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 هاي فنی، عملیات اصالحی مناسب هاي مرتعداري با توجه به نوع مرتع از نظر كیفیت و با در نظر گرفتن شاخص در طرح

. حال با گذشت پیشنهاد می گرددجهت استفاده صحیح و اصولی و جلوگیري از تخریب مرتع  از جمله ذخیره نزوالت

و علی رغم صرف مبالغی از بیت المال، الزم و ضروري است این شیوه مدیریت مراتع به  این عملیاتچندین سال از اجراي 

و در نتیجه سرعت بخشیدن به اجراي آن، مورد تجزیه   منظور مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف، رفع مشكالت و تنگناها

. پس از مشخص شدن محدوده گردیدانتخاب بل در اشكذر لمزرعه ببه همین منظور طرح مرتعداري  و تحلیل قرار گیرد.

به عنوان  اي در محدوده ذخیره نزوالت و همچنین منطقه )به عنوان سه سایت( منطقه معرف در سه ارتفاع مختلف ،طرح

پارامترهاي در هر منطقه و  گردید جاماندر پایان فصل رویش آماربرداري مشخص شد. براي هر كدام از سایتها شاهد 

 نتایج نشان داد. پس از تجزیه و تحلیل شداندازه گیري  ترانسكت 5مترمربعی در راستاي  9پالت  111در  مختلف گیاهی
درصد و در منطقه شاهد و بدون ذخیره  4حدود )متوسط سه سایت( متوسط پوشش در مناطق داراي ذخیره نزوالت 

حدود  )متوسط سه سایت( باشد. همچنین متوسط تراكم گونه درمنه در منطقه شاهد درصد مینزوالت در حدود یک 

بوته در هكتار برآورد گردید. این در  4111باشد در حالیكه در منطقه ذخیره نزوالت حدود  بوته در هكتار می 1111

د شده از طریق تجدید حیات طبیعی حالیست كه هیچ بذركاري یا بذرپاشی در منطقه انجام نشده و تمام پایه هاي ایجا

دهد سازه ها تا حدي توانسته اند در شرایط بسیار سخت سالهاي خشک مقدار رطوبت  و این نشان می صورت گرفته است

 بسیار كم را نیز ذخیره كرده و در اختیار گیاه قرار دهند.

 اشكذر؛ گیاهی پوشش ؛فارو ؛ذخیره نزوالتکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه  -1
 هاي ریزش وضعیت و اقلیمی شرایط و پراكنده بسیار هاي¬ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و ناهمواري كشور

بارندگی كرة زمین  نیانگمی سوم یک ایران در بارندگی مقدار. رود می شمار به جهان خشک¬نیمه و خشک مناطق از جوي،

مناسبی ندارد. بدین لحاظ محدودیت آب و اهمیت آن از دیرباز  یاست ولی همین مقدار بارندگی نیز پراكنش زمانی و مكان

 منابع احیاء و اصالح مدیریت، مقولة به تر¬(. در همین راستا پرداخت جدي1332وهابی، مورد توجه ایرانیان قرار داشته است )

هاي اصالح مراتع،  پروژه . یكی ازاست توجه نیازمند دیگري زمان هر از بیش كشور، مراتع عظیم گسترة در ویژه به طبیعی

 هاي¬آب¬سیل و ها¬¬ذخیرة نزوالت آسمانی است كه با توجه به كمبود آب در مناطق خشک، جهت كنترل و مهار هرزآب

متعدد ذخیرة  هاي¬پژوهش اساس بر. گیرد می انجام مراتع در باران آب سازي¬ذخیره هدف با و آسمانی نزوالت از حاصل

ها در مناطق مختلف، متفاوت  هی شده با اینحال در برخی موارد مقدار تأثیر هر یک از سازهموجب بهبود پوشش گیا زوالتن

تواند ما را در گزینش بهترین زمان براي استقرار گیاهان در عرصة مرتع  بررسی فصول مختلف كاشت می گریاست. از طرف د

 بین كاملی هماهنگی عامل این. هاست¬گونه آوردن پتانسیل تولید در ستراهنمایی كند. زمان كشت عامل مهمی براي بد

 Pessarakli (2009)و  Jahantigh .(Loeppky, 1996) دارد دیگر سوي از اقلیم و سو یک از زایشی و رویشی رشد زمان

