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 چكیده
 

استحصال آب از رخنمون سنگي نفوذ نا پذير و يا کم نفوذ و جمع آوري آن در مخازن پلي اتیلن و يا 

تغذيه آبخوان روش موثري در جلوگیري از تلفات تبخیر در مناطق گرم و خشک واستفاده در آبیاري 

 نفوذ و سنگي هاي با سطوح حوزه زير زي میزان رواناب درمدل سا پژوهش اين تكمیلي مي باشد. هدف از

 ناپذير منطقه هفت باغ علوي کرمان به جهت تخمین حجم رواناب  قابل  استحصال در اين حوزه مي باشد.

استفاده شد. نتايج نشان داد که با  HEC-HMSرواناب حوزه از نرم افزار  –به منظور مدلسازي بارش 

میلیون  055/8زير حوزه, میتوان  4ز کل میانگین تلفات تجمعي رواناب ساالنه درصد ا 10استحصال تنها 

اصله درخت,  1300000هكتار باغ و يا  3300متر مكعب آب جمع آوري و براي آبیاري تكمیلي حدود 

 استفاده نمود. 

 
 .آبخیز حوزه تكمیلي، آبیاري, رواناب آب، استحصال ،HEC-HMS سنگي، رخنمون: کلیدي کلمات

 

   

 مقدمه
 

کشور ايران در منطقه اي واقع است که متوسط بارندگي سالیانه آن کمتر از يک سوم میزان بارندگي 

لذا ايران جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب بوده و از دير باز با کمبود آب مواجه بوده  جهان است

 شتریاز حد استاندارد در ب شیگرم و خشک و مصارف ب میاقال طيبا توجه به شرا .(1385است)جواهري 

 يدی)رش کرد کمرنگ يحدود تا باران آب استحصال با را يآب منابع کمبود معضل میتوان يم بزرگ، يشهرها

 آوري آب باران براي مصارف انسان، شرب حیوانات و مصارف کشاورزي، از قرنها پیش  (.جمع 13۹1 يمهرآباد
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هاي بومي در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک اشاره کرد.  سازهرايج بوده است. از نمونه هاي آن میتوان به 

روشهاي بومي استحصال آب شیرين باران، صرفه جويي در مصرف آب، استفاده حداکثر از آب و حفاظت خاك، 

استحصال آب باران براي آبیاري تكمیلي در بسیاري از  (.1368)ابريشمي  داراي اساس و پايه علمي بوده است

آوري و  مجاور جمع موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است. بدين منظور آب باران از اراضي مناطق خشک با

 ياستحصال آب از استفاده با يلیتكم ياریآب فنرسد.  ذخیره میشود و در زمان کمبود، آب به مصرف گیاه مي

 در يشتریب ثبات و يداريپا و كندیم کم يکشاورز بخش در سکير عامل از که است ييشگردها جمله از

نحوه استحصال آب باران  (.13۹1)تاجبخش،  كندیم جاديا خشک مهین و خشک مناطق در محصول تیفیک

دسته اصلي تقسیم مي شود روش استحصال آب سنتي بیشتر مبتني بر  براي کشاورزي مناطق خشک به دو

وين ازمخزن براي جمع روش هاي ن هاي جمع شده براي آبیاري گیاهان است. در استفاده مستقیم ازرواناب

ها  بارش آوري و ذخیره بهره گرفته میشود تا بتوان آبیاري گیاهان را در دوره کمبود آب يا در فاصله زماني بین

تحقیقات نشان داده که روش استفاده مستقیم نمیتواند درمناطقي که فصل بارش با زمان نیاز به  .اعمال نمود

 کم تنها نه يجو نزوالت که خشک مهین و خشک میدر اقل .وفقیت باشدندارد توأم با م آبیاري گیاهان تطابق

 از لیس و تندآب بصورت شده جاديا رواناب از ياديز مقدار باشند، يم زین ديشد پراکنش يدارا بلكه هستند،

 تيباشد. رعايم يآب کم موضوع در حیصح نهيها گزالبیس از استفاده ،يحالت نیچن در. شوند يم خارج حوزه

