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 يهاخاك عرصه لیرطوبت پروف  شیاستحصال آب باران در افزا يسامانه ها ریتاث یبررس

 استان بوشهر بر آبخوان اهرم البیپخش س
 

 2، محمد روغنی1*علی جعفري

 a_j472000@yahoo.comعضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان بوشه، -*1
 محمد روغنی عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري-2

 
 چکیده
صهعرصـه  ییاهاهییـدر حال حاضر وضعیت پوشش گدر حال حاضر وضعیت پوشش گ  دهددهدمیمیانجام شده نشان انجام شده نشان   ييهاهاییبررسبررس سپخـش سـ  ييهاهاعر خش  ناموزون بـه لحـاظ تـواتر نـاموزون   البالبییپ تواتر  حاظ  به ل

. لذا با توجه به . لذا با توجه به باشدباشدییبرخوردار نمبرخوردار نم  ییمناسبمناسب  ططییاز شرااز شرا  رود،رود،ییدر سطح جهان به شمار مدر سطح جهان به شمار م  ممییاقلاقل  ررییییاز اثرات تغاز اثرات تغ  ییتر و خشک که ناشتر و خشک که ناش  ييهاهاسالسال
صهکمبود رطوبت ذخیره شده طبیعی در خـاك عرصـه  الب،الب،ییسس  ععییکم وقاکم وقا  ارارییتعداد دفعات بستعداد دفعات بس خاك عر سپخـش سـ  ييهاهاکمبود رطوبت ذخیره شده طبیعی در  خش  عدم عامـل مهمـی در عـدم   ب،ب،الالییپ می در  مل مه عا

ستفاده از ریزشدر اسـتفاده از ریزش  ییققییتلفتلف  ييهاهاروشروش  ييررییست. بکارگست. بکارگاا  موجود در آنهاموجود در آنها  ييهاهااستقرار و رشد مناسب گونهاستقرار و رشد مناسب گونه جوي در زمانهـاي جـوي در زماندر ا که کـه   ییییهاهـاهاي 
ضعرا در بهبـود وضـع  ییمناسبمناسب  ططییشراشرا  ستند،ستند،ییبرخوردار نبرخوردار ن  هاهاالبالبییسس  جادجادییدر ادر ا  یینازله، از مقدار کافنازله، از مقدار کاف  ييهاهابارشبارش بود و شش گپوشـش گ  تتییرا در به صهعرصـه  ییاهاهییـپو   ييهاهاعر

هت را جهـت   ییمناسبمناسب  ططییشده، شراشده، شرا  ادادي یي یهاهاستمستمییعملکرد سعملکرد س  ییففییطرح، ضمن ارتقاء کطرح، ضمن ارتقاء ک  ننییاا  ججییفراهم خواهد نمود. استفاده از نتافراهم خواهد نمود. استفاده از نتا  البالبییپخش سپخش س را ج
 .دادداد  واهدواهدقرار خقرار خ  رانرانییمدمد  ارارییدر اختدر اخت  ي مذکوري مذکورهاهامشارکت فعال در پروژهمشارکت فعال در پروژه  ييبرداران برابرداران برابهرهبهره  ببییو ترغو ترغ  ججییتروترو

سالب پخش سـالب   ييهاهاستمستمییبا عملکرد سبا عملکرد س  ققییاستحصال آب باران در تلفاستحصال آب باران در تلف  ييهاهاستمستمییسس  ييررییسنجی بکارگسنجی بکارگاساسی در این طرح، امکاناساسی در این طرح، امکان  فرضیهفرضیه پخش 
هار و آن در فصل بهـار و   ييهاهاییژگژگییبا وبا و  ييهاهاو تحت بارشو تحت بارش  ییخاك، خصوصا در فصول زراعخاك، خصوصا در فصول زراع  للییرطوبت پروفرطوبت پروف  رهرهییذخذخ  ششییآن در افزاآن در افزا  ررییتاثتاث  ییو بررسو بررس آن در فصل ب

شش بـا پوشـش   هاییهـاییشاهد، و تیمارشـاهد، و تیمارتیمار تیمار تیمار، شامل تیمار، شامل   سهسههاي سطوح آبگیر در هاي سطوح آبگیر در بکارگیري سامانهبکارگیري سامانه  ضمنضمنمنظور منظور   ننیی. به هم. به همباشدباشدییتابستان متابستان م با پو
. هدف از این تحقیق، . هدف از این تحقیق، ددییگردگردتوسط دادهبردار رطوبت خاك ثبت توسط دادهبردار رطوبت خاك ثبت   مارهامارهاییاز تاز ت  ککییهرهر  ررییتکرار، تاثتکرار، تاثسه سه   دردر  اي)اي)ریزهریزهسیمانی و پالستیک(سنگسیمانی و پالستیک(سنگ

سپخش سـ  ييهاهاعرصهعرصه  ككخاخا  ییرطوبت عمقرطوبت عمق  تتییهاي سطوح آبگیر در بهبود وضعهاي سطوح آبگیر در بهبود وضعسامانهسامانه  یییینقش و کارانقش و کارا  ییبررسبررس ستقرار و منظـور  اسـتقرار و   بهبـه  البالبییپخش  ظور  ا من
 باشد. باشد. توسعه پوشش گیاهی مثمر میتوسعه پوشش گیاهی مثمر می

  ييمارهامارهاییخاك، در تخاك، در ت  ییرطوبترطوبت  رهرهییذخذخ  راتراتییییبر تغبر تغ  ررییسطوح آبگسطوح آبگ  ييهاهاتاثیر سامانهتاثیر سامانه  الب،الب،ییپخش سپخش س  ييهاهااین طرح با رفتار سنجی عرصهاین طرح با رفتار سنجی عرصه  دردر
صیفی ها با استفاده از روشـهاي آمـاري و توصـیفی مختلف مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تجزیه و تحلیل دادهمختلف مورد بررسی قرار گرفته و ضمن تجزیه و تحلیل داده ماري و تو شهاي آ حوه مناسـب، دسـتورالعمل نحـوه ها با استفاده از رو ستورالعمل ن سب، د منا

