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 مقدمه 
ـ ، انگور و زیتون متر بارش باشند، کشت گیاه بادام میلی 400تا  200ي در مناطقی که ساالنه دارا ه ب

به دلیل عدم کفایت کل نزوالت جوي و پراکنش مکـانی ـ    .پذیر است راحتی امکانه صورت دیم ب
حـداقل   دناچار بایه زمانی نامتناسب آن، کشت بادام دیم از ریسک پذیري باالیی برخوردار است و ب

ـ  3-4 در طول فصل زراعی، ویـژه از  ه مرتبه آبیاري صورت پذیرد. با توجه به مشکالت تامین آب ب
هـاي مشـخص،    که بتوان رواناب ناشی از نزوالت جــوي را در حوضـه  جهات اقتصادي، درصورتی

مین و عملکرد آن را بهبـود  أتوان نیاز آبی بـادام را ت آوري، ذخیره و در اختیار بادام قرار داد، می جمع
   .یدوتثبیت بخش

در مناطق خشک، آب و نه زمین، فاکتور محدود کننده در بهبود و افزایش تولیدات کشاورزي است، 
وري از آب و نه عملکرد در واحد سطح، راهبردي مؤثرتر و بهتر براي مـدیریت   حداکثر نمودن بهره

شـی از  تمرکز روانـاب نا  آوري و جمع ). به فرآیند1386توکلی، مصرف آب در چنین شرایطی است (
مطلوب در سـطح هـدف    ذخیره آن براي استفاده مفید و تر (سطح رواناب) و باران از سطحی بزرگ

هـاي کوچـک    حوضـه شـود.    اطـالق مـی   آوري آب باران جمع استحصال و، تر (سطح نفوذ) کوچک
سـطح نفـوذ (پـاي نهـال)      آوري آب باران شامل دو بخش یعنی سطح روانـاب و  جمع استحصال و

 –مـدت   –(شـدت   ست از بارندگیا پارامترهاي اصلی بیالن آب عبارت ).1386کلی، تو( دنباش می
تلفـات عمقـی از پروفیـل زیـرین      تعرق، تغییر ذخیره آب خـاك و  وفراوانی)، رواناب، تبخیر، تبخیر 

مربع متغیر است. نسبت سطح  متر 1000متر مربع تا  5/0آوري آب از  هاي جمع خاك. اندازه حوضه
 آوري آب بـاران اسـت و   هـاي جمـع   ح نفوذ یک پارامتر کلیـدي در طراحـی حوضـه   رواناب به سط

 5/0گیاهان ردیفی از  ها و آوري آب باران براي درختان، بوته جمع هاي استحصال و مساحت حوضه
متوسط بـارش سـالیانه نیـز بـراي اجـراي       مربع متغیر گزارش شده است و متر 1000مربع  تا  متر

 .  متر گزارش شده است میلی 650متر تا  میلی 100آوري آب باران از  جمع هاي استحصال و طرح
بهبـود پوشـش گیـاهی بـا تغییـر پوشـش       ،  هاي سست خاك دار از علف و پاك کردن سطوح شیب

خیزهاي  آب کوبیدن سطح، احداث تراس کنتوري و عملیات مکانیکی از جمله هموار کردن و، زمین
عملیـات پیونـد سـطحی هـم بـراي      ، ده از مواد شیمیاییکاهش نفوذپذیري خاك با استفا، کوچک

خیـز بـا یـک     پوشاندن سـطح حوضـه آب  ، م براي نفوذناپذیر کردن سطح زمینه کردن و نفوذپذیر
هاي افـزایش روانـاب    راهاز جمله  خیز با یک پوشش نرم پوشاندن سطح حوضه آبو  پوشش سخت

بب ایجاد رواناب و جلوگیري از نفوذ آب و عملیاتی که س کاربردن مواده ب. از یک سطح معین است
قیمـت آنهـا نسـبتاً ارزان     آسـان و کاربرد آنها،  در باالدست شود، بسیار اثرگذار بوده و در عین حال

هاي مختلف گیـاهی از طریـق    استفاده از مالچ به منظور بهبود سازگاري و افزایش رشد گونهاست. 



