سال هشتم ،شماره بیستوسوم ،تابستان  ،۸۹۳۱صفحه ۹۹ـ۴۴

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

محمد ساغری* ،۸مسلم رستمپور ،2گلناز محمودیمقدم ،۹بهاره چکشی

تاریخ دریافت۸۹۳7/7/22 :

۴

تاریخ پذیرش۸۹۳۱/2/۹ :

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 خشک

و بیابکانی اسکتا

خراسا جنوبی میپردازد .بدین منظور ،نمونهبرداری از پوشش گیاهی در بهار سال  ،3131در مراتع منطقۀ مورد نظر در مرحلۀ
گلدهی گیاها غالب به روش سیستماتی

 -تصادفی و بهصورت پالتگذاری انجام شد .سپس خصوصیات پوشش گیاهی از

قبیل تراکم ،ترکیب ،درصد پوشش و شاخصهای غنای گونهای (مارگالف ،منهینی ) ،تنوع گونهای (سیمپسو  ،شکانو  -وینکر
و آلفای فیشر) و یکنواختی گونهای (پیلو) در دو منطقه اجرای طرح و منطقۀ شاهد بررسکی گردیکد .نتکایز آزمکو تکی تسکت
مستقل نشا داد که اثر احداث سامانۀ هاللی آبگیر بر درصد پوشش گیاهی کل و تکراکم گیاهکا مرتعکی معنکیدار ()p>1/13
است .بررسی ترکیب گونهای نشا داد که منطقۀ اجرای طرح شامل  11گونۀ گیکاهی از  31خکانواد و منطقکۀ شکاهد شکامل 3
گونۀ گیاهی از  8خانواد بود و شاخصهای غنای گونهای مارگالف ،تنوع گونهای سیمپسو و شانو وینر در منطقکۀ اجکرای
طرح بیشتر از منطقۀ شاهد است .در نهایت میتوا گفت که اثر هاللیهای آبگیر بر خصوصیات اکولوژیکی پوشش گیکاهی در
مراتع تحت اجرای این طرح ،مثبت بود و لذا میتوا از آ بهعنوا یکی از روشهای قوی و مؤثر احیای مراتع تخریبشکد
نام برد.
واژههای کلیدی :تراکم ،درصد پوشش گیاهی ،تنوع گونهای ،غنای گونهای ،هاللی آبگیر.
 .3استادیار دانشکد منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگا بیرجند ،نویسند مسئولMsaghari@birjand.ac.ir ،

 .2استادیار دانشکد منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگا بیرجند
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشگا بیرجند
 .4کارشناس ارشد ادار کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسا جنوبی
DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.25
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( )2131در تحقیق خود که در آ به بررسی اثر احداث کنتور

مقدمه
کمبود بارندگی یکی از مهمترین مشککالتی اسکت ککه منکابع

فارو و پیتین

طبیعی کشور با آ روبهروست .در کنار این مسئله ،پکراکنش

که میزا درصد پوششگیاهی و تکراکم در تیمارهکای کنتکور

زمانی بارندگی در ایرا نیکز بسکیار نامناسکب اسکت .بخکش
عمکد ای از خکا

ایکرا  ،بکهخصکو

منکاطق خشک

و

فککارو و پیتینک

بر افزایش پوشش گیاهی پرداختند ،نشا دادند
بککا شککاهد اخککتالن معنکیداری را در سککطح
3

