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 مقدمه

هيای   در سطح خاك یکيی از راه  و بیولوژیکی امروزه عملیات مکانیکی     

رسوب و در نتیجه جلوگیری از رونيد فرسيایش خياك در     ،كاهش رواناب

كاهش رواناب و رسوب با انجام عملیيات   .رودشمار می حوزه بهیک سطح 

در نتیجيه  مکانیکی در سطح خاك باعث افزایش ذخیره رطوبتی خياك و  

 .افزایش تاج پوشش گیاهی خواهد شد

اند كه با انجام عملیات مکيانیکی و جليوگیری از    ای بر این عقیده عده     

توان به این مهم دسيت   رسیدن سرعت رواناب به حد آستانه فرسایش می

برخی نیز بر این باورند كه تنها بيا ایجياد پوشيش گیياهی مناسي        .یافت

رسوب و افزایش ذخیره رطوبتی خاك باعث  ،بتوان ضمن كاهش روانا می

وليی  . وگیری از ایجياد فرسيایش خياك گردیيد    احیاء پوشش گیاهی و جل

عملیيات   های علميی در دو دهيه گتشيته نشيان داده كيه تل یي        بررسی

هيای   زیيرا آب  ،شته اسيت بهترین نتیجه را در بر داو بیولوژیکی مکانیکی 

گیيرد   د است اده گیاه قرار ميی مورحاصل از عملیات مکانیکی شده   ذخیره

بایست پس از اجرای عملیات مکانیکی فرصت  البته می(. 5972مصداقی، )

های مرتعی، به خصيو    های جدید گونه كافی برای رویش و استقرار پایه

های مرغوب داده شود، چون در غیر این صيورت نيه تنهيا     ها و گونهگراس

ن است از طری  به هم زدن نتیجه مثبتی به دست نخواهد آمد، بلکه ممک

بياری بيه    خاك در منطقه تشدید و نتایج زیان ساختمان خاك، فرسایش

 (.5977مقدم، )آید  وجود
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و است اده هم  تل ی  توان بیان نمود كهمیی كه ذكر گردید با مقدمه     

دو روش مکانیکی و بیولوژیکی بهترین راه حل برای جليوگیری  زمان از هر

وليی ایين نکتيه را بایيد      .خاك و تخری  مراتع است از معضالت فرسایش

تنهيایی و یيا   بهها  روشهمواره در نظر داشت كه بکارگیری هر یک از این 

ليتا   .های یک منطقيه باشيد   بایست متناس  با شرایط و ویژگی تل ی  می

شناسيی و   بایست با توجه بيه شيرایط اقلیميی، خياك شناسيی، زميین       می

تيرین   ن نوع عملیات مکانیکی را با مناس پوشش گیاهی هر منطقه بهتری

و تنهيا از طریي  تيقیي  در هير      گونه گیاهی به صورت تل یقی بکار بيرد 

توان به این مهم دست یافت و نتایج آن را  منطقه با شرایط خا  خود می

 . به سایر مناط  مشابه تعمیم داد
 

 :مراتع در سطحروش اجرای عملیات مکانیکی و بیولوژیکی 

هایی به  چالهبایست  جهت اجرای این عملیات می :پیتینگ عملیات     

متير و فاصيله    سيانتی  51متر، عم   سانتی 21عرض  ،متر سانتی 77طول 

مرتعيی   هيای سيپس بيتور گونيه   . گرددسانتیمتر ایجاد  37ها از هم  چاله

 به این ترتی  كيه . دوها كاشته ش به صورت مخلوط در داخل چالهمرغوب 

هيا   ریخته و الیه نازكی از خاك بير روی آن  ،بتور مورد نظر را داخل چاله

دهيد كيه   تيقیقيات انجيام گرفتيه بيه خيوبی نشيان ميی        .شود میریخته 

 .درصد است 57ترین شی  برای عملیات پیتینگ شی  حدود  مناس 

 

 



3 

 

 

 
 یافته در عملیات پیتینگ در اواخر سال اول نمایی از پوشش گیاهی استقرار : 1شکل

 (تيقیقات میدانی: منبع)

