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 استحصال آب باران به روش ميكروكچمنتهاي لوزي شكل

3مجيد آسيايي1غالمرضا شاهيني

و منابع طبيعي گلستان  عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي
و منابع طبيعي گلستان  كارشناس مركز تحقيقات كشاورزي

 gholamrezashahini@yahoo.com: پست الكترونيك-1

 چكيده

ن و يمه خشك به دليل كمبود بارش استقرار پوشش گياهي بطور معمول دشوار يا غير محتمل است در مناطق خشك
و كلنگ ايجاد ولي با استفاده از سازه هاي كوچك ساخته شده بر روي سطح زمين كه با ابزارهايي ساده مانند بيل

مي مي در اين. مناطق بشمار مي رود توان به ايجاد پوشش گياهي مبادرت نمود كه خود كليد اساسي توسعه اين شود
راستا ميكروكچمنت هاي لوزي شكلي كه در شرق استان گلستان منطقه مراوه تپه بكار گرفته شد نشان داد كه در 

در. شرايط اقليمي نيمه خشك در اين محل مي توان بصورت ديم، باغ زيتون ايجاد نمود با ايجاد سيستم عايق نايلوني
برابر ميزان بارش3ها، موجب اين شد كه حجم رواناب در محل كاشت نهالهاي زيتون سطح جمع كننده اين سامانه

ليتر در طول سال در مخزن جمع 1024كه روناب جمع آوري شده شود بطوري) ميليمتر 340حدود(ساالنه منطقه 
ا ستقرار موفق آن در شرايط آوري رواناب ثبت شد كه اين مساله با توجه به نياز آبي زيتون براي منطقه فوق، منجر به

.ديم بوده است

و نيمه خشك، استان گلستانميكروكچمنت هاي لوزي،:هاي كليدي واژه  مناطق خشك

:مقدمه

، اما آنها سيستم هاي موثري براي را داشتند حمل آب در مسافت هاي طوالني تمدن هاي باستاني بندرت مهارت
ه. استفاده از آب را توسعه دادند اي خاور ميانه براي مثال، از سيالبهاي ناگهاني براي آبياري دشت هاي سيالبي تمدن

و سيل برگردان براي كنترل جريان آب سيل ساخته بودند و در بعضي موارد، سازه هايي مانند چكدم . استفاده نمودند،
و جنوب عربستان تكنيك هاي مشابه اي در آمريكا، شمال آفري.)4(اولين مزرعه روانابي را ايجاد نمودند قا، مكزيك

اما به نظر مي كه چرا اين سيستم هاي توسعه يافته در شرق ميانه متروك شد، ولي مشخص نيست. استفاده شده بود
امحاء پوشش گياهي.)4(بوده باشد تا علت هاي زيست محيطي داليل سياسيبهد كه بيشترميرورسد كه احتمال آن 

و نگهداري).3(خاك در بسياري از نقاط جهان بشمار مي رود يكي از فاكتورهاي مهم در فرسايش براي استقرار
و استفاده از منابع آب محلي باشد بايد توسعه پيدا كند منابع در صورتيكه.گياهان، تكنيك هايي كه متضمن توسعه

و نم توانمي آبياريبا زير زميني موجود باشديا آب سطحي يك ود با آبياريبر كمبود آب غلبه سيستم زهكشيو
و سيستم زهكشي هميشهولي.)2(دكرمناسب مي توان به تعادل نمك خاك كمك  عملي يا كاري يك آبياري كامل
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يك سيستم آبياري ممكن است اثرات نامطلوبي از نقطه نظر زيست محيطي داشته باشد وقتي كه زيرا.پسنديده نيست
و استقرار گياهان بومي مدنظر است ،اس.)1(حفظ درو بارندگي در دسترس است، برجستهيك شيوه تحصال آب

و نيمه خشك مناطقبسياري از و زيست محيطي دو دليلبه خشك .عملي است اقتصادي

نتايج مثبت دريافت شده از وادي ماشاش براي سرمايه گذاري در استحصال آب براي خيلي از محصوالت كشاورزي
ودرميكروكچمنت ها همچنين براي استقرار پوشش گياهي.)1979شانان( مورد تحقيق قرار گرفت كناره جاده ها

