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  بادام نهال چاله در خاک يلپروف يرطوبت راتييتغ بر باران آب استحصال يها سامانه ريتأث
 

  *٣آقارضي اله حشمت و ٢دل خرم گنجي ناصر ،١بيرانوند زهرا
  
  

  دهيچک
  

 کاشت ،ديتول شيافزا و خاک شيفرسا کنترل يبرا هستند. يآب شيفرسا يها کانون ،فيضع مراتع و بازده کم يهازار ديم
 بارش از يناش رواناب يآور جمع با که است رطوبت کننده محدود عامل اما ؛رديگ يم انجام نانينش زيآبخ طرف از مثمر درختان

  يآور جمع سطح پژوهش، نيا در .شود يم استفاده باران آب استحصال يها سامانه از منظور نيا به .کرد نيمأت را آن توان يم
 قيعا اساس بر .است شده کشت بادام نهال و حفر يگودال بيش يانتها در ،انتخاب مربعمتر ۴۰ مساحت به باران آب کننده
 به ها، سامانه نيا ييکارا يابيارز يبرا شد. گرفته کار هب سامانه شش نهال، چاله در يشن لتريف دادن قرار و ها سامانه سطح بودن
 در شده برهيکال يگچ يها بلوک منظور نيا به .شد پرداخته بادام يها نهال چاله در خاک ليپروف رطوبت راتييتغ يبررس
 ،نيزم شدن روگاو از بعد ،شد جاديا رواناب که بارش هر از پس شد. گذاشته کار يمتر سانتي ۶۰ و ۳۰ اعماق در شگاه،يآزما

 انسيوار ليتحل يها آزمون و يفيتوص يها اخصش از ها داده ليتحل و هيتجز يبرا .دش قرائت سنج رطوبت دستگاه با بلوک اعداد
 اختالف درصد ۹۵ نانياطم سطح در مارهايت نهال چاله خاک رطوبت درصد نيب ج،ينتا طبق شد. استفاده دانکن و طرفه کي

 دار يمعن اختالف مارها،يت از کي يچه در يمتر سانتي ۶۰ با ۳۰ عمق خاک رطوبت درصد نيب يول ؛داشت وجود دار يمعن
 کيپالست قيعا مهين سامانه و يمعمول مرتع سامانه در بيترت به طوبتر نيشتريب و نيکمتر ج،ينتا به توجه با .نشد مشاهده
 شيافزا در تواند يم ،شاهد ماريت طيشرا به نسبت نهال چاله در جاذب سوپر کاربرد داد نشان جينتا نيهمچن .شد مشاهده
  باشد. داشته يبهتر عملکرد ميد بادام نهال رشد و استقرار يبرا خاک رطوبت
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  مقدمه
 ،آب هيرو يب مصرف کنار در تيجمع روزافزون شيافزا

 کشور ييروستا و شهري آب نيتأم در را ياديز مشکالت
 در آب مصرف عمده نکهيا به توجه با است. دهکر فراهم
 نهيزم در قيتحق ضرورت لذا است، کشاورزي بخش

 ييجو صرفه هاي روش زين و نيگزيجا آب منابع از استفاده
 همکاران، و ادهز صادق( است ضروري اريبس آب مصرف در

 از يمغذ مواد کمبود و يآب تنش يطرف از ).۱۳۹۲
 و خشک مناطق در کننده تيدودمح ياصل يفاکتورها

 ).۲۰۱۳ همکاران، و (ژانگ شوند يم محسوب خشک مهين
 يها دامنه در ميد ياراض سطح که است يحال در نيا

 يآب تنش با که است توجه قابل خشک مهين مناطق مستعد
 يسطح يها رواناب شيافزا خطر با ،يمغذ مواد کمبود و

 روبرو زين ياراض يکاربر و ياهيگ پوشش رييتغ جهينت در
 ستيز يها سازمان شتريب استيس ان،يم نيا در هستند.

 است. "يتيريمد اقدامات ني"بهتر از استفاده يطيمح
 انداختن ريتأخ به و کاهش شامل اقدامات نيا يايمزا

 ،ينيرزميز يها آب هيتغذ شيافزا ها، البيس رواناب حجم
 کاهش کربن، هيتجز شيافزا ها، البيس يآلودگ کاهش

 ستگاهيز شيافرا هوا، فتيک بهبود گرمازا، يها يانرژ
 و انسان سالمت بهبود تفرجگاه، و وحش اتيح ان،يآبز

 شانيمودوکر ؛۲۰۰۲ (مورتون، است ياراض ارزش باالبردن
 رواناب کاهش يبرا ).۲۰۰۶ پالت، و ۲۰۰۴ همکاران، و

