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 چکیده 

استان  تنگ چنار حوزه آبخیزدر به منظور مقایسه میزان تولید و ضریب رواناب بین سطوح آبگیر باران و عرصه طبیعی این تحقیق      
متر با سه تیمار عایق، جمع آوري  2*5/2به ابعاد  جمع آوري آب بارانسامانه ي سطوح  12، تعداد به این منظور. انجام شدیزد 

درصد احداث گردید. در پایین دست  15تکرار بر روي دامنه اي با شیب  4طبیعی در عرصه سنگریزه و پوشش گیاهی سطح سامانه و 
آب  میزانیه شد. از سطح سامانه به داخل مخزن تعب هاهر سامانه، یک مخزن جمع آوري رواناب و لوله اي جهت انتقال رواناب

نشان  گردید، به دقت اندازه گیري شد. نتایج منجر به تولید رواناب ی کهرخداد بارش 17آوري شده در داخل هر مخزن، مربوط به جمع
 17مجموع حجم رواناب تولید شده از  .درصد بوده است 5/86داد که بیشترین مقدار ضریب رواناب مربوط به تیمار عایق به میزان 

لیتر می باشد. این  4/2906و13و5/38طبیعی، جمع آوري پوشش سطحی و عایق به ترتیب برابرعرصه ي هاختلف در تیماربارش م
برابر تیمارهاي جمع آوري پوشش سطحی و طبیعی رواناب تولید نموده  5/7و 3/22نتایج حاکی از آن است که تیمار عایق به ترتیب 

ي کوتاه مدت می توان با ایجاد سطوح آبگیر عایق هاظور استفاده حداکثري از بارشلذا در مناطق خشک و نیمه خشک به مناست. 
ي موجود را براي تحمل شرایط خشکی و مقابله با خشکسالی فراهم نمود. این موضوع در هاکوچک با هزینه کم، آب مورد نیاز گونه

ور حفظ رویشگاه جتگلی داراي اهمیت و کاربرد می ي نظیر بادام کوهی و بنه به منظهامناطق جنگلی تنک مناطق خشک با گونه
 باشد.
  کلیدي: هايواژه

 ..بارشبارش  رواناب،رواناب،  طبیعی،طبیعی،عرصه عرصه   عایق،عایق،  ،،مناطق خشک و نیمه خشکمناطق خشک و نیمه خشک
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 مقدمه 
یر ي آبخیز که در چند دهه اخیـر بـا افـزایش بهـره بـرداري غیـر هاهاافزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاك موجود در عرصه حوزهافزایش رو به رشد تلفات منابع آب و خاك موجود در عرصه حوزه برداري غ هره  فزایش ب با ا یر  ي آبخیز که در چند دهه اخ

مد و افزایش نـرخ مهـاجرت، موجبـات کـاهش تولیـد و درآمـد   هاهامنابع شدت فزاینده اي یافته، ضمن تشدید سیر قهقرائی حوزهمنابع شدت فزاینده اي یافته، ضمن تشدید سیر قهقرائی حوزهاصولی از اصولی از  ید و درآ کاهش تول بات  هاجرت، موج نرخ م و افزایش 
ي مناسب در جهت دسترسی به توسعه ي مناسب در جهت دسترسی به توسعه هاهاروستائیان را نیز فراهم نموده است. لذا کاهش روند سریع تخریب منابع و فراهم نمودن زمینهروستائیان را نیز فراهم نموده است. لذا کاهش روند سریع تخریب منابع و فراهم نمودن زمینه

ستمو عملی مبتنی بر فرهنگ آبخیز نشینان می باشد. نظـر بـه اینکـه اسـتفاده از سیسـتم  پایدار، مستلزم ارائه الگوهاي علمیپایدار، مستلزم ارائه الگوهاي علمی ستفاده از سی که ا به این ظر  یره ي ذخیـره هاهاو عملی مبتنی بر فرهنگ آبخیز نشینان می باشد. ن ي ذخ
نزوالت آسمانی در کشور داراي پیشینه تاریخی بوده و ریشه در فرهنگ این مرز و بوم دارد. براین اساس با توجه به تغییرات ایجاد شده نزوالت آسمانی در کشور داراي پیشینه تاریخی بوده و ریشه در فرهنگ این مرز و بوم دارد. براین اساس با توجه به تغییرات ایجاد شده 

