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 چكیده

 

خشک و خصوص در مناطق اقلیمی ترین موانع توسعه کشاورزی بهعنوان یكی از مهممحدودیت آب به

کننده منابع آبی بوده و روند افزایشی ترین مصرفشود. بخش کشاورزی بزرگخشک محسوب مینیمه

گردیده است. لذا  عث تحمیل فشار مضاعف بر منابع آبجمعیت و نیاز به افزایش تولیدات کشاورزی، با

رفته است. استحصال وری در کشاورزی مورد توجه پژوهشگران قرار گاستفاده از راهكارهای افزایش بهره

هایی است که از دیرباز مورد استفاده قرار آب باران و استفاده از آن در بخش کشاورزی، یكی از تكنیک

سازی آب باران با هدف استفاده در آوری و ذخیرهآوری استحصال آب باران بر جمعفن گرفته است.

در مطالعه حاضر پس از بررسی  ز دارد.مواردی مانند شرب، کشاورزی و نیز پایداری آب زیرزمینی تمرک

یدریج و سطوح آبگیر مورد تااجمالی فرآیند استحصال آب باران، تجارب استحصال با استفاده از دو روش 

روش  رسد ترکیببررسی قرار گرفته است. با توجه به وسعت زیاد اراضی بدون کشت در ایران به نظر می

ودن سطح آبگیر اختصاصی برای هر گیاه، کاربردی بوده و باعث با ایجاد نم سطوح آبگیر و ذخیره در محل

-های الزم در مورد افرایش بهرهتوجهی در عملكرد محصوالت گردد. البته الزم است بررسیافزایش قابل

 انجام پذیرد.وری تولید و کیفیت محصول 

 
 ، سطوح آبگیر، منابع آبتایدریج: استحصال آب، ها کلید واژه

 
 

 مقدمه
 

مشكل محدودیت منابع آب در بسیاری از مناطق دنیا  های متوالی باعث بروزی و وقوع خشكسالیآبکم

جایی که گردیده است. از طرفی با افزایش جمعیت، تأمین منابع غذایی دنیا با مشكل رو به رو خواهد شد. از آن

رین مانع از افزایش تولید باشد، محدودیت منابع آب شیکننده غذای بشر میبخش کشاورزی منبع اصلی تأمین

آب و فقیر از نظر بارندگی قرار گرفته است. از نظر ای کمکشور ایران در منطقه محصوالت کشاورزی خواهد شد.

خشک با میزان بارندگی متوسط سالیانه توان جزء مناطق خشک و نیمهمتوسط میزان بارندگی، ایران را می
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توجه به بحران فراگیر آب و کاهش منابع آب در دسترس کشاورزی، ا بندی کرد. بمتر طبقهمیلی 250کمتر از 

عنوان های سطوح آبگیر باران، بهگیری از سامانهها برای مصارف کشاورزی با بهرهاستفاده بهینه از بارش

خشک خصوص در مناطق اقلیمی خشک و نیمهبرداری مؤثر از منابع آبی بهراهكاری مناسب برای افزایش بهره

 آن طی که شودبه فرآیندی اطالق مییند استحصال آب باران آفر د توجه پژوهشگران قرار گرفته است.مور

. این آب استحصال شده یا به نمودبخشی از سهم تبخیر آب باران را به آب قابل استفاده مفید تبدیل  توانمی

مكان یا زمان دیگر استفاده  رسد و یا ذخیره شده و درآوری به مصرف گیاه میصورت مستقیم در محل جمع

ب اگردد، بخشی به روانگردد. با هر بارندگی بخشی از آب در خاک نفوذ کرده و در بافت خاک ذخیره میمی

رسد و یا به شود. بخش ذخیره شده در خاک یا به مصرف گیاه میتبدیل شده و بخشی صرف تبخیر و تعرق می

های شود، جریانمی ابدهد. بخشی که تبدیل به روانكیل میرا تشها آبخوانهای زیر زمینی رسیده و آب

هرچند این  ؛غیر قابل استفاده در محل است دهد و مقدار تبخیر شده غالباًها را تشكیل میسطحی و رودخانه

-بخش خود با مرطوب نمودن هوا شرایط مساعدتری برای رشد گیاهان و زندگی انسان و حیوانات فراهم می

