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 :چكيده

 .ميباشد اندك آسماني نزوالت با خشك هواي و آب داراي اغلب ،بجز نواحي محدودي ومحسوب مي شود   زمين كره خشك مناطق ايران، جز ما كشور
به صورت مي باشد. از ساليان دور در كشور ما خشكسالي پديده اي بارز بوده جهان سهم ايران تنها نزديك به يك سوم نزوالت آسماني به گونه اي كه 

. از سوي ديگر بستر انجام فعاليت هاي مختلف منابع طبيعي و كشاورزي و عامل موفقيت يا شكست اجراي پروژه هاي متعدد دوره اي تكرار مي شود
 نه در مناطق مختلف و باالخص نواحي خشك و كم آب مي باشد.منوط به ميزان دسترسي به آب و برخورداري از بارندگي هاي ساليا

 و اطالعات منطقه اي،كشاورزان براساس دانش بومي ، بهره برداران و در اين مرز و بومو فعاليت هاي منابع طبيعي كشاورزي با عنايت به سابقه ديرينه 
دانش بومي مي تواند به عنوان ابزاري مهم در برنامه ريزي ند كه در اين ميان با خشكسالي و كم آبي استفاده نموده ا هبراي مقابلمتعددي را  روش هاي

هاي  دهد كه دانش بومي نه تنها با دانش رسمي تعارض و تناقضي ندارد بلكه ويژگي تجربه نشان مي .توسعه و مديريت منابع آبي به كار گرفته شود
 .دهد مي قرارنوين  براي دانشمتفاوت دانش بومي، آن را مكمل خوبي 

اند (حداكثر  بوده هاها كه غالباً به دليل دستيابي به حداكثر محيطي اين سياست هاي ناموفق توسعه درنيم قرن اخير و پيامدهاي نامطلوب زيست سياست
ها،  خريب مراتع و جنگلشود) سبب ت طبيعي، حداكثر توليد، حداكثر مصرف، حداكثر فروش كه در نهايت منجر به حداكثر سود مي برداري از منابع بهره

  .ه استشد   . . . افزايش روند بياباني شدن اراضي، فرسايش شديد، خشكسالي و
بيرويه طي ساليان دراز پوشش گياهي مرغوب كاهش يافته  ر نتيجه بهره برداريعرصه ها داعظم ، در بخش شرايط فعلي مراتع استان خراسان جنوبيدر 

لگدكوب شدن خاك سطحي و تردد بيش از حد دام نيز باعث تشديد فرسايش آبي و بادي، هدر رفت مواد غذايي عالوه بر جاري شدن رواناب ها،  و
ه منظور افزايش نفوذپذيري و ذخيره نزوالت آسماني اجتناب ويژه بخاك، شور شدن و از هم پاشيدگي ساختمان آن شده است. از اينرو اجراي عمليات 

منجر به افزايش كمي و كيفي توليد علوفه نيز خواهد شد. در اين راستا شيوه هاي مختلفي تحت عنوان پروژه هاي  ناپذير است كه عالوه بر حفظ خاك 
كاهش خشك و نيمه خشك به منظور افزايش پوشش گياهي و  استحصال آب باران و ذخيره نزوالت اسماني در طرح بهبود و اصالح مراتع  در مناطق

 به همراه بذركاري ذخيره نزوالت آسماني تا مشخص مي شود كه اجراي عمليات تحقيقات بعمل آمده در اين راس با مطرح مي شود. اثرات خشكسالي
 كمانه هاي آبگير تاثير قابل مالحظه بر افزايش، تقويت و بهبود پوشش گياهي مراتع اين استان دارد.تحت عنوان 

 خشك مناطق در پيش قرنها از گوناگون منابع طبيعي و كشاورزي مصارف و حيوانات و انسانها آشاميدن آب تامين براي باران آب مطلوب از استفاده
سنجيده شود و بعنوان يك الگوي نيز كارايي آنها مذكور، دانش بومي در زمينه هاي ضمن جمع آوري جلوه هاي ضرورت دارد لذا  .است بوده رايج كشور

    عملي مقابله با خشكسالي مدنظر قرار گيرد.
مجموعه سعي بر آن است تا ضمن تاكيد بر جايگاه و اهميت بحث دانش بومي و روش هاي سنتي مرسوم در مبحث مديريت بهينه منابع آبي در در اين 

