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بررسی تأثير به كارگيري سامانههاي سطوح آبگير مديريت شده
در افزايش توليدات گياهی
تاريخ دريافت1397/06/13 :
تاريخ پذيرش1397/08/28 :
محسن بنی اسدي ،1بهمن پناهی
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چکيده
اين پروژه به منظور امكان سنجي استقرار درختان مثمر و افزايش توليدات گياهي از طريق بهكارگيري سامانههاي
سطوح آبگير در استان كرمان به مدت  5سال به اجرا در آمده است .براي انجام اين تحقيق عرصه مرتعي با شيب
متوسط  %28انتخاب شد .پنج تيمار سامانه شامل جمعآوري سنگريزه و پوشش گياهي سطح سامانه به همراه
بهكارگيري فيلتر سنگريزهاي ،جمعآوري سنگريزه و پوشش گياهي سطح سامانه بدون به كارگيري فيلتر سنگريزهاي،
عايق نمودن بخشي از سطح سامانه به همراه به كارگيري فيلتر سنگريزهاي ،عايق نمودن بخشي از سطح سامانه بدون
بهكارگيري فيلتر سنگريزهاي و تيمار شاهد (زمين دست نخورده) به همراه سه رقم بادام (تلخ ،شيرين و ديرگل همدان)
در  5تكرار بهكار برده شد .در اين تحقيق با رفتارسنجي سامانهها ،تأثير آنها بر رشد و نمو نهالها از طريق اندازهگيري
شاخصهاي گياهي (قطر يقه ،ارتفاع درخت ،سطح تاج پوشش ،زنده ماني و توليد ميوه) مورد بررسي قرار گرفت .نتايج
نشان داد ميانگين اين متغ يرها در تيمار شاهد از بقيه تيمارها كمتر و به ترتيب در تيمارهاي جمعآوري پوشش گياهي
سطح سامانه بدون فيلتر سنگريزهاي ،جمعآوري پوشش گياهي سطح سامانه با فيلتر سنگريزهاي ،عايق نمودن بخشي
از سطح سامانه بدون بهكارگيري فيلتر سنگريزهاي و عايق نمودن بخشي از سطح سامانه به همراه بهكارگيري فيلتر
سنگريزهاي افزايش پيدا ميكند .به طوري كه در سال پنجم اجراي پروژه ،ميانگين قطر يقه ،ارتفاع درخت ،سطح تاج
پوشش ،عملكرد و زنده ماني در تيمار عايق نمودن بخشي از سطح سامانه به همراه به كارگيري فيلتر سنگريزهاي به
ترتيب به  58/5ميليمتر 258 ،سانتيمتر 2/5 ،مترمربع 1/2 ،كيلوگرم بادام در هر درخت و  100درصد رسيده است به
طوريكه در اين تيمار هيچگونه تلفاتي نداشته و از همه تيمارها بيشتر ميباشد .همچنين مجموعاً در بين  75اصله ارقام
بادام كاشته شده (تلخ ،شيرين و ديرگل همدان) ،رقم تلخ از رشد و نمو بهتري برخوردار بوده و شاخصهاي گياهي در
اين رقم بيشتر از ساير ارقام ميباشد .بنابراين بهكارگيري پوشش عايق در سامانههاي سطوح آبگير ،نقش مهمي در
جمع آوري حجم آب كافي در جهت تأمين رطوبت مورد نياز درختان در محل استقرار آنها ايفا نموده و موجب افزايش
توليد در حوضههاي آبخيز و بهبود اقتصاد معيشتي ساكنان حوضههاي آبخيز ميگردد.
واژههاي كليدي :سطوح آبگير باران ،استحصال آب ،توليدات گياهی ،باغات ديم ،بادام.

 1مربی پژوهشی ،عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان .نویسنده مسئولmbaniasadi61@gmail.com .
 2دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان)نویسنده مسول)
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مقدمه
امروزه از جمله عوامل موثر در بروز خسارات زيست
محيطي ميتوان به افزايش رو به رشد جمعيت و نياز
روز افزون به توسعه منابع جديد غذائي اشاره داشت كه
در كشورهاي در حال توسعه ،موجب بهرهبرداري بيش
از حد و غير اصولي از منابع آب و خاك گرديده است.
همچنين به علت خشكساليهاي متناوب ،كمبود
نزوالت جوي و به تبع آن كمبود رطوبت ذخيره شده
در خاك عامل مهمي در تشديد مسائل شده به طوري
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
مديريت بارشها با استفاده از سامانههاي سطوح آبگير
از طرف مجامع علمي مختلف به عنوان راهكاري براي
افزايش بهرهوري موثر از منابع آبي در مناطق خشک و
نيمهخشک مورد توجه قرار گرفته است .از مزيتهاي
عمده اين روشها ميتوان به كاهش فشار بر منابع
استراتژيک آب زيرزميني ،افزايش بهرهوري از آب ،جلب
مشاركتهاي مردمي و احياء اراضي كم بازده اشاره
نمود .احياء اراضي ديم كم بازده و افزايش توليد
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
آبگير باران و مناسبترين رقم بادام جهت استفاده در
باغات دامنهاي (باغات روي اراضي شيبدار) براي معرفي
به كشاورزان در استان كرمان ميباشد.
مواد و روشها
ويژگیهاي عرصه تحقيق
اين پروژه در محدوده ارتفاعات جبال باارز و در حاشايه
كوه جوپار و در ارتفاع  2565متري از ساطح درياا باه
اجرا در آمده است .محل اجراي طارح در فاصاله ي 40
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كيلومتري شهرستان ماهان و در شيب جنوبي ارتفاعات
جوپار قرار دارد .از نظر موقعيت جغرافيايي ايان منطقاه
از سمت جنوب باه كاوه جوپاار باه ارتفااع  3950متار
منتهي شده و شمال آن با جااده ماهاان  -بام همجاوار
اساات .از ساامت جنااوب بااه آبراهااه فصاالي ناشااي از
بارشهاي فصلي كوه جوپار منتهاي مايگاردد .منطقاه
مورد مطالعه بايش از  %50از اراضاي مشاابه در ساطح
استان را به خود اختصاص ميدهد .شيب محال اجاراي
طرح حدود  %25ميباشد .اقليم منطقه به روش آمبرژه،
نيمه خشک سرد؛ باه روش گوسان ،اساتسي سارد و باه
روش كوپن ،معتدل سرد با تابستانهاي گارم و خشاک
ميباشد .ميانگين ساليانه بارندگي منطقه باا اساتفاده از
دادههاي ايستگاه هواشناسي شهر ماهان 250 ،ميليمتار
برآورد شده است .موقعيت جغرافيايي ايستگاه مزباور در
استان و كشاور در شاكل شاماره ( )1نشاان داده شاده
است.
از لحاظ زمينشناسي منطقه مورد مطالعه در زون
زمينساختي سنندج -سيرجان قرار گرفته است .از
ديدگاه چينهشناسي از پايين ترين نقطه ايستگاه تا قله
كوه برآفتاب برات به ارتفاع  2575متر به ترتيب
تشكيالت زير رخنمون يافتهاند:
 -1واحد تراسهاي فوقاني كواترنر متشكل ازواريزههاي
دامنهاي ،كلوويال حاوي قطعات آهک و چرت با
جورشدگي ضعيف
 -2واحد مارن و شيل كرم رنگ به سن كرتاسه تحتاني
(دوران دوم زمينشناسي)
 -3واحد آهک ضخيم اليه و تودهاي خاكستري تيره تا
روشن به سن كرتاسه تحتاني كه در زمينه پديده
كارستيفيكاسيون شواهد نه چندان بارزي ديده ميشود
و بنابراين نميتوان وجود ذخاير آب كارستيک را در
اين سازند انتظار داشت.
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منطقه مورد مطالعه

