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بررسی تاثیر پخش سیالب بر تغییرات كمی پوشش 
گیاهی )مطالعه موردی منطقه برآباد- سبزوار(

حسن برآبادی1. غالمرضا زهتابیان2. علی طویلی3. ابوالقاسم دادرسی سبزوار4. 
حسن خسروی5

دریافت : 91/9/11      پذیرش :92/11/12 

چکيده:
طرح هاي پخش سیالب با اهداف مختلفي اجرا می شوند كه 
پخش سیالب باعث  است.  یكي از آنها افزایش پوشش گیاهي 
افزایش رطوبت خاك و در نتیجه افزایش علوفه تولیدي مي شود. 
هدف از انجام این پژوهش، سنجش كارایي استفاده از سیالب های 
بومی  گیاهان  گیاهي  پوشش  كمي  تغییرات  در  پایین،  كیفیت  با 
بیاباني  منطقه مي باشد. این بررسي در شهرستان سبزوار- منطقه 
بر آباد اجرا گردید كه در سال )1391-1390( مطالعه پارامترهاي 
توسط  ترتیب  به  گیاهي  تراكم  و  گیاهي  پوشش  تاج  درصد 
مترمربعي )15×15(  متري و پالت هاي 225  ترانسكت هاي 100 
عرصه  عنوان  به  منطقه  یك  در  بررسي  این  گردید.  اندازه گیري 
و  كاری  آتریپلكس  فاز  دو  كه  فاز  كه شامل سه  پخش سیالب 
انتخاب گردید. همچنین همجوار  است،  تاغكاری شده  فاز  یك 
با این فازهای سه گانه، یك منطقه به عنوان شاهد در نظر گرفته 
شد و گونه ی سالسوال به عنوان تنها گونه مشترك مشاهده شده 
بین  مقایسات  معیار  منطقه شاهد،  و  بین عرصه ی پخش سیالب 
این مناطق انتخاب گردید. نتایج حاصل بیانگر اثرات زیاد پخش 
سیالب بر میزان تراكم و درصد تاج پوشش گیاهی گونه سالسوال 
منطقه در فاز تاغكاری شده بوده است كه این اثرات در سطح 
1% معني دار بوده است. همچنین در فاز1 آتریپلكس كاری اثرات 
پخش سیالب بر میزان تراكم گیاهي و درصد تاج پوشش گونه ی 

1- دانشجوی دکتری بیابانزدایی، دانشگاه کاشان
2- استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه 

تهران
3- نویسنده مسئول و دانشیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دانشکده 

atavili@ut.ac.ir،منابع طبیعی دانشگاه تهران
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مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
5- استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

بومی بی تاثیر و در فاز 2 آتریپلكس كاری دارای تاثیر منفی بوده 
است. بنابراین اثر پخش سیالب با توجه به گونه ی دست كاشت 

منطقه تاثیر متفاوت بر روی گونه ی بومی منطقه داشته است.

واژه های کليدی: پخش سیالب، تراكم گیاهی، درصد تاج 
پوشش گیاهی، برآباد سبزوار.

مقدمه
با توجه به اهداف احداث ایستگاه هاي پخش سیالب بر آبخوان، 
در  که  نمود  فرض  چنین  مي توان  محیطي  زیست  جنبه هاي  از 
گیاهان  فلور  جنبه هاي  در  گیاهي  برخي خصوصیات  سیالب  تاثیر 
دچار  مصنوعي  صورت  به  شده  کشت  گیاهي  گونه هاي  و  طبیعي 
تغییراتي)مثبت و یا منفي( خواهند شد. این تغییرات بیشتر  حاصل از 
تاثیرات مستقیم سیالب گسترش یافته به همراه تأثیرات غیر مستقیم 
آن از جمله مواد و عناصر حمل شده توسط سیالب و همچنین به 
طور معمول توسط سیالب که از عرصه هاي باالدست عرصه به آن 

