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 نیاز آبی گیاه زیتون از طریق استحصال آب باران  تأمینبررسی 
 

 ،1و عیسی اسدي 2ایمان صالح ، 3بیژن کاووسی ، 2عبدال شهریور ،*1مجید خزایی

 *)gmail.com64khazayi@(مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد پست الکترونیک کارشناس  -1
 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد -2

 طبیعی استان فارس مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع استادیار -3

 
 چکیده

درصد  با استفاده از  15منظور استفاده بهینه از رواناب حاصله از بارندگی جهت کاشت درختان زیتون  در اراضی با شیب به تحقیقاین 
سال  4به مدت  1392تکرار از سال  3تیمار و  9هاي افزایش ماندگاري رطوبت با روش هاي سطوح آبگیر و تیمارهاي مربوط بهسامانه

هاي کمی رشد گیاه ها و سپس شاخصمانی نهالدر شهرستان گچساران اجرا گردید. جهت مقایسه تیمارهاي مختلف، ابتدا درصد زنده
هاي زیتون مانی نهالگیري قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از نظر درصد زندهاز جمله رشد ارتفاعی، قطر طوقه، تاج پوشش  مورداندازه

متر فیلتر سانتی 40برگ با اي در عمق چاله و تیمار  استفاده از خاكمتر فیلتر سنگریزهسانتی 40تیمار  استفاده از کود حیوانی با  در
 10) را به خود اختصاص داده است. بعد از این تیمار، تیمار کود حیوانی با %67مانی (اي در عمق چاله، باالترین درصد زندهسنگریزه

استفاده  اي در عمق چاله، و تیمارمتر فیلتر سنگریزهسانتی 40اي در سطح چاله، تیمار استفاده از کاه و کلش با فیلتر سنگریزه مترسانتی
ارتفاع نیز  اي در سطح چاله در رتبه بعدي از نظر مقاومت در برابر خشکی قرار دارند. از نظرمتر فیلتر سنگریزهسانتی 10برگ با از خاك

متر فیلتر سانتی 40برگ با اي در عمق چاله و تیمارهاي استفاده از خاكفیلتر سنگریزه دو سطحاستفاده از کود حیوانی با تیمارهاي 
تیمار  مقایسهدار گردید. درصد معنی 5ها با تیمار شاهد در سطح ارتفاع را داشتند و اختالف آناي در عمق چاله، باالترین سنگریزه

درصد  1در سطح این اختالف  بوده است که افزایش درصد رطوبت وزنی خاك نیز حاکی از نسبت به تیمار شاهداستفاده از کاه و کلش 
 . )P<05/0(  دار نبوداختالف بقیه تیمارها  با تیمار شاهد از لحاظ آماري معنی ).P >05/0(  دشدار معنی
 ،سوپر جاذب اي،فیلتر سنگریزه ستحصال آب باران،ا گاري رطوبت،افزایش ماند ،نیاز آبی گیاه زیتون هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
 کندمیاهمیت بیشتري پیدا  روزروزبه رواناببا توجه به افزایش جمعیت در برابر افزایش مصرف آب و افزایش  روانابموضوع آب و مهار 

هاي مصرف آب استحصال شده از این پذیرترین مقولهیکی از توجیه بین این در .)1391؛ عادلی و همکاران؛ 1391و همکاران؛  بخشتاج(
هاي . چرا که آب استحصال شده براي این منظور نیاز به تصفیه ندارد و از هزینهاستاراضی دیم  کشت دربراي  بارانطریق؛ استفاده از آب 

بسیار کم  مراتببهآب  تأمینهاي ها نسبت به دیگر روشروش گونهاینهزینه  طورکلیبه. استگزاف انتقال آب به محل مصرف نیز معاف 
 موردتوجهمواجه هستند  آبیکم. امروزه این فناوري بخصوص در کشورهایی که با مشکل استدسترس و داراي تکنولوژي ساده و قابل است

