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حداکثر، (ساله و به صورت ماهانه ایستگاه هواشناسی شاهرود مشتمل بر بارش و دما  63مصداقاً بر اساس آمار . آب دارد
متر و متوسط دماي  میلی 152منطقه  ، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی، میانگین بارش)حداقل، حداقل مطلق، میانگین
نتایج نشان داد که دماي حداکثر نوسانات جدي . درجه سلسیوس بوده است 7/8و  6/20حداکثر و حداقل نیز به ترتیب 

درجه در صد  9/2نداشته اما حداقل دماي مطلق روند افزایشی داشته و همین موضوع سبب افزایش متوسط دما به میزان 
تغییرات بارش حاکی از کمتر از حد نرمال بودن بارش سالیانه . ل رشد از فروردین به اسفند شده استسال و جابجایی فص

روند افزایشی شاخص درجه روز . باشد به این سو می 1370و تکرار مجدد همین شرایط از سال  1330-50ساله  20در دوره 
با توجه به دماي پایه محصوالت مختلف زراعی،  درجه در سال 6/2- 4/7به میزان ) Growing degree day = GDD(رشد 

این . روند افزایشی ساعات آفتابی و روند نزولی رطوبت نسبی، جملگی مؤید تغییرات پارامترهاي اقلیمی شاهرود است
ت ي رشد محصوالت باغی و گیاهان زراعی چند ساله، در افزایش نیاز آبیاري آنها تاثیر خواهد داش تغییرات با افزایش دوره

بنابراین تخمین میزان افزایش تقاضا براي نیاز آبیاري محصوالت باغی . ساله اثر کمتري دارد اما در محصوالت زراعی یک
از . هاي الزم براي اصالح الگوي کشت و چگونگی تامین آن صورت پذیرد بینی بسیار اهمیت داشته و ضرورت دارد که پیش
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  مقدمه
تغییر اقلیم یا تغییرات آب و هوایی به هر تغییر مشخص در الگوهاي مورد انتظار براي وضعیت میانگین آب و هوایی اطالق 

   .شود که در طوالنی مدت براي منطقه یی خاص یا تمامی کره ي زمین رخ دهد می
خداقلی، (گذارد  غیر مستقیم بر محیط رشد گیاهان تاثیر می تر، عوامل اقلیمی به طور مستقیم و یا اقلیم و به بیان دقیق

طی آزمایشات متعدد در چین براي تعیین اثرات تغییرات دما و بارندگی روي رشد و نمو ) Zhang, 1994(ژانگ ). 1384
نوروود . است محصوالت، نشان داد که تغییرات دما نسبت به بارندگی از اهمیت بیشتري بر روي عملکرد دانه گندم برخوردار

)Norwood, 2000 (هاي بزرگ ایالت کانزاس امریکا، تاثیر پارامترهاي اقلیمی را بر  کشت گندم دیم  طی مطالعاتی در دشت
هاي اقلیمی نظیر بارندگی، دما و نیز تبخیر از سطح خاك، نواحی مناسب براي کشت  با تحلیل داده. مورد بررسی قرار داد

ین نتیجه رسیدند که تبخیر از سطح خاك و بارندگی نسبت به سایر عناصر اقلیمی بیشترین این محصول را شناسایی و بد
ترین پارامتر  اي نشان دادند که عامل بارش مهم طی مطالعه) 1387(یغمایی و همکاران . تاثیر را در طول مراحل رشد دارند

  .باشد رمنه دشتی در اصفهان میترین پارامتر در پراکنش د تاثیرگذار در پراکنش درمنه کوهی و دما مهم
شوند بلکه عوامل اقلیمی ممکن  عوامل اقلیمی فقط از طریق تاثیر گذاري بر رشد رویشی یا زایشی، سبب تغییر عملکرد نمی

ها نیز شوند به نحوي که گزارش گردید که به ازاي افزایش یک درصد رطوبت  است سبب بروز یا کنترل آفات و بیماري
هاي کهنوج، جیرفت، بم و بوشهر کاسته شد و  صد از شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در ایستگاهدر 20نسبی حدود 

اثر پارامترهاي  ).1384محمدي و مقتدري، (اند  کاهش رطوبت نسبی و افزایش دما را از علل اصلی بروز این عارضه دانسته
توکلی و همکاران، (استان لرستان تعیین گردید  اقلیمی در زراعت دیم بررسی و پارامترهاي موثر در مناطق گرم و خشک

     ).الف و ب 1392
افزایش . شدیدتر و حادتر است برخی مناطقباشد که در  می مناطق مختلف بنحويتغییرات پارامترهاي اقلیمی در سطح 

هست که  دماي هوا، افزایش ساعات آفتابی، افزایش شاخص درجه روز رشد، کاهش رطوبت نسبی و کاهش بارش مواردي
  . هاي جدي در بخش کشاورزي ایجاد خواهد کرد چالش

  نتایج
افزایش دماي هوا، افزایش . باشد که در غرب استان شدیدتر و حادتر است تغییرات پارامترهاي اقلیمی در سطح استان می

ي جدي در ها ساعات آفتابی، افزایش شاخص درجه روز رشد، کاهش رطوبت نسبی و کاهش بارش مواردي هست که چالش
 44گراد رسیده، در سمنان به  درجه سانتی 47و  46دماي حداکثر مطلق در گرمسار به  .بخش کشاورزي ایجاد خواهد کرد

گراد رسیده و این اعداد در بخش کشاورزي و محصوالت باغی و  درجه سانتی 44و در مشهد به حدود  42و در شاهرود به 
) 2شکل (، روند افزایشی شاخص درجه روز رشد )1شکل (کاهشی رطوبت نسبی روند . زراعی چند ساله هشدار دهنده است

 .باشد در شهرهاي شاهرود، سمنان، گرمسار و مشهد کامالً مشهود و همسو می) 3شکل (و روند افزایشی متوسط دما 
محصول فراهم  ممکن است در برخی مناطق شاخص درجه روز رشد و نیاز سرمایی دچار اختالل شده و اصالً امکان تولید

یکی از پیامدهاي این تغییرات، افزایش تبخیر و تعرق گیاهان و افزایش دوره رشد و نمو گیاهان زراعی چند ساله و . نگردد
کاهش تلفات آب در اراضی کشاورزي، ) ب. محصوالت باغی است که افزایش تقاضا براي آبیاري را بهمراه خواهد داشت

ها، اصالح الگوي کشت و اصالح خطوط قرمز مصرف آب بر اساس  ستفاده از پسابهاي نوین آبیاري، ا توسعه سیستم
یکی از راهکارها در کاهش مصارف  ."وري آب و تعیین شاخص حد کاربري آب بخش کشاورزي کیفیت و کمیت آب و بهره"

وري آب و  بهره غیرمفید آب، توسعه آبیاري زیرسطحی براي درختان است که ضمن افزایش عمر مفید سامانه آبیاري،
  .راندمان آبیاري را افزایش خواهد داد



 

 حال در که است زیرزمینی آب منابع تغذیه و هدایت و آوري جمع و بارش مدیریت سمنان، استان در آب تامین راه تنها
 با آب و خاك همسو شدن شور و کیفی نقصان. شود می خارج دسترس از و تبخیر آسمانی نزوالت درصد 80 حدود حاضر

درصد  48متر است که برابر  میلی 120متوسط بارش استان سمنان . دهد نمی نوید را روشنی آینده زیرزمینی، آب سطح افت
ها  درصد بارش 75این در حالی است که میانگین بارش کشوري برابر یک سوم جهانی است و حدود . میانگین کشوري است

