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چكيده

بهرهبرداري از س�يالب ها و پخش آن در اراضي هموار دش�ت ها يكي از راهكارهای احيای منابع طبيعي است .اما آگاهي از وضعيت
زندهمانی گونههای درختی در محل هاي مختلف عرصههاي پخش ضروری به نظر میرس�د .لذا اين موارد طي يک دوره پنج س�اله
( )83-88در ايس�تگاه تحقيقاتی پخش س�يالب قرهچريان زنجان بررسي گرديد .در اين تحقيق ،ابتداء از کانال هاي مجاور هم سه
کانال اول ،س�وم و پنجم در عرصه پخش س�يالب انتخاب ش�د .سپس اقدام به کشت نهال هاي دو س�اله از سه گونه درختي بادام،
س�نجد و اقاقيا در چهار محل مختلف عرصه پخش بين دو کانال در س�ه تكرار گرديد .در طول سال هاي تحقيق ،زندهماني نهال ها
در دو مقطع زماني خرداد و آبان (پايان دوره غرقابي و پايان فصل خش�كي) يادداش�ت و ميزان رش�د نهال ها در اواخر فصل پاييز
(ارتفاع ،قطر ساقه و تاج پوشش نهال) اندازهگيري گرديد .طول مدت پخش سيالب و طول مدت خشكي نيز يادداشتبرداري شد.
نتايج نشان داد که از نظر زنده مانی ،کانال پنجم با  63نهال زنده ،محل سوم با  72نهال زنده ،و نهال سنجد با  91نهال و  63درصد
زنده مانی در پايان دوره مطالعه برتر بودهاند .از نظر تغييرات ارتفاع ،قطر و قطر آسمانه نهال ها کانال سوم ،محل سوم و گونه سنجد
برتر بودهاند.
کلمات کليدي :پخش سيالب ،دشت زنجان ،اقاقيا ،سنجد ،بادام ،محل کاشت.
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Study of the vitality and growth of three woody species in flood spreading areas
By: Bayat Movahed F. Scientific Member of Agricultural Research and Natural Resources Research Center of Zanjan
Province (Corresponding Author; Tel: +989122415653), Shami, H. Scientific Member of Agricutural and Natural
Resources Research Center of Zanjan Province. Khalkhali S.A. Scientific Member of Watershed and Soil Conservation
Institue.
The utilization of flood and its spreading on flat plains is a reclamation approach for natural resources in most
countries such as Iran. But existance of information about moisture condition in the different parts of spreading area
and its impact on tree species is necessary. Therfore, this project was performed in Qarecharian spreading station
(Zanjan province) during five years( 2005-2009). Four seedlings from each tree species of Elaeagnus angustifolia,
Amygdalus communis and Robinia pseudoacacia were planted at four locations considering moisture condition at
the three spreading canals first, third and fifth in three replications for each. The vitality of each seedlings were
noted after flooding and drought periods. The height and diameteric growth were also noted. The results showed, the
third canal with the vitality of 63, third location with 72, and E.angustifolia with 91 seedlings were the best.
Keywords: Flood spreadind, Zanjan plain, Elaeagnus angustifolia, Amygdalus communis, Robinia pseudoacacia,
plant location