ا ناشی از بهره برداري غیر اصولی از منابع آب و خاك طی چند دهه گذشته ا ناشی از بهره برداري غیر اصولی از منابع آب و خاك طی چند دهه گذشته ي طبیعی که عمدتي طبیعی که عمدتهاهادر اکوسیستم و  محیط زیست  عرصهدر اکوسیستم و  محیط زیست  عرصه
تایج ي ذخیره نزوالت آسمانی و ارائه تلفیقی از روشهاي مختلف را جهـت کسـب نتـایج هاهامی باشد، لزوم بازنگري و بهینه سازي در سیستممی باشد، لزوم بازنگري و بهینه سازي در سیستم سب ن هت ک ي ذخیره نزوالت آسمانی و ارائه تلفیقی از روشهاي مختلف را ج

 بهتر در احیاء و توسعه منابع طبیعی تجدید شونده، ضروري ساخته است.بهتر در احیاء و توسعه منابع طبیعی تجدید شونده، ضروري ساخته است.
سب ي آبخیز و همچنین عدم بهره برداري مناسـب هاهابت ذخیره شده در خاك در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک حوزهبت ذخیره شده در خاك در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک حوزهکمبود رطوکمبود رطو ي آبخیز و همچنین عدم بهره برداري منا

از ریز شهاي جوي از سوي ساکنین آبخیزها، از عوامل اصلی در کاهش تولیدات گیاهی، تشدید فرسایش خاك و هدررفت آب حاصل از از ریز شهاي جوي از سوي ساکنین آبخیزها، از عوامل اصلی در کاهش تولیدات گیاهی، تشدید فرسایش خاك و هدررفت آب حاصل از 
ین از جمله عوامل بسار مهم در استقرار گیاهان در شرایط دیم می باشد. نظر بـه ایـن   بارش می باشد. توزیع زمانی، مکانی و عمق بارندگیبارش می باشد. توزیع زمانی، مکانی و عمق بارندگی به ا از جمله عوامل بسار مهم در استقرار گیاهان در شرایط دیم می باشد. نظر 

ي استحصال نزوالت جوي، ي استحصال نزوالت جوي، هاهاکه مناطق کم بارش، وسعت قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص داده، لذا به کارگیري علمی سیستمکه مناطق کم بارش، وسعت قابل توجهی از کشور را به خود اختصاص داده، لذا به کارگیري علمی سیستم
 ))13821382آقارضی و همکاران،آقارضی و همکاران،خواهد ساخت(خواهد ساخت(درصد امکان پذیر درصد امکان پذیر   2020افزایش تولید در باغات دیم را تا سطحی باالتر از افزایش تولید در باغات دیم را تا سطحی باالتر از 

یژه در عمقنتایج تحقیقات انجام شده تا کنون بر این نکته تأکید دارد که میزان آب موجود در پروفیـل خـاك بـه ویـژه در عمق به و خاك  یل  سطحی ي سـطحی هاهـانتایج تحقیقات انجام شده تا کنون بر این نکته تأکید دارد که میزان آب موجود در پروف ي 
حل حل ي سطحی دراولین مراي سطحی دراولین مراهاهاي جوي و روانابي جوي و روانابهاهاي زیرین است. در این شرایط استحصال ریزشي زیرین است. در این شرایط استحصال ریزشهاهاخاك، تابعی از رطوبت موجود در عمقخاك، تابعی از رطوبت موجود در عمق

ستقرار )، عامل اساسی در افزایش رطوبت مورد نیاز گیاهـان. در محـل اسـتقرار هاهاو رودخانهو رودخانه  هاهابه آبراههبه آبراهه  هاها(قبل از تمرکز و پیوستن آن(قبل از تمرکز و پیوستن آن  تشکیلتشکیل حل ا هان. در م )، عامل اساسی در افزایش رطوبت مورد نیاز گیا
 ..شودشود  تلقی میتلقی می  هاهاآنآن

