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چكيده

چاله آبگير، نيمهاللي بادايرههايي يا و كارگري نيروي توسط و شيب جهت بر عمود و تراز خطوط امتداد در كه هستند شكل اي
مي احداث تراكتور مانند آالتي ماشين از چاستفاده محمدآباد كوير باالدست قسمت در كه كوميران مرتع درشوند. در اهك

چاله دارد، قرار قائنات ازشهرستان جلوگيري نتيجه در و كوير داخل به رواناب ورود از جلوگيري منظور به آبگير هاللي هاي
شده احداث كوير چالهگسترش داخل در اين بر بااند. عالوه پژوهش است. اين شده كشت نيز مفيد مرتعي گونه چندين بذر ها
چال اندازه اثر بررسي نهالههدف موقعيت بهترين آبراهه) بر از خارج و آبراهه (داخل مرتع در آنها قرارگيري موقعيت و هايها

داشته را استقرار بيشترين مرتعي گياهان كه چاله از بخشي بررسي نيز و مرتعي است.گياهان شده انجام پژوهشاند، اين در
نها تعداد و آبگير هاللي مساحت بين رگرسيون و هالليلهمبستگي در طبيعي گياهان ساير و آتريپلكس و تاغ شده مستقر هاي

نهال استقرار محل شد. همچنين بررسي شد. نمونهآبگير بررسي آبگير هاللي در گياهان ساير و آتريپلكس و تاغ بههاي گيري
سيستماتيك معني-صورت رابطه كه داد نشان شد. نتايج انجام آتصادفي هاللي مساحت بين درداري موجود گياهان تعداد و بگير

هاللي راست و هاللي چپ و هاللي ميان بخش در آبگير هاللي در شده كاشته گياهان استقرار نداشت. بيشترين وجود هاللي
گياهان ساير كه صورتي در داشتند هاللي خارج و هاللي وسط بخش در را استقرار كمترين شده كاشته بود. گياهان آبگير

حضور بخشبيشترين اين در چالهرا استقرار از اصلي هدف اگر گيري، داشتند. نتيجه كاشتها يا خشك مناطق احياء هاللي هاي
مي توصيه باشد، چالهگياهان كه مساحتشود به كوچك پشته2-4هاي داخلي بخش در مرتعي گياهان و احداث مربع هامتر

شوند. كاشته

گياهان،واژه كليدي: استقرار آبگيرهاي هاللي كوير،
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مقدمه:

ساالنه بارندگي ميانگين با ايران، استميلي250كشور شده واقع جهان خشك نيمه و خشك مناطق در مراتع.متر، از بعضي در
جريان از جلوگيري در كمي بسيار نقش كه است كرده پيدا كاهش حدي به يا و رفته بين از كلي به يا گياهي پوشش هايكشور

د (حنطه،سطحي است رسانده حداقل به را آن نفوذپذيري نيز دام حد از بيش تردد اثر بر خاك سطح كوبيدگي از1387ارد، .(
با را مرتعي گياهان نهال مستقيم، كشت يا بذركاري عمليات رطوبت كمبود و هوا خشكي كشور، مراتع از وسيعي سطح در طرفي

افزايش كه است كند. بديهي مي مواجه شكست وليخطر نيست، توجيه قابل اقتصادي و فني نظر از مراتع كل سطح در بارندگي
جوانهمي در تسهيل سبب تا داد، افزايش مراتع از خاصي نقاط در را خاك رطوبت مكانيكي عمليات برخي از استفاده با زنيتوان

) شود مرتعي گياهان نهال استقرار و Oweisبذر T & A. Hashem, ذخيره2004 كاهش). يا قطع بر افزون مراتع، در بارش
رواناب سفرهحجم تغذيه و شده خاك در آب نگهداري و نفوذ قابليت افزايش موجب خاك، فرسايش و سطحي زيرزمينيهاي هاي
مي سبب همكاران،را و (آذرنيوند ).1387شود

جمع اعمليات و نزوالت ذخيره اوليه هدف با بيشتر مرتع سطح در رواناب شود. ولي،آوري مي اجرا علوفه كيفيت و كميت فزايش
سازه كه آنجايي روشاز اين در شده احداث ياهاي بادي رسوبات از پرشدن يا بستن سله خاك، فرسايش اثر بر مدتي از پس ها

مي دست از را خود كارايي ميآبي توصيه بنابراين مدهند، گياهان بذر كشت مكانيكي، عمليات با همزمان تا انجامشود نيز رغوب
روش جمعشود. در چالههاي در شده كاشته گياهان نهال يا بذر رواناب، گودالآوري يا و شيارها بهها، نسبت بيشتري رطوبت ها

