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 یاهاندر حفظ رطوبت خاک جهت کاشت گ یرسطوح آبگ ینقش سامانه ها

 (یزداستان  یشکوهآباد پ ی: مراتع علی)مطالعه مورد
 

   4یفهرج ی، رضا باقر3ی، جالل برخوردار2کدخداپور ی، محمدعل1*یلیان مرجلبم یعل
 

كشاورزی و منابع طبيعی استان يزد، ، مركز تحقيقات و آموزش حفاظت خاک و آبخيزداریبخش تحقيقات  محقق پژوهشی، -1

 .سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی، يزد، ايران

، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان يزد، حفاظت خاک و آبخيزداریبخش تحقيقات  محقق پژوهشی، -2

 .سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی، يزد، ايران

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان يزد، سازمان  ،حفاظت خاک و آبخيزداریتحقيقات پژوهشی، بخش  مربی -3

 تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی، يزد، ايران.

 معاون فنی آبخيزداری اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان يزد، ايران-4

 

 چکیده
 

 یرسامانه سطوح آبگ یجادو ا یا یزهسنگر یلتربا هدف حفظ رطوبت خاک با استفاده از ابزار ف یقتحق ینا

سطوح  یجادمورد مطالعه ا یمارهایبه مرحله اجرا درآمد. ت یزداستان  یشکوهآباد پ یباران در منطقه عل

دست نخورده بود. با  صورتب یعیطب یمارسطح خاک و ت یبا غلطک زن یقعا یمهن یمارت یک،با پالست یقعا

در کنار چاله و کاشت سه گونه بادام  یا یزهسنگر یلتردست سامانه و استقرار ف یینچاله در پا یجادا

 یجنتا TDRستگاه با د  یمترسانت 50و  30رطوبت خاک در اعماق  یریسنجد و توت و اندازه گ ی،خوراک

رطوبت در عمق  یزانکرده و م یجمع آور دیگر یمارنسبت به دو ت یشتریآب ب یقعا یمارنشان داد که ت

شود که جهت کاشت درختان مناسب  یم یهتوص ینبود. بنابرا یشترب یمترسانت 50نسبت به عمق  30

و بالطبع  یشترآب ب یجمع آور به علت یقسطوح عا یاهانگ یآب یازن یریمنطقه مورد مطالعه با اندازه گ

 یاهاندر استقرار گ یشتریکاربرد ب یعیو طب یقمه عایدر خاک نسبت به سطوح ن یشترحفظ رطوبت ب

 خواهد داشت. یمد یمهبصورت ن

 یاهان،گ یعی،رطوبت، طب یم،د یمهن یق،عا یلتر،فها: کلید واژه
 

 

 

The role of water harvesting systems in maintaining soil moisture for plant 

growth (Case Study: Ali Abad Pishkouh Range land Yazd Province) 
Abstract 

 

This study was carried out with the aim of preserving soil moisture using a pebble 

filter tool and creating a system of rain catchment levels in the Ali Abad Pishkouh 

area of Yazd province. The treatments studied were isolating surfaces with plastic, 
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semi-isolating with surface rolling, and natural treatment intact. By establishing pits 

downstream of the system and deploying pebble filters next to the pits and planting 

three varieties of Amygdalus vera, Eleagnus angustifolia and Morus and measuring 

soil moisture at 30 and 50 cm depth with TDR, the results showed that the water 

treatment was more than two. The other treatments were collected and the moisture 

content at depth of 30 was greater than that of 50 cm. Therefore, it is recommended 

that for planting suitable trees in the study area, by measuring the water requirement 

of plants, isolating surfaces will be more suitable for semi-dry plant establishment due 

to more water collection and thus maintaining more soil moisture than semi-isolated 

and natural surfaces.  

Keywords Filter, Isolation, semi-dry farming, Moisture, Natural, Plants 

   

 مقدمه
 

کمبود بارش و پراکنش نامناسب در کشورمان ضرورت استفاده بهینه از منابع آبی را دو چندان نموده است، بهه  

طوری که بدون استفاده از تکنیک و برنامه صحیح در مناطق خشک کشور استقرار بسهیاری از نباتهات مرمهر    

داقل می رسد. بالطبع این مساله یک مشکل یا اصوالً امکان پذیر نیست. مقدار بارش در فصول رویش گیاه به ح

هها و  عامل محدود کننده در استقرار پوشش نباتی درختی و درختچهه ای خواههد بهود و مسهلماً ارایهه روش     

هایی که بتواند با میزان اندک بارش شرایط رطوبتی مناسب را برای استقرار گونهه ههای گیهاهی بهاغی     تکنیک

