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حفظ رطوبت خاك در حوزه آبخیز دهگینموثر در ذخیره نزوالت  سامانه ،بانکت  

استان هرمزگان   
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 چکیده 
شد. بر حفظ رطوبت خاك در حـوزه آبخیـز دهگـین اسـتان هرمزگـان انجـام شـد.   بانکتبانکت  بررسی تاثیر سامانهبررسی تاثیر سامانههدف هدف با با این پژوهش این پژوهش            جام  گان ان ستان هرمز گین ا یز ده حوزه آبخ بر حفظ رطوبت خاك در 

(یـک روز پـس از بارنـدگی،  بردارينمونـهآزمایش در قالب بلوك کامل تصادفی با سه فاکتور سامانه (وجود و عدم وجود سامانه)، نوبت 
جام در سـه تکـرار انجـام   ي)مترسانتی 30تا  15و  15تا  0(عمق  بردارينمونهروز پس از بارندگی) و عمق  14هفت روز پس از بارندگی و  کرار ان سه ت در 

درصد انجام شد.  5در سطح  LSDبا استفاده از آزمون  هامیانگینو مقایسه  SAS 9.1افزار افزار ممشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نر
شگاه انجـام و بـه آزمایشـگاه   برداريبردارينمونهنمونهي، ي، مترمترمیلیمیلی  2626در نگهداري بیشتر رطوبت، بعد از یک بارش در نگهداري بیشتر رطوبت، بعد از یک بارش   بانکتبانکتبه منظور تعیین کارایی سامانه به منظور تعیین کارایی سامانه  به آزمای جام و  ان

ي هـابتو نو بین سامانه مـورد آزمـایش و شـاهدارسال و پس از خشک شدن، میزان درصد رطوبت محاسبه گردید. نتایج نشان داد که ارسال و پس از خشک شدن، میزان درصد رطوبت محاسبه گردید. نتایج نشان داد که 
 وجود دارد. دارمعنیاختالف  بردارينمونهمختلف 

 .بانکتذخیره نزوالت،  استان هرمزگان، حوزه دهگین، کلیدي: هايواژه
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 مقدمه
آوري ، با هدف جمعمترمیلی 300خشک کشور با بارندگی کمتر از هروش ذخیره نزوالت آسمانی معموال در مناطق خشک و نیم     

گیري از اراضی در راستاي افزایش تولید علوفه شود. بهرهیک مکان و سپس کشت بذر و نهال در آن نقطه انجام می هاي جوي درریزش
هاي سطحی، افزایش درصد پوشش گیاهی زمین و محدود کردن هاي جوي، جلوگیري از روان آبمرتعی با حداکثر استفاده از بارش

 . )1388 ،شود (جنگجوام میهاي مرتعی ضعیف انجهفرسایش خاك سطحی در عرص
هاي حاصل از بارش برف و باران، آوري آبهایی بر روي خطوط تراز است که به منظور جمعها یا حفرهها، پشتهبانکت احداث جوي     

هاي سطحی شدید شود. همچنین بانکت در مناطقی که جریان آبکاهش سرعت آب و افزایش نفوذ آن به داخل زمین احداث می
عرض بانکت و ظرفیت آن با توجه به شرایط منطقه و میزان  گردد. الزم به یادآوري است عمق وباشد، براي کنترل سیالب احداث می

براساس  .بندي که معموالً در اراضی مرتعی و جنگلی کاربرد زیادي داردبانکت متر متغیر است.سانتی 90تا  45شدیدترین بارش بین 
بندي بر کاهش فرسایش خاك از شود. تاثیر بانکتیل فرمول ساکاردي در آبخیزهاي کشور طراحی و اجرا میهاي تجربی از قبفرمول

که به آستانه گیرد، بدین ترتیب که سرعت رواناب بر روي یک دامنه قبل از اینها صورت میطول شیب دامنه طریق کم کردن 
فرصت  هابانکتد و به عبارت دیگر رواناب حرکت یافته در بین فواصل شوي احداث شده محدود میهابانکتفرسایش برسد از طریق 

و  Anderson. جمع خواهد شد هابانکتکافی جهت رسیدن به سرعت آستانه فرسایش را نخواهد داشت و آب جاري شده در داخل 
Swanson )1949 (شوند تأمین مراتعی را که با بذر احیاء میهایی را مورد تأکید قرار دادند که آب مورد نیاز ضرورت استفاده از روش