 روش کي محصول، عملکرد و خاک رطوبت شيافزا ،سطح
 کيتکن ،خشک مهين و خشک مناطق در يسنت و کارآمد

 طور به شيپ سال هزاران از که است باران آب يآور جمع
 کايامر جنوب و انهيخاورم ترانه،يمد مناطق در يا گسترده
 به توجه با ).٢٠١٤ همکاران، و (هو است داشته کاربرد
 عمده بخش بر حاكم خشک مهين و خشک ياقليم شرايط
 به ،منجر آن نامنظم پراکنش و بارش کمبود که كشور
 يريکارگ هب با توان يم شود، يم خاک يترطوب يها تنش

 يزيخ ليس ليپتانس خطر باران آب لااستحص يها سامانه
 يها سامانه ليپتانس از يآگاه يطرف از .داد کاهش را

 يبرا نهيهز کم نيگزيجا کي عنوان به ،باران آب استحصال
 رياخ دهه چند در شده بيتخر مراتع ياهيگ پوشش اءياح

 تيوضع به توجه با که )٢٠١٣ (گاموه، است افتهي توسعه
 بهبود در تواند يم باران آب استحصال کشور، مراتع بيتخر

 ميد شده رها ياراض و شده بيتخر مراتع ياهيگ پوشش
 يها سامانه از استفاده رو نيا از باشد. داشته يثرؤم نقش

 رشربيغ مصارف و يکشاورز بخش در باران آب استحصال
 ياقتصاد و يزراع ديفوا که گرفته قرار رشيپذ مورد يشهر

 و ي(وروان کند يم قيتصد را موضوع نيا آن، فراوان
 است يبداريش سطح باران ريآبگ سامانه ).١٣٩١ همکاران،

 تيهدا يخروج نقطه کي به را بارش از حاصل آب که
 يمواد با را سطح يرو ،رواناب مقدار شيافزا يبرا کند.
 مواد اي مالچ ک،يپالست بتن، آسفالت، ،يفلز صفحات مثل

 زيتم نيزم سطح دنيکوب با نيهمچن ،پوشانده ييايميش
 کم را يريپذ نفوذ زين موانع و سنگ از نيزم کردن

 از است عبارت ريآبگ سطح سامانه يعبارت به .کنند يم
 حوضه انتهاي به آن داخل رواناب که کوچک زيآبخ حوضه

 رواناب سيستم اين در .شود يم استفاده آن از و تيهدا
 شده تيهدا باغ اي زراعي زمين به تواند يم شده آوري جمع

 به نياز مورد مواقع در و آوري جمع مخزني داخل يا و
 يآور جمع يها سامانه يکشاورز بخش در .برسد مصرف

 يليخ اتيعمل کي "يليتکم ياري"آب عنوان با باران آب
 و يکشاورز داتيتول شيافزا يبرا باال ليپتانس با ثرؤم

 سي(او نديآ يم حساب به کخش مناطق در شتيمع بهبود
 تيقابل بر )۱۹۸۹( کالف نهيزم نيا در ).۲۰۰۶ ،هاچوم و

 هب جهينت در کايامر يزونايآر التيا ياراض کار و کشت
 و سولمان .دارد اشاره ريآبگ سطوح يها سامانه يريکارگ

 استحصال يها سامانه توسعه يبررس با )۱۹۹۵( همکاران
 که گرفتند جهينت پاکستان خشک مراتع در باران آب

 است. داشته شيافزا خشک فصول اواخر در رطوبت زانيم
 و هو و )۲۰۰۹( همکاران و آدکالو ،)۲۰۰۳( همکاران و اني

 با همراه ها سامانه نيا يريکارگ هب )۲۰۱۴( همکاران
 دانند. يم ينيزم بيس ديتول مناسب را يليتکم ياريآب

 خوب ييکارا بر زين )۲۰۰۴( فوالدمند و خواه سپاس
 يآور جمع سامانه کي عنوان به ريآبگ کوچک يها حوضچه

 يل دارند. اشاره فارس استان باجگاه يها باغ يبرا باران آب
 و کيپالست با دهش دهيپوش يها پشته )۲۰۰۶( همکاران و

 عنوان خاک رطوبت رهيذخ شيافزا در مناسب را گراول
 داد نشان )۲۰۱۱( همکاران و گائو پژوهش جينتا .کردند

 )يمتر سانتي ۶۰( شهير منطقه در خاک آب يماندگار
 همکاران و کارگاس .است شتريب عناب دار بيش ها باغ

 شخم هيال در يباران دوره طول در که افتنديدر )۲۰۱۲(
 و نفوذ مقدار ،يعيطب ياهيگ پوشش از يعار و شده زده
 عنوان به را يزن شخم )۲۰۱۳( گاموه .است شتريب رهيذخ

 دوره شيافزا يبرا باران آب استحصال يها روش از يکي
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 مناطق در پلکسيآتر کشت مناسب طيشرا و مرطوب
 يبررس در )۲۰۱۳( همکاران و ليولدروف .دانست خشک
 روش بهتر ييکارا بر آب، منابع تيريمد مختلف يها روش

 اشاره يا مزرعه درون آب يآور جمع يها سامانه از استفاده
 که دارند اشاره نکته نيا به )۲۰۱۴( همکاران و ژو داشتند.

