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 چكيده 
زگان هاي مهم مرتعي استان هرماز گونه( Taverniera cuneifolia) و هرش (lippii Helianthemumگراموز )برگ پهن هايگونه       
 ایستگاه آبخيزداري و منابع طبيعي حوزه معرف و زوجي دهگين )استان، این بررسي در هاگونهبررسي استقرار این  منظوربه .هستند

 هايبذركاري در پيتينگ و بذركاري در هاللي فارو، سه روش بذركاري در به مدت سه سال انجام شد. 1393سال ماه آباناز  هرمزگان(
هاي سازه بين كه داد نشان نتایج قرار گرفت.مورد بررسي  SASافزار هاي كامل تصادفي با سه تکرار در نرمطرح بلوکدر قالب  آبگير

 lippiiي هاي گياهوجود دارد. گونه آماري دارمعني گونه تفاوت و سازه متقابل اثر همچنين و استفاده مورد گياهي يهاگونه آزمایشي،
Helianthemum  وTaverniera cuneifolia ،هاي آبخيزداري هاللي آبگير، پيتينگ و كنتورفارو در سطح یک سازه در سطح پنج درصد

 سازهدر ها گونهدرصد استقرار  نشان دادند. بيشترین درصد یک سطح در آماري دارمعني گونه تفاوت و سازه متقابل اثر و همچنين درصد
گونه در ميزان استقرار  و سازه متقابل اثر بررسي بود. درصد 2/3پيتينگ با  سازه درصد و كمترین آن مربوط به 1/27هاللي آبگير با 

هاللي  سازهدرصد در  2/31با  Taverniera cuneifoliaنشان داد كه بيشترین درصد استقرار مربوط به گونه  هاي مختلفسازهها در گونه
كمترین  بود. سازهدر همين نيز درصد  9/22با  lippii Helianthemumبه گونه  و بعد از آن بيشترین درصد استقرار مربوط آبگير بود

 lippiiدرصد براي گونه  1/2پيتينگ با  سازهو  Taverniera cuneifoliaدرصد براي گونه  1/2كنتورفارو با  سازه استقرار مربوط به
Helianthemum ن با منطقه اجرا بررسي از نظر اقليمي، خاكي، شيب شود در مناطق مختلف استان در شرایط یکساپيشنهاد ميبنابراین  .بود

با ذخيره توأم  ،هاي مناسب منطقهكاري با گونهمرتع هاياجراي پروژهعمليات اصالحي و احيایي در مراتع تخریب شده، براي و بارندگي، 
 .انجام شود هاللي آبگيرنزوالت آسماني 

 
 . ، استان هرمزگانبذركاري، lippii Helianthemum ،Taverniera cuneifolia، كشت و استقرار های کليدی:واژه
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 مقدمه
 مختلف عوامل اثر در كشور مراتع از توجهي قابل سطح

 عوامل دیگر و اقليمي تغييرات رویه،بي هايبرداريبهره ازجمله

 مرتعي گياهان از مهمي بخش و( Fayaz, 2013) یافته تخریب

 كاهش شدت به آنها جمعيت یا و گرفته قرار خطر معرض در

 گونه این در پایداري ایجاد براي .(Fayaz, 2013) تاس یافته

 و مناسب هايگونه انتخاب طریق از آنها احياء و اصالح مراتع،
 برخوردار ايویژه اولویت از استقرار هايشيوه بهترین یافتن

 هايگونه كشت طریق از مراتع اصالح اساس این بر ت.اس

 و كشت مورد متفاوت هايهعرص در كه انيگياه ویژههب مرتعي
 كشور مراتع از بخش این رونق موجب اند،گرفته قرار آزمایش

 موجب هاگونه سایر رشد شدن مساعد به كمک ضمن كه شده

 و دامداران درآمد افزایش و مراتع در علوفه توليد افزایش

 ,Fayaz) شد خواهد هوایي و آب ناحيه هر در ردارانبهبهر

یکي از  (lippii Helianthemumونه گراموز )گ(.2013
است.  eaceaCist ز تيرههاي مهم مرتعي استان هرمزگان اگونه

اي و با رفته با فرم پشتههاي درهماي با شاخهگياهي بوته
دار و ها متقابل و گوشوارهپوستي سفيد یا خاكستري، برگ

هاي نمدي سفيدرنگ، متفاوت پوشيده از كرک هايشکلبه
آذین گرزن انتهایي، چندتایي با ميوه كپسول ریزان، گل سرعتب

. زمان گلدهي گياه (1)شکل  مانند بلند استریشو  داركرک
خرداد تا  اردیبهشت و زمان رسيدن بذر اردیبهشتتا  اسفند

پراكنش گياه در دنيا در اروپا، آسيا و شمال افریقا، در  .باشدمي
ن، بوشهر، خوزستان، كرمان هاي فارس، هرمزگاایران در استان

و بلوچستان و در استان هرمزگان در پارسيان، بندرلنگه، 
آباد و جزایر بستک، ميناب، سيریک، جاسک، بشاگرد، حاجي

هاي تنگ قشم، هرمز، كيش، هنگام، الرک، تنب بزرگ و كوه
زاغ، گنو، پردي بستک، هماگ و چاه شنبه و ارتفاعات رودان 

بيشتر در  ،ه منطقه خليج و عماني استاست. این گياه مربوط ب
مناطق كوهستاني استان و بر روي زمين سبک بافت و پرشيب 

يتکثير آن از طریق بذر مروش شود و و با خاک كم دیده مي

( در 2016و همکاران ) Zaman (.Gholamian, 2011باشد )
این گونه  بذرهايزني رویشي در جوانهبررسي تيمارهاي پيش

 بذرهاكه بهترین تيمار براي سبز شدن نشان دادند 
( نشان 2008و همکاران ) Foruzehاسکاریفيکاسيون است. 

