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بر حفظ رطوبت خاك  موثرذخیره نزوالت  سامانه پیتینگ  

 در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان
 

 5کمالیمصطفی و  *4پورمحمد امین سلطانی ،  3 رحمان اسدپور، 2 امید ذاکري،  1ابراهیم جعفري تختی نژاد 
 Takhtiebi@rocketmail.com :دانشجوي دکتراي بیابان دانشگاه هرمزگان، ایران. رایانامه -1

 O.zakeri@yahoo.com :، ایران. رایانامهآزاد اسالمی علوم و تحقیقاتدانشگاه  مرتعدانشجوي دکتراي  -2
 raasadpour@yahoo.com :هرمزگان، ایران. رایانامه استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز کارشناس ارشد، -3

 کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان هرمزگان، استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز استادیار پژوهش، مسئول، نویسنده -*4
 m.soltanipoor@areeo.ac.ir رایانامه:. ایران بندرعباس،

  com.yahoo@kamali:رایانامهایران. . آزاد اسالمی بافتدانشگاه  مرتعداريکارشناس ارشد رشته  -5
 

 

 چکیده 
آزمایش بر حفظ رطوبت خاك در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان انجام شد.  پیتینگ بررسی تاثیر سامانههدف با این پژوهش      

(یک روز پس از بارندگی، هفت روز  بردارينمونهدر قالب بلوك کامل تصادفی با سه فاکتور سامانه (وجود و عدم وجود سامانه)، نوبت 
در سه تکرار انجام شد. تجزیه و  ي)مترسانتی 30تا  15و  15تا  0(عمق  بردارينمونهروز پس از بارندگی) و عمق  14پس از بارندگی و 

به منظور درصد انجام شد.  5در سطح  LSDبا استفاده از آزمون  هامیانگینو مقایسه  SAS9.1با استفاده از نرم افزار  هادادهتحلیل 
انجام و به آزمایشگاه ارسال و  بردارينمونهي، مترمیلی 26در نگهداري بیشتر رطوبت، بعد از یک بارش  پیتینگتعیین کارایی سامانه 

ي مختلف هابین سامانه مورد آزمایش و شاهد، نوبتپس از خشک شدن، میزان درصد رطوبت محاسبه گردید. نتایج نشان داد که 
 اختالف معنی دار وجود دارد. بردارينمونهو عمق  بردارينمونه
 .پیتینگذخیره نزوالت،  استان هرمزگان، حوزه دهگین، کلیدي: هايواژه
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 مقدمه 
بنابراین توجه به  .گیردهاي کره زمین را در بر میخشک جهان بیش از یک سوم سطح خشکیامروزه وسعت مناطق خشک و نیمه     

ترین معضل مناطق خشک، کمبود باران و آب است که اي برخوردار است. مهممسائل و مشکالت عدیده این مناطق از اهمیت ویژه
کننده رشد و توسعه کشاورزي و صنعت و در نهایت سکونت و استقرار انسان است. در بیشتر مناطق ایران نه فقط میزان عامل محدود 

بارندگی ساالنه محدود و کمتر از حداقل مقدار باران الزم براي رویش اکثر گیاهان زراعی است بلکه همین میزان محدود بارندگی هم 
تواند مورد استفاده گیاهان واقع شود و به همین دلیل در این مناطق، کشاورزي بدون تأمین متر میشود که کغالباً در فصولی نازل می

ها باعث رونق دو نعمت ارزشمند هستند که حفظ آن خاكو . آب کند موفق نیستآب اضافی و مازاد بر آن چه را که طبیعت تأمین می
هاي آینده ها را براي نسلبرداري صحیح، آنباشند که باید ضمن بهرههی میي الهاکشاورزي و دامداري خوهد شد. این منابع، امانت

برداري از آب و خاك ي نادرست بهرههاهاي اخیر، به دلیل نیاز به تولید بیشتر، ناآگاهی و سودجویی، روشحفظ کرد. متاسفانه در سال
از اثرات زیانبار استفاده نادرست از این منابع است که هر  ي ناشی از فرسایش، سیل و خشکسالیهازیاد شدن خسارت رواج یافته است.

