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  چکیده
تاثیرات مخربی برجاي می  ،یک پدیده ي جهانی است که بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک و کم آببیابان زایی 

بهمین دلیل است که از گذشته هاي دور ساکنان بومی این مناطق از روش هاي تجربی براي استحصال آب و . گذارد
ویژگی هاي مثبت این روش ها باعث شد تا محققانبه فکر . جلوگیري از هدر رفت آب در این مناطق استفاده می نموده اند

مطالعه ي پیش رو بررسی اثر سازه ي پیشنهادي میکروکچمنت نگاریم بر روند . ی برآینداحیا و اصالح سیستم هاي سنت
بررسی نه ماهه ي رطوبت . نسبت به مناطق شاهد می باشد %  22و %  2/4رطوبتی یک منطقه ي کوچک در دو شیب 

این اختالف در فصل پاییز در . خاك ، اختالف رطوبتی معنی داري را بین مناطق شاهد و چاله هاي نفوذ نگاریم نشان داد
در فصل زمستان، اختالف در هردو . افزایش می یابد% 30به %  22می باشد که در شیب %  25بطورمتوسط، %  2/4شیب 

  .از دست می دهد%   10و در فصل بهار خاك رطوبت خود را با متوسط اختالف % 15شیب با شاهد 
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  مقدمه
بطوریکه قدمت .  جمع آوري و استحصال آب همزمان با سکونت هاي جمعی بشر و شروع فعالیت هاي کشاورزي بوده است

شواهد ..میگرددسال قبل باز 9000نخستین تاسیسات ابتدایی استحصال آب در آسیاي غربی و شمال آفریقا به حدود 
از روشهاي مختلف جمع آوري آب باران با استفاده ازسامانه هاي  بومیان آبخیز نشین، نشاندهنده ي این است که  موجود

  .سنتی استحصال آب استفاده میکرده اند
 و سازي بهینه آن، اصلی هدف کهرفته است می گ صورت گوناگونی هاي انگیزه و اهداف بااز دیرباز  باران، آب جمع آوري

 را باران بآ باید نمی بارد، همواره باران چون که معنی بدین. است مصرف و نیاز بر اساس باران آب از بهره برداري مدیریت
  . برد بهره آن از ناکافی، بارش یادر نبود بارش  بتوان تا کردذخیره سازي 

 کمیت و کیفیت افزایش منظور بهبه ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است که  باران آب استحصال ،فنوناین  از یکی
. باشند می هزینه پر یا دسترس قابل غیر آبی منابع که است آبدر مناطقیدسترسی به  توسعه براي یا موجود، آبی منابع

ها کمک مهمی در کمتر اهمیت این فنون به ویژه در مناطق خشک از ان جهت است که توسعه ي استفاده از این روش 
بیابان زایی یک  روند پیچیده است که طی آن میزان و ارزش تولیدات منابع .کردن اثر پدیده ي بیابان زایی می کند

 یطشراکه با توجه به . طبیعی درنتیجه ي تغییرات اقلیمی یا فعالیت هاي انسانی بطور قابل توجهی کاهش می یابد
 ،پراکندگی نزوالت جوي کمبود بارش و، منطقه اي  یمیاقل
 

این پدیده بروي میزان و تراکم پوشش گیاهی تاثیر منفی گذاشته و در زنجیره اي از بازخورد منفی سبب فرسایش و تخریب 
راهکاري در جهت کاهش اثر منفی بیابانزایی در این مناطق و ایجاد فرصت براي  ئهبنابراین ارا. خاك مناطق می شود

 .دسترس درمنطقه بسیار حائز اهمیت می باشد استحصال مقدار آب قابل
به عنوان متضادي براي بیابان زایی حاصل از فرسایش را ) oasification(واژه ) 2000، مارتینز و همکاران ( در این رابطه 

روشی سیستماتیک است که هدفش بازیابی پوشش گیاهی و حاصلخیزي خاك در )oasification. (خاکرا به کار بردند
یک  ،هاي فرسایش یافته و شیبدار به وسیله اصالح شرایط هیدرولوژیک خاك می باشدکه متناسب با شرایط منطقهزمین 

این روش رابطه نزدیکی . را پیشنهاد می دهدسیستم جمع آوري آب براي ذخیره و استفاده ازآب حاصل از بارندگی و رواناب 
اید توجه داشت دراین روش تمرکز اصلی بر تقویت رژیم رطوبتی و با استحصال آب و کشاورزي متکی بر رواناب دارد اما ب

