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 چكيده
حفاظ�ت آب و خ�اك و ب�ازدهي ک�ه ب�ه دلي�ل نق�ش آنه�ا در ان در زمينه بهره برداري از منابع آب ابداعاتي داشته اند كشاورزان اير

اين تحقيق شناسايي مشخصات فني استخر سنتي جمع آوري آب چشمه (گلـوم) و تـاثير   هدف از انجام اند.  اقتصادي مورد توجه قرار گرفته
در قالـب  ميگـردد كـه    در پايين دسـت چشـمه هـا و قناتهـا توسـط كشـاورزان احـداث        معموالبود كه در آن در استحصال آب در استان كرمانشاه 

نتايج اين تحقيـق نشـان داد كـه ايـن سـازه سـنتي از قـدمت زيـادي          انجام گرفت. مرتبطادارات از پرسشنامه و بازديدهاي ميداني و اخذ اطالعات 
چمـن  شـده  اسـت. ديـواره اصـلي از اليـه كوبيـده      هاي جانبي و مخزن آب  ديواره اصلي، ديواره سرريز، دريچه،و ساختمان آن شامل  بودهبرخوردار 

هـت عمـود بـر آبراهـه چيـده و كوبيـده ميشـود.        جاليه توسط افـراد مـاهر در   اليه بيل كنده شده و به  باكه  آن است خاك اطراف ريشه وطبيعي 
اليـه داخلـي تشـكيل    تراشـيدن  دريچه از تنه درختان پس از  .تشكيل مي شود يروبيالحاصل و رسوبات حوضچه  بي از خاك درون جانهاي  ديواره

، و برنام��ه ري��زي اليروب��ي، مرم��ت س��االنهم��ورد اس��تفاده ق��رار ميگي��رد. آبي��اري زراع��ت و باغ��ات ش��ده ب��رای ذخي��ره آب ميشــود. 
 4(از  25/2و  18/3بـه ترتيـب   هـاي همسـنگ    گلـوم و سـازه   متوسط امتياز انجام ميگي�رد. در اوايل بهار برداشت آب توسط كشاورزان 

سـهولت  و   مقاومـت در مقابـل يخبنـدان    ،نداشتن عوارض زيسـت محيطـي   ،انداز زيبا چشم، سهولت آبياري ،حداكثر استفاده از آب به دليل امتياز)
 .بدست آمدسدهاي خاكي كوتاه و توركينست ساخت درصد هزينه  20ساالنه بود. همچنين هزينه آن  ترميم

 
 كلمات كليدي

  استخرگلوم، استان كرمانشاه، چشمه و قنات 
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2B1- مقدمه 
موارد ديگري بر حسب شرايط طبيعي شامل كشاورزان ايران از قديم االيام در زمينه بهره برداري از منابع آب ابداعاتي داشته اند كه عالوه بر قنات  

. اين موارد مورد توجه محققين قرار گرفته و نقش آْنها در حفاظت از منابع آب بوده استوراب محل سكونت آنها با اسامي مختلف نظير بندسار و گ
ها انجام  كه عمدتاً توسط مديريت آبخيزداري در سطح استانك و بازدهي اقتصادي آنها و نيز مقايسه هر مورد با روش هاي نوين همسنگ و خا

در استان كردستان  هاي سنتي آبخيزداري روشمي توان به مواردي در اين زمينه اشاره نمود. بطور مشخص است. ي به عمل آمده يها يافته، بررسي
 انجام گرفت.  ]4[رحمتي  حبيبي و    توسط 

4Bاي ديرينه به منظور تأمين  با سابقهاين بررسي نشان مي دهد كه سازه هاي سنتي ابداعي كشاورزان در نقاط كوهستاني يج حاصل از نتا
هاي  گيري از آموزش تسهيالت بانكي و بهرهكه عمدتا به احداث و توسعه باغات از طريق سكوبندي بوده و اند  درآمد ايجاد شده معيشت و ايجاد

%)  موثر بوده است. بطور كلي ماندگاري و توسعه اين روشها ارتباط تنگاتنگي با معيشت 60به توسعه آن و ارتقاع سطح معيشت مردم (تا  ترويجي
ل يكي از راهكارهاي جلب مشاركت مردم ، بويژه در عرصه هاي كشاورزي بازدهي اقتصادي در سطح همين دليبه   .]5[ است ساكنين داشته

پخش سيالب گره بايگان فارس موجب استقبال كشاورزان نشان مي دهد كه  ]1[ )1375بختيار (تحقيقات  معيشت مردم رمز كليدي خواهد بود.
 پيامدهاي مثبت آن شده بود.  از طريق ازدياد آب زيرزميني و

5Bمورد ارزيابي را در استان تهران نظر فني، اهداف، كارآئي، هزينه و توسعه  هاي سنتي حفاظت خاك و آب از نقطه روش ]8[ عبدالحسيني
بر كه معموال خرسازي بندي و است بندي، بانكت هاي حفاظت خاك و آب سنتي شامل تراس ترين روش مدهداد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه عقرار 