شود؛ لذا آوري رواناب و کمک به استقرار گیاهان در مرتع اجرا میي ذخیره نزوالت با هدف اصلی جمعهاروش. روز شاهد آن هستیم
روش ذخیره نزوالت آسمانی معموال در مناطق  .واند نتایج کاربردي مناسبی براي بخش اجرا فراهم کندتمی هاآنمقایسه کارآیی نسبی 

هاي جوي در یک مکان و سپس کشت بذر و آوري ریزش، با هدف جمعمترمیلی 300خشک کشور با بارندگی کمتر از خشک و نیمه
هاي جوي، رشگیري از اراضی در راستاي افزایش تولید علوفه مرتعی با حداکثر استفاده از باشود. بهرهنهال در آن نقطه انجام می

ي مرتعی هاهاي سطحی، افزایش درصد پوشش گیاهی زمین و محدود کردن فرسایش خاك سطحی در عرصهآبجلوگیري از روان
 . )1388 ،شود (جنگجوضعیف انجام می

ین روش ) یک روش بسیار قدیمی است که غالباً در آفریقاي غربـی و شـرقی رواج داشـته اسـت. ایـن روش پیتینگپیتینگ((  ایجاد چاله یا گودالایجاد چاله یا گودال         ست. ا شته ا شرقی رواج دا بی و  ) یک روش بسیار قدیمی است که غالباً در آفریقاي غر
عاد این گونه عملیات که به عنوان چاله سازي در مراتع اطـالق مـی گردنـد بـا ا بعـاد براي احیاي اراضی تخریب شده بسیار مناسب است. براي احیاي اراضی تخریب شده بسیار مناسب است.  با ا ب ند  می گرد طالق  این گونه عملیات که به عنوان چاله سازي در مراتع ا

فر مشهورترین سیستم حفـر   ..شوندشوندیش رطوبت خاك بکار برده مییش رطوبت خاك بکار برده میمرتبی بر روي اراضی مرتعی جهت افزامرتبی بر روي اراضی مرتعی جهت افزا  هايهايردیفردیفمشخصی و به صورت مشخصی و به صورت  مشهورترین سیستم ح
حداث سـانتی متـر احـداث   1515تا تا   55هایی به عمق هایی به عمق للگودال مربوط به کشور بورکینافاسو و تحت عنوان سیستم ذي است که در این روش گوداگودال مربوط به کشور بورکینافاسو و تحت عنوان سیستم ذي است که در این روش گودا تر ا سانتی م

اجراي این شیوه باعث اجراي این شیوه باعث . . شودشودییشود. از خاك برداشت شده از درون گودال براي ساختن یک دیواره کوچک در اطراف گودال استفاده مشود. از خاك برداشت شده از درون گودال براي ساختن یک دیواره کوچک در اطراف گودال استفاده ممیمی
عملیات پیتینگ براي اصالح مراتع در مناطقی که عملیات پیتینگ براي اصالح مراتع در مناطقی که اي اصالح و قابل استفاده شوند. اي اصالح و قابل استفاده شوند. شود که اراضی مرتعی تخریب شده مجدداً به گونهشود که اراضی مرتعی تخریب شده مجدداً به گونهمیمی

شیب رتعی بـا شـیب ها دراراضی مها دراراضی ماستفاده قرار می گیرد. این گونه فعالیتاستفاده قرار می گیرد. این گونه فعالیت  متر هستند موردمتر هستند موردمیلیمیلی  300300داراي بارندگی متوسط ساالنه بیش از داراي بارندگی متوسط ساالنه بیش از  با  رتعی 
کنتورفـارو و یـا اثبات کرده است که ایجـاد شـیار بـر روي خطـوط تـراز ) Branson )1966. . شودشودمیمی  اجرااجرا  زنزنچالهچاله کم به وسیله دستگاهکم به وسیله دستگاه

