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مقدمه
ــه   ــی و مطالع ــه بررس ــه ب ــت ک ــی اس ــه موردهای ــم از جمل ــاغ دی ــاخت ب س
ــکلی  ــه مش ــدت ب ــول در بلندم ــد محص ــاغ دار در تولی ــا ب ــازدارد ت ــویه نی همه س
دچارنشــود. تجربه هــای ســاخت باغ هــای دیــم در جاهــای گوناگــون کشــور ماننــد: 
ــی کــه پیش بینی هــای  ــارس نشــان می دهــد، در منطقه های خراســان رضــوی و ف
الزم نشــده، هنــگام بــروز نوســان در بــارش، آســیب هایی جــدی بــه درختــان وارد 

شــده اســت.

اگــر بخواهیــم امــکان تولیــد اقتصــادی محصــول را در باغ هــای دیــم بــه وجــود 
ــم،  ــم  آوری ــارش را فراه ــر از ب ــر و بهت ــتفاده  بیش ت ــال آن اس ــه دنب ــم و ب آوری
آب بــاران را بایــد جمــع آوری و بــه ســوی درختــان هدایــت کنیــم، از ســوی دیگــر 

رطوبــت خــاك را نیــز بایــد حفــظ کنیــم.

ــاغ دیــم روان آبــی  ــه شــرایط ســاخت ب آن چــه در ایــن نشــریه می خوانیــد؛ ب
مربــوط اســت کــه شــامل: شــکل )آرایــش( حوضــه  جمــع آوري آب بــاران، انــدازه  
ــاي درخــت اســت.  ســطح روان آب1، وضعیــت ســطح روان آب و کیفیــت خــاك پ
توصیه هایــی کــه در ایــن جــا ارائــه شــده بــر اســاس نتیجه هــای تحقیقــي اســت 
ــتان  ــکو، از اس ــتان اس ــی، شهرس ــال ایلخچ ــه  ی ــال در منطق ــدت 6 س ــه در م ک

آذربایجــان شــرقی اجــرا شــده اســت.
ــوند،  ــت ش ــا هدای ــوی نهال ه ــه س ــع آوري و ب ــا جم ــاران از آن ه ــرار اســت ب ــه ق 1. در ســطح هایی ک

سطح های روان آب می گویند. 
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درخت بادام 
بــادام؛ درختــی اســت کــه آن را در دامنــه  ارتفاعــی بیــن 700 تــا 2500 متــر 
ــه  ــوان کاشــت. کمینــه و بیشــینه  دمایــی آن ب ــا می ت از ســطح آب هــای آزاد دری
ــا 45+ رســیده و 500- 100 درجــه نیــاز ســرمایی آن اســت. ویژگی هــای  25- ت
ــه صــورت  ــا بتــوان آن را در برخــی منطقه هــا ب ــاه ســبب شــده اســت ت ــن گی ای
دیــم کاشــت. اســتان های فــارس، خراســان رضــوی، خراســان جنوبــی، خراســان 
ــه  ــان از جمل ــاه و اصفه ــرقی، کرمانش ــان ش ــدان، آذربایج ــان، هم ــمالی، کرم ش

ــد. ــمار می آین ــه ش ــم ب ــادام دی ــر کشــت ب ــای زی منطقه ه

در ادامــه، ســاخت گام بــه گام بــاغ بــادام دیــم بــه کمک ســامانه های جمــع آوري 
آب بــاران توضیــح داده می شــود. 

ساخت گام به گام باغ دیم به کمک سامانه های جمع آوری آب باران
می شــود  اطــالق  ســطح هایی  بــه  بــاران،  آب  جمــع آوری  ســامانه های 
ــیب در  ــت ش ــطح ها، در جه ــن س ــارش در ای ــه از ب ــأت گرفت ــه روان آب نش ک
ــن؛ حجــم  ــر اســاس ای ــی کــه درخــت کشــت شــده، متمرکــز می شــود. ب نقطه ی
ــک ســطح  ــز آن در ی ــر و تمرک ــک ســطح بزرگ ت روان آب جمــع آوری شــده، از ی
کوچک تــر، ســبب می شــود تــا یــک ذخیــره  رطوبتــی مناســب بــرای ادامــه  رشــد 
درخــت ایجــاد شــود و از بــروز تنــش رطوبتــی در زمانــی کــه بــارش وجــود نــدارد، 

جلوگیــری کنــد.
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گامنخست:تهيهبسترنهالوآمادهسازیسطحروانآب

1- پــس از پیاده کــــردن نقشــه و میخ کوبــــي بــرای هــر درخــت، چاله یــي بــه 
انــدازه ی 1×1×1 متــر حفــر مي کنیــد. ایجــاد چاله هــا، بــه منظــور بســتر توســعه 

و رشــد ریشــه، بســیار اهمیــت دارنــد. 

