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 چكیده
مراتب  خشک از جمله ایران به ت اقلیمي است که در مناطق خشک و نیمهکمبود منابع آب مهمترین پیامد تغییرا

اهداف  نیل بهخشکي و خشکسالي و مقابله با چالش  های سطوح آبگیر باران راهکار مناسبي برای سامانه شدیدتر است.

-ارائي سامانهمقایسه ک ،پژوهشهدف از انجام این است. ساکنین حوضه آب و بهبود شرایط معیشت  وریافزایش بهره

درصد در روستای  12های مختلف سطوح آبگیر باران در استحصال رواناب بود که در یک دامنه جنوبي با شیب حدود 

متر با  1/2×  1/2شکل در ابعاد لوزیآوری باران  سامانه جمع ،پژوهشعلیا در استان کرمانشاه انجام شد. در این  کبوده

 منظوربهستیک و شاهد در سه تکرار انجام شد. فرش با پوشش پال سنگبا کاه،  سه تیمار سطح خاک کوبیده شده همراه

بعد از هر  هر سامانه نصب وراس دست پایینلیتری در  222مخزن  نه ،تولید شده از هر بارشرواناب  قدارتعیین م

اصل از بارش از سطح که ضریب رواناب ح نشان داد پژوهشاین نتایج گیری شد. اندازه ،آب ذخیره شده مقداررگبار 

بود درصد  21و  00، 44ترتیب گل )خاک کوبیده با کاه(، پالستیک با روکش سنگفرش و شاهد به های آبگیر کاهسامانه

استحصال یافته وجود داشت. بر اساس بین میزان بارش و حجم آب ( >20/2p) داریرابطه معنياول در دو سامانه که 

نقش قابل توجهي در   و بعد از آن سامانه خاک کوبیده شده با کاهستیک با سنگفرش پالسطح  تیمار ،پژوهشنتایج این 

خاک کوبیده شده با های آستانه تولید رواناب برای سامانه ،بر پایه نتایج این پژوهش ،نینچهم. استحصال آب داشتند

سامانه در ر بارندگي است که متمیلي 4/9و  0/2،  0/2 ترتیببهکاه، سطح پالستیک با روکش سنگفرش و سطح شاهد 

سطح گل مشکل باشد،  ستفاده از کاهکه ایجاد سطح آبگیر با ا در صورتي ،اینبنابرداری کمتر بود.  طور معنيهبپالستیک 

شکل بر روی دامنه  در عمل نیز ایجاد سامانه لوزی .نقش قابل توجهي در استحصال آب باران خواهد داشت پالستیکي

 تر است. گر سادهنسبت به اشکال دی
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از  ای تدابیر ویژه از قدیمخشک دنیا است که  نیمه

مقابله با پدیده خشکي و خشکسالي  طرف مردم برای

ها،  . احداث قنات، آب انبارستاشده   بستهکار  به

ها و احداث باغات دیم روی  سکوچیني روی دامنه

های اخیر  ای از این تدابیر است. در دهه ها، نمونه آن

اساس نیازهای  ها و تحقیقات گوناگوني بربررسي

مقابله با خشکي و خشکسالي   محلي و ملي و در زمینه

 برایهای مختلفي  اوردکه دست انجام گرفته است

  وری بهینه از این منابع خدادادی داشته است. بهره

و  از آن است که سکونت حاکي يشواهد تاریخ

طور عمده محدود به بهکشاورزی در دنیای قدیم 

ویژه در بهخشک نیمهنواحي دارای اقلیم خشک و 

 دلیل بهدر چنین مناطقي  یدخاورمیانه بوده است. شا

نین به فن و دانش طراحي و کتیابي سادس نبود امکان

احداث سدهای مخزني، نبود و یا ناچیز بودن تعداد 

در خارج از  مناطق پهناورواقع شدن و ها  رودخانه

به  های بزرگ، کشاورزی از همان ابتدا شبکه رودخانه

های ابهای جوی و روانریزش آوری جمع وآبیاری 

، Evenori) ها متکي بوده استسطحي و سیالب

2110.) 

