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 چکیده

ی تبتتت یه بتتتب مرتعتتت کو پایتتتب ای خشتتت  و هیختتتب خشتتت  باتتتیاری از ارا تتتیدر استتتتان مرکتتتزی بتتتا آ  و  تتتوای 

، تدفتتات ختتا  رد دادت استت  کتتب در    دیتت صتتحیک کشتت    . در ایتتا ارا تتی بعدتت  يتت   متت یری     دیختتزار هتت ت استت   

آبگیتتتر بتتتاران بتتتا  تتت ب ا تتتزایر رطوبتتت  . سیاتتتت   تتتای ستتت و  دادت استتت ههایتتت  کتتتا ر يخدصتتترد مح تتتو  رد 

بتتت یا استتت .  يخدصتتترد مح تتتوعت زرايتتتی و بتتتاای در ایتتتا ارا تتتی   ختتتا ، یصتتتی از را صار تتتای متتتو ر در ا تتتزایر 

 ارا تتتیایتتتا تحقیتتتر بتتتب بررستتتی ا تتتر سیاتتتت   تتتای استح تتتا  آ  بتتتر ت ییتتترات رطوبتتت  ختتتا  در      درمنظتتتور 

استح تتتا  آ   بتتترای .پرداختتتتب هتتت   رصتتت د 17بتتتا هتتتی   تتت ود    کو پایتتتب ای ایاتتتتگات تحقیقتتتاتی خاتتتبی ان  

 40 . تیخار تتتا ستتتاماهب  تتتای هتتتاهتختتتا   تیختتتار دو،جهتتت  استتتتقرار ایتتتات بتتتادا   ختتتا  رطوبتتت  بتتتاران و ستتتن ر

هیختتتب يتتتایر بتتتا  یدتتتتر  ستتتاماهبو )هتتتا    بتتت ون  یدترهتتتنی در جالتتتب ههتتتا  هیختتتب يتتتایر ستتتاماهب مترمربعتتتی هتتتامه

ختتتا  هالتتتب ههتتتا    ستتتاهتیختری 60و  30  در ايختتتا  بتتترای اهتتت ازت ایتتتری رطوبتتت  . استتت  ا هتتتهتتتنی در هالتتتب ه

استتتفادت هتت . در ههایتت  بتتب منظتتور بررستتی اختتت ب      بدتتو   تتای ااتتی کتتالیبرت هتت ت     پتتاییا دستت  ستتاماهب  تتا از   

بیشتتتریا رطوبتتت   استتتفادت هتتت . طبتتر هتتتای ،     SPSSدر هتتر  ا تتزار    Anovaرطوبتت  ختتا  ستتاماهب  تتا از آزمتتتون     

 60و  30از طر تتتی میتتتزان رطوبتتت   بتتت  هتتت ت در يختتتر   .مشتتتا  ت هتتت  بتتتا  یدتتتتر هتتتنی يتتتایرستتتاماهب هیختتتب در 

هشتتتان داد.  هتتتا  ستتتاهتیختری پرو یتتته ختتتا  ایتتتا ستتتاماهب، اختتتت ب معنتتتی داری را در ستتت ک پتتتن  درصتتت  بتتتا      

بتتتب منظتتتور ا تتتزایر رطوبتتت  ختتتا  در پایتتتب ههتتتا   تتتا   دار در ای تتتاد بتتتام بتتتادا  دیتتت  در ارا تتتی هتتتی  بنتتتابرایا

 اجرا هود. با  یدترهنی يایرب هیخب پیشنهاد می هود کب ساماه

 ی اای ا بدو  ،باران ساماهب س و  آبگیر، رطوب  خا  :های كلیدی واژه

 مقدمه

استتتتان مرکتتتزی در ها یتتتب اتتتر  و خشتتت  وا تتتع هتتت ت استتت  و از هظتتتر منتتتابع آبتتتی در محتتت ودی   تتترار دارد،      

 ا  بتتب هتتخ  و دیخصتتاری متتی    جهتت  ا تتزامیر مح تتوعت کشتتاورزی بتتب هاهتتار کشتتاورزان در  تتوزت  تتای آبخیتتز ا تت        