شود. مفید تلقی می ،جهت تبدیل بخش تبخیر به آب قابل استفاده در آن منطقه گردده ندی که بیآ. هر فرآورد

تری خواهد داشت. بارندگی در فصل گرم و خشک بسته به شدت، حجم و زمان بارندگی، هر بخش نقش پررنگ

باعث ایجاد د گردد در صورتی که بارندگی در فصل سرد و شدت زیاتر صرف تبخیر میبیش ،و با حجم کم

گی زیاد باشد، دتر بوده و اگر شدت بارنگردد. اگر شدت بارندگی کم باشد، سهم نفوذ بیشب و سیالب میاروان

از آب باران گردد و امكان کاربرد  یندی که منجر به استفاده بهینهآتر خواهد بود. هر فرسهم رواناب پررنگ

نتایج  .(Meter et al., 2014) شودباران شناخته می بهتری برای آن را فراهم آورد با عنوان استحصال آب

. های بشری بوده استهای گذشته مورد توجه تمدندهد استحصال آب باران از زمانها نشان میبررسی

ای در فلسطین اشغالی اجرا شده است گزارش شده است که استحصال آب باران نخستین بار در منطقه

(Stanton, 2005.)  تحت عنوان دستورالعمل های استحصال آباز انواع روش دست آمدهبهتجارب همچنین-

 (.Critchley and Siegert, 1994) هایی برای استفاده جوامع بشری درآمده است

دست آمده از اجرای بارش، در مطالعه حاضر تجارب بهها در نواحی کمبا توجه به اهمیت مدیریت بارش

 و سطوح آبگیر مورد بررسی قرار گرفته است. تایدریج دو روش استحصال آب باران شامل روش

 

 ها مواد و روش

 

 های ذخیره آب بارانروش

توان در محلل ملورد اسلتفاده و    توان در نظر گرفت. روناب باران را میدو روش برای ذخیره آب باران می

هلای  هلر دو ملورد ویژگلی   توان آب باران را در مكان دیگری ذخیره کلرد.  در پروفیل خاک ذخیره نمود و یا می

و...  1بندی، تایلدریج های ذخیره در محل شامل شخم عمیق، مالچ، حوضهمثبت و نیز نقاط ضعفی دارند. تكنیک

باشد. همچنین پخش مالچ گیاهی در سطح زمین باعث کاهش تبخیر و رواناب و افلزایش نفلوذ و ذخیلره در    می
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آوری و ذخیره شود و در زملان  آب باران از اراضی مجاور جمعهایی نیز وجود دارد تا شود. روشپروفیل خاک می

هایی بلرای کلاهش نفلوذ آب در خلاک در     بندی و اعمال روشعنوان مثال با شیبنیاز به مصرف گیاه برسد. به

 توان به عنوان سطوح جمع کننده باران استفاده نمود.اراضی که قابلیت کشت گیاه را ندارند، می

ورزی و با هزینه کم قابل اجرا اسلت. لكلن بلرای    موالً با انجام عملیات ساده خاکذخیره آب در محل مع

کننده و مخازن ذخیره آب، نیاز به هزینه و انجام فرآیندهای دشلوار زیلادی اسلت کله ایلن      ایجاد سطوح جمع

شته و یلا  های شدید امكان ذخیره در پروفیل خاک را ندابیانگر مزیت روش ذخیره در محل است. از طرفی بارش

شود و یا با نفلوذ عمقلی باعلث از دسلت     به صورت رواناب باعث تخریب ساختارهای ایجاد شده و فرسایش می

گلردد. درصلورتی کله در    رفتن بخشی از آب قابل کشاورزی و ایجاد هزینه مجدد برای استخراج همان آب ملی 

یره آب در محلل، فصلل کشلاورزی    روش ذخیره در خارج از محل  چنین مشكالتی وجود ندارد. همچنین با ذخ

باشد. درصورتی که با روش ذخیره در محل دیگر، معموالً گیاهان در طول سلال قابلل   محدود با زمان بارندگی می

توان گیاهان یک ساله را کشت نمود وللی بلا   که با روش ذخیره در محل، تنها میخصوص اینباشند. بهکشت می

