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 چكيده

کند. به  هایی است که کشورهای دنيا از جمله ایران را تهدید می اک، از چالشبحران آب و خ

، ساالنه ميلياردها متر مكعب آب و خاک کشور تلف همراه آن فرسایشب و وقوع سيالدنبال 

های بومی مدیریت آبخيزها در مناطق  شود. بر اساس بررسی های انجام شده، کارآمدی روش می

ها، از گذشته تا  بطوریكه آبخيز نشين. ها بسيار چشمگير است رانمختلف کشور در حل این بح

کنند که به کمك آنها عالوه  هایی بنا می ه حال با کمك سنگ و خاک و با تكيه بر دانش بومی ساز

توان شدت سيل، رسوب و فرسایش را نيز کاهش داد. برای اجرای این  بر بهره برداری از سيل، می

جهت استحصال آب باران و برف در منطقه مورد مطالعه احداث شده و که  خاکی پشتهپژوهش دو 

متر  20متر مربعی به فاصله  1پالت  10در هر واحد پژوهشی همچنين نقطه شاهد، انتخاب گردید. 

ترانسكت خطی )در هر واحد پژوهشی دو ترانسكت( مستقر و پارامترهای  6از یكدیگر و بر روی 

گيری قرار گرفت. علوفه بصورت  ، درصد خاک لخت مورد اندازه درصد پوشش تاجی، ميزان توليد

ها با استفاده  گرم توزین گردید. داده 01/0ترازوی با دقت  دستی برداشت و پس از خشك کردن با

 ران توليد علوفه دنتایج نشان داد که ميزمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.  spssاز برنامه آماری 

کيلوگرم در  64و  189، 111برابر ترتيب  و همچنين منطقه شاهد به 2 ،1های خاکی  محدوده پشته

درصد پوشش گياهی  3/9و  9/22، 9/14ترتيب  هكتار برآورد شد. همچنين مناطق مزبور به

درصد  7/90و  1/77، 1/85های مزبور نيز  خاک لخت محدوده مقدارعالوه بر آن داشته است. 

، درصد داری بين توليد علوفه نشان داد که اختالف معنی. تجزیه و تحليل آماری گردیدبرآورد 

عالوه  .داردوجود ( P<0.01% )1در سطح  واحدهای پژوهشیدر  پوشش گياهی و درصد خاک لخت

گياهی درمنه وجود دارد، ولی در   شاهد گونه  برآن نتایج این بررسی نشان داد که در محدوده

های یكساله رویش  ها و فورب ال، انواع گراسهای خارشتر، سالسو های خاکی گونه محل پشته

های  های پشته های محدوده های خاکی بر روی تعداد گونه . بنابراین اجرای پشتهاست نموده

 خاکی نيز تاثير مثبتی داشته است.

 .مدیریت آبخيزهاخاک لخت و ، ليد علوفهتو ،پوشش گياهی ،دانش بومی، های خاکی پشتهها:  کليد واژه
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Abstract 
Water shortage is a main problem which threats the world especially Iran. Flood causes billion 

m soil and water waste during a year. The traditional knowledge of watershed management 

affects to solve this problem in parts of the country. People make dames with soil and stones 

for reducing soil erosion and run off. This research has been done by choosing two earthwork 

and witness area. In each treatment 10 plots has been with 20 m distance from together on 6 

transect and measured annual forage products vegetation cover and bare soil. The forage 

removed and after drying measured by digital scale with high accuracy. 

Statistical analysis test has been done by using SPSS The results show that the amount of forge 

products in earthwork 1, 2 and treatment area were 111, 189 and 64 kg/ha, respectively. The 

vegetation covers in mention areas were 14.9, 22.9 and 9.3 percentage, respectively. In addition, 

the bare soils were 85.1, 77.1 and 90.7 3 percentages in two earthwork and treatment area, 

respectively. The static analysis of data shows that between forage products vegetation cover 

and bare soil in three areas has significant difference at the 0.01 level (P<0.01). Furthermore, 

the study shows that the Artemisia growth in treatment area, while Artemisia, Alhagi, annul 

grass and forbs growths in other areas. 
 

