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 چكیده

 موردنیاز حیات وحشاست. تأمین آب وجود و ساماندهی منابع آبی از ارکان اصلی مدیریت حیات وحش 

و چشمه سار( و  یا مصنوعی )آبشخور و مخازن(  ها، سنگاببصورت طبیعی )دریاچه، رودخانه، تاالب

 انجام می شود.

مهمترین عامل در چرخه ی آب نزوالت آسمانی است که لزوم استفاده و کنترل آن در همه ی جنبه های 

وجود دارد که بنام سنگاب های طبیعی در مناطق کوهستانی تعدادی حوضچه باشد.حیات مورد تأکید می

پناهگاه  باشد.می از سال دارای آب بوده و منبع خوبی جهت استفاده حیات وحش میتقریباً بیش از نی

% مناطق کوهستانی و صخره ای شرایط مناسبی جهت 70با دارا بودن حدود ییالق وحش خوشحیات

 استفاده از سنگاب را دارد.

تعداد ، روز شده و اجمالی پناهگاه حیات وحش با استفاده از نقشه های به در این نوشتار به بررسی 

نمندیهای کرانمندیها و تواوحیات وحش  تأمین آب ظرفیت و میانگین فاصله سنگاب ها و تأثیر آنها بر 

 موجود پرداخته شده است.

 
 مدیریت حیات وحش ، نزوالت آسمانی ، منابع آبی ، سنگابهاکلمات کلیدی : 

 

 

   

 مقدمه

 

عوامل زمین شناسی و آب و هوایی بوجود آمده و در  سنگابها حوضچه های طبیعی هستند که بر اثر

آب شرب حیات وحش به شمار می  تأمین مناطق صخره ای و کوهستانی وجود داشته و منبع مناسبی جهت

 آیند.
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ب در کشور خشک و نیمه خشک ایران و رشد روزافزون جمعیت و آبا توجه به اهمیت مسئله ی 

ات وحش جهت دستیابی به منابع آبی جلوگیری می نماید ضروریست فعالیتهای انسانی که از حرکت پویای حی

 جستجو و اجرایی گردد.راهكارهای مناسب ، اصولی و قابل اجرا برای تأمین آب شرب وحوش 

 

 گاه حیات وحش خوش ییالقهمعرفی منطقه پنا

 
 پناهگاه حیات وحش خوش ییالق ماهواره اینقشه 

 

)سمنان و گلستان  استان  2هرود ، میامی ، آزادشهر و رامیان ( و شهرستان )شا 4که در مرز  این منطقه

عنوان آن به پناهگاه  1351ه اعالم گردید و از سال  جزو مناطق حفاظت شد 1346از سال  ،( واقع شده است

ر  د پناهگاه حیات وحش خوش یـیالق در شمال شرقی شهرستان شاهرود و .حیات وحش تغییر نام یافته است

 از شهر، آزاد-شاهرود آسفالته ه جاد به غرب از منطقه این. ه است شهر واقع گردید ه آزاد تری جادکیلوم 47

و از شمال به کالپوش -ه حسین آباد از شرق به جاد ،وب غربی به منطقه نظامی چهل دختر و دشت جیالن جن

حدود مار در استان گلستان روستاهای نردین ، طلوبین و گلستان در استان سمنان و روستاهای نراب و کاشید

ارد ولی  اخل منطقه خوشبختانه روستایی وجود ند باشد. در د هكتار می 150057منطقـه   . مساحتشده است

از روستای نراب،  عبارت هند تواند حیات و اکوسیستم منطقه را تحت تاثیر قرار د روستاهای مهم اطراف که می

 .ردین، ری آباد و شهرکالته خیجار، تیل آباد، جیالن، خیج، ن مزج، کاشید

)با توجه به اینكه پناهگاه حیات وحش خوش ییالق از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود 

 مدیریت می شود  از نقشه های این شهرستان جهت تحلیل و نتیجه گیری استفاده شده است.(
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ن آنها ارتفاعات بایرام شیخ، اولنگ، ارد که مهمتری نقاط مرتفع منطقه بیشتر در قسمت شمالی قرار د

  و  میانی  باشند. در قسمت ه و چیـال می ه، سارو گرد قره گرد  ی کمر، آباد، قره پالچق، هاد چهل پق، جوزک، تیل

 بن، کالته حیدران، و ریزو قلعه، کافر انجیلو، سر، قلندر مانند  ی بلند  بیش  و  کم  های کوه  منطقه  جنوبی

حداقل )محدوده ی امن =  ابه زرد دشت به توان می منطقه مهم های دشت از. ارد د وجود میانكوه و کوه سوخته

