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  :چکیده
بر . یابد خیزي آن کاهش می حاصلبوده و  غیر علمی در حال از بین رفتن که در اثر استفاده آید به حساب میخاك یکی از منابع مهم طبیعی کشور 

هـاي   بـا تـداوم ایـن فرآینـد و عـدم تغذیـه آب       .یابد ي، هرز آبها بر سطح خاك جریان میپذیراثر از بین رفتن پوشش گیاهی و به دلیل کاهش نفوذ
ایـن پـژوهش در منطقـه     .کاهش یافته که فرآیند آن تخریب اکوسیستم منطقه و افزایش سطح منـاطق بیابـانی کشـور اسـت    زمینی، سطح آبها زیر

براي اجـراي ایـن    .و افزایش رطوبت خاك بوده است در کاهش هرزآب تینگ پیاده از بررسی تأثیر استفو هدف از اجراي آن  ایرانشهر انجام پذیرفت
محصـور  متر ارتفاع  سانتی 40حدود  با خاکریزهایی به متر از یکدیگر طراحی و سپس اطراف آن 3به فاصله  متر 20×40به ابعاد  هایی کرتپژوهش 

وارد شده در هر حوضچه پس از هر  و رسوب میزان رواناب تا شدغیر قابل نفوذ  در انتهاي شیب هر کرت اقدام به احداث یک حوضچه سیمانی. شد
در پایان پوشش گیاهی محدوده مورد پژوهش نیـز  . گیري شد رطوبت هر تیمار نیز پس از هر بارندگی اندازه مقدارهمچنین . شودگیري  بارش اندازه

گیري میـزان   بارانسنجی نیز به منظور اندازه. داشت و بافت آن مورد آنالیز قرار گرفتبرپژوهش هاي خاك از محدوده  نمونه .مورد ارزیابی قرار گرفت
بـه ترتیـب    تینـگ  پـی دهد که در طول مدت اجراي طرح در مخازن هر یک از تیمارهاي شاهد و  نتایج نشان می. بارندگی در کنار طرح قرار گرفت

بـرآورد  کیلوگرم  2/1و  10به مخازن هر یک از تیمارهاي مذبور نیز  رسوب وروديمقدار همچنین . لیتر هرزآب ذخیره شد 2000و   8100ترتیب 
گیـري   نتیجـه  .درصد شده است 12سبب افزایش میزان رطوبت به  تینگ پیدرصد بوده است ولی اجراي عملیات  7مقدار رطوبت تیمار شاهد . شد
 .است بنابر این میزان نفوذ آب در خاك افزایش یافته است شده یشترب خاكدر  آب میزان سطح قابل نفوذ تینگ پیشود با اجراي عملیات  می

 
   .مقدار نفوذ، هرزآبتخریب اکوسیست،  ،تینگ پیرطوبت خاك، : کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
وز پدیده بررشد سریع جمعیت به دلیل  کشورهاي منابع آبی  همراه محدودیت به ،اشتغال و جامعه به مواد غذایی روز افزون افزایش نیاز

اي از مساحت کشور را مناطق  هرچند بخش عمده. هاي آبخیز را بهمراه داشته است حوزه هاي شدید و تخریب فرسایش و وقوع سیالب
دهد که از بارندگی کمی برخوردار هستند، ولی همین بارندگی کم نیز از پراکنش مناسبی برخوردار  خشک و نیمه خشک تشکیل می

ایران نیز همانند ). 1393تیغ،  جهان(شود  هاي آن بصورت سیالب از دسترس خارج می اي از باران ش عمدهاز همین روي، بخ. نیست
چنین چالشی  .هستند آب مواجع زمینه در هاي زیادي چالش با خشک و گرم کمربند در قرار گرفتن دلیل به اسالمی کشورهايسایر 

عدم توسعه  .باشد میبا شدت زیاد  ریزش بارش گیاهی مناسب، پوشش وجود دمع بارندگی، نامنظم توزیع جمعیت و رشد زیاد، یلدل به
بروز  سیاسی هاي تنش اسالمی کشور برخی از گردیده بین سبب خود کشورها در مهار سیالب براي رفع بخشی از مشکالت یافتگی این

عالوه بر وضعیت اقلیمی کشور، افزایش  کهگزارش دادند ) 1392( صفریان و سردشتیهمچنین  .)2001و همکاران،  Faruqui(نماید 
هاي خانمان برانداز را در  روند بروز سیالبمنابع طبیعی  واز زمین  غیر علمی و کارآمد استفادهو رشد روزافزون و فزاینده جمعیت 

