
 نشريه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

 ۱۳۹۶ تابستان/ دوسال بيست و يك / شماره 

  

۲۹  

 
 
  

  يهاکاربريمقايسه تغييرات پوشش گياهي و خصوصيات خاک تحت تأثير 

 ، قرق و چراي دامسيالبپخش 
  

 ۲و پرويز غالمي ۱، مجيد محمد اسمعيلي۱، بهاره بهمنش*۱فاطمه جليليان
  

  )۹/۶/۱۳۹۵ رش:يخ پذي؛ تار۱۶/۷/۱۳۹۴ افت:يخ دري(تار

  

 

  چکيده

، سـيالب گياهي و خصوصيات مختلف فيزيکوشيميايي خاک در سه تيمـار پخـش    ي مختلف پوششهاشاخصدر پژوهش حاضر، تغييرات 

ي گيـر انـدازه  منظـور بـه قرق و چراي دام (تيمار شاهد)، در منطقه پشرت واقع در استان مازندران، مورد بررسـي و مقايسـه واقـع گرديـد.     

ي در تيمارهـاي مـورد   متـر سانتي ۳۰ز عمق صفر تا برداشت در هر تيمار) ا ۶نمونه خاک ( ۱۸خصوصيات مختلف خاک، اقدام به برداشت 

تصـادفي سيسـتماتيک    صورتبهمتري)  ۱۰۰ترانسکت  ۹پالت ( ۹۰ي مختلف پوشش گياهي نيز، تعداد هاشاخصنظر گرديد. براي بررسي 

، درصد پوشش هاپالتاز اين پالت در هر تيمار). سپس در هر يک  ۳۰ي الزم انجام گرفت (هاگيرياندازهدر تيمارهاي مورد مطالعه اجرا و 

واينـر و   -در هر سه تيمـار، از دو شـاخص تنـوع شـانون     ايگونهمشخص و براي بررسي و ارزيابي تنوع و غناي  هاهتاجي به تفکيک گون

هي آمده از هر دو بخش خاک و پوشـش گيـا   دستبهي هاهداد، درنهايتي غناي مارگالف و منهنيک استفاده گرديد. هاشاخصسيمپسون و 

و آزمون دانکن باهم مقايسه و مورد ارزيابي واقع شدند. نتايج نشـان داد کـه    يكطرفهدر سه تيمار مورد مطالعه، با استفاده از آناليز واريانس 

درصد سيلت و پتاسيم نسبت بـه تيمـار شـاهد بـوده      دارمعنيدرصد شن و ازت کل و کاهش  دارمعنيو قرق باعث افزايش  سيالبپخش 

ي را در تيمارهـاي  دارمعنياختالف  هيچگونهين، درصد رس و ماده آلي، مقادير اسيديته خاک، هدايت الکتريکي و فسفر خاک است. همچن

پاسـخ   هـا شاخصنشان داد که همه  ايگونهي مختلف تنوع، غنا و يکنواختي هاشاخصمورد مطالعه نشان نداده است. نتايج آناليز واريانس 

و قرق مشـاهده گرديـد. بـا توجـه بـه       سيالبدر تيمارهاي پخش  ايگونهبا هم داشتند و بيشترين تنوع و غناي  ي در هر سه تيماردارمعني

بيان نمود کـه اجـراي    توانميو قرق نسبت به شاهد،  سيالبتغييرات ايجاد شده در خصوصيات خاک و پوشش گياهي در تيمارهاي پخش 

بهبود وضـعيت   درنهايتتأثير مثبتي در اصالح بافت خاک، افزايش نفوذپذيري خاک و و قرق در منطقه مورد مطالعه  سيالبعمليات پخش 

  پوشش گياهي داشته است.
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  مقدمه

