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 چكیده 

عدم . شودمي خاكرفت  كاهش محصول و هدر باعثكه  استخشک نیمه مناطق خشک و مهم چالش فرسایش خاك

این پژوهش در شمال سیستان انجام گرفت و  است. شدهایجاد فرسایش  سببهاي طبیعي برداري مناسب از عرصهبهره

 سه ،براي اجراي پژوهشفزایش رطوبت در منطقه ریشه بوده است. هدف از اجراي آن شناسایي تاثیر ماسه بادي بر ا

زیم، یاسیدیته، شوري، كربن، مجموع كلسیم و منهاي و ویژگي ه شدمتري برداشتسانتي 10صفر تا  نمونه خاك از عمق

 .ندشد آزمایش خاك و بافت ها قابل جذب، مجموع كاتیونسدیم محلول، فسفر  قابل جذب،، سدیم قابل جذبپتاسیم 

به مدت  تکرار سهپالت در -اسپلیت اسپلیتصورت هب د كهوبخاك و آبیاري تیمار شامل نهال، هشت ن پژوهش داراي ای

 روي خاك ماسه بادي متريسانتي 10 یک الیه ،بعد از كاشت نهال در هر چالهدر تیمار ماسه بادي  .شدانجام  دو سال

تحلیل و  تجزیه. شد گیري  در فصول رشد اندازه رشد گیاه انه وطور ماهه. در این آزمایش رطوبت خاك بشدریخته 

كه مقدار رطوبت در تیمارهاي همراه  ندها نشان دادیافته گرفت. صورت MSTAT افزار نرماستفاده از ها با داده آماري

ها ین میانگین آنب دارتفاوت معني 02/0ي در سطح بیشتر و از لحاظ آماردرصد  11ماسه بادي نسبت به سایر تیمارها 

 همراه ماسه بادي به د كهادنشان  براي رطوبت گرفتهكار هبهاي روش اهمیتتجزیه و تحلیل آماري روي  .رددا وجود

، تاج گیري ارتفاعاندازههمچنین قرار داشتند.  B طبقهسایر تیمارها در و  A طبقهدر سطحي نهال توت زیرآبیاري 

رشد  سطحيزیربا روش آبیاري  توت هاي تیمار همراه با الیه شنياد كه نهالنشان د پوشش، قطر و تعداد شاخه

مشاهده  هاآنداري بین اختالف معني 02/0از لحاظ آماري نیز در سطح  داشت و هاتیمار دیگر به ري نسبتتمناسب

طوبت در منطقه ریشه افزایش ر تبخیر خاك، تقلیل ،كاپیالریتهصعود قطع  باعثماسه بادي  ،شودگیري مينتیجه شد.

 . شودمي خاك و آباز حفاظت باعث  و

 

  MSTATافزار  نرم، رطوبت خاك،  ، ریشه گیاهتاج پوشش ،اسپلیت پالت :كلیدی های واژه
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 مناسباستفاده  عدمفرسایش و تخریب خاك ماحصل 

چنین  .باشدميي كشور هاي طبیعي و كشاورز از عرصه

راندمان تولید محصوالت  بر كاهشعالوه روندي

رویه و افزایش زندگي هاي بيمهاجرت كشاورزي،

 استفاده ه است.داشت همراه را نیز به نشینيحاشیه

، زمینه هاي آبخیز حوزهاكوسیستم معقول از نا

 را فراهم هاي سهمگین مساعدي براي بروز سیالب

بادي  آبي و آن به فرسایش حساسیت خاكو  ساخته

این وضعیت  (.Yensen ،1002) استكرده را تشدید 

تبخیر و  داده ودر مناطق خشک و بیاباني بیشتر روي 

از  ،اهیآب قابل دسترس گ كمبودو  باالتعرق 

كه  آیدحساب مي به نواحي این اصلي خصوصیات

 دارد در تخریب این اكوسیستم بارزينقش 

(Jahantigh ،1029). تاثیراتي كه با  نیز باد ،همچنین

 يافزایش نیاز آب بموج ،ارددبر روي این مناطق 

با این وجود، هدر  د.شومي این نواحيپوشش گیاهي 

هاي آبیاري ناكارآمد دلیل استفاده از روشبهرفت آب 

نیز یکي دیگر از دالیل كمبود پوشش گیاهي و تشدید 

ایران  دماننكشوري در  كه طوريهب فرسایش است.

