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 چكيده
و برداشت بي رويه آب از رودخانه و نيمه خشك بعلت پمپاژ زياد آب از زمين و مخازن،ها در بسياري از مناطق خشك

بنابراين استفاده. براي ايجاد پوشش گياهي با توجه به تقاضاي روز افزون آب كافي نخواهد بودها ديگر تامين آب از آن
آباز  و سيالب در دههها منابع ي سنتيها تكنيك.ي اخير مورد توجه قرار گرفته استهاي ديگري مثل آب باران

و آب:ي برجسته آن شاملها برخي از نمونه. شودميبرداشت آب در بسياري ار مناطق خشك انجام شده استحصال
و استفاده از قنات و شبنم سد باران، استحصال سيالب، استحصال مه و چاههاو راهاي زيرزميني توان نامميي ويژه

ميها با استفاده از اين روش. برد و بهبود مناطق خشكها توان فرصتي آبياري در مقياس كوچك ي خوبي براي احياء
باي مثمرههاي استحصال آب براي ايجاد باغها در اين مقاله كاربرد عملي ميكروكچمنت.و نيمه خشك بوجود آورد

.گرددميگونه زيتون به عنوان يك روش موفق تشريح

و شبنم، قنات، باغها استحصال آب باران در ميكروكچمنت:ي كليديها واژه يها، استحصال سيالب، استحصال مه
 مثمره

:مقدمه
ج در مناطق). Prinz 2000(يكي از تهديدات اصلي براي نوع بشر در طول اين قرن كمبود آب خواهد بود ،نهاخشك

آبها آب موجود در رودخانه باهاي زير زميني براي پوشش نيازهاو و مناطق شهري كافي نخواهد بود، ما ي كشاورزي
آنها كمبود آب در آينده به راحتي ارزش برخي از روش درخواهيم يافتهاي آبياري سنتي را با ارزيابي مجدد

)Prinz و ابزارها، همراه با تكنيكها امروزه، اين روش.)2000و سينگ ي مدرنهاي صرفه جويي در آب،
و سنجش از دور، شايد بتوان از منابع ديگر آب نيز براي تضمين تامين آب مكمل در آينده كمك گرفت . هيدرولوژيكي

زها از زمان و زير استوايي، تحت شرايط و گله داران در مناطق خشك نواحي استوايي يست محيطيي قديم، كشاورزان
و سالمت خود يا افزايش توليد محصوالت كشاورزي،بسيار متفاوت . نمودندمياقدام به برداشت آب براي تأمين امنيت

و با تراكم 1500تا 100ي آبياري بومي را مي توان در مناطق بينها طيف گسترده اي از روش ميلي متر بارش ساالنه
ازها جمعيت د 500تا10ي مختلف .ر كيلومتر مربع مشاهده نمودنفر

برآن كمكبهكه است آبگير سطوحيها باران سيستمآباز بهره برداريو مديريتيها روشاز يكي  توليد مي توان
 Oweis(استفاده نمود باران بارش محل اطراف اراضيدر موثري بطورآنازو گذاشته تاثير بارندگياز حاصل رواناب

و گرفته قرار مورد بهسازي كشاورزان براي استفاده قابل غيريها زميناز مقداري روش اينرد). 2001همكاران،و
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جمع شده مديريت كه بصورت زميناز بخش ايناز حاصل رواناب.شودمي داده اختصاص باران آوري جمع جهت
 آبياري جهت)دستينترجيحا پاي( جمع آوري محل نزديكياو مجاور اراضيدر گرددمي ذخيره سازيو آوري

و كوچكي(مي گيرد قرار استفاده مورد نظر مورد مصارف سايرياو تكميلي  ). 1365عليزاده
و ستون فقرات تمدنها اين روش درهاي سنتي، نقش بيشتري در گذشته و نيمه خشك ي باستاني در مناطق خشك
ج ).Narain 1997 ،Prinz 1996و Agarwal(ن بوده استها سراسر

آبها بزارا و يا ايجاد سيستمهاي فني قرن بيستم در برداشت ي كانال بزرگ حتي با انتقال آب بينهاي زيرزميني
و با تكنيكهاي مجزاي دولت با روشها حوضه، توانست تامين آب مورد نياز را همراه با سياست بههاي مدرن ي توزيع