2- ســپس کــود دامــي پوســیده و بــدون هرگونــه آلودگــی، تهیــه و بــه محــل 
ــد.  ــاغ  حمــل می کنی ب

ــا خــاك ســطحي مرغــوب همــراه  ــه اندازه یــی کــه بیــان شــد ب 3- چاله هــا ب
بــا 15 کیلوگــرم کــود دامــي ) حــدود یــک فرغــون( پــر مي کنیــد. 

ــان،  ــاي درخت ــاران در پ ــده از ب ــود آم ــه وج ــه داری روان آب  ب ــراي  نگ 4- ب
پشــته هایي بــه ارتفــاع 50 - 40 ســانتي متر ایجــاد مي کنیــد. 

ــته ها  ــراي پش ــت، از آن ب ــوب اس ــا نامرغ ــن چاله ه ــاك زیری ــه خ 5- چنانچ
ــد! ــتفاده کنی ــد اس می توانی

ــد،  ــد نگه داری ــز بای ــاف و تمی ــوار، ص ــه هم ــطح های روان آب را همیش 6- س
ســنگ هاي درون آن هــا را برداشــته و پســتی وبلندی های مســیر را  تســطیح 
ــاران بــه راحتــی بــه ســوی نهال هــا جریــان یابــد. کنیــد؛ بــه گونه یــی کــه آب ب

ــک  ــال اول غلت ــار در س ــطح ها را یک ب ــن س ــود؛ ای ــه مي ش ــه! توصی * نکت
ــود. ــع ش ــا جم ــاي نهال ه ــر پ ــی بیش ت ــا آب ــد ت بزنی

 ســطح روان آب، پشــته ها و محــل قرارگیــری نهال هــا در ســامانه  نیم دایره یــی 
و مربعــی در شــکل های 1 و 2 نشــان داده شــده اســت.
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شکل 1- نمایی از سطح روان آب و پشته ها در آرایش نیم دایره یي

 

شکل 2- نمایي از آرایش مربعي و سطح روان آب

7- چنانچــه پــس از آماده ســازي چاله هــا و پــر کــردن آن هــا بــا خــاك و کــود 
ســالم دامــی، بعــد از اولیــن بارندگــي خــاك پــای درخــت نشســت کــرد، دوبــاره 

اندکــي خــاك در آن جاهــا بریزیــد تــا بســتر نهــال ترمیــم شــود.

گامدوم:تهيهنهالوکاشتآن

1-  نهال هــا را از یکــی از نهالســتان های معتبــر و مــورد تأییــد ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان یــا مدیریــت شهرســتان خــود، در اواخــر پاییــز کــه درختــان در 

خــواب فیزیولوژیک انــد، تهیــه کنیــد!
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ــادام  ــا پایــه  ب ــادام پیونــدي دوســاله از رقم هــای دیــرگل ده ب 2- بدانیــد کــه ب
ــود.  ــر مي ش ــخ  امکان پذی تل

ــال  ــادام، احتم ــت ب ــرای کش ــتعد ب ــای مس ــژه  منطقه ه ــای وی 3- از چالش ه
ــرای کاهــش  ــن؛ یکــی از راه کارهــا ب ــررس بهــاره اســت، بنابرای ــروز ســرمای دی ب
ــه در   ــی ک ــرگل ده اســت. رقم های ــای دی ــتفاده از رقم ه ــرمازدگی، اس خســارت س
ایــن تحقیــق اســتفاده شــده اند؛ »آذر« و »شــکوفه« بوده انــد کــه منشــأ هــر دوی 
ــت: ــده اس ــماره  1 آم ــدول ش ــان در ج ــخصه های عمومی ش ــران و مش ــا ای این ه

