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چکیده
تحقیق حاضر در ایستگاه تحقیقاتي قرهچریان ،واقع در شمال غرب شهر زنجان اجرا شده است .سطوح آبگیر باران مورد
آزمایش ،به ابعاد  1×0متر با تیمارهای شاهد ( ،)Aبدون پوشش گیاهي و سنگریزه و با فیلتر سنگریزهای ( )Bو بدون
فیلتر سنگریزهای ( ،)Cعایق بودن بخشي از سامانه و با فیلتر سنگریزهای ( )Dو بدون فیلتر سنگریزهای ( )Eدر قالب
طرح آزمایشات بلوکهای کامالً تصادفي با سه تکرار ميباشند .دادهبرداری از اول اردیبهشت لغایت اواخر شهریور سال
 1932به تعداد نه واقعه بارندگي روزانه ،دو بار آبیاری با فاصله  65روز برای هر نهال  70لیتر و  99بار اندازهگیری
رطوبت در عمقهای  25و  05سانتيمتر صورت گرفت .نتایج نشان داد که در تیمار شاهد بارندگيهای فصل بهار
نتوانسته تولید رواناب کند و تأثیر ی بر افزایش مقدار رطوبت خاک نداشته است .در دو تیمار  Bو  Cنسبت به حالت
شاهد تأثیرپذیری رطوبت خاک از بارش روزانه بیشتر شده و افزایش نشان ميدهد .در تیمارهای  Dو  Eتأثیرپذیری
رطوبت خاک از بارش روزانه خیلي بیشتر شده ،حتي تا  95درصد افزایش حجمي را نشان ميدهد که بهدلیل وجود
سامانه دارای سطح عایق و غیر قابل نفوذ بودن سطح سطوح آبگیر بوده که به بارشهای کم هم واکنش نشان داده
است .روند زماني متوسط رطوبت در عمقهای  25و  05سانتيمتری در همه تیمارها تقریباً بر هم منطبق هستند.
بهطوری که توزیع رطوبت در حد فاصل عمق  25الي  05سانتيمتر دارای تفاوت قابل توجه با هم نیستند .ولي بعضاً
رطوبت عمق  25سانتيمتر بیشتر از عمق  05سانتيمتر است.
واژههای کلیدی :استحصال آب باران ،پروفیل رطوبتي خاک ،رواناب ،فیلتر سنگریزهای ،زنجان
مقدمه
افزایش سریع جمعیت جهان ،کاهش منابع آبي و
تغییرات اقلیمي بررسي راهکارهایي برای افزایش
محصوالت تولیدی کشاورزی و باغي در کنار مصرف
بهینه آب را امری اجتنابناپذیر ساخته است
___________________________
* مسئول مکاتباتprz_abdi@yahoo.com :