 ). 2003و همکاران  Yuanگرفته است ( جدي قرار
سالی شک شکمهیندر مناطق  یدرپیپهاي خ ضمن کاهش هدر  هابارشتا از حداقل  کندمیایجاب  خ ستفاده نموده و  به نحو مطلوب ا

سب در  شش گیاهی منا ستقرار پو سایش خاك را به  هايتپهرفت نزوالت، از طریق ا سیل و فر شش گیاهی، خطر  لخت و عاري از پو
ستیابی هايسالدر  روازاینکاهش داد.  توجهیقابلمیزان  سبه ب اخیر تالش براي د  سازيبهینهآبخیزداري، براي  هايروش ترینمنا

 است.  قرارگرفتهدر دستور کار محققین  گیاهان مثمر موردنیازبخشی از آب  تأمین باهدف ماهوريتپهذخیره نزوالت در اراضی 
شیبآوري آب باران باهدف تأمین آب و توســعه باغات مثمر در اراضــی شــیبجمعجمع ضی  سعه باغات مثمر در ارا سب با گیرد. روش مناســب با هاي مختلف انجام میهاي مختلف انجام میبه روشبه روش  داردارآوري آب باران باهدف تأمین آب و تو گیرد. روش منا

هایی از قبیل مقدار بارندگی و نحوه توزیع آن، توپوگرافی زمین، نوع خاك، عمق خاك و فاکتورهاي اقتصادي و اجتماعی هایی از قبیل مقدار بارندگی و نحوه توزیع آن، توپوگرافی زمین، نوع خاك، عمق خاك و فاکتورهاي اقتصادي و اجتماعی توجه به ویژگیتوجه به ویژگی
هاي مناسب براي هاي مناسب براي هر منطقه حائز اهمیت است. تحقیقات در کشور نشان داده که سامانه لوزي شکل با سطح عایق نایلونی یکی از روشهر منطقه حائز اهمیت است. تحقیقات در کشور نشان داده که سامانه لوزي شکل با سطح عایق نایلونی یکی از روش

رود. در این روش با استفاده از یک سامانه رود. در این روش با استفاده از یک سامانه خشک به شمار میخشک به شمار میآوري رواناب باهدف تأمین آب موردنیاز درختان مثمر در مناطق نیمهآوري رواناب باهدف تأمین آب موردنیاز درختان مثمر در مناطق نیمهجمعجمع
شکل با ابعاد  شکل با ابعاد لوزي  سطح عایق نایلونی می  22××22لوزي  سطح عایق نایلونی میمتر و با  صال نمود. الزم به   2020متري حدود متري حدود میلیمیلی  55توان از یک بارندگی توان از یک بارندگی متر و با  ستح صال نمود. الزم به لیتر آب ا ستح لیتر آب ا

شک و نیمه ست که در مناطق خ شک و نیمهذکر این نکته ا ست که در مناطق خ شکذکر این نکته ا صول خ شک در ف شکخ صول خ شک در ف ضی میلیمیلی  55یا کمتر از یا کمتر از   55هاي هاي سال بارندگیسال بارندگیخ ضی متر معموالً در ارا متر معموالً در ارا
شی از آنشیبشیب شی از آندار بخ شنه و گرها جذب خاكها جذب خاكدار بخ شنه و گرهاي ت شی نیز بههاي ت شک و بخ شی نیز بهم و خ شک و بخ ستفادهشدت تبخیر میشدت تبخیر میم و خ ستفادهگردند و عمالً هیچ ا ها ها اي از آناي از آنگردند و عمالً هیچ ا

 نخواهد شد. نخواهد شد. 

