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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 study, in order to achieve the research objectives in various 

sections related to runoff and food surveying in the selected area, several methods will be used, 

each of which has its own stages. In order to calculate runoff, the average annual rainfall 

information in the study area was taken from Shahrekord synoptic station. Then, according to the 

announced relationships, we estimate the amount of runoff in the basin. To analyze the water 

requirement of crops and horticultural products using the method proposed by the Journal of the 

World Food Organization (FAO) using statistics and meteorological information and field studies 

related to the crop calendar and different stages of plant growth, evaporation parameters and 

potential transpiration of the plant standard level (ETO) Which is the evaporative power of air is 

estimated and then introduced by introducing the plant coefficient (Kc) according to the type of 

plant, stage and length of growth period and its effect on (ETO), plant evapotranspiration (ETc). 

The results of data analysis related to optimal water consumption, increasing crop and horticultural 

cultivation (studied: Noabad village, Chaharmahal and Bakhtiari) based on the objectives and 

research questions have been presented and discussed. First, the amount of runoff from rainfall in 

the study area was calculated. In the next section, the water needs of the dominant agricultural and 

horticultural products in the village were calculated. Depending on the amount of runoff from 

rainfall and the water requirement of each product, it can be used to cultivate more crops using the 

resulting runoff for optimal water use.With 3/243486 cubic meters. Then, according to the 

calculations of runoff and water requirement of the plants in the study area, practical scenarios are 

presented in this area. 
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Extended Abstract 

Introduction 

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. Disruption of the climate system reduces access to water resources, 

while increasing population growth also leads to increased food demand, leading to a 

heterogeneous distribution of natural resources and a mismatch between demand and availability. 

Rainwater collection is a flexible multilateral strategy for the use of limited water resources, so by 

using it, not only can the barriers to water scarcity be partially overcome, but it can also lead to 

income generation and improved livelihoods. Agricultural and rural areas. 
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Materials and Methods 

In this study, in order to achieve the research objectives in various sections related to runoff and 

food surveying in the selected area, several methods will be used, each of which has its own stages. 

In order to calculate runoff, the average annual rainfall information in the study area was taken 

from Shahrekord synoptic station. Then, according to the announced relationships, we estimate the 

amount of runoff in the basin. To analyze the water requirement of crops and horticultural products 

using the method proposed by the Journal of the World Food Organization (FAO) using statistics 

and meteorological information and field studies related to the crop calendar and different stages of 

plant growth, evaporation parameters and potential transpiration of the plant standard level (ETO) 

Which is the evaporative power of air is estimated and then introduced by introducing the plant 

coefficient (Kc) according to the type of plant, stage and length of growth period and its effect on 

(ETO), plant evapotranspiration (ETc). Finally, by reducing the effective rainfall, the net need for 

irrigation water (In) is estimated, which is the lack of soil moisture and should be compensated by 

irrigation. Regarding the methods of determining the effective precipitation, various methods have 

been proposed, among which the method proposed by the US Soil Conservation Organization is 

more acceptable. In this method, according to the amount of actual monthly evapotranspiration, the 

average height of monthly rainfall is determined by the amount of effective rainfall. In order to 

design irrigation efficiency, factors such as evaporation losses, wind and deep infiltration play an 

essential role in selecting the amount of irrigation efficiency. In the design of modern methods, 60 

to 90% of irrigation efficiency is selected and, as mentioned, irrigation planning should be 

modified after the implementation of the operation management system by measuring the actual 

efficiency. According to the above, in this plan, the efficiency of the low pressure system or the 

distribution system is considered 70% and the application efficiency is equal to 60% and by 

intervening the leaching need (if it is less than 0.1), the irrigation efficiency is calculated and used. 

In the case of the type system, the efficiency is about 90%. The mentioned equation is used to 

calculate the net irrigation need. 

 

Conclusion 

The results of data analysis related to optimal water consumption, increasing crop and 

horticultural cultivation (studied: Noabad village, Chaharmahal and Bakhtiari) based on the 

objectives and research questions have been presented and discussed. First, the amount of runoff 

from rainfall in the study area was calculated. In the next section, the water needs of the dominant 

agricultural and horticultural products in the village were calculated. Depending on the amount of 

runoff from rainfall and the water requirement of each product, it can be used to cultivate more 

crops using the resulting runoff for optimal water use.With 3/243486 cubic meters. Then, according 

to the calculations of runoff and water requirement of the plants in the study area, practical 

scenarios are presented in this area. 
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 چکیده

 
 یبه منابع آب ازیو ن تیروزافزون جمع شیجهان، افزا یکمربند خشک یبر رو رانیاستقرار ا

قابل استفاده اعم از منابع  یهاآب هیو استفاده هرچه بهتر از کل یبردارضرورت بهره د،یجد
این مقاله،  . هدفازدسیرا آشکار م یحاصل از بارندگ یهاو رواناب یمنابع سطح ،ینیزم ریز
از آب باران در مناطق  یاستحصال و بهره بردار تیبا محور یشتیمع یوهایسنار نییتب

منظور که به مورد مطالعه است (یارینوآباد چهارمحال و بخت ی)مورد مطالعه: روستایی روستا
 ق،یموضوع تحق نهیدر زم یو خارج یمنابع معتبر داخل یشدن هدف مذکور، با بررس یاتیعمل

محصوالت غالب روستا  یآب ازین نیو همچن یحجم رواناب قابل استحصال از بارندگ زانیم
کل حجم رواناب حاصل از  زانیحاصل نشان داد که م جیموردمحاسبه قرار گرفت. نتا

 یآب ازیمتر مکعب است. در ادامه با توجه به محاسبات رواناب و ن 3/243486برابر با  یبارندگ
هکتار کشت با  زانیم نهیدر زم یکاربرد یوهایمورد مطالعه، به ارائه سنار در منطقه اهانیگ

