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هاي  ارنی با استفاده از آبي آبخیز مها کاري در حوزه نهال
  زیرقشري

  
   زنجانیقات کشاورزي و منابع طبیعی مرکز تحقمربی ،1نام علی عبدي

   دانشگاه تهران، استاد دانشکده منابع طبیعیمحمد مهدوي،
  

  15/02/1388:                              پذیرش مقاله05/10/1387: دریافت مقاله
  

  چکیده
هـا و غیـر قابـل نفـوذ بـودن       هاي آبخیز مارنی در مـسیر آبراهـه   صل از فرسایش سطحی حوزهوجود مواد درشت دانه حا  

تـوان در ایجـاد پوشـش گیـاهی بـا       از این جریان مـی . دشو موجب جریان زیر قشري می) ارنیطبقات م(هاي زیرین    الیه
لیات آبخیـزداري نظیـر سـدهاي    هایی که عم هضاین روش در حو. ها استفاده کرد هدف تثبیت بیولوژیکی در بستر آبراهه 

طرح این مقاله که با استفاده از نتایج .  بسیار مفید خواهد بود،ها صورت گرفته باشد    گیر در بستر آبراهه    گابیونی و رسوب  
منظور تثبیـت بیولـوژیکی آبراهـه در روسـتاي سـردهات در قالـب          هدف ایجاد پوشش گیاهی به تهیه شده، با تحقیقاتی

 سـنجد و  ،هاي بادام نسبت به کاشت نهالطرح،در این . تهیه و تدوین گردیده است پالت فاکتوریل    طرح آماري اسپلیت  
 فرعی در سـه تکـرار   عواملعنوان   به،مخلوط خاك طبیعی با کود و رس  خاك طبیعی و     اصلی و نیز     عاملعنوان   اقاقیا به 

هـاي تعیـین شـده    بیولوژیکی بر اسـاس فـرم  هاي همه ساله نسبت به تعیین شاخص. در مسیر آبراهه انتخاب شده است   
نظر گـرفتن   در نتایج حاصله حاکی از این است که با.  رشد ارتفاعی و تاج پوشش گیاهی اقدام شده است        ،نظیر قطر یقه  

کـاري در منـاطق     اقاقیا و بادام براي نهـال ،کاشت سنجداعمال روش ن و اقاقیا و سنجد و بد،ترتیب بادام  به، کاشت روش
  . هستندتوصیه در مناطق مارنی قابل  ها ههمنظور تثبیت بیولوژیکی آبرا مارنی به

  
  دانه ، مواد درشت مناطق مارنی،قابل نفوذ الیه غیر،اي  فرسایش آبراهه،تثبیت بیولوژیکی :ديیهاي کل واژه

  
  مقدمه

مقوله منابع  ،در دنیاي حاضر. بر کسی پوشیده نیست)  آب و خاك، مرتع،جنگل(امروزه اهمیت منابع طبیعی 
 ،چنانچه این منابع در معرض تهدید و خطر قرار گیرند. طبیعی با زندگی موجودات و محیط زیست گره خورده است

رایی بایستی هاي تحقیقی و اج بنابراین کلیه برنامه.  حیات موجودات زنده و حتی کره زمین نیز به مخاطره خواهد افتاد
 روند قهقرایی این ، احیاء منابع طبیعی در برابر عوامل تخریبی برقرار شدهحفظ وتا سمت و سویی کشیده شوند که  به

 حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی تجدید برايتواند  هایی است که میمدیریت آبخیز از جمله راه. رود منابع از بین
نابع آب و خاك و پوشش گیاهی برداري بهینه از م  هنر و سلیقه بهره،آبخیزداري فن. دارد ثري را برؤهاي مشونده گام

 فرسایش و هرز  رفتن منابع آب و ،اي گرفته نشود هاي آبخیز بهره چنانچه از این فن در حوزه. هر حوزه آبخیز است
روي شیب زیاد  ایجاد پوشش گیاهی در مناطق مستعد و مناسب چه بر. بار خواهد آورد هانگیزي را بخاك فاجعه اسف

 جلوگیري از فرسایش خاك، براي ،ها اضی مرتعی با شیب کم و مسطح و یا در مسیر بستر آبراههروي ار ها و چه بر دامنه
در حقیقت کلیه عملیات ساختمانی . سزایی برخوردار است ههاي سطحی و احیاء منابع طبیعی از اهمیت بهدر رفت آب

از جمله مناطقی که در . خواهد کردآبخیزداري بدون ایجاد پوشش گیاهی تکمیل نشده و کارآیی اصلی خود را پیدا ن
تشکیالت این مناطق داراي بافتی دانه ریز بوده و شامل . معرض فرسایش شدید قرار گرفته، مناطق مارنی است

                                                        
1 abdinam@yahoo.com 
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گونه تشکیالت سرشار از امالح این. گردند  میقم  و) upper red( قرمز باالیی ،)lower red(هاي قرمز پائینی  سازند
  . پذیري باالیی برخوردارند  فرسایشنمکی و گچی بوده و از

هـا بـه فرسـایش نتیجـه     دلیل حـساسیت زیـاد آن   هاي پر شیب مناطق مارنی به   دامنهاجراي عملیات آبخیزداري در     
هـاي مختلـف و مناسـب اجـراي      در محل) از نظر مورفولوژیکی(گیري از استعدادهاي این مناطق      تنها بهره . نیستبخش  

