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 چکیده
 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده های سازمان جنگلکاری و توسعه جنگل با استفاده از بذر و نهال جزو سیاستاجرای عملیات جنگل

هلای زارلر ، جنلو  و منلاط      های عمومی و عمرانی در جهت حمایت و صیانت از جنگلل یزان اعتبار طرحکه هر ساله با توجه به م

هلای جنگللداری   های پیش بینلی شلده طلرح   های بومی مناط  و در عرصهشود.این عملیات  با استفاده از رونهمرکزی ایران اجرا می

رای عملیات احیلایی خخیلره نلزوآت آسلمانی تلوام بلا بذرپاشلی یلا         تحقی  حاضر نشان می دهد که اج ریردچندمنظوره   انجام می

نهالکاری به روش هاللی آبگیر تاثیر قابل مالحظه ای بر افزایش، تقویت و بهبود پوشش ریاهی و تولید علوفه دارد به رونه ای که پل   

ایش یافته و از طرفی افلزایش میلزان تولیلد    برابر افز 2سال از زمان اجرای این پروژه میزان پوشش ریاهی حدود بیش از  5از رذشت 

کیللوررم علوفله خشلر در     25کیوررم و در سلنوات خشکسلالی    04علوفه قابل برداشت طی سنوات نرمال و فاقد خشکسالی، حدود 

 هکتار می باشد. 

براسا  نتلای  و   پیگدار های کاشته و بذرکاری انجام شده در منطقهمقایسه وضعیت سبزشدری و مقایسه میزان موفقیت استقرار نهال

کاری و بذرکاری در این عرصله تفلاوت معنلادار    تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین نشان میدهدکه درصد موفقیت عملیات نهال

هلای جنگللداری چنلدمنظوره در حلوزه     های بسیار پایین عملیات بذرکاری، استفاده از ایلن روش در طلرح  نداشته و با توجه به هزینه

 ستان بیرجند مثمرثمر خواهد بود. شهر

در این مقاله سعی بر آنست تا ضمن معرفی پروژه احداث هاللی آبگیر توام با بذرپاشی بعنوان رامی موثر در راستای توسلعه جنگلل و   

ت و تقویلت  بهبود و اصالح مراتع و استفاده بهینه از هرزآ  در سطح مراتع استان، به اثرات قابل مالحظه آن در جهلت بهبلود وضلعی   

 پوشش ریاهی در سطح مراتع، افزایش کیفی و کمی تولید علوفه و در نتیجه افزایش توان و ظرفیت عرصه ها اشاره شود. 

 
 ، بیرجندپیگدارکاری و بذرکاری، منابع طبیعی،واژه های کلیدی:نهال
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 مقدمه

یکی از ارکان های اصلی توسعه ی پایلدار درهرکشلور   امروزه اکوسیستم جنگل بیش ازپیش مورد توجه می باشد زیرا        

میلیللرددآر اسلت واز نظلر اشلت ال     024بحسا  می آید. در دنیای معاصلر ارزش تولیلدی جنگلل هلا رقملی نزدیلر بله        

درصد می باشلد .سلرانه    5/7سطح پوشش جنگلی در کشور ایران درصدکاررران صنعتی جهان دراین بخش کار میکنند.8/6

هکتار ، بنابر این ایلران یکلی از کشلورهایی اسلت کله از لحلاع منلابع         2/4هکتار است ولی در ایران  8/4جنگل در جهان 

درصد کاهش را نشان ملی دهلد و    00سال رذشته تاکنون حدود  04های ایران از باشد. سطح جنگلجنگلی بسیار فقیر می

با کشت نهال بخشی از کلاهش   اررچه فته است .رر صورتدر سال های اخیر به رفته کارشناسان جنگل، بیشترین تخریب 

هر نقطه که درختی وجود دارد می بایستی به نقلش و اهمیلت آن توجله     ، دراوصاف وجود همه ولی با ها جبران شده است

   شود و نسبت به آراهی افراد نیز اقدام کرد.

منلابع رطلوبتی و حاکمیلت تلوده هلای      در استان خراسان جنوبی با توجه به اقلیم خشر و نیمه خشر، محلدودیت         

هوایی خاص منطقه، نوسانهای شدید بارندری طی سالها، پراکنش نامناسب فصللی بلارش و وجلود دوره هلای خشکسلالی،      

شرایط مت یری از نظر توان تولیدی منابع محیطی وابسته به شرایط اقلیمی ایجاد شده است. ازسوی دیگر در این اسلتان از  

ده از آموخته ها و دانش سنتی و بومی در راستای بهره برداری ازمنابع محدود آبی رایل  و متلداول بلوده و    قدیم اآیام استفا

ر این مقوله پرداختن بله بحلا استحصلال آ ، ملی     هم اکنون نیز اجرای برخی از آنها در تلفی  با دانش مدرن می باشد. د

ا توجله بلله تنللو     بل . باشلد  داشلته  اجرایلی  هلای  روژهپ  تواند نقش مهمی در هماهنگی و هم جهت شدن اهداف نظری و

آن،  یلع روشلهای استحلصال آ  باران، باید در انتخا  روش مناسب به ویژریهلایی از قبیلل مقلدار بارنللدری و نحللوه توز     

 شود.هر منطقه توجه جدی پوشش ریاهی عم  خاك و و توپلوررافی زمین، نو  

ای سنتی و مختلف استحصال و مدیریت روانا ، نقلش کشلورهایی همنلون آسلیای     در روند توسعه استفاده از روشه        

غربی و شمال آفریقا قابل مالحظه است. قدمت تاسیسات و سلازه هلای جملع آوری آ  در جنلو  کشلور اردن بله حلدود        

ی از بلین  سال قبل برمیگردد. شواهد دیگر حاکی از آن است که تکنیر های اولیه ملدیریت روانلا  در بخلش هلای     0444

 .است شده ساخته خاورمیانه منطقه در آ  نگهداری سیستم سال پیش از میالد می رسد. اولین 0544النهرین جنوبی به 

 اردن شلمال  در ادوم کوهسلتان  در و سلابقه دارد  سلال  0444 از بیش میرود رمان که را آ  نگهداری های سازه محققان

 . است شده کشف چین در قبل سال 2444 از آ  باران یجمع آور وسایل مربوط به  و ظروف .اند یافته

یکی از قدیمی ترین شیوه های سنتی مدیریت و استحصال آ  باران در ایران را میتلوان در بنلدر سلیراف درکرانله خللی        

و شهر برای استفاده از آ  باران و  دریاکه بر روی کوههای مشرف به  باران آ های استحصال  حوضنهفار  مشاهده نمود. 