 برداری از سازی بهره تفکر حاکم بر لزوم بهینه

 جوی برخاسته از این اندیشه است که های ریزش

ی اجرایي هاهای جوی یکي از راهکار ریزش وری از بهره

ویژه برای بهقابل دسترس  برداری از آب بهره مدیریت و

 باشداحیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعي مي

(Stroosnijder و Hoogmoes ،2104پژوهش .) های 

انجام شده در آمریکای شمالي حاکي از آن است که 

در سرزمین مکزیک و  ها يیپاوقبل از سکونت  ار

جنوب غربي ایاالت متحده آمریکا، بومیان منطقه در 

 ازونقي را رکشاورزی پر ،خشکنیمهشرایط اقلیمي 

های سطحي به اراضي کشاورزی طریق هدایت رواناب

 ،دیگری پژوهشدر  (.Critchley ،2101اند ) داشته

 ،درصد پنجدهد که در شیب کمتر از نتایج نشان مي

باشد. در اراضي با عمق جبهه خیس شده بیشتر مي

با افزایش شیب زمین، از  ،درصد پنجاز   شیب بیش

عمق جبهه رطوبتي کاسته شده و انحراف این جبهه 

فزایش دهد که این ادر جهت شیب افزایش نشان مي

پذیری خاک و میزان آب ورودی به آن  تحت تاثیر نفوذ

 برایکارگیری فیلتری از بقایای گیاهي هقرار دارد. ب

ذخیره رطوبت در خاک و تامین نیاز رطوبتي گیاه نیز 

 تواندمي ها سازی سامانه راهکار مناسبي برای بهینه

  (.Fairbourn، 2110 ؛Gardner، 2110)د شومعرفي 
کوچک  نوع در آبگیر های سامانه حقیقت، در

و  خشک مناطق در که هستند هایيسامانه مقیاس،

 قابل و بارندگي آب آوریجمع برای خشکنیمه

 ضمن تا شودمي تعبیه گیاه برای آن استفاده کردن

 گیاهان آبي هایمحدویت بر بتوان منابع آب حفظ

(. Ghoddousi ،1229نیز غلبه کرد ) شده کشت

 و يباران به دو گروه سنت ریوح آبگهای سطسامانه

 ،و همکاران Oweis) ندوشيبندی ممیتقس نینو

صرف نظر از اندازه  ،بندیمیتقس نیا لیدل .(2111

 ي، نوع و چگونگيمکان تیموقع ر،یآبگ سطوح

قابلیت گسترش، آوری شده،  جمعرواناب  سازی رهیذخ

 باشد يکاربران م وسیلهبه رییکارگهب و رشیپذمیزان 

و استفاده  تیریفرهنگ مد اشاعه در يکه نکته مهم

های  . سامانهدشويممحسوب  جوی هایزشیر از نهیبه

های اصالح و واقع سامانه در ن،ینو ریآبگ سطوح

و  نینو يعلم يبا اسام که هستند يشده سنت لیتکم

ها  ازسامانه کیهر  کاربردهای و ها يژگیدر تناسب با و

اند  شده يمعرفي انجوامع مختلف انس وسیلهبه

(Cartaud 1220 ،و همکاران.) Niknezhad  و همکاران

بررسي عملکرد خود تحت عنوان  پژوهش(، در 1220)