شدو با هدف استقرار گیاهان مثمر تهیه شـد  البالبییپخش سپخش س  ييهاهادر عرصهدر عرصه  ررییگگسطوح آبسطوح آب  ييهاهابکارگیري سامانهبکارگیري سامانه سه میانگین. بـراي مقایسـه میانگینو با هدف استقرار گیاهان مثمر تهیه  براي مقای هاي هـاي . 
یانگین تیمار آزمایش، از آزمون دانکن استفاده گردید که نتایج آن در سـطح یـک درصـد از نظـر درصـد رطوبـت بـین تیمـار شـن (میـانگین  شن (م مار  بین تی بت  صد رطو ظر در صد از ن یک در سطح  تیمار آزمایش، از آزمون دانکن استفاده گردید که نتایج آن در 

نیداري مشاهده نشد ولی این دو تیمار برتري معنـیدرصد) اختالف معنیدرصد) اختالف معنی  2020//0000درصد) و تیمار سیمان (میانگین درصد) و تیمار سیمان (میانگین 1919//7373 سطح داري در سـطح داري مشاهده نشد ولی این دو تیمار برتري مع داري در 
 درصد) نشان داد.درصد) نشان داد.  1414//5656یک درصد نسبت به تیمار شاهد (یک درصد نسبت به تیمار شاهد (

 شود.شود.ریزه توصیه میریزه توصیه میریزه بدلیل هزینه کمتر، سامانه با پوشش سنگریزه بدلیل هزینه کمتر، سامانه با پوشش سنگي اجراي سامانه با پوشش سیمانی و سنگي اجراي سامانه با پوشش سیمانی و سنگدر بررسی هزینهدر بررسی هزینه
یل اي براي افزایش و ذخیره رطوبت پروفیـل هاي سطوح آبگیر باران در هنگام استفاده از فیلتر سنگریزههاي سطوح آبگیر باران در هنگام استفاده از فیلتر سنگریزههمچنین در استفاده از سامانههمچنین در استفاده از سامانه اي براي افزایش و ذخیره رطوبت پروف

ي ي ااخاك در ناحیه توسعه ریشه درخت دیم و گیاهان مرتعی کاشته شده تاثیر بسزایی داشته به طوري که استفاده از فیلترهاي سنگریزهخاك در ناحیه توسعه ریشه درخت دیم و گیاهان مرتعی کاشته شده تاثیر بسزایی داشته به طوري که استفاده از فیلترهاي سنگریزه
 شود.شود.اي جهت افزایش رطوبت خاك پیشنهاد میاي جهت افزایش رطوبت خاك پیشنهاد میبراي مناطق دامنهبراي مناطق دامنه

 
 استحصال آب باراناستحصال آب باران  م،م،ییباغات دباغات د  ،،يياازهزهییسنگرسنگر  ييلترهالترهاییرطوبت خاك، فرطوبت خاك، ف  الب،الب،ییهاي سطوح آبگیر، پخش سهاي سطوح آبگیر، پخش سسامانهسامانه: : هاي کلیديهاي کلیديواژهواژه
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 مقدمه
برداري غیر اصولی برداري غیر اصولی دهه اخیر با افزایش بهرهدهه اخیر با افزایش بهره  هاي آبخیز که در چندهاي آبخیز که در چندافزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاك موجود در عرصه حوزهافزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاك موجود در عرصه حوزه

ها و افزایش نرخ مهاجرت، موجبات کاهش تولید و درآمد روستائیان را ها و افزایش نرخ مهاجرت، موجبات کاهش تولید و درآمد روستائیان را از منابع شدت فزایندهاي یافته، ضمن تشدید سیر قهقرائی حوزهاز منابع شدت فزایندهاي یافته، ضمن تشدید سیر قهقرائی حوزه
ستمناسـب در اسـت  ييکارکـاربه عنوان راهبه عنوان راه  البالبییپخش سپخش س  ييهاهاستمستمییسس  ييررییراستا بکارگراستا بکارگ  ننیینیز فراهم نموده است. در انیز فراهم نموده است. در ا سب در ا   ييهاهـااز رواناباز رواناب  نهنـهییفاده بهفاده بهمنا

جرا گردمختلف کشـور اجـرا گرد  ييهاهادر استاندر استان  ییاهاهییها و توسعه پوشش گها و توسعه پوشش گروانابرواناب  رهرهییو باهدف ذخو باهدف ذخ  ییفصلفصل شور ا کااسـت. اتکـا  دهدهییـمختلف ک ست. ات به بـه   هاهاستمسـتمییسس  ننییـاا  ييا
یییـها متاثر از تبعات تغها متاثر از تبعات تغمستقر در آنمستقر در آن  ییاهاهییتا پوشش گتا پوشش گ  دهدهییموجب گردموجب گرد  ها،ها،البالبییوقوع سوقوع س  ييباال براباال برا  ييهاهابا دوره بازگشتبا دوره بازگشت  ييهاهابارشبارش لاقلـ  رری و و   ممییاق

قوع بوقـوع ب  ییاساس با توجه به فراواناساس با توجه به فراوان  ننیی. بر ا. بر اردردییقرار گقرار گ  ییخشکخشک  ددییشدشد  ييهاهاتحت تنشتحت تنش  ها،ها،ییخشکسالخشکسال شتبـا دوره برگشـت  ييهاهـابارشبارش  شترشـترییو   ييهاهابا دوره برگ
سپخـش سـ  ييهاهاستمستمییبا سبا س  ققییباران در تلفباران در تلف  ررییسطوح آبگسطوح آبگ  ييهاهاستمستمییلزوم استفاده از سلزوم استفاده از س  ن،ن،ییییپاپا خش  ست. در ااسـت. در ا  ييضرورضـرور  البالبییپ شراحالـت شـرا  ننییـا لت    ططییحا