ها قبل مرسوم بوده است. گزارش هـاي   از مدت  کنترل تبخیر در محدوده پاي درخت (سطح نفوذ)،
هـاي هـرز و    دهد پالستیک به عنوان مالچ از طریق جلوگیري از رشد و نمو علف  محققین نشان می

هـاي   آمیز از نظر سازگاري و رشـد گونـه   چنین جلوگیري از تبخیر سطحی در اخذ نتایج موفقیت هم
 کند.   مورد مطالعه نقش موثري ایفا می

آوري آب بـاران در   جمـع  مدیریت استحصـال و  آرایش مناسبتعیین و وري آب باران  بهرهافزایش 
 است.   هدف این تحقیق دیم براي بادامهاي کوچک  حوضه

 
 روش کار

بهبود و تثبیت  آوري آب باران و اثرات آن بر جمعو هـاي مختلف استحصال  به منظور بررسی شیوه
هاي  در قالب طرح بلوكسال  6و به مدت  1379ز سال ا، آزمایشی در شرایط دیمبــادام  رشد

 از : ندصورت اسپلیت اسپلیت فاکتوریل به اجرا درآمد کـه تیمارهاي آن عبارته کامل تصادفی و ب
 در دو سطح:آوري رواناب  ) شکل حوضه جمع1

             )Semi circular bound( اي دایره نیم آرایشب ـ  )Small Basin( مربعیآرایش الف ـ 
 در سه سطح: آوري آب باران هاي جمع ) اندازه و ابعاد حوضه2

 متر) R=  04/2،  5× 5ع (بمترمر 25الف ـ مساحت حوضه 
 متر) R=  86/2،  7× 7مترمربع ( 49مساحت حوضه   ب ـ 
 متر) R=  67/3،  9× 9مترمربع ( 81مساحت حوضه   ج ـ 

 در سه سطح: ناب)ـ سطح رواناب (انواع پوشش سطح خاك حوضه روا 3
 الف ـ طبیعی     ب ـ تمیز و صاف شده     ج ـ تمیز، صاف و مرطوب و غلطک زده شده        

 در دو سطح: ـ وضعیت خاك پاي درخت (سطح نفوذ) 4
 الف ـ طبیعی         ب ـ خاك مخلوط شده با یک کیلوگرم پلیمر سوپرجاذب در پاي درخت. 

متر،  1×1×1هایی به ابعاد  کندن چاله ردن نقشه و میخکوبــی،پیاده کــاقدام به  1379در سال 
، (تحت لیسانس مرکز پلیمر ایران) Aنوازوب  تهیه کود دامی، تهیه مواد پلیمري سوپرجاذب

کیلوگرم مواد  یککیلوگرم کود دامی +  15ها با خاك سطحی مرغوب +  پرکردن نیمی از چاله
و  کیلوگرم کود دامی 15با خاك مرغوب سطحی + ز فقط نیها  پلیمري سوپر جاذب و نیمی از چاله

ها با دست حفر گردید و خاك زیرین که  تمام چالهمتر شد.  سانتی 40-50 ها به ارتفاع تهیه پشته
ها از خاك نسبتاً مناسب  ها استفاده گردید. براي پر کردن چاله آهکی و نامرغوب بوده براي پشته

بینی شده براي سطوح رواناب،  د. بر اساس تیمارهاي پیشسطحی با ترکیب ذکر شده استفاده ش
هاي  سطوحی که قرار شده بود تمیز و صاف گردند به صورت دستی و با بیل و چنگک تمیز، سنگ

ها تسطیح و سطح مذکور به نحوي آماده شد که قابلیت هدایت  آوري، پستی و بلندي آن جمع



که مقرر شده بود غلطک زده شود این جریان را به سوي سطح نفوذ داشت. در سطوحی هم 
عملیات در بهار و در اولین فرصت صورت گرفت و در زمانی که رطوبت خاك کافی بوده، با 

سازي خاك سطحی شد تا ضریب رواناب را افزایش و آستانه جاري   غلطک دستی اقدام به فشرده
 شدن رواناب را کاهش دهد. 