) Rauzi  )1968 .آمیز بـوده اسـتپیتینگ به دلیل افزایش رطوبت خاك در تجدید حیات طبیعی مناطق خشک ایاالت متحده موفقیت
کند، بهبود وضعیت پوشش گیاهی سبب افزایش کارایی و طـول ها درصد پوشش تغییر میکرد که پس از احداث چالهدر تحقیقی بیان 

طـی ) 1974و همکـاران (Rosswight  شـود.هاي رسـی میهاي شنی کوتاهتر از بافتها در بافتشود و طول عمر چالهمی هالهعمر چا
درصدي پوشش گیـاهی را  30هاي پیتینگ پس از شش سال افزایش چندساله در چالههاي ستحقیقی در مراتع مونتانا و بذرکاري گرا

تینگ ضمن کاهش تنش آبی در گیاهان، تینگ ضمن کاهش تنش آبی در گیاهان، ییدر فورت کیوگ کانادا نشان دادند که اجراي روش پدر فورت کیوگ کانادا نشان دادند که اجراي روش پ) ) 19901990و همکاران (و همکاران ( Kamp نشان دادند.
نگ در تگزاس بیان کردند کـه کـاربرد روش پتینـگ ) ) MacAller  ))19951995و و   Bainbridge    شود.شود.افزایش میزان تولید علوفه را نیز موجب میافزایش میزان تولید علوفه را نیز موجب می کاربرد روش پتی که  در تگزاس بیان کردند 

ستقادر به افزایش نفوذ، کاهش فرسـایش و تبخیـر اسـت یر ا سایش و تبخ ستفاده از در آفریقـاي شـمالی بیـان کردنـد کـه اسـتفاده از   ))Oweis  ))20042004و و   Hashem  ..قادر به افزایش نفوذ، کاهش فر که ا ند  یان کرد شمالی ب قاي  در آفری
و  Habibzadeh شد.شد.زنی و استقرار نهال گیاهان مرتعی خواهد زنی و استقرار نهال گیاهان مرتعی خواهد دهد و سبب تسهیل جوانهدهد و سبب تسهیل جوانهفارو و پتینگ رطوبت خاك را افزایش میفارو و پتینگ رطوبت خاك را افزایش میکنتورکنتور

توان با احداث فارو و پیتینگ، ضمن ذخیره نزوالت آسـمانی مارنی، می هاي با بافت سنگین وکه درزمین نددنشان دا) 2007همکاران (
براي دهد که پوشش گیـاهی مناسـب بهتـرین وسـیله بـراي نشان مینشان می) ) 13641364باباخانلو (باباخانلو (. کرد حفاظت خاك، پوشش گیاهی مناسبی ایجاد و سیله  ترین و سب به یاهی منا دهد که پوشش گ

سطح جریان آب در سـطح Pitting) ((  این بررسی نشان میدهد که عملیات پیتینگاین بررسی نشان میدهد که عملیات پیتینگ ت.ت.هدر رفتن آب بصورت جریانات سطحی اسهدر رفتن آب بصورت جریانات سطحی اسجلوگیري از جلوگیري از  جریان آب در 
خاك متـر آب اضـافی در خـاك میلیمیلی  1515  تاتـا  77//55رساند و عالوه بر ذخیره برف در زمستان، موجب نفوذ و ذخیره حدود رساند و عالوه بر ذخیره برف در زمستان، موجب نفوذ و ذخیره حدود خاك را به حداقل میخاك را به حداقل می ضافی در  تر آب ا م

