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 اکالیپتوس در دشت سیستان استقرار نهال منظور بهش مصرف آب همراه در کاه ۀساز تأثیر

 

 *1منصور جهانتیغ
 

 ت،و آبخیزداري، مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقا منابع طبیعیبخش تحقیقات استادیار 4

 آموزش و ترویج كشاورزي، زابل

 (48/9/4941؛ تاریخ پذیرش: 49/4/4948)تاریخ دریافت: 

 چکیده

براي  معموالً . اما در چنین شرایطیاستهاي مستعد این نوع فرسایش  وشش گیاهی در محیطمبارزه با فرسایش بادي یکی از كاركردهاي پ

هاي حفاظت فیزیکی  یکی از روش یا سازه مهندسی همراه ۀ. استفاده از سازاستهاي حفاظت فیزیکی  استقرار نهال نیاز به استفاده از روش

كه برراي كمرب بره اسرتقرار نهرال اكرالی توس        استپالستیکی   هاي لوله قیقتحهمراه در این  ۀساز .استگیاهی استقرار پوشش  منظور به

داخرل   (Eucalyptus microtheca)  اكرالی توس   متر حفر و نهال سانتی 402و عمق  52به قطر   چاله 02 ،. براي پژوهششداستفاده 

 92براال و   مترر  سرانتی  82 ي كره طرور  بهگذاشته شد،  متر سانتی 52طول  و  48پالستیکی با قطر   هاي نهال داخل لوله 42آنها كاشته شد. 

زمران آبیراري    (TDR) سرنج  رطوبرت . با استفاده از دستگاه نهال نیز بدون سازه همراه كاشته شد. 42و  داخل خاك قرار گرفت متر سانتی

ها و  نمونه خاك از سه محل پالت 45. دشگیري  ماهانه اندازه صورت بهو آب مصرفی  پوشش تاجارتفاع نهال، آبیاري شدند.   ها تعیین و نهال

نشان داد كره برین    آماري تحلیل .شدتحلیل آماري  SPSS افزار نرمها با  دادهگیري شد.  آنها اندازه  هاي شش عمق برداشت و برخی ویژگی

اخرتالف   24/2هرا در سرط     النهر   و میزان آب مصرفی توده زيولی بین ارتفاع،  ،وجود نداردداري  دو تیمار مزبور اختالف معنی پوشش تاج

برآورد شرد. برراي رشرد یرب مترر مربرع        9/1و  8/4ترتیب  بههاي تیمارهاي مزبور  براي نهال توده زيشاخص  ،بر آن  دار است. عالوه معنی

ار بردون لولره   برراي تیمر   حرالی كره  لیتر آب نیاز است، در 7/490و  828ترتیب  و یب متر ارتفاع نهال در تیمار همراه با لوله به پوشش تاج

 .استلیتر  0/174و  0/4100ترتیب  به

 .توده زي، شاخص پوشش تاجآبیاري نهال،  های کلیدی: واژه

 

  مقدمه

سط  زندگی بشر، تحوالت مهمی در نروع   ارتقاءبا 

زندگی و نگرش آنان به طبیعت و جهان هستی ایجراد  

برر الگروي    یرگرذاري تأثاسرت. ایرن تيییررات برا     ده ش

هراي جدیردي در    موجب بروز وضرعیت  ،رفتاري انسان

در برروز   مؤثر. از جمله عوامل است  شدهمحیط طبیعی 

توان به افزایش رو به رشرد   می محیطی زیستخسارات 

منرابع   ۀتوسرع به جایگزینی و  روزافزونجمعیت و نیاز 

ن و ا. امروزه با تالش متخصصر كردجدید غذایی اشاره 

من رعایرت  تا بتوان ضر ده شن این امکان فراهم امحقق

اصل همزیستی یا كنار آمردن برا طبیعرت و شرناخت     

 اي شده طراحی الگوهاي و ها روش آن، قوانین حاكم بر

 و پاسرخ  نحروي  بره  كره  هرا خطر ایرن  با مبارزه براي را

 رفتار نوع و ها فعالیت به مناطق بیابانی طبیعی واكنش

 از یکرری. گرفررت كررار هبرر اسررت، طبیعررت در انسرران

اسرتفاده   آب، كرم ناطق بیابانی و اصولی در م هايتدبیر
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هاي آبیاري مناسب است كه بیشرتر برا هردف     از روش

