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 چكیده

آوري آب  ها در جمع و نقش آنکنتورفارو  ،پیتینگهاي ذخیره نزوالت آسماني  سامانه حاضر با هدف بررسيپژوهش 

همراه  فارو کنتور ،(B) همراه بذرپاشي یتینگتیمار پپنج با  ،پژوهشاین  .شد طراحيشرایط دیم  در باران و تولید علوفه

 شده است.اجرا در سه تکرار  (D) شاهد یمارو ت( C)بذر  بدون، کنتورفارو (E) بذر بدون یتینگ، پ(A) بذرپاشي

. شددر نظر گرفته  داش مهیکت یقاتيتحق یستگاهدر ابراي اجراي طرح متر  14 در پنجبه ابعاد  ي استاندارد فائوها کرت

علوفه  یدعلت اثرات حفاظت خاک و تول به محلي اسپرس یرون النگاتوم واهاي اگروپ تیمارهاي بذرپاشي شده گونه در

نتایج هاي کامل تصادفي انجام گرفت.  در قالب بلوک SPSSافزار  تحلیل آماري نتایج با استفاده از نرم .شدکشت 

فارو با بذرپاشي با  ها مربوط به تیمار یشترین درصد تاج پوشش کل در باالدست کرتب ،نشان دادهاي آماري  تحلیل

 یتینگ بذرپاشيپ ها در انتهاي کرت و درصد 80ها مربوط به عملیات پیتینگ با میانگین  درصد، میانه کرت 04 میانگین

مارها نشان داد که درصد پوشش در تی علوفهمقایسه میانگین درصد پوشش گیاهي و تولید  است. درصد 04 میانگینبا 

در یک گروه قرار دارند. تولیدات گیاهان مرتعي و  ،نداشتهداري  هم اختالف معني با  Eو A ،B ،C ،Dگیاهي تیمارهاي 

تیمارهاي  ،داري دارد. همچنین اختالف معني Dو  A ،B ،C تیمارهايبا  ،بیشتر بوده E پیتینگ خوشخوراک در تیمار

A ،B ،C ولي با تیمار شاهد ،نداشتهداري  اختالف معني یاهان مرتعيدر تولید گ (D )بیشترین داري دارند.  اختالف معني

درهکتار به  یلوگرمک 11/142و کمترین آن با پیتینگ  هکتار در تیمار در یلوگرمک 48/810تولید گیاهان مرتعي با 

 تیمار شاهد تعلق دارد.

 

 کنتور فارو  ،آوري آب باران جمعنگ، یتیپ، یرونااگروپ ،اسپرس :ی کلیدیها واژه

 

 مقدمه

تخریب شدید منابع طبیعي موجبات افزایش 

هاي اراضي را فراهم  فرسایش خاک و کاهش پتانسیل

آورد. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به  مي

غذا، حفاظت خاک و نگهداري اراضي مستعد و قابل 

آب و  یطدر شرا .هاي آبخیز الزامي است احیا در حوزه

آب از عوامل محدود  خشک، یمهخشک و ن یيهوا

 یرهذخي ها سامانه ،بوده يمرتع یاهانکننده رشد گ

و  يآب کاف يآور با جمع توانند يم ينزوالت آسمان

 یشمناسب افزا یطدر زمان بارش شرا یاهگ یازمورد ن

هاي ذخیره نزوالت  طرحرا فراهم آورند.  یاهيپوشش گ

آب و خاک گامي در جهت توسعه  آسماني و حفاظت

پایدار کشاورزي و حفاظت از منابع طبیعي براي 

و  Habibzadeh) باشد هاي حاضر و آینده مي نسل

___________________________ 
 a.habibzadeh@areeo.ac.irمسئول مکاتبات: * 
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از  يدام یيغذا یازن ین. امروزه تام(1448 همکاران،

عدم  بهبا توجه  که دامداران بوده يمشکالت اساس

تعادل دام در  یجادمراتع و عدم ا از ینهاستفاده به

علوفه مراتع  یددر تول يچالش و مسئله اساس ،راتعم

اهمیت ایجاد بینشي مثبت و  ،در این میان وجود دارد.