سود ، هر خانوار یدرصد سود حاصله از فروش هر محصول برای، اریخالص آب ازیتوجه به ن
شغل در روستا با  جادیکار و ا دهیا ،(الیهر خانوار )ر یحاصله از فروش هر محصول برا

 اخته شده است.پرد حاصل از کشت محصوالت هیسرما
 

 استحصال آب، معیشت خانوار روستایی، کشت و کار :ی کلیدیهاواژه

 

 مقدمه

متر در يلیم 250ايران با ميانگين بارندگی ساالنه 

 خشک جهان قرار ی خشک و نيمهبندپهنه

ی آب باران را آور. جمع (Zolfaghari et al., 2009)دارد

پخش و توزيع  ی، ذخيره،آورجمعتوان شيوه مديريت می

ی توليدی تعريف کرد. در آب باران برای هر استفاده

مناطق خشک دنيا و بالطبع کشور ما ايران، به دليل کم 

بودن ميزان بارش و توزيع نامناسب مکانی و زمانی 

نزوالت جوی، صرفه جويی در مصرف آب و مديريت 

وری مناسب از منابع آب ضروری است اصولی و بهره

(Tabatabaiyazdi et al., 2007; Shahini, 2011). 

از بارش به شکل رواناب  یاديز خشب گريد یاز سو

از  یتنها بخش اندک و شودیاز دسترس خارج م ريو تبخ

د شومی وارد ینيرزميآب ز یبه سفرها ینزوالت جو

((Chakoshi & Tabatabaiyazdi, 2012. آب  یآورجمع

 زانيم شيزااف یمطمئن و مناسب در راستا یوشر باران

اثرات نامطلوب  ليکه ضمن تقل ودهب دسترسآب قابل

 یايمنجر به حصول مزا تيدرنها ،یو خشکسال یخشک

 یسطح یهاآبروان  و یاز نزوالت جو نهياستفاده به

 & Chakoshi)جهت مصارف مختلف خواهد شد 

Tabatabaiyazdi, 2012)منابع  تي. با توجه به محدود

و  یاز منابع آب نهياستفاده به رياخ یهایو خشکسال یآب

https://doi.org/10.22059/ijaedr.2021.307602.668937
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 اي ديجد یو زراع باغی محصوالت کشت جهت هارواناب

 طيشرادر  هااز رواناب نهيمزارع جهت استفاده به یاريآب

و همچنين  ندهيتقاضا در آ شيبا توجه به افزا یفعل

منجر به افزايش درآمد در مناطق  کهآنماحصل 

و جلوگيری  روستايی و پيرو آن افزايش ضريب ماندگاری

ارائه  قت،يدر حق، گرددیمی همچون مهاجرت مسائلاز 

توسعه  هایهيدر نظر ديجد راهکاریو  شتيمع افتيره

فقرا در  انيدر م سازیتيظرف برای توانمندسازی و

و مهم برای  یاساس کردهایيرو از یکي ،يیمناطق روستا

 Sajase) شودیم محسوب داريبه توسعه پا دنيرس

ghedari et al, 2018). 

به  یکاف یانسان دسترس ارديلي. م/9حدود امروزه 

 تيرشد جمع کهیطورآب ندارند به ،يیغذا تيامن

 درصد 50غذا در حدود  یتقاضا شيمنجر به افزا یجهان

 & Karami Dehkirdi)د خواهد بو 2050سال  تا

Rahmani Fard.,2019; Worldbank, 2016 . استفاده

 دهيدرصد رس 70مقدار آن به که  نيرياز آب ش هيرویب

 شودیآب و غذا م تيدر امن یاست موجب ناامن

درصد  5مقدار مصرف آن  2010در سال  کهیطوربه

 ,Bonsch et al., 2015; WEF) است افتهيشيافزا

 شيدر افزا ینقش مهم تيرشد جمع شافزاي(. 2014

ير زمينی تنها غذا بلکه استفاده از منابع آب زمصرف نه

همچنين موجب تشديد فقر در روستاها که کانون  ودارد 

گردد و ، میاستاصلی توليدات محصوالت کشاورزی 

 ;LEA, 2015) اندازدمعيشت روستايی را به خطر می

Harver & Pilgrim, 2011; Karami dekordi et al., 

باعث  یتيو جمع یمياقل طيامروزه عوامل و شرا.(2017

 یشتيمع ستميدر س یاعمده راتييشده که تغ

و  یمياقل یکه فشارها یارخ دهد به گونه انييروستا

 ادهيو ز یتيجمع یو فشارها يیايجغراف یهاتيمحدود

مستعد و  نيبه زم یدر دسترس نانيروستانش یخواه

در  يیتنگناها جاديبه آب موجب ا یمرغوب و دسترس

 ,Tavakoli et al)شده است يیروستا شتيبخش مع

ی آورجمعو ها رواناب تيريبه مد توجه تيدرنها .2017

خالص  ازيغذا با توجه به ن ديجهت تول باران در روستاها

در مصرف آب  يیصرف جو نيو همچن اهانيگ یاريآب

وری کشاورزی و افزايش درآمد موجب افزايش بهره

کشاورزان بخصوص در بسياری از مناطقی که در معرض 

ای کشاورز و اثرات مثبتی بر خانواره اندبودهخشکسالی 

 & Yosef) کاهش فقر در مناطق روستايی را در پی دارد

Asmamaw, 2015 .ی آب باران يک استراتژی آورجمع

پذير چند جانبه برای استفاده از منابع محدود انعطاف

شود، لذا با به کارگيری آن نه تنها آبی محسوب می

توان تا حدودی موانع کمبود آب را از پيش رو می

تواند منجر به ايجاد درآمد و بلکه اين امر میبرداشت، 

بهبود معيشت در مناطق کشاورزی و روستايی گردد. 

