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 چکيده

هاي سطوح امانهكارگيري سسنجي استقرار درختان مثمر و افزايش توليدات گياهي از طريق بهاين پروژه به منظور امكان

 %28ب متوسط مرتعي با شي عرصه سال به اجرا در آمده است. براي انجام اين تحقيق 5آبگير در استان كرمان به مدت 

كارگيري فيلتر آوري سنگريزه و پوشش گياهي سطح سامانه به همراه بهانتخاب شد. پنج تيمار سامانه شامل جمع

اي، عايق نمودن بخشي آوري سنگريزه و پوشش گياهي سطح سامانه بدون به كارگيري فيلتر سنگريزهاي، جمعسنگريزه

گيري فيلتر كاراي، عايق نمودن بخشي از سطح سامانه بدون بهگيري فيلتر سنگريزهاز سطح سامانه به همراه به كار

كار تكرار به 5ر اي و تيمار شاهد )زمين دست نخورده( به همراه سه رقم بادام )تلخ، شيرين و ديرگل همدان( دسنگريزه

 هاي گياهيگيري شاخصها از طريق اندازههالن نمو وها بر رشد ثير آنأها، تبا رفتارسنجي سامانه تحقيقدر اين برده شد. 

ن داد ميانگين نتايج نشا .مورد بررسي قرار گرفت)قطر يقه، ارتفاع درخت، سطح تاج پوشش، زنده ماني و توليد ميوه( 

ح سامانه بدون آوري پوشش گياهي سطاين متغيرها در تيمار شاهد از بقيه تيمارها كمتر و به ترتيب در تيمارهاي جمع

امانه بدون ساي، عايق نمودن بخشي از سطح آوري پوشش گياهي سطح سامانه با فيلتر سنگريزهاي، جمعلتر سنگريزهفي

اي افزايش پيدا هكارگيري فيلتر سنگريزاي و عايق نمودن بخشي از سطح سامانه به همراه بهكارگيري فيلتر سنگريزهبه

رد و زنده ميانگين قطر يقه، ارتفاع درخت، سطح تاج پوشش، عملكدر سال پنجم اجراي پروژه، كند. به طوري كه مي

متر، ميلي 5/58به ترتيب به اي عايق نمودن بخشي از سطح سامانه به همراه به كارگيري فيلتر سنگريزهماني در تيمار 

ين تيمار درصد رسيده است به طوريكه در ا 100كيلوگرم بادام در هر درخت و  2/1مترمربع،  5/2متر، سانتي 258

رقام بادام كاشته شده )تلخ، اصله ا 75همچنين مجموعاً در بين باشد. هيچگونه تلفاتي نداشته و از همه تيمارها بيشتر مي

يشتر از ساير بدر اين رقم  هاي گياهيشاخصردار بوده و شيرين و ديرگل همدان(، رقم تلخ از رشد و نمو بهتري برخو

آوري حجم آب كافي هاي سطوح آبگير، نقش مهمي در جمعكارگيري پوشش عايق در سامانهبنابراين بهباشد. ارقام مي

 آبخيزهاي ها ايفا نموده و موجب افزايش توليد در حوضهدر جهت تأمين رطوبت مورد نياز درختان در محل استقرار آن

 گردد.مي هاي آبخيزو بهبود اقتصاد معيشتي ساكنان حوضه

 

 توليدات گياهی، باغات ديم، بادام. هاي كليدي: سطوح آبگير باران، استحصال آب،واژه
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 مقدمه

امروزه از جمله عوامل موثر در بروز خسارات زيست 

توان به افزايش رو به رشد جمعيت و نياز محيطي مي

ره داشت كه افزون به توسعه منابع جديد غذائي اشاروز 

برداري بيش هاي در حال توسعه، موجب بهرهدر كشور

از حد و غير اصولي از منابع آب و خاك گرديده است. 

هاي متناوب، كمبود همچنين به علت خشكسالي

نزوالت جوي و به تبع آن كمبود رطوبت ذخيره شده 

مسائل شده به طوري در خاك عامل مهمي در تشديد 

كه بخش كشاورزي به عنوان باالترين مصرف كننده آب 

با كاهش كمي و كيفي منابع مواجه بوده و با چالش 

جدي روبرو گرديده است. در حال حاضر موضوع 

هاي سطوح آبگير ها با استفاده از سامانهمديريت بارش

از طرف مجامع علمي مختلف به عنوان راهكاري براي 

وري موثر از منابع آبي در  مناطق خشک و هرهافزايش ب

هاي خشک مورد توجه قرار گرفته است. از مزيتنيمه

توان به كاهش فشار بر منابع ها ميعمده اين روش

وري از آب، جلب استراتژيک آب زيرزميني، افزايش بهره

اراضي كم بازده اشاره  احياءهاي مردمي و مشاركت

بازده و افزايش توليد احياء اراضي ديم كم نمود. 

محصوالت باغي با استفاده از گياهان با نياز آبي كم، با 

توجه به روند افزايش جمعيت و نياز به ايجاد اشتغال از 

 ضروريات جامعه بوده و از اهميت زيادي برخوردار است.

هدف از تحقيق حاضر تعيين كارآمدترين سامانه سطح 

جهت استفاده در  ترين رقم بادامآبگير باران و مناسب

اي )باغات روي اراضي شيبدار( براي معرفي باغات دامنه

  باشد.به كشاورزان در استان كرمان مي
 

 هامواد و روش

 هاي عرصه تحقيقويژگی

ارتفاعات جبال بارز و در حاشيه  در محدوده پروژهاين 

متري از سطح دريا  به  2565كوه جوپار و در ارتفاع 

 40ي محل اجراي طرح در فاصله اجرا در آمده است.

