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  چکیده
ایجاد سطوح . درختان چند منظوره است درختکاري بااستان خراسان رضوي تحت پوشش  دیمزارسطح قابل توجه اي از 

اجتماعی  –اي در بهبود شرایط زیست محیطی و اقتصادي  نقش قابل توجهآبگیربراي تامین رطوبت مورد نیاز درختان 
کاخک گناباد و کوهسرخ کاشمر قه نحوه اجراي سطوح آبگیر در درختکاریهاي دو منط. خواهد داشتاطراف خود  روستاهاي

در حالی که . سکوبندي اجرا شده بود% 58فطعه نمونه آماري بالغ بر  46از میان در منطقه کاخک گناباد . متفاوت است
به .علت آن تفاوت ژئومورفولوژیکی دو منطقه است. درصد بود 5فقط منطقه کوهسرخ قطعه نمونه  102میزان آن در میان 
انجام شده تراکتور، شخم در جهت شیب  و درنتیجه امکان استفاده ازدر منطقه کوهسرخ شیب اراضی علت کاهش میزان 

درصد  25در شخم عمود بر جهت شیب دامنه فقط . هاي آماري بود کل نمونهدرصد  68 بود، به نحوي که میزان آن برابر با
هایی که در آنها سطوح آبگیر ایجاد شده بود، نمونهدرصد  98الزم به ذکر است که در .مشاهده گردیدبرداري  قطعات نمونه

همچنین اصول ذخیره نزوالت به علت عدم مالچ . وب به محیط اطراف ریشه منتقل نشده بودبه نحو مطلسطحی روان آب 
 .پاشی رعایت نشده بود

  
  کاري، مالچدیمزار، ذخیره نزوالت، سطوح آبگیر، جنگل:  کلیدي واژه هاي

   

                                                
 azare400@gmail.comنویسنده مسئول 1

mailto:azare400@gmail.com


 

  مقدمه
تغییرات اقلیم منجر به کاهش بارندگی یا بی نظمی رژیم بارشها در سطح مناطق وسیعی به خصوص در اقلیمهاي نیمه 

که شرایط اقلیمی با تغییرات و تنشهاي زیادي همراه نبود حتی در مناطق در گذشته کشت زراعت دیم . خشک شده است
رار پیاپی و طوالنی مدت تر خشکسالی ها در سالهاي اخیر لکن با توجه به تک. نیمه خشک امري اقتصادي محسوب می شد

کشت و کار یا  به دلیل حفظ مالکیت خود به دیم در اغلب مناطق توجیهی ندارد، اما کشاورزان زراعتادي به لحاظ اقتص
به دلیل  از طرف دیگر به دلیل ایجاد شرایط کاهش نفوذ آب به داخل خاك به طور غیر مستقیم. کنند شخم زمین اقدام می

براي تغییر روند کنونی و اقتصادي . کاهش رطوبت نسبی هواي منطقه تاثیر هم بر تشدید خشکسالی و تمدید آن دارد
نمودن فعالیتهاي بهره برداري از این نوع اراضی الزم است که میزان آب از سطوح هم جوار جمع آوري شده و براي تولید 

در درختکاري دیم به علت کوچک بودن سطوح . و جنگل داري اختصاص یابد اقتصادي کشاورزي اعم از زراعت، باغبانی
از طرفی اجراي روشهاي ذخیره نزوالت نیز به خوبی امکان . آبگیر انجام این کار آسان و هزینه اجرایی آن کمتر می باشد

زراعت جمع آوري شده و از  این در حالی است که در زراعت آب بایستی از سطحی دو تا سه برابر سطح مورد .پذیر می باشد
 گونه هایی مانند. طرف دیگر بکارگیري روشهاي حفظ رطوبت و جلوگیري از تبخیر سطحی با مشکالت زیادي روبرو است

از جمله گونه هاي مناسب براي کشت در کنار سطوح و انگور  ، زرشک، سماقبادام، پسته، انجیر، توت، زیتون، سنجد، انار
ت روان آبها و نفوذ آب به محل توپ ریشه درخت و جلوگیري از تبخیر این امکان را براي گسترش هدای. .آبگیر می باشند

  ). McFalls& et al., 2010(درختکاریهاي در اراضی شیبدار فراهم می نماید
طح لکن در س. دو استان خراسان شمالی و جنوبی سطح وسیعی از اراضی دیم باغی را نسبت به کل کشور در اختیار دارند

