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  هچکید
  

پخش سیالب به منظور اصالح، بهبود و افزایش کمی و کیفی پوشش گیاهی در غالب اراضی مرتعی مناطق خشک و نیمه خشک شناخته شده   
مورد بررسی قرار  1391 تا 1389هاي  بین سالتحقیق تغییرات تاج پوشش گیاهی در عرصه پخش سیالب آب باریک بم این در بدین منظور . است

با توجه به  سپس. شددرختی براي محل اجراي طرح انتخاب  دور از پوششبه سیالب با بیشترین تعداد آبگرفتگی   پخشعرصه قسمتی از  لذا. گرفت
بر . صورت گرفت در انجا برداري اولیه سیستماتیک نمونه –گیاهی و شرایط محیطی منطقه، با استفاده از روش نمونه برداري تصادفی پوشش ویژگی

 هر پالت با در نظر گرفتن معیارهاي نظیر دقت و زمان نمونه برداري، تعداد مناسب و شکلو برداري نمونهاین عات به دست آمده از اساس اطال
متري  100ترانسکت  4تعداد در انجا به موازات کانالها تعیین و به صورت تصادفی محل اولین ترانسکت  9و  8هاي  بین کانالسپس . گردیدتعیین 

پس . زده شدمتر از یکدیگر  10پالت به فاصله  10بر روي هر ترانسکت  و. متر از یکدیگر پشت سر هم در عرصه پخش مستقر گردید 15با فاصله 
گیاهی، مربوط به ناحیه   پوشش بیشترین تاج ،مشخص شد کهها دادهتجزیه آماري  باپوشش گیاهی موجود در هر پالت یاداشت و تاجدرصد از آن 
خود پوشش گیاهی را به ساله بیشترین تاجبرگ چند، فرم رویشی پهندر این تحقیق مورد بررسیي رویشی ها فرم در بینو  استگرفته  سیل

  . است اختصاص داده
  

  .پوشش گیاهیسیالب، تاجباریک بم، پخشآب :کلیديهاي  واژه
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 :مقدمه
 شدید در مدت زمانی کوتاه در مناطق خشک و نیمه خشک باعث می شود که، درصد کمی از آب حاصل از هایی نسبتاًنزول بارش

مطالعات گذشته بر روي منابع آب نشان می دهد . گرددبارش باران در آبخوان نفوذ کرده و مابقی جریان آب به صورت  سیالب جاري 
هاي ناگهانی با ورود به پالیا و دریاها از درصد آن به صورت سیالب 20حدود میلیارد مترمکعب کل بارندگی ساالنه کشور  430که از 

هاي فصلی  آوري، ذخیره و استفاده بهینه از سیالب از این رو جمع). 2002، 2فولتز – 2003 1محمدنیا و کوثر(دسترس خارج می شود
خود، استفاده از فن  در مقاله ) 1992کوثر،( .خشک به صورت پخش سیالب از اهمیت زیادي برخوردار است در مناطق خشک و نیمه

و انباشت رسوبات حاصلخیز و داراي توان باالي  3سیالب با پخش .داند میساله  3000بیش از اي  پیشینهسیالب در ایران را داراي  پخش
را نیز از بارش باران  حاصل ازدهند و آب  ي از خود نشان میرنگهداري آب، مدت زمان خشکی کوتاه شده وگیاهان رشد و نمو بهت

 .گردد باعث افزایش ذخیره سفره آب زیرزمینی میزیرزمینی  هاي آب ها به درون خاك فرستاده و با پیوستن به سفره طریق راه ریشه
گیاهی  پوششافزایش در تاج سیالب به روش کنونی به منظور جلوگیري از فرسایش خاك ترویج شده و در اثر افزایش آب،  ابداع پخش

 و خشک مناطق مرتعی اراضی غالب در علوفه تولید کیفی و کمی افزایش و بهبود اصالح، منظور به سیالب پخش. بهمراه دارد را
 صورت مختلفی مطالعات گیاهی پوشش بر سیالب پخش هاي پروژه تاثیر خصوص در). 1380 مصداقی،( است شده خشک شناخته نیمه

