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 رجندیب دانشگاه ست،یز طیمح و یعیطب منابع ۀدانشکد ار،یدانش .1

 رجندیب دانشگاه ست،یز طیمح و یعیطب منابع ۀدانشکد ،یزداریآبخ یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو .2

 منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند ۀدانشکداستادیار،  .3

 (11/۰2/11۴۰تاریخ تصویب  ؛3۰/۰1/11۴۰ تاریخ بازنگری ؛8۰/12/1۴۰۰تاریخ دریافت ) 

 چکیده

پرند و کاهوی های  پوشش گونه تاجبه منظور بررسی میزان ربایش تاجی بارش و نیز تأثیر مقدار و شدت بارش و درصد تراکم 

منابع  ۀدانشکدوری مناسب برای حفاطت خاک این پژوهش در پردیس  بهرهها در راستای  وحشی بر مقدار و درصد برگاب آن

ها پس از  گونهیردر ز یمقدار بارندگ .استده ش( انجام 1399تا خرداد  1398 )مهرماه ماه 9ی ططبیعی و محیط زیست بیرجند 

 ه ا  گون ه پوش ش   ت اج از س ح    یت ا به ار ب ه ص ورت  م ود      ییزفص   پ ا   ی، ط  ین. همچنشد یریگ اندازه ارشب یدادهر رو

 کیمربوط به هر انسیوار ۀیتجزو  یونیرگرس زیآنال ر،یمقاد یهمبستگ سپس .دشها محاسبه  مساحت مؤثر آنو  یربرداریتصو

 11و  32 ب ا براب ر   ترتی ب  ب ه  درصد برگ اب  کمترینیشترین و آمده، ب دست به یجبراساس نتا .شد یبررس Spssاز پارامترها در 

 ۴/3۰ ربراب یبترت به پرند و کاهوی وحشی یها گونه یاست. مقدار ک  برگاب ساالنه برا کاهوی وحشی ۀگونبه  مربوط درصد

 وج ود  یخح   ۀرابح پرند ۀگون برگاب مقدار با بارش مقدار نیب داد نشان یونیرگرسنتایج آنالیز متر به دست آمد.  یلیم 1/55 و

مقدار بارش ب ا مق دار    نیب. (R2=0/73) دارد وجود یخح ۀرابح پرند ۀگون تراکم درصد با برگاب مقدار نیب .(R2=0/827) دارد

 .(R2=0/63) دارد وجود یخح ۀرابح یوحش یکاهو ۀگونبرگاب 

 .بارش، پرند، کاهوی وحشی، بیرجند ربایش تاجی: کلمات کلیدی

  

                                                            
 Email: Tajbakhsh.m@birjand.ac.ir  مسئول ۀنویسند *
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 مقدمه

بهینه از منااب    ۀاستفاد ،آبی کمهای سازگاری با  یکی از راه

حاد   تاا  وری آب است. بایاد سا ی کارد    بهرهآب و افزایش 

هاای سای ی و منااب      ممکن از نزوالت جوی، جریاا  آب 

میلوب و بهینه استفاده  شکلزیرزمینی و رطوبت خاک به 

هیادرووویی   هاای   شود و این کار بادو  شاناخت یدیاده   

باار    ،به طور کلی. [1] نخواهد بودی ها عمل مرتبط با آ 

رسیده بر سیح جوام  گیاهی سه مسایر متفااوت را طای    

 باار  اسات   میا گذر یا  میا کند. بخشی به نام جریا   می
. بخاش دوم  کناد  هی عبور مییوشش گیا تاجالی  البهکه از 

