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بمنظور مناطق خشک هاي آبخیز  تولید رواناب حوزهیابی میزان  پتانسیل این تحقیق هدف از انجام
مطالعات براي انجام این پژوهش . استفاده بهینه از آنها و حرکت به سمت توسعه پایدار بوده است

. آوري گردید  آبخیز جمع اي انجام پذیرفت و اطالعات موجود در خصوص این حوزه کتابخانه
هاي مورد نیاز جمع آوري شد و بر این   داده1:50000هاي توپوگرافی  تفاده از نقشههمچنین با اس

 هواشناسی تکرار اطالعاتهاي مردمی و  با استفاده از دادهاساس بازدیدهاي میدانی انجام گرفت و 
پوشش گیاهی حوزه آبخیز مربوطه تجزیه و تحلیل . قرار گرفتشناسایی  مورد سیالب و رواناب

وضعیت .  آمریکا برآورد گردیدSCS هرزآبهاي این زیر حوضه با استفاده از روش میزان. شد
زیست محیطی و اقتصادي و اجتماعی منطقه مطالعه گردید و در نهایت میزان رواناب آن برآورد 

 با توجه به خصوصیات خاك و وضعیت نفوذپذیري آن، هاي پژوهش نشان داد که یافته. شد
 و CN1 ،CN2ب و کاربري اراضی حوزه آبخیز مورد مطالعه، مقدار هاي پوشش گیاهی، شی داده

CN3  میلیمتر، مقدار 80 ساعته حدود 24بر اساس بارندگی  .باشد می 90 و 85، 76ترتیب   بهآن 
 متر مکعب برآورد گردید که نتنها بدون SCS 5171950رواناب ساالنه این حوضه بر اساس روش 

ها و بسترهاي زیر  ها، پل رود، بلکه جاده ه کشور پاکستان هرز میاي در منطقه ب هیچگونه استفاده
متر   میلی10نتایج این پژوهش نشان داد که بارندگی حدود . دهد بنایی را نیز مورد تهدید قرار می

  . پتانسیل ایجاد بارندگی را در منطقه دارد
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  .پذیري نفوذ
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  مقدمه  -1
توسعه و افزایش   جهان به دلیل درصد کل جمعیت18از بیش 

این چالش در . تقاضا براي آب با مشکل کمبود آب روبرو هستند
 با کشورهایکه در نواحی خشک قرار دارند حادتر می باشد و

یکی از بنابراین  .شود گذشت زمان نیز بر وسعت آن افزوده می
رد تهدید قرار مواردي که در آینده صلح و امنیت کشورها را مو

در حال حاضر تعداد زیادي از . باشد می دهد، کمبود آب می
هایی   آبخیز مشترك هستند، با تنش کشورهایی که داراي حوزه

ایران نیز از . باشد باشند که عمده آنها در خاورمیانه می مواجع می
کشوري است که قسمت اعظم آن در نواحی خشک واقع شده 

دگی آن نیز یک سوم متوسط جهانی است، بطوریکه میزان بارن
عالوه بر آن این مقدار بارندگی از پراکنش باالیی نیز . باشد می

از خصوصبات بارز مناطق خشک عالوه بر . برخوردار نیست
کمبود بارندگی، عدم پراکنش منظم این بارندگی است که 

هر چند کشور ایران با . هاي عظیمی را به همراه دارد سیالب
الت آسمانی روبروست، ولی بخش عمده اي از محدودیت نزو

ها بدون استفاده از کشور خارج و  هاي ناشی از این بارش هرز آب
شود، بلکه نقمت نیز  در بعضی از نقاط نتنها به نعمت تبدیل نمی

گیري  شکل). 1392جهان تیغ، (براي ساکنان آن بهمراه دارد 
آبخیز هاي  ها از خروجی حوزه رواناب و خارج شدن هرزآب

. شود سبب ایجاد سیر قهقرایی و تخریب اکوسیستم آنها می
هاي آب زیر  کاهش نفوذ آب باران در خاك، با افت سطح سفره

زمینی را به همراه دارد و حتی چنین وضعیتی سبب شوري آب 
انجمن هیدرولیک ایران بنا به گزارشات . گردد زیر زمینی نیز می

 برابر 10 حدود40ه دهه نسبت ب80وقوع سیل در دهه  )1380(
رشد داشته که خسارات ناشی از آن نیز به همین نسبت چند برابر 