 بم گزارش نموده است تاثیر پخش سیالب در تحوالت کمی و کیفی پوشش گیاهی نرماشیرمطالعه در  )1382،  طغرلی( .است گرفته
و با  وجود دارد )بدون پخش سیالب( شاهد عرصهبین تاج پوشش گیاهی عرصه پخش سیالب و % 1داري در سطح  تفاوت معنی که،

موجود در عرصه پخش سیالب ي رویشی ها فرمی تاج پوشش گیاهکه تفاوت در  در این طرح نشان دادي رویشی ها فرمبر روي بررسی 
مقایسه . شد دارمعنی% 5سطح  دار بوده و این تفاوت در فصول مختلف در هاي مختلف معنی در سال% 1با عرصه شاهد در سطح 

هاي نهگوو سپس به ترتیب  فوربهاي گیاهی گونهنشان داد که بیشترین تفاوت مربوط به  در طرح آنها ي رویشیها فرممیانگین 
 گیاهی تولید و پوشش تغییرات بر سیالب پخش تاثیر بررسی به تحقیقی در) 1384بیات موحد، . (بوده است گراسها و بوته ایها گیاهی 

 و پخش پهنه قطعه چهار در ثابت ترانسکت 16 منظور بدین. پرداخت زنجان چریان قره -سیالب سهرین پخش تحقیقاتی ایستگاه در
 پوشش تاج درصد تغییرات خطی برخورد روش بکارگیري با و مستقر پوشش گیاهی کیفی و کمی تغییرات بررسی انجام جهت شاهد

به  22/22 از گاهی پوشش تاج درصد افزایش نشانگر آمده بدست نتایج. شد انجام خاك روي بر مرده پوشش و لخت خاك گیاهی،
محمدي  ،محمدي. (است بوده زمان همین در درصد 06/60از هاي مورد مطالعه و کاهش درصد خاك لخت  درصد در سال  8/56

 دهد می نشان نتایج . نمودند بررسی تی آزمون از استفاده با گیاهی پوشش روي بر را کاشمر آبخوانداري ایستگاه تاثیر) 1384گلرنگ، 
 گیاهی پوشش کمی تغییرات در را سیالب پخش مثبت اثرات  )1386رهبر،  و میرجلیلی( .باشد می مثبت مرتع وضعیت گرایش که

 کوادرات از استفاده با گیاهی پوشش کمیت بر سیالب اثرات پخش ارزیابی براي آنها .نمودند بررسی یزد هرات آبخوان مراتع
 منطقه با پخش عرصه 3 در گیري این اندازه . کردند محاسبه را فراوانی درصد و تراکم تولید، پوشش، تاج درصد نظیر پارامترهایی

 عرصه به نسبت پخش سیالب عرصه در فوق پارامترهاي میزان سیالب پخش اجراي اثر در که داد نشان نتایج شد انجام همجوار شاهد
 خاك سطحی و گیاهیپوشش هايویژگی از برخی بر سیالب پخش عملیات تأثیر )1387 حشمتی، و فروزه. (است داشته افزایش شاهد
 رویشی هاي فرم تاجی پوشش درصد افزایش بر سیالب پخش که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی را فارس گربایگان دشت

 آبخوان عنوان با غربی آذربایجان استان در آبخوانداري بررسی به) 1388همکاران ،  و حقیقی (  .است داشته داريمعنی موجود تأثیر
 آذربایجان پلدشت آبخوان خشک شرایط در پایدار توسعه و مرتعی گیاهی پوشش وضعیت، تغییرات بهبود در راهبردي استراتژي داري
 و مراتع وضعیت خشکسالی، شرایط در آبخوان داري عملیات اثر در:است شرح این به تحقیق این از حاصل نتایج . پرداختند غربی