عایقي استحصال آب باران تحقیقات گسترده اي در اکثر مناطق دنیا در خصوص استفاده از سطوح عایق و نیمه عـایقهاهادر زمینه روشدر زمینه روش   ي استحصال آب باران تحقیقات گسترده اي در اکثر مناطق دنیا در خصوص استفاده از سطوح عایق و نیمه 
 ).).13781378ابراهیمی گسکري،ابراهیمی گسکري،در نوع بهره برداري رواناب استحصال شده می باشد(در نوع بهره برداري رواناب استحصال شده می باشد(  هاهاانجام گرفته که تفاوت آنانجام گرفته که تفاوت آن

سامانهدر تحقیقات انجام شده در زمینه استحصال آب بـاران بـه وسـیله سـامانه سیله  به و باران  به روشي سـطوح آبگیـر، بـه روشهاهادر تحقیقات انجام شده در زمینه استحصال آب  یر،  سطوح آبگ یرنظیـر  ییییهاهـاي  کارگیري بـه کـارگیري   نظ به 
کوبیدن سطح خاك و استفاده از قطعات بزرگ کوبیدن سطح خاك و استفاده از قطعات بزرگ   ون و پوشش حفاظتی سنگ ریزه،ون و پوشش حفاظتی سنگ ریزه،ي عایق مانند قیر، پارافین و یا استفاده از نایلي عایق مانند قیر، پارافین و یا استفاده از نایلهاهاپوششپوشش

خاكسنگ به عنوان سطوح نفوذ ناپذیر در سطح سامانه، کوبیدن سطح خاك و جمع آوري پوشـش روي خـاك شش روي  ید بـه منظـور افـزایش تولیـد   ،،سنگ به عنوان سطوح نفوذ ناپذیر در سطح سامانه، کوبیدن سطح خاك و جمع آوري پو فزایش تول ظور ا به من
   ..))13911391پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري،پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري،رواناب، اشاره شده است(رواناب، اشاره شده است(

سایش،. کشور چین نشان می دهد که به کارگیري مالچ سنگ ریزه اي، ضمن حفاظت خـاك در برابـر فرسـایش،. تحقیقات انجام شده در تحقیقات انجام شده در    بر فر خاك در برا کشور چین نشان می دهد که به کارگیري مالچ سنگ ریزه اي، ضمن حفاظت 
ــت( ــته اس ــلخیزي آن داش ــت حاص ــین نگهداش ــاك و همچن ــر خ ــاهش تبخی ــاران، ک ــال آب ب ــی در استحص ــش مهم ست(نق شته ا صلخیزي آن دا شت حا نین نگهدا خاك و همچ یر  کاهش تبخ باران،  صال آب  می در استح قش مه جاللیان و جاللیان و ن

 ).).13911391،نصرتی و همکاران،،نصرتی و همکاران،13731373همکاران،همکاران،
که بر روي افزایش رواناب مورد بررسی قرار گرفته و نتـایج نشـان داده کـه   هاهاامانهامانهدر تحقیق دیگري در کشور چین، کوبیدگی سطح سدر تحقیق دیگري در کشور چین، کوبیدگی سطح س شان داده  تایج ن بر روي افزایش رواناب مورد بررسی قرار گرفته و ن

حداقل میلی متر بوده است این در حالی است کـه حـداقل   88//99میلیمتر و در صورت وجود رطوبت پیشینمیلیمتر و در صورت وجود رطوبت پیشین  44حداقل بارندگی براي تولید رواناب حداقل بارندگی براي تولید رواناب  که  میلی متر بوده است این در حالی است 
 ).).13801380عرب خدري،عرب خدري،((میلیمتر بودمیلیمتر بود  88//55بارندگی براي تولید رواناب در تیمار شاهد بدون کوبیدگی بارندگی براي تولید رواناب در تیمار شاهد بدون کوبیدگی 

