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چكیده
فرسایش خاك چالش مهم مناطق خشک و نیمهخشک است كه باعث كاهش محصول و هدر رفت خاك ميشود .عدم
بهرهبرداري مناسب از عرصههاي طبیعي سبب ایجاد فرسایش شده است .این پژوهش در شمال سیستان انجام گرفت و
هدف از اجراي آن شناسایي تاثیر ماسه بادي بر افزایش رطوبت در منطقه ریشه بوده است .براي اجراي پژوهش ،سه
نمونه خاك از عمق صفر تا  10سانتيمتري برداشته شد و ویژگيهاي اسیدیته ،شوري ،كربن ،مجموع كلسیم و منیزیم،
پتاسیم قابل جذب ،سدیم قابل جذب ،سدیم محلول ،فسفر قابل جذب ،مجموع كاتیونها و بافت خاك آزمایش شدند.
این پژوهش داراي هشت تیمار شامل نهال ،خاك و آبیاري بود كه بهصورت اسپلیت اسپلیت-پالت در سه تکرار به مدت
دو سال انجام شد .در تیمار ماسه بادي بعد از كاشت نهال در هر چاله ،یک الیه  10سانتيمتري ماسه بادي روي خاك
ریخته شد .در این آزمایش رطوبت خاك بهطور ماهانه و رشد گیاه در فصول رشد اندازهگیري شد .تجزیه و تحلیل
آماري دادهها با استفاده از نرمافزار  MSTATصورت گرفت .یافتهها نشان دادند كه مقدار رطوبت در تیمارهاي همراه
ماسه بادي نسبت به سایر تیمارها  11درصد بیشتر و از لحاظ آماري در سطح  0/02تفاوت معنيدار بین میانگین آنها
وجود دارد .تجزیه و تحلیل آماري روي اهمیت روشهاي بهكار گرفته براي رطوبت نشان داد كه ماسه بادي به همراه
آبیاري زیرسطحي نهال توت در طبقه  Aو سایر تیمارها در طبقه  Bقرار داشتند .همچنین اندازهگیري ارتفاع ،تاج
پوشش ،قطر و تعداد شاخه نشان داد كه نهالهاي تیمار همراه با الیه شني توت با روش آبیاري زیرسطحي رشد
مناسبتري نسبت به دیگر تیمارها داشت و از لحاظ آماري نیز در سطح  0/02اختالف معنيداري بین آنها مشاهده
شد .نتیجهگیري ميشود ،ماسه بادي باعث قطع صعود كاپیالریته ،تقلیل تبخیر خاك ،افزایش رطوبت در منطقه ریشه
و باعث حفاظت از آب و خاك ميشود.
واژههای كلیدی :اسپلیت پالت ،تاج پوشش ،ریشه گیاه ،رطوبت خاك ،نرمافزار
مقدمه
فرسایش خاك یکي از چالشهاي مهم در راه
توسعه كشورها محسوب ميشود كه با گذشت زمان بر
میزان آن افزوده ميشود ( Vedadhirو ،Rnjba
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 .)1021خاك بهعنوان ثروت با ارزش هر كشوري به
حساب ميآید كه اگر استفاده از آن بر اساس
توانمندي و الگوي مدیریت كارآمد باشد ،میزان
فرسایش آن به كمترین حد خود ميرسد .از اینرو،
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فرسایش و تخریب خاك ماحصل عدم استفاده مناسب
از عرصههاي طبیعي و كشاورزي كشور ميباشد .چنین
روندي عالوهبر كاهش راندمان تولید محصوالت
كشاورزي ،مهاجرتهاي بيرویه و افزایش زندگي
حاشیهنشیني را نیز به همراه داشته است .استفاده
نامعقول از اكوسیستم حوزههاي آبخیز ،زمینه
مساعدي براي بروز سیالبهاي سهمگین را فراهم
ساخته و حساسیت خاك آن به فرسایش آبي و بادي
را تشدید كرده است ( .)1002 ،Yensenاین وضعیت
در مناطق خشک و بیاباني بیشتر روي داده و تبخیر و
تعرق باال و كمبود آب قابل دسترس گیاه ،از
خصوصیات اصلي این نواحي به حساب ميآید كه
نقش بارزي در تخریب این اكوسیستم دارد
( .)1029 ،Jahantighهمچنین ،باد نیز با تاثیراتي كه
بر روي این مناطق دارد ،موجب افزایش نیاز آبي
پوشش گیاهي این نواحي ميشود .با این وجود ،هدر
رفت آب بهدلیل استفاده از روشهاي آبیاري ناكارآمد
نیز یکي دیگر از دالیل كمبود پوشش گیاهي و تشدید
فرسایش است .بهطوري كه در كشوري مانند ایران
بیش از  10درصد منابع آبي شیرین آن در بخش
كشاورزي با راندمان پایین مصرف ميشود ( Babranو
 .)1001 ،Honarbakhshولي تبخیر از مؤلفهاي اصلي
بیالن آب در هر منطقه و همچنین ،یکي از عوامل
اصلي براي برنامهریزي درست و مناسب آبیاري براي
بهبود راندمان آب مصرفي است .باراني كه به سطح
زمین ميرسد ،بهطور متوسط  00درصد آن مجددا از
طریق فرایند تبخیر و تعرق به اتمسفر باز ميگردد
( Rahimpurو همکاران .)1001 ،این مقدار در مناطق
خشک كه بخش عمدهاي از وسعت كشور را تشکیل
ميدهد ،حدود 10درصد است (.)1002 ،Dinpashoh
خاك نقش زیادي در میزان تبخیر دارد (Bainbridge
و همکاران )2111 ،و تبخیر نقش موثري در افزایش
شوري خاك ایفاء ميكند ( Oldemanو همکاران،
 .)2112با افزایش تبخیر مواد معدني خاك از عمق به
سطح خاك انتقال ميیابد .میزان تبخیر از سطح خاك
به بافت آن ( Wythersو همکاران2111 ،؛  Wilsonو
همکاران ،)2110 ،میزان آب اولیه (،)1002 ،Wang
هدایت هیدرولیکي ( Wilsonو همکاران )2114 ،و
ظرفیت نگهداري آب خاك بستگي دارد ( Yanfulو