دادند كه ميزان ترسيب كربن در اندام هوایي گياه 
lippii Helianthemum 16/2 هاي گرم بوده و در بين اندام

مختلف بيشترین ترسيب در ساقه و كمترین در برگ است. 
Bensaber ( گزارش كردند كه اندام هوایي 4201و همکاران )

و همکاران  Alsabriتوموري است.  گياه داراي فعاليت ضد
 lippii Helianthemumهاي هوایي م( نشان دادند اندا2013)

اكسيداني، ضدميکروبي، ضدالتهابي و ضد داراي خواص آنتي
( گزارش 2010) Akbarzadehو  Najafiزخم معده است. 

هاي مختلف ها و ماهاین گونه در سالكه توليد و مصرف  ندكرد
دار درصد معني 1ماه در سطح  و سال متقابل و همچنين اثر

است. مقایسه ميانگين توليد این گونه نشان داد كه توليد در ماه
در ضمن  داري با یکدیگر داشتند.هاي مختلف اختالف معني

 كمترین توليد مربوط به ماه اردیبهشت و بيشترین توليد مربوط
هاي بررسي نيز توليد این گونه در سالالبته به ماه اسفند بود. 

 (cuneifoliai Taverniera) هرش از نظر آماري متفاوت بود.
هاي مهم مرتعي استان هرمزگان از یکي از گونه

هاي بدون اي با شاخهاست. گياهي بوته Papilionaceae تيره
ا تک ههاي جوان اندكي كردآلود، برگكرک یا در بخش

عدد گل،  20گاهي تا  10تا  2آذین انبوه با اي، گلبرگچه
گل ارغواني گل با كرک پراكنده یا تقریبا بدون كرک، جامكاسه

. (2)شکل  است قسمتي 4تا  1دار رنگ و ميوه نيام پایکكم
اردیبهشت و زمان رسيدن بذر تا  زمان گلدهي گياه اسفند

گياه در دنيا در پاكستان، باشد، پراكنش خرداد ميتا  اردیبهشت
هاي فارس، هند و شبه جزیره عربستان، در ایران در استان

هرمزگان، كرمان و بلوچستان و در استان هرمزگان در 
بندر چارک،  آباد، سياهو،بشاگرد، رودان، حاجي بندرعباس،

قشم و  الرک، كيش، هرمزو جزایر  ميناب ،بندرلنگه، جاسک
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تالش براي بذركاري ر ایران د .(Rechinger, 1984)است 
در این سال مقادیر  .است انجام شده 1951مراتع از سال 

هاي غربي امریکا هاي مختلف از قسمتزیادي بذر از گونه
وسيله كارشناسان و كمک كارشناسان هوارد ایران شد و ب

هاي در استاني تحقيقاتي هاایراني در تعداد زیادي از ایستگاه
موجود  هايگزارش (.az, 2013Fay) مختلف كشت شد

ها ازجمله انواع كه تعداد زیادي از گونه دارداز آن  حکایت
ها از موفقيت خوبي برخوردار بودند و توانستند در گندميعلف

در سال بخوبي  مترميلي 360مناطق با بارندگي بيشتر از 
كرنيک  1968(. در سال Fayaz, 2013مستقر شوند )

 300ي و معرفي نباتات مرتعي از بين كارشناس مسئول بذركار
در همند  1967تا  1963گونه و اكوتيپ وارداتي كه از سال 

 2 ،گونه لگوم 5 ،گونه گراس 13 ،مورد بررسي قرار داده بود
از نظر اي را كه از بقيه برگ علفي و یک گونه بوتهگونه پهن

 رفتار مرتعي بهتري داشتند انتخاب وعملکرد توليد علوفه 
 ,Fayaz) انجام شودكرد تا مطالعات بيشتري روي آنها كشت 

 ( نشان2002)  Chavoushiو  Khodagholi مطالعات (.2013

 ثيرأت سميرم منطقه در و پيتينگ فارو تيمارهاي كه داد

و  Abuzantaاند. داشته شدهكشت هايگونه بر داريمعني
-100كه در مناطق با بارندگي  ند( نشان داد2004همکاران )

سزایي در توليد علوفه دارد و متر كنتورفارو نقش بهميلي 200
 بازدهيها، توليد بيوماس و ماني بوتهبرآن بر روي زندهعالوه

Siahmansour (2004 )است. ثر ؤمباالي استفاده از آب نيز 
 پخش عمليات اثر بررسي و مقایسه منظورتحقيقاتي به در

 فاكتورهاي بيشتر در كه داد نشان پوشش گياهي، بر سيالب
 داخل بين درصد 5و   1سطح در تفاوت فاحشي مورد بررسي،

