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 چكیده
 

که عمده آن  درصد وسعت کشور 90خشک در  یمهخشک و ن ییآب و هوا یطبا توجه به حاکم بودن شرا

برداري از بهرهاست.  یانهاز چند برابر مقدار بارش سال یشساالنه ب یر، مقدار تبخباشدمراتع کشور می

از  یاصول یراستفاده غو  رشبا یزانکمبود م یلخشک، بدل یمهشک و نو خاك در مناطق خ یعیمنابع طب

برداري . لذا لزوم استفاده از روشهاي بهرهطلبدیرا م یخاص یریتیمد هايتكنیک ها و, روشیعیمنابع طب

برداري اقتصادي ضروري و بهره ینهبراي استفاده به یبه صورت علم یشو مستعد فرسا یراز مراتع فق

انتخاب  یزمنطقه خواجه تبر یزداريحفاظت خاك و آبخ یقاتتحق یستگاهمورد مطالعه در اعرصه  است.

 یزانم یشدر افزا یكروکچمنتکنتور فارو و م مثل سطوح مختلف آبگیر باراناثر  یقتحق یندر ا .یدگرد

در  یبلوکهاي کامل تصادف یشیقرار گرفت و بصورت طرح آزما یسهشاهد مورد مقا یماربا ت یاهیپوشش گ

 یستگاهصورت که ابتدا پس از انتخاب محل مناسب در ا یناجرا شد. به ا در چهار تكرار یشیکرتهاي آزما

 یمرتع یاهو فارو احداث و اقدام به کاشت گ یكروکچمنتم سطوح آبگیردرصد  6 یببا ش ینیخواجه در زم

ز سال دوم به مدت سه سال کاشته شد. سپس ا یاههمان گ یزشاهد ن یمارودر ت یدالنگاتوم گرد یرونآگروپ

آماري  یهها و تجزداده یجنتا ی. بررسیمبه آمار برداري نمود اماقد یماراز هر سه ت یاهیاز درصد پوشش گ

هاي مختلف با ها در سالداده یزقرار گرفت. آنال یسهانجام و با آزمون دانكن مورد مقا SASبا نرم افزار 

-یم یاهیاز لحاظ درصد پوشش گ یمارت ینبهتر یكروکچمنتم یماردرصد نشان داد که ت 5و  1احتمال 

 .باشد

 

 . یمارن یالنگاتوم، کنتورفارو، اراض یرونآگروپ یكروکچمنت،مرتع، مها:  کلید واژه
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 مقدمه
 

در صد وسعت کشور، مقدار  90خشک در  یمهخشک و ن ییآب و هوا یطبا توجه به حاکم بودن شرا

. در گیرندیاغلب مراتع کشور را در بر م ینواح یناست. ا یانهبرابر مقدار بارش سال از چند یشساالنه ب یرتبخ

 باردیاي که مدر همان نقطه یداست و با یازاي مورد نعلوفه یاهانمنطقه براي رشد گ یمناطق تمام بارندگ ینا

رفته و  یناز ب یبكل یا یاهیمراتع کشور ما پوشش گ بیشتر برسد. متاسفانه در یاهانشود و به مصرف گ یرهذخ

 یدگیندارد و کوب یسطح هايیاناز جر یريدر جلوگ یگونه نقش یچکرده است که ه یدابه حدي کاهش پ یا

 یطیشرا یندر چن ینآن را به حداقل رسانده است، بنابرا یرينفوذپذ یزاز حد دام ن یشسطح خاك بر اثر تردد ب

نزوالت  یرهآن و ذخ یرينفوذپذ یشح خاك براي افزاکه به منظور اصال یكیمكان ملیاتسري ع یکاجراي 

و کم  یاهانمناسب براي رشد گ یطمح یجادبا ا یعیعمل ممكن است به طور طب ینضروري است که ا یآسمان

ا کاهش یافزون بر قطع  بارش در مراتع، یرهذخ یقاز طر یا و یردنامرغوب صورت گ یاهانکردن رقابت از سوي گ

 یهنگهداري آب در خاك شده و تغذ نفوذ و یتقابل یشخاك، موجب افزا یشو فرسا یهاي سطححجم رواناب

 ینتام یمرتع یاهانبراي استفاده گ یشتريحالت رطوبت ب ین. دراشودیرا سبب م ینیزم یرهاي آب زسفره

هاي همناطق خشک بذر گون تع. اغلب در مرایابدیم یشهاي مراتع افزااستفاده یرعلوفه و سا یدو تول شودیم

-یم یاتوارد منطقه عمل ی،نزوالت آسمان یرهذخ یاتکاري همراه با عمل هاي مرتعسازگار از روش مرغوب و

 .گیردیمورد استفاده قرار م یاهیهاي گمنطقه براي استقرار گونه یحداقل بارندگ ین. بنابراگردد

-یبندي میمي مختلف تقسهابه گروه هایكروکچمنتهمان م یاکوچک  یزهاي آبخحوزه یکل یدگاهد از