کنن .بعتت  از متت تی عیتتب ستت حی ختتا  کتتب  تتاوی متتواد م تتهی استت   رستتایر یا تتتب و ب تتورت  رستتو   ختترات              

رواهتتا  از من قتتب ختتارر متتی اتتردد.در ایتتا ارا تتی بایتت  بتتا برهامتتب ریتتزی اصتتولی و ا تت امات متت یریتی  رستتایر و              

 از ارا ی دی  را بنیان ههاد.يامه مح ود کنن ت  رسو  راکنتر  کردت و رات کار ایی جه  بهرت وری بهینب 
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. هناهاتتتب يخدیتتتات خاصتتتی بتترای کنتتتتر  هتتتزوعت جتتتوی و هفتتتو   استتت در آبتتاداهی ایتتتا ارا تتتی کخبتتتود رطوبتت    

 دادن آههتتتا و ا تتتزایر  خیتتترت رطوبتتت  ختتتا  بصتتتار ار تتتتب هتتتود،می تتتتوان زمینتتتب تولیتتت  مح تتتوعت را مهیتتتا هختتتود. 

تتتا  رواهتتا   اصتتدب بتتا متت یری   تتای مختدتتق متتورد ستتن ر  تترار ایرهتت        لتتها بایتت  در ایتتا هتتوا ی هتتزوعت جتتوی و    

بتتا هتتب   مشتتخش هتتود از هتتب ماتتا تی بتتا هتتب هتتوي متت یریتی هتتب میتتزان رواهتتا  متتی تتتوان جختتع آوری هختتود.             

تتتوان رطوبتت   اصتتدب رابتتب يختتر هفتتو  دادت و  در متت ت طتتوعهی آن را  فتتش هختتود. از طر تتی کاهتت             ی روهتتی متت 

ز جخدتتب را صار تتایی استت  کتتب  تتخا کتتا ر  رستتایر ختتا  ، تولیتت  مح تتوعت بتتاای        درختتتان بتتا هیتتاز آبتتی کتت  ا   

تبخیتتر ، ماتتا   ستت و     ، ا تتزایر متتی یابتت .بنابر ایتتا ااتتا ی از روابتت  میتتان بتتارش، رواهتتا ،  تتری  رواهتتا           هیتتز

ستتتاماهب  تتتای جختتتع آوری رواهتتتا ، روهتتتهای هفتتتو  يخقتتتی و روهتتتهای   خیتتترت و فتتتش رطوبتتت  متتتی تواهتتت  مبنتتتای  

لتتتها در  تتتر  ریتتتزی در  و تتتب  تتتا باهتتت .ایا روابتتت  در  تتتر  و تتتب آبخیتتز متتتی تواهتتت  باتتتیار مت یتتتر باهتتت . برهامتتب  

من قتتتب کتتتب  تتت ب ای تتتاد و توستتتعب بااتتتات دیتتت  در دامنتتتب ارا تتتی هتتتیب ار باهتتت ، متتتی بایاتتت  از روابتتت  بتتتیا     

   پارامتر ای مهکور اط يات کا ی ب س  آوردت هود.

بیتتتان متتتی دارد کتتتب پرو یتتته    (B. Lalljee & S. Facknath ,1999)در خ تتتوخ  خیتتترت رطوبتتت  

ختتا  متتی تواهتت  بتتب ينتتوان یتت  مختتزن هگه ارهتت ت آ  يختته کنتت  و ایتتا مو تتوي بتتب يتتوامدی هظیتتر يختتر،                

با تتت ، ستتتاختخان ختتتا ، يختتتر هفتتتو  ریشتتتب، میتتتزان هفتتتو  پتتتهیری و در یتتت  هگهتتت اری آ  در ختتتا  دارد.لتتتها   

استتتقرار و تتت او  آن در پرو یتته ختتا  ایفتتا هختتودت      توجتتب بتتب کدیتتب يوامتته یتتاد هتت ت متتی تواهتت  هقتتر مهختتی در      

 تتتای مختدتتتق بتتترای تبتتت یه  تتت اکمر مقتتت ار  و بتتتب استتتتقرار درختتتتان ممختتتر کختتت  هخایتتت . لتتتها بصتتتارایری روش 

بتتتارش بتتتب رواهتتتا  در و تتتایع بارهتتت ای بتتتا هتتت ت و يختتتر مختدتتتق، هقتتتر مهختتتی در استتتتقرار و توستتتعب درختتتتان 

 ممخر  را   خوا   هخود.