دلیل این تمرکز . یش است و کشاورزي در درجه دوم اهمیت قرار داردو کاهش اثرات فرسایابیپوشش گیاهی ،بازاصالح خاك
اثر فرسایش  غالب اراضی شیب دار در ،این است که به دلیل پراکندگی بارش و وقوع رگبارهاي سیل آسا در مناطق خشک

آبی لخت و فاقد پوشش محافظ گیاهی هستند که باعث افزایش شدید فرسایش خاك و افت قدرت نفوذ آب در خاك می 
بنابراین بهبود شرایط هیدرولوژیک خاك می تواند با تقویت پوشش گیاهی و تولید مواد زیستی باعث حاصلخیزي . شود

  .ات بعدي مرتعی در منطقه ایجاد کندخاك و کاهش فرسایش شده و زمینه را براي اقدام
طی مطالعات ) 2000 ،مارتینز و همکاران . ( نکته مهم در این روش استفاده از یک سیستم کارامد براي استحصال آب است

  .چندساله الگویی را براي انتخاب سازه هاي کارا در این مناطق پیشنهاد دادند
این الگوبا استفاده از . موجود در منطقه و ارتقاء این روش ها می باشداساس این الگو استفاده از همان روش هاي بومی 

روشهاي سنتی استحصال آب خاص آن منطقه را بررسی کرده وبا جمع آوري میدانی اطالعات اقلیمی و  ،دانش بومی
نکته مثبت در . بهترین سازه ي زمینی به روز شده و کارامد را براي استحصال آب پیشنهاد می دهد ،خاکشناسی منطقه 

همچنین استفاده از این سازه هاي بروز . هزینه کم و یادگیري آسان آنها توسط ساکنین منطقه است ،رابطه با این سازه ها 



 

شده با جمع آوري و نگهداشت آب در خاك مانع خروج سریع اب از دسترس منطقه شده و با ایجاد که زنجیره از بازخورد 
کرده و تدریجا پوشش گیاهی بومی را تقویت کرده و شرایط زندگی در مرتع را براي  مثبت به احیاي رطوبت خاك کمک

و %  2/4در تحقیق حاضر سعی گردیده است تاثیر سازه ي میکرو کچمنت نگاریم در دو شیب . ساکنان آن راحتتر می کند
  .مشهد مورد بررسی قرار گیرد ، در میزان رطوبت خاك و تداوم آن در شرایط اقلیمی) 15-30(و ) 0-15(و اعماق %  22

  :مواد و روش ها

  منطقه مطالعاتی
 100سازه ي مناسب در وسعتی کمتر از  ئهبرهمین اساس طرح آزمایشی کوچکی جهت سنجش کارایی این روش در ارا

 .نشان داده شده است 1مترمربع در شهرستان مشهد انجام شد که محدوده ي مورد نظر در شکل 

  
  منطقهموقعیت  - 1شکل

  تعیین منطقه
منطقه ي کوچکی  در انتهاي حوزه ي ، و شهرستان مشهد خراسان رضوي اقلیم خشک و نیمه خشکاستان به با توجه 

بررسی هاي اولیه میدانی شامل کلیه اطالعات . شهرستان دهبار واقع دامنه هاي جنوبی شهرستان مشهد در نظر گرفته شد
. با استفاده از الگوي مارتینز، سازه میکروکچمنت نگاریم پیشنهاد شد. ري شدخاکشناسی و داده هاي هواشناسی گردآو

  .سازه را بعد از نه ماه نشان می دهد 3زمان احداث و شکل  2شکل 
 

 
  نگاریم میکروکچمنتاحداث  - 2شکل

  



 

  
  ماهه9سازه ي نگاریم بعدازدوره  - 3شکل

  احداث سازه ها
را دارا بود ، تصمیم گرفته شد تا در هر شیب یک سازه %  22و %  2/4ب غالب و شیدبا توجه به اینکه منطقه مورد بررسی 

با منطقه  ،در هر شیب منطقه شاهدي نیز در نظر گرفته شد تا اثر هر سازه عالوه بر مقایسه در دو شیب . احداث بشود
هر سازه به وسعت یک مترمربع  سانتی متر انتخاب شد و چاله ي نفوذ 33متر و  3اضالع هر سازه . شاهد نیز مقایسه بشود

 . مشخص شد

  جمع آوري و آنالیز داده ها
بعد از هر بارش نمونه برداري از  چاله ي نفوذ و منطقه ي  کچمنت هر سازه بعالوه ي نمونه  ،براي بررسی روند رطوبت 

