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 چكيده:

هاللي آبگير بعنوان پروژه اي نسبتاً جديد و شـاخص مـورد اسـتفاده در احيـاء      سامانهاين تحقيق با هدف بررسي اثر عمليات ذخيره نزوالت در قالب 

ز ورود بـه آبراهـه هـا،    مراتع مناطق خشك و نيمه خشك كشور بويژه جنوب شرق انجام شد. پروژه احداث هاللي آبگير با هدف استحصال روانـاب قبـل ا  

 افزايش رطوبت خاك و با هدف تغيير در كميت و كيفيت پوشش گياهي و نهايتاً حفاظت خاك اجرا مي گردد.  افزايش زمان تمركز،

ت صـور ميداني، مطالعه در سطح قطعات مورد اجراي پروژه بعنـوان قطعـه اصـالحي و قطعـات شـاهد      ه اثرات پروژه پس از بازديدهاي عبمنظور مطال

جنس خاك، تراكم شبكه   پذيرفت. بمنظور آشكارسازي اثر پروژه بصورت دقيق در انتخاب قطعات شرط همگني بويژه از لحاظ شيب، ارتفاع از سطح دريا،

قطعـات   هيدروگرافي و پوشش عمومي منطقه رعايت گرديد. يكسان بودن فاصله از مراكز جمعيتي و تمركز دام بعنوان يكي ديگـر از شـرايط در انتخـاب   

 مدنظر قرار گرفت.

سيستماتيك در امتداد ترانسكت انجام شد. اندازه پالتهاي مورد استفاده به روش حداقل سـطح و تعـداد و نيـز بـروش      -نمونه برداري بروش تصادفي

عات و انجـام محاسـبات اوليـه در    ثبت و پس از گردآوري اطال تاج پوشش و راكمتتعداد،پارامترهاي گياهي منجمله  ونه تعيين شد. در هر پالتكفايت نم

0Fاكسل محيط

19اس پي اس اس شاخص هاي تنوع گياهي نيز محاسبه و تجزيه آماري با استفاده از نرم افزار ، 1 1F

بعمل آمد كـه نتـايج نشـان داد اجـراي     2

درصـد، غنـاي    5 احتمـال در سطح  پروژه باعث تغيير محسوس در پارامترهاي مورد مطالعه گرديده است. تاج پوشش كل در منطقه شاهد و اصالح شده

. در تمامي موارد اجراي پروژه سـبب  را نشان داد تفاوت معني داري درصد 5رصد، تراكم در سطح د 1تنوع گياهي در سطح  ، درصد 1گونه اي در سطح 

 افزايش گرديده است. 

 انتفت   ،هاللي آبگير، غنا ، تنوع :  واژه هاي كليدي

 

 

                                                 
1EXCELL 
2 SPSS19 



 :مقدمه

و وسيع ترين نوع اكوسيستم هـاي كشـور را تشـكيل مـي     حيات و ركن اصلي اكوسيستم ها نقش بسزايي در حيات بشري داشته مراتع بعنوان بستر 

خطري كه وضعيت مراتع را به لحاظ پوشش و خاك مورد تهديد قرار دهد، در دراز مدت زندگي را به مخاطره خواهد هرگونه  ]1[) 1384دهند. (مقدم، 

ظرفيت، مديريت نا صحيح چرا، بوتـه كنـي   نيمه خشك عوامل متعارف تهديد كننده مراتع از جمله چراي مفرط، عدم رعايت  انداخت. در اقليم خشك و

 د.و... با عواملي چون انحراف از ميانگين باالي بارش، دوره هاي خشك، خشكسالي ها و ... درآميخته و تخريب تصاعدي مراتع را حاصل مي نماي

لحـاظ زادآوري، بنيـه و شـادابي و    هاي مضاعف را نداشته و همواره بفشارط اقليمي سازگاري يافته اما تاب هرچند با شراي گياهان اين مناطقهرچند 

