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 چكیده 

و  خشک مناطق درویژه به رسقابل دست آب ، منابعاست کشاورزی بخش به آنجائي که بیشترین آب مصرفي مربوط از

اعمال مدیریت  ونزوالت جوی استحصال  در صورت ،لذا است. کشاورزی تولیدات کنندهمحدود اصلي عامل خشکنیمه

انتخاب  ،حاضر پژوهشهدف  شده را جبران کرد.یاددر مناطق  منابع آب بخشي از کمبود توانميآن، صحیح 

سلسله تحلیل معیاره به روشچندگیری تصمیم سامانهاساس  برجوی سطوح مختلف استحصال نزوالت ترین  مناسب

معیار  ،نشان داد AHP تحلیلنتایج  آن در تامین آب مورد نیاز باغات پسته بوده است.کارایي  بررسي و (AHP) مراتبي

موثرترین اری ترتیب بیشترین میزان تاثیرگذبه 184/9و معیار ماندگاری با وزن  941/9محیطي با وزن زیستاثرات 

عنوان به، 922/9عایق ژئوممبران با وزن سطح  سامانه آبگیر با ،سرانجام. بودنددر انتخاب بهترین سطح آبگیر  معیار

و  959/9با وزن  ترتیببهپالستیک و ایزوگام  عایقسطوح  های آبگیر باسامانه ،هترین سطح آبگیر انتخاب شدمناسب

 متر 899مساحت  در آبگیرح سط که ازنشان داد نتایج حاصله  ،همچنینرفتند. های بعدی قرار گدر اولویت 121/9

. با این حجم مکعب آب در سال وجود دارد متر 199استحصال  یلپتانسمتر، میلي 999 مربع و بارش متوسط ساالنه

درخت پسته بارور در  199 آبیاری ساالنهای، آب سنگریزه با فیلتر همراه ایقطرهآب استحصالي و انتخاب روش آبیاری 

در مناطق باغات  مورد نیاز بخشي از آباستحصال نزوالت جوی  با  ،بنابراینطول یک فصل زراعي تامین خواهد شد. 

درآمد باغداران، از فشار مضاعف بر منابع آب افزایش تولید و  پایداریضمن حفظ  تامین شده و خشک نیمهخشک و 

  .سطحي و زیرزمیني نیز کاسته خواهد شد
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مقدار آب ناشي از نزوالت جوی هم که در  همیناز 

کشور وجود دارد، مانند سایر کشورهای جهان که حدود 

و با منطقي استفاده  ،سرانه آب دارندایران سه برابر 

، Tahmasebi)مدیریت صحیح انجام نشده است 

 ایراندر  کمبود بارش، استقرار پوشش گیاهي(. 1990

ندگي، بر کمبود بارعالوه .مواجه ساخته استمشکل  بارا 

توزیع زماني و مکاني آن نیز از وضعیت مناسبي 

کمترین میزان بارش که طوریهب ،برخوردار نیست

در  ،لذا .نیاز آبي گیاهان استبیشینه منطبق با 

آب مورد نیاز کشاورزی همواره با سرزمین ایران، تامین 

 ضعفوجود  در کنار آن، ،بوده همراه جدی هایچالش

 را بخش این در رو پیش مشکالت ،آب منابع مدیریت

استفاده از ضرورت  رو، این. از است کرده مضاعف

راستای  در جوی نزوالت استحصال مناسب هایتکنیک

است. مشهود  کامالتامین بخشي از منابع آب مورد نیاز 

 خوشبختانه استحصال نزوالت جوی در کشورمان

چرا که وجود قنوات در بیشتر  نیست. ایضوع تازهمو

ذخیره  برایآب انبارها  وجود ،مناطق ایران و همچنین

آب، حکایت از آشنایي دیرینه مردم این مرز و بوم با 

شک، استفاده از بي دارد. آب استحصال سنتي هایروش

این امر و بروزرساني  سوتانپیشکتجارب ارزشمند 

 بهینه هایتوسعه روش امکان موجود، سنتي هایروش

 ،طریق این از ،ساخته فراهم را جوی تنزوال استحصال

 آب مصارف از مهمي بخش تامین به شایاني کمک

 .شد خواهد کشاورزی بخش

 اساس آمار رسمي سازمان خواربار جهاني بر

(FAO)  سطح مناطق خشک و، 1999در سال 

مربع بوده  میلیون کیلومتر 02خشک جهان حدود   نیمه

از نظر  .استدرصد مساحت کره زمین  40 که معادل

 درصد آمریکا و 24شده یادای، مساحت  توزیع قاره

 99درصد استرالیا و  20درصد افریقا،  92حاشیه اروپا، 

و همکاران،  Akhtarدهد ) درصد قاره آسیا را پوشش مي

ای بارز این قبیل مناطق، نزوالت ه از مشخصه .(1929

باال  انسبتجوی اندک و نامنظم همراه با دمای هوای 

است که منجر به محدودیت منابع آب قابل دسترس و 

شود  به تبع آن، دشواری در استقرار کشاورزی پایدار مي

(Musyoki  وMunyao ،1924). توان گفت  مي ،بنابراین

پوشش گیاهي در  کننده استقرارمحدود عاملکه اولین 

خشک مقدار آب قابل دسترس در نیمهمناطق خشک و 

مکانیسم مقابله  .(Lal ،1992منطقه ریشه گیاه است )