جدول شماره 1: رقم های مورد استفاده در تحقیق

ویژگیها
رقمهایمورداستفاده

شکوفهآذر

دیرگلدیرگلزمانگلدهی

متوسطرسمتوسطرسزمانرسیدنمیوه

کاغذینیمهسنگینوعپوستچوبیمیوه

خوبخوبطعممغز

قهوهییروشنقهوهییروشنرنگمغز

60-4055-38درصدمغز

خودناسازگارخودناسازگارباروری

سهند،آذر،فرانیسسهند،شکوفه،یلدارقمهایگردهدهنده

خیلیباالخیلیباالعملکرد
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    4- زمــان انتقــال نهــال بــه ایــن دلیــل خیلــی مهم اســت کــه در میــزان و درصد 
گیرایــی درختــان بســیار تأثیــر می گــذارد. از آنجایــي کــه بیش تــر درختــان بــادام 
خودناســازگار انــد، یعنــی: گل هــای خــود را نمی تواننــد بــاردار کننــد، بــه وجــود 
رقم هــای گرده دهنــده نیــاز دارنــد تــا فراینــد بــارداری گل هایشــان کامــل شــود، 
پــس؛ رقم هــای بــادام دیــرگل را بــه نحــوي انتخــاب کنیــد کــه زمــان گل دهــي 
ــانی  ــالح، همپوش ــه اصط ــد و ب ــان باش ــی در یک زم ــا اندازه ی ــان ت ــه  درخت هم

داشــته باشــند.

     5- پــس از اینکــه نهال هــا را از نهالســتان تهیــه کردیــد، بالفاصلــه در همــان 
روز، پــس از گذاشــتن ریشــه  آن هــا در نایلــون یــا گوني مرطــوب و دور از دســترس 
بــاد و نــور مســتقیم خورشــید، بــه محــل اصلــي بایــد منتقــل و ســپس آن هــا را 

ید! ر بکا

     6- پیــش از کاشــت نهال هــا در محــل اصلــي؛ بــه دلیــل اینکــه ممکــن اســت 
ــند،  ــده باش ــیب دی ــتان آس ــه در نهالس ــتر اولی ــن درآوردن از بس ــه ها در حی ریش
ــي  ــود دام ــاك رس و ک ــراه خ ــش هم ــول قارچ ک ــا را در محل ــه هاي نهال ه ریش
ــن کار  ــد! ای ــرار دهی ــه آب ق ــه ب ــی و آمیخت ــه آلودگ ــر گون ــاری از ه ــیده ع پوس
ــه خــود جــذب  ــت ب ــواد مغــذي و رطوب ــا ریشــه ها مقــداری م ســبب مي شــود ت

کننــد.

* نکتــه! تعــداد نهــال در هکتــار بــراي زمانــی کــه فاصلــه  درختــان 7 در 7 متــر 
باشــد؛ برابــر 204 نهــال در هکتار اســت.

7- هنــگام کاشــت نهال هــا در محــل اصلــي؛ اگــر رطوبــت خــاك پیرامونشــان 
کــم اســت، بــراي اینکــه خــاك، رطوبــت ریشــه را جــذب کنــد، در پــاي هــر نهــال 

بــه انــدازه  20 لیتــر آب بریزیــد!
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8- بهتــر اســت؛ پــس از کاشــت نهال هــا به منظــور نگــه داري و حفاظــت آن هــا 
در برابــر وزش بــاد و بــرف بــه قیم گــذاري اقــدام کنیــد!

9- ســپس ســاقه  نهال هــا را بــه پارچــه و کیســه  نایلونــي بپوشــانید! ایــن کار 
ــر خســارت های جوندگانــي همچــون؛ مــوش و  حفــظ و حراســت آن هــا را در براب

خرگــوش بــه دنبــال خواهــد داشــت.

10- آرایــش کاشــت را بــه گونه یــی انتخــاب کنیــد کــه پــس از اتمام کاشــت ردیف 
اول، شــروع  اولیــن درخــت، در ردیــف دوم بــا فاصله یــی بــه میــزان نصــف فاصلــه  دو 
ــرد  ــای شــماره های ف ــرای ردیف ه ــن روش را ب ــاز شــود. ای ــف اول آغ درخــت در ردی
همچــون ردیــف اول و ردیف هــای شــماره های زوج همچــون ردیــف دوم تکــرار کنیــد! 

