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9استادیار مؤسسۀ تحقيقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران
3مربی پژوهش ،مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی هرمزگان
(تاریخ دریافت9313/44/37 :؛ تاریخ پذیرش)9314/40/43 :

چکیده
پدیدۀ خشکی یکی از مهمترین مشکالت احيای رویشگاههای جنگلی و جنگلکاری در نواحی گرم و خشک است .برای
چيرگی بر این معضل و با هدف دستيابی به روش مناسب و آسان ذخيرۀ رطوبت در خاک ،نوعی پليمرر جرذ کننردۀ
رطوبت به نام "تراکاتم" ،با سایر شيوههای ذخيرۀ رطوبت مقایسه شرد؛ برهطروری کره ضرمن بررسری تروان جرذ و
نگهداری رطوبت ،تأثير آن بر زندهمانی و دیگر خصوصيات کمی نهالهای گازرخ بررسری شرد .ایرن تحقيرق در قالرب
طرح آماری بلوکهای کامالً تصادفی بهصورت کرتهای خردشده با دو سطح تيمار اصلی شامل بذر و نهرال گلردانی و
پنج تيمار فرعی شرامل بانکرت هاللری ،خاروخاشراک و بقایرای گيراهی در کرف گرودال ،پوشرش پالسرتيکی ،پليمرر
جاذ رطوبت و تشتک در سه تکرار در منطقۀ بشاگرد هرمزگان اجرا شرد .نترایج نشران داد تروان جرذ و نگهرداری
رطوبت توسط پليمر با گذشت زمان ،کاهش مییابد بهطوری که بعد از  3344روز به صفر میرسد .نتایج بررسیهرای
صحرایی نشان از آن دارد که بين تيمارهای مختلف ذخيرۀ رطوبت از نظر درصد زندهمانی نهالها در سرطح  9درصرد
تفاوت معنیدار وجود دارد و تيمارهای خاروخاشاک و پالستيک به ترتيب با  34و  94درصد بر دیگر تيمارهرا برترری
دارند .تجزیۀ واریانس خصوصيات کمی (ارتفاع ،قطر ساقه و تاج پوشش) نيرز نشران از وجرود اخرتالف معنریدار برين
تيمارهای ذخيرۀ رطوبت در سطح  9درصد را داشته و تيمارهای خاروخاشاک ،بانکت هاللی و ورقۀ پالستيکی بر دیگر
تيمارها برتری داشته و در تمام موارد پليمر همراه با تشتک در رتبههای آخر قرار دارند .بنابراین برا توجره بره کراهش
توانمندی پليمر تراکاتم در جذ و نگهداری آ در بلندمدت ،استفاده از آن در جنگلکاریهرای دیرم منراطق گررم و
خشک که خاک قليایی و بافت متوسط تا سنگين دارند ،توصيه نمیشود.
واژههای کلیدی :پليمر تراکاتم ،ذخيرۀ رطوبت ،گازرخ ،دیم ،گرم و خشک.

 نویسندۀ مسئول

شماره تماس41934047790 :
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مقدمه و هدف
عارضۀ خشکی و خشکسالی ،پدیدۀ گرم شدن زمرين،
پيدایش ریزگردها ،آلرودگیهرای ناشری از سروختهرای
فسرريلی ،بهرررهبرررداری غيررر اصررولی از منررابع و دیگررر
ناهنجاریهای صنعتی شدن ،عواملی است کره حيرات را
بر روی زمين با مشکل جدی مواجه کرده اسرت .در ایرن
ميان اکوسيستمهای تجدیدهشونده همچون جنگرلهرا و
مراتع ،دستخوش اختالل و اضمحالل شدهاند و تأثير آنها
در حفاظت آ و خاک و چرخۀ حيات کمتر شده اسرت.
عرصههایی که در مناطق خشک و فوقالعاده خشک قررار
دارند از ایرن ناهنجراریهرا صردمه بيشرتری مریبيننرد؛
درحدی که بازگشت آنها به مراحل قبل توالی ،غيرممکن
است و بهناچار باید با دخالرت در آنهرا از طریرق کراهش
تنشها به خصوص خشکی ،شرایط را بررای احيرای آنهرا
فراهم نمرود .در برين اکوسيسرتمهرای جنگلری منراطق
خش رک کشررور ،م ریترروان برره درختزارهررای گررازرخ در
جنو شرق ایران اشاره کرد که در مساحتی نزدیک یرک
ميليون هکتار پراکنش دارند و عامل مهمری در حفاظرت
خاک و آ و همچنين اقتصاد بوميان بهشرمار مریرونرد.
این درختزارها چندان شرناختهشرده نيسرتند و در حرال
نابودیاند .با حمایرت و احيرای رویشرگاههرای طبيعری و
ترویج کشت دیم تا نيمرهآبری برا اسرتفاده از شريوههرای
مختلف جمعآوری آ باران و ذخيرۀ رطوبرت ،مریتروان
انقالبری در زمين رۀ اقتصرراد بومي ران منطقرره ایجرراد ک ررد.
پيرامون تأثير مواد جراذ رطوبرت و شريوههرای ذخيررۀ
رطوبت در خاک ،تحقيقرات گسرتردهای صرورت گرفتره
است؛ از جمله :زنگویی و همکاران ( 9319الف) در ترأثير
سرروپرجاذ اسررتاکوزور  9بررر دورۀ آبي راری ،رشرردونمو
آتریپلکس و خصوصيات فيزیکی خاک ،نشان دادنرد کره
استفاده از پليمر ،تأثير مثبت برر ارتفراع و بيومراس گيراه
دارد و رطوبت اشباع و رطوبت قابرل اسرتفادۀ گيراه را در
خاک افزایش میدهد .این محقق در تحقيق دیگرری برر
روی تأثيرات هيردرو ل اسرتاکوزر برر رشرد و اسرتقرار
نهال تاغ در نهالستان نشان داد که کاربرد جراذ رطوبرت
Stockosorb