3درصد نشا میدهد .ساوب و همکارا ( )2133به بررسی

زمستا و اوایل بهار دریافت مکیکننکد ککه منطبکق بکا زمکا

آبگیر و میکروکنمنتهکای  Vشککل) بکر تولیکد و بیومکاس

حداکثر نیاز به آب نیست (علیزاد  .)2111 ،کمبکود بکارش و

بوتهایها و پوشش بومی در منطقۀ بادیۀ کشور اُرد پرداختکه

پراکنش نامناسب آ  ،شرایط محیطکی سکخت و نامناسکبی را

و نتیجه گرفتند که این روشها بر افزایش پوشش گیکاهی در

برای رویش و استقرار گونههای مرتعی در اغلب نقاط ایکرا

منطقه مورد تحقیق اثر معنیدار و مثبکت داشکته ضکمن آنککه

به وجکود آورد اسکت ،بکهطکوری ککه بکرای افکزایش میکزا

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

موفقیت طرحهای اصالحی و احیایی در مراتع مناطق خش

احداث سازۀ مکانیکی بهصکورت هاللکی آبگیکر یککی از

و نیمهبیابانی عکالو بکر کشکت گونکههکای سکازگار ،ذخیکرۀ

روشهای اصالحی جدید و مؤثر بود که در سالهکای اخیکر

نزونت جوی ضکروری اسکت (رسکولی و همککارا 2118 ،؛

در پار ای از مراتع منکاطق خشک

کشکور بکا هکدن ذخیکرۀ

بهمدی و شهریاری.)2132 ،

نککزونت و در جهککت تقویککت سککفر هککای آب زیرزمینککی،

از جمله راهکارهای اصالح و احیای مراتع تخریکبشکد

جلوگیری از ایجاد هرزآب و هدررفت خا در سطح مراتکع

و بیابککانی ،اسککتفاد از

اجرا شد یا در حال اجراست (عبداللهی و همکارا .)2132 ،

ماننکد پیتینک ،

با توجه به تاز تأسیس بود این سکاز در مراتکع کشکور،

فاروئین  ،پخش سیالب ،هاللکیهکای آبگیکر و ...اسکت ککه

تاکنو تحقیقات محدودی در زمینۀ تأثیر هاللیهای آبگیر بر

ضمن کاهش هرزآبها ،منجر به بان رفتن رطوبت در خکا

پوشش گیاهی و خصوصیات کمّی و کیفی حاصلشد ماننکد

در اکوسیسککتمهککای منککاطق خشکک

روشهای مختلف ذخیرۀ نکزونت در خکا

شد و باعث افکزایش پوشکش گیکاهی مکیشکوند (جنگجکو،

تغییرات در تولیکد ،ترکیکب ،غنکا و تنکوع گونکهای در داخکل

 .)2113از جمله تحقیقات موجود در این زمینه که این نتیجه

کشور به انجام رسید است که از جملکۀ آ هکا مکیتکوا بکه

را تأیید میکنند میتوا به موارد زیر اشار کرد:
بیات موحد و موسوی ( )2111تأثیر پخش سکیالب روی

تحقیقات زیر اشار کرد:
دلخوش و باقری ( )2132به بررسی اثر اجکرای پکروژ ی

تغییرات گونههای گیاهی در منطقۀ سهرین قر چریا زنجا

مکانیکی هاللی آبگیر بر تولیکد علوفکه ،درصکد تکا پوشکش،

را مطالعه کرد که نتایز حاکی از افکزایش گونکههکای علفکی

ترکیب گیاهی و رطوبت خا در طکرح مرتکعداری گوریک

چندساله در سطح مرتع اسکت .همننکین نتکایز ایکن تحقیکق

شهرستا زاهدا  ،مبادرت و مشخص کردند که اجکرای ایکن

نشا داد که تنوع پوشش گیکاهی در عرصکۀ پخکش سکیالب

پروژ از طریق ذخیکرۀ مناسکب نکزونت آسکمانی ،موجبکات

نسبت به شاهد بسیار چشمگیر بود است .فروز و حشکمتی

افزایش رطوبکت خکا

و درصکد تکا پوشکش شکد اسکت.

( )2111نیز با بررسی تأثیر عملیات پخش سیالب بر برخکی

عبداللهی و همکارا ( ،)2132اثکرات احکداث سکازۀ هاللکی

از ویژگیهای پوشکش گیکاهی و خکا

سکطحی در دشکت

روی پارامترهای پوشش گیکاهی و خکا

در مراتکع سکراوا

گربایگا فسا گزارش کردند که پخش سکیالب بکر افکزایش

استا سیستا و بلوچستا را بررسکی کردنکد .نتکایز تحقیکق

درصد پوشش تاجی و تولید فرمهای رویشی موجکود تکأثیر

آ ها نشا داد همکۀ خصوصکیات پوشکش گیکاهی در تیمکار

معنیدار در سطح ۵درصد داشته است .جعفریا و میرجلیلی
1. Saoub
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اثر احداث هاللیهای آبگیر بر ترکیب پوشش گیاهی و تنوع زیستی در...

