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چکیده
هدف از اجراي اين تحقیق ،كنترل رواناب و ذخیرۀ آن در زمین بهمنظور افزايش پوشش گیاهي از طريق تأمین رطوبت خاك است .در اين
تحقیق ،بررسي اثرات دو سازۀ مکانیکي پیتینگ و كنتور فارو در مقايسه با شاهد بر تغییرات پوشش گیاهي منطقۀ جوار نیروگاه حرارتيي
ايرانشهر مورد بررسي قرار گرفته است .در اين ارتباط براي شناسايي تأثیر هريك از سازهها و حضور پوشش گیاهي ،در قالب طرح آماري
كامالً تصادفي با  3تیمار پیتینگ ،كنتور فارو و شاهد در  4تکرار بر روي شیب حدود  3درصد اجرا شده است .به همین منظور ،با توجه به
میزان ورودي هرزآب ،كرتهايي به ابعاد  20×40متر با توجه به جهت شیب احيدا و در منتهييالیيه هير كيرت حو ي ههيايي بيراي
اندازهگیري هرز آب ساخته شد .پس از هر فصل ،رويش اندازه گیري پوشش گیاهي انجام گرفت و در پايان زمان اجيراي پيهوهش دادههيا
وارد نرمافزار  SPSSشده و تجزيهو تحلیل آماري بر روي آنها صورت پذيرفت .نتايج نشان داد كه بین تیمارهاي مختلف (شاهد ،پیتینيگ،
ك نتور فارو) از لحاظ میزان تولید علوفه ،درصد پوشش گیاهي و نهالهاي جوان در سطح  0/01اختالف معنيداري وجود دارد .بدين معنيي
كه اجراي عملیات ذخیرۀ نزوالت آسماني ،بر روي میزان تولید علوفه تأثیرگذار بوده است .دادهها نشان ميدهد كه سازههاي ايجاد شيده
تأثیر بسزايي در افزايش پوشش گیاهي دارد .تجزيۀ واريانس تیمار شاهد و پیتینگ با روش آماري  LSDنشان داد كه میزان )0/113( LSD
به دست آمده ،از اختالف میانگین هاي تیمار شاهد و پیتینگ بیشتر است .به بیان ديگر ،انجام عملیات پیتینگ تأثیري در افزايش تولیيد
علوفه ندارد .هم نین ،مقايسۀ داده هاي تیمار شاهد و كنتور فارو نشان داد كه میزان  LSDاز اختالف میانگینهاي كنتيور فيارو و شياهد
اختالف معنيدار كمتري دارد؛ بنابراين ،اجراي عملیات كنتور فارو بر روي تولید علوفه اثر مثبتي داشته است.
كلید واژگان :سازۀ مکانیکي ،پیتینگ ،كنتور فارو ،نفوذپذيري ،ذخیرۀ نزوالت آسماني ،هرزآب.

 -1استادیاربخشتحقیقاتحفاظتخاكوآبخیزداری،مركزتحقیقاتوآموزشكشاورزیومنابعطبیعيسیستان،سازمانتحقیقات،آموزشوترویجكشاورزی،زابل (نویسنده مسؤول)
Mjahantigh2000@yahoo.com
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مقدمه
آب ،به عنوان گرانبهاترين عنصر حیات بهشمار می رود.
رشد سريع جمعیت و افزايش نیاز روزافزون جوامیع بیه
مواد غذاي و اشتغال ،به همراه محیدوديت منیابع آبی
كشورها و همچنین وجود روانابهاي سطح بیهعلیت
فرسايش در عرصههاي منابع طبیعی  ،از چیاشش هیاي
است كه در راه توسعۀ جهان كنیون ریرار دارد .بخیش
اعظم ی از محییاحت كشییور ايییران را منییاط ش ی
تشکیل م دهد كیه بیهدشییل بارنیدگ نیامنظا داراي
پوشییش یییعیی میی باشیید كییه چنییین ویییعیت
اكوسیحتما شکننده اي را بر اين نواح حکمیرما كرده
است .از صوصیات بارز مناط ش عالوه بر كمبود
بارندگ  ،نبود پراكنش منظا ايین بارنیدگ اسیت كیه
سیالب هاي عظیم را به همیراه دارد .هیرچنید كشیور
ايران با محیدوديت نیزو ت آسیمان روبروسیت ،وشی
بخش عمده اي از هرز آب هاي ناشی از ايین بیار هیا
بدون استیاده از كشور یار و در بعیی از نطیا نیه
تنها به نعمت تبديل نم شود ،بلکه بیراي سیاكنان آن،
نطمت نییز بیه همیراه دارد ججهیانتیی .)3 :1392 ،،در
همین راستا ،ریاي راد ،یادم و نوبخیت ج)1 :1388
گزار دادند ،میزان بارندگ تنها در حدود  35درصد
از یا كشیور میا سیا نه بیهطیور متوسی از 250
میل متر تجاوز م كند .با وجیود ايین ،از ايین مییزان
بارندگ نیز به د يل متعدّدي ،استیادۀ كاف به عمیل
نم آيد؛ بهطور مثال ،سا نه بیش از  75درصید از آب
حاصل از نزو ت آسمان را بدون استیاده و بهصیورت
هرزآبها از دست م دهیا و يیا سییلهیاي عظیمی
بهدنبال ي يا دو ساعت بارندگ ايجیاد می شیود كیه
حارات ارتصادي و اجتماع زيادي به همیراه دارد .در
چنین ویعیت  ،میزان راندمان آبیاري در كشور در حد
پايین ررار دارد .همچنیین انجمین هییدروشی ايیران
ج )3 :1380گزار داد ،وروع سیل در دهۀ  80نحیبت
به دهۀ 40حدود 10برابر رشد داشته كه حارات ناش
از آن نیییز ب یهطییور چشییم یري افییزايش يافتییه اسییت.
همچنیییین مهییییدوي ج )14 :1376گییییزار داد ،در
سالهاي ا یر بخش عمدهاي از نطا كشور در معیر
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تهاجا سیالب هاي مخرّب ررار داشته و با گذشت زمان