كمانه مناطق خشك، به معرفي، اثرات و نتايج مطلوب حاصل از اجراي يك شيوه سنتي در عرصه هاي مرتعي و بياباني استان خراسان جنوبي با عنوان 
 اشاره شود.و تاثير آن بر بهبود و تنوع پوشش گياهي عرصه هاي منابع طبيعي استان  بگيرآهاي 

 آبگير كمانه  -خراسان جنوبي -استحصال آب باران -كلمات كليدي: دانش بومي

 

 



 قدمه:م

 نبودش و است زندگي چرخهاي وگردش حيات موجب بودنش كه باشد مي آب سرشار منابع به دسترسي پايدار توسعه عوامل مهمترين از يكي شك بي
 با 2025 سال از جهان جمعيت سوم دو و است شده دسترس در آب منابع كاهش باعث جمعيت افزايش .بردارد در را تنگدستي و مهاجرت نيستي، و فقر

 خود سرزمينهاي ترك به بورمج ناچار به آب جستجوي در جمعيت اين از بسياري تيرفوند مؤسسه گزارش اساس بر .بود خواهند مواجه آبي كم مشكل
 آب كمبود باعث خشكسالي همچنين .نمايند مهاجرت شهرها به اخير خشكسالي اثر در است ممكن روستاها جمعيت % 60 نيز ايران در شد، خواهند

 عملكرد كاهش به منجر علوفه و آب بود كم عوامل دارد، پي در را دام براي دسترس قابل علوفه كاهش آن دنبال به كه شود،مي  دام براي دسترس قابل
 اهميت وقتي نكته اين .ميگردد دام شدن تلف موارد از بسياري در و دام مثل توليد و شير توليد وزن، كاهش شامل عملكرد اين كه شوند مي دام شديد
 )8. (ميباشد داريدام نظامهاي به وابسته كشور خشك نيمه و خشك نقاط اغلب در مردم معيشتي اقتصاد بدانيم كه مييابد بيشتر

جهان در زمينه هاي مختلف و باالخص   خشك نيمه و خشك مناطق با عنايت به غناي باالي فرهنگي و جلوه هاي بارز دانش سنتي بوميان 
ن جايگاه خاص خشك دنيا از جمله كشور ايرا نقاط از بسياري در فناوري ين، استفاده از ا باران آبسازي و استحصال  ذخيرهكهن فرآيندهاي  تاريخچه

مي تواند بخشي ازنياز آبي گياهان را تامين و در مناطق كم باران، جمع آوري و ذخيره آب باران با استفاده از سامانه هاي سطوح آبگير باران خود را دارد. 
 )6. (ميزان توليد گياهي را افزايش دهد

، موضوع استحصال آب باران دركليه نقاط دنيا مورد توجه جدي كمبود منابع آبي  مروزه با توجه به افزايش روزافزون جمعيت بشري وا
دولت هاي محلي براي توسعه آن به عنوان راه حل مبارزه با خشكي وخشكسالي  قرارگرفته وسرمايه گذاريهاي هنگفتي ازطرف مجامع بين المللي و

يا  و دسترس خارج شود سيالب از قبل ازاينكه به شكل تبخير و ي افتد،ازآنجا كه بارندگي ولو به مقداركم تقريبا درهمه جا اتفاق م درحال انجام است.
با اين  مورد استفاده قرارگيرد.نهايتا  ذخيره و هدايت، جمع آوري، آلودگي گردد، به كمك روش هاي ذخيره باران، مي تواند دچار مسيرجريان خود در

نزديكي همان مجموعه تامين  را درمختلف به اين منابع، آب مورد نياز براي مصارف  نزديكي وجود ساير منابع آبي يا دوري و روش مي توان صرفنظر از
  . فواصل دور وجود نخواهد داشت انتقال آب از ديگر مشكلي تحت عنوان كم آبي يا بي آبي و نمود و

ميانگين  از سال با نرمال بارشي كمتر زماه ا 5طول  بياباني با خشكي شديد هوا در نيمه درعرض ميانه وكمربند بياباني وران قرارگرفتن اي
 خشك كشورهاي از بسياري و ايران در .كشاورزي وصنعت با مشكالت فراواني روبروشود شرب،گوناگون مساله تامين آب براي مصارف  جهاني باعث شده،

