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  بر تولید روانآب بررسی نقش مدیریت چراي آزاد و دست کاشت مراتع

  
  1صفائیان.. رضا صادقی، بابک قادري وانگاه و نصرت ا سید حمید

  
  چکیده

هاي اخیر به شدت در معرض تخریب و انهدام قرار گرفته و عواقب ناگواري هاي منابع طبیعی کشور در دهه عرصه
در این پژوهش به منظور بررسی اثرات . فرسایش خاك را به دنبال داشته استاز قبیل کمبود آب، وقوع سیل و 

هاي تالش با  بند کوه مدیریت چراي آزاد و همچنین کشت یونجه بر تولید روانآب، منطقه متش واقع در مراتع میان
 83/1*18/22د هاي آزمایشی با ابعا به منظور برآورد میزان روانآب از پالت. هکتار انتخاب گردید 500مساحت 

سپس بررسی حجم روانآب خروجی ناشی از رگبارها در . متر و با سه تکرار در مقیاس زمانی رگبار استفاده گردید
جفتی انجام  tهر کدام از تیمارها با استفاده از آنالیز واریانس و مقایسه عملکرد تیمارها با استفاده از آزمون 

تباط با تغییرات پوشش گیاهی و خصوصیات مختلف بارندگی به ترتیب با همچنین روند تغییر روانآب در ار. پذیرفت
تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که روانآب خروجی از . ها و روابط رگرسیونی ارزیابی شد استفاده از تحلیل داده

ت آنها در هاي دست کاشت بوده و تفاو برابر مقدار روانآب در پالت 5/5هاي تحت چراي آزاد به طور متوسط  پالت
نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی و خطاي تخمین روابط بدست آمده همچنین . معنی دار بوده است% 99سطح اعتماد 

هاي تحت چراي آزاد  ار مقدار روانآب از مقدار، مدت و شدت بارندگی تنها در پالتد ثیرپذیري معنیأداللت بر ت
 . داشته است

  راي آزاد، مدیریت پوشش گیاهی، تولید روانآب، مراتع متش، تالش و گیالنمنطقه دست کاشت، چ :کلیدي ه هايواژ

                                                
دانش ، بیت مدرس، نور، مازندرانمدیر و استادیار گروه مهندسی آبخیزداري دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربه ترتیب  -1

استاد دانشکده منابع طبیعی ،آموخته مهندسی مرتعداري دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
  دانشگاه مازندران، ساري

 28/6/85: و تصویب 24/4/84: وصول  
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  مقدمه
از سطح خشکی کره % 40مراتع وسعتی در حدود         

از آنها در اقلیم خشک و نیمه % 80زمین را اشغال کرده که 
خشک واقع شده، لذا استفاده صحیح و حفاظت از منابع 
محدود خاك، پوشش گیاهی و آب حوزه آبخیز مربوط به 

 روري استمنظور برقراري رفاه و آسایشی پاینده، امري ض
)Gamouguon  ،فاکتورهاي مختلف از ). 1984و همکاران

قبیل چراي دام، توپوگرافی و نوع و شدت بارش روي 
روانآب خروجی از مراتع موثر بوده و با افزایش روانآب 
خروجی و به تبع آن هدررفت مواد غذایی، کیفیت آب 

ثیر قرار گرفته و در دراز مدت کیفیت خاك و أتحت ت
سالمتی و پایداري اکوسیستم مرتعی نیز تحت  متعاقب آن

از ). Heitschmidt ،2001و  Emmerich(گیرد  ثیر قرار میأت
هایی از قبیل  العملوقوع پیوستن عکسعلل عمده به

خاك، کاهش پوشش  خشکسالی و فرسایشسیالب، 
گیاهی و تغییر ساختمان خاك در اثر عبور دام و در نتیجه 

  .باشد برخورد مستقیم قطرات باران بر روي زمین می
        )Mcginty  ،از آنجا که مدیریت ). 1979و همکاران

اکوسیستم مرتع به منظور استفاده بهینه مرتع به مفهوم اداره 
از منابع و تولیدات و خدمات آن با تاکید بر حفاظت آب و 

لذا مدیران مرتع بایستی در ) 1377مقدم، (باشد  خاك می
هنگام ارزیابی مناطق مرتعی دقت الزم در بررسی ارتباط 
بین اجزاي مختلف چرخه آب و پوشش گیاهی را به عمل 

دي در نقاط مختلف دنیا، نقش پوشش محققین زیا .آورند
گیاهی و چراي مفرط و تغییرات آن را روي روانآب مطالعه 
کرده اند در حالی که کمتر به موضوع نقش مدیریت در 

ادقی و ـص(هاي آبخیز پرداخته شده است  کنترل خروجی
 ،)1984( کاران،ـو هم Gamouguon). 1383همکاران، 
Mwendra   و  Mohamed Saleem، )1997 (  وJohn  و
هاي هیدرولوژیکی مراتع  العمل عکس) 2002(همکاران 

