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بررسي استفاده از سامانه هاي سطوح آبگير در تامين رطوبت نهال سنجد در مناطق خشك و نيمه 
 خشك

2محمد ابراهيم صادق زاده، 1رضا زارع زاد ريحاني  
 rezazarezad@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي ،دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان،1

 mebsadeghzadeh@yahoo.comقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي ،كارشناس ارشد خاكشناسي ،مركز تح2

 چكيده
مشكل محدوديت آب در مناطق خشك و نيمه خشك، ناشي از بارندگي هاي كم و نيز توزيع نامناسب آن،به خصوص آب قابل استفاده براي 

اين مناطق اقتصادي نباشد. از اين ميان استحصال آب باران يكي از روش  بهره برداري از منابع طبيعي و خاك باعث شده است كه كشاورزي در
 واستفاده بهينه  براياستفاده از روشهاي بهره برداري از نزوالت آسماني هاي بهره برداري از نزوالت آسماني براي مقابله با كم آبي مي باشد. لذا 

 توابع از خواجه منطقه در موردي مطالعه يك منظور اين براي .ي استضروربهره برداري اقتصادي از اراضي مناطق خشك و نيمه خشك 
 70احداث كه در انتهاي هر سامانه چاله اي به عمق  سانتيمتر 280*280 ، آبگير لوزي شكل به ابعادكه در آن گرفت.  صورت تبريز شهرستان

سانتيمتر و به  70با تيمارهاي كوزه سفالي به ارتفاع  است . شدهدر نظر گرفته ودر هرچاله نهال سنجد كاشته  سانتيمتر 70سانتيمتر و به قطر 
و شاهد، بصورت طرح آزمايشي  ) پرليت –ماده آلي  – خاك(  1-1-2مواد جاذب رطوبت پرليت با مخلوط حجمي  سانتيمتر ، 15قطر 

علفهاي هرز را از  ،ها تداي هر سال از محل سامانهبلوكهاي كامل تصادفي در كرتهاي آزمايشي در سه تكرار اجرا شد. قبل از آمار برداري در اب
 به مدت سه سالازميزان رطوبت  آماربرداريگردد.رواناب  موجب افزايش ضريب تا دستي خاك سامانه ها كوبيده شده  بين برده و با غلطك

ا نمونه برداري از خاكها به صورت و جرم مخصوص ظاهري هر تيمار بFc ، PWPهمچنين از محل چاله ها انجام گرفت.  TDRبوسيله دستگاه 
انجام و با آزمون  SASبررسي نتايج داده ها و تجزيه آماري با نرم افزار  دست نخورده جهت محاسبه آب قابل استفاده اندازه گيري گرديد. 
هترين تيمار از لحاظ در ماههاي تر و خشك ب پرليتدرصد تيمار  5و 1دانكن مورد مقايسه قرار گرفت و در سالهاي مختلف با احتمال 

تيمار درها   نشان مي دهد رشد نهالرشد طولي و قطري  نهالها كه نتايج حاصل از ميانگين .با توجه به شود  ماندگاري رطوبت محسوب مي
 پرليت بيشتر از ساير تيمارها مي باشد.

 
 ، پرليت ، سنجد استحصال آب باران ، ، رطوبت خاك سطوح آبگير هاي سامانه : واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

گسترش تمهيدات كشاورزي و صنعتي با توجه به عدم تكافوي منابع آبي تغذيه  با افزايش سريع جمعيت و متناسب با آن افزايش نياز جامعه بر
نه از مستلزم شناخت جامع منابع محدود موجود در جهت استفاده بهي, علت كمبود بارش ناشي از موقعيت خاص جغرافيايي كشور ه كننده ،ب

  آن ذخاير ارزشمند مي باشد.

دراين تحقيق به منظور بررسي ومقايسه ميزان رطوبت خاك حاصل از اعمال مديريت نزوالت آسماني جهت تأمين رطوبت مورد نياز درختان در 
ري و هدايت آب حاصل از پروفيل خاك ، اقدام به طراحي آبگيرهاي لوزي شكل در دشت دامنه اي گرديده ، وظيفة اصلي اين آبگير ها جمع آو

 . بارش به انتهاي آبگير و در نهايت به چاله هاي مورد نظر ونفوذ آن به داخل پروفيل خاك مي باشد 

از ديدگاه كلي سامانه هاي سطوح آبگير باران به دوگروه سنتي ونوين تقسيم بندي مي شوند. علت اين امر صرفنظر از اندازه سطوح آبگير، 
آنها، نوع وچگونگي ذخيره سازي آبهاي جمع آوري شده وموارد مصرف آنها، امكان پذيري پذيرش و بكارگيري توسط  موقعيت مكاني احداث