 يمحل عوامل ريتأث تحت خاک رطوبت کوچک اسيمق در
 انيگراد ارتفاع، ن،يزم نوع ،يظاهر مخصوص وزن جمله از
 عمق و بيش جهت ب،يش شکل ب،يش تيموقع ب،يش

 امکان به )۱۳۸۵( يثان يرجب و يطهماسب .است خاک
 سطح توسعه و باال بيش با يها دامنه در رواناب يآور جمع

 و خشک مناطق دست نييپا ياراض در درختان رکشتيز
 همکاران و يزدي ييطباطبا .کردند اشاره رانيا خشک مهين
 ارتفاع با مناطقي در که دنديرس جهينت نيا به زين )۱۳۸۹(

 به مشروط توان مي نيز متر ميلي ۱۵۰ متوسط ساالنه باران
 نوبت دو انجام و اطراف هاي زمين از باران آب استحصال

 مستعد اراضي در گندم كشت به نسبت تكميلي، آبياري
 سامانه از استفاده )١٣٩١( همکاران و يداللهي د.کر اقدام
 يروش را آلي مواد و سوپرجاذب همراه به آب آوري جمع

 نيهمچن .کردند عنوان ديم بادام هاي باغ احداث در ثرؤم
 مختلف يمارهايت يبررس با )۱۳۹۲( همکاران و زاده صادق

 کشت چاله کنار در زهيسنگر ماريت باران، آب استحصال
 خاک رطوبت شيافزا در ثرؤم يروش عنوان به را نهال

 يريکارگ هب ن،يشيپ قاتيتحق به توجه با کردند. عنوان
 و شده رها ميد ياراض در باران آب استحصال يها سامانه

 اءياح و استقرار بهبود بر تواند يم شده بيتخر مراتع
 آب يريکارگ هب نه،يزم نيا در کند. کمک ياهيگ پوشش

 بر عالوه ،ديم داري باغ و كشاورزي آبياري در ياستحصال
 كاري راه نعنوا به دار، شيب اراضي از مناسب استفاده
 درو مي شمار به زين آب مصرف الگوي اصالح يبرا مناسب

   ).٢٠١٢ همکاران، و نيازيب و ١٣٩١ همکاران، و يداللهي(
 يبررس به تحقيق اين در ،موضوع تياهم به توجه با
 ماريت چند يريکارگ هب جهينت در خاک رطوبت راتييتغ

 منظور نيبد که شود يم پرداخته باران آب استحصال
 طبيعي منابع قاتيتحق ستگاهيا در ميد دار بيش ياراض
 زانيم يساز شفاف با .شد انتخاب يمرکز استان جانيبخس
 انتخاب ضمن توان يم مار،يت هر در خاک رطوبت رهيذخ

 را يتيريمد يها برنامه باران، آب استحصال روش نيبهتر
 کاهش و يا دامنه ياهيگ پوشش تيتقو و اءياح جهت به

   داد. ارائه يزيخ ليس و شيفرسا خطر
 

  ها روش و مواد
  طرح اجراي منطقه معرفي

 طبيعي منابع تحقيقات ايستگاه ،طرح تحقيق عرصه
 (شکل است اراك غرب كيلومتري ۴۵ فاصله در خسبيجان

 كليماتولوژي ايستگاه يهواشناس يها داده اساس بر .)۱
 درجه و متر ميلي ۳۵۱ بارندگي ساالنه متوسط خنداب،
 ينما مياقل طبق که است وسيسلس درجه ۳/۹ حرارت
  دارد. قرار سرد خشک نيمه طبقه در آمبرژه

  

  
يمرکز استان در جانيخسب يعيطب منابع قاتيتحق ستگاهيا تيموقع - ۱ شکل
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  باران آب استحصال يها سامانه استقرار
 با درصد ۱۷ حدود بيش با يجنوب دامنه ،پژوهش نيا در

 و ها کرت ياجرا يبرا شد. انتخاب فيضع مرتع يکاربر
 طول .شد گرفته نظر در نيزم قطعه سه مربوطه يها تکرار

