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چکیده
امروزه تهدید و تشدید عوامل محدود کننده منابع طبیعي یكي 
از چالش هاي اساسي در مدیریت پایدار این منابع به شمار مي آید. 
به مقوله مدیریت و اصالح و  در همین راستا پرداختن جدي تر 
احیاء منابع طبیعي به ویژه در گستره عظیم مراتع کشور، بیش از هر 
زمان دیگري نیازمند توجه است. یكي از پروژه هاي اصالح مراتع، 
ذخیره نزوالت آسماني است که با توجه به کمبود آب در مناطق 
خشک، جهت کنترل و مهار هرزآب ها و سیالب هاي حاصل از 
نزوالت آسماني و با هدف ذخیره سازي آب باران در مراتع انجام 
مي گیرد. هدف از این تحقیق تعین عرصه هاي مناسب اجراي پروژه  
پیتینگ در حوزه چاه تلخ واقع در جنوب غربي شهرستان سبزوار 
مي باشد. براي انجام تحقیق ابتدا نقشه هاي منطقه مورد مطالعه تهیه 
انجام  صحرایي  پیمایش  با  گیاهي  پوشش  تیپ بندي  سپس  شد. 
هم چنین  گردید.  تعیین  تیپ  هر  در  مرتع  گرایش  و  وضعیت  و 
با  نهایت  در  شد.  تعیین  خاک  الكتریكی  هدایت  و  عمق  بافت، 
تلفیق نقشه هاي وضعیت مرتع، شیب، هم باران، بافت خاک، عمق 
خاک، هدایت الكتریكی )EC( و نقشه کاربري زمین )تهیه شده با 
استفاده از محیط Google Earth و پیمایش صحرایي( در محیط 
سیستم اطالعات جغرافیایي )GIS( محل هاي مناسب اجراي این 
بیش تر  که  است  آن  از  حاکي  نتایج  گردید.  مشخص  پروژه ها 
نیازمند  فقیر است که  فقیر و خیلي  مراتع حوزه داراي وضعیت 
نهایي  روش هاي مصنوعي اصالح مراتع مي باشد. هم چنین مدل 
عملیات اصالحي پیتینگ نشان داد که در 1680/9 هكتار )10/6 
درصد مساحت منطقه( از مراتع حوزه این روش اصالحي پیشنهاد 