 

 
 آوري آب باران جمع اي و مربعی دایره آرایش نیم -1شکل 



            
 اي و مربعی  دایره سطح رواناب و سطح هدف در آرایش نیم -2شکل 

در اواخر ح رواناب، وسطسازي   ها، پر کردن آنها با خاك مورد نظر و آماده چالهسازي  پس از آماده
م که مورد تأیید هاي بادا پاییز که درختان به خواب فیزیولوژیک رفته بودند از یکی از نهالستان

 دیر گلهاي بادام پیوندي دو ساله از ارقام  اقدام به تهیه قلمهایستگاه تحقیقات باغبانی سهند بود، 
کش بنومیل + خاك رس + کود  هاي زخمی در محلول قارچ پس از هرس ریشه .آذر و اسپانیا شد

اقدام ) بالفاصله متر نتیسا 70به میزان  ها ارتفاع قلمه نمودندامی + آب، و هرس هوایی (همسان 
شد و به دلیل اینکه رطوبت خاك، کافی نبوده و امکان جذب رطوبت ریشه توسط خاك کشت به 

گذاري  لیتر آب مصرف شد. سپس اقدام به قیم 20وجود داشت، براي هر نهال به میزان حدود 
ماي زیر صفر و ها براي نگهداري آنها در مقابل باد و برف شد. با توجه به وجود د براي نهال
بستن خاك مرطوب سطح نفوذ، از پوشش نایلونی به ابعاد یک در یک متر استفاده شد.  احتمال یخ

هایی تعبیه  روي این پالستیک ها که در پاي درختان براي کنترل تبخیر گسترانیده شده بود سوراخ
ر فصل سرد به درون کردند اما مانعی براي ورود سرما د شده بود که امکان ورود آب را تسهیل می

شد. البته  می خاك و مانعی براي خروج رطوبت خاك به صورت تبخیر در فصل گرم سال محسوب
هاي هرز به خاطر وجود رطوبت کافی و درجه حرارت  با توجه به شرایط مناسب براي رشد علف

 .ان کنترل می گردیدهاي هرز پاي درخت علفمناسب، 
 هاي انجام شده: اهم فعالیت
 یابی براي محل اجراي طرح به نحوي که قابل تعمیم باشد. مکان 

 سازي و پیاده کردن نقشه طرح با توجه به مساحت سطوح رواناب آماده 
 متر  1*1*1سازي چاله به ابعاد  آماده 
 تهیه مواد سوپرجاذب 
 تهیه کود دامی پوسیده 
 ها با خاك سطحی و کود دامی پر کردن چاله 



 ) طبیعی، تمیز و صاف شده و تمیز و صاف و غلطک زده شده)اعمال تیمارهاي سطح رواناب 
 ها ترمیم چاله پس از اولین بارندگی و نشست چاله 
 تهیه نهال بادام دیرگل پیوندي ارقام جدید 
 متر) سانتی 70ها ( سازي ارتفاع تمام قلمه انجام هرس هوایی و یکسان 
 ـ  انجام هرس ریشه و قطع ریشه کـش، کـود    ول قـارچ هاي زخمی، ضدعفونی ریشه در محل

  دامی، خاك رس و آب
  هاي آماده شده و کاشت آنها در چاله 1379انتقال نهال از نهالستان در آذر 
 مبارزه با کرم سفید ریشه با استفاده از سم سوین 

 با نظر کارشناسان به کار برد يقارچ کش دیگرتوان  البته میکش بنومیل ( کاربرد قارچ( 
 گذاري تان به ویژه پس از نایلونهاي هرز پاي درخ کنترل علف 
 هاي هرز سطوح رواناب کنترل علف 
 گذاري پاي درختان براي کنترل تبخیر نایلون 
 گیري ضخامت ساقه بادام اندازه 
 سمپاشی بر علیه شته و کنه 
 کاربرد کود شیمیایی ریز مغذي یک مرتبه طبق توصیه در سال سوم 
 هرس فرم و حذف شاخه هاي مازاد 
 ها بور عسل در جهت بهبود میزان تلقیح شکوفهاستفاده از زن  

