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چکیده 
هاي مکانیکی کوچک در ثر سازهؤخشک و نقش مگیاهی مناطق خشک و نیمهانکار رطوبت در احیاي پوششثیر غیر قابلأت
.استشده توجهی از مراتع استان سیستان و بلوچستان سطح قابلدر آبگیر مکانیکی هاللیهسازاحداث آوري آب باران باعث جمع

هاي مرتعی پس از اجراي عملیات اصالح و احیاء براي تعیین اثرهاي مثبت و یا منفی آن که ارزیابی تغییرات در اکوسیستماز آنجایی
مراتعگیاهی و خاك در هاللی بر روي پارامترهاي پوششهسازاحداثمنظور بررسی اثرات این مطالعه بهرواز اینضروریست، 

در هر تیمار با استفاده از . هاللی تعیین شدهسازو تیمار اجراي ) عدم اجراي هاللی(ین منظور دو تیمار شاهد براي ا. انجام شدسراوان 
پالت با ابعاد متناسب با شرایط منطقه 50متري و تعداد 100ترانسکت 5تصادفی و با استفاده از -برداري سیستماتیک روش نمونه

2همچنین براي بررسی فاکتورهاي خاك نیز در طول هر ترانسکت . گردیدشبرگ برآوردالوتاجیفاکتورهاي تراکم و درصد پوشش
شیمیایی خاك شامل درصد ماسه، درصد سیلت و رس، اسیدیته، وی متري برداشت و خصوصیات فیزیکسانتی0-30نمونه از عمق 

دار بودن فاکتورهاي منظور بررسی معنیدر نهایت به. شدگیري اندازهآلی، سدیم، کلسیم و منیزیمماده ، هدایت الکتریکی و درصد آهک
پارامترهاي هکلیکه نتایج نشان داد . ها مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتگیاهی و خاك در تیمار هاللی با تیمار شاهد داده

و از این جهت اجراي داشتدارگیاهی مورد بررسی در حالت کلی در تیمار هاللی در سطح یک درصد با تیمار شاهد تفاوت معنی
نتایج خصوصیات خاك کاهش شوري خاك را نشان داد، اما میزان مواد آلی، . هاللی اثر مثبتی روي فاکتورهاي پوشش داشته است
تر زمان طبق نتایج با توجه به شرایط اقلیمی منطقه رسیدن به نتایج مطلوب. پتاسیم و اسیدیته تفاوتی بین دو منطقه نشان نداد

.طلبدتري را مینیطوال

.هاي فیزیکی و شیمیایی خاك، پوشش گیاهی، مراتع سراوانهاللی آبگیر، ویژگی: هاي کلیديواژه

مقدمه
بارندگیمترمیلی250حدودمیانگینباایرانکشور

حدود(جهانی بارشمیانگیندرصد37تنها دارايسالیانه،
هدهدوطیدرماکشور،اینعالوه بر. است) مترمیلی680

با ايمنطقهیاگستردهصورتبهسالدهازبیشگذشته

یري پذکه این امر باعث آسیباستبودهمواجهخشکسالی
آب در این طبیعی و بحران هاي مختلف ازجمله منابعبخش

هاي مرتعی نیز که بخش وسیعی اکوسیستم. بخش شده است
در بیشتر ،)1388مقدم، (دهنداز سرزمین ما را تشکیل می

.مناطق کشور متأثر از این قضیه بوده است
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غیراصولیورویهبیبرداريعالوه بر شرایط اقلیمی، بهره
شدهباعثمراتعايغیرعلوفههايفراوردهسایروعلوفهاز

کاهشبا.کندپیداشدت کاهشبگیاهیپوششکهاست
و این امر منجر به شودمیکمنیزالشبرگگیاهیپوشش

اینبعديهمرحل. گرددهاي آبی و بادي میتشدید فرسایش
خاكساختمانوبافتتخریبتغییر وازعبارتنزولیسیر

افزایشآبسطحیجریانموارد،ایننتیجهدر.بودخواهد
نفوذکاهشعلتبخاك سطحیشستشويبرعالوهویافته
محیطیدرگیاهانعمالًها،ریشهفعالیتمنطقهبهآب

.)1388مقدم، (گیرندمیمعمول قرارشرایطازترخشک
اثرات منفیمراتعدرعلوفهتولیدبرتنهانهخشکی

مختلفهايگونهتحملمتفاوتدرجاتدلیلببلکه،گذاشته
ژنتیکیذخائر وداشتهثیرأتنیزايگونهترکیببرخشکی،به

عرصهمسائلاین.کرده استروبروانقراضخطربارامراتع
.استکردهفراوانتخریبوآسیبدچاررامراتع

باهاياکوسیستماینتخریب بیشترازجلوگیريبنابراین 
بخشیافتهتخریباحیاء و اصالح مراتعبرايتالشوارزش
در این قبیل . باشدمیمدیران مرتعهايفعالیتازمهمی

گیاهی باید با افزایش ها براي ترمیم پوششاکوسیستم
هاي بومی مرغوب رشد گونهرطوبت خاك، امکان استقرار و 

براي این . هاي مرغوب غیربومی سازگار فراهم گرددیا گونه
ر راستاي استفاده سري عملیات مکانیکی دمنظور اجراي یک

نزوالت آسمانی ضرورت پیدا ذخیره ها و بهینه از هرزآب
خاك افزایش دهد و شرایط دررا ب آکند تا نفوذپذیري می

قبیلایناینکهبهتوجهبا. ها فراهم کندرا براي رشد گونه
بازدهوکارآییسالچندگذشتازپسمکانیکیعملیات

تولیدلزومعنایت بهبانیزودهند،میدستازراخوداولیه
توأممعموالًخشک،نیمهوخشکمناطقهايدامبرايعلوفه

ایجاد پوششوبیولوژیکیهايروشازمکانیکی،عملیاتبا
و جنگجو، 1382مصداقی، (شودمیاستفادهنیزگیاهی
1388.(

