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وجود پوشش گياهی غنی در سطح خاك، حفاظت خاك سطحی را باال مي برد و باعث افزايش حد آستانه فرسايش و کاهش ميزان 
رواناب و رسوب به دست آمده از بارش می شود. اين پژوهش با هدف بررسی سامانه های ذخيره نزوالت آسمانی پيتينگ، کنتورفارو 
و نقش آنها در جمع آوری آب باران و توليد علوفه در شرايط ديم، اجرا شد. پنج تيمار کنتور فارو همراه بذر )A(، پيتينگ همراه 
بذر )B(، کنتورفارو بدون بذر )C(، پيتينگ بدون بذر )E( و تيمار شاهد  )D( در سه تکرار در ايستگاه تحقيقاتی تيکمه داش اجرا 
شد. کرت های استاندارد فائو به ابعاد 5×4۰ متر برای اجرای طرح در نظر گرفته شد و در تيمارهاي بذرپاشي، گونه هاي اگروپيرون 
النگاتوم )Agropyron elongatum( و اسپرس)Onobrychis(کشت گرديد. مقايسه ميانگين درصد پوشش گياهی و توليد علوفه 
مرتعی در تيمارها  نشان داد که بيشترين درصد تاج پوشش گياهی در دو سال 1398 و 1399 به ترتيب با %78/33 و %81 مربوط 
به تيمار فارو همراه بذر )A( بود و کمترين آن به ترتيب با %76/17 و %74/33، مربوط به تيمار شاهد )D( است. بيشترين توليد 
گياهان مرتعی با 7۲9/17 کيلوگرم در هکتار در تيمار پيتينگ و کمترين آن با 315/33 کيلوگرم در هکتار، مربوط به تيمار شاهد 

است. 
واژه های کلیدي:  اگروپيرون، اسپرس، پوشش گياهی، پيتينگ، کنتورفارو 
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مقدمه:
بيشــترين قســمت کشــور ايران، جزو مناطق خشك جهان به 
حســاب مي آيد. ميزان متوسط بارندگي در حدود 35% از خاك 
کشور، از ۲5۰ ميلي متر بيشتر نيست؛ پس الزم است در مناطقي 
که عاري از پوشش گياهي است، به روش هاي مکانيکي مختلف 
متوســل شد. ذخيره نزوالت جوي در اين مناطق عالوه بر تامين 
رطوبــت مورد نياز گياهان، موجب تغذيه منابع آبهاي زيرزميني 
نيز مي شود و در نتيجه محيط مساعدي براي زندگي گياه، انسان 
و دام بوجــود مي آورد. با افزايش پوشــش گياهي و حفظ منابع 
طبيعي تجديد شونده، دامداران منطقه از مراتع، استفاده خوبي 
مي نمايند. يکی از فاکتورهای بســيار مهم تعيين کننده، ميزان 
فرســايش و هدر رفت خاك که در روش های حفاظت خاك نيز 
هميشه در اولويت بوده، فاکتور مربوط به پوشش گياهی در سطح 

خاك است )۲7(. 
مطالعه نقش پوشــش گياهی در مهــار رواناب و حفاظت خاك، 
توسط تغييرات توليد رواناب و رسوب در مقاطع زمانی مشخص 
در طول فصل زراعی و اکثــراً از طريق مطالعات صحرايی انجام 
می گيرد. لی و همکاران اســتقرار پوشش گياهی گز با استفاده از 
ســامانه های ســطوح آبگير باران در مناطق نيمه خشك چين با 
خاك  های لســی را در بازه زمانی سالهاي ۲۰۰1 تا ۲۰۰3، مورد 
بررســی قرار دادند. اين آزمايش شامل چهار سامانه با اندازه های 
مختلف )5 ، 15 ، 3۰ و 5۰ مترمربع( و شــاهد )فاقد سامانه( با 
شــش تکرار بــرای تأمين آب بود. نتايج نشــان داد که گزها در 
تيمارهای دارای ســامانه، رشــد قابل توجهی دارند زيرا در اين 
حالت، آب بيشــتری در دســترس درخت گز قرار مي گيرد. با 
افزايش اندازه ســامانه، حجم رواناب جمع شده افزايش پيدا کرد 
)۲5(. کرت های لخت و آيش، به طور معنی دار و قابل مالحظه ای 
رواناب بيشتری نسبت به کرت های با تنوع پوشش گياهی ايجاد 
می کننــد )۲6(. چن و همکاران )۲8( با توجه به نتايج تحقيقات 
خود، بيان نمودند که با افزايش تعداد گونه های پوشــش گياهی 
و در نتيجــه افزايش تعداد سيســتم ريشــه ای در خاك، مقدار 

فرسايش خاك به طور معنی داری کاهش می يابد. 

