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  چكيده
نیاز به موادغذایی و محصوالت . جمعیت نیز مواجه استهای خشک و کم آب است از طرفی با رشد استان مرکزی از استان

های باال بعلت فرسایش و هدررفت خاک زارهای با شیباز طرفی دیم. کشاورزی در حال افزایش و منابع آبی محدود است

یل رواناب در دیم زارها و مراتع فقیر به راحتی جاری می شود و ضمن شسته شدن خاک ایجاد س. بازدهی مناسبی ندارند

توان ضمن کنترل فرسایش خاک و مهار رواناب به تولید محصوالت کشاورزی با ایجاد باغ دیم در این اراضی می.. نمایدمی

های زمستانی و بهاری در تولید به منظور استفاده بهینه از اراضی دیم کم بازده و رواناب های ناشی از بارش . دیم پرداخت

در اراضی دیم زار کم بازده در شیب  باغاتی با انتخاب محل مناسب اقدام به کشت محصوالت کشاورزی در مناطق روستای

افزایش درآمد آبخیزنشینان نیز  این عمل عالوه بر افزایش محصوالت کشاورزی به ایجاد اشتغالد. شودرصد می 12باالتر از 

 . کمک می نماید

 

  .زار، روانابدار، سطوح آبگیر، کبودکمر، دیمباغات شیبکليدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
و  Paceyتوسط از کشور تونس  1سطوح آبگیر باران در قالب واژه استحصال آب یهاعلمی انواع سامانه ییشناسااگرچه 

Cullis (1891 )یافته استتوسعه، اما در فلسطین اشغالی شدهگزارش (Critchley and Siegert. 1991.) ییهاازجمله روش 

الچ گیاهی اشاره نمود که به لحاظ متوان به استفاده از شده میآبگیر باران جهت نفوذ رواناب استفاده های سطوحکه در سامانه

مناسب برای رشد گیاهان به  یطفراهم نمودن شرا وکاربرد آن در نگهداشت آب، نقش مهمی در جذب رطوبت  ول زیاد ختخل

که ازجمله  شودیمتنوعی استفاده م یهایل خاک نیز از روشدر حال حاضر در ارتباط با ذخیره رطوبت در پروف عهده دارد.

استفاده از نایلون را به  .Hudson 1987ها اشاره نمود. سوپر جاذب یریکارگیا به وبقایای دامی، گیاهی  دبه کاربر توانیم

یله وسبه هاآنا حفاظت از ی و یاگلخانههای است. لیكن امروزه وجود نایلون برشمردهلحاظ تخریب سریع آن تا حدودی مشكل 

است. در همین ارتباط  شدهگزارشسال نیز  22در بعضی مراجع تا  هاآنای رواج داشته و طول عمر یزهسنگرهای پوشش

Lalljee & Facknath)  1999. ( . در سه استان گلستان، کرمانشاه و خراسان در خصوص بررسی  شدهانجامدر تحقیقات

 محسوس سامانه نسبتاًیی کاراحاکی از  شدهثبتشده در پروفیل خاک، نتایج یرهذخی افزایش مقدار آب رو هاسامانهیر شكل تأث
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لوزی شكل در مقایسه با سطوح مسطح و هاللی شكل بوده است. این در حالی است که سامانه مسطح ضمن سهولت اجرا از  

میلیون متر  44/22در تحقیقی نشان داد که از  (1381یغ )تجهان  (.1392انگشتری )هزینه اجرائی کمتری نیز برخوردار است 

مترمكعب آن از طریق سامانه سطوح آبگیر تورکینست  11922مكعب حجم رواناب ساالنه حوضه ترشآب زابل، بطور متوسط 

 :شاملهای مورد استفاده جهت استحصال آب باران ( بازده اقتصادی و فنی روش1384حسینی و همكاران )  .گرددکنترل می

درصد( و نرخ  24/2پیتینگ، بانكت، تراس بندی، آب انبار و کنتور فارو را ارزیابی و نشان دادند که با توجه به سودآوری پروژه)

ای را در یزهسنگرنقش استفاده از پوشش   پذیر است.درصد(، اجرای طرح مذکور از نظر اقتصادی توجیه 13/2بازدهی داخلی )

