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چکيده
یكي از روش هاي مؤثر جهت استفاده از جریان موقتي و فصلي 
روانابها به كارگیري سیستم پخش سیالب مي باشد كه با اهداف 
خاک،  اصالح  زمیني،  زیر  آب  هاي  سفره  تغذیه  چون  مختلفي 
مي  انجام  گیاهي  پوشش  وافزایش  فرسایش خاک  از  جلوگیري 
كمي  تغییرات  در  سیالب  پخش  اثرات  ارزیابي  به منظور  شود. 
پوشش گیاهي، آبخوان موگردي شهرستان بافق انتخاب گردید و 
بعنوان شاهد  3 عرصه به عنوان منطقه پخش سیالب و 2 عرصه 
)عدم پخش سیالب( در نظر گرفته شد. نمونه  برداریها در داخل 
5 قطعه مذكور صورت پذیرفت. بدین منظور 2 ترانسكت 150 
متري در هر قطعه و بر روي هر ترانسكت 5 پالت 2 متر مربعي با 
توجه به پراكنش پوشش گیاهي مستقر گردید. درصد تاج پوشش 
هم چنین رشد سال  ثبت شد.  پالتها  داخل  در  تراكم  و   گیاهي 
جاري گیاهان به عنوان تولید گیاهي اندازه گیري شد. سپس تجزیه 
به دست  نتایج  انجام شد.  مستقل   t آزمون  از  استفاده  با  آماري 
آمده مبین وجود تفاوت معني دار بین درصد پوشش و تراكم آن 
در سطح 5 درصد و هم چنین تولید در سطح 1 درصد مي باشد و 
هم چنین افزایش تعداد گونه هاي گیاهي با خوشخوراكي كالس 
یک و دو در عرصه پخش سیالب نسبت به عرصه شاهد را نشان 

مي دهد.
واژه هاي کليدي: پخش سیالب - تراكم - تولید - درصد 
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مقدمه
سیستم پخش سیالب عالوه بر این که تغذیه سفره هاي آب زیر 
به  را  پایین دست  قنات هاي  و  چشمه ها  احیاي  نتیجه  در  و  زمیني 
تاثیر  نیز  همراه دارد، بر خصوصیات خاک منطقه و پوشش گیاهي 
به سزایي داشته و در جلوگیري از فرسایش خاک، مهار هرزآب هاي 

مخرب و زیانبار در پایین دست، احیاي مراتع فقیر مؤثر مي باشد. 
بررسي  جهان  کشورهاي  دیگر  و  ایران  در  اخیر،  هاي  دهه  در 
هاي متعددي در این زمینه انجام گرفته است. کنث و همکاران ]5[ در 
افزایش رطوبت بوسیله  یافتند که  نتیجه دست  بررسي خود به این 
سیالب و بارش فصلي در رودخانه سن پدرو4 باعث افزایش رشد 
گیاهان و در نتیجه افزایش تولید و تراکم گیاه مي گردد. نجابت ]6[ 
و  افزایش  باعث  سیالب  پخش  که  یافت  دست  نتیجه  این  به  نیز 
بهبود پوشش گیاهي مي گردد. میرجلیلي و رهبر]4[ در بررسي هاي 
یافتند که در داخل عرصه پخش سیالب  نتیجه دست  این  به  خود 
نسبت  فراواني  درصد  و  تراکم  تولید،  تاجي،  پوشش  درصد  میزان 
و  موحد  بیات  هاي  بررســي  است.   یافته  افزایش  به عرصه شاهد 
موسوي ]2[ نشان داد که برخي گونه ها تحت تأثیر پخش سیالب 
حذف گردیده، برخي افزایش یا کاهش یافته و تعدادي گونه جدید 
نیز براي اولین بار مشاهده شده اند. افزایش پوشش گیاهي و ظهور 
گونه هاي خوش خوراک در سال آخر نشان داد که پخش سیالب 
مي تواند تولید علوفه را بهبود بخشد. بهشتي راد و همکاران ]1[، در 
یافتند که اختالف پوشش گیاهي  نتیجه دست  این  به  بررسي خود 
بین عرصه پخش سیالب و شاهد درسطح یک درصد است و نتایج 
آماري نشان دهنده تأثیرات مثبت این طرح بر روي پوشش گیاهي 
در منطقه پخش سیالب مي باشد. نتایج بررسي فروزه و حشمتي ]3[ 
نشان داد که پخش سیالب بر افزایش درصد پوشش تاجي و تولید 
 .)0p</05( فرم هاي رویشي موجود تاثیر معني داري داشته است
داشته  افزایش  در شبکه پخش سیالب  غالب  گونه  تراکم  هم چنین 
ولي بین تراکم سایر گونه هاي بوته اي تفاوت معني داري مشاهده 
نشد. بنابراین با توجه به مطالعات انجام شده پخش سیالب باعث 
گیاهي مي شود.  هدف  تراکم و درصد پوشش  تولید،  در  افزایش 
انجام  پروژه پخش سیالب  تاثیرگذاري  ارزیابي  پژوهش حاضر،  از 
گرفته در حوزه موگردي شهرستان بافق بر روي برخي ویژگي هاي 