شکل ( :)1موقعيت جغرافيايی محل انجام تحقيق در استان كرمان و در كشور

از نظر مرتعداري ،منطقه مورد مطالعه با حفظ گونههاي
با ارزش مرتعي و دارويي ،بذرگيري از گونههاي مناسب
و خوشخوراك مرتعي ( Bromus tomentellus,
 )Astragalus effusus, Onobrychis sppو
حفاظت از گونه با ارزش Camphorosma
 monspeliacumيا كافوري ،كه تنها در همين

منطقه (منطقه دوتو) از استان پراكنش دارد ،داراي
اهميت فراواني است .در منطقه مورد نظر نزديک به
 500گونه گياهي وجود دارد كه عمدتاً دارويي هستند.
بعضي از اين گونهها در جدول شماره ( )1آورده
شدهاند.

جدول( :)1برخی از گونههاي مهم مرتعی در منطقه مورد مطالعه
چوبک كرك غده اي
كرقيچ

Acanthophyllum
glandulosum
Hertia angustifolia

پيچک سرسان

Convolvulus commutatus

پونه ساي انبوه

Nepeta glomerulosa

سنبله اي مو دار

Stachys pilifera

شب بوي كوهي

Micrantha multicaulis

سنبله اي زيبا يا چاي كوهي

Stachys lavandulifolia

مريم گلي پرساقه

Salvia multicaulis

سنبله اي ارغواني

Stachys inflata

اكليل كوهي

Astragalus hamosus

گون كتيرايي

Astragalus gossypinus

زنبق بياباني

Iris songarica

در منطقه مورد مطالعه عالوه بر حفظ گونههاي گياهي
با ارزش و بذرگيري از آنها ،در حفاظت خاك و
جلوگيري از توليد رسوب و سيل نيز نقش بسيار مهمي
ايفا ميكند .از آنجايي كه در منطقه مورد مطالعه
گياهان مرتفعي و همچنيت گياهان دارويي فراوان
وجود دارد بديهي است پوشش گياهي موجود نقش
بسيار مهمي در كند نمودن سرعت روان آبها و نفوذ

آن به خاك دارد و از اين طريق باعث جلوگيري از
فرسايش خاك خواهد شد.
روش انجام كار
به منظور اجراي پروژه حاضر مراحل ذيل به اجرا در
آمده است:
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 -1انتخاب عرصه تحقيق در منطقه ماهان به شيب
حدود  25درصد كه معرف بخش وسيعي از استان از
نظر پتانسيل توسعه باغات در اراضي شيبدار ميباشد.
 -2انجام مطالعات خاك در محل اجراي پروژه شامل:
حفر دو مورد پروفيل خاك ،نموناهبارداري از افاقهااي
مربوطااه و اناادازهگيااري بافاات ،درصااد اشااباع ،وزن
مخص اوص ،هاادايت الكتريكااي ،اساايديته گاال اشااباع،
ظرفيت تبادل كاتيوني ،درصد مواد خنثي شونده ،كربن
آلاي ،آنيااونهااا و كاااتيونهااا ،ظرفياات زراعااي و نقطااه
پژمردگي براي هر يک از نمونهها
 -3انجااااام مطالعااااات پوشااااش گياااااهي شااااامل
انتخاااب گونااه و تعيااين نياااز آبااي آن متناسااب بااا
اقليم و خاك منطقه
 -4جماااااعآوري دادههااااااي هواشناساااااي الزم از
ايسااااتگاه هواشناسااااي شهرسااااتان ماهااااان بااااه
منظااور تعيااين فراوانااي بااارشهااا ،تعيااين توزيااع
ماهانااااه ،فصاااالي و ساااااالنه بارناااادگي در طااااول
دوره آمااااري و محاسااابه حاااداكثر باااارش روزاناااه
و ميانگين بارش منطقه
 -5تعيين ضريب رواناب سطحي به منظور تعيين ابعاد
سامانهها
 -6محاسبه ابعاد ساامانه هااي ساطوح آبگيار بااران باا
استفاده از معادله زير:
)MC = RA*(WR-DR)/(DR*K*EFF