نمونه هاي خاك جمع . با پنج بار تکرار به فاصله سه روز انجام شد  15-30و  0-15برداري از هر شاهد نیز در دو عمق 
قابل مشاهده می  5و  4مقایسات در شکل  گراف هاي حاصل از این. آوري شده از نظر رطوبت وزنی و حجمی بررسی شد

  .باشد

  
  )0-15(مقایسه روند رطوبت شاهد و نگاریم در عمق   - 4شکل
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 )15-30(مقایسه روند رطوبت شاهد و نگاریم در عمق   - 5شکل

  و بحث نتایج
سازه ها در مقایسه با منطقه شاهد توانایی نگهداشت رطوبتی   ،در آنالیز اولیه با توجه داده هاي بارش و روند تغییر رطوبت 

 میکرو نفوذ ي چاله مناطق بین رطوبت نگهداشت در که میدهد نشان بررسی این نتایج. بهتري را از خود نشان دادند
 به%   22 شیب در اختالف این. شد ارزیابی% 25 متوسط بطور اختالف%  2/4 شیب در شاهد ي منطقه و نگاریم کچمنت

با توجه به اینکه در فصل تابستان . نشد مشاهده معناداري اختالف) 15-30( و) 0-15( دوعمق در. مییابد افزایش% 30
، رطوبت خاك بسیار کم است پاییز فصل در برداري نمونه درابتدايبخش عمده ي رطوبت از دسترس خاك خارج می شود، 

 و زمستان فصل در آنها وتداوم موثر رگبارهاي تعداد افزایش. است بوده مالیم اهدش و سازه در رطوبت تغییرات روندبنابراین 
 یک، رطوبت پیشین خاك باعث شده تا اسفند اوایل و بهمن اواخر رگبارهاي ساعت 12 از بیش تداوم اثر بر خاك اشباع
 داشته بدنبال نفوذ هاي چاله خاك در رطوبت%  30 افزایش که است شده موجب ها چاله در را رطوبت ثابت نسبتا ي دوره
 و فرودین اواخر انتهایی بارشهاي در. است بوده%   15 تنها متوسط بطور شاهد مناطق در رطوبت افزایش درحالیکه. است

 کچمنت میکرو رطوبت نفوذ هاي چاله در رطوبت کاهش آهنگبا افزایش دماي هوا و میزان تبخیر و تعرق ، اردیبهشت
 در رطوبت کاهش که حالیست در این است%  10 طوبتکاهش ر روند و میدهد نشان را بهتري وماندگاري ثبات نگاریم
  .است شده خارج منطقه دسترس از بارش از حاصل رطوبت تمام تقریبا و بوده شدیدتر%  20 کاهش با شاهد مناطق

  نتیجه گیري
اهمیت به مسائل جدیدي همچون روش مارتینز به ما این  ،با توجه به نقش مهم دانش بومی در احیا و پیشرفت هر منطقه 

امکان را  می دهد تا دید بازتري به مسئله ي استحصال آب نگاه کنیم و روش هاي متنوع تري را براي بازیابی و بهینه 
ش این روش ها به ما کمک می کنند تا عالوه بر حفظ ویژگی هاي مثبت دان. سازي روش هاي بومی و سنتی بکارببریم

نواقص را اصالح کرده و روش هایی باکمترین اثر تهاجمی بر اکوسیستم و بیشترین راندمان در نگهداشت آب و  ،سنتی اولیه 
طرح آزمایش هاي ساده و کم هزینه  مانند طرحی که هم اکنون . تقویت مرتع را در اختیار بومیان ساکن منطقه قرار بدهیم

مفیدي را در این زمینه در اختیار قرار دهد و روند پیشرفت و توسعه ي این در حال بررسی است می توانند اطالعات 
  .سیستم ها را سرعت ببخشد
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Abstract 
Desertificationisaglobal phenomenon, that leaves adverse effects in arid and semi-arid 
areas. That is whytheindigenous peopleof these areas used these experimental methods for 
harvesting waterandpreventingwater lossin these areas. The positivecharacteristics ofthese 
methodsled the researcherstoreclame and reform these traditional approaches.this study 
discuss the effects of the proposed structure on soil moisture period in two areas with4.2 % 
and 22 % slopes in comparison to the testifier area. In ninemonth study,soil moisture, shows 
a significant difference between negarim collective area and testifier area. In fall, the 
averenge difference of 2.4 % slpoe, is 25 %. This difference increase to 30 % in 22 % slope. 
In winter, difference between two slopes in comparison to testifiers are both 15 %. Finally, 
in spring, averenge difference between decrease of soil moisture in both areas is 10 % . 
 
Key words: Desertification, water harvesting, indigenous knowledge, traditional structures, 
negarim microcatchment, soil moisture changes 
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