Original Article, Vol. 9, No. 3, Autumn, 2021, pp 87-102

Desert Management
www.isadmc.ir

Iranian Scientific Association of Desert
Management and Control

Assessment of Effects of Bandsars Use on Soil Properties in Desert Areas (Case
Study: Southern Sabzevar Region, Khorasan Razavi)
M. Akbari 1, M.T. Dastorani 2*, A.A. Abbasi 3 , F. Rahimi-Aghcheshmeh 4

MSc Graduate in Watershed management, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi
University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad,
Mashhad, Iran.
Associate professor, Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan_Razavi,
Mashhad, Iran.
PhD student in Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi
University of Mashhad, Mashhad, Iran.
* Corresponding Author: dastorani@um.ac.ir
Received date: 11/08/2021
doi

Accepted date: 02/12/2021

10.22034/JDMAL.2021.535788.1345

Abstract
In many areas of Iran wher water is scarce, including the western Khorasan, people have
understood the importance of water and soil resources. They have made great efforts to protect
them, and they also gained valuable experiences. The use of these experiences in the construction
of the Bandsars allowed optimizing the water and soil resources and the localization of watershed
management operations which will improve the effectiveness of those operations. The bandsars
cause the sedimentation of suspended particles by controlling the flow rate, and consequency, in
addition to the increase in soil fertility, improve the recharge of groundwater, vegetation cover
and desertification control. This research studies the effect of the use of flood in bandsars, located
in the south of the city of Sabzevar on soil fertility using both field and laboratory methods. To
achieve this, 5 Bandsars sites were selected in the study area, and in each site 3 soil profiles inside
the bandsars and also 3 profiles outside the Bandsars with 60 cm depth were digged. The soil
samples were collected from three depths of 0-20, 20-40 and 40-60 cm. Soil samples were
transported to the laboratory and the amount of organic mater, N, P and K were measured. Results
were analysed using t as well as Dankan tests. Results showed that the values of the fertilizing
elements such as organic mater, N, P are different between inside and outside the bandsars, and
are higher inside the bandsars comparing to the related outside areas. Although this difference is
not statistically significant in some cases, it can be concluded that Bandsars improved soil fertility.
Keywords: Flood water utilization; Organic materials; Arid areas; Soil fertility; Combating
desertification
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چکیده
در بسیاری از مناطق کمآب ایران ازجمله نواحی غربی خراسان ،از دیرباز مردم برای حفاظت از خاك و آب تالشهای زیادی داشته
و تجربههای ارزشمندی بهدست آوردهاند .بهره گیری از این تجربهها در ساخت بندسارها به استفاده بهینه از منابع آب و خاك منجر
شده و میتواند به بومیسازی عملیات حفاظت خاك و آب و افزایش کارایی آنها کمک کند .بندسار با کنترل سرعت جریان آب
موجب تهنشینی ذرات معلق سیالب میشود که عالوه بر حاصل خیزی خاك ،موجب تقویت سفرههای آب زیرزمینی ،احیاء پوشش
گیاهی و مهار بیابانزایی میشود .پژوهش حاضر به بررسی اثر استحصال سیالب بندسارهای جنوب شهرستان سبزوار ،بر روی حاصل
خیزی خاك به دو صورت میدانی و آزمایشگاهی پرداختهاست .بدینمنظور در محدوده مورد بررسی ،پنج منطقة دارای بندسار در
نظر گرفته شد و در هر یک از محلهای منتخب سه نیمرخ در داخل بندسار و سه نیمرخ در خارج آن به عمق  60 cmحفر شد .از
سه عمق  20-40 ،0-20و  60-40cmنمونهبرداری انجامشد .سپس نمونهها برای تعیین درصد مواد آلی خاك ،مقدار  P ،Nو K
به آزمایشگاه منتقل شد .درپایان نتایج حاصل از آزمایشها بهوسیله آزمونهای دانکن و  tمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان
داد که عناصر حاصل خیزی خاك مانند مقدار کربن آلی N ،کل P ،و  Kدر داخل بندسارها با خارج از آنها متفاوت است و اغلب
در داخل بندسارها بیشتر از خارج آنهاست .هرچند این تفاوت در برخی از مناطق معنیدار نیست ولی در کل میتوان نتیجه گرفت
که بندسار موجب افزایش حاصلخیزی خاك شده است.

