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 ي سطوح آبگیر مدیریت شده بر میزان فتوسنتز در نهال بادامتعیین موثرترین سامانه
 

 *1سعید نجفی

 sa.najafi@.ac.urmia.comي منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، استادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده -*1

 
 چکیده

نابي بهینه از روانـابدر استفادهدر استفاده  ها عالوه بر کمکها عالوه بر کمکهاي مثمر در آنهاي مثمر در آناستفاده از سطوح آبگیر مدیریت شده براي کاشت نهالاستفاده از سطوح آبگیر مدیریت شده براي کاشت نهال ظت و حفاظـت   ي بهینه از روا و حفا
هاي بررسی نتایج حاصل از اثر تیمارهـاي   بهبهدر این مقاله در این مقاله   . لذا. لذابه تولید محصوالت کشاورزي و باغی نیز کمک خواهد کردبه تولید محصوالت کشاورزي و باغی نیز کمک خواهد کرد آب و خاكآب و خاك بـدون بررسی نتایج حاصل از اثر تیمار

)، حذف پوشـش گیـاهی و سـنگریزه بـدون فیلتـر Bاي ()، حذف پوشش گیاهی و سنگریزه همراه با فیلتر سنگریزهAتغییر در سامانه (
اي یلتـر سـنگریزه) و عایق کردن بخشی از سـامانه بـدون فDاي ()، عایق کردن بخشی از سامانه همراه با فیلتر سنگریزهCاي (سنگریزه

)E نتایج بررسی نشان داد تیمارهاي . شدپرداخته  در استان زنجان هاي زردآلو و بادامنهالو خصوصیات رویشی ) بر میزان فتوسنتزE  و
C هاي زردآلو و تیمارهاي در نهالE  وB  و تیمارC تـاریخ روز بعد از بارنـدگی  22و  10هاي گیريترتیب در اندازههاي بادام بهدر نهال

هاي سـطوح آبگیـر که سامانهاینشود طبق نتایج، ر که مالحظه میطوهمان از خود مطلوبیت نشان دادند.میزان فتوسنتز در در   9090//44//3131
 از نظـر عملکـردانتخـاب بهتـرین سـامانه اند امري غیر قابل انکار است امـا در مـورد مدیریت شده عملکردي بهتر از تیمار شاهد داشته

اندك مستندات علمی البته و  در تکرار کمبرداري مورد بررسی، دادهمحدود ي زمانی بنابراین با توجه به طول دورهمطابقت وجود ندارد. 
نتـایج یابی بـه گیري جامع اشاره کرد. بر هیمن اساس براي دسته یک نتیجهتوان بگزارش شده که نتایج مطابق بر هم نیز ندارند نمی

هاي سطوح آبگیر باران بر  عوامل فتوسنتزي و خصوصیات رویشی نهال هاي مثمـر در جامع و قابل پیشنهاد در اجرا، بررسی اثر سامانه
 .شودگیري پیشنهاد میي زمانی و تعداد دفعات اندازهاي جامع از نظر دورهقالب برنامه

 
 کلیدي هايواژه

 هاي مثمرچریان، منابع آب، نهالچریان، منابع آب، نهالقرهقرهخصوصیات رویشی، خصوصیات رویشی، ، ، استان زنجاناستان زنجان
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 مقدمه
ي زندگی و آبادانی در قالب شهرها و روستاها بوده است. این آب و دسترسی پایدار به آن یکی از عوامل ایجاد تمدن بشري و توسعه

اند در سازگاري با طبیعـت توانستهرغم قرار گرفتن در کمربند خشکی نیز ي خاکی مانند ایران علیهایی از کرهدر حالی است که بخش
). یکی از راهکارهاي قابل 1395وارث تمدن و آبادانی باشند (آقارضی و همکاران،  ،و غلبه بر شرایط سخت طبیعی مانند خشکی محیط

ماننـد قنـات، هـاي سـنتی توان استفاده از فناوريذکر نیاکان ایرانیان در غلبه بر خشکی محیط و و پایدارسازي دسترسی به آب را می
؛ رهبـر و همکـاران، 1393؛ درخشان و همکـاران، 1394زاده و همکاران، انبار، دگار، بندسار، دربند و خوشاب دانست (مومنهوتک، آب

ي کشـاورزي و وسـعههاي زیرزمینی در حجم بـاال جهـت تي اخیر ورود تکنولوژي و امکان استخراج آبطی چند دهه هرچند). 1392
افزایش سریع جمعیت جهان،  اما .ه استهاي سنتی استحصال و حفاظت از منابع آبی گردیدتوجهی به روشبیسبب سایر مصارف آبی 