ها، در برخی نقلاط  ریزی نمود. عالوه بر اینبرای کشت درختان نیز برنامهتوان روش ذخیره آب در محل دیگر می

 سازی آب در محل و پروفیل خاک وجود ندارد.عمق بوده و امكان ذخیرهخاک کم

گلردد و نتیجله حاصلل از اعملال     سازی آب باران بیان میای از هر دو روش ذخیرهدر این مطالعه، نمونه

 وری گیاه بررسی خواهد شد.یش میزان ذخیره آب و بهرهها در افزاهریک از این روش

 

 

 روش تایدریج

شود و با توجه بله شلیب زملین ایلن     ورزی است که در آن شیارهایی ایجاد میتایدریج یک روش خاک

شلود. کاشلت گیلاه در    ها توسط کشاورز تعیین میگردد. عرض و ارتفاع شیارها و فاصله گرهشیارها مسدود می

گیرد که بر اساس رطوبت مورد نیاز خاک برای رشد محصول انتخلاب  ها صورت مییا بر روی پشته داخل شیار و

های کوچک مسدود شده اسلت تلا نگهداشلت آب    شود. در واقع تایدریج، فارویی است که با استفاده از تپهمی

حرکت آب، زملان تملاس آب   ها با ایجاد مانعی در مقابل سطحی را افزایش داده و رواناب را کاهش دهد. این گره

تواند منجلر  دهند. با این حال استفاده نادرست از تایدریج میبا زمین و رطوبت قابل دسترس گیاه را افزایش می

به مشكالتی از قبیل سرریز شدن شیارها، تخریب شیارها، غرقاب شدن و از بین رفتن کلل محصلول شلود. بلا     

وص مفیلد بلودن ایلن روش وجلود دارد. هرچنلد معلدود       وجود مشكالت ذکر شده گزارشات متعددی در خص

باشلد. در  وری تولیلدات گیلاهی ملی   مطالعاتی نیز بیانگر نه تنها مفید نبودن بلكه مضر بودن این روش در بهره

 نحوه ایجاد، تجهیزات مورد استفاده و عملكرد تایدریج نشان داده شده است. 3تا  1شكل های 
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 نحوه ایجاد تایدریج -1 شكل

 

 
 تایدریج -2 شكل

 
 نحوه عملكرد تایدریج -3شكل 
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 روش سطوح آبگیر

سازی آن برای استفاده در دراین روش، هدف جمع نمودن آب باران سطوح وسیع بدون کشت و ذخیره

های مختلفی برای پوشش سطوح آبگیر و افزایش رواناب وجود دارد. مانند استفاده باشد. روشمكان دیگر می

. که بتن، پارافین و آسفالت در سطح وسیع عملی نیست. هریک از .لت، پارافین، پالستیک، قیر و .از بتن، آسفا

باشد که با توجه به ها دارای بارندگی آستانه رواناب و همچنین ضریب رواناب مختص خود میاین پوشش

ان بودن، راحتی خصوصیات بارندگی، شكل و شیب زمین متفاوت است. معموالً پوشش پالستیكی به علت ارز

کننده باران با نوارهای پالستیكی باشد و سطوح جمعکار و بارش آستانه ایجاد رواناب پایین مورد توجه می

های بزرگ صورت مناسب و حذف پستی و بلندیشوند. این کار پس از زیرسازی و ایجاد شیب پوشش داده می

هایی نمونه 6تا  4های شكلشوند. احی و اجرا میکننده طرسازی بسته به سطوح جمعگیرد. مخازن ذخیرهمی

 دهند.از سطوح آبگیر اجراشده را نشان می

 

 
 کننده باران.سطح جمع -4شكل 

 
 نحوه آماده سازی زمین. -5شكل 
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 گیری آب باران.آوری و اندازهجمع -6شكل 

 

یاهان استفاده شده است. در برخی موارد از ترکیب روش سطوح آبگیر و ذخیره در محل برای پرورش گ

سطحی خاک تابعی  هایقعم رد ویژه به خاک پروفیل در موجود آب میزان که دهدمی حاضر نشان تحقیقات

ی در اساس عامل بارش، محل در جوی هایریزش و استحصال است زیرین هایعمق در موجود رطوبتاز 