سازنده نسبت به ارزش و اهمیت منابع طبیعي در 

برداران بر کسي پوشیده  ویژه بهره هب ،کلیه افراد جامعه

جزو مناطق خشک جهان کشور نیست. قسمت اعظم 

طور متوسط تنها بهندگي آید. میزان بار به حساب مي

متر  میلي 124از خاک کشور از  درصد 12در حدود 

در مناطقي که عاري از  ،الزم است پس. کند تجاوز مي

هاي مکانیکي مختلف  به روش ،پوشش گیاهي است

چون ذخیره نزوالت جوي در این مناطق  ،متوسل شد

موجب تغذیه  ،بر تامین رطوبت مورد نیاز گیاهانعالوه

محیط  ،در نتیجه .دشو هاي زیرزمیني نیز مي آبمنابع 

وجود ه مساعدي براي زندگي گیاه، انسان و دام ب

هم منابع طبیعي  ،آورد و با افزایش پوشش گیاهي مي

که دامداران  د و هم اینشو تجدید شده حفظ مي

منطقه از مراتع تجدید شده استفاده خوبي خواهند 

 یزانم ،نندهک یینتعمهم  یاربس عواملاز  یکي .کرد

حفاظت  يها رفت خاک که در روشهدرو  یشفرسا

مربوط به  عاملبوده،  یتدر اولو یشههم یزخاک ن

. مطالعه نقش استدر سطح خاک  یاهيپوشش گ

در مهار رواناب و حفاظت خاک،  یاهيپوشش گ

رواناب و رسوب در طول فصل  یدتول ییراتتغ وسیله به

 یقاز طر ربیشتمشخص و  يو در مقاطع زمان يزراع

 .(Trimble، 4004) گیرد يانجام م یيمطالعات صحرا

هاي  گیاهي گز را با استفاده از سامانهاستقرار پوشش 

خشک چین با  سطوح آبگیر باران در مناطق نیمه

مورد  1441تا  1444هاي لسي در بازه زماني   خاک

 یشآزما .(1442و همکاران،  Li) ندداد بررسي قرار

 14، 42، پنجمختلف ) يها با اندازه سامانه شامل چهار

مترمربع( با شش تکرار صفر مترمربع( و شاهد ) 24و 

گزها در  ،نتایج نشان داد بود.ب اآب روان ینتأم يبرا

 یراز ،تیمارهاي داراي سامانه رشد قابل توجهي داشته

با  .قرار گرفت گز در دسترس درخت یشتريآب ب

شده افزایش  افزایش اندازه سامانه، حجم رواناب جمع

و  دار يطور معن به یشلخت و آ يها کرتپیدا کرد. 

با  يها نسبت به کرت یشتريرواناب ب يا قابل مالحظه

 (.Merzer ،1448) کند يم یجادا یاهيتنوع پوشش گ

تعداد  یشکه افزا کردند یانخود ب یقاتتحق ،یجهنت در

 تعداد یشافزا یجهنت در خاک، در اي یشهر سامانه

خاک را  یشمقدار فرسا ي،هیاشش گپو يها گونه

 و همکاران، Xin) دهد يکاهش م داري يطور معن به

 تعملیات آبخیزداري در ذخیره نزوال یرتأث .(1441

کاهش رواناب سطحي، فرسایش و  برايآسماني را 

 ینمحقق به ا ین. اکرد ياستقرار پوشش گیاهي بررس

که پوشش گیاهي مناسب، بهترین وسیله  یدرس یجهنت

صورت رواناب سطحي  بهاي جلوگیري از اتالف آب بر

 طرح اجراي. (Babakhnloo، 4002) باشد مي

 هاي گونه رشد ارزیابي و باران آب با کاري جنگل

 که داد نشان آبگیر سطوح هاي روش انواع با درختي

 درصد 12 الي 14 هاي هاللي در شیب بانکت ایجاد

 ختاندر و شده باران آب ذخیره و رطوبت حفظ باعث

در مطالعاتي که در جنوب آریزونا . داشتند خوبي رشد

در مناطقي که عملیات  ،در آمریکا صورت گرفته است

هاي بزرگ )آبگیرها(  صورت ایجاد چاله هپیتینگ، ب

انجام گرفته است در یک دوره چهار ساله، تولید علوفه 

Cenchrus ciliaris ها کاشته شده  که در داخل چاله

بیشتر از مناطقي بود که همین کشت  برابر 2/1 ،بود

هاي باریک صورت گرفته بود و تولید علوفه  داخل چاله

برابر بیشتر از مناطقي بود که کشت  پنجدر این اراضي 

 Guidelines for) بودده شبدون اجرا عملیات اجرا 

Range Improvements ،1440). یینتع براي یقحقت 

مختلف  هاي یبش يباران رو یرمساحت سطوح آبگ

در منطقه  ،یاهياز تراکم گ يمتفاوت یرو با مقاد ياراض

 یملشگرک واقع در شمال شرق تهران با اقل

 AWBMمدل بارش رواناب که  نشان دادخشک،  یمهن

 ،قادر به برآورد رواناب ساالنه بوده يبا دقت قابل قبول

 یرسطوح آبگ هاي سامانهي طراح ياستفاده از آن را برا

مشاهده کردن ابعاد مناسب سطح  يبرا یاسکوچک مق

 .(Tahmasebi، 1442) کردند یهها توص آن یرآبگ

 يماندگار یشافزا مختلف بر یمارهايت یرتاث يبررس

 یرآبگ هاي خاک در سامانه یلرطوبت در پروف

نشان داد که استفاده  یشيآزما یمارشکل با پنج ت يلوز

به ضخامت پنج  اي یزهو حفاظ سنگر یلونياز پوشش نا

در سطح  اي یزهسنگر فیلتر یريکارگ هو ب متري يسانت

تفاوت  ،مقدار حفظ رطوبت بوده یشترینب يچاله دارا
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 ، (Khajeiطرح داشت یمارهايت یربا سا يدار يمعن

1442 .)Habibzadeh  تأثیر، ( 1448)همکاران و

در ذخیره رطوبت و  کنتورفاروپیتینگ، ریپینگ و 

در  ،قرار داده يرا مورد بررس یاهيپوشش گ یشافزا

 این بررسي تاثیر عملیات آبخیزداري مانند پیتینگ

ار( در )چاله(، ریپرینگ )شخم عمیق( و کنتورفارو )شی

مقایسه  هم گیاهي باو افزایش پوشش  ذخیره رطوبت

پیشنهاد شده است. بیشترین  ترین عملیات مناسبو 

درصد مربوط به  22/11درصد پوشش گیاهي با 

مربوط به تیمار  مقدارکمترین  وي پیتینگ با بذرپاش

 مربوطدرصد  004/42بذرپاشي با  بدونینگ رریپ

حساس  ياراض یولوژیکيب یتامکان تثب يبررساست. 

