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 چكیده

 

ده بهینه از نزوالت جوی بخصوص برف و باران در مناطق خشک و نیمه خشک در تأمین نیاز آبی ااستف

فضای سبز از اهمیت بسزایی برخوردار است. وجود باد در اینگونه مناطق باعث آلودگی هوا در اثر گرد و 

آبی مورد استفاده  توان آب باران را استحصال و در مواقع کم یریت صحیح میشود. در صورت مد خاک می

منظور از یک سطح  فضای سبز قرار داد و همچنین بخشی از گرد و غبار هوار را کنترل نمود. برای این

باشد استفاده گردید برای مقایسه سطح آبگیر  آبگیر با پوشش پالستیک که دارای محافظ شنی می

باشد. شكل سطوح آبگیر مربع و با ابعاد  ر گرفته شد که سطح طبیعی دست نخورده میدیگری در نظ

m2×m2 درصد بودند که هر کدام از سطوح یا تیمارها در سه تكرار به اجرا  32-39های متوسط  در شیب

مورد بارش در مدت دو سال آبی نشان داد که سطح آبگیر با پوشش  78درآمدند. نتایج حاصل از 

درصد از بارش ساالنه را به رواناب تبدیل و عالوه بر جلوگیری  67تواند  دارای محافظ شنی می پالستیک

 گرم بر مترمربع گرد و خاک هوا را در خود گیر بیاندازد. 250از فرسایش خاک، ساالنه 

  آب باران، پوشش پالستیک، شن، گرد و خاک، سطح عایقها:  کلید واژه
 

   

 مقدمه

 

یعت و به تبع آن افزایش نیاز به مواد غذایی موجب فشار بیشتر به منابع طبیعی و روند روزافزون جم

تر  عوامل تولید ازجمله  خاک، آب و هوا  گردیده است این مسئله در مناطق خشک و نیمه خشک محسوس

لید توان با مدیریت بهینه و صحیح نسبت به حفظ پایدار منابع طبیعی و عوامل اصلی تو است در صورتیكه می

های  تواند قدم اقدام نمود. ذخیره و نگهداری آب باران و حفاظت آب و خاک و هوا در صورت محقق شدن می

آوری آب باران از سطوح عایق یا نیمه عایق و ذخیره آن در مخازن  مثبت در جهت توسعه پایدار باشد. جمع

آبی برای موارد  یره شده را در مواقع کمتوان آب ذخ باشد که می های مدیریت استحصال آب باران می یكی از راه

مختلف مورد استفاده قرار داد.. مسئله دیگر حفاظت خاک است که در اثر عواملی همچون فرسایش آبی و 

ها مانع از فرسایش  ها مانند انواع مالچ رود که با ایجاد پوشش گیاهی یا دیگر پوشش بادی، تخریب و از بین می
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توان با ایجاد پوشش گیاهی و همچنین پوشش  شود می عث آلودگی فیزیكی هوا میشد. فرسایش بادی نیز که با

 شنی، بخشی از گرد و غبار موجود در هوا را به تله انداخت. 

منظور افزایش تولید رواناب مدنظر  درحال حاضر استفاده از سطوح نفوذناپذیر در سطح سامانه، به

ای، ضمن  ریزه گیری مالچ سنگ دهد که بكار ها نشان می محققین کشورها قرار گرفته است. نتایج بررسی

حفاظت از فرسایش، نقش مهمی در استحصال آب باران، کاهش تبخیر و نگهداشت حاصلخیزی خاک داشته 

هزار هكتار اراضی استان گانزو در چین مورد استفاده قرار گرفته است )لی،  118در  ای مالچ سنگریزه است.

تواند جایگزین منابع آب معمول، نظیر چاه، قنات و رودخانه  که بطور غیرمستقیم می هایی (. یكی از روش2000

شده در  های سطوح آبگیر باران، روشی شناخته زمینه، سامانه نید، استحصال مستقیم آب باران است. در اشو

آب باران شوند. استحصال  کاربرده می استفاده از نزوالت جوی، با هدف ایجاد و توسعه پوشش گیاهی به

توان به هوتک و  که از آنجمله می شود یصورت سنتی در نقاط مختلف با اسامی خاص همان منطقه شناخته م به

(. 1388، گرانیهای سیستان و بلوچستان و یا بندسارهای استان خراسان اشاره نمود )طباطبایی و د خوشاب

ک با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته استحصال آب باران برای آبیاری تكمیلی در بسیاری از مناطق خش

شود و در زمان کمبود آب به مصرف گیاه  و ذخیره می یآور است. بدین منظور آب باران از اراضی مجاور جمع

( سطوح آبگیر ناودانی شكل را در استرالیا جهت هدایت آب باران به باغات 2002(. توکلی )2004رسد )لورا،  می

صورت دستورالعملی برای تأمین آب اضطراری در مناطق خشک این  نتایج آن به مورد استفاده قرار داد که

 کشور در آمد.

