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 مقدمه:
ــی  ــا اســت و در شــرایط فعل ــه خشــک دنی ــران جــزء مناطــق خشــک و نیم       کشــور ای
درصــد باالیــی از مصــرف آب در بخــش کشــاورزی، بــا راندمــان پاییــن بــه مصــرف می رســد. 
متوســط راندمــان بهــره وری آب در بخــش کشــاورزی در اســتان هــای مختلــف کشــور رقــم 
ــاری  ــبکه های آبی ــن ش ــی پایی ــه بازده ــن زمین ــر در ای ــکل دیگ ــت. مش ــی اس ــبتًا پایین نس
ســنتی بــه دلیــل نشــت زیــاد، علــف هــای هــرز، عــدم الیروبــی و مــواردی از ایــن دســت 

اســت.  
ــطحی و  ــع آب س ــه از مناب ــی روی ــرداری ب ــره ب ــر به ــای اخی ــال ه ــن در س       همچنی
ــا حتــی خشــکیدگی  ــی ی ــه افــت شــدید ســفره هــای آب و کاهــش دب زیرزمینــی منجــر ب
ســراب هــا و چشــمه ها شــده اســت کــه یکــی از پیامدهــای آن افزایــش شــوری آب ســفره 
ــذا  ــت. ل ــرت اس ــی کاری و مهاج ــر، ب ــع آب، فق ــت از مناب ــدید برداش ــی، تش ــای زیرزمین ه
ضــرورت ایجــاب مــی کنــد تدابیــر ویــژه ای در راســتای بهــره بــرداری از نــزوالت آســمانی 
ــد. روش  ــدا کن ــی کاهــش پی ــه مخــازن طبیعــی آب هــای زیرزمین ــاز ب ــا نی ــد ت به عمــل آی
بکارگیــری اســتحصال آب بــاران، یــک فــن مدیریــت منابــع آب بــرای کاهــش مصــرف آب 
ــه ویــژه باغــات( اســت. ایــن نشــریه ترویجــی  آبیــاری در تولیــد محصــوالت کشــاورزی )ب
ــژه  ــاران به وی ــر کوچــک ب ــف ســطوح آبگی ــواع مختل ــی و مقایســه ان ــج ارزیاب براســاس نتای

ــاغ و آبیــاری تکمیلــی درختــان مثمــر و غیرمثمــر، تدویــن شــده اســت. ــرای احــداث ب ب
       هــدف از ایــن کار تأمیــن بخشــی از آب مــورد نیــاز اســت تــا بتــوان یــک بــاغ مثمــر 
در شــرایط دیــم یــا بــا حداقــل آبیــاری ایجــاد نمــود و آن  را از آســیب های جــدی در شــرایط 
خشکســالی حفــظ نمــود. توســعه ایــن روش هــای کاربــردی مــی توانــد منجــر بــه افزایــش 
بــازده آب و کاهــش تلفــات منابــع آب و خــاک و ایجــاد بســتري مناســب در جهــت دسترســي 
بــه اهــداف توســعه شــود کــه نقــش ویــژه اي در بهبــود زندگــي و اقتصــاد معیشــتي مــردم 

خواهــد داشــت. 
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اهمیت موضوع:
      ســفره هــای آب زیرزمینــی جــزء منابــع اســتراتژیک هســتند کــه حداکثــر تــا 15 درصــد 
ــع رســمی، برداشــت بیــش از 85 درصــد از  ــی کــه مناب امــکان برداشــت وجــود دارد در حال
ــر  ــط و نامناســب حاکــم ب ــت غل ــد. مدیری ــی را اعــالم می کنن ــع ارزشــمند و حیات ــن مناب ای
منابــع آب موجــب تخریــب ایــن منابــع و افــت ســفره هــای آب زیرزمینــی دشــت هــا ) دشــت 
ماهیدشــت بیــش از 30 متــر(، خشــک شــدن رودخانــه و چشــمه و ایجــاد بحــران در مناطــق 
مختلــف شــده اســت. متأســفانه تــداوم ایــن رونــد بــا گذشــت زمــان در آینــده نزدیــک کشــور 
را بــا یــک بحــران جــدی مواجــه خواهــد کــرد. یکــی از روش هــای مناســب بــرای حفــظ 
ــاران  ــر ب ــطوح آبگی ــای س ــتم ه ــری سیس ــد، بکارگی ــای تولی ــه ه ــاد زمین ــع آب و ایج مناب
به منظــور افزایــش رطوبــت خــاک، احــداث بــاغ و تأمیــن بخشــی از آب درختــان اســت. ایــن 
موضــوع در منطقــه زاگــرس میانــی کــه جــزء مناطــق نیمــه خشــک کشــور بــوده و دارای 