مي گردد.
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مقدمه 
مراتع، افزون بر نقشي که در تولید و تامین علوفه دارند، فایده های 
منابع  تغذیه  نفوذ پذیري،  افزایش  خاک،  حفاظت  مانند  دیگري 
و  سیل  کاهش  سد ها،  مخازن  پر شدن  از  جلوگیري  زیرزمیني،  آب 
خسارت هاي حاصل از آن، تولید اکسیژن، حفظ گونه هاي گیاهي و 
جانوري و غیره را نیز دارا مي باشند ]1[. این در حالي است که بر 
اساس طرح مدل پویاي مراتع کشور ]2[، نرخ کاهش مراتع خوب 
هر  در  و  درصد   35 معادل   1374 تا   1357 سال هاي  طي  عالي  و 
فقیر  مراتع  متوسط و  مراتع  افزایش  نرخ  بوده و  سال 1/75 درصد 
به ترتیب 38 و 17 درصد و ساالنه 1/9 و 85/ 0  طي همین دوره 
درصد بوده است. با توجه به رشد جمعیت، افزایش نیاز غذایي و 
گوشت قرمز، تعداد واحد دامي در کل کشور افزایش خواهد یافت 
پرداختن  بنابراین  داشت.  وارد خواهد  مراتع  بر  مستقیمي  فشار  که 
جدي تر به مقوله مدیریت و اصالح و احیاء مراتع که گستره عظیمي 
نیازمند توجه  از هر زمان دیگري  بیش  بر  مي گیرد  در  را  از کشور 
است. یکي از پروژه هاي اصالح مراتع، پیتینگ است که جهت کنترل 
انجام  آسماني  نزوالت  از  حاصل  سیالب هاي  و  هرزآب ها  مهار  و 
گیرد. پیتینگ در سطح مراتع عبارت است از ایجاد چاله هاي کوچک 
در خاک به منظور افزایش نفوذپذیري آب و ذخیره بارش در داخل 
از جریان سطحي آب هاي  اطراف آن و جلوگیري  چاله ها و خاک 
حاصل از بارندگي که به افزایش رطوبت قابل استفاده گیاهان و در 
در  مؤثري  نقش  پیتینگ  مي شود.  منجر  علوفه  تولید  افزایش  نتیجه 
احیاء و اصالح سطوح سله بسته و خاک هاي کوبیده شده مراتع دارد 
]1[. حبیب زاده و همکاران ]4[ تاثیر پیتینگ، ریپینگ و کنتور فارو را 
در ذخیره رطوبت و افزایش پوشش گیاهي مورد مطالعه قرار دادند. 
نتایج حاصل نشان دادند که بیش ترین درصد پوشش گیاهي با 44/66 
درصد مربوط به پیتینگ با بذرپاشي و کم ترین مقدار مربوط به تیمار 
ریپینگ بدون بذرپاشي با15/891درصد است. هم چنین در زمین هاي 
پیتینگ، ضمن  با احداث فارو و  بافت سنگین و مارني، مي توان  با 
ذخیره نزوالت آسماني و حفاظت خاک، پوشش گیاهي مناسبي ایجاد 
کرد. جهان تیغ و پساراکلي ]8[ در مطالعه خود تحت عنوان استفاده از 
تکنیک هاي کنتور فارو و پیتینگ در مراتع بیاباني سیستان، به ارزیابي 
روان آب، رسوب، محتوي رطوبت خاک و پوشش گیاهي پرداختند. 
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در این مطالعه 12 پالت 20 در 40 متر با شیب 5-3 درصد براي 
نشان  داده ها  پیتینک طراحي شدند.  و  فارو  کنتور  تیمار  مقایسه دو 
معني داري  به طور  پالت ها  در  خاک  رطوبت  و  آب  نفوذ  که  دادند 
افزایش یافته است و استفاده از این سازه ها در کنترل فرسایش خاک 
موثر بوده است. هم چنین تولید علوفه بهبود یافته بود و باعث انتشار 
گونه تاغ که نقش مهمي در حفاظت خاک و تعلیف احشام منطقه 

دارد شده است.
از GIS در مدیریت مراتع، جهاني )1376(  با استفاده  در رابطه 
مدل هاي  و  کرد  استفاده  طالقان  منطقه  اراضي  ارزیابي  در   GIS از 
این  در  آورد.  به دست  بهره برداري ها  انواع  براي  را  اراضي  کاربري 
زمین شناسي،  خاک شناسي،  نقشه هاي  کردن  رقومي  با  وي  تحقیق 
شیب، جهت، ارتفاع، و تلفیق آنها، پتانسیل منابع براي کاربري هاي 
 GIS کشاورزي و مراتع را به دست آورد. نامجویان ]5[ با استفاده از
به مکان یابي پروژه طرح هاي مرتع داري در مراتع منطقه الر پرداخت 
و یک مدل مدیزیتي شامل مرتع داري به روش متعادل، مرتع داري به 
روش طبیعي، بذرکاري، جلوگیري از ورود دام، بذرپاشي، میان کاري 
و کپه کاري ارائه داد. هدف از تحقیق حاضر تعیین محل هاي مناسب 

جهت عملیات پیتینگ در حوزه چاه تلخ سبزوار مي باشد.

مواد و روش ها
الف: منطقه مورد مطالعه

حوزه چاه تلخ در 70 کیلومتري جنوب غربي سبزوار، بین عرض  
شمالي 30َ ˚35 تا 44َ ˚35 و طول شرقي 19 ˚57 تا 36َ ˚57 قرار 
دارد. این حوزه شامل 7 سامانه عرفي به نام هاي تاج محمد، حاج محمد  
علي، دو چاهي، حسین، دولت آباد، چشمه سفید و روستاي چاه تلخ 
به علت  حوزه  بقیه  چاه تلخ،  روستاي  عرفي  سامانه  جز  مي باشد. 
وضعیت توپوگرافي و سیالبي بودن در فصول بارندگي تقریبًا خالي 
به حالت  دامداران  تابستان  و  بهار  فصول  در  فقط  و  بوده  سکنه  از 
کوچ نشیني در آن زندگي مي کنند. میانگین بارندگي ساالنه 189/5 و 

مساحت حوزه مورد مطالعه 20217 هکتار مي باشد. 