آرایــش ردیف هــای درختــان بــادام بــه صــورت شــکل 3 خواهــد بــود:

شکل 3- آرایش ردیف های درختان بادام

11- بـا توجـه بـه اینکه نـوع پایه نهال بادام در میزان تعامل و سـازگاری با شـرایط 
محیطی )خشـکی، آفت پذیری، بیماری زایی، سـرما و گرما( بسـیار مؤثر اسـت، انتخاب 
پایه هـای بومـی بسـیار اهمیت دارند تا پس از اسـتقرار و رشـد کافـی، رقم های اصالح 

شـده- بـا رعایت اصول تلقیـح - روی پایه های بومی پیوند داده شـوند.
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گامسوم:کنترلتبخير

ــو  ــد و نم ــرای رش ــاز ب ــن آب موردنی ــع تأمی ــا منب ــه تنه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
درختــان، آب جمــع آوری و ذخیره شــده در بســتر نهــال اســت، در نتیجــه؛ حفــظ 
رطوبــت خــاك و جلوگیــری از هدررفــت آن در اثــر تبخیــر بســیار اهمیــت دارد.

1- در فعالیت هــای مربــوط بــه باغ هــای دیــم؛ مدیریــت بــارش، حفــظ رطوبــت 
و کاهــش تبخیــر، بقــای رشــد و نمــو درختــان را تضمیــن می کنــد. بــرای کنتــرل 
تبخیــر پــای درختــان از مالچ هــای پالســتیکی، گیاهــی، ســنگی، خاکــی و ماننــد 

این هــا می توانیــد اســتفاده کنیــد، ماننــد شــکل 4:

 

  شکل 4-  شیوه  نایلون گذاري و سوراخ های تعبیه شده روی آن برای کنترل تبخیر 

ــح  ــه توضی ــاز ب ــه نی ــال اول و دوم ک ــای س ــی از فعالیت ه ــا برخ ــن ج ــا ای ت
ــاخت  ــای س ــن فعالیت ه ــه مهم تری ــد. در ادام ــح داده ش ــتند، توضی ــر داش بیش ت

ــاغ دیــم بــه صــورت خالصــه بیــان خواهــد شــد:  ب
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مهم ترین فعالیت هاي مورد نیاز در سال اول
	،مکان یابی برای محل اجرای باغ دیم روان آبي

	 آماده ســازی و پیاده کــردن نقشــه  بــاغ بــا توجــه بــه مســاحت ســطح های
روان آب،

	،آماده سازی چاله به اندازه  1×1×1 متر

	 تهیــه  کــود ســالم دامــی پوســیده و بــدون هرگونــه بــذر علف هــای هــرز
و آلودگــی،

	،پر کردن چاله ها به خاك سطحی و کود سالم دامی پوسیده

	،تمیز، صاف و غلتک زدن سطح روان آب

	،ترمیم چاله پس از اولین بارندگی و نشست چاله ها

	،تهیه  نهال بادام دیرگل پیوندی رقم های جدید

	 تــا نهال هــا  تمــام  ارتفــاع  یکسان ســازی  و  هوایــی  هــرس  انجــام 
، نتي متر ســا  70

	 ــه ــی ریش ــی، ضدعفون ــه های زخم ــع ریش ــه و قط ــرس ریش ــام ه انج
ــاك رس و  ــی، خ ــالم دام ــود س ــتور- ، ک ــق دس ــش- طب ــول قارچ ک در محل

ــالم، آب س

	 انتقــال نهــال از نهالســتان در آذرمــاه و کاشــت آن هــا در چاله هــای
آماده شــده.
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نمایــی از عملیــات فشرده ســازی و حــذف علف هــای هــرز از ســطح های 
ــت: ــده اس ــان داده ش ــکل  5 نش روان آب در ش

 

شکل 5- سطح روان آب غلتک خورده و تمیز کردن سطح روان آب و حذف علف های هرز

مهم ترین فعالیت هاي سال دوم وسال های بعدی
 زیرنظرکارشنان مرتبط

1- مبارزه با کرم سفید ریشه با استفاده از سم های مجاز،

2- کاربرد بهنگام و درست قارچ کش،

3- کنترل مناسب علف هاي هرز پاي درختان،

4- کنترل مناسب علف هاي هرز سطح روان آب،

5- نایلون گذاري پاي درختان براي کنترل تبخیر،

6- سم پاشی بهنگام و به اندازه بر علیه شته و کنه،

ــرگ و  ــه ب ــش تجزی ــاس آزمای ــر اس ــذی ب ــیمیایي ریزمغ ــود ش ــرد ک 7- کارب
ــه، ــان تغذی ــر کارشناس ــاك و نظ خ
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8- هرس فرم دهی و حذف شاخه های اضافه،

9- استفاده از زنبور عسل برای بهبود میزان گرده افشانی شکوفه ها.