 
  ای از عملیات پیتینگ ایجاد شده در ایستگاه تيقیقاتی مارگوننمونه :2شکل 

(تيقیقات میدانی: بعمن)  
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 : كنتور فارو عملیات

 37فاصيله   بيا  یخطيوط تيراز  جهت اجرای این عملیات می بایسيت       

سيپس بير روی ایين خطيوط      .ایجياد گيردد  سيطح مراتيع   متير در   سانتی

بتور مربوط  ح ر وسانتیمتر  51سانتیمتر و عرض  27با عم   یهای جوی

اكریز حاصيل از ایين   صيورت مخليوط بير روی خي    بيه های مرتعی  به گونه

به این ترتی  كه بعد از ریختن بتور بر روی خاكریز، . دوعملیات كاشته ش

نيازكی از   توسط شن كش بترها به خوبی با خاك مخلوط و در زیير الیيه  

دهيد كيه   تيقیقات انجام گرفتيه بيه خيوبی نشيان ميی      .رندیخاك قرار گ

 .رصد استد 57ترین شی  برای عملیات كنتور فارو شی  حدود مناس 

 

 

 

 

 

 
 ای از عملیات كنتور فارو ایجاد شده در ایستگاه تيقیقاتی مارگوننمونه: 3شکل 

 (تيقیقات میدانی: منبع)
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 فارو یک داخل رد شده كاشته گیاهان :4شکل

 (آسمانی نزوالت ذخیره هایروش از است اده با مراتع اصالح دستورالعمل: منبع) 
 

 
 نمایی از عملیات كنتور فارو در سال دوم و بعد از استقرار پوشش گیاهی: 5شکل 

 (تيقیقات میدانی: منبع)
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 فارو كنتور و پیتینگ عملیات از تركیبی اجرای :6شکل 

 (آسمانی نزوالت ذخیره هایروش از است اده با مراتع اصالح دستورالعمل: منبع) 
 

 : ریپرینگ عملیات

 67-77در عمي   گیرد كه ت مکانیکی زمانی صورت میاین نوع عملیا    

 بسيیار  هيای سيطيی   ن وذپتیری نسبت به الیيه  سطح خاك، متری سانتی

ه و گاهی به صورت الیه های فشرده، زهکشی اراضی را با مشکل كمتر بود

 07حيدود  ریپرینيگ عمي  خطيوط    بيه هميین دلیيل   . نمایيد  مواجه ميی 

متير و   سيانتی  577هر خيط نیيز    فاصله. شود میمتر در نظر گرفته  سانتی

بير روی  بایسيت   های مرتعيی ميورد نظير ميی     عملیات كشت مخلوط گونه

 .دگردانجام عملیات بیرون ریخته از این  ی اضافیها خاك
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 :بانکت غالت عملیات

رود و شيمار ميی   عم  خاك عامل بسیار مهمی بهها در احداث بانکت     

. باشندسانتیمتر باشد، قابل اجرا نمی 41در اراضی كه عم  خاك كمتر از 

بندی نباید موج  ظياهر شيدن سينگ بسيتر     طور كلی، عملیات بانکتبه

هيای فشيرده و رسيی كيه قابلیت ن يوذ انيدكی   همچنین، در خياك. شود

بانکت، خصوصاً بانکت افقی، كرد زیيرا در ایين    دارند، نباید اقدام به ایجاد

صورت، الیه فوقانی خاك در اثر جتب آب اشباع شده و امکان لغيزش در  

هایی با میزان امالح زیاد و تشيکیالت  خاك. جهت شی  فراهم خواهد شد

هيای  هيه ها نبایيد آبرا بانکت .مارنی نیز برای احداث بانکت مناس  نیستد

همچنيین در  . انتیمتر عم  دارند، قطع نماینيد س 67بزرگ را كه بیش از 

متير دارنيد، نبایيد    1/7× 1/7هایی كييه مقطعييی بزرگتير از    عرض خندق

زیر فاصله بین  جدولبرای انجام این عملیات با توجه به  .بندی كردبانکت

مرتعيی  هيای   كشت گونيه . بانکت ها متناس  با شی  منطقه تعیین گردد

 .دگردنه و خاكریز بانکت انجام بر روی بدبایست  میمورد نظر 
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      عملیات بانکت غالت در سال دوم و بعد از استقرار پوشش گیاهی :7شکل 