توليد، بوته ميـري، كـاهش بيومـاس و نهايتـاً ظهـور       تمراتع، اف سير قهقرايي توليد مورد آسيب اند و در مواردي كه دوره هاي فشار طوالني گردد شاهد

 شدن خواهيم بود. پديده بياباني

 رگبارهاي مناطق خشك غالباً از ويژگي شدت باال و مدت كم برخوردار بوده و حجم ناچيز بارش ساالنه منطقه طي چنـد بارنـدگي محـدود و كوتـاه    

سـطح مراتـع    ردضريب روانـاب بـه صـورت هـرزآب     باال بودن مدت و آن هم قبل از فصل رويش نازل شده و بدليل كمبود مواد آلي خاك، تاج پوشش و 

 و از طريق شبكه هيدروگرافي از منطقه خارج مي گردد و در فصل رويش كه گياهان نيازمند رطوبت اند، خاك ذخيره اي از اين نظر ندارد.جاري 

ي، رونـد بهبـود   گياه توسعه شاخص هايفوق را تحت تأثير قرار داده و با  ضعفوماس و تاج پوشش خود مي تواند با تأثير متقابل فيتاز سوئي ميزان 

 ، روند تخريب دچار تسريع گردد.آندچار تسريع و با كاهش 

 افـزايش هرگونه اقدام در جهت قطع مسير جريان هرزآب و فرصت دهي به نفوذ آب مي تواند گام مؤثري در جهـت جبـران كاسـتي بـوده و ضـمن      

 .سبب بهبود شاخص هاي گياهي و ساختمان خاك گرددرطوبت در منطقه رشد ريشه، 

فتـه  بخش مهمي از توان فكري، مالي و وقت متوليان مراتع يعني دولت و مرتعداران صرف تالش براي جلوگيري از تخريب و يا احيا مراتع تخريـب يا 

 مي گردد.

هـاي  ، اقدامات مـديريتي نظيـر قـرق و اجـراي سيسـتم      روشهاي مختلف احياي متداول در كشور شامل كپه كاري، بذر پاشي، بذركاري، نهال كاري

كه در تمامي اين پروژه ها در هدف كلي احيا پوشش گياهي در حفاظت خاك براي بستر سـازي توسـعه پايـدار مـدنظر      ]2[چرايي مي باشد. (آذرنيوند) 

دوديت هاي اقليمي گاهاً سبب مي گردد اجراي بسياري از اين پروژه هـا عملـي نگـردد و پـروژه هـاي محلـي       حاست. در مناطق خشك و نيمه خشك م

 طراحي و اجرا گردند. احداث هاللي آبگير نوعي از اين پروژه ها است. 

بصـورت  سازه در هكتار  70ا تراكم ميانگين متر ب 4/0 كلارتفاع   متر، 2/0متر، عمق مفيد  5/1ه سازه هاي نيم دايره اي به شعاع در اجراي اين پروژ

 روانـاب  متر مكعـب  49بوده كه زمينه استحصال متر مكعب  7/0معادل هر سازه بگيري . گنجايش آيدي و با استفاده از نيروي كارگري احداث مي گردد

 را در هكتار فراهم مي آورد.

سوابق مستند قابل ذكر در دسـترس نبـوده و صـرفاً معرفـي پـروژه و مطالعـات         ي،مله و عدم مطالعه اثرات آن بصورت عبا توجه به جديد بودن پروژ

 توصيفي معمول بوده.



بررسي شاخصهاي سطح خاك و ويژگي هاي عملكردي مرتع را در محل اجراي پروژه قرق توام با احداث هاللـي آبگيـر    ]3[ 1389مكاران ياري و ه

رهـا   انجام دادند و دريافتند كه ميزان الشبرگ ، پوشش سطح خاك و سله سطح خاك در منطقه قرق توام با احداث هاللي آبگير بيشـتر از قـرق و قـرق   

 شده است.