مکانیکی بصورت هاللیسازه در این رابطه، احداث 
ثر بوده که در ؤهاي اصالحی نوبنیان و مبگیر یکی از روشآ

خشک حال حاضر در بسیاري از مراتع مناطق خشک و نیمه

بها اجرا شده نزوالت و مدیریت هرزآذخیره کشور با هدف 
اي خاکی آبگیر در واقع سازههاللی. باشدیا در حال اجرا می

و به بوده قابل احداث )کلنگبیل و(است که با ادوات ساده 
و مترسانتی35عمق تا ومتر3قطر اي بهدایرهشکل نیم

عمود بر و ها در دشتعدد در هر هکتار 80-70تعداد 
و هدف آنها شوند میایجاد صورت همپوشانی جهت شیب و ب

هاي آب تقویت سفره،داخل خاكافزایش نفوذ آب بهضمن 
جلوگیري از،گیاهیکمک به تقویت پوشش،زیرزمینی

بوده افزایش تولید علوفهرفت خاك وایجاد هرزآب و هدر
. )1388دلخوش، (است

مراتع استان سیستان توجهی ازاین طرح در سطح قابل
ویژه مراتع شهرستان سراوان نیز اجرا شده هو بلوچستان و ب

با توجه به . باشدنیز در حال اجرا میآنو در برخی مناطق 
نظر بوده، الزم است اهدافی که از اجراي این عملیات مد

تغییرات ایجاد شده در و احیا، پس از اجراي عملیات اصالح 
اینکه با توجه به. ارزیابی قرار گیردمورد اکوسیستم مرتعی 

سال از 10در برخی مراتع شهرستان سراوان حتی بیش از 
د گذرد، ارزیابی تغییرات ایجامکانیکی میسازه اجراي این 

تواند میزان موفقیت یا اثرهاي مثبت عملیات شده می
شده و اصالحی و احیایی و در مقابل اشکاالت عملیات انجام

جنگجو، (شده را نشان دهدي استفادهکارایی تیمارها
گسترش روزافزون براي این منظور و با توجه به . )1388

هزمینتع و نبود تحقیقاتی مدون در این پروژه در سطح مرا
بخصوص در ، اجزاي اکوسیستمثیر این پروژه بر أبررسی ت

.این مطالعه شدراتع این شهرستان اقدام به م
خوبی توسعه یافته هاي کنترل در حال حاضر بروش

است و بطور وسیعی در کشورهاي اروپایی، ژاپن و سایر 
,Sheng(گیردمورد استفاده قرار میرهاکشو 1990.(

مدیریت صحیح منابع آب مهمترین روشی است که از طریق 
آبی را کاهش دادافزایش کمبهتوان آثار منفی و روآن می

هاي سازهدر این میان احداث. )1381قضاوي و ولی، (
هاللی اگر به نحو مطلوبی اجرا گردد تأثیر مطلوبی در 

آلی موجود در سیالب روي نشست سیلت، رس و موادته
که خود باعث بهبود خواهد داشتاراضی سنگالخی و سبک 
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از طرفی .شودخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك می
فوذ آب بداخل ها فرصت نها بوسیله این سازهکنترل سیالب

و باعث تقویت و افزایش پوششك را افزایش دادهخا
.گیاهی منطقه نیز خواهد شد

قرق، (محققان بسیاري اثرات عملیات اصالحی مختلف 
گیاهی و را بر روي خصوصیات پوشش...) سیالب و پخش

Heydarianازجمله . اندخاك مرتع مورد بررسی قرار داده

Aghakhani در مراتع با بررسی قرق ) 2010(و همکاران
در مراتع استان ) 2010(و همکاران Jahantabبجنورد و 

اثر مثبت ،سیالبپخشبا بررسی اثرویه و بویراحمد کهکیل
آلی و ه لی خاك، مادآاین عملیات اصالحی را بر روي کربن

Heshmatiو Forouzeh. فاکتورهاي پوشش نشان دادند

بر داري تأثیر معنیسیالب که پخشکردند بیان ) 2008(
، مواد هاي رویشیافزایش درصد پوشش تاجی و تولید فرم

در آلی، ازت، هدایت الکتریکی و کاهش اسیدیته خاك
هاي میان گونهاز اما. منطقه گربایگان فارس داشته است

در شبکه Helianthemum lippii، تراکم گونه غالب موجود
اي هسیالب افزایش داشته ولی بین تراکم سایر گونهپخش

مانند محققانی . داري مشاهده نشداي تفاوت معنیبوته
Stefens پاریزي و همکاران نژاد ایرانو)2008(و همکاران

ت اصالحی در مناطق خشک در به تأثیر عملیا) 1380(
با بررسی اثرات ) Rich)2005.مدت تأکید داشتندطوالنی

هاي شیمیایی خاك سال در ویژگی20تورفارو بعد از کن
پوشش کرد که داري مشاهده نکرد، اما بیان تغییر معنی

Agropyronگیاهی گونه  spp در منطقه افزایش داشته
هاي با بررسی ویژگی) 2010(و همکاران Ghazavi.است

سیالب در ایی خاك در عرصه پخشیفیزیکی و شیم
20-30و 10- 20، 0-10(خاك هاي مختلفعمق

- 10هاي رین تغییرات در عمقبیشتکردند که ن بیا) مترسانتی
تر تفاوتی هاي پاییندر عمقمتر بوده وسانتی10-20و 0

Forouzeh. در فاکتورهاي خاك بین دو منطقه مشاهده نشد

روش تحلیل عملکرد ) Sharafatmanrad)2012و 
سیالب را براي ارزیابی اثرات پخش) LFA(انداز چشم

هاي مرتعی هاي کیفی و عملکرد اکوسیستمروي قابلیت

مرتعی اکوسیستمبهبود ناستان فارس بکار برده و نتایج آنا
و Dahmardeh.سیالب نشان دادرا در شرایط پخش

