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:چکیده

دربـه طـور معمـول بـراي مصـرف      آوري آب باران بستگی به وضع هوا یعنی بارندگی دارد وهاي جمعاستفاده از روشهر چند

به هیچ وجه بـراي تولیـد محصـول    کم است وهاولی روي هم رفته براي نقاطی که بارندگی آنگیرد،هاي کوچک انجام میمقیاس

بستگی به ،یک روشتواند بسیار مفید واقع شود استفاده ازمیمهم است ودسترس نیست،آب شیرین کافی درکند وکفایت نمی

امکانـات اجـراي طـرح را    هر اقدامی باید شرایط طبیعی واین رو قبل ازازمسائل مربوط به خاك دارد،هوایی منطقه ووشرایط آب

افزودن هاي پوشاندن سطح زمین وروش.اعمال گرددترین روش که کمتر خسارت جانبی داشته باشد،مناسبسنجید تا بهترین و

نظر فنـی امکـان   ها ازبا آن که اجراي این روشگیرد،استفاده قرار میمواد شیمیایی بیشتر درمقیاس کوچک درسطح جهانی مورد 

.آبخیز هاي گسترده استفاده کردباهاي وسیع ،سطحدرهالحاظ اقتصادي آنقدر متناسب نیست که بتوان از آنپذیر است ولی از

این باشد که درمیچادربرزنت ونایلون،باغات بامزارع وپوشاندن سطحجمع آوري آب باران از طریق پیشنهادي ما برايروش 

باریده شـود آب بـاران از آنجـا بـه     زمانی که باران بر روي سطح چادرشود،روش چادر بر روي سطح باغات و مزارع در ارتفاع باز می

و در آب انبار هـا  درصد از آب باران جمع آوري95در این طرح بیشتر از . هدایت شده و ذخیره می شود و یا مخزنسمت آب انبار

.ذخیره می شود

مخزن آبذخیره آب  ، باران،: کلمات کلیدي

:مقدمه

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران
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زمانی و مکانی، در زمره کشورهاي خشـک و  مناسبناهاي جوي و پراکنش شکی نیست که کشور ایران به دلیل نازل بودن ریزش

میلیارد متـر مکعـب در سـال تخمـین     130کشور به طوري که کل منابع آب قابل استحصال در . شودنیمه خشک دنیا محسوب می

درایـران کشـور . گیـرد مورد استفاده قرار می%) 70(میلیارد متر مکعب 90شود که هم اکنون بخش اعظم آن یعنی حدود زده می

میلـی 280حدودراآنمیزانواستجهانبارندگیمیزانسومیکازکمترآنسالیانهبارندگیمتوسطکهاستواقعايمنطقه

آب.استبودهمواجهآبکمبودبابازدیرازوبودهمحسوبخشکنیمهوخشکمناطقجزءایرانلذا).2(اندکردهمحاسبهمتر

در کـویري ومنـاطق خشـک  آنـرا ازوسیعیسطحکهماکشوردربخصوصقرارگرفته،بشراختیاردرکهاستثروتیگرانبهاترین

نهـاده یـک عنـوان بـه آباهمیتهاي اخیرخشکسالیدر نظرگرفتنباوکشورشکنندهوخشکاقلیمبهتوجهبا.استبرگرفته

بـا کشـور آیندهدرنکنیمریزيبرنامهآبمنابعبرايبراساس توسعه پایدارکهصورتیدروشودمیمشخصپیشازبیشحیاتی

نامناسب بارندگی کشاورزي ایران به شدت به آبیاري وابسته است به با توجه به پراکنش . شدخواهدمواجهحلیقابلغیرمعضالت

درصـد منـابع آب   93طبـق آخـرین آمـار موجـود     . شودهاي کشاورزي از بخش فاریاب تولید میدرصد فراورده90طوري که تقریباً