بیابانی ارزیابی  مراتع گیاهی پوشش و رطوبت مقدار رسوب، رواناب، روي را پیتینگ و كنتورفارو هاي¬تأثیر به كارگیري تكنیک

ها موجب افزایش نفوذ آب و رطوبت خاک شده و در نهایت موجبات احیا پوشش گیاهی  كردند. آنان دریافتند كه این سازه

را ارزیابی  Astragalus cyclophylos( روش كاشت بر استقرار 1333و همكاران ) مشتاقیانآورند.  را فراهم می شده¬تخریب

در ایستگاه تحقیقات آبخیزداري  Astragalus caraganaكاشت بذر گونه  جیرا توصیه كردند. نتاو روش استفاده از پیتینگ 

 بهترین پیتینگ، روش به متري¬سانتی 5/2و در عمق  زییكه، درشرایط دیم در پا ستآن ا نمبی چادگان رود¬سد زاینده

مكانیكی هاللی آبگیر بر تولید، درصد تاج پوشش، ( در تحقیقی به بررسی اثر پروژه 1391دلخوش و باقري ). است كاشت روش

در نتایج بیان كردند اجراي این پروژه  تركیب گیاهی و رطوبت خاک در طرح مرتعداري گوریک شهرستان زاهدان پرداختند. آنها

 حبیب زاده و .از طریق ذخیره مناسب نزوالت آسمانی موجب افزایش رطوبت خاک و درصد تاج پوشش گیاهان شده است

( تاثیر پیتینگ، ریپینگ وكنتورفارو را در ذخیره رطوبت و افزایش پوشش گیاهی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج 1331همكاران)

درصد مربوط به پیتینگ با بذرپاشی وكمترین مقدار مربوط به  11/44حاصل نشان دادندكه بیشترین درصد پوشش گیاهی با

روش ذخیره نزوالت شامل بانكت هاللی شكل،  4اثر   Farahnak (2016).صداستدر93/15تیمار ریپینگ بدون بذرپاشی با 

كنتورفارو، بانكت هاللی شكل با استفاده از پوشش پالستیكی روي سطح خاک، كنتور فارو با استفاده از پوشش پالستیكی روي 

نشان داد هیچ اختالف معنی داري  در تبریز بررسی كرد و نتایج ایشان Pistacia atlanticaسطح خاک بر میزان رشد گونه 

بین این روشها وجود ندارد. ایشان پیشنهاد نمود بدلیل هزینه كمتر روش فارو استفاده از این روش براي استقرار پسته مقرون 

ر با مت¬سانتی کیبا ذخیرة نزوالت و عمق  A. eriopodusنشان داد كه گونة ( 1394ابطحی)نتایج مطالعات بصرفه است.

محقق بیان داشت تیمار ذخیرة نزوالت و عمق  نیمانی را نشان داد. ا باالترین زنده Ferula ovina% بعد از گونة 31 میانگین

% در 61مؤثر بوده است. به طوري كه باالترین میانگین یعنی  A. eriopodus گونة مانی¬كشت و اثر متقابل این دو بر زنده

پوشش گیاهی در  فاكتورهايعملیات مكانیكی بر بهبود نتایج . شود می مشاهده متر¬سانتی کیتیمار با ذخیرة نزوالت و عمق 

مراتع سیلوانا استان آذربایجان غربی مؤید آن است كه دو عملیات اصالحی كنتورفارو و سد سنگی مالتی تاثیر زیادي در 

 ریدر رابطه با تاث ياریمطالعات بس (. اگرچه1391سوري و همكاران، افزایش و بهبود عملكرد پارامترهاي گیاهی داشته است )

گزارشات  زدیاستان  یابانیدر مراتع ب یمراتع صورت گرفته است ول یاهیبهبود پوشش گ رب يبذركار بدوننزوالت  رةیذخ

 .ستیرابطه در دست ن نیدر ا یمكتوب

 مواد و روش ها
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 منطقه مورد مطالعه
دقیقه عرض  31درجه و  32دقیقه و  14درجه و  31بین  صدوقكیلومتري شهرستان  31منطقه مورد مطالعه در فاصله 

باشد.  میهكتار  2415دقیقه طول شرقی واقع شده است. مساحت عرصه  26درجه و  55دقیقه و  51درجه و   54شمالی و 