بخــش قابــل توجهــی بــاغ اســت، اهمیــت بیشــتری دارد.
 مناطق مستعد احداث باغات دیم:

ــو  ــی، م ــی وحش ــادام، گالب ــد: ب ــی مانن ــان مختلف ــی درخت ــی و مرتع ــی جنگل       در اراض
وحشــی، انجیــر وحشــی بــه راحتــی روی بســتر ســنگی رویــش دارنــد )شــکل 1(. بــر اســاس 
بررســی های میدانــی، گســتره قابــل توجهــی از اســتان کرمانشــاه به جــز مناطــق گرمســیری 
ــر را دارد. در  ــون و انجی ــادام، انگــور، زیت ــای ب ــه ه ــرای گون ــم ب ــات دی ــت ایجــاد باغ قابلی
غالــب ایــن نقــاط در صــورت مراقبــت و رعایــت اصــول فنــی، احــداث چنیــن باغاتــی عــالوه 
ــود. همچنیــن  ــر ذخیــره رطوبــت و کاهــش فرســایش خــاک، مقــرون به صرفــه نیزخواهــد ب ب
در زیــر اشــکوب ایــن باغــات می تــوان گیاهــان علوفــه ای ماننــد یونجــه، اســپرس و شــبدر نیــز 
کشــت کــرد کــه ظرفیــت تولیــدی آن بیــش از دو تــن علوفــه خشــک در هکتــار در ســال اســت. 
دامنه هــای شــیب دار اراضــی دیــم زارهــای رهاشــده بــا خــاک مناســب و ترجیحــاً شــیب هــای 

شــمالی بــرای ایجــاد ســطوح آبگیــر بــاران و متعاقبــاً احــداث بــاغ مناســب هســتند.
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شکل 1- استقرار پایه های درختان جنگلی روی بستر سنگی در شرایط طبیعی

 شکل2- استقرار پایه های درختان مثمر پسته، انار و انجیر روی بستر
سنگی در شرایط طبیعی
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 1- دستورالعمل احداث سطوح آبگیر باران:
1-1- مکان یابی مناطق مستعد باغات دیم:

      مناســب ترین بســتر بــرای احــداث باغــات دیــم، دامنــه هایــی اســت کــه دارای جریــان 
زیــر قشــری رطوبــت مــی باشــد. مناطــق کوهپایــه ای و آبرفتــی کــه غالبــًا از اراضــی تغییــر 
کاربــری یافتــه )منابــع طبیعــی بــه زراعــت کــم بــازده( تشــکیل شــده انــد از جملــه مناطــق 
مســتعد احــداث بــاغ مــی باشــند )شــکل2(. ایــن اراضــی در اســتان کرمانشــاه معــادل 200 
ــز  ــم و نی ــی ک ــاد و پوشــش گیاه ــیب زی ــل ش ــه به دلی ــود ک ــی ش ــرآورد م ــار ب ــزار هکت ه
ــی فرســایش  ــه و در جهــت شــیب منشــاء اصل ــه شــخم بی روی ــی از جمل اســتفاده غیراصول

خــاک و گل آلودگــی منابــع آب هســتند )شــکل 3 و 4( 
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شکل 3- نمایی از منطقه مناسب احداث باغات دیم

