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 ّای کلیذی ٍاشُ  چکیذُ
دس اساضي  دين ثبغيػٌزي اػتمشاس دسختبى هخوش ٍ افضايؾ تَليذات  ثِ هٌؾَس اهىبىتحميك ايي 

دس اػتبى چْبسهحبل ٍ ػبل  5ثِ هذت  ثبساىّبي ػغَح آثگيش  وبسگيشي ػبهبًِ اص عشيك ثِ يجذاس،ؿ

هيليوتش، خبن ثب ثبفت  023داساي هتَػظ ثبسًذگي  تحميكهذُ اػت. فشكِ ثِ ارشا دس آثختيبسي 

آٍسي  ، ؿبهل روـآثگيش ثبساى . پٌذ تيوبس ػبهبًِثبؿذ هي % 23هحذٍدُ ؿيت هتَػظ ٍ 

گيبّي ػغح  آٍسي پَؿؾ اي، روـ فيلتش ػٌگشيضُوبسگيشي  ثِ ّوشاُ ثِبّي ػغح ػبهبًِ گي پَؿؾ

 وبسگيشي ثِ ّوشاُ ثِاي، فبيك ًوَدى ثخـي اص ػغح ػبهبًِ  وبسگيشي فيلتش ػٌگشيضُ ػبهبًِ ثذٍى ثِ

 اي ٍ تيوبس فيلتش ػٌگشيضُ وبسگيشي ثِاي، فبيك ًوَدى ثخـي اص ػغح ػبهبًِ ثذٍى  فيلتش ػٌگشيضُ

وبس  تىشاس ثِ 5( دس 22ؿبّذ)صهيي دػت ًخَسدُ( ثِ ّوشاُ ػِ سلن ثبدام)سثيـ، هبهبيي ٍ ؿبّشٍد

اص  ّب ًْبل ًوٍَ  ّب ثش سؿذ حيش آىأ، تي ػغَح آثگيشّب ػٌزي ػبهبًِ ثب سفتبس تحميكدس ايي  ثشدُ ؿذ.

تيوبسّبي ثيي ًتبيذ ًـبى داد  .هَسد ثشسػي لشاس گشفت ّبي گيبّي گيشي ؿبخق عشيك اًذاصُ

تفبٍت ّبي هَسد ثشسػي دس ػغح احتوبل يه دسكذ  اص لحبػ ؿبخق هختلف ػغَح آثگيش ثبساى

دس تيوبس ؿبّذ اص ثميِ  ّبي گيبّي ّش يه اص ؿبخقهيبًگيي . آهبسي ٍرَد داسد داس وبهالً هقٌي

فجبست ديگش ثِ سػذ.  ثِ حذاوخش خَد هي اي فبيك ثب فيلتش ػٌگشيضُدس تيوبس ػبهبًِ  تيوبسّب ووتش ٍ

اي، ثبفج تأهيي لؼوتي اص آة هَسد ًيبص  فبيك ًوَدى ػغح ػبهبًِ ثِ ّوشاُ اػتفبدُ اص فيلتش ػٌگشيضُ

 سا افضايؾ دادُ اػت. دسخت ٍ فولىشد هيَُاي سؿذ ٍ ًوَ  دسختبى ؿذُ ٍ ثِ عَس لبثل هالحؾِ

ثشاي ؿشايظ وـت  ُ()ػبهبًِ پالػتيه ٍ ػٌگشيضّبي اػتحلبل آة ثبساى ثٌبثشايي اػتفبدُ اص سٍؽ

 ثبؿذ. دين دس اساضي ؿيجذاس هَسد تَكيِ هيثبك 

  ػطططغَح آثگيطططش ثطططبساى، اػتحلطططبل آة، 

 اي، ثبدام ّبي گيبّي، ثبغبت داهٌِ ؿبخق

                                                           
فضَ ّيئت فلوي هشوض تحميمبت ٍ آهَصؽ وـبٍسصي ٍ هٌبثـ عجيقطي اػطتبى چْبسهحطبل ٍ ثختيطبسي، ػطبصهبى تحميمطبت، آهطَصؽ ٍ تطشٍيذ وـطبٍسصي،           -1

 ؿْشوشد، ايشاى 

 چْبسهحبل ٍ ثختيبسيوبسؿٌبع ػبصهبى كٌقت، هقذى ٍ تزبست اػتبى  - 2
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 هقذهِ -1

اهشٍصُ يىي اص فَاهل هَحش دس ثشٍص خؼبسات 

هحيغي، افضايؾ سٍ ثِ سؿذ روقيت ٍ ًيبص سٍص افضٍى  صيؼت

ّبي دس  ثبؿذ وِ دس وـَس زائي هيثِ تَػقِ هٌبثـ رذيذ غ

ثشداسي ثيؾ اص حذ ٍ غيش اكَلي اص  حبل تَػقِ، هَرت ثْشُ

هٌبثـ آة ٍ خبن گشديذُ اػت. ّوچٌيي ثِ فلت 

ّبي هتٌبٍة، ووجَد ًضٍالت رَي ٍ ثِ تجـ آى  خـىؼبلي

ووجَد سعَثت رخيشُ ؿذُ دس خبن فبهل هْوي دس تـذيذ 

ِ فٌَاى ثبالتشيي عَسي وِ ثخؾ وـبٍسصي ث هؼبئل ؿذُ ثِ

هَارِ آة هلشف وٌٌذُ آة ثب وبّؾ ووي ٍ ويفي هٌبثـ 

 ثَدُ ٍ ثب چبلؾ رذي سٍثشٍ گشديذُ اػت. 