اضی درصد كه عمده ار 1باشد. شیب متوسط عرصه طرح  میمتر از سطح دریا  1311متر و حداكثر ارتفاع  1111حداقل ارتفاع 

براساس آمار بارندگی بلندمدت این ایستگاه متوسط  دهد. میصد كمی از مرتع را تشكیل دشت و مسطح بوده و ارتفاعات در

میلیمتر ثبت شده است و  39با میانگین بارندگی  1331-1336میلیمتر بوده است.كمترین بارندگی در سال  113بارندگی 

مصادف با اندازه  91-95میلیمتر بوده است. در سال  215انگین بارندگی حدود با می 66-63بیشترین مقدار بارندگی در سال 

بر اساس نتایج نمونه برداشت شده از منطقه، خاک از نظر . میلیمتر گزارش گردیده است 32گیري پوشش تاجی مقدار بارندگی 

باشد. عمق خاک  می درصد  11یزه و درصد سنگ و سنگر  میباشند. خاک سطحی داراي بافت لو می ها  وضع ظاهري جزء فالت

 11/1آلی  دسی زیمنس بر متر(، كربن 9/1، داراي شوري )هدایت الكتریكی برابر 6خاک  pHسانتی متر بوده و  25تا  21

 باشد. می ppm 265و پتاسیم قابل جذب  ppm 6/12درصد و درصد نفوذپذیري آن خوب است. فسفر قابل جذب 

 تحقیق روش
 111با توجه به اختالف ارتفاع نسبی كه در منطقه وجود داشت سه منطقه معرف با اختالف ارتفاع براي منطقه اشكذر 

متر از سطح دریا ارتفاع  1111متر و سایت سوم  1611متر، سایت دوم  1311 لمتري انتخاب گردید بطوریكه سایت او

اي عملیات ذخیره نزوالت و یک منطقه به عنوان داشتند. براي هر كدام از این سایتها یک منطقه معرف به عنوان منطقه دار

)قبل از ورود دام به مرتع ( در هر یک از  1391برداري در اواسط اردیبهشت  گام بعدي نمونه در گرفته شد.شاهد در نظر 

 5 متر مربعی در طول 9پالت  111مناطق معرف به روش سیستماتیک تصادفی انجام شد. براي این كار در محدوده هر منطقه 

متر از یكدیگر در نظر گرفته شده بود، انداخته شد. در داخل هر پالت  111متري كه به طور موازي و به فاصله  411ترانسكت 

 .گرفتندمورد مقایسه قرار  tبا آزمون  ها دادهگیري گردید.  هاي مختلف اندازه درصد پوشش تاجی و تراكم گونه

 و بحث نتایج
متر از سطح دریا( مربوط  111پوشش تاجی در مراتع مطالعاتی )با اختالف ارتفاع حدود نتایج مربوط به تغییرات درصد 

آمده است. نتایج نشان داد بیشترین مقدار پوشش مربوط به مناطق با  1در جدول  1391به اندازه گیري اردیبهشت ماه 

شده است. حداقل پوشش نیز مربوط درصد گزارش  5عملیات ذخیره نزوالت بوده است بطوریكه حداكثر پوشش گیاهی حدود 

 .درصد برآورد گردید 1/1متر بوده كه حدود  1111به منطقه شاهد با ارتفاع 
: تغییرات درصد پوشش گیاهی در سایتهای مختلف در منطقه اشکذر1جدول  

 ذخیره نزوالت )فارو( شاهد ارتفاع منطقه

1سایت   1311 42/1 ± 21/1 bc 33/4 ± 56/1 a 

2سایت  1611 19/1 ± 2/1 bc 15/5 ± 15/1 a 

3سایت  1111 1/1 ± 13/1 c 2/2 ± 32/1 b 

 

هاي مختلف در این سایتها مورد بررسی قرار گرفت كه نتایج نشان داد در مجموع  همچنین درصد پوشش تاجی گونه

ها در پالتهاي انداخته شده در طول  گونه گیاهی در منطقه مورد مطالعه حضور داشته است. البته این تعداد گونه 11تعداد 

نیز   Zygophellum atripolicoidesو  Fortuynia Bungeiی چون های ها گونه ترانسكت حضور داشتند و بجز این گونه

