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 چکیده 
یره ترین مسئله آبخیزها، بدست آوردن مناسبترین روش براي جلوگیري از ایجاد فرسایش، رواناب و رسوب و افـزایش ذخیـره عمدهعمده           فزایش ذخ ترین مسئله آبخیزها، بدست آوردن مناسبترین روش براي جلوگیري از ایجاد فرسایش، رواناب و رسوب و ا

کردرا فراهم کـردهاي کمتر است تا بتوان موجبات احیاي مراتع هاي کمتر است تا بتوان موجبات احیاي مراتع ویژه در شیبویژه در شیب  نزوالت آسمانی در خاك، بهنزوالت آسمانی در خاك، به نوع روشبـا توجـه بـه تنـوع روش. . را فراهم  به ت جه  هاي هـاي با تو
هاي هاي ها براي یافتن بهترین و مناسبترین روش در اقلیمها براي یافتن بهترین و مناسبترین روش در اقلیم، نیاز به ارزیابی این طرح، نیاز به ارزیابی این طرحهاهاآنآنذخیره نزوالت، هزینه باالي اجرا و عملکرد متفاوت ذخیره نزوالت، هزینه باالي اجرا و عملکرد متفاوت 

یز طوبت خـاك در حـوزه آبخیـز بر حفظ ربر حفظ ر  کنتور فاروکنتور فارو  بررسی تاثیر سامانهبررسی تاثیر سامانههدف هدف و با و با این پژوهش در همین راستا این پژوهش در همین راستا   .شودمیخشک احساس خشک احساس  حوزه آبخ خاك در  طوبت 
آزمایش در قالب بلوك کامل تصادفی با سـه فـاکتور سـامانه (وجـود و عـدم وجـود سـامانه)، نوبـت دهگین استان هرمزگان انجام شد. دهگین استان هرمزگان انجام شد. 

ا ت 15و  15تا  0(عمق  بردارينمونهروز پس از بارندگی) و عمق  14(یک روز پس از بارندگی، هفت روز پس از بارندگی و  بردارينمونه
با استفاده از آزمون  هامیانگینو مقایسه  SAS9.1افزار افزار ها با استفاده از نرمها با استفاده از نرمدر سه تکرار انجام شد. تجزیه و تحلیل دادهدر سه تکرار انجام شد. تجزیه و تحلیل داده  ي)مترسانتی 30

LSD  سامانه به منظور تعیین کارایی سـامانه درصد انجام شد.  5در سطح فاروکنتـور فـاروبه منظور تعیین کارایی  تور  بارش در نگهـداري بیشـتر رطوبـت، بعـد از یـک بـارش   کن یک  عد از  بت، ب شتر رطو هداري بی   2626در نگ
که انجام و به آزمایشگاه ارسال و پس از خشک شدن، میزان درصد رطوبت محاسبه گردید. نتـایج نشـان داد کـه   برداريبردارينمونهنمونهي، ي، مترمترمیلیمیلی شان داد  تایج ن انجام و به آزمایشگاه ارسال و پس از خشک شدن، میزان درصد رطوبت محاسبه گردید. ن

 وجود دارد. دارمعنیاختالف  بردارينمونهو عمق  بردارينمونهبین سامانه مورد آزمایش و شاهد، نوبت هاي مختلف 
 

 ..کنتور فاروکنتور فاروخیره نزوالت، خیره نزوالت، ذذ  استان هرمزگان، حوزه دهگین،استان هرمزگان، حوزه دهگین،  کلیدي:کلیدي:  هايهايواژهواژه
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 مقدمه
شود؛ لذا مقایسه کارآیی آوري رواناب و کمک به استقرار گیاهان در مرتع اجرا میهاي ذخیره نزوالت با هدف اصلی جمعروش     

روش ذخیره نزوالت آسمانی معموال در مناطق خشک و نیمه  .تواند نتایج کاربردي مناسبی براي بخش اجرا فراهم کندمی هاآننسبی 
هاي جوي در یک مکان و سپس کشت بذر و نهال در آن آوري ریزش، با هدف جمعمترمیلی 300خشک کشور با بارندگی کمتر از 

