
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۳۹۷                     ۴۱۰ تا ۳۹۷ ، از صفحه۱۳۸۶، تير ماه ۲، شماره ۶۰نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 
 

 رطوبت ذخيره  در ۳ و كنتورفارو۲ريپينگ ،۱تاثير پيتينگ
 افزايش پوشش گياهي و

 
 ٤ و عزيز جوانشير٣، كريم مهرورزمغانلو٢، مسعود گودرزي١*زاده احد حبيب

 ي، ايران آذربايجان شرق، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي،شناسي ارشد زمين كارشناس ۱
 ، ايراناظت خاك و آبخيزداري مربي پژوهشي مركز تحقيقات حف۲

 ، ايران آذربايجان شرقي،مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مربي پژوهشي ۳
 ، ايران دانشگاه تبريز، استاد دانشكده كشاورزي۴

 )۳/۳/۸۶: ، تاريخ تصويب ۲۶/۴/۸۴: تاريخ دريافت(

 

 چكيده

در ذخيـره رطوبـت و افـزايش         )شـيار (  و كنتورفـارو   )شخم عميق ( يپينگر ،)چاله( مانند پيتينگ  در اين بررسي تاثير عمليات آبخيزداري     

 هـاي   آزمايشي و در قالب بلوك     هاي   اين تحقيق  با استفاده از كرت       .عمليات پيشنهاد شده است   ترين   پوشش گياهي با هم مقايسه و مناسب      

در سـه تكـرار بـه       ) شاهد، فقط بذرپاشي   ،دون بذرپاشي  همراه با  بذرپاشي و ب      ريپينگ پيتينگ و    ،روكنتور فا (كامل تصادفي با هشت تيمار      

صفت پوشش گياهي و رطوبت خـاك       دو  .  در نظر گرفته شد     درصد ۶ متر در شيب حدود      ۴۰ متر در    ۸ها به ابعاد     كرت. آمده است  اجرا در 

متر  سـانتي  ۵۰راز اعماق صفر تا     گوبرداري با سيلندر و ا     صورت فيزيكي و نمونه    هبسنجي   عمليات رطوبت . ها بررسي شد  در داخل اين تيمار   

    در سـطح احتمـال   دهد كـه  مي آماري رطوبت  نشان هاي نتايج حاصل  از تجزيه و تحليل. و از طريق  خشك كردن و توزين آن انجام شد      

ه بيشترين  مقـدار  آيد  ك وجود مي  به (c,b,a)  نيز سه گروه درصد۵گيرند  و در سطح احتمال  ميقرار   (b,a) تيمارها در دو گروهدرصد ۱

 بررسـي درصـد تـاج    . درصـد مربـوط اسـت   ۲۴/۷ درصد و كمترين آن  به تيمار شاهد با ۵۲/۸ و ۸۲/۸آن  به فارو و  پيتينگ به ترتيب با         

 و در a،b،c  تيمارها در سه گـروه  درصد۵درسطح  احتمال  كه دهد نتايج نشان مي  . پوشش و توليد علوفه نيزطي دو سال متوالي انجام شد         

 درصد  مربوط به پيتينـگ بـا بذرپاشـي و           ۶۶/۴۴ بيشترين درصد پوشش گياهي با       .گيرند  قرار مي  b،a تيمارها در دو گروه      درصد ۱حتمال  ا

هاي با بافت سـنگين   در زمينكه  دهد نتايج نشان مي.  است درصد مربوط۸۹۱/۱۵ون بذرپاشي با كمترين مقدار  مربوط به تيمار ريپينگ بد 

 .  پوشش گياهي مناسبي ايجاد كرد،ان با احداث فارو و پيتينگ،  ضمن ذخيره نزوالت آسماني و حفاظت خاكتو  مي،و مارني

 

  پوشش گياهي   و ذخيره رطوبت،ريپينگ ،پيتينگ ،ور فاورـكنت :يكليدي ها اژهو

 

 E-mail: ahad_habibzadeh@yahoo.com ۰۴۱۲‐۲۶۶۳۹۱۴: فاکس ۰۴۱۲‐۲۶۶۲۴۰۱: تلفن :نويسنده مسئول *
‐۱  pitting  

‐۲  ripping 

‐۳  contour furrow  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...يپرينگ و کنتور فارو در                                                             تاثير پيتينگ، ر ۳۹۸

 مقدمه

 موجبات افـزايش فرسـايش      ،تخريب شديد منابع طبيعي    
بـا  . آورد هـاي اراضـي را فـراهم مـي         خاك و كاهش پتانسيل   

توجه به افزايش جمعيت و نياز روزافزون بـه غـذا، حفاظـت             
هـاي   گهداري اراضي مستعد و قابل احيـا در حـوزه         خاك و ن  

ـ  ،بخيزهـا آتـرين مسـئله       عمـده  .است  آبخيز الزامي  دسـت   ه ب
 جلوگيري از ايجاد فرسايش،     برایترين روش    آوردن مناسب 

رواناب و رسوب و افزايش ذخيره نزوالت آسـماني در خـاك            
 ي  بتـوان موجبـات احيـا      کمتر  است تا     هاي   در شيب بويژه  

دركشور ما كه قسمت اعظم آن جزو       . ساختاهم  مراتع را فر  
ترين  آب يكي از مهم   ،  آيد حساب مي  بهجهان  مناطق خشك   

 قــدارم. اســتعوامــل محدودكننــده رشــد گياهــان مرتعــي 
 از خـاك     درصـد  ۳۵ در حدود    فقط طور متوسط  بهبارندگي  
 به داليل   ،  با وجود اين  . كند  ميليمتر تجاوز مي   ۲۵۰كشور از 

ـ      قـدار ي از اين م   مختلف استفاده كاف   عمـل   ه بارنـدگي نيـز ب
دهنـد كـه     آيد و با كمال تاسف آمار و ارقام نشـان مـي            نمي