1

تأثير مثبت و معنیداری برر شراخ هرای ارتفراع نهرال،
طول ریشه و زیتودۀ تاغ دارد (زنگویی و همکاران9319 ،
) Shahriari et al. (2011) .برا بررسری اثرر تروأم
پسا شهری و سوپرجاذ در گونۀ قرهداغ ،ترأثير مثبرت
سوپرجاذ را در احيای بيولو یک قرهداغ بيران داشرتند.
اسالمی و فرزام نيا ( )9388در بررسی مقایسرۀ تأثير انواع
مختلف مالﭻ و عمليررررررررات شخم در حفﻆ و نگهداری
رطوبت خاک و کاهش تبخير از سطح خاک ،نشان دادند
که پوشش پالستيکر ری نسبت به سایر تيمارها ،رطوبت را
برای مدت زمان طوﻻنیتری حفرﻆ مریکنرد .منظمری و
همکاران ( )9381در بررسی تأثير مرالﭻهرای پالسرتيکی
بر کاهش تبخيروتعرق در جنگلکاری تاغ ثابت کردند کره
کاربرد مالﭻ پالستيکی ،تعداد دور آبياری را در مقایسه برا
شاهد تا دو نوبت کاهش مریدهرد .بررسری تراثير پليمرر
آبدوسررت " "Stockosorb K-400بررر نهررالهررای
 Conocarpus erectusدر عربسررتان نشرران داد ک ره
اصالح خاک با  4/4تا  4/0درصد پليمر ،سربب افرزایش
مقاومررت برره خشررکی نهررالهررا در منرراطق خشررک و
نيمهخشک میشود (.)Abdulrahman et al., 2007
بانﭻشفيعی و رهبر ( )9383در بررسی کرارایی پليمرر
آ دوست روی گياه پانيکوم در شرایط گلخانره ،بيران
داشتند هرچنرد کراربرد پليمرر در شررایط مطلرو و
متوسط خاک و آبياری سبب ارتقای درصد خوشهدهی
میشود ،در شرایط نامساعد تأثير آن محدود میشرود.
بانج شفيعی و همکاران ( )9380در بررسی اثرر پليمرر
بر ویژگیهای رطوبتی خاک ،نشران دادنرد کره تکررار
آبگيری پليمر خال از ظرفيت اشرباع آن مریکاهرد.
آماس بسيار زیاد شن های تيمارشده با پليمر بههنگرام
آبياری ،احتمال صدمه دیدن ریشه گياهان را افرزایش
میدهد .بررسیهای بانﭻشرفيعی و همکراران ()9319
دربررارۀ تررأثير سرروپرجاذ و دورۀ آبيرراری بررر رشررد
نهالهای بنه در شرایط نهالسرتان در پيرانشرهر نشران
داد بررهک رارگيری سرروپرجاذ ضررمن افررزایش رویررش
ارتفاعی و قطری نهالها موجرب کراهش  04درصردی
آ مصرفی و همچنين دفعات آبياری میشود .نرادری
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و واشررقانی ( )9380در بررسرری تررأثير هيرردرو ل بررر
رطوبت خاک ،اعمال بار و فشار را عامل کراهش برازده
هيدرو لها در جذ آ دانستند و بهتررین اسريدیته
برای عملکرد مناسب هيدرو لهرا را ،محردودۀ خنثری
بيرران کردنررد .بررا استفاده از مالﭻ و کاه بر روی خاک
لخت میتوان ميزان تبخير از سطح خاک را از  99تا
 84درصررررد بررررای یک دورۀ کوتاه مدت و نصف این
ميزان در درازمدت کاهشداد ).(Burt et al., 2002
بررسیهای راد ( )9378برر روی مواد پوشانندۀ خاک بر
روی گياه تاغ در دشت اردکان یررررزد نرررررشان داد که
پوشش پالستيکی بر ميزان استقرار و سطح تاجپوشش
نهالهرا ،اثرر معنیداری دارنرد و بيانگر این اسرت کرره
پوشر رش پالستيکی میتواند در کاهش تبخير مؤثر واقع
شرود و از ایرن طریررق تأثير بسزایی در افزایش درصرد
اسررتقرار نهررالهررای تاغ داشته باشد .در مناطقخشک و
نيمهخشررک حدود  44ترررا  74درصرررد اترررالف آ از
سطح خاک از راه تبخير صورت می گيرد که میتوان برا
اسررتفاده از مواد پوشانندۀ خاک از آن جلوگيری کرررد و