111/

 .)2110 ،Chooتالش زیادي براي كاهش میزان
تبخیر بهمنظور حفاظت از آب و خاك در خارج و
داخل كشور صورت گرفته است،)1020( Biovision .
گزارش داد كه مالچ اثرات زیادي در حفاظت خاك
دارد .بهطوري كه باعث مرطوب نگهداشتن مدت زیادتر
خاك نسبت به مناطق عاري از پوشش گیاهي شده و
تبخیر را كنترل ميكند .همچنین ،وي معتقد است كه
مالچ از بذور حفاظت كرده و خاك را در مقابل
فرسایش كنترل ميكند .پژوهش  )1022( Tnauنشان
داد كه پوشش پالستیک تاثیر زیادي در كاهش میزان
تبخیر دارد .او بیان كرد كه استفاده از پوشش
پالستیکي به شرایط محیط ،خاك ،بارندگي ،كیفیت
آب و نوع پالستیک بستگي دارد .رنگ پالستیک نیز
تاثیر زیادي در جریان هوا و درجه حرارت اطراف نهال
دارد .بافت خاك از عوامل دیگري است كه نقش
زیادي بر روي تبخیر از سطح خاك دارد .مطالعات
 Zhaoو همکاران ( )1020بر روي تاثیر الیه شني
خاك با ضخامت یک ،2/0 ،2/1 ،2/9 ،دو ،سه و پنج
سانتيمتر بر میزان تبخیر از سطح خاك نشان داد كه
میزان تبخیر از الیه شني به ضخامت پنج سانتيمتر
كمترین مقدار تبخیر از سطح خاك را به همراه داشته
است .كشاورزان در نواحي خشک و نیمهخشک شمال
غرب چین بیش از  900سال قبل براي كاهش تبخیر
از سطح خاك ،از الیههاي شن استفاده ميكردهاند (Li
و همکاران1000 ،؛  Pengو همکاران .)1021 ،عالوهبر
آن ،مطالعات زیادي نشان ميدهد كه در كشور چین
بهمنظور جلوگیري از تبخیر آب داخل زمین و حفظ
رطوبت آن اقدام به پاشیدن الیه شني بر روي خاك
بهعنوان مالچ ميشده است ( Wangو همکاران،
1021؛  Zhaungو همکاران .)1002 ،نتایج پژوهش
 )2110( Cableنشان داد كه میزان تبخیر در
خاكهاي لومي شني و رسي بهترتیب برابر  20و 21/1
درصد بوده است ،)2112( Zhang .تاثیر رطوبت ،مواد
غذایي و ماسه بادي بر روي رشد ،زیستتوده و
فیزیولوژي گیاهان را مورد بررسي قرار داد .نتایج كار
وي نشان داد كه افزایش مواد غذایي به همراه رطوبت
مناسب باعث افزایش زیستتوده ،فیزیولوژي و رشد
گیاهان ميشود .وي گزارش داد كه حتي ماسه بادي
در صورت كمبود رطوبت نیز باعث رشد گیاه ميشود.
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نتایج پژوهش  )1022( Hellwigنشان داد كه بافت
شني خاك تاثیر زیادي در كاهش میزان تبخیر دارد.
وي بیان كرد كه بافت شني مرطوب مقدار تبخیر را
نسبت به بافتهاي دیگر خاك هشت درصد كاهش
ميدهد .بنابراین ،شن با حفاظت از خاك ،سبب
افزایش بهرهوري آب ميشود .پوشش گیاهي از زوایاي
متعدد بر روي حفاظت خاك و حفظ رطوبت تاثیر
دارد .نتایج مطالعات  Albertsو )2114( Neibling
نشان داد كه با افزایش بقایاي گیاهي ،تلفات خاك
بهصورت نمایي تقلیل ميیابد.
در داخل كشور نیز مطالعاتي بهمنظور حفاظت از
آب و خاك صورت گرفته است Bayat Movahhed .و
همکاران ( )1022بررسي اثر كاربرد مالچ كاه و كلش
گندم بر هدر رفت خاك و مواد آلي در اراضي دیم را
مورد بررسي قرار دادند .نتایج كار آنان نشان داد كه
استفاده از مالچ كاه و كلش ميتواند سبب افزایش نفوذ
و كاهش هدر رفت خاك شده و با ممانعت از
شستهشدن مواد آلي قادر به جلوگیري از كاهش
حاصلخیزي این گونه اراضي و در نتیجه كاهش
فرسایش باشد .نتایج پژوهش  Eslamiو Farzamnia
( )1001بر روي اثر انواع مالچ بر افزایش ظرفیت
نگهداري آب در خاك و عملکرد درختان پسته با مالچ
پوشش پالستیک ،شن ،كاه و كلش ،شخم بعد از
آبیاري و شاهد در استان كرمان نشان داد كه پوشش
پالستیک نسبت به سایر تیمارها رطوبت را براي یک
مدت زمان طوالنيتري در خاك حفظ ميكند .لیکن،
پوشش ماسه سادهترین و كاربرديترین شیوه براي