 آن عرض و بيش بر عمود جهت در متر ۳۰ قطعه هر
 شش به قطعه هر سپس بود. بيش امتداد در متر هشت
 متر ۴۰ ها) (کرت ها سامانه مساحت .شد ميتقس ۸×۵ کرت
 بيش بر عمود متر پنج و بيش جهت در متر هشت مربع،

 محصورمتر  سانتي ۱۵ ارتفاع به زيخاکر با ها کرت دور بود.
 يدسترس يبرا متر سه فاصله به يا جاده تکرارها نيب .شد
 کي سامانه هر يخروج در). ۲ شکلشد ( گرفته نظر در

 حفرمتر  سانتي ۶۰ قطر بامتر  سانتي ۱۰۰ عمق به چاله
 هم از ها نهال فاصله د.ش مستقر بادام نهال آن در که شد
 تيهدا و يآور جمع ها سامانه ياصل فهيوظ است. متر پنج
 بر مارهايت .است نهال چاله به رگبار هر از حاصل آب

 لتريف وجود و ريآبگ سامانه سطح پوشش نوع حسب
 رواناب عيسر نفوذ منظور به لنها چاله در يا زهير نگس

 ابعاد به يستون يا زهير سنگ لتريف اند. شده يبند ميتقس
 که استمتر  سانتي ۵۰ ارتفاع و مربعمتر  سانتي ۲۰×۲۰
 گذاشته کار نهال باالدست سمت در و ينخود شن يدارا

 نفوذ نها هيپا خاک عمق به قيطر نيا از سامانه آب و شده
 شش شامل که طرح يمارهايت نيا بنابر ؛شود يم داده

 .شدند اجرا ،بودند تکرار سه يدارا و باران ريآبگ سامانه
 در يتصادف کامل يها بلوک يآمار طرح قالب در هاماريت

 نهال، چاله هر در است يگفتن .است شده آورده ۱ جدول
 ۲۰ ميزان به( خاك با دامي كود و كلش و كاه طمخلو

 رطوبت نگهداري ظرفيت افزايش منظور به حجمي) درصد
 منظور به ها چاله دست ينيپا نيهمچن شد. انجام خاك در

 شيب جهت در آب جريان سرعت کنترل و رطوبت ذخيره
  شد. قيعا کيپالس با دامنه

  

  
  عايق سامانه استحصال نيمه

  
  استقرار بلوک گچي

  عايق و استقرار بلوک گچي نمايي از سامانه استحصال نيمه - ۲شکل 
  

  منطقه در يمطالعات يمارهايت -۱ جدول
  مشخصات  سامانه

*A خاک با شده پر نهال چاله -يفعل مرتع سطح  
B خاک با شده پر نهال چاله -سنگالخ و بوته از شده زيتم سطح  
C  يشن لتريف با نهال چاله - سنگالخ و بوته از شده زيتم سطح  
D  خاک با شده پر نهال چاله -  مرتع و کيپالستعايق  نيمه سطح  
E  يشن لتريف با نهال چاله -مرتع و کيپالستعايق  نيمه سطح  
F  جاذب سوپر با نهال چاله -يفعل مرتع سطح  

  شاهد ماريت *
  

 عدد دو نهال چاله هر در خاک رطوبت يريگ اندازه يبرا
 در ،اند شده برهيکال شگاهيآزما در قبالً که يگچ بلوک
 (شکل شدند گذاشته کار يمتر سانتي ۶۰ و ۳۰ يها عمق

 تعداد ۱۳۹۳بهشتيارد آخر تا ۱۳۸۷ سال آبان لاو از ).۲
 بارش هر از پس داد. رخ رواناب ديتول ييتوانا با بارش ۲۶

 و تئقرا دستگاه توسط بلوک هر عدد نيزم شدن گاور با
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 از زين رگبار هر بارش مقدار و نييتع رطوبت زانيم
 ارتفاع نيهمچن .شد مشخص جانيخسب ستگاهيا نجس باران

 رواناب حجم اساس بر زين ياستحصال سامانه هر رواناب
 چاله يجا به که متناظر يها سامانه از شده يريگ اندازه
 ،داشتند يخروج در يتريل ۲۰۰ يها بشکه نهال،
 نياز اطالعاتي بانك برنامه از نيهمچن .شد يريگ اندازه

 كشور هاي دشت در باغي و زراعي محصوالت آبياري خالص
)NETWAT،( شراء دشت يبرا بادام ياريآب خالص ازين 

 از کي هر رواناب به توجه با تا شد استخراج يمرکز استان
 نيا يريکارگ به ريتأث باران، آب استحصال يها سامانه
 ياريآب .شود يبررس  بادام ازين مورد آب نيمأت در ها سامانه