اصله کاشت گیاهان افزایش یافته و برای هر بر این اساس ف شود.یم تلقی گیاهان نیاز مورد رطوبت فزایشا

شود و آب جمع شده از این سطوح در پروفیل خاک گیاه سطح آبگیر در اطراف همان گیاه درنظر گرفته می

 (.7شود )شكل اطراف ریشه گیاه ذخیره می

 

 
 .ترکیب روش سطوح آبگیر و ذخیره در محل -7شكل 

 

 نتایج و بحث

 

های تایدریج و سطوح آبگیر در استحصال آب باران، در این مطالعه وشمنظور ارزیابی کارآیی ربه

 تجارب حاصل از دو پژوهش برای هر روش مورد بررسی قرار گرفت.

نهرهایی با . (Omotayo et al., 2017) آزمایش در کشور نیجریه و برای محصول سویا انجام گردید -1

شد )شكل  ایجاد قطعات سایر از حاصل رواناب کنترل ورمنظ به آزمایش اراضی اطراف متر در 3/0عمق و عرض 
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 6/0 ها گره طول. شد ایجاد دستی صورت به متر 6 طول به هاییخاکریز. بود متر 6×6 آزمایشی قطعات ابعاد. (8

 تقویت هرز هایعلف کندن از بعد هاگره. شد ایجاد کشت از قبل و شیارها طول در متر 5/1 آنها فاصله و متر

. شد نصب( سنسور 6 کل در) هم از مترسانتی 60 فاصله با و مترسانتی 10 عمق در رطوبتی رهایسنسو. شد

 در شده ذخیره آب توسط هفته یک در گیاه آبی نیاز که فرض این با و هفته یک زمانی فواصل در آب مقدار

 3/0 کشت فاصله .یدگرد ثبت دستی صورت به هابرگ تعداد و ارتفاع. شد گیریاندازه شود،می تأمین خاک

 آورده اینجا در که گرفت قرار بررسی مورد نیز دیگری تیمارهای تیمار، این بر عالوه. باشدمی متر 6/0×

 تیمار عنوان به بتوان تا گرفت قرار کشت تحت نیز( NC لخت زمین) عملیات گونه هیچ بدون زمین. شود نمی

. بود مترمیلی 761 و 53۹ ترتیب به 2012 و 2011 های سال در فصلی بارندگی میزان. نمود استفاده آن از شاهد

 .بود کل بارندگی از درصد 34 ،2012 سال در و بارندگی کل از درصد 20 رشد فصل در باران بارش 2011 سال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 1زمین آماده شده در مقاله  -8شكل 

 

 تربیش کشت سنتی حالت از دارمعنی طوربه تایدریج برای 2011 سال در فصلی خاک در آب ذخیره

 سال در ولی. نداشت NC حالت با دارمعنی اختالف( کشت ام 28 روز)  ژوئن در SWS نیز 2012 سال در. نبود

 وجود با اتفاق این. بود تربیش درصد 26 اندازه به سنتی حالت به نسبت تایدریج حالت SWS میزان 2012

 2011 سال در تایدریج حالت برای خاک در آب افزایش ذخیره کلی حالت در. داد رخ آگوست در بارندگی کاهش

 تعرق و تبخیر از درصد 1/35 تبخیر 2011 سال در. بود تربیش درصد 26 حدود 2012 سال در و درصد 10 حدود

 سهم 2012 سال در و کل تعرق و تبخیر از درصد 3/45 مقدار این تایدریج حالت در ولی بود NC حالت در کل

 هایحوضچه ایجاد علت به تایدریج حالت در تربیش تبخیر. بود درصد 3/6۹ حدود تعرق و تبخیر کل از تبخیر

 برای آب وریبهره متوسطه سال دو هر در. بود ها بخش این در خاک سطح مدت طوالنی بودن مرطوب و سطحی

 55 و 2011 سال در ددرص 7/7 تایدریج برای هادانه عملكرد میانگین. بود NC از بیشتر درصد 1/28 تایدریج

 حالت از بیشتر درصد 14 تایدریج برای آب وریبهره میانگین و بود NC حالت از بیشتر 2012 سال در درصد

NC بود. 