 يبرا نهیاندازه مخزن به ،ییایبارش جغراف يبرنامه تحت وب و الگوها کیبا استفاده از ) 2017و همکاران ( Fonseca کند.
و با توجه  کیمکز التیدر ا يمطالعه مورد به ،DSSمنظور با استفاده از توسعه  نیا يکردند. برا یاستحصال آب را طراح هايستمیس

در  تریل 46500ساالنه  توانیم نیانگیم طیصورت گرفت. براساس برآوردها، در شرا هو مساحت حوض زیبارش متما میبه سه رژ
استفاده از  با درختی هايگونه رشد ارزیابی و باران آب با کاريجنگل طرح در )1376برزگر ( و نجفی کرد. ییوجآب صرفه لیپتانس
 باران آب ذخیره و رطوبت حفظ سبب درصد 25 الی 20 هايشیب در هاللی بانکت ایجاد دادند نشان آبگیر سطوح هاي مختلفروش

هاي هاللی آبگیر بر ) در بررسی تاثیر سامانه1390ریگی و همکاران ( .شدند برخوردار مطلوبی رشد از درختان نتیجه آن، شد که در
 تغییر باعث اجراي پروژه دادند و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان نشانمرکز تحقیقات کشاورزي  هاي پوشش گیاهیشاخص

غناي  درصد، 5ل احتما سطح در شده اصالح و شاهد منطقه در کل پوشش تاجت. اس گردیده مطالعه مورد پارامترهاي در محسوس
 موارد تمامی درد. دا نشان را داري معنی تفاوت درصد 5ح سط در تراکم درصد، 1سطح  در گیاهی تنوع درصد، 1سطح  در ايگونه

 ذخیره نزوالت آسمانی (تورکینست و بند ش) در بررسی اثرات رو1392لو (شعامري و کن .است گردیده سبب افزایش پروژه اجراي
چابهار نشان تیاري شهاي کهور ایرانی و کنار در منطقه دد و استقرار اولیه نهالشروز) روي ر 30و  20، 10خاکی) و دوره آبیاري (
مانی و استقرار نسبت ترین تیمار آبیاري براي استقرار گونه است. گونه کهور ایرانی از نظر زندهروزه مناسب 10دادند تیمار دوره آبیاري 

 ها موثرتر بود. ی و استقرار گونهشخاکی بر روي صفات روی یوه بندشت و ذخیره نزوالت به شتري دارایط مناسبشبه گونه کنار 
 

 هامواد و روش
 2/4هاي، حوضه سد استقالل میناب است. این حوضه با مساحتی بالغ بر حوزه معرف و زوجی دهگین یکی از زیرحوضه     

  57°  11'  25"تا    57°  12'  29"باشد که در حدود جغرافیایی درصد از مساحت حوزه سد استقالل می 04/0کیلومترمربع حدود 
عرض شمالی واقع شده است. حوزه مذکور از شمال به روستاي قلعه دژ و رودخانه سرزه  27°  44'  21"تا  27° 46' 6"طول شرقی و 

 6/154میانگین ساالنه بارش برابر با  شود.و از جنوب به آبتکاریکان و از شرق به رودخانه دژ و از غرب به رودخانه روزئیه مشرف می
، میانگین مترمیلی 9/3271گراد، میانگین تبخیر ساالنه برابر با درجه سانتی 5/26هگین برابر با ، میانگین ساالنه دماي هوا در دمترمیلی

  باشد.درصد می 1/45و میانگین ساالنه رطوبت برابر با  1/45میالدي برابر با  2007 – 2013هاي ماهانه رطوبت بین سال
باقی مانده پس از بارندگی در فواصل زمانی مختلف،  با حفر پروفیل در هر سامانه و اندازه گیري رطوبت ،هاپس از انتخاب سامانه     

به منظور آماربرداري از پارامترهاي مورد نظر به  ي مختلف بررسی گردید.هاسامانهکارایی و پتانسیل حفظ و نگهداري رطوبت خاك در 
ترانسکت انداخته  عدد 3 جهت انتخاب هر سامانه به منظور اندازه گیري رطوبت  .دروش تصادفی سیستماتیک نمونه گیري به عمل آم



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

285 
 

سامانه مورد نظر انتخاب و از درون آن سامانه به متري  100 شد و در طول هر ترانسکت، در هر واحد مطالعاتی، در فواصل مشخص
در نگهداري  بانکتبه منظور تعیین کارایی سامانه  انجام شد. عنوان نمونه تیمار و از کنار هر سامانه به عنوان نمونه شاهد نمونه گیري

(زمین طبیعی) انجام گرفت  از سامانه و تیمار شاهد بردارينمونهي در ایستگاه دهگین مترمیلی 26بیشتر رطوبت، بعد از یک بارش 
د پروفیل خاك حفر گردید و از دو عمق بدین صورت که در هر نوبت برداشت، سه سامانه انتخاب و در کنار هر سامانه به عنوان شاه

ساعت پس از بارندگی  24بدین صورت که اولین برداشت  انجام شد. بردارينمونهي مترسانتی 30تا  15ي و مترسانتی 15صفر تا 
یعنی زمانی که رطوبت خاك به حد ظرفیت زراعی رسید در هر کدام از تکرارها مورد آزمایش و نیز خاك دست نخورده در کنار سامانه 

را به  هانمونهو سپس (به عنوان شاهد) نمونه خاك تهیه شده و در همان محل با ترازوي دیجیتال و به طور دقیق وزن گردید 
، دوباره به طور دقیق هانمونهخشک شدند و پس از خشک شدن  "قرار داده شد تا کامال آونساعت در  28آزمایشگاه ارسال و به مدت 

 وزن گردید از تفریق وزن اول و وزن دوم هر نمونه میزان رطوبت خاك در هر کدام از تکرارها و تیمارها بدست آورده شد و هانمونه
میزان درصد رطوبت در هر تکرار و تیمار محاسبه گردید. همین عملیات یک هفته پس از بارندگی و نیز دو هفته پس از  "نهایتا

برداري نمونهاین آزمایش در قالب بلوك کامل تصادفی با سه فاکتور سامانه (وجود و عدم وجود سامانه)، نوبت  .بارندگی صورت گرفت
 30تا  15و  15تا  0(عمق  بردارينمونهو عمق  روز پس از بارندگی) 14بارندگی و هفت روز پس از (یک روز پس از بارندگی، 

با استفاده از آزمون  هامیانگینو مقایسه   SAS 9.1رها با استفاده از نرم افزاي) در سه تکرار انجام شد. تجزیه و تحلیل دادهمترسانتی
LSD .دهد.نمایی از سامانه را نشان می 1شکل  انجام شد 

 
 ذخیره نزوالت بانکت نمایی از سامانه -1شکل 

 
 نتایج و بحث

باتوجه به نتایج جدول درصد رطوبت  دهد.نشان می بردارينمونه عمق و نوبت سامانه، در را خاك رطوبت گیريازهاند نتایج 1 جدول    
 برداري در سامانه باالتر از شاهد است.هاي نمونهها و عمقدر نوبت

 
 بردارينمونه عمق و نوبت سامانه، در را خاك رطوبت گیريازهاند نتایج 1 جدول

 شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه شاهد سامانه وجود و عدم وجود سامانه
 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 بردارينوبت نمونه
 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 برداريعمق نمونه

 0 33/1 14/1 8/1 01/1 15/2 48/0 06/2 46/0 46/7 23/1 62/5 درصد رطوبت
 

در سطح یک درصد  بردارينمونهو اثر متقابل سامانه و نوبت  بردارينمونهاثر سامانه و نوبت داد که واریانس داده ها نشان تجزیه نتایج 
 بردارينمونهو اثر متقابل نوبت و عمق  بردارينمونهو اثرات متقابل سامانه بر عمق  بردارينمونهبودند. حال آن که عمق  دارمعنی
 . )2(جدول  نبود دارمعنی
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 و عمق بر درصد رطوبت خاك بردارينمونهنه در مقایسه با شاهد، نوبت ها در رابطه با اثر ساماتجزیه واریانس داده - 2جدول 

 )M.Sمیانگین مربعات ( )D.F( درجه آزادي )S.V( منابع تغییرات
 R( 2 ns860/0تکرار (

 A( 1 **741/64نوع سامانه (
 B( 2 **355/24برداري (نوبت نمونه
 C( 1 ns002/0برداري (عمق نمونه

 AB 2 **495/20اثرمتقابل 
 AC 1 ns024/2اثرمتقابل 
 BC 2 ns541/1اثرمتقابل 
 ABC 2 ns785/1اثرمتقابل 
 310/1 22 خطا

ns  1و  5در سطح  دارمعنیو  دارمعنیبه ترتیب غیر **و  *و% 
دهد که نشان می در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگانمقایسه اثر وجود و عدم وجود سامانه بر درصد رطوبت خاك را  3جدول 

