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و آبياري تكميلي روي زنده ماني و صفات رويشي، مقايسه دو روش ذخيره باران  استقرار
 در منطقه دشتياري چابهار)Acacia nilotica( گونه درختي چش

2شم كنشلوها1علي اكبر عامري

و منابع طبيعي خراسان شمالي-1  استاد يار مركز تحقيقات كشاورزي
و مراتع كشورعضو هيات علمي موسسه تحقيق-2  ات جنگلها

 aliakbarameri@yahoo.com : پست الكترونيك-1

 چكيده

و بند خاكي( به منظور مقايسه دو روش ذخيره باران و تعيين مناسبترين ميزان آبياري تكميلي جهت استقرار) توركينست
در، اين)Acacia nilotica( هاي چش يا كرت نهال و بلوچستان به مدت بررسي در منطقه دشتياري چابهار استان سيستان

-split(ي خرد شدهها اين آزمايش بصورت طرح آماري كرت. پنج سال به اجرا درآمد plot (هاي كامل تصادفي درقالب بلوك
و بند خاكي( فاكتور اصلي روش ذخيره نزوالت در دو سطح. با چهار تكرار انجام شد و فاكتور فرعي آبياري،)توركينست

و دور. بود) ليتر در طي شش ماهه اول سال20هر نوبت، روزه30و10،20( سه سطحتكميلي در تيمارهاي بند خاكي
، ماني روزه با توجه به شرايط رايج در منطقه به عنوان تيمار شاهد انتخاب شدند صفات مورد بررسي درصد زنده20آبياري 

ن، ارتفاع نهال، سانتي متري25قطر ساقه در ارتفاع و رشد متوسط جوانه،اجطول . هاي ساليانه بود قطر متوسط تاج پوشش
چش نتايج تجزيه واريانس داده  گونه، براي استقرار در منطقه دشتياري چابهار) كرت( هاي آزمايش نشان داد كه گونه

و ساير صفات مورد بررسي در آزمايش در حد بااليي بود مناسبي است زيرا درصد زنده ه نزوالت به روش تيمار ذخير. ماني
و استقرار گونه، بند خاكي ترها با توجه به اينكه حجم بيشتري آب باران را ذخيره نمود از نظر تاثير روي صفات رويشي موثر

بيشترين مقدار صفات درصد روزه مناسبترين تيمار آبياري براي استقرار گونه چش بود زيرا10تيمار آبياري تكميلي. بود
90/1( طول تاج،)سانتيمتر41/2( قطر ساقه،)متر85/1( قطر تاج پوشش،)متر34/2( ارتفاع نهال،)رصدد74( زنده ماني

روز به دست آمد كه با ساير سطوح دور آبياري10در تيمار دور آبياري) سانتيمتر61/8(ي ساليانههاو رشد جوانه) متر
.اختالف معني دار داشت

 روش ذخيره باران، ماني درصد زنده، توركينست، بند خاكي،يآبياري تكميل:ي كليديها واژه

 مقدمه
برآن كمكبهكه ميباشد بارانآباز بهره برداريو مديريت روشهاياز يكي باران آبگير سطوحيها سيستم  ميتوان
 استفاده نمود باران بارش محل پايين دست اراضيدر موثري بطورآنازو گذاشته تاثير بارندگياز حاصل رواناب توليد
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)Oweis et al,  كشاورزي مصرف قاعدتاً، گرفته انجام گذشتهدركه سيالبو بارانآب آوري جمعيها شيوه ).2001
و النهرين بين، مكزيك باستانييها تمدنتا، گرفته شمالي آمريكاييهاو صخرهها كوهاز وسيعي منطقهو داشته

و احمدي( است گرفتهميا دربرر ...و هندوستانو چين، خاورميانه ).1387، باباخانلو
 آوري جمع جهتو گرفته قرار مورد بهسازي منطقه اجراي طرحيها زميناز مقداري باران آبگير سطوحيها سيستم در