توام با پوشش  يحفاظت یاتعمل یرو تاث یشبه فرسا

خواجه با  یزو رسوب در آبخ یشبر روند فرسا یاهيگ

 یاتو عمل یشيآزما يها استفاده از روش کرت

که  نشان داد (Khani ،1448) یتینگپ ريیزداآبخ

 یاتبا سالسوال همراه عمل یپلکسآتر یاهيپوشش گ

 Sadegzadeh است.از راندمان باال برخوردار  یتینگپ

 استقرار در را باران آبگیر  نقش سامانه سطوح (1442)

 کوه جنوبي  دامنه دیم باغات ،گیاهي پوشش توسعهو 

با استفاده ، درصد 14با شیب حدود  تبریز علي ابن عون

نتایج  ،کردندبررسي  لشک مستطیل هاي از کرت

تیمارهاي داراي استفاده از  که پژوهش نشان داد

 نسبت خاک، رطوبت دار ، موجب افزایش معني سامانه

شده  درصد پنج ویک  احتمال سطح در شاهد تیمار به

 یرتأثAbdinejad (1440 )و  Roghani. است

را بررسي  بر رطوبت خاک یرسطوح آبگ يها سامانه

داراي سطوح  هاي در سامانه که نتیجه گرفتند ،کرده

رطوبت عایق و استفاده از فیلتر سنگریزه تاثیرپذیري 

 یليخنسبت به تیمار شاهد  روزانهخاک از بارش 

 .دهد درصد افزایش حجمي نشان مي 14تا  شده یشترب

و  کنتورفاروهاي ذخیره نزوالت آسماني  احداث سامانه

هاي استاندارد فائو  با استفاده از کرت مراتعپیتینگ در 

پوشش کل در  تاجدرصد  یشترینب که نشان داد

درصد  04 یانگینبا م يفارو با بذرپاش یمارت يها کرت

 80 یانگینبا م یتینگپ یاتمربوط به عمل يها کرت و

 Abbasi .(Habibzadeh ،1440) است بودهدرصد 

ار علوفه از منابع ژنتیکي تولید پاید يبا بررس( 1414)

علوفه را افزایش  یدروش افزایش تول ینبومي، بهتر

 یکيعملکرد در واحد سطح، با استفاده از منابع ژنت

به  یدنرس . استفاده از این منابع، درداند يم يبوم

ویژه  کشاورزي، بههاي  سامانهپایداري تولید علوفه در 

هاي  امانههاي محیطي و پرهیز از س در مقابله با تنش

بر تولید مواد غذایي در فصول  عالوهکشتي،  تک

خیزي خاک، باعث  دلیل بهبود حاصل متفاوت، به

 هبا توجه ب شوند. افزایش عملکرد محصوالت بعدي مي

 ،دامحضور از مراتع و عدم تعادل  ینهعدم استفاده به

 پوشش گیاهي و یددر تول يچالش و مسئله اساس

استفاده از  یدشا علوفه مراتع وجود دارد که

ادارات  وسیله به ينزوالت آسمان یرهذخ يها یاتعمل

 یشدر افزا يبتواند راهکار یرو عشا یعيکل منابع طب

 د.باشمراتع  یتظرف

 

 ها مواد و روش

: منطقه پژوهشها و موقعیت جغرافیایی  ویژگی

 82هکتار وسعت در  141داش با  ایستگاه تیکمه

 یهبریز در حاشکیلومتري جنوب شرقي شهرستان ت

 يیجغرافیا موقعیت در و تهران-تبریز یمجاده قد

 طول درجه 22/12 و شمالي عرض درجه 12/18

 4044ار دارد. ارتفاع اراضي آن از سطح دریا قر شرقي

 در اي هضحو یماتمتر است. از نظر تقس 1444الي 

اساس آمار  اوزن واقع شده است. بر حوزه آبخیز قزل

هاي  داش داراي تابستان کمههواشناسي، شهرستان تی

خشک  در منطقه نیمه ،هاي سرد بوده معتدل و زمستان

مطلق درجه حرارت آن در زمستان  کمینهقرار دارد. 

مطلق آن در  بیشینهگراد زیر صفر و  سانتي  درجه 12

 ،رسد باالي صفر مي گراد انتيدرجه س 11تابستان تا 

سال در  متر يمیل 102ساله آن  44متوسط بارندگي 

ماه از سال منطقه پوشیده از برف  پنجاست. بیشتر از 

هاي سطحي بعد  درصد جریان آب 04و یخبندان بوده، 

شناسي و  زمیناز نظر  افتد. از ذوب شدن برف اتفاق مي

هاي رسوبي  را سنگ پژوهشمنطقه  شناسي سنگ

ري پوشانده است که اآتشفشاني ترشی و آذرآواري

ریت در غرب و عمدتا از جنس توف و ایگنمب

اراضي ایستگاه از . استهاي گابروئي در جنوب  سنگ

نظر شرایط اکولوژیکي، توپوگرافي، ادافیکي و 

 یافتهمشخصات خاک جزء  اراضي تیپیک فرسایش 

و  یزیکيف هاي یژگيو يحاصل از بررس یجنتابوده و 
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 14صفر تا ) ها کرت يسطح یهخاک ال یمیایيش

جزء  یستگاهکه خاک ا دهنده آن است نشان متر( سانتي

 است. يآهک يها خاک

منطقه خاک  یمیاییو ش یزیكیف های یژگیو

الزم نسبت به  يها يابتدا بررس ،طرح یندر ا: پژوهش

محل اجرا  يشناس و خاک ي، توپوگرافیميلقا یطشرا

همراه کشت بذور احداث  ،ها سامانه ،سپس ،انجام شده

ها صورت  دهدا یلو تحل یهتجزو  يآماربردار یانو در پا

  پذیرفت.