ب: روش تحقیق
 جهت انجام تحقیق، ابتدا نقشه هاي مربوط به حوزه مورد مطالعه 
 1/100000 شناسي  زمین  نقشه هاي   ،)1/25000 شیت   6 )شامل 
دارین و ششتمد و نقشه توپوگرافي 1/50000 سیاه قلي، از ایستگاه 
مرز  و  تهیه  سبزوار  شهرستان  طبیعي  منابع  و  کشاورزي  تحقیقات 
با  منطقه،  کامل  شناخت  به  توجه  با  شد.  بسته  مطالعه  مورد  حوزه 
استفاده از نقشه حاصل و نقشه توپوگرافي منطقه، وارد حوزه شده 
و با پیمایش صحرایي تیپ هاي گیاهي تعیین گردید و سپس جهت 
نمونه برداري از پوشش گیاهي در هر تیپ منطقه معرف تعیین شد و 
در هر تیپ 8 ترانسکت 50 متري به صورت تصادفي- سیستماتیک 
مستقر گردید و نمونه برداري از پوشش انجام گردید. در نهایت با 
تعیین وضعیت  فاکتوره  و روش چهار  پوشش  داده هاي  از  استفاده 

)اصالح شده براي مناطق خشک توسط ارزاني( وضعیت و گرایش 
در هر تیپ تعیین گردید. 

جهت مطالعات خاک شناسي، در هر تیپ 3 پروفیل حفر گردید و 
نمونه هاي خاک از دو عمق 30 و 60 برداشت گردید. سپس نمونه ها 
 ،pH ،به آزمایشگاه منتقل گردید و براي هر نمونه خاک، بافت خاک
هدایت الکتریکی، آهک، گچ و ماده آلي تعیین گردید. هم چنین عمق 
خاک نیز هنگام حفر پروفیل تعیین و یادداشت گردید. بدین صورت 
که خاک هاي کم تر از 30 سانتي متر کم عمق و بیش تر از 30 سانتي متر 

عمیق در نظر گرفته شد.
براي تهیه نقشه هم باران منطقه، گرادیان بارندگي حوزه محاسبه 
گردید. براي محاسبه ي این گرادیان، ایستگاههاي سبزوار، سبه، کالته 
گرفتند  قرار  استفاده  مورد  درونه  و  مزینان  آریان،  همایي،  مزینان، 
)طرح سد دولت آباد(. با استفاه از رابطه رگرسیوني حاصل از ارتفاع 
و بارش ایستگاه ها )رابطه شماره 1( و انتخاب نقشه DEM منطقه، 

نقشه هم باران منطقه تهیه شد.
Hambaran = (0.042 * BDEMC ) + 123.1     )1( رابطه

جهت تهیه نقشه کاربري زمین براي دقت بیش تر، ابتدا با استفاده 
نقشه  نموده و یک  را مشاهده  منطقه  تمام عوارض  ارث  از گوگل 
پایه از تمام کاربري ها در محیط GIS تهیه گردید و سپس با پیمایش 
و  مشخص  کاربري ها  از  کدام  هر  نقاط   GPS دستگاه  و  صحرایي 

نقشه نهایي کاربري زمین استخراج گردید.
در نهایت با استفاده از نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایي )نسخه 
9/3(، الیه هاي وضعیت مرتع، گرایش مرتع، بافت خاک، عمق خاک، 
از معیارهاي الزم  استفاده  با  تهیه شد و  الکتریکیو هم باران  هدایت 
براي عملیات پیتینگ )جدول شماره 2( تلفیق الیه ها صورت گرفته 

و مکان هاي مناسب هر عملیات تعیین گردید.
جدول 1- معیارهاي استفاده از روش هاي اصالحي پیتینگ

]1 و 3[

مقدارمعیار
300-100 میلي متربارندگي )میلی متر(

5-3 درصدشیب )درصد(
هدایت الکتریکی 

)دسي زیمنس بر متر(
≥ 4

ضعیف تا متوسط )15 تا 25 درصد وضعیت مرتع
ترکیب از گونه هاي مرتعي مرغوب(

متوسطبافت خاک
نیمه عمیق تا عمیقعمق خاک

نتایج
زمین شناسي  نظر  از  مي دهد  نشان  نتایج  زمین شناسي:  مطالعات 
منطقه مورد مطالعه به فالت ایران وابسته است. این منطقه اساسا" 
با توسعه زیاد سنگ هایي به نام آمیزه رنگین و افیولیت هایي از قبیل 
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ترکیبات رسوبي مشخص  دیگر  و  رادیوالریت  بازالت،  الترابازیک، 
مي شوند. هم چنین در این حوزه 2 تاقدیس )دوچاهي و گزبرگي( و 