رطوبرررت را در اختيار گياه قرار داد ).(Jalota, 1993
تحقيقرات ) Silberbush et al. (1993روی ذرت برا
آبياری قطرهای نشان داد که استفاده از پليمر جراذ -
رطوبت در تپه های شنی سربب افرزایش زیترودۀ ذرت
مری شرود .بررسریهرای )Aggarwal et al. (1992
نشان داد که حجم رطوبت ذخيرهشرده در خراک برره
تکامررررررل خاک و کاهش تبخير بهوسيلۀ مالﭻ گياهی
بررستگی دارد .برا این حال تحقيقات نشان میدهد که
مقرردار رطوبرررت خررراک برررا مرررالﭻ و بقایای گياهی
همبستگی بيشتری داردOpara et al. (1992) .
گر رزارش کردنررد کر ره تيمر رار پوشررش پالستيکی در
مقایسه با مواد دیگر ،تأثير بيشتری بر حفظ رطوبررررت
خرراک در دورههای خش رکی دارد Pawar (1990) .با
استفاده از پالستيک به عنوان مادۀ پوشانندۀ خاک در
اقليم نيمهخشک توانست آ را تا 04درصد کاهش دهد،
بدون اینکه در توليد محصول ،کاهشی مشاهده شرود .در
تحقيق دیگری Wallace and Wallace (1990( ،در
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خصوص تأثير پليمرها بر گياه و خاک اظهرار داشرتند
که پليمرها با اصالح ساختار خاک ،سبب افزایش رشد
گياه و کاهش فرسایش خاک میشوند .نتایج نشان داد
با این روش میتوان بعد از آبياری ،تبخير از
سطح خاک را از  99تا  84درصد برای یک دوره کوتاه
مدت و نصف این ميزان را در دراز مدت کاهش داد.
) Taylor and Halfacre (1986در تحقيقری برر
روی درختچۀ  ،Ligustrum lucidum Ait.اسرتفاده
از پليمر آ دوست را سبب رشد گياه و کاهش دفعرات
آبياری گرزارش نمودنردMaurya and Lal (1981) .
با استفاده از مواد پوشانندۀ خاک ماننر رد ﻻیر رههر رای
نازک پالستيک و کاه برنج توانستند رطوبت خرراک را
 34ترا  34درصرد افزایش دهند .این تحقيق با هردف
احيای درختزارهرای جنرو شررق ایرران برهخصروص
گازرخ در ناحيۀ صرحاری-سرندی برا اقلريم خشرک و
تابستانهرای بسريار خشرک و دورۀ خشرکی طروﻻنی
انجام گرفت.
مواد و روشها
این بررسی در دو مرحلۀ آزمایشگاهی و صرحرایی
طی پنج سرال ( )9387-9319انجرام گرفرت .مرحلرۀ
آزمایشگاهی در دمای  38-33درجۀ سانتیگراد بررای
بررس ری ترروان جررذ پليمررر جرراذ رطوبررت تراک راتم
( )TerraCottemطی  9378روز و مرحلرۀ صرحرایی
در منطقۀ بشاگرد هرمزگران طری چهرار سرال انجرام
پذیرفت .عرصۀ تحقيق در پایيندست سرد کراهکن در
شمالغر انگهران (منطقۀ بشاگرد هرمزگان) با ارتفاع
 844متر ،اقليمی بيابانی گرم ،ميرانگين بارنردگی 37
سالۀ  393/0ميلیمتر (ماههای بهمن ،مرداد و اسرفند
بيشترین بارش را دارند) .ریزش های جوی تابستانه برا
شدت زیاد از دیگرر ویژگری هرای ایرن منطقره اسرت،
بهطوری که  88ميلیمتر از بارش ساليانه در مراههرای
گرم سال ریزش میکند .تابستانهرای منطقره بسريار
گرم و زمستانهای آن معتدل اسرت و دمرای حرداقل
بهندرت به زیر صفر تنزل میکند .پراکنش بارندگی در
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سالهای مختلف بسيار متفاوت بوده ،بهطروری کره در
طی دورۀ آماری  37ساله ،بين  03تا  084ميلریمترر
متغير بوده است .عمده تشکيالت زمرينشناسری آن را
ماسهسنگ ،شيل ،شيست ،کنگلومرا و آهرک تشرکيل
میدهند .از گونههای گيراهی عمردۀ آن مریتروان بره

