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چکیده
شبکه از نیمه خشک، استفاد ه و خشک مناطق بویژه در رواناب از استفاده بهینه سازي براي کارآمد حلهاي مناسب و راه از یکی
و بیابان مراتع احیائ زیر زمینی،  آب حجم سفره افزایش د ر سیل، از خسارات ناشی ضمن کاهش باشد  که می سیالب پخش هاي
مقایسه و گربایگان سیالب پخش شبکه گیاهی پوشش و خاك هاي ویزگی از برخی بررسی تحقیق، این از هدف است. زدایی موثر
برداري مشخص نمونه معرف جهت منطقه د و و شاهد، سیالب پخش مناطق از یک هر د ر منظور این به اسـت،  شـاهد منطقه با آن
سیستماتیک-تصادفی به روش 30 پالت و 3 ترانسـکت قالب در گیاهی از پوشـش برداري نمونه معرف، مناطق از هریک در شـد.
همچنین جهت اندازه گیري شـد. مضاعف روش و تولید با گذاري پالت روش با و میزان تراکم،  تاجی د رصد پوشـش گرفت. صورت
لخت) خاك از 3 پروفیل اي و اشـکوب بوته از زیر 6 پروفیل(3 پروفیل ترانسـکت طول هر د ر د و منطقه، خاك ارزیابی خصوصیات
گیري اندازه (OM)آلی و درصد مواد (TN)کل درصد ازت ،(pH)اسـید یته  ،(EC)الکتریکی هدایت فاکتورهاي گردید و برداشـت
رویشی تولید فرم هاي و تاجی پوشـش درصد افزایش بر سـیالب پخش که داد دادهها نشـان تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج شـد .
(Helianthemum lippii L.)گونه غالـب تراکم موجود ، اي بوته هـاي گونه میان از .(p<0/05) اسـت داشـته معنیداري تاثیر موجود
نتایج معنی داري مشـاهده نشد . تفاوت بوته اي هاي سـایر گونه تراکم بین ولی افزایش داشـته سـیالب پخش شـبکه د ر ،(Pers)
تاثیر خاك، اسـید یته کاهش الکتریکی و هدایت کل، ازت د رصد آلی، درصد مواد افزایش سـیالب در پخش که داد نشـان آماري

.(p<0/05)است داشته معنیداري

گربایگان سطحی، خاك گیاهی، پوشش سیالب، پخش کلیدي: کلمات
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Investigation the effect of floodwater spreading on some of the characteristics of 

vegetation and soil surface parameters (Case study: Gareh Bygone plain)

By: M.R. Forouzeh, M.Sc. of  Range Management from Gorgan University of Agricultural & Natural Resources 

Sciences,Shiraz, Iran.

GH.A. Heshmati, Professor in Gorgan University of Agricultural & Natural Resources Sciences.

Gorgan, Iran

Floodwater spreading is an efficient and appropriate method for the optimization of runoff utilization, 

particularly in arid and semiarid region. Beside the reduction of damage caused by the floodwater, this 

technique would also be useful in the artificial recharge of groundwater, rangeland rehabilitation and 

desertification control. This research was conducted on the effects of floodwater spreading on some of 

the characteristics of vegetation and soil surface parameters. Two key areas were selected within and 

outside floodwater spreading in the Gareh Bygone plain. Three transects of 100 m were selected on each 

key area and 30 random plots of 4 m2 were sampled systematically. Canopy coverage and density of 

different species were measured using plots and production was measured by double sampling method. 

To assess the soil characteristics, 6 profiles were dug along along each transects, which 3 of them was 

under story and the other was outside of canopy coverage of shrubs.  Statistical results indicated that 

floodwater spreading have significant effect on canopy cover and production. So density of dominant 

shrub (Helianthemum lippii) was significantly increase in floodwater spreading area (p<0.05). Floodwater 

spreading significantly reduces the pH but increased the electrical conductivity, Organic matter and total 

nitrogen  in the soil surface(p<0.05).

