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تعیین سطح مورد نیاز استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم و جو ؛
مطالعه موردی استان مازندران-ریگ چشمه
شقایق امام دوست ،6علی شاهنظری ،2کیقباد رستمی ریگچشمه

9

تاریخ دریافت6931/22/61 :
تاریخ پذیرش31/28/61:

چکیده
استحصال آب باران روشی کار آمد برای بهبود بهرهبرداری از منابع آب سطحی در مناطق مختلف است .از آنجا که
سطوح غیر قابل نفود دارای توان استحصال قابل توجه نزوالت جوی میباشند ،طراحی و برنامهریزی به منظور
جمعآوری نزوالت جوی از راهکارهای سازگاری با کم آبی در اکثر مناطق میباشد .در این تحقیق ،امکان استحصال آب
باران برای آبیاری تکمیلی گیاهان گندم و جو در یک دورهی کشت (دهه سوم آبان تا دهه دوم خرداد) در استان
مازندران ،جنوب شهرستان ساری در روستای ریگ چشمه مورد بررسی قرار گرفت .متوسط نیاز آبی ساالنه گیاه گندم
و جو توسط نرم افزار  ،NETWATبهترتیب  231و  250میلیمتر محاسبه شد .برای محاسبهی میانگین بارندگی از
دادههای بارندگی  55ساله ایستگاه بارانسنجی ریگ چشمه استفاده گردید .مقدار تجمعی میانگین بارش  10روزه با
مقدار تبخیر و تعرق تجمعی گیاه گندم و جو در دوره مشابه طی دورهی آماری  55ساله مقایسه شد و نیاز ناخالص
آبیاری بارانی بدست آمد .میزان رواناب از یک سقف پوشش داده شده با ایزوگام به مساحت  250متر مربع برآورد شد و
یک مخزن به ابعاد  2.5×5×8متر برای ذخیره آب در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد در این محدوده برای آبیاری
تکمیلی گیاه گندم و جو با توجه به میانگین بارندگی  55ساله و سطح اطمینان  80درصد ،باید حداقل  15درصد از
مساحت مزرعه را به عنوان سطح عایق برای جمعآوری آب باران در نظر گرفت.
واژه های کلیدی :بارندگی ،سطح غیر قابل نفوذ ،ریگچشمه.NETWAT ،
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مقدمه
ایران با میانگین بارندگی ساالنه  250میلی متر در
پهنهبندی خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد
(ذوالفقاری و همکاران .)1588 ،افزایش روزافزن
جمعیت در کنار مصرف بی رویه آب مشکالت زیادی
را در تامین آب کشور در بخش کشاورزی فراهم نموده
است .از آنجا که عمدهی مصرف آب مربوط به بخش
کشاورزی میباشد ،لذا تحقیق در زمینه استفاده از
منابع آب جایگزین و نیز روشهای صرفه جویی در
مصرف آب ضروری است .استحصال آب باران یکی از
شاخصترین تکنیکهای مدیریت بهره برداری از آّب
باران برای سازگاری با کم آبی میباشد که در مناطق
مواجه با کمبود آب به سرعت در حال توسعه است
(لعل وهمکاران .)1515 ،فرآیند استحصال و
جمعآوری آب پدیده جدید و نوینی نیست .مردم بومی
منطقه ایران با استفاده از سالها تجربه به درک کامل
و جامع از میزان نزوالت جوی به اضافه توزیع زمانی
آنها رسیدهاند و با تکیه بر دانش بومی سازههایی بنا
نمودهاند (لعل و همکاران .)1515 ،از برجسته ترین
سازههای سنتی استحصال آب در کشور ایران میتوان
هوتک و دگار (سیستان و بلوچستان) ،آب انبار
(مناطق خشک و نیمه خشک)  ،استخر (مناطق
شمالی) ،و قنات را نام برد (آرمان و همکاران.)1515 ،
نحوه استحصال آب باران برای کشاورزی مناطق
خشک به دو دستهی اصلی تقسیم میشود ،مستقیم و
غیر مستقیم .روش استحصال آب سنتی بیشتر مبتنی
بر استفاده مستقیم از روانابهای جمع شده برای
آبیاری گیاهان است .در روشهای نوین (غیر مستقیم)
از مخزن برای جمعآوری و ذخیره بهره گرفته میشود
تا بتوان آبیاری گیاهان را در دورهی کمبود آب یا در
فاصله زمانی بین بارشها اعمال نمود (اویس و
همکاران .)1111 ،کالف ( )1180در تحقیقات خود
نشان داد که روش استفاده مستقیم نمیتواند در
مناطقی که فصل بارش با زمان نیاز به آبیاری گیاهان
تطابق ندارد ،توام با موفقیت باشد و عملکردی را عاید
کشاورز نخواهد نمود .استحصال آب باران میتواند به
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طور غیر مستقیم باعث کاهش اتکا به منابع آب
معمول نظیر چاه و قنات و یا آب رودخانه باشد ،از آنجا
که باران ،هرچند کم ،تقریبا در همهی نقاط کشور
وجود دارد ،چنانچه بتوان با اعمال مدیریت صحیح
مورد استفاده قرار گیرد ،میتواند برای جبران بخشی از
کمبودهای موجود مفید واقع شود (درخشان و
همکاران.)1515 ،
جمع آوری آب باران یک استراتژی انعطاف پذیر
چند جانبه برای استفاده از منابع محدود آبی محسوب
می شود ،لذا با به کار گیری آن میتوان تا حدودی
موانع کمبود آب را از پیش رو بر داشت .مناطق زیادی
در جهان وجود دارند که پراکنش بارندگی در آنها در
برخی از ماه های سال زیاد و در برخی ماه های سال
بسیار کم است بطوری که بارندگی در ماه هایی از