های مختلف سطوح آبگیر باران در تولید رواناب  سامانه

( علي )آذربایجان شرقيابن خشک عوننیمهدر منطقه 

ط به تیمار بیشترین مقدار رواناب مربوکه  ندنشان داد

و این تیمار را  پوشش نایلون با رویه الشه چیني بود

بهترین گزینه برای استحصال آب باران معرفي 

 . ندا کرده

عملکرد سه نوع ای  نتایج بررسي مقایسه ،همچنین

 ندیفرا در يعیطب و قیعامهین ق،یباران عا آبگیر سامانه

 و Mehdizadeh Youshanloe وسیلهبهرواناب -بارش

Roghani (1221)نشان داد که غربي  ، در آذربایجان

 عایق، سه سامانهبارش موثر برای ایجاد رواناب در 

متر میلي 4/4و  0/9، 0/1 ترتیب بهطبیعي  و عایق نیمه

ترتیب بهنیز  رواناب تولید ضریببود. افزون بر این، 

برای دوره  14/2و  00/22، 21/42سطوح مورد اشاره 

 از استفاده لذا،. دشرش گزا ماه آبان تا زماني فروردین

 تعبیه با همراه آبگیر سطح ایجاد برای عایق تیمار



 2911، 2، شماره 21جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي11

 مثل پرباران هایماه از حاصل ذخیره رواناب سامانه

 شده ذخیره آب توزیع سامانه و اردیبهشت و فروردین

 شهریور و مرداد تیر، گیاه شامل آبي رنیازپ هایماه در

مشکالت موجود در  با وجود .شودمي توصیه

برداری اصولي از منابع، امروزه با تالش متخصصین  هرهب

این امکان فراهم آمده تا بتوان ضمن  ،محققین و

با طبیعت، سازگاری رعایت اصل همزیستي و یا 

استفاده  برایای را  ها و الگوهای طراحي شده روش

های کار گرفت. روشهبهینه و پایدار از منابع موجود ب

های کاربردی بوده و هبایست دارای جنب مزبور مي

فات منابع آب و خاک و اجرای آن، ضمن کاهش تل

اهداف  دسترسي به منظوربهای مناسب ایجاد بستره

ای در بهبود زندگي و  توسعه، نقش تعیین کننده

 اقتصاد معیشتي مردم داشته باشد. 

هائي که ضمن کارگیری روشهب ،همین منظور به

م در بین آبخیزنشینان سادگي اجرا، دارای مقبولیت الز

حاضر در راستای ارائه  پژوهشضروری است.  ،باشد

خشکي و مقابله با چالش  راهکار مناسب برای

تولید آب  ،وریافزایش بهرهاهداف  نیل بهخشکسالي و 

منظور است. به آبخیزنشینانو بهبود شرایط معیشت 

 مختلف های سامانهاین اهداف، عملکرد  رسیدن به

شامل، خاک کوبیده شده با کاه، باران  سطوح آبگیر

سطح پالستیک با پوشش سنگفرش و سطح شاهد در 

مورد ارزیابي علیا حومه شهر کرمانشاه  کبودهروستای 

ها در استحصال و کارائي هریک از سامانه قرار گرفت

 .دش تعیینآب باران 

 

  ها روشمواد و 

روستای  ،اجرای طرحنطقه م: پژوهشمورد منطقه 

و طول  °94 20׳ 11״در عرض شمالي  علیا کبوده

کیلومتری جنوب شرقي  22در  °41 20׳ 12״ شرقي

متوسط بارندگي  .(2)شکل  قرار داردشهر کرمانشاه 

)متوسط  مترمیلي 412طرح اجرای منطقه ساالنه 

خشک سرد   دارای اقلیم نیمه و ساله( 92دوره آماری 

 جهت با درصد 10درصد متوسط شیب دامنه  .است

خاک  از سطح دریا و متر 2022ارتفاع  باجنوب غربي 

و سنگ مادری   سنگین انسبتبافت خاک  باعمیق نیمه

  آهکي است.