 کرده پیدا افزایش نیز علوفه تولید مقدار و و زادآوري تراکم گیاهی، پوشش درصد . است کرده تغییر شاهد منطقه به نسبت آن گرایش
 درصد 160 علوفه تولید محصول سیالب پخش اثر در کرد گزارش  )1956، 4برانسون. (می باشد طرح اجراي مثبت تاثیر از نشان که

                                                
1- Mohammadnia and Kowsar 
2- Foltz 
3- Water Spreading  
4- Branson  
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 بر خود تحقیق اساس بر) 5،1968میلر. (است شده زیادتر نیز گیاه در موجود کلسیم و فسفر ازت، مقدار آن بر و عالوه یافته افزایش
 از نقاطی به محدود تولید علوفه افزایش و استقرار که نمودند اشاره نکته این به مرتعی اراضی در سیالب پخش سیستم یک روي

 روي بر را پخش سیالب تاثیر) 6،1844هوبل و گاردنر(.اندکرده دریافت سیل سال در یکبار حداقل که بوده سیالب پخش سیستم
 ها،آن تراکم کاهش و گیاهان از برخی رفتن بین از و شدن پوشانده رغم به که اندنموده بیان و کرده مطالعه نیومکزیکو مرتعی اراضی

 پوشش و خاك فاکتورهاي ارتباط )2016، 7هجکمانوا و هجکمن.(است شده برابر 9 تا 4 از تولید افزایش باعث سیالب پخش عملیات
 تاج بین داريمعنی رابطه که بود این بیانگر نتایج و دادند قرار بررسی مورد سنگال کشور در را سیالب پخش عرصه یک در گیاهی
 تأثیر یکدیگر روي محلی صورت به ، پوشش و خاك يفاکتورها که داشتند بیان و دارد وجود خاك خیزي با حاصل درختان پوشش

 بازدهی برآورد ضمن تا بررسی گردید باریک بمآب سیالبپخش عرصه در گیاهیپوشش تاج تغییرات حاضر تحقیق در. می گذارند
   . نمود اقدام خشک خشک و نیمه مناطق در آن عملکرد افزایش جهت ریزيبرنامه به نسبت بتوان پروژه

  
  هامواد و روش

  :منطقه مورد مطالعه -1
 28و ْ 24طول شرقی و َ 58و ْ 43َ تا 58و ْ 23مختصات  َبا کیلومتر مربع  364با مساحتی حدود  ،باریک آبآبخیز حوزه این پزوهش در 

 از ،نساء آبخیز از شمال به حوزه زهاین حو. انجام پذیرفتدر استان کرمان  بم کیلومتري شهرستان 90عرض شمالی در  28و ْ 34تا َ
 بیشترین ارتفاع در این حوزه .شود از شرق به دشت نرماشیر محدود می بارز و هاي جبال رب به کوهغناي، از  کنار آبخیزجنوب به حوزه 

 در ارتفاع و سرچشمه گرفتهبارز  از ارتفاعات جبال) باریک آب(رودخانه اصلی آن . باشد متر می 493متر و کمترین ارتفاع آن   3100
 )1شکل.(گردد میافکنه وارد  متري به مخروط 1040

 

  
    .بم حوزه آبخیز آب باریکنقشه راه دسترسی به   - 1 شکل

  
  :قیروش تحق -2

سیالب آب باریک بم با بیشترین تعداد ، محلی از عرصه پخشسیالبمنطقه پخش گیاهیپوششتاجسیالب بر  تأثیر جهت بررسی 
گیاهی و شرایط محیطی منطقه، با پوشش با توجه به ویژگی سپس .گردیدبه دور از پوشش درختی انتخاب  را ري ناشی از سیلیآبگ

 يبردار بر اساس اطالعات به دست آمده از نمونه. برداري اولیه انجام شد سیستماتیک نمونه –استفاده از روش نمونه برداري تصادفی 
                                                

