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 : چكيده

يك دوره پنج ساله در طي هرستان گناباد مي باشد.در محل آبخوانداري ش 3789840وطول جغرافيايي646570در عرض جغرافيايي  منطقه مورد مطالعه

 عرصه پخش،پالتهاي سيلگيري نشده عرصه پخش وپالتهاي عرصه شاهد سيلگيري شدهپالتهاي  تيمار سهدرمرتعي مقايسه شاخصه هاي  ، )1385-1390(

بسته به حجم سيالب ورودي به عرصه  ل قرق بوده است.سا 5) به مدت 1390) تا انتها(1385عرصه پخش در زمان انجام تحقيق از ابتدا(.گرفته است صورت

بار درطي پنج سال 3هر پالتي كه حداقل  تعدادي از پالتهاي احداث شده در عرصه در اثر ورود سيالب، آب گرفته، و بقيه بدون آب گرفتگي باقي مي مانند.،

عرصه شاهد منطقه اي است خارج از عرصه  از آمار حذف گرديده است. ،به عنوان سيلگيری شده به حساب آمده و کمتر از اين مقدارسيلگيري شده است

ابتدا سه  در محدوه مطالعاتي قبل از اجراي عمليات آبخوانداري است. پخش بطوري كه پوشش گياهي آن مشابه پوشش عرصهبوده  چراي آزاد دارايو پخش 

ش سيستماتيك با شروع تصادفي، تعيين و موقعيت آنها  در عرصه با استفاده از پيكه و محل پالت ها به رومتر  انتخاب گرديد 1500ترانسكت نواري به طول 

 گرفت .انجام  m  20×10در داخل پالتهاي ثابتكليه برداشتها  اندازه پالتها به روش پالت حداقل(پالتهاي تودرتو) تعيين گرديدوهاي فلزي تثبيت گرديد. 

در عرصه m  20×10پالت ثابت 40در مجموع تعداد د، بر اساس روش دبن ماير(ترسيمي) تعيين گرديد. تعداد پالتهاي مستقر شده در عرصه پخش و شاه

انتخاب گرديد وليست فلورستيك (چهار عدد در گوشه ها)   1×1عدد كوادرات 4در داخل هر پالتعدد پيكه كوبي گرديد. 10تا و درعرصه شاهد 30پخش 

.تمام ه استزمان ارديبهشت و شهريور، آماربرداري انجام پذيرفته و نتايج بدست آمده دو سري، با هم تلفيق گرديددر دو  تعيين گرديد. پوشش آنتيپ  گياهي و

معني دار بوده و  و... ، وضعيت، گرايشزادآوري ،توليد، تركيب تراكم،تاج پوشش، شاخصه هاي برداشت شده از پالتها نشان مي دهد كه تاثير سيالب بر ميزان 

 يي دارد.اثر مثبت باال

 كلمات كليدي: پخش سيالب، تغييرپوشش،گناباد

 مقدمه:

باشد.  چند منظوره خود به عنوان يك راهكار عملي مطرح مي اهدافهاي آبخوانداري، امرزوه آبخوانداري با  هاي طرح با تالش محقين در جهت دستيابي يافته
هاي تحقيقات آبخوانداري است. يكي از تاثيرات اجراي عمليات  ز اهداف ايستگاههاي پخش سيالب ا هاي مختلف عرصه ها و رفتارسنجي شاخص ثبت داده

شروع گرديد،يك سري  1385در اين پژوهش كه از سال باشد. گسترش سيالب، ايجاد تغييرات كمي و كيفي در پوشش گياهي سطح عرصه پخش سيالب مي
ها  آوري و تحليل يافته جمع ، تغييرات كيفي و كمي پوشش گياهي در پخش سيالب گنابادرفتار سنجي و بررسي مانندمطالعاتي صورت گرفت كه داراي اهدافي 



هاي درختي و  بررسي اثرات پخش سيالب بر گونه ، ارزيابي عملكرد پخش سيالب گناباد  ، و ايجاد بانك اطالعاتي جهت استفاده در كارهاي تحقيقاتي و اجرايي
اد شده در قسمتهاي مختلف سيل گرفته و سيل نگرفته با هم و با سايت شاهد و بررسي تاثير متدهاي حفاظتي پوشش مرتعي از طريق مقايسه تغييرات ايج
 بوده است. مختلف اعمال شده بر درختان دست كاشت

