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 چكيده
مشكالت ناشي از دسترسي به آب سالم از نظر كمي و كيفي ساكنين شمالي استان گلستان كه دراقليم نسبتاٌ خشك اين منطقه زندگي  

مي كنند وادار كرده است كه جهت سازگاري با طبيعت و مقابله با كمبود هاي دايمي آب مورد نياز خود جهت مصارف مختلف كه مهمترين 
آن آب شرب مي باشد، دست به ابتكارات جالبي در ذخيره رواناب پشت بام به هنگام وقوع بارندگيها بزنند. از طرف ديگر با توجه به بافت 

مناطق كه امكان ذخيره هرزآب ها را ندارد و همچنين اين محدوديت، امكان استفاده از آب هاي زير سطحي را بسياري  سنگين خاك اين
سخت مي نمايد. با توجه به اينكه اين روش در حال حاضر در بسياري از مناطق شمال شرق استان بطور سنتي در حال اجرا مي باشد در 

روشهاي سنتي و سير تحول و پيشترفت تدريجي آن در طول ساليان دراز، اطالعات كاملي كسب  صورتي كه بتوانيم با شناخت كامل از
گردد و عالوه بر اصالح برخي از روشها، روشهايي كه بهترين نتيجه را در طول ساليان گذشته براي برخي از ساكنين داشته اند  شناسايي و 

از مناطق ديگر استان مخصوصاٌ مكانهاي عمومي و يا صنعتي كه حتي مشكل كم آبي ترويج  گردند  و حتي با ترويج اين روشها در بسياري 
در آن ديده نمي شود با اين روش  عالوه بر ترويج روشهاي استفاده حداكثري از آبهاي جاري، صرفه جويي قابل مالحظه اي نيز در هزينه ها 

 .نمود
 

 مقدمه
كيه بر دانش بومي خود به شيوه هاي مختلف اقدام به جمع آوري آب باران و هرزآب مي قرن هاست كه جوامع بشري ساكن در مناطق خشك با ت 

بسيار ارزان و قابل استفاده بوده كه مي توان آنها را در مناطق  اين روش با توجه به اينكه از ديرباز با آالت و مصالح بومي انجام مي شده است. نمايند
البته بديهي است كه در حال حاضر ابداع مصالح و شيوه هاي امروزي و تلفيق آن با شيوه هاي بومي، . برد شهري و غير شهري نقاط مختلف جهان به كار

برخي از كاربردهاي جمع آوري آب باران . باعث افزايش كارايي و بهره وري سيستم هاي جمع آوري باران و هرزآب نسبت به شيوه هاي سنتي شده است
استفاده دراستخرهاي  ،مصارف در دامداري ها و دامپروري ها) شرب و بهداشتي(مصارف خانگي ،گياهان كشت شدهآبياري : و هرزآب ها عبارتند از

گيرد.  براي افزايش رواناب انجام ميو يا هر سطح عايقي هاي آبگير  گردد كه در حوضه آوري آب به كليه عملياتي اطالق مي جمعبه هرحال . پرورش ماهي
رود يا از راه تعرق توسط  هدر مي يا از راه تبخير مسقيماٌ ،كند و نيمه خشك، بخش عمده از آبي كه به درون خاك نفوذ ميدر بسياري از مناطق خشك 

  لذا برنامه ريزي و هدفمند نمودن بهره برداري از اين رواناب ها مي تواند تا حدود زيادي رسد فايده هستند به مصرف مي گياهاني كه از نظر اقتصادي بي
 ت كم آبي را در فصول خشك كم نمايد.مشكال
  

 سابقه تحقيق
 دير از زمين ايران مردمان است بوده ايرانيان شناسي آب دانش مديون ساسانيان زمان در آن ترقي و هخامنشي دوره در ايرانيان بزرگ وريطامپرا

