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 چكیده
 

و نیمه  سازه بیومكانیكی هاللی آبگیر از روش های ذخیره نزوالت آسمانی است که در مناطق خشک

خشک برای اصالح و احیای مراتع استفاده می شود. از آنجایی که ارزیابی تغییرات در اکوسیستم های 

مرتعی پس از اجرای عملیات اصالح و احیاء و بیابان زدایی برای تعیین اثرهای مثبت و منفی آن 

بگیر بر پوشش گیاهی، ضروریست، از این رو این مطالعه با هدف بررسی اثرات احداث سازه های هاللی آ

وضعیت مرتع و گرایش مرتع در مرتع اینچه شوره زار شهرستان آق قال انجام شد. برای این منظور دو 

منطقه، منطقه شاهد )عدم اجرای پروژه هاللی آبگیر( و منطقه اصالحی)اجرای پروژه هاللی آبگیر( تعیین 

ترانسكت  3تصادفی و با استفاده از -ماتیکشد و در هر منطقه با استفاده از روش نمونه برداری سیست

پالت با ابعاد متناسب با شرایط منطقه فاکتورهای درصد پوشش تاجی، الشبرگ و  30متری و تعداد  100

فاکتوری برآورد گردید. در نهایت به 4پارامترهای مورد نیاز جهت تعیین وضعیت و گرایش مرتع به روش 

ی گیاهی در منطقه شاهد با منطقه اصالحی، داده ها مورد تجزیه و منظور بررسی معنی دار بودن فاکتورها

وضعیت و گرایش مرتع در منطقه اصالحی در سطح یک درصد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد 

با منطقه شاهد تفاوت معنی دار داشت و از این جهت اجرای هاللی اثرات مثبتی بر وضعیت و گرایش و به 

زایش سالمت مرتع در منطقه اصالحی شده است. لذا چنین ساز های مكانكی کوچک را نوعی باعث اف

 برای ذخیره بیشتر نزوالت آسمانی در خاک و افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع و بیابان

 زدایی با توجه به شرایط محیطی پیشنهاد داد.
 مرتع، آق قالهاللی آبگیر، پوشش گیاهی، وضعیت ها: لید واژهک
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 مقدمه
 

درصد میانگین بارش جهانی  37دارای تنها میلی متر بارندگی سالیانه،  250کشور ایران با میانگین حدود     

میلی متر( است. عالوه بر این، کشور ما در طی دو دهه گذشته بیش از ده سال به صورت گسترده  680)حدود 

یا منطقه ای با خشكسالی مواجه بوده است که این امر باعث آسیب پذیری بخش های مختلف از جمله منابع 

(. در اکوسیستم های مرتعی به ویژه در 1394ه است) عبدالهی و همكاران،طبیعی و بحران آب در این بخش شد

مناطق خشک و نیمه خشک رشد و نمو پوشش گیاهی تحت تأثیر محدودیت دسترسی به آب است. در این 

مناطق بارندگی، کافی نبوده و اغلب از توزیع مناسبی نیز برخوردار نمی باشد. در چنین شرایطی برای اینكه 

نزوالت آسمانی و جریان های سطحی و سیالب ها استفاده کافی در جهت ارتقاء وضعیت کمی و کیفی  بتوان از

پوشش گیاهی مراتع نموده و باعث ایجاد تعادل اکواوژیک و جلوگیری از تشكیل سیالب های مخرب شده، 

كی از روش های اجرای یكسری عملیات مكانیكی به نام ذخیره نزوالت آسمانی در سطح مراتع ضروری است. ی

ذخیره نزوالت آسمانی در خاک، ایجاد هاللی آبگیر در سطح مراتع است. هاللی ها، سازه های آبی وخاکی 

در سه کشورآفریقایی نیجریه، لستو و  1992هستندکه سازمان خوار و بار کشاورزی جهانی)فائو(، در سال 

ا نموده است. این کار برای اولین بار در ایران بورکینافاسو با مشارکت مردم به منظور احیاء پوشش گیاهی اجر

با بهره گیری از نمونه های تقریبا مشابه جهانی و دانش بومی بهره برداران حاشیه کوه تفتان در  1992در سال 

هكتار پس از طراحی و محاسبه  170مرتع نارون شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان در سطح 

