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 چكيده

شدن ایران در منطقه خشک، کاهش کمی و کيفی منابع آب به دليل عدم رعایت الگوهای مصرف،  واقع 

از کليه آبها اعم از  مطلوبافزایش روزافزون جمعيت و نياز به منابع آبی جدید ، بهره برداری و استفاده 

شت های گلخانه ضروری می سازد. توسعه کزیرزمينی و روانابهای حاصل از بارندگی را آب سطحی، منابع 

ای به دليل اهميت آنها در افزایش قابل توجه عملكرد محصوالت کشاورزی، کاهش قابل توجه مصرف آب، 

کنترل مخاطرات طبيعی، توليد محصول در خارج از فصل و امكان اشتغال برای فارغ التحصيالن رشته 

بخش کشاورزی قرار گرفته  های کشاورزی در سال های اخير بعنوان اولویت اول سياست های توسعه ای

قابل باران مقاله ميزان آب است..  مقاالت و تحقيقاتی در این رابطه قبالً ارائه شده است. بنابراین در این 

براساس آمارهای بلند مدت ایستگاه های پوشش گلخانه ها سطوح روی  ساالنهش های جمع آوری بار

یت این آبها به استخرهای ذخيره آب با پوشش هواشناسی استان محاسبه شده است و جمع آوری و هدا

های غير قابل نفوذ )ژئوممبرن( و استفاده بعنوان آبياری تكميلی برخی از محصوالت گلخانه ای عمده 

توليدی در گلخانه های هيدروپونيک استان در صورت کمبود آب و یا توسعه سطح گلخانه حداقل به 

جيه اقتصادی احداث استخرهایی با پوشش ژئوممبرن با سطح قبلی پرداخته است. تو درصد 30ميزان 

به عمر مفيد باال و عدم امكان تامين منابع آبی جدید که اهميت آب های قابل استحصال را دو  توجه

 چندان نموده است، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. 

 اری تكميلی، آبياری گلخانهآبيسطوح آبگير، ، گلخانهجمع آوری آب باران، سطوح ها:  کليد واژه
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 مقدمه

بدو خلقت بشر به مواد غذایی نياز داشته و برای همين جهت تامين نيازهای غذایی خود عمدتاً به از  

روی آوردن انسان از کوچ نشينی به یكجا نشينی، استقرار  شكار و کشت دانه ها و بذر روی آورده است. پس از

انسان در نقاط ثابت در کنار رودخانه ها و دیگر منابع آبی بوده است. تمدن های بزرگ مثل تمدن مصر باستان 

در کنار رود نيل و تمدن های سومر، آشور، بابل و ... در بين النهرین در کنار رودخانه های بزرگ به وجود آمده 

ست. انسان ازآب  برای کشت محصوالت و کار کشاورزی بهره برده است. با افزایش جمعيت و تراکم بيشتر ا

انسان ها در مناطق پرآب، رفته رفته مناطق کم آب و حتی خشک به اجبار به عنوان سكونت گاه توسط انسان 

ع و تامين غذا به منابع آبی برگزیده شده است. همين امر سبب شده انسان ها برای تامين آب جهت کشت و زر

جدیدی روی آورند. حفر چاه ها و قنات ها و چشمه ها و استفاده از منابع آب زیرزمينی مورد توجه واقع شده 

وادار انحرافی بر روی رودخانه ها بندهای سدهای مخزنی و است. نياز به منابع آب جدید انسان را به احداث 

اث سدها و مهار سيالب های فصلی، امكان پمپاژ آب از عمق زمين و نموده است. توسعه تكنولوژی های احد

انتقال های حوزه به حوزه، تالش هایی است که متخصصين بخش آب طی سال های اخير انجام داده اند. نياز 

روزافزون به منابع آب جدید و بيشتر در بخش شرب و بهداشت، توسعه صنایع آب بر مثل فوالد، توسعه سطح 

[ خشكی 2راضی کشاورزی مشكالتی را در پایداری منابع آب و محيط زیست پدید آورده است. ]زیرکشت ا

بخش عمده دریاچه اروميه طی سال های اخير، حذف سطوح قابل توجهی از اراضی کشاورزی حاشيه شرقی 

ی است دریاچه اروميه و کاهش کيفيت و کميت منابع آب زیرزمينی اکثر مناطق استان و حتی کشور پدیده ا

که مشكالت و مخاطرات سختی را طی سال های آتی به دنبال خواهد داشت. موارد فوق و نبود منابع آبی 

 ستفاده از روش های دیگر از جمله، امطمئن در اکثر مناطق و هزینه باالی انتقال آب به مناطق خشک و کم آب