كه در آن = MC:مساحت آبگيار باه متار مرباع= RA ،
متوسط گسترش ريشه گياه مورد استفاده به متر مرباع،
 = WRنياز آبي ساالنه گياه به ميلي متر در ساال=DR ،
مقدار بارش طرح باه ميلاي متار = K ،ضاريب روانااب،
 = EFFظرفيت نگهداشت آب در خاك به درصد
 -7تهيه كروكي عرصه و مشخص نمودن محل سامانهها
از طريق پيكهكوبي و بندكشي جهت احداث سامانهها
 -8احداث سامانه هاي آبگيار مساتطيل شاكل بار روي
زمين با استفاده از ايجااد پشاته خااكي ،در قالاب پانج
تيمار سامانه ،سه رقم گياهي در پنج تكرار كه به صورت
طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي در عرصه باه اجارا
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در آمده است .تيمارهاي به كار گرفتاه شاده باه شارح
ذيل ميباشد:
الف -تيمارشاهد (زمين مرتع كه هيچگوناه تغيياري در
سطح زمين ايجاد نگرديده است).
ب -تيمارجمع آوري سنگريزه و پوشاش گيااهي ساطح
سامانه (زمين تميز شده) به همراه به كاارگيري فيلتار
سنگريزه اي .فيلترهاي سنگريزه اي ساتوني از سانگريزه
ميباشند كه در قسمت باالدست نهال باا اساتفاده از دو
لولاه پليكااا باا قطاار 10سااانتيمتار و عمااق  40تااا 50
سانتيمتر در هنگام خاكريازي در پااي نهاال احاداث
گرديده اند .در داخل لوله ها سنگريزه ريخته شد .جهات
برقراري ارتباط هيدروليكي بين ستون سنگريزه با خاك
چاله و اطراف آن ،قسمت پايين لوله مشبک گرديد.
ج -تيمارجمعآوري سانگريزه و پوشاش گيااهي ساطح
سامانه (زمين تمياز شاده) بادون باه كاارگيري فيلتار
سنگريزهاي
د -تيمار عايق نمودن بخشي از سطح سامانه باه هماراه
به كارگيري فيلتر سنگريزه اي .براي احداث ايان تيماار
ابتدا پوشش گياهي بخشي از سطح سامانه حاذف شاده
و با استفاده از نايلون ضخيم و يک اليه  3سانتيمتاري
از سنگريزه بر روي آن ،بستر ساامانه عاايق گردياد .در
طراحااي قساامت عااايق در چالااه نهااال ،سااعي شااد
روانابهاي جمع آوري شده مستقيماً به داخال فيلترهاا
انتقال يابد .همچناين قسامت پااييندسات ساامانه در
محل چاله نهال جهت كاهش تبخير ،با استفاده از قلاوه
سنگهاي موجود در منطقه سنگفرش شد.
ه -تيمار عايق نمودن بخشي از سطح ساامانه بادون باه
كارگيري فيلتر سنگريزهاي
 -9احداث ديوار حائل باا اساتفاده از پشاته خااكي باه
منظور عدم تداخل رواناب حاصل از سطح عايق و سطح
طبيعي
 -10احداث ديوار عايق (تعبيه نايلون) در پااييندسات
چاله نهال با هدف كاهش سرعت جريان زير سطحي باه
سمت پايين دامنه و افزايش طاول جرياان و همچناين
افزايش وسعت پياز رطوبتي پروفيل خاك.
 -11احاااداث بانكااات در دو طااارف چالاااه نهاااال در
پاييندست سامانهها براي جمعآوري روانابهاي اضاافي
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و افزايش رطوبت پروفيل خاك چاله نهال.
 -12گودبرداري و آمادهسازي چاله نهاال .باراي انجاام
اين كار چالههايي به ابعااد  1*1متار و عماق  0/8متار
كنده شد و به منظور ذخيره رطوبت در پروفيال خااك،
 30سانتيمتر كاه و كلاش در كاف چالاه ريختاه شاد و
همچنين خاك چالاه را باا مقادار مناساب كاود داماي
پوسيده مخلوط گرديد.
 -13غرس نهال (پس از آمادهسازي چالههاا ،در اسافند
ماه به تعداد  1اصله نهاال در پاائيندسات هار ساامانه
آبگير كاشته شد)
 -14آبياري تكميلي نهالها براساس حداقل نياز آبي در
دوره خشک
 -15اندازهگيري شاخصهاي گياهي شامل زناده مااني،
قطر يقه ،رشد ارتفاعي ،سطح تاج پوشش و توليد مياوه
در ابتدا و انتهاي فصل رويش
 -16تجزيه و تحليل آماري دادهها شامل آزمون مقايسه
ميانگينها ،به همراه تحليال توصايفي دادههاا و رسام
نمودارها و مقايسه نتايج
نتايج و بحث
نتايج مطالعات خاک
برخي از مشخصات و ويژگيهاي خاك عرصه تحقيق در
جدول شماره ( )2آورده شده است .اين نتايج نشان
ميدهد كه از لحاظ خاكشناسي اراضي منطقه داراي
حدود  20تا  25درصد سنگريزه سطحي و عمقي است.
خاكهاي اين اراضي به رنگ قهوهاي تيره تا قهوهاي
مايل به زرد با بافت خاك سطحي و عمقي سنگين
ميباشد .اين خاكها بدون محدوديت شوري و قليائيت
ولي داراي ميزان آهک نسبتاً زياد در سطح و عمق
هستند .واكنش خاك در سطح تا حدودي قليائي و در
عمق قليائي است .از نظر حاصلخيزي خاك ،ميزان
مواد آلي اين خاكها در حد كم ،ميزان نيتروژن كل
خاك در سطح و عمق خاك بسيار كم ،ميزان فسفر
قابل جذب در سطح خاك متوسط و در عمق كم،
ميزان پتاسيم قابل جذب در سطح زياد و در عمق
خاك متوسط است .ظرفيت تبادل كاتيوني اين خاكها
در سطح و در عمق بسيار كم و مجموع آنيونها و

سال نهم شماره سی وچهارم زمستان 1397
كاتيونهاي خاك در حد پايين است .در مجموع
خاكهاي اين اراضي از نظر حاصلخيزي نياز به تقويت
و كوددهي دارند.
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جدول( :)2برخی از ويژگیهاي خاک عرصه تحقيق
پروفيل ()1