 بين مثال، عنوانبهاست.  داشته آبخوان وجود عرصه خارج و
درصد و  7/82داخل منطقه اجراي طرح  در كه پوشش تاج

 Rich. داشت وجود داربود، تفاوت معني درصد  35خارج آن
نشان داد كه  هاي بزرگ شمال امریکا( در دشت2005)

 Habibzadeh .كنتورفارو باعث افزایش توليد علوفه شده است

 مانند آبخيزداري ( در بررسي تأثير عمليات2007و همکاران )
 كنتورفارو )شيار( در و )عميق شخم(ریپينگ  ،)چاله(تينگ يپ

دادند كه  نشان پوشش گياهي افزایش و رطوبت هذخير
 چاله به رصد مربوطد 7/44با  گياهي پوشش درصد بيشترین

تيمار ریپينگ بدون  به مربوط مقدار كمترین و بذرپاشي با
( نيز نشان 2009) Jahantighدرصد بود.  9/15بذرپاشي با 

 مانند خاک در ذخيرۀ نزوالت هايداد كه با استفاده از تکنيک
 خاک در آب نفوذ بياباني، ميزان مراتع در كنتورفارو و تينگيپ

یابد. ایشان در افزایش مي نيز علوفه توليد و شده بيشتر
در مراتع ایرانشهر استان سيستان  2017تحقيقي دیگر در سال 

اجراي عمليات كنتورفارو بر روي اعالم نموده كه و بلوچستان 
و همکاران  Rasouli توليد علوفه اثر مثبتي داشته است.

 ارتباط نزوالت در ذخيره هايپروژه نقش بررسي ( در2009)

 باعث هااین روش كه رسيدند نتيجه این به خاک و آب با

 مناطق اجراشده، در گياهي تركيب نسبت و نوع افزایش

 روي پوشش بر مطلوبتري و بهتر تأثير آبگير اند و هالليشده

( گزارش كرد كه 2009) Ansari. است داشته منطقه گياهي
در مرتع را درصد افزایش توليد علوفه  100كنتورفارو تا 

 ( در2009و همکاران ) Jafari شده است. مطالعاتباعث 

 قرق، شامل مرتع اصالح عمليات كه داد نشان سيرجان مراتع

بر  مثبت اثر گندميعلف كشت كاري ویونجه گوراب، احداث
 موجب و داشتند گياهي پوشش و خاک خصوصيات روي

 شدند. منطقه گياهان تراكم و توليد پوشش،تاج درصد افزایش

 ایستگاه ( در2011همکاران ) و dagholiKho بررسي

 دیم شرایط در و چادگان رودزاینده سد تحقيقات آبخيزداري

 كاشت روش بهترین روش پيتينگ، به بذر كاشت كه داد نشان

و همکاران  Chamaniباشد. مي  caragana Acacia گونه
تينگ و ي( در بررسي اثر چهار تيمار قرق، كنتورفارو، پ2011)

فزایش پوشش گياهي و توليد علوفه مراتع در استان شاهد در ا
گلستان نتيجه گرفتند كه كنتورفارو بهترین تيمار در افزایش 

و همکاران  Ahmadiپوشش گياهي و توليد علوفه مراتع بود. 
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كه احداث  ند( در مناطق بياباني جنوب كرمان نشان داد2011)
خاک  هاللي آبگير موجب نفوذ و ذخيره بسيار زیاد آب در

( در بررسي 2012) Bagheri و Delkhoshمنطقه شده است. 
اثر پروژه مکانيکي هاللي آبگير بر توليد، درصد پوشش و 
رطوبت خاک در مراتع گوریک شهرستان زاهدان نتيجه گرفتند 
كه اجراي این پروژه از طریق ذخيره مناسب نزوالت آسماني، 

 ترتيب بهپوشش به تاج درصد و گياهي موجب شد كه توليد
 شاهد به درصد نسبت 7/8و  هکتار در كيلوگرم  110ميزان

 ( در مراتع2012همکاران ) و Yari بررسيیابد.  افزایش

 و قرق اصالحي عمليات كه داد نشان بيرجند عماري سرچاه
 مرتع هاي عملکرديویژگي بهبود باعث آبگير هاللي احداث

اثر هاللي ( در بررسي 2014و همکاران ) Delavari شود.مي
آبگير بر عملکرد پوشش سطح خاک در مراتع نارون خاش در 

باعث  آبگير هاللي احداث كه ندداد سيستان و بلوچستان نشان
 بهبود تغيير در خصوصيات سطحي خاک و همچنين

شده است. احداث هاللي آبگير با  مرتع هاي عملکرديویژگي
راهم بهبود شرایط رطوبتي امکان رویش گياهان جدید را ف

كرده و این مهم سبب افزایش درصد تاج پوشش، تراكم و 
 Mahmoudi بهبود بنيه و شادابي گياهان گردیده است.

Moghadam ( در بررسي اثر احداث 2015و همکاران )سازه 
هاللي آبگير بر توليد گياهان مرتعي و برخي خصوصيات خاک 

وليد كه مقدار ت نددر مراتع استپي شهرستان سربيشه نشان داد
گياهان مرتعي در عرصه اجراي طرح به بيش از دو برابر 

داري بر خصوصيات پوشش اثر معني سازهرسيده است و این 
 احياء ( براي2015و همکاران ) Khademمرتعي داشته است. 