5- Miller  
6- Hobbel & Gardner 
7- Hejcmanova & Hejcman 

محل نصب ترانسکت 
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از پوشش گیاهی تاجبراي تعیین تعداد مناسب پالت در تخمین درصد  ، بردارياولیه با در نظر گرفتن معیارهاي نظیر دقت و زمان نمونه
  .گردیداستفاده  )1(رابطه 

  

푁                  )1(رابطه =
( )  

  :که در آن
N باشد حداقل تعداد نمونه الزم می .  
t  آیددرصد به دست می 5از جدول تی استیودنت با سطح احتمال.  
푥 هاي اولیه استمیانگین نمونه.  
P  باشدمی ±05/0حدود خطا که معموال برابر .  
s푥 شودمحاسبه می )2(اشتباه از معیار میانگین است که از رابطه.  

푠푥                    ) 2(رابطه = 푠 /푛  
  .بدست می آید )3(از رابطه  )واریانس( 푠که در آن 

푠         )    3(رابطه = ∑ ∑ /  
 n هاي اولیه است تعداد نمونه.  

  
 –هلی تروپیوم  اینکه در داخل عرصه پخش فقط یک تیپ گیاهی با نامبیابانی بودن منطقه و  پالت با توجه بهبهترین شکل و اندازه 

پس از  .گردیدمحاسبه  )متر مربع 4( متر 2×2 آن ابعاد ی است کهشکل مربعپالت ،  9با اقتباس از چمبرز و براونوجود دارد، 8کورنوالکا
متر از یکدیگر پشت سر هم به موازات کانالهاي  15متري با فاصله  100ترانسکت  4تعداد  در عرصه پخش ،تعیین سطح و تعداد پالت

براي مقایسه  ).2شکل(زده شدپالت  40و جمعا تعداد متر از یکدیگر  10پالت به فاصله  10بر روي هر ترانسکت  وپخش مستقر 
گیري به عنوان محیط شاهد در نظر  عرصه آبخوان بدون سیلاي را با شرایط مشابه  سیالب، منطقه تغییرات پدید آمده در عرصه پخش

  .متر از یکدیگر مستقر گردید 10متر مربع، به فاصله 2×2پالت  12گرفته و تعداد 

  )ب()Googel Earth(ها در تصویر ماهواره اينقشه موقعیت و محل استقرار ترانسکتو  )الف(استقرار پالتها در طول ترانسکت -2شکل
  

                                                
8- Heliotropium – Cornulaca 

9  - Chambers and Brown 

 ب الف
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ها نسبت به تفکیک  برداري در پایان دوره نمونه. در مرحله گلدهی کامل گیاهان صورت گرفت گیاهیپوششیاداشت درصد تاجزمان 
این  .گرفتگی باشد اقدام گردید گرفتگی و بدون سیل هایی از پالتهاي دچار سیل هاي حاصل به صورتیکه آمار حاصل نمایانگر داده داده

پالتهاي اصلی شامل ناحیه  .هاي کامل تصادفی در چهار تکرار به مرحله اجرا درآمد پالت در قالب بلوك اسپلیتآماري آزمایش با طرح 
-گندمی –اي  بوته: ي رویشی در پنج سطح شاملها فرم: هاي فرعی شامل و ناحیه شاهد و پالت  گیريسیل ناحیه فاقد –گرفته   سیل

رویشی فوق  يها فرمپوشش گیاهی  و در مرحله آماربرداري از درصد تاج. یکساله بود فورب –ه یکسال گندمی –دائمی  فورب –دائمی 
  .انجام گرفت 10ها توسط آزمون دانکن با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس برداري و سپس مقایسه میانگینیادداشت

  
  :نتایج تحقیق

طبق نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس  .آمده است )1( مورد مطالعه در جدولها بر صفات واریانس و مقایسه میانگین نتایج تجزیه
دار و اثر متقابل تیمار در فرم  درصد معنییک پوشش گیاهی در سطح   رویشی بر تاج گیاهی مشخص گردید، اثر تیمار و فرمپوشش تاج

