
 

  طراحی و ساخت میکروکچمنت هاي لوزي شکل براي کاشت زیتون
 

  1غالمرضا شاهینی
  گلستان کشاورزي و منابع طبیعی و آموزش عضو هیات علمی مرکز تحقیقات -1

  

  خالصه
ساخته شد، و ضریب رواناب حوضه ها با استفاده از اندازه گیري  در این مطالعه میکروکچمنت هاي لوزي شکل طراحی و

 .هاي واقعی زمینی در یک دوره سه ساله  با استفاده از باران سنج و تانک ذخیره در داخل ناحیه مورد مطالعه  ارزیابی شد
بطور متوسط میزان بارش  .میلی متر می باشد  673نتایج حاصل از ارزیابی ها نشان داد که آب مورد نیاز زیتون در سال 

. بار می توان انتظار داشت 4سال  5ساله یا هر  1.25با دوره بازگشت % 80میلیمتر یا بیشتر را با احتمال  300سالیانه 
و براي سامانه با  1متوسط نسبت ناحیه حوضه به ناحیه کشت براي سه نوع حوضه مختلف براي سامانه با حوضه عایق شده 

آزمایش فیزیکی و شیمیایی نمونه هاي خاك ناحیه . تخمین زده شد 11و سامانه با حوضه شاهد  9حوضه کوبیده شده 
بافت سیلتی لوم بوده که بافتی متوسط است و از نظر عمق، خاك منطقه  خاك محل پروژه دارايمورد مطالعه نشان داد که، 

کوددهی  ،خیزي الزم است در هنگام کاشت نهالشوري، محدودیت ندارد و از نظر سطح حاصل در رابطه باعمیق می باشد و 
به فوق باالخره میانگین ضریب رواناب حوضه در دوره مورد مشاهده براي سامانه هاي . با کودهاي ازته و فسفره انجام شود

  .درصد بدست آمد 14و  17،  88ترتیب 
  

  ت، چاله نفوذ استحصال آب، ضریب رواناب، میکروکچمنت، ناحیه حوضه، ناحیه کاش :لغات کلیدي
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  :مقدمه -1
استحصال رواناب روشی در جمع آوري رواناب روي زمین است که بطور همزمان در خاك ذخیره شده و مورد استفاده گیاه 

اهمیت جمع آوري و ذخیره رواناب در خاك را نمی توان نادیده گرفت بخصوص در نواحی نیمه خشکی مانند . گیرد قرار می
نواحی خشک و نیمه خشک بطور مستقیم از آب جمع آوري شده و ذخیره شده در خاك براي تولید کشور ما، چرا که در 

با این سیستم میزان عملکرد محصول و قابلیت اطمینان آن بطور قابل . )1385شاهینی و همکاران، (  استفاده می کنند
ري رواناب هستند که به شکل حوضه میکروکچمنت هاي لوزي شکل یکی از سیستم هاي جمع آو. توجهی افزایش می یابد

لوزي شکل که بوسیله دیواره هاي کوتاه خاکی در اطراف آنها و یک چاله نفوذ آب در گوشه پایین آنها براي تولید و توسعه 
رواناب از داخل حوضه جمع آوري شده و در چاله نفوذ . )Evanari, et al. 1971(درخت مورد استفاده قرار می گیرند 

( میکروکچمنت ها اساسا براي رشد درخت و درختچه و یا بوته اي ها مورد استفاده قرار می گیرند. ودذخیره می ش
Zaunderer, and Hutchinson, 1988 ( . این تکنیک در مقیاس کوچک براي کاشت درخت در هر مکانی که مشکل

ش بطور همزمان به حفاظت خاك هم بعالوه استحصال آب براي درختان در این رو. کمبود رطوبت دارد مناسب می باشد
(  میکروکچمنت هاي نگاریم ساده و دقیق هستند و نسبتا راحت ساخته می شوند. ) USDA, 1986(  کمک می کند

