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 موردی مطالعه) کشاورزی در استفاده جهت باران آب استحصال از استفاده قابل آب میزان برآورد 

 (گرمسار شهرستان

 

 تهران دانشگاه -زدایی بیابان – طبیعی منابع مهندسی دکتری دانشجوی ،  نژاد عبدالشاه مهسا

 تهران دانشگاه زدایی بیابان – طبیعی منابع مهندسی دکتری دانشجوی ،  پور حنیفه مهین

 خوزستان برق و آب سازمان کاربردی های پژوهش دفتر، کارشناس  پورآصف فرشته

:پست الكترونیكی:                            19968972190  تلفن نویسنده اصلیm.hanifehpoor @gmail.com      

 

  چكیده 

 با را عمرانی فعالیتهای از بسیاری كه میرود ارشم به بزرگی معضل خشك نیمه و خشک مناطق اكثر در آبی كم موضوع

 نسبی رفع برای عمده حل راه دو جدید آبی منابع به دستیابی جهت تالش و موجود آبی منابع از بهینه استفاده. نماید می مواجه مشكل

 و كارخانجات عایق حبامها،سط پشت)شهری آماده سطوح از باران آب آوری جمع جهت ریزی برنامه .دنرو می شمار به مشكل این

. دنمای فراهم را مناسب و پایدار آب منبع كشور مناطق بسیاری در تواند می...( و جاهها معابر،خیابانها، سطح فرودگاهها، باند انبارها

 ناطقم در كه باشد می آبی كم با مقابله برای باران آب از برداری بهره مدیریت های تكنیك ترین شاخص از یكی باران آب استحصال

 سپس و نزوالت آوری جمع برای زمین از سطحی اختصاص روش این مبنای. باشد می توسعه حال در بسرعت آب كمبود با مواجه

 مناسب روش انتخاب در باید باران، آب استحصال روشهای تنوع به توجه با. باشد می نیاز مورد زمان در استفاده برای آن سازی ذخیره

 آب حجم بررسی حاضر تحقیق از هدف. شود توجه...  و زمین توپوگرافی آن، توزیع نحوه و بارندگی دارمق قبیل از هایی ویژگی به

 برابر ساله 60آماری ۀدور طی منطقه بارندگی میزان آمده بدست نتایج براساس.  است گرمسار شهرستان در باران آب از استفاده قابل

 تعرق و تبخیر را آن درصد 86 اگر که باشد می  مترمکعب میلیون 268 برابر یتولید آب کل حجم اساس این بر که است میلیمتر 969

 کشاورزی، امور جهت شهرستان وسعت به توجه با که باشد می مترمکعب میلیون 0/980 استفاده قابل آب حجم آوریم حساب به

 .است استفاده قابل غیره و صنعتی شرب،

 .گرمسار آبی، کم بارندگی، استحصال، باران، آب کلید واژه ها:

 

 مقدمه  -9

 

 و یجهان بارندگی میزان سوم یك از كمتر آن سالیانه بارندگی متوسط كه است واقع ای منطقه در ایران كشور

 مواجه آب كمبود با باز دیر از و دهش محسوب خشك نیمه و خشك مناطق جزء ایران لذا[. 9] است متر میلی 671 حدود
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 از. است بوده رایج پیش قرنها از كشاورزی، مصارف و،دامداری  شرب  مصارف برای باران آب آوری جمع. است بوده

 آب استحصال بومی روشهای. كرد اشاره خشك نیمه و خشك مناطق مراتع در بومی های سازه به توان می آن های نمونه

 بوده علمی پایه و اساس دارای خاك، حفاظت و آب از حداكثر استفاده آب، مصرف در جویی صرفه باران، شیرین

 .[6]است

 نیازهای رفع اصل در ها، سیستم اینبکارگیری  اصلی هدف. دارند ای دیرینه تاریخچه آب استحصال های سیستم