هاي واقـع در داخـل ایـن      در بستر آبراههها انجام عملیات آنجمله که از  ،پذیر خواهد نمود  نعملیات آبخیزداري را امکا   
 این تثبیت بـستر بـا   .دها نیز تثبیت خواهند ش  بلکه بستر آن  ،ها اصالح یافته     نه تنها مسیر آبراهه    در نتیجه . مناطق است 
گونه با توجه به این موضوع تاکنون هیچ . هد گرفت ثري انجام خوا  ؤگیر و م   نحو چشم ه  هاي درختی مناسب ب     معرفی گونه 

لـذا در ایـن   .  در مناطق مـارنی صـورت نگرفتـه اسـت    ی انجام عملیات بیولوژیکمنظور بهتوصیه خاصی از سوي محققین  
هـاي   هاي درختی و با اعمال تیمارهاي مختلـف، گونـه    با کاشت گونه، رفع این مشکلبرايتحقیق سعی بر این است که      

 بهترین گونـه   تاهاي این مناطق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته        اسب با تعیین روش کاشت در بستر آبراهه       درختی من 
  .دشوهاي اجرایی معرفی هاي مناطق مارنی به دستگاه  تثبیت بیولوژیکی آبراههمنظور به

از بـین  . تته اسـ  کمی صورت گرف   دهد که در خصوص معرفی گونه درختی تحقیقات         بررسی منابع داخلی نشان می    
   شـود   مـی عنوان نمونـه بـه طـرح تحقیقـاتی اجـرا شـده در اسـتان آذربایجـان غربـی اشـاره            تحقیقات صورت گرفته به   

هـاي دو گونـه      و نصب قلمه   خندق شش در ، بید هاي سریع الرشد     استفاده از گونه   در این تحقیق با   . )1377پور،  نیحس(
-آلـود هـرزآب   هاي گلکه از استحکام الزم در برابر طغیانطوري ها به قخند در داخل S. aegyptiaca و S. albaبید 

در پایان ایام رشد فعال سـال اول، تجزیـه و    . شده است  تکرار از هر گونه اقدام       نهها برخوردار باشد، با     خندقهاي داخل   
نتیجـه   .این دو گونه صورت گرفتمانی  منظور بررسی زنده و تجزیه واریانس به) X2(ها با آزمون کاي اسکوار  تحلیل داده 

  درصـد 78 بـا  S. albaگونـه  . درصـد وجـود دارد  پـنج  داري بین این دو گونه در سـطح   دهد که تفاوت معنی  مینشان 
  . مانی از سازگاري و قدرت استقرار باالیی نسبت به گونه دیگر برخوردار است زنده

تر در رابطه  هاي کاري بوده که گزارشات آنان بیشگروهصورت   عمده کارهاي انجام شده به،در بررسی منابع خارجی
. هاي سازگار بومی هر منطقه است ویژه در ارتباط با عملیات تثبیت بیولوژیکی با استفاده از گونهبا نحوه انجام کار به

ها اشاره  آنهاي تحقیقاتی است که در اینجا به مواردي ازهمراه اجراي طرح در بعضی موارد این نوع عملیات بهلیکن 
  : شده است

هاي اولیه زهکشی را در منطقه گریتر اورگلدیز آمریکا  و وضعیتصورت گرفته NSM 1در زمینه مدلتحقیقی 
هاي اي و ترازهاي سطح آب جریان هاي ناحیهدر این مدل رابطه بین الگوهاي جریان. مورد بررسی قرار داده است

هاي سطحی با کالیبره کردن  جریان،هاي خیلی کمگیري سرعت ت اندازهدلیل مشکال هاي زیر قشري را بهسطحی و آب
سطحی و (اي  هاي ناحیهنتیجه حاصله حاکی از این است که الگوي جریان.  مورد ارزیابی قرار داده است NSMمدل

د تواند مناطق مساعد براي وجو این مدل می. هاي سطح آب زیرزمینی بسیار حساس هستندبه شیب) زیر قشري
هاي زیر قشري مسلم است چنانچه آب. هاي زیر قشري  را مشخص سازدهاي سطحی با سرعت بسیار کم و نیز آب آب

 استفاده از پتانسیل احیاء پوشش گیاهی منطقه قدم بعدي ،سطحی در مناطقی وجود داشته باشندهاي و یا جریان
  .دخواهد بو

Mc Voy) 2000( ، ،نوان معیاري براي احیاء مناطق ع اي سطحی و زیر قشري بهه آب که جریاناظهار نموده است
در هر صورت هنوز سؤاالت اساسی براي احیاء مناطق در .  منطقه مطرح شوند2سازگانبومویژه در ارتباط با حفظ  به

تحقیق انجام شده  ،ها هاي کنترل خندقدر خصوص روش. هاي سطحی و زیر قشري باقی استبررسی نقش آبزمینه 
 جریان. داري کرد هاي سطحی حاصل از بارندگی را در سطح حوزه آبخیز نگهآببه این نتیجه شده است که منجر 

تواند از توسعه  ها با کنترل می ها از داخل خندق  دور کرد و نیز انتقال آبها خندقهاي سطحی را از محدوده  آب
منظور تثبیت   بهدر این بررسی .مهار نمایدها را  اي جلوگیري کرده و یا آن هاي خندقی و آبراهه ها و فرسایش خندق

                                                        
1 Natural System Model 
2  Ecosystem 
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هاي علفی   با ترکیبی از پوششها خندقها و یا   کاشت درختان در حاشیه آبراههها خندقها و  بیولوژیکی بستر آبراهه
، احداث انواع ها خندقهاي درختی در ابتداي شروع   با کار بولدوزري، کاشت قلمهها خندق، تغییر شکل )هاگراس(
هزینه نظیر سدهاي سبک فلزي و چوبی، سدهاي کلشی، سدهاي خشکه چین، سدهاي چوبی،  دهاي کوچک و کمس