از جملـه ايمـاني و همكـاران    است.  بعمل آمدهاحداث هاللي آبگير دارد با  نسبيبر روي پروژه پخش سيالب كه مشابهت كذشته مطالعات زيادي  در

در بررسي در حوزه ميهمم كردستان نشان دادند كه پخش سيالب سبب افزايش توليد و تراكم گرديده و همچنـين عامـل بهبـود وضـعيت     ]4[) 2009(

2Fهاسين لحاظ خوشخوراكي است.  علوفه به

3Fهايـل كيلوگرم در واحد سطح مشاهده كردند  2240به  180) افزايش توليد علوفه را از 2000و همكاران (3

4 

با مطالعه در منطقـه   ]6[) 1363كوثر ( برابري را نشان دادند. 9تا  4با مطالعه بر روي كاركردهاي پخش سيالب افزايش توليد  ]5[) 1994و همكاران (

نشان دادند كه پخـش سـيالب سـبب     ]7[) 1384و پيشگيري از سيل را آشكار ساخت. ميرجليلي و همكاران ( هافسا آثار مثبت سيالب بر تغذيه آبخوان

 برابري توليد گرديده است. 5/1درصدي پوشش و  5/1افزايش 

4Fترل دي ريچ 

سخت و ذخيره نزوالت موجب افزايش توليـد گراسـها شـده بـر      تأثير پروژه مكانيكي كنتور فارو را كه با شكستن اليه  ]8[) 2005( 5

 روي توليد مثل پرندگان در داكوتاي شمالي بررسي نموده است. 

5Fفريج

با مطالعه روش هاي استحصال آب در استراليا نشان داد كه عامل خاك نقش مهمي در افزايش رواناب و جمـع آوري آب بـاران    ]9[) 1975( 6

 لومي است. -مربوط به خاكهاي لومي و يا رسيدارد و بيشترين موفقيت 

6Fبوئر

7Fمايكروكچ منتزبا جمع آوري آب باران به طريق  ]10[) 1994( 7

ميلي متر بارندگي داشت، اقدام  240به كشت درخت پسته در منطقه اي كه  8

 كرد كه نتيجه رضايت بخشي را به همراه داشت. 

) برشمرد و عنـوان كـرد   مايكروكچ منتزجمع آوري آب باران روش هاي حوزه آبخيز كوچك (به طور عمده روش هاي مناسب  ]11[) 8F9 )2005زماير

 كه اين طرح ها از نظر سرمايه گذاري و مقياس حجم كار با حجم ذخيره آب با طرح هاي با مقياس كوچك مربوط مي شوند. 

9Fاستنلي

ايالت نيوساوت ولز اسـتراليا عمليـات پيتينـگ را انجـام داد      به منظور استقرار چند گونه آترپيكس در خاكهاي سخت اليه ]12[) 1978( 10

 بيان مي كند كه پيتينگ بر استقرار گونه آترپيكس در خاكهاي منطقه مذكور موثر بوده است. ]13[) 1984سپس نوبل (

10Fيناوالنت

ر فارو جريـان سـطحي آب را بـين    در بررسي ديگر در گراس لندهاي بومي نبراسكاي اين محقق نشان داد كه ايجاد كنتو  ]14[ )1977( 11

 درصد كاهش مي دهد و موجب حفاظت اراضي پائين دست از تجمع رسوب و رواناب مي شود. 94تا  84

11Fليگفيشر الن

نشان دادند كه در مراتع تگزاس در مناطقي كه كنتور فارو ايجاد شده بود بـر اثـر افـزايش نفـوذ پـذيري در خـاك و        ]15[) 1939( 12