هاي  نیز گزارش داد طی سال) 1376(مهدوي . گردیده است
هاي عظیم و  گذشته نواحی زیادي از کشور در معرض سیالب

اند و با گذشت زمان  ابعاد خسارات جانی و  مخرب قرار گرفته
خش کشاورزي به دلیل کاهش مقاوت بمالی سیل، خصوصا در 

. دهد افزایش نشان میپذیري تاسیسات زیربنایی  خاك و آسیب

سفیدآبه بر روي حوزه آبخیز ) 1393(تیغ  نتایج پژوهش جهان
 متر مکعب رواناب در 65940000نشان داد که ساالنه سیستان

اي به پایین  شود که بدون هیچگونه استفاده حوزه مزبور ایجاد می
ها را نیز تهدید  ها و پل یابد و عالوه بر آن جاده ریان میدست ج

هاي آبخیز  عوامل مختلفی در ایجاد رواناب در حوزه .نماید می
هاي آبخیز و عدم  تاثیر دارند که از جمله آن خصوصیات حوزه

در این میان خصوصیات . باشد برداري مناسب از آن می بهره
، به لحاظ تاثیرگذاري هاي آبخیز فیزیکی و هیدرولوژیکی حوزه

هایی نظیر روند تولید، حرکت و نحوه تجمیع رواناب  بر مولفه
. )1369  نجمایی، 1371 غیور، 1381 خلقی(اهمیت زیادي دارند 

ها و  چنین وضعیتی کاهش کمی و کیفی آب چشمهماحصل 
ها و در نتیجه کاهش محصول و کیفیت پایین آب شرب و  چاه

. همراه دارد الت زراعی را بهکشاورزي و افت بازده محصو
کاهش کمی و کیفی محصوالت کشاورزي، مهاجرت کشاورزان 

هاي آبخیز را به همراه دارند که چنینی  برداران حوزه و بهره
نشینی و بروز مشکالتی در  روندي باعث ایجاد زندگی حاشیه

تغییر کاربري اراضی، نبود برنامه عواملی مانند . شود مقصد می
هاي غیر اصولی در استفاده از   استفاده از روشریزي مشترك،

هاي سهمگین و  ، روند مناسبی براي بروز سیالبهاي آبخیز حوزه
پوشش گیاهی نقش موثري . نماید میتشدید دفعات آن را ایجاد 

ولی . هاي زیر زمینی دارد در نفوذ آب و افزایش سطح آب سفره
نیاز  وند کهش هاي طبیعی مستقر می در صورتی گیاهان در عرصه

اي از وسعت  بخش عمده. آبی آنها به نحو مطلوبی تامین گردد
کشور را نواحی خشک تشکیل داده است که به دلیل بارندگی 
کم و با پراکنش نامنظم از پوشش گیاهی ضعیفی برخوردار 

چنین وضعیتی اکوسیستمم حساسی را بر این مناطق . هستند
 زیادي از قبیل باال بودن چنانکه با مشکالت. حکمفرما نموده است

درجه حرارت، تقلیل مقاومت خاك در مقابل فرسایش، بارندگی 
مواجع . . . اندك، نبود انگیزه ماندگاري در بین بهره برداران و 

در حال کشور  درصد منابع آب قابل دسترس 70بیش از . باشد می
آب  درصد 40باالي اگر  که حالیکهدر . دگرد حاضر مصرف می

 شود، آن محدوده با بحران آب مصرفاي  ترس در منطقهقابل دس
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در حالی چنین محدودیتی بر نواحی خشک کشور . همراه است
هاي  هاي ناشی از باران حاکم می باشد که بخش زیادي از سیالب

اي از مرزها خارج و یا وارد  آنها بدون هیچ کنترل و استفاده
) 1388(همکاران و  راد رضایی. شود گردد و تبخیر می کویرها می

 مناطق آنرا بخش عمده که ایران کشور بیان کردند که در

 محدود عوامل ترین اصلی از آب دهد، تشکیل می جهان خشک

 از درصد 35حدود  در تنها .آید حساب می به گیاهان کننده رشد

 250از  متوسط بطور ساالنه بارندگی ما میزان کشور خاك

 میزان این گوناگون از یلبدال ولی .باشد بیشتر می میلیمتر

از  بیش بطور نمونه .گیرد نمی صورت کافی نیز استفاده بارندگی
 بدون را ساالنه آسمانی نزوالت از حاصل آب از درصد 75