واژگان کلیدی :استحصال سیالب؛ بیابانزدایی؛ حاصلخیزی خاك؛ مناطق خشک؛ مواد آلی
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◼ مقدمه
بخش زیادی از کشور ایران با توجه به اقلیم خشک و
نیمه خشک همواره با کمبود آب مواجه است ( .)22بندسار
بهعنوان سامانة ساده و سنتی استحصال سیالب در مناطق
خشک و نیمهخشک است ( )12که با مشارکت آبخیزنشینان
در سطح وسیعی از حوضه قابلاجرا بوده است و عالوه بر
مهار سیالب و تغذیه آبخوان،کشاورزی سیالبی را در منطقه
گسترش میدهد و با رسوبگیری از سیالب به غنی شدن
خاك منجر میشود ( .)4برای ایجاد و گسترش بندسارها
باید مکانیابی مناطق مستعد احداث و توسعه بندسار ،بر
اساس نقشه سازندها و تشکیالت زمینشناسی صورت گیرد
( .)13احداث بندسار بهصورت خواسته یا ناخواسته موجب
ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی در خاك منطقه میشود
از اینرو ضروری است که این تغییرات مورد مطالعه قرار
گیرند تا مفید یا غیرمفید بودن آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
بررسیها در این زمینه صورت گرفته است.
در پژوهشی که به منظور بررسی اثرات استحصال
سیالب با استفاده از بندسارها بر ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاك انجام شد ،نتایج نشان داد که بندسار بر
روی ویژگیهای فیزیکی خاك اثر مثبتتر داشته
بهطوریکه تجمع رسوبات حمل شده توسط سیالب منجر
به بهبود ساختمان خاك در مناطق بیابانی شده است.
شایان ذکر است که نتایج این پژوهش نشان از بهبود مواد
آلی و  pHخاك دارد ( .)17در پژوهشی دیگری که در
شهرستان سیرك هرمزگان صورت گرفت ،نتایج گواه بر
بهبود رشد و شادابی پوشش گیاهی کاشته شده در داخل
بندسارها نسبت به حالت متداول آن بود ( .)16همچنین
طی تحقیقی به تأثیر رسوبگذاری بر بازده نفوذپذیری
بندسارها در استان خراسان نتیجه چنین است که بین
نفوذپذیری خاك بندسارها و مناطق شاهد ،اختالف
معنیداری مشاهدهشده است .لیکن علیرغم تأثیر
رسوبگذاری بر کاهش ظرفیت نفوذ به مقدار  5تا  6برابر،
بازده نفوذ اغلب بندسارها بیش از  ٪90اندازهگیری شده
است .رسوبگیری کم در هر سیلگیری ،درشت بودن بافت
خاك نهشته شده ،شخم و کشت و کار از عوامل مؤثر در
حفظ کارایی مطلوب بندسارها است ( .)1بررسی تأثیر

پخش سیالب بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاكهای
عرصه پخش سیالب قوشه دامغان در استان سمنان
پرداخته شد و پارامترهایی از قبیل بافت ،اسیدیته ،شوری،
 Cl ،Naو  Mgتعیین گردید و نتایج بهدستآمده نشان داد
که درصد ماسه خاك عرصه نسبت به شاهد ٪200 ،کاهش
و درصد سیلت و رس هریک به ترتیب  ٪230و ٪190
افزایشیافته است .بررسی خواص شیمیایی خاك نیز حاکی
از آن است که اسیدیته تغییر ناچیزی داشته ،شوری افزایش
قابلمالحظهای نداشته ،لیکن مقادیر منیزیم و کلسیم در
عرصه پخش سیالب نسبت به شاهد ٪200 ،افزایش و مقدار
 ٪200 ، Naکاهش داشته است ( .)11در پژوهشی با مطالعه
پیرامون تغییر ویژگیهای خاك در منطقه پخش سیالب
قره چریان بدین نتیجه رسیده شد که مقدار شن در
عرصههای پخش سیالب نسبت به عرصه شاهد بهطور
میانگین بهاندازه  ٪22کاهش داشته است .همچنین مقدار
شن در عرصههای پخش سیالب  2،1و 3نسبت به هم
تفاوت معنیدار نداشت با این وجود تفاوت مقدار شن در
عرصههای پخش سیالب نسبت به عرصه شاهد معنیدار
بود .مقدار رس در عرصه پخش سیالب نسبت به عرصه
شاهد  ٪15بیشتر بود و نیز پخش سیالب منجر به کاهش
اسیدیته خاك شده است .میزان شوری در عرصههای پخش
 2 ، 1و 3افزایش چشمگیری نسبت به عرصه شاهد داشت.
میزان افزایش در عرصههای پخش نسبت به عرصه شاهد
 %111بود .مقدار ماده آلی در عرصههای پخش نسبت به
عرصه شاهد بهاندازه  %12کاهش یافت لیکن این تفاوت
معنیدار نبود .میزان آهک در عرصه پخش  1و بهویژه
عرصه پخش  2کاهش چشمگیری نسبت به سایر عرصهها
داشت .مقدار ازت در عرصههای پخش نسبت به شاهد
بهطور چشمگیری کاهش یافت و عرصه پخش  3کمترین
میزان  Nرا داشت .میزان پتاسیم در عرصههای پخش
سیالب نسبت به عرصه شاهد افزایش قابلمالحظهای یافت
و در عرصه پخش  2بیشترین مقدار است (.)21
همچنین مطالعهای با هدف بررسی اثر سیالبهای کم
کیفیت بر روی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك انجام
شد و نتایج حاصل از این بررسی بیانگر کاهش هدایت
الکتریکی ،سدیم ،کربنات ،درصد مواد خنثی شونده ،گچ و
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اسیدیته و افزایش مواد آلی ،پتاسیم ،فسفر و بیکربنات در
اکثر نمونهها بود که این تغییرات در سطح  ٪5معنیدار است.
در مورد بافت خاك در اکثر نمونهها شن در عمق صفر تا
 30cmافزایش و رس خاك کاهشیافته است که باعث
اصالح بافت و ساختار خاك شده که این روند در سطح ٪5
معنیدار است ( .)2در پژوهشی به ارزیابی اثر اجرای طرح
پخش سیالب بر آبخوان آب باریک بم بر روی ویژگیهای
خاك و با تأکید بر حاصلخیزی خاك با بهرهگیری از سامانة
اطالعات جغرافیایی و تصاویر ماهوارهای به مرحله اجرا
گذاشته شد .نتایج نشان داد که عمق رسوب ،نفوذپذیری،
فسفر و کربن آلی در حد معنیداری افزایش یافتهاند (.)15
بررسی دیگری نیز نشان داد استفاده از سامانههای
آبخوانداری و استحصال آب باران ،موجب بهتر شدن
ویژگیهای فیزیکی و هیدرولوژیک خاك شده و پتانسیل
خاك و پوشش گیاهی را در حفاظت از خاك و جلوگیری از
تولید بیش از حد رسوب تغییر میدهد ،بهطوری کلی توسعه
آبخوانداری سایر ویژگیهای اکوسیستم را تحت تأثیر قرار
داده است ( .)5در پژوهشی در جلگه ماژان نتایج نشان داد
که استفاده از بندسارها در تهیه محصوالت جالیزی و
علوفهای منجر به بهبود بهرهوری شده و این مهم در
سالهای کم آب نیز با توجه به شرایط هیدرولوژیکی مناطق
خشک قابل استحصال است ،بهطوریکه منجر به عایدی و
درآمد نسبتا ثابت و واقعی در منطقه شده و نیازمند حمایت
کارگزاران بخش کشاورزی است .از دیگر قابلیتها و کارایی
بندسارها در این منطقه میتوان به تامین رطوبت به همراه
اصالح فیزیکی و شیمیایی خاك از طریق نگاهداشت آب،
بهینه سازی بافت و افزایش موادآلی و کاهش فاکتورهای
شوری اشاره کرد ( .)20همچنین در پژوهشی دیگر نتایج
نشان داد که استفاده از بندسارها جهت حفاظت از آب و
خاك در شرایط استحصال سیالبها کارایی باالیی دارد (.)8
یافتههای پژوهش نقش سازههای سنتی استحصال آب
سطحی و آب باران در ایران نشان از کارایی زیاد این سازهها
در حفاظت از آب حکایت دارد ( .)19 ،12بررسی اثر
استحصال سیالب در بندسارها بر ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی خاك در سه حوزه موید ،سیوجان و علی آباد در