باباخانلو تأثير عمليات آبخيزداري در ذخيره نزوالت آســماني را 
در کاهش رواناب سطحي، فرســايش و استقرار پوشش گياهي، 
بررســی نمود )1(. بر اســاس نتايج اين محقق، پوشش گياهي 
مناسب، بهترين وســيله براي جلوگيري از اتالف آب به صورت 
رواناب ســطحي مي باشد. سپاس خواه و حقيقی عالوه بر بررسی 
نحوه افزايش رطوبت در خاك، راندمان استحصال آب و افزايش 
محصول را نيز در کرت های کوچك، بررســی نمودند و اثر بخش 
بــودن آن را مورد تاييد قرار دادند )11(. نجفي و همکاران )۲4( 
ضمن اجراي طرح جنگل کاري با آب باران و ارزيابي رشد گونه هاي 
درختي با انواع روش هاي ســطوح آبگير، نشــان دادند که ايجاد 
بانکت هاللي در شيب هاي %۲۰ الي %۲5، باعث حفظ رطوبت و 

ذخيره آب باران  و در نتيجه رشد خوب درختان مي شود. 
در مطالعاتي که در جنوب آريزونا در آمريکا صورت گرفته است، 
در يك دوره چهار ساله در مناطقي که عمليات پيتينگ به صورت 
ايجاد چاله هاي بزرگ )آبگيرها( انجام شــده است، توليد علوفه 
Cenchrus ciliaris در داخل چاله های کاشــته شده، ۲/5 برابر 
بيشــتر از مناطقي است که همين کشت داخل چاله هاي باريك 
انجام شده است. نيز توليد علوفه در اين اراضي، 5 برابر بيشتر از 
مناطقي است که در آنها کشت، بدون اجراي عمليات بود )۲1(. 
(. تعيين مســاحت ســطوح آبگير باران روی شيب های مختلف 
اراضی با مقادير متفاوتی از تراکم گياهی در منطقه لشگرك واقع 
در شــمال شــرق تهران با اقليم نيمه خشك، با استفاده از مدل 
بارش رواناب AWBM، نشــان داد که مدل مذکور با دقت قابل 
قبولی قادر به برآورد رواناب ساالنه مي باشد و استفاده از آن برای 
طراحی سامانه های سطوح آبگير کوچك مقياس جهت مشاهده 
ابعاد مناســب سطح آبگير توصيه شــد )15(. خواجه ای )7(،  به 
بررســی تاثير تيمارهای مختلف بر افزايــش ماندگاری رطوبت 
در پروفيل خاك در ســامانه های آبگير لوزی شکل با پنج تيمار 
آزمايشی، پرداخت. نتايج نشان داد که استفاده از پوشش نايلونی 
و حفاظ سنگريزه ای به ضخامت پنج سانتی متر و بکارگيری فيلتر
سنگريزه ای در سطح چاله، دارای بيشترين مقدار حـفظ رطوبت 
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بود و تفاوت معنی داری با ساير تيمارهای طرح داشت. 
   حبيــب زاده و همــکاران )3( تأثير پيتينگ، ريپرينگ و کنتور 
فارو در ذخيره رطوبت و افزايش پوشــش گياهی را مورد بررسی 
قرار داد؛ در اين بررسي تاثير عمليات آبخيزداري مانند پيتينگ 
)چاله(، ريپرينگ )شــخم عميق( و کنتورفارو )شيار( در ذخيره 
رطوبت و افزايش پوشش گياهي با هم مقايسه شده و مناسب ترين  
عمليات پيشنهاد شد. بيشترين درصد پوشش گياهي با 44/66%، 
مربوط به پيتينگ با بذرپاشــي و کمترين مقدار، مربوط به تيمار 
ريپينگ بدون بذرپاشي با %15/891 است. خانی و همکاران )5( 
در پژوهشــی با  عنوان بررســی امکان تثبيت بيولوژيکی اراضی 
حســاس به فرســايش و تاثير عمليات حفاظتی توام با پوشش 
گياهی بر روند فرسايش و رسوب در آبخيز خواجه که با استفاده 
از روش کــرت های آزمايشــی و عمليات آبخيــزداری پيتينگ 
همراه بود، به اين نتيجه رسيدند که پوشش گياهی آتريپلکس با 
سالسوال همراه عمليات پيتينگ، از راندمان باال برخوردار است. 