جهلت تقویلت آبخوانهلای آن منطقله و بله منظلور        آ  زیرزمینلی هلای   و پیوستن به سطح سفره نیز تزری  به درون زمین

 ( 0880)جعفری ، اند. ی بودهبرداشت در پائین دست از طری  چاههای حفره شده در طبقات سنگ

هوتر برای جملع آوری  بنام  هایی ها اقدام به ایجاد بندهای خاکی و رودال برای مهار سیال سیستان و بلوچستان  در       

و رونله هلای علفلی     کاشلت درختلان چنلد سلاله     و ر  و شستشوشکنند و از این آ  عمدتاً برای مصارف  و خخیره آ  می

ها  های عریض مسیل خاکی است که در قسمت -آبیهای فعالیت دیگر از این قبیل حداث خوشا  نوعی ااستفاده می کنند. 

یجاد خوشا  بله حلدود   ا .رردد آوری و نفوخ آ  به ایجاد اراضی زراعی منجر می های مختلف انجام و عالوه بر جمع به روش

 قرار دارد.پشت شهرستان سراوان  ترین خوشا  موجود در منطقه بم رردد، اما قدیمی نسل قبل باز می 04

 دیده روانابهاست، و باران جمع آوری مختلف سیستمهای که آ  انبارها هوتکها و بها، خوشا احداث بندسارها، ایران در      

میشود. احداث این بندسارهای سنتی در حاشیه مسیل ها و آبراهه های اصلی یکی دیگر از جلوه های دانش بومی سلاکنین  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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شر و نیمه خشر ازجمله خراسان جنوبی به شمار می آید. دراین شیوه سنتی عالوه بر حفل  و نگهلداری آ  و   مناط  خ

خاك و جلوریری از فرسایش آن، افزایش عملکرد محصوآت کشاورزی و بهبود و رون   اقتصادی خانواده هلای بهلره بلردار    

 نیز تامین می شود. 

-های رونارون اصالح و احیاء مراتع جهت افزایش نفلوخ آ  بله داخلل خلاك     عملیات خخیره نزوآت آسمانی در قالب روش

 وافلزایش  خلاك  رفلت  هدر و آ  هرز ازایجاد جلوریری –کمر به تقویت پوشش ریاهی -تقویت سفره های آ  زیر زمینی

 وموثر بنیان نو روشهای از یکی آبگیر هاللی شکل به آسمانی نزوآت خخیره روش میان این در.ریرد می صورت علوفه تولید

 . است

با بهره ریری از نمونه های تقریبا مشا بله جهانی)مشلابه تلا نکلا در هنلد( و      0878روش هاللی آبگیر اولین باردر سال        

هکتلار بلا طراحلی و محاسلبه ابعلاد و چگلو نگلی        074دانش بومی بهره برداران حاشیه تفتان در مرتع نارون خاش درسطح

و بازنگری های متعدد توسعه پیدا نموده وبه عنوان الگوی قابل تعمیم در نقاط مختلف کشلور اجلرا   احداث شد که با اصالح 

  شده است.

عرصه در مناط  مستعد بهره برداری از روانا ، سازه های جمع آوری آ  را در تمام مناط  استان خراسان جنوبی در        

بهره ریری از دانش بومی، اطالعات هوا و اقلیم و استفاده از دانش  با 84طی دهه ی توان مشاهده کرد. های منابع طبیعی م

به این  شده است.مهندسی برای حل مشکالت خشکسالی سعی در استفاده بهینه از هرزآبهای سطحی در تمام نقاط استان 

در اراضلی منلابع   هالللی هلای آبگیلر   عملیات بیومکانیر و احداث اقدام به اجرای  مدیریت هرزآ راستای اهداف منظور در 

 است. تا کنون شده  0885از سال طبیعی 

در این مجموعه سعی بر آن است تا ضمن معرفی یکی از سازه های موثر در راستای ملدیریت روانلا  درسلطح عرصله          

بلر   بعنوان یکی از مصادی  دانش کهن، اثرات اجرایلی ایلن پلروژه را    "هاللی آبگیر"های منابع طبیعی مناط  خشر به نام 

 وضعیت پوشش ریاهی استان ارزیابی نماییم

 

   

 ها مواد و روش

 

واقع در طلرح جنگللداری چنلدمنظوره پیگلدار چلاحوه بلوده کله         پیگدارمنطقه مورد مطالعه قسمتی از مرتع 

ع توسط اداره منلاب  0800و  0808هکتار از اراضی پیش بینی شده در طرح، در سال های  004عملیات احیایی در مساحت 

طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیرجند انجام رردیده است. این پروژه که در قاللب طلرح صلیانت از جنگلل هلای زارلر ،       

باشلدکه عملیلات   جنو  و مناط  مرکزی کشور اجرا شده، دارای دو عملیات جنگل کلاری و توسلعه جنگلل بلا نهلال ملی      

اری انجام رردیده است. رونه هلای زرشلر، بلادام، باداملر، بنله،      کبذرپاشی با استفاده از بذر بادامر به صورت توأم با نهال

 ها کاشت شده و بذرکاری فقط با استفاده از بذر بادامر انجام شده است.عنا ، ارغوان و... در این عرصه
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  نتایج و بحث
 

مشخص می شود در منطقه شاهد  بر اسا  اندازه ریری ها و اطالعات موجود بدست آمده از آنالیز داده های پوشش ریاهی

درصد در پالتهای برداشت شده در حالیکه در منطقله اجلرای پلروژه هالللی آبگیلر معلادل        6/8میانگین درصد تاج پوشش 

درصد می باشد. از سوی دیگر نتای  مربوط به اندازه ریری طول برخورد پوشش ریاهی منطقه در امتداد ترانکست ها  0/24

 درصد می باشد. 6/28درصد و در منطقه دارای طرح اجرایی برابر  5فاقد اجرا )شاهد( میانگین  نشان می دهد در منطقه

به لحاع تنو  رونه ای ایجاد شده در دو منطقه  شاهد و اجرای طلرح، مالحظلات نشلان ملی دهلد در منطقله فاقلد طلرح         

د، زلف پیرزن و رون  و ریاهلان یکسلاله   )شاهد( قسمت اعظم ترکیب ریاهی را رونه های کم ارزش  و نامرغو  مانند اسپن

تشکیل می دهد لیکن در منطقه اجرایی رونه های جنگلی و مرتعی همنون بادامر، ارغوان ،بادام ،درمنه، انوا  شور، کنگلر  

 و ... مشاهده می شود.

وشلش ریلاهی  اخلتالف    با انجام عملیات اجرایی پروژه هاللی آبگیر در طرح جنگلداری پیگدار نه تنها به لحاع درصد تاج پ

چشمگیری در دو منطقه مورد مطالعه ایجاد شده، بلکه رونه های ریاهی موجود در مناط  فوق الذکر به لحاع اندازه، چثله  

 و میزان شادابی وضعیت مناسب تری در منطقه اجرای طرح دارند.
 