سال اتفاق میافتد که نیاز به آب نداریم و گیاه بصورت
طبیعی با آّب باران آبیاری می شود .با ذخیره سازی
آّب باران در ماه های پر باران و استفاده از آن در ماه
های خشک سال می توان یک منبع آب مطمئن و
ارزان را فراهم ساخت .مطالعات مختلف نشاندهندهی
پاسخگو بودن این روش به منظور تأمین آب و آبیاری
تکمیلی میباشد (Qiang et al, 2006. Short and
)Lantzke, 2006. Laura, 2004
علیزاده و کوچکی ( )1585در بررسی خود مقداری
از زمینهای غیر قابل استفاده برای کشاورزان را مورد
بهسازی و جهت جمعآوری باران ،اختصاص دادند.
رواناب حاصل از این بخش از زمین که به صورت
مدیریت شده جمعآوری و ذخیره سازی شد در اراضی
مجاور و یا نزدیک محل جمعآوری (ترجیحا پایین
دست) جهت آبیاری تکمیلی و یا سایر مصارف مورد
نظر مورد استفاده قرار گرفت( .طباطبایی یزدی و
همکاران )1585 ،در مقالهای به نتایج طراحی و اجرای
یک طرح پایلوت استحصال آب باران متناسب با
شرایط اقلیمی مناطق خشک کشور و با هدف آبیاری
تکمیلی کشت دیم ،پرداختند .مبنای کار بر این بود
که برای جبران کمبود ،رواناب ناشی از بارندگی بر
روی بخشی از زمینهای مجاور محل کشت را
جمعآوری نموده و به محل کشت انتقال داده شد.
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ایستگاه تحقیقات طرق در مشهد به عنوان منطقه
بررسی انتخاب و از گیاه گندم نیز جهت ارزیابی
تأثیرات طرح استفاده شد .آنها اظهار کردند که
چنانچه بتوان با عملیات استحصال و ذخیرهسازی آب
باران ،درصد بیشتری از نیاز آبی گیاه گندم را تأمین
نمود ،میتوان اظهار داشت که افزایش عملکرد بیش از
 100درصد نیز بدست میآید .جمع آوری آب باران از
سطح پشت بامها ،به عنوان یکی از انواع روشهای
استحصال آب ،از قدیم االیام مورد استفاده بوده است.
در کشور استرالیا سطوح عایقی از جنس مصالح غیر
قابل نفوذ در پشت بامها بر روی پایه و در نزدیکی
سطح زمین میساختهاند که آب باران از روی این
سطوح برای مصرف کشاورزی و دام جمعآوری میشده
است (کومه و همکاران .)1515 ،دستورانی ( )1583به
ارزیابی روشهای نوین و پایدار در تأمین آب برای
توسعهی فضای سبز پرداخت و اظهار کرد که
جمعآوری آب میتواند به عنوان یک شکل خاصی از
تأمین آب و آبیاری تلقی شود و آب جمعآوری شده در
هنگام بارش میتواند مستقیماً به محدودهی فضای
سبز هدایت گردد و نیاز آبی گیاهان و درختان را
مرتفع سازد و یا این که در مخازنی ذخیره شده و در
مواقع نیاز استفاده گردد .همچنین به تشریح
جمعآوری آب باران از پشتبامها ،سطح بزرگراهها و
مه پرداخت و خاطرنشان کرد که با توجه به هدررفت
باالی روانابها در کشور از یک طرف و فشار زیاد به
منابع آب زیرزمینی از طرف دیگر توجه و توسعهی
پروژههای جمعآوری آب امری ضروری است و در
توسعهی فضاهای سبز شهری ،توجه به استفاده از
رواناب قابل جمعآوری از سطوح عایق پشتبامها و
ترویج آن در بین شهروندان میتواند کمک بزرگی به
تأمین آب مورد نیاز فضاهای سبز خصوصاً در
مقیاسهای جزئی و حاشیهی خیابانها بنماید .در
روش ذخیره آب باران از پشت بام از هر بنایی که
معموال دارای سطح عایق میباشد استفاده میشود و
به وسیله ناودانهایی به جمعآوری آب به سمت
مخزن ذخیره که منبعی در دل زمین یا روی سطح
زمین احداث شده است هدایت میشود (پارسایی و
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همکاران .)1515 ،در تحقیقی که در کرهی جنوبی
صورت گرفت ،چهار نوع سقف مورد آزمایش قرار
گرفت .پوشش از جنس چوب ،پوشش بتنی ،پوشش
ساخته شده از جنس خاک رس و فوالد گالوانیزه.
فوالد گالوانیزه بهخاطر ضریب رواناب باالی آن به
عنوان مناسبترین بام در جمعآوری آب باران مطرح
شد .همچنین فوالد گالوانیزه با توجه به نور ماوراء
بنفش و درجه حرارت باال ،خاصیت ضد عفونی
کنندگی باالیی دارد ).(Younglee at al. 2012
نحوهی استحصال باران با توجه به شرایط منطقه
مورد نظر متفاوت است .در مناطق شمالی کشور سقف
اکثر ساختمانها را شیب دار و از جنس فوالد گالوانیزه
میسازند با توجه به رواناب زیاد ایجاد شده توسط این
مصالح و با توجه به اینکه رواناب حاصله به درون
لولههایی (ناودان) هدایت میشوند ،زیر ساخت الزم
جهت احداث سازههای استحصال آب به خوبی مهیا
است .براساس آمار هواشناسی استان مازندران عمدهی
بارندگی در پاییز و زمستان رخ میدهد در نتیجه
آبیاری تکمیلی در این منطقه میتواند نقش اساسی در
میزان عملکرد محصول داشته باشد .چراکه دورهی
بحرانی رشد گیاه با زمان بارشهای طبیعی منطقه
منطبق نیست .لذا در این تحقیق امکان استحصال آب
باران برای کشت گندم زمستانه در منطقه ریگ چشمه
مورد بررسی قرار میگیرد تا بتوان زمانی که گیاه نیاز
به آب دارد از آب استحصال شدهی باران استفاده کرد.