بهینه از منابع آب و خراك برا كراهش تبخیرر     ۀ استفاد

گیرد. در چنین شررایطی اسرتفاده از روش    صورت می

محریط   ۀتوسرع مرد، بسرتر مناسربی برراي     اآبیاري كار

بررداران از   بررداري متنروع بهرره    زیست طبیعی و بهرره 

د. آور در مناطق بیابانی فرراهم مری   خصوص بهابع را من

منرابع   از  بهینره   برداري  تجربه نشان داده است كه بهره

ریرزي صرحی  و    در گرو مدیریت و برنامره  ،آب و خاك

 در محردود  امکانرات  كرارگیري  به تا ضمن استمد اكار

صرورت    بررداري بهینره   موجود بهرره  منابع از دسترس،

سبب  هاي طبیعی لیم بر اكوسیستمپذیرد. اثر تيییر اق

و بیابرانی شردن    زایری  یابران ب ماننرد هرایی   بروز پدیده

بر پوشش گیاهی مناطق بیابرانی   هااثرشود كه این  می

حررارت و   ۀبارنردگی، درجر  زندگی گیاه بره   كه  یزمان

هراي انسرانی    باشد، حادتر است. فعالیرت وابسته خاك 

ییرر اقلریم   تي .دارنرد ایرن تيییرر   نقش را در  ینتر مهم

 آیرررد  مررری شرررمار  هبررر زایررری یابرررانبمهرررم عامرررل 

(Hulme & Kelly, 1997; Wang & Eltahir, 2000; 

Sivakumar, 2007.) 

ن او محققر  اسرت هاي جهان گسرترده   بیابان سط 

میلیرون   8/90 تا 1/44از  وسعت این نواحی رامختلف 

 Oldeman & Van انرد  گرزارش داده كیلرومتر مربرع   

lynden,1998) ; Mabbutt, 1994; Dregne, 1983). 
 92)حردود زمین  ۀكراز جمعیت  نفر میلیارد دوحدود 

