سال هشتم ،شماره بیستوسوم ،تابستان  ،۱۳۹۸صفحه ۳۳ـ۴۴

اثر احداث هاللیهای آبگیر بر ترکیب پوشش گیاهی و تنوع زیستی در
اکوسیستمهای مرتعی مناطق خشک شرق کشور

محمد ساغری* ،۱مسلم رستمپور ،2گلناز محمودیمقدم ،۳بهاره

چکشی۴

تاریخ پذیرش۱۳۹۸/2/۳ :

تاریخ دریافت۱۳۹7/7/22 :

چکیده
ترکیب گونهای و تنوع زیستی از سریعترین و مهمترین شاخصهای تعیین وضعیت اکوسیستمهای مرتعی است .این تحقیق به
بررسی اثر احداث هاللیهای آبگیر بر ترکیب پوشش گیاهی و تنوع زیستی در اکوسیستمهای مناطق خشککو و بیابککانی اسککتا
خراسا جنوبی میپردازد .بدین منظور ،نمونهبرداری از پوشش گیاهی در بهار سال  ،1393در مراتع منطقۀ مورد نظر در مرحلۀ
گلدهی گیاها غالب به روش سیستماتیو  -تصادفی و بهصورت پالتگذاری انجام شد .سپس خصوصیات پوشش گیاهی از
قبیل تراکم ،ترکیب ،درصد پوشش و شاخصهای غنای گونهای (مارگالف ،منهینیو) ،تنوع گونهای (سیمپسو  ،شککانو  -وینککر
و آلفای فیشر) و یکنواختی گونهای (پیلو) در دو منطقه اجرای طرح و منطقۀ شاهد بررسککی گردیککد .نتککاین آزمککو تککی تسککت
مستقل نشا داد که اثر احداث سامانۀ هاللی آبگیر بر درصد پوشش گیاهی کل و تککراکم گیاهککا مرتعککی معنککیدار ()p>0/01
است .بررسی ترکیب گونهای نشا داد که منطقۀ اجرای طرح شامل  30گونۀ گیککاهی از  17خککانوادو و منطقککۀ شککاهد شککامل 9
گونۀ گیاهی از  8خانوادو بودو و شاخصهای غنای گونهای مارگالف ،تنوع گونهای سیمپسو و شانو وینر در منطقککۀ اجککرای
طرح بیشتر از منطقۀ شاهد است .در نهایت میتوا گفت که اثر هاللیهای آبگیر بر خصوصیات اکولوژیکی پوشش گیاهی در
مراتع تحت اجرای این طرح ،مثبت بودو و لذا میتوا از آ بهعنوا یکی از روشهای قوی و مؤثر احیای مراتع تخریبشککدو
نام برد.
واژههای کلیدی :تراکم ،درصد پوشش گیاهی ،تنوع گونهای ،غنای گونهای ،هاللی آبگیر.
 .1استادیار دانشکدو منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاو بیرجند ،نویسندو مسئولMsaghari@birjand.ac.ir ،

 .2استادیار دانشکدو منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاو بیرجند
 .3دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشگاو بیرجند
 .4کارشناس ارشد ادارو کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسا جنوبی
DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.25

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 4:40 +0330 on Saturday December 7th 2019

(مطالعۀ موردی :مراتع سربیشه-استان خراسان جنوبی)

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.25

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان

34

( )2017در تحقیق خود که در آ به بررسی اثر احداث کنتور

مقدمه
کمبود بارندگی یکی از مهمترین مشکککالتی اسککت کککه منککابع
طبیعی کشور با آ روبهروست .در کنار این مسئله ،پککراکنش
زمانی بارندگی در ایرا نیککز بسککیار نامناسککب اسککت .بخککش
عمککدوای از خککا

ایککرا  ،بهخصککو

منککاطق خشککو و

فارو و پیتین

بر افزایش پوشش گیاهی پرداختند ،نشا دادند

که میزا درصد پوششگیاهی و تککراکم در تیمارهککای کنتککور
فک ارو و پیتینک

بککا شککاهد اخککتالن معنک یداری را در سککطح

1درصد نشا میدهد.

ساوب1

و همکارا ( )2011به بررسی

زمستا و اوایل بهار دریافت میکننککد کککه منطبککق بککا زمککا

آبگیر و میکروکیمنتهککای  Vشکککل) بککر تولیککد و بیومککاس

حداکثر نیاز به آب نیست (علیزادو .)2007 ،کمبککود بککارش و

بوتهایها و پوشش بومی در منطقۀ بادیۀ کشور اُرد پرداختککه

پراکنش نامناسب آ  ،شرایط محیطک ی سککخت و نامناسککبی را

و نتیجه گرفتند که این روشها بر افزایش پوشش گیککاهی در

برای رویش و استقرار گونههای مرتعی در اغلب نقاط ایک را

منطقه مورد تحقیق اثر معنیدار و مثبککت داشککته ضککمن آنکککه

به وجککود آوردو اسککت ،بک هطوری کککه بککرای افککزایش میک زا

تأثیر کنتور فارو نسبت به دو روش دیگر بیشتر بودو است.