درصد نزوالت آسمانی در سطح کشور تبخیر شده و از دسترس خارج  70در حالی که . نیز در خارج از فصل قرار دارد
میلیارد متر مکعب کل بارش استان،  5/11به نحوي که از . درصد کل نزوالت است 80شود، این میزان در استان سمنان  می
بخش این است  بزرگترین تمهید مدیریتی در این. شود میلیارد متر مکعب تبخیر مستقیم شده و غیر قابل دسترس می 2/9

هاي آب زیرزمینی  کاسته و مدیریت شود و به سفره ساله 4 برنامه یک درصد از تلفات تبخیر بارش طی 10که اگر فقط 
 .گیرد تزریق شود، برابر است با کل آبهاي زیرزمینی که هم اکنون برداشت و در چرخه مصرف کشاورزي قرار می

هزار  10رواناب به سمت نقطه مرکزي هدایت شود، از هر میلیمتر بارش، فرضاً در یک سطح یک هکتاري، که عایق شده و 
روز در نظر بگیریم، ساالنه  لیتر در شبانه 70اگر مصرف سرانه شرب، نظافت و خانگی در روستا را . لیتر آب جمع خواهد شد

آوري شود  درصد آن جمع 80میلیمتر فرض نموده و  110در صورتی که بارش منطقه را . لیتر آب نیازخواهد داشت 25550
و به همین ترتیب براي تامین آب  .نفر را خواهد داد 34هزار لیتر خواهد شد که کفاف  880آوري شده برابر  کل آب جمع

  .آوري آب باران هاي استحصال و جمع دام و وحوش و تامین آب براي باغات دیم تحت سامانه
توکلی، (آوري آب باران  هاي استحصال و جمع اجزاي اصلی و موثر بر اصالح، احداث و نگهداري باغات دیم تحت سامانه

  :باشد شامل موارد زیر می) 1392
 شامل آرایش و ابعاد ها مهندسی سامانه(آوري آب باران  هاي استحصال و جمع سامانه( 
 رواناب مهندسی(پاي هدف آوري، هدایت و نفوذ آب در  جمع( 

 افزایش ضریب رواناب و کاهش آستانه رواناب     
  مهندسی بستر(در پاي درخت تدارك و تهیه بستر مناسب براي افزایش ظرفیت آب خاك( 
 کنترل تبخیر و کاهش مصارف غیر مفید    
 در صورت امکان( آبیاري محدود و تکمیلی یک یا دو نوبت( 
 عدم ضرورت به کاربرد مواد سوپرجاذب 
 ها و کنترل آفات و بیماري اي هاي تغذیه ش مستمر و تامین نیازمنديپای

 پایش مستمر تغییرات پارامترهاي اقلیمی و ارائه راهکارهاي متناسب با آن
  .عبارتست ازهاي پنجگانه آن  پروژه آوري آب باران با استحصال و جمعطرح 
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Effects of Rainwater harvesting methods in mitigating the effects of climate 

parameters changes and drought conditions 
Abstract: 
 
Climate parameters changes has essential role in the planning and management of water use is 
agricultural and modification of cropping patterns. Based on 63 years of weather climate data, 
including precipitation, temperature (Tmax, Tmin, Tmax-abs, Tmin-abs, Tmean), relative humidity and 
sunshine hours, average rainfall of 152 mm and Tmax and Tmin are 20.6 and 8.7 °C, respectively. The 
results showed that the maximum temperature fluctuations are not serious, but the absolute minimum 
temperature is rising. This increase in average temperature of 2.9 degrees per century and has been 
handling the growing season from April to March. The index GDD (Growing degree day) increased at a 
rate of 2.6-7.4 degrees in different crops each year according to the base temperature and so increasing 
sunshine and relative humidity, then indicating a change of climate parameters. Irrigation water needs 
increased by increasing growth period of horticultural and perennial crops. Estimate the irrigation 
demand a requirement of horticultural crops are very important and is necessary for designing of new 
cropping pattern and appropriation of water use. Main strategies to deal with future events, including 
collecting rainwater harvesting (micro and macro), reducing evaporation losses, feeding underground 
water resources and improving water productivity. 
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