تحقیر اه ا  ه ت در استان اداتان کب با   ب ا زایر  خیرت رطوبتی پرو یه خا  و استقرار اوهب زیتون اه ا   در  خیا ارتباط

د  ، استفادت از س و  يایر هقر  یاتی در تامیا رطوب  مورد هیاز اوهب یاد ه ت داهتب اس . ) روانی و  ار   هشان می

  .1385 خصاران 

وجهی در ا تتزایر هگهتتت اری رطوبتتت  ختتتا  بتتتب يهتتت ت دارد متتتی  از جخدتتب يوامتتته مهختتتی کتتتب هقتتتر  ابتتته تتتت 

و  یدتتتر  تتای  ی تتتوان بتتب استتتفادت تدفیقتتی از ستت و  يتتایر بتترای تولیتت  رواهتتا  بیشتتتر و بصتتارایری متتال  ایتتا           

هخایتت . در ایتتا   هتتنی بتترای هفتتو  رواهتتا  اهتتارت هختتود کتتب موجتت  بهبتتود هتترای  رطتتوبتی ختتا  را  تترا   متتی           

 را هقتتتتر متتتتال  ایتتتتا ی در ت ییتتتترات رطوبتتتت  و تولیتتتت  ایتتتتا ی )Fairbourn)  ,Gardner&1975ارتبتتتتاط 

متتتورد بررستتتی  تتترار دادت و استتتتفادت از آن را در کشتتتاورزی بتتتب لحتتتان پیایتتت ای بتتتیر از  تتت  آن در  فتتتر          

 تتای ستت و  آبگیتتر بتتب دلیتته      ایتتا مو تتوي استتتفادت از  یدتر تتای هتتنی را در ستتاماهب      .هتتیار هامناستت  داهاتتتن   

دستتترب بتتودن م تتالک متتورد هیتتاز امصتتان پتتهیر ستتاختب و هقتتر  ابتته تتتوجهی در هفتتو              تتتر و در اجتترای ستتادت 

در ارتبتتتاط بتتتا استح تتتا   . 1382ستتتریعتر رواهتتتا  و ا تتتزایر رطوبتتت  ختتتا  داهتتتتب استتت  ) تتتادری و  خصتتتاران  

 آ  باران از طریر استفادت از مواد مختدق هظیر مواد هیخیائی، تا کنون  عالی   ای مختدفی صورت 



 
 

استتتتفادت از هتتتایدون را بتتتب لحتتتان تخریتتت  ستتتریع آن تتتتا  تتت ودی         N.Hudson , (1987 (.ار تتتتب استتت  

 تتای ادخاهتتب ای و یتتا  فادتت  از آههتتا بتتب وستتیدب پوهتتر       مشتتصه بتتر هتتخردت استت . لتتیصا امتتروزت وجتتود هتتایدون     

ستتا  هیتتز اتتزارش هتت ت استت . در      20 تتای ستتنگریزت ای روار داهتتتب و طتتو  يختتر آههتتا در بع تتی مراجتتع تتتا         

هقتتتر استتتتفادت از پوهتتتر ستتتنگریزت ای را در    ) B. Lalljee & S. Facknath)  1999تبتتتاط  ختتتیا ار

  فاد  از پ ستی  مو قی  آمیز داهاتب اس .

