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  : چکیده 
استقرار گیاهان در مرتع اجرا می شود؛ لذا مقایسه  روش هاي ذخیره نزوالت با هدف اصلی جمع آوري رواناب و کمک به

این تحقیق با طرح آزمایشی بلوك هاي  .  کارآیی نسبی آنها می تواند  نتایج کاربردي مناسبی براي بخش اجرا فراهم کند
ر اول روش تیما. انجام گردید مشهد تیمار و در سه تکرار در مراتع چاهدر  2کامل تصادفی خرد شده در زمان و مکان با  

 Krashninkovaگونه گیاه مرتعی  3و تیمار دوم ) کنتور فارو ، هاللی آبگیر و چاله کپه ( هاي ذخیره نزوالت 
ceratoides  ،Agropyron elongatum   وSanguisorba minor   تحلیل .  ندجهت کشت در عرصه انتخاب شد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین گونه ها از نظر استقرار نهائی . آماري طرح به روش اندازه گیري هاي مکرر  انجام شد 
بود که  1393براي هر سه گونه بیشترین استقرار در بهار  . تیمارهاي ذخیره نزوالت اختالف معنی داري وجود دارد  و

از بین . تقر شده بود گونه برگ نقره اي  بیش از دو گونه دیگر مس. برخی پایه هاي خشک شدند  1394بتدریج تا بهار 
.  روشهاي ذخیره نزوالت نیز روش کپه کاري  بیش از دو رو کنتور فارو و چاله هاللی سبب استقرار  گیاهان شده بود

براساس یافتنه هاي این پژوهش کاشت گیاه  برگ نقره اي در چاله هاي کپه کاري بهترین گزینه براي اصالح مرتع چاهدر 
  . است

،  Krashninkova ceratoides، ذخیــره نــزوالت ، بــرگ نقــره اي  اصــالح مراتــع ، اســتقرار :واژه هــاي کلیــدي 

Agropyron elongatum  و Sanguisorba minor     
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  :مقدمه 
میلیمتر ، داراي بافت  300روش ذخیره نزوالت آسمانی معموال در مناطق خشک و نیمه خشک کشور با بارندگی کمتر از 

خاك ریز دانه و عمیق با هدف جمع آوري ریزشهاي جوي در یک مکان و سپس کشت بذر و نهال در آن نقطه انجام می 
ه مرتعی با حداکثر استفاده از بارشهاي جوي ، جلوگیري از روان بهره گیري از اراضی در راستاي افزایش تولید علوف. شود 

آبهاي سطحی ، افزایش درصد پوشش گیاهی زمین و محدود کردن فرسایش خاك سطحی در عرصه هاي مرتعی ضعیف 
 ) . 1388جنگجو (درصد مناسب اجرا است  10با شیب کمتر از این روش معموال در خاکهاي . انجام می شود 

 گونه و بوده فقیر خیلی تا فقیر داراي وضعیت که گیرند می قرار کاري کپه کار دستور در مراتعی) 8(ده مقدم بر اساس ای
جنگجو و . .)  8(و آنها را با اعمال مدیریت چرا نتوان تغییر داد  بوده نامطلوب هاي گونه از غالباٌ موجود گیاهی هاي

شرایط نامساعد این محققان  .دانسته اند رایج ترین روش اصالح مراتع کوهستانی در ایران را کپه کاري ، ) 1387(همکاران 
از بین رفتن بسیاري از نهال را عامل ،  ، فقر عناصر غذایی و چراي دام ، سرما و باد شدید ، گرما محیطی از قبیل خشکی

اثر اجراي عملیات بذرپاشی و ) 1384( و همکاراناحمدي ) .1(دانند یافته در چاله هاي کپه کاري می  هاي تازه استقرار
نتایج حاصله را بررسی کردند ، ) آذربایجان غربی( کپه کاري در بهبود وضعیت و تولید مرتع در ایستگاه گل آدم سلماس 

 4/1واحد دامی در ماه در هکتار به /. 7نشان داد که وضعیت مراتع از خیلی ضعیف به ضعیف رسیده و ظرفیت مراتع از 
خداقلی و همکاران در تحقیقی تفاوت بین فارو و پیتینگ را ) . 2( ماه در هکتار افزایش پیدا نموده است واحد دامی در

