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 چكيده:

در اين مناطق مسئله اساسي در توليد محصوالت كشاورزي  و هواي خشك و نيمه خشك قرار گرفته است. بخش عمده اي از كشور ايران در آب  
متر مكعب بوده  2200ميالدي معادل  1990سرانه آب ايران در سال  F.A.Oتامين آب مي باشد. بر اساس بررسيهاي سازمان خوار و بار جهاني 

  متر مكعب كاهش يابد. 860تا  726رقمي بين  اين ميزان به 2025بيني مي شود در سال  كه پيش
درصد از سطح كل كشور) سيل خيز است. اين عرصه ها در توليد رواناب سطحي نقش  5/55ميليون هكتار از عرصه  حوزه هاي آبخيز ( 91حدود 

يم توليد شده و موجب تشديد فرسايش ميليارد متر مكعب رواناب مستق 22بيني مي شود از اين سطح ساالنه حدود  اساسي دارند. بطوري كه پيش
كشاورزي و شرب در كشور استفاده از  بيني مي شود كه در آينده نزديك يكي از منابع جبران كسري آب پيش و ايجاد سيالبهاي مخرب مي شود.

 آب باران و رواناب حاصل از آن در حوزه هاي آبخيز باشد.
طرح پخش سيالب در  1374كيلومتري شهر جاجرم قرار گرفته است.در سال  7فاصله ايستگاه پخش سيالب جاجرم در حاشيه كوير و در    

متوسط بارندگي  اين منطقه با هدف كنترل سيالب ، تقويت سفره آب زير زميني ، اصالح خصوصيات خاك و تقويت پوشش گياهي اجرا شده است.
 10*20تغييرات پوشش گياهي عرصه پخش سيالب قطعاتي به ابعاد براي بررسي نقش سيالب در   ميليمتر ميباشد. 140حدود  ساالنه منطقه

پالت انتخاب و خصوصيات پوشش  4 در هر قطعه برداشت گرديد. GPSند و مختصات چهار گوش قطعات انتخابي با استفاده از دمتر انتخاب گردي
گيري و قطعات شاهد خارج از عرصه پخش انتخاب قطعات انتخابي در سه منطقه سيل گيري شده ، فاقد سيلگياهي در هر پالت برداشت شد. 

 شدند.
گونه  11گونه گياهي در منطقه شناسايي گرديد. از نظر فرم رويشي گياهان، تعداد  80بر اساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل  داده ها تعداد 

گونه بيشرين توزيع را در پالتهاي انتخابي به خود  16ئمي گونه و فربهاي دا 7گونه ، گندميان يكساله  12گونه، فربهاي دائمي  2، گندميان دائمي 
اختصاص داده اند. بررسيهاي آماري و مقايسه ميانگين صفات انتخابي نشان ميدهد كه تراكم تاج پوشش، انبوهي و مقدار توليد در پالتهاي 

ي باشد. مقايسه صفات فوق در پالتهاي سيل گيري شده سيلگيري شده در مقايسه با پالتهاي فاقد سيل گيري بيشتر از پالتهاي فاقد سيلگيري م
 در مقايسه با پالتهاي شاهد نشان ميدهد كه دو صفت تراكم تاج پوشش و مقدار توليد در منطقه سيلگيري شده بيشتر از شاهد ميباشد ولي صفت

دازه بوته ها بزرگتر و تعداد بوته ها كمتر از پالتهاي انبوهي به مقدار جزئي كاهش يافته است. بررسيها نشان داد كه در پالتهاي سيلگيري شده ان
  شاهد و سيلگيري نشده ميباشد. 
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 مقدمه
قوع خشكسالي و وباشند. افزايش جمعيت و استفاده نامعقول از اين منابع  آب و خاك دو عامل اساسي و مهم در توسعه پايدار محيط طبيعي مي

در ايران روشهاي مختلفي براي مبارزه با ها شده است.  منجر به تخريب محيط زيست شد و در نهايت منجر به توسعه سطح بيابانهاي متوالي 
آب  ، تغذيه سفره هايبحرانهاي خشكسالي و كم آبي ابداء شده است. يكي از اين روشها جمع آوري آب باران و سيالب جهت تقويت پوشش گياهي