  .شده استسدهاي بنایی، سدهاي بتونی و سایر عملیات ساختمانی نظیر سدهاي خاکی کوچک را پیشنهاد 
  

  ها مواد و روش
غرب ایران واقع کتار در شرق ناحیه شمال ه2216400استان زنجان با مساحتی بالغ بر :موقعیت جغرافیایی استان

 درجه و 48 دقیقه تا 8 درجه و 47 ، دقیقه عرض شمالی7 درجه و 36 دقیقه تا 37 درجه و 35شده و در حد فاصل 
هاي  این استان با استان. است کیلومتر 320 از تهران حدود این استانفاصله .  دقیقه طول شرقی قرار گرفته است35

هاي اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی و کردستان در شمال غربی و غرب، استان همدان در   استانگیالن در شمال و
  ).1شکل  (استجوار  جنوب، استان قزوین در شرق هم

  موقعیت جغرافیایی عرصه اجراي طرح تحقیقاتی -1شکل 
 

یار سرد و در تابستان معتدل و کلی آب و هواي استان در مناطق کوهستانی در زمستان بسورطهب: آب و هواي استان
 لیکن در مناطق دره رودخانه قزل اوزن ،استهاي سرد و تابستان معتدل و خشک در مناطق دشتی نیز داراي زمستان

ه شده از سوي اداره کل هواشناسی استان متوسط ئبر اساس آمار ارا. استها نسبتاً گرم زمستان معتدل و تابستان
متر بوده که حداکثر بارندگی ساالنه در سال   میلی8/298حدود ) 1348ـ1379( ساله 32ه بارندگی ساالنه در یک دور

. )1381،  و همکاراننامعبدي (متر است  میلی2/167 حدود 1368متر و حداقل آن در سال   میلی425 معادل 1372
 درصد 34 درصد و در زمستان 25 درصد، در پاییز چهار درصد، در تابستان 38ترتیب در بهار  توزیع فصلی بارندگی به

صورت باران بوده و طول دوره یخبندان ه صورت برف و سایر فصول ب هنزوالت آسمانی در فصل زمستان اغلب ب. است
 بر اساس روش .استهاي پر باران سال فروردین، اردیبهشت و اسفند  ماه. ندک  روز در سال تغییر می120 تا 100بین 

 نوع اقلیم از خشک بیابانی سرد تا اقلیم خیلی 11 تعداد ،)1370ین مشاور جاماب، مهندس(دومارتن گسترش یافته 
هاي نیمه خشک فراسرد، نیمه خشک سرد، مرطوب فرا سرد در استان وجود دارد که مناطق وسیع استان را اقلیم

گراد   درجه سانتی-27 و 40ترتیب برابر با  اکثر و حداقل مطلق درجه حرارت به حد.گرفته استدر براي فراسرد  مدیترانه
متر و حداقل تبخیر ساالنه در   میلی2376در حدود در ایستگاه گیلوان   A طبقهحداکثر تبخیر ساالنه از تشتک . است

  .)1376نبیی، (گیري شده است  اندازهمتر   میلی1516ایستگاه هواشناسی سینوتپیک خرمدره برابر با 
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رضایی و ( قیقاتی بررسی و ارزیابی شناسنامه حوزه آبخیز استان زنجانبر اساس طرح تح: هاي آبخیز استان حوزه
حوزه آبخیز میانی حوزه آبخیزي است که .  وجود داردی در استانخروجیو دو نوع حوزه آبخیز میانی ، )1377همکاران، 

شود که  اطالق میحوزه آبخیز خروجی به حوزه آبخیزي . گیرد بخشی از یک حوزه آبخیز اصلی در داخل استان قرار می
  . گیرد سراب آن در داخل استان و پایاب آن در خارج از استان قرار می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  
  هاي آبخیز استان حوزه -2 شکل

 
آوري  هاي مربوطه جمع در این مرحله کلیه آمار و اطالعات موجود از منطقه با نقشه: آوري آمار و اطالعات روش جمع

آوري و  اند، جمع م شده در این منطقه و یا سایر مناطقی که در ارتباط با این منطقه بوده همچنین مطالعات انجاشده،
هاي  برداري کشور، نقشه  سازمان نقشه1: 50000هاي توپوگرافی   نقشه،در انجام این تحقیق. ندشدقابل دسترس 

شده  تهیه 1: 250000 مقیاسهاي ارزیابی منابع قابلیت اراضی با  نقشه، سازمان زمین شناسی کشور شناسی زمین
  . قات خاك و آب وزارت جهاد کشاورزي مورد استفاده قرار گرفته استیسسه تحقؤم

 در ،هاي واقع در مناطق مارنی با توجه به اهداف طرح و نیز تثبیت بیولوژیکی بستر آبراهه: شناسایی عرصه مناسب
ها در سطح استان  براي این منظور گسترش مارن.ابتداي امر نسبت به شناسایی مناطق مارنی اقدام گردیده است

  .  اي و خندقی مورد بررسی قرار گرفته است هاي آبراههویژه فرسایش ان، شناخت مارن، انواع فرسایش بهزنج
 بنابراین براي شناخت این ،گیرد  صورت می،هاي به وجود آمده از آنجا که این تحقیق در مناطق مارنی و آبراهه: ها مارن

 2 تا عهد حاضر1شناسی الیگوسن هاي رسوبی به سن زمینها زمین مارن. شده استها پرداخته   به تشریح مارنمناطق
اي است با معانی مختلف که در مورد ماسه  واژه 3مارن. هنوز تعریف مشخصی از مارن ارائه نشده است .هستند
هاي داراي رسوبات کربناته سست که  از خاك عضیتر براي معرفی ب اما بیش. کار رفته است هاي سبز گلوکونیتی به سنگ