ب حاصـل از نـزوالت آسـماني    آ از  درصد۷۵ساالنه بيش از    
ـ      رود يـا    صـورت هـرز آب از دسـت مـي          هبدون اسـتفاده و ب

دنبال تنها يك يا دو ساعت بارندگي به         هب   هاي عظيمي  سيل
يان و  يوحشتناكي به جان و مال روسـتا      افتد و آسيب     راه مي 

   .)۲ (سازد  اقتصاد ملي وارد مينهايت  درحتي شهرنشينان و
پوشش گيـاهي   دهد كه      نشان مي  )۱۳۶۴(باباخانلو  بررسي  
  بهترين وسيله بـراي جلـوگيري از هـدر رفـتن آب             مناسب  

دهـد    اين بررسي نشان مي   . استصورت جريانات سطحي     هب
ــان آبكــه ــه حــداقل  رادر ســطح خــاك  پيتينــگ جري         ب
 موجب نفـوذ و     ،رساند و عالوه بر ذخيره برف در زمستان        مي

  ميليمتــر آب اضــافي در خــاك۱۵ تــا ۵/۷ذخيــره حــدود 
 ).۱(شود مي

اند   ، مشاهده كرده  آمريكا ١در بررسي مراتع ايالت وايومينگ    
 توانسـته اسـت     شـيار لنـدهاي طبيعـي ايجـاد         گراس كه در 

 موجـب   و   دهد درصد كاهش    ۸۴‐۹۴ا  جريان سطحي آب ر   

                                                 
۱- wayoming  

ــابحفاظــت اراضــي   از تجمــع رســوب و آب ســطحي  پاي
 ).۲(شود

 بررســي عمليــات مكــانيكي ، طــرح ايــنهــدف از اجــراي
بـراي دسـتيابي    ) كنتورفارو، پيتينگ و ريپينگ   (آبخيزداري  
 بـوده  تـرين روش در حفاظـت خـاك          هزينه كمو  به بهترين   

 .است
 

 ها مواد و روش

 طقهوضعيت  كلي من

عرصه تحقيـق در ايسـتگاه تحقيقـاتي خواجـه در اسـتان             
 طول شـرقي    ۴۶°۴۰′ الي   ۴۶°۳۸′۷۷″شرقي در    آذربايجان

ــا ۳۸°۰۹′و  ــي از  ۳۸°۱۰′۰۵″ ت ــمالي و در يك ــرض ش  ع
 اين منطقه از  .هاي فرعي آبخيز آجي چاي قرار دارد       زيرحوزه
 كـه در    اسـت شـرق درياچـه اروميـه       هـاي     حوزهترين   بزرگ

 . دارددر آن جريان  مييه دا آبراه۲۴حدود 
 بيشـترين مقـدار     دهـد كـه       منطقه نشان مي   بررسي اقليم   

 ۶/۳۷ حـداكثر    اسـفند و فـروردين بـا        هـاي    بارندگي به ماه  
ــر  ــق دارد وميليمت ــاالنه  تعل ــارش س ــانگين ب  ۲۳/۲۰۷ مي
 روش دومـارتن     بر اساس    منطقه  تيپ اقليمي . استميليمتر  

 ).۸(است خشك  از نوع نيمه
اه تحقيقــاتي خواجــه و منــاطق اطــراف آن از نظــر ايســتگ 

ــين ــي زم ــابه شناس ــدودي مش ــا ح ــد  ت ــه در .ان زون        منطق
هـاي   كـوه شناسي البرز و آذربايجان  واقع شده است و         زمين

 شناسـي  از نظـر زمـين    . شـود    را شـامل مـي     آيتاخلي خواجه 
 مشـاهده    در آن  تـر از ميوسـن      سـازندهاي قـديمي    سطحي،

سـنگي،   واحدهاي مارني، ماسه    راي زير دوره ميوسن دا  . نشد
  اي هاي تخريبي، رسي، ماسه    هتش نه كواترنردر   .استشيلي  

ژئومورفولــوژي . گذاشــته شــده اســتو ســازندهاي آبرفتــي 
ساخت، گنبدهاي نمكـي      زمين مانندخواجه متاثر از عواملي     

نواحي بلند و رسوبات حساس به فرسـايش بـوده و موجـب             
 مورد ژئومورفولـوژي     در .استه  شدايجاد ناهموارهاي پست    

 بـر  كـه   كردتوان اشاره به مناطق در حال كارستي شدن مي   
ـ               صـورت   هاثر انحالل نمك و گچ و خارج شـدن ايـن مـواد ب
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 ۳۹۹                     ۴۱۰ تا ۳۹۷ ، از صفحه۱۳۸۶، تير ماه ۲، شماره ۶۰نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

هاي فرورو ناشي از نزوالت آسماني ايجـاد         محلول توسط آب  
 ).۲( اند  شده

 

  روش كار

هاي كامل تصـادفي      اين طرح در قالب طرح آماري بلوك        
 و سـه روش مكـانيكي       شدشت تيمار در سه تكرار اجرا       با ه 

بـه همـراه بذرپاشـي مـورد        ) ريپينگكنتور فارو، پيتينگ،    (
دار   در صـورت معنـي     در بررسي آمـاري   . گرفتآزمايش قرار   

 هـا    آزمايش مقايسه ميانگين   برای ١ از آزمون دانكن    ,Fبودن
 بـه  روكنتـور فـا   ( A: تيمارها عبارتند از.شده استاستفاده 

 C ،)پيتينــگ بــه همــراه بذرپاشــي (B، )همــراه بذرپاشــي
ــگ( ــي ريپين ــراه بذرپاش ــه هم ــاهد (D، ) ب ــط  (E) ش فق

پيتينگ بدون  G ،)كنتور فارو بدون بذرپاشي (F، )بذرپاشي
 . ) بدون بذرپاشيريپينگ  (H،  )بذرپاشي