كيلومتري شهرستان ماهان و در شيب جنوبي ارتفاعات 

جوپار قرار دارد. از نظر موقعيت جغرافيايي اين منطقه 

متر  3950از سمت جنوب به كوه جوپار به ارتفاع 

بم همجوار  -منتهي شده و شمال آن با جاده ماهان 

هاي بارشاست. از سمت جنوب به آبراهه فصلي ناشي از 

گردد. منطقه مورد مطالعه فصلي كوه جوپار منتهي مي

از اراضي مشابه در سطح استان را به خود  %50بيش از 

 %25دهد. شيب محل اجراي طرح حدود اختصاص مي

خشک سرد؛ باشد. اقليم منطقه به روش آمبرژه، نيمهمي

به روش گوسن، استپي سرد و به روش كوپن، معتدل 

باشد. ميانگين هاي گرم و خشک ميسرد با تابستان

هاي ايستگاه ساليانه بارندگي منطقه با استفاده از داده

ميليمتر برآورد شده است.  250هواشناسي شهر ماهان، 

موقعيت جغرافيايي ايستگاه مزبور در استان و كشور در 

 ( نشان داده شده است.1شكل شماره )

زون شناسي منطقه مورد مطالعه در از لحاظ زمين

گرفته است. از  سيرجان قرار -ساختي سنندجزمين

له شناسي از پايين ترين نقطه ايستگاه تا قديدگاه چينه

متر به ترتيب  2575كوه برآفتاب برات به ارتفاع 

 اند:تشكيالت زير رخنمون يافته

هاي واترنر متشكل ازواريزههاي فوقاني كواحد تراس -1

هک و چرت با اي، كلوويال حاوي قطعات آدامنه

 جورشدگي ضعيف

شيل كرم رنگ به سن كرتاسه تحتاني  واحد مارن و -2

 شناسي()دوران دوم زمين

اي خاكستري تيره تا واحد آهک ضخيم اليه و توده -3

روشن به سن كرتاسه تحتاني كه در زمينه پديده 

شود كارستيفيكاسيون شواهد نه چندان بارزي ديده مي

ود ذخاير آب كارستيک را در اين توان وجو بنابراين نمي

 سازند انتظار داشت.
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 (: موقعيت جغرافيايی محل انجام تحقيق در استان كرمان و در كشور1شکل )

 

هاي داري، منطقه مورد مطالعه با حفظ گونهاز نظر مرتع

هاي مناسب مرتعي و دارويي، بذرگيري از گونهبا ارزش 

 ,Bromus tomentellus)و خوشخوراك مرتعي 

Astragalus effusus, Onobrychis spp ) و

 Camphorosmaحفاظت از گونه با ارزش 

monspeliacum  يا كافوري، كه تنها در همين

منطقه )منطقه دوتو( از استان پراكنش دارد، داراي 

. در منطقه مورد نظر نزديک به اهميت فراواني است

گونه گياهي وجود دارد كه عمدتاً دارويي هستند.  500

 اند.( آورده شده1ها در جدول شماره )بعضي از اين گونه

 
 هاي مهم مرتعی در منطقه مورد مطالعه(: برخی از گونه1جدول)

 Acanthophyllum چوبک كرك غده اي

glandulosum 
 Convolvulus commutatus پيچک سرسان

 Nepeta glomerulosa پونه ساي انبوه Hertia angustifolia كرقيچ

 Micrantha multicaulis شب بوي كوهي Stachys pilifera سنبله اي مو دار
 Salvia multicaulis گلي پرساقه مريم Stachys lavandulifolia سنبله اي زيبا يا چاي كوهي

 Astragalus hamosus اكليل كوهي Stachys inflata سنبله اي ارغواني

 Iris songarica زنبق بياباني Astragalus gossypinus گون كتيرايي

 
هاي گياهي در منطقه مورد مطالعه عالوه بر حفظ گونه

خاك و ها، در حفاظت با ارزش و بذرگيري از آن

جلوگيري از توليد رسوب و سيل نيز نقش بسيار مهمي 

كند. از آنجايي كه در منطقه مورد مطالعه گياهان ايفا مي

مرتفعي و همچنيت گياهان دارويي فراوان وجود دارد 

بديهي است پوشش گياهي موجود نقش بسيار مهمي در 

ها و نفوذ آن به خاك دارد و كند نمودن سرعت روان آب

طريق باعث جلوگيري از فرسايش خاك خواهد از اين 

 شد. 

 

 روش انجام كار 

به منظور اجراي پروژه حاضر مراحل ذيل به اجرا در آمده 

 است:

انتخاب عرصه تحقيق در منطقه ماهان به شيب حدود  -1

درصد كه معرف بخش وسيعي از استان از نظر  25

 باشد.دار ميپتانسيل توسعه باغات در اراضي شيب

 انجام مطالعات خاك در محل اجراي پروژه شامل:  -2

هاي برداري از افقحفر دو مورد پروفيل خاك، نمونه

گيري بافت، درصد اشباع، وزن مخصوص، مربوطه و اندازه

هدايت الكتريكي، اسيديته گل اشباع، ظرفيت تبادل 

 منطقه مورد مطالعه
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ها و كاتيوني، درصد مواد خنثي شونده، كربن آلي، آنيون

فيت زراعي و نقطه پژمردگي براي هر يک ها، ظركاتيون

 هااز نمونه

گياهي شامل انتخاب گونه و  پوششات انجام مطالع  -3

 تعيين نياز آبي آن متناسب با اقليم و خاك منطقه 

هواشناسي الزم از ايستگاه  ايهآوري دادهجمع -4

تعيين فراواني به منظور هواشناسي شهرستان ماهان 

در  ماهانه، فصلي و ساالنه بارندگيتوزيع تعيين ها، بارش

طول دوره آماري و محاسبه حداكثر بارش روزانه و 

 ميانگين بارش منطقه 

واناب سطحي به منظور تعيين ابعاد رتعيين ضريب  -5

 ها سامانه

هاي سطوح آبگير باران با استفاده ه ابعاد سامانهمحاسب -6

 از معادله زير:
MC = RA*(WR-DR)/(DR*K*EFF)  

=  RA ،= مساحت آبگير به متر مربع MC در آن: كه

، متوسط گسترش ريشه گياه مورد استفاده به متر مربع

WR نياز آبي ساالنه گياه به ميلي متر در سال =،DR  =

 EFF، = ضريب رواناب K، مقدار بارش طرح به ميلي متر

 = ظرفيت نگهداشت آب در خاك به درصد

ها محل سامانههيه كروكي عرصه و مشخص نمودن ت -7

 ها كوبي و بندكشي جهت احداث سامانهاز طريق پيكه

هاي آبگير مستطيل شكل بر روي زمين احداث سامانه -8

با استفاده از ايجاد پشته خاكي، در قالب پنج تيمار 

سامانه، سه رقم گياهي در پنج تكرار كه به صورت طرح 

مده هاي كامل تصادفي در عرصه به اجرا در آآماري بلوك

 باشد:است. تيمارهاي به كار گرفته شده به شرح ذيل مي

زمين مرتع كه هيچگونه تغييري در تيمارشاهد ) -الف

 سطح زمين ايجاد نگرديده است(. 

وشش گياهي سطح آوري سنگريزه و پتيمارجمع -ب

 سامانه )زمين تميز شده(  به همراه به كارگيري فيلتر

ستوني از سنگريزه اي اي. فيلترهاي سنگريزهسنگريزه

باشند كه در قسمت باالدست نهال با استفاده از دو مي

 50تا  40متر و عمق سانتي 10لوله پليكا با قطر

ريزي در پاي نهال احداث متر در هنگام خاكسانتي

ها سنگريزه ريخته شد. جهت اند. در داخل لولهگرديده

 برقراري ارتباط هيدروليكي بين ستون سنگريزه با خاك

 چاله و اطراف آن، قسمت پايين لوله مشبک گرديد.

