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  چكيده

 و ي در بخش  كشاورزيران شده است و عواقب ناگوارير كشورايبانگيخ بارها گري است كه در طول تاري از معضالتيده خشكساليپد
 را به بار يادي زي و اجتماعي مشكالت اقتصادي بر جوامع بشريم تبعات خشكسالير مستقير غيتاث. گذاشته استي به جايعيمنابع طب

آن با  و مقابله با  مبارزهيحلها د به فكر راهيس باپ ,ستيز از آن ممكن ني باشد كه گري ميا ده خزندهي پديخشكسال. آورده است
ر يرتر از سايب پذيد آسيشا,ردي پذير ميتاث كه از آن يم گرم و خشكي با توجه به اقليران مركزيا. بود منطقه يل هايتوجه به پتانس

 . رسديسرتر به نظر ميمشتردر منطقه ي نزوالت ب بهه توج خشك بايمشكل در مناطق كوهستانن يا مواجهه و مقابله با. ران باشدينقاط ا
 به صورت ي خوبزد بوده كه از نزوالت نسبتاًي واقع در استان يران مركزي موجود در اي خشك و كوهستاني از حوزه هايكيمنشاد 

  ،)استان يزدواقع در (   منطقه منشاددر با تحليل مقدار بارش دمقاله سعي ميشو در اين. باشديبرف و باران در طول سال برخوردار م
 و يميت اقلي سپس با توجه به موقع.دو پرداخته شن حوزهيدر ا در SPI  با استفاده از شاخص يت خشكسالي وضعيبه بررس
  وبها در اين منطقه اشاره شود منطقه به هدر رفت آب از طريق هرز آي منطقه و ميزان رواناب هاي ايجاد  شده از بارندگييايجغراف

با  در نهايت . تامين نمايد ي و كم آبي رادر مواقع خشكسالمقدار آب هدر رفت شده تا چه حد مي تواند نياز آبي كشاورزان اينكه اين
ده  شاشاره ي مقابله با خشكسالاستحصال آب در اين منطقه جهتمناسب به روش هاي توجه وضعيت فيزيوگرافي و اقليمي حوزه 

  .است
 منشاد ,استحصال آب ، رواناب،SPI شاخص،يخشكسال:كلمات كليدي
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  مقدمه
خشكسالي يكي از مزمن تزين و زيانبار ترين بالياي طبيعي محسوب مي شود كه انسانها از دير باز با آن آشنا بوده و اثرات قابل توجه 

 دسته كلي هوا 6خشكسالي به . )1384ساراحمدي (  محيط زيست و جنبه هاي اجتماعي تجربه كرده ،كشاورزي،آن را بر اقتصاد
بعضي خشكسالي را بر اساس . )1985ويليت ( شود آب شناسي و مديريت آب تقسيم مي-كشاورزي-جوي-آب و هوا شناسي-سنجي

  كنند از بارش ميانگين در يك دوره خاص تقسيم بر انحراف استاندارد تعريف مي بارندگي استاندارد كه عبارت است از اختالف
خشكي جز ذات . نكته مهمي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه نبايد تعريف خشكسالي را با خشكي اشتباه گرفت. )1384كوهي (

 منطقه بوده و فطرت اقليمي منطقه است ولي خشكسالي جز ذات منطقه نيست و بنا به داليلي از جمله كاهش بارندگي رخ مي دهد

 خشكسالي را داريم كه بارندگي ساالنه در يك دوره بلند مدت كمتر از متوسط بارندگي دراز مدت منطقه زماني پديده. )1992روسي (
كه اين خود باعث كاهش آب هاي سطحي و زير زميني در منطقه مي شود و در دراز مدت اثرات جبران ناپذيري را در منطقه . باشد

 ها ، افت بيش از حد آبهاي زير زميني ، پائين آمدن كيفيت آب منطقه ، استفاده بيش از حد از آب چاه )1992روسي (خواهد گذاشت
خشكسالي همچنين بر روي روابط اجتماعي و . كاهش محصوالت كشاورزي و در نهايت بياباني شدن منطقه را در پي خواهد داشت

 .اقتصادي منطقه تاثير به سزايي خواهد داشت

از . ع عوامل مختلفي بوده و آن را نمي توان محدود بـه يـك پـارامتر خـاص كـرد                   خشكسالي مانند ساير پديده هاي اقليمي تاب      
هر شاخص به فراخـور شـرايط حـاكم و    . ن پديده پيشنهاد شده است  يهمين رو است كه شاخصهاي مختلفي براي بيان وقوع ا         

