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 چكيده

از طرفي زمان ريزش نزوالت جوي  ميلي متر شرايط اقليمي خاصي دارد 248ميانگين بارندگي نيمه خشك است و بايك كشور ايران 
و محل ريزش آن نيز با نياز هاي كشور مطابقت ندارد و لزوم آبياري در فصل رشد را اجتناب ناپذير مي كند.با توجه به برنامه هاي 

و مصرف بي رويه كودهاي شيميايي جهت احداث باغات و آلودگي آبهاي  وسعه باغات ديم كشور و به دليل كمبود منابع آبيت
بدين . الزم است كه در انتخاب گونه ها و روشهاي متداول در احداث باغات جديد بازنگري صورت گيرد  زيرزميني و فرسايش خاك

 سوپرجاذب و مواد آلي ،آب استحصالاحداث باغ همراه با سامانه (ديم بادام احداث باغ بررسي اثر سه سيستم  جهت پژوهشي منظور
)T1( آب و بدون استفاده از مواد آلي و سوپرجاذب استحصال، احداث باغ همراه با سامانه )T2(  و احداث باغ همراه با سوپرجاذب و

استفاده از كه  گواه اين بودانجام گرفت. نتايج  لرستان ،اليگودرزقه در منط) )T3(آب  استحصالمواد آلي و بدون در نظر گرفتن سامانه 
آب با  استحصالآب، بيشترين ميزان رطوبت نسبي خاك را داشت. در سال اول، تيمار سامانه  استحصالبا سامانه همراه سوپرجاذب 

آب بدون سوپرجاذب نداشت، اما هر دو  لاستحصاداري با تيمار سامانه سوپرجاذب، از نظر ميزان رطوبت نسبي خاك اختالف معني
آب داشتند. در سال دوم، بيشترين ميزان رطوبت نسبي خاك  استحصالداري با تيمار سوپرجاذب بدون سامانه تيمار اختالف معني

يگر هاي رويشي نهال بادام نسبت به دو تيمار دآب با سوپرجاذب بود كه سبب افزايش شاخص استحصالسامانه  يستمسمربوط به 
 گرديد.

 بادام شاهرود.،12،10،7،ارقام شيب دارل آب، سوپرجاذب، اراضيهاي استحصاسامانهاستاكوزورب، لغات كليدي:
 

 همقدم
هم اكنون نياز به آب در جهان در همه بخشهاي  اقتصادي  منجمله بخش  ايران به عنوان مركز پيدايش اوليه بادام گزارش شده است

كمبود آب سبب شده است كه  .. حيات واهميت اين بخش بطور گسترده اي به وجود آب  بستگي داردباغباني رو به افزايش است
% 55). از طرف ديگر حدود 1373ميليون هكتار از اراضي قابل كشت در ايران، مورد كشت قرار نگيرد (رستگار،  51ايي از بخش عمده

هاي نظر سفره آب هاي مهم كشور با بيالن منفي ازاكثر دشت ،خيرهاي ادر سالباشد. دار ميخيز يا شيباز مناطق كشور سيل
يكي لذا كند. ها را با محدوديت جدي مواجه ميهاي زيرزميني، وضعيت آبخوانبرداري از سفرهكه فزوني بهره زيرزميني مواجه هستند

داراي  كهباشد، ميدار يبشدر اراضي  از راهكارهاي اساسي، افزايش سطح زير كشت محصوالت كشاورزي و ايجاد اشتغال پايدار
در از جمله راهكارهاي موجود مناسب، هاي ديم با در نظر گرفتن تكنيك هايايجاد باغ. كشاورزان محروم با درآمد بسيار اندك هستند

كشور در بخش آب  درصد 85حدود  با توجه به اينكه. به اين ترتيب افزون بر استفاده از زمين در اين مناطق، استاين راستا 
باشد (يداللهي و ساريخاني خرمي،  الگوي مصرف آب ميدر جهت اصالح  گيرد، راهكاري مناسبكشاورزي مورد استفاده قرار مي

1390( . 
باشد. اين گياه سازگاري بااليي با مناطق نيمه خشك دارد سرخيان ميمتعلق به تيره گل .Prunus dulcis Millبا نام علمي  بادام

هاي طبيعي و اراضي تخريب شده ). كارآيي مصرف آب باال و عملكرد مناسب سبب شده است تا از بادام در احياء عرصه16و  13(
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با توجه به  در مصرف آب و بادامبه دليل كارآمد بودن ). 1993وود، ؛ وست1988؛ فائوست، 1382استفاده شود (آزدو و همكاران، 
و از  كشور كمك شاياني كندپيشرفت صنعت باغباني تواند به مناطق سازگار با آن، ميتوسعه كشت بادام در محدوديت منابع آب، 

اين مرهاي سوپرجاذب در كشاورزي، به دليل نقش كاربرد پلي). 1386يداللهي، ( مصرف كودهاي شيميايي و فرسايش خاك بكاهد
كم آبي و كاهش اثر تنش خشكي از اهميت بسزايي  مواد در افزايش ظرفيت نگهداري و جذب آب در خاك به منظور مقابله با شرايط

شوند هاي شني ميها باعث افزايش ظرفيت نگهداري آب، به ويژه در خاك). سوپرجاذب1995برخوردار است (بورانيز و همكاران، 
هاي سطحي در بآوري روانايستمي براي جمعآوري آب كه به عنوان سهاي جمعاستفاده از سامانه). 1999(هاترمنن و همكاران، 

شود، نيز يك روش مناسب براي كشت و پرورش محصوالت كشاورزي متر و ذخيره آن در محيط ريشه تعريف مي 100فواصل كمتر از 
رواناب (حوضه آبگير) و  آوريجمعسطوح آوري آب در برگيرنده هاي جمع). سامانه2005در مناطق خشك است (لي و همكاران، 

(مبيليني و  و مانع شستشوي خاك ميشود باشدباشد. حوضه نفوذ محل تمركز رواناب و كاشت گياه ميمي تشتك كاشت (حوضه نفوذ)
 به داخل خاك، روانابنفوذ افزايش  %، با3/13-4/45آوري آب افزون بر كاهش رواناب به ميزان هاي جمعسامانه ).2005همكاران، 

  ).1986ارما، ؛ ش1994دهند (پرينز، را افزايش ميميزان رطوبت خاك 
 هامواد و روش

انجام رشته كوههاي زاگرس   جنوب شرقيواقع در  اليگودرزدر منطقه كوهستاني  ،زراعي فصل يكطي  1389  اين آزمايش در سال
تلخ  بود كه بر روي دانهال بادام 12و شاهرود  10، شاهرود 7شاهرود بادام  ارقامشد. مواد گياهي مورد استفاده در اين آزمايش شامل 

سيستم كاشت  درختان بادام تحت شرايط ديم مورد ارزيابي قرار گرفت. سه تيمار سيستم كاشتپيوند گرديده بودند. در اين آزمايش 
) نيز همانند سيستم T2سوپرجاذب و مواد آلي بود. سيستم كاشت دوم (كاربرد آوري آب به همراه سامانه جمع احداث) شامل T1اول (

با اين تفاوت كه در اين سيستم كاشت به چاله كاشت مواد آلي (ضايعات شيرين بيان و كلش) و ، فته شدكاشت اول در نظر گر
هاي چاله تمام  بهولي آوري آب در نظر گرفته نشد جمع امانه) سT3ها در سيستم كاشت سوم (سوپرجاذب اضافه نگرديد. براي نهال

 .ديدگر، سوپر جاذب و مواد آلي اضافه در اين سيستم كاشت
و رطوبت  ميزان آب نسبي برگ، سطح برگ، ميزان كلروفيل ،صفات مورد مطالعه در اين آزمايش شامل ميزان رشد رويشي سال جاري

 . خاك بود
جهت كاهش خطاي آزمايش، همچنين . شدريزي تكرار پايه 3تصادفي با  فاكتوريل بر پايه طرح كامال آزمايشدر قالب  پژوهشاين 

