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  چكيده

و  البرز و زاگـرس اغلـب داراي آب  و ارتفاعات  دامنهبه جز حاشيه درياي خزر،  كه طوري شود، به ميكشور ايران از جمله مناطق خشك جهان محسوب 
كـه  اين تحقيق در اين سرزمين رايج بوده است. آوري آب باران براي مصارف مختلف از ديرباز  باشد. روش جمع هواي خشك با نزوالت آسماني قليل مي

رد مطالعـه  در ابتدا منطقه موپردازد.  آوري آب باران مي براي جمع مناسب مكان ه بررسي روشي جهت تعييندر حوضه آبخيز دوآبي كالت، انجام شده ب
ص لمحاسبه نياز خـا  به )71-89ساله ( 18يك دوره آماري وضه تقسيم شد. سپس در كوچكتر تحت عنوان زيرح هاي بخشبه  GIS افزار نرمدر محيط 

كسان بودن نيازخالص آبياري در اراضي پايين دست هر زيرحوضه، با فرض يپرداخته شد.  ،Cropwatتوسط نرم افزار منطقه آبياري گياهان الگوي كشت 
محاسبه رواناب توليد شـده در فصـل    ، برايسنجي رديد. سپس به دليل فقدان ايستگاه باران، محاسبه گكشت هر زيرحوضه با الگوي كشت منطقهالگوي 

اري در اراضـي  آبيـ  خالص نيازبا مقايسه شد و پس از برآورد رواناب توليدي دراراضي باالدست هر زيرحوضه،  ) استفادهSCSروش شماره منحني( از بهار،
 مشخص شـد  نهايتاً آوري آب باران در اين منطقه، پيشنهاد گرديد. جهت جمع مناسب مكانناب توليدي در باالدست آن، پايين دست هر زيرحوضه با روا

 افزود. حوضه درصد به اراضي فارياب 46كه مي توان 
 

 كلمات كليدي
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 مقدمه

هاي جوي و نامناسب بودن پراكنش زماني و مكاني آن، در زمره كشورهاي خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد. از  كشور ايران به دليل كم بودن ريزش
تـداوم افـزايش    هاي كشاورزي و صنعت پيوسته با افزايش تقاضـاي آب مواجـه اسـت.    طرفي به دليل رشد جمعيت، گسترش شهرنشيني و توسعه بخش

اقتصادي ميزان تقاضا براي آب باعث افزايش شكاف ميان عرضه و تقاضاي آب در آينده خواهد شد. افزايش اين شكاف، توجه جدي به مباني برنامه ريزي 
 كند. منابع آب و تخصيص بهينه آب را اجتناب ناپذير نموده و مديريت تقاضاي آب را ضروري مي

ميليون هكتار را اراضي مناسب جهت كشاورزي تشكيل مي دهد كه از اين ميزان اراضي قابل كشـت،   37ي كشور حدود ميليون هكتار اراض 165از 
ميليون هكتار از اين اراضي بـه   8/7باشد. به دليل محدوديت منابع آب فقط حدود  ميليون هكتار براي كشت فارياب و بقيه آن براي ديم مناسب مي 20

 .]1شود[ صورت فارياب كشت مي
.استحصال آب مجموعه اي است از ديگر، معمول بوده استباز، در ايران و بسياري جاهاي  جمع آوري و ذخيره آب باران براي مصارف مختلف، از دير

اطـراف آن  و  ان مجموعـه از سطوح همرا توان آب مورد نياز هر مجموعه  هاي بهره برداري از آب باران در نزديكي محل بارش كه به وسيله آن، مي روش
 :توان به موارد زير اشاره نمود ها مي استفاده از فن استحصال آب باران، داراي مزاياي زيادي است كه از جمله آن .تأمين نمود

 هـاي آبخيـز   دستي حوضـه  هاي پايين اي كه معموالً در قسمت ها و گل آلودگي حاصل از فرسايش آبراهه عدم آلودگي ناشي از اختالط با انواع پساب -
 افتد. اتفاق مي

 امكان تأمين آب مورد نياز ساكنين موجود در نقاط دور افتاده كه به منابع معمول نظير چاه دسترسي ندارند. -



آيـد، ولـي بـه دليـل پراكنـدگي و       بهره برداري از يكي از منابع آب به حساب نيامده كه با وجود اينكه در مجموع پتانسيل قابل توجهي به حساب مـي  -
 هاي بزرگ وجود ندارد. ها، با استفاده از سد دن حوضه هاي آبخيز مربوطه، امكان مهار آنكوچك بو

انـد، كمـك زيـادي     هاي سنتي كه در گذشته با همين اهـداف احـداث شـده    تواند به حفظ و احياي سازه مي باران هاي استحصال آب توجه به روش -
كمبود آب، موضوع استحصال آب باران در كليه نقاط خشك دنيا، مورد توجه واقـع شـده و تـالش     افزون جمعيت و امروزه با توجه به افزايش روز بنمايد.