 زیستی أرسوبات آهکی با منش. گیرد  مورد استفاده قرار می،شوند هاي آب شیرین عهد حاضر انباشته می در دریاچه
بنابراین نتیجه . نمایند هاي مارنی را ایجاد می هاي آب شیرین نهشته هضهاي رسی در داخل حوراه با ته نشست هم

  . استگذاري، مارن  ه رسوبضم رس و آهک در یک حوأري توگذا رسوب
اي مناسب با توجه به اهداف تعیین شده و روش  هاي تحقیقاتی عرصه در اجراي طرح: ها در استان گسترش مارن
. استها هاي موجود در آن  انجام این تحقیق مناطق مارنی و آبراههبرايترین عرصه  مناسب. شده استتحقیق مشخص 

. اند روي بستر ریز دانه غیر قابل نفوذ قرار گرفته ها، مواد درشت دانه و نفوذپذیر بر ین مناطق در بستر آبراههزیرا ا
                                                        
1 Oligocene 
2 Holocene 
3 Marl 
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a1b1c2 a1b2c1 a2b1c2 a2b2c2 a3b2c1 a3b1c2 
a1b1c1 a1b2c2 a2b1c1 a2b2c1 a3b1c2 a3b2c1 

 تكرار یك
a2b1c2 a2b2c1 a3b1c1 a3b1c2 a1b2c1 a1b1c2 
a2b2c2 a2b1c1 a3b2c2 a3b2c1 a1b1c1 a1b2c2 

 تكرار دو
a3b1c1 a3b1c2 a1b2c2 a1b1c1 a2b2c1 a2b1c1 
a3b2c2 a3b2c1 a1b2c1 a1b1c2 a2b1c2 a2b2c2 

 تكرار سھ

  اسپلیت پالت فاکنوریل: وع طرح آمارين
A  سطوح تیمارهاي اصلی شامل  :a1 ( ،بادامa2 ( ،سنجدa3 (اقاقیا  

  B     سطوح تیمارهاي فرعی شامل :b1 ( ،یک واحد کودb2 (بدون کود  
  C     سطوح تیمارهاي فرعی شامل :c1 ( ،یک واحد رسc2 (بدون رس  

 

منظور استقرار  بههاي زیر قشري مناسبی را ها بوده و آبهاي نفوذ یافته از هرز آب همچنین داراي توان ذخیره آب
ن گسترش مارن در استان زنجان بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا بنابرای. دهند تشکیل میاند،  هاي کاشته شدهنهال

منظور  هاي آبخیز به رسی و ارزیابی حوزهعمل آمده در طرح تحقیقاتی بر بر اساس بررسی به .این مناطق مشخص گردند
ر را در بر  هکتا230000 درصد از مساحت استان یعنی 10 تقریباً ها  مارنتهیه شناسنامه آبخیزها در استان زنجان،

  . )1377رضایی و همکاران،  (گیرند می
هاي آبخیز فرعی در سطح استان وجود   به شناختی که از مناطق مختلف و حوزهتوجههاي الزم با  پس از بررسی

یکی از دالیل مهم انتخاب این . عنوان عرصه تحقیقاتی انتخاب گردید وزه آبخیز فرعی روستاي سردهات بهداشت، ح
چرا که وجود سدهاي گابیونی در مسیر . بوده است) گیر احداث سدهاي گابیونی رسوب(لیات آبخیزداري محل انجام عم

  آبراهه موجب انباشت مواد رسوبی و در نهایت افزایش ضخامت مواد درشت دانه در بستر آبراهه شده و توان ذخیره 
منظور  لذا به. تري بود  مستلزم هزینه بیش،گرفت  اگر این عملیات انجام نمی.دهد هاي زیر قشري را افزایش میآب

 الزم به ذکر است که یکی دیگر از دالیل . این حوزه آبخیز براي اجراي طرح انتخاب شد،تر  از هزینه بیشاجتناب
   .کرد  شیب مالیم و طوالنی بودن آبراهه بوده که عرصه را براي اجراي طرح مساعد می،انتخاب عرض مناسب

پس از تعیین عرصه اجراي طرح در حوزه آبخیز فرعی روستاي سردهات، نقشه آماري طبق : ريپیاده کردن نقشه آما
 و انتخاب در بستر آبراهه  3 و 2 ،1قطعات تکراري ) 3 شکل( بر اساس این نقشه .طرح تحقیقاتی مصوب پیاده گردید

پس از تهیه خاك رس . فت گرورتص  60 ×70 ها در ابعادکاشت نهالمنظور  بهبرداري سپس گود. ند شدگذاري  عالمت
ها و واحدهاي آزمایش مربوطه بر اساس تیمارهاي و کود طبق نقشه آماري، یک واحد رس و یک واحد کود در کرت

 و b1 ین ترتیب که تیمار فرعی کود با حروفا به. شدندتعیین شده، در گودهاي کنده شده با خاك طبیعی بستر مخلوط 
  .دش مشخص c1تیمار فرعی رس با 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  موقعیت قرارگیري تیمارهاي اصلی و فرعی طرح تحقیقاتی تثبیت بیولوژیکی بستر آبراهه -3 شکل
  

ه نصب وسیلکشی سه قطعه تکراري بهزمان نسبت به حصار ودها و اعمال تیمارها همگسازي محل   پس از آماده
 سنجد ،هاي بادام پس از تهیه نهال.دش صحرایی اقدام منظور جلوگیري از ورود احشام و حیوانات چوب و سیم خاردار به

