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بابکارگيري درپژوهش حاضر  باشد.مي يکي از مشکالت مناطق خشک و نيمه خشک کمبود نزوالت جوي و آب،          

سامانه آبگير با جمع آوري  –8شاهد مطابق عرف محل،  -1تيماراصلي: 5درپروفيل خاک در قالب سنگريزه اي فيلترهاي 

سامانه اي همانند تيمارب اما بدون  – 1پوشش گياهي و قلوه سنگ هاي موجود به همراه بکارگيري فيلتر سنگريزه اي، 

سامانه اي مطابق تيمار ج اما بدون –5ه فيلتري از سنگريزه، سامانه اي با سطوح نيمه عايق به همرا –4اي، فيلتر سنگريزه

هاي نيمه اي،مقايسه شدند. سپس نتايج با آزمون دانکن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد در سامانهفيلتر سنگريزه

سامانه هاي با جمع عايق، ميزان رطوبت بيشتري در پروفيل خاک ذخيره شد. اما رتبه دوم ازنظر ذخيره رطوبت مربوط به 

سانتيمتري مربوط به سامانه فوق با فيلتر سنگريزه اي است که با  10-00گياهي وسنگريزه بود ولي درعمق  آوري پوشش

هدف افزايش رواناب واستحصال آب بيشتر، گياهان وسنگ ها جمع آوري شدندو به دليل انحراف معيار باال درميزان 

اري تفاوت معني داري بين رطوبت پروفيل خاک سامانه هاي جمع آوري رواناب رطوبت پروفيل خاک دردوره داده برد
داراي فيلتر و بدون فيلتر سنگريزه اي، مشاهده نشد. اما بين تيمار شاهد وسايرتيمارها تفاوت معني دار وجود دارد. 

درصد  18نمي شود،  حالتي که از سطوح نيمه عايق استفادهبه طور ميانگين نسبت به بکارگيري سطوح نيمه عايق 

درصد رطوبت  18سانتيمتري ميزان  10-00رطوبت بيشتر ذخيره شد. همچنين استفاده از فيلترسنگريزه اي درعمق 

-00سانتيمتري خاک ذخيره  نموده، درحاليکه درساير تيمارها ميزان ذخيره رطوبت درعمق 0-10بيشتر نسبت به عمق 

 ي است.سانتيمتر 0-10سانتيمتري عمدتا کمتراز  10

 فيلترهاي سنگريزه اي –ذخيره رطوبت  –سطوح آبگير -سامانه -استحصال آب  :کليدي گانواژ    

 مقدمه  -1
هاي آبخيز که در چند دهه اخير با افزايش بهره  خاک موجود در عرصه حوضه وافزايش رو به رشد تلفات منابع آب 

،کاهش هاتشديد سير قهقرائي حوضه مديريت و تغييرات عناصر اقليميسوء برداري غير اصولي از منابع شدت فزاينده اي يافته، 

درآمد روستائيان را فراهم نموده است با  وموجبات کاهش توليد ، افزايش نرخ مهاجر هاي آبخيز ودسترسي به آب در حوضه

برداري غير اصولي از  رهمحيط زيست  عرصه هاي طبيعي که عمدتا ناشي از به  وتوجه به تغييرات ايجاد شده در اکوسيستم 

ارائه  وبهينه سازي در سيستم هاي ذخيره نزوالت آسماني  وخاک طي چند دهه گذشته مي باشد، لزوم بازنگري  ومنابع آب 

توسعه منابع طبيعي تجديد شونده، ضروري ساخته  وتلفيقي از روشهاي مختلف را جهت کسب نتايج بهتر در احياء 

دار مشخصات فني ايجاد سطوح آبگير است بنحوي که بتواند  غات ديم بر روي سطوح شيبموضوع مهم در احداث با.است.