 های آبخیز کشور باشد.یاء عرصه های خشک و نیمه خشک حوزهتواند گامی موثر در احفراهم نماید، می

میلیارد متر مکعب اسهت بهه مصهرف      80درصد کل آب استحصال شده در کشور که بیش از  95در حال حاضر 

کشاورزی باید تولید بیشتر با آب کمتر باشد. استان یهزد در  کشاورزی می رسد. در این صورت استراتژی بخش

و درمحهدوده   ربهع م یلهومتر ک 80000قهرار دارد و مسهاحت آن    یشهمال  یمکرهخشک ن یمهکمربند خشک و ن

میلیمتر مهی باشهد. در    60حدود  یانههای جنوبی و مرکزی کشور قرارگرفته است که میا نگین بارش سالاستان

های وسیعی ازآن مشکل کم آبی وجود دارد. استفاده بهینهه ازمنهابع آب موجهود درمنطقهه وکهاربرد      قسمت

هایی که بتوان از میزان اندک نزوالت آسمانی جهت تولید فرآورده های کشهاورزی اسهتفاده نمهود، از    کنیکت

 راهکارهای مناسب خواهد بود. 

 یابهانی گرم و خشهک ب  یمیاقل یآب و هوا یدارا یائی،جغراف یتبه سبب موقع یرانا یدر فالت مرکز یزد استان

بخشهی از   یرکوهرا در آن بوجهود آورده اسهت . ارتفاعهات شه     یمحدود یها یدگرگون یمحل یطاست، اما شرا

آب  یو دارا یهم ها هوا نسبتاً مال ایهکه در دره ها و کوهپ یعوامل مربت قرار داده به گونه ا یرمنطقه را تحت تاث

است. درجه حرارت هوا در طول سال  یاداستان نوسان دما در تابستان و زمستان ز یناست. در ا ییالقی یو هوا

 یماه د ینصفر در نوسان است، سردتر یصفر تا چهل و شش درجه باال یرز یگراددرجه سانت یستحداقل ب ینب

 است.  یرآن ت ینو بهمن و گرمتر

 یساز ینهدر به یق،عا یمهو ن یقاز سطوح عا یبرداربهره یریتاهداف این تحقیق معرفی مناسبترین روش مد از

سطوح آبگیر بها   یهاادر سامانه یا یزهسنگر یلترخاک با استفاده از ف رواناب و حفظ رطوبت یدتول یفیو ک یکم

 و تلفیق نتایج تحقیقات انجام شده می توان ذکر کرد. یاهدف توسعه باغات دامنه
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در جمع  یادز یاربس یرتاث یکروکچمنتهاهایی که در صحرای هند صورت گرفته، موید آن است که م بررسی

که می توان بسیاری ازگیاهان را که با شرایط محلی سازگارند، به صورت دیم  یآب باران داشته به طور یآور

درختان بادام و  یمد کاشتدر مورد  یقیتحق ی( ط1392کدخداپور و همکاران) . (Sharma,1986پرورش داد)

باران در منطقه و  یرسطوح آبگ یکه با احداث سامانه ها یافتنددر یزدسنجد در منطقه تنگ چنار استان 

 ییمانده است . نکو یدرختان باق یجهت زنده مان یرطوبت کاف یاه،کاشت گ یدر کنار چاله ها یلتراستقرار ف

 یلترهایاستفاده از ف یمدرختان بادام بصورت د کاشتدر مورد  یقیتحق یط یز( ن1397) یمهر و گودرز

   مناسب دانستند. یاررا جهت حفظ رطوبت خاک بس یا یزهسنگر

 هامواد و روش

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

 37َ 27"جغراف ولطیزد با  غرب شهروب کیلومتری جن 80پالتهای آزمایشی در منطقه علی آباد پیشکوه در 

خشک (. نوع اقلیم محل نیمه1شرقی واقع شده است )تصویر  53° 49َ 41"شمالی و عرض جغرافیایی  °31

 1/227درجه سانتیگراد و بارندگی ساالنه حدود  10متر، میانگین دمای ساالنه  2375سرد، ارتفاع از سطح دریا 

درصد در پاییز  16درصد در زمستان،  65در بهار، درصد  18قریباً تمیلیمتر است. از این میزان بارندگی ساالنه 

شود.براساس طبقه بندی دومارتن اقلیم منطقه مورد مطالعه خشک درصد در تابستان نازل می 1و تنها حدود 

 می باشد.
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 موقعیت کشوری و استانی محدوده اجرای طرح :(1شکل)
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 روش تحقیق