و باعث كاهش نظام بها ارمغان آورد .رداري آب شودي سنتي بهره

و روش :ها مواد
و روش بهي مورد استفادهها تشريح روشدر اين مقاله،ها مواد در مناطق فاقد رودخانه دائمي، كه در آن مردم مجبور

و يا تكيه برجريان به.زيرسطحي از آب دارنديها استفاده از بارش باران، مه، شبنم درها روشو بيشتر ي مورد استفاده
ها با ارائه يك روش عملي در احداث باغ زيتون با استفاده از ميكروكچمنتو كشاورزي تاكيد شده استبخش
.پردازد مي

كههاي آبياري، غير كالسيك با مروري بر روشها روش"دراين مقاله به برخي از ) اغلب بيش از هزاران سال(ي سنتي
يها كاربردي بدون سرمايه گذاري،مي توانندها اين روش. شده استآيند توجهميبه كار ثابت شده است به طور موثر
و ارائه چشم درها روش. انداز خوبي براي توسعه آينده داشته باشند بزرگ داشته ي سنتي براي كاهش كمبود آب

بهبطور كلي مناطق خشك، كه در اينجا توضيح داده شده است، :مي تواند تقسيم شوند
به): الف آب( مانندمنبع آب مورد استفاده با توجه ..و)ي زيرزمينيها بارش باران، مه، شبنم،
) روي زمين، زير زميني(با توجه به نوع ذخيره سازي):ب
.دهدميي تامين آب را بصورت شماتيك نشانها مكان)1شكل(در

آبها نمايش شماتيك روش1شكل ي استحصال
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كشها به جهت اهميت آب آني جاري در ازها ورمان كه در بسياري از موارد به علت عدم مديريت مناسب و هدر رفته
و يا اينكه خساراتي را براي ساكنين بخشميدسترس خارج  و شهري ايجادها شود از اين مقالهدر كندميي روستايي

و سيالب استحصال به روش بيشتري موجودها ميان روش .پرداخته شده استآب باران

و سيالب استحصال آب باران
و يا بصورت آب در زمين نفوذ يافتهكهيي آبياري معمولي با استفاده از بارش بارانها روش ، به صورت آب زيرزميني

و يا رودخانهها جريان يافته از رودخانه يي كه در اينجا شرح داده شده جمع آوريها روش. دائمي استيهاي فصلي
بارش جمع آوري شده،. باشدميي سطحي يا همان جريان زمينيها آن به خاك، به عنوان رواناببارش، قبل از ورود 

و  و براي آبياري محصوالت كشاورزي، مراتع، درختان، مصرف دام . گيردميخانواده مورد استفاده قراريها نيازمتمركز
:به مندهر سيستم نياز در اين روش بنابراين

و) حوضه("منطقه رواناب"-1  با ضريب رواناب به اندازه كافي باال
و-2 آن"يك منطقه براي استفاده .يا ذخيره سازي آب انباشته شده دارد/"اجرا بر روي

 استحصال سيالب
ب) الف. شودميصورت انجام دو بطور كلي به  استحصال داخل بستر) استحصال در خارج بستر

به"انحراف سيالب"استحصال سيالب در خارج بستردر مورد و با انتقال ، آب مجبور به ترك مسير طبيعي خود شده
و نياز به ساختاربهحوضه- اين سيستم. كندميمنطقه كشت آن را مرطوب يها اندازه چندين كيلومتر مربع بوده

و ورودي فني تر از دو روش ديگر استحصال آب دارهاو شبكهها پيچيده تر از سد .دي توزيع داشته
و در نتيجه، در پايين درهميجريان آب مسدود"برداشت سيالب در بستر جريان"در مورد دشت از سيل غرق،شود

و منطقه مرطوب را مي توان براي كشاورزي يا بهبود چراگاه مورد استفاده. شود مي آب مجبور به نفوذ اجباري شده
.قرار داد