هدف این پژوهش استحصال آب باران از سطح آبگیر با پوشش پالستیكی دارای محافظ شنی و و به تله  

گرد و خاک در این پژوهش پتانسیل سطح مذکور در تولید رواناب و کنترل  باشد انداختن بخشی از گرد و می

 گیرد.  مورد بررسی قرار می

  

 ها مواد و روش

 

 محل اجرای پروژه

 1817علی با ارتفاع متوسط  ابن شهر تبریز در ارتفاعات عون محل اجرای پروژه در قسمت شمالی کالن

این  قرار دارد. طول شرقی 46°,20,’5"عرض شمالی و  38°,6,’5"متر از سطح دریا و در مختصات جغرافیایی 

ترین ایستگاه  آید که متوسط بارش سی ساله در نزدیک خشک بشمار می طقه از نظر اقلیمی جزو مناطق نیمهمن

متر است. بافت خاک محل پروژه متوسط و  میلی 7/245سینوپتیک فرودگاه تبریز( به محل پروژه  هواشناسی )

باشد.  می گراد یسانتدرجه  34و  -12باشد. کمترین و بیشترین دمای روزانه برابر  از نوع لومی و لوی رسی می

 .باشد یمخاک در بخش باالیی و پائینی کوه به ترتیب از نوع لومی و لومی رسی شنی بافت 

 سنجی باران  ایستگاه

نگار استفاده شد که در  سنج و باران های باران برای مقایسه عمق رواناب با عمق بارندگی از دستگاه

گیری نمود.  گردیدند تا بتوان عمق بارندگی را در هر واقعه اندازه متری از محل پروژه نصب 20فاصله 
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 ها آنهای جمع شده به این ترتیب بود که بالفاصله بعد از وقوع هر بارندگی رواناب حاصل از  گیری رواناب اندازه

نیز  شد و عمق بارندگی گیری می شد اندازه های آزمایش جمع می کرت دست نییپاکه در مخازن نصب شده در 

 1393ساله ) 30برای محاسبه عمق رواناب از آمار بلندمدت  گیری بود. ای قابل اندازه سنج استوانه از طریق باران

( ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه تبریز که در هشت کیلومتری محل اجرای طرح قرار گرفته، 1364 –

 استفاده شده است. 

 اجرای سطح آبگیر طبیعی -

های  باشد این سطح با بلوک می (m2m× 2باشد که به شكل مربع ) نخورده می عی دستزمین طبی سطح

صورت  سطح کرت به دست نییپا وارهیدبندی گردیده است  سانتیمتری محصور و آب 20سیمانی به ارتفاع 

همگرا احداث گردیده تا رواناب حاصل از بارندگی بر روی سطح به یک نقطه مشخصی که همان خروجی است 

لیتری استفاده گردید که برای این کار یک اتاقک  220منظور ذخیره رواناب از بشكه فلزی  دایت شود. بهه

آجری احداث و بشكه در داخل آن قرار داده شد. با توجه به تعداد تكرار بدین ترتیب سه تا کرت با این 

  .(1)شكل   مشخصات احداث گردید

 

 رواناب رهیذخهمراه مخزن  سطح آبگیر طبیعی احداث شده به -1شكل 

 اجرای سطح آبگیر پوشش نایلون با محافظ شنی

به این صورت بود که ابتدا سطح زمین بوته تراشی شده و با حفظ شیب زمین تسطیح گردید سپس  

سانتیمتر محصور گردید  20های سیمانی به ارتفاع  با بلوک m2m×2با ابعاد  مترمربعسطحی به مساحت چهار 

تسطیح و متراکم گردید  کامالًمخلوط خاک و آهک الک شده  ابتدا با نیزمصب پوشش نایلون سطح ن منظور به

