا 5 هکتار به ارتفاع بین 35بارندگی مساحتی حدود 
اي از دسترس خارج و   روز بدون هیچ استفاده10-15ان بین ولی این آب ذخیره شده در مدت زم

پذیر است  استفاده از رواناب این سطوح آبگیر به سه طریق امکانبراي توسعه منطقه، . شود تبخیر می
سطح خاك محدوده با توجه به اینکه . باشد هاي خاص خود می که هریک از آنها داراي ویژگی

انجام عملیات فارو از نفوذ پذیري مناسبی برخوردار است، و خاك زیري  مورد بررسی سله بسته
پوشش  ردیف 4با استفاده از این روش، کاشت شود  گیري می نتیجه. هاست یکی از این روش

  .پذیر است  متر با همین مقدار آب امکان3000گیاهی به طول 

 

  
سطوح ، بیابانزدایی، ذخیره آب، رواناب، فارو  

  .ريزی آبگیر، پوشش گیاهی، خاك

                                                        
 ترویج و تحقیقات، آموزش سازمان طبیعی سیستان، منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز آبخیزداري، و خاك حفاظت تحقیقات بخش -1

 .ایران زابل، کشاورزي،

  دانشجوي دکتري آبخیزداري دانشگاه گرگان -2
 



 )منطقه سیستانمطاله موردي  (یمنظور بیابانزدای استفاده ازسطوح آبگیر راهکاري مناسب به

 

  2

  مقدمه  -1
 ،زمـین  و انسان کننده تطهیر الهی، موهبت مهمترین

ارزش و . اسـت  ، آبانـسان  از بعـد  خـدا  آفـرینش  ترین بلندمرتبه
 منوط را زمین حیات خداوند که است اي اندازه به آب اهمیت

  روز افـزون یشافـزا ). 65آیـه   نحل، سوره( داند می آن وجود به
هاي صنعتی و     توسعه کارخانه ، ارتقاء سطح زندگی،      جمعیت رشد

منظور تامین نیاز غذایی با کاهش آب قابل دسترس همراه       تالش به 
. میزان سرانه آب آشامیدنی کاهش یافته اسـت  باشد ، بطوریکه      می

با توجه به اینکه میـزان بارنـدگی در نقـاط مختلـف دنیـا متفـاوت                 
یـن  است، بحران آب نیز تحت تاثیر مقدار بارندگی قرار گرفته و ا        

 کـه در  کـشورهایی . باشـد  مـی چالش در جاهاي مختلف متفاوت 

 زمینه در متعددي مشکالت با  قرار دارندخشک و گرم کمربند

 گیاهی، پوشش وجود عدم بارندگی، نامنظم توزیعاز جمله  آب

 روبرو غیره و پاییزي و بهاري سیالبهاي صورت به بارش ریزش
احی اسـت کـه متوسـط    کشور ایران از نـو ). 1392کاپونرا، (هستند  

بارندگی آن نسبت به متوسط جهانی بسیار پـایین اسـت، بطوریکـه     
متـر ولـی     میلـی 250متوسط سالیانه نزوالت آسمانی در کـشور مـا     

ایـن اخـتالف بارنـدگی در    . باشـد  متر می    میلی 750متوسط جهانی   
متر با مقدار جهانی،   میلی50منطقه سیستان با متوسط سالیانه حدود    

چنـین رونـدي باعـث شـده اسـت کـه منطقـه              . باشد  می یادبسیار ز 
با ایـن  ). 1393تیغ،  جهان(فاقد سفره آب زیر زمینی گردد   سیستان  

 کـشاورزي و  هـاي  زمـین  به زیادي خسارات سیل ساله وجود هر
 اجتمـاعی  سـاختار  تخریـب  باعـث سازد و  امور زیربنایی وارد می

 اصـغري  (ه دارد را بهمرافراوانی  و مالیجانی خسارات و جوامع

هـا نقـش    عوامل متعددي در بـروز ایـن محـدودیت       . )1384 مقدم،
 هیـدرولوژیکی   چرخه مـنظم بشر در دخالت  دارد که مهمترین آن     

اي از  بخش عمده) 1999(البته به گفته بک . آید  شمار می   طبیعی به 
ــل    ــر خــود تحمی ــشر ب ــا تــصمیمات نادرســت ب ایــن خــسارات را ب