مقدمه

افزای��ش جمعيت و نياز به تهيه غذاي کافي موجب برداش��ت بيرویه از
منابع آب و خاک بدون توجه به تناسب و ظرفيت آن شده است .این عوامل
ب��ه همراه موقعي��ت جغرافيایي ،وضعيت آب و هوای��ي ،بحران ها و حوادث
غيرمترقبه و اثرات س��وء ناش��ي از گسترش ناموزون ش��هرها باعث تخریب
طبيعت ،محيط زیست و منابع طبيعي میگردد.
خصوصيات اقليمي حاکم بر  90درصد از پهنه جغرافيایي ایران ش��امل
اندک بودن مقدار بارش هاي جوي ،توزیع نامناسب ،طوالني بودن دورههاي
خشک سال همراه با ویژگي هاي محيطي و تأثير عامل انساني (استفاده غير
اصولي در بهرهبرداري از منابع طبيعي و اراضی کش��اورزي) موجب گردیده
که بخش اعظم نزوالت جوي بصورت تندآب ها و سيالب ها ظاهر شوند .در
چنين ش��رایطي بهرهبرداري از س��يالب ها یکي از مهم ترین کليدهاي حل
مسائل کمآبي قلمداد ميشود.
س��يلگيري و غرقاب شدن از تنش هاي مهم غيرهوازي بوده و در کنار
کمبود آب ،ش��وري و دماهاي بس��يار باال به عنوان معرف هاي اصلي توزیع
گونهها در گس��تره جهاني ق��رار ميگيرد .گياهان و بخص��وص درختان در
هنگامي که تحت تنش س��يالب قرار گرفته و خاک محيط ریش��ه گياهان
مدتي دراز بویژه در ماه هاي گرم فصل رویش در حالت اش��باع از آب باقي
ميمانند ،دامنه گستردهاي از عالمت ها را از خود بروز ميدهند .این عالئم
شامل زرد شدن برگ ها ،ریزش برگ ،کاهش اندازه برگ ها و رشد شاخهها
و نيز خش��ک شدن سرشاخههاي گياهان حساس به شرایط تهویه نامطلوب
خاک ميباش��ند )1976( Kozlowski .بر آن اس��ت که کاهش جذب آب
و پژمردگ��ي برگ ها ،از نخس��تين عوارض وج��ود آب افزون بر نياز گياه در
محيط زندگي آن ميباش��د .از آنجا که ریشهها و ریزوم ها اساساً اندام هاي
هوازي هس��تند ،نتيجه ميتواند کش��نده باش��د زیرا چنانچه تنفس هوازي
متوقف ش��ود ،سطح انرژي رسيده به آدنيليت بس��رعت کاهش مییابد که
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س��بب یک کاهش آش��کار در جذب یون و انتقال آن خواهد شد (Huang
 Greenwayو  2003 ،Colmerو Vartapetianو همکاران .)2003
سيلگيري در طي فصل رش��د بطور آشکاري داراي حد زیان بيشتري
نس��بت به سيلگيري در زمان خواب گياه است .در حاليکه نهال جوان الله
درختي پس از س��ه روز غرقاب شدن در اوایل تابستان تلف ميگردد ،همان
گون��ه ،وضعيت ماندابي را در دوره ُکمون به راحت��ی تحمل ميکند (کوثر،
 .)1374س��ردي ه��وا و آب ،فعاليت ناچيز موج��ودات ذرهبيني در محيط
س��رد ،نياز کمتر گياه به اکس��يژن و تجمع ان��دک گاز کربنيک در محيط
ریش��ه از دالیل مقاومت بيش��تر گياهان در ش��رایط ماندابي در دوره خواب
ذکر شدهاند ( .)1984 ،Kozlowskiمشاهدات دیگر محققين اخير حاکي
از آن اس��ت که خطر گرم ش��دن و از بي��ن رفتن گياهان در آب ایس��تاده
نس��بت به آب جاري بيشتر اس��ت .هر چند درختان و درختچههایي که در
شبکههاي گسترش سيالب کاش��ته ميشوند ،معموالً خشکي پسند بوده و
ای��ن گياهان ظاهرا ً قادر به تحمل ش��رایط ماندابي نيس��تند ،پارهاي از آنها
مانن��د اقاقي��ا ( ،)Robinia pseudoacaciaوضعيت ماندابي را به خوبي
تحمل ميکنند (کوثر.)1374 ،
در پژوهش��ی ک��ه ب��ه منظور دس��ت یابي ب��ه ميزان اث��ر خصوصيات
فيزیک��ي و ش��يميایي خاک ب��ر ویژگي ه��اي ریخت شناس��ي گونه کرت
( ،)Acacia arabica Wild var. niloticaدر ایستگاه تحقيقاتي پخش
سيالب تنگس��تان واقع در استان بوش��هر انجام گرفت ،نتایج نشان داد که
در س��طوح ارتفاعي پخش س��يالب تفاوت معني داري در سطح  1درصد از
نظر قطر یقه درختان کرت وجود داش��ته و س��طوح ارتفاعي پایين دست از
وضعيت رویشي بهتري برخوردار بودند (قاسمی و همکاران.)1390 ،
اگرچه کنش��لو ( )1380نامي از گونههاي مناسب براي کشت در استان
زنجان نبرده اس��ت ،اما با توجه به مش��ابهت ش��رایط اقليمي اس��تان هاي
همجوار ،سه گونه بادام معمولي ،سنجد و اقاقيا ميتواند براي کشت در این

(پژوهشوسازندگی)

بررسی زنده مانی و رشد ...

اس��تان توصيه گردد .یارایي ( )1374نيز از اقاقيا بعنوان گونه مناسب براي
کشت در خاک هاي گچي-آهکي نام برده است .شرکت جهاد تحقيقات آب
و آبخيزداري ( )1376نيز هر س��ه گونه فوق را مناس��ب کاشت در ایستگاه
معرفي کرده است .این مقاله سعی دارد تا اثرات سيالب را در زنده مانی سه
گونه درختی بررسی و محل مناسب کشت آنها را معرفی کند.