 ماریرا با ت یلونیاستفاده از پوشش نا ماری) ت1384و همکاران ( ینیحس استحصال آب باران ارتباطي هاسامانهدر ارتباط با استفاده از 
 آوريحجم رواناب جمع ،یلونیکه با استفاده از پوشش نا انددهیرس جهینت نیه او ب ندقرار داد سهی) مورد مقایعیشاهد (سطح خاك طب

ها براي آبیاري ) در بررسی کارایی این سیستم1391و همکاران ( بخشتاجداد.  شیافزا یعیطب طیشرا رابرحدود ب 6توان تا شده را می
هاي مصرفی مترمکعب آب در اختیار بخش 6000جنوب مشهد  هکتاري 321درصد رواناب توده سنگی  10تکمیلی عنوان کردند که تنها 

استحصال  هايروش ی) با بررس1392و همکاران ( حانیزاده رصادق نهال فراهم خواهد شد. 14000دهد که از این طریق آب قرار می
کرده و  رهیرطوبت را در خودش ذخ زانیم نیشتریب زهیسنگر ماریت کهرطوبت خاك و رشد نهال پسته نشان دادند  شیآب باران در افزا
و مساحت  قهیبر روي ارتفاع، قطر  یشیآزما مارهايیت تأثیر نیو شاهد قرار گرفتند. همچن تیکوزه، پرل مارهايیت بیبعد از آن به ترت

 مارتی به مربوط هاو مساحت برگ قهیقطر  ال،ارتفاع نه زانیم نیشتریبود. ب دارمعنی صد در 1 احتمال سطح در پسته نهال هايبرگ
 .شاهد بود ماریمربوط به ت هاآن نیو کمتر زهیسنگر

Li ) در  خشکنیمه یرطوبت خاك و رشد درخت گز در منطقه لس يرو ارانآب ب آوريجمع هايروشمختلف  ) اثرات2006و همکاران
 يدارمعنیشاهد با اختالف  مارینسبت به ت شیمورد آزما يمارهایگز در ت درختنشان داد که ارتفاع  جیقرار دادند. نتا یرا مورد بررس نیچ

در  داریمنابع آب پا تأمین نهیگز کی عنوانبهآب باران  آوريجمع ستمیکاربرد س ی) به بررس2009و همکاران ( Song. بود افتهی شیافزا
 2008و  2007 هايسال هیآب باران در منطقه در ژانو آوريجمع ستمیس نیسئول به چند یاز دانشگاه مل گروه کیپرداختند.  ياندونز

است. در  يدر اندونز هاساختمان تیآب باران و ظرف آوريجمع ستمیاز س یعموم یآگاه شیگروه، افزا نیا ینصب نمود ، که تمرکز اصل
 قرارگرفته یسمورد برر هاسیستمز ا ياستحصال باران، و نگهدار هايسیستم اندازيراهمردم، روش نصب و  یعموم یآگاه هاآنمطالعه 

خدمت را در  نید بهترتوانمیو آموزش مناسب،  یعموم یآگاه شیآب باران، همراه با افزا آوريجمعنشان داد  که  هاآن جیاست. نتا
بزرگ را در  هاياستحصال آب باران ساختمان ستمی) عملکرد س2012و همکاران ( Wardجامعه فراهم کند.  يازهاین تأمین يستاار

متوسط  طوربه گیرياندازهماهه  8شده در طول دوره  جوییصرفهآب  اندماننشان داد که ر هاآن جیقرار دادند. نتا یابیارز ردانگلستان مو
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 زانیم يرو يدارمعنیاثر  يادار يهاساختمان اسیاستحصال آب در مق هايستمینشان داد که س هاآن هايیافتهدرصد بوده است. 87
 يتجار يهاساختماناستحصال آب باران  ستمیس يرگی) با اندازه2013و همکاران ( Matosآب دارد.  هاينهیآب و هز رهیراندمان ذخ

 یمعرف شربغیرقابلآب  رهیمختلف ذخ يوهایسنار یرا با بررس يتجار يهاساختماناستحصال باران  ستمیشکل س نیدر پرتغال بهتر
قرار گرفت.  یمورد بررس Rippleبا استفاده از روش  یبررس وردروش در منطقه م نیبهتر نییمنظور تعبه وهایکردند. سپس تفاوت سنار