وارد مي گردند خواهد بود اختصاصی ]7[. 
با انتخاب شاخص هایي مناسب از پوشش گیاهي و ثبت آنها در 
طي مدت زماني معین با توجه به تعداد و حجم سیالب هاي وارد شده 
به عرصه به منظور بررسي تاثیرات)منفي و مثبت( گسترش سیالب 
پوشش  تغیرات  بر  سیالب  پخش  اثرات  مي توان  گیاهي  فلور  بر 
گیاهي را ارزیابي نمود. مهمترین عوامل گیاهي متاثر از سیالب را 
مي توان در درصد پوشش گیاهي)در فرم هاي رویشي مختلف( تراکم، 
تولید، وضعیت و گرایش و همچنین توالي اکولوژیکي، زادآوري و 
رویش گونه هاي جدید در عرصه آبخوان خالصه نمود. نتایج بیشتر 
گزارشات تاکید بر افزایش تولید و درصد تاج پوشش گیاهی در اثر 
پخش سیالب داشته است. به طور مثال: بیات موحد ]3[ تاثیر پخش 
سیالب برتغییرات کمی و کیفی  پوشش گیاهی در منطقه ی سهرین 
افزایش  از  نتایج حاکی  _قره چریان زنجان را مطالعه نموده است. 
تولید گیاهی به میزان 27 درصد و 40/9درصد به ترتیب در سال های 
78 و 79 می باشد. همچنین تنوع پوشش گیاهی در عرصه ی پخش 
سیالب نسبت به شاهد بسیار چشمگیر بوده است. دادرسي سبزوار      
]6[ با بررسي تغییرات فیزیکي و شیمیایي خاک ناشي از گسترش 
سیالب بر آبخوان سبزوار، بهبود خصوصیات خاک در جهت توسعه 

کشاورزي و منابع طبیعي را در منطقه بدست آورده است.
فخری ]8[ در بررسی پخش سیالب بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی 
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پوشش گیاهی ایستگاه پخش سیالب تنگستان استان بوشهررا مورد 
 ciliaris Cenchrus مطالعه قرار داد. نتایج حاکی از حضور گونه ی
در منطقه ی اجرای سیستم پخش سیالب می باشد.  بمان میرجلیلي 
و رهبر ]5[ نیز با بررسي اثر پخش سیالب بر کمیت پوشش گیاهي 
در آبخوان هرات یزد گزارش کردند که درصد تاج پوشش گیاهان 
از5/31 به 6/87 درصد و میزان تولید از33/05 کیلوگرم در هکتار به 
44/48کیلوگرم در هکتار در عرصه عدم پخش نسبت به عرصه پخش 
عملیات  تاثیر  برسی  با   ]9[ و حشمتی  فروزه  است.  داشته  افزایش 
پخش سیالب بر برخی از ویِژگی های پوشش گیاهی و خاک سطحی 
در دشت گربایگان فسا گزارش کردند که پخش سیالب بر افزایش 
درصد پوشش تاجی و تولید فرم های رویشی موجود تاثیر  معنی دار 
در سطح 5 درصد داشته است. برخورداری ]1[ با بررسی اثر پخش 
سیالب در تغییرات کمی و کیفی پوشش مرتعی در ایستگاه پخش 
سیالب سرچاهان استان هرمزگان دریافت نتایج مقایسه ی فاکتورهای 
اندازه گیری شده در بین سال های 1379 و 1382 اختالف  معنی داری 
نشان نداده است ولی مقایسه درصد تاج پوشش در سال 1383 و 
درصد تاج پوشش و تراکم در سال 1384 در عرصه های شاهد و 
طویلی  و  ایمانی  است.  بوده  تفاوت  معنی دار  دارای  پخش سیالب 
]12[ با برسی اثرهای پخش سیالب در تغییرات پوشش گیاهی در 
معنی داری  تفاوت  دریافتند  کردستان  استان  قروه ی  میهم  حوزه ی 
بین پوشش عرصه ی پخش و شاهد در سطح 10درصد و تولید در 
سطح 5 درصد وجود دارد. هجیک مانوا و هجیک مان ]11[، ارتباط 
فاکتورهاي خاک و پوشش گیاهي در یک عرصه پخش سیالب را 
در کشور سنگال مورد بررسي قرار دادند و نتایج آن ها بیانگر این بود 
که رابطه معني داري بین تاج پوشش درختان با حاصل خیزي خاک 
وجود دارد و بیان داشتند که فاکتورها ي خاک و پوشش، به صورت 

محلي روي یکدیگر تأثیر مي گذارند. 
بررسي پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد که پخش سیالب بر 
روی درصد پوشش گیاهي، تراکم، تولید، و رویش گونه هاي جدید 
در عرصه آبخوان تاثیر مثبتی داشته است. در این تحقیق، اثر پخش 
سیالب بر تغییرات کمی پوشش گیاهی)درصد تاج پوشش و تراکم 
گیاهی( گونه ی سالسوال  به عنوان تنها گونه ی مشترک مشاهده شده 
بین فازهای پخش سیالب و منطقه شاهد، مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