در منراطق بیابرانی زنردگی    نیز ن جهان( ادرصد ساكن

بارنردگی كرم و   . ((Xue & Shukla, 1993نرد  كن مری 

هراي   وفران توقروع   حررارت، درجرۀ  برودن  زیاد نامنظم، 

صررفات بررارز  از ،سررهمگین و كمبررود رطوبررتاي  ماسرره

تحرت  را  در ایرن نرواحی   حیات بیابانی است كهمناطق 

تشردید   آن را یافتگین توسعهیند او فردهد  میقرار  تأثیر

 و رطوبت هروا كمبود  علت بهمناطق خشب در  .كند  می

 تابسرتان در  در خصروص  به خورشید، هوا تابش شدید و

تکامل خراك در   است؛ ها خنب شب روزها خیلی گرم و

 از لحررا همچنررین  ؛افتررد اتفرران نمرری  یخرروب بررهآن 

 ;Kardavani, 1977) اسررت فقیرررگیرراهی  پوشررش

Mahmoodi, 1999; Jafarpor, 2000). گیاهی   پوشش

هراي   اكوسیستم ۀتوسعمدي در امطلوب و كار تأثیرات

. شرررایط سرخت اكولررو یکی  داردطبیعری و مصرنوعی   

گیراهی در ایرن     ویرژه كمبرود آب، اسرتقرار پوشرش     هب

 ه ساخته است.با محدودیت همرا را مناطق

باد نقش مهمی در محدودیت رشرد گیاهران دارد،   

براد   Gardiner (2016) مطالعاتبراساس  كه  يطور به

. با توجره  دكن میدر میزان رشد گیاه محدودیت ایجاد 

 سیستان از مناطق خشب و بحرانری كشرور و   به اینکه

كمبرود آب و رطوبرت یکری از     ،شرود  میدنیا محسوب 

 ایرن منطقره را  ه حیرات در  هاي مهمی است كر  چالش

منطقرره را بررا  ۀتوسررعداده و خررود قرررار  تررأثیرتحررت 

همچنین یکی از موانع . محدودیت همراه ساخته است

 اي ماسره هراي   وفران توجود  ،مهم رشد نهال در منطقه

سیسرتان اسرت كره ترات     ۀروز 402ناشی از بادهراي  

هراي   تالشفیزیکی منفی بر نهال دارند.  تأثیرات ماسه

انجرام   بروم  یسرت زبراي بهبود اكوسیسرتم ایرن    زیادي

خشرن برا موفقیرت     شرایط وجود علت بهولی  پذیرفته،

 .همراه نبوده است

پوشش  مهم كاركردهاي ازمبارزه با فرسایش بادي 

. امرا  اسرت فرسایش برادي   حساس به نقاطگیاهی در 

برا  هایی خرود   استقرار پوشش گیاهی در چنین محیط

چنرین شررایطی برراي    سرت. در  ور ههرایی روبر   چالش

هراي حفاظرت    توان از روش ار پوشش گیاهی میراستق

. برا  دشرو تا گیراه مقراوم مسرتقر     كردفیزیکی استفاده 

حمرایتی را   هراي  اقردام  توان یم یجتدر بهاستقرار گیاه 

 ،كاهش داد و انتظار داشرت كره پوشرش مستقرشرده    

 .دكنكاركردهاي مورد نظر را برآورده 

برا  تقرار پوشش گیاهی هاي متعددي براي اس روش

در برخرری از حمررایتی همررراه هرراي  اسررتفاده از سررازه

 هررا اسررتفاده از لولررهرود.  كررار مرری هكشررورهاي دنیررا برر

 يمؤثركاهش تبخیر و تعرن نقش  منظور بهلنی یات پلی

 ي كره طرور  بره رد، در كاهش آب مورد نیاز گیاهران دا 

د شرو  مری و رشد گیراه   یمان زندهدرصد افزایش  موجب

(Bainbridge, 1994انداز .)مستقیمی بر  یرتأثها  لوله ۀ
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اسرتفاده از   ها، لوله مزایاي از كیفیت رشد گیاهان دارد.

و  ، نیرراز برره كررارگر كمترررتررر ضررعیفآب بررا كیفیررت 

  اسرررتهررراي هررررز   جلررروگیري از رشرررد علرررف  

(Bainbridge, et al., 1998; Bainbridge, et al., 2001.) 

كرره  رده اسررتثابررت كرر وهبدر زیمبررانتررایج پررژوهش 

 ترأثیر مترر   میلری  922و طرول   78هاي بره قطرر    لوله

. سرت بر تولید محصوالت زراعی و باغی داشته ا مثبتی

سرو در براالي خراك قررار      یرب ها از  در این روش لوله

ترا آب   دنشرو  با آب پرر مری   ،الزمو در مواقع  گیرند می

نترایج   (.Mathew, 1987) دشرو  ینترأم مورد نیاز گیاه 

در  كاررفتره  هب هاي نهال در اطراف لولهكشت  حاصل از

 هرا  این نهالكه  نشان داد يمتر سانتی 92و  18ن اعما

رشردونمو  هرا   طریرق ایرن لولره   از  شران  با رفع نیاز آبی

گیاهان با استفاده  .(UNEP, 2001) اند مناسبی داشته

تواننرد در منراطق    مری  ،عمیرق  ۀلول از سیستم آبیاري

خشرب نیرز توسرعه     خشب استقرار یافته و در فصرول 

اي، برارانی، جروي و    كه در آبیاري قطره  یابند، درحالی

پشته و غرقابی چنین امکانی وجود ندارد. با ایرن نروع   

سرال در شررایط    سره تا  یمان زندهآبیاري گیاه قادر به 

 برا  همچنینلیتر آب خواهد بود.  42سخت با كمتر از 

ور از د نقاطگیاه قادر به رشدونمو در  آبیاري این روش

دسرتی   صورت به گیاهان روش . در ایناستمنابع آب 

 ۀآن لولر  براسراس كره  پژوهشری  . در دنشرو  میآبیاري 

 422 و طررولمتررر  سررانتی 8برره قطررر  4سرری وي یپرر

برا   ،با آگر دستی داخل زمرین قررار گرفرت    متر سانتی

نشران داد  نترایج   .شدمقایسه  سفالی و سطحیآبیاري 

ترتیرب در نروع    هبر   هرا  درصرد نهرال   09و  80، 74كه 

  اي، سررفالی و سررطحی زنررده ماندنررد   آبیرراري لولرره 

(Grantz et al., 1998) .  برا   آبیراري  عملکررد مناسرب

 دلیل تمركز آب در اطراف ریشه اسرت  بهاي  روش لوله

(Bainbridge, 2001) .در آفریقرراي  ینتررایج پژوهشرر

در سیسرتم آبیراري برا     وزن انگور كه نشان دادجنوبی 

بر وزن انگور با روش آبیاري سطحی و عمیق دوبرا ۀلول

 
1
PVC 

ه سرنتی برود  بره روش   برابر وزن انگور با آبیراري  شش

در  مذكورافقی گیاه  ۀریش. (Bainbridge, 2002) است

 اي عمیررق لولررهو  اي سررطحی لولرره، آبیرراري سررطحی

 .یافرت گسرترش   متر سانتی 475و  12، 422ترتیب  به

اهد. ك حرارت آب می ۀدرجپالستیکی از  ۀلولهمچنین 

 1/9پالسرتیکی    ۀتحقیقات نشران داده اسرت كره لولر    

دهد كه ایرن   گراد دماي آب را كاهش می سانتی ۀدرج

 شرررود مررریینرررد سررربب افرررزایش رشرررد گیررراه  افر
.(Yurina et al., 2014) 