ها باه سامت    یافته از روی ساقه تجم جریا  آب  ساقاب یا

قسامتی نیاز باه تاورت هادررفت       ،و سرانجام استزمین 

یوشش گیاهی است که طی آ  بخشی از بار   تاجربایشی 

برخورد به تااج یوشاش گیاهاا  از رساید  باه       ۀواسیبه 

خیار باه اتمسافر    تب اثار ر بو دوباره  ماند میبازسیح زمین 

گال،  عواملی مانناد تیاج جن   ،به طور کلی .[2] گردد برمی

روی مقادار   و مشخصاات بارنادگی   هواشناسای  های متغیر

هاای   تارین متغیار   گذارند. مهم ربایی درختا  تأثیر می بارا 

 ماا ربایی شامل سرعت باد، د بارا مقدار  هواشناسی مؤثر بر

تارین عوامال مرباوه باه ناو        مهم و رطوبت نسبی است و

 .[1] بارا  است تول مدبارندگی شامل مقدار، شدت و ط

تاأثیر مقادار و شادت باار  و      ،هدف یژوهش حاضار 

های یرند و کاهوی وحشی بار   یوشش گونه تاجدرتد تراکم 

 یطا ها در شرایط اقلیمی بیرجند  مقدار و درتد برگاب آ 

که بر اساس آ  بتوا   است 1399 خرداد تا 1398مهرماه 

ای کاه در جهات گیار      های حفاظت خاک گونه در یرویه

 .دکرانتخاب  ،دکن بهتر عمل می

 خش  اقلیمی شرایط جنوبی خراسا  اینکه به وجهت با

 زیستی عوامل سایر از بیش آب ب را  و دارد خش  نیمه و

 گیااهی هاای    اکوسیسات  توویاد  کااهش  موجب م ییی و

 اهمیات  دارد ضارورت  ،شود  می خش  اقلیم در خصوص به

 و برگااب  مقادار  نیاز  و گرفتاه  قارار  توجه مورد مسئله این

 .گیرد قرار بررسی مورد آ  بر مؤثر عوامل

در ت قیقااای میااازا  ظرفیااات نگهاااداری آب روی   

 ۀشاد  کااری  جنگال  ۀتودبار  مستقیم در  تاجیوشش و  تاج

گیری شد. نتاای    اندازهکاج تهرا  در یارک جنگلی چیتگر 

متر بارا   میلی 8/164از مجمو   نشا  دادیژوهش یادشده 

 6/103ربااایی و  بااارا متاار آ  بااه  میلاای 2/61شااده،  ثباات

 [.3] تصاص یافتبار  اخ تاجمتر آ  به  میلی

جریااا   طاای ت قیقاای مقاادار تلفااات ربایشاای و مقاادار

های خاردار تاماویپا  در شمال  درختچه ۀجام ای برای  ساقه

گیاری شاد.    انادازه  Gashاستفاده از مادل   شرقی مکزی  با

هاا   قی اه  ای در متوسط جریاا  سااقه   نتای  نشا  داد مقدار

درتاد   1/16 متر و مقدار تلفات ربایشی از میلی 7/14برابر با 

 .[4] تمتغیر اس 6 ۀقی درتد در  8/25 تا 5 ۀقی در 

 تحقیقروش 

هااای یرنااد  در ایاان ت قیااز میاازا  ربااایش تاااجی گونااه  

(Petropyrum aucheri Jaub.& Spach) وحشای کاهوی  و 

orientalis (Boiss.) Boiss. Scariola)     ماورد بررسای قارار

های بومی مرات  کشاور اسات.    یرند یکی از گونه ۀگونگرفت. 

خشا    نیماه هاای خشا  و    کوچ  در بیابا  ۀدرختچاین 

آبی مقاوم و به عنوا  یوشش  کمروید و به شوری خاک و  می

های روا  مناطز کاویری و   خاک و شن ۀکنند تثبیتگیاهی 

ی وحشای،   کااهو  ۀگونا . شاود  ه میهای ساحلی استفاد ماسه

ساوه یا دوساوه و باه ارتفاا  متوساط     گیاهی است علفی، ی 

رساد. ایان    متر نیز می 5/1متر که در نواحی مساعد به  7/0

، اراضای سانگیخی،   هاا  گیاه به حاوت وحشی در کنار جااده 

 یسندد را نیز بهتر میروید و زمین آهکی  ها و غیره می گودال

 30×30اب ااد  باا  شکل ینیس ظروف از ،ین منظورا یبرا. [5]