شکل برخی از دانشمندان در گذشته استحصال آب باران از طریق استفاده از نایلون را به لحـاظ تخریـب سـریع آن تـا حـدودي مشـکل  حدودي م تا  سریع آن  یب  حاظ تخر برخی از دانشمندان در گذشته استحصال آب باران از طریق استفاده از نایلون را به ل
مر ي سنگریزه اي رواج داشته و طـول عمـر هاهابه وسیله پوششبه وسیله پوشش  هاهاي گلخانه اي و یا حفاظت از آني گلخانه اي و یا حفاظت از آنهاهالیکن امروزه وجود نایلونلیکن امروزه وجود نایلون  ..برشمرده اندبرشمرده اند طول ع ي سنگریزه اي رواج داشته و 

 ))13871387علیزاده،علیزاده،سال نیز گزارش شده است(سال نیز گزارش شده است(  2020تا تا   هاهاآنآن
ستفاده از ي سطوح آبگیر از یـک سـو بـا اسـتفاده از هاهامجموعه مطالب فوق مبین این نکته است که استحصال آب از طریق سامانهمجموعه مطالب فوق مبین این نکته است که استحصال آب از طریق سامانه با ا سو  یک  مدیریت مـدیریت ي سطوح آبگیر از 

صال حصـال ي استي استهاهاسازي آبسازي آب  آب مورد نیاز را براي مصارف مختلف استحصال نمود و از سوي دیگر در صورت ذخیرهآب مورد نیاز را براي مصارف مختلف استحصال نمود و از سوي دیگر در صورت ذخیرهمی توان می توان جوي ، جوي ، بارش بارش  ح
کز روانابشده در پروفیل خاك، از فرسایش خاك، تمرکـز رواناب سیالبي سـطحی و جـاري شـدن سـیالبهاهـاشده در پروفیل خاك، از فرسایش خاك، تمر شدن  جاري  سطحی و  لوگجلـوگ  هاهاي  هدف یري نمـود. بنـابراین بـا هـدف ج با  نابراین  مود. ب یري ن

ي سطوح آبگیر جهت بهینه سازي تولید رواناب، تحقیق حاضر در ي سطوح آبگیر جهت بهینه سازي تولید رواناب، تحقیق حاضر در هاهاسنجی به کارگیري روشهاي مختلف مدیریتی در بستر سامانهسنجی به کارگیري روشهاي مختلف مدیریتی در بستر سامانهامکانامکان
 ..نمودنمودي جنگلی و مرتعی در شرایط خشکسالی کمکي جنگلی و مرتعی در شرایط خشکسالی کمکهاهاحفظ گونهحفظ گونهي سطوح آبگیر بتوان به ي سطوح آبگیر بتوان به هاهاز طریق سامانهز طریق سامانهآمد تا اآمد تا ابه اجرا دربه اجرا در  یزدیزداستان استان 
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  هامواد و روش
 موقعیت و ویژگی منطقه مورد مطالعه: 

حدوده از محـدوده از   ینیـنو در شهرستان مهریز واقع شده است. او در شهرستان مهریز واقع شده است. ا  یزدیزدهکتاردر جنوب استان هکتاردر جنوب استان   1167511675به مساحت به مساحت   جمعاجمعا  حوزه آبخیز تنگ چنارحوزه آبخیز تنگ چنار م
شمالدقیقه عـرض شـمال  2626درجه  و درجه  و   3131تا تا   یقهیقهدقدق  1818درجه و درجه و   3131و و   ییطول شرقطول شرق  یقهیقهدقدق  2929درجه و درجه و   5454تا تا   یقهیقهدقدق1818درجه و درجه و   5454 عرض  سترش گسـترش   ییدقیقه  گ

مامتوسـط دمـا  1414//33حوزه برابر با حوزه برابر با   ييساالنه دماساالنه دما  یانگینیانگینمتر است. ممتر است. م  یلییلیمم  226226//66متوسط بارش ساالنه حوزه برابر با متوسط بارش ساالنه حوزه برابر با   است.است.  یافتهیافته سط د حداقل حـداقل   ييمتو
صالح گراد است. اقلیم حوزه مورد مطالعه به دو روش آمبرژه و دومـارتن اصـالح   ییدرجه سانتدرجه سانت  1919//55حداکثرحوزه برابر با حداکثرحوزه برابر با   ييو متوسط دماو متوسط دما  77//88 مارتن ا گراد است. اقلیم حوزه مورد مطالعه به دو روش آمبرژه و دو