مواد و روش ها

ایس��تگاه پخش س��يالب س��هرین -قرهچریان زنجان در حدود طول و
عرض جغرافيایی ً  32و َ 56و  36°شمالي و ً 59و َ 20و  48°شرقي در
شمال غربي ایران و در بخش شرقي دشت زنجان بين رودخانههاي سهرین
و قرهچریان درحدود ارتفاعي  1800متر از س��طح دریا واقع شده است .این
ایس��تگاه در فاصله  350کيلومتري غرب ش��هر ته��ران و در  32کيلومتري
ش��مال غربي ش��هر زنجان قرار دارد .دشت زنجان قس��متي از حوزه آبخيز
زنجانرود اس��ت که بخشي از حوزه آبریز بزرگ رودخانه قزلاوزن را تشکيل
ميدهد (ش��کل  .)1آبخوان موجود در دش��ت از نوع آزاد ،عمق آبرفت بين
 80ت��ا  120مت��ر و ضریب آبگذري آن نيز از  3ت��ا  13/5متر در روز متغير
اس��ت .عمق س��طح آب زیرزمين��ي از  40تا  60متر تغيي��ر ميکند .از نظر
زمينشناسي دشت مورد مطالعه بر روي رسوبات کواترنري رسوبات مربوط
به دوران چهارم (آبرفت ها و مخروط افکنه ها) واقع ش��ده و توس��ط رشته
کوه هاي س��لطانيه و طارم احاطه گردیده اس��ت .مطالعات رسوبشناس��ي
نش��ان ميده��د که رس��وبات منطقه داراي ان��دازه ميانگين در حد ماس��ه
ميباش��ند .تخلخل و نفوذپذیري این رس��وبات ،در حاشيه ارتفاعات حدود
 15تا  25درصد ،در بخش مياني دشت حدود  20تا  30درصد و در بخش
انتهایي دش��ت حدود  20تا  40درصد ميباش��ند .محيط رسوبي منطقه از

نوع مخروطافکنه ،عدسي شکل با ضخامت زیاد در قسمت مياني تا 250متر
وضخامت کم در حواشي دشت بين  30تا 80متر ميباشد (عبدي.)1379 ،
وضعيت اقليمي محدوده مورد مطالعه دراقليمنماي آمبرژه نيمهخشک سرد
و دراقليمنماي دومارتن نيمهخش��ک تعيين گردیده است .ميانگين بارندگي
دشت با توجه به ایستگاه سينوپتيک زنجان و طي یک دوره  32ساله حدود
 297ميليمتر اس��ت که فصل بهار با  37/6درصد بيش��ترین ميزان بارش را
دارد .ميزان تبخير با اس��تفاده از تش��تک کالس  Aبطور متوسط  2140و
متوسط تبخير وتعرق پتانسيل ساالنه  1227ميليمتر برآورد گردیده است.
فصل خش��کي حدود پنج ماه ( اوایل خرداد تا اواخر مهر) ميباش��د.با توجه
ب��ه این ف��رض که ميزان آبگيری از کانالی به کانال بعدی کم میش��ود (در
اثر نفوذ در کانال قبلی) ،بنابراین ،جهت کاشت نهال ،سه کانال پخش اول،
س��وم و پنجم بعنوان عرصه تحقيقاتی انتخاب گردیدند .در هر کانال چهار
محل کاش��ت نهال در بخ��ش ابتدایي ،مياني و انتهای��ي عرصه پخش بين
دوکانال تعيين شدند 5 -1 .متري از لبه پخش سيالب -2 ،وسط حد فاصل
بين نهرهاي پخش س��يالب -3 ،حاش��يه داخل خاکریز نهر پخش سيالب
و -4حاشيه خارجي خاکریز نهر پخش سيالب (شکل ا).
ای��ن ط��رح در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با س��ه تکرار انجام
گرفت و به واس��طه تکرار طرح در س��ه کانال ،آزمون بصورت اسپليت پالت
و به واس��طه تکرار برداشت ها در چند سال متوالی آزمون تجزیه مرکب در
زمان نيز انجام شد .هر کرت آزمایشی شامل چهار محل بود که در هر محل
تعداد چهار نهال از هر س��ه گونه منتخب با فاصله  5متر از همدیگر در یک
ردیف کشت شدند .بنابراین در هر کرت 16 ،نهال از هر گونه جمعاً به تعداد
 48نهال کشت گردیدند .این کرتها در هر کانال پخش سه بار تکرار شدند.
بنابراین با احتس��اب  9کرت آزمایش��ی در هر کانال ،تعداد  144نهال از هر

شكل  -1موقعيت عرصه پخش سيالب
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کدام از گونهها جمعاً به تعداد  432نهال در حد فاصل کانالهاي پخش اول،
سوم و پنجم عرصه پخش سيالب کشت شدند.
زندهمان��ي نهال ه��ا در طول تحقيق ( )1384–1389هر س��اله در دو
مقطع زماني خرداد وآبان (پایان دوره غرقابي و پایان فصل خشکي) بررسي
شد .ميزان ارتفاع و قطر ساقه اصلي (در 10سانتيمتر باالتر از یقه) در پایان
دوره رویش ساالنه (یک بار در سال) و تاج پوشش نهال ها در آخرین سال
اجراي طرح و قبل از خزان اندازهگيري گردید .خصوصيات س��ه گونه مورد
استفاده در این تحقيق به شرح ذیل است (ثابتي.)1373 ،
گونه بادام معمولي ( )Amygdalus communisگونهاي مثمر بوده
و خشکي پسند است و در برخي از روستاهاي جنوب زنجان به صورت دیم
کش��ت ميشود .این گياه از زیر تيره  Prunusبوده و از واریتههای دیرگل
آن اس��تفاده شد .س��نجد ( )Elaeagnus angustifoliaدرختی است از
خانواده سنجدیان که در آب و هوای معتدل میروید .هم خشکي پسند بوده
و هم قادر به تحمل رطوبت زیاد ميباش��د و نيز بصورت مثمر و یا غيرمثمر
کش��ت ميگردد .اقاقيا ( )Robinia pseudoacaciaغيرمثمر و خشکي
پسند بوده ولي وضعيت ماندابي را نيز تحمل ميکند (کوثر.)1374 ،