تامدر تـام  ققییـتحقتحق  ننییـاا  ججیینتانتا  ييرریی. بکارگ. بکارگددییفراهم خواهد گردفراهم خواهد گرد  البالبییپخش سپخش س  ييهاهادر عرصهدر عرصه  ممییجهت توسعه باغات دجهت توسعه باغات د  ييترترمناسبمناسب بت رطوبـت   ننییدر  رطو
آنان به مشارکت آنان به مشارکت   ببییو ترغو ترغ  ودهودهفراهم نمفراهم نم  ییییبرداران مناطق روستابرداران مناطق روستارا در جلب توجه بهرهرا در جلب توجه بهره  ییمطلوبمطلوب  ططییشراشرا  تواندتواندییمثمر، ممثمر، م  ييهاهاگونهگونه  ازازییمورد نمورد ن

 دهد. دهد.   ششییرا افزارا افزا  البالبییپخش سپخش س  ييهاهادر احداث و توسعه عرصهدر احداث و توسعه عرصه
قرار قرار   ییبحرانبحران  ططییدر شرادر شراسیالب سیالب کاشته شده در عرصه پخش کاشته شده در عرصه پخش   التالتیینخنخ  دهددهدییبوشهر نشان مبوشهر نشان م  رریینظنظ  ییییهاهاانجام شده در استانانجام شده در استان  ييهاهاییبررسبررس

ستاناسـتان  شترشترییکاهش وقوع آن در بکاهش وقوع آن در ب  ننییو همچنو همچن  البالبییمنجر به سمنجر به س  ييهاهاییدارند. عدم بارندگدارند. عدم بارندگ جب گردها موجـب گردا عات ورود روانابتـا دفعـات ورود رواناب  دهدهییـها مو   ييهاهـاتا دف
سطوح سطوح   ييهاهاستمستمییموضوع لزوم استفاده از سموضوع لزوم استفاده از س  ننیی. ا. اابدابدییها تا حد صفر کاهش ها تا حد صفر کاهش سالسال  ییحداقل و در بعضحداقل و در بعض  ههها بها بعرصهعرصهبه داخل به داخل   البالبییحاصل از سحاصل از س

شور کشـور   ززییآبخآبخ  ييهاهااز دامنهاز دامنه  ییععییوسوس  ييهاهادر بخشدر بخش  هاهاستمستمییسس  ننییساخته است. در حال حاضر اساخته است. در حال حاضر ا  ييضرورضرور  ططییباران را با هدف بهبود شراباران را با هدف بهبود شرا  ررییآبگآبگ ک
کارگامکان بکـارگ  هاهاستمستمییسس  ننییاا  دردریی یی جزجز  راتراتییییتغتغ  جادجادییمورد استفاده قرار گرفته است. با امورد استفاده قرار گرفته است. با ا صههـا در عرصـهآنآن  ييررییامکان ب سپخـش سـ  ييهاهاها در عر خش  فراهم فـراهم   البالبییپ

سطح کاشته شـده در سـطح   ممییدد  ييهاهاگونهگونه  ررییهمراه با ساهمراه با سا  البالبییپخش سپخش س  ييهاهادر عرصهدر عرصه  ییاهاهییموضوع ضمن توسعه پوشش گموضوع ضمن توسعه پوشش گ  ننیی. ا. اددییخواهد گردخواهد گرد شده در  کاشته 
 را به همراه خواهد داشت. را به همراه خواهد داشت.   ممییمحصوالت دمحصوالت د  ددییتولتول  ششییکشور، افزاکشور، افزا

یم و صورت دیـم و ه ه هکتار زمین زیر کشت درختان مثمر غیر بارور بهکتار زمین زیر کشت درختان مثمر غیر بارور ب  42004200  00ازاز  در حال حاضر  بیشدر حال حاضر  بیش شت هکتـار نیـز زیـر کشـت   170000170000صورت د یر ک یز ز تار ن هک
سماق و هزار تن انواع محصوالت از جمله انگور، بادام، گردو، سنجد، زالزالک، سـماق و   326326درختان مثمر بارور دیم قرار دارد که تولید فعلی آن درختان مثمر بارور دیم قرار دارد که تولید فعلی آن  هزار تن انواع محصوالت از جمله انگور، بادام، گردو، سنجد، زالزالک، 

جم عهاي در سطح زیرکشت این درختان انجام نشود با بارور شدن سطح غیر بارور، حجـم هیچ توسهیچ توس  چنانچهچنانچهصورت دیم می باشد و صورت دیم می باشد و ه ه غیره بغیره ب عهاي در سطح زیرکشت این درختان انجام نشود با بارور شدن سطح غیر بارور، ح
بیش از تن خواهد رسید که ارزش ساالنه این تولیدات با برآورد امروز بـه بـیش از   500000500000این تولیدات به بیش از این تولیدات به بیش از  به  می میلیـارد ریـال مـی   20002000تن خواهد رسید که ارزش ساالنه این تولیدات با برآورد امروز  یال  یارد ر میل

 رسد. رسد. 
بر مبرابـر م  44  تا تا   11//88رقمی بین رقمی بین در حدوددر حدود  ییبه آببه آب  ممییدد  ییاراضاراض  ددییکه نسبت تولکه نسبت تول  دهددهدییانجام شده نشان مانجام شده نشان م  ييهاهاییبررسبررس شدباشـدییبرا ضوع موضـوع   ننییـ. ا. ابا مو