 در اواخر اسفند سال ها بر اساس نقشه آماري طرح کاشت آنو هدشمشخص   a3 و a1 ،a2 ترتیب با حروف  به،و اقاقیا
) اقاقیا (a3و ) سنجد (a2، )بادام (a1ترتیب شامل  اصلی به عوامل .صورت گرفت 1380 و اوایل فروردین سال 1379
تیمارهاي فرعی شامل چهار سطح مخلوط . ندکاشته شد اصله سههاي خود از هر یک به تعداد گذاري و در محل عالمت
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با توجه به سطوح تیمارهاي اصلی و فرعی . هستند) c2(و بدون رس ) c1(، مخلوط با رس )b2(، بدون کود )b1( با کود
ه با توجه به کاشت سه اصله نهال در هر واحد آزمایشی ک. است 36و تعداد تکرارها جمع تعداد واحدهاي آزمایشی 

هاي بعد با توجه به در سال. ها انجام شدمنظور استقرار نهال آبیاري در سال اول به. دندش اصله نهال کاشته 108جمعاً 
استقرار در رشد و آن ثیر أاري گردید تا نقش آب زیر قشري موجود در عرصه و تدها خودروش تحقیق از آبیاري نهال

 تعیین شده در هر یک از تکرارها فرمساله در اوایل رشد و در فصل خزان بر اساس  همه. یاهان مورد بررسی قرار گیردگ
در پایان دوره تحقیق نسبت به تجزیه و . صورت گرفت یقه، رشد ارتفاعی، تاج پوشش از درختان آماربرداري از نظر قطر

  .دشه آماري طرح اسپلیت پالت فاکتوریل اقدام آوري شده بر اساس نقش تحلیل آمار جمع
شامل رشد (ها  آوري شده در طول سه سال براي تمام نهال هاي جمع داده :ها تجزیه و تحلیل داده هاي آماريروش

براي .   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندSTAT-Cبا استفاده از نرم افزار آماري ) ارتفاعی، رشد قطر یقه و تاج پوشش
هاي برداشت شده در سال اول به عنوان مبنا قرار گرفته و  هاي کاشته شده، کلیه دادهین بردن غیر یکنواختی نهالاز ب

 1در تجزیه کوواریانس. هاي سال اول مورد تجزیه کوواریانس قرار گرفتند هاي دوم و سوم بر اساس دادههاي سال داده
 فرعی در سطوح مخلوط کردن خاك طبیعی با یک واحد عوامله و  اصلی بودعاملهاي درختی به عنوان  هر یک از گونه

از نظر رشد قطر یقه،   c2  و b1 ، b2  ، c1کود، بدون کود، با یک واحد خاك رس و بدون خاك رس به ترتیب با حروف 
  .شدس انجام ارتفاع و تاج پوشش و نیز اثر سال، تکرار و اثر متقابل سال و کود، سال و رس، کود و رس و سال، کود و ر

اختالف داراي یقه در گونه بادام   رشد قطر،کوواریانس  تجزیهطبق :اثر تیمارهاي فرعی در استقرار گونه بادام
  و  سال کود  اثر رس، اثر کود و، اثر متقابل سال  و سال تکرار متقابل اثرشامل که هستند درصد یکدار در سطح  معنی

  ).1جدول (درصد است 78/4 برابریب تغییرات در این تجزیه کوواریانس  ضر.استرس  و کود، و اثر متقابل  سال
  

  یقه براي گونه بادام تجزیه کوواریانس صفت رشد قطر -1 جدول

  F-value  P-value  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  -  4880/0  467/21  467/21  1  سال

  0000/0  7744/23**  829/1045  317/4183  4  سال× اثر تکرارها

  1458/0  4499/2  770/107  77/107  1  اثر کود

  0021/0  0203/16**  727/704  727/704  1  کود × سال

  0011/0  0031/19**  941/853  941/835  1  رس

  1885/0  9658/1  473/86  473/86  1  رس × سال

  0039/0  2027/13**  784/580  784/580  1  سال × کود

  0024/0  3832/15**  703/676  703/676  1  رس × کود × سال

    7051/35  655/1570  655/1570  1  کوواریت

      990/43  886/483  11  خطا

  
دهد که از بین منابع تغییر تنها در اثر  نتایج حاصل از تجزیه کوواریانس صفت رشد ارتفاعی گونه بادام نشان می

یرات در این تجزیه ی ضریب تغ.مشاهده گردیده است) =0288/0P( درصد پنجداري در سطح  سال اختالف معنی
  ).2جدول  (است  درصد13/12کوواریانس حدود 

  
  

                                                        
1 Covariance analysis 
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  تجزیه کوواریانس صفت رشد ارتفاعی براي گونه بادام -2 جدول

  F-value  P-value  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  0288/0  3174/6*  426/40  426/40  1  سال
  0704/0  9402/2  815/18  258/75  4   سال×تکرار 

  -  0002/0  001/0  001/0  1  کود
  -  3620/0  317/2  317/2  1  کود× سال 

  2363/0  5691/1  041/10  041/10  1  رس
  -  0612/0  392/0  392/0  1  رس × سال
  -  / .0085  054/0  054/0  1  رس × کود

  0941/0  3/ 3566  479/21  479/21  1  رس × کود × سال
    4/ 0809  114/26  114/26  1  کوواریت

      399/6  391/70  11  خطا

  
داري بین منابع تغییر مشاهده  گونه اختالف معنی  هیچ،تجزیه کوواریانس صفت تاج پوشش در گونه بادامبر اساس 