 استحصال آب باران
:ي جمع آوري آب باران وجود داردها دو گروه عمده از روش

يها جمع آوري رواناببصورتها برداشت آب در ميكروكچمنت (Microcatchment)ها ميكروكچمنت) الف
شكل(سطحي ايورقبه و ذخيره سازي آن در منطقه ريشه با نفوذ) يا جريان جاري شدهه از يك حوضه آبريز كوچك

يك. در چاله حوضه است و يا با محصوالت ساالنه حوضه با و يا درختچه .كاشته شده است) Prinz 2001(درخت
آب (Macrocatchment)ها ماكروكچمنت)ب يا"ي طوالنيها برداشت آب از دامنه"ها ماكروكچمنتدر برداشت و
و("ي حوضه آبريز خارجيها سيستم"از ح. گيردميصورت)Cullis 1988پيسي وضه به اندازه در اين حالت سطح

.كافي بزرگ است
پردازيم به بحث كاربرديميي جمع آوري آب از حوصله مقاله خارج است بنابراينها سيستمميشرح تما

ي گياهي در مناطقي كه بارش كافي براي استقرار اينها به عنوان تكنيكي مناسب جهت ايجاد پوششها ميكروكچمنت
.ن ندارندها گيا

:اه ميكروكچمنت
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اي،وجود دارد كه به منظور توسعه پوشش نباتي درختيها طيف وسيعي از ميكروكچمنت و بوته در درختچه اي
و نيمه خشك  ي لوزي شكل يا همان نگاريمها گيرد كه از اين ميان ميكروكچمنتميمورد استفاده قرار مناطق خشك

.رددگميتشريح به عنوان روشي كاربردي براي ايجاد پوشش درختي

:مراحل اجرا
و مقدار آب مورد نياز آن در طول سال .شودميسطح حوضه محاسبه،ابتدا براساس نوع گياه مورد نظر

ي مهم در تامين نياز آبي گياه غرس شده در آن مي باشد بنابر اين نيازهاي سطوح آبگير يكي از پارامترها ابعاد سامانه
و براي اين منظور ابعاد سامانهي تعيين كنندهها آبي گياه از فاكتور ي بكار گرفته شده در بررسيها سطح سامانه بوده

. تعيين گرديد)1رابطه(كه روي گونه زيتون در شرق استان گلستان منطقه مراوه تپه صورت گرفت با استفاده از فرمول
ش .ده در آن را تامين نمايدسطح سامانه بايد به گونه اي طراحي گردد كه بتواند نياز آبي گونه زيتون غرس

ي نياز آبي گياه، بارندگي ساليانه طرح، سطح ناحيه ريشه،ها فرمول زير نحوه تعيين ابعاد سامانه را با توجه به فاكتور
و فاكتور كارايي را نشان مي دهد .ضريب رواناب

1رابطه

:در اين رابطه
MC:كل سامانه )عمتر مرب(سطح
RA:متر مربع(سطح ناحيه ريشه (
WR:ميليمتر(آب مورد نياز گياه(
DR:ميليمتر(بارندگي طرح (

K:ضريب رواناب 
Eff:75/0تا5/0معموال بين(فاكتور كارايي(

:)سطح ناحيه ريشه(سطح ناحيه كشت
ييكه سطح تاج كه آنرا معادل سطح ناحيه اصوال اين سطح مي تواند سطح ناحيه ريشه در گياه بالغ باشد اما از آنجا

و اين بزرگي مي تواند مشكالتي را براي گياه غرس شده بوجود آورد  ريشه درنظر مي گيرند در گياه بالغ بزرگ بوده
چ بطور متوسط به عنوان) سال4الي1(ر مقطع سني ابتداييها بنابراين تخمين سطح فوق بر اساس سطح تاج در

.متر مربع بدست آمد2/1كه در اينجا سطحي معادل. سطح ناحيه ريشه درنظر گرفته شد

WR – DR 
MC= RA *    -----------------

DR * K * Eff        
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:نياز آبي گونه زيتون
و از آنجاييكه در شرق استان گلستانها تعيين نياز آبي گونه و درختچه اي چند ساله اصوال كار دشواري است ي درختي

