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 چكیده
 

جمع آوری آب باران راهكاری مناسب به منظور استفاده از ذخایر رواناب سطحی حاصل از بارش جهت 

ری مورد نیاز گیاهان است. هدف از این پژوهش بررسی تغذیه آب و دوره آبیاهای کماستفاده برای دوره

باشد. برای  آوری آب باران در این دشت میشیر و پیشنهاد جمعآب حاصل از باران به آبخوان دشت عجب

گیری میزان رطوبت خاک در برای اندازه Profile Probeمنظور از دو روش الیسیمتری و دستگاه  این

نتایج بدست آمده شیر استفاده شد. ای در دشت عجباه تحقیقاتی آب منطقهاعماق مختلف در ایستگ

بندی ریز و  دارای خاک با دانه ،اراضی واقع در غرب دشت مشرف بر سواحل تاالب ارومیهنشان داد که 

باشند، بنابراین تغذیه سفره از این مناطق  به مراتب کمتر از خاک ایستگاه الیسیمتری می ینفوذ پذیر

اراضی واقع در سمت شرقی و تا حدودی بخش شمالی منطقه که به ارتفاعات منتهی  باشد. می منتفی

شوند به لحاظ نفوذپذیری خاک تفاوت زیادی با خاک ایستگاه الیسیمتری ندارند و بدلیل شیب زیاد و  می

این اساس بر آیند.  ها به جریانات سطحی جزء مناطق تغذیه آبخوان بشمار نمی تبدیل قسمت اعظم بارش

های جمع آوری آب شیر تغذیه سفره منتفی است و باید به دنبال روشهای دشت عجبدر بیشتر قسمت

 باران با استفاده از مخازن سطحی بود. 

 

 تغذیه. آب باران، آب برگشتی، آبخوان، بیالن آبی،ها:  کلید واژه
 

   

 مقدمه

 

نیا بخصوص کشورهای در حال توسعه است. کمبود آب یكی از مسائل مهم در برخی از کشورهای د

جمع آوری آب باران به دلیل افزایش تقاضای روزانه آب، نه تنها برای کشاورزی بلكه برای مقاصد امروزه 

 (.2015صنعتی و خانگی و اهداف امنیت آب ضروری است )تیواری، 

ثال از آب آبیاری، آب تواند سبب باال آمدن سطح آب زیرزمینی شود. به عنوان مهای بشر میدخالت

های انتقال آب و به شود، قسمتی از آب کانالباران و آب حاصل از مصارف شهری که بر روی زمین جاری می
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های آب زیرزمینی نسبت بیشتر از طریق نفوذ سطحی به داخل خاک نفوذ کرده و با نفوذ تدریجی به سفره

 . (1990ریدر،  )بونسترا و شودباعث باال آمدن سطح آب زیرزمینی می

کند. پدیده نفوذ فقط شامل  بخشی از نزوالت جوی پس از رسیدن به سطح زمین به داخل خاک نفوذ می

وارد شدن آب به داخل خاک است. این آب ممكن است در داخل زمین نیز به حرکت عمقی خود ادامه دهد تا 

که فقط صرف  آید و یا آن حساب بهینی های آبدار زیرزمینی شده و جزء منابع آب زیرزم سرانجام وارد الیه

مرطوب کردن خاک شده و دوباره در اثر تبخیر و تعرق به هوا برگشت کند. نفوذ آب در خاک از دو جهت باید 

 .(1379)علیزاده، ی قرار گیرد، یكی شدت نفوذ و دیگری مقدار نفوذ موردبررس

آوری در های جمعری آب باران و هزینهآوبه ارزیـابی مكـانی پتانسـیل جمع( 2007سكار و رادهیر )

نشـان داد کـه برای به حداقل رساندن هدر رفت آب و تحقیق آنها ند. نتـایج تسیستم حوضـه آبخیـز پرداخ

 ،آوری آبجمعالزمه استفاده شود و  سازی آبتوان از ذخیرهمی تقویـت منـابع آب در سیستم حوضه آبخیز

 .استهای سطحی و زیرسطحی یدرولوژی آبارزیابی دقیق مكانی و ارزیابی ه

 رایتكنیک استحصال آب باران با هدف افزایش در دسترس بودن آب ب (2013بولكاک و جویت )

محصوالت کشاورزی، در مناطق خشک و نیمه خشک را در جنوب آفریقا مورد استفاده قرار دادند. در این 

جهت  مكان موردنظر هیدرولوژیكی و شیبرامترهای پااز نظر کیفیت آب،  های مختلفی از حوضهمكانپژوهش 

