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  چکیده
- هایی است که این مناطق را تحت تاثیر خود قرار میمحدودیتیکی از  خشک نواحی در خصوصبه آب کمبود

براي  و استحصال آب باران هاي مختلف از جمله ایجاد سطوح عایقها از شیوهقابله با این محدودیتولی بشر براي م دهد.
مورد  پوشش گیاهی مناطق خشک ها برهتاثیر بارندگی در جاددر این پژوهش نموده است.  استفاده خودتامین نیاز آبی 

ي ها پالت موجود در منطقه، اندازه گیاهی هاي گونه پراکنش به توجه بابررسی قرار گرفت. براي اجراي این پژوهش 
 پوشش گیري اندازه براي الزم دقت اي، درختچه پوشش براي مناسب بودن بر عالوه که شد انتخاب طوريگیري اندازه

 متر از جاده مستقر 50و  10متر در فاصله  200خطی هر یک به طول  ترانسکت 4 اساس، این برباشد.  داشته نیز اي را بوته
 درصد هايویژگی متري انتخاب و 1×1همچنین در داخل آن نیز پالت  ومتري مشخص  3×3متري پالت  50و در فاصله هر

 هاي خشک شدههاي زنده و تعداد پایهتعداد پایه، ریزه، درصد الشبرگ، درصد سنگلخت ، درصد خاكپوشش تاج
بیشتر از فاصله  فاصله نزدیکتاج پوشش، الشبرگ و تعداد پایه زنده در خصوصیات  . نتایج نشان داد کهشد مشخص

گیري یجهبیشتر بود. نتریزه و تعداد پایه خشک خاك لخت، سنگ ولی در فاصله دورتر مقدار است. از جاده بوده دورتر
مساعدي شود که چنین وضعیتی زمینه هاي آن میحاشیهها سبب افزایش میزان رطوبت خاك شود بارندگی در جادهمی

  نماید.پوشش گیاهی را فراهم می رشداستقرار و براي 
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Evaluate of rainfall roads on the vegetation of arid region 
(Case study: Birjand-Zahedan Road) 

 
 

Abstract: 
 Shortage of water, especially in arid regions one of the limitations is which affects these areas. 
But human beings deal with this constraint in different ways among using rainwater catchment system to 
provide request water. In this research was study effect of rainfall roads on vegetation cover in arid region. 
To done this research with due attention to the distribution of vegetation cover in this region, the size of the 
measuring plots was selected that is also suitable for shrubs; It also has the accuracy to measure plant cover. 
According to this, selected 4 linear transect each 200 m long 10 and 50 meters from the road and at each 50 
m distance, a 3 × 3 m plot was established also inside it selected a 1×1 meter plot. Then were measured 
properties including: vegetation cover, bare soil, gravel, litter, number of live plant and number of dead plant. 
The data shows that the vegetation cover, litter and number of live plant of the near road were more than at a 
distance from the road. But, the farther away the road was more characteristics including: gravel, bare soil 
and number of dead plant. Conclusion, rainfall on roads causes increases soil moisture on bank of them 
which this situation provides a good field for growing plants. 

  
Keywords:  rainwater catchment system, road bank, soil moisture and vegetation cover. 

  
  

    
  

  مقدمه
در آن کمبود آب که  تشکیل می دهداقلیم خشک و نیمه خشک  راره زمین کسطح از  بخش عمده اي

از  و تعرق تبخیر هوا،زیاد و خشکی  درجه حرارت باالو به علت  می باشدجهان مشهود  جاهايسایر  نسبت به
کمربند خشک بر روي  نیزبیشتر نواحی کشور ایران  می باشد. بارندگی مقدارسطح خاك و گیاه بیشتر از 

شرایط سخت  که باشد بارندگی آن نیز حدود یک سوم مقدار جهانی میو عالوه بر آن مقدار  قرار گرفتهجهان 
، پوشش منابع آب زیاد هايچالشبیشتر این مناطق با  بنابراین .)1395تیغ، ورد (جهانآرا بوجود می یاقلیم