ی در جهان و کشور ما، ولی      منابع آب  محدودیتبا وجود   . نماید  می
. گیـرد  استفاده بهینه و کارآمد از این منبع خدادادي صـورت نمـی          

ایـران بـا متوسـط جهـانی آن      مقایسه بین میزان هدر رفـت آب در 
درصـد   30 تـا  28  بـین  در کـشور مـا  مقداراین باالست، بطوریکه 

 درحالی که متوسط هـدر رفـت      .  جهانی است   مقدار یعنی سه برابر  

میـزان   .)1396رسـانه سـبز،   (باشـد   مـی درصد  12 تا 9آب در دنیا 
برابر متوسـط جهـانی    هدر رفت آب در ایران در حالی بیش از دو

 براسـاس  .آن است که ایران در مرحله تنش آبی قرار گرفته اسـت    
هاي مختلفی براي     هاي آبخیز روش    خصوصیات توپوگرافی حوزه  

بر این باور اسـت کـه       ) 2000جونس،  (. کنترل سیالب وجود دارد   
در ارتباط با سـیل در سـطح دنیـا مـورد      هاي پیشگیري متعددي  راه

ها، استفاده از  بررسی قرار گرفته است که یکی از مناسبترین روش       
. شـد  با روش مخازن متوالی جهت تقلیل دادن دبی اوج سیالب می         

بـرداري   در رابطه با کاهش سـیالب بهـره  ) 2004(به گفته فریسک    
اي جهت دسـت یـابی بـه      اي و غیر سازه     هاي سازه   ی از روش  تلفیق

 احداث. باشد موفقیت بیشتر در اقدامات کنترل سیالب مناسب می
 افـزایش  سـیالب،  پیـک  کـاهش  در سـعی  مهندسـی،  هاي سازه

 آب هـدایت  و آنهـا  طغیـان  از پیـشگیري  و هـا  رودخانـه  ظرفیت
 خـسارات  برخی از راهکارهاي تقلیل دیگر مناطق  سایربه اضافی

 بـه  انحرافـی  سـدهاي ). 1393خادمی و اکبري،  (ابدی می بسیال

مـورد   نـواحی  بـه  نهرها یا و ها کانال رودها، آب رساندن منظور
نیاز یکی از این تاسیـسات مـی باشـد کـه نقـش مهمـی در تقلیـل                  

بـرداري از روانـاب ناشـی از       بهـره ). 1371کردوانی،  (سیالب دارد   
رنـدگی از نیازهـاي اساسـی کـشور،        بارندگی با توجه به کمبـود با      

هـا تغذیـه       یکـی از ایـن روش      .خصوصا مناطق خـشک مـی باشـد       
 مصنوعی تغذیه مختلف هاي روش از استفاده. می باشد مصنوعی

 تغذیه، ها گودال و چاله ،ها چاه ،ها حوضچه سیالب، پخشمانند 

باشـد کـه نقـش اساسـی در بهبـود        مـی  غیره و زیرزمینی سدهاي
 چـشمه  قرمـز  .)1985آسـانو،  (نمایـد   نی ایفاء می سطح آب زیرزمی  

 به منظـور شناسـایی مکـان مناسـب بـراي احـداث پخـش               )1379(
 انتقال قابلیت  سطحی، نفوذپذیري شیب، عامل پنج مطالعهسیالب 

 را مـورد مطالعـه قـرار    آبرفت کیفیت و آبرفت ضخامت آبخوان،
وع  محل مناسبی براي اجراي این نـ سر دشتوي گزارش داد . داد

محدوده مورد مطالعـه از لحـاظ توپـوگرافی بـا       . باشد  ها می   فعالیت
روي، نیازمنـد روش    از همـین  . سایر نقاط کشور متفاوت می باشـد      

هـا بـا توجـه بـه موقعیـت       برداري متفاوتی نسبت به سایر روش       بهره
  .منطقه می باشد
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 :مواد و روش ها -2

 55این پژوهش در محدوده شهر سوخته، در 
 20′ تا  18°61 ′  نوب شهر زابل با مختصاتکیلومتري ج

و  عرض شمالی 30° 35′ تا 30° 33′ طول شرقی و  °61
با ). 1شکل ( متري از سطح دریا واقع شده است 500ارتفاع 