یر پوشش سطحی نظیر بستر تأثدر تحقیقات یادشده عالوه بر شكل سامانه،   آمیز دانسته است.تیموفقحفاظت از پالستیک 

یری سطوح عایق کارگبهیر تأثاست. نتایج حاصله بیانگر  قرارگرفتهی موردبررسنایلون( نیز عایق )ی هاپوششطبیعی زمین و 

یر بسیار تأثی سطوح آبگیر استان گلستان هاسامانهازی سینهبهی با مقدار کم است. این موضوع در طرح هابارشدر  خصوصاً

هایی در تعریف جامع استحصـال آب باران به کلیه روش (.1392شاهینی، )ی زیتون داشته است هانهالمهمی در استقرار 

باشـد و خشک برای تأمین آب از باران به طور مستقیم و غیر مستقیم معمول میشود که در مناطق خشک و نیمهاطالق می

های قابل ( میزان رواناب1381پور و همكاران ) (. رحیم1383شود )طباطبائی یزدی، شامل استفـاده از رودخانه و یا چاه نمی

های قابل کشت درصد در شهرستان طرقبه را برای آبیاری تكمیلی نهال82هكتار از مناطق توده سنگی باالی 433استحصال از 

-( نشان دادند که با ایجاد سیستم عایق نایلونی در سطح سامانه1383ند. شاهینی و همكاران )مترمكعب برآورد کرد 911222

میلیمتر( شد و منجر به  342برابر میزان بارش ساالنه منطقه ) 3های زیتون های هاللی، حجم رواناب در محل کاشت نهال

منظور بررسی تأثیر سطوح آبگیر باران ( تحقیقی به1381حشمتی و همكاران ) استقرار موفق نهال دیم در شرایط دیم گردید. 

های زاگرس، انجام و نشان دادند که تیمار بانكت + قرق بعد از سه سال، موجب در کنترل روند خشكیدگی بلوط در جنگل

كاران پایه در هكتار )در مقایسه با تیمار شاهد( گردید. در تحقیق دیگری قیطوری و هم18پایه و احیای 33کاهش خشكیدگی 

( نشان دادند که سختی سطح سامانه سطوح آبگیر باران در سه سامانه هاللی، لوزی و مسطح، از نظر رطوبت خاک 1391)

موثرتر از شكل سامانه عمل کرد. بهگونهای که سامانه با پوشش پالستیک ذخیره رطوبت بیشتری نسبت به سامانه سنگفرش و 

 ثیر متقابل تغییر کاربری و پوشش و خصوصیاتأ( به بررسی ت1382ن )رضائی و همكارا شاهد در خود ذخیره نمود.

در خاک محدوده  نتایج آنها نشان داد که مقدار کربن آلی خاک. میكرومورفولوژیک خاک در کرکج آذربایجان شرقی پرداختند

های اجتماعی در دو شاخص ( نشان دادند که بین1381درختكاری شده دو برابر خاکهای زراعی بود. محمدزاده و شریفی )

داری از لحاظ آماری همین اراضی( تفاوت معنی جامعه باغداری دیم در اراضی شیبدار و دیمكاری سنتی )کشت گندم و جو در

آوری آب آوری را در جمع(اثر جنس سطوح جمع 1383نیک نژاد و ناصری ) ،درصد وجود دارد. در تحقیق دیگری 1در سطح 

د مطالعه قرار دادند. آنها نشان دادند که رواناب حاصل از سطح طبیعی با پوشش شنی، سطح طبیعی باران و ضریب روانآب مور

باشد. برای تیمارهای مذکور آستانه درصد و بارندگی می 49و  12، 3نخورده و سطح پالستیک با پوشش شنی بترتیب دست

ترتیب، تیمار سطح پالستیک با پوشش شنی با تولید  میلیمتر گزارش نمودند بدین 3/2و  1/3، 4/4شروع رواناب را بترتیب 

عنوان یک گزینه مناسب در استحصال آب باران در این مطالعه معرفی میلیمتر آستانه شروع رواناب به3/2درصد رواناب و 49

هرستان شبادام در دار جهت کشت استفاده از آب باران در اراضی شیب ،ای( در مطالعه1381آقارضی و همكاران) .کردند

فیلتر  دارایتیمار  ند کهنتیجه گرفت ند. آنها سه تیمار شاهد، قیلتر و عایق و فیلتر را بكار بردند. در نهایترا بررسی کردخنداب 

دار اناب حوضه جهت اجرای باغ در سطوح شیبرودر این مطالعه به بررسی وضعیت بارندگی و  دهد.و عایق نتیجه بهتری می

 پرداخته شده است.