 است.  دارمعنی هامیانگیناختالف 
 

 بر درصد رطوبت خاك بانکتمقایسه اثر وجود و عدم وجود سامانه  -3جدول 
 میانگین موجودیت

 a40/3 وجود سامانه بانکت
 b72/0 عدم وجود سامانه بانکت

 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  %5هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین
 

ي هانوبتنشان داد که در سامانه مورد بررسی بین  بردارينمونههاي حاصل از نوبت هاي دادهگینآنالیز آماري و مقایسه میان
 ).  4جدولوجود دارد ( دارمعنیدرصد اختالف  5در سطح  بردارينمونه

 
 بر درصد رطوبت خاك بردارينمونهنوبت مقایسه اثر  -4جدول 

 میانگین بردارينمونهنوبت 
 a69/3 روز بعد از بارندگی 1
 b42/1 روز بعد از بارندگی 7

 b07/1 روز بعد از بارندگی 14
 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  %5هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین

 
هاي بر حفظ درصد رطوبت خاك نشان داد که بین عمق بردارينمونههاي حاصل از عمق ي دادههامیانگینآنالیز آماري و مقایسه 

 ).   5جدولوجود ندارد ( دارمعنیدرصد اختالف  5در سطح  بردارينمونه
 

 بر درصد رطوبت خاك بانکتمقایسه اثر وجود و عدم وجود سامانه  -5جدول 
 میانگین بردارينمونهعمق 

 a06/2 عمق اول
 a07/2 عمق دوم

 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  %5هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین
 

بر درصد رطوبت خاك نشان  بردارينمونههاي حاصل از مقایسه اثر موجودیت سامانه و نوبت ي دادههامیانگینآنالیز آماري و مقایسه 
 ).  6جدولشود (مشاهده نمی دارمعنیاختالف  بانکتدر سامانه که داد 
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 بر درصد رطوبت خاك  بردارينمونهمقایسه اثر موجودیت سامانه و نوبت  -6جدول  
 میانگین بردارينمونه نوبت بانکتموجودیت سامانه 

 وجود سامانه
 a54/6 روز 1
 b10/2 روز 7
 bc56/1 روز 14

 عدم وجود سامانه
 bc85/0 روز 1
 bc74/0 روز 7
 c57/0 روز 14

 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  %5هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین
در نوبت اول آماربرداري بین  بانکتبر درصد رطوبت خاك نشان داد که در سامانه  بردارينمونهآنالیز آماري و مقایسه اثر نوبت و عمق 

 بردارينمونهبا عمق اول و دوم نوبت دوم  بردارينمونهگردد. بین عمق اول نوبت اول مشاهده نمی دارمعنیعمق اول و دوم اختالف 
شود مشاهده نمی دارمعنیاختالف  بردارينمونهبین عمق هاي اول و دوم  بردارينمونهشود. در نوبت سوم مشاهده می دارمعنیاختالف 

 ).  7جدولگردد (مشاهده می دارمعنیاختالف اول  نوبت(نوبت سوم) با  بردارينمونهو این نوبت 
 

 بر درصد رطوبت خاك  بردارينمونهمقایسه اثر نوبت و عمق  7جدول  
 میانگین بردارينمونه عمق بردارينمونه نوبت

 روز 1
 a42/3 اول
 a96/3 دوم

 روز 7
 b27/1 اول
 b58/1 دوم

 روز 14
 b47/0 اول
 b67/0 دوم

 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  %5هاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین
هاي مرتعی در اغلب نقاط  کمبود بارش و پراکنش نامناسب آن، شرایط محیطی سخت و نامناسبی را براي رویش و استقرار گونه     
خشک  هاي اصالحی و احیایی در مراتع مناطق خشک و نیمهکه براي باال بردن میزان موفقیت طرحطوري بوجود آورده است، به ایران

کاري با آب باران و ) در طرح جنگل1376. نجفی و برزگر (باشداي سازگار، ذخیره نزوالت جوي ضروري میهنهعالوه بر کشت گو
 25الی  20هاي هاي مختلف سطوح آبگیر نشان دادند ایجاد بانکت هاللی در شیبهاي درختی با استفاده از روشارزیابی رشد گونه

