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ارزيابي تاثير پخش سيالب و تيمار قرق بر تغييرات پوشش 

 ايستگاه تنگستان در استان بوشهر گياهي
 

 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، 1علي جعفري

 استان فارس یعیمنابع طبکل اداره  ،کارشناس ارشد ،حسن خسروانيان

 ، مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهرفرهاد فخري

 

 11/20/1931 تاریخ پذیرش:               95/20/9312تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

های  و مقایسه نتایج با شاخص یابیارز یش،پا یهایی برا انجام پژوهش یزداریو آبخ یعیمنابع طب یها پروژه تر یشبدر  

های پخش  . در طرحیدآ یشمار م اساسی به ینیاز ها یا تطابق این شاخص یابی مقدار دستپروژه و بررسی  مورد نظر

کرد آن،  دست آمده از نتایج عمل هگیری، پردازش و ارزیابی اطالعات ب سیالب نیز وجود چنین ضرورتی جهت اندازه

داری در احیا و اصالح مراتع  هدف از این بررسی نیز با توجه به اهمیت و جایگاه عملیات آبخوان سد.ر نظر می ضروری به

 یطبررسی و ارزیابی اثرات آن بر تغییرات پوشش گیاهی و وضعیت و گرایش مرتع  عنوان یک شیوه جدید در ایران، به

شبکه مورد . ندهد و پخش سیالب انتخاب شدتیمار شا با دو بود. در این بررسی دو عرصه 9302تا  9390های  سال

منظم انتخاب -یصورت تصادف همتر( در هر نوار ب 2×2قطعه ثابت ) 92و  بود یالبنوار پخش س پنجبررسی متشکل از 

قطعه ثابت با مشخصات  هشتعنوان شاهد در کنار شبکه انتخاب و در آن نیز  ای به منظور ارزیابی نتایج، عرصه . بهشد

ضعیف و در عرصه   دست آمده، وضعیت مرتع در منطقه شاهد خیلی براساس نتایج به شد. انتخابپخش قطعات عرصه 

و در عرصه پخش منفی ضعیف به ضعیف تا متوسط رسیده بود. گرایش مرتع در عرصه شاهد   پخش سیالب از خیلی

ن داد که میزان تولید علوفه در چنین، بررسی نتایج حاصل از برآورد میزان تولید نشا سیالب مثبت ارزیابی شد. هم

کیلوگرم  3/222و  5/224کیلوگرم در هکتار به  3/993و  3/944ترتیب در سال اول از  عرصه پخش سیالب و شاهد به

 در هکتار در سال آخر رسیده است.

 

  مرتع یشگرا، شاخص، پایش ،اصالح مراتع، داری : آبخوانهاي کليدي واژه

 

 مقدمه

که در های آبخیز شده  موجب کاهش تولید عرصه ،طبیعی  محدود بودن سطح منابع و هانرشد روزافزون جمعیت ج

نتیجه نابودی تدریجی و زوال آن را در پی داشته است. پایین رفتن سطح سفره آب و تولید اندک علوفه، شدت 

تا تحقیقات که سبب شده  هستندغیره از جمله عوامل مهمی روزافزون فرسایش خاک، خسارات حاصل از سیل و 

شاورزی برداری در جهت احیاء و افزایش مراتع و اراضی ک منظور کنترل سیالب و بهره متنوعی در سراسر جهان به

 (.9394گیرد )کوثر،  صورت 

منظور اصالح، بهبود و افزایش کمی و کیفی تولید علوفه در غالب اراضی مرتعی  بهعنوان روشی  بهپخش سیالب 

بر اثر پخش سیالب، تولید علوفه  Houston (9132)ناخته شده است. براساس مطالعات خشک ش مناطق خشک و نیمه

نتایج حاصل از  افزایش یافته و عالوه بر آن مقدار ازت، فسفر و کلسیم موجود در گیاه نیز زیادتر شده است. درصد 932

 لوگرمیک 253ز ن داد که تولید علوفه اخان پاکستان نشا اثر استحصال آب باران بر افزایش علوفه در مراتع شهر اسماعیل

                                                           
 a_j472000@yahoo.comنویسنده مسئول   9
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بیان ( 9390(. حسینی )Karlwood ،9113و  Sulemanکیلوگرم در هکتار افزایش یافته است ) 9304در هکتار به 

برابری تولید علوفه در  3/2باعث افزایش و پخش سیالب بر تاج پوشش گیاهی مثبت بوده  ده است که اثرکر

به  25/59ان تولید علوفه در پسکوه سراوان طی سه سال پس از پخش سیالب از شرقی آمریکا شده است. میز جنوب

