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 چكيده
و حتي آب شرب خود نياز آب بشر در مناطق خشك ونيمه خشك جهت كشت محصوالت كشاورزي وفعاليت هاي دامداري

و در استحصال آن از روش هاي مختلفي استفاده كرده است كه  امروزه در بسياري از مناطق باران را احساس نموده است
و. جهان بويژه كشورهايي كه با كم آبي مواجه هستند، استفاده مي شود و نيمه خشك استحصال آب باران در مناطق خشك

و نامنظم  و نيمه مرطوب، در فصل تابستان بارندگي كه كم و حتي در مناطق مرطوب جايي كه بارش بقدر كافي وجود ندارد
ب و نياز به آب راي يك محصول كشاورزي خيلي باالست، تكنيك هاي استحصال آب باران به اشكال مختلف رونق است

در اين تحقيق يكي از روش هاي سنتي استحصال آب باران كه در شمال كشور جهت تامين آب آبياري باغات. گرفته است
و فصل تابستان استفاده شده است، مورد بررسي قرار گرفته آب}1{.است ويياليي در فصل بهار در اين تحقيق استحصال

باران از روش سطوح عايق شيرواني مورد بررسي قرار گرفت، اين روش در يك باغ ويياليي در شهرستان قايمشهر در استان 
مازندران براي تامين آب آبياري يك هكتار باغ مركبات مورد بررسي قرار گرفت، باغ ويياليي يك ساختمان دو طبقه كه 

و در طبقه همكف، زيرزميني آن بعنوان مخزن ذخيره با ظرفيت طبقه باال و در طول26مسكوني متر مكعب در هر نوبت
و آب توسط لوله اي از داخل52سال  و لوله هاي انتقال آب به مخزن انجام شده متر مكعب آب از طريق سطوح شيرواني

و از طريق لوله ها بطو و يا با استفاده از پمپ بصورت آبياري قطره اي به ساختمان به حوضچه جمع آوري آب منتقل ر ثقلي
) سال3-5درخت(ليتر براي درختان ميوه دار60نياز آبي مركبات بر اساس محاسبات. پاي درختان انتقال داده مي شود

در. متر مكعب بر آورد شده است 19.2مصرف آب در هر هكتار براي يك دوره آبياري. تعيين شده است يك وآبياري طول
متر مكعب آب الزم است بنابراين آب مورد نياز براي يك هكتار50-54دوره آبياري بطور متوسط2-3سال آبي نرمال براي 

و مشكلي ندارد، اما در دوره  باغ مركبات از طريق استحصال آب باران با شيوه سطوح عايق شيرواني كامال تامين شده
معموال هر دوره ده ساله. است لذا مقدار آب جبراني براي باغ بايد فراهم گردد دوره الزم4-5خشكسالي آبياري براي 

و همينطور چنانچه سطح باغ. ممكن است اين كمبود آب احساس شود در اينصورت بايد سطح عايق شيرواني را افزايش داد
.افزايش پيدا كند در اين صورت هم بايد سطوح عايق شيرواني را افزايس داد
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 مقدمه
و محصوالت كشاورزي را كشت مي و نيمه خشك سكونت دارد كند، از نوعي سيستم از زماني كه بشر در مناطق خشك

و نيمه خشك با استحصال آب از رودخانه. استحصال آب استفاده كرده است هاي هزاران سال قبل مردم مناطق خشك  
}1{موقتي كه اين عمل موجب استقرار شهرها در مناطق بياباني گرديد

يك احتماال ميليون آب ها هكتار زمين در مناطق خشك دنيا براي بار هم كه شده به داليل مختلف مورد استفاده استحصال
گر1850به علت رشد تكنيكي اروپاييان از سال. اند قرار گرفته و، بيشتر نواحي كشاورزي تحت آبياري كالسيك قرار فت

و آبياري در مقياس كوچك توجه شد و نيمه. كمتر به روش سنتي آبياري بنابراين سيستم استحصال آب در مناطق خشك
و ريسك محصول كشاورزي خيلي باالست به كار گرفته و بارندگي نامنظم  خشك، جايي كه بارش به قدر كافي وجود ندارد

، ميشد د تكنيك استحصال آب اري در مناطق خشك توليد محصول گياهي را بوسيله تمركز آب باران تواند به طور معني
از. يا به عبارتي رواناب در يك قسمت از كل ناحيه حوضه افزايش دهد و استفاده استحصال آب بر اساس بارندگي محل

و محلي است كه بتوان آب را در آنجا ذخيره كرد رواناب سطحي عمل مي اصوال در استحصال.كند؛ بنابراين نياز به رواناب
مي آب، آب از همان محل به دست مي و استفاده هاي خارج از منطقه شود؛ بجز روش استحصال سيالب كه از حوضه آيد

مي. گردد تامين مي و مقياس كوچك اجرا در. گردد پروژه هاي استحصال آب به طور عمومي در محل مقاله حاضر سعي
و نيمههاي استحصال آب به منظور شناخت روش }3{ خشك دارد استفاده در مناطق خشك .