 توصيه كوميران، محمدآباد دق اطراف اراضي بيولوژیک

 براي و كوچک هايتاغ چاله گياه كاشت براي كه كنندمي

 بذر است شود. بهتر بزرگ احداث هايچاله آتریپلکس كاشت

 هايچاله . احداثگردد كشت هاللي ميان بخش در گياهان

 خواهد پروژه موفقيت افزایش باعث هاداخل آبراهه در هاللي

اجراي ثير أت( در ارزیابي 2015و همکاران ) Hoseini .شد

كه  نددعمليات سطوح آبگير باران بر وضعيت مراتع نشان دا
انجام درصد از افزایش توليد ناشي از عمليات اصالحي  60

مثبت ثير أتدهنده درصد ناشي از قرق بوده كه نشان 35و  شده
عمليات مختلف اصالحي بر پوشش گياهي و خاک مراتع 

 پوشش ( افزایش2015)   Khazaeiو Shahrivar باشد. مي
 کت،ترتيب بانبه را رواناب آوريجمع از ناشي گياهي

 65و  7/72، 75، 7/79پيتينگ با ميزان  و ریپينگ كنتورفارو،
 ميزان پوشش ترتيببه شاهد با مقایسه در كه كردند گزارش
در  برابر بيشتر شده است. 5/1و  6/1، 7/1، 8/1گياهي 
ترتيب به مختلت تيمارهاي ک خا رطوبت ميزان بين مقایسه

، 56/11گين پيتينگ با ميان و كنتورفارو، بانکت، ریپينگ
 به را چهارم تا یک هاياولویت 03/10و  53/10، 1/11

  05/7 رطوبت ميزان با شاهد تيمار و دادند خود اختصاص
و  Bahmadi .داشت را خاک رطوبت كمترین ميزان

Shahriari (2016در بررسي تأثير ) ذخيره مختلف هايروش 

 ودهن و رومه آبخيز گياهي در حوزه پوشش احياء بر نزوالت
 كنتورفارو و آبگير هاللينهبندان نشان دادند كه  شهرستان

 افزایش پوشش و احياء جهت در بيشتري تأثير شاهد به نسبت

 آبگير تأثير هاللي عمليات اجراي همچنين دارند، گياهي

 كنتورفارو در عمليات اجراي به نسبت مؤثرتري و مطلوب

اتخاذ  در و دارد گياهي پوشش افزایش و احياء جهت
 فرسایش داراي از جلوگيري و زمينه این در الزم هايمدیریت

و همکاران  Mohebbiباشد. مي تريقبول قابل كارآیي
  Viciaگونه  شدهكشت كه بذرهاي دادند ( نشان2017)

villosaبا توأم و بذركاري بذركاري كاشت وهيش دو تحت 

 هاياثر و يهاي هاللبانکت احداث قیطر از نزوالت رهيذخ

 آبسرد، همند يقاتيتحق ستگاهیا كاشت در وهيش و فصول ابلمتق

 بذركاري روش كهطوريبه .دارند گریکدی با دارييتفاوت معن

در  ،يهالل هايبانکت احداث قیطر از نزوالت رهيذخ توأم با
 علت آن كه بود برخوردار باالتري علوفه ديتول از زهیيپا كشت

 آن نهيره بهيذخ و زهیيپا ايهيبارندگ از شتريب استفاده توانديم
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 كشت دررا  دوام بارش اگر رسديم بنظر و باشد هايهالل در

 با دارييمعن مذكور تفاوت گونه ديتول م،يباش داشته زين بهاره

( در 2017) Mirjalilyو  Jafarianباشد.  نداشته زهیيپا كشت
در افزایش پوشش گياهي  پيتينگبررسي اثر كنتورفارو و 

نطقه بلبل استان یزد نشان دادند كه ميزان درصد مراتع در م
و  تينگ، كنتورفارويپوشش گياهي و تراكم در تيمارهاي پ

داري در سطح یک درصد دارند. ميزان شاهد اختالف معني
تينگ يكنتورفارو و پ درصد پوشش گياهي در سازه مکانيکي

برابر و همچنين ميزان  1/3و  4/1ترتيب نسبت به شاهد به
برابر افزایش  2/2و  5/1ترتيب پوشش گياهي در آنها بهتراكم 

داشته است. بنابراین در منطقه مطالعه شده عملکرد سازه 
پيتينگ نسبت به كنتورفارو در افزایش پوشش گياهي بيشتر 

 هايروش ( در بررسي تأثير2018و همکاران ) Rostamiبود. 
 ارگد مراتع در گياهي پوشش وضعيت بر جوي نزوالت ذخيرۀ

 و گياهان پوشش كه درصد ندداد هریشت استان یزد نشان
 به اي آبگيرچاله منطقه در مرتعي گياهان توليد مقدار همچنين

 برابر 5/1هاي آبگير تا هاللي منطقه در و برابر دو حدود
 سطح در افزایش این كهطوريیافته، به افزایش شاهد منطقه

