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 های کليدیواژه  چکيده
ناسب در منطقه خشک و نیمه خشک جهان و هم چنین پراکنش زمانی و مکانی نامبا قرار گیری کشور ایران 

. از سوی دیگر بخش زیادی از بارش به شکل رواناب، تبخیر و یا دچار بحران آب شده استهای جوی ریزش

باعث بروز خشکی و کم آبی طی مراحل رشد گیاه و در نتیجه کاهش  وذخایر گودالی از دسترس خارج شده 

این مسایل باعث شده استفاده  .ودشمنجر به باتالقی یا نمکی شدن اراضی می و همچنینچشمگیر تولیدات گیاهی 

فرایند  آب باران مورد توجه جدی قرار گیرد. "استحصال"بهینه از منابع آبی با ذخیره سازی و به اصطالح 

استحصال آب باران روشی مطمئن و مناسب در راستای افزایش میزان آب قابل دسترس در واحد سطح اراضی 

برداری از آب باران در مجاورت محل بارش های بهرهوعه روشباشد. استحصال آب در حقیقت مجمزراعی می

های متمرکز آبرسانی از سطوح غیر قابل نفوذ و عایق شده توان آب مورد نیاز را بدون اتکا به سیستماست که می

ارئه روشی نوین در جهت استحصال آب باران در هدف اصلی از نگارش این مقاله، همان منطقه تأمین نمود. 