ند در . در صورتی که اجراي طرح حاضر بتوانـد در دهددهدییکشور را نشان مکشور را نشان م  ییململ  ييهاهاههییاز منابع آب و خاك و هدر رفت سرمااز منابع آب و خاك و هدر رفت سرما  نهنهییعدم استفاده بهعدم استفاده به . در صورتی که اجراي طرح حاضر بتوا
طرح ش افزوده سالیانه حاصل از بکارگیري نتایج این طـرح برداري بهینه از منابع آبی را باعث شود، ارزبرداري بهینه از منابع آبی را باعث شود، ارزهرههرهافزایش تولید و بافزایش تولید و ب    %%1010نهایت تنها نهایت تنها  ش افزوده سالیانه حاصل از بکارگیري نتایج این 

صد سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي). عالوه براین بـا توجـه بـه درصـد   13811381میلیارد ریال خواهد بود (آمارنامه کشاورزي کشور میلیارد ریال خواهد بود (آمارنامه کشاورزي کشور   200200 به در جه  با تو سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي). عالوه براین 
صولی و شهائی که بهرهبـرداري اصـولی و باالي نرخ بیکاري در استانهاي مستعد کشور از نظر وجود پتانسیلهاي اقلیمی و خاك، اجرا و ترویج روباالي نرخ بیکاري در استانهاي مستعد کشور از نظر وجود پتانسیلهاي اقلیمی و خاك، اجرا و ترویج رو برداري ا شهائی که بهره

ضروري بوده و موجبات دسترسی به اهداف توسعه روستائی و بهبود اقتصاد معیشتی ضروري بوده و موجبات دسترسی به اهداف توسعه روستائی و بهبود اقتصاد معیشتی   ،،منطبق بر فرهنگ آبخیزنشینان را امکانپذیر سازدمنطبق بر فرهنگ آبخیزنشینان را امکانپذیر سازد
 آنان را فراهم خواهد نمود.آنان را فراهم خواهد نمود.

 
  هامواد و روش

جرا کانات موجود در آن اجـرا این طرح در عرصه تحقیقاتی طرح پخش سیالب و با استفاده از تجهیزات و اماین طرح در عرصه تحقیقاتی طرح پخش سیالب و با استفاده از تجهیزات و ام ین گردیـد. بـراي اجـراي ایـن کانات موجود در آن ا جراي ا براي ا ید.  گرد
لیم مطالعات خاك، پوشش، اقلـیم تحلیل به منظور به منظور   خاكخاك  دماسنجدماسنج  ووباران سنج، تبخیرسنج باران سنج، تبخیرسنج از نتایج از نتایج طرح طرح  یدرولوژهیـدرولوژ  وومطالعات خاك، پوشش، اق ما و همچنـین دمـا و و و ي ي ه نین د همچ

شامل تقریبا کلیه فاکتورهاي مورد نیاز بررسی گردیدنـد کـه شـامل مطالعات خاك مطالعات خاك شد. در بخش شد. در بخش   استفادهاستفادهمنطقه عرصه تحقیق منطقه عرصه تحقیق   رطوبت خاكرطوبت خاك که  ند  تقریبا کلیه فاکتورهاي مورد نیاز بررسی گردید
نهگیري بافت، نفوذپذیري، دانـهتعیین ظرفیت زراعی و آستانه پژمردگی با توجه به خصوصیات خاك عرصه، اندازهتعیین ظرفیت زراعی و آستانه پژمردگی با توجه به خصوصیات خاك عرصه، اندازه صدبنـدي، درصـدگیري بافت، نفوذپذیري، دا ندي، در بترطوبـت  ب   رطو

 مورد آزمایش قرار گرفتند. مورد آزمایش قرار گرفتند. خاك خاك   PHو و   ECاشباع، وزن مخصوص، ظرفیت نگهداري آب در خاك، اشباع، وزن مخصوص، ظرفیت نگهداري آب در خاك، 
سالهحجـم بـارش روزانـه بـا دوره بازگشـت ده سـالهثر بارش روزانه به منظور برآورد ثر بارش روزانه به منظور برآورد حداکحداک  ووبررسی الگوي بارش بررسی الگوي بارش   ت اقلیم شاملت اقلیم شاملمطالعامطالعا شت ده  با دوره بازگ نه  بارش روزا جم    ،،ح

یین تعیـین ، ، ها در صورت وجود آمارها در صورت وجود آمارآنآن  توزیع زمانیتوزیع زمانی  وومیلیمتر میلیمتر   2525بیشتر از بیشتر از     وو  2020، ، 1515  ،،1010  ،،  55  ،،11هاي هاي تعیین فراوانی بارشتعیین فراوانی بارش نه، توزیـع ماهانـه، تع یع ماها توز
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یر مـوارد زیـر   تعیین تیمارهاي هدف شاملتعیین تیمارهاي هدف شاملمورد ارزیابی قرار گرفتند. مورد ارزیابی قرار گرفتند. اقلیم منطقه اقلیم منطقه تعیین تعیین ول دوره آماري در ول دوره آماري در االنه بارندگی در طاالنه بارندگی در طفصلی و سفصلی و س موارد ز
 باشد:باشد:میمی

سطح تیمار سامانه آبگیر بـا عـایق نمـودن سـطح   کار گرفته شده)، در سامانه آبگیر وکار گرفته شده)، در سامانه آبگیر وتیمار شاهد (روش کاشت مطابق با آنچه در عرصه بتیمار شاهد (روش کاشت مطابق با آنچه در عرصه ب   مودن  عایق ن با  تیمار سامانه آبگیر 
هالهمجوار با چالـه نهـالاي که اي که مشخصات فیلتر سنگریزهمشخصات فیلتر سنگریزه. . ر مجاورت چاله نهالر مجاورت چاله نهالاي داي دسامانه و بکارگیري فیلتر سنگریزهسامانه و بکارگیري فیلتر سنگریزه له ن فوذ بـه منظـور نفـوذ و و   همجوار با چا ظور ن به من