. دهد تشکیل میا در دنیرا خسارات بالیاي طبیعی  اي از اخیر بخش عمده هاي سارات سیل در دههبطوریکه خ. کند کشور تسریع می
زمانی که میزان نفوذ از شدت بارندگی بیشتر باشد و پوشش گیاهی آن نیز . باشد رواناب ماحصل دو فرآیند مربوط به نفوذ میسیالب و 

 1998( یابد از بین رفته یا مقدار آن کم باشد و همچنین هنگامی که رطوبت خاك سطحی اشباع باشد، رواناب جریان می
Hornberger, .(در یک دوره . آید الوه بر آن اگر رطوبت قبلی خاك در حد باالیی قرار داشته باشد، سطح آب بطور موقت باال میع

بنابر این، هر دو فرآیند سیالب بر روي کیفیت آن . خشکی نیز سطح زمین هنگامی که اشباع گردد، با افزایش سیالب همراه است
امکان پذیر است که  تعدديهاي م روشنزوالت آسمانی به  و آستفاده از جمع آوري ،کنترل). Dunne et al, 1975(تاثیرگذار هستند 

اکوسیستم  و زیست محیطی آن  اجتماعی  بکارگیري هر روش و یا ترکیبی از آنها به شرایط محلی، اهمیت منطقه و اثرات اقتصادي ـ
منظور  آوري و ذخیره آب باران به جمع .باشد میاري یکی از مهمترین راهکارهاي مؤثر در توسعه هر منطقه آبخیزد .بستگی دارد

هاي آبخیز کوچک براي کشت محصوالت کشاورزي، بهبود اکوسیستم منطقه و حفاظت خاك راهکار کارآمدي  سازي حوزه آماده
ه آبخیز در همین خصوص به منطور جمع آوري رواناب سطحی و استفاده بهینه از آن، مدیریت آبخیز  قسمت شمالی حوز. باشد می

ها نشان داد  نتایج بررسی. هاي سطحی، سیاست ها و تغییرات اقتصادي و اجتماعی را انجام داد اي شامل تغییرات آب کالیفرنیا مطالعه
منظور  هاي ذخیره کردن آب به یکی از راه ).Muzik, 2002(هاي اجرایی و تغییرات حاصله وجود دارد  نامهداري بین بر که رابطه معنی

معتقد ) 1371(کردوانی هر چند برخی از محققین مانند . شود نامیده می تینگ پیپوشش گیاهی چاله کردن زمین است که افزایش 
  هوایی بویژه میزان بارندگی کافی باشد، شرایط آب و و در مواردي که پوشش گیاهی با ارزش مرتع بکلی از بین نرفتههستند که 

مستقیم از نزوالت با استفاده  گیاهان باقیماندهصورتی که شرایط فراهم شود، در  .گرددال قرق که مرتع براي چند س نمایند می پیشنهاد
ولی به دلیل  مناسب،خاك سطحی از نفوذپذیري گزارش داد که با وجود برخورداري ) 1363(خانلو بابا .نمایند میآسمانی رشد و تکثیر 

هاي سطحی یا زیرزمینی را  خیرة آب کافی در خاك جلوگیري نموده و جریاناز ذ ،هاي رسی و غیر قابل نفوذ در زیر آن وجود الیه
آب حاصل از  گردد که باعث مینموده و  ممانعتمراتع نیز خاك سنگین و نسبتاً عمیق سطحی از نفوذ آب  برخی ازدر . آورد بوجود می

مقدم . گردد ی از ریپر استفاده میهای نین الیهچ براي شکستن .شودو از دسترس گیاهان خارج  ریان یافتهبارندگی در سطح زمین ج
 يهاي کوچک در سطح زمین برا ها و فرورفتگی اساس چاله چوله کردن مبتنی بر ایجاد پستی بلنديبر این باور است که ) 1377(

چنین همکه خاك منطقه رسی و سنگین و  يدر موارددهد  وي گزارش می .استو نفوذ آن در خاك  آسمانی نزوالت يآور جمع
 برانسون و همکاراننتایج پژوهش  .گردد میآوري شده در چاله ها در اثر آفتاب و یا باد تبخیر  جمع هاي آب نفوذپذیري آن کم باشد،

چاله کردن زمین تاثیر  و ترازامتداد خطوط  ایجاد شیار درثابت کرد که مناطق خشک مراتع غرب ایاالت متحده آمریکا در  )1966(
ه هاي زیادي در منطقه مورد بررسی در خصوص ذخیر دهد که پژوهش ها نشان می بررسی .حیات پوشش گیاهی داردزیادي در تجدید 

هاي آبخیز مناطق خشک در  در تثبیت حوزه) تینگ پی(از این روي، اثرات ذخیره نزوالت آسمانی . نزوالت اسمانی صورت نگرفته است
  .  منطقه ایرانشهر صورت پذیرفت
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  ها مواد و روش
و در  متري از سطح دریا قرار 591کیلومتري جنوب شرق آن در ارتفاع  25شهرستان ایرانشهر و حدود  از توابعمورد پژوهش  همحدود