درصد و بیشترین مساحت حوزه درصد و بیشترین مساحت حوزه   7,847,84متر و شیب متوسط حوزه متر و شیب متوسط حوزه   2137,942137,94از سطح دریا از سطح دریا   حوضهحوضهمتوسط ارتفاع متوسط ارتفاع   شده خشک سرد است.شده خشک سرد است.
شیب هکتار بـین شـیب   22362236متر و مساحتی برابر با متر و مساحتی برابر با   23002300-22002200هکتارآن بین  طبقات ارتفاعی هکتارآن بین  طبقات ارتفاعی   22272227یعنییعنی بین  ته درصـد قـرار گرفتـه   3030-6060هکتار  قرار گرف صد  در
نیمی از آن با ارتفاع زیاد و از واحد کوهستان و تپه نیمی از آن با ارتفاع زیاد و از واحد کوهستان و تپه باشد .این حوزه آبخیز باشد .این حوزه آبخیز میمی  ییلوملوم  یینوع بافت خاك منطقه اکثراً لومی شنی وشننوع بافت خاك منطقه اکثراً لومی شنی وشن  ..استاست

 باشد.باشد.پست میپست می  ییواراضواراض  یالبییالبیاي ودشت ساي ودشت سو بقیه به صورت دشت دامنهو بقیه به صورت دشت دامنه
 

 
 دراستان یمحدوده مطالعات یت: موقع1شکل 

 

  روش تحقیق
شش متر مربع با سه تیمار عـایق، جمـع آوري سـنگریزه وپوشـش   22//55**22سامانه سطوح آبگیر به ابعاد سامانه سطوح آبگیر به ابعاد   1212براي انجام این تحقیق تعداد براي انجام این تحقیق تعداد  سنگریزه وپو مع آوري  عایق، ج متر مربع با سه تیمار 

حداث گردیددرصد احـداث گردید  1515تکرار بر روي دامنه اي با شیب تکرار بر روي دامنه اي با شیب   44طبیعی در طبیعی در عرصه عرصه گیاهی سطح سامانه و پوشش گیاهی سطح سامانه و پوشش  شکل (شـکل درصد ا جاد محـدوده ایجـاد   ..))11( حدوده ای م
سب را از سنگریزه و خار و خاشاك حذف و با استفاده از نـایلون ضـخیم و مناسـب   22//55**22ابتدا سطح ابتدا سطح   طرح قرق بود براي ایجاد تیمار عایقطرح قرق بود براي ایجاد تیمار عایق ضخیم و منا نایلون  را از سنگریزه و خار و خاشاك حذف و با استفاده از 

سامانه ي خاکی چیدمان شد تا رسوبی از بیـرون وارد سـامانه هاهاي درشت بر روي پشتهي درشت بر روي پشتههاهاي آن توسط سنگریزهي آن توسط سنگریزههاهاروي بستر استقرار داده و لبهروي بستر استقرار داده و لبه یرون وارد  ي خاکی چیدمان شد تا رسوبی از ب
شکه لیتري پلی اتیلنی جهـت جمـع آوري روانـاب تعبیـه شـد و بـر روي بشـکه   160160نشود لبه خروجی سامانه بوسیله لوله اي به بشکه اي نشود لبه خروجی سامانه بوسیله لوله اي به بشکه اي  بر روي ب شد و  یه  ناب تعب مع آوري روا هت ج لیتري پلی اتیلنی ج