 

 
 شرقي  استان آذربایجان داش بخش تیکمه در موقعیت جغرافیایي منطقه پژوهش -1شكل 

 
 یشيآزما يها کرت يسطح یهخاک ال یمیایيو ش یزیکيف هاي یژگيو یانگینم -1 جدول

 شن

 )درصد(

 سیلت

 )درصد(

 رس

 )درصد(

 ماده آلي

 )درصد(

 اسیدیته

 )درصد(

گل اشباع  عصاره یکيالکتر یتهدا

(dsm-1) 

 یمکربنات کلس

 معادل )درصد(

14 11 10 4/4 0/8 14/4 2/44 

 

: دار یبش یفارو در اراضکنتورروش احداث 

کم عمق بر  یارهايکنتورفارو عبارت است از ایجاد ش

روي خطوط تراز در سطح مراتع که هدف از آن نفوذ 

منظور افزایش پوشش گیاهي و  بهخاک  دادن آب در

لوفه و جلوگیري از تشکیل رواناب سطحي و تولید ع

احداث  يخاک برا ینتر مناسب فرسایش خاک است.

 ینبا بافت متوسط تا نسبتا سنگ يها کنتورفارو خاک

 یليخ يها و خاک يشن سبک یليخ يها است، خاک

 14عمق خاک کمتر از  .یستندمناسب ن يرس ینسنگ

 تا 444 منطقهسالیانه  متوسط بارش نباشد. متر يسانت

احداث کنتورفارو در اراضي  باشد. متر میلي 144

ابعاد شیارها  .درصد مناسب است 14تا  ششدار  شیب

شرایط آب و هوایي منطقه، نوع  بر حسب نوع خاک،

 14ها و روش بذرکاري متغیر است. معموالً عرض  گونه

متر استاندارد احداث  سانتي 14متر و عمق  سانتي

 444 تا 24ردیف کنتورفارو باشد. فواصل  کنتورفارو مي



 4144، 1، شماره 41جلد   و مدیریت آبخیز پژوهشي مهندسي -/  نشریه علمي442

 ،بیشتر از آن نتایج خوبي نداشته است ،متر بوده سانتي

که هدف تولید  ر موضوع فواصل شیارها در صورتيد

راندمان کار  ،هر چقدر فواصل کمتر باشد ،علوفه است

 باال خواهد رفت.