(2511 ،Chavez؛  Sekarو  .)2554 ،Randhirکاهش
روند سریع تخریب منابع و فراهم کردن زمینههای
مناسب در جهت دسترسي به توسعه پایدار ،مستلزم
ارائه الگوهای علمي و عملي مبتني بر فرهنگ
آبخیزنشینان ميباشد .نظر به اینکه استفاده از
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سامانههای ذخیره نزوالت آسماني در کشور دارای
پیشینه تاریخي بوده ،ریشه در فرهنگ این مرز و بوم
دارد .بر این اساس ،با توجه به تغییرات ایجاد شده در
اکوسیستم و محیط زیست عرصههای طبیعي که
عمدتا ناشي از بهرهبرداری غیر اصولي از منابع آب و
خاک طي چند دهه گذشته ميباشد ،لزوم بازنگری و
بهینهسازی در سامانههای ذخیره نزوالت آسماني و
ارائه تلفیقي از روشهای مختلف را برای کسب نتایج
بهتر در احیاء و توسعه منابع طبیعي تجدید شونده،
ضروری ساخته است .در حال حاضر یکي از قدیمي-
ترین روشهای مزبور ،استحصال آب از سطوح آبگیر
باران برای مصارف شرب ،بهداشتي و کشاورزی مي-
باشد .جمعآوری آب باران بدین طریق قدمت چندین
هزار ساله داشته ،از دیرباز در بسیاری از مناطق جهان
و ایران مرسوم و معمول بوده است .هدایت آب از
حوضچهها به پای هر درخت از جمله این روشها برای
کشاورزی است .این روش در افریقای شمالي،
افغانستان ،استرالیا ،هند ،فلسطین اشغالي ،مکزیك و
پاکستان مورد استفاده بوده و بررسيهایي بهوسیله
محققین مختلف در این مناطق انجام شده است .در
ایران نیز تعدادی از محققین بررسيهائي را در
خصوص استفاده از سامانههای سطوح آبگیر باران برای
تأمین آب مورد نیاز درختان انجام داده ،نتایج رضایت
بخشي را بهدست آوردهاند ( Angoshtariو همکاران،
 .)2554وقوع سیالبهای شدید و بحران کم آبي در
مناطق خشك و نیمهخشك ،ضرورت مدیریت آبخیزها
را با هدف توسعه پایدار در این گونه نواحي
اجتنابناپذیر ميسازد ( Masbahو همکاران.)2551 ،
این ضرورت در مناطق خشك و نیمهخشك جهان
بهدلیل همافزایي خشکي محیط با درجه حرارت باال و
ایجاد محدودیتهایي مضاعف برای بقای گیاهان و
درختان و کاهش محصوالت تولیدی بیش از پیش
نمایان ميشود .برهمین اساس ،یکي از مواردی که در
مناطق خشك و نیمهخشك برای کاهش اثرات تنش
آبي بر گیاهان و درختان همراه با اقدامات مناسب
مدیریت اراضي مورد استفاده قرار ميگیرد ،استفاده از
سامانههای جمعآوری آب باران و استفاده در جا از آب
جمعآوری شده برای گیاهان و درختان و افزایش نفوذ
آب باران به زمین ،کاهش رواناب و تبخیر از سطح
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زمین ميباشد ( Biazinو همکاران2512 ،؛  Mazariو
2515 ،Tumbo؛  Yuenو همکاران.)2551 ،
این سامانهها شامل روشهایي هستند که موجب
تمرکز ریزشهای جوی و روانابهای سطحي قبل از
ورود به رودخانههای دائمي ميشوند و با ذخیرهسازی
آب جمع شده ،آنرا در اختیار هدف مورد نظر قرار
ميدهند .با توجه به شرایط اقلیمي استان زنجان که
در بیشتر مناطق آن ،آبخیزها در فصول بهار و تابستان
با توزیع زماني و مکاني نامناسب بارندگي و کمبود
مقطعي آب مواجهاند ،بهمنظور بررسي استفاده از
سامانههای مذکور در انجام آبیاری تکمیلي و یا تعبیه
سامانههای ذخیره آب باران در ماههای پر باران و
توزیع آب به پای گیاهان در ماههای خشك و گرم از
ضروریات است .بهطوری که با استفاده از این سامانهها
ميتوان نسبت به ایجاد و گسترش کاشت نهالهای
درختان مثمر در راستای باغداری دیم در اراضي
شیبدار اقدام کرد.
تحقیق حاضر به برررسي تأثیر استفاده از
سامانههای سطوح آبگیر بر رطوبت خاک برای احداث
باغات دیم در اراضي شیبدار ميپردازد که در صورت
اجرای مناسب در مناطق خشك و نیمهخشك تأثیر
مهمي در افزایش تولیدات گیاهي خواهد داشت.
سوابق تحقیق در داخل و خارج از کشور با
تاکید بر نتایج آنها :از دیدگاه کلي سامانههای
سطوح آبگیر باران به دو گروه :سنتي و نوین
تقسیمبندی ميشوند .علت این امر ،صرفنظر از اندازه
سطوح آبگیر ،موقعیت مکاني احداث آنها ،نوع و
چگونگي ذخیرهسازی آبهای جمعآوری شده و موارد
مصرف آنها ،امکانپذیری پذیرش و بهکارگیری آنها
بهوسیله مردم است که نکته مهم در اشاعه فرهنگ
مدیریت و استفاده بهینه از ریزشهای جوی به حساب
ميآید .سامانه جمعآوری آب باران روشي برای
استفاده مطلوبتر از منابع آب باران با هدف افزایش
کیفیت و کمیت ذخیره آب در ناحیه گسترش ریشه
گیاه ميباشد .این سامانه در واقع روشي مصنوعي است
که باعث جمعآوری آب باران برای استفادههای
کشاورزی و غیره ميشود و بهطور معمول شامل