  .دار گردید پوشش گیاهی غیرمعنی رویشی بر تاج
  

  .)میانگین مربعات(مورد مطالعه  گیاهی تاج پوششتجزیه واریانس  - 1جدول 

درجه   منابع تغییرات
  تاج پوشش  آزادي

  ns 023/0  3  تکرار
  438/0 **  2  تیمار

 024/0  6  خطاي الف
  48/1 **  4  فرم رویشی

  55/1 **  8  اثر متقابل تیمار در فرم رویشی
 016/0  36  خطاي ب

    59  کل
  .گردد تعریف می دار معنی و غیر ٪1دار در سطح  ترتیب معنی به  nsو **

  
پوشش گیاهی، از  درصد و کمترین تاج 037/1گرفته معادل  پوشش گیاهی از تیمار سیل دهد که، بیشترین تاج نتایج آماري نشان می

  ).3شکل(درصد بوده است 24/0تیمار شاهد معادل 

  
  گیاهیتاثیر سیالب بر درصد تاج پوشش  - 3شکل

                                                
10  - SPSS 
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درصد و کمترین درصد  35/1برگ چندساله معادل  گیاهی در فرم رویشی پهنپوشش شترین درصد تاجینشان می دهد که، ب )4(شکل
  . پوشش گیاهی عرصه طرح از فرم رویشی گراسهاي یک ساله مشاهده شده است تاج

  
  تاثیر فرم رویشی بر درصد تاج پوشش گیاهی -4شکل

  
 

 :گرفتهسیلتاج پوشش گیاهی منطقه 
سیالب مربوط به فرم رویشی  گرفته واقع در عرصه پخش هاي سیل گیاهی پالتپوشش بیشترین متوسط درصد تاج )5(با توجه به شکل

ساله در عرصه  برگ چند هاي گیاهی پهن در بین گونه . به خود اختصاص داده استاي  فرم رویشی بوتهپس از آن برگان چندساله  و  پهن
پوششش گیاهی به  درصد تاج 71/4به مقدار  12درصد  و گونه گیاهی کورنوالکا مونوکانت 08/6به میزان  11تروپیومنظر،گیاه هلیمورد 

  .اي به خود اختصاص داده است ي رویشی بوتهها فرمرا در  گیاهیتاج پوششترتیب بیشترین 

  
  .سیل گرفته درصد تاج پوشش گیاهی و رابطه آن با فرم رویشی در پالتهاي - 5شکل

  
 :گرفتگیپوشش گیاهی منطقه فاقد سیلتاج

از آن فرم رویشی  پسبرگان چندساله و  پوشش گیاهی پالتهاي این عرصه مربوط به فرم رویشی پهن بیشترین متوسط درصد تاج
درصد  83/1با پوشش  13برگ چندساله، گونه گیاهی فارستیا فرم رویشی پهن در بین). 6شکل( به خود اختصاص داده استاي  بوته

                                                
11- Heliotropium ramossisimum 
12  - Cornulaca monacauntha 
13  - Heliophila Farsetia 
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پوشش گیاهی را  درصد بیشترین متوسط تاج 43/0کورنوالکا به میزان گیاهی اي، گونه  بوته فرم رویشیدر بین  و تاج پوششبیشترین 
  .به خود اختصاص داده است

  
  درصد تاج پوشش گیاهی ورابطه آن با فرم رویشی در پالتهاي فاقد سیل گرفتگی -  6شکل

 
  :منطقه شاهدپوشش گیاهی تاج

رویشی گراسهاي ساله و بعد از آن فرم برگان چند تاج پوشش گیاهی در پالتهاي شاهد مربوط به فرم رویشی پهن بیشترین متوسط درصد
درصد بیشترین مقدار متوسط  5/0تروپیوم به مقدارهلیگیاهی گونه ساله  برگان چند در بین فرم رویشی پهن ).7شکل(استچندساله 

 44/0پوشش با متوسط تاج 14گیاهی استیپاگروستیس پلوموزاو گونه. به خود اختصاص داده استهاي شاهد را  اهی در پالتگیپوشش تاج
  .را دربین گراسهاي چند ساله داردگیاهی پوشش  بیشترین متوسط تاجدرصد 

