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 استحصال آب باران با استفاده از سطوح عايق در استان آذربايجان شرقي

 نژاد نيك داود
و منابع طبيعي استان آذربايجان  شرقي عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي

 Niknezhad2005@yahoo.com:پست الكترونيك

 چكيده

و باران در مناطق خشك و يا سـطوح هاي دامنهو نيمه خشك در دشت استفاده بهينه از نزوالت جوي بخصوص برف اي
در. اي برخوردار است شيبدار از اهميت ويژه طول فصول متناسب بـا نيـاز آبـي همچنين در مناطقي كه توزيع بارندگي

و گياهان نيست مي و در مواقـع الزم توان رواناب حاصل از بارندگي را از طريق سامانه درختان هاي سطوح آبگير ذخيـره
ا مي. ختيار درختان يا گياهان قرار داددر و ذخيره كردن آن در مخازن توانـد تـا ايجاد سطوح آبگير با ضريب رواناب باال

و درختان را در مواقع كم در. آبي جبران نمايد حدودي نياز آبي گياهان شكل هر كدام براي اين منظور سه تيمار مربعي
درمت2مترمربع با اضالع4سه تكرار به مساحت  نظر گرفته شد كه شامل سطح طبيعـي، سـطح طبيعـي بـا پوشـشر

و سطح پالستيكي با پوشش سنگ سنگ از. چيني بودچيني و عمـق روانـاب حاصـل از آن براي مقايسه عمق بارندگي
و روانـاب متنـاظر بـا هاي مربوط به بارندگي گيري نتايج حاصل از اندازه. اي استفاده گرديد سنج استوانه باران در هـا آنهـا

درصد بيشترين رواناب مربوط به سطح پالسـتيكي18الي5/11هاي متوسط طول يك سال آبي نشان داد كه در شيب
. باشدمي) درصد4/5(چينيو كمترين آن مربوط به سطح طبيعي با پوشش سنگ) درصد4/39(چيني با پوشش سنگ

.درصد بود6/15رواناب حاصل از سطح طبيعي نيز در حدود

 استحصال آب، بارندگي، سطوح آبگير، سطح عايق، رواناب: هاي كليدي واژه

 مقدمه
و نهاده و تأمين مواد غذايي با توجه به محدوديت منابع بشر رويهبييبردار هاي توليد باعث بهره روند روزافزون جمعيت

ميااز من و نيمه خشك و خاك در مناطق خشك اي شود بع طبيعي از جمله آب ان نيز كه در اينگونه مناطق واقعركشور
و تخريب جنگل. هاي اقليمي از اين قاعده مستثني نيست شده است بدليل محدوديت و فضاي سبز منجر به فرسايش ها

مي سيالب و مشكالت مذكور صيانت از جنگلال. گردد هاي مخرب و توسعه آنهـا زمه جلوگيري از مسائل و فضاي سبز ها
به. باشد مي مياستفاده و ذخيره سازي آن و تعادل محيط ينه از آب باران زيسـت تواند گام مؤثري در توسعه فضاي سبز

و دشت. ايفا نمايد ه رواناب حاصله بدون صـرف انـرژي قابـل ذخيـره اسـتكاي هاي دامنه اين مسئله در اراضي شيبدار
و فضاي سبز تواند عالوه بر توسعه جنگل مي و هـاي دامنـه ديـم ايجـاد شـده در دشـت نياز آبي باغات،هاي مصنوعي اي

شود بلكه باعث افـزايشمي مخرب هاي اين مسئله نه تنها مانع از بروز سيالب.فراهم نمايدتا حدودي اراضي شيبدار را 
و رونق اقتصادي در منطقه را به دنبال خواهد داشتو درآمد روستائيان .آبخيزنشينان شده
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از استحصال آب باران در مناطق مختلف دنيا با استفاده از سطوح مختلـف از جملـهاي درحال حاضر تحقيقات گسترده
در ايـن راسـتا،باشـد در نوع استفاده از آب استحصـالي مـيانيمه عايق صورت گرفته است كه تفاوت آنهو سطح عايق

و ساير روش مي و يا نايلون و پوشـشعهـا نظيـر جمـ توان به سطوح عايق از جمله پوشش قير، پارافين آوري سـنگريزه
عوامل مهمـي كـه نقـش قابـل تـوجهي در افـزايش نگهـداري ). Hudson, 1987(گياهي از سطوح آبگير اشاره نمود 
و اسـتفاده رطوبت خاك بر عهده دارد مي توان به استفاده تلفيقي از سطوح عايق براي توليد رواناب بيشتر از يك طـرف

و يا فيلترهاي شني از كه موجبات بهبود شرايط طرف ديگر براي نفوذ رواناب استحصال شده اشاره نمود از مالچ گياهي
و توليـد گيـاهي را مـورد بررسـي.نمايد رطوبتي خاك را فراهم مي در اين ارتباط نقش مالچ گياهي در تغييرات رطوبت

و استفاده از آن را در كشاورزي به لحاظ پيچيدگي بيش از حـد آن در حفـر شـيار  ايـن.نامناسـب دانسـتند،قرار داده
و در دسـترس بـودن مصـالح هاي سطوح آبگير به دليل اجراي سـاده موضوع استفاده از فيلترهاي شني را در سامانه تـر