سالی روشرا دو روش ذخیره نزوالت آسمانی معرفی کرد. در شرایط خشکسـالی روشپیتینگ و کنتور فارو پیتینگ و کنتور فارو ) ) 13791379اسدي (اسدي (. . شودشودمیمی یره هـاي ذخیـره را دو روش ذخیره نزوالت آسمانی معرفی کرد. در شرایط خشک هاي ذخ
که نزوالت آسمانی براي افزایش میزان رطوبت خاك در جهت احیاء پوشش گیاهی مثمر ثمر خواهد بود. در این تحقیق مشخص شـد کـه  شد  نزوالت آسمانی براي افزایش میزان رطوبت خاك در جهت احیاء پوشش گیاهی مثمر ثمر خواهد بود. در این تحقیق مشخص 
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بت کرتمـا میـزان رطوبـت کرتدار آماري ندارند ادار آماري ندارند اهاي عملیاتی و شاهد با یکدیگر اختالف معنیهاي عملیاتی و شاهد با یکدیگر اختالف معنیدرصد رطوبت کرتدرصد رطوبت کرت یزان رطو به هـاي عملیـاتی نسـبت بـه ما م سبت  یاتی ن هاي عمل
پیتینـگ در منطقـه  ) نشـان داد کـه تیمارهـاي فـارو و1381خداقلی و چاوشـی ( مطالعاتمطالعات  ..هاي شاهد در اکثر موارد بیشتر استهاي شاهد در اکثر موارد بیشتر استکرتکرت

یتینگ را بررسی یتینگ را بررسی در تحقیقی تفاوت بین فارو و پدر تحقیقی تفاوت بین فارو و پ  )1381(خداقلی و همکاران خداقلی و همکاران اند. هاي کشت شده داشتهداري بر گونهسمیرم تأثیر معنی
یبحبیـب  ..استقرار اروشیا در تیمار پیتینگ بهتر از فارو استاستقرار اروشیا در تیمار پیتینگ بهتر از فارو است  ند کهند کهو نتیجه گرفتو نتیجه گرفت کاران زاده و همکـاران حب نزوالت در هـاي ذخیـره نـزوالت در روشروش) ) 13861386((زاده و هم یره  هاي ذخ

با درصد مربوط بـه پیتینـگ بـا   4444//6666شرقی را بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد که بیشترین درصد پوشش گیاهی با شرقی را بررسی کردند. نتایج آنان نشان داد که بیشترین درصد پوشش گیاهی با استان آذربایجاناستان آذربایجان نگ  به پیتی درصد مربوط 
 درصد است.درصد است.  1515//891891ی و کمترین مقدار مربوط به تیمار ریپینگ بدون بذرپاشی با ی و کمترین مقدار مربوط به تیمار ریپینگ بدون بذرپاشی با بذرپاشبذرپاش

 
 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 
 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

مانده پس از بارندگی در فواصل زمانی مختلف، کارایی و باقی گیري رطوبتها با حفر پروفیل در هر سامانه و اندازهپس از انتخاب سامانه
به منظور آماربرداري از پارامترهاي مورد نظر به روش  بررسی گردید. ي مختلفهاسامانهپتانسیل حفظ و نگهداري رطوبت خاك در 

، ترانسکت انداخته شد و عدد 3 گیري رطوبت جهت انتخاب هر سامانه به منظور اندازه .گیري به عمل آمدهتصادفی سیستماتیک نمون
نظر انتخاب و از درون آن سامانه به عنوان سامانه مورد متري  100در طول هر ترانسکت، در هر واحد مطالعاتی، در فواصل مشخص،

در نگهداري بیشتر  پیتینگبه منظور تعیین کارایی سامانه  گیري انجام شد.نمونه تیمار و از کنار هر سامانه به عنوان نمونه شاهد نمونه
(زمین طبیعی) انجام گرفت بدین  از سامانه و تیمار شاهد بردارينمونهي در ایستگاه دهگین مترمیلی 26رطوبت، بعد از یک بارش 

صورت که در هر نوبت برداشت، سه سامانه انتخاب و در کنار هر سامانه به عنوان شاهد پروفیل خاك حفر گردید و از دو عمق صفر تا 
نی زمانی ساعت پس از بارندگی یع 24بدین صورت که اولین برداشت  انجام شد. بردارينمونهي مترسانتی 30تا  15ي و مترسانتی 15