 شکل4- اراضی منابع طبیعی تغییر کاربری یافته به کشاورزی؛
بستر مناسب احداث باغ
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1-2- تهیه نهال مناسب: 
       مهمتریــن عامــل موفقیــت احــداث یــک بــاغ دیــم اقتصــادی، تهیــه نهــال اســتاندارد 
ــز  ــی و نی ــم آب ــه ک ــت ب ــی و مقاوم ــرایط محیط ــا ش ــازگاری ب ــت. س ــده اس ــی ش و گواه
ــور  ــن منظ ــت. به ای ــب اس ــال مناس ــک نه ــای ی ــی ه ــودن آن از ویژگ ــه ب ــرون به صرف مق
ــه هایــی تهیــه نمــود کــه تحــت نظــارت مؤسســه  مــی بایســت نهــال مناســب را از گلخان
تحقیقــات گواهــی بــذر و نهــال هســتند )شــکل 5(. نکتــه بعــدی توجــه بــه پیونــد نهال هــا 
ــادام اســت  ــرای ب ــژه ب ــدی مناســب به وی ــی ترجیحــًا اســتفاده از نهال هــای پیون ــا به عبارت ی
ــویی  ــته و از س ــت داش ــالی مقاوم ــی و خشکس ــای کم آب ــر تنش ه ــو در براب ــک س ــا از ی ت
دیگــر بــازار پســند)صرفه اقتصــادی( باشــد. در اســتان کرمانشــاه نهــال بــادام کشــت شــده 
حاصــل از پیونــد بــادام شــیرین بــر روی پایــه ریشــه بــادام تلــخ )کــه مقــام بــه خشکســالی 

و تنــش هــای کــم آبــی اســت( نتایــج خوبــی داشــته اســت.

 شکل 5- نمونه ای از نهال های استاندارد و گواهی شده و مناسب کشت
در استان کرمانشاه
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1-3- حفر چاله:
ــل  ــتفاده از بی ــا اس ــم ب ــگ و ه ــل و کلن ــتفاده از بی ــا اس ــم ب ــوان ه ــا را می ت       چاله ه
ــا شــرایطی کــه نیــروی کار ارزان  ــرای ســطوح کــم و محــدود و ی مکانیکــی  حفــر نمــود. ب
ــدون اســتفاده از بیــل مکانیکــی انجــام  ــه کنــی دســتی و ب ــر اســت چال فراهــم اســت، بهت
شــود تــا از یــک ســو هزینه هــا کاهــش یابــد و از ســویی دیگــر آســیب کمتــری بــه خــاک 
ــر تــردد ماشــین آالت ســنگین( وارد شــود. در مســاحت هــای  ــر اث )کوبیدگــی و جابجایــی ب
ــل مکانیکــی بهــره  ــوان از بی ــودن هزینه هــای کارگــری می ت ــاال ب ــا در شــرایط ب ــاد و ی زی
ــا پاکــت 70 ســانتی متــری(  ــا بیــل مکانیکــی )ب گرفــت. ابعــاد چالــه هــای کشــت نهــال ب
حــدود 120 ســانتی متــر عمــق بــا ابعــاد یــک متــر و فاصلــه چالــه هــا هفــت متــر از هــم 
ــورت  ــه ص ــا ب ــه ه ــان چال ــوه چیدم ــن نح ــکل های 6 و 7(. بهتری ــود )ش ــنهاد می ش پیش

ــر می شــود.  ــوزی حف ــر ل ــه روی رأس ه ــه چال ــوزی اســت ک ل
مزایای این روش شامل:

1- جلوگیری از کوبیدگی زیاد خاک 
2- قابلیت گسترش و توسعه راحت و سریع ریشه نهال در الیه پایینی خاک

ــهولت دسترســی  ــاک و س ــر خ ــای زی ــاک در الیه ه ــت خ ــتر رطوب ــره بیش ــکان ذخی 3- ام
ــه آن ریشــه ب

4- هدایت ریشه به عمق زمین 
5-  قابلیت ایجاد تغییر در پروفیل خاک

6- امکان جمع آوری بیشتر رواناب سطحی
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شکل6- شمایی از ابعاد چاله حفر شده روی دامنه های شیب دار

شکل7- شمایی از حفر چاله با بیل مکانیکی روی دامنه های شیب دار
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1-4- ایجاد بانکت های جمع آوری رواناب:
      احــداث بانکــت هــاي هاللــی در باالدســت چاله هــا  بــه شــیوه منقطــع نیــم دایــره ای 
بــه شــکل زیکزاکــي در عرصــه هــاي شــیب دار )شــکل 8( دارای مزیــت هــای زیــر خواهــد 

بــود:
- بــه عنــوان یــک ســطوح آبگیــر نســبتأ مطمئــن حداکثــر روانــاب را در خــود ذخیــره نمــوده 
و بــه تدریــج در جهــت زهکــش طبیعــي دامنــه بــه شــکل جریــان زیرقشــري در دســترس 

ــرد. ــرار مي گی ــاه ق ریشــه گی
- احداث آن ساده بوده و با کمترین آموزش و نظارت قابل انجام است.