   عامری و جعفری )16(  بررســی اثرات کشت مخلوط يونجه با 
گندميان بر صفات رويشی، عملکرد علوفه و نسبت برابري زمين 
در شــرايط ديم منطقه سيساب خراسان شمالی را بررسی نمود؛ 
نتايج نشــان داد که اثر تيمار نســبت هاي کشت مخلوط يونجه 
و گندميان روي صفات رويشــی معنی دار بود، به طوري که تعداد 
بوته گندميان در روش کشــت مخلوط، بيشتر از کشت يك در 
ميان بود. صادق زاده و همکاران، نقش سامانه سطوح  آبگير باران 
را در استقرار و توســعه پوشش گياهي باغات ديم دامنه  جنوبي 
کوه عون بن علي تبريز با شــيب %3۰ را با استفاده از کرت هاي 
مســتطيلی شکل، بررســي نمودند؛ نتايج پژوهش نشان داد که 
استفاده از تيمارهای دارای ســامانه سطوح آبگير باران ، موجب 
افزايش معني دار رطوبت خاك، نســبت به تيمار شاهد در سطح 

احتمال %1و %5 شده است )14(. 
عبدی نژاد و روغنی )18( تأثير سامانه های سطوح آبگير بر رطوبت 
خاك را بررسی نمودند و نتيجه گرفتند که در سامانه های سطوح 
عايق و اســتفاده از فيلتر سنگريزه، تاثيرپذيری رطوبت خاك از 
بارش نسبت به تيمار شاهد، خيلي بيشتر شده و تا %3۰ افزايش 

حجمی نشان می دهد. احداث سامانه های ذخيره نزوالت آسمانی 
کنتور فارو و پيتينگ در مراتع با اســتفاده از کرت های استاندارد 
فائو، نشــان داد که بيشترين درصد تاج پوشش کل در کرت های 
تيمار فارو با بذر، با ميانگين %8۰ و کرت های مربوط به عمليات 

پيتينگ با ميانگين 78%، بوده است )4(. 
عباســی )17( با بررســی توليد پايدار علوفــه از منابع ژنتيکي 
بومي، بهترين روش افزايــش توليد علوفه را افزايش عملکرد در 
واحد سطح با استفاده از منابع ژنتيکی بومی می داند. استفاده از 
اين منابع، در رســيدن به پايداري توليد علوفه در سيســتم هاي 
کشــاورزي، به ويــژه در مقابله با تنش هاي محيطــي و پرهيز از 
سيســتم هاي تك کشــتي، عالوه بر توليد مواد غذايي در فصول 
متفاوت، به دليل بهبود حاصلخيزي خاك، باعث افزايش عملکرد 

محصوالت بعدي مي شوند. 
با توجه به عدم اســتفاده بهينه از مرتع و عدم تعادل حضور دام 
در آن، چالش و مســئله اساسی در توليد پوشش گياهی و علوفه 
وجود دارد که شــايد استفاده از عمليات ذخيره نزوالت آسمانی 
توســط ادارات کل منابع طبيعی و عشــاير، بتواند راهکاری در 
افزايش ظرفيت مراتع شــود. هدف از اجرای اين پژوهش، ضمن 
شناساندن روش های مختلف ذخيره نزوالت آسماني، ميزان تاثير 
عمليات آبخيزداری کنتور فارو، پيتينگ در توليد علوفه مراتع در 

شرايط ديم می باشد.

مواد و روش ها
ویژگي ها و موقعیت جغرافیایي منطقه پژوهش

اين پژوهش در ايســتگاه تحقيقاتی تيکمه داش اجرا شــد. اين 
ايستگاه با 3۰۲ هکتار وســعت در 75 کيلومتري جنوب شرقي 
شهرســتان تبريز در حاشــيه جاده قديم تبريــز - تهران و در 
موقعيت جغرافيايي 37/45 درجه عرض شمالي و 46/55 درجه 
طول شــرقي قرار دارد ) شکل1(. ارتفاع اراضي آن از سطح دريا 
18۰۰ الي ۲۰۰۰ متر اســت و در حوضــه آبخيز قزل اوزن واقع 
شده است. براساس آمار هواشناسي، شهرستان تيکمه داش داراي
تابستان هاي معتـدل و زمستان هاي سرد می باشد و در منطقـه

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
... ...

مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

132

                                                                                                دوره دوم -  شماره اول -  بهار و تابستان  ۱۴۰۰ - شماره  پیاپی ) ۳ ( 



    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبک )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، یاراحمدی

منطقه نيمه خشــك قرار دارد. حداقل مطلق درجه حرارت آن در 
زمســتان، ۲5 درجه ســانتي گراد زير صفر و حداکثر مطلق آن در 
تابســتان تا 3۲ درجه ســانتي گراد باالي صفر مي رسد؛ متوسط 
بارندگي ده ساله آن 386 ميلی متر در سال است. بيشتر از پنج ماه 
از سال، منطقه پوشيده از برف و يخبندان می باشد و %91 جريان 

آب هاي سطحي بعد از ذوب شدن برف اتفاق مي افتد.
از نظر زمين شناسی و سنگ شناسی، منطقه تحقيق را سنگ های 
رسوبی آذرآواری و آتشفشانی ترشيری پوشانده است که بيشتر از 

جنس توف و ايگنمبريت در غرب و سنگ های گابروئی در جنوب 
است. اراضي ايستگاه از نظر شرايط اکولوژيکي، توپوگرافي، ادافيکي 
و مشخصات خاك، جزو اراضي تيپيك فرسايش يافته است. نتايج 
حاصل از بررسی ويژگی های فيزيکی و شيميايی خاك اليه سطحی 
کرت ها ) ۰-3۰ سانتی متر( نشان دهنده آن است که خاك ايستگاه، 
جزو خاك های آهکی می باشد. گياهان طبيعی تيکمه داش به علت 
تبديل شــدن مراتع به زمين کشاورزی، اغلب از بين رفته و مقدار 

کمی از آن ها از جمله خارشتر و خاکشير ديده می شوند.

شکل 1 - موقعيت جغرافيايي منطقه پژوهش در استان آذربايجان  شرقی

..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .....................................
......

133

........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ..................................
              کاربرد پیتینگ و کنتورفارو، راهکاری مناسب در تولید پایدار علوفه مراتع-احد حبیب زاده، حسن منیری فر,...         



روش تحقیق
اين پژوهش، در قالب طرح آماري بلوك هاي کامل تصادفي با پنج 
تيمار و ســه تکرار اجرا شــد. هدف پژوهش ضمن ذخيره نزوالت 
آسمانی و افزايش نگهداشت رطوبت خاك، توليد علوفه با استفاده 
از عمليات آبخيزداری بوده اســت؛ به همين منظور تيمارها در دو 
حالت بدون بذرکاری و با بذرکاری در نظر گرفته شده است. تيمارها 
شــامل کنتور فارو همراه بذر )A(، پيتينگ همراه بذر )B(، کنتور 
فارو بدون بذر )C(، پيتينگ بدون بذر )E( و تيمار شــاهد )D( بود 

)شکل۲(.
در داخل تيمارها، درصد تاج پوشــش گياهي و مقدار توليد علوفه 
مرتعی ارزيابی شــد و تاثير ســامانه های کنتور فارو و پيتينگ در 
ذخيره نزوالت آسمانی و افزايش پوشش گياهی باهم مقايسه شد. 

جهت اجراي طرح، از کرت هاي آزمايشــي استاندارد فائو استفاده 
شد. کرت ها به ابعاد 5 متر ×4۰ متر در شيب حدود %9  در کنار هم 
قرار گرفتند و با استفاده از آجر و مالت سيمان، حاشيه ها محافظت 
شــدند تا از نفوذ رواناب هاي کرت ها به هم ديگر جلوگيري شود. در 
انتهای هر کرت از مخازنی جهت جمع آوری رواناب و رسوب حاصل 
از ســطح کرت با ظرفيت 7۰۰ ليتر اســتفاده شد. انتهای کرت ها، 
طوری طراحی و ساخته شد که بتواند تمامی رواناب و رسوب را به 
نقطه خروجی که مخازن در آن نصب شده، هدايت کند )شکل3(. 
در تيمارهاي بذرکاری شده، از گونه هاي اگروپيرون النگاتوم1 و بذر 
علوفه اسپرس )جنس Onobrychis(، به علت اثرات بيشتر حفاظت 

خاك و افزايش پوشش گياهی مراتع، استفاده شد. 