Reij, et al. 1988(.  
توصیف نموده اند که تکنیک میکروکچمنت ها براي رویش درخت در ) Pacey, and Cullis, 1986(پیسی و کالیس 

 ,Critchley(کریچلی و ریج . نوزدهم کشف شده بود 19اده می شده است، بوسیله سیاحان در قرن جنوب تونس استف
and Reij, 1989 ( مشاهده کردند که تعدادي از پروژه هاي استحصال آب در کشور هاي جنوب صحراي آفریقا با هدف

در نواحی معین، در اراضی فرسایش یافته و ) معموال محصوالت غذایی سالیانه( مبارزه با خشکسالی و بهبود پوشش گیاهی 
  .و رها شده  براي احیاء آنها انجام شده است

این سبکی که در باال گفته شد با این روش و با هدف طراحی و ساخت میکروکچمنت هاي لوزي شکل ، و ارزیابی ضریب 
  .رواناب آنها این مطالعه درمنطقه شرق استان گلستان انجام شد

  روش ساختانتخاب مواد و  -2
 خاك، بافت: از عبارتند عوامل این. بود الزامات مهندسی و عوامل از برخی روي بر شده انتخاب سیستم این براي الزم مواد

 دسترس در و دسترس در آب ظرفیت نفوذ، سرعت سدیمی، و خاك خاك، شوري حاصلخیزي خاك، عمق خاك، ساختمان
   .بودن مصالح

در . بوده استروش ساخت و ساز عمدتا شامل پاکسازي زمین، طراحی روي زمین و ساخت پشته هاي خاکی روي زمین 
پشته هاي . ه استدگردیساخت و ساز اجزاء آن، قبل از اینکه سامانه ها بر روي زمین پیاده شود ابتدا بر روي کاغذ طراحی 

بالفاصله بعد از اولین ) زیتون( بعد از ساخت سامانه ها نهالها . ته شدبا استفاده از بیل و بیلچه ساخدر سامانه ها خاکی 
  .مورد کشت قرار گرفتبارش در فصل بارندگی 

  )روش ها( متدولوژي  - 3
این مطالعه در بخش تحقیقات آبخیزداري مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه مراوه تپه با 

عرض  –ثانیه شمالی  25دقیقه  56درجه و  55طول ( استفاده از کرت هاي آزمایشی انجام شد با مختصات جغرافیایی 
متر  2500زمینی به مساحت متر از سطح دریا و کل سطح  420ریبی در ارتفاع تق) ثانیه شرقی  20دقیقه  49درجه و 37

   . مربع از یک دامنه شیبدار مورد استفاده قرار گرفت



 

  تعیین نیاز آبی محصول -3-1
داده هاي آب و هوایی ده . ارزیابی شود) زیتون(در اینجا ضروري است که نیاز آبی محصول در نظر گرفته شده براي رشد 

مقادیر تبخیر روزانه بدست آمده جمع . از ایستگاه هواشناسی مراوه تپه بدست آمد) 1373- 1382(سالهاي  از) تبخیر(ساله 
در ضریب   (Epan)مقادیر تبخیر ماهانه . شده و از روي آنها متوسط گرفته شد و میانگین تبخیر ماهانه هم بدست آمد

  .بدست آید  EToضرب تا مقدار تبخیر و تعرق مرجع    (Kpan)تشتک تبخیر  
        ETo = Epan x Kp           :   براي تعیین تبخیر و تعرق مرجع خواهیم داشت بنابراین

متوسط اگر . در نظر گرفته شود 0.60مقدار متوسط  است که 0.85و  0.35مقدار ضریب بین  Aبراي تشتک تبخیر کالس 
در . ماهانه بدست می آید (ETo)تبخیر و تعرق مرجع ضریب تشتک تبخیر در میانگین ماهانه تبخیر ضرب شود میانگین 