مالحظه نیز در مراتع هامون اثر قابل) 2013(همکاران 
درصد پوشش، مواد آلی، درصد رويرا سیالب پخش

خاك مشاهده نمودند، اما ECکاهش اسیدیته و نیتروژن و
اي با مالحظهمیزان تولید گیاهی تفاوت قابلکردند که بیان 

در این میان عملیات اصالحی .منطقه کنترل نداشته است
منظور ذخیره نزوالت و مدیریت آبگیر بهاحداث هاللی

هرزآبها روشی نوظهور بوده که در سطح وسیعی از مراتع 
ها اجرا ستان و همچنین سایر استانچتان و بلواستان سیس

شده در مطالعات انجامالبته . باشدشده و یا در حال اجرا می
و همکاران Jafariکه طوريهباشد، بورد محدود میاین م

آبگیر را در مراتع سیرجان بررسی اثر احداث هاللی) 2009(
برابر و 2تولید ،کرده و بیان کردند در اثر اجراي این پروژه

برابر در مقایسه با تیمار شاهد 37/1درصد تاج پوشش 
همچنین این سازه روي خصوصیات خاك مرتع . بوده است

) 1390(یاري و همکاران . سیرجان نیز اثر مثبت داشته است
نیز با بررسی اثر احداث هاللی بهمراه قرق و مقایسه آن با 

را تر این عملیاتقرق رها شده در مراتع بیرجند اثر بیش
هاي عملکردي مرتع، هاي سطح خاك، ویژگیروي شاخص

شده گیاهی و الشبرگ در مقایسه با قرق رهاپوشش
با مقایسه ) 1384(و همکاران رستگار . مشاهده کردند

آوري شکل در جمعهاي مسطح، هاللی و لوزيسامانه
زي شکل با تیمارهاي لوسامانهکردند که هاي سطحی، بیان بآ

بهتري در نتیجه دلیل تمرکز بیشتر رواناب بشدهپاشی مالچ
نیز با ) 1388(دلخوش . ذخیره رطوبت خواهند داشت

میزان که بررسی اثر این سازه در مراتع سیستان بیان کرد 
همچنین و مرتعیتولید علوفه و درصد تاج پوشش گیاهان

نسبت به اي که پروژه اجرا شدهمحدودهمتوسط رطوبت در
در ) 1391(خادم و همکاران . طقه شاهد باالتر بوده استمن

هاي رین محل استقرار گیاهان روي چالهبررسی بهت
بذرهاي از دیدگاه بیولوژیک کاشت کردند آبگیر بیان هاللی

گیاهان در بخش میانی هاللی میزان موفقیت بیشتري داشته 
هاي مکانیکی آبگیر ازجمله پروژههاللی.شودو توصیه می
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اهم کردن بستر است که با ذخیره مناسب آب باران و فر
تواند نقش مهمی را در اصالح مرتعی میبذرهاي کشت 

با توجه به گسترش روزافزون اجراي بنابراین ، کندمراتع ایفا 
که بررسی میزان از آنجاییاین پروژه در سطح مراتع و

نبود تحقیقات بخشی آن داراي اهمیت است و همچنیناثر
هاي خاك ه بررسی تأثیر این پروژه بر شاخصدر زمینکافی

، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر احداث گیاهیو پوشش
درصد (گیاهی آبگیر بر پارامترهاي پوششهاللی

هاي ویژگی(و خاك ) پوشش، الشبرگ و تراکم گیاهیتاج
.شددر منطقه گشت سراوان انجام ) فیزیکی و شیمیایی خاك

هامواد و روش
مورد مطالعهمنطقه 

ید میدانی با توجه به براي انجام این تحقیق پس از بازد
شده در مراتع شهرستان داري انجامهاي مرتعپیشینه طرح
هايتع تحت عملیات اصالحی احداث پشتهسراوان، مرا

با توجه . شدانجام مطالعه انتخاب براي شکل هاللی خاکی ب
سال از اجراي این طرح در منطقه و 10به گذشت حدود 

همچنین با توجه به اینکه پس از اجراي عملیات اصالح و 
ارزیابی تغییرات ایجادشده در اکوسیستم مرتعی براي ،احیاء

تعیین اثرهاي مثبت یا منفی پروژه ضروریست، اقدام به 
. گردیدحاضرمطالعه

آبگیر گشت احداث هاللیطرحمنطقه این تحقیق در 
شهرستان سراوان انجام غربیشمالکیلومتري 60واقع در 
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4663شماره 22فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران جلد 

Sig درجه آزادي استانداردخطاي  انحراف از معیار میانگین تعداد نمونه تیمار
خصوصیات پوشش 

گیاهی

**0027/0 98
45/1 0577/2 4/5 50 شاهد

تاجیپوششدرصد
52/3 9879/4 9/23 50 هاللی

**0040/0 98
202/0 2864/0 831/0 50 شاهد

الشبرگ
085/0 1202/0 42/2 50 هاللی

**0039/0 98
072/0 8199/0 218/6 50 شاهد

تراکم بوته
47/2 036/5 093/36 50 هاللی

ns :درصد1دار در سطح معنی:**درصد        5دار در سطح معنی:*داري      عدم معنی

نمودار مقایسه میانگین پارامترهاي مختلف پوشش گیاهی بین دو تیمار-2شکل 

دهد کلیه پارامترهاي گیاهی طور که نتایج نشان میهمان
در ) تاج پوشش، درصد الشبرگ و تراکم(مورد بررسی 
دار دارند، هاللی با تیمار شاهد اختالف معنیتیمار احداث 

اي که درصد پوشش، درصد الشبرگ و تراکم در گونهبه
. دار داشته استدرصد با تیمار شاهد تفاوت معنیسطح یک

اثرات احداث هاللی و افزایش نفوذ آب بر روي همچنین 
ها تاجی هریک از گونهخصوصیات تراکم و درصد پوشش