شکل 2- نقشه کشت تيمار و تکرارها در کرت های آزمايشی

D3 E3 B3 C3 A3 C2 D2 A2 B2 E2 A1 D2 E1 B1 C1

40 mفارو
با بذر 

فارو
 بدون 
بذر

5m

پیتینگ
 با بذر

پیتینگ 
شاهدبدون بذر

مخزن جمع آوری رواناب - رسوب

1. Agropyron elongatum
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آماده سازی تیمارها و کشت بذور 
در اين پژوهش، پنج تيمار در سه تکرار در نظر گرفته شد که دو 
تيمار فارو با بذر )A( و پيتينگ با بذر )B( در سه تکرار و در کل 
 )A1, A2, A3, B1, B2, B3( شــش کرت آزمايشی همراه بذر
برای کشــت پاييزه بذور آماده شدند. در اين تيمارها از گونه هاي 
اگروپيرون النگاتوم و رقم محلی بذر اســپرس استفاده شد. اين 
گونه ها ضمن داشــتن اثرات حفاظتي خاك، در توليد علوفه دام 
و افزايش پوشــش گياهی در مراتع، نقــش موثری دارند.  عمق 
مناسب کاشت ۲سانتی متر و مقدار بذر الزم جهت بذرکاری،1۰

کيلوگرم درهکتار بود. 
در ايــن پژوهش، بذور آگروپيرون و اســپرس به طور جداگانه و 
بر  اســاس نسبت سطح سامانه های پيتينگ و کنتورفارو توزين و 
آماده شد و در زمان کشت مورد استفاده قرار گرفت. در شکل های 
4 و 5  تصاويــر طراحی، احداث و بذرکاری تيمارها نشــان داده 
شــده است. در طراحی ابعاد و فاصله سامانه ها، ضمن استفاده از 
پژوهش های پيشين، حجم سامانه و ميزان رواناب  ناشی از سطح 

آبگير، بر اساس بارش مد نظر بوده است )۲(. 

شکل 3- کرت آزمايشی همراه مخزن جمع آوری رواناب- رسوب

شکل 4- طراحی و پياده سازی سامانه ها                                  شکل 5- بذرکاری در تيمارهای فارو  و پيتينگ با بذر
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اندازه گیری تاج پوشش گیاهی و تولید علوفه مرتع
برای اندازه گيری درصد تاج پوشش گياهی و توليد علوفه مرتع در 
هر کرت، سه پالت يك مترمربعی) باالدست، ميانه و پايين دست( 
با ســه تکرار در هر تيمار و در کل 9 پالت برای کرت های تيمار 
مشابه استفاده شد. با استفاده از خانه هاي کوچك تر پالت )1۰۰ 
ســانتي متر مربع(، اقدام به  اندازه گيري و يادداشت مقادير درصد 
پوشش تاجي گياهان )تصوير عمودي اندام هاي هوايي گياهان بر 

روي زمين( بر اساس فرم رويشي شد.
جهت تعيين درصد پوشش تاجي کل )پس از حذف همپوشي ها(، 
درصد الشبرگ )مواد خشك مانده از سال قبل و مواد گياهي سبز 
که از رشد امسال به زمين ريخته شده(، خاك لخت )خاك لخت، 
سطحي از خاك است که خارج از پوشش تاجي گياهان، الشبرگ، 
سنگ و سنگريزه، قرار دارد(، سنگ و سنگريزه  اندازه گيري شد. 
براي تعيين توليد مرتــع در منطقه پروژه، از روش وزني) قطع و 
توزين( استفاده شد. اندازه گيري توليد مرتع با 9 پالت در هر تيمار 
داخل کرت های آزمايشی انجام شد و گونه هاي مختلف گياهي هر 
پالت پس از کف بُر و خشك کردن توزين شده و توليد علوفه مرتع 

در واحد سطح محاسبه شد.

بحث و نتایج
تأثیر تیمارها بر تولید علوفه مرتعی و تاج پوشش گیاهی  

مراتع، زمين هايی هســتند اعم از کوه و دامنه يا زمين مسطح که 
در فصل چرا دارای پوششی از گياهان علوفه ای خودرو باشند و با 
توجه به سابقه چرا، عرفا مرتع شناخته شوند. اراضی آيش اگرچه 
دارای پوشــش نباتات علوفه ای باشــند، مشمول تعريف نيستند. 
چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشــد، مرتع مشجر 
ناميده می شــود )۲۰(. مرتع به عنوان بستر تحوالت اقتصادي و 
اجتماعي ايالت و عشــاير ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است 
زيرا منبع توليد گوشــت، لبنيات، پشم و ساير فرآورده هاي دامي 

است. 
در مراتع تيکمه داش، به علت تبديل مراتع به زمين های کشاورزی، 
گياهــان طبيعی اغلب از بين رفته و مقدار کمی از آن ها از جمله 
گياهان گندمی، خارشــتر و خاکشير ديده می شوند. برای ارزيابي 
پوشــش گياهي، توليد علوفه و تاج پوشش در دو سال متوالي و 
بعد از کاشــت بذور، به ترتيب در ابتدا، ميانــه و انتهای کرت ها  