گي ساالنه منطقه مناسب است، اما دگرچه بارن

های متوالي سالیان اخیر در نواحي زاگرس  خشکسالي

و از جمله منطقه مورد مطالعه موجب شده که چنین 

منظور جبران  رطوبت خاک بهاقداماتي برای حفظ 

ویژه آبیاری تکمیلي  های خشکي و نیاز آبي، به تنش

 مورد توجه قرار گیرد. شیبدارباغات اراضي 

آوری  ابتدا سطح سه تیمار جمع: پژوهشروش 

متر شامل،  سانتي 212شکل به ابعاد ب لوزیاروان

تیمارهای خاک کوبیده شده همراه با کاه، پالستیک با 

مانه شاهد در سه تکرار طراحي و سنگفرش و سا

که رواناب هر طوری(، به9و  1 د )شکلشاحداث 

به داخل مخزن فلزی    سطح سامانه وسیلهبهبارش، 

شده  آوریطراحي شده در پایین دامنه، هدایت و جمع

ب و حجم اگیری ضریب روانمنظور اندازهاست. به

رواناب داخل مخزن تیمارهای مختلف، یک دستگاه 

  د.شسنج ثبات در محدوده طرح نصب  انبار

وسیله این به های مختلف بارششدت ،طي دو سال

سنج ثبت و مقدار رواناب تولید شده برای هر  باران

بارش در سه تیمار مختلف استحصال آب باران 

حجم ذخیره رواناب بر ، . در گام بعدیگیری شد اندازه

ب برای اارتفاع و ضریب روانمبنای سطح تیمارها، به 

برای هر شدت  ،د. بنابراینش لیتبد هر شدت بارش

 سنج، حجم، ارتفاع و وسیله بارانبارش ثبت شده به

آوری ضریب رواناب هر تیمار تعیین شد. پس از جمع

در تیمارهای مختلف، های مختلف بارش و رواناب داده

افزار تجزیه آماری با مدل رگرسیون در محیط نرم

SPSS  شد.انجام 

 

 نتایج و بحث
میزان بارش موثر در ایجاد رواناب، ارتفاع و ضریب 

-آبگیر باران و نتایج تجزیه آماری آنرواناب در سطوح 

درج شده است. بر  1و  2های  ترتیب در جدول ها به

آستانه بارش برای شروع رواناب در این اساس، 

همراه با خاک کوبیده شده، پالستیک تیمارهای 

متر میلي 1/9و  0/2، 0/2ترتیب و شاهد به سنگفرش

داری  طور معنيهبود که در هر دو سطح عایق ب

(20/2p<کمتر از تیمار شاهد مي ) باشد. همچنین، 

متوسط ضریب رواناب برای تیمارهای مختلف از شروع 
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همراه با پالستیک آستانه رواناب برای تیمارهای 

 و شاهد خاک کوبیده شده همراه با کاهسنگفرش، 

عملکرد بیانگر درصد است که  21و  40، 01ترتیب  به

سایر  نسبت به باالی تولید آب در سامانه پالستیک

استحصال  مختلف تیمارهایها بود. بنابراین، سامانه

 میزان بر را اثرهای متفاوتي شده، احداث آب باران

ا که بطوریهب .ها داشتندسامانه از رواناب دریافتي

افزایش مقدار بارندگي، ارتفاع رواناب و تولید آب در 

خاک همراه با سنگفرش، سطوح پالستیک های سامانه

د که این مقدار در شو بیده شده ایجاد ميکو

های پالستیک و کاه کوبیده شده نسبت به  سامانه

  برابر است.   9/1و  0/4ترتیب تیمار شاهد به

 

 
 در استان کرمانشاه و سطح کشورمورد مطالعه موقعیت منطقه  -1شكل 

 

 
  نابار استحصال رواناب سامانه طرح اجرایي پالنشمایي از  -2 شكل
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 Cخاک کوبیده شده همراه با کاه، عایق تیمار  Bپالستیک با سنگفرش، عایق تیمار  A ،آب باراناستحصال تیمارهای شمایي از  -3شكل 

 از سطح عایق آوری روانابمخزن جمع D و طبیعي اهدتیمار ش

 

  مورد آزمایشباران در سطوح آبگیر رواناب  و ضریب ارتفاعآستانه بارش موثر در ایجاد رواناب،  -1جدول 
 آستانه بارش  موثر در ایجاد رواناب

(mm) 