اين مطالعات تشكيل يك پايه محكم را براي توسعه ميكروكچمنت هاي مدرن. باقي نواحي مورد استفاده قرار مي گيرند
.شكل داد

ند، عمق آب كمتر از سيستم هاي ميكروكچمنت مدرن آب حاصل از رواناب را بصورت جريان خطي جمع آوري مي كن
و پنج صدم اينچ بر ثانيه) ميليمتر2تا1( يك هشتم اينچ  و سرعت جريان كمتر از دو مميز هفتاد بر7(، سانتيمتر

(ثانيه گياهان( يعنيتغيير داده شود اينكه حوضه مي تواند بدون تغيير بماند، يا جمع آوري آب ناحيه ). 1979شانان)
و خاك فشر اييا) ده شودبرداشت شود با يك پوشش مثال با پوشش نايلوني در سطح خاك يا تيمار شود به وسيله

آن خاكي زنده يا تركيبي آب از .باشد براي افزايش رواناب استفاده شودبوده كه مقاوم در برابر نفوذ
ق شدهآب جمع آوري شده بطور موثري در زير سطح خاك جمع آوري وو براي گياهان مورد استفاده نيز رار مي گيرد

 در برابر تبخير زياد به نسبت آبي كه در واحد سطح ناحيه خارج ميكروكچمنت ها در سطح مزرعه ايجاد مي شود
. رواناب جهت كشت تعيين شود متناسببراساس حجم اندازه ميكروكچمنت ها مي تواند. محافظت مي شود

و از شوريم براساس يافته هاي علمي ). 1979شانان( خاك مي كاهنديكروكچمنت ها هدايت آب را افزايش مي دهند
بيان شده مطالعه اي در شرق استان گلستان منطقه مراوه تپه بر روي ميكروكچمنت هاي لوزي شكل به منظور ميزان 

.اثر آنها در جمع آوري رواناب هاي حاصل از بارش هاي محلي مدنظر قرار گرفت

و روش ها : مواد
شكل بر روي يك دامنه شيبدار با شيب حداكثر در اين بررسي تكنيك اي%15ميكروكچمنت هاي لوزي با لوازم ساده

و مقداري گچ جهت عالمت گذاري بر روي زمين  و ريسمان كار ، غلتك ، متر نواري، تراز ، پيكه هاي چوبي چون بيل
.استفاده شد

:منطقه مورد بررسي

د ه كيلومتري شهرستان مراوه تپه، در مجاورت روستاي چناران، بر روي منطقه مورد بررسي در شرق استان گلستان،
درحدود يك هكتار از دامنه مورد نظر به منظورجلوگيري از ورود.دگرديدرصد انتخاب15دامنه اي شرقي با شيب

وم احشام به داخل شد حوطه طرح، با تورسيمي )1جدول(در مشخصات كلي منطقه.پايه هاي نبشي حصاركشي
.آمده است
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 مشخصات كلي محل اجراي طرح1جدول

 لسي نوع خاك 420)متر(ارتفاع ازسطح دريا
 سيلتي لوم تا سيلتي كلي لوم بافت خاك55-56-25 طول جغرافيايي
37-49-20 عرض جغرافيايي

 پوشش گياهي

Artemisia 
 mm(340 Poa(متوسط بارندگي ساليانه
 5/42Medicago)دسانتي گرا(حداكثر درجه حرارت
 Salsola-4)سانتي گراد(حداقل درجه حرارت

 نيمه خشك شرايط اقليمي

و خاك منطقه مورد بررسي :شرايط اقليم
 340با استفاده از داده هاي هواشناسي ايستگاه سينوپتيك مجاور منطقه مورد مطالعه ميزان بارندگي ساليانه محل

و بارش ها بصورتي است كه و سردترين ماه بهمن ميليمتر و زمستان مي بارد گرمترين ماه سال مرداد عمدتا در پاييز
 2760ميانگين ساعات آفتابي محل. روز در طول سال مي باشد15ميانگين روزهاي يخبندان حدود).1شكل(است 

و تعرق منطقه. است ساعت در سال از شش برابر ميليمتر در سال است كه اين ميزان بيش 2237ميزان تبخير
.بارندگي ساليانه مي باشد

