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 مید هاییارکجنگل در( TerraCottem)اتم کترا رطوبت مر جاذبیپل ییاراک
 
 

 2زاده یو غالمرضا دم * 1نشلوکهاشم 

  ، تهرانشورکها و مراتع قات جنگليتحق ۀسسؤاستادیار م9
 هرمزگان یعيو منابع طب یشاورزکقات يز تحقکپژوهش، مر یمرب3

 (43/40/9314؛ تاریخ پذیرش: 37/44/9313)تاریخ دریافت: 

 

 یدهکچ

برای . است کگرم و خش یدر نواح یارکو جنگل یجنگل یها شگاهیرو یايالت احکن مشیتراز مهم یکی کیخش ۀدیپد

ننردۀ  کجرذ  مرر  يپل ی، نوعکرطوبت در خا ۀريبه روش مناسب و آسان ذخ یابين معضل و با هدف دستیا بر چيرگی

تروان جرذ  و    یه ضرمن بررسر  کر   یطرور  بره  شرد؛ سه یرطوبت مقا ۀريذخ یها وهير شیبا سا، "اتمکترا"به نام رطوبت 

ق در قالرب  ير ن تحقیر . اشرد  یبررسر گازرخ  یها نهال یمکات يگر خصوصیو د یمان ر آن بر زندهيثأرطوبت، ت ینگهدار

و  یبذر و نهرال گلردان   شامل یاصل ماريشده با دو سطح تخرد یها رتکصورت هب یتصادف امالًک یها کبلو یآمار  طرح

 مرر ي، پليکیف گرودال، پوشرش پالسرت   کر در  یاهير گ یایر و بقا ک، خاروخاشرا یت هاللر کر بانشرامل   یمار فرعينج تپ

 یج نشران داد تروان جرذ  و نگهردار    ی. نترا شرد بشاگرد هرمزگان اجرا  ۀرار در منطقکدر سه ت کو تشترطوبت جاذ 

 یهرا  یج بررسیرسد. نتا یروز به صفر م 3344ه بعد از ک  یطور به یابدمیاهش کمر با گذشت زمان، يرطوبت توسط پل

 درصرد  9ها در سرطح  نهال یمان رطوبت از نظر درصد زنده ۀريمختلف ذخ یمارهاين تيه بکنشان از آن دارد  ییصحرا

 یمارهرا برترر  يگر تیبر د درصد 94و  34ب با يبه ترت يکو پالست کخاروخاشا یمارهايو ت دارددار وجود  یتفاوت معن

ن يدار بر  یز نشران از وجرود اخرتالف معنر    ير )ارتفاع، قطر ساقه و تاج پوشش( ن یمکات يانس خصوصیوار ۀیدارند. تجز

گر ید بر يکیپالست ۀو ورق یت هاللک، بانکخاروخاشا یمارهايداشته و ت را درصد 9رطوبت در سطح  ۀريذخ یمارهايت

اهش کر ن برا توجره بره    یقرار دارند. بنابرا آخر یها در رتبه کمر همراه با تشتيداشته و در تمام موارد پل یمارها برتريت

م منراطق گررم و   یر د یهرا  یارکمدت، استفاده از آن در جنگلآ  در بلند یاتم در جذ  و نگهدارکمر ترايپل یتوانمند

 شود. یه نميتوص دارند،ن يو بافت متوسط تا سنگ ییايقل که خاک کخش

 .کگرم و خش م،یرطوبت، گازرخ، د ۀرياتم، ذخکمر ترايپل لیدی:کهای  واژه
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 و هدف مقدمه