 مواد و روش ها 
2-1. موقعیت جغرافیایی 

منطقه منطقه مورد پژوهش در جنوب غربي شهرستان سبزوار ودر 
این شهرستان در حد فاصل 57 درجه و 15  برآباد  منطقه دروک- 
دقیقه عرض شرقي و 36 درجه و 5 دقیقه  طول شمالي واقع گردیده 

است. مساحت منطقه مورد مطالعه حدود 5 هزار هکتار می باشد.
ارتفاع متوسط منطقه 850 متر باالتر از سطح دریا و متوسط شیب 
حدود  منطقه  در  ساالنه  بارندگي  متوسط  مي باشد.   %1 حدود  آن  
191 میلي متر در سال است که توزیع فصلي آن از صفر میلي متر در 

تابستان تا  حدود 70 میلي متر در زمستان متغیر مي باشد. دامنه ساالنه 
از  که  سانتي گراد  مي باشد،  درجه   28 حدود  منطقه  حرارت  درجه 
میانگین حداقل 9 تا میانگین حداکثر 26 درجه سانتي گراد در تغییر 

است ایستگاه سینوپتیک سبزوار ]13[.
اقلیم منطقه بر اساس روش آمبرژه و ضریب بدست آمده بر اساس 
اقلیم خشک سرد می باشد. براساس  منطقه مذکور  برای  این روش 
روش دمارتن شاخص خشکی برای منطقه ی مذکور 6/82 می باشد 
که جز اقلیم خشک طبقه بندی می شود. این منطقه از نظر خاک شناسي 
در دشت سیالبي قرار دارد که هرچه از شرق به سمت غرب پیش 
برویم وسعت این دشت سیالبي و محدودیت آن از نظر کیفیت آب 
و خاک بیشتر مي گردد به طوري که این اراضي داراي بافت سنگین 
با نفوذپذیري بطور نسبی ضعیف هستند. زمین شناسی منطقه شامل 
سنگ هاي تبخیري الیگوسن، کنگلومراهاي پالئوسن، الیه هاي قرمز و 

ماسه سنگ پالئوژن فیش هاي آئوسن مي باشد. 

طرح ملی بيابان زدایی
طرح بیابان زدایی شهرستان سبزوار در قالب طرح ملي و ضربتي 
بیابان زدایي در کشور و تحت عنوان  پایگاه بیابان زدایي شهید شمس 
آبادي، در بیابان حاشیه روستاهاي برآباد و دروک این شهرستان، با 
هدف احیاء و  اصالح مناطق بیاباني در جهت جلوگیري از پیشروي 
بادي و  حمایت و  فرسایش  از  انهدام روستاها، جلوگیري  و  بیابان 
حفاظت از حیات وحش, از سال 1371 آغاز گردید. پایگاه بیابان زدایي 
و  سازندگي(  )جهاد  کشاورزي  مدیریت  جهاد  مسئولیت  به  فوق 
ادارات  با همکاري  و  منابع طبیعي شهرستان سبزوار  اداره  معاونت 
ایستگاه  ترویج و مشارکت مردمي و   آبخیزداري، عمران روستایي، 
تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي این  شهرستان کار خود را آغاز 
کرد. سال اول اجراي طرح به انجام عملیاتي چون احداث و مرمت 
انجام  منطقه،  تهیه  نقشه هاي  کارگاه،  تجهیز  دسترسي،  جاده هاي 
مطالعات اولیه، نقشه برداري از عرصه، تقسم قطعات کاري و کشت 
1100 هکتار از  اراضي بیاباني محل، توسط گلدان هاي آترپیلکس و 
تاغ گذشت.  بدلیل عدم موفقیت پروژه در اسقرار بوته هاي  کشت 
صرف  و  مسافت  طوالني  از  آب  حمل  و  تانکر  توسط  که  شده، 
هزینه هاي گزاف آبیاري مي شدند، و همچنین به خاطر عدم امکان 
بهره برداري از آب زیر  زمیني منطقه بدلیل نامطلوب بودن کیفیت آن، 
طرح انحراف و بهره برداري بهینه از سیالب کالشور، که از حاشیه 