 یجادعبارت است از ا یتینگپ :یتینگروش احداث پ

 یرهمنظور ذخ به ارد یبش يچاله کوچک در سطح اراض

از آن  يو مهار رواناب ناش يآب حاصل از نزوالت آسمان

 و یاهانرطوبت قابل استفاده گ یشکه منجر به افزا

احداث  علوفه در مراتع خواهد شد. یدتول یشافزا

دار نسبتا کم شیب و هموار و  پیتینگ در اراضي شیب

خطوط تراز و  يبر رودرصد  44تا  در باالترین حد

 یتینگپمناسب است. منطقه  يعموم یبر شعمود ب

بردن  منظور ذخیره برف زمستانه و باال به ،بهتر است

رطوبت خاک در اوائل پاییز پس از اولین بارندگي 

 444بارش میانگین سالیانه  کمینه .احداث شود

ترین خاک براي احداث پیتینگ  متر بوده، مناسب میلي

هاي خیلي  خاک ،هاي با بافت ریز و متوسط است خاک

هاي خیلي سنگین رسي مناسب  شني و خاک سبک

شرایط آب و  ها بر حسب نوع خاک، نیستند. ابعاد چاله

متغیر  بذرکاريها و روش  هوایي منطقه، نوع گونه

 14عرض  متر، سانتي 444است. معموالً طول چاله 

متر استاندارد احداث  سانتي 14متر و عمق  سانتي

 2/4تا  یکها  گنیف پیتیفواصل رد باشد. پیتینگ مي

متر از پشته پیتینگ باالدست تا ابتداي چاله ردیف 

ها در دو ردیف متوالي نسبت به  دست باشد. چاله پایین

گ ردیف نکه پیتی طوري به ،گیرند هم متناوب قرار مي

آوري  دوم رواناب بین دو چاله ردیف اول را جمع

 کند. مي

بر  رگذاریعوامل تاث نیاز مهمتر يکی: پژوهشروش 

مساله  نیاست. ا يتلفات خاک، پوشش سطح زانیم

پوشش  با خشک مهیخصوص در مناطق خشک و ن به

 تیاهم يدارا ش،یحساس به فرسا و خاککم  ياهیگ

در سطح  ياهیگ يوجود پوشش غن ن،ی. بنابرااست

آستانه  شیافزاباعث  ،را باال برده آنخاک، حفاظت 

رسوب رواناب و  زانیو کاهش م فرسایش شدت

 و همکاران، Marques) شود يدست آمده از بارش م به

سطح  ،ياهیهزاران سال است که پوشش گ (.1448

 طیها را محافظت کرده، آب و هوا و مح و خاک ياراض

 واناتیح يبرا يهائ ستگاهیز ده،یرا بهبود بخش يعیطب

 نیپوشش از ب نیکه ا يفراهم ساخته است. زمان

 يور و کاهش ارزش بهره شیآن فرسا جهینت ،رود يم

 يباران و جار زشیر جهینت شی. فرساستا ياراض

 يانرژ ياهیپوشش گ و است يدر اراض لیشدن س

 کند يم فیباران را پراکنده و ضع يجنبش

(Kardevani ،1441.) 

هاي  در قالب طرح آماري بلوک ،حاضر پژوهش

 که دشتیمار در سه تکرار اجرا  پنجکامل تصادفي با 

، (A) همراه بذرپاشي مل کنتور فاروشا هاتیمار

 بدونکنتور فارو  (،B) یتینگ همراه بذرپاشيپ

 یمارو ت (E) بدون بذرپاشي یتینگپ (،C) يبذرپاش

در داخل این تیمارها  .(1 )شکل است (D) شاهد

 مقدار تولید علوفه مرتعيپوشش گیاهي و  تاجدرصد 

 رد پیتینگ و کنتورفارو هاي سامانهتاثیر  شده،بررسي 

هم  با ذخیره نزوالت آسماني و افزایش پوشش گیاهي

هاي آزمایشي  از کرتاجراي طرح  براي .شد ميمقایسه 

ها به ابعاد  کرت استفاده شده است. FAO استاندارد

در  بوده، نه درصدمتر در شیب حدود  14متر در  پنج

مان با استفاده از آجر و مالت سی ،گرفته قرارکنار هم 

هاي  رواناب نفوذاست تا از ده ش ها محافظت حاشیه

هر کرت  يدر انتهادیگر جلوگیري شود.   هم  بهها  کرت

رواناب و رسوب حاصل از  يآور جمع براي يمخازن

 ياستفاده شده و انتها یترل 844 یتسطح کرت با ظرف

 يو ساخت شده که بتواند تمام يطراح يها طور کرت

نصب که مخازن  يرواناب و رسوب را به نقطه خروج

در تیمارهاي بذرپاشي  .(1 )شکل کند یتشده، هدا

بذر علوفه  و 4یرون النگاتومهاي اگروپ شده از گونه

علت اثرات بیشتر  به ياسپرس رقم اصالح شده محل

 یشعلوفه با توجه به هدف افزا یدحفاظت خاک و تول

استفاده  یزداريآبخ یاتدر مراتع با عمل یاهيپوشش گ

پوشش گیاهي، تولید علوفه و ارزیابي  براياست.  شده

تاج پوشش در دو سال متوالي و بعد از کاشت بذور 

 یريگ اندازه ها کرت يو انتها یانهدر ابتدا، م یبترت به

پوشش گیاهي و مقدار تولید علوفه  تاجمیانگین  شده،

افزار  ا استفاده از نرممرتعي در تحلیل آماري تیمارها ب

SPSS .مد نظر قرار گرفت  

                                                 
1
Agropyron elongatum  



 448/  مراتع یاهيپوشش گ یشدر افزا ينزوالت آسمان یرهذخ يها سامانه یرتاث

 
 یشيآزما يها در کرت یمار و تکرارهانقشه کشت ت -2شكل 

 

 
 رسوب-آوري رواناب زن جمعاآزمایشي همراه مخهاي  کرت -3 شكل

 