 آب مورد نیاز محصول بدست می آیدمورد نظر ضرب نموده مقدار ضریب محصول مقدار تبخیر و تعرق مرجع را در نهایت 
)1991 FAO, .(  

  آنالیز شیمیایی و فیزیکی خاك -3-2
وسیله اوگر برداشته شد و به آزمایشگاه خاکشناسی سانتیمتري خاك محل ب 60تا  30نمونه خاك بطور تصادفی از عمق  9

  .براي تعدادي از آزمایش هاي شیمیایی و فیزیکی برده شد
بافت خاك و عمق خاك به عنوان دو پارامتر اساسی در سیستم هاي میکروکچمنت در ابتدا : پارامترهاي ارزیابی شده شامل

اسیدي (و اسیدیته ) ازت، فسفر، پتاسیم(اصلی عناصر غذایی دادي و تعهدایت الکتریکی ، مورد ارزیابی قرار گرفت همچنین 
  .شوري خاك نیز با استفاده از روش گل اشباع اندازه گیري شد. (SAR)و سدیم قابل تبادل  (PH)) بازي /

  آنالیز احتمال بارش سالیانه -3-3
بارش طراحی بوسیله . بارش طراحی معموال با یک احتمال معین رخداد بارندگی یا بیشتر از آن در نظر گرفته می شود 

تا سال  1373از سال ( ساله  10در این آنالیز آمار بارش میانگین . ودمی شآنالیز احتمال آماري بارش میانگین تعیین 
با ) از زیاد به کم( براي مشاهدات مرتب شده  %Pرخداد بارندگی  احتمال. استفاده شدپروژه ایستگاه محل )  1382

  .استفاده از فرمول زیر محاسبه شد
  رابطه بلوم تعیین درصد احتمال بارش  1معادله                                   

  
P :درصد احتمال بارندگی  
m :شماره ردیف مشاهدات  
N :تعداد کل مشاهدات بارش  
  

رتبه بندي شده در برابر احتمال بارش مربوطه با استفاده از روش منحنی نرمال و تهیه خط برازند مستقیم سپس مشاهدات 
  .در نهایت احتمال وقوع با دوره بازگشت آن با استفاده از فرمول زیر برآورد شد. آن ترسیم گردید

 
 احتمال رخداد  2معادله                                                                              

  
  :تعیین سطح کل حوضه میکروکچمنت -3-4

 (CA)و سطح ناحیه کاشت  (C)براي یک طراحی خوب سیستم استحصال آب الزم است که نسبت بین سطح حوضه 
  .براي این کار می توان آن را با استفاده از معادله زیر محاسبه نمود. تعیین شود



 

ناحیه کشت برابر است با نیاز آبی محصول منهاي بارش طراحی بخش بر بارش طراحی ضربدر سطح حوضه بخش بر سطح 
  ضریب رواناب ضربدر ضریب کارایی

 تعیین سطح کل میکروکچمنت 3معادله                                    
  

MC = سطح کل میکروکچمنت به مترمربع        
RA = سطح ناحیه گسترش ریشه به متر مربع     
WR = نیاز آبی سالیانه به میلیمتر                  
DR =  بارش طراحی سالیانه به میلیمتر             
K =      ضریب رواناب سالیانه                              
EFF =      فاکتور کارایی میکروکچمنت            

تاج گیاه بالغ اشغال می کند بنابراین براي بدست آوردن سطح  چاله نفوذ در روش میکروکچمنت ها معادل سطحی است که
کل حوضه بعد از برآورد نیاز آبی درخت فوق و بارش طراحی براساس اینکه میزان ضریب رواناب سطح حوضه فوق چقدر 

باال  می باشد سطح کل میکروکچمنت با استفاده از فرمول 0.75و  0.5باشد و یک ضریب کارایی حوضه که معموال بین 
  .بدست می آید