 هاد و روشموا -2

 حوزه آبخيز کبودکمر
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کمر از نظر تقسیمات سیاسی جزء استان مرکزی بوده و در شهرستان زرندیه واقع است، از نظر موقعیت حوزه آبخیز کبود

 ˝های جغرافیایی شرقی و در بین عرض 48˚13´32˝تا    48˚ 44´ 18˝حوزه در بین طولهای جغرافیایی  جغرافیایی

گیری مساحت حوزة آبخیز با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیائی اندازه. شمالی قرارگرفته  است 31˚21´19˝تا   31˚21´48

روستاهای واقع در محدوده حوزه شامل مصرقان،  .باشدکیلومتر مربع می 1/49و مقدار بدست آمده برای منطقه مورد مطالعه 

بلندترین نقطه . باشندآباد و کبودکمر در مجاورت منطقه طرح  میعینهمچنین روستاهای حصار،  .باشددوزج و آدارمند می

متر از سطح دریا و پست ترین نقطه منطقه  2381ارتفاعی منطقه مورد مطالعه کوه یال آراسته در جنوب غربی حوزه با ارتفاع 

دهی، به ورد نظر برای سامانمسیر آبراهه م. متر از سطح دریا واقع شده است 1339مطالعاتی در شمال شرق حوزه با ارتفاع 

ا توجه به دو مرحله بازدید و پیمایش منطقه، . بباشدکیلومتر از باالدست روستای آدرامند تا روستای کبودکمر می 14طول 

بعلت مشكل جریان آب که در منطقه بسیار جدی بوده و کشاورزی ساکنین دچار معضالت جدی شده بودند، بویژه روستای 

ین ناچار به کوچ به شهرهای تهران، کرج و ساوه و زردندیه )بخصوص ساوه( شده بودند و بعضا بر اساس اذعان آدرامند که ساکن

لذا مدیریت جریان و اصالح  .های کشاورزی و احیائ آن را دارندتعدادی از افراد، شرایط مناسبی ندارند و آمادگی ادامه فعالیت

ها و بوده و در اولویت قرار دارد و با بررسی دقیق مسیر آبراهه، نوع  سازهالگو و ساختار کشاورزی در منطقه بسیار جدی 

  د.خواهد ش مین آب منطقه مشخصأسیسات الزم برای تأت

سنجی می باشد و به همین دلیل باید از روابط هواشناسی و هیـدرولوژی حوزه آبخیز کبود کمر فاقد هر گونه شبكه باران

ترین ایستگاه هواشناسی به حـوزه مـورد مطالعـه ایسـتگاه هواشناسـی گی استفاده کرد. نزدیکمورد استفاده برای تخمین بارند

هـای کارشناسـی  متر است. بر اساس مطالعات انجـام شـده و دیـدگاهمیلی 1/213 حوزه میانگین بارندگی سالیانه. باشدساوه می

مطالعات نشان داد بیشـترین  درجه است.1/12وزه برابرخشک سرد قرار دارد. دمای متوسط سالیانه حمنطقه طرح در اقلیم نیمه

افتد بطوریكه میانگین بارندگی فصلی کـل میزان بارندگی حوزه در  فصل زمستان و کمترین بارندگی در فصل تابستان اتفاق می

تر است. با توجه بـه میلیم 1/129میلیمتر و زمستان  1/13میلیمتر، پاییز  2/4میلیمتر، تابستان  2/12در فصل بهار حوزه آبخیز

سانتیمتر به دست آمد. بنابراین ضریب رواناب ساالنه در حوزه آبخیـز کبـودکمر  2/3کار رواناب حوزه آبخیز کبودکمر رابطة ایی

های حوزه آبخیز کبودکمر تا اوایل تابستان به کمک آب درصد است.  اراضی زراعی و باغات حاشیه رودخانه  2/12در این روش 