  ) . 3(پیتینگ بهتر از فارو است  تیماردر اروشیا بررسی و نتیجه گرفت استقرار 
 عدم  یا هی نشان دادند که وجودگیا پوشش هاي شاخص بر آبگیر هاللی هاي سامانه تاثیر ریگی و همکاران در بررسی

 این نتایج  .اند هائی اکوسیستم چنین در بررسی قابل هاي شاخص و مراتع راندمان بر موثر عوامل جمله از رطوبت وجود
 پوشش و تاج در دار معنی تفاوت سبب آبگیر هاللی قالب در نزوالت ذخیره پروژه اجراي عدم یا اجرا که نشان داد تحقیق
  ) . 5(است  گردیده مرتع در تراکم

و ) شخم عمیق(، ریپینگ  )چاله(مانند پیتینگ  تاثیر عملیات آبخیزداري) 1387(حبیب زاده و همکاران بررسی  یک در
دو .  در ذخیره رطوبت و افزایش پوشش گیاهی با هم مقایسه و مناسب ترین عملیات پیشنهاد شده است) شیار(کنتورفارو 

  . )  6(  خاك در داخل این تیمارها بررسی شدصفت پوشش گیاهی و رطوبت 
در تحقیقی در مراتع دق محمد آباد قاین به این نتیجه رسیدند که اگر هدف از استقرار چاله هاي ) 1391(خادم و همکاران  

متر مربع احداث و  4- 2هاللی احیاء مناطق خشک با کشت گیاهان باشد ، توصیه می شود که چاله هاي کوچک به مساحت 
  ) .7(گیاهان مرتعی در بخش داخلی پشته ها کاشته شوند 

شده در سه تکرار و با دو زمان کاشت پاییزه و  هاي خرد سازگاري شش گونه گیاهی در قالب طرح کرت) 1393(میرداودي 
.  دنردکبررسی ) 1386- 1389(غرب شهرستان ساوه براي مدت سه سال   بهاره در منطقه آبخوان خشکرود واقع در شمال

هاي مورد مطالعه از نظر  ، نسبت به سایر گونه باشد که یک گونه بومی می prostrate . K گیاه این تحقیق نتیجه گرفت
  ) . 12(  شود در منطقه توصیه می آنکشت  داشته و، شادابی و پوشش گیاهی برتري  استقرار

ها  عال تثبیت ازت در ریشه اصلی گیاهچههاي ف گرهک وجودبررسی ریشه اسپرس خراسانی در تحقیق و )  1378(رحیمی 
زنی بذور اسپرس خراسانی در آزمایشگاه نشان داد که  نتایج آزمون جوانههمچنین  0  نشان دادرا فرعی گیاهان بالغ   و ریشه

 یباشد که به یکی از طرق مکانیک ، پوسته سخت دانه داخل غالف می امل خواب بذور .، داراي خواب هستند بذور این گونه
بررسی ارزش وي در  . توان اقدام به رفع خواب آن نمود هاي مختلف اسید سولفوریک و انجماد می ، شیمیایی با غلظت

غذایی اسپرس خراسانی در دو مرحله رویشی و زایشی نشان داد که درصد پروتئین خام در مرحله رویشی و میزان فیبر خام 



 

دو روش ذخیره نزوالت آسمانی را پیتینگ و کنتور فارو  )1379(اسدي    ) .13(  تسو چربی خام در مرحله زایشی بیشتر ا
جهت احیاء پوشش  در شرایط خشکسالی روشهاي ذخیره نزوالت آسمانی براي افزایش میزان رطوبت خاك در .معرفی کرد 

دیگر اختالف درصد رطوبت کرتهاي عملیاتی و شاهد با یکدر این تحقیق مشخص شد که . بود  گیاهی مثمر ثمر خواهد
 Li et) .  16( معنی دار آماري ندارند اما میزان رطوبت کرتهاي عملیاتی نسبت به کرتهاي شاهد در اکثر موارد بیشتر است

al )2005(  بیان کردند که با افزایش نسبت سطح ذخیره نزوالت به سطح کشت شده توسط گونه گز میزان رشد و تولید
 . )19(یابد ش و درصد رواناب کاهش و میزان آب قابل دسترس گیاه افزایش میافزای  Tamarix ramosissimaگونه 