ابعاد حارات جان و ماش سیل ،به صوص در بخیش
كشاورزي افزايش يافته است .عوامل متعیددي در بیروز
سیالب حیوزه هیاي آبخییز نطیش دارنید كیه از جملیه
م توان به صوصیات حوزه و بهره برداري غییراصیوش
انحان از طبیعت اشاره كرد .در اين میان ،ويژگی هیاي
فیزيک و هیدروشوژيک حوزه ،بهشحاظ تأثیرگیذاري بیر
مؤشیه هاي نظیر روند توشیید ،حركیت و نحیوۀ تجمییع
رواناب از اهمیت ويژهاي بر وردار است ج لط :1381 ،
490؛ غیور3 :1371 ،؛ نجماي .)459 :1369 ،
مورعیت طیر ايران در اورمیانه و نطش آب در ادامیۀ
زندگ و بهرهوري از آن ،باعی ز شیمردن ن رشی
ژرف به منیابع موجیود و بیاشطوه و كوششی پی ییر در
يافتن رو هاي جمیعآوري ،ن هیداري و بهینیهسیازي
استیاده از آب شده است .توزيع زمان و مکان مناسب
بارندگ در هر منططه ،یمن تأمین رطوبیت یا در
فواصل زمان مورد نیاز ،موجبات استطرار گیاهیان را در
اكوسیحتا فراها م سازد .مطدار و نوع پوشش گییاه
موجود در حوزۀ آبخیز ،درجۀ ثبات ا و تعادل آن را
با آب نشان م دهد .راهکارهاي بیراي مطابلیه بیا ايین
تهديدهاي كمبود آب وجود دارد .ش زون ی يوانیاد 1و
گزيچون حیا 2ج )2002گزار دادند كیه جمیعآوري و
ذ یرۀ آب بیاران راهکیار مناسیب بیراي آمیادهسیازي
حییوزههییاي آبخیییز كوچ ی بییراي كشییت محصییو ت
كشاورزي ،بهبود اكوسیحتا منططیه و حیاتیت یا
است .جونس 3ج )93 :2000گیزار داد كیه در سیط
دنیا ،عوامل متعدّد مربیو بیه ايجیاد سییل و راههیاي
پیش یري از آن میورد بررسی ریرار گرفتیه اسیت كیه
استیاده از مخازن متواش درجهتِ بیه حیدارل رسیاندن
دب او سیالب يک از آنها م باشد .در همین ارتبا ،
استیادۀ تلییط از عملییات سیا تمان و غییرسیازهاي
بهمنظور دستياب به موفطیت بیشتر در عملیات مهیار
سیییل پیشیینهاد ش یده اسییت فريح ی  4ج .)17 :2004
1. Li Zhongyuanand
2 . XuChunxia
3 . Jons
4. Friesecke
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نتايج پیژوهش ريی  1ج )496 :2005بیر روي عملییات
اصالح مراتع از طري ذ یرۀ نیزو ت آسیمان جكنتیور
فارو) در دشتهاي بزرگ شمال آمريکیا نییز نشیان داد
كه كنتور فارو افزايش توشیید علوفیه را بیه همیراه دارد.
همچنییین ،محطط یان دي ییري نظیییر انصییاري ج )1388و
جهانتی ،ج )1388نیز گزار دادهاند كه ايجیاد كنتیور
فارو تا  100درصد باع افزايش توشید علوفه در مراتیع
م شود ،وش پیتینگ كمتر نطش ايیا م كند .عالوه بیر
آن ،كنتور فارو سبب رويش نهال جديد بیشتري نحبت
به ساير رو هاي ذ ییرۀ نیزو ت آسیمان می شیود.
نتايج پژوهش ابو-زانیت 2و همکیاران ج )2004در اردن
نشان داد كه كنتور فارو در جاهاي كیه بارنیدگ بیین
 100-200میلی متییر اسییت ،نطییش بحییزاي در توشییید
علوفه دارد و عالوه بر آن ،بر روي زندهمان بوتیهايهیا،
توشید بیومس و راندمان با ي استیاده از آب نییز میؤثر
م باشد .مطاشعات محمديان و همکاران ج )1386نییز بیر
روي مراتییع اسییتان شرسییتان نشییان داد كییه اجییراي
طرحهاي اصالح و توسعه ،مییزان توشیید علوفیه را 2-3
برابییر افییزايش می دهیید .پییژوهش نییديم و همکییاران
ج )97 :1391نشیان داد كیه اریدامات بیوشیوژيک اجییرا
شده در حوزه با تغییر میزان پوشش گیاه و تغییر در
كاربري حوزه ،باع بهبیود وییعیت هییدروشوژي آن
م ی شییود .مخییازن بنییدهاي احییداث در آبراهییههییاي
حوزههاي آبخیز بهدشیل آنکه عالوه بر كنترلِ بخشی از
سیالب ،بهعنوان شیبشکن نیز عمل م كند كه نتیجۀ
نهییاي آن كییاهش سیییالب اسییت .دشییت و شییجاع
ج )1385گییزار دادنیید كییه بییا اجییراي عملیییات
آبخیزداري ،شیب آبراهه كیاهش يافتیه كیه ايین یود
باع افزايش میزان نییوذ ،در نتیجیه كیاهش سییالب
م شود .با كنترل و اسیتیاده از هیرزآب هیاي سیطح
بهمنظور احیاء پوشش گیاه  ،عیالوه بیر ثبیات مراتیع،
بهبود ا نیز به نحو مطلوب صیورت می پیذيرد .در
همین رابطه ،كريم ج )1369گزار داد كه بیا حیی
مراتع طبیع  ،عیالوه بیر آنکیه از آب موجیود حیداكثر
1 . Rich
2 . Abu-Zan
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استیاده بهعمل م آيد؛ ا حاصلخیز سط زمین نیز