 است. برابر مناطق مجاور افزايش يافته  9/3توليد گندميان كاهش جريان سطحي، 

                                                 
3 Hussain      
4 Hubell 
5 Terrell D. Rich2 
6 Frith 
7 Boer 
8 micro catch ments 
9 Myers 
10 Stanley 
11 Vallentin 



12Fريچ 

سال اجرا، بررسي كرد، نتايج نشان داد كه ويژگي هاي شيميايي خاك تغيير معني دار را در دو  20اثرات كنتور فارو را بعد از  ]16[) 2005( 13

13Fپي پياگروپايرون اس منطقه كنتور فارو و شاهد نشان نداد اما پوشش گياهي گونه 

 درصد بود. 5درصد و شاهد  27در منطقه كنتور فارو  14

سامانه هاي مسطح، هاللي و لوزي شكل را در جمع آوري آبهاي سطحي به منظور افزايش رطوبت خاك در استان هرمزگـان   ]17[) 1384رستگار (

و مستطيلي شكل راه كـار مناسـبي بـراي بهينـه سـازي و مهـار       مقايسه نموده و نتيجه گرفت كه استفاده از انواع سامانه هاي سطوح آبگير هاللي، لوزي 

نيـز   ريزشهاي جوي در منطقه ميباشد و سامانه هاي لوزي شكل با تيمار مالچ پاشي شده به دليل تمركز بيشتر روانـاب نتـايج بهتـري در جمـع آوري و    

 ذخيره سازي رطوبت در اعماق مختلف خاك دارد.

ايج تحقيقات كاربردي مركز تحقيقات امور دام آذربايجان شرقي در سال در خصوص توسعه پوشش درختـي و  در نت ]18[ )1376نجفي و همكاران (

خشك  درختچه اي عرصه هاي شيبدار با استفاده از سيستمهاي سطوح كوچك آبگير باران (بانكتهاي هاللي) نشان داده است كه ميتوان در مناطق نيمه

 ن به احياء و توسعه پوشش هاي گياهي و كاهش فرسايش خاك پرداخت.كوهستاني تنها با استفاده از آب بارا

 

 مواد و روشها:

 مشخصات منطقه مورد مطالعه

تع وسعتي معادل ااست. اين مردر سيستان و بلوچستان  خاشكيلومتري شمال غرب  45واقع در  تفتان از مراتع ميانبند مورد مطالعه قسمتي تع امر

Zy.eu 14Fب آنهكتار داشته و تيب قال 67300

جنـوب   -بوده و جزء ذخاير ژنتيكي اين گونه محسوب مي گردد. شيب عمـومي منطقـه شـمال شـرقي     15

 درصد است. 40درصد و تپه ماهورها با شيب تا  5/2غربي بوده و به لحاظ مرفولوژي شامل دو جزء تراسهاي آبرفتي با شيب حداكثر 

 و بيشـترين  ميليمتـر  160ميانگين بارش بلنـد مـدت منطقـه     ،عات ايستگاه سينوپتيك خاشنيمه خشك بياباني بوده و بر اساس اطالاقليم منطقه 

 فراواني بارندگي مربوط به زمستان است.

ضريب رواناب براساس برآورد مطالعه حاضر قريب بـه  ميانگين بافت خاك نسبتاً متوسط است.  ،جزء مراتع متوسط تا فقير بودهاز نظر پوشش گياهي 

 نسبتاً باالست. داراي فراواني و وقوع هرزآب در بارشهاي منطقه تعيين 4/0

 روش نمونه برداري و تحليل داده ها:

 صـورت احداث هاللي آبگير و يك قطعه مجاور بدون اجراي عمليات بعنوان قطعـه شـاهد)    پروژه(يك قطعه مورد اجراي  دو منطقهنمونه برداري در 

مستقر گرديد. تعيين تعـداد پـالت بـه    متر مربعي  20پالت  3ري در هر قطعه تعبيه و بر روي هر ترانسكت مت 750ترانسكت  10پذيرفت. بدين منظور 