وشش گياهي سطح آوري سنگريزه و پتيمارجمع -ج

سامانه )زمين تميز شده( بدون به كارگيري فيلتر 

 ايسنگريزه

مودن بخشي از سطح سامانه به همراه به نتيمار عايق  -د

دا اي. براي احداث اين تيمار ابتكارگيري فيلتر سنگريزه

هي بخشي از سطح سامانه حذف شده و با پوشش گيا

متري از سانتي 3استفاده از نايلون ضخيم و يک اليه 

سنگريزه بر روي آن، بستر سامانه عايق گرديد. در 

هاي طراحي قسمت عايق در چاله نهال، سعي شد رواناب

 آوري شده مستقيماً به داخل فيلترها انتقال يابد.جمع

ه در محل چاله نهال دست سامانهمچنين قسمت پايين

هاي موجود جهت كاهش تبخير، با استفاده از قلوه سنگ

 در منطقه سنگفرش شد. 

مودن بخشي از سطح سامانه بدون به نتيمار عايق  -ه

 ايكارگيري فيلتر سنگريزه

حائل با استفاده از پشته خاكي به منظور  احداث ديوار -9

 يعيعدم تداخل رواناب حاصل از سطح عايق و سطح طب

دست حداث ديوار عايق )تعبيه نايلون( در پايينا -10

چاله نهال با هدف كاهش سرعت جريان زير سطحي به 

افزايش طول جريان و همچنين  پايين دامنه و سمت

 افزايش وسعت پياز رطوبتي پروفيل خاك. 

دست حداث بانكت در دو طرف چاله نهال در پايينا -11

هاي اضافي و افزايش ابآوري روانها براي جمعسامانه

 رطوبت پروفيل خاك چاله نهال. 

نهال. براي انجام اين   سازي چالهري و آمادهگودبردا -12

متر كنده  8/0متر و عمق  1*1هايي به ابعاد كار چاله

 30شد و به منظور ذخيره رطوبت در پروفيل خاك، 

سانتيمتر كاه و كلش در كف چاله ريخته شد و همچنين 

پوسيده مخلوط  كود داميرا با مقدار مناسب خاك چاله 

 گرديد.

ها، در اسفند سازي چالهرس نهال )پس از آمادهغ -13

گير دست هر سامانه آبنهال در پائين اصله 1به تعداد ماه 

 كاشته شد(

ها براساس حداقل نياز آبي در ي تكميلي نهالآبيار -14

 دوره خشک 

 زنده ماني، اي گياهي شاملهگيري شاخصاندازه -15

ميوه  توليد و تاج پوشش ، سطحقطر يقه، رشد ارتفاعي
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 در ابتدا و انتهاي فصل رويش

سه ها شامل آزمون مقايداده تحليل آماري وتجزيه  -16

 ها و رسمتوصيفي داده ها، به همراه تحليلميانگين

 مقايسه نتايج  ونمودارها 

 

 نتايج و بحث

 نتايج مطالعات خاک 

هاي خاك عرصه تحقيق در و ويژگي برخي از مشخصات

( آورده شده است. اين نتايج نشان 2جدول شماره )

شناسي اراضي منطقه داراي دهد كه از لحاظ خاكمي

درصد سنگريزه سطحي و عمقي است.  25تا  20حدود 

اي مايل اي تيره تا قهوههاي اين اراضي به رنگ قهوهخاك

باشد. مي به زرد با بافت خاك سطحي و عمقي سنگين

ها بدون محدوديت شوري و قليائيت ولي داراي اين خاك

ميزان آهک نسبتاً زياد در سطح و عمق هستند. واكنش 

خاك در سطح تا حدودي قليائي و در عمق قليائي است. 

ها خيزي خاك، ميزان مواد آلي اين خاكاز نظر حاصل

در حد كم، ميزان نيتروژن كل خاك در سطح و عمق 

كم، ميزان فسفر قابل جذب در سطح خاك  خاك بسيار

متوسط و در عمق كم، ميزان پتاسيم قابل جذب در سطح 

زياد و در عمق خاك متوسط است. ظرفيت تبادل 

ها در سطح و در عمق بسيار كم و كاتيوني اين خاك

هاي خاك در حد پايين است. ها و كاتيونمجموع آنيون

خيزي نياز صلهاي اين اراضي از نظر حادر مجموع خاك

 به تقويت و كوددهي دارند. 

 

 
 هاي خاک عرصه تحقيق(: برخی از ويژگی2جدول)                                   

 

 (2پروفيل ) (1پروفيل )

 عمق)سانتي متر( عمق)سانتي متر(

25-0 
80-

25 

120-

80 
25-0 

80-

25 

120-

80 

 49 47 45 42 47 45 درصد اشباع)%(

هدايت 

 (ds/mالكتريكي)
566/0 377/0 369/0 566/0 510/0 366/0 

 92/7 90/7 02/8 39/8 13/8 96/7 اسيديته گل اشباع

درصد مواد خنثي 

 شونده)%(
61/30 98/48 45/47 94/21 14/32 29/39 

 31/0 45/0 64/0 23/0 31/0 80/0 كربن آلي)%(

فسفر قابل 

 (mg/kgجذب)
93/16 72/4 09/3 24/13 58/4 42/6 

پتاسيم قابل 

 (mg/kgجذب)
448 31 31 485 166 133 

 03/0 05/0 07/0 02/0 03/0 09/0 ازت كل)%(

 16 14 18 18 16 18 درصد شن)%(

 36 48 47 54 52 45 درصد الي)%(

 48 38 35 28 32 37 درصد رس)%(

 90/13 70/15 10/14 10/16 40/15 70/14 نقطه پژمردگي

 30/22 10/24 20/23 40/25 70/24 70/21 ظرفيت مزرعه

ظرفيت تبادل 

 (me/100gكاتيوني)
20/9 10/8 60/7 10/9 10/10 20/11 
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 نتايج مطالعات هواشناسی 

هواشناسي الزم در اين پروژه  ايهآوري دادهبراي جمع

 4از ايستگاه هواشناسي شهر ماهان )در فاصله 

كيلومتري محل اجراي پروژه( استفاده گرديد. اين 

دقيقه عرض شمالي  18درجه و  32ايستگاه با مختصات 

 5دقيقه طول شرقي در فاصله  56درجه و 50و 

كيلومتري ايستگاه سينوپتيک شهر ماهان واقع شده 

به صورت  1391تا  1376ين ايستگاه از سال است. در ا

( به 1393سنتي و طي دو سال اخير)منتهي به سال 

برداري هواشناسي انجام شده است. صورت خودكار داده

هاي ايستگاه هواشناسي شهر ماهان كه برخي از ويژگي

با محل اجراي پروژه فاصله بسيار كمي دارد در جدول 

طوري كه نتايج ( آورده شده است. همان 3شماره)