 هاآنشده در   رهیاستفاده از آب ذخ يتجار هايساختمان ياستحصال آب باران برا ستمیشکل س نینشان داد که بهتر یبررس نیا جینتا
  .است هاباغ ياریو آب روهاپیاده يشستشو يبرا

خاك همراه  لیشده به پروف آوريجمعاستحصال نزوالت، نفوذ رواناب  هايروشمانند  یکه عوامل دهدمیگذشته نشان  قاتیتحق سوابق
 اهانیدر استقرار و توسعه گ یمهم اریند نقش بستوانمی ریتبخ و کاهشخاك  لیرطوبت در پروف ينگهدار تیظرف شیافزا هايروشبا 

از موضوعات استحصال آب  یکی، عمدتاً نیکه محقق دهندمینشان  هابررسی نیداشته باشند. ا خشکنیمهخشک و  هاياقلیممثمر در 
 کهدرصورتی. انددادهقرار  موردمطالعه تنهاییبهرا  ریرطوبت خاك و کاهش تبخ ينگهدار تیظرف شیباران، نفوذ رواناب به عمق خاك، افزا

 است. قرارگرفته یمورد بررس ،یاهیاستقرار پوشش گ باهدفعوامل  نیاز ا یقیحاضر تلف قیدر تحق
 

  هاروشمواد و 
 منطقه مورد بررسیمنطقه مورد بررسی -11

ستان کهکیلویه و بویراحمد و عرض جغرافیاییدشــت امامزاده جعفر در جنوب اســتان کهکیلویه و بویراحمد و عرض جغرافیایی شت امامزاده جعفر در جنوب ا    5050΄شمالی و طول جغرافیاییشــمالی و طول جغرافیایی  3030°°    2828΄تا تا   3030°°  1313΄د
ضهشرقی واقع شرقی واقع   5151°°  99΄تاتا  °°5050 ست. این محدوده یکی از زیر حو ضهشده ا ست. این محدوده یکی از زیر حو سوب میشده ا سوب میهاي رودخانه زهره مح سعت محدوده مطالعاتی هاي رودخانه زهره مح سعت محدوده مطالعاتی شود. و شود. و

ها با سامانهریزي و سپس ها بر روي زمین گچابتدا نقشه احداث سامانه منظور اجراي این روش،منظور اجراي این روش،بهبهکیلومترمربع است. کیلومترمربع است.   5656امامزاده جعفر امامزاده جعفر 
  .)1د (شکل یگردصورت لوزي شکل احداث متر و به 2×2ابعاد 

 

 
 در محل اجراي پروژه طرحنقشه نمایی از منطقه مورد بررسی در نقشه استان و -1 شکل
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 روش تحقیقروش تحقیق
 صورتبهسپس عملیات آبیاري و مراقبت از خزانه  وعدد قلمه از رقم کنسروي دزفولی تهیه و در خزانه کاشته  200 در سال اول تعداد

 .  دشهفتگی و به مدت یک سال انجام 
، %20 عمق خاك، شیب مترسانتی 50محل اجراي طرح از طریق بازدیدهاي صحرایی از مناطق مختلف استان، در تپه هاي داراي حداقل 

 محصور گردید.  تخاب ودر تپه هاي مشرف به آبخوان دشت آبداالن گچساران انجهت شیب جنوبی 
 

  احداث سامانه ها
دو طرف،  قسمت باال دست و روانابمتر احداث گردید تا  سانتی 50  اي به ارتفاع قسمت باال دست و دو طرف این محدوده، پشته در 

ساعته ابعاد سامانه و  24ساله وآمار بارندگی  5قبل از انجام عملیات صحرایی با توجه به دوره بازگشت . وارد محدوده تیمارها نگردد
 حوضچه ذخیره بارندگی به شرح ذیل تعیین گردید :

متر مربع تعیین گردید.  2*2 با ابعاد ساعته و استفاده از توزیع هاي آماري 24 ابعاد سامانه با توجه اطالعات هواشناسی حداکثر بارندگی
لیتر آب را  100اي احداث گردید تا حداقل هر چاله ها بگونهر چالههم چنین با توجه به ابعاد سامانه و نفوذپذیري سطح چاله ابعاد آبگی

