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 چكيده
كنتورفارو باهم مقایسه  وسعی شده است عمليات آبخيزداري مختلف از جمله پيتينگ، در این پژوهش 

جهت اجراي طرح استفاده  داشيكمهت يقاتیتحق یستگاهاستاندارد فائو در ا هاي آزمایشیاز كرت ،شده

با بذر، كنتور فارو  يتينگكنتور فارو، پ يتينگ،تيمار شامل پ 5به روش تصادفی با  بررسیاین . ده استش

شاهد در سه تكرار به اجرا درآمده و طی آن  چهار صفت رواناب، رسوب، پوشش  يمارو ت یبا بذر پاش

تأثير كنتور فارو و ، كه در این مقاله به گرددیگياهی و رطوبت خاك در داخل این تيمارها بررسی م

متر  5براي اجراي طرح، كرتها به ابعاد  پردازیممی مراتع ياهیپوشش گ یشعلوفه و افزا يدپيتينگ در تول

هاي در تيمارهاي بذرپاشی شده از گونهدر نظر گرفته شده است.  %9متر در شيب حدود  40در 

با علوفه  يدبه علت اثرات بيشتر حفاظتی خاك و تول یواسپرس رقم اصالح شده محلاگروپيرون النگاتوم 

جهت ارزیابی  .استفاده شده است يزداريآبخ ياتاتع با عملدر مر فزایش پوشش گياهیاتوجه به هدف 

در دو سال متوالی توليد علوفه و تاج پوشش  ،رسی وضعيت پوشش گياهی منطقهپوشش گياهی ضمن بر

 ياهیگزارش پوشش گ، گيري شدندازها  هاكرت به ترتيب در ابتدا، ميانه و انتهايو بعد از كاشت بذور 

 یمد یطها بود با توجه به حفظ شرايتينگنشان دهنده رشد مناسب گونه اسپرس به خصوص در پ

 نتایج نشان داد رشد پوشش مناسب است. یطشرا يارياز هر گونه آب يزپره كشت شده و يهاگونه

، درصد 80ا ميانگين بفارو با بذرپاشی  مربوط به تيمار هادر باالدست كرت بيشترین درصد تاج پوشش كل

 يتينگپمربوط به  هادرصد و در انتهاي كرت 78ينگ با ميانگين ها مربوط به عمليات پيتيانه كرتم

آماري درصد تاج پوشش نشان داد بيشترین انحراف از نتایج است.  درصد 80يانگين مبا  بذرپاشی

فارو بذرپاشی شده و در پایين دست مربوط  پاشی، ميانهبدون بذر فارو در باالدست مربوط به تيمارمعيار

 است.به پيتينگ با بذرپاشی 
 

 مراتع ،علوفه نتور فارو، ك ،يتينگپ ياهی،پوشش گها: كليد واژه

 

Effect of Contour-Furrow and Pitting in Forage Production Increased 

Vegetation of Rangelands 

 
Abstract 
This study conducted to compare different watershed operations such as pitting and contour 

furrow for water conservation in soil and plant cover by using experimental plots in order to 

determine suitable operations in the Tikmedash research station. Random complete blocks 
carried out this study with 5 treatments (pitting, contour furrow with and without seeding, and 

control plots) in 3 replicates. Plots dimension were 5*40 meters with 6% slope. Agropyron 
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alengatum species and sainfoin were used in seed treatment because of higher 

soil conservation and forage production due to increased vegetation cover in 

rangelands with watershed management. Vegetation evaluation was measured 

in two consecutive years at the beginning, middle and end of the plots. Reports 

of vegetation showed appropriate growth of sainfoin species, especially in pitting. The results 

showed that the highest percentage of total canopy cover upstream of the plots belonged to the 
Faro seedling treatment with 80%, the middle plots belonged to the pitting operation with an 

average of 78% and at the bottom of the plots to the seedling pitting treatment with an average 

of 80%. 