 هاي سیل یا و دهیم می دست از رواناب و بصورت برداري بهره

بارندگی بوقوع  ساعت دو یا یک تنها بدنبال سهمگینی
. ي اقتصادي و اجتماعی زیادي را در پی داردها پیوندد که زیان می

هاي اقلیمی و توپوگرافی منطقه براي جلوگیري  بستگی به وپژگی
 Liچنانکه. هاي مختلفی وجود دارد از ایجاد رواناب، روش

Zhongyuan  معتقدند که استحصال و ) 2002(و همکاران
سازي  ذخیره نزوالت آسمانی راهکار مناسبی جهت آماده

آبخیز کوچک براي تثبیت آنها و کشت محصوالت هاي  حوزه
کشاورزي، بهبود اکوسیستم منطقه و حفاظت خاك بحساب 

در ارتباط با سیل و  معتقد است که) 2000جونس، (. آید می
 متعددي مورد بررسی عواملهاي پیشگیري از آن در سطح دنیا  راه

قرار گرفته است که استفاده از روش مخازن متوالی جهت تقلیل 
ها محسوب  دادن دبی اوج سیالب یکی از مناسبترین روش

اي  هاي سازه برداري تلفیقی از روش در همین رابطه بهره. شود می
اي جهت دست یابی به موفقیت بیشتر در اقدامات  و غیر سازه

اخضري و ). 2004فریسک، (کنترل سیالب ارائه شده است 
  بهآب باران آوري جمعگزارش دادند ) 1394(همکاران 

آبـی مـورد نیـاز   براي افزایش منابعکارمدیک روش  عنوان
مورد توجه تواند  میطبیعی و کشاورزي  در بخـش منـابع

 هاي کارگیري سیستم مهمترین مرحله در به. واقع شود
. مناسب است هاي عرصه آوري روانـاب، مکـانیـابی جمع

 هاي مناسب براي این منظور با شناسایی محلزیرا 
صورت  اي در زمـان و هزینـه مالحظه ویی قابلج صرفه

یابی میزان تولید  هدف از انجام این تحقیق پتانسیل .گیرد می
بمنظور استفاده بهینه از آنها کوله سنگی آبخیز رواناب حوزه 

  . و حرکت به سمت توسعه پایدار بوده است

 :مواد و روش ها -2

 سیستان و منطقه مورد تحقیق در شرق کشور در استان       
 کیلومتري شمال شهر زاهدان واقع شده 15بلوچستان و در 

محدوده مورد مطالعه جزء نواحی خشک کشور . است
آید، متوسط ارتفاع منطقه از سطح دریا برابر  حساب می به

میانگین درجه حرارت، ). 1شکل (باشد   متر می1650
  و25، 18 مطلق سالیانه به ترتیب  متوسط حداکثر و حداکثر

متوسط حداقل ساالنه درجه . باشد گراد می  درجه سانتی43
 درجه -6 و 7/9حرارت و حداقل مطلق آن به ترتیب 

حداقل و حداکثر رطوبت نسبی سالیانه آن . سانتیگراد است
میزان تبخیر و تعرق در .  درصد برآورد شده است73 و 13

این ناحیه باالست بطوریکه بخش زیادي از رطوبت موجود 
از لحاظ باد این محدوده در معرض . گردد بخیر میصرف ت

. هاي هوا قرار دارد هاي مداوم توده تحرکات و جابجایی
جهت وزش باد ثابت نیست و همواره در تمامی جهات 

هاي مختلف سال  وزد، ولی از لحاظ سرعت، در ماه می
به منظور اجراي این پژوهش بررسی . متفاوت است

 آبخیز کوله  العات موجود حوزهاي انجام شد و مط کتابخانه
  همچنین با استفاده از نقشه. آوري گردید سنگی جمع
هاي مورد نیاز ترسیم شد و بر  ، نقشه1:50000توپوگرافی 

 شناسایی کاراساس آنها بازدیدهاي میدانی صورت گرفت و 
هاي آمار  تکرار سیل با استفاده اطالعات مردمی و داده