پروفيل ()2

عمق(سانتي متر)

عمق(سانتي متر)

25-0

8025

12080

25-0

8025

12080

درصد اشباع()%

45

47

42

45

47

49

هدايت
الكتريكي()ds/m

0/566

0/377

0/369

0/566

0/510

0/366

اسيديته گل اشباع

7/96

8/13

8/39

8/02

7/90

7/92

درصد مواد خنثي
شونده()%

30/61

48/98

47/45

21/94

32/14

39/29

كربن آلي()%

0/80

0/31

0/23

0/64

0/45

0/31

فسفر قابل
جذب()mg/kg

16/93

4/72

3/09

13/24

4/58

6/42

پتاسيم قابل
جذب()mg/kg

448

31

31

485

166

133

ازت كل()%

0/09

0/03

0/02

0/07

0/05

0/03

درصد شن()%

18

16

18

18

14

16

درصد الي()%

45

52

54

47

48

36

درصد رس()%

37

32

28

35

38

48

نقطه پژمردگي

14/70

15/40

16/10

14/10

15/70

13/90

ظرفيت مزرعه

21/70

24/70

25/40

23/20

24/10

22/30

ظرفيت تبادل
كاتيوني()me/100g

9/20

8/10

7/60

9/10

10/10

11/20

نتايج مطالعات هواشناسی
براي جمعآوري دادههاي هواشناسي الزم در اين پروژه
از ايستگاه هواشناسي شهر ماهان (در فاصله 4
كيلومتري محل اجراي پروژه) استفاده گرديد .اين
ايستگاه با مختصات  32درجه و  18دقيقه عرض
شمالي و  50درجه و 56دقيقه طول شرقي در فاصله 5
كيلومتري ايستگاه سينوپتيک شهر ماهان واقع شده
است .در اين ايستگاه از سال  1376تا  1391به صورت
سنتي و طي دو سال اخير(منتهي به سال  )1393به

صورت خودكار دادهبرداري هواشناسي انجام شده است.
برخي از ويژگيهاي ايستگاه هواشناسي شهر ماهان كه
با محل اجراي پروژه فاصله بسيار كمي دارد در جدول
شماره( )3آورده شده است .همان طوري كه نتايج
جدول نشان ميدهد متوسط بارندگي ساالنه تا سال
( 1388سال شروع پروژه)  230ميليمتر بوده است و
طي چند سال اخير به علت خشكسالي هاي پي در پي،
اين مقدار به  185ميليمتر كاهش يافته است ،لذا در
محاسبات ،مقدار  320ميليمتر منظور شده است.
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جدول( :)3برخی از ويژگی هاي هواشناسی محل اجراي پروژه
متوسط بارندگي ساالنه تا سال( 1387سال شروع پروژه) به ميليمتر

210

متوسط بارندگي ساالنه تا سال 1393به ميليمتر

185

حداكثر بارش روزانه با دوره برگشت  10ساله(ميليمتر)

21

بارندگي بهار( درصد)

32/9

بارندگي تابستان( درصد)

0/5

بارندگي پاييز( درصد)

21/1

بارندگي زمستان( درصد)

43/5

متوسط دماي ساالنه(درجه سانتيگراد)

12

سردترين ماه سال با متوسط دماي

دي ماه 2 -درجه سانتيگراد زير صفر

گرمترين ماه سال با متوسط دماي

تير ماه 27 -درجه سانتيگراد

حداقل مطلق دما(درجه سانتيگراد)

 27/8درجه زير صفر

حداكثر مطلق دما(درجه سانتيگراد)

38/8

متوسط تبخير ساالنه(ميليمتر)

1600

تعداد روزهاي يخبندان

97

متوسط رطوبت نسبي ساالنه(درصد)

41

حداكثر سرعت باد(كيلومتر بر ساعت)

71

سمت باد غالب

جنوب غرب

انتخاب گونه گياهی
بادام ) (Prunus dulcis Millerاز لحاظ سطح زيار
كشت و ارزش اقتصادي مهمترين محصول باغي اساتان
كرمان محسوب ميشود .سطح زير كشات باغاات باادام
در اين استان همه ساله رو به گسترش است و به دليال
بازدهي اقتصادي نسبتاً خوب باادام در منطقاه ،سااالنه
مساحت زيادي از اراضي استان زير كشت بادام مايرود.
از اين رو استان يكي از قطبهااي تولياد باادام كشاور
ناميده ميشود .براساس آمار وزارت جهاد كشااورزي در
سال  ،1392استان كرمان در كشت آبي باا ساطح زيار
كشت  15849هكتار و خراسان رضوي در كشت ديم با
سطح زير كشت  32224هكتار مقام نخست را به خود
اختصاص دادهاند .ارقام محلي بادام در استان شامل سه
رقم شيرين كرمان ،ديرگل همدان و تلاخ هساتند .ايان
ارقام هرچند از لحاظ زمان گلدهي در مقايساه باا تاوده
محلي بذري جزء بادامهاي زود تا متوسط گل(سافيد) و
متوسط تا ديرگل (همدان) هستند ،اماا هار ياک داراي
محاسن و معايب خاص خود مايباشاند (بناياسادي و
همكاران .)1378 ،عالوه بار ارقاام ذكرشاده رقام باادام
كوهي نيز در منطقه ازتوليد خاوبي برخاوردار اسات .از