 مروري بر منابع

يابد. بيات  هكتار كاهش مي 30-40از دارد كه عمليات پخش سيالب باعث شده كه ميزان سطح الزم براي تعليف يك واحد دامي  ) بيان مي1366ابراهيمي (
در حدود  79درصد در سال  27به ميزان  78) نشان داده است كه ميزان برداشت توليد گياهي در عرصه پخش نسبت به قطعات شاهد در سال 1379موحد (

ها شده است. ملك  سفناج وحشي، درمنه وارد عرصههاي خوشخوراك مانند ا دارد كه با پخش سيالب گونه ) بيان مي1373درصد افزايش يافته است. كوثر ( 40
) 1981( Billyكند كه در جونكان ممسني، پخش سيالب روي توليد يونجه ديم اثر خوبي داشته و در گويم توليد علوفه را باال برده است.  ) بيان مي1362پور (

آوري و پخش سيالب بر  از طريق جمع (Navajo)مريكا توسط افراد قبيله ناواجو جات درايالت آريزونا در آ اظهار ميدارد كه از زراعت ذرت و توليد نواع صيفي
سترش هرز آب به نتيجه گ) در مطالعه اثر Branson )1981ميليمتر به صورت مطلوب انجام شده است.   300-400با بارندگي  اي اراضي مزروعي در منطقه

هاي  ) به گونهHordeum jobatumهاي خوشخوراك (براي مثال  يده، بلكه تفوق يافتن گونهرسيد كه آبياري سيالبي نه تنها توليد بيشري را سبب گرد
) در ايالت مونتانا در مقايسه اراضي پخش Branson )1956را نيز موجب شده است. Artemisia treidentata ،Opuntia polycantaنامرغوب همچون 

پوند بر  374پوند بر ايكر و در قطعه شاهد معادل  998وليد علوفه در اراضي پخش سيالب معادل ميزان متوسط ت اذعان كرده است كهسيالب در قطعه شاهد 
درصد در مقايسه با  253و  62بترتيب  hracilis Boutelouaو  Agropyron smithii گونه  ) نشان داده كه عملكرد دو1960( هوستون  بوده است.ايكر 

 افزايش يافته است.قطعه شاهد و در نتيجه عمليات پخش سيالب 

 بحث :

فردوس در محل آبخوانداري -هكتار در مسير جاده گناباد 3000به وسعت  3789845وطول جغرافيايي646573در عرض جغرافيايي  منطقه مورد مطالعه

صورت آوري در تيمارهاي زير مقايسه شاخصه هاي تاج پوشش، توليد، تركيب و زاد ، )1390-1385انجام پژوهش(در طي سالهاي شهرستان گناباد مي باشد.

 :گرفته است

 عرصه پخش سيلگيري شدهپالتهاي تيمار شماره يك:  -1

 پالتهاي سيلگيري نشده عرصه پخشتيمار شماره دو:  -2

 پالتهاي عرصه شاهدتيمار شماره سه:  -3

 عرصه پخش:

هرساله حجمي  .سال نيز قرق بوده است  5) به مدت 1390تها() تا ان1385قرق بوده و در زمان انجام تحقيق از ابتدا( 1365عرصه پخش به طور كامل از سال 

د سيالب، آب از سيالب وارد عرصه شده و در كانال هاي آبرسان پشت خاكريزها گسترده مي شود. هرسال تعدادي از پالتهاي احداث شده در عرصه در اثر ورو

ممكن است سيالب نگرفته باشد ولي جريان سطحي كه در داخل خود عرصه پخش  گرفته، و بقيه بدون آب گرفتگي باقي مي مانند. همچنين در بعضي قسمتها

درچنين شرايطي نيز اگر پالتي در آن قسمت قرار داشته باشد جزء پالتهاي سيل گرفته محسوب مي  ،برسدوجود آمده از طريق آبراهه اي به پشت خاكريز ب

دراين يده و در نتيجه امكان مقايسه بين عرصه هاي سيل گرفته و سيل نگرفته فراهم مي آيد. گردد. در هنگام برداشت آمار،  پالتهاي آب گرفته مشخص گرد

به عنوان سيلگيری شده به حساب آمده و کمتر از اين مقدار از آمار حذف گرديده  ،بار درطي پنج سال سيلگيري شده است3تحقيق هر پالتي كه حداقل 

 است.