مي ذخيره سازيو جمع آوري شده مديريت كه بصورت زميناز بخش ايناز حاصلآب.شودمي داده اختصاص باران
و تكميلي آبياري جهت دست ترجيحا پايين جمع آوري محل نزديك اراضيدر گردد  سايرياو ايجاد پوشش گياهي
و كوچكي(قرار ميگيرد استفاده مورد نظر مورد مصارف .( 1365، عليزاده

راها ساكنان بومي منطقه دشتياري جابهار سالهاست كه با احداث سامانه دري خاكي به نام هوتك آب باران فصول بارش
و در اطراف آن درختان بومي منطقه از جمله چش زا به منظور بهره برداري از سرشاخهها اين سازه بهها جمع آوري كرده

و استفاده از چوب آن مي كارند ).1380، كنشلو( عنوان علوفه
تا،)Acacia nilotica( يا كرت چش و آفريقاي درختي چند منظوره با پراكنش وسيع است كه در آفريقا از مصر موريتاني
ساحلي آفريقا-اين گونه درختي سريع الرشد در ناحيه سوداني. گسترش داردرانايوپاكستان، از شرق آسيا تا هند، جنوبي
چش.Karin(، 2005( است مي بسياري نواحيدر ) Agroforestry( زراعي-هاي جنگل در سيستم درخت در كشت و شود

و همچنين حصار زنده مورد استفاده قرار مي گيردبه عنوان پناه، اراضي مرتعي ، علوفه، اين درخت منشاء توليداتي نظير. گاه
و تانن است، الوار ,webb et al( صمغ 1984, Nair, and Latt, 1997(.

و خاك از جمله فاكتورهاي مؤثر مي و رشد گياهان دو عامل رطوبت چش در استقرار به عامل آب نسبت، باشند كه در مورد
و تيمارهاي4تحقيقات انجام شده بر روي).1376، طالقاني محمودي( خاك برتري دارد گونه آكاسيا تحت شرايط ديم

كه اين ماني نهالها كاهش شديدي داشته ضمن درصد زنده، نشان داده كه تحت شرايط ديم، مختلف آبياري در هرمزگان
و قطر تاج پوششنهالها تحت تيمارهاي مختلف آبياري از نظر رشد ارتف و معني، اعي به از برتري محسوس داري نسبت

مي هاي نهال  ). 1378، سلطاني پور( باشند ديم برخوردارا
كل 1362سالازجنگلكاري با گونه چش و در حال حاضر سطح و در منطقه دشتياري شروع شد در شهرستان چابهار

و بلوچستان اين جنگلكاري با مي 140گونه در استان سيستان در ). 1376، محمودي طالقاني( شود هكتار تخمين زده
اس 1230ي آكاسيا از جمله گونه چش تا كنونها گونهاستان هرمزگان نيز با  نجفي تيره(تهكتار جنگلكاري شده

و گونه درختي چش به منظورتعيين شرايط استقرار مناسب).1375، شبانكاره و منطقه خاكيبا توجه به شرايط اقليمي
.در منطقه دشتياري چابهار به اجرا درآمد، اين آزمايش، كاري استفاده حداكثر از نزوالت آسماني در امر جنگل

و روش ها مواد
.ي كامل تصادفي در چهار تكرار اجرا گرديدها بلوك در قالب) split- plot( هاي خرد شده الب طرح آماري كرتقدر آزمايش

ذبررسي اين در و:(a1 دو سطحدرخيره نزوالت فاكتور اصلي روش ذخيره نزوالت:a2ذخيره نزوالت به روش توركينست
و20دور آبياري: b2، روزه10دور آبياري: b1( سه سطحدرفاكتور فرعي دور آبياري،)به روش بند خاكي دور : b3روزه

و)روزه30آبياري  شد20مقدار آب در هر نوبت آبياري براي هر نهال انتخاب شدند فاصله كاشت نهالها. ليتر در نظر گرفته
شد6 و حصاركشي.متر در نظر گرفته احداث محلو شيب زمين تعيين اقدام به نقشه برداري جهت، عرصه پس از انتخاب

