مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال ششم ،شماره شانزدهم ،پاییز  ،1396صفحه ۲۵ـ3۴

ارزیابی تأثیر روشهای ذخیرۀ نزوالت جوی بر وضعیت پوشش گیاهی مراتع
در مناطق خشک (مطالعۀ موردی :مراتع گدار هریشت)

تاریخ پذیرش1396/8/18 :

تاریخ دریافت1396/3/13 :

چکیده
یکی از روشهای مهم اصالح مراتع و افزایش تولید علوفه در آنها ،ذخیرۀ نزوالت آسمانی در خاک با استتااده از روشهتای
مختلای مانند احداث هاللیها و چالههای آبگیر است .در این پژوهش ،اثر این سامانهها درخصتو

تغییتر درصتد پوشتش و

تولید گیاهان مرتعی و نیز رطوبت خاک بررسی شده است .نمونهگیری از خاک و پوشتش گیتاهی در سته منقۀتن نمونتهگیری
شامل منقۀن شاهد ،منقۀن هاللی آبگیر و منقۀن چالههای آبگیر به روش سیستماتیکت تصادفی انجام شتد .در هتر منقۀته50( ،
هکتار)  98پالت  2مترمربعی به فواصل  70متر از یکدیگر پالتگذاری انجام شد .برای اندازهگیری درصد پوشتش گیتاهی در
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سه منقۀه ،درمجموع از  294پالت استااده شد .برای اندازهگیری تولید گیاهان 25درصد از پالتهای مربوط به درصد پوشش
گیاهی انتخاب و رشد ساالنن گیاهان داخل پالت پس از ققع و خشک کردن در ستایه ،تتوزین شتد .بترای بررستی تغییترات
و نمونههای خاک سقحی و عمۀی برداشت شد .دادهها با استااده از تجزین واریانس دوطرفه تجزیته و تحلیتل گردیتد .نتتایج
نشان داد درصد پوشش گیاهان و همچنین مۀدار تولید گیاهان مرتعی در منقۀن چالهها به حدود دو برابر و در منقۀن هاللیهتا
حدود  1/5برابر منقۀن شاهد افزایش یافته بهطوریکه این افزایش در سقح یک درصد معنیدار است .رابقن بین رطوبت ختاک
و تولید و درصد پوشش گیاهی در سقح یک درصد معنیدار شد .باتوجهبه نتایج حاصل ،سامانن چالهها عملکترد مناست تری
نسبت به هاللی آبگیر دارد و دارای مزیت نسبی در وضعیت مشابه منقۀن مقالعاتی بتوده و بترای اصتالح و توستعن مراتتع در
مناطق خشک پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :درصد پوشش ،تولید پوشش گیاهی ،چالن آبگیر ،هاللی آبگیر ،رطوبت خاک.

 .2استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان ،نویسنده مسئول/

Email: Akhavaninzadeh@ardakan.ac.ir

 .3دانشیار پژوهشی ،بخش تحۀیۀات جنگل و مرتع ،مرکز تحۀیۀات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد ،سازمان تحۀیۀات ،آمتوزش و تترویج
کشاورزی ،یزد ،ایران

] [ DOI: 10.22052/6.16.25

 .1کارشناسی ارشد مرتعداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
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سال  1999با بهرهگیری از نمونتههای تۀریبتاً مشتابه جهتانی و

مقدمه
مراتتتع بتتهعنوان بستتتر حی تات و رک تن اصتتلی اکوسیستتتمهای

دانش بتومی بهرهبترداران حاشتین کتوه تاتتان در مرتتع نتارون

خشکی ،نۀش بسزایی در حیات بشری داشته و وسیعترین نوع

شهرستان خاش در استتان سیستانوبلوچستتان در ستقح 170

اکوسیستتتمهای کشتتور را تشتتکیل میدهنتتد (مۀتتدم.)2005 ،

هکتار ،پس از طراحی و محاسبن ابعاد و چگونگی احداث ،آغاز

باتوجهبه اینکه بیشتتر مراتتع در منتاطق خشتک و نیمهخشتک

و با اصالح و بازنگریهای متعدد ،توسعه پیدا کرده و بتهعنوان

جهان قرار گرفتهاند و بهتبع آن بخش چشمگیری از کشور ایران

الگوی قابلتعمیم توسط سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری

در این قلمرو واقتع شتده ،ضتروری استت کته بتا استتااده از

در نۀاط مختل

کشور در حال اجراست (حیدری و همکاران،

و جمتتعآوری روانابهتتا ،از ای تن منبتتع ارزشتتمند حااظتتت و

گیاهی مناس

بهترین وسیله برای جلوگیری از هدر رفتتن آب

بهرهبتترداری نمتتود (آذرنیونتتد .)2009 ،یکتتی از بزرگتتترین

بهصورت جریانات سقحی است .این بررسی نشان میدهد که
2

محدودیتهای موجود در مسیر رشد و نمو پوشش گیتاهی در

عملیات پیتینت

مناطق خشک و نیمهخشک ،محدودیت دسترسی به منابع آبی و

میرساند و عالوهبر ذخیرۀ برف در زمستتان ،موجت

رطوبت است .در این مناطق ،بارندگی کافی نبتوده و اغلت

از

جریتان آب در ستقح ختاک را بته حتداقل
ناتوذ و

ذخیرۀ حدود  7/5تا  15میلیمتر آب اضافی در خاک میشتود.