ك و نيمه خشك محسوب     كشور ايران از نظر اقليم يك كشور خش       .قرار خواهد گرفت  استفاده  مورد  هدف از تعيين خشكسالي     
 ميـانگين   ⅓ ميليمتر مي باشـد كـه حـدود          240-256ميانگين بارندگي آن بين     . مي شود و در كمربندي خشك جهان قرار دارد        

اگر چـه ايـران     .  متر مكعب در سال براي هر نفر بر آورد شده است           1500سرانه آب در ايران حدود      . بارش ساالنه جهان است   
واجه نيست ولي با توجه به رشد جمعيت ايران در سالهاي آتي به سمت كم آبـي نزديـك خواهـد                     در حال حاضر با  كم آبي م       

 هدر رفت آبهـاي در دسـترس و مهـار    .شد و اگر اين روند ادامه داشته باشد در زمره ي كشورهاي كم آب قرار خواهد گرفت            
 سفره هاي زيرزميني     افت ذير خاكها و به طبع    و شور شدن آبهاي شيرين و كاهش نفوذپ       %) 25-35(شده، راندمان پايين آبياري     

 كـشوري كـم آب      ايـران ذاتـاًً   عالوه بر اينكه    . )1379مقدم  ( باشد به دليل مديريت غلط منابع طبيعي تجديد شونده و غيره مي          
 50-40هدر رفـت   ،) به جزء در برخي از قسمتهاي حاشيه خزر(  پراكنش نا منظم باران در تمام سطح كشور،محسوب ميشود

ميليارد متر مكعب در سال از آب هاي سطحي كشور، افت سطح سفره هاي آب هاي زير زميني و بيالن منفي اكثـر دشـت هـا        
 انجـام شـده،  طبق بررسي هـاي   .به جمع آوري آب باران را دوچندان مي كند     ضرورت توجه  ) متر مكعب  د ميليار 6در حدود   (

ه  با بهـر    در سال   ميلي متر  100كتار دشت هاي بياباني با متوسط بارش         ميليون ه  80مي توان با جمع آوري آب از سطح حدود          
اهميـت جمـع آوري آب   . )1380ضيايي (  ميليون هكتار به سطح كشت آبي اضافه كرد 9/3 حداقل حدود ،برداري از رواناب

بايـد  د شده به سدها را       وار ي بسياري از آلودگي ها    به طوري كه  . مي باشد  نيز بسيار حائز اهميت   از نظر مسائل زيست محيطي      
 در منـاطق خـشك و  .)1381رفـاهي  (   مثل آلودگي سد قشالق سنندج كه در اثر جريانات فصلي آلوده شده است.كنترل نمود

 ايجـاد   هاي هر چند اندك در اين مناطق      يران بنا به داليل مختلفي رواناب و هرز آب هاي زيادي از بارندگي            ا نيمه خشك كشور  
بـاران  جمـع آوري آب     . هـستند  رو بـه رو   و ساير مصارف    آب جهت كشاورزي    د  شديكميود    مناطق با   از طرفي همين   .ميشود

مـي   در ايـن منـاطق   هاكـاهش هـدررفت بارنـدگي   در راسـتاي  . مي باشد حل اين مشكل  برايموثر يرهايكي از راهكاميتواند 
كـشاورزي   مناطق به  تند سيالب ها در اين    جمع آوري آب را دانست تا بتوان با مهار هرزآب ها و             مختلف  بايست روش هاي    
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آن معرفـي    ذيل ابتدا به مفهوم جمع آوري آب باران پرداخته ميشود سـپس انـواع روش هـاي                 در .نمود سزايي پايدار كمك به  
عبارتست از مجموعه اقدامات و عمليات و فعالياتهايي كه به ذخيره شدن روانابهاي             باران  جمع آوري آب    به طوركلي   .گردد مي
و درون حوضچه ها و استخرهاي ذخيره آب براي مصارف گونـاگون             ها   طحي ناشي از بارش در داخل بانكتها، سطح تراس        س

تـي   ذخيره مي شود تا در ايام بي باران، كمبود آب ح غيره و دام و  شرباين آب براي مصارف خانگي، آبياري،       . منجر مي شود  
يا همـان  (ه اصلي از جمع آوري آب باران در حقيقت تنظيم ورودي آب         لذا هدف و انگيز   .)1385حسينس  (المكان جبران شود  ا