ميليمتر، روش استحصال آب توانايي توليد رواناب با هزينه كم را به طور جالب 700تا 100در نواحي با بارندگي ساليانه
مي. توجهي دارد آبتو اگر منابع ديگري براي آب آبياري به سهولت قابل دسترس نبوده يا خيلي گران باشد، اين روش اند

و حيوانات تامين نمايد حداقل بارش براي استحصال آب در نواحي با بارش تابستانه بايد. مناسبي جهت مصارف روزانه، گياه
از. ميليمتر در سال باشد 200حداقل  مي 700الي 600در نواحي با بارش بيش توان ميليمتر در سال، با استحصال آب

مي.تر كرد فصل توليد محصول را طوالني و ارزش آب را حفظ  البته اين. كند در مقايسه با پمپاژ آب، استحصال آب، انرژي
در مخازن اين مشكل تا حدي به وسيله ذخيره موقتي آب باران، وليدوشمي بارندگي معكوس وقوع با عدم اطمينان امر

و غيره( و توليد رواناب از طريق) آب انبارها، مخازن كوچك برآورد دقيق تري از اندازهانتويممحاسبه احتمال بارندگي
}1{ ناحيه حوضه به ما بدهند

كشور آسيايي وآفريقايي با كاهش شديد منابع آب دست به گريبانند، بلكه30نه تنها. كمبود آب مشكلي جهان گير است
نيز روياروي كم آبي)30صposterl ،1992(اپور وهلند، بلژيك، سنگ)30صposterl ،1992(ممالكي چون ايالت متحده

مي 230كشور كه در مجموع داراي جمعيتي حدود26امروزه. اند قرار گرفته ميليون نفر هستند در زمره نواحي كم آب قرار
در سالي در فالت ايران، خشك.گيرند دآوري بر هاي فراواني پيش آمده كه در زندگي مردم خصوصاً در زمانهاي پيشين آثار

در ايران اتفاق افتاد، ضمن 1880و 1860هايي كه در سالهاي بر اساس قحطي) 1885(آندره آس واشتولز. جاي گذاشته است
و احوال ايران با كشور هندوستان به اين نتيجه رسيدند كه در هر دوره  سالي ساله يكبار خشك11تا10مقايسه اوضاع

كس. تجديد مي شود به اين نتيجه رسيده) Bruckner(چنين بروكنرهم. وف يازده ساله نيز تطبيق داردضمناً اين دوره با
به35اين تناوب. تغييراتي مي شود سال يكبار آب وهواي فالت ايران دچار35 است كه هر ساله در منابع علمي هواشناسي

}3{.نام بروكنر ثبت شده است
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:موقعيت مورد مطالعه مشخصات عمومي
محدوده مطالعاتي. است شده استان مازندران واقعي مركز بخشدرو مورد مطالعه در شهرستان قائمشهرمحدوده

و مرطوب و هواي معتدل :مي باشدبشرح ذيله طرحقكلي منط خصوصيات بطوركلي داراي آب
 شيب دامنه هاي تپه. اندمتر از سطح دريا واقع شده 650-1300ارتفاع متوسط محل طرح بين: منطقهتوپوگرافي فيزيو

.ميباشد%40تا%20ماهوري بين
و داراي خاكهاي عميق تا نيمه عميق از نوع راندزين ويا خاك قهوهاي آهكي تشكيل شده خاك منطقه عمدتاً تپه ماهوري

.است
و شمال غربي است:جهت جغرافيايي .غالب محل طرح شمالي

و اجتماعي  نفر در محل طرح زندگي ميكنند 46000روستا با متوسط جمعيت6تعداد:اقتصادي
و اقليم و بارندگي متوسط ساالنه17درجه حرارت متوسط ساالنه: هواشناسي و توزيع 840درجه سانتيگراد ميليمتر در