حوضچهای است که بازده رواناب را افزایش ميدهد و
از این نظر سبب ذخیره آب باران درون حوضچه
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ميشود .سامانه جمعآوری آب باران در ریزحوضههای
کشت ميتواند آب حاصل از رواناب بارندگي را در
ناحیه ریشه گیاه در خاک ذخیره کرده و رشد گیاه را
تامین کند .این روش بیشتر در مناطق خشك و
نیمهخشك بهکار ميرود .در ریزحوضههای کشت که
به شکل لوزی و یا مستطیل است ،آب باران درون
ریزحوضه ذخیره شده ،به تدریج مورد استفاده گیاه
قرار ميگیرد .درون ریزحوضهها فقط یك درخت یا
بوته قرار ميگیرد و ابعاد ریزحوضه بر اساس
معادلههای موجود قابل طراحي است .ریزحوضهها به
سادگي قابل ساخت هستند ،بهطوری که در امتداد
شیب زمین پشتههایي به ارتفاع حدود  10سانتيمتر
ایجاد شده ،به این ترتیب سطح اراضي به حوضچه-
هایي با ابعاد معین تقسیم ميشود .سپس در
پایینترین نقطه هر حوضچه ،گودال نفوذی به عمق
 95تا  75سانتيمتر ایجاد شده و یك بوته مانند انگور
درون آن کاشت ميشود ( Sepaskhahو همکاران،
 .)1332نتایج تحقیقات انجام شده در منطقه باجگاه
در استان فارس در طي سالهای زراعي  62-69تا
 60-66نشان داد که در صورت استفاده از
ریزحوضههای کشت به ابعاد  6/4متر در دو متر
بهدلیل افزایش رطوبت خاک ،عملکرد انگور دیم نسبت
به شرایط کشت در خارج از ریزحوضهها افزایش
ميیابد ( Sepaskhahو همکاران .)1332 ،درک
فرایندهای حرکت زیرقشری آب در سطوح شیبدار
موضوع مهم دیگری است که بهکارگیری آن کمك
مهمي در بهینهسازی سامانههای ذخیره نزوالت ایفا
خواهد نمود .بررسي انجام شده در این زمینه نشان
ميدهد که در دامنههای شیبدار ،مولفه افقي جریان
که بهصورت سطحي و یا زیرسطحي حادث ميشود ،بر
مولفه عمودی جریان غلبه دارد .طرحهای تحقیقاتي
متعددی با هدف ذخیره طبیعي ریزشهای جوی،
افزایش نگهداری رطوبت در خاک و کاهش تبخیر
بهوسیله محققین مختلف اجرا شده است .در تحقیقي
که در زمیني با شیبهای پنج و بیشتر از پنج درصد
انجام گرفته است ،نتایج نشان ميدهد که در شیب
کمتر از پنج درصد عمق جبهه خیس شده بیشتر
ميباشد .در اراضي بیشتر از پنج درصد با افزایش
شیب زمین ،از عمق جبهه رطوبتي کاسته شده و
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انحراف این جبهه در جهت شیب افزایش نشان
ميدهد که این افزایش ،تحت تأثیر نفوذپذیری خاک و
میزان آب ورودی به آن قرار دارد ( Mostafazadehو
همکاران .)1331 ،در بررسي دیگری Sadeqzadeh
( )2552نتیجه گرفته است که استفاده از افزودنيهای
معدني ،صنعتي و مواد آلي در خاک در تامین رطوبت
خاک و تداوم ماندگاری آن نقش موثری داشته است.
در این تحقیق نیز نگارنده با بهکارگیری تیمار فیلتر
سنگریزهای در سامانه سطوح آبگیر ،تأثیر آن را در
افزایش رطوبت خاک و کاهش تبخیر ،در مقایسه با
شرایط طبیعي خاک مقایسه نموده است .در بررسي
دیگری  Yanniو همکاران ( )2559نتیجه گرفتند که
استفاده از مالچ گراولي و یا فیلتر سنگریزهای نقش
قابل توجهي در افزایش حجم آب خاک در محدوده
 20تا  05سانتيمتری عمق خاک داشته است.
در تحقیق انجام شده در سه استان گلستان،
کرمانشاه و خراسان در خصوص بررسي تأثیر شکل
سامانهها روی افزایش مقدار آب ذخیره شده در
پروفیل خاک ،نتایج ثبت شده تا این زمان حاکي از
کارائي نسبتا محسوس سامانه لوزی شکل در مقایسه با
سطوح مسطح و هاللي شکل بوده است .این در حالي
است که سامانه مسطح ضمن سهولت اجرا از هزینه
اجرائي کمتری نیز برخوردار ميباشد (،Angoshtari
 .)2559در تحقیقات یاد شده ،عالوه بر شکل سامانه،
تأثیر پوشش سطحي نظیر بستر طبیعي زمین و
پوششهای عایق (نایلون) نیز مورد بررسي قرار گرفته
است .نتایج حاصله بیانگر تأثیر بهکارگیری سطوح
عایق خصوصاً در بارشهای با مقدار کم ميباشد .این
موضوع در طرح بهینهسازی سامانههای سطوح آبگیر
استان گلستان تأثیر بسیار مهمي در استقرار نهالهای
زیتون داشته است (.)2559 ،Shahini
 Sepaskhahو  )2557( Fooladmandمدلي برای
شبیهسازی بیالن آب خاک برای انگور دیم در
ریزحوضههای کشت ارائه کردند و نتایج مدل ابداعي را
با دادههای اندازهگیری شده رطوبت حجمي در عمق
 125سانتيمتری و مجموع میزان آب خاک تا عمق
 125سانتيمتری در طي سالهای زراعي  62-69تا
 40-66مقایسه کردند Hosseini .و همکاران ()2550
تأثیر پوشش پالستیکي در تولید رواناب و نگهداشت
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رطوبت خاک را بررسي و نتیجه گرفتهاند که مقدار