با توجه به شرایط سخت دشت سیسرتان از منظرر   

روزه از جانب  402شدت بیابانی بودن و وزش بادهاي 

، استقرار پوشش گیاهی در چنین شرقی به این نواحی

ایرن   رو، ایرن ازروسرت.   مناطقی با موانع بسریاري روبره  

همرراه   ۀسراز آزمرایش اسرتفاده از    منظرور  بره پژوهش 

هرا   مقابله با چرالش در مد اعلمی و كار یحل راه عنوان به

پوشش گیاهی و  ياحیا خصوص به، و مشکالت موجود

انجرام   زایری  یابران ب تشردید ي و جلروگیري از  جنگلکار

 .پذیرفت

 

 ها مواد و روش
 پژوهشمنطقه 

 نااز توابع شهرسرت  تاسوكی ۀاین پژوهش در منطق

برا  كیلومتري جنوب غرب شهر زابل  428در  مون وها

 08 ترا  ثانیره  48و  دقیقره  45درجره و   92 مختصات

 12 وعرررش شررمالی  ۀثانیرر 09دقیقرره و  44درجرره و 

قیقره و  د 1درجه و  12تا  ثانیه 89و  دقیقه 1درجه و 

 متري از سط  دریا، 152و ارتفاع  طول شرقی ۀثانی 0

مرورد بررسری    ۀمحدود(. 4)شکل  انجام پذیرفته است

بحرانی كشرور محسروب    ، بیابانی ومناطق خشب جزء

 12 كمترر از منطقره   ۀسالیانمتوسط بارندگی . شود می

كره بیشرترین آن در فصرل زمسرتان      اسرت  مترر  میلی

 و از زیراد اسرت  نطقره  حررارت م  ۀدرج .كند میریزش 

 متررر هررزار میلرری 8حرردود  پتانسرریل تبخیررر و تعرررن

هراي   آن در مراه مترر   هرزار میلری   9برخوردار است كه 

كمبود آب  .افتد اتفان می )خرداد، تیر و مرداد( بحرانی
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این منطقه هایی است كه حیات در  و رطوبت از چالش

ایرن   ي كره طرور  به است، قرار داده خود الشعاع تحت را

اسرتقرار پوشرش گیراهی    بر یط سخت اكولو یکی، شرا

 را انرواع  پوشرش گیراهی آن  ، رو یرن ازا .گذارد می یرتأث

دهرد.   هاي شورپسند، گز و سالسوال تشرکیل مری   گونه

روزه و برروز   402وجود بادهاي  د وتابش زیا همچنین

ها همراه با غبار از مشخصرات برارز ایرن منطقره      وفانت

فقرر   ،هرایی  یژگری و چنرین بنابراین شود.  محسوب می

همراه داشرته اسرت.    بهمنطقه را  پوشش گیاهیشدید 

مربروط بره دوران    منطقره شرناختی   سازندهاي زمرین 

اسرررت و از لحرررا   كرررواترنري -نئرررو ن، وسرررنهل

، اي هراي ماسره   هرا و میردان   ت ره داراي  رفولو يو ئوم

 .است اي رسوبات رودخانهو  ریز هاي آبرفت

 

 حقیقتمورد  ۀموقعیت منطق -4شکل 

 

 شیوه اجرای پژوهش

اي است كه در مقابل صدمات  سازه پالستیکی ۀلول

هراي جروان ترا زمران اسرتقرار كامرل        نهال ازفیزیکی 

هاي برا   نهال تیماردو تحقیق، در این . كند میحفاظت 

ی رطروبت  ۀخلیت درصد 72آبیاري با و لوله و بدون لوله

ررسری  بتکرار در هر تیمرار   دهبا اكالی توس گیاه اي بر

 402و عمرق  مترر   سرانتی  52هایی بره قطرر    چاله .شد

 داخرل   ها ها، نهال متر حفر و با همان خاك چاله سانتی

پالستیکی برا    هاي نهال داخل لوله 42آنها كاشته شد. 

