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 چکیده
 چنانچـه اراضـی ایـن شده و تولید علوفـه ندارنـد فقیر معموالً مفرطستاها هستند بعلت چراي که در نزدیکی رو زارهاییو دیم مراتع   

مین رطوبـت و أتـآوري رواناب و با مدیریت جمع. هستندهمواره در معرض فرسایش بوده و از منابع عمده تولید رسوب  باشند دارشیب
. پـروژه یابـد، اشتغال روستایی نیـز رونـق مـیو افزایش تولید محصوالت کشاورزياراضی  ءاحیا گل محمدي عالوه برهاي استقرار نهال

بکارگیري سطوح با  1396زمستان  از استان مرکزي محمدي در روستاي شهید از توابع شهرستان خندابکاشت گل ترویجی -تحقیقی
شدخواهد شـدانجام انجام به مدت پنج سال به مدت پنج سال   داردر اراضی شیب نج تکرارپ در قالب سه تیمار و بیست و باران آبگیر ینایـن هدفهـدف ..خواهد  یق،تحقیـق، ا  ترویجتـرویج تحق

ست اي با شیب حـدود بیسـت عرصهعرصهو براي این منظور و براي این منظور   شرایط دیم استشرایط دیم استمحمدي در محمدي در گلگلکشت  توسعهتوسعه وو استقراراستقرار دردر آبگیرآبگیر سطوحسطوح هايهايسامانهسامانه حدود بی اي با شیب 
مهنیمـهسامانه  استفاده از فیلتر در چاله نهال، تیماراستفاده از فیلتر در چاله نهال، تیمار  بابا    زمین تمیز شده  تیمارتیمار  شاملشامل، ، هاي سطوح آبگیرهاي سطوح آبگیرد. سامانهد. سامانهششدرصد انتخاب درصد انتخاب  با بـا   عایقعـایقنی

آبیاري کمکی آبیاري کمکی   بعد از کشت نهال گل محمديبعد از کشت نهال گل محمدي  در سال اول این پروژهدر سال اول این پروژه. . اجرا شدنداجرا شدندطبق عرف محل شاهد  و  استفاده از فیلتر در چاله نهالاستفاده از فیلتر در چاله نهال
در  و زنـده مـانی تاج پوشش ،هر سال پارامترهاي ارتفاعقرار است قرار است   ها زنده مانده و شاداب هستند.ها زنده مانده و شاداب هستند.نود درصد نهالنود درصد نهال.در سال اول .در سال اول انجام شدانجام شد

(ارایـه شـده در ششـمین همـایش سـطوح همانگونه که در پروژه تحقیقاتی مشخص شده درمجموع  شوند.گیري آخر فصل رشد اندازه
انجام این پروژه در اراضی اطراف روستا به خـاطر تـرویج و بـاور  .خواهد کردتر عمل داراي فیلتر مطلوبنیمه عایق تیمار احتماال  آبگیر)

 عینی آبخیز نشینان در راستاي اشتغال و توسعه روستایی است.
 ، گل محمديسامانه آبگیر باران،  ،رواناب ،استان مرکزي ،داراراضی شیب: کلمات کلیديکلمات کلیدي
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 مقدمه
یدتا سرحد امکان از آنها استفاده می نمایـدو و   گرفتهگرفتههاي طبیعی را در اختیار خود هاي طبیعی را در اختیار خود انسان همیشه عرصهانسان همیشه عرصه صه. یکـی از عرصـهتا سرحد امکان از آنها استفاده می نما کی از عر عی هـاي طبیعـی . ی هاي طبی

چار ، ایـن اراضـی دچـار شودشـودنمینمیو چون مدیریت صحیح اعمال و چون مدیریت صحیح اعمال کنند کنند میمی  چراچرادر این اراضی اقدام به در این اراضی اقدام به   دامداراندامداراندار است. دار است. و اراضی شیبو اراضی شیب  هاهاتپهتپه ضی د ین ارا ، ا
یاء کارهایی بکار گرفته شوند که ضمن احیـاء . در این اراضی باید راه. در این اراضی باید راهرودرودمیمی  هدرهدرها ها آنآن  ززییحاصلخحاصلخفرسایش گشته و خاك سطحی و مغذي و فرسایش گشته و خاك سطحی و مغذي و  کارهایی بکار گرفته شوند که ضمن اح