 يبرا تريل ستيب روز ۴۵ هر در تابستان در ها نهال يليتکم
  است. شده انجام نهال هر

 يتصادف کامالً بلوک طرح قالب در قيتحق يآمار آزمون
 شده ليتشک ماريت شش با (تکرار) بلوک سه از که است
 معرف ريآبگ سامانه اي يشيآزما کرت هر يا گونه  به ؛است

 افزار نرم از ها داده ليتحل و هيتجز يبرا .است ماريت کي

SPSS ييارهايمع فيتوص الف: :شد استفاده ريز صورت هب 
 يها آماره ،تهينرمال تست ،نيانگيم ،يحد رامقد رينظ

 نيب خاک رطوبت سهيمقا ب: .يدگيکش و يچولگ يفيتوص
 ج: .يزوج تست يت آزمون بامتر  سانتي ۶۰ و ۳۰ عمق دو
 رطوبت يوزن نيانگيم نيب يدار يمعن اختالف نييتع
 سهيمقا د: و طرفه کي انسيوار ليتحل آزمون با مارهايت
 انجام دانکن آزمون با مارهايت رطوبت رامقد نيانگيم نيب

  شد.
  

  بحث و جينتا
 دوره طول در ،رواناب و بارش يها داده ليتحل و هيتجز با

 ثبت متر يليم ۳۴۹ بارش مجموع با داديرو ۲۶ تعداد طرح
 در ريآبگ سامانه هر ساالنه ارتفاع و حجم رامقد که شد

 رواناب بيشترين ج،ينتا نيا به توجه با است. آمده ۳ شکل
 هب يفعل مرتع سامانه در آن كمترين و عايق نيمه سامانه در

   .است آمده دست

  

   
  يمطالعات منطقه در باران آب استحصال يها سامانه - ۳ شکل

  
 رطوبت درصد يآمار يها شاخصه به مربوط جينتا ۲ جدول

 که دهد يم نشانمتر  سانتي ۶۰ و ۳۰ يها عمق در را
 قابل نکته است. عمق دو نيب رطوبت کم راتييتغ انگريب

 سوپر استفاده جهينت در رطوبت نيانگيم نکه،يا توجه
 ۱/۱۶ به ۴/۹ از نهال چاله يمتر سانتي ۳۰ عمق در جاذب
 درصد ۸/۱۳ به ۲/۸ از يمتر سانتي ۶۰ عمق در و درصد

 و يداللهي قاتيتحق جينتا با که است کرده دايپ شيافزا
 آزمون جينتا زين ۳ جدول دارد. مطابقت )۱۳۹۱( همکاران

 دو نيب خاک رطوبت سهيمقا منظور به را يزوج تست يت

 نيا به توجه با دهد. يم نشان يمتر سانتي ۶۰ و ۳۰ عمق
 ۶۰ با ۳۰ عمق در خاک رطوبت نيب يقو ارتباط ،جينتا

 همه در يهمبستگ که يا گونه به دارد؛ وجودمتر  سانتي
 دو رطوبت نيب يطرف از است. درصد ۹۵ يباال مارهايت

 همه در يدار يمعن و ندارد وجود توجه قابل اختالف عمق
 دار يمعن وجود با .است درصد ۹۵ از کمتر نانياطم سطوح
 خاک رطوبت درصد مجموع و نيانگيم ها، اختالف نبودن
 در زين F و B، D يمارهايت در )،A( شاهد اريتم بر عالوه
 ؛استمتر  سانتي ۶۰ عمق از شتريبمتر  سانتي ۳۰ عمق
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عايق  نيمه ها آن سامانه سطح که E و Cيمارهايت در يول
 تر نييپا اعماق در يشتريب ريتأث ياستحصال رواناب است،
 مختلف اعماق در رطوبت مقدار که آنجا از است. داشته
 کاهش ليدل به نيزم سطح از فاصله زانيم از يتابع خاک
 کنواختي طيشرا در که داشت انتظار يستيبا است، ريتبخ

 خاک رطوبت زانيم ،شتريب اعماق در يبارندگ بدون و
 شتريب نفوذ تيقابل ليدل به رسد يم نظر به باشد. شتريب

 مانهسا به نسبت شده زيتم مرتع و يفعل مرتع يها سامانه
 فواصل با مدت کوتاه يها بارش نفوذ مقدار ق،يعا مهين

 شتريب خاک سطح به کينزد يها عمق در ريمتغ يزمان
 يآور جمع يبراعايق  نيمه يها سامانه حال نيا با .باشد

 ۶۰عمق در خاک رطوبت بر يشتريب ريتأث باالتر، رواناب
 همکاران و گائو قاتيتحق به توجه با اند. داشته يمتر سانتي