 آوری آبجمعبه منظور های فیزیكی ویژگیارزیابی انجام شده برای قرار گرفتند و  ارزیابیآوری آب مورد جمع

 .بودمناسب  باران

های استحصال آب روشی علمی و قابل اجرا برای ارزیابی عملكرد روش (2016ادهم علی و همكاران )

شرقی تونس طراحی کردند. نتایج ای واقع در جنوبخشک در حوضهنیمه جود در مناطق خشک وباران مو

جویی در تأثیرپذیر موجب صرفه و این روش یكپارچه باالی روش اجرا شده بود ودهنده دقت عملكرد نشان

 انطباق در مناطق مختلف است. جهت و مناسب شود و روشی آسانمی هازمان و هزینه

آب  یرا به منظور جمع آور یاصالح یمناسب احداث بندها هایمكان( 2018و همكاران )ر شاشیكوما

بافت  یارهایمعآنها در این راستا به بررسی . ارزیابی کردندهند  یهااز حوضه یكیدر  AHPبا استفاده از  نبارا

 نییتع یارهایمعرتبه آبراهه و در دسترس بودن آب به عنوان  ن،یپوشش زم ،یاراض یکاربر ب،یخاک، ش

 یمناسب برا یها، محلGIS طیدر مح ی استخراج شدههاهیال نیا قیو تلف یپس از وزن ده پرداختند.کننده 

 مطالعاتی بدست آمد.استحصال آب باران در حوضه 

شیر در دشت عجباز طریق باران میزان آب نفوذی به آبخوان )تغذیه( بررسی این تحقیق ابتدا  هدف از

گیری و پیشنهادات ممكن آوری آب باران بر اساس نتایج بدست آمده تصمیمخصوص جمع است. سپس در

 ارائه خواهد شد.
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 ها مواد و روش

 

 مشخصات منطقه مطالعاتی

کیلومتری جنوب شهر تبریز و  90شیر در قسمت شرقی دریاچه ارومیه و در فاصله تقریباً دشت عجب

های جغرافیایی شیر در بین طولاقع گردیده است. بخش عمده آبخوان عجبسهند و کوه رشتهدر دامنه غربی 

 31درجه و  37دقیقه تا  25درجه و  37های دقیقه شمالی و عرض 58درجه و  45دقیقه تا  50درجه و  45

گراد و درجه سانتی 2/12 مطالعه مورداست. میانگین درجه حرارت ساالنه منطقه  قرارگرفتهدقیقه غربی 

گراد محاسبه گردیده درجه سانتی 77/0و  24ها به ترتیب ها و زمستانن درجه حرارت آن در تابستانمیانگی

موقعیت دشت مورد  1درجه است. شكل  67/14سال اخیر  15است. میانگین درجه حرارت ساالنه دشت در 

 دهد.مطالعه را نشان می

 

 شیر در قسمت شرقی دریاچه ارومیهموقعیت دشت عجب -1شكل 

 

  گیری رطوبت اندازه

برای  Profile Probeدستگاه  وبرای جمع آوری آب زهكشی شده  در این تحقیق از سیستم الیسمتری

 های رطوبت خاک در اعماق مختلف استفاده گردید.ثبت داده

دار دارای سیستم مكش  دستگاه الیسیمتر حجمی زهكش 2استفاده از  شده نییتعاهداف  بر اساس

با اعمال فشار  1بینی گردید. زهكشی آب از الیسیمتر شماره  ود در مزرعه تحقیقاتی پیشموج شده کنترل

ثقلی بود. ایجاد فشار منفی یا مكش در  صورت بهنسبی منفی معینی نسبت به اتمسفر و در الیسیمتر دوم 

یكی از پذیرد.  ی آب انجام میآور جمعسیستم زهكشی با کنترل فشار هوای واقع در روی سطح آب مخزن 
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بوده و برای اولین بار در سایت  شده کنترلامتیازات اساسی این الیسیمترها که دارای سیستم مكش 

نمای شماتیک  2بودن خاک داخل آن است. شكل  نخورده دستاحداث گردیده است،  ریش عجبالیسیمتری 

 دهد. را نمایش می شده کنترلالیسیمتر مجهز به سیستم مكش 

 
 شده کنترلک الیسیمتر مجهز به سیستم مكش نمای شماتی -2 شكل

متری  سانتی 90گیری رطوبت حجمی خاک تا عمق  اندازه Profile Probeبا استفاده از دستگاه به عالوه 