 و توليد و خاک رطوبت . رابطه بينبود دارمعني درصد یک
شد.  دارمعني درصد یک سطح در گياهي پوشش درصد
 مناسبتري نسبت عملکرد هاچاله سازه حاصل، نتایج به باتوجه

 مشابه وضعيت در نسبي مزیت داراي و دارد آبگير هاللي به
 در مناطق توسعه مراتع و اصالح براي و بوده مطالعاتي منطقه

  .شودمي پيشنهاد خشک
 lippiiبننرگ گرامننوز ) دو گونننه پهننن  ایننن بررسنني در 

Helianthemum( و هرش )Taverniera cuneifolia  كنه از )
هاي مهم مرتعي استان هرمزگان هسنتند و قنبال در طنرح    گونه

تعيين علوفه قابل برداشت مراتع كشور در مناطق مختلنف آب  
هناي آن بنراي   و هوایي مورد شناسایي قرار گرفتنه و قابلينت  

اصالح مراتع شناخته شده بود ولي اطالعاتي در استفاده در امر 
هاي كشت و استقرار آنها در اختيار نبود، انتخاب و زمينه روش

با هدف دستيابي به روشي كه ضنمن هزیننه كمتنر از موفقينت     
در ایستگاه آبخيزداري و مننابع  قابل قبولي نيز برخوردار باشد، 

طبيعي حوزه معرف و زوجني دهگنين بنا بررسني سنه روش      
بننذركاري در فننارو، بننذركاري در پيتينننگ و بننذركاري در   

 به مدت سه سال انجام شد.  1393از سال هاي آبگير هاللي
 

 

  
 (cuneifolia Tavernieraهرش ) -2شکل  (lippii Helianthemumگياه گراموز ) -۱شکل 
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 هاروش و مواد
 مورد مطالعهناطق م

کي از حوضه آبخيزداري معرف و زوجي دهگين ی
هاي، حوضه سد استقالل ميناب است كه مساحتي زیرحوضه
. حوضه در حدود جغرافيایي داردكيلومترمربع  2/4 در حدود

تا  27° 46' 6"طول شرقي و  57°11'25"تا  12°57'29"
رض شمالي از شمال به روستاي قلعه دژ و ع °27 44' 21"

تاریکان و از شرق به رودخانه سرزه و از جنوب به آب
شود مي نتهيودخانه دژ و از غرب به رودخانه روزئيه مر

متر ميلي 2/232(. ميانگين ساالنه بارش برابر با 3)شکل 
به  2013باشد كه بيشترین ميزان بارش مربوط به سال مي

متر و كمترین ميزان بارش ثبت شده در سال ميلي 269ميزان 
ف زیاد باشد. اختالمي مترميلي 2/50ميالدي برابر با  2008

دهنده بين حداكثر و حداقل ميزان بارش ساالنه به خوبي نشان
ميانگين ساالنه دماي هوا  پراكنش زماني نامناسب بارش است.

گراد، ميانگين تبخير ساالنه درجه سانتي 9/26دهگين برابر با 
متر و ميانگين ساالنه رطوبت برابر با ميلي 9/3271برابر با 

گراد( و وضعيت دما )سانتي 1ل . جدوباشددرصد مي 1/45
هاي متر( در منطقه دهگين در سالبارندگي ماهانه )ميلي

منحني آمبروترميک منطقه دهد. بررسي و بلندمدت را نشان مي
هاي مرطوب دي، بهمن و فروردین است دهد كه ماهنشان مي

 (.4)شکل 
 

   
 مزگاننقشه موقعيت حوزه معرف و زوجی دهگين در استان هر -3شکل 



 

 

 
 
 

 های گياهیآوری نمونهمشخصات اقليمی، جغرافيایی، ادافيکی و پوشش گياهی مناطق جمع -۱جدول 

 منطقه
فاصله تا 

 بندرعباس

مختصات منطقه  

 پيتينگ

مختصات منطقه  

 هاللي آبگير

مختصات منطقه  

 كنتورفارو

مساحت منطقه  

 پيتينگ

مساحت منطقه  

 هاللي آبگير

 مساحت منطقه

 وكنتورفار

 اقليم

 منطقه

ارتفاع 

 منطقه

متوسط 

 دما

 نيانگيم

 يبارندگ

رطوبت 

 نسبي

تبخير 

 ساالنه

 دهگين
150 

 كيلومتر

49  44  27 

35  11  57 

50  44  27 

35  11  57 

51  44  27 

35  11  57 
 600 مترمربع 600 مترمربع مترمربع 600

گرم و 

 خشک

460 

 متر
9/26 2/232 1/45 9/3271 

 

 

 -۱ادامه جدول 

عمق 

 خاک
 گونه همراه تيپ گياهي غالب قابليت اراضي

جهت 

 شيب

بافت 

 خاک

دام 

 غالب

وضعيت 

 مرتع

گرایش 

 مرتع

نوع 

 دامداري

فصل 

 چرا

خيلي 

 عميق

هاي فالت

 ارتفاعكم

 Gymnocarpus

-decander

e Platychaet

aucheri 

Rhazia stricta, Helianthemum lippi, Periploca aphylla, 

ca, Otostegia aucheri, Salvia macilenta, Otostegia persi

Chrysopogon aucheri, Taverniera cuneifolia 
 لومي شمالي

بز 

نژاد 

 تالي

 روستایي منفي ضعيف
تمام 

 سال
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 تحقيق روش
منظور عرصه كشت از مراتع طبيعي انتخاب شد و به ابتدا

اي كه داران و همچنين جلب مشارک آنان با پروژهآشنایي مرتع
انتخاب محل با  ،مند شونددر آینده باید از نتایج آن بهره

هماهنگي اداره مرتع در اداره كل منابع طبيعي استان انتخاب 
سه روش بذركاري در فارو، بذركاري در پيتينگ و  شد.