ای در داخل کرت پهن گردید و برای محافظت نایلون در برابر  ی بستر، نایلون گلخانهساز آمادهبعد از 

گردید و سه تا طور یكنواخت بر روی نایلون پخش  ی شن بادامی به ضخامت پنج سانتیمتر بهسوختگ آفتاب

 (2شكل کرت با این مشخصات بر روی زمین پیاده گردید. 
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 سطح آبگیر پوشش نایلون با محافظ شنی  -2شكل شماره

 گیری عمق رواناب و عمق بارش اندازه

لیتاری   220رواناب ناشی از وقوع هر بارش در مخازن ذخیره که در این پروژه تحقیقااتی بشاكه فلازی    

گیری عمق رواناب ناشی از بارنادگی ابتادا عماق آب جماع شاده در بشاكه        ود برای اندازهش باشد جمع می می

گردد. از تقسایم حجام آب    گیری شده و با توجه به معلوم بودن قطر یا شعاع بشكه، حجم آب محاسبه می اندازه

از سطوح آبگیار  ی از بارندگی بر روی هر کدام رواناب ناشجمع شده بر مساحت هر کدام از سطوح آبگیر ، عمق 

سانج   از طریق باران که باشد یمگیری عمق بارش  آید. برای بدست آوردن ضریب رواناب نیاز به اندازه بدست می

گیری نمود. از تقسیم عمق باارش   آن را برای هر بارش اندازه توان یمای نصب شده در محل اجرای پروژه  استوانه

توان عمق رواناب تجمعای را باه    رای یک بازه زمانی مشخص میو ب دیآ یمبه عمق رواناب، ضریب رواناب بدست 

 عمق بارش تجمعی تقسیم نمود و متوسط ضریب رواناب را بدست آورد.  

 مدت آماربرداری از بارش و رواناب

های  ها در هر کدام از کرت های متناظر با آن ها و رواناب گیری بارش در این پروژه تحقیقاتی اندازه

ادامه  1398شروع و تا آخر شهریور ماه سال  1396سال  مهرماهیعنی اول  97-98ال آبی آزمایشی از اول س

واقعه بارش از نوع باران،  78 تعدادیافت. در طول این مدت با احتساب چهار ماه بارش برف، سرما و یخبندان 

طقه چهار ماه آخر سال های برف و سرما در من به ثبت رسیده است. تعداد ماه ها آنبرف، تگرگ و یا ترکیبی از 

شود. با توجه به کوهستانی بودن منطقه و واقع شدن محل پروژه در  فروردین ماه را نیز شامل می هاً اگبوده و 

 ها یریگ اندازهآن منطقه، در فصل برف و یخبندان در برخی مواقع امكان رسیدن به محل پروژه میسر نبوده و 

شدن ذوب برف، بارش برف بر روی برف قبلی که بطور کامل ذوب  شد. طوالنی در این مدت دچار اختالل می

های آزمایش از مقادیر کل  نشده، بنا به دالیل مذکور برای بدست آوردن ضریب رواناب در هر کدام از کرت

رواناب از مقادیر باراش  -بارش و رواناب در مدت دو سال آبی استفاده گردید و برای بدست آوردن روابط بارش

 استفاده گردید. دو سالاول سال در مدت  ماهه هشتهای ثبت شده در  ابو روان
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 های آزمایشی گیری شده در کرت های اندازه بارش و رواناب

گیری  رواناب، میزان بارندگی و رواناب متناظر با آن بایستی اندازه -برای به دست آوردن رابطه بارش 

رخداد  78باشد به تعداد  ( می98-97و  96-97ل آبی )شود. بنابراین در طول دوره آماربرداری که دو سا

 گیری شد. های آزمایشی اندازه ها در کرت از بارندگی هرکدامهای متناظر با  بارندگی ثبت گردیده و عمق رواناب

   

  نتایج و بحث
 

 های آزمایشی رابطه بارش و رواناب در تیمار

های  ی گیر دلیل اختالالت ایجاد شده در اندازهفصل سوم ب 6-3با توجه به توضیحات داده شده در بند 

صورت برف و حالت  ها به مربوط به فصل زمستان و ماه قبل از آن که با برف و یخبندان همراه بود و اکثر بارش

جامد داشت و زمین اکثر اوقات حالت یخ زده بود در صورتیكه الزمه ایجاد رواناب در موقع بارش، بایستی 