 (تيقیقات میدانی: منبع)

 

 
 (فائو: منبع)گتاری نمایی از عملیات بانکت   :8شکل 
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های تل ی  بر اصالح، ذخیيره رطوبيت، بهبيود     وان نمونه اثرات روشبه عن

پوشش گیاهی و ح اظت خاك از طری  اجرای یيک طيرح تيقیقياتی در    

 . ایستگاه تيقیقات تعادل دام و مرتع مارگون مشخص گردید

روانياب، رسيوب، تياج    شيامل   شده گیریاندازه متغیرهای میانگین یردامق

 عملیيات  بيا  مقایسيه  در هيا عملیيات  از یک هر پوشش و رطوبت خاك در

 . ارائه شده است زیرنمودار شاهد در 

 

 
در مقایسهه بها    ها عملیاتگیری شده در هر یک از مقدار میانگین متغیرهای اندازه: 9شکل 

 شاهد عملیات
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ان و از جمليه  خشيک جهي   های مرتعی در نواحی خشک و نیمهاكوسیستم

هيای خشيک و شيکننده     بخش بزرگی از كشور ایران در قلمرو اكوسیستم

ترین عامل ميدود كننده رشد  بارش و رطوبت به عنوان مهم. اند واقع شده

میيزان انيدك   . باشيد خشيک ميی   و تولید علوفه در مناط  خشک و نیميه 

ك دلیل لگدكوبی خيا  هبارش، توزیع نامناس  بارش و عدم ذخیره بارش ب

ناشی از دام همگی سب  كياهش تولیيد علوفيه مراتيع در منطقيه ميورد       

در نتیجه كاهش تولید علوفه سب  كاهش تاج پوشش . مطالعه شده است

گردد كه در نتیجه سب  در معرض قرارگیری زمین و میزان الشبرگ می

گردد و سيب  تولیيد روانياب و ایجياد فرسيایش       در برابر قطرات باران می

 (.5972صالحی و لقمان، )گردد  خاك می

نتایج حاصله از بررسی عملیات مکانیکی پیتینگ، ریپرینگ، كنتيور فيارو،   

 و Vicia viluza بانکت غالت همراه بيا كاشيت بيتور گیاهيان مرتعيی      
Bromus tomentelus  به عنوان عملیات بیولوژیکی نشان داد كه تمام

گیاهی افيزایش  ها نسبت به عملیات شاهد از لياظ درصد پوشش عملیات

 . اند چشمگیری داشته

را بيه ترتیي    در تيقی  حاضر ترین تأثیر در افزایش پوشش گیاهی  بیش

و  7/72، 71، 7/73ریپینگ و پیتینگ بيا میيزان    بانک غالت، كنتور فارو،

، 0/5در مقایسه با شاهد به ترتی  میزان پوشش گیياهی   داشته است 61

در مقایسيه بيین میيزان رطوبيت     . برابر بیشتر شده است 1/5و  6/5، 7/5

ی مختلف به ترتی  كنتور فارو، بانکت غالت، ریپینيگ و  ها عملیاتخاك 

هيای یيک تيا    اولویت 79/57و  19/57، 5/55، 16/55پیتینگ با میانگین 
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 71/7شاهد با میزان رطوبيت   عملیاتچهارم را به خود اختصا  دادند و 

ن رطوبييت خيياك بييین میييزا. كمتيرین میييزان رطوبييت خيياك را دارا بيود  

و  43/5، 17/5، 69/5ی مختلف نسيبت بيه شياهد بيه ترتیي       ها عملیات

 .برابر بیشتر شده است 42/5

تيقیقات انجام گرفته در ارتباط با عملیات مکانیکی نیز این مسئله را بيه  

تيرین شيی  بيرای عملیيات كنتيور فيارو       دهد كه مناس خوبی نشان می

در صيورتیکه بانکيت غيالت را در    . اسيت  درصد 57وپیتینگ شی  حدود 

هيایی  همچنین عملیات ریپینگ در جاه. نمایندهای باالتر توصیه میشی 

یيا بيا ن وذپيتیری كيم در      های غیر قابل ن وذ وبیشتر موف  است كه الیه

 .هایی از ضخامت یک متری خاك وجود داشته باشدقسمت

 