Key words: Floodwater spreading, Vegetation, Soil surface, Gareh Bygone

مقدمه
است کم نزوالت جوي بسیار با خشک نیمه و خشک سرزمینی ایران
ــد . می باش میلیمتر 274 حدود در آن ــاالنه س بارش میانگین طوریکه ــه ب
متر)، میلی 860 زمین(حدود کره سطح د ر بارش میانگین با ــه در مقایس
ایران ــکی در خش که آنست د هنده نشان که ــت کم اس ــیار بس این مقدار
قابل آب مکعب متر ــارد میلی 130 مجموع از ــت. اس واقعیت اقلیمی یک
از و مابقی ــد ه ش مصرف آن ــب مکع میلیارد متر ــط 54 ــتحصال، فق اس
بخش د ر از تنگناهاي توسعه می شود(8). کمبود آب یکی خارج دسترس
از آن نامناسب پراکنش و بارش کمی ــود. ش می ــوب محس طبیعی منابع
بهره شده است. آب منابع از صحیح برداري بهره عدم موجب زمانی،  نظر
آب تامین کننده منبع که تن ها زمینی آب زیر ــع از مناب رویه بی ــرداري ب
مواجه زمینی زیر هاي آب سفره تا شده است، موجب ــک خش مناطق در
چاهها آبد هی کاهش چنانچه ــوند(9). ش آب ــدید ش کیفی و کمی افت با
آزاد و آب هاي سفره (22)، افت آوریم به شمار خشکسالی از اي را گونه
زمینی منابع زیر از آنها آبی نیاز بیشترین که مکان هایی فشار، در تحت
بیابان و مرتعی هاي ــتم مهم تخریب اکوسیس عوامل گردد، از می تامین
استخراج پدیده این بروز د لیل مهمترین که آنجا از رود. می شمار به زایی
با که بود ــد خواه جا به ــد ، باش می منابع زیر زمینی از اندازه ــر ب ــزون اف
انسان بنابراین بدانیم؛ آن موجد بشر را بیابان زایی کنونی هاي باور پذیرش

زمینی هاي زیر ــش ذخایر آب روندي که به کاه کردن وارونه ــی توانای از
موارد در بیشتر (24) Mabbutt گفته به باشد. می گردیده برخوردار منجر
گیاهی محسوب استقرار پوشش و بیابانزایی مهار مهمترین کلید اداره آب

شود . می
به بهره وري مصنوعی1و تغذیه طریق از زمینی، زیر هاي آب مدیریت
آبخوان هاي کرد ن جهت پر ممکن راهکار بهترین آب،  از ــگام هن به ــا و ج
و کاریزها ــا مدت چاهه دراز و ــنده آبدهی بس از ــان اطمین ــب کس تهی،

مصنوعی(وارد  تغذیه باشد. می ــاله چند س و سازگار هاي گونه ــتقرار اس و
ذخیره تقویت و حفاظت، ــازند نفوذپذیر براي س داخل یک آب به کردن
بهره و ــطحی) هاي س ــیالب س از تفاده اس با زمینی زیر هاي آب ــفره س
زیرزمینی، آب و حفظ منابع مدیریت هاي از روش آب،  از بهینه ــرداري ب
کاربرد روش هدف با این به رسیدن باشد (11). می مناطق خشک در بویژه
بهبود کیفیت محیط بلکه و ارزان است، ساده تنها نه سیالب، ــترش گس
دارد (9). پی در نیز را آب کم مناطق ــاکنان س درآمد افزایش و ــت، زیس
متعارف مسیر از سیالبها آن موجب به که است مهارتی ــیالب2 س پخش
مجاور اراضی د ر سطح و شده منحرف رود خشکه یا مسیل و آبراهه، یک
بهبود در بتواند که پخش می شود، به نحوي مکانیکی عملیات ــیله به وس
آب رفتن مانع هرز و ــود ش واقع موثر آبخوانها ــه و تغذی ــش گیاهی پوش
جنبه از و ــر میس فنی از دید ــیالب پخش س عملیات انجام چنانچه گرد د.

پخش... عملیات تاثیر بررسی
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موثر ــاي جدید و ه روش یکی از عنوان ــد ، به باش پذیر توجیه ــادي اقتص
خشک نیمه و احیاي مراتع خشک و اصالح در ــیالب از س ــتفاده اس جهت

.(17، 14 گردد (10،2، می تلقی
پوشش کیفی کمی و افزایش و خاك اصالح منظور ــیالب به س پخش
بر است. ــناخته شده ش خشک نیمه و ــک مراتع خش غالب در نیز گیاهی
علوفه، تولید سیالب محصول پخش اثر در (18) Branson مطالعات اساس
موجود کلسیم و فسفر ازت، مقدار آن بر و عالوه یافته افزایش درصد 160
جامع بررسی یک در (21)Gardner , Hubell .است شده زیادتر نیز گیاه در
گیاهی تولید محصوالت ــه ک گرفتند نیومکزیک نتیجه در ــیالب س پخش
ــیالب س پخش عرصه در هاي موجود و گونه یافته ــش افزای برابر 9 ــا ت 4
ایستگاه موحد(3) در بیات ــی هاي بررس مقاوم ترند . د ام چراي به ــبت نس
تولید گیاهی به که دهد می ــان استان زنجان نش سهرین ــیالب پخش س
افزایش است. ایشان د اشته افزایش ــیالب س مناطق پخش در ٪27 میزان
قائمی ــت. اس نمود ه گزارش اجراي این عملیات اثر در نیز را اي گونه تنوع
پوشش تغییرات بر ــیالب س پخش ت عملیا تاثیر ــی بررس نیز ضمن (15)
در تاجی پوشش کل که آذربایجان غربی، دریافت ــت مراتع پلدش گیاهی
می دهد، نشان افزایش شاهد، 4/9 درصد به نسبت ــیالب س پخش عرصه
سیالب عرصه پخش در دائمی هاي گونه آوري زاد همچنین تغییرات وي
در دائمی هاي گونه زادآوري که گرفت نتیجه و نمود ــی بررس ــاهد را ش و

