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 چكيده
 

يكي ازمعضالتي كه در جوامع امروزي و مخصوصا كشور ما ايران وجود دارد، كاهش شديد منابع تجديد 

انسان، همواره مورد توجه او بوده است كه پذير آب شيرين ميباشد.جمع آوري آب باران از ابتداي زندگي 

البته در حال حاضر،جهت اين امر از تكنيكهاي مختلف بومي و نوين استفاده ميشود. با توجه به تغييرر  

  نا افزايش وقوع سيالبها را خواهيم داشت؛ كه همين موضوع،ئاقليم و شرايط جغرافيايي كشور ايران، مطم

 50ساالنه افرزون برر    در كنترل سيالبها را پررنگتر خواهد كرد.نقش سيستمهاي استحصال آب باران 

رود و زيان مالي و تلفات ناشي از آن به  هاي سرزمين ما به هدر مي ميليارد متر مكعب سيالب رودخانه

درصد از پهنه سرزمين ما برا   90گردد و اين در حالي است كه نزديك به  ميلياردها و دهها نفر بالغ مي

رو است و مردمان براي تامين آب مورد نياز خود براي مصارف كشاورزي، شرب و خانگي كمبود آب روب

 باشند. مجبور به استفاده از روشهاي استحصال آب باران و باالخص استحصال آب از سيالب مي

 

 يساز پخش سيالب ذخيره -سيالب -استحصال آب: ها:  كليد واژه
 

 

   

 مقدمه
 

ميليارد نفر با كمبود آب روبرو ميباشند كه طبق پيشبينيهاي انجام شرده   8/2در جهان امروزي بيش از 

دو سوم جمعيت جهان دچار مشكل كمبود آب خواهند شد. ايران نيز كشوري خشك ميباشد كره   2025تا سال 

 نزوالت جوي بسيار كمي داردو اگر براي منابع آب آن برنامه ريزي نكنيم، در اينده كشور ما دچار معضالت غيرر 

 (.1قابل حلي خواهد شد)
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ازدياد جمعيت و افزايش تقاضا براي رفع نياز غذايي را به دنبال خواهد داشت كه پيامدهاي سرو ايرن موضروع،     

تغيير كاربري اراضي، و بكارگيري روشهاي غير اصولي جهت بهره برداري از اراضري را در پري خواهرد داشرت و     

بهاي سهمگين و تشرديد دفعرات آن بوجرود آورده اسرت.در     همين موضوع، شرايط مناسبي را جهت بروز سيال

اي از مناطق كشور در معرض تهاجم سيلهاي مخرب  با ابعاد وسريع خسرارت جراني و     سالهاي اخير بخش عمده

  (6).مالي، قرار داشته است

 
 خسارات وسيع جاني و مالي سيالب -1شكل

تواند نيازهاي آبي را در مناطق خشك برطررف سرازد و هرم اينكره در      آوري آب باران هم مي جمع هاي تكنيك

 (.3كاهش سيل و رواناب سطحي نيز موثر واقع شود)

 

   

 ها مواد و روش

 

وري و ذخيره آب باران به منظور استفاده مجدد در همان محل بوده و آ به معناي جمع صال آبحاست

 (.5جلوگيري از هدررفت آب است)هدف از اين كار، 

ميليارد متر مكعب از طريق  270ميليارد متر مكعب نزوالت جوي ساالنه در كل كشور، بيش از  413موع جازم

ميليارد  مترمكعب آب تجديد پذير در كشور وجود دارد  143شود. بنابراين  تبخير و تعرق از دسترس خارج مي

بندي در مرز كشورهاي  شود. ايران در تقسيم منابع آب زيرزميني ميهاي سطحي و  كه اين مقدار شامل جريان

 ر طي سالهاي آينده، شرايط كشور بحراني خواهد شد.دبا توجه به نمودار زير  وداراي تنش آبي قرار دارد 
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 گذشته هاي طي سال ايران در پذير تجديد آب سرانه تغييرات -2 شكل

 

بخشي از اين منابع عظيم مربوط به بارندگي بر روي اراضي طبيعي بردون پوشرش گيراهي و يرا منراطق      

ير قابل نفوذ هست وعمدتا به شكل سيالب و مقدار كمتري نيز به شكل تبخير از دسرترس  غباشد كه  شهري مي

ز هدر رفت اين سررمايه  هاي سطوح آبگير باران ميشود ا شود و اين در حالي است كه با اجراي سيستم خارج مي

 (. 1الهي جلوگيري كرد )

در دو  صوصا در كشورهاي كم آب و خشك از اهميت بسرياري برخروردار اسرت،   خاستحصال آب باران م

هاي جديدي از استحصال آب باران، با هردف   شيوه ،ور سيالبهاي شهريآ دهه اخير به منظور كاهش عوامل زيان