حصال، انتقال، ذخيره و استفاده به منظور تسهيل در كشت و مديريت مناسب آبياري (استهاي به ارث برده  اساس توان مالي كشاورزان و آموخته
 است.بوده ) بهينه

6Bدر اين راستا اقدامات ته است. اين قبيل كارها در مقايسه با كارهاي آبخيزداري داراي اثرات متفاوتي در بين جامعه محلي در بر داش
در حاليكه تحقيقات ميداني به صورت مصاحبه با روستاييان (پرسشنامنه) در  .]9[ از تاثير نسبتا كمتري برخوردار بوده استدر استان آبخيزداري 

آب، كاهش سيل و كاهش نزاع بين  استان سيستان و بلوچستان حاكي از رضايتمندي آنان از كارهاي آبخيزداري به دليل اثرات مثبت بر استحصال
. محاسبات اقتصادي اين كارها بر اساس تاثير بر مكاهش فرسايش و رسوب و بهبود پوشش گياهي نيز گزارش شده ]6[روستاييان بوده است

ال آب در استان هدف از انجام اين تحقيق شناسايي مشخصات فني استخر سنتي جمع آوري اب چشمه ها (گلوم) و تاثير آن در استحص .]7[است
 بيشتر مناطق كوهستاني و تپه ماهوري در پايين دست چشمه ها ي دائمي و قناتها توسط كشاورزان بهره بردار احداث شده اند.كرمانشاه بود كه در 

 
 مواد و روشها -2

  بررسي پراكنش جغرافيايي استخرهاي سنتي -2-1              
8Bپرسش از افراد مطلع، بازديدهاي مقدماتي ميـداني و مكاتبـه بـا ادارات منـابع طبيعـي، آبخيـزداري و       س هاي سنتي، بر اسا شناسائي مقدماتي روش

 .) آنها درج گرديدشهرستان، بخش و دهستانترويج شهرستانهاي استان كرمانشاه. در مرحله بعد پراكنش جغرافيايي (
9B2-2-  همسنگ آبخيزداريمقايسه با روشهاي 

اين كه مشخصات فني، مقدار هزينه و بازدهي  سدهاي خاكي كوچك به عنوان معادل آنها براي  مقايسه انتخاب شددر اين مرحله توركينست و 
انجام در چارچوب مباني زير  ارزيابي بر اساس تنظيم پرسشنامه هايي به تفكيك روش سنتي و نوين، بازديدهاي ميداني و آمار حجم كار و هزينه ها

 شد: 
- 10B؛وژه آبخيزداري و دالئل ماندگاري يا تخريب آنهابررسي وضع موجود زيرپر 
- 11B؛حفاظت و مرمت ساالنه  ساخت، هدف، نحوه شيوهفني، استخرهاي سنتي و درج مشخصات  يشناسائ 
 ؛محاسن و معايب -
 ؛و اراضي اطراف آن  طرح محل تأثير هر روش در حفاظت خاك و آب از طريق مقايسه سيماي ظاهري -
- 12B؛نظر پذيرش مردمي سنگ آنها از نقطه همهاي نوين و سنتي  مقايسه روش 
 ؛هاي نوين هاي سنتي، پذيرش يا عدم پذيرش روش دالئل ماندگاري روش  -
- 14Bبـرداران   بـرداران نظـر بهـره    فراواني امتيازات، ميزان استقبال بهرهبر مبناي  بررسي عوايد و تأثيرات حفاظت از منابع آب و خاك

 ؛ ولهانجام اقدامات مشابه و فوائد حاص  درباره
 هاي سنتي و نوين: هزينه روش بهسمحا  -

16B(انجـام يافتـه    مصوب و جحم كـار اعتبار زينه پروژه آبخيزداري همسنگ روش سنتي برمبناي  پروژه هاي آبخيزداري: ه  -الف
اضـافه   و مأموريت، استهالك خودرو، سوخت راي هزينه هاي%  ب20% نسبت به سال ساخت و نيز 15(با اضافه نمودن ساالنه 

 .پرسنل) محاسبه گرديد كار
هاي مرم�ت و  ه�اي س�نتي ب�راي ه�ر ج�زء از س�ازه ي�ا روش بيول�وژيكي و ني�ز هزين�ه هزين�ه روش هاي س�نتي: ب) روش

 .)1(جدول  هاي محلي، محاسبه گرديد كه در نتايج درج شده است نگهداري ساالنه و بر اساس قيمت
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 ي همسنگ آبخيزداري در استان كرمانشاه: فرم ارزيابي روش سنتي استخرهاي و سازه ها1جدول  
17B روشهاي سنتي -الف 

 
18B آبخيزداري روشهاي –ب 

 
 جغرافيايي مختصات غرافياييجمختصات 

19B20 روستا دهستان شهرستانBروستا دهستان شهرستان 
 مورد استفاده از سازه: نوع سازه و سال احداث:

