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 چكیده

 

ترین پارامتر اقلیمی تأثیرگذار بر کشاورزی دیم مطرح است. با توجه به ماهیت عنوان مهمبارش به

خصوص در شرایط دیم چشمگیر خواهد احتماالتی پدیده بارش، تأثیر آن بر نوسانات عملكرد محصول به

ها بود. با توجه به بحران فراگیر آب و کاهش منابع آب در دسترس بخش کشاورزی، مسأله مدیریت بارش

كاری مناسب برای عنوان راههای سطوح آبگیر باران، بهگیری از سامانهبرای مصارف کشاورزی با بهره

خشک مورد توجه خصوص در مناطق اقلیمی خشک و نیمهبرداری مؤثر از منابع آبی بهافزایش بهره

روی بخش های مربوط به محدودیت آب پیشپژوهشگران قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، چالش

ه برای استحصال های مورد استفادکشاورزی، پیشینه استحصال آب، اهمیت استحصال آب باران، روش

آب باران و تجارب مطالعات صورت گرفته در این خصوص با هدف استفاده از آب استحصال شده برای 

بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان داد استحصال آب باران و مدیریت صحیح در نحوه 

-یدار منابع آب، افزایش بهرهتواند یک تكنیک و راهكار مفید و مؤثر در راستای مدیریت پااجرای آن، می

بنابراین . خصوص اراضی و باغات دیم و جلوگیری از هدررفت منابع آب باشدوری در بخش کشاورزی به

خشک خصوص در نواحی اقلیمی خشک و نیمهالزم است مطالعات الزم برای توسعه کاربرد این تكنیک به

 بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 

 صال آب باران، بارش، عملكرد، کشاورزی دیم، منابع آب.استحها:  ید واژهکل
 

 
 مقدمه

 

مشكل محدودیت منابع آب در بسیاری از مناطق دنیا  های متوالی باعث بروزآبی و وقوع خشكسالیکم

جایی که فزایش جمعیت، تأمین منابع غذایی دنیا با مشكل رو به رو خواهد شد. از آنبا ا همچنینگردیده است. 

باشد، محدودیت منابع آب شیرین مانع از افزایش تولید کننده غذای بشر میبخش کشاورزی منبع اصلی تأمین
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رفته است. از نظر آب و فقیر از نظر بارندگی قرار گای کمکشور ایران در منطقه محصوالت کشاورزی خواهد شد.

خشک با میزان بارندگی متوسط سالیانه توان جزء مناطق خشک و نیمهمتوسط میزان بارندگی، ایران را می

ترین عامل محدودیت توسعه کشاورزی در ایران بندی کرد. لذا کمبود آب مهممتر طبقهمیلی 250کمتر از 

 ا برای مصرف آب در حال افزایش است. مشكالتشود و فشار بر منابع آبی به علت افزایش تقاضمحسوب می

 از آب منابع از برداریبهره در صحیح مدیریت عدم و سویک از آبی منابع محدودیت و اقلیم تغییر از ناشی

-پاسخ برای را جوی نزوالت استحصال منظوربه مناسب هایروش از استفاده ضرورت و اهمیت دیگر، سویی

 .است کرده نمایان پیش از بیش کشاورزی بخش در خصوصبه کشور آبی بعمنا نیازهای از بخشی به گویی

ده از آن در فصول مورد نیاز اهمیت منظور استفابا توجه به نحوه توزیع بارش، استحصال آب باران به

آبی مطرح عنوان یكی از رویكردهای مؤثر جهت توسعه پایدار منابع آب و سازگاری با کمداشته و به بسزایی

سازی آب باران با هدف استفاده در مواردی مانند آوری و ذخیرهآوری استحصال آب باران بر جمعفن است.

تمرکز دارد. همچنین، استفاده از این تكنیک میزان هدررفت آب شرب، کشاورزی و نیز پایداری آب زیرزمینی 

ر دستیابی به آب باران، باید منظو(. به2014دهد )مئتر و هكاران، ناشی از نشت و تبخیر را نیز کاهش می

سیستم استحصال در یک منطقه اجرا و با حداکثر ظرفیت نگهداری ذخیره شود تا برای اهداف مختلف مورد 

بار در دهد استحصال آب باران اولین(. سوابق نشان می2015استفاده قرار گیرد )ترابولیسی و ترابولیسی، 

متر انجام شد که موجب افزایش تولید علوفه در میلی 90دگی ای با متوسط بارنفلسطین اشغالی در منطقه