موفقیت طرحهای اصالحی و احیایی در مراتع مناطق خشو

احداث سازۀ مکانیکی بهصککورت هاللککی آبگیککر یکککی از

و نیمککهبیابانی عککالوو بککر کشککت گونککههای سککازگار ،ذخیک رۀ

روشهای اصالحی جدید و مؤثر بودو که در سالهای اخیککر

نزو ت جوی ضروری اسککت (رسککولی و همکککارا 2008 ،؛

در پاروای از مراتع منککاطق خشککو کشککور بککا هککدن ذخیککرۀ

بهمدی و شهریاری.)2016 ،

نککزو ت و در جهککت تقویککت سککفروهای آب زیرزمینککی،

از جمله راهکارهای اصالح و احیای مراتککع تخریبشککدو

جلوگیری از ایجاد هرزآب و هدررفت خا در سطح مراتککع

در اکوسیسککتمهای منککاطق خشککو و بیابککانی ،اسککتفادو از

اجرا شدو یا در حال اجراست (عبداللهی و همکارا .)2016 ،

ماننککد پیتینک ،

با توجه به تازوتأسیس بود این سککازو در مراتککع کشککور،

فاروئین  ،پخش سککیالب ،هاللیهککای آبگیککر و ...اسککت کککه

تاکنو تحقیقات محدودی در زمینۀ تأثیر هاللیهای آبگیر بر

روشهای مختلف ذخیرۀ نککزو ت در خککا

ضمن کاهش هرزآبها ،منجر به با رفتن رطوبت در خککا
شدو و باعککا افککزایش پوشککش گیککاهی میشککوند (جنگجککو،
 .)2009از جمله تحقیقات موجود در این زمینه که این نتیجه
را تأیید میکنند میتوا به موارد زیر اشارو کرد:
بیات موحد و موسوی ( )2007تأثیر پخش سک یالب روی

پوشش گیاهی و خصوصیات کمّی و کیفی حاصلشدو ماننککد
تغییرات در تولیککد ،ترکیککب ،غنککا و تنککوع گونککهای در داخککل
کشور به انجام رسیدو است کککه از جملک ۀ آ هککا میتککوا بککه
تحقیقات زیر اشارو کرد:
دلخوش و باقری ( )2012به بررسی اثر اجککرای پک روژوی

تغییرات گونههای گیاهی در منطقۀ سهرین قروچریا زنجا

مکانیکی هاللی آبگیر بر تولیککد علوفککه ،درصککد تاجپوشککش،

را مطالعه کردو که نتاین حککاکی از افککزایش گونککههای علفککی

ترکیب گیاهی و رطوبت خا در طککرح مرتککعداری گوریککو

چندساله در سطح مرتع اسککت .همینککین نتککاین ایککن تحقیککق

شهرستا زاهدا  ،مبادرت و مشخص کردند که اجککرای ایککن

نشا داد که تنوع پوشش گیک اهی در عرصککۀ پخککش سک یالب

پروژو از طریق ذخیککرۀ مناسککب نککزو ت آسککمانی ،موجبککات

نسبت به شاهد بسیار چشمگیر بودو است .فروزو و حشککمتی

افککزایش رطوبککت خککا و درصککد تاجپوشککش شککدو اسککت.

( )2007نیز با بررسی تأثیر عملیات پخش سیالب بر برخک ی

عبداللهی و همکارا ( ،)2016اثککرات احککداث سککازۀ هاللک ی

از ویژگیهای پوشککش گیک اهی و خککا

سککطحی در دشککت

روی پارامترهای پوشش گیک اهی و خککا

در مراتککع سککراوا

گربایگا فسا گزارش کردند که پخش سک یالب بککر افککزایش

استا سیستا و بلوچستا را بررسک ی کردنککد .نتککاین تحقیککق

درصد پوشش تاجی و تولید فرمهای رویشی موجککود تککأثیر

آ ها نشا داد همککۀ خصوصککیات پوشککش گیککاهی در تیمککار

معنیدار در سطح ۵درصد داشته است .جعفریا و میرجلیلی
1. Saoub
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نیمهخشو ،قسمت عمدۀ بککارش سککا نۀ خککود را در فصککل

اثر سه روش ذخیرۀ نزو ت (شامل کنتور فککارو ،هاللیهککای
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هاللیهای آبگیر در سطح 1درصککد بککا تیمککار شککاهد تفککاوت

ترکیب ،تراکم ،درصککد تاجپوشککش ،غنککا ،تنککوع و یکنککواختی

معنیدار داشته و از این جهت اجرای هاللی آبگیر اثککر مثبتک ی

گونهای در مراتع استپی شهرستا سربیشککه بککودو اسککت .ایککن

روی خصوصیات پوشش گیاهی داشته است.

منطقه از جمله اولین نقاطی در کشور است که این نوع سککازو

تنوع زیستی اصطالحی کلی برای نشا داد درجۀ تنککوع

در آ اجرا شدو است.