21Bنحوه و مورد استفاده از سازه 
 

 :بيني شده در طرح مشخصات پيش

 مشخصات اجرا شده: اهداف ساخت
 

 (بطور دقيق و جداگانه ثبت گردد)مشخصات فني
 
 

22B:سطح تحت پوشش 
 
 

23Bمسائل و مشكالت فني: 
 
 

 برداري بهره مسائل و مشكالت نگهداري و
 
 

 برداري مسائل و مشكالت نگهداري و بهره
 

  ضعيت استفاده از سازه در شرايط فعلي: و
 هزينه احداث به قيمت روز: با ذكر دليل  Oمنسوخ شده O   متداول

 )4تا  1امتياز بندي هزينه، ميزان استقبال و فوائد حاصله (از 
 )4و خوب= 2، متوسط=1، كم=0بي تاثير=

 )4تا  1امتياز بندي هزينه، ميزان استقبال و فوائد حاصله (از 
24B=4و خوب= 2، متوسط=1، كم=0بي تاثير( 

 زينه احداث به قيمت روز:ه -الف روز:زينه احداث به قيمت ه -الف

   زياد زياد زياد زياد
 برداران: ميزان استقبال بهره -ب برداران: ميزان استقبال بهره -ب

   زياد زياد زياد زياد
 فوايد حاصله: -ج فوايد حاصله: -ج

   زياد زياد زياد زياد
 جمع امتياز نهايي:  -د جمع امتياز نهايي:  -د
 
 

 نتايج -3
25B3-1-   نام هاي محلي و معادل همسنگ در آبخيزداري 
26Bگلوم با نامهاي محلي  استخر سنتي ذخيره آب(Glum)  يا گول(Gool)  در نواحي تپه ماهوري و كوهستاني اسـت   قنات و آب چشمهبراي ذخيره 

 اي سيماني مزارع كشاورزي است. نظر كارائي، گلوم معادل توركينت، سدهاي خاكي كوچك (به جزكنترل سيالب) و استخره ز نقطهكه ا
 قدمت و سابقه احداث  -3-2
 . ، اطالع ندارد احداث اين سازه كسي از سابقه. نتايج اين بررسي نشان داد كه استفاده از گلوم براي ذخيره آب از قدمت بسيار طوالني برخوردار است  

 مشخصات فني -3-3
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 .)1(شكل  هاي جانبي و مخزن آب تشكيل يافته است هرگلوم از سرريز، دريچه، ديواره اصلي، ديواره  
29B- ها و نقاطي كه سطح آب زيرزميني باالست، چمنزارهاي طبيعي  : معموالً در اطراف چشمهديواره اصلي(Grassland) شود كه به  تشكيل مي

راكم و نسبتا عميق است و مناسب است. اين گونه داراي ريشه افشان مت (lolum sp)دليل رطوبت زياد، پوشش اصلي آن گونه چمن طبيعي 
به عمق به همراه خاك اطراف ريشه كه معموال رسي است  چمن را مهارت قطعاتساخت ديواره اصلي اين سازه سنتي است. معموال كشاورزان با 

  .نمايند مل ميقبل از خشك شدن به محل احداث ديواره گلوم ح سانتيمتري كنده و   35يمتري و به ابعاد تقريبي حدود سانت 40حدود
30B- ساالنه) تشكيل مي شود كه شبيه پشته هاي خاكريزي  اليروبي(حاصل و رسوبات داخل حوضچه ذخيره آب از خاك درون  هاي جانبي: ديواره

 .فشرده است
31B- شود و اطراف آن  مي ساختهلوله توخالي (تنورك)ي داخلي و تشكيل آن به شكل  : اين دريچه از تنه درختان پس از تراشيدن اليهدريچه آبياري

 شود. عالوه بر چمن از سنگ نيز استفاده مي
32B- هاي اتفاقي است.  سرريز شبيه سرريز سدهاي خاكي است كه هدف از آن تخليه آب مازاد بر ظرفيت مخزن و آبهاي ناشي از سيالب  :سرريز

 يو عرض آن متناسب با دبي آب ورودي است كه توسط جوبشود عمق  سرريز به شكل هاللي و در باال دست يكي از طرفين ديواره اصلي ايجاد مي
 است.به معني كله يا سر آب  (Calab)شود نام محلي سرريز در برخي نقاط كالب  شيبدار به پائين دست هدايت مي

33B-   ت، به طوري كه حدود شود كه قطر و طول آن متناسب با حجم مخزن و دبي ورودي به آن اس درخت بيد ساخته ميقطور دريچه: معموالً از تنه
امتداد مي يابد تا قدرت جريان باعث حفر متر در قسمت پاياب بيش از عرض تحتاني ديواره اصلي  سانتي 50الي  40متر در مخزن و  سانتي 20