یک ناودیس به نام دولت آباد مشاهده گردید.
وضعیت پستي و بلندي: بیش تر مساحت منطقه در کالس شیب 
10–0 درصد و کم ترین آن مربوط به کالسه شیب بیش از 50 درصد 
مي باشد. هم چنین جهت جنوبي بیش ترین مساحت حوزه و جهت 

شمالي کم ترین مساحت را در سطح حوزه دارا مي باشد. 
 نتایج مطالعات پوشش گیاهي: آن چه که از مطالعات کلي گرایش 
این  است،  آمده  به دست  چاه تلخ  حوزه  گیاهي  پوشش  وضعیت  و 
نکته را روشن مي کند که جوامع نباتي فعلي تحت تاثیر چراي شدید 
پایا  گندمیان  گروه  از  و  کم شونده  گونه هاي  به طوري که  بوده  دام 
)گروه هاي چندساله( و گیاهان پهن برگ علفي در گذشته انبوه تر و 
فراوان تر بوده اند. در عوض گیاهان زیادشونده و مهاجم بویژه گیاهان 
چوبي )بوته ها( و فورب هاي غیرخوشخوراک جانشین گیاهان مزبور 
مطالعه  مورد  منطقه  در  مي باشند.  فراوان  فعلي  شرایط  در  و  گشته 
گیاهي،  تیپ هاي   )2( شماره  جدول  گردید،  تعیین  گیاهي  تیپ   9

وضعیت و گرایش هر تیپ را نشان مي دهد.

جدول شماره 2- تیپ هاي گیاهي حوزه چاه تلخ، وضعیت، 
گرایش و مساحت هر کدام

مساحت 
)هکتار(

نام تیپوضعیتگرایش

ZygopHylum-Peganumخیلي ضعیفمنفي2075

-Artemisiaمتوسطثابت3503
ZygopHylum

Cousinia-Ferulaضعیفمنفي1357

Ferula-ZygopHylumخیلي ضعیفمنفي1719

Cousinia-Salsolaخیلي ضعیفمنفي1432

Artemisia-Hultemiaخیلي ضعیفمنفي2304

Salsola-ZygopHylumخیلي ضعیفمنفي1142

Ceratocarpus-Salsolaخیلي ضعیفمنفي1584

Artemisia-EpHedraمتوسطثابت3005

-Artemisiaضعیفمنفي643
ceratocarpus

مطالعات خاک شناسي: نتایج حاصل از بررسي بافت خاک نشان 
لومي  رسي،  لومي  لوم،  بافت  چهار  داراي  منطقه  که خاک  مي دهد 
شني و لومي رسي شني مي باشد که همه در گروه بافت متوسط قرار 
مي گیرند و خاک با بافت کامال سبک یا سنگین در منطقه مشاهده 
نگردید. بررسي عمق خاک نیز نشان داد که تنها درقسمت هاي کمي 
به  از حوزه خاک کم عمق دیده مي شود که در مرکز حوزه مربوط 
به  مربوط  حوزه  شرقي  شمال  قسمت  در  و  سنگي  برونزدگي هاي 

وجود الیه رسي نفوذناپذیر مي باشد. هم چنین مقدار هدایت الکتریکي 
تمام نمونه ها کم تر از 4 میلي موس مي باشد.

اقلیم منطقه با روش دمارتن، خشک، با روش  اقلیمي:  مطالعات 
آمبرژه، خشک سرد و با روش ایوانف، بیاباني به دست آمد.

مطالعات کاربري زمین: جدول شماره )3( مقدار مساحت مربوط 
به هر کاربري را نشان مي دهد.

