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 چکیذٌ

ثبضذ ًِ هذتی است در ًطَر ثِ ثرداری از آة هیّبی هطرح در ثْرُسطَح آثگیر ثبراى یٌی از رٍشّبی سیستن

ثِ طَر یٌجب هَرد ًظر هرار گركتِ ٍ در ثرداری كراهَضی سپردُ ضذُ است. در ایي رٍش هَضَع تأهیي، اًتوبل ٍ ثْرُ

تَاًذ یٌی از هٌبثغ ستٌذ ًِ آة ثبراى هیثسیبری از صبحت ًظراى هؼتوذ ّ جْت اّذاف هختلق هبثل استلبدُ است.

ی اتَاًذ ضیَُآٍری، رخیرُ ٍ هذیریت صحیح هیّبی ضیریي هَجَد هحسَة ضَد ٍ در صَرت جوغجبًطیي ثرای آة

ثب تَجِ ثِ ًجَد هٌبثغ آة ٍ دٍری از هٌبثغ ٍ  هیي ثخطی از رخیرُ آة ثطوبر آیذ.هٌبست ٍ ًن ّسیٌِ حذاهل ثرای تب

تَاًذ تب حذ ّبی هٌبست ثرای احذاث سطَح آثگیر هیهٌبثغ آة در دضت گریبًِ ضٌبسبیی هٌبى ثِدسترسی هطٌل 

تریي هطٌل دام ٍ ركغ هْنتَاًذ ػالٍُ ثر گسترش ٍ ایجبد سطَح آثگیر ثبراى هی زیبدی ایي هطٌالت را ثرطرف ًٌذ.

ّب در اطراف هٌبثغ بضی از تورًس دامّبی جبری ٍ ّوچٌیي از كطبر چرای ًذاراى در ایي دضت ٍ در ًبّص ّسیٌِداه

 آثی در اراضی هرتؼی ًن ًٌذ.

  رخیرُ آة سطَح آثگیر، سطَح ػبین، دضت گریبًِ، ّبی ضیریي،آة ثبراى، آة: َای كلیذیياشٌ
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Abstract 

Rainwater catchment system is one of the popular techniques in the utilization of water that has been 

forgotten in the country. In this way the supply, transmission and utilization are considered together and 

used for different purposes. Many experts believe that rainwater can be a substitute for fresh water 

resources and in case of collecting, storing and proper management it can be a convenient and cost-

effective way to provide at least part of the water supply. Due to lack of water resources and difficulty in 

access to water resources to water resources in Gerayane plain, identifying the sites suitable for 

constructing the insulation levels can somewhat solve these problems. Developing and creating catchment 

levels not only resolve the most important problems of livestock and dairy farmers in the plain and reduce 

the current costs, but also it decreases the pressure arising from the livestock centralization near water 

resources in pasture lands. 
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 مقذمٍ -الف

 ای ًیست چرا ًِ ثرخی از هحووبى هذهت آى را ثِی تبزُیي رٍش ٍ ایذُ rainwater harvestingاستحصبل آة ثبراى یب 

هلَْم . (3442)ًریطٌب ،  ثرًذسبل هجل ّن هی 0444گرداًٌذ. ثرخی ًیس هذهت آى را در چیي تب سبل هجل ثرهی 0444

آٍری ثبضٌذ جوغاسبسی استحصبل آة از ثبراى سبدُ است ثطَریٌِ آة ثبراى از سطَحی ًِ دارای ضیت هٌبست هی

د. ایي آة در هٌبى هٌبسجی در سطح زهیي یب زیرزهیي ضَّبیی ثِ سوت پبییي دست ّذایت هیی لَلِضذُ ٍ ثَسیلِ

ّبی استحصبل آة ثبراى ثرای ضرة دام ثِ طَر گیرد. سیستنرخیرُ ضذُ ٍ در هَهغ هٌبست هَرد استلبدُ هرار هی

ّبی اًتوبل، هٌجغ رخیرُ ٍ در آٍری ًٌٌذُ آة، لَلِ، ًِ ضبهل: سطح جوغاسبسی از چْبر هسوت تطٌیل ضذُ است

 ثبضذ.خَر هیًْبیت آثط

 

 

 

 آٍری ًٌٌذُ آة ثبراى ثرای ضرة دامسیستن جوغ -1ضٌل 

ّبی سطَح ػبین ثِ ػٌَاى رٍضی جْت تأهیي آة ضرة دام ٍ تَزیغ یٌٌَاخت سیستندر هذیریت هراتغ )هرتغ داری( 