شهرستان بیرجند پرداخته شد و این نتیجه حاصل گردید
که بهجز درصد آهک ،ازت کل خاك و مقدار اسیدیته که در
داخل و خارج بندسار اختالف معنیداری نداشتند بقیه
صفات اندازهگیری شده در سطح  ٪1دارای تفاوت معنیدار
میباشند ( .)7همچنین در سیستم پخش سیالب میزان مواد
آلی خاك را موردبررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که
میزان مواد آلی با بافت خاك در ارتباط است و در خاكهای
رسی بیشتر و در خاكهای با بافت شنی میزان مواد آلی
کمتر از بافت رسی است ( .)6مطالعهای در جنوب شرق
مونتانا 1بر روی تأثیر پخش سیالب انجام شد و به کاهش
هدایت الکتریکی ،افزایش ماده آلی ،افزایش تولید مرتع در
عملیات پخش سیالب اشاره شد ( .)3در مطالعهای به این
نتیجه رسیدند که خاك داخل خادین 2نسبت به خاك بیابان
بارورتر است و دارای کربن آلی و  Nبیشتری است .محصول
کشتشده در خادین بستگی به وضعیت رواناب دارد و از
سالی به سال دیگر بسته به منطقه و شیب حوضه و شدت و
فرکانس بارش متفاوت است .عملکرد محصول و بهرهوری
محصول میتواند با روشهای جدید علمی افزایش یابد.
مقدار ماده آلی در عمق صفر تا  20و  20-60cmمتفاوت
است و در اولی از  %0/39-0/76و در دومی از %0/12 –0/40
میباشد ( .)14پژوهشی با بررسی سامانة خادین بهعنوان
سازة سنتی در هند به حاصلخیزی خاك داخل خادینها
نسبت به منطقه شاهد انجام گرفت و نتایج بررسی آنها
کاهش هدایت الکتریکی و افزایش مواد آلی در داخل خادین
را نشان داد (.)10
بررسی منابع ،بیانگر تمرکز پژوهشها به معرفی و بیان
قابلیتهای این سازه سنتی و عملکرد این سازهها در بخش
تغذیه سفرههای زیرزمینی و توسعه کشاورزی دارند .با این
وجود در خصوص تأثیر احداث و طراحی بندسارها بر روی
ویژگیهای خاك منطقه کمتر اشاره شده که نتایج این
تحقیق نشان میدهد که بندسارها بر منابع خاکی
تأثیرگذارند و به علت استفاده وسیع از آن در استانهای
خراسان و در ایران شناخت کامل آثار و کارکرد آنها بر
روی خاك ضروری به نظر میرسد .هدف از پژوهش حاضر،
بررسی تأثیر بندسارها و تعیین آثار احتمالی مواد معلق

1 Montana

2 Khadin: dusty stacks in wide valleys
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سیالبها بر روی حاصلخیزی خاك در جنوب سبزوار است.
با توجه به اینکه در اغلب مناطق خشک و نیمهخشک ،فقر
حاصلخیزی خاك یک مشکل جدی در بهرهبرداری مناسب
از آن است ،چنانچه ایجاد بندسارها بتواند تاثیر قابلتوجهی
روی افزایش حاصلخیزی خاك داشته باشد ،میتوان با
توصیه اجرای بهینه این سازه سنتی ،شرایط استفاده بهتر
از خاك را برای جوامع محلی فراهم آورد.
◼ مواد و روش
منطقه مورد مطالعه

منطقة مورد مطالعه بندسارهای واقع در جنوب شهرستان
سبزوار است .در منطقه دشتی محدوده مورد مطالعه روستای
علیآباد ،در منطقه کوهستانی روستای البالغ و در حدود