Keywords: Earthwork, Traditional knowledge, Vegetation cover, Forage produce, 

Bare soil. 

 

 مقدمه

و ندگی آن یك سوم بارندگی جهان است رود که ميزان بار ایران از جمله مناطق خشك دنيا بشمار می

باشد. بطوریكه در بعضی از نقاط احتمال بارندگی عالوه برآن پراکنش باران در آن نيز در تمام نقاط یكسان نمی

های خانمان سوز و مخرب را به دنبال ساعت وجود دارد که پيامدهای همچون وقوع سيالب 24ساالنه در مدت 

شود )جهان تيغ و برداری از دسترس خارج میدارد که در نتيجه آن روانآب درمدت زمان کم و بدون بهره

رشد روز افزون جمعيت و افزایش تقاضا برای مصرف آب و تامين نياز غذایی جامعه و به دنبال  (.1392رضایی، 

  رود برداری بهينه از آب موجود امری ضروری بشمار می در جهان، بهرههمچنين وجود محدودیت منابع آبی 

گيری از تجارب و در نظر  اطق خشك در صدد رویارویی با این پدیده با بهره(. ساکنين من1394تيغ،  )جهان

زدایی دست یافته  های متعددی برای استحصال آب، گسترش کشاورزی و بيابان گرفتن شرایط محيطی به روش

اند که این امر ضرورت  اند بلكه در بسياری موارد برآن غلبه کرده  تنها خود را با طبيعت خشك وفق دادهو نه 

 Xue and؛ 1995و همكاران،  Taqieddinنماید ) ریزی بهينه به منظور جمع آوری هرزآبها را آشكار می برنامه 
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Shukla ،1993)برداری از آن توانسته بر کم آبی  و بهره ای کهن در زمينه کنترل سيالب . ایران نيز با پيشنه

گر آن  ( بيان2002) Li Zhongyuan and XuChunxia. در این راستا نتایج تحقيقات (1382وهابی، )غلبه نماید 

های آبخيز کوچك به  بود که استحصال و ذخيره آب باران فرآیندی مطلوب برای محيا نمودن شرایط در حوزه

باشد. استحصال آب و  ، بهبود اکوسيستم منطقه و حفاظت خاک میمنظور کشت محصوالت کشاورزی

ب سيالب، برداری از رواناگيری از دانش بومی نقش مهمی بر بهره  های نوین استفاده از منابع آب با بهره وشر

ق برداری از منابع آبی به طر (. بهره1988؛ فائو، 1390، عرب و دهواری)نماید  کنترل رسوب و فرسایش ایفا می

های ناشی  برداری از رواناب ( با بررسی روشهای بهره1385بطور مثال طهماسبی ) گرفته است مختلف صورت می

های سنتی هوتك را در کنترل سيالب ناشی از بارندگی، تامين  از بارندگی های موسمی در چابهار نقش سازه

الت دامی و کشاورزی بسيار مهم آب شرب احشام و کمك به آبياری کشت فصلی و افزایش بازده توليد محصو

( به بررسی مدیریت هرزآب در زیر حوضه بختگان با استفاده از 1387اسفندیاری و همكاران )ارزیابی کرد. 

ضمن امكان بهره نتایج کار آنان نشان داد که عمليات صورت گرفته  .های خاکی و بندسارها پرداختند پشته

مرادی و نتایج  مطالعه پوشش گياهی منطقه تاثير گذار بوده است.  از آبهای سطحی در احياء و توسعه برداری

نشان دادکه خوشاب های آبی سنتی در منطقه بلوچستان  تبيين و ارزیابی سازه( در زمينه 1389همكاران )

باشد که با تكيه بر دانش بومی در بلوچستان به منظور تبدیل  های بهره برداری از منابع آبی می یكی از سازه

های گل  گيری و رسوبگذاری از جریان اضی شنی و سنگالخی به اراضی مناسب جهت کشت از طریق سيلار

های سطح خاک و بررسی  رسی شاخص( با بر1390یاری و همكاران )گردد.  آلود و تغذیه آبخوان احداث می

نتيجه رسيدند که  سرچاه عماری بيرجند به اینمنطقه  تع درامرصورت گرفته بر روی اصالحی  کارایی عمليات

های خاکی جهت استحصال آب باعث بهبود وضعيت مرتع و پوشش  عمليات اصالحی قرق و احداث پشته

( در پژوهشی مبنی بر روشهای سنتی تامين آب جهت 1390محمدخان و همكاران )گياهی آن گردیده است. 