 يهمكار جذب و يمحل نفعان يذ آموزش و تيريمد بهمراه نه،يهز حداقل با دانش از استفاده و يمهندس ولاص

 از يحداکثر استفاده امكان ها، دشت البیس و لهایمس رودخانه، هیحاش ياراض ز،یآبخ يها حوزه در ها آن

 آثار يها يژگيو از يكي (.13۹1 همكاران، و ياثی)غ سازد يم يعمل را لیس و يسطح يآبها ،يجو يها زشير

 واژه با امروزه که كساني وهیش از جهان خشک میاقل يدارا مناطق از ياریبس در که است نيا انگریب يخيتار

 خشک میکرده اند، مردم اقاليم استفاده يکشاورز و يدنیآشام آب نیتأم يبرا شودیم ادي آن از آب استحصال

 اند کرده فراهم يابانیب مناطق در شهرها جاديا يبرا را طيشرا ،يصلف يها رودخانه از باران آب يآور جمع با

 يتوده سنگ بداریش نفوذ کم سطوح داشتن ،علوي کرمان باغ هفت حوزه ارتفاعات (.13۷0 همكاران، و يلی)خل

و در عوض باال رفتن رواناب حاصل از بارش از هر  نیبه داخل زم يآمدن نفوذ نزوالت جو نيیاست، که باعث پا

دست حوزه، باعث بروز مسائل مربوط به  نيیشدن رواناب در پا يآب است. جار انيدو جهت حجم و شدت جر

است  يروش ينزوالت جو يباشد. جمع آور يم يو خندق ياریش شيانواع اشكال فرسا جاديخاك و ا شيفرسا

ه شناخت پتانسیل روانآب از استفاده نمود. در اين تحقیق ب ياز باران در محل بارندگ میتوان يکه به کمک آن م

سطوح سنگي  در حوزه هفت باغ علوي ماهان کرمان  به منظورحفاظت و نگهداري رطوبت )حفاظت آب و 

جمع آوري و متمرکز نمودن روان آب حاصل از سطوح سنگي براي زراعت  ،خاك( براي تولید محصوالت زراعي 

 و باغهاي ديم  در منطقه مي باشد.
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 ها وشمواد و ر

 

 :منطقه مورد مطالعه -2-1

 هفت اتوبان طريق از نیز منطقه به است. جاده دسترسي هكتار 14۹23 علوى باغ هفت آبخیز حوزه مساحت

 مى کهنوج روستاى کل همچنین و قناقستان و محى آباد روستاى از بخشى شامل حوزه مرز .است علوى باغ

 ديگرى و آباد محى روستاى به يكى که است بزرگ مسیل 4شامل  حوزه اين در واقع بزرگ هاى باشد. مسیل

 و میشود ختم کهنوج روستاى به آنها آخرين و ماهان شهر اول ورودى میدان ديگرى و قناقستان روستاى به

 به ديگر دوتاى و ماهان پیشرفته صنعتى دانشگاه دست باال به که اولى است کوچک مسیل 3 همچنین

 .میرسند آباد محى نزديكى

 

 
 مرز حوزه مورد مطالعه به همراه مسیل ها و محدوده توده سنگي -1شكل شماره                                      

 

 روش کار -2-2

به منظور تعیین پتانسیل آبدهي سطوح سنگي براي استفاده در آبیاري تكمیلي براي زراعتت و بهبتود اراضتي    

 ي ديم  به شرح ذيل اقدام گرديده است :زراعي و باغها
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 هواشناستي  هتاي  ايستگاه از که ساله 30 میانگین بصورت مدل به بارش و تعرق,  تبخیر اطالعات کردن وارد -1

 .است آمده دست به اندوهجرد و شهداد,راين,ماهان

 . است هآمد دست به ها حوزه زير از کدام هر از که( curve number) منحني شماره محاسبه -2

 .  است شده برآورد ها حوزه زير از کدام هر براي که( lag time)تاخیر زمان و مساحت تعیین -3

 بختش  در scs unit hydrograph روش از استتفاده  و  loss method بختش  در  scs  روش  از گیتري  بهتره  -4

transform method تجمعتي  میانگین نمودار عنوان به را نتايجي مدل, محاسبه عملیات يافتن پايان از بعد که 