 و گماشته همت مهم اين بر باز دير از نيانايرا .كوشيد آن نگهداري و حفظ براي بايد ممكن شكل هر به كه گرانمايه است دري آب خشك، نيمه و
 .است يافته تاريخ در اي جاودانه جايگاه آنها ابتكارهاي

 و از اينرو استفاده از  باشند پايدار كه نمي رسد نظر به باشد، باال هاي وفناوري انرژي متنابهي مقادير از استفاده اساس بر كه هايي پروژه امروزه،
 :است شده روبرو ايران و جهان مختلف نقاط در موفقيت با آنها اجراي و گرفته قرار مجدد توجه مورد زير به داليل سنتي هاي سيستم

 .است شده مراتع از بهره برداري و توسعه كشاورزي توليد و روستايي بهداشت توسعه آب، كمبود مشكل حل باعث آب نگهداري پروژه هاي اجراي-1

 .شوند مي مردم مشاركت حس برانگيختن باعث آب نگهداري و استحصال سنتي شيوه هاي-2

 .دارند كمي اجرايي هزينه مي گيرند، بهره محلي مصالح و ارزان فناوري هاي از سيستم ها اين كه جا آن از  -3

 .كنند شريك حاصله منافع در را جامعه از بزرگي بخش مي توانند و هستند محور مردم بخش عمده برنامه ها  -4

 .است تساوي و عدالت رعايت و محيط زيست اركان اساس بر درآمد توزيع -5

 يك كه چند هر است افول به رو ايران در ويژه به مختلف نقاط در آب ذخيره سيستم هاي نوع اين ساخت براي سنتي متاسفانه در مرحله اجرا، دانش
 .است آبي كم مشكل بر غلبه براي پيشرفته و استراتژي فناوري

 اين  نيز ايران در و باشند مي دنيا جاي همه در آب تامين جهت مناسبي روش هاي سنتي، شيوه هاي كه گفت ميتوان شد، انبي آنچه به توجه با
 احيا با و نمود ياهم آتي دهه هاي در آب بحران براي را خود اكنون هم از مي توان داشته اند، گذشته از كه مناسبي كارايي و طوالني سابقه با سيستم ها 

 .كرد واقعه وقوع از قبل را واقعه عالج دارند كشور در وسيعي پراكنش كه سيستم ها اين رساني و بروز



 سوابق استحصال آب:

 به نظر ت. هوايي خشك و نيمه خشك، مهد كشاورزي بوده اس اين است كه خاورميانه عليرغم دارا بودن شرايط آب ، نشانگرانجام شدهبررسيهاي 
شك ساكنين اين  هوائي در اين منطقه داراي تفاوتهاي فاحشي با شرايط فعلي نبوده است و از اين رو بي وجود، شرايط آبمي رسد با توجه به شواهد م

. اند ناحيه از كره زمين از روشهاي مختلف استحصال آب به ويژه جمع آوري آب باران با استفاده ازسامانه هاي سنتي استحصال آب استفاده ميكرده
هد و آثار باقي مانده كشف شده از سامانه هاي سنتي استحصال آب مي باشد كه امروزه نيز با گذشت هزاران سال در برخي نقاط دليل اين مدعا شوا

استحصال سنتي روانابهاي سطحي توليد شده از سطوح آبگير طبيعي به ويژه سطوح صخره اي و هدايت آنها به عرصه آنها استفاده مي شود. از  هنوز 
كه در بسيار از نقاط جهان براي  ترين روشهايي بوده است ارع كوچك) دراراضي كم شيب واقع در پاي دامنه هاي شيبدار از قديميهاي زراعي (مز

 .زراعت سيالبي استفاده مي شده است

 كوچك فناوري يك باران آب نگهداري گويد مي و ميداند الزم آب منابع پايدار توسعه به رسيدن براي را باران آب كارگيري به نيز اندريو
 كاربرد روش اين ميكند، كمك اكولوژي و طبيعت حفظ به داري معني طور به خشك نيمه و خشك مناطق در كه است كاربردي و اقتصادي مقياس
 مناطقي يا و ردندا وجود عمومي آب تامين سيستمهاي كه مناطقي براي را سيستم اين وي است، دارا پايدار كشاورزي و خانوارها آب تامين براي وسيعي

