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 چكيده : 

سـامانه هـاي سـطوح آبگيـر بـاران       لـذا ديت رويش گياهان در دوره خشكي است. رطوبت يكي از عوامل اصلي محدو  

هاي جوي است. هدف از اجراي اين طرح بررسي و مقايسه كـارايي    راهكار مناسبي براي بهينه سازي استفاده ار ريزش

ش رطوبـت  سه نوع سيستم ذخيره نزوالت درسامانه هاي مختلف سطوح آبگير بمنظور استحصال روانـاب جهـت افـزاي   

خاك، جلوگيري از فرسايش و هدر رفت آب باران، تقويت پوشش گياهي و در نهايت بهبـود اقتصـاد روسـتائيان اسـت.     

تيمار، مالچ خاك كوبيده شده همراه با كاه، پالستيك همراه با پوشش خورده سنگ و  چهارروش تحقيق بر اين اساس 

سامانه طراحـي و   12هيج عملياتي) در سه تكرار كه نهايتآ  و منطقه شاهد طبيعي (بدون پوشش طبيعيماسه، منطقه 

ساخته شده و طي دوره رويش گياه در منطقه (به غير از فصل زمستان) با استفاده از روش وزني اقدام به اندازه گيـري  

 30 – 50و  15 – 30،  0 – 15سامانه به اضافه يك منطقه دست نخورده در سـه عمـق    12رطوبت خاك در داخل 

 3الـي   2نتي متر شده است. دوره اندازه گيري رطوبت در زمانهاي بارندگي هفته اي يك بار و در دوره خشكي هـر  سا

ها سـطوح آبگيـر بـاران، از نظـر تـاثير در       ها، عملكرد هر يك از سامانه هفته يك بار بوده است. پس از جمع آوري داده

ق خاك، با اسـتفاده از روش آمـاري طـرح بلوكهـاي كامـل      افزايش و تداوم زمان ماندگاري رطوبت در خاك در سه عم

مورد ارزيابي و تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت. بـر ايـن اسـاس سـامانه مـالچ            SPSSتصادفي و رگرسيون در نرم افزار

هـاي پراكنـده در    پالستيك همراه با سنگفرش، بعنوان بهترين گزينه جهت افزايش رطوبت خاك در مناطقي كه بارش

وجود دارد(زيرا بر اساس طرح انجام شده، اگر در دوره خشكي بارندگي باالي يك ميلي متر وجود نداشته دوره خشكي 

 فايده خواهد بود) معرفي شده است. باشد عمال اجراي اين برنامه بي

 نزوالتذخيره سطوح آبگير، سنگ فرش، خاك كوبيده، :واژه هاي كليدي



 مقدمه
بـرداري از   بمنظـور بهـره  شناخت محيط اطراف خويش اقدام به با استفاده از ابزارهاي گوناگون از ابتداي تاريخ تا به امروز انسان 

منابع سرزمين در راستاي تامين معاش و احتياجات اوليه خود نموده و همواره خود را بـا محـيط و مشـكالت آن سـازگار كـرده      
اند كمبود آب جهـت شـرب و عمليـات كشـاورزي      بوده است. يكي از مشكالتي كه انسانهاي مناطق خشك و بياباني با آن مواجه

اي جهت مقابله با پديده خشـكي   يكي از مناطق خشك و نيمه خشك دنيا است كه نياكان ما تدابير ويژهكشور ما نيز بوده است. 
اي از ايـن   نمونـه  ها و احداث باغات ديـم روي آنهـا،   ها، سكوچيني روي دامنه اند. احداث قنات، آب انبار و خشكسالي به كار بسته

مقابلـه بـا خشـكي و      بررسيها و تحقيقات گوناگوني براساس نيازهـاي محلـي و ملـي و در زمينـه    هاي اخير  تدابير است. در دهه
شـواهد  وري بهينـه از ايـن منـابع خـدادادي داشـته اسـت.        هاي مختلفي جهـت بهـره   كه دستاورد انجام گرفته استخشكسالي 