در بخش آن  درصد منابع آبي شیرین 10 بیش از

 و Babranد )شو مصرف مي با راندمان پایینكشاورزي 

Honarbakhsh ،1001 .) اصلي  هايمؤلف از تبخیرولي

 عوامل از یکي ،همچنین و منطقه هر در آب بیالن

 براي آبیاري مناسب و درست ریزيبراي برنامه اصلي

 سطح به كه باراني است. مصرفي آب راندمان بهبود

از  مجددادرصد آن  00متوسط  طوربه ،رسدمي زمین

 گرددمي باز اتمسفر به تعرقو  تبخیر فرایند طریق

(Rahimpur  ،1001و همکاران). مناطق در مقدار این 

 تشکیل را اي از وسعت كشوربخش عمده كه خشک

 (.Dinpashoh ،1002درصد است ) 10حدود ،دهدمي

 Bainbridgeزیادي در میزان تبخیر دارد )خاك نقش 

موثري در افزایش  تبخیر نقش و (2111همکاران، و 

و همکاران،  Oldeman)كند ميایفاء شوري خاك 

خاك از عمق به . با افزایش تبخیر مواد معدني (2112

یابد. میزان تبخیر از سطح خاك سطح خاك انتقال مي

Wilson ؛2111، و همکاران Wythers) آنبه بافت 
و   

، (Wang ،1002) میزان آب اولیه (،2110، همکاران

و  (2114 و همکاران، Wilson) هدایت هیدرولیکي

و  Yanful) ظرفیت نگهداري آب خاك بستگي دارد

Choo
تالش زیادي براي كاهش میزان  .(2110،  

در خارج و حفاظت از آب و خاك  منظوربهتبخیر 

 ،Biovision (1020) صورت گرفته است.كشور  داخل

در حفاظت خاك  گزارش داد كه مالچ اثرات زیادي

داشتن مدت زیادتر نگهمرطوب  كه باعث طوريهدارد. ب

 و شدهگیاهي  عاري از پوشش مناطقخاك نسبت به 

وي معتقد است كه  ،د. همچنینكنتبخیر را كنترل مي

در مقابل خاك را و كرده مالچ از بذور حفاظت 

نشان  Tnau (1022) پژوهش .كند كنترل مي فرسایش

هش میزان پالستیک تاثیر زیادي در كاپوشش داد كه 

پوشش د كه استفاده از تبخیر دارد. او بیان كر

به شرایط محیط، خاك، بارندگي، كیفیت  يپالستیک

نیز  آب و نوع پالستیک بستگي دارد. رنگ پالستیک

تاثیر زیادي در جریان هوا و درجه حرارت اطراف نهال 

 نقشاز عوامل دیگري است كه بافت خاك . دارد

 مطالعات دارد. خاكبر روي تبخیر از سطح زیادي 

Zhao  تاثیر الیه شني بر روي ( 1020همکاران )و

پنج و سه ، دو، 0/2، 1/2، 9/2، یک خاك با ضخامت

نشان داد كه بر میزان تبخیر از سطح خاك متر سانتي

متر سانتي پنجمیزان تبخیر از الیه شني به ضخامت 

مراه داشته ه بهرا كمترین مقدار تبخیر از سطح خاك 

خشک شمال نیمهكشاورزان در نواحي خشک و است. 

سال قبل براي كاهش تبخیر  900غرب چین بیش از 

 Li)اند كردهميهاي شن استفاده از سطح خاك، از الیه

بر عالوه(. 1021 ،و همکاران Peng؛ 1000و همکاران، 

دهد كه در كشور چین زیادي نشان مي مطالعاتآن، 

منظور جلوگیري از تبخیر آب داخل زمین و حفظ به

رطوبت آن اقدام به پاشیدن الیه شني بر روي خاك 

و همکاران،  Wang) شده استميعنوان مالچ به

نتایج پژوهش (. 1002و همکاران،  Zhaung؛ 1021

Cable (2110 نشان داد كه میزان تبخیر در )

 1/21و  20ترتیب برابر بهلومي شني و رسي  هاي خاك

تاثیر رطوبت، مواد  ،Zhang (2112) درصد بوده است.

و توده زیستغذایي و ماسه بادي بر روي رشد، 

فیزیولوژي گیاهان را مورد بررسي قرار داد. نتایج كار 

رطوبت  مراهه  وي نشان داد كه افزایش مواد غذایي به

فیزیولوژي و رشد  ،هتودزیستمناسب باعث افزایش 

ماسه بادي  حتي كه . وي گزارش دادشودگیاهان مي

د. شود رطوبت نیز باعث رشد گیاه ميدر صورت كمبو
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داد كه بافت ( نشان 1022) Hellwig نتایج پژوهش

 شني خاك تاثیر زیادي در كاهش میزان تبخیر دارد.

یر را كه بافت شني مرطوب مقدار تبخ بیان كردوي 

هاي دیگر خاك هشت درصد كاهش تبافبه نسبت 

سبب  ،از خاكحفاظت شن با  ،بنابراین دهد.مي

پوشش گیاهي از زوایاي  شود.وري آب ميافزایش بهره

حفاظت خاك و حفظ رطوبت تاثیر متعدد بر روي 

Neibling (2114 )و  Albertsدارد. نتایج مطالعات 

 خاك تلفات گیاهي، بقایاي افزایش با كه داد نشان

  یابد.تقلیل مي نمایي ورتص به

از حفاظت منظور در داخل كشور نیز مطالعاتي به

و  Bayat Movahhed آب و خاك صورت گرفته است.

 كلش و كاه مالچ كاربرد اثر بررسي (1022همکاران )

مواد آلي در اراضي دیم را  و خاك رفت هدر بر گندم

 كهمورد بررسي قرار دادند. نتایج كار آنان نشان داد 

 نفوذ افزایش سبب تواندمي كلش و كاه مالچ از استفاده

 از ممانعت با و دهشخاك  هدر رفت كاهش و

 كاهش از قادر به جلوگیري آلي مواد شدن شسته

و در نتیجه كاهش  اراضي گونه این حاصلخیزي

 Farzamnia و Eslami نتایج پژوهش باشد. فرسایش

 فیتظر افزایش بر مالچ انواع ( بر روي اثر1001)