- نقــش آن در حفــظ و تقویــت رطوبــت خــاک در باغــات دیــم و عرصــه هــاي منابــع طبیعــي 
مناطــق نیمه خشــک رضایــت  بخــش بــوده اســت.

ــط  ــي توس ــع طبیع ــاي مناب ــداث آن در عرصه ه ــاک، اح ــي خ ــل جابجای ــل حداق ــه دلی - ب
ــا ســرعت عمــل بیشــتري قابــل انجــام خواهــد بــود و ازایــن رو نیــازی  کارگــر ارزان تــر و ب
بــه ورود ماشــین آالت بــه عرصه هــاي جنگلــي و تبعــات بعــدي ناشــي از آن نخواهــد بــود.

ــا  ــاند ت ــاي کوچــک پوش ــا شــاخه هاي خشــک و ســنگ ه ــوان ب ــواره بانکــت را مي ت - دی
هــم اســتحکام آنهــا بیشــتر گــردد و هــم ســطح خــاک لخــت دیــواره پوشــیده شــود.

- کمتریــن میــزان جابجایــي خــاک را بــه دنبــال دارد و در برخــورد بــا موانــع طبیعــي )بیــرون 
زدگي هــاي موضعــي ســنگ و پوشــش گیاهــي( مــي تــوان آن را قطــع نمــود.
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شکل8-  نحوه چیدمان و اجرای سامانه های هاللی جمع آوری رواناب
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شکل 9-  نحوه کشیدن روکش پالستیک در داخل چاله و دیواره کناری

1-5-فراهم نمودن بستر کاشت:
1-5-1- قرار دادن روکش عایق داخل چاله:

پــس از حفــر چالــه و آمــاده ســازی ســطح آبگیــر بــاران، روکــش پالســتیکی یــا عایــق بــه 
شــرح زیــر توصیــه مــی شــود:

1-کشــیدن روکــش پالســتیکی در ســمت پاییــن چالــه، بــه طــوری کــه نیمــی از کــف چالــه 
پوشــانده و تــا بــاالی پشــته خــاک چالــه ادامــه داده شــود. مزیــت ایــن کار ذخیــره و توقــف 

جریــان رطوبــت زیرقشــری باالدســت در داخــل چالــه اســت )شــکل های 13 و 14(
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1-5-2-پرکردن کف چاله با سنگ 
       کــف چالــه روی الیــه عایــق )پالســتیک( بــا ســنگ هــای درشــت خــارج شــده از داخــل 
چالــه تــا ارتفــاع 30 ســانتی متــری پــر مــی شــود )شــکل های  10 و11(. ایــن کار منجــر بــه 
ایجــاد فضــای مناســب بــرای ذخیــره آب در کــف چالــه و هدایــت ریشــه بــه ســمت پاییــن 
چالــه می شــود. همچنیــن وجــود ایــن الیــه منجــر بــه قطــع جریــان موئینگــی و حفــظ آب 
در کنــار ریشــه گیــاه می شــود.  نتایــج بدســت آمــده از طــرح تحقیقاتــی ارزیابــي و مقایســه 
ــزوالت آســماني  ــره ن ــوزي شــکل در ذخی ــي و ل ــر مســطح، هالل ســامانه هاي ســطوح آبگی
در اســتان کرمانشــاه )قیطــوری و همــکاران، 1386( نشــان می دهــد کــه بــا افزایــش عمــق 
خــاک مقــدار رطوبــت نســبی خــاک افزایــش می یابــد بنابرایــن بــرای کاهــش تنــش خشــکی 
ــه ریشــه ها را بــه ســمت پاییــن هدایــت می کنــد. همچنیــن  گیــاه، بافــت ســنگی کــف چال
ــه  ــان منطق ــای درخت ــراه ســنگ از الشــبرگ و شــاخه ه ــوان هم ــی می ت در مناطــق جنگل

نیــز اســتفاده کــرد. 