 درصد  ۶ متر در شيب حدود      ۴۰ متر در    ۸ها به ابعاد      كرت
 و بـا    يكديگر قرار گرفته    كنار  در يك منطقه دشتگون در      و  

شده  محافظت ها كرت استفاده از آجر و مالت سيمان حاشيه   
 سانتيمتر و بـا     ۱۵متر و عمق    / ۳۵*۸است، فارو ها در ابعاد      

 متري  با توجه به دسـتورالعمل فـائو و موقعيـت             ۵/۱فاصله  
هـا هـم     منطقه در نظر گرفته شده و  ابعـاد پيتينـگ            اقليمي

 متر ۱ها  با فاصله   سانتيمتر  و رديف۳۰ متر و عمق  ۵/۱*۱
  .احداث شدند

 Agropyronهـاي     از گونه، شده در تيمارهاي بذرپاشي
elongatum و Eurotia ceratoides   بــــــين از 

 اثـر    برخـورداري از     علـت   بـه  ،  هاي موجود در ايستگاه    گونه
 تجزيه و تحليـل از      برای.  خاك استفاده شد   بيشتر حفاظتي 

  اسـتفاده شـد    MSTAT-C و   SASي آمـاري    افزارهـا  نرم
)۴ .(  

 بافت متوسـط     داراي بلوك شماره يك  , از نظر خاكشناسي  
 ، درصد ۷۲/۴۱ متوسط اشباع رطوبتي     .استخاك لوم رسي    

 ميلي مـوس بـر سـانتيمتر،        ۱۸/۵متوسط هدايت الكتريكي    
از , شـونده آن    ميزان مـواد خنثـي      و ۸۷/۷متوسط اسيديته   

                                                 
۱- dancen 

  داراي  بلـوك شـماره دو     .اسـت  ر درصد متغي  ۵/۲۷ تا   ۸/۲۳
 متوســط درصــد اشــباع .اســت بافـت متوســط خــاك لــومي 

 ۹۲/۲ درصـد، متوسـط هـدايت الكتريكـي          ۰۵/۴۸رطوبتي  
 ميـزان     و ۸۶/۷ متوسـط اسـيديته      ،ميلي موس بر سانتيمتر   

بلـوك  . اسـت   درصد متغير  ۳/۲۶ تا   ۱۶خنثي شونده از     مواد
 .سـت ا بافـت متوسـط خـاك لـوم رسـي             داراي   شماره سه 

 درصــد، متوســط ۹۶/۴۳متوســط درصــد اشــباع رطــوبتي 
 متوسـط   ،مـوس بـر سـانتيمتر       ميلي ۳۳/۶هدايت الكتريكي   

 ۸/۲۸ تـا  ۳/۱۸شـونده از     ميزان  مـواد خنثـي      ،۷/۷اسيديته  
ــر اســت  ــن خــاك .درصــد متغي ــد   اي ــا در سيســتم جدي ه

 و  thidsر رده   يز و   Aridisolsمريكايي از رده    آبندي   طبقه
داراي شـوند كـه       محسوب مي  Calciorthidsگروه بزرگ   

 و رژيـــم حرارتـــي (Aridic)رژيـــم رطـــوبتي اريـــديك 
(Mesic) با بافـت    دار و    ، آهك  منطقه عميق  خاك. هستند 

  آب  نفوذپـذيري . استلوم رسي سيلتي تا سنگين لوم رسي        
)  سـانتيمتر بـر سـاعت      ۱/ ۶صـفر تـا     (از متوسط تا آهسته     

  وجـود   ذيري، نفوذپـ  ي خاك عـدم   ها حدوديت م .استمتغير  
 ).۳(است و توپوگرافي  خاكسنگ و سنگريزه زيرين، شوري

از  گياهي، مراتع منطقه خواجه بررسي پوششاساس  بر  
ن آ توليد در قدار م. استاستپي نيمهفقير و بسيار فقير  نوع 

پوشش گياهي منطقه از لحاظ فلورستيك به  .ناچيز است
گياهان غالب  كه دارد توراني تعلق  وناحيه رويشي ايران

، Artemisia fragrans، Salsola persica رامنطقه
Salsola tomentosaتشكيل انواع گندميان يكساله   و

هاي   از ساير گياهان موجود در آن گونه.دهند مي
Acantholimon bracteatum ،Alhaji persarum ،

 Lycium ruthenicum وSalsola dendroids را 
  ).۶ , ۲(توان نام برد  مي

ــاج پوشــش  ــراي تعيــين درصــد ت        از ترانســكت خطــي ,ب
 در بدين ترتيب كه ,)۷ و۶هاي جدول(شد شده استفاده    خرد

  متـر، بـه    ۸*۲ بر اساس تيمـار پيتينـگ دو پـالت           هر كرت 

 متري براي هـر     ۲صورت تصادفي انتخاب و هفت ترانسكت       
 ترانسـكت   ۱۴در هر كرت    , در كل . پالت در نظر گرفته شد    
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 ...يپرينگ و کنتور فارو در                                                             تاثير پيتينگ، ر ۴۰۰

  بـدين صـورت كـه طـول برخـورد          ,داشـت شـد    متري بر  ۲
گيري و در     سانتيمتر اندازه  برحسببه تاج پوشش     ترانسكت

بنـدي و بـه درصـد بيـان          خاتمه مجموع طول برخورد جمع    
 تعيين توليد از روش قطع و توزين اسـتفاده          منظور   به.  شد
ـ    ۲*۸   عـدد پـالت    ۲ , در هر كـرت    . شد صـورت   ه متـري ب

ــاه   ــش گي ــاب و پوش ــادفي انتخ ــك  تص ــل آن از ي ي داخ
 و در دو پاكـت جداگانـه   شـد  سانتيمتري سطح خاك قطع  

 .علوفه قابل استفاده و غيرقابل استفاده دام قرار گرفت        يعني  
هاي محتوي علوفه در هـواي       پاكت ،براي تعيين وزن خشك   