پسته با مالچ  درختان عملکرد و خاك در آب نگهداري

 از بعد شخم كلش، و شن، كاه پالستیک، پوشش

 پوششدر استان كرمان نشان داد كه شاهد  و آبیاري

 یک براي را رطوبت تیمارها سایر به نسبت پالستیک

 ،لیکن .دكنحفظ مي خاك در تريطوالني زمان مدت

 براي شیوه ترینيكاربرد و ترینساده ماسه پوشش

 بررسي منابع داخلي و .است خاك رطوبت حفظ

در  متعددي هايپژوهشخارجي نشان داد كه 

حفظ رطوبت خاك و افزایش پوشش گیاهي خصوص 

 هاي مختلف در مناطق خشک و از روشبا استفاده 

 انجام حفاظت از آب و خاكبراي  خصوص سیستان هب

از  يناش يباد شیفرساكه حالي دراست. نگرفته 

 اعثاست كه ب یيهااز چالش يکیو رطوبت كمبود آب 

. در حال است شده ستانیمنطقه سیافتگي توسعهعدم 

قرار  يا ماسه يهامورد هجوم طوفان ستانیس ،حاضر

منطقه در فصل  ياز روستاها يادیدارد و تعداد ز

 ریدر ز تابستاني يتابستان و همزمان با شروع بادها

 نیاز ب يتیوضع نیند. چنشويم نفوروان مد يهاماسه

 بهمنطقه را  ياهیاز پوشش گ يارفتن بخش عمده

تدابیر اصولي در مناطق  از یکيهمراه داشته است. 

 ، استفادهبراي حفاظت از آب و خاك آبكمبیاباني و 

و  كاهش تبخیر از سطح خاكهاي كارآمد از روش

ت خاك در مقابل نیروهاي مفزایش مقاوا ،همچنین

برداري است كه بیشتر با هدف بهرهاینده خاك فرس

و افزایش بهینه از منابع آب و خاك با كاهش تبخیر 

بررسي  روي، از همینگیرد.  صورت ميپوشش گیاهي 

 رطوبت خاك بر تغییرات و نوع آبیاري تاثیر ماسه بادي

حفاظت آب براي و تاثیر آن بر استقرار پوشش گیاهي 

 .انجام گرفت و خاك

 
  ها روش مواد و

 ه در شمال سیستان و درمنطق :پژوهشمنطقه مورد 

 كیلومتري شرق شهرستان نیمروز با 21 فاصله

 91´ 11´´ مختصات
 91´ 11´´تا   °22

طول  °22

 20´ 11´´ وشرقي 
عرض  92° 20´ 11´´ تا °92

متر از سطح دریا قرار  410ارتفاع متوسط و  شمالي

ق خشک و یکي از مناطاین محدوده  .(2)شکل  دارد

. كمبود آب و رطوبت از دشوميشور محسوب بحراني ك

را  منطقه مورد مطالعههایي است كه حیات در چالش

قرار داده است. متوسط بارندگي خود شعاع التحت

( 10-00) سیستانمنطقه  هاي گذشتهدههسالیانه 

كه عمدتا در فصل زمستان  متر استمیلي 20معادل 

 این مقدار هاي اخیرسال است، ولي دركرده ميریزش 

. این محدوده از كشور از به شدت كاهش یافته است

. برخوردار است مترمیلي 1000تبخیر و تعرقي حدود 

كه رطوبت نسبي منطقه در حد پاییني قرار حالي در

ا انواع گیاهان شورپسند ر پوشش گیاهي آن دارد.

بادهاي ه، هاي این منطقاز ویژگيدهد. تشکیل مي

با گرد و  است كه عمدتا روزه 210د از جمله باد شدی

  غبار همراه است.

منظور به ،اجراي این پژوهش براي: پژوهشروش 

طور علمي از سه محل تعیین خصوصیات خاك به

دلیل امکان اختالف خصوصیات نمونه خاك مختلف به

متري با توجه به سطح  سانتي 10از عمق صفر تا 

مایشگاه مركز تحقیقات، به آزو كاشت نهال برداشت 

آموزش و ترویج كشاورزي و منابع طبیعي سیستان 
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هاي خاك مدت  انتقال یافت. براي انجام تحلیل نمونه

ساعت در هواي آزاد زیر سایه روي نایلون گذاشته  41

هاي خاك با چکش  شد تا خشک شود. سپس نمونه

مخصوص چوبي كوبیده و نرم شد و از الک دو 

هاي خاك شامل  اده شد و ویژگيمتري عبور د میلي

زیم، یاسیدیته، شوري، كربن، مجموع كلسیم و من

 سدیم محلول، قابل جذب،، سدیم قابل جذبپتاسیم 

و بافت  ها قابل جذب، مجموع كاتیونفسفر  سدیم،

 خاك با pHمیزان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

با استفاده از روش  مترpH دستگاه از استفاده

McLean (2111) ،EC و اشباع با تهیه گل ها نمونه 

مقدار (، 2110و همکاران،  Page) سنج هدایت دستگاه

، كلسیم و Black (2194)و  Walkleyكربن با روش 

زیم و كلر با استفاده از روش تتراسیون، پتاسیم و یمن

 دستگاه از استفاده با اتمي طریق روش نشر سدیم از

 روش به خاكت و باف( Bower، 2111) فتومتر فلیم

 گیري شد. اندازه (Bouyoucos ،2121هیدرومتري )

 

 
  موقعیت محدوده پژوهش -1شكل 

 