  (.9391کیلوگرم در هکتار رسیده است )جهان تیغ،  225

تغییر جهت گرایش مرتع از منفی به مثبت  ،نشان داد که با گسترش سیالب (9391کش ) های فیله نتایج بررسی

قائمی ت. درصد افزایش داشته اس 32درصد و تولید گیاهی  95تا  92میزان  چنین، درصد پوشش گیاهی به بوده هم

های کالس سه در عرصه پخش  های کالس یک و کاهش گونه افزایش درصد تاج پوشش گیاهی و تولید گونه (9302)

نشان داد که میزان تولید و درصد تاج  (9302مصباح )ت سیالب نسبت به عرصه شاهد را گزارش نموده است. مطالعا

ه است. میزان چهار و دو برابر افزایش پیدا کرد ترتیب به ش گیاهی عرصه پخش سیالب نسبت به شاهد بهپوش

Sanadgol (2220با بررسی ایستگاه )  های پخش سیالب در ایران اعالم نمود که پخش سیالب موجب افزایش

های اول  ش گیاهی در سالخیزی خاک، افزایش سطح آب زیرزمینی، افزایش درآمد کاربران و افزایش پوش حاصل

زدایی، رطوبت  به بررسی نقش پخش سیالب بر بیابان DSS( نیز با استفاده از 2221) Nejabatاجرای طرح شده است. 

 خاک، پوشش گیاهی پرداخته است.

درصد  90/53به  22/22اند که پوشش گیاهی در قطعات پخش سیالب از  بیان کرده (9303بیات موحد و موسوی )

درصد  395چنین، مقدار تولید گیاهی سرپا نیز در سال آخر مطالعه در کل پهنه پخش سیالب  یافته است. همافزایش 

در پژوهشی در هرات  (9303شته است. میرجلیلی و رهبر )درصد نسبت به شاهد افزایش دا 220نسبت به سال اول و 

ای که  فراوانی پوشش گیاهی در داخل عرصه یزد به این نتیجه رسیدند که درصد پوشش تاجی، تراکم، تولید و درصد

در  (9309فروزه و حشمتی ) رحیمافزایش یافته است. مطالعات  سیالب انجام گرفته نسبت به شاهد عملیات پخش

های رویشی موجود تاثیر  گربایگان فارس نشان داد که پخش سیالب بر افزایش درصد پوشش تاجی و تولید فرم

 داری داشته است. معنی

 

 ها د و روشموا

های  شرق شهر اهرم و در دامنه جنوبی رشته کوهی از دامنه  محدوده اجرای طرح در شمال :منطقه مورد تحقيق

شمالی  عرض 32 21′تا  55 20′و شرقی  طول 22 59′تا  99 59′مختصات با   جنوبی زاگرس با نام محلی قلعه دختر،

های مرطوبی دانست که نظیر سایر  ناشی از جریان توان نطقه را میهای م (. منبع اصلی باران9)شکل  واقع شده است

باشد. میانگین بارندگی منطقه  ها از غرب به شرق می د و مسیر حرکت آننای دار مدیترانه مناطق استان، عمدتا منشا

، 9359-9300، در طول دوره آماری استواقع ح کیلومتری عرصه طر 95سنجی اهرم که در  براساس آمار ایستگاه باران

روش  های اقلیمی به براساس نقشهباشد.  گراد می درجه سانتی 25گراد و متوسط درجه حرارت ساالنه  سانتی 5/232

 محدوده مورد مطالعه در منطقه خشک بیابانی گرم واقع شده است. ،دومارتن اصالح شده

بافت  باشد. سول و آنتی سول می های جوان اینسپتی که خاک منطقه از رده دهد میشناسی نشان  مطالعات خاک 

 9/0تا  9/9قلیایی بوده و بین  ،واکنش خاک یابد. میکاهش  خاک شنی بوده و هدایت الکتریکی آن از سطح به عمق

د و درصد وش گچ به وضوح دیده می ،های عمقی در الیه. براساس نتایج تشریح پروفیل خاک ه استگیری شد اندازه

ه نسبت ک هدبومتر در ساعت متغیر  سانتی 9 تا 2/9از . میزان نفوذپذیری استدرصد  52بیش از   Cریزه در افق سنگ

و گچساران  های سازنداز عمدتا ه آبخیز منطقه زشناسی حو براساس مطالعات زمین. به تیمار قرق کاهش یافته است

 (.9395آسماری تشکیل شده است )مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان بوشهر، 