یا اگر اجرا شده از کارآیی کافی  ،ذخیره نزوالت و جمع آوري روان آبها سطحی اجرا نشده است اصول وسیعی از آنها
با توجه به سطح وسیع این اراضی جهت برآورد میزان رعایت اصول سطوح آبگیر و . )1387زارع، (  برخوردار نبوده است

پژوهشی آزمایش سازگاري گونه هاي درختی چند منظوره در حوزه هاي اي، در تکمیل اجراي طرح  ذخیره نزوالت مطالعه
  .آبخیز انجام گردید که نتایج آن در این مقاله ارائه شده است

  روش و مواد
 محل اجراي طرح -1

کوهسرخ کاشمر با ناهمواریهاي متفاوت از یکدیگر جهت بررسی وضعیت جمع آوري روان آبها و  -بایگ و کاخک گناباد
سطح وسیعی اند که  این دو منطقه در مرکز و جنوب استان خراسان رضوي واقع شده. مورد بررسی قرار گرفتندسطوح آبگیر 

متوسط ارتفاع کاخک گناباد و منطقه ). 1شکل (اند  هکتار در آنجا ایجاد شده 17150کاریهاي دیم استان بالغ بر  از بادام
میلی متر و متوسط تبخیر 280و  262یا، متوسط بارندگی ساالنه متر از سطح در 1800و  1750کوهسرخ به ترتیب بالغ بر 

  .میلی متر است 1953و  2072سالیانه به ترتیب 



 

  
 موقعیت جغرافیایی دو پهنه بادام کاري در اراضی شیب دار در شرایط دیم: 1شکل 

 
 :روش کار -2

 آمار و اطالعات اولیهجمع آوري  - 2-1

گونه هاي چند منظوره در بارور درختکاریها  و نهال کشت شاملر مربوط به موقعیت و سطح زیر اطالعات و آما
به استناد جمع آوري اطالعات مذکور پهنه هاي در . با انجام بررسی هاي کتابخانه اي و اینترنتی تهیه گردیدند اراضی دیم 

ین رابطه از در ا. مشخص گردیدند 1:250000بر گیرنده بیشترین سطوح کشت بر روي نقشه ها توپوگرافی با مقیاس 
  .نیز استفاده شد Google earthتصاویر ماهواره اي قابل دریافت از وبگاه 

  
 تفسیر تصویر ماهواره اي - 2-2

بر روي ، آنگاه با توجه به وضعیت پراکنش قطعات بادام کاري و شیب زمین پس از تعیین محدوده بر روي نقشه
 1×1به ترتیب به ابعاد آماربرداریهسرخ و کاخک شبکه تصویر ماهواره اي به صورت تصادفی سیستماتیک براي منطقه کو

قطعه تعیین  46قطعه و براي منطقه کاخک  102براي منطقه کوهسرخ . ترسیم گردیدمتر  200×200کیلومتر و 
  .شدندبررسی با استفاده از روش چشمی به لحاظ رعایت اصول سطوح آبگیر قطعات قرار گرفته در تالقی خطوط .گردیدند

  
  

 صحراییپیمایش  - 2-3

تعیین صحت به منظور اي به صورت تصادفی انتخاب و  درصد از قطعات نمونه 30پس از اتمام تفسیر بصري 
، فاصله آبی درختبه نیاز آبگیر تناسب سطح همچنین وضعیت آنها به لحاظ . مورد بازدید قرار گرفتند ،تفسیر چشمی

  .به توپ ریشه مورد بررسی قرار گرفتنددرختان از یکدیگر، میزان موفقیت جمع آوري آب و هدایت آن 



 

  نتایج و بحث
ها و پهناي  آوري روانآب تاکید داشته که شیب سطح زمین نقش تاثیرگذاري در نحوه انتخاب روش جمع) 1999(پرینز 

ور اما رعایت این نکته در منطقه کوهسرخ مشاهده نشد در این منطه در اراضی شیب داري که امکان ترددتراکت. سکوها دارد
در منطقه . زده شده و اغلب به دلیل سهولت کار در جهت شیب این اقدام انجام شده بود وجود داشت، سطح زمین شخم

کاخک با وجود اجراي سکوبندي در اراضی شیبدار اما به تاثیر میزان درصد شیب براندازه پهناي سکوها توجه نشده است 
الشبرگ و تخته (ي روشهاي مکمل مانند بکارگیري مالچ طبیعی در هر دو منطقه به علت عدم بکارگیر).3و  2شکل (