سامانه هاي سطوح آبگير نوين،   .ريزشهاي جوي محسوب مي گردد مردم مي باشد كه نكته مهم در اشاعه فرهنگ مديريت واستفاده بهينه از
ه سنتي هستند كه با اسامي علمي نوين ودر تناسب با ويژگيها و كاربردهاي هر يك از سامانه ها به در واقع سامانه هاي اصالح وتكميل شد

.امروزه به صورت سنتي و نوين از اين نوع سامانه ها براي جمع آوري آب باران با هدف تامين آب براي  وامع مختلف انساني معرفي شده اندج
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شيبدار در بسياري از نقاط كشور استفاده مي شود كه درتمامي آنها موارد وجود سطح توليد كشت گياهان و ايجاد باغ بر روي دامنه هاي 
كننده رواناب، استفاده از تيمارهاي مختلف جهت افزايش توليد رواناب در سطح سامانه و وجود چاله پذيرنده رواناب در محل كشت نهال 

در طرح جنگلكاري با آب باران و ارزيابي رشد گونه هاي درختي با انواع  1376). نجفي و برزگر در سال 1373مشترك مي باشد (جواهري، 
درصد باعث حفظ رطوبت و ذخيره آب باران شده و در نتيجه  25الي  20روشهاي سطوح آبگير نشان دادند كه ايجاد بانكت هاللي در شيبهاي 

 درختان از رشد مطلوبي برخوردار شدند.

نشان داده اند بقاياي گياهي بطور قابل توجهي ظرفيت آب قابل دسترس و ) 2000( تسيرو  براند)، 2005(و همكاران  كارتودمطالعات اخير 
 ماده آلي خاك را افزايش مي دهند. 

به عنوان اهداف  ترين روش حفظ و نگهداري رطوبت تامين رطوبت مورد نياز گياه، استفاده بهينه از نزوالت آسماني و تعيين مناسب در نهايت
 تحقيق حاضر در كنار اهداف فرعي نظير حفاظت آب و خاك واستفاده بهينه از آنها مطرح مي باشند. اصلي

 
 مواد وروشها

  : موقعيت كلي ايستگاه تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري خواجه
عـرض   38°10′05″ تـا  38°09′طـول شـرقي و    46°40′الـي   46°38′77″ايستگاه خواجه در موقعيت جغرافيايي در  منطقه مورد مطالعه

مطالعـه  .باشـد  مـي  اقلـيم منطقـه براسـاس روش دومـارتن نيمـه خشـك سـرد       . باشـد  واقع مي از سطح دريامتر 1550ارتفاع متوسط  با شمالي
و گروه  اورتيدهاو تحت رده اريدي سول ها بندي امريكايي از رده  اين خاكها در سيستم جديد طبقهطرح نشان داد كه  يخاكشناسي محل اجرا

خاكي عميق و داراي آهك با بافت لوم رسي سـيلتي تـا   . است مزيكباشد و داراي رژيم رطوبتي اريديك و رژيم حرارتي  مي كلسيورتيدهارگ بز
 و YR 6/4 7.5تـا   YR 4/4 7.5و در حالـت خشـك    7.5YR5/4تـا  YR 4/4 7.5سنگين لوم رسي بوده و رنـگ خـاك در حالـت مرطـوب     

بر اساس مطالعات گياهي انجام يافته، مراتع منطقه خواجه جزو .باشد متغير مي) سانتيمتر بر ساعت 1-6 و 0  ( متوسطتا آهسته نفوذپذيري از 
 . ن ناچيز استآشوند و ميزان توليد در  الباً مراتع فقير وخيلي فقير را شامل ميغمراتع نيمه استپي بوده كه 

 : تحقيقروش 
 در صد 6الي  2واجه با شيب انتخاب محل مناسب در ايستگاه تحقيقاتي خ ـ  1
   .مطالعه خاكشناسي عرصه انتخاب شده  ـ 2
 .طوريكه به بلوكها و كرتها هيچگونه روانابي از بيرون وارد نمي شود ه بلوك بندي و كرت بندي بر اساس تيمارها و تكرارهاي طرح ب  ـ 3
   .نه روانابي از بيرون واردسامانه نمي شودطوريكه هيچگوه طراحي و اجراي سامانه هاي سطوح آبگير لوزي شكل ب  ـ 4
 .اعمال شده است  زير تيمارها بصورت تصادفي در هر بلوك و كرت به شرح  ـ 5