افزایش داشته است. به شاهد نسبت مرتع آبگیري شده
خاك و ــش گیاهی پوش کربن ــیب ترس مطالعه منظور به فروزه(14)
آبگیري ناحیه دو را در سطحی این مراتع گربایگان، خاك مراتع ــطحی س
که میزان داد نشان بررسی این داد. نتایج قرار بررسی مورد و شاهد ــده ش
مرتع دو خاك بین و یافته افزایش ــده ش مرتع آبگیري در خاك آلی کربن
می شود. مشاهد ه ٪5 سطح د ر داري معنی شاهد اختالف و شده آبگیري
پخش عرصه خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات ــی بررس در اسدي(1)
د رصد و سیلت درصد توجه قابل افزایش به کرمان، استان ماهان سیالب
افزایش وي کند. می ــاره اش پخش سیالب هاي ــبکه در ش خاك ــباع اش
را نیز درصد رس و الکتریکی هد ایت کاتیونی، تبادل کربن آلی، ظرفیت
پخش سیالب در ایستگاه فخري(12) هاي ــی بررس ــت. اس نموده گزارش
و ازت و آلی ماده میانگین بودن باالتر بیانگر نیز ــهر ــتان استان بوش تنگس
شاهد به نسبت پخش سیالب در تیمارهاي ــیدیته اس میزان پایینتر بودن
تفاوتی شاهد و شده آبگیري ناحیه دو الکتریکی هدایت بین وي باشد . می

مشاهده نکرد . لحاظ آماري به
کمی خصوصیات بر ــیالب س پخش مهار و تاثیر عملیات به ــه توج با
تاثیر عملیات پخش سیالب در این تحقیق پوشش گیاهی، وکیفی خاك و
خاك ــمیایی ش برخی خصوصیات و ــش گیاهی پوش کمی ویژگی هاي بر

گرفت. بررسی قرار مورد مراتع گربایگان سطحی

ها روش و مواد
کیلومتري در 200 سطح دریا از متر ارتفاع 1140 گربایگان با ــت دش
شمالی 28ْ 41َ 35َْ 28 تا جغرافیایی و بین عرض هاي شیراز شرقی جنوب
ــت. اس گرفته ــرقی، قرار ش 53 ْ 57َ تا 53ْ 53َ ــی جغرافیای ــاي طوله و
259 ترتیب ــه ب ناحیه این در ــاالنه س بالقوه تبخیر ــی و بارندگ ــن میانگی

ــانتی گراد  درجه س 20/6 آن ــاالنه دماي س میانگین و ــر میلیمت 2934 و

است خشک نوع از دومارتن ــاس روش اس بر منطقه اقلیم ــد(14). باش می
ــتگاه ایس 8 گانه هاي ــبکه ش از یکی زرد) ــه مورد بررسی(بیش مرتع .(2)
نوار 6 قالب در هکتار 250 وسعت مرتع به این است. گربایگان آبخواند اري
Quilty و (26) Newman ،(27) Phillips ــنهادي پیش روش ــاس اس بر

25 سال برداري 1385، آمار سال د ر عرصه این ــود. ش می آبگیري (28)
قرار آن غرب در نیز هکتار 10 ــعت قطعه شاهد به وس بود. ــده ش آبگیري

نمی شود. آبگیري دارد و

برد اري نمونه روش
ــب  غال ــپ تی ــا ب ــگان ــع گربای مرات ــی مقدمات ــایی شناس از ــس پ
خارج و داخل از مناطق ــک ی ــر ه در ،Helianthemum lippii (L.) Pers

شد. مشخص نمونه برداري منطقه معرف جهت سیالب(شاهد)، دو پخش
ــکت از ترانس هر طول در و 100 متري ــکت ترانس 3 معرف منطقه هر د ر
تصادفی- روش به برداري نمونه و ــد ــتفاده گردی 2مترمربعی اس پالت 10
گذاري ــالت پ روش با و تراکم ــش تاجی پوش ــد . ش انجام ــتماتیک سیس
ــراي ارزیابی همچنین ب ــد. گردی اندازهگیري ــف مضاع روش ــا ــد ب تولی و
30 به عمق پروفیل 6 هر ترانسکت در طول منطقه، دو خصوصیات خاك
خاك لخت) از پروفیل و 3 ــکوب بوتهاي از زیر اش متر(3 پروفیل ــانتی س
درصد ازت ،(pH)ــیدیته اس ،(EC)الکتریکی ــت فاکتورهاي هدای و ــر حف
مجموع خصوصیات در شد. گیري اندازه (OM)آلی و درصد مواد (TN)کل
ــاهد به ش و ــیالب س پخش هاي عرصه از یک هر و خاك گیاهی ــش پوش

پروفیل ارزیابی گرد ید. و36 پالت 60 قالب در ترتیب

ها آماري تجزیه و تحلیل داده روش
تعیین آماري روش از استفاد ه با برد اري نمونه پالتهاي ــب تعداد مناس

آمد. بدست اساس رابطه1 گیري(17) بر نمونه حجم
N = t2s2/ P2x2(1+2/n)  (1) رابطه

استیود نت t جد ول از t است. تعداد نمونه الزم N حد اقل رابطه فوق، در
میانگین x آید. ــت می دس به (٪10 (معموال نظر مورد احتمال ــطح س با
0/1- است. و +0/1 برابر معموالً که خطا حدود p ــت. اس اولیه هاي نمونه
روش از استفاده با تحقیق این در ــت. اس اولیه تعد اد نمونه n و 2s واریانس

همچنین بر ــد. ش پالت بهینه اندازه تعیین به حداقل3 (25) اقدام ــطح س
جهت برآورد رگرسیون4، مضاعف(17)، معادله گیري روش نمونه اساس
دست به هبستگی ضرایب که آنجا از ــد، ش تهیه ــی رویش هاي فرم تولید
واقعی مقادیر شده و برآورد ارقام بین قوي و مثبت رابطه اي همگی آمده
در (X) ــد ه ش برآورد با قرار دادن ارقام داد ند، لذا ــان نش را ــد ه ش توزین
از و تصحیح اوزان برآورد شده مقادیر دست آمده، ــیون به رگرس معاد الت
مورد هاي گونه هوایی زیتوده ــبه محاس براي پالت 60 به مربوط ارقام کل
آزمون از خاك فاکتورهاي منظورمقایسه به همچنین شد. استفاده بررسی
جفتی غیر t آزمون از ــی ــش گیاه پوش فاکتورهاي و براي فاکتوریل2×2

استفاده شد. SPSS افزار نرم توسط

نتایج
گیاهی ترکیب و تاجی پوشش بر سیالب پخش اثر

تأثیر گونهها تاجی بر پوشش سیالب پخش که داد نشان نتایج حاصل
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 در

1387 تابستان ،79 شماره

طبیعی15 منابع
 در

خوشخوراکی تاجی٪کالس گیاهی٪پوشش ترکیب
گیاهی  پخش گونه هاي

سیالب
 پخش تفاضلشاهد

سیالب
تفاضلشاهد

Shrubs

Acantholimon sp.

Artemisia sieberi

Dendrostellera lessertii

Helianthemum lippii 

III

II

III

III

0/12
5/2
6/2

13/3

0/17
6/1
4/9
2/2

0-/05
0-/9
1/3
11/1

0/2
9/2
10/9
23/4

0/7
23/8
19/2
8/6

0-/5
14-/7
8-/2
14/8

6/-24/8213/3711/1243/752/38جمع

Perennial grasses like

Carex stenophyllaIII
4/42/32/17/791-/3

4/42/32/17/79جمع

Perennial grasses

Poa bulbosa II
1/7-1/73/0-3/0

3/0-1/73/0-1/7جمع

Perennial forbs

Achilla wilhelmsii 

Allium myrinatum

Alhagi pseudoalhgi

Anthemis austro iranica 

Carthamus sp.

Convolvulus lineatus

Gladiolus persicus

Teucrium polium

III

III

III

III

III

III

III

III

0/9
0/7
0 / 3
0/4
0/8
0/3
0/7
0/3

0/6
0/4
1/3
-
-

0/7
0/6
-

0/3
0/3
1-/0
0/4
0/8
0-/4
0/1
0/3

1/6
1/2
0/5
0/7
1/4
0/5
1/3
0/5

2/3
1/6
5/2
-
-

2/7
2/4
-

0-/7
0-/4
4-/6
0/7
1/4
2-/2
1-/2
0/5

4/-4/43/61/87/714/26جمع

Annual grasses

Aegilops triuncialis

Avena fatua

Boissiera squarrosa

Bromus danthoniae

Bromus rubens

Bromus sterillis

Bromus tectorum

Heteranthelium piliferum

Hordeum glaucum

Phalaris minior

Stipa capsensis

III

II

III

III

II

II

II

III

III

II

III

1/2
1/7
1/4
0/8
1/5
0/8
0/9
0/7
1/3
2/0
1/8

0/3
0/5
0/1
-

0/2
-

0/3
0/4
0/4
-

1/2

0/9
1/2
1/3
0/8
1/3
0/8
0/6
0/3
0/9
2/0
0/6

2/1
3

2/5
1/4
2/6
1/4
1/6
1/3
2/3
3/5
3/2

1/2
1/9
0/4
-

0/8
-

1/3
1/6
1/6
-

4/7

0/9
1/1
2/1
1/4
1/8
1/4
0/4
0-/4
0/7
3/5
1-/5

14/13/410/724/913/511/4جمع

سیالب خارج پخش و داخل گونههاي گیاهی درصد ترکیب و تاجی پوشش درصد 1- میانگین جدول

پخش... عملیات تاثیر بررسی
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طبیعی15 منابع
 در

Annual forbs

Centaurae bruguierana

Koelpinia linearis

Lallemantia royleana

Medicago rigidula

Onobrychis crista-galli

Plantago notata

Senecio glaucus

Sonchus sp.