و خشكسـالي در  هاي محلي براي توسعه آن به عنوان راه حل مقابله با خشـكي   هاي هنگفتي از طرف مجامع بين المللي و دولت گذاري بسيار و سرمايه
 .]2حال انجام است[

آوري در منـاطق مختلـف، متناسـب بـا شـرايط آب و       هاي جمـع  اورزي، در ايران ابعاد گسترده اي داشته است. روشجمع آوري آب باران براي كش
پذيري آن و باالخره نوع محصوالت كشاورزي، تفاوت داشـته اسـت. در برخـي از منـاطق شـمالي كـوير مركـزي،         هوايي، توپوگرافي، جنس خاك و نفوذ

هـاي مـوقتي و كوچـك     هاي منحـرف شـده از مسـيل    اي از سيالب ندي بوده است، تا بتواند حجم قابل مالحظههاي بل ي داراي ديوارههاي احداث كرت
درصد بتوني شده اسـت تـا    2مترمربع با شيب حدود  1500در سمنان، براي تأمين آب شرب دام، سطحي حدود  .]3رع را در خود جاي دهد[اطراف مزا

ها، به استخر پايين دست آن، كه در زمين حفر شده است، منتقـل و ذخيـره گـردد. در منطقـه زرنـد سـاوه،        رواناب توليدي قابل توجه ناشي از بارندگي
آوري و به مخزنـي هـدايت كنـد كـه در تابسـتان مـورد        مترمربع با سيمان يا بتون پوشش داده شده است تا رواناب باران را جمع 1500سطحي حدود 

 آوري با جمع )،1361. كوثر (]4آوري است[ هاي جمع آبگير باران براي تغذيه آب انبارها در الر، از ديگر روش استفاده از سطوح.استفاده دام، قرار گيرد
هكتـار ايجـاد    300ميليمتر، جنگلي از اكاليپتوس را در سـطحي حـدود    200از تر  تا كم 150فارس، با بارش متوسط ساالنه اي در  منطقهآب باران از 

رواناب باران پرداخت و موفق به كشت درختـان مثمـر و    آوري به جمعميليمتر در سال  250تا  200اطقي با بارندگي حدود )، در من1987( نامده كرد.
نگهداري شود تا در فصل خشك به عنوان آبياري تكميلي مـورد اسـتفاده قـرار     جا در آنغيرمثمر شد. او حجم مخازني را كه بايستي بخشي از آب باران 

هاي منابع تجديدشـونده در آذربايجـان شـرقي را     هاي مختلف استحصال آب باران در عرصه )، اثر روش1997. اسماعيلي (]4[آورد  گيرد را نيز، بدست
 .]5برابر شده است [ 5مرتعي تا ميزان ، باعث افزايش سبزشدن بذور ها مطالعه كرد و نتيجه گرفت كه اين روش

ميليمتر را بررسي كرد و نتيجه گرفـت كـه    200اي با بارندگي ساالنه  درخت بادام در منطقه آوري آب باران براي كشت )، جمع1997گازري پور (
 .]6نسبت به شاهد افزايش داشته است [ درصد 40درصد، عملكرد بادام تا  5تا  2 هاي با شيب در حوضچه
بياباني بررسي كرد و نتيجه گرفت كه توليد بيوماس گياه تـا  در مناطق  ،)نيم(گياه )، اثر اقدامات و عمليات استحصال آب باران را براي 1994گوپتا (

با برآورد نياز آبي با روش ) اثر مقادير مختلف آب و مقايسه آن 1379. طهماسبي و فرداد (]7[تن در هكتار رسيد 3/6تن در هكتار به  69/1برابر و از  4
درصد مقدار برآورد شده، در عملكرد محصـول، اخـتالف    80ل عمق آبياري به مقدار بالني كريدل را براي گندم بررسي كردند و نتيجه گرفتند كه با اعما

 ].8داري مشاهده نشد[ معني
 

 ها مواد و روش
از نظـر مختصـات   ايـن حوضـه    باشـد.  جنـوب شهرسـتان كـالت مـي     بخش در و  قوم قرهواقع در حوضه آبريز  دوآبي آبخيز منطقه مورد مطالعه حوضه

 شــمالي 36°55'12"تــا  36°46'12" و عرضــهاي جغرافيــاييشــرقي  59°53'24"تــا  59°38'24" هــاي جغرافيــايي لجغرافيــايي در محــدوده طــو
كيلومترمربـع اسـت.    154 وسعت كل منطقه. باشد ميليمتر مي 379بارندگي ساليانه آن،  ميانگين متر و 1905ارتفاع متوسط حوضه  .قرار گرفته است

سنجي، هيدرومتري، كليمـاتولوژي   نفاقد هرگونه ايستگاه هواشناسي، اعم از بارامنطقه  اين دهد. ان نشان ميدر استان خراس موقعيت منطقه را 1شكل 
 ايستگاه منتخب اطراف منطقه، كه تا حدودي مشابهت اقليمي بـا حوضـه دارنـد، اسـتفاده شـد.      10كه براي انجام اين تحقيق از  باشد. و سينوپتيك مي

باشـد. از جملـه عمـده تـرين مشـكالت حوضـه،        هـا مـي   ها و چشمه قع است. منابع آبي اين حوضه شامل رودخانهروستاي سررود درخروجي حوضه وا
ل انقالب تا كنـون هـر سـاله    يزترين مناطق استان بوده كه از قبتوان به خسارات ناشي از سيالب و خشكسالي اشاره كرد. اين حوضه يكي از سيل خ مي

