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 چكيده

و و همت برنامه ريزان و خاك يكي از برنامه هاي بسيار ضروري براي هر منطقه مي باشد كه تالش مديريت بهينه آب
و منطقه اي را در اين راستا طلب مي نمايد و وجود دامنه هاي. مديران ملي با توجه به شرايط خاص منطقه رومشگان

ك و قابل نفوذ خاك در حاشيه دشت و بافت سبك و پر شيب و اراضي كشاورزي ه متاسفانه پس از هر بارندگي دشت
و بررسي كارشناسي در راستاي و خسارت مي شدند كه پس از مطالعه محصوالت زراعي موجود دچار آب گرفتگي
و جنوب  و احداث بانكت هاي مختلف در حاشيه شرق هشتمين همايش جهاني سيستم هاي سطوح آبگيرباران با اجراء

و عرض حدود21طول دشت رومشكان به با 250كيلومتر و عمق متوسط 2000متر متر براي2هكتار سطح گستره
بر. پخش سيالب انتخاب شد در همان. ميليون متر مكعب مي باشد30در عمل حجم سيستمهاي سطوح ابگير بالغ

و 250000سال بالغ بر  و دو ساله اكاليپتوس، انجير، آكاسيا، زيتون سرو در عرصه شبكه هاي اصل نهال هاي يك
و حاشيه انها غرس گرديد تا 1375آمار سيالب ها طي سال هاي. پخش سيالب مورد رسيده 180به 1390ميالدي

آن. است و حجم سيالب برگردانده شده در اين وقايع بين12ها دامنه رخداد ميليون متر20تا45/0مرتبه در سال
ه. مكعب در سال بوده است به15اي برگردانده شده در اين حجم سيالب ميليون متر مكعب بالغ گرديده 220سال

و. است و حفظ مراتع مخروط افكنه هاي حاشيه دشتها را به جنگل ها و احياء و بوته كاري گسترش سيالب، نهال
و 200000مراتع سرسبز تبديل كرده است بيش از  ي طرح با اجرا. هكتار مرتع احياء شده است 2000اصله درخت

و از طرفي موجبات افزايش آبهاي زير سطحي را به دنبال داشته كه در موضوع جاري شدن سيالب به كلي منتفي شده
جهت تكميل عنوان پروژه مذكور 1375لذا در سال. پي آن مجوز حفر چاه آب در منطقه مذكور نيز افزايش يافته است

و درختچه اي نسبت به غرس نهالهايو پوشش دادن محوطه هاي باز بين بانكت ها در سال  با گونه هاي درختي
اقدام ) (F.caricaو انجير) C.arizonica(، سرو نقره اي (A.arabica(آكاسيا ) (E.camaldulencisاكاليپتوس معمولي 

در نقاط مختلف عرصه براي (Random sampling)سال به روش نمونه برداري تصادفي10شد كه پس از گذشت زمان 
و در هر پالت5ر گونهه به 100پالت اصله نهال مورد ارزيابي قرار گرفت كه بر اساس فرمهاي طراحي شده نسبت

و در پايان درصد زنده ماني هر كدام از گونه هاي كاشته شده محاسبه شمارش نهالهاي موجود در هر پالت اقدام
و قطري نهالها. گرديد و تفاوتهاي موجود در بين آنها در داخل پالتهاي همچنين براي تعيين وضعيت رشد ارتفاعي

و ارتفاع مورد ارزيابي قرار گرفت 100 مذكور تعداد با. نهال از هر گونه از نظر قطر ، سرو نقره%80گونه هاي اكاليپتوس
با%70اي ب%65و انجير و گونه آكاسياي كاشته شده بدليل عدم سازگاري از و زنده ماني در رتبه اول تا سوم ين رفته

و كشت در عرصه هاي آبخوان مناطق فوق نمي .باشد قابل توصيه

و زنده ماني: كليد واژه ها  رومشگان، آبخوان، استقرار
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 مقدمه
و و خاك يكي از برنامه هاي بسيار ضروري براي هر منطقه مي باشد كه برنامه ريزان ملي از آنجاكه مديريت بهينه آب

و اج و بهينه سازي بهره گيري از زمين واداشته استمنطقه اي را به تالش بخشهاي. راي برنامه هاي احيايي اصالحي
و رگباري از طرف ديگر  و بارش هاي تند و كوهستاني از يك طرف مختلفي از استان لرستان با داشتن مناطق پرشيب