که رطوبت خاك به حد ظرفیت زراعی رسید در هر کدام از تکرارها مورد آزمایش و نیز خاك دست نخورده در کنار سامانه (به عنوان 
را به آزمایشگاه ارسال و  هانمونهشاهد) نمونه خاك تهیه شده و در همان محل با ترازوي دیجیتال و به طور دقیق وزن گردید و سپس 

وزن  هانمونه، دوباره به طور دقیق هانمونهخشک شدند و پس از خشک شدن  "ون قرار داده شد تا کامالهااعت درس 28به مدت 
میزان  "از تفریق وزن اول و وزن دوم هر نمونه میزان رطوبت خاك در هر کدام از تکرارها و تیمارها بدست آورده شد و نهایتا د.گردی

اسبه گردید. همین عملیات را یک هفته پس از بارندگی و نیز دو هفته پس از بارندگی صورت درصد رطوبت در هر تکرار و تیمار مح
(یک روز پس از برداري نمونهاین آزمایش در قالب بلوك کامل تصادفی با سه فاکتور سامانه (وجود و عدم وجود سامانه)، نوبت  .گرفت

ي) در سه تکرار مترسانتی 30تا  15و  15تا  0(عمق  بردارينمونهو عمق  روز پس از بارندگی) 14بارندگی، هفت روز پس از بارندگی و 
 1شکل  انجام شد. LSDبا استفاده از آزمون  هامیانگینو مقایسه   SAS 9.1رافزاها با استفاده از نرم انجام شد. تجزیه و تحلیل داده

 دهد.نمایی از سامانه را نشان می
 

 نتایج و بحث
دهد. باتوجه به نتایج جدول درصد رطوبت 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 عمقدر نوبت
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 پیتینگذخیره نزوالت  نمایی از سامانه -1شکل 

 
 بردارينمونه عمق و نوبت سامانه، در را خاك رطوبت گیريازهاند نتایج 1 جدول

 شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه وجود و عدم وجود 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

 35/0 87/1 0 5/1 11/1 4/5 73/0 88/3 78/1 93/6 27/1 97/4 درصد رطوبت
 

در  و عمق بر درصد رطوبت خاك بردارينمونهدر رابطه با اثر سامانه در مقایسه با شاهد، نوبت  هاواریانس دادهتجزیه نتایج  2جدول 
و اثر متقابل سامانه و نوبت  بردارينمونهدهد. باتوجه به جدول اثر سامانه و نوبت  نشان می حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان

و اثر  بردارينمونهو اثرات متقابل سامانه بر عمق  بردارينمونهدر سطح یک درصد معنی دار بودند. حال آن که عمق  بردارينمونه
 معنی دار نبود.  بردارينمونهمتقابل نوبت و عمق 

 
 و عمق بر درصد رطوبت خاك بردارينمونهسه با شاهد، نوبت در رابطه با اثر سامانه در مقای هاتجزیه واریانس داده - 2جدول 

 )M.Sمیانگین مربعات ( )D.F( درجه آزادي )S.V( منابع تغییرات
 R( 2 ns577/1تکرار (

 A( 1 **338/93نوع سامانه (
 B( 2 **417/24برداري (نوبت نمونه
 C( 1 **468/6برداري (عمق نمونه

 AB 2 **916/9اثرمتقابل 
 AC 1 ns719/1اثرمتقابل 
 BC 2 ns595/0اثرمتقابل 
 ABC 2 ns423/0اثرمتقابل 
 673/0 22 خطا
ns  1و  5به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح  **و  *و% 

 
نشان می دهد که  در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگانمقایسه اثر وجود و عدم وجود سامانه بر درصد رطوبت خاك را  3جدول 

 معنی دار است.  هامیانگیناختالف 
 بر درصد رطوبت خاك پیتینگمقایسه اثر وجود و عدم وجود سامانه  -3جدول 