ّبي ػغَح  ّب ثب اػتفبدُ اص ػبهبًِ هَضَؿ هذيشيت ثبسؽ

آثگيش ثبساى اص عشف هزبهـ فلوي هختلف ثِ فٌَاى ساّىبسي 

خـه ٍ ٍسي هَحش اص هٌبثـ آثي دس  هٌبعك  ثشاي افضايؾ ثْشُ

ّبي فوذُ  خـه هَسد تَرِ لشاس گشفتِ اػت. اص هضيت ًيوِ

وبّؾ فـبس ثش هٌبثـ اػتشاطيه آة  تَاى ثِ ّب هي ايي سٍؽ

ّبي  ٍسي اص آة، رلت هـبسوت صيشصهيٌي، افضايؾ ثْشُ

ثبصدُ ٍ افضايؾ فولىشد دس ثبغبت  هشدهي، احيبء اساضي ون

فضايؾ تَليذ دين اؿبسُ ًوَد. احيبء اساضي دين ون ثبصدُ ٍ ا

هحلَالت ثبغي ثب اػتفبدُ اص گيبّبى ثب ًيبص آثي ون، ثب تَرِ 

ثِ سًٍذ افضايؾ روقيت ٍ ًيبص ثِ ايزبد اؿتغبل، اص ضشٍسيبت 

 اي ثشخَسداس اػت.  ربهقِ ثَدُ ٍ اص اّويت ٍيظُ

دس  4ثشاي اٍليي ثبس تَػظ گذع 3ي اػتحلبل آة ٍاطُ

آى سا رضٍ  تَاى وبس ثشدُ ؿذُ اػت ٍ هي ثِ 1964ػبل 

ٍاطگبى ّيذسٍلَطي ثِ حؼبة آٍسد. فلت ايي اهش هجتٌي ثش 

ي اػتحلبل آة دس تأهيي ٍ حفبؽت آة، هْبس  تَاى ثبلمَُ

ّب ٍ فشػبيؾ خبن اػت. ثش اػبع تقشيف،  ػيالة

ي ّش ًَؿ سٍاًبة ػغحي ثشاي هلشف  آٍسي ٍ رخيشُ روـ»