 :تپیشنهادا

هيا بخصيو     عملیيات با توجه به اینکه شی  مناس  برای هر كيدام از   -

مت اوت است لتا بهتر اسيت   ها عملیاتمانند بانکت غالت با سایر  مواردی

. بطيور جداگانيه ميورد بررسيی قيرار گیيرد       ها عملیاتكه هر كدام از این 

ریپرینگ را در صورتیکه تا عم  یک متری خاك، الیيه   عملیاتهمچنین 

تواند  الیه های غیر قابل ن وذ  یا با ن وذپتیری كم وجود داشته باشد می یا

هيم  . بیشترین تاثیر را  در جلوگیری از ایجاد روناب و رسوب داشته باشيد 

چنین شی  مناس  جهت اجرای عملیات كنتور فارو وپیتینيگ شيیبهای   

نوع عملیات، بيرای عرصيه هيای     4لتا این . می باشد% 57مالیم تا حدود 

با توجه به نتيایج مطالعيه   . مرتعی با شی  یکسان هرگز توصیه نمی گردد
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كنتور فارو و پیتینگ نسيبت   عملیاتدو موردی در مراتع منطقه مارگون 

هيای   تنها برای عرصيه  كهد، نمی باش عملیات مکانیکی در اولویتبه سایر 

و شيرایط خاكشناسيی تقریبيا مشيابه توصيیه      % 57مرتعی با شی  حدود 

 .دگرد می

عملیات ریپینگ با توجه به هزینه باال و امکانات خاصی مانند است اده از  -

بخصو  در این شيرایط  . شود بولدوزر در چنین مناطقی اصالً توصیه نمی

كمترین تأثیر را داشيته   ها عملیاتكه از نظر كاهش حجم رواناب در بین 

، عالوه بر ایين در پروفیيل خياك احيداث شيده در عرصيه تيقیي        . است

 . های غیر قابل ن وذ ویا با ن وذپزیری خیلی كم مشاهده نگردید الیه

رسوب، با توجه به  در این منطقه و شرایط مشابه جهت كنترل رواناب و -

چون بيا  . نتایج این تيقی ، عملیات پیتینگ و كنتورفارو توصیه می گردد

ب رسيو  ازنظر كاهش روانياب و  عملیاتتوجه به نتایج بدست آمده این دو

موئرتر بوده وازطرفی هزینه این عملیات  ها عملیاتتولیدی نسبت به سایر 

 عملیيات پیتینگ نسبت به  عملیاتالبته . كمتر وكار آنها نیز ساده تراست

 . برای مردم نیز ساده تر است كنتور فارو كم هزینه تر و

در مورد عملیات پیتینگ به این نکته باید توجه نمود كه انتخاب خياك   -

س  برای اجرای عملیات از اركان اصلی طراحی این قبیل عملیات می منا

یی كه دارای ن وذپيتیری زیيادی در مقابيل    ها خاكبطوریکه برروی . باشد

آب هستند، مانند اراضی سبک وشنی تائیری در ذخیره نيزوالت آسيمانی   

عالوه بر اینکه عمر چاليه هيای ایجياد     ها خاكدراین گونه . نخواهد داشت

ار كم خواهد بود، با از بین رفتن پوشش گیاهی موجود وسسيت  شده بسی
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كردن خاك سطيی،ممکن اسيت خطير فرسيایش بيادی نیيز در منطقيه       

ی خیلی سينگین  ها خاكهم چنین عملیات پیتینگ بر روی  .افزایش یابد

بنا براین در هر دو گروه از . ورسی باز موف  نبوده ویا موفقیت آن كم است

        .شود ت توصیه نمیاین عملیا ها خاكاین 
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