Keywords: Contour-Furrow, Forage, pitting, Rangelands, Vegetation, 

 

 

 مقدمه

هاي اراضی را فراهم تخریب شدید منابع طبيعی موجبات افزایش فرسایش خاك و كاهش پتانسيل

آورد. با توجه به افزایش جمعيت و نياز روزافزون به غذا، حفاظت خاك و نگهداري اراضی مستعد و قابل احيا می

احياي اینگونه  مناطق ضروري است . هاي آبخيز الزامی است و در این راستا ارائه راهكارهاي مناسب در حوزه

هاي ذخيره نزوالت آسمانی و حفاظت آب و خاك گامی در جهت توسعه پایدار كشاورزي و حفاظت از طرح

 یاز مشكالت اساس یدام ییغذا يازن ينباشد. امروزه تامهاي حاضر و آینده میمنابع طبيعی براي نسل

 یتعادل دام در مراتع چالش و مسئله اساس یجادمراتع و عدم ا از ينهدامداران بوده با توجه با عدم استفاده به

این ميان اهميت ایجاد بينشی مثبت و سازنده نسبت به ارزش و اهميت  در علوفه مراتع وجود دارد. يددر تول

برداران بر كسی پوشيده نيست. در كشور ما كه قسمت اعظم آن منابع طبيعی در كليه افراد جامعه بویژه بهره

آید. آب یكی از مهمترین عوامل محدودكننده رشد گياهان مرتعی جزو مناطق خشك جهان به حساب می

 پسنماید. ميليمتر تجاوز می 250از خاك كشور از  %35ميزان بارندگی به طور متوسط تنها در حدود  باشد.می

چون ذخيره  اي مكانيكی مختلف متوسل شدهالزم است در مناطقی كه عاري از پوشش گياهی است به روش

نزوالت جوي در این مناطق عالوه بر تامين رطوبت مورد نياز گياهان موجب تغذیه منابع آبهاي زیرزمينی نيز 

رد و در نتيجه با افزایش پوشش آودر نتيجه محيط مساعدي براي زندگی گياه، انسان و دام بوجود میگردد می

گردد و هم اینكه دامداران منطقه از مراتع تجدید شده استفاده گياهی هم منابع طبيعی تجدید شده حفظ می

دامداران بوده با توجه با عدم استفاده  یاز مشكالت اساس یدام ییغذا يازن ينخوبی خواهند نمود. امروزه تام

علوفه مراتع وجود دارد كه  يددر تول یل دام در مراتع چالش و مسئله اساستعاد یجاداز مراتع و عدم ا ينهبه

بتواند  یرو ادارات عشا يعیتوسط ادارات كل منابع طب ینزوالت آسمان يرهذخ هاي ياتاستفاده از عمل یدشا

 يزانكننده م يينمهم تع ياربس ياز فاكتورها یكی(،1991تریمبل). مراتع گردد يتظرف یشدر افزا يراهكار

بوده، فاكتور مربوط به پوشش  یتدر اولو يشههم يزحفاظت خاك ن يهاو هدر رفت خاك كه در روش یشفرسا

 ييراتدر مهار رواناب و حفاظت خاك، توسط تغ ياهی. مطالعه نقش پوشش گباشدیدر سطح خاك م ياهیگ

انجام  ییات صحرامطالع یقمشخص و اكثرا  از طر یو در مقاطع زمان یرواناب و رسوب در طول فصل زراع يدتول

نسبت به  يشتريرواناب ب ياو قابل مالحظه داریطور معنبه یشلخت و آ يهاكرت (2007 )مرزر .گيردیم

نمودند كه  يانخود ب يقاتتحق يجه( درنت2004و همكاران ) ین. زكندیم یجادا ياهیبا تنوع پوشش گ يهاكرت