ریزش به صورت باران  نیزهاي معتدل و نزوالت جوي آن  هاي گرم و زمستان این منطقه داراي تابستان. دارد قرار جوار نیروگاه حرارتی
ثانیه و شیب  40دقیقه و  28درجه و  60ثانیه و طول جغرافیایی  15دقیقه و  14درجه و  27ه در عرض جغرافیایی این منطق. نماید می
متوسط بارش ساالنه در یک . .دهد بطوریکه درصد باالي آنرا شن تشکیل می خاك منطقه سبک بوده. )1شکل ( درصد قرار دارد 5تا 

بوده است که کمترین و بیشترین مقدار بارندگی به ترتیب در فصول  بهار و  میلیمتر 120حدود ) 1370-1380(ساله  10دوره 
 آنکه علیرغم ناچیز بودن مقدار است هاي تابستانی  هاي منطقه ایرانشهر ریزش باران یکی از پتانسیل .نماید میریزش زمستان 

 انواع پسند و  هی منطقه را گیاهان خشکیگیاپوشش  .نقش بسزایی در تامین نیاز آبی محصوالت در فصل رشد دارد )درصد2/18(
   .دهد یکساله تشکیل می

  

  
  موقعیت محدوده مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان: 1شکل 

  
با توجه به شرایط منطقه، بمنظور ذخیره نزوالت آسمانی و کنترل  و شاهد تینگ پیمکانیکی  روش تحقیقبراي اجراي این پژوهش 

پی تینگ و شاهد بودند  تیمارهاي مورد استفاده در این پژوهش .اند رواناب سطحی جهت افزایش پوشش گیاهی مورد آزمون قرار گرفته
متر از  3به فاصله  متر 20×40ه ابعاد ب )عدد 8( هایی جهت اجراي طرح ابتدا کرت. شددرصد اجراء  2-5تکرار و در شیب  4که در 

در انتهاي شیب هر کرت یک حوضچه سیمانی . دشمحصور متر ارتفاع  سانتی 40حدود  خاکریزهایی یکدیگر طراحی و سپس اطراف آن
 رطوبتزان همچنین می .شودگیري  پس از هر بارش اندازه وارد شده در هر حوضچه و رسوب میزان رواناب تا شد احداثغیر قابل نفوذ 

  .در پایان نیز پوشش گیاهی محدوده مورد پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. شد گیري اندازههر تیمار نیز پس از هر بارندگی 
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  نمایی از محدوده مورد پژوهش: 2 شکل

 
  نتایج و بحث

 آنرادرصد  7/73، 5/19، 8/6یکه سبک بوده، بطور منطقهد که بافت خاك دا پژوهش نشان هاي خاك محدوده  تجزیه و تحلیل نمونه 
همچنین بازدیدهاي صحرایی نشان داد که در برخی از نقاط محدوده مورد بررسی الیه  .دهد میترتیب رس، سیلت و شن تشکیل  هب

د هاي این پژوهش داراي رسوبات بادبزنی که موا محدوده .ساخته است ري را با محدودیت همراه پذی سطحی سختی وجود دارد که نفوذ
و   Sandyسبکخاك منطقه داراي بافت . باشد می ،مادري آن توسط فرسایش فیزیکی و شیمیایی به پایین دست هدایت شده است

در طول مدت  .اي دارد باشد و در حالت خشک رنگ قهوه دار ضعیف می گوشه اي تیره و ساختمان فشرده تا ساختمان مکعبی رنگ قهوه
متر  میلی 2و  6/41، 7/25ترتیب  صورت گرفت، بطوریکه در سال اول، دوم و سوم اجراي طرح بهبارندگی کمی در منطقه اجراي طرح 

منجر به ایجاد  است  پذیري پایینی داشته ها که نفوذ در برخی از محدوده متر میلی 4با این وجود باراندگی بیش از . باران ریزش نمود
   ).1جدول (رواناب در منطقه شد 

  
  

  )متر میلی( ندگی منطقه مورد پژوهش طی دوره اجراي طرحمیزان بار: 1جدول 
 ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند

- - 7/19  سال اول 1 - - - - - - - - 
- 8/26  8 2 - - - - - 3 7/0  سال دوم 3 
 سال سوم - - - - - - 2 - 3 0 - -
- 8/26  7/27  5 - 2 - - - 3 7/0  جمع 4 
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میزان رواناب نیز تحت تاثیر این مقارن با بروز پدیده خشکسالی در منطقه بود، از همین روي،  پژوهش با توجه به اینکه زمان اجراي
با فراهم نمودن بستر نفوذ، تاثیر  تینگ پی. سه بارندگی در منطقه منجر به رواناب شددر طول مدت اجراي طرح  .جریان قرار گرفت