منظور هدایت آب باران به باغات مورد استفاده قرار منطقه گردید. در استرالیا نیز سطوح آبگیر ناودانی شكل به

صورت دستورالعملی برای تأمین آب اضطراری مناطق خشک در این کشور دست آمده بهگرفت که نتایج به

 (. 2005ید )استانتون، اجرا گرد

-یک راهبرد کلیدی در کشت محصوالت دیم با هدف کاهش ریسک تولید محصول، تأکید بر سرمایه

های دیم است )راکسترام و های استحصال آب باران برای انجام آبیاری تكمیلی کشتگذاری روی سامانه

ی دیم در بسیاری از مناطق خشک با استحصال آب باران برای انجام آبیاری تكمیلی اراض(. 2009همكاران، 

شود آوری و ذخیره میموفقیت مورد استفاده قرار گرفته است. برای این منظور، آب باران از اراضی مجاور جمع

( 1389طباطبایی یزدی و همكاران )(. 2006رسد )کیانگ و همكاران، و در زمان کمبود آب به مصرف گیاه می

توان مشروط متر نیز میمیلی 150ناطقی با ارتفاع باران ساالنه متوسط تا که در مطی پژوهشی گزارش کردند 

های اطراف و انجام دو نوبت آبیاری تكمیلی، نسبت به کشت گندم در اراضی به استحصال آب باران از زمین

مهر و ینكوی تعد اقدام نمود و انتظار داشت که عملكرد گندم تا دو برابر نسبت به شرایط دیم افزوده شود.مس

های گیاهی در های استحصال آب باران در بهبود شاخص( با مطالعه اثربخشی استفاده از روش1396الیاسی )

های مورد شرایط کشت دیم گزارش نمودند که بین تیمارهای مختلف سطوح آبگیر باران از لحاظ شاخص

های نشان داد استفاده از روش داری وجود دارد. نتایج ایشاندرصد تفاوت معنی 1بررسی در سطح احتمال 

دار قابل توصیه استحصال آب باران )سامانه پالستیک و سنگریزه( برای شرایط کشت دیم در اراضی شیب

 است.
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 ها مواد و روش

 

 اهمیت استحصال آب باران

سلازی و  گیرد که هدف اصللی آن بهینله  های گوناگونی صورت میی آب باران با اهداف و انگیزهآورجمع

-آوری مسلتقیم ریلزش  برداری از آب باران بر اساس نیاز و مصرف است. امروزه استحصال و جملع مدیریت بهره

هلدف اسلتفاده بلرای    های در دسترس بلا  برداری از آبعنوان یكی از راهكارهای تأمین آب و بهرههای جوی به

شود. همچنین با توجه به شرایط اقلیمی در کشور ایران، مردملان ایلن سلرزمین از    مقاصد مختلف محسوب می

شرق اسلتان گلسلتان،   عنوان نمونه، در برخی مناطق خشک در شمالاند. بهها استفاده کردهدیرباز از این روش

های خود را تلأمین  ها مصارف شرب خانوار و دامبامر پشتآوری آب باران از سطوح آبگیها از طریق جمعترکمن

بلرداری از آب بلاران در نزدیكلی    های بهلره ای است از روشآب مجموعه (. استحصال1390کنند )شاهینی، می

هلای متمرکلز   توان بخشی از آب مورد نیاز هر مجموعه ر ا بدون اتكا به سیسلتم وسیله آن میمحل بارش که به

طوح تحت پوشش همان مجموعه و اطراف آن تأمین نملود. میلزان بلارش و توزیلع زملانی آن در      آبرسانی از س

ای نیست که پاسخگوی نیاز آبلی گیاهلان باشلد. از سلویی دیگلر،      اندازهخشک بهنواحی اقلیمی خشک و نیمه

. بنلابراین  صورت رواناب و یا ناشی از پدیده تبخیر از دسلترس خلارگ گلردد   بخشی از بارش نیز ممكن است به

تواند اثرات نلامطلوب  استحصال آب باران روشی مؤثر برای افزایش آب قابل استفاده بخش کشاورزی بوده و می

کاهش ریسک تولیلد در منلاطق خشلک و    طور کلی، به .وری گرددخشكی را کاهش داده و موجب افزایش بهره

یی از طریلق کاشلت درخلت از اهلداف اصللی      زاو مبارزه با بیابان خشک، افزایش عملكرد محصوالت دیم نیمه

 شوند.و سطوح آبگیر محسوب می های استحصال آب بارانسیستماستحصال آب باران از طریق 

 