 باز انتها در تایدریج حالت در که بوده سورگوم مورد نظر منطقه مورد مطالعه در کشور اتیوپی و گیاه  -1

 شد کشت منطقه خاک نوع دو در شیارها روی و ریج تاید داخل در کشت نوع دو با بسته انتها تایدریج و

(Demoz, 2016) .بارندگی میانگین. گرددمی مقایسه( مسطح خاک) سنتی کاشت روش با فوق هایروش 

 پتانسیل تعرق و تبخیر میانگین. بود 1۹۹4 سال تا 1۹7۹ سال از متر میلی 774 بررسی مورد منطقه در ساالنه
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 تمام بین در .بود تعرق و تبخیر از تربیش بارندگی سال از روز 45 در تنها. باشدمی سال در مترمیلی 1427 برابر

 موارد سایر بین از را سورگوم عملكرد ترینبیش شیارها داخل در کاشت با بسته انتها تایدریج تیمارها

 روی کشت باز انتها ریجتاید -شیار داخل کشت بسته انتها تایدریج -شیار داخل کشت باز انتها تایدریج)

. آورد دستبه را عملكرد ترینکم صاف زمین در کشت و داشت (پشته روی شست بسته انتها تایدریج -پشته

 انتها تایدریج به مربوط هكتار در کیلوگرم 1361 هادانه عملكرد ترینبیش سنتی کشت حالت با مقایسه در

-بهره افزایش درصد 34 اندازه به که داشته فسفر و روژننیت کامل کوددهی و بود شیار داخل در کشت و بسته

 .شد حاصل NC حالت به نسبت وری

)طباطبایی  گردید انتخاب درصد در منطقه مشهد 1 عمومی شیب با مترمربع 5000 مساحت به زمینی -1

 به زمین بزرگ، هایسنگریزه و هرز هایعلف از زمین سطح کردن تمیز از پس. (138۹یزدی و همكاران، 

 مستطیلی انتهایی کنندهجمع کانال یک به درصد 5 افقی شیب با که شد سازی آماده شیبدار هایجاده صورت

 به شفاف پالستیكی نوارهای با باران آب کننده آوریجمع سطوح(. ۹ شكل) گردید وصل بتنی پوشش با شكل

 پس شده آوریجمع هایرواناب. آید فراهم رواناب استحصال بازدهی حداکثر تا شد داده پوشش متر 10 عرض

 یک هر هم با مرتبط زمینی مخزن دو وارد گیررسوب حوضه یک از عبور و بتنی کانال داخل در یافتن جریان از

 مستطیلی سرریز عدد مخزن به ورودی آب روان حجم گیریاندازه برای. گردیدند مكعب متر 250 گنجایش با

 به شده نصب کنندهجمع کانال انتهای در آب سطح ثابت دستگاه با ههمرا مترسانتی 20 ارتفاع و 30 عرض به

 در کشت تحت اراضی. گردید فراهم مخزن به ورودی دبی برآورده امكان دقیقه 15 زمانی فواصل در که طوری

 کرت چهار. بودند مربع متر 500 مساحت به یک هر کرت 8 شامل و گرفته قرار آب کنندهجمع سطوح مجاورت

 نظر در دیم صورت به و شاهد عنوان به باقیمانده کرت چهار و یافت اختصاص تكمیلی آبیاری هایتیمار به

 انجام طرح روش به تكمیلی آبیاری استحصالی باران آب از استفاده حداکثر منظوربه(.  ۹ شكل) شد گرفته

-سال از ساالنه بارندگی نمیانگی و است شده واقع دریا سطح از متر 1000 ارتفاع در بررسی مورد مكان گردید.

 طریق از خود رشد دوره در گندم گیاه تعرق و تبخیر میزان. باشدمی مترمیلی 255 برابر 1383 تا 1356 های

 .است شده برآورد مترمیلی 525 مانتیث معادل -پنمن رابطه

 

 

 .باران آب استحصال سامانه پالن -۹شكل 
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 و بیشتر شدت با باران. بود مترمیلی 280 دوم سال در و 166 آزمایش اول سال در ساالنه بارندگی میزان

 4 رواناب ایجاد آستانه. نكرد تولید روانابی گونه هیچ برف بارش. کرد حاصل باالتری رواناب حجم کمتر حجم