 Artemisia sieberi  33/4حضور داشته كه در پالتها دیده نشدند. بر این اساس بیشترین درصد پوشش تاجی مربوط به گونه

هاي  بسیاري از پایه باشد. قابل ذكر است بدلیل آنكه متر و در منطقه ذخیره نزوالت می 1311با ارتفاع  1در سایت ( درصد
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رسد این  میگیاهی به دلیل خشكسالی خشک شده بودند با همین عنوان )گیاه خشک( در جدول آورده شده است و به نظر 

 ها درمنه بودند. ها كامال خشک شده و قابلیت تجدید حیات مجدد ندارند. اغلب این پایه پایه
1سایتهای مختلف در  : تغییرات درصد پوشش گیاهی گونه2جدول  

 P ذخیره نزوالت شاهد گونه

Artemisia sieberi  21/1  19/3  **
Salsola tomentosa 14/1  11/1  ** 
Acantholimon flexuosum 2/1  11/1  ** 
Pteropyron aucheri 1 15/1  ** 
16/1 گیاه خشک  34/1  ** 

 2سایتهای مختلف در  : تغییرات درصد پوشش گیاهی گونه3جدول
 P ذخیره نزوالت شاهد گونه

Artemisia sieberi  32/1  12/3  **
Salsola tomentosa 16/1  15/1  ** 
Acantholimon flexuosum 14/1  16/1  ** 
Pteropyron aucheri 1 63/1  ** 
25/1 گیاه خشک  51/1  ** 

3سایتهای مختلف در  : تغییرات درصد پوشش گیاهی گونه4جدول  

 P ذخیره نزوالت شاهد گونه

Artemisia sieberi  43/1  5/1  **
Salsola tomentosa 15/1  25/1  ** 
Acantholimon flexuosum 1 11/1  ** 
Pteropyron aucheri 1 1 ** 
15/1 گیاه خشک  23/1  ** 

 

و  Salsola tomentosaباشد و بعد از آن گونه  می Artemisia sieberiبیشترین تراكم مربوط به گونه  نتایجبر اساس 

Acantholimon flexuosum  هاي گیاهان خشک كه اكثر آنها درمنه بودند  باشند. البته تعداد پایه میداراي بیشترین تراكم بوته

 باشد. میقابل توجه 
1سایتدر )پایه در هکتار( های مختلف  گونه تراکم: تغییرات 5جدول  

 P ذخیره نزوالت شاهد گونه

Artemisia sieberi  2151 5116 **
Salsola tomentosa 16 24 ** 
Acantholimon flexuosum 16 11 ns 

Pteropyron aucheri 1 36 ** 
 ** 1162 244 گیاه خشک

 

 

 

 

 2سایتدر )پایه در هکتار( های مختلف  گونه تراکم: تغییرات 6جدول
 P ذخیره نزوالت شاهد گونه

Artemisia sieberi  1516 4411 **
Salsola tomentosa 39 155 ** 



 و مهندسي آبخيزداري ايرانسيزدهمين همايش ملي علوم 

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست
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Acantholimon flexuosum 33 63 ** 
Pteropyron aucheri 1 63 ** 
 ** 1144 433 گیاه خشک

 
3سایتدر )پایه در هکتار( های مختلف  گونه تراکم: تغییرات 7جدول  

 P ذخیره نزوالت شاهد گونه

Artemisia sieberi  544 1151 **
Salsola tomentosa 39 211 ** 
Acantholimon flexuosum 1 111 ** 
Pteropyron aucheri - - ** 
 ** 651 133 گیاه خشک

 

 :نمایی از وضعیت پوشش گیاهی در داخل فارو1شکل

 نتیجه گیری 
خشک و  از جمله عوامل موثر بر راندمان مراتع و شاخص هاي قابل بررسی در اكوسیستم هايوجود یا عدم وجود رطوبت 

اشكذر سبب  مراتع. نتایج این تحقیق نشان داد كه اجرا یا عدم اجراي پروژه ذخیره نزوالت در قالب كنتورفارو در بیابانی هستند

در منطقه اشكذر با طرح مرتعداري مزرعه بلبل تراكم در اكوسیستم مرتعی گردیده است. و دار در تاج پوشش تفاوت معنی

. در زمان تهیه كتابچه عملیاتی همچون ذخیره نزوالت توام با بذركاري، شود میمرتعی قشالقی محسوب  ،هكتار مساحت 2415