ستآب قابل دسترس براي گیاه اسـتدر احیاء این اراضی تأمین در احیاء این اراضی تأمین   اصلیاصلیمیزان تولیدات کشاورزي نیز افزایش یابد. عامل میزان تولیدات کشاورزي نیز افزایش یابد. عامل   ،،اراضیاراضی ستفاده از ، اسـتفاده از آب قابل دسترس براي گیاه ا ، ا
صوالت دیم کم بازده و افـزایش تولیـد محصـوالت مرتعی و مرتعی و احیاء اراضی احیاء اراضی   تواند این نیاز را برآورده سازد.تواند این نیاز را برآورده سازد.آوري آب باران تا حدي میآوري آب باران تا حدي میسطوح جمعسطوح جمع ید مح فزایش تول دیم کم بازده و ا

ترویج کشت و توسعه ترویج کشت و توسعه هدف این پروژه هدف این پروژه   زیادي برخوردار است.زیادي برخوردار است.اهمیت اهمیت محمدي  از محمدي  از مانند گلمانند گلکشاورزي با استفاده از گیاهان با نیاز آبی کم کشاورزي با استفاده از گیاهان با نیاز آبی کم 
میدار است نتیجه این پروژه مـیهاي سطوح آبگیر باران در اراضی شیبهاي سطوح آبگیر باران در اراضی شیبسامانهسامانه  با استفاده ازبا استفاده از  محمدي محمدي گلگل ند در توانـد در دار است نتیجه این پروژه  یم در توسـعه باغـات دیـم در توا غات د سعه با تو

 باشد.باشد.  گشاگشا راهراهدار دار اراضی شیباراضی شیب
هاد کشاورزي در جهاي وزارت اما امروز از سیاست . گرددمسیح برمیآوري آب باران و استفاده از آن به تاریخ قبل از میالد جمع

 در شود.منابع و کاربردهاي اخیر در ایران بسنده میدر اینجا به ذکر  حفاظت از آب و خاك واشتغالزایی و توسعه روستایی است.
 هايسامانه از جنگلی پوشش ایجاد و درخت کشت براي آب باران استحصال منظوربه تهران قوچک گردنه در )1365کوثر ( پژوهشى

 30شیب  در واقع هاسامانه پایین در هاییبشکه تعبیه با و نموده ایجاد قیراندود هايتراس ها،دامنه سطح از استفاده با باران آبگیر
 رواناب تولید هابارش از درصد 49تعداد  که نشان داد حاصل نتایج. نمود گیرياندازه سال 4 طی را بارش از رواناب حاصل درصدي

 75از  رواناب ضریب سال، 6مدت  طی در قیر در سطح آمده وجود به هايشکستگی دلیل به شد مشخص طرح با ادامه و است داشته
 ایران، هايدشت از سطح باران آب آوريجمع از استفاده با که داد ) نشان1371خواه (سپاس. است یافته تقلیل درصد 2به  درصد
 با رابطه در اساسی مؤثر و اقدامات از ) یکی1381قدوسی ( .دارد وجود جدید اراضی میلیون هکتار 9/3حدود  بردن کشت زیر به امکان
 و جوي هايمدیریت بارش را )...و  شرب کاري،جنگل (زراعت، مختلف مصارف خشک براينیمه و خشک مناطق در آب تأمین

بندي هاي سطوح آبگیر باران به دو گروه سنتی و نوین تقسیمازدیدگاه کلی سامانه  داند.می خود نزول محل در باران آب استحصال
ها ثیر شکل سامانهأدر تحقیقات انجام شده در سه استان گلستان، کرمانشاه و خراسان در خصوص بررسی ت ).Hudson,1987( شوندمی

شکل در مقایسه با محسوس سامانه لوزي از کارائی نسبتاً روي افزایش مقدار آب ذخیره شده در پروفیل خاك، نتایج ثبت شده حاکی
ر سطوح مسطح و هاللی شکل بوده است. این در حالی است که سامانه مسطح ضمن سهولت اجرا از هزینه اجرائی کمتري نیز برخوردا

است. این موضوع در طرح  هاي با مقدار کمدر بارش ثیر بکارگیري سطوح عایق خصوصاًأتحقیقات بیانگر ت ).1382(انگشتري،است 
 ).1382(شاهینی،هاي زیتون داشته است ثیر بسیار مهمی در استقرار نهالأهاي سطوح آبگیر استان گلستان تسازي سامانهبهینه
الچ گیـاهی اشـاره متوان به استفاده از هاي سطوح آبگیر باران جهت نفوذ رواناب استفاده شده میهائی که در سامانهله روشماز ج 

فراهم نمودن شرائط مناسـب بـراي رشـد  وکاربرد آن در نگهداشت آب، نقش مهمی در جذب رطوبت  ول زیاد خنمود که به لحاظ تخل
هاي متنـوعی اسـتفاده مـی شـود کـه از  در حال حاضر در ارتباط با ذخیره رطوبت در پروفیل خاك نیز از روش گیاهان به عهده دارد.