)سانتيگراد( حداقل مطلق درجه حرارت ماهانه-1شكل

 120سانتيمتري تا عمق30براي تعيين خصوصيات خاك منطقه مبادرت به برداشت نمونه خاك از اليه هاي
و براساس آناليز تعدادي از پارامترهاي خاك به شرح ذيل مي .باشد سانتيمتري مبادرت شد
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رس%57با توجه به ميزان سيلت خاك ها بطور متوسط شن%28و ميزان و بر اساس مثلث بافت خاك%15و ميزان
. از آنجاييكه عمق اين خاكها زياد است توانايي ذخيره رطوبتي خوبي دارند. اين خاكها داراي بافت سيلتي لوم هستند

به 0.73ميزان هدايت الكتريكي اليه هاي سطحي در حدود از نظر اسيديته خاك بطور. مي رسد 10.6و در اليه عمقي
.بود 8.2متوسط حدود 

:روش بررسي
و سه تيمار پوشش سطحي تعيين حجم رواناب به منظور تعيين نقش پوشش سطح عايق سامانه در جمع آوري رواناب

هاسام در سامانه هاي لوزي شكل در نظر گرفته شد اين تيمار هاي پوشش سطحي در تيمار پوشش لوزي شامل انه
و نصب مخزن جمع آوري  و شاهد در سه تكرار با ايجاد سامانه مربوطه ب در پايين آن اقدام روانانايلوني، كوبيدن خاك

.گرديد
شدرواناندازه گيري حجم .اب مخازن بعد از هر بارش قابل توجه انجام

و شاهد در سه تكرار درقالب طرح كامال تصادفي، مطابق نقشه طرح  سه تيمار پوشش نايلوني، كوبيدن سطح خاك
بر روي سامانه ها اعمال شده، به طوريكه راس خروجي سامانه هاي فوق توسط لوله اي به يك مخزن جمع)2شكل(

به صورت مكـــعب مستطــيل با اين مخازن از ورق آهن گالوانيزه.)3شكل(ب متصل گرديدرواناآوري 
و به منظور جلوگيري از ورود مستقيم آب به داخل آنها همگي توسط درپوش60*80*60ابعاد سانتيمتر ساخته شد

ب توسط شير روانادر زير اين مخازن جهت تخليه رواناب شيري تعبيه گرديد كه پس از اندازه گيري عمق. بسته شدند
.ديمزبور آب آن تخليه مي گرد

همچنين براي نشان دادن تاثير عملي اين روش تعدادي نهال زيتون يك ساله در چاله كاشت سامانه هاي لوزي شكل
و زنده ماني نهالها به عنوان مالك ارزيابي عملي در مورد اين سامانه ها مد نظر قرار گرفت .غرس گرديد

 نقشه شماتيك طرح2شكل
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ز3شكل  ميننمايش اجراي طرح بر روي

 اندازه گيري رواناب مخازن
براي تعيين نقش تيمارهايي كه بر سطح جمع كننده سامانه ها اعمال شد، رواناب هر يك از سامانه هاي تيمار مربوطه
، عمق رواناب مخازن  بعد از هر بارشي كه قادر به توليد رواناب بود را به وسيله خط كش پالستيكي بطور كامال عمودي

و  و مخازن.)4شكل(ثبت گرديداندازه گيري بعد از اندازه گيري محتواي آب مخازن، توسط شير تخليه كامال خالي
.جهت بارش بعدي تميز شد
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 نمايش اندازه گيري مخازن جمع آوري رواناب4شكل

:كشت آزمايشي زيتون در سامانه هاي لوزي شكل
انه ها بهتر معلوم شود با كاشت نهال هاي يك ساله زيتون براي اينكه نتيجه عملي سيستم جمع آوري آب در اين سام
و بررسي زنده ماني آنها بعد از گذشت  در اين سيستم% 100سال نهالها توانستند با زنده ماني5در سامانه هاي فوق

ها)5شكل(مستقر شوند  راو با اين وضعيت نشان داده شد كه منطقه پتانسيل خوبي براي اجراي اين گونه سيستم
.دارد

 نمايش استقرار نهال هاي زيتون در سامانه هاي لوزي شكل5شكل
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و نتايج :تجزيه تحليل
و مورد،داده هاي حاصل از بارش هاي منجر به توليد رواناب در طول دوره اجرا از مخازن نگهداري رواناب جمع آوري