و حركت سيالبها مي باشند ت. منشاء خيزش غيير در كيفيت اراضي كشاورزي كه اين سيالبها عالوه بر هدرفت آب باعث
و جاني فراواني را در پي داشته اند و همچنين خسارات مالي )1363دفتر حوادث غيرمترقبه استان لرستان.(و دشتي

و و پائين بودن شيب دشت و وجود دامنه هاي پرشيب در حاشيه دشت با توجه به شرايط خاص منطقه رومشگان
و طوالني شدن زمان تخليه روان آبها در فصل بارندگي كه متأسفانه پس از هر بارندگي دشت، تأخير در زمان تمركز

و محصوالت زراعي موجود دچار آب گرفتگي وخسارت مي شوند به طوريكه اداره  و اراضي كشاورزي روستاها
جا62و57در سالهاي. آبخيزداري شهرستان كوهدشت در گزارشي آورده است ري در منطقه رومشگان سيل مخربي

و قاطرچي در منطقه رومشگان از بين  كه اين امر باعث خسارات فراواني به مردم گرديد بطوريكه روستاهاي خيلي دراز
و مردم مجبور به مهاجرت واسكان در دوراهي باز وند شده اند .رفته است

و افزايش آبهاي زيرزميني ارا ئه الگوي مناسب كار توأم لذا با اهداف جلوگيري از بروز سيل، نفوذ دادن آبهاي جاري
و بررسي كارشناسي در راستاي اهداف  و غيرمثمر مطالعه ، افزايش سطح اراضي آبي، باغات مثمر و بيولوژيكي مكانيكي

و احداث توركينست در دامنه 1371فوق در سال  و احداث بانكت هاي مختلف، سكوبندي صورت گرفت كه با اجراء
آ و پخش سيالب انجام گرديدهاي شمالي محلب كوه پروژه مهم كه با اجراي آن موضوع جاري شدن. بخوانداري

و از طرفي موجبات افزايش آبهاي زير سطحي را به دنبال داشته كه  سيالب در اراضي كشاورزي به كلي منتفي شده
هدشت نيز پس از آن مجوز حفر چاه آب در منطقه مذكور نيز افزايش يافته است كه مديريت آبخيزداري شهرستان كو

)1.( در گزارش خود به اين مهم تأكيد دارند
جهت تكميل نمودن پروژه مذكورو پوشش دادن محوطه هاي باز بين بانكت هاي احداث شده نسبت به غرس گونه

و انجير با فاصله  متر اقدام شده است كه جهت5×5هاي درختي شامل اكاليپتوس معمولي، اكاسيا، سرو نقره اي
و4روز يكبار به تعداد15نهالها فقط در سال اول از نيمه دوم تير ماه تا نيمه اول شهريور ماه با فاصله استقرار  دوره

. ليتر بصورت دستي به وسيله تانكر اقدام به آبياري شده است40براي هر نهال در هر دوره 
 موقعيت جغرافيايي منطقه رومشگان

آنغربي شهرستان كوهدشت واقع شده ومساكيلومتري جنوب20دشت رومشگان در هزار هكتاربرآوردشده35حت
منطقه مورد مطالعه عرصه پخش سيالب در بخش جنوبي دشت واقع در دامنه هاي محلب كوه با مختصات. است

.متر از سطح دريا مي باشد 1150، طول شرقي در ارتفاع033047عرض شمالي021533جغرافيايي 
و ادافيكي آن به طور اختصار بشرح زير مي باشد كه خصوصيات .اقليمي
:اقليم منطقه

و هواي گرم بوده ولي به دليل و نزديكي با شمال استان خوزستان داراي آب از نظر اقليمي دشت مذكور به دليل قرابت
و عدم داشتن رودخانه هاي بزرگ برخالف استان خوزستان نم نسبي هوا در آن بسي . ار اندك استدوري از دريا

و بهار به صورت 400متوسط بارندگي آن را ميليمتر در سال گزارش نموده اند كه اغلب اين بارشها در فصول زمستان
و تگرگ صورت مي گيرد را. باران را-3حداقل درجه حرارت منطقه و حداكثر آن درجه باالي40درجه سانتي گراد

ف. صفر تعيين نموده اند و در فصل خشك سال مشكل كم آبي دشت رومشگان در و سيالبي بوده صل بارندگي مرطوب
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و. آن كامالً محسوس است كه اين امر ضرورت انجام عمليات آبخوان داري وبكارگيري سطوح آبگير با اعمال اصالحي
. بيولوژيكي در منطقه را مشخص مي نمايد