کمي پوشش گیاهي مي باشد.

4- San Pedro
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مواد و روش ها
حوزه آبخیز موگردي با وسعت 135 کیلومتر مربع بین طول شرقي 
44 " 46' ° 54 تا 14 " 34' °  55 و عرض شمالي 51 " 35' ° 31 
تا 24 " 43' °31  واقع شده است و از نظر تقسیمات استاني جزء 
شهرستان بافق و در فاصله حدود 50 کیلومتري آن قرار دارد.متوسط 
بارندگي سالیانه براي دوره 15 ساله )1371-1385(  حوزه 55/88 
میلي متر و متوسط دماي روزانه 20/71 درجه سانتی گراد است. طرح 

پخش سیالب این منطقه مربوط به سال 1375-1374 مي باشد.
تغییرات کمي پوشش  در  اثرات پخش سیالب  ارزیابي  به منظور 
گیاهي، آبخوان موگردي شهرستان بافق انتخاب گردید و 3 عرصه 
به عنوان منطقه پخش سیالب و 2 عرصه بعنوان شاهد در نظر گرفته 
شد. پس از انتخاب محل نمونه گیري و استقرار ترانسکت ها براي 
روش  از  استفاده  شیوه  بهترین  حاضر  پژوهش  موضوع  بررسي 
خصوص  در  الزم  اطالعات  کسب  جهت  است.  اي  مقایسه  هاي 
تلفیقي  روش  از  گیاهي  پوشش  بودن  کم  خاطر  به  گیاهي  پوشش 
ترانسکت-پالت استفاده شد، بدین ترتیب که خطوط ترانسکت یا 
مسیرهاي نمونه برداري به طور سیستماتیک و نقاط نمونه گیري بر 
روي هر ترانسکت به صورت تصادفي انتخاب و به طور ثابت در 
عرصه پخش سیالب و عرصه شاهد تعبیه گردیدند. بدین ترتیب که 
نمونه برداریها در داخل 5 قطعه )3 عرصه پخش و 2 عرصه شاهد( 
جهت  در  متري   150 ترانسکت   2 منظور  بدین  پذیرفت.  صورت 
عمود بر شیب و به فاصله 30 متري از یکدیگر در هر قطعه و بر روي 
هر ترانسکت 5 پالت 2 متر مربعي با توجه به پراکنش پوشش گیاهي 
مستقر گردید. در مجموع به دلیل وسعت کم قطعات در عرصه پخش 
سیالب 6 ترانسکت و30 پالت و در عرصه شاهد 4 ترانسکت و 20 
پالت مورد بررسي قرار گرفت. درصد تاج پوشش گیاهي و تراکم 
در داخل پالتها ثبت شد. هم چنین با استفاده از روش قطع و توزین 
در تمام پالت ها رشد سال جاري هر کدام از گونه ها به عنوان تولید 
گیاهي اندازه گیري شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده هاي به دست 
آمده به علت مستقل بودن دو گروه آماري، تجزیه آماري با استفاده 
از آزمون t مستقل در سطوح 1و 5  درصد انجام شد. در این آزمون 
دو گروه با هم مقایسه شده و معني داري اختالف آن ها مورد بررسي 

