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  ق خشك و نيمه خشك و راهكارهاي مقابله با آنموانع استفاده از آبهاي نامتعارف در مناط
  

  3و فرزانه نوبخت 2اورنگ خادمي ،1نظر رضايي راد
  دانشجوي كارشناسي ارشد بيابانزدايي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران -1

  دانشجوي دكتري علوم باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران -2
  نشكده منابع طبيعي دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد مرتعداري دا -3

  
  چكيده

در سالهاي اخير به دليل وقوع پديده . بحران آب يكي از مسائل اساسي مناطق خشك و نيمه خشك همانند ايران است
بنابراين استفاده از آبهاي نامتعارف در جايي كه آب با كيفيت مناسب در . شودخشكسالي مسئله كمبود آب بيشتر احساس مي

هاي ناشي از رگبارهاي شديد يكي از منابع آبهاي نامتعارف در مناطق خشك، هرز آب. نيست رو به فزوني استدسترس 
ولي مسائلي از قبيل نفوذ آب در خاك خشك، وجود ذرات معلق در آب، وجود امالح با غلظت باال در آب و تبخير . است

-به همين دليل ارائه راهكارهايي براي اين موارد ضروري مي. شوديشديد در اين مناطق مانع از استفاده از اين منبع مهم آبي م

هاي رسوبگير و بندهاي توان به مواردي از قبيل؛ ايجاد سطوح صاف و عايق در مسير آب، ايجاد حوضچهباشد كه مي
با امالح باال و  ها، جلوگيري از تبخير آب، جلوگيري از عبور آب از مناطقيرسوبگير، عمليات بيولوژيك در مسير آبراهه

  .استفاده از گياهان شورپسند نام برد
  

 راهكارهاخشك، موانع و رف، مناطق خشك و نيمهآبهاي نامتعا: كلمات كليدي

  
  مقدمه

آيد، آب يكي از مهمترين عوامل محدود كننده در كشور ما كه قسمت اعظم آن جزو مناطق خشك جهان به حساب مي
ميليمتر تجاوز  250درصد از خاك كشور ما ساالنه بطور متوسط از  35دگي تنها در حدود باشد، ميزان بارنرشد گياهان مي

آيد و با كمال تأسف گاه و بيگاه به با وجود اين بداليل مختلف استفاده كافي از اين ميزان بارندگي نيز به عمل نمي. نمايدمي
د از آب حاصل از نزوالت آسماني را بدون استفاده و درص 75خوريم كه بطور مثال ساالنه بيش از آمار و ارقامي بر مي

افتند و اسيب وحشتناكي دهيم و يا سيلهاي عظيمي بدنبال تنها يك يا دو ساعت بارندگي براه ميبصورت هرزآبها از دست مي
كه آب با كيفيت بنابراين استفاده از آبهاي نامتعارف در جايي . سازندبه جان و مال روستائيان و حتي شهرنشينان وارد مي

___________________________________________________________________________ 
 Email: nazar175@gmail.com 
 



  ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 
 1388ماهمهر 29-30

ه ش    ن   ھما شاورزی  ھار و         ای    ایده     ی   

 

159 

  

. يكي از اين منابع، هرزآب هاي ناشي از رگبارهاي شديد در اين مناطق است. مناسب در دسترس نيست رو به فزوني است
داري آب، استفاده بجا و به هنگام، جلوگيري از فرسايش خاك و تواند باعث نگهاستفاده از هرزآب هاي ناشي از رگبارها مي

شود كه در ولي وجود عواملي مانع استفاده از آب ها نامتعارف مي. مراتع و حيات وحش شود پيشگيري از تخريب جنگلها،
  . اين تحقيق سعي شده است با ذكر اين عوامل حدالمقدور راهكارهايي براي آنها ارائه شود

اثر ) 1956(سونبران: توان به چند مورد اشاره كرددر زمينه جمع آوري آبهاي سطحي مطالعاتي صورت گرفته است كه مي
هكتار مطالعه كرد و بيان كرد كه  111هكتار را برروي مرتعي به مساحت  429گسترش هرزآب حوزه آبخيزي به مساحت 
هاي خوشخوراك  ميزان پروتئين، فسفر و شود، بلكه ضمن تقويت يافتن گونهآبياري سيالبي نه تنها سبب توليد بيشتر مي