هاي جوي، جلوگیري از رشگیري از اراضی در راستاي افزایش تولید علوفه مرتعی با حداکثر استفاده از باشود. بهرهنقطه انجام می
هاي سطحی، افزایش درصد پوشش گیاهی زمین و محدود کردن فرسایش خاك سطحی در عرصه هاي مرتعی ضعیف انجام آبروان
 . )1388 ،شود (جنگجومی

ها عمل بانکتشود. این شیارها مانند هاي آبخیزداري شامل شیارهایی است که بر روي خطوط تراز احداث میفاروئینگ در پروژه     
کنند. بر همین اساس فاروئینگ موجب کاهش میزان فرسایش خاك هاي شیبدار جلوگیري میب بر روي دامنهآکرده و از حرکت روان

که ي سطحی به سرعت حد آستانه فرسایش نخواهد رسید مگر اینهاشود و لذا سرعت جریانب میآدر اثر محدود نمودن حرکت روان
) Furrowsاظهار داشت که شیارها () Beadle )1948 براي احداث فاروها بیشتر از ضوابط طراحی لحاظ شده باشد.فواصل تعیین شده 

نفوذ آب به داخل خاك را افزایش داده و موجب تماس بیشتر بذر با خاك گردیده، سرعت باد را کاهش داده و باالخره جریان آب را 
تواند آب بیشتري دیوارهاي کناري آن بلندتر خواهد بود. در نتیجه چنین فاروهایی می کند. هر چه عمق فاروها بیشتر شود،کنترل می

اثبات کرده ) Branson )1966 ها از یکدیگر پنج متر باشد.ذخیره کند. توصیه گردیده است تا فاروها به شکل شطرنجی بوده و فاصله آن
ایم و پیتینگ به دلیل افزایش رطوبت خاك در تجدید حیات امیدهاست که ایجاد شیار بر روي خطوط تراز که در طرح کنتورفارو ن

طی تحقیقی در مراتع آمریکا به این نتیجه ) 1974و همکاران ( Herbert .آمیز بوده استطبیعی مناطق خشک ایاالت متحده موفقیت
ها در مناسب براي رشد میکروارگانیسمیط ب، افزایش رطوبت خاك و در نتیجه ایجاد محآفارو سبب کاهش رواندست یافت که کنتور

هاي لومی شنی و رسی عملکرد فارو روي خاكنشان دادند استفاده از کنتور) 1974و همکاران ( Heessaryشود. داخل خاك می
ر فارو موجب افزایش نفوذ و همچنین کاند استفاده از کنتورددر دشت گریت نشان دا) 1994و همکاران ( Hansclka ضعیفی دارد.

و همکاران  Ross .شود که این اتفاق به دلیل افزایش نفوذ آب در خاك استدرصد موجب افزایش محصول می 100یتینگ نیز پ
و دسترسی گیاه به  درصد 165 ساله نشان دادند که تیمار کنتورفارو متوسط تولید علوفه ساالنه را به میزان 8در یک بررسی  )1999(

فارو میزان هاي تگزاس آمریکا گزارش کردند که با ایجاد کنتوردر بیابان) Bauer )2003و  Busscher  .افزایش داد % 107آب خاك را 
نشان داد که ) Rich)2005  کیلوگرم در هکتار افزایش یافت و نفوذپذیري خاك افزایش پیدا کرد. 560هاي چندساله به تولید گراس

در منطقه کنتورفارو  .Agropyron sppهاي شیمیایی خاك و افزایش پوشش گونه ي در ویژگیدارمعنیتیمار کنتورفارو باعث تغییر 
پیتینگ و کنتور فارو را دو روش ذخیره نزوالت آسمانی معرفی کرد. در شرایط خشکسالی )  1379اسدي ( .نسبت به منطقه شاهد شد