ضریب . دهد  درصد  نشان مییکدار در سطح   فرعی رس در تجزیه کوواریانس اختالف معنیعاملفقط اثر . شود نمی
 ).3جدول (است درصد 40/31نس حدود یرات در این تجزیه کوواریایتغ
    

  کوواریانس صفت تاج پوشش براي گونه بادامتجزیه  -3ل جدو

  F-value  P-value  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  -  5728/0  677/266  677/266  1  سال
  2579/0  5394/1  768/716  074/2867  4   سال×تکرار 

  -  5163/0  370/240  370/240  1  کود
  -  0200/0  307/9  307/9  1  کود×سال

  0064/0  2504/11**  242/5238  242/5238  1  رس
  -  2189/0  928/101  928/101  1  رس × سال
  1857/0  9928/1  879/927  879/927  1  رس × کود

  1466/0  4397/2  951/1135  951/1135  1  رس × کود × سال

    9046/4  611/2283  611/2283  1  کوواریت
      604/465  649/5121  11  خطا

  
 بر اساس تجزیه کوواریانس رشد قطر یقه در گونه سنجد اختالف :اثر تیمارهاي فرعی در استقرار گونه سنجد

 21/35ضریب تغییرات نیز حدود . شود داري بین رشد قطر یقه و منابع تغییر براي گونه سنجد مشاهده نمی معنی
داري بین این صفت و منابع تغییر  هاي رشد ارتفاعی احتالف معنی  دادهدر تجزیه کوواریانس براي میانگین. درصد است

نتایج حاصل از . است  درصد17/24ضریب تغییرات در این تجزیه کوواریانس حدود . در گونه سنجد مشاهده نشده است
داري در سطح پنج  هاي تاج پوشش و منابع تغییر، تنها در اثر سال اختالف معنی تجزیه کوواریانس براي میانگین داده

گونه  در سایر منابع تغییر هیچ. شود بین صفت تاج پوشش سال در گونه سنجد مشاهده می) =0499/0P(درصد 
  ).4جدول  (است درصد 37/34ضریب تغییرات در این تجزیه کوواریانس حدود . داري مشاهده نگردید اختالف معنی
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   سنجدتجزیه کوواریانس صفت تاج پوشش براي گونه -4ل جدو

  F-value  P-value  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  0499/0  8495/4*  575/252  575/252  1  سال

  4300/0  0397/1  151/54  603/216  4   سال×تکرار 

  3153/0  1068/1  646/57  646/57  1  کود

  -  9990/0  031/52  031/52  1  کود × سال

  1806/0  0437/2  442/106  442/106  1  رس

  -  3262/0  991/16  991/16  1  رس × سال

  1087/0  0479/3  742/158  742/158  1  رس × کود

  -  3661/0 067/19  067/19  1  رس × کود × سال

    9676/2  461/154  461/154  1  کوواریت

      083/52  914/572  11  خطا

  
رشد قطر یقه در گونه اقاقیا اختالف بر اساس تجزیه کوواریانس صفت : اثر تیمارهاي فرعی در استقرار گونه اقاقیا

. مشاهده نگردید) =0409/0P( درصد پنجداري بین این صفت و منابع تغییر به جز در منبع تغییر رس در سطح  معنی
  ).5جدول  (است درصد 35/27ضریب تغییرات در این تجزیه کوواریانس حدود 

  
 یاتجزیه کوواریانس صفت رشد قطر یقه براي گونه اقاق -5ل جدو

  F-value  P-value  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  1726/0  1277/2  841/3481  841/3481  1  سال

  1966/0  8133/1  248/2967  993/11868  4   سال×تکرار 

  1390/0  5443/2  560/4163  560/4163  1  کود

  -  0521/0  206/85  206/85  1  کود × سال

  0409/0  3645/5*  545/8778  545/8778  1  رس

  2470/0  4951/1  649/2446  649/2446  1  رس × سال

  -  0039/0  458/6  458/6  1  رس × کود

  -  3064/0  421/501  421/501  1  رس × کود × سال

    2848/1  472/2102  472/2102  1  کوواریت

      419/1636  611/18000  11  خطا

  
سال و  دار فقط در  تغییر نشان دهنده اختالف معنینتایج حاصل از تجزیه کوواریانس صفت رشد ارتفاعی و منابع

ضریب تغییرات در این تجزیه کوواریانس حدود . است) P =0105/0( درصد پنجتکرار و سال در سطح اثر متقابل 
  ).6جدول  (است درصد 01/18
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  تجزیه کوواریانس صفت رشد ارتفاعی براي گونه اقاقیا -6ل جدو
  F-value  P-value  میانگین مربعات  ع مربعاتمجمو  درجه آزادي  منابع تغییر

  0495/0  8711/4*  441/90  441/90  1  سال

  0105/0  5818/5*  626/103  545/414  4   سال×تکرار 

  2279/0  6310/1  282/30  282/30  1  کود

  -  0517/0  959/0  959/0  1  کود×سال

  2534/0  4527/1  973/26  973/26  1  رس

  -  3025/0  616/5  616/5  1  رس×سال

  -  0078/0  144/0  144/0  1  رس×ودک

  -  0415/0  770/0  770/0  1  رس × کود × سال

    0039/0  072/0  0720/0  1  کوواریت

      567/18  236/204  11  خطا

  
 صفت تاج پوشش و منابع تغییر در گونه اقاقیا در منابع تغییر اثر سال و تکرار و همچنین اثر ،در تجزیه کوواریانس

 درصد براي منابع تغییر پنجدار در سطح   سطح یک درصد مشاهده گردیده و اختالف معنیداري در سال اختالف معنی
  ).7جدول  (است درصد 17/14ضریب تغییرات در این تجزیه کوواریانس برابر .  حاصل شده است و رسکود