تغییرات اقلیمی (بـا گـرایش افـزایش خشـکی)  در کنارها ي افسارگسیخته از آنعوارض ناشی از استفادهو  کاهش منابع آب زیرزمینی
موحـد و همکـاران، ؛ بیات1391موحـد، (نجفـی و بیات شدعنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر بههاي سنتی به روشمجدد آوري سبب روي

رویکردي که در تلفیق با دانش روز سعی در بررسی راهکارهایی جهت افزایش محصوالت تولیـدي  ).2011همکاران، و  Chaves؛ 1395
 کند.خشک را دنبال میویژه در مناطق خشک و نیمهي آب بهکشاورزي و باغی در کنار مصرف بهینه

هـا اسـتفاده از آب بـاران در محـل آن کـه ویژگـی 1هاي سطوح آبگیر باران در نوع کوچـک مقیـاسدر این میان استفاده از سامانه
در  ویژهآبی و پاسخ به نیازهاي جمعیت در حال رشد به محصوالت کشاورزي بـهغلبه بر مشکالت کمتواند راهکاري مناسب جهت آوري است میجمع

با ابعادي در با ابعادي در ها ). این سامانه2017و همکاران،  Song؛ 2014وهمکاران،  Hu؛ 1391موحد، (نجفی و بیاتخشک باشد مناطق خشک و نیمه
آوري، ذخیره و مصرف درجاي آن در مصـارف خـانگی، دامـی و یـا تمرکز دادن آب در یک محل، جمع برايبراي  مترمربع 500تا  10حدود حدود 

ــل اســتفاده  )،2015و همکــاران،  Unami؛ 2012و همکــاران،  Biazin؛ Tumbo  ،2010و Mzirai؛ 1382اند (قدوســی، کشــاورزي قاب
هـا جهـت افـزایش تولیـد محصـول دیـم، مبـارزه بـا بهینه از آن يبنابراین فرصت خوبی از نظر ایجاد منابع آب ارزان قیمت و استفاده

 ).1394فرد، و وجدانی یزديکنند (آشفتهزایی و کمک به تولیدات کشاورزي پایدار در مناطق خشک ایجاد میبیابان
مثمر مد نظـر قـرار ي کشت دیم یا تولید محصول از درختان جهت توسعهباران هاي سطوح آبگیر در همین راستا استفاده از سامانه

، هاي کشت شده (شـاهینی و رهبـرمانی و استقرار نهالزنده درهاي سطوح آبگیر مدیریت شده طوري که کارایی سامانهگرفته است. به
است. بر همـین  پژوهش بوده) مورد 1395موحد و همکاران، عوامل فتوسنتزي (بیات) و اثر مثبت بر 1393؛ شاهینی و آسیایی، 1393

 در میـزان فتوسـنتزهاي سـطوح آبگیـر مـدیریت شـده در ارتقـاي ر این مقاله ارجحیت و مطلوبیت تیمارهاي مختلف سـامانهاساس د
 و و بادام مورد بررسی قرار گرفت.زردآل هاينهال
 

 هامواد و روش
شرقی در شرقی در   4848˚و و   2020و َ و َ   5959شمالی و ً شمالی و ً   3636˚وو  5656و َ و َ   3232طول و عرض جغرافیایی ً طول و عرض جغرافیایی ً   واقع درواقع درچریان چریان قرهقرهپژوهشی پژوهشی   یستگاهیستگاهطرح مورد نظر در اطرح مورد نظر در ا

آبگیر باران در قالب سطوح هاي پنج تیمار مختلف از سامانهطوري که طوري که اجرا شد. بهاجرا شد. به  13871387تاریخ تاریخ بهبهزنجان زنجان   کیلومتري شمال غرب شهرکیلومتري شمال غرب شهر  3535
و سـنگریزه  )، حذف پوشش گیـاهیAشاهد و کاشت بدون تغییر در سامانه ( هايتکرار به صورت تیمار 3طرح بلوك کامل تصادفی در 

)، عایق کـردن بخشـی از سـامانه همـراه بـا Cاي ()، حذف پوشش گیاهی و سنگریزه بدون فیلتر سنگریزهBاي (همراه با فیلتر سنگریزه
متر به ترتیب براي طول، عرض و  5/0و  5، 8) در ابعاد Eاي () و عایق کردن بخشی از سامانه بدون فیلتر سنگریزهDاي (فیلتر سنگریزه

ها ها به هر سامانه افزوده شد. سامانهدرصد حجمی چاله 20ي . مخلوط کاه و کلش و کود دامی به اندازهشدر هر سامانه طراحی عمق د
یـک شامل شـامل یافت. فیلتر به کار برده شده در تیمارهـا دست ادامه میاي طراحی شد که با شیب تقریبی نه درصد به سمت پایینبه گونه