و توكينست خاكي منقطع سازه، در پاياب هر نهال، توركينست روشبهذخيره نزوالت تيماردر. ها گرديد بندهاي خاكي
و ارتفاع يك متر روي خطوط تراز5/0عمق، متر2به طول شكل هاللي   گرديد احداث متر
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و به تعداد كرت فرعي به طولمتر5/1ارتفاعبه) در امتداد خطوط تراز( يي عمود بر شيبها ديواره، در روش بندخاكي
دو( ايجاد گرديد، هاي كاشت رديف ر با توجهاز يكديگر بندخاكيفاصله بين جهت.)متر بود6، هاي كاشت ديفبه فاصله

و بعد از كاشت حفر گرديدند،ها سانتيمترمكعب در باالدست سازه40×40×40به ابعاد گودالهايي، گلداني هاي نهالكاشت 
و عمق50تشتكي به شعاع، نهالها ها نهالدر هنگام انتقال. سانتيمتر جهت ذخيره آب آبياري احداث گرديد20سانتيمتر

وها گلداند سعي گردي و در اطرافها نهالداراي رطوبت كافي بوده  نهالدر عمق مناسب در گودال ايجاد شده كشت گرديد
جهت استقرار اوليهها نهالپس از كاشت. نمايد ايجاد گرديد ذخيرهليتر آب را در خود20تشتك مناسبي كه حداقل

و سپس تيمارهاي دور)تيمار آبياريكمترين دور( روز10شش دور آبياري به فواصل،ها نهال به مدت دو ماه اعمال گرديد
ها در محدوده تشتك مبارزه با علفهاي هرز، در ضمن عمليات حفاظت. ماه ادامه يافت6به مدت) روز30و10،20( آبياري

.شدو ترميم آنها در طول دوره آزمايش انجام
و اعمال تيمارهاي آبياريپس و اسفند هر سال( ماه6هر به فاصله، از كاشت از) در پايان شهريور وها نهالآماربرداري انجام

قطر متوسط، سانتي متري25قطر ساقه در ارتفاع، ماني فاكتورهاي مورد بررسي شامل آمار زنده. گرديد ثبتيها در فرم
و كوچك( پوششتاج  يها از آماربرداري در فرمي حاصلها داده. طول نهال بودو طول تاج،)نصف مجموع قطر بزرگ

و نتايج در فرم، مربوطه ثبت گرديد با توجه به طول دوره اجراي طرح ي مربوطهها در مجموع شش دوره آماربرداري انجام
و تحليل آماري ثبت گرديد انجام SAS هاي حاصل از آزمايش با استفاده از نرم افزار آماري آناليز داده.جهت انجام تجزيه

.شد

و بحث نتايج
يها نهال صفات مورد بررسي روش ذخيره نزوالت رويتيمار نشان داد اثر حاصل از آزمايش هاي دادهتجزيه واريانس نتايج

اثر متقابل روش.معني دار بود%1در سطح صفات ياد شدهروي دور آبياريتيمار اما تاثير. نبوددار چش از نظرآماري معني
و دور آب و رشد جوانه، ماني زندهي درصدروياري ذخيره نزوالت داي ساليانهها قطر ساقه ارتفاعر نبود ولي روي صفات معني

).1جدول( معني دار بود%1در سطحو طول تاج تاج پوشش قطر، نهال

چشنتايج تجزيه واريانس-1جدول و دور آبياري روي صفات مورد بررسي گونه  تيمار ذخيره نزوالت
ميانگين مربعات

درجه
 آزادي

هاي رشد جوانه منابع تغيير
 ساليانه

 ماني زنده ارتفاع نهال قطر تاج پوشش قطر ساقه طول تاج

ns038194/0 ns002166/0 ns076/0 ns0006597/0 ns031887/0 ns277/2 3  تكرار
ns303750/0 ns000016/0 ns281/0 ns0002041/0 ns031887/0 ns166/20 1 )a( ذخيره نزوالت