نتايج

بررسی زندهمانی نهال ها نشان داد که کانال پنجم با  63نهال زنده در
پایان دوره مطالعه برتر از دو کانال دیگر بوده اس��ت .کانال سوم با  60نهال
و کانال اول با  58نهال در رتبه بعدی قرار گرفتند.
با توجه به زندهمانی نهال ها در محلهای چهار گانه ،محل سوم با 72
نهال زنده در پایان دوره مطالعه برتر از سه محل دیگر بوده است .بعد از آن
محل چهارم ،دوم و اول به ترتيب با  32 ،56و  21نهال در رتبههای بعدی
قرار داش��تهاند .همچنين نهال س��نجد با  91نهال و  63/2درصد زندهمانی
برترین نهال ها بوده اس��ت .بع��د از آن ،نهال های اقاقيا با  63نهال و 43/8

درص��د زندهمانی و نهال های بادام ب��ا  27نهال و  18/8درصد زندهمانی در
رتبهه��ای بعدی قرار گرفتند .نتایج تجزی��ه و تحليل آماری برای زندهمانی
نهال ها نشان داد که اختالف بين چهار محل کشت نهال و نيز اختالف بين
گونههای کشت شده در سطح یک درصد معنیدار میباشد (جدول .)1
همچني��ن آزم��ون دانکن ب��رای زندهمان��ی نهال ها در محل کاش��ت
نهال نش��ان میدهد که اگر چه در س��ال اول مح��ل  3و  4در یک گروه و
محل های  1و  2در گروه دیگر قرار داش��تند اما به دليل کاهش بيش��تر در
زندهمان��ی نهال ها در محل چهارم در س��ال های آخ��ر مطالعه ،محلهای
 3و  4ه��ر ی��ک به تنهایی در یک گروه قرار گرفتن��د .محل های  1و  2در
س��ال های آخر مطالعه همچنان در گروه یکسان بودهاند(جدول  .)2نتيجه
آزمون دانکن برای زندهمانی نهالها با توجه به کانال های کاشت نهال نشان
میدهد در تمام سالهای مورد مطالعه هر سه کانال در یک گروه قرار گرفتند
و در مجموع تفاوت معنیداری بين سه کانال مشاهده نشد.
نتيجه آزمون دانکن برای زندهمانی نهال ها با توجه به گونههای کاشته
شده نشان داد که اگر چه در سال اول گونه سنجد و اقاقيا با وجود اختالف
 12/5درص��دی در یک گروه بودهاند اما بدليل کاهش بيش��تر در زندهمانی
نه��ال های اقاقيا در س��ال های بع��دي مطالعه این اخت��الف به حدود 20
درصد رس��يد و سبب ش��د که دو گونه فوق هر یک به تنهایی در یک گروه
قرار گيرند .گونه بادام به دليل افت زیاد در زندهمانی در س��ال های مطالعه
همچنان در گروهی دیگر قرار داشته است(جدول .)3
ب��ا توجه به نتای��ج آماربرداری ارتفاع نهالها ،غير از س��ال اول در بقيه
س��ال ها ميانگين ارتفاع نهال ها در کانال سوم بيشتر از دیگر کانالها بوده
اس��ت .در آخرین س��ال برداش��ت ،ميانگين ارتفاع نهال های کانال سوم با
 109/59س��انتيمتر در رتبه اول ،کانال پنجم با  95/25س��انتيمتر در رتبه
دوم و کانال اول با  91/55س��انتيمتر در رتبه سوم قرار گرفت .همچنين ،با
توجه به محلهای کاش��ت نهال ،تقریباً در تمامی س��ال های مورد مطالعه

جدول  -1نتيجه تجزيه و تحليل آماری زندهمانی در آبان ماه 88

منابع

درجه آزادی

جمع مربعات

ميانگين مربعات

F Value

کانال

2

219/9

109/95

0/05

تکرار× کانال

4

8425/92

2106/48

*2/88

تکرار

2

775/46

387/73

0/36

محل×تکرار

6

6400/46

1066/74

1/46

محل

3

36915/51

12305/17

** 11/47

گونه×محل

6

6435/18

1072/53

1/47

گونه

2

35740/74

17870/37

** 24/47

خطا

82

59872/68

730/15

مجموع اصالح شده

107

154785/88

** معنیدار در سطح  1درصد * ،معنیدار در سطح  5درصد
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بررسی زنده مانی و رشد ...
جدول  -2نتيجه آزمون دانكن برای زندهمانی نهالها با توجه به محل کاشت نهال