با محدودیت منابع آبي عبارت از آبیاری تکمیلي برای 

استفاده بهینه از میزان آب محدود در مناطق دیم و 

اطمینان از تأمین آب کافي  برایاستحصال آب باران 

، Hachumو  Oweisستقرار و بقاء گیاه است )برای ا

خاطر محدودیت ذاتي منابع آبي در چنین  هب. (1999

مناطقي، گزینه آبیاری تکمیلي ممکن است همواره 

تنها گزینه منطقي و قابل حصول  ،میسر نباشد، بنابراین

 .روش استحصال آب باران خواهد بود

آوری و  عبارت است از جمع ،استحصال آب باران

شرب، مصارف  برایذخیره آب ناشي از نزوالت جوی 

دام، وحوش و یا آبیاری محصوالت کشاورزی و تغذیه 

آوری آب باران از  منابع آب زیرمیني در قالب جمع

RWHباشد ) ها مي سطوح طبیعي یا پشت بام
2 ،

بار در سال  اولیناستحصال آب برای  واژه ).1924

با این حال،  .تاستفاده شده اس Geddes وسیلهبه 2109

ای نیست چرا که برخي  استحصال آب باران ایده تازه

سال قبل از میالد مسیح  4999محققان قدمت آن را 

های  یعني به عصر برنز و زماني که تمدن. دانندمي

آوری آب باران توانستند در  آسیایي و آفریقایي با جمع

متر نیز میلي 299مناطقي که بارش ساالنه کمتر از 

و  Tavakoli Shiraziپذیر سازند ) رزی را امکانکشاو

Akbari، 1929). برخي نیز قدمت آن را در چین تا 

 .(Krishna، 1999)دانند ميسال قبل از میالد  0999

های سطوح آبگیر  اگر چه شناسائي علمي انواع سامانه

باران در قالب واژه استحصال آب از کشور تونس 

( گزارش شده، اما 2180) Cullis و  Pacey وسیله به

با  .بار در فلسطین اشغالي توسعه یافته است نخستین

 مختلف هایشیوهکه از هزاران سال پیش وجود این

 کارهب آب کمبود با مقابله برای باران آب استحصال

 هایتکنیک از استفاده هم هنوز ولي ،است شده گرفته

 مصارف آبي نیاز از بخشي تامین برای آن یافتهتوسعه

و Adham ) است رایج اخیر هایسال در کشاورزی

 .(1920همکاران، 

Xiao ( به بررسي و مقایسه 1994) و همکاران

میزان رواناب تولیدی شش سطح مختلف شامل دامنه 

شیب، بتن، آسفالت، بدوندار، دامنه لسي  لسي شیب

. پالستیک و پالستیک پوشیده شده با شن پرداختند
                                                           
1 
Rain Water Harvesting (RWH) 
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زان باالی رواناب تولیدی سطح ها حاکي از مینتایج آن

( و پالستیک )با 24/9-82/9 آسفالت )با ضریب رواناب

( نسبت به سایر سطوح 52/9-20/9 ضریب رواناب

های  نشان دادند که سامانه )Yazar (1992و  Ali. است

 22آوری آب باران، رطوبت حجمي خاک را از  جمع

Lal (1998 ) .دهد درصد افزایش مي 29درصد به 

آوری آب باران در قالب کارهای  کرده که جمع گزارش

تواند مقادیر کربن خاک را افزایش داده،  مدیریتي مي

میزان و شدت تغییرات آب و هوایي کاهش یافته، 

وری کشاورزی و امنیت غذایي را به همراه  افزایش بهره

 و Hachum (1999 ،1990و Oweis  .خواهد داشت

تواند در  ران ميآوری آب با ( معتقدند که جمع1921

نوعي بهبهبود پوشش گیاهي، افزایش ظرفیت چرایي و 

کاهش یا توقف تخریب محیط زیست در مناطق خشک، 

عنوان یکي از به ،زایي متضرر بوده که از پدیده بیابان

 .مسائل مهم تاثیرگذار در این مناطق هست، مفید باشد

Hachinson ( نشان دادند که 1929و همکاران )