 های مرسوم استحصال آب باران روش

های مختلف و در ادامه آوری آب باران در سازههای متداول استحصال آب باران، شامل جمعروش

های آتی نگه تواند برای کاربردمختلف روزمره است. همچنین آب ذخیره شده می استفاده از آن برای مصارف

های استحصال آب باران بدون در داشته شود و یا برای تغذیه منابع آبی مورد استفاده قرار گیرد. تمام سیستم

های رابط، ها و لولهآوری آب باران، ناوداننظر گرفتن اندزه سیستم از شش جز ضروری شامل سطح جمع

سازی، سیستم انتقال به محل هدف و در نهایت سیستم ها، مخازن ذخیرهسیستم فیلتر و حذف ناخالصی

 شوند.تصفیه آب تشكیل می

های مختلف استحصال آب باران و نیز کارآیی آن با توحه به شرایط اقلیمی، توپوگرافی و اجرای روش

های ا توجه به سابقه تاریخی استحصال آب باران، روششرایط هیدروژئولوژیكی هر منطقه متفاوت است. ب

های استحصال آب معموالً بر بندی سیستماند. طبقهمتنوعی نیز برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته

اکنون مورد استفاده بندی نیز که همترین طبقهشود. مرسومسازی یا استفاده آب انجام میاساس نحوه ذخیره

دو بر این اساس  (.1391است )چكشی و طباطبایی یزدی، د، بر اساس اندازه و وسعت سطح آبگیر گیرقرار می

های سیالبی وجود دارد. سطوح های آبگیر ماکرو )کوچک( و سطوح آبگیر بزرگ سیستمدسته کلی سیستم

آبگیر  شود. در سطوحها را شامل میهای کوچک درون مزارع و نیز پشت بام خانهآبگیر کوچک، سیستم
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گردد و رواناب جمع شده در یک آوری میکوچک، رواناب سطحی از یک سطح آبخیز کوچک با طول کوتاه جمع

رسد. آب استحصال شده در محل ریشه گیاه برداری میآوری به بهرهقطعه زمین زراعی در مجاورت سطح جمع

شده و در مواقع نیاز مانند آبیاری رسد و یا داخل مخزنی ذخیره مصرف گیاه میذخیره شده و مستقیماً به

های های تراز، پشتهتوان به پشتهای میهای درون مزرعهرسد. از انواع رایج سیستممصرف گیاه میتكمیلی به

های کوچک رواناب اشاره کرد. سطوح آبگیر های کوچک، سطوح نواری استحصال رواناب و حوضچههاللی، چاله

های خارگ از مسیل ها و سیستمهای مسیل آبراههدو گروه عمده سیستم های سیالبی نیز بهبزرگ و روش

 شوند.بندی میطبقه

 

 

  نتایج و بحث
 

منظور تأمین نیازهای غذایی سو و نیاز به افزایش تولیدات کشاورزی بهمحدودیت منابع آبی از یک

کننده منابع ترین مصرفعنوان بزرگجمعیت در حال رشد از سویی دیگر، سبب شده است بخش کشاورزی به

تر نمود پیدا کرده خشک بیشخصوص در نواحی اقلیمی نیمهآبی با مشكالت جدی مواجه شود. این مشكل به

است. لذا در مطالعه حاضر اهمیت استحصال آب باران برای کاربرد در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. 

طور کلی، نتایج حاکی از در این راستا صورت پذیرفت. به ها و تجارب قبلیمنظور مروری بر پژوهشبرای این

وری در بخش کشاورزی های استحصال آب باران در مدیریت پایدار منابع آب و نیز افزایش بهرهکارآیی روش

 باشد.می

طور خالصه مزایا و محاسن استفاده از بندی نتایج مطالعات متعدد صورت گرفته در این زمینه، بهبا جمع

 های استحصال آب باران در بخش کشاورزی به شرح ذیل است:روش

 

 مزایای اکولوژیكی

های زیرزمینی ترین مزیت اکولوژیكی استحصال آب باران، کاهش فشار به منابع طبیعی و آبمهم 

شرب، صنعت و کشاورزی استفاده  حصال شده برای مصارف مختلف مانندتوان از آب استاست. همچنین می

 نمود.

 

 مشارکت عمومیجلب 

ها های مربوط به طراحی و اجرای سامانهعنوان یک نعمت خدادادی رایگان بوده و تنها هزینهآب باران به

توان با آموزش اصولی و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و بنابراین می یا سطوح آبگیر باران مطرح است.

