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 مديريت كشت ديم با استفاده از رواناب و سامانه سطوح آبگير باران

 علي بمان ميرجليلي(محقق پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزد) -1

ha.mirjalili@gmail.com 
 )و منابع طبيعي يزد مركز تحقيقات كشاورزي جالل برخورداري(عضو هيئت علمي-2

 )دانشگاه يزد اصغر زارع چاهوكي(دانشجوي دكتري آبخيزداري-3

 پيري اردكاني(كارشناس ارشد آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي يزد) محمود-4

 رضا باقري فهرجي(كارشناس ارشد آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي يزد) -5

 چكيده
يزي و استفاده بهينه از منابع آبي را براي ما دوچندان نموده است  بطوريكه كمبود بارش در كشورمان اهميت برنامه ر

بدون استفاده از تكنيك و برنامه صحيح در مناطق خشك كشور استقرار بسياري از نباتات مثمره مشكل يا اصوال 
 سامانه 12 تعداد كار، اين انجام براي .در منطقه علي آباد يزد به مرحله اجرا درآمد يتحقيقبنابراين  امكان پذير نيست.

 طبيعي و سامانه سطح گياهي پوشش و سنگريزه آوري جمع عايق، تيمار سه متر با 2*5/2ي سطوح آبگير به ابعاد 
 آوري جمع مخزن يك نهساما هر دست پايين در .گرديد احداث درصد 15 شيب با اي دامنه روي تكرار بر 4 در

 در شده آوري جمع آب حجم. شد تعبيه مخزن داخل به سامانه سطح از اه رواناب انتقال جهت لوله اي و رواناب
 رواناب توليد به منجر بارش رخداد 10به مربوط نتايج  گرديد گيري اندازه دقت به بارش هر از مخزن،بعد هر داخل
 حجم عمجمو ،درصد بوده است 5/80ميزان  به عايق تيمار به مربوط رواناب ضريب مقدار كه بيشترين داد نشان

 ترتيب به عايق و سطحي پوشش آوري جمع طبيعي، هاي تيمار در مختلف بارش 10 شده از توليد رواناب
 برابر برابر 5/5و 3/20ترتيب  به عايق تيمار كه است آن از حاكي نتايج ليتر مي باشد. اين 1/2746و13و5/34برابر

از اهداف مهم اين تحقيق استفاده از رواناب  .تاس نموده توليد رواناب طبيعي و پوشش سطحي آوري جمع تيمارهاي
 سطوح هاي سامانه سطح نمودن عايق رو اين از جهت كشت ديم براي  ايجاد باغات در دامنه هاي شيبدار مي باشد.

 باغات توسعه و گياهان نياز مورد آب نمودن فراهم جهت باران آب دراستحصال مهمي نقش و كاشت درخت آبگير
 .نمايد ايفا تواند مي يمبصورت د اي دامنه

  :كلمات كليدي

 ،ديم،عايق،طبيعي،رواناب،بارشعلي آباد
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 مقدمه
بيشتر سطحش را مناطق خشك و نيمه خشك   جهان بر روي كمربند مناطق خشك به لحاظ قرارگيري كشور ايران

بطوريكه ميزان بارش   احاطه كرده است و كمبود بارش در اين مناطق استقرار پوشش نباتي را دچار مشكل مي كند .
ميليمتر متوسط كشورمان در  240بر روي حوضه هاي آبخيز كشور از يك سوم متوسط جهاني كمتر است  ( يعني 

عمدتا داراي توزيع نامناسب بوده و پراكنش آن در مناطق  نيز اين مقدار بارش .ميليمتر متوسط دنيا ) 840مقابل
لذا در كشور ايران براي ول رويش گياه اين ميزان به حداقل مي رسد.خشك و نيمه خشك به گونه اي است كه در فص

داشتن فضاي سبز مناسب و كاشت انواع نهال ها با كمبود آب مواجه هستيم يك تكنيك خاصي كه تا حدي مشكالت 
فضاي سبز را در حد معمول حل مي كند جمع آوري آب باران به طرق مختلف و بصورت ديمكاري مي باشد كه در 

درارتباط با استفاده سامانه هاي سطوح آبگير دركشورمان تحقيقات  ن مورد سامانه سطوح آبگير ميتواند بيان شود.اي
 زيادي انجام نشده است ولي مي توان به پاره اي از آنها كه به گونه اي مرتبط هستند اشاره نمود.

كاري ديم گونه هاي درختي اكاليپتوس و  ل) در مورد استفاده از مالچ هاي نفتي در جنگ 1352( كوثر و همكاران 
كاج تهران به نتايج خوبي در استقرار گونه هاي فوق دست يافتند. ايشان اظهار نمودند در پالتهايي كه از مالچ هاي 

) در مورد تاثيرعمليات  1364(كوثر،  .اندنفتي استفاده شده بود نسبت به شاهد گونه هاي فوق بهتر مستقر شده 
كاري ديم گونه هاي سرونقره اي ، اقاقيا و زبان  فاصله بين تراسها به منظور افزايش رواناب در جنگلقيرپاشي در 

گنجشك درتپه هاي اطراف تهران تحقيق نمودند و در بررسي خود به اين نتيجه رسيدندكه پوشش ايجاد شده توسط 
( بني  .است وكاربرد آن راتوصيه نموده است قيردر بين تراسها در موفقيت و رشد اين سه گونه درختي قابل توجه بوده

) درارتباط با تاثير روشهاي ذخيره نزوالت آسماني بر پوشش گياهي تحقيقي را انجام دادند و در نتايج  1382اسدي ،
خود اعالم نمودندكه استفاده از سه سازه مكانيكي پيتينگ،كنتور فارو و ريپينگ در پالتهايي كه به همين منظور بر 

درصد ايجاد شده بود، باعث كاهش رواناب و رسوب شده است. ايشان اعالم نموده است كه  8امنه هايي باشيب روي د
درصد 19/  89و   38،  26ميزان رطوبت پروفيل خاك در تيمار كنتور فارو، ريپينگ وپيتينگ به ترتيب ميزان 

ساده ترين و قديمي ترين روشهاي بهره  ) يكي از 1352( هاشمي،  رطوبت بيشتري نسبت به شاهد دارا بوده اند.
برداري از نزوالت آسماني، جمع آوري سيالب و ذخيره آن درخاك است. باآنكه آثار شبكه هاي جمع آوري سيالب 

ذالك آثار مدوني از روش كشت وباردهي آنها موجود نيست. كشاورزان  درنقاطي چند دركشور ديده  مي شود، مع
ه ازهوتكـ (پشته هاي خاكي) سيالب را جمع آوري  وبه اين صورت در مناطقي كه بارندگي  بلوچستان وكرمان با استفاد

0Fاستفاده از روش ميليمتر است گندم توليد مي نمايند. 100ساليانه آنجا كمتر از

∗(APAC)  يا روش( قيرـ پالستيك ـ
اليه پالستيك بر روي آن  مي  يمي ريزند و سپس قيرـ روكش سنگريزه ) ، دراين روش ابتدا قير را روي سطح زمين

با 1973كشند . بعد از آن مجددا قير ريخته  مي شود. سپس بر روي آن يك اليه سنگريزه روكش مي شود. در سال 
استفاده از اين شيوه، دوآبخيز در محل سكونت سرخپوستان قبيله پاپگو درآريزونا ايجاد شد.كار ايجاد آبخيز با استفاده 

نفركارگر انجام شد.  9كننده قير، يك كاميون كمپرسي مجهز به دستگاه توزيع كننده سنگريزه واز يك كاميون توزيع 
درصد و عمرآبخيز  95تا  85دالر در هرهكتار برآورد شد . بازده رواناب در اين روش   7160تا 4940هزينه كار بين 

ردن توپ پالستيك و يك كارگر  ماهر مي سال برآورد شد. با استفاده از يك وسيله خودكار براي بازك 15تا 10بين  
 .(Diter prinz, 1999) توان هزينه را به شكل قابل مالحظه اي كم كرد

از مجموع كارهاي انجام شده در ارتباط با سيستم هاي سطوح آبگير، مي توان چنين استنباط نمود كه اين سيستم ها با 
ا در شرايط مشابه كشور است كه داراي شرايط اقليمي خشك و روش هاي بكار گرفته شده در ديگر نقاط جهان، قابل اجر

                                                 
∗ :(APAC= Asphalt - Plastic - Asphalt - Chipeated) 
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طي تحقيقي در  1385شاهينينيمه خشك بوده و محدوديت آب در آن مشكل اساسي توليدات كشاورزي مي باشد.
استان گلستان در مورد بهينه سازي عملكرد سيستم هاي ذخيره نزوالت آسماني به منظور افزايش رطوبت پروفيل خاك  