توان ادعا نمود كه در صورت مهار  از اين رو مي هاي مربوطه و با مشاركت مردم، انجام گرفته است. سوي سازمان سيالب ازاقدامات متعددي جهت مهار 
 ها نمود. توان اقدام به استفاده مفيد و به موقع از آن هاي سطحي، مي ها، عالوه بر جلوگيري از خسارات ناشي از جريان آوري آن ها و جمع سيالب

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 وقعيت منطقه در استان: م 1شكل 

 

 هاي رواناب( آوري جمعآب باران قابل هدف ابتدا اين  مقايسه رواناب و نياز آبي بوده است. براي دستيابي بهروش كلي كار در اين پژوهش مبتني بر 
رديد. همزمان، نياز خـالص آبيـاري   درمساحت باالدست نقاط مختلف در طول آبراهه از باال دست تا خروجي محاسبه گ طي فصل بهار، )ها بارشاز  يناش

همان نقاط نيز برآورد گرديد. سپس دو مقدار فوق با يكديگر مقايسه شد تا بهترين موقعيت مكاني در نتيجـه نزديـك شـدن ايـن دو      اراضي پايين دست
 پارامتر به يكديگر، به دست آيد.

غيرهيـدرولوژيك،  هـاي هيـدرولوژيك و    بـه زيرحوضـه   ArcGISر محـيط  د ArcHydro حوضه مورد مطالعه توسط ابزار انجام اين تحقيق، ابتدا در
0Fتقسيم شد و مسير آبراهه اصلي با استفاده از اليه 

1DEM بر اساس اشتراك  ها پس از آن زيرحوضه ).2مشخص گرديد(شكلافزار  منطقه، در محيط نرم
براي تهيه نقشه شماره منحني روانـاب حوضـه،   آمده است.  1جدول هاي تجمعي تبديل گرديدند، كه شرح آن در  ها در محل خروجي، به زيرحوضه آن

و آبخيـزداري  منـابع طبيعـي   يه كاربري اراضي حوضـه از اداره كـل   ال. باشد هاي هيدرولوژيك خاك منطقه مي هاي كاربري اراضي و گروه نياز به نقشه
، سـطوح  GISدر محيط ، با تلفيق اين دو اليه نطقه تهيه گرديد.خاك م به وسيله نقشه هاي هيدرولوژيك خاك نيز و اليه گروه تهيه شد استان خراسان

، NEH-4. سپس با استفاده از جداول ارائه شده توسـط  ، مشخص و سطح مربوطه محاسبه گرديدي اراضي يكسانهاي هيدرولوژيكي و كاربر داراي گروه
نحني در هر يك از زيرحوضه هاي تجمعي، اليه شماره منحنـي بدسـت   جهت برآورد شماره م .]9محاسبه شد [ حوضهبراي  ني متوسط وزنيشماره منح

 بدست آمد. ها، از آننحني متوسط وزني هر يك ها برش خورد و مانند روش قبل، شماره م آمده، براي هريك از زيرحوضه

منطقـه در   روزانـه  جهت تخمـين بـارش   سنجي، نابار ايستگاهدليل فقدان منظور برآورد رواناب در فصل بهار نياز به بارش منطقه در بهار بود. به به 
IDWيابي ( به روش درون، 1371-1389فصل بهار و طي دوره آماري  1F

 انـد،  پراكنـده كه در تمام جهات در اطـراف آن،   مجاور حوضه هاي ايستگاه از )2
انـد از: كبكـان، دربنـد كـالت،      عبـارت  رد اسـتفاده هاي مـو  ايستگاه و بارش روزانه در مركز ثقل هر زير حوضه در فصل بهار، بدست آمد. گرديد استفاده

گيـري مقـادير    هاي مجهول از طريـق ميـانگين   ادير پيكسلدر اين روش مق باال. قلعه، سنگ ديوار و گوش تيكان، مارشك، حاتم چهچهه، آل، بلغور، قره
ل هسـتند، در تخمـين مقـدار نـامعلوم تـأثير يـا وزن       تر بـه مركـز پيكسـ    شود و مقاديري كه نزديك نقاط معلوم در نزديكي هر پيكسل تخمين زده مي

شود، اثربخشي پيكسل معلوم در  تر مي صله از مركز پيكسل مجهول بيشفاتري دارند. به اين مفهوم كه در اين روش فرض بر اين است كه هر چه  بيش
 كند. تخمين نقطه مجهول و محاسبه ميانگين كاهش پيدا مي

 

 

                                                            
1- Digital Elevation Model  
2- Inverse Distance Weighted 



 

 

 

 هابه زيرحوضه : تقسيم بندي حوضه 2شكل 

 