Zoegea purpurea

III

III

III

I

I

II

III

III

III

0/6
0/7
0/9
0/5
0/7
1/1
0/9
0/4
1/6

1/5
0/6
-

0/02
-

0/1
-
-

0/7

0-/9
0/1
0/9
0/48
0/7
1/0
0/9
0/4
0/9

1
1/2
1/6
0/9
1/2
1/9
1/6
0/7
2/8

5/9
2/3
-

0/08
-

0/4
-
-

2/3

4-/9
1-/1
1/6
0/8
1/2
1/5
1/6
0/7
0/5

7/42/924/4812/9111/9جمع

کل جمع
Class I

Class II

class III

56/82
1/2
13/2
42/42

25/59
0/02
7/2

18/37

31/23
1/18
6/0

24/05

100
2/1
23/2
74/7

100
0/08
28/1
71/8

0
2/02
4-/9
2/9

از بیش سیالب پخش داخل پوشش در میزان 4) و د اشته(جدول معنید اري
مختلف فرمهاي پوشش تاج درصد است. سیالب پخش خارج در آن برابر دو
جدول در ــود، موج هاي گونه ــک تفکی به آن ها ــد ترکیب درص و ــی رویش

و شاهد  پخش سیالب دو تیمار هر ــت. بوتهايها در اس شده داده ــان نش 1
دادهاند. اختصاص خود به را گیاهی ترکیب و تاجی درصد پوشش بیشترین

تراکم بر پخش سیالب اثر
پخش که (2 داد(جدول اي نشان هاي بوته گونه تراکم آماري مقایسه
اثر Helianthemum lippii گونه تراکم میزان بر معنیداري طور به سیالب
یافته افزایش گونه این تراکم ــیالب س پخش د اخل د ر طوریکه ــته، به داش
Dendrostellera lessertii، .Acantholimonگونههاي تراکم بین ولی است
د اري معنی تفاوت ــی مورد بررس ــار تیم دو در Artemisia sieberi و sp

نشد. مشاهد ه

تولید بر سیالب پخش اثر
ــل داخ ــد د ر ــهمیزان تولی ــانداد ک ــرآوردتولیدنش ب ــل از ــجحاص نتای
ــد ول ج به با توجه ــد. باش ــاهد می ش در آن برابر 4 از ــش بی ــیالب س پخش
است. یکساله گندمیان به ــیالب مربوط س پخش د اخل تولیددر ــترین بیش 3
گونههاي به ترتیب به تولید ، ــهم ــترین س بیش نیز ــاله یکس گندمیان میان از
داشت. اختصاص Bromus rubens و Phalaris minior، Hordeum glaucum 

گیاهان  به مربوط تولید ، ــهم ــترین س بیش ــیالب س پخش خارج در
فرمهاي د ر ارزیابی مورد پارامترهاي ــه مقایس 4 جدول ــد. باش می بوته اي

مید هد. نشان را رویشی مختلف
به ــی آزمایش تیمارهاي در خاك مواد آلی درصد میانگین ــاده آلی- م

میانگین درصد میشود ، مالحظه که طور همان ــد میباش 1 شکل ــرح ش
د رصد همچنین است، یافته افزایش شد ه آبگیري منطقه د ر خاك آلی مواد
و بوده روند نزولی داراي بوته زیر خاك به نسبت لخت خاك در مذکور مواد
مشترك می شود.(حروف ــاهده مش معنیداري اختالف ناحیه این دو بین
غیر ــروف و ح د ار معنی ــالف اخت عدم دهنده ــان ــا 4 نش 1 ت ــکال اش د ر

می باشد.) ٪5 سطح د ر اختالف معنی دار دهنده مشترك، نشان
سیالب به میشود پخش استنباط شکل2 از که همان طور کل- ازت
ــده تیمار آبگیري ش د و بین و داد ه افزایش را خاك کلی درصد ازت ــور ط
نیز خاك لخت ازت در ــدار مق دارد. وجود معنیداري ــاهد، اختالف ش و
ناحیه در دو این اختالف و بوده روند نزولی داراي بوته زیر خاك به نسبت

باشد. دار می معنی سیالب تیمار پخش
و داشته معنید اري اثر خاك pH بر ــیالب س پخش -(pH)ــیدیته اس
لخت خاك به ــبت نس بوته زیر pH خاك اگرچه ــت. اس د اد ه کاهش را آن
معنی داري اختالف ناحیه این دو بین اما داشت،  قرار پایینتري ــطح د رس