ز سطح هرتغ، ّب ٍ جلَگیری از كطبر چرایی دام ثر یي ًوطِ اجْت تَزیغ یٌسبى ػلَكِ ثیي دام دام در سطح هرتغ،



 

از آة ثبراى اًجبم گركتِ هیثرداری دّذ.ًبرّبی تحویوبتی ًِ در ایراى ثرای ثْرًُبرایی هٌبسجی را از خَد ًطبى هی

( اضبرُ ًرد ًِ در آًْب تٌْب ثِ استلبدُ از ًسٍالت در اكسایص 1230ى تیؾ )ب( ٍ ج1231ْتَاى ثِ ًبرّبی چبٍضی )

آٍری آة ثبراى ثرای ضرة دام در هٌبطن هختلق دًیب ًظیر استرالیب، سیسٌن جوغ رطَثت خبى تَجِ ضذُ است.

ٌّذٍستبى، آریسًٍب، ًبلیلرًیب ٍ در داخل ًطَر هبًٌذ گچسبراى، اراى، استبى خراسبى ٍ استبى كبرس ٍ در سطح هراتغ 

اًذ ًِ ْب ًطبى دادُهطالهی استبى گلستبى ثِ صَرت سٌتی ٍ هٌبًیسُ ثِ ًبر گركتِ ضذُ است. ًتبیج ًبرثرد ایي سیستو

جلَگیری ًٌذ ٍ ّویي طَر در از خسبرات احتوبلی درصذ  04تب  34ّبیی تَاًستِ ثِ هیساى استلبدُ از چٌیي سیستن

درصذ از خطر  04تب  04تَزیغ یٌٌَاخت ػلَكِ ثب ثِ ًظن در آٍردى سیستن چرایی هتؼبدل تَاًستِ است ثِ هیساى 

 .لَگیری ًٌذدسترسی دام ثِ ػلَكِ جًوجَد یب ػذم 

 

 َامًاد ي ريش -ب

 مىطقٍ مًرد مطالعٍ -1

تب  05.55ٍ در طَل جـراكیبیی ًیلَهتری جٌَة رٍستبی پیطجر  3دضت گریبًِ در ضوبل ضرم ثیرجٌذ ٍ در كبصلِ 

 ضوبلی هرار گركتِ است. 22.223تب  22.210ضرهی ٍ ػرض جـراكیبیی  05.500

 دضت گریبًِ -3ضٌل



 

ثبضذ هیهتر هیلی 304هتر از سطح دریب ٍ هتَس  ثبرش آى  3044هی ٍ هتَس  ارتلبع آى ایي دضت جسء هراتغ ییال 

اراضی ایي دضت اٍایل ثْبر ٍ اٍاخر پبییس هَرد ًطت گٌذم ًِ ثِ صَرت  ثبضذ.ًِ ثیطتر ثبرش اى در كصل زهستبى هی

ضَد ٍ هَرد چرا هرار ل استلبدُ هیگیرد ٍ ثب ثرداضت هحصَل در اٍاخرتیر از ایي دضت ثِ طَر ًبهدین است هرار هی

تَاى از تبًٌر ّب ًویگیرد. دٍ راُ دسترسی ثِ ایي دضت ٍجَد دارد ًِ ثذلیل ضیت زیبد ٍ ًبهٌبست ثَدى ایي راُهی

ّب استلبدُ ًرد.ٍ در داخل دضت هٌجغ آثی ثرای ضرة دام ٍجَد ًذارد ٍ چٌذ هٌجغ آثی ًِ در اطراف ثرای آة ضرة دام

ّبی آة گیرد ٍ تٌْب هٌجغد ثِ دلیل ًوت آة ٍ ًجَد راُ دسترسی ثِ آًْب ًوتر هَرد استلبدُ هرار هیدضت ٍجَد دار

ّبی هَجَد ثبیذ كبصلِ حذٍد ثبضذ ًِ در ضوبل دضت هرار گركتِ ٍ گلِثرای ضرة دام ثیطِ جبرٍة ٍ ثیطِ ضبّیي هی

بصلِ ثسیبر ًبهٌبست ٍ حسبس ثِ كرسبیص است ٍ هطٌالتی ًیلَهتری ثرای دسترسی ثِ آًْب ثبیذ طی ًٌٌذ ًِ ایي ك 3