جدول شماره 3- مساحت مربوط به هر کدام از کاربري ها
در منطقه

تبدیل مراتع به زراعتنوع کاربري
دیم زار هاي کم بازده

مرتعمعادن

مساحت 
)هکتار(

25/2146163/518667

تمام  تلفیق  از  حاصل  نقشه  پیتینگ:  عملیات  نهایي  مدل  نتایج 
نقشه هاي پایه )وضعیت مرتع، شیب، هم باران ، بافت و عمق خاک 
و نقشه کاربري زمین( نشان مي دهد 1680/9 هکتار )10/6 درصد 

شكل 1- محل هاي مناسب پیتینگ
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پیتینگ  عملیات  جهت  مناسب  منطقه  سطح  از  منطقه(  مساحت 
پیتینگ را در منطقه  مي باشد. نقشه شماره )1( مدل نهایي عملیات 

مورد مطالعه نشان مي دهد.

بحث و نتیجه گیري
یکي  طبیعي  منابع  محدود کننده  عوامل  تشدید  و  تهدید  امروزه 
به شمار مي آید.  منابع  این  پایدار  اساسي در مدیریت  از چالش هاي 
و  اصالح  و  مدیریت  مقوله  به  جدي تر  پرداختن  راستا  همین  در 
از  بیش  کشور،  مراتع  عظیم  گستره  در  به ویژه  طبیعي  منابع  احیاء 
مدیریت  روش  انتخاب   .]3[ است  توجه  نیازمند  دیگري  زمان  هر 
و نوع عملیات اصالحي بایستي بر اساس وضعیت مرتع و شرایط 
اکولوژیکي منطقه باشد، لذا مراتعي که داراي وضعیت فقیر یا خیلي 
فقیر باشند، مدیریت مناسب براي این مراتع، مصنوعي است. در این 
صورت با استفاده از روش هاي مصنوعي اصالحي و احیائي ضمن 
حفظ شرایط موجود بایستي وضعیت مرتع را ارتقاء بخشید. براساس 
نظر والنتاین ]9[ نوع برنامه اصالحي و محل آن بایستي صحیح و با 

دقت در نظرگرفته شود تا انجام آن رضایت بخش باشد.
مطالعه پوشش گیاهي مراتع حوزه چاه تلخ نشان مي دهد بیش تر 
مراتع حوزه داراي وضعیت فقیر و خیلي فقیر است که دلیل آن را 
مي توان عدم رعایت ظرفیت چرا، چراي زودرس، چراي مفرط، تبدیل 
مراتع به دیم زارهاي کم بازده و نزدیکي سامانه هاي عرفي به یکدیگر 
که خود سبب عدم تعادل بهره برداري از مرتع مي شود دانست. بنابراین 
از  مي گردد.  پیشنهاد  مراتع  این  اصالح  جهت  مصنوعي  روش هاي 
طرفي چون میزان بارندگي در این منطقه کم بوده و کوبیدگي سطح 
از حد دام موجب عدم نفوذپذیري آب به  اثر تردد بیش  خاک در 
درون خاک شده است، بنابراین روش هاي ذخیزه نزوالت مي  توانند 
نفوذ پذیري و رطوبت  افزایش  از فرسایش خاک،  جهت جلوگیري 
تولید  افزایش  نهایت  در  و  زیرزمیني  آب  سفره هاي  تغذیه  خاک، 
علوفه و اصالح مراتع استفاده شوند ]1[. براي تعیین نوع عملیات 
در  این که  به  توجه  با  کرد.  توجه  منطقه  اکولوژیک  شرایط  به  باید 
حوزه چاه تلخ بیش تر مراتع ضعیف و خیلي ضعیف در شیب هاي کم 
دیده مي شود. بنابراین حدود 1680/9 هکتار )10/6 درصد مساحت 
منطقه( از مراتع حوزه مناسب پییتینگ مي باشد. نتایج نشان مي دهند 
اصالحي  عملیات  مناسب  مکان  تعیین  مناسب جهت  ابزاري   GIS

مرتع مي باشد. 
قره داغي و پیماني فرد ]6[ نیز در تحقیق خود تحت عنوان کاربرد 
بیان  مراتع  مدیریت  در   )GIS( جغرافیایي  اطالعات  سامانه هاي 
داشتند سامانه هاي اطالعات جغرافیایي ابزاري اساسي براي تجزیه و 
تحلیل سریع داده ها و ارایه نتایج دقیق براي مکان یابي، برنامه ریزي 
و مدیریت مراتع محسوب مي شوند. آذرنیوند و همکاران )1386( 
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایي )GIS( را براي تلفیق الیه هاي 
مفید  مرتع  اصالحي  برنامه هاي  مناسب  مکان  تعیین  و  اطالعاتي 

دانستند. 
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