 .شاهد كه در داخل چاله فقط خاكي كه از كندن چاله به بدست آمده بود ريخته شده است ،  Aتيمار ) الف
 .خاك و ماده آلي پوسيده ريخته شده است در داخل چاله هاي مربوطه مخلوط پرليت ،  Bتيمار ) ب 
با مخلوطي از خاك محل و كود آلي و ماسه  اطراف آن زاري شده وگسانتيمتر جا  70در داخل چاله ها كوزه سفالي به ارتفاع   ،  Cتيمار) پ 

 .پر شده است
درصد  و توسط سنسورهاي عمودي 0 – 30و  0 – 50و   0 – 70از عمقهاي  TDRـ آمار برداري از تيمارهاي موردنظر بوسيله دستگاه  6

  .يل تجزيه وتحليل شده استذرطوبت اندازه گيري و متوسط آنها بصورت 
نمايش داده  1بر اساس تيمارها و تكرار هاي طرح و همچنين محل چاله ها در شكل نمايي از نحوه اجراي طرح و بلوك بندي و كرت بندي 

 شده است.
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 نتايج
 :ارزيابي رطوبت 
ماههاي تـر نشـان    متوسط رطوبت.  اندازه گيري گرديد براي ماهاي تر و خشك TDRدستگاه  با 1384و  1383,  1382 هايرطوبت در سال

درصـد كمتـرين مانـدگاري را     14/ 37 با شاهددرصد رطوبت حجمي بيشترين ماندگاري و تيمار  8/18با  پرليتمي دهد كه رطوبت در تيمار 
رطوبـت كمتـرين    75/3رصـد بيشـترين مانـدگاري و تيمـار كـوزه بـا       د 21/6دهد. همچنين در ماههاي خشك سال تيمار پرليت با  مي نشان

 آورده شده است.  2و  1و نمودارهاي  4الي  1جداول  ن دانكن درورا دارد. تجزيه داده ها  بااستفاده از آزم ماندگاري
 
 
 ت در ماه هاي تر: متوسط رطوب 1جدول شماره          
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ماههاي تر در : متوسط رطوبت 1نمودار شماره   

 : نمايي از نحوه اجراي طرح 1شكل         
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درصد 5و  1 در ماههاي تر از طريق آزمون دانكن در سطح احتمال1383گروه بندي آمار رطوبت : 2شماره جدول              

درصد 1گروه بندي دانكن در سطح احتمال  ميانگين درصد رطوبت تيمار درصد 5گروه بندي دانكن در سطح احتمال    
B 18.08 A A 
C 17.87 AB AB 
A 14.37 B B 

 

             خشك: متوسط رطوبت در ماه هاي  3جدول شماره                                                                                                                 

 

 

 

درصد 5و  1 از طريق آزمون دانكن در سطح احتمال خشكدر ماههاي 1383گروه بندي آمار رطوبت : 4شماره جدول              

درصد 1گروه بندي دانكن در سطح احتمال  ميانگين درصد رطوبت تيمار درصد 5مال گروه بندي دانكن در سطح احت   
B 6.21 A A 
C 4.77 B B 
A 3.75 C B 

 

 : سنجدرشد نهال 
رشد  1384در سال وكاشته شد و در ابتداي كاشت ارتفاع و قطر يقه اندازه گيري گرديد   سنجددر چاله  هر تيمار  نهال  1382در سال  

 مي باشد: نتايج آن به شرح زيركه  ي كرديم ،گير  ازهدانرا  ارتفاع و قطر يقه نهالها
سانتيمتر رشد ارتفاع و  36رشد  قطر يقه كمترين رشد و تيمار پرليت  رميليمت 3سانتيمتر  رشد ارتفاع و  8در تيمار شاهد به طور متوسط  با 

 بيشترين رشد را داشتند .  ،ميليمتر رشد قطر يقه 12
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4.4 5.1 5.8 C3  خشكماههاي  در ت: متوسط رطوب 2نمودار شماره  
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 : رطوبت قابل استفاده
ها نشان ميدهد كه در ماههاي تر در كليه تيمار ها آب ذخيره شده بيشتر از آب قابل استفاده نتايج حاصل از ميانگين رطوبتها در پروفيل تيمار

تيمار شاهد با  و بيشترين آب  قابل استفاده  38.17پرليت با مي باشد ولي در ماههاي خشك نياز به آبياري تكميلي داريم كه در تيمار 
 250و نياز آبي آن در منطقه كه در هر دوره  سنجدو در مورد گياه  گياه قرار مي دهد.در اختيار  اكمترين مقدار آب قابل استفاده ر 96.15

ميليمتر توسط بارندگي ذخيره شده و نياز به آبياري  1800ميليمترمي باشد در تيمار پرليت   1500ميليمتر و در تيمار شاهد   5800روزه 
 شد.مي با 6000و ئر تيمار شاهد  4000تكميلي در تيمار پرليت 

 