اگشچِ  [.2ٍ  1]اًذ سا اػتحلبل آة ًبهيذُ« دس وـبٍسصي

لبلت  ّبي ػغَح آثگيش ثبساى دس ؿٌبػبئي فلوي اًَاؿ ػبهبًِ

اص وـَس تًَغ گضاسؽ ؿذُ، اهب دس  ٍاطُ اػتحلبل آة

 [.3]فلؼغيي اؿغبلي تَػقِ يبفتِ اػت

                                                           
3 -Water harvesting 
4 -Geddes 

ّبي تبسيخي اػتفبدُ اص  ًؾش اص رٌجِ اهشٍصُ كشف

ّب دس  ثشداسي اص آى ّبي ػغَح آثگيش ٍ گؼتشدگي ثْشُ ػبهبًِ

ّبي ًَيي همتضي ٍ ػبصگبس ثب ؿشايظ  رْبى لذين، اص ؿيَُ

ثشداسي اص ًضٍالت رَي  ػبصي ثْشُ الليوي ثِ هٌؾَس ثْيٌِ

ػبصي  آيذ. تفىش حبون ثش لضٍم ثْيٌِ اػتفبدُ ثِ فول هي

ثشداسي اص ًضٍالت رَي ثشخبػتِ اص ايي اًذيـِ اػت وِ  ثْشُ

ّبي رَي يىي اص ساّىبسّبي ارشايي  اػتحلبل سيضؽ

سي اص آة لبثل دػتشع ثِ ٍيظُ ثشاي احيب ثشدا هذيشيت ٍ ثْشُ

 . [5ٍ  4]ي وـبٍسصي ٍ هٌبثـ عجيقي اػت ٍ تَػقِ

تحميك اًزبم ؿذُ دس اػتبى گلؼتبى وِ ثب ّذف افضايؾ 

رخيشُ سعَثتي پشٍفيل خبن ٍ اػتمشاس دسختبى صيتَى 

كَست گشفت، ًـبى داد وِ اػتفبدُ اص ػغَح فبيك ًمؾ 

د ًيبص ٍ سؿذ ٍ ًوَگًَِ يبد ثؼيبس هْوي دس تأهيي سعَثت هَس

صادُ ٍ  ًتبيذ تحميمبت كبدق. ّوچٌيي [6]ؿذُ داؿتِ اػت

وِ ػبهبًِ فبيك ثب ؾ دس آرسثبيزبى ؿشلي ًـبى داد ّوىبساً

اي ثْتشيي تيوبس اص لحبػ افضايؾ هبًذگبسي  فيلتش ػٌگشيضُ

سعَثت دس پشٍفيل خبن ٍ سؿذ ٍ ًوَ دسختبى وبؿتِ ؿذُ 

 . [7]ثبؿذ هي

ثِ فٌَاى  ،ديگشي، هبلچ پالػتيه ٍ ػٌگفشؽ دس تحميك

ثْتشيي گضيٌِ رْت افضايؾ سعَثت خبن دس وـت دين 

ّبي پشاوٌذُ دس فلل خـه  ثشاي هٌبعمي وِ داساي ثبسؽ

ديگش دس ايي  ّبي . ًتبيذ ثشسػي[8]ؿذُ اػتّؼتٌذ، هقشفي 

دّذ وِ ػبهبًِ لَصي ؿىل ثب هبلچ ػٌگشيضُ دس  ًـبى هي صهيٌِ

ّبي هؼتغيلي ٍ ّاللي سعَثت ثيـتشي سا دس  بًِهمبيؼِ ثب ػبه

ّبي كَست  پظٍّؾّوچٌيي  [.9]خَد رخيشُ ًوَدُ اػت

ّبي ػغَح آثگيش  ػبصي فولىشد ػبهبًِ س صهيٌِ ثْيٌِگشفتِ د

دّذ وِ تيوبس اػتفبدُ اص پٌذ ويلَگشم وبُ ٍ ولؾ ثِ  ًـبى هي

كَست هخلَط ثب خبن، ثيـتشيي همذاس سعَثت سا ثِ هيضاى 

 [. 11]سكذ دس پشٍفيل خبن رخيشُ ًوَدُ اػتد 22

ّبي ثِ فول آهذُ دس اػتبى چْبسهحبل ٍ  ًتبيذ ثشسػي

وـت دين ثبدام ثذٍى اػتفبدُ اص ػغَح ثختيبسي ًـبى داد وِ 

ثِ آهيض ًخَاّذ ثَد ٍ دسختبى وـت ؿذُ  آثگيش ثبساى هَفميت

خـىٌذ ٍ يب اص سؿذ ٍ ًوَ ثؼيبس  ثقذ اص هذتي  يب هيايي حبلت 

  [.11]ووي ثشخَسداسًذ ٍ ثبصدُ التلبدي ًذاسًذ
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ّبي داساي هبلچ  اي ثش سٍي ػبهبًِ تحميمبت گؼتشدُ

ّبي رَي ٍ پـتِ ثِ ّوشاُ اػتفبدُ اص  اي ٍ ػبهبًِ ػٌگشيضُ

پالػتيه ٍ ػٌگشيضُ دس هٌغمِ ؿوبل غشة وـَس چيي رْت 

افضايؾ تَليذ هحلَل ٌّذٍاًِ اًزبم گشفتِ اػت. ًتبيذ ايي 

ًـبى دادُ اػت وِ تَليذ هحلَل ٌّذٍاًِ دس  تحميمبت

ّبي رَي ٍ پـتِ ثِ ّوشاُ اػتفبدُ اص پالػتيه ٍ  ػبهبًِ

ثَدًذ، افضايؾ  1:1ّب داساي ؿيت  ّبي آى ػٌگشيضُ وِ پـتِ

ٍسي آة ًيض دس  داسي پيذا وشدُ اػت. فالٍُ ثش آى ثْشُ هقٌي

 اي افضايؾ يبفتِ ّبي روش ؿذُ ثِ عَس لبثل هالحؾِ ػبهبًِ

 .[12]اػت

خـه ؿوبل غشة چيي ثش  تحميك ديگشي دس هٌبعك ًيوِ

ّبي رَي ٍ پـتِ  ػبهبًِصهيٌي ثب اػتفبدُ اص  سٍي تَليذ ػيت

اي ٍ وـت دس حبلت هقوَل اًزبم  ّوشاُ ثب هبلچ ػٌگشيضُ

ّب  ّب ثِ رَي گشفتِ اػت. دس ايي تحميك ًؼجت فشم پـتِ

ثب حذاوخش  هتفبٍت دس ًؾش گشفتِ ؿذُ اػت تب ثْتشيي ًؼجت

 تَليذ ػيت صهيٌي تقييي گشدد. ًتبيذ ًـبى دادُ اػت وِ

اي اص تَليذ  ّبي رَي ٍ پـتِ ّوشاُ ثب هبلچ ػٌگشيضُ ػبهبًِ

ثيـتشي ثشخَسداس ثَدًذ. ّوچٌيي ثيـتشيي تَليذ هشثَط ثِ 

  [.13]فشم پـتِ ثِ فشم رَي ثَدُ اػت 75/0ًؼجت 

ؿذُ دس ايي هَاسد هزوَس ثِ ّوشاُ ػبيش تحميمبت اًزبم 

سا ثبساى  ّبي ػغَح آثگيش ػبهبًِوبسگيشي ِ ث بًصهيٌِ وِ فوذت

تَاًذ  دّذ، هي هَسد ثشسػي لشاس هيتَليذات گيبّي ثب ّذف 

. دس داؿتِ ثبؿذ آثخيضًـيٌبى التلبد هقيـتيًمؾ اػبػي دس 

فشٌّگ  ٍاػت وِ پزيشؽ هشدهي ايي هيبى ًىتِ هْن ايي 

ّبي يبد ؿذُ خَاّذ  بة سٍؽحيش هْوي دس اًتخأآثخيضًـيٌبى ت

دس وٌبس  ثبيؼت ّبي هضثَس هي سٍؽثِ فجبست ديگش داؿت. 