منطقه دامنهای ،روستای ثقیه قرار دارد .طول جغرافیایی این
محدوده  57° 52′ 21″تا  58° 52′ 11″و عرض
جغرافیایی 35° 34′ 33″تا  36° 0′ 42″میباشد (شکل .)1
روش پژوهش

با توجه به بازدیدهای بهعملآمده از محدوده مورد
مطالعه  5منطقه مختلف جهت مطالعه انتخاب شد که
ویژگی آنها در جدول 1ارائه شده است.
محدوده موردمطالعه در تقسیمبندی ایران جزئی از زون
ایران مرکزی محسوب میشود و گسل اصلی سبزوار
مهمترین گسل خارج مرزهای شمالی محدوده مورد مطالعه
است و آبراهه اصلی منطقه کالشور است.

شکل .1موقعیت منطقه مورد مطالعه در ايران ،استان و شهرستان سبزوار
جدول  .1معرفی بندسارهای منتخب
منطقه

طول جغرافیايی

عرض جغرافیايی

واحد

کاربری

1
2
3
4
5

E57°47′57″

N 36°5′23″

E57°50′05″

N 36°2′32″

E57°56′45″

N 35°40′8″

E57°48′21″

N 36°4′46″

E57°50′12″

N 36°2′23″

دشت
دامنه
کوهستان
دشت
دامنه

بندسار سنتی
بندسار سنتی
بندسار سنتی
باغ پسته
باغ پسته

تأثير استفاده از بندسارهای سنتی بر ويژگیهای خاکی در ...

بر پایة نقشه زمینشناسی منطقه ،مهمترین تشکیالت
زمین شناسی محدوده مطالعاتی شامل رسوبات آبرفتی
عهد حاضر که از شمال غرب به سمت جنوب شرق گسترش
یافتهاند ،فلیشهای ائوسن ) (EF1که با امتداد شمال غرب
جنوبشرق در بخشهای جنوبی و غرب محدوده مورد
مطالعه بهصورت پراکنده قرارگرفتهاند .آندزیت و بازالتهای
کرتاسه که بهصورت بسیار محدود در سمت غرب محدوده
قابلمشاهدهاند و رسوبات آبرفتی کنگلومرا و ماسهسنگ
پلیوسن ) (plc2در قسمتهای جنوب و غرب منطقه هست
و نیز سیلت های قرمز و سبز الیگوسن که در بخشهای
مرکزی منطقه موردمطالعه گسترشیافته است (.)14
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هیدرومتر ،دمای سوسپانسیون از  18°Cبیشتر بود به ازای
هر درجه  0/36به عدد هیدرومتر اضافه و اگر دما از 18°C
کمتر بود به ازای هر درجه  0/36از عدد هیدرومتر کم شد.
ب) تصحیح کالگن :برای حذف خاصیت چسبندگی
رسها از نمک کالگن استفاده شد که کالگن خود دارای
غلظت مشخصی در سوسپانسیون است ،پس سبب کمتر
فرورفتن هیدرومتر در مایعشده و عدد هیدرومتر بیشتر از
مقدار واقعی نشان داده شد .لذا باید غلظت کالگن محاسبه
گردید و مطابق رابطه  1و  2از عدد هیدرومتر کسر شد
(.)9
()1

a′= a – 2.5

روش کار

()2

b′=b–2.5

در پژوهش حاضر ابتدا با بازدیدهای میدانی وضعیت
بندسارها از نظر شکل ظاهری و ابعاد مورد بررسی و نمونه
برداری قرار گرفت .برای برداشت صحرایی  5منطقه در نظر
گرفته شد (جدول  )1و از هر یک از بندسارها به روش کامالً
تصادفی نمونهبرداری خاك صورت گرفت .این نمونهها از
سه عمق مختلف خاك شامل :عمق  :1صفرتا  ،20cmعمق
 40-20cm :2و عمق  60-40cm :3برداشت شدند و
جهت اندازهگیری ویژگیهای  P ، Nو  Kخاك به آزمایشگاه
دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست دانشگاه فردوسی
مشهد منتقل شدند .مقدار  Nکل با دستگاه کجلدال اندازه
گیری شد و برای تعیین میزان شن ،سیلت و رس از روش
هیدرومتری استفاده شد .اساس کار این روش ،اندازهگیری
چگالی سوسپانسیون خاك و آب است که بهتدریج براثر
رسوب مواد ،کاهش پیداکرده و هیدرومتر بیشتر در مایع
فرو میرود و اعداد قرائتشده روی هیدرومتر متناسب با
حجم مایع جابجا شده خواهد بود .دو تصحیح در اعداد
روش هیدرومتری انجام شد:
الف) تصحیح حرارتی :چون هیدرومتر روی 18°C
استاندارد شده و نیز با توجه به اینکه با افزایش دما
ویسکوزیته مایع کاهشیافته و هیدرومتر بیشتر در مایع
فرو میرود درنتیجه غلظت ذرات معلق را کمتر از مقدار
واقعی به ما نشان میدهد .لذا اگر در زمان قرائت عدد

در پژوهش حاضر سه نیمرخ داخل و سه نیمرخ خارج
هر بندسار زده شد و منطقة خارج هر بندسار بهعنوان
منطقة شاهد آن بندسار منظور شد و مورد مقایسه با داخل
بندسار قرارگرفت .نتایج حاصل از این بررسی به کمک
نرمافزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و برای
مقایسه میانگین دادهها از آزمون دانکن استفاده شد .به
منظور درك اختالف تیمارها حروفی در جداول آورده شده
است که مربوط به گروهبندی آنها در آزمون دانکن در
سطوح  1و  5درصد میباشد .اعدادی که با حروف مشابه
مشخص شدهاند با یکدیگر اختالف معنیداری ندارند.