سانتیمتر ( متناسب با نوع خاك سانتیمتر ( متناسب با نوع خاك   5050سانتیمتر و تا عمقی در حدود سانتیمتر و تا عمقی در حدود   1010قطر فیلتر در حدود قطر فیلتر در حدود با با توزیع آن در منطقه ریشه توزیع آن در منطقه ریشه   ووسریع رواناب سریع رواناب 
سنج فاصله بین فیلتر و ابزار رطوبت سـنج سانتیمتر، سانتیمتر،   33تا تا   11ها در محدوده ها در محدوده ههدانداناندازه اندازه   همچنینهمچنینسانتیمتر بود) سانتیمتر بود)   5050که در خاك سبک کمتر از که در خاك سبک کمتر از  فاصله بین فیلتر و ابزار رطوبت 

 ایجاد گردید.ایجاد گردید.سانتیمتر سانتیمتر   1010حداقل حداقل 
قع کیلومتري شرق تا شمال شرق شهر بوشـهر واقـع   6060کیلومتر مربع  (محدوده اجراي طرح) در کیلومتر مربع  (محدوده اجراي طرح) در   22152215شهرستان تنگستان با وسعت شهرستان تنگستان با وسعت  شهر وا کیلومتري شرق تا شمال شرق شهر بو

شرقی باشد. محدوده اجراي طرح در شمال شرق شهر اهـرم حاشـیه شـرقی فر میفر مینن  5400054000شده که جمعیت ساکن در این شهرستان بالغ بر شده که جمعیت ساکن در این شهرستان بالغ بر  شیه  هرم حا باشد. محدوده اجراي طرح در شمال شرق شهر ا
نهجاده آسفالته اهرم ـ برازجان و در دامنـه جنـوبی رشـته کـوهی از دامنـه کوهی از دام شته  نوبی ر نه ج تر،هاي جنـوبی زاگـرس بـا نـام محلـی قلعـه دختـر،جاده آسفالته اهرم ـ برازجان و در دام عه دخ لی قل نام مح با  گرس  نوبی زا طول بـا طـول   هاي ج با 

 شمالی واقع شده است. شمالی واقع شده است.   2929،ْ،66ْتا َتا َ  2828،ْ،5555ْشرقی و عرض جغرافیایی َشرقی و عرض جغرافیایی َ  5151،ْ،2020ْتا َتا َ  5151،ْ،1717ْجغرافیایی َجغرافیایی َ
جه روستا تحت پوشش اثرات اجرایی طرح پخش سیالب بر آبخوان تنگستان قرار دارند که کشاورزي با توجـه   1111ر این منطقه تعداد ر این منطقه تعداد دد روستا تحت پوشش اثرات اجرایی طرح پخش سیالب بر آبخوان تنگستان قرار دارند که کشاورزي با تو

سعه زارها و محدودیت کیفیت و کمیـت آب دو عامـل عمـده عـدم توسـعه به منابع محدود موجود شغل اصلی ساکنین آنها می باشد. شورهبه منابع محدود موجود شغل اصلی ساکنین آنها می باشد. شوره عدم تو مده  مل ع یت آب دو عا زارها و محدودیت کیفیت و کم
 باشد.باشد.نفري این روستاها مینفري این روستاها می  80080000موفق کشاورزي توسط جمعیت بیش از موفق کشاورزي توسط جمعیت بیش از 

 
 موقعیت جغرافیایی محدوده اجراي طرح -1شکل 

 
 نتایج

تدا شرایط خاك، میزان بارش و پوشش گیاهی براي بررسی رطوبت پروفیل خاك از اهمیت زیادي برخوردار است. در این تحقیق ابتـدا  شرایط خاك، میزان بارش و پوشش گیاهی براي بررسی رطوبت پروفیل خاك از اهمیت زیادي برخوردار است. در این تحقیق اب
 پردازد. پردازد. منطقه مورد مطالعه میمنطقه مورد مطالعه میبه مطالعه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك به مطالعه برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك 
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 نتایج مطالعات خاك -
شان میآورده شده اسـت. ایـن نتـایج نشـان می  11-44  نتایج برخی مشخصات و ویژگی هاي خاك عرصه تحقیق در جدولنتایج برخی مشخصات و ویژگی هاي خاك عرصه تحقیق در جدول   تایج ن ین ن ست. ا خش دهـد در پخـش آورده شده ا هد در پ د

خاك آن درصد سنگریزه سطحی و عمقی مشاهده گردیده است. بافت خـاك آن   4747وو  5151سیالب تنگستان سیالب تنگستان  سیلت ودرصـد سـیلت و  4747درصد سنگریزه سطحی و عمقی مشاهده گردیده است. بافت  صد  صد رس درصـد رس   3030در در
کم میمطالعه داراي میزان مواد آلی کـم میمورد مورد باشد. از نظر حاصلخیزي خاك منطقه باشد. از نظر حاصلخیزي خاك منطقه میمی  دسیزیمتردسیزیمتر  22//8282باشد. میزان شوري آن باشد. میزان شوري آن میمی شد. باشـد. مطالعه داراي میزان مواد آلی  با

است. است.     2727//11وکلروکلر  5555//598598ظرفیت تبادل کاتیونی این خاك ها در سطح و عمق خاك و مجموع سدیم آن  ظرفیت تبادل کاتیونی این خاك ها در سطح و عمق خاك و مجموع سدیم آن  ، ، 11//2828    درصد رطوبت اشباعدرصد رطوبت اشباع
 ز نظر حاصلخیزي نیاز به تقویت و کوددهی دارند. ز نظر حاصلخیزي نیاز به تقویت و کوددهی دارند. هاي این اراضی اهاي این اراضی ادر مجموع خاكدر مجموع خاك