حفظ رطوبت خاك است .بررسي منابع داخلي و
خارجي نشان داد كه پژوهشهاي متعددي در
خصوص حفظ رطوبت خاك و افزایش پوشش گیاهي
با استفاده از روشهاي مختلف در مناطق خشک و
بهخصوص سیستان براي حفاظت از آب و خاك انجام
نگرفته است .در حاليكه فرسایش بادي ناشي از
كمبود آب و رطوبت یکي از چالشهایي است كه باعث
عدم توسعهیافتگي منطقه سیستان شده است .در حال
حاضر ،سیستان مورد هجوم طوفانهاي ماسهاي قرار
دارد و تعداد زیادي از روستاهاي منطقه در فصل
تابستان و همزمان با شروع بادهاي تابستاني در زیر
ماسههاي روان مدفون ميشوند .چنین وضعیتي از بین
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رفتن بخش عمدهاي از پوشش گیاهي منطقه را به
همراه داشته است .یکي از تدابیر اصولي در مناطق
بیاباني و كمآب براي حفاظت از آب و خاك ،استفاده
از روشهاي كارآمد كاهش تبخیر از سطح خاك و
همچنین ،افزایش مقاومت خاك در مقابل نیروهاي
فرساینده خاك است كه بیشتر با هدف بهرهبرداري
بهینه از منابع آب و خاك با كاهش تبخیر و افزایش
پوشش گیاهي صورت ميگیرد .از همین روي ،بررسي
تاثیر ماسه بادي و نوع آبیاري بر تغییرات رطوبت خاك
و تاثیر آن بر استقرار پوشش گیاهي براي حفاظت آب
و خاك انجام گرفت.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :منطقه در شمال سیستان و در
فاصله  21كیلومتري شرق شهرستان نیمروز با
مختصات ´´ 22° 91´ 11تا ´´ 22° 91´ 11طول
شرقي و ´´ 92° 20´ 11تا ´´ 92° 20´ 11عرض
شمالي و متوسط ارتفاع  410متر از سطح دریا قرار
دارد (شکل  .)2این محدوده یکي از مناطق خشک و
بحراني كشور محسوب ميشود .كمبود آب و رطوبت از
چالشهایي است كه حیات در منطقه مورد مطالعه را
تحتالشعاع خود قرار داده است .متوسط بارندگي
سالیانه دهههاي گذشته منطقه سیستان ()10-00
معادل  20میليمتر است كه عمدتا در فصل زمستان
ریزش ميكرده است ،ولي در سالهاي اخیر این مقدار
به شدت كاهش یافته است .این محدوده از كشور از
تبخیر و تعرقي حدود  1000میليمتر برخوردار است.
در حاليكه رطوبت نسبي منطقه در حد پاییني قرار
دارد .پوشش گیاهي آن را انواع گیاهان شورپسند
تشکیل ميدهد .از ویژگيهاي این منطقه ،بادهاي
شدید از جمله باد  210روزه است كه عمدتا با گرد و
غبار همراه است.
روش پژوهش :براي اجراي این پژوهش ،بهمنظور
تعیین خصوصیات خاك بهطور علمي از سه محل
مختلف بهدلیل امکان اختالف خصوصیات نمونه خاك
از عمق صفر تا  10سانتيمتري با توجه به سطح
كاشت نهال برداشت و به آزمایشگاه مركز تحقیقات،
آموزش و ترویج كشاورزي و منابع طبیعي سیستان
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انتقال یافت .براي انجام تحلیل نمونههاي خاك مدت
 41ساعت در هواي آزاد زیر سایه روي نایلون گذاشته
شد تا خشک شود .سپس نمونههاي خاك با چکش
مخصوص چوبي كوبیده و نرم شد و از الک دو
میليمتري عبور داده شد و ویژگيهاي خاك شامل
اسیدیته ،شوري ،كربن ،مجموع كلسیم و منیزیم،
پتاسیم قابل جذب ،سدیم قابل جذب ،سدیم محلول،
سدیم ،فسفر قابل جذب ،مجموع كاتیونها و بافت
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان  pHخاك با

110/

استفاده از دستگاه pHمتر با استفاده از روش
 EC ،)2111( McLeanنمونهها با تهیه گل اشباع و
دستگاه هدایتسنج ( Pageو همکاران ،)2110 ،مقدار
كربن با روش  Walkleyو  ،)2194( Blackكلسیم و
منیزیم و كلر با استفاده از روش تتراسیون ،پتاسیم و
سدیم از طریق روش نشر اتمي با استفاده از دستگاه
فلیمفتومتر ( )2111 ،Bowerو بافت خاك به روش
هیدرومتري ( )2121 ،Bouyoucosاندازهگیري شد.