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

 نتایج
 الف) وضعیت بارش

ترین نقطه، مبناي تحلیل و تعیین  آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شهر سهند به عنوان نزدیک
هاي  قرار گرفت. آمار بارش ایستگاه هواشناسی شهر سهند براي سالها  درصد احتمال وقوع بارش

ها به ترتیب نزولی بارش مرتب  ساله) گردآوري و ابتدا داده10( 1383-84لغایت  1374-75زراعی 
 ).1و سپس احتمال وقوع تعیین شد (جدول 

 208) 1383-84سال گذشته (منتهی به  10متوسط بارش سال زراعی در طول  1بر اساس جدول 
متر بوده است که نشانگر عدم مطلوبیت مقدار بارش حتی براي کشت محصوالت زراعی دیم  میلی

است، چه رسد به احداث و پرورش باغ درختان مثمري مثل بادام. ضمن این که پراکنش آن بسیار 
شی نظر از نحوه پراکنش بارش، احتمال وقوع بار نامتوازن است. بر مبناي آمار سال زراعی و صرف

درصد است و احتمال وقوع بارشی به میزان  9متر در یک سال زراعی، تنها  میلی 258به میزان 
). کل بارش سال زراعی، کل تبخیر، 1درصد است (جدول  36متر در یک سال زراعی،  میلی 226



در  1378-84هاي زراعی  حداقل و حداکثر مطلق دما حداکثر مقدار بارش در یک روز در سال
 ورده شده است. آ 2جدول 

 احتمال وقوع بارش بر مبناي بارش سال زراعی -1جدول 

 i P(X<x) = i /(n+1) متر) بارش (میلی سال زراعی
76-1375 258 1 09/0 
84-1383 5/249 2 18/0 
83-1382 245 3 27/0 
75-1374 226 4 36/0 
81-1380 5/217 5 45/0 
78-1377 3/185 6 55/0 
77-1376 1/177 7 64/0 
82-1381 8/176 8 73/0 
80-1379 8/176 9 82/0 
79-1378 3/163 10 91/0 

P ،احتمال وقوع :iها و  : شماره ترتیب نزولی بارشnهاي آماري است. : تعداد سال 
 هاي پژوهش میزان بارش، تبخیر و دماي هوا طی سال -2جدول 

 کل بارش سال زراعی
 متر) (میلی

 کل تبخیر
 متر) (میلی

 حداقل مطلق دما
 (درجه سلسیوس)

 حداکثر مطلق دما
 (درجه سلسیوس)

 حداکثر بارش در یک روز
 متر در روز) (میلی

79-1378 3/163 2310 6/13- 8/40 3/18 
80-1379 4/176 2269 8/11- 2/36 17 
81-1380 6/217 2072 4/10- 8/32 20 
82-1381 8/176 2094 6/12- 2/38 18 
83-1382 245 2089 12- 4/35 42 
84-1383 4/249 2254 14- 6/35 27 

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 

گونه بارشی وجود  فاق افتاد. تا پایان سال زراعی هیچات 1380اردیبهشت  12-13متر در  میلی 2/18
هاي زراعی بعد از آن نیز چنین  نداشت و اولین بارش در سال زراعی بعدي در آبان ماه بود. سال

شد. زیرا هرس هوایی و  اند. در این سال شاید احتمال بروز بیشترین خطرات داده می  روندي داشته
یري نهال از رطوبت زیرین خاك را محدود ساخته بود. شاید گ ها، امکان بهره هرس ریشه نهال

هاي  روزه، موفقیت طرح را در سال 186بتوان گفت توفیق و گذر از این شرایط و دوره بدون بارش 
هاي استحصال آب باران و نقش  هاي فراوان شیوه دهنده قابلیت  کرد و این نشان بعد تضمین 