توانند در جایي که  مي اعمدتی استحصال آب ها تکنیک

های از دست رفتن زمین و نیروی کار پایین  هزینه

ساختارهایي که ارتباط کمتری به زیرحفظ  برایاست، 

شده و تولیدات آن دارد، موفق صالحاستارزش آب 

( در پژوهشي به 1924و همکاران ) Yazar .باشند

د بر های استحصال آب با تاکی ارزیابي تکنیک

در قالب طرح آزمایشي با پنج تیمار  2ها میکروکچمنت

مختلف )تیمار شاهد، پوشش نایلوني، پوشش سنگریزه، 

شده( در فشردهتیمار با سطح علوفه خشک و سطح 

های بارش، رواناب،  با تحلیل داده .ترکیه پرداختند

، ذخیره رطوبت خاک و تبخیر و تعرق هضحومساحت 

ن آب موجود در منطقه ریشه گیاه اقدام به پایش بیال

کلي سیستم استحصال ي یکاراها آن .دندکرگیاه پسته 

-ذخیرهآب باران را از طریق مقایسه نسبت مقدار آب 

گیاه به مقدار آب باران  وسیله بهاستفاده  موردشده و 

ها نشان نتایج آن .نزولي به سطح سامانه تعیین کردند

صال آب باران های استح کلي سامانهي ایکارداد که 

 1/1ها و ظرفیت منطقه ریشه گیاه از  بسته به سطح آن

درصد متغیر بوده و سامانه پوشش  21تا  درصد

را نسبت به سایر تیمارها ي ایکارپالستیکي باالترین 

                                                           
2
 آبخیزهای کوچک  

  .دارد

Sepaskhah  وKamkar Haghighi (2112 )

بر بررسي نحوه افزایش رطوبت در خاک، راندمان  عالوه

های  افزایش محصول را نیز در کرتاستحصال آب و 

را مورد تائید  بخش بودن آن اثرو ده کرکوچک بررسي 

( به بررسي 1995) Bernosiو  Khojehi .اند قرار داده

تأثیر تیمارهای مختلف بر افزایش ماندگاری رطوبت در 

شکل با پنج لوزیهای آبگیر  پروفیل خاک در سامانه

ها نشان داد که  ننتایج آ. تیمار آزمایشي پرداختند

ای  تیمار استفاده از پوشش پالستیکي، حفاظ سنگریزه

-سنگریزهکارگیری فیلتر همتر و ب به ضخامت پنج سانتي

در سطح چاله، دارای بیشترین مقدار حفظ رطوبت ای 

 .داری با سایر تیمارهای طرح دارد بوده و تفاوت معني

Shaheni (1990) تحقیقي در استان گلستان در  با

های ذخیره نزوالت  سازی عملکرد سیستمبهینهورد م

منظور افزایش رطوبت پروفیل خاک اظهار بهآسماني 

عایق و طبیعي، نیمههای عایق،  که بین روش داشتند

آوری آب باران برای کاشت نهال  جمع برایروش عایق 

ها دارای  بهترین روش بوده و از نظر آماری با بقیه روش

و  Hosseni پژوهشنتایج . تاسداری  اختالف معني

Roghani (1929 در ارتباط با استحصال آب باران و )

در خاک در منطقه طالقان استان البرز  آن نگهداشت

 42'استفاده توام از پالستیک و  نشان داد که سامانه

 12' تا 95˚ 42'و  یيایجغراف طول 42˚ 19' تا 45˚

وی سنگریزه ر قرار گرفته است. یيایجغراف عرض 92˚

سطح چاله پای سامانه با میانگین رطوبت حجمي 

 99 در عمق بیشینهعنوان تیمار بهدرصد  20/18

همراه با فیلتر  b )تیمار  dو b متر و تیمارهای سانتي

 4/92ترتیب با میانگین رطوبت حجمي بهای( سنگریزه

 59در عمق  بیشینهعنوان تیمارهای بهدرصد  2/92و 

آنان در  .باشندخاک مي متر در حفظ رطوبت سانتي

ارتباط با میزان اختالف نگهداشت رطوبت خاک در دو 

داری مشاهده متری اختالف معني سانتي 59و  99عمق 

  .نکردند

Yarahmadi (1920 در )تاثیر فیلتر پژوهشي ،

ای و سطوح مختلف استحصال نزوالت جوی سنگریزه

بي های جنودر قالب پنج تیمار و چهار تکرار در دامنه

علي شهر تبریز را بررسي کردند و نتایج  ابن کوه عون

سامانه  نشان داد که که میزان رطوبت تیمار ایشان
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)با میانگین  19ای در عمق سنگریزه عایق با فیلترنیمه

طور ه( ب50/99)با میانگین  59( و عمق 14/95

 .داری بیشتر از سایر تیمارها است معني

استحصال  هایانهطراحي و احداث سامبنابراین، 

با  مورد نظر تحقیقاتي هایسایتنزوالت جوی در 

 اهداف زیر اجراء شده است:

آوری نزوالت جوی  جمعاستحصال آب از طریق  .2

های سطوح آبگیر باران با رویکرد سامانه وسیله به

 کاهش وابستگي به منابع آب سطحي و زیرزمیني

 انترین پوشش عایق سامانه آبگیر بارانتخاب مناسب .1

در مناطق  درختان پستهتامین آب مورد نیاز  .9

 خشک نیمهخشک و 

 