تا سال دهد متوسط بارندگي ساالنه جدول نشان مي

متر بوده است و ميلي 230)سال شروع پروژه(  1388

طي چند سال اخير به علت خشكسالي هاي پي در پي، 

ميليمتر كاهش يافته است، لذا در  185اين مقدار به 

 ميليمتر منظور شده است. 320محاسبات، مقدار 

 
 

 (: برخی از ويژگی هاي هواشناسی محل اجراي پروژه3جدول)                             

 210 تر)سال شروع پروژه( به ميليم 1387متوسط بارندگي ساالنه تا سال

 185 به ميليمتر 1393متوسط بارندگي ساالنه تا سال

 21 ساله)ميليمتر( 10برگشت حداكثر بارش روزانه با دوره 

 9/32 بارندگي بهار) درصد(

 5/0 بارندگي تابستان) درصد(

 1/21 بارندگي پاييز) درصد(

 5/43 بارندگي زمستان) درصد(

 12 متوسط دماي ساالنه)درجه سانتيگراد(

 درجه سانتيگراد زير صفر 2 -دي ماه سردترين ماه سال با متوسط دماي

 درجه سانتيگراد 27 -تير ماه متوسط دماي گرمترين ماه سال با

 درجه زير صفر 8/27 حداقل مطلق دما)درجه سانتيگراد(

 8/38 حداكثر مطلق دما)درجه سانتيگراد(

 1600 متوسط تبخير ساالنه)ميليمتر(

 97 تعداد روزهاي يخبندان

 41 متوسط رطوبت نسبي ساالنه)درصد(

 71 حداكثر سرعت باد)كيلومتر بر ساعت(

 جنوب غرب سمت باد غالب

 

 انتخاب گونه گياهی 

از لحاظ سطح زير  (Prunus dulcis Miller) بادام

 كشت و ارزش اقتصادي مهمترين محصول باغي استان

 . سطح زير كشت باغات بادام درشودمحسوب مي كرمان

دليل ه استان همه ساله رو به گسترش است و ب اين

ساالنه  ،خوب بادام در منطقه نسبتاًاقتصادي  بازدهي

. رودزير كشت بادام مي مساحت زيادي از اراضي استان

توليد بادام كشور ناميده  هاياز اين رو استان يكي از قطب

كشاورزي در سال وزارت جهاد براساس آمار  .شودمي

آبي با سطح زير كشت  كشت در كرمان ، استان1392

ديم با سطح  كشت در رضوي خراسان و هكتار 15849

 خود به را نخست مقام هكتار 32224زير كشت 

شامل سه  بادام در استان ارقام محلياند. هداد اختصاص

. اين هستند تلخو  ديرگل همدان شيرين كرمان،رقم 

در مقايسه با توده از لحاظ زمان گلدهي  ارقام هرچند

ل)سفيد( و زود تا متوسط گهاي جزء باداممحلي بذري 

هر يک داراي ، اما هستند متوسط تا ديرگل )همدان(

اسدي و )بني باشندمحاسن و معايب خاص خود مي

عالوه بر ارقام ذكرشده رقم بادام  .(1378همكاران، 

كوهي نيز در منطقه ازتوليد خوبي برخوردار است. از 
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دارد  داي كه در باغات بادام استان وجوعمده تمشكال

ر برخي از اشاره نمود كه د رمازدگي بهارهس توان بهمي

محصول باغاتي كه دچار  درصد  100تا  60ها سال

برد. در جدول شماره از بين مي را  شوندسرمازدگي مي

ميزان سطح زير كشت و عملكرد بادام در استان به   4

 -تفكيک آورده شده است )معاونت برنامه ريزي اقتصادي

(. نتايج اين جدول 1392سازمان جهادكشاورزي استان، 

 1952با متوسط عملكرد  نشان مي دهد كه استان كرمان

كيلوگرم در  662هاي آبي و در باغ در هكتار كيلوگرم

، از متوسط عملكرد بادام دركشور هاي ديمباغ هكتار در

باشد و ظرفيت الزم براي توسعه در اين زمينه باالتر مي

را دارا است. از طرفي عملكرد باغات ديم استان يک سوم 

باشد و اين امر تنها به دليل عدم اعمال باغات آبي مي

مديريت صحيح در زمينه نياز آبي گياه در شرايط بحراني 

باشد )عدم استفاده از كم آبياري يا از نظر فنولوژيكي مي

آوري ريزي جهت جمعتكميلي(. بنابراين برنامهآبياري 

هاي سطوح آبگير باران نزوالت جوي با استفاده از سامانه

آوري شده به منظور آبياري هاي جمعو استفاده از آب

گشا  تكميلي و يا كم آبياري در باغات ديم، بسيار راه

خواهد بود. در اين تحقيق از سه رقم بادام مامايي، ربيع 

براي انجام مراحل مختلف تحقيق استفاده  21 و شاهرود

 شد.

 

 

 

 
 

 (1392(: ميزان سطح زيركشت، توليد و عملکرد بادام در استان كرمان )سال 4جدول)                           

 مجموع ديم آبي 

 4509 246 4263 سطح زير كشت غير بارور)هكتار(

 11903 317 11586 بارور)هكتار(سطح زير كشت 

 22834 210 22624 توليد)تن(

  662 1952 عملكرد)كيلوگرم در هكتار(

  484 1325 متوسط عملكرد كشور)كيلوگرم در هكتار(

 

 

و زمانی كه اين نياز   تعيين نياز آبی درختان

 باشدحداكثر می

ترين و مهمترين ضرورياز بين عوامل رشد گياه،آب 

باشد. تحقيقات نشان داده كه رابطه مستقيمي ها ميآن

هاي گياهي بين كاهش آب مصرفي گياه و كاهش شاخص

در كليه مراحل تكامل و رشد گياه شامل رشد، جوانه 

آوري دانه و ميوه افشاني و عملاي، گلزدن، سبزينه

 وجود دارد. تحقيقاتي كه توسط موسوي و عليمحمدي

 ( در منطقه شهركرد، با بررسي اثرات تنش آبي1382)