 دو ايرانيان نزد را بآ ارزش ،ايران فالت جغرافيايي وضع و آب به بشر طبيعي نياز بودند آگاه ارزشمند و بخش زندگي ماده عنوان به آب ارزش به باز
  .بود دهكر چندان

 سارها، چشمه آب شدن زياد و مك درباره بيروني ابوريحان آثارالباقيه تابك در ردك پيدا زيادي رشد نيز اسالم از پس ايران در آبشناسي دانش
 آبش هنگامي جيحون چنانچه دارند هم با بزرگي اختالف آنها بلكه نيست حالت يك به النهار جميع در آبها شدن زياد است آمده ها رودخانه و اريزهاك

 تابستان در آن آب .باشد سردسير نواحي در آن سرچشمه هك اي رودخانه هر هك است اين آن علت و گذارند ميك به رو فرات و دجله هك شود مي زياد
 نقصان و زيادت سببوجود دارد  وههاكدركه  رطوبتهايي و آيد مي گرد سارها چشمه از آن اصلي ايآبه بيشتر زيرا است مترك زمستان در و است زياد
 .شود مي ها رودخانه اين آب



  زمان در هك طبس نزديكي در ريتك سد .است داده اختصاص آب دانش به را مجزا فصلي ،عاليي دانشنامه تابكدر نيز سينا ابوعلي حكيم
 ارتفاع متر چهار و شصت هك سد اين شد بازسازي طوسي نصيرالدين خواجه زمان در ديگر بار يك و ساسانيان عهد در ريكبا شده ساخته خامنشيانه

 و پل ساخت از جدا ارك اين هك شد ساخته ايران در سد شصت از بيش هخامنشيان دوران در بود دنيا سد بزرگترين سال ششصد از بيش داشت
 .شد ساخته متر پانصد از بيش درازاي با شوشتر دنبد پل نيز يانساسان زمان در است وچكترك بندهاي

 رخهك رودخانه آلود گل آب مرتبط ظروف طريق به هك است جهان آب تصفيه دستگاه يترين قديم و نخستين چغازنبيل در آب پااليش دستگاه
 به هك زيكمرا .است باستان ايران در آب رفته يشپ صنعت از ديگري نمونه ويريك استانهاي انبارهاي آب ردك مي تبديل گوارا و سالم آبي به را

 نيز شوشتر و شوش در آب نندهك خنك از آثاري پرداخت مي نيز آن ردنك خنك و تبديل به همزمان داشت اختصاص آب همراه تصفيه و نگهداري
 .است برجاي ناصرخسرو همچون دريانورداني و گردشگران توصيفهاي نارك در

از  جهان در بسياري از نقاط وباشد  بامها محدود به نقاط خاصي در كره زمين نمي پشت ي آب باران ازورجمع آ ،به عمل آمدهبراساس بررسيهاي 
جمع  ،. و حتي ايران…ي، جدير باز استفاده مي شده است. دركشورهائي نظير چين، هند، تايلند، مالزي سنگاپور، گوام، انگلستان، آلمان، تايوان، فو

است. صرفنظر از علل استفاده و يا عدم استفاده از اين  از پشت بامها به طور عمده براي تأمين آب شرب و مصارف خانگي متداول بوده رانباي آب ورآ
ن هاي سطوح آبگير باران از زمان قديم تا به امروز همچنا برداري از سيستم هاي خاص، بهره در بعضي مقاطع زماني و يا در مكان روش براي تأمين آب

از رواج زيادي برخوردار نقاط مختلف جهان و ايران تداوم داشته است و بعضي از سازه هاي مربوطه پس از بازسازي مجدد و يا نوسازي  هم اكنون در  
 كاروانوجود  ادامه دارد.بسياري از مناطق شمالي و تركمن نشين استان گلستان نيز در  هاستفاده از اين روش امروز .)1382است (شعاعي و ديگران، 