رطوبت حجمی خاک را  Profile Probeثبت دستی صورت گرفت. دستگاه  صورت بهزمین طبیعی و الیسیمتر 

درصد  ±4ه حجم تقریبی یک لیتر از پروفیل خاک و با دقت   هایی ب های مختلف و برای نمونه در عمق

متر و سنسورهای  میلی 25کربناتی به قطر  نماید. این دستگاه متشكل از یک میله پلی گیری می اندازه

نحوه باشد.  یک جفت حلقه استیل( در فواصل ثابت در طول میله می صورت بهالكتریكی )هر سنسور 

با دریافت نیروی الكتریكی، یک  Profile Probeاست که  صورت نیبدین دستگاه گیری رطوبت توسط ا اندازه

های استیلی یک میدان  کند. با اعمال این سیگنال بر حلقه ( تولید میFM)شبیه رادیوی  MHz 100سیگنال 

از  یراحت بهتواند  شود. این میدان می متر در خاک منتشر می میلی 100الكترومغناطیسی تولید و تا حدود 

های لوله دسترسی عبور نماید ولی در صورت وجود شكاف هوا عبور میدان الكترومغناطیسی دشوار  دیواره

دهد. گذردهی  قرار می ریتأثرا تحت  ها آنها، گذردهی الكتریكی  شود. محتوای رطوبت خاک اطراف حلقه می

گردد  داشته و منجر به یک ولتاژ خروجی ثابت می شده پخشزیادی بر روی میدان الكترومغناطیسی  ریتأثخاک 

 کند.  معیاری ساده و حساس از رطوبت خاک عمل می عنوان بهکه 

 Moisture Meterاز دستگاه Profile Probeگیری شده توسط  برای قرائت مقادیر رطوبت اندازه

های خام  داده صورت بهرطوبت را  Profile Probeقادر است با اتصال به  Moisture Meterاستفاده شد. 
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نمای شماتیک دستگاه  3شكل میلی ولت( و یا درصد رطوبت حجمی خاک نمایش داده و ثبت نماید.  برحسب)

Profile Probe  تصویری از دستگاه   4شكل و نحوه قرارگیری آن در خاک وMoisture Meter  را نمایش

 .دهد یم

 

 
 حوه قرارگیری آن در خاکو ن Profile Probeنمای شماتیک دستگاه  -3 شكل

 

 
 Moisture Meterدستگاه  -4 شكل
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 نتایج و بحث

  

متری خاک در داخل الیسیمتر سانتی 90و  50، 30، 20، 10گیری شده رطوبت در اعماق مقادیر اندازه

( سبب با توجه به اینكه رطوبت موجود در گل )حالت روانه است. ( ارائه شد6)شكل و زمین طبیعی ( 5)شكل 

شود، تعادل رطوبت در اطراف لوله مذکور مدتی به طول خواهد انجامید افزایش رطوبت در اطراف لوله هادی می

 متری در الیسیمتر کامالً مشهود است. سانتی 50و  30، 20، 10های  که این مورد برای عمق

ی مختلف همواره ها که رطوبت درون الیسیمتر در عمقشود  در نمودارهای رطوبتی خاک مشاهده می

باشد. تغییرات رطوبت درون الیسیمتر در اعماق کمتر و در نزدیكی سطح خاک بیشتر  درصد می 30کمتر از 

شود که  باشد. با توجه به نمودارهای رطوبتی مشخص می است ولی در اعماق بیشتر این تغییرات کمتر می

طوبت زمین طبیعی است و با افزایش عمق، متری بیشتر از ر سانتی 50تا  10های  رطوبت الیسیمتر در عمق

 .یابد اختالف رطوبت بین خاک طبیعی و الیسیمتر کاهش می

ای که در این  ، بگونهشودمتری رطوبت زمین طبیعی بیش از رطوبت الیسیمتر می سانتی 90در عمق  

مربوط به تغییرات  تواند باشد. این مسئله می ها در حد اشباع می عمق رطوبت خاک زمین طبیعی در برخی ماه

در  یمكانی در بافت و ساختمان خاک باشد. احتماالً وجود تغییرات موضعی در افق خاک و کاهش نفوذ پذیر

متری از زمین طبیعی، موجب افزایش رطوبت تا حد اشباع در برخی از فصول سال در  سانتی 90محدوده عمق 

ای از خاک باشد، به عبارت دیگر محبوس حدودهتواند هوای محبوس در ماین عمق شده است. عامل دیگر می