 مـصارف  ،آب شربتامين جمع آوري آب باران به منظور . با نياز و مصرف جوامع در زمان و مكان مي باشد) نزوالت آسماني 
 خسارات سـيل در  تنظيم جريان رودخانه ها و جلوگيري از، جهت تقويت و ايجاد پوشش گياهي  دام و حيات وحش،     ،  خانگي

، تأمين آب مـورد نيـاز بـه منظـور           )البته اين مورد شامل احداث سدهاي بزرگ مي شود        (مناطق پايين دست، توليد جريان برق       
تقويـت سـفره هـاي     ،جلوگيري از تمركز بيش از حد جريان و تشديد فرسـايش خـاك   ،پرورش آبزيان از جمله ماهي و ميگو
از جمـع  كـه  مختلفـي   تعـاريف با توجه به  )1381كردواني ( صورت ميگيرد  مه ها و قناتهازيرزميني و نيز احياء و توسعه چش

 بعـضي از  .بين مختصصان آبياري و آب شناسي اختالف نظر اسـت آن در مورد به همان نسبت نيز   وجود دارد  آوري آب باران  
ولي عده اي احداث سـدهاي      . مي دانند اين كارشناسان حتي احداث سدهاي مخزني را در زمره كارهاي جمع آوري آب باران               

 از حوزه بحث جمـع آوري آب  احداث مي كند را بزرگ مخزني را كه از عهده مردم محلي بر نمي آيد و دولت ها فقط آن را                 
 ميالدي در فلسطين انجام دادند به اين نتيجه رسيدند 1998بن عاشه و كارنيلي طي تحقيقاتي كه در سال  .باران خارج مي دانند

ه جمع آوري آب باران به كارگيري انواع روشهاي متداول است كه مردم بدون حمايت قابل توجه دولـت و سـازمانها انجـام                  ك
تعاريف ديگري كه ارائه شده است، نشان مي دهد جمع آوري آب باران بـر روشـهاي توليـد يـا ايجـاد                        .)2005فائو  (مي دهند 

روشهاي بكار رفته در جمع آوري آب باران بيشتر به           .متمركز مي شود  رواناب، جمع آوري، ذخيره و حفاظت رواناب سطحي         
وضعيت محلي بستگي دارد و شامل عمليات وسيعي مثل تراسهاي كشاورزي، كـشت درخـت در آبخيزهـاي كوچـك، جمـع                      

 با وجود همه تفاوتهاي موجـود بـين ايـن روشـها، سـه            . آوري و هدايت رواناب سطحي و ذخيره رواناب پشت يكديگر است          
همه اينها در مناطق خشك و نيمه خشك بكار مي روند و رواناب حاصل از بـاران                  :دارد كه عبارتند از    وجودمشخصه مشترك   

بيـشتر ايـن     . ذخيره سازي، از رواناب سطحي همان محل استفاده مي شـود           ير همه روشها   د .داراي مشخصه هاي معيني است    
در . س كوچـك اسـت    از نظر حجم ذخيره و سرمايه گذاري نيز در مقيـ          روشها به روشهاي آبخيز كوچك مربوط مي شوند كه ا         

كـشت  ميتوان بـه  ايران روشهاي زيادي براي تأمين آب در مناطق خشك و نيمه خشك و جمع آوري آب باران وجود دارد كه           
يـستان و   سدر اسـتان     هوتـك و آب بنـدان         و همچنـين منـاطق      هكتـار  100بادام در منطقه شهميرزاد استان سمنان به وسـعت          

كه از هوتك براي شرب دام و انسان و از آب بندان بيشتر براي آبياري مزارع برنج در خرداد ماه اسـتفاده                      اشاره كرد   بلوچستان  
زيرزمينـي  انگـور   يكي از معروفترين روشهاي جمع آوري آب در جنوب ايـران در اسـتان بوشـهر بـه بـاغ                     همچنين  . مي شود 

استفاده از .  موستانهاي آبادي در اين منطقه بوجود آمده است،ان و نفوذ آن به داخل چاهمعروف است كه با جمع آوري آب بار      
اسـتفاده از    .اسـت ايـن نمونـه ه    يا خوشاب خراسان از ديگر      فارس  رد  م ال  و سطوح آبگير براي تغذيه آب انبارها در مناطق الر        

