
 

جمع آوري آب باران راهگشاي مقابله با تنش هاي احتمالی خشکی در اراضی زراعی و باغی 
  استان گلستان

  
   2محمدعلی صلبی           1پارسایی ... لطف ا

  استان گلستان ء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعیوعض- 1
  تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستانکارشناس - 2

 چکیده
کمبود منابع آبی، موضوع استحصال آب باران درکلیه نقاط دنیا  افزون جمعیت بشري و امروزه با توجه به افزایش روز

لت هاي محلی براي توسعه آن به دو طرف مجامع بین المللی و سرمایه گذاریهاي هنگفتی از مورد توجه جدي قرارگرفته و
همه جا  در کم تقریباً آنجا که بارندگی ولو به مقدار از. حال انجام است خشکسالی در عنوان راه حل مبارزه با خشکی و

آلودگی گردد،  دچار جریان خود مسیر یا در و دسترس خارج شود سیالب از اینکه به شکل تبخیر و قبل از اتفاق می افتد،
با این روش می توان . مورد استفاده قرارگیرد ذخیره و هدایت، جمع آوري، هاي ذخیره باران، می تواند به کمک روش

 صنعت را در کشاورزي و نزدیکی به این منابع، آب مورد نیاز براي مصارف شرب، وجود سایر منابع آبی یا دوري و صرفنظر از
فواصل دور وجود نخواهد  ن کم آبی یا بی آبی وانتقال آب ازدیگر مشکلی تحت عنوا نزدیکی همان مجموعه تامین نمود و

هزار هکتار یکی از منابع تامین کننده محصوالت  700سطح اراضی زراعی و باغی استان گلستان با حدود   .داشت
حد استراتژیک کشور می باشد که می توان در صورت تامین آب مورد نیاز برخی از محصوالت زراعی و باغی، تولید در وا

را از آنچه که در حال حاضر وحود دارد بیشتر نمود ولی متاسفانه به علت کمبود سطح بسیاري از محصوالت تولید شده 
احداث سد و یا بندهاي هاي جدید و یا بحث انتقال آب از استان مازندران . منابع آبی در حال حاضر این امکان وجود ندارد

زیاد و یا مشکالت زیست محیطی عمالً غیر ممکن می باشد ایجاد سطوع عایق به گلستان به توجه به هزینه هاي بسیار 
مانند آنچه که در مراتع وجود دارد در بسیاري از اراضی دیم و یا اراضی شیبدار که در حال حاضر به کشت گندم، سویا و یا 

آن غرص شده است این امکان را به  آفتابگردان اختصاص داده شده است و یا تغییر کاربري داده شده و گونه هاي مثمره در
مالکین می دهد که با یک یا دو آبیاري تکمیلی در مواقع کم آبی در افزایش و ارتقاء کمی و کیفی محصوالت زراعی و باغی 

  .نقش موثري داشته باشد
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  مقدمه -1
براي خشکسالی و مدیریت پیشگیري از وقایع ناشی از آن بسیار مشکل است چون شدت و تکرار وقایع  برنامه ریزي
آن چیزي که بیشترین مانع براي برنامه ریزي جهت جلوگیري از کمبود آب در مواقع خشکسالی است، . نامشخص است

د آب شده و تالشها براي برطرف سازي این تغییرپذیري ذاتی که موجب واکنش به بحران و کمبو. تصادفی بودن آن است
مردم تمایل دارند خشکسالی را . آن بیشتر از برنامه ریزي براي مقابله با آن است، باید کامالً از قبل پیش بینی و مهار شود

در خشکسالی دو چیز کامالً . شود یک بخش طبیعی از سیر آب و هوایی بدانند و معتقدند خشکسالی باالخره برطرف می
هاي ناشی  ریزي جهت کاهش هزینه بنابراین برنامه .خص باقی مانده است؛ یکی تکرار آن و دیگري سختی و شدت آننامش

