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تأثیر سازۀ همراه در کاهش مصرف آب بهمنظور استقرار نهال اکالیپتوس در دشت سیستان
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منصور جهانتیغ

4استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداري ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی سیستان ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج كشاورزي ،زابل
(تاریخ دریافت4948/4/49 :؛ تاریخ پذیرش)4941/9/48 :

چکیده
مبارزه با فرسایش بادي یکی از كاركردهاي پوشش گیاهی در محیطهاي مستعد این نوع فرسایش است .اما در چنین شرایطی معموالً براي
استقرار نهال نیاز به استفاده از روشهاي حفاظت فیزیکی است .استفاده از سازۀ همراه یا سازه مهندسی یکی از روشهاي حفاظت فیزیکی
بهمنظور استقرار پوشش گیاهی است .سازۀ همراه در این تحقیق لولههاي پالستیکی است كه برراي كمرب بره اسرتقرار نهرال اكرالی توس
استفاده شد .براي پژوهش 02 ،چاله به قطر  52و عمق  402سانتیمتر حفر و نهال اكرالی توس ) (Eucalyptus microthecaداخرل
آنها كاشته شد 42 .نهال داخل لولههاي پالستیکی با قطر  48و طول  52سانتیمتر گذاشته شد ،بهطروري كره  82سرانتیمترر براال و 92
سانتیمتر داخل خاك قرار گرفت و  42نهال نیز بدون سازه همراه كاشته شد ..با استفاده از دستگاه رطوبرتسرنج ) (TDRزمران آبیراري
تعیین و نهالها آبیاري شدند .ارتفاع نهال ،تاجپوشش و آب مصرفی بهصورت ماهانه اندازهگیري شد 45 .نمونه خاك از سه محل پالتها و
شش عمق برداشت و برخی ویژگیهاي آنها اندازهگیري شد .دادهها با نرمافزار  SPSSتحلیل آماري شد .تحلیل آماري نشان داد كره برین
تاجپوشش دو تیمار مزبور اختالف معنیداري وجود ندارد ،ولی بین ارتفاع ،زيتوده و میزان آب مصرفی نهرالهرا در سرط  2/24اخرتالف
معنیدار است .عالوه بر آن ،شاخص زيتوده براي نهالهاي تیمارهاي مزبور بهترتیب  4/8و  1/9برآورد شرد .برراي رشرد یرب مترر مربرع
تاجپوشش و یب متر ارتفاع نهال در تیمار همراه با لوله بهترتیب  828و  490/7لیتر آب نیاز است ،درحرالی كره برراي تیمرار بردون لولره
بهترتیب  4100/0و  174/0لیتر است.
واژههای کلیدی :آبیاري نهال ،تاجپوشش ،شاخص زيتوده.

مقدمه
با ارتقاء سط زندگی بشر ،تحوالت مهمی در نروع
زندگی و نگرش آنان به طبیعت و جهان هستی ایجراد
شده اسرت .ایرن تيییررات برا تأثیرگرذاري برر الگروي
رفتاري انسان ،موجب بروز وضرعیتهراي جدیردي در
محیط طبیعی شدهاست .از جمله عوامل مؤثر در برروز
خسارات زیستمحیطی میتوان به افزایش رو به رشرد
جمعیت و نیاز روزافزون به جایگزینی و توسرعۀ منرابع
 نویسندۀ مسئول