متر و بصورت  2*2ها با ابعاد امانهسپس س .عایق گردید ايها نیز با استفاده از نایلون گلخانهبتواند در خود ذخیره نماید. سطح سامانه
لوزي شکل احداث گردید. در محل تقاطع دو ضلع پایین لوزي، چاله مربوط به هر سامانه احداث گردید. سپس در محل تقاطع دو ضلع 

و پس از اعمال تیمارها در هر چاله یک عدد نهال رقم دزفولی دو ساله حفر  مترسانتی 50پایین لوزي، چاله مربوط به هر سامانه به عمق 
و  )2( تکرار به شرح شکل 3تیمار در  9گردید. تیمارهاي مورد نظر در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با بال تهیه شده بود غرس که ق

 ذیل احداث گردید. )1( جدول
 

 
 تیمارهاي مورد بررسی-2شکل 
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 مشخصات تیمارهاي مورد بررسی در تحقیق حاضر-1جدول 
 مشخصات تیمار  تیمار

 1و کلش  کاه 1تیمار 
سانتی فیلتر  10+   کیلوگرم) 5متر مخلوط خاك چاله با کاه و کلش گندم (سانتی 30متر خاك طبیعی + سانتی 10

 اي در سطح چالهسنگریزه

 2کاه و کلش  2تیمار 
به اي کیلوگرم) + فیلتر سنگریزه 5متر مخلوط خاك چاله با کاه و کلش گندم (سانتی 30متر خاك طبیعی + سانتی 10

متر فیلتر سنگریزهاي در سطح سانتی 5متر از سطح چاله + سانتی 40 عمق با شکل  اینچی استوانه اي 5حجم یک لوله 
 چاله

 1کود حیوانی  3تیمار 
اي سانتی فیلتر سنگریزه 10کیلوگرم) با خاك چاله +  5متر مخلوط کود حیوانی (سانتی 30متر خاك طبیعی + سانتی 10

 در سطح چاله

 2کود حیوانی  4تیمار 
اي به حجم یک کیلوگرم) + فیلتر سنگریزه 5متر مخلوط خاك چاله با کود حیوانی (سانتی 30متر خاك طبیعی + سانتی 10

 متر فیلتر سنگریزهاي در سطح چالهسانتی 5متر از سطح چاله + سانتی 40 عمق با شکل  اینچی استوانه اي 5لوله 

 1اسفنج  5تیمار 
اي سانتی فیلتر سنگریزه 10کیلوگرم) با خاك چاله +  3متر مخلوط ضایعات اسفنج (سانتی 30متر خاك طبیعی + یسانت 10

 در سطح چاله

 2اسفنج  6تیمار 
اي به حجم کیلوگرم) + فیلتر سنگریزه 3متر مخلوط خاك چاله با ضایعات اسفنج (سانتی 30متر خاك طبیعی + سانتی 10

 متر فیلتر سنگریزهاي در سطح چالهسانتی 5متر از سطح چاله + سانتی 40 عمق با شکل  اینچی استوانه اي 5یک لوله 

 1سوپر جاذب  7تیمار 
اي در سانتی فیلتر سنگریزه 10گرم) با خاك چاله +  300( متر مخلوط سوپر جاذبسانتی 30متر خاك طبیعی + سانتی 10

 سطح چاله

 2سوپر جاذب  8تیمار 
اي به حجم کیلوگرم) + فیلتر سنگریزه 300متر مخلوط خاك چاله با سوپر جاذب (سانتی 30متر خاك طبیعی + سانتی 10

 متر فیلتر سنگریزهاي در سطح چالهسانتی 5متر از سطح چاله + سانتی 40 عمق با شکل  اینچی استوانه اي 5یک لوله 