 ٍّبي وبسثشدي ثَدُ  داساي رٌجِ ػبدُ ٍ ون ّضيٌِ ثَدى،

ايزبد  ٍخبن  ٍارشاي آى، ضوي وبّؾ تلفبت هٌبثـ آة 

ثؼتشّبي هٌبػت دس رْت دػتشػي ثِ اّذاف تَػقِ، ًمؾ 

 ذ.ٌشدم داؿتِ ثبؿه ياي دس ثْجَد صًذگ ٌٌذُو  تقييي

دس حبل حبضش اػتبى چْبسهحبل ٍ ثختيبسي ثب داسا ثَدى 

اي فشاٍاى ثب خبن هٌبػت،  ثبسؽ هٌبػت ٍ اساضي وَّپبيِ

ؿشايظ الصم ثشاي افضايؾ ػغح صيش وـت ثبغبت دين ٍ 

ثبؿذ. ايي اهش دس وٌبس  اي سا وبهالً داسا هي تَػقِ ثبغبت داهٌِ

وبّؾ فمش ٍ تأهيي  حفؼ آة ٍ خبن ػجت ايزبد اؿتغبل،

دسآهذ آثخيضًـيٌبى ؿذُ ٍ ثِ ّويي خبعش هؼئَليي اسؿذ 

وبسي يىي اص  فالٍُ هيَُ اػتبى ثِ آى تَرِ ٍيظُ داسًذ. ثِ

ّبي التلبدي هحؼَة  ّبي هْن دس صهيٌِ فقبليت ؿبخِ

ّبي دٍس دس ايي اػتبى سٍاد داؿتِ اػت.  ؿَد وِ اص صهبى هي

سٍيِ اص هٌبثـ آة دس  ثيّبي  ثشداسي اص عشفي ثِ فلت ثْشُ

اوٌَى تَػقِ  ػبليبى اخيش ٍ وبّؾ چـوگيش ايي هٌبثـ، ّن

ثبغبت آثي فوالً غيشهوىي ؿذُ ٍ تٌْب ساّىبس ثبلي هبًذُ 

تَػقِ ثبغبت دين ٍ افضايؾ فولىشد دس ايي گًَِ ثبغبت 

تأحيش هيضاى تحميك حبضش ثب ّذف ثشسػي ثبؿذ. ثٌبثشايي  هي

ساى دس ثْجَد سؿذٍ ًوَ ٍ افضايؾ ّبي ػغَح آثگيش ثب ػبهبًِ

ّبي گيبّي ثِ ٍيظُ تَليذ هيَُ دس ؿشايظ وـت دين  ؿبخق

تب هَحشتشيي  دسختبى هخوش دس اساضي ؿيجذاس اًزبم گشفت

سعَثت هَسد ًيبص  سٍؽ اػتحلبل آة دس رْت تأهيي

 هقشفي گشدد.اي  ثبغبت داهٌِ دسختبى دس

 

 ّا ٍ رٍش هَاد

 ّای هحل تحقیق ٍیصگی

ُ  طُپشٍايي  ايؼطتگبُ تحميمطبتي للقطِ غطبسن،      دس هحطذٍد

ٍاثؼتِ ثطِ هشوطض تحميمطبت وـطبٍسصي ٍ هٌطبثـ عجيقطي اػطتبى        

ايؼططتگبُ  ثططِ ارططشا دس آهططذُ اػططت.   چْبسهحططبل ٍ ثختيططبسي 

ّىتطبس دس ؿْشػطتبى    48تحميمبتي  للقِ غطبسن ثطب هؼطبحت    

ويلَهتشي رٌَة ؿطشق هشوطض اػطتبى     5ؿْشوشد ٍ دس فبكلِ 

ثشات ثطِ   تگبُ اص ػوت ؿشق ثِ وَُ ثشآفتبةلشاس داسد. ايي ايؼ

هتش هٌتْي ؿذُ ٍ ؿطوبل غطشة آى ثطب ؿطْشن      2575استفبؿ 

كٌقتي ؿْشوشد ّوزَاس اػت. ّوچٌيي ديَاسُ رٌَثي آى ثطب  

ثبؿذ. وبسثشي ايؼطتگبُ ثطِ كطَست     هشص هي صًذاى ؿْشوشد ّن

 2150هشتـ لشق ؿذُ، استفبؿ هتَػظ ايؼتگبُ اص ػطغح دسيطب   

دسكذ هي ثبؿطذ. اللطين هٌغمطِ ثطِ      15ظ آى هتش ٍ ؿيت هتَػ

ػشد ٍ  خـه ػشد؛ ثِ سٍؽ گَػي، اػتپي سٍؽ آهجشطُ، ًيوِ

ّطبي گطشم ٍ خـطه     ػطشد ثطب تبثؼطتبى    ثِ سٍؽ وَپي، هقتطذل 

ّبي  ثبؿذ. هيبًگيي ػبليبًِ ثبسًذگي هٌغمِ ثب اػتفبدُ اص دادُ هي

 320ايؼططتگبُ َّاؿٌبػططي تحميمططبت وـططبٍسصي فططش  ؿططْش،  

د ؿذُ اػت. هَلقيت رغشافيبيي ايؼطتگبُ هضثطَس   ثشآٍسهيليوتش 

 ( ًـبى دادُ ؿذُ اػت.1دس اػتبى ٍ وـَس دس ؿىل ؿوبسُ )
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 ( هَقعیت جغرافیایی هحل اًجام تحقیق 1ضکل )

 در استاى چْارهحال ٍ بختیاری ٍ در کطَر

 

 رٍش تحقیق

ثِ هٌؾَس ارشاي تحميك حبضش هشاحل ريل ثِ ارشا دس 

 آهذُ اػت:

كِ تحميك دس ايؼتگبُ تحميمبتي للقِ اًتخبة فش -1

غبسن)ٍاثؼتِ ثِ هشوض تحميمبت ٍ آهَصؽ وـبٍسصي ٍ هٌبثـ 

اي ثب ؿيت  عجيقي اػتبى چْبسهحبل ٍ ثختيبسي( دس داهٌِ

دسكذ وِ هقشف ثخؾ ٍػيقي اص اػتبى اص ًؾش  21هحذٍدُ 

 ثبؿذ. پتبًؼيل تَػقِ ثبغبت دس اساضي ؿيجذاس هي

ّب  ق ًوَدى هحل ػبهبًِتْيِ وشٍوي فشكِ ٍ هـخ  -2

 ّب  وَثي ٍ ثٌذوـي رْت احذاث ػبهبًِ اص عشيك پيىِ

ّبي آثگيش هؼتغيل ؿىل ثش سٍي صهيي  احذاث ػبهبًِ -3

خطبوي، دس لبلطت پطٌذ تيوطبس ػطبهبًِ آثگيطش        ثب اػتفبدُ اص پـتِ

ثبساى، ػِ سلطن ثطبدام ٍ دس پطٌذ تىطشاس وطِ ثطِ كطَست عطشح         

شكِ ثِ ارطشا دس آهطذُ   ّبي وبهل تلبدفي دس ف آهبسي ثلَن

 ثبؿذ: اػت. تيوبسّبي ػغَح آثگيش ثبساى ثِ ؿشح ريل هي

ؿطبّذ)صهيي هشتطـ وطِ ّيچگًَطِ تغييطشي دس      تيوبس  -الف

 ػغح صهيي ايزبد ًگشديذُ اػت(. 

گيطبّي ػطغح ػطبهبًِ)صهيي     آٍسي پَؿؾ تيوبس روـ -ة

 ُ اي. فيلتشّطبي   تويض ؿذُ(  ثِ ّوشاُ ثِ وبسگيشي فيلتش ػطٌگشيض

ثبؿططٌذ وططِ دس لؼططوت   اي ػططتًَي اص ػططٌگشيضُ هططي  ضُػططٌگشي

ػطبًتيوتش ٍ   10لغشثب ثبالدػت ًْبل ثب اػتفبدُ اص دٍ لَلِ پليىب 

سيطضي دس پطبي ًْطبل     ػبًتيوتش دس ٌّگبم خبن 50تب  40فوك 

ِ  اًذ احذاث گشديذُ ّطب ػطٌگشيضُ سيختطِ ؿطذ.      . دس داخطل لَلط

 رْت ثشلطشاسي استجطبط ّيطذسٍليىي ثطيي ػطتَى ػطٌگشيضُ ثطب       

  خبن چبلِ ٍ اعشاف آى، لؼوت پبييي لَلِ هـجه گشديذ.

گيطبّي ػطغح ػطبهبًِ)صهيي     آٍسي پَؿطؾ  تيوبس روـ -د

 اي وبسگيشي فيلتش ػٌگشيضُ تويض ؿذُ( ثذٍى ثِ

ِ   -د وطبسگيشي   تيوبس فبيك ًوَدى ػغح ػبهبًِ ثِ ّوطشاُ ثط

گيطبّي   اثتذا پَؿطؾ اي. ثشاي احذاث ايي تيوبس  فيلتش ػٌگشيضُ

ح ػططبهبًِ حططزف ؿططذُ ٍ ثططب اػططتفبدُ اص ًططبيلَى ثخـططي اص ػططغ

ػبًتيوتشي اص ػٌگشيضُ ثش سٍي آى، ثؼتش  3ضخين ٍ يه اليِ 

ػبهبًِ فبيك گشديذ. دس عشاحي لؼطوت فطبيك دس چبلطِ ًْطبل،     

ّبي اػتحلبل ؿذُ هؼتميوبً ثِ داخل فيلتشّطب   ػقي ؿذ سٍاًبة

دػت ػطبهبًِ دس هحطل چبلطِ     اًتمبل يبثذ. ّوچٌيي لؼوت پبييي

ّبي هَرطَد   ػٌگ ْبل رْت وبّؾ تجخيش، ثب اػتفبدُ اص للًَُ

(  هشاحطل  3( ٍ )2ّطبي)  دس هٌغمِ، ػطٌگفشؽ ؿطذ. دس ؿطىل   

 ؿَد. ػغح فبيك ديذُ هياحذاث 

وبسگيشي فيلتش  تيوبس فبيك ًوَدى ػغح ػبهبًِ ثذٍى ثِ -ُ

 اي ػٌگشيضُ

احذاث ديَاس حبئل ثب اػتفبدُ اص پـتِ خبوي ثِ هٌؾَس  -4

 سٍاًبة حبكل اص ػغح فبيك ٍ ػغح عجيقيفذم تذاخل 

احذاث ديَاس فبيك)تقجيِ ًبيلَى( دس پبييي دػت چبلطِ   -5

پبييي  ًْبل ثب ّذف وبّؾ ػشفت رشيبى صيشػغحي ثِ ػوت

افطضايؾ ٍػطقت پيطبص    افضايؾ عَل رشيبى ٍ ّوچٌطيي   ٍداهٌِ 

 سعَثتي پشٍفيل خبن

 

 
 عایق ًوَدى سطح ساهاًِ آبگیر با استفادُ (2ضکل)
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 از پالستیک ٍ سٌگریسُ 

 

 
 ( ًوایی از تیوار ساهاًِ آبگیر عایق پس از 3ضکل)

 احذاث ٍ کاضت ًْال 

 

احذاث ثبًىت دس دٍ عشف چبلِ ًْبل دس پبييي دػت  -6

ّططبي اضططبفي ٍ افططضايؾ  آٍسي سٍاًططبة ّططب ثططشاي روططـ ػططبهبًِ

( 4سعَثططت پشٍفيططل خططبن چبلططِ ًْططبل. دس ؿططىل ؿططوبسُ )   

دٍ دس ّبي احطذاث ؿطذُ    دس ثبًىت ّب ٍضقيت رخيشُ سٍاًبة

عشف چبلِ ًْبل، پغ اص ثبسًطذگي دس هٌغمطِ ًـطبى دادُ ؿطذُ     

 اػت.