در این بررسی تیمار شاهد به وسعت پنج هکتار در خارج از شبکه پخش سیالب و تیمار پخش سیالب  روش تحقيق:

منظور  انتخاب شد. بهدر طرح  موجود بین چندین فاز از فاز یک پخش سیالب تنگستان درهکتار  922به وسعت 

صورت  هب نقاطی ثابت جهت نصب پالت ،گیری پوشش گیاهی در عرصه پخش سیالب ابتدا در محل عرصه پخش اندازه
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بر روی خطوط میزان با فواصل مساوی  ،های پخش آب انتخاب شد و این نقاط در امتداد کانال تصادفی سیستماتیک

گیری تولید در مدت اجرای  مربعی( شد. برای اندازهمتر 4پالت  32متر مجموعا شامل  2×2ها  تر مشخص )پالتم 02

کل بیوماس هوایی پوشش  های اسفند و فروردین( رح )طی ماهل اول و بار دوم در سال پایانی ططرح دو بار، ابتدا در سا

ای، رشد سال جاری در نظر گرفته  ی بوته ها )برای گونه شد نها توزی گیاهی از سطح زمین قطع و پس از تفکیک گونه

برداشت  یپارامترها یهرد مطالعه کلدر محدوده مو یاهیبر بهبود پوشش گ یالبپخش س یرتاث یمنظور بررس به شد(.

 قرار گرفت. یلو تحل یهمورد تجز SPSSافزار  در نرم tشده با استفاده از آزمون 

 

 
 موقعیت جغرافیایی محدوده اجرای طرح -1شکل 

 

 نتايج و بحث

و شاهد  پخش سیالب های گیری پارامترهای مختلف پوشش گیاهی در عرصه اندازهو دست آمده  هبا توجه به نتایج ب

، یهای صحرایی در محدوده مورد مطالعه با استفاده از روش شش فاکتور براساس بررسیباشد.  موارد زیر قابل بحث می

 ضعیف به ضعیف تا متوسط رسید د و در عرصه پخش سیالب از خیلیبووضعیت مرتع در منطقه شاهد خیلی ضعیف 

گرایش مرتع  ،گیری صورت گرفته بود قبل از شروع طرح، آبکه در عرصه پخش سیالب دو سال  دلیل این (. به9)جدول 

 گیری شده در سال اول مثبت ارزیابی شد. با توجه به پارامترهای اندازه

 
 شاهد عرصه پخش ودر دو  گرایش مراتع وضعیت و -1جدول 

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

 ضعیتو گرایش وضعیت گرایش وضعیت گرایش

 9390 خیلی ضعیف مثبت خیلی ضعیف مثبت خیلی ضعیف منفی

 9391 ضعیف مثبت ضعیف مثبت خیلی ضعیف منفی

 9302 ضعیف مثبت ضعیف مثبت خیلی ضعیف منفی

 9309 متوسط مثبت ضعیف مثبت خیلی ضعیف منفی

 

که در سال آخر  در صورتی .باشد کیلوگرم در هکتار می 3/944طور متوسط  میزان تولید به، در سال اول اجرای طرح

کیلوگرم افزایش تولید در هکتار را نشان  5/224که تقریباً  بودکیلوگرم در هکتار  0/330آماربرداری میزان تولید 

که در سال پایانی  در صورتی بودهکیلوگرم در هکتار  3/993 ،گیری در عرصه شاهد در سال اول اندازه این مقدار .دهد می

افزایش تولید مربوط به چند در هکتار کیلوگرم  12کیلوگرم در هکتار برآورد شده است که  3/222در همین عرصه 

اگر با دیدگاه تشخیص اثر گسترش سیالب در افزایش تولید علوفه . حال (2)شکل  باشد سال قرق بودن عرصه طرح می
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میزان  ،کم کنیمکه سیالب به آن رسیده  ش تولید در عرصه شاهد را از میزان تولید علوفه در عرصه پخشیمیزان افزا

 .باشد میکیلوگرم در هکتار  935 علوفه مربوط به پخش سیالب تقریباافزایش تولید 

 

 
 سیالب پخش عرصه شاهد و های اول وآخر در مقایسه میانگین کل تولید در سال -2شکل 

 

نشان  tطرح با استفاده از آزمون نتایج حاصل از مقایسه تولید عرصه پخش سیالب در سال اول و آخر اجرای 

دار وجود دارد  دهد که بین تولید عرصه پخش سیالب در سال اول و سال آخر در سطح یک درصد اختالف معنی می

 tگیری شده در عرصه پخش سیالب و شاهد با آزمون  ه میانگین تولید اندازهسییج حاصل از مقابررسی نتا (.2)جدول 