انجام شده، حاكي  فنولوژي باداممختلف  در طي مراحل

اثرات تنش آبي و كم آبياري در طي مرحله از آن است كه 

وزن تر و  و اندازه ميوه دارمعني ، باعث كاهشرشد ميوه

، وزن تر رشد مغز بادامدر مرحله  ه است.خشک ميوه شد

ثير آبياري أته و زن تر و خشک مغز كاهش يافتو و ميوه

 در مرحله فقط بر ميزان ازت در برگ و ميزان بر اين در

قبل از برداشت، در مرحله  ه است.دار بودميوه معني

در گيري شده داري در پارامترهاي اندازهتفاوت معني

 . در مرحله بعد از برداشته استمشاهده نشدوه يبرگ و م

ح مختلف آبياري بر تراكم گلدهي و اثرات سطوميوه، 

باعث كاهش بوده و دار تشكيل ميوه اوليه و نهايي معني

تراكم گلدهي، درصد تشكيل ميوه اوليه و نهايي در سال 

با كاهش نهايي نشان داده است كه . نتايج ه استشد بعد

ميزان رشد، تنش آبي در مراحل مختلف ايجاد آبياري و 

داري صد مغز كاهش معنيعملكرد، وزن خشک مغز و در

پيدا كرده و قطع آبياري به طور كامل، بيشترين اثر را بر 

 .شته استگيري شده دااهش پارامترهاي اندازهروي ك

بنابراين بر اساس نتايج تحقيقات انجام شده در اين 

زمان  شناختزمينه، تعيين ميزان آب مورد نياز گياه و 

به منظور  مناسب آبياري از لحاظ شرايط فنولوژيكي گياه

از اهميت جلوگيري از خسارت به رشد و عملكرد بادام 
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به سزايي برخوردار است. مهمترين زماني كه نياز آبي 

بادام در شرايط بحراني قرار دارد، ماه هاي فروردين، 

هاي تير، باشد و  در ماهارديبهشت، خرداد و شهريور مي

مرداد، مهر و آبان، بادام از نياز آبي كمتري برخوردار 

 است.

( با توجه به معادالتي كه در 1376فرشيد و همكاران )

زمينه محاسبه آب مورد نياز گياهان وجود دارد، ميزان 

آب مورد نياز  گياهان عمده زراعي و باغي كشور  را 

ميزان آب آبياري   5اند. در جدول شماره برآورد كرده

هاي هشت ماه رد نياز بادام در منطقه شهركرد در دههمو

 اول سال نشان داده شده است.
  

 (1378اسدي و همکاران، (: نياز خالص آب آبياري در گياه بادام در منطقه كرمان )بنی5جدول)

 آب آبياري

 )ميليمتر بر دهه(

 بارندگي موثر

 )ميليمتر بر دهه(

 و تعرق واقعيتبخير 

 )ميليمتر بر دهه(

 تبخير و تعرقواقعي

 )ميليمتر بر روز(
 ماه دهه ضريب گياهي

 فروردين 3 45/0 44/1 4/14 5/9 9/4

8/7 4/8 2/16 62/1 45/0 1 

 2 45/0 80/1 0/18 0/8 0/10 ارديبهشت

8/14 7/6 5/21 15/2 49/0 3 

8/24 5/4 3/29 66/2 57/0 1 

 2 65/0 23/3 3/32 1/0 1/32 خرداد

2/38 0/0 2/38 82/3 72/0 3 

9/42 0/0 9/42 29/4 80/0 1 

 2 87/0 76/4 6/47 3/0 4/47 تير

0/50 4/0 4/50 04/5 90/0 3 

9/53 3/0 2/54 92/4 90/0 1 

 2 90/0 80/4 0/48 1/0 9/47 مرداد

8/46 0/0 8/46 68/4 90/0 3 

 شهريور 1 90/0 35/4 8/47 0/0 8/47

2/40 0/0 2/40 02/4 90/0 2  

9/36 0/0 9/36 69/3 90/0 3  

 مهر 1 89/0 19/3 9/31 1/0 8/31

3/24 5/1 8/25 58/2 83/0 2  

2/17 3/2 5/19 95/1 75/0 3  

 آبان 1 66/0 52/1 1/9 1/3 0/6

 جمع    0/671 2/45 8/625

 

دهد كه گياه بادام استان نشان مي 5نتايج جدول شماره 

متر ميلي 280كرمان با توجه به بارندگي مؤثر به ميزان 

در سال، نياز خالص آب آبياري دارد كه از دهه سوم 

فروردين لغايت دهه اول آبان ماه به صورت آبياري بايد 

مقايسه آب خالص مورد   6جدول شماره  اعمال گردد.

احتساب راندمان نياز و نياز خالص آب آبياري را بدون 

دهد. نياز آبياري براي درخت بادام در منطقه نشان مي

خالص آب آبياري بادام در حالتي كه كل سطح خيس 

مترمكعب در هكتار مي باشد و در  6260شود برابر 

درصد از خاك چاله نهال خيس شود  75صورتي كه فقط 

يابد. مترمكعب در هكتار كاهش مي 4930اين ميزان به 

اصله درخت بادام در هر هكتار، هر  400كاشت با فرض 

مترمكعب در سال نياز آبي دارد. ساير  3/12درخت بادام 

با دهد كه مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان مي

در در منطقه  توجه به راندمان آبياري، آب مصرفي بادام 

باشد در سال ميمتر مكعب در هكتار  5637حدود 

درصد از  75ن صورت اگر فقط (. در اي1378)حقيقت، 

خاك چاله نهال خيس شود، نياز خالص آب آبياري بادام 
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يابد و هر درخت مترمكعب در هكتار كاهش مي 4228به 

 مترمكعب در سال نياز آبي دارد. 5/10
 

 )بدون احتساب راندمان( جهت كشت بادامآب خالص مورد نياز و نياز خالص آب آبياري (:6جدول)                   

 )برحسب مترمکعب در هکتار(

 دوره محاسبه )روز(
 آب خالص

 مورد نياز

 تأمين شده

 از بارندگي

 نياز خالص آب آبياري

 )كل سطح خيس شود(

 نياز خالص آب آبياري

 درصد  سطح خيس شود( 75)

200 6710 450 6260 4930 

 

 آبياري تکميلی درختان: 