ونتو كشاورزي در دنياي قديم به طور عمده محدود به نواحي داراي اقليم خشك و نيمـه خشـك   از آن است كه سك يحاكيتاريخ
ين مناطق به فن و دانش طراحي و انين كدستيابي سا دليلنبود امكان بهدر چنين مناطقي  يدبه ويژه در خاورميانه بوده است. شا

هاي بزرگ،  در خارج از شبكه رودخانه مناطق پهناوراقع شدن وو احداث سدهاي مخزني، نبود و يا ناچيز بودن تعداد رودخانه ها 
ــاري    ــه آبي ــان ابتداب ــاورزي از هم ــت      وكش ــوده اس ــي ب ــيالبها متك ــطحي و س ــاي س ــوي و روانه ــهاي ج ــع آوري ريزش  جم

)Evenori/Mashash ،1975 .(جوي برخاسته از اين انديشـه اسـت    هاي ريزش برداري از سازي بهره تفكر حاكم بر لزوم بهينه
برداري از آبقابل دسترس به ويژه بـراي احيـاء و توسـعه     ي اجرايي مديريت وبهرههاريزشهاي جوي يكي از راهكار وري از بهره كه

ياد شده بر اين نكته تأكيد دارنـد   ). نتايج تحقيقاتStroosnijder&Hoogmoes ،1984كشاورزي و منابع طبيعي ميباشد(
اسـت و   هـاي زيـرين   اليـه تابعي از رطوبـت موجـود در    خاك سطحي هاي اليهژه در يوكه ميزان آب موجود در پروفيل خاك به 

 عامل اساسي در افزايش رطوبت مورد نياز گياهان در محل استقرار آنهـا تلقـي ميشـود.    ،زولنصال ريزشهاي جوي درمحل حاست
در سرزمين مكزيك و جنـوب غربـي    ها ييپاوانجام شده در آمريكاي شمالي حاكي از آن است كه قبل از سكونت  ار هاي پژوهش

طريق هدايت روانابهـاي سـطحي بـه    ازونقي را ركشاورزي پر ،اياالت متحده آمريكا، بوميان منطقه در شرايط اقليمي نيمه خشك
اي  يكي از مباحث مهم در اين زمينه، پيشروي جبهه رطوبتي از منبـع نقطـه   ).Critchley ،1987اراضي كشاورزي داشته اند (

هـاي سـطوح آبگيـر،     هاي آبخيزداري در احداث سـامانه  باشد كه عمده فعاليت ها مي ها و كوهپايه شيب دار مانند دامنهدر سطوح 
گردد. بررسي انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد كه در دامنه هاي شيب دار، مولفه افقـي جريـان    اراضي مذكور را شامل مي

 Hooverد بر مولفه عمـودي جريـان غلبـه دارد( مصـطفي زاده بـه نقـل از       سطحي حادث مي شو كه به صورت سطحي ويا زير
 5، نتايج نشان مي دهد كه در شيب كمتـر از   درصد انجام گرفت 5از  و بيش 5). در تحقيق ديگري كه در زميني با شيب 1985

، از عمـق جبهـه رطـوبتي    درصد با افزايش شيب زمين 5از  درصد عمق جبهه خيس شده بيشتر ميباشد. در اراضي با شيب بيش
پذيري خاك و ميـزان آب   كاسته شده و انحراف اين جبهه در جهت شيب افزايش نشان مي دهد كه اين افزايش تحت تاثير نفوذ

ورودي به آن قرار دارد. بكارگيري فيلتري از بقاياي گياهي جهت ذخيره رطوبت در خاك و تامين نياز رطوبتي گياه نيـز راهكـار   
).عليرغم مشكالت موجـود در  Gardner 1975 ،Fairbourn 1975معرفي گردد ( ميتواند ها سازي سامانه هينهمناسبي براي ب

برداري اصولي از منابع، امروزه با تالش متخصصين ومحققين اين امكان فراهم آمده تا بتوان ضمن رعايت اصل همزيسـتي و   بهره
اي را جهت استفاده بهينه و پايدار از منـابع   وشها و الگوهاي طراحي شدهيا كنار آمدن با طبيعت و شناخت قوانين حاكم بر آن، ر