 نتایج و بحث

در مهار رواناب، رسوب و  یاهینقش پوشش گ

 زانیبر م رگذاریعوامل تاث نیاز مهمتر: خاک تیتثب

مساله  نیاست. ا يات خاک، پوشش سطحفتل

که پوشش  خشک مهیق خشک و نخصوص در مناط به

 يدارا ،هستند شیحساس به فرسا ،کم داشته ياهیگ

در سطح  ياهیوجود پوشش گ ن،ی. بنابرااست تیاهم

را باال برده و باعث  يخاک، حفاظت خاک سطح

 زانیشدت و کاهش م يحد آستانه برا نیا شیافزا

 شود يدست آمده از بارش م رواناب و رسوب به

(Marques ،1448 و همکاران .) هزاران سال است که

ها را محافظت  و خاک يسطح اراض ،ياهیپوشش گ

 ده،یرا بهبود بخش يعیطب طیکرده، آب و هوا و مح

 يفراهم ساخته است. زمان واناتیح يبرا يهائ ستگاهیز

و  شیآن فرسا جهینت ،رود يم نیپوشش از ب نیکه ا

 جهینت شی. فرساستا ياراض يور کاهش ارزش بهره

است  ياراض نیدر ا لیشدن س يران و جاربا زشیر

باران را  يجنبش يمعموالً انرژ ياهیکه پوشش گ

در (. Kardevani ،1441) کند يم فیپراکنده و ضع

 يدیتولرسوب  زانیبر م ياهیپوشش گ ریتاث ،1 جدول

 بیترک يزراع يدر اراض .اراضي کشاورزي آمده است

عامل  نیبهتر نوزیو لگوم نهیگرام اي علوفه اهانیگ

که در معرض  یيها نیزم يحفاظت کننده خاک برا

دار  بیش ياراض ،نیقرار دارند و همچن شیفرسا

، حسب نوع خاک بر ریتأث زانیو م رود يشمار م هب

آب متفاوت است.  انیو جر يشدت بارندگ و مقدار

 کیو نزد يمواز يارهایدر ش يا علوفه اهانیکاشت گ

 یيشو باران و آب زشیهم سطح خاک را در برابر ر  هب

 پوشش گیاهي ،در منطقه پژوهش .دکن يممحافظت 

ها بیشتر  درصد بوده در اغلب سامانه 81باالي تیمارها 

درصد است و همین موضوع همراه با تاثیر  04از 

ها موجب شده در دو سال  حفاظتي خاک سامانه

اجرایي طرح میزان رسوب تولیدي پروژه به صفر برسد 

پوشش گیاهي به آن پرداخته  تحلیلکه در قسمت 

 شده است.
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 (1441و همکاران،  Khazayi) تاثیر پوشش گیاهي بر میزان رسوب تولیدي-2جدول 

 مربع در سال( میزان رسوب تولید شده )تن بر کیلومتر درصد پوشش گیاهي

12-4 4444 

24-12 444 

82-24 44 

 صفر 82-444

 

 ،پژوهش در این: سازی تیمارها و کشت بذور آماده

مجموع  از .در نظر گرفته شد در سه تکرار پنج تیمار

فارو و  هاي کنتور سامانهتیمار  41 ، درتیمار 42

 سازي یادهو پ يطراح ،1 شد، در شکل  پیتینگ احداث

 یقاتيتحق یستگاهدر ا یتینگپو  کنتورفارو يها سامانه

دو تیمار فارو با  داش نشان داده شده است. یکمهت

( در سه تکرار Bو پیتینگ با بذرپاشي ) (A) بذرپاشي

 ,A1 A2) همراه بذرپاشي و شامل شش کرت آزمایشي

A3, B1, B2, B3, .براي کشت پاییزه بذور آماده شد )

بذر  هاي اگروپیرون النگاتوم و تیمارها از گونه این در

 ینا. شداستفاده  ياسپرس رقم اصالح شده محل

 یددر تول سب،مناها ضمن داشتن اثرات حفاظتي  گونه

مراتع نقش موثر  یاهيپوشش گ یشعلوفه دام و افزا

 یائیتو قل ينسبت به خشک النگاتوم آگروپیرون  دارند.

در طول مدت تابستان و  ،داشته یاديخاک مقاومت ز

 یددام تول یهتغذ يرا برا يعلف سبز ییزپا یلاوا

متر و مقدار بذر  سانتيدو کند. عمق مناسب کاشت  يم

اسپرس . هکتار است کیلوگرم در 44ري بذرکا براي

ساله( با  ششتا  سهچند ساله ) ،است یاهيگ

که طول آن به  یمو مستق یلطو یم،ضخ يها یشهر

کند.  ينفوذ م یندر زم يخوب هو ب یدهمتر رس سهحدود 

بدون کرک و مدور است که  یاهگ ینا يتوخال يها ساقه

و  يآهک يدر اراضاسپرس رسد.  يمتر م یکبه ارتفاع 

علوفه  ،کردهرشد  يخوب بهخشک و نسبتا سبک 

اسپرس خشک  .مناسب و خوشخوراک براي دام است

 یردهش يها دام یژهو بهها  دام يبرا يمرغوب یارعلوفه بس

 يمقاومت خوب یونجهبا  یسهدر مقا و گوسفند است.

. در این پژوهش سعي بر دارد ينسبت به سرما و خشک

ها  سبه ابعاد سامانهمقدار کشت بذور با محا ،آن شد

بذرپاشي در  ،1ل توزین و بذرپاشي شود. شک

 دهد. هاي کنتورفارو و پیتینگ را نشان مي سامانه

 

 
 داش پیتینگ در ایستگاه تحقیقاتي تیکمه-ي کنتورفاروها سامانهپاشي  و بذر سازي پیادهطراحي و  -4 شكل

 

 ،ارزیابي پوشش گیاهي براي: ارزیابی پوشش گیاهی

ررسي وضعیت پوشش گیاهي منطقه، تولید ضمن ب

پوشش در دو سال متوالي و بعد از کاشت  علوفه و تاج

ها  کرت يو انتها یانهدر ابتدا، م یبترت بهبذور 



 440/  مراتع یاهيپوشش گ یشدر افزا ينزوالت آسمان یرهذخ يها سامانه یرتاث 

 

 نشان داده شده است. 2در شکل  که شد یريگ اندازه

 یمارهايپوشش در ت تاجسه درصد یمقا ،1جدول در 

 یجنتا .آمده است در سه مکان مختلف يمورد بررس

پوشش در باالدست  تاجدرصد  یشترینب ،دهد مينشان 

 04 یانگینبا م يفارو با بذرپاش یمارها مربوط به ت کرت

با  یتینگپ یاتها مربوط به عمل کرت یانهدرصد، م

ها مربوط به  کرت يدرصد و در انتها 80 یانگینم

 یجدرصد است. نتا 04 یانگینبا م يبذرپاش یتینگپ

انحراف از  یشترینب ،شش نشان دادپو تاجدرصد  يآمار

 يفارو بدون بذرپاش یمارباالدست مربوط به ت در یارمع

با  شده يفارو بذرپاش کرت مربوط به یانهم ،02/1با 

 48/8بذرپاشي با  یتینگدست به پ یینپاو در  10/0

که  این رغم علياز نتایج پژوهش  اختصاص دارد.