ها روی  های برف دانه صورت ادامه برف و ادامه برودت هوا و درو زمین بدون یخ زدگی باشد  بارش از نوع باران

افتد به همین دلیل برای تخمین آستانه بارش جهت شروع رواناب و ارتباط  رواناب اتفاق نمی عمالًهم انباشته و 

اول سال  ماهه هشترواناب  – های صورت گرفته در هر کدام از سطوح آبگیر از آمار بارش بین بارش و رواناب

های  مورد رخداد بارندگی وجود داشت. برای این منظور داده 47استفاده گردید که در این دوره آماربرداری 

های  هایی که منجر به رواناب در سطوح مختلف آبگیر شده استفاده شده است. بنابراین داده مربوط به بارش

گیری از تكرارها،  افزار اکسل گردیده و بعد از متوسط ناظر آنها وارد نرمهای مت گیری شده رواناب و بارش اندازه

ها یا سطوح مختلف  باشد برای هر کدام از تیمار نمودار مربوط به آنها که بیانگر رابطه بین بارش و رواناب می

گردید  راجاستخآبگیر رسم گردید و معادالت رگرسیون مربوطه جهت تعیین آستانه بارش برای ایجاد رواناب 

 (1و جدول  3)شكل 

 سطح طبيعي با محافظ شنی کیپالستپوشش 

  

 با محافظ شنی و سطح طبیعی کیپالسترابطه رواناب با بارش در تیمار پوشش  -3شكل 
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رواناب مقدار رواناب را صفر در نظر بگیریم بارش آستانه برای شروع رواناب  -چنانكه در معادالت بارش

رواناب، ضریب تبین و آستانه بارش جهت شروع رواناب را برای هر کدام  -معادله بارش  1 آید. جدول بدست می

  دهد. از تیمارها نشان می

های  داده نیاست بدر تیمار پوشش پالستیک با محافظ شنی که یک پوشش نفوذناپذیر نسبت به آب 

باشد. آستانه  می 98/0بارش و رواناب همبستگی خیلی باالیی وجود دارد ضریب همبستگی برای تیمار مذکور 

های کمتر  برای بارندگیمتر بوده و مفهوم آن این است  میلی 56/2بارش برای شروع رواناب در این نوع پوشش 

متر رواناب وجود نخواهد داشت اما در صورتی که مقدار بارندگی از این حد بیشتر شود بر  میلی 56/2یا مساوی 

روی این نوع پوشش رواناب ایجاد خواهد شد. در تحقیقاتی که در استان زنجان برای این نوع پوشش صورت 

زاده و نمكی در استان  تحقیق دیگر که توسط مهدی متر بود اما در میلی 1/2گرفته آستانه بارش 

متر بدست آمده است. این مقدار در استان آذربایجان  میلی 5/2غربی انجام شده آستانه بارش  آذربایجان

متر برآورد گردید. آستانه  میلی 6/2 سنگ الشه( برای پوشش پالستیک با مالچ 1393نژاد ) توسط نیکشرقی 

 باشد که به نتیجه متر می میلی 56/2پژوهش برای پوشش پالستیک با محافظ شنی  بارش بدست آمده در این

( در آذربایجان شرقی 1393نژاد ) ( در آذربایجان غربی و نیک1392زاده و نمكی ) توسط مهدی بدست آمده

 تر است. نزدیک

ی شروع باشد آستانه بارش برا نخورده که دارای پوشش گیاهی نیز می در تیمار سطح طبیعی دست

 95/9های کمتر یا مساوی  باشد مفهوم آن این است که در تیمار سطح طبیعی بارش متر می میلی 95/9رواناب 

ی، چاالب و نفوذ اهیگمتر رواناب تولید نخواهد کرد و این مقدار صرف تبخیر، جذب ذرات خاک و پوشش  میلی

تر باشد آستانه بارش  تر و هوا گرم کدر خاک خواهد شد. در ضمن هر چقدر پوشش گیاهی بیشتر و خاک خش

 برای به جریان افتادن رواناب بیشتر خواهد بود. 