دانیل و فـوورد انجام شده توسط  ها اشاره نمود. در یک بررسییا بکارگیري سوپرجاذب وبقایاي دامی، گیاهی  دله می توان به کاربرمج
توسـعه گیاهـان مرتعـی شـامل و ثیر پلی اکریل امید را به عنـوان یـک پلیمـر در رشـد أت )1382، خلیل پور(به نقل از  1990سال  در

داري را بر روي پارامترهاي رشدي گیاهـان یـاد شـده بدسـت آوردنـد. پـور اختالف معنی وها مورد ارزیابی قرار داده ايبوته وها گراس
تفـاوت  وآتریپلکس مـاده آکـوازورب را مـورد آزمـایش قـرار دادنـد  وبر روي سه گونه گیاهی زیتون، کاج   )1381( همکاران ومیدانی 

ها تـاثیر زیـادي بـر حفـظ رطوبـت جاذب رروز بدست نیامد. نتایج نشان داد که سوپ 60 و 45 ،20داري بین فواصل دوره آبیاري معنی
کـه بـه  اسـتتوان به آن اشاره نمود استفاده از مواد معدنی نظیر پرلیـت روش دیگري که می هاي گیاهی دارند.رشد ونمو گونه وخاك 

دهـد. بکـارگیري ایـن مـاده در گیاه قـرار می وده که به مرور زمان در اختیار خاك شلحاظ تخلخل زیاد، موجب ذخیره آب در حفرات 
لذا تعیین در صد مشخصی از آن براي خـاك هـاي مختلـف ضـروري اسـت.  ود شوخاك تا حدود زیادي موجب سبکی بافت خاك می

، 1366، شـریعتی،1382خلیـل پـور،( 1976و1985توسط مور در سـال  انستیتو پرلیت نیویورك درتحقیقات انجام شده در این زمینه 
صادق  نفوذپذیري آن بدست آورده اند. کار انجام شده توسط وثیر پرلیت بر بافت خاك أنتایج تقریبا مشابهی را در نحوه ت )1371 شرفا،
است، این در حالی است که تیمار بـا ثیر پرلیت بر افزایش میزان جذب رطوبت خاك از طریق افزایش تخلخل آن أت ربیانگ )1381(زاده 
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 .اي به مراتب نقش مهمتري در افزایش ذخیره رطوبتی پروفیل خاك داشته استریزهفیلتر سنگ
 Lalljee و Facknath )1999 ( تواند به عنوان یک مخزن نگهدارنده آب عمل کند و این موضـوع دارد که پروفیل خاك میبیان می

پذیري و ظرفیت نگهـداري آب در خـاك دارد. لـذا توجـه بـه ساختمان خاك، عمق نفوذ ریشه، میزان نفوذبه عواملی نظیر عمق، بافت، 
تواند نقش مهمی در استقرار و تداوم آن در پروفیل خاك ایفا نموده و به استقرار درختان مثمـر کمـک نمایـد. کلیه عوامل یاد شده می

موضوع مهم دیگري است که بکارگیري آن کمـک مهمـی در بهینـه سـازي دار درك فرایندهاي حرکت زیر قشري آب در سطوح شیب
هـاي شـیب دار، مولفـه افقـی در دامنـه دهد کههاي ذخیره نزوالت ایفا خواهد نمود. بررسی انجام شده در این زمینه نشان میسیستم

هـور  به نقـل از )1377( مصطفی زاده .بر مولفه عمودي جریان غلبه دارد ،شودیا زیر سطحی حادث می جریان که به صورت سطحی و
کـه در شـیب  هداددرصد انجام گرفته اسـت، نتـایج نشـان  5بیشتر از  و 5 يهادر تحقیق دیگري که در زمینی با شیب 1986در سال 
درصد با افزایش شیب زمین، از عمق جبهه رطوبتی کاسـته  5. در اراضی بیشتر از استدرصد عمق جبهه خیس شده بیشتر  5کمتر از 

میـزان آب ورودي بـه آن و ثیر نفوذپذیري خاك أتحت ت ،دهد که این افزایشانحراف این جبهه در جهت شیب افزایش نشان می وشده 
  .قرار دارد

هـاي محـدودي جهـت کـاهش میـزان ایـن عامـل مهـم استفاده از روشدر حال حاضر  در ارتباط با موضوع تبخیر از سطح خاك      
 رهـاي دیگـ. از جمله روشاستپوشش تایلونی  وسنگریزه  وکلش، سنگ  وترین آنها شامل: بکارگیري کاه پیشنهاد شده است که عمده

بـدین وسـیله  موئین را قطع نموده وهاي اك سطحی، ارتباط لولهختوان به عملیات مکانیکی اشاره نمود که طی آن از طریق شخم می
 )Lalljee& Facknath, 1999; Shaxson. & Barber,2003(دهندمیزان تلفات رطوبت از طریق تبخیر سطحی را کاهش می