بهبود نتايج زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي توسعه يافته اسرت كره هرر كردام از ايرن روشرها در طيرف        

نگهداشت، نفوذ يا تصفيه روانابهاي رگباري در محيطهاي شهري عمل ميكنند وهدف از همگي آنهرا جلروگيري   

 باشد. هاي مناسب مي ديل آنها به فرصتاز پيامدهاي ناخوشايند سيل و تب

هراي   ي نگهداشرت، تراالب و درياچره    داث حوضرهه حر اي مانند ا توان به اقدامات سازه ها مي از جمله اين روش

هراي   هاي زيستي، پوشش نرواري گيراهي و تراشره    مصنوعي، علفزارها، مخازن جمع آوري آب باران، نگهدارنده

 (.4اشاره كرد) ،نفوذ

تحصال آب باران به صورت محلي، رواناب حاصل از بارندگي و يا خود بارنردگي را پريش از   هاي اس سامانه

هراي   هاي مختلف، جمع آوري ميكند تا بتواند در آينده در اختيار فعاليرت  تبديل به رواناب با استفاده از تكنيك

 (.2انسان قرار گيرد)

 

 :  كرد بندي گروه تقسيم 3روشهاي استحصال آب باران را ميتوان به 

سازي( و غير مستقيم)همراه با  استحصال آب باران كه شامل دو نوع مستقيم )بدون دخيره -1

 سازي( ميباشد. دخيره

روش استحصال آب باران به طور مستقيم كه آب باران را بدون دخيره سازي  و يا نهايتا ذخيره در خاك  -الف

 .كند محدوده ريشه يك تك گياه استفاده مي
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ال آب باران به روش غيرمستقيم كه شامل هدايت آب باران به سمت يك يا چند مخزن روش استحص  -ب

 (.7ميباشد)

باشد و موضوع اين مقاله  برداري از سيالب در آبياري مي آبياري سيالبي: به معني مهار، پخش و بهره -2

 ميشود. باشد و به دو. دسته تقسيم مي

و ته نشين شدن رسوبات، استحصال آب سيل صورت در داخل بستر سيالبي با كاهش سرعت جريان  -الف

 گيرد.

صوالت مختلف، استحصال آب سيل صورت حبه وسيله منحرف كردن سيل به اراضي مجاور و آبياري م -ب

 (.7گيرد) مي

 (.7دار، كه اين پوشش يا طبيعي و يا مصنوعي ميباشد.) استحصال آب از سطوح عايق و پوشش -3

 است. شده، بيان شده بندي استحصال آب به صورت طبقهانواع روشهاي  1در جدول شماره

 

 روشهاي استحصال آب باران -1جدول
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يابند، لرزوم مهرار    هاي روان را داشته و در مدتي كوتاه جريان مي ها معموال بيشترين حجم آب از آنجا كه سيالب

 آنها به صورت آبياري سيالبي اجتناب ناپذير است.

 ميتوان از دو جنبه بررسي كرد:مزاياي آبياري سيالبي را 

 برداري مستقيم از سيالب، جهت آبياري مزارع گندم و جو بهره -الف

هراي   ها استفاده ميكردنرد و برا احرداث سرازه     سالها قبل روستائيان، جهت آبياري مزارع گندم و جو از سيالب

 (.8كردند) رع از آب آن استفاده ميدادند و در فصل بهار براي آبياري مزا مناسب، سيالب را به مزارع انتقال مي

 استفاده ازسيستم پخش سيالب جهت كاشت گياهان -ب

 

براي تفسير اين موضوع، ابتدا الزم است تا تعريفي براي سيستم پخش سيالب ارائه كرد. پخش سريالب  

 نرزوالت  برا اداره بهينره   مهار و انحراف روانابهاي سطحي و سيالبها بر روي پهنه سطحي آبخروان هرا تروام   در 

 منابع طبيعري و بهبرود كمري    وتوسعه منظورحفاظت به زيرزميني مخازن متخلخل هاي واليه ها سيالب آسماني،

 شاورزي و احياء منرابع كپايدار  ي اي كه توسعه براي دستيابي به اهداف چند منظوره زيرزميني آب منابع وكيفي

(. از آنجائيكره  8د)شرو  مري  پخش سيالب ناميدهطبيعي تجديد شررونده را بدنبال داشررته باشد تحت عنوان 

 وقتي سرعت سيالب در نتيجه تاثير عمليات پخش سيالب كم شود، مواد ريزدانه حمل شده بوسريله سريالب،  

باشند، مازاد آب قابرل ذخيرره در پروفيرل     نشين شده و حال اگر اين زمينها قابليت نفوذپذيري بااليي داشته ته

پيونردد و موجرب تغذيره     هاي پخش، به آب زيرزمينري مري   معلق از طريق شبكهخاك پس از رسوبگذاري مواد 