 هدف است.  مدیریت کنترل و کاهش تبخیر در سطح 



 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 

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

 الف) وضعیت رشد
درصد بود. در حالی که در شرایط زارعین و با  100مانی در این پژوهش حدود   درصد گیرایی و زنده

گیري شد. در سال  درصد اندازه 40-60مرتبه) در همان منطقه، درصد گیرایی  17آبیاري متعدد (تا 
گیري شد. اما میزان رشد شاخه اصلی  متر اندازه سانتی 70رشد شاخه اصلی تا ) میزان 1380اول (

هاي ایجاد شده  گیري گردید. کل شاخه متر اندازه سانتی 20-40در شرایط زارعین و با آبیاري متعدد 
گیري شد. این نتایج در شرایطی به دست آمد که  متر اندازه 5/15در تک درخت تا  1380در سال 

ه سال استقرار نهال همراه با هرس ریشه و هوایی بود و آخرین بارش مؤثر در ک 1380سال 
 روز بدون بارش وجود داشت.   186اردیبهشت اتفاق افتاد و بیش از 

تر از مربعی هستند و مدت زمانی که طول  اي کشیده دایره هاي نیم حوضه 2و   1مطابق با شکل 
تر از آرایش  طوالنی ،) نقطه به پاي درخت برسدکشد، یک قطره رواناب از آخرین (دورترین می

اي بیش از مربعی است. ضمن اینکه در حالت  دایره مربعی است، یعنی زمان تمرکز در آرایش نیم
تر  اي و باز بودن، بزرگ دایره کند، به خاطر نیم اي، سطحی که رواناب را دریافت و جمع می دایره نیم

الیه شیب، سطحی که  شدن آب در رأس منتهی دلیل جمعاست در حالی که در آرایش مربعی به 
شود، کوچک بوده و همه رواناب در سطح نفوذ پاي درخت جمع  رواناب در آن جمع و متمرکز می

اي بیش از مربعی خواهد  دایره شود. به همین منوال میزان تبخیر آب در نیم شده و نفوذ و ذخیره می
رواناب، اثر مثبتی بر افزایش کمی صفات مورد مطالعه بود. کامالً طبیعی است که افزایش سطح 

داشته باشد، اما در انتخاب سطح رواناب بهینه براي هر درخت، باید به دو نکته توجه داشت. ممکن 
درخت و مقادیر کمی  تر براي تک درخت مفیدتر باشد و به تبع آن عملکرد تک است سطح بزرگ

تواند  ما از نظر تعداد درخت در هکتار و عملکرد کل، نمیصفات زراعی مورد مطالعه بیشتر باشد، ا
 برتري داشته باشد. 

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

هاي بزرگ وجود ندارد. در مناطق با مقدار بارش کم و  هاي ناشی از بارش بکنترل و حفظ روانا
هاي خشکی طوالنی وجود خواهد داشت، سطوح کوچک  پراکنش نامناسب و نامتوازن، که دوره

ریسک و خطرپذیري سیستم را به ویژه تحت شرایط مدیریت زارع افزایش خواهد داد. در مناطق با 
هاي کنترل رواناب و  تخاب سطوح رواناب بزرگ، احتمال تخریب پشتهبارش متوسط و نرمال نیز ان



در نتیجه بروز خسارت به سیستم وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد براي هر شرایط اقلیمی خاص، 
 متناسب با مقدار و پراکنش بارش، سطوح بهینه انتخاب و توصیه شود. 