بايست داراي جنبه هاي كاربردي بوده و اجراي آن، ضمن كاهش تلفات منابع آب و خـاك   موجود بكار گرفت. روشهاي مزبور مي
زندگي و اقتصـاد معيشـتي مـردم     اي در بهبود هاي مناسب در جهت دسترسي به اهداف توسعه، نقش تعيين كننده و ايجاد بستر

داشته باشد. به همين منظور بكارگيري روشهائي كه ضمن سادگي اجرا، داراي مقبوليت الزم در بين آبخيزنشينان باشد ضروري 
 – 50و  15 – 30،  0 – 15  در سه اليه خاك (ذخيره رطوبت خاك  افزايش بررسي روشهايهدف از اجراي اين تحقيق است. 

 باران است.هاي سطوح آبگير  سامانهر) بوسيله احداث  سانتي مت 30

 



 

 روش تحقيق-2

 منطقه تحقيق-2-1

0Fكيلومترمربع 623/24622د استان كرمانشاه با وسعت حدو

دقيقه تـا   36درجه و  32در ميانه ضلع غربي كشور و در محدوده  1
اسـت. منطقـه    يقه طول شرقي قـرار گرفتـه  دق 30درجه و  48دقيقه تا  24درجه و  45دقيقه عرض شمالي و  15درجه و  35

كيلـومتري جنـوب شـرقي شـهر      10اجراي طرح روستاي كبوده عليا از توابع شهرستان كرمانشاه (دامنه شمالي كـوه سـفيد در   
كرمانشاه )انتخاب گرديد كه گوياي ويژگيهاي سطح وسيعي از استان كرمانشاه( بارنـدگي، دمـا، ارتفـاع، درصـد شـيب، فرهنـگ       

باشد. خصوصيات محيطي و فيزيكي منطقه اجراي طرح شـامل متوسـط    و منطقه تپه ماهوري وپتانسيل احداث باغ) ميباغداري 
خشك سرد اسـت، طـول دوره خشـكي از اوايـل       ساله)، داراي اقليم نيمه 30ميلي متر(متوسط دوره آماري  470بارندگي ساالنه

باشد، جهت شيب تقريبآ جنوب غربي اسـت. ارتفـاع    % مي 27يب دامنه خرداد شروع و تا اواخر مهر ادامه دارد در صد متوسط ش
و سـنگ مـادري منطقـه      متر، خاك دامنه نيمه عميق همراه با واريزه هاي ريز، بافت خاك نسـبتآ سـنگين   1500از سطح دريا 
 آهكي است.

 

 روش تحقيق-2-2

 Dataسـنج ثبـات(   حاصله يك دسـتگاه بـاران  گيري بارندگي در منطقه اجراي طرح جهت محاسبه رواناب  بمنظور اندازه

logger ديتاالگر(با توجه به شرايط الزم از جمله فضاي باز اطراف، مصون ماندن از آسيب و قرائت به موقع) در پشت بام (

 ماهه مورد استفاده قرار گرفت. 2منزل قرقبان نصب گرديد كه نتايج آن پس از انتقال به رايانه در هر دوره 

بر روي اين تعيين گرديد. متر)  2*2(متر مربع 4بطور مساوي جمع آوري آب باران ها  سطح سامانه 

چهار تيمار، مالچ خاك كوبيده شده همراه با كاه، پالستيك همراه با پوشش خورده سنگ و ماسه، منطقه پوشش سطوح 

راحي و ساخته شده و طي دوره سامانه ط 12طبيعي و منطقه شاهد طبيعي (بدون هيج عملياتي) در سه تكرار كه نهايتآ 

سامانه  12رويش گياه در منطقه (به غير از فصل زمستان) با استفاده از روش وزني اقدام به اندازه گيري رطوبت خاك در داخل 

سانتي متر شده است. دوره اندازه گيري رطوبت در زمانهاي بارندگي هفته اي  30 – 50و  15 – 30،  0 – 15در سه عمق 