هاي رایج ذخيره كه از روشهاي آبگير بذركاري در هاللي
. (1 جدول) مورد مقایسه قرار گرفتنزوالت آسماني است 

روش كاشت به بود.  1393ماه در آبان بذرهازمان كاشت 
 عدد بذر كاشته شد. 3 سازهكاري و در كف هر صورت كپه

 هاي داراي نهالسازهدرصد اساس ها بر وتحليل دادهتجزیه
این بررسي به صورت فاكتوریل در قالب  .انجام شدمستقر شده 
 SASافزار مهاي كامل تصادفي با سه تکرار در نرطرح بلوک

ها با آزمون و ميانگين آماري درصد استقرار گونهمورد بررسي 
LSD مورد مقایسه قرار گرفت. 

 
 عملياتدر  شده استفادهمشخصات اوليه بذرهای  -2جدول 

كد  گونه

 هرباریومي

 سازهتعداد كپه در هر  تعداد بذر در هر كپه قوه ناميه بذر آوري بذرمحل جمع

oliaTaverniera cuneif 4781 كپه 1 عدد 3 80-85 دهگين 
lippii Helianthemum 3562 كپه 1 عدد 3 70-75 دهگين 

 

 آزمایشی سازهدر سه  acuneifoli Tavernieraو  lippii Helianthemumگياه  استقرارتجزیه واریانس ميزان  -3جدول 
 منبع تغيير

 (S.V) 

 درجه آزادي

 (D.F) 

 مجموع مربعات

 (S.S) 

 ميانگين مربعات

 (M.S) 

 Fارزش 

 (F.S) 

 2 7/0 4/0 ns 29/0 (Rتکرار )

 1 4/10 4/10 * 51/8 (Aگونه )

 2 2/2122 1/1061 ** 3/872 (B) سازه

 2 1/153 5/76 ** 9/62 (AB) سازه× گونه 

 - 2/1 2/12 10 خطا

 - - 6/2298 17 كل

ns ،*  درصد 1و  5 دار در سطحدار و معنيترتيب غيرمعنيبه: **و 

 
 نتايج

هاي ميزان استقرار گونه واریانس تجزیه نتایج 2جدول 
lippii Helianthemum  وacuneifoli Taverniera در را 

آبخيزداري هاللي آبگير، پيتينگ و كنتورفارو نشان  سازه سه

 مورد ها گياهيها، گونهسازه بين كه داد نشان نتایج دهد.مي

 دارمعني گونه تفاوت و سازه تقابلم اثر همچنين و استفاده

 يهانتایج، بين گونه به توجه با (.2وجود دارد )جدول  آماري
  acuneifoli Tavernieraو  lippii  Helianthemum گياهي
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هاي آبخيزداري هاللي آبگير، در سطح پنج درصد، سازه
 متقابل اثر و همچنين پيتينگ و كنتورفارو در سطح یک درصد

وجود  درصد یک سطح در آماري دارمعني ه تفاوتگون و سازه
 (.3دارد )جدول 

Taverniera  هايميزان استقرار گونه 4با توجه به جدول 

acuneifoli  وlippii Helianthemum هاي مختلف با در سازه
. نشان دادنددر سطح پنج درصد را داري هم اختالف معني

 lippiiو  acuneifoli Taverniera 5/12گونه 
Helianthemum 11 .هاي سازه درصد استقرار نشان دادند

پيتينگ و كنتورفارو نيز در سه گروه  آبخيزداري هاللي آبگير،
بيشترین درصد استقرار در سازه هاللي  .قرار گرفتندجداگانه 
درصد و كمترین آن مربوط به سازه پيتينگ با  1/27آبگير با 

 (.5درصد بود )جدول  2/3

 
 آزمایشی سازهدر سه  acuneifoli Tavernieraو  lippii Helianthemumگياه  استقرارسه مقای -4جدول 
 lippii Helianthemum acuneifoli Taverniera گونه

 b 0/11 a 5/12 استقراردرصد 
 داري با هم ندارند.تفاوت معني LSDآزمون  %5هایي كه حداقل داراي یک حرف مشترک هستند، در سطح ميانگين

 

  acuneifoli Tavernieraو  lippii Helianthemumاستقرار گياه در  آزمایشی هایسازهمقایسه  -5ول جد
 رفارووكنت پيتينگ هاللي آبگير سازه

 a 1/27 c 2/3 b 0/5 درصد استقرار
 داري با هم ندارند.تفاوت معني LSDآزمون  %1هایي كه حداقل داراي یک حرف مشترک هستند، در سطح ميانگين