  
 هاي خاك عرصه تحقیقبرخی ویژگی -1جدول

هاي ویژگی
 خاك

درصد 
رطوبت 
 اشباع

هدایت 
 الکتریکی

)ds/m( 

درصد 
کربن 

 آلی

فسفر قابل 
جذب 

)mg/kg( 

پتاسیم 
 قابل جذب

)mg/kg( 

درصد 
ازت 
 کل

درصد 
 شن

درصد 
 سیلت

درصد 
 رس

نقطه 
 پژمردگی

تبادل ظرفیت 
 کاتیونی

)me/100g( 
 عمق

)15-0( 
cm 

5/30 82/1 42/0 15/1 56/0 041/0 49 44 7 13 84/0 

 
 انتخاب گونه گیاهی-

صادي باشـد کـه  از لحـاظ سـطح زیرکشـت و ارزش اقتصـادي میمی  Phoenix dactyliferaگونه انتخاب شده براي این طرح  در خت نخل گونه انتخاب شده براي این طرح  در خت نخل  شت و ارزش اقت سطح زیرک حاظ  که  از ل شد  با
ساحت خرما به دلیل بازدهی نسبتا خـوب و سـازگار بـا شـرایط آب و هـوایی مسـاحت   شود.شود.مهمترین محصول دیم استان بوشهر محسوب میمهمترین محصول دیم استان بوشهر محسوب می هوایی م شرایط آب و  با  سازگار  خوب و  خرما به دلیل بازدهی نسبتا 

 باشد. باشد. زیادي از نقاط استان را به خود اختصاص داده است. این محصول جز ارقام صاداراتی این مناطق میزیادي از نقاط استان را به خود اختصاص داده است. این محصول جز ارقام صاداراتی این مناطق می
 

 سطح زیرکشت  نخل استان بوشهر -2-جدول
 مجموع(هکتار) آبی(هکتار) دیم(هکتار) نخل

 34000 28000 6000 (هکتار)سطح زیرکشت بارور 
 3000 3000 - سطح زیرکشت غیر بارور (هکتار)

 204000000 1680000000 36000 عملکرد (کیلوگرم در هکتار)
 900000000   متوسط عملکرد در کشور (کیلوگرم در هکتار)

 
 گیري رطوبت خاكنتایج اندازه-

ستگاه روز بعد از بارندگی و در طول دوره رشد گیـاه بـا اسـتفاده از دسـتگاه   یکیکگیري و ثبت داده هاي رطوبت خاك در زمان هاي گیري و ثبت داده هاي رطوبت خاك در زمان هاي اندازهاندازه ستفاده از د با ا یاه  روز بعد از بارندگی و در طول دوره رشد گ
ستگاه، سانتیمتري چاله نهال براي هر یک از سامانه سطوح آبگیر انجام گرفت. مبناي کار ایـن دسـتگاه،   00-3030در عمق هاي در عمق هاي   TDRرطوبتسنج رطوبتسنج  ین د سانتیمتري چاله نهال براي هر یک از سامانه سطوح آبگیر انجام گرفت. مبناي کار ا

بر شوند پس از مدتی مجددا به دسـتگاه بـر ر میر میبر اساس ارسال امواج الکترومغناطیس در خاك استوار است. امواجی که از دستگاه منتشبر اساس ارسال امواج الکترومغناطیس در خاك استوار است. امواجی که از دستگاه منتش ستگاه  شوند پس از مدتی مجددا به د
یانگر در خاك بـه صـورت عـددي کـه بیـانگر   گردند و از طریق محاسبه زمان رفت و برگشت امواج توسط دستگاه، میزان رطوبت موجودگردند و از طریق محاسبه زمان رفت و برگشت امواج توسط دستگاه، میزان رطوبت موجودمیمی که ب عددي  صورت  به  در خاك 

ندازهمتري خاك، رطوبـت را انـدازه  33شود. با حسگر دستگاه میتوان تا عمق شود. با حسگر دستگاه میتوان تا عمق درصد رطوبت حجمی موجود در خاك میدرصد رطوبت حجمی موجود در خاك می بت را ا مود. دگیري نمـود. دمتري خاك، رطو ین ر ایـن گیري ن ر ا
کارکرد گیري میزان رطوبت در عمق مورد نظر از دو بار قرائت استفاده شد. هـدف از قرائـت دوم حصـول اطمینـان از کـارکرد پروژه براي اندازهپروژه براي اندازه نان از  صول اطمی ئت دوم ح هدف از قرا گیري میزان رطوبت در عمق مورد نظر از دو بار قرائت استفاده شد. 

 باشد.باشد.سنجی میسنجی میهاي رطوبتهاي رطوبتگیري دقیق رطوبت شعاع کامل از لولهگیري دقیق رطوبت شعاع کامل از لولهصحیح دستگاه و اندازهصحیح دستگاه و اندازه
ستفاده از سـطوح آبگیـر بـا اسـتفاده از هاي هاي یمارهاي مختلف سامانهیمارهاي مختلف سامانهمقایسه میانگین درصد رطوبت خاك در عمق مورد بررسی در تمقایسه میانگین درصد رطوبت خاك در عمق مورد بررسی در ت با ا یر  فزار افـزار نرمنرمسطوح آبگ ا

SPSS   دار دار تفاوت معنیتفاوت معنی  ریزه و پوشش سیمانیریزه و پوشش سیمانیپوشش سنگپوشش سنگبین تیمارهاي بین تیمارهاي   متر،متر،سانتیسانتی  00-3030 در عمقدر عمق  نشان دادنشان دادنتایج نتایج بررسی بررسی انجام شد و انجام شد و
جود داري وجـود تیمار شاهد تفاوت معنیتیمار شاهد تفاوت معنیدر سطح یک درصد نسبت به در سطح یک درصد نسبت به ریزه و پوشش سیمانی ریزه و پوشش سیمانی ولی بین تیمارهاي پوشش سنگولی بین تیمارهاي پوشش سنگ  داردداردننوجود وجود  داري و