بیبهرهاند (قاسمی و حیدری.)2009 ،

حبی زاده و همکاران ( )2007روشهتای ذخیترۀ نتزوالت در

متوسط بارندگی ساالنن کشور  252میلیمتتر استت و 179

استان آذربایجان شرقی را بررسی کردند .نتایج آنان نشان داد که

توزیع مناس

میلیمتر آن ،مستۀیماً بتهدلیل پتانستیل بتاالی تبخیتر در کشتور

بیشترین درصد پوشش گیاهی با  44/7درصد مربوط به پیتین

کشتاورزی و منتتابع طبیعتتی یتزد .)1999 ،1شتتواهد تتتاریخی و

بذرپاشی با  15/9درصد استت .احمتدی و همکتاران ()2011

جغرافیایی بیانگر وقوع بارشهای نامنظم زمانی و مکانی و بروز

هاللیهای آبگیر احداثشده در جنوب استان کرمان را بررسی

کشتتور استتت.

کردند .نتایج مربوط بته انتدازهگیری حجتم آب ذخیرهشتده در

باتوجهبه اینکه در طول دورۀ خشکسالی ،دفعات و حجم بارش

هاللیهای آبگیر نشان داد بهطور میانگین در یک هاللی با ابعاد

به میزان بسیار زیتادی کتاهش مییابتد ،زیانهتای فراوانتی بته
زیستبومهای طبیعی ،بهویژه جنگلها و مراتتع وارد میشتود
ازجمله این زیانها میتوان به کاهش تولید علوفه اشتاره کترد.
لذا میتوان با کنترل روانابها به روش ذخیرۀ نتزوالت جتوی،
این مخاطرات را کاهش داد.

قوس هاللی  8/48متر و ارتااع سازه  1/22متتر دارای قابلیتت
ذخیرۀ آب  72/15مترمکع

است.

پژوهشهاى دیگری که در مؤسسه تحۀیۀتات دیتم کشتور
توسط تتوکلی و اویتس )2005( 3بتهمنظور بررستی شتیوههای
مختل

جمعآوری و استحصال آب بتاران در ستامانن کوچتک

روشهای ذخیرۀ نزوالت آسمانی در خاک ،ایجتاد هاللیهتای

در دو وضعیت خاک پای درختان بهمدت  6/5ستال در منقۀتن

آبگیر در سقح مراتع است .هاللیها ستازههای آبتی تت ختاکی

یال ایلخچی آذربایجان شرقی برای دو رقتم بتادام انجتام شتد،

هستند که سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (فائو) در سال

نشان داد که تیمار با اندازۀ سقح رواناب  7×7متری با ستقوح

 ،1992در سه کشور آفریۀایی نیجریه ،لستتو و بورکینافاستو بتا

رواناب تمیز و غلقک زده شده و بدون نیاز به استااده از پلیمر،

مشارکت مردم بهمنظور احیای پوشش گیاهی اجرا کرده استت

از کارایی بهتری نسبتبه تیمار  9×9متری در وضتعیت مشتابه

(کااش و همکاران .)2012 ،این کار برای اولین بار در ایران در
1. Agriculture and Natural Resources Research Center, Yazd

2. Pitting
3. Owies
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روشهای مختلای برای ذخیرۀ نزوالت وجود دارد .یکی از

مربعی و نیمدایرهای در سه اندازه ،سه وضعیت سقوح سامانه و
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( 1500-2000میلیمتتتر) تبخیتتر میشتتود (مرکتتز تحۀیۀتتات

با بذرپاشی و کمترین مۀدار مربتوط بته تیمتار ریپینت

خشکستتالیهای پیدرپتتی در منتتاطق مختلت

بتدون
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روشهای مدیریتی و حااظتی ازجمله ذخیرۀ نزوالت آستمانی

 .)2012بررسی باباختانلو ( )1985نشتان میدهتد کته پوشتش

ارزیابی تأثیر روشهای ذخیرۀ نزوالت جوی بر وضعیت پوشش گیاهی...

برخوردار است و شکل سامانه در جمعآوری آب باران تأثیری
نتتدارد (تتتوکلی و اویتتس .)2005 ،شتتهریور و خزایتتی ()2015
افزایش پوشش گیاهی ناشی از جمعآوری رواناب را بتهترتی
بانکت ،کنتور فارو ،ریپین

و پیتین

با میزان 72/7 ،75 ،79/7و

 65گزارش کردهاند که در مۀایسته بتا شتاهد بتهترتی

میتزان

پوشش گیاهی  1/6 ،1/7 ،1/8و  1/5برابر بیشتر شده استت .در
مۀایسه بین میزان رطوبت ختاک تیمارهتای مختلت