داشت.   خواهند بقا و استقرار براي را بيشتري شانس و كنند مي دريافت منطقه كل متوسط

فارو كنتور بندي1احداث تراس پيتينگ2، سيالب3، پخش چاله4، احداث شكلو هاللي گوراب5هاي روش6هاو هايمهمترين
ميجمع محسوب مرتع سطح در رواناب (جنگجو،آوري ).1388شوند

چاله از است عبارت آبگير، نيمهاللي به نزديك هاللي، شكل به شعاعهايي به عمق5/1دايره ارتفاعسانتي30-40متر، -50متر،
پشتهمترسانتي40 ضخامت هالليسانتي50-40، هر براي آبگيري باشد. حجم مي امتداد0.7- 1متر در كه است مكعب متر

مي احداث تراكتور مانند آالتي ماشين از استفاده با يا و كارگري نيروي توسط و شيب جهت بر عمود و تراز توجهخطوط شوند. با
هاللي كه اين سازهبه آبيآبگير، است-اي درخاكي آن مناسب تعداد تعيين و احداث چگونگي فواصل، ابعاد، طراحي در بايد ،

هاللي طراحي در موثر شود. عوامل انجام كافي دقت احداثهكتار محل شيب بارندگي، شدت رواناب، حجم از عبارتند آبگير، هاي
مي خاك بافت و جنس عرصه، گياهي پوشش آبگير، همكاران،هاللي و (آذرنيوند ).1387باشند

است. در شده رايج كشور خشك نيمه و خشك مراتع در مرتع اصالح روش يك عنوان به آبگير، هاللي از استفاده اخير سالهاي در
چاله دارد، قرار قائنات شهرستان در چاهك محمدآباد كوير باالدست قسمت در كه كوميران منظورمرتع به آبگير هاللي هاي

به رواناب ورود از شدهجلوگيري احداث كوير گسترش از جلوگيري نتيجه در و كوير چالهداخل داخل در اين بر بذراند. عالوه ها
است.  شده كشت نيز مفيد مرتعي گونه چندين

چاله اندازه اثر بررسي هدف با پژوهش بهتريناين آبراهه) بر از خارج و آبراهه (داخل مرتع در آنها قرارگيري موقعيت و ها

1.Contour furro

2.Terracing
3.Pitting
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4.Water spreading
5.Small basins
6.Turkinest

نهال داشتهموقعيت را استقرار بيشترين مرتعي گياهان كه چاله از بخشي بررسي نيز و مرتعي گياهان است.هاي شده انجام اند،

تحقيق: روش

مطالعه:  شهرستاندرمطالعهاينمحل توابع از كوميران درمنطقه مي60قائنات انجام شهرستان مركز شود. منطقهكيلومتري
در و51كوميران و58درجه جغرافيايي شرقي طول و27دقيقه مي33درجه جغرافيايي شمالي عرض منطقهدقيقه باشد. اقليم

مطالعه مورد سايت در ساالنه بارندگي متوسط و شنيميلي120خشك خاك است. بافت و- متر وPHرسي قليايي ECخاك

مي كم سالخاك از كوميران منطقه قره1385–1389باشد. در گياهان بذركاري با توام آبگير هاللي احداث تاغ،پروژه داغ،
در قيچ و است.1410آتريپلكس گرفته صورت قائنات شهرستان طبيعي منابع اداره توسط اماني پروژه صورت به هكتار

نمونه نمونهدرسايتگيري:روش مطالعه، سيستماتيكگياهيپوششازگيريمورد صورت گرفت. از-به صورت 30تصادفي
هالليچاله وهاي آبراهه داخل در پشته30كه روي كه هاللي نمونهچاله دارند عنوانقرار به هاللي چاله شد. هر انجام گيري

نمونه واحد ترانسكيك محل انتخاب و شده گرفته نظر در چالهتبرداري انتخاب و تصادفي صورت به صورتها به هاللي هاي
چاله هر بود. در گونهسيستماتيك نام پايههاللي تعداد گياهي، گونههاي گونهگياهي نام همچنين و موجود گياهيهاي هاي

گونه حضور عدم يا حضور و شده اندازهبذركاري آبگير هاللي شعاع و قطر شد. بزرگترين ثبت است. گيريها بهشده هاللي هر
نيم نيمصورت مساحت اساس بر هاللي مساحت و شده فرض شد. دايره محاسبه آبگيردايره هاللي هر نظر5در در استقرار زون

شده شمارش جداگانه صورت به زون هر داخل در گياهان ساير و شده كاشته گياهان تعداد و شده (شكلگرفته ).1اند