 1خاك برگ  9تیمار 
اي در سطح سانتی فیلتر سنگریزه 10گرم) با خاك چاله +  5برگ(متر مخلوط خاكسانتی 30متر خاك طبیعی + سانتی 10

 چاله

 2خاك برگ  10تیمار 
اي به حجم یک کیلوگرم) + فیلتر سنگریزه 5برگ (متر مخلوط خاك چاله با خاكسانتی 30متر خاك طبیعی + سانتی 10

 اي در سطح چالهمتر فیلتر سنگریزهسانتی 5متر از سطح چاله + سانتی 40 عمق با شکل  اینچی استوانه اي 5لوله 
 شود)تیمار شاهد (خاك چاله کنده شده و به داخل آن برگردانده می شاهد 11تیمار 

 

  هارشد طولی نهال
ها (که تقریبا ها، ارتفاع آننهالها نسبت به رشد اولیه بود جهت این کار قبل از غرس ها رشد طولی نهالیکی از مهم ترین شاخص 

 ،درصدي برخوردار بودند 100مانی ها از زندهیکنواخت انتخاب شده بودند) یادداشت گردید. سپس در پایان سال دوم که همه نهال
گیري و هگیاه انداز ها از طوقه تا نوك ساقه اصلیها مبناي تجزیه و تحلیل آماري در این تحقیق قرار گرفت. ارتفاع نهالمیانگین رشد آن

عنوان رشد تحت تأثیر تیمار ثبت گردید. سپس میانگین رشد نها ل ها در تیمار و مقدار آن از مقدار طول نهال قبل از غرس کسر و به
 گیري شد.هاي مختلف اندازهنیز در طی دورهها تکرارهاي مختلف مشخص گردید. وضعیت رویشی نهال

 
  نتایج

هاي مختلف از هر تیمار، میانگین رشد در هر تیمار محاسبه گردید که نتایج آن در شکل ج رشد ارتفاعی در دورهآوري نتایبعد از جمع
همچنین  ) ارائه شده است.2چنین درصد زندمانی در طی دوره رشد و در تیمارهاي مختلف محاسبه و در جدول (هم) ارائه شده است. 3(

) ارائه شده 4(ها در جدول نتایج آزمون دانکن براي مقایسه رشد نهال )3در جدول (ا و تکرارها نتایج تجزیه واریانس مقایسه بین تیماره
 است.
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در تیمارهاي مختلف هانهال: وضعیت رشد طولی  3شکل  

 
 هاي مورد بررسی در تحقیق حاضرتیماربراي بعضی از  مانیزنده: درصد 2جدول 

 1 برگخاك 2کاه و کلش  1حیوانیکود  2خاکبرگ 2کود حیوانی  تکرار/تیمار
1 33% 33% 0 0 0 
2 33%  33% 33% 0 
3 0 33%  0 33% 

 %33 %33 %33 %66 %66 جمع تیمار
 ارائه شده است. 1در جدول  2و  1هاي شمارهتوضیحات *             

 ي زیتون هانهال: تجزیه واریانس رشد طولی  3جدول

 SS MS FS درجات آزادي منابع تغییر
 ns 93/1 05/16 1/32 2 بلوك
 8/4* 5/39 1/316 8 تیمار

  28/8 5/116 16 خطاي آزمایش
   7/464 26 کل

 

که در  دهدمی. این نشان شودمیبین بلوك ها (تکرارها) مشاهده ن داريمعنیاختالف  دهدمیکه جدول تجزیه واریانس نشان  گونههمان
تیمار در جدول تجزیه واریانس و  FSخوبی رعایت شده است. اما مقدار ه اجراي طرح شرایط  تقریبا یکسان براي اجراي بلوك ها ب

 وجود دارد. داريمعنیدرصد بین تیمارها از نظر رشد ارتفاعی اختالف  5که در سطح  دهدمیبدست آمده نشان  Fمقایسه آن با 
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 نسبت به هم از طریق آزمون دانکن هاآنو مقایسه از نشر رشد نگین تیمارها : اختالف میا4جدول 

