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 چكیده
 

كشور، استفاده از  یازِاز آب مورد ن يبخش ینتوسعه منابع آب و تام يِمنطقاقدامات  از

اين  ييمقاله سنجش كارآ يناست. در ا يفصل یها متاثر از بارش یفیت،كم ك های یالبس

 یااح ۀدر پروژ های كشت شده ماني گونه درصد زندهبه مدت سه سال و با هدف ارزيابي ها  سیالب

پژوهش در قالب  ينقرار گرفت. ا يمورد بررس ،شهرستان سبزوار برآبادِ ۀاراضي بیاباني منطق

انجام تكرار  9داغ( و  و قره يپلكستاغ، آتر  یبا سه تیمار )گونه ها يكامال تصادف یها طرح بلوک

و  یانيم يي،، به سه قسمت ابتدامورد تحقیق یها ر سالشده د یكار . هر كدام از مناطق بوتهشد

 حاصل گرديد. نه تكرار و مجموعا شد یمو انتها تقس یانهو هر قسمت به سه بخش ابتدا، م ييانتها

 یهها، تعب تراكم بوته يبررس یها(، برا در طول پشته ها )فارو یمتر 120 يترانسكت تدر هر قسم

تاغ،   یها درصد بوته 9/89و  4/73، 66/9پژوهش نشان داد كه به طور متوسط ساالنه  يجشد. نتا

مستقر های كم كیفیت منطقه،  با استفاده از سیالب یبداغ به ترت قره یها و  بوته پلكس یآتر

بر  سیالب كم كیفیت یرتأث یمارآمده از سه ت ستبه د یها داده يانسوار يۀتجز يجاند. نتا شده

درصد، در هر كدام از سه  يکدر سطح  داری يداغ، از تفاوت معن و قره يپلكستاغ، آتراستقرار 

 سال مورد مطالعه، برخوردار است.
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Feasibility assessment of use of low-quality floods affected by 

seasonal rains for desertification 

 
 

Abstract 
 
One of the methods for water resources development and water supply requirements, is the use 

of low-quality floods affected by seasonal rains. In this paper, feasibility of use of low-quality 
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floods were evaluated. This study was implemented in Borabad desert lands on southwest of 

Sabzevar that in 3 years. In order to meet this general objective, complete randomized block 

design with three treatments (Haloxylon, Atriplex and Nitraria schober) and with 9 replicates 

per treatment was selected. Areas planted divided into three sections and each section is 

divided into three parts (9 repeat). For evaluation of plant density (percentage of plant), 120m 

transacts was used. The results of study show that on average, 66.9 percent of Haloxylon, 73.4 

percent of Atriplex and 89.9% of  Nitraria schober have survived. Archived results are 

indicators of match effects, that these effects at 1% level have been meaningful.   
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 مقدمه
 

های حاصلخیز و قابل  هزار کیلومتر مربع از زمین 59متوسط، ساالنه حدود  ارائه شده، به طور  یگزارش ها یهبر پا

عوامل بروز  یكی از  ،های موجود از آب ینهبه ۀعدم استفاد(. 1379 شناسی، یماقل یشوند )مرکز مل کشت به کویر تبدیل می

 ینتوسعه منابع آب و تام یمنطق یها حل ، یكی از راهفصلیهای  سیالب از بهینه و به موقعاستفاده   این پدیده است و

های  مرکز کویر بدلیل تجمع بیش از حد آب چه گر .شود یمحسوب م و موثر در بیابانزدایی کشور یازاز آب مورد ن یبخش

اما زهكشی نواحی شور اطراف  ،فراهم کرده استهای نمكی اطراف آن شرایط حادی برای استقرار گیاه  شور و وجود پوسته

های فصلی کویر امكان رشد برخی گونه های گیاهی مقاوم به شوری را فراهم آورده است کوین  و  سواحل کویر و یا رودخانه

های فصلی در مناطق  های کم کیفیتِ ناشی از بارش فرضیه تحقیق این است که استفاده از سیالب(. 1998همكاران )

و شاداب ماندن  کردنسبز قادر به به میزان قابل توجهی  ی تحقیق، های کشت شده در عرصه آبیاری بوته انی برایبیاب