 در خاک رطوبت شتريب يماندگار انگريب که )۲۰۱۱(
 است، دار بيش يها باغ )يمتر سانتي ۶۰( شهير منطقه
 ريسا به نسبت توانند يم E و Cعايق  نيمه يها سامانه
 ثرؤم بادام نهال چاله رطوبت بهبود در يمطالعات يها سامانه

   شوند. واقع
  

  يمتر سانتي ۶۰ و ۳۰ يها عمق در خاک رطوبت درصد يآمار يها شاخصه -۲ جدول
  يدگيکش  يچولگ  نيانگيم  جمع  حداکثر  حداقل  ماريت

  ۶۰  ۳۰  ۶۰  ۳۰  ۶۰  ۳۰  ۶۰  ۳۰  ۶۰  ۳۰  ۶۰  ۳۰  )متر سانتي( عمق
A  ۲  ۵  ۲۶  ۲۲  ۲۴۴  ۲۱۴  ۴/۹  ۲/۸  ۸۷/۰  ۴۷/۱  ۶۱/۰ -  ۹۰/۰  
B  ۲  ۵  ۳۹  ۳۷  ۴۴۷  ۴۴۱  ۲/۱۷  ۹/۱۶  ۳۳/۰  ۵۵/۰  ۸۲/۰ -  ۸۰/۰ -  
C  ۳  ۷  ۵۸  ۵۵  ۶۶۳  ۶۵۲  ۵/۲۵  ۱/۲۵  ۳۱/۰  ۵۳/۰  ۸۵/۰ -  ۸۲/۰ -  
D  ۴  ۳  ۵۶  ۵۶  ۷۷۶  ۷۸۸  ۸/۲۹  ۳/۳۰  ۲۵/۰ -  ۳۹/۰ -  ۴۴/۱ -  ۴۲/۱ -  
E  ۶  ۴  ۴۸  ۴۸  ۱۱۵۷  ۱۱۷۶  ۵/۴۴  ۲/۴۵  ۲۶/۰ -  ۳۹/۰ -  ۴۵/۱ -  ۴۵/۱ -  
F  ۳  ۳  ۴۶  ۲۹  ۴۱۸  ۳۶۰  ۱/۱۶  ۸/۱۳  ۹۰/۰  ۴۹/۱  ۵۵/۰ -  ۰۲/۱  

  
  متري سانتي ۶۰و  ۳۰در عمق ر رطوبت امقدارتباط و اختالفات زوجي  - ۳جدول 

  تيمار
  اختالفات زوجي  ارتباط

  داري معني  t  داري معني  همبستگي
A  ۹۵۱/۰  ۰۰/۰  ۶۹۵/۱  ۱۰۳/۰  
B  ۹۹۲/۰  ۰۰/۰  ۷۹۶/۰  ۴۳۳/۰  
C  ۹۹۲/۰  ۰۰/۰  ۹۸۳/۰  ۳۵۵/۰  
D  ۹۹۷/۰  ۰۰/۰  ۵۶۶/۱ -  ۱۳۰/۰  
E  ۹۹۷/۰  ۰۰/۰  ۶۵۲/۱-  ۱۱۱/۰  
F  ۹۵۴/۰  ۰۰/۰  ۸۷۹/۱  ۰۷۲/۰  

  
 به را طرفه کي انسيوار ليتحل آزمون جينتا ۴ جدول
 را خاک رطوبت درصد يدار يمعن اختالف درک منظور

 به توجه با دهد. يم نشانمتر  سانتي ۶۰ و ۳۰ عمق يبرا
 سطح در مارهايت نيب خاک رطوبت درصد مذکور، جدول

 گريکدي با دار يمعن تفاوت يدارا خطا، %۵ از کمتر احتمال
 استحصال يها سامانه يريکارگ به گريد يعبارت به ؛هستند

 بوده ثرؤم نهال چاله خاک يرطوبت راتييتغ در باران آب
 ،)۲۰۰۴( فوالدمند و سپاسخواه قاتيتحق جينتا با که است

 همکاران و زاده صادق ،)۲۰۱۳( همکاران و ليولدروف
 نيانگيم نيب سهيمقا ۶ و ۵ جداول دارد. مطابقت )۱۳۹۲(

 دو هر در دانکن آزمون اساس بر را مارهايت رطوبت رامقد

 اساس، نيا بر دهد. يم نشانمتر  سانتي ۶۰ و ۳۰ عمق
 رند.يگ يم قرار رمجموعهيز چهار در يمطالعات يها سامانه

 از شده پر نهال چاله با مرتع يفعل تي(وضع A يمارهايت
 سوپر از متأثر نهال چاله با مرتع يفعل تي(وضع F خاک)،
 چاله با سنگالخ و بوته از شده زيتم ني(زم B و جاذب)

 کي در خاک رطوبت تيوضع نظر از خاک) از شده پر نهال
 .ندارند يدار يمعن تفاوت نيبنابرا و دارند قرار رمجموعهيز
 با سنگالخ و بوته از شده زيتم ني(زم C و F، B يمارهايت

 رمجموعهيز کي در زين )يشن لتريف يدارا نهال چاله
 قيعا مهين (سطح D و C يمارهايت نيهمچن هستند.