طبیعت است .تنوع زیستی از نظر سلسلهمراتب به سککه طبقک ۀ
ژ  ،گونه و اکوسیستم تقسیم میشککود کککه هریک و جنبککههای

مواد و روشها

مختلفی از سیستمهای زندگی را بیا میکنککد .تنککوع زیسککتی

معرفی منطقه

دارای معنای گستردوتری از تنوع گونهای بودو و شامل هر دو
گونهای موضککوع اصککلی تنککوع زیسککتی در مقیک اس محلک ی و
منطقهای اسککت (کککربس .)1999 ،1کنفککرانس محیطزیسککت و
توسککعه سککازما ملککل متحککد ( ،)1992هرگونککه تغییک ر بک ین
موجودات زندو در تمام منابع شامل زمینک ی ،دریک ایی و سککایر
اکوسیسککتمهای آبکک ی و فراینککدهای اکولککوژیکی آ را تنککوع
زیسککتی مینامنککد .کنوانسک یو تنککوع زیسککتی ( ،)CBD2آ را
بکک هعنوا یکک و پویکک ایی و تحککر پیییکک دۀ گیکک او ،جککانور و
اجتماعات میکروارگانیسمی و اثرات متقابل محک یط غیرزنککدو
بککهعنوا یکک و بخککش و واحککد کککاربردی تعریکک ف میکنککد
(محمودی.)2007 ،
بیشککترین بررسککیهای انجامشککدو روی تنککوع زیسککتی در
سطح تنوع گونهای متمرکز شدو است (امیدیپور و همکارا ،
 .)2016تنوع گونهای خود از ترکیب دو مؤلفۀ غنای گونککهای
و یکنواختی گونهای تشکیل شدو اسک ت کککه غنککای گونککهای،
تعداد گونه در یو جامعه یککا در واحککد سککطح و یکنککواختی
گونهای ،چگونگی توزیککع فراوانککی افککراد را در بککین گونککهها
نمایش میدهد (مصداقی .)201۵ ،تنوع گیاهی خصوصککیتی
است که بهعنوا یکی از شککاخصهای مهککم و سهلالوصککول
برای تعیین وضککعیت اکوسیسککتمهای مرتعککی و اتخک اذ رویککۀ
مناسب مدیریتی در این مناطق ،مورد اسککتفادو قککرار میگیککرد
(امیککدزادو اردلککی و همکککارا 2014 ،؛ نککودهی و همکککارا ،
.)201۵
ازاینرو ،هدن این تحقیق بررسی اثر احداث هاللیهککای
آبگیر بر وضعیت اکوسیستم مرتعی از لحاظ میککزا تغییککرات
1. Krebs
2. Convention on Biological Diversity

و " ۵9˚42'8و عککرج جغرافیککایی " 32˚40'۵و "32˚40'40
در شرق روستای علیآباد چاو آخور شهرستا سربیشککه قککرار
دارد .شهرستا سربیشه واقع در استا خراسا جنککوبی جککز
یکککی از شککرقیترین نقککاط کشککور اسککت (شکککل  )1کککه از
آبوهوایی خشو برخوردار بودو ،میانگین بارنککدگی سککالیانۀ
آ برابر  1۵7میلیمتر و اقلیم این منطقه بر مبنککای طبقهبنککدی
آمبرژو خشو و سرد است .بیشترین میزا بارنککدگی در مککاو
اسفند با میانگین  41میلیمتر و کمترین بارندگی در تیر ماو با
 0/1میلیمتککر مشککاهدو شککدو اسککت (ادارۀ کککل هواشناسککی و
شرکت آب منطقهای استا خراسککا جنککوبی .)2018 ،مراتککع
این منطقه به د یل مختلف طبیعی و انسانی (خشکسالیهای
پیدرپی چندسالۀ اخیر و چککرای مفککرط و بیرویککه) پوشککش
گیککاهی خککود را در بسککیاری نقککاط از دسککت دادو و خککا
عرصههای مرتعی در معرج عوامل فرسایشی قرار گرفته کککه
تبعات سوئی به دنبال داشته است .هاللیهای آبگیر از جملککه
سازوهایی هستند که مسئو

منابع طبیعی استا در سالهای

اخیر و در مسیر احیا و بازسازی این مراتع به کار گرفتهاند .با
بررسی بهعملآمدو مشخص شد این منطقه جز اولین نقاطی
در کشور است که از این سازو در امر احیا و اصالح مراتع آ
اسککتفادو شککدو اسککت (محمودیمقککدم و همکککارا .)2016 ،
احداث این سامانه در این منطقه از سال  1386و بک ه وسککعت
 20هکتار شروع شدو است.
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مورد تنوع ژنتیکی و تنوع اکوسیستم است .با این حککال تنککوع

منطقۀ مورد مطالعه در محدودۀ طول جغرافیککایی "۵9˚41'30
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Figure (1): Location Map of the studied area in Iran and South Khorasan Province

نمونهبرداری از پوشش گیاهی

اندازهگیری درصد پوشش گیاهی و ترکیب آنها

نمونهبرداری از پوشش گیاهی در بهککار سککال  ،1393در مراتککع

در هر پالت ،سطح تاجپوشش به تفکیو گونه به دست آمد،

منطقۀ مورد نظر در مرحلککه گلککدهی گیاهککا غالککب بککه روش

سپس درصککد تاجپوشککش کککل و درصککد سککهم هککر گیککاو از

سیستماتیو ک تصادفی و بهصککورت پالتگککذاری انجککام شککد.

تاجپوشش کل محاسبه شد .با توجه به موقعیت عرصه ،بککرای

بدین منظور در دو منطقۀ اجککرای طککرح و شککاهد (کککه بککهدلیل

مقایسۀ پارامتر ترکیب در هر دو منطقه ،گیاهانی که در هر دو

رعایت همسانی خصوصیات اکولوژیکی همجککوار بککا یکککدیگر

عرصه حضور داشته و به نوعی بهعنوا گیاو غالب محسککوب

انتخاب کش دند) ،تعککداد  3ترانسکککت  1000متککری در جهککت

میشدند ،مشخص و با یکدیگر مقایسه شد.