تفکیک نیز بررسی شد و با مقادیر میانگین آنها در تیمار به
ارائه 4و 3هاي در شکلشاهد مقایسه گردید که نتایج آنها 

.استشده 
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هاي مختلف بین دو تیماریسه میانگین درصد پوشش تاجی گونهنمودار مقا-3شکل 

هایی که درصد پوشش آنها صفر گونهالزم به ذکر است 
حضور آنها در منطقه هاللی و یا معنی عدمبه ذکر شده

شاهد نیست، بلکه بعلت پراکنش بسیار اندك آنها در منطقه 
بنابراین میانگین باشد،مید اندکی از تکرارها در تعدا

نزدیک به صفر شد و فاکتورهاي پوشش آنها بسیار پایین و
دردر منطقه علت حضور اندك ها نیز بدر برخی گونه

.اي از آنها وارد نشده بودها نمونهیک از پالتهیچ
ها بین از مقایسه درصد تاج پوشش گونهحاصل نتایج
با قیچ و گراموس، گونه دو نشان داد که ) 3شکل (دو تیمار 

پوشش آنها از لحاظ آماري بین دو آنکه میزان تاج وجود 
تا حدود اندکی در منطقه شاهد اما منطقه تفاوتی نداشت، 

ر ترات بطوهگوندرصد پوشش . بودندپوشش بیشتري 
شاهد بوده منطقه طرح باالتر از منطقه اي در مالحظهقابل

هایی است که در اثر اجراي هاز دیگر گوندرمنهگونه . است
هاي گونه. پوشش آن افزایش یافته استهاللی تاجپروژه 

از ) درصد1کمتر از (کلمک و اسپند نیز سهم بسیار کمی 
چه اگر،منطقه را بخود اختصاص دادهدرصد پوشش دو 

و 5/0ترتیب به(میزان اندکی پوشش آنها افزایش یافت 
دار نبوده تغییر از لحاظ آماري معنیما این، ا)درصد25/0

دندان سهم کمی از درصد اما گونه کالس سه سگ.است
را دربرگرفته، ولی ) درصد25/0حدود (پوشش منطقه شاهد 

درصد 12/3پوشش آن در منطقه طرح تا میانگین تاج 
گونه . دار بوده استافزایش معنیافزایش نشان داد و این

منطقه بسیار ناچیز و کمتر از پیچک درصد پوشش آن در دو
درصد بوده و در اثر اجراي طرح در میزان پوشش آن 1/0

.تغییري حاصل نشد
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با قیچ و گراموس، گونه دو نشان داد که ) 3شکل (دو تیمار 

پوشش آنها از لحاظ آماري بین دو آنکه میزان تاج وجود 
تا حدود اندکی در منطقه شاهد اما منطقه تفاوتی نداشت، 

ر ترات بطوهگوندرصد پوشش . بودندپوشش بیشتري 
شاهد بوده منطقه طرح باالتر از منطقه اي در مالحظهقابل

هایی است که در اثر اجراي هاز دیگر گوندرمنهگونه . است
هاي گونه. پوشش آن افزایش یافته استهاللی تاجپروژه 

از ) درصد1کمتر از (کلمک و اسپند نیز سهم بسیار کمی 
چه اگر،منطقه را بخود اختصاص دادهدرصد پوشش دو 

و 5/0ترتیب به(میزان اندکی پوشش آنها افزایش یافت 
دار نبوده تغییر از لحاظ آماري معنیما این، ا)درصد25/0

دندان سهم کمی از درصد اما گونه کالس سه سگ.است
را دربرگرفته، ولی ) درصد25/0حدود (پوشش منطقه شاهد 

درصد 12/3پوشش آن در منطقه طرح تا میانگین تاج 
گونه . دار بوده استافزایش معنیافزایش نشان داد و این

منطقه بسیار ناچیز و کمتر از پیچک درصد پوشش آن در دو
درصد بوده و در اثر اجراي طرح در میزان پوشش آن 1/0

.تغییري حاصل نشد

Fo.bu
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)تراکم برحسب تعداد در واحد سطح(هاي مختلف بین دو تیمار مودار مقایسه میانگین تراکم گونهن-4شکل 

م نیز باید ذکر کرد که برخی در مورد مقایسه مقادیر تراک
علت حضور بسیار کم در درمنه بوها مانند قیچ، اسپندگونه
بنابراین تراکمی از آنها ثبت نشده است و ،رد نشدهواهانمونه

همانگونه . باشدحضور آنها در منطقه نمیمعناي عدماین به
بارزترین اثر اجراي این نشان داده شده است،4شکلکه در 

لب درمنه و ترات روش اصالحی بر روي تراکم دو گونه غا

دو گونه در تیمار تحت این که تراکم طوريبوده است، به
در سطح یک يدارا نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنیاجر

. درصد داشته است
خصوصیات خاكبرآبگیر اثر احداث هاللی

sigو مقادیر پارامترهاي خاك tنتایج حاصل از آزمون 

. آورده شده است2در جدول آنها 

مقایسه میانگین پارامترهاي خاك بین دو منطقه شاهد و منطقه تحت اجراي هاللی-2جدول 

Sig
میانگین پارامتر مورد 

نظر
تیمار نوع پارامتر sig میانگین پارامتر مورد نظر تیمار نوع پارامتر

1985/0 ns 4042/1±6 a شاهد
Clay

*0357/0 8709/2±48/6 a شاهد
Ec7071/0±5/5 a هاللی 0171/0±25/1 b هاللی

1548/0 ns 8284/2±74 a شاهد
Sand 1728/0 ns 2263/0±66/7 a شاهد

PH4070/1±79 a هاللی 0141/0±97/7 a هاللی
0596/0 * 3162/1±20 a شاهد

Silt 5358/0 ns 4849/1±05/11 a شاهد
TNV8284/2±15 b هاللی 3536/0±25/10 a هاللی

**0051/0 2426/4±31 a شاهد
CA 0658/0 ns 1421/14±150 a شاهد

K7071/0±5/6 b هاللی 0711/7±145 a هاللی
*0389/0 5102/1±11 a شاهد

MG 1838/0 ns 0202/0±055/0 a شاهد
OC7071/0±5/5 b هاللی 0212/0±065/0 a هاللی

*0415/0 3234/3±15/16 a شاهد
NA

**00/0 8184/3±6/6 a شاهد
SAR2121/0±95/4 b هاللی 5657/0±4/2 b هاللی

2639/0 ns 2728/1±2/5 a شاهد
ESP7071/0±4/5 a هاللی

ns :درصد1دار در سطح معنی:**درصد        5دار در سطح معنی:*داري      عدم معنی
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...بررسی تأثیر احداث هاللی آبگیر بر برخی پارامترهاي پوشش گیاهی و 666

دار ف انگلیسی بیانگر اختالف معنیتشابه میان حرعدم
ضمن . باشدنظر بین دو منطقه میبین مقادیر پارامتر مورد

میانگین درصد هریک از اینکه اعداد به نمایش درآمده 
.دهدهمراه فاصله اطمینان مربوط را نشان میها بهفاکتور

درصد و 5در سطح Mg ،Naسیلت،،ECپارامترهاي 
SAR ،Caدرصد با تیمار شاهد اختالف در سطح یک
قادیر تمام این فاکتورها در مکه طوريبه. دارنديدارمعنی

ري نسبت به منطقه داطور معنیتحت اجراي هاللی بهمنطقه 
، ESPسایر فاکتورها ازجمله البته . شاهد کاهش را نشان داد

Clay ،Sand،آلی و پتاسیم، موادTNV وpH بین دو منطقه
.تفاوتی نشان ندادند

بحث 
شکل (گیاهی آنچه از نتایج مقایسه پارامترهاي پوشش

آید این است که کلیه بین دو تیمار برمی) 2شماره 
د بررسی بین دو منطقه تفاوت گیاهی مورپارامترهاي

توان که میطوريدرصد داشتند، بهدر سطح یکداري معنی
،منابع آبتوسعه نتیجه گفت با اجراي این عملیات در 

گیاهان و تجدید حیات گیاهی افزایش درصد پوشش کلی 
اجراي عملیات نتیجه در کرد، نتایج بیان .پذیر استامکان

برابر، میانگین تراکم 5/5اجی کل تهاللی درصد پوشش
برابر در 17/4برابر و درصد الشبرگ کل 4/10گیاهان 

نمایی از 5شکل (مقایسه با تیمار شاهد افزایش داشته است
که با نتایج )دهده را بعد از اجراي هاللی نشان میمنطق

ها درباره تأثیر مثبت عملیات مختلف اصالحی گزارشبیشتر 
برگ مطابقت تاجی، تراکم و الشپوششبر افزایش درصد 

Bayatازجمله مطالعات.دارد Movahed)2005( ،
Forouzeh وSharafatmanrad)2012( و قائمی)1382(

گیاهی در پهنه پخشدر خصوص بهبود وضعیت پوششکه
در ) 1388(و دلخوش ) 2009(ن و همکاراJafariو سیالب
مشابهی دست به نتایج هاللیهتحت اجراي سازمنطقه 
بنابراین تأثیر اجراي این روش در افزایش . یافتند

محسوس بوده و تغییرات بطور کلی فاکتورهاي پوشش 

اما مشاهده نتایج . مثبتی از این جهت ایجاد شده است
سه فاکتورهاي پوشش به تفکیک و مقای3شکلاز حاصل 

هایی که افزایش تاج طور کلی گونههب،دهدنشان میها گونه
تأثیر اجراي عملیاتدار بوده و تحتپوشش آنها معنی
ترات بوده که درصد گونه اند، شامل هاللی قرار گرفته

بعد گونه مگیري افزایش نشان داد و پوشش آن بطور چش
نشان داده و البته درمنه که این گونه نیز تا حدي افزایش را 

دندان غیر خوشخوراك و کالس سه سگگونه درصد پوشش 
ر اثر مناسب شدن شرایط و توسعه منابع آب فرصت نیز د

غییرات آنها میزان تو ها ولی سایر گونه. افزایش یافته است
رسد نظر میبهبنابراین . دار نبوده استبین دو منطقه معنی

منطقه سهم ناچیز و درصد کم آن در گونه درمنه با توجه به
شی این شاهد، دلیل اصلی افزایش آن در منطقه هاللی بذرپا

گونه هنگام اجراي عملیات احداث هاللی بوده که زمینه 
افزایش آن را در منطقه طرح فراهم کرده که با نتایج 

Dehghan ایشان زیرا ،همخوانی دارد) 2011(و همکاران
را ءها در منطقه احیادار برخی گونهافزایش معنیدلیل 

نطقه و کند قرق ماینکه بیان میبذرکاري آنها دانسته، ضمن 
دار تاجم نیز از دالیل عمده افزایش معنیعدم چراي دا

. ها بوده استگونهاین پوشش 
این گونه قبل ودنبرسد غالبنظر میهترات، بگونه اما 

بوده، آنمالحظه از اجراي طرح دلیل اصلی افزایش قابل
منابع آب توسعه شدن شرایط رطوبتی در نتیجه البته مساعد

مثبت این گیاه نسبت به افزایش رطوبت نیز در واکنش و 
گونه مورد در . افزایش چشمگیر این گیاه نقش داشته است

و Aghasiبرخی مطالعات از قبیل که دندان گکالس سه س
هاي کالس سه را نیز افزایش برخی گونه) 2006(ران همکا
دلیل آن را یجه عملیات اصالحی مشاهده کردند،در نت

مثبت این واکنش سب شدن شرایط رطوبتی و توان یا منامی
گیاه نسبت به توسعه منابع آب ذکر کرد که زمینه افزایش آن 