تثبیت م شود .نتايج پژوهش بابا انلو ج )1363نشیان
م دهید كیه بیا وجیود بر یورداري یا ِ سیطح از
نیوذپذيري كاف  ،وجود يههاي رس و غیررابیلنییوذ
در زير آن از ذ یرۀ آب كاف در ا جلوگیري كیرده
و جريانهاي سطح يا زيرزمین را فراها م كنید .در
بعی مراتع نیز ا سن ین و نحبتاً عمی ِ سطح از
نیوذ آب جلوگیري كرده و سبب م شود كه آب حاصل
از بارندگ در سط زمین جاري و از دسترس گیاهیان
ار شود .بهمنظور شکحتن چنین يههاي  ،از ريپیر
استیاده م شود .رفاه ج )1375بیان كرد كه با اصالح
سط ا  ،بیهمنظیور جلیوگیري از سیرعت آبهیاي
جاري ،ربل از اينکه سرعت آن به حد آستانۀ فرسايش
برسد ،تما يا رحمت از آبها در زمیین نییوذ يافتیه و
در نتیجه ،كاهش و يا رطع جريان سطح را به همیراه
دارد .مصییدار ج )1372در ارتبییا بییا ذ یییرۀ نییزو ت
آسمان  ،معتطید اسیت كیه پیتینیگ بیراي مراتعی بیا
ویعیت متوس يا یعیف مناسب است .فاصله و انیداز،
چاشهها بايد بیهگونیهاي باشید كیه بییش از يی سیو
پوشش گیاه موجود بر اثیر چاشیهكنی از بیین نیرود.
همچنین ،اتهار م دارد چنانچه كنتور فارو بیا بیذر يیا
بوتهكاري و يا ررق توأ باشد ،تجديید پوشیش گییاه
سريعتر واهد بود .وي توصیه م كند كه احداث فیارو
در ارای شیبدار درجهتِ عمود بر شییب غاشیب و در
ارای نحبتاً محط باد یز درجهتِ عمود بر باد غاشیب
صیورت گییرد .مطیدّ ج )1377بییان می كنید ،اسییاس
چاشهچوشه كردن مبتن بیر ايجیاد پحیت بلنیديهیا و
فرورفت هاي كوچ در سط زمین براي جمیعآوري
نزو ت و نیوذ آن در ا است .وي بر اين باور اسیت،
در مواردي كه یا منططیه رسی و سین ین بیوده و
نیوذپذيري آن كا باشد ،آبهیاي جمیعآوري شیده در
چاشه ها در اثیر آفتیاب و يیا بیاد ،تبخییر واهنید شید.
همچنییین وي عیید اسییتیاده علم ی از مراتییع را باع ی
گرايش پوشش گییاه بیه سیمت رهطیرا می دانید .بیا
كاهش پوشش گیاه  ،شبرگ نیز كیا می شیود كیه
ماحصل چنین فرايندي تخريب و فرسايش یا و در
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نتیجه سیلهاي مخرب است .وي ايجیاد شییار در روي
طو میزان بهمنظیور جمیعآوري روانیاب و نییوذ در
ا را توصیه م كند .نتیايج پیژوهش كیوثر ج:1374
 )47در فارس نشان داد كه شکحتن يههاي سیطح ،
تأثیر زيادي در افزايش نییوذ و احییاء پوشیش گییاه
دارد .هدف از اجیراي ايین پیژوهش ،مطايحیۀ دو رو
ذ یرۀ نزو ت آسمان جكنتور فارو و پیتینگ) بیر روي
پوشش گیاه در منططۀ ايرانشهر بوده است.
مواد و روشها
مشخصات منطقۀ مورد مطالعه
محدودۀ مورد پژوهش از توابع شهرستان ايرانشهر و در
فاصلۀ  25كیلومتري جنوب شرق آن در جیوار نیروگیاه
حرارت جبیا مختصیات "27° 14' 15" - 27° 14' 27
عر شماش و " 60° 28' 40" - 60° 28' 44طول
شرر ) و در ارتیاع  591متري از سط دريا ریرار دارد.
اين منططه داراي تابحیتانهیاي گیر و زمحیتانهیاي
معتدل و نزو ت جوي آن عمدتاً بهصورت باران ريیز
م كند .از شحیاظ توپیوگراف  ،ايین منططیه در انتهیاي
مخرو افکنه ررار دارد ،به طوري كه داراي شییب تیا 5
درصد اسیت .متوسی بیار سیا نه در يی دورۀ 10
ساشه ج )1375-1385حدود 120میل متیر بیوده اسیت
كه كمترين و بیشترين مطیدار بارنیدگ بیه ترتییب در
فصول بهار و زمحتان نازل م شود .بارانهاي تابحیتان
يک از پتانحیلهاي منططۀ ايرانشهر است كه عل رغیا
ناچیز بودن مطیدار بارنیدگ  18/2 ،درصید آن در ايین
فصییل ريییز میی كنیید 30/7 ،18/2 ،12/9 .و 38/2
درصد بیاران هیاي منططیه بیه ترتییب در فصیول بهیار،
تابحتان ،پايیز و زمحتان نازل م شود .محیدودۀ میورد
تحطیی داراي رسییوبات بییادبزن كییه مییواد مییادري آن
به وسیلۀ فرسايش فیزيک و شیمیاي بیه پیايیندسیت
هدايت شده است ،م باشد .ا آن داراي بافت شن
و رنگ رهوهاي تیره و سیا تمان فشیرده تیا سیا تمان
مکعب گوشهدار یعیف م باشید و در حاشیت شی ،
رنیییگ رهیییوهاي دارد .پوشیییش گییییاه منططیییه را
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عمییدتاً Zygophyllum ،Hammada salicornica