و تعرق پتانسيل متوسط ساالنه%15در بهار%19تان در زمس%38در پاييز%28بارش   702در تابستان مي باشد تبخير
.گيري شده استاندازه%9/64و حداقل%3/73متوسط%4/82ميليمتر رطوبت نسبي حداكثر

از1-1تصوير اير باران در ارايسيستم آبگ نمايش كلي  را نشان ميدهد مورد مطالعه منطقه)تپه ماهوري( ضي كوهپايه

:مروري بر منابع
و متفاوتي توسط متخصصين ارائه شده است واژه استحصال آب  Water( به طور كلي براي استحصال آب تعاريف متعدد

Horvestirg (توسط 1963براي اولين بار در سالGeddes شده است. بكار برد)Cullis ,Pacey ،1986 .( و اگرچه
اگرونومي است، اما بهنگامي كه براي مهار روانابهاي سطحي بكار برد شود ميتوان آنرا جزء واژگان-اين واژه يك واژه هيدور
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و. هيدرولوژي به حساب آورد و حفاظت آب، مهار سيالبها علت اين امر مبتني بر توان بالقوه استحصال آب در تأمين
 Geddesاس تعريف ارائه شده توسط براس) Myers (1975) ،Callis ,Pacey (1986. فرسايش خاك وميباشد

:تعريف زير را براي استحصال آب ارائه نموده اند) 1963)
و ذخيره هر نوع رواناب سطحي براي مصرف دركشاورزي- }4{:جمع آوري

و زيرا. تعريف فوق هر چند داراي مفهوم گسترده اي است اما بيانگر تعريف كاملي از استحٍٍٍٍٍِِِصال آب نمي باشد جمع آوري
و محدود بودن به آن باشد از اينرو متخصصين. ذخيره روانابهاي سطحي تنها نمي تواند با هدف مصرف آب براي كشاورزي

و گويا تر بعد از تعريف ارائه شده توسط زيادي سعي در هر. نمودند) Gedds (1963( ارائه تعاريف جامع تر به نحوي كه
ت اين امر موجب گرديده است كه تعاريف متعددي از استحصال. عاريفي را بيان داشته اند يك با هدف ويژه مورد نظر خود

بر اين نكته تأكيد دارند كه واژه) Nessler , Evenari 1986.( آب در بسياري از نوشتارهاي علمي در دسترس قرار گيرد
و هد و خاص از روانابهاي سطحي بنابر اين به نظر ميرسد.ف مشخص نموداستحصال آب را نمي توان محدود به نوع معين

در به دليل اختالف نظرهاي فراوان در تعريف استحصال آب نتوان تعريف واحدي را براي اين واژه ارائه نمود كه بتواند
و استفاده از آبهاي  و هدف مربوط به جمع آوري، ذخيره برگيرنده كليه جنبه هاي مختلف استحصال آب را از نظر مصرف

و چگونه توليد شده.ل شده باشداستحصا بي شك ضرورت دارد بسته به اينكه روانابهاي سطحي داراي چه منشائي بوده
با محدود كردن موضوع) Pacey (1986و Callisبه طور مثال. آب در نظر گرفت باشند تعاريف ويژه اي از استحصال

ا و روانابهاي ناشي از آن ز طريق احداث سطوح آبگير كوچك مقياس كه نزوالت جوي استحصال آب به جمع آوري آب باران
}4{.مستقيماً برآنها نازل ميشود تعريف ويژه اي را بيان داشته اند

از،اينبر اين اساس بنابر :تعريف استحصال آب باران عبارتست
و ذخيره آب باران درمحل نزول جهت تأمين آب براي مصارف مختلف- :جمع آوري

Hudson (1987(و در اولين مراحل تشكيل روانابهاي با ارائه تعريف مشابه، استحصال آب در محل نزول ريزشهاي جوي
و حفاظت آب تلقي نموده است در برخي از تعريف ارائه شده براي استحصال.سطحي را به عنوان استحصال آب براي تأمين

و ذخيره سازي آب با استفاده از انواع آب، مهار،  و جمع آروي سطوح آبگير براي استحصال آب باران، رواناب هاي سطحي
و سيالبها به عنوان استحصال آب مطرح شده است  تعريف متأخر از ديدگاه.)Haefner ،1986و Bruins(تند آبها

و ذخيره روانابهاي محلي،) Ben–Asher,Bores  (1982متخصصيني نظير  و Shanarتحت عنوان جمع آوري
Tadmor (1970 (و ذخيره سيالبها قبل از تعريف ارائه شده و همكاران Bruinsتوسط تحت عنوان مهار، جمع آوري