103750/0 000672/0 069/0 0008375/0 006161/0 833/9 3 )a( خطاي
**721666/35 **005512/2 **416/5 **0476625/2 **149429/3 **5/3655 2 )b(دور آبياري

ns035000/0 **050779/0 ns027/0 **0629041/0 **085129/0 ns666/4 2
دور×نزوالت ذخيره

)ab( آبياري
183888/0 001740/0 099/0 0017611/0 014356/0 972/9 (b( خطاي 12

 بدون اثر معني دارns،%1معني دار در سطح **
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ي اثرات تيمار روش ذخيره نزوالت روي صفات مورد بررسي گونه چش معني دار نبود اما اثرات تيمار دورها مقايسه ميانگين
،)متر34/2( ارتفاع نهال،)درصد74(ه مانيبيشترين مقدار صفات درصد زند. عني دار بودمآبياري روي صفات مورد بررسي

)سانتيمتر61/8(ي ساليانههاو رشد جوانه)متر90/1(اجتطول،)سانتيمتر41/2( قطر ساقه،)متر85/1( قطر تاج پوشش
باعث روز20دور آبياري. روز به دست آمد كه با ساير سطوح دور ابياري اختالف معني دار داشت10در تيمار دور آبياري

و كمترين ميزان صفات ياد شده در تيمار دور آبياري صفات مورد بررسي در مقدارمعني دار كاهش  روز بدست آمد30شد
).2جدول( كه با ساير سطوح داراي اختالف آماري معني دار بود

چش تيماري اثراتها مقايسه ميانگين-2جدول  دور آبياري روي صفات مورد بررسي گونه

 انهرشد جو
 ساليانه

)سانتيمتر(
)متر( طول تاج

 قطر ساقه
)سانتيمتر(

قطر تاج
)متر( پوشش

)متر( ارتفاع
 ماني زنده

)درصد(
 تيمارها

a61/8 a90/1 a41/2 a85/1 a34/2 a00/74 روز10دور آبياري
b58/6 b73/1 b82/1 b65/1 b09/2 b00/53  روز20دور آبياري
c38/4 c96/0 c78/0 c87/0 c15/1 c25/31  روز30دور آبياري

.است%1حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار به روش دانكن در سطح*

در مقايسه ميانگين و دور آبياري روي صفات مورد بررسي به روش دانكن هاي اثرات متقابل تيمارهاي روش ذخيره نزوالت
ممتقابل داد كه اثر نشان%1سطح  ).3جدول( عني دار بودتيمارهاي آزمايش روي اغلب صفات مورد اشاره

و دور آبياري روي صفات مورد بررسي گونهيها مقايسه ميانگين-3جدول چش اثرات متقابل تيمارهاي ذخيره نزوالت

 رشد جوانه
)(cmساليانه

)متر( طول تاج )cm( قطر ساقه
قطر تاج
)متر( پوشش

)متر( ارتفاع
 ماني زنده

)درصد(
 تيمارها

a57/8 b82/1 ab35/2 b72/1 ab21/2 a25/73
10دور آبياري+ توركينست

 روز

b45/6 c72/1 b65/1 b68/1 b06/2 b25/51
20دور آبياري+ توركينست

 روز

c22/4 d04/1 c70/0 c94/0 c23/1 c00/31
30دور آبياري+ توركينست

 روز

a65/8 a98/1 a47/2 a92/1 a46/2 a85/74
10دور آبياري+ بند خاكي

 روز

b72/6 bc74/1 ab00/2 b63/1 b12/2 b75/54
20دور آبياري+ بند خاكي

 روز

c55/4 e88/0 c87/0 c81/0 c07/1 c50/31
30دور آبياري+ بند خاكي

 روز

د* .است%1ار به روش دانكن در سطح حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معني