اند و نبود  پر شيب واقع شده و كوههاي  ها تپهعبور كه اغلب در قله الجاده ابريشم و قلعه هاي نظامي در نقاط صعب  مسيربه ويژه در  ي متروكهسراها
خشد كه تأمين آب از ب وت ميرا قتصور  در آثار تاريخي ياد شده، اين ها و امثالهم از طريق آب رودخانه ها و يا چاه آثار باقي مانده از روشهاي تأمين آب

هاي  نرخنموقلي شده در يوجود پشت بامهاي سنگفرش و آجر فرش شده، سنگهاي ص .شده استمي آب باران انجام جمع آوري و استحصال طريق 
حياط منازل و سطوح مصنوعي آبگير آوري آب از پشت بامها و   باشد. آنچه در زمينه جمع مي مدعاسنگي در نزديكي چنين آثاري از داليل اصلي اين 

تواند بر طرف كننده قسمتي از نيازهاي انسان به آب  پذيري بهينه سازي استفاده از منابع آب قابل دسترس است كه مي مكاناباشد  روزميني مطرح مي
يت  و شهرهاي بزرگ از نظر تأمين آب شرب به ويژه در مناطق روستائي براي مصارف مختلف باشد. بديهي است استفاده از اين روش در مناطق پر جمع

شود، نمي تواند برآورد كننده نيازها باشد. اما در  براي مصارف شرب ميباران به داليل زيادي از جمله آلودگي هوا كه باعث كاهش شديد كيفيت آب 
آوري آب باران از پشت بامها، حياط منازل، سطوح هي از آب مورد نياز براي مصارف غير شرب را از طريق جمع جتوان بخش قابل تو چنين مناطقي مي

  ..بازي داراي سطح غير قابل نفوذ و امثالهم تأمين نمود يمانند سطح خيابانها، زمينها يغير قابل نفوذ روزمين
تاكيد بر اهميت و ضرورت توجه به با خانگي  نگاهي به روشهاي جمع آوري آب باران براي مصارف در مقاله اي تحت عنوان حسن ذوالفقاريآقاي 

ر استحصال آب باران به عنوان يكي از منابع كمكي آب مصرفي خانگي در محيطهاي شهري و روستايي، روش عملي حمع آوري آب باران از سطوح آبگي
  مناسب بويژه بامها مورد بررسي قرار بگيرد

با   راه كاري براي سازگاري با كم آبي "كابرد آنها  و ين جمع آوري و استحصال آب بارانروشهاي بومي و نودر مقاله اي تحت عنوان  جمال قدوسي 
ائي و مشخص نمودن نوع، مشخصات و كابرد هاي انواع سامانه هاي سطوح آبگير سنتي و نوين، اقدام به بررسي و تحليل روش هاي مختلف سهدف شنا

شده است. نتايج سنتي جوي در محل نزول و رواناب هاي ناشي از آنها با استفاده از روشهاي بومي و نوين استحصال و جمع آوري مستقيم ريزش هاي 
به دست آمده مبيين كارآئي و نقش موثر چنين روشهائي در تأمين آب براي مصارف مختلف در مناطق روستائي و حتي شهري مستند به يافته هاي 

سرمايه گذاري و اقدامات ترويجي و ترغيبي از چنين روش هائي به ويژه در  برد هاي مقتضي،تحقيقاتي است. بر اين اساس ضروت دارد با اتخاذ راه
 .بخش هاي كشاورزي، محيط زيست براي تأمين آب در مناطق روستائي و محيط هاي طبيعي استفاده شايسته شود

 
يره هرزآب هاي ناشي از سطح عايق پشت بامي هدف از اين مقاله شناسايي روشهايي است كه در حال حاضر در مناطق تركمن نشين جهت ذخ

ين جهت ذخيره و در مواقع كم آبي مورد بهره برداري قرار مي گيرد. لذا پس از بررسي هاي انجام شده در مناطق مختلف و روشهايي كه ساكنين ا
 . سنتهاي گذشته مورد بررسي قرار گرفتوجهي به و بهره برداري از اين مخازن بكار گرفته اند و همچنين علل بي تمناطق از دير باز در جهت ساخت 