 گیاهی حوضه تجزیه و پوشش. هواشناسی انجام گرفت
هاي خاك از منطقه جمع آوري و تجزیه و  نمونه. تحلیل شد
هاي حوضه از  گیري مقدار هرزآب براي اندازه. تحلیل شد
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. استفاده گردید) 1389علیزاده،  (SCSروابط تجروبی روش 
وضعیت اقتصادي و جتمایی، زیست محیطی حوضه بررسی 

  . اسبه گردیدشد و در نهایت مقدار رواناب منطقه مح

  

  

  

  

  
  موقعیت حوزه آبخیز کوله سنگی در کشور، استان و شهرستان-1شکل 

 

  :گیري بحث و نتیجه -3

 هکتار مساحت دارد و 14777این حوزه آبخیز 
حداقل، حداکثر و .  کیلومتر است9/51محیط آن برابر با 

 متر از 1650 و 2340، 960ارتفاع متوسط حوضه به ترتیب 
شکل حوضه نزدیک به دایره است، .  باشدسطح دریا می

 متر 2/12 و 8/15بطوریکه طول و عرض آن به ترتیب برابر 
هاي شاخه درختی داشته و  دوده فرم آبراههاین مح. می باشد

رودخانه اصلی .  است4ها آن از نوع  باالترین درجه آبرهه
حداقل و .  کیلومتر طول دارد7/17این واحد هیدرولوژیکی 

 متر از سطح 1740 و 960حداکثر ارتفاع این رودخانه 
ضریب .  درصد می باشد4/4دریاست و شیب متوسط آن 
و ضریب شکل ) گراولیوس (شکل حوضه، ضریب گردي

طول . باشد  می06/0 و 8/3، 9/16هورتون آن به ترتیب 
 کیلومتر 7/17رودخانه اصلی این واحد هیدرولوژیکی 

هاي  زمان تمرکز حوضه مورد اشاره براساس روش. باشد می
 ساعت 86/1 و 03/2کالیفرنیا و کرپیچ به ترتیب برابر 

 گیاهی نشان گیري پوشش اندازه). 1جدول (برآورد شد 

دهد که پوشش آن از فقر باالیی برخوردار است،  می
.  درصد است8/2بطوریکه متوسط تاج پوشش آن حدود 

 1حداقل و حداکثر تاج پوشش این محدوده به ترتیب برابر 
گونه غالب در ارتفاعات را درمنه .  درصد برآورد گردید4و 

بخش مهمی از . دهد ها را گز تشکیل می و داخل مسیل
) درصد 7/36 (حوضه مورد مطالعه، بخصوص باال دست آنرا

پایین دست محدوده مورد مطالعه . سنگریزه پوشانده است
. می باشد) 1/58(ها داراي خاك لخت  بخصوص دامنه مسیل

با توجه به فقر پوشش گیاهی، این محدوده هموس کمی 
 درصد آن را 4/2ها نشان داد که  گیري بطوریکه اندازه. دارد
هاي  یکی از محدودیت. دهد تشکیل می) هموس(برگ الش

بارز توسعه پوشش گیاهی این منطقه کمبود بارندگی و 
بنابراین تجدید حیات گیاهان . آید حساب می رطوبت به

از همین روي، تعداد پایه . گیرد منطقه با محدودیت انجام می
تعداد پایه . باشد می) 6/1(زنده در محدوده مورد مطالعه 

هاي   است که به علت پایین یودن پایه1/1ن حوضه خشک ای
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هاي خشک را در  پایه. زنده، در حد پایینی قرار دارد
). 2جدول (ارتفاعات و پایین دست درمنه تشکیل داده است 

اي  دهد که بخش عمده بررسی نقشه کاربري اراضی نشان می
از منطقه مورد مطالعه را مراتع فقیر و زمین لخت تشکیل 

دهد که از نوع  ها تشکیل می  بخشی از مراتع را مسیل.دهد می
در پایین دست حوضه تک درختانی از . باشد بسیار فقیر می

در این حوضه . ها پراکنش دارند نوع گز در داخل مسیل
بنابر این . پذیرد کشت محصوالت کشاورزي صورت نمی

دهد که  بخش مهمی از حوضه را زمین لخت تشکیل می
ها بخش  سخره.  آن در حد پایینی قرار داردمیزان نفوذپذیري

اي از حوضه را در بر گرفته است که نقش بارزي  قابل توجه
خاك منطقه سطحی بوده ). 2شکل (در ایجاد رواناب دارند 