 کي در زين خاک) از پرشده نهال چاله با مرتع و کيپالست
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 E ماريت که است يحال در نيا دارند. قرار رمجموعهيز
 يدارا نهال چاله با مرتع و کيپالست قيعا مهين سامانه(
 ،شتريب رواناب نفود و يرآو جمع ليدل به )يشن لتريف

 ريسا از متفاوت خاک، رطوبت شيافزا در را ييکارا نيبهتر
 )۲۰۰۶( همکاران و يل قاتيتحق در .است داشته مارهايت
 شيافزا منظور به گراول -کيپالست قيعا مهين سامانه زين

 و D با A ماريت نيهمچن است. شده يمعرف خاک رطوبت

C شده زيتم نيزم دهد يم نشان که دارد دار يمعن اختالف 
 رطوبت شيافزا و رواناب يآور جمع در عايق نيمه سطح و

 ماريت ن،يا بر عالوه است. داشته يبهتر عملکرد نهال چاله
B با D ماريت و D با F که دهند يم نشان دار يمعن اختالف 

 و شده زيتم نيزم به قيعا مهين سطح بودن متأثر بر داللت
 شيافزا و رواناب استحصال در خاک به نسبت جاذب سوپر

  دارد. يرينفوذپذ
  

 يمتر سانتي ۶۰ و ۳۰ يها عمق در خاک رطوبت يها داده طرفه کي انسيوار ليتحل - ۴ جدول

  يدار يمعن F  مربعات نيانگيم  يآزاد درجه  مربعات جمع    مقطع

  متر سانتي ۳۰ عمق

  ۰۰/۰  ۹۴/۱۴  ۴۰۵۰  ۵  ۲۰۲۵۴  ها هگرو نيب *
      ۲۷۱  ۱۵۰  ۴۰۶۶۰  ها گروه درون **

      -  ۱۵۵  ۶۰۹۱۵  کل

  متر سانتي ۶۰ عمق
  ۰۰/۰  ۲۷/۱۸  ۴۶۲۷  ۵  ۲۳۱۳۶  اه گروه نيب

      ۲۵۳  ۱۵۰  ۳۷۹۸۶  ها گروه درون
      -  ۱۵۵  ۶۱۱۲۳  کل

  است. مارهايت ني"ب ها گروه نيب ازعبارت" منظور *
 است. مارهايت از کي هر يها هددا داخل ها" گروه "درون ازعبارت منظور **
  

  يمتر سانتي ۳۰ عمق در رطوبت رامقد نيانگيم نيب سهيمقا - ۵ جدول
  درصد ۹۵ نانياطم فاصله در رمجموعهيز

  ۴  ۳  ۲  ۱  ماريت
A  ۳۸/۹        
F  ۰۸/۱۶  ۰۸/۱۶      
B  ۱۹/۱۷  ۱۹/۱۷      
C    ۵۰/۲۵  ۵۰/۲۵    
D      ۸۵/۲۹    
E        ۵۰/۴۴  

  ۱  ۳۴۳/۰  ۰۵۲/۰  ۱۰۸/۰ يدار يمعن
  

  يمتر سانتي ۶۰ عمق در رطوبت رامقد نيانگيم نيب سهيمقا - ۶ جدول
  درصد ۹۵ نانياطم فاصله در رمجموعهيز

  ۴  ۳  ۲  ۱  ماريت
A  ۲۳/۸        
F  ۸۴/۱۳  ۸۴/۱۳      
B  ۹۶/۱۶  ۹۶/۱۶      
C    ۰۷/۲۵  ۰۷/۲۵    
D      ۳۱/۳۰    
E        ۲۳/۴۵  

  ۱  ۲۳۸/۰  ۰۵۸/۰  ۰۶۳/۰ يدار يمعن
  



 هاي استحصال آب باران بر تغييرات رطوبتي پروفيل خاک در چاله نهال بادام تأثير سامانه                                                                     ٥٢

 

 هر در ازين مورد آب کمبود و ياريآب خالص ازين ۷ جدول
 با دهد. يم نشان را باران آب استحصال يها سامانه از کي

 آبياري خالص نياز اطالعاتي بانك برنامه به توجه
 )NETWAT( كشور هاي دشت در باغي و زراعي محصوالت