ایٌجبست  ٍّبی ثسیبر خطرًبى ٍ از ثیي ركتي راُ ارتجبطی ثِ ایي دضت سیالةثرای هردم هٌطوِ از جولِ گرد ٍ ؿجبر ٍ 

ضَد یضیجی ًِ ثرای احذاث سطَح در ًظر گركتِ ه گیرد.ًِ ضرٍرت استلبدُ از سطَح آثگیر ثبراى هَرد تَجِ هرار هی

ضَد ٍ اگر ضیت زیبد ثبضذ ًبر ًردى ٍ اهبدُ ًردى سطَح ًِ ثبیذ خیلی ًن ثبضذ چَى ثبػج ّذر ركت ٍ تجخیر آة هی

ٍ ّوچٌیي دسترسی  ثبضٌذهٌبست ثرای احذاث سطَح آثگیر هیدرصذ  24تب  10ّبی ثیي آثگیر هطٌل است ٍ ضیت

ثبضذ.ٍ چَى ثخص اػظن دضت هٌبست ثرای ایي ّذف هیثِ ایي سطَح ثرای دام ثبیذ آسبى ثبضذ ًِ هٌبطن هرًسی 

-ذ ٍ در ًْبیت ثب تللین الیِثبضٌهتر از اراضی دارًذ هٌبست هی 3444ضَد هٌبطوی ًِ كبصلِ ایي دضت ًطت دین هی

هٌبطن هٌبست ثذست آهذُ ٍ در  Arc gis، دسترسی آسبى ٍ كبصلِ از اراضی دین در ًرم اكسار رثری اراضیّبی ضیت، ًب

 یت ثرای تؼییي ًْبیی هٌبطن هٌبست جْت احذاث ثبیذ ػولیبت هیذاًی ّن اًجبم ضَد.ًْب

 وتایج ي تحج -ج

ّبی ثبضذ. توریجأ توبهی راُاصلی داهذاراى هی ّبیّبی ایي هٌطوِ یٌی از دؿذؿِّبی هختلق تأهیي آة ضرة دامرٍش

ّب زیبد ، طَل ػور ًَتبُ ٍ یب دٍر از اهب ّسیٌِ ست.ّب ًیس اجرایی ضذُ اهوٌي در ایي زهیٌِ هطبلؼِ ٍ ثسیبری ار رٍش

ّب توبیل ثِ استلبدُ از رٍش سطَح ػبین را در ثیي داهذاراى ثِ رٍضی هبثل هجَل تجذیل ًوَدُ دسترس ثرخی از رٍش

هراتغ از طركی هبثل اجرا ثَدى ایي رٍش ّن از ًظر كٌی ٍ ّن از ًظر اجرایی تَجیِ خَثی ثرای اجرای آى در اًثر  است.

یبثی یبثی هٌبست ثرای احذاث آًْب است ًِ ایي هٌبىثبضذ. یٌی از هراحل اصلی در ایجبد سطَح آثگیر هٌبىییالهی هی

ثب تَجِ ثِ هرار ثگیرد تب دارای ًتبیج ثْتری ثبضذ.  هَرد ثررسی ًِ ایي ٍیسگی ّب ثبیذ ثبضذ.ًیبزهٌذ ثرخی ٍیسگی ّب هی

ثیطتری ثرای دام هرار دارد ٍ دیگر ًیبزی ًیست ًِ دام كبصلِ زیبدی تب آثطخَر  ایٌٌِ هٌبطن هیبًی دضت در دسترسی

دّذ هٌطوِ ی هرًسی دضت را طی ًٌٌذٍ ّوچٌیي دام ثؼذ از خَردى آة اطراف آثطخَر را ثطذت هَرد چرا هرار هی

 .ثبضذهَرد تأًیذ هی



 

 

 ّبهٌبطن هَردی دسترسی آسبى دام -2ضٌل 

 

ثبضذ ٍ ایي اراضی ثْن پیَستِ ّستٌذ ٍ ًجبیذ ایي جأ ًیوی از آى زیر ًطت دین گٌذم هیتوریچَى در دضت گریبًِ 

 سطَح در هحذٍدُ اراضی زراػی هرار داضتِ ثبضٌذ.



