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 چكيده

 

ی از مهمترین عمليات ذخيره و استفاده بهينه از نزوالت آسمانی اجرای پروژه هاللی های آبگيرر در  یك

عرصه های مستعد این پروژه می باشد. هالليهای آبگير با توجه به اجرای آن كه به صورت تلفيقری برا   

می شود. كه با كاشت گياهان همراه است كه به همين دليل به عنوان یک پروژه زیست سازه ای قلمداد 

 .اهداف كنترل و استفاده بهينه از رواناب های سطحی و عمليات حفاظت آب و خرا  اجررا مری شرود    

شناخت آیتم ها ومناطقی كه این پروژه قابل اجرا بوده و كارایی بهتری داشته است دغدغه بسياری از 

ازپروژه هاللی ابگير ارائه  كارشناسان اجرایی ميباشد.در این مقاله كوشش كردیم تا ابتدا شناختی كلی

بی انجام شده پس از اجرای آن روش گردیده وسپس با توجه به تجربيات كارشناسان وبرداشتها وارزیا

هالليهای آبگير به صورت خاكریزهای بسيار كوتاه  های ومناطق مستعد جهت اجرای آن را مشخص كنيم.

ی آبگير به درصد شيب و همچنين ميزان رواناب ابعاد هالليها .و به شكل كمانی و قوسی ایجاد می گردد 

درصد( ميزان  s>4<60ميليمتر، شيب ) 200-600وابسته است. هالليهای آبگير در مناطق با بارندگی بين 

درصد با وضعيت فقير تا خيلی فقير و دارای خا  كم عمق تا نيمه عميق قابل اجرا می  30پوشش كمتر از 

های آبگير نسبت به پروژه های بزرگ كنترل سيالب، پایين بودن هزینه باشد. از مهمترین مزایای هاللي

آبگيری، اثرگذاری در بهبود كمی و كيفی پوشش گياهی، كنترل روان آب های سطحی، آسان بودن اجرا و 

 عدم آثار منفی زیست محيطی و همچنين كاهش تبخير آب از درون خا  می باشد. 

 
 آبگير، ذخيره نزوالت، زیست سازه ای، خفاظت آب و خا ، مدیریت منابع آب هاللی كليد واژه:                

 

   

 مقدمه

به طور كلی، هنگامی كه مراتع به دالیل مختلف نفوذپذیری خود را از دست می دهند، بره روال طبيعری   

مردت برا اجررای    قابليت جذب و نگهداری آب حاصل از بارندگی را نخواهد داشت. از این رو، الزم است در كوتاه 

یک سری عمليات های سازه ای متناسب با شرایط مرتع، امكان نفوذ آب باران در خرا  فرراهم شرود. یكری از     

 Archedروش ها و عمليات های سازه ای )و یا بره تعبيرری زیسرت سرازه ای( سراخت هاللری هرای آبگيرر )        

banquette )  .می باشد 
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ذاتاً از نوع عمليات های سازه ای به شمار می آیند، اما به هاللی های آبگير با توجه به نوع ساخت آنها، 

علت اینكه معموالً با كاشت گياهان همراه می باشند، می توانند به عنوان یک روش یا عمليات زیست سازه ای 

شناخته شوند. شایان ذكر است، از آنجایی كه اصوالً این روش همانند دیگر روش های ذخيره نزوالت آسمانی، 

 عمر كوتاهی دارد و با گذشت زمان كارآیی خود را از دست می دهد، مهمترین نكته ای كه در استفاه از معموالً

این روش باید مورد توجه قرار گيرد، این است كه در طول مدت عمر مفيد سازه كه عمالً آب اضافی دارد خا  

ین كه سازه كارآیی خود را از دست می شود، از این رطوبت برای تقویت پوشش گياهی استفاه شود تا پس از ا

داد، پوشش گياهی ایجاد شده در سطح مرتع، وظيفه جلوگيری از جریان های سطحی آب و نفوذ آن به داخل 

 خا  را به طور مداوم انجام دهد. در ادامه به بررسی و تشریح هاللی های آبگير پرداخته می شود.