اظهار داشتند که  نسبت به مدیریت چرا را بررسی کرده و
هاي با  هاي با شدت چراي سنگین نسبت به چراگاه چراگاه

شدت چراي متوسط و سبک به مراتب روانآب باالتري 
در سه ناحیه از شمال ) Cooke )1985. کند تولید می

ثیر چهار شیوه کشاورزي موجود در منطقه أویکتوریا ت
شامل آیش، کشت تنک، کشت متوسط و کشت انبوه بر 

نتایج حاصل نشان . ن روانآب را مورد بررسی قرار دادمیزا
داد که مقادیر روانآب در تیمارهاي مورد بررسی به ترتیب 

متر طی یک رگبار مشابه بوده  میلی 3/0و  8/0، 1/5، 7/10
اثرات پوشش گیاهی بر روانآب را با ) Loch )2000. است

 12عاد و با بکارگیري پالت هایی با اب 1استفاده از باران ساز

                                                
1-Rainfall Simulator  

، 23، 0   تیمار با تاج پوشش گیاهی  5متر و در قالب  5/1 ×
مطالعه کرده و نشان داد که با افزایش     %100و 47، 37

پوشش گیاهی میزان روانآب خروجی به طور قابل 
هاي  همچنین بررسی. اي کاهش خواهد یافت مالحظه

Bennett )2001 ( در مرکز تحقیقات حفاظت آب و خاك
Statesville هایی با ابعاد با بکارگیري پالت  

متر نشان داد که در طی یک بارندگی مشابه  83/1×18/22
در چهار تیمار تحت کشت یونجه، زراعت تناوبی، کشت 

، ضریب روانآب )خاك لخت(ذرت و چراي مفرط 
  و 3/28، 2/15، 5/7ها به ترتیب  خروجی از این پالت

نین اثرات همچ) 2005(و همکاران  Hann. باشد می% 2/31
مدیریت چراي گاو را روي روانآب خروجی مطالعه کرده 
و اظهار داشتند که روانآب خروجی در تیمار برداشت 
علوفه از طریق عملیات درو بیشتر از منطقه چرا نشده و 

در ایران نیز سیاه . باشد کمتر از تیمارهاي چراي تناوبی می
را  در استان لرستان اثرات چراي مفرط) 1377(منصور 

 هاي آزمایشی با ابعاد روي روانآب با استفاده از پالت
بررسی کرده و نشان داد که چراي بی رویه  83/1×18/22

همچنین  .دار روانآب گردیده استموجب افزایش معنی
روي میزان  عتأثیر نحوه بهره برداري از مرت) 1378( مهدوي

با که در یک بارندگی گزارش کرده  را روآناب سطحی
 %2در یک مرتع خوب تنها  میلی متر در ساعت 64شدت 

 در ی که این مقدارلدر حا ،ب سطحی وجود داشتهآنارو
بوده که % 73 و 14برابر با  و فقیر به ترتیب مرتع متوسط

برابري روانآب خروجی از  35و  7به ترتیب مؤید افزایش 
مراتع با وضعیت متوسط و فقیر نسبت به مرتع با وضعیت 

  .خوب بوده است
نظر به محدودیت مطالعات انجام شده در زمینه 

کنندگی ثیر نوع مدیریت در مراتع و نقش کنترلأمقایسه ت
زیاد آن در استفاده بهینه از منابع موجود در این 

ها، تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر مدیریت  اکوسیستم
کشت پوشش گیاهی و برداشت دستی علوفه و چراي آزاد 

در منطقه متش واقع در شمال غربی  روي روانآب خروجی
هاي تالش به دلیل وجود دو نوع مدیریت اشاره شده و کوه

  .اي از مراتع میان بند شمال کشور اجرا شد به عنوان نماینده
   ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
هکتار،  500منطقه مطالعاتی متش با مساحت 

 5/8نه متر، دماي متوسط ساال میلی 5/1286بارش ساالنه 
، جهت %20گراد، شیب عمومی حدود  درجه سانتی

در  جغرافیایی عمومی شمال شرقی و اقلیم سرد و مرطوب
هاي تالش و در حوزه آبخیز ناو اسالم در شمال غربی کوه

بین دو استان گیالن و اردبیل با مختصات 
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طول شرقی  48˚47´32˝تا  48˚46´16˝جغرافیایی
شمالی و در دامنه  عرض 37˚37´30˝تا  37˚36´30˝و

بر روي متري از سطح دریا  2150تا  1500ارتفاعی بین 
شیخ االسالمی، ( هاي آهک شیلی قرار گرفته استسنگ
سیماي کلی و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد . )1370