 در آنها كاربرد عمده و دارند قدمت سال 0111 بر بالغ اشغالی فلسطین در آب استحصال سیستمهای از برخی. باشد می انسان

 نیاز مورد آب شیب، روی بر باران آب هدایت با اند توانسته گذشته قرون در بیابانی مناطق ساكنان. است بوده كشاورزی

. نماید می استفاده باران آب برداشت برای تری پیشرفته روشهای از كشاورزان امروزه اما نمایند تأمین را خود مزارع برخی

 مربع متر 6011 مساحت با آبگیری حوزه مثاًل. سازد ردهبرآو را نیازها از بسیاری است قادر سیستمها این از آمده بدست آب

 تأمین را گوسفند 901 و گاو6 اسب، 91 نفر، 2 نیاز مورد آب است قادر استرالیا كشور در سال در میلیمتر 011 بارش با

 .[0] است باال بسیار سیستمها این توان نیز بیافتد اتفاق بارش كمترین كه سالهایی در حتی نماید

 آب استحصال ساختارهای تأسیس به راغب سازمانها عمده روشها، این زیاد هزینه بدلیل ، 9901 سال از قبل

 ای دوباره رونق نیز سیستمها این كاربرد آسان، و موثر های روش برخی پیدایش و هزینه كاهش با سال این از پس اما .نبودند

 آبگیر سطح هكتار هزار چندین كه یافت استرالیا غرب در میتوان را آب استحصال موارد ترین گسترده از یكی. یافت

 .[0]است داده جای خود دررا  شده فشرده یا آسفالتی یا سیمانی

 عنوان به را 6190 تا 6191 دوره تا شد این بر تصمیم ،6110 سال در ملل سازمان عمومی نشست در نیز آن از پس

 و پایدار توسعه به رسیدن های الزمه مهمترین از یكی عنوان به آب نشست این در. نمایند معرفی آبی بحران با مقابله برهه

 .[0] شد معرفی زیست محیط ثبات و تمامیت حفظ

 مصارف و وحش حیات و دام برای آب آوری جمع برای روشها این كاربرد اخیرًا كشاورزی، كاربرد بر عالوه

 .[2] است شده واقع بیشتری توجه مورد نیز خانگی

 مناطق مراتع در آب نگهداری و آوری جمع بومی های سازه معرفی به تحقیقی طی[ 8] ارانهمك و ولی شاه

  ند.پرداخت رسمی دانش كمك با آنها بهبود چگونگی راههای و فارس استان خشك نیمه و خشك

 عایق سطح بامها، پشت)  شهری آماده سطوح از باران آب آوری جمع بررسی به تحقیقی طی[ 7] دستورانی

 از آب استحصال ایه پروژه اجرای و طراحی نیز و...( و ها جاده خیابانها، معابر سطح ها، باندفرودگاه انبارها، نجات،كارخا

تامین نماید،  سبز فضای توسعه جهت را مناسب و پایدار آب منبع تواند می كشور مناطق از دربسیاری كه شبنم و مه

  .پرداخت

 ایران در را آبی كم مشكالت از بسیاری تواند می كه شیرین آب مهم بعمن بعنوان باران آب اهمیت به توجه با

 شاهرود شهرستان در باران آب استحصال روش بررسی به تحقیق این در دهد كاهش را آب تامین های هزینه و كند حل

 .است شده پرداخته

 ها روش و مواد  -6
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 مطالعه مورد منطقه موقعیت -6-9

 به شمال از كه باشد، می مربع کیلومتر 0976 حدود وسعتی دارای و سمنان استان یها شهرستان از یكی گرمسار

 های شهرستان به باختر از و سمنان شهرستان به خاور از كاشان، و اردستان های شهرستان به جنوب از دماوند، شهرستان

 96 و درجه 00 و خاوری درازای ی هدقیق 61 و درجه 06 در جغرافیایی نظر از شهرستان این. شود می محدود قم و ورامین