روژه قابل اجرا بوده و كارایی بهتری داشته است شناخت آیتم ها ومناطقی كه این پ ضرورت تحقيق:

دغدغه بسياری از كارشناسان اجرایی ميباشد.در این مقاله كوشش كردیم تا ابتدا شناختی كلی ازپروژه هاللی 

ابگير ارائه گردیده وسپس با توجه به تجربيات كارشناسان وبرداشتها وتحقيقات وسيع انجام شده در استان 

 از اجرای هاللی آبگيرروش های ومناطق مستعد جهت اجرای آن را مشخص كنيم.فارس وارزیابی پس 

  

   

 ها مواد و روش

 

منظور مقایسه اثر عمليات اصالحی بر روی فاكتورهای خا  و پوشش گياهی، در كنار تيمار عمليات  به

مشابه  ریخت شناسیو خصوصيات توپوگرافيکكه دارای  (فاقد عمليات اصالح مرتع)یک تيمار شاهد  اصالحی

 50متری و تعداد  100ترانسكت 10تصادفی با -برداری به روش سيستماتيک نمونه .تيمار اصالحی بوده است

های موجود، درصد تاج  . در داخل هر پالت فهرست گونهصورت پذیرفت پالت( 10)در طول هر ترانسكت  پالت

پوشش و درصد  درصد تاج .گيری شد اندازهها به تفكيک گونه و كل  پوشش، درصد الشبرگ و تراكم گونه

های موجود در هر پالت با  تراكم گونهعينی وبرای هر پالت از روش تخمين نظری و وتعداد گياهان الشبرگ 

برداری خا  از  برای نمونه ها در واحد سطح پالت و بعد بر حسب تعداد در هكتار محاسبه شد. شمارش گونه

استفاده شده و در  0-40یكنواختی خا  منطقه در بازدید ميدانی از عمق برداری پوشش  ترانسكتهای نمونه

. در آزمایشگاه ویژگيهای پتاسيم  و به آزمایشگاه ارسال گردید. .برداشت گردید امتداد هر ترانسكت دو نمونه

 ت،هدای Walkley black هبالك اده آلی روش والكیم،Flame photometer (سنج قابل جذب )با دستگاه شعله

سازی با اسيد، بافت خا   متر، درصد آهک روش خنثی pH دستگاه متر(، اسيدیته EC الكتریكی )با دستگاه

مقادیر سدیم، كلسيم و منيزیم و نسبت جذب سدیم محلول خا  بعد از و Hydrometer روش هيدرومتری

دار بودن فاكتورهای  منظور مقایسه و بررسی معنی در نهایت به .گيری از محلول خا  تعيين شدند عصاره

مورد تجزیه   sasافزار  ها با استفاده از نرم آبگير با تيمار شاهد داده گياهی و خا  در تيمار تحت اجرای هاللی

 .و تحليل آماری قرار گرفت
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 نتایج و بحث

  

ایرن  برای انتخاب مكان های ساخت و اجرای هاللی های آبگير، شرایط ویژه ای الزم است. مناطق مناسب 

[. شرایط انتخاب مكان برای اجرای هاللری  7سازه شامل زمين های مرتعی، بيابانی و جنگل های تنگ می باشد ]

های آبگير به عوامل مختلفی بستگی دارد. عوامل مؤثر در مكان یابی هاللی های آبگير به شرح زیر مری باشرند   

 [: 4و  7و  8و  10]

 600های قابل اجرا هستند كه ميزان بارندگی آنها بيشرتر از   ميزان بارندگی: هاللی های آبگير در زمين -

 ميلی متر در سال باشد.   200ميلی متر و یا كمتر از 

 60درصرد )  60ترا   4شيب زمين: هاللی های آبگير در زمين هایی قابل ساخت می باشد كه دارای شيب  -

> S> 4  .باشد. شيب های كمتر و بيشتر زمين مناسب این سازه نمی باشد ) 

درصد برآورد می شود، مكران هرای    30ميزان تاج پوشش: در زمين هایی كه ميزان تاج پوشش بيش از  -

درصرد بررای    30مناسبی برای احداث هاللی های آبگير نمی باشند. از این رو، ميزان تاج پوشش زیرر  

 ر مناسب می باشد.  ساخت هاللی های آبگي

وضعيت پوشش گياهی: وضعيت پوشش گياهی بر اساس ارزیابی عوامل چهارگانه خرا ، درصرد تراج     -

[. وضعيت پوشش گيراهی فقيرر ترا    5پوشش، تركيب گياهی و سالمت و قدرت گياه تعيين می گردد ]

 خيلی فقير برای احداث هاللی های آبگير مناسب می باشد.  

ر در زمين هایی قابل اجرا است كه دارای عمق خراكی در محردوده ی كرم    عمق خا : هاللی های آبگي -

 80ترا   25عمق تا نيمه عميق باشد. محدوده ی خا  كم عمق تا نيمه عمق برابرر برا ضرخامت خرا      

 [.  11سانتی متر می باشد ]

هرای   بافت خا : هاللی های آبگير در زمين هایی با بافت خا  نيمه سنگين قابليت اجرا دارد. از خا  -

 [.  11نيمه سنگين می توان به لومی، رسی لومی شنی، لومی رسی اشاره كرد ]

ميزان سنگ و سنگریزه: زمين هایی برای احداث هاللی آبگير مناسب می باشند كره ميرزان سرنگ و     -

 سنگریزه ی آن در محدوده ی متوسط تا زیاد باشد. 