شکل10- نحوه قرار گرفتن سنگ در کف چاله
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 شکل 11- نحوه قرار گرفتن سنگ یا الشبرگ درختان همراه با سنگ برای
مناطقی که مشکل سنگ وجود دارد
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1-5-3- قرار دادن الیه کاه و کلش روی پوشش سنگی:
ــک  ــان ی ــا در طــول زم ــن ســنگ ه ــی بی ــر شــدن فضــای خال ــری از پ ــرای جلوگی       ب
الیــه کاه و کلــش یــا گیاهــان موجــود در منطقــه، بــه ارتفــاع پنــج ســانتی متــر روی پوشــش 

ــرد )شــکل 12( ــرار می گی ــنگی ق س

شکل12: نحوه قرارگرفتن کاه روی سنگ فرش داخل چاله
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شکل 13- نحوه قرار دادن خاک در چاله

1-5-4- قراردادن الیه مخلوط خاک و کود آلی روی الیه کاه 
در این مرحله یک الیه مخلوط خاک و کود آلی به ترتیب، به نسبت دو به یک، به ارتفاع 

20 سانتی متر روی الیه کاه قرار می گیرد که محل استقرار نهال گیاه است )شکل 14(
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شکل14- نمایی از کشیدن روکش پالستیکی در داخل چاله ها

1-5-5- کشت نهال  
ــر  ــرار دارد. بهت ــوط خــاک و کــود ق ــه مخل ــق شــکل 15، ریشــه نهــال روی الی        مطاب
ــانتی متر در  ــی 70 س ــول تقریب ــانتی متر و ط ــج س ــر پن ــه قط ــکا ب ــه پلی ــک لول ــا ی اســت ب
ــان  ــی در زم ــاری تکمیل ــال و آبی ــم نه ــرای قی ــق شــکل 15 ب ــاک مطاب ــار ریشــه در خ کن
ــاندن  ــه رس ــه کمین ــی و ب ــرای صرفه جوی ــوان ب ــه می ت ــود. البت ــتفاده ش ــش خشــکی اس تن
ــاقه  ــا س ــالم آن( و ی ــات س ــده )قطع ــرف ش ــاری مص ــای آبی ــتیک از لوله ه ــرف پالس مص
توخالــی برخــی گیاهــان نظیــر نــی و مــواردی ازایــن قبیــل نیــز اســتفاده نمــود. درهرحــال 
ــود.  ــه می ش ــز تعبی ــت نی ــان رطوب ــوا و جری ــادل ه ــرای تب ــه ب ــوراخ هایی در لول ــاد س ایج
بــرای جلوگیــری از ورود هــوا و تمــاس ریشــه بــا هــوای ســطح زمیــن از طریــق لولــه پلیــکا، 
الزم اســت داخــل لولــه بــا ماســه و ســنگ ریــزه پــر شــود. فوایــد قــرار گرفتــن لولــه پلیــکای 

در کنــار نهــال شــامل مــوارد زیــر اســت:
1- نقش نگهدارنده )قیم( نهال در مقابل بادهای تند را دارد.

2- در زمــان خشــکی از طریــق لولــه پلیــکا بــا حداقــل مصــرف آب نیــاز آبــی گیــاه از طریــق 
لولــه پلیــکا تأمیــن مــی شــود )شــکل 16(

ــر در فاصــه 50 ســانتی متــری نهــال  ــا قطــر 10 ســانتی مت ــکا ب ــه هــای پلی همچنیــن لول
بــه صــورت موقــت در داخــل چالــه قــرار می گیــرد. ایــن لولــه پــس از پرشــدن بــه وســیله 
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 شکل 15- مراحل و نحوه کشت نهال بادام در داخل چاله و قرار گرفتن
لوله پلیکا در کنار نهال

