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(آرایش) حوضه شامل شکل روانابی شود مربوط به شرایط احداث باغ دیم  آنچه که بیان می
آوري آب باران، اندازه و ابعاد سطح رواناب، وضعیت سطح رواناب و کیفیت خاك پاي درخت  جمع

اجرا شد ه یال ایلخچی در شهرستان اسکو، منطقسال  6است و بر اساس تحقیقی که به مدت 
 گردد. بیان می

 سازي سطح رواناب الف) تهیه بستر نهال و آماده
حفر  متر 1×1×1هایی به ابعاد  چالهبراي هر درخت  پیاده کــردن نقشه و میخکوبــی، پس از

کیلوگرم کود دامی  15ها با خاك سطحی مرغوب +  چالهو  شده پوسیده تهیه کود دامی گردد. می
. شود ایجاد میمتر  سانتی 40-50 به ارتفاع ییها پشتهبراي حفظ باران در پاي درختان و  شود پر می

ها استفاده گردید.  براي پشته توان از آن ها نامرغوب باشد می در صورتی که خاك زیرین چاله
آوري و به سمت نهال  یعنی همان جایی که قرار هست باران از آن سطوح جمع سطوح رواناب
ها تسطیح و سطح  آوري، پستی و بلندي هاي آن جمع سنگ شده وتمیز و صاف  ،هدایت شوند

آب باران به راحتی قادر به حرکت به سمت نهال باشد. توصیه د که وش میمذکور به نحوي آماده 
یک بار غلطک زده شود تا آب بیشتري پاي درخت در سال اول و براي شود که این سطوح  می

  جمع شود. 
در صورتی که پس از اولین بارندگی و کود دامی، پر کردن آنها با خاك  و ها چالهزي سا پس از آماده

 تا بستر نهال ترمیم شود. شود مجددا اندکی خاك ریخته می ،خاك پاي درخت نشست کرده باشد
 ب) تهیه نهال و کشت آن

مورد تأیید که  ها از یکی از نهالستان نددر اواخر پاییز که درختان به خواب فیزیولوژیک رفت
با  دیر گلهاي بادام پیوندي دو ساله از ارقام  اقدام به تهیه قلمه، هاي ذیربط و مسئول باشد دستگاه

هاي خود  از آنجایی که درختان بادام خودناسازگار هستند و قادر به تلقیح گل .دوش میپایه بادام تلخ 
دهی آنها تقریباَ در یک  که زمان گللذا ارقام بادام دیرگل بایستی به نحوي انتخاب شوند  ،نیستند

اینکه نهال از نهالستان تهیه شد بایستی بالفاصله و ترجیحاَ در همان روز پس پس از زمان باشد. 
از گذاشتن ریشه آنها در نایلون یا گونی کیسه مرطوب و دور از دسترس باد و نور مستقیم خورشید، 

اشت نهال در محل اصلی، بدلیل اینکه ممکن به محل اصلی انتقال و کاشته شود. اما قبل از ک
کش  در محلول قارچ نهالهاي  ریشهها در حین کندن در نهالستان آسیب دیده باشند،  است ریشه

ها مقدار  شود که ریشه گیرند و این کار سبب می قرار می بنومیل + خاك رس + کود دامی + آب، 
ی نیز و براي اینکه بتوان فرم خاصی به مواد مغذي و رطوبت جذب نمایند. از نقطه نظر مهندس

) متر سانتی 70به میزان  ها ارتفاع قلمه نمودنهرس هوایی (همسان نهال داده شود اقدام به 
رطوبت خاك اندك باشد، لذا  ،گردد. معموالَ ممکن است در هنگام کاشت نهال در محل اصلی می

 20هر نهال به میزان حدود  پايبراي اینکه رطوبت ریشه توسط خاك پیرامون جذب نشود، در 



 به منظورها  گذاري براي نهال اقدام به قیمبهتر است پس از کاشت نهال، د. وش میلیتر آب مصرف 
پوشاندن ساقه نهال با پارچه و کیسه د. وباد و برف شوزش آنها در مقابل و حراست نگهداري 

