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 چكیده

باشد که اثرات زیادی را به همراه داشته است. خشک کمبود آب می در مناطقهای توسعه ز محدودیتایكی 

داده  از گذشته بر اساس شرایط محیط زیست خود آب حاصل از بارندگی را  مورد استفاده قراربشر برای حل این چالش، 

های تاثیر چالهاز اجرای این پژوهش بررسی . هدف است حاصل از بارندگی آبایجاد مخازن ذخیره  یكی از آنها است.

برای اجرای این پژوهش دو گودال که با احداث باشد. می پوشش گیاهی در مناطق خشکاستقرار  حاشیه جاده ها بر

 ومتری  3×3پالت  5آن از طریق استقرار از جاده در گذشته حفر شده بود انتخاب و پوشش گیاهی داخل و بیرون 

، گیاهی درصد پوشششامل  گیری خصوصیات گیاهاندازهاقدام به  هاآن هر کدام از متری در داخل 1×1پالت  5همچنین 

گیری و میزان اندازه هاگودال. عالوه بر آن حجم های زنده شده، درصد الشبرگ، درصد سنگ تعداد پایلخت درصد خاک

نتایج نشان داد  یاز آبی تعداد گیاهان مشخص شد.برآورد شد و در  نهایت پتانسیل تامین ن در هر کدام از آنها ذخیره آب

ها ها بیشتر از خارج آن است ولی در خارج از گودال، تعداد پایه زنده و مقدار هموس داخل گودالوششکه مقدار تاج پ

متر  6/633 گنجایش ذخیره های مورد بررسیهریک از گودال متوسط مقدار سنگریزه و درصد خاک زیادتر است. بطور

ها های حاشیه جادهشود گودالگیری می. نتیجهنمایدتامین میرا در سال نهال  3163نیاز آبی  آب را دارد که مكعب

 .هستنددر زمان کم آبی  هاجهت آبیاری نهال های ناشی از بارندگیمخازن رایگان مناسبی برای ذخیره رواناب

 
 .پوشش گیاهی ،مخازن ذخیره آب ،روانابا :کلیدی کلمات
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Impact of the roadbank pit on the establishment of vegetation in arid 

areas (Case study: Nhebandan-Zahedan Road) 
 

Abstract 
 Water scarcity is one of the challenges in arid area which it has had great effects. Human to solve 

this problem, according to the living environment using run off. Create a water storage tank was one of 

them. Aim of this research was impact of the roadbank pit on the establishment of vegetation in arid areas. 
To done this research selected two bits which that had been dug in the past. Vegetation inside and out 

through 5 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. In addition, the volume 

of the pit is measured and eventually the water requirement of the number of plants was determined. Data 

shows that the vegetation cover, litter and number of live plant of the bits were more than the outside. But, 

the outside the pits was more characteristics including: gravel and bare soil. On average, each pit has a 

storage capacity of 633.6 cubic meters of water which provides water requirement of 3168 seedlings per year. 

Conclusion, Roadside pits are a good reservoir for runoff to watering the seedlings at the time of low water. 

Keywords: runoff, Water storage tanks, vegetation cover. 

  

   

 
 

 مقدمه

هایی محدودیتتبخیر و تعرق باال از به دنبال آن افزایش درجه حرارت و  باال بودن، کمبود آب و بارش

بخش عمده ای از جمعیت  با این وجود است. دهایجاد نمو مشكالتیروند توسعه مناطق خشک در است که 

خاکی با بكارگیری روش  از گذشته دور در هر نقطه از این کره وکنند جهان در مناطق خشک زندگی می

 بطور آب استحصالنموده اند. نیاز آبی خود را تامین می با استحصال آب باران مناسب و سازگار با همان منطقه

شدید که مقدار آن از  هایرانبا وقوع از پس باشد. در روش طبیعی عموماممكن می مصنوعی و طبیعی

 شود. در روشیعی و پست حرکت و در آن ذخیره میهای طبظرفیت نفوذ بیشتر است، آب به سمت گودال

ضمن ایجاد سطح صاف و عایق در پایین دست آن نیز مخازنی ایجاد  مصنوعی روش به آوری آبکنترل و جمع

با توجه به وجود . (1331)چكشی و طباطبایی یزدی، شود های گوناگون در آن ذخیره میمنظور استفادهو آب به

دلیل آنكه نمی توان اقدام به اجرای سیستم های  به خشک نیمه و خشک طقمنا درمحدودیت اقلیمی 

 آبگیر هاللی احداث که باشداستحصال آب همانند سایر جاها نمود، نیاز به طراحی و ساخت سازه محلی می