و افزايش رطوبت خاك داشته اسـت  و نقش قابل توجهي در نفوذ سريعتر رواناب و( مورد نياز امكانپذير ساخته قـادري
و طبيعـي در چهـارر استان زنجاند در تحقيقي).1382همكاران،  سطوح آبگير با تيمارهاي سطح عـايق، نيمـه عـايق

و رواناب حاصل از آنها اندازه و عمق بارش شد تكرار بر روي سطح شيبدار ايجاد نتايج بدست آمده نشـان داد كـه. گيري
و طبيعي  و7و4و1در حـدود حد آستانه بارندگي براي شروع رواناب بترتيب براي سطوح عايق، نيمه عايق ميليمتـر

و موسـوي،(باشدمي04/3و9/43،15/12درصد ضريب رواناب  تحقيـق مشـابه ديگـري در خرمـدره).1388رضـائي
و5، نيمـه عـايق5/0صورت گرفته كه در اين تحقيق آستانه بارندگي براي شروع رواناب بترتيـب بـراي سـطوح عـايق 

و ضريب8سطوح طبيعي باشد لذا با توجه به نتايج تحقيقـات بـا احـداث سـطحمي6/2و4/63،7/1ب روانا ميليمتر
و  و مقاوم به شـرايط اقليمـي عايق كه نقش بسيار مهمي در افزايش درصد ضريب رواناب دارد با شناسايي ارقام مناسب

و همكاران،(هاي مؤثري برداشت توان در ايجاد باغات به صورت ديم، گام آبي مي شكل هندسي سـطوح).1390داودي
و پوشش عايق نايلوني در عمق رواناب توليدي بويژه سـطوح عـايق در  و نوع پوشش سطح آنها نظير سطح طبيعي آبگير

مي بارش هاي سطوح آبگير بـاران سال پيش طرح ملي سيستم10حدود ). 1382، شاهيني(باشد هاي با مقدار كم مؤثر
.)1382شعاعي،( هاي آبخيز كشور به اجرا درآمد در حوزه

و سطح طبيعي از نظر در تحقيق حاضر با توجه به اهميت موضوع سطوح مختلف آبگير از جمله سطح عايق، نيمه عايق
ايجاد رواناب در استان آذربايجان شرقي مورد بررسي قرار گرفته تا بر اساس آن بتـوان بهتـرين سـطح را كـه بيشـترين 

و باغـات دامنـهو رواناب حاصله را در توسعه جنگل نمايد معرفي نمود رواناب را توليد مي اي ديـم مـورد ها، فضاي سـبز
.استفاده قرار داد

و روش ها مواد
در علي استان آذربايجـان ابن درصد در كوه عون15براي انجام اين تحقيق اراضي شيبدار با شيب متوسط حدود شـرقي

متـر از سـطح دريـا 1817با ارتفاع46,˚20′,5″طول شرقيو38,˚60′,5″نظر گرفته شد كه داراي عرض شمالي 
آن خاك محل از نوع آنتي. ميليمتر است 250ميانگين بارش ساالنه در اين استان حدود.باشد مي سول بوده كـه بافـت

و لومي رسي شني مي و پاييني كوه بترتيب لومي .باشد در بخش بااليي
رد كرت آزمايشي9در محل مورد نظر به تعداد و در كنار هـم كـه شـامليدر يك و3ف تكـرار بـود انتخـاب3تيمـار

شكل ها يا پالت مساحت هر كدام از كرت. گرديد از2متر مربع با اضالع4هاي مربعي متر بودند كه به فاصله نيم متري
از براي مرزبندي كرت. همديگر قرار گرفته بودند و درزهاي بين بلوك بلوك ها هـا بـا مـالت هاي سيماني استفاده گرديد
و چينـي، پوشـش پالسـتيك بـا سـنگ تيمارهاي آزمايشي شامل سطح طبيعي با سنگ. سيمان بندكشي گرديد چينـي



3

و در قالب طرح آماري بلوك3سطح طبيعي بودند كه هر كدام در .هاي كامال تصادفي در كنار هـم قـرار داشـتند تكرار
مي نماي واقعي پالت1شكل از.دهد هاي سطوح آبگير را نشان سطوح آبگير به داخل مخازن براي انتقال رواناب حاصله
از).p.v.c(كننده از لوله پليكا جمع و جهت جلوگيري از گرفتگي سيستم هدايت در قسمت ورودي آب استفاده گرديد

 220هاي پالسـتيكي بشكه،آوري روانابد استفاده براي جمعفيلتر توري فلزي مخروطي شكل استفاده شد مخازن مور
و با جهت شمالي جنوبي بـود18الي5/11ها ميانگين شيب دامنه استقرار پالت.ليتري بودند در تيمـار سـطح. درصد
و براي جلوگيري از رشد علف عايق پالت سـ ها، ابتدا سطح زمين صاف گرديده پس ها بر روي آن پودر آهك پاشيده شد