 استقاده از آب سيالب منجر به افزايش) در منطقه فارس نشان داده است كه 1382( بررسيهاي مصباحمي باشد. زير زميني و اصالح بافت خاك 
برابر در عرصه پخش سيالب نسبت به عرصه شاهد شده است.  8/4در حدود نيز  علوفه  برابر و مقدار توليد 9/1 درصد تاج پوشش گياهي درحدود

. بررسيهاي بررسيها نشان ميدهد كه در شرايط خشكسالي نيز مقدار توليد علوفه در عرصه پخش سيالب چندين برابر عرصه شاهد مي باشد اين
) در منطقه آذربايجان نشان داده است كه پخش سيالب در عرصه هاي طبيعي نه تنها منجر به افزايش درصد تاج پوشش گياهي و 1382قائمي (

ه بلكه باعث شده است كه فرمهاي رويشي گياهان در عرصه پخش سيالب نسبت به عرصه هاي شاهد تغيير نموده و منجر به مقدار توليد شد
 ن خوشخوراك شده است.اافزايش درصد حضور گياه

ستان داراي اقليم باشد. بخشي از ا كيلومتر مربع در شمال شرقي كشور داراي تنوع اقليمي مي 28166استان خراسان شمالي با مساحت بيش از  
باشند.  هايي از استان نيز داراي اقليم نسبتا سرد و مرطوب مي اند. بخش خشك بوده و در اين نواحي مناطق بياباني جاجرم و اسفراين قرار گرفته

متر در ايستگاه  يليم 140متر در ايستگاه دركش و كمترين آن به مقدار  ميلي 468متر بوده كه بيشترين آن  ميلي 273متوسط بارندگي استان 
 شود. جاجرم گزارش شده است. بيشترين ميزان بارندگي در فصل زمستان و فروردين ماه نازل مي

در صد از آن جزء مناطق بياباني است و در دو  21هاي منابع طبيعي در بر ميگيرد، كه حدود  درصد از مساحت استان را عرصه 71حدود 
رودخانه اترك و كال شور از مهمترين رودخانه هاي استان مي باشند. بر اساس گزارشات شركت  ه است.شهرستان جاجرم و اسفراين توزيع يافت

سهم آبهاي زير زميني از منابع  ،ميليون متر مكعب  42/2سهامي آب منطقه اي خراسان شمالي ميزان پتانسيل منابع آب تجديد شونده استان  
. حجم تخليه آبهاي زير ميليون متر مكعب مي باشد 63/1هاي سطحي از منابع تجديد شونده ميليون متر مكعب و سهم آب 79/0تجديد شونده 
 ميليون متر مكعب  مي باشد . 01/0ميليون متر مكعب و حجم كسري مخزن   89/0زميني استان 

  56 20تا   56 18فاصله طول جغرافيايي كيلومتري شهر جاجرم و در  7ايستگاه آبخوانداري جاجرم كه اين طرح در آنجا اجرا شده است در فاصله 
هكتار اجرا شده است.  250در سطحي حدود  1374قرار گرفته است. ايستگاه آبخوانداري جاجرم در سال  36 57تا  36و عرض جغرافيايي 

مين شناسي كه داراي هاي دوران چهارم ز باشد. اين طرح بر روي نهشته درصد مي 3متر و شيب متوسط عرصه  950متوسط ارتفاع عرصه پخش 
 طرح را نشان مي دهد.محل اجراي  موقعيت  1شماره  شكلباشند اجرا شده است.  نفوذ پذيري مناسبي مي
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 ها مواد و روش
ام گرديد. براي اين منظور پس از بررسي  منطقه پخش سيالب، منطقه در ايستگاه آبخونداري در شهرستان جاجرم انج 1390اين آزمايش در سال 

مورد آزمايش به سطوح مختلف تقسيم شد و هر يك از سطوح بين كانال پخش و خاكريز پايين دست آن (به عنوان يك شبكه معرفي شد) و به 
متر تقسيم و در هر شبكه  10×20منطقه به قطعاتي به ابعاد ها بر روي نقشه  عنوان محل نمونه برداري تلقي گرديد. بدين منظور هر يك از شبكه