1 Eocene flashes

2 Pliocene sandstone

 aقرائت اول هیدرومتر b ،قرائت دوم ،عالمت  a′مقدار
تصحیحشده رس و شن و عالمت  b′مقدار تصحیحشده رس
میباشد .مقدار شن ،رس و سیلت هم از طریق رابطههای
 4 ،3و 5محاسبه شد.
()3

)Sand%=100(a′/soil(gr)*100

()4

)Clay% = (b′/soil (gr) *100

()5

)Silt% = 100 – (clay% + sand%
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 4از لحاظ آماری معنیدار گردید (جدول .)3
در مقایسه هر یک از مناطق موردمطالعه با مناطق
شاهد آن کمترین مقدار کربن آلی ،مربوط به منطقه شاهد
در محلهای انتخابی  2و  5بود و اختالف میزان درصد
کربن آلی در بندسار منطقه  2با منطقه شاهد آن معنیدار
بود ولی در منطقة  5اختالف بین داخل بندسار با منطقة
شاهد معنیدار نشد (جدول  .)3بیشترین مقدار کربن آلی
در داخل بندسار در منطقة  4مشاهدهشد و تفاوت آن با
منطقة شاهد معنیدار بود (شکل  .)4در مقایسة بندسارهای
سنتی با بندسارهای تغییر کاربری داده شده به باغ پسته؛
بین دو بندسار  1و  4که هر دو در منطقه دشت واقع شدند
مشاهده شد که میانگین این دو منطقه تفاوت چندانی
نداشتند و از  1/62در بندسار سنتی به  1/75در منطقه
پستهکاری شده رسیده بود و تفاوت آنها ازلحاظ آماری
معنیدار نشد (جدول  .)4همچنین این حالت در مناطق 2
و  5نیز اتفاق افتاد و مقدار کربن آلی از  0/81در بندسار 2
به  0/89در بندسار  5تغییر کرده بود و این تفاوت نیز
معنیدار نشد (جدول .)5

از آنجاکه هدف طرح ،مقایسه ویژگیهای خاك بین
مناطق مختلف داخل و خارج بندسارها بود ،نیمرخهای
داخل هر بندسار را تکرار در نظر گرفته و بدین ترتیب از
نیمرخهای داخل بندسار میانگینگیری صورت گرفت.
◼ نتايج
کربن آلی خاک در داخل بندسارها

مقدار درصد مواد آلی در تمامی مناطق موردمطالعه با
افزایش عمق کاهشیافته بود (شکل  .)2همچنین بین
مقدار مواد آلی در عمق صفر تا  20سطح خاك با عمق
 40-20و  60-40cmسطح خاك در منطقههای  1و  4که
دشتی بودند تفاوت معنیداری داشت ولی در دیگر
منطقهها بین مقدار درصد کربن آلی در عمقهای مختلف
تفاوت معنیدار نبود (جدول .)2
مقايسه میانگین کربن آلی در داخل و خارج بندسار

مقدار کربن آلی در داخل بندسارها بیشتر از منطقه
شاهد مربوطه بود (شکل  )3و این تفاوت در مناطق  3، 2و

2.5

2
ماده آلی عمق 1

1

ماده آلی عمق 2

0.5

ماده آلی عمق 3

درصد ماده آلی

1.5

0
4

5

2

3

1

مناطق داخل بندسار

شکل  .2نمودار درصد مواد آلی در داخل بندسار
جدول  .2میانگین مواد آلی در سه عمق مناطق موردبررسی
منطقه

مواد آلی عمق 1

مواد آلی عمق 2

مواد آلی عمق 3

1

2/46e

1/43 abc

0/97 ab

2

1/01 ab

0/78 ab

0/64 a

3

1/40abc

1/34 ab

1/29 ab

4

2/34 de

1/80bcd

1/12 ab

5

1/29 ab

0/89 ab

0/50 a
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2
1.5

داخل بندسار
0.5

خارج بندسار

کربن آلی

1

0
5

3

4

1

2

منطقه

شکل  .3نمودار مقايسه درصد مواد آلی در داخل و خارج بندسار
جدول  .3مقايسه میزان درصد کربن آلی در داخل و خارج بندسار
منطقه

داخل بندسار

خارج بندسار

t

درجه آزادی

سطح

1

1/62

1/13

1.99

8

معنیداری
0/080

2

0/81

0/48

3/35

8

0/010

3

1/34

0/91

4/87

8

0/001

4

1/75

1/13

3/07

8

0/017

5

0/89

0/48

10/35

8

0/214

جدول  .4مقايسه کربن آلی در بندسارهای سنتی و بندسارهای تبديلشده به باغ پسته
منطقه

درصد کربن آلی

1

1/62

4

1/75

2

0/81

5

0/89

بررسی تغییرات نیتروژن خاک در داخل منطقه

مقدار نیتروژن خاك در کلیه مناطق داخل بندسار با
افزایش عمق کاهش یافته بود (شکل  .)4بیشترین میزان
نیتروژن  459/67PPMدر عمق صفر تا  20cmاز سطح
خاك در منطقه  5و کمترین مقدار نیتروژن 170/33PPM
در عمق  60-40cmاز سطح خاك در منطقه 1دیده شد.
در مقایسه بین مقدار نیتروژن داخل و خارج بندسار
مقدار نیتروژن در تمامی مناطق در داخل بندسار بیشتر از
مقدار نیتروژن در خارج بندسار بود (شکل  .)5کمترین
مقدار نیتروژن با  199/89PPMدر خارج بندسار منطقه