قرار گرفت.

نتایج
که عملیات پخش  است  واقعیت  این  بیانگر  ها  داده  آنالیز  نتایج 
شده  منطقه  بهبود وضعیت  و  تاجي  پوشش  افزایش  باعث  سیالب 
است. با توجه به نتایج آماري به دست آمده بین درصد پوشش تاجي 
و تراکم دو عرصه پخش سیالب و شاهد در سطح 5 درصد و بین 
تولید دو عرصه در سطح 1 درصد اختالف معني داري وجود دارد 
)جدول1(.میانگین کل پوشش تاجي در عرصه پخش سیالب 3/1928 
درصد و در عرصه شاهد 0/898 درصد مي باشد که در عرصه پخش 
سیالب نسبت به شاهد 2/2946 درصد افزایش یافته است. هم چنین 

میانگین تولید در عرصه پخش سیالب 152/6196کیلوگرم در هکتار 
و در عرصه شاهد 27/2500 کیلوگرم در هکتار است که 125/3696 
کیلوگرم در هکتار در عرصه پخش نسبت به عرصه شاهد زیاد شده 
 0/2065 سیالب  پخش  عرصه  در  ها  گونه  تراکم  میانگین  است. 
پایه در متر مربع و در عرصه شاهد 0/0682 است.که 0/1383پایه 
است  اضافه شده  شاهد  عرصه  به  نسبت  پخش سیالب  عرصه  در 

)جدول1(.
تغییرات تولید، تراکم و پوشش تاجي در دو عرصه پخش سیالب 
و عرصه شاهد در شکل هاي )1(و)2(و)3( آمده است. در عرصه 
تاجي،  پوشش  درصد  نظر  از  رویشي  فرم هاي  تمام  سیالب  پخش 
تولید و تراکم به استثناي گونه قیچ از خود افزایش نشان مي دهند 
دارد  قرار  سه  درکالس  خوشخوراکي  کالس  نظر  از  گونه  این  که 

)جدول2(.

بحث و نتيجه گيري
نتایج به دست آمده از آنالیز داده ها در سال مورد مطالعه )1389( 
نشان مي دهد که اکثر گونه هاي گیاهي در حضور آب بعنوان یک 
عامل محیطي از خود واکنش نشان داده اند و رویش داشته اند در 
حضور  ناچیزي  بسیار  میزان  به  شاهد  هاي  عرصه  در  که  صورتي 
داشته اند. میزان تولید، درصد پوشش تاجي و تراکم گونه هاي دائمي 
در عرصه پخش سیالب نسبت به شاهد افزایش یافته است )جدول 
است وجود  بوده  آن ها کم  مقدار  در عرصه شاهد  که  2(. درحالي 
اختالف معني دار بین پوشش تاجي و تولید دو عرصه پخش سیالب 
و شاهد احتماال به دلیل وجود رطوبت کافي و رشد هر کدام از پایه 
هاي گیاهي بوده که منجر به درصد پوشش تاجي و تولید بیش تري 
در عرصه پخش نسبت به عرصه شاهد شده است. و وجود رطوبت 
در عرصه پخش سیالب روي زادآوري و در نتیجه تراکم گونه هاي 
گیاهي اثر معني داري داشته است. به طور کلي مي توان نتیجه گرفت 
که اجراي عملیات پخش سیالب، یک اکوسیستم بخصوصي ایجاد 
کرده که سبب بهبود شرایط محیطي مانند رطوبت کافي در این منطقه 
گشته است و توانسته بر افزایش پوشش گیاهي تاثیر قابل توجهي 
داشته باشد و مي  توان با انتخاب گونه هاي مرغوب و خوشخوراک و 
استقرار آن در عرصه هاي پخش سیالب و دقت در مدیریت عرصه 
در کاهش خسارات وارده و احیا و اصالح اراضي مرتعي گام موثري 
برداشت. نتایج مطالعات کنث و همکاران ]5[،  نجابت ]6[، میرجلیلي 
و رهبر ]4[، بیات موحد و موسوي  ]2[، بهشتي راد و همکاران  ]1[ 
و فروزه و حشمتي ]3[ نیز نشان مي دهد که پخش سیالب باعث 