:خاكشناسي منطقه
:پ ذيل مي باشدتيپ اراضي منطقه مورد مطالعه شامل دو تي

 مخروط افكنه هاي واريزه اي سنگريزه دار-1
، ريزش و عموماً داراي) نيروي ثقل(اين تيپ در اثر تخريب و تجمع مواد حاصله از فرسايش ارتفاعات به وجود آمده

و سنگريزه دار به صورت نواري كم عرض به موازا ت شيب نسبتاً تند عمود بر كوهها است كه شامل اراضي سنگالخي
و سنگريزه در سطح وداخل خاك واز درجات. كوهها اطراف دشت كشيده شده است  IIIاراضي اين تيپ داراي سنگ

مي IVو و اراضي مسطح پائين دست را تهديد هستند معموالً سيالبهاي جريان يافته از كوهها از داخل اين تيپ گذشته
ب و دارا و سنگريزه اي و پخش نمايد اين اراضي به دليل سنگالخي ودن بافت سبك با ايجاد عمليات آبخوان داري

ـ مخروط افكنه هاي آبرفتي سنگريزه دار2ـ2. سيالب آب را به راحتي از خود نفوذ مي دهند 
و رسوب رسوبات حمل شده توسط سيالبها به وجود آمده اند اين اراضي معموالً در اين تيپ از اراضي از ته نشست

و حاشيه آبراهه ها و حتي پائينتر از آن تشكيل گرديده اند.ي فصلي مي باشدمسير جريان. اين تيپ همراه تيپ اول
و اين تيپ را به وجود مي آورند و آبراهه پس از گذشتن از وسط تيپ اول رسوبات خود را ته نشين نموده . سيالب ها

و كاربري آن مانند تيپ اول است ولي عمق خاك آن بيشت ، ساير خصوصيات اين تيپ ر، بافت خاك آن نيز سنگين تر
و سنگريزه آن نيز كمتر است و ميزان سنگ و به صورت مخلوط در حاشيه. شيب كمتر اين دو تيپ معموالً همراه

.كيلومتر مي باشد40دشت وجود دارد طول اين تيپ در حاشيه دشت رومشگان بيش از 
و روشها د  موا

)الف
ر ا كوهي احاطه كرده است كه عالوه بر شرايط طبيعي يكي ازغارهاي دامنه هاي جنوبي وشرقي دشت رومشكان

اين كوه با منظري. تاريخي به نام كلماكره رادرخود جاي داده است كه گنجينه تاريخ ايران دران به امانت مانده است
صل ازبارندگي را به دشت رومشگان هدايت ميكند سنگالخي واز جنس اهك صدها ابراهه عميق رواناب حا

درصد بارش به صورت رواناب جاري ميشود كه به شكل طبيعي سطوحي مناسب برايجمع اوري80براساسمحسبات تا 
و جنوب دشت رومشكان به طولاب باران استاز اين رو با  كيلومتر وعرض21احداث بانكت هاي مختلف در حاشيه شرق

شد2هكتار سطح گستره وعمق متوسط 2000متربا 250حدود  درعمل حجم. متربراي پخش سيالب انتخاب
بر.ميليون متر مكعب مي باشد30سيستمهاي سطوح ابگير بالغ بر  و 250000در همان سال بالغ اصل نهال هاي يك

و حاشيه انها غرس . گرديد دو ساله اكاليپتوس، انجير، آكاسيا، زيتون وسرو در عرصه شبكه هاي پخش سيالب
و رشد در ، رويش قطري ، زنده ماني اين بررسي همانگونه كه در عنوان مقاله مشخص شده است وضعيت استقرار

و بررسي قرار گرفته است .ارتفاعي نهالهاي كشت شده در آبخوان رومشگان در استان لرستان مورد مطالعه
)ب

-1ان رومشگان مي باشند كه اين گونه ها شامل مواد مورد بررسي گونه هاي مختلف غرس شده در عرصه آبخو
سال از غرس نهالهاي مذكور10پس از گذشت زمان.انجير مي باشند-4سرو نقره اي،-3آكاسيا،-2اكاليپتوس،