 ها مواد و روش

  :اجراء هایموقعیت جغرافیایی محل

انجام امورات برای داری تسوج ایستگاه آبخوان -

آموزشي و ترویجي با مساحت  کل عرصه   تحقیقاتي،

هکتار از آن در  299هکتار و انتخاب  9999تحقیقاتي 

 2925عنوان عرصه پخش سیالب در سال  بهفاز اول 

کیلومتری شهر سه احداث شده است. این ایستگاه در 

تسوج از توابع شهرستان شبستر در شمال دریاچه 

 تا28' 45˚ محدودهارومیه در شیب جنوبي میشوداغ در 

عرض شمالي  14˚تا  25' 98˚طول شرقي و  99' 45˚

شده  بر روی مخروط افکنه امستجان و انگشتجان واقع

متر از سطح  2299است. ارتفاع متوسط عرصه پخش 

 152( منطقه در حدود 89-14دریا و میانگین بارش )

گراد  درجه سانتي 1/29متر و متوسط دمای ساالنه  میلي

درصد اراضي منطقه دارای بافت  15. بیش از است

 . است Entisolsهای و جزو خاک (Sandy loam) سبک

با اهداف مدیریت و حفاظت  هتحقیقاتي خواج ایستگاه -

چای در آجيشده حوزه آبخیز تخریبخاک در اراضي 

اهر استان  جاده تبریز 99در کیلومتر  2929سال 

 عرض 1' 98˚ در موقعیت جغرافیایيو آذربایجان شرقي 

  شرقي قرار گرفته است. این طول 91' 40˚شمالي و 

  به  بستهاکشور و  جغرافیایي  تقسیمات  به  با توجه  منطقه

ارتفاع متوسط از سطح دریا . است  هریس  شهرستان

متر،  میلي 4/129متر، متوسط بارندگي سالیانه  2559

 گراد و درجه سانتي 1/1متوسط درجه حرارت سالیانه 

 . استخشک سرد  نیمهاقلیم منطقه 

در ترویجي باغ پسته -آموزشي اجرای پروژه سایت -

قپچاق از توابع منطقه جزیره اسالمي در روستای 

متر از  2919شهرستان اسکو و بخش ایلخچي با ارتفاع 

عرض  51/95'' 54' 92˚سطح دریا و در موقیعت 

طول شرقي قرار دارد. باغ   22/12'' 91'  45 ˚شمالي 

پسته آقای محمد عابدی با مساحت تقریبي دو هکتار 

در این . دششده انتخاب یادعنوان سایت الگوی به

گراد  درجه سانتي 94/29 ساالنه گین دمایمیانمنطقه، 

 42مطلق آن نیز  بیشینه، -19مطلق دما  کمینهو 

 191باشد. بارندگي ساالنه گراد مي درجه سانتي

 . استمتر  میلي 2811متر و تبخیر  میلي

 2در شکل  ،های اجرای طرحموقعیت جغرافیایي محل

 نشان داده شده است.

استحصال  امانهترین پوشش عایق سانتخاب مناسب

های ها در سایتنزوالت جوی، طراحي و احداث آن

داری تسوج، حفاظت خاک خواجه و تحقیقاتي آبخوان

شرح زیر انجام ترویجي پسته قپچاق به -سایت آموزشي

 گرفته است.

پوشش عایق رایج در منطقه اثربخشي سه نوع  -

استفاده در  برایبران، ایزوگام و نایلون( م)ژئوم

های مختلف با استفاده های آبگیر باران، از جنبه سامانه

معیاره به روش تحلیل  گیری چنداز سیستم تصمیم

 یندادر فرارزیابي شده است.  AHP مراتبي سلسله

ها و ي بعد از تعیین معیارها و گزینهمراتب سلسله یلتحل

 محقق کارشناسان بر اساس نظراتنامه،  تنظیم پرسش

 یسماتر یقاز طر هاینهگز زیابيار اقدام به یيو اجرا

و  یسهمقا يصورت زوجبه عناصرد. شي زوج یسهمقا

 . سپس با استفاده ازشد یلتشک یسه زوجيمقا یسماتر

. دش محاسبه عناصر يوزن نسب ي،زوج یسهمقا ماتریس

 یانگینم یق محاسبهنظرات مختلف از طر یبترک

عناصر از  يزوج مقایسه . برایگرفتصورت  يهندس

و  Rostamizadي )های شفاهو قضاوت اتحیترججدول 

 شد.  استفاده( 1929همکاران، 
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 پژوهشمناطق مورد  یایيجغراف موقعیت -1شكل 

 

متوسط  محاسبه برای های هواشناسيدادهتحلیل  -

  حجم بارش قابل استحصال و تبخیرحجم ساالنه بارش، 

آستانه و اساس  محاسبه حجم آب استحصالي بر -

در اینجا آستانه و ضریب  .عایق سطوحواناب ضریب ر

درصد تعیین شده  89متر و  ترتیب یک میليبهرواناب 

 (.1928 و Niknezhad ،1924) است

در تامین آب  ارزیابي کفایت حجم آب استحصالي -

عنوان پایلوت با بهپسته بارور  درخت 199مورد نیاز 

  ایسنگریزه با فلیتر ای همراهقطره روش آبیاری

مشرف محل احداث سامانه سطح عایق در دامنه  -

 انتخابدرصد  29 با شیب تقریبي به درختان پسته و

عایق برای مشخصات بارش  هایسامانه سطحشد. 