و  توان به استفاده از مالچ گیاهیاز جمله عوامل مهمی که نقش قابل توجهی در افزایش نگهداري رطوبت خاك به عهده دارد می        
تر و در دسـترس بـودن مصـالح هاي سطوح آبگیر به دلیل اجراي سادهاستفاده از فیلترهاي شنی در سامانه .هاي شنی اشاره نمودیلترف

-بررسـی ).1383 (  قادري،است و نقش قابل توجهی در نفوذ سریعتر رواناب و افزایش رطوبت خاك داشته  استمورد نیاز امکان پذیر 
 کننـدسانتیمتري دوم پروفیل خاك جذب می 25دهد در مناطق گرم، گیاهان بیشتر آب مورد نیاز خود را از میهاي انجام شده نشان 

گیـرد خواهـد رسـید و لـذا اي که آب مورد استفاده گیاه قرار میمیلیمتر به ندرت به منطقه 5آب حاصل از بارندگی هاي کمتر از ولی 
این موضوع اهمیـت ارائـه طـرح  .)1369 فرداد،( در فصول رشد گیاهان ضروري است سازي آب در پروفیل خاك جهت استفاده ذخیره

 آید را ضروري ساخته است.حاضر را که در آن نتایج تحقیقات مختلف، تلفیق و به اجرا در می
تـا نقطـه توان بـه آب مفیـد (محـدوده حـد ظرفیـت زراعـی از نظر قابلیت استفاده آب موجود در خاك براي گیاه، آب خاك را می

الوصول و آب پژمردگی تقسیم نمود. نظر به اینکه تمامی آب مفید براي گیاه قابل اسـتفاده نیسـت، لـذا رقمـی در پژمردگی)، آب سهل
این موضوع در حقیقت بیانگر وجود توان  .)1369( فرداد،گیرندالوصول در نظر میدرصد آب قابل جذب را به عنوان آب سهل 75حدود 

هاي ارایه بیشتر تحمل خشکی درختان بوده و در صورت فراهم نمودن رطوبت مورد نیاز در محدوده یاد شده با بکارگیري و تلفیق شیوه
اوت چـه مقـدار آب هاي مختلف با خـواص متفـاینکه در خاك اي اقدام نمود.توان نسبت به توسعه باغات دامنهشده در این مبحث، می

مهـم در تعیـین زمـان  سیار حائز اهمیت اسـت. عامـل اصـلی وبتا نیاز گیاه به شکلی مطلوب برآورده شود،  بایستی به کار گرفته شود
 تواند مد نظر طراحـانمطلوب براي آبیاري، نیاز گیاه به آب است. این موضوع با توجه به اقلیم منطقه و توزیع بارندگی ماهانه در آن می

 در خـاك حاوي مواد آلی براي افـزایش ظرفیـت نگهـداري آببراي گیاه که ایجاد بستر مناسب  .)1371، حسینی ابریشمی( قرار گیرد
  )1396خالدیان و حبیبی ( ).1396، بیرانوند(مین نمایدأتواند بارش زمستانه را ذخیره کرده و نیاز آبی گیاه را تا اوایل تابستان تمی باشد

 دریافتنـد کردسـتان سـارال ایستگاه آبگیردر هاي سطوحسامانه رطوبتی ذخیره افزایش در ايسنگریزه فیلترهاي ثیرأت بررسیدر پروژه در پروژه 
 در خاك پروفیل رطوبت متريسانتی 60 -30 عمق در .است مهم خاك پروفیل به شده جمع رواناب هدایت در ايسنگریزه فیلتر نقش
 شـاهد تیمار در و سایرتیمارها از بیش هاسنگریزه و گیاهی بقایاي آوريجمع با سامانه و عایقنیمه پوشش با آبگیر سطوح سامانه تیمار

 . است بوده مقدار کمترین
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 مواد و روش ها
 منطقه پژوهش

لومتري کیلـومتري 2020در فاصله در فاصله روستا روستا   ایناین  روستاي شهید از توابع شهرستان خنداب استان مرکزي است.روستاي شهید از توابع شهرستان خنداب استان مرکزي است.عرصه تحقیق این پروژه در عرصه تحقیق این پروژه در  کی
شکل شـکل   ..قرار داردقـرار دارد    3434   ْ  ْ 1818′′  77″″تا تا   3434 ْ  ْ 1818′′  22″″  و عرضو عرض  4949 ْ  ْ 99′′  7171″″  تاتا  4949   ْ  ْ 88′′  3355″″  جغرافیاییجغرافیایی  طولطولو در دامنه و در دامنه خنداب خنداب شهرستان غرب غرب 