 بناهاي اقليمي بررسي به قباديان)11(. داند مي توسعه قابل باشند مي گران وجود صورت در يا و ندارند وجود دسترس قابل زيرزميني و سطحي آب كه
 و ها رودخانه آب دنبو فصلي و باران كافي ريزش نبود و ايران كشور از اي عمده بخش هواي و آب خشكي دليل به دارد مي بيان و پرداخته سنتي

 ذخيره سيستمهاي و قنات بند، احداث .است شده انديشيده سال خشك فصول در شيرين آب تأمين براي گوناگوني تمهيدات آب، به نداشتن دسترسي
 )7( .است همزمان ايراني هاي تمدن اولين پيدايش با تقريبا آب ذخيره سيستمهاي از مانده جا به آثار قديميترين .است جمله اين از باران آب

 را بارندگي آب و شوند مي احداث زمين طبيعي گوديهاي در آمريكا در مايا تمدن در موجود انبارهاي آب كه است آمده ديگر، تحقيق يك در
 نام چالتون خازنم نوع اين  نمونه هستند، سازگار طبيعي محيط با كامالً كه است هاي هگون به مخازن اين ساخت فناوري كنند، مي نگهداري خود در

 .دارند

ي در آمريكاي شمالي سرخپوستان، قرنها با استفاده از شيوه هاي مختلف آبياري سيالبي اقدام به زراعت و توليد محصوالت زراعي مورد نياز م
ده سيالبها و ذخيره رطوبت آوري ش دليل اين ادعا، استفاده گسترده سرخپوستان ساكن در بخش جنوب غربي آمريكاي شمالي از آبهاي جمع .نموده اند

 .درپروفيل خاك مي باشد كه از اين طريق اقدام به زراعت مي كرده اند

 سال 9000 از بيش ميرود گمان كه را آب نگهداري هاي سازه ققانمح .است شده ساخته خاورميانه منطقه در آب نگهداري سيستم اولين
 .است شده كشف چين در قبل سال 2000 از آب باران جمع آوري وسايل مربوط به  و ظروف .دان يافته اردن شمال در ادوم كوهستان در و سابقه دارد

 قبل سال هزار . دو است نموده جمع آوري كشور منطقه 15 از را باران ذخيره درباره سنتي تجارب از بسياري “مرگ حال در”نام به طرحي نيز هند در
 )12(. است داشته وجود اردن و نگو صحراي در كشاورزي نابروا و باران  آب جمع آوري براي جامع مديريت يك

صال آب و ذخيره آن براي تأمين آب و مصرف در طول دوره هاي حتسخيره آب باران در مخازن زير زميني يكي از قديمي ترين روشهاي اذ
شك و نيمه خشك در اين منطقه از جهان، احياي خشك سال در خاورميانه بوده است به طوري كه امروزه نيز به توجه به گستره وسيع سرزمينهاي خ

براي شيوه هاي سنتي و تكميل سامانه هاي سنتي سطوح آبگير باران با فن و دانش نوين به دليل رشد فرآينده جمعيت و افزايش نياز به تأمين آب 
سوي ديگر، مي تواند راهكار اساس براي مقابله با كمبود موجود و با لقوه براي احداث چنين سامانه هايي از   توانهاي طبيعي مصارف مختلف از يكسو و

 .اين منطقه باشد  آب در

 فني مختلف ابعاد در كه هستند، پايداري آب منابع) انبارها آب( آب ذخيره هاي سيستم كه دهد مي نشان الرستان منطقه در شيراني مطالعه
 نمود تامين را مردم نياز مورد آب آب، انتقال سرپوشيده كانالهاي از استفاده و سازي هينهب با ميتوان و هستند پايدار اجتماعي، و اقتصادي محيطي، زيست

 مي دوش بر را آب تامين اصلي بار كه شود وكودكان زنان وزحمت فقر كاهش و معيشتي وضع بهبود نتيجه در و مراتع از بهينه برداري بهره باعث و
   .كشند



با بهره گيري از نمونه هاي تقريبا مشا به جهاني(مشابه تا نكا در هند) و دانش بومي بهره برداران حاشيه تفتان 1378روش هاللي آبگير اولين باردر سال 
هكتار با طراحي و محاسبه ابعاد و چگو نگي احداث شد كه با اصالح و با ز نگري هاي متعدد توسعه پيدا نموده وبه 170در مرتع نارون خاش درسطح

 يم در نقاط مختلف كشور اجرا شده است.عنوان الگوي قابل تعم

براي اولين بار در عرصه هاي منابع طبيعي استان خراسان جنوبي روش كمانه آبگير با استفاده از شيوه هاي سنتي و بر مبناي  1387در سال 
ا شد. پس از اجراي اين روش و انجام اجراصول سنتي و بومي ساكنين مناطق مختلف در مراتع واقع در شهرستان هاي نهبندان و قاينات بطور عمده 

بهبوبد تاج پوشش گياهي و توان توليدي مراتع مشاهده  عمليات بذركاري، تغييرات قابل مالحظه اي در وضعيت پوشش گياهي مناطق اجراي طرح، 
 شده است.