ژیکی، منطقه مورد مطالعه جزء نواحی  توجه به شرایط اکولو
نبود آب و . آید حساب می خشک و بحرانی کشور به

هایی است که حیات در این منطقه را  شرطوبت کافی از چال
دهد به طوریکه چنین شرایط سخت  تحت تاثیر خود قرار می

اکولوژیکی، استقرار هر گونه سکونتگاه و رویش پوشش 
متوسط بارندگی . گیاهی را با محدودیت همراه نموده است

باشد که  متر می  میلی50سالیانه در منطقه سیستان کمتر از 
تبخیر و تعرق منطقه . دهد تان روي میعمدتا در فصل زمس

 متر آن در ماه هاي بحرانی سال 3 متر است که 5حدود 
محدوده مذکور فاقد . افتد اتفاق می) خرداد، مرداد و تیر(

پوشش گیاهی است ولی استعداد رویش انواع پوشش 
هاي برجسته  از شاخص. گیاهی بومی از جمله گز را دارد

 روزه 120هاي شدید از جمله باد منطقه مورد اشاره وقوع باد
همراه با گرد و غبار است که این محل را خصوصا در فصل 

دهد که عمدتا با گرد و غبار  تابستان تحت تاثیر قرار می
باشد که این خود براي حیات موجودات  شدیدي همراه می

براي . اي دارد زنده و گیاهان اثرات مخرب و بازدارنده
. اي انجام پذیرفت مطالعات کتابخانهاجراي این پژوهش ابتدا 

. بررسی وضعیت فرسایش و پوشش گیاهی انجام گرفت
همچنین وضعیت توپوگرافی و زمین شناسی منطقه مورد 

 1393، 1392عالوه بر آن در سه سال . شناسایی قرار گرفت
 میزان ورود رواناب به محدوده مورد پژوهس 1394و 

 پوشش گیاهی قابل بر این اساس مقدار. گیري شد اندازه
  .استقرار در منطقه با استفاده از آب موجود مشخص گردید

  

  

  
   موقعیت محدوده مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان-1شکل 

  :گیري بحث و نتیجه -3

هاي  دهد هر چند در سال بررسی وضعیت فرسایش نشان می
گذشته منطقه به دلیل وجود آب زیر کشت محصوالت 

ر داشته است، ولی در حال حاضر خاکی در کشاورزي قرا
سطح زمین . سطح زمین وجود ندارد که قابل فرسایش باشد

هاي ریز رسوبی ناشی از  به دلیل اینکه خاك آن از الیه
هاي شدید رودخانه هیرمند تشکیل شده است، فاقد  سیالب

محدوده مورد مطالعه از .  باشد هر گونه پوشش گیاهی می
 نسبت به مناطق همجوار گودتر است، لحاظ پستی و بلندي

از همین روي، هر چند میزان بارندگی منطقه کم و متوسط 
باشد ولی وقوع بارندگی  متر می   میلی50ساالنه آن حدود 

متر سبب ذخیره نزوالت آسمانی در این   میلی10-15بین 
بازدیدهاي صحرایی نشان داد . گردد سطوح آبگیر صاف می

دهد،  طح زمین را الیه سختی تشکیل میبا عنایت به اینکه س
گردد،  بنابراین زمینه حرکت آب به داخل خاك فراهم نمی
چنین . لذا میزان نفوذ آب به داخل خاك بسیار ناچیز است
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خصوصیتی باعث عدم رویش پوشش گیاهی در سطح 
نتایج این پژوهش نشان داد که میزان . خاك گردیده است

 است که این مدت زمان ماندگاري آب در سطح زمین زیاد
به مقدار بارندگی و ذخیره بارانی که صورت گرفته و 

. بستگی دارد) وضعیت تبخیر(وضعیت تابش نور خورشید 
 1393، 1392گیري مساحت ذخیره رواناب در سه سال  اندازه

 هکتار از 35 نشان داد که بطور متوسط ساالنه حدود 1394و 
گیرد و  نطقه قرار میهاي م این منطقه تحت تاثیر بارندگی

این بارندگی که ارتفاعی بین . رواناب در آن ذخیره می شود
 10-15متر داشته است در مدت زمان بین   سانتی60 تا 5