خاك  یشمقدار فرسا ی،هياپوشش گ يهاگونه تعداد یشافزا يجه، درنتدر خاك ايیشهر يستمتعداد س یشافزا



 

 

3 

آسمانی را  تعمليات آبخيزداري در ذخيره نزوال ير( تأث1364باباخانلو) .دهدیكاهش م داريیطور معنرا به

كه  يدرس يجهنت ینمحقق به ا یننمود. ا یجهت كاهش رواناب سطحی، فرسایش و استقرار پوشش گياهی بررس

. باشدپوشش گياهی مناسب، بهترین وسيله براي جلوگيري از اتالف آب به صورت رواناب سطحی می

راندمان استحصال آب و  اك،خرطوبت در  یشنحوه افزا ی( عالوه بر بررس1367) يقیحق كامكار و خواهسپاس

 نجفی. اندقرار داده يدتائ مورد را نموده و اثر بخش بودن آن یكوچك بررس يهادر كرت يزمحصول را ن یشافزا

 هايروش انواع با درختی هايگونه رشد ارزیابی و باران آب با كاريجنگل طرح اجراي ضمن( 1376) همكاران و

 آب ذخيره و رطوبت حفظ باعث درصد 25 الی 20 هايهاللی در شيب انكتب ایجاد كه دادند نشان آبگيرسطوح

در مطالعاتی كه در جنوب آریزونا در آمریكا صورت گرفته است در . داشتند خوبی رشد درختان و شده باران

وره چهار هاي بزرگ )آبگيرها( انجام گرفته است در یك دمناطقی كه عمليات پيتينگ، بصورت ایجاد چاله

برابر بيشتر از مناطقی بود كه  5/2ها كاشته شده بود كه در داخل چاله Cenchrus ciliarisساله، توليد علوفه 

برابر بيشتر از مناطقی بود  5هاي باریك صورت گرفته بود و توليد علوفه در این اراضی همين كشت داخل چاله

مساحت  يينجهت تع يقی( تحق1384و همكاران ) طهماسبی كه كشت بدون اجرا عمليات اجرا گردیده بود.

واقع در منطقه لشگرك  ياهیاز تراكم گ یمتفاوت یرو با مقاد یمختلف اراض هاييبش يباران رو يرسطوح آبگ

جهت برآورد رواناب  AWBMخشك، انجام دادند. آنها از مدل بارش رواناب  يمهن يمدر شمال شرق تهران با اقل

قادر به برآورد رواناب ساالنه بوده و  یآنان نشان داد كه مدل مذكور با دقت قابل قبول نتایج. یداستفاده گرد

جهت مشاهده كردن ابعاد مناسب سطح  ياسكوچك مق يرسطوح آبگ يهاسامانه یطراح ياستفاده از آن را برا

رطوبت در  يماندگار یشمختلف برافزا يمارهايت يرتاث ی( به بررس1384) ايخواجه نمودند. يهآنها توص يرآبگ

از  استفادهنشان داد كه  یجپرداخت. نتا یشیآزما يمارشكل با پنج ت يلوز يرآبگ يهاخاك در سامانه يلپروف

در سطح چاله  ايیزهسنگر فيلتر يريو بكارگ يمتريبه ضخامت پنج سانت ايیزهو حفاظ سنگر یلونیپوشش نا

و  زادهيبحب طرح داشت. يمارهايت یربا سا يداریمقدار حفظ رطوبت بوده و تفاوت معن يشترینب يدارا

را مورد  ياهیپوشش گ یش( تأثير، پيتينگ، ریپينگ و كنتور فارو در ذخيره رطوبت و افزا1386همكاران )

پيتينگ)چاله(، ریپرینگ )شخم عميق( و مانند  قرار داده در این بررسی تاثير عمليات آبخيزداري یبررس

ترین  عمليات پيشنهاد مقایسه و مناسب همكنتورفارو )شيار( در ذخيره  رطوبت و افزایش پوشش گياهی  با 

درصد مربوط به پيتينگ با بذرپاشی و  كمترین مقدار   66/44بيشترین درصد پوشش گياهی با شده است. 