 eurypterumو  Tamarix spتشکیل م دهد.
روش انجام تحقیق
براي اجراي طرح ابتدا  12كرت به ابعیاد 20 × 40متیر
به فاصلۀ  3متر از يکدي ر طراح و سپس اطراف آنهیا
اكريزهاي به ارتیاع  40سیانت متیر احیداث شید .در
انتهییاي شیییب هییر كییرت ،يیی حویییچۀ سیییمان
غیررابلنیوذ با حجیا متوسی  3000شیتیر احیداث تیا
رواناب ايجیاد شیده وارد حوییچه شیود و پیس از هیر
بار  ،اندازهگیري شود .همچنین ،در كنیار هیر يی از
حویچه هاي جمع آوري هرزآبها ،گوداش با توجیه بیه
گنجايش مخازن مربو حیر تا هرزآب جمع آوري شده
پس از اندازهگیري بهوسیلۀ شوشههاي فلزي يی اينچی
همراه با شیرفلکه كه به همین منظیور در حوییچههیا
كار گذاشته شده بود ،به اين گودالها انتطال يابید .سیه
مورد از كرتها عالوه بیر شییب جنیوب  ،داراي شییب
غرب نیز بوده است كه بیهمنظیور انیدازهگییري دریی
رواناب ،در اين رحمت از كرتها نیز حو انبار احیداث
شد .پس از تعیین محل اجراي طرح و محصور نمیودن
آن ،سازه هاي مکانیک و شاهد مورد آزمايش طراح و
در عرصه اجرا شد .بیراي احیداث كنتیور فیارو بیر روي
طو تراز اردا به حیر جويهاي به عم 20 – 25
سانت متر و در فاصلۀ بین  5 – 6متر بهوسیلۀ تراكتیور
شد .براي ايجاد پیتینگ نیز اردا بیه حییر چاشیههیاي
ب یهترتیییب بییه طییول و عییر  50و  30سییانت متییر و
عم  25 –30سانت متر و فاصلۀ هر كدا از آنها نحبت
به يکدي ر  80سانت متر در نظیر گرفتیه شید .بیر روي
تیمار شاهد ،هی گونه عملیات صیورت ن رفیت و فطی
اطراف آنها حصار و در پیايیندسیت نییز حیو انبیار و
چاشه احداث شد .ايین پیژوهش در راشیب طیرح آمیاري
كامالً تصادف با  3تیمیار و  4تکیرار و در شییب 2–5
درصد در منططۀ ايرانشهر اجرا شید .در ايین تحطیی 2
رو مکانیک كنتور فارو و پیتینگ با توجه به شیراي
منططه ،بیهمنظیور ذ ییرۀ نیزو ت آسیمان و كنتیرل
رواناب سیطح بیراي افیزايش پوشیش گییاه میورد
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آزمون ررار گرفته اند .نمونههاي یا برداشیت شید و
موردتجزيهوتحلیل ررار گرفت .براي اندازهگیري رطوبت
ا در هر ي از كرتها بلو هیاي گچی را بعید از
كاشیبره نمودن در اعمیاق  50 ،25و  75سیانت متیري
ررار داده و پس از هر بارندگ تغییرات رطوبیت یا
مورد بررس ررار گرفت .براي جلوگیري از تأثیر تبخییر
و تعرّق بر روي آب ورودي به دا یل مخیازن تیا زمیان
اندازه گیري و همچنین ايجاد مانع بیراي ورود رسیوبات
بادي ،سايبان هاي از جنس حلب جبهمنظور جلیوگیري
از جذب نور ورشید با يۀ گل استتار شید) كیه روي
آن به اندازۀ سط هر ي از مخازن سیا ته و بیر روي
آنها ررار گرفت جشکل  .)1براي انیدازهگییري بیاران در
محدودۀ اجراي طرح ،بیارانسینج در دا یل آن ریرار
گرفت .میزان رواناب جاري شده در هر ي از حوییچۀ
كرتها نییز انیدازهگییري شید .پوشیش گییاه محیل
پژوهش ربل از اجرا مورد بررسی و در انتهیاي سیال و
همچنین در پايان اجراي طیرح نییز تغیییرات پوشیش
گیاه مورد ارزياب ررار گرفت و تعداد نهالهاي جديد
رويیده در هر ي از واحدهاي آزمايشی نییز شیمار
شد .در پايان اجراي طیرح ،داده هیاي جمیعآوريشیده
وارد نر افزار  SPSSو از رو دانکن درجهتِ مطايحیۀ
میان ین ها بهمنظور رتبه بندي رو هاي ذ یرۀ نزو ت
آسمان استیاده شد.