شتياری چابهار با توجه به گزارش دادند که منطقه د دگار و هوتك خودکفایی کشاورزی از طریق سامانه

های منطقه به منظور کشت دیم سنتی را  برداری از سيالب پتانسيل هرزآبهای ناشی از سيالب، امكان بهره

سنتی دگار با تكيه بر دانش بومی عالوه بر پخش سيالب  سازد. بطوریكه آبخيز نشينان با احداث سازه  ميسر می

سيل در منطقه کاسته و های زراعی، از خسارات زیانبار  ياری زمينهای زیرزمينی و آب در منطقه و تغذیه آب

ها آب را به مدت زیادتری به منظور بهره برداری مردم بومی ذخيره  ها در کنار این سامانه هوتك  سامانهاحداث 

بود ( در تحقيقی با عنوان استفاده از دانش بومی بندسار جهت آبگيری و به1391چكشی و همكاران )می نماید. 

های  پوشش گياهی در راستای شيوه استحصال آب باران در استان خراسان جنوبی، بيان نمودند که روش

( 1394تيغ ) جهانباشد.  های اصولی مقابله با خشكسالی می استحصال توام با بهره گيری از دانش بومی از روش

را مورد بررسی قرار  در مناطق خشك های خاک بر برخی از ویژگی تاثير آنهاارزیابی کارآیی سكوهای سنتی و 

ا تكيه گيری از اصول علمی ب ابع آبی بهرههای بهره برداری از من بيانگر آن بود که در ساخت سامانهنتایج،  داد و

از لحاظ زیست محيطی و تامين نياز دامی و اشتغالزایی آبخيز نشينان منطقه مورد مطالعه نقش بر دانش بومی 

های ذکر شده در مناطق خشك هرچند  بررسی پيشينه تحقيق نشان داد کاربرد روشست. مهمی را ایفا نموده ا

باشد که این امر  ها برخوردار می باشد اما از ساختاری نسبتا پيچيده در اجرای سامانه کارایی موثری را دارا می

اید. بدین منظور اجرای طلبد که آبخيز نشينان را با مشكل مواجه می نم برای اجرای پروژه هزینه زیادی را می



 

 

4 

گيرد.  باشد بيشتر مورد توجه آبخيز نشينان قرار می های جمع آوری آب که هزینه اجرای آن ارزان تر می سامانه

تاثير آنها  بر پوشش گياهی در مناطق های خاکی و  بنابراین هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی کارایی پشته

 خشك می باشد.

 ها مواد و روش

 مطالعاتی منطقه -1

باشد كه در  كيلومتر  منطقه مورد بررسي متعلق به زير حوضه آبخيز سهل آباد و حوضه آبخيز هيرمند مي

دقيقه  49درجه و  59ثانيه تا  1دقيقه و  49درجه و  59هاي جغرافيايي  جاده بيرجند به نهبندان و بين طول 100

ثانيه شمالي  6دقيقه و  14درجه و  32ثانيه تا  54قه و دقي 13درجه و  32هاي جغرافيايي  ثانيه شرقي و عرض 4و 

هاي خاكي جهت استحصال رواناب ناشي از  اي كه آبخيز نشينان در آن پشته هقرار گرفته است. وسعت زير حوض

 (.1هکتار است )شکل  5/23نزوالت آسماني را احداث كرده اند 

 
 : موقعيت محدوده مورد مطالعه1شكل 

 

 همراهشامل تركيبات افيوليتي، سنگ آهک پالژيک، چرت راديوالري و شيل خاكي شماره يک  پشته سيشنا زمين لحاظاز 