رواناب )%( ضریب  (mm) روانابارتفاع   

 پالستیک بیدهخاک کو شاهد پالستیک خاک کوبیده شاهد

0/2  2 2 4/2  2 2 02 

0/2  2 19/2  10/2  2 99/20  99/49  

1 2 10/2  44/2  2 02/21  00 

1/9  2 91/2  91/1  2 21/21  11/14  

4/9  22/2  01/2  41/1  14/9  11/21  14/19  

1/1  21/2  11/2  21/0  01/1  14/11  91/09  

0/1  11/2  11/2  01/0  21/24  14/10  11/02  

1/1  21/2  10/1  01/1  41/29  11/90  14/01  

2/1  20/2  14/9  49/0  04/22  92/49  14/11  

0/22  94/2  14/0  04/22  10/22  12/41  10/12  

1/29  11/2  29/1  41/22  10/21  21/40  41/04  

9/20  22/1  91/1  91/24  11/29  92/42  11/11  

0/20  41/1  11/1  41/24  02/20  41/41  90/19  

21 41/1  14/0  10/24  19/20  02/02  21/11  

4/21  10/1  49/0  14/20  42/20  40/40  12/12  

20 42/9  11/1  40/21  14/20  10/04  01/12  

1/20  42/4  1/22  10/21  11/19  11/01  11.14 

0/12  10/4  19/21  10/21  04/19  41/02  10/12  

11 14/0  11/29  21/12  22/11  10/11  40/12  

1/11  02/1  29/20  99/14  00/14  21/01  01/11  

11 21/1  14/24  14/11  40/14  21/01  12/11  

1/11  02/1  01/21  11/11  11/11  22/12  22/12  

9/90  14/21  14/10  41/90  22/99  24/10  12/11  

1/90  20/24  11 12/90  40/91 00/14 11/11 
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ای رابطه بین بارندگي و میزان  برای بررسي مقایسه

رواناب در هریک از تیمارها، رابطه رگرسیوني بین آن

بر این مبنا، نتایج تجزیه  .شدها تجزیه آماری 

رگرسیون بین استحصال آب باران در تیمارهای 

های مختلف بارندگي نشان داد که مختلف با شدت

در همه تیمارها یک رابطه مستقیم و خطي  گرچه

میان مقدار بارش و استحصال آب وجود دارد که با 

افزایش مقدار بارش میزان استحصال آب در همه 

مانده در  رد، اما میانگین مربعات باقيتیمارها افزایش دا

تیمار پالستیک از همه کمتر بود که بیانگر تولید 

  (.1های مختلف بارنگي است )جدول رواناب در شدت

 

 بارندگيهای مختلف شدتبا تیمارهای مختلف  در استحصال آب بارانتجزیه رگرسیون بین  -2جدول 

 دارسطح معني F ین مربعاتمیانگ درجه آزادی مجموع مربعات مدل تیمار

پالستیک با 

 سنگفرش

 رگرسیون

 مانده باقي

 جمع

142/2101 

001/21 

111/2111 

2 

19 

14 

142/2101 

112/2 

 

449/2141  

 

222/2  

 

خاک کوبیده 

 با کاه

 رگرسیون

 مانده باقي

 جمع

112/1241 

092/111 

212/1114 

2 

19 

14 

912/1241 

041/22 
120/200  

222/2  

 

 

 شاهد

 

 رگرسیون

 مانده باقي

 جمع

112/1241 

092/111 

212/1114 

2 

19 

14 

912/1241 

041/22 
120/200  

222/2  

 

 

رابطه رگرسیون خطي بین رواناب و  ،همچنین

 ،نامباست. بر این ده شدرج  9بارندگي نیز در جدول 

P  وR ترتیب معرف میزان بارندگي ارتفاع رواناب  به

دار و  ه معنيرابط ،متر( هستند. در هر سه تیمار )میلي

دست آمد، اما میزان خطای استاندارد هبا ضریب قوی ب

 (Bبرای تیمار پالستیک کمتر بود. مقایسه ضرایب )