  . نشان داده است 1مطالعه در شکل 
هاي انتخابی به جز تیپ  شرایط عمومی عرصه

شدت چرا در منطقه . باشد ابه میغالب گیاهی آنها نسبتا مش
چراي آزاد، متوسط تا سنگین و توسط گوسفند و گاو و 
عموما بین اردیبهشت تا شهریور ماه هر سال صورت 

به در منطقه دست کاشت نیز کشت یونجه . گیرد می
صورت چند سال یکبار صورت گرفته و علوفه تولیدي در 

رف دام فصل تابستان درو شده و در فصل زمستان به مص
خاك منطقه در مناطق تحت چراي آزاد و دست  .رسد می

تیپ گیاهی از روش . باشد کاشت شنی لومی می
فلورستیک، تاج پوشش گیاهی، سنگ و -اکولوژیک

سنگریزه، خاك لخت و بقایاي گیاهی با استفاده از روش 
، برآورد تولید از روش )1382مصداقی، (گذاري  پالت

و وضعیت مرتع از ) King ،1994و  Arzani( 1مضاعف
تعیین ) 1381صفائیان و شکري، ( 2روش ارزش مرتع

  . ارائه شده است 1گردیده و در جدول 
  روش تحقیق

به منظور انجام تحقیق ابتدا دو عرصه با شرایط 
چراي آزاد و تحت مدیریت دست کاشت در مراتع 
کوهستانی تالش در منطقه متش با موقعیت عمومی نمایش 

مناطق مورد مطالعه . انتخاب گردید 1شکل داده شده در 
هاي سنگ بستر و بافت خاك  به لحاظ توپوگرافی، ویژگی

برداري  مشابه بوده ولی به لحاظ نوع مدیریت و شیوه بهره
به منظور اطمینان از نتایج بدست . با یکدیگر تفاوت داشتند

هاي  گونه تغییري در روند معمول مدیریتی عرصه هیچ  آمده،
در . رسی در طول دوره تحقیقق صورت نگرفتمورد بر

آوري روانآب ناشی از رگبار،  تحقیق حاضر به منظور جمع
متر  83/1×13/22هاي آزمایشی با ابعاد  از معمولترین پالت

)Bennett ،2001 ( در دو منطقه تحت چراي آزاد دام و
رئیسیان و (مدیریت دست کاشت به تعداد سه پالت 

استفاده % 20قه با شیب تقریبی در هر منط) 1382اسدي، 
هاي آزمایشی با توجه به مطالعات پوشش  پالت. گردید

در مناطقی مستقر گردید که ) 1384 قادري وانگاه، (گیاهی 
بخوبی معرف شرایط اکولوژیکی، پوشش گیاهی و 

استقرار اولین پالت در هر  .هیدرولوژیکی آن منطقه باشد

                                                
1 -Double Sampling Method 
2 -Valeur Pastoral (VP) )در فرانسه(  

تصادفی و سپس  هاي مورد بررسی به صورت یک از عرصه
در مرحله . هاي تکراري در کنار آنها مستقر گردید پالت

ها از تخته هاي سه ال با عرض  بعد و به منظور نصب پالت
متر آن سانتی 10متر استفاده گردید به طوري که  سانتی 20

متر آن نیز در خارج از خاك  سانتی 10در داخل خاك و 
هاي نصب شده از  هبراي استحکام بیشتر تخت. قرار داده شد

سانتی متر استفاده  40هاي چوبی با ارتفاع تقریبی قیم
از طرفی به منظور عدم تبادل رطوبت با محیط . گردید

هاي مزبور به طور کامل گازوئیل اندود  بیرون ابتدا تخته
شده و سپس به منظور جمع آوري روانآب، انتهاي هر 

یک منطقه پالت به نحوي تنظیم شد که تمامی روانآب به 
در انتهاي پالت هدایت شود، به طوري که در قسمت 
انتهایی هر پالت گودالی حفر گردید و در داخل هر یک از 

لیتر قرار داده  20ها یک ظرف پالستیکی به حجم گودال
آوري کامل  همچنین به منظور تخلیه و امکان جمع. شد

ه ها بوسیله سیمان و با استفاد روانآب، دهانه خروجی پالت
و همکاران،  Toy(بندي شد  هاي گالوانیزه عایقاز ورق

هاي آزمایشی استقرار یافته در  سیماي کلی پالت). 2002
تحقیق . ارائه گردیده است 2منطقه مورد مطالعه در شکل 

گیري حاضر در مقیاس زمانی رگبار و از طریق اندازه
پارامترهاي شدت، مدت و مقدار بارندگی طی دوره 

  .انجام شد 1383ا شهریور اردیبهشت ت
در مرحله بعد و به منظور بررسی تغییر تولید 
روانآب در ارتباط با بارش و پوشش گیاهی از نمایش 
. ترسیمی آنها در یک محور مختصات استفاده گردید

همچنین مقایسه تولید روانآب در تکرارها، مقایسه عملکرد 
سازي ارتباط  تیمارها در طی رگبارها و نیز مدل