عامل ماسه بادي و شاهد، آبیاري  ،پژوهش نیدر ا

 ي( و گیاه )توت، زیتون( مورد بررسايقطره)سطحي و 

ماهه تهیه شش دار ریشهنهال توت سفید . گرفتقرار 

ساله  گلداني یک ،زیتون عكاشته شد. نو  چاله 21و در 

چاله كشت  21و در بود كه از استان گلستان تهیه 

بعد از كاشت نهال در داخل هر چاله تیمار ماسه . شد

 ماسه بادي با دست متريسانتي 10یک الیه  ،بادي

كه ماسه بادي با خاك  شدریخته یکسان  ايگونهبه

منظور جلوگیري از حركت  به ،همچنیند. وشمخلوط ن

تر از پایینمتر سانتي 90وسیله باد، نهال هبادي ب سهما

میزان آبیاري با توجه به  شد. سطح زمین كاشته 

گیاه و پس از  يآب ازیاساس ن کي بروژیوضعیت اكول

زمان آبیاري تعیین و میزان حجم گیري رطوبت اندازه

آب مورد استفاده در توده خاك مورد نظر با استفاده از 

 سامانهمحاسبه و از طریق Fardad (2112 )رابطه  

 در .دشاعمال سطحي سنتي زیرو اي قطره آبیاري

در صورت دستي هب آب سطحي سنتيزیر ياریآب

متري سانتي 10شده در عمق  گرفتههاي قرار  لوله

ها هایي كه در محل چالهریخته شد تا از طریق روزنه

اي، قطرهآبیاري در  د.ووارد شنهال  يدر پا

چهار در هر ساعت  ها طوري تنظیم شد كهانچک قطره

تعداد دفعات آبیاري در  لیتر آب به هر نهال داده شد.

 ماه بر اساس تخلیه رطوبتي از خاك تعیین شد. 
(2)                         /100bd FC Ø P D    
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براي رسیدن ( mm) آبیاريعمق آب  d، كه در آن

 FC، د ظرفیت زراعيرطوبت در عمق مورد نظر به ح

 Ø، (درصد)در حد ظرفیت زراعي ، رطوبت وزني

 وزن Pb، (درصدرطوبت وزني خاك قبل از آبیاري )

و  متر مکعب( سانتيمخصوص ظاهري خاك )گرم بر 

D است متر( عمق توسعه ریشه گیاه )میلي بیشینه. 

به  اهانیگ دنیبر اساس قبل از رس ياریزمان آب

مقدار رطوبت كمینه كه  انجام گرفت ينقطه پژمردگ

درصد در نظر گرفته  21با توجه به خصوصیات خاك 

براي انجام آبیاري تکمیلي تیماري كمینه معیار . شد

این پژوهش رطوبت رسیده باشد. كمترین مقدار كه به 

تیمار شامل نهال )زیتون و توت(، خاك هشت داراي 

سطحي( زیراي و )ماسه بادي و شاهد( و آبیاري )قطره

اسپلیت -صورت اسپلیتهاین طرح ب. استتکرار سه و 

ها از متر نهال چهارفاصله با و تکرار  سهپالت در 

-زنده ،در این پژوهش .(1)شکل  یکدیگر كاشته شدند

، تعداد با استفاده از متر نهالو رشد گیاه )ارتفاع  يمان

 پوششتاجو  وسیله كولیسهب قطر ،با شمارش شاخه

 ،همچنین. شد گیري  اندازه در فصول رشد با متر(

 10صفر تا رطوبت خاك نیز قبل از آبیاري در عمق 

گیري شد. اندازه با استفاده از روش وزني يمتر يسانت

و میانگین رشد  رطوبتمیانگین  ها بر اساستحلیل

 تجزیه و تحلیل آماري میانگین گیاه انجام گرفت.

 پذیرفت.انجام  MSTATافزار  نرماز با استفاده  هاداده

 

 
 پالن اجراي طرح -2شكل 

 

 نتایج و بحث

ماسه بادي اصالح مدیریت آبیاري،  تاثیرترین مهم

از صعود نمک به  ممانعتگیري از تبخیر آب و جلو

تاثیر  سطحي، خاك رطوبت میزاناست. سطح خاك 

 خشک مناطق در خصوصبه خاك فرسایشبر زیادي 

سبب  كاین ویژگي خا ،همچنین .دارد خشکنیمه و

شود كه این خود باعث پوشش گیاهي مي بهبود

افزایش مقاومت سطح خاك در مقابل نیروهاي 

اثر ماسه  ،. در این پژوهششودميفرساینده آب و باد 

بر حفاظت خاك از طریق تاثیر آن بر رطوبت و پوشش 

 مورد ،گیاهي كه دو عامل مهم در تثبیت خاك هستند

هاي خاك  ل نمونهتجزیه و تحلی قرار گرفت.بررسي 

مورد بررسي  هايمیزان سدیم خاك نشان داد كه

باالست كه این خصوصیت بر روي فرسایش آن 

 خاكهاي نمونه. تجزیه و تحلیل بافت تاثیرگذار است

مقدار در دو نمونه خاك نشان داد كه  مورد بررسي

ولي در  سیلت زیادتر از سایر ذرات خاك استذرات 

كه چنین  باشدمي یک نمونه درصد شن بیشتر

نیز  و در نتیجه فرسایش خصوصیتي بر شوري آن

از  كمبود مواد آلي همراه خاكتاثیرگذار است. 

مواد  د.بوهاي مورد بررسي هاي مهم دیگر خاكویژگي

نقش مهمي در بهبود، حاصلخیزي و پایداري  آلي

بافت خاك محدوده مورد پژوهش . كنندميخاك ایفاء 

خصوصیات . استومي سیلتي لومي، لومي شني و ل

 ارائه شده است.   2هاي خاك در جدول نمونه

 همراهماسه بادي به مقایسه میانگین رطوبت 

درصد بیشتر از میزان رطوبت  11آبیاري زیر سطحي 

تجزیه و تحلیل آماري میزان  همراه خاك معمولي بود.