همـانطوري كـه    . )1385طهماسـبي   (سوب ميشوند محاز ديگر روشهاي جمع آوري آب در ايران         نيز  رطوبت هوا و شبنم و مه       
 كننده ياز به سطوح جمع آوري به طبع نيهدف  هر.رديگي مختلف صورت مي منظور هاي آب باران برايجمع آور اشاره گرديد   

متناسب بـا آن سـطوح   اصلي مشخص گرديده و سپس هدف ابتدا د ي باي جمع آوريستم هاي سي لذا قبل از اجرا  . دارد يخاص
 ي سطوح جمع كننده از نوعيستيآب شرب باشد باتامين   باراني اگر هدف از جمع آور   مثالًً .ن شود ييز تع ي كننده ن  يجمع آور 
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 ير نكند و از نظـر بهداشـت  يي آن تغيشرب انسان باشد، رنگ و بوآب جاد شده در آن متناسب با يت آب ا  يفيانتخاب شود كه ك   
سطوح جمع آوري كننده آب باران يا سـطوح بـاران گيـر     .ده شوديشيت آب انديفي بهبود ك ي برا يداتيها تم يقابل قبول باشد و     

عموماً به سه صورت نام گذاري شده كه شامل سطوح نفوذپذير، سطوح نيمه سخت و سطوح سـخت و غيـر قابـل نفـوذ مـي           
نفوذپذيري خاكهاي معمولي    برابر بيشتر از     10 تا   5 به سطوحي گفته مي شود كه نفوذپذيري آنها تقريباً        سطوح نفوذپذير   . باشند
 درصـد اسـت و بـا    30 تا 10روي اين سطح كار خاصي انجام نمي شود و تنها بسته به ضريب رواناب طبيعي كه حدود     .باشد

توجه به مشخصات پوشش گياهي، سطح و شيب و بافت خاك و مشخصات بارش در نوسان است، آب باران جمع آوري مي                      
از اين سطوح به علت كيفيت نامطلوب آب و گل آلودگي براي شرب             .  ربع رواناب گويند   رواناب حاصل از اين روش را     . شود

طوح سـ . كاربرد اين سطوح در روشهاي جمع آوري آب باران براي ايجاد پوشش گياهي و آبياري مي باشـد          . استفاده نمي شود  
ـ     يا.  آنها كمتر است   ب رواناب ي ضر يول.  اجرا دارد  ي برا ينه كمتر يسه با سطوح سخت هز    يمه سخت در مقا   ين م ين سـطوح را ن

ده شده مثل   ي كوب ين سطوح امكان دارد سطوح خاك     يا.  باشد يدرصد م  50تا   30 آنها از    يديرواناب تول . ندي گو يز م يرواناب ن 
 مثـل  يبـا اقـدامات  به نيمه سـخت  ر  يل سطوح نفوذ پذ   يمثل تبد نيز   ي موارد . باشد ي سنگالخ يبيا سراش ي ي خاك يسطوح راه ها  

ـ ك ي پالسـت -ني پـاراف -ر  يـ  مثل ق  ييايميا با استفاده از مواد ش     ياه و سنگ ها و هموار كردن و         ين از گ  يدن سطح زم  پاك كر   -رمن
 دوام  هـستند كـه غالبـاً   ي سخت و مقاوميپوشش ها نيز ر قابل نفوذيسطوح سخت و غ. ره امكان پذير ميباشدينمك طعام و غ   

 ي آب بـاران اجـرا مـ       ي در صد است و فقط به منظـور جمـع آور           85-100ن  ين سطوح ب  يب رواناب ا  يضر.  دارند ييار باال يبس
ه يـ  دارد توج  يي بـاال  ي كـه آب ارزش اقتـصاد      يينه هستند و در جا    يار پر هز  ين بس يشيسه با سطوح پ   ين سطوح در مقا   يا. شوند

ل ضـد   يـ  از قب  يظـات جاد اصطالحات و مالح   ين سطوح مطلوب بوده، عالوه بر شرب دام، با ا         ي ا يديرواناب تول . خواهد داشت 
  .)1384دستوراني (  باشديز مناسب مي شرب انسان نيه براي و تصفيعفون

 SPI و خشك منشاد با استفاده از شاخص ي خشكسال در حوزه كوهستانين سال هايي تعهدف اصلي از انجام اين تحقيق
 كاهش اثرات سو يرا بآب رااستحصال مناسب  منطقه روش فيزيوگرافيكي و يميط اقلي با توجه به شرابوده كه سپس