نيم با مقطع عرضي  بستر در پاي ديواره اصلي نگردد. تنه درخت بايستي يكنواخت و بدون گره باشد. براي ساخت، ابتدا با دقت در جهت طول به دو
دهند. به طوري  پيپ يا چپق قرار ميميانه آن برداشت ميشود، بطوريكه پس از قرار گيري روي هم به شكل سيله تيشه نيم دايره تبديل شده و بو

شود تا باز و بسته نمودن دريچه در خارج از مخزن به سهولت صورت  شود. اين كار باعث مي كه جريان آب به صورت فواره از اين دريچه خارج مي
بسته شده و  پارچه و پوشش گياهي ) بااز بيرون (بخش پايابدريچه اين  در ميآيد. ي نيروي گيرد. به منظور جلوگيري از تخريب ديواره به وسيله

 بوسيله سنگ مهار ميگردد تا استخر از اب پر شود و براي استفاده باز ميگردد.
34B3-4- - ديواره اصلينحوه ساخت 
اب به آن هاي سراب و پاي تقريباً شبيه ساخت ديواره سد خاكي است يعني هر اليه را از بخش تحتاني شروع نموده و به تدريج شيب ماليم در بخش 

افراد متعددي شركت دارند  ي چمن (با ريشه و خاك اطراف آن)ها دهد، به همين دليل عرض تحتاني بيش از عرض فوقاني است. در چيدن اليه مي
دهد كه پوشش چمن به سمت خارجي ديواره و ريشه و خاك  بدين ترتيب كه ماهرترين فرد (استاد كار) قطعات را طوري در كنار هم قرار مي

هر اليه بوسيله قطعات سنگيني كامال كوبيده ميشود.   ،طراف آن در بخش داخلي ديواره قرار گيرد. براي اينكه هيچگونه فضاي خالي باقي نماندا
 نمايد. ب باعث رشد بطئي و دوام چمن شده و بدين ترتيب ديواره در مقابل نيروي هيدرواستاتيكي آب مقاومت مياندك آتراوش 

شود كه در بهار هر سال نسبت بـه تـرميم آن اقـدام     هاي سطحي ديواره مي ي سردسير، يخبندان زمستان باعث تخريب بخشمعموالً در نواح
ترين بخش هر گلوم  هاي جانبي قديمي ديواره متر است. 5/1. ارتفاع ديواره متناسب با سطح آبياري و دبي چشمه است اما در بيشتر موارد نمايند مي

گل و الي حاصل از اليروبي ساالنه بر روي اين اليـه   شود. ها، ايجاد مي خت با خاكبرداري از محل مخزن و تجمع آن در كنارهاست كه در ابتداي سا
آن به تدريج زياد مي شود و به همين دليل از استحكام كافي برخوردار است. معموال بـر روي ايـن اليـه درخـت بيـد كاشـته       ضخامت قرار گرفته و 

 رأساحـداث ميگـردد. معمـوال     مثلثير حسب شرايط طبيعي در گودترين نقطه پايين دست چشمه و يا كنار آبراهه به شكل ميشود. شكل مخزن ب
 شود. دايره و بيضي نيز بر حسب شرائط توپوگرافي ديده مي هاي نيم ديواره اصلي است. حالتدر جهت به سمت چشمه و قاعده آن مخزن 

 
36B3-6- برداري اهداف و شيوه بهره 

است. سيسـتم آبيـاري    دبي آبي چشمه يا قنات افراد ذيحقمتناسب با از احداث گلوم ذخيره آب، به منظور آبياري زراعت و باغات پائين دست  هدف
در هفتـه بـه    ساعت 48 تا 24). معموالسهم بندي آب براي 3و  2معموال براي باغات و زراعت به ترتيب غالم در گردشي و كرتي است (شكل هاي 

آب باز شده و آب از طريـق شـبكه سـنتي بـه اراضـي        بار دريچه 3الي  2. طي اين مدت ز كشاورزان ذينفع بر اساس مقدار زمين آنها استهريك ا
شود. نكته جالب در اين روش اين است كه ابتداي نوبت هر فرد غروب آفتاب است كه هر فرد ضمن بستن دريچه، جوي آب را بـه زمـين    هدايت مي

اسـتفاده  مقاومتري برخـوردار اسـت،    كرت و پشتهاز كه اش   از مزرعهنيز براي آبياري بخشي كند تا از آب ناشي از سرريز شبانه  مي خود نيز هدايت
 .نگور)ا باغ و (مانند يونجه كند

37B3-6- برداري اهداف و شيوه بهره 
38B است. سيستم آبيـاري   دبي آبي چشمه يا قنات افراد ذيحقا متناسب بهدف از احداث گلوم ذخيره آب، به منظور آبياري زراعت و باغات پائين دست