آوري نگردید و  ها جمع ري داده نشد، سنگگونه تغیی در سطوح رواناب طبیعی هیچاز آنجایی که 
هاي  فقط علف و هاي هرز سطوح رواناب نیز حذف نشدند ها صاف نشد و علف پستی و بلندي

حجم رواناب جمع شده پاي نهال کم بزرگ و کنگرها به طور دستی و همه ساله حذف گردیدند، 
هاي هرز در سطوح  علفکه اما در تیمارهاي صاف و تمیز و نیز تیمارغلطک خورده، بوده است 

افزایش حجم  ،رواناب هر ساله به طور کامل حذف شدند و سطوح رواناب، صاف و تمیز شدند
 .ه گردیدگیري شد افزایش رشد و دیگر صفات اندازه وجود داشت که سبب  رواناب

ر متر، غلطک زده شده و بدون استفاده از پلیمر د 9×9میزان عملکرد تک درخت در تیمار مربعی 
کیلوگرم برآورد شد. با توجه به ابعاد سطوح رواناب، تعداد  4گیري حدود  با نمونه 1385خرداد ماه 

کیلوگرم در هکتار خواهد بود. اما در  492درخت در هکتار، عملکرد محصول تحت این تیمار 123
حدود  متر، غلطک زده شده و بدون استفاده از پلیمر، میزان عملکرد تک درخت 7×7تیمار مربعی 

 612نهال در هکتار، عملکرد محصول تحت این تیمار  204کیلوگرم برآورد شد که با وجود  3
باشد. هر چند  که داراي ریسک باالیی است قابل توصیه نمی 5×5کیلوگرم در هکتار است. تیمار 

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

 تعیین آستانه رواناب و نیمرخ نفوذ آب در طول سطح رواناب 
آوري آب باران، تعیین آستانه رواناب و  هاي استحصال و جمع یکی از پارامترهاي مهم در سامانه

 ضریب رواناب است. 

 
N ،تیمار طبیعی :C تیمار تمیز و صاف شده و :CCار غلطک زده شده: تیم 

 نسبت حجم رواناب به کل حجم بارش -3شکل 



آوري  در تعیین این پارامترها رطوبت اولیه خاك، وضعیت سطح رواناب، اندازه و ابعاد حوضه جمع
نقش دارند. لذا  رواناب، آرایش حوضه، مقدار و شدت بارش، شیب زمین، پوشش خاك و بافت خاك

آوري رواناب به ابعاد  هاي جمع عدد آستانه رواناب براي حوضههاي مت در مطالعه حاضر، با آزمایش
متر، در تیمار تمیز و  میلی 5/3تا  5/2) به ترتیب CCمتر مربع درتیمار غلطک زده ( 81و  49، 25

 5/5تا  5/4) به ترتیب Nمتر و در تیمار طبیعی ( میلی 5/4تا  5/3) به ترتیب Cصاف شده (
شده به حجم آوري  جمعمتري نسبت حجم رواناب  میلی 7باران  متر تخمین زده شد. در یک میلی

 ).3درصد به دست آمد (شکل  50و  36، 21کل بارش به ترتیب 
 سوپرجاذب

هاي ایجاد شده، حداکثر رشد شاخه اصلی، ضخامت ساقه و تغییر آن در شرایط بدون  کل شاخه
هاي تولید شده که مبین  اخهپلیمر سوپرجاذب بیشتر از شرایط کاربرد سوپر جاذب است و کل ش

سوپرجاذب دهد. حجیم شدن پلیمر  درصدي را نشان می 10وضعیت رشد محصول است افزایش 
پذیر است و در  به خاطر  قابلیت انبساطی آن فقط در محیط آزاد و در صورت مجاورت با آب امکان

ه عنوان مانعی بر سر کند بلکه ب محیط جامد و بسته خاك، نه تنها امکان حجیم شدن را پیدا نمی
کاربرد پلیمر به خاطر همین  منفیراه نفوذ و عبور آب از میان خلل و فرج خاك عمل کرده و نقش 

ماند و در  مسئله است. در صورت مانع شدن براي نفوذ آب، بخشی از آب در سطح خاك باقی می
ناخالص را با قدرت بیشتر رود. البته احتمال دارد که پلیمرها، آب  تبخیر شده و از دست می ،نتیجه

از مکش ریشه نگهداشته و در اختیار گیاه قرار نداده باشد. این احتمال ضعیف است، زیرا در صورتی 
در لیوان پر آبی حجیم شود، در هواي آزاد و در شرایط عادي به سوپرجاذب که مقداري از پلیمر 