با میتانگین ،11/56

 10/53 ،11/1و  10/03اولویتهای یک تا چهارم را بته ختود
اختصا

دادند و تیمار شاهد با میزان رطوبتت  7/05کمتترین

میزان رطوبت خاک را دارا بود .ریچ )2005( 1اثرات کنتور فارو
را بعتتد از  20ستتال اجتترا بررس تی ک ترد .نتتتایج نشتتان داد ک ته
ویژگیهای شیمیایی خاک در دو منقۀن کنتتور فتارو و شتاهد،
تغییر معنیدار نشان نداد ،اما پوشش گیاهی گونن اگروپایرون در
منقۀن کنتور فارو  27درصد و شتاهد 5درصتد بتود .جهتانتیغ
( )2002در روش پخش سیالبِ پستکوه ستراوان میتزان تولیتد
علوفتته را در ترستتالی از  51 / 25کیلتتوگرم بتتر هکتتتار بتته 205
کیلوگرم بر هکتار گزارش کرد .سیاهمنصور ( )2004در تحۀیۀی
بهمنظور مۀایسه و بررسی اثر عملیات پخش سیالب بر پوشتش
گیتتاهی ،نشتتان داد در اکثتتر فاکتورهتتای موردبررستتی ،تاتتاوت
وجود داشته است .بترای مثتال ،بتین تاجپوشتش کته در داختل
منقۀه اجرای طترح  82/7درصتد و ختارج آن  30درصتد بتود،
تااوت معنتیدار وجتود دارد .استتااده از ستامانههای چالتههای
آبگیر و هاللی آبگیر بهمنظور ذخیرۀ نزوالت آستمانی در کشتور
طی یک دهتن گذشتته مورداستتااده قترار گرفتته ،ولتی تتاکنون

معرفی منطقه
منقۀن موردمقالعه در فاصلن 30کیلومتری از شهر اردکان واقع در
استتتان یتتزد ،در محتتدودۀ طتتول جغرافیتتایی " 54ْ 07’ 44و "20
’ 54ْ 08و عتترج جغرافیتتایی " 32 26’ 04و " 32 26’ 42قتترار
گرفتتته استتت (شتتکل  .)1براستتاس سیستتتم طبۀهبنتتدی کتتوپن
آبوهوا ی اردکان در گروه اقلیمی خشک و از نوع بیابتانی متی
باشد .میتانگین ستاالنن دمتا  19/7درجتن ستانتیگراد و میتانگین
بارندگی ساالنه  58میلیمتر است .هاللی آبگیر عبتارت استت از
چالتتههایی بهشتتکل هاللتتی نزدیتتک بتته نیمدایتتره بتتا پشتتتههایی
بهضخامت کمتر از یک متر که معموالً با تراکتور ایجاد میشتوند.
چالههای آبگیر عبارت است از چالههایی با عمق بیشتتر و ستقح
کوچکتر و تخری

کمتر در مۀایسه با هاللی آبگیر که بهوستیلن

تراکتور خیشدار احداث میشوند .ابعاد چالن آبگیر با شتعاع 1/2
متتتر و عمتتق  40ستتانتیمتر و ارتاتتاع تتتاجی  70ستتانتیمتر و
هاللیهای آبگیتر بتا شتعاع  1/5متتر و عمتق  30-20ستانتیمتر
ارتااع پشتن  30سانتیمتر و ضخامت پشتن  40سانتیمتر و طتول
دهانن قوس  18متر با تراکتور بیلدار ایجاد شدهاند .تراکم چالتهها
و هاللیها در منقۀه بهترتی

معادل  36و  15عتدد در هکتتار و

در سال  1386توسط ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیتزداری استتان
یزد و در وسعتی برابر  100هکتار ( 50هکتار چالته و  50هکتتار
هاللی) احداث شده است (شکل  .)2سقح اشغالی این ستامانهها
کمتر از یک درصد سقح منقۀه را شامل میشتود .احتداث ایتن
دو سامانه عمدتاً در مناطق با شتی
ناوذپذیری مناس

کمتتر از 10درصتد و دارای

بافت خاک متوسط انجام میشود.

مقالعات محدودی دربارۀ ارزیابی عملکرد آنها صتورت گرفتته
است .بنابراین نیاز به انجام تحۀیۀات در این زمینته بترای تعیتین
مناس ترین روشهای ذخیرۀ نزوالت ضروری استت .هتدف از
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فاحشی در سقح  1و 5درصد بین داخل و خارج عرصن آبختوان

مواد و روشها
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و پیتین

بتهترتی
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این تحۀیق ،ارزیابی تأثیر سامانههای چالن آبگیر و هاللی آبگیتر و
تولید گیاهان مرتعی و نیتز رطوبتت ختاک در مراتتع خشتک و
استپی و مۀایسه و تعیین تناس

نسبی این دو روش است.
شکل ( :)1موقعیت منطقۀ مطالعاتی و نقاط نمونهبرداریشده در سه منطقۀ
1. Rich

شاهد ،هاللی آبگیر و چالههای آبگیر
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مۀایسن عملکرد آنها در ذخیرۀ نزوالت و تغییر درصد پوشش و
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شکل ( :)۲راست :نمای کلی منطقۀ وسط :نمایی از چالههای آبگیر چپ :نمایی از هاللی آبگیر

گیاهی منقۀه شتامل قلتم (،)Fortuynia bungei

گیاهان در محیط نرمافزار اکسل ،رابقن بتین درصتد پوشتش و

درمنه ( ،)Artemisia herba-albaچتزه (،)Scariola orintalsi

تولید برای هر گیاه مشخص شد .بهوسیلن روابتط متذکور وزن

شور ( )Salsola spاست .اندازهگیری در اواخر فصل بهار سال

گیاهان و درنهایت تولید در  100پتالت بهدستت آمتد .ستپس

 1395انجام شد .مساحت منقۀن اجرای طرح  100هکتار بتوده

میزان تولید در هکتار برای هر منقۀه محاسبه شد.