  .باشدی استفاده بهینه از منابع آبی و توسعه کشاورزی پایدار میراستا

، بواران  آبصرفاب، روش نووین، استحصوال   

 بحران آب
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 مقدمه -1

توسط بارندگی مای واقع است که کشور ایران در منطقه

سالیانه آن کمتر از یک سوم میزان بارندگی جهان است و 

لذا ایران  .اندردهمتر محاسبه کمیلی 282میزان آن را حدود 

جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب شده و از دیرباز 

بنابراین با توجه به چنین  .[1] با کمبود آب مواجه بوده است

می توان گفت، طرح ذخیره باران ساده ترین و کم هزینه  شرایطی

ترین شیوه توامین آب و گوذرگاهی اجبواری برای کاهش شدت 

. از [2] ، کشور و ناحیه خواهد بودبحران آبی پیش روی منطقه

در مناطق خشک و نیمه  ،الگوی بارش نامناسبطرفی 

 . [1] شودسبب سیل و فرسایش در منطقه می ،خشک

بارندگی ولو به مقدار کم قبل از اینکه به سیالب تبدیل شود 

-و یا در مسیر جریان خود دچار آلودگی گردد، به کمک روش

ع آوری و مورد استفاده قرار تواند جمهای استحصال آب می

از طریق رواناب  ،بگیرد. استحصال آب به اصول تجمع آب باران

 .[3]شود و ذخیره آن به منظور استفاده موثر و مفید اطالق می

جمع آوری آب باران نه تنها برای تأمین آب در ایام بدون 

ها و جلوگیری از باران است، بلکه برای کنترل جریان رودخانه

رساندن به نواحی مسکونی و زراعی پایین دست یا تولید آسیب 

-های آب زیرزمینی، چشمهانرژی و پرورش آبزیان یا تغذیه سفره

های گیرد. لذا بخشی از طرحها و قنوات هم صورت می

آبخیزداری با همین هدف و نیز حفاظت آب و خاک صورت 

ن سوابق موجود استحصال آب باران در دنیا نشا. [1] گیردمی

دهد که این روش اول بار در صحاری فلسطین اشغالی با می

متر در سال انجام شده و کمک به میلی 02بارندگی متوسط 

 . [4] منطقه نموده است تولید علوفه در

نحوه استحصال آب باران برای کشاورزی مناطق خشک 

. روش استحصال آب [1] شودبه دو دسته اصلی تقسیم می

های جمع استفاده مستقیم از رواناب سنتی بیشتر مبتنی بر

هوتک، دگار،  آوری شده برای آبیاری گیاهان است مانند

های نوین از . در روش[4و  1] خوشاب، آب انبار و استخر

شود تا بتوان مخزن برای جمع آوری و دخیره بهره گرفته می

آبیاری گیاهان را در دوره کمبود آب یا در فاصله زمانی بین 

های استحصال آب با توجه به تنوع روش .[4] مال نمودها اعبارش

هایی از قبیل مقدار به ویژگی ،باید در انتخاب روش مناسب ،نابار

بارندگی و نحوه توزیع آن، توپوگرافی زمین، نوع خاک، عمق 

 .[4]خاک و عوامل اقتصادی و اجتماعی هر منطقه توجه جدی نمود

ها و طرح ها، شبدیهی است برای توسعه و ترویج این رو

های مرتبط بر های استحصال آب و هزینهبازنگری در روش

های آبی کوچک و تالش و کوشش آن و حمایت از طرح

تر طرفداران استحصال آب باران در جهت تر و عملیجدی

 .[6] دفرهنگ سازی در جامعه ضروری خواهد بو

طی نتایج حاصل از پژوهش  [4]طباطبایی و همکاران 

دادند که در مناطقی با ارتفاع باران ساالنه متوسط  خود نشان

توان مشروط به استحصال آب باران از متر نیز میمیلی 112تا 

نوبت آبیاری تکمیلی، نسبت به  2های اطراف و انجام زمین

کشت گندم در اراضی مستعد اقدام نمود و انتظار داشت که 

 .وده شودعملکرد گندم تا دو برابر نسبت به شرایط دیم افز

نشان داد  [7]نتایج حاصل از پژوهش سعدالدین و همکاران 

-ای حتی در ماهجمع آوری آب باران به طور قابل مالحظه

میزان تکیه بر منابع آب شیرین شهری را  ،های خشک

 .دهدکاهش می

 هامواد و روش -2

با توجه به اینکه فرآیند استحصال آب به عنوان یک 

خشک دنیا معمول بوده لذا  سنت کهن در اغلب مناطق

 .[3] اندهای متفاوتی نیز در این راستا به وجود آمدهتکنیک

 ها استفاده از سیستم صرفاب است.یکی از این روش
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با نام تجاری  "صرفه جویی در آبیاری درختان"سامانه 

روشی نوین در آبیاری زیرسطحی درختان مثمر  "صرفاب"

طرح بر مبنای رساندن  و غیر مثمر است. اساس عملکرد این

و  به صورت قطره چکانی مستقیم آب به ریشه درختان

جلوگیری از تبخیر شکل گرفته است. این سیستم در سایه 

متری از سطح زمین سانتی 42 تا 32 انداز درختان و در عمق

. شودمتری به منبع آب وصل میمیلی 16نصب و با لوله 

وجه به بافت خاک و زمان، حجم و تعداد دفعات آبیاری با ت

یاشد. عالوه بر صرفه جویی نیاز آبی درختان، قابل تنظیم می

های نوآورانه مبتنی بر فناوری واقعی در مصرف آب، ویژگی

م نیاز به دنظیر برنامه ریزی خودکار، عالیم هشدار دهنده، ع

گیری موثر از انرژی در کنار سهولت به کار گیری و بهره

روش آبیاری را در مقایسه با سایر ارزش این  ،نور خورشید

صرفنظر از کارایی  صرفابکند. ها صد چندان میروش

منحصر بفرد خود در حوزه آبیاری زیرسطحی در فصول 

 با کمک به افزایش رواناب از سطح آبگیر بارندگی نیز

و سپس جمع آوری و هدایت آب به سمت یک  اختصاصی

در محدوده ریشه آب باران را  )مخزن( معین محدوده منطقه 

اجرای طرح جمع آوری آب . جمع آوری می کنددرختان 

شود تا آب مورد نیاز در دسترس باران به این روش سبب می

قرار گیرد و در نتیجه  درختان  گیاهان اراضی تحت کشت

  .گرددتولید اقتصادی می صرفه جویی و نیز منجر به

اجزای مهم سامانه صرفاب در جهت استحصال آب 

 :انبار

 سطح آبگير: 

متر میلی 21تا  22کنار کالهک نورگیر، سوراخی با قطر 

دارای یک صافی جهت جلوگیری از ورود ضایعات به 

پوششی از جنس نایلون یو داخل در نظر گرفته شده است. 

جهت جمع آوری ( دار، به صورت چتر وارونه، UVوی )

، با شیب آب حاصل از بارش و هدایت آن به مخزن اصلی

  شود. سطح این حوزهتعبیه می الیم به طرف این سوراخ،م

 ؛متر مربع است  8 حدودآبگیر 

 :درپوش هاللی و شفافای با حفره

از جنس پت بوده و برای رصد و این حفره )کالهک(، 

اطالع از نحوه آبیاری و ارتباط با اجزای داخلی سامانه 

ر نظر )تعمیر و تنطیم شناور و توپک و نیز کنترل منافذ( د

گرفته شده است. زمانی که شناور )حجم قرمز رنگ( باال 

و  ؛یعنی آبگیری کامل و سیستم در حال آبیاری است ،است

یعنی سامانه در حال آبگیری  ،زمانی که شناور پایین باشد

 وضعیت شناور هر کدام از سامانه ها لذا اگر .باشدمی

متفاوت از بقیه باشد به راحتی قابل تشخیص و سیستمی 

. عالوه بر آن، کالهک نور را به داخل خواهد بودپیگیری 

ریشه، از  هدایت کرده و با استفاده از خاصیت نورگریز بودن

کند. ورود آن به داخل سامانه و گرفتگی منافذ، ممانعت می

توان از طریق همین کالهک، همچنین در صورت لزوم می

 ؛( را به آب اضافه کردسیستمیشیمآبیارییا سم ) کود و

  محل ذخيره سازی:

 حجمی دارای ظرفیتاتیلن سبک،  پلیاز جنس  یمخزن

لیتر آب است که داخل پروفیل خاک  21ذخیره سازی 

(، یعنی در عمق درخت)خلل و فرج خاک در محل ریشه 

 ؛گیردقرار میاز سطح زمین متری سانتی 42تا  31

  :کن اتوماتيک قطعشناور و 

به دی و خروجی وار میزان آب ورودکجهت تنطیم خ

روش کار آن به این صورت است که زمانی که  ؛مخزن

لیتر( رسید،  21میزان آب ورودی به مخزن به حد نصاب )

که حاوی  نیز تعبیه شده در مخزن توپکبا باال آمدن شناور، 
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 باال آمده و باعث ،)شکل الف( ،مقداری آب و هوا است

شود. پس از تخلیه بسته شدن قسمت ورودی سیستم می

شناور به طور خودکار پایین آمده و راه  ،همین مقدار آب

 کند.ورودی را باز می

 خروجی آب:

متر در کف میلی 12تا  1آب از طریق منافذی که با قطر 

شود و در شده است، خارج می هسامانه در نظر گرفت

رسد.یکوتاهترین زمان ممکن به ریشه م  

اجزای داخلی  همراه بادر ادامه نمایی از سیستم صرفاب 

)ب( و نحوه کار گذاری آن در زمین زراعی )الف( آن 

 نشان داده شده است:

 

 الف( اجزای داخلی سيستم صرفاب

 

 

 ب( نحوه قرار گيری در زمين زراعی

ای طراحی شده الزم به ذکر است این سیستم به گونه

آبگیری و ذخیره سازی را همزمان  تواند عملاست که می

بنابراین مقدار تبخیر از سطح آبگیر نیز نسبت به  ؛انجام دهد

. از دیگر خواهد داشتها حداقل میزان ممکن را سایر روش

های متمرکز کاهش اتکا به سیستم ،مزایای این سیستم

برای  را چاه بوده و امکان تأمین آبآبرسانی مانند سد یا 

-فراهم می ،که به این منابع دسترسی ندارندبهره بردارانی 

ساده و در عین حال  بسیار سازد. فرایند استفاده از این سیستم

مردم بومی منطقه نیز در مراحل  که ایکارامد است به گونه

ای توانند مشارکت گستردهمی آن طراحی، اجرا و نگهداری

داشته باشند. عدم آلودگی ناشی از اختالط انواع پساب و 

گل آلودگی حاصل از فرسایش و در نهایت شور و سدیمی 

 است. سامانه صرفابشدن خاک از دیگر مزایای استفاده از 

 گيری نتيجه -3

های تکنیک ترینشاخص استحصال آب باران یکی از

در راستای کشاورزی باران آب  برداری ازبهرهمدیریت 

رسایش ها و فو مهار سیالببرای مقابله با کم آبی پایدار 

های نیازهای موفقیت در طرحاز جمله پیش .باشدخاک می

مشارکت عمومی، پذیرش توان به استحصال آب باران می

طرح از نظر بهره برداران و افراد ذینفع، آموزش و ارایه 

اشاره  هامطالب، آگاهی دادن از منافع و مزایا و محدودیت

 . [1] کرد

ند سدها که های متمرکز و بزرگ مانبرخالف سیستم

 هاید، سیستمنگذاری و تکنولوژی پیشرفته دارنیاز به سرمایه

استحصال آب، فناوری ساده دارند و در ابعاد کوچک قابل 

 توان سامانه صرفاب رامی دلیل . به همین[4] باشنداجرا می

 .به کار بردبدون محدودیت مکانی 
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Iran has been located in the dry and semi-arid region of the world, also 

have distribution of time and place of inappropriate rainfall.therefore it 

has got a water crisis. On the other hand, much of the precipitation is 

Unused in the form of runoff, evaporation, or dug reservoirs, causing 

drought and dehydration during plant growth stages, resulting in a 

significant reduction in plant production, as well as marshy or saltiness of 

the land. These issues have brought about the optimal use of water 

resources consider serious consideration with storage and so-called 

"Harvesting" of rainwater. The process of harvesting rainwater is a safe 

and suitable way to increase the amount of water available per unit area of 

agricultural land. In fact water harvesting is a set of methods for using of 

rainwater in the vicinity of the rainfall area, which can provide the water 

needed without relying on concentrated water supply systems from the 

impenetrable and insulated surfaces of the same area. The main purpose of 

this paper is to present a new method for harvesting rainwater for optimal 

use of water resources and sustainable agriculture development. 
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