 : نتایج وضعیت تاج2جدول شماره                        : وضعیت تاج پوشش در منطقه شاهد                            1جدول        
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 : میزان درصد تاج پوشش در منطقه شاهد و اجرای پروژه )درصد(4شکل 

 کتترانس پالت  

N Valid 05 05 

Mean 24.0044 28.6444 

Variance 805.855 00.620 

Minimum 8.84 27.04 

Maximum 60.64 80.64 

 ترانسکت پالت  

N Valid 05 05 

Mean 8.6467 5.4244 

Variance 086.806 00.787 

Minimum .44 8.64 

Maximum 
88.24 02.64 
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 متلر( و پلالت )بلا ابعلاد     84آنالیز آماری داده های پوشش ریاهی در دو منطقه شاهد و اجرا به دو روش ترانکست )به طول 

(   نشان می دهد میزان تاج پوشلش در دو  t- testمتر( با استفاده از ازمون مقایسه میانگین های داده های مستقل  ) 2*2

درصد اختالف معنی داری دارند و میزان درصد تاج پوشش در منطقه اجرای طرح بیشتر می  05منطقه در سطح معناداری 

 باشد.
 T: نتايج آزمون 3جدول 

 
Levene's Test t-test  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

059 Confidence  

Lower Upper 

 Equal پالت

variances 

assumed 

2.870 .080 -2.086 28 .402 -00.78888 5.00805 -22.08707 -.07000 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2.086 20.206 .408 -00.78888 5.00805 -28.46602 -.80075 

 Equal ترانسکت

variances 

assumed 

.080 .720 
-

05.766 
28 .444 -28.88444 0.50068 -26.08250 -24.77700 

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

05.766 
27.058 .444 -28.88444 0.50068 -26.08585 -24.77065 

 

عاملل   0ای مقایسه ترکیب پوشش ریاهی در حال حاضر با مرحله کلیماک  بله روش  بررسی ت ییرات وضعیت مرتع بر مبن

 در دو منطقه انجام ررفت ونتای  به شرح جدول خیل است:
 

 ،  نتایج تعیین وضعیت پوشش گیاهی در دو منطقه مورد مطالعه4جدول 
 

 نام منطقه

 عوامل ارزیابی وضعیت مرتع

امتیاااااز 

 نهایی
 وضعیت

ترکیااپ پوشااش  

 یگیاه
 عامل خاک تاج پوشش بنیه و شادابی

 طبقه امتیاز درصد امتیاز طبقه امتیاز طبقه امتیاز

 خیلی ضعیف 08 8 04 04 0 0 0 5 0 شاهد

 متوسط 88.5 2 05 28 5.5 2 7 8 6 دارای طرح
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داری پیگدار شهرسلتان  بازدید های میدانی کارشناسان رویای این واقعیت است که اجرای پروژه هاللی آبگیر در طرح جنگل

بیرجند ، عالوه بر کاهش حجم روانا  سطحی و فرسایش خاك، سبب افزایش قابلیت نفوخ و نگهداری آ  در خاك شلده و  

ضمن ت ذیه سفره های آ  زیرزمینی، از خشر شدن چشمه ها و قناتها جلوریری می کنلد. همننلین منجلر بله افلزایش      

ندمان تولید علوفه می شود. به رونه ای که در مقام مقایسه مناط  تحلت اجلرای   پوشش ریاهی مرتعی و  بالطبع افزایش را

پروژه هاللی آبگیر نسبت به زمان فاقد اجرای پروژه اختالف چشمگیری در روند افزایش تولید علوفه مرتعلی قابلل برداشلت    

بگیر( باتوجه به نظرات کارشناسی و داشته است. به رونه ای که پ  از اجرای پروژه خخیره نزوآت آسمانی )احداث هاللی آ

اندازه ریری های صورت ررفته و همننین شرایط اقلیمی استان، میزان افزایش تولید علوفله قابلل بهلره بلرداری ناشلی از      

کیللوررم علوفله خشلر     25کیلوررم و در ایام کلم بلاران و خشکسلالی     04اجرای پروژه، در شرایط نرمال بارندری معادل 

اشت برآورد می شود. این تفاوت بیانگر افزایش توان تولیدی مراتع و بالطبع افزایش تعداد دام مجاز در مرتع مرتعی قابل برد

و تعداد روز بهره برداری می باشد و ازسوی دیگر نشلاندهده توجیله اقتصلادی اجلرای طلرح در منطقله، بهبلود معیشلت و         

یات جلوریری ازهدررفت روانا  در سلطح عرصله هلای منلابع     وضعیت اقتصادی خانوار بهره بردار و ارزش باآی اجرای عمل

 طبیعی شهرستان می باشد.  

درصد سبزشدری و میزان موفقیت استقرار نهال و بذرهای کاشلته شلده در طلرح جنگللداری چنلدمنظوره پیگلدار       مطالعه 

از پیلاده سلازی شلبکه      برداری سیستماتیر از عرصه انجلام شلده اسلت. بعلد    چاحوه بوسیله آماربرداری مستقیم و نمونه

نقطله از عرصله ملورد     28متر،اطالعات و وضعیت کمی و کیفی نهلال کلاری و بلذرکاری تعلداد      054آماربرداری به اضال  

 تجزیه و تحلیل آماری رردیدند.   SPSSافزار مطالعه برداشت و نتای  مربوطه پ  از کنترل نهایی با استفاده از نرم
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 نتایج آماربرداری طرح توسعه جنگل منطقه پیگدار بیرجند-1شماره جدول 
 