مشكالت عمدهاي كه در باغات بادام اساتان وجاود دارد
ميتوان به سرمازدگي بهاره اشاره نمود كه در برخاي از
سالها  60تا  100درصاد محصاول باغااتي كاه دچاار
سرمازدگي ميشوند را از بين ميبرد .در جدول شاماره
 4ميزان سطح زير كشت و عملكرد بادام در اساتان باه
تفكيااک آورده شااده اساات (معاوناات برنامااه رياازي
اقتصادي -سازمان جهادكشاورزي استان .)1392 ،نتايج
اين جدول نشان مي دهد كه استان كرمان باا متوساط
عملكرد  1952كيلاوگرم در هكتاار در باا هااي آباي و
 662كيلوگرم در هكتاار در باا هااي ديام ،از متوساط
عملكرد بادام دركشاور بااالتر مايباشاد و ظرفيات الزم
براي توسعه در اين زمينه را دارا است .از طرفي عملكرد
باغات ديم استان يک سوم باغات آبي ميباشد و اين امر
تنها به دليل عدم اعمال مديريت صحيح در زمينه نيااز
آبي گياه در شرايط بحراني از نظر فنولوژيكي مايباشاد
(عدم استفاده از كم آبياري يا آبياري تكميلي) .بناابراين
برنامهريزي جهت جمع آوري نزوالت جوي با استفاده از
سامانه هاي ساطوح آبگيار بااران و اساتفاده از آبهااي
جمع آوري شده باه منظاور آبيااري تكميلاي و ياا كام
آبياري در باغات ديم ،بسيار راه گشا خواهد بود .در ايان
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تحقيق از سه رقم بادام مامايي ،ربيع و شاهرود  21براي

انجام مراحل مختلف تحقيق استفاده شد.

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

ديم

مجموع

سطح زير كشت غير بارور(هكتار)

4263

246

4509

سطح زير كشت بارور(هكتار)

11586

317

11903

توليد(تن)

22624

210

22834

عملكرد(كيلوگرم در هكتار)

1952

662

متوسط عملكرد كشور(كيلوگرم در هكتار)

1325

484

تعيين نياز آبی درختان و زمانی كه اين نياز
حداكثر میباشد
از بين عوامل رشد گياه،آب ضاروريتارين و مهمتارين
آن ها ميباشد .تحقيقات نشان داده كه رابطه مستقيمي
بين كاهش آب مصارفي گيااه و كااهش شااخصهااي
گياهي در كليه مراحل تكامل و رشد گياه شاامل رشاد،
جوانه زدن ،سبزينهاي ،گلافشااني و عمالآوري داناه و
ميااوه وجااود دارد .تحقيقاااتي كااه توسااط موسااوي و
عليمحماادي ( )1382در منطقااه شاهركرد ،بااا بررسااي
اثرات تنش آبي در طي مراحل مختلف فنولاوژي باادام
انجام شده ،حاكي از آن است كه اثرات تنش آبي و كام
آبياري در طي مرحله رشد ميوه ،باعث كاهش معنايدار
اندازه مياوه و وزن تار و خشاک مياوه شاده اسات .در
مرحله رشد مغز بادام ،وزن تر ميوه و وزن تار و خشاک
مغز كاهش يافته و تأثير آبياري در اين مرحله فقاط بار
ميزان ازت در برگ و ميزان بر در مياوه معنايدار باوده
است .در مرحله قبل از برداشت ،تفااوت معنايداري در
پارامترهاي اندازه گيري شده در بارگ و مياوه مشااهده
نشاده اسات .در مرحلاه بعاد از برداشات مياوه ،اثاارات
سطوح مختلف آبياري بر تراكم گلدهي و تشاكيل مياوه
اوليااه و نهااايي معناايدار بااوده و باعااث كاااهش تااراكم
گلدهي ،درصد تشكيل ميوه اوليه و نهايي در ساال بعاد

شده است .نتايج نهايي نشان داده است كاه باا كااهش
آبياري و ايجاد تنش آبي در مراحل مختلف رشد ،ميزان
عملكاارد ،وزن خشااک مغااز و درصااد مغااز كاااهش
معنيداري پيدا كارده و قطاع آبيااري باه طاور كامال،
بيشترين اثر را بر روي كاهش پارامترهاي انادازهگياري
شده داشته است.
بنابراين بر اساس نتايج تحقيقاات انجاام شاده در ايان
زمينه ،تعيين ميزان آب مورد نياز گياه و شناخت زماان
مناسب آبيااري از لحااظ شارايط فنولاوژيكي گيااه باه
منظور جلوگيري از خسارت به رشد و عملكارد باادام از
اهميت به سزايي برخوردار است .مهمتارين زمااني كاه
نياز آبي بادام در شارايط بحراناي قارار دارد ،مااه هااي
فروردين ،ارديبهشت ،خرداد و شاهريور مايباشاد و در
ماه هاي تير ،مرداد ،مهر و آبان ،بادام از نياز آبي كمتري
برخوردار است.
فرشيد و همكاران ( )1376با توجه به معادالتي كه در
زمينه محاسبه آب مورد نياز گياهان وجود دارد ،ميزان
آب مورد نياز گياهان عمده زراعي و باغي كشور را
برآورد كردهاند .در جدول شماره  5ميزان آب آبياري
مورد نياز بادام در منطقه شهركرد در دهههاي هشت
ماه اول سال نشان داده شده است.
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جدول( :)5نياز خالص آب آبياري در گياه بادام در منطقه كرمان (بنیاسدي و همکاران)1378 ،
آب آبياري
(ميليمتر بر دهه)

بارندگي موثر
(ميليمتر بر دهه)

تبخير و تعرق واقعي
(ميليمتر بر دهه)

تبخير و تعرقواقعي
(ميليمتر بر روز)

ضريب گياهي

دهه

ماه

4/9

9/5

14/4

1/44

0/45

3

فروردين

7/8

8/4

16/2

1/62

0/45

1

10/0

8/0

18/0

1/80

0/45

2

14/8

6/7

21/5

2/15

0/49

3

24/8

4/5

29/3

2/66

0/57

1

32/1

0/1

32/3

3/23

0/65

2

38/2

0/0

38/2

3/82

0/72

3

42/9

0/0

42/9

4/29

0/80

1

47/4

0/3

47/6

4/76

0/87

2

50/0

0/4

50/4

5/04

0/90

3

53/9

0/3

54/2

4/92

0/90

1

47/9

0/1

48/0

4/80

0/90

2

46/8

0/0

46/8

4/68

0/90

3

47/8

0/0

47/8

4/35

0/90

1

40/2

0/0

40/2

4/02

0/90

2

36/9

0/0

36/9

3/69

0/90

3

31/8

0/1

31/9

3/19

0/89

1

24/3

1/5

25/8

2/58

0/83

2

17/2

2/3

19/5

1/95

0/75

3

1/52

0/66

1

6/0

3/1

9/1

625/8

45/2

671/0

نتايج جدول شماره  5نشان ميدهد كه گياه بادام
استان كرمان با توجه به بارندگي مؤثر به ميزان 280
ميليمتر در سال ،نياز خالص آب آبياري دارد كه از دهه
سوم فروردين لغايت دهه اول آبان ماه به صورت آبياري
بايد اعمال گردد .جدول شماره  6مقايسه آب خالص
مورد نياز و نياز خالص آب آبياري را بدون احتساب
راندمان آبياري براي درخت بادام در منطقه نشان
ميدهد .نياز خالص آب آبياري بادام در حالتي كه كل
سطح خيس شود برابر  6260مترمكعب در هكتار مي
باشد و در صورتي كه فقط  75درصد از خاك چاله
نهال خيس شود اين ميزان به  4930مترمكعب در