 بتا  درختتی   تای  اوهتب  رهت   ارزیتابی  و بتاران  آ  بتا  کتاری  جنگته  طتر   در 1376 ستا   در برزاتر  و ه فتی 

 بايت   درصت   25 التی  20  تای  هتی   در   لتی  باهصت   ای تاد  کتب  دادهت   هشتان  آبگیتر  روهتهای ست و    اهتواي 

 ه ه  برخوردار م دوبی ره  درختان از هتی ب در و ه ت باران آ   خیرت و رطوب   فش

 تتتای ستتت و   بتتتب منظتتتور بررستتتی تتتتا یر جختتتع آوری آ  بتتتاران توستتت  ستتتاماهب       1392)صتتتاد  زادت ریحتتتان 

 تتای کامتته ت تتاد ی بتتا ههتتار    طتتر  بدتتو  آبگیتتر بتتر میتتزان رطوبتت  ختتا  و رهتت  ههتتا  پاتتتب، آزمایشتتی در  التت        

در ایاتتتتتگات تحقیقتتتتاتی خواجتتتتب وا تتتتع در استتتتتان   1389و 1388 تتتتای تیختتتتار در ستتتتب تصتتتترار در طتتتتی ستتتتا  

د. کتتب تیختتار ستتنگریزت بیشتتتریا میتتزان رطوبتت  را در ختتودش  خیتترت کتتردت و بعتت  از         هختتوآ ربای تتان هتتر ی اجتترا   

 ار تن .    رار  ، پرلی  و ها  آن بب ترتی  تیخار ای کوزت

 مواد و روش ها

بتتتا اه تتتا  هتتت ت استتت  .ایتتتا ایاتتتتگات    ایاتتتتگات تحقیقتتتات منتتتابع طبیعتتتی خاتتتبی ان     تحقیتتتر  ا تتتر در 

 34 اهیتتتب تتتتا   4د یقتتتب و 8درجتتتب، 34يتتتر  در کیدتتتومتری اتتتر  ههرستتتتان ارا    45در  صتتتتار  700ماتتتا  

 بتتتتامتتتتتر از ستتتت ک دریتتتتا  1850و ارتفتتتتاي  49 -24 -15تتتتتا  49 -21-36 اهیتتتتب و طتتتتو   10د یقتتتتب و  10درجتتتتب،

مدیختتتتر در ستتتتا  استتت . از هظتتتتر    1588تبخیتتتتر و تعتتتر  پتاهاتتتتیه   ، میدیختتتتر  331بارهتتت ای متوستتت  ستتتتاعهب   

ا دیختتتی طبتتتر روش دومتتتارتا در ا دتتتی  هیختتتب خشتتت  و طبتتتر روش کتتتوپا   تتتا  در ها یتتتب استتتتپی و طبتتتر روش   

 . ت تتتابر دارد رصتتت  استتتتان د 60آمبتتتردت دارای آ  و  تتتوای خشتتت  اس .هتتترای  ا دیختتتی ایاتتتتگات بتتتا  تتت ود       

وجتتتود  درصتتت  30تتتا   9هتتتی  بتتا  هتتیب ار دامنتتتب ای  ارا تتتی  و ن ستتن  ، دمتتتا ستتن  و تبخیتتتر ستتن    ات هیتتزات بتتتار 

   . 1)هصه دارد

در  .اهتخا  ه درص   20 تا 17يرصب تحقیر با ماا   هی   صتار با هی   :تیخار ا ايخا  و آبگیر س و   ای ساماهب ا  اث

تیخار  دو در  ال  س و  آبگیرباران بب منظورجخع آوری هزوعت جوی و   ای  رواها   ا بب پایب هها   اایا يرصب ساماهب  ای 

 و ب  اهتهای بب آن داخه رواها  کب  کوه   و ب آبخیز از اس  يبارت آبگیر س و  ساماهب با هر تصرار اجرا ه ت اس  .