 دربر همین اساس . ر میزان ذخیره بارندگی داشته است و تا حد زیادي از ایجاد رواناب در این محدوده جلوگیري نموده استزیادي ب
که این نشان دهنده تاثیر  )3شکل ( آوري گردید رواناب جمعلیتر  2000 و  8100 در مجموع به ترتیب تینگ پیو  تیمار شاهد مخازن

ها و  ایجاد پستی بلندي که گزارش داد که )1377( مقدمهاي این پژوهش با نتایج کار  یافته. است ها در ذخیره نزوالت بوده چاله
بطور مستقیم بر ذخیره نزوالت آسمانی  و نفوذ آن در خاك آسمانی نزوالت يآور جمع يهاي کوچک در سطح زمین برا فرورفتگی

از  تینگ پیتیمارهاي مورد بررسی نشان داد که با کاهش رواناب در تیمار گیري میزان رسوبات در  اندازه. تاثیرگذار است، همخوانی دارد
 2/1و  10ترتیب  و شاهد به تینگ پیچنانکه مقدار رسوب در هر یک از دو تیمار . ایجاد رسوب نیز بطور محسوسی کاسته شده است
مکانیسم عمل به . دهد را نشان می رسوب نرخفرسایش و تعدیل  در کنترل تینگ پیکیلوگرم بوده است که این مقادیر عملکرد مثبت 

 است دهو در نتیجه خاکی تخریب نشاین طریق است که با تجمع نزوالت آسمانی از بروز فرسایش در عرصه مزبور ممانت بعمل آمده 
نتایج این . شدبا ولی چنین فرآیندي در تیمار شاهد بوقوع پیوسته است که ماحصل آن مقدار رسوب زیاد می. که تولید رسوب نماید

رسوب کاهش فرسایش و  تینگ قادر به افزایش نفوذ، پی ثابت کردند که )1995( دوید باینبریج و ماتو فیدلیباس هاي پژوهش با داد
بررسی میزان رطوبت خاك محدوده مورد پژوهش  .نماید، مطابقت دارد می به عنوان یک مانع در حرکت آب عمل و همچنین باشد می

بطوریکه متوسط رطوبت خاك در  .تینگ با ذخیره کردن آب سبب افزایش رطوبت خاك شده است لیات مکانیکی پینشان داد که عم
مینه مناسب رشد گیاه را میزان رطوبت خاك را افزایش داده و ز تینگ پی. درصد بوده است 7و  12ترتیب  و شاهد به تینگ تیمار پی
  .هاي یکساله داشته است در احیاء پوشش گیاهی بخصوص گونهیی تینگ نقش بسزا اجراي پی همچنین .سازد فراهم می

  

  
  احداثی در منطقه مورد مطالعه تینگ پیاي از  نمونه: 3شکل 

 گیري نتیجه
 تینـگ  پـی نظیـر   ذخیره نزوالت آسمانی مکانیکی هاي روشانواع که  مدت زیادي استدار مرتعی  بمنظور کاهش رواناب در اراضی شیب

ایـن پـژوهش نیـز در راسـتاي ذخیـره نـزوالت اسـمانی در منطقـه          .باشد میهاي خاص خود  داراي ویژگی ها چاله یناد که شو اجراء می
، درجه تـورم  )از قبیل منافذ(، هدایت آبی الیه سطحی خاك، خصوصیات داخلی خاك یه خاكمقدار رطوبت اول .ایرانشهر انجام پذیرفت

 خـاك  نفـوذ آب بـه داخـل    مقدار مؤثرترین عوامل مؤثر بر و درجه حرارت خاك و آبکلوئیدهاي خاك و مواد آلی، مدت زمان بارندگی 
تـا   تینـگ  پـی  ولی عملیـات  .هائی که هدایت آبی آنها کم است به شدت کاهش می یابد نفوذپذیري خاك به وسیله الیه بنابراین .هستند

میـزان تولیـد هـرزآب در شـاهد زیـاد بـوده و بـا         .ه اسـت دیپذیري را بهبود بخشو نیز براي مدت زمان طوالنی نفوذاعماق قابل توجهی 
با توجه به وجود الیـه سـخت    یابد که اشباع شدن سطح خاك و کاهش نفوذپذیري افزایش مدت زمان بارش افزایش می گذشت زمان و
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در  آب یشـتري بـراي  ب میزان سـطح قابـل نفـوذ    تینگ پیشود با اجراي عملیات  گیري می نتیجه .آید عامل اصلی آن به شمار می سطحی
 .ه استبودآب در خاك  و ذخیره میزان نفوذ افزایشکه فرآیند آن  دهفراهم گردی خاك
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