Ross   ساله نشان دادند که تیمار کنتورفارو متوسط تولید علوفه ساالنه را به میزان  8در یک بررسی ) 1999(و همکاران
   . )23(افزایش داد %  107و دسترسی گیاه به آب خاك را % 165

   مواد و روشها
تربت حیدریه  - خط راه آهن مشهد کنار کیلومتري شهرستان مشهد در 65این مطالعه در مرتع چاهدر در : مورد مطالعهمنطقه 

شرایط توپوگرافی منطقه به صورت تپه ماهوري ، حداقل ارتفاع  . است هکتار135مساحت کل سامان . انجام شده است 
 12تا  2شیب کلی مراتع منطقه در اکثر نقاط بین .  یا است متر از سطح در 1370متر و حداکثر ارتفاع آن  1238مرتع 

و عرض هاي جغرافیایی  º59  30'تا  º59 40'این مرتع  بین طول هاي جغرافیایی . درصد و جهت آن شرقی غربی است 
º36  5'تا º35   میلی متر و اقلیم آن   237متوسط بارندگی ساالنه منطقه طبق داده هاي ایستگاه مشهد  .واقع شده است

  . جزء نواحی خشک سرد است 
گونه هایی جهت کشت در عرصه انتخاب شدند که جزء گونه هاي  :گونه هاي مرتعی کشت شده در این پژوهش

درصد جوانه  .طق خشک و نیمه خشک هستند خوشخوراك ، مقاوم به خشکی ، مقاوم به چراي دام و مناسب براي منا
  .زنی بذرها قبل از کشت در آزمایشگاه تعیین شد تا با توجه به آن میزان بذر الزم محاسبه و در تیمارها کشت شود 

 .Krashninkova ceratoides subsp ceratoides (L.) C.A.Mey     برگ نقره اي   -1
   Elymus elongatesیاHost p.Beaur  Agropyron elongatum  علف گندمی بلند   -2

   Sanguisorba minor scopتوت روباه    -3

تیمار و در سه  2این تحقیق با طرح آزمایشی بلوك هاي کامل تصادفی خرد شده در زمان و مکان با  :روش تحلیل آماري 
و ) چاله کپه ، کنتور فارو و هاللی آبگیر ( ت تیمار اول روش هاي ذخیره نزوال. تکرار در مراتع منطقه چاهدر انجام گردید 

انجام )  repcated measures( تحلیل آماري طرح به روش اندازه گیري هاي مکرر . گونه گیاه مرتعی است  3تیمار دوم 
ر زیرا در این تحقیق داده هاي هر تکرار از هر تیمار در سه زمان مختلف ثبت و داده هاي هر تکرار با همان تکرا. شد 

همچنین در این پژوهش پس از پایان آماربرداري ها و اندازه گیري ها الزم با استفاده از نرم افزار . خودش مقایسه می گردد 
جهت صحت نتایج حاصله و در تجزیه و تحلیل هاي آماري از . اقدام به تجزیه و تحلیل آماري داده ها شد  SPSSاکسل و 

  . ر فوق استفاده شده است آزمون هاي توکی و دانکن در نرم افزا

  نتایج و بحث
بر استقرار ) زمان(اثر فصل نمونه برداري : اثر تیمارهاي ذخیره نزوالت و زمان هاي فصل رشد بر استقرار علف گندمی بلند

روشهاي ذخیره نزوالت  تاثیري بر )    P> 05/0.(معنی دار بود  (Agropyron elongatum)گونه علف گندمی بلند 



 

اثر متقابل فصل رویشی و روش ذخیره نزوالت نیز بر استقرار گیاه علف گندمی بلند معنی دار نبود . گیاه نداشت استقرار 
  ) .2جدول شماره (

  علف گندمی بلند  تحلیل واریانس  اثر فصل رویش و تیمارهاي ذخیره نزوالت بر کونه  2جدول شماره  

  

  
) 1394(گندمی بلند در بهار اولین فصل رویش و کمترین مقدار در بهار دومین فصل رویشی  بیشترین استقرار گیاه علف

  ) .2شکل شماره(وجود نداشت  1394و بهار  1393مشاهده شد ، اما تفاوت معنی داري بین نهال هاي مستقر شده در پاییز 
  