ن، يگرم شدن زمر  ۀدی، پدیسالکو خش کیخش ۀعارض

 یهرا  از سروخت  یناشر  یهرا  یزگردها، آلرودگ یش ریدايپ

گررر یاز منررابع و د یر اصرروليررغ یبررردار ، بهرررهیليفسرر

ات را ير ه حکر  است یشدن، عوامل یصنعت یهایناهنجار

ن یر در ا. رده اسرت کمواجه  یل جدکن با مشيزم یبر رو

هرا و  شونده همچون جنگرل دهیتجد یها ستميوسکا انيم

آنها  تأثيرو  انددستخوش اختالل و اضمحالل شده ،مراتع

شده اسرت.   مترکات يۀ حو چرخ کدر حفاظت آ  و خا

قررار   کالعاده خش و فوق که در مناطق خشک ییها  عرصه

 بيننرد؛ مری  یشرتر يصردمه ب  هرا  ین ناهنجرار یر دارند از ا

ن کرممي، غیبه مراحل قبل تواله بازگشت آنها ک یدرحد

اهش کر ق یر با دخالرت در آنهرا از طر   بایدناچار است و به

آنهرا   یاير اح یط را بررا ی، شراکیها به خصوص خش تنش

منراطق   یجنگلر  یهرا  سرتم يوسکن ايفراهم نمرود. در بر  

 گررازرخ در  یترروان برره درختزارهررا یشررور، مررک کخشرر

 یرک  کنزدی یه در مساحتک ردکران اشاره یشرق اجنو 

در حفاظرت   یمهمر  عاملو  دارندنش کتار پراکون هيليم

رونرد.  شرمار مری  بهان ين اقتصاد بوميو آ  و همچن کخا

و در حرال   نيسرتند شرده  چندان شرناخته  این درختزارها

و  یعر يطب یهرا  شرگاه یرو یاير ت و احیر . با حمااندینابود

 یهرا  وهيبرا اسرتفاده از شر    یآبر مره يم تا نیشت دکج یترو

تروان   یرطوبرت، مر   ۀريآ  باران و ذخ یآور مختلف جمع

. ردکررجرراد یا منطقرره انيرراقتصرراد بوم ۀنرريدر زم یانقالبرر

 ۀرير ذخ یهرا  وهيو شر  رطوبرت  ر مواد جراذ يثأرامون تيپ

صرورت گرفتره    یا قرات گسرترده  ي، تحقکرطوبت در خا

ر يثأدر تر  (الف 9319) ارانکو هم ییزنگواز جمله:  ؛است

، رشرردونمو یاريررآب ۀبررر دور 9وزور کسرروپرجاذ  اسررتا

ه کر ، نشان دادنرد  کخا یکیزيات فيس و خصوصکپلیآتر

اه ير ومراس گ ير مثبت برر ارتفراع و ب  يثأت ،مرياستفاده از پل

اه را در ير گ ۀو رطوبت اشباع و رطوبت قابرل اسرتفاد   دارد

این محقق در تحقيق دیگرری برر   دهد.  یش میافزا کخا

اسرتقرار   وزر  برر رشرد و  کاسرتا  لهيردرو   تأثيراتروی 

 رطوبرت جراذ  اربرد که کل تاغ در نهالستان نشان داد نها
 
1
 Stockosorb 

ای ارتفراع نهرال،   هر  داری برر شراخ    ثير مثبت و معنیأت

 9319اران، کتاغ دارد )زنگویی و هم طول ریشه و زیتودۀ

 .) Shahriari et al. (2011)   مأاثرر ترو   یبرا بررسر 

ر مثبرت  يثأداغ، تر ۀ قرهو سوپرجاذ  در گون یپسا  شهر

. داشرتند ان ير بداغ قره یکولو يب یاياح سوپرجاذ  را در

 اعنوا تأثير ۀسر یمقا یدر بررس( 9388) اين فرزام و یاسالم

 یارنگهد و حفظدر  شخمات يررررررررعملو  مالچ مختلف

دادند  ننشا، کخا سطح ازتبخير  کاهشو  کخا طوبتر

را  طوبتر ،هارتيما سایر به نسبت یکرررپالستي پوشش که

و  یمنظمر . نرد کمری ظ رحف یطوالنیتر نماز تمد یابر

 يکیپالسرت  یهرا  ر مرالچ يثأت یدر بررس( 9381اران )کهم

ه کر  ردندکثابت  اری تاغکدر جنگلروتعرق ياهش تبخکبر 

سه برا  یرا در مقا یاري، تعداد دور آبيکیاربرد مالچ پالستک

 مرر يپلر يتراث  رسری بر دهرد.  یاهش مر کشاهد تا دو نوبت 

 یهررانهررال بررر "Stockosorb K-400" آبدوسررت

Conocarpus erectus  ه کرر دادنشرران در عربسررتان

ش یافرزا  سربب مر، يپل درصد 0/4تا  4/4با  کاصالح خا

و  کهررا در منرراطق خشرر نهررال کیمقاومررت برره خشرر 

 (.Abdulrahman et al., 2007) شود یم کخش مهين

مرر  يپل ییاراکر  یدر بررس (9383و رهبر ) یعيشفبانچ

ان ير ط گلخانره، ب یوم در شرايکاه پانيگ یدوست روآ 

ط مطلرو  و  یمرر در شررا  ياربرد پلکر هرچنرد   داشتند

 یده درصد خوشه یو آبياری سبب ارتقا کمتوسط خا

شرود.   یثير آن محدود مأط نامساعد تیدر شراشود،  یم

مرر  ياثرر پل  بررسیدر ( 9380اران )کهمو  یعيشف جنبا

رار کر ت هکر نشران دادنرد   ، کخا یرطوبت یها یژگیبر و

اهرد.  ک یاشرباع آن مر   تيمر خال  از ظرفيپل یريآبگ

هنگرام  مر بهيمارشده با پليت یها اد شنیار زيآماس بس

ش یاهان را افرزا يشه گیدن ری، احتمال صدمه دیاريآب

( 9319اران )کر شرفيعی و هم بانچهای بررسیدهد. یم

آبيرراری بررر رشررد   ۀثير سرروپرجاذ  و دورأترر دربررارۀ

هالسرتان در پيرانشرهر نشران    های بنه در شرایط ن نهال

جاذ  ضررمن افررزایش رویررش ارگيری سرروپرکرربرره داد

درصردی   04اهش کر ها موجرب  ارتفاعی و قطری نهال

 ینرادر . دشو یمآ  مصرفی و همچنين دفعات آبياری 
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درو ل بررر يررر هيثأترر یدر بررسرر (9380) یو واشررقان