 و س ک آبگیر اس  ساماهب ی  ينوان بب آزمایشی کرت  ر تحقیرمی هود. در ایا  استفادت آن از مختدق صور بب و   ای 

مترمربع آن زمیا  32متر مربع کب  40ماهح   ر کرت هود. می   ای  رواها ، هالب ایره ت بب کرت اهتهای در آن رواها 

.ساماهب  ا پهیر   صورت کرت ر هالب داخه مختدق در تیخار ای ايخا  متر مربع آن يایر پ ستی  اس . 8معخولی و 

 يبارتن  از:

 .تصرار هربا  هیخب يایر ب ون  یدتر هنی در هالب هها ساماهب آبگیر  - 



 
 

 .تصرار هربا  هیخب يایر با  یدتر هنی در هالب هها ساماهب آبگیر  -

 هی مان و هوي طر  آماری ، بدو  کامه ت اد ی اس .

، بدتتو   تتای ااتتی کتتالیبرت هتت ت در      اهتت ازت ایتتری رطوبتت  در هالتتب ههتتا   تتا      :بتترای  اهتت ازت ایتتری رطوبتت   

ا  بتتتب  رايتتت  رطوبتتت   بعتتت  از  تتتر بتتتارش و اتتتاورو هتتت ن زمتتتیا ا تتت ستتتاهتیختر کاراهاهتتتتب هتتت .  60و  30ايختتتا  

و بهتتتار  1392پتتتاییزت و زماتتتتاهب ستتتا   بتتتارش  تتتای .ت و از منحنتتتی کتتتالیبرت بتتترای اصتتت   آن استتتتفادت هتتت   هتتت 

 . رار ار تن  بررسیمورد  1393

 

 

 پروژه در کشور و استان اجرای محل موقعییت( 2) شکل

 

 
 نتایج

 
  م  ظب ه  با   خا  يخ تا ماسب ای اس .در ایا هوي خا  آ  در زمان کخی ز صشی ه ت و آ   ابه 1در ج و  )

  ه .اص   کود دامی کات وکدر و مواد دسترب ایات با  مح ودی  ه ی   خرات اس .لها خا  با 



 
 

 

 ( مشخصات خاک چاله نهال ها1جدول )
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مشخصات 

 نمونه

عمق 

 )سانتیمتر(
 بافت خاک شن الی رس

 لوم -رس -ماسه 4/69 4 6/26 0-30 1پروفیل  1

 لوم -رس -ماسه 4/65 8 6/26 30-60 1پروفیل  2

 لوم -رس -ماسه 4/75 4 6/20 60-90 1پروفیل  3

 لوم -رس 4/29 38 6/32 0-30 2پروفیل  4

 لوم -رس -ماسه 4/61 14 6/24 30-60 2پروفیل  5

 لوم -رس -ماسه 4/71 8 6/20 60-90 2پروفیل  6

 لوم -رس -ماسه 4/59 14 6/26 0-30 3پروفیل  7

 رس –ماسه  4/57 4 6/36 30-60 3پروفیل  8

 

منحنی کالیبراسون  . کالیبرت ه ت اه  استفادت ه کب در آزمایشگات بدو   ای اای  در ايخا  هالب هها  از برای سن شر رطوب 

   آوردت ه ت اس . 2در هصه )



 

 

   منحنی کالیبراسون بدو   ای اای2هصه )

   آوردت ه ت اس .2)در ج و  1393و بهار  1392بارش  ای روزاهب اه ازت ایری ه ت پاییز و زماتان 

 1393و بهار 1392  بارش روزاهب سا  2ج و  )

 مقدار)میلیمتر( تاريخ رديف مقدار)میلیمتر( تاريخ رديف

1 11/8/92 8 14 17/10/92 10 

2 12 /8/92 8 15 21/10/92 11 

3 13 /8 /92 15 16 28/10/92 7 

4 22/8/92 5 17 17/11/92 3 

5 29/8/92 4 18 28/11/92 11 

6 30/8/92 9 19 20/12/92 4 

7 1/9/92 9 20 22/12/92 27 

8 14/9/92 4 21 25/12/92 15 

y = 15.395ln(x) + 63.526 
R² = 0.9121 
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 درصدرطوبت  



 
9 15/9/92 8 22 28/12/92 5 

10 22/9/92 28 23 3 /1/93  4 

11 23/9/92 36 24 11/1/93  43 

12 29/9/92 4 25 14/1/93  37 

13 11/10/92 3 26 26/1/93  21 

 344 جمع

 