 داد.داد.
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 بررسی درصد رطوبت پروفیل رطوبتی خاك
که در در سطوح مختلف تیمار آزمایشی خالصه شده است. به طوریکـه در   ،،میانگین درصد رطوبت در دوره مورد بررسیمیانگین درصد رطوبت در دوره مورد بررسی  33در جدول در جدول  ین ایـن در سطوح مختلف تیمار آزمایشی خالصه شده است. به طوری ا

صد . کمتـرین درصـد شودشوددرصد مشاهده میدرصد مشاهده می  2020//7979گردد، بیشترین درصد رطوبت در تکرار دوم تیمار سیمان به میزان گردد، بیشترین درصد رطوبت در تکرار دوم تیمار سیمان به میزان جدول مالحظه میجدول مالحظه می ترین در . کم
 درصد در تکرار دوم تیمار شاهد است.درصد در تکرار دوم تیمار شاهد است.  1313//1414رطوبت نیز به میزان رطوبت نیز به میزان 

 میانگین درصد رطوبت در دوره مورد بررسی در تیمارهاي آزمایشی -3جدول 

 
 

هاي کامالً تصادفی هاي کامالً تصادفی طرح بلوكطرح بلوكاز تجزیه واریانس دو طرفه بر پایه از تجزیه واریانس دو طرفه بر پایه   ، ، هاي بدست آمدههاي بدست آمدهبین دادهبین داده  ،،دارداربراي تشخیص وجود اختالف معنیبراي تشخیص وجود اختالف معنی
 خالصه شده است. خالصه شده است.   44  استفاده شد که نتایج آن در جدولاستفاده شد که نتایج آن در جدول

 
 میانگین درصد رطوبت در دوره مورد بررسی در تیمارهاي آزمایشی -4جدول 

 
نیدر سطح احتمال یک درصد اختالف معنـی  ،،رددرددگگمالحظه میمالحظه می  44  جدولجدولطوریکه در طوریکه در ه ه بب جود دارد. داري بـین تیمارهـاي آزمایشـی وجـود دارد. در سطح احتمال یک درصد اختالف مع شی و هاي آزمای بین تیمار داري 

 قرار دارد. قرار دارد.   ییدرصد) در دامنه قابل قبولدرصد) در دامنه قابل قبول  55//9999همچنین ضریب تغییرات آزمایش (همچنین ضریب تغییرات آزمایش (
بارائه شده است. بـ  11-44شکل شکل که نتایج آن در قالب که نتایج آن در قالب   شدشدهاي تیمار آزمایش از آزمون دانکن استفاده هاي تیمار آزمایش از آزمون دانکن استفاده براي مقایسه میانگینبراي مقایسه میانگین که طوریکـه ه ه ارائه شده است.  طوری

سیمان (درصد) و تیمار سـیمان (1919//7373میانگین میانگین با با شن (شن (در سطح یک درصد از نظر درصد رطوبت بین تیمار در سطح یک درصد از نظر درصد رطوبت بین تیمار   ،،شودشودمالحظه میمالحظه می  این شکلاین شکلدر در  با بـا درصد) و تیمار 
مار تیمـار داري در سطح یک درصد نسبت به داري در سطح یک درصد نسبت به گردد ولی این دو تیمار برتري معنیگردد ولی این دو تیمار برتري معنیداري مشاهده نمیداري مشاهده نمیدرصد) اختالف معنیدرصد) اختالف معنی  2020//0000میانگین میانگین  تی

 دهند.دهند.درصد) نشان میدرصد) نشان می  1414//5656با میانگین با میانگین   شاهد (شاهد (
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 بررسی در تیمارهاي آزمایشیهاي مختلف حفظ رطوبت در دوره مورد مقایسه روش -1شکل 

 
 گیريبحث و نتیچه

 بحث
ایستگاه تحقیقاتی آبخوانداري تنگستان استان بوشهر که پروژه حاضر در آن به اجرا در آمده است، داراي بافت سبک ایستگاه تحقیقاتی آبخوانداري تنگستان استان بوشهر که پروژه حاضر در آن به اجرا در آمده است، داراي بافت سبک   محدودهمحدودهخاك خاك 

شان شناسی نشـان مطالعات خاكمطالعات خاك  باشد که معرف خاك اکثر مناطق این ایستگاه است. نتایجباشد که معرف خاك اکثر مناطق این ایستگاه است. نتایجتا متوسط و داراي میزان آهک نسبتاً زیادي میتا متوسط و داراي میزان آهک نسبتاً زیادي می شناسی ن
شوري و ها بـدون محـدودیت شـوري و باشند. این خاكباشند. این خاكدرصد سنگریزه سطحی و عمقی میدرصد سنگریزه سطحی و عمقی می  3030تا تا   2020هاي این اراضی داراي حدود هاي این اراضی داراي حدود داد که خاكداد که خاك حدودیت  بدون م ها 

ست. از قلیائیت ولی داراي میزان آهک نسبتاً زیاد در سطح و عمق هستند. واکنش خاك در سطح تا حدودي قلیائی و در عمق قلیائی اسـت. از  قلیائیت ولی داراي میزان آهک نسبتاً زیاد در سطح و عمق هستند. واکنش خاك در سطح تا حدودي قلیائی و در عمق قلیائی ا
حاصلخیزي خاك، میزان مواد آلی این خاك ها در حد کم، میزان نیتروژن کل خاك در سطح و عمق خاك بسیار کم، میزان فسفر حاصلخیزي خاك، میزان مواد آلی این خاك ها در حد کم، میزان نیتروژن کل خاك در سطح و عمق خاك بسیار کم، میزان فسفر نظر نظر 

قابل جذب در سطح خاك متوسط و در عمق کم، میزان پتاسیم قابل جذب در سطح زیاد و در عمق خاك متوسط است. ظرفیت تبادل قابل جذب در سطح خاك متوسط و در عمق کم، میزان پتاسیم قابل جذب در سطح زیاد و در عمق خاك متوسط است. ظرفیت تبادل 
هاي این هاي این هاي خاك در حد پایین است. در مجموع خاكهاي خاك در حد پایین است. در مجموع خاكار کم و مجموع آنیون ها و کاتیونار کم و مجموع آنیون ها و کاتیونها در سطح و در عمق بسیها در سطح و در عمق بسیکاتیونی این خاكکاتیونی این خاك