) 1378(داغی و جلیلی را فراهم کرده و یا بنا به گفته قره
چراي مفرط در منطقه باعث افزایش گیاهان کالس سه شده 

.است
و اسپند هر چند افزایش آنها هاي کلمک در مورد گونه
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افزایش مشاهده شده در میزان تاج دار نبود، اما اندكمعنی
آنها توسط بذرهاي انتقال بدلیل پوشش آنها احتماالً یا 

& Forouzeh(رواناب از مناطق باالدست بوده  Heshmati,

گیاهی ها در ترکیبو یا با توجه به اینکه این گونه) 2008
اد توسط بآنها بذرهاي مراتع اطراف منطقه طرح بودند انتقال 

هاي هاللی ممکن ها و پشتهدر چالهبذرها و به دام افتادن 
دلخوش، (باشد است عامل افزایش اندك درصد پوشش آنها 

ر منطقه قبل ، ضمن اینکه پراکنش بسیار اندك آن د)1388
از دیگر دالیل افزایش کند و توانداز اجراي طرح نیز می

.اندك آن پس از توسعه منابع آب باشد

بعد از اجراي هاللیوضعیت منطقه -5شکل 

تغییرات تراکم براي دو 4طبق نتایج حاصل از شکل 
دار شد و تراکم این دو گونه گونه غالب ترات و درمنه معنی

منطقه شاهد اي نسبت به در منطقه هاللی بطور قابل مالحظه
افزایش نشان داده که با توجه به افزایش درصد پوشش

بودن آنها در منطقه هاللی تاجی این دو گونه و غالب
و Aghasi. افزایش زادآوري و تراکم آنها نیز توجیه دارد

گونه غالب فقط براي نیز افزایش تراکم را ) 2006(همکاران 
Artemisia frangrans ند در مورد اهبیان کردنشان داده و

Forouzeh. دار نبوده استها تغییرات تراکم معنیسایر گونه

اي را فقط براي گونه نیز چنین نتیجه) Heshmati)2008و 
هایی مثل در این منطقه نیز گونه. غالب منطقه گزارش کردند

که تراکم آنها در دو چهدندان و پیچک نیز اگرکلمک، سگ
طابق شکل اندك افزایشی را در دار نبود، اما ممنطقه معنی
که تغییرات تراکم از آنجایی . اندمنطقه شاهد داشتهمقایسه با 

تاجی کندتر ها در مقایسه با تغییرات درصد پوششگونه
محض بهبود شرایط محیطی، گیاه ابتدا بوده است و به

ایش دهد و زادآوري و افزتاجی خود را گسترش میپوشش

در مورد این رو از این، شودانجام میتراکم با سرعت کمتري 
آنها در درصد پوششافزایش اندك ها با توجه به گونه

در منطقه توجیه نیز طرح، افزایش اندك در تراکم آنهامنطقه 
شاهد منطقه یی مثل قیچ و گراموس نیز در هاگونه.دارد
هاللی ي تراکم باالتري را نسبت به منطقۀدارر معنیبطو

.داشتند
هاي قیچ و گراموس جز گونهرسد بنظر میهطور کلی بهب

آبگیر و افزایش ها نسبت به انجام عملیات هاللیسایر گونه
وند افزایش آنها مثبتی را نشان دادند اما رواکنش رطوبت 

اي که این روند در برخی مثل ترات وگونهمتفاوت بوده، به
بوده کندتردرمنه سریعتر و در برخی مثل کلمک و پیچک

هایی که در حال حاضر در با توجه به اینکه گونه. است
اي دارند یا ی درصد پوشش و تراکم قابل مالحظهمنطقه هالل
و یا غالب بودن قبل از اجراي هاللی ) درمنه(بذرپاشی 

آنها فراهم کرده شرایط مساعدي را براي افزایش ) ترات(
ب بودن بذرپاشی و غال(که این دو عامل اي گونهبه،است
باعث شده این گیاهان با سرعت بیشتري نسبت به ) گونه
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افزایش مشاهده شده در میزان تاج دار نبود، اما اندكمعنی
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& Forouzeh(رواناب از مناطق باالدست بوده  Heshmati,

گیاهی ها در ترکیبو یا با توجه به اینکه این گونه) 2008
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هاي هاللی ممکن ها و پشتهدر چالهبذرها و به دام افتادن 
دلخوش، (باشد است عامل افزایش اندك درصد پوشش آنها 

ر منطقه قبل ، ضمن اینکه پراکنش بسیار اندك آن د)1388
از دیگر دالیل افزایش کند و توانداز اجراي طرح نیز می

.اندك آن پس از توسعه منابع آب باشد

بعد از اجراي هاللیوضعیت منطقه -5شکل 
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افزایش نشان داده که با توجه به افزایش درصد پوشش
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...بررسی تأثیر احداث هاللی آبگیر بر برخی پارامترهاي پوشش گیاهی و 668

،هادر مورد سایر گونه.عملیات اصالحی واکنش دهند
سال در میزان 10افزایش اندك مشاهده شده بعد از گذشت 

حضور کم آنها در منطقه با توجه به،پوشش و تراکم آنها
توان آنها توأم با عملیات مکانیکی میشاهد و عدم بذرپاشی

روند تغییرات ها دالیل ذکر شده در این گونهبهبیان کرد 
ر دوآینده هاي افزایش آنها در سالاي که گونهکندتر بوده، به

رسد افزایش درصد نظر میبهبنابراین . از انتظار نخواهد بود
باعث شده ... ها مانند ترات و درمنه و پوشش سایر گونه

نکرده و به کندي نسبت به گونه قیچ فرصت حضور پیدا 
و زمان بیشتري را براي توسعه منابع آب واکنش نشان دهد

بسا در و چهپاسخ به عملیات اصالحی نیاز داشته باشد
در عرصه طرح نیز شاهد افزایش این گونه آینده هاي سال