 برازده اهش کر  عامل، اعمال بار و فشار را کرطوبت خا

 یتهاسريد ن یو بهترر  نددانستآ  ها در جذ   درو ليه

 یخنثر  ۀهرا را، محردود   درو ليه مناسبرد کعمل برای

 کخا یرو بر هکاو  مالچاز  دهستفاابررا . ردنرردکان يررب

 تا 99 را از کخا سطحاز  تبخير انميز انمیتو لخت

 ینا نصفو  تمد هکوتا ۀدور یک یبررررا دررررصدر 84

 .(Burt et al., 2002) داد کاهش تمددر دراز انميز

 بر کخا ۀپوشانند ادمو یروبرر  ( 9378)راد  هایبررسی

 که داد نشارررررن زدیرررر نکاارد شتدر د غتا هگيا یرو

 پوششجتا سطح و ارستقرا انميز بر پالستيکی پوشش

 هرر ک اسرت  ینا بيانگرو  دارنرد ی دارمعنیاثرر   ،هرا نهال

 قعوا ثرؤم تبخير کاهشدر  ندامیتو پالستيکی شرررپوش

 درصرد  یشافزدر ا ییابسز ثيرأت قرر طری نریو از ا دورش

و  مناطقخشک. در باشد شتهدا غتاهررای نهررال اسررتقرار

آ  از  فالرررتا درررصدر 74 ارررت 44 ودحد کخشررنيمه

برا   انمیتو که رديگ یصورت م تبخير از راه کخاسطح 

و  ردکرر یجلوگير آناز  کخا ۀپوشانند ادمواسررتفاده از 

 (Jalota, 1993). داد ارقر هگيا رختيادر ارطوبرررت را 

ذرت برا   یرو Silberbush et al. (1993) قرات يتحق

-مر جراذ  ياستفاده از پله کنشان داد  یا قطره یاريآب

ذرت  ۀزیترود ش یافرزا  سربب  یشن یها در تپه رطوبت

 et al. (1992) Aggarwal یهرا یررسر ب. مری شرود  

 هرر ب کشرده در خرا  ه حجم رطوبت ذخيرهکنشان داد 

 گياهی مالچ ۀسيلوبه تبخير کاهشو  کخا امررررررلکت

 که هددمی ننشا تتحقيقا لحا ینا برا دارد.  ستگیرر ب

 گياهی یبقایاو  الچرررم ارررب کارررخ ترررطوبر مقرردار

 Opara et al. (1992) دارد. یبيشتر همبستگی

در  پالستيکیپوشررش  رارررتيم هرررکردنررد ک ارشزرررگ

ظ رطوبررررت حف بر یبيشتر تأثير ،یگرد ادمو با مقایسه

 با Pawar (1990). دارد کیخشرر یها دوره درخرراک 

 در کخا ۀپوشانند ۀدما انعنو به پالستيکاز  دهستفاا

 ،هدد کاهش صددر 04تاآ  را ت وانست نيمهخشک قليما

. در شرود  همشاهد کاهشی ،محصول توليددر  ینکها ونبد

در  Wallace and Wallace (1990) ،یگریق ديتحق

 اظهرار داشرتند   کاه و خايمرها بر گير پليثأخصوص ت

ش رشد یافزا سبب، کمرها با اصالح ساختار خايه پلک

داد  ننشا نتایج .شوند یم کش خایاهش فرساکاه و يگ

 از  تبخير، یربيااز آ بعد انمیتوروش  ینا با

 هکوتادوره  یک یبرا صددر 84 تا 99 را از کخا سطح

 .  داد کاهش تمد دراز در را انميز ینا نصف و تمد

Taylor and Halfacre (1986) برر   یقر يدر تحق

اسرتفاده   ،.Ligustrum lucidum Ait ۀدرختچ یرو

اهش دفعرات  کاه و يرشد گ سببدوست را  مر آ ياز پل

 Maurya and Lal (1981) .نرد گرزارش نمود  یاريآب

 یارررههرررالی درررمانن کخا ۀپوشانند ادمواز  دهستفاا با

 را کارر خ طوبتر توانستند برنج هکاو  پالستيک کناز

این تحقيق با هردف   دهند.ش یافزا درصدر 34 ارت 34

خصروص  شررق ایرران بره   درختزارهرای جنرو    یاحيا

و  کسرندی برا اقلريم خشر    -صرحاری  ۀگازرخ در ناحي

ی طروالنی  کخشر  ۀو دور کخشر  بسريار هرای  تابستان

 گرفت.انجام 

 

  ها مواد و روش

 ییو صرحرا  یشگاهیآزما ۀدر دو مرحل بررسین یا 

 ۀ. مرحلر ( انجرام گرفرت  9387-9319سرال )  پنج یط

بررای  گراد  یسانت ۀجدر 38-33 یدر دما یشگاهیآزما

 اتمکررترارطوبررت مررر جرراذ يترروان جررذ  پل یبررسرر

(TerraCottem) ییصرحرا  ۀروز و مرحلر  9378 یط 

سرال انجرام    چهرار  یبشاگرد هرمزگران طر   ۀدر منطق

دست سرد کراهکن در   نيیق در پايتحق ۀرفت. عرصیپذ

با ارتفاع  بشاگرد هرمزگان( ۀ)منطق غر  انگهرانشمال

 37 ین بارنردگ يانگير گرم، م یانابيب یميمتر، اقل 844

مرداد و اسرفند   ،بهمن یهاماه)متر یليم 0/393 ۀسال

تابستانه برا   یجو یها زشیر دارند(.ن بارش را یشتريب

 اسرت، ن منطقره  یر ا یهرا  یژگر یگرر و یاز د زیادشدت 

 یهرا انه در مراه يمتر از بارش سالیليم 88ه ک  یطور به

 اريه بسر منطقر  یهرا تابستان .ندکمیزش یگرم سال ر

حرداقل   یو دمرا اسرت  معتدل آن  یها گرم و زمستان

در  ینش بارندگکپرا .ندکمیر صفر تنزل یندرت به زهب
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ه در کر   یطرور  بهبوده، ار متفاوت يمختلف بس یهاسال

