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 دانشگاه بيرجندرشته مرتعداري دانشجوي كارشناسي ارشد-1

هي-2 و محيط علمي دانشكده منابعأت عضو  دانشگاه بيرجندزيست طبيعي

 دانشگاه بيرجندعضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي-3

كل منابع طبيعي استان خراسان جنوبي-4  كارشناس ارشد اداره

و محيط عضو هيأت علمي دانشكده منابع-5  دانشگاه بيرجندزيست طبيعي
 چكيده

و كارآمد براي بهين هايحل يكي از راه و نيمههمناسب و ذخيره نزوالت آسماني بويژه در مناطق خشك سازي استفاده از رواناب
كه- هاي آبي اين سامانه. هاي هاللي آبگير است خشك كه بخش عمده كشور ما در آن واقع شده است، احداث سامانه خاكي

و بلوچستان، در منطقه تفتان 1377از سال،روشي نوين در ايران است و به مرور زمان در ساير مناطق استان سيستان اجرا
و بيرجند نيز احداث گرديد بررسي كارايي اين سازه در خصوص افزايش رطوبت هدف از اجراي اين تحقيق.مشابه نظير كرمان

از10ي خاك به تعداد برداشتنمونهشامل در اين طرحنمونه برداري. استآنخاك پس از احداث  20و20تا0دو عمق عدد
و منطقه شاهدسانتيمتري50تا -Tهاي بدست آمده تحت آزمون داده.بوده است) نمونه40 مجموعاً(سطح خاكاز منطقه طرح

test و تحليل شدند تامنطقه مورد بررسي در ميزان رطوبت در نتايج نشان داد. تجزيه به3 حدود هر دو عمق برابر نسبت
.ه استمنطقه شاهد افزايش داشت

 رطوبت خاك، سربيشه، هاللي آبگير،ذخيره نزوالت آسمانيخراسان جنوبي،: كلمات كليدي

 قدمهم
و كاهش پتانسيل مي تخريب شديد منابع طبيعي، موجبات افزايش فرسايش خاك با توجه به افزايش. آورد هاي اراضي را فراهم

و  و نگهداري اراضي مستعد و نياز روزافزون به غذا، حفاظت خاك هاي آبخيز الزامي است قابل احيا در حوزهجمعيت
و همكاران، حبيب( وو آب يكي از مهمترين عوامل محدودكننده رشد كمي).1386زاده كيفي گياهان مراتع مناطق خشك
و همكاران، حبيب( باشديم خشكمهين و همكاران، 1386زاده از.)1386؛ محمديان و پراكنش نامناسب آن كمبود بارندگي

و عدم نفوذ بارندگي در خاك مراتعيك طر دل كشورف از طرف ديگرها دامحد ،ناشي از تردد بيش از كوبيدگي خاكليبه
و توليد علوفه سال به سال مرتعي موجب گرديده كه آب كافي در اختيار گياهان  و در نتيجه تراكم پوشش گياهي قرار نگيرد

و همكاران،( كاهش يابد و.)Chamani et al, 2011؛1386محمديان در چنين شرايطي براي اينكه بتوان از نزوالت آسماني
سيهاانيجر و درهاالبيسطحي و ايجاد تعادل جهت استفاده كافي و كيفي پوشش گياهي مراتع ارتقاء وضعيت كمي

و جلوگيري از تشكيل سيالب ي استاجراي يكسري عمليات مكانيكي در سطح مراتع ضرور،هاي مخرب نمود اكولوژيك
و همكاران،( ).1386محمديان

 فائو سازمان خاكيهستندكه-هايĤبي سازهها، هاللي. هاللي آبگير استيها سامانهذخيره نزوالت آسماني ايجاد هاي يكي از راه
 نموده اجرا گياهي منظوراحياء پوششبه مردم مشاركتبا بوركينافاسوو لستو نيجريه، آفريقايي كشورسهدر1992سال در