 

 
ّای احذاث ضذُ  باًکت در ٍضعیت رخیرُ رٍاًاب (4ضکل)

 دٍ طرف چالِ ًْالدر 

 

ًْبل. ثشاي اًزطبم ايطي     ػبصي چبلِ گَدثشداسي ٍ آهبدُ -7

هتطش وٌطذُ    8/0هتش ٍ فوطك   1هتش دس  1ّبيي ثِ اثقبد  وبس چبلِ

ػبًتيوتش  30ؿذ ٍ ثِ هٌؾَس رخيشُ سعَثت دس پشٍفيل خبن، 

وبُ ٍ ولؾ دس وف چبلِ سيختِ ؿذ ٍ ّوچٌيي خبن چبلِ ثب 

 پَػيذُ هخلَط گشديذ. وَد داهيهمذاس هٌبػت 

ّب، دس اػفٌذ هطبُ   ػبصي چبلِ پغ اص آهبدُ غشع ًْبل) -8

گيطش وبؿطتِ   ًْبل دس پبئيي دػت ّش ػبهبًِ آث اكلِ 1ثِ تقذاد 

 ؿذ(

لغش  هبًي، صًذُ بي گيبّي ؿبهلّ گيشي ؿبخق اًذاصُ -9

ُ  تَليذ ٍ تبد پَؿؾ ، ػغحيمِ، سؿذ استفبفي دس اثتطذا ٍ   هيطَ

 ّب اًتْبي فلل سٍيؾ دس ّش يه اص ػبهبًِ

 ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  دادُ تحليل آهبسي ٍتزضيِ  -10

SAS .اًزبم ؿذ  

 

 ًتایج ٍ بحج

اي وِ پشٍطُ تحميمبتي حبضش دس آى ثِ  هحذٍدُخبن 

ارشا دس آهذُ اػت داساي ثبفت هتَػظ تب ػٌگيي ٍ داساي 

ثبؿذ وِ هقشف خبن اوخش  هيضاى آّه ًؼجتبً صيبدي هي

هٌبعك ثبغىبسي اػتبى چْبسهحبل ٍ ثختيبسي اػت. اص آى رب 

ثبؿذ ٍ  ّبي آّىي همبٍم هي وِ گًَِ ثبدام ًؼجت ثِ خبن

لحبػ ػغح صيش وـت ٍ اسصؽ ي وِ اص ّوچٌيي ثِ دليل اي

هحؼَة  هْوتشيي هحلَل ثبغي اػتبى ، ثبدامالتلبدي

ّبي ػغَح آثگيش  ؿَد، تحميمبت دس صهيٌِ احشثخـي ػبهبًِ هي

 ثبساى ثش سٍي تقذادي اص اسلبم ثبدام اػتبى هتوشوض ؿذ. 

ًـبى  گيشي ؿذُ، ي اًذاصُّب ًتبيذ تزضيِ ٍاسيبًغ دادُ

ػغَح آثگيش ثبساى، اص لحبػ داد تيوبسّبي هختلف 

ؿبهل لغش يمِ، استفبؿ دسخت، ػغح تبد گيبّي  ّبي ؿبخق

داس آهبسي  داساي تفبٍت وبهالً هقٌي پَؿؾ ٍ فولىشد هيَُ

ّب ثشاي تيوبسّبي  آصهَى همبيؼِ هيبًگيي(. >01/0Pّؼتٌذ)

هختلف ػغَح آثگيش ثبساى ثب اػتفبدُ اص آصهَى داًىي اًزبم 

( آٍسدُ ؿذُ اػت. 1ذٍل ؿوبسُ )ؿذ وِ ًتبيذ آى دس ر

دّذ ووتشيي همبديش لغش يمِ،  ًتبيذ  ايي رذٍل ًـبى هي

پَؿؾ ٍ فولىشد هيَُ دس تيوبس   استفبؿ دسخت، ػغح تبد

ؿبّذ)صهيي دػت ًخَسدُ( هـبّذُ ؿذُ اػت. ثيـتشيي 

ّبي گيبّي هشثَط ثِ تيوبس فبيك ثب فيلتش  همبديش ؿبخق

تيوبس ؿبّذ)صهيي دػت ديگش ثبؿذ. ثِ فجبست  اي هي ػٌگشيضُ

ّب ًجَدُ ٍ دسختبى  ًخَسدُ( لبدس ثِ تأهيي آة وبفي ثشاي ًْبل

ثب ّب خـىيذًذ.  دس ايي تيوبس ضقيف ؿذُ ٍ تقذادي اص آى

آٍسي  )ػبهبًِ روـحزف پَؿؾ گيبّي اص ػغح ػبهبًِ

ٍ افضايؾ ضشيت سٍاًبة، ؿشايظ الصم ثشاي  پَؿؾ گيبّي(
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ص دسختبى فشاّن ؿذُ ٍ دس ًتيزِ تأهيي لؼوتي اص آة هَسد ًيب

ّبي گيبّي ٍ افضايؾ فولىشد دسختبى  ثبفج سؿذ ؿبخق

ٍ گشديذُ اػت. ايي سًٍذ افضايـي ثب فبيك ًوَدى ػغح ػبهبًِ 

افضايؾ ٍ ًفَر آى ثِ هحل تَػقِ سيـِ،  اػتحلبل آة ثيـتش

ثيـتشي ًـبى دادُ اػت، ثِ عَسي وِ دس تيوبس فبيك ثب فيلتش 

همبديش لغش يمِ،  حذاوخش خَد سػيذُ اػت.اي ثِ  ػٌگشيضُ

استفبؿ دسخت، ػغح تبد پَؿؾ ٍ فولىشد هيَُ دس تيوبس 

 180هيليوتش،  5/40اي ثِ تشتيت ثشاثش  فبيك ثب فيلتش ػٌگشيضُ

ثبؿذ.  گشم هي 7/1233ػبًتيوتش هشثـ ٍ  8/14567ػبًتيوتش، 

( سؿذ ٍ ًوَ دسخت ثبدام تحت ؿشايظ تيوبس فبيك 5دس ؿىل)