به، قطر ساقه، قطر تاج پوشش، ارتفاع نهالها، ماني نهال باالترين درصد زنده و رشد جوانه ساليانه به ترتيب مربوط طول تاج
و توركينست10دورآبياري+ هاي بندخاكي تيمار به. روزه بدست آمد10دورآبياري+ روزه  روز باعث20افزايش دور آبياري
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روز در هر دو روش ذخيره30كمترين ميانگين صفات مورد بررسي در تيمار دور آبياري. كاهش در مقدار صفات فوق شد
).3جدول( بدست آمد، نزوالت
بوها گونهاستقرار وميي درختي و مناطق مشابه سواحل جنوبي استان سيستان از جمله چش در منطقه دشتياري چابهار

مردم محلي با احداث. باشدميه طوالني در منطقه برخوردارقهاي ذخيره نزوالت از ساب از روشبلوچستان با استفاده 
و با استفاده از بارندگي، هاي خاكي هايي به صورت بند سامانه هاي فصلي اقدام به كشت محصوالت زراعي از جمله سورگوم

ب حبوبات در فاصله دو بند خاكي مي و به منظور حفاظت بهتر ي درختيها گونهندها در حاشيه آنها اقدام به كاشت نمايند
چشميبو .)1380، كنشلو( نمايندمي) Acacia nilotica( از جمله

و سنگين هاي خاكاز جمله متنوعي هاي خاكدر گونه چش به شرايط غرقابي حساسيت اين گونهرويش دارد رسوبي
و در جاهايي كه آب بند وجود دارد از رشد بسيار ,Drake( خوبي برخوردار است نداشته نتايج آناليز خاك منطقه ).1993

و54( باشدميرسي-منطقه داراي بافت سيلتي اين دشتياري نشان داد كه خاك رس37درصد سيلت كه جزو) درصد
مي سنگين طبقه هاي خاك در.شود بندي گونهينا امر نشان دهنده سازگاري اين منطقهاين با توجه به استقرار گونه چش

تر هر چقدر بافت خاك سنگين، بافت خاك تعيين كننده توانايي خاك در حفظ رطوبت است. باشدميسنگين هاي خاكبا 
و محمودي( دهدميآب را در فصول خشك در اختيار گونه چش قرار اين باشد توانايي حفظ رطوبت باالتري داشته

).1376، طالقاني
.Aگونه، سيا در قصر شيرين كرمانشاهي آكاها گونهدر آزمايش سازگاري nilotica و ميانگين رشد ارتفاعي%73 ماني زندهبا

شد19/2 ن گونه در اراضي كناراي همچنين). 1375، همتي( متر گونه مناسب جهت جنگل كاري در منطقه معرفي
ش86 ماني زندهنه سال پس از كاشت داراي، رودخانه كارون در شرايط ديم و در زمره درصد گزارش باها گونهده ي موفق
,Osonubi et al( در بررسي انجام شده توسط.)1375، همتي( شرايط منطقه معرفي شده است مشاهده شد تنش)1992

.Aو رشد گونه ماني زندهعالوه بر كاهش، هفته12اعمال شده به مدت خشكي  nilotica هاي مانع از فعاليت باكتري
در طرح.باشدميخشكي تنش گياه به شرايط اين امر نشان دهنده حساس بودن اين.گونه گرديد اين همزيست ميكوريز با

,Khanzada, et al( تحقيقاتي انجام شده توسط .Aدر جنوب پاكستان ميزان نياز آبي ساالنه)1998 nilotica در درختان
مي.شدميليمتر برآورد 1248ن گونهاي سه تا پنج ساله زان بارندگي ساالنه منطقه مورد تحقيق كمتر از نياز در صورتي كه

و ازاي آبي گونه چش بوده .نموده استزيرزميني منطقه تامين هايآبن گونه مابقي نياز آبي خود را
 گونه هاي نهالترين تيمار آبياري براي استقرار روزه مناسب10تيمار دور آبياري در منطقه دشتياري در آزمايش انجام شده