 منطقه اجراي طرح عبور مي کرد، در دستور کار قرار گرفت.  
طراحي و احداث بند انحرافي، کانال انتقال آب و شبکه آبیاري، 
همزمان با تولید نهال گلداني در سال دوم اجراي طرح انجام گرفت. 
توسط سیالب  و  بیاباني کشت  اراضي  از  این سال 250 هکتار  در 
اتمام عملیات  آبیاري گردید. علیرغم تاخیر پیش آمده در  کالشور، 
بهره برداري از سیالب در این سال، حداقل 50% از بوته هاي کشت 
شده در عرصه فوق مستقر و با آبیاري بوته ها در سال هاي بعد، رشد 
یافت. سال سوم طرح به کشت عرصه اي حدود 300  افزایش  آنها 
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هکتار از بیابان منطقه اختصاص یافت که با بهره برداري از سیالب 
وجود  گردیدند.  مستقر  بوته ها   %70 عرصه,  به  آن  وانتقال  کالشور 
آفت سرخرطومي در عرصه امکان دستیابي به درصد باالتر موفقیت 
را فراهم نساخت. بعد از سال سوم، منطقه به متولیان جنگلها و مراتع 
در شهرستان واگذار گردید. با واگذاري عرصه بعد از سال سوم به 
بیابان هاي  از  بیشتري  سطح  ساله  هر  شهرستان،  طبیعي  منابع  اداره 
منطقه زیر کشت رفته و توسط رودخانه کالشور که قبل از آن بدون 
فرو  منطقه  نمکزارهاي  در  و  خارج  دسترس  ار  بهینه  بهره برداري 

مي رفت، آبیاري گردید. روزنامه قدس ]10[.
مهمترین  و  طبیعي  عارضه  بزرگترین  سبزوار،  کالشور  رودخانه 
رودخانه حوزه آبریز ایران مرکزي به  شمار مي آید که بعنوان بزرگترین 
رود شمال شرق حوضه ایران مرکزي از حاشیه منطقه اجراي طرح 
عبور و بدون  استفاده بهینه از آن از طریق دشت خارتوران، به دشت 
که  کالشور  رودخانه ی  آب  وکیفیت  کمیت  مي گردد.   منتهي  کویر 
عرصه ی پخش سیالب توسط این رودخانه آبیاری سیالبی می شود 

به شرح زیر است:
 17000 تا   16000 بین  رودخانه  سیالب  شوري  متوسط   -

میکروموس بر سانتیمتر است.
- تغییرات شوري که مي تواند بیانگر کیفیت برتر باشد بین 4000 

تا 7000 میکروموس بر سانتیمتر، متغیر است.
- PH سیالب قلیایي و تغییرات آن بین 8/7 – 7/5 مي باشد.

تقریبًا  کیفیت  با  آب  مکعب  متر  میلیون   350 حداقل  سالیانه   -
مناسب از طریق این رودخانه وارد عرصه ی پخش سیالب می گردد.
در  مترمکعب  بین 0/6-0/9  منطقه طرح  در  کالشور  پایه  دبي   -

ثانیه است.
- حداکثر دبي کالشور در منطقه طرح در دور برگشت هاي مختلف 

2 تا 200 ساله بین 38/3مترمکتعب تا 272/75 مترمکعب مي باشد. 
- رسوب معلق سیالب به طور متوسط 79 گرم در لیتر است.

- شروع و ختم سیالب به ترتیب فصل پاییز و بهار ثبت شده به 
طوري که بین سال هاي مختلف شروع آن از مهر تا آذر و ختم آن 
این که در منطقه  به  با توجه  تیرماه متغیر است.  اوایل  تا  از خرداد 
دخیره گاه آب وجود دارد، آب مازاد در زمستان ذخیره و در تابستان 
با  کشت  نوارهای  آبیاری  دفعات  می گیرد.تعداد  قرار  استفاده  مورد 
از  بعد  سال  در  بار   2-3 معموال  و  تنظیم  گیاه  آبی  نیاز  به  توجه 

بارش های زمستان و بهار انجام می پذیرد.

