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چکیده

طرحهاي ذخيرهنزوالت و عمليات توسع ه رطوبت در سطح مراتع با اهداف مختلف بهاجرا درميآيد .در مناطقخشك كه محدوديت
رطوبت يكي از مهمترين عوامل محدودكننده پوشــشگياهي شناخته ميشود هرگونه اقدام در جهت توسعهرطوبت و استحصال
آب باران ميتواند عامل توســعهپوششگياهي باشــد .در اين مطالعه اثر يكي از اين اقدامات ،يعني اجراي عملیات هالليآبگير بر
ويژگيهاي عملكردي پوششگياهي و بهويژه گونهكليد منطقه11 ،سال پس از اجرا ،بررسي گرديد .بهاين منظور در هريك از مناطق
شــاهد و اجراي عمليات هالليآبگير يك منطقهمعرف درنظر گرفتهشد .در هريك از اين مناطق ،تعداد  14ترانسكت 400متری و
برروي هر ترانســكت تعداد  2پالت  8مترمربعي مستقر و پساز درج ليست گونههاي موجود در هر قاب ،درصد تاجپوشش ،تعداد
ت گرفت .نتايج نشانداد
پايه ،ابعادگياه و میزان الشــبرگ به تفكيك گونه ثبت گرديد .مقایسه با استفاده از آزمون tمستقل صور 
كه در اثر اجراي پروژه پوشــشتاجي از  11/9به  20/56درصد ،توليد از  3/18به  5/22گرم در مترمربع ،ميزانالشــبرگ از  0/8به
 1/29گرم در مترمربع افزایش داشــته است .همچنين اجراي عمليات ســبب افزايش تاجپوشش ،تراكم و حجم تودهزنده سرپای
گونه  Artemisia santolinaشــده و تراكم گونهمهاجم  Hammada salicornicaكاهش يافته است .اختالف تاجپوشش کل،
تاجپوشش گونهكليد ،توليد مادهخشك و الشبرگ در سطح  0/05معنيدار است .از طرفي تغييرات تراكم و حجم تودهزنده سرپای
اين گونه اختالف معنيدار در سطح  0/01را نشانداد .در تركيبگياهي نيز سهم گون ه كليد افزايش و سهم گونهمهاجم كاهش يافته
است.
ي آبگير ،تاجپوشش ،توليد ،كمرك ،تفتان.
کلمات كليدي :ذخيرهنزوالت ،هالل 
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Investigation on effects of crescent like–micro cachment on vegetation cover properties in kamarek range, Taftan
By: M. Rigi, MSc in Range Management(Corresponding Author; Tel: +989153417552). A. Pakzad, MSc in Range
Management. A.R. Masoodipur, Expert in Range Management.
Water harvesting and increasing moisture project are implemented for various tarrgets. In arid areas that water
shortage is the major limitation factor for vegetation cover development, every work for increasing moisture and
precipitation storage can be the cause of vegetation cover improvement. In this research the effects of crescent
like-micro cachment as one of these project on functional characteristics of vegetation cover specially on key
species 11years was investigated. For this purpose in each portion by means of control and implementig site as
representatives of treatments was identified. In every ereas 14 transect with 400meters longs and on each transect 2
plot 8 m2 was established. After record of species list that had presented into the frame, characteristics such as canoy
percent, number, plant size and litter was recorded separately. Compreffion by use of independent t-test was taken
place respectively. Results showed canopy Implementing piece from 11/9 to 20.56 percent, production from 3.18 to
5.23 gr/m2 litter from 0.8 to 1.29 gr/m2 have reached. Also results showed increasing canopy, density, volume of
stand live mels of Artemisia santolina species and decrease invasion species, Hammada salicornica difference total
canopy, key species canopy, dry matter production and litter in 0.05 was significant due to implementing of this
project. In other side variations of density and volume of stand live mass of this species showd significant difference
in %1 respectively. In plant composition the portion of key species has been increased and protion of invesion
species has been decreased respectively.

Keywords: Precipitation storage, Cresent like, Micro cachment, Canopy, Production, kamarek, taftan.