که  50هکتار ( 500×1000متر) مربوط به چالتهها و  50هکتتار

اندازهگیری رطوبت

مربوط به هاللیهاست .همچنین  50هکتار برای منقۀتن شتاهد

ابتدا با دریافت و تجزیه و تحلیل اطالعات بارندگی از ستازمان

گونههای غال

در نظر گرفته شد .در مناطق اجرای طرح ،بذرهای قتیچ و قلتم
کاشته شده است و شی

عمومی منقۀه دارای جهت شتمالی و

معادل 4ت 8درصد و متوسط ارتااع از سقح دریتا معتادل 1100
متر است.
حداقل ارتااع در منقۀته ،معتادل  1000و حتداکثر معتادل
 1600متر استت .بترای انتدازهگیری درصتد پوشتش از روش
تصادفی ت سیستماتیک مشخص شد .برای این منظور ابتدا نۀقن
شروع در هر منقۀه بهصورت تصادفی انتخاب و  98پتالت بتا
ابعاد دو مترمربع ( 2×1متتر) بته فواصتل  70متتر از همتدیگر،
روی نزدیکترین چاله و هاللی پالتگذاری شتد .درمجمتوع
 98پتتالت در هتتر منقۀتته ( 50هکتتتار) و جمع تاً معتتادل 294
پالتگذاری در سه منقۀه (چالته و هاللتی و شتاهد) انجتام و

تعیتتین شتتد و براستتاس آن نمونتتهگیری از ختتاک در عرصتتن
موردتحۀیتتق در دو نوبتتت ،یکتتی در پتتاییز پتتیش از شتتروع
بارندگیها و نوبت بعدی در بهار انتهتای فصتل بتارش انجتام
شد 20 .درصد از پالتهای درصد پوشش گیتاهی انتختاب و
در هر پالت 2 ،پروفیل یکی در مرکز پالت و دیگری به فاصلن
 1متر از پروفیل دیگر حار و از نمونن سقحی و عمۀتی ختاک
در هر پرفیل برداشت شد (در منقۀن شاهد در هر پتالت فۀتط
یک پروفیل حار شد) که درمجموع  100پروفیل حاتر و از دو
عمق  0-20و  20-40سانتیمتری سقح ختاک و در دو نوبتت
(ابتدا و انتهای دورۀ بارش ساالنه) ،درمجموع  400نمونه خاک
برداشت شد .نمونههای خاک بالفاصله پس از برداشت تتوزین
شده و وزن تر هتر کتدام مشتخص شتد .ستپس نمونتهها بته

اندازهگیری تولید گیاهان

 105درجن سانتیگراد قرار گرفتند تا رطوبت خود را از دستت

بهدلیل اینکه ققع و توزین تمامی پالتهای مربوط بته درصتد

بدهند .پس از خشتک کتردن ،نمونتهها مجتدداً تتوزین و وزن

پوشش ،کاری دشوار و وقتتگیر استت و همچنتین بته مرتتع

خشک هرکدام بهدست آمد و ستپس بتا استتااده از رابقتن ()1

صدمه وارد میشود25 ،درصتد از پالتهتای درصتد پوشتش

درصد رطوبت نمونهها مشخص شد:

بهصورت تصادفی انتخاب و رشد سال جاری گیاهان واقتع در
این پالتها ققع و سپس وزن خشتک گیاهتان در آزمایشتگاه

رابقه ((]x100 )1وزن خشک خاک) ( /وزن خشتک ختاک -
وزن تر خاک)[ = درصد رطوبت وزنی خاک

] [ DOI: 10.22052/6.16.25

دادهها برداشت و در جداول یادداشت گردید.

آزمایشگاه منتۀل و هرکدام بهمدت  24ساعت در آون با دمتای

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.8.5

پالتاندازی و تخمین استااده شد .موقعیت پالتهتا بته روش

هواشناسی ،میانگین زمانی شروع و پایان بارنتدگیها در منقۀته
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اندازهگیری درصد پوشش گیاهان

تعیین و پس از برقتراری ارتبتاط بتین درصتد پوشتش و وزن
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ارزیابی تأثیر روشهای ذخیرۀ نزوالت جوی بر وضعیت پوشش گیاهی...