شكل  -1موقعیت محدوده پژوهش

در این پژوهش ،عامل ماسه بادي و شاهد ،آبیاري
(سطحي و قطرهاي) و گیاه (توت ،زیتون) مورد بررسي
قرار گرفت .نهال توت سفید ریشهدار شش ماهه تهیه
و در  21چاله كاشته شد .نوع زیتون ،گلداني یک ساله
بود كه از استان گلستان تهیه و در  21چاله كشت
شد .بعد از كاشت نهال در داخل هر چاله تیمار ماسه
بادي ،یک الیه  10سانتيمتري ماسه بادي با دست
بهگونهاي یکسان ریخته شد كه ماسه بادي با خاك
مخلوط نشود .همچنین ،بهمنظور جلوگیري از حركت
ماسه بادي بهوسیله باد ،نهال  90سانتيمتر پایینتر از
سطح زمین كاشته شد .میزان آبیاري با توجه به
وضعیت اكولوژیکي بر اساس نیاز آبي گیاه و پس از

اندازهگیري رطوبت زمان آبیاري تعیین و میزان حجم
آب مورد استفاده در توده خاك مورد نظر با استفاده از
رابطه  )2112( Fardadمحاسبه و از طریق سامانه
آبیاري قطرهاي و زیرسطحي سنتي اعمال شد .در
آبیاري زیرسطحي سنتي آب بهصورت دستي در
لولههاي قرار گرفته شده در عمق  10سانتيمتري
ریخته شد تا از طریق روزنههایي كه در محل چالهها
در پاي نهال وارد شود .در آبیاري قطرهاي،
قطرهچکانها طوري تنظیم شد كه در هر ساعت چهار
لیتر آب به هر نهال داده شد .تعداد دفعات آبیاري در
ماه بر اساس تخلیه رطوبتي از خاك تعیین شد.
()2

d   FC  Ø   Pb  D /100
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كه در آن d ،عمق آب آبیاري ( )mmبراي رسیدن
رطوبت در عمق مورد نظر به حد ظرفیت زراعيFC ،
رطوبت وزني ،در حد ظرفیت زراعي (درصد)Ø ،
رطوبت وزني خاك قبل از آبیاري (درصد) Pb ،وزن
مخصوص ظاهري خاك (گرم بر سانتيمتر مکعب) و
 Dبیشینه عمق توسعه ریشه گیاه (میليمتر) است.
زمان آبیاري بر اساس قبل از رسیدن گیاهان به
نقطه پژمردگي انجام گرفت كه كمینه مقدار رطوبت
با توجه به خصوصیات خاك  21درصد در نظر گرفته
شد .معیار كمینه براي انجام آبیاري تکمیلي تیماري
كه به كمترین مقدار رطوبت رسیده باشد .این پژوهش
داراي هشت تیمار شامل نهال (زیتون و توت) ،خاك
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(ماسه بادي و شاهد) و آبیاري (قطرهاي و زیرسطحي)
و سه تکرار است .این طرح بهصورت اسپلیت-اسپلیت
پالت در سه تکرار و با فاصله چهار متر نهالها از
یکدیگر كاشته شدند (شکل  .)1در این پژوهش ،زنده-
ماني و رشد گیاه (ارتفاع نهال با استفاده از متر ،تعداد
شاخه با شمارش ،قطر بهوسیله كولیس و تاجپوشش
با متر) در فصول رشد اندازهگیري شد .همچنین،
رطوبت خاك نیز قبل از آبیاري در عمق صفر تا 10
سانتيمتري با استفاده از روش وزني اندازهگیري شد.
تحلیلها بر اساس میانگین رطوبت و میانگین رشد
گیاه انجام گرفت .تجزیه و تحلیل آماري میانگین
دادهها با استفاده از نرمافزار  MSTATانجام پذیرفت.

شكل  -2پالن اجراي طرح

نتایج و بحث
مهمترین تاثیر ماسه بادي اصالح مدیریت آبیاري،
جلوگیري از تبخیر آب و ممانعت از صعود نمک به
سطح خاك است .میزان رطوبت خاك سطحي ،تاثیر
زیادي بر فرسایش خاك بهخصوص در مناطق خشک
و نیمهخشک دارد .همچنین ،این ویژگي خاك سبب
بهبود پوشش گیاهي ميشود كه این خود باعث
افزایش مقاومت سطح خاك در مقابل نیروهاي
فرساینده آب و باد ميشود .در این پژوهش ،اثر ماسه
بر حفاظت خاك از طریق تاثیر آن بر رطوبت و پوشش
گیاهي كه دو عامل مهم در تثبیت خاك هستند ،مورد
بررسي قرار گرفت .تجزیه و تحلیل نمونههاي خاك
نشان داد كه میزان سدیم خاكهاي مورد بررسي
باالست كه این خصوصیت بر روي فرسایش آن
تاثیرگذار است .تجزیه و تحلیل بافت نمونههاي خاك
مورد بررسي نشان داد كه در دو نمونه خاك مقدار
ذرات سیلت زیادتر از سایر ذرات خاك است ولي در
یک نمونه درصد شن بیشتر ميباشد كه چنین