شود. با توجه  امد تغییر شکل یافته میراحتی تبخیر و ژله پلیمر به میزان اندکی و به صورت پلیمر ج
 رسد.  به این که مکش ریشه نسبت به هواي آزاد بیشتر است، لذا این احتمال بعید به نظر می

شود تا  الزم به ذکر است که وجود اختالف پتانسیل آبی بین خاك، ریشه، برگ و اتمسفر باعث می
فر شود. در حالت معمولی پتانسیل آب ها وارد اتمس آب از خاك وارد ریشه و سپس از طریق برگ

بار بوده و همین امر موجب  -500و در اتمسفر  -15، در برگ  -3، در ریشه  -3/0در خاك 
 شود که جریان آب از خاك به طرف ریشه برقرار گردد.  می

، بقایاي به جاي کاربرد مواد پلیمري، استفاده و کاربرد مواد آلی، کمپوست، کود دامی پوسیده
 شوند، قابل توصیه است. از هاي معدنی که سبب افزایش ظرفیت انباشت رطوبتی می و پوکه یگیاه

 ظرفیت وافزایش خاك زهکشی و تهویه وضع نمودن مطلوب به توان می خاك بر پرلیت اثرات
 باشد، گرما می عایق پرلیت که آنجا از نمود نشان خاطر و کرده اشاره خاك در آب نگهداري
 دهد کاهش می نیز را كخا دماي نوسانات

 



 گیري و پیشنهاد نتیجه
گذاري در پاي درختان بوده  ترین عملیات در این پژوهش کنترل تبخیر و نایلون ترین و اساسی مهم

است که ورود رواناب ناشی از بارش را میسر، اما خروج آب به صورت تبخیر از سطح خاك را 
متر  7×7ز این پژوهش شامل اندازه سطح رواناب کرد. تیمار برتر و قابل توصیه حاصل ا محدود می

است و تفاوتی بین ها  سوپرجاذبزده شده و بدون نیاز به استفاده از  + سطوح رواناب تمیز و غلطک
ها  سوپرجاذبهایی دارد.  ها و برتري شکل حوضه رواناب وجود ندارد، اگر چه آرایش مربعی قابلیت

د و فاقد توجیه اقتصادي هستند بلکه ممکن است شون نه فقط باعث بهبود شرایط رشدي نمی
مسئله کنترل شرایط رشد و نمو محصول را تحت تاثیر قرار داده و مشکالتی را موجب شوند.  

کاري پاي درختان، کنترل  و عملیات زراعی شامل هرس، بیل تبخیر بسیار مورد تأکید است
ت (از جمله کرم سفید ریشه) باید هاي هرز در سطوح رواناب و پاي درختان و  کنترل آفا علف

هاي با کیفیت  در شرایط زارعین و در صورت دسترسی به منابع آب محدود (حتی آبانجام گیرد. 
ها) براي کاهش ریسک، برنامه یک تا حداکثر دو مرتبه آبیاري در طول تابستان  پایین و پساب

 گردد.  توصیه می
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 گذاري  سازي براي نایلون دهی بادام، کاربرد کود دامی و آماده شکوفه -9شکل 

 

 
 گذاري  مدیریت کنترل تبخیر در پاي درخت با نایلون -10شکل 

 



 
 نقش سطوح رواناب در حجم رواناب جمع شده در آرایش مربعی -11شکل 

 

 
 اي دایره نقش سطوح رواناب در حجم رواناب جمع شده در آرایش نیم -12شکل 

 

 قدردانی
هاي مختلف  العمل بادام دیم نسبت به شیوه بررسی عکستحقیقاتی  این نشریه مستخرج از نتایج طرح

به شماره  شرقی در آذربایجان (MCWH) هاي کوچک آوري آب بــاران در حوضه استحصــال و جمـع
است که با اعتبارات و امکانات موسسه تحقیقات کشاورزي دیم اجرا  1423/86و شماره ثبت  79202-21-101

 شود.  کر و قدردانی میگردید، بدین وسیله تش
 