عملیات  1363نی شده بود كه در نهایت در سال بندهاي چپري توام با بذركاري، كپه كاري با گونه هاي درمنه و سبد پیش بی

هكتار بدون عملیات بذركاري انجام گردید. نتایج اندازه گیري پوشش گیاهی  51ذخیره نزوالت با احداث فارو به مساحت 

درصد و در  4حكایت از افزایش پوشش در درون فاروها دارد بطوریكه متوسط پوشش در مناطق داراي ذخیره نزوالت حدود 

باشد. همچنین متوسط تراكم گونه درمنه در منطقه شاهد حدود  میطقه شاهد و بدون ذخیره نزوالت در حدود یک درصد من

بوته در هكتار برآورد گردید. این در حالیست  4111باشد در حالیكه در منطقه ذخیره نزوالت حدود  میبوته در هكتار  1111

شده و تمام پایه هاي ایجاد شده از طریق تجدید حیات طبیعی صورت گرفته كه هیچ بذركاري یا بذرپاشی در منطقه انجام ن

از طرف دیگر نتایج نشان داد كمبود بارندگی در منطقه نتوانسته باعث ایجاد تولید در گونه هاي مرتعی موجود در منطقه  است.

منطقه وجود داشت مربوط به پایه هایی  شود و البته همان مقدار تولید )تولید سال جاري در بوته ها( بسیار كمی نیز كه در

دهد سازه ها تا حدي توانسته اند در شرایط بسیار  میهاي ذخیره نزوالت حضور داشته اند و این نشان  بوده كه درون سازه
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ز نتایج تحقیقات سایر محققان نی سخت سالهاي خشک مقدار رطوبت بسیار كم را نیز ذخیره كرده و در اختیار گیاه قرار دهند.

دهد با استفاده از تكنیک هاي ذخیره نزوالت در خاک در مراتع بیابانی میزان نفوذ آب در خاک بیشتر شده و تولید  نشان می

 .Jahantigh and Pessarakli, 2009)علوفه نیز بهبود یافته است )

 سپاسگزاری
ي استان یزد به دلیل تامین هزینه ها و آبخیزداري از اداره كل منابع طبیعیاین مقاله بخشی از نتایج طرح خاص بوده كه 

 تشكر می گردد. اجراي طرح

 منابع
 

-. بررسی اثرعمق كاشت و ذخیره نزوالت براستقرار پنج گونه مرتعی ارتفاعاات كاشاان. فصالنامة علمای    1394ابطحی، مرتضی.  .1

 139-146(: ص 4) 22پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 

.تاثیر پیتینگ، ریپینگ وكنتورفارو در ذخیره رطوبت 1331مسعودگودرزي، مهرورزمغانلو، ک. و عزیزجوانشیر. حبیب زاده، احد،  .2

 (.11) 2و افزایش پوشش گیاهی، مجله منابع طبیعی ایران، شماره

گیااهی و  . بررسی تاثیر پروژه مكانیكی هاللی آبگیر بر تولید، درصد تاج پوشش، تركیاب  1391دلخوش، مصطفی و رضا باقري.  .3

 .هاي سطوح آبگیر باران رطوبت خاک در طرح مرتعداري چاه گوریک شهرستان زاهدان. اولین همایش ملی سامانه

. تغییر عملكرد پوشش گیاهی مراتاع، تحات تاأثیر عملیاات اصاالح      1391سوري مهشید، مهدوي خدیجه و تاروردیزاده صحرا   .4

 . 319-311(:2)24ه تحقیقات مرتع و بیابان ایران. مكانیكی در مراتع سیلوانا آذربایجان غربی. فصلنام

 22-29: ص 11. تحلیل سامانه هاي پخش سیالب و معرفی نیازهاي تحقیقاتی. مجله پژوهش و سازندگی. 1332وهابی، جلیل.  .5

ر . ارزیابی اثار روش كاشات با   1333مشتاقیان، محمد باقر، حمید رضا كشتكار، مسعود اسماعیلی شریف و سید مهدي رضوي.  .1

(: 1)11پژوهشی تحقیقات مرتع و بیاباان ایاران،   -. فصلنامةعلمی Astragalus cyclophyhlonاستقرار گونه گون علوفه اي 
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