رطوبت در حالت ایزوله به مراتب بیشتر از تیمار شاهد
بوده و در سطح اعتماد  35درصد اختالف معنيداری
از خود نشان دادند .در بررسي دیگری  Qadariو
همکاران ( )2556نتیجه گرفتند که استفاده از
فیلترهای شني در سامانههای سطوح آبگیر بهدلیل
اجرای سادهتر و در دسترس بودن مصالح مورد نیاز به
راحتي امکانپذیر و نقش قابل توجهي در نفوذ سریعتر
رواناب و افزایش رطوبت خاک دارد.
ویژگیهای عمومی محل استقرار کرتهای
آزمایشی :کرتهای آزمایشي در مجتمع ایستگاه
تحقیقاتي قرهچریان در  90کیلومتری غرب شهر
زنجان ایجاد شده است .نوع اقلیم محل نیمهخشك
سرد ،ارتفاع از سطح دریا  1155متر ،میانگین دمای
ساالنه  15درجه سانتيگراد و بارندگي ساالنه حدود
 955میليمتر است .از این میزان بارندگي ساالنه
تقریباً  97درصد در بهار 91 ،درصد در زمستان91 ،
درصد در پاییز و تنها حدود چهار درصد در تابستان
نازل ميشود.
کرتهای آزمایشي با سه تکرار و پنج تیمار بر روی
یك دامنه شیبدار با ابعاد هشت متر در جهت شیب و
پنج متر عمود بر جهت شیب با مساحت  75متر مربع
و در قالب طرح آماری بلوکهای کامالً تصادفي قرار
گرفتهاند .شیب متوسط دامنه قرارگیری کرتها 16
الي  25درصد و دارای جهت شرقي است که با استفاده
از پشته خاکي احداث شدهاند .در انتهای هر کرت یك
اصله نهال از نوع درختان بادام و یا زردآلو کاشته شده
است (از هر درخت در هر تیمار به تعداد دستکم سه
مورد کاشته شده است) (شکلهای  1و  .)2در این
بررسي ،اثر نوع این نهالها و اقدامات انجام یافته در
نحوه کاشت آنها از قبیل افزودن کود دامي و یا
کشیدن نایلون در دیواره پائیندست چاله نهال و  ...در
تغییرات میزان رطوبت خاک بهدلیل داشتن شرایط
یکسان برای همه بلوکها لحاظ نشده ،تنها به مقایسه
تفاوت رطوبتي در بین تیمارهای مختلف سطح سامانه
آبگیر پرداخته شده است .تعداد وقایع بارندگي روزانه
در ایستگاه هواشناسي (واقع در فاصله  1/0کیلومتری
از محل طرح تحقیقاتي) و تعداد وقایع بارندگي روزانه
منجر به تولید رواناب در محل استقرار کرتها با توجه
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به دادههای ثبت شده استخراج شد (جدول  .)2میزان
فراواني وقایع بارندگي روزانه و مقدار بارندگي روزانه
منجر به تولید رواناب در طول سه سال متوالي (1911
الي  )1935نشان ميدهد که مناسبترین ماه از نظر
فراواني بارش اردیبهشت و بدترین آن مرداد هر سال و
بعد از اردیبهشت ،ماههای مناسب بهترتیب ماههای
فروردین و آبان است .از آنجا که در آبان و فروردین
نیز نیاز آبي گیاهان به کمترین مقدار ميرسد ،لذا ماه
اردیبهشت برای جمعآوری آب باران مهمترین ماه
است ( .)2512 ،Rezaeiبرای اندازهگیری بارندگي یك
دستگاه بارانسنج در محل اجرای طرح نصب شد .در
طول دوره آماربرداری میانگین بارندگيهای روزانه
منجر به تولید رواناب (کمینه در ارتباط با تیمار عایق)
برابر با  3/4میليمتر و در مقابل ،میانگین عمق رواناب
نظیر در طول دوره آماربرداری ،برای تیمار عایق ،7/79
برای تیمار نیمهعایق  5/64و برای تیمار دستنخورده
 5/17میليمتر و ضریب رواناب آنها نیز بهترتیب
 6/3 ،70/4و  1/0درصد بوده است (.)2512 ،Rezaei
همانطور که از مقادیر بارندگي منطقه اجرای
طرح پیداست ،فصل خشك از اواخر خرداد شروع و تا
مهر ماه ادامه دارد .بنابراین ،منطقه در  75درصد از
طول سال با کمبود بارش مواجه است .از آنجایي که
این کمبود بارش ،مربوط به فصل رویش گیاه یعني
نیمه اول سال است ،نقش سامانههای جمعآوری آب
برای گیاه دراین دوره بسیار ارزنده ميباشد .ولي
بهعلت طوالني بودن دوره خشکي امکان ذخیره
رطوبت خاک در ماههای بارندگي برای استفاده در
دوره طوالني خشکي وجود نداشته ،ضرورت ایجاد
مخازن ذخیره رواناب برای آبیاری کمکي در ماهها و
سالهای خشکسالي ،امری ضروری است .بافت خاک
سطحي (عمق صفر الي  95سانتيمتر) دارای بافت لوم
رسي ماسهای و بافت الیه پائین ( 95الي 05
سانتيمتر) عموماً بهصورت لوم ماسهای است (جدول
 .)1با توجه به بافت خاک میزان  FCدر حدود 24
درصد حجمي و میزان نقطه پژمردگي دائمي حدود
 14درصد حجمي ميباشد .خاک چالهها برای کاشت
نهالها عبارت از مخلوط  05درصد کود دامي پوسیده
برای افزایش مقدار و طول زمان نگهداری رطوبت
خاک و  05درصد خاک اولیه چاله از عمق صفر الي
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 65سانتيمتر است که بدین ترتیب خاک چالهها
نسبت به حالت اولیه اسفنجي شده و در نتیجه میزان
رطوبت در حد ظرفیت مزرعه افزایش و در حد نقطه