 روش تحقيق
در محدوده ی مورد مطالعه پروژه ی پخش سیالب، با توجه به سال 
اجرای عملیات مکانیکی و بوته کاری سه فاز انتخاب گردید و هر فاز 
شامل دو تیمار پخش سیالب و شاهد بوده و  نمونه گیری ها بر روی 

آن ها انجام گردیده است. گونه های کشت شده در منطقه شامل: 
Atriplix canicenc
Arriplex lentiformis

Haloxylon aphyllum
در فاز 1 و 2 آتریپکس کاري و در فاز 3 تاغ کاري شده است. 
به ترتیب حدود2100، 1600 و 1300  مساحت فازهای 1، 2 و 3 
هکتار  بوده است. گونه ی بومی منطقه salsola  richteri  می باشد 
که به عنوان  تنها  گونه ی مشترک مشاهده شده بین فازهای پخش 
معیار  عنوان  به  گونه  این  بنابراین  بوده،  شاهد  منطقه  و  سیالب 
و  سیالب  پخش  عرصه ی  بین  گیاهی   پوشش  تغییرات  مقایسات 
مشترک  گونه  که  این  به  توجه  با  شد.  گرفته  نظر  در  شاهد  منطقه 
 1 فازهای  در  فقط  سیالب  پخش  و  شاهد  منطقه  سالسوال(  )گونه 
فازها محدود  این  به  اندازه گیري ها  بنابراین  و 3 مشاهده گردیده، 
پالت  از  منطقه  این  در  گیاهي  تراکم  بررسي  است. جهت  گردیده 
هاي 225 مترمربعي )15×15( استفاده گردید. سطح پالت با توجه به 
پراکنش گونه ها و همچنین فواصل فاروها انتخاب گردید. همچنین 
جهت بررسي درصد تاج پوشش گیاهي از ترانسکت هاي 100 متري 
گونه  مناسب  پراکنش  به  توجه  با  ترانسکت  طول  گردید.  استفاده 
سالسوال در منطقه به علت سیالب های ورودی به عرصه و داشتن 
شرایط رطوبتی مناسب و همچنین با توجه به مطالعات مشابه در این 

زمینه بیات موحد ]3[ و فروزه و حشمتی ]9[ انتخاب گردید. 
در این منطقه جهت بررسي بهتر و منطقي تر تغییرات کمي پوشش 
است  شده  تقسیم  منطقه  چهار  به  سیالب  پخش  فازهای  گیاهي، 
)تقسیم هر فاز به دو منطقه ی ابتدایی و انتهایی فاروها(. درون هر 
منطقه 4 ترانسکت )جهت بررسی درصد تاج پوشش گیاهی( و 4 
تیمار پخش سیالب  عنوان  به  گیاهی(  تراکم  بررسی  پالت )جهت 
سیالب  پخش  فاقد  همجوار  اراضی  در  پالت   4 و  4ترانسکت  و 
درست روبروی همان مناطق ابتدایی و انتهایی فازهای سه گانه پخش 
انتخاب و مجموعا 32 پالت و 32  تیمار شاهد  عنوان  به  سیالب، 
هر  درون  نمونه گیری  محل  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  ترانسکت 
بنابراین  گرفت  انجام  سنگ  پرتاب  با  تصادفی  صورت  به  قسمت 

نمونه گیری به صورت سیستماتیک- تصادفی بوده است.
جهت تجزیه و تحلیل آماری در دو فاز مطالعاتی )فازهای 1 و 
3( جمعا 8 تیمار مشخص شد. 4 تیمار مربوط به مناطق ابتدایی و 
انتهایی فاز های 1 و 3 و 4 تیمار مربوط به مناطق شاهد روبروی 
همین مناطق می باشد. مطالعه ی پوشش گیاهی با 4 تکرار )4 چالت 
های  فاز  که  جا  آن  از  گرفت.  انجام  تیمار  هر  در  ترانسکت(   4 و 
و  کیفیت  خاک،  شیمیایی  و  فیزیکی  نظر خصوصیات  از  مطالعاتی 
میزان سیالب های دریافتی و ... با یکدیگر تفاوت داشته اند از طرح 
استفاده گردید.  آماری  بلوک کامل تصادفی جهت تجزیه و تحلیل 
مناسب ترین زمان آماربرداري از پوشش گیاهي با در نظر گرفتن دوره  
رشد گونه  هاي غالب اوایل فروردین ماه سال انتخاب گردید جهت 
مقایسه تغییرات کمي پوشش گیاهي منطقه پخش سیالب با شاهد 
داده هاي جمع آوري شده در سال 91-1390 مورد آزمون آماري قرار 
مورد  دانکن  آزمون  و   mstat.c نرم افزار  توسط  داده ها  این  گرفت. 
تغییرات  از  مناسب تر  تحلیل  جهت  همچنین  گرفت.  قرار  مقایسه 
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با  اخیر  سال  بارش طی سی  تغییرات  نمودار  منطقه،  پوشش گیاهی 
توجه به آمار دریافتی از ایستگاه سینوپتیک سبزوار رسم گردید.