با این همه می توان با برنامه ریزي و استفاده بهینه از آب هاي موجود . است ضرورياز خشکسالی و نیز سختی و شدت آن 
ازه هاي آبی همواره سعی بر آن داشته و دارند تا از طریق احداث مهندسین ساز طرف دیگر . در کاهش اثرات آن موثر بود

گروه دیگر از متخصین آب  .سدهاي مخزنی و انحرافی بر روي رودخانه ها اقدام به تأمین آب براي مصارف مختلف نمایند
ین منابع داشته و در اغلب سعی در شناسائی و بهره برداري از منابع آب زیرزمینی به ویژه با فراهم شدن امکان پمپاژ آب از ا

این . نقاط نیز از دو روش مورد اشاره در تلفیق وتوأم با هم براي تأمین آب بري مصارف مختلف استفاده نموده و می نمایند
دسته از مهندسین و متخصین آب راهکار اساسی دیگري را براي تأمین آب به ویژه در مناطقی که یا فاقد رودخانه هستند، 

دخانه ها و محل مناسب براي احداث سازه هاي مورد نظر کافی و مناسب نیست، یا فاقد منابع آب زیر زمینی یا تعداد رو
با توجه به این که حتی با فرض قابل مهار بودن تمامی آب . بوده ویا با محدودیت این منابع روبرو می باشند، ارائه نمی دهند

ق خارج از شبکه هاي رودخانه اي به سهولت و به لحاظ اقتصادي و در رودخانه ها، امکان انتقال این مقدار آب به مناط
تمامی مناطق، امکان پذیر نیست و این که دستیابی و تجدید پذیري طبیعی منابع آب زیرزمینی به ترتیب در تمامی مناطق 

ایداري و کاربرد مالحظه می شود چنین روش هائی در مجموع فاقدپ و در تطبیق با برداشت از این منابع نمی باشد،
این در حالی است که وجود مناطق پهناوري در خارج از شبکه رودخانه هاي بزرگ . اقتصادي در بسیاري از مناطق هستند

به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که با معضل کمبود یا نبود آب روبرو هستند، ایجاب می کند تا از دیگر روش ها از 
اران که روش سنتی براي جمع آوري و استحصال آب است توام با تکمیل و به روز کردن جمله سامانه هاي سطوح آبگیر ب

این .  آنها با بهره گیري از دانش وفنون نوین در تطبیق و سازگاري با شرایط اقلیمی به منظور تامین آّب، استفاده شود
است، امروزه به عنوان یکی از راهکاري اندیشه که برخاسته از امکان پذیري استحصال وجمع آوري مستقیم ریزشهاي جوي 
  .تامین آب و بهره برداري از آبهاي قابل دسترس براي مقاصد مختلف به حساب می آید

  :روش تحقیق-2
با بدست آوردن  .با استفاده از منابع کتابخانه اي و جمع آوري آمار و اطالعات نسبت به تدوین این مقاله اقدام شد

اطالعات مربوط به وضعیت اقلیم، بارندگی، دماي و همچنین بررسی وضعیت کشاورزي، آب هاي استان، وضعیت اراضی 
  . ، نهایتاً نسبت به جایگاه استحصال آب در وضعیت جاري استان پرداخته شد... شیبدار و 

  نتایج و بحث -3
در بین پارامترهاي اقلیمی . تولید محصوالت کشاورزي است ضعیت اقلیمی از مهم ترین عوامل موثر در مقدارو

ارندگی یکی از مهم ترین فاکتورهاي موثر بر مقدار رطوبت قابل استفاده گیاه و در نتیجه میزان تولید محصول ، بتغییرپذیر
بارندگی دو فاکتور  دما و. بنابراین، بخش کشاورزي نسبت به تغییرات بارندگی حساس تر و آسیب پذیرتر می باشد. می باشد

  .تعیین کننده در وضعیت اقلیمی می باشند که ذیالً وضعیت آن در استان بررسی می گردد



 

  استان گلستان بارندگی ساالنه و ماهانه-3-1
رویم  باران استان گلستان حاکی از آن است که هر چه به سمت شمال و شمال شرقی استان پیش می بررسی خطوط هم