جهت جمع آوري آب باران براي كاشت نهال بهترين  ،نيمه عايق و طبيعي روش عايقعايق بين روشهاي اشتند كه اظهار د
 بوده است و از نظر آماري با بقيه روشها داراي اختالف معنادار مي باشد.روش 

 ها مواد وروش

 مشخصات منطقه مورد بررسي
، بر روي دامنه اي علي آباد، درمجاورت روستاي تفتكيلومتري شهرستان  25، يزدمنطقه مورد بررسي درشرق استان 

بعلت قرار گرفتن در مجاورت قله شيركوه از مناطق نيمه ييالقي استان مي  درصد انتخاب شد. 15شرقي با شيب 
 2010ل درصد از اين بارش در فصل زمستان مي باشد.ارتفاع حداق 65ميليمتر و  200 منطقهباشد. بارندگي متوسط 

 3/22درجه سانتيگراد و شيب متوسط  9/11متوسط درجه حرارت  متر از سطح در يا مي باشد. 4045متر و حداكثر 
 درصد و بافت خاك  منطقه سندي لوم مي باشد.

 

 انتخاب محل طرح
درصد با جهت شرقي در  15براي انتخاب محل طرح بر اساس شرايط منطقه دامنه اي شيبدار با شيب عمومي 

 .به گونه اي انتخاب شد كه بتواند الگوي اراضي منطقه باشد  تفتديكي ايستگاه سينوپتيك نز

 طراحي ابعاد سامانه هاي سطوح آبگير
ابعاد سامانه هاي سطوح آبگير يكي از پارامترهاي مهم در تامين نياز آبي گياه غرس شده در آن مي باشد بنابر اين نياز 

نده سطح سامانه بوده و براي اين منظور ابعاد سامانه هاي بكار گرفته شده در اين آبي گياه از فاكتورهاي تعيين كن
غرس شده در آن را تامين  توت سفيد،سنجدو بادام خوراكيبررسي به گونه اي طراحي گرديد كه بتواند نياز آبي گونه 

 نمايد.

اه، بارندگي ساليانه طرح، سطح ناحيه ريشه، فرمول زير نحوه تعيين ابعاد سامانه را با توجه به فاكتورهاي نياز آبي گي
 ضريب رواناب و فاكتور كارايي نشان مي دهد. 

 
 )1(رابطه 

                        
 در اين رابطه:

MC ( متر مربع ) سطح كل سامانه : 
RA ( متر مربع )  سطح ناحيه ريشه : 
WR (ميليمتر ) آب مورد نياز گياه : 
DR تر ): بارندگي طرح (ميليم 

K ضريب رواناب : 
Eff  75/0تا  5/0: فاكتور كارايي ( معموال بين ( 

 

 
                           WR - DR 
MC= RA *    --------------------
-                                  DR * K 
* Eff               
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 هاي مورد مطالعهنياز آبي گونه 
منطقه مورد كه در  تعيين نياز آبي گونه هاي درختي و درختچه اي چند ساله اصوال كار دشواري است و از آنجايي

است بنابراين نياز آبي اين گياه براساس برآوردي از نياز تاكنون بررسي انجام نشده  هادر مورد نياز آبي گونه  مطالعه
 آبي همين گياه در مناطق ديگر استان و مناطق تقريبا مشابه صورت پذيرفت. 

 روش بررسي
هكتار انتخاب  2/1اين آزمايش با استفاده از طرح بلوك كامال تصادفي انجام گرفت ابتدا سايت مناسب به مساحت 

كرتهاي مورد آزمايش  قسمت مساوي تقسيم شد 5متر از همديگر به  48ولي به فواصل ) و از قسمت ط240×50شد(
تكرار كاشت شد گونه هاي درختي كاشته شده  40گونه درختي با 3در كرتهاي مورد آزمايش  متر مربع بود 8*6

)و توت Eleagnus angustifolia)، سنجد خوراكي(Amygdalus veraعبارتند از بادام خوراكي(
مترمربع)  48) ابعاد سامانه آبگير جهت كاشت درختان بر مبناي فرمول ارائه شده در باال محاسبه(Morusي(معمول

متر مربع  5/2*2شد در قسمت ديگر طرح ميزان بارش رواناب محاسبه گرديد.در بارش رواناب پس از انتخاب ابعاد 
ك تيمار عايق، نيمه عايق و طبيعي اجرا شد بدين سامانه ي 4سامانه طراحي شد در هر  12بعنوان سامانه سطوح آبگير 

نحو كه در پايين دست سامانه بشكه هايي مستقر كه در هر يك از سامانه ها آب حاصل از بارندگي  توسط لوله هايي 
در هر نوبت بارندگي به داخل بشكه مي ريزد. و در هر بارش ميزان آب و رسوب ناشي از آن اندازه گيري خواهد شد 

گيري شد پس از جمع آوري داده ها با نرم افزار  رطوبت مجاور نهالهاي كاشته شده و صفات رويشي نهالها اندازهميزان 
SAs  .تجزيه و تحليل آماري شد 

 نتايج
 ):نتايج حاصل از تجزيه واريانس رواناب1جدول(

 منابع تغييرات درجه آزادي ميانگين مربعات Fمقدار

 تيمار 2 1/44 8/1126**

 خطا 9 04/0 

 كل 12  

در قالب طرح كامال تصادفي تجزيه و تحليل انجام مي دهيم   Spssابتدا داده ها را نرمال مي كنيم سپس با نرم افزار
درصد معنادار است بعبارت ديگر در سطح  1نتايج جدول باال نشان داد كه بين تيمارها از نظر آماري در سطح خطاي 

 الف معنادار وجود دارد.درصد بين تيمارها اخت 99اطمينان 

 ):نتايج حاصل از مقايسه ميانگين بين تيمارها2جدول(

 تيمارها ميانگين

a92/0 نيمه عايق 

a 05/1 (طبيعي)شاهد 

b 7/7 عايق 

 

نشان داد كه سطوح نيمه عايق با شاهد داراي اختالف معنادار نيستند ولي سطوح عايق با سطوح شاهد  2نتايج جدول 
 ) بيانگر مطالب باال است.1نمودار(درصد خطا داراي اختالف معنادار است.  1نيمه عايق در سطح  و سطوح عايق با



 5 

نمودار(1):مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف
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 بحث و نتيجه گيري
اگر به آناليز داده هاي آماري در دوره هاي مختلف مورد بررسي دقت شود مالحظه مي گردد كه تيمارها از نظر تاثير 

اند با توجه به اين كه در تمام تيمارها بصورت متفاوت رواناب بر محتواي رطوبت حجمي پروفيل خاك متفاوت بوده 
سامانه  در رواناب توليد در اساسي نقش سطحي، خاك نمودن اشباع سبب به بارندگي، توجه قابل وجود داشته مقدار

 يدتول به منجر عايق سطوح در تنها متر، ميلي 5 از كمتر هاي بارش ديگر، طرف از .است داشته آبگير سطوح هاي
 از .دهد مي نشان كم مقدار با هايي بارش از رواناب ايجاد در را عايق سطوح توجه قابل تأثير امر اين .شده است رواناب

 مورد رطوبت مقداركم، با جوي شهاي ريز استحصال با توان مي خشك، نيمه و خشك از مناطق بسياري در رو اين
 استقرار مهيا ساخت. محل در را گياهان نياز

 منابع
 انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ چهارم  ،فيزيك خاك .1368باي بوردي ، محمد  -1

گزارش نهايي   ،مقايسه اثر روشهاي ذخيره نزوالت آسماني و رواناب بر پوشش گياهي  .1382بني اسدي، محسن  -2
 انتشارات پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

.گزارش مقدماتي جنگلكاري ديم با كاربرد مالچ نفتي در  1352يري پرويز مهديزاده عنايت ا.. وز ،آهنگ  ،كوثر -3
 انتشارات موسسه تحقيقات جنگل و مرتع . 12مناطق خشك كشور. نشريه شماره 

كاربرد قير در درختكاري ديم و اثر هرز آب ايجاد شده در موفقيت و رشد اقاقيا سرو نقره اي و  .1364آهنگ  ،كوثر -4
 انتشارات موسسه تحقيقات جنگل ومرتع . 43اره زبان گنجشك . نشريه شم

ارزيابي اشكال مختلف سامانه هاي سطوح آبگير در استحصال و ذخيره رطوبت  پروفيل  .1384شاهيني،  غالمرضا  -5
 صفحه. 78،گزارش نهايي طرح تحقيقاتي،پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري. خاك در شرق استان گلستان
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7- Diter prinz, 1999  technological-potential for improvements of water harvesting. 
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