شده نشان داد كه بین هاي كاشتهرطوبت پاي نهال

ه ماسه و سایر تیمارها اختالف تیمارهاي همرا

( ولي >02/0pوجود دارد ) 02/0داري در سطح  معني

و  1در سایر تیمارها این اختالف مشاهده نشد )جدول 

داري بین كه اختالف معني(. با توجه به این9شکل 

تیمارها وجود داشت، براي تعیین بهترین تیمارها از 

تجزیه و كه  طوريبندي تیمارها استفاده شد. بهگروه

شده كار گرفتهبههاي تحلیل آماري روي طبقه روش



 111/  ياریبا استفاده از دو روش آب شهیرطوبت در منطقه ر شیبر افزا ياثر ماسه باد يبررس

 

 همراهماسه بادي به  د كهادنشان  براي افزایش رطوبت

 و A در طبقه سطحي نهال توت همراه ماسهآبیاري زیر

اي نهال توت، ماسه همراه ماسه همراه آبیاري قطره

اي نهال زیتون و ماسه همراه آبیاري آبیاري قطره

علت  قرار دارند. Bنهال زیتون در طبقه  زیرسطحي

تیمار همراه با ماسه بادي نسبت به شاهد در یي اكار

دلیل بافت سنگین بهاین است كه در تیمار شاهد 

 ،خاك و عدم نفوذپذیري خاك منطقه و همچنین

درجه حرارت باال در تابستان و تابش شدید نور 

وزش  ،خورشید با ساعات آفتابي زیاد و همچنین

در ، بخش عمده آبي كه روزه سیستان 210ادهاي ب

شود. ميگیرد، صرف عمل تبخیر اختیار نهال قرار مي

هاي تیمار ماسه بادي كه آب در پاي نهال ولي زماني

كرده و فرصت تبخیر در خاك نفوذ  ،شودریخته مي

هاي منطقه عموما داراي یابد. خاكزیاد كاهش مي

شود از تي باعث ميبافت ریز هستند كه چنین وضعی

طریق صعود كاپیالریته بخش زیادي از آب تبخیر شود 

ولي پس از ریختن ماسه بادي این نفوذ كاپیالریته 

شود مي خاك سطح از تبخیر كاهش باعثقطع و 

 Hellwigهاي نتایج این پژوهش با یافته (.4)شکل 

خواني دارد. هم (1021و همکاران ) Feng( و 2109)

نوع آبیاري نیز نقش مهمي در كاهش تبخیر  ،همچنین

كه مقایسه  طوريهایش راندمان آبیاري دارد، بو افز

همراه ماسه بادي نشان كاري بهرطوبت تیمارهاي نهال

نسبت به آبیاري سطحي تاثیر بهتري داد كه آبیاري زیر

اي دارد. علت آن كاهش میزان تبخیر در نوع قطره

هاي سطحي است. نتایج این پژوهش با یافتهآبیاري زیر

 Gangimoghadamو  Jolainiپژوهشي 

(1022)،Mahmoud   وSheren (1024،) Hussien  و

مطابقت ( 1021) و همکاران An ( و1029) همکاران

  دارد. 

 
  ك محدوده مورد پژوهشخصوصیات خا -1جدول 

 پتاسیم بافت )درصد ذرات(

قابل 

 جذب

نسبت 

 جذب

 سدیم

درصد 

محلول 

 سدیم

مجموع 

ها كاتیون  

Na+ 

(Meqlit-1) 

Ca2+Mg2+ 

(Meqlit-1) 

كربن 

(درصد)  
  اسیدیته شوري

 شن سیلت رس

10 41 91 11 4/2  41 0/90  1/24  20 21/0  1/1  9/1  2 

20 11 14 202 2/1  10 1/41  1/14  11 1/0  1/9  1/1  1 

21 21 22 11 4/0  44 4/91  1/22  19 2/0  2/1  4/1  9 

 
 هاي مورد مطالعهنهال رطوبتتجزیه و تحلیل آماري  -2جدول 

MS SS منبع تغییرات درجه آزادي 

 تکرار 9 220/2 102/1

**010/424 010/424 2 S 

 خطا 9 020/14 002/1

010/0 010/0 2 P 

110/0 110/0 2 SP 

 خطا 2 210/20 211/2

**202/92 202/92 2 I 

192/2 192/2 2 SP 

922/2 922/2 2 SI 

022/0 022/0 2 SPI 

 خطا 21 111/1 412/0

 كل 92 021/410 

 ماسه Sو  گیاه P، آبیاري I، یک درصد در سطحدار معني **

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022169473900553#!
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 توبطبراي ر LSD به روش هامیانگین مقایسه -3جدول 

وهگر تیمار میانگین طبقه  

A 

B 

B 

B 

921/21  

210/21  

190/21  

400/21  

 آبیاري زیرسطحي نهال توت ماسه همراه 

 اي نهال توت آبیاري قطرهماسه همراه 

 اي نهال زیتون آبیاري قطرهماسه همراه 

 آبیاري زیرسطحي نهال زیتون ماسه همراه 

2 

1 

9 

4 

 

 
 نمایي از محدوده اجراي طرح تحقیقاتي و منبع ذخیره -3شكل 

 

 
 هاي همراه ماسه بادي با دو روش آبیاريمقایسه میزان رطوبت پاي نهال -4شكل 

 