 مواد و روشها:
چند سالي است كه به جايگاه اصلي خود نزديك ران نبوده و ن، متخصصين و پژوهشگاز آنجايي كه در گذشته دانش بومي چندان مورد توجه مسئولي

لذابه منظور نيل به اهداف تحقيق و تاكيد بر لزوم توجه به اين مبحث از يافته هاي   .باشد شود، منابع مكتوب زيادي در اين ارتباط در دسترس نمي مي
 و برآوردهاي عملي و تخيمن هاي نظري بهره جسته است. تجارب كارشناسان فني ميداني و به روش پيمايشي و همچنين با استفاده از

رش و يا كمبود آن سرنوشت اغلب پروژه هاي منابع طبيعي را تعيين ميكند. در مناطق خشك و كويري از جمله  استان خراسان جنوبي وجود يا عدم با
شكسالي در اينصورت با اعمال مديريت صحيح بهره برداري از حداقل رواناب هاي سطحي موجود در اين مناطق مي توان اثرپذيري ازكمبود بارندگي يا خ

. يكي از راهكارهاي ر جهت مقابله با خشكسالي و كنترل آن مورد بررسي قرار مي گيردروش مديريت منابع آبي دمجموعه يك در اين رابه حداقل رساند. 
 مهم در اين زمينه مديريت بهينه روانابهاي حاصل ازبارندگي در جهت احيا و توسعه پوشش گياهي است. در ميان شيوه هاي مختلف جمع آوري آب

 ير اشاره نمود.  آبگكمانه هاي باران در اين استان خشك مي توان به احداث 
ي كارگري و نيرومشاركت مرتعداران با استفاده از ابزارهاي ساده  درصد و با 15بيش از  آبگير سازه اي است خاكي كه عمدتا در اراضي با شيبكمانه 

ره هاي آب زير زميني، كمك تغيير ميكروكليماي منطقه، تقويت سف ،مهمترين اهداف احداث اين سازه را مي توان افزايش رطوبت خاكاحداث مي شود. 
 .به تنوع گونه اي، جلوگيري از فرسايش خاك، جلب مشاركت مردم، ايجاد اشتغال موقت، حفظ گونه هاي باارزش، احياء مراتع و... بر شمرد

 اصول فني اجراي پروژه: 
 شد:در خصوص احداث هر كمانه بايد شرايطي در نظر گرفته شود كه اهم اين شرايط به شرح ذيل مي با

 30سانتي متر، ضخامت پشته  30-40متر، ارتفاع آن  2-5/2متر و قطر آن حدود  1كمانه ها به صورت نيم سهمي فرض مي شوند كه شعاع آن  -1
 سانتي متر مي باشد.

 متر)5-7فاصله هاللي به تبعيت از شيب عرصه و خطوط تراز متغير و وضعيت ژوشش گياهي عرصه است.( -2
 عدد در هكتار) 200-300خاك و ميزان پوشش گياهي تعداد هاللي هاي در واحد سطح متغير است.( با توجه به بافت -3
در مناطقي كه درصد پوشش بسيار كم است حتي االمكان سعي گردد اصل هم پوشاني هاللي ها رعايت گردد تا از هدر رفت رواناب به نحو احسن  -4

 جلوگيري گردد.
 را مي شود كه داراي پوششي ازگونه هاي بومي و پايه هاي، مادري باالخص بادامك و بنه باشند.اين پروژه عموما در اراضي اج -5
 بر اساس شيب زمين محلي انتخاب گردد كه قادر باشدآب قسمت باالدست خود را جمع آوري نمايد. -6
عبور مي كنند خودداري گردد( از احداث كمانه در آبراهه  از احداث كمانه در آبراهه هاي اصلي كه حجم عظيمي از روانابهاي خارج از منطقه از آن -7

