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  چکیده
به ویژه در مناطق کشاورزي و مرتعی کافی براي تولید نباتات مین آب ترین چالش کشاورزي و منابع طبیعی، تأمهمدر حال حاضر       

بیشینه و  يباالاختالف از جمله  در مناطق خشک و نیمه خشکشرایط نامساعد اقلیمی  به علت وجود .خشک و نیمه خشک است
هاي روش .باشدمی الت آسمانینزوبه جمع آوري احتیاج  ،دو تبخیر و تعرق زیاکیفی مناسب بودن بارندگی از نظر کمی و ناکمینه دما، 

. مکانیکی اشاره کرد هايعملیاتتوان به در مناطق مذکور وجود دارد که از جمله می و ذخیره نزوالت آسمانی زیادي براي جمع آوري
ق مرسوم در مناط مکانیکی عملیاتدر این مقاله پنج . باشدمی آبافزایش کارایی مصرف  مکانیکی يهاترین خصوصیات روشمهم

نتایج ، اقتصاديعوامل شامل؛  جنبه سه از نگ، ریپرینگ، پخش سیالب و هاللی آبگیریفارو، پیتتورنکیعنی خشک و نیمه خشک 
نتایج  .گرفت مورد مقایسه قرار با یکدیگر مکانیکی هايعملیاتمناطق خشک و نیمه خشک و محلی بودن  در مطالعات صورت گرفته

نشان ) و محلی بودن صورت گرفته در این مناطق اقتصادي، نتایج مطالعات( مذکور جنبهاز سه  دیگربا یک مکانیکی عملیاتمقایسه پنج 
 ذخیره نزوالتو  جمع آوري هايطرح ياجرا به منظورینگ تهاللی آبگیر، کنتور فارو و پی هايعملیات ،ها روشاز بین این  داد که
 .مناسب باشد تواند یمدر مناطق خشک و نیمه خشک  آسمانی

  
   .، مناطق خشک و نیمه خشکآبخیزداري مکانیکی هاي، عملیاتآسمانی نزوالتجمع آوري  : کلمات کلیدي

  
  مقدمه
بدون . هایی در مورد آب در سطح جهان وجود دارد هنوز تحقق نیافته است ولی امروزه مناقشه، بینی جنگ بر سر آب پیش        

کشور ایران با . روي کشورهاي در حال توسعه خواهد بود هاي پیش ترین چالش ز عمدهیکی ا هاي آینده کمبود آب تردید، در دهه
در مناطق خشک و نیمه خشک جهان واقع شده است و بیش از دو سوم مساحت ایران داراي  متر یلیم 250میانگین بارندگی ساالنه 

باال و دوام کم برخوردار است و حجم بارش  ت هاي مناطق خشک اکثراً از ویژگی شد بارندگی). 27و  22(آب و هواي خشک است 
دلیل کمبود پوشش گیاهی و مواد   به. شود رویش نازل میگیرد و آن هم قبل از فصل  مدت صورت می  در کوتاهساالنه ناچیز بوده، و 

گردد و سبب  منطقه خارج میها از  هرزآب در سطح مراتع جاري و از طریق آبراهه به صورترواناب، بارش  آلی خاك و باال بودن ضریب
توان از نزوالت  هشرایطی براي اینکه ب نیدر چنبنابراین ). 2(رویش رطوبتی براي گیاهان نداشته باشد  شود که خاك در فصل  می

و  ارتقاء وضعیت کمی و کیفی پوشش گیاهی مراتع و آبیاري مزارع کشاورزي در جهتهاي سطحی استفاده کافی  آسمانی و جریان
  و همچنین با توجه به  .میکن یمهاي جمع آوري آب استفاده از روش هاي مخرب نمود سیالبوقوع زایش نفوذپذیري و جلوگیري از اف
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احداث  لیاز قب هابومزیست اهداف آبخیزداري استحصال آب است اجراي یکسري عملیات مکانیکی در سطح  نیتر مهماینکه یکی 