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

-0/55

8

0/597

-0/346

8

0/738

 1و  4دیده شد و بیشترین مقدار نیتروژن در داخل بندسار
منطقه  2با  309/56 PPMدیده شد .تفاوت مقدار نیتروژن
داخل و خارج بندسار تنها در منطقه  1و  4معنیدار بود.
در مقایسه بین مقدار نیتروژن خاك بندسارهای سنتی
با باغ پسته ،در مناطق  1با  4مشاهده شد که مقدار
نیتروژن در منطقه  1بیشتر از منطقه  4بود ولی این تفاوت
به لحاظ آماری معنیدار نشد (شکل  .)6در مقایسه بین
مقدار نیتروژن خاك در منطقه  2و  5مقدار نیتروژن در
منطقه  5بیشتر از منطقه  2بود ولی این تفاوت نیز به لحاظ
آماری معنیدار نشد (جدول .)6
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600

نیتروژن عمق 1
200

نیتروژن عمق 2
نیتروژن عمق 3

()ppmنیتروژن

400

0
5

4

3

1

2

منطقه

شکل  .4نمودار میزان نیتروژن در داخل بندسار
500
400

داخل بندسار

200

خارج بندسار

100

( )ppmنیتروژن

300

0
5

4

2

3

1

منطقه

شکل  .5نمودار مقايسه نیتروژن داخل و خارج بندسار
جدول  .5مقايسه نیتروژن خاک در داخل و خارج بندسار
منطقه
1

2

3

4

5

بخش

نیتروژن )(PPM

داخل بندسار

281/44

خارج بندسار

199/89

داخل بندسار

410/67

خارج بندسار

309/56

داخل بندسار

381/11

خارج بندسار

283/89

داخل بندسار

268/33

خارج بندسار

199/89

داخل بندسار

306/44

خارج بندسار

309/56

t

df

سطح معنیداری

3/152

8

0/014

2/103

8

0/069

1/825

8

0/105

2/881

8

0/020

-0/249

8

0/810
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500
400

( )ppmنیتروژن

300
بندسار

200

باغ پسته

100
0
مناطق  1و 4

مناطق  2و 5
مناطق

شکل  .6نمودار مقايسه نیتروژن بندسار سنتی و باغ پسته
جدول  .6مقايسه نیتروژن در بندسار سنتی و باغ پسته و سطح معنیداری
منطقه

میانگین نیتروژن )(PPM

1

281/44

4

268/33

2

410/67

5

306/44

T

df

سطح معنیداری

0/326

8

0/752

1/881

8

0/097

جدول  .7مقدار نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در داخل بندسار
منطقه

1

2

3

4

5

عمق

نیتروژن )(PPM

فسفر)(PPM

پتاسیم )(PPM

1

434abc

6/44 c

45/17 e

2

240abc

3/30 ab

35/03 d

3

170/33 a

2/14 a

28/26bcd

1

562/33 d

4/27 ab

24/81abcd

2

366/33abcd

3/04 ab

18/72 ab

3

303/33abc

2/09 a

16/69 a

1

571/67 d

4/56 ab

51/93 e

2

375/67abcd

3/31 ab

34/64 cd

3

196 ab

2/61 a

24/13abcd

1

357abcd

6/23 c

62/08 f

2

244/67abc

3/91 ab

31/64 cd

3

203/33abc

1/89 a

31/64 cd

1

459/67 cd

6/06 c

23/79abc

2

186/67abc

3/07 ab

17/03 a

3

329/60 ab

2/17 a

15/67 a
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نشد و کمترین مقدار فسفر با  1/89PPMدر منطقه  4در
عمق  60-40cmسطح خاك دیده شد.
بهطورکلی مقدار فسفر در خارج بندسار کمتر از داخل
بندسار بود و بیشترین مقدار فسفر در منطقه  4در داخل
بندسار دیده شد و کمترین مقدار فسفر در منطقه  3شاهد
دیده شد (شکل  .)8تفاوت بین مقدار فسفر در داخل و
خارج بندسارها تنها در منطقه  3معنیدار بود (جدول .)8

فسفر خاک داخل بندسار

مقدار فسفر خاك در کلیه مناطق داخل بندسار با
افزایش عمق کاهش یافته بود (شکل  .)7بیشترین مقدار
فسفر با  6/44PPMدر عمق صفر تا  20cmسطح خاك
منطقة  1مشاهده شد و تفاوت آن با دو عمق دیگر همان
منطقه معنیدار بود ولی تفاوت آن با مقدارهای فسفر در
عمق صفر تا  20cmسطح خاك مناطق  4و  5معنیدار

8
6

فسفر عمق 2
2

فسفر عمق 3

( )ppmفسفر

فسفر عمق 1

4

0
5

4

3
مناطق

1

2

شکل .7نمودار درصد فسفر داخل بندسار
4
3
داخل بندسار
خارج بندسار

1

( )ppmفسفر

2

0
5

4

3

1

2

مناطق

شکل  .8نمودار مقايسه فسفر داخل و خارج بندسار
جدول  .8مقايسه مقدار فسفر در داخل و خارج بندسار
منطقه
1
2
3
4
5