ایـن آمـار نشـان    . شودف میمیلیارد متر مکعب در بخش کشاورزي و به طور خاص براي آبیاري مصر84موجود یعنی ساالنه حدود 

غـذایی موادتولیدبهنیازوجمعیتسریعرشد).6(دهنده نقش تعیین کننده آبیاري در استفاده بهینه از منابع آب کشور می باشد 

پـیش ازبـیش بشـري جوامعزندگیدرعنصر اساسییکعنوانبهراآبارزشدسترس،درآبیمنابعطرفی محدودیتازوبیشتر

مهمتـرین کـه اسـت گردیـده باعثدر کشورآبیمنابعمحدودیتوغذاییامنیتبهتوجهضرورتراستادر این. استنمودهروشن

راهکارهـاي کهیابدمیتحققدر صورتیتنهاهدفاین. باشدکمترآبازغذابیشترتولیدکنونیدر شرایطکشاورزيبخشچالش

وتولیـد درمـؤثر سـازي عوامـل  بهینـه وبهبـود .شـوند گرفتـه به کارکشاورزيبخشدرآبیاز منابعمؤثرتراستفادهبرايمناسبی

افزایشموجباتآنبرعالوهشدهخاكازحفاظتوکارنیرويآب،محدودمنابعدرجوییباعث صرفهمزرعهدرآبکاربردمدیریت

).7(سازدمیفراهمرامحصول

آنهـاي نمونـه از.اسـت بـوده رایجپیشقرنهاازکشاورزي،مصارفوحیواناتشربانسان،مصارفبرايبارانآبآوريجمع

صـرفه بـاران، شـیرین آباستحصـال بـومی ايروشه.کرداشارهخشکنیمهوخشکمناطقمراتعدربومیسازه هايبهمیتوان

بـه  شرایط آب و هوایی ایـران  )1(تاسبودهعلمیپایهواساسدارايخاك،حفاظتوآبازاستفاده حداکثرآب،مصرفدرجویی

با توجه به اینکه قسمت عمده آب استحصالی از منابع آبی کشور باشد که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرارداد ایی میگونه

ز درصـد مـی باشـد اسـتفاده بهینـه ا     40گردد و همچنین راندمان مصرف آب در این بخش کمتـر از  در بخش کشاورزي مصرف می

.منابع آبی بعنوان محور اصلی توسعه کشاورزي بایستی مورد توجه قرار گیرد

آبمنظوربدین.استگرفتهقراراستفادهموردموفقیتباخشکمناطقازبسیاريدرتکمیلیآبیاريبرايبارانآباستحصال

بـراي بـاران آباستحصـال نحـوه .میرسـد گیـاه مصرفبهآبکمبود،زماندرومیشودذخیرهوجمعآورياراضی مجاورازباران

ازروانابهايمستقیماستفادهبرمبتنیبیشترسنتیآباستحصالروششودمیتقسیماصلیدو دستهبهخشکمناطقکشاورزي

آبیـاري بتـوان تـا میشـود گرفتـه بهرهذخیرهوآوريجمعبرايازمخزننوینهايدر روش.استگیاهانآبیاريبرايشدهجمع

نمیتوانـد مسـتقیم اسـتفاده روشکـه دادهنشانتحقیقات.نموداعمالبینبارشهازمانیفاصلهدریاآبکمبوددورهدرراگیاهان

فصلازخاكدررارطوبتنمیتوانزیرا.باشدموفقیتباتوأمتطابق نداردگیاهانآبیاريبهنیاززمانبابارشفصلکهدرمناطقی

نمودنخواهندکشاورزعایدراعملکرديورفتبین خواهندازگیاهانشرایطایندروکردذخیرهخشکیدورهبرايمرطوب