آبهاي جمع  سازيیرهذخ یاحداث آنها، نوع وچگونگ یمكان یتامر صرفنظر از اندازه آنها، موقع ین. علت اشوند

که نكته مهم در اشاعه  باشدیتوسط مردم م یريو بكارگ یرشپذ یريآوري شده و موارد مصرف آنها، امكان پذ

،  Clark؛ Cullis ،1982و  (Pacey گرددیجوي محسوب م يهایزشراز  ینهاستفاده به و یریتفرهنگ مد

براي جمع آوري آب،  یاتنوع عمل یناز ا ینو نو یامروزه به صورت سنت .)Reed ،1997 و   House و 1988

از نقاط کشور  یاريدر بس یبدارهاي شبر روي دامنه اغب یجادو ا یاهانآب براي کشت گ ینباران با هدف تام

رواناب در محل  یرندهکننده رواناب، و وجود چاله پذ یدآنها موارد وجود سطح تول یکه درتمام شودیاستفاده م

کاري با آب باران در طرح جنگل 1376و برزگر در سال  ی(. نجف 1373)جواهري،  باشدیمشترك م یاهکشت گ

 هايیبدر ش یبانكت هالل یجادنشان دادند که ا یرهاي سطوح آبگبا انواع روش یدرخت هاينهرشد گو یابیو ارز

برخوردار  یدرختان از رشد مطلوب یجهآب باران شده و در نت یرهدرصد باعث حفظ رطوبت و ذخ 25 یال 20

جمع آوري آب  يهاروش یربه آن اشاره نمود استفاده از کنتور فارو و سا توانیکه م یگريهاي دشدند. از روش

را فراهم نموده و جلو  یاهانن در داخل فاروها امكان رشد گکه به لحاظ جمع آوري آب بارا باشدیم باران

و کاهش  یاهیپوشش گ یشموجب افزا یاديها در خاك تا حدود زروش ینا یري. بكارگگیردیرا م یشفرسا

و  Cartaudضروري است. مطالعات   براي خاکهاي مختلف یاتنوع عمل ینبهتر یینو لذا تع یگرددم یشفرسا

آب  یتظرف یبطور قابل توجه یاهیگ یاياند بقادادهشان نTessier (2000)و  Bruand(  2000 (،2005)همكاران

از  ینهاستفاده به یاه،گ یازرطوبت مورد ن ینتام یت. در نهادهندیم یشخاك را افزا یقابل دسترس و ماده آل
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وان اهداف روش حفظ و نگهداري رطوبت به عن ینمناسبتر تعییندر ماههاي خشک سال و  ینزوالت آسمان

 .یباشنداز آنها مطرح م ینهحفاظت آب و خاك واستفاده به یرنظ یدر کنار اهداف فرع حاضر یقتحق یاصل

 

  

 

 

 ها مواد و روش

 

 هاي یرحوضهاز ز یكیو در  شرقییجانخواجه در استان آذربا یقاتیتحق یستگاهدر ا یقعرصه تحق

درجه و  38 یاییجغراف و در مختصات یزشرق تبرشمال يیلومترک 30چاي که در فاصله یآج یزحوزه آبخ فرعی

چاي و جاده  یباشد، از جنوب به رودخانه آج می یطول شرقدقیقه  38درجه و 46و   یعرض شمالدقیقه  9

گردد. ارتفاع متوسط از  یمحدود م یتاخلیبه کوههاي آ شمال و از سمت شرق ، غرب و یزتبر -اهر یارتباط

در  یانهو بارش سال یگراددرجه سانت 9/9 یانهدماي سال یانگینو م هكتار  250 متر، مساحت 1550 یاسطح در

 یمارن سازندهاي خشک و سرد بوده و از یمهمنطقه ن یمیبندي اقل یمدر تقس باشد.می مترمیلی 270 حدود

یكایی امررده بندي  یستمهاي منطقه بر اساس ساست، خاكشده یلتشك یشبه فرسا یرپذ یبآس

Calciorthids تا  یلتیس یلوم رس یو از نظر بافت اندشده یینتع یکو مز یدیکار یو حرارت یرطوبت یمهايرژ با

در صد  6 یال 2 یبهايدر ش یشهابراي اجراي آزما مناسب (. محل 1379)عبادپور،  یدندگرد ییشناسا یلوم رس

 یزداريآبخ یات( کرت بندي بر اساس اجراي عملC( کنتورفارو ،)Bشاهد ) و انتخاب شد، سپس بلوك بندي و

 اجرا (A،) 1397تا  1394با سه تكرار در سالهاي  یبلوکهاي کامل تصادف یشیقالب طرح آزما در یكروکچمنتهام

 1.) گرفتند )اشكال  قرار یانجام شد و مورد بررس یمارهااز ت یکدر هر  یاهیشد، آماربرداري از درصد پوشش گ

 ( 4 یال
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 کچمنت یكروم  -1شكل 

  

 
 یاهیکچمنت با پوشش گ یكروم  -2 شكل
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 شاهد یماردر ت یاهیپوشش گ -3 شكل