  

  
  .درصد تاج پوشش گیاهی و رابطه آن با فرم رویشی در پالتهاي شاهد -7شکل

  
برگان در عرصه پخش و  فرم رویشی پهن. گیاهی نشان داده شده استپوشش ي رویشی موجود با درصد تاجها فرمرابطه  )8(در شکل 

  .دهد ي رویشی بیشترین درصد را نشان میها فرمشاهد نسبت به سایر 

                                                
14-Stipagrostis plumosa 
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 .پوشش گیاهیرابطه فرم رویشی با درصد تاج - 8شکل

  
  :پوشش گیاهی وکالس خوشخوراکیتاج

بیشترین درصد . باشد میIو کمترین آن مربوط به کالس  IIIگرفته مربوط به کالس  گیاهی در پالتهاي سیلپوشش تاج بیشترین درصد
بیشترین درصد . باشد می IIو کمترین آن مربوط به کالس  IIIگرفتگی مربوط به کالس سیل گیاهی در پالتهاي فاقدپوشش تاج
  ).9شکل (باشد  می IIو کمترین آن مربوط به کالس  IIIالس گیاهی در پالتهاي شاهد مربوط به کپوشش تاج
  

  
  )درصد(هاي مختلف گیاهیتاثیر سیالب بر تاج پوشش کالس -9شکل

  
  :گیريبحث و نتیجه

گرفته از لحاظ آماري  گیاهی منطقه سیل  پوشش که، تاجگردد مشخص می) 6و شکل 1جدول (در  ها نتایج بدست آمده از آنالیز دادهطبق 
، مربوط به در این تحقیق گیاهی بین تیمارهاي مورد بررسی  پوشش گرفتگی متفاوت بوده و بیشترین تاج منطقه شاهد و فاقد سیلبا 

ي رویشی مختلف از ها فرمپوشش  بیانگر آن است که، تاج )8شکل( گیاهی پوشش ي رویشی بر تاجها فرمتاثیر . استگرفته  ناحیه سیل
در این  .و فرم رویشی پهن برگ چندساله بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است داري هستند نیلحاظ آماري داراي اختالف مع
ساله، گراس یکساله و  چندبرگ اي، پهن ي رویشی بوتهها فرمپوشش  دهد که تاج نشان می) 9شکل (رویشی میان اثر متقابل سیالب بر فرم

توان، تاثیر می را تغییر در میزان تاج پوششو احتماال علت . دهد گیري نشان می برگ یکساله همبستگی مثبتی را با عملیات سیل پهن
  گرفته با نتایج گیاهی در اراضی سیل پوشش رطوبت و مواد غذایی ذکر کرد و نتایج پژوهش انجام شده درباره تاجسیالب در میزان 
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و فاضل پور  )1(ایمانی ،)4(حقیقی ،)2(، برخورداري)2(موحد، بیات )6(، طغرلی)10(، مصباح)8(، فروزه)12(میرجلیلی،  )5(رضایی
ساله به نام استیپا گروستیس پلوموزا  با فرم رویشی گراس چند Iولی تاج پوشش گونه خوشخوراك ازکالس . مشابهت دارد )7(عقدائی

توان احتماال کنده شدن  میو علت کاهش را . )9شکل(گرفتگی کاهش دارد گرفته نسبت به نقاط شاهد و فاقد سیل در منطقه سیل
ها در زیر رسوب و یا طبق نظر دیگر، ایستادن آب بر  ساله بوسیله سیالب و یا مدفون شدن این قسمت هاي خشکیده گیاه چند قسمت

روي زمین و اشباع ماندن خاك محیط ریشه گیاهان از آب براي مدتی دراز، به ویژه در ماههاي فصل رویش، باعث مرگ گیاه ذکر 
  .مطابقت دارد) 3(، بیات موحد)2(و این نتایج با نتایج برخورداري . نمود
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