 هاي منفرد هاي تجمعي با زيرحوضه زيرحوضه: ارتباط 1جدول

 شماره زيرحوضه تجمعي هاي منفرد زيرحوضه شماره زيرحوضه تجمعي هاي منفرد زيرحوضه
S15+B3 16S A1+ A2 1S 
S16+B4 17S S1+A3 2S 
S17+B8 18S S2+A4 3S 
S18+B5 19S S3+A5 4S 
S19+B7 20S A8+A14 5S 
S20+B6 21S S5+A7 6S 
S21+B9 22S S4+S6 7S 

S22+B10 23S S7+A9 8S 
S23+B11 24S S8+A11 S9 
S24+C1 25S S9+A10 10S 

S25+B12 26S S10+A6 11S 
S14+S26 27S S11+A13 12S 
S27+C2 28S S12+A15 13S 

S28+B13 29S S13+A12 14S 
S29+C3 30S B1+B2 15S 

 

. بـراي بدسـت   ، ميزان بارندگي مـؤثر اهميـت دارد  براي محاسبه رواناب. پردازيم مياري به محاسبه رواناب ناشي از آن پس از برآورد بارش روزانه به
)، SCSكه در اينجا با توجه به موقعيت و وسعت حوضه مورد مطالعه از روش سازمان حفاظت خـاك آمريكـا (   هاي متعددي وجود دارد آوردن آن فرمول

 استفاده شد. 2يح داده شد، تهيه گرديد و در رابطه به روشي كه در باال توض نيز ماره منحني روانابش .]10استفاده شده است [

1رابطه                          
،  متر ارتفاع بارندگي به ميلي :  P 

R :متر و  ارتفاع رواناب يا باران مؤثر به ميليS  بدست  2است كه با توجه به شماره منحني رواناب از رابطه ضريب نگهداشت سطحي يا تلفات اوليه باران
 آيد. مي

                                                                                                                                                  2رابطه        



CN  و شماره منحني روانابS پـس از تعيـين شـماره منحنـي در حالـت       بايد توجه نمود كه هاي تجمعي محاسبه شده است. براي هر يك از زيرحوضه
روز قبـل، شـماره    5، با استفاده از جدول وضعيت رطوبت پيشين خاك و شماره منحني و بـا در نظـر گـرفتن مجمـوع بارنـدگي      رطوبت پيشين متوسط

 80شـماره منحنـي حوضـه در حالـت رطوبـت پيشـين متوسـط،         .]9[حني در حالت خشك يا مرطوب تبديل شدمنحني در حالت متوسط به شماره من
در هر يك از زير حوضـه هـا مقـادير     ، محاسبه گرديد.در هر روز با توجه به شماره منحني بدست آمده ها متناظر با بارشسپس ارتفاع رواناب  .باشد مي

بـر  مجمـوع روانـاب   هر سال بدست آيـد. مقـادير   فصل بهار در طول دوره آماري به تفكيك ه شد تا ارتفاع رواناب روزانه ارتفاع رواناب با يكديگر جمع زد
ــي ــب ميلـــ ــر  حســـ ــدادي از متـــ ــراي تعـــ ــهبـــ ــا زيرحوضـــ ــال در  هـــ ــك از ســـ ــر يـــ ــدول  هـــ ــا در جـــ ــت 2هـــ ــده اســـ .آمـــ

 

 )متر ميلي( ها از زيرحوضه ارتفاع رواناب ساالنه براي تعدادي :2جدول 

 1S 2S 4S 6S 15S سال
72-71 33/20 95/17 84/17 89/22 92/17 
73-72 21/9 61/8 91/6 83/7 69/7 
74-73 45/1 33/1 25/1 51/2 14/1 
75-74 11/3 64/2 39/1 54/1 21/1 
76-75 42/8 35/8 69/7 44/7 58/9 
77-76 22/40 79/37 63/30 36/29 85/29 
78-77 61/9 97/8 14/7 12/7 84/6 
79-78 69/3 51/3 89/2 02/3 91/2 
80-79 46/12 77/11 62/9 16/9 65/9 
81-80 24/29 22/28 30/25 07/27 38/25 
82-81 66/36 30/35 81/30 10/31 58/30 
83-82 55/14 94/13 43/11 96/9 25/13 
84-83 54/4 95/3 67/2 34/2 63/2 
85-84 69/9 74/9 11/10 39/12 90/9 
86-85 59/18 70/17 45/15 65/15 10/16 
87-86 26/3 75/2 54/1 34/1 17/1 
88-87 96/14 50/14 22/13 54/16 14 
89-88 13/23 05/22 28/18 07/17 63/18 

 

در محـيط  ساحت هر يك از زيرحوضه هـا  مپس از محاسبه ارتفاع رواناب ساالنه براي هر زيرحوضه، جهت برآورد حجم رواناب توليدي در فصل بهار، 
GIS آيد به دست مي 3رابطه ها، توسط  ر حوضهاز زي حجم رواناب توليد شده در خروجي هر يكد. محاسبه گردي. 