 از.و در صورت تناســب با اهداف مديريتــي اقدامات الزم بهعمل آيد
انواع عمليات ذخيرهنزوالت و توســعه رطوبت دــر مراتع ميتوان به
 احداث، بانكتبندي، تراسبندی، ریپرزدن، پيتينگ،ايجاد كنتورفــارو
Azarnivand and zare( هالليآبگير و پخشسيالب اشاره نمود
.)2010،chahuki
 متر و1/5 هاللیآبگیر ســازهای است به شکل نیمدایره به شعاع
 ســانتیمتر که در امتدــاد خطوط تراز و عمود بر جهت40-30 عمق
Azarnivand and(شیب توســط نیروی کارگری احداث میگردد
 اغلــب مطالعــات بهعمــل آمده در زمينه.)2010 ،zarechahuki
توسعه رطوبت و مديريت آب در مراتع در حوزه پخشسيالب صورت
.گرفته است و موارد معدودي به ســاير پروژهها اختصاص يافته است
در بیشــتر اين مطالعات به واكنش مثبت پوشــشگياهي به توسعه
رطوبت در دسترس اشاره شده است و اين تغییرات در میزان توليد و
.تركيبگیاهی اتفاق افتاده است
 نتايج كاشــت درخت در ســازههاي سامانههای،Boer )1994(
 ميليمتر بــارش را مطلوب و240  دــر منطقه بــا1کوچــک آبگیر
) در تحقيقات1997( Najafi .دــاراي تفاوت معنيدار بیان میدارد
 نقش سطوح كوچك آبگير باران در قالب،بهعمل آمده در آذربايجان
بانكتهاي هاللي را در استقرار درختان و احيا پوششگياهي و كاهش
) با بررسي نقش2005( Rastegar .فرسايش خاك موثر دانســت
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مقدمه
اغلب مراتع كشور ما در محدوده آبوهوايي خشك و نيمهخشك
 در اين نواحي ميزان كم بارندگــي بههمراه توزيع.واقع شــده اســت
نامناسب فصلي بارش ســبب محدوديت منابعآبي و رطوبت در فصل
 وقوع خشكســاليهاي پيدرپي نيز سبب.رشــد گياهان شده اســت
 بهرهبرداري، در كنار اين عوامل.تشــديد اين شرايط گرديده اســت
بيرويه از مراتع سبب شده فشــار مضاعف به اكوسيستمهاي مرتعي
،گياهي تغييرات تركيب، گرايش منفي مراتع، نتيجه اين روند.وارد آيد
 آمادگي خاك براي فرســايش و نهايتاً تسريع در روند،كاهش توليد
.)2010 ،Azarnivand and zare chahuki(بيابانزايــي اســت
از آنجا كه پوشــشگياهي در اين اكوسيســتمها ركــن اصلي حيات
 الزم اســت در مديريت اين مناطق ضمن شناخت دقيق روابط،است
 فاکتورهای موثر در توســعه گیاهان،پوشــشگیاهی و ســاير عوامل
 در اكوسيســتمهای مرتعي آب بهعنوان.شناســايي و تقويت گردند
مهمترینترين فاکتوری اســت که کمیت و کیفیت پوشــشگياهي را
 مقدار آب موجود در اكوسيستم.)2001 ،Ghaemi(در كنترل دارد
مرتعي خود تابع ميزان بارندگي اســت و از آنجــا كه ميزان بارندگي
 مديريت حداقل بــارش وارده به،در كنتــرل مدير مرتع نميباشــد
 از طرفي واكنــش انواع گياهان به رطوبت.مرتــع اهميت زیادی دارد
در شرايط رويشگاهي مختلف يكســان نبوده و الزم است در فرآيند
 واكنش گياهان نيز بررســي گردد،توســعه رطوبت و ذخيرهنزوالت
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سازههاي لوزيشكل و هاللي در هرمزگان ،نشان داد كه اين اقدامات
عالوه بر توسعه رطوبت و تأثير بر پوششگياهي ،سبب بهبود وضعيت
خاك ميگردند )2006( Ebrahimi et al .در مطالعه تاثیر احداث
گوراب (هاللی آبگیر) در مراتع دیوکن و بیدصبا شهرســتان سیرجان
گــزارش کردند که در منطقه احدــاث هاللی در نتیجه افزایش ماده
آلی ،پتاســیم و ازت خاک میزان تولید ،تاج پوشش و تراکم گونههای
خوشخوراک افزایش داشت.
 )2008( Ebrahimi et alدــر ارزیابی تاثیر عملیات اصالحی
بیولوژیــک ،قرق و احدــاث هاللی آبگیر در مراتع ســیرجان گزارش
کردند هرچند عملیالت مورد بررسی در مقایسه با شاهد رشد پوشش
گیاهی را به همراه داشــته اســت ،اما عملیات بیولوژیکی انجام شده
در مقایســه با قرق و احدــاث هاللی آبگیر حداکثر تاثیــر را بر احیا
پوششگیاهی منطقه داشته است )2009( Jafari et al .تغییرات و
بهبود ترکیب پوششگیاهی را در اثر عملیات اصالحی مرتع از طریق
بهبود ویژگیهای خاک نشــان دادند )2010( Rokhfiruz et al.با
تحقیــق در مــورد اثر عملیات اصالح و احیا مرتــع بر ترکیب و تنوع
ذخایــر بذر گونههای موجود در خاک دــر مراتع حوزه رودخانه کبیر
ســوادکوه مازندران به این نتیجه رسیدند که بانک بذر خاک میتواند
در اثر عملیات احیا تغییر نمایــد که این تغییر به میزان تغییرات در
پوششگیاهی به واسطه عملیات احیا ،نوع عملیات ومدت زمان اجرای
پروژه بستگی دارد )2011( Ahmadi et al .در بررسی هاللیهای
احداث شــده در جنوب اســتان کرمان به این نتیجه رســیدند که با
اجرای این پــروژه حدود  52تا  104مترمکعــبآب باران در هکتار
در یک دوره بارندگی ذخیره شــده است)2011( Abdollai et al .
ن داد كه
رطوبتخاك اكوسيستم ،ناشي از بارندگيها را بررسي و نشا 
بيشترين تأثير رطوبت مربوط به اواخر فصل خواب و آستانه جوانهزنی
و رشد ميباشــد )2011( Yari et al .با بررسي شاخصهاي سطح
خاك نشــان دادند كه اجراي پروژه قرق توأم با هالليآبگير ســبب
افزايش معنيدار ميزان الشبرگ و پوشش سطح خاك گرديده است.
 )2012( Rigi et alبا بررســی تاثیر هاللیهای آبگیر بر غنا و تنوع
گونهای دــر رویشــگاه  Zygophyllum eurypterumدر مراتع
حاشــیه تفتان ،نشــان دادند تحت تاثیر اجرای عملیات هاللیآبگیر،
ضمن افزایش تراکم و تاجپوشــش گیاهی ،غنا و تنو ع گونهای افزایش
معنیداری داشته است.
با توجه به نتایج تحقیقات ذکر شده و اثرات مثبت اجرای پروژههای
توســعه رطوبت و شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه ،پژوهش حاضر
شــکل گرفت .در اين تحقيق تأثير عمليــات ذخيره نزوالت در قالب
اجراي هالليهايآبگير با هدف ذخيره يكنواخت بارندگي در ســطح
مرتع و توسعه رطوبت دردسترس گیاه ،مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها

 -1منطقه مورد مطالعه

مرتــع كمرك با ارتفاع  1640متر از ســطح دريــا در فاصله 35
كيلومتري شمال شهرستان خاش در استان سیستان وبلوچستان قرار
دارد .اين مرتع جز مراتع حاشيه تفتان است .بارندگي متوسط منطقه
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 160ميليمتر و ميانگين دماي ســاالنه آن  19/6درجه ســانتيگراد
ميباشــد .اقليــم منطقه براســاس روش آمبرژه از نوع نيمهخشــك
اســت .بهرهبرداری از این مرتع در قالب مميزي و تنسيق در اختيار
بهرهبرداران قرار گرفته و براساس تركيبگياهي بهرهبرداری علوفه از
فروردين تا خرداد و مهر تا آبان طی دو مرحله ميباشد .پوششگياهي
عمده منطقه از نوع بوتهاي و گونه شاخص آنArtemisia sntolina
ميباشد .بررســی مستندات گذشته و مقايســه پوششگياهي نشان
ميدهد عواملی مانند؛ چرايدام ،بوتهكني ،عوامل اقليمي و غيره سبب
تغييراتي در پوشــشگیاهی منطقه شده و ظهور گونه Hammada
 ، salicornicaورود گونههــاي مهاجم و با خوشــخوراكي پايين را
نشان ميدهد(.)2012 ،Rigi et al
بخشــی ازمرتع مورد مطالعه ،در ســال  1380و در سطح 500
هکتار ،از سوی اداره منابعطبیعی و آبخیزداری ،مورد اجرای عملیات
احداث هاللیآبگیر بدون بذرکاری قرار گرفته اســت .تراکم سازههای
احداث شــده  70عدد در هکتار و فاصله مرکز هاللیها از یکدیگر 12
متر میباشد.
 -2روش مطالعه