هاللیهای آبگیر در سطح 3درصکد بکا تیمکار شکاهد تفکاوت

ترکیب ،تراکم ،درصد تکا پوشکش ،غنکا ،تنکوع و یکنکواختی

معنیدار داشته و از این جهت اجرای هاللی آبگیر اثکر مثبتکی

گونهای در مراتع استپی شهرستا سربیشکه بکود اسکت .ایکن

روی خصوصیات پوشش گیاهی داشته است.

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

تنوع زیستی اصطالحی کلی برای نشا داد درجۀ تنکوع

در آ اجرا شد است.

طبیعت است .تنوع زیستی از نظر سلسلهمراتب به سکه طبقکۀ
ژ  ،گونه و اکوسیستم تقسیم میشود ککه هریک

جنبکههکای

مختلفی از سیستمهای زندگی را بیا میکنکد .تنکوع زیسکتی
دارای معنای گسترد تری از تنوع گونهای بود و شامل هر دو
گونه ای موضکوع اصکلی تنکوع زیسکتی در مقیکاس محلکی و
منطقهای است (ککربس .)3333 ،3کنفکرانس محکیطزیسکت و
توسککعه سککازما ملککل متحککد ( ،)3332هرگونککه تغیی کر ب کین
موجودات زند در تمام منابع شامل زمینکی ،دریکایی و سکایر
اکوسیسککتمهککای آب کی و فراینککدهای اکولککوژیکی آ را تنککوع
زیستی مکینامنکد .کنوانسکیو تنکوع زیسکتی ( ،)CBD2آ را
ب کهعنککوا ی ک

پوی کایی و تحککر پینی کدۀ گی کا  ،جککانور و

اجتماعات میکروارگانیسمی و اثرات متقابل محکیط غیرزنکد
بککهعنککوا یک

بخککش و واحککد کککاربردی تعریکف مکیکنککد

(محمودی.)2111 ،
بیشترین بررسیهکای انجکامشکد روی تنکوع زیسکتی در
سطح تنوع گونهای متمرکز شد است (امیدیپور و همکارا ،
 .)2132تنوع گونهای خود از ترکیب دو مؤلفۀ غنای گونکهای
و یکنواختی گونهای تشکیل شد اسکت ککه غنکای گونکهای،
تعداد گونه در ی

جامعکه یکا در واحکد سکطح و یکنکواختی

گونهای ،چگونگی توزیع فراوانکی افکراد را در بکین گونکههکا
نمایش میدهد (مصداقی .)213۵ ،تنوع گیاهی خصوصکیتی
است که بهعنوا یکی از شاخصهای مهکم و سکهلالوصکول
برای تعیین وضعیت اکوسیسکتمهکای مرتعکی و اتخکاذ رویکۀ
مناسب مدیریتی در این مناطق ،مورد استفاد قکرار مکیگیکرد
(امیککدزاد اردلککی و همکککارا 2134 ،؛ نککودهی و همکککارا ،
.)213۵
ازاینرو ،هدن این تحقیق بررسی اثر احداث هاللیهکای
آبگیر بر وضعیت اکوسیستم مرتعی از لحاظ میکزا تغییکرات
1. Krebs
2. Convention on Biological Diversity

معرفی منطقه
منطقۀ مورد مطالعه در محدودۀ طول جغرافیکایی "۵3˚43'11
و " ۵3˚42'8و عککرج جغرافیککایی " 12˚41'۵و "12˚41'41
در شرق روستای علیآباد چا آخور شهرستا سربیشکه قکرار
دارد .شهرستا سربیشه واقع در استا خراسا جنکوبی جکز
یکککی از شککرقیتککرین نقککاط کشککور اسککت (شکککل  )3کککه از
آبوهوایی خش