خصوصیتي بر شوري آن و در نتیجه فرسایش نیز
تاثیرگذار است .كمبود مواد آلي همراه خاك از
ویژگيهاي مهم دیگر خاكهاي مورد بررسي بود .مواد
آلي نقش مهمي در بهبود ،حاصلخیزي و پایداري
خاك ایفاء ميكنند .بافت خاك محدوده مورد پژوهش
لومي ،لومي شني و لومي سیلتي است .خصوصیات
نمونههاي خاك در جدول  2ارائه شده است.
مقایسه میانگین رطوبت ماسه بادي به همراه
آبیاري زیر سطحي  11درصد بیشتر از میزان رطوبت
همراه خاك معمولي بود .تجزیه و تحلیل آماري میزان
رطوبت پاي نهالهاي كاشتهشده نشان داد كه بین
تیمارهاي همراه ماسه و سایر تیمارها اختالف
معنيداري در سطح  0/02وجود دارد ( )p<0/02ولي
در سایر تیمارها این اختالف مشاهده نشد (جدول  1و
شکل  .)9با توجه به اینكه اختالف معنيداري بین
تیمارها وجود داشت ،براي تعیین بهترین تیمارها از
گروهبندي تیمارها استفاده شد .بهطوري كه تجزیه و
تحلیل آماري روي طبقه روشهاي بهكار گرفتهشده

بررسي اثر ماسه بادي بر افزایش رطوبت در منطقه ریشه با استفاده از دو روش آبیاري

براي افزایش رطوبت نشان داد كه ماسه بادي به همراه
آبیاري زیرسطحي نهال توت همراه ماسه در طبقه  Aو
ماسه همراه آبیاري قطرهاي نهال توت ،ماسه همراه
آبیاري قطرهاي نهال زیتون و ماسه همراه آبیاري
زیرسطحي نهال زیتون در طبقه  Bقرار دارند .علت
كارایي تیمار همراه با ماسه بادي نسبت به شاهد در
این است كه در تیمار شاهد بهدلیل بافت سنگین
خاك و عدم نفوذپذیري خاك منطقه و همچنین،
درجه حرارت باال در تابستان و تابش شدید نور
خورشید با ساعات آفتابي زیاد و همچنین ،وزش
بادهاي  210روزه سیستان ،بخش عمده آبي كه در
اختیار نهال قرار ميگیرد ،صرف عمل تبخیر ميشود.
ولي زماني كه آب در پاي نهالهاي تیمار ماسه بادي
ریخته ميشود ،در خاك نفوذ كرده و فرصت تبخیر
زیاد كاهش ميیابد .خاكهاي منطقه عموما داراي
بافت ریز هستند كه چنین وضعیتي باعث ميشود از

111/

طریق صعود كاپیالریته بخش زیادي از آب تبخیر شود
ولي پس از ریختن ماسه بادي این نفوذ كاپیالریته
قطع و باعث كاهش تبخیر از سطح خاك ميشود
(شکل  .)4نتایج این پژوهش با یافتههاي Hellwig
( )2109و  Fengو همکاران ( )1021همخواني دارد.
همچنین ،نوع آبیاري نیز نقش مهمي در كاهش تبخیر
و افزایش راندمان آبیاري دارد ،بهطوري كه مقایسه
رطوبت تیمارهاي نهالكاري بههمراه ماسه بادي نشان
داد كه آبیاري زیرسطحي تاثیر بهتري نسبت به آبیاري
قطرهاي دارد .علت آن كاهش میزان تبخیر در نوع
آبیاري زیرسطحي است .نتایج این پژوهش با یافتههاي
Gangimoghadam
و
Jolaini
پژوهشي
( Mahmoud ،)1022و  Hussien ،)1024( Sherenو
همکاران ( )1029و  Anو همکاران ( )1021مطابقت
دارد.

جدول  -1خصوصیات خاك محدوده مورد پژوهش
اسیدیته

شوري

كربن
(درصد)

Ca2+Mg2+
)(Meqlit-1

Na+
)(Meqlit-1

مجموع
كاتیونها

درصد
محلول
سدیم

نسبت
جذب
سدیم

پتاسیم
قابل
جذب

بافت (درصد ذرات)
شن

سیلت

رس

2

1/9

1/1

0/21

20

24/1

90/0

41

2/4

11

91

41

10

1

1/1

9/1

0/1

11

14/1

41/1

10

1/2

202

14

11

20

9

1/4

1/2

0/2

19

22/1

91/4

44

0/4

11

22

21

21

جدول  -2تجزیه و تحلیل آماري رطوبت نهالهاي مورد مطالعه
منبع تغییرات

درجه آزادي

SS

MS

تکرار

9

2/220

1/102

S

2

424/010

**424/010

خطا

9

14/020

1/002

P

2

0/010

0/010

SP

2

0/110

0/110

خطا

2

20/210

2/211

I

2

92/202

**92/202

SP

2

2/192

2/192

SI

2

2/922

2/922

SPI

2

0/022

0/022

خطا

21

1/111

0/412

كل

92

410/021
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جدول  -3مقایسه میانگینها به روش  LSDبراي رطوبت
گروه
2
1
9
4

تیمار
ماسه همراه آبیاري زیرسطحي نهال توت
ماسه همراه آبیاري قطرهاي نهال توت
ماسه همراه آبیاري قطرهاي نهال زیتون
ماسه همراه آبیاري زیرسطحي نهال زیتون

میانگین

طبقه

21/921
21/210
21/190
21/400

A
B
B
B

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

شكل  -4مقایسه میزان رطوبت پاي نهالهاي همراه ماسه بادي با دو روش آبیاري

مقایسه میانگینهاي ارتفاع نهالهاي تیمارهاي
مختلف نشان داد كه اختالف بین آنها وجود دارد.
بهطوري كه ارتفاع نهال در تیمارهاي همراه با الیه
شني میانگین ارتفاع نهال بیشتر از میانگین سایر