پــس از تعيين تيپگیاهی منطقه مورد مطالعه (Hammada -
 ،)salicornica Artemisi santolinaدو قطعه بهعنوان شــاهد
و ذخيرهنــزوالت تعيين گرديد .انتخاب اين مناطق با رعايت شــرط
همگني و اطمينان از يكســان بودن خصوصياتي نظير ارتفاع ،شيب،
جهت ،نوع خاك ،شــدتچرا ،فاصله از مراكزجمعيتي و تراكم شــبكه
هيدروگرافي ،در منطقه بهم پیوســته و در یــک تیپگیاهی صورت
گرفت .نمونهبرداری به صورت سیستماتیک  -تصادفی انجام شد ،بدین
صورت که در هريك از قطعات با توجه به وسعت و ابعاد منطقه ،تعداد
 14ترانســكت  400متري با فاصله  500متر مســتقر گرديد .سپس
اندــازه و تعداد پالتهای مورد نیاز بهترتیب با روش ســطح حداقل و
روش آماري تعيين گرديد .بر اين اســاس بر روي هر ترانسكت  2قاب
 8مترمربعي به روش تصادفي مستقر شد .تعیین میزان پوششتاجي
به صورت دقیق و براســاس ســطحی از زمین که توسط تاج گونهها
پوشــیده شــده و بهتفکیک گونهای صورت گرفت .بهمنظور محاسبه
تراكــم ،تعداد پایههای موجود هر گونه در پالت بهتفکیک شــمارش
گردید .اندازهگيري توليد با روش قطعوتوزين صورت پذیرفت ،میزان
الشــبرگ تولیدی نیز در هر پالت جمعآوری و توزین شد .همچنین
با اندازهگيري ابعاد گياه و شبيهســازی هندسي حجم تودهزنده سرپا
محاسبه گرديد( .)2007 ,Mesdaghiمقایسه هر کدام از خصوصیات
پوشــش گیاهی بین منطقه شــاهد و منطقه اجرای عملیات ذخیره
نزوالت با اســتفاده از آزمون تی استیودنت با نمونه های مستقل در
محیط  SPSSنسخه  19صورت گرفت.
نتايج
 -1اثر ذخيرهنزوالت بر پوششتاجي ،توليدگياهي و الشبرگ
نتايــج حاصل از برآورد پوشــشتاجي نشــان ميدهــد بين دو
منطقه تفاوت معنيدار در سطح  0/05وجود دارد .بهنحويكه ميزان

(پژوهشوسازندگی)

بررسي تأثير عمليات احداث ...

پوششگياهي در اثر اجراي عمليات از  11/9به  20/56درصد رسيده
است ،همچنين اجراي عمليات ســبب افزايش توليد گياهي از 3/18
به  5/22گرم در مترمربع شده است .اين اختالف نيز در سطح 0/05
معنيدار است.