 تیمارهاي هاينهالارتفاع  هايمقایسه میانگین

ها وجود دارد. داد كه اختالف بین آننشان  مختلف

همراه با الیه  هايتیمار كه ارتفاع نهال در طوري هب

سایر  میانگین ارتفاع نهال بیشتر از میانگین شني

از لحاظ و این  متر بود سانتي 4/209تیمارها و برابر 

داري بین اختالف معني 02/0آماري نیز در سطح 

 (.4)جدول  هاي تیمارهاي مزبور وجود داشتیافته

 تیمارهايبندي طبقهتجزیه و تحلیل آماري روي 



 2002/  ياریبا استفاده از دو روش آب شهیرطوبت در منطقه ر شیبر افزا ياثر ماسه باد يبررس

 

كه  دادنشان  افزایش ارتفاع نهالبراي شده استفاده

سطحي نهال توت، ماسه زیربیاري ماسه همراه آتیمارهاي 

سطحي نهال زیراي نهال توت، آبیاري همراه آبیاري قطره

، Dهاي طبقهترتیب در اي نهال توت بهتوت و آبیاري قطره

C، B  وA دلیل چنین (. 1و شکل  1)جدول  قرار دارند

هاي تیمار همراه ماسه افزایش ارتفاع رشد در نهال

بهبود اهش تبخیر و ذخیره زیادتر آب در خاك، ك

و همکاران  Niهاي منطقه ریشه بوده است. فعالیت

( نیز گزارش دادند كه استفاده از مالچ شرایط 1022)

 مهیاهاي ریشه با رشد گیاه را از طریق افزایش فعالیت

نمودن شرایط رطوبت مناسب و مواد غذایي ریشه را 

 .كندميفراهم 

نشان  د مطالعهتیمارهاي موربررسي تاج پوشش 

هاي این ویژگي در تیمارهاي داد كه میزان یافته

 02/0این اختالف در سطح  مختلف متفاوت كه

(. بیشترین مقدار تاج پوشش 2دار است )جدول  معني

همراه آبیاري مترمربع( را تیمار ماسه بادي به  101/0)

تجزیه و تحلیل آماري روي سطحي داشت. زیر

تاج افزایش براي  همطالعمورد  تیمارهايبندي  طبقه

ماسه همراه آبیاري تیمارهاي كه  دادنشان  پوشش

اي نهال زیرسطحي نهال توت، ماسه، همراه آبیاري قطره

اي نهال سطحي نهال توت و آبیاري قطرهتوت، آبیاري زیر

. این قرار دارند  Aو  D ،C ،Bهاي ترتیب در طبقهتوت به

بیاري معني است كه تیمارهاي ماسه همراه آبدین

زیرسطحي نهال توت در سطح باالتري نسبت به 

ترتیب تیمارهاي دیگر بوده و سایر تیمارهاي مذكور به

 (.2و شکل  0)جدول  هاي بعدي قرار دارنددر مکان

علت چنین وضعیتي تاثیر افزایش رطوبت در درجه 

طوري كه با تامین رطوبت حرارت خاك بوده است. به

نهال فعال و مواد غذایي مورد نیاز خاك سامانه غذایي 

هاي گیاه از جمله برگ و شاخه كه سبب به تمام اندام

 شود. شود، حمل ميافزایش تاج پوشش گیاه مي
 

 هاي مورد مطالعهنهال ارتفاعتجزیه و تحلیل آماري  -4جدول 

MS SS منبع تغییرات درجه آزادي 

 تکرار 9 944/221 012/91

**1191/111 112/9240 2 S 

 خطا 9 114/20 192/9

012/41110 012/41110 2 P 

092/101 092/101 2 SP 

 خطا 2 191/91 110/1

**192/092 192/092 2 I 

092/291 092/291 2 SP 

**922/2 092/2224 2 SI 

**192/140 192/140 2 SPI 

 خطا 21 901/4 921/0

 كل 92 021/410 

 ماسه Sو  گیاه P، اريآبی I، دار در سطح یک درصدمعني **
 

 ارتفاعبراي  LSD به روش هامیانگین مقایسه -5جدول 

 گروه تیمار میانگین طبقه

A 

B 

C 

D 

901/209  

211/201  

010/200  

901/11  

 سطحي نهال توت زیرماسه همراه آبیاري 

 اي نهال توت ماسه همراه آبیاري قطره

  توتنهال  سطحيزیر آبیاري

  تتونهال اي قطرهآبیاري 

2 

1 

9 

4 
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 هاي نمونه همراه ماسه بادي با دو روش آبیاريمقایسه ارتفاع نهال -5شكل 

 

و  Parraهاي این پژوهش با نتایج كار  یافته

هنگامي كه رطوبت  ،( كه اعالم كردند1021همکاران )

خصوصا در خاك افزایش یابد، درجه حرارت خاك 

بب كاهش یافته كه چنین عملي سهاي شني خاك

هاي ریشه و در نتیجه بهبود رشد گیاه افزایش فعالیت

شود. استقرار و رشد نهال از جمله تاج پوشش آن مي

هاي خاك مانند میکروارگانیسم فعالیت افزایشسبب 

شود. فرایند چنین مي هاباكتري و هاها، قارچجلبک

 پایداري و تخلخل خاك میزان روندي افزایش

 پوكي ضریب افزایش باعث نهایت در و هادانه خاك

 براي را مناسبي شرایط ،بر آن شود و عالوهمي خاك

كند كه چنین فراهم مي خاك در هوا و آب نفوذ

شود. مکانیسمي سبب حفاظت حفاظت آب و خاك مي

قدرت كه دلیل اینبه هاي رسيخاك  ولي بین

خاك سنگین  وجود دارد و بافتندگي باالیي بچس

 و برمنافذ خاك پر  بخش زیادي ازبعد از آبیاري  ،است

 خاك محجافزایش  سبب هااین خاكخاصیت اساس 

شود ميمنافذ هوا شود كه این وضعیت باعث بستن مي

ریشه است. این مکانیسم خطر خفگي كه فرایند آن 

خاك دچار  ،شدنشکخبعد از  كه شودباعث مي

رفت چنین روندي سبب هدركه  عمیقي شودهاي ترك

 در آبیاري بعدي خاك ادي آب و مواد معدنيمقدار زی

 .شودمي

 