ن تولید در عرصه پخش سیالب نسبت به عرصه شاهد در سطح یک درصد اختالف دهد که بین میانگی نشان می

 (. 3دار وجود دارد )جدول  معنی

 
 مقایسه میزان تولید عرصه پخش سیالب در سال اول و آخر اجرای طرح -2جدول 

  درجه آزادی t داری سطح معنی

 تولید سال آخر–تولید سال اول 41 -991/0 222/2

 
 میانگین تولید در عرصه پخش سیالب و شاهدمقایسه  -3جدول 

داری سطح معنی  t درجه آزادی  

222/2  520/9 میانگین تولید شاهد–بمیانگین تولید پخش سیال 90   

 

نشان داده شده است.  3در شکل  9390-9309گیری درصد پوشش گیاهی در طی سال های  نتایج حاصل از اندازه

دهد  نشان می tگیری شده در عرصه پخش سیالب و شاهد با آزمون  هی اندازهنتایج حاصل از مقایسه درصد پوشش گیا

 (.4دار وجود دارد )جدول  که بین درصد پوشش گیاهی عرصه پخش سیالب و شاهد در سطح پنج درصد اختالف معنی

ی که پس از پخش سیالب ظاهر یها گونه: هاي گياهي در عرصه پخش سيالب نتايج حاصل از تغييرات گونه

 به قرار زیر است. اند هشد
Medicago coronata, Medicago laciniata, Medicago minima, Medicago polymorpha, Medicago rigidala, 

Plantago amplexicaulis, Plantago boissieri, Plantago psylliam, Plantago thricophylla, Lolium sp, Rumex 

cyprius.   
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 9390-9301های  در سال وشش گیاهی عرصه پخش سیالب و شاهددرصد پمقایسه  -3شکل 

 
 عرصه پخش سیالب و شاهددو مقایسه درصد پوشش گیاهی  -4جدول 

داری سطح معنی  t درجه آزادی  

245/2  523/2 درصد پوشش گیاهی شاهد-درصد پوشش گیاهی پخش سیالب 90   

 

 به قرار زیر است. اند بین رفتهو یا از یافته  های گیاهی که پس از پخش سیالب کاهش گونه
 Salsola baryosma, Salsola jordanica, Stipa capensis, Suaeda spp. 

صورت گرفته در آن پخش سیالب  ای که های موجود در عرصه تراکم، ارتفاع و سطح تاج پوشش گونه از طرف دیگر

رسانی گسترشی  های آب ریزها و کف کانال خاکدر پشت  ،چنین همد. بوتر  ، بیشها در عرصه شاهد همان گونه نسبت به

 و ساله های یک خوراک از قبیل انواع یونجه های گیاهی خوش تجمع گونهشده، تری جمع  و جاهایی که آب بیش

 باشد. در حال تغییر می . البته این ترکیب و تراکم دائمابودمشهود  بارهنگ کامال

مهار فرسایش آبی و بادی و اصالح  ،های مختلف ب در عرصهکه یکی از اهداف اصلی پخش سیال با توجه به این

 ،برگ در نظر بگیریم ریزه و الش چه درصد پوشش عمده سطح زمین را گیاه، سنگ و سنگ چنان، باشد خاک می

عنوان عامل تشدید آن نام برد. براساس  فرسایش و از میزان خاک لخت بهمهار عنوان معیارهای  ها به توان از آن می

درصد  03و  3/03ترتیب  های پخش سیالب و شاهد به های انجام شده میانگین درصد خاک لخت در عرصه بررسی                                                 

. میانگین درصد بودتر از عرصه شاهد  ریزه در سطح خاک در عرصه پخش کم سنگ و سنگدرصد برآورد شده است. 

گیری کرد که  توان نتیجه بنابراین می درصد برآورد شد. 5/3و  2/5ترتیب  شاهد بهو ه پخش ریزه در عرص سنگ و سنگ

برگ در عرصه پخش سیالب و  میانگین درصد الشد. بودننشین شده در عرصه پخش سیالب عمدتا ریزدانه  رسوبات ته

 .درصد برآورد شد 51/2و  19/2رتیب ت عرصه شاهد به

د در سال اول اجرای طرح تأثیر پخش سیالب بر تحوالت کمی و کیفی پوشش گیاهی گیری تولی با توجه به اندازه

ر سال آخر آماربرداری در طرح که د در صورتی ،دبوکیلوگرم در هکتار  3/944طور متوسط  میزان تولید به ،تنگستان