نشد (شکل3). مشاهده
شبکه ECدر میزان الکتریکی(EC)- نتایج حاصل نشان داد که هدایت
لخت ناحیه دو خاك در تفاوت و این بود ه متفاوت شاهد و ــیالب س پخش
به مربوط  ،EC ــترین بیش 4 ــکل ش به توجه دارد . با نیز وجود بوته زیر و
بوته زیر خاك EC مربوط به کمترین سیالب و ــبکه پخش ش لخت خاك

باشد. می شاهد منطقه در

گیري نتیجه و بحث
رویشی هاي فرم کلیه تاجی پوشش درصد افزایش بیانگر نتایج تحلیل
افزایش باشد. این می شاهد به نسبت ــیالب س پخش شبکه بررسی مورد

2 - جد ول ادامه
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مترمربع)گونه در پایه (تعداد تراکم
سیالب سطحشاهدپخش

دار معنی
Helianthemum lippii 2/60/4*
Dendrostellera lesserti1/11/7ns

Artemisia sieberi0/81/4ns

Acantolimon sp.0/30/5ns

رویشی بر هکتار)فرمهاي درصد ترکیبتولید (کیلوگرم
سیالب سیالبشاهدپخش شاهدپخش

566811/759/1بوته ایها
-1/7-8گندمیان چندساله
چندساله 2885/97فوربهاي
یکساله 3483372/928/7گندمیان
یکساله 3767/85/2فوربهاي

کل 477115100100جمع

منطقه
فاکتور

سیالب دارشاهدپخش معنی سطح

تاجی پوشش *56/8225/59درصد

تولید

*5668بوته ایها

*-8گندمیان چندساله

چندساله *288فوربهاي

یکساله *34833گندمیان

یکساله *376فوربهاي

ــاله س ــاله،  گندمیان چند س گند میان چند ــبه ش بوتهاي، براي فرمهاي
 ،1/7 ترتیب، 11/12، 1/2، ــه ــاله ب چند  س برگ علفی پهن هاي گونه و
ترتیب،  به ــاله یکس علفی برگان گندمیان و پهن براي و درصد بوده 1/8 و
گند میان و اي ــه بوت ــی ــد. فرم هاي رویش باش ــی ــد م درص 4 /5 و 10/7
منطقه شاهد به نسبت را ــش تاجی پوش درصد بیشترین افزایش ــاله یکس
به توجه با گیاهان تاجی بررسی درصد پوشش همچنین دهند. می ــان نش
III و I، II کالس هاي که گونه ــت آنس گویاي ــخوراکی آنها خوش کالس
،1/18 شاهد به ترتیب، نسبت به منطقه ــیالب پخش س شبکه در موجود
تاثیر بررسی ضمن نیز قائمی(15) ــتهاند. داش افزایش درصد،  24/05 و 6

کل دریافت که مرتعی تغییرات پوشش گیاهان بر ــیالب س پخش عملیات
افزایش 4/9 درصد شاهد، به ــبت نس سیالب پخش عرصه تاجی ــش پوش
گونه که بود آن از وي حاکی هاي ــی بررس همچنین نتایج ــت. اس داشته
افزایش پخش سیالب شبکه د ر خوشخوراکی کالس هر سه به متعلق هاي

است. یافته
داد نشان ــاهد ش و ــده ش آبگیري مرتع گیاهی ترکیب درصد ارزیابی
به را ــهم س ــترین بیش تیمار،  د و هر در ترکیب اي ــه بوت هاي ــه گون ــه ک
آنست د هنده ــان نش ــی بررس این نتایج همچنین دادهاند . خود اختصاص
سیالب ــبکه پخش ش گیاهی درترکیب III و Iکالس هاي گونه درصد که

سیالب خارج پخش و داخل در بوتهاي گونه هاي تراکم 2- میزان جدول

دار  معنی اختالف عدم ns 5٪ و سطح د ر اختالف معنی دار *داراي توضیح:

گربایگان سیالب پخش خارج و داخل در گیاهی رویشی جدول3- تولید فرمهاي

مورد ارزیابی  پارامترهاي آماري  جدول4- مقایسه

٪5 در سطح دار معنی *د اراي اختالف توضیح:

پخش... عملیات تاثیر بررسی
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منطقه از II کمتر کالس به متعلق گونه هاي د رصد و بیشتر از شاهد بوده
باشد. می شاهد

تاج درصد ــیالب، افزایش پخش س در عرصه توجه موارد قابل از یکی
به اي الیه ایجاد با گیاه این ــد. باش Carex می stenophylla ــش گیاه پوش
تشکیل آن تنیده درهم هاي ریزوم و ریشه از که متر سانتی 10 ضخامت
که مذکور گیاه کند (13). می جلوگیري زیرین خاك ــایش فرس از یافته،
همراه نشیند ، می بذر فروردین به اوایل در زده و جوانه بهمن ــط اواس در
قارچی احتماالً میزبان (Helianthemum sp.) ــردان گ آفتاب از گونه اي با