 و ها رودخانه آب بودن موقتی ،نبارا ریزش کمبودبه دلیل . همراه هستندهاي طبیعی گیاهی و دیگر قابلیت
را از راه هاي  خشک فصول در شرب مورد نیاز خود آب در گذشته ایرانیان ،مورد نیاز آب به دسترسیعدم 

نوع  این از باراناز سطوح صاف  آب ذخیره  تاسیسات و قنات احداث بند، ایجاد. نموده اند تأمینگوناگونی 
 فرآیند و ادغام آن با علم نوین به منظورتجارب باالي دانش بومی  با توجه به  ).1377قبادیان، (می باشد 

به منظور  گیاهان آبی نیاز از بخشیقادر به تامین  خشک مناطق در باران آب استحصال و سازي ذخیره
استفاده از سطوح  .)1385طهماسبی و شریفی، (بهبود اکوسیستم این مناطق و کمک به تولید علوفه می باشد 

قبل  سال هزار دوحدود ان به منظور افزایش پوشش گیاهی در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته است. آبگیر بار
 در کشاورزيانجام عملیات  از سطوح صاف به منظور باران آب آوريجمع کارآمدي به منظور مدیریتاز 

به این نتیجه  ) 2000( Andrew در همین رابطه). ١٩٩٩، Naser( است شدهاستفاده می اردن و نگو صحراي
 مناطق درضرورت  دارد و این  پایدار توسعه به رسیدن براي باران آب استحصال و استفاده از رسید که
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تعادل اکوسیستم ها کمک نموده و نقش موثري در  طبیعت حفظ به مطلوبی طور به خشک نیمه و خشک
 آب آوري جمع) گزارش داد 1392دستورانی ( ایفاء می نماید. پایدار کشاورزي و خانوارها شرب آب تامین
غیره  و ها جاده معابر، سطح فرودگاهها، باند کارخانجات، عایق سطح بامها، پشتصاف مانند  سطوح از  باران
در مناطق خشک که با کمبود آب مواجه هستند، قلمداد  سبز فضاي توسعه براي مناسب و پایدار آب منبع

 استفاده باشیبدار  محدوده هاياي و درختی در پوشش درختچه با توسعه بیان کرد که )1376( نجفی می شود.
، برداري از آب بارانمانند بانکت هاي هاللی در نواحی خشک با بهره باران آبگیر کوچک سطوح هايروش از

) 1391چکشی و همکاران (. و از فرسایش خاك نیز جلوگیري نمود توان این تیپ پوشش را توسعه دادمی
در جهت  اسمانی نزوالت ذخیره و باران آب هاي استحصال برنامه عنوان با مختلفی هاي شرو دادندگزارش 

 تقلیل و گیاهی پوشش افزایش براي خشک نیمه و خشک مناطق دربذرکاري  همراه به مراتع اصالح و بهبود
ست که آوري آب از سطح بزرگراهها یکی از روش هاي مناسبی اجمع اجراء گردیده است.  خشکسالی اثرات

 مقرون و مناسب روشآوري آب باران مناسب براي جمع سطح بودن مهیا به توجه باکارآمدي مناسبی دارد. 
ایجاد  و درختکاري جهت بزرگراهها درآوري شده ناشی از بارندگی در آب جمعآید. اي به حساب میصرفه به

 ).1386ی، یز می باشد (ابریشمن فاطرا مزارع به هدایتقابل  همچنین و کارآیی باالیی دارد سبز فضاي
Forman )2000 و (Lee )2012(  محیط خاکی و گیاهان بر زیادي اکولوژیکی راتاث هاجادهکه  هستندمعتقد 

عناصر  مقداري ازها جاده از رواناب ناشی .دارند ناشی از بارندگیبه خصوص از لحاظ تامین رطوبت  خود اطراف
 حاصلخیزي و رطوبت لحاظ از خصوصیات خاكباعث بهبود  ونموده  اضافه خاك به گیاه را نیاز مورد غذایی