طولی عرصۀ مورد نظر مستقر شککد و بککر روی هککر ترانسکککت،

اندازهگیری غنا ،تنوع و یکنواختی پوشش گیاهی

تعککداد  10پککالت دایروایشکککل بککه مسککاحت  7/02مترمربعککی

در هر دو عرصۀ اجرای طرح و شاهد ،اقککدام بککه شککمارش ه کم ۀ

بهصککورت تصککادفی پیککادو گردیککد .از آنجککا کککه هاللککیهککای

پایههای گیاهی موجود در پالتها به تفکیو جنس و گونه شدو

احداثشدو بهصککورت نیمدایککروای هسککتند ،بککا محاسککبۀ قطککر

و سککپس غنککای گونککهای (از طریک ق شککاخصهککای منهینککو 1و

متوسط هاللیهای موجود (برابر 1/۵متر) ،اندازۀ پالت دایروای

مارگالف ،)2تنوع گونهای (از طریق شاخصهای شککانو -وینککر،3

مورد استفادو مشخص گردید (محمودیمقدم.)201۵ ،

سیمپسو  4و آلفافیشر )۵و یکنواختی گونهای (از طریق شککاخص

اندازهگیری تراکم پوشش گیاهی

پیلو ،)6با استفادو از نرمافزار  PASTمحاسبه شد (جدول .)1

با شمارش تعداد پایههای گیاهی موجود در پالتها و انککدازۀ
سطح هر پالت ،میزا تراکم پوشش گیاهی بر اسککاس رابطککۀ
تعداد پایههای گیاهی در واحد سطح به دست آمد.

1. Menhinick
2. Margalef
3. Shannon - Wiener
4. Simpson
5. Fisher's alpha
6. Pielou
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اثر احداث هاللیهای آبگیر بر ترکیب پوشش گیاهی و تنوع زیستی در...

تجزیه و تحلیل دادهها

منطقه حضور دارند .دو گونۀ جاج ()Cousinia eryngioides

پیش از تجزیه و تحلیل دادوها ،تمککام متغیرهککا بککا اسککتفادو از

و زنبککق وحشککی ( )Iris songaricaبیشککترین حضککور را در

آزمو کولموگرون-اسمیرنون از نظککر توزیک ع نرمککال مککورد

منطقه داشتند.

آزمو قرار گرفتند .سپس برای مقایسۀ خصوصککیات پوشککش

جدول ( )2لیست گیاها مرتعی شناساییشدو در هککر دو

گیاهی شامل تراکم ،ترکیب ،درصد پوشش گیاهی ،غنا ،تنککوع

منطقۀ اجرای طرح و شاهد را نشا دادو و آ ها را بر اسککاس

و یکنواختی گونهای از آزمو تیتست با نمونههککای مسککتقل

حضور در عرصه مقایسه میکند.
نتاین نشا میدهد که تعداد گونههای گیاهی موجککود در

استفادو شد .همۀ تجزیه و تحلیلهای آماری دادوها با استفادو

منطقۀ شاهد نُه گونه و در منطقۀ اجرای طرح برابر  30گونککه

از نرمافزار آماری  SASانجام شد.

نتایج

گیاهی در هر دو منطقه ،حضوری مشتر دارند .همینین در

اثر احداث هاللیهای آبگیر بر ترکیب گیاهی

هر دو منطقه ،حضور گونههای دولپککهای بیشککتر از گونککههای

بهطور کلی 30 ،گونککۀ گیککاهی در دو منطقککۀ اجککرای طککرح و

تولپهای مشاهدو شد (شککش تولپککه در برابککر  24دولپککه در

شاهد شناسایی شد کککه متعلککق بککه  17خککانوادو و  27جککنس

منطقۀ اجرای طرح و چهار تولپه در برابر پککنن دولپککهای در

است .خانوادۀ کاسنی ( )Asteraceaeبا چهار گونه و خککانوادۀ

منطقۀ شاهد) .بککر اسککاس یافتککههای تحقیککق ،تعککداد گیاهککا

گندمیا ( )Poaceaeبا سککه گونککه ،بیشککترین تعککداد گونککه را

یکساله و چندساله در هر دو منطقۀ مورد بررسی بککا یکککدیگر

شککککامل میشککککدند .همینککککین خانوادوهککککای گیککککاهی

برابر بود (تعداد  1۵گونۀ یکساله همراو با  1۵گونۀ چندسککاله

،Convolvulaceae ،Chenopodiaceae ،Amaryllidaceae

در منطقۀ اجرای طرح و چهار گونککۀ یکسککاله همککراو بککا پککنن

،Euphorbiacea

،Papaveraceae

،Iridaceae

گونۀ چندساله در منطقۀ شاهد) (جدول .)3

 Ranunculaceaeو  Solanaceaeهرکککدام بککا یککو گونککه در
جدول ( :)۱روابط شاخصهای غنا ،تنوع و یکنواختی گونهای
Table (1): Equations of species richness, diversity and evenness indices
مؤلف
دامنه
رابطهها
شاخصها
s