 و طبیعی عایق و نیمه عایق سطوح ایجاد رواناب در سطوح کوچک با اجرای -

 هدایت رواناب به محل بهره برداری گیاه -

 طراحی چاله کاشت و آماده سازی آن جهت کاشت نهال -

  پیشگیری از فرار آب در محدوده چاله کاشت -

)کاه و کلش، کود حیوانی  انباشت چاله کاشت با خاک مناسب به همراه جاذب الرطوبه های طبیعی -

 و.........(

 تامین نیاز آبی گیاه در فصول خشک      -

هکتار  72/0این آزمایش با استفاده از طرح بلوک کامال تصادفی انجام گرفت ابتدا سایت مناسب به مساحت 

 ( .180×40انتخاب شد)

 شد.با( می8*10متر مربع) 80های انتخابی مساحت هر کدام از کرت -

شد .گونه های درختی کاشته شده عبارتند از  هتکرار کا شت 4گونه درختی با 3در کرتهای مورد آزمایش  -

 (Morus(و توت معمولی)Eleagnus angustifolia(، سنجد خوراکی)Amygdalus veraبادام خوراکی)

 مترمربع( لحاظ گردید.  10ابعاد سامانه آبگیر جهت کاشت درختان بر مبنای فرمول ارائه شده )- 

متر درمناسب ترین نقطه  1×1×1توپوگرافی و خاک محل درچاله هایی به ابعاد کاشت گونه ها با توجه به وضعیت 

 سامانه انتخاب و بر اساس تیمارهای اعمال شده نسبت به تفکیک سطوح سامانه اقدام گردید.

  

 چاله 72=گونه 3×تکرار 4×تیمار 3 ×2  
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 (:مشخصات گونه های کا شت شده1جدول )

 تعداد چاله ها تكرار تيمار فواصل كاشت افقی كاشت عمودیفواصل كشت شونده هایگونه

 24 4 3 8 10 بادام معمولی

 24 8 10 توت معمولی

 24 8 10 سنجد

 مشخصات تیمارها و محاسبه ابعاد

 تیمارها شامل:

 شاهد، کاشت درختان مطابق عرف محلی-الف

 آبیاری از محل فیلتر عایق کاری سامانه و استفاده از فیلتر سنگریزه ای در زمان -ب

 عایق کاری سامانه وعدم استفاده از فیلتر سنگریزه ای در زمان آبیاری از محل فیلتر -ج

 نیمه عایق سامانه و استفاده از فیلتر سنگریزه ای در زمان آبیاری از محل فیلتر -د

 یلترنیمه عایق سامانه وعدم استفاده از فیلتر سنگریزه ای در زمان آبیاری از محل ف -ه

 بر اساس فرمول زیر انجام شده است:    محاسبه سطوح آبگیر

                                                                                                                                                                          

       
5.10

18.42.1160

)2271160(1)(










 EffkDR

DRwRRa
Mc

 

MC :سطح آبگیر بر حسب متر مربع 

Raمتوسط گسترش ریشه بر حسب متر مربع : 

WRنیاز آبی گیاه برحسب میلیمتر در سال : 

DRمقدار بارندگی بر حسب میلیمتر در سال : 

Kضریب رواناب : 

Effظرفیت نگهداشت : 
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ب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور ، :نیاز آبی و پارامتر های مندرج در فرمول محاسبه سطح آبگیر)بر آورد آ(2)جدول 

 ( 1376جلد دوم،نشر آموزش کشاورزی کرج،

 سنجد توت بادام 

 2/1160 9/891 2/1160 نياز آبی)متر مكعب در هكتار(

 80 80 80 سطح آبگير معمولی)متر مربع( 

 10 10 10 سطح آبگير تيمار ها )متر مربع(

 1/227 بارندگی منطقه

 42/0 روانابضريب 

 18/0 ظرفيت نگهداشت

 1 (مربعمتوسط گسترش ريشه)متر

   

 

 

 طرح شماتیک یک سامانه آبگیر مسطح با چاله جمع آوری کننده رواناب(: 2شکل)
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 طرح شماتیک سامانه های آبگیر مسطح با چاله جمع آوری کننده رواناب  (:3شکل)           

 فیلتر سنگریزه ایمشخصات و ابعاد 

سانتیمتری از یقه نهال کشت شده به شرح ذیل انجام  20سانتیمتر در فاصله  50فیلتر گذاری کرتها به ارتفاع  -

 شده است:

سانتیمتری چاله کاشت مستقر و با ماکادم  50سانتیمتر در عمق  10سانتیمتر و قطر  25لوله پولیکا به ارتفاع 

سانتیمتر باال کشیده و از ماکادم پر  25اطراف لوله با خاک چاله پر و لوله به  درشت پر شده است. در مرحله بعد

 شده است.  