 منظور،اینبرای  شد. تعیینمتر مربع  899شده یاد

تسطیح  شدهیادبا شیب جانبي  هاسامانه احداثمحل 

صورت به ایقع هایسامانهپیرامون  (.1 )شکل دش

تا  99متر و عرض  سانتي 59تا  49 با ابعادپشته -جوی

ضمن  تا از این طریق، شد،احداث متر  سانتي 95

، سامانهجلوگیری از خروج آب استحصالي به بیرون از 

نیز جلوگیری های اطراف به داخل سامانه از ورود رواناب

 .شود

 ها با در نظر گرفتن هزینهکردن سطح سامانهعایق -

ها در تولید رواناب ي آنایاجرایي، دوام و ماندگاری، کار

ترویجي انجام گرفت. در همین -اهداف آموزشي او نهایت

های تحقیقاتي های آبگیر ایستگاهراستا، سطح سامانه

ترتیب با استفاده از تسوج، خواجه و پسته قپچاق به

 .(9)شکل ژئوممبران، ایزوگام و نایلون عایق شدند 

های  سازی آب استحصالي از سامانهخیرهبرای ذ -

شده، مخازني با حجم سطوح آبگیر با مشخصات یاد

متر مکعب نیاز است. طراحي و احداث  114مفید 

های مورد نظر های ذخیره آب استحصالي در سایتسازه

با توجه به حجم آب استحصالي در سال، روند تدریجي 

در استحصال و ذخیره آب در طول سال، امکانات 

دسترس و توانایي مالي باغداران محلي و توجه به 

ها انجام های آموزشي و ترویجي این قبیل سازهجنبه

گرفت. در همین ارتباط، در ایستگاه تحقیقاتي حفاظت 

خاک خواجه همزمان از آب انبار با مصالح بتوني 
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برای  شده در داخل زمین و تانکر فلزیاحداث

اده شده است، در سازی آب استحصالي استف ذخیره

داری تسوج، یک استخر با حالي که در ایستگاه آبخوان

متر مکعب و با پوشش ژئوممبران  119ظرفیت اسمي 

نمودن آب استحصالي احداث شد. آب برای ذخیره

استحصالي در سایت پسته قپچاق، به داخل استخر 

 ،4یافت. شکل روباز موجود در داخل باغ انتقال مي

  دهد. زن مورد بحث را نشان ميای از مخانمونه

 

 
 (چپ سمت) قپچاق پسته سایت و( راست سمت) تسوج داریآبخوان ایستگاه :عایق سامانه سطح تسطیح -2 لشك

 

 
 (چپ سمت) نایلون و( وسط) ایزوگام ،(راست سمت) ژئوممبران :آبگیر هایسامانه عایق پوشش -3 شكل

 

 
 (چپ سمت) آب انبارو  )سمت راست( ژئوممبران عایقخر با است: استحصاليآب  ذخیرهمخازن  -4 شكل

 

با فیلترهای  ای همراهقطرهاز نوع آبیاری روش  -

عدد  منظور، سهبدیندر نظر گرفته شد.  ایسنگریزه

برای هر ی متر سانتي 59 ای در عمقسنگریزه فیلتر

گودبرداری (. 5 )شکل در نظر گرفته شددرخت پسته 

 .انجام گرفتفاده از مته موتوری محل فیلترها با است

وی فیلترهای ر بردقیقا ها موقعیت قطره چکان

ای قرار داده شد تا از این طریق، آب آبیاری سنگریزه

 به منطقه ریشه گیاه انتقال یابد.مستقیما 

شده یادهای آبیاری درختان پسته در سایت -

مطابق با برنامه آبیاری که براساس خصوصیات خاک، 

وسیله بههای درختان پسته منطقه و ویژگياقلیم 

 متخصص آبیاری تهیه شده بود انجام گرفت.
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 (چپ سمت) قپچاق پسته سایت و( راست سمت) تسوج داریآبخوان ایستگاه :ایسنگریزه فیلتر با پسته درختان آبیاری -5 شكل 

 