جهت جلوگيري از تاثير گذاري سطوح مختلف بر يكديگر به .هفته يك بار بوده است 3الي  2در دوره خشكي هر يك بار و 

ها طوري تعيين شد كه تاثير گذاري در حد صفر باشد. لذا  لحاظ رطوبتي (تاثيرات سطوح مجاور و باالدست )، فواصل بين پالت

 ).1شكل (هاي پايين دست سه متر تعيين گرديد دست با پالتهاي باال ها يك متر و فاصله پالت فواصل جانبي پالت

 

                                                 
 باشد كينومرت مربع مي  623/24622استانداري كرمانشاه وسعت استان برابر   20/2/1382مورخ  22/7819براساس نامه مشاره  1



 
 ): شمايي ازسامانه مسطح اجرا شده (بر حسب متر)در استان كرمانشاه1(شكل 

 

 

 طراحي مالچ سطوح جمع آوري باران:  -2-2-1

رواناب و جمع آوري  بر حسب شرائط منطقه، استفاده يا عدم استفاده از مالچ بمنظور ايجاد يك سطح عايق در جهت افزايش 

آن در چاله پايين دست، مي تواند تاثير متفاوتي در ميزان رطوبت ذخيره شده در خاك داشته باشد. به اين منظور چهار نوع 

سامانه شامل: مالچ سنگريزه همراه با پالستيك، خاك كوبيده شده با كاه، شاهد همراه با تغيير مشابه دو سامانه ديگر و شاهد 

) در منطقه اجرا گرديد. سطح خاك سامانه بوسيله چنگك بهم زده شد و سنگ و 2يير با سه تكرار مطابق شكل (بدون هيچ تغ

متر از سطح پالت جمع آوري گرديد. بمنظور ايجاد يك سطح يكنواخت، پستي و  سانتي 1از  هايي با قطربيش سنگريزه

يك روي سطح سامانه قرار گرفت و سپس اين سطح هاي كوچك بوسيله غلطك هموار گرديد.در مرحله بعد پالست بلندي

متر) در منطقه اجراي طرح پوشيده شد. بمنظور پوشيده شدن كامل  سانتي 5هاي موجود (قطر متوسط  پالستيك با سنگ

كيلوگرم كاه  2براي احداث سطح مالچ خاك كبوبيده شده،  ها ريخته شد. پالستيك مقداري ماسه بادامي در البالي سنگ

متر) مخلوط گرديد و در نهايت با استفاده از غلطك سنگي (وزن  سانتي 5گرم نمك با خاك سطحي(تا عمق  250ا همراه ب

د.مالچ طبيعي با پوشش منطقه همراه با احداث چاله به عنوان يكوبيده ايجاد گردعايقكاه گل سطح يك كيلوگرم)  30غلطك 

ر اين سامانه كليه عمليات احداث چاله جمع آوري رواناب جهت پالستيك و كاه گل اجرا گرديد. د شاهد براي دو سامانه



نيز بعنوان شاهد ) احداث شد. يك منطقه دست نخورده طبيعي 2در قسمت پايي سامنه مطابق با شكل (افزايش رطوبت خاك 

 در نظر گرفته شد و تنها رطوبت خاك در سه اليه تندازه گيري شد. كل منطقه با پوشش طبيعي

 ايي از مدل اجرايي سطوح آبگير باران): شم2شكل (

 

 اندازه گيري رطوبت خاك : -2-2-3

ها در سه پالت خاك كوبيده شده همراه با كاه، پالستيك همراه با سنگ فرش (سنگريزه و ماسه)، شاهد  پس از احداث سامانه 

سامانه طراحي و ساخته شد. طي دوره رويش گياهي ( به  30همراه با نصب چاله و شاهد كل پالت ها در سه تكرار در جمع 

، 0 – 15سامانه در سه عمق  30وزني اقدام به اندازه گيري رطوبت خاك در داخل غير از فصل زمستان ) با استفاده از روش 

 3الي  2متر شد. دوره اندازه گيري رطوبت در دوره بارش هفته اي يك روز و در دوره خشكي هر  سانتي 30 – 45و  15 – 30

 هفته يك بار بود.