  V= A × R                                                                    3 رابطه 

A               مساحت زيرحوضه بر حسب مترمربع :R             ارتفاع رواناب بر حسب متر :V حجم رواناب بر حسب مترمكعب : 

 برآورد نياز خالص آبياري 

. رابطه مورد استفاده بـراي  كسر شده است )، عبارت است از مقدار آبي كه در صورت وجود بارش مؤثر، مقدار آنIRبر حسب تعريف، نياز خالص آبياري ( 
 محاسبه نياز خالص آبياري به شرح زير است:

 IR = ETC - ER                                                         4رابطه  



ETC  :متر نياز آب مصرفي بر حسب ميلي     ER  :متر بارش مؤثر بر حسب ميلي 

 محاسبه مقادير نياز آب مصرفي

ياز آب مصرفي عبـارت اسـت از   ن محاسبه گردد. )،3آبي هر يك از محصوالت الگوي كشت (جدول براي تعيين نياز خالص آبياري، ابتدا الزم است كه نياز
ضـرب مقـادير تبخيـر و     ميزان آبي كه هر گياه از زمان كاشت تا هنگام برداشت بدون وجود محدوديت و كاهش محصول نياز دارد. اين مقـدار از حاصـل  

 .]11آيد [ تعرق پتانسيل در ضرايب رشد گياهي هر گياه در همان ماه بدست مي

  ETC = KC × ETO                                                                                                                                                     4رابطه 

ETO :متر تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع بر حسب ميلي       KCضريب رشد گياهي : 

 

 : الگوي كشت منطقه3جدول 

 مجموع آيش گردو درختان ميوه يونجه حبوبات برنج جو گندم نام گياه
 100 29 27 9 16 1 13 2 2 درصد كشت

 

 محاسبه تبخير و تعرق پتانسيل گياه مرجع:

 سانتيمتر كه به طـور فعـال و بـا    15تا  8، عبارت است از ميزان تبخير و تعرق از يك سطح وسيع چمن سبز با ارتفاع يكنواخت تبخير و تعرق پتانسيل 
 سايه اندازي كامل و عاري از كمبود رطوبت رشد نمايد.

) دارند. بـر اسـاس   ETOچهار روش پنمن اصالح شده، تشتك تبخير، تشعشع و بالني كريدل كارايي بيشتري در برآورد مقدار تبخير و تعرق بالقوه (
ـ  تشعشـع  و كريـدل  بالني پنمن، هاي ) دقت استفاده از روشFAOگزارش سازمان خوار و بار كشاورزي جهاني ( درصـد   85و  75، 90ه ترتيـب برابـر   ب

 را پنمن روش مذكور، روش چهار جاي به فائو اخيراً. دارد منطقه يك در موجود هواشناسي اطالعات ميزان به بستگي ها روش اين از استفاده و باشد مي
 ].12[صيه نموده است تهيه و آن را تو Cropwatمانتيث به همراه برنامه كامپيوتري  -پنمن روش نام به جديدي روش و اصالح

ايـن  مورد استفاده در  آمار و اطالعات اقليمياستفاده شد.  Cropwatدر نرم افزار پتانسيل، از روش پنمن مانتيث تبخير و تعرق ميزان جهت برآورد 
ايـن مقـادير بـر حسـب      4در جـدول   .اسـتخراج گرديـد   باشـد،  به حوضه مـي  سينوپتيك كه نزديكترين ايستگاه، ايستگاه سينوپتيك گلمكان معادله از

 متر در ماه داده شده است. ميلي

 تعيين ضريب رشد گياهي

بعي از خصوصيات گياه، زمـان كاشـت،   ضريب رشد گياهي تا .]13تعرق گياه مرجع است [ -تعرق يك گياه خاص به تبخير -يب گياهي نسبت تبخيرضر
هاي جديد ارائـه شـده    براي گياهان مختلف، متفاوت است كه بر اساس روشت. مقادير ضريب رشد گياهي ايي اسمراحل رشد گياهي و شرايط آب و هو

هاي مختلف رشد با توجه بـه متوسـط وزنـي رطوبـت نسـبي، سـرعت بـاد و ارتفـاع مـاكزيمم گيـاه، محاسـبه             در نشريه فائو، براي هر محصول در دوره
زراعي در حد مطلوب آبياري شده و عاري از هر گونـه عـواملي كـه سـبب كـاهش رشـد طبيعـي و        . اين ضرايب تحت شرايطي كه گياهان ]12شود[ مي

اين مقادير نيز با توجه به عوامـل بـاال در نـرم    .]13اند [ هاي گياهي و يا كمبود مواد مغذي و غيره)، به دست آمده (مانند بيماري شوند مي مناسب گياه
 تعيين گرديد. Cropwatافزار 

بـر ايـن اسـاس     رايب و نيز مقادير تبخير و تعرق پتانسيل، ارقام نياز آب مصرفي براي هر يك از گياهان الگوي كشت محاسبه گرديد.برمبناي اين ض
ان متوسـط  هكتار است. بناراين ميز 368مكعب است؛ در حالي كه جمع اراضي فارياب برابر متر 1810118 مقدار كل آب مصرف شده براي آبياري برابر

 .متر مكعب برآورد گرديد 4913از تقسيم اين دو مقدار، برابر با هر هكتار ،  حجم آبياري

 متر در ماه : تبخير و تعرق پتانسيل بر حسب ميلي4 جدول



 مجموع اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين
78 114 153 189 165 129 75 39 24 18 27 45 1056 

 