چهار تکرار با تراکم کام   گونهاز هر  و شدمتر استفاده  یسانت

شاده در   جم مقدار آب  ،. یس از هر بارا دشانتخاب  یادتا ز

مساحت ماؤثر   ۀم اسببه منظور  یری شده وگ اندازهها  ینیس

، زمساتا  و بهاار باه تاورت     ییزیا یها فصل ییوشش ط تاج

 یان ها عکس گرفتاه شاد. ا   گونه یوشش تاجاز سیح  یعمود

 ،یئورفرنس شدند. سپس Arc GISافزار  نرم یطدر م  یرتصاو

یوشاش   تاجدو کیس مساحت مؤثر  classificationبا دستور 

 یرستر یلو مساحت نقاه فاقد یوشش را به دست آورده، فا

 یم. باا تقسا  دشها برآورد  کرده و مساحت یبه بردار یلرا تبد

درتاد   ینیبه مقدار مسااحت کال سا   آمده  دست بهمساحت 

مقادار و درتاد    ۀم اساب  یشاد. بارا   صها مشخ تراکم گونه

سااپس . [6] اسااتده شاااسااتفاده  5تااا  1 برگاااب از روابااط

واریانس مربوه  ۀتجزیهمبستگی مقادیر، آناویز رگرسیونی و 

مشخصااات . دشاابررساای  Spss هااا در بااه هریاا  از یااارامتر

 1حاضار در جادول    یزشده در ت ق میاو ه یاهیگ یها گونه
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 یاری قرارگ یاز چگاونگ  یریتصااو  ،ین. همچناستده شارائه 

 1 یها ها در شکل گونهیرمقدار بار  در ز یریگ اندازهظروف 

 آمده است. 2و 

 یخاو یفضا مساحت= (ml) یخاو یفضا آب حجم .1

 (10÷شاهدها نیانگیم ارتفا ) ×

حجام آب   =(ml) دار یوشاش سامت  ق حجم آب در .2

 مانده در ظروف کل باقی حجم _فضای خاوی

 =(ml/cm2)دار یوشااشارتفااا  بااار  در قساامت   .3

حجام آب در قسامت   ÷ دار یوششمساحت قسمت 

 دار یوشش

)ارتفاا   –ارتفا  میاانگین شااهدها    =(mm) برگاب .4

 (10×دار یوششبار  درقسمت 

× درتد برگاب= مقدار کل برگاب/مقدار کل باار   .5

100  

 ها یافته

 Petropyrum aucheri گونه

 دادیا رو 8 یبارا  یمقدار کال بارنادگ   2 جدول به توجه با

 ابااربر ،شااده یریااگ اناادازهحاضاار  زیاابااار  کااه در ت ق

 .است بوده متر یلیم5/189

 

 
 ماه فروردینپرند در  ۀگونگیری مقدار بارش  ظرف اندازه .1 شکل

 
 ماه فروردینکاهوی وحشی در  ۀگونگیری مقدار بارش  ظرف اندازه .2 شکل
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 شده در تحقیق حاضر گیری اندازهپرند در وقایع بارشی  ۀگونمقادیر و درصد برگاب  .1 جدول