و كيفي آنها به روش نمونه برداري تصادفي  و تغييرات كمي در ) (Random sampling(جهت بررسي وضعيت زنده ماني
ع و در هر پالت نقاط مختلف و از بين هر پالت 100رصه براي هر گونه پنج پالت 20اصله نهال از لحاظ زنده ماني

، براساس فرمهاي طراحي شده مورد ارزيابي قرار گرفت و ارتفاع اصله نهال جهت بررسي مشخصات كمي شامل قطر
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ا و براي پايه هاي سرو30/1رتفاع كه جهت بررسي مشخصات رويش قطري نهالها براي پايه هاي اكاليپتوس در متر
و انجير در ارتفاع  ، اكاسيا و براي اندازه گيري ارتفاع50نقره اي سانتيمتري از محل يقه نهال اندازه گيري بعمل آمد

و تا دقت سانتيمتر استفاده شده است  . نهالها نيز از شاخص هاي طراحي شده بر اساس متر
و بحث :نتايج
تا 1375ها طي سال هاي امار سيالب ها. مورد رسيده است 180به 1390ميالدي در12دامنه رخداد آن مرتبه

و حجم سيالب برگردانده شده در اين وقايع بين  حجم سيالب.ميليون متر مكعب در سال بوده است20تا45/0سال
به15هاي برگردانده شده در اين  م 220سال و بوته كاري. است مكعب بالغ گرديدهترميليون گسترش سيالب، نهال

و مراتع سرسبز تبديل كرده است بيش از  و حفظ مراتع مخروط افكنه هاي حاشيه دشتها را به جنگل ها و احياء
و 200000 . هكتار مرتع احياء شده است 2000اصله درخت

ي مورد مطالعه در خصوص هر كدام) رويش ارتفاعي–رويش قطري–درصد زنده ماني(پس از اندازه گيري فاكتورها
) Excel( از گونه هاي غرس شده در عرصه آبخوان رومشگان به تعداد دو هزار مورد با بهره گيري از برنامه كامپيوتري 

و تحليل آن با برنامه :و مقايسه ميانگين ها با آزمون دانكن نتايج زير مشخص شده است) Spss(و تجزيه
:ماني در صد زنده) الف

اي%80همانگونه كه در جدول ونمودارشماره يك آمده است گونه اكاليپتوس با و سرو نقره زنده ماني در گروه برتر
با%70با  و انجير با%60در گروه دوم .زنده ماني در پائين ترين گروه قرار دارد%1گروه سوم وآكاسيا

.نهالهاي مورد بررسي مي باشندنشان دهنده وضعيت زنده ماني1جدول شماره

 نام علمي نام گونه

 متوسط زنده ماني شماره پالت

12345

 اكاليپتوس

E.camaldulensis

85 7674858080%

C.arizonica75 7765617270% سرونقره اي

F.carica65 5973686065% انجير

A.arabica021021% اكاسيا
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 ان كاشته شده در آبخوان رومشگان مقايسه رشد ارتفاعي درخت)ب

هم T.testاصله درخت از هرگونه آماربرداري بعمل آمد درنهايت با توجه به آزمون 100از تعداد و مقايسه ميانگينها با
با.نتايج زير حاصل گرديد سرونقره اي وانجير با رشد متر نسبت به اكاسيا،495/10ميانگين رشد ارتفاعي اكاليپتوس

).2جدول شماره( متردر سطح يك وپنج درصد برتر بوده اند995/1و521/4،824/2ارتفاعي به ترتيب 

 ميانگين رشد ارتفاعي گونه هاي كاشته شده را نشان مي دهد)2(جدول شماره
 نام گونه

E.camaldulens
is

A.arabicaC.arizonicaF.carica

495/10521/4824/2995/1) متر( ميانگين رشد ارتفاعي

 مقايسه رويش قطري درختان كاشته شده در آبخوان رومشگان)ج
و بر اساس و تحليل داده ها مشخص ميانگين رويش قطري درختان كاشته شده در عرصه آبخوان مذكور بعد از تجزيه

سانتي متر نسبت به گونه هاي711/15مشخص گرديد كه رويش قطري گونه اكاليپتوس با رشد T.testنتابج آزمون 
و سرو نقره اي به ترتيب با رشد  و پنج درصد برتر بوده519/2و359/6،65/3انجير، اكاسيا سانتيمتر در سطح يك

(است  )3جدول شماره.
ش)3(جدول شماره  ده را نشان مي دهدميانگين رشدقطري گونه هاي كاشته