 ؤثربارندگي م

هـاي   ها به اين مفهوم، بـه صـورت   هاي مختلف و حتي توسط افراد متخصص در يك رشته با توجه به نوع نگاه آن باران مؤثر به وسيله متخصصان رشته
بـه  اسـتن  د ها توسط ترين آن كه كامل مختلفي براي مفهوم باران مؤثر ارائه شده است ار نظر متخصصين آبياري هم تعاريف متفاوتي تعريف شده است.
 صورت زير بيان شده است:

 ( بدون استفاده از پمپاژ و غير آن)، شود كه در محل ريزش به طور مستقيم يا غيرمستقيم باران مؤثر به قسمتي از باران ساليانه يا فصلي گفته مي«
راعي تـا آخـرين آن (آخـر فصـل آبيـاري و برداشـت       در اين تعريف دوره مورد اشاره از ابتداي اولين عمليات ز». شود براي توليد محصول، مفيد واقع مي

 تر و نه چندان دقيق ديگري از باران مؤثر به شكل زير ارائه شده است: تعريف ساده ].13ت [محصول) مورد نظر اس

تفاده گيـاه قـرار   مـورد اسـ  سـپس  ي گياه ذخيره و ها گويند كه در خاك نفوذ كرده و در منطقه توسعه ريشه باران مؤثر به آن قسمت از باران مي« 
 ».گيرد

عوامل آب  -2 عوامل جوي -1: شوند گذارند. اين عوامل به طور كلي به چهار دسته كلي تقسيم مي عوامل متعددي روي مقدار باران مؤثر، تأثير مي
دير بارندگي ايستگاه باران سنجي از مقا Cropwatبراي محاسبه مقادير بارش مؤثر حوضه، توسط نرم افزار  عوامل مديريتي. -4 عوامل گياهي -3 و خاك

)، USDAدر اين نرم افزار از روش سرويس حفاظـت خـاك ايالـت متحـده آمريكـا (      استفاده گرديد. نزديكترين ايستگاه به منطقه است،دربند كالت كه 
با توجه  الگوي كشت حوضه،ياز خالص آبياري ، ن4هاي رابطه  پس از برآورد پارامتر ها محاسبه گرديد. و مقدار بارش مؤثر در هر يك از سالاستفاده شد 

 آمده است.بر حسب مترمكعب در هكتار،  5اين مقادير در جدول  برآورد گرديد. براي هر سال، به درصد سطح زيركشت هر محصول،

 

 (متر مكعب در هكتار) : نياز خالص آبياري الگوي كشت5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 برآورد حجم نياز خالص آبياري در هر زيرحوضه

زيـر   حوضه، موافق اسـت. بـا محاسـبه سـطح     هاي تجمعي، با الگوي كشت شود كه الگوي كشت در تمام زيرحوضه رسيدن به اين هدف، فرض ميبراي 
 ، برآورد نمود.6توان حجم نياز خالص آبياري را به وسيله رابطه  مي كشت آبي در هر زيرحوضه،

          V = IR × A                                                                                                                                                         6رابطه 

 IR  :نياز خالص آبياري بر حسب متر مكعب در هكتار 

 نياز خالص آبياري سال نياز خالص آبياري سال
72-71 4234 81-80 4839 
73-72 4767 82-81 4320 
74-73 5343 83-82 4346 
75-74 4990 84-83 4919 
76-75 4822 85-84 4901 
77-76 4499 86-85 5008 
78-77 4773 87-86 5392 
79-78 5412 88-87 4651 
80-79 5311 89-88 4793 



A  :مساحت زيركشت آبي در هر زيرحوضه بر حسب هكتار        V :طول دوره رشد بر حسب متر مكعب حجم نياز خالص آبياري در 

، آمده است. ذكر اين نكته ضروري اسـت  6و مقادير آن در جدول  با توجه به اليه كاربري اراضي، در هر زير حوضه محاسبه شد سطح زير كشت آبي
د.باشــن  بــه دليــل قرارگــرفتن در كــاربري مرتــع و جنگــل فقيــر، فاقــد ســطح زيــر كشــت آبــي مــي             3و  2، 1هــاي  كــه زبــر حوضــه  

 

 (هكتار) ها : سطح زير كشت آبي در هريك از زيرحوضه6جدول 

 شماره زير حوضه )Haسطح ( شماره زير حوضه )Haسطح( شماره زير حوضه )Haسطح(
5/135  21 6/114  11 0 1 
4/136  22 148 12 0 2 
7/136  23 148 13 0 3 
4/144  24 6/170  14 5/32  4 
6/148  25 60 15 3/16  5 
7/148  26 77 16 29 6 

318 27 78 17 3/61  7 
339 28 126 18 95 8 
342 29 4/129  19 108 9 

4/368  30 5/135  20 114 10 

 

 و بحث نتايج

يك شاخه آبراهه در طرف راست خروجي و ديگري  باشد. حوضه داراي دو انشعاب ميشبكه آبراهه اصلي در اين  شود كه مشاهده مي 2با توجه به شكل 
 .گيرد در هر يك از انشعابات به طور جداگانه صورت مي آوري رواناب، تعيين محل مناسب جهت جمعخروجي واقع است. در نتيجه، طه پ نقچدر طرف 