 دهد.دهد.روستا و کاربري قبلی آن را نشان میروستا و کاربري قبلی آن را نشان می، ، موقعیت محل اجراي پروژه درکشور، استانموقعیت محل اجراي پروژه درکشور، استان  ))11((
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقعیت محل اجراي پروژه  -1شکل 
 

بودن محصور بـودن ، ، منطقهمنطقهبا شرایط اقلیمی با شرایط اقلیمی روستا روستا شرایط اقلیمی شرایط اقلیمی تطابق تطابق محل اجراي پروژه محل اجراي پروژه   عنوانعنوانبهبه  روستاروستادالیل انتخاب این دالیل انتخاب این  حراي محـل احـراي محصور  حل ا م
هالامکان آبیاري تکمیلـی نهـال  ،،عمق خاك مناسبعمق خاك مناسب  ،،درصددرصد  2020ي مناسب حدود ي مناسب حدود هاهاببییششي با ي با اادامنهدامنهوجود اراضی وجود اراضی   ،،پروژهپروژه لی ن یروي وجـود نیـروي   ،،هاهـاامکان آبیاري تکمی جود ن و

سامانهترویج سـامانه  ،،عدم مشکالت اجتماعی در اجراي پروژهعدم مشکالت اجتماعی در اجراي پروژه  ،،رهاشدهرهاشدههاي هاي زارزاردیمدیم  مرتعی فقیر ومرتعی فقیر و  وجود اراضیوجود اراضی  ،،روستاروستاکارگري در کارگري در  سطوح هـاي سـطوح ترویج  هاي 
 . . آبگیر و اشتغال زایی روستاییآبگیر و اشتغال زایی روستایی

 
 روش کار

سانتیمتر با بیل سانتیمتر با بیل   8080حفر کانال به عمق حفر کانال به عمق ، ، سنجشش عمق خاكسنجشش عمق خاك  درصد. 20 حدودِحدودِ یبیببا شبا ش روستاروستا  شمالیشمالی  دامنهدامنه دردر تحقیقتحقیق عرصهعرصه انتخابانتخاب -
یزانمیـزان  بهبـه((  خاكخاك  بابا  دامیدامی  کودکود  وو  کلشکلش  وو  کاهکاه  مخلوطمخلوط  پر کردن کانال باپر کردن کانال با  ،،هاهادست سامانهدست سامانهدر پاییندر پایینمکانیکی مکانیکی  صددرصـد  2020  م میحجمـی  در   منظورمنظوربهبـه) ) حج

مقایسه نیاز  ،،بارندگی منطقهبارندگی منطقه  هايهايآوري دادهآوري دادهجمعجمع  ،،محمديمحمديگلگل آبیآبی نیازنیاز و تعیینو تعیین گونهگونه انتخابانتخاب  ،،خاكخاك  دردر  رطوبترطوبت  نگهدارينگهداري  ظرفیتظرفیت  افزایشافزایش
 ده بازگشـت دوره بـا بارش اساس بر سامانه ابعاد محاسبه  ،استفاده از آمار موجود ي مختلف باهاماهآبی با توجه به متوسط بارندگی در 

 تیمار شامل:تیمار شامل:  سهسه  در قالبدر قالب آبگیرآبگیر  هاي سطوحهاي سطوحسامانهسامانه احداثاحداث ،رواناب ضریب و ساله
 ،،تکرارتکرار  2525با با   استفاده از فیلتر در چاله کاشت نهالاستفاده از فیلتر در چاله کاشت نهال  وو  سامانهسامانه سطحسطح هاي بزرگهاي بزرگسنگسنگ ييآورآورجمعجمع بابا سامانه سطوح آبگیر تیمارتیمار •
 ،،تکرارتکرار  2525با با   با استفاده از فیلتر در چاله کاشت نهالبا استفاده از فیلتر در چاله کاشت نهال  عایقعایقنیمهنیمه سامانه سطوح آبگیر تیمارتیمار •
) 2تیماره ها وحفاري کانـال در شـکل( ..تکرارتکرار  2525با با   (عرف منطقه)(عرف منطقه)و فاقد فیلتر استو فاقد فیلتر است  آوري تمیز نشدهآوري تمیز نشدهشاهد که سطح جمعشاهد که سطح جمعتیمار تیمار  •

 آورده شده.
ترفیلتـر  ایجادایجاد  ،،هاهاسامانهسامانه  دستدستپائینپائین  کانالکانال  دردر  محمديمحمديگلدانی گلگلدانی گل  نهالنهال  کاشتکاشتو و   تهیهتهیه طرقطـر  بهبـه  ايايسنگریزهسـنگریزه  فیل مقعمـق  وو  1010  ق   دردر  سانتیمترسـانتیمتر  5050  ع