آبگير1شكل هاللي در فرضي استقرار : زون
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آماري تحليل و تحليلتجزيه از گياهان ساير و شده كاشته گياهان تعداد و آبگير هاللي مساحت بين ارتباط بررسي : براي
با نمودارها رسم و آماري محاسبات شد. كلية استفاده شدهExcelوMinitabافزارهاينرمرگرسيون اند.انجام

نتايج:

نهال استقرار آتريپلكسدرصد نهال استقرار بيشترين كه داد نشان آبگير هاللي در آتريپلكس ميان41.94هاي بخش در درصد
نهال استقرار كمترين و مي3.23هاللي هاللي خارج بخش در باشد.درصد

نهال استقرار دردرصد تاغ تاغهاي نهال استقرار بيشترين كه داد نشان آبگير و33.18هاللي هاللي ميان بخش در درصد
مي هاللي وسط بخش در درصد صفر نهال استقرار باشد.كمترين

گياهان استقرار بيشترين كه داد نشان آبگير هاللي در گياهان ساير استقرار كمترين39.65درصد و هاللي وسط بخش در درصد
مي12.9گياهاناستقرار هاللي چپ بخش در باشد.درصد

نهال1جدول استقرار زون: درصد در گياهان ساير و تاغ و آتريپلكس آبگيرهاي هايهاللي

استقرار آتريپلكسزون تاغنهال گياهاننهال ساير

هاللي 29.0330.4012.90چپ

هاللي 41.9433.1817.82ميان

هاللي 19.3525.8115.18راست

هاللي 3.2310.6114.46خارج

هاللي 6.45039.65وسط

چاله در شده كاشته گياهان استقرار آبراهه: مقايسه خارج و آبراهه داخل هاللي درهاي شده كاشته گياهان استقرار
آبراههچاله داخل در شده احداث آبگير هاللي آبراهههاي از خارج و طبيعي دادهاي نشان گياه2(شكلها دو هر براي ) كه

چاله در استقرار درصد تاغ و بود.آتريپلكس بيشتر آبراهه داخل هاللي هاي
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چاله2شكل در شده كاشته گياهان استقرار آبراهه: مقايسه خارج و آبراهه داخل هايهاللي

ط گياهان و شده كاشته گياهان تعداد با آبگير هاللي مساحت بين رگرسيوني دادبيعي:تحليل نشان رگرسيوني تحليل
(3(شكل نيست دار معني آبگير هاللي داخل در شده كاشته گياهان تعداد با آبگير هاللي مساحت بين رابطة مطابقp<0) كه .(
نهال4شكل تعداد با آبگير هاللي مساحت (رابطه تاغ نهالR2=0.14هاي تعداد با آبگير هاللي مساحت رابطه آتريپلكس) و هاي

)R2=0.23باشد.) مي

شده3شكل كاشته گياهان تعداد با آبگير مساحتهاللي بين رگرسيوني : رابطه

(شكل داد نشان رگرسيوني دار4تحليل معني آبگير هاللي داخل در طبيعي گياهان تعداد و آبگير هاللي مساحت بين رابطة ) كه
) شكلp<0نيست مطابق با5). آبگير هاللي مساحت پايهرابطه (تعداد گياهي باشد.) ميR2=0.0008هاي
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گياهان4شكل تعداد با آبگير مساحتهاللي بين رگرسيوني : رابطه

بحث:

مرتعي:  گياهان استقرار بر آبگير هاللي احداث محل (شكلتاثير حاصله نتايج هاللي) چاله2طبق داخلهاي در شده احداث
چاله داخل در شده مستقر گياهان تعداد و دارند شده كاشته گياهان نهال استقرار در موثرتري نقش آبراههآبراهه هاللي هاي

چاله داخل گياهان از هالليبيشتر كه آنست امر اين است. دليل آبراهه از خارج هاللي شدههاي احداث آبراهه داخل در كه اندهايي
ب ميآب قرار گياهان اختيار در كنتورتيمارداد،نشانساله8بررسييكدر)1999همكاران(وRossدهند. مطالعاتيشتري

متوسط خاكبهگياهدسترسيو%165ميزانبهراساالنهعلوفهتوليدفارو باباخانلو% افزايش107ميزانبهراآب داد. مطالعات
غالبا1364( پيتينگ داد مي) نشان عادي شرايط شدن برابر دو تا خاك در آب جذب افزايش راباعث مناسبي محيط لذا گردد،