 

 های آزمایشی در دوره آماربرداری ضریب رواناب تكرارها و تیمار -4-5

های  در هر کدام از کرت دشدهیتولهای  برای محاسبه ضریب رواناب ابتدا مجموع بارش و رواناب

اربرداری بدست آورده و پس از تقسیم مجموع رواناب هر کرت بر مجموع بارش، آزمایشی را در طول دوره آم

در طول دوره  آید. در این پروژه تحقیقاتی ضریب رواناب مرتبط به آن کرت یا سطح آبگیر بدست می

 رابطه بین رواناب و بارش در تیمارهای آزمایشی و بارش آستانه 1-جدول 

 رابطه بین رواناب و بارش تیمارهای آزمایشی
بارش 

آستانه 
(mm) 

ضریب 

Rتبیین )
2) 

ضریب 

تگی همبس
(R) 

)(7992.0)(0702.2 پوشش پالستیک با محافظ شنی  mmPmmR  56/2  97/0  98/0  

)(253.0)(5164.2 سطح طبیعی  mmPmmR  95/9  77/0  88/0  

R متر و : عمق یا ارتفاع رواناب به میلی P : متر میزان بارندگی روزانه به میلی 
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های تولید شده  رخداد بارش صورت گرفته و مجموع رواناب 78متر بارش در  میلی 9/746 مجموعاًآماربرداری 

ضریب رواناب برای هر  بدست آمدههای  آورده شده است. با توجه به داده 2جدول هر کرت آزمایشی نیز در از 

های  نشان داده شده است شیب مربوط به هر کدام از کرت  2 کدام از تكرارها و تیمارها محاسبه و در جدول

توان  وم بودن مقدار بارش میسطوح آبگیر نیز در این جدول آمده است. با مشخص شدن ضریب رواناب و معل

 ارائه شده است.  2حجم رواناب را برای هر کدام از تكرارها و تیمارها محاسبه نمود که نتایج آن در جدول 

 67/0شود برای تیمار پوشش پالستیک با محافظ شنی ضریب رواناب  مالحظه می 2بر اساس جدول 

لیتر و در یک سال  1/500شود که در دو سال آبی  ناب میدرصد از بارش ساالنه تبدیل به روا 67باشد یعنی  می

( ضریب رواناب هشت ماهه 1392زاده و نمكی ) باشد.مهدی قابل ذخیره می مترمربعلیتر در هر  05/250آبی 

الی  56/0( 2004، لی و همكاران )88/0( 1398، قیطوری و همكاران )58/0اول سال را برای پوشش مذکور 

( ضریب رواناب هشت ماهه اول سال را برای پوشش پالستیک با محافظ 1393نژاد ) نیک برآورد نمودند. 77/0

بدست آورد. ضریب روانابی که در طول مدت آماربرداری برای پوشش پالستیک با محافظ  57/0 سنگ الشه

باشد. در این پژوهش ضریب رواناب متوسط برای سطح آبگیر پوشش پالستیک با  می 67/0شنی بدست آمده 

( 1398( ، قیطوری و همكاران )1392زاده و نمكی ) بدست آمده است. که با نتایج مهدی 56/0محافظ شنی 

  .( تقریباً برابر است1393نژاد ) ( و نیک2004، لی و همكاران )88/0

درصد از کل بارش ساالنه به  3باشد  می 03/0در تیمار سطح آبگیر طبیعی که داری ضریب رواناب 

لیتر و در  6/20در دو سال آبی مجموع حجم رواناب تولید شده  2جدول شماره  بر اساسشود  یرواناب تبدیل م

تلفات تبخیر، نفوذ و  صورت درصد بارندگی به 97باشد به عبارتی دیگر  می مترمربعلیتر در  3/10یک سال آبی 

های  و بارندگی ادشدهجیاهای  آوری نیست. مجموع رواناب چاالب و برگاب از دسترس خارج شده و قابل جمع

به آنها استفاده گردید نیز در  مربوطهای  نظیر آنها در هشت ماهه اول سال که برای برآورد آستانه بارش از داده

متوسط ضریب رواناب در هشت ماهه اول سال برای سطح  2جدول مذکور ارائه شده است. با توجه به جدول 

و  0 -2/0رواناب سطوح خاکی با شیب کمتر از ده درصد  ضریب (1989سی و کالیس ) پیباشد.  می 04/0طبیعی 

اند که ضریب رواناب بدست آمده در این پژوهش  بدست آورده 1/0الی  05/0برای سطوح دارای پوشش گیاهی 