با  يقی( در تحق 1392و همكاران)  خانیدرصد مربوط  است.  891/15مربوط به تيمار ریپينگ بدون بذرپاشی با 

توام با پوشش  یحفاظت ياتعمل يرو تاث یشحساس به فرسا یاراض يولوژیكیب يتامكان تثب یعنوان بررس

 ياتو عمل یشیآزما يخواجه كه با استفاده از روش كرت ها يزو رسوب در آبخ یشبر روند فرسا ياهیگ

 ياتبا سالسوال همراه عمل یپلكسآتر ياهیكه پوشش گ سيدندر يجهنت ینهمراه بود به ا يتينگپ يزداريآبخ

  دهدینشان م یجاز راندمان باال برخوردار بوده و نتا يتينگپ

 

 هامواد و روش

 

 نطقه پژوهشمویژگی ها و موقعيت جغرافيایی 
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 يهكيلومتري جنوب شرقی شهرستان تبریزز در حاشز   75هكتار وسعت در  302داش با ایستگاه تيكمه

 شزرقی  طزول  درجه 55/46 و شمالی عرض درجه 45/37 جغرافيائی موقعيت در و تهران، –تبریز  یمجاده قد

درحزوزه آبخيزز    ايحزوزه  يماتمتر است. از نظر تقس 2000الی  1800ار دارد. ارتفاع اراضی آن از سطح دریا قر

هزاي معتزدل و   داش داراي تابسزتان اوزن واقع شده است. براساس آمار هواشناسزی، شهرسزتان تيكمزه   قزل

 25آن در زمسزتان  خشك قزرار دارد. حزداقل مطلزق درجزه حزرارت      هاي سرد بوده در منطقه نيمهزمستان

رسد؛ متوسزط  باالي صفر می گرادانتیدرجه س 32گراد زیر صفر و حداكثر مطلق آن در تابستان تا سانتیدرجه

ماه از سال منطقه پوشزيده از بزرف و یخبنزدان     5در سال است. بيشتر از  متریميل 386بارندگی ده ساله آن 

نظزر زمزين شناسزی و سزنگ     از  افتد.برف اتفاق می هاي سطحی بعد از ذوب شدندرصد جریان آب 91بوده، 

پوشانده است كه عمدتا از جنس  ترشيريو آتشفشانی  هاي رسوبی آذرآواري سنگ ارمنطقه تحقيق  شناسی

اراضی ایستگاه از نظزر شزرایط اكولزوژیكی،    . ستاهاي گابروئی در جنوب توف و ایگنمبریت در غرب و سنگ

 یحاصزل از بررسز   یجنتزا بزوده و   ایش یافته توپوگرافی، ادافيكی و مشخصات خاك جزء  اراضی تيپيك فرس

نشان دهنده آن است كزه خزاك    متر(سانتی 30-0)  هاكرت یسطح یهخاك ال يمياییو ش يزیكیف هايیژگیو

 است. یآهك يهاجزء خاك یستگاها

 

 
 

موقعيت جغرافيایی منطقه پژوهش - 1شكل   

 نطقه پژوهشمخاك  يمياییو ش يزیكیف هايیژگیو

محل اجرا انجزام   یو خاكشناس ی، توپوگراف يمیافل یطالزم نسبت به شرا يها یطرح ابتدا بررس یندر ا

 ذیرفتپداده ها صورت  يلو تحل یهتجز  يآماربردار یانها همراه كشت بذور احداث و در پاشده سپس سامانه

اراضی ایستگاه از نظر شرایط اكولوژیكی، توپوگرافی، ادافيكی و مشخصات خاك جزء  اراضی تيپيك فرسایش 