پس از برداشت دادهها ،تجزیه و تحلیل دادهها بتا استتااده از

پوشش شاهد با چالهها و همچنین تااوت بتین میتانگین درصتد

نرمافزار آمتاری ) SPSS(ver16.0و بتا استتااده از آنتالیز تجزیتن

پوشش گیاهی منقۀن هاللیهتا بتا منقۀتن چالتهها معنتیدار (در

طرح کامالً تصادفی انجتام

سقح 1درصد) شد .همچنین نتتایج حاصتل از تجزیته و تحلیتل

و بررسی اختالف میانگینها بتا استتااده از آزمتون چنددامنتهای

دادهها نشان میدهد اثر احداث سامانههای چاله و هاللتی آبگیتر

دانکن انجام شد .رسم نمودارها نیز با نرمافزار  Excelانجام شد.

بر میزان تولید گیاهان مرتعی معنیدار ( )P>0/01استت (جتدول

نتایج

 )2و این سامانه باعث افتزایش قابلتوجته میتزان تولیتد گیاهتان

واریانس و آزمایش فاکتوریل در قال

مرتعی در منقۀن اجرای چالهها شده است این افزایش در منقۀن

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد اثتر احتداث
سامانههای چاله و هاللی آبگیر بر میزان درصتد پوشتش گیاهتان

مۀایسن میانگینهای تولید سه منقۀن شاهد هاللی و چالته کته بتا

مرتعی معنیدار ( )P>0/01بوده (جدول  )1و مۀدار آن بتهترتی

استااده از آزمون دانکن انجام شد ،تاتاوت بتین میتانگین تولیتد

در چالهها ،هاللیها و شاهد 10/9 ،16/4و  8/4بهدست آمد .ایتن

گیاهی شاهد با هاللیها و هاللی با چالهها معنتیدار نبتود ،ولتی

سامانهها باعث افزایش قابلتوجه درصد پوشش گیاهتان مرتعتی

تااوت میانگین تولید بین منقۀن شاهد با چالهها ستقح 1درصتد

در منقۀن اجرای چالهها شده است .نتایج آزمون دانکن نشتان داد

معنیدار بوده است.

تااوت معنیداری بین میانگین درصد پوشتش شتاهد بتا منقۀتن
هاللیها وجود ندارد ،درحالیکته تاتاوت بتین میتانگین درصتد

جدول ( :)1تجزیۀ واریانس درصد پوشش در سه منطقۀ چاله ،هاللی و شاهد
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجن آزادی

میانگین مربعات

بین مناطق

3324/13

2

1662/06

داخل مناطق

31006/39

291

106/55

جمع

34330/52

293

F
**

15/60
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چالهها نسبتبه هاللیها بیشتر است .باتوجهبته نتتایج حاصتل از

** اختالف معنیدار در سقح 1درصد

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجن آزادی

میانگین مربعات

بین مناطق

138638/12

2

69319/06

داخل مناطق

4343061/78

291

14924/61

جمع

4481699/90

293

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.8.5

جدول ( :)۲تجزیۀ واریانس تولید علوفه در سه منطقۀ چاله ،هاللی و شاهد
F
**

4/64

** اختالف معنیدار در سقح 1درصد
جدول ( :)3مقایسه درصد پوشش گیاهی و تولید علوفه در مناطق اجرای سامانههای چالۀ آبگیر ،هاللی آبگیر و منطقۀ شاهد (بهار)
منقۀن چاله

منقۀن هاللی

منقۀن شاهد

نتیجه آزمون

درصد پوشش

16/42a

10/89b

8/37b

**

تولید()kg/hr

113/19a

90/42ab

60/17b

**

حروف متااوت بیانگر معنیدار بودن اختالف میانگینها هستند ** .معنیدار بودن در سقح  1درصد
جدول ( :)۴میزان تولید (کیلوگرم در هکتار) و درصد پوشش گیاهی در سه منطقۀ مطالعاتی به تفکیک
شور

درمنه

پوشش

تولید

پوشش

تولید

پوشش

تولید

پوشش

تولید

پارامتر گیاهی

0/6

1/8

2/92

34/2

0/95

2/8

3/9

21/4

شاهد

0/96

4/1

4/9

61/2

2/2

4/4

2/82

20/7

هاللی

0/8

3/2

8/1

97/1

4/7

7/7

2/8

5/2

چاله

] [ DOI: 10.22052/6.16.25

قلم

قیچ

گونه منطقه
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براساس نتایج جدول ( )3درصد پوشتش گیتاهی در منقۀتن

منقۀن چالههای آبگیر تغییر کرده است.

شاهد بهطور معنیداری (در سقح  1درصد) کمتر از منقۀن چالته

نتایج جدول ( )5نشتان میدهنتد تتأثیر متغیرهتای منقۀته و

و هاللی و همچنین تولید بهطور معنیداری (در سقح  1درصتد)

عمق خاک ( )P>0/01همچنین اثر متۀابل آنها ( )P>0/05و نیتز

در منقۀن چاله نسبتبه منقۀن هاللی و شاهد افتزایش نشتان داده

اثتتر متۀابتتل منقۀتته و فصتتل نمونتتهگیری ( ،)P>0/01بتر مۀتتدار

است .جدول ( )4نشان میدهد با ایجاد سامانههای آبگیر درصتد

رطوبت خاک معنیدار است .نتایج حاصل از آزمون دانکن نشتان

و تولید پوشش گیاهی مناطق شاهد در مۀایسه با مناطق هاللتی و

میدهد اختالف میانگین درصد رطوبت خاک در منقۀن شاهد بتا

متاتاوت استت .بتهعبارتی بتا

هاللیها و هاللیها با چالهها و شتاهد بتا چالتهها معنتیدار (در

بهویژه چالهها از نظر گونن غالت

افزایش ذخیرۀ نزوالت و رواناب در خاک ،پوشش گیاهی غالت
شور ت قتیچ در

جدول ( :)۵تجزیۀ واریانس و تأثیر متغیرهای فصل ،عمق و مکان نمونهگیری و اثر متقابل آنها بر مقدار رطوبت خاک ( ۲۴0نمونه)
F