نتایج
میانگین، مقایسه میانگین  و اشتباه معیار از میانگین داده های بدست 
آمده از اندازه گیری های درصد تاج پوشش و تراکم گیاهی گونه ی 

سالسوال به عنوان گونه ی بومی منطقه جدول 1 آورده شده است.
همچنین در جداول2 مربوط به تجزیه واریانس داده های بدست 
آمده از  اندازه گیری های درصد تاج پوشش و تراکم گیاهی گونه ی 

سالسوال آورده شده است.
تاثیر پخش سیالب بر روی تراكم گیاهی گونه ی سالسوال

در مورد تراکم گیاهي گونه ی بومی منطقه  با توجه به جدول 2 
مشخص می شود که بین تیمارهای 8 گانه تفاوت معنی داری در سطح 
1 درصد وجود دارد. و با توجه به جدول 1 )میانگین ها و مقایسه 
این  نتیجه گرفت که  این گونه می توان  نیز  تیمارها(  بین  میانگین ها 
تفاوت معنی دار، بین میانگین تراکم گیاهی دو تیمار مناطق ابتدایی 
میانگین تراکم گیاهي  تیمارها وجود دارد.  با سایر  فاز 3  انتهایی  و 
در عرصه ی پخش سیالب در فاز 3 حدود 694، در عرصه ی پخش 

سیالب فاز 1 حدود 193 و در منطقه شاهد 173 بوته در هکتار بوده 
افزایش گونه سالسوال  )فاز3(  تاغ کاری  شده  فاز  در  بنابراین  است. 
نسبت به فاز آتریپلکس کاری)فاز1( و شاهد به ترتیب افزایشی در 
حدود  501 و 521 بوته در هکتار بوده است که این افزایش حدود 
چهار برابر نسبت به این مناطق  با توجه به جدول 2 با احتمال 99 
تراکم  روی  سیالب  پخش  مجموع  در  می باشد.  معنی دار  درصدی 
گیاهی گونه سالسوال تاثیر زیاد و مثبت در فاز 3 داشته است ولی 
فاز  در  سالسوال  گونه  گیاهی  تراکم  افزایش  در  سیالب  پخش  اثر 
بودن  به شکننده  با توجه  بوده است.  تاثیر معنی دار  1، کم و بدون 
اکوسیستم منطقه به علت محیط بیابانی آن، عملیات قرق در آن امری 
بوته کاری ها  با  همزمان  منطقه  در  امر  این  که  می باشد  اجتناب پذیر 
انجام گرفته است بنابراین مقایسه تغییرات بین مناطق شاهد و پخش 
سیالب با احتمال زیاد مربوط به عملیات پخش سیالب بوده است.

تاثیر پخش سیالب بر روی درصد تاج پوشش گیاهی گونه ی 
سالسوال

نتایج مربوط به مطالعات درصد تاج پوشش گیاهی همانند تراکم 
تفاوت  گانه   8 تیمارهای  بین  که  که  بدین صورت  می باشد  گیاهی 
معنی دار،  تفاوت  این  و  دارد  وجود  درصد   1 سطح  در  معنی داری 

جدول1- میانگین و مقایسه میانگین های درصد تاج پوشش و تراكم گیاهی گونه های دست كاشت و گونه ی بومی
فاز 3 فاز 1 موقعیت نمونه گیری

انتها فاز ابتدا فاز انتها فاز ابتدا فاز
شاهدموقعیت پخش سیالب شاهد پخش سیالب شاهد پخش سیالب شاهد پخش سیالب