متر گذاشته شرد،   سانتی 52طول  متر و  سانتی 48قطر 

 92براالي سرط  خراك و     مترر  سانتی 82 ي كهطور به

همچنین  .(0خاك قرار گرفت )شکل داخل  متر سانتی

، 2-08سره محرل و شرش عمرق )    نمونه خراك از   45

 482-022و  482-422، 422-78، 78-82، 82-08

برداشت و فاكتورهاي بافرت خراك، كرربن     متر( سانتی

آلی، رطوبت، كربنات كلسیم، سدیم، مجموع كلسیم و 

 منظررور برره .شرردآنررالیز شرروري  و اسرریدیتهمنیررزیم، 

 در محرل خروجری منبرع آب    آب قردار م یرري گ اندازه

 سرنج  رطوبرت با اسرتفاده از دسرتگاه    شد.نصب  كنتور

(TDR)
و میرزان حجرم آب    مشرخص زمان آبیراري   4

و از  4رابطرۀ  خاك با استفاده از  ۀمورد استفاده در تود

 
1 Time-domain reflectometry  
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كره در  شرد  طراحی  يا گونه به، اي طریق سیستم قطره

 .گیردقرار   نهالهر  در اختیارهر ساعت چهار لیتر آب 

 d= (FC-Ø) ×Pb×D/100 4رابطۀ 

 رابطه در این

((mm d:  عمق آب آبیاري براي رسیدن رطوبت در

 ؛عمق مورد نظر به حد ظرفیت زراعی

FC: ( درصدرطوبت وزنی در حد ظرفیت زراعی)؛ 

Ø: ( درصدرطوبت وزنی خاك قبل از آبیاري)؛ 

Pb      وزن مخصرروص ظرراهري خرراك )گرررم بررر :

 ؛مکعب( متر سانتی

Dبرحسرربگیرراه  ۀریشرر ۀتوسررعاكثر عمررق : حررد 

 .است متر( )میلی

( پوشررش تراج  و )ارتفراع   هرا  نهررال ویژگری هرر مراه   

 ۀترود  زيشراخص مجمروع   همچنرین   .دشگیري  اندازه

محاسربه   Ohmart (1997) 0 رابطرۀ براسراس   ها نهال

 .دش

 0 رابطۀ
 توده زي ( = شاخص8/2× پوشش ) تاج0× ارتفاع( × 217/4)

 

 روش تحلیل

 تجزیره واریرانو و   تحلیل آمراري براسراس  و هتجزی

 ۀنسررخ SPSS افررزار نرررمهررا و بررا  میررانگین ۀمقایسرر

 انجام پذیرفت.8/44

 

 پالستیکی ۀلولمستقر در هاي  اي از نهال نمونه -0شکل 

 

 نتايج

 است آن از حاكی خاك هاي  ویژگی مقادیر تحلیل

در نوسران اسرت.    4/5و  1/5خراك برین    ۀاسیدیت كه

مترري(   سرانتی 2-08سط  خراك )عمرق   كه  طوري هب

مترري   سرانتی  78-422( و عمرق  4/5كمترین مقدار )

( را داشته است. بنابراین مقدار 1/5) تیقلیایبیشترین 

از سرط  خراك ترا عمرق یرب مترري رونررد        تیر قلیای

تر برا كراهش همرراه     و در اعمان پایینداشته افزایشی 

زیمنو  میلی 7/09) شوريبیشترین مقدار بوده است. 

متر و كمترین  سانتی 78 -422در عمق  (متر سانتیبر 
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. ایررن ( در سررط  خرراك دیررده شررد   9/49)مقرردار 

مترري رونرد    سرانتی  422خصوصیت خراك ترا عمرق    

آن  قرردارمتررر، از  و در اعمرران پررایینداشررته افزایشرری 

مترر   میلی زیمرنو برر سرانتی    8/44و به شده ه كاست

 بیرانگر  خراك  مختلف هاي عمق بررسی رسیده است.

 سرطحی  هراي  قسرمت  در كرربن  مقادیر بیشتر تجمع

درصرد كرربن آلری خراك مرورد       كلی طور هب .است خاك

. بیشرترین  است یرمتيدرصد  49/2-0/2بین  و بررسی كم

درصرد( و كمتررین    0/2مقدار این ویژگی خاك در سط  )

. برا افرزایش   استدرصد(  49/2متري ) 4-8/4آن در عمق 

ولری در عمرق    ه،شرد  عمق از میزان كرربن خراك كاسرته   

دهررد. مقردار رطوبررت   دومترري رونرد افزایشرری نشران مری    

 طوري هب ،است یرمتيدرصد  8/2-7/1هاي خاك بین  نمونه

سرط  خراك و   در  ترتیرب  به كمترین و بیشترین مقداركه 

 هاي  ویژگی تحلیلهمچنین  .است( 7/1عمق دومتري )

كربنرات   درصرد  مقردار  بیشرترین  كره  دادنشان  خاك

 و مترر  سانتی 78-422و  82-78 هاي قعم به كلسیم

. مقدار دارد تعلق خاك اول عمق به آن مقدار كمترین

كراهش   دوبراره متري به بعد  سانتی 422این ویژگی از 

 ۀدر دامنر مقردار سردیم خراك     .(4 )جردول  نشان داد

. كمتررین  قرار دارد بر لیتر واالن اكی میلی 024و  490

برره خررود متررر  سررانتی 78 -422ق مقرردار آن را عمرر

 آن در عمق نبیشتری حالی كهاختصاص داده است، در

 + Mgمجمروع  . دیده شرد متري  سانتی 422 -482

Ca واالن برر   اكی میلی 92تا  00بین هاي خاك  نمونه

برا افرزایش    خراك  یژگیوداشته است. این  وجود لیتر

ولی از عمق یب مترري برر میرزان     ،یافته عمق كاهش

 در مشخصه این قادیرم كمترین آن افزوده شده است.