ي گونه زيتون تاكنون بررسي انجام نشده است بنابراين نياز آبي اين گياه براساس منطقه مراوه تپه در مورد نياز آب
و مناطق تقريبا مشابه صورت پذيرفت كه مقدار برآوردي معادل. برآوردي از نياز آبي همين گياه در مناطق ديگر استان

.ميليمتر بدست آمد 1000

:بارندگي طرح
ط1جدول رحآمار بارندگي ساليانه محل اجراي

براي بدست آوردن بارندگي طرح براساس مقادير بارش ساليانه
محل كه از ايستگاه سينوپتيك مراوه تپه در طي دوره آماري 

شد)83الي72( آمار بارندگي1جدول. اخذ گرديده بود عمل
ساليانه محل اجراي طرح را در طي دوره آماري فوق نشان مي 

.دهد

ي فوق با استفادهها تمال بارندگيبراي بدست آوردن درصد اح
شد)2رابطه(از رابطه بلوم، )2جدول(.ي بارندگي بصورت نزولي مرتب گرديدها براي اين منظور ابتدا داده.اقدام

 رابطه بلوم براي محاسبه درصد احتمال بارندگي
M – 0.375

%2رابطه P = ----------------- * 100 
N + 0.25 

:در اين رابطه
%P:درصد احتمال بارندگي 
M:شماره رديف در جدول 
N:طول دوره آماري 

 درصد احتمال بارندگي محل اجراي طرح2جدول

)mm(بارندگي سال آماري
1372 332 
1373 363.9 
1374 325 
1375 354.1 
1376 482.3 
1377 341.1 
1378 323.9 
1379 257.8 
1380 266.7 
1381 424.4 
1382 367.8 
1383 546 

)mm(بارندگي سال آماري رديف %P
1 1383 546 5.1 
2 1376 482.3 13.3 
3 1381 424.4 21.4 
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ما براي اينكه باالترين احتمال بارش منطقه اي را داشته
 باشيم 

براساس باالترين درصد احتمال عمل نموديم كه با توجه به
كه احتمال نسبتا خوبي است%95براي احتمال2جدول 

 ميليمتر 250د مقدار بارندگي حدو
.خواهيم داشت

ها ضريب رواناب سامانه
و پوششها از آنجاكه سطح اين سامانه توسط نايلون

و با توجه به اينكه در بررسي پي3ي قبلي رواناب اين سطح براساس ميانگينها سنگريزه عايق شده بود سال پي در
گ%80معادل  شدبرآورد شد مقدار رواناب همين مقدار درنظر .رفته

 Effضريب كارايي يا
و براي آن مقادير منظور مي شود75/0تا5/0اين ضريب در واقع مقدار آب نفوذ يافته به بستر خاك را تعيين مي كند

و مقدار تبخير نيز زياد است مقدارها در اينجا بعلت اينكه خاك شد5/0ي منطقه نفوذپذيري بااليي ندارد . درنظر گرفته
. متر مربع بدست آمد9با قرار دادن مقادير فوق در فرمول، اندازه سطح سامانه معادلو از آنجا

نها طراحي سامانه و كاشت لهاي لوزي بر روي زمين
و رئوس باالي ميكروكچمنت15بر روي يك دامنه با شيب ها درصد ابتدا خط تراز دامنه در قسمت باال مشخص گرديد
و از آنجا آها عمود پيكه گذاري شد ومي به طرف پايين دامنه زده شد تا راس پايين بدست بصورت مورب از آنجاد

آها به يكديگر متصل شود تا شكل كلي سامانهنقاط رئوس  يا منطقه ذخيرهها نهالناحيه كاشت.)2شكل(دمبدست
شدها آب در پروفيل خاك در قسمت پايين راس سامانه و ساخته و.ي فوق طراحي و در سط ناحيه نفوذ آب

و براي كاشت، خاك اين چاله با مخلوط30متمايل به راس پايين چاله كاشت تا عمقميك سانتيمتري گود برداري
با%25پوسيده به نسبتميكود دا و و خاك سطحي مخلوط شد .زيتون كشت گرديد نهالحجم چاله