و ارائه شده است) 1986( نكته قابل توجه در تعاريف ارائه شده براي استحصال آب به شرحي كه بيان گرديده،. مدنظر بوده
و ذخيره سازي آب از طريق احداث سد هاي وجود اتفاق نظر در زمينه شامل نشدن واژه استحصال آب به مه ار، جمع آوري

}7{.مخزني در رودخانه هاي دائمي است
، استحصال آب مشتمل برجمع آوري، و بهره برداري از آبهاي استحصال است با توجه به تعاريف بيان شده در فوق ذخيره

و روانابهاي ناشي از آن و قبل از پيوستن به كه منشاء آبهاي استحصالي نيز بارشهاي جوي ها در اولين مراحل تشكيل
هاي سطوح آبگير استفاده از اينرو براي استحصال آب با مفهوم ذكر شده الزم است از سامانه. رودخانه هاي دائمي ميباشد

آب. شود و بهره برداري از آبهاي استحصال است كه منشاء آبهاي استحصالي نيز مشتمل برجمع آوري، استحصال  ذخيره
و قبل از پيوستن به رودخانه هاي دائمي ميباشد و روانابهاي ناشي از آنها در اولين مراحل تشكيل از اينرو. بارشهاي جوي
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بر اين نكته تأكيد دارد كه روانابهاي سطحي به عنوان ). Geddes، به نقل از Myers  ،1975(براي استحصال آب با مفهو
و ساير عوامل لحاظ شده در تعاريف ارائه شده نظير منشاء روانابهاي سطحي، چگونگي كليد اصلي در استحصال آب بوده

و ذخيره آب اجراء اصلي آن به حساب  و چگونگي جمع آوري و نحوء استفاده از آبهاي استحصال شده تشكيل روانابها هدف
آب«به اين ترتيب واژه هائي نظير. مي آيند «باران استحصال » بخش سيالب« آوري آب بارن جمع«،» استحصال باران»

و شبنم«، و باالخره» جمع آوري روانابهاي سطحي در اولين مراحل تشكيل«،» جمع آوري آب مه و«، جمع آروي يخچه
از. در قالب واژه استحصال آب اصوالً واژه هاي هيدرولوژيكي ميباشند» برف  هاي سطوح آبگير سامانهذكر شده الزم است

}7{.استفاده شود
)Myers  ،1975 به نقل از ،Geddes .( بر اين نكته تأكيد دارد كه روانابهاي سطحي به عنوان كليد اصلي در استحصال

و نحوء  و ساير عوامل لحاظ شده در تعاريف ارائه شده نظير منشاء روانابهاي سطحي، چگونگي تشكيل روانابها هدف آب بوده
و چگو و ذخيره آب اجراء اصلي آن به حساب مي آينداستفاده از آبهاي استحصال شده به اين ترتيب واژه. نگي جمع آوري

آب«هائي نظير  «باران استحصال و«،» بخش سيالب« جمع آوري آب بارن«،» استحصال باران» جمع آوري آب مه
و باالخره» جمع آوري روانابهاي سطحي در اولين مراحل تشكيل«،» شبنم در قالب واژه»و برفجمع آروي يخچه«،

}9{.استحصال آب اصوالً واژه هاي هيدرولوژيكي ميباشند
و انتخاب نوع-1  كننده باران سطوح جمع سيستممعرفي

اين مقدار. ميليمتر باشد، قابل اجرا است80تا50آوري آب باران حتي در نقاطي كه متوسط بارندگي ساليانه فقط جمع
ميليمتر بارندگي ساليانه توانست24رسد، ولي در يك حوزه آبخيز در اسراييل فقطميترين حد بارندگي به نظر پايين
در از شيوه).1971M.Tadmar Evenarim,el., Shamam(اي را ايجاد كند آب قابل استفاده روان هاي متعددي كه

مي هاي جمع ساختن طرح در ذيل روشهايي ). 1979،)1(جانسون(هاي زيادي موجود است شود، نمونه آوري باران استفاده
مي كه جهت جمع }4{.شوند آوري باران در آبخيز ها معمول است، معرفي

با-1-1 »تغييرسطح زمين«روشهاي جمع آوري باران
با در بعضي موارد تنها كاري كه بايد براي جمع. ها ساده هستند اين سيستم و انتقال روان آب انجام داد، ايجاد نهرهايي آوري