ید پوششی (درب) گذاشته تا بارندگی داخل آن نشود حجم آب جمع آوري شده در داخل هر مخزن، بعد از هـر رگبـار منتهـی بـه تولیـد  به تول هی  بار منت هر رگ پوششی (درب) گذاشته تا بارندگی داخل آن نشود حجم آب جمع آوري شده در داخل هر مخزن، بعد از 
با ناب محاسبه گردید و بـا مقایسـه آن بـا رواناب و به دقت اندازه گیري گردیدهمچنین با تقسیم حجم رواناب به سطح سامانه، ارتفاع روارواناب و به دقت اندازه گیري گردیدهمچنین با تقسیم حجم رواناب به سطح سامانه، ارتفاع روا سه آن  با مقای ناب محاسبه گردید و 

ي باران نگار منطقه تنگ چنار استفاده گردید و ي باران نگار منطقه تنگ چنار استفاده گردید و هاهاي بارش از گرافي بارش از گرافهاهاارتفاع بارش، ضریب رواناب محاسبه شد. براي تجزیه و تحلیل دادهارتفاع بارش، ضریب رواناب محاسبه شد. براي تجزیه و تحلیل داده
نرواناب با اسـتفاده از نـ  -ي بارشي بارشهاهاي مایع استخراج شد. تجزیه و تحلیل دادهي مایع استخراج شد. تجزیه و تحلیل دادههاهااطالعات مورد نیاز از بارشاطالعات مورد نیاز از بارش ستفاده از  هاي رم افزارهـاي رواناب با ا   Excelو و   SPSSرم افزار

 ..انجام شدانجام شد
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 ي در حال تخلیه از بارانهامخزنسطح عایق و تصویري از  -2 لشک

 

  نتایج و بحث
فراوانی وقایع بارندگی ماهانه  1جدول پس از نرمال شدن در قالب طرح بلوك کامالً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  هاداده

نشان داد که بین تیمارها از نظر  2شماره نتایج جدول  را نشان می دهد. تولید رواناب در محل استقرار پالتهااتفاق افتاده و منجر به 
 درصد بین تیمارها اختالف معنادار وجود دارد. 99بعبارت دیگر در سطح اطمینان  . درصد معنادار است 1آماري در سطح خطاي 

 
 اق افتاده و منجر به تولید رواناب در محل استقرار پالتها): فراوانی وقایع بارندگی ماهانه اتف1جدول (

 
 سال

 ماه
 جمع اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

1387 - - - - - - - - - - - - - 
1388 1 - - - - - - - 3 1 - 2 7 
1389 - - - - - - - - - 1 3 4 8 
1390 3 1 - - - - - - 3 1 2 1 11 
1391 1 1 - - - - - 1 2 - - - 5 
 31 7 5 3 8 1 - - - - - 2 5 جمع

 

 نتایج حاصل از تجزیه واریانس رواناب ):2(جدول 
 منابع تغییرات درجه آزادي میانگین مربعات Fمقدار

 تیمار 2 8/42 8/1116**
 خطا 9 03/0 
 کل 12  

 
سطوح نشان داد که سطوح نیمه عایق با شاهد داراي اختالف معنادار نیستند ولی سطوح عایق با سـطوح شـاهد و سـطوح   33نتایج جدول نتایج جدول  شاهد و  سطوح  نشان داد که سطوح نیمه عایق با شاهد داراي اختالف معنادار نیستند ولی سطوح عایق با 

 درصد خطا داراي اختالف معنادار است.درصد خطا داراي اختالف معنادار است.  11عایق با نیمه عایق در سطح عایق با نیمه عایق در سطح 
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 ):نتایج حاصل از مقایسه میانگین بین تیمارها3جدول(
 تیمارها میانگین

a81/0 نیمه عایق 
a 01/1 (طبیعی)شاهد 

b5/6 عایق 
 

 رواناب در تیمارها -رابطه بارش
لی آوري شده در ارتباط با هر تیمار ولـی هاي جمعهاي جمعبراي تعیین رابطه رگرسیونی بین عمق بارش روزانه و عمق رواناب نظیر از کل دادهبراي تعیین رابطه رگرسیونی بین عمق بارش روزانه و عمق رواناب نظیر از کل داده آوري شده در ارتباط با هر تیمار و
ناب در ارندگی روزانه منجـر بـه تولیـد روانـاب در هاي بهاي بدر تمام تکرارها استفاده شد. بدین خاطر ابتدا نسبت به بررسی گرافیکی پراکنش دادهدر تمام تکرارها استفاده شد. بدین خاطر ابتدا نسبت به بررسی گرافیکی پراکنش داده ید روا به تول جر  ارندگی روزانه من