 متر عمق و عرض دارند خودداري گردد). 1هايي كه بيش از 
 بعد از احداث هر كمانه قسمت سرريز دو طرف آن با قطعات سنگي موجود در منطقه يا بوته هاي احتمالي كنده شده تا حد ممكن تثبيت گردد. -8
گردد دو قسمت جانبي آن(يالهاي كمانه) تا حد امكان از نظر شيب يكسان بوده تا آب فقط از يك طرف خارج نگردد و  در احداث هر كمانه سعي -9

 سبب تخريب نگردد.
 قسمت پشته كمانه تراز بوده به طوري كه قسمت جلوي پشته و عقب آن اختالف ارتفاع نداشته باشد. -10
سانتي  5-10مانه ها شكست آن از مركز پشته است سعي گردد مركز پشته ها از ساير قسمتهاي آن با توجه به اينكه عمده ترين دليل تخريب ك -11

 متر ارتفاع آن بيشتر در نظر گرفته شود.
در احداث كمانه با فقط از خاك قسمت داخل آن جهت احداث كمانه استفاده گردد و به هيچ عنوان از قسمت خارج از كمانه(پشت پشته) جهت  -12

 ارتفاع پشته، خاك برداشت نگردد.افزايش 
 *توصيه مي شود از احداث كمانه در توده هاي متراكم پوشش گياهي و همچنين آبراهه هاي اصلي خودداري گردد.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نماي طرح شماتيك و اجراي كمانه هاي آبگير 1شكل

 نتايج :

 ستان:امراتع سطح و تعداد كمانه در واحد محاسبات ارتفاع رواناب 

 جهت محاسبه ارتفاع رواناب به فاكتورهاي ذيل نياز مي باشد:

با توجه به اينكه هدف از ايجاد كمانه احيا و اصالح مراتع از طريق ذخيره آب مي باشد لـذا بهـره بـرداري از زمـين بـه       وضعيت بهره برداري از زمين: -1
 صورت استفاده مرتعي در كل سطح استان تعريف مي گردد.

 وضعيت هيدرولوژيكي بيانگر توان ايجاد رواناب در يك منطقه است ت هيدرولوژيكي خاك:وضعي -2

است كـه در محاسـبات ذيـل از     (CN)براي محاسبه ارتفاع رواناب روشهاي مختلفي وجود دارد ولي يكي از بهترين و كاربردي ترين روشها روش شماره 
 اين روش استفاده گرديده است.

سـاعته در   24ساعته در دوره بازگشت هاي مختلف مي باشد حـداكثر بارنـدگي    24ي و اساسي در توليد رواناب حداكثر بارندگي يكي از پارامترهاي اصل
 ميليمتر مي باشد كه بر اين اساس محاسبات الزم صورت گرفته است. 38سطح استان درتمام شهرستانها تقريباً 

خـوب) و گروههـاي    -متوسـط  -راتع سطح استان با توجه به شرايط وضعيت هيدرولوژيكي (فقيربراي م (CN)با استفاده از جدول تعيين شماره منحني 
 قـرار   (I)هيدرولوژيكي خاك اعداد مختلفي بدست مي آيد كه با توجه به شرايط رطوبت پيشين خاك مراتـع ايـن اسـتان در وضـعيت رطوبـت بيشـين       

   .مي گيرند

 (حداكثر نگه داشتن  آب خاك)Sمحاسبه 
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 محاسبه ارتفاع رواناب با استفاده از شماره منحني: 1جدول 

 ارتفاع رواناب شماره منحني ارتفاع رواناب نيشماره منح
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 روانابحجم : محاسبه 2جدول 

haحجم رواناب  mmارتفاع رواناب 
m3

haحجم رواناب  mmارتفاع رواناب  
m3
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ابعاد استاندارد ذيـل   ااقدام به ايجاد كمانه هاي ب ، بروز فرسايش خاك و در نتيجه جلوگيري از  روانابو كاهش سرعت تخريب كنترل هرز آب به منظور 
  مي گردد:

 سانتي متر 30ضخامت پشته كمانه  - سانتي متر 30-40ارتفاع پشته كمانه  - (d) متر 1 حدود  شعاع كوچك - (t)متر  2-5/2قطر كمانه 