تیمارها و برابر  209/4سانتيمتر بود و این از لحاظ
آماري نیز در سطح  0/02اختالف معنيداري بین
یافتههاي تیمارهاي مزبور وجود داشت (جدول .)4
تجزیه و تحلیل آماري روي طبقهبندي تیمارهاي

2002/

بررسي اثر ماسه بادي بر افزایش رطوبت در منطقه ریشه با استفاده از دو روش آبیاري

استفادهشده براي افزایش ارتفاع نهال نشان داد كه
تیمارهاي ماسه همراه آبیاري زیرسطحي نهال توت ،ماسه

( 0/101مترمربع) را تیمار ماسه بادي به همراه آبیاري
زیرسطحي داشت .تجزیه و تحلیل آماري روي
طبقهبندي تیمارهاي مورد مطالعه براي افزایش تاج
پوشش نشان داد كه تیمارهاي ماسه همراه آبیاري

 B ،Cو  Aقرار دارند (جدول  1و شکل  .)1دلیل چنین
افزایش ارتفاع رشد در نهالهاي تیمار همراه ماسه
ذخیره زیادتر آب در خاك ،كاهش تبخیر و بهبود
فعالیتهاي منطقه ریشه بوده است Ni .و همکاران
( )1022نیز گزارش دادند كه استفاده از مالچ شرایط
رشد گیاه را از طریق افزایش فعالیتهاي ریشه با مهیا
نمودن شرایط رطوبت مناسب و مواد غذایي ریشه را
فراهم ميكند.
بررسي تاج پوشش تیمارهاي مورد مطالعه نشان
داد كه میزان یافتههاي این ویژگي در تیمارهاي
مختلف متفاوت كه این اختالف در سطح 0/02
معنيدار است (جدول  .)2بیشترین مقدار تاج پوشش

زیرسطحي نهال توت ،ماسه ،همراه آبیاري قطرهاي نهال
توت ،آبیاري زیرسطحي نهال توت و آبیاري قطرهاي نهال

همراه آبیاري قطرهاي نهال توت ،آبیاري زیرسطحي نهال
توت و آبیاري قطرهاي نهال توت بهترتیب در طبقههاي ،D

توت بهترتیب در طبقههاي  B ،C ،Dو  Aقرار دارند .این
بدینمعني است كه تیمارهاي ماسه همراه آبیاري
زیرسطحي نهال توت در سطح باالتري نسبت به
تیمارهاي دیگر بوده و سایر تیمارهاي مذكور بهترتیب
در مکانهاي بعدي قرار دارند (جدول  0و شکل .)2
علت چنین وضعیتي تاثیر افزایش رطوبت در درجه
حرارت خاك بوده است .بهطوري كه با تامین رطوبت
خاك سامانه غذایي نهال فعال و مواد غذایي مورد نیاز
به تمام اندامهاي گیاه از جمله برگ و شاخه كه سبب
افزایش تاج پوشش گیاه ميشود ،حمل ميشود.

جدول  -4تجزیه و تحلیل آماري ارتفاع نهالهاي مورد مطالعه
منبع تغییرات

درجه آزادي

SS

MS

تکرار

9

221/944

91/012

S

2

9240/112

**111/1191

خطا

9

20/114

9/192

P

2

41110/012

41110/012

SP

2

101/092

101/092

خطا

2

91/191

1/110

I

2

092/192

**092/192

SP

2

291/092

291/092

SI

2

2224/092

**2/922

SPI

2

140/192

**140/192

خطا

21

4/901

0/921

كل

92

410/021
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جدول  -5مقایسه میانگینها به روش  LSDبراي ارتفاع
گروه
2
1
9
4

تیمار
ماسه همراه آبیاري زیرسطحي نهال توت
ماسه همراه آبیاري قطرهاي نهال توت
آبیاري زیرسطحي نهال توت
آبیاري قطرهاي نهال توت

میانگین

طبقه

209/901
201/211
200/010
11/901

A
B
C
D
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شكل  -5مقایسه ارتفاع نهالهاي نمونه همراه ماسه بادي با دو روش آبیاري

یافتههاي این پژوهش با نتایج كار  Parraو
همکاران ( )1021كه اعالم كردند ،هنگامي كه رطوبت
خاك افزایش یابد ،درجه حرارت خاك خصوصا در
خاكهاي شني كاهش یافته كه چنین عملي سبب
افزایش فعالیتهاي ریشه و در نتیجه بهبود رشد گیاه
از جمله تاج پوشش آن ميشود .استقرار و رشد نهال
سبب افزایش فعالیت میکروارگانیسمهاي خاك مانند
جلبکها ،قارچها و باكتريها ميشود .فرایند چنین
روندي افزایش میزان تخلخل خاك و پایداري
خاكدانهها و در نهایت باعث افزایش ضریب پوكي
خاك ميشود و عالوهبر آن ،شرایط مناسبي را براي
نفوذ آب و هوا در خاك فراهم ميكند كه چنین

مکانیسمي سبب حفاظت حفاظت آب و خاك ميشود.
ولي بین خاكهاي رسي بهدلیل اینكه قدرت
چسبندگي باالیي وجود دارد و بافت خاك سنگین
است ،بعد از آبیاري بخش زیادي از منافذ خاك پر و بر
اساس خاصیت این خاكها سبب افزایش حجم خاك
ميشود كه این وضعیت باعث بستن منافذ هوا ميشود
كه فرایند آن خطر خفگي ریشه است .این مکانیسم
باعث ميشود كه بعد از خشکشدن ،خاك دچار
تركهاي عمیقي شود كه چنین روندي سبب هدررفت
مقدار زیادي آب و مواد معدني خاك در آبیاري بعدي
ميشود.