 

 :تجزيه و تحليل -2-3

در مدل بلوك كامل تصـادفي و رگرسـيون بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       در هر بارندگي،  داده هاي جمع آوري شده از مقدار رواناب
SPSS  .تجزيه و تحليل شد 

 

 نتايج : -3

 بررسي رطوبت خاك:  -3-1

 45-30و 30 -15، 15-0از رطوبـت اليـه هـاي مختلـف خـاك ( اليـه        ميدانينتايج برداشتهاي 

 ارائه شده است.   )1هاي مختلف در جدول ( متر) در داخل چاله سانتي

 



 هاي سطوح آبگير باران استان كرمانشاه در يك برداشت  هاي خاك در سامانه گيري رطوبت افق ): نتايج اندازه1جدول (    

تاريخ 

نمونه 

 گيري

 عمق

 خاك

سامانه پالستيك همراه با 

 سنگريزه

سامانه خاك كوبيده شده 

 همراه كاه

سامانه شاهد براي سطوح 
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شاهد طبيعي 
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 سانتي متر خاك: 15-0اليه رطوبت ها در  تاثير مالچ-3-2

مالچ سنگريزه همراه با پالستيك، خاك كوبيده شده با كاه، شاهد همراه بـا  هاي مختلف ( ) رابطه بين سامانه2در جدول تجزيه واريانس شماره (

متـري خـاك بدسـت آمـده اسـت كـه در آن        سـانتي  15-0) بـا رطوبـت اليـه    تغيير مشابه دو سامانه ديگر و شاهد منطقه بدون هيچ تغييري

P=0.00   بين سامانه ها وجـود دارد و سـامانه هـاي مختلـف      01/0است. اين موضوع بيانگر اين مطلب است كه رابطه معني داري در سطح

 ير متفاوتي روي رطوبت خاك دارند.تاث

 

 سانتي متر 15-0طوبت خاك در اليه ها  با ر هاي مختلف سامانه ):جدول تجزيه واريانس مالچ2جدول شماره (

 f P ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع

 000/0 045/13 304/935 3 913/2805 مالچ سامانه

   696/71 528 570/37855 خطاي آزمايش

/830 جمع

130489 
540    

 

گيرند. سامانه پالستيك خود بـه تنهـايي در    گروه قرار مي ) نتيجه مي گيريم كه سامانه هاي مختلف در سه 3همچنين بر اساس جدول شماره(

كـه از تمـامي    51/16باشد كه با ساير سامانه ها متفاوت است. پس با توجه به عـدد بدسـت آمـده يعنـي      يك گروه قرار گرفته و نشانه آن مي



متري خاك داشته  سانتي 15-0ت خاك در اليه    هاي ديگر بيشتر است، نتيجه مي گيريم كه پالستيك بيشترين تاثير را در افزايش رطوب گرو

 و بعد از آن خاك كوبيده شده است.

 

 بر اساس روش دانكن  سانتي متر 15-0با رطوبت خاك در اليه ها  ): مقايسه ميانگين مالچ سامانه3جدول شماره(

 
 مالچ سامانه

 
 تعداد

 زير گروه

1 2 3 
   3347/10 135 شاهد كل

  8431/11 8431/11 135 شاهد مالچ

  8462/14  135 مالچ خاك كوبيده

 5173/16   135 مالچ پالستيك

P  143/0 330/0 000/1 

 

 سانتي متر خاك: 15-30ها در رطوبت اليه  تاثير مالچ-3-3

با كاه، شاهد همراه با مالچ سنگريزه همراه با پالستيك، خاك كوبيده شده هاي مختلف ( ) رابطه بين سامانه4در جدول تجزيه واريانس شماره ( 

 P=0.00متري خاك بدسـت آمـده كـه در آن     سانتي 30-15) با رطوبت اليه تغيير مشابه دو سامانه ديگر و شاهد منطقه بدون هيچ تغييري

تفـاوتي  بين سامانه ها وجود دارد و سامانه هاي مختلف تـاثير م  01/0است. اين موضوع بيانگر اين مطلب است كه رابطه معني داري در سطح 

