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 چكيده
خشك جهان بررسي راهكارهايي جهت افزايش ويژه در مناطق خشك و نيمخبهافزايش سريع جمعيت جهان، كاهش منابع آبي و تغييرات اقليمي 

هاي آبگير باران  ين مقاله اثر سامانهبنابراين در اي آب را امري اجتناب ناپذير ساخته است محصوالت توليدي كشاورزي و باغي ديم در كنار مصرف بهينه
)، تيمار با حذف پوشش گياهي و Bاي ( تيمار با حذف پوشش گياهي و سنگريزه همراه با فيلتر سنگريزه)، Aتحت پنج تيمار بدون تغيير در سامانه (

) و تيمار با عايق كردن بخشي از سامانه بدون Dاي ( زه)، تيمار با عايق كردن بخشي از سامانه همراه با فيلتر سنگريCاي ( سنگريزه بدون فيلتر سنگريزه
داري بر ها تاثير معنيدست آمده نشان داد كه اين سامانه. نتايج بهمورد بررسي قرار گرفت و بادام زردآلوهاي رشد قطري نهال) بر Eاي ( فيلتر سنگريزه

ترين مقدار بوده ) بيشDاي (عايق همراه با فيلتر سنگريزههاي سامانه هاي كشت شده درها نداشته است. هرچند رشد قطري نهالرشد قطري نهال
ها با توجه به اقليم منطقه، فواصل گر لزوم طراحي سامانهتواند بيانهاي آبگير بر رشد قطري ميداري تاثير تيمارهاي مختلف سامانهمعنياست اما عدم 

باشد به كند مي ها نسبت به ساير پارامترهاي رشدكه رشد قطري نهالز طرفي با توجه به اينبين وقايع بارندگي و نياز آبي نهال كشت شده باشد. ا
هاي فرعي و قطر ي اصلي، ميانگين قطر يقه، تعداد شاخه ها، مجموع طول شاخهارتفاع شاخه هاي ذكر شده از مواردي چونشود براي مقايسههمين دليل توصيه مي

 .اده شودزمان استفتاج پوشش به طور هم
 هاي آبگير باران، زردآلو، بادام، رشد قطري: سامانههاي كليديواژه

 
 مقدمه

افزايش خشكي در بسياري از مناطق  ،افزايش سريع جمعيت جهان، كاهش منابع آبي و تغييرات اقليمي (كه اكثر سناريوهاي مربوط به تغيير اقليم
ي آب را امري اجتناب ناپذير فزايش محصوالت توليدي كشاورزي و باغي در كنار مصرف بهينهكنند) بررسي راهكارهايي جهت ابيني ميجهان را پيش
هايي افزايي خشكي محيط با درجه حرارت باال و ايجاد محدوديتاين ضرورت در مناطق خشك و نيمه خشك جهان به دليل هم ).2؛ 1ساخته است (

برهمين اساس يكي از مواردي كه در مناطق خشك و گردد. ليدي بيش از پيش نمايان ميمضاعف براي بقاي گياهان و درختان و كاهش محصوالت تو
هاي گيرد استفاده از سامانهآبي بر گياهان و درختان همراه با اقدامات مناسب مديريت اراضي مورد استفاده قرار مينيمه خشك براي كاهش اثرات تنش

آوري شده براي گياهان و درختان و افزايش نفوذ آب باران به زمين، كاهش رواناب و تبخير از سطح ي درجا از آب جمعآوري آب باران و استفادهجمع
هاي هاي سطحي قبل از ورود به رودخانههاي جوي و روانابهايي هستند كه موجب تمركز ريزشها شامل روشاين سامانه ).5 ؛4 ؛3باشد (زمين مي
ويژه در آسياي غربي، آسياي هاي اخير بهكه در دهه دهندآن را در اختيار هدف مورد نظر قرار مي ،شده شوند و با ذخيره سازي آب جمعدائمي مي

 داري ديمو باغ ها در آبياري كشاورزيتوجه محققين به توسعه و بررسي اثرات استفاده از اين سامانه ،جنوب شرقي و كشورهاي جنوب صحراي آفريقا
آوري، ذخيره و به تمركز دادن آب در يك منطقه، جمع ،ها در نوع كوچك مقياس آنكاركرد اين سامانه ).2012ن، و همكارا Biazinجلب شده است (

تر مطالعات به بررسي و طبقه بيش براساس مرور منابع صورت گرفته ).7 ؛6؛ 4باشد (مصرف رساندن آن در مصارف خانگي، دامي و يا كشاورزي مي
ي ها را از نظر مقياس، اندازه، نحوهاند و آندر كشورهاي مختلف به ويژه در مناطق خشك و نيمه خشك جهان پرداخته هاي آبگيربندي انواع سامانه