ين منابع زميني هستند تروسيعبراساس يک برآورد جهاني مراتع 

هــاي کــره زمــين را در بــر و تقريبــًا نيمــي از وســعت خشــکي

ميليون هکتار مساحت تقريبـي کشـور ايـران،     ۱۶۵گيرند. از مي

د شامل توانميميليون هکتار آن، زميني خواهد بود که  ۹۰حدود 

). بنـابراين سـطح مراتـع معـادل نصـف      ۱۱تعريف مرتع باشد (

ين بسـتر  تـر حيـاتي مساحت کشور است. اين منبـع وسـيع کـه    

ين منبع ترمهمتوسعه پايدار محيط زيست و پديده اکولوژيک و 

د در حـال  شـو مـي ليد علوفه و ذخيره آب کشـور محسـوب   تو

حاضر بر اثر چراي مفرط، سير قهقرايـي دارد و دام موجـود در   

). ۱۵عرصه مراتع بيش از سه برابر ظرفيـت توليـدي آنهاسـت (   

 علوفـه  و تـأمين  توليـد  در کـه  نقشي بر افزون هااکوسيستماين 

 ذپـذيري، نفو افـزايش  خـاك،  حفاظت مانند ديگري فوايد دارند،

 مخـازن  پرشـدن  از جلـوگيري  زيرزمينـي،  يهـا آب منـابع  تغذيه

ي هـا هحفظ گون آن، از حاصل يهاخسارت و سيل کاهش سدها،

). پوشش گياهي از جملـه منـابع   ۳دارند ( ... و جانوري و گياهي

در جهـت   هامديريتها و ريزيبرنامهاساسي مرتع بوده که کليه 

. دستيابي به پارامترهـاي  باشدمي بهينه از آن برداريبهرهحفظ و 

مختلف کمي و کيفي پوشش گيـاهي و بسـتر خـاکي آن، بـراي     

گــذاران جهــت تعيــين ظرفيــت، وضــعيت  مــديران و سياســت

اعمـال مـديريت صـحيح ضـروري      درنهايت(سالمت) مرتع و 

)، چـرا کـه داشـتن اطالعـات صـحيح و کامـل از       ۲۲( باشدمي

مراتع تخريـب شـده   وضعيت (سالمت) مراتع و همچنين سطح 

). تخريب ۱۲و مديريت آنها حائز اهميت است ( ريزيبرنامهدر 

مراتــع موجــب کــاهش و حــذف پوشــش گيــاهي و در نتيجــه 

ــاك   ــدگي خ ــيکوبي ــوم ــاهش  ۴۱و  ۳۵د (ش ــين ک ) و همچن

). در ۳۷نفوذپذيري و افزايش فرسـايش خـاك را در پـي دارد (   

کـرد کـه   ي تخريب خاک بايد خاطر نشـان  هاشاخصارتباط با 

طبق تعريف، تخريب خاک، کاهش در کيفيت خـاک اسـت کـه    

). ۳۳د (شـو مـي ي نامناسب بشر ايجاد هاهعمدتًا از طريق استفاد

ي تخريب خاک شامل تخريب فيزيکـي، شـيميايي و   هاشاخص

فقدان مواد آلي و کـاهش در   صورتبهيا زيستي خاک است که 

، خــاک، افــت در شــرايط ســاختاري و فرســايش  يحاصــلخيز

تغييرات ناسازگار در شوري، اسـيديته و قليائيـت، اثـرات مـواد     

). تفکـر  ۳۲( يابـد مـي تجلـي   هـا هشيميايي سمي و آلـوده کننـد  

ي آب هـا هاز طريـق مهـار و تغذيـه سـفر     سيالباز  برداريبهره

ي اخير گسترش يافته است. اسـتفاده از آب  هاسالزيرزميني در 

جهت زراعت و يـا  و پخش آن بر روي زمين  سيالبحاصل از 

نفوذ در خاک از ديرباز در نقاط مختلف جهان بسته بـه شـرايط   

هر منطقه به اشکال گوناگون وجود داشته است. عالوه بر ايـن،  

ي مقابله با پيشروي کوير، اسـتفاده از تـوان بـالقوه    هاهيکي از را

دانـه بـراي تبـديل    و پخش آن در اراضي آبرفتي درشت سيالب

ر و اراضـي بـارور کشـاورزي اسـت. پخـش      به مراتع مشج آنها

بـراي   هـا سـيالب ، روشي ارزان جهت استفاده بهينـه از  سيالب

تغذيــه مصــنوعي و احيــاء پوشــش گيــاهي اســت کــه کــاهش  

). بـا انتخـاب   ۲۳همراه دارد (را نيز به سيالبخسارات ناشي از 

 در طي مدت آنهايي مناسب از پوشش گياهي و ثبت هاشاخص

ي وارد شده بـه  هاسيالبجه به تعداد و حجم زماني معين با تو

 سيالببررسي تأثيرات (مثبت و منفي) گسترش  منظوربهعرصه 

بر تغييرات پوشـش   سيالبثرات پخش أ توانميبر فلور گياهي 

 سـيالب ين عوامل گياهي متأثر از ترمهمگياهي را ارزيابي نمود. 

هـاي رويشـي   در درصـد پوشـش گيـاهي (در فـرم     تـوان ميرا 

ختلف)، تراکم، توليد، وضـعيت و گـرايش و همچنـين تـوالي     م

ي جديــد در عرصــه هــاهاکولــوژيکي، زادآوري و رويــش گونــ

). با توجه بـه اينکـه بخـش اعظمـي از     ۶آبخوان خالصه نمود (

ايران در اقليم خشـک و نيمـه خشـک واقـع شـده و از طرفـي       

بارندگي در اين نـواحي از پـراکنش خـوب برخـوردار نبـوده و      

ي هـا سيالبرگبارهاي شديد و همراه با وقوع  صورتبهًال معمو

، بنـابراين همـه سـاله در اثـر بـارش رگبارهـاي       باشدميفراوان 

کــه نــه تنهــا  يابــدمــيي بســياري جريــان هــاســيالبمتعــدد، 

ي قابل توجه به طبيعت اين مناطق و منافع مردم وارد هاخسارت

در  العـاده فـوق ي مايه حيات که اهميت عنوانبهد، بلکه آب کنمي

از دسـترس خـارج    راحتـي بهي بشري دارد، هافعاليتزندگي و 

). کيفيت و کميت رسوبات حمل شده و همچنـين  ۱۴( دگردمي
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، از جمله عوامل مهـم در  سيالبکيفيت شيميايي آب حاصل از 

، هـا خاکتغييرات ايجاد شده بر خصوصيات فيزيکي و شيميايي 

ي پخـش  هـا هاست. پـروژ ، سيالبپس از اجراي سيستم پخش 

جلــوگيري از خســارت  همچــونبــا اهــداف مختلفــي  ســيالب

ي زيرزميني، افزايش رطوبت هاآباحتمالي سيل، افزايش تغذيه 

و  سـيالب از  وريبهرهخاک در محدوده توسعه ريشه، کنترل و 

). در ارتبـاط بـا   ۱۴نـد ( گردمـي خاک اجرا  يحاصلخيزافزايش 

ـ    ي بـر مقايسـه و بررسـي    موضوع و اهداف تحقيـق حاضـر، مبن

ــرات  ــاويژگــيتغيي ــاهي در  ه ي مختلــف خــاک و پوشــش گي

ي مورد نظر، مطالعات متعددي صورت گرفتـه اسـت   هاکاربري

 که در زير به برخي از آنها اشاره شده است:

 اسـتپي  يهـا بيابان در را و چرا قرق شيفانگ و همکاران اثر

 کردنـد  بررسـي  گياهـان  پوشـش  و خـاك  خصوصيات بر چين

 بـه  قـرق  طـوالني،  مـدت  به چرا منطقه (تحت سه در آنها. )۳۹(

 سال) تحقيقات خود را انجـام  شش مدت به قرق سال، دو مدت

 و خـاك  آلـي  مواد قرق، مدت افزايش با که داد دادند. نتايج نشان

 و کاهش خاك يافته است. همچنين، اسيديته افزايش آن نيتروژن

 و شيتيافته است. ياين افزايش قرق زمان افزايش با گياهي تنوع

 منـاطق  شـده  تخريب گياهي پوشش احيا بر قرق اثرات همکاران

 بررسـي  را اتيـوپي  در شـمال  همگـاني  چـراي  تحت خشکنيمه

 و ايگونه نشان داد که ترکيب آنها. نتايج تحقيقات )۴۲( نمودند

 تحـت  مناطق به نسبت قرق مناطق در چوبي و علفي گياهان تنوع

 جوامـع  بـر  قـرق  همکاران تـأثير  و ود. رولدنب خيلي بيشتر چرا

 بررسـي  مـورد  انگلسـتان  شمال مرتفع مراتع در را خاك و گياهي

 کـه  مرتفـع  يهـا هزيستگا در که داد نتايج نشان .)۳۸( دادند قرار

 نيتـروژن  پويـايي  قـرق،  است، کند آن در کربن و نيتروژن ةچرخ

سـندهاگو  نـدارد.   خاك کربن بر تأثيري د وليکنمي کند را خاك

ي مختلــف مراتــع بــر هــامــديريتاثــرات  هــافمن و همکــاران

ي ساواناي آفريقاي جنوبي مورد هابيومخصوصيات خاک را در 

. نتايج نشان داد کـه در مراتـع   )۴۰( بررسي و مطالعه قرار دادند

ي نزديک به آبشخورها بيشتر هابخشقرق، مواد مغذي خاک در 

ي چـراي دام مـداوم، بـا    کـه در مراتـع دارا   . در حـالي باشـد مي

افزايش فاصله از آبشخور، مواد مغذي خاک افزايش يافته است. 