در هفتـه بـه    ساعت 48 تا 24). معموالسهم بندي آب براي 3و  2معموال براي باغات و زراعت به ترتيب غالم در گردشي و كرتي است (شكل هاي 
آب باز شده و آب از طريـق شـبكه سـنتي بـه اراضـي        هبار دريچ 3الي  2. طي اين مدت هريك از كشاورزان ذينفع بر اساس مقدار زمين آنها است

شود. نكته جالب در اين روش اين است كه ابتداي نوبت هر فرد غروب آفتاب است كه هر فرد ضمن بستن دريچه، جوي آب را بـه زمـين    هدايت مي
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اسـتفاده  مقاومتري برخـوردار اسـت،    كرت و پشتهاز  كهاش   از مزرعهنيز براي آبياري بخشي كند تا از آب ناشي از سرريز شبانه  خود نيز هدايت مي
 .نگور)ا باغ و (مانند يونجه كند

39B3-7- نحوه حفاظت و مرمت ساالنه 
40Bتـرميم  ، تـرميم دريچـه و بسـتن منافـذ    ، برداران است به اين ترتيب كه در فصل بهار، اليروبـي مخـزن   بهره  ها به عهده حفاظت و مرمت ساالنه گلوم

و برنامه ريزي برداشت آب توسط  هاي هدايت آب (شبكه آبياري) اليروبي كانال اصلي و جوي(ديواره چمني)،  ديواره اصلي تخريب يافته هاي قسمت
 انجام ميگيرد.كشاورزان 

41B3-8-  معايب و محاسن گلوم   
42Bالف) محاسن 
43B- ؛استفاده از مواد و مصالح طبيعي 
44B- ؛حداكثر استفاده از آب 
45B- ؛دن دبي خروجي با سنگ و مهارت زارعينسهولت آبياري و قابل تنظيم بو 
46B- ؛هاي جانبي و نداشتن عوارض زيست محيطي ديواره وكنار جوب كاشته شده ديواره چمني و درختان ي انداز زيبا چشم 
47B- ؛هاي سطحي) مقاومت در مقابل سرما و يخبندان (بجز اليه 
48B- ؛سهولت ترميم ساالنه 
49B- ؛ وبرداران تقويت همكاري در بين بهره  
50B- هاي جانبي تطير شستشوي گوسفند، تأمين آب شرب دام و استراحت دام در اطراف آن استفاده. 
51Bب) معايب 
52B- ي چوبي؛ها آب در اطراف دريچه و مشكل بودن ساختن دريچه تراوش  
53B- .ايجاد منافذ در ديواره اصلي به ويژه در مواقعي كه كوبيدگي آن به حد مناسب نرسد 
54B- ؛عنوان شرط اصلي ترميم ساالنه و پايداري است ودر غير اين صورت طي چند سال از گل و الي پر خواهد شد برداران به همكاري بهره 

55B3-9- وضعيت مطلوب پيشنهادي 
56B-  هاي چوبي و با همان شكل ساخته شده است كه تجربه مناسبي است  هاي فلزي به جاي دريچه درساليان اخير به ابتكار برخي روستائيان، دريچه

 .تي كه كف مخزن توسط غلطك كوبيده شود (هر چند سال يكبار)، بسيار كارساز خواهد بوددر صور
 تر) تبديل به كارهاي چند منظوره از جمله پرورش ماهي (با مطالعه و بررسي جامع -
 دالئل ماندگاري: -3-10

نبي از جمله جاهاي  برداري، استفاده ت ساخت و بهرهمهمترين دليل ماندگاري اين سازه استحصال آب به بهترين وجه ممكن براي آبياري و سهول
 آورد. برداران است كه در مجموع بازدهي اقتصادي الزم را به بار مي تأمين آب شرب دام و ايجاد حس مالكيت براي بهره

 نظر بهره برداران -3-11
فوائد بخيزداري و آ، مقايسه با روشهاي همسنگ دارانره بميزان استقبال بهردر مورد  1جدول بر اساس  نتايج بررسي پرسشنامه اي اين تحقيق

 د:به شرح زير بدست آم حاصله
 ؛امتياز) 4(از  25/2و  18/3به ترتيب نوين سنتي و هاي  متوسط امتياز روش -
 كم تا متوسط؛ هاي نوين  فراواني استقبال از روش -
 و ندگان زياد و بقيه متوسط)؛ درصد پرسش شو 71نسبتا زياد ( هاي سنتي فراواني استقبال از روش -
 .درصد 6/2 ،8/35، 7/61زياد، متوسط و كم به ترتيب مورد كارايي اين روش سنتي در حد برداران در  نظر بهره -

 سنگ): هاي سنتي مشابه (هم هاي آبخيزداري و روش مقايسه هزينه پروژه -3-11
ه هاي آبخيزداري همسنگ (روش سنتي بر اساس پاسخ پرسش شوندگان و اين روش سنتي با ساز احداث، مرمت و حفاظت هاي مقايسه هزينه