میدیختر اس .در بارش  344مورد بارش رد دادت اس  کب م خوي آهها  26 م ت اجرای پرودتدر  2طبر ج و  )

 بارش در ماا   ای باعتر از دو میدیختر رواها  جاری ه ت و رطوب  آن اه ازت ایری ه ت اس .م خوي 

،    رواها   ر  اخ  کرت و     که رواها  در بارش   مقادیرارتفاي3در ج و  )لیتر اس . 13760کرت  ر

 سبب ه ت اس . ر بارش محا

 متر مربع 40کرت هیخب يایر با ماا     اخ   ای مختدق و که   محاسبب     رواها 3ج و  )

ف
ردي

 

 تاريخ
بارش 

 )میلیمتر(

حجم بارش 

 )لیتر(

 عايقنیمه 

متر مربع  8حجم رواناب 

 عايق

متر مربع زمین  32حجم رواناب 

 معمولي

حجم کل 

 رواناب

(lit) 

1 11/8/92 8 320 16 3 18 

2 12/8/92 8 320 15 3 17 

3 13/8/92 15 600 38 6 44 

4 22/8/92 5 200 7 0 7 

5 29/8/92 4 160 6 0 6 



 
6 30/8/92 9 360 21 3 25 

7 1/9/92 9 360 21 3 24 

8 14/9/92 4 160 6 0 6 

9 15/9/92 8 320 15 2 18 

10 22/9/92 28 1120 112 13 125 

11 23/9/92 36 1440 176 30 206 

12 29/9/92 4 160 5 0 5 

13 11/10/92 3 120 3 0 3 

14 17/10/92 10 400 24 3 27 

15 21/10/92 11 440 28 6 33 

16 28/10/92 7 280 13 1 14 

17 17/11/92 3 120 4 0 4 

18 28/11/92 11 440 28 5 33 

19 20/12/92 4 160 5 0 5 

20 22/12/92 37 1480 185 27 212 

21 25/12/92 15 600 49 8 57 

22 28/12/92 5 200 7 0 7 

23 3/1/93 4 160 5 0 5 

24 11/1/93 43 1720 227 38 265 

25 14/1/93 37 1480 189 22 211 

26 26/1/93 21 840 71 12 83 

 1459 187 1272 13960 - - جمع

 

هودمات  ای اردیبهش  تا مهر خش  اس . بیشتریا بارش توزیع بارش در مات  ای مختدق را هشان می د  .م  ظب می   3هصه)

 در مات  ای مرطو  سا  کب هها  هیاز بب آ  ه ارد رد می د  .



 
 

 
   توزیع بارش در مات  ای مختدق3هصه)

 ساهتیختر هالب هها   ا 60و  30اه ازت ایری رطوب  در ايخا   - 4ج و  )

بارش  تاريخ رديف
 )میلیمتر(

 عايق با فیلترنیمه  فیلترعايق بدون نیمه 

حجم 
 کل 

 رواناب

(lit) 

رطوبت 
عمق 

30 

رطوبت 
 60عمق

رطوبت 
عمق 

30 

رطوبت 
 60عمق

1 11/8/92  8 18 4 3 6 4 

2 12/8/92  8 17 5 3 7 4 

3 13/8/92  15 44 7 5 10 7 

4 22/8/92  5 7 7 5 10 7 

5 29/8/92  4 6 7 5 10 7 

6 30/8/92  9 25 9 8 13 12 
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 92سال

 93سال 



 
7 1/9/92  9 24 11 10 16 15 

8 14/9/92  4 6 13 15 19 22 

9 15/9/92  8 18 15 17 22 25 

10 22/9/92  28 125 21 22 31 33 

11 23/9/92  36 206 34 35 51 52 

12 29/9/92  4 5 34 36 51 54 

13 11/10/92 3 3 34 36 51 54 

14 17/10/92 10 27 36 38 54 57 

15 21/10/92 11 33 38 40 57 60 

16 28/10/92 7 14 39 41 58 61 

17 17/11/92 3 4 39 41 58 61 

18 28/11/92 11 33 40 42 60 63 

19 20/12/92 4 5 40 42 60 63 

20 22/12/92 37 212 43 44 64 66 

21 25/12/92 15 57 46 46 69 69 

22 28/12/92 5 7 46 46 69 69 

23 3/1/93  4 5 46 46 69 69 

24 11/1/93  43 265 51 51 76 76 

25 14/1/93  
37 211 55 55 82 82 

26 26/1/93  
21 83 56 56 84 84 



 
 