 بتا . میدهد ارائه را تلفات ماهانه و تجمعي میانگین و مازاد بارش ماهانه و تجمعي میانگین نمودار و بارش ماهانه و

 .است گرديده واقع بحث مورد ساالنه تجمعي تلفات بخش در مدل خروجي, تحقیق موضوع به توجه

 

 روش تجربي جاستین:  -2-3

ضترايب   از استتفاده  مثال روش بطور .میباشد موجود متفاوتى تجربي هاي شیوه ,رواناب براورد بمنظور

 روش جاستتین  تحقیتق از  ايتن  در که جاستین روش و بارلو روش ايكار، روش کوتاين، روش سطحي، رواناب

 بتر  اضتافه  میباشد کته  سالیانه رواناب محاسبه در معمول هاي شیوه از يكي امروزه که است شده گیرى بهره

 بطتور  حتوزه  روش شیب از نیز حوزه مساحت میباشد و گذار تاثیر دما متغیر بصورت نیز تبخیر بارش، کمیت

 (.1382مینمايد )شرکت مهندسین مشاور دزآب  دخالت ساالنه آبدهي در غیرمستقیم

R=KS
0/155

 
 

ع بارندگي سالیانه بر حسب ستانتي  ارتفا Pارتفاع رواناب سالیانه بر حسب سانتي متر و  Rدر اين معادله 

ضتريب جاستتین    Kمیانگین درجه حرارت بر حسب سانتي گراد و  Tشیب حوزه بر حسب میلي متر و  Sمتر و 

 (.1381در نظر گرفته میشود( میباشد )فرهمند و همكاران  6/0)حدودا 

 

  HEC-HMSمدل سازي به کمک نرم افزار  -2-4 

 بته  اينكته  از پوشى چشم با .است زمان گذر در واقعي دنیاى تمسیس عملكرد مشابه عملى سازي مدل

 دستت  بمنظتور  ,کتامییوتر  در واقعتى  دنیاى ساختگي ترسیم به شود، افزار انجام نرم بوسیله يا دست صورت

 شتبیه  (. متدل 13۹3يابد )موسوي و همكاران  مي ارتباط واقعي سیستم هاى واکنش زمینه در نتايج به يافتن

 وستیله  بته منزلته   موجتود  هتاي  سامانه اثرات بیني پیش براي تحلیل و تجزيه وسیله وانعن به شده سازي

 متدل  بتراي  .استتفاده دارد  متفتاوت  هاي مجموعه در جديد سامانه رويكرد بیني پیش براي ترسیم و طراحي

 است. الزم آن مرز و واژه سیستم درك سامانه، سازي

  

زيتر حتوزه و    38حوزه آبخیز هفت باغ علوي کرمان به : درصد ۹0زير حوزه هاي با رخنمون سنگي باالي  -2-5

 % مي باشند.۹0زير حوزه داراي رخنمون سنگي باالي  4چندين واحد بینابیني تقسیم شده که از بین آنها 
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 اي حوزه آبخیز هفت باغ علوي کرمانزير حوزه ه -2شكل شماره                                                    

 

 

  نتايج و بحث
 

حوزه  زير شیب بزرگ و مقدار مسیل 4 فیزيوگرافى وضعیت حوزه و جغرافیايى موقعیت مطالعهاين  در

 و ها بارش میزان میانگین از آن سیسقرار گرفته است.  بررسى مورد در %۹0 باالى سنگى رخنمون با هاي

 HEC-HMSر افزا نرم با سازى مدل طريق از ساالنه تجمعى و ماهانه بصورت مازاد شبار و بارش تلفات نمودار

 تهیه شده است.