اعداد و ارقام ذكر شده در مبحث باال مربوط به حالت 

آبياري كامل دركشت بادام بوده است، در حالي كه در 

تحقيق حاضر به دليل كشت در شرايط كم آبياري كه 

 بايد گياه را به شرايط تنش خشكي عادت داد، ميزان آب

باشد. مي مورد استفاده بسيار كمتر از مقادير ذكر شده

و   PWPو  FCدر اين تحقيق بر اساس اختالف مقادير 

حجم خاك خيس شده، مقدار آب آبياري )به 75/0

ليتر براي هر  50صورت آبياري تكميلي( حدوداً برابر 

درخت در هر نوبت آبياري محاسبه شده است كه به 

 وسيله حمل با تانكر و به صورت دستي به هر درخت داده

( 5/23-15) /100* 75/0* 8/0*1*1=51]شده است 

 اي سعي شده استهاي داراي فيلتر سنگريزه. در سامانه[

ن  كه آبياري از محل فيلتر انجام پذيرد كه البته در اي

ت تحقيق آبياري تكميلي تنها در سال اول فقط در سه نوب

صورت گرفت و در چهار سال بعدي اجراي طرح عالرغم 

 نگرفته است.خشكسالي هيچگونه آبياري صورت 

ور هاي خرداد و شهريچنانچه از لحاظ دوره آبياري در ماه

باشد و كه نياز آبي بادام در شرايط بحراني و حساس مي

فاصله  بارندگي موثر وجود ندارد، هر ماه دو نوبت آبياري با

وبت نهاي تير، مرداد و مهر، هر كدام يک روز و در ماه 15

گرفت قطعاً ميآبياري به صورت سيستماتيک صورت 

ايحال با اين فرض كه امد. علينتايج بهتري به دست مي

اصله نهال درخت بادام در هر هكتار به ميزان آب  400

باشد مترمكعب در هكتار در سال مي 140ها مورد نياز آن

آب مصرفي خواهد بود. اين در  %97نشان دهنده كاهش 

اري حالي است كه اصوالً در اين تحقيق هيچگونه آبي

آب  %100تكميلي صورت نگرفته و نشان دهنده كاهش 

 مصرفي بوديم.

 

 نتايج تعيين ضريب رواناب سطحی: 

در اين پژوهش ضريب رواناب سطحي به منظور تعيين 

ررسي ب»ها با استفاده از نتايج اوليه پروژه ابعاد سامانه

عملكرد سطوح عايق ، نيمه عايق و طبيعي در فرآيند 

به دست آمده « هاي سطوح آبگيرامانهرواناب س –بارش 

است. ميانگين ضريب ياد شده در سطوح عايق، لخت و 

 محاسبه شده است. 26/0طبيعي برابر 

 

 هاي سطوح آبگير :نتايج محاسبه ابعاد سامانه

به هاي سطوح آبگير بر اساس رابطه زير محاسابعاد سامانه

 شده است.
                                                                 

(EFF  *K  *DR( / )WR-DR * )MC=RA 

:  RA: مساحت آبگير به متر مربع،  MC در اين رابطه

: نياز آبي  WR متوسط گسترش ريشه گياه به متر مربع،

: مقدار متوسط  DRمتر در سال،  ساالنه گياه به ميلي

:  EFF: ضريب رواناب،  Kمتر،  بارش منطقه به ميلي

 ظرفيت نگهداشت آب در خاك 

در اين پژوهش ميزان متوسط گسترش ريشه درخت 

انداز( بادام چند ساله كه تابعي از سطح تاج پوشش )سايه

متر در نظر گرفته  1اي با شعاع باشد، برابر دايرهآن مي

 14/3شده است. در نتيجه مساحت گسترش ريشه برابر 

آبي بادام بدون در  متر مربع خواهد بود. با توجه به نياز

متر(،  ميلي 671نظر گرفتن بارندگي موثر در منطقه )

متر(، متوسط ميلي 320مقدار متوسط بارش منطقه )

و  26/0ضريب رواناب سطوح عايق، لخت و طبيعي برابر 

ظرفيت نگهداشت آب در خاك كه در اين تحقيق به 

در نظر گرفته شده است، بنابراين مساحت  35/0ميزان 
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آيد. از آن جا كه متر مربع به دست مي 38ها برابر نهساما

در كشت بادام در عرف منطقه، فاصله درختان از يكديگر 

ها شود، بنابراين ابعاد سامانهمتر در نظر گرفته مي 5برابر 

مترمربع  40متر و يا به عبارت ديگر  8متر *  5به صورت

د برآورد گرديد. خالصه نتايج مربوط به محاسبه ابعا

( آورده شده 7هاي سطوح آبگير در جدول شماره )سامانه

سامانه آبگير مستطيل شكل با  75است. در اين پژوهش 

متر مربع بر روي زمين با استفاده از  40مساحت 

چين و پشته خاكي، در قالب پنج تيمار سامانه، سه سنگ

رقم بادام تلخ، شيرين كرمان و ديرگل همدان و در پنج 

توضيح داده شده در روش تحقيق احداث  تكرار به شرح

 گرديد.
 

 

 هاي سطوح آبگير(: نتايج مربوط به محاسبه ابعاد سامانه7جدول)                                           

 14/3 متوسط مساحت ريشه درخت كامل)متر مربع(

 671 نياز آبي ساالنه بادام)ميليمتر(

 320 متوسط بارش ساالنه منطقه)ميليمتر(

 26/0 متوسط ضريب رواناب سطوح آبگير

 35/0 ظرفيت نگهداشت آب در خاك

 38 مساحت آبگير)متر مربع(

 

 :اي گياهیهشاخصگيري نتايج اندازه 

 نهال، سطح قطر يقه، ارتفاع شامل اي گياهيهشاخص

اي ميوه و زنده ماني درختان در تيماره توليد ،تاج پوشش

صل به كار برده شده در اين پروژه، در ابتدا و انتهاي ف

ز اگيري شد. قطر يقه با استفاده رويش در هر سال اندازه

ص كوليس ديجيتال و ارتفاع نهال به وسيله متر و يا شاخ

گيري گرديد. همچنين سطح تاج پوشش، متري اندازه 3

يري دو قطر عمود بر هم تاج پوشش و گاز طريق اندازه

 معادالت مربوطه محاسبه شد. توليد ميوه از سال چهارم

ها با ترازو ها و توزين آنآوري ميوهبه بعد بر اساس جمع

ل انجام شد. درصد زنده ماني درختان بر اساس تعداد نها

 خشک شده در تيمار مربوطه تعيين گرديد. 