یک پنجم وسعت پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده به عنوان محدوده امن آنها تلقی شده و 

تنوع گیاهی فراوانی ارای  ارد و د ه تقریباً در مرکز پناهگاه قرار دک (.چرای دام در این محدوده ممنوع است

 .باشد، و دشت خونیچه اشاره نمود می

 ژئومورفولوژیكیدق یكی از اشكال شخ یا )توان به شخ قلندر سر اشاره کرد.  های مهم منطقه می از شخ

های غربی به دق، پالیا  در زبان.آید های سطحی به وجود می یا دشت حوضه آبریزترین قسمت  است که در پست

های معروف پناهگاه شامل: دره زو، دره گلسرخ، دره سنگ بن، نرگالن،  دره .(گویند می -playa: انگلیسیبه  -

ها منابع  ها هستند. سنگاب مهم آبی منطقه چشمه ها و سنگاب باشند. منابع غنچه دره، چپ دره و یورعلی می

ارد و آب در اثر ریزش باران  امنـه کوه هستند که بستر آنها به طور کامل حالت سنگی د آبی کامالً طبیعی در د

،  Local گردد و به دلیل شرایط آب و هوایی کامال محلی یا های آبی کوه به این قسمت روان می و یا مدخل

آبه،  های مهم منطقه شامل: چشمه زرد شود. چشمه اری می ی نگهد ها به مدت مدید ی سنـگ بع آبی در گودمن

 .و می باشد چشمه باد و  انو همد،  ریزوسرخ چشمه، 

 

 
 شهرستان شاهرود )نقشه هیدرولوژی(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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 تقسیمات سیاسی(نقشه شهرستان شاهرود )

 
 روستاهای مرکزی(نقشه رود )شهرستان شاه
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 استان سمنان )نقشه مناطق تحت مدیریت زیست محیطی(

 
 (مناطق تحت مدیریت زیست محیطینقشه شهرستان شاهرود )
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 فلور)مجموعه( گیاهی منطقه

از پوشش گیاهی بسیار قرار گرفته و  تورانی و خزری - ایران منطقه خوشییالق میان دو اقلیم متفاوت

)اکوتون یا زیست مرز = ضمن عبور از جوامع مختلف مالحظه می شود که تغییر یک ار است.  دمتنوعی برخور

جامعه به جامعه ای دیگر کم و بیش تدریجی صورت می گیرد. در اثر این تبدیل جامعه، بخشی از آن سرزمین 

رز و یا اکوتون گفته خصوصیت هر دو جامعه را دارا خواهد بود. این بخش از سرزمین، ناحیۀ بینابینی، زیست م

توان به درختان جنگلی پهن برگ خزری همچون افرا، بلوط،  در بخش شمال غربی و غرب منطقه می می شود.(

هد،  د ه این منطقه را تشكیل می کرد، در بخش جنوبی هم که پوشش گیاهی عمد  ولیک و ازگیل اشاره  راش،

 کوهی،  درمنه کنوپودیاسه،  ه خانواد  های گونه  ا، انواعتوان گیاهان استپی مانند ارس، زرشک، قیچ، افـدر می

 .ه کرد ار، کاله میرحسن، گون، زرشک و ... را مشاهد اسپرس خارد

 
 شهرستان شاهرود )نقشه پوشش گیاهی(

 فون )مجموعه(جانوری منطقه

باشد. به طوری  میار  ی برخورد های گیاهی این منطقه پناهگاه از تنوع جانوری زیاد با توجه به غنای گونه

ر قسمت  ه کرد و د ای را مشاهد توان جانورانی همچون مرال و خرس قهوه می  ر قسمت شمالی و جنگلی آن که د

 مهم های گونه از  توان گونه هایی همچون پلنگ، کل و بز، قوچ و میش، آهو و ... را رؤیت نمود. جنوبی تر آن می

 تشی، پاالس، گربه کفتار، شغال، معمولی، روباه گرگ، گراز،  به توان یم اران، پستاند ه رد از منطقه این یگر د

 لق، چاق هوبره، ،(بحری شاهین، باالبان، نظیر) شكاری  گان پرند  انواع  به  توان می گان پرند ه رد از و  خرگوش

 مار، کفچـه افعی، به توان می گان خزند از و سرخ سیـنه جغد، بوف، شاه هــد، هـد تیهــو، کبک، بلدرچین،

 .اشت د اشاره ها وزغ انواع به توان می وزیستان د از و پشت الک بزمـجه، آگاما، انواع جعفری، مار
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 ها مواد و روش  

 

شرایط ایجاد شده در ها و فواصل و چیدمان آنها در منطقه می توان به  با تهیه جدولهای ویژه سنگاب

 مشاهده کرد.دسترسی آسان حیات وحش به آب را به راحتی 

 به سامانه اطالعات جغرافیایی    GPSعملیات صحرایی و انتقال داده های انجام جدول های این نوشتار با 

(GIS)  و استخراج نقاط شروع و پایان هر ردیف سنگاب و همچنین برآورد میزان آب ذخیره ی هر سنگاب و

 فاصله ابتدا و انتهای ردیف سنگاب بدست آمده است.
 