مي فراهم گياهان نمو و رشد (Sommeكند. بررسيبراي همكاران و2004و بقا درصد كه داد نشان سوريه محاسه منطقه ) در
نهال بيوماس پشتهتوليد داخل در كه آتريپلكس شدههاي كاشته تراز ميزانهاي به كه85تا70بودند است تيمارهايي از % بيشتر

جمع تيمار گونه است. هيچ نشده انجام رواناب آوري

آبگير:  هاللي داخل در موجود گياهان تعداد بر آبگير هاللي مساحت بدستتاثير نتايج (شكلمطابق ) بين4،3آمده
آبگير هاللي در موجود گياهان تعداد با آبگير هاللي معنيمساحت كاشترابطه هاللي چاله احداث از هدف اگر نداشت، داري

چاله از پروژه عمر طول افزايش و نگهداري و اجرا هزينه كاهش براي است بهتر است ابعادگياهان با استفاده2-4هاي مربع متر
شود. 

زون آتاثير هاللي مختلف گياهان: هاي استقرار در (جدولطبقبگير حاصله گياهان) در1نتايج تعداد هاللي وسط بخش
سيالب دارند. احتماال را تعداد حداكثر گياهان ساير و حداقل شده ميكاشته باعث فصلي درهاي شده ريخته بذرهاي كه شود

در آتريپلكس و تاغ گياهان نهال استقرار بيشترين اينرو شوند. از هاللي) حمل (ميان هاللي داخلي انتهاي قسمت به هاللي وسط
وقس تجمع علت به گياهان، نهال خفگي مانند ديگري است. عوامل بوده هاللي وسط قسمت در استقرار كمترين و هاللي ميان مت

سيالب شدن ماندابي همچنين و آب ميپايداري نيز هاللي وسط بخش در درها، گياهان نهال استقرار موفقيت عدم عوامل از تواند

y = 0.3007x + 27.247
R2 = 0.0008
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بيابان با مقابله همايشملي سومين مقاالت تاالبمجموعه پايدار توسعه و اراك،زايي ايران، كويري 91شهريورهاي
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در ديگر طرف باشد. از منطقه بهاين كه بودند شده مستقر طلب فرصت و يكساله گياهان زيادي تعداد تنها هاللي وسط بخش
دوره طول بودن كوتاه سيالبعلت تاثير تحت كمتر زندگي دارند. ي قرار فصلي هاي

دادهگيرينتيجه اساس محمد: بر كوير اطراف اراضي بيولوژيك احياء براي پژوهش، اين مهاي توصيه كوميران، كهيآباد شود
ابعادچاله به هاللي چالهمتر2-4هاي احداث شوند؛ كشت هاللي ميان بخش در گياهان بذر و احداث داخلمربع در هاللي هاي

شد. يادآبراهه خواهد پروژه موفقيت افزايش باعث ميها چالهآور موفقيت عدم يا موفقيت پروژه اين در كه ازشود تنها هاللي هاي
بيولوژي چالهديدگاه احداث از اصلي هدف كه صورتي در است، گرفته قرار بررسي مورد جلوگيريك و آب نفوذ افزايش هاللي هاي

(كوير) محمد دق داخل به آنها ورود مياز چالهآباد كارآيي جداگانه پژوهش يك در كه است الزم آبباشد، نگهداشت نظر از ها
گيرد.  قرار بررسي مورد

منابع

ح چاهوكي،آذرنيوند، زارع علي محمد و تهران،1387سين دانشگاه مراتع. انتشارات ص.354. اصالح

بهمن، كشاورزي.1364باباخانلو، ترويج سازمان و مرتع فني دفتر مشترك آسماني. كميته نزوالت ذخيره طريق از مراتع . اصالح

عباس، عالي1387حنطه، آموزش موسسه مراتع. انتشارات توسعه و جهادكشاورزي. -علمي. اصالح ص. 270كاربردي

محمد، مشهد،1388جنگجو، جهاددانشگاهي مرتع. انتشارات توسعه و ص.240. اصالح

Oweis T and A. Hashem, 2004. Water harvesting and supplemental irrigation for improved
water productivity of dry farming system in West Asia and North Africa. Proceeding of
the 4th International Crop Science Congress, 26 Sep-1 Oct 2004, Brisbane, Asutralia, also

Published on web Site: www. Cropscience.org.au.

Ross W. Wein and Neil West E, 1999. Seedling survival on erosion control treatments in a salt
desert area. Journal of Range Management, 24:352-357.

Somme G., T. Oweis., A. Abdulal., A. Bruggeman and A. Ali, 2004. Micro-catchmentwater
harvesting for improved vegetative cover in the Syrian Badia. ICARDA, Aleppo, Syria.