شکل 16- هدایت مستقیم آب به سمت ریشه نهال از طریق لوله پلیکا

شــن، از خــاک خــارج می شــود. لــذا یــک فیلتــر عمــودی شــن ایجــاد می شــود کــه موجــب 
ــه  ــا ب ــه در فصــل گرم ــای کمین ــارش ه ــده از ب ــاب ایجــاد ش ــان روان ــت ســریع جری هدای

ــک ریشــه( می شــود. ــه )نزدی عمــق خــاک چال
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1-5-6- مالچ پالستیکي همراه با سنگ  فرش:
ــای  ــش، بقای ــی از کاه  و کل ــچ طبیع ــا مال ــه پالســتیک ی ــک الی         پیشــنهاد می شــود ی
ــتقیم  ــع مس ــا از تشعش ــود ت ــاد ش ــه ایج ــر چال ــطح آبگی ــنگریزه در س ــی س ــی و حت گیاه
خورشــید بــه ســطح پالســتیک و ایجــاد گرمــای و تبخیــر زیــاد ممانعــت به عمــل آورد. ایــن 
ــد خواهــد  ــرات اقلیمــی و افزایــش تنش هــای ناشــی از خشکســالی مفی کار در شــرایط تغیی
بــود. همچنیــن بــرای حفاظــت و افزایــش مقاومــت نهــال در برابــر بادهــای تنــد و ســرد و 
کاهــش تبخیــر، ســطح چالــه کشــت نهــال حــدود 30 ســانتی متــر پاییــن تــر از تــراز ســطح 

ــرای نهــال ایجــاد شــود )شــکل 17( ــاه گاهــی ب ــا شــرایط پن ــرد ت ــرار می گی ــه ق دامن

 شکل17- استفاده از پوشش پالستیک همراه با سنگفرش دراطراف نهال به
منظور حفظ رطوبت خاک
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بــرای حفاظــت و افزایــش مقاومــت نهــال در برابــر بادهــای تنــد و ســرد، ســطح چالــه 
کشــت نهــال حــدود 30 ســانتی متــر پاییــن تــر از تــراز ســطح دامنــه قــرار می گیــرد تــا 

شــرایط پناهگاهــی بــرای نهــال ایجــاد شــود )شــکل 18(

شکل 18- نمایی از سطح پایین تر چاله کشت نهال نسبت به تراز سطح دامنه

1-5-7- هرس نهال
    بــه منظــور تقویــت رشــد ریشــه نهــال پــس از کشــت، شــاخه هــای اضافــی نهــال هــرس 
ــرم  ــش ف ــت و آرای ــور هدای ــه منظ ــد ب ــال بع ــز س ــن در پایی ــکل 19(. همچنی ــود )ش می ش

نهــال الزم اســت دوبــاره هــرس انجــام شــود.
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شکل 19- هرس شاخه های اضافی نهال به منظور تقویت رشد ریشه
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2- بررسی و ارزیابی اجرای عملیات : 
ــم روی  ــات دی ــداث باغ ــه اح ــی برنام ــج اجرای ــان داد نتای ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه بررس
دامنــه هــای شــیب  دار در شهرســتان پــاوه، جوانــرود، روانســر، داالهــو، صحنــه و شهرســتان 
ــره وری آب و  ــش به ــاک، افزای ــت خ ــدگاه حفاظ ــور، ازدی ــتورالعمل مذک ــا دس ــاه ب کرمانش
اقتصــاد خانوارهــا مطلــوب ارزیابــی شــد. بــه طــور خالصــه مزایــای بکارگیــری شــیوه مذکــور 

ــکل های 19، 20، 21 و 22( ــت )ش ــر اس ــرح زی ــه ش ب
حفظ منابع پایه  -1      

افزایش بهره وری از سرزمین   -2      
ایجاد فرصت شغلی پایدار   -3      

افزایش بهره وری آب  -4      
کنترل فرسایش خاک و رواناب های سطحی  -5      

کاهش آلودگی های زیست محیطی  -6      
ایجاد فضای سبز و شرایط مناسب کاهش گازهای گلخانه ای   -7      
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 شکل20: درختان باغ با استفاده از سطوح آبگیر باران در استان
کرمانشاه