( 8001و همکاران،  1در تحقيقي که توسط)ياني .سازگار با شرايط اقليمي منطقه بويژه رطوبت مورد نياز گياه را تأمين نمايد

                                                
 



 سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيستو 

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01
 

 

2 

 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

وبت در خاک صورت گرفت، نتايج نشان داد که وبا هدف بررسي توزيع آب در منطقه ريشه گياه و همچنين پتانسيل ذخيره رط

متري  سانتي 50تا  85اي نقش قابل توجهي در افزايش حجم آب خاک در محدوده  ريزهه از مالچ گراولي و يا فيلتر سنگاستفاد

( بررسي تاثير 1128پور ) خليل باشد. عمق خاک داشته است. اين موضوع در مواقع خشکي از اهميت بيشتري برخوردار مي

هاي سطوح آبگير از  سازي سيستم بهينه( 1121قادري ) ،کاربرد مواد جاذب رطوبت در افزايش قدرت نگهداري آب در خاک، 

از جمله اقدامات براي کاهش ضريب نفوذپذيري خاک و افزايش  طريق افزايش ماندگاري رطوبت در پروفيل خاک در کردستان

ايکروفايت است. البته بصورت طبيعي نيز امکان پيدايش آن در سطح خاک ضريب رواناب، استفاده از سله بيولوژيکي مثل م

 توان با تلقيح اليه سطحي خاک، اثر آنرا تشديد نمود. وجود داشته ولي مي

در حال حاضر اين مقاله ازطرح تحقيقاتي  بررسي تاثير فيلترهاي سنگريزه اي دربهينه سازي نفوذ و نقش آن در افزايش  

انه هاي سطوح آبگيردر استان کردستان بعنوان بخشي از طرح ملي بررسي نقش مديريت تلفيقي ذخيره رطوبتي سام

خشک و  هاي آبخيز معرف مناطق خشک، نيمههاي استحصال آب باران در تأمين آب براي توسعه باغات ديم در حوزه سيستم

کاهش طول  ،براي مدت طوالني ترک خاحفظ ونگهداري رطوبت  پژوهش حاضرهدف مرطوب کشور در حال اجرا است.  نيمه

لذا توسعه وتوصيه نتايج  . مدت دوره خشکي خاک و استفاده بهينه از آب باران بويژه در بارشهاي رگباري در فصول زراعي است

 هاي کوچک را ارائه دهد.خواهد توانست الگوي مناسبي از مديريت منابع آب در زير حوضهطرح 
 

 مواد و روشها

 مي محل استقرار کرتهاي آزمايشيويژگيهاي عمو -

هاي وابسته به مرکز از جمله ايستگاه کيلومتري شمال شهر سنندج.70در طرح در ايستگاه تحقيقاتي سارالاين           

دقيقه  10درجه و  15ايستگاه سارال بين مدارهاي  اجرا گرديد. کردستان کشاورزي و منابع طبيعيوآموزش تحقيقات 

 47ثانيه تا  88.11دقيقه  0درجه و  47ثانيه عرض شمالي و نصف النهارات   48.55دقيقة  و  40درجه و  15ثانيه و71.14و.

هاي سيروان و در مرز مشترک با حوزة آبخيز  ثانيه شرقي ودر سرشاخه هاي حوزة قشالق از زيرحوضه  50.01دقيقة  7درجه و

متر ارتفاع از سطح دريا است  8000تر و در محل خروجي دره ها م 8000سفيد رود واقع گرديده، در مرتفع ترين نقطه داراي 

ميلي متر در سال،  115هاي اقليمي ايستگاه داراي بارندگي متوسط ساليانه از نظر شاخص .باشد% مي15و ميانگين شيب آن 

محصور است وداراي  ماًباشد. ايستگاه تمادرصد مي 54درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي  5/10%، دماي ساليانه 45ضريب برفي 

 ،تحقيق حاضر براساس روش تحقيق تدوين شده .امکانات دفترکار، انبار، تجهيزات هواشناسي درحد ايستگاه کليماتولوژي است