 .تامین آبیاري کمکی در فصل تابستانتامین آبیاري کمکی در فصل تابستان  در تیمارهاي فیلتردار،در تیمارهاي فیلتردار،  روانابرواناب  سریعسریع  نفوذنفوذ  منظورمنظوربهبه  نهالنهال  چالهچاله  باالدستباالدست
 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

 

 

411 
 

 

 

 

  

 )1396(آقارضی، زمستان  روستاي شهید شهرستان خنداب دارکاشت گل در اراضی شیب وتیمارهايحفرکانال  -2 شکل

 
 نتایج و بحث

 سـنجبـارانداراي  43 -44این ایسـتگاه از سـال زراعـی  است.شیروان  ، ایستگاهخنداب درمنطقه  سنجینزدیکترین ایستگاه باران  
سـاعته  24درصد بـارش هـاي  85مشاهده می شود. ساعته رخ داده است 24بارندگی  88با توجه به آمار موجود ایستگاه، تعداد  است.

 میلیمتـر اهمیـت دارنـد. 10هاي بـاالتر از آوري رواناب بارشبراي جمع میلیمتر است. 10درصد آن کمتر از 15میلیمتر و  10باالتر از 
آورده شـده  )1(در جـدول  43-73میانگین بارش ماهانه منطقـه در دوره آمـاري همچنین  پذیر است.آوري رواناب امکانبنابراین جمع

 است.
 

 ) 43-73(در دوره آماري  شیروانبارش ماهانه ایستگاه  میانگین -1جدول 
 ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ماه

 7/303 9/0 2/1 7/0 8 45 43 49 45 39 37 26 10 بارش (میلیمتر)
 (شرکت جهاد تحقیقات) ماخذ:  

میلیمتر است. بـا توجـه بـه میـانگین بـارش  303و میانگین  495، بیشترین آن 180بر اساس این دوره آماریکمترین بارش ساالنه 
) میزان تـأمین آب از طریـق 2محمدي از نظر بارش مناسب است. جدول(ساالنه انتخاب محل اجراي پروژه تحقیقی ترویجی کاشت گل

 کند.بارندگی و نیاز خالص آبیاري را بیان می
 

 
 
 
 

 تیمار شاهد سمت راست و فیلتردار سمت چپ

تیمار نیمه عایق فیلتردارنهال       تیمار نیمه عایق فیلتردار  

 حفر کانال
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 خنداب در منطقه گل محمدي ضریب گیاهی، تبخیر و تعرق واقعی، بارندگی مؤثر و نیاز خالص آبیاري در گیاه  -2جدول 

 دهه ماه
ضریب 
 گیاهی

 تبخیر و تعرق پتانسیل
 بر روز) متریلیم(

 تبخیر و تعرق پتانسیل
 بر دهه) متریلیم(

 مؤثربارندگی 
 بر دهه) متریلیم(

 آبیاري
 بر دهه) متریلیم(

 فروردین
1 - - - - - 
2 2/0 83/0 8/5 7/15 0 
3 20/0 91/0 1/9 3/26 0 

 اردیبهشت
1 31/0 57/1 7/15 2/20 0 
2 46/0 56/2 6/25 2/12 4/13 
3 50/0 07/3 7/30 9/6 9/23 

 خرداد
1 50/0 22/3 4/35 2/5 2/30 
2 50/0 35/3 5/33 5/3 9/29 
3 47/0 30/3 33 3/1 7/31 

 تیر
1 44/0 18/3 8/31 9/0 9/30 
2 40/0 07/3 7/30 3/0 4/30 
3 36/0 92/2 2/29 0 2/29 

 مرداد
1 33/0 54/2 9/27 0 9/27 
2 29/0 18/2 8/21 2/0 6/21 
3 25/0 87/1 7/18 2/0 5/18 

 9/15 2/0 1/16 1,460 22/0 1 شهریور
 272 1/93 1/365    کل

 
هاي فروردین، اردیبهشـت در ماهبه علت وجود رطوبت در زمین  .کندمین میأرا ت محمديگلبارندگی فروردین ماه نیاز آبی گیاه   

 دوم از دهـه گـل محمـدي ،منطقـهبا توجه به بارنـدگی مؤثر .)1376(فرشی و همکاران، درصد کمتر است 15خرداد میزان نیاز آبی و 
آب خالص مورد نیاز و نیاز خالص آب آبیاري براي گل محمـدي در جـدول   .به آبیاري تکمیلی نیاز دارد اول شهریوراردیبهشت تا دهه 

 شود، برآورد شده است.مین میأمقداري که از طریق بارندگی موثر ت جدول نیاز آبی گیاه واین در  ) محاسبه شده است.3(
 