 هاي مورد مطالعهنهالتاج پوشش تجزیه و تحلیل آماري  -6جدول 

MS SS منبع تغییرات درجه آزادي 

 تکرار 9 002/0 001/0

**021/0 021/0 2 S 

 خطا 9 000/0 000/0

101/0 101/0 2 P 

022/0 022/0 2 SP 

 خطا 2 004/0 001/0

**001/0 001/0 2 I 

002/0 002/0 2 SP 

**001/0 001/0 2 SI 

**002/0 002/0 2 SPI 

 خطا 21 009/0 0002/0

 كل 92 990/0 

 ماسه Sو  گیاه P، آبیاري I، دار در سطح یک درصدمعني **



 2009/  ياریبا استفاده از دو روش آب شهیرطوبت در منطقه ر شیبر افزا ياثر ماسه باد يبررس

 

 تاج پوششبراي  LSD به روش هامیانگین مقایسه -7جدول 

 گروه تیمار میانگین طبقه

A 

B 

C 

D 

101/0  

102/0  

212/0  

202/0  

 ماسه همراه آبیاري زیرسطحي نهال توت 

 اي نهال توت ماسه همراه آبیاري قطره

 آبیاري زیرسطحي نهال توت 

 اي نهال توت آبیاري قطره

2 

1 

9 

4 
    

 
 هاي نمونه همراه ماسه بادي با دو روش آبیاريمقایسه تاج پوشش نهال -6شكل 

 

د كه از ن داها نشاو تحلیل آماري دادهتجزیه 

هاي  داري بین قطر نهاللحاظ آماري اختالف معني

 وجود دارد 02/0مورد بررسي در سطح  هايتیمار

بیشترین مقدار میانگین قطر  .(0و شکل  1)جدول 

ماسه با آبیاري مربوط به تیمار ( مترسانتي 1/2)

بندي طبقه .(1)شکل  استسطحي نهال توت زیر

كه  دادنشان  قطرفزایش ابراي  مطالعهمورد  تیمارهاي

 همراه سطحي نهال توت بهزیرآبیاري  با ماسهتیمارهاي 

 ،و همچنین A طبقهدر  اي نهال توتآبیاري قطره وماسه 

نهال این اي سطحي نهال توت و آبیاري قطرهزیرآبیاري 

در . (1)جدول  قرار دارند C و Bهاي طبقهترتیب در  به

فشار  آب ،سطحيزیرتیمار ماسه بادي با آبیاري 

دنبال آن قابلیت حركت ریشه در خاك  بهتورژسانس و 

اي  كه در آبیاري قطرهحالي دربخشد. را بهبود مي

ند و با كها عمدتا در سطح بیشتر تجمع مي ریشه

 رواینیابد. از ها كاهش ميكم آنافزایش عمق ترا

اي براي گیاهاني كه ریشه سطحي  روش آبیاري قطره

كه ریشه هاي گونه براي ليب هستند ومناس ،دارند

 هايیافتهها با این داده .كارایي ندارد ،عمیق دارند

اعالم ( كه 1022و همکاران ) El-Gindy آزمایش

سطحي سبب افزایش رشد همه زیرآبیاري  ،كردند

شود،  ها ميهاي گیاه خصوصا قطر تنه آنبخش

  دارد. خواني هم

  عداد شاخهكه میانگین تنشان داد  ها بررسي

( 01/24سطحي )ها در تیمار ماسه با آبیاري زیر نهال

از لحاظ آماري  كه طوريبیشتر از سایر تیمارها بود، به

 02/0داري در سطح  اختالف معنيها بین این میانگین

تجزیه و تحلیل (. 1و شکل  20وجود داشت )جدول

شده براي كار گرفتهبههاي آماري روي طبقه روش

 همراهماسه بادي به  د كهادنشان   داد شاخهتعافزایش 

سطحي نهال توت و ماسه بادي و آبیاري آبیاري زیر

سطحي نهال توت و و آبیاري زیر A طبقهاي در قطره

قرار  Cو  Bترتیب در طبقه این گیاه بهاي آبیاري قطره

سطحي تلفات آب از در آبیاري زیر (.22)جدول  دارند

اي  ك نسبت به آبیاري قطرهطریق تبخیر از سطح خا

سطحي كمتر است كه این وضعیت منجر به توزیع 
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شود. زماني كه رطوبت مورد بهتر رطوبت در خاك مي

نیاز ریشه در اختیار آن قرار گیرد، زمینه رشد مناسب 

گیاه به آساني فراهم شده و گیاه داراي سطح برگ و 

با  ،شود. بنابراین تعداد شاخه بیشتري مي ،همچنین

كه تعرق و فتوسنتز كه نقش اساسي در توجه به این

ح گیرد، سطدر برگ صورت مي ،تولید محصول دارد

، برگ رو برگ رابطه مستقیمي با تولید دارد. از این

بیشتر تاثیر بسزایي در افزایش عملکرد گیاهان دارد. 