 شاهد 2سوپرجاذب 1سوپرجاذب تیمار
کاه و 

 1کلش 

کاه و کلش 

2 
 2برگ خاك 1برگ خاك

کود حیوانی 

1 

 7/8* 3/8* 7* 3 6/3 0 7/4 4/0 شاهد
 7/4 3/4 4/3 6/0 0 6/3 7/0 4 1 و کلش کاه
 3/5 9/4 4 0 6/0 3 3/1 4/3 2 و کلش کاه

 4 6/3 7/2 3/1 7/0 3/4 0 7/4 2جاذب سوپر
 3/1 9/0 0 4 4/3 7* 7/2 4/7* 1برگ خاك
 4/0 0 9/0 9/4 3/4 3/8* 6/3 3/8* 2برگ خاك

 0 4/0 3/1 3/5 7/4 7/8* 4 7/8* 1کود حیوانی 
 3/1 7/1 6/2 6/6* 6 6/9* 3/5 10* 2کود حیوانی 

 ارائه شده است. 1در جدول  2و  1هاي شمارهتوضیحات *

 و نتیجه گیري بحث
تیمارهاي کود  سالیخشکتیمارها در شرایط  ترینمقاومنشان داده است که این تحقیق  تیمارهاي مختلف مورد بررسی در نتایجمقایسه 

خشک شدند که این مسئله  تحقیق. تیمارهاي بدون فیلتر در این باشندمیتا عمق چاله  از سطح ايسنگریزهبا فیلتر  برگخاكحیوانی و 
زمان ممکن آب حاصله از رواناب  ترینسریع. زیرا این فیلترها در است هانهالو رشد  مانیزندهبسیار مثبت فیلترها بر  تأثیر دهندهنشان

از اینکه در  و قبلر داده چاله قرا متريسانتی 40ایجاد شده از سامانه با سطح عایق و یا آب مربوط به آبیاري تکمیلی را در عمق حداقل 
 هايدارندهنگهو هم کود حیوانی  برگخاك. عالوه بر این هم گیردمیمعرض تبخیر قرار گیرد از سطح به عمق چاله و در دسترس ریشه قرار 

یمار با فیلتر . لذا تلفیق هریک از این دو تباشندمی ايسنگریزهاز طریق فیلتر  شدهمنتقلبسیار مناسبی جهت حفظ و ماندگاري آب 
نماید. عالوه بر این نتایج جدول تجزیه واریانس و جدول  تأمین هامدتگیاه را تا  موردنیازرطوبت  تواندمیاز سطح تا عمق  ايسنگریزه

ح تا از سط ايسنگریزهبا فیلتر  برگخاكمقایسه اختالف میانگین تیمارها از طریق آزمون دانکن نشان داد که تیمارهاي کود حیوانی و 
از سطح  ايسنگریزهبدون فیلتر  سوپر جاذببلکه با تیمارهایی مانند  باشندمی داريمعنیبا تیمار شاهد داراي اختالف  تنهانهعمق چاله 

در این دو تیمار شاید عالوه بر نقشی که این دو  هانهالاختالف دارند. این اختالف رشد  داريمعنیتا عمق چاله و کاه و کلش در سطح 
 داده استکه نتایج نشان  گونههماننبوده است  تأثیربیمار در حفظ رطوبت خاك دارند، مواد غذایی موجود در این دو تیمار هم تی

 40با  برگخاكدر عمق چاله و تیمار  استفاده از  ايسنگریزهفیلتر  مترسانتی 40ي زیتون در تیمار  استفاده از کود حیوانی با هانهال
اختصاص داده است. بعد از این  به خود) را در منطقه گچساران %67( مانیزندهدر عمق چاله، باالترین درصد  ايسنگریزهفیلتر  مترسانتی

 ايسنگریزهفیلتر  مترسانتی 40در سطح چاله، تیمار  استفاده از کاه و کلش با  ايسنگریزهفیلتر  مترسانتی 10تیمار، تیمار کود حیوانی با 
در سطح چاله در رتبه بعدي از نظر مقاومت در برابر خشکی  ايسنگریزهفیلتر  مترسانتی 10با  برگخاكله، و تیمار استفاده از در عمق چا