اندازه گيری شدند. مقايسه ميانگين درصد پوشش گياهی و توليد 
علوفه مرتعی در تيمارها )شــکل6( در سال 1398 نشان داد که 
بيشترين درصد تاج پوشــش گياهی با %78/33 مربوط به تيمار 
فــارو همراه بذر )A( و کمترين آن بــا %76/17، مربوط به تيمار 

شاهد )D( بود.
رشد مناسب اســپرس با ارتفاع باالی ساقه و ايجاد تاج پوشش و 
سايه اندازی، مانع رشد گونه های مرتعی در محدوده گسترش خود 
شــد و اختالف درصد تاج پوشش با شاهد را پايين آورد. بررسی 
آمارهای ميزان توليد علوفه مرتعی آگروپيرون و اسپرس نشان داد 
که بيشــترين ميزان توليد علوفه در سال اول برداشت )1398(، 
مربوط به تيمار E، شــامل ســامانه پيتينگ به ميزان 831/83 
کيلوگرم در هکتار بود و کمترين آن با توليد 41۰/5۰ کيلوگرم در 

هکتار، به تيمار شاهد تعلق داشت. 
  در رابطــه با اختالف بــاالی عملکرد توليد ســامانه های دارای 
بذرکاری با شاهد، علی رغم اختالف در درصد تاج پوشش، می توان 
به رشد متفاوت علوفه اسپرس با ارتفاع و قطر ساقه بيشتر همراه با 
تاج پوشش باال، اشاره نمود که موجب شد بوته های برداشت شده 
از نظر وزنی زياد باشــند و عملکرد توليد را باال ببرند. اين حالت 
از يافته های پژوهش در توليد علوفه در شرايط ديم مراتع بود که 
اميد به ترويج آن می باشد. نمودار شکل 7 نشان می دهد کرت های 
دارای سامانه  به خصوص فاروی همراه بذر )A( و پيتينگ همراه 
بذر )B( به ترتيب با 517/17 و 637/5 کيلوگرم درهکتار، دارای 

توليد گياهی خوشخوراك مرتعی مناسب هستند )شکل8(.
  مقايســه ميانگين درصد تاج پوشش و توليد گياهان مرتعی در 
تيمارها در ســال زراعی 1399 )شکل7(، نشان داد که بيشترين 
درصد تاج پوشش گياهی با %81، مربوط به تيمار فارو همراه بذر 
)A( و کمترين آن با %74/33، مربوط به تيمار شــاهد )D( است. 
بررسی آمارهای ميزان توليد علوفه مرتعی و خوشخوراك، نشان 
داد که بيشترين ميزان توليد علوفه مرتعی در سال 1399، مربوط 
به تيمار E، شامل: ســامانه پيتينگ به ميزان 7۲9/17 کيلوگرم 
درهکتــار و کمترين آن با توليــد 315/33 کيلوگرم درهکتار، به 
تيمار شاهد تعلق دارد. نمودار شکل 7 نشان می دهد که کرت های 
دارای ســامانه های ذخيره نزوالت آسمانی کنتورفارو و پيتينگ، 
بيشتر از 5۰۰   کيلوگرم درهکتار دارای توليد گياهی خوشخوراك 

مرتعی مناسب هستند.
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شکل 6- مقايسه ميانگين درصد تاج پوشش گياهی و توليد علوفه مرتعی در سال 1398

شکل 7- مقايسه ميانگين درصد تاج پوشش گياهی و توليد علوفه مرتعی در سال 1399
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نتايج بررســی درصد تاج پوشــش گياهی در باالدست، ميانه و 
پايين دست کرت های آزمايشی نشان داد که بيشترين درصد تاج 
پوشش در باالدست کرت ها، مربوط به تيمار فارو با بذر با ميانگين 
%8۰، ميانه کرت ها مربوط به عمليات پيتينگ با ميانگين %78 و 
در انتهای کرت ها، مربوط به پيتينگ بذر با ميانگين %8۰ اســت. 
بيشترين انحراف از معيار در باالدست، مربوط به تيمار فارو بدون 
بذر، ميانه کرت مربوط به فارو بذر شــده و در پايين دســت، به 

پيتينگ با بذر اختصاص دارد. 

از نتايج اين پژوهش اينکه اسپرس دارای نياز آبی باال و رشد مناسب 
نسبت به آگروپيرون می باشــد و در بعضی پيتينگ ها مانع رشد 
گونه های ديگر شده است که اين حالت در شکل 9 نشان داده است. 
اســپرس خشك، غنی از پروتئين می باشد و علوفه بسيار مرغوبی 
برای دام ها به ويژه دام های شــيرده و گوســفند است. اسپرس در 
مقايســه با يونجه، مقاومت خوبی نسبت به سرما و خشکی دارد و 
می تواند در راستای افزايش پوشش گياهی و همچنين توليد علوفه 
خوشخوراك دام در مراتع، مورد ترويج و بهره برداری قرار گيرد )1۲(.