بسته به شرایط سامانه  0.75تا  0.5دارد و مقدار ضریب کارایی بین  0.5تا  0.1مقدار ضریب رواناب بطور عمومی رنجی بین 
در نظر گرفته می شود و با جایگزینی مقدار نیاز آبی محصول و بارش طراحی در معادله فوق سطح کلی سامانه مشخص می 

  . استفاده شد C:CAعیین نسبت حوضه به ناحیه کشت شود و از آنجا  براي ت
  :طراحی روي زمین و ساخت - 3-5

با استفاده از یک  ). ,FAO 1991(اولین مرحله تعیین خط تراز دامنه شیبدار بود که با استفاده از شیب سنج انجام شد  
مسافت بین دو . خط اول بصورت باز و بسته شکل می گیرد. متر نواري رئوس حوضه ها بر روي خط تراز عالمت گذاري شد

متر فاصله دو راس بر روي خط تراز  3متر در  3راس بستگی به اندازه سطح حوضه در نظر گرفته شده دارد مثال در حوضه 
  .بدست آورد 1اندازه مسافت بین دو راس را می توان از روي جدول) .  a-bفاصله  ( متر می شود  4.2

  
  فاصله دو راس میکروکچمنت ها بر روي خط تراز با توجه به ابعاد 1جدول

 فاصله روي خط تراز به متر ابعاد میکروکچمنت به متر
3*3  4.2 
4*4  5.7 
5*5  7.1 
6*6  8.5 
7*7  9.9 
8*8  11.3 
9*9  12.7 
10*10  14.1 

  



 

به طرف  bو به همین اندازه نخ دیگري از راس  aاز راس ) متري3در اینجا ( یک تیکه نخ یا نوار به طول کناري حوضه 
این محل راس پایین حوضه می شود با همین روش . همدیگر در پایین شیب گرفته تا به همدیگر در راس پایین برسند

  .رئوس دیگر هم عالمت گذاري می شود

 نتایج -4
  تعیین خصوصیات خاك -4-1

بعد از حفر پروفیل در خاك وآنالیز نمونه ها و تعیین تعدادي از پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي طرح 
مشخص شد که خاکهاي منطقه با داشتن عمق زیاد و بافتی متوسط مناسب اجراي روش میکروکچمنت ها براي احداث باغ 

  .هاي مثمره می باشد
  خاك منطقه اجراي پروژه آزمایش 2جدول
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60 -30  35.2  2.4  7.3  21  0765 0.16 0.02 0.5 280 18  67  15  SI-L 

  
گرم سوپر فسفات تریپل  500گرم کود اوره بعالوه  700پیشنهاد می گردد مقدار  محل، براساس نتایج حاصل از آنالیز خاك

گرم سولفات پتاسیم براي هر نهال به نسبت دو سوم در اواخر زمستان و یک سوم مابقی در اواخر بهار به خاك چاله  50و 
شت نهال ها به محتواي خاك چاله کیلو گرم کود دامی پوسیده در هنگام کا 20همچنین میزان . کاشت نهال ها اضافه شود

  .کاشت افزوده گردد
آزمایش نفوذپذیري خاك محل پروژه به صورت صحرایی با استفاده از روش دبل رینگ انجام شد که از روي داده هاي نفوذ 

  .آب به داخل خاك معادله نفوذ خاك منطقه طرح با استفاده از روش کوستیاکوف بدست آمد
5302.0)(75.3 ti  نفوذ معادله 4معادله              

 
4698.0)(99.1  t

dt
di سرعت لحظه اي نفوذ 5معادله           

 
I= 8.4mm/h  = 0.84 cm/h        شدت نفوذ نهایی 
 
T= 281.9 min.                           زمان رسیدن به نفوذ نهایی 

  
  
  



 

  تعیین بارش طراحی -4-2
سالیانه در طول دوره آماري مورد نظر تهیه شده به صورت یک جدول نزولی درآورده شد و با بعد از اینکه مقادیر بارش 