 mmمقدار بارش فصل تاریخ بارش
شدت 

 mm/hبارش

درصد تراکم 

 گونه

مقدار 

 mmبرگاب
 درصد برگاب

 17 3/4 83 79/1 1/25 یاییز 30/8/98

 16 8/1 51 8/2 2/11 یاییز 27/9/98

 16 4 83 5/3 5/24 زمستا  22/10/98

 18 1/3 70 47/1 17 زمستا  3/11/98

 16 7/4 86 30/4 28 بهار 4/1/99

 22 9/3 70 37/4 5/17 بهار 11/1/99

 12 5/2 78 88/3 4/20 بهار 23/1/99

 13 1/6 94 72/5 8/45 بهار 26/1/99
 

بیشترین مقدار بار  مربوه به دهد  مینشا   1 جدول

بیشاترین مقادار    متر اسات،  میلی 8/45بهار با مقدار فصل 

 1/6یرند مربوه باه فصال بهاار باا مقادار       ۀگون برگاب در

متر است و بیشترین درتد برگااب مرباوه باه فصال      میلی

 است. 22بهار با مقدار 

دهااد براساااس ضااریب   نشااا  ماای 2 نتااای  جاادول

همبستگی ییرسو  بین خصوتایات باار  و خصوتایات    

دهد بین  داری وجود دارد. نتای  نشا  می ام ن ۀرابیبرگاب 

سایح   مقدار بار  و درتد تراکم گونه با مقدار برگااب در 

ترتیاب   باه دارد )داری وجاود  ام نا همبستگی مثبت  01/0

R=0/9  وR=0/86  از  یاا  هاای (. بااین درتااد برگاااب بااا

 داری وجود ندارد.ام نخصوتیات بار  همبستگی 

 پرند ۀگون ضرایب همبستگی پیرسون بین خصوصیات بارش و خصوصیات برگاب در .2 جدول

  مقدار بارش شدت بارش درصد تراکم گونه مقدار برگاب درصد برگاب

 مقدار بار  1 639/0 873/0 909/0** -458/0

 شدت بار  638/0 1 470/0 556/0 -287/0

 درتد تراکم گونه 873/0** 470/0 1 859/0** -371/0

 مقدار برگاب 909/0** 556/0 859/0** 1 -070/0

 برگابدرتد  -458/0 -287/0 -371/0 -070/0 1
 درتد همبستگی م نادار 1سیح  در**

 
 مختلف سال های پرند طی فصل ۀگونبارش بامقدار برگاب  خطی بین مقدار ۀرابط .3 شکل
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 پرند ۀگونروی مقدار برگاب  واریانس اثر زمان ۀتجزی .3 جدول

 داریامعنسطح  Fمقدار میانگین مربعات درجه ازادی مجموع مربعات 

 61/0 54/0 1125 2 25/2 زما 

   2066 5 33/10 خیا

    7 58/12 کل

 کاهوی وحشی ۀگون. ضرایب همبستگی پیرسون بین خصوصیات بارش وخصوصیات برگاب در 4 جدول

  مقدار بارش شدت بارش درصد تراکم گونه مقدار برگاب درصد برگاب

060/0  795/0 * 849/0 ** 638/0  مقدار بار  1 

199/0  581/0  428/0  1 638/0  شدت بار  

342/0-  424/0  1 428/0  849/0  درتد تراکم گونه **

646/0  1 424/0  581/0  759/0  مقدار برگاب *

1 646/0  342/0-  199/0  060/0  درتد برگاب 
 درتد همبستگی م نادار 1سیح  در**؛ ارم ناد درتد همبستگی 5سیح  در *

دهااد براساااس ضااریب   نشااا  ماای 4 جاادولنتااای  

همبستگی ییرسو  بین خصوتایات باار  و خصوتایات    

داری وجاود دارد. باین مقادار باار  باا       ام ن ۀرابیبرگاب 

دار ام نا همبساتگی مثبات    05/0 مقدار برگااب در سایح  

از  یا   های  . بین درتاد برگااب باا    (R=0/79)وجود دارد 

 داری وجود ندارد.ام نخصوتیات بار  همبستگی 

ار برگااب  خیی بین مقدار بار  با مقد ۀرابی 5 نمودار

و  (R2=0/63) دهاد  مای کااهوی وحشای را نشاا     گونۀ در 

بین مقدار بار  بامقدار برگاب به ایان شاکل اسات     ۀرابی
(y=0/3958x-2/4872). 