جدید غذایی اشاره كرد .امروزه با تالش متخصصران و
محققان این امکان فراهم شده تا بتوان ضرمن رعایرت
اصل همزیستی یا كنار آمردن برا طبیعرت و شرناخت
قوانین حاكم بر آن ،روشها و الگوهاي طراحی شده اي
را براي مبارزه با ایرن خطرهرا كره برهنحروي پاسرخ و
واكنش طبیعی مناطق بیابانی به فعالیتها و نوع رفتار
انسرران در طبیعررت اسررت ،بررهكررار گرفررت .یکرری از
تدبیرهاي اصولی در مناطق بیابانی و كرمآب ،اسرتفاده
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از روشهاي آبیاري مناسب است كه بیشرتر برا هردف
استفادۀ بهینه از منابع آب و خراك برا كراهش تبخیرر
صورت می گیرد .در چنین شررایطی اسرتفاده از روش
آبیاري كارامرد ،بسرتر مناسربی برراي توسرعۀ محریط
زیست طبیعی و بهررهبررداري متنروع بهررهبررداران از
منابع را بهخصوص در مناطق بیابانی فرراهم مریآورد.
تجربه نشان داده است كه بهرهبرداري بهینره از منرابع
آب و خاك ،در گرو مدیریت و برنامرهریرزي صرحی و
كارامد است تا ضمن بهكرارگیري امکانرات محردود در
دسترس ،از منابع موجود بهررهبررداري بهینره صرورت
پذیرد .اثر تيییر اقلیم بر اكوسیستم هاي طبیعی سبب
بروز پدیده هرایی ماننرد بیابران زایری و بیابرانی شردن
میشود كه این اثرها بر پوشش گیاهی مناطق بیابرانی
زمانی كه زندگی گیاه بره بارنردگی ،درجرۀ حررارت و
خاك وابسته باشد ،حادتر است .فعالیرت هراي انسرانی
مهمترین نقش را در ایرن تيییرر دارنرد .تيییرر اقلریم
عامرررل مهرررم بیابرررانزایررری بر رهشرررمار مررریآیرررد
( ;Hulme & Kelly, 1997; Wang & Eltahir, 2000
.)Sivakumar, 2007
سط بیابانهاي جهان گسرترده اسرت و محققران
مختلف وسعت این نواحی را از  44/1تا  90/8میلیرون
كیلرومتر مربرع گرزارش دادهانرد Oldeman & Van
).)Dregne, 1983 ; Mabbutt, 1994; lynden,1998