 و قالیباف ، سریر ، كلرز های كوه رشته و شده واقع دشت در بلندی، و پستی لحاظ از و شده واقع شمالی پهنای ی دقیقه

 رشته جنوبی ارتفاعات را آن شمالی ناحیه و كویری شهرستان، این جنوبی قسمت. است شده كشیده آن اطراف در سردركه

 (.9 شکل) است گرفته بر در زالبر های كوه

 

 مطالعه مورد منطقه موقعیت: 9 شکل

 

 7/97 ساالنه دمای میانگین و است زمستان فصل در بارش درصد بیشترین ، میلیمتر 969 ساالنه بارش متوسط

      .می باشد سرد و خشک مناطق وجز این ناحیه ،دومارتن اقلیمی، بندی طبقه نظر از. است سانتیگراد درجه

 اطالعات و آمار تهیه -6-6

 .شد هگرفت گرمسار هواشناسی ایستگاه آمار از آن های شاخص و یاقلیم ارزیابی برای نیاز مورد اطالعات

  استفاده مورد افزارهای نرم -6-0

 Crop wat افزار نرم و Excel افزار نرم

 تحقیق روش -0

 

 پارامترهای آب و هوایی – 0-9

 در خشک ۀدور تعیین منظور به آمبروترمیک منحنی و تبخیروتعرق دما، بارش، وهوایی آب پارامترهای بررسی

 منطقه
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 آمبروترمیک نمودار - 0-6

 در. شوند می تهیه مطالعه مورد اقلیمی ایستگاههای در خشك ماههای شناخت برای آمبروترومیك نمودارهای

 به.  شود می ترسیم قائم مختصات محور هدستگا یك در بارندگی و حرارت درجه ماهیانه متوسط آمبروترمیك نمودار

 قائم محور و( سیلسیوس برحسب T) ماهانه حرارت درجه به چپ سمت قائم محور سال، ماههای به افقی محور طوریكهب

 عدد كه است نحوی به قائم محور بندی درجه. شود می داده اختصاص( میلیمتر برحسب P ) ماهانه بارندگی به راست سمت

 یا كمتر بارندگی مقدار اگر كه داده نشان تجربه زیرا، .باشد می دما به مربوط عدد برابر دو بارندگی ماتتقسی به مربوط

 درجه خط بارندگی، منحنی اگر[. 9] گردد می مواجه خشكی با مربوطه فصل در منطقه باشد حرارت درجه برابر دو مساوی

 خواهیم شاهد را مرطوب فصل گیرد قرار آن فراز در و نماید قطع صورتیكه در و خشك نیمه فصل نكند قطع را حرارت

 .برد پی آن مدت چنین هم و خشك دوره شدت به میتوان منحنیها تالقی محور روی از. بود

 تبخیروتعرق میزان تعیین  -0-0

 افزار نرم این. شد استفاده CROPWAT Version 8 افزار نرم از پتانسیل تبخیروتعرق مقدار گیری اندازه در

 متوسط دما، حداقل متوسط جمله از نظر مورد منطقه هواشناسی ایستگاه اطالعات کردن وارد با که دارد را این بلیتقا

 متوسط میزان مربوطه ستونهای در روز در آفتابی ساعت متوسط و باد سرعت متوسط نسبی، رطوبت متوسط دما، حداکثر

 .نماید محاسبه اتوماتیک صورت به را پتانسیل تبخیروتعرق و زمین سطح از شده بازتاب انرژی

 نتایج -0

  بارش -0-9

 ساله 60 دوره در گرمسار هواشناسی ایستگاه آمار به توجه با منطقه در سالیانه بارش متوسط میزان نتایج، براساس

 نمیانگی و مطالعه مورد ایستگاه ساالنه بارش نوسانات( 0) شکل(. 6شکل)است میلیمتر 969 ،(9020-9079) آماری

 در خشکسالی شدیدًا سال و 9080 سال در منطقه این در ترسالی نمودار این طبق .دهد می نشان را آن ساله 8 و 0 ،0متحرک