استفاده از رابطه بلوم درصد احتمال هر بارش محاسبه شد و از روي آنها با استفاده از روش کاغذ نیمه لگاریتمی خط 
  .رگرسیون داده ها ترسیم گردید

  
  میزان آنرابطه بین درصد احتمال بارندگی و  1شکل

  
  .دوره بازگشت هر بارش تعیین می گردد 2با استفاده از رابطه 

میلیمتر یا بیشتر خواهد بود و همینطور  300میزان بارش محل مورد آزمایش  1.25درصد با دوره بازگشت  80به احتمال 
  .میلیمتر یا بیشتر خواهد بود 365میزان بارش  2.8درصد با دوره بازگشت  36به احتمال 

  تعیین نیاز آب با استفاده از روش گیاه مرجع -4-3
میانگین داده هاي تبخیر از داده هاي هواشناسی محل پروژه استخراج شد و از روي آنها مقدار تبخیر و تعرق مرجع تعیین 

  ). 3جدول (گردید و سپس با ضرب در مقدار متوسط ضریب گیاهی زیتون نیاز آبی آن در ماه تعیین گردید 
  ن آب مورد نیاز زیتون بر اساس داده هاي تبخیر ماهانه محل اجراي طرحتعیی 3جدول

 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

ET 140.51 205.36 316.26 339.92 335.86 279.37 182.44 114.29 74.37 80.84 81.89 90.52 

ETO 84.31 123.22 191.55 203.95 201.52 167.62 109.46 68.57 44.62 48.50 49.13 54.31 

ETO
*Kc 

42.15 61.61 95.78 101.98 100.76 83.81 54.73 34.29 22.31 24.25 24.57 27.16 

  
  .میلیمتر در سال بدست آمد 673میزان آب مورد نیاز زیتون معادل    3جدولبراساس 

  
  

y = -73.4ln(x) + 621.7
R² = 0.908
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  تعیین ضریب رواناب -4-4
رواناب که بطور واقعی از محل پروژه دریافت شده بود براي تعیین میزان ضریب رواناب  –تجزیه تحلیل داده هاي بارش  

سطح سامانه از پوشش  -)ب. سطح سامانه با عایق نایلونی پوشش داده شد -)الف. براي سه نوع سطح سامانه بکار گرفته شد
  .دبکار گرفته ش) شاهد(سطح سامانه بدون تغییر  -)ج. گیاهی عاري و کوبیده شد

  

  
  نمایش تعیین ضریب رواناب سه سطح مختلف حوضه میکروکچمنت  2شکل

متوسط . رواناب بعد از هر رخداد بارندگی گرفته شد و متوسط آن براي محاسبه ضریب رواناب حوضه استفاده شد –بارش  
دست آمد که در جدول ب% 14و % 17، % 88ضریب رواناب حوضه از روي داده هاي مشاهده شده  براي سه تیمار به ترتیب 

  .نمایش داده شده است 4
  ضریب رواناب سطوح میکروکچمنت ها 4جدول 

 شاهد کوبیدن نایلونی

88% 17% 14% 

  تعیین ابعاد سامانه میکروکچمنت -4-5
براساس فرمول تعیین سطح سامانه، داده هاي بدست آمده و برآورد شده وارد فرمول فوق شد سطح ناحیه ریشه یا همان 

در محاسبات لحاظ شد و براساس ضریب رواناب متفاوت  0.75متر مربع و ضریب کارایی میکروکچمنت ها  4سطح تاج گیاه 
 8حالت محاسبه گردید که به ترتیب براي سطح عایق شده با نایلون در سه نوع سطح مورد نظر ابعاد سامانه ها در هر سه 

متر  48متر مربع و سطح شاهد یعنی بدون تغییر سطح سامانه  40متر مربع و سطح برداشت پوشش گیاهی و کوبیدن آن 
  .تعیین شد 11و  9،  1به ترتیب  C:CAو از آنجا نسبت سطح حوضه به سطح ناحیه کشت . مربع بدست آمد