حدود دو میلیارد نفر از جمعیت كرۀ زمین (حردود92
درصد ساكنان جهان) نیز در منراطق بیابرانی زنردگی
مریكننرد ) .)Xue & Shukla, 1993بارنردگی كرم و
نامنظم ،زیاد برودن درجرۀ حررارت ،وقروع توفرانهراي
ماسررهاي سررهمگین و كمبررود رطوبررت ،از صررفات بررارز
مناطق بیابانی است كه حیات در ایرن نرواحی را تحرت
تأثیر قرار میدهد و فرایند توسعهنیافتگی آن را تشردید
می كند .در مناطق خشب بهعلت كمبود رطوبت هروا و
و تابش شدید خورشید ،هوا بهخصروص در تابسرتان در
روزها خیلی گرم و شبها خنب است؛ تکامل خراك در
آن بررهخرروبی اتفرران نمرریافتررد؛ همچنررین از لحررا
پوشررشگیرراهی فقیررر اسررت ( ;Kardavani, 1977
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 .)Mahmoodi, 1999; Jafarpor, 2000پوششگیاهی
تأثیرات مطلوب و كارامدي در توسعۀ اكوسیستم هراي
طبیعری و مصرنوعی دارد .شرررایط سرخت اكولررو یکی
بهویرژه كمبرود آب ،اسرتقرار پوشرشگیراهی در ایرن
مناطق را با محدودیت همراه ساخته است.
باد نقش مهمی در محدودیت رشرد گیاهران دارد،
به طوري كه براساس مطالعات ( Gardiner )2016براد
در میزان رشد گیاه محدودیت ایجاد میكند .با توجره
به اینکه سیستان از مناطق خشب و بحرانری كشرور و
دنیا محسوب میشرود ،كمبرود آب و رطوبرت یکری از
چالشهاي مهمی است كره حیرات در ایرن منطقره را
تحررت تررأثیر خررود قرررار داده و توسررعۀ منطقرره را بررا
محدودیت همراه ساخته است .همچنین یکی از موانع
مهم رشد نهال در منطقه ،وجود توفرانهراي ماسرهاي
ناشی از بادهراي  402روزۀ سیسرتان اسرت كره ترات
ماسه تأثیرات فیزیکی منفی بر نهال دارند .تالشهراي
زیادي براي بهبود اكوسیسرتم ایرن زیسرتبروم انجرام
پذیرفته ،ولی بهعلت وجود شرایط خشرن برا موفقیرت
همراه نبوده است.
مبارزه با فرسایش بادي از كاركردهاي مهم پوشش
گیاهی در نقاط حساس به فرسایش برادي اسرت .امرا
استقرار پوشش گیاهی در چنین محیطهایی خرود برا
چالش هرایی روبرهروسرت .در چنرین شررایطی برراي
استقرار پوشش گیاهی میتوان از روشهراي حفاظرت
فیزیکی استفاده كرد تا گیراه مقراوم مسرتقر شرود .برا
استقرار گیاه به تدریج می توان اقردام هراي حمرایتی را
كاهش داد و انتظار داشرت كره پوشرش مستقرشرده،
كاركردهاي مورد نظر را برآورده كند.
روش هاي متعددي براي استقرار پوشش گیاهی برا
اسررتفاده از سررازههرراي همررراه حمررایتی در برخرری از
كشررورهاي دنیررا برهكررار مرریرود .اسررتفاده از لولررههررا
پلیاتیلنی به منظور كاهش تبخیر و تعرن نقش مؤثري
در كاهش آب مورد نیاز گیاهران دارد ،بره طروري كره
موجب افزایش درصد زندهمانی و رشد گیراه مریشرود
( .)Bainbridge, 1994اندازۀ لولهها تأثیر مستقیمی بر
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كیفیت رشد گیاهان دارد .از مزایاي لولهها ،اسرتفاده از
آب بررا كیفیررت ضررعیفتررر ،نیرراز برره كررارگر كمتررر و
جلررروگیري از رشرررد علرررفهررراي هررررز اسرررت
(.)Bainbridge, et al., 1998; Bainbridge, et al., 2001
نتررایج پررژوهش در زیمبررابوه ثابررت ك ررده اسررت كرره
لوله هاي بره قطرر  78و طرول  922میلریمترر ترأثیر
مثبتی بر تولید محصوالت زراعی و باغی داشته اسرت.
در این روش لولهها از یربسرو در براالي خراك قررار
میگیرند و در مواقع الزم ،با آب پرر مریشروند ترا آب
مورد نیاز گیاه ترأمین شرود ( .)Mathew, 1987نترایج
حاصل از كشت نهال در اطراف لولههاي بهكاررفتره در
اعمان  18و  92سانتیمتري نشان داد كه این نهالهرا
با رفع نیاز آبیشران از طریرق ایرن لولرههرا رشردونمو
مناسبی داشتهاند ( .)UNEP, 2001گیاهان با استفاده
از سیستم آبیاري لولۀ عمیرق ،مریتواننرد در منراطق
خشب استقرار یافته و در فصرول خشرب نیرز توسرعه
یابند ،درحالی كه در آبیاري قطرهاي ،برارانی ،جروي و
پشته و غرقابی چنین امکانی وجود ندارد .با ایرن نروع
آبیاري گیاه قادر به زندهمانی تا سره سرال در شررایط
سخت با كمتر از  42لیتر آب خواهد بود .همچنین برا
این روش آبیاري گیاه قادر به رشدونمو در نقاط دور از
منابع آب است .در این روش گیاهان بهصورت دسرتی
آبیاري میشروند .در پژوهشری كره براسراس آن لولرۀ
پرریويسرری 4برره قطررر  8سررانتیمتررر و طررول 422
سانتی متر با آگر دستی داخل زمرین قررار گرفرت ،برا
آبیاري سفالی و سطحی مقایسه شد .نترایج نشران داد
كه  80 ،74و  09درصرد نهرالهرا برهترتیرب در نروع
آبیرراري لولررهاي ،سررفالی و سررطحی زنررده ماندنررد
( .)Grantz et al., 1998عملکررد مناسرب آبیراري برا
روش لوله اي بهدلیل تمركز آب در اطراف ریشه اسرت
( .)Bainbridge, 2001نتررایج پژوهش ری در آفریقرراي
جنوبی نشان داد كه وزن انگور در سیسرتم آبیراري برا
لولۀ عمیق دوبرابر وزن انگور با روش آبیاري سطحی و
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ششبرابر وزن انگور با آبیراري بره روش سرنتی بروده
است ( .)Bainbridge, 2002ریشۀ افقی گیاه مذكور در
آبیرراري سررطحی ،لولررهاي سررطحی و لولررهاي عمیررق
به ترتیب  12 ،422و  475سانتیمتر گسرترش یافرت.
همچنین لولۀ پالستیکی از درجۀ حرارت آب میكاهد.
تحقیقات نشران داده اسرت كره لولرۀ پالسرتیکی 9/1
درجۀ سانتی گراد دماي آب را كاهش میدهد كه ایرن
فراینرررد سررربب افرررزایش رشرررد گیررراه مررریشرررود
).(Yurina et al., 2014

با توجه به شرایط سخت دشت سیسرتان از منظرر
شدت بیابانی بودن و وزش بادهاي  402روزه از جانب
شرقی به این نواحی ،استقرار پوشش گیاهی در چنین
مناطقی با موانع بسریاري روبرهروسرت .ازایرنرو ،ایرن
پژوهش برهمنظرور آزمرایش اسرتفاده از سرازۀ همرراه
بهعنوان راهحلی علمی و كارامد در مقابله با چرالشهرا
و مشکالت موجود ،بهخصوص احیاي پوشش گیاهی و
جنگلکاري و جلروگیري از تشردید بیابرانزایری انجرام
پذیرفت.
مواد و روشها
منطقه پژوهش