برخوردار بود  ،میانگین بارنکدگی سکالیانۀ

آ برابر  3۵1میلیمتر و اقلیم این منطقه بر مبنای طبقکهبنکدی
آمبرژ خش

و سرد است .بیشترین میزا بارنکدگی در مکا

اسفند با میانگین  43میلیمتر و کمترین بارندگی در تیکر مکا
با  1/3میلیمتر مشاهد شد اسکت (ادارۀ ککل هواشناسکی و
شرکت آب منطقهای استا خراسکا جنکوبی .)2138 ،مراتکع
این منطقه به دنیل مختلف طبیعی و انسانی (خشکسالیهکای
پیدرپی چندسالۀ اخیر و چرای مفکرط و بکیرویکه) پوشکش
گیککاهی خککود را در بسککیاری نقککاط از دسککت داد و خککا
عرصههای مرتعی در معرج عوامل فرسایشی قرار گرفته ککه
تبعات سوئی به دنبال داشته است .هاللیهای آبگیر از جملکه
ساز هایی هستند که مسئون منابع طبیعی استا در سالهای
اخیر و در مسیر احیا و بازسازی این مراتع به کار گرفتهاند .با
بررسی بهعملآمد مشخص شد این منطقه جز اولین نقاطی
در کشور است که از این ساز در امر احیا و اصالح مراتع آ
اسککتفاد شککد اسککت (محمککودیمقککدم و همکککارا .)2132 ،
احداث این سامانه در این منطقه از سال  3182و بکه وسکعت
 21هکتار شروع شد است.
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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 بهکار سکال  ،3131در مراتکع

در هر پالت ،سطح تا پوشش به تفکی

منطقۀ مورد نظر در مرحلکه گلکدهی گیاهکا غالکب بکه روش

سپس درصد تکا پوشکش ککل و درصکد سکهم هکر گیکا از

ک تصادفی و بهصورت پکالتگکذاری انجکام شکد.

تا پوشش کل محاسبه شد .با توجه به موقعیت عرصه ،بکرای

بدین منظور در دو منطقۀ اجرای طکرح و شکاهد (ککه بکهدلیکل

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

رعایت همسانی خصوصیات اکولوژیکی همجکوار بکا یککدیگر

عرصه حضور داشته و به نوعی بهعنوا گیا غالب محسکوب

انتخکاب شککدند) ،تعککداد  1ترانسکککت  3111متککری در جهککت

میشدند ،مشخص و با یکدیگر مقایسه شد.

طولی عرصۀ مورد نظر مستقر شکد و بکر روی هکر ترانسککت،

اندازهگیری غنا ،تنوع و یکنواختی پوشش گیاهی

تعداد  31پکالت دایکر ایشککل بکه مسکاحت  1/12مترمربعکی

در هر دو عرصۀ اجرای طرح و شاهد ،اقکدام بکه شکمارش همکۀ

بککهصککورت تصککادفی پیککاد گردیککد .از آنجککا کککه هاللککیهککای

پایههای گیاهی موجود در پالتها به تفکی

جنس و گونه شد

احداث شد بهصورت نکیمدایکر ای هسکتند ،بکا محاسکبۀ قطکر

و سکپس غنککای گونککهای (از طری کق شککاخصهککای منهین ک  3و

متوسط هاللیهای موجود (برابر 3/۵متر) ،اندازۀ پالت دایر ای

مارگالف ،)2تنوع گونهای (از طریق شاخصهای شکانو -وینکر،1

مورد استفاد مشخص گردید (محمودیمقدم.)213۵ ،

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

اندازهگیری تراکم پوشش گیاهی

پیلو ،)2با استفاد از نرمافزار  PASTمحاسبه شد (جدول .)3

سیستماتی

گونه به دست آمد،

با شمارش تعداد پایههای گیاهی موجود در پالتها و انکدازۀ
سطح هر پالت ،میزا تراکم پوشش گیاهی بر اسکاس رابطکۀ
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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شکل ( :)۸نقشۀ موقعیت منطقۀ مورد مطالعه در ایران و استان خراسان جنوبی
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مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال هشتم ،شماره بیستوسوم ،تابستان ۸931

اثر احداث هاللیهای آبگیر بر ترکیب پوشش گیاهی و تنوع زیستی در...

تجزیه و تحلیل دادهها

منطقه حضور دارند .دو گونۀ جا ()Cousinia eryngioides

پیش از تجزیه و تحلیل داد ها ،تمکام متغیرهکا بکا اسکتفاد از

و زنبککق وحشککی ( )Iris songaricaبیشککترین حضککور را در

آزمو کولموگرون-اسمیرنون از نظکر توزیکع نرمکال مکورد

منطقه داشتند.