  .  كندي مي معرفآن و مقابله با يخشكسال
  مواد و روشها

  معرفي منطقه مطالعاتي

 درجه و 31ثانيه طول شرقي و   56دقيقه و 15  درجه و 54 تا ثانيه 17  دقيقه و 10درجه و   54حوزه منشاد در استان يزد در 
 استان يزد و ء ثانيه عرض شمالي واقع شده است و از نظر تقسيم استاني جز48 دقيقه و 35 درجه و 31 ثانيه تا 12 دقيقه و 29

 و 1845حداقل ارتفاع حوزه منشاد .  كيلومتر مربع مي باشد16/59مساحت اين حوزه  .از حوزه هاي آبخيز ميانكوه مي باشد
 . واقع شده اند3 آبراهه درجه 15 و 2  آبراهه درجه12 و 1 آبراهه درجه 32در حوزه منشاد .  مي باشد3420حداكثر ارتفاع آن 

 درجه سانتي گراد و بارش متوسط آن 11دماي متوسط ساالنه در اين حوزه  . درجه مي باشد32,36شيب متوسط وزني حوزه 
 تعيين شده 0,84ن بهمن با  درجه و سردترين آ24,48ه با دماي گرمترين ماه سال در اين حوزه شهريور ما.  مي باشد368,35

در منطقه .  محسوب مي شوداز نظر تقسيم بندي اقليمي دو مارتن اصالح شده اين حوزه جزء منطق سرد و نيمه خشك .است
منشاد از نظر كشاورزي هم كمبود آب و هم كمبود خاك وجود دارد به علت كوهستاني بودن منطقه مردم براي اينكه به خاك 

و در هر تراس به كشت انواع .بيشتري براي كشاورزي دسترسي پيدا كنند از تراس بندي با سنگهاي موجود استفاده مي شود
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 و به منظور بهره برداري بهينه از حداقل زمين در پاي درختان به كشت انواع گياهان زراعي و علوفه اي مركبات مي پردازند
اغلب كشت زراعي در اين منطقه به صورت زير . محصوالت زراعي به صورت زير درختي مي باشد% 70پرداخته اند بطوريكه 

 هكتار آن به صورت زير درختي مي 52معادل % 30ها درختي مي باشد به طوري كه از سطح زير كشت محصوالت زراعي تن
 .باشد

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

  و شكل عمومي آندر استان يزد  منشادمطالعاتي حوزه  مكانيموقعيت  -1شكل
 SPIمحاسبه شاخص 

 شاخصي است كـه بـر پايـه احتمـال وقـوع             SPIشاخص  .  توسط مك كي و همكارانش ارائه شد       1995اين شاخص در سال     
اين شاخص براي دوره هاي زماني مختلف قابل محاسبه بوده كه قادر به         .  با دوره هاي زماني مشخص استوار است       بارندگيهاي

اين شاخص كاربرد زيادي در مطالعات خشكالي داشته و بسياري از           . پيشبيني وقوع خشكسالي و شدت آن در آينده نيز هست         
 اثر خشكسالي بر روي منابع آبي و ذخـاير  SPIشاخص . يح ميدهندمحققان آن را به اكثر شاخصهاي موجود در اين زمينه ترج     

 ،6 ،3اين شاخص براي دوره هاي زماني مختلف مانند         .  و رژيم رودخانه ها را به خوبي منعكس ميكند          رطوبت خاك  ،زيرميني
 SPIر از محاسـبه      ماهه قابل محاسبه بوده و انتخاب هر يك از اين دوره هاي زماني بستگي به هدف مـورد نظـ                    48 و   24 ،12
  . استفاده شده استSPIدر مقاله حاضر از دوره زماني ساالنه به عنوان يك سيكل متداول هيدرولوژيك جهت محاسبه . دارد

 
   و تعريف كالسهاي خشكسالي متناظر با آنSPIطبقه بندي شاخص -2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

حوزه 
آخبيز 
منشاد

خروجي 

  طبقه بندي خشكسالي SPIمقدار شاخص 
  به شدت مرطوب   و بيشتر ازآن2

  خيلي مرطوب  99/1 تا 5/1
  نسبتاً مرطوب  49/1 تا 00/1
  )نرمال(سط متو  99/0 تا -99/0
  نسبتاً خشك  -49/1 تا -00/1
  خيلي خشك  -99/1 تا -50/1