مواد و روش:
شرایط آب و هوایی منطقه روستای ریگ چشمه
با مساحت تقریبی  1500کیلومتر مربع در 25
کیلومتری جنوب شهرستان ساری واقع شدهاست
شکل ( .)1اطالعات ایستگاه باران سنجی ریگ چشمه
در جدول ( )1ارایه شده است.
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شکل ( :)6موقعیت مکانی روستای ریگچشمه
جدول( :)6اطالعات مربوط به ایستگاه باران سنجی ریگ چشمه
نام ایستگاه

ارتفاع از سطح دریا

طول چغرافیایی

عرض جغرافیایی

متوسط بارندگی

ریگ چشمه

420

 55 10شرقی

 58 21شمالی

850

گیاه مورد مطالعه و نیاز آبی:
گیاهان گندم و جو بعنوان گیاهان مورد مطالعه در
این پژوهش انتخاب شدند .سطح زیر کشت این
گیاهان تقریبا  15درصد اراضی زراعی را شامل
میشود .میزان عملکرد کمتر از  2143کیلوگرم در
هکتار در کشت دیم در این منطقه درمقابل مقدار
 4012کیلوگرم در هکتار در کشت آبی برای گندم و
عملکرد  2840کیلوگرم در هکتار در کشت دیم در
مقابل  1122در کشت آبی بیانگر تاثیر مثبت آبیاری و
نیاز به آبیاری تکمیلی گندم و جو در سطح استان
میباشد (آمارنامه جهاد کشاورزی .)1583 ،برای