 عرصه شاهد:

قبل از اجراي عمليات  پخش بطوري كه پوشش گياهي آن مشابه پوشش عرصه انتخاب گرديدچراي آزاد دارايو از عرصه پخش عرصه شاهد منطقه اي خارج 



نظر به اينكه عرصه پخش قبل از شروع تحقيق قرق بوده است ولذا جهت انتخاب منطقه شاهد كه در ابتداي شروع تحقيق ،مشابه عرصه پخش . بودآبخوانداري 

 از عرصه شاهد كه داراي پوشش مشابه عرصه پخش بود، انتخاب گرديد و براي چرا، قرق آن آزاد گرديد. باشد،  منطقه اي

  :عمليات پالت گذاري

و محل پالت ها به روش سيستماتيك با شروع  متر  انتخاب گرديد 1500ابتدا سه ترانسكت نواري به طول جهت انتخاب مكان ترانسكتها ، در محدوه مطالعاتي، 

كليه  اندازه پالتها به روش پالت حداقل(پالتهاي تودرتو) تعيين گرديدوي، تعيين و موقعيت آنها  در عرصه با استفاده از پيكه هاي فلزي تثبيت گرديد. تصادف

رسيمي) تعيين گرديد. تعداد پالتهاي مستقر شده در عرصه پخش و شاهد، بر اساس روش دبن ماير(ت گرفت .انجام  m  20×10در داخل پالتهاي ثابتبرداشتها 

 1×1عدد كوادرات 4در داخل هر پالتپيكه كوبي گرديد.  )عدد10و درعرصه شاهد  عدد30در عرصه پخش (m  20×100پالت ثابت 40در مجموع تعداد 

پالت ،ازكل پالتها كه شامل  كوادرات براي هر 4با احتساب تعيين گرديد.  پوشش آنتيپ  انتخاب گرديد وليست فلورستيك گياهي و(چهار عدد در گوشه ها)  

 )1جدول شماره (.كوادرات مربوط به عرصه شاهد مي باشد  40كوادرات مربوط به عرصه پخش و   120  ،مي باشد يك متر مربعيكوادرات  160

و  1برروي ترانسكتها ي شماره ..،جهت بررسي اثرات سيلگيري بر فاكتورهاي مرتعي تيپ پوشش اعم از توليد، تاج پوشش و.پخش عرصهپالتهاي احداث شده در 

 مستقر گرديدند.  3تصادفي برروي ترانسكت شماره كامال درعرصه شاهد نيز پالتها به صورت  به طور كامال تصادفي مستقر گرديدند. 2

 1385تيمارهاي مختلف در سال تعداد پالتهاي ثابت احداث شده در  -1جدول 

 عرصه پخش m1×1كوادراتهايتعداد  عرصه پخشm10×20تعدادپالتهاي  ثابت 

30 120 

 عرصه شاهد m1×1تعداد كوادراتهاي عرصه شاهدm 10×20تعدادپالتهاي  ثابت

15 60 

 

 پنج ساله : وضعيت پالتها در تيمارهاي مختلف در پايان دوره2جدول 

 پالتهاي عرصه شاهدتعداد  سيلگيري نشدهپالتهاي تعداد  گيري شدهپالتهاي سيلتعداد  رديف

1 12 18 15 

 

 نمونه گيري:

از آنجايي كه در عرصه مطالعاتي زمان پيك گلدهي  ).1377(مقدم, موقع گلدهي كامل گونه هاي مرتعي مي باشد.، بهترين زمان نمونه گيري پوشش گياهي 

ي كنند، يعني در ارديبهشت و شهريور، گونه هاي مختلف متفاوت است، لذا در دو زمان كه غالب گونه هاي عرصه در يكي از آن دو زمان گلدهي را كامل م

در داخل كوادراتهاي يك مترمربعي شاخص هاي درصد تاج پوشش،  ه است.آماربرداري انجام پذيرفته و نتايج بدست آمده دو سري، با هم تلفيق گرديد