791/

پژمردگي دائمي کاهش یافته ،آب قابل استفاده
( )AWافزایش یافته است.

شکل  -1یك عدد کرت سامانه سطح آبگیر با تیمار عایق بودن بخشي از سامانه و با فیلتر سنگریزهای

شکل  -2نمائي از کشت نهال در سامانه آبگیر و دستگاه اندازهگیری رطوبت ()TDR
جدول  -1ویژگيهای فیزیکو شیمیائي محدوده کرتهای آزمایشي
عمق

هدایت الکتریکي

واکنش گل اشباع

رس

الی

شن

Depth
cm

EC
Dsm-1

pH of paste

S.P
%

Clay
%

silt
%

sand
%

5-95
95 - 65
5-95
95 - 65

5/70
5/95
5/65
5/93

4/40
4/43
4/61
4/65

91
79
97
92

21
92
27
25

21
17
26
22

77
07
05
01
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با استفاده از یك دستگاه اندازهگیری  TDRاز اول
اردیبهشت ماه  1932لغایت هجدهم شهریور ماه اندازه
گیری رطوبت بهصورت درصد حجمي انجام شد .در
طي این مدت تعداد هشت واقعه بارندگي روزانه و دو
بار آبیاری صورت گرفته است .زمانهای آبیاری عبارت
از  1932/59/23و  1932/50/21و بهمقدار  70لیتر
آب و زمانهای بارش و مقدار آنها در جدول  2نشان
داده شده است .مقدار کل این بارشها جمعا 09/05
میليمتر بارندگي بوده است .اندازهگیری رطوبت شامل
دو عمق  25و  05سانتيمتر بوده ،که با جایگذاری
حسگرهای رطوبتي تدفیني در عمقهای مزبور و با
فواصل زماني سه روز بهطور مرتب و نیز بعد از هر
بارندگي و یا آبیاری انجام شده است .بر این اساس
تعداد  99داده رطوبت از دو عمق یاد شده خاک
برداشت شد .با توجه به پیاده شدن کرتها در قالب
طرح آزمایشات بلوکهای کامالً تصادفي ،برای بررسي
معنيدار بودن تفاوت در رطوبت حجمي در تیمارهای
مختلف از نرمافزار  SASاستفاده شد .با استفاده از این
نرمافزار آمارههای  Fو مقدار احتمال خطا و آزمون
دانکن برای مقایسه میانگینها استفاده شد.
نتایج و بحث
رطوبت در اعماق مختلف خاک تابعي از بارندگي،
عمق توسعه ریشهها و میزان فاصله از سطح خاک
بهدلیل کاهش تبخیر ميباشد .در شرایط یکنواخت و
بدون بارندگي انتظار این است که در اعماق بیشتر
میزان رطوبت خاک نسبت به اعماق کمتر ،بیشتر
باشد .اما با توجه به وقوع بارندگيهای روزانه در
فواصل زماني چند روز و متغیر بودن مقدار آن قابل
انتظار است که با توجه به عمق نفوذ آب باران در
خاک بعضاً میزان رطوبت در عمق کم ،بیشتر از مقدار
آن در عمق زیاد ميباشد .در جدولهای  9تا  0نتایج
تحلیل آماری تحقیق و در شکلهای  9تا  4رابطه بین
درصد رطوبت خاک در اعماق  25و  05سانتيمتری
با مقدار بارش روزانه در تیمارهای مختلف تحت
آزمایش ارائه شده است .با دقت در این جداول و
شکلها ميتوان گفت در تیمار شاهد بارندگيهای
فصل بهار (به مقدار  09/05میليمتر) نتوانسته باعث
تولید رواناب شود و در نتیجه تأثیری بر افزایش مقدار
رطوبت خاک بهدلیل کمي بارش داشته باشد .ولي
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روند افزایش و کاهش رطوبت خاک از روند افزایشي و
کاهشي بارندگي تبعیت مينماید.
در شکل  ،9روند زماني تغییرات متوسط رطوبت
خاک در عمقهای  25و  05سانتيمتردر تیمار شاهد
( )Aکه نشاندهنده وضعیت طبیعي خاک در منطقه
است ،را نشان ميدهد .با توجه به این شکل دیده
ميشود که رطوبت خاک کامال از روند افزایشي و
کاهشي بارندگي تبعیت مينماید .البته این تعبیت با
کم تأخیر زماني در بروز تغییرات رطوبت خاک است
که مربوط به مدت زمان عبور آب از الیههای خاک و
رسیدن به موقع مورد نظر ميباشد که حالت طبیعي
خاک است.
در شکلهای  7و  0وضعیت تغییرات رطوبت خاک
نسبت به تغییرات بارندگي در دو تیمار  Bو C
(تیمارهای بدون پوشش گیاهي بهترتیب با فیلتر
سنگریزهای و بدون فیلتر سنگریزهای) ارائه شده است.
همانطوری که مشاهده ميشود ،روند به گونهای است
که نسبت به حالت شاهد تأثیرپذیری رطوبت خاک از
بارش روزانه بیشتر شده ،حالت افزایش نشان ميدهد
که این ميتواند بهدلیل نبود پوشش گیاهي در این دو
تیمار و در نتیجه افزایش ضریب تولید رواناب در آنها
باشد .همچنین ،در مقایسه این دو تیمار با هم دیگر
نیز ميتوان دید که این روند افزایشي و تأثیرپذیری از
بارش روزانه در تیماره  Bکه دارای فیلتر سنگریزه
است ،بیشتر و بهتر بوده ،میزان رطوبت خاک آن نیز
باالتر است که ميتواند بهدلیل وجود این فیلتر
سنگریزهای باشد (شکل  .)7چرا که وجود فیلتر
سنگریزهای در واقع باعث تسهیل حرکت آب در داخل
خاک شده ،مدت زمان و سرعت رسید رطوبت به عمق
خاک را افزایش داده است .اما در حالت بدون فیلتر
سنگریزهای حرکت آب و رطوبت در داخل خاک از
حالت طبیعي تبعیت کرده و با تأخیر زماني و احیاناً
تلفاتي در مسیر انتقال همراه بوده ،در نتیجه روند
افزایش کمتری نشان ميدهد که این خود گویا نقش
فیلتر سنگریزهای در انتقال سریع رطوبت به عمق
خاک است (شکل  .)0بهطور کلي ميتوان گفت در
تیمارهای  Bو  Cبارشهای اتفاق افتاده تنها توانسته
اند سطح خاک را خیس کرده و سپس در معرض
تبخیر قرار گیرند که این بدین دلیل ميتواند باشد که
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یك بارش روزانه ميتواند حاصل جمع چندین بارش
منقطع باشد و همین بارشهای منقطع (کوتاهمدت)