 ساخته است. ضروری سامانه های سطوح آبگير باران برای جمع آوری و استحصال آب 

 سابقه استفاده از آب باران :

چهارهزار سال  از عصر برنز شروع شده وحدود واستفاده از آناز سطوح آبگير جمع آوری آب باران 

به نقطه سپس  آب باران ها راجمع آوری ورا صاف نموده و صحرانشينان دراین دوران  سطح تپه ها  .قدمت دارد

یک شبكه  نبطيه در مردم بررسی ها و شواهد موجود نشان می دهد که   . منتقل و زراعت می کردند دیگری 

 که شامل سد ها ،آبریز ها وتراس بندی زمين ها می شد ،ساخته اند ب باران پيچيده آبگير برای استفاده ازآ

نياز  محصول توليد بكنند که بتوانند ميلی متر ،آن قدر 100بارندگی کمتر از  باحتب  دربيابان ،  قادربودند آنها 

یک خانوار 1929درسال همچنين تأمين کنند .  راعبوری از آنجا خود وشهرهای اطراف وهمچنين کاروان ها ی 

مترمربع دریک منطقه خشک بامتوسط بارندگی 2400یک حوضه آبخيز به مساحت در استراليا توانستند در 

 150رأس گاو و2رأس اسب10نفری با 6رخشک ترین سال ها ،آب کافی برای یک خانوار ر، دميلی مت300ساالنه 

و  هاویژه درمناطق شرقی ومرکزی اثربه مانيز خودمان  رأس گوسفند راتأمين کند . درمناطق خشک کشور

نشانه های زیادی ازقدیم وجود دارد که نشان دهنده ی استفاده از آب باران جهت مصارف شرب وکشاورزی 

 است .
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 : با توجه به وضعيت منابع آب آب باران جمع آوریضرورت و اهميت 

، فقط شكی های جهانازوسعت خ درصد 1/2واقع شدن جمعيت جهان و یک درصدایران با دارا بودن 

شور،منشاء اصلی براساس اعالم مدیریت منابع آب ک.را دراختيارداردنيا ازمنـابع آب شـيرین ددرصد  36/0

شده، تشكيل می دهد.  ميليارد مترمكعب برآورد 413که ساالنه بالغ بر جوی منابع آب ایران را ریزش های 

ميليارد متر مكعب  118ده و از دسترس خارج می شود. از ميليارد مترمكعب از این بارشها تبخير ش 295ساالنه 

ميليارد  25ميليارد مترمكعب بصورت جریانات سطحی در رودخانه ها و آبراهه ها جریان یافته و  93باقيمانده، 

 12مترمكعب در زمين نفوذ کرده و آب های زیرزمينی و آبخوان ها را تغذیه می نماید. عالوه بر آن ساالنه 

مترمكعب آب از طریق رودخانه های مرزی مثل ارس به کشور وارد می شود لذا جمع آب های سطحی ميليارد 

ميليارد مترمكعب آب های زیرزمينی، مجموع  25ميليارد مترمكعب می شود که با اضافه نمودن  105کشور 

ردمترمكعب منابع ميليا 130در حـال حاضـر ازميليون مترمكعب می رسد.  130منابع آب تجدید پذیر کشور به 

و شرب و صنعت  ،ميليارد مترمكعب جهت مصرف دربخش های کشاورزی 90 آب تجدید شونده کشورحدود

 بهداشت مصرف می شود.

معادل درصد  8/2ميليارد متر مكعب از این آب در بخش کشاورزی،  81از این آب معادل  درصد 90

ميليارد متر مكعب در بخش شرب و  48/6معادل درصد  2/7ميليارد متر مكعب در بخش صنعت و  52/2

ميليون نفر می باشد، سرانه آب  75بهداشت مصرف می شود. با در نظر گرفتن جمعيت کشور که هم اکنون 

 [3مترمكعب می باشد. ] 1850تجدید هم اکنون 

هم اکنـون در و ضـعيت  و موسسه بين المللی مدیریت آب ، ایران براساس شاخص های سازمان ملل

به درصد  112باید بتواند 2025ان شـدید آبـی قرارداردو برپایه گزارشات همين موسسه،کشورایران تاسالبحـر

که با در نظر ميليارد مترمكعبمی شود 300تقریبا برابر خود بيفزایدکه ایـن مقدارآب منابع آب قابل استحصال