 آب ناچیز نفوذ به توجه با) بر این باورند که 2003و همکاران Mangani et al  ،2005(. Ragab )( گرددمی
 باعث افزایش رطوبت و هگردید هرزآب به تبدیل بارندگی از بخش مهمی آسفالت، در بارندگی از حاصل
سطوح صاف  بارندگی بر روي ازایجاد شده ناشی  رواناب در برخی از موارد گردد.می جاده شیهحا اراضی

-می ایجاد ها جاده حاشیه در که شیارهایی و هاخندقشود. می خسارات بروز و تخریب سبب هاجادهحاشیه 
ریزي مناسب و نامهگردد. در حالیکه با برها نیز میو در بعضی مواقع تخریب جاده خاك فرسایش سبب گردد

هاي بین شهري هاي حاشیه جادهاستفاده کارآمد از این سطوح صاف زمینه ایجاد پوشش گیاهی و حتی پارك
 ه دو راهیطقمنپوشش گیاهی  بر ها و سطوح صاف حاشیه آنهاهاثرات بارندگی در جاداین پژوهش وجود دارد. 

  دهد.را مورد بررسی قرار می بیرجند - زاهدان
  

    
  ها مواد و روش

آب زیر  ترشآبخیز ه بخشی از حوز و بیرجند - پژوهش در حاشیه جاده زاهدانمحدوده مورد 
درجه و  60ثانیه تا  05دقیقه و  45درجه و  60هاي جغرافیایی  بین طول است کهآبخیز هیرمند  هايحوزه

 25درجه و  30ثانیه تا  11دقیقه و  21درجه و  30هاي جغرافیایی  ثانیه شرقی و عرض 10دقیقه و  46
پوشش  .)1شکل( است متر از سطح دریا واقع شده 720حدود  و در ارتفاع ثانیه شمالی 15دقیقه و 

هاي  ها درختچه تاغ و تعدادي از گونه ها و مسیل گیاهی حوضه فقیر بوده ولی در محل مسیر آبراهه
مربوط به سازند دوکوهه و متعلق به  منطقهاین شناسی از لحاظ زمیناند.  شورپسند تجدید حیات نموه

هاي پالئوژن (پائوسن)، پلیستوسن هالئوسن، کرتاسه باالیی پالئوژن، نئوژن (پلیوسن)، پالئوژن  دوران
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اقلیم اي است.  هاي ماسه ها و میدان باشد و داراي تپه نئوژن کواترنري می  میوسن) ، - نئوژن (الیگوسن
باشد. متوسط بارندگی  از نوع گرم و خشک می اشناسی زاهدانمنطقه مورد بررسی بر اساس ایستگاه هو

درجه سانتیگراد، میانگین  3/18میلیمتر، متوسط درجه حرارت سالیانه  80حدود  این منطقهساالنه 
میلیمتر  5000برابر با  منطقهاین   ساالنه درصد و همچنین متوسط تبخیر و تعرق 31رطوبت نسبی ساالنه 

 ها پالت ، اندازهدر منطقهموجود  گیاهی هاي گونه پراکنش به توجه باپژوهش براي اجراي این  است.
 گیري اندازه براي الزم دقت اي، درختچه پوشش براي مناسب بودن بر عالوه که شد انتخاب طوري

 سطح حداقل روش به تیپ هر در مناسب پالت اندازه عالوه بر آنباشد.  داشته نیز اي را بوته پوشش
 50و  10در فاصله  متر 200خطی هر یک به طول  ترانسکت 4 اساس، این ). بر1382داقی، مصد (شتعیین 

همچنین در داخل آن نیز پالت  ومتري مشخص  3×3متري پالت  50و در فاصله هرمستقر،   متر از جاده
 ، درصد الشبرگ، درصد سنگلخت ، درصد خاكگیاهی درصد پوشش هايویژگیمتري انتخاب و  1×1