. فاكتور گرديدبرآورد   ,روشي كه شرح داده خواهد شددرصد الشبرگ و سنگ و سنگريزه، شادابي و زادآوري بطور مستقيم و فاكتور توليد، طبق  توليد،تراكم،

 : گرديديادداشت به شرح زيرهاي مورد ارزيابي در هر پالت، پس از برداشت، در فرمهايي كه براي اين منظور تهيه شد، 

اندازه گيري ابعاد تمامي  -3پالت  تعداد پايه هاي هرگونه در داخل -2درصد پوشش تاجي شامل پوشش شاخ و برگ و يقه گياه (به تفكيك نوع گونه) -1



پوشش الشبرگ و بقاياي -5يفنولوژيكي گونه مورد اندازه گير ذكر مرحله -4گياهان داخل پالت، شامل قطر متوسط (در دوجهت) و ارتفاع، به تفيك نوع گونه

 بررسي وضعيت سيلگيري پالت-7درصد سنگ و سنگريزه و خاك لخت-6گياهي

 پوشش گياهي:

هر ساله تعيين تيپ پوشش ،پس از نمونه برداريهاي الزم صورت گرفته است كه طبق جدول هكتار و 300عرصه پخش مورد مطالعه داراي مساحت     

) داده Artemisia)تحت تيمار سيالب  جاي خود را به درمنه( launaeaمي باشد.مشاهده مي شود كه گونه مهاجم و غير خوش خوراك چرخه( )3(شماره

 ت.اس

 در تيمارهاي مختلف در كل دوره پنج سالهگياهي   تيپهاي -3جدول 

تيپ پوشش 

 گياهي
 سيلگيري نشده تيمار سيلگيري شده تيمار

 شاهد تيمار

1385 Scariola-launaea Scariola-launaea Scariola-launaea 

1390 Scariola-artemisia Scariola-launaea Scariola-launaea 

 

 

 توليد:

كه در اين تحقيق از روشي خاص جهت جلوگيري از تخريب پوشش گياهي داخل پالتها استفاده شده   توليد روشهاي مختلفي وجود دارد برآوردجهت 

حالت  تقريبا به دليل اينكه گياهان بوته ايگونه مرتعي از گونه هاي موجود در محدوده مطالعاتي تهيه گرديد.  12روش ، براي طبق اينروابط همبستگي است.

توليد با  حجم گياه ايجاد ارتباط بين از ,مي توان از حاصلضرب مساحت قاعده تقسيم بردو ضربدر ارتفاع حجم گياه را بدست آورد و  يك مخروط وارونه را دارند

نه نيز شامل ميانگين  قطرهاي اندازه گيري قطر متوسط هر نمو توليد را بدست آورد.معادله اي بدست آورد كه با قراردادن ابعاد گياه در آن مي توان  آن ساالنه

تحليل هريك از روابط خطي، نمايي، لگاريتمي و نپري و  sasشده در دو جهت معرف مي باشد. روابط همبستگي از طريق برازش داده ها با استفاده از نرم افزار 

 Scariolaمثال دو گونه براي معني دار است.  %95باالتر از  ها در سطحت آمده براي همه گونه بدست آمده براي هرگونه، معين گرديد.  ضرايب رگرسيون بدس

 . )4جدول شماره()=توليدyحجم گياه= X (آورده شده است. Launaea و 

 پخش سيلگيري شده بر اساس ميانگين پنج ساله روايط همبستگي بين حجم و وزن گونه هاي مرتعي عرصه -4جدول 

 رديف ونهنام گ رابطه همبستگي ضريب همبستگي

R2=0.90 Y=0.0018X+42.891 Scariola orientalis 1 

R2=0.91 Y=0.0018X+9.3208 Launaea Launoides 2 

 

 ارزيابي وضعيت مرتع

شده ده  تفاوضعيت يك مرتع منعكس كننده تاريخچه تاثير عوامل در گذشته و حال مي باشد. در اينجا از روش چهار فاكتوره براي ارزيابي وضعيت مرتع اس



در عرصه شاهد وضعيت مرتع از حالت متوسط به فقير نزول پيدا كرده است.ولي تحت تيمار سيالب  ).همان طور كه مشاهده مي شود5جدول شماره(  است.