محاسبهی میانگین بارندگی در محدوده انجام پژوهش
از دادههای بارندگی  55ساله ایستگاه ریگ چشمه
استفاده گردید .بدین منظور ابتدا نواقص آماری رفع
شد ،سپس همگنی دادهها مورد بررسی قرار گرفت و
دادههای پرت حذف شدند .تبخیر و تعرق گیاه گندم و
جو به کمک نرم افزار  NETWATبر اساس فرمول
فائو پنمن مانتیث در بازههای  10روزه محاسبه شد و
میزان تبخیر و تعرق تجمعی  10روزه بدست آمد
مقدار تجمعی میانگین بارش  10روزه از آمار
بارانسنجی ایستگاه ریگ چشمه محاسبه گردید و با
دوره مشابه تبخیر و تعرق تجمعی  10روزه گیاه گندم
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و جو در طول دورهی آماری  55ساله مقایسه شد .نیاز
خالص آبیاری با کسر بارش از تبخیر و تعرق بدست
آمد و نیاز ناخالص آبیاری بارانی با در نظر گرفتن
راندمان  %10بدست آمد .در شکل ( )2توزیع بارندگی
و تبخیر-تعرق محاسبه شدهی گیاه گندم و جو در یک
سال آبی ( )1533-38به عنوان نمونه ارایه شده است.
محاسبات تبخیر-تعرق و بارندگی در بازهی زمانی رشد
گیاه گندم و جو محدود شده است.

شکل ( :)2مقایسه تبخیر-تعرق و بارندگی  62روزه در ایستگاه ریگ چشمه در سال آبی 6977-78
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جدول ( :)2میانگین ماهانه تبخیر-تعرق و بارندگی طی  91سال (-6982
)6941

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

293.5

109

184.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

124.5

162

-37.5

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

504.5

109

395.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

115

162

-47

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

343

109

234

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

85

162

-77

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

275

109

166

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

143.5

162

-18.5

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

385

109

276

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

113

162

-49

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

437

109

328

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

65

162

-97

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

483.5

109

374.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

108

162

-54

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

471.5

109

362.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

61

162

-101

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

263

109

154

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

69.5

162

-92.5

79-80

61-62

60-61

59-60

58-59

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

88.5

162

-73.5

78-79

57-58

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

408

109

299

77-78

56-57

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

92.5

162

-69.5

76-77

55-56

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

441

109

75-76

54-55

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

207

162

45
332

74-75

52-53 53-54

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

260.5

109

72-73 73-74

51-52

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

44

162

-118
151.5

71-72

50-51

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

286

109

177

70-71

49-50

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

109.5

162

-52.5

69-70

48-49

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

462

109

353

68-69

47-48

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

88

162

-74

67-68

1345-4646-47

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

293

109

184

66-67

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

139

162

65-66

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

519

109

410
-23

64-65

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

116

162

-46

63-64

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

380

109

271

62-63

سال

دوره رشد

بارندگی تبخیر و تعرق مازاد بر مصرف سال

استحصال آب باران
در این پژوهش امکان آبیاری تکمیلی گیاه گندم و جو
با استفاده از آب باران استحصالی مورد بررسی قرار
گرفت .سطح زیر کشت  1800متر مربع و سطح جمع
آوری کننده آب باران با توجه به مجموع مساحت یک