 كره   یدرصورت ،شد ي یافتمتر سانتی 78 -422عمق 

 بیشترین آن در سط  خاك وجود داشت.

پرژوهش نشران    ۀهاي خاك محردود  بررسی ویژگی

متررري  سررانتی 422تررا عمررق  عمرردتاًدهررد كرره  مرری

ترر   ، ولری در اعمران پرایین   اسرت  محدودیت خاك كم

 یرل تحلو تجزیره یکری از كاربردهراي   د. شرو  بیشتر می

 بره  اعمران مختلرف آن اسرت كره     خراك  هراي   ویژگی

 يمرؤثر كمرب    كاشرت نهرال   مناسرب  عمقشناسایی 

 بره ترر   زیرا هرچنرد كاشرت در اعمران پرایین     كند، می

، خراك در  دكنر  كمب مری آب توسط گیاه  جویی صرفه 

محردودیت بیشرتري   گیراه   ۀبراي رشد اولیاین اعمان 

 .دارد

و متوسرط  ثراكحرد كه حرداقل،   ددا نشان    ها یافته

و 459، 41ترتیب  به در تیمار داخل لوله ها  نهال ارتفاع

مترر   1/2آنهرا   پوشش تاجمتر و متوسط  سانتی 0/480

 هرر نهرال   ،مربع بوده است. در طول مدت اجراي طرح

ده كرر لیترر آب مصررف    0/02متوسرط   طرور  بهماهانه 

است. بنابراین در این تیمار براي ایجاد یب متر مربرع  

و رشرد گیراه بره ارتفراع یرب مترر        گیاهی پوشش تاج

 .شرود  مری لیترر آب مصررف    7/490و  828ترتیرب   به

كشرت بردون لولره    روش در   هرا  گیري رشد نهال اندازه

  هرا  نهالارتفاع متوسط و  حداكثرنشان داد كه حداقل، 

 برروده اسررت. متررر سررانتی 8/54 و 45 ،82ترتیررب هبرر

برع  مرمترر   07/2 متوسرط  طرور  بهتیمار این همچنین 

آبیراري ماهانره و   در این روش  .است داشته پوشش تاج

 951و  1/95 ترتیب به پژوهش ۀدر طول دور همچنین

، برراي  رو یرن ازا. هر نهال قرار گرفتدر اختیار لیتر آب 

و یب متر ارتفراع نهرال    پوشش تاجیب متر مربع  رشد

لیترر آب   0/174و  0/4100 ترتیرب  در این تیمرار بره  

برراي   تروده  زيشاخص  ه بر آنمصرف شده است. عالو

 8/4ترتیب برابرر   بههاي تیمار بدون لوله و با لوله  نهال

 =BIو  BI= 0.031Wبرآورد شد. بنابراین روابط  9/1و 

0.0039W  در دو  توده زيشاخص بین میزان آبیاري و

ایرن   (.9تیمار با لوله و بدون لوله برقرار اسرت )شرکل   

معینری آب   دهد كه با صررف حجرم   وضعیت نشان می

در  تروده  زيدر دو تیمار مورد پژوهش، میزان شاخص 

 .استتیمار با لوله بیشتر از تیمار بدون لوله 

 



 994 919تا  999، صفحۀ 4941، پاییز 9مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال نهم، شمارۀ 

 

 خاك محل پژوهش يها نمونه وتحلیل یهتجز -4جدول 

 عمق خاك

 متر( )سانتی
 اسیدیته

 

 شوري
 میلی موس( متر/ )سانتی

 كربن
 )درصد(

 رطوبت

 )درصد(

كربنات كلسیم 
 )درصد(

Na 
 واالن( اكی / میلی)لیتر

Mg+ Ca 
 واالن( اكی )لیتر/ میلی

08- 2 

82- 08 

78- 82 

422- 78 

482- 422 

022- 482 

4/5 

9/5 

0/5 

1/5 

0/5 

4/5 

9/49 

1/49 

1/47 

7/09 

0/00 

8/44 

02/2 

45/2 

45/2 

48/2 

49/2 

45/2 

8/2 

7/2 

4/4 

1/0 

5/0 

7/1 

44 

04 

01 

01 

00 

09 

412 

417 

410 

490 

024 

441 

03 

92 

92 

99 

92 

92 

 91 2/123 1/99 1/9 11/3 9/18 9/8 متوسط
 

 