 30-0هزا )  كزرت  یسزطح  یزه خزاك ال  يمياییو شز  يزیكزی ف هايیژگیو یحاصل از بررس یجیافته  بوده و نتا

 است. یآهك يهاجزء خاك یستگاههنده آن است كه خاك ا( نشان دمتریسانت

 یشیآزما يهاكرت یسطح یهخاك ال يمياییو ش يزیكیف هايیژگیو يانگينم -1جدول
عصاره گل اشباع  يکیالکتر يتهدا واکنش گل اشباع آلی%ماده  رس% سيلت% %شن 

 بر متر( يمنسز ی)دس
 يمکربنات کلس

 معادل  )درصد(

 

 تحقيقوش ر
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روش مكانيكی  2تيمار در سه تكرار اجرا گردید و  5هاي كامل تصادفی با این طرح در قالب طرح آماري بلوك

)كنتور فارو، پيتينگ،( با توجه به شرایط منطقه براي ذخيره نزوالت آسمانی كه به منظور افزایش پوشش 

 يقاتیتحق یستگاههاي آزمایشی استاندارد فائو در ا، از كرتدنباهم مقایسه شدشود گياهی به كار گرفته می

متر در شيب  40متر در  5ها به ابعاد براي اجراي طرح، كرت جهت اجراي طرح استفاده شده است. داشيكمهت

ها ها در كنار هم قرار گرفته و با استفاده از آجر و مالت سيمان حاشيهده است. كرتدر نظر گرفته ش %9حدود 

ها هاي كرتمحافظت گردیده و بعدا  از خاك رسی در دو طرف آجر چينی استفاده شده است تا از نفوذ رواناب

 يمارو ت یبذر، كنتور فارو با بذر پاش اب يتينگكنتور فارو، پ يتينگ،شامل پ هاتيماربه همدیگر جلوگيري شود. 

در سه تكرار به اجرا درآمده و طی آن  چهار صفت رواناب، رسوب، پوشش گياهی و رطوبت خاك بوده و  شاهد 

 یشعلوفه و افزا يدمقاله به تأثير كنتور فارو و پيتينگ در تول ینكه در ا گردد،یدر داخل این تيمارها بررسی م

ه علوفبذر  هاي اگروپيرون النگاتوم ودر تيمارهاي بذرپاشی شده از گونه پردازیمیمراتع م ياهیپوشش گ

 یشعلوفه با توجه به هدف افزا يدبه علت اثرات بيشتر حفاظتی خاك و تول یاسپرس رقم اصالح شده محل

است. جهت ارزیابی پوشش گياهی ضمن بررسی  دهشاستفاده  يزداريآبخ ياتدر مراتع با عمل ياهیپوشش گ

در  يبوضعيت پوشش گياهی منطقه، توليد علوفه و تاج پوشش در دو سال متوالی و بعد از كاشت بذور به ترت

 .شد يريگها  اندازهكرت يو انتها يانهابتدا، م

  

 
 هاسازي سامانهطراحی و پياده -1شكل 

 
 و پيتينگ  اروف حداثا -1شكل 
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  نتایج و بحث

كنتور  يتينگ،شامل پ هاتيماراجرا گردید تيمار  5هاي كامل تصادفی با طرح در قالب طرح آماري بلوك

طی آن  چهار  ،در سه تكرار به اجرا درآمدهبوده و  شاهد  يمارو ت یبذر، كنتور فارو با بذر پاش اب يتينگفارو، پ

مقاله به  ینكه در ا گردد،یصفت رواناب، رسوب، پوشش گياهی و رطوبت خاك در داخل این تيمارها بررسی م

در تيمارهاي بذرپاشی  پردازیمیمراتع م ياهیپوشش گ یشعلوفه و افزا يدتأثير كنتور فارو و پيتينگ در تول

به علت اثرات بيشتر حفاظتی  یاسپرس رقم اصالح شده محله علوفبذر  هاي اگروپيرون النگاتوم وشده از گونه