4 1382 367.8 29.6 
5 1373 363.9 37.7 
6 1375 354.1 45.9 
7 1377 341.1 54.1 
8 1372 332 62.2 
9 1374 325 70.4 
10 1378 323.9 78.6 
11 1380 266.7 86.7 
12 1379 257.8 94.9 
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كها نمايش طراحي سامانه2شكل  زيتون نهالاشتي لوزي برروي زمين با

:نتايج
و رشد ها نهالبررسي استقرار

و انتها نهالي رويشيها داده وها در ابتدا و آمارها بررسي دادهي فصل رشد در هر سال اندازه گيري گرديد ي رشد
پيها نهالزنده ماني آب مورد نياز به تامينها نشان داد كه جمع آوري رواناب در پاي بوته در طي سه سال پي در

و رشد خوبها آن داشتههاآن در استقرارها حكايت از نقش موثر اين سامانهي زيتونها نهالكمك فراواني نموده است
و آمار زنده ماني در طي اين بررسيها مقادير پارامتر.)3شكل(است  داده نشان)3جدول(به صورت جدول زيري رشد
.استشده 

ننمايش استقر3شكل ي زيتونهالهاار



٨

و درصد زنده مانيها نهالي رشدها مقادير پارامتر3جدول

نها نهالي رشدها بين پارامتر و نشان داده شد كه بارندگي مناسبو مقادير بارش در سال آبي رابطه زديكي وجود دارد
ي شهريور سال آينده را درنظر ميگيرند تاثير قابل توجهي در رشدها در سال آبي كه معموال مهر سال قبل تا انت

بطوريكه مقادير بارش در دوره آبي سال اول منجر به رشد بيشتر. در اين سيستم داشته استها نهالمناسب
شداه پارامتر .ي رشد در سال دوم

:داتها پيشن
درهاي سنتي استحصال آب باران بخصوص سيستمها احياء روش-1 ي سطوح آبگير كوچك مقياس راهكاري مناسب

و نيمه خشك كشورمان .باشدميمناطق خشك
باعث بهتر شدني احداثي عالوه بر اينكهها استفاده از ماده آلي كود دامي به محتواي خاك چاله نفوذ سامانه-2

.نمايدمي شرايط ساختماني خاك مي شود نيز به افزايش ماندگاري رطوبت پروفيل خاك در ناحيه ريشه كمك
به ماندگاري بيشتر رطوبت خاك بخصوص در مناطق بادگير كمك موثريها عمق ناحيه نفوذ آب در اين سامانه-3

.كند مي
رط-4 چندها است حدالمقدور سامانهباشد بهترميوبت حجمي خاك بطئيبا توجه به اينكه تاثير سامانه بر محتواي

ن درها نهالاحداث شوند تا اينكه شرايط رطوبتي خاك چاله نفوذ براي پذيرشهالاهماه قبل از كاشت آماده گردد
و ساخت سامانه موردهاالنه،همزمان باشد بهتر است در اولين دوره بعد از كاشتها غير اينصورت چنانچه كاشت

.آبياري قرار گيرند
استفاده از پوشش نايلوني بعنوان ماده عايق كننده سطح جمع كننده آب سامانه قادر به جمع آوري رواناب خوبي-5

.يي با شدت كم مي باشدها حتي در بارش
وها بررسي بر روي مواد عايق كننده سطح ناحيه جمع كننده آب در اين سامانه-6 .پر اهميت است موضوع قابل طرح
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The role of water harvesting in alleviation water scarcity arid areas 
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Abstract: 
In many arid and semi-arid areas due to high water pumping from the water surface of the Earth and of 
rivers and reservoirs, water supply of the creation of other vegetation due to the increasing demand for 
water will not be sufficient. Therefore, the use of other water resources like rainwater and floods in recent 
decades has taken into consideration. Traditional water harvesting techniques in many arid regions-and 
Some of its prominent samples include: flood, rain water extraction, the extraction of dew and fog 
extraction and use of groundwater and wells and aqueduct bridges could be special. Using this method 
can be used for small scale irrigation in good opportunities for restoration and improvement of arid and 
semi-arid areas. In this article, the application of water extraction of microcatchments practical for 
creating of fruit garden with olives as a successful method of dissection. 
 
Keywords: rain water harvesting, floodwater harvesting, fog & dew harvesting, quanats, Fruit garden 