 نام گونه

E.camaldulensis

A.arabicaC.arizonicaF.carica

ميانگين رشد
سانتي(قطري 

) متر

711/1565/3519/2359/6
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و رويش قطري گونه هاي كاشته شده در عرصه آبخوان رومشگان گونه با توجه درصد زنده ماني، رشد ارتفاعي
و انجير قرارمي گيرند همچنين نتايج بررسي ها نشان  و پس از آن سرو نقره اي اكاليپتوس در برتري كامل قرار دارد

. مي دهد كه گونه اكاسيا در منطقه مذكور ناموفق بوده است
از:حثب و درختچه اي در لرستان بيان شده است كه در نتايج بدست آمده از طرح بررسي سازگاري گونه هاي درختي

. درصد زنده ماني در صدر گونه ها قرار دارد98با  E.camaldulensisگونه اكاليپتوس مورد آزمايش گونه20بين 
گار اكاليپتوس جهت غرس در غرب استان فارس بيان شدهو در بررسي بعمل آمده درراستاي معرفي گونه هاي ساز)6(

و ارتفاعي در كليه مناطق مربوط به گونه  مي باشد همچنين از نظر  E.camaldulensisاست كه بيشترين رويش قطري
)5(درصد زنده ماني اين گونه نيز بر ساير گونه ها برتري داشته است 

و تحليل مشخص گردي د گونه اكاليپتوس نسبت به ساير گونه ها از نظر زنده ماني، رشد ارتفاعي با توجه به نتايج تجزيه
: ورويش قطري برتر بوده الزم به ذكر است داليل ذيل را مي توان نتيجه اين برتري دانست

و مقاومت آن در برابر تنش هاي خشكي وسرمايي در منطقه1 ـ سرشت گونه اكاليپتوس
.ـ درجه حرارت موجود در منطقه مناسب براي گونه اكاليپتوس مي باشد2
ـ شرايط محوطه كشت بويژه داخل بانكتها باعث شده است تا پايه هاي اكاليپتوس در داخل بانكتها از شرايط مطلوبي3

و ارتفاعي برخوردار باشد  در خصوص رشد قطري
و عناصر موجود مناسب4 ،ـ خاك عرصه از لحاظ بافت  براي كشت اكاليپتوس مي باشد

و عدم سازگاري آكاسيا )1موفقيت( همچنين با توجه به حساسيت در منطقه در برابر سرماي زمستان در سال اول%
و عدم جست دهي آن پس از سپري شدن سرما اين گونه نمي تواند براي منطقه معرفي شود   غرس

: پيشنهادها
و نتايج بدست آمده تا كنون از بين گونه هاي غرس شده،گونه هاي اكاليپتوس از با توجه به عوامل مورد بررسي)1

موفقيت بسيار مناسبي نسبت به سايرگونه ها برخوردار بوده است لذا پيشنهاد مي گردد در صورت داشتن طرح توسعه
س . ازگاري استفاده شودجنگلكاري در منطقه رومشگان ومناطق مشابه با بررسي دقيق تر، از گونه اكاليپتوس بدليل

و مناطق مشابه غرس نگردد)2 . گونه آكاسيا نيز بدليل سازگاري ناموفق خود در منطقه مورد مطالعه
: فهرست منابع مورد استفاده

ا1 ، نقش اجراي طرح آبخيزداري درتوسعه روستاهاي منطقه رومشگان1377…ـ رفيعيان حشمت
. 2238شماره انتشار. انتشارات دانشگاه تهران. در جنگل آمار واندازه گيري. 1377زبيري محمود-2
3، ، فرهنگنامه آباديهاي 1380ـ سازمان جهاد كشاورزي و بررس مسائل روستايي استان لرستان گروه تحقيقات

 ايران 
و امور دام استان لرستان-4  ،كارگاه آموزشي سيستم هاي سطوح آبگير باران 1375مركز تحقيقات منابع طبيعي

 در استان لرستان
-معرفي گونه هاي سازگار اكاليپتوس در مناطق غربي استان فارس- 1373مرتضوي جهرمي سيد مرتضي-5

و مراتع  1373-99شماره انتشار–انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها
و درختچه اي در استان لرستان 1376همتي احمد-6 .، نتايج طرح تحقيقاتي آزمايش سازگاري گونه هاي درختي

و مراتع  1376-1373شماره انتشار–انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگلها


