
 1 

 بررسي اثر پخش سيالب بر احياء مراتع در استان بوشهر
 

 3، فاطمه توكلي راد2، حسن خسروانيان1علي جعفري
 a_j472000@yahoo.comكارشناس ارشد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بوشهر،  1

 استان فارس، صفا شهر يعيكارشناس ارشد اداره منابع طب 2
 tavakoli.fatemeh@yahoo.comورزي و منابع طبيعي بوشهر، كارشناس ارشد مركز تحقيقات كشا3

 كيدهچ 
هاي مذكور در پروژه و  و مقايسه نتايج با شاخص يابيارز يش،پا يهايي برا انجام پژوهش يزداري،و آبخ يعيمنابع طب يها پروژه يشتردر ب

هاي پخش سيالب نيز وجود چنين ضرورتي جهت  طرح . دريدآ ياساسي به شمار م يها، نياز يا تطابق اين شاخص يابيبررسي مقدار دست
با توجه به  نيز هدف از اين بررسي رسد. گيري، پردازش و ارزيابي اطالعات بدست آمده از نتايج عملكرد آن، ضروري به نظر مي اندازه

ي و ارزيابي اثرات آن بر تغييرات بررس ،به عنوان يك شيوه جديد در ايراناهميت و جايگاه عمليات آبخوانداري در احيا و اصالح مراتع 
تيمار شاهد و تيمار پخش  ،در اين بررسي دو عرصه .مي باشد 1382تا  1378هاي  سال يطوضعيت و گرايش مرتع و  پوشش گياهي

متر) در هر نوار بصورت  2×2قطعه ثابت ( 12 يناست، بنابرا يالبنوار پخش س 5شبكه مورد بررسي متشكل از انتخاب شد. سيالب 
قطعه  8اي به عنوان شاهد در كنار شبكه ذكر شده انتخاب و در آن نيز  . به منظور ارزيابي نتايج، عرصهيدصادفي ـ منظم انتخاب گردت

و در عرصه ت مرتع در منطقه شاهد خيلي ضعيف بر اساس نتايج به دست آمده وضعي ثابت با مشخصات قطعات عرصه پخش گزينش شد.
و در عرصه پخش سيالب مثبت منفي عرصه شاهد در ضعيف تا متوسط رسيده است. گرايش مرتع  پخش سيالب از خيلي ضعيف به

همچنين بررسي نتايج حاصل از برآورد ميزان توليد نشان داد كه ميزان توليد علوفه در عرصه پخش سيالب و شاهد به ترتيب  .ارزيابي شد
بنابراين توليد علوفه  كيلوگرم در هكتار در سال آخر رسيده است. 3/202و  8/368كيلوگرم در هكتار به  6/113و  3/144در سال اول از 

 برابر) افزايش يافته است.  7/1( 7/88برابر) و در عرصه شاهد به ميزان  5/2( 5/224در عرصه پخش سيالب به ميزان 
 بوشهر، مرتع يشگراپخش سيالب، تغييرات پوشش گياهي،  :واژه هاي كليدي

 
 

 مقدمه
كه در نتيجه نابودي هاي آبخيز گرديده  موجب كاهش توليد عرصهمحدود بودن سطح منابع طبيعي  و ون جمعيت جهانرشد روزافز

، خسارات دت روزافزون فرسايش خاكتدريجي و زوال آن را در پي داشته است. پايين رفتن سطح سفره آب و توليد اندك علوفه، ش
به منظور كنترل سيالب و بهره سبب گرديده تا تحقيقات متنوعي در سراسر جهان  غيره از جمله عوامل مهمي است كهحاصل از سيل و 

  .)1374كوثر، ( گيرد صورت برداري در جهت احياء و افزايش مراتع و اراضي كشاورزي 
شـك  بهبود و افزايش كمي و كيفي توليد علوفـه در غالـب اراضـي مرتعـي منـاطق خشـك و نيمـه خ        پخش سيالب به منظور اصالح،     

افـزايش يافتـه و    درصـد  160بر اثر پخش سيالب محصول توليد علوفـه   1960سال در  Houstonبر اساس مطالعات  شناخته شده است.
در بررسي جـامع پخـش    Granerو  Hubbel مطالعات. ]11[ فسفر و كلسيم موجود در گياه نيز زيادتر شده است عالوه بر آن مقدار ازت،
برابر افزايش يافته و گونه هاي موجود در عرصه پخش سيالب نسبت بـه   9 تا 4كه توليد محصوالت علوفه  ادنشان دسيالب در نيومكزيكو 

افزايش علوفه در مراتع شهر اسماعيل خان پاكسـتان نشـان داد    نتايج حاصل از اثر استحصال آب باران بر. ]12[ تر بودند چراي دام مقاوم
 Branson) به نقـل از  1378، (حسيني .]13[ كيلوگرم در هكتار افزايش يافته است 1684به  در هكتار لوگرميك 256ز توليد علوفه اكه 

برابـري توليـد علوفـه در جنـوب      6/2باعث افـزايش  و )، بيان كرده است كه اثرات پخش سيالب بر تاج پوشش گياهي مثبت بوده 1956(
كيلـوگرم در   205بـه   25/51سه سال پـس از پخـش سـيالب از     ميزان توليد علوفه در پسكوه سراوان طي .]3[ شرقي آمريكا شده است

)، نشان داد كه با گسترش سيالب تغييـر جهـت گـرايش مرتـع از منفـي بـه       2000(فيله كش نتايج بررسي هاي  .]2[هكتار رسيده است 
)، 1382(قـائمي  . ]5[ تدرصد افزايش داشته اس 30درصد و توليد گياهي  15تا  10مثبت بوده همچنين درصد پوشش گياهي به ميزان 

در عرصه پخش سيالب نسبت به عرصـه شـاهد    3و كاهش گونه هاي كالس  1افزايش درصد تاج پوشش گياهي و توليد گونه هاي كالس 
)، نشان داد كه ميزان توليد و درصد تاج پوشش گياهي عرصه پخش سيالب نسبت به 1382(مصباح ت . مطالعا]6[ را گزارش نموده است

)، بيان كرده انـد كـه پوشـش گيـاهي در     1386( بيات موحد و موسوي. ]9[ برابر افزايش پيدا كرده است 2و  4تيب به ميزان شاهد به تر
درصد افزايش يافته است. همچنين مقدار توليد گياهي سرپا نيز در سال آخر مطالعـه در كـل    18/56به  22/22قطعات پخش سيالب از 

)، در 1386(ميرجليلي و رهبر . ]1[ درصد نسبت به شاهد افزايش داشته است 208ال اول و درصد نسبت به س 315پهنه پخش سيالب 
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پژوهشي در هرات يزد به اين نتيجه رسيدند كه درصد پوشش تاجي، تراكم، توليد و درصد فراواني پوشش گياهي در داخل عرصـه اي كـه   
)، در گربايگـان  1387( رحـيم فـروزه و حشـمتي   مطالعـات   .]10[ عمليات پخش سيالب انجام گرفته نسبت به شاهد افزايش يافته اسـت 

 .]4[ فارس نشان داد كه پخش سيالب بر افزايش درصد پوشش تاجي و توليد فرم هاي رويشي موجود تاثير معني داري داشته است
 

 ها مواد و روش
با طول   جنوبي زاگرس با نام محلي قلعه دختر،هاي  محدوده اجراي طرح در شمال شرق شهر اهرم و در دامنه جنوبي رشته كوهي از دامنه

هـاي   ). منبـع اصـلي بـاران   1(شـكل   واقع شده اسـت شمالي  29 6′تا  28 55′ يو عرض جغرافيايشرقي  51 20′تا  51 17′ جغرافيايي
دارد و مسـير حركـت آنهـا از     اي هاي مرطوبي دانست كه نظير ساير مناطق استان عمدتاً منشاء مديترانـه  توان ناشي از جريان منطقه را مي

واقع مـي باشـد   ح كيلومتري عرصه طر 15باشد. ميانگين بارندگي منطقه بر اساس آمار ايستگاه باران سنجي اهرم كه در  غرب به شرق مي
بـر اسـاس   درجه سانتي گـراد مـي باشـد.     25درجه سانتي گراد و متوسط درجه حرارت ساالنه  5/260، 1351-88در طول دوره آماري 

مطالعات خاك شناسي  هاي اقليمي به روش دومارتن اصالح شده محدوده مورد مطالعه در منطقه خشك بياباني گرم واقع شده است. نقشه
بافت خاك شني بوده و هدايت الكتريكي آن از سـطح بـه    .نشان داد كه خاك منطقه از رده هاي جوان انسپتي سول و انتي سول مي باشد

هاي عمقي  در اليه. بر اساس نتايج تشريح پروفيل خاك گيري شد اندازه 1/8تا  7/7قليايي بوده و بين  ،نش خاكواك يابد. ميكاهش ، عمق
سـانتي متـر در سـاعت     7 تا 2/1از . ميزان نفوذپذيري باشد درصد مي 50بيش از  Cافق شود و درصد سنگريزه در  گچ به وضوح ديده مي

 هـاي  سـازند عمـدتاً از  شناسـي حوضـه آبخيـز منطقـه      بر اساس مطالعات زمينش يافته است. متغير مي باشد كه نسبت به تيمار قرق كاه
گزارش مطالعات نيمه تكميلي طرح بهره وري از سـيالب و تغذيـه آبخـوان شهرسـتان تنگسـتان،      ( و آسماري تشكيل شده استگچساران 

1375.( 
هكتار  100رج از شبكه پخش سيالب و تيمار پخش سيالب به وسعت هكتار در خا 5تيمار شاهد به وسعت  ،در اين بررسي دو عرصه      

گيري پوشش گياهي در عرصه پخـش   انتخاب گرديد. به منظور اندازهدر طرح  بين چندين فاز موجود از فاز يك پخش سيالب تنگستاندر
ديـد و ايـن نقـاط در امتـداد     انتخـاب گر  بصورت تصـادفي سيسـتماتيك   سيالب ابتدا در محل عرصه پخش نقاطي ثابت جهت نصب پالت

متـر مربعـي)    4پالت  60متر مجموعاً شامل  2×2ها  متر مشخص (پالت 80بر روي خطوط ميزان با فواصل مساوي  ،هاي پخش آب كانال
فـروردين)  هاي اسـفند و   گيري توليد در مدت اجراي طرح دو بار، ابتدا در سال اول و بار دوم در سال پاياني طرح (طي ماه شد. براي اندازه

 10متـر در سـال اول بـا انتخـاب      25×25هاي مستطيلي به ابعاد  با تقسيم عرصه پخش سيالب به صورت شطرنجي از بلوك ميزان توليد
متر را قرار داده و كل بيوماس هوايي پوشـش گيـاهي از سـطح زمـين      1×1هاي  ها پالت بلوك (تصادفي) و در محل تالقي اقطار مستطيل

 ).در نظر گرفته شداي، رشد سال جاري  ي بوته ها گشت (براي گونه نها توزي گونه قطع و پس از تفكيك
برداشـت شـده بـا اسـتفاده از      يپارامترهـا  يهدر محدوده مورد مطالعه كل ياهيبر بهبود پوشش گ يالبپخش س يرتاث يبه منظور بررس    

 قرار گرفت. يلو تحل يهمورد تجز SPSSدر نرم افزار  tآزمون 
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 موقعيت جغرافيايي محدوده اجراي طرح :1شكل 

 نتايج 
اندازه گيري پارامترهاي مختلف پوشش گياهي در دو عرصه پخش سيالب و عرصه شاهد مـوارد زيـر قابـل    و با توجه به نتايج بدست آمده 

 بحث مي باشد. 
مرتـع در منطقـه شـاهد خيلـي ضـعيف       هاي صحرايي در محدوده مورد مطالعه با استفاده از روش شش فاكتور، وضـعيت  بر اساس بررسي

). به دليل اينكه در عرصه پخش سـيالب دو  1باشد و در عرصه پخش سيالب از خيلي ضعيف به ضعيف تا متوسط رسيده است (جدول  مي
 ابي شد.سال قبل از شروع طرح، آبگيري صورت گرفته بود. گرايش مرتع با توجه به پارامترهاي اندازه گيري شده در سال اول مثبت ارزي

 
 منطقه عرصه پخش وشاهددر دو  وضعيت وگرايش مراتع: 1جدول 

پنج و چهار، عرصه پخش سه عرصه شاهد دو عرصه پخش يك و   
 سال

 وضعيت گرايش وضعيت گرايش وضعيت گرايش

 1378 خيلي ضعيف مثبت خيلي ضعيف مثبت خيلي ضعيف منفي

 1379 ضعيف مثبت ضعيف مثبت خيلي ضعيف منفي

لي ضعيفخي منفي  1380 ضعيف مثبت ضعيف مثبت 
 1381 متوسط مثبت ضعيف مثبت خيلي ضعيف منفي

 
در صورتي كه در  ،كيلوگرم در هكتار مي باشد 3/144ميزان توليد به طور متوسط ، با توجه به اندازه گيري توليد در سال اول اجراي طرح

اين  .كيلوگرم افزايش توليد در هكتار را نشان مي دهد 5/224كه تقريباً  تاسكيلوگرم در هكتار  8/368سال آخر آماربرداري ميزان توليد 
 3/202در صورتي كه در سـال پايـاني در همـين عرصـه      بودهكيلوگرم در هكتار  6/113 ،در عرصه شاهد در سال اول اندازه گيري مقدار

(شـكل   وط به چند سال قرق بودن عرصه طرح مـي باشـد  افزايش توليد مربدر هكتار كيلوگرم  90كيلوگرم در هكتار برآورد شده است كه 
ش توليد در عرصه شاهد را از ميزان توليد علوفه در ياگر ميزان افزابا ديدگاه تشخيص اثر گسترش سيالب در افزايش توليد علوفه . حال )2

كيلـوگرم در هكتـار    135يبـاً  ميزان افزايش توليد علوفـه مربـوط بـه پخـش سـيالب تقر      ،كم كنيمكه سيالب به آن رسيده  عرصه پخش
  .باشد مي
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نشـان مـي دهـد كـه بـين توليـد        tنتايج حاصل از مقايسه توليد عرصه پخش سيالب در سال اول و آخر اجراي طرح با استفاده از آزمون 
 ).2درصد اختالف معني دار وجود دارد (جدول  1عرصه پخش سيالب در سال اول و سال آخر در سطح 

 
 زان توليد عرصه پخش سيالب در سال اول و آخر اجراي طرح: مقايسه مي2جدول 

  درجه آزادي t سطح معني داري

000/0  719/8- توليد سال آخر –توليد سال اول  49   
 

 
 سيالب پخش هاي اول وآخر درعرصه شاهد و مقايسه ميانگين كل توليد در سال :2شكل 

 
نشان مي دهد كه بين ميانگين  tيري شده در عرصه پخش سيالب و شاهد با آزمون بررسي نتايج حاصل از مقاسيه ميانگين توليد اندازه گ

 ). 3درصد اختالف معني دار وجود دارد (جدول  1توليد در عرصه پخش سيالب نسبت به عرصه شاهد در سطح 
 ) ميانگين كل توليد را در عرصه پخش سيالب و شاهد نشان مي دهد.3شكل (

 
 : مقايسه ميانگين توليد در عرصه پخش سيالب و شاهد3جدول 

  درجه آزادي t سطح معني داري
000/0  508/7 ميانگين توليد شاهد –ميانگين توليد پخش سيالب  18   

 

 
 : مقايسه ميانگين كل توليد بين عرصه پخش سيالب و شاهد3شكل 
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) نشان داده شده است. نتايج حاصـل از مقايسـه   4در شكل ( 81-78هاي  نتايج حاصل از اندازه گيري درصد پوشش گياهي در طي سال
نشان مي دهد كه بـين درصـد پوشـش گيـاهي عرصـه       tدرصد پوشش گياهي اندازه گيري شده در عرصه پخش سيالب و شاهد با آزمون 

 ).3درصد اختالف معني دار وجود دارد (جدول  5پخش سيالب و شاهد در سطح 
 

 
 89-78در سال هاي  صد پوشش گياهي عرصه پخش سيالب و شاهددر: مقايسه 4شكل 

 
 : مقايسه درصد پوشش گياهي عرصه پخش سيالب و شاهد3جدول 

  درجه آزادي t سطح معني داري
045/0  523/2 درصد پوشش گياهي شاهد -درصد پوشش گياهي پخش سيالب 18   

 
 

 بنتايج حاصل از تغييرات گونه هاي گياهي در عرصه پخش سيال -
  :هائي كه پس از پخش سيالب ظاهر شده اند گونه -

Medicago coronata, Medicago laciniata, Medicago minima, Medicago polymorpha, Medicago rigidala, Plantago 
amplexicaulis, Plantago boissieri, Plantago psylliam, Plantago thricophylla, Lolium sp, Rumex cyprius.   

 :و يا از بين رفته انديافته  هاي گياهي كه پس از پخش سيالب كاهش گونه -
 Salsola baryosma, Salsola jordanica, Stipa capensis, Suaeda spp. 

صـورت گرفتـه نسـبت بـه همـان      در آن پخش سـيالب   اي كه هاي موجود در عرصه تراكم، ارتفاع و سطح تاج پوشش گونه از طرف ديگر
هاي آبرساني گسترشي و جاهايي كه آب بيشتري جمـع   همچنين در پشت خاكريزها و كف كانال، بيشتر مي باشد. در عرصه شاهدها  گونه

بارهنگ كامالً مشهود است. البته اين تركيب و تراكم دائماً  و هاي يك ساله خوراك از قبيل انواع يونجه هاي گياهي خوش تجمع گونهشده، 
 مي باشد.ر در حال تغيي

چنانچـه  ، مهار فرسايش آبي و بادي و اصالح خـاك مـي باشـد    ،هاي مختلف ا توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي پخش سيالب در عرصهب
فرسايش و از مهار سنگ و سنگريزه و الشبرگ در نظر بگيريم مي توان از آنها به عنوان معيارهاي  ،درصد پوشش عمده سطح زمين را گياه

هـاي پخـش    هاي انجام شده ميانگين درصـد خـاك لخـت در عرصـه     بررسي                                                 ن عامل تشديد آن نام برد. بر اساس ميزان خاك لخت به عنوا
سنگ و سنگ ريزه در سطح خاك در عرصه پخش كمتـر از عرصـه   درصد درصد برآورد شده است.  86و  6/83سيالب و شاهد به ترتيب 

بنابراين ميتوان  درصد برآورد شده است. 5/6و  2/5شاهد به ترتيب و باشد. ميانگين درصد سنگ و سنگ ريزه در عرصه پخش شاهد مي 
ميانگين درصـد الشـبرگ در عرصـه پخـش     نتيجه گيري كرد كه رسوبات ته نشين شده در عرصه پخش سيالب عمدتا ريزدانه مي باشند. 

 .درصد برآورد شده است 59/0و  91/0سيالب و عرصه شاهد به ترتيب 
 

 بندي گيري و جمع نتيجه
ميزان توليـد   ،با توجه به اندازه گيري توليد در سال اول اجراي طرح تأثير پخش سيالب بر تحوالت كمي و كيفي پوشش گياهي تنگستان

 8/368الـذكر ميـزان توليـد    در صورتي كه در سال آخر آمـاربرداري در طـرح فـوق     ،كيلوگرم در هكتار مي باشد 3/144به طور متوسط 
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در عرصه شاهد در سال اول  . اين مقداركيلوگرم افزايش توليد در هكتار را نشان مي دهد 5/224كه تقريباً  استرسيده كيلوگرم در هكتار 
د شـده اسـت   كيلوگرم در هكتار بـرآور  3/202در صورتي كه در سال پاياني در همين عرصه  بودهكيلوگرم در هكتار  6/113 ،اندازه گيري

دهد كه افزايش توليد  ها نشان مي تحليل دادهافزايش توليد مربوط به چند سال قرق بودن عرصه طرح مي باشد. در هكتار كيلوگرم  90كه 
تـوان نتيجـه    باشد. بنابراين با مقايسه ارقام مي % مي17% بوده است و تفاوت اين دو عرصه رقم 44% و در عرصه شاهد 61در عرصه پخش 