ي باالیي نسبت اسپرس از تیره علوفه یونجه بوده نیاز آب

نسبت به آن رشد مناسب داشته و  ،داردبه آگروپیرون 

هاي دیگر شده که  ها مانع رشد گونه در بعضي پیتینگ

 آمده است. 8و  2 هاي در شکل

 

 
 گیري و آماربرداري از پوشش گیاهي اندازه -5 شكل

 
 هاتیمارهاي آزمایشي  دست کرت پایینیانه و باالدست، مدر  پوشش تاج مقاسه درصد -2جدول 

کرت باال دست  کرت میانه  کرت پایین دست   کل 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 14/1 11/80 01/1 80 10/0 82 444 04 بذر فارو با

 11/1 24/88 48/8 04 01/1 80 84/4 24/81 بذر پیتینگ با

 11/1 11/88 44 80 41/1 24/81 02/1 24/80 بذر بدون فارو 

 21/1 48/82 14/4 81 41/1 24/80 01/1 82 شاهد

 41/1 11/82 41/1 24/82 22/2 80 84/4 24/81 بذر پیتینگ بدون

P value 111/4 212/4 001/4 110/4 

 

 
 ها مانهرشد آگروپیرون النگاتوم در شرایط دیم داخل سا -6شكل 
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 ها در شرایط دیم داخل سامانه اسپرسرشد  -7شكل 

 

 تأثیر تیمارها بر پوشش گیاهی

 جدول: الف( تأثیر تیمارها بر درصد پوشش گیاهی

تیمارهاي آزمایشي بر میزان  یرتأثتجزیه واریانس  ،1

را نشان  4100-4100سال  یاهيپوشش گ تاج یانگینم

ش نشان پوش تحلیل آماري درصد تاج دهد. مي

گروه قرار  یکدر   Eو A ،B ،C ،Dتیمارهاي  ،دهد مي

مقایسه  .هم ندارند داري با اختالف معني داشته،

مرتعي در  علوفهمیانگین درصد پوشش گیاهي و تولید 

 ،دهد مينشان  4100در سال  (0 تیمارها )شکل

درصد  11/80با  گیاهي پوشش تاج درصدبیشترین 

 ،( بودهA) بذرپاشيمربوط به تیمار فارو همراه 

درصد مربوط به تیمار شاهد  48/82کمترین آن با 

(D.است )  مرتعي و علوفه  تولیدبررسي آمارهاي میزان

بیشترین میزان تولید علوفه در  ،نشان داد خوشخوراک

شامل  Eتیمار ( مربوط به 4100سال اول برداشت )

 در هکتار کیلوگرم 01/014به میزان سامانه پیتینگ 

 کیلوگرم در هکتار 24/144کمترین آن با تولید  ،بوده

به تیمار شاهد تعلق دارد. تحلیل آماري تولید علوفه 

با  )سامانه پیتینگ( Eتیمار  ،دهد مرتعي نشان مي

داري دارند.  اختالف معني  Dو  A ،B ،C تیمارهاي

 مرتعيدر تولید گیاهان  C و A ،Bتیمارهاي  ،همچنین

در یک گروه  ،اري ندارندد دیگر اختالف معني با هم

داري  اختالف معني (D) ولي با تیمار شاهد داشته، قرار

تولیدات گیاهي را به ترتیب در  0و  0 هاي شکلدارند. 

 ،0در شکل  .دنده نشان مي 4100و  4100هاي  سال

خصوص فاروي همراه  به  هاي داراي سامانه کرت

ب ترتی ( بهB) ( و پیتینگ همراه بذرپاشيA) بذرپاشي

هکتار داراي تولید  کیلوگرم در 2/218و  48/248با 

 گیاهي خوشخوراک مرتعي مناسب هستند. 

 

 4100-4100سال  وشش گیاهيپ تاجمیانگین  درصدتأثیر تیمارهاي آزمایشي بر میزان  (ANOVA) تجزیه واریانس -3 جدول

 داري سطح معني F آزمون میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منابع
F 

 482/4 118/1 120/11 1 111/418 تیمار

 242/4 100/4 128/8 1 011/41 تکرار

   101/42 21 228/044 خطا

    24 121822 خطاي کل

 

 تولید میانگینتأثیر تیمارهای آزمایشی بر ب( 

تجزیه واریانس تأثیر  ،1 جدول: مرتعی علوفه

 مرتعي، در علوفه تولید میانگینتیمارهاي آزمایشي بر 

را نشان  داش ایستگاه تحقیقاتي تیکمه در 00-00سال 

دهد که اثر تیمار بر دهد. این جدول نشان ميمي

درصد  یکدر سطح احتمال  مقدار تولید علوفه مرتعي

مقایسه میانگین تولید گیاهان مرتعي  است.دار معني

 که ینبا توجه به ا ،( نشان داد2جدول در تیمارها )
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اختالف ، است 42/4کمتر از  Fداري  سطح معنيمقدار 