سریع نفوذ سـریع   ایجاد و با سنگریزه پر شد تاایجاد و با سنگریزه پر شد تا  نهالنهال  ييچالهچاله  مجاور بامجاور با  وودر کف چاله در کف چاله بود که بود که سانتیمتر سانتیمتر   3030عمق عمق   وو  1010ر ر قطقط  اي بهاي بهمجراي استوانهمجراي استوانه نفوذ 
سایش دست نیز جهت جلوگیري از فرسـایش ي پاییني پایینها در قسمت دیوارهها در قسمت دیوارهبه آسانی میسر باشد. تمام سامانهبه آسانی میسر باشد. تمام سامانهتوزیع آن در منطقه ریشه توزیع آن در منطقه ریشه   وورواناب رواناب  دست نیز جهت جلوگیري از فر

شد. در پایین دست هر سامانه کاشـته شـد.   اصلهاصله  11تعداد تعداد   صورت جداگانه بهصورت جداگانه بهبهبه  هاي بادام و زردآلوهاي بادام و زردآلونهالنهال  ،بندي شدند. در نهایتبندي شدند. در نهایتاحتمالی عایقاحتمالی عایق شته  در پایین دست هر سامانه کا
برگدر واحد سـطح بـرگ  سنتزمیزان فتومیزان فتوروز از بارندگی روز از بارندگی   1010ي ي ، با فاصله، با فاصله9090//44//3131تاریخ تاریخ میلیمتري بهمیلیمتري به  2222پس از یک بارندگی پس از یک بارندگی   13901390در سال در سال  سطح  ـا  در واحد    باب

                                                           
1Micro-catchment rainwater harvesting systems 
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ستگاهدســتگاه گیري شــد. بــراي انــدازه 9/5/90تاریخ بــه) 1395موحــد و همکــاران، (بیات) IRGA )LCA4,ADC Bioscientific LTD Hoddoson UK  د
 انجام شد. 22/5/90نیز در تاریخ  دومگیري گیري بهتر اندازهنتیجه
 

 نتایج و بحث
در زنجـان هاي سطوح آبگیر مدیریت شده هاي زردآلو و بادام در سامانهگیري شده در نهالمیانگین مقادیر فتوسنتز اندازه 1جدول 
و  Eهاي زردآلو تیمارهـاي )در نهال1395موحد و همکاران (بیاتمربوط به نهال زردآلو توسط نتایج انتشار دهد. با توجه به را نشان می

C کرد فتوسنتزي و تیمار ترین عملبیشA اند. ایـن در ترین عملکـرد فتوسـنتزي را داشـتهکم منطقه باعرف مطابق کاشت یعنی روش
و شـکل  2ارائه شده در جدول  ،ها به روش دانکني میانگینجزیه واریانس و مقایسههاي بادام طبق نتایج تحالی است که در مورد نهال

در حالی که  اول نشان دادند. گیرياندازهترین عملکرد فتوسنتزي را در کم Aترین عملکرد فتوسنتزي و تیمار بیش Bو  Eتیمارهاي  1
شود طور که مالحظه میهمان از خود نشان داد. از نظر میزان فتوسنتز در نهال بادام راترین مطلوبیت بیش Cگیري دوم تیمار در اندازه

اند امري غیر قابل انکار است اما در مـورد اي سطوح آبگیر مدیریت شده عملکردي بهتر از تیمار شاهد داشتههکه سامانهطبق نتایج، این
هـا معطـوف ها را ارتقاي عملکرد نهالاست اگر عمده کارکرد سامانه طبیعیاز طرفی هاي مختلف مطابقت وجود ندارد. مطلوبیت سامانه

در مـورد عملکـرد اي هاي داراي فیلتر سـنگریزهو یا حداقل سامانه Dي به رطوبت در دسترس بدانیم بنابراین انتظار این بود که سامانه
این موضوع وقتی . کنندصورت مطلق تایید نمیین امري را بهدر حالی که نتایج چن را داشته باشند یرتاث ینزردآلو و بادام بهتر يهانهال

به افزایش  متري منجرسانتی 20اي حداقل در عمق ) اثر فیلتر سنگریزه1395نژاد و همکاران (یابد که بر اساس نتایج عبدياهمیت می
 رطوبت گزارش شده است.