گیاهی مثمر ثمر خواهد بود. در این تحقیق  هاي ذخیره نزوالت آسمانی براي افزایش میزان رطوبت خاك در جهت احیاء پوششروش
هاي عملیاتی دار آماري ندارند اما میزان رطوبت کرتهاي عملیاتی و شاهد با یکدیگر اختالف معنیمشخص شد که درصد رطوبت کرت

پیتینگ در  و و) نشان داد که تیمارهاي فار1381خداقلی و چاوشی ( مطالعات .هاي شاهد در اکثر موارد بیشتر استنسبت به کرت
) در زنجان نشان داد که در خاك 1387مطالعات رسولی و همکاران (اند. هاي کشت شده داشتهي بر گونهدارمعنیمنطقه سمیرم تأثیر 

هاي کشت شده بودند با منطقه شاهد از نظر نوع و نسبت ترکیب گیاهی داراي زیر بوته  Atriplex canescensفاروئینگکه توام با 
حوزه  رد گیاهی هاي مختلف ذخیره نزوالت بر احیاء پوششتأثیر روشبررسی  ) در1395بهمدي و شهریاري ( است. بودهاختالف 

هاللی آبگیر و کنتور فارو نسبت به شاهد تأثیر بیشتري در جهت احیاء و افزایش نشان دادند آبخیز رومه و دهنو شهرستان نهبندان 
 .لی آبگیر تأثیر مطلوب و مؤثرتري در جهت افزایش پوشش گیاهی داردچنین عملیات هالپوشش گیاهی دارند. هم

 
 هامواد و روش

 2/4هاي، حوضه سد استقالل میناب است. این حوضه با مساحتی بالغ بر حوزه معرف و زوجی دهگین یکی از زیرحوضه     
  57°  11'  25"تا    57°  12'  29"باشد که در حدود جغرافیایی درصد از مساحت حوزه سد استقالل می 04/0کیلومترمربع حدود 

عرض شمالی واقع شده است. حوزه مذکور از شمال به روستاي قلعه دژ و رودخانه سرزه  27°  44'  21"تا  27° 46' 6"طول شرقی و 
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 6/154میانگین ساالنه بارش برابر با  شود.و از جنوب به آبتکاریکان و از شرق به رودخانه دژ و از غرب به رودخانه روزئیه مشرف می
، میانگین مترمیلی 9/3271گراد، میانگین تبخیر ساالنه برابر با درجه سانتی 5/26، میانگین ساالنه دماي هوا در دهگین برابر با مترمیلی

  باشد.درصد می 1/45و میانگین ساالنه رطوبت برابر با  1/45میالدي برابر با  2007 – 2013هاي ماهانه رطوبت بین سال
باقی مانده پس از بارندگی در فواصل زمانی مختلف،  گیري رطوبتها با حفر پروفیل در هر سامانه و اندازهپس از انتخاب سامانه     

به منظور آمار برداري از پارامترهاي مورد نظر به  مختلف بررسی گردید.ي هاسامانهکارایی و پتانسیل حفظ و نگهداري رطوبت خاك در 
، ترانسکت انداخته عدد 3 جهت انتخاب هر سامانه به منظور اندازه گیري رطوبت .گیري به عمل آمدروش تصادفی سیستماتیک نمونه

مورد نظر انتخاب و از درون آن سامانه به سامانه متري  100شد و در طول هر ترانسکت، در هر واحد مطالعاتی، در فواصل مشخص،
در  کنتور فاروبه منظور تعیین کارایی سامانه  گیري انجام شد.عنوان نمونه تیمار و از کنار هر سامانه به عنوان نمونه شاهد نمونه

(زمین طبیعی) انجام  ر شاهداز سامانه و تیما بردارينمونهي در ایستگاه دهگین مترمیلی 26نگهداري بیشتر رطوبت، بعد از یک بارش 
گرفت بدین صورت که در هر نوبت برداشت، سه سامانه انتخاب و در کنار هر سامانه به عنوان شاهد پروفیل خاك حفر گردید و از دو 