 دهد که: تیمارها نشان مي

منفي بودن ضریب معادله رگرسیوني در تیمار شاهد  -

بیانگر نیاز به بارش موثر بیشتری برای ایجاد رواناب 

 .است

یب نیز منفي است، اما در تیمار پالستیک این ضر -

 .مقدار آن به مراتب کمتر از تیمار شاهد است

در تیمار خاک کوبیده با کاه هر دو ضریب معادله  -

تر از تیمارهای دیگر است. دلیل این  مثبت و بزرگ

ذخیره مقدار بارش در الیه خاک و کاه است.  ،امر

در این تیمار برای ایجاد رواناب نیاز  ،عبارت دیگر به

به بارش موثر بیشتری نسبت به دو تیمار دیگر وجود 

دارد.
 

 تیمارهای مختلف در ارتفاع روانابش و بارمقدار ضرایب معادله رگرسیون بین رابطه و  -3جدول 

 مدل
ضریب  ضریب غیر استاندارد

 همبستگي

t 

 
درصد 

 احتمال
  معادله رگرسیون

B  استانداردخطای 

 پالستیک

 باران

101/2-  

101/2  

911/2 

211/2 

 

110/2 

921/1- 

292/44 

299/2 

222/2 
R= -0.752+0.957 P 

 خاک کوبیده

 باران

122/9  

911/2  

299/2 

222/2 

 

141/2 

101/9 

194/29 

222/2 

222/2 
R=3.810+1.367 P 

 شاهد

 باران

022/2-  

920/2  

091/2 

210/2 

 

112/2 

022/1- 

210/22 

222/2 

222/2 
R= -1.511+ 0.315 P 

B  ،ضرایب معادله رگرسیونR ( مقدار روانابmm و )P ( مقدار بارشmm) 
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نمودار خطي رابطه بین مقدار بارش رخ داده و 

(. 4)شکل  شدگیری شده ترسیم  میزان رواناب اندازه

ستحصال آب باران مربوط بیشترین ااین رابطه بیانگر 

تیمار سطح سخت )پالستیک با سنگفرش( است و در 

سامانه شاهد )سطح طبیعي خاک( دارای کمترین 

 ،توان استحصال رواناب تولیدی از باران است. همچنین

سخت )خاک کوبیده شده با کاه( تیمار سطوح نیمه

 دارای ظرفیت متوسط استحصال آب باران را دارد.

 