باشد و فاقد ساختمان  و از عمق باالیی برخوردار نمی
  از این . بنابراین مقدار نفوذپذیري پایینی دارد. مشخص است

رو با توجه به وضعیت خاك، پوشش گیاهی، 
 به CN3 و CN1 ،CN2کاربري اراضی و شیب منطقه، مقدار 

بطور کلی با توجه به بارندگی  .باشد می 90 و 85، 76ترتیب 
 میلیمتر، میزان رواناب ساالنه این محدوده با 80حدود 

 متر مکعب برآورد شده SCS65940000استفاده از روش 
اي به پایین دست جریان  است که بدون هیچگونه استفاده

. نماید ها را نیز تهدید می ها و پل یابد و عالوه بر آن جاده می
 میلی 10دهد که بارندگی حدود  ها میدانی نشان می بررسی

-3بنابراین ساالنه . شود متر در منطقه باعث ایجاد رواناب می
  به دلیل آنکه گیاهان .شود  سیالب در این منطقه جاري می2

بعنوان یکی از عوامل چرخه هیدرولوژي نقش مهمی در 
ایند، تخریب کنترل و بهره برداري از آب ایفاء می نم

پوشش گیاهی دلیل اصلی تشکیل رواناب در منطقه مورد 
 جذب  آنکه باعث به دلیل گیاهی جوامع. باشد پژوهش می

سبب  و گیاه خاك پوشش تاج باران توسط قطرات
 آلی کربن به واسطۀ و آنها انرژي جنبشی کاستن از

لذا . شود می ها خاکدانه چسبندگی خاك سبب در موجود
همانطوریکه . همراه دارد را به خاك ثبیتچنین عملی ت

بیان ) 2004(همکاران  و اریک ،)2012(مال و همکاران 
کردند زمانیکه شدت بارندگی از میزان نفوذ فزونی یابد، 

جریان یافته و سبب  زمین و در سطح قطرات باران تجمع 
 بنابراین در نقاطی که .گردد رسوب می و ایجاد رواناب

 سپر یک عنوان به گیاه  دارند،گیاهی مناسبی پوشش

 انرژي از مهمی بخش و حفاظت نموده خاك از حفاظتی

 گیاه ریشه و ساقه و برگ و شاخ باران را  بوسیله ذرات

هرزآب نیز به کمترین مقدار ممکن  شده و میزان گرفته
نواحی شرق کشور که در ناحیه خشک واقع . یابد می کاهش

ه منظور ایفاي نقش در است، فاقد پوشش گیاهی الزم ب شده
سنگی دارد، بنابراین   آبخیز کوله حفاظت از اکوسیستم حوزه

 10حدود (شود که بارندگی موثر  چنین وضعیتی باعث می
سبب ایجاد هرزآب در حوضه شود که چنین ) متر میلی

  .  افتد روندي در منطقه نیز اتفاق می

   مورد مطالعه حوضهخصوصیات فیزیوگرافی  -1جدول 

  

   بررسی وضعیت پوشش گیاهی محدوده طرح   -2ل جدو
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ترانسکت      
 ویژگی

 متوسط 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

%تاج پوشش  1 3 4 3 3 4 3 3 2 4 8/2  

%خاك لخت  58 67 51 65 63 52 51 63 60 49 1/58  

%سنگریزه   39 26 43 29 33 42 44 31 35 45 7/36  

%الشبرگ  2 4 2 3 1 2 3 3 1 2 4/2  

هپایه زند  2 2 2 1 1 3 1 2 1 3 6/1  

1/1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 پایه خشک  
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Study of flood potential in supply in watershed of dryland area 

)(Case study watershed of kolehsangy   
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Aim of this research was study of hydrology condition of watershed to 

find their potential to permanent develops. To done this study search library and 
collected data about this research. We have used available scale of 1:50,000, 
maps to collection dates. According to filed work estimated flood frequency. 
Were analyzed vegetation cover and soil. The run off measured according to the 
SCS equal. As, were studied economic-social and environmental sub-basin and 
finally, estimated the flood of area. The data shows that the according soil 
characteristic, vegetation cover, land use and slope, amount of basin CN1, CN2 
and CN3 were 76, 85 and 90, respectively. According to the SCS equal and 24 
hour rain (80mm), the flood estimated 5171950 m2. The flood not only lifts Iran 
border without any use, also makes problem to road and other structures. The 
result shows that the 10mm rain able to create runoff.  
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