میلي متر,  ۷2/3۹مقدار  H28در بخش تلفات تجمعي سالیانه زير حوزه  HEC-HMSمحاسبات مدل 

 شان مي دهد.متر مكعب در  ثانیه را ن 5/43میلیون متر مكعب و حجم رواناب در لحظه اوج تخلیه  1061معادل 

میلیون متر  ۹/1114میلي متر معادل, 84/38مقدار  H38همچنین در بخش تلفات تجمعي سالیانه زير حوزه 

 بخش در مدل متر مكعب در ثانیه را نشان مي دهد. محاسبات 6/46مكعب و حجم رواناب در لحظه اوج تخلیه 
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 حجم و مكعب متر میلیون  6/546۷دلمعا متر میلي۹2/14۹ مقدار H6-1 حوزه زير سالیانه تجمعي تلفات

 تلفات بخش در مدل از طرفي بررسي .دهد مي نشان را ثانیه در مكعب متر 58 تخلیه اوج لحظه در رواناب

 در رواناب حجم و مكعب متر میلیون 413معادل,  متر میلي 8۹/4۹ مقدار H6-int حوزه زير سالیانه تجمعي

, مدل توسط هاي انجام شده به بررسي توجه با دهد. مي نشان را ثانیه در مكعب متر 5/15 تخلیه اوج لحظه

 . باشد مى مكعب متر میلیون 055/8 با برابر حوزه زير 4 در بارش تلفات میزان

 هاى خروجى در سرپوشیده هاى استخر احداث حال اگر اقدام به طراحي شیوه هاي سازه اي کوچک و

دست  بارش از حاصل رواناب آورى جمع نمود مي توان به داماق شده زهكش آب انتقال بخشي از  و حوزه زير

 به عنوان منبعي براي آبیاري تكمیلي از میشود کم بسیار يا و متوقف بارندگى که خشک و گرم فصول يافت. در

 هاى آب ايستابى سطح به آسیبى تنها نه سنگى سطوح از آب استحصال که است ذکر شايان. نمود استفاده آن

 است قرار که میشود آبى از بردارى بهره باعث بلكه نمیزند حوزه در مالكین آبه حق میزان و زمینى زير

 شدن بیشتر باعث خود نوبه به هم گیاهى پوشش انواع و باغات ايجاد. گردد خارج دسترس از و تبخیرشود

 مي دست يینپا تاسیسات ماندن تر مصون نهايت در و آب سرعت شدن کمتر و زمین داخل به آب نفوذ میزان

درصد اين روانآب حاصله هم مورد بهره  10استحصال اب بسته به توان جمع آوري داشته که حداقل اگر .گردد

هزار مترمكعب( سهم بسزايي در تولید محصول زراعي و باغي خواهد داشت .  800برداري قرار گیرد)حدود 

 600ي از نیمه ارديبهشت تا نیمه مهرماه حدود چنانچه نیاز آبي درختان را براي آبیاري تكمیلي در دوره کم آب

درخت فراهم خواهد شد. اين پتانسیل  1300000لیتر در نظر بگیريم قابلیت زنده ماني و تولید محصول از 

آبدهي در يک منطقه خشک نعمتي است که متاسفانه در اثر کم توجهي بصورت تبخیر از دسترس خارج 

ثر نقاط کشور در راستاي تامین آب فضاي سبز شهري و اراضي کشاورزي و خواهد شد . البته چنین تواني در اک

 مي باشد. باغي وجود دارد و خود منبع بزرگي براي تامین معیشت و افزايش توان اقتصادي کشور

   
 

 نتیجه گیري
 

 رابتر از سطوح ستنگي ب   حوزه زير 4 بارش در تلفات میزان, شده محاسبات انجام  ها و بررسي به توجه با

, شتود  متى  خارج دسترس از که, آب میزان اين از% 10فقط که صورتى در. باشد مى مكعب متر میلیون 055/8 با

حتي مي توان در راستاي ايجاد فضتاي ستبز و   . نمود تكمیلي آبیارى را باغ هكتار3300 میتوان,گردد آورى جمع

 ب  اروان از آب استحصال پذيرد و میزان سرمايه گذاري بیشتري صورت اگر حال. محیط تفرجگاهي اقدام نمود 

 آبتى  نیتاز  و کنند آغاز را خود فعالیت آب میزان اين با میتوانند که هستند صنايعى بسا چه شود% 10ها بیش از 

 هتاى  پايته  عنوان به آبخیزدارى هاى فعالیت تلفیق که اينجاست در و نمايند طريق تامین اين از را خود يكساله

 توانمندي خود را نشان مي دهد. توسعه همه جانبه منطقه سمت به تحرک براى ساختى زير
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