 تكنیک جلب نمود.سازی این اقلیمی، مشارکت نیروهای بومی را برای پیاده

 

 

 



 

5 

 عملكرد محصوالت کشاورزیوری و بهرهافزایش 

آوری شده در بخش به استفاده از آب جمعتوان ترین مزایای استحصال آب باران میاز جمله مهم

افزایش عملكرد محصوالت  در نتیجه ووری بارش افزایش بهره خصوص کشاورزی دیم با هدفکشاورزی به

آبه برای امكان استفاده از آب ذخیره شده در مواقع بحرانی مانند کمبود حق ه کرد.زراعی و باغی دیم اشار

توان از آب ذخیره شده برای کند. از سوی دیگر میاز افت شدید عملكرد جلوگیری می ،مصارف کشاورزی

در افزایش  های مطالعات متعددی کارآیی آبیاری تكمیلی راآبیاری تكمیلی اراضی دیم استفاده نمود که یافته

 (.1396 ،)هادی  همكارانوری به اثبات رسانده است عملكرد و بهره

 

 مسائل اقتصادی

-مربوط به طراحی و اجرای سامانههای طور که اشاره شد، باران یک نعغمت الهی بوده و تنها هزینههمان

ه آن فاصله چندانی محل استحصال آب باران با محل استفادهمچنین  .وجود دارد ها یا سطوح آبگیر باران

بنابراین از بعد اقتصادی توسعه  نداشته و نیاز به صرف هزینه گزاف برای طراحی شبكه آبرسانی وجود ندارد.

ای از اراضی تحت کشت دیم خصوص در مناطقی که بخش عمدههای استحصال آب باران بهاستفاده از سامانه

 توجیه است.، کامالً قابلهستند

 

 نتیجه گیری
 

زه با توجه به روند افزایشی جمعیت و نیاز روز افزون به تولیدات کشلاورزی بلرای تلأمین نیازهلای     امرو

غذایی، مسأله محدودیت منابع آبی در دسترس بخش کشاورزی، بیش از پیش مورد توجه قلرار گرفتله اسلت.    

یلم هسلتند. للذا    توجهی از اراضی کشاورزی تحت کشت دهمچنین با توجه به محدودیت منابع آبی، بخش قابل

اهمیت استفاده بهینه از آب باران در کشاورزی حائز اهمیت است. با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نیلاز آبلی   

توجهی از رویدادهای بارش در زمان بهینه برای استفاده گیاه اتفلاق نیفتلد.   هر محصول، ممكن است مقدار قابل

ای استحصال و سطوح آبگیلر در اسلتفاده بهینله از آب بلاران در     هلذا استحصال آب باران با استفاده از سامانه

منظور تأمین بخشی از نیاز آبی ملورد  آوری شده بهبخش کشاورزی حائز اهمیت خواهد بود. استفاده از آب جمع

شلود.  وری بارش ملی نیاز برای محصوالت دیم از طریق انجام آبیاری تكمیلی موجب افزایش عملكرد و نیز بهره

ن استفاده از این تكنیک عالوه بر تثبیت عملكرد، موجب مدیریت بهینه منلابع آب و کلاهش فشلار بلر     همچنی

 گردد.منابع آبی برای تأمسین آب مورد نیاز بخش کشاورزی می
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لی دانش سنتی الملبامی، همایش بینهای آبخیز پشت، استحصال آب باران با استفاده از حوضه1390ر.، شاهینی، غ. -

 ماه، یزد.های تاریخی آبی، اسفندالمللی قنات و سازهمدیریت منابع آب، مرکز بین

، استحصال آب باران برای آبیاری تكمیلی 1389ا.، قدسی، م. و افشار، ه.، طباطبایی یزدی، گ.، حقایقی مقدم، س. -

 .207-198(، 2)24، گندم دیم در منطقه مشهد، نشریه آب و خاک )علوم و صنایع کشاورزی(

های گیاهی در های استحصال آب باران در بهبود شاخص، اثربخشی استفاده از روش1396مهر، م. و الیاسی، ز.، نكویی -

 ماه، خمینی شهر.های سطوح آبگیر باران، بهمنشرایط کشت دیم، ششمین همایش ملی سامانه

یابی عملكرد گندم در شرایط دیم و آبی و بررسی امكان آبیاری ، ارز1396هریس، ا.، هادی، م.، جلیلی، س. و مجنونی -

 - 403(، 3)11آبیاری گندم آبی، نشریه آبیاری و زهكشی ایران، تكمیلی گندم دیم با استفاده از آب ذخیره شده در کم

411. 
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