( گزارش دادند 1331رسول و همكاران ) سادات .(1331آذرنیوند، ) است آوری آبی جمعهاروش این از نوعی

تامین  برای شده کنترل هایرواناب از مستقیم برداریبهره بر مبتنی سنتی عمدتا آب به روش استحصال که

قادر  تا گرددمی ذخیره استفاده و آوریجمع جهت از مخزن الگوهای جدید در باشد. ولیمی گیاهانآبی  نیاز

باشد. آنان معتقدند که روش  هادگیبارن بین زمانی فاصله در یا کم آبی در زمان گیاهان آبی به تامین نیاز

 موفق نیست. منطبق نباشد، گیاهان آبیاری به نیاز زمان بر بارندگی فصل که در نواحی برداری مستقیمبهره

بنابر این با چنین  و وجود ندارد خشكی دوره برای مرطوب فصل از خاک رطوبت در امكان ذخیره زیرا

-ریزش میکشور  نقاط اقصی در معموال کم یا زیاد باران توجه به اینكهولی با  روند.بین می از گیاهان وضعیتی
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 از کمبودهای بخشی جبران هب قادر ،صورت گیرد برداریبهرهصحیح  مدیریت اعمال با در صورتیكه ،نماید

 تأمین در پایدار و علمی جدید هایشرو( 1331) . دستورانی(1333 و همكاران، درخشان(خواهد بود  موجود

 عنوان به تواندمی آب کنترل و ذخیره کهعنوان نمود  و رامورد بررسی قرار داد سبز فضای توسعه هتج آب

 به مستقیم قادر است بطور بارشموقع  در ذخیره گردیده آب و قلمداد گردد آبیاری و آب تأمین از خاصی نمونه

 هنگام در و گردیده ذخیره جایی در یا ورفع نماید  را پوشش گیاهی آبی نیاز و انتقال یافته سبز فضای محل

استفاده صحیح از  با آید. لذاباران یک روش پایدار به حساب می آب آوری جمع .مورد استفاده قرار گیرد نیاز

از  بعضیدر  آنها در انبار ریزش که هستند و کشور  جهان زیادی در نقاط  رفع کمبود آب نمود. توانمی آن

-بهره و باران پر فصول در باران آّب کردن ذخیره با باشد. بنابراینگر ناچیز میزمانی دی در و زیاد فصول سال

          برداری پایدار فراهم ساختی به منظور بهرهآب منبع یک توان می سال برداری از آن در ایام خشک

 (Lantzke, 2006. Laura, 2004 (Qiang et al, 2006. Short and . عالوه بر مخازن ذخیره آب ،

نقش زیادی در استقرار  شوند وذخیره رطوبت در خاک می باعث اقدامات دیگری مانند پتینگ و کنتور فارو نیز

 ,.Wight et al) اجراء گرددنماید که برای موفقیت آن باید بر اساس اصول صحیح اولیه پوشش گیاهی ایفاء می

1987 ،Gebreegzibhar et al., 2009.) ( در استان مازندران 1335)ت و همكاران نتایج تحقیقات امام دوس

درصد عرصه به  15نشان داد که برای تامین آب مورد نیاز برای آبیاری تكمیلی گندم و جو نیاز به اختصاص 

-بررسی منابع نشان می. باشدو عالوه بر آن ایجاد مخزن ذخیره آب نیز ضروری می باشدعنوان سطح عایق می

نقش زیادی در استقرار پوشش گیاهی خصوصا در فصول کم باران در مناطق  دهد که ایجاد مخازن ذخیره آب

 های مناطق خشک که در زمان احداث آنهاهای متعدد در حاشیه جادهخشک دارد. با توجه به وجود گودال

را مورد بررسی  پوشش گیاهی مناطق خشک های حاشیه جاده ها برتاثیر چالهاین پژوهش ایجاد شده است، 

 دهد.یقرار م
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 ها مواد و روش

زیر  مک سرخآبخیز ه بخشی از حوز و نهبندان -پژوهش در حاشیه جاده زاهدانمحدوده مورد 

درجه و  66ثانیه تا  13دقیقه و  46درجه و  66های جغرافیایی  بین طول است کهآبخیز هیرمند  هایحوزه

 31درجه و  36ثانیه تا  15دقیقه و  26درجه و  36ایی های جغرافی ثانیه شرقی و عرض 13دقیقه و  43

این پوشش گیاهی  است. متر از سطح دریا واقع شده 146حدود  و در ارتفاع ثانیه شمالی 11دقیقه و 

 شود.عمدتا ختم میها  آبراهه ها وپراکنش آنها به داخل مسیل باشد کهمیفقیر محدوده از نوع 

های حاشیه ولی در محل گودی .گونه غالب منطقه هستندای شورپسند ه درختچه تاغ و تعدادی از گونه

پراکنش مناسبی برخوردار هستند. خاک منطقه سبک بوده و سطح زمین را عمدتا سنگریزه  ازها جاده

های پالئوژن  به دوران مربوطبه سازند دوکوهه و  محدوده متعلقاین شناسی زمین پوشانده است.