شکل 8- پوشش گياهی داخل کرت های آزمايشی در شرايط ديم 

شکل 9- رشد مناسب اسپرس علوفه ای در شرايط ديم داخل سامانه های پژوهش
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نتیجه گیري
ارزيابی پوشش گياهی در تيمارها و بلوك های مورد بررسی، نشان 
داد که احداث ســامانه های ذخيره نزوالت آسمانی، نقش موثری 
در جمع آوری آب و تامين رطوبت مورد نياز خاك به جهت رشد 
بذور و پوشــش گياهی دارد. از نتايج پروژه، رشد مناسب کشت 
اسپرس در سامانه های کنتورفارو و پيتينگ به صورت مخلوط با 
گونه گندميان آگروپيرون النگاتوم بود. در کشت مخلوط، اسپرس 
با رشــد مناسب و افزايش پوشش تاجی باال،  مقدار توليد علوفه 
در ســطح را باال برد و در کرت های دارای سامانه پيتينگ و فارو، 
مقدار توليد به بيش از 7۰۰ کيلوگرم در هکتار در شــرايط ديم 

رسيد. 
در رابطه با اختالف باالی عملکرد توليد سامانه های دارای بذرکاری 
با شاهد، علی رغم اختالف در درصد تاج پوشش، می توان به رشد 
متفاوت علوفه اســپرس با ارتفاع و قطر ساقه بيشتر همراه با تاج 
پوشش باال، اشــاره نمود که باعث شد بوته های برداشت شده از 
نظر وزنی زياد شده و عملکرد توليد را باال ببرد و اين از يافته های 
پژوهش در توليد علوفه در شرايط ديم مراتع بوده است که اميد 
به ترويج آن هســت. اين يافته با پژوهش عامری و جعفری )16( 

در مورد کشت مخلوط يونجه با گندميان مطابقت دارد. 
نتايج نشان داد که بيشترين درصد تاج پوشش کل در باالدست 
کرت هــا، مربوط به تيمــار فارو با بذر با ميانگيــن %8۰ ، ميانه 
کرت هــا مربوط به عمليات پيتينگ با ميانگين %78 و در انتهای 
کرت ها مربوط به پيتينگ با بذر با ميانگين %8۰ اســت. بررسی 
آمارهای ميزان توليد علوفه مرتعی آگروپيرون و اســپرس نشان 
داد که بيشترين ميزان توليد علوفه در سال اول برداشت )1398( 
مربوط به تيمار E، شــامل: ســامانه پيتينگ به ميزان 831/83 
کيلوگرم در هکتار می باشــد و کمترين آن بــا توليد 41۰/5۰ 
کيلوگرم در هکتار، به تيمار شاهد تعلق دارد. سامانه  فاروی همراه 
بذر و پيتينگ همراه بذر، به ترتيب با 517/17 و 637/5 کيلوگرم 
درهکتار دارای توليد گياهی خوشخوراك مرتعی مناسب هستند.

بيشــترين ميزان توليد علوفه مرتعی در سال 1399، مربوط به 
ســامانه پيتينگ به ميزان 7۲9/17 کيلوگــرم درهکتار بوده و 
کمترين آن با توليد 315/33 کيلوگرم درهکتار، به تيمار شاهد 

تعلق دارد. بيشــترين توليد گياهان مرتعی با 7۲9/17 کيلوگرم 
درهکتــار در تيمار پيتينگ و کمتريــن آن با 315/33 کيلوگرم 
درهکتار به تيمار شــاهد، تعلق دارد؛ اين يافته با نتايج تحقيقات 
شــهريور و خزايی )13( در مورد افزايــش نزديك به دو برابری 
پوشش گياهی در سامانه های کنتورفارو و پيتينگ، مطابقت دارد.

توصیه ترویجی
روش  احداث کنتورفارو در اراضی شیب دار

کنتورفارو، عبارت اســت از ايجاد شــيارهای کــم عمق بر روي 
خطوط تراز در ســطح مراتع که هــدف از آن، نفوذ دادن آب در 
خاك به منظور افزايش پوشش گياهي و توليد علوفه و جلوگيري 

از تشکيل رواناب سطحي و فرسايش خاك است.
شرایط احداث فارو

1. مناسب ترين خاك برای احداث کنتورفارو، خاك های با بافت 
متوســط تا نسبتا سنگين است و خاك های خيلی سبك شنی و 
خيلی ســنگين رسی، مناسب نيستند. عمق خاك نبايد کمتر از 

3۰ سانتی متر باشد.
۲. متوسط بارش ساليانه منطقه، 1۰۰  تا 3۰۰ ميلی متر باشد.