ندگی ساعت پس از بار 24بدین صورت که اولین برداشت  انجام شد. بردارينمونهي مترسانتی 30تا  15ي و مترسانتی 15عمق صفر تا 
یعنی زمانی که رطوبت خاك به حد ظرفیت زراعی رسید در هر کدام از تکرارها مورد آزمایش و نیز خاك دست نخورده در کنار سامانه 

را به  هانمونه(به عنوان شاهد) نمونه خاك تهیه شده و در همان محل با ترازوي دیجیتال و به طور دقیق وزن گردید و سپس 
، دوباره به طور دقیق هانمونهخشک شدند و پس از خشک شدن  "ساعت در هاون قرار داده شد تا کامال 28دت آزمایشگاه ارسال و به م

وزن گردید از تفریق وزن اول و وزن دوم هر نمونه میزان رطوبت خاك در هر کدام از تکرارها و تیمارها بدست آورده شد و  هانمونه
مار محاسبه گردید. همین عملیات را یک هفته پس از بارندگی و نیز دو هفته پس از میزان درصد رطوبت در هر تکرار و تی "نهایتا

برداري نمونهاین آزمایش در قالب بلوك کامل تصادفی با سه فاکتور سامانه (وجود و عدم وجود سامانه)، نوبت  .بارندگی صورت گرفت
 30تا  15و  15تا  0(عمق  بردارينمونهرندگی)، و عمق روز پس از با 14(یک روز پس از بارندگی، هفت روز پس از بارندگی و 

با استفاده از آزمون  هامیانگینو مقایسه   SAS 9.1رها با استفاده از نرم افزاي) در سه تکرار انجام شد. تجزیه و تحلیل دادهمترسانتی
LSD .دهد.نمایی از سامانه را نشان می 1شکل  انجام شد 

 

        
 ابروییذخیره نزوالت  نمایی از سامانه -1شکل 

 
 نتایج و بحث

دهد. باتوجه به نتایج جدول درصد نشان می بردارينمونه عمق و نوبت سامانه، در را خاك رطوبت گیريازهاند نتایج 1 جدول      
 برداري در سامانه باالتر از شاهد است.هاي نمونهها و عمقرطوبت در نوبت
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 بردارينمونه عمق و نوبت سامانه، در را خاك رطوبت گیريازهاند نتایج - 1 جدول
وجود و عدم وجود 

 سامانه
 شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه

 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 بردارينوبت نمونه
 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 برداريعمق نمونه

 0 84/0 19/0 97/0 7/2 77/2 27/0 79/1 25/2 37/4 34/1 35/4 رطوبتدرصد 
 

در  و عمق بر درصد رطوبت خاك بردارينمونهواریانس داده ها در رابطه با اثر سامانه در مقایسه با شاهد، نوبت تجزیه نتایج  2جدول 
دار بودند. در سطح یک درصد معنی بردارينمونهدهد. باتوجه به جدول اثر سامانه و نوبت نشان می حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان

 نبود.  دارمعنی بردارينمونهو اثر متقابل نوبت و عمق  بردارينمونهو اثرات متقابل سامانه بر عمق  بردارينمونهحال آن که عمق 
  

 و عمق بر درصد رطوبت خاك بردارينمونهتجزیه واریانس داده ها در رابطه با اثر سامانه در مقایسه با شاهد، نوبت  - 2جدول 
 )M.Sمیانگین مربعات ( )D.F( درجه آزادي )S.V( منابع تغییرات

 R( 2 ns70/1تکرار (
 A( 1 **40/17نوع سامانه (

 B( 2 **97/19برداري (نوبت نمونه
 C( 1 ns08/4برداري (نمونهعمق 

 AB 2 ns11/3اثرمتقابل 
 AC 1 ns30/1اثرمتقابل 
 BC 2 ns71/2اثرمتقابل 
 ABC 2 ns44/0اثرمتقابل 
 43/1 22 خطا

ns  1و  5در سطح  دارمعنیو  دارمعنیبه ترتیب غیر **و  *و% 
 

دهد که نشان می حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان درمقایسه اثر وجود و عدم وجود سامانه بر درصد رطوبت خاك را  3جدول 
 است.  دارمعنی هامیانگیناختالف 