، نشان داد كه هزينه ساالنه گلوم شامل ساخت، ترميم و اليروبي ساالنه به ازاء هر مترمكعب  ه و حجم كارشد هزينهات تبارآبخيزداري بر اساس اع
ينكه پيامدهاي ناشي از تغيير كاربري زمين و جابجايي خاك نيز درصد توركينست و سدهاي خاكي كوتاه است. ضمن ا 20آب ذخيره شده حدود 

 .]3[و  ]2[وجود ندارد
 

 گيري  نتيجه -4
 استخرهاي سنتي (گلوم) جمع آوري و ذخيره آب در مانطق كوهستاني و تپه ماهوري استان كرمانشاه از قدمت زيادي برخوردار بوده و هم اكنون

مهمترين دليل ماندگاري اين سازه استحصال آب به ر آبياري تكميلي باغات و مزارع كوچك ايفا مينمايد. نيز با تغييراتي در دريچه نقش مهمي د
بي از جمله تأمين آب شرب دام و ايجاد حس مالكيت براي جانهاي  برداري، استفاده بهترين وجه ممكن براي آبياري و سهولت ساخت و بهره
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حداكثر ، استفاده از مواد و مصالح طبيعياز جمله ديگر مزاياي اين سازه  آورد. ادي الزم را به بار ميبرداران است كه در مجموع بازدهي اقتص بهره
در اطراف آن,  ديواره چمني و درختان كاشته شدهبوسيله  انداز زيبا چشم، ايجاد سهولت آبياري و قابل تنظيم بودن دبي خروجي ،استفاده از آب

هزينه كم و كمترين  .ساالنه مي باشد سهولت ترميمو  هاي سطحي) در مقابل سرما و يخبندان (بجز اليهمقاومت , نداشتن عوارض زيست محيطي
 قابل توجه است. به نوبه خود مقدار جابجايي خاك در مقايسه با سدهاي خاكي كوتاه و توركينست نيز

 
 تشكر و قدرداني -5

در اختيار  و پاسخ به سواالت را پذيرفتند و اطالعات و تجربيات ذيقيمت خود را در تمامي كشاورزان محلي استان كرمانشاه مصاحبه بدينوسيله از 
 كمل سپاسگذاري به عمل مي آيد.« اين تحقيق قرار دادند
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 : بخشهاي مختلف سازه سنتي ذخيره آب (گلوم) در اراضي كوهستاني و تپه ماهوري استان كرمانشاه1شكل 
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 ت در دامنه هاي نسبتا شيبدار با آب استخرهاي سنتي (گلوم) استان كرمانشاه: شيوه آبياري باغا2شكل 

 
 