شد .در پایان طرح ،درصد نهالهای زنده ،ارتفاع ،قطرر
ساقه و قطر تاج نهالها اندازهگيری و با نرم افزار SAS
و  SPSSتجزیهوتحليل شد .با توجه به عدم بارنردگی
در زمان کاشت ،به هر گودال  94ليتر آ داده شد.

گيشدر ،درمنه ،گازرخ ،زامور ،پنج انگشت ،شيشرم ،داز

نتایج

و خرزهره اشراره کررد .شريب عرصره  90-30درصرد،
جهت جغرافيایی جنوبی و غربی ،عمق خاک متوسرط،
اسرريدیتۀ گررل اشررباع  ،8/3-8/4هرردایت الکتریکرری
 4/43-4/44دسر ریزیمرررنس برررر مترررر و بافرررت آن
شنی-لومی است.
بهمنظور بررسی تروان آبگيرری پليمرر در شررایط
آزمایشگاهی از کيسۀ پلیاتيلنی اسرتفاده شرد و بررای
خروج آ اضافی چندین منفذ در ته کيسه تعبيه شد.
بهمنظور تبخير آ  ،در کيسه باز تا محردودیتی بررای
خروج بخار آ از کيسه ایجاد نشود .در هر کيسره 94
گرم مادۀ جاذ رطوبت قرار داده شد .آبگيری بهتدریج
صورت گرفت تا ذرات پليمر کامالً مترورم شروند و آ
آزاد در بين گلولههای آن نمایان شرود .بعرد از خرروج
آ اضافی از طریق زهکشها ،کيسهها تروزین شردند.
توزین کيسه ها همرراه جراذ رطوبرت روزانره صرورت
گرفت تا وزن پليمر داخل کيسه به  94-34گرم برسد
تا آبگيری مجدد صورت گيرد .این تحقيق تا زمانی که
توان جذ آ پليمر به کمترر از دو برابرر وزن پليمرر
رسيد ادامه یافت.
آزمایش صحرایی به صورت کامالً تصادفی در قالب
طرح آماری کرتهای خردشده با دو تيمار نروع مرادۀ
کاشت (در دو سطح :بذر و نهال بذری) و شيوۀ ذخيره
رطوبت (در پنج سطح :خار و خاشاک و بقایای گيراهی
در کف گودال  04سانتیمترری ،بانکرت هاللری بررای
جمع آوری هرزآ سطحی ،ورقۀ پلریاتيلنری برر روی
گودال و اطراف یقه ،استفاده از سوپرجاذ در ترکيرب
خاک گودال به مقدار  904گرم در هر گودال و تيمرار
شاهد یا گودال معمولی) اجرا شد .نهالهرا بره فاصرلۀ
 0×0متر کاشته شدند و آزمرایش در سره تکررار اجررا

توان آبگیری پلیمر

این تحقيق  3344روز طول کشيد ،برهطروری کره
طی  43نوبت با خشک شدن پليمر ،دوباره آبگيری در
حد اشباع انجام شد و آ اضافی زهکش شد .تغييرات
وزن پليمر با زمان بهصورت گرراف در شرکل  9نشران
داده شده است.
تغييرات منحنی نشان میدهد در ابتدای آبگيرری،
توان جاذ رطوبت ،بسيار زیاد برود بره طروری کره در
نوبت اول بيش از  04برابر وزنری ،قرادر بره جرذ آ
بررود .ایررن مقرردار در نوبررتهررای دوم ،سرروم و چهررارم
بهترتيب به  37 ،44و  33و در نوبت پرانزدهم بره 90
برابر کاهش یافت .مطابق خط رگرسريون رسرمشرده،
جاذ رطوبت بررسری شرده بعرد از گذشرت  0سرال،
قابليت جذ آ خود را ترا حرد صرفر ،از دسرت داد.
بررسیها نشان داد وزن جاذ رطوبت با گذشت زمران
کاهش یافت ،بهطوری که در اواخر سال ششم بره 07
درصد وزن اوليه رسيد.
زندهمانی