 بدون احتساب راندمان) بر حسب مترمکعب در هکتار، و نیاز خالص آب آبیاري ( ازیموردنآب خالص  -3ل جدو
دوره محاسبه  نام گیاه

 (روز)
آب خالص 

 یازموردن
آبیاري نیاز خالص آب  شده از بارندگیینتأم

 (کل سطح خیس شود)
 درصد 75نیاز خالص آب آبیاري (

 سطح خیس شود)

 204 272 93 365 90 گل محمدي
 

ولی با اعمال بـارش  .متر مکعب در هکتار در سال آب الزم است 365بدون احتساب بارش موثر مقدار  گل محمديبراي هر هکتار       
اي طراحی شوند که بـا توجـه بـه آوري رواناب باید به گونههاي جمعبنا براین سامانه .است نیازمترمعکب در سال آب  204 موثر مقدار

 آوري شود.جمعنهال آب مورد نیاز  منطقه بارندگی
 

 هاهاسامانهسامانهمحاسبه ابعاد محاسبه ابعاد 
  است. شدهانجام) 1محاسبه ابعاد سامانه سطوح آبگیر بر اساس رابطه (

   
 EFF  *K  *DR) / (WR-DR * (MC=RA(                           )              1( رابطه
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در  متـریلیم: نیاز آبی ساالنه گیـاه بـه WR ،مترمربع: متوسط گسترش ریشه گیاه به RA ،مترمربع: مساحت آبگیر به MC در این رابطه
بر  : ظرفیت نگهداشت آب در خاك به درصد.EFF : ضریب رواناب.K ،سالهدهبر اساس دوره بازگشت  متریلیم: مقدار بارش به DR سال،

 ) آورده شده است.4آوري رواناب انجام شده که در جدول () محاسبه سطح جمع1اساس رابطه (
 

 گل محمديي آبگیر براي گیاه هاسامانهمحاسبه سطح  -4 جدول
 گل محمدي پارامتر

 2 متوسط مساحت ریشه
 365 متر)یلیمنیاز آبی ساالنه (

 303 متر)یلیساله (م 10بارش ساالنه با دوره 
 3/0 ضریب رواناب مرتع

 3/27 درصد)نگهداشت (ضریب 
 40 )مترمربعمساحت آبگیر (

 
 و کاشت نهال هاسامانه

بـه  شـدهتیریمدنوع سامانه سطوح آبگیـر  سه، هانهالآوري نزوالت جوي و تأمین نیاز آبی براي جمع ازیموردنبا توجه به مساحت 
 .درآمدنداجرا 

 ،یري فیلتر شنی در چاله نهالکارگبه باو گیاهان بزرگ  سنگقلوه: سامانه تمیز شده فاقد 1تیمار 
 ،یري فیلتر شنی در چاله نهالکارگبهبا  عایقنیمه: سامانه 2تیمار 
 .شاهد طبق عرف منطقه :3تیمار

 در. اندپرشـدهها با مخلوط خاك، کود دامـی و سپس محل نهال شده حفري سراسرها، ابتدا کانال براي کاشت نهال در انتهاي کرت
بود. با توجـه بـه  گل محمدينهال  استفاده مورداست. گیاه  شدهتیهداو رواناب به چاله نهال  شدهکشت(کرت)، نهال  تکرارانتهاي هر 

 است.  اجراشدهکرت 75 تکرار تعداد پنج بیست وتیمار و  سه
کنـد. ولـی بـرداري نمیهـا بهرههاي پاییزه و زمستانه نیز عمالً گیاه از آنبارشترین فصل سال در این منطقه است. تابستان خشک

با این  کند.کمک میدر فصل خشک به تأمین نیاز آبی گیاه  چاله نهال الیه رطوبتی دربهاري  زمستانه و  هايبارش روانابذخیره شدن 
 انجـام آب تـریل 20 بـا بـارکسی روز ی هرآبیاري تکمیلی  به نیاز آبی گیاه است. بسته ،آبیاري کمکی دارد. مقدار آبگیاه نیاز به وجود

هایی که مجهز به فیلترشنی بودنـد در زمـان کوتـاهی آب از چاله در آب یکجا در چاله ریخته شده است. هانهالدر آبیاري  .خواهد شد
و  ها و آبیـاري تکمیلـیمین آب نهالأبا ت است. مربع مترسانتی 70 . زیرا فیلتر از نوع شن درشت و مساحت آن هشدطریق آن زهکش 

  . شوندگیري گیاهی شامل ارتفاع و تاج پوشش اندازه پارامترهاي بیولوژیکپایان فصل رشد در هر سال مقرر است ، رشد نهال ها
 