منتهي به رواناب مالحظه شد كه بيشترين مقدار بارش18در دوره مورد بررسي از مجموع. آناليز آماري قرار گرفت
و فقط  و اسفند بوده است مورد آن در دو تيمار غير پوشش نايلوني منجر به رواناب شده8رواناب در ماههاي بهمن

. است

 آناليز واريانس رواناب مخازن2جدول

F ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منابع تغيير  سطح احتمال

ارتكر
 تيمار
 خطا

2
2
4

547/42
388/370176 

659/164 

274/21
194/185088 

165/41

5168/0
2763/4496 0000/0**

ns      :معني دار%1در سطح:**معني دار%5در سطح:*اختالف معني دار نيست 

اخ2همانطور كه از جدول و حاكي از پيداست بين تيمارهاي بكارگرفته شده در سطح بااليي تالف معني دار شده است
از.بكار رفته در جمع آوري رواناب مي باشد هاي تاثير تيمار براي تعيين نقش تيمارهاي بكار گرفته شده با استفاده

.آزمون مقايسه ميانگين هاي رواناب مخازن را نشان مي دهد3جدول. آزمون مقايسه ميانگين هاي دانكن عمل شد

ه ميانگين دانكن تيمارهاي سطح جمع كننده رواناب مقايس3جدول

 رديف شده شاخص حروف مقدار ميانگين به ليتر سطوح تيمار شماره ميانگين

1
2
3

 پوشش نايلون
 كوبيدن سطح خاك

 شاهد

0/547  
5/130  
3/104  

A
B

C

1
2
3

A
B

C

ها3رهجدول شما ي كه سطح جمع كننده آنها توسط نايلونينشان مي دهد كه ميانگين رواناب ذخيره شده در سامانه
و با حرف تيمار كوبيدن سطح. نمايش داده شده استAپوشيده شده است بيشترين ميزان رواناب را داشته است

نشان داده شده كه در مرحله آخرC در مرحله بعدي قرار گرفته است همچنين تيمار شاهد با حرفBخاك با حرف 
از. از نظر جمع آوري حجم رواناب بوده است در اين مرحله هر سه تيمار با حروف متفاوت نمايش داده شده كه حاكي

.اختالف آماري بين تيمار ها مي باشد
برابرسهناب در مخزن براساس نتايج حاصل از رواناب ذخيره شده در تيمار استفاده از پوشش نايلوني مقادير حجم روا

بنابراين با اين مقدار حجم بارش مي توان در سامانه فوق مبادرت به كشت گياه. مقدار بارندگي ساليانه بوده است
.درختي مثمر چون زيتون نمود
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:پيشنهادات
ب- و حتي در ارش عايق بندي سطح سامانه ها با موادي مانند نايلون منجر به جمع آوري بهتر بارش مي شود

.هايي با شدت كم كه در حالت غير پوشش، روانابي توليد نشده است مي توان توليد رواناب داشت
مي- .دنماياستفاده از مواد چون سنگريزه بر روي سطح نايلون به ماندگاري بيشتر نايلون كمك
كم را امكان پذير مي استفاده از سطح عايق نايلوني با ضريب رواناب باال امكان استفاده از بارش هاي با شدت-

.كند
) در حد ظرفيت مزرعه( كوبيدن خاك در روش فشردن خاك بهتر است در حالتي كه خاك مرطوب است-

.انجام شود
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Extraction of rain water in microcatchments to negarim form  method 
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Abstract: 
In the arid and semi-arid vegetation due to rainfall deficiency the establishment normally difficult or 
likely, but with the use of small structures built on the surface of the Earth, that simplify the work with 
such devices will be created and the shovel may be used to cover your basic key venture that develops the 
same areas. In this regard, that of microcatchment in the Eastern Province of Golestan Maravehtappeh 
area was used indicated  that climatic conditions in semi-arid dryland, this book can be used in place of 
Olive Garden, create. With the creation of nylon insulation system-level gathering in this system, 
whereby the runoff volumes were in the place of planting olive seedlings 3 times the amount of annual 
precipitation in the region (approximately 340 mm) are geared so that collected runoff 1024liter during 
the year was recorded in the runoff collecting tank that this issue is due to the water requirement for the 
above area will lead to the establishment of the olive fail it under dryland conditions. 
 
Keywords: Microcatchment, Arid and semi-arid, Golestan province 