مناطق زيادی در جهان وجود دارند که پراکنش بارندگی 

های های سال زياد و در برخی ماهدر آنها در برخی از ماه

های از که بارندگی در ماهیطوربهسال بسيار کم است 

 صورتبهفتد که نياز به آب نبوده و گياه ایمسال اتفاق 

شود که اين امر در کشور طبيعی با آب باران آبياری می

های اخير مشاهده شده و منطقه مورد مطالعه در سال

و  پربارانهای سازی آب باران در ماهيرهذخاست. با 

ی خشک سال عالوه بر اينکه هاماهاستفاده از آن در 

و ارزان را فراهم ساخت، ئن مطمتوان يک منبع آب می

نيز  هاروانابهمچنين از خسارات احتمالی وارد ناشی از 

 & Chen S). دتوان جلوگيری به عمل آورتا حدودی می

Chen B., 2016; Gu et al., 2014) 

مشخص  ستميس اکثر روستاهای ايران فاقد شبکه 

ها ها و ماندابهستند. رواناب یسطح یهابآ یآورجمع

گير در های همهعوامل اصلی انتقال بيماری يکی از

شوند. همچنين های روستايی محسوب میمحيط

ها موجب شکستگی و تخريب اجزای سطح و رواناب

وآمد و دسترسی را شود و سهولت رفتجداره معابر می

رو احداث دهد. ازايندر فصول پرباران کاهش می

اهای های سطحی در تمام روستآوری آبهای جمعشبکه

ايران و ازجمله منطقه موردمطالعه ضروری است. 

ها جهت ها و مديريت آنآوری روانابدرنتيجه جمع

منظور آبياری محصوالت زراعی و استفاده بهينه از آب به

باغی با توجه به شناخت ميزان نياز آبی گياهان منطقه 

برای توليد محصوالت کشاورزی بيشتر در مناطق 

انرژی قابل استحصال از منابع  روستايی با توجه به

توده مناطق روستايی جهت انتقال آب زيست

 يابدل ضرورت میئمحاسبه بوده و توجه به اين مساقابل

(Bruins et al., 2019). 



 893 تبيين سناريوهای معيشتی با محوريت استحصال و بهره برداری ......: رحمانی فرد و کرمی دهکردی 

هدف کلی از مطالعه حاضر تبيين سناريوهای  

معيشتی با محوريت استحصال و بهره برداری از آب 

طالعه: روستای نوآباد باران در مناطق روستايی )مورد م

که برای دسترسی به هدف  استچهارمحال و بختياری( 

مذکور، عالوه بر تعيين ضريب رواناب حوضه و مشخص 

ی آب ازينشدن محل منطقه مورد نظر در حوزه آبريز، 

گياه، باران موثر، راندمان آبياری، نياز خالص آبياری در 

ا در ت گرددیمکشت غالب منطقه مورد مطالعه بررسی 

انتها با ارائه سناريوهای متعدد معيشتی در منطقه مورد 

 بتوان به هدف کلی تحقيق دسترسی پيدا کرد.   مطالعه

 بررسي ادبيات نظري و پيشينه تحقيق

 تيبه اهم ,.Michael et al (2017) قيتحق جينتا

آن بوده است  انگريها اشاره داشته و باستفاده از رواناب

-روان و انتقال به مخازن و گودال یهاکه استفاده از آب

است که  یساز که حفاظت آن با جوامع محلدست های

 جياست. نتا يیغذا تيآب و بهبود امن یداريموجب پا

و  ستميبه حفظ اکوس Recanati et al., (2017) قيتحق

ارتباط آب و  یرا برا یاشاره دارد و چارچوب یعيمنابع طب

و  کندیم انيب نيرنشيدر مناطق فق داريپا شتيغذا و مع

در مناطق کم آب و  يیغذا تيدنبال امن قيبه روند تحق

 ,.Yao et al (2018) قيتحق جيدرآمد است. نتاکم 

 کيدر  یمواد مغذ یهاانيجر یسازلاز مد تيحکا

نشان  قيتحق جيرا دارد. نتا یمحل يیغذا ميرژ ستميس

موجب کاهش حجم  یطورکلبه یگندم محل ديداد، تول

با توجه به دارا  عاتيضا ماندهباقی از و شده هانابروا

 یکود و انرژ ديتول یدرصد برا 70 تروژنيبودن ن

 شده است.استفاده

ر کشو et al., (2017) Karataye قاتيطبق تحق 

 یطيمحستيز یهاو چالش تيقزاقستان با رشد جمع

 يیآب و هوا راتييو تغ يیزاابانيمانند کمبود آب، ب

آب غذا و توجه جهت  یديمطالعه عناصر کل مواجه است.