 میانگین موجودیت
 a09/4 وجود سامانه پیتینگ

 b87/0 عدم وجود سامانه پیتینگ
 آزمون دانکن اختالف معنی داري با هم ندارند. %5سطح هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در میانگین
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ي هانشان داد که در سامانه مورد بررسی بین نوبت بردارينمونهي حاصل از نوبت هاي دادههاآنالیز آماري و مقایسه میانیگن
 ).  4جدولدرصد اختالف معنی دار وجود دارد ( 5در سطح  بردارينمونه

 
 بر درصد رطوبت خاك بردارينمونهنوبت مقایسه اثر  -4جدول 

 میانگین بردارينمونهنوبت 
 a74/3 روز بعد از بارندگی 1
 b78/2 روز بعد از بارندگی 7

 c93/0 روز بعد از بارندگی 14
 ندارند.آزمون دانکن اختالف معنی داري با هم  %5هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین

 
ي هابر حفظ درصد رطوبت خاك نشان داد که بین عمق بردارينمونهي حاصل از عمق هاي دادههامیانگینآنالیز آماري و مقایسه 

 ).   5جدولدرصد اختالف معنی دار وجود ندارد. ( 5در سطح  بردارينمونه بردارينمونه
 

 درصد رطوبت خاكبر  پیتینگمقایسه اثر وجود و عدم وجود سامانه  -5جدول 
 میانگین بردارينمونهعمق 

 a06/2 عمق اول
 a91/2 عمق دوم

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

بر درصد رطوبت خاك نشان  بردارينمونهي حاصل از مقایسه اثر موجودیت سامانه و نوبت هاي دادههامیانگینآنالیز آماري و مقایسه 
شود ي تیمار شاهد همین سامانه اختالف معنی دار مشاهده نمیهاروز پس از بارش و تمام برداشت 14در  پیتینگدر سامانه که داد 

 ).   6جدول(
 

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

 وجود سامانه
 a95/5 روز 1
 b64/4 روز 7
 c69/1 روز 14

 عدم وجود سامانه
 c52/1 روز 1
 cd92/0 روز 7
 d17/0 روز 14

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

در نوبت اول آمار برداري  پیتینگبر درصد رطوبت خاك نشان داد که در سامانه  بردارينمونهآنالیز آماري و مقایسه اثر نوبت و عمق 
با عمق اول و دوم نوبت دوم  برداريونهنمگردد. بین عمق اول نوبت اول بین عمق اول و دوم اختالف معنی دار مشاهده نمی

اختالف معنی دار  بردارينمونهي اول و دوم هابین عمق بردارينمونهشود. در نوبت سوم اختالف معنی دار مشاهده نمی بردارينمونه
نی دار مشاهده می گردد. اختالف مع بردارينمونهي هاو عمق ها(نوبت سوم) با سایر نوبت بردارينمونهمشاهده نمی شود و این نوبت 

 .  )7(جدول
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 بر درصد رطوبت خاك  بردارينمونهمقایسه اثر نوبت و عمق  -7جدول  
 میانگین بردارينمونه عمق بردارينمونه نوبت

 روز 1
 b12/3 اول
 a35/4 دوم

 روز 7
 b30/2 اول
 b26/3 دوم

 روز 14
 c75/0 اول
 c11/1 دوم

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

در تحقیقی بیان ) Rauzi )1968 در رابطه با عملکرد پتینگ. باشدي سازگار، ذخیره نزوالت جوي ضروري میهاعالوه بر کشت گونه
 هاسبب افزایش کارایی و طول عمر چالهدرصد پوشش تغییر می کند، بهبود وضعیت پوشش گیاهی  هاکرد که پس از احداث چاله

طی تحقیقی در مراتع مونتانا و بذرکاري ) 1974و همکاران (Rosswight  که این تحقیق با اظهارات نامبرده مطابقت دارد.شود می
با  که این تحقیق درصدي پوشش گیاهی را نشان دادند. 30ي پیتینگ پس از شش سال افزایش هاي چند ساله در چالههاگراس

در فورت کیوگ کانادا نشان دادند که اجراي روش پتینگ ضمن کاهش ) 1990و همکاران ( Kamp اظهارات نامبرده مطابقت دارد.
 Bainbridgeشود. که این تحقیق با اظهارات نامبرده مطابقت دارد. تنش آبی در گیاهان، افزایش میزان تولید علوفه را نیز موجب می

در تگزاس بیان کردند که کاربرد روش پتینگ قادر به افزایش نفوذ، کاهش فرسایش و تبخیر است. که از نظر ) MacAller )1995و   
در آفریقاي شمالی بیان کردند که استفاده از  )Oweis )۲۰۰٤و  Hashemمیزان افزایش رطوبت با مطالعه حاضر مطابقت دارد. 

