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 چكيده
گياهي ازجمله درختان بلوط شده و همزمان با شروع ضعف، هجوم  هایگونه رشد شدن محدود موجب شدید، خشکي تنش      

 خاك در راذخيره نزوالت، آب مورد نياز رشد گياه  هایروش از گيریبهره. است ناپذیراجتناب آنها مرگ یتنها درآفات و امراض و 
 شرایط با مقابله برای هاللي و خطي هایبانکت بصورت جوی نزوالت ذخيره روش دو از استفاده امکان تحقيق این در .کندمي فراهم

 قالب در( ذخيره)بدون  شاهد با مقایسه در ایالم، استان چوار بخش در واقع بلوط، خشکيدگي خطر معرض در هایجنگل بحراني
-اندازه آن رطوبت ميزان و خاك وضعيت درختان، مشخصات ابتدا در. شد بررسي يمارت 9تکرار و  9با  يکامل تصادف هایبلوك طرح

 آزمایش نتایج. شد ثبت و ارزیابي درختان سالمت وضعيت و ماهانه خاك رطوبت مقادیر هم چهارساله دوره طول در و شد گيری
 بحران گرم، هایماه در کهطوریهب یابد،مي کاهش بارندگي کاهش ميزان با متناسب تقریباً بارشکم سال در خاك رطوبت که داد نشان

-روش دارمعني اثر از حکایترطوبت خاك  يانگينم ييراتتغ یسه. مقارسدمي خاك متری یك از بيش عمق به حتي رطوبت کاهش

. داشت يدرصد در روش بانکت هالل 93و  يدرصد در روش بانکت خط 57 يزانرطوبت خاك به م یشباران در افزا يرهذخ های
 اختالف درصد 32 اعتماد سطح در شاهد تيمار و نزوالت ذخيره تيمار بين که داد نشان درختان سالمت و شادابي درجه تغيير بررسي

 ذخيره بنابراین. دارد يدگيدرجه سالمت درختان دچار خشک ييرنزوالت در تغ يرهمثبت ذخ يرتأث از حکایتوجود دارد که  دارمعني
 .است توصيه قابل خشکيدگي، دچار درختان شادابي و سالمت بهبود و خاك رطوبت افزایش برای جوی نزوالت

 
 .خطي بانکت هاللي، بانکت نزوالت، ذخيره بلوط، خشکيدگي: يدیکل هایواژه

 

 مقدمه
 اقتصادی، متعدد هایجنبه از زاگرس هایجنگل
 اهميت از کشور و منطقه برای زیستيمحيط و اجتماعي

 تا شده موجب متعدد عوامل متأسفانه. است برخوردار باالیي
 مواجه ناگواری شرایط و مخاطرات با هاجنگل این آینده

 به وارده هایآسيب مهمترین از یکي رسدمي نظر به. گردد
 به منجر که باشد خاك رطوبت تنش به مربوط ها،جنگل این

 یا انهدام و درختان از زیادی تعداد مير و مرگ و ضعف
. است شده آنها در طبيعي زادآوری شدید کاهش

 شودمي باعث شدید خشکي هایتنش بروز و هاخشکسالي
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 دستبه کافي اندازه به را خود نياز مورد آب نتوانند درختان
 Bigler) شونديم يزیولوژیكدچار ضعف ف روازاین ،آورده

., 2006et al.) 
که  یطيشرا يندرختان بلوط در چن يدگيخشک پدیده

 يوستهبه وقوع پ ،شدهدرختان  يزیولوژیكموجب ضعف ف
 گرفته بذرهااست. طبيعتاً عوامل متعددی از ضعف قوه ناميه 

فشردگي خاك، بروز فصل  ها،دام و جانواران مزاحمت تا
 يدگيخشک یندر ا یزگردهار یدهخشك نسبتاً طوالني و پد

گسترده درختان  يدگيخشک معضل کهجایينقش دارند، تا 
 Hosseinzadehاست ) شده یلدغدغه مهم تبد یكبلوط به 

., 2016et al .)هایبرداریبهره فشار موضوع از گذشته 
 پدیده بروز و هادام چرای از ناشي مزاحمت متعدد،