منابع آب،  نيارتباطات ب يیمنابع با شناسا نيا تيريمد

 هایموجب کاهش چالش تواندیم یکشاورز ديتول

و کمبود آب در  تيرشد جمع یدر راستا ادشدهي

به  Helmstedt et al., (2018). دهدیقزاقستان را ارائه م

طور آب به-ذاغ ستميکه س افتنديتوجه دست  نيا

و  نيزم اقليم رييمرتبط هستند، تغ گريکديناخواسته با 

آب -منابع موجود باعث چالش غذا یرقابت برا شيافزا

 هایستميدر س کپارچهي تيريمد یسازادهيپ شود،یم

تا  سازدیرا قادر م رانيو مد گذاراناستيآب، س-غذا

 یجهان راتييمهم را در مواجهه با تغ یاتيمنابع ح

 .نديظت نماحفا

 Kiryluk   et صورت گرفته توسط قاتيتحق طبق

al., (2020)  رابطه  يیو توسعه روستا یتوان کشاورزبين

 هياول حتاجيرفع ما جهينت در ،وجود دارد یمعنادار

حائز  اريبس یکشاورز یهاتيکشاورزان جهت فعال

 است. تياهم

 Guo et al., (2019) صورت گرفته توسط پژوهش

روز افزون به بخش  یتوجهیکه ب دهدینشان م

سبب  گر،يد یاز سو تيو رشد جمع سوکياز  یکشاورز

 جهيروز به روز بدتر شود در نت انييشده تا وضع روستا

سرلوحه مسائل آب و  ديبا یاريتوجه به اصالح نظام آب

 Enk et al., (2018) قاتيتحق جينتا .رديگ قرار یاريآب

 یهاتيفعال در هاابکه استفاده از روان دهدینشان م

 یاصالحات اراض یکاربر رييموجب کاهش تغ یکشاورز

موجب  نيو همچن گرددیمتعدد م هایپس از خشکسال

 .گرددیم یکشاورز تيدر فعال یرونق اقتصاد جاديا

 

 هامواد و روش

 شدهنييتعرسيدن به اهداف  منظوربهدر هر پژوهش 

 مطالعهموردهای مناسب برای موضوع با انتخاب روش

دست پيدا کرد و پاسخی  موردنظرتوان به اهداف می

پيدا کرد. در اين  شدهمطرحهای مناسب برای پرسش

های رسيدن به اهداف تحقيق، در بخش منظوربهمطالعه 

متعدد مربوط به بخش رواناب و غذا پيمايش در منطقه 

های متعددی استفاده خواهد شد که منتخب از روش

که در  استدارای مراحل خاص خود ها از آن هرکدام

جهت محاسبه شود. ادامه به توضيح آن پرداخته می

رواناب، اطالعات بارش متوسط ساليانه در منطقه 

که  طورهماناز ايستگاه سينوپتيک شهرکرد  موردمطالعه

 شدهداده( نمايش 1در جدول ) موردنظرمکان منطقه 

بطه با در رااست دريافت شده است. همچنين اطالعاتی 

 ميزان متوسط رواناب خروجی و ورودی در حوضه روستا

 از سازمان هواشناسی دريافت شده است.
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های چهارمحال و بختياری مشخصات ايستگاه -1جدول 

)منبع: اداره کل هواشناسی استان چهارمحال بختياری، 

1398) 
 ايستگاه هواشناسی سينوپتيک

عرض  نام ايستگاه

 جغرافيايی

طول 

 یجغرافياي

 ارتفاع

 2050 50,84 32,29 فرودگاه(شهرکرد )

 

ميزان رواناب حاصل از  ليروش مورداستفاده در تحل

 بارندگي

 یهادر سال یسالتر شدن خشکبا توجه به گسترده 

امنيت  نياخير و ضرورت مديريت منابع آبی جهت تأم

 توليد غذا يعنی یهاغذايی و امنيت ملی در کانون

ز اين بخش ميزان تلفات آبی اعم امناطق روستايی، در 

 هاها و تلفات ناشی از آبياری باغات و زراعتباروان

 ستم)آبياری بيش از نياز آبی باغات و مزارع( در کل سي

 قرار یروستا، باغات و مزارع وابسته به آن موردبررس

محاسبه رواناب، اطالعات بارش  خواهد گرفت. جهت

از ايستگاه  عهموردمطالمتوسط ساليانه در منطقه 

 .است شدهگرفتهسينوپتيک شهرکرد 

های آب ضع موجودهت بررسی و(، ج1شماره ) هرابط

با استفاده از روش رفته مورداستفاده قرار گرفت. ازدست

 توان ميزان حجم رواناب را تخمين زداستداللی می

.(Alizade, 2015) 
 (Cحوضه )رواناب  بيضر

ی که از بارندگ درصدی عنوانبهريب رواناب حوضه ض

شود مشخص و ارتفاع رواناب با به رواناب تبديل می

رواناب  بيرضشود: فرمول ساده زير تخمين زده می

حوضه داشته و مقدار آن  یکيزيف اتيبه خصوص یبستگ

رد زد. برآو نيتخم موردنظرمنطبق با منطقه  توانیرا م

ز ا زيآبر هایساالنه( در حوضه یرواناب ساالنه )آبده

انجام  هاستيدرولوژيتوسط ه دياست که با یاتيلعم

 شود.

 

 بررسي ميزان رواناب حوضه

  (1رابطه )

C = رواناب بيضر 

P  =یمقدار ارتفاع بارندگ 

R =مقدار ارتفاع رواناب 
 

)عليزاده،  مختلف های( در حوضهcرواناب ) بيضر. 2جدول

1394) 
شيب   نوع پوشش سطح حوضه

 زمين

 

 ٪0-5  ٪5-10  ٪10-30  

    اراضی مرتعی   

1/0 خاک شنی لومی   16/0  22/0  

3/0 خاک رسی لومی  36/0  42/0  

4/0 خاک رسی سنگين  55/0  60/0  

    اراضی جنگلی

1/0 خاک شنی لومی  25/0  3/0  

3/0 خاک رسی لومی  35/0  5/0  

4/0 خاک رسی سنگين  50/0  6/0  

    اراضی کشاورزی

3/0 خاک شنی لومی  4/0  52/0  

ی لومیخاک رس  5/0  6/0  72/0  

6/0 خاک رسی سنگين  7/0  82/0  

    اراضی شهری

آسفالت ٪30  4/0  5/0   

آسفالت ٪50  55/0  65/0   

آسفالت ٪70  65/0  80/0   
 

های زير حوضه روستای نوآباد در مطابق با شکل

 واقع شده است. B6منطقه 

 
محدوده زير حوضه مورد مطالعه )طرح احيا و  .1شکل 

 (1391غزار شهرکرد،مديريت مر
 

 