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد
شهريور

مهر

آبان
جمع

هكتار كاهش مييابد .با فرض كاشت  400اصله درخت
بادام در هر هكتار ،هر درخت بادام  12/3مترمكعب در
سال نياز آبي دارد .ساير مطالعات انجام شده در اين
زمينه نشان ميدهد كه با توجه به راندمان آبياري ،آب
مصرفي بادام در منطقه در حدود  5637متر مكعب در
هكتار در سال ميباشد (حقيقت .)1378 ،در اين
صورت اگر فقط  75درصد از خاك چاله نهال خيس
شود ،نياز خالص آب آبياري بادام به  4228مترمكعب
در هكتار كاهش مييابد و هر درخت  10/5مترمكعب
در سال نياز آبي دارد.

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال نهم شماره سی وچهارم زمستان 1397

217

جدول( :)6آب خالص مورد نياز و نياز خالص آب آبياري(بدون احتساب راندمان) جهت كشت بادام
(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
( 75درصد سطح خيس شود)

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 مورد استفاده بسيار كمتر از مقادير ذكر شده
ميباشد .در اين تحقيق بر اساس اختالف مقادير  FCو
 PWPو 0/75حجم خاك خيس شده ،مقدار آب
آبياري (به صورت آبياري تكميلي) حدوداً برابر  50ليتر
براي هر درخت در هر نوبت آبياري محاسبه شده است
ك ه به وسيله حمل با تانكر و به صورت دستي به هر
درخت داده شده است [/100* 0/75 *0/8*1*1=51
( .] )23/15-5در سامانههاي داراي فيلتر سنگريزهاي
سعي شده است كه آبياري از محل فيلتر انجام پذيرد
كه البته در اين تحقيق آبياري تكميلي تنها در سال
اول فقط در سه نوبت صورت گرفت و در چهار سال
بعدي اجراي طرح عالرغم خشكسالي هيچگونه آبياري
صورت نگرفته است.
چنانچه از لحاظ دوره آبياري در ماههاي خرداد و
شهريور كه نياز آبي بادام در شرايط بحراني و حساس
ميباشد و بارندگي موثر وجود ندارد ،هر ماه دو نوبت
آبياري با فاصله  15روز و در ماههاي تير ،مرداد و مهر،
هر كدام يک نوبت آبياري به صورت سيستماتيک
صورت ميگرفت قطعاً نتايج بهتري به دست ميامد.
عليايحال با اين فرض كه  400اصله نهال درخت بادام
در هر هكتار به ميزان آب مورد نياز آنها 140
مترمكعب در هكتار در سال ميباشد نشان دهنده
كاهش  %97آب مصرفي خواهد بود .اين در حالي است
كه اصوالً در اين تحقيق هيچگونه آبياري تكميلي
صورت نگرفته و نشان دهنده كاهش  %100آب مصرفي
بوديم.

نتايج تعيين ضريب رواناب سطحی:
در اين پژوهش ضريب رواناب سطحي به منظور تعيين
ابعاد سامانهها با استفاده از نتايج اوليه پروژه «بررسي
عملكرد سطوح عايق  ،نيمه عايق و طبيعي در فرآيند
بارش – رواناب سامانههاي سطوح آبگير» به دست آمده
است .ميانگين ضريب ياد شده در سطوح عايق ،لخت و
طبيعي برابر  0/26محاسبه شده است.
نتايج محاسبه ابعاد سامانههاي سطوح آبگير :
ابعاد سامانههااي ساطوح آبگيار بار اسااس رابطاه زيار
محاسبه شده است.
(MC=RA * )WR-DR( / )DR * K * EFF

در اين رابطه  : MCمساحت آبگير به متار مرباع: RA ،
متوسط گسترش ريشه گياه به متار مرباع : WR ،نيااز
آبي ساالنه گيااه باه ميلايمتار در ساال : DR ،مقادار
متوسط بارش منطقه به ميليمتر : K ،ضاريب روانااب،
 : EFFظرفيت نگهداشت آب در خاك
در اين پژوهش ميزان متوسط گساترش ريشاه درخات
بااادام چنااد ساااله كااه تااابعي از سااطح تاااج پوشااش
(سايه انداز) آن مي باشد ،برابر دايرهاي با شعاع  1متر در
نظر گرفته شده است .در نتيجه مساحت گسترش ريشه
برابر  3/14متر مربع خواهد بود .با توجاه باه نيااز آباي
بادام بادون در نظار گارفتن بارنادگي ماوثر در منطقاه
( 671ميليمتر) ،مقادار متوساط باارش منطقاه (320
ميلي متر) ،متوسط ضريب رواناب سطوح عايق ،لخات و
طبيعي برابر  0/26و ظرفيت نگهداشت آب در خاك كه
در اين تحقيق به ميزان  0/35در نظر گرفته شده است،
بنابراين مساحت سامانهها برابر  38متر مربع باه دسات
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مي آيد .از آن جا كه در كشات باادام در عارف منطقاه،
فاصله درختان از يكاديگر برابار  5متار در نظار گرفتاه
ميشود ،بنابراين ابعاد سامانههاا باه صاورت 5متار * 8
متر و يا به عباارت ديگار  40مترمرباع بارآورد گردياد.
خالصه نتايج مربوط به محاسبه ابعاد سامانههاي سطوح
آبگير در جدول شاماره ( )7آورده شاده اسات .در ايان
پژوهش  75سامانه آبگير مستطيل شكل با مساحت 40
متر مربع بر روي زمين با استفاده از سنگچين و پشته
خاكي ،در قالب پنج تيمار سامانه ،سه رقام باادام تلاخ،
شيرين كرمان و ديرگل همدان و در پنج تكرار به شارح
توضيح داده شده در روش تحقيق احداث گرديد.
جدول( :)7نتايج مربوط به محاسبه ابعاد سامانههاي سطوح
آبگير
متوسط مساحت ريشه درخت كامل(متر مربع)