آبان 1388

آبان 1387

خرداد 1388

آبان 1386

خرداد 1387

آبان 1385

خرداد 1386

خرداد 1385

محل

ميانگين

محل

ميانگين

محل

ميانگين

محل

ميانگين

محل

ميانگين

محل

ميانگين

محل

ميانگين

محل

ميانگين

3

66/67 A

3

67/59 A

3

70/37 A

3

71/30 A

3

71/30 A

3

71/30 A

3

72/93 A

3

75/97 A

4

51/85 B

4

51/85 B

4

52/78 B

4

55/56 B

4

55/56 B

4

55/56 B

4

61/11 B

4

68/52 A

2

29/63 C

2

31/48 C

2

32/41 C

2

35/19 C

2

37/94 C

2

37/94 C

2

38/89 C

2

40/74 B

1

19/44 C

1

19/44 C

1

20/37 C

1

21/30 C

1

21/30 D

1

21/30 D

1

26/85 C

1

32/41 B

ميانگين ها با حروف مشترک اختالف معنیدار ندارند.
 5 .1متري از لبه پخش سيالب .2 ،وسط حد فاصل بين نهرهاي پخش سيالب .3 ،حاشيه داخل خاکريز نهر پخش سيالب و  .4حاشيه خارجي خاکريز نهر پخش سيالب

ميانگين ارتفاع نهالها در محل س��وم باالتر از دیگر محلها بوده اس��ت .در
آخرین س��ال برداشت محل سوم با  155/81س��انتيمتر در رتبه اول ،محل
چه��ارم با 142/71س��انتيمتر در رتبه دوم ،محل اول با  49/62س��انتيمتر
در رتب��ه س��وم و محل دوم با  47/04س��انتيمتر در رتبه آخ��ر قرار گرفت.
از نظ��ر گونه نيز در تمامی س��الهای مورد مطالع��ه ميانگين ارتفاع نهالها
در گونه س��نجد با  139/31س��انتيمتر در رتبه اول ،گونه اقاقيا با 115/87
س��انتيمتر در رتبه دوم و گونه بادام با  41/19س��انتيمتر در رتبه سوم قرار
گرفت .نتایج تجزی��ه و تحليل آماری برای تغييرات ارتفاع نهال ها در طول
دوره آماری در جدول  4قابل مش��اهده اس��ت .نتایج نشان داد که در تمام
س��ال های مورد مطالعه ،اختالف بين چهار محل کشت نهال و نيز اختالف
بين گونههای کش��ت ش��ده در س��طح یک درصد معنیدار میباشد .نتيجه
آزمون دانکن برای ارتفاع نهال ها با توجه به کانال های کاش��ت نهال نشان
میدهد در تمام س��ال های مورد مطالعه هر س��ه کان��ال در یک گروه قرار
گرفتند و اختالف معنیداری بين کانال های کاش��ت از نظر رش��د ارتفاعی
وجود نداشت .همچنين نتيجه آزمون دانکن برای ارتفاع نهال ها با توجه به
محل کاشت نهال نشان میدهد که در تمامی سال های مورد مطالعه ،محل
 3و  4در یک گروه و محل های  1و  2در گروه دیگر قرار داش��تند .افزایش
ارتفاع در نهال های کش��ت ش��ده در محل های چهارگانه به قدری نبود که
سبب اختالف قابل مالحظه در ميانگين ارتفاعی آنها گردد (جدول .)5
همچنين نتيجه آزمون دانکن برای ارتفاع نهال ها با توجه به گونههای
کاشته ش��ده نشان میدهد که در سال اول مطالعه اختالف ميانگين ارتفاع
نه��ال ه��ا در دو گونه س��نجد و اقاقيا تنها ح��دود  4س��انتيمتر بوده و در
یک گروه قرار داش��تند .اما بدليل وجود اختالف حدود  24س��انتيمتری در
ميانگي��ن ارتف��اع نهال های این دو گونه در س��ال آخ��ر مطالعه هر یک از
دو نه��ال فوق الذک��ر در گروهی جداگانه قرار گرفتن��د .گونه بادام به دليل
افزایش بس��يار ان��دک در ارتفاع نهال ها و وجود اخت��الف زیاد ارتفاع با دو
گونه دیگر در سال های مطالعه همچنان در گروهی دیگر قرار داشته است.

(پژوهشوسازندگی)