  . )22،21،2(ها  ضروري است و سایر روش 5و هاللی آبگیر 4ش سیالب، پخ3، ریپرینگ2پیتینگ، 1کنتورفارو
نگ، ریپرینگ، پخش سیالب و هاللی یدر این مقاله پنج عملیات مکانیکی مرسوم در مناطق خشک و نیمه خشک یعنی کنتورفارو، پیت

مطالعات صورت گرفته در مناطق خشک و این پنج روش جمع آوري آب را از نظر اقتصادي، نتایج . آبگیر را مورد بررسی قرار داده شد
در ادامه مطالعاتی که مناطق مختلف کشور  .هاي مکانیکی با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده شدنیمه خشک و محلی بودن روش

زاده و همکاران  حبیب. کنیم یمدست آمده را مرور ه و نتایج قابل قبولی ب خصوصاً مناطق خشک و نیمه خشک کشور انجام شده
، تأثیر عملیات آبخیزداري پیتینگ، ریپرینگ، کنتورفارو و بذرپاشی را در اصالح اراضی و کاهش رسوب در ایستگاه تحقیقاتی )1380(

خواجه آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که پیتینگ همراه با بذرپاشی در جهت تولید پوشش گیاهی و 
در ، با مقایسه اثر پیتینگ و کنتورفارو )1380(همچنین امیري و بنی اسدي . )13(راندمان باالیی برخوردار است  جلوگیري از رواناب از

آب و خاك در استان کرمان به این نتیجه رسیدند که کنتورفارو تأثیر بیشتري نسبت به پیتینگ و شاهد در حفاظت خاك و  حفاظت
، با )1385(اي دیگر افتخاري و همکاران  در مطالعه). 6(بی پوشش گیاهی داشته است همچنین کاهش رواناب و افزایش رطوبت و شادا

برداري از رواناب سطحی در  بررسی پیتینگ و کنتورفارو دو روش مکانیکی مؤثر در بهبود کمی و کیفی پوشش گیاهی و کنترل و بهره
اي بر افزایش رطوبت و عملکرد گیاهان داشته است  ر قابل مالحظهرود نشان دادند که استفاده از پیتینگ تأثی هاي کارون و زاینده حوضه

و کنتورفارو در جلوگیري از رواناب و رسوب در استان  پیتنگ، با مقایسه تأثیر دو روش مکانیکی )1384(معدنچی و همکاران ). 4(
% 5/13رواناب عمل کرده و در شیب جهت جلوگیري از  پیتینگکنتورفارو بهتر از % 5/8کرمان به این نتیجه رسیدند که در شیب 

، با بررسی تأثیر هاللی آبگیر بر تولید، درصد تاج )1391(دلخوش و باقري ). 24(از کنتورفارو بهتر بوده است پیتنگبرعکس، عملکرد 
رتعی پوشش، ترکیب گیاهی و رطوبت خاك در طرح مرتعداري گوریک زاهدان نشان دادند که میزان تولید و درصد پوشش گیاهان م

نسبت به منطقه مجاور افزایش % 7/8کیلوگرم بر هکتار و 3/115 یببه ترتاي که در آن سازه هاللی آبگیر احداث شده  در محدوده
ي مناسب نزوالت آسمانی موجب افزایش هاللی آبگیر با ذخیره پروژهاین تحقیق مشخص گردید که اجراي  یجهنتدر . داشته است

هاي مسطح،  ، سامانه)1384(همچنین رستگار و همکاران  ).16(درصد تاج پوشش گیاهی شده است  رطوبت خاك و افزایش تولید و
منظور افزایش رطوبت خاك در استان هرمزگان مورد مطالعه قرار داده و نتیجه   سطحی به يها آبآوري  شکل را در جمع هاللی و لوزي