 
 : شيوه آبياري زراعت با آب استخرهاي سنتي (گلوم) استان كرمانشاه3كل ش
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	              2-1- بررسي پراكنش جغرافيايي استخرهاي سنتي 
	شناسائي مقدماتي روشهاي سنتي، بر اساس پرسش از افراد مطلع، بازديدهاي مقدماتي ميداني و مكاتبه با ادارات منابع طبيعي، آبخيزداري و ترويج شهرستانهاي استان كرمانشاه. در مرحله بعد پراكنش جغرافيايي (شهرستان، بخش و دهستان) آنها درج گرديد.
	2-2- مقايسه با روشهاي آبخيزداري همسنگ
	- بررسي وضع موجود زيرپروژه آبخيزداري و دلائل ماندگاري يا تخريب آنها؛
	- شناسائي استخرهاي سنتي و درج مشخصات فني، شيوه ساخت، هدف، نحوه حفاظت و مرمت سالانه؛
	- مقايسه روشهاي نوين و سنتي همسنگ آنها از نقطهنظر پذيرش مردمي؛
	-  دلائل ماندگاري روشهاي سنتي، پذيرش يا عدم پذيرش روشهاي نوين؛
	- بررسي عوايد و تأثيرات حفاظت از منابع آب و خاك بر مبناي فراواني امتيازات، ميزان استقبال بهرهبرداران نظر بهرهبرداران درباره انجام اقدامات مشابه و فوائد حاصله؛ و
	-  محاسبه هزينه روشهاي سنتي و نوين:
	الف)-  پروژه هاي آبخيزداري: هزينه پروژه آبخيزداري همسنگ روش سنتي برمبناي  اعتبار مصوب و جحم كار انجام يافته (با اضافه نمودن سالانه 15% نسبت به سال ساخت و نيز 20%  براي هزينه هاي مأموريت، استهلاك خودرو، سوخت و اضافه كار پرسنل) محاسبه گرديد.
	الف - روشهاي سنتي
	ب – روشهاي آبخيزداري
	شهرستان
	شهرستان
	نحوه و مورد استفاده از سازه
	سطح تحت پوشش:
	مسائل و مشكلات فني:
	بي تاثير=0، كم=1، متوسط=2 و خوب=4)
	3-1- نام هاي محلي و معادل همسنگ در آبخيزداري 
	استخر سنتي ذخيره آب با نامهاي محلي گلوم (Glum) يا گول (Gool) براي ذخيره آب چشمه و قنات در نواحي تپه ماهوري و كوهستاني است كه از نقطهنظر كارائي، گلوم معادل توركينت، سدهاي خاكي كوچك (به جزكنترل سيلاب) و استخرهاي سيماني مزارع كشاورزي است. 
	  استفاده از گلوم براي ذخيره آب از قدمت بسيار طولاني برخوردار است. نتايج اين بررسي نشان داد كه كسي از سابقه احداث اين سازه، اطلاع ندارد. 
	  هرگلوم از سرريز، دريچه، ديواره اصلي، ديوارههاي جانبي و مخزن آب تشكيل يافته است (شكل 1).
	- ديواره اصلي: معمولاً در اطراف چشمهها و نقاطي كه سطح آب زيرزميني بالاست، چمنزارهاي طبيعي (Grassland) تشكيل ميشود كه به دليل رطوبت زياد، پوشش اصلي آن گونه چمن طبيعي (lolum sp) است. اين گونه داراي ريشه افشان متراكم و نسبتا عميق است و مناسب ساخت ديواره اصلي اين سازه سنتي است. معمولا كشاورزان با مهارت قطعات چمن را به همراه خاك اطراف ريشه كه معمولا رسي است به عمق حدود40 سانتيمتري و به ابعاد تقريبي حدود 35 سانتيمتري كنده و  قبل از خشك شدن به محل احداث ديواره گلوم حمل مينمايند. 
	- ديوارههاي جانبي: از خاك درون حوضچه ذخيره آب و رسوبات داخل (حاصل لايروبي سالانه) تشكيل مي شود كه شبيه پشته هاي خاكريزي فشرده است.
	- دريچه آبياري: اين دريچه از تنه درختان پس از تراشيدن لايهي داخلي و تشكيل آن به شكل لوله توخالي (تنورك)ساخته ميشود و اطراف آن علاوه بر چمن از سنگ نيز استفاده ميشود.
	- سرريز: سرريز شبيه سرريز سدهاي خاكي است كه هدف از آن تخليه آب مازاد بر ظرفيت مخزن و آبهاي ناشي از سيلابهاي اتفاقي است. سرريز به شكل هلالي و در بالا دست يكي از طرفين ديواره اصلي ايجاد ميشود عمق و عرض آن متناسب با دبي آب ورودي است كه توسط جوبي شيبدار به پائين دست هدايت ميشود نام محلي سرريز در برخي نقاط كلاب (Calab) به معني كله يا سر آب است.
	-  دريچه: معمولاً از تنه قطور درخت بيد ساخته ميشود كه قطر و طول آن متناسب با حجم مخزن و دبي ورودي به آن است، به طوري كه حدود 20 سانتيمتر در مخزن و 40 الي 50 سانتيمتر در قسمت پاياب بيش از عرض تحتاني ديواره اصلي امتداد مي يابد تا قدرت جريان باعث حفر بستر در پاي ديواره اصلي نگردد. تنه درخت بايستي يكنواخت و بدون گره باشد. براي ساخت، ابتدا با دقت در جهت طول به دو نيم با مقطع عرضي نيم دايره تبديل شده و بوسيله تيشه ميانه آن برداشت ميشود، بطوريكه پس از قرار گيري روي هم به شكل پيپ يا چپق قرار ميدهند. به طوري كه جريان آب به صورت فواره از اين دريچه خارج ميشود. اين كار باعث ميشود تا باز و بسته نمودن دريچه در خارج از مخزن به سهولت صورت گيرد. به منظور جلوگيري از تخريب ديواره به وسيلهي نيروي در ميآيد. اين دريچه از بيرون (بخش پاياب) با پارچه و پوشش گياهي بسته شده و بوسيله سنگ مهار ميگردد تا استخر از اب پر شود و براي استفاده باز ميگردد.