رواناب توليدي در اراضي باالدست محل خروجي هر زيرحوضه، و حجم نياز خالص آبياري گياهان الگوي كشـت در اراضـي    حجم كار، براي انجام اين
بـراي ايـن منظـور، فقـط      گردد. فاصله خروجي زيرحوضه تا خروجي كل حوضه روي مسير آبراهه، در هر يك از انشعابات، مقايسه ميدست آن، با پايين 

براهه قرار دارنـد از ايـن اصـل    انشعابات فرعي آ در كه هايي د و زيرحوضهشو مي درنظرگرفته، انشعابات از يك هر در اصلي آبراهه بر واقع هاي زيرحوضه
آبيـاري در طـول دوره آمـاري    نيـاز خـالص   ين دست هر زيرحوضـه، از متوسـط   جهت محاسبه حجم نياز خالص آبياري براي اراضي پاي ستند.ني همستث

نياز خالص آبياري براي اراضي پايين دست، بـرآورد  حجم ، 6آن، با توجه به رابطه استفاده شد و پس از محاسبه سطح زير كشت آبي اراضي پايين دست 
 8و  7جـداول   .بهار در طول دوره آماري، استفاده گرديـد  ي رواناب توليد شدهحجم رواناب توليدي نيز از متوسط ارتفاع  چنين براي محاسبههم گرديد.

 .بر اساس توضيحات ذكر شده در باال، تهيه شد

 

 

 

 

 

 

 : مقايسه رواناب توليدي و نيازخالص آبياري در انشعاب چپ آبراهه7جدول 



 )3mنياز خالص آبياري دراراضي پايين دست( )3mرواناب توليدي در باالدست( )Kmاصله خروجي تا خروجي حوضه(ف شماره زيرحوضه
1 17/22 23/106120 55/740767 
2 52/19 00/160784 55/740767 
3 52/19 86/229308 55/740767 
4 14/11 47/400837 83/583105 
7 14/11 79/641825 83/583105 
8 18/8 95/678535 41/418167 
9 18/8 93/721370 41/418167 

10 55/6 56/732302 50/384209 
11 55/6 66/789544 50/384209 
12 95/3 43/828812 08/219271 
13 95/3 87/850326 08/219271 
14 82/1 66/874044 22/112546 

 

 ه: مقايسه رواناب توليدي و نيازخالص آبياري در انشعاب راست آبراه8جدول 

 )m3نياز خالص آبياري دراراضي پايين دست( )m3رواناب توليدي در باالدست( )Kmفاصله خروجي تا خروجي حوضه( شماره زيرحوضه
15 80/16 90/266787 48/521496 
16 41/14 44/303857 72/440967 
17 41/14 41/330907 72/440967 
18 24/11 57/406259 69/204717 
19 40/11 61/435686 69/204717 
20 06/10 71/452236 79/175125 
21 15/10 81/473541 79/175125 
22 50/4 73/588908 78/170759 
23 50/4 20/616078 78/170759 
24 12/2 44/641898 08/133406 
25 84/1 47/642354 33/113031 
26 84/1 00/668400 33/113031 

 

دليـل  بـه تبـع آن،   .باشـد  طه خروجـي مـي  ها در نق ها، تا خروجي حوضه با هم برابر است، اشتراك آن هكه فاصله خروجي تعدادي از زيرحوض دليل اين
اي  ها نيز همان اشتراك آن ها در محل خروجي است. حال اگـر نمـودار نقطـه    بودن نياز خالص آبياري در اراضي پايين دست برخي از زيرحوضهيكسان 

آمده است، بر حسب فاصله خروجـي هـر زيرحوضـه تـا خروجـي حوضـه، بـراي هـر يـك از           8و  7در جداول رواناب توليدي و نياز خالص آبياري را كه 
 يافت.، هر يك از انشعابات آبراهه اصلي ايبر اراضي باالدست را در فصل بهار آوري رواناب جهت جمع مناسب مكانتوان  رسم شود، ميانشعابات، 



 

 ب: انشعاب چپ آبراهه آبراهه الف: انشعاب راست براي ين دست با رواناب توليدي در باالدستنياز اراضي پاي : مقايسه حجم آب مورد3شكل 

(اشكال مربع نماينده حجم آب مورد نياز و اشكال لوزي نماينده حجم رواناب توليدي هستند)

 

فزايش فاصله از خروجـي، مسـاحت اراضـي    چه از خروجي حوضه به سمت باالدست حركت كنيم، با ا شود، چنان مشاهده مي 4ر كه در شكل همان طو
كند.  يابد ولي رواناب توليد شده در خروجي هر زيرحوضه كاهش پيدا مي پايين دست و به تبع آن نياز خالص آبياري در اراضي پايين دست، افزايش مي

م است و لي رواناب توليد شده در اراضي باالدسـت  را در نظر بگيريم، فاصله خروجي اين زيرحوضه تا خروجي حوضه، ماكزيم 1مثالً اگر زيرحوضه شماره 
كه در خروجي حوضه  باشد، مينيمم مقدار را در سطح حوضه داراست. به همين ترتيب، تا اين مي 1آن، كه همان رواناب توليد شده در زيرحوضه شماره 