  نتایج و بحث

هر سه که اینه توجه ب با :یرو تبخ بارش وضعیت -

دریاچه آبخیز ت تحقیقاتي مورد نظر در داخل حوزه سای

رو، مشخصات اقلیمي از این، ارومیه واقع شده است

نتایج تحلیل  ،در ادامهاست، مشابه هم تقریبا ها  آن

داری یستگاه کلیماتولوژی آبخوانهای هواشناسي اداده

ارائه شده حجم آب استحصالي  برای محاسبه تسوج

احداث سامانه لیات طراحي و که عماینخاطر  هب. است

داری تسوج در دو سال اخیر ایستگاه آبخوانسطح عایق 

اساس  ب استحصالي برآحجم  ،انجام گرفته، بنابراین

 داریهواشناسي آبخوان ایستگاهدو سال اخیر اطالعات 

 طوری همان است. شدهو ارائه  محاسبه 2جدول  مطابق

فصول  بیشترین حجم بارش ساالنه در ،که پیداست

 11و  2/91 ،4/92 با ترتیببه زمستان و پاییزبهار، 

شده مواقعي هستند یاددرصد اتفاق افتاده است. فصول 

به انجام  جدی که پوشش گیاهي و درختان نیازی

آبیاری ندارند. در مقابل، کمترین مقدار بارش در فصل 

( بوده که منطبق بر اوج نیاز آبي درصد 5/2) تابستان

، کمبود آب سبببدیندر منطقه بوده و  درختان پسته

مشهود کامال قابل دسترس برای آبیاری در این فصل 

Yarahmadi (1920 ،)های . این نتایج با یافتهاست

Hosseni  وRoghani (1929 ،)Oweis  وHachum 

، تلفات در مقابل. ( مطابقت دارد1998) Lal( و 1921)

بیشتر از آب در قالب تبخیر در فصل تابستان بسیار 

ها باال است که هم میزان بارندگي آن فصول بهار و پائیز

بوده و هم نیاز آبیاری محصوالت کشاوررزی منطقه در 

. بنابراین، ضرورت (1 )جدول استکمترین مقدار خود 

تامین آب  استحصال نزوالت جوی و ذخیره آن برای

از که میزان بارندگي کمتر  مواقعيدر  آبیاری مورد نیاز

 انجام آبیاریکافي برای آب قابل دسترس و  بودهیر تبخ

توجیه علمي و کامال  وجود ندارد،محصوالت باغي 

توزیع ماهانه کمبود بارش نسبت به تبخیر  منطقي دارد.

نشان  0 داری تسوج در شکلدر محل ایستگاه آبخوان

  داده شده است.

 

 (متر میلي) تسوج داریآبخوان کلیماتولوژی ایستگاه بارش ماهانه توزیع– 1جدول 

 تاریخ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع

121 9/41 5/54 2/11 8/24 1/90 2/1 9 2 1/9 0/1 90 8/48 2910 

0/959 21 5/59 5/22 81 0/91 0/4 2/4 4/9 9 9/24 292 1/99 2912 

299 2/91 11 5/2 4/92 
 فصلي

)%( 

 

 (متر میلي) تسوج داریآبخوان کلیماتولوژی ایستگاه تبخیر ماهانه توزیع– 2 جدول

 تاریخ فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند جمع

1222 - - - 1 1/89 4/221 948 499 419 1/925 190 9/292 2910 

2829 - - - 8/20 04 1/221 991 4/988 444 4/149 5/221 299 2912 

299 - 
2/21 8/52 5/11 

 فصلي

)%( 
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 تسوج داریآبخوان ایستگاه در تبخیر به نسبت ماهانه بارش کمبود -6 شكل

 