  .متر را در برگرفته است میلی 800تا  300باران  خطوط هم مناطق کوهستانی استان عمدتاً. گردد کاسته میاز میزان بارش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطوط همباران استان گلستان 1شکل شماره 
باشـد و   متر در سال مـی  میلی 600آباد با بیش از  هاي کردکوي و علی یشترین بارندگی متوسط ساالنه مربوط به ایستگاه

  .متر در سال است میلی 300با حدود ) مزرعه نمونه(قال  ین بارندگی متوسط ساالنه متعلق به ایستگاه آقکمتر
هـاي   بیشـترین بارنـدگی  . باشـد  متر می میلی 431شود که تغییرات بارندگی ساالنه در استان گلستان حدود  مالحظه می

شویم به شدت از  که وارد حوزه آبریز اترك در شمال استان میپیوندد و به تدریج  استان در حوزه آبریز گرگانرود به وقوع می
 .شود میزان بارندگی کاسته می

  دماي استان گلستان-3-2
  درجه  18تا  2دما  دماي استان گلستان نشانگر آن است که قلمرو استان در محدوده خطوط هم بررسی خطوط هم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استان گلستاندما خطوط هم 2شکل شماره 



 

در این . اند درجه سانتیگراد واقع شده 10تا  2دماي  هاي کوهستانی استان در داخل خطوط هم گستره. سانتیگراد قرار دارد
هر چه از قلمرو کوهستانی استان به . دهد و به هم نزدیک هستند دما تغییرات محسوسی را نشان نمی گستره خطوط هم

هموار شامل شهرستان  اي نسبتاً در مناطق جلگه. شود تر می محسوسرویم تغییرات  اي پیش می هاي جلگه سمت گستره
به طور کلی هر چه از سمت جنوب . اند درجه سانتیگراد قرار گرفته 18دماي  قال و کالله در داخل خط هم گنبدکاووس، آق

  یابد رویم، دماي هوا افزایش می به سمت شمال استان پیش می
  هم تبخیر-3-3

 1750هاي شمالی و شرقی استان از بیشترین میزان تبخیـر در محـدوده    گسترهبا مشاهده نقشه همباران می توان گفت 
محـدوده  (اي پسـت   به طور کلی هر چـه از نـواحی کوهسـتانی بـه سـمت نـواحی جلگـه       . متر برخوردار است میلی 2500تا 

  گردد سته میرویم، از میزان تبخیر کا ساحلی پیش می) شهرستان بندرترکمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  استان گلستان تبخیر خطوط هم 3شکل شماره 
  

 منابع آبی استان گلستان -3-4

  برداري شده و آب خروجی از منابع زیرزمینی استان گلستان تغییرات میزان آب بهره) :   1(جدول 

  کل پتانسیل  سال
  )میلیون مترمکعب(

  آب
  برداري شده بهره

  )میلیون مترمکعب(

درصد 
  برداري بهره
  )درصد(

  آب خارج شده
  از دسترس

  )میلیون مترمکعب(

درصد آب 
  خارج شده

  )درصد(
1383  1250  1008  64/80  242  36/19  
1384  1250  9/1022  8/81  1/227  2/18  
1386  1250  1177  94  73  6  

منابع آب زیرزمینی استان روندي افزایشی دارد و ایـن  برداري از  توان دریافت که بهره با توجه به جدول فوق به آسانی می
  .هاي موجود است برداري بیشتر از چاه هاي بیشتر و یا بهره ها و قنات به علت احداث چاه



 

هاي زیرزمینی باید به این نکته توجه داشت که استحصال بـیش از   برداري از منابع آب البته الزم به ذکر است که در بهره
ها به وجـود   این امر مشکالتی جدي براي آبخواناستان شده و هاي زیرزمینی  ها موجب افت سطح آب سفره هاندازه آب از چا

  .ه استآورد
  )میلیون مترمکعب(هاي زیرزمینی استان  مقایسه روند مصرف آب) :   2(جدول 

  کشاورزي  صنعت و خدمات  )شهري و روستایی(شرب   سال
1383  126  17  866  
1384  115  17/21  49/843  
1386  138  8/29  1009  