آزمو قرار گرفتند .سپس برای مقایسۀ خصوصکیات پوشکش

جدول ( )2لیست گیاها مرتعی شناساییشد در هکر دو

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

منطقۀ اجرای طرح و شاهد را نشا داد و آ ها را بر اسکاس

و یکنواختی گونهای از آزمو تیتست با نمونههکای مسکتقل

حضور در عرصه مقایسه میکند.
نتایز نشا میدهد که تعداد گونههای گیاهی موجکود در

استفاد شد .همۀ تجزیه و تحلیلهای آماری داد ها با استفاد

منطقۀ شاهد نُه گونه و در منطقۀ اجرای طرح برابر  11گونکه

از نرمافزار آماری  SASانجام شد.

نتایج

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

اثر احداث هاللیهای آبگیر بر ترکیب گیاهی

هر دو منطقه ،حضور گونههای دولپهای بیشکتر از گونکههکای

بهطور کلی 11 ،گونکۀ گیکاهی در دو منطقکۀ اجکرای طکرح و

ت لپهای مشاهد شد (شش تک لپکه در برابکر  24دولپکه در

شاهد شناسایی شد ککه متعلکق بکه  31خکانواد و  21جکنس

منطقۀ اجرای طرح و چهار ت لپه در برابر پکنز دولپکهای در

است .خانوادۀ کاسنی ( )Asteraceaeبا چهار گونه و خکانوادۀ

منطقۀ شاهد) .بر اسکاس یافتکههکای تحقیکق ،تعکداد گیاهکا

گندمیا ( )Poaceaeبکا سکه گونکه ،بیشکترین تعکداد گونکه را

یکساله و چندساله در هر دو منطقۀ مورد بررسی بکا یککدیگر

شکککامل مکککیشکککدند .همننکککین خکککانواد هکککای گیکککاهی

برابر بود (تعداد  3۵گونۀ یکساله همرا با  3۵گونۀ چندسکاله

،Convolvulaceae ،Chenopodiaceae ،Amaryllidaceae

در منطقۀ اجرای طرح و چهار گونکۀ یکسکاله همکرا بکا پکنز

،Euphorbiacea

،Papaveraceae

،Iridaceae

 Ranunculaceaeو  Solanaceaeهرکککدام بککا ی ک

گونۀ چندساله در منطقۀ شاهد) (جدول .)1

گونککه در

جدول ( :)۸روابط 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

)3343( Simpson

1 -3

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

H     pi ln pi 

شاخص تنوع شانو  -واینر

i 1

1-4/۵

)3343( 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

1-4/۵

)3341( Fisher et al

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

)R1  (S  1) / ln(n

∞1-

)33۵8( Margalef

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

R2  S / n

∞1-

)3324( Menhenic

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

E  H  / ln S

1 -3

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

)331۵(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
3
2
1
4

چوب

Acanthophyllum squarrosum Boiss.

بومادرا

Achillea eriophora DC.

Caryophyllaceae

-

*

Asteraceae

*

*

Agropyron cristatum Gaert.

علف گندمی

Poaceae

*

*

Brassicaceae

-

*

Brassicaceae

*

*

-

*

Alyssum dasycarpum Steph. Ex Wild.

نوعی قدومه

۵

Alyssum linifolium Steph. Ex Wild.

نوعی قدومه

2

Astragalus macropelmatus Bunge.

نوعی گو

Papaillionaceae

1

Astragalus squarrosus Bunge.

نتر

Papaillionaceae

8

*

Poaceae

*

*

Poaceae

*

*

Ranunculaceae

-

*

شاخ سر

Chenopodiaceae

*

*

Boissiera squarrosa Hochst. Ex Stand.

3

Boromus tectorum L.

31

Ceratocephalus falcatus

33

Cetatucarpus arenarius L.

32

Convolvulus hamadaevued.

پین

Convolvulaceae

-

*

31

Cousinia eryngioides Boiss.

جا

Asteraceae

*

*

34

Erysimum crassicaule Boiss.

سیرسیر

Brassicaceae

-

*

3۵

Euphorbia turcomanica Boiss.

فرفیو

Euphorbiacea

-

*

32

Gagea lutea Ker-Gawl.

نجم طالیی

Liliaceae

-

*

31

Heliotropium aucheri DC.