799/

نیز در هر بار وقوع قادر به عبور از آستانه وقوع رواناب
نباشند.

جدول  -2فراواني وقایع بارندگي روزانه اتفاق افتاده
بارش روزانه به میليمتر

تاریخ

زمان به روز

32/51/91

5

5

32/52/59

9

6/1

32/52/57

7

9/1

32/52/54

4

5

32/52/15

15

5

32/52/17

17

5

32/52/14

14

5

32/52/21

21

5

32/52/29

29

17

32/52/27

27

6/9

32/52/21

21

2

32/52/91

91

16

32/59/51

92

7/0

32/59/57

90

5

32/59/54

91

5/1

32/59/11

71

5

32/59/11

71

5

32/59/20

00

5

32/59/21

01

5

32/59/23

03

 70لیتر

32/57/51

62

0

32/57/57

60

5

32/57/51

63

5

32/57/11

42

5

32/57/20

16

5

32/50/51

39

5

32/50/54

33

5

32/50/10

154

5

32/0/29

110

5

32/50/21

125

 70لیتر

32/56/50

121

5

32/56/12

190

5

32/56/11

171

5

توضیحات

آبیاری دستي

آبیاری دستي
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در شکلهای  6و  4وضعیت تغییرات رطوبت خاک
نسبت به تغییرات بارندگي مورد بررسي قرار گرفته
است .بهطوری که در این دو شکل مشاهده ميشود،
در تیمارهای  Dو  Eتأثیرپذیری رطوبت خاک از بارش
روزانه نسبت به سایر تیمارها خیلي بیشتر شده و
حالت افزایش زیادتری را نشان ميدهد که بهدلیل
وجود سامانه دارای سطح عایق بهدلیل غیر قابل نفوذ
بودن سطح سطوح آبگیر بوده که به بارشهای کم هم
واکنش نشان داده و تولید رواناب کرده ،بخشي از آب
باران به چاله درختان رسیده است .بر این اساس،
مقدار رطوبت خاک در دو عمق مورد بررسي درصد
بیشتری را نشان ميدهد .با مقایسه بین این دو تیمار
در دو شکل  6و  4نیز تیمار  Dبهدلیل داشتن فیلتر
سنگریزهای درصد رطوبت خاک بیشتری نسبت به
تیمار  Eکه فاقد این فیلتر است ،نشان ميدهد .از
آنجا که خاک داخل چالهها مخلوط شده است ،در
نتیجه خصوصیات فیزیکي آن از قبیل بافت خاک و
ظرفیت نگهداری یکسان است .پس نباید انتظار داشت
که اختالف رطوبتي قابل توجهي بین دو عمق  25و
 05سانتيمتر ،در یك سری زماني طوالنيمدت وجود
داشته باشد .بلکه تنها بسته به میزان بارش و رواناب
منشاء گرفته از آن و اثرگذاری فیلتر در هدایت آسان
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آب به عمق  05سانتيمتر تفاوت رطوبتي بین این دو
عمق در هر تیمار مرتبط ایجاد نماید .اما در تحقیق
حاضر چنین وضعیتي وجود ندارد و این اتفاق ميتواند
ناشي از عدم عملکرد درست فیلترها و پراکنش اتفاقي
عمق بارشهای روزانه از نظر کم و یا زیاد بودن باشد.
پس بهطور کلي تیمارها و بلوکهای مورد بررسي
در این تحقیق در میزان رطوبت خاک برای عمق 25
سانتيمتر و  05سانتيمتر در سطح کمتر از یك درصد
خطا دارای تفاوت معنيدار با همدیگر هستند.
بهعبارت دیگر ،انجام عملیات صورت گرفته در هر یك
از تیمارها در میزان رطوبت خاک جذب و ذخیره شده
موثر بوده است .اما میانگین درصد رطوبت حجمي در
عمق  25و  05سانتيمتری برای کل تیمارها بهترتیب
 16/76و  16/67بوده که فاقد تفاوت آماری معنيدار
هستند .روند زماني متوسط رطوبت در عمقهای  25و
 05سانتيمتری در همه تیمارها تقریباً بر هم منطبق
هستند .این وضعیت بیانگر آن است که توزیع رطوبت
در حد فاصل عمق  25الي  05سانتيمتر همروند بوده،
دارای تفاوت قابل توجه باهم نیستند .ولي بر حسب
میزان رواناب جمع شده در چاله نهالها بعضاً رطوبت
عمق  25سانتيمتر بیشتر از عمق  05سانتيمتر است.