مترر  یلر يم 084تا  03ن يب ،ساله 37 یآمار ۀدور یط

آن را  یشناسر نيالت زمر يعمده تشکر بوده است. يمتغ

ل يست، کنگلومرا و آهرک تشرک  يشل، يسنگ، شماسه

تروان بره    یآن مر  ۀعمرد  یاهير گ یها د. از گونهنده یم

شرم، داز  يپنج انگشت، ش ،زامور گازرخ، شدر، درمنه،يگ

، درصرد  90-30ب عرصره  ي. شر ردکر و خرزهره اشراره  

متوسرط،   ک، عمق خایو غرب یجنوب ییايجهت جغراف

  یکرریترکت الی، هرردا3/8-4/8گررل اشررباع   ۀتیدياسرر

 مرررنس برررر مترررر و بافرررت آن یز یدسررر 44/4-43/4

 . است یلوم-یشن
در شررایط   مرر يپل یرير تروان آبگ  منظور بررسیبه

 یاسرتفاده شرد و بررا    یلنيت ا یپل ۀسکياز  آزمایشگاهی

 شد.ه يسه تعبکين منفذ در ته یچند یخروج آ  اضاف

 بررای  یتیسه باز تا محردود کير آ ، در يمنظور تبخهب

 94سره  کي. در هر نشود جادیسه اکيخروج بخار آ  از 

ج یتدرهب یريآبگشد. قرار داده  رطوبت جاذ ۀ گرم ماد

و آ   ندشرو مترورم   امالًکمر يتا ذرات پل گرفتصورت 

. بعرد از خرروج   شرود ان یآن نما یها ن گلولهيآزاد در ب

. شردند ن یها تروز  سهکيها،  شکق زهیاز طر یآ  اضاف

رطوبرت روزانره صرورت    ها همرراه جراذ    سهکين یتوز

گرم برسد  94-34 بهسه کيمر داخل يتا وزن پل گرفت

ه کاین تحقيق تا زمانی  .گيردصورت  دمجد یريآبگ تا

برابرر وزن پليمرر    دومترر از  کتوان جذ  آ  پليمر به 

 رسيد ادامه یافت.

در قالب  یتصادف به صورت کامالً ییصحرا  شیآزما

 ۀنروع مراد   ماريتشده با دو خرد یها کرت یطرح آمار

ره يذخ ۀوي( و شیبذر و نهال بذر: سطح دو)در  کاشت

 یاهير گ یایسطح: خار و خاشاک و بقا پنج)در  رطوبت

 بررای  ی، بانکرت هاللر  یمترر یسانت 04در کف گودال 

 یبرر رو  یلنر يات یپلر  ۀ، ورقیهرزآ  سطح یآور جمع

ب ير جاذ  در ترکقه، استفاده از سوپریال و اطراف گود

مرار  يگودال و ت گرم در هر 904 مقدارخاک گودال به 

 ۀهرا بره فاصرل    . نهالشد( اجرا یا گودال معمولیشاهد 

تکررار اجررا    سره ش در یمتر کاشته شدند و آزمرا  0×0

 قطرر زنده، ارتفاع،  یها نهالان طرح، درصد یشد. در پا

 SASو با نرم افزار یريگ اندازه ها قطر تاج نهال و ساقه

ی با توجه به عدم بارنردگ . وتحليل شدتجزیه  SPSSو

 تر آ  داده شد.يل 94به هر گودال  ،اشتکدر زمان 

 

 جینتا

 مریپل یریتوان آبگ

 هکر   یطرور  بره  ،ديروز طول کش 3344ق ين تحقیا

در  یريآبگ دوباره، مريشدن پل کنوبت با خش 43 یط

رات ييتغ .زهکش شد یو آ  اضاف حد اشباع انجام شد

نشران   9ل کصورت گرراف در شر  همر با زمان بيوزن پل

 است.   شدهداده 

، یرير آبگ یدهد در ابتدا ینشان م یرات منحنييتغ

ه در کر   یطرور  برود بره   بسيار زیاد، رطوبتتوان جاذ 

، قرادر بره جرذ  آ     یبرابر وزنر  04ش از ينوبت اول ب

دوم، سرروم و چهررارم  یهررادر نوبررتایررن مقرردار  .بررود

 90و در نوبت پرانزدهم بره    33و  37، 44ب به يترت به

شرده،  ون رسرم يمطابق خط رگرسر  .یافتاهش کبرابر 

سرال،   0بعرد از گذشرت   بررسری شرده    رطوبت جاذ 

. دادت جذ  آ  خود را ترا حرد صرفر، از دسرت     يقابل

با گذشت زمران   رطوبت جاذ ها نشان داد وزن بررسی

 07ه در اواخر سال ششم بره  ک طوریهب ،اهش یافتک

 د.  يرس اوليه وزن  درصد

 