 ..ارتباط با میزان رواناب براي تیمار عایق و نیمه عایق و طبیعی اقدام شدارتباط با میزان رواناب براي تیمار عایق و نیمه عایق و طبیعی اقدام شد

 
 ها)):رابطه خطی بین بارندگی روزانه و رواناب براي تیمار عایق (کل داده1شکل(

 
سطح و با سـطح   00//34453445روزانه خطی است و ضریب تعیین آن روزانه خطی است و ضریب تعیین آن ) نشان داد که رابطه عمق رواناب و میزان بارندگی ) نشان داد که رابطه عمق رواناب و میزان بارندگی 11((نتایج بررسی شکل نتایج بررسی شکل  و با 

 ..  ) قابل بیان است) قابل بیان است11خطا، بصورت رابطه (خطا، بصورت رابطه (  %%11داري داري معنیمعنی
                                                                                 3.3652x+0.6831+2x0.0015Y= 

  و پیشنهادها گیرينتیجه
تیمارها بصورت متفاوت رواناب وجود داشته مقدار قابل توجه بارندگی، بـه سـبب اشـباع نمـودن خـاك با توجه به این که در تمام 

میلی متـر، تنهـا در  5ي کمتر از هاي سطوح آبگیر داشته است. از طرف دیگر، بارشهاسطحی، نقش اساسی در تولید رواناب در سامانه
یی با مقدار کـم نشـان هایر قابل توجه سطوح عایق را در ایجاد رواناب از بارشسطوح عایق منجر به تولید رواناب شده است. این امر تأث

می دهد. از این رو در بسیاري از مناطق خشک و نیمه خشک، می توان با استحصال ریز شهاي جوي با مقـدارکم، رطوبـت مـورد نیـاز 
) در مورد ذخیره آب 2010)، عرب خدري و همکاران(1986نتایج این تحقیق با نتایج الکساندر(گیاهان را در محل استقرار مهیا ساخت.

 چشـمگیر افـزایش شـاهد توانمی آبگیر يهاسامانه سطح نمودن عایق با نشان داد که نتایج همچنین است.   در خاك همخوانی داشته

 طبیعی پوشش و ي نیمه عایقهاحالتبرابر  6و 3 ترتیب حدود به توان می عمل این با که طوري به بود. نیاز مورد مناطق در رواناب تولید

است این در حـالی  بوده درصد 76بررسی مورد هايبارش طی در عایق تیمار در رواناب ضریب میانگین . نمود تولید رواناب زمین(شاهد)،
 .است شده محاسبه درصد 4و  11 ترتیب به شاهد و نیمه عایق است که میانگین ضریب رواناب در تیمارهاي

y = 0.0015x2 + 0.6831x + 3.3652
R² = 0.3445
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ي با ارزش نظیر بنه و بادام کوهی هاشود براي مناطق جنگلی تنک مناطق خشک و نیمه خشک براي حفظ گونهپیشنهاد می  -
 سطوح عایق به همراه ایجاد هاللی آبگیر احداث گردد.

 ي درختچه اي نظیر قیچ می توان از روش سطوح عایق استفاده نمود.هابراي عملیات اصالحی مراتع و به منظور استقرار گونه -
ي کوچـک هـاي بزگ درمناطق خشک و نیمه خشک بهتر اسـت پروژههامطالعات تلفیق آبخیزداري به جاي پیشنهاد پروژه در -

 نظیر ذخیره نزوالت آسمانی و ایجاد سطوح عایق امکان سنجی و پیشنهاد گردد.
 صورت پذیرد. ي اصالحهادر مقایسه با سایر روش هاپیشنهاد می شود در تحقیقی ارزیابی اقتصادي این پروژه -
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