آزاد قرار داده شد تا خشك شود و بعد از خشك شـدن وزن   
 .شدخشك علوفه تعيين 

) ۸۰ و ۷۹،  ۷۸(براي سه سال متـوالي     بررسي رطوبت    برای
 براي تعيين رطوبـت     . )١جدول  (آمار برداري صورت گرفت     

خاك  از روش فيزيكي استفاده شد، كه طي آن با اسـتفاده             
 از   آزمايشـي،  هـاي   بـرداري از كـرت     از اگر خاكشناسي نمونه   

هـا     نمونـه  .متر صورت گرفتـه اسـت      سانتي ۵۰اعماق صفر تا    
 قـدار لكتريكي خشك و در نهايـت م      پس از توزين، در آون ا     

 .  دست آمده است هدرصد رطوبت ب

 

 نتايج
 ارزيابي رطوبت

شـد   انجـام    Fدسـت آوردن     ه ب برای آماري   ه و تحليل  يتجز
 کـه  طـور  همـان . ه شـده اسـت    ئ ارا  ۳ نتايج آن در جدول    که

 ۵ و   ۱ در سطح    ها  بلوك براي تيمارها و     F ،شود مالحظه مي 
. )انـد   همت ستاره مشـخص شـد     با عال (است  دار    معني درصد
 آزمـايش مقايسـه ميـانگين        برایاز آزمون دانكن     ،بنابراين

.  آمده اسـت    ۱نمودار   و ۵استفاده شد كه نتايج در جدول         
 تيمارهـا در     درصد ۱ در سطح احتمال     ,براساس اين مقايسه  

 بيشـترين درصـد رطوبـت و        .انـد   قـرار گرفتـه    a,bدو گروه   
 و پيتينگ مربـوط    ارهاي فارو ذخيره نزوالت آسماني به تيم    

ي بيشـتر و بهتـري را در هـر دو حالـت بـا               يكـه كـارا   است  
 ذخيره رطوبت در خـاك از       برایبذرپاشي و بدون بذرپاشي     

 نيـز سـه      درصـد  ۵در سـطح احتمـال       .دهند خود نشان مي  

 كـه بيشـترين رطوبـت در        تشكيل يافته اسـت    c,b,aگروه  
هـر سـطح     در   .اسـت  پيتينـگ مربـوط       و    بـه فـارو    aگروه  
 ,شود  يكسان اعالم مي   ، ارقام داراي حروف مشترك    ،احتمال
ديگر يكـ  بـا   ,كـه بـاهم حـروف مشـترك ندارنـد          ميولي ارقا 

 .)۲( دارند یدار اختالف معني
 

 ارزيابي پوشش گياهي

هـاي     در كـرت   هاارزيابي پوشش گياهي بعد از كاشت بـذر       
.  صورت پذيرفت  ۱۳۸۰ و   ۱۳۷۹هاي  سال براي    و   مورد نظر 

 هـاي مربـوط بـه        بررسي.  آمده است  ۶و۵ ,۴ولا در جد  يجنتا
 تجزيه و تحليل آمـاري       و    تاج پوشش   درصد   توليد علوفه و  
هـا     هـم بـراي تيمارهـا و هـم بـراي بلـوك             fsنشان داد كه    

 .)۸جدول (است دار  معني
 

در   را   مقايسه تيمارهـا بيشـترين درصـد پوشـش گيـاهي          
  آنقـدار  كـه م دهد مينشان  ) B (پيتينگ با بذرپاشي   روش
 تيمارها , درصد۵ احتمال سطح  در).۹جدول   ( است ۶۶/۴۴

 ، درصـد  ۱ احتمـال    سـطح  در .دارند قرار   c,b,aدر سه گروه    
 كـه در هـر دو حالـت         دارنـد  قـرار    b,aه  وتيمارها در دو گر   

ــازده ز از پيتينــگتيمــار   ۱شــكل  . برخــوردار اســتادیيب
وضــعيت پوشــش گيــاهي را در تيمارهــاي مختلــف نشــان 

 ).۲( هدد مي
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  تيمارها در  مقادير درصد رطوبت  اندازه گيري شده‐۱جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميانگينمجموع۸۰سال۷۹سال ۷۸سالتيمار
A1۴۶/۹ ۶۴/۶۸۰/۶۹۰/۲۲۶۳/۷ 
A2۱۹/۱۱ ۷۳/۸۳۰/۸۹۳/۲۸۶۴/۹ 
A3۲۳/۱۲ ۵۰/۷۹۰/۷۶۳/۲۷۲۱/۹ 
B1۴۰/۱۰ ۳۸/۶۹۰/۵۶۸/۲۲۵۶/۷ 
B2۴۰/۱۲ ۱۴/۸۰۳/۸۵۷/۲۸۵۲/۹ 
B3۷۰/۸ ۵۰/۹۲۵/۷۴۵/۲۵۴۸/۸ 
C1۰۰/۸ ۹۰/۵۹۰/۵۸۰/۱۹۶۰/۶ 
C2۸۰/۹ ۱۰/۹۵۰/۷۴۰/۲۶۸۰/۸ 
C3۹۰/۸ ۸۰/۶۱۰/۷۸۰/۲۲۶۰/۷ 
D1۵۰/۸ ۹۰/۲۲۰/۵۶۰/۱۹۵۳/۶ 
D2۷۰/۹ ۰۰/۷۴۰/۷۱۰/۲۴۰۳/۸ 
D3۸۰/۷ ۳۰/۷۴۰/۶۵۰/۲۱۱۷/۷ 
E1۰۰/۸ ۲۰/۶۸۵/۴۰۵/۱۹۳۵/۶ 
E2۰۰/۱۰ ۸۰/۷۰۰/۷۸۰/۲۴۲۷/۸ 
E3۵۰/۹ ۱۰/۶۸۰/۵۴۰/۲۱۱۳/۷ 
F1۲۰/۹ ۴۵/۶۷۰/۶۳۵/۲۲۴۵/۷ 
F2۶۰/۱۲ ۵۰/۹۲۰/۸۳۰/۳۰۱۰/۱۰ 
F3۹۰/۹ ۱۰/۷۸۰/۶۸۰/۲۳۹۳/۷ 
G1۳۰/۱۰ ۷۵/۶۱۰/۵۱۵/۲۲۳۸/۷ 
G2۹۰/۱۰ ۹۹/۷۷۶/۷۶۵/۲۶۹۰/۸ 
G3۳۰/۱۱ ۸۵/۶۹۰/۶۰۵/۲۵۳۵/۸ 
H1۴۰/۷ ۸۰/۶۱۰/۶۳۰/۲۰۷۷/۶ 
H2۱۰/۱۰ ۳۰/۸۵۵/۷۹۵/۲۵۶۵/۸ 
H3 ۰۰/۸ ۵۰/۵۹۰/۵۴۰/۱۹۴۷/۶ 
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  در ماندگاري رطوبت خاك عملكرد تيمارها و تكرارها مقادير ‐۲جدول 

