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چکیده
در این تحقیق اثر پخش سیالب بر میزان کمي پوشش گیاهي 
و تولید در سال 1381 مورد بررسي قرار گرفت. بدین نحو که 
حوزه مذکور دارای 6 عرصه پخش و 1 عرصه بعنوان شاهد با 
شرایط مشابه که عملیات پخش در آن صورت نمی گرفت بود، 
در هر یک از عرصه های پخش سه ترانسکت 100 متري عمود بر 
شیب به صورت موازي به فاصله 5 متر از یکدیگر مستقر و در هر 
ترانسکت 10 پالت 2×1 مترمربعي تعبیه که در آنها درصد تاج 
پوشش گونه هاي داخل پالت محاسبه و میزان تولید نیز به روش 
داخل  در  پارامترها  همین  اندازه گیری شد. سپس  توزین  و  قطع 
منطقه شاهد نیز اندازه گیری شد. نتایج با آزمون دانکن در قالب 
طرح بلوک کاماًل تصادفي تجزیه وتحلیل شد و نشان دادکه میزان 
درصد پوشش گیاهي و تولید نسبت به شاهد در سطح خطاي 5 

درصد داراي اختالف معني دار مي باشند.  
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مقدمه
آب مهمترین منبع اراضی بکر است زیرا شرایط و امکان زندگي 
کردن بهتر را فراهم مي سازد. همچنین کمبود آب یکي از مهمترین 
عوامل محدودکننده رشد و نمو در گیاهان است و در مقابل پوشش 
گیاهي نیز نقش حفاظت خاک و آب را به عهده دارد. بنابراین، ارتباط 
تنگاتنگ این دو عامل را به یکدیگر به وضوح مي توان مشاهده نمود. 
از طرف دیگر، جریان هاي سطحي که به صورت سیالب همه ساله 
در اکثر نقاط کشور اتفاق مي افتد، خسارات جاني و مالي زیاد سبب 
آبخیزها  و  مراتع  باعث هدر رفت خاک سطح  که  این  شده ضمن 
مي گردد، لذا بکارگیري روش هاي سنتي و پیشرفته حفاظت خاک و 
آب جهت جلوگیري از این خسارات قابل توجیه مي باشد، از جمله 

روش ها مي توان به سیستم پخش سیالب اشاره نمود.
 پخش سیالب از جمله روش هایي است که جهت اصالح، بهبود 
و افزایش کمي و کیفي تولید علوفه در غالب اراضي مرتعي مناطق 
خشک و نیمه خشک شناخته شده است. گسترش پخش سیالب در 
قرن اخیر نیز رونق و رواج داشته، زیرا افزایش جمعیت و پیامدهاي 
آن به ویژه کمبود خوراک، کار و محل زندگي توجه گروهي را به 
دراین  است.  کرده  جلب  طبیعت  به  شده  رها  خاکي  و  آبي  منابع 
راستا، گاردنر و هوبل ]6[ تاثیر گسترش سیالب سه آبخیز را بر روي 
اراضي مرتعي نیومکزیکو مورد بررسي قرار دادند با وجود پوشانده 
مع  آنها،  تراکم  کاهش  و  وسیله رسوب  به  گیاهان  از  پاره اي  شدن 
ذلک تولید علوفه 4 تا 9 برابر شاهد افزایش داشته است و خسارات 
 Agropyron Smithi کلي بر اثر رسوبگذاري به بیشتر علف ها جز

قابل توجه بود.
طي تحقیقي برانسون ]3[ اثر گسترش هرزآب حوضه آبخیزي به 
مساحت 429 هکتار بر روي مرتعي به مساحت 111 هکتار که عمق 
خاک آن 6 متر بود مطالعه کرد، نتایج نشان داد که آبیاري سیالبي نه 
تنها تولید را بیشتر کرده، بلکه ضمن تفوق یافتن گونه هاي مرغوب 
بر نا مرغوب، میزان پروتئین، فسفر و کلسیم را به نحو معني داري 