خط سطح بين نهرها براي بهتركردن روان. ها مي باشد اي در طول خطوط تراز تپه هاي صخره ديواره و يا آب سطح بين نهرها
از تراز چند عمليات انجام مي ب روش پاك) الف: شودكه عبارتند ج) كردن سطح، روش) روش استفاده از پوشش گياهي،
.استفاده از عمليات مكانيكي

با-1-2 :» افزودن مواد شيميايي برسطح خاك«ران با روشهاي جمع آوري
و موجود بودن امكانات شيميايي، اين روش مقرون به صرفه خواهد بود در اين. گاهي به واسطه شرايط مناسب خاك

مي. آب جاري شود شود نفوذپذيري خاك را كاهش داد، بطوري كه حداكثر روان سيستم سعي مي با نفوذپذيري خاك را توان
آبپخش كلويي و يا هر دو با هم انجام دادد خاك با عمليات ).1967،)2(هليل(گريزي

با-1-3 :» سيستم پوشش روي خاك«روشهاي جمع آوري باران
و يك پوشش ناتراو را بوجود مي در. آورند در اين سيستم موادي به كار گرفته مي شوند كه مانع رسيدن آب به خاك بوده

يا واقع به صورت اليه و به نقطه نازك بر سطح خاك قرار دارند كه آب باران را جمع اي ضخيم اي از قبل طراحي آوري كرده
و نايلون. شده هدايت مي كنند .نظير امكانات پوشش قير، ايجاد سطح بتني، پالستيك، قراردادن صفحه فايبرگالس
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با-1-4 سطروشهاي جمع آوري باران :ح عايقوسيستم
و نيازمند به هزينه زيادي نيست،ح عايق بسيواحداث سيستم سط :لفاميشوند خود به دو سيستم احداث ار ساده بوده
س سيستم سطح عايق و تاسيسات شيرواني در تحقيق حاضر از نوع اول سطح زمينسيستم سطح عايق-ب اختمانها
)2-1شكل( استفاده شده است 

 ساختمان را نشان ميدهدطرح يك سيستم سطح عايق شيرواني2-1شكل

I(شيرواني محل احداث سطح عايق :
و مهمواولين مسأله در احداث ساختمان سط ترين مسأله در اين امر، مطالعه الگوي ريزشح عايق، انتخاب محل آن مي باشد

مي. مي باشد يعني،توان به شرح ذيل ذكركرد كه در آن به مسأله مهم به طوركلي عوامل تأثيرگذار در انتخاب محل را
}3{.الگوي ريزش اشاره مي شود

 الگوي ريزش حوزه-1
 سطح عايقجهت-2
 شدت تبخير-3

:تعيين الگوي ريزش حوزه
شدت نزول ريزش به خصوص شدت بارندگي يكي از عوامل مهم هيدرولوژيكي است كه تأثير بسزايي براي تعيين محل

تعيين شدت بارندگي دركوتاه مدت بسيار مشكل است، به ويژه در مناطق كوهستاني كه امكانات اندازه. سطح عايق دارد
و يا كمياب است در سازماندر كشورهاي پيشرفته،. گيري فراهم نبوده و ادارات هواشناسي فركانس شدت بارندگي را ها
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و در دسترس عموم قرار ميدهند، ولي در ايران هنوز اين اقدام صورت نگرفته است مي. زمانهاي مختلف محاسبه نموده لذا
.بايد از روشهاي نظري استفاده شود

كه Bellدر ايران براي بدست آوردن شدت رگبار معموالً از فرمول جهاني و قهرمان استفاده مي كنند يا از روش وزيري
.شرح كامل آنها در اين مقاله ميسر نيست

II(-و حجم مخزن ذخيره آب محاسبه سطح جمع كننده باران:
و به ويژه برآورد حجم مخزن انبار آب الزم استح عايق، محاسبه سطح جمعودومين مسأله در ساختمان سط . كننده باران

و حجم ساليانه هرزآب حاصل از سطح حوزه) حوزه آبخيز(آوري كننده باران بستگي به سطح حوزه جمع انبار ابعادآب دارد
)Va(4و7{.را مي توان از معادله زير محاسبه نمود{

Pa ×Va=a(1-ny/Pa)A(1-B) 