   

 ایج و بحثنت

  

ردیف سنگاب با تعداد دهنه ی سنگاب زیاد و گنجایش  15در پناهگاه حیات وحش خوش ییالق تعداد  

 لیتر چشم پوشی شده است. 300باال وجود دارد و از سنگابهای کوچک تک افتاده یا با با گنجایش تا 

 

 
 نقشه سنگابهای موجود در پناهگاه حیات وحش خوش ییالق
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 پناهگاه حیات وحش خوش ییالقموجود درنگاب های س -1جدول

 مختصات شروع نام ردیف
مختصات 

 پایان

تعداد سنگاب 

 )دهنه(

میانگین گنجایش 

 هر سنگاب

 )لیتر(

گنجایش کل 

ردیف 

سنگاب 

 )لیتر(

 فاصله

 مسیر

 )متر(

 1کوه سفید  1
358914 

4065272 

360786 

4066949 
20 1000 20000 2000 

 2کوه سفید  2
360904 

4067072 

361679 

4068662 
25 1000 25000 1800 

 ارتفاعات خونیجه 3
367814 

4069757 

368404 

4072411 
30 1000 30000 2800 

 دره پسته 4
372001 

4073117 

373462 

4074611 
10 1000 10000 2000 

 کبودیا 5
378099 

4070006 

380735 

4073024 
15 1000 15000 4000 

 هادی کمر 6
390507 

4073073 

392801 

4075992 
10 1000 10000 3800 

 1قلندر سر  7
387855 

4084307 

388746 

4085894 
15 1000 15000 1800 

 2قلندر سر  8
388809 

4084086 

389855 

4085337 
10 1000 10000 1600 

 1نرگالن  9
384615 

4087920 

384672 

4088049 
8 1000 8000 140 

10 
 2نرگالن 

 

384922 

4088283 

384836 

4088557 
12 1000 12000 300 

 1دره سنگابا  11
386386 

4088808 

386504 

4089188 
20 1000 20000 400 

 2دره سنگابا  12
386571 

4088799 

386543 

4088989 
8 1000 8000 200 

 3دره سنگابا  13
386911 

4089422 

387553 

4089772 
25 1000 25000 750 

 1آت داغی  14
390871 

4096476 

390836 

4096716 
10 1000 10000 250 

 2آت داغی  15
391028 

4096756 

390924 

4096761 
8 1000 8000 110 
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 تعداد کل سنگاب ها -2جدول

فاصله ی مسیر سنگاب 

 ها)متر(

 گنجایش کل

 )لیتر(

 میانگین گنجایش

 )لیتر(
 ردیف تعداد

23210 226000 1000 226 1 

 

 تعداد چشمه ها فقیر می باشد. پناهگاه حیات وحش خوش ییالق از نظر 

 
 تعداد چشمه های پناهگاه حیات وحش خوش ییالق -3جدول

 مختصات نام ردیف
 دبی

 )لیتر در ثانیه(
 نوع فعالیت

 میزان استفاده )درصد(

 حیات وحش دام اهلی

 چشمه پلنگی 1
387580 

4084196 
 10 90 دائمی 1/0

 چشمه زردابه 2
361598 

4077987 
 0 100 دائمی 3/0

 سرخ چشمه 3
353873 

4072603 
 5 95 دائمی 5/0

 چشمه همدانو 4
362979 

4066609 
 0 0 خشک 0

 چشمه ریزو 5
358078 

4065762 
 0 0 خشک 0

 چشمه باقر مغزی 6
364078 

4067965 
 5 95 دائمی 2/0

 چشمه بادو 7
343807 

4078907 
 5 95 دائمی 8/0

 
 تعداد کل چشمه ها -4جدول

 )لیتر بر ثانیه(دبی کل  )لیتر بر ثانیه(انگین دبی می تعداد ردیف
1 7 9/1 9/1 

 