 ازين مورد آب کمبود ،يمطالعات يها سامانه رواناب بيضر و
 تا نيفرورد از يعني سال ،اول ماهه شش به مربوط بادام
 از يا عمده بخش که است يحال در نيا .است وريشهر

 اسفند) تا (آبان غيرزراعي هاي ماه در منطقه ساالنه بارش
 نيزم سامانه که داد نشان يخوب به جينتا .افتد يم اتفاق

 ازين مورد آب کمبود جبران در مرتع و کيپالست قيعا مهين
 نيزم و يفعل مرتع يها هسامان از يبهتر عملکرد بادام اهيگ

 با يها بارش به يحت سامانه نيا که چرا ؛دارد شده زيتم
 رواناب ديتول با و داده نشان واکنش زين کم شدت و مقدار

 در ديشا کهيحال در است؛ مواجه نهال چاله به آن انتقال و

 و استحصال شده زيتم مرتع و يمعمول مرتع يها سامانه
 اسيمق کوتاه يها بارش در نهال چاله به باران آب انتقال

 کوچک معموالً ها سامانه نيا که آنجا از نباشد. سريم
 شتريب واکنش يطيمح عوامل راتييتغ به هستند، اسيمق
 همکاران و ژو که يطور به دهند. يم نشان يتر عيسر و
 نوع ،يظاهر مخصوص وزن جمله از يعوامل )۲۰۱۴(

 ب،يش شکل ب،يش تيموقع ب،يش انيگراد ارتفاع، ن،يزم
 اند. دانسته ليدخ امر نيا در را خاک عمق و بيش جهت

 نهال چاله که يصورت در قبل، بخش جينتا به توجه با
 سامانه نيا عملکرد باشد، يشن لتريف با قيعا مهين سامانه

 که چرا ت؛داش خواهد شيافزا خاک رطوبت نيتأم در
 ،يشن لتريف نهال چاله با کيپالست قيعا مهين سطح

  داشت. خاک از شده پر نهال چاله به نسبت يبهتر عملکرد

  
  رشد فصل طول در بادام ازين مورد آب کمبود و ياريآب خالص ازين - ۷ جدول

 متر) يلي(م ياريآب خالص ازين  متر) يلي(م ماهانه بارش ماه فيرد
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  يريگ جهينت
 باران آب استحصال سطوح ريتأث منظور به قيتحق نيا در
 درصد يآمار سهيمقا از خاک، ليپروف يرطوبت راتييتغ بر

 منظور نيبد شد. استفاده بادام نهال چاله در خاک رطوبت
 در يشيآزما ماريت شش نهال، چاله و سامانه نوع به توجه با

 گرفته، صورت مباحث و جينتا طبق شد. فيتعر تکرار سه
 سپس و يشن لتريف يدارا نهال چاله باعايق  نيمه سامانه

 در را ريثتأ نيشتريب يشن لتريف بدون يول سامانه نيهم
 سامانه که بود يحال در نيا ند.داشت خاک رطوبت شيافزا

 به يمعمول خاک با شده پر نهال چاله با يمعمول مرتع
 به را رطوبت و رواناب ديتول نيکمتر ،شاهد ماريت عنوان
 ،گوناگون يها سامانه بررسي در نيهمچن داشت. همراه

 سطح کردن قيعا که داشت اشاره زين نکته نيا به توان يم
 با باران قطره ميمستق برخورد اثر از ک،يپالست با نيزم

 و خاک ذرات شدن پخش و کند يم يريجلوگ خاک سطح

 كمترين لذا رسد؛ يم حداقل به رسوب ليتشک آن دنبال به
 پوشش با کي(پالست قيعا مهين سامانه مختص فرسايش

 از استفاده ريتأث نکهيا به توجه با .بود خواهد زه)يسنگر
 ؛است انکار لقاب ريغ خاک رطوبت شيافزا در جاذب سوپر
 چاله باعايق  نيمه سامانه قيتلف رسد يم نظر به نيبنابرا
 در مهم يها وهيش از يکي عنوان به جاذب سوپر يدارا نهال

 منظور به خاک رطوبت طيشرا بهبود و رواناب استحصال
 که آنجا از .شود يم شنهاديپ ميد بادام رشد و استقرار
 و خشک مناطق در ميد اهانيگ کشت در دييکل راهبرد

 کامل نابودي خطر رساندن حداقل به منظور به خشک مهين
 باران آب استحصال هاي سامانه از استفاده محصوالت،

 نظر در با باران آب استحصال يها سامانه نيبنابرا است،
 از يکي ياجتماع و ياقتصاد ،يفن يارهايمع گرفتن
 و خشک مناطق در خاک و آب منابع تيريمد يها روش

  .ندهست خشک مهين
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