هاي و مهار ریزش سازيبهینهی، لوزي و مستطیلی شکل راهکار مناسبی براي آبگیر هاللهاي سطوح گرفتند که استفاده از انواع سامانه
آوري و  دلیل تمرکز بیشتر رواناب نتایج بهتري در جمع شده به یمالچ پاشهاي لوزي شکل با تیمار باشد و سامانهمی منطقهجوي در 
، با بررسی اثرات پخش سیالب در تغییرات کمی )1385( میرجلیلی و رهبر ).17(سازي رطوبت در اعماق مختلف خاك دارند  نیز ذخیره

پوشش گیاهی در آبخوان هرات در استان یزد نتیجه گرفتند که پخش سیالب موجب افزایش درصد پوشش تاجی، تراکم و درصد 
ه اجراي پخش ، تولید مرتع را بین منطق)1385(آژیر و همکاران همچنین ). 25(فراوانی نسبت به عرصه عدم پخش سیالب شده است 

ساله عملیات پخش سیالب تأثیر قابل  6در این مطالعه مشخص شد که در یک دورة . مقایسه قرار دادند سیالب و اراضی شاهد مورد
هاي منطقه با شرایط رشد و نمو گیاهان از کم بودن رواناب فصلی، و منطبق نبودن برخی سیالب. توجهی بر تولید مرتع نداشته است

 ).1(ثر نبودن عملیات پخش سیالب عنوان شده استدالیل عمده مؤ
در نظر با یعنی کنتورفارو، پیتینگ، ریپرینگ، پخش سیالب و هاللی آبگیر در  در ذخیره نزوالت هدف از این بررسی پنج روش متداول

 هاعملیات و محلی بودناقتصادي ، نتایج مطالعات صورت گرفته در مناطق خشک و نیمه خشک هاي جنبه یعنی مهم سه جنبه گرفتن
  .مورد بررسی قرار گرفت

  

                                                             
1  Contour furrow 
2  Pitting 
3  Ripping   
4  Water spreading 
5  Crescent pond 
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  مواد و روش

براي مقایسه . دادیمیمه خشک مورد مقایسه قرار نزوالت آسمانی در مناطق خشک و نذخیره آوري و جمع عملیاتدر این  مطالعه پنج 
و  که در ادامه به  خصوصیات باشد یمها ها و شرایط اجراي این عملیاتنیاز به شناخت خصوصیات این شیوه مکانیکی يها اتیعمل

  .شود یممرور   ها آنشرایط 
هاي سیالبی به منظور بهبود وضعیت  عبارت است از عملیات تغییر مسیر جریان آب رودخانه و پخش آن در سطح دشت: پخش سیالب

تا  200که بارندگی ساالنه بین این عملیات براي مناطقی مناسب است . هاي آب زیرزمینی و ایجاد پوشش گیاهی در سطح مراتع سفره
شیب عرصه پخش نباید . باشند هاي لومی عمیق و حاصلخیز می ترین خاك براي پخش سیالب خاك باشد و مناسب متریلیم 600

   ). 12و  2(درصد عرصه پخش را در بر گیرد  20درصد باشد و همچنین رسوبگذاري ذرات معلق باید کمتر از  5بیشتر از 
آوري و نفوذ آب باران و رواناب در سطح مرتع  هاي کوچک در زمین است که به منظور جمع ش در واقع ایجاد چالهاین رو: پیتینگ

در زمستان این  کنند و سطحی را تعدیل و مهار می يها آبها سرعت حرکت  هاي شدید این چاله در زمان وقوع بارش. شود ایجاد می
هاي انجام شده در  بررسی .شوند شته و به مرور با ذوب باعث افزایش رطوبت خاك میها برف بیشتري را در خود نگه دا پستی بلندي

متر است ابعاد  1تا  5/0دهد که بهترین فاصله در حدود بیش از  هاي چاله ایجاد شده نشان می رابطه با فاصله مناسب در ردیف
 150سانتی متر و پهناي  15مالی با حداکثر عمق هاي یزد، سمنان، خراسان ش هاي مناسب براي مناطق خشک ازجمله استان چاله