3. احداث کنتورفارو در اراضی شيب دار %6 تا %۲۰ مناسب است.
4. آماده ســازی شــيارها بر روی خطوط تراز و عمود بر شــيب 
عمومی منطقه، بهتر اســت به منظور ذخيره برف زمستانه و باال 
بردن رطوبت خاك در اوايل پاييز پس از اولين بارندگی، صورت 

گيرد.
5.  ابعاد شيارها بر حسب نوع خاك، شرايط آب و هوايی منطقه، 
نــوع گونه ها و روش بــذرکاری متغير اســت. معموالً عرض ۲۰ 
ســانتی متر و عمق ۲۰ سانتی متر، اســتاندارد احداث کنتورفارو 
می باشــد. در مناطق خشــك و خاك نيمه ســنگين بر اساس 
پژوهش انجام يافته ابعاد 4۰×۲۰ ســانتی متر، نتيجه مناســبی 

داشته است )۲(.
6. فواصل رديف کنتورفارو 6۰ تا1۰۰ سانتی متر می باشد و بيشتر 
از آن نتايج خوبی نداشته است؛ در صورتی که هدف، توليد علوفه  
است و هر چقدر فواصل کمتر باشد، راندمان کار باال خواهد رفت.
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7. در صورت بذرکاری پاييزه، عمليات کشت بايستی با گونه های 
مرغوب )حتي االمکان بومي ( و سازگار با شرايط محيطي منطقه 
همزمان با احداث فاروها که خاك حاشيه نرم و متخلخل هست، 
انجام شــود تا بارندگی و وزش باد، موجب استقرار بذور در خلل 

و فرج شود.  

شکل 1۰- احداث فارو

روش احداث پیتینگ: 
پيتينــگ عبارت اســت از ايجاد چاله کوچك در ســطح اراضی 
شــيب دار به منظور ذخيره آب حاصل از نزوالت آسمانی و مهار 
رواناب ناشــی از آن که منجر به افزايش رطوبت قابل اســتفاده 
گياهان می شود و در نتيجه افزايش توليد علوفه در مراتع خواهد 

شد.
1. احداث پيتينگ در اراضی شــيب دار، نسبتا کم شيب و هموار 
و حداکثر تا %1۰ بر روی خطوط تراز و عمود بر شــيب عمومی 
منطقه مناسب اســت. پيتينگ بهتر است به منظور ذخيره برف 
زمســتانه و باالبردن رطوبت خــاك در اوايل پاييز، پس از اولين 

بارندگی احداث شود.
۲.  حداقــل بــارش ميانگين ســاليانه 1۰۰ ميلی متر اســت و 
مناسب ترين خاك برای احداث پيتينگ خاك های با بافت ريز و 
متوسط می باشد؛ خاك های خيلی سبك شنی و خيلی سنگين 

رسی مناسب نيستند.
3.  ابعاد چاله ها بر حسب نوع خاك، شرايط آب و هوايی منطقه، 
نوع گونه ها و روش بذرکاری متغير اســت. طول1۰۰ سانتی متر، 

عرض۲۰ ســانتی متر و عمق۲۰ ســانتی متر اســتاندارد احداث 
پيتينگ است.

4. در مناطق خشك و خاك نيمه سنگين بر اساس پژوهش انجام 
يافته، ابعاد 1۰۰×6۰×۲۰ سانتی متر نتيجه مناسبی دارد و عمر 

مفيد چاله را باال می برد )۲(.
5. فواصل رديف پيتيگ ها 1 تا 1/5 متر از پشته پيتينگ باالدست 
تا ابتدای چاله رديف پايين دســت باشــد. چاله ها در دو رديف 
متوالی نسبت به هم متناوب قرار می گيرند؛ به طوری که پيتينگ 

رديف دوم رواناب بين دو چاله رديف اول را جمع آوری می کند.
6. در صورت بذرکاری پاييزه، عمليات کشت بايستی همزمان با 
احداث پيتينگ ها که خاك حاشــيه نرم و متخلخل هست انجام 
شــود تا بارندگی و وزش باد موجب استقرار بذور، در خلل و فرج 

شود. 

شکل 11- احداث پيتينگ
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