 وجود دارد. یمارسطوح مختلف ت ینب يدار يمعن

 Eتولیدات گیاهان مرتعي و خوشخوراک در تیمار 

اختالف  Dو  A ،B ،C تیمارهايبیشتر بوده و با 

در  C و A ،Bتیمارهاي  ،داري دارند. همچنین معني

 ،نداشته هم  با داري تولید گیاهان مرتعي اختالف معني

 (D) ولي با تیمار شاهد ،دارند یک گروه قراردر 

بیشترین تولید گیاهان داري دارند.  اختالف معني

و   Eهکتار در تیمار در یلوگرمک 48/810مرتعي با 

 درهکتار به تیمار  یلوگرمک 11/142کمترین آن با 

Dتعلق دارد. ،که همان شاهد است  

 
  4100-4100مرتعي سال  علوفه تولید میانگین آزمایشي بر تأثیر تیمارهاي (ANOVA) تجزیه واریانس -4 جدول

F میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منابع داري سطح معني  آزمون  

F 

 444/4 444/2 ** 001/128424 1 228/4420148 تیمار

 408/4 228/1 124/411212 1 844/128121 تکرار

   001/21121 21 411/1884411 خطا

    24 11214222 خطاي کل
 درصد یکاختالف سطح احتمال  **

 

   4100-4100سال تیمارها در  يعلوفه مرتع یدتول یانگینم دانکن  آزمون -5 جدول

 1میانگین گروه  1میانگین گروه  4میانگین گروه  تعداد تیمار

D 41 0428/121   

A 41 2444/212 2444/212  

B 41  0111/204  

C 41  1244/201  

E 41   2444/804 

.Sig  484/4 284/4 444/4 

 

 
 00مرتعي در سال علوفه  پوشش گیاهي و تولید تاج نمودار مقایسه میانگین درصد -8 شكل

 



 4144، 1، شماره 41جلد   و مدیریت آبخیز پژوهشي مهندسي -/  نشریه علمي441

 
 00در سال  علوفه مرتعيپوشش گیاهي و تولید  تاج نمودار مقایسه میانگین درصد -9 شكل

 

 گیری هنتیج

هاي  و بلوک اارزیابي پوشش گیاهي در تیماره

هاي  احداث سامانه ،مورد بررسي پژوهش نشان داد

آوري آب  جمعذخیره نزوالت آسماني نقش موثري در 

رشد بذور و  منظوربهتامین رطوبت مورد نیاز خاک و 

دارد. از نتایج پروژه رشد مناسب علوفه پوشش گیاهي 

بررسي  در شرایط کامل دیم بود. ها اسپرس در سامانه

پوشش در  تاجدرصد  یشترینب ،نشان داد یجنتا

با  يفارو با بذرپاش یمارها مربوط به ت باالدست کرت

 یاتها مربوط به عمل کرت یانهدرصد، م 04 یانگینم

ها  کرت يدرصد و در انتها 80 یانگینبا م یتینگپ

درصد  04 یانگینبا م يبذرپاش یتینگمربوط به پ

 ،پوشش نشان داد تاجدرصد  يآمار یجت. نتااس

مربوط ها  کرت باالدست در یاراز مع انحراف یشترینب

کرت  یانه، م02/1با  يفارو بدون بذرپاش یماربه ت

دست  یینپاو در  10/0شده با  يمربوط به فارو بذرپاش

مقایسه  .اختصاص دارد 48/8با  يبذرپاش یتینگبه پ

در  علوفهلید میانگین درصد پوشش گیاهي و تو

تیمارها نشان داد که درصد پوشش گیاهي تیمارهاي 

A ،B ،C، D وE  در  ،نداشتهداري  هم اختالف معني با

یک گروه قرار دارند. تولیدات گیاهان مرتعي و 

با  ،بیشتر بوده ((E پیتینگ خوشخوراک در تیمار

داري دارد.  اختالف معني Dو  A ،B ،C تیمارهاي

در تولید گیاهان مرتعي  C و A ،Bتیمارهاي  ،همچنین

 (D) ولي با تیمار شاهد نداشته،داري  اختالف معني

داري دارند. بیشترین تولید گیاهان  اختالف معني

پیتینگ  هکتار در تیمار در یلوگرمک 48/810مرتعي با 

به تیمار هکتار  در یلوگرمک 11/142و کمترین آن با 

بوده  ینئاز پروت يغن اسپرس خشک شاهد تعلق دارد.

 يها دام یژهو بهها  دام يبرا يمرغوب یارعلوفه بسو 

مقاومت  یونجهبا  یسهدر مقا ،و گوسفند است یردهش

تواند در  مي و دارد ينسبت به سرما و خشک يخوب

تولید  ،راستاي افزایش پوشش گیاهي و همچنین

م در مراتع  مورد ترویج و علوفه خوشخوراک دا

 .برداري قرار گیرد بهره

 

 گزاری پاسس

وسیله از همه مسئوالن و مدیران که در   بدین

تصویب و اجراي این پروژه تحقیقاتي ما را مساعدت 

خصوص همکاران پروژه در بخش تحقیقات  به ،کردند

کشاورزي و مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداري 

کمک  خاطر به آذربایجان شرقي استانمنابع طبیعي 

ستمر صحرایي نهایت نظارت مبرداري و  در داده

 .منمای ميگزاري  سپاس
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