 نتيجه گيري و جمع بندي
شناسي و چه از لحاظ خاكشناسي از بافت نيمه سنگين و سنگين و تشكيالت رسي و مـارني بـه همـراه     منطقه اجرايي طرح چه از لحاظ زمين

وانـاب بـه   ميزان نفوذپذيري خاك كم، ميزان نزوالت آسـماني منطقـه پـايين و تشـكيل ر    . دار و آهكي تشكيل يافته است ماسه سنگهاي سيلت
لذا در چنين مناطقي لزوم در نظر گرفتن تدابير الزم جهـت حفـظ و مانـدگاري رطوبـت خـاك و      . شود  خصوص در بارشهاي شديد مالحظه مي

از جمله اين تـدابير اسـتفاده ازتكنيكهـاي    . گردد استفاده بهينه از نزوالت جوي در جهت ايجاد پوشش گياهي و توليد علوفه امري مهم تلقي مي
لف از جمله سامانه هاي سطوح آبگير لوزي شكل با اتخاذ تيمارهاي مختلف در قسمت آبگير سامانه با احـداث چالـه هـاي آبگيـر و اعمـال      مخت

تيمارهاي مختلف در داخل چاله جهت افزايش نفوذ پذيري و نگهداري رطوبت مي باشد و چنانكه در تحقيق حاضر آمده اسـت در خاكهـاي بـا    
سنگين و با وضعيت اقليمي مناطقي همچون خواجه استفاده از تيمار شاهد (خاك منطقه) كارآيي خوبي نخواهد داشت كه بافت نيمه سنگين و 

شايد يكي از داليل آن را نفوذناپذير شدن قسمتهاي سطحي خاك در ابتداي بارش به علت چسبندگي شديد ذرات رسي در اثـر ضـربات بـاران    
 . كامالً مشهود است  TDRدستگاه  با رطوبتاين امر در آماربرداري . سله و كاهش نفوذ پذيري خواهد شدبرشمرد كه خود عامل موثر در ايجاد 

باشد به طوري كه اين  بهتر از ساير تيمارها ميپرليت ميدهد كه ميزان حفظ رطوبت در تيمارنشان بررسي ميزان ماندگاري و تغييرات رطوبت 
به هر حال در چنين عرصه هاي كه بافت خاك سنگين و نفـوذ پـذيري كـم    .بيشتر است پرليتتيمار  تغييرات براي تيمار شاهد كمتر ولي براي

كند نزوالت آسماني را به هـر ميـزان و    است بايد با افزايش نفوذ پذيري و ايجاد سامانه هاي مناسب از جمله لوزي شكل كه مثل قيف عمل مي
ختلف در درون پروفيل ماندگار كرد . با توجه به نوع رسهاي اين منطقه كـه از كانيهـاي   در هر فصل به پروفيل خاك هدايت نمود وبا روشهاي م

طـرح داراي مانـدگاري رطوبـت     ايـن  دارند تيمار شـاهد نيـز در   و خود اين كانيها رطوبت را در خود نگه مي  ايليت و ورميكوليت تشكيل يافته
كمتـرين آب را ميتوانـد در    شـاهد بيشـترين و تيمـار    پرليـت دست آمده است تيمار خوبي است و با توجه به آب قابل استفاده در تيمارها كه ب

 اختيار گياه قراردهد و ميتوان با توجه به نياز آبي گياهان مختلف مقدار آب مورد نياز را جهت آبياري تكميلي محاسبه نمود .
 

 پيشنهادات
وفيل خاك براي احداث باغات ديم ايجاد سامانه هاي سطوح آبگير بـا  گردد در چنين مناطقي جهت حفظ ونگهداري رطوبت در پر پيشنهاد مي

الزم بـه توضـيح   . چاله هاي گيرنده آب الزم و ضروري است كه هم جلو فرسايش را مي گيرد و هم نزوالت آسماني را گرفته و ذخيره مي كنـد. 
وم طرح بصورت آزمايشي الزامي بوده و  ادامـه آمـاربرداري از   فاز د است جهت بدست آوردن نتيجه بهتر، ادامه تحقيقات در اين زمينه و اجرا ي

 .باشد گردد و با توجه به كشت نهال چند ساله در اين طرح نتايج آتي قابل بررسي و ارزيابي مي اين طرح پيشنهاد مي
روي  آوردن نتيجه بهتر به  گردد با توجه به رسي و مارني بودن چنين مناطقي و ايجاد سله در سطح خاك جهت بدست همچنين پيشنهاد مي

 .چاله هاي كشت  مقداري ماسه و يا مخلوط پرليت و ماسه  در سطح خاك براي جلوگيري از تشكيل سله استفاده گردد
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