 فصل طول در خشکي تنش که رسدمي نظر به ریزگردها،
 ندارد، وجود آن در مؤثرجوی  هایریزش که سال، خشك

 ،است بلوط درختان شادابي و حيات ادامه برای مهمي مانع
 کم فصول طولدر  يدسترسي به رطوبت خاك کاف ینبنابرا

 مقابله برای الزم توان کسب و آنها حيات ادامه برای بارش
 زیادی محققان .بود خواهد کنندهتعيين امراض و آفات با

 عنوانبه را خاك فشردگي مانند يطمح يزیکيف ياتخصوص
 اندنموده اعالم زوال ایجاد در کنندهتعيين فاکتورهای از یکي

(., 1993et alLuisi  .)از ناشي مير و مرگ از مهم جنبه یك 
 مرگ و خاك آب کمبود بين زماني فاصله به ساليخشك

-مي نشان مطالعات برخي کهطوریهب است، مربوط درختان

 يریمرطوب گرمس هایجنگل درختان مير و مرگ که دهند
 افزایش سال یك مرطوب فصل طولدر  يبروز خشک يدر پ
 et al, 2004; Laurance et al.Condit ,.) است یافته

2001.) 
 خشك، مناطق در ویژههب هاخاك کوبيدگي و فرسایش

 را گياهان توسط آب جذب سختي و خاك رطوبت کاهش
 خشك مناطق هایخاك در وضعيت این. دارد دنبال هب

 چنين در و داده کاهش را خاك در آب جذب اتيوپي، کشور
 نموده محدود را گياهي رشد خاك، رطوبت فقدان شرایطي،

 حل هایراه از یکي(.  2005alet Abdolkhadir ,.) است
 چنين در نزوالت ذخيره هایروش بکارگيری مشکل، این

 و رشد برای نياز مورد آب آن طریق از که است مناطقي
 et Droppelmann) شودمي ذخيره خاك در گياه شادابي

., 2000al .) 
 مانند عواملي با آن تعامل دليل به خاك رطوبت برآورد

 دشوارترین از یکي توپوگرافي و خاك گياهي، پوشش
(. رطوبت خاك در  et alVenkatesh., 2011) متغيرهاست

را شامل  یادیز يو زمان یيتنوع فضا يزحوزه آبخ ياسمق
 et alWilson., ) توپوگرافي مانند عواملي تأثيرشده و تحت 

1999 ,.et al1988; Western  ,.et al2005; Moore  ،)
 گياهي پوشش (، et al.Bell, 1980) خاك خواص

(2000 ,Chen &2007; Fu  ,Hubbard &Mahmood  ،)
 et al.Famiglietti, ) ميکروکليمایي شرایط دیگر و بارش

 ( قرار دارد. 1998
است که  ایگونه به خاك رطوبت در بارندگي اثر سرعت

و هم رطوبت عمق خاك با وقوع باران  يهم رطوبت سطح
 خاك رطوبت ميزان کهطوریبه یابد،مي افزایش بسرعت
 یك طي عميق خاك رطوبت و دقيقه 72 عرض در سطحي
 کلي طورهب(. ongobardi, 2008L) یابدمي افزایش ساعت
 آن کاهشي ميزانبا  یسهرطوبت خاك در مقا افزایش ميزان
 صورت در روازاین .(  1997et alGrayson ,.) است باالتر
 در آن حفظ برای بيشتری فرصت رطوبت، سازیذخيره
 .بود خواهد فراهم خاك

 برای هایيروش دنيا خشكنيمه و خشك مناطق در
 گياهي پوشش بهبود در آن از گيریبهره و نزوالت ذخيره
 برای تونس کشور به توانمي جملهازآن که است شده انجام

 522با بارندگي  ایمنطقه در زیتون کشت زیر سطح افزایش
 خشك مناطق مخروبه اراضي در نيز و مترميلي 712 –

 نينهمچ(.  2009et alTubeileh ,.) کرد اشاره سوریه
 لوزی و شکل وی صورتاستحصال آب باران به  هایروش

(., 2001et alMugwe  ،)،چاهك و حوضچه کانال 
(., 2003et alSheikh ن )گرفته قرار محققان يمورد بررس يز 
 تواندمي آبگيری مختلف هایروش که شده مشخص و

گونه هاینهال رشد همچنين و مانيزنده در مثبتي تأثيرات
 .باشد داشته درختي های
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 هاللي آبگير هایسامانه مثبت تأثير متعددی مطالعات در
 گياهي ترکيب پوشش،تاج شاخص گياهي، پوشش احيای بر
 است شده مشاهده خشك مناطق مراتع در خاك رطوبت و
(Bagheri, 2012;  &2012; Delkhosh ., et alkhadem 

., 2012et al., 2012; Rigi et alKaffash  .) 
 ناحيه در باران آب آوریجمع هایسامانه سنجيقابليت

 ایجاد که دهدمي نشان گياهي پوشش ایجاد برای خشكنيمه
 از حاصل رواناب ذخيره سامانه تعبيه با همراه آبگير سطوح

 توزیع سامانه و( اردیبهشت و فروردین)مثل  پرباران هایماه
 و مرداد)تير،  آبي نياز پر هایماه در شده ذخيره آب

(. Rezaei, 2015) است ترمناسب گياه برای( شهریور
 اجرای اثر در هارستنيافزایش پوشش تاجي و ميزان توليد 

 پوشش هایویژگي از برخي بر سيالب پخش عمليات
 گزارش فارس گربایگان دشت در سطحي خاك و گياهي

 رشد همچنين (. Heshmati, 2008 &Forouzeh) است شده
 و سيالب پخش شرایط در شده کاشته هایگونه نهال

 گونه پایداری و رشد ویژههب ایالم، موسيان دشت آبخوانداری
 شده گزارش موفق سيالب از گيریبهره شرایط در کنار بومي
 (.Hosseinzadeh, 2012) است

 استقرار در باران آب استحصال هایروش تأثير بررسي
 ای،کپه هایچاله که داد نشان مشهد چاهدر مراتع گياهان اوليه

 و فارو با مقایسه در خاك باالتر رطوبت درصد دليل به
 مطالعه مورد گياهان استقرار درصد بيشترین آبگير، هایهاللي

 (. Gorbani Moghadam, 2016) است داشته درپي را

 برای هاروش تریناقتصادی از باران آب استحصال
 و خشك مناطق در جوان هاینهال مانيزنده افزایش

است که انتخاب  یهي(. بدHai, 1996) است خشكنيمه
 و موفقيت برای آن، در مؤثرو توجه به عوامل  يرهروش ذخ

 است، برخوردار ایویژه اهميت از اهداف به یابيدست
 نوع توپوگرافي، شرایط آن، توزیع و بارش ميزان کهطوریهب

 روش انتخاب در مؤثراز عوامل  آنها منشأو  هاگونه خاك،
 و خشك مناطق در کاریجنگل برای نزوالت ذخيره مناسب

 بشقابي یا ابرویي هایتراس روازاین ،شده معرفي خشكنيمه

 گزارش آميزموفقيت تونس در زیتون درختان توسعه برای
 (.2001Prinz ,) است شده
 ذخيره کاربرد با رابطه در شده انجام هایپژوهش يشترب 

 به و بوده هاکاریجنگل در نهال بهتر استقرار برای نزوالت
 دچار و خشکي تنش تحت درختان وضعيت بهبود در آن اثر

 آن تحقيق این هدف. است نشده پرداخته خشکيدگي پدیده
 نزوالت ذخيره کوچك هایسامانه از استفاده امکان که است

 بلوط درختان تقویت و حيات ادامه برای را هادامنه سطح در
 جنگلي منطقه مخروبهنيمه هایجنگل در خشکيدگي دچار

 پدیده با مقابله در ایالم، استان چوار بخش سياهمله
 .دهد قرار بررسي مورد خشکيدگي

 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 چوار بخش در سياهمله جنگل تحقيق، هدف به توجه با
 عدم و خاك نسبي فقر دليل هب رسدمي نظربه که ایالم استان
 در را آسيب بيشترین جوی نزوالت ذخيره و جذب امکان

 دچار آن بلوط درختان و داشته اخير هایساليخشك
(،  et alHosseinzadeh.2015 ,) اندشده بيشتری خشکيدگي

 52 در سياهجنگل مله .یدطرح انتخاب گرد یاجرا یبرا
 تا 7522 ارتفاع دامنه با ایالم شهر غربشمال کيلومتری

 99 جغرافيایي عرض محدوده در دریا سطح از متر 7122
و  يقهدق 79درجه و  11 و طول يهثان 5و  يقهدق 12درجه و 

روزانه ثبت  دمای(. حداکثر 7واقع شده است )شکل  يهثان 9
 آن حداقل گراد،سانتي درجه 1/12 ایالم ایستگاه هشد

 و است گرادسانتي درجه -1/71( روزانه مطلق)حداقل 
 که باشدمي گرادسانتي درجه 3/71 ساالنه دمای ميانگين

 آن بارندگي ميانگين .گرددمي محسوب معتدل منطقه جزء
 ایستگاه تریننزدیك عنوانهب ایالم ایستگاه آمار براساس

 گزارش مترميلي 119 اخيرساله 92 دوره طي هواشناسي
 (.Hosseinzadeh & Pourhashemi, 2015) است شده
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 المیا استان و رانیا در مطالعه مورد منطقه تیموقع -1 شکل

 

 تحقیق روش

 و شيب وضعيت به توجه با تحقيق، اجرای برای
 نظر از یکسان شرایط با)دامنه(  مکان سه منطقه، توپوگرافي
 تکرار 9 اجرای محل عنوانهب جنگلي توده و توپوگرافي

 تيمار سه محل تکرارها، از هریك در. شد مشخص آزمایش
( ذخيره بدون شاهد و خطي بانکت فلسي، یا هاللي)بانکت 

 بلوط درخت اصله 75 تعداد هریك در که شد تعيين طوری
 برای( تکرار هر در درخت 91 مجموع)در  سنهم نسبتاً

 و پژوهش هدف به توجه با. باشد داشته وجود بررسي
 با مقابله در خاك رطوبت ذخيره کلي اثر بررسي

 آبگير هایسامانه متنوع هایروش بکارگيری از خشکيدگي،
 سادگي به نزوالت ذخيره هایروش انتخاب در و شده پرهيز
 طبيعت در آنها اجرای کمتر کاریدست و جنگل در اجرا

 نشان هاروش این اجرایي نمای 5 شکل در. است شده توجه
 .است شده داده

 مشخصات، 7935شهریور در هابانکت اجرای از قبل
 مختلف هایجهت از تصویربرداری و درختان ظاهری کامل

 درجه و خاك رطوبت ميزان خاك، وضعيت درختان،
و  گيریاندازه تيمار هر در درختان از هریك خشکيدگي

 يدگي. درجه خشکيرندقرار گ يهاول یسهثبت شد تا مورد مقا
 روش به متعدد، مشاهدات و تجربياتدرختان، با توجه به 

 در خشك، هایسرشاخه و هاشاخه درصد مبنای بر و کيفي
 بامشخص شده و  ایرتبه کمي مقياس با و ایطبقه 2 طيف

. شد منظور 2 تا یك از نمراتي آنها سالمت درجه بهتوجه 
 برای هم شش نمره و کامل خشکيدگي برای صفر نمره البته

 .شد گرفته نظر در سالم کامالً درخت
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 و شيب وضعيت به توجه با هابانکت ابعاد بعد مرحله در
 دوره با منطقه بارندگي شدت براساس و عرصه خاك

 جوار در آنها اجرای به نسبت و محاسبه ساله 72 بازگشت
 برای را الزم ذخيره حداکثر بتواند کهطوریهب درختان،
 هایبانکت بين فاصله و ابعاد. شد اقدام نماید، ایجاد درخت

منطقه و ابعاد درختان  يتبا توجه به وضع يو خط يهالل
 نظر طول بانکت متناسب با اندازه درخت در و گردید یجادا

 قطر با متناسب خطي بانکت طول که ایگونه به شد، گرفته
 سطح با متناسب( ي)فلس هاللي بانکت چهار اندازه و تاج

 هایروش اقتصادی مقایسه برای. شد تنظيم تاج اندازسایه
 ها،بانکت اجرای کاری گروه بودن ثابت به توجه با ذخيره،

 و ثبت درخت هر هایبانکت اجرای برای الزم زمان مدت
 هر برای شده مصرف کارگری ساعت نفر تعداد اساس بر

 .گردید مشخص موصوف روش دو در درخت

-روش اثررطوبت خاك و  ييراتروند تغ يبررس برای

 حسگر 3 تعداد خاك، رطوبت بر نزوالت ذخيره های
 772 و 12، 22 هایعمق از هریك در رطوبت سنجش
 تنه پایين متریسانتي 22 فاصله در خاك، متریسانتي

 يرهذخ هایروش و تکرارها از هریك در انتخابي، درختان
 یاندر پا گردید،حسگر در هر تکرار( نصب  51)در مجموع 

 TDRدو سال، با استفاده از دستگاه  مدتهر ماه و به
(Time Domain Reflectometry ،)بصورت رطوبت ميزان 

 خاك سطح از موجود رطوبت)مجموع  خاك حجمي درصد
 در سهولت برای ولي شد گيریاندازه( نظر مورد عمق تا

 نمایش و تبدیل( متريلي)م آب ارتفاع بصورت مقایسات،
 مترميلي 111 بارش مجموع با اول سال. است شده داده

 932 بارش مجموع با دوم سال و پربارش سال عنوانهب
 .است شده مشخص بارشکم سال عنوانهب مترميلي

 

 
 (چپ) یخط و( راست) یفلس نزوالت رهیذخ روش دو شده اجرا ینما -2 شکل

 

 تجزیه و درختان سالمت ارزیابي طرح، اجرای طول در
 نمره بصورت آنها اطالعات و شد تکرار خاك هاینمونه
 کامل هایبلوك طرح قالب در طرح این. گردید ثبت کمي

یهتجز SAS افزارنرم در تيمار سه و تکرار سه با تصادفي
 و واریانس تجزیه هایفرضپبش بررسي برای. شد وتحليل

 آزمون نتایج آماری، هایداده توزیع بودن نرمال فرض
 مربوط هایميانگين که نمود مشخص اسميرنوف کولموگروف

 .باشندمي نرمال توزیع دارای آزمایش مورد تيمارهای به
 شاهد با روش هر از ناشي رطوبت ذخيره ميزان مقایسه برای

 درختان سالمت وضعيت آزمون برای و جفتي تي آزمون از
 به هاميانگين مقایسه و شده استفاده ناپارامتری آزمون از

 .شد انجام نيیتوا-من روش
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 نتایج
 مختلف یهاعمق در خاک رطوبت راتییتغ

 772 و 12، 22 عمق سه در رطوبت تغييرات 9 شکل
 همانطور. هدمي نشان سال هایماه در را خاك متریسانتي

 در خاك رطوبت بحران و تغييرات عمده شودمي دیده که
 تا یعني خاك سطح در(، 7935گرم سال پربارش ) هایماه

 .داد رخ متریسانتي 22 عمق

 کاهش بحران(، 7939) بارشکم سال گرم هایماه در اما
 این. رسيد هم متری یك از بيش عمق به حتي خاك رطوبت
 هایماه در را خاك رطوبت ميانگين که 1 شکل در موضوع

 بخوبي دهد،مي نشان بارشکم و پربارش متوالي سال ود
 تا خاك رطوبت کل ميانگين که طوریهب شود،مي مشاهده

 در مترميلي 5 از کمتر به حتي گاهي متری،سانتي 772 عمق
 .رسيد شهریور و مرداد هایماه

 

 
 المیا استان در چوار بلوط یهاجنگل در یمتوال سال دو مختلف یهاماه در خاک اعماق رطوبت راتییتغ -3 شکل

 

 
-1333 یآب سال)  بارشکم سال و( 1333-1332 یآب سال) پربارش سال مختلف یهاماه در خاک رطوبت راتییتغ نیانگیم -4 شکل

 المیا استان در چوار بلوط یهاجنگل در( 1334 وریشهر تا 1332 آبان) شیآزما دوره در( 1334
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 هابانکت در رطوبت رهیذخ

 ييراتتغ یسهمربوط به مقا 2و شکل  7جدول  مشاهده
نزوالت و شاهد  يرهرطوبت خاك در دو روش ذخ يانگينم

 یشباران در افزا يرهذخ هایروش دارمعني اثر از حکایت

 يانگينکه م یدمشخص گرد يبررس ین. در اداردرطوبت خاك 
درصد  57بطور متوسط  يرطوبت خاك در روش بانکت خط

درصد نسبت به  93بطور متوسط  يو در روش چاله فلس
 است.  یافته یشنزوالت( افزا يرهذخ يمارشاهد )بدون ت

 
 یهاجنگل در خاک رطوبت یساز رهیذخ مختلف یهاروش در خاک ماهانه رطوبت نیانگیم یجفت سهیمقا در t آزمون جینتا -1 جدول

 المیا استان در چوار بلوط

 

 تفاوتهای جفتي

t 

درجه 

 آزدی

سطح معني

 اشتباه معيار انحراف معيار ميانگين داری

 دامنه اختالف 32%

 بيشترین کمترین

 2/222 55 1/51 1/72 9/23 2/11 9/21 1/15 چاله فلسي-شاهد جفت اول

 2/227 55 9/39 9/19 7/72 2/15 5/31 5/11 بانکتخطي-شاهد جفت دوم

 2/222 55 1/91 5/13 7/11 2/91 7/11 5/71 فلسي-خطي جفت سوم

 

 
 المیا استان در چوار بلوط یهاجنگل در نزوالت رهیذخ یروشها در خاک رطوبت راتییتغ نیانگیم: 5 شکل

 

 درختان سالمت درجه رییتغ

در درجه سالمت درختان  شده انجام ييرکه تغ همانطور
 دهد،ي( نشان م5نزوالت )جدول  يرهاز ذخ پسو  پيش

 نيیتوا-من روش با درختان، سالمت نمره اختالف مقایسه
 32 اعتماد سطح در دارمعني اختالف از حکایت يمارهات ينب

. داردشاهد  يماربا ت يرهذخ هایروش از هریك بين درصد
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 يرهذخ يمارت ينب دارمعني اختالف شود،مي دیده که طورهمان
 يرهذخ هایروش تأثير از حکایتشاهد  يمارنزوالت و ت

درجه سالمت درختان در طول دوره  ييرنزوالت در تغ

 و هاللي بانکت ذخيره روش دو بين البته. دارد یشآزما
 که هرچند. نگردید مشاهده داریمعني اختالف خطي بانکت
 .کرد عمل خطي بانکت از بهتر اندکي هاللي روش

 

 المیا استان در چوار بلوط یهاجنگل در رهیذخ یهاروش در ینتیوا-من روش با سالمت درجه اختالف نیانگیم سهیمقا جینتا -2 جدول

 شاهد با هاللي روش شاهد با خطي روش هاللي روش با خطي روش آزمون ضرایب

 U 222/1 222/2 222/2 نيیتوا-من

 W 222/72 222/1 222/1 ویلکاکسون

Z 557/2- 339/7- 259/5- 

 219/2 211/2 152/2 داریمعني سطح

 

  بحث
 سال در خاك رطوبت که گردید خصمش پژوهش این در

مي کاهش بارندگي کاهش ميزان با متناسب تقریباً بارشکم
 خاك رطوبت و بارندگي سال دو مقایسه کهطوریهب یابد،
 ميانگين بارندگي، درصد 12 حدود کاهش با که داد نشان

 حدود متریسانتي 772 و 12، 22 اعماق در خاك رطوبت
 چنين به دیگری محققان. است یافته کاهش درصد 19

 عنوانهب اند،کرده اشاره مختلف فصول و هاسال در تغييراتي
 مناطق در تعرق و تبخير از ناشي رطوبت کاهش ميزانمثال 

 ترعميق هایالیه به خاك سطح از ایتاليا، جنوب ایمدیترانه
به (72% )حدود عميق خاك رطوبت حداقل و یافته کاهش

 بوده سطحي هایالیه به مربوط حداقل از تربزرگ کلي طور
 متفاوت دیگر سال به سالي از الگو این اینکه همه از مهمتر و

 (.2008Longobardi ,) است شده گزارش
 و تغييرات عمده به توانمي پژوهش این دیگر نتایج از
 سطح در پربارش، سال گرم هایماه در خاك رطوبت بحران
 به توجه با که کرداشاره  متریسانتي 22 عمق تا یعني خاك
 مرتعي هایگونه از برخي برای تواندمي رطوبت ميزان

 بلوط برای مشکلي احتماالً ولي باشد، کننده محدود پرتوقع
 12 از بيش آنها ریشه عمق که جنگلي هایگونه دیگر و

 سال گرم هایماه در اما. کرد نخواهد ایجاد است مترسانتي
 از بيش عمق به حتي خاك رطوبت کاهش بحران بارش،کم

مانند  يجنگل هایگونه که اینجاست رسد،مي هم متری یك
تنش رطوبت مواجه  یبلوط هم ممکن است با مشکل جد

 شوند. 
جنوب  ایمدیترانه مناطق خاك رطوبت مقدار بيشترین

 يمربوط به زمان 92%به  یكدر فصل زمستان نزد یتالياا
 خاك تعرق، و تبخير از بيش بارندگي وجود دليلبه که است

 ترینپایين و دارد قرار اشباع تقریبا یا اشباع شرایط در
 است يو مربوط به زمان 72%آن در تابستان حدود  یرمقاد

 از تعرق و تبخير شدت اثر در را خود رطوبت خاك که
گزارش شده  ،است زراعي ظرفيت به نزدیك و داده دست

 (. Villani, 2006 &Longobardiاست )
 که معنيبدین است، تنش زمان دیگر اهميت حائز نکته

 رطوبت تنش یا بحران مناسب، بارندگي دارای هایسال در
 اثرهایکه احتماالً  دهدمي رخ خشك فصل دوره اواخر در

 اما ندارد، بدنبال جنگلي هایگونه برای ویژههب جدی، زیانبار
 خردادماه حتي یا تيرماه از بحران این بارش کم هایسال در

 . گرددمي تشدید جدید هایبارش شروع تا و شده شروع
رطوبت خاك در دو روش  يانگينم ييراتتغ مقایسه

روش اثر بودن دارمعني از حکایتنزوالت و شاهد  يرهذخ
 57 يزانرطوبت خاك به م یشباران در افزا يرهذخ های

روش  یدرصد برا 93و  يروش بانکت خط یدرصد برا
 با نتيجه این. است داشته( ي)چاله فلس يبانکت هالل
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( در مورد 5271) Gorbani Moghadam هاییافته
که  رسدمي نظر به بنابراینمطابقت دارد.  يمرتع هایگونه

سطح  يشتربا توجه به تعداد و پوشش ب يروش چاله فلس
 رطوبت خاك داشته است.  یشدر افزا يشتریاثر ب ينزم

 همه که شد مالحظه درختان، سالمت وضعيت بررسي در
 و نزوالت ذخيره روش اعمال تيمارهای از اعم تيمارها

 سالمت وضعيت بهبود نزوالت، ذخيره بدون شاهد تيمار
 نتيجه این. است بودهدر آنها محدود  يدگيو خشک اندداشته

 از حاصل رطوبت افزایش مثبت اثر از حکایت طورکليهب
 يتاهم دهندهنشان و بوده اخير یکسال مناسب هایبارش

و در مقابل آن  يدگيخشک یدهپد یجاددر ا يبروز خشکسال
 یناست. ا یدهپد یننزوالت در مقابله با ا يرهنشانه نقش ذخ

 زمينه در ویژههب ،محققان سایر يقاتتحق يجهبا نت یجنتا
 Delkhosh et alkhadem ;2012 ,.& ) مرتعي گياهان