برابر افزايش  9الي  4با پخش سيالب توليد علوفه را تا ) 1944(هابل و گاردنر . يش يافتداري افزاكلسيم آنها به نحو معني
پشته (ميليمتر بلو چستان تنها با كشت آن در هوتك 100توليد گندم را در بارندگي ياالنه كمتر از ) 1352(هاشمي . دادند

  .ممكن دانسته است) شودگردد ساخته ميخاكي كوچكي است كه در قسمتهايي كه سيالب جاري مي
 

  موانع استفاده از آبهاي نامتعارف در مناطق خشك و نيمه خشك
باشد كه براي اين امر نياز به عدم آوري نزوالت آسماني ضروري ميدر اين مناطق به دليل نبود منابع آبي اقدام براي جمع
درشت دانه خاك، وجود قلوه سنگ و  ولي بافت. باشدآوري آب مينفوذ آب در خاك و هدايت آن به سمت مخازن جمع

در مواقعي نيز بعد از وقوع رگبارهاي شديد و احتمال خطر سيالب بايست اقدام به . شودپوشش گياهي باعث نفوذ آن مي
پخش سيالب نمود در اين مواقع عدم نفوذ آب در خاك بدليل نبود پوشش مناسب، شيب دار بودن منطقه و از همه 

  .شودت ريز دانه مانع از نفوذ آب در خاك ميمهمتروجود خاك با باف
باشند وجود امالح از آنجا كه خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك بخصوص در ايران عمدتاً از رسوبات تبخيري مي

درضمن وجود نمكهاي فراوان در اين نوع خاكها و وجود گنبدهاي نمكي مانع از استفاده . فراوان در آنها يك امر بديهي است
  شودها براي گياهان حساس و نيمه حساس به شوري ميهرزآب

شود، وجود ذرات معلق و گل آلود بودن هرزآبهاي چون رگبارهاي شديد باعث فرسايش پاشماني و فرسايش خاك مي
رات شود، بنابراين بايد اقدام به رسوب اين ذناشي از آن امري بديهي است كه مانع از استفاده از آن براي آبياري گياهان مي

  .شود
  راهكارهاي استفاده از آبهاي نامتعارف در مناطق خشك و نيمه خشك

  ايجاد سطحي صاف و عايق
توان از خاك رس استفاده كرد، براي جلوگيري از نفوذ آب بايد سطحي صاف و عايق ايجاد كرد بدين منظور مي

خاك نيز در افزايش رواناب  حكم كردن سطمترا. پاكسازي حوزه ي آبخيز از سنگ و گياهان موجب افزايش رواناب مي شود
  .موثر است
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اين مواد . هايي كه رفتار فيزيكي متغيري دارند، بهتر است از مواد شيميايي به عنوان توليد رواناب استفاده شوددر خاك
فين، سديم، مواد سيليسي، پارا: اين مواد عبارتند از. خلل و فرج خاك را پر كرده و يا ذرات خاك را آّب گريز مي كنند

  .نمك
. در بعضي حاالت به جاي اينكه خود خاك به صورت سطح آبريز درآيد، بهتر است آن را با پوششي ضد آّب پوشاند

ورقه هاي پالستيكي، الستيك بوتيل و ورقه هاي نازك فلزي مي توانند براي ساخت آبخيزهاي ارزان قيمت مورد استفاده قرار 
  .ط باد صدمه ببينند، بنابراين پوشاندن با ورقه هاي پالستيكي باريك موفقيت آميز تر استاز آنجا كه ممكن است توس. گيرند

  مكان مناسب براي پخش سيالب
ي مصنوعي آبخوان ها و توليد محصول و علوفه گسترش زيادي پيدا كرده است و امروزه پخش سيالب به منظور تغذيه

انتخاب محل مناسب، رمز موفقيت در روش پخش سيالب . ن حل كردمشكالت پخش سيالب را بايد با انتخاب محلي براي آ
همچنين كاشت . شيب هاي اراضي مخروط افكنه، دلتاهاي آبرفتي و دشت هاي سيل خيز از مكان هاي مناسب هستند. است

  .تواند باعث نفوذ بهتر آب شودبوته هايي در چنين مناطقي مي
  جلوگيري از شور شدن آب

اشد، وجود تشكيالت زمين شناسي محتوي رسوبات تبخيري چون گچ و نمك مي ب دن هرزآبهاشور ش بزرگترين مشكل
ولي در صورت استفاده از عبور آب از مناطق با امالح باال از طريق . بنابراين حدالمكان نبايد از چنين آبهايي استفاده كرد