بوته  را بر روی شادابی های فصلی  باثر مثبت سیال ،نتایج عملیات بیولوژیكی در سر چاهان و احیا بیابان منطقه دارد. ها بوته

استفاده از سیالب کم کیفیت را بر  نیز کاراییِ (1388نورا و همكاران ) (.1379)های مرتعی نشان داده است برخورداری 

های خاصی از بذور و برای  شده است که، برای گونه یگیر نتیجهاخیر . در پژوهش اند نشان داده یپوشش گیاه استقرار

از  هایی که به دلیل شرایط منطقه، ببا سیال هایی با بارندگی فراوان تر، رویش گیاهان با استفاده از آبیاری سیالبی سال

 . برخوردار نیست، میسر است یکیفیت چندان خوب

 

   

 

 ها مواد و روش

 

عرض    50 03 36، در محدوده برآباددر جنوب غربی شهرستان سبزوار و در منطقه  یمورد بررس ۀمنطق

متر باالتر از سطح دریا و شیب  850ارتفاع متوسط منطقه   واقع شده است. یطول شرق 30 12 57شمالی و 

میلی متر است که توزیع فصلی آن از  140متوسط ساالنه منطقه حدود  باشد. بارندگی  % می1متوسط آن  حدود 

 28ه حدود باشد. دامنه ساالنه درجه حرارت منطق متر در زمستان، متغییر می میلی 70حدود  صفر در تابستان تا 
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گراد در تغییر است. همچنین  درجه سانتی 26تا میانگین حداکثر  9گراد است، که از میانگین حداقل  درجه سانتی

 شود. بررسی با روش دمارتن جزو اقلیم فراخشك محسوب می منطقه مورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خراسان رضوی و شهرستان سبزوارموقعیت منطقه اجرای طرح در استان  – 1شكل 
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اصالح منطقه،  شهرستان سبزوار، با هدف احیاء و  یرآبادمورد نظر، در بیابان حاشیه روستای  یِکار پروژه بوته

و  پلكس یتاغ، آتر یها از منطقه با گونه ی، ساالنه بخش1391تا  1389سالِ  3 یآغاز شده است. ط 1389از سال 

 یرهذخ خاکی احداث شده در محلِ استخر کم کیفیت که یِفصل های یالبتوسط سشده و  یکار داغ، بوته قره

کشت  یشاند. آرا کشت شده یکنار یفمتر از رد 8 ۀو به فاصل یفرد یك یها بر رو . گونهشوند یم اریشود، آبی می

 است. یِچهار متر ظمداغ، به فواصل من قره ۀدو گلدان تاغ و دو بوت پلكس، یآتر ۀبه صورتِ دو بوت یفهر رد یرو بر 

و  یانیم یی،، به سه قسمت ابتدا1391و  1390، 1389 یها شده در سال یکار هر کدام از مناطق بوته

و  یمتر 120نوار  یكشدند )نه تكرار( و در هر قسمت  یمو انتها تقس یانهو هر قسمت به سه بخش ابتدا، م ییانتها

و فواصل  یبها با توجه به ترت شد. طول ترانسكت یهها، تعب تراکم بوته یبررس یها، برا پشته یدرست در راستا

کشت در هر ترانسكت، انتخاب شد. همانگونه که در  یشِآرا یکشت شده و با در نظر گرفتن پنج تكرار برا یها گونه

دو  پلكس، یآتر ۀدو بوت یشِداغ با آرا و قره یپلكستاغ، آتر ۀاشاره شد، در هر فارو، سه گون یکار بوته ۀپروژ یحتوض

)هر  یمارسه ت ی،بررس یندر ا ینکشت شده است. بنابرا ی،داغ، به فواصل منظم چهار متر قره ۀگلدان تاغ و دو بوت

در  های کم کیفیت سیالب ییِکارا یشده(، به منظور بررس یكبخش تفك 9در نه تكرار ) یمار( و هر تیمارت یكگونه 

تراکم  یبررس یبرا یازمورد ن یها داده یدانی،م یاتر ادامه با انجام عملها، منظور شد. د و نوع استقرار بوته یزانم

 mstat.cافزار  آوری شده، توسط نرم های جمع شدند. داده یآور ها در ترانسكت، جمع به روشِ شمارش بوته یاهی،گ