 ها نهال ۀتود زي، آب مصرفی و پوشش تاجمیانگین ارتفاع، واریانو  ۀتجزی -0جدول 

Sig F ویژگی نهال بدون لوله نهال با لوله 

 میانگین ارتفاع 8/54 0/480 021/1 222/2

 پوشش تاجمیانگین  015/2 955/2 451/2 982/2

 میانگین آب مصرفی 1/97 4/44 954/44 222/2

 توده زيمیانگین  74/4 18/04 18/8 222/2

 

 

 

 

 لوله و خارجي داخل ها در نهال توده زيشاخص  ۀمقایس -9شکل 
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 بحث

هرراي  میررانگین ارتفرراع نهررال  واریررانو  ۀتجزیرر

 24/2دار در سرط    وجود اخرتالف معنری   ۀدهند نشان

تیمرار لولره و   ها در  كه بین رشد نهال امعنبدین  ،است

بدون لوله اختالف وجود دارد. بنابراین كشت نهرال در  

 موجرب ترر از بیررون لولره اسرت و      داخل لوله مناسب

اسرت.  ده شر ها از لحا  ارتفراع   نمو مطلوب نهال و رشد

نمو موجودات زنده تابع شرایط اكولو یکی اسرت   و رشد

 یرا  مسرتقیم  یرترأث  آنهرا  كه بر مراحل رشد و زنردگی 

كه هرر یرب از آنهرا برراي      طوري هدارد، ب یرمستقیمغ

محریط  و موجرودات زنرده   سرایر  بره   یمان زندهرشد و 

از عوامرل محردودیت رشرد    نرد.  ا وابسرته  زیست خرود 

سیستان بادهاي شدید از جمله براد   ۀگیاهان در منطق

حررارت   ۀباال برودن درجر   و روزه، كمبود رطوبت 402

شرت  ، انتقرال آب بره عمرق از طریرق ك    رو ینازا. است

. در دشرو  مری اي سبب حركت آن به سمت ریشره   لوله

آب  ۀدارنرد  مخرزن نگره   عنوان بهپروفیل خاك حقیقت 

، خراك و ریشره   بره عمرق   كه مقردار آن د كن  میعمل 

و ظرفیرت   یرينفوتپرذ بافت، ساختمان خاك، میرزان  

هرراي  خرراك دارد. بسررتگی نگهررداري آب در خرراك 

. هرایی همراهنرد   با محردودیت  اغلبپژوهش  ۀمحدود

حركت آب به سمت ریشه، محیط مناسربی   با بنابراین

هاي هررز   و از رویش علفشود  میبراي رشد آن فراهم 

 ،بررذور آنهررا در سررط  خرراك قرررار دارد  معمرروالًكرره 

همچنررین از تبخیررر زیرراد آب   شررود. مرریجلرروگیري 

. در شرود  میباد و تابش شدید آفتاب ممانعت  یلۀوس به

و بخش اعظرم   یابد یافزایش مآبیاري  بازدهاین صورت 

صررف رشرد آن    ،گیررد  آبی كه در اختیار گیاه قرار می

 هررراي زیرررادي ثابرررت  پرررژوهش قررربالًشرررود.  مررری

 سررربب افرررزایش   کی پالسرررتی ۀلولررركردنرررد كررره  

 ;Sawaf, 1980; Sahu, 1984) دشرو  میآبیاري  بازده

Kolarkar & Muthana, 1984) .واریررانو  ۀتجزیرر

ار مرورد بررسری   هاي دو تیمر  نهال پوشش تاجمیانگین 

 ۀشرد  هراي كاشرته   نهرال  پوشرش  تاجنشان داد كه بین 

داخل لوله نسبت به بیرون آن بیشتر است، ولری ایرن   

داري  معنری  28/2اختالف از لحرا  آمراري در سرط     

ناشی از اثر باد بر تواند  مینیست. علت چنین وضعیتی 

. بادهراي شردید   اسرت هراي بیررون از لولره     روي نهال

كره ایرن   د شرو  میها  نامنظم شاخهرشد  موجبمنطقه 

شود.  میمنجر  پوشش تاجها و  رشد افقی شاخه بهروند 

هاي داخل لولره همزمران برا     نهالدر مورد درحالی كه 

یابرد.   آنها نیز گسرترش مری   پوشش تاجافزایش ارتفاع، 

باد مانع رشد عمرودي   ،ها پژوهشبرخی  براساس نتایج

واریرانو   ۀ. تجزیر (Gardiner, 2016)د شرو  مری گیراه  

ها در دو تیمار مورد بررسری   میانگین آب مصرفی نهال

. علرت آن نیرز   داردداري  اختالف معنی 24/2در سط  