سانتیمتری با  50و  30عمق  2سانتیمتر در چاله کاشت انجام و رطوبت خاک در  50استقرار  فیلتر به ارتفاع 

 اندازه گیری شده است. TRACEمدل  TDRدستگاه 

 ویژگیهای خاک محل اجرای طرح

 باشد.می (3)اساس مطالعات آزمایشگاهی ویژگی های خاک محل مورد تحقیق به شرح جدولبر 
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 (:ویژگی های خاک منطقه مورد مطالعه3جدول)

وزن مخصوص  P H ٍٍEC(ds/m) بافت

 ظاهری

 (cmعمق) افق شن سيلت رس

 A 30-0 9/83 8/10 3/5 2/1 74/5 51/7 شنی لومی

 C 60-30 7/82 14 3/3 1/1 28/5 55/7 شنی لومی

 وضعیت بارندگی

میلیمتر و در سالهای اجرای طرح ) خشکسالی شدید( میزان بارش به  227میانگین بارش بلند مدت علی آباد 

 شرح ذیل می باشد.

 (: فراوانی وقایع بارندگی ماهانه اتفاق افتاده و منجر به تولید رواناب در محل استقرار پالتها4جدول )

 جمع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين ماه-سال

1387 - - - - - - - - - - - - - 

1388 1 - - - - - - - 2 1 - 1 5 

1389 - - - - - - - - - 1 - 1 2 

1390 2 1 - - - - - 1 2 2 1 1 10 

1391 - 2 - - - - - 1 2 - - - 5 

 22 3 1 4 6 2 - - - - - 3 3 جمع

 

 

 اتفاق افتاده در محل استقرار پالتها )میلیمتر(مقدار بارندگی ماهانه (:5)جدول

 جمع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين ماه-سال

1387 - - - - - - - - - - - - 136.7 

1388 7 - - - - - - - 18 22 - 17 64 

1389 - - - - - - - - - 18 - 27 45 

1390 5/10 2 - - - - - 3 27 23 24 18 5/107 

1391 - 28 - - - - - 5/1 5/24 - - - 54 

 5/270 62 24 63 5/69 5/4 - - - - - 30 5/17 جمع
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 نحوه ثبت داده ها

مورد ثبت داده انجام شده است. آمار رطوبت یک روز بعد از بارندگی و در ماههای  15در سالهای اجرای طرح 

 یک روز بعد ازآبیاری داده ها برداشت شده است. .خشک که نهالها آبیاری شده است 

 

 

 (: تیمار عایق عرصه با نهال بادام2شکل)

 

   

  نتایج و بحث
 مختلف در منطقه مورد مطالعه (:مقایسه میانگین تیمارهای6جدول)

 ميانگين تيمار

 a63/13 عايق

 b89/12 نيمه عايق

 c7/11 طبيعی

نیمه عایق و طبیعی اختالف معنادار  عایق، که بین تیمارهای دادبین تیمارها نشان  کلی تحلیل آماری نتایج

  باشد. می 7/11و تیمار طبیعی  86/12نیمه عایق ،63/13عایق  میانگین تیمار وجود دارد.
 (:مقایسه میانگین اعماق مختلف در منطقه مورد مطالعه7جدول)

 ميانگين عمق)سانتيمتر(

30 a 9/13 

50 b 58/11 
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بیشترین  سانتیمتر دارای اختالف معنادار می باشند. 50و  30 ( نشان داد که میانگین دو عمق7نتایج جدول)

بنابراین در صد است. 58/11سانتیمتربا  50درصدوکمترین مربوط به عمق  9/13با  30مربوط به عمق میانگین 

 رطوبت در اعماق خاک بخصوص خاک سطحی بیشتر می باشد.

ذخیره رطوبت در ، در صد می باشد 83بافت خاک عرصه شنی لومی و میزان شن آن حدود با توجه به این که 

لذا پیشنهاد می شود که در مناطقی که  یلتر ذخیره رطوبت افزایش خواهد یافت.آن کم می باشد با استقرار ف

مستعد ایجاد سامانه های سطوح آبگیر باران هستند با ایجاد سامانه های سطوح آبگیر می توان به استقرار 

فقط در استقرار اولیه درختان چندین دفعه آبیاری  ،بهره جست ، سنجد و توتدیم بخصوص بادامنیمه درختان 

 تکمیلی ضرورت دارد به محض استقرار کامل آبیاری قطع خواهد شد.
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