افزایش داده است. 
]5[  موفق شدند  وهوسیان  فرنچ  پروژه پخش سیالب  اجراي  با 
برروي علف زارهاي راخ میران  پاکستان غربي تولید را 180 به 2240 
کیلو گرم در هکتار در سال برسانند. همچنین کوثر ]7[ طي تحقیقي 
اثرات  سیالب  پخش  عملیات  که  نمود  گزارش  فسا  گریبایگان  در 
زیان هاي سیل  آبخوان ها در کاهش  تغذیه  تولید غالت و  بر  مثبت 
بر روي پخش سیالب  مطالعاتي   ]4[ اختصاصي  داشته است.  تاثیر 
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انجام و پارامترهاي موثر در سیل خیزي و روش هاي پخش سیالب 
را معرفي کرده ا ست. اهداف پخش سیالب را کنترل جریان سطحي، 
بهبود سفره آب زیر زمیني و پوشش گیاهي و خاک و جلوگیري از 
خسارات جاني و مالي بر شمرده است. هدف از این طرح افزایش 
رطوبت خاک و افزایش حاصلخیزي خاک، افزایش پوشش گیاهي 
توالي  ثانوي  قهقرا، تسریع مراحل  پیشرفت مراحل  از  و جلوگیري 
و تواتر در این اکوسیستم ها و جلوگیري از بروز خسارات ناشي از 

سیل در مناطق پایین دست مي باشد.

مواد و روش ها
موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه

آبخیز  یزد، بخشي  از  میانکوه واقع در جنوب  غربي  شهر  منطقه 
بزرگ  حوزه آبریز دشت یزد- اردکان  مي باشد. مساحت  این  منطقه  
آن  اراضي  هکتار   6455 است  که  حدود  هکتار  بالغ  بر63000 
 زراعي )باغات  میوه  و مزارع ( و مسکوني  بوده  و بقیه را مراتع  تشکیل 

 مي دهد. 
اقلیم  در ارتفاعات منطقه  نیمه  خشک  و سرد و در دشت  خشک 
و سرد است. متوسط  بارندگي سالیانه  حوزه 205 میلي متر و حداکثر 
آن 397 میلي متر مي باشد. در این حوزه 20 تیپ  گیاهي  تشخیص  داده  
 34 حداکثر  تا  درصد  حداقل 6  از  پوشش آنها  متوسط  درصد  شد. 
درصد متغیر است. پوشش  گیاهي  منطقه  عمدتًا از نوع گیاهان  بوته اي 
 بوده  و کمتر گیاهان  علفي  و گراس ها وجود دارد. حوزه  تنگ  الیبید 
 در منتهي الیه  جنوب  شرقي حوزه  آبخیز میانکوه  و در مختصات '17   
54 درجه تا '23   54 درجه طول شرقي و '26   31 درجه تا 33'   31 
درجه عرض  شمالي  قرار گرفته است . قسمت  اعظم  حوزه  را مناطق  
کوهستاني  تشکیل  مي دهد. بر اساس  مطالعات  موجود، مقدار بارش از 
120 تا 360 میلي متر متغیر بوده  و میزان  بارش  متوسط  حوزه  به  روش 
 خطوط  همباران  برابر 230 میلي متر مي باشد. بیشترین  درصد بارندگي 
 به  ترتیب  به  ماه هاي  اسفند، دي، بهمن، آذر و فروردین  ماه  اختصاص 
نظر  از  مي رود.  به  عنوان  خشک ترین  ماه  به شمار  ماه  تیر   داشته  و 
به  زمستان،  53/3 درصد  به  پاییز،  بارش  توزیع  فصلي  21/5 درصد 
25 درصد به  بهار و 2 درصد به  تابستان  اختصاص  دارد. حجم آب 

ورودي و برآورد میزان تغذیه سفره در سال هاي اجراي طرح طبق 
جدول ]1[ نشان داده شده است. بیشترین  درجه  حرارت  مربوط  به 
حداقل  آن  مربوط   و  درجه  سانتي گراد  مطلق 35  حداکثر  ماه  با   تیر 
بهمن  ماه  با حداقل  مطلق 15ـ درجه سانتي گراد مي باشد. پوشش  به  
 Artemisia aucheri،Hertia angustifolia منطقه  غالب  گیاهي 
Boissera squarossa،  Stipa arabica مي باشد )گزارش هیدرولوژي 