با پوشاندن حوضچه ها از تبخير بيشتر آب و شور و در صورت ذخيره در حوضچه ها . كانالهاي انحرافي جلوگيري به عمل آيد
  .همچنين از اين آبها براي آبياري گياهان شور پسند استفاده شود. شدن بيشتر جلوگيري به عمل آيد
  رسوب دادن ذرات معلق

توان از حوضچه هاي رسوبگير، بندهاي رسوبگير، عمليات بيولوژيك در براي رسوب دادن ذرات معلق در هرزآبها مي
  .ها استفاد كرد البته استفاده از هر يك از اين ها نياز به مطالعات دقيقتري داردسير آبراههم

  بحث و نتيجه گيري
توان اينچنين نتيجه گرفت كه جنس خاك، ساختمان خاك و بافت خاك ، وجود امالح با توجه به مطالب گفته شده مي

شود كه براي استفاده مناطق مانع از استفاده آب هاي نامتعارف ميدر خاك و وجود ذرات معلق و گل آلود بودن هرزآبها در 
بكار بردن راهكارهايي جهت عدم نفوذ آب در خاكهاي با بافت درشت، جلوگيري از . از آن بايست به دنبال راهكارهايي بود

به همين دليل . اشدبوجود ذرات معلق و گل آلود بودن آب و همچنين عدم وجود امالح در آب در اين مناطق ضروري مي
ها، جلوگيري از استفاده از سطوح صاف و عايق، حوضچه هاي رسوبگير، بندهاي رسوبگير، عمليات بيولوژيك در مسير آبراهه

تواند موجب استفاده تبخير آب، جلوگيري از عبور آب از مناطق با امالح باال و استفاده از گياهان شورپسند در اين مناطق مي
  .هاي نامتعارف در مناطق خشك و نيمه خشك شودببهتر و بيشتر آ

  منابع 



  ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 
 1388ماهمهر 29-30

ه ش    ن   ھما شاورزی  ھار و         ای    ایده     ی   

 

161 

  

  .صفحه 65جزوه درسي استحصال آب، مركز آموزش عالي جهاد كشاورزي كرج، . 1385. تلوري، ع -1
  .اصول هيدرولوژي كاربردي، استان قدس ،1380. عليزاده، ا -2
، 77حقيقات جنگلها و مراتع، شماره هاي ذخيره آب، انتشارات موسسه ت، روش احداث حوضچه1371قدوسي، ج،  -3

  .صفحه 88
، پيش بيني مقدار توليد محصول گندم ايران با استفاده از اطالعات هواشناسي، سازمان 1352هاشمي، ف،  -4

  .صفحه 38هواشناسي كل كشور، 
5- Barason, F.A. 1956. Range forage production. Changes on a water spreder in southeastern Montana. J. 

Range Manage.69:187-191. 
6- Hubbell, D.S., and J.L. Gardner. 1944. Some edaphic and ecological effects of water spreading on 

rangelands. Ecology 25:27-44 

 
  



  ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 
 1388ماهمهر 29-30

ه ش    ن   ھما شاورزی  ھار و         ای    ایده     ی   

 

162 

  

Impediments of utilization of unusual water in dray and semi dray area and 
Solution manners for contracts with it  

  
Rezaee Rad1, N., Khademi2, O. & Nobakht3, F. 

1. The MS.c. student of de-desertification, Natural resources faculty, University of Tehran. 
2. The Ph.D. student of Horticultural science, Agriculture faculty, University of Tehran. 

3. The MS.c. student of Range Management, Natural resources faculty, University of Tehran. 
 

Abstract 

Water crisis is one of the important problems in dry and semi dry lands such as Iran. At percent years, 
by the occurrence of drought , water shortage problems were felt more than before Therefore utilization 
of unusual water has been increased wherever high quality water is unavailable. One of the unusual water 
sources in dry land is sewages that resulted from intense shower.Existence of suspense ingredient, 
existence of high quantitative salts in water and intense evaporation at this area restricted utilization of 
this important water resource. For this reason, presenting the solution manners for mentioned problems is 
necessary that can hint to: creation of smooth and impenetrable surface in water pathway, creation of 
semimetal bar and semimetal pool, biological operation in water canal, prevention of water evaporation, 
prevention of water transmission from salty areas and the use of halophyte plants.  

  
Keyword: Unusual Waters, Dry and semi dry lands, Impediments, Solution manners.  
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