جدول  -3تجزیه آماری بلوکها و تیمارها برای عمق رطوبتي  05سانتيمتر
منابع

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

آزمون F

مدل

6

9346/11

662/11

65/35

خطا

711

0915/11

15/11

کل

737

3214/45

مربع

R

5/79

سطح معنيدار

بودن F

<5/5551

ضریب واریانس

انحراف معیار

میانگین رطوبت عمق  05سانتيمتر

13/12

9/95

16/67

مجموع مربعات

تیپ III

منابع

درجه آزادی

بلوک

2

1135/91

تیمار

7

2416/01

میانگین مربعات

آزمون F

سطح معنيدار
بودن F

030/10

07/63

<5/5551

636/67

67/51

<5/5551
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جدول  -4آزمون میانگین رطوبتي تیمارها به روش دانکن برای عمق رطوبتي  05سانتيمتر
5/50

آلفا

711

خطای درجه آزادی

15/11

خطای میانگین مربعات

0

7

9

2

تعداد میانگین

1/526

1/552

5/345

5/321

حد بحراني

میانگینهای نشان داده شده با حروف التین یکسان دارای اختالف معنيدار نیستند.
تیمار

تعداد

میانگین

گروهبندی دانکن

E

33

13/07

A

D

33

13/25

A

B

33

16/26

B

C

33

17/94

C

A

33

19/19

A

C
C

جدول  -5آزمون میانگین رطوبتي تیمارها به روش دانکن برای عمق رطوبتي  05سانتيمتر
5/50

آلفا

711

خطای درجه آزادی

15/11

خطای میانگین مربعات

9

2

تعداد میانگین

5/4019

5/4194

حد بحراني

میانگینهای نشان داده شده با حروف التین یکسان دارای اختالف معنيدار نميباشند.
بلوک

تعداد

میانگین

گروهبندی دانکن

1

160

11/11

A

9

160

10/17

B

2

160

10/21

B
B
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35
درصد متوسط رطوبت عمق  25سانتیمتر

بارش روزانه به میليمتر

30

درصد متوسط رطوبت عمق  05سانتیمتر

25

بارش روزانه

20

درصد حجمي رطوبت

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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15
10
100

150

0

50

زمان به روز از اول اردیبهشت
شکل  -3روند زماني تغییرات متوسط رطوبت خاک در عمقهای  25و  05سانتيمتر تیمار

A

35

18
16

درصد متوسط رطوبت عمق  25سانتیمتر

30

14
بارش روزانه به میليمتر

12
10

بارش روزانه

8

20

6
4

درصد حجمي رطوبت

درصد متوسط رطوبت عمق  05سانتیمتر

25

15

2
10

0
160

140

120

100

80

60

40

0

20

زمان به روز از اول اردیبهشت
شکل  -4روند زماني تغییرات متوسط رطوبت خاک در عمقهای  25و  05سانتيمتر تیمار

B

18
16

35
درصد متوسط رطوبت عمق  25سانتیمتر

30

بارش روزانه به میليمتر

12

25

10

بارش روزانه

8

20

6
4

15

2
10

0
160

140

120

60
80
100
زمان به روز از اول اردیبهشت

40

20

شکل  -5روند زماني تغییرات متوسط رطوبت خاک در عمقهای  25و  05سانتيمتر تیمار

0
C

درصد حجمي رطوبت

14
درصد متوسط رطوبت عمق  05سانتیمتر
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35
درصد متوسط رطوبت عمق  25سانتیمتر

بارش روزانه به میليمتر

30

درصد متوسط رطوبت عمق  05سانتیمتر

25

بارش روزانه

20

درصد حجمي رطوبت

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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15
10
140

160

120

100

80

40

60

0

20

زمان به روز از اول اردیبهشت
شکل  -6روند زماني تغییرات متوسط رطوبت خاک در عمقهای  25و  05سانتيمتر تیمار

35
درصد متوسط رطوبت عمق  25سانتیمتر

بارش روزانه به میليمتر

30

درصد متوسط رطوبت عمق  05سانتیمتر

25

بارش روزانه

20

درصد حجمي رطوبت

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

D

15
10
150

100
زمان به روز از اول اردیبهشت

50

شکل  -7روند زماني تغییرات متوسط رطوبت عمقهای  25و  05سانتيمتر تیمار

نتیجهگیری
تیمارها و بلوکهای مورد بررسي در این تحقیق
در میزان رطوبت خاک برای عمق  25سانتيمتر و 05
سانتيمتر در سطح کمتر از یك درصد خطا دارای
تفاوت معنيدار با هم هستند .بهعبارت دیگر ،انجام
عملیات صورت گرفته در هر یك از تیمارها در میزان
رطوبت خاک جذب و ذخیره شده موثر بوده است .اما
میانگین درصد رطوبت حجمي در عمق  25و 05
سانتيمتری برای کل تیمارها بهترتیب  16/76و
 16/67بوده که فاقد تفاوت آماری معنيدار هستند .از
آنجا که خاک داخل چالهها مخلوط شده است ،در
نتیجه خصوصیات فیزیکي آن از قبیل بافت خاک و
ظرفیت نگهداری یکسان است .پس نباید انتظار داشت
که اختالف رطوبتي قابل توجهي بین دو عمق در یك