ـ       ي هـا ههمچنين، در مراتـع قـرق ميـزان پوشـش گيـاهي و گون

خوشخوراک نسبت به مراتع خارج قرق بيشتر بوده و عالوه بـر  

آن ميزان تخريب خاک نيز کمتر بوده است. آنگرر و همکاران به 

ي مرتعـي  هااکوسيستمتخريب اراضي در  بررسي عوامل مؤثر بر

پرداخته و به اين نتيجه رسيدند که عوامل مهـم و تأثيرگـذار بـر    

ي اراضي نامناسب، چراي بيش از حد، هاکاربريتخريب مراتع، 

ــرات وضــعيت اقتصــادي  ــايع آب و هــوايي شــديد و تغيي  -وق

  . )۲۸( باشدميبرداران اجتماعي بهره

بر تغييـرات کمـي و کيفـي     سيالبتأثير پخش  موحد بيات

سهرين قـره چريـان زنجـان را مطالعـه      ةپوشش گياهي در منطق

 ۲۷نموده است که نتايج حاکي از افزايش توليد گياهي به ميزان 

 باشـد مـي  ۷۹و  ۷۸ي هاسالدرصد به ترتيب در  ۹/۴۰درصد و 

 سـيالب پخـش   ة. همچنين تنوع پوشـش گيـاهي در عرصـ   )۸(

ر بوده است. مهـديان و همکـاران   نسبت به شاهد بسيار چشمگي

در تغييرات فيزيکو شيميايي خاک  سيالببه بررسي تأثير پخش 

در قوشمه دامغان پرداخته و نتايج حاصل از مطالعات آنها نشان 

برابر کاهش و درصد  ۲داد که درصد شن نسبت به منطقه شاهد 

 برابـر افـزايش يافتـه اسـت     ۱/۹و  ۲/۳سيلت و رس به ترتيـب  

چنين، بررسي خصوصيات شـيميايي خـاک حـاکي از    . هم)۲۷(

برابـري مقـادير    ۲تغيير ناچيز اسيديته و شوري خاک و افزايش 

نسبت به شـاهد بـوده    سيالبمنيزيم و کلسيم در عرصه پخش 

 سـيالب است. فخري و همکاران در ايستگاه تحقيقـاتي پخـش   

منطقه تنگستان استان بوشهر نتايج حاکي از باال رفتن ميزان رس 

ذرات شـن در سـطح يـک     دارمعنـي و الي و در مقابل، کاهش 

درصد را بيان نمودند و تغييرات هدايت الکتريکـي، مـاده آلـي،    

. )۲۱( نبـوده اسـت   دارمعنـي درصد  ۵در سطح  pHازت کل و 

 پارامترهـاي  روي را آب پخـش  و قـرق  همکاران اثرات و آقاسي

 ن مقايسـه مازنـدرا  استان کياسر، مراتع در گياهي پوشش و خاك

 و تـراکم  تـاجي،  پوشش مقادير که بود آن از حاکي نمودند. نتايج

 آزاد) از شاهد (تحت چـراي  تيمارهاي مرتع و در تنوع شاخص

فروزه و حشمتي با بررسـي  . رحيم)۴( متفاوت بودند آماري نظر
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۳۲  