 
 هايگونه در ميزان استقرار گونه و سازه متقابل اثر بررسي

acuneifoli Taverniera  وlippii Helianthemum  در
هاي مختلف نشان داد كه بيشترین درصد استقرار مربوط سازه

 سازهدرصد در  2/31با  acuneifoli Tavernieraبه گونه 
مربوط به هاللي آبگير و بعد از آن بيشترین درصد استقرار 

 سازهدرصد در همين  9/22با  lippii Helianthemumگونه 
درصد  1/2كنتورفارو با  سازهبود. كمترین استقرار مربوط به 

 1/2پيتينگ با  سازهو  acuneifoli Tavernieraبراي گونه 
 (.6بود )جدول  lippii Helianthemumدرصد براي گونه 

و  lippii anthemumHeliهاي استقرار گونه 5و  4شکل 
acuneifoli Taverniera  نمودار  6در هاللي آبگير و شکل را

و  lippii Helianthemumمقایسه درصد استقرار گياه 
acuneifoli Taverniera  هاي آزمایشي نشان سازهدر را

 دهد.مي
 

 های آبخيزداریسازهدر  acuneifoli eraTaverniو  lippii Helianthemumاستقرار گياه در  سازهمتقابل گونه و  مقایسه اثر -6جدول 

 سازه× گونه 
lippii Helianthemum acuneifoli Taverniera 

 فاروكنتور  پيتينگ هاللي آبگير فاروكنتور  پيتينگ هاللي آبگير

 b 9/22 e 1/2 c 0/8 a 2/31 d 2/4 e 1/2 درصد استقرار
 داري با هم ندارند.تفاوت معني LSDآزمون  %1سطح  هایي كه حداقل داراي یک حرف مشترک هستند، درميانگين
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در هاللی ( lippii Helianthemumگياه گراموز )استقرار  -4شکل 

 ۱395در سال  آبگير
در هاللی ( cuneifolia Tavernieraگياه هرش )استقرار  -5شکل 

 ۱395در سال  آبگير
  

 
  های آزمایشیسازهدر  acuneifoli Tavernieraو  lippii emumHelianthاستقرار گياه  درصدمقایسه  -6شکل 

 

      بحث 
هاي مکرر و اینکه كشور ایران جنزء  باتوجه به خشکسالي

شنود، مبحنث   خشک زمين محسوب مني مناطق خشک و نيمه
هاي سنطوح آبگينر بناران اهمينت     مدیریت آب باران در سازه

ینن مهنم   هاي مربوطه براي تحقق ازیادي یافته و اجراي پروژه
هناي ذخينره ننزوالت    باشد. اجراي پنروژه بسيار ارزشمند مي

آسماني از قبيل ایجاد كنتورفارو، ایجناد پيتيننگ، پخنش آب،    
 ... بننننندي، ریپننننر زدن و  ایجنننناد بانکننننت، تننننراس  
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هاي حاصل از نزوالت ها و سيالببراي كنترل و مهار هرزآب
طوح هاي سسازي آب باران در سازهآسماني با هدف ذخيره

هاي بزرگ سطوح آبگير آبگير باران مثل مراتع كه جزء سازه
شود، قابل استحصال است. براي اجراي باران محسوب مي

هاي سنگين پروژه كنتورفارو نياز به فناوري پيچيده و هزینه
توان حجم وسيعي چنين شرایطي ميكه با این طورينيست، به

 .یت و قابل استفاده كردویژه باران را مدیراز نزوالت آسماني به
در این بررسي در ایستگاه معرف زوجي دهگين شهرستان 
رودان سه روش بذركاري هاللي آبگير، پيتينگ و كنتورفارو 
آزمایش شد و نتایج نشان داد كه بيشترین درصد استقرار در 

هاي اخير استفاده از هاللي سازه هاللي آبگير بود. در سال
صالح مرتع در مراتع خشک و عنوان یک روش اآبگير به

(. در این Jangju, 2008خشک كشور رایج شده است )نيمه
بررسي از هاللي آبگير بهترین نتيجه حاصل شد. این موضوع 

 نقش بررسي ( در2009و همکاران )  Rasouliقبال در مطالعات

كه نشان  خاک و آب با ارتباط نزوالت در ذخيره هايپروژه
 روي پوشش بر مطلوبتري و بهتر يرتأث آبگير دادند هاللي

( در 2011و همکاران ) Ahmadi است. داشته منطقه گياهي
مناطق بياباني جنوب كرمان نشان دادند كه احداث هاللي 
آبگير موجب نفوذ و ذخيره بسيار زیاد آب در خاک منطقه 

( در بررسي اثر 2012)  Bagheriو Delkhosh. شده است
بر توليد، درصد پوشش و  پروژه مکانيکي هاللي آبگير

نتيجه  ،رطوبت خاک در مراتع گوریک شهرستان زاهدان
گرفتند كه اجراي این پروژه از طریق ذخيره مناسب نزوالت 

پوشش به تاج درصد و گياهي موجب شد كه توليدآسماني، 
 به درصد نسبت 7/8و  هکتار در كيلوگرم  110ميزان ترتيب به

( در 2012همکاران ) و Yari بررسي. یابد افزایش شاهد
 اصالحي عمليات كه داد نشان بيرجند عماري سرچاه مراتع