ــتورالعمل ــا دس ــده ب ــداث ش ــادام اح ــاغ ب ــرایط ب ــکل21: ش  ش
 مذکــور بعــد از 5 ســال در منطقــه روانســر، کــه متوســط
ــد ــرآورد گردی ــه درخــت حــدود 8 کیلوگــرم ب محصــول هــر پای
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شکل22:  درختان باغ بادام در مرحله شکوفه دهی

 شکل23:  درخت شاداب و سرسبز بادام مستقر شده همراه با لوله
پلیکا
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خالصه مطالب:
      ایــران جــزء مناطــق خشــک و نیمــه خشــک دنیــا اســت بــا راندمــان پاییــن بهــره وری 
آب اســت. همچنیــن بهــره بــرداری بــی رویــه از منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی منجــر بــه 
افــت شــدید ســفره هــای آب و کاهــش دبــی یــا حتــی خشــکیدگی ســراب هــا و چشــمه هــا 
شــده اســت کــه یکــی از پیامدهــای آن افزایــش شــوری آب ســفر هــای زیرزمینــی، تشــدید 
ــری سیســتم هــای  ــذا بکارگی ــی کاری و مهاجــرت اســت. ل ــر، ب ــع آب، فق برداشــت از مناب
ذخیــره آب بــاران و تدابیــر افزایــش بهــره وری آب، بــه ویــژه در احــداث باغــات ضروریســت. 
هــدف از نــگارش ایــن نشــریه ترویجــی تأمیــن بخشــی از منابــع آب مــورد نیــاز درخــت در 
ــش  ــه افزای ــر ب ــد منج ــردی می توان ــن روش کارب ــری ای ــت. بکارگی ــی اس ــم آب ــرایط ک ش
ــود  ــژه اي در بهب ــش وی ــودکه نق ــک  ش ــل خش ــاک در فص ــت خ ــظ رطوب ــازده آب و حف ب

زندگــي و اقتصــاد معیشــتي بهــره بــرداران خواهــد داشــت. 
ــیبدار اراضــی  ــای ش ــد دامنه ه ــات، انتخــاب مناطــق مســتعد، مانن ــن باغ ــداث ای ــه اح الزم
ــا خــاک مناســب و ترجیحــًا شــیب هــای شــمالی  ــازده ب دیــم زارهــای رهــا شــده و کــم ب
اســت. در مرحلــه بعــد محــل چالــه هــا بــا فواصــل هفــت متــر جایابــی شــده و بــا اســتفاده 
از نیــروی کارگــری یــا بیــل مکانیکــی بــه عمــق 120 ســانتی متــر حفــر مــی شــود. پــس از 
حفــر چالــه ســامانه بانکــت هاللــی بــه منظــور جمــع آوری روانــاب و افزایــش رطوبــت خــاک 
در پاییــن دســت چالــه انجــام مــی شــود. فراهــم نمــودن بســتر کاشــت نهــال بــا اســتفاده 
ــش  ــرل و افزای ــدی در کنت ــش مفی ــه نق ــف چال ــنگ در ک ــتیکی، کاه و س ــش پالس از روک
ــه قطــر 5 ســانتی متر و  ــکا ب ــه پلی ــک لول ــال، ی ــا کشــت نه ــراه ب ــت خــاک دارد. هم رطوب
ــت آن،  ــه مزی ــود ک ــتقر می ش ــاک مس ــه در خ ــار ریش ــانتی متر در کن ــی 70 س ــول تقریب ط
ــی در فصــل خشــک می باشــد.  ــاری تکمیل ــد و آبی ــل بادهــای تن ــال در مقاب ــده نه نگهدارن
توصیــه می شــود یــک الیــه پالســتیک یــا مالــچ طبیعــی از کاه  و کلــش، بقایــای گیاهــی و 
حتــی ســنگریزه در ســطح آبگیــر اطــراف چالــه ایجــاد شــود تــا از تشعشــع مســتقیم خورشــید 
ــاد، ممانعــت به عمــل آورد. ایــن کار در  ــه ســطح پالســتیک و ایجــاد گرمــای و تبخیــر زی ب
ــود.  ــد ب ــد خواه ــالی مفی ــی از خشکس ــای ناش ــش تنش ه ــی و افزای ــرات اقلیم ــرایط تغیی ش
همچنیــن بــرای حفاظــت و افزایــش مقاومــت نهــال در برابــر بادهــای تنــد و ســرد و کاهــش 
تبخیــر، ســطح چالــه کشــت نهــال حــدود 30 ســانتی متــر پاییــن تــر از تــراز ســطح دامنــه 