 بیرجند پیگدارنتایج آماربرداری  وضعیت سبزشدگی نهال و بذر در منطقه طرح توسعه جنگل 

شااماره 

 نقطه 

تعداد پشاته   مختصات جغرافیایی

مشاهده شده 

 1111در 

 مترمربع  

تعداد باذر  

کاشته شده 

در ایاااان 

 پشته ها

 تعداد نهال

سااااابز 

مشااااهده 

 شده 

تعاااااداد 

بذرسااابز 

مشااااهده 

 شده 

درصااااد 

موفقیااات 

 نهال

درصااااد 

موفقیاات 

 بذر
X Y 

0 740502 8606886 7 20 5 0 70.08 02.86 

2 740672 8606200 08 80 2 5 05.88 02.82 

8 740526 8606862 02 86 6 8 54.44 8.88 

0 740680 8606200 02 86 8 0 25.44 25.44 

5 740678 8686508 00 57 0 08 20.45 22.80 

6 740220 8606666 04 84 5 00 54.44 86.67 

7 740528 8606668 0 27 2 7 22.22 25.08 

8 740670 8606666 00 02 6 7 02.86 06.67 

0 740548 8606840 5 05 0 8 24.44 24.44 

04 740684 8606807 02 86 8 8 25.44 22.22 

00 740528 8606506 06 08 6 00 87.54 22.02 

02 740288 8606060 00 88 7 8 68.60 20.20 

08 740520 8606068 08 80 7 02 58.85 84.77 

00 740678 8606070 00 02 8 8 20.08 00.45 

05 740877 8607002 00 02 0 28 28.57 50.76 

06 740580 8607008 07 50 8 27 07.46 52.00 

07 740680 8607008 08 50 7 04 88.80 08.52 

08 740580 8607266 22 66 00 08 86.86 72.78 

00 740688 8602774 02 86 7 24 58.88 55.56 

24 740884 8607005 00 02 8 20 57.00 54.44 

20 740520 8607000 24 64 02 02 64.44 74.44 

22 740680 8607005 05 05 0 28 64.44 50.00 

28 740884 8607005 08 50 5 0 27.78 7.00 

20 740584 8607566 05 05 2 24 08.88 00.00 

25 740684 8607565 24 64 0 27 24.44 05.44 

26 740820 8607568 02 86 0 00 75.44 52.78 

27 740668 8607688 7 20 0 04 00.20 07.62 

28 740880 8607707 08 50 8 20 00.00 58.74 
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متلر   0444نقطه برداشت شده، مشخص رردید میانگین تعداد نهال در هلر   28پ  از تجزیه و تحلیل آماری بر روی        

بلذر و   00.5مترمربع  0444نهال و میانگین تعداد بذرکاری انجام شده  در هر  080و در هر هکتار تعداد   08.0تقریباً برابر 

نهال و میانگین موفقیت عملیلات بلذرکاری    58هال سبز شده در هر هکتار باشد. میانگین تعداد نبذر می 005در هر هکتار 

 عدد می باشد.   056در هر هکتار 

درصلد و میلانگین درصلد     85.05دهد، میانگین درصد موفقیت عملیات بذرکاری آمارهای برداشت شده نشان می

 ارند. درصد با همدیگر اختالف د 5درصد بوده و حدود  00موفقیت عملیات نهال کاری 

 
 SPSSجدول تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار -3جدول شماره 

 تعداد بذر تعداد نهال 
 بذر سبز

 مشاهده شده

نهللال سللبز  

 مشاهده شده
 درصد موفقیت بذر

درصللد موفقیللت  

 نهال

N Valid 28 28 28 28 28 28 

Missing 4 4 4 4 4 4 

Mean 08.8020 00.6786 05.6470 5.8200 85.0587 00.4008 

Std. Error of Mean .70280 2.87707 2.00820 .74720 8.07820 8.87445 

Median 00.4444 02.4444 00.4444 5.5444 88.7070 04.8784 

Mode 02.44 86.44 8.44 7.44 7.00a 24.44a 

Std. Deviation 0.00208 02.57884 00.80408 8.70200 08.04504 24.07886 

Variance 07.580 058.226 028.608 00.440 888.750 000.868 

Skewness -.024 -.024 0.822 0.685 .208 .044 

Std. Error of 

Skewness 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

Kurtosis -.842 -.842 0.588 0.624 -.000 -.826 

Std. Error of 

Kurtosis 
.858 .858 .858 .858 .858 .858 

Range 07.44 50.44 05.44 08.44 65.82 78.48 

Minimum 5.44 05.44 8.44 0.44 7.00 08.88 

Maximum 22.44 66.44 08.44 00.44 72.78 86.86 

Sum 880.44 0067.44 087.44 068.44 0446.80 0054.56 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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 SPSSها با استفاده از نرم افزار  جدول مقایسه میانگین-3شکل شماره 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

059 Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 0 سللبز_بللذر

 - شللده

سلبز _نهال

 شده

0.78570 8.85888 0.67048 6.85470 08.22460 5.805 27 .444 

Pair 2 موف_درصد

 - بذر_قیت

موف_درصد

 نهال_قیت

-5.08260 00.54800 8.68576 -02.60506 2.02008 
-

0.808 
27 .075 

 

های تعداد نهال سبز شده و تعداد بذر سبزه شده و تجزیله و تحلیلل آملاری آن نشلان از اخلتالف و      اررچه مقایسه میانگین

( دارد لیکن ،مقایسه میانگین های درصد موفقیت عملیات مذکور بلا اسلتفاده از نلرم    P_Value=4.075)دار تفاوت معنی

هلا وجلود   داری بلین عملیلات نهلال کلاری و بلذرکاری و درصلد موفقیلت آن       نشان می دهد که تفاوت معنی SPSSافزار 

و بذر وجود دارد که بلا توجله بله اینکله     ندارد.فره صفر می روید؛ تفاوت معنی داری بین میانگین درصد سبزشدری نهال 

باشد ، فره صفر رد شده و به لحلاع آملاری تفلاوت معنلی داری بلین میلانگین درصلد        می  P_Value=4.4440ارزش 

 کاری و بذرکاری وجود ندارد.  موفقیت نهال

ی شود در منطقه شاهد بر اسا  اندازه ریری ها و اطالعات موجود بدست آمده از آنالیز داده های پوشش ریاهی مشخص م

درصد در پالتهای برداشت شده در حالیکه در منطقله اجلرای پلروژه هالللی آبگیلر معلادل        6/8میانگین درصد تاج پوشش 

درصد می باشد. از سوی دیگر نتای  مربوط به اندازه ریری طول برخورد پوشش ریاهی منطقه در امتداد ترانکست ها  0/24

 درصد می باشد. 6/28درصد و در منطقه دارای طرح اجرایی برابر  5جرا )شاهد( میانگین نشان می دهد در منطقه فاقد ا

به لحاع تنو  رونه ای ایجاد شده در دو منطقه  شاهد و اجرای طلرح، مالحظلات نشلان ملی دهلد در منطقله فاقلد طلرح         

پیرزن و رون  و ریاهلان یکسلاله   )شاهد( قسمت اعظم ترکیب ریاهی را رونه های کم ارزش  و نامرغو  مانند اسپند، زلف 

تشکیل می دهد لیکن در منطقه اجرایی رونه های جنگلی و مرتعی همنون بادامر، ارغوان ،بادام ،درمنه، انوا  شور، کنگلر  

 و ... مشاهده می شود.