0
E

سری زماني طوالني مدت وجود داشته باشد .بلکه تنها
بسته به میزان بارش و رواناب منشاء گرفته از آن و
اثرگذاری فیلتر در هدایت آسان آب به عمق 05
سانتيمتر تفاوت رطوبتي بین این دو عمق در هر
تیمار مرتبط ایجاد کند .روند زماني متوسط رطوبت در
عمقهای  25و  05سانتيمتری هم در همه تیمارها
تقریباً برهم منطبق هستند .این وضعیت بیانگر آن
است که توزیع رطوبت در حد فاصل عمق  25الي 05
سانتيمتر همروند بوده ،دارای تفاوت قابل توجه هم با
همدیگر نیستند .ولي بر حسب میزان رواناب جمع
شده در چاله نهالها بعضاً رطوبت عمق  25سانتيمتر
بیشتر از عمق  05سانتيمتر است.
مقایسه میانگین رطوبت اندازهگیری شده در دو
تیمار  Bو  Cبا هم و دو تیمار  Dو  Eبا هم به روش
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دانکن نشاندهنده معنيدار بودن اختالف این تیمارها
در مقدار رطوبت در عمق  25سانتيمتری و عدم
معنيدار بودن در عمق  05سانتيمتر ميباشد.
همچنین ،بر اساس مقایسه میزان رطوبت در عمقهای
 25و  05سانتيمتری در داخل هر یك از این تیمارها
بهطور جداگانه اختالف معنيداری بین رطوبت دراین
دو عمق وجود دارد .اما در تیمار شاهد این اختالف در
دو عمق مورد بررسي مشاهده نشد.
بر اساس بررسي رابطه بارندگي و رطوبت خاک در
تیمارهای مورد آزمایش مشاهده شد که در تیمار
سامانه دارای بخشي عایق و فیلتر سنگریزهای
(تیمارهای  Bو  )Dبهصورت چشمي افزایش رطوبت
خاک با وقوع بارندگي مشاهده ميشود ،ولي این
اختالف معنيدار نیست .اما در تیمار شاهد این اثرات
بارندگي حتي بهصورت چشمي نیز قابل مشاهده
نبوده ،میزان رطوبت خاک موازی محور بارندگي است.
همچنین ،ميتوان گفت در تیمار شاهد بارندگيهای
فصل بهار (به مقدار 09/05میليمتر) نتوانسته باعث
تولید رواناب شود و در نتیجه تأثیری بر افزایش مقدار
رطوبت خاک بهدلیل کمي بارش داشته باشد .ولي
روند افزایش و کاهش رطوبت خاک از روند افزایشي و
کاهشي بارندگي تبعیت مينماید .در دو تیمار  Bو C
نسبت به حالت شاهد تأثیرپذیری رطوبت خاک از
بارش روزانه بیشتر شده و حالت افزایش نشان ميدهد
که این ميتواند بهدلیل نبود پوشش گیاهي در این دو
تیمار و در نتیجه افزایش ضریب تولید رواناب در آنها
باشد .همچنین ،در مقایسه این دو تیمار با هم دیگر
نیز ميتوان دید که این روند افزایشي و تأثیرپذیری از
بارش روزانه در تیماره  Bکه دارای فیلتر سنگریزه
است ،بیشتر و بهتر بوده و میزان رطوبت خاک آن نیز
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باالتر است که ميتواند بهدلیل وجود این فیلتر
سنگریزهای باشد .در تیمارهای  Dو  Eتأثیرپذیری
رطوبت خاک از بارش روزانه خیلي بیشتر شده ،حالت
افزایش زیادتری را نشان ميدهد که بهدلیل وجود
سامانه دارای سطح عایق بهدلیل غیر قابل نفوذ بودن
سطح سطوح آبگیر بوده که به بارشهای کم هم
واکنش نشان داده و تولید رواناب کرده ،بخشي از آب
باران به چاله درختان رسیده است .در مقایسه بین این
دو تیمار نیز تیمار  Dبهدلیل داشتن فیلتر سنگریزهای
درصد رطوبت خاک بیشتری نسبت به تیمار  Eکه
فاقد این فیلتر است ،نشان ميدهد .بنابراین ،ایجاد
سامانه سطوح آبگیری که در دو طرف چاله نهال
کاشته شده آن فیلترهای سنگریزهای که عبور آب و
رسیدن آن را به ریشه تسهیل ميکند .بهطوری که
درختان کاشته شده در این دو تیمار نسبت به
تیمارهای دیگر شادابي بهتری داشته و به هیچ دچار
خشکي نشدند .اما از نظر باردهي با توجه به زمان
محدود اجرای طرح قابل بررسي نبود و فقط ميتوان
گفت که در درختان این دو تیمار وجود باردهي
مشاهده شد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از مدیریت محترم مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعي زنجان بهخاطر حمایتهای
مالي برای اجراء طرح و همه همکاران محترم بخش
تحقیقات آبخیزداری و ایستگاه تحقیقاتي پخش
سیالب قرهچریان زنجان بهخاطر کمك در دادهبرداری
و نظارت مستمر صحرائي ،نهایت سپاسگزاری را مي
نماید.
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