 
 

 

 

 

R= C×P 
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  Cضريب رواناب  مقادير -3جدول 
نام زير 

 حوضه

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 total 

C 08/  07/  25/  06/  06/  10/  10/  07/  07/  078/  

 (1391مرغزار شهرکرد، تيريو مد اي)طرح اح 

 

عنوان کانون توليدات منابع غذايی )باغی روستاها به

امنيت غذايی و امنيت  کنندهنيتضمو زراعی( بوده که 

 شدهانيباشند. از طرفی ديگر با توجه به موارد بملی می

های و برقراری ارتباط در بخش یزيردر بخش آب، برنامه

يابد. در اين بخش ضرورت می شيازپشيمذکور ب

محصول يا محصوالت غالب منطقه با توجه به نياز آبی؛ 

مورد شناسايی قرار  به تفکيک محصوالت زراعی و باغی

 (Vazeri et al, 2008). خواهد گرفت

نياز آبي محصوالت  استفاده در تحليل روش مورد

 زراعي و باغي

 ي گياه آب ازين برآوردنحوه 
روابط ذيل و با استفاده از  بر اساسبرآورد نياز آبی 

ی از سوکتاب منتشره  دو جلد نيو همچنسند ملی آب 

)نياز آبی گياهان زراعی کشور وابمرکز تحقيقات خاک 

ی کشور( تعيين گرديده است. بدين منظور به و باغ

سازمان خواربار 24کمک روش پيشنهادی نشريه شماره 

با استفاده از آمار و اطالعات هواشناسی و  (FAO)جهانی 

 و مراحلی صحرائی مربوط به تقويم زراعی هایبررس

القوه مختلف رويش گياهان، پارامترهای تبخير و تعرق ب

ی رکنندگيتبخکه قدرت  (ETO) سطح استاندارد گياه

 هوا است برآورد شده و سپس با معرفی ضريب گياهی 

(Kc)  برحسب نوع گياه، مرحله و طول دوره رشد و تأثير

 شدهحاسبهم (ETc) ،تبخير و تعرق گياهی (ETO)آن بر

آب  خالص ازين، مؤثرنمودن بارندگی  باکماست. نهايتاً 

که همان کمبود رطوبت خاک است و (In) آبياری

 شود.بايستی با آبياری جبران گردد برآورد می
Etc= ETo × Kc  
NWR= Etc-Pe –Ge 

ETc =( متریليمتبخير و تعرق واقعی گياه )بر روز 

=ETO بر روز( متریليمو تعرق گياه مرجع ) تبخير 

Kc = ضريب گياهی 

 = NWR( متریليمنياز خالص آبی )بر روز 

=Pe بر روز( متریليمی مؤثر )بارندگ 

 

بر روز( متریليمخاک اوليه خاک )   WB=رطوبت 

=Ge ( متریليمآثار آب زيرزمينی )بر روز 

مقادير تبخير و تعرق، باران مؤثر و نياز خالص 

برنامه  بر اساسآبياری برای گياهان الگوی کشت 

NETWAT  شدهمحاسبهطبق سند ملی آب کشور 

 است.

 باران مؤثر

 اب قايسهم رد ارندگیب مبودک برانمنظور جبه بياریآ

 يزاند مرآورب رایب ذال گيردمی ورتص ياهانگ بیآ يازن

 همو س ارندگیب يزانم یستيبایم ازيموردن بياریآ الصخ

 وزيعمدنظر قرارداد. ت ار ياهگ ازيموردن بآ أمينت رد نآ

 اکخ طوبتیر رايطش اب طابقم ارندگیب ميتیو ک مانیز

 برانج رایب ارندگیب ودنب ؤثرم ذال يستن ياهانگ زايو ن

و  فوذن طيراو ش ارانب صوصياتخ هب ستگیب ياهانگ يازن

 رد هک ارندگیب زا خشیب ه. باردد اکخ رد نآ خيرهذ

 صطالحاً ا ودشیم اقعو ؤثرم ياهانگ ازيموردن بآ أمينت

1ؤثرماران ب  )eP(ؤثرم ارانب    ). ,2015Alizade( گويندیم 

 یهاروش ؤثرم ارشب عيينت یهاروش ردوم رد

 يشنهادیپ وشر نيب نيا از هک شنهادشدهيپ ختلفیم

 يشتریب قبوليتم مريکاا اکخ فاظتح ازمانس وسطت

 به مقدار وجهت اب وشر ينا ر(. دAlizade, 2015)ارد د

 ارندگیب رتفاعا توسط، ماهيانهم قيقیح عرقتو  بخيرت

 ,Alizade) شودیم عيينت ؤثرم ارشب يزانم اهيانهم

2015.) 

 (3رابطه )