 .است افتاده اتفاق 9080 سال

  

 

 (میلیمتر( )9020-9079) ساله 60 آماری دوره طی گرمسار سینوپتیك ایستگاه ماهانه بارندگی نمودار: 6 شکل 
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 ساله 8 و 0 ،0متحرک میانگین و مطالعه مورد ایستگاه ساالنه بارش ناتنوسا :0 شکل

 

 دما -0-6

 7/97 سالیانه دمای میانگین( 9020-9079) ساله 60 آماری دوره طی گرمسار هواشناسی ایستگاه آمار به توجه با

 ( 0شکل) باشد می گراد سانتی 96 دما حداقل و گراد سانتی 62 دما حداکثر میانگین گراد، سانتی درجه

   

 

 (9020-9079) ساله 60 آماری دوره گرمسارطی سینوپتیك ایستگاه دما نمودار :0 شکل

 

 تعرق و تبخیر-0-0

 به توجه با. باشد می ساالنه بارندگی میزان برابر 61 تقریبًا و باشد میلیمترمی 6089 پتانسیل تعرق و تبخیر میزان

 (0 شکل. )است بارندگی از بیش ماه مهر اواسط تا ماه اردیبهشت از تبخیروتعرق میزان نمودار
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 بارندگی و پتانسیل تعرق و تبخیر میزان به توجه با مطالعه مورد ی منطقه آبی تراز: 0 شکل

 

  آمبروترمیك نمودار-0-0

( 2)دارنمو صورت به و تهیه گرمسار( دما -بارندگی) آمبروترمیك نمودار اقلیمی مهم عنصر دو بهتر نمایش برای

 منحنی فراز بر دما منحنی كه است زمانی آن و است رؤیت قابل خشك كامال دوره یك مذكور نمودار در. است شده ارائه

 مرطوب نیمه شرایط سال از ماه 0 حدود و خشكی سال، از ماه 7 حدود موردمطالعه ایستگاه در بنابراین. گیرد قرار بارش

 .است حكمفرما

 هواشناسی سازمان توسط شده منتشر اطالعات نیز و 9096 سال در سمنان استان  آماری مهسالنا از نیاز مورد آمار

 .است شده استخراج 9099 سال در کشور

 

 

 گرمسار شهرستان آمبروترمیك نمودار:  2 شکل

 

 شهرستان و كشور ناخالص آب حجم -0-0

 و است آبی كم دارای كشور آن باشد سال در مكعب متر 9111 از كمتر كشور درمصرف  سرانه سهم اگر

 .باشد می قرمز خط باالی آبی كم شاخص باشد مكعب متر 9111 از بیشتر نفر هر سرانه دارای كه كشوری

 میلیمتر601 - 601=  کشور بارندگی متوسط

 مترمکعب 676/11= 512/1*  411*  416*  8/461مساحت کشور: 

 .باشد می مكعب متر میلیارد 011 از بیش كشور ناخالص آب حجم بعبارتی

 .رود می دست از طریق این از مكعب متر میلیارد 670 كشور در وتعرق، تبخیر مقدار درصدی 86 گرفتن نظر در با

 آب حجم مترمکعب 992( =  تعرق و تبخیر حجم)مترمکعب میلیارد 670 -(تولیدی کل آب حجم)مترمکعب میلیارد 011

 استفاده قابل

 گرمسار رستانشه بارندگی متوسط میلیمتر  969
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 کیلومترمربع 0976: استان مساحت

 مترمکعب میلیون 268=  912* 0976* 969/1:تولیدی کل آب حجم

 دست از طریق این از مكعب متر میلیون 0/009 گرمسار شهرستان در وتعرق، تبخیر مقدار درصدی 86 گرفتن نظر در با

 .رود می

 مكعب متر میلیون 0/980: استفاده قابل آب حجم

 گیری نتیجه و حثب -0

 قابل گردد می خارج استفاده دسترس از ساله هر كه روانابی میزان ، است آبی كم كشور ذاتًا ایران اینكه وجود با