بخش

میانگین فسفر)(PPM

داخل بندسار
خارج بندسار
داخل بندسار
خارج بندسار
داخل بندسار
خارج بندسار
داخل بندسار

3/90
3/70
3/14
2/90
3/50
2/58
4/01

خارج بندسار
داخل بندسار
خارج بندسار

3/70
3/77
2/90

t

df

سطح معنیداری

0/216

8

0/834

1/82

8

0/311

2/77

8

0/024

0/278

8

0/788

1/106

8

0/301
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در منطقه  4دیده شد و کمترین مقدار پتاسیم در عمق
 60-40cmسطح خاك منطقه  5با  15/67PPMبود.
مقدار پتاسیم در تمامی مناطق داخل بندسار بیشتر از
خارج آن بود (شکل  .)11در منطقه  4با 41/79PPM
بیشترین مقدار پتاسیم و در خارج بندسار منطقه  3با
 13/08PPMکمترین مقدار پتاسیم دیده شد .تفاوت مقدار
پتاسیم خاك در مناطق داخل و خارج بندسار در تمامی
مناطق  1تا  5معنیدار گردید (جدول .)10

در مقایسه بین مقدار فسفر در منطقه  1و  4این مقدار
در منطقه  4بیشتر از منطقه  1بود (شکل  )9ولی این
تفاوت معنیدار نشد و در مقایسه بین منطقه  2و  5مقدار
فسفر در منطقه  5بیشتر از منطقه  2بود (جدول .)9
بررسی مقدار پتاسیم در داخل بندسار

در مناطق مورد مطالعه داخل بندسار مقدار پتاسیم با
افزایش عمق کاهشیافته بود (شکل  .)10بیشترین مقدار
پتاسیم با  62/08PPMدر عمق صفر تا  20cmسطح خاك

5
4

بندسار سنتی

2

باغ پسته

1

( )ppmفسفر

3

0

مناطق  2و 5

مناطق  1و 4

مناطق

شکل  .9نمودار مقايسه فسفر بندسار سنتی و باغ پسته
جدول  .9مقايسه مقدار فسفر در مناطق  1با  4و  2با 5
منطقه

میانگین فسفر خاک )(PPM

1

3/90

4

4/01

2

3/14

5

3/77

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

-0/174

8

0/866

-0/786

8

0/454
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پتاسیم عمق 2

20

پتاسیم عمق 3

10

0
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4
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2

منطقه داخل بندسار

شکل .10نمودار پتاسیم داخل بندسار

1

)(ppmپتاسیم
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خارج بندسار
10

)(ppmپتاسیم

داخل بندسار

20

0
5

4

3

1

2

منطقه

شکل  .11نمودار مقايسه پتاسیم داخل و خارج بندسار
جدول  .10مقايسه پتاسیم داخل و خارج بندسار
منطقه
1
2
3
4
5

بخش

میانگین پتاسیم

داخل بندسار

36/15

خارج بندسار

16/02

داخل بندسار

20/07

خارج بندسار

13/08

داخل بندسار

36/90

خارج بندسار

12/96

داخل بندسار

41/79

خارج بندسار

16/02

داخل بندسار

18/83

خارج بندسار

13/08

t

درجه آزادی

سطح معنیداری

12/102

8

0/0001

4/93

8

0/001

7/312

8

0/0001

8/413

8

0/0001

4/462

8

0/002

پتاسیم خاك در منطقه  2بیشتر از منطقه  5بود ولی تفاوت
بین این دو منطقه نیز به لحاظ آماری معنیدار نشد
(جدول .)11

مقايسه پتاسیم در منطقه  1با  4و  2با 5

در مقایسه بین منطقه  1و  4مقدار پتاسیم در منطقه
 4بیشتر از منطقه  1بود ولی تفاوت آن به لحاظ آماری
معنیدار نشد (شکل  .)12در بین دو منطقه  2و  5مقدار
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40
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جدول  .11مقايسه پتاسیم در بندسارهای سنتی با باغ پسته
منطقه

میانگین پتاسیم خاک)(PPM

1

36/15

4

41/79

2

20/08

5

18/83

◼ بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر عناصر پرمصرفی چون  Nکل P ،و K

قابل جذب و کربن آلی بهعنوان شاخصهای حاصلخیزی
خاك موردبررسی قرار گرفتند .کربن آلی از مهمترین
عوامل تعیینکننده ویژگیهای شیمیایی خاك در بحث
حاصلخیزی خاك است و هرگونه تغییر در این شاخص
منجر به تغییر در سایر ویژگیهای شیمیایی خاك میشود.
در مقایسه میانگین کربن آلی در داخل و خارج بندسارها
در مناطق  2و  5الزم به ذکر است که مقدار کربن آلی از
 0/81در بندسار  2به  0/89در بندسار  5تغییر کرده است
که البته این تفاوت از نظر آماری معنیدار نشد .در این
راستا باتوجه به اینکه در بازدیدهای میدانی مشخص شد
که این مناطق در سالهای گذشته به کشت پسته
اختصاص پیدا کرده و از طرفی اطالعاتی مبنی بر استفاده
از کود شیمیایی و حیوانی به صورت متناوب در کشت این
محصوالت حاصل شده است ،در نتیجه علت این تغییر در
مناطق  4و  5را میتوان افزودن کود به این دو منطقه و
افزایش مقدار مادة آلی خاك بیان کرد .همچنین مقدار
فسفر در منطقه  5بیشتر از منطقه  2اندازهگیری شد که
علت آن نیز همانند حالت قبل میتواند به وجود باغهای
پسته در منطقه  5و یا افزودن کود فسفره به خاك مناطق
پستهکاری شده باشد .از نظر مقایسه عناصر مربوط به
حاصلخیزی خاك در داخل و خارج بندسارها در مناطق
موردمطالعه نیز میتوان گفت که مقدار کربن آلی در تمامی
مناطق موردمطالعه در داخل بندسارها نسبت به منطقه
شاهد مربوطه افزایش داشته است ولی تغییرات آن فقط در
مناطق 3 ،2و 4از نظر آماری معنیدار است .بهعبارتدیگر
ورود سیالب به بندسارها باعث افزایش مقدار ماده آلی
خاك شده است .بررسی دیگران نیز نشانداده که مقدار
کربن آلی خاك در داخل مناطق سیل گیری شده بیشتر