معن داري وجود دارد؛ بدين معن كه اجیراي عملییات
ذ یرۀ نیزو ت آسیمان بیر روي مییزان توشیید علوفیه
تأثیرگذار بوده است ججدول . )1

شکل  .1شمايي از محل اجراي طرح
تهیه و ترسیا :ج ن ارندگان؛ )1395

نتايج و بحث
از زمان اجراي طرح ،شکحاش بیر منططیه حکمیرمیا
شد كه اثرات زيانباري بیر اكوسیحیتا منططیه تحمییل
كرد .در سال اول اجراي طرح ،هیی گونیه بارنیدگ در
محییل طییرح روي نییداد .در سییال دو  ،دو بارنییدگ در
ماه هاي دي و بهمن به میزان  8و  26/8میل متر اتیاق
افتاد كه نتیجۀ هر دوي آنها ،ايجاد رواناب بود .در سیال
سو اجراي طرح ،در دي ماه ي بارندگ به مییزان /7
 19میل متر روي داد كه منجر به هرزآب شد .بررسی
تجزيۀ واريانس تیمارهاي مختلف ازشحاظِ مییزان توشیید
علوفه نشان داد كیه بیین تیمارهیاي مختلیف جشیاهد،
پیتینیییگ ،كنتیییور فیییارو) در سیییط  0/01ا یییتالف

جدول .1تجزيۀواريانستیمارهايمختلفازلحاظِمیزانتولیدعلوفه
sig

F

MS

SS

df

منبع
تغییرات

0/000

131/352

1177/528

2355/056

2

تیمار

0/004

9/835

88/167

88/167

33

طا

8/965

295/833

35

كل

منبع :جن ارندگان؛ )1395

بررس تجزيۀ واريانس تیمارهاي مختلف ازشحاظِ میزان
درصید پوشیش گییاه  ،ثابییت كیرد كیه فعاشییتهییاي
مکانیک جشاهد ،پیتینگ ،كنتور فیارو) در سیط 0/01
معن دار است .به بییان دي یر ،تجزيیهوتحلییل آمیاري
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نشان م دهد كه انجیا فعاشییت هیاي ذ ییرۀ نیزو ت
آسمان افزايش درصد پوشش گییاه را درپی داشیته
است ججدول .)2
جدول  .2تجزيۀ واريانس تیمارهاي مختلف ازلحاظِ میزان درصد
Sig