قطعه به صورت تصادفي بر روي نقشه منطقه مشخص گرديد و در هر شبكه يك قطعه نيز به عنوان قطعه فاقد سيل گرفتگي انتخاب شد. اين  5
شبكه به اين منظور  2ت گذاري انجام شد و از شناسايي گرديد و نمونه برداري به روش پال GPSمناطق بر روي عرصه طبيعي با استفاده از 

هاي انتخابي در هر  پالت انتخاب گرديد كه در مجموع پالت 4ها  استفاده گرديد. اقطار هر يك از قطعات معين گرديد و در روي هر يك از آن
مشخص شد. جهت امكان مقايسه پالت مربوط به منطقه فاقد سيل گرفتگي  4پالت مربوط به منطقه سيل گرفته و  20پالت كه  24شبكه

هاي الزم در عرصه شاهد با شرايط مشابه عرصه آبخوان انجام شد و اين امر  با محيط شاهد انتخاب نمونه پخش سيالب تغييرات پديد آمده در عرصه
ودند  انجام گرديد. به همين منظور حصار كشي شده و قرق ب هايي با روش مشابه نمونه ها در خارج از پهنه پخش سيالب كه از قبال با انتخاب نمونه

هاي پهنه پخش سيالب در محيط شاهد انتخاب و نمونه برداري انجام گرفت. پارامترهاي مورد ارزيابي شامل:  حداقل به تعداد يك سوم تعداد نمونه
رزيابي قرار گرفت. زمان نمونه برداري نيز ، درصد تاج پوشش بر اساس فرم رويش، انبوهي، وضعيت، گرايش و توليد، زاد آوري مورد اگياهي نام گونه

 در مرحله كامل گلدهي گياهان انجام شد ( مرتعداري در ايران. منصور مصداقي، انتشارات آستان قدس چاپ اول).
) در محيط ها اقدام گرديد تا در نهايت نسبت به امكان بررسي دقيق روند تغييرات (نوع و حجم در پايان دوره يكساله نسبت به مقايسه داده

هاي فاقد سيل گرفتگي و شاهد كه همگي به صورت قرق انتخاب گرديدند صورت گرفت تا بر اين اساس امكان قضاوت  پخش سيالب نسبت به پالت
م . براي اين منظور پارامترهاي تراك)2(شكل  تاثيرات پخش سيالب بر نوع  و حجم گسترده پوشش گياهي منطقه فراهم گردد به هوشمندانه نسبت

هاي محيط شاهد و  تاج پوشش، انبوهي و توليد با استفاده از روش تجزيه واريانس و آزمون دانكن در پايان مدت اجراي طرح  با استفاده از داده
 ها) مورد مقايسه قرار گرفت. بگرفتگي پالتآعرصه (با لحاظ آبگرفتگي و يا عدم 

 

 در هرقطعه هاي مورد ارزيابي ها و پالت شبكه در انتخابي موقعيت قطعات: 2شكل 

 نتايج  
 :ارزيابي تغييرات پوشش گياهي

دهد كه  هاي سيل گرفته، فاقد سيل گرفتگي و شاهد) است، نشان مي ارزيابي تغييرات پوشش گياهي در منطقه مورد آزمايش كه شامل (پالت
هاي  هاي يكساله در پالت وشش داشت. اين در حالي است كه گراستاج پدرصدهاي سيل گرفته بيشترين تاثير را بر  ايها در پالت فرم رويشي بوته

هاي شاهد از  فاقد سيل گرفتگي كمترين تاثير را بر درصد تاج پوشش داشت. در صفت ميانگين تراكم (انبوهي) تاثير پهن برگان يكساله در پالت
كمترين تاثير را داشتند. بررسي ميانگين توليد نشان داد كه هاي فاقد سيل گرفتگي  همه بيشتر است و در اين صفت گراس هاي يكساله در پالت

هاي  هاي رويشي پهن برگان چند ساله و يكساله در پالت هاي رويشي بيشترين تاثير و فرم ايها در پالت شاهد نسبت به ساير فرم فرم رويشي بوته

 

 



مجموع پالتهاي فاقد سيل گرفتگي كمترين تاثير را بر صفات در  ).1فاقد سيل گرفتگي و شاهد كمترين تاثير را بر اين صفت داشتند (جدول 
 مورد مطالعه داشتند و فرمهاي رويشي گياهان نيز در اين قطعات كمتر بود.