 نسبت مصرف آب چشمه ها توسط دام اهلی به حیات وحش

 نسبت مصرف آب چشمه ها توسط دام اهلی به حیات وحش به درصد

61   =031/0÷9/1 

 61×031/0÷9/1= 995/0درصد

 

متر مكعب می باشد که  59918س به مقدار با توجه به دبی چشمه های منطقه ، میزان آب در دستر

 %(1مورد مصرف مشاع با دامهای اهلی را داشته و حیات وحش استفاده ناچیزی از آن دارند .)در حدود 

 مترمكعب در سال است. 599که این میزان آب در حدود 

 

 226×6=1356مترمكعب  مقدار آب مورد استفاده حیات وحش با احتساب مصرف و آبگیری مجدد                    
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 180متر مكعب و قابلیت آبگیری در طول سال با بارندگی میانگین  226سنگاب های موجود با ظرفیت 

برابر  2.26مترمكعب آب ذخیره و در دسترس حیات وحش قرار میدهند. که این میزان  1356میلیمتر به میزان 

% حیات وحش از منابع ابی چشمه میتوان پتانسیل و 1 ذخیره آبی چشمه های موجود بوده و با توجه به استفاده

 برابر چشمه ها محاسبه نمود که رقم قابل مالحظه ای می باشد.  226توان سنگاب ها را حدود 

از سوی دیگر ساخت آبشخورهای مصنوعی توسط مدیریت مناطق و همچنین پناهگاه حیات وحش 

 ی آن با توجه به جدول زیر:خوش ییالق اقدامی الزامی بوده ولی هزینه های جار

 
 آبشخورهای مصنوعی پناهگاه حیات وحش خوش ییالق -5جدول

 تعداد دهنه مختصات نام ردیف
گنجایش هر دهنه 

 )لیتر(

 گنجایش کل

 )لیتر(

 دشت زردابه 1
362225 

4077303 
5 100 500 

 1دره گل سرخ  2
370126 

4076163 
3 100 300 

 2دره گل سرخ  3
372559 

4081357 
3 100 300 

 خونیجه 4
369198 

4069408 
2 200 200 

 دره پسته 5
370864 

4072585 
3 100 300 

 دشت چارملی 6
387461 

4085574 
5 100 500 

 به چشمه 7
353550 

4065753 
4 100 400 

 2500 100 25 تعدادکل )دهنه(

 

 

ان می توان میزان آب مصرفی با توجه به میزان آب مصرفی هر آبشخور و آبگیری مجدد با مدار دو روز درمی

 آبشخورها را محاسبه نمود:

 

 365÷3= 121روز                                                                                              تعداد روزهای آبگیری آبشخورها   

 121×2500=302500لیتر                                                           آب مصرفی هر آبشخور                                مقدار 

 302500÷1000-302مترمكعب                                                                                 مقدار آب مصرفی هر آبشخور  
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 نتیجه گیری

 
 میزان آبدهی منابع مختلف در منطقه -6جدول 

 میزان ابدهی در سال نام منبع ردیف
 1356 سنگاب 1

 599 چشمه 2

 302 آبشخور مصنوعی 3

 

های با رجوع به جدول فوق عملكرد سنگاب ها در تأمین اب حیات وحش آشكار شده عالوه برآن هزینه 

موجود در مورد چشمه ها )الیروبی و تعمیر و مرمت( و آبشخورها )الیروبی ، تعمیر و مرمت ، نوسازی ، 

در پناهگاه  خریداری آب ، هزینه انتقال و غیره( نیز در خصوص منابع آبی سنگاب ها صفر محاسبه میگردد.

گی های سیل آسا مسیل های  حیات وحش خوش ییالق هیچ رودخانه ای جریان نداشته و تنها زمان بارند

 موجود بسته به شدت و میزان بارندگی به مدّت چند ساعت رواناب دارند.

 

 الزامات مدیریتی و حفاظتی سنگاب ها:

رصد شرایط حیات وحش بویژه در زمان شیوع بیماریها و اقدامات کنترلی جهت پیشگیری از آلودگی 

امیدواریم مدیران  پخش آهک در اطراف و درون سنگابها. سنگابها و انتقال بیماری به جمعیت حیات وحش با

حیات وحش و مناطق چهارگانه محیط زیست در مناطقی که امكان استفاده از سنگاب وجود دارد با دید 

 کارشناسانه بتوانند نهایت استفاده از این منبع خدادادی را ببرند.

 

   

 

 

 منابع فارسی

 

 تان شاهرودسند تفصیلی تدبیر و توسعه شهرس -

 سند تفصیلی تدبیر و توسعه شهرستان میامی -

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان -

 دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران -


