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  مقدمه 
 يکلطور هب يول ،وجود دارد ها پرچيناز  يزيادار يف بسيتعار
که در  يخط يا و درختچه يدرخت يتوان به ساختارها مي

ها  ها و کنار رودخانه ليدر مسر بادها، ياطراف مزارع، در مس
. )٢٠٠٢ ،يبودر(د كرن اطالق يشوند پرچ مياحداث 
تواند خاک  مي يآگروفارستر يها پيگر تيهمانند د ها پرچين

. )١٩٩٥ ،انگي(د نكنآن را اصالح  يات ساختاريو خصوص
 خاک در يظاهر ينشان داده است که چگال) ٢٠٠٥(فر يپ

ش خلل ين امر باعث افزايافته و ايکاهش  ها مجاورت پرچين
ش خلل و فرج خاک باعث يافزا .ه استشد و فرج خاک

 خاک در گذري و ضريب آب ت نگهداشت آبيش ظرفيافزا
مطالعات نشان  ).٢٠٠٦ ،فولن(شود  ميمجاورت درختان 

لومتر بادشکن در يک ٢٠٠٠کنون حدود تا كه داده است
از  يش باديمبارزه با فرسا برايکشور احداث شده که عمدتاً 

ز کاشت درختان يآن استفاده شده است و در حال حاضر ن
اران و کشاورزان قرار در اطراف مزارع مورد توجه دست اندرک

جاد بادشکن اطراف مزارع به شکل يو اگرفته است 
که دولت با  يطور حال انجام است به در کشور در يا گسترده

را به کشت درخت  ها آنق کشاورزان يدادن وام و نهال و تشو
 کند ميق يدر اطراف مزارع تشو) الرشد عيکاشت درختان سر(
 يبررو ها پرچينتاکنون درمورد اثرات  يول) ١٣٨٧ ،يفيشر(

ران يدر ا يا ات خاک مناطق تحت کشتشان مطالعهيخصوص
ق مطالعه ين تحقيهدف از انجام ا. تصورت نگرفته اس

 يها در فاصله ها پرچين يکيدروليعملکرد ه ساختار و
ن يانجام ا ين متدولوژيهمچن .باشد مي ها پرچينمختلف از 

شتر درمورد يساز انجام مطالعات ب نهيتواند زم ميمطالعه 
  .در حفاظت آب و خاک در کشور باشد ها پرچيننقش 

  
  ها مواد و روش

 ٣٠به سن حدود  ١از درختان بلوط ينيق پرچيتحقن يا يبرا
- ين مورد مطالعه با جهت شماليپرچ. شدسال انتخاب 

طول مدت در. ب منطقه کشت شده بوديو عمود بر ش يجنوب
 براي .مرتع بود ها پرچيندر اطراف  ياراض يمطالعه کاربر

متر در  ١٦(متر  ٢٨طول  ک ترانسکت بهين مطالعه يا
درنظر  ها پرچينعمود بر ) دست پاييندر  متر ١٢ دست و باال

متر  ٢عمق  به ين ترانسکت کاناليا مجاورتدر . گرفته شد
                                                
1- Quercus robur 

ح کامل يک تشريل حفر شده يدرطول پروف و دشحفر 
عمق هر  يمتر ١ يها صورت گرفت و در بازه يخاکشناس

زان سنگ و يم رطوبت خاک، ،يمواد آل يفراوان زون،يهور
بافت و ساختمان خاک و  ک،رنگ خا تراکم خاک، زه،يسنگر

ک متخصص خاکشناس يله يوس هشه بيا عدم وجود ريوجود 
مختلف از  يها سپس در فاصله. ح شديتشر يطور نظر هب

 ٢ک متر در باالدست و يمتر و  ٤متر،  ٨متر،  ١٦( ها پرچين
زون خاک ياز هر هور) دست پايينمتر در  ١٢متر و  ٦متر، 
هر افق  يو بافت خاک برا يظاهر يچگالشد و  يبردار نمونه

  يسانت ٥/٠(اشباع  يکيدر نزد يگذر ب آبيضر. دشتعيين 
دست در باال متر ١٦و  ٨، ٤هر افق در فواصل  يز براين) متر

 دست پايينمتر در  ١٢و  ٦، ٢و در فواصل  ها پرچين
ن يابا  .شد يريگ اندازه ٢سنجدستگاه نفوذ لهيوس هب ها پرچين

جاد يمتر مکش ا يسانت ٧تا  ٥/٠ دهمحدوتوان در  يمدستگاه 
منظور  به .كردگيري  انداهخاک را  يگذر ب آبيو ضر کرد

ت نگهداشت آب خاک در فواصل مختلف از يمطالعه ظرف
شگاه يهر افق در آزما يخاک برا يرطوبت ي، منحنها پرچين

 يک از افق هاياز هر  يبردار نمونهكار ن يا يبرا .ه شديته
 يبرا .صورت گرفت ها پرچينز خاک در فواصل مختلف ا

 يها کيل ماتريپتانس يازا خاک به يرطوبت يه منحنيته
زان يم) ٢/٤و ٥/٣ ،٣ ،٩/٢ ،٧/٢ ،٥/٢ ،٢( يا شناخته شده
گ يسنج و د صفحه مکش با استفاده ازخاک   ميرطوبت حج

 يريگ اندازه يرامترهااپ رييتغ تاًينها. شد يريگ چاردز اندازهير
مختلف از  يها لف خاک و در فاصلهمخت يها شده در عمق

  .شدل يه و تحليتجز ها پرچين
  
  ج و بحثينتا
  ها پرچينمختلف از  يها خاک در فاصله يها افق

مختلف  يها خاک در فاصله يز ساختاريحاصل از آنال جينتا 
ن مورد مطالعه نشان داد که در قسمت باالدست ياز پرچ
 A يآل ن عمق افقي، با کاهش فاصله از پرچها پرچين

 ١١٠،ها پرچين يمتر ١٦در متر  سانتي ٨٠(افته يش يافزا
تا مرز  يمتر ٤و در فاصله  )ها پرچين يمتر ٤در  متر سانتي
 .واقع شده است Cافق  يروماً بريمستق Aافق  ها پرچين

درختان در  يمتر ٠- ٥در فاصله  Aحداکثر ضخامت افق 
 ستد پايينعمق خاک در  .مشاهده شد ها پرچينباالدست 

                                                
2- Handheld Mini-disk Infiltrometers 
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افق  يبررو ماًيمستق A  افق يدرختان کم بوده و در موارد
C عمق افق نيز  دست پاييندر  واقع شده استA در 

و با ) متر يسانت ٣٠حدود (حداکثر بوده  ها پرچينمجاورت 
رات يين تغيا .افته استيش فاصله از درختان کاهش يافزا

شتر يش بيو فرسا ها پرچينشامل تجمع خاک در باالدست 
هم نشان داده  يگريدر مطالعات د ها آن دست پايينخاک در 
    .)٢٠٠٦ فولن،( شده است

  خاک درطول ترانسکت يب آبگذريرضو  يظاهر يچگال
خاک در فواصل مختلف از  يظاهر يچگال يريگ ج اندازهينتا

 .استآمده  ١مشابه در شکل  يها افق يبرا ها پرچين
دست درختان  نييخاک در پا يظاهر يرات چگالييتغ
 يزان متوسط چگاليم( شتر از قسمت باال دست بوده استيب

درعمق  ٦٩/١درسطح خاک تا  ٤٢/١ن يخاک ب يظاهر
درسطح خاک و  ٠٩/١ و بيندست در باال يمتر يسانت ١٥٠

 يريگ اندازه دست پاييندر  يمتر يسانت ١٠٠عمق در ٧٦/١
  ). شد

 سطح خاک و عمق يخاک را برا يگذر ب آبيضر ٢شکل 
در . دهد مينشان  ها پرچيندر فواصل مختلف از  يك متري

حالت  يکيخاک در نزد يگذر ب آبي، ضريک متريعمق 
سه يمقا. استطور محسوس کمتر از سطح خاک  هاشباع ب

 را زيادي يوابستگ ،خاک يگذر ب آبيو ضر يظاهر يچگال
 ي، با کاهش جزئيمتر يكدر عمق . هدد مينشان  ها آنبين 
 پايينسمت  به ها پرچينخاک از باالدست  يظاهر يچگال
را نشان  يز کاهش جزئيخاک ن يگذر ب آبي، ضردست
رات ييکه درسطح خاک که تغ يحالدر ،)٢شکل (دهد  مي

د بوده، يخاک در فواصل مختلف درختان شد يظاهر يچگال
خاک مشاهده شده  يگذر ب آبيز در ضرين زياديرات ييتغ
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  مختلف خاک يعمق ها يو برا ها پرچينخاک در فواصل مختلف از   يظاهر يرات چگالييتغ - ١شکل 
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در ) Da(خاک   يظاهر يرات چگالييو تغ)  h /=٥ cm(اشباع 
  ها پرچينفواصل مختلف از 

  
  اهيرطوبت قابل استفاده گوخاک  يرطوبت يمنحن
در مرحله ) ٣شکل (خاک  يرطوبت يها يمنحن يبند دسته

ت يظرفدهد كه با افزايش عمق خاك،  مي  نشان نخست
رطوبت قابل استفاده . شود كاسته ميخاک  در نگهداشت آب

ت ين حدود ظرفيعبارت است از رطوبت موجود ب (RV)اه يگ
حاصل  جينتا pF) ٤.٢( دائم يو نقطه پژمردگpF) ٢.٦( يزراع

اه در يت قابل استفاده گاز محاسبات نشان داد که رطوب
ش فاصله از درختان يشتر بوده و با افزايدرختان ب يگيهمسا

  . ابدي ميکاهش 
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pF   پتانسیل ماتریك
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دهنده افق خاك  حروف داخل پرانتز نشان( هاي مختلف خاک ها و براي افق نيهاي رطوبتي خاک در فواصل مختلف از پرچ منحني - ٣شکل 

  )باشند مي
      يريگ جهينت
 يزان چگاليم داد كه ق نشانيتحق نيج حاصل از اينتا

خاک با  و ظرفيت نگهداشت آب يگذر ب آبيضر ،يظاهر
رات يين تغيا .ابدي مي كاهش ها پرچينش فاصله از يافزا
و شاخ  ين مواد آليها و همچن شهيجه وجود ريتواند در نت مي

اگرچه تجمع خاک  .درختان باشد يکيو برگ درخت در نزد
 دست پايينشتر خاک در يش بيساو فر ها پرچيندست در باال

باعث شده که  دست پاييناد تر خاک در يب زين شيو همچن
متفاوت  ها پرچين دست پايينرات در باالدست و يين تغيا

زان جذب يم ،ها شهيشتر ريل تراکم بيدل ن بهيبا وجود ا .باشد
طول شود در ميو باعث  شتر بودهيآب در مجاورت درختان ب

 ين خشکيا .تر شود خشک ها پرچيندوره رشد خاک اطراف 
ت نگهداشت قابل توجه خاک در ين ظرفيخاک و همچن

خاک  ير قشريز يها تواند حرکت آب ميدرختان  يگيهمسا
ها  البيدر کنترل س يثرؤن امر نقش ميرا محدود کند و ا

   .خواهد داشت
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