هاي زیرزمینی به تفکیک براي شرب، صنعت و کشاورزي در  بریم که مصرف آب با بررسی جدول فوق به این نکته پی می
  .باشد هاي صنعتی و کشاورزي می افزایش پیدا کرده که این موضوع به علت افزایش جمعیت و افزایش فعالیت 86سال 

  وضعیت کشاورزي استان - 3-5
 ،معتدل مدیترانه اي و نیـز آب و هـواي نیمـه خشـک     ،تنوع اقلیمی استان به لحاظ برخورداري از آب و هواي کوهستانی
 40زراعـی و   52(قلـم محصـول    92بطوریکه حـدود،   . زمینه ساز تولید محصوالت زراعی و باغی زیادي در استان شده است

  . استان تولید می شوددر این ) قلم محصول باغی 
باغی قرارداشته که با احتساب کشت مجـدد سـطح    هزار هکتار از این اراضی زیر کشت محصوالت زراعی و  610بیش از 

در صـد از کـل اراضـی زراعـی وبـاغی      2/5(هکتـار   38241هکتار می رسد که  از این مقدار    733123زیر کشت استان به 
سطح زیـر کشـت  محصـوالت زراعـی اسـتان         88-89در سال. ط اراضی باغی  می باشدتن مربو 224936.4با تولید  )استان

 1/51(هکتـار   355421بوده که از ایـن میـزان    ) سطح زیرکشت  کشور  8رتبه  در صد کل سطح و 46/5(هکتار  694882
آن به کشت دیم اختصاص دارد سهم استان از سـطح زیـر کشـت    ) درصد  9/48(هکتار  339461به کشت  آبی  و ) در صد 

 32/5سطح زیر کشت اراضی آبی وسهم استان از سطح زیر کشت دیم کشـور معـادل    4در صد ورتبه  6/5آبی کشور معادل 
تـن    3014404کل تولید محصوالت زراعی اسـتان     88-89در سال . کشور را به خود اختصاص داده است 10رتبه درصد و

به تولیـد کشـت    ) در صد   2/67(تن   2026683بوده که از این میزان  ) تولید کل کشور 10در صد کل تولید ورتبه  11/4(
آن به تولید کشت دیم اختصاص دارد سهم استان از تولید کشـت آبـی کشـور معـادل     ) درصد  8/32(تن    987721آبی  و 

کشـور را بـه خـود      2درصد و رتبه   48/9تان از تولیدکشت دیم کشور معادل سهم اس تولید آبی و 12رتبه  در صد و  22/3
  . اختصاص داده است

  باغبانی-3-6
ارزش اقتصادي باالي تولیدات باغی، اشتغال زایی مناسب، ارز آوري وتامین منابع اولیه بعضی صنایع فرآوري، ایجاد 

مزیت نسبی تولیدات باغی بوده که باتوجه به وجود  ان ازکمربند سبز وجلوگیري از فرسایش خاك وتخریب منابع پایه نش
امکان توسعه  باغات  و) درمناطق دشت(وگرم وخشک ) دردامنه(معتدل ومرطوب  ،)درارتفاعات(سه اقلیم سرد وخشک 

 تات انجام شده قابلیت توسعه باغاتوجه به مطالع با. نیمه گرمسیري نیاز به توجه بیشتري داشته و دارد سردسیري تا
 شلیل و ،هلو  زمینه تولید در هزار هکتار وجود دارد استان گلستان به لحاظ توسعه زیتون در مقام دوم کشور و 120تاحدود 

   .پنجم و هفتم کشور قرار دارد مرکبات به ترتیب دررتبه هاي سوم،



 

گلستان می باشد که طی یکی دو یکی از نکاتی که در اینجا می توان به آن اشاره نمود بحث اراضی شیبدار در استان 
دهه اخیر تالش زیادي براي تغییر کاربري این اراضی از زراعت به کشت گونه هاي مثمر شده است این اراضی که طبق آمار 