(gmmr6543@yahoo.com :ايميل گلناز محمودي مقدم،: نويسنده مسئول )
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و همكاران،(است مشابه باًيهاي تقر از نمونهيريگ با بهره 1377در سال در ايران اين كاركه براي اولين بار ). 1391كفاش
مر جهاني ودانش بومي بهره و چگونگ 170تع نارون خاش در سطحابرداران حاشيه تفتان در و محاسبه ابعاد يهكتار با طراحي

و بازنگر و به عنوان الگوي قابل تعميمي،يهاياحداث آغاز شد با اصالح و توسط سازمان جنگل توسعه پيدا نموده ها، مراتع
و ضخامت دايره نيمبصورت هايي سازههاي هاللي آبگير سامانه.است اجرا شده ايرانكشور در نقاط مختلف آبخيزداري   به ارتفاع

در50 حدود بهسهابتدا توسطها سازه، اين رسد سانتيمترمي30بهها كنارهسانتيمترهستند كه حركت بيل مكانيكي عمود
ميشده زدهجهت شيب  و كلنگ فرم  دهدمينتايج تحقيقي نشان.)1شمارهشكل( گيرد، سپس توسط كارگران با ادوات بيل

موجبات،ي در منطقه گوريك شهرستان زاهداني مناسب نزوالت آسمان كه اجراي پروژه مكانيكي هاللي آبگير از طريق ذخيره
و درصد تاج پوشش شده و باقري،(است افزايش رطوبت خاك مديريت كه آناستنتايج مطالعه ديگري بيانگر ). 1391دلخوش

اين براي شده ابعاد در نظر گرفتهههاي سطحي با احداث هاللي آبگير در مناطق بياباني جنوب استان كرمانبا توجهب هرزآب
بهها سازه وتم شرايط موجودبا، اند شده طراحي ميزان بارندگي ساليانه منطقه كه با توجه هاللي 1200احداثباناسب بوده

و ذخيره حجم بسيار باالي  و همكاران،(در خاك منطقه گرديده استآبآبگير موجب نفوذ در پژوهش ديگري ). 1390احمدي
و حصارچينيبر روي نيز نشان داده شد سه سيستم و رطوبت خاك كنتور فارو، پيتينگ  ,Chamani et al(مثبت دارد اثرتوليد

و پيتينگذخيره نزوالت در خاك مانند هاي تحقيقات نشان داده است كه با استفاده از تكنيك).2011 مراتع در كنتور فارو
و بياباني، ميزان  .(Jahantigh & Pessarakli,2009)توليد علوفه نيز بهبود يافته است نفوذ آب در خاك بيشتر شده

در مراتع استپي افزايش رطوبت خاكو ذخيره نزوالت تغيير ميزاندر سامانه هاللي آبگيرهدف از اين تحقيق، بررسي كارآيي
.باشديمنطقه سربيشه استان خراسان جنوبيم

 هاي هاللي آبگير شكل كلي سامانه–1شكل شماره

و روش :ها مواد
: معرفي منطقه

در32˚40'40"و32˚40'5"و عرض جغرافيايي59˚42'8"و59˚41'30"محدوده طول جغرافياييدر منطقه مورد مطالعه
و در غرب شهرستان سربيشه از شهرهاي خراسان جنوبي واقع است آباد عليروستاي شرق  هاي سامانهكه در آن چاه آخور

.)2شكل شماره( احداث شده است 1386در سال كيلومترمربع20هاللي آبگير در مساحتي به وسعت
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 منطقه طرح-2شكل شماره

با فصل زمستانبه بارندگي مقدار بيشترينو ميليمتر 184 ساالنه بارش ميانگينكه دهدمي نشان منطقه اقليم بررسي
هدهند نشان شناسي زميني مطالعه.روش آمبرژه ازنوع خشك سرداست براساس اقليم منطقه. دارد تعلق ميليمتر 112 حداكثر
و رسوبات كوارترنر قديم نهشتهوجود سر منطقه دشت،ژئومورفولوژيز نظرا.در اين منطقه است هاي آبرفتي، پادگانه آبرفتي