 اراضی از نظر حاصلخیزي نیاز به تقویت و کوددهی دارند. اراضی از نظر حاصلخیزي نیاز به تقویت و کوددهی دارند. 
متر چاله نهال متر چاله نهال سانتیسانتی  00-3030در عمق در عمق   TDRسنج سنج هاي رطوبت خاك در این پروژه با استفاده از دستگاه رطوبتهاي رطوبت خاك در این پروژه با استفاده از دستگاه رطوبتگیري و ثبت دادهگیري و ثبت دادهاندازهاندازه
سامانهارهاي مختلف سامانه سطوح آبگیر انجام گرفت. نتایج مقایسه میانگین درصد رطوبت خاك در تیمارهاي مختلـف سـامانهبراي تیمبراي تیم لف  هاي هاي ارهاي مختلف سامانه سطوح آبگیر انجام گرفت. نتایج مقایسه میانگین درصد رطوبت خاك در تیمارهاي مخت

بت سانتیمتري چاله نهال، تیمار سـیمان داراي رطوبـت   00-3030سطوح آبگیر نشان داد که در عمق سطوح آبگیر نشان داد که در عمق  سیمان داراي رطو بت درصـد، تیمـار شـن داراي رطوبـت   2020سانتیمتري چاله نهال، تیمار  شن داراي رطو مار  صد، تی در
ما داري وجود نـدارد، امـا درصد بود. اگرچه بین تیمارهاي  شن و سیمان اختالف معنیدرصد بود. اگرچه بین تیمارهاي  شن و سیمان اختالف معنی  1414//5656درصد و تیمار شاهد داراي رطوبت درصد و تیمار شاهد داراي رطوبت   1919//7373 ندارد، ا داري وجود 

قش اختالف بین این دو تیمار با تیمار شاهد در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی دار وجود داشته است. مطالـب بیـان شـده بـر نقـش  بر ن شده  یان  لب ب اختالف بین این دو تیمار با تیمار شاهد در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی دار وجود داشته است. مطا
ارگیري فیلتر سنگریزه اي در افزایش رطوبت پروفیل خاك چاله ارگیري فیلتر سنگریزه اي در افزایش رطوبت پروفیل خاك چاله هاي سطوح آبگیر باران به ویژه سامانه عایق به همراه به کهاي سطوح آبگیر باران به ویژه سامانه عایق به همراه به کمثبت سامانهمثبت سامانه

 نهال از طریق استحصال آب باران وتوزیع سریع رواناب هاي جمع آوري شده در محل توسعه ریشه ها، تأکید دارد. نهال از طریق استحصال آب باران وتوزیع سریع رواناب هاي جمع آوري شده در محل توسعه ریشه ها، تأکید دارد. 
 

 گیرينتیجه
سی ل در این پـروژه مـورد بررسـی هاي سطوح آبگیر با تیمارهاي مختلف در تغییرات رطوبت پروفیل خاك ناحیه کشت نهاهاي سطوح آبگیر با تیمارهاي مختلف در تغییرات رطوبت پروفیل خاك ناحیه کشت نهاتأثیر سامانهتأثیر سامانه مورد برر پروژه  ل در این 

بت متري، مشخص گردید که بهتـرین گزینـه جهـت افـزایش رطوبـت سانتیسانتی00-3030گیري رطوبت خاك در عمق گیري رطوبت خاك در عمق قرار گرفت. بر اساس اندازهقرار گرفت. بر اساس اندازه فزایش رطو هت ا نه ج ترین گزی متري، مشخص گردید که به
سنگریزهخاك در ناحیه توسعه ریشه درختان، استفاده از سامانه آبگیر که بخشی از سطح آن عایق شده به همراه به کارگیري فیلتر سـنگریزه اي اي خاك در ناحیه توسعه ریشه درختان، استفاده از سامانه آبگیر که بخشی از سطح آن عایق شده به همراه به کارگیري فیلتر 
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یره در . این سامانه قادر است مقداري از آب مورد نیاز درختان مثمر را در شرایط بارندگی استحصال نماید و با ذخیـره در ))11-44(شکل (شکل باشدباشدمیمی . این سامانه قادر است مقداري از آب مورد نیاز درختان مثمر را در شرایط بارندگی استحصال نماید و با ذخ
ستان هاي آبخیـز اسـتان خشک اکثر حوزهخشک اکثر حوزهپروفیل خاك، به تدریج مورد استفاده گیاه قرار گیرد. بدین ترتیب با توجه به شرایط خشک و نیمهپروفیل خاك، به تدریج مورد استفاده گیاه قرار گیرد. بدین ترتیب با توجه به شرایط خشک و نیمه یز ا هاي آبخ

هاي سطوح آبگیر باران براي هاي سطوح آبگیر باران براي همچنین کمبود رطوبت ذخیره شده در خاك این گونه مناطق، راهکار استفاده از سامانههمچنین کمبود رطوبت ذخیره شده در خاك این گونه مناطق، راهکار استفاده از سامانهبه لحاظ اقلیمی و به لحاظ اقلیمی و 
هاي جوي و افزایش رطوبت در ناحیه ریشه گیاهان و در نتیجه افزایش تولیدات گیاهی و درآمد روستائیان هاي جوي و افزایش رطوبت در ناحیه ریشه گیاهان و در نتیجه افزایش تولیدات گیاهی و درآمد روستائیان سازي استفاده از ریزشسازي استفاده از ریزشبهینهبهینه

 بسیار حائز اهمیت است.بسیار حائز اهمیت است.
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