آفتابپرست

Boraginaceae

-

*

38

Holosteum umbellatum L.

Caryophyllaceae

-

*

33

Hyoscyamus niger L.

Solanaceae

-

*

21

Iris songarica Schrenk

Iridaceae

*

*

23

Ixiolirion tataricum Pall.

Amaryllidaceae

-

*

22

Koelpinia tenuissima Paul. and Lipsch

Asteraceae

-

*

21

Launaea spinosa Forssk.

چرخه

Asteraceae

-

*

Lepidium virginiacum L.

تر تیز وحشی

Brassicaceae

-

*

Boraginaceae

-

*

24

علف پشمکی
علف سال

دانه

بن

زنبق وحشی
خیار

2۵

Mattiastrum bungei. Boiss.

22

Nitraria schoberi L.

قر داغ

Zigophyllaceae

-

*

21

Peganum harmala L.

اسفند

Zigophyllaceae

*

*

28

Roemeria hybrid DC.

گل عروس

Papaveraceae

-

*

23

Tulipa biflora Pall.

نله

Liliaceae

-

*

Ziziphora tenuior L.

کاکوتی

Labiatae

-

*

11

 مقایسۀ دو منطقۀ اجرای طرح و شاهد از نظر تعداد گونه در مناطق مورد مطالعه:)۹( 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

31

تعداد خانواد

3

11

تعداد گونه

4

2

تعداد ت لپه

۵

24

تعداد دولپه

4

3۵

گونههای یکساله

۵

3۵

گونههای چندساله

( Cousinia eryngioides

منطقۀ یادشکد بکرای گونکۀ مرتعکی  Cousinia eryngioidesاز

Iris songarica

اخککتالن معنککاداری برخککوردار نبککود ،امککا گونککۀ مرتعککی

 )Schrenkاز خککانوادۀ  ،Iridaceaeدر هککر دو منطقککه حضککور

 Iris songaricaدر منطقۀ اجرای طرح دارای فراوانی کمتکری

داشتند ،ازاینرو بهعنوا گیکا غالکب ،مکد نظکر قکرار گرفتکه و

بود و بین دو منطقه اختالن معناداری در درصد ترکیکب ایکن

درصد ترکیب این گیاها در هر دو منطقکه مشکخص و مکورد

گیا مشاهد شد (جدول .)4

 )Boiss.از خککانوادۀ  Asteraceaeو زنبککق (

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

Cousinia eryngioides

%21

%۵1

1/421

ns

Iris songarica

%11

%31

1/11

*

**معنیدار در سطح 3درصد

*معنیدار در سطح ۵درصد

اثر احداث هاللیهای آبگیر بر درصد پوشـش کـل و
تراکم گیاهی
نتایز حاصکل از مقایسکۀ درصکد پوشکش گیکاهی ککل در دو

 nsعدم معنیداری

منطقۀ طرح و شاهد بیانگر آ است که درصد پوشش کل در
این دو منطقکه دارای اخکتالن بسکیار معنکیداری ()p>1/13
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

23/2
**معنیدار در سطح 3درصد

1/112

3۵/1۵
*معنیدار در سطح ۵درصد

همننین نتایز حاصل از تجزیکه و تحلیکل داد هکا نشکا

**

 nsعدم معنیداری

باعث افزایش قابلتوجه میزا تراکم گیاها مرتعی در منطقکه

می دهد که اثر احداث سامانه هاللی آبگیکر بکر میکزا تکراکم

اجرای طرح شد است(جدول .)2

گیاها مرتعی بسیار معنیدار( )p>1/13بکود و ایکن سکامانه
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

31/21

1/1113

33/21

**

**معنیدار در سطح 3درصد

اثر احداث هاللیهای آبگیر بر تنوع گونهای

معنیدار نشد است.