178
±40/88

ª733
±75/66

167
±37/90

ª665
±69

167
±38/28

192
±49/80

156
±32/225

194
±48

تراکم گیاهی سالسوال

6/04
±0/82

24/ª58
±3/80

6/85
±1/88

20/ª73
±2/84

4/78
±0/22

7/10
±0/73

5/13
±0/79

7/12
±0/97

درصدتاج پوشش گیاهی

شكل 1- موقعیت منطقه اجراي طرح در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار 
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بین دو تیمار مناطق ابتدایی و انتهایی فاز 3 با سایر تیمارها وجود 
دارد. با توجه به جدول 1 مشخص می شود که میانگین کلی درصد 
تاج پوشش در عرصه پخش سیالب فاز 3 )تاغکاری شده( حدود 
22/68 درصد در حالي که میانگین کلی درصد تاج پوشش در منطقه 
شاهد 6/45 درصد بوده است، بنابراین درصد تاج پوشش گیاهي در 
عرصه پخش سیالب نسبت به منطقه شاهد 3/52 برابر افزایش داشته 
است که این افزایش با توجه به جداول تجزیه ی واریانس در سطح 
1 درصد)جدول 2(  معني دار مي باشد. ولی در مورد تغییرات درصد 
تاج پوشش گونه ی سالسوال در فاز 1 نسبت به منطقه ی شاهد، این 
تغییرات معنی دار نمی باشد. میانگین درصد تاج پوشش گونه ی بومی 
در فاز 1 پخش سیالب، 7/11 درصد و در منطقه ی شاهد همجوار 
با فاز 1، 4/96 درصد می باشد. بنابراین درصد تاج پوشش گیاهي در 
عرصه پخش سیالب فاز 1 نسبت به منطقه شاهد 1/43 برابر افزایش 
داشته است. بنابراین در مجموع پخش سیالب بر روي درصد تاج 
پوشش گیاهي گونه ی بومی منطقه )گونه ی سالسوال( همانند تراکم 
گیاهی،   در فاز 3 تأثیر زیاد و مثبتي داشته است و در فاز 1 بدون 

تاثیر معنی دار بوده است.

 بحث و نتيجه گيری 
و  سبزوار خشک  شهرستان  اقلیم  گردید،  ذکر  قبأل  که  همانطور 
سرد بیابانی است. میانگین دمای ساالنه 18 درجه ی سانتی گراد بوده 
و همچنین میانگین ساالنه ی بارش 190 میلی متر با پراکندگی بسیار 
نامنظم و نهایتأ با خشکی بیش از 8 ماه از سال نشان دهنده ی شرایط 
بیابانی در شهرستان سبزوار می باشد. از محدودیت های اصلی توسعه ی 
پایدار در این گونه مناطق، کمبود آب مطمئن  و در نتیجه پوشش 

گیاهی ضعیف  و تخریب شده می باشد. لذا استفاده از بارندگی و 
مهار سیالب های حاصل از آن ها به عنوان یک راهکار اساسی در این 
خصوص مطرح و در همین راستا پروژه ی پخش سیالب بر روی 
سبزوار  شهرستان  برآباد  بیابانی  منطقه ی  تحقیقاتی  ایستگاه  اراضی 
بارش در 30 سال  تغییرات  نمودار  زیر  پذیرفته است. شکل  انجام 
به  ایستگاه  نزدیک ترین  که  سبزوار  سینوپتیک  ایستگاه  در  را  اخیر 

منطقه ی پخش سیالب می باشد را نشان می دهد.
سال   30 طی  در  که  می شود  مشخص  فوق  شکل  به  توجه  با 
اخیر روند بارش رو به نزول بوده که نشانگر خشکسالی در منطقه 
می باشد. با توجه به نتایج اندازه گیری تغییرات کمی پوشش گیاهی 
)تراکم و درصد تاج پوشش گیاهی( در منطقه نتیجه گیری می شود 
که علی رغم کاهش میانگین بارش در 30 سال اخیر باز هم پوشش 
گیاهی در عرصه ی پخش سیالب افزایش چشمگیر داشته است که 
نتایج بررسی پوشش گیاهی گونه سالسوال  با توجه به  این افزایش 
فقط در فاز تاغ کاری معني دار و در فازهای 1 و 2 بدون  تاثیر بوده 
است. با در نظر داشتن یکسان بودن فازها از نظر آبیاری)3-2 آبیاری  
مورد  در  شده  ارائه  نتایج  و  بهاره(  و  زمستانه   بارش های  از  بعد 
به  توجه  با  اثر پخش سیالب  آتریپلکس کاری،  و  تاغ کاری  فازهای 
گونه ی دست کاشت منطقه تاثیر متفاوت بر روی گونه ی بومی منطقه 

داشته است.
بنابراین دلیل تفاوت افزایش معنی دار تراکم گیاهی گونه ی بومی در 
منطقه تاغ کاری و عدم افزایش معنی دار آن در منطقه آتریپلکس کاری 
قلیایت شدید  )آللوپاتی، شوری و  آتریپلکس  به ویژگی های  مربوط 
در رویشگاه ها این گیاه، سازگاری نداشتن این گونه با شرایط ایران، 
کنش های منفی این گیاه روی گیاهان بومی ایران( نسبت داد.این نتایج 