در راستای اهداف پروژه،  :استحصاليآب حجم  -

مخزن ذخیره آب با  سامانه عایق و طراحي و احداث

با در شده انجام گرفت. یاداقلیمي احتساب مشخصات 

، ضریب رواناب 2جدول ن مشخصات بارش در نظر گرفت

و  2910های از مجموع بارش سال و مساحت سامانه،

 يمکعب آب استحصال متر 114و  224ترتیب به 2912

سامانه آبگیری  کهاین هقابل انتظار است. ولي باتوجه ب

 2910سفند سال از اول ا عمالداری تسوج آبگیر آبخوان

های بارشاز مجموع  تنها ،بنابراین، شروع شده است

 ،متر میلي 288به میزان  2912و فصل بهار  10اسفند 

وسیله  بهنزوالت جوی آب از مکعب  متر 219حدود 

آوری و استحصال شده است. جمعسامانه سطح عایق 

به شکل ذوزنقه و با پوشش  مخزنيب استحصالي در آ

در مکعب  متر 119با حجم اسمي عایق ژئوممبران 

 . شده استذخیره امانه عایق احداث مجاورت س

 مجموع ،2 جدول مطابق اطاعات موجود در

مهر تا انتهای اول ) 2912نیمه دوم سال  های بارش

 218که منجر به استحصال  بودهمتر  میلي 199 اسفند(

(. 2 )شکل مکعب آب از نزوالت جوی شده است متر

را  2918های فصل بهار سال بارشاحتمال وقوع اگر 

  هایشده در بهار سالثبتبارش میانگین با ر براب

مجموع  ،روددر نظر بگیریم، انتظار مي 2910و  2912

متر  میلي 924( حدود 12-18زراعي ) های سالبارش

صورت، امکان استحصال و ذخیره آب  برسد که در این

فراهم خواهد مکعب  متر 199به میزان نزوالت جوی 

روژه انتقال دانش فني اساس نتایج حاصله از پ بر. شد

ترویجي دریاچه ارومیه در سایت -طرح تحول آموزشي

این حجم از آب ، 2910پسته قپچاق در سال 

کمینه استحصالي، برای تامین آب مورد نیاز آبیاری 

از درختان پسته بارور با احتساب نیاز آبي هر اصله  199

 مکعب در سال کفایت خواهد کرد. متر یک درخت

 مطالعه، در این آبگیر:  سطوح هایمانهسا ارزیابي -

 ژئوممبران،) گانهسه آبگیر سطوح اثربخشي ارزیابي

 هزینه، قبیلاز  معیارهایي اساسبر  (نایلون و ایزوگام

 اثرات و ماندگاری و دوام رواناب، تولید زیرسازی، به نیاز

. شد بررسي AHP روش از استفاده با محیطيزیست

 ارتباط در هاگزینه نسبي تارجحی تعیین برای سپس،

 کارشناسان پاسخ و شده تهیه اینامه پرسش معیارها، با

 Expert choice افزارنرم وارد میانگین طوربه متخصص

 معیارها زوجي مقایسه ماتریس تشکیل از پس. شد

 هر وزن هم، به نسبت معیارها و هاگزینه به نسبت

 هایگزینه تعیین در هرکدام گذاریاثر میزان و معیار

 شکل به با توجه. شد تعیین آبگیر سطوح برای مناسب

 معیار و 941/9 وزن با محیطيزیست اثرات معیار ،8

 دوم و اول اولویت در ترتیببه 184/9 وزن با ماندگاری

 نیاز و رواناب تولید توان هزینه، معیارهای و دارند قرار

. نددار قرار بعدی هایاولویت در ترتیببه بازسازی به

 ،922/9 وزن با ژئوممبران عایق سطح همچنین،

 احداث با ارتباط در عایق سطح ترینمناسب عنوان به

 پالستیک عایق سطوح و شد انتخاب باران آبگیر سطوح

 در 121/9 و 959/9 وزن با ترتیببه ایزوگام و

 با و ادامه در(. 1 شکل) گرفتند قرار بعدی های اولویت

 تفکیک به ها،گزینه و عیارهام اثرگذاری میزان تلفیق

 نسبت معیار هر وزن همچنین، و معیارها از هر یک وزن
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 مورد Expert choice افزارنرم در گزینه از هریک به

 محاسبات این جزئیات که گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 نهایت، در. است شده آورده 29 شکل در تفکیک به

 درصد 9/48 با محیطيزیست اثرات که داد نشان نتایج

 در اثرگذاری میزان درصد 0/19 با ماندگاری معیار و

 در ترتیببه آبگیر سطوح عایق سطح بهترین انتخاب

 هاییافته با نتایج این. گرفتند قرار دوم و اول اولویت

 همکاران و Esmaeili Ouri جمله از پژوهشگران دیگر

(1922)، Kheirkhah (1922) همکاران و، Soltani 

 بر مبني( 1922) همکاران و Keshavarz و( 1922)

 و مکان انتخاب و گیریتصمیم در AHP روش اثرگذاری

 مطابقت باران آب استحصال برای مناسب هایگزینه

 . دارد

 

 
 (2912 ماهبهمن) تسوج داریآبخوان ایستگاه در آب ذخیره مخزن در استحصالي آب حجم -7 شكل

 

 
 قیعا سطح نیترمناسب نییتع در ارهایمع از کیهر وزن -8 شكل

 

 
 قیعا سطح نیترمناسب نییتع در هاگزینه از کیهرنهایي  وزن -9شكل 
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 ترین سطح عایقها در تعیین مناسبها و معیارها و محاسبه وزن تاثیرگذاری هر یک از آنتلفیق گزینه -11 شكل

 

که اینه با توجه ب ،است ینکته ضرور ینذکر ا ،البته

و چهار  ایزوگامدو برابر  تقریباش ژئوممبران دوام پوش

 تقریباآن  یياجرا هزینه ولي ،است نایلونيبرابر پوشش 

با  ین،. بنابرااست یلوناز نا یشتربوده و ب یزوگاممعادل ا

اول آن یتاولو ي،باغداران محل یاقتصاد توانتوجه به 

 ینهکه اگر هز حاليخواهد بود. در  نایلونيها پوشش 

آن در  یدپوشش ژئوممبران با توجه به عمر مفشده تمام

و قابل  منطقيکامال آن  کارگیریه، بگرفته شودنظر 

خواهد بود. از طرف  دیگر عایقبه دو پوشش  ترجیح

مرمت  عایق،از پوشش  قسمتي تخریبدر صورت  دیگر،

تر از راحت ایزوگامئوممبران و ژ هایپوشش بازسازیو 

از پوشش  يبخش یببا تخر یگر،عبارت دبه ،بوده نایلون

 حاليدر شود،  یضتعو یلونکل رول نا یستيبا یلون،نا

قسمت  یرتعم یزوگام،ژئوممبران و ا هایکه در پوشش

 یجبا نتا یافته ینا است. پذیرامکان راحتي شده بهسوراخ

Yazar (،1924) و همکاران Yarahmadi (1920،) 