 = 1 −  p i2

شاخص تنوع سیمپسو

i =1

)1949( Simpson

0 -1

 λشاخص سیمپسو  Pi :نسبت درصد پوشش تاجی گونه iام به پوشش کل گونهها
s

) H  = − ( pi )(ln pi

شاخص تنوع شانو  -واینر

i =1

4-0/۵

)1949( Shannon & Weaver

 :  شاخص تنوع شانو  -واینرPi ،نسبت درصد پوشش تاجی گونه iام به پوشش کل گونهها

) S = a  ln (1 + n / a

شاخص تنوع آلفای فیشر

4-0/۵

)1943( Fisher et al

 :Sتعداد گونهها در نمونه :n ،فراوانی افراد و  :aشاخص تنوع آلفا فیشر
شاخص غنای گونهای مارگالف

)R1 = (S − 1) / ln( n

∞0-

)19۵8( Margalef

 :R1غنای گونهای :n ،فراوانی افراد :S ،تعداد گونهها در نمونه
شاخص غنای منهینیو

R2 = S / n

∞0-

)1964( Menhenic

 :R2غنای گونهای :n ،فراوانی افراد :S ،تعداد گونهها در نمونه
شاخص یکنواختی پیلو

E = H  / ln S

0 -1

 :Eشاخص یکنواختی پیلو :   ،شاخص تنوع شانو  -واینر :S ،تعداد گونهها در نمونه

)197۵(Pielou
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 لیست گیاهان مرتعی در دو منطقۀ اجرای طرح و شاهد و مقایسۀ آنها بر اساس حضور در عرصه در مناطق مورد مطالعه:)2( جدول
Table (2): List of rangeland plant species in the small arc basins treatment and control area and their comparison based on the
presence in the study areas
حضور در منطقۀ
حضور در منطقه
ردیف
نام علمی
نام فارسی
خانوادۀ گیاهی
شاهد
اجرای طرح
1
2
3
4

Acanthophyllum squarrosum Boiss.

چوبو

Caryophyllaceae

-

*

Achillea eriophora DC.

بومادرا

Asteraceae

*

*

Agropyron cristatum Gaert.

علف گندمی

Poaceae

*

*

Brassicaceae

-

*

Brassicaceae

*

*

-

*

Alyssum dasycarpum Steph. Ex Wild.

نوعی قدومه

۵

Alyssum linifolium Steph. Ex Wild.

نوعی قدومه

6

Astragalus macropelmatus Bunge.

نوعی گو

Papaillionaceae

7

Astragalus squarrosus Bunge.

نتر

Papaillionaceae

8

Boissiera squarrosa Hochst. Ex Stand.

*

Poaceae

*

*

Poaceae

*

*

9

Boromus tectorum L.

علف پشمکی

10

Ceratocephalus falcatus

علف سالو

Ranunculaceae

-

*

11

Cetatucarpus arenarius L.

شاخ سر

Chenopodiaceae

*

*

12

Convolvulus hamadaevued.

پییو

Convolvulaceae

-

*

13

Cousinia eryngioides Boiss.

جاج

Asteraceae

*

*

14

Erysimum crassicaule Boiss.

سیرسیر

Brassicaceae

-

*

1۵

Euphorbia turcomanica Boiss.

فرفیو

Euphorbiacea

-

*

16

Gagea lutea Ker-Gawl.

نجم طالیی

Liliaceae

-

*

17

Heliotropium aucheri DC.

آفتابپرست

Boraginaceae

-

*

18

Holosteum umbellatum L.

Caryophyllaceae

-

*

19

Hyoscyamus niger L.

Solanaceae

-

*

20

Iris songarica Schrenk

Iridaceae

*

*

21

Ixiolirion tataricum Pall.

Amaryllidaceae

-

*

22

Koelpinia tenuissima Paul. and Lipsch

Asteraceae

-

*

23

Launaea spinosa Forssk.

چرخه

Asteraceae

-

*

Lepidium virginiacum L.

ترو تیز وحشی

Brassicaceae

-

*

Boraginaceae

-

*

24

دانه

بن

زنبق وحشی
خیار

2۵

Mattiastrum bungei. Boiss.

26

Nitraria schoberi L.

قروداغ

Zigophyllaceae

-

*

27

Peganum harmala L.

اسفند

Zigophyllaceae

*

*

28

Roemeria hybrid DC.

گل عروسو

Papaveraceae

-

*

29

Tulipa biflora Pall.

له

Liliaceae

-

*

30

Ziziphora tenuior L.

کاکوتی

Labiatae

-

*

 مقایسۀ دو منطقۀ اجرای طرح و شاهد از نظر تعداد گونه در مناطق مورد مطالعه:)۳( جدول
Table (3): Comparison of small arc basins treatment and control area in terms of number of species in the study areas
شاهد
طرح
شاخص
8

17

تعداد خانوادو

9

30

تعداد گونه

4

6

تعداد تولپه

۵

24

تعداد دولپه

4

1۵

گونههای یکساله

۵

1۵

گونههای چندساله

اثر احداث هاللیهای آبگیر بر ترکیب پوشش گیاهی و تنوع زیستی در...
بر اساس نتاین تحقیق ،گیاو جاج ( Cousinia eryngioides