خط برروز زمرين لشرزش )حركرات تروده ای       عالوه بر موارد گفته شده، هاللی های آبگير در مناطقی كه

خا ( وجود دارد و همچنين در زمين هایی كه خا  سطحی دارای شوری زیادی هستند، نباید پيشنهاد شروند  

، عوامل مؤثر و ميزان مناسب آنها برای سراخت و اجررای هاللری هرای آبگيرر خالصره       1[. در جدول شماره 4]

 گردیده است.  
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 و شرایط مناسب برای ساخت و اجرای هاللی های آبگيرپارامترها   -1جدول 

 واحد مقدار عامل ردیف

 ميلی متر 600تا  200 ميانگين بارندگی ساالنه 1

 درصد 6تا  4 شيب زمين 2

 درصد 30كمتر از  ميزان تاج پوشش 3

 - فقير تا خيلی فقير وضعيت پوشش گياهی 4

 انتی مترس (80تا  25كم عمق تا نيمه عميق ) عمق خا  5

 - نيمه سنگين بافت خا  6

 - متوسط تا زیاد ميزان سنگ و سنگریزه 7

 

 

 [7ابعاد هاللی های آبگير به تفكيک كالس های پنجگانه شيب زمين ] -2جدول

 كالس شيب )درصد( واحد پارامتر

  4-8 8-12 12-20 20-40 40-60 

 1 5/1 2 5/2 3 متر طول هاللی

 5/0 1 5/1 2 5/2 متر طول خط صاف

 3/0 3/0 4/0 5/0 7/0 متر عرض

 30/0 30/0 25/0 20/0 20/0 متر عمق خاكبرداری

 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 متر عرض خاكریز در تاج

 50/0 50/0 50/0 50/0 40/0 متر عرض خاكریز در كف

 053/0 064/0 12/0 14/0 32/0 مترمكعب حجم خاكبرداری

 20/0 20/0 20/0 20/0 30/0 متر ارتفاع خاكریز

 50/0 50/0 45/0 40/0 50/0 متر ارتفاع كل

 30/0 30/0 25/0 20/0 20/0 متر عمق آبگيری در زمين

 10/0 10/0 10/0 10/0 20/0 متر عمق آبگيری در خاكریز

 40/0 40/0 35/0 30/0 40/0 متر عمق آبگيری كل

 1 5/1 2 5/2 3 متر فاصله بين هاللی ها

 5 6 7 8 10 متر ی هافاصله بين ردیف هالل

 177/0 214/0 471/0 721/0 37/1 مترمربع مساحت قسمت آبگير هاللی
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 نتيجه گيری

 

هاللی های آبگير نسبت به پروژه های بزرگ كنترل سيالب مانند انوع پروژه های سازه ای مزایای 

گ كنترل سيالب را می توان به بيشتری برخوردار هستند. مزایای هاللی های آبگير نسبت به پروژه های بزر

 صورت زیر خالصه كرد: 

 پایين بودن هزینه آبگيری ساالنه نسبت به طرح های بزرگ كنترل و ذخيره سازی سيالب  -الف

اثرگذاری در بهبود كمی و كيفی پوشش گياهی. به دليل اینكه این سازه، در گستره های وسيع اجرا  -ب

 ش گياهی در سطوح زیاد انجام می گيرد. می شوند، اثرات كمی و كيفی روش پوش

 كنترل روان آب های سطحی و همچنين كنترل فرسایش حاصل از حركت آنها در سرشاخه ها  -پ

  [.8اجرای هاللی های آبگير نسبت به دیگر سازه های آبی بسيار آسان تر می باشد ] -ت

مردمی در زمينه اجرای آن اجرای آسان هاللی های آبگير، امكان بيشتری برای جلب مشاركت  -ث

 [. 8فراهم می كند ]

 عدم تخریب پوشش گياهی در روند اجرای هاللی های آبگير یكی از مزایای آن به شمار می آید.  -ج

عدم آثار منفی زیست محيطی اجرای هاللی های آبگير به دليل اجرای سریع و بدون نياز به ماشين  -چ

 آالت سنگين و نيمه سنگين. 

ری عناصر فيزیكی خا  سطحی شسته شده در باالدست و هدایت آن به مخزن هاللی جمع آو -ح

 [. 4آبگير ]

كاهش تبخير آب از درون خا  و مرطوب نگاه داشتن خا  اطراف ریشه )در صورت كشت و گياه(  -د

[4 .] 
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