 
 تیمارهای مختلفبا ارتفاع رواناب تولید شده در  مقایسه ارتفاع بارش -4 شكل

 
در دو سامانه ب اروانرابطه بین بارندگي و ضریب 

با پوشش خاک کوبیده و پالستیک، لگاریتمي با نرخ 

 است 04/2و  11/2ترتیب افزایشي و ضریب تبیین به

صورت تابع بهنه شاهد . این رابطه، در ساما(0)شکل 

است. در  11/2ای درجه دو و ضریب تبیین  جملهچند

متر، در کلیه مقادیر بارندگي تجمعي کمتر از یک میلي

تولید بي اروانسطوح آبگیر، حتي در سطوح سخت، 

-میلي 0/9حدود ب اروانآستانه  ،نشد. در سطوح شاهد

درصد برای سطح  11ب اروان. ضریب استمتر 

مقادیر کمتر بارندگي( نشان داد که در  پالستیک )در

این مقادیر بارندگي حدود یک چهارم تا یک پنجم از 

شود. اما در مقادیر  رگبارش صرف تبخیر از سطح مي

ناچیزتر خواهد ب اروانباالتر باران این سهم از اتالف 

یدی بین تیمارها کامال وابسته تولب اروانشد. تفاضل 

برای ب اروانافزایش ضریب مقدار رگبارش بود. نرخ  به

درصد به  14/2تیمار پالستیک بیشترین میزان و برابر 

متر افزایش بارندگي است. در حالي ازاء هر یک میلي

-بهکه این نرخ برای پوشش خاک کوبیده و شاهد 

متر ازاء هر میلي درصد به 11/2و  01/2ترتیب برابر 

است افزایش بارندگي است. نکته جالب توجه دیگر آن 

شود نرخ تر مي آوری سخت که هر چه سطح جمع

با ارتفاع بارش فرم لگاریتمي ب اروانتغییرات ضریب 

نرخ افزایش با یک شیب تند آغاز و به  ،خود گرفتهبه

 ،عبارت دیگرشد. بهیک مقدار حدی یا مرز مجانب مي

های  به کمیتب ارواندر مقادیر باالی بارندگي ضریب 

در مقادیر بیشتر رگبارش هم در  ،یاد شده تمایل یافته

ماند. اگرچه یافتن این مرز بسیار همین حد باقي مي

های  شدت بارندگي است. اما بر اساس داده وابسته به

این طرح این مرز از نظر ریاضي، در سطوح سخت و 

 درصد بود. 10و  11ترتیب ارقام حدود سخت، بهنیمه
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 آوری آب بارانرواناب سطوح مختلف جمع مقایسه مقدار بارش با ضریب -5 شكل

 

 و بارش بین رابطه بررسي در توجه قابل مسائل

 برای رواناب ایجاد شروع آستانه حد یک وجود رواناب،

شروع  آستانه اگرچه .است بارندگي مشخص واقعه یک

شدت،  قبیل از بارش هایویژگي به بستگي رواناب

 لیدتو سطح فیزیکي هایویژگي و پیشین رطوبت

 حد که حاضر نشان داد پژوهش .دارد کننده رواناب

 برای ترتیببه رواناب شروع برای بارندگي آستانه

 )پالستیک همراه با سنگفرش(، سخت آبگیر سطوح

تیمار شاهد  ک کوبیده همراه با کاه( وا)خ سختنیمه

 درصد متر است ومیلي 0/9و  0/2، 0/2طبیعي برابر 

، 02برابر  ترتیببه وحسط این رواناب تولید ضریب

Hudson (2101 ،). تحقیقات است 14/9و  99/20

 و طبیعيآوری سطح جمعدر  را آستانه این یزانم

 واقعه متر برایمیلي پنج متوسط ،نخورده دست زمین

ها نتایج سایر پژوهش ،همچنین .کندن ميیتعی بارندگي

 شروع برای روزانه بارندگي آستانه حد ،ندداد نشان

 و عایق نیمه عایق، آبگیر سطوح برای ترتیببه انابرو

 ضریب درصد متر ومیلي 4/4و  0/9، 0/1طبیعي برابر 

 00/22، 21/42برابر  ترتیببه سطوح این رواناب تولید

است  ماه آبان الي برای دوره زماني فروردین 14/2و 

(Mehdizadeh Youshanloe و Roghani ،1221).  

رابطه  تحلیل ،حاضر هشپژو در موضوع مهمترین

 نوع به توجه با رواناب تولید میزان بامقدار بارش 

 .است آب تولید نگاه از آن زماني توزیع و تیمارها

خشک منطقه زاگرس و از  معموال در مناطق نیمه

های خشکي در ارتباط با جمله استان کرمانشاه، تنش

سو نیاز آبي مربوط به فصل تابستان است که از یک

یابد. در  از سویي دما افزایش مي ،وجود نداشته بارش

های خاک  رطوبت ذخیره شده در الیه ،این دوره

د را های استحصال رواناب( نقش خو )حاصل از سامانه

نتایج نشان  .کنندیفا ميهای خشکي ا در مقابله با تنش

ترتیب بیشترین رواناب ایجاد شده بهدهد که مي

با پالستیک خت )سطوح عایق سمربوط به سامانه 

و  (خاک کوبیده شده با کاهسخت )نیمه، (سنگفرش

تیمار پالستیک دارای  ،تیمار شاهد است. همچنین

باالترین ضریب رواناب است و بیشینه طول عمر مفید 

این  تیمارها مربوط به پالستیک با سنگفرش است.