 

 
  

 
 کنتور فارو یماردر ت یاهیپوشش گ -4 شكل
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  نتایج و بحث
 

 1395: در سال باشندیم یلبه شرح ذ 1397 یال 1394هاي هاي حاصل در طول سالیريگاندازه

درصد وجود دارد.  1در سطح احتمال  داریمختلف اختالف معن یمارهايت یندر ب ییاهدرصد پوشش گ یانگینم

 بوده است. یاهیدرصد پوشش گ یشترینب یانگینچمنت داراي مکیكروم یمارت

کنتورفارو  یمارت یكروکچمنت،م یمارت یببه ترت یاهیآماري از درصد پوشش گ یهبا توجه به تجز 1396سال  در

درصد داراي  1و  5در سطح احتمال  یمارهات یانگینرا داشته و م یاهیپوشش گ یزانم یشترینشاهد ب یمارو ت

 .باشندیم یداراختالف معن

مربوط  یببه ترت یاهیدرصد پوشش گ یشترینکه ب دهدینشان م یزن 1397آماري طرح در سال  تجزیه

درصد  1و  5در سطح احتمال  ایمارهت یانگینشاهد بوده و م یمارکنتورفارو و ت یمار، تیكروکچمنتم یماربه ت

 .باشندیدار م یداراي اختالف معن

 

جدول  ینمختلف ارائه شده است. ا یمارهايرا در ت یاهیدرصد پوشش گ یانسوار یهتجز 1جدول  در

نشان  هایانگیندرصد وجود دارد و م 5و  1داري در سطح احتمال یاختالف معن یمارهات یندهد که بینشان م

 درصد پوشش را دارد. یشترینب یكروکچمنتم ریماکه ت دهدیم

و 32/58شاهد  یمارکنتورفارو و ت یمار، ت یكروکچمنتم یماردر ت یبدرصد تاج پوشش سه ساله به ترت میانگین

 .باشدیدرصد م 22

 
 طرح یاهیدرصد پوشش گ یانسوار یهتجز -1 جدول

 F میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییر
مال سطح احت

5% 

احتمال  سطح

1% 

SST 2 34/2651 67/1325 79/376 98/3 22/6 

SSR 3 06/3 02/1 29/0 2/7 59/3 

SSE 6 11/21 52/3    

SSG 11 51/2675     

 

 دهند. ینشان م 1397تا  1395مورد مطالعه براي سالهاي  یمارهايرا در ت یاهیپوشش گ ییراتتغ 5 شكل
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 یمارهايت در یاهیپوشش گ ییراتتغ -5شكل 

 
 

   

 نتیجه گیري
 

از  یو خاکشناس یشناس ینمنطقه مذکور از لحاظ زم یی،بر اساس مطالعات انجام شده در منطقه اجرا

 یلتشك یدار و آهك یلتبه همراه ماسه سنگهاي س یو مارن یرس یالتو تشك ینو سنگ ینسنگ یمهبافت ن

رواناب به خصوص در  یلو تشك یینمنطقه پا یسماننزوالت آ یزانخاك کم، م یرينفوذپذ یزاناست. م یافته

الزم جهت حفظ و نگهداري  یرلزوم در نظر گرفتن تداب یمناطق ینشود. لذا در چن یمالحظه م یدبارشهاي شد

 یم یعلوفه امري مهم تلق یدو تول یاهیگ شپوش یجاداز نزوالت جوي در جهت ا ینهرطوبت خاك و استفاده به

 یمارهايواتخاذ ت یكروکچمنتهااز جمله مسطوحآبگیر مختلف  یكهاياستفاده از تكن یرتداب ینگردد. از جمله ا

مختلف در داخل چاله  یمارهايت اعمال و یربا احداث چاله هاي آبگ یكروکچمنتم یرمختلف در قسمت آبگ

ا حاضر آمده است در خاکهاي ب یقچنانكه در تحق و باشد یو نگهداري رطوبت م یرينفوذ پذ یشجهت افزا

شاهد )خاك منطقه(  یمارهمچون خواجه استفاده از ت یمناطق اقلیمی یتو با وضع ینو سنگ ینسنگ یمهبافت ن

خاك در ابتداي  یشدن قسمتهاي سطح یرآن را نفوذناپذ یلاز دال یكی یدکه شا داشت نخواهد یخوب ییکارآ

و  سله یجادعامل موثر در ا در اثر ضربات باران برشمرد که خود یذرات رس یدشد یعلت چسبندگ به بارش

 یاهیپوشش گ میزان یامر در آماربرداري با مته کامالً مشهود است. بررس ینخواهد شد. ا یريکاهش نفوذ پذ

حاصل با  یجنتا یباشدم یمارهات یرسا بهتر از یكروکچمنتم یماردر ت یاهیدهد که درصد پوشش گ ینشان م

 .( مطابقت دارند1997) همكارانو  Stormont و (1982و همكاران ) Rawls  مطالعات
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