 
 موقعيت استان گلستان

تـا   38 °و  08´شرقي و عرضهاي جغرافيايي 53 °و  51´تا 56 ° و 19´استان گلستان در شمال و شمال شرق كشور بين طولهاي جغــرافيـايي   
روستا  1075دهستان    50بخش،  21شهر،  24شهرستان،  13استان  1388. براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال دارد شمالي قرار 36 °و 30´

 كيلومتر مربع 20893مساحت اين استان  مي باشد. خانوار جمعيت 379774داراي   1385مي باشد. اين استان طبق سرشماري نفوس و مسكن سال 
 .است. مركز استان گرگان مي باشد

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=حسن&queryWr=ذوالفقاري&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=جمال&queryWr=قدوسي&simoradv=ADV


متربه همراه تنوع آب و هوايي، پوشش گياهي و اقليمي خاصـي را ايجـاد نمـوده     3750متر تا  -27منطقه با وضعيت توپوگرافي خاص از ارتفاع اين 
ـ   دگي است. آب و هواي استان با توجه به موقعيت جغرافيايي داراي شرايط آب و هوايي سرد كوهستاني، معتدل، نيمه خشك و خشك بوده و ميـزان بارن

 ميلي متر در نوسان است.  800تا  200ازآن 
عيف وضعيت پوشش گياهي نيز به تبعيت از وضعيت اقليم نيز بسيار متنوع مي باشد بطوريكه از جنگلهاي انبوه در جنوب استان تا مراتع فقيـر و ضـ  

هزار هكتار از اراضي منـاطق ميـاني    730حدود هزار هكتار از اراضي  كوهستاني و جنوب  استان به جنگل  و  430در شمال در نوسان مي باشد. حدود 
 هكتار از اراضي شمال استان به مراتع اختصاص دارد.  هزار 850استان به اراضي زراعي و حدود 

شـويم بـر    كه هر چه به سوي شمال و مرز تركمنستان نزديك ميمي باشد آب و هواي خشك و نيمه خشك اي داراي  جلگهمناطق  دوسومبيش از 
خشـك در شـمال جـاي گرفتـه      بين بخش كوهستاني در جنوب و بخش خشك و نيمه، ديگر، كه مانند نواري سبز يك سوم شود.  فزوده ميخشكي آن ا

. انـد  ي سرسـبز جـاي گرفتـه    تر شهرها و روستاهاي استان نيز در اين ناحيه بيش آب و هواي معتدلي دارد و از نظر كشاورزي بسيار پر بازده است.  است،
اسـت و متوسـط    تغييـر  ميليمتـر در  1000تـا   150از  نيـز  بي استان داراي آب و هواي  سرد كوهستاني مي باشد.  ميزان بارنـدگي اسـتان  مناطق جنو

ب وجود دارد كـه  آميليارد مترمكعب  46/9حجمي معادل گلستان  استاندر  آمار موجودبراساس  سال مي باشد. ميليمتر در 430بارندگي استان حدود 
اثر تبخير و تعرق به جو بازگشته و حدود يك ميليارد متر مكعب در شـبكه آبهـاي سـطحي و     درصد) بر 70ميليارد متر مكعب ( 6/6ار حدود اين مقد از
ميليـارد متـر    3/1ميليارد متر مكعب به صورت آبهاي زيرزميني در آبخوانهاي دشت و ارتفاعات ذخيره و جريان پيدا مي كند كه ازاين مقدار حدود  8/1
 كعب ذخيره آب زيرزميني دشت مي باشد.م

 
 روش تحقيق

ختلف به ابتدا با شناسايي مناطقي كه در حال حاضر از اين روش استفاده مي نمايند و موارد استفاده و علل اقبال و يا عدم اقبال ساكنين مناطق م 
د، كليت موضوع مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه بطور واقعيت هاي موجوسنت هاي گذشته از طريق مصاحبه با افراد مطلع بررسي و با مشاهده 