3/14

نياز آبي ساالنه بادام(ميليمتر)

671

متوسط بارش ساالنه منطقه(ميليمتر)

320

متوسط ضريب رواناب سطوح آبگير

0/26

ظرفيت نگهداشت آب در خاك

0/35

مساحت آبگير(متر مربع)

38

نتايج اندازهگيري شاخصهاي گياهی:
شاخصهاي گياهي شامل قطر يقه ،ارتفاع نهاال ،ساطح
تاااج پوشااش ،توليااد ميااوه و زنااده ماااني درختااان در
تيمارهاي به كار بارده شاده در ايان پاروژه ،در ابتادا و
انتهاي فصل رويش در هر سال اندازه گياري شاد .قطار
يقه با استفاده از كاوليس ديجيتاال و ارتفااع نهاال باه
وسيله متر و يا شاخص  3متاري انادازهگياري گردياد.
همچنين سطح تاج پوشاش ،از طرياق انادازهگياري دو
قطاار عمااود باار هاام تاااج پوشااش و معااادالت مربوطااه
محاسبه شد .توليد ميوه از سال چهارم به بعد بر اسااس
جمع آوري ميوه ها و توزين آنهاا باا تارازو انجاام شاد.
درصد زنده ماني درختان بر اساس تعداد نهاال خشاک
شده در تيمار مربوطه تعيين گرديد.
نتايج ميانگين شاخصهاي گياهي پس از  5سال
اندازهگيري در پنج تيمار به كار برده شده در اين
پژوهش در جدولهاي شماره ( )8تا ( )12نشان داده
شده است .نتايج اين جدولها نشان ميدهد كه

سال نهم شماره سی وچهارم زمستان 1397
متغيرهاي قطر يقه ،ارتفاع درخت ،سطح تاج پوشش و
ميانگين عملكرد ميوه در تيمار شاهد (زمين دست
نخورده) از بقيه تيمارها كمتر و به ترتيب در تيمارهاي
جمعآوري پوشش گياهي سطح سامانه بدون فيلتر،
جمعآوري پوشش گياهي سطح سامانه با فيلتر ،عايق
نمودن بخشي از سطح سامانه بدون فيلتر و عايق
نمودن بخشي از سطح سامانه با فيلتر افزايش پيدا
ميكند .نكته قابل توجه آن است كه ميانگين هر چهار
متغير روند يكساني در تيمارها دارد .به عبارت ديگر با
لخت و تميز نمودن سطح سامانه شرايط الزم براي
تأمين قسمتي از آب مورد نياز درخت فراهم ميشود و
در نتيجه باعث رشد شاخصهاي گياهي و افزايش
عملكرد درختان گرديده است .اين روند افزايشي با
عايق نمودن بخشي از سطح سامانه و به كار بردن
فيلترهاي سنگريزهاي افزايش بيشتري نشان داده است،
به طوري كه در تيمار عايق نمودن بخشي از سطح
سامانه با به كارگيري فيلتر سنگريزهاي به حداكثر خود
رسيده است .براي مثال در سال پنجم اجراي طرح،
ميانگين قطر يقه ،ارتفاع درخت و سطح تاج پوشش در
تيمار عايق نمودن بخشي از سطح سامانه با فيلتر
سنگريزهاي به ترتيب به  64/5ميليمتر 233 ،
سانتيمتر و  2/91متر مربع رسيده است كه از همه
تيمارها بيشتر ميباشد .از لحاظ عملكرد ميوه ،درختان
از سال چهارم شروع به توليد ميوه نمودند كه ميانگين
توليد ميوه در تيمار شاهد (زمين دست نخورده) از بقيه
تيمارها كمتر و به ترتيب در تيمارهاي جمعآوري
پوشش گياهي سطح سامانه بدون به كارگيري فيلتر،
جمعآوري پوشش گياهي سطح سامانه با به كارگيري
فيلتر ،عايق نمودن بخشي از سطح سامانه بدون فيلتر و
عايق نمودن بخشي از سطح سامانه با به كارگيري فيلتر
سنگريزهاي افزايش پيدا ميكند و در سال پنجم به
 1/234كيلوگرم بادام در هر درخت براي تيمار عايق
نمودن بخشي از سطح سامانه با به كارگيري فيلتر
سنگريزهاي رسيده است.
از لحاظ استقرار و زنده ماني ،درسال دوم اجراي پاروژه
تعدادي از درختان ضعيف شده و خشكيدند باه طاوري
كااه در بااين  75اصااله نهااال در تيمارهاااي مختلااف
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سامانههاي سطوح آبگير 5 ،مورد خشكيدگي مربوط باه
تيمار شاهد( 66/6درصد زنده ماني) 1 ،مورد مربوط باه
تيمار جمع آوري پوشش گياهي سطح سامانه بادون باه
كارگيري فيلتر( 93/3درصد زنده ماني) و صافر 0ماورد
در هر كادام از تيمارهااي جماع آوري پوشاش گيااهي
سطح سامانه با فيلتر و عاايق نماودن بخشاي از ساطح
سامانه بدون فيلتر ( 100%زناده مااني) رد داده اسات.