 
Xi.

متوسط 
تيمارها

∑Xi. H G F E D C B A 
 تيمار
 بلوك

X00 ۰۳/۷۲۷/۵۲ ۷۷/۶۳۸/۷۴۵/۷۳۵/۶۵۳/۶۶/۶۵۶/۷ ۶۳/۷ I 
۵۲/۱۹۰۹۹/۸۹۱/۷۱ ۶۵/۸۹/۸۱/۱۰۲۷/۸۰۳/۸۸/۸۵۲/۹ ۶۴/۹ II 

X00 ۷۹/۷۳۴/۶۲ ۴۷/۶۳۵/۸۹۳/۷۱۳/۷۱۷/۷۶/۷۴۸/۸ ۲۱/۹ III 
۹۴/۷‐‐۸۹/۲۱۶۳/۲۴۴۸/۲۵۷۵/۲۱۷۳/۲۳۵۶/۴۸/۲۶ ∑X.j 

 ‐ ‐ ۳/۷ ۲۱/۸ ۴۹/۸ ۲۵/۷ ۲۴/۷ ۶۶/۷ ۵۲/۸ ۸۲/۸ 
X.j 

متوسط 
ك ال

 

 

 )ها مقايسه ميانگين تيمارها و بلوك ( ANOVA ‐۳ جدول

F1% F5% 
F 

 توزيع

Ms 
ميانگين 
 مربعات

sS 
مجموع 
 مربعات

df 
 درجه آزادي

S.O.V منبع
 تغيير

‐ ‐۴۱/۲۶۲۳Gكل 
4/28*2/77* ۸۴۶/۸ ۲۶۵/۱۸۶/۸۷Tتيمار 
6/51*3/74* ۳۳/۵۴ ۷۷/۷۵۴/۱۵۲Rبلوك 

 Eآزمايشي  اهاشتب۱۴۳/۰۰۱/۲۱۴ ‐
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  درصد ۵ و ۱ هاي رطوبت در سطح احتمال مقايسه ميانگين ‐۱نمودار 

 

 ۱۳۷۹ سال  در توليد و درصد پوشش گياهي‐۴ جدول

 بلوك سه بلوك دو بلوك يك

 Kg/haتوليد علوفه  Kg/haتوليد علوفه  Kg/haتوليد علوفه 
درصدپوشش 

 گياهي
 مفيد

 )جرااقابل (
غير 
 مفيد

 كل

درصدپوشش 
 گياهي

 مفيد
)جرااقابل (

غير 
 مفيد

 كل

درصدپوشش 
 گياهي

 مفيد
)جراا قابل(

غير 
 مفيد

 كل

تيمارها

۳۸/۳۳ ۵۰/۱۹ ۱۰/۳۴۲۶۰/۳۶۱۱۷/۱۴ ۳۰/۱۰۸ ۲۰/۱۳۴ ۵۰/۲۴۲۴۳/۲۱ ۵۰/۶۸ ۰۰/۱۹۵۵۰/۲۶۳A 
۸۵/۴۵ ۳۰/۱۸۱ ۵۰/۳۹۶۸۰/۵۷۷۳۴/۳۰ ۴۰/۱۵۴ ۱۰/۲۷۱ ۵۰/۴۲۵۵۲/۴۹ ۹۰/۶۶ ۶۰/۴۲۱۵۰/۴۸۸B 
۶۴/۱۳ ۵۰/۷۰ ۵۰/۲۶۸۰۰/۳۳۹۱۴/۲۱ ۸۰/۱۸۰ ۷۰/۱۵۲ ۵۰/۳۳۳۲۲/۱۵ ۲۰/۲۹ ۴۰/۲۴۷۶۰/۲۷۶C 
۶۴/۳۲ ‐ ۳۵/۴۱۷۳۵/۴۱۷۹۱/۱۵ ‐ ۳۰/۱۹۹ ۳۰/۱۹۹۴۵/۲۰ ۷۰/۱۳ ۳۰/۱۹۲۰۰/۲۰۶D 
۶۵/۳۲ ۹۰/۱۲۷ ۶۰/۵۷۵۵۰/۷۰۳۰۵/۷ ۲۰/۵۴ ۸۰/۶ ۰۰/۶۱ ۲۷/۲۲ ۸۰/۳۰ ۰/۱۳۹ ۱۰/۱۷۰E 
۲۸/۳۵ ‐ ۷۰/۵۰۳۷۰/۵۰۳۲۸/۱۲ ۲۰/۴۴ ۷۰/۸۴ ۹۰/۱۲۸۲۷/۲۱ ۶۰/۳۲ ۷۰/۱۱۶۳۰/۱۴۹F 
۳۳/۵۳ ۷۰/۷ ۳۰/۶۲۳۰۰/۶۳۱۸۳/۱۵ ۵۰/۲۲ ۱۰/۱۳۸ ۶۰/۱۶۰۶۷/۲۲ ۸۰/۱۰ ۷۰/۲۵۶۵۰/۲۴۶G 
۶۸/۵ ‐ ۳۰/۱۸۳۳۰/۱۸۳۰۹/۱۹ ‐ ۳۰/۴۰۸ ۳۰/۴۰۸۶۸/۲۰ ‐ ۰۰/۲۹۱۰۰/۲۹۱H 
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 ۱۳۸۰  در د پوشش گياهي سالتوليد و درص ‐۵ جدول