تجزیۀ واریانس تيمارهای مادۀ کاشرت و نگهرداری
رطوبت بر درصد زنده مانی نهال های گازرخ (جدول )9
نشان می دهد سطوح مختلف مادۀ کاشت (نهال ،برذر)
با همردیگر اخرتالف معنری داری ندارنرد ،امرا سرطوح
مختلف تيمارهای آزمایشی نگهداری رطوبت در سطح
 9درصد و اثر متقابل سرطوح مختلرف مرادۀ کاشرت و
نگهداری رطوبت در سرطح  0درصرد معنریدارنرد .در
بين تيمارهای ذخيرۀ نرزوﻻت ،تيمارهرای اسرتفاده از
خاروخاشرراک در ترره چالررههررای کاشررت و اسررتفاده از
پالستيک روی سرطح خراک ،برهترتيرب برا  34و 94
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درصد ،بيشترین درصد زنده مانی را به خود اختصراص
میدهند و بين آنها و نيرز سرایر تيمارهرای نگهرداری
رطوبررت ،تفرراوت معنرریداری (در سررطح  0درصررد)
مشاهده میشود .اثر متقابل ترکيبهای تيماری مرادۀ
کاشت و نگهداری رطوبت بر درصرد نهرالهرای زنرده

700

339

نشرران داد بيشررترین درصررد زنرردهمررانی در ترکيررب
تيمارهای بذر و خاروخاشراک ( 30/3درصرد) ،نهرال و
خاروخاشرراک ( 33/7درصررد) ،و نهررال و پالسررتيک
( 98/7درصد) وجود دارند (شکل .)3
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جدول  -9تجزیۀ واریانس اثر مادۀ کاشت و نگهداری رطوبت برخصوصيات نهالهای زندۀ گازرخ
صفات

منبع تغيير

زندهمانی

مادۀ کاشت A
نگهداری رطوبت B
اثر متقابل AB

df
9
4
4

MS
003/3
90893/3
780/7

F
4/188 ns
** 30/430
* 9/914

ارتفاع نهال

مادۀ کاشت A
نگهداری رطوبت B
اثر متقابل AB

9
4
4

944/0
308/0
89/3

* 4/910
** 94/379
* 3/308

قطر تاج

مادۀ کاشت A
نگهداری رطوبت B
اثر متقابل AB

9
4
4

37/3
949/4
30/7

3/030 ns
** 1/804
* 3/483

قطر ساقه

مادۀ کاشت A
نگهداری رطوبت B
اثر متقابل AB

9
4
4

0/4
97/9
3/1

3/790 ns
** 1/103
* 3/308

 nsغيرمعنیدار** ،معنیدار در سطح  9درصد* ،معنیدار در سطح  0درصد
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شکل  -3مقایسۀ ميانگين درصد نهالهای زندۀ گازرخ در تيمارهای مختلف نگهداری رطوبت
(حروف ناهمسان نشانۀ اختالف آماری در سطح  0درصد بين تيمارها است)

ارت اع نهال

تجزیۀ واریانس اثر مادۀ کاشت و نگهداری رطوبرت
بر ارتفاع نهالهای گازرخ )جردول  )9نشران مریدهرد
سررطوح مختلررف مررادۀ کاشررت بررا همرردیگر اخررتالف
معن ریداری در سررطح  0درصررد داشررته و تيمارهررای
نگهداری رطوبت برا همردیگر اخرتالف معنریداری در
سطح  9درصد دارند .اثر متقابل سطوح مختلرف مراده
کاشت و نگهداری رطوبرت نيرز برا همردیگر اخرتالف
معنیداری در سطح  0درصد نشان میدهنرد (جردول
 .)9بررسی مقایسۀ ميانگين ارتفاع نهالهای گرازرخ در
تيمارهای مختلف ماده کاشت نشران مریدهرد ارتفراع
تيمار نهال های گلردانی ( 90/9سرانتیمترر) بره طرور
معنیداری بيشتر از ارتفاع نهالهای حاصرل از کاشرت
مسرتقيم بررذر ( 8/7سررانتی متررر) در سررطح  0درصررد
است .در برين تيمارهرای ذخيررۀ نرزوﻻت ،تيمارهرای
استفاده از پالستيک بر روی سطح خاک و اسرتفاده از
خاروخاشاک در ته چالههای کاشت ،به ترتيب با 90/1