 روی مقدار اثر زما  دهد نتای  نشا  می 5 طبز جدول

 .(p>0/05)ت شده اسن دارام نکاهوی وحشی  ۀگونبرگاب 

 
 مختلف سال های وحشی طی فصل یکاهو ۀگونخطی بین مقدار بارش با مقدار برگاب  ۀرابط .4 شکل

 کاهوی وحشی ۀگونروی مقدار برگاب  واریانس اثر زمان ۀتجزی .5 جدول

 داریامعنسطح  Fمقدار میانگین مربعات زادیآ ۀدرج مجموع مربعات 

 55/0 67/0 985625/19 2 97125/39 زما 

   7075/29 5 5365/148 خیا

    7 50875/188 کل
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 بهار سه فصل پاییز، زمستان و مقدار برگاب درهای  میانگین ۀمقایس .5 شکل

دهد بین مقدار  دانکن نشا  میهای  نتای  مقایسه میانگین

 (.8 )شکل ین سه فصل هی  تفاوتی وجود نداردب برگاب در

 ۀگونا روی درتاد برگااب    اثر زماا   6 جدولبر اساس 

 .(p>0/05) شده استن دارام نکاهوی وحشی 

دانکن نشاا   های  میانگین ۀمقایسنتای   ،6 طبز شکل

دهد بین درتد برگاب در بین سه فصال های  تفااوتی     می

 وجود ندارد.

 کاهوی وحشی ۀگونروی درصد برگاب  واریانس اثر زمان ۀتجزی .6 جدول

 داریامعنسطح  Fمقدار میانگین مربعات ازادی ۀدرج مجموع مربعات 

 60/0 54/0 640625/82 2 28125/165 زما 

   4375/150 5 1875/752 خیا

    7 46875/917 کل

 

 
 بهار درصد برگاب در سه فصل پاییز، زمستان وهای  میانگین ۀمقایس .6 شکل
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 گیری نتیجهبحث و 