در ماني زندهين درصدتر بيشزيرا.بود چش و اينو استقرار نهالها در اين تيمار مشاهده شد ي بعدي طرح نيز سالهابرتري
در صفات رويشي اندازه. ادامه داشت نتيجه اين.نسبت به ساير تيمارها قرار داشت تيمار در حد باالتري اين گيري شده نيز

و استقرار همسو با نتايج حاصله از تاثير تيمار ، گونه آكاسيا در هرمزگان بوده كه با كاهش فاصله آبياري4آبياري بر رشد
و قطر تاج پوشش نهالهارش، ماني درصد زنده  ). 1378، پور سلطاني( اند افزايش يافتهد ارتفاعي

و بند خاكي و ساير صفات تاثير روي زنده، در بسياري موارد، در مورد تيمار ذخيره نزوالت به روش توركينست ماني
و بند خاكي. هاي كاشته شده معني دار نبود گونه ، دليل عدم مشاهده اختالف ميان ذخيره نزوالت به روش توركينست

و عدم گسترش سيستم ريشه آنها بوده است كه نتوانسته احتماال كوچك بودن نهال ها در سه سال يادداشت برداري طرح
 توسعه خصوصدر كاربردي تحقيقات نتايجدر)1376( نجفي. نزوالت را بروز دهند اند اختالف ميان اين دو روش ذخيره

 آبگير كوچك سطوح سيستمهاياز استفادهبا استان آذربايجان شرقيشيبداريها عرصهايو درختچه درختي پوشش
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كه نشان)توركينست( هاللي با استفاده از بانكتهاي باران ك نيمه مناطقدر ميتوان داد از استفادهبا تنها وهستانيخشك
.پرداخت خاك فرسايش كاهشو گياهييها پوشش توسعهو احياءبه باران آب

 خاك رطوبت افزايش منظوربه سطحي آبهاي آوري جمعدررا شكل لوزيو هاللي، مسطحيها سامانه)1384( رستگار
 مستطيليو لوزي، هاللي آبگير سطوحيها سامانه انواعاز استفادهكه گرفت نتيجهو نموده مقايسه هرمزگان استان در

 مالچ تيماربا شكل لوزييها سامانهو ميباشد منطقهدر جوي مهار ريزشهايو سازي بهينه براي مناسبي كار راه شكل
 خاك مختلف اعماقدر رطوبت سازي نيز ذخيرهو آوري جمعدر بهتري نتايج رواناب بيشتر تمركز دليلبه شده پاشي
.ددار

بودهاي استفاده از علميهاي متكي بر دانش و تلفيق آن با اصول و در سطح وسيع در گسترش پوششميفوق در منطقه
و بلوچستان امكان پذير است در. درختي در مناطق وسيعي از سواحل جنوبي استان سيستان بر اين نكته مهم ميان عالوه

ن، هاي ذخيره نزوالت استفاده از روش وبت آبياري تكميلي بخصوص در فصل تابستان به منظور استقرار اوليه انجام چند
مي نهال به، آزمايشبه طور كلي با مالحظه نتايج بدست آمده از اجراي. باشد هاي كاشته شده كه گونه چش اينو با توجه

و از پراكنش خوبي در  بر ناحيهسازگاري خوبي به منطقه داشته و عالوه به آساني از طريق بذر اين دشتياري برخوردار است
و استقرار  و هاي احياي جنگل مناسب در طرحاي گونهبه عنوان، يابدميو توليد نهال تكثير شده هاي جنوب استان سيستان

دورها نهالي جنگل كاري اجازه دهد بهتر است براي استقرارها كه امكانات اجرايي طرح چنان. گرددميبلوچستان پيشنهاد 
روزه با درصد20دور آبياري، اجازه اعمال اين دور آبياري را ندهد، اما چنانكه امكانات اجرايي. روزه انجام شود10 آبياري

ميها نهالاستقرار قابل قبول  و مناطق مشابه .تواند مورد استفاده قرار گيرد در منطقه دشتياري
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