ي پوشـش  هـا ويژگـي بر برخـي از   سيالبتأثير عمليات پخش 

ن فسا گـزارش کردنـد   گياهي و خاک سطحي در دشت گربايگا

بـر افـزايش درصـد پوشـش تـاجي و توليـد        سيالبکه پخش 

درصد داشـته   ۵در سطح  دارمعنيهاي رويشي موجود تأثير فرم

اثر اجراي سيسـتم   ايمطالعه. محمديان و کرميان در )۱۶( است

ــيالبپخــش  ــتگاه پخــش  س ــيالبرا در ايس ــيد  س داوود رش

دنـد کـه افـزايش    شهرستان کوهدشت بررسي کـرده و بيـان نمو  

درصد ماده آلي، نيتروژن کل، فسفر و پتاسـيم قابـل اسـتفاده در    

 است بوده دارمعني سيالبدرصد در منطقه تحت تأثير  ۵سطح 

هاي مختلف چراي . غالمي و همکاران به بررسي اثر شدت)۲۵(

کردي پوشش گيـاهي در   ي کارهاهدام در تغيير تنوع، غنا و گرو

استان فارس در سه شـدت چـرا (قـرق     منطقه ماهور ممسني در

. نتـايج  )۲۰( مـدت (مرجـع)، کليـد و بحرانـي) پرداختنـد      بلند

آمده در سه عرصه نشان داد که افـزايش شـدت چـراي     دستبه

 ايگونـه ي تنوع و غنـاي  هاشاخص دارمعنيدام موجب کاهش 

ـ  هـا شاخصگرديد. بهمنش در ارزيابي  مـدل   ةي تخريـب و ارائ

ت مرتع که در مراتع استپي و نيمه اسـتپي  مفهومي تلفيقي وضعي

جنوب و شرق پارک ملي گلستان انجام داد به اين نتيجه رسـيد  

که چراي دام در مراتع نيمه استپي بر ساختار جوامع گياهي اثـر  

نـژاد و  . مقيمـي )۹( دشـو مـي گذاشته و منجر به تخريب مرتـع  

 همکاران خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک را بين دو منطقه

. )۲۶( قرق و چراي دام در نظرآباد کرج مورد مطالعه قرار دادند

ي بر عناصر نيتروژن، فسـفر و  دارمعنينتايج نشان داد قرق تأثير 

پتاسيم خاك داشته اما در مورد فاكتورهاي اسيديته، ماده آلـي و  

ي بـين دو منطقـه چـرا و    دارمعنـي درصد رطوبت اشباع تفاوت 

تايج حاصل از اين تحقيق نشان داد قرق مشاهده نگرديد. ساير ن

قرق اثرات مثبتي بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك مراتع 

، در رادافشـار و بهشـتي  منطقه مورد مطالعه داشته اسـت. آقـايي  

بـر تغييـر برخـي     سـيالب بـه بررسـي اثـرات پخـش      ايمطالعه

خصوصــيات فيزيکــي و شــيميايي خــاک در دهنــدر هشــتبندي 

آمده حاكي از آن  دستبهن پرداختند. نتايج ميناب استان هرمزگا

ميـانگين درصـد    سـيالب بود كه در مناطق تحت اجراي پخـش  

كربن آلي، ازت كل، ميزان پتاسيم و فسفر، هدايت الكتريكـي و  

و درصـد   دارمعنينيز درصد رس نسبت به منطقه شاهد افزايش 

) کـاهش  SP) و درصـد اشـباع (  pHماسه، واكنش گـل اشـباع (  

کلي نتايج ايـن مطالعـه نشـان     طوربه. )۵( ي يافته استردامعني

در منطقه تحـت تـأثير، بـه     سيالبداد كه اجراي سيستم پخش 

مرور زمـان سـبب تغييـر بافـت خـاك و اثرگـذاري مثبـت بـر         

  خاك شده است. يحاصلخيز

کلي، مطالعات مختلف انجام شده در زمينـه بررسـي    طوربه

بر خصوصيات مختلـف  ، قرق و چراي دام سيالباثرات پخش 

خاک و پوشش گياهي نشان داده است که اجراي سيستم پخـش  

و قرق مراتع، منجر به ايجـاد تغييـرات بعضـًا مثبـت در      سيالب

ي مختلـــف پوشـــش گيـــاهي و خصوصـــيات هـــاشـــاخص

خاک شده و از طرف ديگر، تأثير  يحاصلخيزفيزيکوشيميايي و 

ــراي دام  ــي چ ــهمنف ــژهب ــرط و  وي ــراي مف ــيچ ــهب وي ، رروي

خصوصيات مختلف خاک و پوشش گيـاهي تأکيـد و بـه تأييـد     

رسيده است. لذا در اين تحقيق نيز، به بررسي تغييـرات کمـي و   

ــيميايي و    ــي، ش ــيات فيزيک ــاهي و خصوص ــي پوشــش گي کيف

ي مـورد نظـر شـامل پخـش     هـا کـاربري خـاک در   يحاصلخيز

، قرق و چراي دام پرداخته شده و ميزان و نوع تغييـرات  سيالب

ــ ــيالي احتم ــاويژگ ــي از   ه ــاهي، ناش ــش گي ــاک و پوش ي خ

  ي مذکور مورد بررسي قرار گرفته است.هاکاربري

  

  هاروشمواد و 

  منطقه مورد مطالعه

کيلـومتري جنـوب    ۱۱۰منطقه مطالعاتي در تحقيـق حاضـر، در   

کيلومتري شهر کياسر در بخش چهاردانگه و  ۴۰شرقي ساري و 

  ي جغرافيـايي هـا طـول دهستان پشتکوه (روستاي پشرت) بـين  

˝۳۹ ۴۶ ۵۳  ۲۷˝تا ۴۷ ۵۳   ۱۹˝و عرض جغرافيـايي ۱۴ ۳۶ 

واقع گرديده است. مساحت منطقه مورد مطالعه  ۱۴ ۳۶ ۵۴˝تا 

متـر بـاالتر از    ۱۳۷۲هکتار و حداقل ارتفاع منطقـه   ۸/۵۸حدود 

 براساساقليم منطقه  .باشدميمتر  ۲۳۵۳سطح دريا و حداکثر آن 

ــرژه  ). از آنجــا کــه ۲( باشــدمــيســرد  خشــکنيمــهروش آمب
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۳۳  

 
  ، قرق و چراي دام (شاهد) در محدوده مورد مطالعهسيالب. شماي کلي از مناطق پخش ۱شکل 

  

ي هـا هاين منطقه فاقد ايستگاه هواشناسي بـوده، از آمـار ايسـتگا   

مجاور براي برآورد ميزان بارنـدگي اسـتفاده شـده اسـت (دوره     

ميانگين بارنـدگي سـاالنه منطقـه    ساله). بدين ترتيب  ۲۰آماري 

و  ۷۲/۲۷، ۷۵/۱۱، ۹۹/۲۳ ترتيببهبرآورد شده که  مترميلي ۳۷۵

درصد طي فصول بهار، تابستان، پاييز و زمسـتان ريـزش    ۵۴/۳۶

درجـه   ۷/۵د. متوسط درجه حرارت ساالنه بـرآورد شـده   کنمي

 ۲۴/۸، متوسط حداکثر دماي گرمترين ماه سال (تيـر)  گرادسانتي

متوسـط حـداقل دمـاي سـردترين مـاه سـال (بهمـن)         درجه و

موقعيـت محـدوده مـورد     )۱(. در شکل باشدميدرجه  -۱۴/۲۱

ي اجرا هاپالتو  هاترانسکتمطالعه و نحوه استقرار و چيدمان 

  شده در تيمارهاي مورد بررسي نشان داده شده است.

 
ي خصوصـيات  گيـر انـدازه عمليات ميداني بررسي خـاک و  

  مختلف آن

ي مهـم  هـا ويژگـي حقيق حاضر، جهـت بررسـي تغييـرات    در ت

فيزيکوشــيميايي خــاک در تيمارهــاي مــورد مطالعــه، اقــدام بــه 

ي سـطح زمـين   مترسانتي ۳۰تا  صفرخاک از عمق  بردارينمونه

 ۱۸نمونـه و در مجمـوع تعـداد     ۶گرديد و در هر تيمار تعـداد  

ــه خــاک برداشــت شــد و  ــدازه، بــراي درنهايــتنمون ي گيــران

ـ     پارام بـه   هـا هترهاي مختلـف فيزيکـي و شـيميايي خـاک، نمون

ـ    ي هـا هآزمايشگاه خاک انتقال داده شدند. نحـوه برداشـت نمون

خاک در تيمارهاي مختلف به اين شکل بود که در تيمار پخـش  

نـوار   ۳نمونـه اخـذ شـد (    ۲، از هر نـوار پخـش تعـداد    سيالب

بين  در حد فاصل بردارينمونهکه محل دقيق  ايگونهپخش)، به

دو پشته متوالي در هر نوار کـه داراي شـرايط متوسـطي از نظـر     

و تغييرات سطحي خاک بـود،   هاسيالبگذاري بار معلق رسوب

 ۶نمونـه خـاک تيمـار قـرق و      ۶انتخاب گرديد. انتخاب محـل  

نمونه خاک تيمار چراي دام (شاهد) نيز بـا پراکنـدگي مـنظم و    

 ۱۸مجموعـًا  تصادفي سيستماتيک صـورت گرفـت و    صورتبه

نمونه خاک در محدوده مطالعاتي برداشت گرديد. خصوصـيات  

ي شده در اين تحقيق شامل بافت خاک (درصـد  گيراندازهخاک 

)، pH)، اسـيديته ( ECشن، سيلت و رس)، هـدايت الکتريکـي (  
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۳۴  

  ، قرق و چراي دام (شاهد) در محدوده مورد مطالعهسيالب. شماي کلي از مناطق پخش ۲شکل 

  

اده آلي، درصد ازت، مقدار پتاسيم و فسفر خاک بوده و درصد م

تغييرات هر يک از اين خصوصيات، در سه تيمار مورد مطالعـه،  

) و مقايسـه  ANOVA( يكطرفـه با اسـتفاده از آنـاليز واريـانس    

مورد تجزيـه و   SPSS.18 افزارنرمبه روش دانکن در  هاميانگين

ي هـا کـاربري از ) و تأثير هر يـک  ۳۶و  ۳۴(تحليل قرار گرفت 

مورد نظر بر خصوصيات مختلف خاک در منطقه مـورد مطالعـه   

ذکر اسـت کـه در مرحلـه اول و    مورد ارزيابي واقع شد. الزم به

قبــل از انجــام هرگونــه آزمــون آمــاري، بــا اســتفاده از آزمــون  

مورد بررسي قـرار   هاهداداسميرنوف، نرمال بودن  -کولموگروف

يري از تيمارهاي مختلف مورد تصاو )۲(). در شکل ۲۹گرفت (

مطالعه واقع در منطقه پشرت استان مازنـدران نشـان داده شـده    

  است.