است.  دهشاستفاده  يزداريآبخ ياتدر مراتع با عمل ياهیپوشش گ یشعلوفه با توجه به هدف افزا يدخاك و تول

جهت ارزیابی پوشش گياهی ضمن بررسی وضعيت پوشش گياهی منطقه، توليد علوفه و تاج پوشش در دو سال 

مقاسه  2كه در جدول  شد يريگها  اندازهكرت يو انتها يانهدر ابتدا، م يبمتوالی و بعد از كاشت بذور به ترت

نشان داد  یجنتا آمده است. در سه مكان مختلف یمورد بررس يمارهايدرصد تاج پوش  پوشش كل در ت

 يانهدرصد، م 80 يانگينبا م یفارو با بذرپاش يمارها مربوط به تدرصد تاج پوشش كل در باالدست كرت يشترینب

با  یبذرپاش يتينگها مربوط به پكرت يدرصد و در انتها 78 يانگينبا م يتينگپ ياتها مربوط به عملكرت

باالدست مربوط  ياردراف از معانحر يشتریندرصد تاج پوشش نشان داد ب يآمار یجدرصد است. نتا 80 يانگينم

ز ا است. یبا بذرپاش يتينگدست مربوط به پ یينشده و در پا یفارو بذرپاش يانهم ی،فارو بدون بذرپاش يماربه ت

بوده نياز آبی باالیی نسبت به آگروپيرون دارد  یونجه علوفه اسپرس از تيره  این پژوهش عالرغم اینكهنتایج 

آمده  4ل هاي دیگر شده كه در شكها مانع رشد گونهنسبت به آن رشد مناسب داشته  و در بعضی پيتينگ

 .است

 
 سی در سه مكان مختلفرارهاي مورد برمدر تي كل پوشش  پوش تاج درصدمقاسه  -2جدول 

 
يانهم باال دست  كل پایين دست 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 فارو

بذر با   
80.00 0.00 76.00 8.49 79.00 2.83 78.33 4.41 

 پيتينگ

بذر با   
74.50 0.71 78.00 2.83 80.00 7.07 77.50 4.23 

 فارو

بذر بدون   
79.50 4.95 74.50 2.12 78.00 0.00 77.33 3.33 

 2.64 76.17 1.41 74.00 2.12 78.50 2.83 76.00 شاهد

 پيتينگ

بذر بدون   
74.50 0.71 78.00 5.66 76.50 2.12 76.33 3.14 

P value .234 .536 .882 .239 
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 گيري و آماربرداري از پوشش گياهیاندازه -3شكل

 

 اي در شرایط دیم داخل پيتينگرشد مناسب اسپرس علوفه -4شكل

 نتيجه گيري

تامين رطوبت مورد نياز خاك به آوري آب و جمع ذخيره نزوالت آسمانی نقش موثري در  هاي سامانهاحداث 

ليد تواند در راستاي افزایش پوشش گياهی مراتع و همچنين تومی ی داشته و پوشش گياه بذورجهت رشد 

 یجنتا برداري قرار گيردورد ترویج و بهرهمعلوفه خوشخوراك دام همچون اسپرس كه غنی از پروتئين  است 
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 80 يانگينبا م یفارو با بذرپاش يمارها مربوط به تدرصد تاج پوشش كل در باالدست كرت يشترینداد ب نشان

 يتينگها مربوط به پكرت يدرصد و در انتها 78 يانگينبا م يتينگپ ياتها مربوط به عملكرت يانهدرصد، م

 ياردراف از معانحر يشتریندرصد تاج پوشش نشان داد ب يآمار یجدرصد است. نتا 80 يانگينبا م یبذرپاش

با  يتينگدست مربوط به پ یينشده و در پا یفارو بذرپاش يانهم ی،فارو بدون بذرپاش يمارباالدست مربوط به ت

 است. یبذرپاش
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