راهه که حاصل ذوب برف و آب چشمه های می باشد آبیاری می گردد. این آبیاری به کمک انحراف آب از باالدسـت جاری در آب

دهد تخریب اراضـی مستعــد زراعـی و فرسـایش های انجام شده نشان می. بررسیبوده استهای قدیم معمول رودخانه از زمان

بر اساس مشاهـدات و آمار موجـود ایـن خسـارات هرسـاله رو بـه باشـد و خندقی و وارد آوردن خسارت از خصوصیات سیل می

مهمترین محصوالت باغی در منطقه طرح کبودکمر شـامل  از نظر کمیت دارای محدودیت است.منابع آب منطقه افزایش است. 

درختان تبریزی در  بخش درختان غیرمثمر بیشتر در دارند و انگور و بادام بوده و مابقی درختان بصورت پراکنده در باغات وجود

 حاشیه باغات کاشته شده است.

 

 نتایج و بحث -3
 تیدما است که در هر وضع شیو افزا یاز کمبود بارندگ یتیوضع یخشكسال: بررسی دوره های ترسالی و خشكسالی

ه اتفاق ک یاما زمان  ینیبشیپ لقاب ریتاکنون غ و یو احتمال یتصادف ستا یادهیپد یممكن است رخ دهد. خشكسال یمیاقل

های گوناگونی مورد استفاده های ترسالی و خشكسالی روشدوره برای تعیین ماند.یپابرجا م یمدت زمان طوالن یافتد برایم

گیرد که در این گزارش از دو روش میانگین متحرک بارندگی ساالنه و روش شاخص درصد از بارش میانگین بهره قرار می

 گرفته شده است.
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ميانگين متحرك ايستگاه ساوه

0

50

100

150

200

250

300

535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182

سال آماري

)m
m

ي )
دگ

ارن
ب

ميانگين بارندگي

سه ساله

پنج ساله

هفت ساله

 

های منطقه. در این روش با استفاده از آمار بارندگی ساالنه ایستگاه: (Moving  Average)تحرک روش میانگین م

ساله ترسیم گردید. از مقایسه این نمودارها با خط میانگین بارندگی ساالنه ایستگاه  3و  1. 3نمودارهای میانگین متحرک

هایی که میانگین متحرک آنها در زیر خط میانگین که سالشود به این صورت مربوطه، دوره خشكسالی یا ترسالی شناسایی می

هایی که میانگین متحرک در قسمت باالی خط میانگین بارندگی ساالنه های خشكسالی و سالبارندگی ساالنه قرار گیرد، سال

 دهد.ان میساوه را نش 1392تا  1313( نمودار میانگین متحرک سال 1شكل )گردند.  های ترسالی قلمداد میباشد سال

 

 

 

 

 

 

 

 

ساله برای ایستگاه ساوه 7و  5و  3بررسی ميانگين متحرك  -1شكل   

 روش درصد از بارش ميانگين

در این روش با مقایسه مقادیر متوسط بارندگی ساالنه در یک دوره آماری با بارندگی ساالنه هر یک از سالهای آن دوره. 

 ین منظور از رابطه زیر استفاده می شود:ها تعیین می گردد. به ا ترسالی ها و خشكسالی

(1)                                                                                                                                                                       

100% 
P

P
P i 

 که در آن:

P% از بارش میانگین : شاخص درصد ،iP مقدار بارندگی در هر سال به میلی متر : ،P  متوسط بارندگی ساالنه به میلی :

های محاسبه شده از رابطه فوق با استفاده از جدول زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد و شدت خشكسالی در سال%P مقادیر ، متر

 آمده است. (1)شماره  لاونتایج حاصل از این روش در جد شود.مختلف تعیین می

 و ساوه 2درصد از بارش ميانگين برای ایستگاه های تفرش  -1جدول 
2تفرش     ساوه 

ردی

 ف
 سال آبی

بارندگی 

 ساالنه
P% وضعيت 

 بارندگی

 ساالنه
P% وضعيت 

 ترسالی 84.93 172.7 ترسالی 104.58 315.8 67 1

 ترسالی 143.76 292.4 ترسالی 128.49 388.0 68 2

 ترسالی 106.59 216.8 ترسالی 151.34 457.0 69 3

 ترسالی 141.64 288.1 خشكسالی ضعیف 78.98 238.5 70 4

 ترسالی 108.49 220.6 خشكسالی ضعیف 73.85 223.0 71 5

 ترسالی 128.85 262.0 خشكسالی شدید 43.38 131.0 72 6

یدخشكسالی خیلی شد 35.60 107.5 73 7  ترسالی 105.11 213.8 

 ترسالی 100.18 203.7 ترسالی 115.41 348.5 74 8

 ترسالی 142.27 289.3 ترسالی 94.71 286.0 75 9
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 تواتر بارندگی ساليانه