این پژوهش در منطقۀ تاسوكی از توابع شهرسرتان
هامون و در  428كیلومتري جنوب غرب شهر زابل برا
مختصات  92درجره و  45دقیقره و  48ثانیره ترا 08
درجرره و  44دقیقرره و  09ثانی رۀ عرررش شررمالی و 12
درجه و  1دقیقه و  89ثانیه تا  12درجه و  1دقیقره و
 0ثانیۀ طول شرقی و ارتفاع  152متري از سط دریا،
انجام پذیرفته است (شکل  .)4محدودۀ مرورد بررسری
جزء مناطق خشب ،بیابانی و بحرانی كشرور محسروب
میشود .متوسط بارندگی سالیانۀ منطقره كمترر از 12
میلیمترر اسرت كره بیشرترین آن در فصرل زمسرتان
ریزش میكند .درجۀ حررارت منطقره زیراد اسرت و از
تبخیررر و تعرررن پتانسرریل حرردود  8هررزار میلرریمتررر
برخوردار است كه  9هرزار میلریمترر آن در مراههراي
بحرانی (خرداد ،تیر و مرداد) اتفان میافتد .كمبود آب
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و رطوبت از چالشهایی است كه حیات در این منطقه
را تحتالشعاع خود قرار داده است ،بهطروري كره ایرن
شرایط سخت اكولو یکی ،بر اسرتقرار پوشرش گیراهی
تأثیر میگذارد .ازایرنرو ،پوشرش گیراهی آن را انرواع
گونه هاي شورپسند ،گز و سالسوال تشرکیل مریدهرد.
همچنین تابش زیاد و وجود بادهاي  402روزه و برروز
توفانها همراه با غبار از مشخصرات برارز ایرن منطقره

محسوب می شود .بنابراین چنرین ویژگری هرایی ،فقرر
شدید پوشش گیاهی منطقه را به همراه داشرته اسرت.
سازندهاي زمرین شرناختی منطقره مربروط بره دوران
هلوسرررن ،نئرررو ن -كرررواترنري اسرررت و از لحرررا
ئومورفولو ي داراي ت رههرا و میردانهراي ماسرهاي،
آبرفتهاي ریز و رسوبات رودخانهاي است.

شکل  -4موقعیت منطقۀ مورد تحقیق

شیوه اجرای پژوهش

لولۀ پالستیکی سازه اي است كه در مقابل صدمات
فیزیکی از نهال هراي جروان ترا زمران اسرتقرار كامرل
حفاظت میكند .در این تحقیق ،دو تیمار نهال هاي برا
لوله و بدون لوله و با آبیاري 72درصد تخلیۀ رطروبتی
براي گیاه اكالی توس با ده تکرار در هر تیمرار بررسری
شد .چالههایی بره قطرر  52سرانتیمترر و عمرق 402
سانتیمتر حفر و با همان خاك چالهها ،نهالها داخرل
آنها كاشته شد 42 .نهال داخل لولههاي پالستیکی برا
قطر  48سانتیمتر و طول  52سانتیمتر گذاشته شرد،
بهطوري كه  82سانتیمترر براالي سرط خراك و 92

سانتیمتر داخل خاك قرار گرفت (شکل  .)0همچنین
 45نمونه خراك از سره محرل و شرش عمرق (،2-08
 422-482 ،78-422 ،82-78 ،08-82و 482-022
سانتیمتر) برداشت و فاكتورهاي بافرت خراك ،كرربن
آلی ،رطوبت ،كربنات كلسیم ،سدیم ،مجموع كلسیم و
منیررزیم ،اسرریدیته و شرروري آنررالیز شررد .بررهمنظررور
اندازه گیرري مقردار آب در محرل خروجری منبرع آب
كنتور نصب شد .با اسرتفاده از دسرتگاه رطوبرتسرنج
) 4(TDRزمان آبیراري مشرخص و میرزان حجرم آب
مورد استفاده در تودۀ خاك با استفاده از رابطرۀ  4و از
Time-domain reflectometry