منطقۀ یادشککدو بککرای گونککۀ مرتعککی  Cousinia eryngioidesاز

Iris songarica

اخککتالن معنککاداری برخککوردار نبکک ود ،امککا گونککۀ مرتعککی

 )Schrenkاز خککانوادۀ  ،Iridaceaeدر هککر دو منطقککه حضککور

 Iris songaricaدر منطقۀ اجرای طرح دارای فراوانی کمتککری

داشتند ،ازاینرو بهعنوا گیککاو غالککب ،مککد نظککر قککرار گرفتککه و

بودو و بین دو منطقه اختالن معناداری در درصد ترکیککب اکی ن

درصد ترکیب این گیاها در هر دو منطقککه مشککخص و مککورد

گیاو مشاهدو شد (جدول .)4

 )Boiss.از خککانوادۀ  Asteraceaeو زنبککق (

مقایسه قرار گرفت .بر این اساس ،درصد ترکیب گیککاهی در دو
جدول ( :)۴مقایسۀ ترکیب گیاهی گونههای غالب در دو منطقۀ اجرای طرح و شاهد در مناطق مورد مطالعه

Cousinia eryngioides

60%

۵0%

0/423

Iris songarica

30%

10%

0/03

**معنیدار در سطح 1درصد

*معنیدار در سطح ۵درصد

اثر احداث هاللیهای آبگیر بر درصد پوشــش کــل و
تراکم گیاهی
نتاین حاصککل از مقایسککۀ درصککد پوشککش گیککاهی کککل در دو

ns
*

 nsعدم معنیداری

منطقۀ طرح و شاهد بیانگر آ است که درصد پوشش کل در
این دو منطقک ه دارای اخککتالن بسککیار معنککیداری ()p>0/01
است (جدول .)۵

جدول ( :)5مقایسۀ درصد پوشش گیاهی کل در دو منطقۀ اجرای طرح و شاهد در مناطق مورد مطالعه
Table (5): Comparison of total vegetation cover percentage in the small arc basins treatment and control area in the study areas
نتیجۀ آزمون
مقدار sig
منطقۀ شاهد
منطقۀ طرح
درصد پوشش کل

29/6
**معنیدار در سطح 1درصد

0/002

1۵/3۵
*معنیدار در سطح ۵درصد

همینین نتاین حاصل از تجزیککه و تحلیککل دادوهککا نشککا

**

 nsعدم معنیداری

باعا افزایش قابلتوجه میزا تراکم گیاها مرتعی در منطقککه

میدهد که اثر احداث سامانه هاللی آبگیککر بککر میککزا تککراکم

اجرای طرح شدو است(جدول .)6

گیاها مرتعی بسیار معنیدار( )p>0/01بککودو و ایککن سککامانه
جدول ( :)6مقایسۀ تراکم گیاهان مرتعی در منطقۀ اجرای سامانه هاللی آبگیر و منطقۀ شاهد در مناطق مورد مطالعه
Table (6): Comparison of rangeland plant density in the small arc basins treatment and control area in the study areas
نتیجۀ آزمون
مقدار sig
منطقۀ شاهد
منطقۀ طرح
تراکم

97/23

0/0001

19/67

**

**معنیدار در سطح 1درصد

اثر احداث هاللیهای آبگیر بر تنوع گونهای

معنیدار نشدو است.

نتاین حاصل از بررسی شاخصهای تنککوع ،غنککا و یکنککواختی

نتاین حاصل از دادوها در مورد بررسی شککاخصهای غنککا

گونهای در هر دو منطقه در جدول ( )7آمدو است .دادوهککای

نیز نشا میدهند که شاخص غنای مارگالف اخککتالن بسککیار

این جدول نشا میدهد که از بین سه شککاخص تنککوع مککورد

معنیداری را در مقایسۀ غنای گونهای دو منطقۀ مورد بررسی

بررسی ،شاخص تنوع سیمپسککو و شککاخص تنککوع شککانو -

نشا میدهککد امککا ایککن اخککتالن از نظککر شککاخص منهینیککو

وینر ،اختالن معنیداری را در میزا تنک وع گونک های بککین دو

معنیدار نبود (جدول .)7

منطقه نشا میدهند اما این اختالن در شککاخص آلفککا فیشککر
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Table (4): Comparison of composition of dominant species in the small arc basins treatment and control area in the study areas
درصد فراوانی
نتیجۀ آزمون
مقدار sig
گونۀ گیاهی
منطقۀ اجرای طرح
منطقۀ شاهد
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جدول ( :)7مقایسۀ شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی گونهای در دو منطقۀ اجرای طرح و شاهد در مناطق مورد مطالعه
Table (7): Comparison species richness, diversity and evenness indices in the small arc basins treatment and control area in the study areas
نتیجۀ آزمون
مقدار sig
منطقۀ شاهد
منطقۀ طرح
نام شاخص
نوع شاخص
تنوع
غنا
یکنواختی

سیمپسو

0/64

0/۵3

0/0۵

*

شانو  -واینر

1/32

0/98

0/009

**

آلفافیشر

2/02

1/84

0/۵64

ns

مارگالف

1/3۵

0/96

0/01

**

منهینیو

0/89

0/99

0/3۵۵

ns

پیلو

0/72

0/7۵

0/6۵9

ns

**معنیدار در سطح 1درصد

 nsعدم معنیداری

*معنیدار در سطح ۵درصد

اصالح و توسعۀ مراتع ،سلسله عملیاتی است که موجب افککزایش

اقلیم اسککت (احمککدی .)2010 ،رطوبککت خککا میتوانککد روی

کم ّّی و کیفی تولید علوفه میشود (مصککداقی )2010 ،ایککن امککر

ساختار و ترکیب جوامع گیککاهی بسککیار مککؤثر باشککد .آب قابککل

شامل عملیاتی بهمنظور بهبود وضع ترکیب گیاهی مراتع و ایجککاد

دسترس یکی از مهمترین عوامل مؤثر بککر سککاختار و عملکککرد

و افزایش پوشش گیاهی کافی و مناسب در آ هاست (سککندگل،1

اکوسیستم است ،بهویژو در منککاطق خشککو و نیمهخشککو کککه

 .)2010بنابراین هر روشککی کککه بتوانککد ایککن اهککدان را بککرآوردو

فعالیتهای بیوفیزیکی ،ارتباط تنگاتنگی با آب قابککل دسککترس

سازد ،بهعنوا روشی موفق مورد توصیه خواهد بود.