ش تولید در هکتار را نشان افزای کیلوگرم 5/224که تقریبا  رسیدکیلوگرم در هکتار  0/330 به الذکر میزان تولید فوق

که در سال پایانی  در صورتی بودهکیلوگرم در هکتار  3/993 ،گیری در عرصه شاهد در سال اول اندازه . این مقدارداد می

افزایش تولید مربوط به چند در هکتار کیلوگرم  12کیلوگرم در هکتار برآورد شده است که  3/222در همین عرصه 

و در  درصد 39دهد که افزایش تولید در عرصه پخش  ها نشان می تحلیل دادهباشد.  میسال قرق بودن عرصه طرح 

توان نتیجه  باشد. بنابراین با مقایسه ارقام می می درصد 99بوده است و تفاوت این دو عرصه رقم  درصد 44عرصه شاهد 
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علوفه خشک در هکتار مربوط به میزان تولید های یاد شده نقش مهمی را در تولید داشته است.  قرق عرصهکه گرفت 

و میزان تولید علوفه خشک مربوط به عرصه شاهد ر در هکتا کیلوگرم 3/944طور متوسط  عرصه پخش سیالب به 

دو سال قبل از اجرای طرح در پخش سیالب  دلیل اجرای طرح که این اختالف بهباشد  میر در هکتا کیلوگرم 3/993

باشد. روند رو به افزایش تولید علوفه خشک  یزان علوفه خشک بین دو تیمار میکیلوگرم اختالف م 9/32حاضر بوده و 

 (. 5باشد )شکل  ذخیره نزوالت و قرق میل دلی در هکتار در دو تیمار پخش سیالب و شاهد به

 

 
یالبمراتع در عرصه پخش س یاهیپوشش گ یتبهبود وضع -5شکل   

دهنده وجود اختالف  ین عرصه شاهد و پخش سیالب نشانچنین، نتایج حاصل از مقایسه میانگین تولید ب هم

های  باشد. نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش دار بین عرصه شاهد و پخش سیالب در سطح یک درصد می معنی

Suleman  ( جهان9113و همکاران ،) ( و میرجلیلی و رهبر9302(، مصباح )9391تیغ ) (مطابقت دارد.9303 )  از طرف

صورت گرفته نسبت به در آن پخش سیالب  ای که های موجود در عرصه ارتفاع و سطح تاج پوشش گونهتراکم،  دیگر

ه درصد پوشش گیاهی بین عرصه شاهد و پخش سیالب نشان داد سیباشد. مقا تر می بیش، ها در عرصه شاهد همان گونه

ر وجود دارد. با توجه به ترازوی دا که بین درصد پوشش گیاهی عرصه پخش و شاهد در سطح پنج درصد اختالف معنی

 های مرغوب، فراوانی، وضعیت خاک و وضعیت و با در نظر گرفتن فاکتورهایی چون تجدید حیات گونهش تعیین گرای

و در عرصه پخش سیالب مثبت ارزیابی شد. این نتایج با نتایج منفی گرایش مرتع عرصه شاهد  پوشش گیاهی

( 9309فروزه و حشمتی ) ( و رحیم9303موحد و موسوی ) بیات، (9302) قائمی، (9391) کش فیله های پژوهش

مقایسه تغییرات و تجزیه و تحلیل تأثیر پخش سیالب بر تحوالت کمی و کیفی پوشش گیاهی  د.دامطابقت نشان 

 است. در محدوده مورد مطالعه بوده گیر گسترش سیالب بر پوشش گیاهی  گر تأثیر مثبت و چشم بیان
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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 is such a necessity for measure, process and evaluate obtained 

information from performance results. According to the important role of aquifer 

management in rangeland improvement, as a new method, the purpose of this study is 

investigation and evaluation of flood spreading effects on vegetation cover changes and 

status and trend of rangeland during 2000 to 2004 years. In this study, two areas of 

flood spreading and testimonial control points were selected. Flood spreading network 

consisted of five strips and 12 fixed plots (2×2 m) were chosen in each strip with 

random-regular method. A testimonial area was selected to evaluate the results with 

eight plots similar to flood spreading areas. Results demonstrated that the status of 

rangeland condition in testimonial area was very weak and in flood spreading area was 

very weak to weak and was changing from to moderate condition. The trend of 

rangeland in testimonial area was negative while in flood spreading area was positive. 

Also, results showed that the forage production were 144.3 and 113.6 kg per hectare in 

the first year and 224.5 and 202.3 kg per hectare in the last year, in flood spreading and 

testimonial areas respectively.    
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