  

ي گيــرانــدازهعمليــات ميــداني بررســي پوشــش گيــاهي و 

  ي مختلف آنهاويژگي

ي هـا ويژگـي بررسي تأثير تيمارهاي مـورد مطالعـه بـر     منظوربه

  پـالت  ۳۰ي مختلـف آن، تعـداد   هـا شـاخص پوشش گيـاهي و  

پـالت   ۳۰، سـيالب متري) در کاربري پخش  ۱۰۰ترانسکت  ۳(

  پــالت ۳۰متــري) در کــاربري قــرق و    ۱۰۰ترانســکت  ۳(

متري) در کاربري چراي دام (تيمـار شـاهد)    ۱۰۰ترانسکت  ۳(

ي گيـر انـدازه تصادفي سيستماتيک اجـرا و اقـدام بـه     صورتبه

ي هـا پـالت ي مختلف پوشش گيـاهي گرديـد. سـطح    هاويژگي

و دقت آماربرداري  هاهبا توجه به نوع پراکنش گون يبردارنمونه

صـورت  بـه  بـرداري نمونـه يک متر مربعي تعيين گرديد. شـروع  

متـر،   ۱۰تصادفي انتخاب شد و پس از آن نقطه، به فاصـله هـر   

انجـام شـد و در هـر کـدام از      بردارينمونهيک پالت مستقر و 

ديد. مشخص گر هاهدرصد پوشش تاجي به تفکيک گون هاپالت

جهت بررسي فلور منطقه با پيمايش صحرايي و پيش از شـروع  

پوشـش، اقـدام بـه شناسـايي      بـرداري نمونهفصل چرا و قبل از 

ي گيـاهي موجـود در منطقـه شـد و در صـورت عـدم       هـا هگون

آوري و بـه  اي از گونـه مـورد نظـر جمـع    نمونه هاهشناخت گون

ر موجـود  روش مناسب خشک شده و با استفاده از منابع و فلـو 

اقدام به شناسايي آن گرديـد. بـراي بررسـي و ارزيـابي تنـوع و      

واينر و  -در سه تيمار، از دو شاخص تنوع شانون ايگونهغناي 

ي غناي مارگالف و منهنيک استفاده شد. هاشاخصسيمپسون و 

ي غناي هاشاخصواينر، سيمپسون و  -ي تنوع شانونهاشاخص

در سه کاربري  PASTنرم افزار منهينگ و مارگالف با استفاده از 

 -). سپس، با اسـتفاده از آزمـون کولمـوگروف   ۳۱برآورد شدند (

ي کسب شده، مورد بررسي قـرار  هاهداداسميرنوف، نرمال بودن 

ي تنـوع و غنـا و سـاير    هاشاخصبعد،  ة). در مرحل۲۹گرفت (

ي پوشش گيـاهي در سـه کـاربري مـورد مطالعـه، بـا       هاويژگي

 افــزارنــرم) در ANOVA( يكطرفــهواريــانس  اســتفاده از آنــاليز

SPSS.18  آزمون و ارزيابي واقـع شـدند. در ادامـه، بـراي     مورد

ي مورد نظـر بـين سـه تيمـار پخـش      هاشاخصمقايسه ميانگين 



  ... هايمقايسه تغييرات پوشش گياهي و خصوصيات خاک تحت تأثير کاربري

  

۳۵  

    
 (ب) (الف)

  قه مورد مطالعه، قرق و چراي دام در منطسيالبماده آلي خاک در سه منطقه پخش  ب) ميانگين درصد رطوبت خاک و الف). ۳شکل 

  

  ).۳۶و  ۳۴، قرق و چراي دام از آزمون دانکن استفاده گرديد (سيالب

  

  نتايج

، قـرق و چـراي دام بـر    سـيالب ي پخـش  هـا کاربريتأثير 

  خصوصيات فيزيکي خاک

  درصد رس -

نتايج حاصل از آناليز واريـانس انجـام شـده بـراي متغيـر رس،      

تيمارهـاي مـورد    در ميزان رس در دارمعنيحاکي از عدم تغيير 

  مطالعه بوده است.

  

  درصد سيلت -

، قـرق  سيالبي سه منطقه پخش هاهدادپس از تجزيه و تحليل 

 افزارنرمدر  يكطرفهو منطقه شاهد (چراي دام) با آناليز واريانس 

SPSS    مشخص گرديد که ميزان سيلت در بين تيمارهـاي مـورد

بـوده   اردمعنـي درصـد داراي اخـتالف    ۹۵نظر در سطح اعتماد 

  ب). - ۵است (شکل 

  

  درصد شن -

ي واقـع در  هاهدر مخروط افکن سيالبي پخش هاهمعموًال پروژ

د کــه داراي بافــت شــومــيي آبخيــز اجــرا هــاهخروجــي حــوز

باشند. پـس از  دانه شامل درصد شن و گراول بيشتري ميدرشت

ي مربوط به درصد شن در تيمارهاي مورد مطالعـه،  هاهدادآناليز 

ميـزان شـن در سـطح     دارمعنـي حاکي از وجود اخـتالف  نتايج 

درصـد شـن    دارمعنيدرصد بوده و همچنين، افزايش  ۹۵اعتماد 

 دسـت بهنسبت به منطقه شاهد در نتايج  سيالبدر منطقه پخش 

  الف). - ۵آمده به اثبات رسيده است (شکل 

  

  رطوبت خاک -

نگر وجود آناليز واريانس صورت گرفته براي متغير رطوبت خاک، بيا

درصد، در ميزان رطوبت خاک  ۹۵در سطح اعتماد  دارمعنياختالف 

  الف). -  ۳در بين تيمارهاي مورد مطالعه بوده است (شکل 

  

، قـرق و چـراي دام بـر    سـيالب ي پخـش  هـا کاربريتأثير 

  خصوصيات شيميايي خاک

  ) ECهدايت الکتريکي خاک ( -

در سه تيمـار  ي مربوط به هدايت الکتريکي خاک هادادهبررسي 

، قـرق و چـراي دام بـه کمـک آنـاليز واريـانس       سـيالب پخش 

ي از نظـر مقـدار   دارمعنـي ونـه اخـتالف   نشان داد، هيچ يكطرفه

  شوري خاک در بين سه منطقه مورد مطالعه وجود نداشته است.