 (1ول شماره می باشد.)جددسترسی به این هدف بسيارمشـكل گرفتن شرایط اقليمی کشور 

 تحليل منابع آب ایران -1جدول شماره 

نام 

 کشور

جمعيت 

 )هزارنفر(

منابع آب 

 تجدیدپذیر

(MM3) 

سرانه آب 

 تجدیدپذیر

(M3 ) 

ميزان آب 

 مورد استفاده

(MM3) 

 نتایج ارزیابی شاخص های بين المللی

 سازمان ملل فالكن مارک
موسسه بين المللی 

 مدیریت آب

 ایران

 

 بحران آب بحران آب آستانه تنش 90 1550 130 83500

ميلی متر 100درمناطقی که بارندگی ساالنه از. ليتر آب درهكتاراست 1000000ميلی متر بارش برابر 100

رطوبت خاک به طورمعمول برای ایجاد پوشش گياهی پراکنده هم کافی نيست درچنين مناطقی  کمتر است،

د شانس بيشتری برای سبز شدن ورشد کردن دارند ،زیرا چنانچه فقط گياهانی که درگودی ها رشد کرده ان
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ميلی متر بارندگی ساالنه ،دریک سطح محدود جمع آوری گردد مثل این 50درنظر بگيریم که آب حاصل از 

. واقع شدن ایران در کمربند مناطق خشک است بارش شده ميلی متر ویا حتی بيشتر 500است که درآن محل 

يان از دیرباز با روش های جمع آوری و بهره برداری آب باران آشنا بوده و پس از جمع آوری باعث شده که ایران

از آن استفاده نمایند. جمع آوری آب باران از پشت بام ها و مصرف در شرب در مناطق خشک شمال شرقی 

[ و همچنين جمع آوری آب باران از پشت بام ها و باند فرودگاهها و 1استان گلستان نمونه ای از آن می باشد. ]

پارک ها و استفاده در آبياری فضای سبز و سيستم های خنک کننده ساختمان ها و آتش نشانی در کبرخی 

کشورها مثل ژاپن، انگلستان، سنگاپور و تایوان نمونه ای از تجربه استفاده از جمع آوری آب باران در سطوح 

 ر می باشد. آبگي

 :اهداف اصلی استحصال آب باران از طریق سطوح آبگير  

 توليد محصول در اراضی که بارندگی کافی ندارند. -1

 آبياری تكميلی و افزایش عملكرد محصوالت کشاورزی -2

 کمک به پوشش گياهی اراضی و جلوگيری از بيابان زائی -3

 [4تامين آب آشاميدنی برای مصارف خانگی و حيوانات ] -4

استفاده از سطوح آبگير باران ات انجام گرفته توسط محققين در این زمينه موید و بيانگر کارائی تحقيق

در آبياری محصوالت کشاورزی ميباشد ، در این مقاله به محاسبه فضاهای مورد نياز و روش اجرای این مـدل 

گسترده احداث شده اند، شهرک های گلخانه که در سطحی و آذربایجان شرقی آبياری در گلخانه های استان 

بر می پردازیم. بنابراین بررسی آمار بارش ساليانه استان بعنوان پارامتر اصلی مورد بررسی قرار می گيرد. 

اساس آمارهای ارائه شده توسط ایسـتگا ههای هواشناسی سطح استان ميانگين بارندگی ماههای مختلف سال 

( 2سطح گلخانه ها توسعه یافته است بشرح جدول شماره )که ی یساله درشهرستانها 15 در یک دوره آماری

 بررسی می گردد.

 سطح زیرکشت گلخانه احداث شده یا در دست احداث شهرستان های استان آذربایجان شرقی -2جدول شماره 

 نام شهرستان ردیف
 سطح گلخانه )هكتار(

 احداث شده

95/113 جلفا 1  

 1 ملكان 2

 20 هریس 3

35/27 تبریز 4  

 2 کليبر 5

 2 بناب 6

 6 عجب شير 7

 22 مرند 8

 16 شبستر 9
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 ساله بارندگی برخی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی 15(: ميانگين 3جدول شماره )