Pe= Ptot× (125 - 0.2× Ptot) /125                      

 ماهدر  متریليم 250برای بارندگی کمتر از 

Pe =125 + 0.1 × Ptot                                                                   

     برای بارندگی بيشتر از 250 ميلیمتر در ماه

                                                                                  
1. Rainfall Effective 

 (2رابطه )
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 راندمان آبياري

روش آبياری، تلفات آب به  در هربه اينکه  با توجه

برای  بنابراين ناپذيراست، های مختلف اجتنابشکل

بايستی با دخالت  در خاکآبياری  خالص ازينذخيره 

ياری بيشتری در نظر آب مقدار آبدادن راندمان آبياری، 

ن گرفته شود. به همين منظور در مرحله طراحی راندما

شده و پس از اجرای طرح با تعيين آبياری انتخاب

 گردد. درريزی آبياری اصالح میراندمان واقعی، برنامه

انتخاب مقدار راندمان آبياری عواملی از قبيل تلفات 

تبخير، باد و نفوذ عمقی نقش اساسی دارند. در طراحی 

درصد انتخاب  90تا  60ی مدرن راندمان آبياری هاروش

که گفته شد  گونههمانو  (Alizade, 2015) شودیم

برداری با بايستی بعد از اجرای سيستم مديريت بهره

ريزی آبياری را اصالح ی راندمان واقعی، برنامهريگاندازه

نمايد. با توجه به موارد فوق در اين طرح راندمان 

درصد و  70يا همان سيستم توزيع  فشارکمسيستم 

و با  شدهگرفتهصد در نظر در 60راندمان کاربرد برابر 

 1/0کمتر از  کهیدرصورتيی )آبشو ازيندخالت دادن 

 قرارگرفته مورداستفادهراندمان آبياری محاسبه و  (باشد

 90است. در مورد سيستم تيپ نيز راندمان در حدود 

 .استدرصد 

 نياز ناخالص آبياري

( محاسبه 4رابطه ) ازنياز ناخالص آبياری با استفاده  

  :شودمی

dg = (متریليآبياری )م ناخالص ازين dn  =ازين 

طراحی راندمان آبياری = Ea (متریليآبياری )م خالص

 اعشار()

(4 ) 

                       
 

 نتایج و بحث

های مربوط در اين بخش نتايج حاصل از تحليل داده

آب، افزايش کشت محصوالت زراعی و به مصرف بهينه 

چهارمحال و بختياری(  نوآباد: روستای موردمطالعهباغی )

و  ارائهتحقيق به شرح زير  سؤاالتبر اساس اهداف و 

است. ابتدا به محاسبه  قرارگرفتهو بررسی  بحث مورد

 مطالعه موردميزان رواناب حاصله از بارندگی در منطقه 

ی به محاسبه نياز آبی شود. در بخش بعدپرداخته می

-ی غالب در روستا پرداخته میو باغمحصوالت زراعی 

شود. با توجه به ميزان رواناب حاصل از بارندگی و نياز 

توان جهت کشت محصوالت بيشتر آبی هر محصول می

با استفاده از رواناب حاصله جهت استفاده بهينه از آب 

 .رديقرار گ استفاده مورد

 هاروانابحوريت محاسبات بخش آب با م

در حوضه  هاروانابدر اين بخش به محاسبات ميزان 

محدوده حوضه روستای نوآباد با  است. شدهپرداخته

ی محدوده حوضه با هاآبراههتوجه به نقشه توپوگرافی و 

يم شد و سپس مساحت حوضه ترس GISافزار نرم

محاسبه گرديد. با توجه به ميزان بارش و مساحت 

( محاسبه 1اناب حوضه از رابطه تجربی )حوضه ميزان رو

است که  کيدرولوژيژئوه دواح کي ز،يحوضه آبخگرديد. 

. شودیها و رودخانه اشغال مشبکه آبراهه یلهيوسبه

را  روستا نوآباد زيآبخ یحوضهنقشه خروجی  2شکل 

حجم رواناب در  (1)دهد. با استفاده از رابطه نشان می

( 4ورکه در جدول شماره )روستا تخمين زده شد. همانط

مساحت حوضه آبريز برابر با  گرددیممشاهده 

در روستای نوآباد، حجم رواناب  مترمربع 7632800

متر از  0319/0و عمق رواناب  مترمکعب 3/243486

 ميزان بارش پانزده سال اخير محاسبه گرديد

 

 
 حوضه آبريز روستای نوآباد -2شکل  

 

 آبريز روستای نوآباد در حوضهب برآورد ميزان روانا -4جدول 

عمق رواناب 
 (متر)

مساحت حوضه 
  ( مترمربع)

حجم رواناب 
 (مترمکعب)

0319/0 7632800 3/243486 

http://www.abyar.org/
http://www.abyar.org/
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مساحت حوضه آبريز  با توجه به اطالعات جدول

است، همچنين عمق  آمدهدستبه مترمربع 7632800

حجم رواناب  تيدرنهاو  متر 0319/0رواناب برابر با 

محاسبه  مترمکعب 3/243486 موردمطالعه روستای

 گرديد.

 یآب ازين زانيم تيمحاسبات بخش غذا با محور

 اهانيگ

منطبق با  اهانيگ یآب ازين زانيمنظور محاسبه مبه

 ازيدر رابطه با ن ی( ابتدا اطالعات کل2،3،4روابط شماره )

به دست  یاريناخالص آب ازيباران مؤثر و ن اه،يگ یآب

 یاريخالص آب ازيدر ادامه به محاسبه نآورده شد، سپس 

آن در  جيپرداخته شد که نتا یو زراع یمحصوالت باغ

 .داده شد شينما (6) ( و5) جداول شماره
 

 نياز خالص آبياری محصوالت باغی -5جدول 

 نياز خالص آبياری
در  مترمکعب)

 هکتار(

دوره 

 رشد

نياز 

خالص 

 آبياری

باران 

 مؤثر

تبخير 

و 

 تعرق

نام 

 محصول

5810 
165 

 روز
 بادام 59 13 581

4630 
164 

 روز
 انگور 470 7 463

 
 نياز خالص آبياری محصوالت زراعی -6جدول 

 نام محصول
 ريتبخ

 تعرق
باران 

 مؤثر

نياز 

خالص 

 آبياری
 دوره رشد

نياز خالص 

 آبياری

 مترمکعب)

 در هکتار(

 3020 روز241 302 119 421 جو

 3810 روز 262 381 123 504 گندم

 5440 روز 145 544 0 544 ینيزمبيس

 6610 روز 175 661 7 668 چغندر

 7060 روز 365 706 49 755 يونجه

     4770       روز 113 477 0 477 ذرت

 