های مختلف و تعیین نوع توزیع آماری مناسب برای هـر ایسـتگاه، از برای تعیین میانگین بارندگی ساالنه با دوره بازگشت

های آماری مورد بررسی در این برنامه شامل توزیع نرمال، لـو  نرمـال دو ده گردید. توزیعاستفا SMADAبرنامه کامپیوتری 

باشد. الزم به ذکر اسـت بعضـی از  می 1و گامبل تیپ  3، لو  پیرسون تیپ3پارامتری، لو  نرمال سه پارامتری، پیرسون تیپ 

هـای و همچنـین از برنامـه مـورد کنتـرل قـرار گرفـتهای این نرم افزار، به طور تصادفی با روش محاسبات دستی نیز خروجی

Hyfa  وExel ( توزیـع 2جـدول)های آمـاری مربوطـه اسـتفاده شـده اسـت. ها و بررسیهم در بعضی موارد برای کنترل داده

 دهدایستگاه ساوه را نشان می

 (mm) های مختلفها با دوره بازگشتمقادیر بارندگی متوسط ساالنه ایستگاه -2جدول 

دی
ر

 ف

 دوره بازگشت)سال( توزیع آماری ميانگين ساالنه نام ایستگاه

2 5 11 25 51 111 

 LNIII 22203 24302 23208 32103 32101 33802 22304 ساوه 4

بایست از آمـار بارنـدگی سـاالنه حـوزه آبخیـز های منطقه مورد مطالعه، میبرای تعیین تواتر بارندگی ساالنه در زیرحوزه

دلیل نزدیكی بـه منطقـه مـورد ههای قبلی بازسازی شده استفاده گردد. برای این منظور ایستگاه ساوه بدر قسمت کبودکمر که

مطالعه به عنوان ایستگاه شاخص مورد استفاده قرار گردیده، بدین ترتیب که ابتدا مقادیر تواتر بارندگی ساالنه کل حـوزه آبخیـز 

ها و کل حوزه به نسبتی می رسیم که بـا ضـرب آن در هـر تـواتر ارندگی زیر حوزهکبودکمر محاسبه شده و از نسبت میانگین ب

هـای مختلـف در هـا در دوره بازگشـتآید. نتایج حاصله به تفكیک زیرحـوزهبارندگی ساالنه هر زیر حوزه مقادیر آن بدست می

سانتیمتر بـه دسـت  2/3دکمر در این روش کار رواناب حوضه آبخیز کبوبا توجه به رابطة اییآورده شده است. (3)جدول شماره 

بـه  شـماره منحنـیدرصد به دست می آیــد.   2/12بنابراین ضریب رواناب ساالنه در حوضه آبخیز کبودکمر در این روش . آمد

و درصد پوشش نبـاتی بـه  برداری از زمین و شرایط رطوبت قبلی خاکخاک نوع بهره های هیدرولوژیباتوجه به گروهنوبه خود 

 به علت پوشش ضعیف منطقه مخصوصاً هنگام سیل که . گرددش میانگین وزنی برای واحدهای هیدرولوژیكی محاسبه میرو