.بارندگي ساليانه به ميلي متر= Pa:درآن كه
A=هرزآب به متر مربعمساحت حداقل باران روزانه جهت شروع.
B=كننده باران بستگي دارد ضريب ثابتي است كه به مشخصات فيزيكي سطح حوزه يا جمع) .1>B>0 (

a=نسبت هرزآب ساليانه به بارندگي ساليانه
P
R

:شود براي وارد كردن تحليل آماري در اين محاسبات، مقدار باران ساليانه از رابطه زير محاسبه مي
Pa=Pa (1+(CV)(K)) 

 متوسط باران ساليانه به ميلي متر=Pa:كه درآن
CV =ضريب تغييرات باران ساليانه 

K=كه ازروي جدول آماري متناسب با توزيع بارندگي حاصل مي شود(ضريب فراواني مناسب داده هاي بارندگي.(
III (سايرعوامل تأثير گذار برسيستم:

: سطح شيرواني جهت*
، نقش اساسي در جمع در استحصال بيشترين سطوح شيرواني جهت. آوري آب باران دارد كامالً واضح است كه جهت

، شمالغربي به جنوب شرقي شيرواني سطح جهت لذا. بارندگي مؤثر است در اين مطالعه با توجه به جهت باد غالب
. بعيين گرديد

در مطالعه حاضر نوع پوشش گياهي كاشت درختان. سطح عايق نقش مهمي دارد ميزان در تعيين:نوع پوشش گياهي
اصله نهال 320تامسون پرتقالل اصله نها320اصله نهال پرتقال 320: هكتار ميباشد كه شامل2/1مركبات در سطح 

 پرتقال
 ET0روش برآورد

و زهكشي24در نشريه شماره FAO قوائد چهار روش قبلي توسط از، شبكه هاي آبياري بليني: چهار روش عبارت بودند
و پنمن اصالح شده از بين اين چهار متد، پنمن اصالح شده بعنوان بهترين روش. كريدل اصالح شده، تشعشع، تبخير پن

و"آخرين ارزيابي كه توسط آقاي جانسون درنشريه او تحت عنوان. انتخاب شد و آب مورد نياز، راهنماي تبخير تعرق
ASCE 1990سال(آمده است"70و گزارش عمليات مهندسي شماره(
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و%4در حال حاضر، روش پنمن مانتيت باالترين رتبه را با فقط برآورد پايين در مناطق%-1برآورد باال در مناطق مرطوب
را FAOاصالح روي روش پنمن اصالح شده. است48/0mmخطاي استاندارد برآورد فقط. خشك دارد ميزان برآورد باال

.رسانده است%18به 
 باران روش برآورد

و هواي منطقه را مي توان نيمه مرطوب تا مرطوب طبقه بندي كرد با باران متوسط ساالنه كه بين ميلي 1100تا 600آب
و بقيه در تابستان رخ مي دهد) غير زراعي(بارندگي در فصل زمستان%70تا55حدود متر متغير است

به5تا75روند كاهش باران از ماه فروردين تا مرداد براي ايستگاه قراخيل به ميزان و براي ايستگاه بابلسر ميلي متر
 780تا 530ماه باقيمانده يعني از شهريور تا اسفند، بارندگي بين7در طول. ميلي متر را نشان مي دهد0تا58ميزان 

.ميلي متر است

و متوسط تغييرات ساالنه بارندگي  سال28در قراخيل در دوره آماري تغييرات ماهانه ميزان بارندگي در ايستگاه قراخيل براي سال تر، خشك

:روش تحقيق
 انتخاب محل طرح-1

در جمع آوري آب باران است امـا در همانطوريكه گفته شد انتخاب محل طرح از پارامترهاي مهم: انتخاب محل اجراي طرح
جهت آبياري ايـن)1تصوير شماره( اين تحقيق انتخاب محل طرح اختياري نيست، يعني محل طرح يك باغ وياليي است، 

چنانچه بخواهيم اين روش را در منطقه توسعه دهـيم يـا شـرايط مشـابه در منطقـه. باغ، بايد آب مورد نياز طرح تهيه شود
و علمي مي باشد كه آب آبياري مورد نياز باغ را تأمين مي نمايدوجود داشته باش .د، طرح حاضر تجربه اي عملي

 الگوي ريزش منطقه طرح-2
ميليمتر تعيـين شـده اسـت 850ريزش باران متوسط ساالنه)1نمودار شماره( با توجه به آمار بدست آمده از منطقه طرح