سال  5پس از هاي گياهي نتايج ميانگين شاخص

گيري در پنج تيمار به كار برده شده در اين پژوهش اندازه

( نشان داده شده است. 12( تا )8هاي شماره )در جدول

دهد كه متغيرهاي قطر يقه، ها نشان مينتايج اين جدول

ارتفاع درخت، سطح تاج پوشش و ميانگين عملكرد ميوه 

مارها در تيمار شاهد )زمين دست نخورده( از بقيه تي

آوري پوشش گياهي كمتر و به ترتيب در تيمارهاي جمع

آوري پوشش گياهي سطح سطح سامانه بدون فيلتر، جمع

سامانه با فيلتر، عايق نمودن بخشي از سطح سامانه بدون 

فيلتر و عايق نمودن بخشي از سطح سامانه با فيلتر 

كند. نكته قابل توجه آن است كه افزايش پيدا مي

چهار متغير روند يكساني در تيمارها دارد. به ميانگين هر 

عبارت ديگر با لخت و تميز نمودن سطح سامانه شرايط 

الزم براي تأمين قسمتي از آب مورد نياز درخت فراهم 

هاي گياهي و شود و در نتيجه باعث رشد شاخصمي

افزايش عملكرد درختان گرديده است. اين روند افزايشي 

سطح سامانه و به كار بردن با عايق نمودن بخشي از 

اي افزايش بيشتري نشان داده است، فيلترهاي سنگريزه

به طوري كه در تيمار عايق نمودن بخشي از سطح سامانه 

اي به حداكثر خود رسيده با به كارگيري فيلتر سنگريزه

است. براي مثال در سال پنجم اجراي طرح، ميانگين قطر 

در تيمار عايق  يقه، ارتفاع درخت و سطح تاج پوشش

اي به نمودن بخشي از سطح سامانه با فيلتر سنگريزه

متر  91/2سانتيمتر و  233متر ، ميلي 5/64ترتيب به 

باشد. از مربع رسيده است كه از همه تيمارها بيشتر مي

لحاظ عملكرد ميوه، درختان از سال چهارم شروع به 

ر شاهد توليد ميوه نمودند كه ميانگين توليد ميوه در تيما

)زمين دست نخورده( از بقيه تيمارها كمتر و به ترتيب 

آوري پوشش گياهي سطح سامانه در تيمارهاي جمع

آوري پوشش گياهي سطح بدون به كارگيري فيلتر، جمع

سامانه با به كارگيري فيلتر، عايق نمودن بخشي از سطح 

سامانه بدون فيلتر و عايق نمودن بخشي از سطح سامانه 

كند و اي افزايش پيدا ميرگيري فيلتر سنگريزهبا به كا

كيلوگرم بادام در هر درخت  234/1در سال پنجم  به 
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براي تيمار عايق نمودن بخشي از سطح سامانه با به 

 اي رسيده است. كارگيري فيلتر سنگريزه

از لحاظ استقرار و زنده ماني، درسال دوم اجراي پروژه  

شكيدند به طوري كه تعدادي از درختان ضعيف شده و خ

هاي اصله نهال در تيمارهاي مختلف سامانه 75در بين 

مورد خشكيدگي مربوط به تيمار  5سطوح آبگير، 

مورد مربوط به تيمار  1درصد زنده ماني(،  6/66شاهد)

آوري پوشش گياهي سطح سامانه بدون به كارگيري جمع

مورد در هر كدام  0درصد زنده ماني( و صفر 3/93فيلتر)

آوري پوشش گياهي سطح سامانه با ز تيمارهاي جمعا

فيلتر و عايق نمودن بخشي از سطح سامانه بدون فيلتر 

زنده ماني( رخ داده است. همچنين همان طوري  100%)

( ديده 12( الي )8هاي )كه در نتايج جداول شماره

شود، تيمار عايق نمودن بخشي از سطح سامانه با به مي

گونه مرگ و مير نهال اي هيچزهكارگيري فيلتر سنگري

درصد  100نداشته است و زنده ماني در اين تيمار به 

هاي عايق رسد. اين امر نقش قابل توجه سامانهمي

ها و زنده ماني فيلتردار را در استحصال آب براي نهال

 دهد.ها نشان ميآن

  
 هاي سطوح آبگير در سال اولهاي گياهی در تيمارهاي مختلف سامانهصگيري شاخ(: نتايج اندازه8جدول)

 متغير

 تيمار

 ميانگين قطر يقه

 )ميليمتر(

ميانگين ارتفاع 

 درخت )سانتيمتر(

ميانگين سطح تاج پوشش 

 )سانتيمترمربع(

ميانگين عملكرد 

 )گرم در هر درخت(

ميانگين زنده 

 ماني )درصد(

 100 0 7/741 0/85 0/13 شاهد

جمع آوري 

پوشش بدون 

 فيلتر

2/13 3/88 9/756 0 100 

جمع آوري 

 پوشش با فيلتر
8/13 7/89 2/770 0 100 

 100 0 0/1234 5/90 0/14 عايق بدون فيلتر

 100 0 9/1425 4/97 6/15 عايق با فيلتر

 
 در سال دومهاي سطوح آبگير گيري شاخص هاي گياهی در تيمارهاي مختلف سامانه(: نتايج اندازه9جدول)

 متغير

 تيمار

ميانگين 

 قطر يقه

 )ميليمتر(

 ميانگين

ارتفاع درخت 

 )سانتيمتر(

 ميانگين

سطح تاج پوشش 

 )سانتيمترمربع(

 ميانگين عملكرد

 )گرم در هر درخت(

ميانگين زنده 

 ماني )درصد(

 6/66 0 4/4693 1/135 0/23 شاهد

 7/86 0 4/4957 7/138 4/23 جمع آوري پوشش بدون فيلتر

 3/93 0 9/6431 9/144 6/24 جمع آوري پوشش با فيلتر

 3/93 0 2/7454 0/161 2/27 عايق بدون فيلتر

 100 0 8/8703 6/165 7/27 عايق با فيلتر
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 هاي سطوح آبگير هاي گياهی در تيمارهاي مختلف سامانهگيري شاخص(: نتايج اندازه10جدول)

 در سال سوم

 متغير

 تيمار

ميانگين 

 قطر يقه

 )ميليمتر(

 ميانگين

ارتفاع درخت 

 )سانتيمتر(

 ميانگين

سطح تاج پوشش 

 )سانتيمترمربع(

 ميانگين عملكرد

 )گرم در هر درخت(

ميانگين زنده 

 ماني )درصد(

 6/66 0 5/6164 0/148 4/32 شاهد

 7/86 0 0/8725 3/168 1/33 جمع آوري پوشش بدون فيلتر

 3/93 0 5/12151 1/174 9/35 جمع آوري پوشش با فيلتر

 3/93 0 1/12287 0/177 3/39 عايق بدون فيلتر

 100 0 5/13591 1/191 2/42 عايق با فيلتر

 

 هاي گياهی در تيمارهاي مختلف سطوح آبگير در سال چهارمگيري شاخص(: نتايج اندازه11جدول)