 در آب از استفاده راندمان افزایش) موجود آب از بهینه استفاده كشور آب منابع كالن مدیریت در. باشد می توجه

 است اساسی گزینه دو( دنمیرو هدر استفاده بدون ساله هر كه) آنها از استفاده منظور به روانابها كنترل و( مختلف های بخش

 پذیر امكان گوناگون روشهای به و مختلف مناطق در روانابها كنترل و آوری جمع. دهد نجات آبی كم را كشور میتواند كه

 .باشد می

 یجهان بارندگی میزان سوم یك از كمتر آن سالیانه بارندگی متوسط كه است واقع ای منطقه در ایران كشور

. اند نموده درك را آبی منابع محدودیت پیشرفته كشورهای حتی امروزه شده است. محاسبه متر میلی 671 حدود و است

 اهمیت و گردد می محسوب بشری فعالیتهای الزامات ترین اساسی از و است جهان در موجود حیاتی منبع كیمیاترین آب

 كه شود می محسوب ای منطقه منبعی بلكه جهانی، منبع یك نه شیرین آب. انگاشت نادیده توان نمی ار آن محیطی زیست

 در. شود می یافت مختلفی اشكال به آن محدودیت دلیل به و است دسترس قابل جهان از خاصی آبخیز های حوزه در

 خشك های دوره در آب سازی ذخیره اییتوان و قابلیت به كه هستند فصلی ها محدودیت این آبخیز های حوزه از برخی

 و انسانها آشامیدنی آب تامین برای باران آب از استفاده. است باران زمین،آب در آب اصلی منابع از یكی. است وابسته

 باران آب اهمیت به توجه با. است بوده رایج ایران و جهان خشك مناطق در پیش ها قرن از كشاورزی مصارف و حیوانات

 را آب تامین های هزینه و كند حل ایران در را آبی كم مشكالت از بسیاری تواند می كه شیرین آب مهم بعمن بعنوان

 .دهد كاهش

 و سیل ایجاد جز ای نتیجه و بوده معمول شالقی و شدید بارانهای ریزش كشور مناطق اغلب در اینكه به توجه با

 بخش در بویژه آب ذخیره و تامین منابع از یكی عنوان به تواند می پدیده این از استفاده ندارند را خاك منابع فرسایش

 به توجه با منطقه در سالیانه بارش متوسط میزان نتایج، براساس. شود واقع مفید( شرب غیر مصارف)خانگی و كشاورزی

 ایستگاه ساالنه بارش نوسانات است میلیمتر 969 ،(9020-9079) ساله 60 آماری ۀدور طی گرمسار هواشناسی ایستگاه آمار

 در خشکسالی شدیدًا سال و 9080 سال در منطقه این در ترسالی که داد نشان ساله 8 و 0 ،0متحرک میانگین و موردمطالعه

 میانگین( 9020-9079) ساله 60 آماری دوره طی گرمسار هواشناسی ایستگاه آمار به توجه با. است افتاده اتفاق 9080 سال

 نمودار نتایج. باشد می سانتیگراد 96 دما حداقل و گراد سانتی 62 دما حداکثر میانگین گراد، انتیس درجه 7/97 سالیانه دمای

 مرطوب نیمه شرایط سال از ماه 0 حدود و خشكی سال، از ماه 7 حدود موردمطالعه ایستگاه در که داد نشان آمبروترمیك

 توجه با. باشد می ساالنه بارندگی میزان برابر 61 تقریبًا و باشد میلیمترمی 6089 پتانسیل تعرق و تبخیر میزان. است حكمفرما
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 مقدار درصدی 86 گرفتن نظر در با است بارندگی از بیش ماه مهر اواسط تا ماه اردیبهشت از تبخیروتعرق میزان نمودار به

 قابل آب حجم و  رود می دست از طریق این از باران آب مكعب متر میلیون 0/009 گرمسار شهرستان در وتعرق، تبخیر