 .روي رطوبت خاك دارند

 

 سانتي متر 30-15ها  با رطوبت خاك در اليه  هاي مختلف سامانه ):جدول تجزيه واريانس مالچ4جدول شماره (

 f P ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع

 000/0 885/9 523/831 3 569/2494 مالچ سامانه

   118/84 528 474/44414 خطاي آزمايش

    540 7/177496 معج

 



هاي مختلف در سه گروه و سامانه پالستيك خود به تنهايي در يك گروه قرار گرفته و نشانه آن است كـه بـا سـاير     ) سامانه 5جدول شماره( در

ريم كه پالسـتيك  هاي ديگر بيشتر است،  نتيجه مي گي كه از تمامي گرو 94/18سامانه ها متفاوت است. لذا با توجه به عدد بدست آمده يعني 

 متري خاك داشته و بعد از آن خاك كوبيده قرار گرفته است. سانتي 30-15بيشترين تاثير را در افزايش رطوبت خاك در اليه  

 

 

 بر اساس روش دانكن  سانتي متر 30-15با رطوبت خاك در اليه ها ): مقايسه ميانگين مالچ سامانه5جدول شماره(

 

 مالچ سامانه

 

 تعداد
 هزير گرو

1 2 3 

   3120/13 135 شاهد كل

  1746/14 1746/14 135 شاهد مالچ

  7117/15  135 مالچ خاك كوبيده

 9489/18   135 مالچ پالستيك

P  440/0 169/0 000/1 

  
 

 سانتي متر خاك: 30-45اليه رطوبت ها در  تاثير مالچ-3-4

مالچ سنگريزه همراه با پالستيك، خاك كوبيده شده با كـاه، شـاهد همـراه بـا     تلف (هاي مخ ) رابطه بين سامانه6جدول تجزيه واريانس شماره (

ارائه شـده اسـت. ايـن     P=0.00متري خاك با  سانتي 45-30) با رطوبت اليه تغيير مشابه دو سامانه ديگر و شاهد منطقه بدون هيچ تغييري

امانه ها وجود دارد و سامانه هاي مختلف تاثير متفاوتي روي رطوبت بين س 01/0موضوع بيانگر اين مطلب است كه رابطه معني داري در سطح 

 .خاك دارند

 

 سانتي متر 45-30ها  با رطوبت خاك در اليه  هاي مختلف سامانه ):جدول تجزيه واريانس مالچ6جدول شماره (

 f P ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع

 000/0 185/8 973/715 3 919/2147 مالچ سامانه

   475/87 528 857/46186 خطاي آزمايش



    540 650/227817 جمع

  

سامانه هاي مختلف در دو گروه و سامانه پالستيك خود به تنهايي در يك گروه قـرار گرفتـه كـه بـا سـاير       ) نشان مي دهد كه7جدول شماره (

متري خاك داشته  سانتي 45-30را در افزايش رطوبت خاك در اليه   گيريم كه پالستيك بيشترين تاثير سامانه ها متفاوت است. لذا نتيجه مي

 و بعد از آن خاك كوبيده قرار گرفته است.

 

 بر اساس روش دانكن  سانتي متر 45-30با رطوبت خاك در اليهها  ): مقايسه ميانگين مالچ سامانه7جدول شماره(

 زير گروه تعداد مالچ سامانه

1 2 
  2607/16 135 شاهد طبيعي كل

  8358/16 135 ها شاهد مالچ

  3929/18 135 مالچ خاك كوبيده
 4021/21  135 مالچ پالستيك

P  076/0 000/1 
 

 متر) :  سانتي 45-0هاي مختلف بر متوسط رطوبت پروفيل خاك( تاثير مالچ -3-5

ه با پالستيك، خاك كوبيده شده با كاه، شاهد همراه بـا  مالچ سنگريزه همراهاي مختلف ( ) رابطه بين سامانه8در جدول تجزيه واريانس شماره (

 آمدهP= 0.00متر) با   سانتي 45تا عمق  0) با رطوبت پروفيل خاك (از سطح تغيير مشابه دو سامانه ديگر و شاهد منطقه بدون هيچ تغييري