 مانی زنده

کاشرت و نگهرداری    ۀماد یهاماريانس تیوار یۀتجز

( 9گازرخ )جدول  یها نهال یمان زنده  درصد رطوبت بر

کاشت )نهال، برذر(   ۀدهد سطوح مختلف ماد ینشان م

امرا سرطوح    ندارنرد،  یدار یگر اخرتالف معنر  یبا همرد 

در سطح  نگهداری رطوبت یشیآزما یمارهايمختلف ت

کاشرت و   ۀو اثر متقابل سرطوح مختلرف مراد    درصد 9

. در دارنرد  یمعنر  درصرد  0در سرطح   رطوبت نگهداری

اسرتفاده از   یمارهرا ينرزوالت، ت  ۀريذخ یمارهاين تيب

فاده از کاشررت و اسررت یهررا خاروخاشرراک در ترره چالرره

 94و  34ب برا  ير ترتپالستيک روی سرطح خراک، بره   
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را به خود اختصراص   یمان ن درصد زندهیشتريدرصد، ب

اری نگهرد  یمارهرا ير تیز سرا ير و ن بين آنهاو  دهند می

درصررد(  0)در سررطح  یدار یتفرراوت معنرر  ،رطوبررت

 ۀمراد  یماريت یها بيترکاثر متقابل  شود. مشاهده می

 زنرده  یهرا  نهرال  بر درصرد  نگهداری رطوبتو کاشت 

  بيرردر ترک یمرران ن درصررد زنرردهیشررتريب دادنشرران 

درصرد(، نهرال و    3/30بذر و خاروخاشراک )  یمارهايت

ک يسررتدرصررد(، و نهررال و پال  7/33خاروخاشرراک )

 (.3 لک)شوجود دارند درصد(  7/98)

  در زماناتم کترا رطوبتمر جاذ يت جذ  آ  پليقابل -9 لکش

 

 گازرخ ۀزند یهاات نهاليرخصوصب نگهداری رطوبتکاشت و  ۀانس اثر مادیوار ۀیتجز -9جدول 

 df MS F رييمنبع تغ صفات

 یمان زنده

 A کاشت ۀماد

 B نگهداری رطوبت

 AB اثر متقابل

9 

4 

4 

3/003 

3/90893 

7/780 

ns 188/4 

** 430/30 

* 914/9 

 ارتفاع نهال

 A کاشت ۀماد

  Bنگهداری رطوبت

 AB اثر متقابل

9 

4 

4 

0/944 

0/308 

3/89 

* 910/4 

** 379/94 

* 308/3 

 قطر تاج

 A کاشت ۀماد

  Bنگهداری رطوبت

  AB اثر متقابل

9 

4 

4 

3/37 

4/949 

7/30 

ns 030/3 

** 804/1 

* 483/3 

 قطر ساقه

 A  کاشت ۀماد

 B نگهداری رطوبت

 AB اثر متقابل

9 

4 

4 

4/0 

9/97 

1/3 

ns 790/3 

** 103/1 

* 308/3 
  ns درصد 0دار در سطح  یمعن* ،درصد 9دار در سطح  یمعن **، دار یمعنريغ 

y = -0.231x + 485.7

R² = 0.917
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 نگهداری رطوبتمختلف  گازرخ در تيمارهای ۀهای زنددرصد نهال مقایسۀ ميانگين -3 شکل

 مارها است(ين تيدرصد ب 0در سطح  ی)حروف ناهمسان نشانۀ اختالف آمار
 

 ارت اع نهال

کاشت و نگهداری رطوبرت   ۀانس اثر مادیوار ۀیتجز

دهرد   ی( نشران مر  9جردول  (گازرخ  یها بر ارتفاع نهال

گر اخررتالف یکاشررت بررا همررد ۀسررطوح مختلررف مرراد

 یمارهررايو ت داشررته درصررد 0در سررطح  یدار یمعنرر

در  یدار یگر اخرتالف معنر  یبرا همرد   نگهداری رطوبت

دارند. اثر متقابل سطوح مختلرف مراده    درصد 9سطح 

گر اخرتالف  یز برا همرد  ير ن نگهداری رطوبرت کاشت و 

 دهنرد )جردول   نشان می درصد 0در سطح  یدار یمعن

گرازرخ در   یها نهال ن ارتفاعيانگيم ۀسیمقا ی(. بررس9

دهرد ارتفراع    یکاشت نشران مر  ماده مختلف  یمارهايت

مترر( بره طرور    یسرانت  9/90) یگلردان  یها نهال ماريت

حاصرل از کاشرت    یها شتر از ارتفاع نهاليب یدار یمعن

درصررد  0متررر( در سررطح  یسررانت 7/8م بررذر )يمسرتق 

 یمارهرا ينرزوالت، ت  ۀرير ذخ یمارهرا ين تي. در بر است

سطح خاک و اسرتفاده از   یبر روک ياستفاده از پالست

 1/90ب با يکاشت، به ترت یها شاک در ته چالهخاخارو

ن ارتفرراع را برره خررود  یشررتريمتررر، ب یسررانت 4/94و 

نگهرداری رطوبرت    یمارهاير تیو با سا نداختصاص داد

دهنرد.   ی( نشان مدرصد 0)در سطح  یدار یتفاوت معن

سرطح خراک و    یک بر روياستفاده از پالست یمارهايت

کاشرت برا    یهرا  استفاده از خاروخاشراک در تره چالره   

اثرر  دهنرد.   ینشران نمر   یدار یگر اخرتالف معنر  یهمد

نگهرداری  و مراده کاشرت    یمرار يت یها بيترکمتقابل 

دهرد   ینشران مر   گرازرخ  یهرا  نهرال ارتفراع  بر  رطوبت

نهرال و   یماريت یها بيها در ترک ن ارتفاع نهالیشتريب

مترر(، نهرال و خاروخاشراک     یسرانت  7/39ک )يپالست

 4/1و خاروخاشررراک )ر( و برررذر متررر یسرررانت 0/99)