دوره رشد

بارندگی تبخیر و تعرق مازاد بر مصرف

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

312.5

109

203.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

98

162

-64

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

343.5

109

234.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

33.5

162

-128.5

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

289.5

109

180.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

42.5

162

-119.5

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

396.5

109

287.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

42

162

-120

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

361

109

252

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

63

162

-99

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

364

109

255

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

57

162

-105

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

245.5

109

136.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

71

162

-91

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

308.5

109

199.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

81

162

-81

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

430.5

109

321.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

194.5

162

32.5

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

363.5

109

254.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

104.5

162

-57.5

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

301

109

192

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

87.5

162

-74.5

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

258

109

149

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

59

162

-103

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

388.5

109

279.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

115

162

-47

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

406

109

297

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

90.5

162

-71.5

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

401.5

109

292.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

75

162

-87

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

278.5

109

169.5

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

114

162

-48

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

353

109

244

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

30

162

-132

دهه سوم آبان -دهه دوم فروردین

198

109

89

دهه سوم فروردین -دهه دوم خرداد

77

162

-85

خانه و انباری 250 ،متر مربع انتخاب شد .مصالح عایق
کاری سقف از جنس ایزوگام با ضریب رواناب 10
درصد در نظر گرفتهشد (عطارزاده و همکاران.)1515 ،
حجم رواناب قابل استحصال از رابطه ( ،)1به میزان
 101متر مکعب محاسبه شد.

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

80

()1

= C* *A

که در آن:
 =Cضریب رواناب
= میانگین بارندگی (متر)
 = Aمساحت آبگیر (متر مربع)
= حجم رواناب (متر مکعب)
مقدار رواناب طی دورهی آماری  55ساله محاسبه
گردید و برای تعیین حجم مخزن از احتمال وقوع
 %80قابلیت تأمین (یعنی سطح تأمین متجاوز  4از 5
سال) که نمونهای از تضمین تأمین برای یک طرح
آبیاری میباشد ،استفاده شد (هاشمی و همکاران،
 .)1514جدول ( )2میانگین ماهانهی  55سال تبخیر و
تعرق برآوردی و مقدار بارندگی ،بر حسب میلی متر
نشان میدهد .براساس جدول ،این منطقه در  55سال
از  55سال دچار کمبود آبی در دورهی رشد گیاه
میباشد .حداکثر بارندگی این دوره  811میلیمتر در
سال 1548-43و کمترین مقدار آن  235میلیمتر در
سال  1531-80میباشد.
برای تعیین کمبود آب مورد نیاز برای آبیاری
گیاههای مورد مطالعه میزان تبخیر-تعرق و بارندگی
مورد مقایسه قرار گرفت و میزان کمبود و زمان شروع

سال هفتم • شماره بیست وهشتم• تابستان 6931

برای آبیاری تکمیلی مشخص گردید .شکل شماره (5
و  )4میانگین  10روزهی  55سال بارندگی را در مقابل
تبخیر و تعرق طی دورهی رشد گیاه گندم و جو نشان
میدهد .طبق آمار  55ساله موجود در منطقه مورد
نظر بیشترین مقدار بارندگی در فصل پاییز و کمترین
مقدار در اواخر بهار میباشد .براساس جدول ( 5و )4
متوسط نیاز آبی گیاه گندم  231میلیمتر و گیاه جو
 250میلیمتر ( در یک دوره کشت در منطقه ریگ
چشمه میباشد .بر اساس  55سال آمار موجود متوسط
بارندگی ساالنه در ایستگاه مورد مطالعه  850میلی
متر میباشد که به طور متوسط از این مقدار 450میلی
متر در فصل رویش گیاه بوده و قابل استفاده گیاه
میباشد .براساس نتایج بدست آمده از اطالعات
بارندگی  55ساله و مقدار تبخیر و تعرق گندم و جو(
شکل  )2نیاز آبی گیاه تا قبل از  20فروردین از طریق
بارندگی تامین میشود بعد از آن باید از آب استحصال
شده با توجه به فرمول ( )1برای آبیاری تکمیلی گندم
و جو استفاده گردد.
با توجه به اینکه دورهی کشت گیاه گندم و جو در
این منطقه از ماه آبان تا ماه خرداد میباشد لذا
محاسبات تبخیر و تعرق و بارندگی در این بازه زمانی
محدود شده است.