و منابع آب ]1[،

روش بررسي
مورد  منطقه  بود.   1381 سال  آماربرداری  نتایج  حاضر  مطالعه 
آنها  در  سیالب  پخش  که  بود  خاکي)تکرار(  بند   6 شامل  بررسي 
انجام شده است. گونه هاي متعددي در هر یک از بندها وجود دارد 
بندها  از  یک  هر  در  تولید  و  گیاهي  پوشش  تاج  درصد  میزان  که 
اندازه گیري و پارامتر پوشش گیاهی و تولید به عنوان 2 تیمار در نظر 
گرفته شد، بدین ترتیب که در هر یک از بندها سه ترانسکت 100 
متري عمود بر شیب به صورت موازي به فاصله 5 متر از همدیگر 
مستقر و در طول هر ترانسکت 10 پالت 2×1 مترمربعي مستقر و 
نیز به  درصد پوشش گونه هاي داخل پالت محاسبه و میزان تولید 
همین  سپس   .]8[ مصداقی،  شد  اندازه گیري  توزین  و  قطع  روش 
آنها  در  سیالب  پخش  که  بندها  مشابه  منطقه اي  داخل  در  تیمارها 
انجام نشده )منطقه شاهد( اندازه گیري شد باغستانی ]2[،. در نهایت 
با جمع آوري داده ها با استفاده از نرم افزار  SAS در قالب طرح بلوک 
کامال تصادفي و آزمون دانکن در سطح خطاي 5 درصد مورد تجزیه 

و تحلیل قرار گرفت.

نتایج
نتایج حاصل از آزمون دانکن در سطح خطاي 5 درصد در مورد 
میزان پوشش تاجي نشان مي دهد که تمام  بندها به جزبند 5 با شاهد 
داراي اختالف معني داري مي باشند. در مورد میزان تولید نیز اختالف 
معني داري بین بندها با شاهد وجود دارد ]جداول 2و3[. به طوري که 
میانگین میزان پوشش عرصه ها نسبت به شاهد 45 درصد و میانگین 
میزان تولید عرصه ها نسبت به شاهد 20 درصد افزایش داشته است.

جدول 1- حجم آب ورودي و برآورد میزان تغذیه سفره در سال هاي اجراي طرح ]1[
تاریخ وقوع ردیف

سیل
حداکثر دبي 

سیالب
متر مکعب بر ثانیه

حداکثر دبي ورودي به عرصه پخش 
سیالب

متر مکعب بر ثانیه

حجم آب 
ورودي

متر مکعب

برآورد آب تغذیه 
شده

متر مکعب

سایت آبخوان

سایت 1 و 2 فخرآباد176/11/152442100000200000
 سایت 1 و 2 قنات277/12/1029442000004000000

زنبیل وتنگ البید
سایت 1 و 2 فخر آباد378/1/1724420000001900000
سایت 2 فخرآباد480/10/22213350000320000
سایت 2 فخرآباد581/1/14183/521000002000000
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نتایج حاصل از تجزیه واریانس در مورد درصد پوشش گیاهي و 
تولید بین تیمارها در بندهاي عرصه پخش و شاهد نشان مي دهد که 

.)p<0.05( در سطح اطمینان 95 درصد معني دار مي باشند

بحث و نتیجه گیري
خود  از  محیطي  تغییر  هر  با  که  است  فاکتوري  گیاهي  پوشش 
عکس العمل نشان مي دهد، لذا در اثر گسترش سیالب هاي گل آلود 
بر روي مراتع فقیر و سنگالخي مي توان انتظار بهبود پوشش گیاهي 
مراتع را داشت که به صورت افزایش درصد پوشش و تولید نمایان 
مي گردد. برانسون ]3[. همچنین نتایج نشان مي دهد که با روند افزایش 
سیل گیري عرصه ها و پخش شدن یکنواخت تر سیل، روند افزایش 
اختالف در تغییر فاکتورهاي گیاهي عرصه هاي شاهد و پخش بیشتر 
مي شود و لذا کیفیت سیالب نیز مهم است، به طوري که چنانچه مواد 
آلي و غذایي مناسب از باال دست حمل شده و در بندها پخش شود 

باعث افزایش رشد گیاه شده که یک امر طبیعي محسوب مي شود.