میزان الشبرگ دراثر اجراي پروژه ذخيرهنزوالت از  0/8به 1/29
گرم در مترمربع افزايش يافته اســت .اين اختالف در ســطح 0/05
معنيدار است(جدول.)1

جدول :1مقايسه درصد تاجپوشش ،توليد و الشبرگ در دو قطعه شاهد و ذخيرهنزوالت
ویژگی/منطقه

شاهد

ذخيره نزوالت

مقدار sig

سطح
معنيداري

تاج پوشش (درصد)

11/9

20/56

0/016

*

توليدماده خشك (گرم بر متر مربع)

3/18

5/22

0/016

*

توليد الشبرگ (گرم بر متر مربع)

0/8

1/29

0/018

*

 :n.sعدم معنيداري

* معنيداري در سطح  :** 0/05معنيداري در سطح 0/01

 -2اثر ذخيره نزوالت بر تغییرات پوشش گونه كليد
با مطالعه لیســت فلورستیک منطقه ،ترکیب گیاهی ،کالسبندی
گونههــای موجــود از نظر خوشــخوراکی و ارزشرجحانی و ســایر
فاکتورهــا ،گونــه  Artemisia santolinaبهعنــوان گونه کلیدی
منطقه تعیین شــد .مقايسه تاجپوشش ،تراكم و حجم تودهزنده سرپا
گونه Artemisia santolinaنشــان ميدهد ،ميزان اين پارامترها
در قطعه شــاهد بهترتيب  6/8درصد 0/27 ،پايه در مترمربع و 101
مترمكعــب در هكتار بوده كه در اثــر اجراي پروژه به  13/06درصد،
0/6پايه در مترمربع و  337/5مترمكعب در هكتار افزايش يافته است
و همچنين قطر متوسط پایههای درمنه از  28/03به  38/6سانتيمتر
افزايش يافته است(جدول.)2
 -3اثر ذخيره نزوالت بر گونه مهاجم Hammada salicornica
بررسيها نشان ميدهدکه خصوصیات رویشی گونه Hammada
 salicornicaنيــز تحــت تأثير اجرای عملیات ،قرار گرفته اســت.
بهنحویکــه تراكم اين گياه از  0/14به  0/07پايه در مترمربع و ميزان
تاجپوشش آن از  4/8به  6/25درصد رسيده است(جدول.)3
 -4اثر ذخيرهنزوالت بر تركيبگياهي
از آنجاكه منطقه ،در سالهاي اخير شاهد وقوع دورههای خشكسالي
بوده و بهدليل كمبود بارندگي بســياري از گونههاي يكساله و علفي

در تركيب فعلي مشاهده نگرديدهاســت ،تركيب محدود و شامل دو
گونــه  Artemisia Santolinaو Hammada Salicornica
و تعداد معدودي از ســاير گونهها اســت که این تركيب در دو منطقه
مقايسه گرديد .نتايج نشانداد گونههاي Artemisia Santolina
و Hammada Salicornicaو ســاير گونههــا در منطقهشــاهد
بهترتيب 40/33 ،57/14و  2/53درصد از تركيب را بهخود اختصاص
داده و در اثر اجراي عملیات ذخیره نزوالت سهم هركدام بهترتيب به
 30/39 ،63/52و  6/09درصد ،تغيير نموده است(جدول.)4
بحث
نتايج نشــانداد كه توســعه رطوبت ،عامل توسعه پوششگياهي
است .افزايش رطوبت در دسترس ريشه گياه فرصت الزم براي گياهان
را در انجام فعاليتهاي مربوط فراهم نموده است,Ahmadi et al .
( )2011نیز در بررســی هاللی ها به این نتیجه رسیدند که با اجرای
این پروژه حدود  52-104متر مکعبآب باران در هکتار در یک دوره
بارندگی ذخیره شده است و سبب توسعه ویژگیهای پوشش و ترکیب
شــدند .اجراي عملیات ذخیره نزوالت سبب گرديده است كه افزايش
 72درصدي تاجپوشــش کل منطقه نســبت به قطعه شــاهد صورت
پذیرد.