 اي جديد كم ارتفاع هاي كوهپايه ذخاير تراسي و مخروط افکنه، )كمپلکس مالنژ رنگي( هاي رسوبي ائوسن يا بدون سنگ

اي جديد كم  هاي كوهپايه تراسي و مخروط افکنهذخاير   ،و ماسه سنگ  كنگلومراي پلي متالباشد. پشته دومي داراي  مي

دهد كه درمنه  شبي تشکيل مياين منطقه را انواع خ پوشش گياهيمي باشد.  مارن، مارن ژيپس دار و سنگ آهک، ارتفاع

 از نوع گرم و خشک است. دهد. اقليم منطقه مورد بررسي بر اساس ايستگاه هواشناسي سربيشه الب آنرا تشکيل ميگياه غ

ميليمتر، متوسط دماي ساالنه  1۷0حدود  منطقه براساس ايستگاه هواشناسي سربيشه ميانگين بارندگي ساالنه بطوريکه

ميليمتر  1900ساالنه  متوسط تبخير و تعرق همچنين درصد و 56درجه سانتيگراد، ميانگين رطوبت نسبي ساالنه  5/12

 .باشد مي
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 روش تحقيق -2 

و از آب باران و برف احداث شده بود  وري جهت بهرهتوسط آبخيز نشينان خاكي كه   پشتهجراي اين پژوهش دو براي ا

 6بر روي  و متر از يکديگر 20فاصله  همربعي ب متر 1پالت  10 واحد پژوهشي هر درانتخاب گرديد.  ،همچنين نقطه شاهد

، درصد خاك ميزان توليدش تاجي، درصد پوش پارامترهايمستقر و هر واحد پژوهشي دو ترانسکت( )در  خطي ترانسکت

گرم توزين  01/0با  ترازوي با دقت  پس از خشک كردن قرار گرفت. علوفه بصورت دستي برداشت وگيري   لخت مورد اندازه

 (.1394تيغ،  جهانمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ) spssها با استفاده از برنامه آماري  داده گرديد.

 

  نتایج و بحث

پوشش گياهي محدوده مورد مطالعه نشان داد كه ميزان توليد علوفه در پشته خاكي شماره  بررسي وضعيت

كيلوگرم است. تجزيه و تحليل آماري توليد علوفه در سه  64و  198، 111ترتيب برابر  و منطقه شاهد به 2، 1

هد، از لحاظ آماري و همچنين منطقه شاهاي نمونه  داد كه بين توليد علوفه پشتهمحدوده مورد بررسي نشان 

آنها  Tو منطقه شاهد نشان داد كه مقدار  2داري وجود ندارد. ولي تجزيه تحليل آماري بين پشته  اختالف معني

بين آنها اختالف معني داري وجود دارد. درصد پوشش گياهي هريک از  ( P<0.01% )1بوده و در سطح  33/4

است. بنابراين منطقه شاهد كمترين و پشته خاكي   درصد بوده 3/9و  9/22، 9/14ترتيب برابر  هاي مزبور به محدوده

  است. براساس تجزيه و تحليل آماري، بين درصد پوشش پشته  بيشترين درصد پوشش گياهي را داشته 2شماره 

و منطقه  2پشته خاكي شماره  Tو منطقه شاهد اختالف معني داري وجود ندارد. ولي مقدار  1،2خاكي شماره 

باشد  بين آنها مي( P<0.01% )1داري در سطح  از لحاظ آماري نشان دهنده اختالف معني باشد كه مي 86/3شاهد 

، 1/85هاي مزبور،  دهد كه خاك در هريک از محل (. بررسي درصد خاك لخت مناطق مزبور نشان مي3)جدول 

يب در محدوده پشته خاكي درصد بوده است. بنابراين كمترين و بيشترين درصد خاك لخت به ترت ۷/90و  1/۷۷

بوده است.  -465/3درصد خاك لخت در مناطق مورد مطالعه  Tمقدار و منطقه شاهد وجود داشته است.  2شماره 

(. قابل ذكراست كه بين 3باشد )جدول  دار بين اين ويژگي در مناطق مزبور مي اين مقدار نشان دهنده اختالف معني