همچنين همان طوري كه در نتايج جداول شامارههااي
( )8الي ( )12ديده مي شود ،تيمار عايق نمودن بخشاي
از سااطح سااامانه بااا بااه كااارگيري فيلتاار ساانگريزهاي
هيچگونه مرگ و مير نهال نداشته است و زنده مااني در
اين تيمار به  100درصد ميرسد .ايان امار نقاش قابال
توجه سامانه هااي عاايق فيلتاردار را در استحصاال آب
براي نهالها و زنده ماني آنها نشان ميدهد.

جدول( :)8نتايج اندازهگيري شاخصهاي گياهی در تيمارهاي مختلف سامانههاي سطوح آبگير در سال اول
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)

شاهد

13/0

85/0

741/7

0

100

جمع آوري
پوشش بدون
فيلتر

13/2

88/3

756/9

0

100

جمع آوري
پوشش با فيلتر

13/8

89/7

770/2

0

100

عايق بدون فيلتر

14/0

90/5

1234/0

0

100

عايق با فيلتر

15/6

97/4

1425/9

0

100

جدول( :)9نتايج اندازهگيري شاخص هاي گياهی در تيمارهاي مختلف سامانههاي سطوح آبگير در سال دوم
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)

شاهد

23/0

135/1

4693/4

0

66/6

جمع آوري پوشش بدون فيلتر

23/4

138/7

4957/4

0

86/7

جمع آوري پوشش با فيلتر

24/6

144/9

6431/9

0

93/3

عايق بدون فيلتر

27/2

161/0

7454/2

0

93/3

عايق با فيلتر

27/7

165/6

8703/8

0

100

جدول( :)10نتايج اندازهگيري شاخصهاي گياهی در تيمارهاي مختلف سامانههاي سطوح آبگير
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)

شاهد

32/4

148/0

6164/5

0

66/6

جمع آوري پوشش بدون فيلتر

33/1

168/3

8725/0

0

86/7

جمع آوري پوشش با فيلتر

35/9

174/1

12151/5

0

93/3

عايق بدون فيلتر

39/3

177/0

12287/1

0

93/3

عايق با فيلتر

42/2

191/1

13591/5

0

100
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جدول( :)11نتايج اندازهگيري شاخصهاي گياهی در تيمارهاي مختلف سطوح آبگير در سال چهارم
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)

شاهد

37/5

169/6

9353/5

52/5

66/6

جمع آوري پوشش بدون فيلتر

42/4

191/8

14521/2

76/5

86/7

جمع آوري پوشش با فيلتر

44/0

193/1

17354/4

127/3

93/3

عايق بدون فيلتر

48/1

197/0

18677/4

157/5

93/3

عايق با فيلتر

52/1

213/0

20027/9

210/0

100

جدول( :)12نتايج اندازهگيري شاخصهاي گياهی در تيمارهاي مختلف سطوح آبگير در سال پنجم
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)

شاهد

44/7

180/4

12955/2

282/0

66/6

جمع آوري پوشش
بدون فيلتر

54/1

214/6

19192/3

595/4

86/7

جمع آوري پوشش با
فيلتر

55/0

217/0

21500/3

710/1

93/3

عايق بدون فيلتر

59/5

220/0

26673/0

957/0

93/3

عايق با فيلتر

64/5

233/0

29089/7

1233/7

100

نتايج مربوط به نقش تيمارهاي سطوح آبگير باران در
رشد و نمو و عملكرد ارقام مختلف بادام در سال پنجم
اجراي پروژه در جدول شماره ( )13نشان داده شده
است .اين نتايج نشان ميدهد كه مجموعاً در بين 75
اصله ارقام بادام كاشته شده (از سه رقم تلخ ،شيرين و
ديرگل همدان) در پروژه سامانههاي سطوح آبگير ،رقم
شاهرود از ابتداي كشت تا سال پنجم از رشد بهتري
برخوردار بوده به طوري كه ميانگين قطر يقه در اين
رقم در سال پنجم به  61/7ميليمتر ،ميانگين ارتفاع به
 241سانتيمتر و ميانگين سطح تاج پوشش به 2/7
مترمربع رسيده است .همچنين از لحاظ عملكرد ميوه

دهي نيز رقم تلخ از وضعيت بهتري برخوردار بوده و در
سال پنجم ،ميانگين عملكرد اين رقم به 1/024
كيلوگرم بادام در هر درخت رسيده است .اين در حالي
است كه رقمهاي مامايي و ربيع در اولويتهاي بعدي
قرار ميگيرند.
از لحاظ استقرار و زنده ماني ،در بين  75اصاله نهاال از
سه رقم كشت شده ،صفر مورد در رقم تلخ ( %100زنده
ماني) 1 ،مورد در رقم شيرين كرمان ( %99زنده مااني)
و  3مورد در رقام ديرگال همادان ( 84%زناده مااني)،
مرگ و مير وجود داشته است كه اين امر نياز حكايات
از برتري رقم شاهرود نسبت به دو رقم ديگر دارد.
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جدول( :)13نتايج اندازهگيري شاخصهاي گياهی در ارقام مختلف بادام در سال پنجم
ميانگين
سطح تاج پوشش
(سانتيمترمربع)

ميانگين عملكرد
(گرم در هر درخت)

ميانگين
زنده ماني (درصد)

2012

100

1282

99

955

94

ميانگين قطر يقه
(ميليمتر)

ميانگين
ارتفاع درخت (سانتيمتر)

رقم تلخ

68/8

256

28914

رقم شيرين

63/2

220

26870

رقم ديرگل همدان

55

198

16277
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الگوهاي علمي سيستمهاي استحصال نزوالت جوي،
ميتوان از يک طرف نقش مهمي در اشاعه فرهنگ
بهره برداري پايدار از منابع طبيعي ايفا نمود و از طرف
ديگر افزايش توليد در باغات ديم و يا باغات در اراضي
شيبدار را امكانپذير ساخت .در مناطق مستعد در
اقليم نيمه خشک ،به كارگيري پوشش عايق در
سامانههاي سطوح آبگير ،نقش بسيار مهمي در

استحصال آب باران و جمعآوري حجم آب كافي در
جهت تأمين رطوبت مورد نياز درختان مثمر در محل
استقرار آن ها ايفا مينمايد .همچنين موجب افزايش
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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 cultivars 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 cultivars, 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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