جدول :2مقايسه درصد تاجپوشش ،تراكم و حجم تودهزنده سرپا گونه  Artemisia santolinaدر دو قطعه شاهد و ذخيرهنزوالت
ویژگی /منطقه

شاهد

ذخيره نزوالت

مقدار sig

سطحمعنيداري

تاج پوشش (درصد)

6/8

13/06

0/025

*

تراكم (پایه در مترمربع)

0/27

0/6

0/001

**

حجمتودهزندهسرپا (مترمکعب در هکتار)

101

337/5

0/001

**

قطر متوسط (سانتی متر)

28/03

38/6

0/009

**

 : n.sعدم معنيداري * :معنيداري در سطح  :** 0/05معنيداري در سطح 0/01
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جدول :3مقايسه تراكم و تاجپوشش گونه  Hammada salicornicaدر دو قطعه شاهد و ذخيرهنزوالت
ویژگی /منطقه

شاهد

ذخيره نزوالت

مقدار sig

سطح معنيداري

تراكم(پایه در مترمربع)

0/14

0/07

0/037

*

تاجپوشش(درصد)

4/8

6/25

0/5

n.s

 : n.sعدم معنيداري * :معنيداري در سطح  :** 0/05معنيداري در سطح 0/01
جدول :4مقايسه سهم گونهها در تركيبگیاهی در دو قطعه شاهد و ذخيرهنزوالت
گونه /منطقه

شاهد

ذخيره نزوالت

sig

سطح معنيداري

Artemisia santolina

57/14

63/52

0/037

*

Hammada salicornica

40/33

30/39

0/034

*

Zygophyllum eurypterum

1/43

3/33

0/019

*

Eurotia certuides

0/6

1/45

0/02

*

Astragalus squarrosus

0/3

0/57

0/06

n.s

Annuals
0/02
0/74
0/2
 : n.sعدم معنيداري * :معنيداري در سطح  :** 0/05معنيداري در سطح 0/01

همچنيــن افزايــش توليدگياهــي از  31/8بــه  52/2كيلوگرم
مادهخشــک در هكتار از نتايج مثبت اجراي پروژه ميباشد .الشبرگ
نيز بهعنوان تابعي از ميزان رشــد ساالنه و توليدگياهي افزایش نشان
میدهد این نتايج با يافتههــاي )1997( ,Najafiو Ebrahimi et
 )2006(alمطابقت دارد.
دــر مناطق نيمهاســتپي و بوتهزارهــا ،گونههاي بوتــهاي عمده
فرآيندهــا را در كنترل خود دارند .توليد مرتع در اين اكوسيســتمها
به شدت به اين گونهها وابسته است( .)2005 ,Mesdaghiاز طرفي
فرســايش خاك نيز به ميزان تاجپوشش و تراكم اين گونهها بستگي
دارد .حجم تودهزنده سرپای اين گونهها ميتواند در تأثير باد بر خاك
منطقه و تبخير از ســطح آن نیز موثر باشــد( .)1999 ,Refahiاين
مطالعه نشــان داد كه در اثر اجراي پروژه ذخيرهنزوالت  ،تاجپوشش
گونه  Artemisia Santolinaبه عنوان گونهكليد  92درصد رشــد
داشته است و از  6/8به  13/06درصد رسيدهاست .تراكم اين گونه از
 0/27به  0/6پايه در مترمربع افزایش يافته و رشــد  122درصدي را
نشان ميدهد .حجم تودهزنده سرپاي درمنه نيز با رشد  234درصدي
از  101بــه  337/5مترمكعب در هكتار رســيده اســت .اين نتایج با
يافتههاي )2006(Ebrahimi et alو )2010( Rokhfiruz et al
همســو اســت .همچنين نتايج مطالعه )2005(RastegarوYari
 )2011( et alنشــانداد ،پوشش و الشــبرگ دراثر عمليات احداث
هالليآبگیر افزايش يافته است .هرچند ميزان توليد و حجم تودهزنده
گونهكليد و به تبع آن كل مرتع اعداد نسبتاً پايين را نشان ميدهد ،اما
ميزان تغييرات ایجاد شده قابل توجه است .از طرفي بهدليل شكننده
بودن اكوسيستم در مناطق خشك و نيمهخشك اين تغييرات بهمراتب
تأثير بيشــتری از ميزان ظاهري را درپي دارد .توســعه تراكمگياهي
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*