 ،وضعيت مرتع بهبود يافته است و امتياز آن افزايش يافته است.

 پنج سالهدردوره  به روش چهار فاكتورهدر تيمارهاي مختلف وضعيت مرتع  -5جدول

 شاهد سيلگيري نشده سيلگيري شده فاكتور مورد بررسي

 85 90 85 90 85 90 سال تعيين وضعيت

 14 10 14 16 14 16 عامل خاك

 6 4 6 7 6 10 عامل پوشش گياهي

 2 1 2 4 2 4 عامل تركيب گياهي

 4 3 4 4 4 5 عامل بنيه و شادابي گياه 

 26 17 26 31 26 35 امتياز جمع 

 متوسط فقير متوسط متوسط متوسط متوسط مرتع طبق روش چهار فاكتوريوضعيت 

 

 گرايش:

مي باشد.  شناخت و تشخيص گرايش مرتع يكي از موضوعات مهم در امر مديريت مرتع و قضاوت درباره برنامه هاي مديريتي و اصالحي در حال اجرا در مرتع

كارشناس ,رونده يا پيش رونده باشد بنابراين درك و شناخت گرايش وضعيت  و عالئم مربوطه  چراكه يك مرتع با وضعيت مشخص مي تواند داراي گرايش پس

به شرح نتايج بدست آمده كه مطالعات الزم جهت تعيين گرايش انجام گرفته است ، تحقيق را در تشخيص روند تغييرات در مرتع آگاه مي سازد. در طول دوره 

  مي باشد.  )6(جدول شماره

 ين گرايش در تيمارها دركل دورهتعي-6جدول 

 پالتهاي شاهد گيري نشدهپالتهاي سيل گيري شدهپالتهاي سيل روش ترازوي گرايش

 85 90 85 90 85 90 سال

 +1 -5 +1 +2 +1 +5 امتياز

 پيشرونده پسرونده پيشرونده پيشرونده پيشرونده پيشرونده گرايش

 

 مقايسه تيمارهاي مختلف در كل دوره:

 1390و 1385در سال سيلگيري شده تيمارو توليد در  راكمج پوشش، تتا -7جدول 



در عرصه پخش  نام گونه رديف

 سيلگيري شده

 پوشش درصدتاج 

 سيلگيري شده

 تراكم درمترمربع ميانگين

 سيلگيري شده

 )(Kg/haتوليد

 در سيلگيري شده

1390 1385 1390 1385 1390 1385 

 

1 Scariola orientalis 4.9 5.1 0.38 0.4 112.5 208.5 

2 Launaea 2.51 2.6 0.199 0.21 89.2 98.2 

3 Artemisia he.al 3.89 0.5 0.280 0.11 91 36.1 

4 Eringium 0.24 0.21 0.09 0.07 21.2 19.6 

5 Peganum 0.11 0.19 0.025 0.1 12.3 25.8 

6 Hulthemia 0.072 0.65 0.018 0.1 4.2 11.7 

7 Acantho limon 0.49 0.25 0.1 0.09 36.8 21.5 

8 Noaea 2.41 2.11 0.38 0.28 56.53 32.1 

9 Helio thropium 2.22 0.89 0.08 0.012 28.98 6.3 

10 Alhaji 0.56 0.05 0.051 0.1 3.1 1.2 

11 Polygonum 0.25 0 0.2 0 10.2 0 

12 Poa 0.029 0 0.021 0 3.6 0 
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 (يكساله)

0.89 0.12 6.21 1.39 22.2 5.89 

 466.89 491.81 2.862 8.493 12.67 18.571 جمع كل 

 1390و 1385سيلگيري نشده در سال تيمارو توليد در  راكمتاج پوشش، ت -8جدول 

در عرصه  نام گونه رديف

 سيلگيري نشده

 پوشش درصدتاج 

 سيلگيري نشده

 تراكم درمترمربع ميانگين

 سيلگيري نشده

 )(Kg/haتوليد

 سيلگيري نشدهدر 

1390 1385 1390 1385 1390 1385 

 