 

 زانيم (6و ) (5جدول شماره ) یهاافتهيبا استناد به 

( و 5810نياز خالص آبياری محصوالت باغی، بادام )

يزان نياز خالص آبياری م. است( مترمکعب 4630انگور )

( و 3810گندم )( و 3020جو )محصوالت زراعی، 

( 7060( و يونجه )6610چغندر )( و 5440) ینيزمبيس

 .است مترمکعب( 4770ذرت )و 

 پيشنهادها ي وريگجهينت

به  یاتيعمل یبخش به منظور ارائه راهکارها نيا در 

ی رواناب و آورجمعبر  یمتعدد مبن یوهايسنار نييتب

ستفاده از رواناب جهت کشت مجدد محصوالت باغی و ا

در  .شودیمدر منطقه مورد مطالعه پرداخته زراعی 

 گونهچيکم است و ه یبارندگ زانيخشک که م طيشرا

به آب  یوجود ندارد و دسترس یبارندگ یبرا ینظم

های توان در فعاليت، میستيچندان مقدور ن نيريش

از رواناب حاصل از ب کشاورزی جهت استفاده بهينه از آ

 Salajegheh) با نتايج تحقيق نمود کهی استفاده بارندگ

et al., 2012 ;Ildoromi et al., 2018 ; (Tian et al., 

کشت قابل یبا توجه به سطح اراضمطابقت دارد.  2020

وجود نداشته و عامل  نيدر کشور ما کمبود زم

 در اين شرايط است محدودکننده کشاورزی کمبود آب

 شيموجب افزا یاستفاده از رواناب حاصل از بارندگ

که با  دشویم یکشت محصوالت کشاورز

 Emamdoost et al., 2017 ;Liu et al.,  2019 (Li)نتايج

et al., 2020;  .عامل  نيترآب مهم مطابقت دارد

 نييتع. است یکشاورز داتيتول شيمحدودکننده در افزا

ب آمنابع  نهيبه تيريمد یهااز راه یکي اهانيگ یآب ازين

 Gazanchian et al., 2016; Bidabadi) که با نتايج است

et al., 2019; Sharifiyan., 2007; Wu et al., 2019) 
شناخت نياز آبی گياه موجب انتخاب  مطابقت دارد.

با توجه به  موردنظرالگوی کشت مناسب برای محل 

 Hosseinzad et) که با نتايج استشرايط اقليمی منطقه 

al., 2014;Raheli Ghahremanzadeh., 2014 ;Xue et 

al., 2020 ;Yin. et al., 2019)  مطابقت دارد. در صورت

توان با اطالع داشتن از نياز آبی گياهان زراعی و باغی می

توجه به اقليم و کشت غالب هر محصول در منطقه 

را رعايت نمود که با )هکتار کشت( شاخص تراکم کشت 

 Lavasani et al., 2015 ;Razavi et al.,2017) نتايج

;Sobhi- Moghadam et al., 2017 ;Hong et al., 

 مطابقت دارد. (2017
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خالص  ازيهکتار کشت با توجه به ن زاني: ماول ويسنار

 ياريآب

هکتار با توجه به  برحسبميزان کشت محصوالت  -7جدول 

 نياز خالص آبياری محصوالت

نام 

 محصول

 ميزان هکتار

کشت با توجه به 

نياز خالص آبياری 

 محصوالت )هکتار(

 نام محصول

ميزان هکتار 

کشت با توجه به 

نياز خالص 

آبياری محصوالت 

 )هکتار(

 48/34 يونجه 90/41 بادام

 75/44 ینيزمبيس 58/52 انگور

 4/51 ذرت 90/63 گندم

 83/36 چغندر 62/90 جو

 ر هر هکتار( د7ی جدول شماره )هاافتهبا استناد به ي

با  کشت محصوالت باغی با توجه به نياز خالص آبياری

، کيهر محصول به تفک یتوجه به حجم کل رواناب برا

 41 /90هکتار و محصول بادام  58/52محصول انگور 

هد و داز کشت محصوالت باغی را نمايش می هکتار

محصول انگور بيشترين ميزان هکتار کشت را نسبت به 

باشد. همچنين در محصوالت زراعی ميزان بادام دارا می

 90/63هکتار، گندم  62/90هکتار کشت محصوالت جو 

هکتار،  75/44ی نيزمبيسهکتار،  4/51هکتار، ذرت 

دهد هکتار را نمايش می 48/34يونجه  و 83/36چغندر 

 هکتار بيشترين ميزان هکتار 62/90با و محصول جو 

ترين هکتار کم 48/34کشت و محصول يونجه با 

ميزان هکتار کشت را با توجه به نياز خاص آبياری دارا 

همه که  استاهميت  حائزباشد البته ذکر اين نکته می

رواناب در  یجمع آور ايکشت )هکتار( با مهار  شيافزا

 به طور همزمان داشت.  توانیروستا را نم

: درصد سود حاصله از فروش هر محصول دوم ويسنار

 هر خانوار يبرا

( هزينه 1398ستناد به سايت مرکز آمار ايران )با ا

ميليون  20184200با ساالنه هر خانوار روستايی برابر 

و ميزان نفر روستا  191 تيجمع، با توجه به استتومان 

هکتار کشت هر محصول در سناريو اول و در دسترس 

 )تن( و هزينه برحسببودن ميزان برداشت محصول 

 

 

مذکور، درصد سود فروش هر کيلو از محصوالت 

)درآمد ناخالص( از هر محصول با توجه به  آمدهدستبه

 ( نشان داده شد:8هزينه ساالنه خانوار در جدول )