دارد (ژن

2

و همکککارا  .)2018 ،محمودیمقککدم و همکککارا

در تحقیق حاضر ،به بررسی اثر احداث هاللیهککای آبگیککر

( )2016در تحقیق خود در زمینۀ افزایش رطوبت خا در اثککر

بر برخی خصوصیات پوشش گیاهی از قبیککل ترکیککب ،درصککد

اجرای هاللیهای آبگیر نشا دادند که بین مقدار رطوبککت (در

پوشش ،تراکم و شاخصهای تنوع زیسککتی در اکوسیسککتمهای

دو عمق نمونککهگیری و در دو فصککل نمونککهبرداری) در منطکق ۀ

مناطق خشو و بیابانی استا خراسککا جنککوبی پرداختککه شککد.

اجرای طرح هاللی آبگیر بککا منطقککۀ شککاهد اخککتالن معنککیدار

نتاین حاصل از تحقیق نشا داد کککه تعککداد گونککههای گیککاهی،

وجود داشته و میزا رطوبت خا در منطقۀ اجرای هاللیهای

تراکم گونهای و درصد پوشش گیاهی در منطقۀ اجرای طککرح،

آبگیر بیشتر بودو است.

نسبت به منطقۀ شاهد افزایش معنیداری داشککته اسککت .نتیجککۀ

بنابراین میتوا افزایش خصوصیات گیککاهی مککذکور را بککه

تحقیق بیانگر آ است که تعداد گونههای یکسککاله و چندسککاله

افزایش میزا رطوبت خا ناشی از اجرای سازۀ هاللی آبگیککر

بهترتیب از چهار و پنن گونه در منطقۀ شککاهد (درمجمککوع نککه

مرتبط دانست.

گونه) به  1۵گونه برای هر دو نوع (درمجمککوع  30گونککه) ،در

در تحقیق حاضر ،بررسی و مقایسۀ شاخصهای غنا ،تنککوع

ج ۀ تحقیککق حاضککر
منطقۀ اجرای طرح افزایش داشته است .نتی ک

گونهای و یکنواختی نیز نشا داد که احداث هاللککی آبگیککر بککر

نشا داد که احداث هاللی آبگیر به یو اندازو باعککا افککزایش

روی تنوع و غنای گونککهای کت أثیر معنککیداری داشککته امککا روی
یکنواختی گونهای تأثیری را نشا نداد.

گونههای یکساله و چندساله شدو است.
با توجه به آنکه شرایط اکولوژیکی حاکم (از جمله اجککرای
قرق چندساله و عدم چککرای دام) کب هجز اجککرای سککازۀ هاللککی

نتاین تحقیقات متعددی بیا میکند کککه رابطککۀ معنککیداری
بین میزا رطوبت خا و تنوع گونککهای و عملکککردی گیاهککا

آبگیر ،در هر دو منطقۀ شاهد و اجرای پروژو شبیه به یکککدیگر

وجککود دارد (سککوتو

بودو است ،به نظر میرسد این افزایش در خصوصیات گیککاهی

همکارا 201۵ ،؛ دن

گیککرر3
۵

و همکککارا 2011 ،؛

ژیککولی4

و

و همکارا  .)2016 ،محققککا معتقدنککد

مورد اندازوگیری ،به احداث هاللیهای آبگیر مربوط باشد.
محقکق ا ابککراز داشککتهاند نککوع و تککراکم پوشککش گکی اهی
1. Sanadgol

2. Zhang
3. Sutton-Grier
4. Xiuli
5. Deng
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، ؛ زارع چاهوکی و همکارا2009 ، خالصیاهوازی و همکارا