F

0/00

26/320

پوشش گیاهي
SS
Ms

df

منبع
تغییرات

15/406

30/812

2

تیمار

0/585

19/316

33

طا

50/127

35

كل


جدول  .4تجزيۀ واريانس تیمارهاي مختلف به روشLSD
SE

Sig

ا تالف
میان ین

تیمار

متغیر

0/000
0/627

1/22234
1/22234

*-18/7500
0/6667

فارو
پیتینگ

شاهد

0/000
0/000

1/22234
1/22234

*-18/7500
*19/4167

شاهد
پیتینگ

كنتور
فارو

0/627
0/000

-0/6667
*-19/4167

1/22234
1/22234

شاهد
پیتینگ

پیتینگ

*= در سط  0/05ا تالف معن دار
منبع :جن ارندگان؛ )1395

منبع :جن ارندگان؛ )1395

تجزيۀ واريانس تیمارهاي مختلف ازشحیاظِ تعیداد نهیال
جديیید نشییان داد ،بییین آنهییا در سییط  0/01ا ییتالف
معن داري وجود دارد .به بیان دي یر ،اجیراي عملییات
ذ یرۀ نزو ت آسمان سبب ايجاد تغیییرات در تعیداد
نهال جديد شده است كیه ايین یود افیزايش پوشیش

گیاه را به همراه داشته است ججدول .)3
جدول  .3تجزيۀ واريانس تیمارهاي مختلف از لحاظِ تعداد
sig

F

0/000

1999/865

نهالهاي جوان
MS

تجزيۀ واريانس تیمیار شیاهد و پیتینیگ در ارتبیا بیا
مح آماري  LSDنشان داد كه میزان  LSDج)0/113
بهدست آمده از ا تالف مییان ینهیاي تیمیار شیاهد و
پیتینگ بیشتر اسیت .بیه بییان دي یر ،انجیا عملییات
پیتینگ تأثیري در افزايش توشید علوفه ندارد .عالوه بیر
آن ،میان ین به رو  LSDبیین شیاهد و كنتیور فیارو
نشان داد كه اين مح كمتر از ا تالف مییان ینهیاي
دو تیمیار میورد بحی اسیت .بیدين معنی كیه ايجیاد
عملیات كنتور فارو بر روي درصد پوشش گیاه تیأثیر
داشته است ججدول .)5

SS

df

منبع
تغییرات

جدول  .5تجزيۀ واريانس پوشش گیاهي تیمارهاي مختلف روش

2550/333

5100/667

2

تیمار

آماريLSD

1/275

42/086

33

طا

5142/750

35

كل

منبع :جن ارندگان؛ )1395

مطايحییۀ میییان ینهییاي دو تیمییار شییاهد و پیتینییگ
در صوصِ توشید علوفه با رو آمیاري  LSDنشیان داد
كه احداث پیتینیگ تیأثیري در افیزايش توشیید علوفیه
براساس اين آزمون به همراه نداشیته اسیت .همچنیین،
مطايحۀ داده هاي تیمار شاهد و كنتور فارو بیان كرد كه
میزان  LSDاز ا تالف میان ینهاي كنتور فارو و شاهد
كمتر است؛ بنابراين ،در سط  0/01ا تالف معنی دار
است .بدين معن كه اجیراي عملییات كنتیور فیارو بیر
رويتوشیدعلوفه اثرمثبت داشته است ججدول.)4