  .انجام شد روش آماري و اندازه آن به روش حلزوني و متناسب با نوع و تراكم پوشش

تـراكم بـه    وتـاج پوشـش    .ت كامل اجرا گرديدبصورتقسيم و آمار برداري تر متر مربعي به قطعات كوچك 20 درون هر پالتبه منظور افزايش دقت، 

 تعيين و ثبت گرديد.، ها تفكيك گونه

                                                                                                                                                                        
12 Fisher longly 
13 Rich  
14 Agropyron spp 
15 zygophyllum.eu 



در  ٪10و  ٪5، ٪1مسـتقل در سـطوح    tآزمـون آمـاري    و سـپس  (اكسـل) در محيط صفحات گسترده پس از گردآوري اطالعات محاسبات رياضي 

19اس پي اس اس محيط نرم افزار  15F

 گرديد. و پارامترهاي دو قطعه با هم مقايسه اجرا 16

 نتايج:

 ميزان پارامترهاي عملكردي مورد مطالعه

و در محـدوده شـاهد بـه     پايـه در هكتـار   6050درصـد،   48/24در منطقه تحت عمليات احداث هاللي آبگير ميانگين تاج پوشش، تراكم، به ترتيب 

را نشان مي دهد كه مشخص مي گردد تاج پوشش و تـراكم   مقايسه ميانگين پارامترهاي مزبور 1بود. جدول پايه در هكتار  2333  درصد، 44/12ترتيب 

 ) P>05/0داراي اختالف معني دار بوده ( 0.05در سطح 

 مقايسة ميانگين پارامترهاي گياهي -1جدول 

 نتيجه آزمون sigمقدار  قطعه شاهد قطعه اجراي هاللي  

 * 0/ 012    44/12 48/24 تاج پوشش (درصد)

 * 015/0      2333 6050 تراكم (پايه در هكتار)

ns       درصد 1معني داري در سطح  **درصد      5معني داري در سطح  *: عدم معني داري 

 

 شاخص هاي تنوع گياهي:

و در قطعه شـاهد   3/1در قطعه اجراي هاللي آبگير ي غناي گونه اي مارگالف تنوع گياهي نشان داد كه ميزان شاخصهامختلف بررسي شاخص هاي 

در قطعه مورد عمليات احداث هاللـي آبگيـر بـه ترتيـب      2و هيل  1ز، هيل نيو -عددي شاخص هاي سيمپسون، شانونباشد. همچنين ميزان مي  75/0

 )2مي باشد. (شكل 1/0و 1،  1/0، 1/0و در قطعه شاهد بترتيب  10/3و  98/2، 99/0، 33/0

داراي اخـتالف معنـي    01/0غناي گونه اي در شاخص مارگالف در سطح را نشان مي دهد كه مشخص گرديد  غنامقايسة ميانگين شاخص  2ل وجد

 ) P>01/0دار بوده (

 : شاخص غناي مارگالفR1:مقايسة 2جدول 

 نتيجه آزمون sigمقدار  قطعه شاهد قطعه اجراي هاللي آبگير غنا شاخص

 * 007/0 75/0 30/1 شاخص مارگالف

  ns درصد 1معني داري در سطح  **درصد      5: عدم معني داري       * معني داري در سطح 

 

) و P> 01/0معني دار بـوده (  ٪1در سطح  2و هيل  1ونيز، هيل  –همچنين در بررسي شاخص هاي تنوع مشخص گرديد كه شاخص هاي شانون 

 )P< 01/0شاخص سيمپسون اختالف معني داري را نشان نمي دهد. (

                                                 
16 spss19 



 

 حداث هاللي آبگير و شاهد.مقايسة شاخص هاي تنوع در دو منطقه ا :3جدول 

 نتيجه آزمون sigمقدار  قطعه شاهد قطعه اجراي هاللي آبگير شاخصهاي تنوع گياهي

 ns 15/0 1/0 33/0 سيمپسون

 ×× 002/0     1/0 99/0 ونيز –شانون 

 ×× 001/0   1 98/2 1هيل 

 ×× 002/0 1/0 01/3 2هيل 

       nsدرصد 1معني داري در سطح  **درصد      5ر سطح : عدم معني داري       * معني داري د 

 