ميزان توليد علوفه خشك در هكتار مربوط به عرصه پخش سيالب بـه  هاي ياد شده نقش مهمي را در توليد داشته است.  قرق عرصه گرفت
باشد كه اين اختالف به دليل اجـراي طـرح،    مي 6/113و ميزان توليد علوفه خشك مربوط به عرصه شاهد ر در هكتا 3/144طور متوسط 

باشـد. رونـد رو بـه     كيلوگرم اختالف ميزان علوفه خشك بـين دو تيمـار مـي    7/30طرح حاضر بوده و سال قبل از اجراي  2پخش سيالب 
 . )5(شكل  باشد ذخيره نزوالت و قرق ميل افزايش توليد علوفه خشك در هكتار در دو تيمار پخش سيالب و شاهد به دلي

 

 
 يالبمراتع در عرصه پخش س ياهيپوشش گ يتبهبود وضع: 5شكل 

 
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين توليد بين عرصه شاهد و پخش سيالب نشان دهنده وجود اختالف معني دار بين عرصه شاهد و همچنين 

و همكـاران    Branson )1956( ،Sulemanدرصد مي باشد. نتـايج ايـن تحقيـق بـا نتـايج پـژو هـش هـاي          1پخش سيالب در سطح 
  ) مطابقت دارد.1386( جليلي و رهبرمير) و 1382(مصباح )، 1379( جهان تيغ)، 1996(

صـورت گرفتـه نسـبت بـه همـان      در آن پخش سـيالب   اي كه هاي موجود در عرصه تراكم، ارتفاع و سطح تاج پوشش گونه از طرف ديگر
، بيشتر مي باشد. مقاسيه درصد پوشش گياهي بين عرصه شاهد و پخش سيالب نشان داد كه بين درصـد پوشـش   ها در عرصه شاهد گونه

و بـا در نظـر گـرفتن    ش درصد اختالف معني دار وجود دارد. بـا توجـه بـه تـرازوي تعيـين گـراي       5گياهي عرصه پخش و شاهد در سطح 
و در منفـي  هاي مرغوب، فراواني، وضعيت خاك و وضعيت پوشش گياهي، گرايش مرتع عرصه شـاهد   فاكتورهايي چون تجديد حيات گونه

 بيـات موحـد و موسـوي   ، )1382( قـائمي ، )1379( فيلـه كـش   ين نتايج با نتايج پـژوهش هـاي  عرصه پخش سيالب مثبت ارزيابي شد. ا
 ) مطابقت نشان مي دهد.1387( رحيم فروزه و حشمتي) و 1386(

مقايسه تغييرات و تجزيه و تحليل تأثير پخش سيالب بر تحوالت كمي و كيفي پوشش گياهي بيانگر تـأثير مثبـت و چشـمگير گسـترش     
 است. در محدوده مورد مطالعه بوده گياهي  سيالب بر پوشش
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Abstract 
In most projects of watershed management, studies are necessary for monitoring, evaluation and comparing the 
parameters with the indices in projects. In water spreading projects there such a necessary to measure, process 
and evaluate obtained information from performance results, it seems necessary. The purpose of this study 
according to the important role of aquifer management in rangeland improvement as a new method in Iran is 
investigation and evaluation of flood spreading effects on vegetation changes and status and trend of rangeland 
during 2000 to 2004 years. In this study, two areas, flood spreading and control treatment were selected. Flood 
spreading network consist of 5 strips. So were selected 12 fixed plots (2×2 m) in each strip with random-regular 
method. To evaluate the results, an area was selected as a control area within 8 plots has selected as same as 
flood spreading area. The results showed that the status of rangeland in control area was very weak and in flood 
spreading area was very weak to weak and increasing to moderate. The trend of rangeland in control area was 
negative and in flood spreading area was positive. Also the result of rate production showed that the forage 
production in flood spreading and control areas in first years were 144.3 and 113.6 kg per hectare and in last 
year were 224.5 and 202.3 kg per hectare respectively.    
Key words: Flood spreading, Vegetation changes, Rangeland trend, Tangestan 
 