 
  تجزیه کوواریانس صفت تاج پوشش در گونه اقاقیا -7ل جدو

  F-value  P-value  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  0001/0  5060/40**  479/4985  479/4985  1  سال

  0003/0  0568/14** 111/1730  111/1730  4   سال×تکرار 

  0254/0  6726/6*  260/821  260/821  1  کود

  -  0060/0  740/0  740/0  1  کود × سال

  0260/0  6160/6*  292/814  292/814  1  رس

  -  3134/0  576/38  576/38  1  رس × سال

  2137/0  7424/1  449/214  449/214  1  رس × کود

  -  0564/0  938/6  938/6  1  رس × کود × سال

    0403/2  120/251  120/251  1  کوواریت

      080/123  880/1353  11  خطا

  
عی فرپس از بررسی جداگانه اثر تیمارهاي : هاي بادام، سنجد و اقاقیا مانی گونه اثر تیمارهاي فرعی بر روي زنده

ها در قالب طرح اسپلیت پالت با تیمار  گیري کلی از اثر این تیمارها، داده منظور نتیجه هاي کاشته شده به بر روي گونه
در سطوح مخلوط کردن خاك طبیعی با یک واحد کود، بدون (و تیمارهاي فرعی ) هاي بادام، سنجد و اقاقیا گونه(اصلی 

گر این است که اختالف  نتایج تجزیه واریانس بیان. اند تجزیه شده) کود، با یک واحد خاك رس و بدون خاك رس
در منابع تغییر ) =045/0P( درصد پنجدر منابع تغییر کود و در سطح ) =0038/0P(دار در سطح یک درصد  معنی

  ).8جدول (است درصد 74/29 ضریب تغییرات در این تجزیه واریانس برابر .گونه وجود دارد
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  ها مانی براي گونه اریانس اسپلیت پالت فاکتوریل زندهتجزیه و -8ل جدو
  F-value  P-value  میانگین مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

    5714/0  111/0  222/0  2  تکرار
  0450/0  4286/7*  444/1  889/2  2  گونه
      194/0  778/0  4  خطا
  0038/0  0217/11**  694/4  694/4  1  ر کود

  1896/0  8261/1  778/0  556/1  2   کود×  گونه
    0652/0  028/0  028/0  1  رس

  3726/0  0435/1  444/0  889/0  2   رس×گونه 
    5870/0  250/0  250/0  1   کود×رس 

    7826/0  333/0  667/0  2   رس× کود ×گونه

      426/0  7/.667  18  خطا
          35  جمع

  
بندي  هاي مختلف، مقایسه و در دو گروه دسته ی گونهمان هاي زنده  میانگین تعداد نهال،با استفاده از آزمون دانکن

به . بندي فوق، بادام و اقاقیا هر دو در یک گروه و بادام و سنجد در گروه بعدي قرار گرفتند بر اساس ترکیب. شدند
  .داري وجود ندارد مانی بادام و اقاقیا تفاوت معنی عبارت دیگر در گروه اول بین زنده

  
   و بحثنتایج

عنوان تیمار  به) اقاقیا ، سنجد ، بادام(ها  بر اساس جداول تجزیه کوواریانس براي هر یک از گونه :مارياستنتاج آ
عنوان تیمارهاي فرعی و اثرات متقابل تکرار، سال و کود، رس، کود و رس، سال، کود و رس، سال  به) کود و رس(اصلی، 

یقه، رشد ارتفاعی و تاج پوشش اختالف  ات رشد قطرعنوان منابع تغییر، مواردي که براي هر یک از صف و رس به
هاي  در ادامه بر اساس منابع تغییر گونه. )9جدول  (داري مشاهده شده مشخص و مورد تفسیر قرار گرفته است معنی

 ).11جدول (دار براي هر یک از صفات رشد قطر یقه، رشد ارتفاعی و تاج پوشش مشخص گردیدند  داراي اختالف معنی
دار بر اساس صفات رشد قطر یقه، رشد ارتفاعی و تاج پوشش براي   به جدول فوق موارد مشترك اختالف معنیبا توجه

  ).10جدول (ها مشخص گردید  گونه
هاي بادام و اقاقیا بر اساس منابع تغییر بـراي هـر    دار  براي گونه  اختالف معنیدهاي فوق، تعدا بندي با توجه به دسته 

هم   مورد و براي گونه سنجد فقط یک مورد آن    هفت) یقه، رشد ارتفاعی و تاج پوشش      رشد قطر ( گانه    یک از صفات سه   
گانه براي منابع تغییر سـال    دار بر اساس صفات سه موارد مشترك اختالف معنی .استروي صفت تاج پوشش   اثر سال بر  

که اثر منابع تغییر رس در صـفت   طوريهب. ستاهاي بادام، اقاقیا و سنجد و در مورد رس فقط براي بادام و اقاقیا    در گونه 
هاي بـادام و اقاقیـا، در    هاي بادام و اقاقیا، در صفت رشد ارتفاعی اثر منابع تغییر سال براي گونه           یقه براي گونه   رشد قطر 

ط براي یر سال فقیهاي بادام و اقاقیا و در صفت تاج پوشش اثر منبع تغ صفت تاج پوشش اثر منابع تغییر رس براي گونه        
  . ده استشدار مشاهده  گونه سنجد اختالف معنی
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  ها ر اساس گونه بدار  موارد اختالف معنی-9دول ج
P-value  ونهگ  فاتص  نابع تغییرم  