و  94/4سررانتیمتررر ،بيشررترین ارتفرراع را برره خررود
اختصاص دادند و با سایر تيمارهای نگهرداری رطوبرت
تفاوت معنیداری (در سطح  0درصد) نشان میدهنرد.
تيمارهای استفاده از پالستيک بر روی سرطح خراک و
استفاده از خاروخاشراک در تره چالرههرای کاشرت برا
همدیگر اخرتالف معنری داری نشران نمریدهنرد .اثرر
متقابل ترکيبهای تيمراری مراده کاشرت و نگهرداری
رطوبت بر ارتفراع نهرالهرای گرازرخ نشران مریدهرد
بيشترین ارتفاع نهالها در ترکيبهای تيماری نهرال و
پالستيک ( 39/7سرانتی مترر) ،نهرال و خاروخاشراک
( 99/0سرررانتیمترررر) و برررذر و خاروخاشررراک (1/4
سانتیمتر) بهدست آمدهاند .این ترکيبهرای تيمراری
تفرراوت معنرریداری (در سررطح  0درصررد) بررا سررایر
ترکيبهای تيمراری نشران دادنرد ،ولری برا همردیگر
اخررتالف معن ریداری نداشررتند و در ی رک گررروه قرررار
گرفتند (شکل  ،3چپ).
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شکل  -3مقایسۀ ميانگين ارتفاع نهالهای گازرخ در تيمارهای مختلف ماده کاشت
(حروف نامشابه نشانه اختالف آماری در سطح  0درصد بين تيمارها میباشد)

طر تاج

تجزیۀ واریانس اثر مادۀ کاشت و نگهداری رطوبرت
بر قطر تاج نهال ها نشان میدهد سطوح مختلف مرادۀ
کاشت (نهال ،برذر) برا همردیگر اخرتالف معنری داری
ندارند ،اما سطوح مختلف نگهداری رطوبت با همردیگر
در سررطح  9درصررد دارای اخررتالف معن ریدارنررد .اثررر
متقابل سطوح مختلف مادۀ کاشت و نگهداری رطوبرت
نيز با همدیگر اختالف معنیداری را در سطح  0درصد
نشان میدهند (جدول  .)9با بررسی مقایسۀ ميرانگين
قطر تاج نهالهرا در تيمارهرای مختلرف مرادۀ کاشرت
متوجه میشویم که هر چند قطر تاج نهالهای گرازرخ
در کاشت نهرال ( 33/4سرانتی مترر) بهترر از کاشرت
مسقيم بذر( 94/4سانتی مترر) اسرت ،از نظرر آمراری
سررطوح مختلررف مررادۀ کاشررت بررا همرردیگر اخررتالف
معنی داری ندارند (شکل -4راست) .در بين تيمارهرای
ذخيرۀ نزوﻻت ،تيمارهای اسرتفاده از خاروخاشراک در

ته چالههای کاشرت و اسرتفاده از پالسرتيک برر روی
سطح خاک ،بهترتيرب برا  38/0و  31/9سرانتی مترر،
بيشترین قطر تاج را به خود اختصاص دادند و با سرایر
تيمارهای نگهداری رطوبت تفاوت معنیداری در سطح
 0درصررد نشرران مرریدهنررد .تيمارهررای اسررتفاده از
خاروخاشرراک در ترره چالررههررای کاشررت و اسررتفاده از
پالستيک بر روی سرطح خراک برا همردیگر اخرتالف
معنی داری نشان نمیدهند .اثرر متقابرل ترکيربهرای
تيماری مادۀ کاشت و نگهداری رطوبرت برر قطرر تراج
نهالهای گازرخ نشان میدهد بيشرترین قطرر تراج در
ترکيرربهررای تيمرراری نهررال و خاروخاشرراک (38/0
سانتیمتر) ،نهال و پالستيک ( 39/7سانتی متر) و بذر
و پالستيک ( 94/4سانتیمتر) بهدست آمده است .این
ترکيبهرای تيمراری تفراوت معنریداری در سرطح 0
درصد با سایر ترکيبهای تيماری نشان دادند ،ولی برا
همدیگر تفاوت معنیداری نداشتند (شکل ،4چپ).
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شکل -4اثر متقابل تيمارهای مادۀ کاشت و نگهداری رطوبت بر قطر تاج نهالهای گازرخ
(حروف ناهمسان نشانۀ اختالف آماری در سطح  0درصد بين تيمارها است)

طر ا ه

جدول تجزیۀ واریانس بر روی قطر ساقۀ نهالهرای
گازرخ نشان میدهرد برين تيمارهرای آزمایشری مرادۀ
کاشت ،تفاوت معنیداری مشاهده نمیشرود ،امرا برين
سررطوح مختلررف ذخيرررۀ نررزوﻻت (خاروخاشرراک،
پالستيک ،سوپر جاذ  ،بانکت هاللی و شاهد) تفراوت
شدید بوده به طروری کره از نظرر آمراری در سرطح 9
درصد معنی داری است .اثرر متقابرل سرطوح مختلرف
مادۀ کاشت و نگهرداری رطوبرت نيرز برا همردیگر در
سطح  0درصرد دارای اخرتالف معنری دارنرد .بررسری
مقایسۀ ميانگين قطر ساقۀ نهالها ،نشان از برتری قطر
سرراقۀ نهررالهررای گررازرخ در کاشررت مسررتقيم بررذر
( 1ميلرریمتررر) نسرربت برره کاشررت نهررال گلرردانی
( 8ميل ریمتررر) دارد ،امررا ای رن تفرراوت از نظررر آمرراری
معنیدار نيست (شکل  ،0راسرت) .در برين تيمارهرای
ذخيرۀ نزوﻻت ،تيمارهای استفاده از پالستيک بر روی