میباشد(9). (Terfezia sp.)دمبل نام گرانبها به و خوراکی
پخش ــبکه ش در ــالیانه س تولید کل آمده، ــت بد س به نتایج توجه با
(115)kg/haــاهد ش در منطقه آن 4 برابر از بیش (477) kg/ha ــیالب س
تولید سهم بییشترین سیالب، پخش شبکه د ر یکساله گندمیان میباشد.
نتیجه که در دارد می بیان نیز (31)Svitsof دادهاند . خود اختصاص ــه را ب
پوشش گیاهی افزایش منظور به و خشک مناطق د ر که اصالحی عملیات
گشته و تعدیل هوا د ماي شد ه، کم باد سرعت میگیرد، صورت آن مناطق
چیز باعث هر از در ابتدا بیش تغییرات این می یابد،  کاهش میزان تبخیر
در شد . خواهد مناطق آن در ترکیب گیاهی یکساله گیاهان درصد افزایش

تاثیر د هنده سیالب نشان پخش ــبکه ش در گونهها تولید افزایش مجموع
که مهمترین آنجا از ــت؛ اس منطقه گیاهی ــش پوش عملیات بر مثبت این
می نیمه خشک رطوبت و مناطق خشک واریزه اي محد ودیت خاك هاي
اصلی ــوان عامل عن به تواند می خاك رطوبتی ــرایط ش بهبود ــد (9)،  باش
هاي کاربرد سیستم اثر در تولید مرتع افزایش رود. ــمار ش به تغییرات این
فخري بیات موحد (3)، همکاران(4)،  ــینی و حس توسط ــیالب، پخش س
ــز نی (30)Suleman و (18)Branson ،(21)Hubell و Gardner ،(12)

است. شده گزارش
پخش که نشان داد اي بوته گونه هاي تراکم از بررسی حاصل نتایج
Helianthemum ــه گون تراکم ــش افزای در ــا داري معن طور به ــیالب س
ــایر س تراکم که تغییر ــت اس در حالی این ــت،  اس ــته داش تاثیر lippii
Dendrostellera lessertii، Artemisia sieberi)ــهاي بوت ــاي گونه ه
ــی نم دار ــی ــی معن ــورد بررس م ــار تیم د و در (Acantholimon sp.و
گونه تراکم میزان د ر ــیالب س عملیات پخش تاثیر عدم .(p<0/05)ــد باش
واکنش گونه ها و این بود ن ــند پس ــکی خش د لیل به مذکور، اي بوته هاي
همچنین ــت(14). اس رطوبت ــرایط ناشی از ش تغییر ــبت نس آنها منفی
ــده، ش آبگیري منطقه در Helianthemum lippii گونه ــمگیر چش افزایش

شاهد و سیالب پخش شبکه د ر خاك آلی 1- درصد ماده شکل

و شاهد شبکه پخش سیالب در درصد ازت خاك شکل2-
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و سازگاري باالدست مناطق از سیالب توسط این گونه بذر دلیل آوردن به
نیز قائمی(15) فخري(12) و باشد. می سیالبی رسوبات در آن ــتقرار و اس
عملیات پخش سیالب به را نسبت اي هاي بوته گونه واکنش هاي مختلف

گزارش نموده اند.
میزان مواد آلی آنست که خاك بیانگر تجزیه شیمیایی حاصل از نتایج

مورد  تیمار دو بین ــیالب افزایش یافته و س پخش ــبکه ش خاك در ازت و
در همچنین می شود. مشاهده سطح ٪5 در معنی داري اختالف ــی بررس
د ر ــتر و بیش ماده آلی داراي بوته زیر خاك ــی، بررس مورد تیمار د و ــر ه
نیتروژن مقدار این خاك داري ازت بیشتر نیز بود . ــیالب، پخش س تیمار
آلی ماده میزان با نزدیکی ــیار بس رابطه خشک نیمه و ــک خش مناطق در
افزایش بر عالوه خاك در سطح موجود الشبرگ تجزیه چراکه د ارد؛ خاك
میزان افزایش ــد(12). بخش می بهبود نیز را خاك ازت میزان آلی، ــواد م

موارد از می تواند ناشی ــاهد ش و ــده آبگیري ش مراتع د ر خاك کربن آلی
باشد(14): می زیر