افزایش تولید، تراکم و درصد پوشش گیاهي مي گردد.
درصد  نظر  از  رویشي  فرم هاي  تمام  سیالب  پخش  عرصه  در 
پوشش تاجي، تولید و تراکم به استثناي گونه قیچ از خود افزایش 
نشان مي دهند که این گونه از نظر کالس خوشخوراکي درکالس  
III قرار دارد هم چنین میرجلیلي و رهبر  ]4[ به این نتیجه رسیدند که 
کلیه فرم هاي رویشي از نظر درصد پوشش تاجي در عرصه پخش 
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جدول1- نتایج حاصل از آزمون t مستقل براي مقایسه ویژگي هاي گیاهي در عرصه پخش سیالب و شاهد
t اشتباه معیار انحراف معیار میانگین تیمار فاکتور
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جدول2 - اثرات درصد پوشش گیاهي، تولید و تراكم آن در عرصه هاي پخش سیالب و شاهد حوزه موگردي یزد
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شكل3 -تغییرات پوشش تاجي در دو عرصه پخش 
سیالب و شاهد
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شكل 1- تغییرات تولید در دو عرصه پخش 
سیالب و شاهد

شكل2- تغییرات تراكم گیاهان در دو عرصه 
پخش یالب و شاهد



سال هشتم- شماره 24- بهار 601393 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

سیالب و عرصه شاهد به استثناي 5 گونه از خود افزایش نشان مي 
دهند که این 5 گونه از نظر کالس خوشخوراکي در کالس III  قرار 

گرفته اند.
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Abstract (Technical Note)

Effect of Floodwater Spreading on Some of the Quantitative Characteristics of Vegetation
(Case Study: Bafq Moogerdi Field in Yazd)  

R. Shahbandari1, M. Mohseni Saravi2, F. Torabi mirzaee3 and M. Tajamolian4 
Received: 2011. 01. 23     Accepted: 2011. 12. 17

Using of water spreading system is one of the effective methods in order to utilize seasonal runoff and 
temporary flowing, which is performed for different purposes such as soil modification, vegetation increase, 
and underground water table sustenance and soil erosion prevention. In order to evaluate the water spreading  
effects on quantitative changes of vegetation, Mugerdi aquifer in Bafgh city was chosen and three fields as 
a water spreading section and 2 fields as a witness (without water spreading) were considered. Sampling 
was done within these five pieces. For this purpose, 2 transect with 150 meter length in each part and 5 
transect with 2 m2 area over each transect were based according to vegetation distribution. Canopy cover 
percent and density were recorded in these plots. The current year growth as a plant production measured 
using clipping and weighting method. After data gathering, the statistical analysis was done by t-test. The 
results are representative of significant differences between vegetation cover percent and its density at 5 
percent level and production at one percent level. Moreover, our results show the increasing of the number 
of species (with palatability class 1 and 2) in the water spreading field in comparing with control field. 

Keywords: Floodwater Spreading- Density- Production- Percentage of Vegetation Cover- Bafq 
Moogerdi Field in Yazd
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