 شود. موش و خرگوش می نایلونی سبب حفظ و حراست آنها در مقابل خسارت جوندگانی مثل
 ج) کنترل تبخیر

آوري و ذخیره  با توجه به اینکه تنها منبع تامین آب مورد نیاز براي رشد و نمو درختان، آب جمع
لذا حفظ رطوبت خاك و جلوگیري از تلفات آن در اثر تبخیر بسیار اهمیت  ،شده در بستر نهال است

گذاري در پاي  هاي موثر نایلون ارد که یکی از راههاي مختلفی براي کنترل تبخیر وجود د دارد. راه
پوشش نایلونی به ابعاد یک در یک متر درختان است که شکل آن در ادامه نشان داده شده است. 

هایی تعبیه شده که امکان  سوراخ ،شود میکه در پاي درختان گسترانیده پوشش روي این بوده و 
د. وش می روج رطوبت خاك به صورت تبخیر محسوبکند اما مانعی براي خ ورود آب را تسهیل می

هاي هرز به  براي رشد علف ی که در زیر پوششبا توجه به شرایط مناسبضمناً باید توجه شود که 
هاي  علفآید بایستی اقدام به کنترل  به وجود میخاطر وجود رطوبت کافی و درجه حرارت مناسب، 

 .ان گرددهرز پاي درخت
 

 :ولسال اهاي  اهم فعالیت
 باغ دیم روانابییابی براي محل اجراي  مکان 

 با توجه به مساحت سطوح رواناب باغکردن نقشه  سازي و پیاده آماده 
 متر  1*1*1سازي چاله به ابعاد  آماده 
 تهیه کود دامی پوسیده 
 پوسیده ها با خاك سطحی و کود دامی پر کردن چاله 
 سطح رواناب تمیز، صاف و غلطک زدن  

 ها از اولین بارندگی و نشست چاله ترمیم چاله پس 
 تهیه نهال بادام دیرگل پیوندي ارقام جدید 
 متر) سانتی 70ها ( سازي ارتفاع تمام قلمه انجام هرس هوایی و یکسان 
کـش، کـود    هاي زخمی، ضدعفونی ریشه در محلـول قـارچ   انجام هرس ریشه و قطع ریشه 

  دامی، خاك رس و آب
 هاي آماده شده و کاشت آنها در چاله ماهر انتقال نهال از نهالستان در آذ 

 
 هاي سال دوم به بعد: اهم فعالیت

 مبارزه با کرم سفید ریشه با استفاده از سم سوین 

 )با نظر کارشناسان به کار برد يقارچ کش دیگرتوان  البته میکش بنومیل ( کاربرد قارچ 



 هاي هرز پاي درختان   کنترل علف 
 هاي هرز سطح رواناب کنترل علف 
 گذاري پاي درختان براي کنترل تبخیر نایلون 
 سمپاشی بر علیه شته و کنه 
 مطابق با تجزیه برگ و خاك و نظر کارشناسان تغذیهکاربرد کود شیمیایی ریز مغذي  
 هاي مازاد هرس فرم و حذف شاخه 
  ها استفاده از زنبور عسل در جهت بهبود میزان تلقیح شکوفه 

  ت مستمر عملیات فوق نقش حیاتی در موفقیت طرح دارد.انجام به موقع، دقیق و با نظار
 

متر بوده  میلی 208 در منطقه )1383-84سال (منتهی به  10متوسط بارش سال زراعی در طول 
است که نشانگر عدم مطلوبیت مقدار بارش حتی براي کشت محصوالت زراعی دیم است، چه رسد 

 است. نامناسب ضمن این که پراکنش آن بسیار  ،به احداث و پرورش باغ درختان مثمري مثل بادام
اولین سال استقرار نهال در محل اجراي طرح بوده است. در این سال زراعی،  79-80سال زراعی 

به وقوع پیوست. آخرین بارندگی به میزان  1379آبان  1-3متر در  میلی 8/25اولین بارش به میزان 
ی گونه بارش تا پایان سال زراعی هیچ و اتفاق افتاد 1380اردیبهشت  12-13متر در  میلی 2/18