هزار هکتار می رسد پتانسیل خوبی براي توسعه کشاورزي استان می باشد متاسفانه  110جهاد کشاورزي استان به حدود 
وضعیت این . از مشکالت اساسی در این راه کمبود آب مورد نیاز مخصوصاً در فصل تابستان می باشددر حال حاضر یکی 

  .اراضی در جدول ذیل آمده است
  

 1382 -1389  آمار کشت انجام شده در طرح تغییر کاربري اراضی شیبدار استان گلستان در سالهاي 3جدول 

 ردیف
   

سال 
 کشت

   

تعداد بهره 
 بردار

مشارکت 
 هکنند

   

سطح 
 کشت

   

 توت فندق گردو زیتون

تعداد 
بهره 
 بردار

سطح 
 کشت

تعداد 
بهره 

 ردارب
سطح 
 کشت

  تعداد 
بهره 
 بردار

سطح 
 کشت

تعداد 
بهره 

 ردارب
سطح 
 کشت

1 1382 2195 4831 422 1104 1187 3223 254 371 332 135 

2 1383 2598 4253 680 1458 1391 2391 335 345 192 60 

3 1384 1099 2623 675 1502 296 919 112 189 16 13 

4 1385 1257 2135 849 1581 240 389 167 165 1 0.5 

5 1386 720 1293 499 817 175 421 46 55 0 0 

6 1387 947 1827 486 1020 412 779 49 28 0 0 

7 1388 1280 3239 672 1547.8 535 1607.9 73 82.8 0 0 

8 1389 29 33.75 29 33.75 0 0 0 0 0 0 

 208.5 541 1236 1036 9730 4236 9064 4312 20235 10125    جمع



 

  نتیجه گیري-4
هاي جوي در استان در کنار شرایط مساعد اقلیمی و منابع خاك مستعد موجب شده تا هر ساله  میزان باالي ریزش

صورت دیم به زیر کشت انواع محصوالت زراعی بخصوص گندم، جو، پنبه، هاي وسیعی از اراضی کشاورزي استان به  عرصه
این اراضی . شود وسعت اراضی دیم استان اکنون به بیش از نیمی از اراضی زراعی استان بالغ می. کلزا، آفتابگردان، سویا رود

  .اند ن استقرار یافتههاي گنبد، کالله و بخشی نیز در شهرستان بندر ترکم عمدتاً در شرق استان و در شهرستان
قرار ) درصد 35تا  12شیب بین (ها  ها و فالت هاي وسیعی از دیمزارهاي استان بر روي اراضی پرشیب تپه عرصه

سازي زمین بخصوص شخم در جهت شیب زمین در این اراضی، هر ساله مقادیر  بدلیل عملیات نامناسب آماده. اند گرفته
از دست رفته و افزایش خطر سیالب و ورود رسوبات به اراضی پایین دست و  زیادي از خاك حاصلخیز اراضی شیبدار

  .هاي آبی استان را موجب شده است سازه
هاي ساختاري در بخش کشاورزي   ترین برنامه هاي شیبدار استان یکی از اصلی از اینرو تغییر کاربري اراضی دیم در عرصه

هاي کاهش دیمزارها در استان  ال گرگانرود از مهمترین کانوندیمزارهاي واقع در اراضی پست شم. شود محسوب می
هاي دیم استان تغییر کاربري  هزار هکتار از عرصه 110حدود ) 1404(در نظر است تا سال افق طرح . شوند محسوب می

  .ها و باغات مثمر اختصاص یابند یافته و به توسعه جنگل
هاي پرشیب به منظور تأمین منابع آب  ها در عرصه سازي رواناب ههاي ذخیر اقدامات تکمیلی دیگري همچون اجراي طرح

هاي آبیاري  اجراي سیستمهاي تأمین آب از منابع پایین دست و  اجراي طرح، جهت توسعه کشت درختان مثمر و جنگلی
با  .واهد کردتضمین خ مورد نظر را هاي مکمل، دستیابی به اهداف  هاي آبخیزداري به عنوان طرح و اجراي طرح ایی قطره