 گیرند. قرار می (1989سی و کالیس ) توسط پی ادشدههای ی برای سطوح آبگیر مذکور در محدوده

 تیمارها و تكرارها در طول دوره آماربرداریضریب رواناب برای  -2جدول 

 طبیعی شنی محافظنایلون با  تیمار
 سوم دوم اول سوم دوم اول تكرار

 10 6 3 11 7 4 شماره کرت

 شیب کرت )درصد(
39 

7/

38 
1/38 1/32 8/29 1/38 

/9 (mmمجموع بارندگی )
74

6
 

9/
74

6
 

9/
74

6
 

9/
74

6
 

9/
74

6
 

9/
74

6
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موجود در هوای  غبار تواند بخشی از گرد و مالچ شنی عالوه بر کنترل فرسایش آبی و بادی خاک می

باشد پوشش شن بادامی به  نتیجه آن کامالً ملموس می نزدیک سطح زمین را به تله اندازد که در این پژوهش

پخش گردیده بود بعد از دو سال  کیپالستعنوان محافظ بر روی  ضخامت پنج سانتیمتر که در شروع پروژه به

های سطوح طبیعی با محافظ شنی به مساحت چهار  م از کرتآورد گردید که در هر کدا گرد و غبار جمع شده بر

مترمربع در حدود دو کیلوگرم گرد و غبار جمع شده بود مفهوم آن این است که پوشش شنی یا مالچ شنی 

. این مسئله از نظر آلودگی هوا حائز ندازدیبهوا را به تله  گرم بر مترمربع، گرد و غبار 250ساالنه  تواند می

 دهد. گرد و غبار جمع شده در سطح پالستیک با محافظ شنی نشان می 4شد. شكل با اهمیت می

  

 ت سطح پوشیده شده با پالستیک دارای محافظ شنی گرد و غبار جمع شده در کر -4شكل 

 (mmمجموع رواناب )

04/
50

3
 

51/
50

3
 

74/
49

3
 

64/
21 

53/
17 

53/
22 

 03/0 02/0 03/0 66/0 67/0 67/0 ضریب رواناب

lit/mحجم رواناب )
2) 0/

50
3

 

5/
50

3
 

7/
49

3
 

6/
21 

5/
17 

5/
22 

 03/0 67/0 متوسط ضریب رواناب در طول دوره آماربرداری

lit/mمتوسط حجم رواناب )
2) 1/500 6/20 

 3/335 7/110 (mmماهه اول سال )مجموع بارندگی منجر به رواناب در هشت 

 7/356 7/356 (mmمجموع بارندگی در هشت ماهه اول سال )

 7/199 4/15 (mmمجموع رواناب جمع شده در هشت ماهه اول سال )

 04/0 56/0 متوسط ضریب رواناب هشت ماهه اول سال
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 محاسبه عمق رواناب قابل ذخیره
له ابتادا بایاد   ساا  30 بلندمادت بر اساس آمار  برای محاسبه عمق رواناب حاصل از سطوح مختلف آبگیر

شوند بدست آورد. از آنجائی که آساتانه شاروع    های ساالنه که منجر به رواناب می عمق و فراوانی متوسط بارش

باشاد   متار مای   میلای  95/9و  56/2رواناب برای پوشش پالستیک با محافظ شنی و سطح طبیعی بترتیب برابر 

هر کدام از ساطوح ماذکور را بایاد محاسابه نماود کاه       برای  ادشدههای بیشتر از مقادیر ی تعداد و مقادیر بارش

سال( محاسابه و   30) بلندمدتدر  ها آنها و فراوانی ساالنه متناظر با  خالصه محاسبات صورت گرفته برای بارش

 ارائه شده است. 3نتایج آن در جدول 

 

 

 

 

های مختلف سال برای مقادیر بیشتر از آستانه باارش کاه    های مربوط به ماه بر اساس آمار بلندمدت بارش

شوند نمودارهاای مرباوط باه باارش و فروانای در       رهای سطوح مختلف آبگیر منجر به تولید رواناب میدر تیما

ارائه شده است. بر اساس اشكال مذکور بیشترین مقدار فراوانی و بارش مربوط به اردیبهشت و کمتارین   5شكل

 باشد. آن مربوط به مرداد می

  

 های مختلف سال رواناب تیمارهای سطوح آبگیر در ماههای منجر به  بارش و فراوانی  میزان -5شكل 