:عبارتندکهمیگردندتقسیماصلینوع3بهبارانآبآوريجمعهايسیستم

زراعی،محصوالتتولیدبراي(خاكوآبحفاظت)رطوبتنگهداريوحفاظت1-

زراعت،ووحشیواهلیحیواناتبرايآبرواننمودنمتمرکز2-

زراعیوخانگیمصارفبرايزمینسطحوهابامازآمدهدستبهآبروانسازيذخیرهوآوريجمع3-

) همکارانوولیشاه 1385 نیمهوخشکمناطقمراتعدرآبنگهداريوآوريجمعبومیهايسازهمعرفیبهتحقیقیطی(

.)4(پرداخترسمیدانشکمکباآنهابهبودچگونگیراههايواستان فارسخشک

) دستورانی 1387 کارخانجـات، عـایق سطحبامها،پشت) شهريآمادهسطوحازبارانآبآوريجمعبررسیبهتحقیقیطی(

دربسیاريکهشبنمومهازآباستحصالپروژهاياجرايوطراحینیزو(... وجادههاخیابانها،معابرسطحباند فرودگاهها،انبارها،

برخـی شـناخت بـه تحقیـق ایـن در.پرداختباشدسبزفضايتوسعهجهترامناسبوپایدارآبمنبعتواندمیکشورمناطقاز

.)5(استشدهدارند پرداختهخشکنیمهوخشکمناطقدرآبتأمیندرکهمهمینقشتوجهبابارانآبآوريجمعروشهاي

:آوري آب باران روش هاي جمع 

:روش تغییر دادن یا اصالح کردن سطح زمین ) الف 

مهمترین مسأله درناهمواري در سطح زمینایجادمتراکم کردن سطح خاك و، ایجاد جوي هاپاك کردن سطح زمین وصاف و

. این روش ساده جمع آوري آب باران است

:ح روش ایجاد ناهمواري درسطح اراضی مسط) ب 

رواناب زیادي جهت جمع آوري آب باران ایجاد همه سطوح پخش شده وهاي مسطح آب باران دربه طور معمول درسطح زمین

شیب دادن به سـطح هـاي مرتفـع امکـان جـاري      سطح زمین وهایی منظم دربلنديپستی وایجادبادرچنین شرایطی،شودنمی

.ها به وجود می آید فراهم گرددطرف سطح هاي مرتفع یا پشتهدوب بیشتر به نقاط پست تر که بالفاصله درآشدن 

:روش پوشاندن سطح خاك ) ج 

پوشـاندن سـطح   اسـت بـا  بهتر،مقابل اثر فرسایشی آب ناپایداراستدري مورد نظر متخلخل وبعضی موارد که خاك منطقهدر

.جمع آوري شود باران بیشتري جاري وبه این وسیله آب زمین جلوگیري کرد تاتأثیر آب درنفوذ وازآن،

:مصنوعی از خاكروش استفاده ) د 

خـاك رس کـه درمحـل وجـود دارد بـراي      گـران تمـام شـود، از   یـا زمانی که مواد مصنوعی براي پوشاندن دردسترس نباشد و

مثـال جمـع آوري آب بـاران    این روش براي آبخیز هاي خیلی کوچک به عنـوان  .پوشاندن سطح خاك آبخیز می توان استفاده کرد 

. تر نیاز به ماشین آالت دارد ولی براي آبخیز هاي بزرگصحرایی بسیار مناسب است،یک آب انباربراي یک حوض یا

:وپارافین جامد استفاده ازمواد شیمیایی مانند سیلیکون ،التکس ،موم روش ) ه



بـدیهی  . آزمایش قرارگرفته ونتایج رضـایت بخشـی نیـز داده اسـت     سیلیکون ها براي غیر نفوذ کردن خاك سطح آبخیزها ،مورد 

درسال هاي اخیر از پارافین جامداستفاده می گـردد ،بـه صـورت دانـه     . است که بااین مواد می توان آب باکیفیت مطلوب تهیه کرد 

دریکـی ازبررسـی   . مـایع  درسطح خاك پاشیده می شود که بعد به صورت مایع درآمده وتمام سطح خاك رامی پوشاند وبه صـورت  