 
 : ارزيابي تغييرات پوشش گياهي1جدول 

 فرم رويشي

 ميانگين توليد ميانگين تراكم (انبوهي) ميانگين درصد تاج پوشش

پالتهاي سيل 
 گرفته

پالتهاي فاقد 
 سيل گرفتگي

 شاهد
پالتهاي 

 سيل گرفته

پالتهاي فاقد سيل 
 گرفتگي

 شاهد
پالتهاي 

 سيل گرفته

پالتهاي فاقد سيل 
 گرفتگي

 شاهد

 39 23.92 146 5.94 1.27 12.8 19 8.9 23.5 بوته ايها

 0 0 4.31 41.3 23.12 7.8 4.1 2.25 2.35 گراسهاي چند ساله

 4 7.94 36.95 0.94 1 59.9 0.2 0 12 گراسهاي يكساله

 0 0 22.16 4.63 0.65 4.3 8 2.37 5.5 پهن برگان چند ساله

 0 0 0.17 48.3 10 17.17 4.7 2.75 6.41 پهن برگان يكساله

 43 31.86 209.59 101.11 36.04 101.97 36 16.27 49.76 جمع كل

 

 :نتايج تجزيه واريانس

 از روش  (پالتهاي سيلگيري شده ، پالتهاي فاقد سيلگيري و پالتهاي شاهد) اي سه گانه انتخابيعرصه هپايش پوشش گياهي طبيعي در  به منظور
 داده هاي بر اين اساس  ارائه شده استفاده گرديد.) 1جدول شماره (آن در نتايج  كه هاي به دست آمده حاصل از تحقيق  تجزيه واريانس داده

ايها، گراسهاي چند ساله،  فاكتورهاي فرم رويشي گياهي (شامل: بوتهدر اين زمينه  حليل قرار گرفت.مورد تجزيه و ت SASحاصل با نرم افزار آماري 
سيل گرفته، پالتهاي فاقد سيل  مناطق گراسهاي يكساله، پهن برگان چند ساله و پهن برگان يكساله) و منطقه مورد آزمايش (شامل: پالتهاي

% بر روي صفات مورد بررسي (شامل: 1زمايش بود) با استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال هاي مورد آ گرفتگي و شاهد كه در حاشيه شبكه
 تراكم تاج پوشش، انبوهي و ميزان توليد) مورد آناليز قرار گرفت.

ست. اختالف ) نشان داده شده ا2مورد آزمايش و فرم رويشي گياهان در جدول ( مناطقنتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه تحت تاثير 
دار بود. نتايج اين  معني  P≤0/01) (يك درصد احتمال در سطح تاج پوشش، انبوهي و توليد  درصدبر مناطق انتخابي در فرم رويشي گياهان و 

بر ري تاثير بيشت ) سيل گرفته، پالتهاي فاقد سيل گرفتگي و شاهد مناطق ( پالتهايپالتهاي اتخاب شده مناطق سه گانه دهد  جدول نشان مي
فرم   .دار بود معني  P≤0/01)(در سطح يك درصد  تاج پوشش و تراكم (انبوهي) نيز درصد. همچنين تاثير آن بر دارندميزان توليد در واحد سطح 

حالي است  دار بود و بيشترين تاثير را بر ميانگين توليد داشت. اين در معنيP≤0/01) (رويشي گياهان نيز بر صفات مورد مطالعه در سطح احتمال 
 در سطح يك درصد  و فرم رويشي گياهان مورد مطالعه بر صفات مورد بررسي (تراكم تاج پوشش، انبوهي و توليد)هاي انتخابي كه اثرات متقابل پالت