آغاز و با اصالح و بازنگری های متعدد توسعه پیدا نموده و به عنوان الگوی قابل تعمیم ابعاد و چگونگی احداث، 

(. 1394توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در نقاط مختلف کشور در حال اجرا است)محمودی مقدم،

قی و ضعیف هكتار در مراتع قشال 375در سطح تقریبی  1396در استان گلستان سامانه هاللی آبگیردر سال 

شهرستان های گنبد، آق قال و مراوه تپه انجام گردید. همان گونه که ذکر شد استفاده از سامانه هاللی آبگیر به 

منظور ذخیره نزوالت آسمانی و افزایش پوشش گیاهی به منظور کنترل فرسایش بادی و بیابان زدایی در کشور 

ودی بر روی ارزیابی عملكرد آن صورت گرفته و بنابراین و استان گلستان جدید است. لذا تاکنون مطالعات محد

نیاز به انجام تحقیقات در این زمینه کامال مشهود است. هدف از این تحقیق بررسی  اجرای پروژه هاللی آبگیر 

         می باشد. ع اینچه شوره زار شهرستان آق قالبر پوشش گیاهی، وضعیت و گرایش مرت
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 هامواد و روش-2

 

 منطقه مورد مطالعه-1-2

این مطالعه در مراتع منطقه اینچه شوره زار شهرستان آق قال در استان گلستان انجام شده است. این مرتع 

 282971تا  276703کیلومتری شمال شهرستان آق قال که بین طول جغرافیایی  30هكتار در  13470با وسعت 

واقاع شده است. اقلیم منطقه بر اساس  UTMمتردر سیستم  4130201تا  4120710متر و عرض های جغرافیای 

میلی متر می باشد که  250طبقه بندی اقلیمی دومارت نیمه خشک می باشد. متوسط بارندگی سالیانه منطقه 

بیشترین ریزش جوی در فصل زمستان و کمترین ریزش در تابستان اتفاق می افتد. این منطقه ه لحاظ زمین 

ه ای، رسوبات دریای خزر و رسوبات بادی نشسته شده لس می باشد و شناسی شامل نقشه های آبرفتی رودخان

خاک جزو خاک های سولنچاک با بافت سنگین تا خیلی سنگین و شور می باشد. هاللی آبگیر در این منطقه به 

توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و در وسعتی  1396عدد در هكتار در سال  45تعداد 

 هكتار احداث شده است. 75احت به مس

 اندازه گیری پوشش گیاهی:-2-2

برای انجام نمونه برداری و اندازه گیری پوشش گیاهی دو منطقه اصالحی و شاهد انتخاب شده. منطقه 

اصالحی تحت تأثیر عملیات اصالحی ذخیره نزوالت آسمانی )هاللی آبگیر( بود و منطقه شاهد در مجاورت 

ب گردید که از لحاظ بوم شناختی مشابه ولی خاک و پوشش گیاهی آن طبیعی و دست منطقه اصالحی انتخا

 3نخورده است. در هریک از مناطق مورد مطالعه، محل شروع ترانكست اول به طور تصادفی انتخاب و تعداد 

اد متناسب با پالت، با ابع 10متر از یكدیگر و روی هر ترانكست تعداد  400متر و به فواصل  100ترانكست به طول 

متر( در منطقه مستقر و در داخل هر پالت  2*2شرایط منطقه )با توجه به بازدید انجام شده پالت هایی با ابعاد 

فهرست گونه های موجود، درصد تاج پوشش، درصد الشبرگ، درصد خاک لخت و پارامترهای مربوط به 

منظور مقایسه و بررسی معنی دار بودن وضعیت و گرایش مرتع اندازه گیری و ثبت گردیده در نهایت به 

فاکتورهای گیاهی منطقه اصالحی )تحت اجرای هاللی آبگیر( و منطقه شاهد) بدون اجرای هاللی آبگیر( داده 

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. Spssها با استفاده از نرم افزار

هد از روش چهار فاکتوری استفاده شد. در در این پژوهش برای تعیین وضعیت مرتع در دو منطقه اصالحی و شا

این روش چهار فاکتوری که توسط پارکر برای مناطق نیمه خشک معرفی شده است، چهار عامل خاک)فرسایش 

، ترکیب گیاهی با 10تا  1، پوشش گیاهی)درصد تاج پوشش گیاهی( با امتیاز 20و بقایای گیاهی( با امتیاز صفر تا 
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می توان  1مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از جدول  10تا  1ابی گیاهان با امتیاز و بقیه شاد10تا  1امتیاز 

 وضعیت مرتع را با استفاده از روش چهار فاکتوره تعیین کرد.