.فرسايشي است
:روش كار

:رطوبت خاك گيري اندازه
و تحليل اطالعات بارندگي از سازمان هوا و تجزيه و پايان بارندگي ابتدا با دريافت و(ها شناسي، ميانگين زماني شروع شروع

و) پايان سال آبي در انتهاي فصل(در بهار مورد نظر گيري از خاك عرصه براساس آن اقدام به نمونهسپس در منطقه معين
دو نمونه.شد) بارش ازباو تصادفي-و به روش سيستماتيكها داخل هالليوي شاهد ناحيه گيري از خاك در استفاده
و در دو عمق شكل،اي هايدايره پالت 40مجموعاً(سانتيمتري سطح خاك50تا20و20تا0به تعداد ده برداشت از هر ناحيه
شد،هاي خاك بالفاصله پس از برداشت نمونه.)3شكل شماره( انجام گرديد) نمونه و وزن تر هر كدام مشخص . توزين شده

تا رطوبت خود را از دست قرارگرفتگراد درجه سانتي 105ساعت در آون با دماي24ها بهمدت سپس هر كدام از نمونه
و وزن خشك نمونه. بدهد :سپس با استفاده از فرمول زيرها نيز بدست آمد پس از آن وزن شده

وزن تر خاك�وزن خشك خاك
زنو خشك خاك

� 100 

از، SPSS 16افزار توسط نرمها دادهدر مرحله بعد.ها مشخص گرديد نمونههر يك از صد رطوبت در  T-testآزمونو با استفاده
ت و تحليل مورد .قرار گرفتندجزيه

�� ا
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 سانتيمتري سطح خاك50تا20و20تا0شت نمونه از دو عمق نحوه بردا-3شكل شماره

:و بحث نتايج
و احياي مراتع، ذخيره كردن آب حاصل از نزوالت آسماني در زمين مرتع است كه اگر راهاز جمله و عملي اصالح هاي علمي

و بطور كلي بهبود وضع مرتع دارد  هااهريكي از اين).1381كردواني،(در شرايط مناسب اجرا شود اثر بسزايي در اصالح
در تواندميي نزوالت آسمانيرههاللي آبگير است كه از طريق ذخي هاي سازهاجراي . رطوبت خاك گردد ميزانباعث تغيير
بر متغير رطوبت خاك) احداث سامانه هاللي آبگير(آن است كه اثر تيمار مورد نظر دهنده بدست آمده از اين پژوهشنشان نتايج

در منطقه خاك اين نتايج بيانگر آن است كه ميانگين رطوبت.)2و1جدول( شده است دار معنيدر هر دو عمق مورد برداشت 
كه با نتايج.)3جدول( داشته است)برابر3 حدود(گير افزايش چشم) در هر دو عمق مورد نظر(اجراي طرح نسبت به شاهد 

و باقري،(محققين ساير  و همكاران،؛1391دلخوش ) Jahantigh & Pessarakli,2009؛ Chamani et al, 2011؛1390احمدي
و توانميبنابراين.مطابقت دارد در باالبردنبراي افزايش ميزان ذخيره نزوالت مقدار رطوبت خاك احداث اين نوع سازه را

.شرايط مشابه پيشنهاد نمود

 سانتيمتري سطح خاك20تا0در عمق T-testتجزيه آماري به روش-1شماره جدول
 برابريميانگينبرايtآزمون

اشتباه معيار%95اطمينان حدود
 ميانگين

-Sig(2 ميانگين تفاوت
tailed) 

Df tSig F

 پايين باال
5891505/144314095/92274946/90102800/12*000/018789/9ns057/0135/4برابري

 واريانس
 رطوبت

 نابرابري واريانس000/0458/11789/9*6988494/143217106/92274946/90102800/12
 معني دار وجود اختالف عدم05/0nsسطحدر دار معني*
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 سانتيمتري سطح خاك50تا20در عمق  T-testتجزيه آماري به روش-2شماره جدول
 برابريميانگينبرايtآزمون