هاي آبگير باران سبب كاهش با اين ديد كه سامانه [12]. بعضي از محققين نيز )11 ،10؛ 9؛ 8اند (آوري شده بررسي كردهاحداث و نوع كاربري آب جمع
اند كه استفاده از و به اين نتيجه رسيده ها در كاهش سيالب پايين دست پرداختهشود به بررسي نقش اين سامانهز باران بر روي زمين ميرواناب ناشي ا

 يزباشد. در اين ميان بعضي از تحقيقات نفايده مي دها مفيي مخازن ذخيره براي آنهاي تحليلي در تخمين ميزان كاهش رواناب خروجي و تعبيهمدل
و همكاران  Liاخته شده است. دهاي آبگير باران در افزايش توليدات گياهي و حتي درختان مثمر پرها به بررسي نقش سامانهوجود دارد كه طي آن

ف تيمار مختل 5تحت هاي گز كاشته شده ي خاك و ميزان رشد درختچههاي آبگير باران درجا در رطوبت ذخيرهبه بررسي تاثير سامانه )2006(
ترين تاثير را در رشد و به اين نتيجه رسيدند كه تيمار عايق همراه با سنگريزه بيش در مناطق نيمه خشك چين پرداختندهاي آبگير باران سامانه

هاي مانهاند كه با استفاده از سا) گزارش كردهHachum )2006و  Oweis هاي گز را به خود اختصاص داده است.قطرتاج، دور يقه و ارتفاع درختچه
-آب و هوايي كشور سوريه با وقوع سه سال خشك خشكها در شرايط ماني آنهاي آتريپلكس كشت شده بود ميزان زندهها بوتهآبگير باران كه در آن

گزارش  نينايشان همچ.عنوان شده استدرصد  10آوري آب باران تنها درصد بوده كه اين مقدار براي شرايط بدون استفاده از روش جمع 90 ،سالي
مين آب أمترمربع احداث شده بودند براي ت 75تا  25دار در مساحت هاي ي باران كه به صورت شيبهاي جمع كنندهدر كشور اردن از سامانه اندكرده



سطح تعبيه شده براي  ها داشته است با اين شرط كههاي زيتون و بادام استفاده شد كه نتايج موفقيت آميزي در رفع نياز آبي اين نهالمصرفي نهال
با دار هاي آبگيرشيببه بررسي تاثير سامانه )2010( و همكاران Akhtarسامانه متناسب با شرايط منطقه، نهال كشت شده و وضعيت خاك باشد. 

درصد رشد  71تا  31ز ها اي مرتعي پرداختند. ايشان نتيجه گرفتند كه ميزان بقاي گونهگونه 3مترمربع در رشد و بقاي  50تا  13مساحت متغير
ترين رشد مربوط به كه بيشها كند ارزيابي كردند اما با وجود اينهاي مرتعي را با وجود سامانهداشته است. هرچند اين محققين رشد ارتفاعي گونه

 نمودند. معرفيبا محيط ي سازگار ونه را به عنوان گونهبود اين گ Atriplex halimusي گونه
هاي آبگير اي به استفاده و بررسي اثرات سامانهاي براساس نوع نياز و رويكرد منطقهتوان نتيجه گرفت كه هر مطالعهمنابع مختلف مي بندي مروراز جمع

زماني و آبخيزها در فصول بهار و تابستان با توزيع  ،آناند. اين مطالعه نيز با توجه به شرايط اقليمي استان زنجان كه در اكثر مناطق مربوطه پرداخته
اري در راستاي باغهاي درختان مثمر هاي مذكور در رشد نهالاند به منظور بررسي استفاده از سامانهمكاني نامناسب بارندگي و كمبود مقطعي آب مواجه

 مورد مداقه قرار گرفت.ديم 
 
 

 هامواد و روش
 منطقه طرح

 48˚و  20و َ  59شمالي  و ً 36˚و 56و َ 32ً   طول و عرض جغرافيايي رواقع دان چريان زنج قرههاي تحقيقاتي  ايستگاهمحل اجراي طرح در مجموعه 
دريا واقع شده است. وضعيت اقليمي محدوده مورد مطالعه  از سطح يمتر 1800زنجان در ارتفاع  كيلومتري شمال غرب شهر  35شرقي در 

ايستگاه هاي دادهك تعيين گرديده است. ميانگين بارندگي دشت با توجه به خش نماي دومارتن نيمه اقليم خشك سرد و در نماي آمبرژه نيمه دراقليم
%  6/3 با تابستانو كمترين آن به  % 6/37فصل بهار با ترين سهم به يشبكه  ميليمتر است 297ساله حدود  32سينوپتيك زنجان و طي يك دوره 