 1651به   85در سال  گندم هایدانه عملكرد شده جمع آب با تكمیلی آبیاری اعمال با. آمد دست به مترمیلی

 کیلوگرم 673 افزایش. بود هكتار در کیلوگرم ۹78 دیم شرایط در که حالی در یافت افزایش هكتار در رمکیلوگ

  .آمد دست به( هادانه شدن پر و افشانی گرده) رشد حساس مرحله دو در تكمیلی آبیاری اعمال با هكتار در

 در یافته افزایش تكمیلی یاریآب اعمال با محصول کل درصد 11/1۹ به گندم برداشت شاخص داد نشان نتایج

 تكمیلی آبیاری تیمار اعمال با 86 سال در. بود درصد 18/12 گندم برداشت شاخص دیم حال در که صورتی

 قبل سال مشابه آبیاری زمان. رسید هكتار در کیلوگرم 13۹4 به هكتار در کیلوگرم 744 از گندم دانه عملكرد

 این دیم حال در که صورتی در یافت افزایش درصد 51 و محصول تبرداش شاخص تكمیلی آبیاری انجام با. بود

 .بود درصد 3۹ شاخص

 آبیاری مرحله دو و شد تأمین بارندگی با مترمیلی 125 آبی نیاز مترمیلی 420 مجموعه از 1385 سال در

 انجام با. فتگر صورت هادانه شدن پر زمان در متریمیلی 25 و افشانی گرده زمان در مترمیلی 80 میزان به

 افزایش درصد 70 شده تأمین گیاه مانده باقی آبی نیاز کل از درصد 35 مترمیلی 105 اندازه به تكمیلی آبیاری

 بارندگی با مترمیلی 1۹8 آبی نیاز میلیمتر 410 کل از 1386 سال در. آمد دست به دیم حالت به نسبت عملكرد

 نیاز از درصد 58 و شد انجام مترمیلی 60 و 55 ،35 اندازه به حساس مراحل در آبیاری نوبت سه و شده تأمین

 آمد. دستبه دیم حالت به نسبت عملكرد افزایش درصد 87 و شد تأمین گیاه مانده باقی آبی

 طولی ابعاد با هاییبانكت هاآن انتهای در و شدند احداث رواناب کننده آوریجمع آزمایشی هایکرت -1

 به رواناب عمق. (138۹)طهماسبی و همكاران،  شد ساخته رواناب کننده آوریعجم هایکرت عرض با برابر

 در مترمیلی 10 از کمتر هایبارندگی. شد گیریاندازه بارندگی مدت انتهای در بارندگی هر از آمده دست

 پوشش شرایط به توجه با هاکرت. شد نظرصرف هاآن از و اند نكرده ایجاد گیری اندازه قابل رواناب روز شبانه

 نظر در آزمایش این برای تیمار سه. داشتند مترمربع 100 تا 30 معادل مساحتی خاک بافت و شیب گیاهی،

 برآورد پایه بر کامل آبیاری با شاهد تیمار یک این بر عالوه. 1:3 و 1:2 و 1:1 هاینسبت از عبارتند که شد گرفته

 نیز کمكی آبیاری مترمیلی 62 میزان مورد اشاره، یمارهایت در. داشت وجود مونتیث - پنمن روش با آبی نیاز

 .شد انجام

 قرار بررسی مورد( ذرت کشت زیر سطح به کننده آوریجمع سطوح نسبت) 1:3 و 1:2 و 1:1 تیمار سه

 بدون شاهد تیمار در. حاصل شد هكتار در تن 8/28 و 6/۹،6/22 ترتیب به ذرت علوفه عملكرد میزان. گرفت

 و مستقیم باران شامل که تیمار درسه مصرفی آب کل. بود هكتار در تن 41 عملكرد آب، دودیتمح گونههیچ

 هر در کمكی آبیاری عمق و است بوده مترمیلی 776 و 6۹6 ،616 ترتیب به بود سطوح از شده آوریجمع آب

 ترتیب به شاهد تیمار به نسبت تیمارها عملكرد. شد داده هاکرت به نوبت چهار در که بود متر میلی 62 تیمار

 بود. درصد 6۹ و 55 ،23
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 مقایسه نتایج

 