درصدممکن می 90هاي به عمل آمده در زمینه استفاده ازپارافین نشان داده شده است که استفاده ازپارافین جمع آوري رواناب راتا

.)3(سازد

:مواد و روش ها

کـه روان آب و سـیالب   بارشـهاي شـدید  تگرگ وهنگام طوفان وجمع آوري و ذخیره سازي آب باران در براي رو در طرح پیش

.فراوان جاري میشود از یک سیستم حفاظتی پوششی استفاده شده است

شکل شماتیک طرح :)1-1(تصویر 

شود اساس این طرح براي پایه پوشش کلی سـطح باغـات و مـزارع در حـین بارنـدگی      مشاهده می) 1-1(همانگونه که در تصویر 

استفاده از یک سیستم مکانیزه اقدام به برافراشتن یک چتر حفاظتی بر روي سطح مزارع و باغات می در روش حاضر با . استوار است

هاي شدید، بارش برف و تگرگ در فصول سـرد سـال   این چتر ضمن جلوگیري از بروز خسارت به مزارع و باغات حین بارندگی. شود

.شودگی باغات و مزارع میمانع از یخ زده



ها ازجنس فـوالد بـوده و بـه صـورت     شود این ستونمزارع در داخل زمین نصب میهایی در اطراف باغات ودر این سیستم ستون

سـتون را در  توانیم صورت نیاز با چرخاندن دستگیره باالبر که روي آن تعبیه شده است میدرکشویی در داخل هم فرو رفته است و

بر روي ایـن سـتون   . تواند با توجه به نیاز و ارتفاع محصول تغییر کندها میارتفاع قابل تغییر این ستون.جهت عمودي جابجا کنیم

به خود متصل ساخته و باعث سرعت بخشیدن در باز شدن چـادر  رول راح سطهایی نصب شده که این بلبرینگها میله وها بلبرینگ

ع غلطک نایلون یا چادر یـا برزنـت کـه بـر روي     با حرکت سری.شودمیکه به صورت یک رول سادویچ مانند استیا برزنت یا نایلون

زدن دکمه ریموت موتـور شـروع بـه چـرخش     رول قرار دارد که توسط چنگک به سیم فلزي به پولی سر موتور وصل شده است و با

ونایلون بـر روي سـطح مـزارع   برزنت،باز شدن چادر ،باعث حرکت غلطک وکرده وسیم فلزي دور پولی  موتور چرخیده میشود و

یـا  ، چـادر از طریق  حفره هایی که در سطح نایلوندر هنگام بارش باران آب بر روي سقف این سیستم جمع شده و. شودباغات می

شکل میریزد و آب از سقف به داخل شبکه بنـدي زیـر زمینـی منتقـل مـی شـود و       U برزنت تعبیه شده آب را به داخل  قیف هاي 

-ابـل تنـدباد  قآوري آب در ماین سیستم عالوه بر جمـع . براي ذخیره سازي هدایت میشودو یا مخزن بتنیسپس به سمت آب انبار

-تواند از محصوالت باغات و مزارع حفاظت نماید الزم به ذکر است در فصـل بهـار کـه در   هاي وسیع میها و بارانهاي شدید تگرگ

و خسارات عمـده  شود شدید به آنها برخورد کند باعث از بین رفتن آنها میختان در حال شکوفه دادن و گل دادن هستند اگر باران 

هـا و گلهـاي درختـان اسـتفاده     براي حل این مشکل نیز میتوان از این طرح بعنوان محافظ شکوفه.اي به باغات و مزارع وارد میشود

کـه در  دیگريریموت براي جمع کردن آن موتوربا زدن دکمه . جمع کردن این سیستم نیز به همانگونه که باز می شود است . کرد