 
 بر درصد رطوبت خاك کنتور فارومقایسه اثر وجود و عدم وجود سامانه  -3جدول 

 میانگین موجودیت
 a52/2 وجود سامانه کنتور فارو

 b12/1 عدم وجود سامانه کنتور فارو
 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  %5هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین

 
هاي نشان داد که در سامانه مورد بررسی بین نوبت بردارينمونههاي حاصل از نوبت ي دادههامیانگینآنالیز آماري و مقایسه 

 ).  4وجود دارد (جدول دارمعنیدرصد اختالف  5در سطح  بردارينمونه
 

 بر درصد رطوبت خاك بردارينمونهنوبت مقایسه اثر  -4جدول 
 میانگین بردارينمونهنوبت 

 a08/3 روز بعد از بارندگی 1
 b88/1 روز بعد از بارندگی 7

 c50/0 روز بعد از بارندگی 14
 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  %5هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین
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هاي بر حفظ درصد رطوبت خاك نشان داد که بین عمق بردارينمونههاي حاصل از عمق ي دادههامیانگینآنالیز آماري و مقایسه 
 ).   5وجود ندارد (جدول دارمعنیاختالف  بردارينمونه

 
 بر درصد رطوبت خاك کنتور فارومقایسه اثر وجود و عدم وجود سامانه  -5جدول 

 میانگین بردارينمونهعمق 
 a48/1 عمق اول
 a16/2 عمق دوم

 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  %5هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین
 

بر درصد رطوبت خاك نشان  بردارينمونههاي حاصل از مقایسه اثر موجودیت سامانه و نوبت ي دادههامیانگینآنالیز آماري و مقایسه 
 ).  6شود (جدولمشاهده نمی دارمعنیاختالف  کنتور فارودر سامانه که داد 

 
 بر درصد رطوبت خاك  بردارينمونهمقایسه اثر موجودیت سامانه و نوبت  -6جدول  

 میانگین بردارينمونه نوبت کنتور فاروموجودیت سامانه 

 وجود سامانه
 a36/4 روز 1
 b28/2 روز 7
 bc90/0 روز 14

 عدم وجود سامانه
 b79/1 روز 1
 bc49/1 روز 7
 c09/0 روز 14

 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  %5هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین
 

آمار و سوم در نوبت اول  کنتور فاروبر درصد رطوبت خاك نشان داد که در سامانه  بردارينمونهآنالیز آماري و مقایسه اثر نوبت و عمق 
 ).  7(جدولگردد دار مشاهده نمیمعنیبرداري بین عمق اول و دوم اختالف 

 
 بر درصد رطوبت خاك  بردارينمونهمقایسه اثر نوبت و عمق  -7جدول  

 میانگین بردارينمونه عمق بردارينمونه نوبت

 روز 1
 a84/2 اول
 a31/3 دوم

 روز 7
 b03/1 اول
 a74/2 دوم

 روز 14
 b42/0 اول
 b58/0 دوم

 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  %5هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین
 
هاي مرتعی در اغلب نقاط  کمبود بارش و پراکنش نامناسب آن، شرایط محیطی سخت و نامناسبی را براي رویش و استقرار گونه     
خشک  هاي اصالحی و احیایی در مراتع مناطق خشک و نیمهطوریکه براي باال بردن میزان موفقیت طرح بوجود آورده است، به ایران

دارد که شیارها نفوذ آب به داخل اظهار می) Beadle )1948. باشدهاي سازگار، ذخیره نزوالت جوي ضروري میعالوه بر کشت گونه
کند که خاك را افزایش داده و موجب تماس بیشتر بذر با خاك گردیده، سرعت باد را کاهش داده و باالخره جریان آب را کنترل می