هاي زراعی بعد از آن نیز  وجود نداشت و اولین بارش در سال زراعی بعدي در آبان ماه بود. سال
شد. زیرا هرس  اند. در این سال شاید احتمال بروز بیشترین خطرات داده می  چنین روندي داشته

بود. گیري نهال از رطوبت زیرین خاك را محدود ساخته  ها، امکان بهره هوایی و هرس ریشه نهال
روزه، موفقیت طرح را در  186شاید بتوان گفت توفیق و گذر از این شرایط و دوره بدون بارش 

هاي استحصال آب باران و  هاي فراوان شیوه دهنده قابلیت  کرد و این نشان هاي بعد تضمین  سال
 نقش مدیریت کنترل و کاهش تبخیر در سطح هدف است.  

 216و  160، 214، 185، 186به ترتیب  1384لغایت  1380هاي  تعداد روزهاي بدون بارش سال
روز بر مبناي سال شمسی (بر مبناي ابتداي بهار) بوده است و در این مدت که با دوره رشد و نمو 

گونه آبیاري، نیاز آبی محصول، از آب ذخیره شده حاصل از  محصول همراه بوده بدون هیچ
 .  شد  آب باران تامین میآوري  جمعاستحصال و 

در حالی که در شرایط زارعین و با  ،درصد بود 100مانی در این پژوهش حدود   درصد گیرایی و زنده
گیري شد. در  درصد اندازه 40-60در همان منطقه، درصد گیرایی و مرتبه)  17آبیاري متعدد (تا 

رشد شاخه گیري شد. اما میزان  متر اندازه سانتی 70) میزان رشد شاخه اصلی تا 1380سال اول (
هاي  گیري گردید. کل شاخه متر اندازه سانتی 20-40اصلی در شرایط زارعین و با آبیاري متعدد 

 گیري شد.  متر اندازه 5/15در تک درخت تا  1380ایجاد شده در سال 



متر مربع براي هر درخت، تعداد نهال در هکتار براي هر یک از  81و  49، 25براي سطوح رواناب 
 نهال خواهد بود.  123و  204، 400ترتیب  این الگوها به

هاي هرز در سطوح رواناب هر ساله به  علفکه صاف و تمیز و نیز غلطک خورده،   سطح روانابدر 
قابل مالحظه  افزایش حجم رواناب ،شدند میطور کامل حذف شدند و سطوح رواناب، صاف و تمیز 

 .گردید ،هري شدگی افزایش رشد و دیگر صفات اندازهوجود داشت که سبب 
غلطک مربع براي هر درخت که تمیز و صاف و  متر 81سطح رواناب میزان عملکرد تک درخت در 

درخت در هکتار، 123تعداد به کیلوگرم برآورد شد. با توجه  4گیري حدود  با نمونهخورده باشد، 
 متر 49ناب سطح رواکیلوگرم در هکتار خواهد بود. اما در  492عملکرد محصول تحت این تیمار 

 3میزان عملکرد تک درخت حدود خورده باشد، غلطک مربع براي هر درخت که تمیز و صاف و 
 612نهال در هکتار، عملکرد محصول تحت این تیمار  204کیلوگرم برآورد شد که با وجود 

که داراي ریسک باالیی است قابل توصیه مربع  متر 25سطح رواناب کیلوگرم در هکتار است. 
 شد. با نمی

تر است اما علیرغم پایین بودن  هر چند که عملکرد بادام در این شرایط نسبت به زراعت آبی کم
 عملکرد بادام، تولید آن از مزیت نسبی برخوردار است.