در سال باشد و  متر یلیم 300تا 100براي اجراي این روش بارندگی باید بین . سانتی متر توصیه شده است 200سانتی متر در 
ین روش در ا. باشد درصد باشد اجراي این روش در اراضی با خاك سبک و یا رسی و سنگین صحیح نمی 5تا  3همچنین شیب منطقه 

البته در . مقایسه با کنتورفارو با توجه به عدم نیاز به دقت کافی هزینه کمتري متحمل کرده و میزان فرسایش نیز به مراتب کمتر است
  ).3و  12، 2(مراتع فقیر پیتینگ بایستی همراه با بذرکاري باشد در غیر این صورت موجب افزایش فرسایش خواهد شد 

خطوط تراز به منظور نفوذ آب در خاك و جلوگیري از جریان سطحی آن و افزایش  يبر روت از شیارهایی که عبارت اس:  کنتورفارو
متر  سانتی 150و با فاصله  20و عمق  37براي اغلب مراتع ایران، فاروهاي عمیق به عرض . شود پوشش گیاهی و تولید علوفه احداث می

با یک الیه کم عمق رسی درسطح  يها خاكسبتاً سنگین با سطح کوبیده شده یا با بافت متوسط تا ن يها خاكدر . شود توصیه می
باید توجه داشت که . باشد می% 20پایین تا حداکثر  يها بیاز شدهد شیب مناسب براي احداث کنتورفارو  بهترین نتیجه را می ها آن

بخش نبوده و باعث هدر رفت خاك و آب خواهد شد ایجاد شیارها بر روي خطوط تراز اهمیت زیادي دارد در غیر این صورت نتیجه 
  ).12و  2، 13(

هاي نفوذ ناپذیر موجود در اعماق خاك به منظور افزایش نفوذپذیري آن در مقابل آب و  ریپرزدن، شکستن الیه منظور از: ریپرینگ
عمق ریپر به ضخامت الیه نفوذ ناپذیر بستگی دارد و در . همچنین ایجاد شرایط مناسب براي فعالیت و نفوذ ریشه گیاهان مرتعی است

زمانی باید ریپر زده شود که . باشد سانتیمتر می 180تا  120ها نیز  اصله مناسب بین ردیفمتري متغیر است و ف سانتی 90تا  25کل از 
در مراتعی که پوشش ضعیف دارند بایستی بعد از ریپرینگ . خاك به طور کامل خشک باشد تا الیه غیر قابل نفوذ خرد و متالشی شود

  ).2( سطحی رسی و مارنی هست نباید از ریپرینگ استفاده کردصورت گیرد و همچنین در مراتعی که خاك  يبوته کاربذرکاري یا 
با  سانتی متر 40ارتفاع کل  سانتی متر، 20سانتی متر، عمق مفید 150به شعاع  هایی به شکل هاللی عبارت است از چاله: هاللی آبگیر

ساعته با  24رواناب حاصل از بارندگی  دانستن حجم. شود کارگري احداث میهاي گیاهی که با استفاده از نیروي  هدف استقرار گونه
 تا  4ها  ترین شیب براي احداث این سازه سال به منظور تعیین تعداد هاللی آبگیر در هکتار بسیار مهم است و مناسب 10دوره برگشت 

پوشش گیاهی مارنی و بسیار شور احداث شود و منطقه باید  يها خاكو خاك عمق مناسب داشته و نباید در  باشد یمدرصد  25
  .)2(ضعیف داشته باشد 
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  نتایج و بحث

نگ، ریپرینگ، پخش سیالب و هاللی آبگیر را مورد یپنج عملیات مکانیکی مرسوم در مناطق خشک و نیمه خشک یعنی کنتورفارو، پیت
در مناطق خشک و  جنبه شامل؛ اقتصادي، نتایج مطالعات صورت گرفته از سهاین پنج روش جمع آوري آب را . بررسی قرار داده شد