 
 و نتیجه گیری بحث

 
استان مرکزی من قب ای خش  اس .جخع آوری رواها  و هفو  دادن آن بب يخر خا  ب وری کب دور از دسترب تبخیر  رار ایرد 

برخوردار اس .تحقیر  ا ر بب منظور ارزیابی جخع آوری رواها  از س و  هیخب يایر وتا یر  یدتر هنی در هفو   از ا خی  باعیی

 خا  من قب  یزیصی خ وصیات با   ب اط يات پایب برای توسعب بااات بادا  دی  در ارا ی هیب ار اه ا  ه ت اس . يخقی آن

الب هها  خارر می هود کب هاس   و آ   اصه از رواها  ز صر ه ت واز  ایبا   ماسب  دارای خا  د   می هشان م العب مورد

 از طر ی در ارا ی هی  مخدوط ه ت اس . با کات وکدر و کود دامی ،خا  هالببرای جدوایری از ایا پ ی ت در مو ع کش  هها 

پاییا دس  هالب هها  ، يخود بر جه  ب  خوارت در جه  هیروی  قه  رک  می کن  برای مخاهع  از ایا پ ی ت تدار آ  هفو  یا 

باره ای ما اهب هشان می د   دو مات او  سا ) روردیا و اردیبهش   میزان   رک  آ  يایر بن ی با پ ستی  اه ا  ه ت اس . 

مات  ای خرداد ، تیر و درا  ا  هخود. در پرو یه خا  بارش مناس  اس  و می توان با س و  يایر بب  خع آوری و  خیرت رواها 

،ایات از ایا  خیرت استفادت هخای  البتب در مات  ای خش  آبیاری کخصی هیز  مات  ای خش  سا  اس کب ،مرداد، ههریور و مهر 

استفادت آبیاری تصخیدی  ودت و بعنوانخه خیرت   و ب باعدس  را رواها  می توان بنابر ایا در صورت کش  بااات دی عز  اس .

مورد بارش و  26در  ات  ای آبان تا اسفن  معخوع بارش مناس  اس  و می توان جخع آوری و  خیرت رواها  را اه ا  داد.م هخود.

ی هالب هها  پاییا دس  ساماهب  ا  خوارت رطوب  در  ر دو يخر هالب هها  دارای ساهتیختر 60و 30اه ازت ایری رطوب  در ايخا  

بنابرایا ب ور کدی می توان هتی ب ار   کب ساماهب هیخب يایر   ن  یدتر هنی باعتر بودت اس .هاب  بب هالب هها  ب و یدتر هنی 

در هالب هها  از هظر رطوب  هاب  بب سایر ساماهب  ا در میزان رطوب   پرو یه خا  مو رتر اس .ایا هتی ب با هنی دارای  یدتر

 ود  یدتر هنی در تامیا آ  درخ  پاتب بودت ت ابر کامه دارد.  کب تامیا رطوب  در در هرای  وج1392تحقیقات)صاد  زادت، 
 

  



 
 

 منابع:
) منتشتتتر طتتتر  تحقیقتتتاتی بهینتتتب ستتتازی سیاتتتت   تتتای ستتت و  آبگیتتتر    ههتتتایی اتتتزارش . 1384روانتتتی محختتت ،  .1

 هش ت ، مرکز تحقیقات  فاد  خا  و آبخیزداری.