عامل های مؤثر در جمع آوری آب باران و افزایش محصول بر 
اساس نتیجه های پژوهش انجام شده

الف(تميزکردنسطحروانآب

در ســطح یــک روان آب  صــاف، تمیــز و غلتک خــورده، کــه علف هــاي هــرز آن 
ــای  ــده در پ ــع ش ــم روان آب جم ــدند، حج ــذف می ش ــل ح ــور کام ــاله به ط هرس
ــه  ــو آن را ب ــد و نم ــش رش ــل افزای ــن عام ــم گیر و همی ــی چش ــت، افزایش درخ
دنبــال داشــت. تفــاوت حجــم روان آب در حالــت معمولــی و حالــت تمیــز، صــاف و 

غلتک خــورده در شــکل 6 نشــان داده شــده اســت:

  
شکل 6- تصویرسمت راست؛ روان آب، در حالت معمولی و تصویر سمت چپ روان آب در 

حالت تمیز، صاف و غلتک خورده

انجامبهنگام،دقيقوپیدرپیعمليّاتباالنقشیحياتیدر
موفقيتتوليددارد.
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ب(اندازهسطحروانآب 

یکــی از عامل هــای مؤثــر بــر میــزان جمــع آوری آب بــاران و در نتیجــه 
باالبــردن مقــدار محصــول، انــدازه  ســطح روان آب اســت کــه روان آب از ایــن ســطح 
و در جهــت شــیب بــه ســوی درخــت جریــان می یابــد. بــراي هــر درخــت 49 متــر 
مربــع، ســطح روان آب صــاف، تمیــز و غلطک خــورده کافــی اســت. در ایــن تحقیــق؛ 
میــزان عملکــرد تک درخــت حــدود 3 کیلوگــرم بــراورد شــد کــه بــا وجــود 204 
نهــال در هکتــار، عملکــرد محصــول بــا ایــن تیمــار 612 کیلوگــرم در هکتار اســت. 
ســطح روان آب 25 مترمربــع بــه دلیــل اینکــه داراي حجــم روان آب اســتحصالی از 
آن کم تــر بــوده و بــا نیــاز درخــت متناســب نبــود، ریســک و خطرپذیــری باالیــي 

را بــه دنبــال داشــت کــه کاربــرد آن توصیــه نمی شــود.

الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایــن مقــدار محصــول بــه شــروع باردهــی اقتصــادی 
ــار دور از  ــن در هکت ــرد 2 - 1/5 ت ــه عملک ــیدن ب ــن؛ رس ــت، بنابرای ــوط اس مرب
دســترس نخواهــد بــود و بــه راحتــی بــا انجــام تمهیــدات ارائــه شــده، ایــن مقــدار، 
بــه دســت خواهــد آمــد. هرچنــد عملکــرد بــادام در ایــن شــرایط نســبت بــه زراعت 
آبــی کم تــر اســت امــا برخــالف پاییــن بــودن عملکــرد بــادام، تولیــد آن نســبت بــه 
کشــت زراعــت مرســوم دیــم، ماننــد گنــدم دیــم، از مزیــت نســبی برخــوردار اســت. 

نمایــی از وضعیــت رشــد درختــان در شــکل 7 نشــان داده شــده اســت:

 
شکل 7- نمایي از وضعیت رشد بادام و سطح روان آب و پشته کنترل کننده  روان آب
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پ(استفادهازسوپرجاذب

در ایــن تحقیــق از مــواد ســوپر جــاذب پلیمــری اســتفاده شــد. ســوپرجاذب بــه 
مــوادی اطــالق می شــود کــه جــذب چنــد برابــری آب را دارد، عامــل ذخیره کننــده  
ــت مناســب  ــود رطوب ــرایط کمب ــتفاده از آن در ش ــاك اســت و اس ــت در خ رطوب
ــواد دارای  ــا شــیمیایی اند کــه م ــواد دارای منشــأ طبیعــی ی ــن م ــود. ای خواهــد ب
منشــأ طبیعــی اثــر منفــی، بــر خــاك، گیــاه و محیــط زیســت نخواهنــد داشــت. 
ــری  ــا اث ــه تنه ــری ن ــواد ســوپر جــاذب پلیم ــرد م ــه کارب ــا نشــان داد ک نتیجه ه
ــد.  ــاد می کنن ــت ایج ــراي درخ ــکل هایی را ب ــه مش ــته ک ــد نداش ــت و مفی مثب
ــا  ــر از شــرایط ب ــدون ســوپر جــاذب بیش ت ــادام در شــرایط ب رشــد شــاخه های ب
کاربــرد ســوپر جــاذب بــوده اســت. ضمــن اینکــه از نظــر اقتصــادي نیــز بــه صــرف 
ــتفاده از  ــاذب، اس ــوپر ج ــواد س ــرد م ــای کارب ــود. به ج ــه نمي ش ــت و توصی نیس
مــواد آلــي، کمپوســت، کــود دامــي پوســیده، بقایــاي گیاهــي و پوکه هــاي معدنــي 