هی  اخلتالف  با انجام عملیات اجرایی پروژه هاللی آبگیر در طرح جنگلداری پیگدار نه تنها به لحاع درصد تاج پوشلش ریلا  

چشمگیری در دو منطقه مورد مطالعه ایجاد شده، بلکه رونه های ریاهی موجود در مناط  فوق الذکر به لحاع اندازه، چثله  

 و میزان شادابی وضعیت مناسب تری در منطقه اجرای طرح دارند.
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 : نتایج وضعیت تاج2جدول شماره     : وضعیت تاج پوشش در منطقه شاهد                                        1جدول 
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 : میزان درصد تاج پوشش در منطقه شاهد و اجرای پروژه )درصد(4شکل 

 

متلر( و پلالت )بلا ابعلاد      84آنالیز آماری داده های پوشش ریاهی در دو منطقه شاهد و اجرا به دو روش ترانکست )به طول 

(   نشان می دهد میزان تاج پوشلش در دو  t- testاده از ازمون مقایسه میانگین های داده های مستقل  )متر( با استف 2*2

درصد اختالف معنی داری دارند و میزان درصد تاج پوشش در منطقه اجرای طرح بیشتر می  05منطقه در سطح معناداری 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتترانس پالت  

N Valid 05 05 

Mean 24.0044 28.6444 

Variance 805.855 00.620 

Minimum 8.84 27.04 

Maximum 60.64 80.64 

 ترانسکت پالت  

N Valid 05 05 

Mean 8.6467 5.4244 

Variance 086.806 00.787 

Minimum .44 8.64 

Maximum 
88.24 02.64 
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 T: نتایج آزمون 3جدول 

 
Levene's Test t-test  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

059 Confidence  

Lower Upper 

 Equal پالت

variances 

assumed 

2.870 .080 -2.086 28 .402 -00.78888 5.00805 -22.08707 -.07000 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2.086 20.206 .408 -00.78888 5.00805 -28.46602 -.80075 

 Equal ترانسکت

variances 

assumed 

.080 .720 
-

05.766 
28 .444 -28.88444 0.50068 -26.08250 -24.77700 

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

05.766 
27.058 .444 -28.88444 0.50068 -26.08585 -24.77065 

 
عاملل   0بررسی ت ییرات وضعیت مرتع بر مبنای مقایسه ترکیب پوشش ریاهی در حال حاضر با مرحله کلیماک  بله روش  

 در دو منطقه انجام ررفت ونتای  به شرح جدول خیل است:

 
 ،  نتایج تعیین وضعیت پوشش گیاهی در دو منطقه مورد مطالعه4جدول 

 

 نام منطقه

 عوامل ارزیابی وضعیت مرتع

ز امتیااااا

 نهایی
 وضعیت

ترکیااپ پوشااش  

 گیاهی
 عامل خاک تاج پوشش بنیه و شادابی

 طبقه امتیاز درصد امتیاز طبقه امتیاز طبقه امتیاز

 خیلی ضعیف 08 8 04 04 0 0 0 5 0 شاهد

 متوسط 88.5 2 05 28 5.5 2 7 8 6 دارای طرح

 

 

ای پروژه هاللی آبگیر در طرح جنگلداری پیگدار شهرسلتان  بازدید های میدانی کارشناسان رویای این واقعیت است که اجر

بیرجند ، عالوه بر کاهش حجم روانا  سطحی و فرسایش خاك، سبب افزایش قابلیت نفوخ و نگهداری آ  در خاك شلده و  

ضمن ت ذیه سفره های آ  زیرزمینی، از خشر شدن چشمه ها و قناتها جلوریری می کنلد. همننلین منجلر بله افلزایش      

ریاهی مرتعی و  بالطبع افزایش راندمان تولید علوفه می شود. به رونه ای که در مقام مقایسه مناط  تحلت اجلرای    پوشش
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پروژه هاللی آبگیر نسبت به زمان فاقد اجرای پروژه اختالف چشمگیری در روند افزایش تولید علوفه مرتعلی قابلل برداشلت    

یره نزوآت آسمانی )احداث هاللی آبگیر( باتوجه به نظرات کارشناسی و داشته است. به رونه ای که پ  از اجرای پروژه خخ

اندازه ریری های صورت ررفته و همننین شرایط اقلیمی استان، میزان افزایش تولید علوفله قابلل بهلره بلرداری ناشلی از      

کیللوررم علوفله خشلر     25کیلوررم و در ایام کلم بلاران و خشکسلالی     04اجرای پروژه، در شرایط نرمال بارندری معادل 

مرتعی قابل برداشت برآورد می شود. این تفاوت بیانگر افزایش توان تولیدی مراتع و بالطبع افزایش تعداد دام مجاز در مرتع 

و تعداد روز بهره برداری می باشد و ازسوی دیگر نشلاندهده توجیله اقتصلادی اجلرای طلرح در منطقله، بهبلود معیشلت و         

هره بردار و ارزش باآی اجرای عملیات جلوریری ازهدررفت روانا  در سلطح عرصله هلای منلابع     وضعیت اقتصادی خانوار ب

 طبیعی شهرستان می باشد.  

درصد سبزشدری و میزان موفقیت استقرار نهال و بذرهای کاشلته شلده در طلرح جنگللداری چنلدمنظوره پیگلدار       مطالعه 

ماتیر از عرصه انجلام شلده اسلت. بعلد از پیلاده سلازی شلبکه         برداری سیستچاحوه بوسیله آماربرداری مستقیم و نمونه

نقطله از عرصله ملورد     28متر،اطالعات و وضعیت کمی و کیفی نهلال کلاری و بلذرکاری تعلداد      054آماربرداری به اضال  

 ند.  تجزیه و تحلیل آماری رردید SPSSافزار مطالعه برداشت و نتای  مربوطه پ  از کنترل نهایی با استفاده از نرم
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 بیرجند پیگدارنتای  آماربرداری طرح توسعه جنگل منطقه -0جدول شماره 
 