اشتباه معيار%95حدود اطمينان
 ميانگين

تفاوت
 ميانگين

Sig(2-
tailed) 

Df tSig F

 پايين باال
برابري033/0349/5*000/018697/11*2204050/193672750/133929907/12938400/16

 واريانس
 رطوبت

 نابرابري واريانس000/0486/12697/11*3158481/192718319/133929907/12938400/16
05/0سطح در معني دار*

و شاهدها ميانگين-3 جدول شماره  در هر دو منطقه طرح

50تا2020تا0 عمق/ منطقه
3796/186377/24 طرح
3693/63439/8 شاهد

:پيشنهادات
تحقيقات بيشتري در زمينه ابعاد اين سازه با توجه به شرايط اكولوژيكي گردد در راستاي عملكرد بهتر اين سازه پيشنهاد مي

و غيره به عمل آيدمنطقه مانند نوع خاك، ميزان بارش  .و شدت آن

:منابع
ح.1 ن.احمدي، س.ا.، مددي زاده، ا.، شاهرخي، و اميري، آبهاي سطحي با احداث هاللي مديريت هرز"،)1390(،.،

و خالصه مقاالت دومين همايش مقابله با بيابان."در مناطق بياباني مطالعه موردي جنوب استان كرمانرآبگي زايي
.603 فحهص. شهريور24-23. هاي كويري ايران، اراك تاالبتوسعه پايدار 

ا.2 م.حبيب زاده، ك.، گودرزي، ع.، مهروز مغانلو، و جوانشير، و كنتور فارو در ذخيره"،)1386(،.، اثر پيتينگ، ريپينگ
و افزايش پوشش گياهي  410- 397):2(60. نشريه دانشكده منابع طبيعي."رطوبت

م.3 ر.دلخوش، و باقري، بررسي اثر پروژه مكانيكي هاللي آبگير بر توليد، درصد تاج پوشش، تركيب گياهي"،)1391(،.،
هاي خالصه مقاالت اولين كنفرانس ملي سيستم."داري گوريك شهرستان زاهدانو رطوبت خاك در طرح مرتع

.18 فحهص. آذر23_22سطوح آبگير باران ايران، مشهد، 
پ.4 را"،)1381(،.كردواني، و .صفحه 505. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم."هاي آن در ايرانحلهمراتع
ع.5 ف.كفاش، م.، ذوالفقاري، و مالزهي،  خشكب مناطقدر گياهي پوشش احياءو هرزآبها مديريت"،)1391(،.،

هاي سطوح آبگير باران ايران، مشهد، خالصه مقاالت اولين كنفرانس ملي سيستم."آبگير هاي هاللي ااحداث
.25 فحهص. آذر23_22

ع.6 س.محمديان، ر.ع.، ابطحي، ر.، سپاه منصوري، و كرميان، و بروضعيتاثر عمليات آبخوانداري"،)1386(،.، ، گرايش
و."تغييرات پوشش گياهي در ايستگاه تحقيقاتي داود رشيد لرستان خالصه مقاالت چهارمين همايش ملي علوم

.723 فحهص. اسفند2-1. مهندسي آبخيزداري ايران، كرج



�

7. Chamani, A., Tavan, M., and Hoseini. S.A., (2011). "Effect of three operation systems of contour 
furrow, pitting and enclousure on rangeland improvement (Case study: Golestan province, 
Iran)".Journal ofRangeland Science. 2(1): 379-387. 

8. Jahantigh, M., and Pessarkli, M., (2009). Utilization of contour furrow and pitting techniques on desert 
rangelands: Evaluation of runoff, sediment, soil water content and vegetation cover. Journal of Food, 
Agriculture and Environment. 7(2): 736-739. 

 