 تعیین وضعیت مرتع در روش چهار فاکتوری -1جدول 

 خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب عالی درجه وضعیت مرتع

 20کمتر از  20-30 31-37 38-45 46-50 امتیاز

جهت تعیین گرایش مرتع از روش ترازوی وزنی گرایش مرتع استفاده شده در این روش فاکتورهای مثبت و 

منفی متعدد مورد مطالعه قرار می گیرد با توجه به بازدیدهای میدانی بدست می آید. در صورتی که مجموع 

مثبت و اگر مجموع نمرات مثبت از مجموع نمرات نمرات مثبت از مجموع نمرات منفی بیشتر باشدف گرایش 

 منفی کمتر باشد گرایش منفی و در صورتی که برابر باشد گرایش ثابت می باشد.

   

  نتایج و بحث-3

 تعیین وضعیت مرتع از جمله مسائل تعیین کننده سالمت مراتع بوده که توجه به آن امروزه از جمله موارد با

اهمیت در مدیریت صحیح اکوسیستم های مرتعی است. در این پژوهش استفاده از روش چهار فاکتوره به 

هاللی منظور تعیین وضعیت مرتع در دو منطقه شاهد)عدم اجرای پروژه هاللی آبگیر( و تیمار)اجرای پروژه 

 ،جه به بررسی انجام شدهمرتع تعیین گردید. با تو آبگیر( استفاده شد و سپس از روی وضعیت خاک و گرایش

وضعیت مرتع در منطقه شاهد خیلی ضعیف ارزیابی شد که ناشی از افزایش چرای دام، پایین بودن کیفیت 

در منطقه تیمار )اجرای پروژه هاللی آبگیر( درصد پوشش تاجی به مراتب  خاک و فقر پوشش گیاهی می باشد.

کنترل هرزآب ها، تامیم رطوبت الزم برای رشد گیاهان،  افزایش یافته است و هاللی های آبگیر نقش موثری در

 افزایش طول دوره رویشی گیاهان داشته و باعث احیاء مراتع تخریب یافته، شده اند.

 مقایسه وضعیت مرتع در منطقه شاهد و تیمار -2جدول

 

مناطق مورد 

 مطالعه

 

 خاک

جمع کل  بنیه و شادابی پوشش ترکیب گیاهی

 نمرات

 وضیعت

 امتیاز طبقه امتیاز درصد امتیاز طبقه امتیاز طبقه

 

 شاهد
 خیلی ضعیف 18 5 3 2 10 2 5 9 4

 تیمار
 

2 

15 

 
4 4 

بیشتر از 

50 
 متوسط 36 7 2 10
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 تعیین گرایش پوشش گیاهی در مناطق شاهد و اصالحی -3جدول

 گرایش وضعیت مرتع گرایش وضعیت خاک گرایش پوشش گیاهی مناطق مورد مطالعه

 منفی منفی منفی شاهد

 مثبت مثبت ثابت اصالحی

 

 ( مقایسه میانگین درصد پوشش گیاهی بین دو منطقه احیاءشده و احیاء نشده با آزمون تی مستقل4جدول 

 داریمعنی انحراف معیار میانگین درجه آزادی تیمار متغیر

 یاهیگ پوشش درصد
 احیاءشده

58 
033/74 625/9 

**000/0 
 171/2 100/8 شاهد

 

 ( مقایسه میانگین درصد الشبرگ بین دو منطقه احیاءشده و احیاء نشده با آزمون تی مستقل5جدول 

 داریمعنی انحراف معیار میانگین درجه آزادی تیمار متغیر

 الشبرگ درصد
 احیاءشده

58 
033/12 953/2 

**000/0 
 363/0 850/0 شاهده

 

 

 

کلیه پارمترهای گیاهی مورد بررسی)تاج پوشش گیاهی و درصد الشبرگ( همان طور که نتایج نشان می دهد 

در منطقه شاهد و منطقه اصالحی )اجرای پروژه هاللی آبگیر( اختالف معنی دارند، به گونه ای که درصد پوشش 

 و درصد الشبرگ در سطح یک درصد با منطقه شاهد تفاوت معنی دار داشته است.