 بیرجند پیگدارنتایج آماربرداری  وضعیت سبزشدگی نهال و بذر در منطقه طرح توسعه جنگل 

شااماره 

 نقطه 

تعداد پشاته   مختصات جغرافیایی

مشاهده شده 

 1111در 

 مترمربع  

تعداد باذر  

اشته شده ک

در ایاااان 

 پشته ها

تعداد نهال 

سااااابز 

مشااااهده 

 شده 

تعاااااداد 

بذرسااابز 

مشااااهده 

 شده 

درصااااد 

موفقیااات 

 نهال

درصااااد 

موفقیاات 

 بذر
X Y 

0 740502 8606886 7 20 5 0 70.08 02.86 

2 740672 8606200 08 80 2 5 05.88 02.82 

8 740526 8606862 02 86 6 8 54.44 8.88 

0 740680 8606200 02 86 8 0 25.44 25.44 

5 740678 8686508 00 57 0 08 20.45 22.80 

6 740220 8606666 04 84 5 00 54.44 86.67 

7 740528 8606668 0 27 2 7 22.22 25.08 

8 740670 8606666 00 02 6 7 02.86 06.67 

0 740548 8606840 5 05 0 8 24.44 24.44 

04 740684 8606807 02 86 8 8 25.44 22.22 

00 740528 8606506 06 08 6 00 87.54 22.02 

02 740288 8606060 00 88 7 8 68.60 20.20 

08 740520 8606068 08 80 7 02 58.85 84.77 

00 740678 8606070 00 02 8 8 20.08 00.45 

05 740877 8607002 00 02 0 28 28.57 50.76 

06 740580 8607008 07 50 8 27 07.46 52.00 

07 740680 8607008 08 50 7 04 88.80 08.52 

08 740580 8607266 22 66 00 08 86.86 72.78 

00 740688 8602774 02 86 7 24 58.88 55.56 

24 740884 8607005 00 02 8 20 57.00 54.44 

20 740520 8607000 24 64 02 02 64.44 74.44 

22 740680 8607005 05 05 0 28 64.44 50.00 

28 740884 8607005 08 50 5 0 27.78 7.00 

20 740584 8607566 05 05 2 24 08.88 00.00 

25 740684 8607565 24 64 0 27 24.44 05.44 

26 740820 8607568 02 86 0 00 75.44 52.78 

27 740668 8607688 7 20 0 04 00.20 07.62 

28 740880 8607707 08 50 8 20 00.00 58.74 
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 0444نقطه برداشت شده، مشخص رردید میانگین تعداد نهلال در هلر    28تجزیه و تحلیل آماری بر روی پ  از 

 00.5مترمربلع   0444نهال و میانگین تعداد بذرکاری انجام شده  در هلر   080و در هر هکتار تعداد   08.0متر تقریباً برابر 

نهلال و میلانگین موفقیلت عملیلات      58ز شده در هلر هکتلار   باشد. میانگین تعداد نهال سببذر می 005بذر و در هر هکتار 

 عدد می باشد.   056بذرکاری در هر هکتار 

درصلد و میلانگین درصلد     85.05دهد، میانگین درصد موفقیت عملیات بذرکاری آمارهای برداشت شده نشان می

 درصد با همدیگر اختالف دارند.  5درصد بوده و حدود  00موفقیت عملیات نهال کاری 
 

 SPSSجدول تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار -8جدول شماره 

 تعداد بذر تعداد نهال 
 بذر سبز

 مشاهده شده

نهللال سللبز  

 مشاهده شده
 درصد موفقیت بذر

درصللد موفقیللت  

 نهال

N Valid 28 28 28 28 28 28 

Missing 4 4 4 4 4 4 

Mean 08.8020 00.6786 05.6470 5.8200 85.0587 00.4008 

Std. Error of Mean .70280 2.87707 2.00820 .74720 8.07820 8.87445 

Median 00.4444 02.4444 00.4444 5.5444 88.7070 04.8784 

Mode 02.44 86.44 8.44 7.44 7.00a 24.44a 

Std. Deviation 0.00208 02.57884 00.80408 8.70200 08.04504 24.07886 

Variance 07.580 058.226 028.608 00.440 888.750 000.868 

Skewness -.024 -.024 0.822 0.685 .208 .044 

Std. Error of 

Skewness 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

Kurtosis -.842 -.842 0.588 0.624 -.000 -.826 

Std. Error of 

Kurtosis 
.858 .858 .858 .858 .858 .858 

Range 07.44 50.44 05.44 08.44 65.82 78.48 

Minimum 5.44 05.44 8.44 0.44 7.00 08.88 

Maximum 22.44 66.44 08.44 00.44 72.78 86.86 

Sum 880.44 0067.44 087.44 068.44 0446.80 0054.56 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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 SPSSا با استفاده از نرم افزار جدول مقایسه میانگین ه-3شکل شماره 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

059 Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 0 سللبز_بللذر

 - شللده

سلبز _نهال

 شده

0.78570 8.85888 0.67048 6.85470 08.22460 5.805 27 .444 

Pair 2 موف_درصد

 - بذر_قیت

موف_درصد

 نهال_قیت

-5.08260 00.54800 8.68576 -02.60506 2.02008 
-

0.808 
27 .075 

 

های تعداد نهال سبز شده و تعداد بذر سبزه شده و تجزیله و تحلیلل آملاری آن نشلان از اخلتالف و      اررچه مقایسه میانگین

( دارد لیکن ،مقایسه میانگین های درصد موفقیت عملیات مذکور بلا اسلتفاده از نلرم    P_Value=4.075دار )تفاوت معنی

هلا وجلود   داری بلین عملیلات نهلال کلاری و بلذرکاری و درصلد موفقیلت آن       نشان می دهد که تفاوت معنی SPSSافزار 

بذر وجود دارد که بلا توجله بله اینکله     ندارد.فره صفر می روید؛ تفاوت معنی داری بین میانگین درصد سبزشدری نهال و 

باشد ، فره صفر رد شده و به لحلاع آملاری تفلاوت معنلی داری بلین میلانگین درصلد        می  P_Value=4.4440ارزش 

 کاری و بذرکاری وجود ندارد.  موفقیت نهال
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 نتیجه گیری
 

و با نفلوخ  ، هرز آبهای سطحی زیادی هدر رفت بخشیی از ضمن جلوریروانسته پروژه هاللی آبگیر درمنابع طبیعی ت اجرای

و افزایش سطح پوشش ریاهی در مناط  لخت و علاری از پوشلش    افزایش خخایر آبهای زیر زمینی سببدر آیه های خاك 

شلود.   به لحاع کیفی و کملی   های دامی فرآوردهو افزایش تولید بهبود منجر به ریاهان تولید و زادآوری طبیعی شود. بهبود 

را بدنبال خواهد داشت. حفاظت و نگهلداری خلاك، کلاهش     بیابان زایی ریسرکاهش از سوی دیگر افزایش پوشش ریاهی،

، از دیگر نتای  مطلو  خاكحاصلخیزی شوری خاك که برابر است با افزایش توانایی میزان نسبی اهش میزان فرسایش و ک

 اجرای این عملیات در استان می باشد.

هاللی های آبگیلر در قاللب طلرح هلای     با احداث احیاء عرصه های تخریب شده مرتعی مشارکت مردم در امر  نظر به جلب

پوشلش  و تقویلت  عالوه بر ایجاد  شده را چند برابر نموده و احداثسازه های ، کارایی بهره بردارانوارذاری آنها به  مصو  و

عملیات مذکور و همننین حفاظت و نگهداری آن جامع عملل  ه افزایش همکاری و مشارکت مردم بومی در اجرای ، بمرتعی

تعلیف دام ها، به افزایش و بهبود درآمد بهره برداران مرتعلی کملر شلایان تلوجهی      پوشانده و بدلیل افزایش تولید علوفه و

 نماید.