1
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طریق سیستم قطرهاي ،بهگونهاي طراحی شرد كره در
هر ساعت چهار لیتر آب در اختیار هر نهال قرار گیرد.
رابطۀ 4

d= (FC-Ø) ×Pb×D/100

در این رابطه
( :d (mmعمق آب آبیاري براي رسیدن رطوبت در
عمق مورد نظر به حد ظرفیت زراعی؛
 :FCرطوبت وزنی در حد ظرفیت زراعی (درصد)؛
 :Øرطوبت وزنی خاك قبل از آبیاري (درصد)؛
 :Pbوزن مخصرروص ظرراهري خرراك (گرررم بررر
سانتیمتر مکعب)؛
 :Dحررداكثر عمررق توسررعۀ ریش رۀ گیرراه برحسررب
(میلیمتر) است.
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هرر مراه ویژگری نهررالهرا (ارتفراع و تراجپوشررش)
اندازهگیري شد .همچنرین شراخص مجمروع زيترودۀ
نهالها براسراس رابطرۀ  Ohmart (1997) 0محاسربه
شد.
رابطۀ 0
( ×4/217ارتفاع) ×  (0تاجپوشش×  = )2/8شاخص زيتوده

روش تحلیل

تجزیهوتحلیل آمراري براسراس تجزیره واریرانو و
مقایسررۀ میررانگینهررا و بررا نرررمافررزار  SPSSنسررخۀ
44/8انجام پذیرفت.

شکل  -0نمونهاي از نهالهاي مستقر در لولۀ پالستیکی

نتايج
تحلیل مقادیر ویژگیهاي خاك حاكی از آن است
كه اسیدیتۀ خراك برین  5/1و  5/4در نوسران اسرت.
بهطوري كه سط خراك (عمرق 2-08سرانتیمترري)
كمترین مقدار ( )5/4و عمرق  78-422سرانتیمترري

بیشترین قلیاییت ( )5/1را داشته است .بنابراین مقدار
قلیاییرت از سرط خراك ترا عمرق یرب مترري رونررد
افزایشی داشته و در اعمان پایینتر برا كراهش همرراه
بوده است .بیشترین مقدار شوري ( 09/7میلیزیمنو
بر سانتیمتر) در عمق  78 -422سانتی متر و كمترین
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مقرردار ( )49/9در سررط خرراك دیررده شررد .ایررن
خصوصیت خراك ترا عمرق  422سرانتیمترري رونرد
افزایشرری داشررته و در اعمرران پررایینتررر ،از مقرردار آن
كاسته شده و به  44/8میلی زیمرنو برر سرانتیمترر
رسیده است .بررسی عمقهاي مختلف خراك بیرانگر
تجمع بیشتر مقادیر كرربن در قسرمتهراي سرطحی
خاك است .بهطور كلی درصرد كرربن آلری خراك مرورد
بررسی كم و بین  2/49-2/0درصد متيیر است .بیشرترین
مقدار این ویژگی خاك در سط ( 2/0درصرد) و كمتررین
آن در عمق  4-4/8متري ( 2/49درصد) است .برا افرزایش
عمق از میزان كرربن خراك كاسرته شرده ،ولری در عمرق
دومترري رونرد افزایشرری نشران مریدهررد .مقردار رطوبررت
نمونههاي خاك بین  2/8-1/7درصد متيیر است ،بهطوري
كه كمترین و بیشترین مقدار بهترتیرب در سرط خراك و

عمق دومتري ( )1/7است .همچنین تحلیل ویژگیهاي
خاك نشان داد كره بیشرترین مقردار درصرد كربنرات
كلسیم به عمقهاي  82-78و  78-422سانتیمترر و
كمترین مقدار آن به عمق اول خاك تعلق دارد .مقدار
این ویژگی از  422سانتیمتري به بعد دوبراره كراهش
نشان داد (جردول  .)4مقردار سردیم خراك در دامنرۀ
 490و  024میلیاكیواالن بر لیتر قرار دارد .كمتررین
مقرردار آن را عمررق  78 -422سررانتیمتررر برره خررود
اختصاص داده است ،درحالی كه بیشترین آن در عمق
 422 -482سانتیمتري دیده شرد .مجمروع Mg +
 Caنمونه هاي خاك بین  00تا  92میلیاكی واالن برر
لیتر وجود داشته است .این ویژگی خراك برا افرزایش
عمق كاهش یافته ،ولی از عمق یب مترري برر میرزان
آن افزوده شده است .كمترین مقادیر این مشخصه در
عمق  78 -422سانتیمتري یافت شد ،درصورتی كره
بیشترین آن در سط خاك وجود داشت.
بررسی ویژگیهاي خاك محردودۀ پرژوهش نشران
مرریدهررد كرره عمرردتاً تررا عمررق  422سررانتیمتررري
محدودیت خاك كم اسرت ،ولری در اعمران پرایینترر

تأثیر سازۀ همراه در كاهش مصرف آب بهمنظور...