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجن آزادی

میانگین مربعات

منقۀه

745/58

2

372/79

عمق

79/35

1

79/35

**54/05

فصل

157/28

1

157/28

**107/14

منقۀه*عمق

8/946

2

4/47

منقۀه*فصل

38/826

2

19/41

**13/22

عمق*فصل

0/01

1

0/01

0/008ns

منقۀه*عمق*فصل

0/34

2

0/17

خقا

334/69

228

1/46

کل

1365/02

239

** اختالف معنیدار در سقح 1درصد

**

253/95

*

3/04

ns

0/11
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از شورت درمنه درمنقۀن شاهد به پوشتش غالت

سقح 1درصد) شده است.

* اختالف معنیدار در سقح 5درصد  nsعدم اختالف معنیدار

نمونهگیری با یکدیگر اختتالف معنتیداری دارنتد .عالوهبرآنکته

شکل ( )4و ( )5نشان میدهد که مۀدار رطوبت خاک منقۀن

مۀدار رطوبت در هر دو منقۀن چاله و هاللی (بهصورت مستتۀل

شاهد هم در عمق  1و هم در عمق  2در دو فصل بهتار و پتاییز

از یکتدیگر) و در هریتتک از دو فصتتل نمونتتهگیری بتتا یکتتدیگر

تااوت معنیداری نداشته ،ولی در مناطق دیگر (چالته و هاللتی)

بهطور معنیداری دارای اختتالف استت ،بلکته بتین مۀتدار ایتن

بین دو فصتل تاتاوت معنتیدار در ستقح آمتاری یتک درصتد

شاخص در هریتک از دو فصتل نمونتهگیری در منقۀتن اجترای

بهدست آمده است.

چاله و هاللی نیز دارای اختالف معنیداری هستند .امتا اختتالف

] [ DOI: 10.22052/6.16.25

شکل ( :)3نمودار اثر متقابل متغیرهای فصل (بهار و پاییز) و منطقۀ نمونهگیری (چاله ،هاللی و شاهد) بر میزان رطوبت خاک

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.8.5

براستتاس شتتکل ( ،)3مۀتتدار رطوبتتت ختتاک در ستته مکتتان

بین درصد رطوبت شاهد در دو فصل نمونهگیری معنیدار نشد.

ارزیابی تأثیر روشهای ذخیرۀ نزوالت جوی بر وضعیت پوشش گیاهی...
a

c
d

d

شاهد

هاللی

درصد رطوبت خاک

b

a
b

b

c
d

d

شاهد

چاله

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

درصد رطوبت خاک

b

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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چاله

هاللی

نمونهگیری دو ( )۴0-۲0در سطح 1درصد

عمق نمونهگیری یک ( )۲0-0در سطح 1درصد

حروف مختلف نشانگر معنیدار بودن تفاوت

حروف مختلف نشانگر معنیدار بودن تفاوت

منقۀن چاله ،هاللی و شاهد ،نشاندهندۀ همبستتگی بتهترتی

اندازهگیری مۀدار تولید علوفن گیاهتان مرتعتی در فصتل

 48 ،63و  43درصدی بین این دو متغیر است (شکل .)6

بهار و بررسی رابقن آن با میتزان رطوبتت ختاک در هتر سته
400

ب

450

اف

350

y = 55.965x - 188.68
R² = 0.4824

400
350

y = 54.614x - 268.06
R² = 0.6397

300

300

250
200

200

)(kg

150

150

100

100

50

50

0
11

9

7

5

0
11

1

3

()Kg/ha

250

9

5

7

3

1

ج
x-

=y

)Kg/ha
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در د ر وبت خا

= R²
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شکل ( :)۴نمودار اثر متقابل متغیرهای منطقه و عمق

شکل( :)۵نمودار اثر متقابل متغیرهای منطقه و

شکل ( :)6نمودار همبستگی درصد رطوبت خاک و تولید پوشش گیاهی الف .چالهها ،ب .هاللی آبگیر ،ج .شاهد در فصل بهار

رطوبت خاک در فصتل بهتار مربتوط بته چالتههای آبگیتر و

معادل  20درصدی در منقۀن چالهها در مۀایسه بتا شتاهد در

معادل 63درصد و کمترین همبستگی در منقۀن شاهد و عمق

اثر تأثیر چالهها در افزایش رطوبت خاک مشاهده میشود.