هلزار هکتلار تحلت     04در سطح استان خراسان جنوبی آغاز رردیده و تاکنون، نزدیر به  0885اجرای این عملیات از سال 

 قرار ررفته است.  در مقلام مقایسله در   -مدیریت هرزآ  –پوشش اجرای این عملیات و در قالب عملیات بیومکانیر خاك 

مناطقیکه هاللی های آبگیر توام با عملیات بذرپاشی یا نهالکاری انجام شده است، تفاوت چشلمگیری در میلزان کلل تولیلد     

بهبود پوشش و بالطبع افزایش سطح علوفه قابل برداشت جهت تلامین نیلاز غلذایی دام    علوفه تولیدی، درصد تاج پوشش و 

 می شود که نتای  آن در این مطالعه نیز مالحظه می شود. 

از جمله اثرات مثبت اجرای این پروژه افزایش درصد تاج پوشش است که این موضو  به وضوح در نتای  بدست امده در این 

وری که میزان تاج پوشش در دو منطقه تفاوت چشمگیری را نشان می دهد. شایان خکلر اسلت   تحقی  مشاهده می شود بط

 میزان افزایش درصد تاج پوشش با رذشت زمان بیشتر نیز خواهد شد.

محاسبات و برآوردهای انجام شده طی چندین مطالعه موردی در استان خراسان جنوبی نشان می دهد که پل  از احلداث   

انجام عملیات بذرپاشی ، میزان علوفه قابل برداشت به مقدار قابل مالحظه ای افزایش می یابلد کله ایلن     هاللی های آبگبر و

9 می رسد و موید افزایش توان تولیلدی و   905 و در سنوات خشکسالی به حدود  74مقدار افزایش در شرایط نرمال حدود 

 ظرفیت چرای دام می باشد.

کلاری  ام با نهال یا بذر نیز می توان رفت که اررچله درصلد موفقیلت نهلال    در خصوص استفاده از هاللی آبگیر تو

های بعدی اعم از حفاظت و قرق و آبیاری و... بلرای هلر هکتلار    کاری و مراقبتبیشتر بوده، لیکن هزینه اجرای عملیات نهال

اقدامات مورد نیاز پ  از اجرا،   میلیون ریال بوده است و این در حالی است که اجرای عملیات بذرکاری به همراه 04معادل 

میلیون ریال هزینه در بر خواهد داشت و با توجله بله نتلای  حاصلل، عملیلات بلذرکاری و        5به طور میانگین در هر هکتار 

های جنگلداری چندمنظوره مقرون به صرفه بوده و به منظور بهبود وضعیت سبزشدری بذرها و توسعه جنگل با بذر در طرح

ها، این عملیات توأم با همدیگر انجام شودو چناننه در مناطقی فقط عملیات بذرکاری انجلام رلردد، پیشلنهاد    استقرار نهال

های نوین بذرکاری استفاده شده، رعایت تیمار و انتخلا  بلذور بلا قلوه نامیله بلاآ و اجلرای        می شود برای این کار از روش

 شود.  به موفقیت بیشتر پروژه منجر می عملیات با استفاده از پیمانکاران توانمند و باتجربه

هلای آزم، دارای  بر اسا  نتای  و تحقیقات علمی و عملی به اثبات رسیده که کاشت بذر به شرط رعایلت مولفله  

 کاشلت  اصللی  محیط در بذر اینکه دلیل به  باشد.مزایای بیشتری نسبت به کاشت نهال درخت و درختنه های جنگلی می

خود را در دوره ررملا و کلم آبلی    واسلتقرار سازرار کرده و احتمال زنلده ملانی    اصلی محیط با را خود اابتد همان از میشود،
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که در محیط نهالستان کاشته شده، در حین کنلدن از بسلتر و حملل و نقلل ملورد       هایینهالکه افزایش میدهد؛ در حالی 

نهلالی کله در    ،دهد. علالوه بلر ایلن مسلائل    ست میآسیب انگل و آفات قرار ررفته و همننین مقداری از ریشه خود را از د

؛ در حالی دراختیار داشتندآبی بوده که مقدارمتناسب با  شمحیط نهالستان کاشته شده، با آن محیط ساز رار رشته و رشد

زمینی با ارزش غذای کم و محیطی خشر رو به رو خواهد  ؛که در هنگام کاشت در محیط اصلی با چالش های مهمی چون

 ه این امر زنده مانی تعداد نهال ها را به شدت نسبت به بذر کاهش میدهد.شد ک

باشد و این یعنی صرف وقت بسیار کم و شود، برابر با کاشت سی عدد بذر میزمانی که صرف کاشت یر نهال می

؛ باز هم خواهید دیلد کله   نتیجه ریری بسیار زیاد. در صورتی که حتی نیمی از بذور از بین بروند و تمام نهال ها زنده بمانند

چه اختالف فاحشی بین تعداد بذور و نهال های سبز شده وجود خواهلد داشلت.البته ایلن حاللت مخلتص بع لی از بلذور        

باشد. چند رونه ای از بذور بدون آبیاری رشد نملوده و در فصلول   درختان است .نیاز آبی بذر نسبت به نهال بسیار کمتر می

 ورتی که نهال ها معموآ بدون آبیاری در فصول ررم خشر می شوند. رردند، در صررم، خشر نمی

لذا در مجمو  با عنایت به اقتصادی بودن اجرای این پروژه در عرصه های مرتعی استان امید است با توجه بیشتر مسلوولین  

ی و همگلامی بهلره   و کارشناسان بعنوان متولیان امر حفاظت، احیا و اصالح عرصه های منلابع طبیعلی و همننلین همکلار    

برداران دامنه این فعالیت ها رسترده تر رردد و اقلدامات ملوثرتری در راسلتای صلیانت از عرصله هلای ملذکور در اسلتان         

هلرز آبهلای    زیلادی  هدر رفلت بخشلی  ضمن جلوریری از وانسته پروژه هاللی آبگیر درمنابع طبیعی ت اجرای برداشته شود.