سناريو برای در صد سود حاصله از  -8جدول       

 کشت محصول
بين خانوار  شدهميتقسدرآمد 

 روستايی)تومان(
درآمد حاصله از 

فروش هر 

 محصول)تومان(

نوع 

 محصول

 بادام 000/000/520/2 717/193/13

 انگور 000/800/060/1 926/553/5

 گندم 000/000/448 549/345/2

 جو 000/000/416 010/178/2

 يونجه 000/800/91 628/480

نيزمبيس 000/000/540 225/827/2

 ی

 ذرت 000/000/459 141/403/2

 چغندر 000/000/592 476/099/3

 1398ورزی، *: منبع : وزارت جهاد کشا

 **: سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختياری

 

با توجه به  8ی جدول شماره هاافتهبا استناد به ي

برداشت هر تن از محصول و قيمت فروش هر محصول 

در بازار در صد سود هر محصول به تفکيک بادام 

، ٪79/10، جو ٪62/11،  گندم ٪51/27، انگور36/65٪

و  ٪12، ذرت ٪14 ینيزمبيس، ٪38/2يونجه 

بيشترين درصد سود را  است که  ٪35/15چغندر

محصول بادام و کمترين ميزان سود را محصول يونجه 

ی سوددهشود جهت افزايش پيشنهاد می جهيدرنتدارد. 

محصول زراعی مانند بادام جهت کشت مورد اولويت قرار 

 گيرد.

هر  ي: سود حاصله از فروش هر محصول براسوم ويسنار

 (الير)رخانوا

با توجه به سناريو شماره دوم) برداشت هر محصول 

تن، قيمت فروش محصوالت( ميزان سود  برحسب

 191 نيب را آمدهدستبهحاصله از فروش هر محصول 

( نشان داده 9خانوار روستايی تقسيم نموده و در جدول )

 شد:
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درآمد حاصل از کشت محصوالت  يوسنار -9جدول

 خانوار نيب شدهميتقس

نام 

 محصول

برداشت *

 محصول
 )تن(

قيمت 
** 

 )تومان(

درصد 

سود از 

هر 

 محصول

سود حاصله از 

× هر محصول

هزينه ساالنه 

 خانوار )تومان(

 717/193/13 36/65 60000 1 بادام

 926/553/5 51/27 1700 12 انگور

 549/345/2 62/11 1430 5 گندم

 010/178/2 79/10 1133 4 جو

 628/480 38/2 900 3 يونجه

 225/827/2 14 4000 30 ينیزمبيس

 141/403/2 12 1500 30 ذرت

 476/099/3 35/15 3746 40 چغندر

 

چهارم: ايده کار و ايجاد شغل در روستا با  سناريو

 سرمايه حاصل از کشت محصوالت

ی حاصل از سوددهبا توجه به سناريو سوم، ميزان 

 باوجوداست. حال  شدهمشخصفروش هر محصول 

که از فروش هر محصول  توجهقابلی اهيماسر

وستا  با توجه است، جهت کارآفرينی در ر آمدهدستبه

 1398به در دسترس بودن طرح توجيهی مشاغل سال 

 است: شدهپرداختهبه پيشنهاد مشاغل در هر بخش 

 

 

 

 

 ايده کار و ايجاد شغل در روستا -10جدول
 نيتعداد شاغل

 )نفر(
 )تومان(ی کل طرح گذارهيسرما

شغل پيشنهادی با توجه به سود *

 حاصله

سود حاصله از کشت هر 

 محصول)تومان(
 نوع محصول

10 358/467/816/1 
 رأس 40ی )جهت احداث گاودار

 گاو شيری(
 بادام 000/000/520/2

17 000/000/060/7 
 توليد کود شيميايی

 تن(10000) ظرفيت
 انگور 000/800/060/1

12 000/100/353 
 ،ترشيجات و مرباشور اريختوليد 

 تن(1000)ظرفيت 
 گندم 000/000/448

18 000/400/351 
 ذرت تر کردنخشک

 تن(11000)ظرفيت 
 جو 000/000/416

4 000/000/90 
 کشت زعفران

 )سه هکتار(
 يونجه 000/800/91

16 000/000/447 

استفاده از ضايعات کشتارگاه 

 400)کود شيميايی و سريشم 

 تن در سال(

 ینيزمبيس 000/000/540

16 000/100/355 

ی و توزيع مواد غذايی بندبسته

 (مرغتخم)

 تن(1000)ظرفيت 

 ذرت 000/000/459

32 000/400/556 

 فشارتحتهای آبياری دستگاه

 بارانی

 دستگاه در سال( 50)

 چغندر 000/000/592

 های تحقيقمنبع: يافته

 (1398*:منبع :وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )

 

درآمد ( 9جدول شماره ) یهاافتهيبا استناد به 

شده است و داده شيحاصله از فروش هر محصول نما

 درآمد زانيم نيشتريآمده بدستبه یها-افتهيمطابق با 

از فروش محصوالت مربوط به کشت محصول بادام و 

حاصل از فروش مربوط به کشت درآمد  زانيم نيکمتر

های جدول اد به يافتهبا استن  است. ونجهيمحصول 
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( از ميزان درآمد حاصله از فروش هر محصول 10شماره )

را در  پردرآمدهای توان کارآفرينی کرده و شغلمی

آورد که پردرآمدترين شغل مربوط به  به وجودروستا 

گاو شيری( و  رأس 40ی )جهت احداث گاودار

 شغل مربوط به کشت زعفران ) نيدرآمدترکم

همچنين بيشترين تعداد ايجاد  ستا( مترمربع 1000

 فشارتحتهای آبياری شغل مربوط به شغل دستگاه

غل شدستگاه در سال( و  کمترين تعداد ايجاد  50بارانی)

که در  است( مترمربع 1000مربوط به کشت زعفران )

 است. شدهداده( نمايش 10جدول )
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