ــد، توصیــه می شــود. ــه دنبــال دارن کــه افزایــش ظرفیــت انباشــت رطوبتــي را ب
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خالصه  مطالب
مهم تریــن و اساســي ترین توصیــه در ایجــاد بــاغ دیــم بــه کمــک ســامانه های 

جمــع آوری آب بــاران رســیدن بــه توانایــی:

 تهیه بستر مناسب،	

 حفظ رطوبت،	

 کنترل تبخیر،	

 استفاده از مالچ در پاي درختان،	

 ــه ورود روان آب 	 ــی ک ــه گونه ی ــی مناســب اســت، ب ــت باغ ــت مدیری رعای
ناشــي از بــارش را بــه درون خــاك ممکــن و خــروج آب را بــه صــورت تبخیــر از 

ســطح خــاك محــدود گردانــد.

همچنین بر اساس نتیجه های این پژوهش: 

- انــدازه  مناســب ســطح روان آب بــرای هــر درخــت 49 مترمربــع بــا تراکــم 204 
درخــت در هکتــار اســت کــه متناســب بــا وضعیــت بــارش، اصــالح خواهد شــد. 

- ســطح های روان آب تمیــز، صــاف و غلتک خــورده بهــره وری بــاال را بــه 
ــت. ــد داش ــال خواه دنب

- استفاده از سوپر جاذب های پلیمری توصیه نمی شود.

- تفاوت معنادار بین ایجاد سطح روان آب هاللی یا مربعی وجود ندارد.

- عملیــات به زراعــي، شــامل: هــرس، بیــل کاري پــاي درختــان، کنتــرل 
ــاي درختــان و نیــز کنتــرل بهنــگام و  علف هــاي هــرز در ســطح های روان آب و پ
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ــرد. ــام گی ــد انج ــفید ریشــه بای ــرم س ــد: ک ــی مانن ــا آفت های مناســب ب

به کارگیــری اصــول فنــی همچــون؛ آرایــش بــاغ، ایجــاد ســامانه، تهیــه  بســتر 
مناســب، حفــظ رطوبــت و کنتــرل تبخیــر و نیــز رعایت درســت و بهنــگام مدیریت 
باغــی ماننــد: زمــان کاشــت، نهــال مناســب و عــاری از آلودگــی، رعایت مســئله های 
ــا  ــا، بیماری ه ــرل آفت ه ــرس ســبز، کنت ــرم و ه ــرس ف ــح و گرده افشــانی، ه تلقی
ــه دوانی  ــز ریش ــان و نی ــب درخت ــد مناس ــازگاری و رش ــرز و .... س ــای ه و علف ه
آن هــا را بــرای جــذب آب از عمــق زمیــن بــه دنبــال خواهــد داشــت. در نتیجــه؛ 
تــا جایــی کــه مقــدور اســت از انجــام آبیــاری تکمیلــی بایــد خــودداری شــود، زیــرا 
تــوازن و ســازگاری درختــان را برهــم زده و ناموزونــی در رشــد رویشــی- زایشــی 
بــه دنبــال خواهــد داشــت کــه همیــن عامــل ســطح تعــرق را افزایــش خواهــد داد.

ــور  ــا حض ــه ب ــای روز مزرع ــی از برنامه ه ــاغ و یک ــی ب ــای کل ــری از نم تصوی
ــت: ــده اس ــان داده ش ــکل 8 نش ــرداران در ش ــان و بهره ب کارشناس

 
شکل 8- نمایي از باغ بادام ساخته شده در سمت راست و برگزاری روز مزرعه برای 

بهره برداران در سمت چپ
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در پایــان تصویــری کلــی و کاربــردی از شــکل و آرایش ســامانه، ســطح روان آب 
تمیزشــده، کنتــرل تبخیــر و رشــد درختــان بــادام در ایــن شــرایط بــدون اســتفاده 

از مــواد ســوپر جــاذب در شــکل های 9 و 10 نشــان داده می شــوند:

شکل 9- آرایش نیم دایره یي و کنترل تبخیر در پاي درخت

شکل 10- آرایش مربعي و اصالح سطح روان آب
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