  

  )pHاسيديته خاک ( -

 ECخاک، نظير پـارامتر   pHي هادادهبا توجه به تجزيه و تحليل 

ي بين مقدار اسيديته خاک در سه تيمـار  دارمعنيف خاک، اختال

  مذکور مشاهده نگرديد.
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۳۶  

    
  (ب)  (الف)

  ، قرق و چراي دام و قرق در منطقه مورد مطالعهسيالبدر سه منطقه پخش درصد ازت و ب) مقدار پتاسيم  ميانگينالف). ۴شکل 

  

    
  (ب)  (الف)

  ، قرق و چراي دام در منطقه مورد مطالعهسيالبدر سه منطقه پخش يلت درصد س درصد شن خاک و ب) ميانگين الف). ۵شکل 

  

، قـرق و چـراي دام بـر    سـيالب ي پخـش  هـا کاربريتأثير 

  خاک يحاصلخيزخصوصيات 

ماده آلي، ازت، فسفر و پتاسيم، خصوصيات مختلف مربـوط بـه   

ي و خـاک در ايـن تحقيـق بـوده کـه مـورد بررسـ        يحاصلخيز

بـراي   يكطرفـه ارزيابي قرار گرفتند. طبق نتايج آنـاليز واريـانس   

) در بـين  %T.Nخصوصيات خاک ذکر شده، درصـد ازت کـل (  

 ۹۹در سـطح اعتمـاد    دارمعنـي سه تيمار مورد مطالعه، اخـتالف  

الـف). نتـايج حاصـل در مـورد      - ۴درصد داشته است (شـکل  

ي مورد نظـر،  ) در تيمارهاKتغييرات درصد پتاسيم قابل جذب (

درصد بود  ۹۵در سطح اعتماد  دارمعنيحاکي از وجود اختالف 

ب). امـا نتـايج همـين آزمـون نشـان داد کـه هـيچ         - ۴(شکل 

ي تحت بررسي، از نظر مقدار هاکاربريي بين دارمعنياختالف 

) وجود نـدارد.  %O.M) و درصد ماده آلي (Pفسفر قابل جذب (

آزمون دانکن جهت مقايسه ، نتايج حاصل از )ب - ۳(در شکل 

ميانگين درصد ماده آلي خاک در تيمارهاي مختلـف نشـان داده   

  شده است. 

 
، قـرق و چـراي دام بـر    سـيالب ي پخـش  هـا کاربريتأثير 

  ي مختلف پوشش گياهيهاشاخص

ي مختلف پوشش گيـاهي شـامل   هاويژگينتايج آناليز واريانس 

خـت و  ريـزه، خـاک ل  درصد تاج پوشش، توليد، سنگ و سـنگ 

الشبرگ، در سـه کـاربري مـورد مطالعـه نشـان داد کـه مقـادير        

ريزه، در بين تيمارهاي جز سنگ و سنگهي ذکر شده بهاويژگي

 ۹۹در سـطح اطمينـان    دارمعنـي مورد مطالعـه، داراي اخـتالف   



  ... هايمقايسه تغييرات پوشش گياهي و خصوصيات خاک تحت تأثير کاربري

  

۳۷  

  ر منطقه مورد مطالعهاثر تيمارهاي مورد بررسي بر خصوصيات مختلف پوشش گياهي د يكطرفه. نتايج آناليز واريانس ۱جدول 

  متغير
  ميانگين

  داريسطح معني  Fمقدار   درجه آزادي
  چراي دام  قرق  سيالبپخش 

  ۰۰۰/۰**  ۴۲/۴۲۵  ۲  ۲۶/۲۸  ۲/۵۵  ۰۳/۵۰  درصد تاج پوشش

  ۰۰۰/۰**  ۶۸۹/۲۲  ۲  ۵۱/۵۵  ۶۰/۸۵  ۹۴/۹۲  توليد

  ۰۰۰/۰**  ۱۴۸/۶۴  ۲  ۴۶  ۷۳/۱۲  ۳۶/۲۱  خاک لخت

  ns۶۳۷/۰  ۴۵۳/۰  ۲  ۲۵  ۲۶  ۷۶/۲۲  سنگ و سنگريزه

  ۰۰۰/۰**  ۵۶۱/۳۲  ۲  ۲/۲  ۰۶/۶  ۸۳/۵  الشبرگ

 داريعدم معني: ns درصد ۹۹داري در سطح : معني**

 

  

  (ب)  (الف)

  ، قرق و چراي دام در منطقه مورد مطالعهسيالبدر سه تيمار پخش ب) سيمپسون  وواينر  -ميانگين شاخص تنوع شانون الف). ۶شکل 

  

ــود (جــدول   ــه۱درصــد ب ــ). ب ــرات کمــي  عب ــر، تغيي ارتي ديگ

عامـل سـنگ و    جـز بـه خصوصيات مختلـف پوشـش گيـاهي (   

ريزه) در منطقه مورد مطالعه، تحت تأثير سه کاربري مـورد  سنگ

  بوده است.  دارمعنينظر، کامًال 

خـانواده   ۱۵گونـه از   ۲۹همچنين، در منطقه مـورد مطالعـه   

 هـا هگونگونه بيشترين درصد  ۷با  انيگندمشناسايي شد که تيره 

ي هـا شـاخص دهد. نتـايج آنـاليز واريـانس بـراي     را تشکيل مي

نشـان داد کـه همـه     ايگونـه مختلف تنـوع، غنـا و يکنـواختي    

تا  ۶ي در سه تيمار نشان دادند (شکل دارمعنيپاسخ  هاشاخص

۸.(  

ي تنـوع  هاشاخصنتايج مقايسه ميانگين به روش دانکن براي 

ــه ــر و سيمپســون) - (شــانون ايگون نشــان داد کــه تفــاوت  واين

و قرق وجـود نـدارد، ايـن     سيالبي بين دو تيمار پخش دارمعني

با منطقه چراي دام از نظر آمـاري   هاکاربريدر حالي است که اين 

ب)،  - ۶ الـف و  - ۶ي را نشـان دادنـد (شـکل    دارمعنـي اختالف 

و قرق  سيالبدر منطقه پخش  ايگونهکه بيشترين تنوع  يطوربه

ــهنطقــه چــراي دام داراي کمتــرين تنــوع وجــود دارد و م  ايگون

مارگالف و منهينيک  ايگونه. در خصوص شاخص غناي باشدمي

، ايگونـه نتايج آزمون چند دامنه دانکن نشان داد که از نظر غنـاي  

 ۹۹در سطح اطمينان  دارمعنيبين سه تيمار مورد مطالعه، اختالف 

 سيالبي پخش هاکاربريکه، بين  درصد وجود دارد، در صورتي

ي مشــاهده نگرديــد. عــالوه بــر ايــن، دارمعنــيو قــرق اخــتالف 

و قرق وجود دارد  سيالبدر منطقه پخش  ايگونهبيشترين غناي 

ب). در مورد شاخص يکنواختي نيـز نتـايج    - ۷ الف و - ۷(شکل 

ي بـين منطقـه پخـش    دارمعنيآزمون دانکن نشان داد که اختالف 

ندارد، اما بين منطقه چـراي دام   با چراي دام و قرق وجود سيالب



  ۱۳۹۶ تابستان/ دو/ شماره  بيست و يك/ سال  )علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي(علوم آب و خاك  نشريه