مقدار  .استاز نوع گرم و خشک اقلیم منطقه است.  وژن )پلیوسن(ی پالئوژن، نئکرتاسه باالی )پائوسن(،

 متوسط باالیی برخوردار است.  ساالنه متوسط تبخیر و تعرقرطوبت این منطقه کم و بر عكس از 

 در زمانبرای اجرای این پژوهش دو گودال که  .رسدمی میلیمتر 36حدود به  منطقهبارندگی ساالنه 

 5در گذشته حفر شده بود انتخاب و پوشش گیاهی داخل و بیرون آن از طریق استقرار احداث جاده 

گیری خصوصیات متری در داخل هر کدام از آنها اقدام به اندازه 1×1پالت  5همچنین  ومتری  3×3پالت 

های زنده ، درصد الشبرگ، درصد سنگ تعداد پایهلخت ، درصد خاکگیاهی درصد پوششگیاه شامل 

پالت نیز از بیرون آنها برداشت و با همدیگر  5ها، چنین به منظور مشخص شدن عملكرد گودالشد. هم

گیری و میزان ذخیره آب برآورد شد و در  نهایت پتانسیل ها اندازهمقایسه شد. عالوه بر آن حجم چاله

   تامین نیاز آبی تعداد گیاهان مشخص شد.

 

 نتایج و بحث

دهد که محل هایی که به منظور جاده بررسی وضعیت پوشش گیاهی دو محدوده مورد بررسی نشان می     

برای رویش گیاهان،  را سازی خاک برداری شده و آب بصورت طبیعی وارد آن گردیده است زمینه مساعدی

قرار گرفتن و د آب ورو ا انواع سالسوال باها خصوصخصوصا انواع یک ساله فراهم شده است ولی برخی از بوته

 3-31که مقدار آن بین  گیری تاج پوشش گیاهان داخل گودال ها نشان داداند. اندازهاز بین رفته ،در زیر آب

 6بین  خارج از گودال این خصوصیتولی  (.1)جدول  برآورد شد درصد 3/22 نیز درصد متغییر بود و متوسط آن

دامنه  .(2)جدول  گیری شداندازه درصد 3/3این محل در  پوششدرصد در نوسان بود. متوسط تاج  3تا 

-درصد می 3/13درصد در نوسان بود و متوسط آن برابر  36تا  63بین ها داخل چاله خاک لختدرصد  تغییرات

درصد بود.  2/16درصد نوسان دارد و متوسط آن  31تا  61ها بین باشد. در حالیكه مقدار آن در خارج از چاله

جهت امور جاده سازی مورد استفاده قرار گرفته است. ولی  ازیر هها فاقد سنگریزه بودلهمحدوده داخل چا

 1تا  2ها متفاوت و بین مقدار الشبرگ در داخل چالهدرصد بود.  1/13ها برابر مقدار آن در خارج از گودال

درصد و  1/6ها گودالدر حالیكه متوسط آن در خارج از . درصد بود 4/4و متوسط آن برابر  درصد قرار داشت

و دامنه  1/6ها برابر درصد متغییر بود. متوسط تعداد پایه زنده گیاه داخل چاله 6-2دامنه تغییرات آن بین 

در  6-4و دامنه تغییرات آن بین  5/1ها متوسط آن متفاوت است. در خارج از گودال 4-3تغییرات آن بین 
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. گونه غالب در ارائه شده است 1ها در شكل و خارج گودال. مقایسه خصوصیات پوشش گیاهی داخل بود نوسان

هایی که از عمق کمتری . ولی در چاله(2)شكل  ای سالسوال بودو گیاه بوتههای عمیق درختچه تاغ چاله

بررسی وضعیت ابعاد . (3)شكل  پراکنش داردهان یک ساله و سئودا، خارشتر و سالسوال برخوردارند عمدتا گیا

دهد که حجم ذخیره آنها متفاوت بوده بطوریكه متوسط طول و عرض و عمق تعدادی از آنها ن میگودال ها نشا

متر مكعب برآورد شد.  6/633باشد. بنابراین متوسط حجم ذخیره آب آنها متر می 2/1و  16، 33بطور متوسط 