این عمل در گیاهان تیمار ماسه كه با آبیاري 

 گیرد. تر صورت ميآسان ،زیرسطحي آبیاري شده است
 

 هاي مورد مطالعهنهال قطرتجزیه و تحلیل آماري  -8جدول 

MS SS منبع تغییرات درجه آزادي 

 تکرار 9 942/0 224/0

**240/0 240/0 2 S 

 خطا 9 009/0 002/0

992/20 992/20 2 P 

114/0 114/0 2 SP 

 خطا 2 110/0 090/0

**001/0 001/0 2 I 

990/0 990/0 2 SP 

**094/0 094/0 2 SI 

*491/0 491/0 2 SPI 

 خطا 21 040/0 004/0

 كل 92 019/21 

 ماسه Sو  گیاه P، آبیاري I، دار در سطح یک درصدمعني **
 

 قطربراي  LSD به روش هامیانگین مقایسه -9جدول 

 گروه تیمار میانگین طبقه

A 

A 

B 

C 

001/2  

041/2  

212/2  

111/2  

 سطحي نهال توتزیرماسه همراه آبیاري 

 اي نهال توتماسه همراه آبیاري قطره

 سطحي نهال توتزیرآبیاري 

 اي نهال توتآبیاري قطره

2 

2 

1 

9 

 

 
 هاي نمونه همراه ماسه بادي با دو روش آبیاريمقایسه قطر نهال -7شكل 

 



 2001/  ياریبا استفاده از دو روش آب شهیرطوبت در منطقه ر شیبر افزا ياثر ماسه باد يبررس

 

 هاي مورد مطالعهتجزیه و تحلیل آماري تعداد شاخه نهال -11جدول 

MS SS بع تغییراتمن درجه آزادي 

 تکرار 9 211/01 101/11

211/20 211/20 2 S 

 خطا 9 211/2 101/1

**101/1411 101/1411 2 P 

11 2/0 211/0 2 SP 

 خطا 2 110/22 041/22

211/21 211/21 2 I 

211/0 211/0 2 SP 

*211/11 211/11 2 SI 

211/9 211/9 2 SPI 

 خطا 21 100/40 901/9

 كل 92 990/0 

 ماسه Sو  گیاه P، آبیاري I، درصد پنجدار در سطح معني *، دار در سطح یک درصديمعن **
 

 تعداد شاخهبراي  LSD به روش هامیانگین مقایسه -11جدول 

 گروه تیمار میانگین طبقه

A 

A 

B 

C 

010/24  

100/24  

211/29  

101/20  

 ماسه همراه آبیاري زیر سطحي نهال توت

 ال توتاي نهماسه همراه آبیاري قطره

 توتآبیاري زیر سطحي نهال 

 اي نهال توتآبیاري قطره

2 

2 

1 

9 

 

 
  هاي زیتون و توت در محدوده مورد مطالعه اي از نهال نمونه -8شكل 

 

 گیرینتیجه

نسبت  تعرقو  تبخیر بودن میزان باالكمبود آب، 

داشتن بیالن منفي از لحاظ  ،يجونزوالت  به

از مهمترین  فقیر پوشش گیاهي وهیدرولوژیکي 

آید. با توجه خشک به حساب ميمناطق  خصوصیات

هاي موجود تثبیت اكولوژیکي این مناطق به محدودیت

اثر با چالش همراه است. براي تعدیل این عوامل منفي، 

ظ آب و خاك با استفاده از حفاظتي ماسه بادي در حف

 اي سطحي موردسطحي و قطرهدو روش آبیاري زیر

ها نشان داد كه ماسه نقش آزمایش قرار گرفت. یافته

مثبتي در حفظ آب و خاك دارد. با توجه به 

جمله كمبود  هاي زیاد در مناطق خشک ازمحدودیت

ها چالش مهمي آب، استفاده از ماسه كه وجود آن

م این مناطق از جمله سیستان به براي اكوسیست

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D9%88


 2911، 4، شماره 21جلد    پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي2002

حفظ  و آید، تاثیر زیادي در بهبود خاكحساب مي

رطوبت آن دارد. با كاهش میزان تبخیر و افزایش 

هاي طبیعي وري از آب، سطح بیشتري از عرصهبهره

دلیل كمبود رطوبت به بیابان تبدیل این نواحي كه به

 اند، بازسازي و تجدید حیات پوشش گیاهي درشده

رو، نتایج این پژوهش گیرد. از این ها صورت ميآن

كند كه با تركیب عوامل اكولوژیکي كمک مي

هاي طبیعي با استفاده از فنون پیشرفته با اكوسیستم

همدیگر به بیشینه تولید رسید و در نتیجه پایداري 

محیط زیست تحقق یابد. بنابراین، ماسه بادي كه در 

در منطقه سیستان  عنوان یک نقمتحال حاضر به

برداري علمي و كارآمد از آن شود، با بهرهشناخته مي

شود. منظور توسعه اكولوژیکي به نعمت تبدیل ميبه

ساز بهبود محیط زیست، افزایش پوشش گیاهي زمینه

شود. تثبیت آب و خاك و در نتیجه توسعه پایدار مي

با توجه به نقش حفاظتي ماسه بادي در  ،بنابراین

تاثیر در رشد گیاه كه منجر به  ،و همچنین جذب آب

 فشودگیري ميشود، نتیجهسازگان ميبومتثبیت 

ماسه بادي نقش موثري در كاهش تبخیر، افزایش 

 آبیاري و حفاظت از آب و خاك دارد.   راندمان

 

 
 هاي نمونه همراه ماسه بادي با دو روش آبیاريمقایسه قطر نهال -9شكل 
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