.باشیم
در منطقه بیانگر این اي مشاهده چنین نتیجهبطور کلی 

جه به شرایط اقلیمی منطقه و با تونخست مطلب است که 
حساب خشک بهاینکه منطقه جزو مناطق خشک و نیمه

در چنین مناطقی تغییرات در درازمدتآمده، امکان ایجاد 
براي را مختلف زمان الزم محققان که طوريبه،وجود دارد

سال 40تا 30رات بارز در مناطق خشک بین یوقوع تغی
Sharp(بیان کردند et al, 1990; Walker,1998 وYorks

et al, و حتی محققانی مثل ارزانی و همکاران ) 1992
با پدیده ند اهکه در مناطق خشک و بیابانی کار کرد) 1378(

داري در پوشش گیاهی در درازمدت قرق نیز تغییرات معنی
در منطقه مورد مطالعه در طی دوم اینکه . مشاهده نکردند

مسئوالن متأسفانه به دلیل عدم توجه راي این عملیاتاج
از منطقه حذف چراي دام ذیربط و فقر فرهنگی و اجتماعی

کهطوريبه. نشده که خود روند بهبود را کندتر کرده است
Yorksین عامل بهبود گرایش و ترثرمؤ)1992(و همکاران

و Yariو اندوضعیت مرتع را تعدیل چراي دام دانسته
آبگیر احداث هاللیکه ز بیان کردند نی) 2011(همکاران 

گیاهی و الشبرگ و باعث تغییر در پوششبهمراه قرق 
هاي ییر در خصوصیات سطحی خاك و ویژگیهمچنین تغ

شده در که در منطقه قرق رهاطوريهعملکردي مرتع شده، ب
ها کاهش آبگیر این شاخصمقایسه با قرق بهمراه هاللی

منظور دستیابی مناطق خشک بهدر سوم اینکه . یافته است
مکانیکی -هاي بیولوژیکیتلفیق برنامه،سریعتر به نتایج

با ). 1388و جنگجو، 1382مصداقی، (توصیه شده است 
توجه به اینکه در این منطقه طبق گفته دامداران بومی 

هاي ههاي قیچ، کلمک، ترات و درمنه جزو گونگونه
تسریع براي د، بهتر بود انخوراك و مورد عالقه دام بودهخوش

ها نیز بطور تلفیق با این گونه،در بهبود وضعیت پوشش
با توجه به اینکه کلمک ؛ شدندعملیات مکانیکی کشت می

بسا با چه. منطقه نیز بوده است1هاي کالس جزو گونه
هاي کالس سه فرصت ها، گونهبذرپاشی و افزایش این گونه

هاي مثل اسپند و ونهفزایش گکردند و احضور پیدا نمی
طور کلی در اثر هاین بوجود با . شددندان کنترل میسگ

اجراي این روش درصد پوشش و الشبرگ بطور قابل 
مرتع اي افزایش پیدا کرده و منجر به بهبود وضعیت مالحظه

منطقه شده، اما با توجه به دالیل ذکر شده و شرایط اقلیمی 
ه و رسیدن به نتایج ر بودمنطقه سرعت احیاي منطقه کندت

.طلبدتري را میتر زمان طوالنیمطلوب
تأثیر اجراي هاللی بر روي خصوصیات خاك مورد در 

لی و آبین مقدار کربن توان گفتمی2با توجه به جدول 
درصد میزان پتاسیم دو منطقه تفاوتی مشاهده نشد، البته

آلی در منطقه هاللی نسبت به منطقه شاهد به مقدار کربن
که این مقدار از نظر آماري جزئی افزایش داشته است

با توجه به اینکه افزایش درصد کربن. دار نبوده استمعنی
گیاهی اتفاق آلی معموالً در نتیجه افزایش میزان پوشش

با در نظر گرفتن اینکه نتیجه عملیات احداث هاللی ،افتدمی
ه گیاهی حصول خواهد شد و بطی چند سال استقرار پوشش

دلیل روند کند تغییرات پوشش در این منطقه با توجه به 
رود طی ه و عدم کاهش چراي دام انتظار میدالیل ذکر شد

مواد منجر به افزایشهاي آینده اجراي این عملیات سال
که پس از احداث مغذي و مواد آلی خاك گردد و در صورتی

ك در اد آلی خاشد موی، عملیات بیولوژیکی نیز توأم میهالل
ثبات عملیات بیولوژیکی به خاك اضافه شده که درنتیجه 

ثر باشدتوانست مؤمیها ساختمان و پایداري خاکدانه
ضمن اینکه کاهش بارندگی ). 1382گودرزي و شریعتی، (
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وند تغییرات نقش شدن ردو سال اخیر نیز تا حدي در کند
ل طور که بیان شد عدم کاهش و کنترهمان. داشته است

Montaldoزیرا،تأثیر نبودهشدت چراي دام نیز بینشدن

افزایش کربن آلی در منطقه قرق را ناشی از افزایش ) 1990(
) 2001(و همکاران Potterو کرده گیاهی گزارش پوشش

ازاي افزایش شدت چرا آلی را بهنیز کاهش درصد کربن
آلی را در تیمار چراو بیشترین میزان کربنکردند گزارش 

نیز ) 1380(کیاحیرتی و همکاران . گیري کردندنشده اندازه
آلی و عناصر غذایی در محدوده پخش علت افزایش مواد

گیاهی مناسب و شرایط اقلیمی و سیالب را وضعیت پوشش
.بارندگی زیاد عنوان کردند

تواند منطقه تفاوتی را نشان نداد که میبین دو pHمقدار 
آلی مهمترین ه ماد. خاك باشددلیل عدم تغییر مواد آلیب

ات شیمیایی خاك بخصوص در کننده خصوصیعامل تعیین
ن شاخص هر گونه تغییر در ایالبته . خیزي استبحث حاصل

هاي شیمیایی خاك و ضمناً باعث تغییر در سایر ویژگی
تحقیقات رهبر و کوثر .خواهد شدpHکاهش میزان 