 بلوك سه بلوك دو بلوك يك

 Kg/haتوليد علوفه  Kg/haتوليد علوفه  Kg/haتوليد علوفه 
درصدپوشش 

 گياهي
 مفيد

قابل (
 )جراا

غير 
 مفيد

 كل

درصدپوشش 
 گياهي

 مفيد
قابل (
 )جراا

غير 
 مفيد

 كل

درصدپوشش 
 گياهي

 مفيد
 قابل(
 )جراا

غير 
 مفيد

 كل

تيمارها

۰۹/۳۱ ۰۰/۴۲ ۳۰/۳۷۸۳۰/۴۲۰۱۸/۲۰ ۲۰/۱۵۹۰۰/۱۷۹۲۰/۳۳۸۸۱/۲۴ ۲۰/۱۹۲ ۰۰/۱۵۵۵۰/۳۴۷A 
۹۶/۶۶ ۵۰/۱۶۸ ۵۰/۴۱۶۰۰/۵۸۵۹۷/۴۳ ۳۰/۲۰۲۰۰/۹۱ ۳۰/۲۹۳۳۵/۳۱ ۲۰/۱۰ ۶۰/۲۸۶۸۰/۲۹۶B 
۷۰/۳۰ ۵۰/۱۳۱ ۰۰/۴۱۶۵۰/۵۴۷۵۰/۱۷ ۷۰/۱۹ ۶۰/۱۷۲۳۰/۱۹۲۳۵/۱۱ ‐ ۴۰/۱۳۵۴۰/۱۳۵C 
۰۰/۳۸ ‐ ۰۰/۵۷۰۰۰/۵۷۰۹۱/۵ ‐ ۸۰/۶۴ ۸۰/۶۴ ۸۰/۱۶ ‐ ۳۰/۲۱۰۳۰/۲۱۰D 
۷۳/۴۲ ‐ ۶۰/۲۹۱۶۰/۲۹۱۹۱/۱۰ ۶۰/۲۵ ۶۰/۷۴ ۲۰/۱۰۰۱۳/۲۱ ‐ ۳۰/۲۴۶۳۰/۲۴۶E 
۲۷/۳۰ ۵۰/۸ ۵۰/۴۳۴۰۰/۴۴۳۹۰/۱۳ ۲۰/۸ ۳۰/۱۵۶۵۰/۱۶۴۲۷/۱۵ ‐ ۱۰/۱۷۳۱۰/۱۷۳F 
۶۲/۵۱ ‐ ۰۰/۶۵۳۰۰/۶۵۳۶۰/۲۰ ‐ ۷۰/۱۳۶۷۰/۱۳۶۷۰/۲۶ ‐ ۱۰/۳۵۵۱۰/۳۵۵G 
۴۱/۱۳ ۱۰/۱۳ ۷۰/۳۰۶۸۰/۳۱۹۰۰/۲۵ ‐ ۶۰/۲۲۴۶۰/۲۲۴۵۹/۱۱ ‐ ۸۰/۱۹۷۸۰/۱۹۷H 
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 هاي اجرا  اندازه گيري شده در تيمارها طي سال درصد پوشش گياهي مقادير ‐۶جدول 

 S -P∑ ۸۰سال  ۷۹سال  تيمار

A1 ۳۸/۳۳ ۰۹/۳۱ ۴۷/۶۴ ۲۳/۳۲ 
A2 ۱۷/۱۴ ۱۸۴/۲۰ ۹۰/۳۴ ۴۵/۱۷ 
A3 ۴۳/۲۱ ۸۱/۲۴ ۲۴/۴۶ ۱۲/۲۳ 
B1 ۸۵/۴۵ ۹۶/۶۶ ۸۱/۱۱۲ ۴۰/۵۶ 
B2 ۳۴/۳۰ ۹۷/۴۳ ۳۱/۷۴ ۱۵/۳۷ 
B3 ۵۲/۴۹ ۳۵/۳۱ ۸۷/۸۰ ۴۳/۴۰ 
C1 ۶۴/۱۳ ۷۰/۳۰ ۳۴/۴۴ ۱۷/۲۲ 
C2 ۱۴/۲۱ ۵۰/۱۷ ۶۴/۳۸ ۳۲/۱۹ 
C3 ۲۲/۱۵ ۳۵/۱۱ ۵۷/۲۶ ۲۸/۱۳ 
D1 ۶۴/۳۳ ۰۰/۳۸ ۶۴/۷۱ ۸۲/۳۵ 
D2 ۹۱/۱۵ ۹۱/۵ ۸۲/۲۱ ۹۱/۱۰ 
D3 ۴۵/۲۰ ۸/۱۶ ۲۵/۳۷ ۶۲/۱۸ 
E1 ۶۸/۳۲ ۷۲/۴۲ ۴۰/۷۵ ۷۰/۳۷ 
E2 ۰۵/۷ ۹۱/۱۰ ۹۶/۱۷ ۹۸/۸ 
E3 ۲۷/۲۲ ۱۳/۲۱ ۴۰/۴۳ ۷۰/۲۱ 
F1 ۲۸/۳۵ ۲۷۶/۳۰ ۵۵/۶۵ ۷۸/۳۲ 
F2 ۲۶/۱۲ ۹۰/۱۳ ۱۵/۲۶ ۰۸/۱۳ 
F3 ۲۷/۲۱ ۲۷/۱۵ ۵۴/۳۶ ۲۷/۱۸ 
G1 ۰۰/۵۳ ۶۲/۵۱ ۶۲/۱۰۴ ۳۱/۵۲ 
G2 ۸۳/۱۵ ۶۰/۲۰ ۴۲/۳۶ ۲۱/۱۸ 
G3 ۶۷/۲۲ ۷۰/۲۶ ۳۷/۴۹ ۶۸/۲۴ 
H1 ۶۸/۲ ۴۱/۱۳ ۰۹/۱۲ ۵۴/۹ 
H2 ۰۹/۱۹ ۰۰/۲۵ ۰۹/۴۴ ۰۰/۲۲ 
H3 ۶۸/۲۰ ۵۹/۱۱ ۲۷/۳۲ ۱۳/۱۶ 
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  عملكرد تيمارها و تكرارها‐۷ جدول