  به شدت خشك   و كمتر از آن-00/2

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 ۶

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(   
 

  ايجاد شدهمحاسبه ميزان رواناب
 آمار دبي و بارندگي 3 در جدول .پرداخته شدموجودر در حوزه منشاد ايستگاه هيدرومتري تنها  از ابتدا به جمع آوري داده ها

  . ه استارائه شد مختلف   آبي سال8 در  منشادمتوسط حوزه
  

  آمار جمع آوري شده بارندگي و دبي ايستگاه هيدرومتري منشاد -3جدول

  بارندگي متوسط
متر ( روزانه دبي متوسط
  )  بر ثانيهمكعب

   آبيسال

448,5  0,416  71-72  
418,5  0,05  77-76  
475  0,28  77-78  
228  0,0008  79-80  

  ميانگين  0,2067  392,5
  

 مترمكعب و با تقسيم حجم رواناب به سطح حوزه ارتفاع 6518491,2با توجه به داده هاي موجود حجم رواناب معادل 
ضريب رواناب با توجه به تقسيم ارتفاع رواناب به بارندگي متوسط  . سانتيمتر برآورد شد11رواناب حاصل شد كه برابر با 

 با توجه به معرفي صورت گرفته از منطقه مطالعاتي مشهود است كه بدليل شيب زياد و .محاسبه شد 28/0 حوزه برابر با
هي از حوزه نداشتن خاك مناسب و داراي قدرت نگهداشت سطحي و زير سطحي اين حجم از رواناب در مدت زمان كوتا

همچنين همانطوري كه قبالً ذكر شد منبع عمده تامين آب در منطقه ريزشهاي جوي بوده كه در صورت . خارج خواهد گرديد
خارج شدن آنها از منطقه به صورت رواناب، مشكالت عديده اي در تامين آب بخش كشاورزي، شرب و بهداشت بوجود 

  . ين حجم قابل توجه آب در هر سال بايد برنامه ريزي شودبديهي است كه جهت جلوگيري از ا. خواهد آمد
  

  و بحث نتايج
  در منطقه مطالعاتي و تر سال خشكسالدوره هاي بررسي وقوع 

.  صورت پذيرفتSPIهمانطوري كه در متن مقاله اشاره گرديد بررسي وقوع خشكسالي در منطقه مطالعاتي به كمك شاخص 
 با توجه به شكل و بر اساس طبقه . شاخص در سالهاي مورد نظر نشان داده شده است نمودار تغييرات اين2در شكل شماره 

 در منطقه مطالعاتي يك سال خيلي خشك 1378مشاهده ميشود سال ) 2جدول شماره (بندي هاي بيان شده براي اين شاخص 
با . ولي شدت آن كمتر بوده استنيز ادامه داشته ) 1379(همچنين مشاهده ميشود كه اين خشكسالي در سال بعد . بوده است

 و 1382, 1381 مقدار اين شاخص منفي و در سال 1380 و 1379, 1378دقت در نمودار مشخص ميشود كه در سالهاي 
 ساله در 3 به صورت يك سيكل منظم SPIلذا ميتوان گفت كه تغييرات شاخص .  مقدار آن مثبت بدست آمده است1383

د سالهاي آماري مورد مطالعه نسبتاً اندك است ولي با توجه به همين داده ها ميتوان پيشبيني هر چند كه تعدا. حال تكرار است
به عبارتي ديگر بايد گفت . كشاورزي منطقه را تهديد مينمايد)  سال3حدود (نمود كه خشكسالي هاي با دوره بازگشت كوتاه 

به محض خروج از از طرفي ديگر بايد گفت كه  اما ,دارند منابع آب منطقه در سالهاي خشك در معرض كاهش جدي قرار كه
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تجديد همانطور كه قبالً اشاره شد با توجه به اينكه منابع آبي موجود در منطقه  .مجدداً احياء مي شونداين منابع دوره خشك 
د دوره هاي  دستخوش تغييرات نزوالت جوي و ايجاشديداًهستند لذا پيش بيني ها در مورد اينكه منابع آبي منطقه پذير 

 به عبارتي ديگر بايد گفت كه وضعيت خشكسالي و تر سالي در منطقه حالت .خشك و تر باشنند نيز محتمل تر ميشود
دليل اين امر نيز . شكننده داشته و به محض كم شدن نزوالت جوي در منطقه وقوع خشكسالي در آن محتمنل به نظر ميرسد