) و سه روش احداث باغ(نوع سيستم كاشت  آزمايش،فاكتور اصلي در اين  .هر واحد آزمايشي در نظر گرفته شددرخت در  2تعداد 
تجزيه گرديد و توسط همين نرم افزار  SPSSها با استفاده از نرم افزار بود. داده 12و  10، 7فاكتور فرعي شامل سه رقم بادام شاهرود 

 % انجام شد. 1% و 5ها در سطح قايسه ميانگيناي جديد دانكن مو با آزمون چند دامنه
 نتايج

 ميزان رشد رويشي سال جاري  −
موجود است و  اختالف معني داري بين اثر اصلي    (p<0.01)در بررسي رشد رويشي ديده شده كه  اختالف معني داري بين ارقام  −

ندارد.  جدول مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد وجود   (p>0.05)و  اثر متقابل رقم و سيستم كاشت   (p>0.05)سيستم كاشت  

با اضافه  است. 1و كمترين آن متعلق به سيستم كاشت  2كه بيشترين ميزان  رشد رويشي  در بين سيستم كاشت به  سيستم كاشت 

نين كمترين و همچ 2و سيستم كاشت  12به رقم بيشترين ميزان  سطح برگ   سيستم كاشتبه اينكه در نتيجه اثر متقابل رقم و 

 است. 1در سيستم كاشت  10ميزان سطح برگ  مربوط به رقم 

 و كلروفيل كل و سطح برگ    a  ،bميزان كلروفيل  −

و اثر متقابل رقم و سيستم كاشت    (p>0.05)،  رقم  (p>0.05)نشان داد كه   اثر سيستم كاشت      aبررسي ميزان كلروفيل  −

(p>0.05)    .كه جدول مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد كه بيشترين ميزان كلروفيل همانطور معني دار نشدند a   در  سيستم

 سيستم كاشتبا اضافه به اينكه در نتيجه اثر متقابل رقم و است.   1در  سيستم كاشت  aو كمترين ميزان كلروفيل 2كاشت 

در سيستم كاشت  10به رقم مربوط  aان كلروفيل كمترين ميز و همچنين 2و سيستم كاشت  12رقم به   aبيشترين ميزان كلروفيل 

 در بين تيمارها مشاهده نشد.    aكلروفيل است. الزم به ذكر است كه تفاوت معني دار از نظر  1
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وجود است و اختالف معني داري  م (p<0.01 )اختالف معني داري بين ارقام مشاهده مي شود كه       bميزان كلروفيل در بررسي   −

وجود ندارد. جدول مقايسه ميانگين ها  (p>0.05)    سيستم كاشت و همچنين اثر اصلي    سيستم كاشت  متقابل رقم وبين  اثر  

با اضافه . است 1سيستم كاشت  در   bو كمترين ميزان كلروفيل  2سيستم كاشت  در   bنشان مي دهد كه بيشترين ميزان كلروفيل 

همچنين كمترين ميزان  و2و سيستم كاشت   12رقم به   bبيشترين ميزان كلروفيل  به اينكه در نتيجه اثر متقابل رقم و روش

در بين تيمارها    bكلروفيل الزم به ذكر است كه تفاوت معني دار از نظر . است 3در سيستم كاشت 10رقم مربوط به  bكلروفيل 

 مشاهده نشد. 

سيستم موجود است و  اختالف معني داري بين اثر متقابل رقم و    (p<0.01 )در بررسي سطح برگ  اختالف معني داري بين ارقام  −

جدول مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد كه وجود ندارد.  (p>0.05)  سيستم كاشتو همچنين اثر اصلي     (p>0.05)   كاشت

با است. 1م كاشت و كمترين ميزان  سطح برگ در  سيست 3در سيستم كاشت   بيشترين ميزان  سطح برگ در بين سيستم كاشت

و همچنين  3و سيستم كاشت   12به رقم بيشترين ميزان  سطح برگ    سيستم كاشتاضافه به اينكه در نتيجه اثر متقابل رقم و 

در سطح برگ است. الزم به ذكر است كه تفاوت معني دار از نظر   1در سيستم كاشت  7كمترين ميزان سطح برگ  مربوط به رقم 

 ه نشد. بين تيمارها مشاهد

سيستم معني داري بين اثر متقابل رقم و  موجود است و  اختالف   (p<0.01 )اختالف معني داري بين ارقام  كلروفيل كلدر بررسي  −

جدول مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد كه  وجود ندارد. (p>0.05)سيستم كاشت و همچنين اثر اصلي   (p>0.05) كاشت

با است.  1و كمترين ميزان  كلروفيل كل  در سيستم كاشت2بين سيستم كاشت در سيستم كاشت  بيشترين ميزان  كلروفيل كل  در

و همچنين   2سيستم كاشتو  12كلروفيل كل   به رقم بيشترين ميزان   سيستم كاشتاضافه به اينكه در نتيجه اثر متقابل رقم و 

در بين  كلروفيل كلبه ذكر است كه تفاوت معني دار از نظر  الزماست.   3سيستم كاشتدر  7كمترين كلروفيل كل   مربوط به رقم 

 تيمارها مشاهده نشد. 

 
 



4 

 
  ميزان كلروفيل (ميلي گرم بر گرم وزن تر بافت ) ميزان سطح برگ

 رقم

 

                كلروفيل a                     كلروفيل  سيستم  كاشت

b كلروفيل كل 

0.355a 0.825a 0.75a 0.185a  7شاهرود T1 

سوپر جاذب با 
مواد آلي  بدونه 

 سامانه آبگير

 

0.365a 0.8725a 0.76a 0.192a  12  شاهرود 

0.36a 0.8375a 0.645a 

0.17a 

 10شاهرود

0.3725a 0.915a 0.8025a 0.1925a  7شاهرود T2 

سامانه آبگير با 
سوپر جاذب و 

 مواد آلي

 

0.375a 0.9425a 0.8225a 0.205a  12  شاهرود 

0.3725a 0.92a 0.7175a 0.18a 10شاهرود 

0.36a 0.73a 0.7675a 0.19a  7شاهرود T3 

انه آبگير سام
بدون سوپر جاذب 

 ليآ و مواد

 

0.3875a 0.7975a 0.7875a 0.19a  12  شاهرود 

0.375a 0.745a 0.6375a 0.17a 10شاهرود 

 

 محتواي رطوبت نسبي خاك  −

ختالف معني داري بين ارقام  مربوط به  رطوبت نسبي خاك در  ماه هاي مرداد  و  تير موجود است.  و بررسي ها نشان مي دهد كه ا −
اختالف معني داري  بين سيستم هاي كاشت در ماههاي خرداد و تير موجود است.  و اثرات متقابل آنها در تمامي ماهها معني دار 

كه بيشترين ميزان  رطوبت نسبي در بين سيستم هاي كاشت در سيستم  نبوده و همچنين جدول مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد

 . است 2و كمترين ميزان  رطوبت نسبي در سيستم كاشت 3كاشت 



5 

 گيريبحث و نتيجه

خاك همبستگي منفي با ميزان كلروفيل دارد رطوبت  آب نسبي برگ و محتواي و مي شودكم  آبي آب نسبي برگ گياهان تحت تنش
باشد، ميزان كلروفيل نيز حاكي از اين بود كه در تيمارهايي كه محتوي آب نسبي برگ پائين ميآزمايش . نتايج اين )1386يداللهي، (

(يعني احداث باغ با مواد  3برگ باالتر است. به عبارت ديگر كمترين ميزان آب نسبي برگ و رطوبت خاك، مربوط به سيستم كاشت 
ين سيستم كاشت داراي ميزان كلروفيل اآوري آب) بود و درختان موجود در سامانه جمعآلي و سوپرجاذب و بدون در نظر گرفتن 

به دليل كمبود رطوبت خاك و به طبع آب نسبي برگ، ميزان كلروفيل در واحد سطح افزايش يافته  رسدبرگ بااليي بودند. به نظر مي
و  7و كل در ارقام شاهرودي   a،bافزايش ميزان كلروفيل است تا انرژي بيشتري جهت مقاومت به تنش خشكي فراهم نمايد كه اين 

 بيشتر است. 12
 و آوري آب بودند، نسبت به شاهد ميزان رطوبت خاك بيشتري داشتندجمع داراي سامانه كه در پژوهش حاضر دو سيستم كاشت

ي و همكاران ل .گردده تاج درخت ميافزايش ميزان رطوبت خاك باعث افزايش آب نسبي برگ، رشد رويشي، سطح برگ و افزايش انداز
  Tamarixطوقهرشد، وزن درخت، قطر تنه و ابعاد  بر خصوصيات يمثبت داراثر معنيآوري آب سامانه جمع كردند،) گزارش 2005(

در كه  يابند. نتايج بدست آمده در اين آزمايش نيز نشان دادداشته كه با افزايش سطح حوضه آبگير، اين خصوصيات رشد افزايش مي
از نظر فاكتورهاي  كشت شده و درختان رطوبت نسبي خاك در طول فصل باالتر است، گيرهاي آبسامانهسيستم هاي كشت داراي 

درخت  تسريع عبورباعث  ،آوري آبهاي جمعسامانهرشد درختان در  سرعت رشدي برتر بودند. همچنين گزارش شده است كه افزايش
-آوري آب باران در منطقهجمع نتايج تحقيقات نشان داده است كهگردد. مينيز بيشتر و عملكرد گياه  دهشاز فاز رويشي به فاز زايشي 

. )1997دهد (گازپور، مي برابر نسبت به شاهد افزايش 40تا را متر، عملكرد بادام ميلي 200 درصد و ميزان بارندگي 5/2اي با شيب 
 .)2004(سپاسخواه و فوالدوند، ارش شده است نتايج مشابهي نيز در انگور تحت شرايط ديم گز

شود. هاي شني، لوم شني و لومي مي) بيان كرد كه استفاده از سوپرجاذب باعث افزايش ميزان رطوبت در خاك1378دل (گنجي خرم
ليكن اين  آوري آب باعث افزايش ميزان رطوبت نسبي خاك گرديد.در پژوهش حاضر استفاده از سوپرجاذب به همراه سامانه جمع

مرهاي ) بيان كردند كه با كاربرد پلي1388( همكارن رطوبت در سال اول به سهولت در دسترس گياه قرار نگرفت. طاليي و
داري بين ليكن در اين آزمايش مشاهده شد كه اختالف معني هاي رشد در زيتون نسبت به شاهد افزايش يافت.سوپرجاذب، شاخص

آوري آب بدون سوپرجاذب وجود ندارد. با توجه به اينكه اين آزمايش در سامانه جمعتيمار سوپرجاذب و  آوري آب باسامانه جمع تيمار
ها براي گسترش به حضور آب آزاد نياز دارند و براي استخراج آب از محيط شرايط كامالً ديم انجام شده است، لذا احتماالً سوپرجاذب

 .ناتوان هستند ،كشت اشباع نشده
رسد در نتيجه باعث افزايش خصوصيات رويشي نهال بادام گرديد كه به نظر ميآوري آب با سوپرجاذب سامانه جمعسيستم كاشت 

از طرفي  با توجه به برنامه هاي  باغات كشور كه مي بايستي تا پايان باشد.آوري آّب و سوپرجاذب ميهاي جمعكارايي مناسب سامانه
حداث گردد و به دليل كوهستاني بودن منطقه و وجود تپه ها، اراضي شيبدار و دامنه هاي هكتار باغ ديم  ا 560000برنامه پنجم 

مستعد كاشت فراوان در منطقه و پوشش گياهي از بين رفته و به دليل  چراي بيش از حد و همچنين فرسايش بي رويه موجود در 
 با مي توان خاك زياد و شستشو و فرسايش زمينيو مصرف بي رويه كودهاي شيميايي وآلودگي محيط زيست و آبهاي زير منطقه

آبگير ضمن افزايش درآمد و بهبود وضعيت اقتصادي خانوار از اراضي مستعد  ديم با استفاده از سامانه هاي باغاتاجراي طرح احداث 
  نهايت استفاده و همچنين باعث جلوگيري از ايجادرواناب و افزايش ذخاير منابع آب زيرزميني گرديد.
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