 ماه ردیف
 نام شهرستان

 شبستر مرند عجب شير بناب کليبر تبریز هریس ملكان جلفا

 44/34 46/58 27/43 95/45 37/54 53/47 77/48 28/32 82/29 فروردین 1

 57/37 66/58 6/26 36/40 37/73 64/47 5/58 6/38 42/42 اردیبهشت 2

 4/27 19/24 66/12 88/7 79/54 89/23 84/27 5 02/28 خرداد 3

 41/9 91/9 78/1 87/2 02/16 88/8 39/12 67/2 58/10 تير 4

 17/0 61/7 4/0 53/0 76/10 4/3 34/6 0 99/4 مرداد 5

 55/9 49/14 11/4 49/4 03/23 5/6 65/15 89/8 33/7 یورشهر 6

 59/29 99/18 18/28 42/12 56/25 01/17 81/33 08/21 34/13 مهر 7

 38/41 23/43 38/44 03/45 03/38 14/29 42/51 93/53 75/21 ابان 8

 04/42 26/36 27/39 88/22 82/25 52/23 19/27 75/27 33/14 آذر 9

 26/19 34/23 32/11 14/19 48/16 38/19 32/17 74/16 45/10 دی 10

 85/29 39/34 53/18 31/26 62/27 21/23 77/34 95/17 46/10 بهمن 11

 2/34 86/48 81/19 02/25 93/37 7/34 88/36 81/28 19/18 اسفند 12

 1/225 7/386 7/249 5/260 1/408 8/284 318 6/255 7/212 جمع

توليدی در استان ب مورد نياز چند محصول مهـم گلخانـه ای ميزان آ( ميانگين 4) در جدول شماره

 براساس اندازه گيری در واحدهای گلخانه ای در یک سيستم هيدروپونيک بسته محاسبه شده است.

 

 مترمربعی 1000(: ميزان آب مورد نياز برخی از محصوالت کشاورزی در گلخانه 4جدول شماره )

 نام محصول ردیف
هر ميزان آب مورد نياز 

 (Litمترمربع در شبانه روز )

طول دوره 

 رشد ) روز (

 (مقدار آب مورد نياز در طول دوره رشد 

 مترمرکعب(

 945 270 5/3 گوجه فرنگی 1

 450 150 3 خيار 2

 730 365 2 توت فرنگی 3

 730 270 2 فلفل دلمه ای 4

 730 365 2 گل شاخه بریده 5

 

در ارائه شده است ، ( 3جلفا و تبریز که در جدول شماره )ساله  15بارندگی با در نظر گرفتن ميانگين  

در این  ها گلخانهپوشش ميزان آب حاصل از جمع آوری بارشهای جوی از سطح آبگير ( 5جدول شماره )

  : آورده شده استول سال و به تفكيک ماهها  متر مربع در نظر گرفته شده است در ط 1000شهرستان ها که 
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 متر گلخانه براساس ميانگين بارندگی جلفا و تبریز 1000: ميزان آب جمع آوری شده از سطح پوشش (5جدول شماره )

 ماه ردیف
 (mmميانگين بارندگی )

آب استحصالی از سطح آبگير پوشش گلخانه ) 

 متر مكعب (

 تبریز جلفا تبریز جلفا

 53/47 82/29 53/47 82/29 فروردین 1

 64/47 42/42 64/47 42/42 اردیبهشت 2

 89/23 02/28 89/23 02/28 خرداد 3

 88/8 58/10 88/8 58/10 تير 4

 4/3 99/4 4/3 99/4 مرداد 5

 5/6 33/7 5/6 33/7 شهریور 6

 01/17 34/13 01/17 34/13 مهر 7

 14/29 75/21 14/29 75/21 ابان 8

 52/23 33/14 52/23 33/14 آذر 9

 38/19 45/10 38/19 45/10 دی 10

 21/23 46/10 21/23 46/10 منبه 11

 7/34 19/18 7/34 19/18 اسفند 12

 4/284 7/212 4/284 7/212 جمع

 

احداث زیرساخت شهرک های گلخانه ای عمدتاً در اراضی ملی با وسعت های چند صد هكتاری البته   

 80الی  70ها بين متناسب با ميزان آب مطمئن و قابل تامين مطالعه و اجرا می گردد. درصدی از سطح شهرک 

درصد بسته به ميزان آب موجود به سطح گلخانه مجوز ساخت داده می شود. لذا ميتوان سطح احداث گلخانه 

به ميزان درصد سهم سال طول یک قابل استحصال در یک  بارندگی و آب باران ميانگين  با در نظر گرفتنرا 

می تواند به  وبه حداقل رساندن نفوذ و تبخير آناین ميزان آب در صورت ذخيره سازی بارندگی توسعه داد. 