سطح خاک و استفاده از خاروخاشاک بهترتيب برا 8/1
و  0/0ميل ریمتررر ،بيشررترین قطررر سرراقه را برره خررود
اختصاص دادند و با سایر تيمارهرا در سرطح  0درصرد
تفرراوت معنرریداری داشررتند .تيمارهررای اسررتفاده از
پالسرررتيک برررر روی سرررطح خررراک و اسرررتفاده از
خاروخاشاک در ته چالههای کاشت با همدیگر اختالف
معنیداری نشان نمیدهند .اثرر متقابرل ترکيربهرای
تيماری مادۀ کاشت و نگهداری رطوبت بر قطرر سراقۀ
نهالهای گازرخ نشان میدهد بيشترین قطر سراقه در
ترکيبهای تيماری بذر و پالستيک ( 1/4ميلریمترر)،
نهررال و پالسررتيک ( 8/8ميل ریمتررر) و نهررال و خررار و
خاشرراک ( 0/0ميل ریمتررر) مشرراهده م ریشررود .ای رن
ترکي ربهررای تيمرراری تفرراوت معن ریداری بررا دیگررر
ترکيبهای تيماری در سطح  0درصد داشتند ،ولی برا
همدیگر تفاوت معنیداری نداشتند (شکل  ،0چپ).
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شکل  -0اثر متقابل تيمارهای ماده کاشت و نگهداری رطوبت بر قطر ساقه نهالهای گازرخ
(حروف نامشابه نشانه اختالف آماری در سطح  0درصد بين تيمارها میباشد)

بحث
نتایج بررسری آزمایشرگاهی نشران داد کره پليمرر
جاذ رطوبت تراکاتم در ابتردا دارای تروان جرذ آ
زیاد به ميزان  04برابر وزن خود اسرت و  1مراه قرادر
است این رطوبت را در خود نگه دارد .با گذشت زمران
قرردرت آبگيرری و مرردت زمرران نگهررداری آ کراهش
مییابد؛ بهطوری که در نوبت چهراردهم آبگيرری کره
بعد از سه سال انجام گرفت ،ظرفيرت آبگيرری بره 30
برابررر و دوام نگهررداری آ برره  74روز تقلي رل یافررت.
محاسبات نشران مریدهرد خاصريت آبگيرری و تروان
نگهداری آ در این نوع پليمر بعد از مردت 3344روز
بهطور کامل از بين میرود .این بررسی ،مؤید نترایجی
است که بانﭻ شفيعی و همکاران ( )9380به آن اشراره
کردنررد .ایررن در شرررایطی اسررت کرره درخترران و
درختچه های استفادهشده در جنگلکاری دیم ،در سرن
 0-0سالگی در حال گسترش تاج و اندام هوایی خرود