جدول( :)9بارندگی و مصرف یک ساله گیاه گندم بر اساس میانگین  91ساله
دوره رشد
دهه سوم آبان-دهه دوم فروردین
دهه سوم فروردین-دهه دوم خرداد
مجموع

بارندگی

تبخیر و تعرق

395

109

250

91

162

-71

450

271

مازاد بر مصرف
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شکل ( :)9میانگین  62روزه تبخیر-تعرق و بارندگی از فصل رویش طی  91سال
جدول ( :)4بارندگی و مصرف یک ساله گیاه جو بر اساس میانگین  91ساله
بارندگی

دوره رشد
دهه سوم آبان-دهه دوم فروردین
دهه سوم فروردین-دهه اول خرداد
مجموع

تبخیر و تعرق

مازاد بر مصرف

395

109

250

91

121

-30

450

230

شکل ( :)4میانگین  62روزه تبخیر-تعرق و بارندگی از فصل رویش طی  91سال

بحث و نتایج
در این تحقیق به امکان استحصال آب باران از
سطح پشت بام پرداخته شد .در جدول ( 4و )5
میانگین بارش ،حجم آب استحصال شده ،نیاز خالص و
ناخالص آبیاری در ماههای مختلف برای گیاهان گندم

و جو نمایش داده شده است .نیاز ناخالص آبیاری از
ماه آبان تا اسفند برابر صفر میباشد زیرا آب مورد نیاز
گیاه به صورت مستقیم از طریق بارش تامین میگردد،
ولی از فروردین تا خرداد نیاز به آبیاری تکمیلی
میباشد.
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جدول ( :)4پارامترهای محاسباتی استحصال آب
آبان

ماه
بارش (میلی متر)

بهمن

87.94

66.87

72.6

20

15

16

نیاز خالص آبیاری (متر مکعب)

0

0

0

نیاز ناخالص آبیاری (متر مکعب)

0

0

حجم آب استحصالی (میلی متر)

گندم)

آذر

27.1

دی

اسفند

6

فروردین

64

55.9

50

25.3

14

13

11

6

0

23

69

20

0

0

اردیبهشت

خرداد

0

25

0

76

مجموع کمبود آب (متر مکعب)

23

124

جدول ( :)1پارامترهای محاسباتی استحصال آب (گیاه جو)
ماه

آبان

بارش (میلی متر)

آذر

27.1

دی

بهمن

87.94

66.87

72.6

حجم آب استحصالی (میلی متر)

6

20

15

16

فروردین

اسفند
64
14

اردیبهشت

خرداد

55.9

50

25.3

13

11

6

نیاز خالص آبیاری (متر مکعب)

0

0

0

0

0

18

60

0

نیاز ناخالص آبیاری (متر مکعب)

0

0

0

0

0

25

76

0

مجموع کمبود آب (متر مکعب)

مجموع کمبود آب در مزرعهی مورد مطالعه به
مساحت  1800متر مربع برای گیاه گندم و جو به
ترتیب به میزان 124و  100متر مکعب میباشد .با در
نظر گرفتن احتمال وقوع  %80قابلیت تامین مقدار
کمبود آب به  100متر مکعب برای گندم محاسبه شد.
این مقدار کمبود از طریق سطح عایق سقف یک
دستگاه خانه و انباری به مساحت  250متر مربع
جبران شد .برای سطح اطمینان  %100میتوان 1500
متر مربع گندم و  1800متر مربع جو از زمین را زیر
کشت برد .رواناب استحصال شده در مخزنی به حجم
 100متر مکعب و به ابعاد  2.5×5×8متر ذخیره نمود.

126

نتیجه گیری
یافتههای حاصل از این پژوهش نشان دهنده
کاربرد سطوح آبگیر برای هر مزرعه و ایجاد یک مخزن
ذخیره و استفاده از آن در آبیاری تکمیلی برای
کشاورزی میباشد .در این محدوده برای آبیاری
تکمیلی گیاه گندم و جو با توجه به میانگین بارندگی
 55ساله و سطح اطمینان  %80باید حداقل  %15از
مساحت مزرعه را به عنوان سطح عایق برای جمع
آوری آب باران در نظر گرفت .برای سایر مناطق کشور
چنین محاسباتی برای گیاهان دیگر نیز توصیه
میگردد.