)(P≤0/01 هد كه تمامي صفات د كه بيشترين تاثير اثر متقابل اين دو فاكتور بر صفت توليد بود. به طور كلي نتايج نشان مي بطوري .دار بود معني
 مربوط به درصدبيشترين ضريب تغييرات  برسيها نشان داد كه دار بودند.  معنيP≤0/01) (مورد مطالعه در اثرات اصلي و متقابل در سطح احتمال 

 .) مي باشد23/15) و كمترين آن مربوط به صفت انبوهي ( 58/25( تاج پوشش
 

 

 

 

 



 بررسي در اثر آبگرفتگي پالتها و فرم رويشي گياهان: نتايج تجزيه واريانس صفات مورد 2جدول 

 

 :زمين و فرم رويشي گياهان بر صفات مورد بررسي قطعات انتخابيمقايسه ميانگين اثرات اصلي 

) نشان داده شده است. بر اساس نتايج جدول پخش سيالب باعث افزايش درصد تاج پوشش 3نتايج مقايسه ميانگين طي مدت آزمايش در جدول (
و در پالتهاي فاقد سيلگيري  4/3و در پالتهاي شاهد  13/5معادل  كه بيشترين تراكم تاج پوشش در پالتهاي سيل گرفته رديده است، به طوريگ
 است.هاي فاقد سيل  پالت ونسبت به شاهد بين پالتهاي سيلگيري شده داري  اختالف معني . نتايج حاصله بيانگروجودباشد مي7/1

كه بيشترين و كمترين تاثير را به  پخش سيالب باعث افزايش در اين صفت نسبت به شاهد نشد به طوري ،كم (انبوهي)در صفت ميزان ترا 
و در پالتهاي  12/10مقايسه ميانگين ها نشان ميدهد اين صفت در پالتهاي سيلگيري شده  هاي شاهد و فاقد سيل گرفتگي داشتند. ترتيب پالت

بررسيها نشان داد كه در پالتهاي سيلگيري شده اندازه بوته ها بزرگتر و تعداد بوته ها ميباشد.  7/3سيلگيري  و در پالتهاي فاقد 34/10شاهد 
 كمتر از پالتهاي شاهد و سيلگيري نشده ميباشد.

د سيل گرفتگي بودند از زمين كه فاق يهاي سيل گرفته  بيشترين تاثير را داشتند و كمترين تاثير باز هم در مناطق در صفت ميزان توليد پالت 
تواند به عنوان يك فاكتور مناسب به منظور افزايش تاج  مشاهده گرديد. به طور كلي نتايج نشان داد كه اثر سيالب بر روي صفات مورد بررسي مي

سطح شد كه باعث افزايش توليد در واحد  استفاده از آب سيالب اصالح بافت خاك مطرح باشد. همچنين پوشش گياهان حفظ رطوبت خاك و
 توليدات گياهي باشد.بهبود مراتع مناطق بياباني و افزايش تواند يك فاكتور موثر در  مي

 
 : مقايسه ميانگين اثر پالت بندي زمين بر صفات مورد بررسي3جدول 

 
 

كه در صفت  ه طوري). ب4ليد) اثرات متفاوتي داشت (جدول فرم رويشي گياهان بر صفات مورد بررسي (تراكم تاج پوشش، انبوهي و تو
ايها بيشترين تاثير را داشت و كمترين تاثير مربوط به گراسهاي چند ساله بود. تاثير فرم رويشي گياهان  تراكم تاج پوشش فرم رويشي بوته

ل نمودند و هاي چند ساله اعما كه بيشترين تاثير بر اين صفت را گراس طوري منطقه مورد آزمايش بر صفت تراكم (انبوهي) متفاوت بود. به
اي بيشترين تاثير  كمترين تاثير  را پهن برگان چند ساله بر اين صفت داشتند. اين در حالي است كه در صفت توليد، گياهان با فرم رويش بوته

 را داشتند و كمترين تاثير بر اين صفت را پهن برگان يكساله اعمال نمودند. 
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 هاي رويشي بر درصد تاج پوشش : اثر متقابل پخش سيالب و فرم3شكل 