که افزایش رطوبت خا بککه رشککد بیشککتر میکروارگانیسککمهای

 از آنجایی که احداث هاللیهای آبگیر منجر بککه تغییککر.)2009

خککا منجککر شککدو و ایککن امککر بککه بهبککود حاصککلخیزی خککا

میککزا رطوبککت و بافککت خککا میشککود (محمودیمقککدم و

 حاصلخیزی خا خککود بککه بهبککود ترکیککب و تنککوع.میانجامد

 میتوا نتیجه گرفت که افزایش غنا و تنککوع،)2016 ، همکارا

زیستی در جوامع گیاهی منککاطق خشککو و نیمهخشککو منجککر

گونهای در مراتع مورد تحقیق ناشی از افزایش رطوبت خا و

 رطوبت خا یکی از عککواملی اسککت کککه، ازاینرو.خواهد شد

نیز تغییرات مثبت در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خککا در

، غنای گونهای را تحتتأثیر قککرار میدهککد (تیلککو و همکککارا

.اثر احداث هاللیهای آبگیر بودو است

.)2017

 با توجه به نتاین این تحقیق و نیز تحقیقات قبککل،در نهایت

تحقیقات انجامشدو در زمینۀ بهکارگیری روشهای مختلف

میتوا بیا کرد کککه اثککر هاللیهککای آبگکی ر بککر خصوصککیات

 پخش سیالب،ذخیرۀ نزو ت در خا مراتع (مانند کنتور فارو

،اکولوژیکی پوشش گیاهی در مراتع تحت اجرای ایککن سککامانه

) در مناطق مختلف کشور نیز نشا میدهد که احداث ایککن...و

 پس میتوا از آ بهعنوا یکی از روشهای قککوی،مثبت بودو

 موجب افککزایش غنککا و تنککوع گونککهای در منککاطق،نوع سازوها

و مؤثر احیای مراتع تخریبشدو نام بککرد کککه میتوانککد کمککو

؛2014 ، ؛ ریگی و همکارا2014 ،تحت اجرا شدو است (خادم

 گفتنککی اسککت بککرای.موثری در رسید بککه ایککن هککدن باشککد

.)2017 ، ؛ جلیلیکککا و همککککارا2014 ، د وری و همککککارا

نتیجهگیری عالیتر از اجرای این روش در رسید به مراتعی با

تحقیقات متعددی بیا کردواند کککه تنککوع گونککهای بککا بافککت و

 بهتر است اجرای این سازو با عملیات مرتعکاری،کیفیت بیشتر

رطوبت خککا راب کط ۀ معنککیداری دارد (مکی رداوودی اخککوا و

.(بذرکاری و بوتهکاری) همراو شود

؛2009 ، ؛ رسکککککتمپور و همککککککارا200۵ ،زاهکککککدیپور
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Extended abstract
Introduction: One of the ways of restoration and reclamation of damaged rangeland is to use different methods
of rain harvesting such as pitting, counter furrowing, flood spreading, small arc basins system and etc., along
with the reduction of runoff, it increases the soil moisture content and thus increases vegetation cover.
Biodiversity is most commonly used to describe the number of species. It is studied in 3 levels, including genes,
species, and ecosystems. However, species diversity is a major issue of biodiversity on a local and regional scale.
Species composition and biodiversity are among the fastest and most important indicators for determining
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rangeland ecosystems condition. Due to the new construction of this structure in the rangelands of Iran, so far,
little research has been done on the effect of small arc basins system on vegetation and forage production.
Particularly, there is limited research on the variation of richness and species diversity by Construction of this
structure. Abdollahi et al. (2016) investigated the effects of crescent pond structure on vegetation and soil
parameters in Saravan rangelands of Sistan and Baluchestan province. The results of their research showed that,
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 purpose of this study
was to investigate the effect of constructing small arc basins system has been investigated on the composition of
vegetation and biodiversity in the rangelands of South Khorasan province.
Materials and methods: Sampling in the rangelands of Sarbisheh, South Khorasan Province, was carried out in
small arc basins area. Vegetation sampling was carried out in the rangelands by systematic-random method at the
flowering stage of the dominant plant species in the spring of 2014.vegetation characteristics such as density,
composition, cover percentage, and species richness indices (Margalef and Menhinick), species diversity indices
(Simpson, Shannon - Wiener and Fisher's alpha) and species evenness (Pielou) were investigated in two areas
(small arc basins area and the control area).The all biodiversity indices were calculated using PAST software. To
compare the vegetation characteristics including density, composition, vegetation percentage, species richness,
diversity and evenness, independent samples t-test were used.
Results: In general, 30 plant species were identified in two areas (small arc basins area and the control area),
which belong to 17 families and 27 genera. The results showed that the number of plant species in the control
area is 9 and in the small arc basins area is 30 species. The results of comparing the total vegetation cover
percentage in both areas showed that the percentage of total coverage is very significant (p <0.01). The effect of
construction of the small arc basins area system on the density of rangeland plants was very significant (p <0.01)
and this system has significantly increased the density of rangeland plants., there is a significant difference in
species diversity between the two regions in terms of Simpson diversity index and Shannon-Wiener's diversity
index, but this difference is not significant in the alpha-Fisher's index. The results of the data on the study of
richness indices also show that the Margalaf's richness index shows a very significant difference in the
comparison of species richness in the two study areas, but this difference was not significant in terms of the
Menhinick's index.
Discussion and Conclusion: The results showed that the construction of small arc basins in the study area
increased the number of plant species, species density and vegetation percentage compared to the control area,
which indicates the positive effect of this structure on improving the ecosystem conditions. Research in this area
also confirms this result. The results of this study indicate that the number of annual and perennial species in the
control area (totally nine species) from 4 and 5 species in the control area has increased to 15 species for both
species (a total of 30 species) in the small arc basins area. As well as, the results indicate that the vegetation
cover percentage and frequency of perennial species is more than annual species. Several studies have indicated
that species diversity has a significant relationship with soil texture and soil moisture. Since the construction of
small arc basins leads to changes in soil moisture content and soil texture. Therefore, it has a significant effect on
species diversity. Finally, according to the results of this research as well as previous researches, we can say that
the effect of small arc basins system was positive on the ecological characteristics of vegetation in the study
small arc basins treatment. Therefore, it can be considered as one of the most effective methods for the
restoration of degraded rangelands.
Keywords: Density, Vegetation Cover, Species Diversity, Species Richness, Small Arc Basin.