رسد، چرا كه تمام رواناب توليد شده در سطح حوضه  ر خود ميشود كه رواناب توليد شده در اراضي باالدست به ماكزيمم مقدا مورد مطالعه، مشاهده مي
 شود، ولي در پايين دست آن مساحت اراضي قابل كشت حوضه به صفر نزديك مي شود. را شامل مي

عبـارت   بـه  آوري رواناب بهاري در طول دوره آماري مورد بررسي، مكاني است كه اين دو مقدار به يكديگر نزديـك شـوند.   بهترين مكان جهت جمع
اين مكان بـراي  طور كه در اشكال باال مشاهده مي شود،  همانمحل تالقي در تصوير مشخص گرديده است. ديگر جايي است كه نقاط هم را قطع كنند. 

واقـع   كيلـومتري از خروجـي   14تـا   11اي انشعاب سمت راست نيز در فاصله و برمحل خروجي واقع است كيلومتري از  11تا  8فاصله  درانشعاب چپ 
متر مكعـب مـي باشـند. بـه عبـارت ديگـر در        326991و  507069 برابربه ترتيب مقادير متوسط آب باران قابل استحصال در اين دو محل  باشد. مي

 متر مكعب آب باران استحصال خواهد گرديد.  834060مجموع مقدار 

سـه  مقاي آمده اسـت،  9در جدول بر حسب مترمكعب ها  كه مقادير آن ي كشت،لص آبياري گياهان الگواگر رواناب توليد شده در كل حوضه را با نياز خا
 اريآبي خالص تر از نياز ميزان رواناب توليد شده در فصل بهار بيش 89و  87، 85، 81، 80، 76، 71هاي  شود كه در سال )، مشاهده مي5(شكل كنيم

تالف بين نياز خالص آبياري و رواناب توليـد شـده در فصـل بهـار خيلـي زيـاد       اخ 86و  83، 78، 74، 73هاي  سالدر مقابلدر  وباشد،  محصوالت مي
از طرف ديگر مقايسه حجـم آب   اين نتيجه مورد انتظار بوده زيرا در تحليل از مقادير متوسط رواناب و نياز خالص آبياري استفاده گرديده است. .باشد مي

هكتار اراضي جديد  170در توسعه آبياري نشان دهنده آن است كه  متر مكعب) 4913ب (فاريااستحصال شده با حجم آب مصرفي در هر هكتار اراضي 
 مقدور است. درصد اراضي فارياب فعلي،  46، معادل (موجود در پايين دست)

 

 

 

 

 



 : مقادير حجم نياز خالص آبياري و رواناب توليد شده در كل حوضه9جدول 

 ادآب ماز رواناب توليدي نياز خالص آبياري سال
72-71 1559644 2757907 1198263 
73-72 1756189 907038 849151- 
74-73 1968346 206593 1761754- 
75-74 1838158 74817 1763341- 
76-75 1776462 1167511 608950- 
77-76 1657336 3790255 2132919 
78-77 1758292 836224 922068- 
79-78 1993851 345296 1648554- 
80-79 1956731 1177364 779367- 
81-80 1782765 3522701 1739936 
82-81 1591488 4013012 2421524 
83-82 1601055 1434604 166451- 
84-83 1812060 230762 1581298- 
85-84 1805698 1602865 202833- 
86-85 1844874 2101028 256154 
87-86 1986461 98062 1888398- 
88-87 1713509 1931381 217872 
89-88 1765874 2218641 452767 

 

 

 : مقايسه رواناب توليد شده در بهار و نياز خالص آبياري گياهان الگوي كشت5شكل 

 

 جمع بندي

اراضي و در شرايطي كه رواناب مازاد (منظور بخشي از آب است كه مورد استفاده محلي و  هاي كوهستاني براي حوضهبه مطالعه انجام شده،  با توجه
 تواند مي) در رودخانه وجود داشته باشد، روش ارائه شده شود. منتهي مي، قرار نگرفته و نهايتاً به كوير، درياچه، دريا و يا به خارج از كشور دست پايين

گونه  اي در اين مزرعه -درونهاي  تر از آب باران مدنظر قرار گيرد. توضيح اينكه كاربرد روش برداري هر چه بيش حلي مناسب جهت بهره به عنوان راه
تر در باالدست،  دست و اراضي كم تر در پايين عالوه با توجه به وجود اراضي بيش باشد. به مناطق كه اراضي زير كشت بسيار محدودند، قابل توصيه نمي

 ده لحاظ شود.دست به عنوان سطح مصرف كنن بسيار طبيعي است كه بخش باالدستي حوضه به عنوان سطح آبگير و سطح پايين
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	منطقه مورد مطالعه حوضه آبخیز دوآبی واقع در حوضه آبریز قره قوم و  در بخش جنوب شهرستان کلات می باشد. این حوضه از نظر مختصات جغرافیایی در محدوده طول های جغرافیایی "24'38 59 تا "24'53 59 شرقی و عرضهاي جغرافيايي "12'46 36 تا "12'55 36شمالی  قرار گرفته است....