  :این همه توجه نمود که
چون جمع آوري آب باران متکی به ریزش باران است بدون داشتن ذخیره کافی در سال هاي خشک مطلوب - الف

 آمار عملکردي بخش آب وخاك 4جدول 

 پایان سال  واحد  عنوان ردیف
76  

پایان 
  78 سال

پایان 
  83 سال

پایان 
   88 سال

پایان 
  89سال 

 1762421508267193219333797 هکتار  اجراي سیستمهاي آبیاري تحت فشار 1

 90009000 9000 9000 9000 هکتار پوشش انهار سنتی 2

 47406500148602266023260 هکتار مومیعاحداث و بهسازي کانالهاي آبیاري  3

 830012800289443420435339 هکتار تجهیز و نوسازي اراضی مدرن 4

5/895/895/4265/7115/711 هکتار تجهیز و نوسازي اراضی شالیزاري 5

 50507200114662628027000 هکتار تجهیز و نوسازي اراضی سنتی 6

 029164241253 کیلومتر احیاء و مرمت قنوات 7

 00470065506800 هکتار تجهیز و نوسازي اراضی تعاونیهاي تولید 8

 00014001900 هکتار احیاء و توسعه اراضی 9

 03/397/3287/8015/958 کیلومتر احداث جاده دسترسی به مزارع 10

11 
طرحهاي کوچک (حجم آب تأمین شده 

 تأمین آب
میلیون 
 مترمکعب

00537/907/98 



 

  . میلی متر در سال فاقد صرفه اقتصادي است 80تا 50نخواهد بود و ثابت شده است که در مناطق بارندگی کمتر از 
براي استفاده از روش هاي جمع آوري آب باران باید سعی شود که اثرات جانبی آن به حداقل برسد، طرح و  -ب

مدیریت نامناسب جمع آوري آب باران منجر به فرسایش خاك و ناپایداري آن شده و سیالب هاي محلی ایجاد می کند، 
تفاده از شیب هاي کم کنترل شود، شیب هاي فرسایش خاك که در این حالت یک نگرانی دائمی است می تواند با اس

  .درصد باشد 5تا 1مناسب براي جمع آوري آب باران 
یک حوزة آبخیز براي جمع آوري آب باران باید در مقابل تبخیر حاصل از تردد افراد و ماشین آالت مقاوم باشد و در -ج 

  . می کند آن از ورود دام جلوگیري به عمل آید، گاهی حصار کشی نیز ضرورت پیدا
اجراي مسایل فوق می توان امیدوار بود که تا حد زیادي از اثرات خشکسالی کاسته شود حتی در مناطق شمالی  با

مقدار آب حاصل  ،خشکمیلی متر می باشد زیرا با همین مقدار بارندگی در این مناطق  250استان که بارندگی آن کمتر 
هزار لیتر آب در یک هکتار می باشد، جمع آوري این آب 100باران برابر  میلی متر  10ازآن قابل توجه است بطوري که 

باران می تواند آب مورد نیاز نقاطی را که دیگر منابع آب از آنجا خیلی دور و یا خیلی گران است و نقاطی که هزینه حفاري 
آوري آب باران بخصوص براي جمع . چاه به دلیل نامساعد بودن زمین از نظر زمین شناسی زیاد می شود فراهم می کند

در روش هاي جمع آوري آب باران  .روستاها و مدارس و مصارف خانگی و باغات و احشام و حیوانات وحشی مفید خواهد بود
  :  این مناطق را می توان از طرق ذیل اجرایی نمود

کردن زمین به جمع آوري  صاف ایجاد نهر روي خطوط تراز تپه ها و کندن بوته ها و بعضاً: تغییر شکل زمین - الف
آن، در پایین دست  و یا غیر قابل نفوذ نمودن قسمتی از سطح زمین،  رواناب بسیار کمک می کند، پس از احداث نهرچه ها