Xiao ( و1994) همکاران و Ali  وYazar (1992 )

  .مطابقت دارد

 

 گیرینتیجه

 در کنندهمحدود عامل منابع آب خشک، مناطق در

که  آنجائياز است.  کشاورزی تولیدات افزایش و بهبود

بخش عمده مصارف آب، مربوط به بخش کشاورزی 

در زمینه استفاده از منابع پژوهش ضرورت  ،لذااست، 

آن  بهینههای مصرف آب جایگزین و نیز ارائه روش

 یندر ا مورد بحث هایتکنیکار ضروری است. بسی

بوده که  يمختلف تحقیقاتي هاییافته بر مبتني مقاله

 سایتخواجه،  یقاتيتحق هایایستگاهدر سطح قبال 

 شده اجرا تسوج ایستگاهو  قپچاق یپسته روستا الگویي

آن است که  یانگرب ،یقاتتحق ینحاصل از ا یجنتا است.

از  يتوان حجم قابل توجه مي با استفاده از سطوح عایق

بخش  ینامر، تام ینا یجهآب باران را استحصال کرد. نت

خواهد بود. این  يدر مواقع بحران یاهگ يآب یازاز ن يمهم

خشک باالخص مناطقي نیمهمسئله در مناطق خشک و 

 بیشترکه در آن پراکنش زماني بارش مناسب نبوده و 

در بقیه  ،ادهدر چند ماه اول سال رخ د نیزها  بارش

از اهمیت  ،هستندفصول گیاهان با تنش آبي مواجه 

 ای برخوردار است. ویژه

استحصال  با هدف معرفي تکنیک گزارش حاضر،

در  پستهتامین آب مصرفي باغات  براینزوالت جوی 

در همین  ارائه شده است. خشکنیمهمناطق خشک و 

ای راستا، اثربخشي سامانه عایق با پوشش ژئوممبران بر

 اصله از درختان پسته 199تامین آب مورد نیاز حدود 

داری موجود در عرصه ایستگاه تحقیقاتي آبخوان بارور

که از  دادتسوج ارزیابي شده است. نتایح حاصل نشان 

ه متر مربعي با متوسط بارش ساالن 899سامانه عایق 

، امکان درصد 89متر و ضریب رواناب  میلي 959
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از نزوالت جوی  در سال ب آبمکع متر 114استحصال 

با توجه به کمبود منابع آب قابل دسترس،  وجود دارد.

-ها و توزیع نامتوازن زمانيروند حاکمیت خشکسالي

خشک، نیمهها در قلمرو اقلیمي خشک و مکاني بارش

های مناسب برای استحصال نزوالت استفاده از تکنیک

. با ناپذیر است اجتنابدر این قبیل مناطق ضرورتي 

تامین بخشي از نیاز آبي محصوالت مختلف کشاورزی از 

توان در این مناطق، مي جوی طریق استحصال نزوالت

-تا حد بسیار زیادی از اثرات نامطلوب اقتصادی

و امنیت  هها بر جوامع محلي کاستاجتماعي خشکسالي

 تامین کرد. زیادی غذایي این مناطق را تا حدود

 

 پیشنهادات

استحصال نزوالت جوی  از سامانه ،ودشپیشنهاد مي

تامین بخشي از آب  برایعنوان یک تکنیک ضروری به

. آب استحصالي از شدمورد نیاز درختان مثمر استفاده 

 در آبیاری درختان غیرمثمر استفادهاین طریق قابلیت 

 .ها( را نیز داراست)درختان فضای سبز و پارک

شت بام از آب استحصالي از پتوان مي ،همچنین

آب مورد نیاز فضای سبز حیاط  ،های مسکونيساختمان

و از این طریق، جلوی  همنازل مسکوني را تامین کرد

شده شهری را تا حد بسیار زیادی تصفیهرفت آب هدر

 Khosravaniو  Parsamehrها با نتایج یافتهاین گرفت. 

(1922 ،)Tavakoli (1924 ،)Memarian  و همکاران

(1924 ،)Gholami (1925 ،)Soltani (1922 و )

Esmaeili Ouri ( 1922و همکاران ).مطابقت دارد 

 مراتبي سلسلهکه نتایج ارزیابي تحلیل این با وجود

بیانگر برتری روش استحصال نزوالت جوی با پوشش 

توجه به توان مالي باغداران  ولي با، ژئوممبران دارد

ر احداث ای دمنطقه، استفاده از پوشش نایلون گلخانه

را  نسبت به سطوح آبگیر باران، در اولویت اول بودن آن

کند. ميتوجیه دو گزینه مورد بحث از نظر اقتصادی 
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