صوصیات بارش و روانآب خروجی به ترتیب با استفاده خ
جفتی و تجزیه و تحلیل  tاز آنالیز واریانس، آزمون 

 SPSS 10رگرسیونی دو و چند متغیره و با کمک نرم افزار 
  . انجام شد

  نتایج 
گیري مقادیر مربوط به حجم نتایج حاصل از اندازه      

در منطقه  غالب Trifolium-Pteridium روانآب در تیپ 
  Medicago-Dactylisتحت چراي آزاد و همچنین تیپ

موجود در منطقه دست کاشت در طول دوره آزمایش در 
ارائه گردیده  2رگبار ثبت شده در جدول  24رابطه با 

  . است
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  بندي بحث و جمع
مقایسه روانآب خروجی از مناطق چراي آزاد و دست  - 

  کاشت
جی در به منظور بررسی تغییرات روانآب خرو

داخل تیمارها از آنالیز واریانس استفاده و نتایج مربوطه در 
  .خالصه گردیده است 3جدول 

نشان  3گونه که نتایج ارائه شده در جدول  همان
دهد روانآب خروجی در داخل هر کدام از تیمارها  می

توان  دار با هم نداشته که علت این امر را می اختالف معنی
عمال مدیریت هر منطقه به یکنواخت بودن اناشی از 

صورت چراي آزاد و برداشت دستی علوفه دانسته که با 
مبنی بر  )1984(و همکاران  Gamouguonهاي  یافته

یکنواختی وضعیت هیدرولوژیکی در شرایط چراي سنگین 
لذا با توجه به یکسان بودن تکرارهاي هر . موافقت دارد

هاي  ین دادهمنطقه به منظور مقایسه روانآب خروجی، میانگ
ها استفاده  بدست آمده دو تیمار در ادامه تجزیه و تحلیل

  . گردید
نتایج مربوط به میانگین روانآب خروجی در هر 

جفتی و  tیک از تیمارهاي یاد شده با استفاده از آزمون 
 4انجام و در جدول  2هاي ارائه شده در جدول  داده

  .خالصه شده است
نشان  4ه از جدول گونه که نتایج بدست آمد  همان

دهد چراي سـنگین دام در منطقـه چـراي آزاد، موجـب       می
دار روانآب گردیده، در صورتی که در منطقـه    افزایش معنی

هـاي گیـاهی،     دست کاشت با افزایش پوشش و تراکم گونه
همانگونـه کـه   . دار کاهش یافته است  روانآب به طور معنی

هـاي    دهـد، روانـآب خروجـی از پـالت      نشان می 2جدول 
برابر  5/5استقرار یافته در منطقه چراي آزاد به طور متوسط 

نتایج بدست آمـده از ایـن   . منطقه دست کاشت بوده است
 Mohamed Saleemو   Mwendraتحقیق با نتایج مطالعات 

ثیر وضعیت مرتع بـر   أمبنی بر ت) 1378(و مهدوي ) 1997(
 همچنین نتایج حاصل نشـان . روانآب تولیدي مطابقت دارد

بـا مقـدار   ) 22/6/83و  10/3/83(  داد که بعضا رگبارهـایی 
کمتر از رگبارهاي روزهاي قبل، روانآب بـاالتري را تولیـد   

توان به وضعیت رطوبت   کرده است، که علت این امر را می
) 1377(هاي سیاه منصور   پیشین خاك نسبت داد که با یافته

  . در رابطه با اثر جراي مفرط بر روانآب موافقت دارد
ارتباط تغییرات روانـآب بـا بـارش و پوشـش گیـاهی در       -

  مناطق مورد مطالعه
همچنین تغییرات بارش، پوشش گیاهی و 

 3روانآب در منطقه چراي آزاد و دست کاشت در شکل 
  .ارائه گردیده است

و دقـت در   3نگونه که نتایج حاصل از شکل    هما    
آزاد دهد، در منطقـه چـراي     روند تغییرات موجود نشان می

در اثر کاهش پوشش گیاهی ) 21/2/83(با شروع فصل چرا 
و لگد کوبی دام نفوذپذیري کاهش و روانآب افزایش یافته 

نیز اثـرات آن  ) 22/4/83(به طوري که با خاتمه فصل چرا 
نتایج بدست آمده در این تحقیق . همچنان ادامه داشته است

و ) 1986(و همکاران  Warrenبا نتایج حاصل از مطالعات 
مبنی بر تاثیر روانآب از ) 2002(و همکاران  Johnهمچنین 

همچنین در منطقـه دسـت   . چراي مفرط دام همخوانی دارد
از میـزان  ) 24/2/83(کاشت با شروع رشد پوشـش گیـاهی   

روانآب خروجی به تدریج کاسته شده، به طوري که نسبت 
تولید روانآب منطقه چراي آزاد به دست کاشت تـا قبـل از   