که از نظر میزان افزایش  .درختان از رشد مطلوبی برخوردار شدند در نتیجه آن،درصد سبب حفظ رطوبت و ذخیره آب باران شد که 
کند، ها درصد پوشش تغییر میدر تحقیقی بیان کرد که پس از احداث چاله) Rauzi )1968 ت دارد.رطوبت با مطالعه حاضر مطابق

 Kamp شود که این تحقیق با اظهارات نامبرده مطابقت دارد.ها میبهبود وضعیت پوشش گیاهی سبب افزایش کارایی و طول عمر چاله
اجراي روش پتینگ ضمن کاهش تنش آبی در گیاهان، افزایش میزان  در فورت کیوگ کانادا نشان دادند که )1990و همکاران (   

در تگزاس بیان ) MacAller )1995 و Fidelibus  شود. که این تحقیق با اظهارات نامبرده مطابقت دارد.تولید علوفه را نیز موجب می
نظر میزان افزایش رطوبت با مطالعه حاضر کردند که کاربرد روش پتینگ قادر به افزایش نفوذ، کاهش فرسایش و تبخیر است. که از 

فارو و پتینگ رطوبت خاك را افزایش در آفریقاي شمالی بیان کردند که استفاده از کنتور) Hashem )2004 و Oweis مطابقت دارد.
عه حاضر مطابقت زنی و استقرار نهال گیاهان مرتعی خواهد شد که از نظر میزان افزایش رطوبت با مطالدهد و سبب تسهیل جوانهمی

هاي ذخیره در شرایط خشکسالی روش د.پیتینگ و کنتور فارو را دو روش ذخیره نزوالت آسمانی معرفی کر) 1379اسدي ( دارد.
نزوالت آسمانی براي افزایش میزان رطوبت خاك در جهت احیاء پوشش گیاهی مثمر ثمر خواهد بود. در این تحقیق مشخص شد که 

که از این نظر با تحقیق حاضر که نشان داد تیمار  آماري ندارند دارمعنیلیاتی و شاهد با یکدیگر اختالف هاي عمدرصد رطوبت کرت
هاي میزان رطوبت کرتدارد که نامبرده بیان می باشند مطابقت ندارد،می دارمعنیهاي عملیاتی داراي اختالف اماري شاهد با کرت

شی ومطالعات خداقلی و چاو که از این نظر با تحقیق حاضر مطابقت دارد. موارد بیشتر استهاي شاهد در اکثر عملیاتی نسبت به کرت
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که این جا نآاند. از داري بر گونه هاي کشت شده داشتهپیتینگ در منطقه سمیرم تأثیر معنی ) نشان داد که تیمارهاي فارو و1380(
 در تحقیقی )1381(چاووشی خداقلی و  با تحقیق حاضر مطابقت دارد.باشد از این نظر یر ناشی از حفظ و ذخیره رطوبت خاك میتاث

با تحقیق  که اروشیا در تیمار پیتینگ بهتر از فارو استگونه استقرار  ند کهتفاوت بین فارو و پیتینگ را بررسی و نتیجه گرفت دیگر
 حاضر مطابقت دارد.

 
 گیري و پیشنهادهانتیجه

مع، بـا هـدف جمـعمترمترمیلیمیلی  300300در مناطق خشک و نیمه خشک کشور با بارندگی کمتر از در مناطق خشک و نیمه خشک کشور با بارندگی کمتر از   بانکتبانکتروش ذخیره نزوالت آسمانی روش ذخیره نزوالت آسمانی  هدف ج با  آوري آوري ، 
ست ترین مسئله آبخیزها، بدسـت عمدهعمدهزیرا زیرا . . روش بسیار مناسبی استروش بسیار مناسبی استهاي جوي در یک مکان و سپس کشت بذر و نهال در آن نقطه هاي جوي در یک مکان و سپس کشت بذر و نهال در آن نقطه ریزشریزش ترین مسئله آبخیزها، بد

بهافـزایش ذخیـره نـزوالت آسـمانی در خـاك، بـه  آوردن مناسبترین روش براي جلوگیري از ایجاد فرسایش، رواناب و رسوب وآوردن مناسبترین روش براي جلوگیري از ایجاد فرسایش، رواناب و رسوب و خاك،  سمانی در  نزوالت آ یره  فزایش ذخ یژه در ویـژه در   ا و
 . . هاي کمتر است تا بتوان موجبات احیاي مراتع را فراهم کردهاي کمتر است تا بتوان موجبات احیاي مراتع را فراهم کردشیبشیب
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