 .دس ػبل پٌزن ًـبى دادُ ؿذُ اػتاي  لتش ػٌگشيضُثب في

 
گیری  اًذازُ ّای گیاّی ضاخصهقایسِ هیاًگیي ( 1جذٍل)

 ضذُ در تیوارّای هختلف سطَح آبگیر باراى
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رضذ ٍ ًوَ درخت بادام در تیوار عایق با فیلتر  (5ضکل)

 ای)سال پٌجن( سٌگریسُ

 

 احربخطی اقتصادی

ّبي ػغَح آثگيش  ػبهبًِ هْوتشيي احشثخـي ثىبسگيشي

افضايؾ فولىشد هيَُ ٍ دس ًتيزِ ثْجَد تَاى دس  سا هي ثبساى

ٍضقيت التلبدي آثخيضًـيٌبى دس ؿشايظ وـت دين دس 

دس تيوبسّبي ثشسػي فولىشد هيَُ . داًؼتساضي ؿيجذاس ا

ًـبى داد  ثىبس ثشدُ ؿذُ دس ايي پشٍطُ هختلف ػغَح آثگيش

اي دس ػبل پٌزن ارشاي پشٍطُ  تيوبس فبيك ثب فيلتش ػٌگشيضُ وِ

ويلَگشم ثبدام دس ّش  234/1ثِ عَس هتَػظ ثِ هيضاى 

دسخت، تَليذ هيَُ داؿتِ اػت. ايي دس حبلي اػت وِ 

يبًگيي فولىشد هيَُ دس تيوبس ؿبّذ دس ػبل پٌزن ارشاي ه

گشم دس ّش دسخت ثَدُ ٍ تيوبس  فبيك ثب  282پشٍطُ، فمظ 

دسكذ ًؼجت ثِ تيوبس ؿبّذ افضايؾ  337اي  فيلتش ػٌگشيضُ

الجتِ ثبيذ خبعش ًـبى وشد وِ تقييي دليك فولىشد داؿتِ اػت. 

ٍ تحليل هيضاى  گيشي ٍ تزضيِ هؼتلضم اًذاصُ ،هيضاى تَليذ هيَُ

ّبي  وِ ػبل ثبؿذ ّبي پٌزن ٍ ؿـن ثِ ثقذ هي هيَُ، اص ػبل

حبكل اص ، اهب ًتبيذ اٍليِ ثبؿذ اٍد ثبسٍسي هي

وِ افضايؾ فولىشد هيَُ  اددّبي ايي پشٍطُ ًـبى  گيشي اًذاصُ

ًؼجت ثِ  ثبساى ّبي ػغَح آثگيش دس ؿشايظ اػتفبدُ اص ػبهبًِ

  ـوگيش خَاّذ ثَد.وـت دس حبلت فشف هٌغمِ وبهالً چ

، ثِ فلت ثِ فول آهذُ ّبي ثش اػبع ثشسػي

سٍيِ اص هٌبثـ آة دس ػبليبى اخيش ٍ وبّؾ  ّبي ثي ثشداسي ثْشُ

اوٌَى تَػقِ ثبغبت آثي فوالً  چـوگيش ايي هٌبثـ، ّن

غيشهوىي ؿذُ ٍ تٌْب ساّىبس ثبلي هبًذُ تَػقِ ثبغبت دين ٍ 

اص عشفي  .ذثبؿ افضايؾ فولىشد دس ايي گًَِ ثبغبت هي

تَػظ ثخؾ تحميمبت ثبغجبًي هشوض ّبي هيذاًي  ثشسػي
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 عجيقي اػتبى تحميمبت ٍ آهَصؽ وـبٍسصي ٍ هٌبثـ