سانتي متر ارتفاع آبگيري هر كمانه در نظر گرفته شده است. بنابراين  20متوسط  ،سانتي متر 25تا  20با توجه به آبگيري هر كمانه به طور متوسط بين 
 .مي باشد مترمكعب 2/0 حدود متر، 1متر و شعاع  2حجم هر كمانه با قطر 

 خته مي شود. حال با احتساب ارتفاع و حجم رواناب در هر هكتار و حجم آبگيري هر كمانه به محاسبه تعداد كمانه الزم در هر هكتار پردا
 

 آبگيرتعداد كمانه  : محاسبه 3جدول

 تعداد كمانه حجم رواناب تعداد كمانه حجم رواناب
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هيدرولوژيكي با توجه به محاسبات ارائه شده و وضعيت مراتع استان خراسان جنوبي كه اكثراً داراي وضعيت فقير يا خيلي فقير بوده و خاك نيز دو گروه 
C  ياD  ر پيشنهاد داد.عدد براي هر هكتا 250تا  150قرار مي گيرند. مي توان تعداد كمانه مفيد و موثر در سطح مراتع را حدود 

 تعداد كمانه آبگير به تفكيك نوع مراتع استان  : محاسبه4جدول 

 تعداد كمانه در هكتار وضعيت مرتع

 150 مرتع متوسط

 180 مرتع فقير

 250 مرتع خيلي فقير

 

 :كمانه آبگيري پس از اجراي پروژه افزايش درصد تاج پوشش مرتع

% تا 5درصد مي باشدكه اين ميزان بين حداقل  10اين وقعيت است كه متوسط تاج پوشش معادل بررسي وضعيت تاج پوشش مراتع استان گوياي 
بگير بر بهبود و افزايش درصد تاج پوشش گياهان كمانه هاي آ % بسته به شرايط مختلف در نوسان مي باشد. به منظور بررسي تاثير اجراي 25حداكثر 

و با ا ، مبادرت به اندازه گيري و تعيين ميزان تغييرات آن در سنوات مختلف پس از اجرمنطقهه در هر مرتعي استان، با توجه به درصد تاج پوشش اولي
 گرديد. بررسي مورد هاي سال از مدت قرق درمحدوده  3گذشت 

تاج پوشش  نشان مي دهد درصد تاج پوشش گياهي بسته به نوع خاك، ميزان بارندگي ساالنه، ارتفاع از سطح آزاد دريا، درصدبررسي ها 
 درصد مي 10 اوليه، نوع گونه گياهي مرتعي و و ضعيت مرتع تغيير مي كند.  در پايان دوره اجراي طرح، افزايش تاج پوشش گياهي در برخي مراتع به

 افزايش درصد تاج پوشش كمتر است. ميزان   و با وضعيت فقير و خيلي فقير،كم پوشش رسد و در مراتع 

 

 آبگير در سنوات مختلفكمانه مراتع استان خراسان جنوبي با احداث وشش افزايش درصد تاج پجدول 
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5/10 متوسط ترشيزك فردوس  20 

5/8 متوسط زابري سرايان  14 

5/12 6 فقير كوه حوري نهبندان  

5/12 متوسط داشگران قاينات  5/18  

7/9 فقير كوه گزيك درميان  2/15  

5/12 متوسط سرند بشرويه  5/16  

 



 
 

 

 

 

 

 

 كمانه آبگيراستان خراسان جنوبي پس از اجراي  ) : افزايش تاج پوشش گياهي مراتع1نمودار شماره (

 

 

 

 

 

 

 

 اللي آبگيراستان خراسان جنوبي پس از اجراي پروژه ه ): بهبود روند توان توليدي مراتع2نمودار شماره (

 جمع بندي: 

طي دهه ي توان مشاهده كرد. عرصه هاي منابع طبيعي مدر مناطق مستعد بهره برداري از رواناب، سازه هاي جمع آوري آب را در تمام مناطق استان در 
در استفاده بهينه از هرزآبهاي  با بهره گيري از دانش بومي، اطالعات هوا و اقليم و استفاده از دانش مهندسي براي حل مشكالت خشكسالي سعي 80

هاي  كمانه عمليات بيومكانيك و احداث اقدام به اجراي  مديريت هرزآبراستاي اهداف به اين منظور در  شده است.سطحي در تمام نقاط استان 
 است. تا كنون شده  1387 از سالآبگيردر اراضي منابع طبيعي 