نشان ميدهد ،ميتوان در آينده به تغييرات به نسبت بیشتر در توليد،
الشبرگ و بهويژه درصد پوششتاجي اميدوار بود.
گونههــای دیگر موجود در ترکیــب منطقه نیز واکنش مثبتی به
توسعه رطوبت نشان دادهاند .بهعنوان نمونه؛ گونه Zygophyllum
 eurypterumبهعنوان یکی از گونههای منطقه که سهم قابل توجهی
در حفاظت خاک دارد در میزان تاجپوشــش افزایش معنیدار نشان
داده است .تاجپوشش  Eurotia certuidesکه از گونههای مرغوب
در ترکیب مرتع است واکنش مثبتی را به افزایش رطوبت دردسترس
نشــان داده است .گونههای یکساله همواره تحت تاثیر میزان رطوبت
میباشــند .بسیاری از این گونهها درسالهای کم باران ظهور نمییابند
و در ســالهای بــا حداقل بارندگی مورد نیاز ،دوره رشــد خود را طی
مینمایند .این تحقیق نشــان داد که اجــرای عملیات ذخیره نزوالت
و بهدنبــال آن افزایش میزان رطوبت در خــاک و توقف هرزآبهای
ســطحی بستر الزم را برای رشــد گیاهان یکساله فراهم نموده است.
( )2009 ,Jafari et al ;.2008 ,Ebrahimi et alنيــز تغييــرات
مثبت در پوشش و تركيب را در اثر توسعه رطوبت تأیيد مينمايد.
امــروزه در اکوسیســتمهای مرتعی ایــران ،بهویــژه در مناطق
نیمهاســتپی ،در اثر اســتفادههای ناصحیح (چرای مفرط و سنگین
و تبدیــل اراضی) و فرســایش ژنتیکی ،بســیاری از گونههای مهم و
شــاخص بدون این-که در جایی ضبط گردند ،درحال انقراض بوده و
یا منقرض گردیدهاند .حذف گونههای شاخص و کلیدی از عرصههای
طبیعی ،موجب افزایش بحرانهای زیستمحیطی و دشواری کار ،برای
آیندگان خواهد شد ( .)2009 .Sharify and Shahmoradiطبق
اظهارنظر کارشناســان و صاحبنظران در منابعطبیعی ،اکوسیســتم
در مناطق خشکونیمهخشــک و مخصوصاً نواحی فراخشــک جنوب