در اين رابطـه نـوع ريـزش در طراحـي اسـتخر. كه سطوح عايق شيرواني، مي تواند آب باران در طول سال جمع آوري كرد
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و سطح جمع آوري كننده تĤثير گذار و هـواي منطقـه طـرح دو نـوع ذخيره كننده آب مي باشـد، بـر اسـاس مطالعـات آب
:بارندگي در منطقه متصور است

و پراكنش نامنظم: نوع اول-1  بارندگي با شدت ماكزيمم
و پراكنش نامنظم: نوع دوم-2  بارندگي با شدت كم

و قرارگرفتن در حاشيه جنگل، كلي .ه بارندگي ساالنه از نوع دوم استدر منطقه طرح، با توجه به وجود اراضي تپه ماهوري
و ساخت سطوح عايق شيرواني يا سطح جمع كننده باران-3 :طراحي

سطح جمه كننده عامل مهمي در افزايش يا كاهش جمع آوري آب باران است كه سه پارامتر در اين قسمت از طـرح تـأثير
س-2يا ضريب رواناب سطح عايقCعامل ضريب-1مهمي دارند،  و عرض سطح شيرواني ها مـي باشـد، ابعاد، طح يا طول

يا ايرانيـت انتخـاب) Plate(پارامتر سوم، جنس پارامتر است سطح عايق كه معموال در ايجاد سقف ساختماني از نوع پليت 
.مي شود

 در اين نوع سطوح برابر عدد يـكCانتخاب گرديد كه ضريب) Plate(در طرح حاضر جنس سنگ ساختماني از نوع پليت
(است .1=C(

با ابعاد سطح شيرواني : برابر است
m272 =9×8=Sآن72يعني سقف در حالت افقي برابر متر مربع80متر مربع مي باشد ولي در حالت شيبدار مساحت

.برآورد شده است
، شمال غربي به جنوب شرقي ساخته شده است .سطوح شيب دار بصورت دو طرفه

: استخر ذخيره آب باران-
استخر ذخيره آب باران در زير ساختمان در واقع قسمت همكف تعبيه شده، ابعاد استخر با توجه بـه .... مطابق شكل شماره

و برابـر اسـت بـا  آب m326يعنـي5/4×5/5×5/1: حجم آبي كه سطح شيرواني جمع آوري مي كند، محاسبه شده است
كه در مواقعي كه بارنـدگي.و ارتفاع سر ريز منظور گرديد Free boardحي استخر ذخيره، ارتفاع ذخيره مي نمايد، در طرا

و( با شدت زياد در دوره برگشتهاي مختلف، مازاد آب مشكالتي را ببار نياورد بلكه از آن استفاده مناسب شود  براي شستشو
.( ... 

سـانتيمتر اسـتفاده شـده30، از مواد غير قابل نفوذ بـه ارتفـاع براي جلوگيري از نشست احتمالي آب از استخر ذخيره آب
و پي، اين مواد،. است و15در اين رابطه بين دو جداره ديوار استخر آّب سـانتيمتر داخـل ديـواره15سانتيمتر داخـل پـي

.استخر ذخيره قرار مي گيرد، گاهي از مواد پلي اتيلني جهت روكش داخلي استخر هم استفاده مي شود
و قطر ميلگردها .انتخاب شده استΦ=16كف پي يا فنداسيون از ميلگرد شبكه اي يا صفحه گسترده استفاده شده است

استخرذخيره آب باران در طول يكسال دوبار خالي وپرشد يكبار استخر پرشده در اواسط بهار براي درختان مركبات استفاده
و خـالي وكامال خالي ميشود وبار دوم در طول آبياري  در بهار وتابستان بطور كامال پر شده مجددا مورد استفاده قرار گرفتـه

و در مجموع .متر مكعب آب ذخيره ميشود26×2=52ميشود

و اواسط آبياري درختان مركبات :تعيين نياز آبي
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از ارقـام مختلـف درختان باغ.هكتار مي باشد كه بعنوان پايلوت در اين تحقيق انتخاب گرديد1.2سطح تخت كشت،مركبات
.مركبات،شامل پرتقال تامسون،نارنگي اونشو وتايخيالمي باشد

دوره آبياري)دوره نرمال(در سالهاي نرمال)فرهنگ آبياري زهكشي براساس( بر اساس نياز آبي درختان مركبات:دوره آبياري
اي3-2 ليتـر حـداكثر سـه دوره60هـر درخـت براي هر دور)آبياري تحت فشار(دوردر سال با استفاده از روش آبياري قطره