بیشتر میشرود .یکری از كاربردهراي تجزیرهوتحلیرل
ویژگیهراي خراك اعمران مختلرف آن اسرت كره بره
شناسایی عمق مناسرب كاشرت نهرال كمرب مرؤثري
میكند ،زیرا هرچنرد كاشرت در اعمران پرایینترر بره
صرفهجویی آب توسط گیاه كمب مریكنرد ،خراك در
این اعمان براي رشد اولیۀ گیراه محردودیت بیشرتري
دارد.
یافته ها نشان داد كه حرداقل ،حرداكثرو متوسرط
ارتفاع نهال ها در تیمار داخل لوله بهترتیب 459 ،41و
 480/0سانتیمتر و متوسط تاجپوشش آنهرا  2/1مترر
مربع بوده است .در طول مدت اجراي طرح ،هرر نهرال
ماهانه بهطرور متوسرط  02/0لیترر آب مصررف كررده
است .بنابراین در این تیمار براي ایجاد یب متر مربرع
تاجپوشش گیاهی و رشرد گیراه بره ارتفراع یرب مترر
به ترتیرب  828و  490/7لیترر آب مصررف مریشرود.
اندازهگیري رشد نهالهرا در روش كشرت بردون لولره
نشان داد كه حداقل ،حداكثر و متوسط ارتفاع نهالهرا
بررهترتیررب 45 ،82و  54/8سررانتیمتررر برروده اسررت.
همچنین این تیمار بهطرور متوسرط  2/07مترر مربرع
تاجپوشش داشته است .در این روش آبیراري ماهانره و
همچنین در طول دورۀ پژوهش بهترتیب  95/1و 951
لیتر آب در اختیار هر نهال قرار گرفت .ازایرنرو ،برراي
رشد یب متر مربع تاجپوشش و یب متر ارتفراع نهرال
در این تیمرار بره ترتیرب  4100/0و  174/0لیترر آب
مصرف شده است .عالوه بر آن شاخص زيتروده برراي
نهال هاي تیمار بدون لوله و با لوله بهترتیب برابرر 4/8
و  1/9برآورد شد .بنابراین روابط  BI= 0.031Wو =BI
 0.0039Wبین میزان آبیاري و شاخص زيتوده در دو
تیمار با لوله و بدون لوله برقرار اسرت (شرکل  .)9ایرن
وضعیت نشان میدهد كه با صررف حجرم معینری آب
در دو تیمار مورد پژوهش ،میزان شاخص زي تروده در
تیمار با لوله بیشتر از تیمار بدون لوله است.
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جدول  -4تجزیهوتحلیل نمونههاي خاك محل پژوهش
شوري

كربن

(سانتیمتر /میلی موس)

(درصد)

رطوبت
(درصد)

(درصد)

2 -08
08 -82
82 -78
78 -422
422 -482
482 -022

5/4
5/9
5/0
5/1
5/0
5/4

49/9
49/1
47/1
09/7
00/0
44/8

2/02
2/45
2/45
2/48
2/49
2/45

2/8
2/7
4/4
0/1
0/5
1/7

44
04
01
01
00
09

412
417
410
490
024
441

92

متوسط

8/9

18/9

3/11

9/1

99/1

123/2

91

عمق خاك

اسیدیته

(سانتیمتر)

كربنات كلسیم

Na

Mg+ Ca

(لیتر /میلیاكیواالن)

(لیتر /میلیاكیواالن)