Xi. 
 Xi.H G F E D C B A∑ متوسط تيمارها

 تيمار
بلوك

۸۶۷/۳۴ ۹۵/۲۷۸۵۴/۹ ۳۱/۵۲۷۸/۳۲۷/۳۷ ۸۲/۳۵۱۷/۲۲۴/۵۶ ۲۳/۳۲ I 

۳۸۷/۱۸ ۱/۱۴۷۲۲ ۲۱/۱۸۰۸/۱۳۹۸/۸ ۹۱/۱۰۳۲/۱۹۱۵/۳۷ ۴۵/۱۷ II 

۰۲۹/۲۲ ۲۴/۱۷۶۱۳۵/۱۶۶۸/۲۴۲۷/۱۸۷/۲۱ ۶۲/۱۸۲۸/۱۳۴۳/۴۰ ۱۲/۲۳ III 

۲۹/۶۰۲X00 = ۲۹/۶۰۲۶۷۵/۴۷۲/۹۵ ۱۳/۶۴۳۸/۶۸۳۵/۶۵۷۷/۵۴۹۸/۱۳۳۸/۷۲ ∑X0j 

۰۹۵/۲۵X00 =  ۸۹۱/۱۵۷۳۳/۳۱۳۷۶/۲۱۷۹۳/۲۲۸۷۳/۲۱۲۵۶/۱۸۶۶/۴۴ ۲۶۶/۲۴
X.j 

متوسط 
 ها بلوك

 
 )ها مقايسه ميانگين تيمارها و بلوك ( ANOVA ‐۸جدول 

F1% F5% 
F 

 توزيع

Ms
ميانگين 
مربعات

Ss
مجموع 
مربعات

Df 
درجه 
 آزادي

S.O.Vمنبع تغيير 

 ‐ ‐ ‐ ۵۶/۳۸۱۳ ۲۳  Gكل 

** ۲۸/۴ * ۷۷/۲ ۴۵۵/۴ ۷۳/۲۵۷ ۱۴/۱۸۰۴ ۷ T تيمار 

** ۵۱/۶ * ۷۴/۳ ۳۶/۱۰ ۶۶/۵۹۹ ۳۲/۱۱۹۹ ۲ R بلوك 

 Eآزمايشي  اشتباه ۱۴ ۱۰۴/۸۱۰ ۸۵/۵۷ ‐  

 

 هاLSR   محاسبه‐۹ جدول

 دامنه ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۴۱/۳ ۳۹/۳ ۳۷/۳ ۳۳/۳ ۲۷/۳ ۱۸/۳ ۰۳/۳ ۵ %SSR 
۹۶۹/۱۴ ۸۸۲/۱۴ ۷۹۴/۱۴ ۶۱۸/۱۴ ۳۵۵/۱۴ ۹۶/۱۳ ۳۰۱/۱۳ ۵ %LSR 
۸۳/۴ ۷۸/۴ ۷۰/۴ ۶۳/۴ ۵۵/۴ ۴۲/۴ ۲۱/۴ ۱ %SSR 
۲۰۳/۲۱ ۹۸۴/۲۰ ۶۳۳/۲۰ ۳۲۷/۲۰ ۹۷۴/۱۹ ۴۰۳/۱۹ ۴۸۵/۱۱۰ ۱ %LSR 
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 ها  چاله ايجاد پوشش گياهي در ‐۱ شكل

 

 بحث
 منطقه اجرايي طرح از لحـاظ       دهند كه   نشان مي  ها  بررسي
ــين ــي  زم ــراه  ازشناس ــارني هم ــي و م ــكيالت رس ــا  تش          ب
دار و آهكي و از لحاظ خاكشناسـي از          هاي سيلت   سنگ ماسه

 نفوذپذيري  . سنگين تشكيل يافته است    سنگين و  بافت نيمه 
     و تشـكيل روانـاب      کـم كم، نـزوالت آسـماني منطقـه         خاك

بنـابراين، در   . اسـت   چشمگير هاي شديد  بخصوص در بارش  
 بـرای  لـزوم در نظـر گـرفتن تـدابير الزم           اين نـوع منـاطق،    

حفاظت خاك و استفاده بهينه از نـزوالت جـوي در جهـت             
از . شـود   امر مهم تلقي مي    كي, ايجاد پوشش و توليد علوفه    

  مختلـف آبخيـزداري    تعمليـا توان بـه      ميجمله اين تدابير    
 .اشـاره كـرد    احداث كنتور فارو، پيتينـگ و ريپينـگ          مانند

        ي بــا بافــتيهــا در خــاكدهــد  نشــان مــي حاضــر بررســي
 ماننـد  منـاطقي     سنگين و سنگين و با وضعيت اقليمـي        نيمه

 دليـل شايد  .  ندارد يي خوبي ا استفاده از ريپينگ كار    ,خواجه
هاي سطحي خاك در اثر ضربات       قسمت بودنآن نفوذناپذير   

 به علت چسبندگي شديد ذرات رسي    ،در ابتداي بارش   باران
هاي پوشـش گيـاهي و مقـدار رطوبـت خـاك              بررسي. باشد