 یمرار يت یهرا  بين ترکیاند. ا دست آمدههمتر( ب یسانت

ر ی( بررا سررا درصررد 0)در سررطح  یدار یتفرراوت معنرر 

گر یبرا همرد   یولر  ،نشران دادنرد   یمرار يت یها بيترک

ک گررروه قرررار یررنداشررتند و در  یدار یاخررتالف معنرر

 چپ(. ،3ل ک)ش گرفتند
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 ماده کاشتمختلف  یمارهايگازرخ در ت یهانهال ارتفاع نيانگيم ۀسیمقا -3 شکل

 باشد( یمارها مين تيب درصد 0 در سطح  ی)حروف نامشابه نشانه اختالف آمار

 

  طر تاج 

 نگهداری رطوبرت کاشت و  ۀانس اثر مادیوار ۀیتجز

 ۀسطوح مختلف مراد  دهد یها نشان م بر قطر تاج نهال

 یدار یمعنر اخرتالف   گری، برذر( برا همرد   نهال) اشتک

گر یبا همرد  نگهداری رطوبتسطوح مختلف  اما ندارند،

. اثررر نررددار یمعنرراخررتالف  یدارا درصررد 9در سررطح 

 نگهداری رطوبرت کاشت و  ۀمتقابل سطوح مختلف ماد

 درصد 0را در سطح  یدار یمعنگر اختالف یز با همدين

ن يانگير م ۀسیمقا ی. با بررس(9 )جدول دهند ینشان م

کاشرت   ۀمراد مختلرف   یمارهرا يدر ت هرا  هالقطر تاج ن

گرازرخ   یها هر چند قطر تاج نهاله کم یشو یمتوجه م

مترر( بهترر از کاشرت     یسرانت  4/33) نهرال در کاشت 

 یاز نظرر آمرار  اسرت،  مترر(   یسانت 4/94م بذر)يمسق

گر اخررتالف یکاشررت بررا همررد ۀسررطوح مختلررف مرراد

 یمارهرا ين تيدر ب(. راست -4لک)ش ندارند یدار یمعن

اسرتفاده از خاروخاشراک در    یمارهاينزوالت، ت ۀريذخ

 یک برر رو يکاشرت و اسرتفاده از پالسرت    یها ته چاله

مترر،   یسرانت  9/31و  0/38ب برا  ير ترتسطح خاک، به

ر یو با سرا  دادندن قطر تاج را به خود اختصاص یشتريب

در سطح  یدار یمعنتفاوت  نگهداری رطوبت یمارهايت

اسررتفاده از  یامارهرريدهنررد. ت ینشرران مرر  درصررد 0

کاشررت و اسررتفاده از  یهررا خاروخاشرراک در ترره چالرره

گر اخرتالف  یسرطح خراک برا همرد     یک بر رويپالست

 یهرا  بير ترکاثرر متقابرل    .دهند ینشان نم یدار یمعن

قطرر تراج   برر   نگهداری رطوبرت و کاشت  ۀماد یماريت

ن قطرر تراج در   یشرتر يب دهد یمنشان  گازرخ یها نهال

 0/38) خاروخاشرراک و نهررال یمرراريت یهررا بيررترک

متر( و بذر  یسانت 7/39) کيو پالست نهالمتر(،  یسانت

ن ی. اه استدست آمدهمتر( ب یسانت 4/94) کيو پالست

 0در سرطح   یدار یمعنر تفراوت   یمرار يت یهرا  بيترک

برا   یول ،نشان دادند یماريت یها بير ترکیبا سا درصد

 (.چپ ،4لک)ش نداشتند یدار یمعنگر تفاوت یهمد
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 گازرخ یهانهال بر قطر تاجنگهداری رطوبت و  کاشت ۀماد یمارهاياثر متقابل ت -4شکل

 (استمارها ين تيب درصد 0در سطح  یاختالف آمار ۀنشان همسان)حروف نا

 

  ا ه  طر

 یهرا  نهال ۀقطر ساق یبر روانس یوار ۀیتجزجدول 

 ۀمراد  یشر یآزما یمارهرا ين تيدهرد بر   یگازرخ نشان م

ن يامرا بر   ،شرود  یمشاهده نم یدار یاشت، تفاوت معنک

خاشرراک،  )خارو نررزوالت  ۀريررذخسررطوح مختلررف  

تفراوت  و شاهد(  یک، سوپر جاذ ، بانکت هالليپالست

 9در سرطح   یاز نظرر آمرار   هکر   یطرور  بهد بوده یشد

. اثرر متقابرل سرطوح مختلرف     است یدار یمعن درصد

در گر یمرد ز برا ه ير ننگهرداری رطوبرت   کاشت و  ۀماد

 ی. بررسر دارنرد  یمعنر اخرتالف   یدارادرصرد   0سطح 

قطر  ینشان از برتر ،ها نهال ۀن قطر ساقيانگيم ۀسیمقا

  م بررذريقتگررازرخ در کاشررت مسرر  یهررا نهررال ۀسرراق

  یگلرردان نهررالکاشررت نسرربت برره   متررر(یلرريم 1)