افزايش ذخاير  سببهرز آبهاي سطحي جلوگيري كرده و با نفوذ در اليه هاي خاك  ديزيا وانسته از هدر رفت بخشيتاجراي اين عمليات 
و بهبود مرتعي منجر به گياهان توليد و زادآوري طبيعي و افزايش سطح پوشش گياهي در مناطق لخت و عاري از پوشش شود. بهبود  آبهاي زير زميني

را بدنبال خواهد  بيابان زايي ريسككاهش است. از سوي ديگر افزايش پوشش گياهي، به لحاظ كيفي و كمي شده هاي دامي فرآوردهافزايش توليد 
، از ديگر خاكحاصلخيزي شوري خاك كه برابر است با افزايش توانايي ميزان نسبي اهش داشت. حفاظت و نگهداري خاك، كاهش ميزان فرسايش و ك

 نتايج مطلوب اجراي اين عمليات در استان مي باشد.
 هاي آبگير در قالب طرح هاي مرتعداري مصوب وكمانه با احداث احياء عرصه هاي تخريب شده مرتعي مشاركت مردم در امر  نظر به جلب

ه افزايش همكاري و مشاركت ، بمرتعيپوشش و تقويت عالوه بر ايجاد  شده را چند برابر نموده و احداثسازه هاي ، كارايي بهره بردارانواگذاري آنها به 
تعليف دام ها، به افزايش و  در اجراي عمليات مذكور و همچنين حفاظت و نگهداري آن جامع عمل پوشانده و بدليل افزايش توليد علوفه ومردم بومي 

 بهبود درآمد بهره برداران مرتعي كمك شايان توجهي نمايد.

 

 



هكتار تحت پوشش  1000بالغ بر و تاكنون،  در سطح استان آغاز گرديده 1387با توجه به نوپا بودن استان اجراي اين عمليات از سال 
است، تفاوت چشمگيري در  انجام شدهكاري هاي آبگير توام با عمليات بذركمانه مراتعي كه  اجراي اين عمليات قرار گرفته است.  در مقام مقايسه در

 ين نياز غذايي دام ها مي شود. درصد تاج پوشش و بهبود پوشش مرتعي و بالطبع افزايش سطح علوفه قابل برداشت جهت تامميزان 
متوسط، منظور اجراي اين پروژه با توجه به وضعيت مراتع ( بررسي وضعيت آب و هوايي، خاك و مطالعه رواناب در منطقه نشان مي دهد به

ي منطقه از هدررفت رواناب و آبگيردر هكتار توصيه مي شود تا بتواند ضمن تامين اصل همپوشان كمانه عدد  250تا  150فقير و بسيار فقير) تعداد 
 فرسايش خاك جلوگيري نمايد.

از جمله اثرات مثبت اجراي اين پروژه افزايش درصد تاج پوشش در مراتع است كه اين موضوع به وضوح در نتايج بدست امده در اين تحقيق 
تلف بسته به شرايط متفاوت است. شايان ذكر است % در سامانه هاي مخ 10% تا حداكثر 6مشاهده مي شود بطوري كه ميزان تاج پوشش از حداقل 

 شود. ميزان افزايش درصد تاج پوشش در اكثر سامانه ها در سنوات اوليه اجراي طرح كمتر و با گذشت زمان بيشتر مي
هاي ه كمانمحاسبات و برآوردهاي انجام شده طي چندين مطالعه موردي درسطح استان خراسان جنوبي نشان مي دهد كه پس از احداث 

)، قيچ Amygdalus scoparia(بادامشك كه عمدتا با استفاده از بذور گونه هاي مرتعي بومي مشتمل بر كاري آبگبر و انجام عمليات بذر
)Zygophyllum Sp.) درمنه ،(Artemisia aucheri) كما ،(Dorema ammuniacum (و ساير بذور بومي منطقه مي باشد. 

صادي بودن اجراي اين پروژه در عرصه هاي مرتعي استان اميد است با توجه بيشتر مسئولين و كارشناسان به لذا در مجموع با عنايت به اقت
ر گردد و عنوان متوليان امر حفاظت، احيا و اصالح عرصه هاي منابع طبيعي و همچنين همكاري و همگامي بهره برداران دامنه اين فعاليت ها گسترده ت

  صيانت از عرصه هاي مذكور در استان برداشته شود.اقدامات موثرتري در راستاي 
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