] [ DOI: 10.22052/6.16.25

باتوجهبه نتایج ،بیشترین هممبستگی بین درصد پوشش و

سقحی معادل 43درصد است .بهعبارتی افتزایش همبستتگی
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از نظر تراکم بیشتر از هاللیها هستند .بنابراین بتهنظر میرستد

بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر نشان میدهتد کته اجترای

دو عامل تراکم و حجم ذخیرۀ بیشتر چالهها از عوامتل مهتم در

سامانههای ذخیرۀ نتزوالت آستمانی در منقۀتن اجترای طترح،

افزایش عملکرد این روش نسبتبه هاللیهای آبگیرند .شتایان

باعث افزایش معنیدار (در سقح 1درصد) رطوبت خاک شتده

ذکر است باتوجهبه ابعاد بزرگ و نحوۀ پیادهستازی هاللیهتای

و بهدنبال آن موج

افزایش درصتد پوشتش و تولیتد گیاهتان

مرتعی شده است .این افزایش درصد پوشش و تولید علوفه در
روش چالههای آبگیر بتهطور معنتیداری ( )P>0/01بیشتتر از

آبگیر افزایش تراکم آنها با محدودیت بیشتتری در مۀایسته بتا
چالههای آبگیر مواجه است .لذا یکتی از عوامتل محدودکننتدۀ
روش هاللی در مۀایسه با چالههای آبگیتر استت .عالوهبتراین،

(شخم عمیتق)

میتواند باعث افزایش تبخیر و تعتر هاللیهتا در مۀایسته بتا

و کنتور فتارو (شتیار) در ذخیترۀ رطوبتت و افتزایش پوشتش

چالهها شود و بالعکس سقح کم و عمق بیشتر چالتهها و تتاج

گیاهی را مۀایسه کردهانتد .بترای ایتن منظتور بررستی درصتد

بلند آنها همانند سدی در برابر آب و باد عمل کرده و تبخیر و

تاجپوشش و تولید علوفه طی دو سال متوالی انجام شد ،نتتایج

تعر در آن کمتر استت کته از ایتن نظتر نیتز کتارایی بهتتری

نشان میدهد بیشترین درصد پوشتش گیتاهی بتا  44/7درصتد

نسبتبه هاللیها دارند .همچنین نتتایج تحۀیتق حاضتر نشتان

مربوط به چاله با بذرپاشی و کمترین مۀتدار مربتوط بته تیمتار

میدهد که مۀدار رطوبت خاک در اعما موردارزیتابی نیتز بتا

بدون بذرپاشی بتا  15/9درصتد استت کته تأییدکننتدۀ

یکدیگر دارای اختالف معنیدار است .این نکتن مهمی است که

نتایج تحۀیق حاضر مبنیبتر عملکترد مناست تر روش ذخیترۀ

براساس آن میتوان نتیجته گرفتت وجتود رطوبتت بیشتتر در

نزوالت به روش چالههای آبگیر میباشد .نتایج تحۀیۀات سایر

خاک عمۀی طبیعتاً به استۀرار بهتر گیاهتان دائمتی و چندستالن

محۀۀان نیز نشان داده است که با استااده از تکنیکهای ذخیترۀ

مرتعی که دارای ریشههای عمۀی هستند ،کمک خواهد کترد و

و کنتور فتارو در مراتتع بیابتانی،

عملیات بذرکاری جهت اصالح مراتع در

عملیات آبخیزداری مانند پتین

ریپین

نزوالت در خاک مانند پیتین

(چاله) ،ریپین

از طرفی درخصو

یافته است (جهتانتیغ .)2009 ،ستیمانتان 1و همکتاران ()1978

تحۀیۀی به بررسی اثر پروژۀ مکانیکی هاللی آبگیتر بتر تولیتد،

در بیان نتایج تحۀیق خود گزارش دادند انجام عملیات ریپینت
در مرتع موردتحۀیق باعث افزایش دهبرابری ذخیرۀ نزوالت در
خاک شده است .رااُزی )1974( 2در تحۀیق خود که به بررسی
تأثیر روشهای مختل

احیای مرتع بر تولیتد پوشتش گیتاهی

درصد تاجپوشش ،ترکی

گیتاهی و رطوبتت ختاک در طترح

مرتعداری گوریک شهرستان زاهدان پرداخته و در نتایج تحۀیق
خود بیان کردهاند که اجرای این پروژه از طریق ذخیرۀ مناست
نزوالت آسمانی موج

شد تولید گیاهی و درصد تاجپوشتش

بتته میتتزان  115کیلتتوگرم در هکتتتار و  8/7درصتتد

پرداخته ،بیان نموده که اثر تتومم تیمارهتای بهکاررفتته موجت

بتتهترتی

افزایش قابلتوجه تولید علوفته در گنتدمیان چندستاله مرتعتی

نسبتبه شاهد افزایش یابد .میزان تولیتد و درصتد پوشتش در

شده است .همچنین برانسون 3و همکتاران ( )1966بتا بررستی

 274/4کیلوگرم در هکتار و  19/24درصد

هاللیها را بهترتی

نتیجه رسیدند که عملیات اصالحی ذکرشتده بتر میتزان تولیتد

بهدست آوردند .بررسی احمدی و همکاران ( )2011در مناطق

پوشش گیاهی اثر مثبت داشته است .در مقالعن حاضر ،چالتهها

بیابانی جنوب استان کرمان نیز نشان میدهتد کته هاللیهتا بتا

اثر کنتور فارو ،پیتین

و ریپین

ابعاد در نظر گرفتهشده باتوجهبه میزان بارندگی سالیانن منقۀته،
1. Simantan
2. Rauzi
3. Branson