	3-4- -نحوه ساخت ديواره اصلي
	 تقريباً شبيه ساخت ديواره سد خاكي است يعني هر لايه را از بخش تحتاني شروع نموده و به تدريج شيب ملايم در بخشهاي سراب و پاياب به آن ميدهد، به همين دليل عرض تحتاني بيش از عرض فوقاني است. در چيدن لايههاي چمن (با ريشه و خاك اطراف آن) افراد متعددي شركت دارند بدين ترتيب كه ماهرترين فرد (استاد كار) قطعات را طوري در كنار هم قرار ميدهد كه پوشش چمن به سمت خارجي ديواره و ريشه و خاك اطراف آن در بخش داخلي ديواره قرار گيرد. براي اينكه هيچگونه فضاي خالي باقي نماند، هر لايه بوسيله قطعات سنگيني كاملا كوبيده ميشود.  تراوش اندك آب باعث رشد بطئي و دوام چمن شده و بدين ترتيب ديواره در مقابل نيروي هيدرواستاتيكي آب مقاومت مينمايد.
	3-6- اهداف و شيوه بهرهبرداري
	3-6- اهداف و شيوه بهرهبرداري
	هدف از احداث گلوم ذخيره آب، به منظور آبياري زراعت و باغات پائين دست متناسب با دبي آبي چشمه يا قنات افراد ذيحق است. سيستم آبياري معمولا براي باغات و زراعت به ترتيب غلام در گردشي و كرتي است (شكل هاي 2 و 3). معمولاسهم بندي آب براي 24 تا 48 ساعت در هفته به هريك از كشاورزان ذينفع بر اساس مقدار زمين آنها است. طي اين مدت 2 الي 3 بار دريچه آب باز شده و آب از طريق شبكه سنتي به اراضي هدايت ميشود. نكته جالب در اين روش اين است كه ابتداي نوبت هر فرد غروب آفتاب است كه هر فرد ضمن بستن دريچه، جوي آب را به زمين خود نيز هدايت ميكند تا از آب ناشي از سرريز شبانه نيز براي آبياري بخشي از مزرعه اش كه از كرت و پشته مقاومتري برخوردار است، استفاده كند (مانند يونجه و باغ انگور).
	3-7- نحوه حفاظت و مرمت سالانه
	حفاظت و مرمت سالانه گلومها به عهده بهرهبرداران است به اين ترتيب كه در فصل بهار، لايروبي مخزن، ترميم دريچه و بستن منافذ، ترميم قسمتهاي تخريب يافته ديواره اصلي (ديواره چمني)، لايروبي كانال اصلي و جويهاي هدايت آب (شبكه آبياري) و برنامه ريزي برداشت آب توسط كشاورزان انجام ميگيرد.
	3-8-  معايب و محاسن گلوم 
	الف) محاسن
	- استفاده از مواد و مصالح طبيعي؛
	- حداكثر استفاده از آب؛
	- سهولت آبياري و قابل تنظيم بودن دبي خروجي با سنگ و مهارت زارعين؛
	- چشمانداز زيباي ديواره چمني و درختان كاشته شده كنار جوب و ديوارههاي جانبي و نداشتن عوارض زيست محيطي؛
	- مقاومت در مقابل سرما و يخبندان (بجز لايههاي سطحي)؛
	- سهولت ترميم سالانه؛
	- تقويت همكاري در بين بهرهبرداران؛ و 
	- استفادههاي جانبي تطير شستشوي گوسفند، تأمين آب شرب دام و استراحت دام در اطراف آن.
	ب) معايب
	- تراوش آب در اطراف دريچه و مشكل بودن ساختن دريچههاي چوبي؛ 
	- ايجاد منافذ در ديواره اصلي به ويژه در مواقعي كه كوبيدگي آن به حد مناسب نرسد.
	- همكاري بهرهبرداران به عنوان شرط اصلي ترميم سالانه و پايداري است ودر غير اين صورت طي چند سال از گل و لاي پر خواهد شد؛
	3-9- وضعيت مطلوب پيشنهادي
	-  درساليان اخير به ابتكار برخي روستائيان، دريچههاي فلزي به جاي دريچههاي چوبي و با همان شكل ساخته شده است كه تجربه مناسبي است در صورتي كه كف مخزن توسط غلطك كوبيده شود (هر چند سال يكبار)، بسيار كارساز خواهد بود.
	- بختيار، ا. 1380. بررسي آثار اقتصادي- اجتماعي طرح پخش سيلابگر بايگان فسا در استان فارس. چكيده 1200 طرح
	        تحقيقاتي خاتمه يافته وزارت جهاد سازندگي، جلد4: آبخيزداري، اقتصادي- اجتماعي،  مهندسي و اطلاعرساني (شماره 241/80).
	4- حبيبي، ن.و رحمتي، م.1380. شناسايي و بررسي روشهاي سنتي آبخيزداري در استان كردستان. چكيده 1200 طرح
	        تحقيقاتي خاتمه يافته وزارت جهاد سازندگي، جلد4: آبخيزداري، اقتصادي- اجتماعي، مهندسي و اطلاعرساني (شماره 241/80).
	5- حسينپور، ب. 1380. گرايش روستائيان به مجموعه ادارات جهادسازندگي(دامپزشكي، عشايري و منابع طبيعي) در استان
	      آذربايجان غربي. چكيده 1200 طرح تحقيقاتي خاتمه يافته وزارت جهاد سازندگي، جلد4: آبخيزداري، اقتصادي-
	       اجتماعي،  مهندسي و اطلاعرساني (شماره 241/80).
	7- صابري، ا. و عظيمي، ا.1380. تجزيه و تحليل اثرات اقتصادي عمليات آبخيزداري در حوزه آبخيز پاكل استان مركزي. مجموعه مقالات
	       همايش ملي مديريت اراضي، فرسايش خاك و توسعه پايدار. مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري و مركز تحقيقات
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