نتای��ج آماربرداری ميانگين قطر نهالها با توجه به کانالهای کش��ت ش��ده
نش��ان داد که در تمامی س��ال های مورد مطالعه ميانگي��ن قطر نهالها در
کانال س��وم ( 20/60ميليمتر) بيش��تر از دیگر کانال ها بوده اس��ت .اما این
اختالف معنیدار نشد .کانال اول با  17/95ميليمتر و کانال پنجم با 16/94
ميليمت��ر در رتبههای بعدی ق��رار گرفتند .نتایج آمارب��رداری قطر نهال با
توجه به محلهای کاش��ت نش��ان داد که تقریباً در تمامی س��ال های مورد
مطالع��ه ميانگي��ن قطر نهالها در محل س��وم باالتر از دیگ��ر محلها بوده
است .در آخرین س��ال برداشت محل سوم با  28/65ميليمتر ،محل چهارم
ب��ا  24/24ميليمت��ر  ،محل اول ب��ا  10/83ميليمتر و مح��ل دوم با 9/26
ميليمت��ر در رتبههای اول ت��ا چهارم قرار گرفتند .همچني��ن این نتایج در
مورد گونههای کش��ت ش��ده نشان داد که گونههای س��نجد ،اقاقيا و بادام
ب��ه ترتي��ب ب��ا  20/68 ،26/15و  8/65ميليمتر در رتبه اول تا س��وم قرار
گرفتند .نتایج تجزیه و تحليل آماری نش��ان داد که بجز در س��ال اول برای
محل های کش��ت نهال ،در تمام سال های مورد مطالعه ،اختالف بين چهار
محل کش��ت نه��ال و نيز اختالف بين گونههای کش��ت ش��ده از نظر قطر
نهال ها در سطح یک درصد معنیدار میباشد (جدول .)6
همچنين نتيجه آزمون دانکن باتوجه به محل کاش��ت نهال نش��ان داد
که در تمامی س��الهای مورد مطالعه ،محل  3و  4در یک گروه و محل  1و
 2در گروه دیگر قرار داش��تند و افزایش قطر در نهال های کش��ت شده در
محله��ای چهارگانه به قدری نبود که س��بب اختالف ج��دی در ميانگين
قطری آنها گردد (جدول .)7
همچنين آزمون دانکن با توجه به گونههای کاش��ته شده نشان داد که
بدليل وجود اختالف حدود  5/5ميليمتری در ميانگين قطر نهالهای این دو
گونه در سال آخر مطالعه ،هر یک از دو نهال فوق الذکر در گروهی جداگانه
ق��رار گرفتند .گونه بادام بدليل افزایش بس��يار اندک در قطر نهالها و وجود
اختالف زیاد قطر این گونه با دو گونه دیگر در س��الهای مطالعه همچنان در
گروهی دیگر قرار داشته است (جدول .)8
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جدول  -3نتيجه آزمون دانكن برای زندهمانی نهالها با توجه به گونههای کشت شده

خرداد 1388

آبان 1388

خرداد 1387

آبان 1387

خرداد 1386

آبان 1386

خرداد 1385

آبان 1385

گونه

ميانگين

گونه

ميانگين

گونه

ميانگين

گونه

ميانگين

گونه

ميانگين

گونه

ميانگين

گونه

ميانگين

گونه

ميانگين

3

63/19 A

3

65/28 A

3

65/28 A

3

65/97 A

3

66/67 A

3

66/67 A

3

70/83 A

3

74/31 A

1

43/75 B

1

43/75 B

1

47/22 B

1

52/08 B

1

53/47 B

1

53/47 B

1

57/64 B

1

61/81 A

2

18/75 C

2

18/75 C

2

19/44 C

2

19/44 C

2

19/44 C

2

19/44 C

2

23/61C

2

27/08 B

ميانگينها با حروف مشترک اختالف معنیدار ندارند.
گونه  =1اقاقيا  ،گونه  =2بادام ،گونه  =3سنجد
جدول  -4نتيجه تجزيه و تحليل آماری تغييرات ارتفاع نهالها در آبان ماه 88

منابع

درجه آزادی

جمع مربعات

ميانگين مربعات

F Value

کانال

2

6536/94

3268/47

1/69

تکرار× کانال

4

7745/25

1936/31

0/81

تکرار

2

22907/04

11453/52

* 9/78

محل×تکرار

6

7024/97

1170/83

0/49

محل

3

277437/52

92479/17

** 14/26

گونه×محل

6

38923/52

6487/25

*2/71

گونه

2

189054/51

94527/25

** 39/5

خطا

82

196238/41

2393/15

مجموع اصالح شده

107

745868/19

** معنیدار در سطح  1درصد * ،معنیدار در سطح  5درصد
جدول  -5نتيجه آزمون دانكن برای ارتفاع نهال ها با توجه به محل کاشت نهال

سال 1387

سال 1388

سال 1385

سال 1386

محل

ميانگين

محل

ميانگين

محل

ميانگين

محل

ميانگين

3

155/81 A

3

141/11 A

3

128/66 A

3

124/53 A

4

142/71 A

4

129/95 A

4

125/65 A

4

120/24 A

1

49/62 B

2

49/19 B

2

51/40 B

1

77/55 B

2

47/04 B

1

42/12 B

1

48/98 B

2

75/78 B

ميانگين ها با حروف مشترک اختالف معنیدار ندارند.
 5 .1متري از لبه پخش سيالب .2 ،وسط حد فاصل بين نهرهاي پخش سيالب .3 ،حاشيه داخل خاکريز نهر پخش سيالب و  .4حاشيه خارجي خاکريز نهر پخش سيالب
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بررسی زنده مانی و رشد ...
جدول  -6نتيجه تجزيه و تحليل آماری تغييرات قطر نهالها در آبان ماه 88