زیرا در این گیاه دارد.  قراراست منابع آبی نقش موثری در اینباشد، لب منطقه تاغ میابا توجه به اینكه گونه غ

ها مهمترین حال حاضر کمبود رطوبت، تبخیر و تعرق زیاد و قابلیت کم نگهداری آب در برخی از خاک

های بیابانی است. زیرا وجود رطوبت برای رویش نهال ضروری است ولی بعد محدودیت استقرار نهال در عرصه

. بنابراین با توجه (Puocif ،2663) نمایدهای گوناگون تامین میاهاز استقرار، نهال رطوبت مورد نیاز خود را از ر

شود، با نیاز آبی بار در منطقه رواناب ایجاد می 2-3به اینكه در محدوده مورد بررسی بطور متوسط ساالنه 

نهال  3163نیاز آبی  ها قادر به تامینهریک از این گودال ،فصول گرم سالدر  هر نهال تاغلیتر برای  266حدود 

توان از می ها در برخی از نواحی در نقاط مرتفع قرار دارد،با توجه به اینكه این جاده در ایام خشكی خواهد بود.

 تر استفاده نمود.های پایینهای محدودهای نیز برای آبیاری نهالروش قطره

 

 داخل گودال ها بررسی وضعیت پوشش گیاهی -1جدول 

 ترانسكت

 ويژگي
 متوسط 16 3 3 1 6 5 4 3 2 1

 2/22 11 21 27 12 2 12 27 22 22 22 تاج پوشش %

 2/72 71 72 57 77 19 28 57 52 52 71 خاک لخت%

ریزه %سنگ  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 8/8 2 8 5 2 2 2 5 2 7 8 الشبرگ%

 1/5 7 5 7 2 8 2 1 7 5 2 تعداد پایه زنده

   
 

 
        

 خارج از گودال ها اهیبررسی وضعیت پوشش گی -2جدول 
 ترانسكت

 ویژگی
 متوسط 16 3 3 1 6 5 4 3 2 1

 2/2 2 8 2 9 2 5 9 9 2 8 تاج پوشش %

 2/75 25 27 72 22 21 78 71 72 55 51 خاک لخت%

ريزه %سنگ  22 28 27 21 12 12 17 22 1 11 7/11 

 7/9 9 9 1 9 1 2 9 9 2 1 الشبرگ%

 2/1 1 2 2 9 2 2 9 9 8 2 تعداد پايه زنده
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 بررسیمقایسه ویژگی های دو محدوده مورد  -1 شكل

 

 
 های عمیقنمونه ای از گیاهان داخل گودال -2شكل 
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 ها و بیرون از آنهانمونه ای از گیاهان داخل گودال -3شكل 

 

   

 نتیجه گیری

ای سبز با توجه به وضعیت پوشش گیاهی مناطق خشک و تغییر اقلیم به دلیل کاهش سرانه فض

باشیم. بدین منظور با توجه به اینكه بخش عمده ای به مقوله بیابان و بیابانزایی می ی ژرفنیاز به نگرش ،جامعه

های حاصل از بارندگی اهمیت زیادی پیدا ، ضرورت استفاده از رواناباز کشور در مناطق خشک واقع شده است

آنها است. از این رو، استحصال و  زیاد باران، شدت یكی از خصوصیات مناطق خشک عالوه بر کمبودنماید. می

 هایروش از یكی آب ذخیره مخازن حداثانماید. استفاده از این منبع آبی مطمئن اهمیت زیادی پیدا می

 کاربرد نیز گذشته در که است آب کم خشک و و گرم مناطق در استفاده از رواناب ناشی از بارندگی کارآمد

های ایجاد شده در که نتایج نشان داد چاله شد انجام نهبنداندر جاده زاهدان به  . این پژوهشاست داشته

. با بررسی که صورت گرفت این دارد زمان احداث جاده ارزش زیادی برای ذخیره رواناب حاصل از بارندگی

ریزی علمی با برنامهبنابراین را دارد.  تاغ نهال 3163 حدودساالنه ها بطور متوسط قادر به تامین نیاز آبی چاله

نقاط دورتر  ها و حتیاز این مخازن برای ذخیره آب به منظور توسعه پوشش گیاهی حاشیه جاده توانمی

 شود کهمطلوب در اختیار گیاه قرار گیرد، شرایطی ایجاد می کیفیت در صورتی که آبی بااستفاده نمود. زیرا 

مساعدی برای توسعه فضای سبز  شرایط وگیرد   رقرا گیاهان دسترس در گیاه به سهولت غذایی عناصر

  باشند.هایی عالوه بر ذخیره آب محل مناسبی برای رویش گیاهان میچنین گودال فراهم شود.
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