  ثر تکرارها و سالا  0000/0

  دال و کوس  0021/0
  سر  0011/0
  ود و سالک  0039/0
  ال، کود و رسس  0024/0

  شد قطر یقهر

  شد ارتفاعیر  الس  0288/0
  اج پوششت  سر  0064/0

  ادامب

  نجدس  اج پوششت  الس  0499/0
  شد قطر یقهر  سر  0409/0
  الس  0495/0
  کرار و سالت  0105/0

  شد ارتفاعیر

  الس  0001/0
  کرار و سالت  0003/0
  ودک  0254/0
 سر  0260/0

  اج پوششت

  قاقیاا

  
  گانه هدار براي صفات س موارد اختالف معنی -10ل جدو

  P-value  منابع تغییر  گونه  صفات
  رشد قطر یقه
  رشد ارتفاعی
  تاج پوشش
  تاج پوشش

  اقاقیا ـ بادام
  اقاقیا ـ  بادام
  اقاقیا ـ  بادام

  سنجد

  رس
  سال
  رس
  سال

  0011/0 و 0409/0
  0288/0 و 0495/0
  0064/0 و 0260/0

0499/0  
  

  دار بر اساس منابع تغییر موارد اختالف معنی -11ل جدو
  P-value  ها گونه  صفات  ابع تغییرمن

  سال
  رشد ارتفاعی
  تاج پوشش

  بادام+  اقاقیا  
  اقاقیا+  سنجد 

  0288/0 و 0495/0
  0001/0 و 0499/0

  تکرار
  رشد قطر یقه
  رشد ارتفاعی
  تاج پوشش

  بادام
  اقاقیا
  اقاقیا

0000/0  
0105/0  
0003/0  

  0254/0  اقاقیا  تاج پوشش  کود
  0021/0  امباد  رشد قطر یقه  کود * سال

  رس
  رشد قطر یقه
  تاج پوشش

  بادام+ اقاقیا 
  بادام+ اقاقیا 

  0011/0 و 0409/0
  0064/0 و 0260/0

  رس * کود
  رس * کود * سال

  رشد قطر یقه
  رشد قطر یقه

  بادام
  بادام

0039/0  
0024/0  

  
سنجد داراي فقـط یـک     نه مورد و گوهفتهاي بادام و اقاقیا داراي   که گونهتوان گفت می 10 و 9با توجه به جداول     

مـانی و   اثرات سال، از نظـر زنـده   دار براي هر یک از منابع تغییر    از بین موارد اختالف معنی    . استدار    مورد اختالف معنی  
یقـه، ارتفـاع و تـاج      گانـه رشـد قطـر    از بین صفات سـه . هستندرس از نظر الگوي کاشت مهم   اثرات منابع تغییر کود و    

ز نظر حفاظت خاك حائز اهمیت بوده که خوشبختانه در هر یک از سه گونـه بـادام، اقاقیـا و    پوشش، صفت تاج پوشش ا 
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با توجه به نتـایج حاصـل از تجزیـه و تحلیـل آمـاري و تعـداد مـوارد         .دار مشاهده شده است سنجد موارد اختالف معنی
ترتیـب   ها و نیز اهـداف طـرح بـه     گونهنیکیها و آزمون دانکن و نیز خصوصیات بتا   دار براي هر یک از گونه       اختالف معنی 

 کاشـت فقـط در خـصوص    در نظر نگـرفتن الگـوي  جنبه بادام، اقاقیا و سنجد و از    هاي  اولویت از نظر الگوي کاشت گونه     
گـر ایـن    نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماري بیـان . گردند ترتیب اولویت سنجد، اقاقیا و بادام معرفی می معرفی گونه به  

هـاي بـادام،    یک واحد خاك رس و کود بـراي کاشـت نهـال         لحاظ نظیر   )الگوي کاشت  (ال تیمارهاي فرعی  است که اعم  
یقـه،   رشد قطر( گانه  مانی و رشد صفات سه هاي آبخیز مشابه عرصه تحقیقاتی در استقرار و زنده      اقاقیا و سنجد در حوزه    

 از ،ه وجـود نداشـته باشـد   ضم شدن کود و رس در حوچنانچه امکان فراه  . ثیر مثبتی دارند  أت) رشدارتفاعی و تاج پوشش   
یقـه و   زیرا این گونه در هیچ کدام از منابع تغییر براي صفات رشد قطر. استنظر معرفی گونه اولویت اول با گونه سنجد  

هـم در ارتبـاط بـا منـابع تغییـر سـال        داري نشان نداده و فقط براي صفت تاج پوشـش آن        رشد ارتفاعی، اختالف معنی   
   ).=0499/0P(دار مشاهده شده است  الف معنیاخت
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Abstract 

Existing coarse materials produced during surface erosion in the marl watershed basins 

in tributary beds and impermeable subsurface layers (marl layers) lead to produce a 

subsurface flow. This subsurface flow can be used in order to develop vegetation cover 

in order to make the biological stabilization of tributary beds. This method is very 

useful in the watersheds basins in which were performed the watershed practices such 

as Gabion dams and sediment ponds. This paper was the result of the research plan, 

which was considered as development of vegetation cover to biologically stabilize the 

tributary beds in Sardehat village areas as a split plot factorial statistical design. The 

three kinds of trees including: Almond, Elaeagnus, and Acacia as the main treatments, 

and the mixed of soil with manure and clay, and natural soil as the sub-treatments in 

three replications were studied in the selected area. During the performance of this study 

variables like stump diameter, height growth, and canopy cover were measured. Final 

results showed that considering the planting pattern Almond, Acacia and Elaegnus, and 

without considering the planting pattern Elaeagnus, Acacia, and Almond were preferred 

respectively in order to stabilize biologically the marl tributary beds. 
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