  و در نهایت مورد مقایسه قرار گرفت. شد مشخص یه هاي زنده و تعداد پایه هاي خشک شدهتعداد پا

  
  موقعیت منطقه مورد بررسی در شهرستان، استان و کشور. - 1شکل 
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    نتایج و بحث
بین  این محدوده پوشش تاجمیزان نشان داد که  متري از جاده 10فاصله  تا بررسی وضعیت پوشش گیاهی         

). 1درصد می باشد (جدول  7/8برابر  شده پالت برداشت 10متوسط تاج پوشش باشد. درصد متغییر می 17-0
درصد متغیر بوده و متوسط تاج پوشش این  10تا  0متر از جاده بین  50در حالیکه میزان تاج پوشش فاصله تا 

ارائه شده  2دو محدوده در شکل  مقایسه مقدار تاج پوشش این).  2باشد (جدول درصد می 4محدوده برابر 
 94تا  58متر از جاده نشان داد که مقدار این ویژگی بین  10بررسی مقدار خاك لخت محدوده فاصله تا است. 

ولی مقدار این . بوددرصد  7/77درصد در نوسان است. بطوریکه متوسط این پارامتر در این محدوده برابر 
. بررسی مقدار کردتغییر می درصد 82با متوسط  درصد 91تا  73ین متر از جاده ب 50ویژگی در فاصله 

. بوددرصد  12 درصد در نوسان است و متوسط آن نیز 0- 34متر از جاده بین  10سنگریزه در محدوده فاصله تا 
درصد  1/13متوسط آن نیز  متغییر و 5- 25  متر تا جاده بین 50در حالیکه میزان این خصوصیت براي فاصله 

 0- 4متر از جاده بین  10. مقدار الشبرگ در فاصله تا شتپایینی قرار دا حد مقدار الشبرگ این محدوده دربود. 
  درصد برآورد شد.  6/1درصد و متوسط آن برابر 

یه زنده گیاه . تعداد پابوددرصد  1درصد و متوسط  0- 2متر مقدار آن کمتر و بین  50در حالیکه در فاصله تا        
این  باشد.درصد می 7/1آن نیز  قرار داشته و متوسطپایه)  0- 3متر در پایینی ( بین  10در محدوده تا فاصله 

تعداد پایه بود.  1و متوسط تعداد پایه زنده نیز  داشتهنوسان پایه  0- 2متر از جاده بین  50ویژگی براي فاصله 
بود. ولی این ویژگی هرچند  3/0پایه متفاوت بود و متوسط آن نیز  0- 1 متر از جاده بین 10فاصله تا پایه خشک

مقایسه ویژگی هاي دو پایه برآورد شد.  4/0پایه بود ولی متوسط آن برابر  0- 1متر بین  50براي فاصله تا 
الشبرگ و تعداد پایه  تاج پوشش،دلیل افزایش خصوصیات  ارائه شده است. 2محدوده مورد مطالعه در شکل 

ریزه و تعداد پایه خشک به این دلیل است که سنگ متري جاده و زیادي خاك لخت، 10نده در محدوده ز
این  با هایی کهگونه و اقلیمی هستند سخت شرایط داراي خشک نیمه و خشک مناطق هاي اکوسیستم

 سخت شرایط ظور تحملمنبه باالیی دامنه بردبارياند داراي استقرار یافته ها سازگاري داشته و در آنهامحیط
 هستند. از جمله گرما و کمبود رطوبت اقلیمی

بذر  زیادي حجم تولید سخت اقلیمی شرایط مقابل در خود فیزیولوژي به خصوصیات بنا هاگونه این           
 حداقل دریافت براي انتظار و خواب دوره سپري کردن با بذوري . چنینسازندرها می عرصهدر آنرا و نموده

 بروز نمی کنند را واکنشی دگردن تأمین رطوبتی چنین کنند. اگر می رشد و زده جوانه یناناطم مورد رطوبت
قیري  نجفی هاياین پژوهش با یافتهنتایج  .افتدکه چنین وضعیتی در محل هاي دورتر از جاده بیشتر اتفاق می