 روش تایدریج

 به نسبت افزایش درصد 26 دوم سال در و درصد 10 اول سال در خاک دسترس قابل آب اول مقاله در

 آب افزایش این. نیست دسترس در این مورد در اطالعاتی دوم مقاله در و داد نشان خود از رتیما بدون حالت

 عملكرد 2012 سال در و درصد 55 و 2011 سال در درصد 7 افزایش باعث اول مقاله در گیاه برای دسترس قابل

 در درصد 27 و تذر برای درصد 34 افزایش باعث روش همان از استفاده دوم مقال در. شد سویا هایدانه

 مقاله برای 2012 سال در مترمیلی 1۹8 و 2011 سال در مترمیلی 54 استحصال افزایش میزان. شد پنبه محصول

 شده اضافه میزان. نیست موجود اطالعاتی دوم مقاله در باران آب استحصال میزان و حجم مورد در و شد اول

 سال در هكتار بر کیلوگرم ۹00 و 2011 سال در هكتار در کیلوگرم 120 اندازه به عملكرد افزایش باعث آب حجم

 خاک در آب ذخیره دوم سال در ها دانه عملكرد افزایش میزان در زیاد اختالف علت)  شد اول مقاله در 2012

 در کشت زمان در اولیه رطوبت بودن زیاد و 2012 تا 2011 های سال بین غیرکشت دوره طول در تایدریج علت به

 به 1012 از) هكتار در کیلوگرم 34۹ اندازه به گندم هایدانه عملكرد افزایش و( است شده اعالم 2012 سال

 .گردید کیلوگرم 346 اندازه و پنبه عملكرد افزایش و( 1361

 

 روش سطوح آبگیر

 7۹ و  85 سال در متر میلی 4۹ برابر متری 5000 زمین در شده استحصال آب میزان سوم مقاله در

 به کنندهجمع نسبت سطح واقع در .شده توزیع مربع متر 2000 اندازه و زمین در که بود  86 سال در مترمیلی

 مقدار. نیست دسترس در شده استحصال آب میزان مورد در ایداده چهارم مقاله در. بود 2:5 کشت زمینه

 در 85 سال در هكتار در کیلوگرم 673 و 86 سال در هكتار در کیلوگرم 650 افزایش باعث باران آب استحصال

 و است شده مقایسه تولید پتانسیل حالت به نسبت محصول تولید در تغییرات چهارم مقاله در. شد سوم مقاله

. بود پتانسیل حالت از کمتر هكتار در کیلوگرم 1270 و 18۹0 ،31۹ ترتیب به تولید  1:3 و 1:2 ،1:1 تیمارهای در

 مترمیلی 80 استحصال باعث کننده جمع سطح شدن برابر دو کنیم قایسهم باهم را 1:3 و 1:2 ،1:1 تیمارهای اگر

 آب کننده جمع سطح شدن برابر سه و شد محصول عملكرد در هكتار در کیلوگرم 1300 افزایش و اضافی آب

 شد. محصول عملكرد در هكتار در کیلوگرم 1۹20 افزایش و اضافی آب میلیمتر 160 استحصال باعث

 

 

 نتیجه گیری
 

در  اقلدامات الزم انجلام   ،اسلت واقع شلده  خشک و کم بارش  ایجایی که کشور ایران در منطقهاز آن   

بله عللت    ،وری خواهد شد. ذخیره آب در مخازنبهره توجهقابل تر، باعث افزایشراستای فراهم نمودن آب بیش

هلا  نظیر تایدریج کله در آن  هاییهمچنین استفاده از روش ؛رسدهزینه و تبخیر سطحی باال مناسب به نظر نمی

توجهی در آب استحصال شده برای هر گیاه نخواهد داشت. با توجه بله وسلعت   شت باال است تغییر قابلتراکم ک
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بلا ایجلاد نملودن     روش سطوح آبگیر و ذخیره در محل رسد ترکیبزیاد اراضی بدون کشت در ایران به نظر می

صلوالت گلردد.   محعملكلرد  توجهی در بوده و باعث افزایش قابلکاربردی برای هر گیاه،  اختصاصیسطح آبگیر 

 .انجام پذیردوری تولید و کیفیت محصول در مورد افرایش بهره الزمهای بررسی البته الزم است
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