  

۳۸  

  
  (ب)  (الف)

  

  ، چراي دام و قرق در منطقه مورد مطالعهسيالبمنهينيک در سه تيمار پخش ب) و ميانگين شاخص غناي مارگالف  . الف)۷ل شک

  

 
  ، چراي دام و قرق در منطقه در منطقه مورد مطالعهسيالب. ميانگين شاخص يکنواختي در سه تيمار پخش ۸شکل 

  

داري وجود دارد که بيشـترين يکنـواختي در   و قرق اختالف معني

 ).۸منطقه چراي دام مشاهده گرديد (شکل 

 

  گيريبحث و نتيجه

 سـيالب کلي، نتايج پژوهش حاضر نشان داد که پخـش   طوربه

و قرق در منطقه مورد مطالعه، اثر مثبتي روي پوشش گياهي و 

در تنـوع و غنـاي    ند موجب تغييـر توانميخاک داشته است و 

و همچنين بهبود خصوصيات مختلف خاک گـردد. در   ايگونه

جداگانه و تفکيـک شـده، بحـث و بررسـي در      صورتبهزير 

مـورد دو مبحـث اصـلي مــورد نظـر در ايـن پـژوهش شــامل       

"پوشش گياهي" و "خاک" تحت تأثير تيمارهاي مورد مطالعـه،  

هـاي  يـل انجام گرفتـه و مطـابق بـا مقايسـات و تجزيـه و تحل     

گيري حاصل، ارائه گرديـده  بندي و نتيجهصورت گرفته، جمع

  است:

  پوشش گياهي   -

ي سه گانه تعريف شده در اين پژوهش هاکاربريبررسي اثرات 

ي دارمعنيروي عامل پوشش گياهي نشان داد که تغييرات کامًال 

ي مختلف پوشش گياهي در منطقه مـورد مطالعـه   هاشاخصدر 

ي مورد نظر رخ داده است و اين تغييـرات  هايکاربرتحت تأثير 

، مسيري رو به بهبـود  سيالبتحت تأثير دو بخش قرق و پخش 

را طي کرده و تغييرات حاصل از دو جنبه کمي و کيفـي مثبـت   

ي پوشـش گيـاهي   هاشاخصست که ا بوده است. اين در حالي

منطقـه شـاهد) رونـد     عنـوان بهمورد نظر در کاربري چراي دام (

را در پيش داشته و سير قهقرايي و نزولي را در کميت  معکوسي

و کيفيت پوشش گياهي نشان داده است. ساير نتايج اين بخـش  

از پژوهش نشان داد که بيشترين مقدار تنـوع و غنـا مربـوط بـه     

و سـپس قـرق و کمتـرين مقـدار آن در      سـيالب کاربري پخش 

د کاربري چراي دام (شاهد) مشاهده گرديده است. بيـات موحـ  
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۳۹  

) در مطالعات خود بيان داشـتند کـه   ۴) و آقاسي و همکاران (۸(

و  ايگونـه باعـث افـزايش تنـوع و غنـاي      سيالبمنطقه پخش 

را کـاهش   ايگونـه منطقه تحت تأثير چراي دام تنـوع و غنـاي   

ي ايـن محققـين   هـا هدهد که نتايج تحقيق حاضر نيز بـا يافتـ  مي

تيمـار چـراي دام    در ايگونهمطابقت دارد. کاهش تنوع و غناي 

ناشي از عدم توانايي گياهان براي رشد مجدد پس از  توانميرا 

ي غيـر  هاهچراي دام دانست که ادامه روند چرا باعث ظهور گون

در  ايگونـه ) و افـزايش تنـوع   ۱۹و  ۱( دگـرد مـي خوشخوراک 

ـ مي سيالبمنطقه پخش  ي هـا سـيالب دليـل گسـترش   د بـه توان

 براسـاس ). ۷تـر سـيل باشـد (   آلود و پخش شدن يکنواخـت گل

و قـرق داراي اثـرات    سيالبنتايج حاصل از اين تحقيق، پخش 

يي کـه بـراي اجـراي    هـا همثبت زيادي بر مرتع بوده است. هزين

د در مقايسه با سود ناشـي  شوميصرف  سيالبهاي پخش طرح

از آنها مخصوصًا از ديدگاه کشـاورزي، منـابع طبيعـي، زيسـت     

اعي بسيار کم است؛ بنابراين با اجراي اجتم -محيطي و اقتصادي

ها و به دنبال آن ايجاد پوشـش گيـاهي، عـالوه بـر     اينگونه طرح

جلوگيري از فرسايش خاک، به اصالح خاک، تـأمين الشـبرگ،   

ي زيرزميني و هاآبجلوگيري از هدررفت آب و خاک، تقويت 

هـا  . لذا اجراي هر چه بيشتر اين طـرح )۱۳( دکنمي... نيز کمک 

گيرد. اين آثار مثبت براي گزينه قـرق مراتـع   د تأکيد قرار ميمور

نيز صدق داشته و مطابق با نتـايج تحقيـق حاضـر، تـأثير مثبـت      

کاربري قرق روي پوشـش گيـاهي و خصوصـيات مختلـف آن     

 سيالبتأييد و به اثبات رسيده و در کنار گزينه مکانيکي پخش 

نتايج و آثار مثبت و د توانميتر از آن، قرق نيز و يا سطحي پائين

رو به رشدي را براي عامل پوشش گياهي در پـي داشـته باشـد.    

نتيجه گرفـت کـه اجـراي عمليـات پخـش       توانميکلي،  طوربه

و همچنين قرق، در منطقه مورد مطالعه يـک اکوسيسـتم    سيالب

خصوصي ايجاد کرده که سبب بهبود شـرايط محيطـي ماننـد    ه ب

و توانسته بر افزايش پوشـش  رطوبت کافي در منطقه شده است 

بـا انتخـاب    تـوان مـي گياهي تأثير قابل توجهي داشـته باشـد و   

ي هـا هي مرغوب و خوشخوراک و استقرار آن در عرصـ هاهگون

و قـرق و دقـت در مـديريت عرصـه در کـاهش       سيالبپخش 

ي وارده و احيا و اصالح اراضي مرتعي گـام مـؤثري   هاخسارت

 برداشت.