مواد سوپرجاذب بود که نتایج نشان داد که نتنها اثر  ،یکی از موادي که در این تحقیق استفاده شد
هاي  شاخهرشد به طوري که  .کرد مشکالتی را براي درخت ایجاد میمثبت و مفیدي نداشته بلکه 

بوده است. ضمن اینکه از کاربرد سوپر جاذب با در شرایط بدون سوپرجاذب بیشتر از شرایط  بادام
، استفاده و سوپرجاذببه جاي کاربرد مواد د. شو شته و توصیه نمینظر اقتصادي نیز توجیه ندا
هاي معدنی که سبب افزایش  و پوکه ، بقایاي گیاهیکود دامی پوسیدهکاربرد مواد آلی، کمپوست، 
 شوند، قابل توصیه است.  ظرفیت انباشت رطوبتی می

 
 توصیهو   نتیجه

آوري  هاي استحصال و جمع توصیه در ایجاد باغ دیم تحت شرایط سامانهترین  ترین و اساسی مهم
ان است که ورود رواناب ناشی از بارش را گذاري در پاي درخت کنترل تبخیر و نایلونآب باران، 

قابل توصیه حاصل از نتیجه د. نک میسر، اما خروج آب به صورت تبخیر از سطح خاك را محدود می
صاف + سطوح رواناب تمیز و  براي هر درخت مربع متر 49این پژوهش شامل اندازه سطح رواناب 

است و تفاوتی بین شکل حوضه رواناب ها  سوپرجاذبزده شده و بدون نیاز به استفاده از  غلطکو 
نه فقط باعث ها  سوپرجاذبدارد. نسبی هاي  ها و برتري وجود ندارد، اگر چه آرایش مربعی قابلیت

بلکه ممکن است شرایط رشد و نمو  ،شوند و فاقد توجیه اقتصادي هستند بهبود شرایط رشدي نمی



مسئله کنترل تبخیر بسیار مورد وند.  محصول را تحت تاثیر قرار داده و مشکالتی را موجب ش
هاي هرز در سطوح  کاري پاي درختان، کنترل علف و عملیات زراعی شامل هرس، بیل تأکید است

در شرایط زارعین رواناب و پاي درختان و  کنترل آفات (از جمله کرم سفید ریشه) باید انجام گیرد. 
ها) براي کاهش  ا کیفیت پایین و پسابهاي ب و در صورت دسترسی به منابع آب محدود (حتی آب

 گردد.  ، یک تا حداکثر دو مرتبه آبیاري در طول تابستان توصیه میخطر
 

 
 سطح رواناب غلطک خورده -1شکل 

 
 هاي هرز تمیز کردن سطح رواناب و حذف علف -2شکل 

 



 
 ها نمایی از باغ بادام احداث شده تحت شرایط سامانه -3شکل 

 
 برداران استان روز مزرعه براي بهرهبرگزاري  -4شکل 

 



 
 وضعیت شکل سامانه، پشته و درخت در ابتداي بهار  -5شکل 

 
 اي و کنترل تبخیر در پاي درخت دایره آرایش نیم -6شکل 

 



 
 اصالح سطح رواناب آرایش مربعی و  -7شکل 

 
 و کنترل تبخیر در پاي درختان، سطح رواناب نمایی از آرایش مربعی -8شکل 



 
 نمایی از رشد درخت بادام -9شکل 

 
  و سطح رواناب و پشته کنترل کننده رواناب وضعیت رشد بادام -10شکل 



 
 نقش سطوح رواناب در حجم رواناب جمع شده  -11شکل 

 
 نمایی دیگر از نقش سطوح رواناب در حجم رواناب جمع شده در پاي نهال -12شکل 

 

 



 
 هاي تعبیه شده روي آن براي کنترل تبخیر  راخگذاري و سو نحوه نایلون -13شکل 

 
 گذاري  کنترل تبخیر در پاي درخت با نایلون -14شکل 

 قدردانی
هاي  العمل بادام دیم نسبت به شیوه بررسی عکسمستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی  نشریهاین 

در  (MCWH) هاي کوچک آوري آب بــاران در حوضه مختلف استحصــال و جمـع
است که با اعتبارات و  1423/86و شماره ثبت  101-21-79202شماره به  شرقی جانآذربای

 شود.  امکانات موسسه تحقیقات کشاورزي دیم اجرا گردید، بدین وسیله تشکر و قدردانی می