 تتتای ستتت و  آبگیتتتر از طریتتتر    اتتتزارش ستتتالیاهب طتتتر  تحقیقتتتاتی بهینتتتب ستتتازی سیاتتتت    1383 تتتادری هاصتتتک ) .2

 .ا زایر ماه ااری رطوب  در پرو یه خا  در کردستان

اتتتزارش ستتتالیاهب طتتتر  تحقیقتتتاتی بررستتتی روهتتتهای ماهتتت ااری رطوبتتت  در     ،1381صتتتاد  زادت، محختتت  ابتتترا ی .  .3

 پرو یه خا ، مرکز تحقیقات  فاد  خا  و آبخیزداری/

 .ارزیتتتتابی روش  تتتتای استح تتتتا  آ  بتتتتاران در    1392،د.زاري  قی، .هیشتتتتابوری)صتتتتاد  زادت، محختتتت  ابتتتترا ی    .4

،صتتتفحب 1392، زماتتتتان 4، هتتتخارت 23ا تتتزایر رطوبتتت  ختتتا  و رهتتت  ههتتتا  پاتتتتب.م دب داهتتتر آ  و ختتتا ،دورت   

 .214تا  203

. سیاتتتتخهای ستتت و  آبگیتتتر بتتتاران بتتتب منظتتتور توستتتعب پایتتت ار منتتتابع زیاتتت       1382تتتت هتتتعايی  تتتیا ال یا،  11 .5

 .محی ی، هورای پژو شهای يدخی کشور

، پیشتتتروی جبهتتتب رطتتتوبتی از منبتتتع   1377تتتت م تتت فی زادت، بهروز.موستتتوی،  ر تتتاد/ هتتتریق، محختتت   اتتتیا.    12 .6

 هق ب ای در س و  هی  دار، م دب يدو  کشاورزی و منابع طبیعی.

 اوهتتب رهتت  ارزیتتابی و بتتاران آ  بتتا جنگدصتتاری تحقیقتتاتی طتتر  ههتتایی اتتزارش . 1376 .برزاتتر ا و ا ه فتتی، .7

 روههای اهواي با درختی  ای
8. - Lalljee B/& S/ Facknath/ 1999/” Water Harvesting and Alternate Sources of Water for 

Agriculture”/ PROSI Magazine - September 1999 - N° 368 – Agriculture 

9. - Shaxson/ F/ & R/ Barber/, 2003/”Optimizing Soil Moisture for Plant Production” FAO, 

Consultants 

Land and Plant Nutrition Management Service/ 

10. - Hudson, N/W/ (1987)/ Soil and water conservation in semi-arid areas/ FAO Soils Bulletin No/ 

57/  

11. Hudson N/, 1987/” Soil and water conservation in semi-arid areas”/ FAO,Soil Resources,   

Management and Conservation Service 

12. Critchley W/ and K/ Siegert 1991/” Water harvesting” FAO, A Manual for the Design and 

Construction of Water Harvesting Schemes for Plant Production 

 

 

The effect of sand filters in the deep percolation of runoff obtained from surface ponds 
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In Markazi province with arid and semi-arid climates mountainous  pasture lands have been converted to 

dryland. In this area due to lack of proper management of dryland farming, soil losses occurred. Which 
ultimately decrease yield. Rainwater system aimed at increasing soil moisture is, one of the most 

effective ways to increase performance of horticultural crops in these lands. Therefore, in this study The 

effect of water harvesting systems on soil moisture content in mountainous land with a slope of about 17 

percent in Khosbyjan research station were studied. For rain water harvesting and soil moisture 

assessment for the establishment of peanut two treatments were selected 40 square meter. Treatments 

systems are Including semi-insulating system without sand filter in the pits seedlings (control) and Semi-

insulating system with sand filter in the pits seedlings. To measure the moisture in the depths of 30 and 60 

cm of pit seeding of downstream plants calibrated system of gypsum blocks were used. Finally, to study 

the differences in soil moisture Anova test were used in SPSS. As a result, the most moisture in the semi-

insulating system with sand filter was observed. The humidity level was recorded at a depth of 30 and 60 

cm soil profile of the system, significant differences were observed at the level of five percent. So in 

making dry almond orchards on slopes in order to increase soil moisture at the base of trees semi-

insulating system with sand filter.  

Keywords: soil moisture , rainwater systems, plaster blocks 

 