  

  خاک   -

نتايج تحقيق حاضر، تغييرات درصـد سـيلت و شـن    با توجه به 

و قرق در مقايسـه بـا منطقـه شـاهد      سيالبي پخش هاکاربري

 ۵هاي آماري انجام گرفته، در سطح آزمون براساس(چراي دام)، 

بوده است، اما در رابطه با مقدار رس در منـاطق   دارمعنيدرصد 

ي دارمعنـي و قرق نسبت به چراي دام، اخـتالف   سيالبپخش 

ذکر است افزايش ميـزان شـن بـا    مشاهده نگرديده است. الزم به

توجه به اثرات مثبت آن روي خاک و پوشش گيـاهي از جملـه   

اصالح بافت خاک، افزايش نفوذپذيري خـاک و بهبـود پوشـش    

گياهي، کاهش ميزان رواناب و فرسايش خاک و افزايش تغذيـه  

توجـه در زمينـه   اي قابـل  د نکتهتوانميها و ... مصنوعي آبخوان

و قـرق روي خصوصـيات خـاک در     سـيالب تأثير مثبت پخش 

کـه توسـط محمـديان و     ايمطالعهمنطقه مورد مطالعه باشد. در 

داوود رشــيد کوهدشــت  ســيالبهمکــاران در منطقــه پخــش 

ي بـين درصـد شـن،    دارمعنياختالف  هيچگونهصورت گرفته، 

 تسيلت و رس نسبت به منطقه شـاهد آن مشـاهده نشـده اسـ    

. ساير نتايج اين پـژوهش حـاکي از افـزايش درصـد مـاده      )۲۵(

دانه خاک (شن) و کـاهش درصـد مـاده ريـز انـه خـاک       درشت

که بـا   باشدمينسبت به شاهد  سيالب(سيلت) در منطقه پخش 

خـواني دارد. در  ي تحقيق حاضر مطابقـت و هـم  هاهنتايج و يافت

در  تـأثير مثبتـي روي افـزايش درصـد شـن      سيالبواقع پخش 

در ايسـتگاه   ه داشته اسـت کـه پاديـاب و همکـاران    سطح عرص

گچساران نيز افزايش درصد شن در منطقه پخش  سيالبپخش 

. امـا مطالعـات غـزوي و    )۱۰( را تأييد و بيـان نمودنـد   سيالب

) و سـکوتي اسـکوئي و   ۲۷)، مهديان و همکاران (۳۰همکاران (

تأثير پخش  ) در مورد تغييرات بافت خاک ناشي از۱۸همکاران (

، حاکي از افزايش درصد رس و سـيلت و کـاهش شـن    سيالب

که با نتايج اين پژوهش متفاوت بـوده و مغـايرت دارد.    باشدمي

ي شيميايي خاک نيز نشان داد که مقايسه هاويژگينتايج بررسي 
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۴۰  

) در عرصه پخش EC) و هدايت الکتريکي (pHمقادير اسيديته (

نبود، که با نتايج فخري و  دارمعنيو قرق با منطقه شاهد  سيالب

خـواني  ) يکسان و هـم ۲۷) و مهديان و همکاران (۲۱همکاران (

) و ۳۰دارد. همچنين در پژوهشي که توسط غزوي و همکاران (

 دارمعنـي  pH) صورت گرفت تغييـرات  ۲۵محمديان و کرميان (

گزارش نشده است. مقايسه و بررسي آماري ساير خصوصـيات  

خاک شامل درصد ازت و مقدار  يحاصلخيزشيميايي مربوط به 

درصد ازت در سطح  دارمعنيدهنده افزايش  پتاسيم خاک، نشان

درصـد   ۹۵مقدار پتاسيم در سـطح   دارمعنيدرصد و کاهش  ۹۹

، در باشـد مـي و قرق نسبت بـه شـاهد    سيالبدر منطقه پخش 

 هيچگونـه که براي درصد ماده آلي و مقدار فسـفر خـاک،    حالي

ي در بين تيمارهاي مورد مطالعه مشاهده نشده دارمعنياختالف 

) و محمــديان و ۱۷گــزارش رهبــر و آهنــگ ( براســاساســت. 

درصد کربن آلي، مقدار فسـفر و   دارمعني)، افزايش ۲۵کرميان (

پتاسيم قابل جذب با نتايج اين پژوهش يکسان نيست، اما نتايج 

 سـيالب ) در ايسـتگاه پخـش   ۲۴تحقيقات گودرزي و شريعتي (

 دارمعنـي  سيالبسمنان افزايش درصد ازت کل را در اثر پخش 

اند که با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد. با توجه به نتايج دانسته

ي خصوصـيات فيزيکـي و   گيـر انـدازه حاصل از اين پژوهش و 

، قـرق و چـراي دام   سـيالب شيميايي خاک در تيمارهاي پخش 

 سيالبقرق و پخش ي هاکاربرينتيجه گرفت که تأثير  توانمي

ــه جــز در تعــداد محــدودي از   ــر روي خصوصــيات خــاک ب ب

کلـي،   طوربهبوده است.  دارمعنيپارامترهاي خاک قابل توجه و 

ي هاسيالبو مهار  سيالبراه حل منطقي و علمي کنترل پديده 

مخــرب، حفــظ و احيــاي پوشــش گيــاهي بــه کمــک عمليــات 

صـورت نيـاز بـه     ، امـا در باشـد ميبيولوژيکي نظير اجراي قرق 

عمليات مکانيکي يکي از اقـدامات مناسـب جهـت مواجهـه بـا      

است، که از جملـه اهـداف و    سيالب، عمليات پخش هاسيالب

ي آب زيرزميني، اصالح هاهمنافع آن افزايش نفوذ و تقويت سفر

خـاک و   يحاصـلخيز بافت خـاک، افـزايش رطوبـت خـاک و     

 باشـد مـي  بسـيال دست از خطر بـروز  حفاظت تأسيسات پايين

)۱۴.(  
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Abstract 
In this study, different indices of vegetation cover variations and different physicochemical properties of soil in three 
treatments of flood spreading, enclosure and grazing (control) were investigated and compared in in the region of 
Peshert in Mazandaran province. In order to measure different soil characteristics, 18 soil samples (six withdrawals at 
any treatment) from a depth of zero to 30 cm were taken from the desired treatments. In order to investigate different 
vegetation indices, a total of 90 plots (nine transects of 100 m) were run using systematic random sampling in the 
studied treatments and the necessary measurements were done (30 plots at any treatment). Then, in each of these plots, 
canopy coverage percentage was determined separately for each species and to evaluate and assess the diversity and 
richness in all three treatments, Shannon-Wiener and Simpson diversity indices and Menhink and Margalef richness 
indices were used. Finally, the data obtained from both sections of soil and vegetation in three studied treatments were 
compared and analyzed using one-way ANOVA and Duncan test. The results showed that floodwater spreading and 
enclosure significantly increased the percentage of sand and total Nitrogen, and significantly reduced the percentage of 
silt and potassium compared to control treatment. Also, percentage of clay and organic matter, soil pH levels, 
conductivity and soil phosphorus showed no significant differences in the treatments under study. The results of 
variance analysis of various indices of diversity, richness and species evenness showed that all indicators had significant 
responses in three treatments and the highest diversity and species richness were observed in flood spreading and 
enclosure treatments. Due to changes in soil properties and vegetation in flood spreading and enclosure treatments 
compared to the control treatment, it can be stated that operations of floodwater spreading and enclosure in the studied 
region has had positive effect on modification of soil texture, increasing the permeability of the soil and ultimately 
improvement of the vegetation. 
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