 

 هحذٍدُ ی اراضی هَرد ًطت دضت -0ضٌل 

را ٍ ًٌذ ٍ در ایي كبصلِ ثِ چًتری را طی هی 344تب  144ای حذٍد ثب تَجِ ثِ ایٌٌِ ثؼذ از خَردى آة كبصلِ

ای را از اراضی دین در ًظر ثگیرین پس پردازًذ ٍ ٍ ثحج حوَهی ٍ ًبرضبیتی هردم ّن ّست ًِ ثبیذ كبصلِاستراحت هی

هتری از هحذٍدُ اراضی دین را ثرای احذاث سطَح آثگیر  344ثب استلبدُ از ًوطِ ًبرثری اراضی ًوطِ ثبكر ثب كبصلِ ی 

 (.0ضَد)ضٌل در ًظر گركتِ هی

ضًَذ ٍ سطَحی ًِ ضیت زیبد دارًذ ثِ ػلت ثب تَ جِ ثِ هحذٍدیتی ًِ دارًذ در ّر ضیت احذاث ًوی سطَح آثگیر

دسترسی هطٌل ٍ ًبرًردى در آًْب هطٌل است ٍلی هسیتی ًِ دارًذ آة رٍی سطَح ثِ سرػت ثِ داخل هخسى تخلیِ 

درصذ را  24تب  10حی ًِ ضیجی ثیي ثبضٌذ ٍ سطَّبی ًن ثِ ػلت تخلیِ دیرتر ثِ هخبزى ًبهٌبست هیضَد ٍ ضیتهی

 (.0ثبضٌذ)ضٌل دارًذ هٌبست هی



 

 ثبكر كبصلِ از اراضی دین -0ضٌل 

 ًوطِ ضیت هٌطوِ -0ضٌل 



 

 

ثبضٌذ ثخطی از دضت ًِ ضرای  هٌبست ّب هطترى هیّبی هَجَد ٍ تؼییي هٌبطوی ًِ در ّوِ ًوطِثب تللین ًوطِ

 .  ضَدثبضذ هطخص هیثرای احذاث سطَح ػبین هی

 

 هٌبطن هٌبست ثرای احذاث سطَح آثگیر -3ضٌل 

-ثبضذ . ثِ طَریتریي هَارد در هرتؼذاری هیّبی اّلی ٍ ٍحطی در هراتغ یٌی از هْنتأهیي آة هَرد ًیبز اًسبى ٍ دام

 ضَد. در ضويًِ كوذاى آة هبثل ضرة در هرتغ ثبػج ػذم استلبدُ از پَضص گیبّی هرتغ ٍ یب استلبدُ ًن از آى هی

 ضَد.هٌبثغ آثی در هرتغ هَجت تَزیغ ٍ پراًٌص ثْتر دام در هرتغ هی

ّبی هَجَد هؼوَآل كطبر چرا ثِ ػلت ٍجَد آة در ًسدیي ایي ثب تَجِ هحذٍد ثَدى هراتغ ییالهی هٌطوِ ٍ تحرى دام

ّب از تخریت دامتَاًذ ػالٍُ ثر تأهیي آسبى آة ضرة ثبضذ تَجِ ثِ ثحج ایجبد سطَح جذیذ هیهراتغ ًسجتأ ضذیذ هی

 ًوبیذ.ثیطتر جلَگیری هی

ثبضذ ثحج استلبدُ از ایي سطَح ثبضذ ٍ هسئلِ آة ضرة دام ًِ هطٌل اسبسی هیدضت گریبًِ دارای ثبرش ًن هی

 ثبضذ. هَرد تأًیذ هی
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دٍهیي  .ثبراى ارزیبثی ٍ ثررسی هحبسي ٍ هؼبیت ضیَُ ّبی استحصبل آة .1253. ح .اًجری، ؽى.؛  تًَلی ضیرازی،

 ّبی سطَح آثگیر ثبراى.ّوبیص هلی سبهبًِ

ًوص ضطَح ػبین ثبراى در تأهیي آة ضرة در  .1253. ، م.؛ آسیبیهلیذی خَاجِ، ا.  .؛ر پبرسبهْر، م. .؛پبرسبیی،ل. ا

 .دٍهیي ّوبیص هلی سبهبًِ ّبی سطَح آثگیر ثبراى .هراتغ ضوبل استبى گلستبى

استلبدُ از سطَح آثگیر ثبراى جْت تأهیي ًیبز آثی حیبت ٍحص ، هطبلؼِ هَردی : . 1253، ح.دّوبى .؛حجیجی پَر، ا

 هٌطوِ حلبظت ضذُ ٍ پبرى هلی سیبٌَُّ. دٍهیي ّوبیص هلی سبهبًِ ّبی سطَح آثگیر ثبراى.

 