Sig

SE

0/3123 0/113
0/3123 0/000

ا تالف
میان ین

تیمار

متغیّر
شاهد

-0/508
*-2/167

پیتینگ
كنتور
فارو

0/3123 0/113
0/3123 0/000

0/508
*-1/658

شاهد
كنتور
فارو

پیتینگ

0/3123 0/000
0/3123 0/000

*2/167
*1/658

شاهد
پیتینگ

كنتور
فارو

*= در سط  0/05ا تالف معن دار
منبع :جن ارندگان؛ )1395

مطايحۀ میان ین هاي دو تیمیار پیتینیگ و كنتیور فیارو
در صوص توشید نهال به رو آمیاري  LSDنشیان داد
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كه میزان  LSDج )-25/1666بهدست آمده از ا یتالف
میان ین هاي دو فعاشییت مکیانیک فیوق كمتیر اسیت؛
بنابراين بین عملکرد دو رو مشاهده ا یتالف وجیود
دارد .عییالوه بییر آن ،مطايحیۀ دادههییاي تیمییار شییاهد و
كنتییور فییارو نیییز احییتالف معنیی داري وجییود دارد.
همچنییین ،مطايح یۀ میییان ینهییاي دو تیمییار شییاهد و
پیتینگ نبیود ا یتالف را نشیان داد؛ از ايین رو ،ايجیاد
عملیییات پیتینییگ بییر روي افییزايش نهییال جديیید در
محدودۀ پژوهش تأثیرگذار نبود ججدول  .)6همچنیین،
نمودار  1-3تأثیر عملیات ذ ییرۀ نیزو ت آسیمان بیر
روي توشید علوفه ،درصد پوشش گیاه و رويیش نهیال
جديد را نشان م دهد.
جدول  .6مقايسۀ میانگینهاي تولید نهال جديد تیمارهاي مورد
تحقیق براساس روش آماريLSD

SE

Sig

ا تالف
میان ین

تیمار

پیتینگ
0/1667
0/46102 0/720
 -25/1666* 0/46102 0/000كنتور
فارو
0/46102 0/000
0/46102 0/720

*-0/1667
-25/3333

كنتور
فارو
شاهد

 -25/1666* 0/46102 0/000پیتینگ
 -25/3333* 0/46102 0/000شاهد

متغیر
شاهد

پیتینگ
كنتور
فارو

منبع :جن ارندگان؛ )1395

تجزيییهوتحلیییل آمییاري روي كییالسبنییدي رو هییاي
مکانیک مورد استیاده ررار گرفته براي افیزايش توشیید
علوفه نشان م دهد كه شاهد و پیتینگ در ي كیالس
و كنتور فارو در كالس با تري ررار دارد ججدول .)7
جدول  .7مقايسۀ تیمارها به روش دانکن براي تولید علوفه

كالس

میان ین

تیمار

B

50/2500

شاهد

1

A

 50/9167كنتورفارو

2

B

پیتینگ

3

69/6667

منبع :جن ارندگان؛ )1395

جدول  .8مقايسۀ تیمارها به روش دانکن براي درصد پوشش

كالس

میان ین

تیمار

گروه

B

4/83

شاهد

1

A

5/342

كنتورفارو

2

B

7

پیتینگ

3

منبع :جن ارندگان؛ )1395

تجزيهوتحلیل آماري روي كالسبندي رو هاي ذ یرۀ
نزو ت آسمان انجا شده بیراي افیزايش نهیال جديید
نشان داد كه شاهد و پیتینگ در يی كیالس و كنتیور
فارو در كالس جداگانه و با تري ررار دارند ج.)9
جدول  .9مقايسۀ تیمارها به روش دانکن براي رويش نهال جديد

كالس

میان ین

تیمار

گروه

B

2/0833

شاهد

1

A

2/2500

كنتورفارو

2

B

27/4167

پیتینگ

3

منبع :جن ارندگان؛ )1395

*= در سط  0/05ا تالف معن دار

گروه

تجزيهوتحلیل آماري روي كالسبندي رو هاي ذ یرۀ
نزو ت آسمان بیراي افیزايش درصید پوشیش گییاه
نشان م دهد كیه شیاهد و پیتینیگ در يی كیالس و
كنتور فارو در كالس با تري ررار دارد ججدول .)8
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توشید علوفه جكیلو گر )
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10
كنتور فارو

پيتينگ

شاهد

0

شکل  .2نمودار مقايسۀ تولید علوفه در تیمارهاي مورد مطالعه
تهیه و ترسیا :جن ارندگان؛ )1395

7
6

4
3
2
1
كنتور فارو

پيتينگ

شاهد

0

شکل  .3نمودار مقايسۀ درصد پوشش گیاهي در تیمارهاي مورد مطالعه
تهیه و ترسیا :جن ارندگان؛ )1395

درصد پوشش گیاه

5
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30
25

15

)تعداد نهال(

20

10
5

كنتور فارو

شاهد

پيتينگ

0

شکل  .4نمودار مقايسۀ تعداد نهال جديد در تیمارهاي مورد مطالعه
تهیه و ترسیا :جن ارندگان؛ )1395