ثبدام دين دس  فولىشد دّذ وِ ًـبى هي چْبسهحبل ٍ ثختيبسي

ويلَگشم دس ّىتبس ٍ يب  400ثِ عَس هتَػظ ثشاثش  ايي اػتبى

 ًتبيذ  ثبؿذ. ثِ فجبست ديگش يه ويلَگشم دس ّش دسخت هي

ػبهبًِ فبيك ثب ثىبسگيشي ثب دّذ  هيًـبى تحميمبت حبضش 

 ، هيضاى هتَػظ فولىشد ثبدامدس وـت دين اي فيلتش ػٌگشيضُ

اكلِ  400)تي دس ّىتبس 8/0ثِ  ّبي اٍد ثبسٍسي دس ػبل

ويلَگشم دس ّش دسخت خَاّذ  2ٍ يب  دسخت دس ّىتبس(

دس  هتَػظ فولىشددسكذ ثيـتش اص  100سػيذ. ايي هيضاى 

دس ايي كَست  ثبؿذ. هيؿشايظ دين دس حبلت فشف هٌغمِ 

ّبي  ول حبكل اص يه ّىتبس ثبك ثبدام ثب ػيؼتن ػبهبًِدسآهذ 

)ثب دس ًؾش گشفتي ػبل 20ػغَح آثگيش ثبساى دس هذت 

ليوت ّش ويلَ ػبل ٍ  15ثِ هيضاى ثشداسي  ّبي ثْشُ ػبل

تَهبى ى هيليَ 240ثشاثش  (،ّضاس تَهبى 20ثشاثش  هحلَل ثبدام

ّبي فبيك ثب فيلتش  ػبهبًِگيشي ثب ثىبس ثٌبثشايي ؿَد. هي

دس اساضي ؿيجذاس، هيضاى ثبدام دين اي دس ثبغبت  ػٌگشيضُ

دين ًؼجت ثِ حبلت وـت  فولىشد هيَُ ثِ عَس لبثل تَرْي

ٍ دس وٌبس حفؼ آة ٍ خبن  هقوَلي افضايؾ خَاّذ يبفت

ٍ  ثخيض ّبي آ ثبفج ثْجَد التلبد هقيـتي ػبوٌيي حَصُ

 .ّبي آثخيضداسي خَاّذ ؿذ هـبسوت ثيـتش هشدم دس فقبليت

فبيك ثب فيلتش ػبهبًِ  تحت ؿشايظثبدام دّي  (، هي6َُدس ؿىل)

دس ايؼتگبُ تحميمبتي  ارشاي پشٍطُ ػبل پٌزندس  اي ػٌگشيضُ

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت.للقِ غبسن ؿْشوشد 

 


 ای ریسُعایق با فیلتر سٌگ ساهاًِهیَُ بادام در  (6ضکل)

 



 گیری ًتیجِ

اسائِ ثب تَاى ًتيزِ گشفت وِ  ثٌذي ولي هي دس يه روـ

اػتحلبل ّبي  الگَّبي فلوي، ػبدُ ٍ ون ّضيٌِ دس ػيؼتن

تَاى اص يه عشف ًمؾ هْوي دس اؿبفِ  ، هيًضٍالت رَي

ثشداسي پبيذاس اص هٌبثـ عجيقي ايفب ًوَد ٍ اص عشف  فشٌّگ ثْشُ

ين ٍ يب ثبغبت دس اساضي افضايؾ تَليذ دس ثبغبت دديگش 

دس هٌبعك هؼتقذ دس اللين ًيوِ  پزيش ػبخت. ؿيجذاس سا اهىبى

ػغَح آثگيش ّبي  وبسگيشي پَؿؾ فبيك دس ػبهبًِ ثِخـه، 

آٍسي  ًمؾ ثؼيبس هْوي دس اػتحلبل آة ثبساى ٍ روـثبساى، 

سعَثت هَسد ًيبص دسختبى حزن آة وبفي دس رْت تأهيي 

ايفب ًوَدُ ٍ هَرت افضايؾ  ّب هخوش دس هحل اػتمشاس آى

گشدد. ثش اػبع ًتبيذ  فولىشد هحلَل هيتَليذات گيبّي ٍ 

حبكل اص ايي پشٍطُ تحميمبتي، ثب ثىبسگيشي ػبهبًِ 

فبيك)پالػتيه ٍ ػٌگشيضُ( دس هحل وبؿت دسختبى ثبدام 

ّبي گيبّي افن اص  دين دس اساضي ؿيجذاس، ّوِ ؿبخق

ح تبد پَؿؾ ٍ لغش يمِ، استفبؿ دسخت، ػغهبًي،  صًذُ

ؿَد ػَد  يبثذ. ايي اهش ثبفج هي افضايؾ هي فولىشد هيَُ

ٍ التلبد هقيـتي آثخيضًـيٌبى ثْجَد  ثيـتشي فبيذ ثبغذاس ؿذُ

ثخـيذُ ؿَد ٍ دس ًتيزِ ساًذهبى اػتفبدُ اص هٌبثـ ٍ ّوبٌّگي 

 ثيي هٌبفـ اوَلَطيىي، التلبدي ٍ ارتوبفي افضايؾ يبثذ.

 

 تطکر ٍ قذرداًی

ثب فٌَاى ثشسػي لؼوتي اص ًتبيذ پشٍطُ تحميمبتي  ايي همبلِ

ّبي ػغَح آثگيش هذيشيت ؿذُ دس  ػبهبًِثىبسگيشي تأحيش 

دس هشوض تحميمبت ٍ ثبؿذ وِ  افضايؾ تَليذات گيبّي هي

آهَصؽ وـبٍسصي ٍ هٌبثـ عجيقي اػتبى چْبسهحبل ٍ ثختيبسي 

داًن اص  . دس ايٌزب ثش خَد الصم هيثِ ارشا دس آهذُ اػت

ّوىبساى گشاهي وِ دس هشاحل هختلف ارشاي ّوِ بت صحو

 كويوبًِ لذسداًي ًوبين.ايي پشٍطُ ثٌذُ سا يبسي ًوَدًذ، 
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Present research has been executed in Chaharmahal va Bakhtiary Province 

during 5 years in order to hillside orchards establishment and development 

by using rainwater harvesting catchments. Towards this attempt, in a 

rangeland of 20 percent slope, microcatchments were made with 5 

different treatments including removed surface with gravelly filter, 

removed surface without gravelly filter, isolated surface with gravelly 

filter, isolated surface without gravelly filter and natural surface, with 5 

replicates and 3 cultivar of almond(Rabi, Mamaei and Shahrood 21). 

Vegetation indexes were measured after cultivation of twigs in down part 

of microcatchments. Statistical analyses proves that there is a significant 

difference between different microcatchments in one percent probability. 

The results showed that the means of variables are the lowest value in 

natural surface treatment and the highest value in isolated surface with 

gravelly filter treatment. On the other hand, using isolated surface with 

gravelly filter system, supply plant water needs. So utilization of isolated 

surfaces with gravelly filter can be recommended in supplying water for 

hillside orchards in watersheds using rainwater harvesting systems. 
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