 خالصه ذيال به آن پرداخته شد.
نوع بهره برداري و علل بي توجهي به سنت هاي  بيشتر حول محور نوع  و حجم مخزن ذخيره آب،به آن پرداخته شد بحث مموارد مورد نظر در اين 

  گذشته بوده است.  
 نوع مخزن  –الف 

ي مخازن و هم چنين استفاده از مخازن به عنوان تراس خانه ها در سالهاي اخير نشان از يك نوع سازگاري با شرايط جديد در اين تنوع و گوناگون
 به سرح ذيل نام برد:ي توان م. انواع مخازني كه در حال حاضر در اين مناطق بكار مي رود را مناطق مي باشد

 مخزن هاي مخروطي شكل -ا
ترين شكل ذخيره آب در اين مناطق مي باشد اين الگو شايد از ساخت آب انارهايي كه در نقاط مختلف كشور و  كي از قديمياين مخزن ها شايد ي

 منطقه ساخته شده گرفته شده است كه مهمترين بحث آن خنك نگه داشتن آب اين مخازن مي باشد. 
  

 
 گرگانبامي به درون آن در منطقه تركمن نشين شمال  و چگونگي انتقال هرزآب پشت زن مخروطي شكل انمايي از مخ 1شكل 

 



 

 
 

 زن مخروطي شكل در منطقه تركمن نشين شمال گرگانااز مخ ديگر نمايي 2شكل 
 

 مكعب مستطيل مخزن هاي  -2
ساخت اين مخزن، باال  اين مخازن ذخيره آب نيز در حال حاضر در بسياري از ساختمانهاي نوساز مي توان مشاهده نمود كه شايد بيشرين مسدله در

 اين نوع مخازن در بسياري از خانه هاي نوساز به عنوان تراس خانه نيز استفاده مي گردد.بودن حجم ذخيره آب نسبت به ساير اشكال مي باشد. 
 

 
 سمت چپ سيجوالدر حوزه علميه اهل تراكمه روستاي  نمايي از مخزن مكعب مستطلي شكل 3عكس شماره 

 
 نه اي شكل مخازن استوا -3

اين اشكال شايد به علت احداث چاهك هايي كه در قديم در روستاها ايجاد مي شد گرفته شده است كه همان چاهك ها پس از خشك شدن آب 
   .چاه، مالك آن پس از تعميرات الزم، آنرا به مخزن ذخيره هرزآبهاي پشت بامي تبديل نموده است 

 



 
 وانه اي و لوله كشي هاي انتقال آب به داخل ساختمان مسكونينمايي از مخزن هاي است 4عكس شماره 

 
ديگري از اين مخزن هاي ذخيره هرزآب پشت بامي در منطقه ديده مي شود كه بنا به فرهنگ و آداب و سنن منطقه تركمن بستگي دارد  اشكال 

 آمده است.   5كه نمونه اي از آن در شكل 
.  

 
 ه آبنمايي از مخازن ذخير 5شكل شماره 

 
 نوع بهره برداري از آبهاي ذخيره شده حاصل از هرزآبهاي پشت بامي -ب
به علت نوع اقليم منطقه كه نيمه خشك تا خشك مي باشد از قديم االيام ساكنين منطقه از اين آبها براي مصارف گوناگون از جمله شرب نيز   

مناطق جنوبي استان به از  و رسيدگي بيشتر مخصوصاٌ به روستاهاي محروم و انتقال آباستفاده مي نمودند با اين همه در سالهاي پس از انقالب اسالمي 
لي در اين مناطق، بيشتر آب اين مخازن براي شرب دامها و مصارف ديگر استفاده مي شد كه در چند سال اخير به علت كاهش بارندگيها و بروز خشكسا