., et al., 2012; Rigi et alBagheri, 2012; Kafash 

 در نهال استقرار و مانيزنده افزایش برای همچنين و( 2012
 ;Hai, 1996) خشكنيمه و خشك مناطق هایکاریجنگل

., 2009; et al2000; Tubeileh  et al.,Droppelmann 

., 2003alet ., 2001; Sheikh et alMugwe  )مطابقت 
 يمارنزوالت و ت يرهذخ يمارت ينب این باوجود البته. دارد

درصد  32نزوالت( در سطح اعتماد  يرهشاهد )بدون ذخ
 يرهمثبت ذخ يرتأث از حکایتوجود دارد که  دارياختالف معن

 .دارددرجه سالمت درختان  ييرنزوالت در تغ
 بهبود موجب ساالنه هایبارش افزایش که حال عين در

 نزوالت ذخيره روش اجرای است، شده درختان وضعيت
آنها  یبهبود یرا برا داریمعني مطلوب شرایط است توانسته

 و فلسي چاله ذخيره روش دو بين سویي. از یدنما یجادا
 که هرچند نشد، مشاهده داریمعني اختالف خطي بانکت
 این. کرد عمل خطي بانکت از بهتر اندکي فلسي چاله روش
 چاله روش اثر رفتمي انتظار که است شرایطي در نتيجه
 خطي بانکت برابر دو تقریبا که درختان بهبود در فلسي
 مذکور روش با داریمعني تفاوت داشته، نزوالت ذخيره
 يرهذخ هایروش شدن اثر کم آن دليل شاید. باشد داشته

 در که داشت نظر در بایدنزوالت در سال پرباران باشد. البته 

 دو ميزان به پژوهش، این در شده اجرا فلسي بانکت روش
 صرف( ساعت)نفر  الزم کار نيروی خطي بانکت روش برابر
آن خواهد بود  هایهزینه بودن برابر دو معنيبه که است شده
 قرار توجه مورد اجرایي هایریزیبرنامه در بایدنکته  ینو ا

 .گيرد
دو روش  ينب داریمعني تفاوت پژوهش این در گرچه

 تأثيرنزوالت مشاهده نشد، اما  يرهذخ یمورد استفاده برا
. گردید محرز درختان سالمت درجه تغيير بر نزوالت ذخيره
 با مقابله در نزوالت ذخيره بهتر کاربرد برای که است بدیهي

 مناطق شناسایي با که است الزم بلوط، درختان خشکيدگي
 با نزوالت ذخيره مناسب روش اجرای و جنگل بحراني
 بذر یا مناسب نهال کاشت با همراه محل طبيعي مصالح

 تمرکز داراولویت و بحراني نقاط بر محلي، سالم درختان
 .نمود
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Abstract 

    Severe drought stress restricts the growth of plant species such as oak trees and at the onset of 

weakness, invasion of pests and diseases and ultimately death is inevitable. The use of rainfall 

storage techniques provides the water needed for plant growth in the soil. This study aimed to 

examine the possibility of using two small water catchment (Linear terrace and Crescent pond), 

to cope with the critical conditions of oak forests, located in Chavar section of Ilam province; 

comparing to the control (without storage) in a randomized complete block design. Before 

running the storage systems, trees characteristics, as well as soil and moisture content were 

measured and during the 4-year period, monthly soil moisture and health status of the trees were 

recorded. Experimental results showed that soil moisture decreased in proportion to the amount 

of rainfall in the low season, so that in hot months, the moisture loss crisis reaches even more 

than one meter deep. Comparison of mean soil moisture changes showed significant effect of 

rain storage methods on soil moisture content by 21% in linear banquet method and 39% in 

crescent banquet method. Evaluation of the degree of vitality and health of the trees showed that 

there was a significant difference between the treatment of rainfed storage and the control 

treatment at 95% confidence level, indicating the positive effect of the rainfed storage on the 

health of the trees. Therefore, the use of water catchment systems to store the precipitation is 

recommended to increase soil moisture and improve the health and vitality of the declined trees. 

 

Key words: Oak dieback, water storage, linear terrace, Crescent pond. 

 