جدول2- جدول تجزیه واریانس داده های بدست آمده از اندازه گیری های درصد تاج پوشش و تراكم گیاهی
F میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی تیمار

24/40** 278/89 1952/05 7 درصد تاج پوشش گیاهی سالسوال در فازهای پخش سیالب و شاهد
 37/36 ** 231727/96 1622093/88 7 تراکم گیاهی سالسوال  در فازهای پخش سیالب و شاهد 

ns: بدون تاثیر  معنی دار   * :با احتمال 95درصد معنی دار  ** : با احتمال 99 درصد  معنی دار

شكل4- نمودار تغییرات ساالنه بارندگی در ایستگاه سینوپتیك سبزوار)2( 
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در فاز 3 )تاغکاری( با نتایج بیات موحد و موسی ]4[، دادرسی سبزوار 
]6[، بمان میرجلیلی و رهبر ]5[، فروزه و حشمتی ]9[، برخورداری 
]2[، هجیک و مانوا و هجیک مان ]11[ که افزایش تراکم و در صد تاج 
پوشش گیاهی را گزارش نموده اند هم خوانی دارد. ولی در فاز 1 با 

توجه به تاثیر بدون معنی با تحقیقات فوق مغایرت دارد.
و  تاغ کاری  فاز های  در  سالسوال  گونه ی  بررسی  همچنین 
سازگاری  جنبه ی  از  تاغ  گونه ی  که  می دهد  نشان  آتریپلکس کاری 
با گونه ی بومی منطقه )سالسوال( نسبت به آتریپلکس موفق تر نشان 
افزایش گونه ی  اندازه گیری ها  به  با توجه  به طوری که  داده است 
سالسوال در عرصه ی پخش سیالب تاغکاری شده نسبت به عرصه ی 
آن  که علت  است  بوده  معنی دارتر  و  بارزتر  کاری شده  آتریپلکس 
نیازمند تحقیقات بیشتری است بنابراین پیشنهاد می شود در تحقیقات 
دیگری علت این امر با بررسی تاثیر گونه های کشت شده در منطقه بر 

روی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک مورد بررسی قرار گیرد.
منطقه  گیاهی  پوشش  های  گیری  اندازه  به  توجه  بطور کلي با 
مي توان نتیجه گرفت که اجراي عملیات پخش سیالب، یک محیط 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  تاثیرات  مجموع  بخصوصي ایجاد کرده که 
آن، توانسته بر افزایش پوشش گیاهي تأثیرقابل توجهي داشته باشد 
و مي توان با ارزیابی گونه های کشت شده  و پیشنهاد دادن گونه ی 
مناسب تر از بین گونه های کشت شده یا گونه های جدید مناسب تر 
با گونه های  از جنبه های سازگاری  به گونه های کشت شده  نسبت 
دقت در مدیریت  و  خاک  خصوصیات  روی  تاثیر  و  منطقه  بومی 
عرصه در کاهش خسارت هاي وارده و احیا و اصالح اراضي مرتعي 

گام مؤثري برداشت.
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Abstract

Effect of Flood Spreading on Quantitative Changes of Vegetation Cover
(Case Study: Borabad Region- Sabzevar)  
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AOGCMs predict the future climate based on an increasing Green House Gases (GHG) scenario. The 
temporal resolution of those models is suitable but, their spatial resolution is very coarse and the output of 
those models can’t be used in earth sciences such as hydrology, water resources and soil conservation. For 
this reason, downscaling of their outputs is necessary. At present, Statistical downscaling models mostly 
used in different sciences and a lot of research was carried out. Those models have different accuracy and 
their accuracy is depended on geographical and climatic conditions.

This research was carried out for accuracy evaluation of LARS-WG on different morpho-climatic 
conditions in northwest of Iran. Northwest of Iran has complex topography and climate due to intrusion of 
different rain bearing weather systems to the region. Firstly, daily climate data (precipitation, maximum 
and minimum temperature) of 7 synoptic stations was collected and their time series were created. 
Geographic data and climate variable were used in LARS-WG Model for each station, and then the model 
was calibrated and validated. The error of model was calculated for each climate variable by MAE method. 
The morpho-climatic data was extracted for synoptic stations and correlated with error of model for each 
climate variable. The results showed that the error in precipitation has significant relation with distance to 
grid center, whereas the error in maximum temperature is related to elevation of stations. 

Keywords: AOGCM, Climate change, Downscaling, LARS-WG, Northwest 
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