  :بحث -5
براي کاشت درخت در مقیاس کوچک مناسب می باشد، بخصوص براي ) نگاریم(سیستم میکروکچمنت هاي لوزي شکل 

مناطق نیمه خشک و جاهایی که مشکالت زیست محیطی تخریب زمین، کمبود رطوبت، خشکی و فشار جمعیتی وجود 
کل استقرار نباتات درختی و درختچه اي این روش یک جزء کوچکی از روش هاي استحصال آب است که براي مش .دارد

بنابراین ، بدون شک تکنیک ها و روش هاي . بصورت دیم در منطقه مراوه تپه در شرق استان گلستان بکار گرفته شد



 

استحصال آب دیگري هم وجود دارد که می تواند در منطقه مورد بررسی و مناطق خشک و نیمه خشک کشورمان بکار 
  .گرفته شود

 :داتپیشنها - 6
استفاده از میکروکچمنت هاي لوزي شکل براي ایجاد باغ هاي مثمره در شرایط دیم و یا گونه هاي غیر مثمر جهت ایجاد  -

  . پوشش هاي سبز در مناطق خشک و نیمه خشک کاربرد مناسبی دارد

مواجه ایم بهتر است  چنانچه در شرایطی قرار داشتیم که امکان انتخاب سطوح بزرگتر میکروکچمنت با محدودیت زمین -

  .براي کوچکتر شدن سطح حوضه از سطح عایق نایلونی در سطح جمع کننده سامانه استفاده شود

  .درصورتیکه محدودیت عرصه نداشتیم براي استفاده از این میکروکچمنت ها می توان سطح بزرگتر را انتخاب نمود -

  .  ه آب در سامانه ها از پوشش گیاهی عاري شودبهتر است براي استفاده از رواناب بیشتر سطح جمع کنند -

   :منابع - 7
گزارش نهایی طرح ارزیابی و مقایسه سیستم هاي سطوح آبگیر مسطح ،هاللی و لوزي شکل در  -1384شاهینی، غالمرضا  -

 انتشارات پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري  -ذخیره نزوالت آسمانی در شرق استان گلستان

گزارش نهایی طرح بهینه سازي عملکرد سیستم هاي ذخیره نزوالت آسمانی از طریق  – 1385غالمرضا شاهینی،  -
  انتشارات پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري  - ماندگاري رطوبت پروفیل خاك
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Abstract: 
Micro-Catchment diamond shape system was designed and constructed in the study, and Catchment Run-off 
Coefficient was evaluated based on the actual field measurements of rainfall and runoff for the period of three 
years, using Rainguage data of weather station and collection Tank installed within the study area. 
The results of the evaluation revealed that, the average of crop water requirement of olive is 673mm/year. 
That on average, an annual rainfall of 300mm or higher can be expected at 80% probability of occurrence and 
at an average frequency of occurrence of 1.25 years and every 5 years to 4 times can be expected. The 
average catchment-cultivated area ratio (C: CA) estimated for three different catchment area. Include: A) 
Nylon insulation coating on the surface of microcatchment water collection B) Removal of vegetation and soil 
compaction in surface of the microcatchment water collection C) Control (no change in surface of 
microcatchment water collection). The average catchment-cultivated area ratio was 1, 9 and 11 respectively. 
Physical and chemical testing of soil samples showed that the study area, silty loam texture of medium texture 
and depth, the soil is deep and the salinity is not limited and the level of productivity required when tree 
planting fertilization with nitrogen and phosphorus fertilizers applied. The average runoff coefficient in the 
case of systems 88%, 17% and 14%, respectively. 
 
Keywords: water harvesting, runoff coefficient, microcatchment, catchment area, cultivated area, infiltration 
pit 
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