تیمارها نقش  مانیزندهخاك است که بر روي  متريسانتی 40تا عمق  ايسنگریزهفیلتر  تأثیرقرار دارند. نکته جالب در ارتباط با تیمارها 
خاك  متريسانتی 40تا عمق  ايسنگریزهکه در حالت استفاده از فیلتر  سوپر جاذبتیمار  جزبهیفا نموده است. بطوریکه بسیار مهمی ا

در عمق  ايسنگریزهي زنده مانده در شرایط استفاده از فیلتر هانهالبه صفر رسیده است، در بقیه تیمارها، درصد  هانهال مانیزندهدرصد 
که  داده استنشان  چنینهمبیشتر است. نتایج  داريمعنی طوربهدر سطح خاك  ايسنگریزهبه استفاده از فیلتر ، نسبت متريسانتی 40

در عمق ریشه و در کنار  سرعتبهرا قبل از اینکه در سطح خاك تبخیر شود  شدهآوريجمعبه علت اینکه آب  ايسنگریزهعامل فیلتر 
مدت طوالنی  توانندمیو این مواد چون در عمق خاك و کنار ریشه گیاه  دهدمیقرار  برگاكخمواد جاذبه رطوبت مانند کود حیوانی و 

. لذا با توجه به اینکه شدت گرما و گرددمی هانهال مانیزندهتنش خشکی و افزایش  تأثیررطوبت را در خود حفظ نمایند باعث کاهش 
براي  %67  مانیزندهاز تیمارهاي با درصد  توانمیافزایش را نشان داده است،  ايسابقهکم به طرزاجرا طرح  هايسالطی  سالیخشک
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مثمر مانند زیتون استفاده نمود تا ضمن توجیه اقتصادي، باعث افزایش سطح پوشش  هايگونهاستفاده بهینه از نزوالت آسمانی و استقرار 
 خواهد داشت.  به همراهکاهش فرسایش خاك را  نهایتاًگیاهی که 

 
 پیشنهادها

لوزي  هايسامانهرواناب، استفاده از  آوريجمعتحقیقاتی، براي  هايیافتهاستان و  خشکنیمهبا توجه به وضعیت بارندگی در مناطق  -1
 .گرددمیشکل با سطح عایق نایلونی توصیه 

 استفاده از نایلون یو وي دار (مقاوم به حرارت و نور خورشید) با توجه به هزینه باالي آبیاري در اراضی شیب  -2
 .گرددمیدار و مشکالت خاص این مناطق براي آبیاري، داراي توجیه اقتصادي بوده و براي گیاهان مثمر توصیه 

 انجام گردد. هاتپهشمالی  هايدرشیبکاهش تبخیر و استفاده حداکثر از رطوبت، اجراي این طرح باید  منظوربه -3
 .گرددمیبراي اجراي این طرح توصیه  هاشیب ترینمناسب عنوانبهدرصد  25تا  15شیب  -4
 .شود استفاده انجیر و دیم مو و تلخ بادام مانند یخشک به مقاوم و کم آبی نیاز با هاییگونه از طرح بودن اجراي این اقتصادي منظوربه -5
 کهطوريبه، برگ درختان در فصل پاییز است شودمییافت  وفوربهاستان کهگیلویه و بویراحمد  خشکنیمهاز مواد آلی که در مناطق   -6

در  هاآناز برگ درختان و استفاده از  برگخاك، که با توجه به نتیجه این تحقیق  تهیه زنندمیرا آتش  هاآن غلطبهبرخی از کشاورزان 
 خشکنیمهافزایش ماندگاري رطوبت خاك براي گیاهان مثمر در مناطق  باهدفبودن،  دسترسقابلپروفیل خاك به علت ارزان بودن و 

 .گرددمیاستان توصیه 
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