باید با دقت صورت گیرد این کار را که  در این روش مشکل اساسی فرسایش است. مخزن جمع آوري آب احداث می گردد
   .وش ساده و موثري براي جمع آوري آب باران می باشدکه ر ضی شیبدار استان اجرایی نمودمی توان در بسیاري از ارا

  ، موم)مالچ(شامل التکس ها، سلیکن ها، قیر : مواد آبگریز دیگر -2
در این روش قیر و مالچ ارزان تر هستند زیرا به سهولت در سطح پاشیده می شوند که خاك را غیر قابل نفوذ کرده و 

دار آب روي آن حرکت کرده و در مخزن جمع آوري می گردد، در آمریکا سطح را از بوته پر کرده و قیر می کمترین مق
خاك را می پوشاند و غیر قابل نفوذ می کند و این سطوح  "دو الیه قیر می ریزند به طوري که کامال "پاشند، معموال

و پشم شیشه استفاده شود باید روي آن را با قلوه سنگ سال دوام می آورند، در صورتی که از پالستیک  5تا  4 "معموال
  . پوشاند تا مستقیم در معرض نور خورشید و باد قرار نگیرد و بیشتر دوام آورد

به عنوان مسدود کنندة منافذ خاك مورد استفاده قرار می گیرد، دانه هاي پارافین در سطح : پاشیدن پارافین جامد -3
ارت خورشید ذوب شده و به صورت مایع در می آیند و داخل منافذ خاك گردیده و خاك پخش می شوند و در اثر حر

پوشش غیر قابل نفوذ ایجاد می کنند و در سطح آب براحتی جریان می یابد، در سطوح آزمایش شده، سطوح پارافین زده 
  .آب را عبور می دهند % 30آب را به صورت رواناب به حرکت می آورد، در حالی که سطوح فاقد پارافین % 90شده 
الستیک بوتیل و ورقه هاي نازك فلزي این نوع وسایل براي ساختن آبریز هاي ارزان قیمت : ورقه هاي پالستیکی  -4

براي استحکام ورقه هاي پالستیکی را با  "مورد استفاده قرار می گیرند ولی به وسیله باد و حرارت صدمه می بینند معموال
 "گزند آفتاب مصون مانده و دوام بیشتري بیابند، اگر این آبریز ها بطور اصولی احداث شوند معموالماسه می پوشانند تا از 

  . کند سال دوام می یابند البته ماسه مقداري از رطوبت را گرفته و از رواناب بطور کامل جلوگیري می 20



 

و با کمترین هزینه ضمن تامین آب مورد  همه این روشها می تواند کمک کند تا با استفاده از روشهاي ساده و ابتدایی
نیاز، حداکثر بهره برداري از زمین هاي زراعی صورت گیرد و از طرفی ضمن ارتقاء معیشت قشر عظیمی از کشاورزان، با 

  .افزایش پوشش گیاهی علی الخصوص در اراضی شیبدار در دراز مدت سبب کاهش سیالب و فرسایش خاك گردد
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      Abstract 

        Today, because of increasing human population and shortage of water resources, rain water harvesting in 
all parts of world has been serious attention to. There are substantial investment by international community 
and local governments for water harvesting to develop water resources and combat drought and famine 
ongoing. Because rainfall occurs almost everywhere, even in small amounts, before become unavailable by 
evaporation and flooding   flow,  and   before polluted in its way can be used for multiple use by harvesting 
and saving it. Through rain water harvesting can provide water for drinking, agriculture use and industry and 
there is not lack eater problem and no need to provide water from far distances. There is about 700 thousand 
haters that provide strategic products in the country. But because of sufficient sources water shortage it is not  
possible for producing enough crop and horticulture production per  unit area.The construction of dams or 
transfer water from Mazandaran province to Golestan due to high costs and environmental issues is 
practically impossible. Creating of isolation surfaces in range lands for wheat, soybean and corn allow to 
owners of this lands to improve the quality and quantity of garden and crop productions and have an effective 
role for this crops.  
Key words:  dry farming, agriculture products, water harvesting, Golestan 