منابع
آرمان ،ن ،.س ،.دهداری ،م ،.فرجی ،ز ،.خورسندی ،س .هدایت پروری اصرل .1515 .بررسری روشهرای نروین
استحصال آب به منظور مقابله با کم آبی در مناطق خشک ایران .سومین همایش برینالمللری سرامانههرای سرطوح
آبگیر باران ،بیرجند.
پارسایی ،ل ،.م ،.صلبی ،ا .مفیدی خواجه .1511 .جمعآوری آب باران از پشت بام راه حلی برای کاهش اثر
خشکسالیهای استان گلستان .اولین همایش ملی سامانههای سطوح آبگیر ،مشهد.
درخشان ،ه ،.ا ،.زراعتی ،ع .خاشعی سیوکی .1515 .استحصال آب باران برای صرفه جویی مصرف آب در
کشاورزی (مطالعه ی موردی :دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند) ،سومین همایش بینالمللی سامانههای سطوح
آبگیر باران ،بیرجند.
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دستورانی ،م .ح" ،)1583( ،.ارزیابی روشهای نوین و پایدار در تأمین آب برای توسعه فضای سبز" ،سومین
همایش ملی فضای سبز و منظر شهری.
ذوالفقاری ،ح ،.ر ،.هاشمی ،م .فشی .1588 .بررسی نسبت حداکثر بارشهای روزانه به بارشهای ساالنه در
ایران .نشریه تحقیقات جغرافیایی ،دوره  ،24شماره ( 1پیاپی  ،)12ص 185-188
طباطبایی یزدی ،ج ،.م ،.قدسی ،س .ا .حقایقی ،و م.ح .رهنورد .1585 .استحصال آب باران ،روشی برای
مدیریت بر بارندگی در مناطق خشک .دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.
عزیزی ،ا . 1515 .استفاده از سطوح آبگیر جهت تامین نیاز آبی فضای سبز (مطالعهی موردی :روستای پیشبر).
سومین همایش بینالمللی سامانههای سطوح آبگیر باران ،بیرجند.
عطارزاده حسینی ،س .و ،.م .ر ،.خالقی ،م .ر .طباطبایی یزدی .1515 .بررسی تاثیر ضریب رواناب بر استحصال
آب باران از سطوح پشت بام (مطالعهی موردی :حوزهی مسکن مهر تربت جام) .سومین همایش بینالمللی
سامانههای سطوح آبگیر باران ،بیرجند.
علیزاده ،ا ،.ع .کوچکی .1585 .اصول زراعت در مناطق خشک .جلد اول ،انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد.
کومه ،ز ،.ه ،.معماریان ،س .م .تاجبخش .1515 .بررسی عملکرد هیدرولوژیک سیستم استحصال آب باران از
سطح پشت بام و بهینه سازی حجم مخزن (مطالعهی موردی :شهرستان بیرجند) .سومین همایش بینالمللی
سامانههای سطوح آبگیر باران ،بیرجند.
لعل ،ش ،.ی ،.رمضانی ،ر .باباگلی سفید کوهی .1515 .ارزیابی روشهای سنتی استحصال آب باران با نگرش بر
مدیریت منابع آب .سومین همایش بینالمللی سامانههای سطوح آبگیر باران ،بیرجند.
هاشمی ،ف ،.ع .شاهنظری .1514 .ارزیابی قابلیت اطمینان پذیری و برآورد سطوح تخصیص منابع آب در
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Determination of the Required Area in Rainwater Harvesting for the
Supplementary Irrigation of Wheat and barley: case study
Mazandaran-RigCheshmeh
Shaghayegh emamdoost1, Ali shahnazari2, Keyghobad Rostami Rigcheshmeh3

Abstract
Rainwater harvesting is an effective method for the utilization of surface water resources in
different regions. Since the impervious surfaces have noticeable potential of rainwater
harvesting, designing and planning in order to collecting of rainwater is a suitable solution for
adapting of water shortage in many places. In this research, the possibility of rainwater
harvesting for supplementary irrigation of wheat and barley in their cultivation periods from
third decade of November to second decade of June in the Rigcheshmeh village, south of Sari
city, Mazandaran Province has been investigated. The average of required annual water for
wheat and barley has been calculated 271 and 230 mm, respectively, by NETWAT software.
For calculating of the precipitation average, 35-year precipitation of the Rigcheshmeh rain
gauge station has been used. The cumulative amount average of 10-days precipitation with
cumulative evapotranspiration of wheat and barley were compared in the same period during the
35-year period calculated and sprinkle irrigation system gross irrigation requirement was
obtained. The amount of runoff from a 250 m2 roof covered with tar paper has been estimated
and a reservoir with dimension of 2.5*5*8 m has been considered. The results showed in this
place for supplementary irrigation of wheat and barley due to the average 35-year precipitation
and with 80% confidence level, could be at least 15 percent of the farm area to be considered as
impervious surface for collect rainwater.
Key Words: Impervious surface, NETWAT, Precipitation, Rigcheshmeh.
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