جدول  -6تجزیه و تحلیل آماري تاج پوشش نهالهاي مورد مطالعه
منبع تغییرات

درجه آزادي

SS

MS

تکرار

9
2
9
2
2
2
2
2
2
2
21

0/002
0/021
0/000
0/101
0/022
0/004
0/001
0/002
0/001
0/002
0/009

0/001
**0/021
0/000
0/101
0/022
0/001
**0/001
0/002
**0/001
**0/002
0/0002

كل

92

0/990

S

خطا
P
SP

خطا
I
SP
SI
SPI

خطا

** معنيدار در سطح یک درصد I ،آبیاري P ،گیاه و  Sماسه

2009/

بررسي اثر ماسه بادي بر افزایش رطوبت در منطقه ریشه با استفاده از دو روش آبیاري
جدول  -7مقایسه میانگینها به روش  LSDبراي تاج پوشش
گروه
2
1
9
4

تیمار
ماسه همراه آبیاري زیرسطحي نهال توت
ماسه همراه آبیاري قطرهاي نهال توت
آبیاري زیرسطحي نهال توت
آبیاري قطرهاي نهال توت

میانگین

طبقه

0/101
0/102
0/212
0/202

A
B
C
D
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تجزیه و تحلیل آماري دادهها نشان داد كه از
لحاظ آماري اختالف معنيداري بین قطر نهالهاي
تیمارهاي مورد بررسي در سطح  0/02وجود دارد
(جدول  1و شکل  .)0بیشترین مقدار میانگین قطر
( 2/1سانتيمتر) مربوط به تیمار ماسه با آبیاري
زیرسطحي نهال توت است (شکل  .)1طبقهبندي
تیمارهاي مورد مطالعه براي افزایش قطر نشان داد كه
تیمارهاي ماسه با آبیاري زیرسطحي نهال توت به همراه
ماسه و آبیاري قطرهاي نهال توت در طبقه  Aو همچنین،
آبیاري زیرسطحي نهال توت و آبیاري قطرهاي این نهال

بهترتیب در طبقههاي  Bو  Cقرار دارند (جدول  .)1در
تیمار ماسه بادي با آبیاري زیرسطحي ،آب فشار
تورژسانس و بهدنبال آن قابلیت حركت ریشه در خاك
را بهبود ميبخشد .در حاليكه در آبیاري قطرهاي
ریشهها عمدتا در سطح بیشتر تجمع ميكند و با
افزایش عمق تراكم آنها كاهش ميیابد .از اینرو
روش آبیاري قطرهاي براي گیاهاني كه ریشه سطحي
دارند ،مناسب هستند ولي براي گونههاي كه ریشه

عمیق دارند ،كارایي ندارد .این دادهها با یافتههاي
آزمایش  El-Gindyو همکاران ( )1022كه اعالم
كردند ،آبیاري زیرسطحي سبب افزایش رشد همه
بخشهاي گیاه خصوصا قطر تنه آنها ميشود،
همخواني دارد.
بررسيها نشان داد كه میانگین تعداد شاخه
نهالها در تیمار ماسه با آبیاري زیرسطحي ()24/01
بیشتر از سایر تیمارها بود ،بهطوري كه از لحاظ آماري
بین این میانگینها اختالف معنيداري در سطح 0/02
وجود داشت (جدول 20و شکل  .)1تجزیه و تحلیل
آماري روي طبقه روشهاي بهكار گرفتهشده براي
افزایش تعداد شاخه نشان داد كه ماسه بادي به همراه
آبیاري زیرسطحي نهال توت و ماسه بادي و آبیاري
قطرهاي در طبقه  Aو آبیاري زیرسطحي نهال توت و
آبیاري قطرهاي این گیاه بهترتیب در طبقه  Bو  Cقرار
دارند (جدول  .)22در آبیاري زیرسطحي تلفات آب از
طریق تبخیر از سطح خاك نسبت به آبیاري قطرهاي
سطحي كمتر است كه این وضعیت منجر به توزیع
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بهتر رطوبت در خاك ميشود .زماني كه رطوبت مورد
نیاز ریشه در اختیار آن قرار گیرد ،زمینه رشد مناسب
گیاه به آساني فراهم شده و گیاه داراي سطح برگ و
همچنین ،تعداد شاخه بیشتري ميشود .بنابراین ،با
توجه به اینكه تعرق و فتوسنتز كه نقش اساسي در
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تولید محصول دارد ،در برگ صورت ميگیرد ،سطح
برگ رابطه مستقیمي با تولید دارد .از اینرو ،برگ
بیشتر تاثیر بسزایي در افزایش عملکرد گیاهان دارد.
این عمل در گیاهان تیمار ماسه كه با آبیاري
زیرسطحي آبیاري شده است ،آسانتر صورت ميگیرد.