متوسط . ميزان باشد روز مي 106سانتيگراد و متوسط تعداد روزهاي يخبندان درجه  7/10مورد مطالعه  يمنطقه يمتوسط دماي ساالنه. تعلق دارد
 شود.شامل مياوايل خرداد تا اواخر مهرماه)  از(از سال راميليمتر برآورد گرديده است. فصل خشكي حدود پنج ماه  1227تبخير وتعرق پتانسيل ساالنه 

درصد  40-50باشد كه با افزايش عمق، به خاك لوم شني با حدود سنگ و سنگ مي درصد قلوه 10-20 محتويبافت خاك سطحي عرصه، عموماً لوم 
  يابد. سنگ و سنگ تغيير مي قلوه

 روش پژوهش
تكرار به صورت تيمار شاهد و  3كامل تصادفي در بلوك هاي آبگير باران در قالب طرح پنج تيمار مختلف از سامانه 1387براي انجام طرح ابتدا در سال 

)، تيمار با حذف پوشش گياهي و سنگريزه Bاي ( تيمار با حذف پوشش گياهي و سنگريزه همراه با فيلتر سنگريزه)، Aتغيير در سامانه ( كاشت بدون
تر با عايق كردن بخشي از سامانه بدون فيل ) و تيمارDاي ( با عايق كردن بخشي از سامانه همراه با فيلتر سنگريزه )، تيمارCاي ( بدون فيلتر سنگريزه

ي متر به ترتيب براي طول، عرض و عمق در هر سامانه طراحي گرديد. مخلوط كاه و كلش و كود دامي به اندازه 5/0و  5، 8) در ابعاد Eاي ( سنگريزه
شيب  ه دارايطراحي شد كاي ها به گونهافزوده شد. ساختار سامانه داري رطوبتدر تمام تيمارها به منظور افزايش ظرفيت نگه درصد حجمي چاله 20

نفوذ آب از تا مانع مترمربع توسط نايلون انجام شد  20بندي تيمارهاي عايق در سطحي معادل عايق. داشته باشند دست% به سمت پايين9تقريبي 
اي از سنگريزه پوشانده  با اليهبراي حفاظت از نور خورشيد  سطح عايق همچنين .كندآوري شده به داخل زمين شده و از هدر رفت آن جلوگيري جمع

ايجاد شده  جوار با چاله نهالهم ودر كف چاله بود كه سانتيمتر  30عمق  و 10قطر  اي بهشامل مجرايي استوانهشد. فيلتر به كار برده شده در تيمارها 
دست نيز جهت ي پايينها در قسمت ديوارهتمام سامانهبه آساني ميسر باشد. توزيع آن در منطقه ريشه  ونفوذ سريع رواناب  و با سنگريزه پر گرديد تا

در هر سامانه كاشته شد  اصله يكتعداد  هاي زردآلو بهنهال ،بندي شدند. در نهايت در بخش پايين دست هر سامانهجلوگيري از فرسايش احتمالي عايق
ها بر رشد ثير تيمارهاي مختلف سامانهتأدام نيز كاشته شد. براي بررسي هاي باهايي مشابه با شرايط گفته شده نهالي نتايج در سامانهو براي مقايسه

هاي تجزيه و تحليل گيري گرديد.هاي بادام با استفاده از كوليس اندازهي نهالقطر برابر سينه 91تا پاييز  89ماهه از بهار سال  6ي ها در هر دورهنهال
 انجام شد. SPSSماهه و كل دوره با استفاده از نرم افزار  6هاي آماري به صورت تجزيه واريانس يك طرفه براي دوره

 
 نتايج

در ي قطر اندازهشود باالترين مقدار حداكثر طور كه مالحظه ميهمان دهد.هاي زردآلو و بادام را نشان ميي نهالآمار توصيفي قطر برابر سينه 1جدول 
نيز  ر ي قطاندازهمقادير حداكثر  . كمتريناستاي)  ق كردن بخشي از سامانه همراه با فيلتر سنگريزهبا عاي تيمار( Dي هر دو نوع نهال مربوط به سامانه

-همچنين بيشباشد. و نوع نهال زردآلو و بادام ميدتيمار شاهد و كاشت بدون تغيير در سامانه) براي هر ( Aهاي كاشته شده در تيمار متعلق به نهال
 اختصاص دارد. Aو  Dتيمارهاي  هها براي هر دو نوع نهال نيز  به ترتيب بن قطر نهالميانگيترين مقدار ترين و كم