بـه ترتیـب    46/11تـا   65/4ن برداشت علوفه از حداقل زما
متفـاوت بـوده و    23/3/83و  24/2/83مربوط به رگبارهاي 

در مجموع با تکامل پوشش گیاهی بـر میـزان ایـن نسـبت     
در صورتی که با برداشت پوشش گیاهی در . شود  افزوده می

اوایل تیر و متعاقب آن لخت شـدن خـاك میـزان روانـآب     
هاي بعدي افزایش داشته به نحـوي کـه   خروجی طی رگبار

 09/4/83برابـر در رگبـار     59/1نسبت ذکر شـده تـا حـد    
هاي   در ادامه با رشد مجدد یونجه و گونه. تقلیل یافته است

هـاي گیـاهی در     همراه در منطقه و نیز عدم زادآوري گونـه 
  منطقه چراي آزاد، این نسـبت تـا قبـل از برداشـت مجـدد     

افـزایش   16/6/83ابـر طـی رگبـار    بر 34/14به ) 19/6/83(
پس از برداشت مجدد پوشـش در منطقـه   . یافته کرده است
و حسـاس شـدن خـاك در اثـر     ) 19/6/83(دست کاشـت  

لگدکوبی انسان به منظور برداشت علوفه، نسـبت میـانگین   
نتایج . برابر تقلیل یافته است 66/1تولید روانآب به حدودد 

صـورت اجـراي    بدست آمده حاکی از آن است که در هـر 
مدیریت زراعی دست کاشت در کنترل روانآب خروجی در 
منطقه مذکور به واسطه ایجاد پوشش تاجی متراکم در حـد  

در منطقه دست کاشت در مقایسه بـا پوشـش   % 92متوسط 
  و   )     1384                قادري وانگـاه،  (در منطقه آزاد % 72تاجی متوسط 

موفـق بـوده و لـذا بـه                                 به تبع آن وسعت کمتر حاك لخت 
اي   دگی قادر خواهد بود روانآب را به طور قابل مالحظهسا

نتایج بدست آمـده از ایـن تحقیـق بـا نتـایج      . کاهش دهد
   Lochو ) 1995(و همکــاران  Bariحاصــل از مطالعــات  

ثیر مسـتقیم بقایـا و پوشـش گیـاهی بـر       أمبنی بر ت) 2000(
کنترل روانآب خروجی از حـوزه آبخیـز مرتعـی مطابقـت     

هاي صحیح مدیریتی چـرا بـه     کاربرد روش از این رو. دارد
منظور حفظ پوشش گیاهی الزم و همچنین ایجـاد شـرایط   

همچنین دقت در . مناسب حفظ آب و خاك تاکید می گردد
دهد که حداکثر ضریب روانآب خروجی   نشان می 2جدول 

در زمـان اسـتقرار پوشـش    % 82/0در منطقه دست کاشـت  
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فه بوده در صـورتی  در هنگام برداشت علو% 62/1گیاهی و 
هاي مشابه این ضـریب    که در منطقه چراي آزاد و در زمان

ایـن مسـئله مویـد آن    . افزایش یافته است% 67/2و  5/2به 
است که در اثر کشـت یونجـه و حاصـلخیز شـدن خـاك،      
پوشش ایجاد شده در سطح منطقه دسـت کاشـت، انبـوه و    

ت متراکم بوده و قادر است میزان روانآب خروجی را نسـب 
ایـن  . به منطقه چراي آزاد به طور معنـی دار کـاهش دهـد   

، )Cooke )1985تحلیل با نتایج بدست آمـده از مطالعـات   
Bennett )2001 ( وHann  ــاران ــر  ) 2005(و همک ــی ب مبن

بهبود وضـعیت هیـدرولوژیکی مراتـع تحـت شـیوه هـاي       
  . صحیح مدیریتی و کشاورزي مطابقت دارد

در مناطق چراي آزاد روانآب  -بررسی رابطه بارندگی - 
  و دست کاشت

 -سازي بارندگی در ادامه فرآیند تحقیق، مدل
روانآب با استفاده از خصوصیات رگبارها و حجم روانآب 
و با اشکال مختلف متغیرهاي تغییر یافته و انواع رگرسیون 
و به منظور بررسی ثبات ارتباط بین متغیرهاي وابسته به 

تاثیرگذاري مقدار، مدت  بارش و ارتفاع روانآب و همچنین
و شدت بارش بر تولید روانآب در تیمارهاي مورد نظر 

دار  نظر به تعدد روابط منطقی و معنی. انجام پذیرفت
بدست آمده و همچنین ضرورت معرفی روابط نهایی 
کاربردي براي هر یک از تیمارهاي مورد بررسی به منظور 

حداقل تخمین روانآب، روابط با حداکثر ضریب تبیین، 
خطاي تخمین و استفاده از کلیه متغیرهاي مستقل براي 