، روشن شده و باعث جمع شدن ایـن  میله غلطک قرار دارداي که روياز طریق یک زنجیر به چرخ دندهنزدیکی غلطک وجود دارد و

ا در مواقـع  که در فواصلی که این سیستم باز است تیر هاي فوالدینی نصب شـده اسـت تـ   باشدمیوريآشود الزم به یادسیستم می

.آوري آب سیستم به طرف زمین خم نشودجمع

35حـدود .میشـود تولیـد سـقف مسـاحت ازمربعفوتیکرويبربارانبارشاینچیکتوسطآبگالن6/0حدوددر تئوري،

توانمیکهآبیمقدارزیراساس، معادلهاینبر.گردندمیدسترسقابلغیرانحرافیاونشتتبخیر،دلیلبهاز بارش ها ،درصد

بارشاینچیکدهد،مینشانمعادلهکههمانطور.دهندمینشانراکردبرداشتبارشازمعینمقداريبرايسقفقسمتیکاز

)8. (داردرامنطقهدراستفادهقابلآبگالنچهاردهمحدودبازدهیسقفازمربعفوتیکرويبر
G=0/4 RA
G= (گالن) مقدار آب جمع آوري شده

R= (اینچ) بارندگی

A= فوت) ( مربع سطح مؤثر سقف

طراحـی طوريسیستماندازهبایدشود،گرفتهنظردرخانوادهبرايآشامیدنیآبمنبعتنهاعنوانبهرابارانآبکهصورتیدر

شود

.نیازها باشدجوابگوينیزخشکهايسالدرحتیوکافیاندازهبهآبذخیرهوکندآوريجمعرابارندگیمقداربیشترینکه

50اساسبرطراحیمبنايمورد،ایندر ).9(استشدهپیشنهادمتوسطساالنهیبارش%
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روش هاي جدید و نو آورانـه جمـع   جملهازوآبتأمینروشهايتمامیتااستنیازایران،خشکنیمهوخشکاقلیمبهتوجهبا

گیرنـد تـا بتـوان    قـرار بررسـی وتوجـه مـورد دقـت بامختلفمنظورهايبهخشکنیمهوخشکمناطقآب درنگهداريوآوري

.بیشترین راندمان از آب حاصل از بارندگی را بدست آورد

، بیشـتر کشـورها سـعی در    داردوجـود رابطـه ایـن درشـواهدي نیزاکنونهمبودخواهدآبمنابعبرسرجنگقرنجدید،قرن

در این میان توجه روزافزون بـه روش هـاي جدیـد آبیـاري، بهینـه سـازي آب       . نابع محدود آبی خود را دارنداستفاده حداکثري از م

امکانـات توسـعه وجمعیتدیگر با افزایشطرفاز. رسانی و جمع آوري و ذخیره سازي آب سهم بسزایی در زمینه را دارا می باشد

بهتـرین ازیکـی بارانآببرداشت. شوداستفادهنحو احسنبهموجودفرصتهايوامکاناتحداقلازکهمیرسدنظربهالزمرفاهی

امروزه در بیشتر کشورها شاهد اجـراي روش هـاي متنـوع    .میباشدتقاضاافزایشوآبکمبودصورتدرآبتامینبرايجایگزینها

ین میان می بایست نکات ذیل را مورد توجـه قـرار   در ا. استفاده از این نعمت الهی و باال بردن راندمان آب حاصل از بارندگی هستیم

.داد

آموزش کشاورزان و باغداران به عنوان کاربران هدف -1

شرایط اقتصادي و اجتماعی مناطق مختلف-2

مقبولیت در بازاریابی طرح هاي جدید استفاده از آب باران-3

در هـاي نـوین  گیري روشکارها طی سالیان اخیر لزوم بتوجه به فشار تقاضا بر اثر افزایش روز افزون جمعیت و کاهش بارندگیبا

.تر میگرددعیانهر روز ذخیره سازي و استحصال آب حاصل از بارندگی
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