هاي اقليمي محل ي طبيعي تبديل شده بود، اجراشد. شاخصسال متروکه و به عرصه 15در يک عرصه کشاورزي که بيش از 

 هاي ايستگاه بود.اجراي طرح در حد شاخص

 نحوه استقرار کرتهاي آزمايشي -
متر عمود بر جهت شيب با  2متر در جهت شيب و  5دار با ابعاد  تيمار بر روي دامنه شيب پنجتکرار و  پنجپالتهاي آزمايشي با 

الي  80رگيري پالتها اند. شيب متوسط دامنه قرا مترمربع و در قالب طرح آماري بلوکهاي کامالً تصادفي قرار گرفته 40مساحت 

 –8شاهد مطابق عرف محل،  -1تيماراصلي: 5در قالب درصد و داراي جهت شمال غربي است. تيمارهاي سطوح آبگير 88

سامانه اي  – 1سامانه آبگير با جمع آوري پوشش گياهي و قلوه سنگ هاي موجود به همراه بکارگيري فيلتر سنگريزه اي، 

سامانه اي –5سامانه اي با سطوح نيمه عايق به همراه فيلتري از سنگريزه،  –4اي، سنگريزههمانند تيمارب اما بدون فيلتر 

تيمار سامانه آبگير با عايق نمودن بخشي از سطح سامانه  و بکارگيري اي،مقايسه شدند. مطابق تيمار ج اما بدون فيلتر سنگريزه

و امکان نفوذ آب جمع آوري شده به  يع رواناب در پروفيل خاکبه منظور نفوذ سرسانتيمتر 10با قطر لوله فيلتر سنگريزه اي 

) آبياري زير زميني با استفاده از رواناب ناشي از بارش و استفاده در زمان هاي آبياري از محل فيلتر(. ناحيه ريشه فراهم گردد. 
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ماده سازي زير نايلون و صاف نمودن اي که پس از آبراي عايق نمودن بخشي از سطح سامانه از نايلون روشن استفاده شد بگونه

بستر زيرين که باهدف جلوگيري از پاره شدن نايلون انجام شد روي آن با ماسه بادامي پوشانده شد تا برخورد مستقيم آفتاب 

 TDR(5لوله هاي پليکا درپايين دست کرت ها درداخل چاله متناسب با قطرسنسوردستگاه  باعث از بين رفتن سريع آن نشود.

 .تيمتر( نصب گرديدسان

 ها ها و تحليل داده گيري، جمع آوري داده نحوه اندازه -

سانتيمتري( وزيرسطحي  10تا  0در دو عمق سطحي ) (TDR)با استفاده از دستگاه باز تاب زماني امواج گيري رطوبت اندازه

روز  8تا  1روز يک بار و معموال  10تا  5پس از آغاز دوره موثر رشد درختان در فاصله هر سانتيمتري( پروفيل خاک  00تا  10)

درجه حسگر پروب دستگاه بازتابش زماني امواج کار  00ئت با چرخش انجام شد و هر بار دو قرا پس از هر بارندگي انجام شد

سانتيمتر و در تمام  00اي رطوبت ستوني از خاک با عمق درجه 100قرائت رطوبت صورت گرفت تا با گردش در يک دامنه 

ريشه گياه  معدلي از رطوبت ستون پروفيل خاک در محدودهاز داده برداري،  جوانب سنجش شود و رطوبت محاسبه شده 

، به همراه تحليل توصيفي داده ها و مقايسه نتايج با دانکن و مقايسه ميانگين ها با تجزيه واريانس تجزيه و تحليل آماري باشد.

 براي هر سال انجام گرفت.