t

df

سطح معنیداری

-1/35

8

0/214

2/236

8

0/056

از خارج آن است ( .)21 ،10 ،7 ،6 ،3 ،2مقدار نیتروژن
خاك نیز در داخل بندسارها بیشتر از خارج آنها بوده است
و در مناطق  1و  4این تفاوت از نظر آماری معنیدار است
که این نتیجه نیز همراستا با تحقیقات دیگران در این زمینه
میباشد ( .)21 ،14 ،7همچنین همانگونه که شکل 8
نشان داد مقدار فسفر خاك در تمام مناطق موردمطالعه در
داخل بندسارها بیشتر از خارج آنها است ولی این تفاوت
تنها در منطقه  3معنیدار است .تحقیقات مرتبط دیگران
هم حکایت از آن دارد که سیالب منجر به افزایش مقدار
فسفر خاك میگردد ( .)7 ،2نتایج تحقیق بیانگر آن است
که مقدار پتاسیم خاك نیز در تمامی مناطق در داخل
بندسارها بیشتر از خارج آنها اندازهگیری شده است و این
تفاوت در همه مناطق از نظر آماری معنیدار است و این
نتیجه نیز با برخی نتایج تحقیقات دیگر سازگار است (،2
 .)21 ،15 ،7نتایج همچنین بیانگر آن است که درتمامی
مناطق در داخل بندسارها با افزایش عمق خاك مقدار
درصد شن افزایش مییابد بهجز منطقه  5که با افزایش
عمق مقدار درصد شن کاهش یافتهاست و دلیل آن هم این
است که این منطقه به علت آمادهسازی برای کشت پسته
از حالت سنتی خارج شده است و حتی ممکن است خاك
از خارج از محدوده به منطقه پستهکاری اضافه شده باشد.
مقادیر سیلت در بندسارهای سنتی نسبت به بندسارهای
تغییرکاربری یافته به باغهای پسته بیشتر میباشد و تفاوت
بین این دو نیز معنیدار است که علت آن میتواند ادامه
استفاده سنتی سیلگیری در سایتهای  1و  2نسبت به
سایتهای  4و  5که تغییر کاربری یافتهاند باشد که در این
صورت میتوان گفت بندسارها و سیلگیری مرتب آنها
باعث افزایش مقدار سیلت در خاك میگردد .در مقایسه
مناطق  2و  5این نکته روش است که درصد رس از 32/9
در منطقه  2به  52/93درصد در منطقه  5رسیده است که
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میرود که مدیریت بارش در این مناطق به طرز صحیحی
صورت گیرد و به مهار بارندگی برای استفاده مطلوب و بهینه
از آن توجه بیشتری شود که با توجه به کمبود جدی آب
 احیا، از طرف دیگر با توسعه.کامال ضروری به نظر میرسد
و بروز رسانی این سامانههای سنتی میتوان از مزایای متعدد
 کاربرد و فراگیری آسان و سازگاری،آنها مانند هزینه پایین
باالی آنها با محیطزیست در جهت بهبود وضعیت
.کشاورزان و نیز حفظ و احیاء آبوخاك بهرهبرداری نمود
 حفاظت،در اغلب بندسارهای موجود در منطقه موردمطالعه
کافی در قسمت پشتهها و سرریزها صورت نگرفته است لذا
با مقاومسازی و حفاظت پشتهها و سرریزها میتوان به
مقاومت آنها در برابر سیالب افزود و نیز با کوبیدگی کافی
در پشتهها و افزایش عرض پشتهها برای بهبود و پایداری
.آنها عمل نمود

101

 این تفاوت از نظر آماری نیز معنیدار3 با توجه به جدول
 این افزایش رس میتواند به علت افزودن خاك دستی.است
و تغییر بافت در آن توسط مالکین باغات پسته در منطقه
. نیز باشد5
با بررسی عملکرد بندسارها در مناطق موردمطالعه در
این تحقیق میتوان گفت که استفاده از بندسار بهعنوان یک
روش سنتی جمعآوری آب باران و سیالب شیوهای پایدار
، بهبود وضعیت خاك،جهت بهرهبرداری مناسب از منابع آبی
تولید محصوالت کشاورزی و مقابله با خسارات سیالب و
مدیریت روانابها بوده است که با هزینه کم موجب بهبود و
حفاظت آبوخاك منطقه میشود و با تسهیل نفوذ آب در
 با توجه.منطقه مانع هدر رفت آن به داخل کویر میگردد
به شرایط موجود در مناطق خشک و نیمهخشک همچون
منطقه تحقیق که با کمبود جدی آب مواجه است انتظار
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