 بحث و نتيجه گيري

شـان  وجود يا عدم وجود رطوبت از جملع عوامل موثر بر راندمان مراتع و شاخص هاي قابل بررسي در چنين اكوسيستم هائي اند. نتايج اين تحقيق ن

 در اكوسيستم مرتعي گرديده است.  تاج پوشش، تراكمبب تفاوت معني دار در داد كه اجرا يا عدم اجراي پروژه ذخيره نزوالت در قالب هاللي آبگير س

16Fهاسـين در اثر اجراي پروژه شاخص هاي غنا و تنوع گياهي دچار رشد گرديده كه اين نيز اميديست بـه پويـائي و پايـداري اكوسيسـتم مرتعـي.      

و  17

سيالب را در حد بااليي نشان دادنـد. همچنـين يافتـه هـاي مطالعـه حاضـر بـا        ) توليد افزوده شده در اثر تزريق رطوبت در قالب پخش 2000همكاران (

 ) قرابت دارد.1384مطالعات مير جليلي و رهبر (

بـه   از اين مطالعه مي توان به يك نتيجه كلي رسيد و آن، اينكه راه مقابله با اقليم سخت و غير قابل پيش بيني مناطق خشك و نيمه خشك، توسـل 

ا كمترين هزينه فاكتور اصلي حيات اكوسيستم مرتعي، يعني آب را به دام انداخته و در كنار تغذيه سفره ها و گياهان و بهبـود خـاك،   اقداماتي است كه ب

 خطر ناشي از شستشو در رگبارها را به حداقل رسانند.

هايي در آنها مستقر شده اند كه بـاالترين   اكوسيستم هاي مناطق خشك و  نيمه خشك در گذر زمان با شرايط سخت اقليمي سازگاري يافته و گونه

اليي بـذر  توان را در تحمل شرايط سخت اقليمي داشته اند. اين گونه ها بنا به فيزيولوژي خاص خود در مقابله با شرايط سخت اقدام بـه توليـد حجـم بـا    

يافت حداقل رطوبت مورد اطمينان جوانه زده و رشد مي نمايد نموده و سپس آنرا به عرصه منتقل مي نمايند. اين بذر با طي دوره خواب و انتظار براي در

تـراكم و    و اگر اين حداقل رطوبت تأمين نگردد واكنشي را نشان نمي دهد و اجراي عمليات توسعه رطوبت در خاك مي تواند عامـل اصـلي توسـعه غنـا،    

 نهايتاً تاج پوشش منطقه گردد.

ان مي دهد اين گونه گياهي در جهت دريافت رطوبت از شبكه گسترده ريشـه بهـره منـد اسـت. بـا      در مراتع مورد مطالعه نشقپچ بررسي رشد ريشه 

ه توسعه رطوبت در سطح مرتع اين سيستم ريشه اي قابليت جذب آن را داشته و واكنش مناسبي از سوي گياه حاصل مي گردد و شايد علت اصلي توسع
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ي از رطوبت حاصل از نگهداشت آب توسط هاللي آبگير باشد كـه ايـن نتيجـه بـا دريافـت هـاي       چ است بهره منداج پوشش منطقه كه گونه قالب آن قيت

17Fريچمطالعه 

 ) همبستگي بااليي دارد. 2005( 18

يجـه افـزايش   احياء پوشش گياهي بوته زارهاي منطقه در اثر اجراي پروژه كامالً مشهود بوده و عالوه بر افزايش ابعاد پايه هاي مادري و بـالغ و در نت 

تم و تاج پوشش، زادآوري و بويژه استقرار گونه هاي مختلف موجب افزايش تنوع گرديده است و بديهي است اين مهم عامليست در جهت پويايي اكوسيس
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