رسطحي بر ميگردد كه باعث وابستگي شديد منابع آب حوزه به وقوع نزوالت زيرزميني و زي, به نداشتن ذخيره آب سطحي
  .جوي در هر سال شده است

  

ال س

SP
I

 
  استان يزد,  در حوزه مطالعاتي منشادSPIنمودار تغييرات شاخص خشكسالي -2شكل 

  
  شواهد مربوط به خطر كمبود آب در منطقه

 45/7 داراي نيـاز آبـي حـدود          كـه   باغي و زراعي مي باشد      هكتار از اراضي زير كشت محصوالت      439در منطقه منشاد حدود     
مربوط به فصل بهار مي باشد و       آن  متر مكعب   ميليون   97/2حدود  آب مورد نياز     از اين مقدار     .استمتر مكعب در سال     ميليون  

ليـون متـر    ي م 5/4كه كل آبدهي قنوات و چشمه ها در منطقـه           است  در صورتي   اين  . الزم است  ديگر ماههاي سال     درمابقي آن   
  آبنياز آبي مشكلي وجود ندارد و در بقيه ماههاي سـال كمبـود      تامين   رتنها در فصل بهار از نظ     بدين ترتيب   . مكعب مي باشد  

 بي استفاده باقي مانده و هـدر مـي رود كـه مـي تـوان بـا           نيز آباين  در فصل بهار مقداري از      قابل توجه اينكه    . ديده مي شود  
 جـدول   .نجام يكسري عمليات مكانيكي و تدابير ديگر در ماههاي ديگر سال نيـز از آن بهـره جـست                  ذخيره سازي اين آب با ا     

  . نتايج حاصله از بررسي ويژگيهاي آبي حوزه مطالعاتي را نشان مي دهد4شماره 
  

   منشادحوزه مطالعاتي ويژگيهاي آبي -4جدول
   زير كشتسطح
  )هكتار(

  نياز آبي
  )متر مكعبميليون (

  آبدهي قنوات
  )ميليون متر مكعب(

  بارندگي
  )ميليمتر(

  تبخير و تعرق پتانسيل
  )ميليمتر(

439   45/7  5/4  368,35  680,29  
  

صورت حوزه  ميزان هدر رفت آبي كه توسط رواناب ازهمچنين نياز آبي گياهان و محاسبات مربوط به در نتيجه با توجه به 
با توجه به بازديد به عمل آمده . آب خصوصاً در خشكسالي ها استكه منطقه در معرض خطر كمبود  ميشود  مشاهده,ميگيرد
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الزم به ذكر است كه بر اساس .  مشهود بود1386آثار و عوارض ناشي از خشكسالي سال , سال جاريتابستان از منطقه در 
پديده روز ب . بوده استفاقد بارندگي الزم يك سال 1386 سال ,)2شكل شماره (سيكل پيش بيني خشكسالي در منطقه 

.  چاهها و قناتها در حوزه مطالعاتي در اين سال شده است, مسيلها,صد درصدي رودخانه هاخشكيدن باعث اخير خشكسالي 
ساكنان حوزه اقدام به , آنحتي تامين آب شرب ساكنان حوزه منشاد نيز در سال جاري با مشكل مواجه شده كه براي رفع 

  . ناطق همجوار كرده اندانتقال آب از طريق تانكرهاي آب از م
با توجه به شرايط فيزيوگرافي و اقليمي و توپوگرافي منطقه بايد راهكارهاي مناسبي جهت جمع آوري آب باران و آبياري هر 

 به راهكارهاي پيشنهادي در شرايط در ادامه . در جهت توسعه پايدار انديشيدحوزهچه بهتر منطقه براي هدايت كشاورزي 
  .ه مي شودتحت مطالعه اشار

  خشكساليهاآب در و ذخيره سازي استحصال پيشنهادي جهت  هايروش
 مناسب  براي حوزه منشاداز سطوح بارانگير از جنس نفوذپذير استفاده از سطوح مختلف بارانگير، استفادهبا توجه به اهداف 

ت ي از قابلياديبخش ز . باشدي مياريب و آياهيجاد پوشش گي اين سطوح برايكاربرد ا اشاره شد همان طور كه قبالً .مي باشد
ن گونه يا)  قابل كشتياراض( ش از دست رفته استيل فرساي به دليادي تا حد زدر حوزه منشادز ي آب خيد حوضه هايتول