( سهم ميزان آب ذخيره شده از نياز 5ميزان قابل توجهی سطح گلخانه ها را توسعه دهد. که در جدول شماره )

 [5آبی هر یک از محصوالت مورد مطالعه را مشخص نموده است. ]

 ک از محصوالتجمع آوری شده از نياز آبی هر یبارندگی سهم  ( :6ه )جدول شمار

 نام محصول ردیف
 نياز آبی در طول دوره رشد

 ) مترمكعب( 

سهم بارندگی از نياز آبی 

 محصول )درصد(

 تبریز جلفا

 30 5/22 945 گوجه فرنگی 1

 2/63 2/47 450 خيار 2

 39 1/29 730 توت فرنگی 3

 39 1/29 730 فلفل دلمه ای 4

 39 1/29 730 گل شاخه بریده 5
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گلخانه ها از منابع آب از پيش تعيين شده و محدودیت در منابع مذکور و به سهم تامين آب  با توجه 

عدم امكان تخصيص جدید، در صورت احداث استخر ذخيره آب که عمدتاً با دیواره های بتنی و در زیر زمين 

چاه و آب باران، آب اراضی غير خارج از سطح گلخانه ساخته می شود، می توان با ترکيب آب منابع قبلی نظير 

مورد نياز گلخانه و اراضی توسعه را تامين نمود. آب باران از سطح گلخانه ها چه با پوشش نایلونی و چه با 

پوشش شيشه ای به راحتی از طریق ناودانی های تعبيه شده در باالی ستون ها و مابين سالن ها و در واقع 

تعبيه شده به سمت استخر و در واقع بدون اتالف نفوذ و با  نقطعه قعر پوشش گلخانه به لوله های پلی اتيلن

 حداقل تبخير ) صرفاً تبخير از سطح پوشش سالن های گلخانه ( به استخر هدایت می گردد.    

 

 نتيجه گيری

جمع آوری و استحصال آب باران از سطوح آبگير پوشش گلخانه ها به دليل عدم نياز به انرژی جهت 

ال آب طوالنی و در واقع هدایت به ایتخر موجود گلخانه بسيار اقتصادی و در واقع بدون پمپاژ و یا خط انتق

هزینه می باشد. البته احدااضافه کردن حجم استخر موجود و یا احداث استخری دیگر در مجاورت آن در 

توجه به ميانگين مقایسه با ارزش آب و هزینه های تامين و انتقال آن ناچيز بوده و قابل صرفنظر می باشد. با 

درصد افزایش سطح گلخانه ها و با مقایسه ميزان محصول توليدی در همان سطح جدید، در واقع می توان  30

با محصوالت توليدی همان سطح کل هزینه های تمامی واحد گلخانه ای را پوشش داد.  همچنين کاهش کمی و 

يق و مخازن سدها، تامين آب با کيفيت برای گلخانه کيفی منابع آب استان اعم از آورد رودخانه ها، چاههای عم

از سطح گلخانه ها و حتی اراضی همجوار در جمع آوری آب باران ها را در آینده به مخاطره خواهد انداخت. لذا 

و بـا  مناسب می باشد.برای توليد محصوالت گلخانه ای در تامين آب بوده روشی نوین صورت ایزوله کردن 

فرهنگ سازی مطلوبی برای استفاده بهينه از منابع  ب و پيش بينی شرایط بحرانی تر در آینده،جه به بحران آتو

نهایتا با توجه به اینكه آینده کشور ما با کم آبی و بحران آب چه در  . آبی و افزایش بهره وری آب بشمار ميرود

ست محققان و پژوهشگران بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت ، شرب و خدمات توام خواهد بود ، ضروری ا

ما به سمت افزایش بهره وری استفاده از منابع آبی و بكارگيری هر گونه آب قابل تجدید حرکت کرده و 

 د.کشورمان ارائه نماینمناطق مختلف راهكارهای مناسبی با در نظر گرفتن شرایط اقليمی و بومی 
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   منابع فارسی
 

، همایش بين المللـی »استحصال آب باران با استفاده از حوضه های آبخيز پشت بامی «(. 1390) شاهينی ، غالمرضا ؛ -

ش سـنتی مدیریت منابع آب  داـن

ـاران و کـابرد آنهـا راهكـاری روشهای بومی و نوین جمـع آوری و استحصـال آب ب«(. 1386) قدوسی ، جمال ؛ -

 ، اولين همایش سازگاری با کم آبی»بـرای سـازگاری بـا کم آبی 

 . »انطرح ذخيره بار « (. 1390) کردپور ، بختيار ؛ -

 . »نقش سيستمهای سطوح آبگير باران در ایجاد فضای سبز شهری درمناطق خشک. «  (1389) شاهينی ، غالمرضا ؛ -

استحصال و بهره برداری از آب باران به منظور آبياری در  «(. 1391يرضا ؛ وجدانی فرد ، مسعود ؛ )آشفته یزدی ، عل -

 . » گلخانه های استان خراسان رضوی

 

 
 

 