های یرند  برای گونهدر ت قیز حاضر مقدار و درتد برگاب 

مناااب  طبی اای و  ۀدانشااکدردیس در یااو کاااهوی وحشاای 

 1399تاا خارداد   1398 بیرجناد طای مهار    م یط زیست

رویداد باار  )کاه    8بررسی شد. مقدار کل بارندگی برای 

متار   میلای  5/189گیری شده( برابر  اندازهدر ت قیز حاضر 

 ۀواق ا شده در یا    ثبتبوده است و بیشترین مقدار بار  

گیاری   انادازه متار   میلی 8/45ماه برابر  فروردینبارندگی در 

ی وحشای   کاهو ۀگونشد. بیشترین مقدار برگاب مربوه به 

یرند باا   ۀگونو کمترین مقدار برگاب مربوه به  19ر با مقدا

براساس نتای ، مقادار باار  باا    است.  متر میلی 8/1 مقدار

 ۀگونا درتاد تاراکم    و مقدار برگاب باها  همقدار برگاب گون

 ییژوهشا  در مستقیم داشتند.رابیۀ  در ت قیز حاضر یرند

 کاج، سرو، چنار و اقاقیاا گونۀ  برایمقدار هدررفت ربایشی 

درتد به دست آمد  5/5و  78/9، 97/44، 77/34ترتیب  به

یرناد در  گوناۀ  کاج به مقدار برگااب  گونۀ که مقدار برگاب 

 سارو باه مقادار   گونۀ ت قیز حاضر نزدی  و مقدار برگاب 

مقدار کال   ییقت ق در .[2] ستا کاهو نزدی گونۀ برگاب 

 ورک و اسااپند یی،جااارو ۀدرمنااهااای  گونااه یباارابرگاااب 

 یاری گ انادازه متر  یلیم 32/54و  83/30، 38 برابر یبترت به

درمنه و ورک باه مقادار برگااب    گونۀ برگاب  که مقدار شد

گوناۀ  نزدیا  و مقادار برگااب     یرند در ت قیز حاضرگونۀ 

کاهو در ت قیز حاضر نزدیا   گونۀ اسپند به مقدار برگاب 

های  گونه یبرا ییربا بارا مقدار کل  یدر یژوهش .[6] است

 20/70و  22/72 یاابترت بااهرا  یمااازو و را  شاارق بلنااد

مقاادار کاال برگاااب  کردندکااه از یااریگ اناادازهمتاار  یلاایم

 یان که ا است یشترب حاضر یزشده در ت ق سیبررهای  گونه

باود    یادتر بود  درخت و ز مرتف  از یتواند ناش یمتفاوت 

یوشاش و   تااج  ینگهادار  یتظرف یوشش و مقدار تاجدرتد 

 باشاد  یبلند مازو و را  شرقهای  در گونه یییم  یطشرا

ارس های  گونه یمتوسط درتد برگاب برات قیقی  در .[7]

 ۀگوناا یدرتااد باارا 2/25 مقاادار ازیا در اسااپان یو رزمااار

کاه   شاد ارس بارآورد   ۀگونا  یدرتاد بارا   5/36 تا یرزمار

 یرناد  ۀگونا  ابباه درتاد برگا    یرزمار ۀگوندرتد برگاب 

از درتاد برگااب   س ار ۀگونا درتد برگااب   است و ی نزد

اخاتیف   یان کاه ا  کاهو در ت قیز حاضر کمتر اسات گونۀ 

هاا، نسابت    بار  شاکل   ییی،م  یطاز شرا یتواند ناش یم

 .[8] نسبت به تناه باشاد   ها شاخه ۀیزاوزما  و  یط یرتبخ

مراتاب کمتار از    باه کننده مقدار رباایش   خزا های  در گونه

کنناده فصال    خازا  گیاهاا    ز اسات. ساب  همیشههای  گونه

برناد و در فصال    را بدو  بر  به سار مای   بارشیمساعد نا

یوشاش گیاهاا  باه کمتارین      تااج خزا  هدررفت ربایشی 

بارا  به  ۀقیراگر  ،در چنین شراییی یابد. مقدار کاهش می

زمین بایر و عاری از یوشش گیااهی برخاورد کناد، اناریی     

ها شکسته  شود که قسمتی از خاکدانه بارا  سبب می ۀقیر

های ب دی بارا ، باعا  تخریاب بیشاتر ترات     و قیرهشود 

ترات خاک جداشده به طور موقت  ،. بنابرایندشو خاک می

وود شد  آ ب قرار گرفته و باع  گلآبه حاوت م لز در الیه 

هاا   به خاکداناه ب آترات گل و الی  ،شود. در نتیجه می  آ

شاود   و سبب بسته شد  خلل و فرج خاک میمتصل شده 

 ،. در نتیجاه شود ب به درو  خاک میآو این امر مان  نفوت 

و سابب جااری شاد      باد یا میب افزایش جریا  سی ی آ

 سابز در تماام   همیشاه شود. در حاوی که گیاهاا    سیل می

و اناریی   رناد داسال در فرایناد رباایش ف االناه مشاارکت     

اثر برخورد باه تااج و شااخه و بار      ر بهای بارا  نیز  قیره

 ۀستانآو با سرعت و انریی کمتر از حد  بدیا میگیاه کاهش 

ند. با توجه به مقدار کن فرسایش به سیح خاک برخورد می

از این  در مقایسه با یرند کاهوی وحشی ۀگونبیشتر برگاب 

ب آو مقادار   شود مییوشش  تاجبیشتری جذب ب آنظر که 

ساایل و  رساد، باارای جلاوگیری از   کمتاری بااه زماین ماای  

یوشاش گیااهی    ،. بناابراین اسات تر  مناسبفرسایش خاک 

ناشی از باارا  را   های که خسارت استی  عامل حفاطتی 

 ند.رسا و فرسایش خاک را به حداقل می دهد میکاهش 
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