03

جدول  -0تجزیۀ واریانو میانگین ارتفاع ،تاجپوشش ،آب مصرفی و زيتودۀ نهالها
ویژگی

نهال بدون لوله

نهال با لوله

میانگین ارتفاع
میانگین تاجپوشش
میانگین آب مصرفی

54/8
2/015
97/1

480/0
2/955
44/4

F
1/021
2/451
44/954

Sig
2/222
2/982
2/222

میانگین زيتوده

4/74

04/18

8/18

2/222

شکل  -9مقایسۀ شاخص زيتوده در نهالهاي داخل و خارج لوله

92
92
99
92
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بحث
تجزیررۀ واریررانو میررانگین ارتفرراع نهررالهرراي
نشاندهندۀ وجود اخرتالف معنریدار در سرط 2/24
است ،بدین معنا كه بین رشد نهالها در تیمرار لولره و
بدون لوله اختالف وجود دارد .بنابراین كشت نهرال در
داخل لوله مناسبترر از بیررون لولره اسرت و موجرب
رشدونمو مطلوب نهال ها از لحا ارتفراع شرده اسرت.
رشدونمو موجودات زنده تابع شرایط اكولو یکی اسرت
كه بر مراحل رشد و زنردگی آنهرا ترأثیر مسرتقیم یرا
غیرمستقیم دارد ،بهطوري كه هرر یرب از آنهرا برراي
رشد و زنده مانی بره سرایر موجرودات زنرده و محریط
زیست خرود وابسرتهانرد .از عوامرل محردودیت رشرد
گیاهان در منطقۀ سیستان بادهاي شدید از جمله براد
 402روزه ،كمبود رطوبت و باال برودن درجرۀ حررارت
است .ازاین رو ،انتقرال آب بره عمرق از طریرق كشرت
لوله اي سبب حركت آن به سمت ریشره مریشرود .در
حقیقت پروفیل خاك بهعنوان مخرزن نگرهدارنردۀ آب
عمل میكند كه مقردار آن بره عمرق خراك و ریشره،
بافت ،ساختمان خاك ،میرزان نفوتپرذیري و ظرفیرت
نگهررداري آب در خرراك بسررتگی دارد .خرراكهرراي
محدودۀ پژوهش اغلب با محردودیت هرایی همراهنرد.
بنابراین با حركت آب به سمت ریشه ،محیط مناسربی
براي رشد آن فراهم میشود و از رویش علفهاي هررز
كرره معمرروالً بررذور آنهررا در سررط خرراك قرررار دارد،
جلرروگیري مرریشررود .همچنررین از تبخیررر زیرراد آب
بهوسیلۀ باد و تابش شدید آفتاب ممانعت میشرود .در
این صورت بازده آبیاري افزایش مییابد و بخش اعظرم
آبی كه در اختیار گیاه قرار میگیررد ،صررف رشرد آن
مررریشرررود .قررربالً پرررژوهشهررراي زیرررادي ثابرررت
كردنرررد كررره لولرررۀ پالسرررتیکی سررربب افرررزایش
بازده آبیاري میشرود ( ;Sawaf, 1980; Sahu, 1984
 .)Kolarkar & Muthana, 1984تجزیررۀ واریررانو
میانگین تاجپوشش نهالهاي دو تیمرار مرورد بررسری
نشان داد كه بین تاجپوشرش نهرالهراي كاشرتهشردۀ
داخل لوله نسبت به بیرون آن بیشتر است ،ولری ایرن

تأثیر سازۀ همراه در كاهش مصرف آب بهمنظور...