نتایز حاصل از بررسی شاخصهای تنکوع ،غنکا و یکنکواختی

نتایز حاصل از داد ها در مورد بررسی شاخصهکای غنکا

گونهای در هر دو منطقه در جدول ( )1آمد است .داد هکای

نیز نشا میدهند که شاخص غنای مارگالف اخکتالن بسکیار

این جدول نشا میدهد که از بین سه شکاخص تنکوع مکورد

معنیداری را در مقایسۀ غنای گونهای دو منطقۀ مورد بررسی

بررسی ،شاخص تنوع سیمپسکو و شکاخص تنکوع شکانو -

نشا میدهکد امکا ایکن اخکتالن از نظکر شکاخص منهینیک

وینر ،اختالن معنیداری را در میزا تنکوع گونکهای بکین دو

معنیدار نبود (جدول .)1

منطقه نشا میدهند اما این اختالن در شکاخص آلفکا فیشکر
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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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بر اساس نتایز تحقیق ،گیا جا
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40

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

1/24

1/۵1

1/1۵

*

شانو  -واینر

3/12

1/38

1/113

**

آلفافیشر

2/12

3/84

1/۵24

ns

مارگالف

3/1۵

1/32

1/13

**

منهینی

1/83

1/33

1/1۵۵

ns

پیلو

1/12

1/1۵

1/2۵3

ns

**معنیدار در سطح 3درصد

 nsعدم معنیداری

*معنیدار در سطح ۵درصد

اصالح و توسعۀ مراتع ،سلسله عملیاتی است که موجب افکزایش

اقلیم است (احمکدی .)2131 ،رطوبکت خکا مکیتوانکد روی

کمّی و کیفی تولید علوفه مکیشکود (مصکداقی )2131 ،ایکن امکر
شامل عملیاتی بهمنظور بهبود وضع ترکیب گیاهی مراتع و ایجکاد
و افزایش پوشش گیاهی کافی و مناسب در آ هاست (سکندگل،3
 .)2131بنابراین هر روشکی ککه بتوانکد ایکن اهکدان را بکرآورد
سازد ،بهعنوا روشی موفق مورد توصیه خواهد بود.

ساختار و ترکیب جوامع گیکاهی بسکیار مکؤثر باشکد .آب قابکل
دسترس یکی از مهمترین عوامل مکؤثر بکر سکاختار و عملککرد
اکوسیستم است ،بهویژ در مناطق خشک

و نیمکهخشک

ککه

فعالیتهای بیوفیزیکی ،ارتباط تنگاتنگی بکا آب قابکل دسکترس
دارد (ژن

2

و همککارا  .)2138 ،محمکودیمقکدم و همککارا

در تحقیق حاضر ،به بررسی اثر احداث هاللیهکای آبگیکر

( )2132در تحقیق خود در زمینۀ افزایش رطوبت خا در اثکر

بر برخی خصوصیات پوشش گیاهی از قبیکل ترکیکب ،درصکد

اجرای هاللیهای آبگیر نشا دادند که بین مقدار رطوبکت (در

پوشش ،تراکم و شاخصهای تنوع زیستی در اکوسیسکتمهکای

دو عمق نمونهگیری و در دو فصکل نمونکهبکرداری) در منطقکۀ

و بیابانی استا خراسکا جنکوبی پرداختکه شکد.

اجرای طرح هاللی آبگیر بکا منطقکۀ شکاهد اخکتالن معنکیدار

نتایز حاصل از تحقیق نشا داد که تعکداد گونکههکای گیکاهی،

وجود داشته و میزا رطوبت خا در منطقۀ اجرای هاللیهای

تراکم گونهای و درصد پوشش گیاهی در منطقۀ اجکرای طکرح،

آبگیر بیشتر بود است.

مناطق خش

نسبت به منطقۀ شاهد افزایش معنیداری داشکته اسکت .نتیجکۀ

بنابراین میتوا افزایش خصوصیات گیکاهی مکذکور را بکه

تحقیق بیانگر آ است که تعداد گونههای یکساله و چنکدسکاله

افزایش میزا رطوبت خا ناشی از اجرای سازۀ هاللی آبگیکر

بهترتیب از چهار و پنز گونه در منطقکۀ شکاهد (درمجمکوع نکه

مرتبط دانست.

گونه) به  3۵گونه برای هر دو نکوع (درمجمکوع  11گونکه) ،در

در تحقیق حاضر ،بررسی و مقایسۀ شاخصهای غنا ،تنکوع

منطقۀ اجرای طرح افزایش داشته است .نتیجکۀ تحقیکق حاضکر

گونهای و یکنواختی نیز نشا داد که احداث هاللکی آبگیکر بکر

انداز باعکث افکزایش

روی تنوع و غنای گونکهای تکأثیر معنکیداری داشکته امکا روی

نشا داد که احداث هاللی آبگیر به ی
گونههای یکساله و چندساله شد است.