ارائه گردیده  5منطقه چراي آزاد و دست کاشت در جدول 
 . است

، کلیه توابـع  5با توجه به نتایج حاصل از جدول 
دار بوده حال آنکه خطـاي    معنی% 99بدست آمده در سطح 

 5رابطـه  (تخمین در توابع مزبور براي منطقه دست کاشت 
براي منطقه چراي آزاد  بیش از حد قابـل   3و رابطه ) 8 تا

بوده و ) Das ،2000(سازي منابع طبیعی   در مدل% 40قبول 
لذا کاربرد آنها در تیمار مـورد بررسـی و در منطقـه مـورد     

به عبارت دیگر نتایج بدست آمده . گرددمطالعه توصیه نمی
دهد کـه در منطقـه دسـت کاشـت هـیچ کـدام از         نشان می

یرهاي مستقل نتوانسته است رابطه قابل اعتماد با میـزان  متغ
ایـن  . روانآب خروجی از پالت هاي این منطقه برقرار کند

دهد که میزان روانآب خروجی تابع عوامـل    مسئله نشان می
دیگري همچون پوشش گیاهی و خصوصیات تکامل یافتـه  

باشـد و اهمیـت     خاکی منطقـه در اثـر کشـت یونجـه مـی     
یاهی در کنترل تولید روانـآب در منطقـه   مدیریت پوشش گ
همچنین عمده . کند  هاي مشابه را تایید می  مطالعاتی و حوزه

هاي نهایی احراز شده در این تحقیق خطی نبوده که با مدل

 -مبنی بر غیر خطی بودن ارتباط بارش) Singh )1992نظر 
  . هاي آبخیز مطابقت دارد  روانآب در برخی از حوزه

متغیرهاي باران بر تبیـین روانـآب ناشـی از     بندي  اولویت -
  مناطق مورد مطالعه

بندي متغیرهاي باران بـر تبیـین     به منظور اولویت
بندي آنها با در نظر گرفتن   ها از رتبه  روانآب ناشی از پالت

هاي نهایی   در مدل) β(ضریب رگرسیون استاندارد شده بتا 
نتـایج  انجـام گردیـده و   ) 8و  4روابـط  (شده چند متغیـره  
بـا انجـام ایـن    . خالصـه شـده اسـت    6مربوطه در جدول 

مقایسه براي متغیـر وابسـته روانـآب، متغیـر مسـتقلی کـه       
بیشترین مقدار ضـریب بتـا را داشـته بـه عنـوان مهمتـرین       
پارامتر تبیین کننده تغییرات آن متغیر وابسـته معرفـی شـده    

هاي دو متغیـره تنهـا یـک    بدیهی است در رگرسیون. است
مستقل مورد استفاده در تبیـین مقـدار متغیـر وابسـته      متغیر

  .دخالت داشته است
سـازي    گونه که بررسی نتایج حاصل از مدل  همان

دهد در   بندي عوامل مستقل در روابط نهایی نشان می  و رتبه
ثیر را  أمنطقه چراي آزاد متغیر مستقل مقدار باران بیشترین ت

خروجـی از  در مقایسه با شدت و مدت بارش بر روانـآب  
 Bagarelloهـاي    هاي این منطقه داشـته کـه بـا یافتـه      پالت

هـاي    همخوانی داشته در حالی که با یافته) Asaro  )1994و
مبنــی بـر نقــش کمتـر مقــدار بارنــدگی در   ) 1382(مـزین  

روانآب نسـبت بـه شـدت بارنـدگی در     -سازي بارش  مدل
در منطقه دست کاشـت  . حوزه آبخیز کسیلیان مغایرت دارد

مدت بارش، مقدار بـارش و سـپس شـدت بـارش بـر      نیز 
ها   این یافته. روانآب خروجی از این منطقه تاثیر داشته است

در تبیین سیاستهاي زمانی چرا و مدیریت پوشش گیاهی در 
  . منطقه مورد مطالعه حائز اهمیت است

بنابراین با توجه به نتایج حاصل از مقایسه منطقه چراي    
بندي نمود که در اثر بهره   وان جمعت  آزاد و دست کاشت می

برداري پایدار و صحیح در منطقه دست کاشت روانآب این 
همچنین . اي کاهش داشته است  منطقه به طور قابل مالحظه

از آنجایی که بهبود وضعیت مراتع کم بازده یکی از اهداف 
مدیریتی مهم محسوب می شود لـذا بـا توجـه بـه شـرایط      

ت یونجه و عملکرد مناسب آن، مساعد منطقه به منظور کش
تواند راهکـار مناسـبی جهـت      اجراي این نوع مدیریت می

همچنـین  . بهبود وضع موجود در ایـن گونـه مراتـع باشـد    
برداري صحیح از مراتع طبیعی با شرایط اقلیمی مشابه   بهره