 
 هاي آبگير بارانهاي كاشته شده در تيمارهاي مختلف سامانهآمار توصيفي رشد قطري نهال 1جدول 

 زردآلوهاي نهال          
 (درصد) ضريب تغييرات   ميانگين   حداقل   حداكثر   تيمار 
 A   42/2    62/1    02/2     20 
 B   93/2    58/2    71/2     7 
 C   09/4    92/2    42/3     17 
 D   10/7    10/3    50/4     50 
 E   69/5    50/2    88/3     42 
 بادامهاي نهال          
 A   96/2    29/2    55/2     14 
 B   95/3    88/2    43/3     15 
 C   60/3    10/3    37/3     7 
 D   27/5    15/3    05/4     27 
 E   82/3    68/1    05/3     39 
 

طور كه هماندهد. هاي سطوح آبگير باران نشان ميهاي زردآلو و بادام را در تيمارهاي مختلف سامانهرشد قطري نهال نتايج مقايسه ميانگين 2جدول 
تفاوت آماري هاي آبگير باران، در تيمارهاي مختلف سامانههاي نهالي (بادام و زردآلو) كدام از گونهها در هيچد قطري نهالشود ميزان رشمالحظه مي

سطح نيز به اين  چهارها در استفاده از سوپر جاذب عليرغم) كه 1390. اين نتيجه به نوعي با نتايج جليلي و همكاران (داري با يكديگر ندارندمعني
هر چند از  ، تطابق دارد.نداشته استداري تأثير معنياز جمله قطر تنه  بادامبر پارامترهاي رشدي استفاده از اين مواد جاذب رطوبت رسيدند كه  نتيجه

به  )2و  1ال (اشك هااي قطر نهالدار نشده است اما نمودار ميلههاي آبگير باران معنيها در تيمارهاي مختلف سامانهنظر آماري اختالف قطر نهال
هاي عايق در سامانه هاكشت نهالمربوط به  ،هاي زردآلوهاي بادام و چه در نهالترين مقدار قطري چه در نهالدهد كه بيشها نشان ميتفكيك سامانه

اقليم منطقه، فواصل بين وقايع  با توجه بهبايستي ها طراحي سامانه  باشد كه آنيد ؤتواند م. اين امر ميمي باشد) Dاي (همراه با فيلتر سنگريزه
 ،ختيار داشتن آبصورت پذيرد تا نهال بتواند در فواصل بين بارندگي (در فصول رشد كه بارندگي وجود دارد) با در ابارندگي و نياز آبي نهال كشت شده 

هاي با هاي كاشته شده در سامانه. از طرفي براساس مشاهدات ميداني نهالاشدها داشته بتري بر رشد نهالثير ملموسأتو   ه عمل آوردهبرا محيطي ترين استفاده از شرايط بيش
ها از حيث طور كه گفته شد اين تفاوتهمان، كه برخالف اين امر بودندها هاي ساير سامانههاي جانبي و ارتفاع و شادابي نسبت به نهالترين تاج پوشش، شاخهداراي بيش Dتيمار 

تعداد شاخه ها، ي اصلي، ميانگين قطر يقه، ارتفاع شاخه عواملي چونهايي، بايستي در چنين مقايسه ترجامع و دقيقبررسي  به منظورنگرديد كه  ها مشاهدهآماري در مورد قطر نهال
 .]16؛ 15؛ 13[ گيري نمودنتيجهبه طور جامع زمان مورد بررسي قرار داد تا بتوان طور همهاي فرعي و قطر تاج پوشش را بهمجموع طول شاخه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هاي آبگير بارانهاي زردآلو و بادام در تيمارهاي مختلف سامانهرشد قطري نهالنتايج تجزيه واريانس  2جدول 
 زردآلوهاي نهال          

 داريسطح معني  Fي مقدار آماره  ميانگين مربعات  درجه آزادي مربعات مجموع  منابع تغييرات
 288/0    46/1    23/2   2    46/4   بلوك
 212/0    86/1    83/2   4   31/11   تيمار
 -    -    52/1   8   18/12   خطا

 -    -       15   96/196  مجموع
 بادامهاي نهال          

 996/0   004/0   003/0   2    07/0   بلوك
 394/0    17/1   902/0   4    61/3   تيمار
     774/0   8    19/6   خطا

         15   03/172  مجموع
 
 

 
 هاي مختلفهاي زردآلو در سامانهاي ميزان رشد قطري نهالنمودار ميله 1شكل 

 
 

 
 هاي مختلفهاي زردآلو در سامانهاي ميزان رشد قطري نهالنمودار ميله 2شكل 
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