و افزایش سطح پوشش ریاهی در منلاط  لخلت    افزایش خخایر آبهای زیر زمینی ببسو با نفوخ در آیه های خاك ، سطحی

بله لحلاع    های داملی  فرآوردهو افزایش تولید بهبود منجر به ریاهان تولید و زادآوری طبیعی و عاری از پوشش شود. بهبود 

خواهلد داشلت. حفاظلت و     را بلدنبال  بیابلان زایلی   ریسرکاهش کیفی و کمی شود.  از سوی دیگر افزایش پوشش ریاهی،

حاصللخیزی  شوری خاك که برابر اسلت بلا افلزایش توانلایی     میزان نسبی اهش نگهداری خاك، کاهش میزان فرسایش و ک

 ، از دیگر نتای  مطلو  اجرای این عملیات در استان می باشد.خاك

ای آبگیلر در قاللب طلرح هلای     هاللی هبا احداث احیاء عرصه های تخریب شده مرتعی نظر به جلب مشارکت مردم در امر 

پوشلش  و تقویلت  عالوه بر ایجاد  شده را چند برابر نموده و احداثسازه های ، کارایی بهره بردارانوارذاری آنها به  مصو  و

ه افزایش همکاری و مشارکت مردم بومی در اجرای عملیات مذکور و همننین حفاظت و نگهداری آن جامع عملل  ، بمرتعی

تعلیف دام ها، به افزایش و بهبود درآمد بهره برداران مرتعلی کملر شلایان تلوجهی      فزایش تولید علوفه وپوشانده و بدلیل ا

 نماید.

هلزار هکتلار تحلت     04در سطح استان خراسان جنوبی آغاز رردیده و تاکنون، نزدیر به  0885اجرای این عملیات از سال 

 قرار ررفته است.  در مقلام مقایسله در   -مدیریت هرزآ  – پوشش اجرای این عملیات و در قالب عملیات بیومکانیر خاك

مناطقیکه هاللی های آبگیر توام با عملیات بذرپاشی یا نهالکاری انجام شده است، تفاوت چشلمگیری در میلزان کلل تولیلد     

یی دام علوفه تولیدی، درصد تاج پوشش و بهبود پوشش و بالطبع افزایش سطح علوفه قابل برداشت جهت تلامین نیلاز غلذا   

 می شود که نتای  آن در این مطالعه نیز مالحظه می شود. 

از جمله اثرات مثبت اجرای این پروژه افزایش درصد تاج پوشش است که این موضو  به وضوح در نتای  بدست امده در این 

ان خکلر اسلت   تحقی  مشاهده می شود بطوری که میزان تاج پوشش در دو منطقه تفاوت چشمگیری را نشان می دهد. شای

 میزان افزایش درصد تاج پوشش با رذشت زمان بیشتر نیز خواهد شد.

محاسبات و برآوردهای انجام شده طی چندین مطالعه موردی در استان خراسان جنوبی نشان می دهد که پل  از احلداث   

ه ای افزایش می یابلد کله ایلن    هاللی های آبگبر و انجام عملیات بذرپاشی ، میزان علوفه قابل برداشت به مقدار قابل مالحظ

9 می رسد و موید افزایش توان تولیلدی و   905 و در سنوات خشکسالی به حدود  74مقدار افزایش در شرایط نرمال حدود 

 ظرفیت چرای دام می باشد.
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کلاری  در خصوص استفاده از هاللی آبگیر توام با نهال یا بذر نیز می توان رفت که اررچله درصلد موفقیلت نهلال    

های بعدی اعم از حفاظت و قرق و آبیاری و... بلرای هلر هکتلار    کاری و مراقبتشتر بوده، لیکن هزینه اجرای عملیات نهالبی

میلیون ریال بوده است و این در حالی است که اجرای عملیات بذرکاری به همراه اقدامات مورد نیاز پ  از اجرا،   04معادل 

ریال هزینه در بر خواهد داشت و با توجله بله نتلای  حاصلل، عملیلات بلذرکاری و        میلیون 5به طور میانگین در هر هکتار 

های جنگلداری چندمنظوره مقرون به صرفه بوده و به منظور بهبود وضعیت سبزشدری بذرها و توسعه جنگل با بذر در طرح

ات بذرکاری انجلام رلردد، پیشلنهاد    ها، این عملیات توأم با همدیگر انجام شودو چناننه در مناطقی فقط عملیاستقرار نهال

های نوین بذرکاری استفاده شده، رعایت تیمار و انتخلا  بلذور بلا قلوه نامیله بلاآ و اجلرای        می شود برای این کار از روش

 شود.  عملیات با استفاده از پیمانکاران توانمند و باتجربه به موفقیت بیشتر پروژه منجر می

هلای آزم، دارای  عملی به اثبات رسیده که کاشت بذر به شرط رعایلت مولفله   بر اسا  نتای  و تحقیقات علمی و

 کاشلت  اصللی  محیط در بذر اینکه دلیل به  باشد.مزایای بیشتری نسبت به کاشت نهال درخت و درختنه های جنگلی می

در دوره ررملا و کلم آبلی     خود راواسلتقرار سازرار کرده و احتمال زنلده ملانی    اصلی محیط با را خود ابتدا همان از میشود،

که در محیط نهالستان کاشته شده، در حین کنلدن از بسلتر و حملل و نقلل ملورد       هایینهالکه افزایش میدهد؛ در حالی 

نهلالی کله در    ،دهد. علالوه بلر ایلن مسلائل    آسیب انگل و آفات قرار ررفته و همننین مقداری از ریشه خود را از دست می

؛ در حالی دراختیار داشتندآبی بوده که مقدارمتناسب با  شبا آن محیط ساز رار رشته و رشد محیط نهالستان کاشته شده،

زمینی با ارزش غذای کم و محیطی خشر رو به رو خواهد  ؛که در هنگام کاشت در محیط اصلی با چالش های مهمی چون

 شد که این امر زنده مانی تعداد نهال ها را به شدت نسبت به بذر کاهش میدهد.

باشد و این یعنی صرف وقت بسیار کم و شود، برابر با کاشت سی عدد بذر میزمانی که صرف کاشت یر نهال می

نتیجه ریری بسیار زیاد. در صورتی که حتی نیمی از بذور از بین بروند و تمام نهال ها زنده بمانند؛ باز هم خواهید دیلد کله   

ز شده وجود خواهلد داشلت.البته ایلن حاللت مخلتص بع لی از بلذور        چه اختالف فاحشی بین تعداد بذور و نهال های سب

باشد. چند رونه ای از بذور بدون آبیاری رشد نملوده و در فصلول   درختان است .نیاز آبی بذر نسبت به نهال بسیار کمتر می

 رردند، در صورتی که نهال ها معموآ بدون آبیاری در فصول ررم خشر می شوند. ررم، خشر نمی

مجمو  با عنایت به اقتصادی بودن اجرای این پروژه در عرصه های مرتعی استان امید است بلا توجله بیشلتر     لذا در

مسوولین و کارشناسان بعنوان متولیان امر حفاظت، احیا و اصالح عرصه های منابع طبیعی و همننین همکاری و همگلامی  

ت موثرتری در راستای صیانت از عرصه هلای ملذکور در اسلتان    بهره برداران دامنه این فعالیت ها رسترده تر رردد و اقداما

 برداشته شود.
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