بحث و نتیجهگیري
بهمنظور كیاهش روانیاب در ارایی شییبدار مرتعی ،
سالهاست كه رو هاي مکانیک نظییر كنتیور فیارو و
پیتینگ اجرا م شود كیه هیر يی داراي ويژگی هیاي
اص ود اسیت .ايین طیرح بیا هیدف بررسی تیأثیر
اسییتیاده از پیتینییگ و كنتییور فییارو در تغییییر پوشییش
گیاه اجرا و تال شد تا اثر هر ي از اين عملیات بر
روي رطوبت ا بررسی و تعییین شیود .میؤثرترين
عوامل مؤثر بر نیوذ آب به دا یل یا عبیارتانید از:
مطدار رطوبت اوشیۀ یا  ،هیدايت آبی يیۀ سیطح
ا  ،صوصیات دا ل ا جاز ربیل منافذ) ،درجیۀ
تور كلوئیدهاي ا و مواد آش  ،مدت زمان بارنیدگ
و درجه حرارت ا و آب .نیوذپذيري ا بهوسییلۀ
يههاي كه هدايت آب آنها كا است ،به شدت كاهش
م يابد؛ وش بعی از عملیات تا اعماق رابل تیوجه و
نیز براي میدت زمیان طیو ن  ،نییوذپیذيري را بهبیود
م ی بخشیید و بییا افییزايش مطییدار آب مخلییو رس ی و
هموس گرايش درجهتِ پراكنش را نشان م دهند .بیه
طور كل  ،نتايج حاصیل از ايین پیژوهش كیه در طیول
مدت زمان اجراي طرح مشاهده شد و همانطوري كیه

در تجزيهوتحلییل آمیاري نییز بییان شیده اسیت ،بیین
عملیات مکانیک كنتور فارو و در مطايحه با پیتینیگ و
شییاهد در سییط  %1ا ییتالف معنی داري وجییود دارد؛
يعن رو هاي ذ یرۀ نزو ت آسمان اجرا شده داراي
اثرات متیاوت بر روي افزايش پوشش گییاه هحیتند.
آمار بیرداري انجیا شیده در طیول میدت اجیراي ايین
تحطی  ،بییان ر آن اسیت كیه كنتیور فیارو نحیبت بیه
پیتینگ و شاهد تأثیر بیشتري درجهتِ افیزايش توشیید
علوفه و درصد پوشش گیاه دارند .همیان طیوري كیه
تحطی ريی در سیال  2005بیر روي عملییات اصیالح
مراتع از طري ذ یرۀ نزو ت آسمان جكنتور فیارو) در
دشت هاي بزرگ شمال آمريکیا نییز نشیان داد ،كنتیور
فارو باع افزايش توشید علوفه شده است .عالوه بیر آن،
انصییاري ج )1388و جهییانتییی ،ج )1388نیییز گییزار
داده اند كیه ايجیاد كنتیور فیارو تیا  100درصید باعی
افزايش توشید علوفه در مراتع م شود .همچنیین ايجیاد
كنتور فیارو در افیزايش نهیال جديید تیأثیر دارد ،وشی
پیتینگ كمتر نطش ايیا م نمايد .ابو-زانیت و همکیاران
ج )2004گزار دادهاند كه كنتور فارو در جاهیاي كیه
بارندگ بین  100-200میل متر دارد ،نطیش بحیزاي
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در توشید علوفه دارد و عالوه بر آن ،بیر روي زنیدهمیان
بوتهايها ،توشید بیومس و راندمان با ي اسیتیاده از آب
دارد نیز مؤثر م باشد .میزان ن هداشیت آب در یا
تیمار شاهد نحبت به عملیات ذ یرۀ نیزو ت آسیمان
كاهش م يابد كه عامل آن ايجاد رواناب است كه باع
كییاهش میییزان رطوبییت در ییا شییاهد می شییود .از
آنجاي كه دو نوع عملییات مکیانیک در ايین پیژوهش
انجا شد ،ابتدا هر ي از آنها جداگانه بررس و سیپس
با همدي ر مطايحه شدند .میزان سط رابلنییوذ آب در
فعاشیتهاي كنتور فارو بیشتر اسیت؛ بنیابرايین ،مییزان
نیوذ آب در یا افیزايش يافتیه اسیت .در ايین رو
رواناب سرعت نم گیرد كه چنین عامل سبب افزايش
میزان نیوذ آب در ا می شیود كیه چنیین رونیدي
باع افزايش رطوبت رابل دسترس براي گیاه م شیود.
افزايش رطوبت ا  ،رشد مناسیب پوشیش گییاه و
بهبود مراتع را به همراه دارد .نتايج تحطی محمیديان و
همکیاران ج )1386نییز بییر روي مراتیع اسییتان شرسییتان
چنین مطلب را تأيید م كنید كیه اجیراي طیرحهیاي
اصالح و توسعۀ میزان توشید علوفه را  2-3برابر افزايش
م دهید .در تعیدادي از پیتینیگهیا جیانوران زنیده،
فعاشیتهاي میؤثري بیر روي یا داشیتهانید .چنیین
عملکییردي روزنییههییاي عمیطیی در درون آنهییا ايجییاد
م كند كه اين كار باعی افیزايش نییوذ آب و هیوا در
ا و درنهايیت بهبیود آن می شیود .همچنیین ايین
پژوهش نشان م دهد كه بیهعلیت ريیز كنیارههیاي
بعی از چاشههاي ايجیاد شیده ،عمی آنهیا بیه شیدت
كاهش يافته و از دسترس ار شده است.
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