 ترسالی 86.29 175.5 ترسالی 118.72 358.5 76 10

 ترسالی 86.42 175.7 خشكسالی ضعیف 74.51 225.0 77 11

 خشكسالی متوسط 69.53 141.4 ترسالی 144.88 437.5 78 12

لیترسا 105.31 318.0 79 13  ترسالی 108.42 220.5 

 ترسالی 95.01 193.2 ترسالی 86.20 260.3 80 14

 ترسالی 83.20 169.2 ترسالی 100.50 303.5 81 15

 خشكسالی ضعیف 76.50 155.6 ترسالی 100.17 302.5 82 16

 خشكسالی ضعیف 77.45 157.5 ترسالی 100.50 303.5 83 17

 ترسالی 99.84 203.0 ترسالی 141.73 428.0 84 18

 ترسالی 142.40 289.6 خشكسالی ضعیف 78.48 237.0 85 19

 ترسالی 121.60 247.3 ترسالی 165.41 499.5 86 20

 ترسالی 151.35 307.8 خشكسالی متوسط 67.72 204.5 87 21

 خشكسالی شدید 41.45 84.3 ترسالی 142.89 431.5 88 22

 ترسالی 99.03 201.4 خشكسالی متوسط 66.93 202.1 89 23

 ترسالی 87.13 177.2 ترسالی 131.96 398.5 90 24

 خشكسالی ضعیف 72.77 148.0 ترسالی 121.23 366.1 91 25

 ترسالی 88.85 180.7 ترسالی 113.62 343.1 92 26

 ترسالی 102.30 208.0 ترسالی 85.67 258.7 93 27

 ترسالی 90.62 184.3 خشكسالی متوسط 69.24 209.1 94 28

 ترسالی 85.66 174.2 ترسالی 85.66 258.7 95 29

 خشكسالی ضعیف 72.34 147.1 خشكسالی ضعیف 72.34 218.4 96 30
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همچنـین بـرای محاسـبات . پوشش منطقه فقیر در نظر گرفتـه شـده اسـت CNرای محاسبه . بمنطقه خشک و بی علف است

و به کمـک رابطـه  (S)با استفاده از مقدار ضریب نگهداشت  رود ،گروه رطوبتی متوسط به کار می CNپارامترهای سیل مقدار 

هـای هیـدرولوژیكی در گـروه CNمقـادیر . ارائه شـده اسـت 3رواناب، مقدار رواناب حاصل از رگبار محاسبه و درجدول شماره 

 گردد .ارائه می 3مختلف با استفاده از گزارش خاکشناسی و بازدید محلی، محاسبه و در جدول شمارة 

 ها( در گروه رطوبتی متوسط برای زیر حوزه(CNمحاسبه  -3جدول

 

استحصـال و نفـوذ آب بـه  ،در منطقـه تـراسکنتـور فـارو و دار بـا احـدا  بـاغ در منـاطق شـیباجـرای  فاهدیكی از ا

بـا توجـه بـه بارنـدگی منطقـه اجـرای طـرح . باشـدمنطقـه می و درختـی گیـاهی داخل خاک و اصالح بافت خـاک و پوشـش

ــریب روان ــرفتن ض ــر گ ــاکو در نظ ــذیری خ ــریب نفوذپ ــش آب و ض ــات پوش ــود در مطالع ــات موج ــه و اطالع ــای منطق ه

بـی رود کـه سـاالنه بـه طـور متوسـط و تقریفاروهـای احـدا  شـده انتظـار مـی هـا وتـراس گیاهی و همچنین ابعاد و فواصل

مترمكعـب آب قابـل استحصـال باشـد کـه طبیعتـاً بـا استحصـال و جـذب ایـن آبهـا عـالوه  212تـا  222در هر هكتار حدود 

توانــد در دســترس بــر کنتــرل فرســایش خــاک، باعــس نفــوذ در ســطح زمــین شــده و بــه تبــع آن آب استحصــال شــده می

 افزایش پیدا کند. انمحصول و درآمد کشاورزهای مرغوب کشت شده قرار گیرد و تولید گونه

 

ــاک ــوذ آن در خ ــم، محصــوالتی : استحصــال آب و نف ــذکور بصــورت کاشــت دی ــال حاضــر از اراضــی م ــد در ح هرچن

شـود ولـی همـانطور کـه گفتـه شـد کاشـت ایـن محصـوالت در کوتـاه مـدت نظیر جـو و گنـدم )اغلـب گنـدم( برداشـت می

اک و کـاهش حاصـلخیزی خـاک و تولیـد، نـه تنهـا ممكن است سودآور باشـد ولـی در بلنـد مـدت بـه دلیـل هـدر رفـت خـ