شبکه به باالدست مناطق از گیاهی بقایاي حاوي ــوبات رس حمل - 1
سیالب پخش

افزایش و سیالب پخش درشبکه موجود گیاهی ــش افزایش پوش - 2
میزان الشبرگ

فعالیت افزایش و آن ــاي دم تعدیل خاك، ــباع اش درصد افزایش - 3
خاکزي موجود ات

(18)Bransonکوثر(5) و و رهبر نژاد(7)، ــوري آش صالح هاي بررسی
ــد. باش می ــیالب س پخش مناطق در ازت و مواد آلی افزایش از نیز حاکی
که ــمتی(19)د ریافتند حش فروزه و ــی(20) و میرزاعل و فروزه ــن همچنی
لخت خاك به ــبت نس ــتر ماد ه آلی بیش مقدار ازت و بوته داراي زیر خاك

و شاهد سیالب پخش شبکه در خاك pH شکل3- میزان

و شاهد سیالب پخش شبکه در خاك EC شکل4- میزان

پخش... عملیات تاثیر بررسی
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باشد. می
افزایش دارد. پخش سیالب تیمار در pHاز کاهش حکایت نتایج تحلیل
ــوي و شستش جذب قابل ــدیم س میزان بود ن پایین و خاك(5) آلی ماده
از سیالب(14) پخش ناحیه علت آبگیر بود ن به سد یم، هاي نمک بیشتر
عملیات آبگیري شده توسط خاك در مناطق عمده کاهش اسیدیته دالیل
پخش تیمار د ر خاك pHکاهش به رغم رود. می ــمار به ش ــیالب پخش س
در (EC) الکتریکی خاك هدایت ــزان می افزایش از حاکی نتایج ــیالب،  س
در الکتریکی هدایت که تناقض آنست دلیل این ــد، باش می مذکور تیمار
بررسی است؛ چنانکه گرفته دار قرار غیر سدیم امالح تاثیر تحت تیمار این
باعث ــیالب س پخش آنکه علیرغم داد ــان نش کوثر(5) نیز ــر و رهب ــاي ه
است ولی ــده ش سیالب پخش عرصه از ــد یم س هاي نمک شد ن ــته شس
براي منبع جدیدي ــود خ پخش،  عرصه ــیالب به س ورود د یگر، طرف از
چنانکه میزان ورود این است،  گردیده عرصه مذکور امالح به ــایر ورود س
سایر هاي بررسی است. شده خاك الکتریکی هدایت افزایش باعث امالح،
پخش اثر د ر الکتریکی، ــت تغییرات هدای که ــت گویاي آنس نیز محققین
محمدي است. متفاوت ــده ش پخش ــیالب کیفیت س به توجه با ــیالب س
به (29)Rao و (23)Kolarkar ،(18)Branson ــب(16)، نس ــماعیل اس و
کنند، این می اشاره سیالب تیمار هاي پخش کاهش هدایت الکتریکی در
اسدي(1) و نژاد (7) آشوري صالح اسکویی(6)،  سکوتی که است حالی در
اند، نموده گزارش ــیالب س پخش هاي تیمار د ر را ــخصه این مش افزایش
توجه به ــیالب با پخش س مناطق در خاك هدایت الکتریکی تغییرات لذا
حمل شده امالح سیالب و کیفیت خاك، هاي ویژگی منطقه،  هر شرایط
اسیدیته خاك میزان ــد. عدم تفاوت معنی دار باش می متفاوت آن ــط توس
معنی د ار تفاوت شاهد و و ــیالب س پخش دو تیمار هر در بوته زیر و لخت
با نتایج مورد بررسی تیمار د و مذکور در ناحیه د و هدایت الکتریکی خاك

دارد. مطابقت حشمتی(19) و فروزه و فخري(12)
و خاك سطحی پوشش گیاهی پارامترهاي و مقایسه نتایج این تحقیق
پخش و مهار تاثیر عملیات حاکی از ــاهد،  و ش ــیالب س پخش ــبکه ش در
تحقیق این نتایج به توجه لذا با باشد، منطقه می مراتع احیائ در سیالب
چنانچه انجام نمود که توان اذعان می گرفته،  هاي صورت سایر بررسی و
یکی باشد، پذیر اقتصادي توجیه جنبه از و فنی میسر دید از عملیات این
سیالب از ــتفاده ــازي اس س بهینه براي و کارآمد ــب مناس هاي حل راه از
خسارات کاهش ضمن باشد که می خشک نیمه خشک و مناطق د ر بویژه
و مراتع احیائ زمینی، زیر آب ــفره در افزایش سطح س ــیل، س ــی از ناش

است. موثر بیابانزد ایی

سپاسگزاري
اعضاي ریاضی ــنگ هوش مهندس مصداقی و منصور ــر دکت آقایان از

گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم د انشگاه علمی هیأت
مرکز  علمی ــأت هی ــد مصباح عضو حمی ــید مهندس س همچنین و
و همکاري راهنمایی پاس به فارس، طبیعی منابع و ــاورزي کش تحقیقات

گرد د. می صمیمانه قدردانی مقاله، تهیه این در ارزنده هاي

پاورقیها
1 -Artificial Recharge

2- Flood Water Spreading

3-Minimal area method

4 -Regression equation
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