و همچنين پشته خاكي شماره يک و منطقه شاهد اختالف  2اره ، شم1درصد خاك لخت پشته خاكي شماره 

دهد كه در محدوده پشته خاكي  نشان ميپوشش گياهي در محدوده مطالعاتي  داري وجود ندارد. مطالعه نوع معني

   ها داخل پشته هاي درمنه و خار شتر رويش دارند، مضافا بر اينکه معموال پس از ورود سيالب گونه 1شمار 

 400 -600دهند و در هر فصل كشت  رداران بخشي از آنرا زير كشت محصوالتي مانند هندوانه قرار ميب بهره

هاي درمنه و گونه هاي  انواع گونه 2نمايند. در داخل پشته خاكي شمار  كيلوگرم در هکتار محصول برداشت مي

برداران تحت كشت  ز توسط بهرهخشبي حضور دارند كه از كيفيت مطلوبي برخورداند. همچنين اين پشته خاكي ني

ورود  نمايند. كيلوگرم در هکتار محصول برداشت مي 689گيرد. و در هر فصل كشت  محصوالتي مانند ذرت قرار مي

 سيالب به اين محدوده ايجاد محيط مناسبي براي رويش و رشد و نمو محصوالت زراعي را فراهم نموده است.

 
مورد مطالعه آناليز پوشش گياهی در منطقه -1جدول   

      

شماره 

 نمونه

1پشته خاكي  2پشته خاكي    منطقه شاهد 

علوفه     توليد  

)gr( 

پوشش گياهي 

)%( 

 خاك لخت

)%( 

توليد علوفه     

   )gr( 

پوشش گياهي  

)%( 

 خاك لخت

)%( 

 توليد علوفه 

)gr( 

پوشش گياهي 

)%( 

 خاك لخت

)%( 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

۷ 

8 

9 

10 

10 

0 

25 

13 

0 

1۷ 

11 

13 

22 

0 

16 

0 

36 

19 

0 

23 

12 

15 

28 

0 

۷4 

100 

69 

81 

100 

82 

88 

85 

۷2 

100 

22 

18 

23 

0 

26 

29 

18 

31 

0 

19 

28 

25 

29 

0 

31 

33 

22 

35 

0 

26 

۷2 

۷5 

۷1 

100 

69 

6۷ 

۷8 

65 

100 

۷4 

8 

11 

15 

0 

13 

0 

0 

1۷ 

0 

0 

11 

22 

20 

0 

18 

0 

0 

22 

0 

0 

86 

69 

90 

100 

82 

100 

100 

80 

100 

100 

1/11 متوسط   9/14  1/85  189 9/22  1/۷۷  4/6  3/9  ۷/90  

 
 

 

 
 

 

 

 منطقه مورد مطالعه آناليز پوشش گياهی -2جدول 

 متوسط توليد علوفه منطقه مورد بررسي
(Kg/ha) 

 پوشش گياهي

 )درصد(

 خاك لخت

 )درصد(

 1پشته خاكي

 2پشته خاكي

 منطقه شاهد

111 

189 

64 

9/14 

9/22 

3/9 

1/85 

1/۷۷ 

۷/90 

 3/84 ۷/15 3/121 متوسط

 

 های توليد علوفه، درصد پوشش گياهی و خاک لخت محدوده پژوهش ميانگين ویژگیتجزیه واریانس  -3جدول 

 منطقه 

 ويژگي
 t Sig منطقه شاهد پشته دو پشته يک

 111 189 64 33/4 002/0 (Kg/ha)توليد علوفه 

 004/0 861/3 3/9 9/22 9/14 پوشش گياهي %

 00۷/0 -465/3 ۷/90 1/۷۷ 1/85 خاك لخت %
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 و محصوالت کشاورزی کشت شده 1های خاکی ایجاد شده در نقطه  پشته -1شكل
 

 
 و محصوالت کشاورزی کشت شده 2های خاکی ایجاد شده در نقطه  پشته -2شكل 
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 نمایی از منطقه شاهد -3شكل

 