 كاهش  منطقهني ايه رودخانه هاي پايالب دارند و در فصل خشك دبي و سيي، رسوب زاي كشاورزيش از اراضي، بياراض
 يريش نفوذپذياز به افزاين است كه خاك و رطوبت حفظ شود لذا ني اين قدم و كارضرورين گونه موارد اوليدر ا. ابدي يم

 وجود دارد كه با يريش نفوذپذي افزاي براي مختلفيروشها.  باشدير مياز به سطح نفوذپذين حالت است كه نيخاك است در ا
ن است يرهم هميجاد سطوح نفوذپذي از ايواقع هدف اصلدر .  سازندي مين منظور را عمليب ايكاهش شدت هرز آب و ش

 دامنه فراهم يش داده و امكان كنترل آب را در روي  را افزايريب نفوذ پذي با كاهش شدت وسرعت رواناب و شيعني
اده نمود حوزه منشاد با توجه به شرايط اقليمي، فيزيو گرافي و خاكشناسي منطقه استف سطوح نفوذپذيري كه ميتوان در .آورد يم

ه از باال يشتر به رواناب و تغذيل دست زدن خاك داخل و پشته كنار آن و دادن فرصت نفوذ بيدله  بها كهبانكتكه ازجمله 
 حوزه منشاد به صورت  دركه  مورد ديگر تراسها مي باشند . مناسب براي اين منطقه ميباشدري سطوح نفوذپذيدست، نوع

ز سطح يستم نين سي اكه يكي ديگر از اناوع سطوح شيبدار ميباشد  خطوط ترازيشت روك .رسيد شيبدار مناسبتر به نظر مي
  كه) خرديزهايآبخ(كرو كچمنتها يمو در نهايت . كاهديجاد رواناب مي كند و از ايرتر ميحوزه را نسبت به قبل آن نفوذپذ

 ا حوضچه نفوذ كه غالباًي نفوذ ك كرتي مترمربع و 200 تا 100 كه حدود ي رواناب سطحيك منطقه  جمع آوريشامل 
 رواناب ي شده از منطقه جمع آوري بوده و آب جمع آوري درختي مترمربع دارد كه محل كشت گونه ها10 حدود يمساحت

كه به علت اينكه كشت غالب حوزه د ي نمايمر شده و در آنجا نفوذ ي انجام شده به حوضچه نفوذ سرازيب بنديدر اثر ش
  ..مي باشدباشد اين روش براي جمع آوري نزوالت باران مناسب تر  مطالعاتي درختان مي

 
   نتيجه گيري

به كمك اين شاخصها . معيارهاي مناسبي جهت پيشبيني وقوع اين پديده در نقاط مختلف كشور هستندشاخصهاي خشكسالي 
هر منطقه با توجه به وضعيت . ميتوان شدت وقوع خشكسالي را تعيين و نسبت به راههاي مقابله با آن چاره انديشي نمود

با توجه به به عنوان نمونه . خشكسالي استخطرات  نيازمند تدبير خاصي براي مقابله با خودفيزيوگرافي و اقليمي خاص 
  را در منطقه خشك و كوهستاني منشاد در استان يزد خبر از شكننده بودن وضعيت منابع آبي در منطقهSPIاينكه شاخص 

با  .بايد نسبت به مهار اين پديده و جلوگيري از عوارض آن اقدام شود, تشديد مي كندرا  خشكسالي وقوع پديده وميدهد 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

شرايط خشكسالي و نيز با توجه به شرايط حاكم بر آب در و نگهداري توجه به بررسي و مطالعه روشهاي مختلف استحصال 
شده است پيشنهاد در همين راستا  . به نظر مي رسدبمناساستفاده از سطوح جمع آوري آب از نوع نفوذ پذير  ,حوزه منشاد

و استفاده از در فصول پرباران مثل بهار و زمستان اقدام به جمع آوري آب  ،هسطوح بارانگير در منطقاين نوع از  با ساخت كه
و از طرفي ديگر از بروز موجود در منطقه را تامين نياز آبي گياهان از طرفي  تا بتوان فصول كم باران مثل تابستان شودآنها در 

تحقق راستاي انجام اين امر گامي اساسي در . خسارتهاي جبران ناپذير در مواقع خشكسالي در سطح منطقه جلوگيري كرد
  . در منطقه خواهد بودي پايدار زكشاوراهداف 
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