  
  بلندعلف گندمی   اثر فصل رویش بر استقرار کونه  2شکل شماره  

  
بر استقرار گونه ) زمان(اثر فصل نمونه برداري  :اثر تیمارهاي ذخیره نزوالت و زمان هاي فصل رشد بر استقرار گونه توت روباه 

روشهاي ذخیره نزوالت  تاثیري بر استقرار گیاه ) . P>/ 17(معنی دار نبود  ) (Sanguisorba minorتوت روباه 
  ) . 3جدول شماره (ش ذخیره نزوالت نیز بر استقرار گیاه توت روباه معنی دار نبود اثر متقابل فصل رویشی و رو. نداشت 
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 F  معنی داري

میانگین 
 منبع تغییرات آزاديدرجه  مجموع مربعات مربعات

 مقدار ثابت 1 1173.481 1173.481 15.834 001.

 زمان 2 1386.741 693.370 9.356 002.

 تیمار 2 224.963 112.481 1.518 246.

 اثر زمان بر تیمار 4 194.815 48.704 657. 630.

 خطا 18 1334.000 74.111  

 مجموع 27 4314.000   

 زمان 



 

  توت روباه تحلیل واریانس  اثر فصل رویش و تیمارهاي ذخیره نزوالت بر گونه 3جدول شماره 

  
مشاهده ) 1394(در بهار اولین فصل رویش و کمترین مقدار در بهار دومین فصل رویشی  توت روباهبیشترین استقرار گیاه 

  ) .3شکل شماره(وجود نداشت  1394و بهار  1393شد ، اما تفاوت معنی داري بین نهال هاي مستقر شده در پاییز 

  
  توت روباه  تاثیر فصل رویش بر استقرار کونه 3شکل شماره 

  
در گونه برگ  ) زمان (اثر فصل نمونه برداري : تیمارهاي ذخیره نزوالت و زمان هاي فصل رشد بر استقرار گونه برگ نقره اي اثر 

 >05/0. (تفاوت معنی داري از لحاظ میزان استقرار این گونه با هم داشت )  Krashninkova ceratoides  (نقره اي
P  . (ر این گونه تفاوت معنی داري با هم داشت همچنین نوع پروژه ذخیره نزوالت هم د)05/0< P  . ( اثر متقابل فصل

  ) .4جدول شماره(. برروش ذخیره نزوالت در این گونه اختالف معنی داري با هم ندارند ) زمان(نمونه برداري 
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میانگین 
 منبع تغییرات درجه آزادي مجموع مربعات مربعات

 مقدار ثابت 1 8251.259 8251.259 13.652 002.

 زمان 2 6272.519 3136.259 5.189 017.

 تیمار 2 590.296 295.148 488. 622.

 اثر زمان بر تیمار 4 184.593 46.148 076. 989.

 خطا 18 10879.333 604.407  

 مجموع 27 26178.000   

 زمان 

b 



 

  گونه  برگ  نقره ايبر استقرار   تحلیل واریانس  اثر فصل رویش و تیمارهاي ذخیره نزوالت بر کونه 4جدول  شماره  
 

 خطا میانگین  مربعات F ضریب همبستگی

مجموع 
 منبع  تغییرات مربعات

 مقدارثابت 602.083 1 602.083 98.118 000.

 زمان 106.549 2 53.274 8.682 002.

 تیمار 399.216 2 199.608 32.529 000.

 اثر زمان  بر تیمار 66.009 4 16.502 2.689 064.

 خطا 110.453 18 6.136  

 مجموع 1284.310 27   

  

) 1394(بیشترین استقرار گیاه برگ نقره اي در بهار  اولین فصل رویش و کمترین مقدار در بهار دومین فصل رویشی 
  ).4شکل شماره (وجود نداشت  1394و بهار  1393مشاهده شد ، اما تفاوت معنی داري بین نهال هاي مستقر شده در پاییز 

  
  برگ نقره اي اثر فصل رویش بر استقرار گونه 4شکل شماره 

  
ولی استقرار گونه  .استقرار گونه برگ نقره اي در عملیات هاللی آبگیر و کنتور فارو با هم اختالف معنی داري نداشت 

  .)  5شکل شماره (فوق در روش کپه کاري با روشهاي کنتور فارو و هاللی آبگیر اختالف معنی داري داشت 
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  برگ نقره اي اثر نوع تیمار بر استقرار گونه  5شکل شماره 