هاي آزمايشي فارو و      دهد كه بهترين نتايج از كرت      نشان مي 

با توجـه بـه   , ) ۸ و   ۱ هاي  جدول(پيتنيگ گرفته شده است     
ارتبـاط  , شود كه درميان تيمارهـا      ها مشاهده مي   اين جدول 
تـوان گفـت كـه         در اين زمينـه مـي     . وجود ندارد   مستقيمي  

داري پيـدا     رطوبت موقعي با پوشش گيـاهي ارتبـاط معنـي         
كند كـه رطوبـت كـافي در فصـول كشـت بـذر و زمـان                     مي

مزمـان بـا رشـد    زني وجود داشته باشد يا بارنـدگي  ه   جوانه
كه درمنطقه خواجه، زمان كشت بذرها با        حالي در, گياه باشد 

عالوه بـر آن،  همزمـاني شـروع          . كمبود بارندگي مواجه شد   
هـاي ناگهـاني  و      طرح با خشكسالي و همچنين وقوع  بارش       

موجب شد تا  درصد ميانگين رطوبـت        , ها شديد در تابستان  
 گيـاهي را        ساالنه خاك بيشتر شـود، ولـي كـاهش پوشـش          

ولي در حالت كلي بيشـترين بـازده از         , دنبال داشته باشد   به
. هاي مربوط به روش  پيتينگ و فـارو بـه دسـت آمـد                كرت
مقايسه بازده رطوبت خـاك و پوشـش گيـاهي را            , ۲نمودار

 .دهد نشان مي
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 بت خاك با پوشش گياهي ماندگاري رطوبازده  نمودارمقايسه ‐۲نمودار 

 

 تپيشنهادا

 مشابه منطقه خواجـه كـه از        در مناطق  شود پيشنهاد مي   
ــين ــر زم ــازند نظ ــر   شناســي داراي س ــارني و از نظ ــاي م ه

 ,   هستند  سنگين و سنگين   هاي نيمه   خاكشناسي داراي بافت  
 فارو بسته به موقعيت     روش پيتينگ و پس از آن       روشابتدا  
ـ  كـه بـرای   اسـت  ان ذکـر  شاي.  به اجرا درآيد   محل دسـت   ه ب

  فـاز دوم طـرح      و اجـراي   ها بررسيآوردن نتيجه بهتر، ادامه     
  بررسـي حاضـر     ادامـه آمـاربرداري از     آزمايشي يـا  صورت   هب

سـاله در     چنـد  های با توجه به كشت بذر     ضرورت دارد، زيرا    
 .است قابل بررسي و ارزيابي      هاي بعد     سال نتايج   ،  اين طرح 

 مناطق  اين نوع   ه به رسي و مارني بودن        با توج  ,عالوه بر آن  
دست آوردن نتيجه    ه ب منظور به ،و ايجاد سله در سطح خاك     

شود كه يك اليـه ماسـه بـر روي خـاك            توصيه مي , مطلوب
بندي، از طريق حفـظ      پخش شود تا ضمن جلوگيري از سله      

 .زني بذرها و رشد گياه را بهبود بخشد رطوبت خاك، جوانه

 
 منابع

 .۶۰, اصالح مراتع از طريق ذخيره نزوالت آسماني، سازمان جنگلها و مراتع، دفتر فني مرتع . ۱۳۶۴ بهمن، ‐و  باباخانل‐۱
  و بذرپاشي در ذخيـره نـزوالت آسـماني،         ريپينگگزارش نهايي بررسي تأثير كنتور فارو، پيتينگ،        . ۱۳۸۲،   احد ‐زاده حبيب ‐۲

  .۸۰,شرقييجان ذربا منابع طبيعي استان آ كشاورزي و مركزتحقيقات
ذربايجـان   منابع طبيعـي اسـتان آ   كشاورزي و    مركزتحقيقات ‐ خاكشناسي ايستگاه خواجه   .۱۳۷۵خاني چايكندي، محمد،     ‐ ۳

  .۵۴ , شرقي
 .هاي آماري، جلد اول   در تجزيهMSTATCكاربرد نرم افزار . ۱۳۸۰ تاري نژاد، ‐ بهرام، آ‐ عليزاده‐ ۴
  مركز تحقيقـات ,چاي در خواجه  رش نهايي طرح تحقيقاتي احيا اراضي تخريب شده آجي        گزا. ۱۳۸۰ شاهرخ، سال    ‐محسني ‐۵
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Abstract 
This study conducted to compare different watershed operations such as pitting, ripping and contour 

furrow for water conservation in soil and plant cover by using experimental plots in order to determine 
suitable operations. Random complete blocks carried out this study with eight treatments (pitting, 
ripping and contour furrow with and without seeding, plot with only seeding and control plots) in three 
replicates. Plots dimension were 8*40 meters with 6% slope. The two features of soil moisture and 
plant cover were considered.  Soil moisture was measured in 0-50cm depths physically by using 
sampling cylinder and auger and subsequent drying and weighing the samples. The results derived 
from statistical surveys showed that at the probability of 1% the samples fall into two categories (a and 
b) while at the probability of 5% three categories (a, b, c) appear. Maximum soil moisture was 
observed in contour furrow and pitting with 8.82% and 8.52%, respectively, and minimum was found 
in the control sample with the value of 7.24%.  Plant cover and forage production in two consecutive 
years were investigated. The results showed again that in the 5% probability three categories may be 
distinguished (a, b and c) while at the 1% probability two categories (a and b) forms.  Maximum plant 
cover was observed with pitting with seeding with 44.66% and the minimum was found with ripping 
without seeding with15.891%. Finally, it is concluded that favorable plant cover may be developed in 
heavy-texture marly lands by building furrow and pitting construction. Rainfall water and soil 
conservation is another advantage of using these initiatives. 
 
Key Words: pitting, ripping, contour furrow, moisture storage, and plant cover.  
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