هستند و نياز آبی آنها نسبت به سالهای اوليه افزایش
مییابد؛ اما به یکباره با ترنش خشرکی شردید مواجره
خواهند شد و از بين خواهند رفت .نتایج حراکی از آن
است که تيمار پليمرر جراذ رطوبرت در هريﭻ یرک از
تيمارهرای برذری و نهررال گلردانی ،قابليرت رقابرت بررا
روشهای خاروخاشاک در کرف گرودال عميرق ،ورقرۀ
پلی اتيلنی در سطح گرودال و حتری بانکرت هاللری را
ندارد و فقط با تيمار تشتک در یرک سرطح قررار دارد.
نتایج بهدستآمده با یافتههای زنگویینسب و همکاران
) (9319مبنرری بررر ترراثير مثبررت سرروپرجاذ بررر
شاخ های رشد گياهران آترریپلکس و تراغ مغرایرت
دارد ک ره علررت آن ممکررن اسررت تفرراوت نرروع مررادۀ
جاذ رطوبت ،خصوصيات خراک ،شررایط نگهرداری و
آبياری تيمارها باشد .بهعالوه این نتایج ،برا یافترههرای
) Shahriarie et al. (2011مبنی برر ترأثير مثبرت
پليمر بر گونۀ دائمی قرهداغ نيز مغایرت دارد که علرت
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آن تحقيق روی درختچۀ چندساله و استقراریافتۀ گياه
قرهداغ است که با شررایط تحقيقراتی حاضررکه ترأثير
جاذ رطوبت در مراحل اوليۀ استقرار نهال در طبيعت
بررسی شد ،تفاوت دارد.
مشاهدات ميدانی نشان مریدهنرد در اراضریای کره
بافررت خرراک سررنگين و ذرات رس در ترکيررب خرراک
بهنسبت زیاد است ،افزودن پليمر نهتنها عملکررد مثبتری
از نظر زندهمانی و رشد رویشی نهرالهرا نردارد ،بلکره برا
متورم کردن خاک و باﻻ آمدن تودۀ خاک اطرراف ریشره،
سبب پارگی ریشههرای فرعری و مرویين و قررار گررفتن
ریشهها در معرض هوا و افزایش تبخير ،در زمران خشرک
شدن و شکاف برداشتن خاک میشود که در ابتردا باعر
بروز تنش خشکی در گياه و در ادامه سبب خشک شردن
نهالها میشرود .نترایج تحقيقرات نشران داده اسرت کره
تيمار ورقۀ پلیاتيلنی بهدليل ممانعرت از تبخيرر رطوبرت
ذخيرهشده در گودال ،بيشترین تأثير را بر رشرد ارتفراعی
گازرخ دارد که مشابه نتایج تحقيقات اسالمی و فررزامنيرا
( )9388در مورد مقایسۀ انواع مرالﭻهرا و حفرﻆ طروﻻنی
مدتتر رطوبت خاک توسط پوشش پالستيکی و بررسری
منظمی و همکاران ( ،)9381درکراربرد مرالﭻ پالسرتيکی
در جنگلک راری ترراغ و تقلي رل نوبررت آبي راری و همچن رين
تحقيقات ) Opara et al. (1992مبنی بر ترأثير بيشرتر
تيمر رار پوشررش پالستيکی در حفررﻆ رطوبررت خرراک در
مقایسه با مواد است .نادری و واشقانی ( )9380اعمال برار
و فشار را که به عمق و نوع خراک بسرتگی دارد ،موجرب
کاهش بازده هيدرو لها در جذ آ دانسرته و بهتررین
اسيدیته بررای عملکررد خرو هيردرو لهرا را محردودۀ
خنثی بيان کرد .بهنظر میرسد زیاد بودن درصرد رس در
ترکيب خاک و قليرایی برودن زیراد خراک ( )8/3-8/4از
دیگر عوامل عدم موفقيت پليمر جاذ رطوبت تراکراتم در
این تحقيق باشد .با توجه به نتایج بهدسرتآمرده در ایرن
تحقيرررق اسرررتفاده از جررراذ رطوبرررت تراکررراتم در
جنگلکاریهای دیم گونۀ گزروغن در ناحيه جنرو شررق
ایران توصيه نمیشود و بهررهگيرری از دیگرر روشهرای
حفﻆ رطوبت مانند ورقههای پالسرتيکی و تيمرار بقایرای

کارایی پليمر جاذ رطوبت تراکاتم در جنگلکاریهای دیم

گياهی و خاروخاشاک در کف گودالهرای عميرق درایرن
خصوص کارسازتر است.
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بانجشفيعی ،شهرام و اسماعيل رهبر .9383 ،تأثير پليمر بر
پدیدههای رویشی و موفقيت پرانيکوم ،تحقيقرات مرترع و
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Abstract
Drought is an important problem in habitat restoration and afforestation of woodlands in arid
and hot regions. To overcome this problem and achieve a proper and an easy method to store
moisture in the soil, one of hydrophilic polymer called "TerraCottem" was compared with
other methods of water conservation. In this research, potential of polymer in water holding
and absorption and their effects on survival and growth characteristics of Moringa peregrina
were studied. In order to investigate the effect of moisture conservation methods on M.
peregrina planting, a trial conducted as split-plot design with three replicates in which main
plots consisted of: seed and pot seedling and sub/plots consisted of five conservation methods
(straw and dried residual at the bottom of planting dig, tourkinest, plastic film, polymer
materials mixed with soil and ditch) at Bashagard region in 2008 for four years. The results
showed that absorption and water-holding capacity decreased with time by the polymers, so
that after 2200 days reduced to zero. The results indicated that there were significant
differences between the moisture conservation methods with respect to Moringa mortality.
The highest survival belonged to dried residual and plastic film treatments 24% and 14%,
respectively. The lowest survival belonged to polymer material and ditch treatments. There
were significant differences between the storage systems in respect to M. peregrina growth
characteristics: total height, stem diameter and canopy cover (p<0.01) and dry residual,
tourkinest and plastic film treatments had the greatest performance whereas polymer and ditch
showed lowest performance. Therefore, with reducing the polymer's ability for absorbing and
holding water in long term, application of polymer in rain-fed plantations in hot and dry
regions with medium to heavy textured soils and alkaline is not recommended.
Keywords: Moisture conservation, Moringa peregrina, Polymer TerraCottem, Rain-fed,
Warm and dry region.
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