 نتیجه گیري
 به مدت پنج سـال میلیمتر 300با بارش ساالنه حدود  دیم رها شده روستاي شهید شهرستان خندابدار اراضی شیباین پروژه در 

تـوان نتایج آن نشان داده که با احداث سامانه سطوح آبگیر باران مـی عملیات اجرایی آن شروع شده. 1396از زمستان . شد خواهد اجرا
آمـاربرداري یکسـاله پـروژه نشـان داده  دیم بـرد. محمديگلدار را زیرکشت یبزار شنموده  و اراضی دیم ب بارانآآوري اقدام به جمع

 خواهد بود.دار دیم در اراضی شیب زارهايکشتاحداث  ترویجه ژاز نتایج این پرو ها مستقر شده اند.درصد نهال 85بیشتر از 
 

 منابع:
هاي سطوح آبگیر لوزي، مسطح و هاللی شکل در ذخیره نزوالت ارزیابی عملکرد سامانهگزارش طرح تحقیقاتی .1382.انگشتري ح -

 .1382پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري استان خراسان،در  آسمانی



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 
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هاي استحصال آب باران بر تغییرات رطوبت پروفیل خاك در چاله نهال بادام. ثیر سامانهأ.ت1396.یز،ن.گنجی و ح. آقارض بیرانوند، -
 .54تا  45صفحات  96بهار  24پیاپی  1شماره  11له پژوهش آب ایران جلد مج

 .1381زیتون.  گونه آتریپلکس، کاج تهران، وها بر دوره آبیاري سهثیر سوپر جاذبأت .1381.پورمیدانی ع -
 آبگیردرایستگاه هاي سطوحسامانه رطوبتی ذخیره افزایش در ايسنگریزه فیلترهاي ثیرأت . بررسی1396ناصر و ح. خالدیان. حبیبی، -

 .اردبیلی محقق دانشگاه ، 1397 مهرماه ایران. آبخیزداري مهندسی و علوم ملی همایش سیزدهمین کردستان. سارال
 .1371حسینی ابریشمی سید محمد، اصول عملیات آبیاري، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، -
ثیر کاربرد مواد جاذب رطوبت در افزایش قدرت نگهداري آب در خاك، مرکز تحقیقات حفاظت خاك أ.بررسی ت.1382.م ،خلیل پور -

 .1382و آبخیزداري، 
 .298. پروژه نهایی برداشت آب در منطقه مسطح شیراز. دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز، تعداد صفحات: 1371 .سپاسخواه، -
طریق افزایش ماندگاري رطوبت در  هاي سطوح آبگیر ازسازي سیستمتحقیقاتی بهینهگزارش سالیانه طرح .1382.شاهینی غ -

 .1382استان گلستان، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري،پروفیل خاك در 
 .1371شرفا، م و م رفیع. ، اثر هیدروپالس بر ظرفیت نگهداري رطوبت و آبگذري،  -
چاي هاي رودخانه قرهرش پروژه ارزیابی نقش پوشش گیاهی بر پایداري کنارهگزا ، 1385 شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداري، -

 به سفارش وزارت نیرو.
ط فیزیکی خاك، دانشکده کشاورزي کرج، پایان نامه یخاك و بهبود شرا پرلیت در افزایش و نگهداري آب در ثیرأت.1366.م ،شریعتی -

 .1366فوق لیسانس، 
هاي ماندگاري رطوبت در پروفیل خاك، مرکز تحقیقات حفاظت خاك و تحقیقاتی بررسی روشزاده، م، گزارش سالیانه طرح صادق -

 ،1381آبخیزداري، 
سازمان  موسسه تحقیقات خاك و آب، برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی، .1376 علی اصغر و همکاران، فرشی، -

  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي.
 1369عمومی (جلد اول). دانشگاه تهران، فرداد، حسین، آییاري -
هاي سطوح آبگیر از طریق افزایش ماندگاري رطوبت در پروفیل سازي سیستمگزارش سالیانه طرح تحقیقاتی بهینه.1383.قادري ن -

  .1383، خاك در کردستان
 30آبخیزداري. تعداد صفحات: گزارش نهایی طرح موسسه تحقیقات حفاظت خاك و . برداشت آب مختلف. انواع 1381قدوسی، ج،  -

 ص.
وري از قیر براي رواناب و زمین خشک کشاورزي براي درختان در حال رشد موسسه تحقیقات جنگل و مراتع، . بهره1365 .کوثر، -

 .43شماره: 
ابع دار، مجله علوم کشاورزي و مناي در سطوح شیبپیشروي جبهه رطوبتی از منبع نقطه .1377ف.  زاده، ب، شریف،مصطفی -
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