منابع

درجه آزادی

جمع مربعات

ميانگين مربعات

F Value

کانال

2

256/18

128/08

2/01

تکرار× کانال

4

254/39

63/59

0/64

تکرار

2

521/52

260/75

2/7

محل×تکرار

6

579/62

96/6

0/97

محل

3

7898/76

2632/92

** 24/76

گونه×محل

6

638/09

106/34

1/07

گونه

2

5771/3

2885/65

** 28/96

خطا

82

8170/68

99/64

مجموع اصالح شده

107

24090/56

** معنیدار در سطح  1درصد * ،معنیدار در سطح  5درصد
جدول  -7نتيجه آزمون دانكن برای قطر نهال ها باتوجه به محل های کشت

سال 1387

سال 1388

سال 1385

سال 1386

ردیف

ميانگين

ردیف

ميانگين

ردیف

ميانگين

ردیف

ميانگين

3

28/65 A

3

23/79 A

3

19/76 A

3

15/55 A

4

24/24 A

4

22/27 A

4

18/55 A

4

14/96 A

1

10/83 B

2

10/24 B

2

10/96 B

1

11/02 B

2

9/26 B

1

7/79 B

1

9/00 B

2

9/11 B

ميانگين ها با حروف مشترک اختالف معنیدار ندارند.
 5 .1متري از لبه پخش سيالب .2 ،وسط حد فاصل بين نهرهاي پخش سيالب .3 ،حاشيه داخل خاکريز نهر پخش سيالب و  .4حاشيه خارجي خاکريز نهر پخش سيالب

جدول  -8نتيجه آزمون دانكن برای قطر نهال ها با توجه به گونههای کشت شده

سال 1387

سال 1388

سال 1385

سال 1386

گونه

ميانگين

گونه

ميانگين

گونه

ميانگين

گونه

ميانگين

3

A 26,15

3

A 22/96

3

A 20/16

3

A 16/81

1

B 20,68

1

B 17/64

1

B 16/58

1

A 15/29

2

C 8,65

2

C 7/47

2

C 6/96

2

B 5/88

ميانگين ها با حروف مشترک اختالف معنیدار ندارند.
 5 .1متري از لبه پخش سيالب .2 ،وسط حد فاصل بين نهرهاي پخش سيالب .3 ،حاشيه داخل خاکريز نهر پخش سيالب و  .4حاشيه خارجي خاکريز نهر پخش سيالب

(پژوهشوسازندگی)
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بحث و نتيجهگيری