جود دارد و سامانه هاي مختلف تـاثير متفـاوتي   بين سامانه ها و 01/0است. اين موضوع بيانگر اين مطلب است كه رابطه معني داري در سطح 

 .روي رطوبت خاك دارند

 

 متر)  سانتي45-0با متوسط رطوبت پروفيل خاك(  هاي مختلف سامانه مالچ ):جدول تجزيه واريانس8جدول شماره(

 f P ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع

 000/0 281/10 814/821 3 441/2465 مالچ سامانه

   937/79 528 852/42206 خطاي آزمايش

    540 9/175401 جمع

 



) نتيجه مي گيريم كه سامانه هاي مختلف در سه گروه و سامانه پالستيك خود بـه تنهـايي در يـك گـروه      9همچنين بر اساس جدول شماره (

هـاي ديگـر بيشـتر     كه از تمامي گرو 96/18آمده يعني قرار گرفته و نشانه آن است كه با ساير سامانه ها متفاوت است. با توجه به عدد بدست 

متر خاك داشته و بعد از آن خاك كوبيـده   سانتي 45-0گيريم كه پالستيك بيشترين تاثير را در افزايش رطوبت خاك در اليه  است، نتيجه مي

 قرار دارد.

 

 

 

 با روش دانكن متر) سانتي45-0با متوسط رطوبت پروفيل خاك(ها  ): مقايسه ميانگين مالچ سامانه9جدول شماره(

 زير گروه تعداد مالچ سامانه

1 2 3 
   3027/13 135 شاهد طبيعي كل

  2842/14 2842/14 135 ها شاهد مالچ

  6501/15  135 مالچ خاك كوبيده

 9559/18   135 مالچ پالستيك

P  367/0 209/0 000/1 

 

 

 بحث

كمترين فرسايش در  نشان داد كههاي مختلف فني، اقتصادي و اجتماعي در استان كرمانشاه  مالچ هاي گوناگون از ديدگاه  بررسينتايج 

هاي خاك كوبيده  هاي مورد مطالعه،  مختص پالستيك همراه با سنگفرش خرده سنگ منطقه است و بيشترين فرسايش مربوط به سامانه مالچ

نه مربوط به تيمار شاهد و بيشترين هزينه مربوط به سامانه پالستيك كمترين هزيهمچنين از ديدگاه اقتصادي شده همراه  با كاه است.

، خاك كوبيده شده همراه با كاه و در آخر سامانه شاهد همراه با سنگفرشبيشترين رواناب ايجاد شده بترتيب مربوط به سامانه پالستيك است.

در نهايت با توجه به بحث باال بهترين گزينه جهت رش است.ها مربوط به پالستيك همراه سنگف بيشترين طول عمر مفيد مالچ همچنيناست.

هاي پراكنده در دوره خشكي وجود دارد، استفاده از سامانه مالچ پالستيك همراه با سنگفرش است  افزايش رطوبت خاك در مناطقي كه بارش

 .)فايده خواهد بود ي اين برنامه بيباشد عمال اجرا اگر در دوره خشكي بارندگي باالي يك ميلي متر وجود نداشتهنتايج تحقيق، (زيرا بر اساس 



هـاي   منظور ايجاد زمينه و فرصت پيشنهاد مي گردد كه با توجه به اهميت روز افزون جمع آوري آب باران ، بويژه در مناطق خشك كشور، به

افـزايش  هاي شيب دار بـه منظـور    ر دامنهشغلي جديد در مناطق عشايري و روستايي، گزينه سامانه مالچ پالستيك با سنگفرش جهت ارائه د

گـردد.    بـازده توصـيه مـي    كشت باغ ديم در ديمـزار هـاي رهـا شـده و كـم     رطوبت خاك در فصل خشك و امكان ايجاد شرايط مناسب براي 

مو ديم و انجير استفاده همچنين به منظور اقتصادي بودن اجراي طرح از گونه هايي با نياز آبي كم و مقاوم به خشكي مانند مانند بادام تلخ و 

 شود.
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