طرح اثبات کرده است که ایجاد شیار بر روي خطوط تراز که در ) Branson )1966این تحقیق با اظهارات نامبرده مطابقت دارد. 
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آمیز بوده ایم و پیتینگ به دلیل افزایش رطوبت خاك در تجدید حیات طبیعی مناطق خشک ایاالت متحده موفقیتکنتورفارو نامیده
طی تحقیقی در مراتع آمریکا به این نتیجه دست ) 1974و همکاران ( Herbert که این تحقیق با اظهارات نامبرده مطابقت دارد. است

ها در داخل ، افزایش رطوبت خاك و در نتیجه ایجاد محیط مناسب براي رشد میکروارگانیسمبب کاهش روانابفارو ست که کنتوریاف
د استفاده از دندر دشت گریت نشان دا) 1994و همکاران ( Hansclka که این تحقیق با اظهارات نامبرده مطابقت دارد. شودخاك می

شود که این اتفاق به دلیل افزایش نفوذ آب در خاك است که این تحقیق با فارو موجب افزایش نفوذ و افزایش محصول میکنتور
ساله نشان دادند که تیمار کنتورفارو متوسط تولید علوفه ساالنه را به  8در یک بررسی ) Ross )1999 اظهارات نامبرده مطابقت دارد.

 و  Busscher تحقیق با اظهارات نامبرده مطابقت دارد.. که این افزایش داد % 107و دسترسی گیاه به آب خاك را  درصد 165 میزان
Bauer  )2003 (کیلوگرم در  560هاي چندساله به فارو میزان تولید گراسهاي تگزاس آمریکا گزارش کردند که با ایجاد کنتوردر بیابان

طی ) 2008و همکاران ( Li مطابقت دارد.هکتار افزایش یافت و نفوذپذیري خاك افزایش پیدا کرد که این تحقیق با اظهارات نامبرده 
ب در سطح خاك مناسب دانستند که سبب آآوري روانتحقیقی استفاده از کنتور فارو و سطوح آبگیر با عایق پالستیک را براي جمع

 طابقت دارد.نفوذ به داخل خاك و ریشه گیاهان خواهد شد در نتیجه رشد مناسبی خواهند داشت که این تحقیق با اظهارات نامبرده م
 

 گیري و پیشنهادهانتیجه
آوري آوري ، با هدف جمع، با هدف جمعمترمترمیلیمیلی  300300خشک کشور با بارندگی کمتر از خشک کشور با بارندگی کمتر از در مناطق خشک و نیمهدر مناطق خشک و نیمهکنتورفارو کنتورفارو روش ذخیره نزوالت آسمانی روش ذخیره نزوالت آسمانی 

ست بدسـت ترین مسئله آبخیزها، ترین مسئله آبخیزها، عمدهعمدهزیرا زیرا . . روش بسیار مناسبی استروش بسیار مناسبی استهاي جوي در یک مکان و سپس کشت بذر و نهال در آن نقطه هاي جوي در یک مکان و سپس کشت بذر و نهال در آن نقطه ریزشریزش بد
بهآوردن مناسبترین روش براي جلوگیري از ایجاد فرسایش، رواناب و رسوب و افـزایش ذخیـره نـزوالت آسـمانی در خـاك، بـه خاك،  سمانی در  نزوالت آ یره  فزایش ذخ یژه در ویـژه در   آوردن مناسبترین روش براي جلوگیري از ایجاد فرسایش، رواناب و رسوب و ا و

 . . هاي کمتر است تا بتوان موجبات احیاي مراتع را فراهم کردهاي کمتر است تا بتوان موجبات احیاي مراتع را فراهم کردشیبشیب
 

 قدردانی و تشکر
 هاي مادي و معنوي کمال تشکر و قدردانی را دارند.همکارينگارندگان از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري هرمزگان به خاطر 
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