ب��ا توجه به نتایج ذکر ش��ده معلوم گردید ک��ه اختالف چندانی در
زندهمانی نهالها بين کانالهای پخش وجود نداش��ته اس��ت .این نتيجه
نش��ان میدهد که شرایط عمومی عرصه پخش سيالب به گونهای است
که تقریباً تمامی کانالها از شرایط مساوی از نظر ميزان دریافت رطوبت
و نحوه پخش سيالب برخوردارند.
اگرچه در مجموع محل کاش��ت س��وم یعنی کاشت نهال در حاشيه
داخل��ی خاکریز و محل کاش��ت چهارم یعنی کاش��ت نهال در حاش��يه
خارج��ي خاکریز نهر پخش س��يالب بيش��ترین زندهمان��ی را به خود
اختصاص دادهاند.
این نتيجه نش��ان میدهد که رطوبت در جهت شيب عمومی زمين
حرکت کرده و به مقدار بيشتر و به مدت بيشتری در پشت پشته خاکی
انتهای عرصه پخش کانال مربوط و داخل کانال پخش بعدی باقی مانده
است .ولی نتایج بدست آمده حکایت از سرآمد بودن محل سوم دارد.
این یافته نش��انگر آن اس��ت که تفاوتها باید ناشی از عاملی غير از
رطوبت باشد.
ل��ذا با در نظر گرفتن نحوه اح��داث کانالهای پخش میتوان اظهار
داشت که نهال در محل سوم در باالتر از سطح زمين و در محل داغآب
کش��ت گردیده و بدليل دپو شدن خاک س��طحی ،ریشه این نهالها در
توده خاک دس��ت خورده ناش��ی از جابجایی خاک کان��ال بعدی که از
حاصلخي��زی بيش��تری نيز بهرهمند بوده اس��ت ،امکان توس��عه بهتری
داشتهاند.
همچنين با توجه به س��يلگيری از ابت��دای عرصه هر کانال پخش
و ایجاد ش��رایط غرقابی در اوایل فصل رشد ،میتوان علت درصد پایين
زندهمانی در محلهای اول و دوم هر کانال پخش را به این مورد استناد
کرد.
زیرا کمبود اکس��يژن ریش��هها یکی از خطرهای اصل��ی برای احياء
گونههای درختی در محيطهایی است که توسط دورههای سيلگرفتگی
متناوب یا دائمی روی میده��د ( Crawfordو .)1996 ،Braendle
از طرف��ی ،حرکت مداوم آب در زمانهاي وجود آب در کانال هاي پخش
و بعد از آن نيز با س��اکن ش��دن آب و سپس خشک شدن آن به صورت
بطئي در این بخش از عرصه پخش موجبات ایجاد ساختماني متراکم تر
را فراهم مي کند (خلفی وهمکاران.)1385 ،
در چنين ش��رایطی ،آب ممکن اس��ت در خاک باقی بماند ،اما عدم
وجود خلل و فرج کافی امکان توس��عه ریش��ه را برای دریافت رطوبت با
مش��کل مواجه میکند ()2007( Sweigard .)2010 ،Aubuchon
نيز نتيجه گرفته اس��ت که فشردگی خاک ،خلل و فرج خاک را کاهش
میدهد و این کاهش ،میتواند اثر منفی روی رطوبت خاک و رشد ریشه
داشته باشد.
همچنين س��يلگرفتگی سبب میش��ود خلل و فرجهای درشت که
قب ً
ال با هوا پر ش��ده بود ،از آب پر ش��ده و به درجه باالیي از اش��باع آب
در خاک منجر گردد که در این ش��رایط اکس��يژن قابل دسترس کاهش
یافته و سيالب مانع جذب اکسيژن گردد که یکي از نيازهاي اصلي براي
زندگي گياه ميباشد (.)1994 ،Pezeshki
مهمتر از همه این که در این عرصه زمان شروع پخش سيالب و آغاز
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فصل رشد نهالها همزمان بوده است .در چنين شرایطی سيلگرفتگی با
آب جاری غالباً خاک سطحی را از طریق فرسایش و شستشو منتقل کرده
ی��ا تاثير خود را با انتقال خاک و تهنش��ينی آن در پای درختان افزایش
میده��د ( Stoneو 1965 ،Vasey؛  Brinson،Swift Planticoو
.)1981 ،Barclay
از مي��ان نهالهای کش��ت ش��ده نيز نهال س��نجد ب��ا  63/2درصد
زندهمان��ی اختالف فاحش��ی با دو نهال دیگر یعنی اقاقيا و بادام داش��ته
است .با توجه به این که مقاومت به خشکی و نيز توانایی تحمل رطوبت
زیاد از خصوصيات بارز این گونه در منابع ذکر شده است (کوثر،)1374 ،
میت��وان انتظار داش��ت که برت��ر از دو نهال دیگر باش��د .از طرف دیگر
در مناب��ع از نه��ال اقاقيا به عنوان درخت نس��بتاً مقاوم به خش��کی یاد
گردیده (رضایی )1381 ،ولی آن را از درختانی ذکر کردهاند که وضعيت
ماندابی را نيز میتواند تحمل کند (کوثر .)1374 ،اما به نظر میرسد که
نتوانسته با گونه سنجد رقابت کند.
گونه بادام نيز گونهای خش��کی پسند بوده و در برخی از روستاهای
زنجان بصورت کام ً
ال دیم کشت میگردد .اما به نظر میرسد تحمل این
گونه به ش��رایط غرقابی بسيار کم باش��د .زیرا در محلهایی که سيالب
به مدت نس��بتاً طوالني در عرصه جریان داش��ته و شرایط غرقابی روی
داده ،گونه بادام بيش��ترین افت را از خود نشان داده است .ميزان تحمل
به س��يالب و شرایط س��يالبی به مقدار زیاد به نوع گونهها و ژنوتيپهای
گياهی ،نوع پایههای پيوندی ،س��ن گياهان ،زمان و دوره سيلگرفتگی
و شرایط کيفی و کمی آب سيل بستگی داشته و با توجه به این عوامل
تغيير میکند (1982 ،Kozlowski؛ 1984a؛ 1984b ،Kozlowski
 Kramerو  1991 ،Pallardyو  Kozlowskiو ،Pallardy
.)1997
نتایج بدس��ت آمده نشان داد که گونهها در محلهای مختلف کشت
پاسخ متفاوتی در ارتباط با تغييرات قطر یقه و ارتفاع نهال از خود نشان
دادهاند .قاس��مي و همکاران ( )1388نيز در بررس��ی واکنش نهالها به
پخش س��يالب دریافتند که نهاله��ا (با توجه به عدم یکنواختي پخش)
اثر متفاوتي در صفات مورد ارزیابي گونهها داش��ته و در مقایسه ،سطوح
پخش س��يالب بيشترین اثر را روي ویژگي هاي رویشي قطر یقه و قطر
تاج داشته است.
در نهایت اینکه در ش��رایط مش��ابه که طول دوره سيلگيری گاهی
بيش��تر از یک ماه به طول میکشد و همچنين این کار در ابتدای فصل
رش��د اتفاق می افتد ،میتوان از نهالهای س��نجد و اقاقيا برای ایجاد و
توسعه فضای سبز درختی در عرصههای پخش سيالب استفاده نمود .اما
بایس��تی به محل کاشت نهال دقت فراوان کرد .در صورت غرقاب شدن
نهالها باید محل کاش��ت نهال به گونهای باشد که طوقه باالتر از ارتفاع
سيالب قرار گيرد.
در این رابطه ایجاد یک پش��ته خاکی به ارتفاع  30تا  50سانتيمتر
باالتر از خط ایستابی سيالب و کاشت نهال در  10سانتيمتر باالتر از داغ
آب ضروری به نظر میرسد.
در ای��ن صورت ،کاش��ت نهال ب��ادام و احتماالً نهاله��ای مقاوم به
ش��رایط خشکی نيز امکان کشت و توسعه دارند که جای بررسی دیگری
را میطلبد.
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