  
  

میزان استقرار گونه هاي علف گندمی بلند و در سه عملیات کپه کاري  ، کنتورفارو و هاللی آبگیر اختالف معنی داري باهم 
این گونه ها در هر سه تیمار با موفقیت استقرار اولیه یافته و گونه اي مناسب براي بذر کاري و اصالح )  > 0.05p. (نداشت 

گونه علف گندمی بلند براي کشت در هر سه روش ذخیره نزوالت . مراتع با روشهاي ذخیره نزوالت در مراتع فوق است 
فاوت معنی داري بین مناطق احیاء شده با روشهاي در پژوهشی در منطقه بهارکیش قوچان مشاهده شد ت. مناسب است 

فهیمی مرغزار؛ سعیدافخم الشعرا و ( ذخیره نزوالت توام بذر کاري با گونه علف گندمی بلند با مناطق همجوار وجود دارد
 . )1392دالوري، 

ت کنتورفارو و هاللی آبگیر گونه هاي مرتعی برگ نقره اي و توت روباه در عملیات کپه کاري اختالف معنی داري با دو عملیا
گونه هاي فوق به خوبی در چاله هاي کپه مستقر شده و براي احیاء و اصالح مراتع . از لحاظ میزان استقرار اولیه داشتند 

احتماال دلیل اصلی بهتر مستقر شدن اولیه گونه توت روباه به دلیل رطوبت بیشتر . منطقه و مناطق مشابه توصیه میگردد 
میزان استقرار گونه علف گندمی بلند با توجه به آماربرداري در سه فصل نشان  .په نسبت به دو تیمار دیگر است چاله هاي ک

از عمده دالیل این کاهش به فصل کشت اولیه بایستی . داد ، که استقرار گونه فوق در طول زمان کاهش پیدا کرده است 
چنانچه در پائیز کشت شود ریشه هاي گیاه  .ر پائیز کشت گردد اشاره کرد معموال گندمیان بخصوص این گونه بایستی د

رشد مناسب داشته و در فصل تابستان که رطوبت کمتر است از نم طبقات زیرین استفاده شده و از خشکی گیاه جلوگیري و 
 ) . 1391گزنچیان ( گیاه مستقر میگردد 

معموال این گونه بایستی بعد فصل سرما . اهش یافته است با شیب مالیمی ک میزان استقرار گونه توت روباه در طول زمان
گیاهان سبز ) پائیز(چنانچه در فصل مناسب کشت گردد . کشت شود تا از سرما زدگی گیاهچه هاي جوان جلوگیري شود 

شکل . (شده فرصت ریشه دوانی داشته و موجب استقرار بهتر گیاه در فصل خشک و مقاومت آن در برابر خشکی میگردد 
گونه برگ نقره اي در فصل اول داراي استقرار مناسبی است ولی با شیب کمی در فصلهاي بعد پایه هاي مستقر )4شماره 

  . البته پایه هاي مستقر شده در دو فصل بعدي ثابت مانده و نشانگر استقرار دائمی است . شده اش کاهش یافته است 
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  نتیجه گیري نهایی و پیشنهادات
بر اساس یافته هاي این تحقیق مناسب ترین گونه هاي مرتعی جهت کشت در عملیات کپه کاري در مراتع چاهدر و  

نتایج نشان داد براي مراتع چاهدر و مناطق مشابه آن از نظر اقلیمی هر سه نوع . مناطق مشابه گونه برگ نقره اي است 
توصیه میشود در تپه ماهورهاي . مناسب است ) و و هاللی آبگیرچاله هاي کپه ، کنتور فار(روش ذخیره نزوالت آسمانی 

احیاء و اصالح مراتع با روش ایجاد چاله هاي . مراتع چاهدر و مناطق مشابه که امکان کار با ماشین آالت مرتعی وجود ندارد 
د کنتور فارو و براي درصد از روش ایجا 20همچنین براي مناطقی که داراي شیب کمتر زیر . کپه با کارگر انجام شود 

بهترین گونه مرتعی از بین سه گونه کشت . درصد با احداث هاللی آبگیر مراتع احیاء و اصالح شود  5مناطق با شیب زیر 
 . است ) اروشیا(شده در این تحقیق براي کشت در روشها ذخیره نزوالت ذکر شده گونه ي برگ نقره اي 
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