 یتفرراوت از نظررر آمررارن یررامررا ا ،داردمتررر( یلرريم 8)

 یمارهرا ين تيدر بر  راسرت(.  ،0 لک)شدار نيست  یمعن

 یک بر روياستفاده از پالست یمارهاينزوالت، ت ۀريذخ

 1/8ب برا  يترتح خاک و استفاده از خاروخاشاک بهسط

ن قطررر سرراقه را برره خررود یشررتريمتررر، ب یلرريم 0/0و 

درصرد   0در سرطح   مارهرا ير تیو با سا اختصاص دادند

اسررتفاده از  یمارهررايت. داشررتند یدار یتفرراوت معنرر 

سرررطح خررراک و اسرررتفاده از   یوک برررر ريپالسرررت

گر اختالف یکاشت با همد یها خاروخاشاک در ته چاله

 یهرا  بير ترکاثرر متقابرل   دهند.  ینشان نم یدار یمعن

 ۀقطرر سراق  بر نگهداری رطوبت و کاشت  دۀما یماريت

ن قطر سراقه در  یشتريب دهد یمنشان  گازرخ یها نهال

مترر(،   یلر يم 4/1) کيبذر و پالست یماريت یها بيترک

و خررار و  نهررالمتررر( و  یلرريم 8/8) کيو پالسررت نهررال

ن یرر. اشررود یمشرراهده مررمتررر(  یلرريم 0/0) خاشرراک

 دیگررربررا  یدار یمعنررتفرراوت  یمرراريت یهررا بيررترک

برا   یول داشتند، درصد 0در سطح  یماريت یها بيترک

 .چپ(، 0 لکش) نداشتند یدار یمعنگر تفاوت یهمد
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 گازرخ یها نهال بر قطر ساقهنگهداری رطوبت ماده کاشت و  یمارهايمتقابل ت اثر -0 شکل

 باشد( یمارها مين تدرصد بي 0در سطح   ی)حروف نامشابه نشانه اختالف آمار

 

 بحث

مرر  يه پلکر  دادنشران   یشرگاه یآزما یج بررسر ینتا

تروان جرذ  آ     یاتم در ابتردا دارا کترا رطوبتجاذ 

مراه قرادر    1اسرت و  زن خود برابر و 04زان يبه م زیاد

ن رطوبت را در خود نگه دارد. با گذشت زمران  یاست ا

اهش کررآ   یو مرردت زمرران نگهرردار یريررقرردرت آبگ

ه کر  یرير نوبت چهراردهم آبگ  در هک  یطور به یابد؛ می

 30بره   یرير ت آبگير ظرف ،بعد از سه سال انجام گرفت

. افررتیل يررروز تقل 74آ  برره  ینگهررداربرابررر و دوام 

و تروان   یرير ت آبگيدهرد خاصر   ینشران مر  محاسبات 

روز  3344مر بعد از مردت ين نوع پلیآ  در ا ینگهدار

 یجید نترا یؤ، مین بررسیا .رود ین مياز ب املکطور هب

به آن اشراره   (9380اران )کو هم یعيبانچ شفه کاست 

ه درخترران و کرراسررت  یطین در شرررایررا ردنررد.ک

سرن  م، در ید یارکدر جنگل شدهاستفاده یها درختچه

خرود   ییدر حال گسترش تاج و اندام هوا یسالگ 0-0

ش یه افزاياول یها آنها نسبت به سال یاز آبيو ن هستند

د مواجره  یشرد  کیباره با ترنش خشر  یکبه ابد؛ اما ی یم

از آن  کیحرا ج ینتا ن خواهند رفت.يو از ب خواهند شد

از  یرک چ يدر هر  رطوبرت جراذ  مرر  يمار پليه تکاست 

ت رقابرت بررا  يرر، قابلیگلردان  و نهررال یبرذر  یمارهرا يت

 ۀق، ورقر ير ف گرودال عم کر در  کخاروخاشا یها روش

را  یت هاللر کر بان یدر سطح گرودال و حتر   یلنيات یپل

 .دارسرطح قررار د   یرک در  کمار تشتيبا ت فقط و ردندا

 ارانکو هم نسبییزنگو یها افتهیآمده با دستهج بینتا

ر مثبررت سرروپرجاذ  بررر   يبررر ترراث  یمبنرر )9319(

رت یمغرا و تراغ   سکپلیآترر  اناهر يرشد گ یها شاخ 

 مررادۀ تفرراوت نرروع ن اسررت کررممه علررت آن کرر دارد

و  یط نگهردار یشررا ، ک، خصوصيات خرا رطوبتجاذ 

 یهرا  افتره یبرا  این نتایج، عالوه همارها باشد. بيت یاريآب

Shahriarie et al. (2011)  ر مثبرت  يثأبرر تر   یمبن

ه علرت  کد رت داریز مغايداغ ن قره یمئدا ۀمر بر گونيپل
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اه يگ ۀافتیچندساله و استقرار ۀدرختچ یق رويآن تحق

ر يثأه تر کحاضرر  یقرات يط تحقیشررا  باه ک استداغ  قره

عت ياستقرار نهال در طب ۀيدر مراحل اول رطوبتجاذ 

 بررسی شد، تفاوت دارد.

