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 چکیده 
بر حفظ رطوبت خاك در حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان انجام شد.  چاله فلسی بررسی تاثیر سامانههدف با این پژوهش      

(یک روز پس از  بردارينمونه)، نوبت چاله فلسی سامانه (وجود و عدم وجود سامانه عاملآزمایش در قالب بلوك کامل تصادفی با سه 
در سه تکرار  ي)مترسانتی 30تا  15و  15تا  0(عمق  بردارينمونهروز پس از بارندگی) و عمق  14بارندگی، هفت روز پس از بارندگی و 

درصد  پنجدر سطح  LSDبا استفاده از آزمون  هامیانگینو مقایسه  SAS9.1افزار مبا استفاده از نر هادادهانجام شد. تجزیه و تحلیل 
انجام و  بردارينمونهي، مترمیلی 26در نگهداري بیشتر رطوبت، بعد از یک بارش  چاله فلسیبه منظور تعیین کارایی سامانه انجام شد. 

و  بین سامانه مورد آزمایش و شاهد. نتایج نشان داد که شدبه آزمایشگاه ارسال و پس از خشک شدن، میزان درصد رطوبت محاسبه 
 وجود دارد. دارمعنیاختالف  بردارينمونهي مختلف هانوبت
 .چاله فلسیذخیره نزوالت،  دهگین،ه ضحواستان هرمزگان،  کلیدي: هايواژه
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 مقدمه 
و  ، ارتفاعمترسانتی 30-40متر، عمق  5/1دایره به شعاع هایی به شکل هاللی، نزدیک به نیمعبارت است از چاله چاله فلسی     

مترمکعب است که در امتداد خطوط تراز و عمود بر  7/0-1حجم آبگیري براي هر هاللی  باشد.می مترسانتی 40-50ضخامت پشته 
هاي شوند. عوامل مؤثر در طراحی هاللیآالتی مانند تراکتور احداث مینیروي کارگري و یا با استفاده از ماشین وسیلهبهجهت شیب و 

با توجه به . ، پوشش گیاهی عرصه، جنس و بافت خاكآبگیرهاللیآبگیر، عبارتند از: حجم رواناب، شدت بارندگی، شیب محل احداث 
دهند، و نیز با عنایت به لزوم تولید علوفه که عملیات مکانیکی پس از گذشت چند سال کارآیی و بازده اولیه خود را از دست میاین

یولوژیکی و ایجاد پوشش گیاهی نیز استفاده هاي بخشک، معموًال توأم با عملیات مکانیکی، از روش هاي مناطق خشک و نیمهبراي دام
خشک کشور رایج شده است  عنوان یک روش اصالح مرتع در مراتع خشک و نیمه ، بهآبگیرهاللیهاي اخیر استفاده از ر سالد. دشومی

هایی را مورد تأکید قرار دادند که آب مورد نیاز مراتعی را ضرورت استفاده از روش) 1949( Swansonو  Anderson). 1389و، (جنگج
کند، بهبود ها درصد پوشش تغییر میدر تحقیقی بیان کرد که پس از احداث چاله) Rauzi)1968 شوند تأمین کند. که با بذر احیاء می

هاي در بافت هاي شنی کوتاهتر از بافت هاچالهو طول عمر  شودها میوضعیت پوشش گیاهی سبب افزایش کارایی و طول عمر چاله
 به تواندمی امر این دلیل دارد، را کمترین مقدار بزرگتر هاللی يهاچاله در طبیعی گیاهان تراکم) Kozlowski )1976شود. رسی می

که طوريبه شود؛ گیاه بردن بین از و خفگی باعث تواند که می شوندمی جمع بزرگتر آبگیر هايهاللی در که آبی باشد زیاد حجم دلیل
هاي مسطح، هاللی و سامانه )1384رستگار (شود. می هاچاله به رواناب نفوذ قابلیت کاهش و هانهال خفگی باعث رس و سیلت تجمع
نتیجه گرفت که استفاده  کرده،هاي سطحی به منظور افزایش رطوبت خاك در استان هرمزگـان مقایسه آوري آبشکل را در جمعلوزي

هاي جوي در سـازي و مهـار ریزششکل راه کـار مناسـبی بـراي بهینـههاي سطوح آبگیر هاللی، لوزي و مستطیلیاز انواع سامانه
آوري و نیز هاي لوزي شکل با تیمار مالچ پاشی شده به دلیل تمرکز بیشتر رواناب نتایج بهتري در جمعباشد و سامانهمنطقه می

هاي آبگیر احداث شده در جنوب استان کرمان را هاللی )1390(احمدي و همکاران .سازي رطوبت در اعماق مختلف خاك داردذخیره
طور میانگین در یک گوراب با ابعاد بههاي آبگیر نشان داد گیري حجم آب ذخیره شده در هاللیبررسی کردند. نتایج مربوط به اندازه

) در بررسی 1390ریگی و همکاران ( .استمترمکعب  15/72متر داراي قابلیت ذخیره آب  22/1متر و ارتفاع سازه  48/8قوس هاللی 
 شانمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان ندر  هاي پوشش گیاهیبر شاخص آبگیرهاللیهاي تاثیر سامانه

 در شده اصالح و شاهد منطقه در کل پوشش تاجاست.  شده مطالعه مورد پارامترهاي در محسوس تغییر باعث اجراي پروژه دادند
 تفاوت درصدپنج  سطح در تراکم درصد، یکسطح  در گیاهی تنوعدرصد،  یکسطح  در ايغناي گونه درصد،پنج احتمال  سطح
، ترکیب گیاهی و ششی تاثیر هاللی آبگیر بر تولید، درصد تاج پوساقدام به برر) 1391و باقري( شدلخود. دا نشان را يدارمعنی

تان زاهدان در دو منطقه طرح و شاهد پرداختند و گزارش کردند میزان تولید علوفه سهرشرطوبت خاك در طرح مرتعداري چاه گوریک 
کیلوگرم در  3/115ده به ترتیب به میزان شازه هاللی آبگیر احداث ساي که در آن گیاهان مرتعی در محدوده ششو درصد تاج پو

که اجراي پروژه هاللی آبگیر با  شدخص شت. در نتیجه این تحقیق مسته اشدا شبت به منطقه مجاور افزایسدرصد ن 7/8هکتار و 
خادم ده است. شگیاهی  ششاج پوتولید و درصد ت شو منجر به افزای شدهرطوبت خاك  شذخیره مناسب نزوالت آسمانی موجب افزای

ي هاللی احیاء مناطق هاچالهدر تحقیقی در مراتع دق محمدآباد قاین به این نتیجه رسیدند که اگر هدف از استقرار  )1391و همکاران(
خلی متر مربع احداث و گیاهان مرتعی در بخش دا 4- 2ي کوچک به مساحت هاچالهشود که خشک با کشت گیاهان باشد، توصیه می

اثر هاللی ابگیر در رابطه با تغییر تولید گیاهان مرتعی و نیز رطوبت و بافت  )1393(و همکاران  محمودي مقدم. ها کاشته شوندپشته
خاك را مورد برسی قرار دادند. نتایج نشان داد که مقدار تولید گیاهان مرتعی در عرصه اجراي طرح به بیش از دو برابر رسیده است. 

حوزه آبخیز رومه و دهنو  درگیاهی  هاي مختلف ذخیره نزوالت بر احیاء پوششتأثیر روشبررسی  ) در1395شهریاري (بهمدي و 
و کنتور فارو نسبت به شاهد تأثیر بیشتري در جهت احیاء و افزایش پوشش گیاهی دارند.  آبگیرهاللینشان دادند شهرستان نهبندان 
) در بررسی روش هاي 1396( اسدپور .وب و مؤثرتري در جهت افزایش پوشش گیاهی داردتأثیر مطل آبگیرهاللیهمچنین عملیات 

) در حوزه آبخیز زوجی دهگین نتیجه گرفت که استقرار Taverniera cuneifolia( هرشکشت و استقرار پهن برگان علفی دایمی گونه 
) در 1396پور (باشد. سلطانیها برخوردار میبه سایر سامانه درصد، از موفقیت بیشتري نسبت 3/33این گونه در سامانه هاللی آبگیر با 

استقرار نشان داد  در حوزه آبخیز زوجی دهگین Helianthemum lippiiهاي کشت و استقرار پهن برگان علفی دایمی گونه بررسی روش
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 .استها برخوردار درصد، از موفقیت بیشتري نسبت به سایر سامانه 9/22در سامانه هاللی آبگیر با  Helianthemum lippiiگونه 
 

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

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

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

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

منظور آماربرداري از پارامترهاي مورد نظر به به .شدبررسی  ي مختلفهاسامانهکارایی و پتانسیل حفظ و نگهداري رطوبت خاك در 
، ترانسکت انداخته شد عدد سهگیري رطوبت اندازهمنظور بهانتخاب هر سامانه  براي .عمل آمدبهگیري نمونهروش تصادفی سیستماتیک 

عنوان بهسامانه مورد نظر انتخاب و از درون آن سامانه متري  100و در طول هر ترانسکت، در هر واحد مطالعاتی، در فواصل مشخص،
در نگهداري  چاله فلسیمنظور تعیین کارایی سامانه به گیري انجام شد.عنوان نمونه شاهد نمونهبهنمونه تیمار و از کنار هر سامانه 
 .(زمین طبیعی) انجام گرفت از سامانه و تیمار شاهد بردارينمونهي در ایستگاه دهگین مترمیلی 26بیشتر رطوبت، بعد از یک بارش 

و از دو عمق صفر تا  شدعنوان شاهد پروفیل خاك حفر بهبدین صورت که در هر نوبت برداشت، سه سامانه انتخاب و در کنار هر سامانه 
ساعت پس از بارندگی یعنی زمانی  24بدین صورت که اولین برداشت  انجام شد. بردارينمونهي مترسانتی 30تا  15ي و مترسانتی 15

عنوان بهکه رطوبت خاك به حد ظرفیت زراعی رسید در هر کدام از تکرارها مورد آزمایش و نیز خاك دست نخورده در کنار سامانه (
رسال و به را به آزمایشگاه ا هانمونهو سپس  شددر همان محل با ترازوي دیجیتال و به طور دقیق وزن  ،شاهد) نمونه خاك تهیه شده

از  شده،وزن  هانمونهطور دقیق به، دوباره هانمونهخشک شدند و پس از خشک شدن  "قرار داده شد تا کامالون آساعت در  28مدت 
میزان درصد  "دست آورده شد و نهایتاهتفریق وزن اول و وزن دوم هر نمونه میزان رطوبت خاك در هر کدام از تکرارها و تیمارها ب

این  .. همین عملیات را یک هفته پس از بارندگی و نیز دو هفته پس از بارندگی صورت گرفتشدرطوبت در هر تکرار و تیمار محاسبه 
از بارندگی، (یک روز پس برداري نمونهسامانه (وجود و عدم وجود سامانه)، نوبت  عاملآزمایش در قالب بلوك کامل تصادفی با سه 

ي) در سه تکرار انجام مترسانتی 30تا  15و  15تا  صفر(عمق  بردارينمونهروز پس از بارندگی)، و عمق  14هفت روز پس از بارندگی و 
 انجام شد. LSDبا استفاده از آزمون  هامیانگینو مقایسه  SAS 9.1 رها با استفاده از نرم افزاشد. تجزیه و تحلیل داده

 دهد.نمایی از سامانه را نشان می 1شکل 
 

        
 چاله فلسیذخیره نزوالت  نمایی از سامانه -1شکل 

 نتایج و بحث
دهد. باتوجه به نتایج جدول درصد رطوبت نشان می بردارينمونه عمق و نوبت سامانه، در را خاك رطوبت گیريازهاند نتایج 1 جدول 

 در سامانه باالتر از شاهد است.برداري هاي نمونهها و عمقدر نوبت
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 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 بردارينمونهعمق 

 05/1 86/1 0 97/0 03/1 47/6 45/0 23/5 46/1 49/5 98/1 8 درصد رطوبت
    
در  و عمق بر درصد رطوبت خاك بردارينمونهدر رابطه با اثر سامانه در مقایسه با شاهد، نوبت  هادادهواریانس تجزیه نتایج  2جدول  

و اثر متقابل سامانه و نوبت  بردارينمونهدهد. باتوجه به جدول اثر سامانه و نوبت مینشان  حوزه آبخیز دهگین استان هرمزگان
و اثر متقابل  بردارينمونهو اثرات متقابل سامانه بر عمق  بردارينمونهبودند. حال آن که عمق  دارمعنیدر سطح یک درصد  بردارينمونه

 نبود.  دارمعنی بردارينمونهنوبت و عمق 
 

 و عمق بر درصد رطوبت خاك بردارينمونهدر رابطه با اثر سامانه در مقایسه با شاهد، نوبت  هادادهتجزیه واریانس  - 2جدول 

 )M.Sمیانگین مربعات ( )D.F( درجه آزادي )S.V( منابع تغییرات
 R( 2 ns82/0تکرار (

 A( 1 **58/121سامانه (نوع 
 B( 2 **90/33برداري (نوبت نمونه
 C( 1 ns13/0برداري (عمق نمونه

 AB 2 **46/17اثرمتقابل 
 AC 1 ns55/0اثرمتقابل 
 BC 2 *04/6اثرمتقابل 
 ABC 2 ns37/1اثرمتقابل 
 54/1 22 خطا

ns  درصدیک و  پنجدر سطح  دارمعنیو  دارمعنیبه ترتیب غیر **و  *و 
 

نشان می دهد که  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 چاله فلسیمقایسه اثر وجود و عدم وجود سامانه  -3جدول 
 میانگین موجودیت

 a67/4 فلسیوجود سامانه چاله 
 b00/1 عدم وجود سامانه چاله فلسی

 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  پنج درصدداراي یک حرف مشترك هستند، در سطح  کمدستهاي موجود در هر ستون که میانگین
 

ي هانوبتنشان داد که در سامانه مورد بررسی بین  بردارينمونهي حاصل از نوبت هادادههاي میانیگنآماري و مقایسه  تحلیل
 ).  4جدولوجود دارد ( دارمعنیدرصد اختالف  پنجدر سطح  بردارينمونه

 
 بر درصد رطوبت خاك بردارينمونهنوبت مقایسه اثر  -4جدول 

 میانگین بردارينمونهنوبت 
 a23/4 روز بعد از بارندگی 1
 a30/3 روز بعد از بارندگی 7

 b97/0 روز بعد از بارندگی 14
 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  پنج درصدداراي یک حرف مشترك هستند، در سطح  کمدستهاي موجود در هر ستون که میانگین
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بر حفظ درصد رطوبت خاك نشان داد که بین عمق هاي  بردارينمونهي حاصل از عمق هادادهي هامیانگینآماري و مقایسه  تحلیل
 ).   5جدولوجود ندارد. ( دارمعنیدرصد اختالف  پنجدر سطح  بردارينمونه بردارينمونه

 
 بر درصد رطوبت خاك چاله فلسیمقایسه اثر وجود و عدم وجود سامانه  -5جدول 

 میانگین بردارينمونهعمق 
 a77/2 عمق اول
 a90/2 عمق دوم

 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  پنج درصدداراي یک حرف مشترك هستند، در سطح  کمدستهاي موجود در هر ستون که میانگین
 

بر درصد رطوبت خاك  بردارينمونهي حاصل از مقایسه اثر موجودیت سامانه و نوبت هادادهي هامیانگینآماري و مقایسه  تحلیل
 ).   6جدولشود (مشاهده می دارمعنیاختالف که نشان داد 

 بر درصد رطوبت خاك  بردارينمونهمقایسه اثر موجودیت سامانه و نوبت  -6جدول  
 میانگین بردارينمونه نوبت چاله فلسیموجودیت سامانه 

 وجود سامانه
 a36/4 روز 1
 b28/2 روز 7
 bc90/0 روز 14

 عدم وجود سامانه
 b79/1 روز 1
 bc49/1 روز 7
 c09/0 روز 14

 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  پنج درصدداراي یک حرف مشترك هستند، در سطح  کمدستهاي موجود در هر ستون که میانگین
 

در نوبت اول  چاله فلسیدر سامانه فقط بر درصد رطوبت خاك نشان داد که  بردارينمونهآماري و مقایسه اثر نوبت و عمق  تحلیل
 ).  7جدول(شود میمشاهده  دارمعنیآمار برداري بین عمق اول و دوم اختالف 

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

 روز 1
 a99/4 اول
 b48/3 دوم

 روز 7
 b84/2 اول
 b35/3 دوم

 روز 14
 c48/0 اول
 c46/1 دوم

 ي با هم ندارند.دارمعنیآزمون دانکن اختالف  پنج درصدهاي موجود در هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند، در سطح میانگین
 
هاي از روان آبهاي جوي، جلوگیري استفاده از بارش بیشینهدر راستاي افزایش تولید علوفه مرتعی با  مرتعی گیري از اراضیبهره     

ذخیره . شودکردن فرسایش خاك سطحی در عرصه هاي مرتعی ضعیف انجام میمحدود، افزایش درصد پوشش گیاهی زمین و سطحی
هاي جوي در یک مکان و سپس کشت بذر و آوري ریزشنزوالت آسمانی معموال در مناطق خشک و نیمه خشک کشور با هدف جمع

 این دلیل دارد، را کمترین مقدار بزرگتر هاللی يهاچاله در طبیعی گیاهان اکم) ترKozlowski )1976 شود.نهال در آن نقطه انجام می
 گیاه بردن بین از و خفگی باعث تواند که می شوندمی جمع بزرگتر آبگیر ايههاللی در که آبی باشد زیاد حجم دلیلب تواند می امر

 اشغال فلسطین در بوگر سد بنام ايمنطقه در) Boers )1980که از نظر میزان افزایش رطوبت با مطالعه حاضر مطابقت دارد.  شود؛
 مترسانتی 15ارتفاع  هایی بهپشته با مترمربعی 10 هايسامانه احداث باران با آوري آبجمع با مترمیلی 240 متوسط با بارش شده
 تامین هاي اقتصاديروش از یکی و بوده مفید بسیار هاییطرح اجراي چنین باشد.می بارش ساالنه درصد 20 تا 15 آوريبه جمع قادر
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اثر هاللی در رابطه با ) 1393(و همکاران  محمودي مقدمکه از نظر میزان افزایش رطوبت با مطالعه حاضر مطابقت دارد.  .است آب
ك را مورد برسی قرار دادند. نتایج نشان داد که مقدار تولید گیاهان مرتعی در عرصه تغییر تولید گیاهان مرتعی و نیز رطوبت و بافت خا

از این نظر با تحقیق حاضر  استکه این تاثر ناشی از حفظ و ذخیره رطوبت خاك نجاآاجراي طرح به بیش از دو برابر رسیده است. از 
 مطابقت دارد.

 
 و پیشنهادها گیرينتیجه

تر از در مناطق خشک و نیمـه خشـک کشـور بـا بارنـدگی کمتـر از چاله فلسی چاله فلسی روش ذخیره نزوالت آسمانی روش ذخیره نزوالت آسمانی  ندگی کم با بار شور  شک ک مه خ ترمتـرمیلیمیلی  300300در مناطق خشک و نی هدف ، بـا هـدف م با   ،
ستروش بسـیار مناسـبی اسـتهاي 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 آوري ریزشآوري ریزشجمعجمع سبی ا سیار منا یرا زیـرا . . روش ب مدهعمـدهز سئله ترین مسـئله ع ترین م

خاك، یري از ایجاد فرسایش، رواناب و رسوب و افزایش ذخیره نزوالت آسمانی در خـاك، دست آوردن مناسبترین روش براي جلوگدست آوردن مناسبترین روش براي جلوگههآبخیزها، بآبخیزها، ب یري از ایجاد فرسایش، رواناب و رسوب و افزایش ذخیره نزوالت آسمانی در 
 . . هاي کمتر است تا بتوان موجبات احیاي مراتع را فراهم کردهاي کمتر است تا بتوان موجبات احیاي مراتع را فراهم کردویژه در شیبویژه در شیب  بهبه
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