آلی در موادعلت افزایشاسیدیته را بکاهشنیز ) 1381(
البته عدم شستشوي آهک از . سیالب ذکر کردپخشمنطقه 

نیز دلیلی دیگر بر TNVنیمرخ خاك و عدم تغییر میزان 
).1383داري، شتهرسر(عدم تغییر اسیدیته بوده است 

طبق نتایج حاصل مقدار هدایت الکتریکی در تیمار 
،اي پیدا کردمالحظهاصالحی نسبت به شاهد کاهش قابل

48/6در خاك شاهد ) شوري(ECاي که گونهبه
اجراي عملیات اصالحی زیمنس بر متر بوده که در اثر دسی

طبق جدول میزان . زیمنس کاهش یافته استدسی25/1به 
SARمنطقه یم نیز کاهش آشکاري نسبت به و یون سد

شاهد داشته که در اثر آبشویی آب باران اتفاق افتاده و 
ور منجر به کاهش هدایت الکتریکی شده کاهش این دو فاکت

تاجی در منطقۀاز طرفی احتماالً افزایش پوشش. است
حرارت خاك و تبخیر و تعرق هاللی منجر به کاهش درجه

و با افزایش رطوبت، امکان کاهش شده رطوبت از خاك 
.نمک و شوري خاك و متعاقباً هدایت الکتریکی وجود دارد

Dahmardeh نیز به کاهش هدایت) 2013(و همکاران

.اندکردهسیالب اشاره الکتریکی در تیمار پخش
از کاهش حکایت هاي کلسیم و منیزیم نیز مقایسه یون

هاي مار داشته است که مغایر با یافتهاین امالح در خاك تی
Sokouti Skooie)2005 ( و شریعتی و همکاران)1379(
چنین بین فاکتورهاي هم. سیالب استدر خاك پخش

،تفاوتی نداشتClayو sandکننده بافت خاك میزان تعیین
اي که گونهاما میزان سیلت در منطقه تیمار کاهش پیدا کرد به

به ) sandy loam(شنی لومدر اثر این کاهش بافت خاك از 
تغییر پیدا کرد که با نتایج ) Loamy sand(لومی شنی 

Sokouti Skooie)2005(افزایش آنان یرت داشته و مغا
بنابراین در بین فاکتورهاي .کردندمیزان سیلت را مشاهده 

خاك شوري خاك کاهش یافت، اما قلیائیت و میزان مواد 
.شان ندادنمغذي تغییر چندانی 

بیشترین تأثیر نخست ،طور که بیان شدهمانبنابراین
ه گیاهی بوداجراي این روش روي خصوصیات پوشش

کلی فاکتورهاي پوشش افزایش مقایسه که در طوريبهست، ا
به تاکنون اي مشاهده شد، اما این افزایش قابل مالحظه

هاي خاص در منطقه محدود شده، بنابراین با برخی گونه
انجام تنهایی منطقه احداث هاللی به بیشتر توجه به اینکه در 

شده و بذرپاشی درمنه توأم با نقاط ازايو فقط در پارهشده
بوده و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه روند تغییرات کندتر 

رسیدن به رو از این. ها نبوداین افزایش شامل همه گونه
از طرفی با .طلبدتري را میتر زمان طوالنینتایج مطلوب

توجه به اینکه بهبود خصوصیات خاك بعد از بهبود شرایط
Aghasi(شود میگیاه و با آهنگ کندتري انجام  et al.,

آینده هاي رود اجراي این روش در سالظار میانت،)2006
و افزایش مواد مغذي خاك به بهبود فاکتورهاي خاكمنجر 

ثابت ماندن بر)2008(و همکاران Stefens. شود
سال قرق و5شیمیایی خاك بعد از وی خصوصیات فیزیک
خشک مونگولیا هاي نیمهسال در استپ25بهبود آن بعد از 

نیز قرق) 1380(نژاد پاریزي و همکاران ایران. کردنداشاره 
آلی و مغذي خاك کافی ساله را براي بهبود مواد17

سال 20گذشت با وجود نیز ) Rich)2005.ندانستند
فارو شیمیایی خاك بعد از احداث کنتورتغییري در وضعیت



...بررسی تأثیر احداث هاللی آبگیر بر برخی پارامترهاي پوشش گیاهی و 670

طقه را گیاهی منمشاهده نکرد، اما بهبود وضعیت پوشش
به تغییرات کندتر ) 2001(و همکاران Potter. کردگزارش 

گیاهی نسبت به خصوصیات خاك در مقایسه با پوشش
از حکایت اما بطور کلی نتایج .کردنداعمال مدیریت اشاره 

و چنانچه با دارد عملیات هاللی در احیاي منطقه تأثیر
یکی بیولوژیک و قرق باشد رعایت اصول فنی و انجام توأم

هاي مناسب و کارآمد براي استفاده بهینه از رطوبت حلاز راه
.خشک خواهد بوددر مناطق خشک و نیمه
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Abstract
This research was aimed to investigate the effects of crescent pond structure on soil and
vegetation properties in the Saravan rangelands. For this purpose, two treatments
including crescent pond and control treatment were determined. For each treatment, the
density, canopy cover percentage, and litter were estimated by random-systematic
sampling using five transects of 100 m and 50 plots. Two soil samples were taken along
each transect from 0-30 cm depth and soil physico-chemical properties were measured.
Data were analyzed statistically. According to the obtained results, significant
differences were found for all vegetation parameters between the crescent structure and
control treatment, indicating the positive effect of crescent structure on vegetation
parameters. The results of soil properties indicated reduced soil salinity; however, the
organic matter, potassium, and pH showed no difference between the two regions.
According to the results, due to the climatic conditions of the study area, longer time is
needed to achieve better results.

Keywords: Crescent pond, soil physico-chemical properties, vegetation cover, Saravan
rangeland.