اختالف از لحرا آمراري در سرط  2/28معنریداري
نیست .علت چنین وضعیتی میتواند ناشی از اثر باد بر
روي نهال هراي بیررون از لولره اسرت .بادهراي شردید
منطقه موجب رشد نامنظم شاخهها میشرود كره ایرن
روند به رشد افقی شاخهها و تاجپوشش منجر میشود.
درحالی كه در مورد نهالهاي داخل لولره همزمران برا
افزایش ارتفاع ،تاجپوشش آنها نیز گسرترش مرییابرد.
براساس نتایج برخی پژوهشها ،باد مانع رشد عمرودي
گیراه مریشرود ( .)Gardiner, 2016تجزیرۀ واریرانو
میانگین آب مصرفی نهالها در دو تیمار مورد بررسری
در سط  2/24اختالف معنیداري دارد .علرت آن نیرز
جلوگیري از تبخیر آب به وسیلۀ لوله اسرت .همچنرین
تجزیۀ واریانو شاخص زي تودۀ دو تیمار مورد تحقیق
نشرران داد كرره بررین دادههرراي آنهررا در سررط 2/24
اختالف معنی داري وجود دارد؛ یعنی میرزان زي ترودۀ
نهالهایی كه در لوله كاشته شدهاند ،از نهالهاي تیمار
دیگر بیشتر است و ایرن اخرتالف از نظرر آمراري نیرز
نشرران داده شررده اسررت (جرردول  .)0علررت افررزایش
زيتودۀ گیراه در لولره نسربت بره خرارج آن ناشری از
تيییرات اكولو یکی است كه در داخل لوله براي گیراه
بهوجود میآید .ولی در كشت خرارج از لولره برهدلیرل
آنکه خاك سطحی در معرش مستقیم تابش خورشرید
و وزش بادهاي شدید منطقه قرار میگیرد ،نسربت بره
خاكی كه توسط لوله حفاظت می شود ،زودتر رطوبرت
خود را از دست میدهرد و ریشرۀ گیاهران در معررش
تابش شردید قررار مریگیررد و گیراه از برین مریرود.
براساس نترایج برخری پرژوهشهرا ترابش شردید نرور
بهدلیل افزایش تبخیر موجرب از برین رفرتن پوشرش
گیاهی میشود ( .)Ohmart et al., 1977عالوه برر آن
لوله نقش مهمری در كراهش درجرۀ حررارت آب پراي
نهال دارد كه این عامل نقش مؤثري در افرزایش رشرد
گیاه ایفا می كند .پژوهشگران اثبات كرده اند كره لولرۀ
پالستیکی  9/1درجۀ سانتیگراد دمراي آب را كراهش
میدهد و این فرایند سبب افزایش رشد گیاه میشرود
) .(Yurina et al., 2014با توجه به اینکه رشرد و نمرو
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 بهطور كلی میتوان گفرت برا.كاهش مصرف آب دارد
توجه به حفاظتهایی كه لولرۀ پالسرتیکی از گیراه در
 ترأثیر بسرزایی در،مقابل این موانع برهعمرل مریآورد
.توسعۀ جنگل در مناطق خشب و بیابانی دارد
سپاسگزاری
از همکارانی كه زمینۀ اجراي این پژوهش را فراهم
 رئرریو محترررم، بررهخصرروص آقراي نیکبخررت،كردنرد
سازمان جهراد كشراورزي سیسرتان و بلوچسرتان كره
هزینۀ پژوهش را از اعتبارات سازمان جهاد كشراورزي
استان تأمین كردنرد و همچنرین مسراعدت همکراران
مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي سیسرتان تشرکر و
.قدردانی میشود

موجودات زنده تابع شررایط اكولرو یکی اسرت كره برر
مراحرل رشرد و زنردگی آنهرا ترأثیر مسرتقیم یرا
 بهطوري كه هرر یرب از آنهرا برراي،غیرمستقیم دارد
رشد و زنده مانی بره سرایر موجرودات زنرده و محریط
 خصوصریات، عوامرل اقلیمری.زیست خود وابستهانرد
 تركیبات شیمیایی آب یا خراك و فاكتورهراي،خاك
 رطوبت و بارنردگی نیرز، باد، نور،هواشناسی مانند دما
 بنابراین در خصوص ترأثیر.در استقرار گیاه مؤثر است
 سیسرتان داراي تمرام،عوامل اقلیمی بر رشد گیاهران
،شاخصهاي منفی رشد و نمرو گیاهران (تبخیرر زیراد
 لولۀ. تابش زیاد و بادهاي شدید) است،كمبود رطوبت
پالسرتیکی مرانعی اسرت كره ترأثیرات ترابش شردید
خورشید را محدود كنرد و موجرب افرزایش و كرارایی
 همچنین نقش مرؤثري در حفرا انرر ي و.تولید شود
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Abstract
Combating wind erosion is one of the functions of vegetation in environments prone to this
type of erosion. But vegetation establishment in such places is limited. In such a situation, the
use of physical protection methods like plastic pipe is required to plant trees. The aim of
research is to find out the scientific method to re-establish the vegetation cover and desert
prevention with low-water-using in dry land regions. In order to conduct the research, 20
holes, 80 cm in diameter and 120 cm in depth were drilled and Eucalyptus seedlings were
planted inside them. Inside plastic tubes with a diameter of 15 and a length of 80 cm, 10
seedlings were placed, so that they were 50 cm high and 30 cm inside the soil. The irrigation
time was determined using the Time-domain reflectometry, TDR, and the seedlings were
irrigated. Seedling height, crown cover and water were measured monthly. 18 soil samples
were taken from three plots and six depths, and some of their characteristics were measured.
Dates were analyzed using SPSS software. The statistical analysis showed that there is no
significant difference between the canopy cover of the two treatments, but there are
significant differences between the height, biomass and water consumption of seedlings at the
level of 0.01. In addition, biomass index for seedlings of these treatments was estimated to be
1.5 and 6.3, respectively. In order to grow a square meter of canopy and one meter height
seedling in treatment with tube, 505 and 132.7 liters of water are required, while for tubeless
treatment, they are 1422.22 and 471.2 liters, respectively.
Keywords: Biomass index, Planting irrigation, Vegetation cover.
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