امکان بهره (Bainbridge & et al., 2008)، تسریع سرعت نفوذ آب به الیه هاي زیر سطحی در محدوده ریشه درخت )سنگ
به مراتب  منطقه کاخک گناباددر با این وجود ). 1388روغنی، ( نشده بودبرداري کامل از روان آب جمع آوري شده میسر 

درصد قطعات داراي سکوبندي و شخم  76تر از منطقه کوهسرخ اصول فنی سطوح آبگیر اجرا شده بودند، گواه آن وجود بیش
  ).4شکل(عمود بر جهت شیب و یا داراي بانکت هاللی است 

  
  تصویر سکوبندي اجرا شده قبل از کاشت درخت در کاخک گناباد: 2شکل 

  
  گناباد کاخکمنطقه تصویر ماهواره اي سکوبندي در : 3شکل 



 

  

  
  نمودار وضعیت اجراي اصول سطوح آبگیر در بادام کاریهاي دیم: 4شکل 

نمونه هاي رعایت اصول جمع آوري نزوالت مانند شخم درصد از  31 شخم ناصحیح فقط دردر منطقه کوهسرخ به علت 
برداري  ب فاقد بهرهما بقی سطوح درخت کاریها با توجه به شخم در جهت شی.مشاهده شداراضی عمود بر شیب و سکوبندي 

در صورتی که ). 7و  6، 5شکل (مناسب از نزوالت آسمانی بوده و از طرفی فرسایش آبی خاك به وضوح قابل مشاهده بود 
شکنی و ایجاد خلل و  سله ، با توجه بهگرفت صورت می یاگر در پایان بارشهاي بهاري شخم در جهت عمود بر شیب عموم

بکارگیري مالچ در انواع مختلف تاثیر به سزایی در افزایش  .آمد از تبخیر سطحی ممانعت به عمل میفرج در سطح خاك 
از مالچ و ایجاد پوشش در سطح خاك  پژوهشاما در هر دو منطقه مورد ). 1384اسالمی و ریاحی، ( داردبازده آبیاري 

  .می باشدسطوح آبگیر  بازدهاستفاده نشده بود، که خود عامل تضعیف کنند 
    

  
  کاریهاي کوهسرخ عدم اجراي اصول سطوح آبگیر در بادام: 6شکل 
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  اي اثرات سوء عدم اجراي اصول سطوح آبگیر بر فرسایش آبی تصویر ماهواره: 7شکل 

ی نشان داد که فاصله کاشت درختان به هیچ وجه بر اساس نیاز آبی آنها، متوسط بارندگی سالیانه و بافت نتایج بازدید میدان
آب در سطح روانتوزیع مناسب از طرفی به علت عدم . شده استخاك نبوده و طبق یک قاعده از پیش فرض شده انجام 

زمینه در نتیجه تال به ضعف فیزیولوژیکی بودند که درختان به علت مواجه با مشکالت کمبود آب به شدت مباز برخی  زمین
  . ایجادشده بودرا براي جذب آفات به منطقه 

  :منابع
، کارگاه فنی آبیاري "تاثیر کاربرد مالچ در افزایش ذخیره رطوبتی خاك در باغات پسته" "،1384، .و ریاحی، ح. اسالمی، ا

  .صفحه 12سطحی مکانیزه، 
، "عمل احداث سامانه هاي سطوح آبگیر باران به منظور استقرار و توسعه درختان مثمردستورال"، )1388(، .روغنی، م

  .صفحه 62پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري، 
طرح ملی تحقیقات کاربردي آزمایش جنگلکاري با درختان چند منظوره در حوزه هاي آبخیز و ارضی  "، )1387(، .زارع، ع

  .صفحه 106، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، "جنگلی رها شده در خراسان
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Abstract 
Considerablelevelofdryland planting,Khorasan Razavi provincecovered bymulti-
purposetrees.Rainwater catchment systems divert waterto the roots oftreest to improve 
theenvironmentalandsocial - economicsurrounding villages has asignificantrole. 
Implementationofrainwater catchment systemsfor afforestationin two areas(Koh-
sorkhandKahkk)weredifferent.In Kakhk, 58% of the 46sampleswaspackedterrace, Whilein 
102samplesof Koh-sorkhareawasonly5%. Because thegeomorphology oftwo regionsare 
different.Drylands in Koh-sorkhareaishilly, so there isthe possibility of usingtractors. But, 
68% of plotswereplowedslopes.Plowed slopeswas observedin25% of the plot.In98% of 
thecatchmentsystem, runoffwas notproperlytransferredtothe rootball.Because of lack 
mulching,water storagewas not observed. 

 