مناسبتري نسبت  یزيحاصلخ و رطوبتی شرایطاز  جاده حاشیه هايخاك) که گزارش دادند 1397و همکاران (
 توسعه در به خاك دورتر از جاده برخوردار هستند، همخوانی دارد. بنابراین چنین وضعیتی نقش موثري

و همچنین  هاجاده حاشیه خاك حفاظت شرایط وضعیت مناسبی را جهت این که این نقاط دارد گیاهی پوشش
  نماید.فراهم میها مورد نیاز دامتولید علوفه 
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متري از جاده 10فاصله  تا هیبررسی وضعیت پوشش گیا - 1جدول   

  ترانسکت
  متوسط  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ویژگی

  7/8  12  17  9  0  6  11  3  16  2  11 تاج پوشش %
  7/77  81  71  83  94  91  83  87  66  63  58 خاك لخت%

ریزه %سنگ  29  34  16  10  5  -  6  6  8  6  12  
  6/1  1  4  2  -  3  1  -  2  1  2 الشبرگ%

  7/1  2  3  1  -  1  3  1  3  1  2 تعداد پایه زنده
  3/0  1  -  -  -  -  1  -  -  -  1 تعداد پایه خشک

                       
  متري از جاده 50فاصله تا بررسی وضعیت پوشش گیاهی  - 2جدول 

  ترانسکت
  متوسط  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ویژگی

  4  8  6  2  10  0  7  0  2  0  5 تاج پوشش %
  82  74  81  84  73  83  81  75  90  91  88 خاك لخت%

ریزه %سنگ  5  9  8  25  10  17  15  14  12  16  1/13  
  1  2  1  0  2  0  2  2  0  0  1 الشبرگ%

  1  2  2  1  2  0  1  0  1  0  1 تعداد پایه زنده
  4/0  1  0  0  1  0  1  1  0  0  0 تعداد پایه خشک
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  نتیجه گیري

. نتایج نشان داد که ویژگی هاي پوشش انجام شد بیرجند -زاهدان در دو فاصله از جادهاین پژوهش 
زیرا جاده یکی از سطوح آبگیر  هستند.از جاده  دورترفاصله  با به نقاطتر نسبت گیاهی در فاصله کمتر مناسب

اي که باران است که همزمان با ریزش باران به دلیل عدم نفوذ قابل مالحظه آب در آسفالت، رواناب به حاشیه
، شدت و همچنین مقدار نفوذپذیري میزان بارندگیحرکت آب بستگی به شیبدار است جریان می یابد. مقدار 

جاده دارد. در بعضی از مواقع نیز به دلیل شدت زیاد بارندگی آب باران توسط الستیک خودرو به فاصله تا 
شود که چنین وضعیتی سبب افزایش رطوبت و در نتیجه مهیا شدن شرایط رطوبتی متر نیز پخش می 3حدود 

 به هابزرگراه و هامقرون به صرفه بودن جاده گردد.مقاوم به شرایط سخت اکولوژیکی می براي رویش گیاهان
استفاده باشد. مهمترین مزایاي این سطوح صاف می براي استحصال و استفاده از آب آماده عایق عنوان سطوح
فضاي سبز این ي مناطق خشک نقش موثري در ایجاد هابزرگراه و منظور کشت حاشیه جاده هااز این آب به

اي هاي ماسهو همواره مورد هجوم و تهدید تپه مناطق بخصوص در جاهایی که فاقد پوشش گیاهی بوده
رفی وجود بستر مساعدي مانند بنابراین با توجه به کمبود آب در مناطق خشک و از ط نماید.هستند، ایفاء می

 ی مطمئن و کم هزینهآب منابع منظور استفاده از اینریزي مناسبی بهآوري آب، نیاز به برنامهها براي جمعجاده
   باشد.می
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