  كنين منطقه از همين مخازن تامين مي شد.استان، دوباره براي تامين بخشي از نياز هاي آبي سا
پمپ به علت استفاده از و تكنولوژي و برق دار شدن بسياري از روستاهاي مناطق محروم عالوه بر اينكه استفاده از اكثر اين مخازن  مبا پيشرفت علو

چندان از رونق قديم بر خوردار نيست شايد مهمترين متاسفانه به علل مختلفي روشهاي سنتي در ساخت و ساز هاي امروزي آب بسيار آسان  شده است 
جهت جمع  مبه آن مي باشد. بيشتر ساختمانهاي جديد ملزومات الزساخت و ساز عاملي كه براي آن مي توان متصور شد عدم توجه برنامه ريزان امر 

سازي آن را به علت شايد باز اخت برنامه ريزي نگردد در آيندهرا بكار نمي برند اين امر به هر دليلي كه باشد اگر در موقع سي پشت بام آوري هرزآبها
. در برخي مواقع هم تمامي ملزومات جمع آوري آب در يك ساختمان بكار رفته است ولي متاسفانه اراده اي هزينه هاي اضافي با مشكل مواجه مي نمايد

  براي اين امر وجود ندارد
 
 
 



 

 
 كه در آن هيچگونه عمليات جمع آوري آب استفاده نشده است(چپ)جديد ديم (سمت راست) و قنمايي از ساحتمانهاي  6عكس شماره  

 

 
 بال استفاده بودن هرزآب هاي جمع آوري شده در ساختمانهاي جديد و هدايت آن به خيابانهاي اطراف 7عكس شماره 

 
ا اعم از لوله هاي انتفال آب و يا مخزن هاي ذخيره آب نيز به عللي عالوه بر اين بسياري از ساختمانها قديمي نيز مجموعه جمع آوري كننده هرزآبه

 كه گفه شد از بين رفته و يا در حال تخريب و از بين رفتن مي باشد كه نياز جدي به باز سازي آن مي باشد
 

 
 نمايي از تخريب لوله هاي انتقال هرزآب 8عكس شماره 

 



 
مناطق در زمينه ميزان، توزيع و شدت بارندگي مخازن متناسب با مقادير مختلف بارندگي و نوع استفاده با توجه با تجربه طوالني مردم در اين گونه 

 مي باشد.متر مكعب  40تا  20از آن احداث مي نمايند كه حجم اين مخزن ها حدود 
شده است كه مانع ورود آشغال يا غيره شود. اگر  با توجه به تجربه طوالني مردم اين مناطق، معموال فيلتر هايي در دهانه لوله هاي ذخيره آب تعبيه

اند آن را به فاصله بين بارندگي ها زياد باشد معموال  هرزآب هاي دقايق اوليه را به خارج از منبع ذخيره هدايت مي كنند و بعد از اينكه مطمين شده 
دل زمين تعبيه شده است تا عالوه بر خنكي از تبخير و تعرق آن  سمت منبع ذخيره هدايت مي كنند. اين منبع در اكثر منازل مناطق شمالي استان در

 جلوگيري گردد. 
 نتيجه گيري و بحث

ميلي متر مي باشد اين مقدار در مناطق شمالي استان به مراتب كمتر مي باشد به خصوص در فصول  430متوسط بارندگي استان گلستان حدود 
مي شوند و شرايط به گونه اي است احداث چاه آب نيز به علت دانه ريز بودن خاك منطقه و باال خشك كه با كمبود شديد آب براي حتي شرب روبرو 

ت بام خانه بودن سطح  آب شور نيز امكان پذير نبوده و يا بندرت امكان آن وجود دارد لذا يكي از گزينه هاي ارزان و قابل اجرا، جمع آوري آب از پش
روشها قابل اجرا مي باشد مضافا اينكه با توجه به تجربه طوالني مردم اين منطقه با اندكي توجه مديران مي  هاي مسكوني مي باشد كه با ساده ترين

 در سطح گسترده اي آن را گسترش دادتوان 
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