ــرای نهــال ایجــاد شــود. ــا پناهگاهــی ب ــرار می گیــرد ت ق
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آزمون:

1- هدف از انجام این دستورالعمل چیست؟ 
2- چه  مناطقی مستعد احداث باغات دیم هستند؟

3- تهیه نهال مناسب چه نقشی در احداث باغ دارد؟
4- در مساحت های زیاد و یا در شرایط باال بودن هزینه های کارگری بهترین شیوه حفر 

چاله چیست؟
5- عمق و سطح چاله کشت نهال چقدر است؟

6- فواصل کشت نهال چند متر است؟
7- مزیت قرار دادن روکش پالستیکی داخل کف چاله چیست؟

8-  هدف از استقرار لوله پلیکا در کنار نهال چیست؟
9- علت سنگ فرش کردن پالستیک اطراف نهال چیست؟

10- چرا سطح چاله کشت نهال حدود 30 سانتی متر پایین تر از تراز سطح دامنه قرار 
می گیرد؟

11- چرا پس از کشت نهال شاخه  های اضافی باید هرس  شود؟
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منابع:
1- انگشتري حسن، 1382 . گزارش سالیانه طرح تحقیقاتي ارزیابي عملکرد سامانه هاي 

سطوح آبگیر لوزي، مسطح و هاللي شکل در ذخیره نزوالت آسماني در استان خراسان.
2- روغنی محمد، 1384. گزارش نهایی طرح تحقیقاتي بهینه سازي سیستم هاي سطوح 

آبگیر ) منتشر نشده(، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
3- قیطوری م، حشمتی م و بیدل ر.1386. گزارش نهایی طرح پژوهشی ارزیابي و 

مقایسه سامانه هاي سطوح آبگیر مسطح  هاللي و لوزي شکل در ذخیره نزوالت آسماني 
استان کرمانشاه. مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری.

4- معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور.1387. ضوابط و دستورال عمل 
هاي فني مرتع )دستورالعمل اصالح مراتع با استفاده از رو شهاي ذخیره نزوالت(. نشریه 

شماره 419.
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توصیه های فنی و ترویجی:
1- سعی شود تا حد امکان دامنه های شمالی با خاک عمیق انتخاب گردد

2- از خاک سطحی حاصلخیز برای اطراف ریشه نهال ها استفاده شود
3- ســال اول آبیــاری تکمیلــی حتمــًا صــورت گیــرد و مالــچ )الیــه ســطحی کاه و کلــش( در 

اطــراف چالــه بــه کاهــش دمــای ســطح خــاک و تبخیــر از ســطح چالــه کمــک می نمایــد
4- هرچنــد وقــت یکبــار بــرای محافظــت از گزنــد آفــات و بیمــاری نهال هــا مــورد بازدیــد 
ــت  ــه رؤی ــیب دیده را ب ــه آس ــاری نمون ــم و بیم ــاهد عالئ ــورت مش ــرد. و در ص ــرار گی ق

ــات رســاند ــظ نبات کارشــناس حف
ــر  ــی نظی ــه جوندگان ــاد، حمل ــدان، وزش شــدید ب ــد یخبن ــی مانن 5- در مناطقــی کــه خطرات
ــده شــود ــدارک دی ــر اســت تمهیــدات الزم ت مــوش صحرایــی و خرگــوش وجــود دارد، بهت

6- در صــورت زیــاد بــودن ســطح بــاغ، بــا اســتفاده از شــخم در فواصــل معینــی از ســرایت 
آتــش جلوگیــری شــود. از ورود دام بــه بــاغ خــودداری و در صــورت داشــتن علــف قابــل چــرا 

بهتــر اســت بــا دســت برداشــت گــردد.
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