 
 نمودار مقایسه ميزان توليد علوفه مراتع در محدوده مورد پژوهش  -4شكل

 

 نتيجه گيری

براساس نتايج حاصله از اين پژوهش  باشد. دهد كه ميزان توليد علوفه در منطقه مورد پژوهش ضعيف مي نتايج نشان مي

هاي خاكي شرايط مطلوبي را از لحاظ درصد تاج پوشش و توليد علوفه به همراه داشته است، بطوريکه ميزان  احداث پشته

هاي  هاي ميداني صورت گرفته پشته ررسيباشد. براساس ب  اهد باالتر ميهاي خاكي نسبت به منطقه ش توليد علوفه در پشته

فراهم نموده است ت كشاورزي براي آبخيز نشينان خاكي ضمن استحصال آب شرايط را براي بهره برداري و كشت محصوال

آبخيز نشينان به منظور هاي اخير در منطقه و بهره برداري از روانابها، شرايط مناسب براي  بطوريکه با توجه به خشکسالي

تامين علوفه دامهاي آنها ميسر گرديده است. كنترل سيالب نقش بسزايي در اصالح خاك و همچنين تامين رطوبت مورد 

ها به داخل اين بندها مواد مغذي مناسبي وارد آنها مي گردد كه نقش  نياز گياهان داشته است. همچنين  با هدايت سيالب

هاي  ه كه آن بيانگر كارايي باالي روشو بهبود شرايط اكولوژيکي محدوده مورد نظر داشتاهان بسزايي در رشد و نمو گي

هاي صورت  هاي اين تحقيق با نتايج پژوهش كه يافتهاستحصال آب توام با دانش بومي در محدوده مورد مطالعه مي باشد 

 ( همخاني دارد.1391چکشي و همکاران،  :1394تيغ،  گرفته )جهان

 

 منابع 

(، بررسي مديريت هرزآب در زير حوضه بختگان با استفاده 138۷زاده، م. ع.، جمالي، ر.، و رياحي، ا. ) اسفندياري، م.، حکيم

 اسفند. 22-20هاي آبگير، چکيده مقاالت اولين كنفرانس بين المللي بحران آب، زابل.  از هالل

هاي خاك در مناطق خشک )مطالعه  بر برخي از ويژگي آنهاتاثير (، ارزيابي كارآيي سکوهاي سنتي و 1394تيغ، م. ) جهان

 .18-11(، 3)1هاي سطوح آبگير باران.  موردي: حوزه آبخيز هيرمند(، مجله سامانه

(، استفاده از دانش بومي با تاكيد بر روش كمانه آبگير جهت احيا و بهبود 1391چکشي، ب.، محمودي، ع.ع.، و پژمرده، م. )

موردي: استان خراسان جنوبي(، چکيده مقاالت اولين   هاي استحصال آب باران)مطالعه شيوه گياهي در راستاي پوشش

 .20آذر. ص  22-21هاي سطوح آبگير باران، ايران، مشهد،  كنفرانس ملي سيستم 

آبخيز  (، بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي سازه هاي استحصال آب باران در حوزه 1392رضايي نوري، ا.، و جهان تيغ، م. )

 .34آذر. ص.  20-23، مشهد، اولين همايش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران ايرانسنيب )تفتان خاش(، چکيده مقاالت 
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 .المللي دانش سنتي مديريت منابع آب، يزد

(، روشهاي سنتي تامين آب جهت خودكفايي كشاورزي از طريق 1390محمدخان. ش.، نرماشيري. ف. و اعتمادي، پ. )

همايش بين المللي دانش سنتي مديريت  سيستان و بلوچستان(، -مطالعه موردي: منطقه دشتياريدگار و هوتک ) سامانه

 منابع آب، يزد.

تبيين و ارزيابي سازههاي آبي سنتي در منطقه سيستان، سومين (، 1389. )و ميري، غ .، حيدري. ف.، بشري. م.مرادي. ح
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هاي عملکردي مرتع با استفاده از روش  هاي سطح خاك و ويژگي خص(، بررسي شا1390ياري، ر.، طويلي، ع.، و زارع، س. )
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