(پژوهشوسازندگی)
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کشور ،بســیار حساس و شکننده اســت و دخل و تصرف ناآگاهانه و
بدونتوجه به این موضوع ،باعث وارد آمدن خسارات جبران نا-پذیری
بر این اکوسیستمها بهویژه پوششگیاهی و خاک میگردد (Paryab
 .) 2004 .et alيكــي از مهمترين تهديدات دــر اين مناطق ،هجوم
گونههاي مهاجم و كمارزش به مرتع اســت .اين گونهها با توقع كمتر،
مقاومت باال و قدرت جذب آب ،رقابتپذيري باالتر داشته و ميتوانند
در درازمدــت ضمن غلبه بر گونههای دیگــر ،موجب كاهش تنوع و
غناي گونهاي گردند .مســلماً در دورههاي طوالني خشــكي و چراي
مفــرط اين گونهها نيز ازبين رفته و ســبب تغييرات برگشــت ناپذير
در اكوسيستم ميگردند(Azarnivand and ;2007 ,Ebrahimi
 .)2010 ,zare chahukiاز طرفــی دــر اثر عوامــل مختلف مقدار
گیاهــان خوشخوراک و مرغــوب و میزان آنها دــر ترکیبگیاهی
کاهــش مییابد و جای خود را به گونههای مهاجم غیر خوشخوراک
میدهند .معموال بازگشــت اوج 2در چنین شــرایطی سخت و حتی
غیر ممکن اســت(.)2010 ,Azarnivand and zare chahuki
لذا هر اقدامی که در جهت خالف این روند عمل نماید و سبب حذف
گونههای غیرخوشخوراک و کاهش ســهم آنهــا در ترکیب گردد،
مثبت ارزیابی میگردد .مطالعه نشانداد كه تراکمگونه Hammada
 salicornicaدــر اثر اجراي عملیات ذخیــره نزوالت كاهش يافته
اســت .اين ميزان كاهش  0/47است و ســبب حضور  0/07پايه در
مترمربع در مقايســه با وضعيت شاهد و  0/14پايه در مترمربع شده
اســت .میتوان اين كاهش تراكــم را به عوامل مكانيكي ،انســاني و
بیولوژیکی نســبت داد .در اجراي پروژه برخي پايههاي اين گونه در
بســتر ســازه قرار ميگيرند و مجريان بنا به دانش بومي و آگاهي از
ارزش نســبی کمتر گونه در بحث تأمين علوفه بــا توجه بهنوع دام
منطقه ،اقدام به حذف آن مينمايند .درحاليكه در صورت مشــاهده
ســاير گونهها آنها را محافظت مينمايند .همچنین توجه به خاصیت
دگرآسیبی 3درمنه حائز اهمیت است .بهنظر میرسد بخشی ازکاهش
تراکــم گونهمهاجــم  Hammada salicornicaرا میتــوان در
خاصیت دگرآســیبی درمنه دانست (,Heisey and Delwiche
 .)1997 ,Lydon et al ;.1983دــر اثر تقویــت پایههای درمنه و
توســعه ریشه امکان افزایش میزان ترشحات ریشه و آلودگی خاک به
آن بیشتر میشود( .)1995 ,Riceدرصورت وقوع این پدیده پایههای
گونه  Hammada salicornicaدچار آســیب شــده و بهویژه در
مشــاهدات صحرایی مشــخص شــد پایههای جوان و یکساله دچار
خشــکیدگی تدریجی میگردند .این فرایند در راستای بهبود ترکیب
مرتع میباشــد .لذا پیشنهاد میگردد مطالعه امکان تاثیرپذیری گونه
مهاجم  Hammada salicornicaاز خاصیت دگرآســیبی درمنه
بهصورت دقیق مورد بررســی قرار گیرد.بررســی دقیق و مطالعه این
فرایند میتواند پاسخگوی بسیاری از سواالت و تعیین میزان این تاثیر
باشد .تاجپوشش  Hammada salicornicaدر اثر اجراي عملیات
ذخیره نزوالت افزايش يافته ،اما اين افزايش معنيدار نبوده است .اما
به هرحال لزوم تأمل در موضوع كام ً
ال آشــكار است .چرا كه اگر عدم
معنيدار بودن را به اثر كاهندگي كاهش تراكم نســبت دهيم ،لذا در
اجراي عملیات ذخیره نزوالت ،نياز به مطالعه در خصوص ترکیبهای

(پژوهشوسازندگی)

گیاهی مناســب اجرای پروژه هاللیآبگیر و همچنین تركيب گياهي
منطقه قبل از اجرا بوده و الزم اســت توسعهرطوبت با نگاه به واكنش
ايــن قبيل گياهان اجرا گردد .اگر حــذف مكانيكي گونههاي مهاجم
صــورت نپذيرد ،بنا به واكنش باالي آنها به رطوبت و قدرت توليد بذر
بسيار باال ،احتمال غلبه و تغيير منفي در تركيب وجود دارد.
بررسي تركيبگياهی در دو منطقه نشان ميدهد اجراي عملیات
ذخیرهنزوالت سبب افزايش سهم گونهكليد در تركيبگیاهی به ميزان
 6/38درصــد ،كاهش ســهم گونه مهاجم به ميــزان  9/94درصد و
افزايش سهم ساير گونهها بهمقدار  3/56درصد شده است  .درمجموع
اين تغيير در تركيب ،روند مثبتي را نشان ميدهد .براين اساس امكان
استقرار ساير گونهها كه نياز رطوبتي باالتر آنها متصور است تسهيل
شده است .اين فرآيند گامي در جهت افزايش غنا و بهويژه تنوعگياهي
است .افزايش تنوع ميتواند پايداري اكوسيستم و مقابله آن با شرايط
سخت محيطي را افزايش دهد( .)2007 ,Mesdaghiهمچنين دوام
در برابر آفــات و امراض نيز بهمراتب باالتر خواهد رفت(,Mc Cann
 .)2000با بررســی تاثیر بلندمدت اجرای پروژههای ذخیرهنزوالت بر
ترکیب گیاهی و اثبات ایــن روند در درازمدت ،ميتوان به تغيير در
كيفيت كلي توليد مرتع و راندمان آن دست يافت.
پاورقیها

1- Microcachment
2- Climax
3- Allelopathy
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