 نتايج -3

 رطوبت رهيمارهادرذخيعملکردتي آمار ليتحل

خاک  ليرطوبت پروف رهيذخ بر( Bسطح)فاکتور يوفرع( Aسطح)فاکتور ياصليمارهاياثر عملکرد ت تجزيه واريانس جينتا

ارائه شده است. تيمار اصلي نوع سامانه  1تا 1(در جداولمتريسانت00 تا 10 زيرسطحي)و(متريسانت10 تا 0سطحي)دراعماق

آب ذخيره شده در پروفيل خاک )که رطوبت ذخيره شده در پروفيل خاک ناشي از عملکرد  مصرفسطوح آبگير بر ميزان 

 باشد. مي( مارهاي اصليتي
 

 سانتيمتر ( 10تا 0عمق ) سطحي( بر رطوبت  مقطع پروفيل خاک Aتجزيه واريانس تاثير تيمارهاي اصلي )فاکتور سطح  -1جدول  

 منابع تغييرات

(SV) 

 درجه آزادي

(DF) 

 (MSميانگين مربعات )

 3-33رطوبت عمق 

 4 ns 141/1 (Rبلوک )

 4 ns 154/3 (Aفاکتور سطوح )

 11 222/2 (Eaخطاء اصلي )

 ns   394/2   8 تيمارهااثر متقابل 

 43 582/2 (Ebخطاء فرعي )

 - 24 کل

 
 ميانگين بلند مدت رطوبت پروفيل خاک باقيمانده در  فاکتور تيمارهاي اصلي  2جدول  

 تيمار فاکتور اصلي

 نوع سامانه
 ر(سانتيمت 33-13عمق زيرسطحي) سانتيمتر( 3-33عمق سطحي)

A 8221 2231 

C 9233 9223 

D 8232 9245 

E 9242 12282 
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 مقايسه ميانگين درصد رطوبت فاکتور تيمار اصلي)نوع سامانه( با آزمون دانکن  -3جدول  

 تيمار اصلي
 سانتيمتر( 33-13مقطع پروفيل خاک زير سطحي)عمق  سانتيمتر( 3-33مقطع پروفيل خاک سطحي)عمق 

 گروه دانکن درصد رطوبت  انکنگروه د درصد رطوبت 

1 8221 a 2231 c 

2 9233 a 9223 b 

3 8232 a 9245 b 

4 9242 a 12282 b 

 00تا  10زير سطحي)و ( متريسانت 10تا  0سطحي)خاک در دو عمق  ليرطوبت پروف بلندمدت نيانگيمتجزيه واريانس و

محل . باشديم 1تا 1 جدول صورت به  رينه سطوح آبگنوع ساما اي ياصل يمارهايدر تونيزدرصد رطوبت خاک ( متريسانت

شود. نتايج ، رطوبت پروفيل خاک است. اين اثرات مشترک، هم ميانگين رطوبت را شامل ميتيمارهااثرگذاري تاثير متقابل 

بودن دار يمعنمالحظه مي شود وبيانگرفوق سانتيمتردرجداول 00تا10و10تا0اثرات  فاکتورهاي نوع سامانه بريکديگردردوعمق

 .است مختلفي مارهايرتيآبگ سطوحي ها درسامانه خاک درعمق خاک رطوبت راتييغت

 نتيجه گيريبحث و -4
ساله بطور ميانگين در تيمارهاي سطوح نيمه عايق بدون فيلتر  4سانتي متري خاک ميزان رطوبت در يک دوره  0-10در عمق 

فيلتر بيشتر از ساير تيمارهاست و تيمار شاهد کمترين ميزان رطوبت  سنگريزه اي و جمع آوري بقاياي گياهي و سنگريزه بدون

سانتي متري در تيمار سامانه آبگير با سطح نيمه عايق و  10-00ساله ميزان رطوبت پروفيل خاک در عمق  4را دارد. ميانگين 

سانتيمتري  10-00درعمق  (B,D)همچنين استفاده از فيلترسنگريزه اي درصد بيشتر از ساير تيمارهاست. 18بدون فيلتر 