با شرایط موجود متناس
موج

بوده و احداث ستامانن هاللتی آبگیتر

ناوذ و ذخیرۀ حجم بستیار زیتاد آب در ختاک منقۀته

] [ DOI: 10.22052/6.16.25

در مراتع غرب آمریکا ،به ایتن

و در شتتاهد  160/37کیلتتوگرم در هکتتتار و  10/54درصتتد

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.8.5

میزان ناوذ آب در خاک بیشتر شده و تولید علوفه نیتز افتزایش

مناطق خشک با اهمیت است( .دلختوش و بتاقری )2012 ،در

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30

روش هاللتتی استتت( .حبیتت زاده و همکتتاران )2007 ،تتتأثیر

سقح بیشتر در هاللیهای آبگیر و پشتن کوتاه نسبتبه چالتهها

[ DOI: 10.22052/6.16.25 ]

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.16.8.5 ]

[ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2022-09-30 ]
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...ارزیابی تأثیر روشهای ذخیرۀ نزوالت جوی بر وضعیت پوشش گیاهی

تا حدودی از تبخیر و تعر آب درون چالهها میکاهتد و نیتز

 بنابراین باتوجهبه نتایج حاصل کته بیتانگر افتزایش.شده است

 هزینتههای.4 ناوذ بیشتر بهدلیل عمتق بیشتتر در چالههاستت

 درصد تولید گیاهی80  درصدی درصد پوشش و بیش از100

احداث هتر دو پتایین ولتی از نظتر سترعت عمتل و ستهولت

،در اثر اجرای سامانههای چالههای آبگیر در منقۀه شتده استت

 احداث چالهها راحتتر است و زمتان کمتتری صترف،روش

اجرای این روش از نظر ارزشهای حااظتی و کنتترل روانتاب

 بنابراین باتوجهبه نتایج حاصل از تحۀیق حاضر بتهنظر.میشود

از یتتک ستتو و از ستتویی از جنبتتن بهرهبتترداری و اقتصتتادی و

60 میرستتد در شتترایط خشتتک و بیابتتانی بتتا بتتارش کمتتتر از

 لتذا.افزایش ظرفیت و بهبود وضعیت مرتع دارای اهمیت است

 بتوان بتا استتااده از،میلیمتر و مشابه وضعیت منقۀن مقالعاتی

میتوان برای افزایش میزان ذخیرۀ نزوالت و بتاال بتردن مۀتدار

اصالح و احیای مراتتع

رطوبت ختاک و افتزایش تولیتد گیاهتان مرتعتی و اصتالح و

سامانههای چالههای آبگیر درخصو

اقدام نمود و این روش بترای شترایط مشتابه در کشتور قابتل
.توصیه بهنظر میرسد

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مسئوالن محترم دانشگاه اردکان بهویژه ریاست
و معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه که زمینن انجتام
. بینهایت تشکر میکنیم،این مقالعه را فراهم کردند

چالتهها را

احیای مراتع احداث این نوع ستامانهها بهخصتو

 ازجمله دالیل عملکرد مناست تر.در شرایط مشابه پیشنهاد کرد
و کارآمدتر بتودن ستامانه چالتههای آبگیتر نستبتبه هاللیهتا
 حجم ذخیرۀ بیشتتر آب در.1 :میتوان به این موارد اشاره کرد
.2 ) متتر0/2  متتر و عمتق هاللیهتا0/4 چالهها (عمق چالهها
 تبخیتر و.3 تراکم بیشتر چالهها در مۀایسه با هاللیهای آبگیر
تعر کمتر در چالهها نسبتبه هاللیها بهدلیل وجتود تتاج بتا
 سانتیمتر که همانند سدی در برابر باد عمل کترده و70 ارتااع
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Abstract
Based on the importance of runoff harvesting method in arid lands, effect of these systems on
vegetation production and cover and soil moisture was evaluated. Soil and vegetation were sampled in
three sampling areas (Control, Curved pits, Catchment ponds) using randomly-systematic method and
in each site (50 hectares), 98 plots were sampled with intervals of 70 m within plots of 1*2 m and in
total, 294 plots were used. Yearly growth of the vegetation was cut within 25% of the total plots (294)
and was dried and its weight was considered as vegetation production. Twenty percent of total plots
related to vegetation cover in each site were selected and two soil samples were sampled in each plot
to evaluate soil moisture variation in two depths. The results revealed that the cover percentage as well
as vegetation production increased at about 2 times in catchment ponds site and 1.5 times in curved
pits site in comparison to the control site. According to the results, it seems that catchment pond
method has better performance in comparison to the curved pit for increasing soil moisture and
vegetation production and therefore priority of these systems can be advised for rangeland
improvement and reclamation in arid lands.

Keywords: cover percentage, vegetation production, Curved pit, Catchment pond, soil moisture.
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