  .میده یمقرار هاي مکانیکی با یکدیگر مورد مقایسه نیمه خشک و محلی بودن عملیات

رواناب  نیبنابراهست  متر یلیم 200به اینکه میزان بارندگی ساالنه مناطق خشک کشور خصوصاً قسمت مرکزي ایران کمتر از  با توجه
ه استقرار پخش سیالب در آن مناطق توجیه اقتصادي نداشته باشد زیرا مقدار کم باشد ک يبه قدرحاصل از این بارندگی ممکن است 

در اکثر مطالعات پخش سیالب موجب افزایش خصوصیات پوشش  .درآمد حاصل از افزایش علوفه کمتر از احداث سیستم خواهد بود
بیشترین اثر منفی پخش سیالب بر ی ول). 1،7،8،9،10،19،11،15،20،23،25( شود یمزیر زمینی  يها آبایستابی گیاهی و سطح 

اکثر مطالعات منتشر شده در زمینه اثر پخش سیالب بر . هاي پخش است پوشش گیاهی، کاهش سریع نفوذپذیري خاك در عرصه
شود  عرصه پخش می يها خاكدهد که پخش سیالب سبب افزایش درصد ذرات ریز دانه رس و سیلت در  خصوصیات خاك نشان می

باشد بنابراین تا زمانی که  ن تخریب مراتع در باالدست و وجود سازندهاي مارنی و حساس به فرسایش در باالدست میکه منشأ اصلی آ
بنابراین با توجه  .)6(شود اصالح مراتع در باالدست حوضه آبخیز در مراتع ضعیف صورت نگیرد اجراي سیستم پخش سیالب توصیه نمی

   .شود ینمتوصیه براي مراتع فقیر وضعیت فقیر و تخریب یافته هستند پخش سیالب  وسعت کثیري از مراتع کشور دراینکه  به
هاي با بافت نیمه سنگین و سنگین با ساختمان رسی موجب  باشد و در خاك عملیات مکانیکی ریپرینگ داراي هزینه زیادي می 

هاي شنی هستند  ه در مناطق خشک که داراي خاكاینک تر مهم. شود افزایش رواناب در سطح حوضه و در نتیجه از بین رفتن خاك می
سبب نگهداري رطوبت شده و تنوع پوشش گیاهی را در منطقه افزایش ) cm40–70(وجود یک الیه سخت در حد عمق توسعه ریشه 

  ).13و  6(دهد  می
هاي مناطق خشک  استان هاللی آبگیر یک عملیات مکانیکی ساده و کم هزینه است و این عملیات با تکیه بر دانش بومی یکی از

هاي پیاپی، تأثیر  طراحی شده است و مطالعات نشان داده که انجام این عملیات با وجود همزمانی با خشکسالی)  سیستان و بلوچستان(
  ). 17،26،16،2(قابل توجهی در مهار سیالب و احیاي پوشش گیاهی داشته است 

و  بدست آمدهو نتایج قابل قبولی  پیتینگ بوده است همراه با کنتور فارو و خشک و نیمه خشک اکثر مطالعات صورت گرفته در مناطق
ها تأثیر مثبتی بر رطوبت خاك  عملیاتهمه مطالعات و و در هستند  ساده و کم هزینه ،نگیهمچنین از نظر اقتصادي کنتورفارو و پیت

با توجه به مسائل نیمه خشک وصیات مناطق خشک و خص در نظر گرفتنبنابراین با . )4،6،24،13،14،18(و پوشش گیاهی داشته است
احداث  خشک مهیو ن براي مناطق خشکخشک و محلی بودن؛  مهیو نمناطق خشک در  نتایج مطالعات صورت گرفته ،اقتصادي

  .شود هدف ذخیره نزوالت توصیه می کنتورفاور، پیتینگ و هاللی آبگیر با
  سپاسگزاري 

 وفائی نژاد، ناصر هوشمند، پدرام صومعه دل هادي کرمی ،ید محمود مدنی، محمد نوري، عطاء برقیسبرا،  از همکاري آقایان رسول آذر
 .کمال تشکر را داریم ،در این تحقیق و محسن وطن خواه 
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