سانتيمتري خاک ذخيره  نموده، درحاليکه درساير تيمارها ميزان ذخيره 0-10درصد رطوبت بيشتر نسبت به عمق  18ميزان 

 سانتيمتري است. 0-10سانتيمتري عمدتا کمتراز  10-00رطوبت درعمق 

سانتي گراد تيمار سامانه با جمع  0-10ت در عمق عملکرد ماهانه تيمارهاي مختلف نيز متفاوت است به طوري که در ارديبهش

( در خرداد و تير ماه تيمار سامانه آبگير با سطح نيمه عايق و بدون Cآوري بقاياي گياهي و سنگريزه اي بدون فيلتر)

با سطح نيمه (باالترين عملکرد ذخيره رطوبتي دارد. و در طول سه ماه اول فصل نياز آبي در مجموع تيمار سامانه آبگير Eفيلتر)

سانتي متري ذخيره نموده اند. چون در تيمار شاهد اکثر  0-10عايق بدون فيلتر و با فيلتر بيشترين ميزان رطوبت را در عمق 

 .گونه هاي درختي خشک شدند و لذا عاملي براي مصرف رطوبت ذخيره شده وجود نداشت

سانتي متري رطوبت پروفيل  10-00در عمق  ک مهم استنقش فيلتر سنگريزه اي در هدايت رواناب جمع شده به پروفيل خا

خاک در تيمار سامانه سطوح آبگير با پوشش نيمه عايق و سامانه با جمع آوري بقاياي گياهي و سنگريزه ها بيش از ساير 

ترين و در تيمار شاهد کمسانتيمتري خاک ذخيره  نموده.( 0-10درصد رطوبت بيشتر نسبت به عمق  18ميزان  تيمارها) به

در بخش وسيعي از استان  مقدار بوده است. بکارگيري فيلتر سنگريزه اي در توفيق بيشتر اين تيمار نيز نبايد از ذهن دور بماند.

هاي سطوح آبگير و بکارگيري تدابير مناسب براي ذخيره رطوبت ضمن آن که ضريب کردستان از طريق محاسبه و ايجاد سامانه

درصد کاهش داد و راندمان استفاد از آب و  70يابد ميزان نياز خالص آبياري گياه را مي توان تا مي امنيت و بقاي باغات افزايش

 باران را چند برابر نمود.
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The effect of gravel its role in increasing  intake levels of moisture 

storage systems Kurdistan. 
Abstract  

Precipitation and water shortagesis an important problemin arid and semi-aridarea. In this 

study in order to extracting run off, the rainwater harvesting method was used in 5 various 

treatments on microcatchment system types as: A- Control according to local method, B- a 

rainwater harvesting system in which its vegetal and rubble cover were cleared and a 

gravel filter created in the lowest end of microcatchment in order to more runoff extracting 

and quicklyfiltering in soil profile, C- a rainwater harvesting system such as "B" without 

gravel filter, D- a semi-insulating rainwater harvesting system and a gravel filter created in 

the lowest end of microcatchment and, E- a rainwater harvesting system such as "D" 

without gravel filter. The role of each treatment in soil profile moisture storage was also 

evaluated in 4 years. Results showed that overall, in 0-30cm depth of soil the semi-

insulatingsystem stored more moisture in the soil profile than other systems.The collected 

vegetative and rubble cover catchment system along with a gravel filter stored more 

moisture in 30-60 cm depth of soil. Employment of semi-insulatingsystems led to 

32percentmore moisture saving in two soil depth levels (0-30cm and 30-60 cm). Used 

gravel filters caused more soil moisture saving than other treatments in 30-60cm 

depth.There is a significant difference between the control and other treatments, soil 

moisture. Except the Control according to local methodtreatment-despitea32 

percentdiscrepancybetween treatments, soil moisture - highstandard deviation resulting 

from thetreesconsumptionled to no significant differencesbetween other treatments.  

Keywords:Water harvesting- Microcatchment systems- - Moisture –Gravel filter- Soil profile 
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