 

95/9و  56/2های بیش از صفر،  میزان بارش و فراوانی ساالنه برای بارش -3جدول   

 بارش حد
بیش از صفر 

متر میلی  

 56/2بیش از 

متر میلی  

 95/9بیش از 

متر میلی  

7/245 (mmساالنه )جمع بارش   18/203  6/92  

9/79 فراوانی ساالنه )تعداد وقوع(  0/29  3/6  
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سطح طبیعی بترتیب  های پوشش پالستیک با محافظ شنی و با توجه به اینكه ضریب رواناب در تیمار

استخراج شده  بلندمدتهای ماهانه و ساالنه که از آمار  باشد با معلوم بودن مقدار بارش می  03/0و  67/0برابر 

رواناب قابل ذخیره را محاسبه نمود. با توجه به بارش تجمعی هشت ماهه اول سال و ضریب توان عمق  است می

برای تیمارهای سطوح آبگیر تعین نمود که نتایج آن  توان عمق رواناب قابل ذخیره را رواناب سطوح مختلف می

 ارائه شده است. 6در شكل 

 

 وح آبگیرعمق رواناب ماهانه در تیمارهای مختلف سط -6شكل شماره 

ماهه  12رواناب باشد بنابراین حجم  معادل یک لیتر می مترمربعرواناب در  متر با توجه به اینكه هر میلی

خواهد بود. بر اساس جدول مذکور  4برای تیمارهای مختلف مطابق جدول  مترمربعو هشت ماهه حاصل از یک 

، سطح طبیعی و سطح طبیعی با مالچ شنی شود که برای سطوح آبگیر سطح پالستیک با محافظ شنی نتیجه می

 توان رواناب جمع کرد. لیتر در سال می 37/7و  65/164ترتیب  به

حجم رواناب حاصل از یک مترمربع برای تیمارهای سطوح آبگیر -4جدول   

 
پالستیک با 

 محافظ شنی
 سطح طبیعی

ماهه )لیتر( 12حجم رواناب ساالنه یا   65/164  37/7  

هه )لیتر(ما 8حجم رواناب   21/106  76/4  

 

 نتیجه گیری

دهد که سطح با پوشش پالستیک دارای محافظ شنی قادر است  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

درصد از بارش بلندمدت ساالنه معادل  67درصد از بارش ساالنه را به رواناب تبدیل نماید به عبارتی دیگر  67

توان آب ذخیره شده را در مواقع  باشد که می یره سازی در مخزن میلیتر در مترمربع قابل استحصال و ذخ 165

آبی جهت تأمین نیاز آبی فضای سبز مورد استفاده قرار داد. مالچ شنی عالو بر محافظت از آفتاب سوختگی  کم

گرم بر مترمربع در سال گرد و خاک  250و قادر است مقدار  شدهبا عث کنترل کامل فرسایش آبی و بادی خاک 
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عنوان  که این مسئله درکیفیت آب استحصالی حائز اهمیت است و مالچ شنی به وا را در خود به تله بیاندازده

 نماید. یک فیلتر عمل می

 
 

 منابع فارسی

   

های استحصال آب باران برای بادام دیم، مجله تحقیقات مهندسی  های سامانه . تعیین مشخصه1392توکلی، ع.  -

 . 1-16  ، صفحه14 جلد ،2کشاورزی، شماره 

. استحصال آب باران برای آبیاری تكمیلی گندم 1388 .س. حقایقی مقدم، م. قدسی و ه. افشار ،طباطبایی یزدی، ج. -

 . 198-207  ، صفحه24جلد  ،2دیم در مشهد. نشریه آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 

سطح آبگیر در استحصال آب در استان  های سامانه یمقایسه کارای، 1398روغنی.  .حشمتی و م .قیطوری، م. م -

 .12کرمانشاه، نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز. جلد 

. بررسی عملكرد سطوح عایق، نیمه عایق و طبیعی در فرایند بارش رواناب، دومین 1392 .زاده، م. و س. م. نمكی مهدی -

 های سطوح آبگیر باران. مشهد. همایش ملی سامانه

 -. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی عملكرد سطوح عایق، نیمه عایق و طبیعی در فرایند بارش1393د.  نژاد، نیک -

 .های سطوح آبگیر )منتشر نشده( رواناب سامانه
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