اي از آن صورت گیرد از دسترس  بدون اینکه هیچ استفاده
اي با  بروز چنین پدیده). 2شکل (گردد  خارج و تبخیر می

 در منطقه مورد مطالعه توجه به نبود هیچگونه منبع آبی
، نابسامانی هیدرولوژیکی و )محدوده شهر سوخته(

در صورتیکه اقدام به شکن سله . اکولوژیکی را بهمراه دارد
گردد و کشت نهال سازگار با منطقه از جمله گز صورت 

هاي  بررسی. گردید گیرد، این مشکل بطور اساسی مرتفع می
قه در ایجاد پوشش میدانی نشان داد که پتانسیل طبیعی منط

بطوریکه  در جاهایی که . گیاهی ناشی از بارندگی باالست
شرایط مناسب و زمینه نفوذ آب در خاك فراهم شده است، 
بستر مطلوبی براي احیاء پوشش گیاهی ایجاد شده است 

این پوشش گیاهی را گیاهان مقاوم به شوري و ). 3شکل (
براي ایجاد . دده خشکی از جمله سالسوال و ترات تشکیل می

هاي  توسعه پایدار در منطقه، نیازمند دستیابی به استراتژي
جامع بلند مدتی است که در یک سو همزمان روي ایجاد 
پوشش گیاهی مطلوب، احیاء، حفاظت و مدیریت پایدار 
منابع آب و خاك متمرکز و از سوي دیگر به بهبود شرایط 

 همواره محیط زیست بخصوص در جاده زابل به زاهدان که
به دلیل نبود پوشش گیاهی با پدیده ریزگردها همراه است، 

استفاده از رواناب این سطوح آبگیر به سه طریق  .منجر شود
هاي خاص  پذیر است که هریک از آنها داراي ویژگی امکان

سطح خاك محدوده مورد با توجه به اینکه . باشد خود می
االیی و خاك زیري از نفوذپذیري ب بررسی سله بسته

اجراي عملیات فارو یکی از این برخوردار است، 

نوع عملیات مکانیکی باعث ایجاد این . هاست روش
ها شکسته شود و  اي از سله گردد تا سطح قابل مالحظه می

از این روي با . زمینه نفوذ آب در کنتور فارو فراهم گردد
یابد و  این روش مقدار نفوذ آب در خاك افزایش می

عالوه برآن با اجراي .  از آب صلب می گرددفرصت تبخیر 
گیرد که چنین عاملی سبب  این روش رواناب سرعت نمی

شود که فرآیند آن  عدم پخش آب در سطوح بیشتري می
با استفاده از این . افزایش میزان نفوذ آب در خاك می باشد

 متر با همین 3000پوشش گیاهی به طول  ردیف 4روش 
بنابراین با توجه به اینکه کمبود  .تپذیر اس مقدار آب امکان

 محدودیتبراي رفع این باشد، آب مهمترین چالش منطقه می 
هاي خرد و کالن در زمینه استفاده صحیح و  سیاستگذاريآب 
  و سعی درقابل دسترس از منابع آب بهره برداريجویی در  صرفه

ار استوهاي نامتعارف  و استفاده از آبدستیابی به منابع نوین آبی 
هاي موجود به نحو  حداقل امکانات و فرصتهمچنین از  .باشد

سطوح صاف موجود در منطقه مورد .  استفاده شودمطلوب
برداري  و بهرهآب  آوري  جمعمطالعه فرصت مناسبی براي

    .باشد بهینه از آنها براي توسعه منطقه می

  
   ذخیره آب باران در محدوده مورد مطالعه و تبخیر آن-2شکل 
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The study area lies in distance 55 kilometer south of Zabol. Aim of this 

research was study of amount of water storage on rainwater catchment. The 
library studied done and analyzed vegetation cover and soil erosion.The surveyed 
characteristic of topography of this area. Estimated amount run off storage in 
study area on 2013, 2014 and 2015 years. The data shows that the run off 
occupied average 35h to depth 5-60 cm. this water without any use loses during 
10-15 days. We need the scientific management to development of study area. For 
this purpose should be trying to re-vegetation and soil conservation. The study 
area will be development according 3 methods. The furrow is better than other 
method in this region. The water storage able to re-vegetate four rows to length 
3000m in study area.        
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