و روي نايلون با سنگ نايلون گلخانه هـاي موجـود در محـل اي مقاوم به سوختن در مقابل اشعه آفتاب بر روي آنها پهن
چينـي در حـدود ارتفاع سـنگ.چيني گرديد در تيمار با سطح نيمه عايق، سطح زمين طبيعي سنگ. چيني گرديد سنگ

به در تيمار سطح طبيعي سطح پالت. سانتيمتر بود 10 به2شكل. نخوده باقي ماند صورت دستها نقشه اجراي طرح را
مي همراه تيمارهاي مجهز به سيستم جمع براي جلوگيري از تبخير رواناب جمع شده در داخـل.دهد آوري رواناب نشان

شد ها دهانه بشكه بشكه كن گيري عمق بارندگي جهت اندازه. ها به صورت مخروطي شكل با نايلون پوشانده ار يكـي ها، در
شكل سنج استوانه ها باران از پالت .نشان داده شده است3اي نصب گرديد كه در

و روانــاب بــارش گيري ميزان اندازه
اعمــال تيمارهــاي  حاصــل از آن بــا 

تـا 1390شهريور  مختلـــــف از اول 
بمدت يك سـال( ــهريور   1391شــ

گيري عمـق اندازه . انجام گرفت) آبي
ــر ــراي ه ــرح ب ط ها در محـل بارش

سنج صـورت باران بــارش از طريــق 
رواناب جمع شده  و عمـق مي گرفت
ــارش  ــر بـ ــا هـ بـ در مخازن متناظر 
ــا تقســيم عمــق  ب . شـد محاسبه مـي 

ــارش ــريب بـ ، ضـ روانــاب بــه عمــق
هاي كدام از بارش بــراي هــر روانــاب 

از-1شكل  هاي سطوح آبگير در شرايط طرح پالت نماي واقعي

 در محل آزمايش شده باران سنج نصب-3شكل
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مي. آيد روزانه بدست مي و رواناب هاي مربوط به بارش توان داده حال هاي متناظر با آنها را بر روي محورهاي مختصات ها
و بهترين خط را بر روي نقاط برازش داد، معادله مربوط به اين خط بيانگر رابطه بارش مي-برد كه رواناب براي هر باشد

.ضريب همبستگي نيز براي هر كدام از تيمارها محاسـبه گرديـده اسـت. مارها اين مراحل صورت گرفته استكدام از تي
و و عمق رواناب به عنوان متغير وابسته از ضريب همبستگي براي بررسي رابطه بين عمق بارش به عنوان متغير مستقل

.تحليل رگرسيون استفاده شد

و بحث  نتايج
و رواناب حاصل از آن بـر روي هاي اندازه همانطوريكه در قسمت روش كار ذكر شد داداه گيري شده از ميزان بارش

و معادله خط برازش داده شده مبين رابطه بارش مي-محورهاي مختصات برده شد باشد ضريب همبسـتگي نيـز رواناب
ارائـه1رابطه بدست آمده براي تيمارهاي مختلف سطوح آبگير به همراه ضريب همبسـتگي در جـدول. محاسبه گرديد
.شده است

و بارش در تيمارهاي آزمايشي-1جدول  رابطه بين رواناب
و بارش تيمار هاي آزمايشي )r2( ضريب همبستگي رابطه بين رواناب

)(054.0)( يزهسطح طبيعي با سنگر mmPmmR =0.85                 

)(156.0)( سطح طبيعي mmPmmR =0.99                 

)(394.0)( پوشش پالستيك با سنگريزه mmPmmR =0.93                

و تصاوير-2شكل  تيمارهاي آزمايشي در طرح سطوح آبگير نقشه اجراي طرح
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وR،در روابط ارائه شده در جدول عرف ميزان بارندگي به ميليمتـرمPمعرف عمق يا ارتفاع رواناب بر حسب ميليمتر
و بدون عرض از مبداء بود–رابطه بين رواناب. است در. بارش در تمام تيمارهاي آزمايشي به صورت خطي ضريب زاويه

طب عي با سنگيروابط مذكور در تيمارهاي سطح طب و سـطح پوشـش پالسـتيك بـايچيني، سطح عـي دسـت نخـورده
ميليمتـر بـارش مقـدار10بود بعبارت ديگر به عنوان مثـال بـراي394/0و054/0،156/0چيني بترتيب برابر سنگ

و سطح پوشش پالستيك با سنگ سطح طبيعي با سنگرواناب در تيمارهاي  چينـي چيني، سطح طبيعي دست نخورده
نـاب بيشـتر از غير قابل نفوذ بودن پوشش نـايلوني موجـب ايجـاد روا. ميليمتر خواهد بود9/3و5/0،6/1بترتيب برابر 

مي پوشش پالستيك با سنگ مي.شود چيني توان از اين تحقيـق گرفـت ايـن اسـت كـه بـا ايجـاد نتجه مهم ديگري كه
از پوشش سنگ و و تخريب خاك شده و به داخل خاك نفوذ داد كه اين مسئله مانع از فرسايش چيني رواناب را كاهش
ميببروز سيال  شود هاي مخرب جلوگيري
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