اگــر فــرض  شــود.بــرداران وارد میســودآور نبــوده بلكــه  ضــرر غیرقابــل جبرانــی کــه همانــا هــدر رفــت خــاک اســت بــه بهره

ــا  ــدم تنه ــار کاشــت گن ــادل  122شــود از هــر هكت ــار مع ــر هكت ــرای ه ــد ســاالنه ب ــم برداشــت شــود درآم ــدم دی ــو گن کیل

هـای آتـی نیـز کـاهش پیـدا خواهـد کـرد ال برای هـر کیلـو( خواهـد بـود کـه تولیـد در سـالری 12222ریال ) 33222222

باشـد ریـال می 11122222ای معادل نصـف تولیـد خـواهیم داشـت یعنـی درآمـد خـالص هـر هكتـار حـدود و ساالنه هزینه

ار گیرنـد، ممكـن قـر درختـی مثـل گـل محمـدی، بـادام، سـنجد و ...های در حالی که اگـر ایـن اراضـی تحـت کاشـت گونـه

ها تولیــد قابــل توجــه نباشــد ولــی در ســالهای بعــد بــا تولیــدی معــادل ســال اول بــه علــت اســتقرار گونــه 3یــا  2اســت در 

ــر ــار ســاالنه معــادل  چنــدین براب ــابراین در هــر هكت ــار مواجــه هســتیم، بن ــال درآمــد خــواهیم  92222222در هــر هكت ری

تغییـر  مهمتـرین عوامـل فرسـایش در حـوزه بترتیـب عبارتنـد از:هـا و داشت که این رقـم بـا توجـه بـه مسـتقر شـدن گونـه

بـا تـوان کـه بـا توجـه بـه آنهـا مـی حسـاس بـودن خـاک منطقـه شناسـی منطقـه وزمـین، تخریب پوشـش گیـاهی ،کاربری

 ندیشید.اتدابیری برای کاهش فرسایش احدا  باغ در سطوح شیبدار 

 :نتيجه گيری
آب و ضـریب نفوذپـذیری خاکهـای منطقـه طـرح و در نظـر گـرفتن ضـریب روانبا توجـه بـه بارنـدگی منطقـه اجـرای 

ــاد و فواصــل  ــین ابع ــراسو اطالعــات موجــود در مطالعــات پوشــش گیــاهی و همچن احــدا  شــده انتظــار هــا و فاروهــای ت

. مترمكعــب آب قابــل استحصــال باشــد 212تــا  222رود کــه ســاالنه بــه طــور متوســط و تقریبــی در هــر هكتــار حــدود مــی

بیعتاً با استحصال و جـذب ایـن آبهـا عـالوه بـر کنتـرل فرسـایش خـاک، باعـس نفـوذ در سـطح زمـین شـده و بـه تبـع آن ط

 محصوالت باغی کشاورزان های مرغوب کشت شده قرار گیرد و تولید تواند در دسترس گونهاستحصال شده می آب

Code Basin Area  (Km2) CN Smm 

C1 111.99 78.2 70.8 

C 114.06 78.9 68.1 
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ــزایش  را ــات  .دهــداف ــزایش چــون امكــان نگهداشــکــاری درخــتدر قطعــه تحــت عملی ــذیری اف ت آب بیشــتر اســت نفوذپ

 .شودخیزی کمتر میآب کمتری هستیم بنابراین خطر سیلیابد و شاهد روانمی
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Abstract  
Markazi province is one of the dry and water-scarce provinces, on the other hand, it is also 

facing population growth. The need for food and agricultural products is increasing and 

water resources are limited. On the other hand, high slope drylands do not have good yields 

due to soil erosion and loss. Runoff flows easily in rainfed fields and poor pastures and 

causes flooding while washing the soil. By creating a rainfed garden in these lands, it is 

possible to produce rainfed agricultural products while controlling soil erosion and 

controlling runoff. In order to make optimal use of low-yield rainfed lands and runoffs 

caused by winter and spring rains in the production of agricultural products in rural areas, 

by choosing a suitable location, gardens will be planted in low-yield rainfed lands on a 

slope higher than 12%. . In addition to increasing agricultural production, this practice also 

helps to create employment and increase the income of watershed residents. 

Key words: Sloping gardens, reservoirs, Kaboudkamar, Rainfed, runoff. 