که از نظر  زنی و استقرار نهال گیاهان مرتعی خواهد شدبب تسهیل جوانهدهد و سفارو و پتینگ رطوبت خاك را افزایش میکنتور
نشان میدهد که پوشش گیاهی مناسب بهترین وسیله براي ) 1364باباخانلو (میزان افزایش رطوبت با مطالعه حاضر مطابقت دارد. 

جریان آب در سطح خاك را به  پیتینگ این بررسی نشان میدهد که عملیات .جلوگیري از هدر رفتن آب بصورت جریانات سطحی است
که از  شودمیلیمتر آب اضافی در خاك می 15 تا 5/7حداقل میرساند و عالوه بر ذخیره برف در زمستان، موجب نفوذ و ذخیره حدود 

آسمانی پیتینگ و کنتور فارو را دو روش ذخیره نزوالت ) 1379اسدي (نظر میزان افزایش رطوبت با مطالعه حاضر مطابقت دارد. 
معرفی کرد. در شرایط خشکسالی روشهاي ذخیره نزوالت آسمانی براي افزایش میزان رطوبت خاك در جهت احیاء پوشش گیاهی مثمر 

که  اي عملیاتی و شاهد با یکدیگر اختالف معنی دار آماري ندارندهثمر خواهد بود. در این تحقیق مشخص شد که درصد رطوبت کرت
 ضر که نشان داد تیمار شاهد با کرتهاي عملیاتی داراي اختالف اماري معنی دار می باشند مطابقت ندارد،از این نظر با تحقیق حا
که از این نظر با تحقیق  هاي شاهد در اکثر موارد بیشتر استهاي عملیاتی نسبت به کرتمیزان رطوبت کرت نامبرده بیان می دارد که 

پیتینگ در منطقه سمیرم تأثیر معنی داري بر  ) نشان داد که تیمارهاي فارو و1380ی (شوحاضر مطابقت دارد. مطالعات خداقلی و چاو
ر ناشی از حفظ و ذخیره رطوبت خاك می باشد از این نظر با تحقیق حاضر مطابقت یکه این تاثنجا آي کشت شده داشته اند. از هاگونه

استقرار اروشیا در تیمار پیتینگ  ند کهپیتینگ را بررسی و نتیجه گرفتدر تحقیقی تفاوت بین فارو و  )1381( شیوچاوخداقلی و دارد. 
با توجه به تحقیق حاضر که نشان داد حفظ  ر ناشی از حفظ و ذخیره رطوبت خاك می باشد ویکه این تاثنجا آاز  .بهتر از فارو است

 ا تحقیق حاضر مطابقت دارد.رطوبت خاك در سامانه پیتینگ بیشتر از سامانه کنتور فارو می باشد از این نظر ب
 گیری و پیشنھادھانتیجھ

مع، با هدف جمـعمترمترمیلیمیلی  300300در مناطق خشک و نیمه خشک کشور با بارندگی کمتر از در مناطق خشک و نیمه خشک کشور با بارندگی کمتر از   پیتینگپیتینگ  روش ذخیره نزوالت آسمانی روش ذخیره نزوالت آسمانی  آوري آوري ، با هدف ج
ست مسئله آبخیزها، بدسـت ترین ترین 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 مسئله آبخیزها، 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
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 قدردانی و تشکر
 هاي مادي و معنوي کمال تشکر و قدردانی را دارند.هرمزگان به خاطر همکارينگارندگان از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري 
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