هاي مناسب چرایی و ظرفیت چرا از   از طریق رعایت روش
ها در مدت   داوم آزمایشت. باشد    دیگر نکات قابل توجه می

تر و ارزیابی نقش سایر روشهاي مدیریتی مراتع در   طوالنی
منطقه مورد بررسی و دیگر مناطق بـه منظـور دسـتیابی بـه     

  .گردد  هاي الزم پیشنهاد می  بندي  جمع
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  )1384قادري وانگاه، (خصوصیات پوشش گیاهی حوزه آبخیز مرتعی متش  - 1جدول 
  تولید

)Kg/ha(  
یت وضع

  مرتع
بقایاي 

  (%)گیاهی 
خاك لخت 

(%)  
سنگ و 
  (%)سنگریزه 

تاج پوشش 
  نوع منطقه  تیپ گیاهی غالب  (%)گیاهی 

00/72  
30/92  

40/6  
77/0  

80/17  
60/2  

80/3  
30/4  

  متوسط
  عالی

610  
1600  

Trifolium-Pteridium 
 

Medicago-Dactylis 

  چراي آزاد
  

  دست کاشت
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  یت جغرافیایی منطقه مورد مطالعهسیماي کلی موقع -1شکل
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  پالت هاي آزمایشی نصب شده در منطقه مورد مطالعه - 2شکل 

 قيم

مرز كرتهاي 
 آزمايشي

نده
ي كن

آور
مع 

 ج
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  هاي برداشت، رشد و چراي پوشش گیاهی در مناطق مورد مطالعه تغییرات روانآب در ارتباط با بارش و زمان -3شکل 

  
  دگی و روانآب منطقه چراي آزاد و دست کاشت مراتع متشمشخصات بارن - 2جدول 

روز
 

)لیتر(حجم  مشخصات بارش میانگین ضریب  
)درصد(روانآب   

در 
ب 

وانآ
م ر

حج
ت 

سب
ن

به 
زاد 

ي آ
چرا

ت 
پال

ت
دس

ت
اش

ک
 

قدار
( م

یلی
م

)متر
 

دت
 م

)
یقه

دق
:

عت
سا

(
 

دت
 ش

)
یلی

م
عت

 سا
ر بر

مت
(

  دست کاشت چراي آزاد 
 تکرار

 میانگین
 تکرار

ینمیانگ چراي  
 آزاد

دست 
 3 2 1 3 2 1 کاشت

16/2/83  31/3  30 :0  62/6  21/1  18/1  00/3  80/1  41/0  53/0  58/0  51/0  96/0  38/0  55/2  
21/2/83  94/6  00 :03  31/2  60/5  42/5  10/5  37/5  90/0  96/0  81/0  89/0  91/1  32/0  03/6  
24/2/83  66/8  00 :02  33/4  04/7  41/6  83/6  76/6  22/1  10/1  14/1  15/1  92/1  62/0  88/5  
24/2/83  93/9  25 :03  90/2  92/8  17/9  42/8  83/8  92/1  80/1  99/1  90/1  19/2  47/0  65/4  
25/2/83  94/18  40 :03  17/5  83/19  10/19  63/18  19/19  91/3  10/3  86/2  29/3  50/2  82/0  83/5  
26/2/83  55/4  00 :02  27/2  10/3  00/3  90/2  00/3  50/0  60/0  68/0  59/0  62/1  31/0  08/5  
28/2/83  28/15  10 :02  05/7  35/17  41/18  93/18  23/18  41/3  96/2  00/3  12/3  94/2  50/0  84/5  
03/3/83  29/12  20 :02  26/5  45/12  32/11  94/11  90/11  18/2  31/2  96/1  15/2  39/2  43/0  53/5  
10/3/83  62/11  10 :02  36/5  81/11  94/12  35/12  37/12  89/1  71/1  92/1  84/1  62/2  39/0  72/6  
11/3/83  79/5  20 :01  34/4  24/5  96/4  49/5  23/5  42/0  61/0  54/0  52/0  24/2  24/0  06/10  
15/3/83  24/16  00 :03  40/5  54/13  20/15  81/14  52/14  94/1  98/1  71/1  88/1  20/2  29/0  72/7  
23/3/83  20/20  30 :03  77/5  30/20  73/19  45/19  83/19  64/1  73/1  81/1  73/1  42/2  20/0  46/11  
30/3/83  78/16  30 :02  71/6  89/13  92/15  67/15  16/15  53/1  79/1  41/1  58/1  23/2  23/0  59/9  
09/4/83  05/11  25 :02  57/4  73/10  56/11  31/11  20/11  34/6  95/7  82/6  04/7  50/2  57/1  59/1  
13/4/83  01/9  40 :01  41/5  36/8  15/9  38/9  96/8  80/4  52/5  91/5  41/5  45/2  48/1  66/1  
22/4/83  85/10  10 :02  00/5  34/11  52/12  84/12  23/12  26/5  83/5  43/5  51/5  78/2  25/1  22/2  
30/4/83  43/16  15 :02  30/7  51/17  20/19  42/18  38/18  76/5  13/6  72/6  20/6  76/2  92/0  96/2  
14/5/83  15/18  15 :02  06/8  32/15  19/16  31/16  94/15  29/3  20/4  13/4  88/3  16/2  53/0  11/4  
16/5/83  78/3  50 :0  54/4  03/2  05/2  98/1  02/2  63/0  51/0  53/0  56/0  28/1  36/0  61/3  
23/5/83  65/21  40 :03  90/5  35/18  82/19  8/18  99/18  96/1  82/1  83/1  87/1  16/2  21/0  16/10  
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بارش  روانآب منطقه دست كاشـت  روانآب منطقه چرا شده  