   



 

 

6 

 

 نتیجه گیری-4

مرتع در منطقه اصالحی )اجرای پروژه هاللی آبگیر( متوسط ارزیابی شده احداث هاللی آبگیر با وضعیت 

باعث افزایش درصد تاج پوش و  مهم بهبود شرایط رطوبتی امكان رویش گیاهان جدید را فراهم کرده و این

ی سطحی خاک و ( با بررسی شاخص ها1390بهبود بنیه و شادابی در منطقه گردیده است یاری و همكاران)

چاه عماری، بیرجند بیان کردند که احداث هاللی آبگیر باعث تغییر در سرویژگی های عملكردی مرتع در مراتع 

خصوصیات سطحی خاک و همچنین ویژگی های عملكردی مرتع می شود. بررسی محمودی مقدم و 

ازه ها، باعث افزایش قابل ( در مراتع استپی شهرستان سربیشه نیز نشان می دهد که این س1394همكاران)

 مالحظه رطوبت خاک شده و به تبع آن افزایش قابل توجه تولید گیاهان مرتعی را به دنبال داشته است.

برابر و درصد الشبرگ  6 نتایج بیان کرده در نتیجه اجرای عملیات هاللی آبگیر درصد پوشش تاجی کل

(، دلخوش و 1394ت که با نتایج عبدالهی و همكاران)برابر در مقایسه به منطقه شاهد افزایش داشته اس 5کل

( درباره تأثیر مثبت پروژه اصالحی 1393(، دالوری و همكاران)1394(، محمودی مقدم و همكاران)2012باقری)

در مجموع می توان گفت  مرتعی)هاللی آبگیر( بر افزایش درصد پوشش تاجی،تراکم و الشبرگ مطابقت دارد.

اصالحی تحت تأثیر چندین عامل بوده است. به طوریكه براساس قانون حداقل رشد یا وضعیت مرتع در منطقه 

توزیع گیاهان به یک عامل محیطی که بحرانی ترین تقاضا برای آن وجود دارد بستگی دارد البته عامل اصلی 

این بسیاری از تغییرات پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک، میزان بارش)یعنی مهمترین محدودیت 

مناطق( است. بنابراین در مورد وضعیت نیز که سه عامل از چهارعامل تشكیل دهنده آن مربوط به گیاه است 

ه اصالحی قبارش و ذخیره نزوالت آسمانی نقش اساسی را ایفا نموده است. لذا می توان استنباط نمود که درمنط

انی و فراهمی رطوبت برای رشد و نمو به علت اجرای پروژه هاللی آبگیر و جمع آوری ذخیره نزوالت آسم

گیاهان بهتر بوده و به تبع وضیعت مرتع در منطقه اصالحی شرایط بهتری نسبت به منطقه شاهد دارد که نتایج 

 مطابقت دارد. (1394( و محمودی مقدم و همكاران )1394عبداللهی و همكاران )این بررسی با نتابج 

ده بوده و در نتیجه تخریب پوشش گیاهی، نحساس و شكن اکوسیستم مناطق خشک و نیمه خشک بسیار

شرایط ادافیكی نامساعد شده و این تغییرات در برخی مواقع غیرقابل برگشت می باشند. هاللی آبگیر با 

مساعد کردن شرایط رطوبتی خاک باعث به وجود آمدن ساختار بهتر پوشش گیاهی و به تبع آن عملكرد 

قه مورد مطالعه و در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دیگر که گونه های مناسب مرتع می گردد. در منط

گیاهان از بین رفته اند، اجرای روش قرق به تنهایی نمی تواند منجر به بازگشت پوشش گیاهی خوب گردد لذا 

از طریق در این مراتع بایستی به طور فعاالنه تغییراتی در سطح خاک دارد و مانع از خروج آب و مواد غذایی 

رواناب شد. اجرای پروژه ذخیره نزوالت نظیر احداث هاللی آبگیر به همراه بوته کاری در این مناطق و ممانعت 

از ورود دام به مرتع برای چندسال می تواند باعث استقرار مناسب نهال، احیای مرتع و جلوگیری از بیابان زایی 

 منطقه شود.
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