 متغير

 تيمار

ميانگين 

 قطر يقه

 )ميليمتر(

 ميانگين

ارتفاع درخت 

 )سانتيمتر(

 ميانگين

سطح تاج پوشش 

 )سانتيمترمربع(

 ميانگين عملكرد

 )گرم در هر درخت(

ميانگين زنده 

 ماني )درصد(

 6/66 5/52 5/9353 6/169 5/37 شاهد

 7/86 5/76 2/14521 8/191 4/42 جمع آوري پوشش بدون فيلتر

 3/93 3/127 4/17354 1/193 0/44 جمع آوري پوشش با فيلتر

 3/93 5/157 4/18677 0/197 1/48 بدون فيلترعايق 

 100 0/210 9/20027 0/213 1/52 عايق با فيلتر

 
 هاي گياهی در تيمارهاي مختلف سطوح آبگير در سال پنجمگيري شاخص(: نتايج اندازه12جدول)

 متغير

 تيمار

ميانگين قطر 

 يقه

 )ميليمتر(

 ميانگين

ارتفاع درخت 

 )سانتيمتر(

 ميانگين

پوشش سطح تاج 

 )سانتيمترمربع(

ميانگين 

 عملكرد

)گرم در هر 

 درخت(

ميانگين زنده ماني 

 )درصد(

 6/66 0/282 2/12955 4/180 7/44 شاهد

جمع آوري پوشش 

 بدون فيلتر
1/54 6/214 3/19192 4/595 7/86 

جمع آوري پوشش با 

 فيلتر
0/55 0/217 3/21500 1/710 3/93 

 3/93 0/957 0/26673 0/220 5/59 عايق بدون فيلتر

 100 7/1233 7/29089 0/233 5/64 عايق با فيلتر

 

نتايج مربوط به نقش تيمارهاي سطوح آبگير باران در 

رشد و نمو و عملكرد ارقام مختلف بادام در سال پنجم 

( نشان داده شده است. 13اجراي پروژه در جدول شماره )

اصله   75دهد كه مجموعاً در بين مياين نتايج نشان 

ارقام بادام كاشته شده )از سه رقم تلخ، شيرين و ديرگل 

هاي سطوح آبگير، رقم شاهرود همدان( در پروژه سامانه

از ابتداي كشت تا سال پنجم از رشد بهتري برخوردار 

بوده به طوري كه ميانگين قطر يقه در اين رقم در سال 

 241ميانگين ارتفاع به  متر،ميلي 7/61پنجم به 

مترمربع  7/2متر و ميانگين سطح تاج پوشش به سانتي

رسيده است. همچنين از لحاظ عملكرد ميوه دهي نيز 

رقم تلخ از وضعيت بهتري برخوردار بوده و در سال پنجم، 
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كيلوگرم بادام در هر  024/1ميانگين عملكرد اين رقم به 

هاي رقم درخت رسيده است.  اين در حالي است كه

از  گيرند.هاي بعدي قرار ميمامايي و ربيع در اولويت

اصله نهال از سه  75لحاظ استقرار و زنده ماني، در بين 

زنده  %100رقم كشت شده، صفر مورد در رقم تلخ )

زنده ماني( و  %99مورد در رقم شيرين كرمان ) 1ماني(، 

زنده ماني(، مرگ و  %84مورد در رقم ديرگل همدان ) 3

مير وجود داشته است كه  اين امر نيز حكايت از برتري 

 رقم شاهرود نسبت به دو رقم ديگر دارد.
 

 

 هاي گياهی در ارقام مختلف بادام در سال پنجمگيري  شاخص(: نتايج اندازه13جدول)                           

 
 ميانگين قطر يقه

 )ميليمتر(

 نميانگي

 ارتفاع درخت )سانتيمتر(

 ميانگين

 سطح تاج پوشش

 )سانتيمترمربع(

 ميانگين عملكرد

 )گرم در هر درخت(

 ميانگين

 زنده ماني )درصد(

 100 2012 28914 256 8/68 رقم تلخ

 99 1282 26870 220 2/63 رقم شيرين

 94 955 16277 198 55 رقم ديرگل همدان

 گيرينتيجه

ارائه توان نتيجه گرفت كه با بندي كلي ميدر يک جمع

، استحصال نزوالت جويهاي الگوهاي علمي سيستم

توان از يک طرف نقش مهمي در اشاعه فرهنگ مي

برداري پايدار از منابع طبيعي ايفا نمود و از طرف بهره

افزايش توليد در باغات ديم و يا باغات در اراضي ديگر 

پذير ساخت. در مناطق مستعد در امكاندار را شيب

اقليم نيمه خشک، به كارگيري پوشش عايق در 

هاي سطوح آبگير، نقش بسيار مهمي در سامانه

آوري حجم آب كافي در استحصال آب باران و جمع

جهت تأمين رطوبت مورد نياز درختان مثمر در محل 

نمايد. همچنين موجب افزايش استقرار آن ها ايفا مي

درصدي در  337دات گياهي به ويژه افزايش تولي

عملكرد محصول شده و سبب بهبود اقتصاد معيشتي 

گردد. اين امر سبب افزايش راندمان آبخيزنشينان مي

استفاده از منابع و هماهنگي بين منافع اكولوژيكي، 

 شود.اقتصادي و اجتماعي مي
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Investigation of  impact of using managed water harvesting systems in 

increasing crop yield 
 

Mohsen Baniasadi1, Bahman Panahi2 

 
Abstract 
Present research has been executed in Kerman Province during 5 years in order to hillside 

orchards development by using rainwater harvesting catchments. Towards this attempt, in a 

rangeland of 5 percent slope, microcatchments were made with 5 different treatments including 

removed surface with gravelly filter, removed surface without gravelly filter, isolated surface with 

gravelly filter, isolated surface without gravelly filter and natural surface, with 5 replicates and 3 

cultivar of almond(Botter Almond, Sweet Almond and Hamedani). Vegetation 

parameters(diameter, height, covering crown, existing and crop yield) were measured After 

cultivation of twigs in down part of microcatchments. The results showed that the means of 

variables are the lowest value in natural surface treatment and be increased in removed surface 

without gravelly filter, removed surface with gravelly filter, isolated surface without gravelly 

filter and isolated surface with gravelly filter respectively. So that in fifth year, mean values of 

diameter, height, covering crown, existing and crop yield in isolated surface with gravelly filter 

are 58.5 mm, 258 cm, 2.5 square meters, 1.2 kg for each tree and 100 pecent. Also between 75 

almond trees with 3 cultivar, Shahrood 21 had better growth than others. So utilization of isolated 

surfaces with gravelly filter can be recommended in supplying water for hillside orchards in 

watersheds using rainwater harvesting systems. 

 

Keywords: Microcatchment systems, rainwater harvesting, isolated surface, crop 

yield, hillside orchards, almond. 
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