 شروع فصل چرا

شروع 

برداشت 

 شروع فصل چرا

برداشت 
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16/6/83  70/17  10 :03  58/5  73/14  13/16  75/14  20/15  15/1  12/1  92/0  06/1  12/2  15/0  34/14  
22/6/83  30/16  45 :02  92/5  54/14  12/15  81/15  16/15  92/9  46/8  82/8  07/9  29/2  37/1  67/1  
23/6/83  00/17  15 :02  55/7  35/17  43/18  8/18  19/18  52/11  91/11  13/10  19/11  67/2  62/1  63/1  
27/6/83  21/13  10 :02  09/6  56/12  32/12  85/11  25/12  31/6  58/6  84/8  24/7  29/2  25/1  69/1  

  
  

  تجزیه واریانس روانآب منطقه چراي آزاد و دست کاشت - 3جدول 
سطح معنی دار 

  درجه  میانگین مربعات F  بودن
  منبع  مجموع مربعات  آزادي 

  تغییرات 
  n.s953/0  048/0  596/1  2  910/3 چراي آزاد  

  روانآب
  خطا  574/2305  69  414/33  
  کل  765/2308  71   

 n.s991/0  009/0  008/0  2  017/0  دست کاشت  
  خطا  524/62  69  906/0  
  کل  541/62  71   

n.s      :عدم وجود اختالف معني دار بين ميانگين ها  
  

  جفتی حجم روانآب دو منطقه مورد مطالعه  tنتایج آزمون  - 4جدول 
  متغیر مورد بررسی  انحراف معیار استاندارد  میانگین اشتباه معیار  درجه آزادي t  سطح معنی دار بودن

  حجم روانآب   209/5  063/1  23  -229/8  000/0**
  )لیتر(

  %۱وجود اختالف معني دار بين ميانگين ها در سطح معني داري  :**   
  

  روانآب بدست آمده براي منطقه چراي آزاد و دست کاشت - هاي نهایی بارندگی مدل - 5جدول 
سطح معنی 

  دار بودن

  خطاي
تخمین 

(%)  

  ضریب
تبیین 

(%)  
شماره   رابطه

منطقه مورد   متغیر مستقل  ابطهر
  مطالعه

  متغیر
  وابسته

**000/0  0/14  5/93  R= 207/1 T+ 015/0 T2- 001/0 T3- 765/2   مقدار باران  1 

زاد
ي آ

چرا
  

    
    

   
آب

وان
ر

  

**001/0  0/21  0/82  Ln(R)= 122/1 Ln(D)- 400/0   مدت باران  2 
**006/0  0/145  2/38  /1( R)= - 0004/0 I - 011/0 I2+ 320/0   ارانشدت ب  3 
**000/0  3/15  1/94  R= 361/0 I+ 232/0 D+ 951/0 T- 443/2   خصوصیات باران  4 
**002/0  2/58  8/50  R= 22/0 T+ 009/0 T2- 00007/0 T3- 93/0   مقدار باران  5 

شت
 کا

ت
دس

  
**004/0  3/86  6/47  Lg (R)= 91/0 D- 97/0   مدت باران  6 
**005/0  5/115  1/31  R= 098/0 I3- 24/0   شدت باران  7 
**004/0  8/84  0/66  /1( R)= 350/2 ( /1 I)+ 870/0  ( /1 D)+ 

598/1 ( /1 T)- 460/0   خصوصیات باران   8 
R   ،مقدار روانآب تخمینی به میلی مترT  ،مقدار رگبار به میلی مترD  ،مدت رگبار به ساعتI  سطح معنی  **شدت رگبار به میلی متر بر ساعت و

  %1داري 
  

  در تبیین روانآب خروجی از منطقه مورد مطالعه بندي عوامل مختلف مستقلرتبه - 6جدول 
  شدت بارش  مدت بارش  مقدار بارش  متغیر وابسته  منطقه مورد مطالعه  (%)هاي نهایی اهمیت متغیر مستقل مورد استفاده در مدل

 روانآب  چراي آزاد 15/10 14/3 71/86
  دست کاشت  83/18  89/47  27/33
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