.آبياري انجام مي شود)بار در يكسال4(وبراي دوره هاي خشكسالي)بار در يكسال2(انجام مي شود همينطور براي دوره هاي 
:مجموع آب مصرفي در دوره هاي آبياري در طول يكسال شامل

 هردورm338.4=2×19.2):بار آبياري2سالي(حجم آب مصرفي دوره آبياري ترسالي-1
 هردورm376.8 =4×19.2):بار آبياري4سالي(حجم آب مصرفي دوره آبياري خشكسالي-2

):بار آبياري2-3سالي(حجم آب مصرفي دوره آبياري نرمال-3 m3 هر دور 19.2×3= 57.6  

:نتيجه گيري
بـاغ مركبـات در اسـتان متر مكعب در سـال بـراي آبيـاري يـك هكتـار60باتوجه به موارد فوق متوسط مصرف آب حدود

مازندران روي اراضي تپه ماهوري وحاشيه جنگل بدست آمده است،بنابراين چنانچه هرفرد بخواهددر چنين شرايطي يك باغ 
سرسبز داشته باشد واز آب شهري استفاده نكنيد،روش استحصال آب باران با روش سطوح عـاش شـيب دار روش ارزان،كـم 

و صرفه اقتصادي داردواز  طرف ديگر آب كه پارامتر مهم محدود كننده رشد وتوليد باغ است هميشه در دسترس مـي هزينه
.باشد

وشايان ذكر است كه استفاده از اين روش چند منظوره است،از نظر اجرايي يك اقدام جنبـي در يـك سـاختمانهاي وياليـي
و توليدي است mوهزينه آن براي يك استخر با البار است وهزينه هاي بسياركه در بردارد ودر مقابل منافع بلند مدت 326 

و لوله آبرسان با لوله خروجي آب به محـل مصـرف بطـور متوسـط 5.5×4.5×1.5= -1.200000همراه با نصب لوله انتقال
.تومان هزينه در بردارد800000

ي زمـين زراعـي وجـود اما،استحصال آب باران در مكان وزمان مناسب هماهنگ نيست،در مناطقي آب فراوان وجود داردولـ
بهمين دليل در بسياري از مواقع آب باران از حيظ استفاده خارج ندارد،ويا نزول آب باران در زمان مورد نياز اتفاق مي افتد،

.وبهدر مي رود

: مورد استفاده منابع
و فراخشك ايران(-خليلي، علي-1 - مناطق بياباني وكويري ايرانمقاله ارائه شده در سمينار بررسي مسائل-)اقاليم خشك

.وزارت نيرو-1371ارديبهشت30لغايت 27
و سيالب در مناطق روستايي، گزارشي از كميته برنامه جمع-حسيني ابريشمي، سيد محمد-2 ريزي محيط آوري باران

.1368- زيست سازمان ملل متحد
در-آوري هرزآب باران هاي جمع سيستمارزيابي عوامل هيدرولوژيك در طراحي-سپاسخواه، عليرضا-3 مقاله ارائه شده

.وزارت نيرو-1371ارديبهشت30لغايت27-سمينار بررسي مسايل مناطق بياباني وكويري ايران
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Abstract : 
Human in aride and semi arid has  been feeld that toned of rainwater for agriculture and 
husbendary activities. Thus , they have used varieties methods to rain water harvesting.  
To days, in most of countries in the world  particularly, those countries where are 
incountered to lake of water  thus, using of  different methods of rainwater harvesting  
Hase been increased in most of countries which are located in arid and semiaride where 
That is not enough rainand even in humidity and semi humidity regian spitialy in summer 
seasen.  
In this approach we applied  one of traditional rain water  harvesting  in North of Iran 
For porpuse to provide the irrigation water for citruce garden on spring and sumer seasen. 
In this research is chosed one of the traditional rain water harnesting methods which is 
titeled , isolated surface slope plate  at Ghaem Shahr  in mazandaran province. 
This garden is involved an appartement with tow stories.  At first floor  is blonged  to 
settlement and in the ceilling floor is made a water storage with 26 m3 capacity .the water 
storage in whole of year can  tow time collected the rain water.                                                             
This amount of water is siufficiont for one period  of irrigation. But, water requirement of 
citruse is estimated about 52 m3 for one hectar area. In this case, we harvest the water by 
this project about 52 m3 at tow times , thus  this amount water is sufficient to irrigate the 
citrus garden and in the normal  case of climate  
At the droutht times we will be incountered to drought period, we need  water more than 
normal period about  68-72 m3.