 هاي سطوح آبگیر مدیریت شده، استان زنجانبادام مستقر در سامانهزردآلو و  هايگیري شده در نهالاندازهفتوسنتز میزان -1جدول 

 روز پس از بارندگی s 2-µmol m( 10-1( گیري میزان فتوسنتزاندازه

 نهال زردآلو نهال بادام تیمارها 

 میانگین

A 50/2 13/1 
B 27/9 19/5 
C 71/8 47/8 
D 90/8 92/5 
E 73/13 69/9 

 درصد ضریب تغییرات 

A 28 73 
B 36 97 
C 25 26 
D 61 8 
E 14 20 

 روز پس از بارندگی s 2-µmol m( 22-1(گیري میزان فتوسنتز اندازه
 نهال زردآلو نهال بادام تیمارها 

 میانگین

A 53/2 27/1 
B 36/9 77/5 
C 42/10 72/5 
D 78/4 98/2 
E 50/7 57/3 

 درصد ضریب تغییرات 

A 17 77 
B 36 42 
C 14 27 
D 76 101 
E 10 33 

)، تیمار با حذف پوشش گیاهی و سنگریزه بدون Bاي (تیمار با حذف پوشش گیاهی و سنگریزه همراه با فیلتر سنگریزه)، Aتیمار شاهد (کاشت بدون تغییر در سامانه) (
 )Eاي ()، تیماربا عایق کردن بخشی از سامانه بدون فیلتر سنگریزهDاي (سنگریزه)، تیماربا عایق کردن بخشی از سامانه همراه با فیلتر Cاي (فیلتر سنگریزه
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 ، استان زنجانهاي سطوح آبگیر مدیریت شدههاي بادام مستقر در سامانهنتایج تجزیه واریانس میزان فتوسنتز در نهال -2جدول 
 روز پس از بارندگی 10گیري اول اندازه

 داريسطح معنی Fي مقدار آماره میانگین مربعات ي آزاديدرجه مجموع مربعات منابع تغییرات
 57/0 612/0 62/6 2 25/13 بلوك
 03/0* 442/4* 06/48 4 23/192 تیمار
  - 82/10 8 56/86 خطا

    15 29/1407 مجموع
 روز پس از بارندگی 22گیري دوم اندازه

 داريسطح معنی Fي مقدار آماره مربعاتمیانگین  ي آزاديدرجه مجموع مربعات منابع تغییرات
 78/0 25/0 61/1 2 21/3 بلوك
 03/0* 958/4* 78/31 4 12/127 تیمار
 - - 41/6 8 28/51 خطا

    15 90/899 مجموع
 درصد 5داري در سطح معنی*

 

 
 ، استان زنجانسطوح آبگیر مدیریت شدههاي هاي بادام مستقر در سامانهنتایج آزمون دانکن براي میزان فتوسنتز در نهال -1شکل 

 
 

 گیري و پیشنهادهانتیجه
در ارتقاي وضعیت رویشـی  میزان فتوسنتزهاي سطوح آبگیر باران در تولید رواناب و اثر بر در مورد ارجحیت سامانه ،بر اساس نتایج

مورد این که کدام یک از تیمارهاي مورد بررسی بهتـرین توان اظهار نظر قطعی نمود اما در هاي بادام و زردآلو در استان زنجان مینهال
، Eهاي بادام تیمارهـاي و در نهال Cو  Eهاي زردآلو تیمارهاي در نهالچرا که  توان اظهار نظر قاطعی ارائه داداند نمیعملکرد را داشته

B  وC رغم گزارش برخی مقاالت در مورد افزایش ي علیاه. حتی در مورد مطلوبیت فیلتر سنگریزبهترین عملکرد را از خود نشان دادند
به وضوح نشان ندادنـد و ایـن  میزان فتوسنتزاي الزاما این مطلوبیت را در تاثیر بر هاي داراي فیلتر سنگریزهرطوبت عمقی خاك، سامانه

قرار گیرد. در توجیـه چنـین نتـایجی ها مد نظر ها در احداث سامانهي فیلتري تعبیهیابد که هزینهموضوع زمانی اهمیت دو چندان می
مـد را بررسی  کوتاه يهاي متفاوت و طول دورهي متفاوت نهالریشهتوان عواملی چون هدر روي آب نفوذي بدلیل وجود فیلتر، نوع می

هاي آتی پژوهشاساس در راستاي ارتقاي سطح بر همین  .باشندهاي انجام شده مطرح میهاي پژوهشعنوان کاستینظر قرار داد که به
 باشد:یابی به نتایج جامع پیشنهادات زیر قابل ارائه میو دست

 ها مبتنی بر فواصل و رژیم بارندگی هر منطقه و حجم آب مورد نیاز براي جمع آوري در هر سامانهالف) توجه به طراحی سامانه
یابی بـه نتـایج بـا انی و تعداد دفعـات بـه منظـور دسـتي زماي جامع از نظر دورهگیري عوامل فتوسنتزي در قالب برنامهاندازهب) 
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