نتایج موافق با نتایج بسیاری از محققین از جمله 

 Roghaniو  Mehdizadeh Youshanloeتحقیقات 

نتایج که طوریبه( است. 1229) Shahini( و 1221)

و همکاران،  Niknezhadتوسط  پژوهشمشابه این 

 آذربایجان) علي ابن عون خشکنیمه در منطقه (1220)
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 هایسامانه عملکرد بررسي تحت عنوان (شرقي

انجام شد  رواناب تولید در باران آبگیر سطوح مختلف

نشان داد که بیشترین تولید رواناب آن  نتایج که

است  چینالشه رویه با نایلون پوشش تیمارمربوط به 

عنوان گزینه مناسب برای استحصال و این روش را به

  .کندآب معرفي مي

قابلیت  ،نشان داد پژوهش این از حاصل نتایج

استحصال  ، درهای سطوح آبگیر پالستیکسامانه

 شروع آستانه حدری که طواست به های اندک بارش

متر با ضریب میلي 0/2رواناب در این سامانه  ایجاد

های درصد است. نتایج مشابه پژوهش 02رواناب 

Rezaei (1221 در زنجان و )Mehdizadeh  و

Namaki (1224 در ) آستانه ارومیه نشان داد که

متر و درصد میلي 1/1رواناب  شروع برای بارندگي

 پژوهشنتایج  ،همچنین است. 57ضریب رواناب 

Shahini (1229بیانگر تاثیر به ) کارگیری سطح عایق

های اندک است و این موضوع در ویژه در بارشبه

برداری بهینه از نزوالت اندک در فصل خشک  بهره

 تنش آبي بسیار حائز اهمیت است.کاهش و

 

 گیرینتیجه
حاصل ب اروانمیزان  ،پژوهش بر اساس نتایج این

سخت )پالستیک و سنگفرش(،  ،مانهاز سه سا

 )طبیعي( شاهدو ( گل با کاه سخت )خاک کوبیده نیمه

ها نسبت دار داشتند. اما واکنش آن با هم تفاوت معني

میزان بارش متفاوت است. ارزش سامانه سخت در به

های  این است که میزان آب استحصالي آن در بارش

که تا  یطورهب .دست آمدهتب بیشتر بمرابهاندک، 

بیش از متر رواناب حاصله  میلي 4/9های کمتر از  بارش

های  برابر تیمار شاهد است. این نسبت برای بارش 11

در  ،اینبنابربرابر است.  پنجسخت  اندک در تیمار نیمه

های اندک باشد،  مواردی که نیاز به استحصال بارش

سامانه استحصال باران از نوع سخت و کامال عایق تاثیر 

رزش این کار برای اواخر دوره بارش و ثبتي دارد. ام

حتي رگبارهای اتفاقي فصل تابستان که گیاهان با نیاز 

آب و تنش خشکي مواجهند، بیشتر است. البته اهمیت 

های سطوح آبگیر در شرایط خشکسالي  رویکرد سامانه

با برای تداوم کشت و حفظ باغات دوچندان است. 

رس در فصول خشک دارای که منطقه زاگتوجه به این

 ،استمتر میلي سهیک تا  مقداربههای پراکنده بارش

 ویژهبه استحصال آب بارانهای سامانهمندی از بهره

 با قابلیت يشیوه مناسبسامانه سطح پالستیک، 

و تنش  يبرای مقابله با شرایط خشکبیشتر کاربردی 

 آبگیرسامانه سطح ،همچنین .خواهد بودآبي گیاهان 

مناسب برای  بستر ،(پالستیک با سنگفرش) ختس

بازده و رهاشده، به راضي کشاورزی کمجایگزیني ا

در شرایط باغات دیم کشت علوفه، گیاهان دارویي و 

نوبه خود در سازگاری آورد که به خشکسالي فراهم مي

با تغییرات اقلیمي و حفظ معیشت ساکنین محلي 

 موثر خواهد بود.
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