با توجه به آنکه شرایط اکولوژیکی حاکم (از جمله اجکرای
قرق چندساله و عدم چرای دام) بکهجکز اجکرای سکازۀ هاللکی
آبگیر ،در هر دو منطقۀ شاهد و اجرای پروژ شبیه بکه یککدیگر
بود است ،به نظر میرسد این افزایش در خصوصیات گیکاهی

یکنواختی گونهای تأثیری را نشا نداد.
نتایز تحقیقات متعددی بیا میکند ککه رابطکۀ معنکیداری
بین میزا رطوبت خا و تنوع گونکهای و عملککردی گیاهکا
1

4

وجککود دارد (سککوتو گیککرر و همکککارا 2133 ،؛ ژیککولی و
همکارا 213۵ ،؛ دن

۵

و همکارا  .)2132 ،محققکا معتقدنکد

مورد انداز گیری ،به احداث هاللیهای آبگیر مربوط باشد.
محققکا ابکراز داشکتهانکد نکوع و تکراکم پوشکش گیکاهی
1. Sanadgol

2. Zhang
3. Sutton-Grier
4. Xiuli
5. Deng
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، ؛ زارع چاهوکی و همکارا2113 ، خالصیاهوازی و همکارا

که افزایش رطوبت خا به رشکد بیشکتر میکروارگانیسکمهکای

 از آنجایی که احداث هاللیهای آبگیر منجر بکه تغییکر.)2113

خککا منجککر شککد و ایککن امککر بککه بهبککود حاصککلخیزی خککا

میککزا رطوبککت و بافککت خککا مککیشککود (محمککودیمقککدم و

 حاصلخیزی خا خکود بکه بهبکود ترکیکب و تنکوع.میانجامد

 میتوا نتیجه گرفت که افزایش غنا و تنکوع،)2132 ، همکارا

منجکر

گونهای در مراتع مورد تحقیق ناشی از افزایش رطوبت خا و

 رطوبت خا یکی از عکواملی اسکت ککه، ازاینرو.خواهد شد

نیز تغییرات مثبت در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خکا در

، و همککارا

و نیمکهخشک

زیستی در جوامع گیاهی مناطق خشک

غنای گونهای را تحتتأثیر قرار مکیدهکد (تیلک

.اثر احداث هاللیهای آبگیر بود است

.)2131

 با توجه به نتایز این تحقیق و نیز تحقیقات قبکل،در نهایت

تحقیقات انجامشد در زمینۀ بهکارگیری روشهای مختلف

میتوا بیا کرد ککه اثکر هاللکیهکای آبگیکر بکر خصوصکیات

 پخش سیالب،ذخیرۀ نزونت در خا مراتع (مانند کنتور فارو

،اکولوژیکی پوشش گیاهی در مراتع تحت اجرای ایکن سکامانه

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

 پس میتوا از آ بهعنوا یکی از روشهای قکوی، مثبت بود

 موجب افکزایش غنکا و تنکوع گونکهای در منکاطق،نوع ساز ها

و مؤثر احیای مراتع تخریبشد نام بکرد ککه مکیتوانکد کمک

؛2134 ، ؛ ریگی و همکارا2134 ،تحت اجرا شد است (خادم

 گفتنکی اسکت بکرای.موثری در رسید بکه ایکن هکدن باشکد

.)2131 ، ؛ جلیلیکککا و همککککارا2134 ، دنوری و همککککارا

نتیجهگیری عالیتر از اجرای این روش در رسید بکه مراتعکی

تحقیقات متعددی بیا کرد اند ککه تنکوع گونکهای بکا بافکت و

 بهتکر اسکت اجکرای ایکن سکاز بکا عملیکات،با کیفیکت بیشک تر

رابطکۀ معنکیداری دارد (میکرداوودی اخکوا و

.مرتعکاری (بذرکاری و بوتهکاری) همرا شود

رطوبت خکا

؛2113 ، ؛ رسکککتمپکککور و همککککارا211۵ ،زاهکککدیپکککور
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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.