 این. برد بکار زراعی محصوالت کشت برای توان می و است قبولی قابل رقم که باشد می مكعب متر میلیون 0/980 استفاده

 استفاده جهت باران آب استحصال از استفاده قابل آب میزان برآورد بررسی در[ 91] همکاران و پور حنیفه مطالعات با نتایج

 099 برابر ساله 02آماری ۀدور طی منطقه بارندگی میزان داد نشان نتایج که دارد تطابق زنجان قهمنط در کشاورزی امور در

 تعرق و تبخیر را آن درصد86 اگر که باشد می  مترمکعب میلیارد 29 ولیدیت  آبکل  حجم اساس این بر که است میلیمتر

 90 همکاران و پور حنیفه ی مطالعه در همچنین .باشد می مترمکعب میلیارد 61 استفاده قابل آب حجم آوریم حساب به

 شهرستان در کشاورزی امور در استفاده جهت باران آب استحصال از استفاده قابل آب میزان برآورد بررسی در[ 99]

  آب حجم اساس این بر که است میلیمتر 900 برابر ساله 21 آماری ۀدور طی منطقه بارندگی میزان که داد نشان شاهرود

 قابل آب حجم آوریم حساب به تعرق و تبخیر را آن درصد 86 اگر که باشد می  مترمکعب میلیون 8728 لیدیتو کل

 با که ایران همچون کشوری در باران آب استحصال نتایج این اساس بر بنابراین. باشد می مترمکعب میلیون 6610 استفاده

 و صنعتی شرب، آب کشاورزی، امور در استفاده جهت آوری جمع راههای از یکی تواند می دارد وجود آبی کم مشکل

  .باشد غیره

 منابع -2

 .ایران آب ملی گنجینه ،تهران9  جلد ، فارس در آب چاره( 9087) جواهری. م و. پ جواهری، [1]

 .رضوی قدس آستان انتشارات-روستای مناطق در سیالب و باران ّآب آوری جمع( 9027. )ح.م ابریشمی،[2]

[3] N.A.O.S, More Water for Arid Lands: Promising Technologies and Research Opportunities, 

2001, The Minerva Group, Inc. (U.S). 

 [4] N.A.O.S, More water for arid lands :promising technologies and research 

opportunities : report of an ad hoc panel of the Advisory Committee on Technology Innovation, Board on 

Science and Technology for International Development, Commission on International Relatio, 1974, 

National Academy of Sciences - Advisory Committee on Technological 

[5] Malesu, M.M., Mapping the potential of rainwater harvesting technologies in Africa: a GIS 

overview and atlas of development domains for the continent and nine selected countries, 2007, World 

Agroforestry Centre, 2007. p. 120. 
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 نیمه و خشك مراتع در آب آوری جمع بومی های سازه سازی بهینه و بررسی( 9070)سروستانی. ا و. م ولی، شاه [7]

 .فارس استان خشك

 .77 ماهنامه ضمیمه 68 شماره نامه ویژه سبز، فضای ملی یشهما سومین( 9078. )م دستورانی،[8]

  .جغرافیایی تحقیقات نشریه. اقلیمی بندی  طبقه های روش( . 9082. )ف محمدی، و. ج.س خندان، سید [9]

 جهت باران آب استحصال از استفاده قابل آب میزان برآورد( 9090) حمیدی. م و لو خدابنده. ع.ر م، پور، حنیفه [10]

 .کشاورزی در کاربردی های پژوهش المللی بین همایش ،(زنجان: موردی مطالعه) کشاورزی امور در تفادهاس
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 استفاده جهت باران آب استحصال از استفاده قابل آب میزان برآورد( 9090) خسروی. ح و زهتابیان. ر.غ م، پور، حنیفه[99]

 .زیست محیط جهانی روز ملی کنفرانس نهمین ،(شاهرود شهرستان: موردی مطالعه) کشاورزی امور در
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