نتایج بدست آمده از آنالیز داده ها در داخل عرصه پخش سیالب 
مي دهد  نشان   )1381( مطالعه  مورد  سال  طول  در  شاهد  عرصه  و 
معني داري  تفاوت  بین عرصه هاي پخش و عدم پخش )شاهد(  که 
در سطح 5 درصد از نظر میزان پوشش و تولید وجود دارد، علت 
تفاوت معني دار بین عرصه هاي پخش با شاهد از نظر درصد پوشش 
گیاهي، رطوبت کافي و مواد غذایي آورده شده به وسیله سیالب بوده 
که باعث شده گیاهان به حداکثر تاج پوشش خود برسند و بیشترین 
درصد پوشش را در پالت هاي مورد نظر شامل شوند. در مورد تولید 
بین عرصه هاي پخش و شاهد اختالف معني داري وجود دارد،  نیز 
و این بدان دلیل است که چون میزان تاج پوشش با شاهد اختالف 
بیشتری  علوفه  باشد  بیشتر  پوشش  تاج  میزان  بالطبع هر چه  داشته 
اولیه  بندهاي  که  می شود  مشاهده  2و3  شماره  از جداول  دارد.  نیز 
یافته،  تجمع  آن  در  بیشتري  غذایي  مواد  بیشتري شده،  آبگیري  که 
لذا داراي درصد پوشش و تولید بیشتري مي باشد، بنابراین احداث 
پخش سیالب بصورت بهینه هم افزایش حجم مخازن آب سفره هاي 

جدول2- مقایسه میانگین میزان درصد تاج پوشش در بندهاي پخش سیالب و شاهد
بند1بند2بند3بند4بند5بند6شاهد
6/75 a6/05 b7/39 b8/04 b9/11 b12/65 b15/04 b

- حروف مشابه فاقد اختالف معني دار مي باشند

جدول3- مقایسه میانگین میزان تولید در بندهاي پخش سیالب وشاهد)کیلو گرم بر هکتار(
بند1بند2بند3بند4بند5بند6شاهد

60/24 c63/93 b69/47 b71/08 b75/10 b75/46 b78/33 b

جدول4- تجزیه واریانس حاصل از نتایج میزان درصد تاج پوشش در بندهاي پخش سیالب و شاهد
منابع تغییراتدرجه آزاديمجموع مربعاتمیانگین مربعاتP)سطح احتمال(

تیمار7/7112/61* 0/02

تکرار)بلوک(0/353/8517/76
خطا4/5294/915

کل22
*معني دار بودن در سطح اطمینان 95 درصد

جدول5- تجزیه واریانس حاصل از نتایج میزان تولید در بندهاي پخش سیالب و شاهد
منابع تغییراتدرجه آزاديمجموع مربعاتمیانگین مربعاتP)سطح احتمال(

تیمار21/5129/011* 0/03

تکرار)بلوک(0/431/9463/86
خطا41/41586/315

کل22
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زیر زمیني داشته و هم وضعیت پوشش گیاهي بهبود می یابد. نتایج 
حاصل از این تحقیق با نتایج کوثر ]7[ و برانسون ]3[ و گاردنر و 

هوبل ]6[ مطابقت دارد. 
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In this study  the effects of Miankooh flood spreading on vegetation cover and production is investigated 
in 2002. for the first step, 9 plots were selected.6 as flood spreading and 3 as observational plots. In second 
step, 3 transections (100meters) were selected  with 5 meter intervals. Then 10 plots (1×2 m ) were used. 
The vegetation cover percentages and productions were measured with clipping and weighting method, 
within plots. In the last step data were analysing with Duncan's test using completely random blocks. The 
result shows that the percentage of vegetation cover and production in the flooded area has significant 
difference compared to the control area.
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