 متر ممكن است مانع از نفوذ آب و یا سبب تاخیر در آن شود. سانتی 90تر از شدن هوا در اعماق پایین
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 های مختلف الیسیمتر مقایسه رطوبت در عمق -5 شكل

 



 

7 

 
 طبیعی های مختلف زمین مقایسه رطوبت در عمق -6 شكل

   

 نتیجه گیری

 

های دشت در مورد نقاط  شیر، موقعیت آبخوان و مشخصات خاکبا توجه به نحوه گسترش دشت عجب

 تواند مورد توجه قرار گیرد: تغذیه سفره موارد زیر می

بندی و  ای انجام یافته است که خاک آن تقریباً دارای دانه انتخاب محل ایستگاه الیسیمتری بگونه (1

 های دشت باشد. وسطی در مقایسه با خاکبافت مت

ها در  ( مقدار تغذیه آبخوان توسط بارش1375در مدل ریاضی ارائه شده توسط شرکت بندآب ) (2

که نتایج آزمایشات متر تعیین گردیده است. در حالی میلی 30اراضی با بافت متوسط، ساالنه حدود 

 باشد. آبخوان در این مناطق در حد ناچیز می عبارت دیگر تغذیهه نماید، ب خالف این امر را ثابت می

( ارائه شده است، 1386شیر که توسط مهندسین مشاور یكم )در مدل کمی آبخوان دشت عجب (3

درصد فرض گشته و این مقدار برای مناطق ساحلی  20ضریب نفوذ بارندگی در گستره آبخوان برابر 

است. این مقادیر که تقریباً مطابق با  درصد در نظر گرفته شده 10تا  5زارها در حدود و شوره

، بسیار تحقیق باشد با توجه به نتایج( می1375مقادیر در نظر گرفته شده توسط شرکت بندآب )

 بیشتر از مقادیر واقعی آن است.

بندی  باشند دارای خاک با دانه اراضی واقع در غرب دشت که مشرف بر سواحل تاالب ارومیه می (4

باشند، بنابراین تغذیه سفره از  مراتب کمتر از خاک ایستگاه الیسیمتری میبه  یریز و نفوذ پذیر

 باشد. این مناطق نیز منتفی می

شوند به  اراضی واقع در سمت شرقی و تا حدودی بخش شمالی منطقه که به ارتفاعات منتهی می (5

زیاد و لحاظ نفوذ پذیری خاک تفاوت زیادی با خاک ایستگاه الیسیمتری ندارند و بدلیل شیب 
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آیند. عمده  ها به جریانات سطحی جزء مناطق تغذیه آبخوان بشمار نمی تبدیل قسمت اعظم بارش

 های درشت دانه در نظر گرفته شود. تواند بستر رودخانه قله چای و آبرفت نقاط تغذیه سفره می

 

یین معادله ترین نتیجه و دستاورد تحقیق آن است که برای تع شاید بتوان چنین اظهار نمود که مهم

های  های معادله بیالن مجدداً بر اساس یافته شیر الزم است که مولفههای زیرزمینی دشت عجب بیالن سفره آب

ای  های متداول و استفاده از ضرایب ناحیه عبارت دیگر کاربرد روشه این تحقیق مورد شناسایی واقع شوند. ب

های سالیانه یا تعیین مولفه نفوذ ناشی از بارش با  بارشبصورت منظور نمودن تغذیه در حد چند درصد از مقدار 

توانند مقادیر واقعی نفوذ و  نمی ModFlow های آب زیرزمینی مانند ساز سفره های شبیه کالیبراسیون مدل

های آب زیرزمینی در کل کشور بر  ها را نشان دهند. با توجه به اینكه بیالن آبی سفره تغذیه حاصل از بارش

ست که به احتمال فراوان ا پذیرد لذا تصور محققین آن ای مشخص و تقریباً یكسان انجام میه اساس روش

 ها وجود دارد. های بیالن سایر سفره خطاهای مشابهی در مولفه

شیر ارزیابی آوری آب باران برای دشت عجببر اساس نتایج بدست آمده باید سناریوهای مختلف جمع

پس تر است آوری آب مناسبباالتر باشد منطقه برای جمعدشت ریب رواناب بدیهی است که هر اندازه ضشود. 

-شیبرسد. مطالعات پیشین نشان داده است که شیر ضروری به نظر میبررسی ضرایب رواناب در دشت عجب

، بنابراین مطالعه آوری آب باران هستندهای جمعهای پایین و میانی بهترین مناطق برای بكارگیری سیستم

 آوری آب باران باشد.های مناسب جمعتواند امری راهگشا در مكانشیر میدشت عجبشیب 
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