 هاي عملکرديویژگي بهبود باعث آبگير هاللي احداث و قرق

( در بررسي اثر 2014و همکاران ) Delavari. شودمي مرتع
هاللي آبگير بر عملکرد پوشش سطح خاک در مراتع نارون 

احداث هاللي  كه دادند خاش در سيستان و بلوچستان نشان
آبگير با بهبود شرایط رطوبتي، امکان رویش گياهان جدید را 

تراكم  فراهم كرده و این مهم سبب افزایش درصد تاج پوشش،
 Mahmoudi. استشده و بهبود بنيه و شادابي گياهان 

Moghadam ( در بررسي اثر احداث 2014و همکاران )
مرتعي و برخي  سامانه هاللي آبگير بر توليد گياهان

خصوصيات خاک در مراتع استپي شهرستان سربيشه نشان 
كه مقدار توليد گياهان مرتعي در عرصه اجراي طرح به  ندداد

داري بر بيش از دو برابر رسيده است و این سازه اثر معني
و همکاران  Khadem. خصوصيات پوشش مرتعي داشته است

داخل  در ليهال هايچاله احداث كه ( نشان دادند2015)
 اراضي بيولوژیک احياء پروژه موفقيت افزایش باعث هاآبراهه

 Shahriariو  Bahmadi .شد كوميران محمدآباد دق اطراف
 بر نزوالت ذخيره مختلف هايروش ( در بررسي تأثير2016)

 شهرستان دهنو و رومه آبخيز گياهي در حوزه پوشش احياء

 آبگير تأثير الليه عمليات اجرايكه نهبندان نشان دادند 

 كنتورفارو در عمليات اجراي به نسبت مؤثرتري و مطلوب

اتخاذ  در و دارد گياهي پوشش افزایش و احياء جهت
فرسایش  از جلوگيري و زمينه این در الزم هايمدیریت

و همکاران  Mohebbi. باشدتري ميقبول قابل كارآیي داراي
كه  دادند اننش آبسرد همند يقاتيتحق ستگاهیا ( در2017)

 احداث قیطر از نزوالت رهيذخ توأم با بذركاري روش

 از زهیيپا در كشت ،Vicia villosaگونه  يهالل هايبانکت

 توانديم علت آن كه بود برخوردار باالتري علوفه ديتول

 در آن نهيره بهيذخ و زهیيپا هاييبارندگ از شتريب استفاده

( در بررسي 1820و همکاران ) Rostami .باشد هايهالل
 پوشش وضعيت بر جوي نزوالتذخيره  هايروش تأثير

 درصدكه  دادند هریشت استان یزد نشان گدار مراتع در گياهي

 منطقه در مرتعي گياهان توليد مقدار همچنين و گياهان پوشش

هاي آبگير هاللي منطقه در و برابر دو حدود به اي آبگيرچاله
  .یابدمي افزایش شاهد منطقه برابر 5/1تا 
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با توجه به اینکه در این بررسي از بين سه روش بذركاري، 
بنابراین این  ،هاللي آبگير بود سازهدر  استقراربيشترین درصد 

گردد. این منطقه و مناطق مشابه پيشنهاد مي برايروش 
هاي اخير و ضعيف همچنين با توجه به كمبود بارندگي در سال

هایي شود بوتهپيشنهاد مي کي،از لحاظ فيزیولوژی بذرهابودن 
ها توليد بذر سالم در عرصه انتخاب و از این پایه براي

  .گرددهاي گلداني تهيه و به عرصه منتقل بذرگيري شود و نهال
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Abstract 

     Helianthemum lippii and Taverniera cuneifoliais are the most important broadleaf  plants of 

Hormozgan province, Iran. To investigate the establishment of these species, this study was 

conducted at the Watershed Management and Natural Resources Station of Dehgin (Hormozgan 

province) from November 2014 for three years. The three methods of seeding in farrow, pitting, and 

crescent catchment were studied in a randomized complete block design with three replications in 

SAS software. The results showed that there was a statistically significant difference between 

experimental structures, plant species used, and also the interaction of structure and species. A 

statistically significant difference was recorded for Helianthemum lippii and Taverniera cuneifolia 
at the level of 5%, for the crescent catchment structures, pitting, and contour-furrow at the level of 

1%, and also for the interaction of structure and species at the level of 1%.  The highest percentage 

of species establishment was in the crescent catchment structure with 27.1% and the lowest was 

related to the pitting structure with 3.2%. Investigation of the interaction of structure and species in 

the rate of species establishement in different structures showed that the highest percentage of 

establishement was related to Taverniera cuneifolia with 31.2% in the crescent-shaped structure, 

after that, the highest percentage of establishment was related to Helianthemum lippii with 22.9% in 

the same structure. The lowest establishment was related to the contour-furrow structure with 2.1% 

for Taverniera cuneifolia and pitting structure with 2.1% for Helianthemum lippii. Based on the 

results of the present study, it is suggested that to successfully implement rangeland cultivation 

projects with Lippii Helianthemum and Taverniera cuneifolia in similar climates of Hormozgan 

province, the mentioned species should be planted in crescent-shaped structures. 
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