جدول  -8تجزیه و تحلیل آماري قطر نهالهاي مورد مطالعه
منبع تغییرات

درجه آزادي

SS

MS

تکرار

9
2
9
2
2
2
2
2
2
2
21

0/942
0/240
0/009
20/992
0/114
0/110
0/001
0/990
0/094
0/491
0/040

0/224
**0/240
0/002
20/992
0/114
0/090
**0/001
0/990
**0/094
*0/491
0/004

كل

92

21/019

S

خطا
P
SP

خطا
I
SP
SI
SPI

خطا

** معنيدار در سطح یک درصد I ،آبیاري P ،گیاه و  Sماسه
جدول  -9مقایسه میانگینها به روش  LSDبراي قطر
گروه

تیمار

میانگین

طبقه

2
2
1
9

ماسه همراه آبیاري زیرسطحي نهال توت
ماسه همراه آبیاري قطرهاي نهال توت
آبیاري زیرسطحي نهال توت
آبیاري قطرهاي نهال توت

2/001
2/041
2/212
2/111

A
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A
B
C

2001/

بررسي اثر ماسه بادي بر افزایش رطوبت در منطقه ریشه با استفاده از دو روش آبیاري
جدول  -11تجزیه و تحلیل آماري تعداد شاخه نهالهاي مورد مطالعه
منبع تغییرات

درجه آزادي

SS

MS

تکرار

9
2
9
2
2
2
2
2
2
2
21

01/211
20/211
2/211
1411/101
0/211
22/110
21/211
0/211
11/211
9/211
40/100

11/101
20/211
1/101
**1411/101
0/2 11
22/041
21/211
0/211
*11/211
9/211
9/901

كل

92

0/990

S

خطا
P
SP

خطا
I
SP
SI
SPI

خطا

** معنيدار در سطح یک درصد * ،معنيدار در سطح پنج درصد I ،آبیاري P ،گیاه و  Sماسه
جدول  -11مقایسه میانگینها به روش  LSDبراي تعداد شاخه
گروه

تیمار

میانگین

طبقه

2
2
1
9

ماسه همراه آبیاري زیر سطحي نهال توت
ماسه همراه آبیاري قطرهاي نهال توت
آبیاري زیر سطحي نهال توت
آبیاري قطرهاي نهال توت

24/010
24/100
29/211
20/101

A
A
B
C

شكل  -8نمونهاي از نهالهاي زیتون و توت در محدوده مورد مطالعه

نتیجهگیری
كمبود آب ،باال بودن میزان تبخیر و تعرق نسبت
به نزوالت جوي ،داشتن بیالن منفي از لحاظ
هیدرولوژیکي و پوشش گیاهي فقیر از مهمترین
خصوصیات مناطق خشک به حساب ميآید .با توجه
به محدودیتهاي موجود تثبیت اكولوژیکي این مناطق
با چالش همراه است .براي تعدیل این عوامل منفي ،اثر

حفاظتي ماسه بادي در حفظ آب و خاك با استفاده از
دو روش آبیاري زیرسطحي و قطرهاي سطحي مورد
آزمایش قرار گرفت .یافتهها نشان داد كه ماسه نقش
مثبتي در حفظ آب و خاك دارد .با توجه به
محدودیتهاي زیاد در مناطق خشک از جمله كمبود
آب ،استفاده از ماسه كه وجود آنها چالش مهمي
براي اكوسیستم این مناطق از جمله سیستان به
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حساب ميآید ،تاثیر زیادي در بهبود خاك و حفظ
رطوبت آن دارد .با كاهش میزان تبخیر و افزایش
بهرهوري از آب ،سطح بیشتري از عرصههاي طبیعي
این نواحي كه بهدلیل كمبود رطوبت به بیابان تبدیل
شدهاند ،بازسازي و تجدید حیات پوشش گیاهي در
آنها صورت ميگیرد .از اینرو ،نتایج این پژوهش
كمک ميكند كه با تركیب عوامل اكولوژیکي
اكوسیستمهاي طبیعي با استفاده از فنون پیشرفته با
همدیگر به بیشینه تولید رسید و در نتیجه پایداري
محیط زیست تحقق یابد .بنابراین ،ماسه بادي كه در
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حال حاضر بهعنوان یک نقمت در منطقه سیستان
شناخته ميشود ،با بهرهبرداري علمي و كارآمد از آن
بهمنظور توسعه اكولوژیکي به نعمت تبدیل ميشود.
افزایش پوشش گیاهي زمینهساز بهبود محیط زیست،
تثبیت آب و خاك و در نتیجه توسعه پایدار ميشود.
بنابراین ،با توجه به نقش حفاظتي ماسه بادي در
جذب آب و همچنین ،تاثیر در رشد گیاه كه منجر به
تثبیت بومسازگان ميشود ،نتیجهگیري ميشودف
ماسه بادي نقش موثري در كاهش تبخیر ،افزایش
راندمان آبیاري و حفاظت از آب و خاك دارد.

شكل  -9مقایسه قطر نهالهاي نمونه همراه ماسه بادي با دو روش آبیاري

پیشنهادات
پیشنهاد ميشود تا در زمینه نقش ماسه بادي در
كاهش تبخیر پژوهشهاي بیشتري صورت گیرد.

همچنین ،اجراي طرحهاي ترویجي تاثیر بسزایي در
بهكارگیري استفاده از ماسه بادي بهوسیله بهرهبرداران
روستایي دارد.
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