1 Scariola orientalis 5.2 5.1 0.48 0.4 192.5 208.5 

2 Launaea 2.025 2.6 0.20 0.21 62.1 98.2 

3 Artemisia he.al 0.79 0.5 0.290 0.11 56.3 36.1 



4 Eringium 0.26 0.21 0.08 0.07 20.2 19.6 

5 Peganum 0.18 0.19 0. 25 0.1 22.3 25.8 

6 Hulthemia 0. 47 0.65 0.09 0.1 9.1 11.7 

7 Acantho limon 0.19 0.25 0.08 0.09 34.6 21.5 

8 Noaea 4.41 2.11 0.36 0.28 39.68 32.1 

9 Helio thropium 1.02 0.89 0.06 0.012 18.90 6.3 

10 Alhaji 0.11 0.05 0.21 0.1 2.6 1.2 

11 Polygonum 0.05 0 0.05 0 3.9 0 

12 Poa 0.01 0 0.011 0 1.6 0 

ساير فوربها و گندميان  13

 (يكساله)

0.39 0.12 3.21 1.39 11 5.89 

 466.89 474.78 2.862 5.121 12.67 13.455 جمع كل 

 1390و 1385در سال شاهد تيمارو توليد در  راكمتاج پوشش، ت -9جدول

 پوشش درصدتاج  ددر عرصه شاه نام گونه رديف

 عرصه شاهد

عرصه  تراكم درمترمربع ميانگين

 شاهد

 )(Kg/haتوليد

 در عرصه شاهد

1390 1385 1390 1385 1390 1385 

 

1 Scariola orientalis 5.2 5.1 0.98 0.4 210 208.5 

2 Launaea 2.62 2.6 0.3 0.21 99 98.2 

3 Artemisia he.al  0.09 0.5 0.02 0.11 4.1 36.1 

4 Eringium 0.22 0.21 0.09 0.07 26.2 19.6 

5 Peganum 0.28 0.19 0. 55 0.1 29.2 25.8 

6 Hulthemia 0. 77 0.65 0.22 0.1 19.1 11.7 

7 Acantho limon 0.09 0.25 0.01 0.09 4.6 21.5 

8 Noaea 2.41 2.11 0.56 0.28 44.68 32.1 

9 Helio thropium 0.02 0.89 0.01 0.012 2.2 6.3 

10 Alhaji 0.01 0.05 0.01 0.1 0.5 1.2 



11 Polygonum 0 0 0 0 0 0 

12 Poa 0 0 0 0 0 0 

ساير فوربها و گندميان  13

 (يكساله)

1 0.12 0.35 1.39 2 5.89 

 466.89 441.58 2.862 2.55 12.67 11.94 جمع كل 

 تراكم  -1نمودار

 

 تاج پوشش  -2نمودار

 

 توليد  -3نمودار



 

 نتيجه:

 نتايج زير از آناليز داده ها در تيمارهاي مختلف قابل استنباط است:

 پالت سيلگيري شده كه نسبتا آمار خوبي است. 12پالت مستقر شده در عرصه پخش  30از مجموع  -1

 است.) داده Artemisia)تحت تيمار سيالب  جاي خود را به درمنه( launaeaگونه مهاجم و غير خوش خوراك چرخه(  -2

افزايش در عرصه شاهد وضعيت مرتع از حالت متوسط به فقير نزول پيدا كرده است.ولي تحت تيمار سيالب ،وضعيت مرتع بهبود يافته است و امتياز آن  -3

 يافته است.

 .گرايش مرتع درتيمار قرق پيشرفت داشته است ولي در تيمار شاهد پسرفت داشته است  -4

در دوتيمار سيلگيري شده وسيلگيري نشده به علت قرق بودن و نيز اثرات مثبت سيالب افزايش يافته است ولي در تيمار شاهد به تاج پوشش، تراكم وتوليد  -5

 دليل مشكالت مرتع اعم از فشار چرا، چراي زودرس و...كاهش يافته است.

افزايش يافته ولی گونه  Helio thropiumو Artemisia he.al  ،Alhaji ،Polygonum  ، Poaهاي خوش خوراك  مانند هگونتحت تيمار سيالب  -6

 درحاليکه درتيمار شاهد برعکس بوده است.کاهش يافته است. و...Scariola،Launaea، Peganumهای بد خوراک و مهاجم مانند 
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