فاده شد. با توجه به است ها، یانگینم یسهمقا یبرا یز% ن1قرار گرفتند و آزمون دانكن در سطح  یلو تحل یهمورد تجز

استفاده و هر سال به طور  یکامال تصادف یها از طرح بلوک یافتی،آبِ در یزانِخاک و م یمیاییو ش یزیكیف ییراتتغ

 شد. یلو تحل یهجداگانه تجز

 

   

 

  نتايج و بحث
 

نشان داد که به طور متوسط  های فصلی های کم کیفیت متاثر از بارش سیالبکارایی  یحاصل از بررس یجِنتا

داغ، مستقر  قره یها درصد از بوته 9/89و  پلكس یآتر یها درصدِ بوته 4/73تاغ،  یها درصدِ بوته 9/66ساالنه 

بر استقرار تاغ،  کم کیفیت سیالبِ یرتاث یمارِبه دست آمده از سه ت یها داده یانسوار یۀتجز یجاند. نتا شده

درصد، در هر کدام از سه سال مورد مطالعه، نشان داد.  یكرا در سطح  داری یمعنداغ، تفاوت  س و قرهپلك یآتر

 یهر سه گونه وجود دارد به طور ینب دار، یتفاوتِ معن یننشان دادند که ا 1389در سال  ها  یانگینم یسۀمقا یجنتا

استقرار را به خود  یزانم ینردرصد، کمت 62با  تاغاستقرار و  یزانم یشتریندرصد ب 84 یانگینداغ با م قره ۀکه گون

 یسۀمقا یجدرصد است. نتا 70 یز،سال ن ینمستقر شده در ا پلكس یآتر یها بوته یانگیناند. م اختصاص داده

تاغ  یها گونه ینب دار یو عدم تفاوت معن یگرد ۀداغ با دو گون قره ۀگون ینب دار یتفاوت معن 1390در سال  ها  یانگینم

درصد  92داغ  درصد و قره 80 یپلكسدرصد، آتر 75سال  یناستقرارِ تاغ در ا یانگینرا نشان داد. م پلكس تریو آ

 یتمام یندرصد ب یكدر سطح  داری یتفاوت معن یزن 1391در سال  ها یانگینم یسهمقا یجبوده است. باالخره نتا

درصد و  73با  پلكس یسپس آتر رین،یشتب رصدد 95داغ با  قره یبکه به ترت یبه شكل دهد، یها را نشان م گونه

  اند. درصد استقرار را داشته یندرصد کمتر 64آنگاه تاغ با 
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 نتیجه گیری
 

هاای   منااطق، ساطوح وسایعی از عرصاه     ینا یادز یمانند خاک متراکم و با شور یابانیاگر چه شرایط سخت فیزیكی مناطق ب

ای  های بیابانی آب نقش تعیاین کنناده   وجود در محیط ینبا ا، (Lichvar et al., 2006) را عاری از پوشش گیاهی کرده است یابانیب

 ی،سابزوار و خسروشااه   یبیابان را با کمبود یا نبود آب مترادف می دانند )دادرس تعریف  صینای که حتی برخی از متخص دارد به گونه

 یااهی باه لحااپ پوشاش گ    یحاد یطرنج است و مراتع منطقه شرا در یاز کمبود منابع آب یدامورد پژوهش شد یابانیب ۀ(. منطق1389

امكاان   یااری، آب یااز از آب ماورد ن  یبخشا  ینتوانسته است با تاام  های کم کیفیت سیالبپژوهش نشان داد که استفاده از  یجدارند. نتا

هاای   مهاار سایالب  است که  ینا ینمب یانیپا بندی جمعرا در منطقه، فراهم آورد.  یابانزداییب یها طرح یاستقرار و بهبود پوشش مرتع

 یاز کمبود منابع آب یدامناطق شد ینکه ا یدر حالهای فصلی در مناطق بیابانی علیرغم کیفیت نه چندان مناسبشان،  متاثر از بارندگی

 در کشور است.   یابانزداییب یها  پروژه یشترِب یتبخش موفق یددر رنج هستند، نو
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