ه کر ای یدهنرد در اراضر   ینشان مر  یدانيمشاهدات م

 کب خرراکيررن و ذرات رس در تريسررنگ کخررا بافررت

 یرد مثبتر کر تنها عملمر نهياست، افزودن پلاد یز نسبت هب

ه برا  کر بل ،هرا نردارد  نهرال  یشیو رشد رو یمان از نظر زنده

شره،  یاطرراف ر  کخا ۀو باال آمدن تود کخا ردنکمتورم 

ن و قررار گررفتن   یيو مرو  یفرعر  یهرا  شهیر یگ پار سبب

 کر، در زمران خشر  يش تبخیها در معرض هوا و افزا شهیر

ه در ابتردا باعر    ک شودمی کبرداشتن خااف کشدن و ش

شردن   کخش سبباه و در ادامه يدر گ کیخش بروز تنش

ه کر قرات نشران داده اسرت    يج تحقید. نترا شرو  یها منهال

ر رطوبرت  ير ل ممانعرت از تبخ يلدهب یلنيات یپل ۀمار ورقيت

 یر را بر رشرد ارتفراع  يثأن تیشتريب ،شده در گودالرهيذخ

ا ير ن و فررزام  یاسالمتحقيقات  جیه مشابه نتاک داردگازرخ 

و حفرظ طروالنی   هرا   انواع مرالچ  ۀسیمقامورد در  (9388)

بررسری   وی کتوسط پوشش پالستي کتر رطوبت خا مدت

 يکیاربرد مرالچ پالسرت  کر ، در(9381اران )کو هم یمنظم

ن يو همچنرر یاريررل نوبررت آبيررترراغ و تقل یارکرردر جنگل

شرتر  يبر يثأتر مبنی بر  Opara et al. (1992) قاتيتحق

در  کدر حفررظ رطوبررت خررا پالستيکیپوشررش  رارررتيم

اعمال برار  ( 9380) یو واشقان ی. نادرمواد است با مقایسه

 دارد، موجرب  یبسرتگ  کخرا  ه به عمق و نوعکرا و فشار 

ن یدانسرته و بهترر  آ  ها در جذ   درو ليه بازدهاهش ک

 ۀهرا را محردود   درو لير رد خرو  ه کر عمل بررای  اسيدیته

بودن درصرد رس در   زیادرسد  ینظر مرد. بهکان يب یخنث

از ( 3/8-4/8) کخرا  قليرایی برودن زیراد   و  کب خاکيتر

در اتم کر ترارطوبت جاذ مر يت پليعدم موفقدیگر عوامل 

آمرده در ایرن   دسرت هبا توجه به نتایج ب باشد. قيتحقن یا

اتم در کرررترارطوبرررت جررراذ تحقيرررق اسرررتفاده از  

شررق  ه جنرو  گزروغن در ناحي ۀهای دیم گون اریکجنگل

هرای   گيرری از دیگرر روش   و بهرره  شودنمیایران توصيه 

ی و تيمرار بقایرای   کهای پالسرتي  حفظ رطوبت مانند ورقه

هرای عميرق درایرن    ف گودالکدر  کگياهی و خاروخاشا

 .  استارسازتر کخصوص 
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Abstract 

Drought is an important problem in habitat restoration and afforestation of woodlands in arid 

and hot regions. To overcome this problem and achieve a proper and an easy method to store 

moisture in the soil, one of hydrophilic polymer called "TerraCottem" was compared with 

other methods of water conservation. In this research, potential of polymer in water holding 

and absorption and their effects on survival and growth characteristics of Moringa peregrina 

were studied. In order to investigate the effect of moisture conservation methods on M. 

peregrina planting, a trial conducted as split-plot design with three replicates in which main 

plots consisted of: seed and pot seedling and sub/plots consisted of five conservation methods 

(straw and dried residual at the bottom of planting dig, tourkinest, plastic film, polymer 

materials mixed with soil and ditch) at Bashagard region in 2008 for four years. The results 

showed that absorption and water-holding capacity decreased with time by the polymers, so 

that after 2200 days reduced to zero. The results indicated that there were significant 

differences between the moisture conservation methods with respect to Moringa mortality. 

The highest survival belonged to dried residual and plastic film treatments 24% and 14%, 

respectively. The lowest survival belonged to polymer material and ditch treatments. There 

were significant differences between the storage systems in respect to M. peregrina growth 

characteristics: total height, stem diameter and canopy cover (p<0.01) and dry residual, 

tourkinest and plastic film treatments had the greatest performance whereas polymer and ditch 

showed lowest performance. Therefore, with reducing the polymer's ability for absorbing and 

holding water in long term, application of polymer in rain-fed plantations in hot and dry 

regions with medium to heavy textured soils and alkaline is not recommended. 

Keywords: Moisture conservation, Moringa peregrina, Polymer TerraCottem, Rain-fed, 

Warm and dry region.  
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