. همچنرین  اسرت لوله  وسیلۀ بهجلوگیري از تبخیر آب 

دو تیمار مورد تحقیق  ۀتود زيشاخص واریانو  ۀتجزی

 24/2هرراي آنهررا در سررط    نشرران داد كرره بررین داده

 ۀترود  زيیعنی میرزان   ؛ود داردداري وج اختالف معنی

هاي تیمار نهالاز  ،اند در لوله كاشته شده كه ییها نهال

بیشتر است و ایرن اخرتالف از نظرر آمراري نیرز      دیگر 

(. علررت افررزایش 0 نشرران داده شررده اسررت )جرردول 

گیراه در لولره نسربت بره خرارج آن ناشری از        ۀتود زي

اه تيییرات اكولو یکی است كه در داخل لوله براي گیر 

دلیرل   بره آید. ولی در كشت خرارج از لولره    می وجود به

آنکه خاك سطحی در معرش مستقیم تابش خورشرید  

گیرد، نسربت بره    و وزش بادهاي شدید منطقه قرار می

زودتر رطوبرت   ،شود خاكی كه توسط لوله حفاظت می

گیاهران در معررش    ۀو ریشر  دهرد  میخود را از دست 

 .رود ز برین مری  گیررد و گیراه ا   تابش شردید قررار مری   

ترابش شردید نرور    هرا   پرژوهش برخری  نترایج  براساس 

از برین رفرتن پوشرش     موجرب دلیل افزایش تبخیر  به

. عالوه برر آن  ( Ohmart et al., 1977شود ) گیاهی می

حررارت آب پراي    ۀدرجر لوله نقش مهمری در كراهش   

در افرزایش رشرد    يمؤثرنهال دارد كه این عامل نقش 

  ۀلولر  كره  اند هاثبات كردگران پژوهش .دكن میگیاه ایفا 

گراد دمراي آب را كراهش    سانتی ۀدرج 1/9پالستیکی 

د شرو  مییند سبب افزایش رشد گیاه ااین فر ودهد  می

.(Yurina et al., 2014)  رشرد و نمرو   با توجه به اینکه
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موجودات زنده تابع شررایط اكولرو یکی اسرت كره برر      

 یرا  مسرتقیم  یرترأث  آنهرا  مراحرل رشرد و زنردگی   

كه هرر یرب از آنهرا برراي      طوري هدارد، ب رمستقیمیغ

محریط  و موجرودات زنرده    سرایر بره   یمان زندهرشد و 

 خصوصریات  اقلیمری،  عوامرل نرد.  ا زیست خود وابسته

 خراك و فاكتورهراي   یا آب شیمیایی تركیبات خاك،

بارنردگی نیرز    و رطوبت باد، نور، دما، مانند هواشناسی

 یرترأث ین در خصوص . بنابرااست مؤثردر استقرار گیاه 

عوامل اقلیمی بر رشد گیاهران، سیسرتان داراي تمرام    

هاي منفی رشد و نمرو گیاهران )تبخیرر زیراد،      شاخص

 ۀلول. استكمبود رطوبت، تابش زیاد و بادهاي شدید( 

 ترابش شردید   ترأثیرات اسرت كره   مرانعی  پالسرتیکی  

افرزایش و كرارایی    موجرب و  كنرد را محدود خورشید 

نقش مرؤثري در حفرا انرر ي و    همچنین  شود.تولید 

برا   توان گفرت  طور كلی می به .دارد مصرف آب كاهش

پالسرتیکی از گیراه در    ۀهایی كه لولر  توجه به حفاظت

بسرزایی در   ترأثیر آورد،  مری  عمرل  بره مقابل این موانع 

 جنگل در مناطق خشب و بیابانی دارد. ۀتوسع

 

 اریسپاسگز

فراهم اجراي این پژوهش را  ۀاز همکارانی كه زمین

رئرریو محترررم  ،آقراي نیکبخررت  خصرروص بررهنرد،  كرد

سازمان جهراد كشراورزي سیسرتان و بلوچسرتان كره      

پژوهش را از اعتبارات سازمان جهاد كشراورزي   ۀهزین

نرد و همچنرین مسراعدت همکراران     كرد ینتأماستان 

مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي سیسرتان تشرکر و   

 .شود می یقدردان
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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.  

 



 

 