 

 تراكم بوتههاي رويشي بر  : اثر متقابل پخش سيالب و فرم4شكل 



نمودار گياهان با درجات مختلف خوشخوراكي در پالتهاي سيلگيري  6شكل  هاي رويشي بر ميانگين توليد : اثر متقابل پخش سيالب و فرم5شكل  
 شده،فاقد سيلگيري و شاهد

 

 بحث و نتيجه گيري:

هاي آبخيز مي باشد. در چنين  ران، بهره برداري از آب باران در قسمتهاي باال دست حوزهاز جمله اهداف طرحهاي استفاده از سطوح آبگير با
شرايطي مي توان از روشهاي مختلف و احداث سازه هاي كوچك آب باران را قبل از آنكه به سيالبهاي مخرب تبديل گرددكنترل نموده و مورد 

سطوح اقدامات گسترده اي صورت نگرفته است و لذا بخش عمده اي از نزوالت آسماني در  استفاده قرار داد. در كشور ما در زمينه استفاده از اين
حوزه هاي آبخيز منجر به توليد سيالبهاي مخرب گشته و به دشتها و درياها و مناطق كويري وارد شده و از دسترس خارج مي شوند. يكي از 

ز روشهاي پخش آب در عرصه هاي مستعد و با قابليت نفوذ پذيري  مناسب با هدف بهره برداري از اين منابع  آبي استفاده ا مهمترين روشهاي 
 تغذيه سفره هاي آب زير زميني و افزايش كمي و كيفي پوشش گياهي مي باشد.

ب زير زميني منجر به آبر اساس مطالعاتي كه در اين تحقيق صورت گرفت مشخص گرديد كه براي طرح پخش سيالب ضمن تغذيه سفره هاي 
مختلف پوشش گياهي  اين نسبت در فرمهايبرابر مناطق شاهد شده است.  4/1فزايش درصد تاج پوشش گياهي قطعات سيل گيري شده حدود ا

، در ضميمه) 1(عكس  /.57، در گراسهاي چند ساله ضميمه)3و  2(عكس  24/1متفاوت ميباشد، بطوري كه در گياهان بوته اي اين نسبت 
شده است. نسبت مجموع درصد پوشش  34/1/. ودر پهن برگان يكساله 69در پهن برگان چند ساله  ،ضميمه) 4(عكس  60گراسهاي يكساله 

حقيق نشان داد كه قطعات فاقد سيل گيري در زمان اجراي تاين برابر ميباشد.  05/3گياهي قطعات سيل گيري شده به قطعات فاقد سيل گيري 
 بت به مناطق سيلگيري شده و حتي نسبت به قطعات شاهد از توليد كمتري برخوردار ميباشند.اين پژوهش به دليل تغييرات خصوصيات خاك نس

بررسي تغييرات پوشش گياهي  در سه منطقه سيلگيري شده، فاقد سيلگيري و قطعات شاهد نشان داد كه تغييرات در گونه هاي مختلف  
در قطعات سيل گيري شده به قطعات شاهد و فاقد سيلگيري شده برابر  Iبطوري كه نسبت گونه هاي با كالس خوش خوراكي يكسان نمي باشد. 

 برابر ميباشد. 5/1و  10/1به ترتيب برابر    IIIو كالس    IIاين تسبت در كالس  .ميباشد 3با 
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 ی شدهتراكم گراسهاي پايا درقطعات سيلگير  1عكس 

 شدهتراكم گياهان بوته اي چند ساله درقطعات سيلگيري  2عكس 

 ی شدهتراكم گراسهاي يكساله درقطعات سيلگير 4عكس  تراكم پوشش گياهي  درقطعات سيلگيري شده 3عكس  

 تراكم پوشش گياهي  درقطعات فاقد سيلگير  6عكس  1تراكم پوشش گياهي  درقطعات شاهد 5عكس 

 گياهان  د عرصه پخش زاد آوری گونه های  8عکس  تراکم پوشش گياهی در عرصه فاقد سيلگيری 7عکس 
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