پرس ميتروان مزايراي    (. 8گردنرد)  هرا تعذيره مري    شود و هم اراضي حاصلخيز شده و هم آبخروان  ها مي آبخوان

 هاي پخش سيالب را به شكل زير عنوان كرد :  سيستم

 سارت هاي وسيع ناشي از آن،كنترل و مهار سريع و كم هزينه سيالب همراه با كاهش خ -1

 تغذيه سفره هاي آب زيرزميني در زمين هاي كم ارزش  -2

تبديل اراضي غير قابل استفاده در آبرفت هاي درشت دانه و مخروط افكنه ها به مراتع مشجر و بيشره هراي   -3

 انبوه، 

زمينه هاي تبديل آنهرا بره    جلوگيري از گسترش بيابان ها و اراضي باير و بياباني پائين دست و فراهم كردن -4

 اراضي كشاورزي مناسب

مهار و تثبيت كانون هاي توليد شن هاي روان در عرصه پخش سيالب با پوشاندن آنها بره وسريله رسروبات     -5

 ريزدانه و حذف كانون هاي مذكور با تبديل اراضي به رويشگاه هاي جنگلي و مرتعي

جديد كشاورزي، جنگلري و مرتعري در قالرب پرروژه هراي       افزايش توليدات كشاورزي با فعال شدن اراضي -6

 اقتصادي و زود بازده  

بهينه سازي محيط زيست با كاهش عرصه هاي براير و بيابراني و توسرعه عرصره هراي جنگلري، مرتعري و         -7

 (.11)كشاورزي

 (.12باال رفتن كيفيت و كميت گياهان مرتعي) -8

از مهاجرت آنان و نيز ايجاد كار براي نيروهاي فنري و بكرارگيري   ايجاد اشتعال براي افراد روستا و جلوگيري  -9

 (.12ادوات راهسازي شده است)



 

6 

 
 اي از سيستم پخش سيالب در حوزه هشتبندي شهرستان ميناب نمونه -3شكل 

 هاي پخش سيالب سازه

از  هاي گسترشي يكي ها و مسيلها به درون نهرهاي آبرسان و شبكه انحراف سيالب از مسير رودخانه

شمار  هاي پخش سيالب به ترين بخشهاي طراحي و اجراي سامانه مهمترين، دشوارترين و گاهي گران

نيز  شبكه ساده پخش سيالب و  -4است.شكل هاي پخش سيالب از قسمتهاي زير تشكيل شده رود.سازه مي

 دهد. را نشان مي اجزا آن

 هاي آبگيري: سازه -الف

هابه شبكه پخرش سريالب مرورد اسرتفاده قررار       ها و انتقال سيالب ودخانههاي است كه براي آبگيري از ر سازه

 (.9گيرد) مي

 (.9باشد) هاي آبگير، تثبيت ابتداي بستر نهرهاي آبرسان و جلوگيري از آبشستگي مي مهمترين نقش سازه

 نهرهاي آبرسان:-ب

و دهانه آبگير به پهنه پخرش   هاي انحراف آب هاي منحرف شده توسط سازه ها به منظور انتقال سيالب اين سازه

 (.9شود) هاي انحراف آب و دهانه آبگير به پهنه پخش سيالب احداث مي هاي منحرف شده توسط سازه سيالب

 گسترشي -نهرهاي آبرسان -ج

هاي آرامرش طويرل و داراي شريبي     دهند و حوضهه اين نهرها كه در واقع انتقال و گسترش سيالب را انجام مي

هراي آبگيرر و بنردهاي انحرافري و      ها، نهرهاي آبرسراني، دهانره   ها، رودخانه يالبها را از آبراهناچيز هستند كه س

 (.9كنند) مخزني دريافت داشته و آن را از لبه پايين خود و در سرتا سر كانال پخش مي

 نهرهاي گسترشي: -د

خرش آب بره شرمار    هراي پ  ترين و مهمتررين سرازه   نهرهاي گسترشي بر روي حطوط تراز احداث شده و ساده

 روند. مي

 دروازه: -ه
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ها محل يا مجراهاي هدايت آب مازاد بر ظرفيت قسمت سراب به نهر گسترشي بعردي در سرامانه پخرش     دروازه

هراي فرعري برا نهرهراي آبرسران يرا        سيالب است كه در پشته خاكي نهرهاي گسترشي يا محل تقاطع آبراهه

 (.9شوند) خص طراحي و اجرا ميگسترشي با فواصل معين و به ابعاد مش-آبرسان

 
 يك شبكه ساده پخش سيالب -4شكل 

 

 
 اي بر روي تصوير ماهواره نمايي از عرصه پخش سيالب در سبزوار -5شكل
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 فاكتورهاي تعيين كننده مناطق مستعد جمع آوري آب باران و سيل

 بارندگي: -الف

براي هر منطقه يكي از پيش نيازهاي طراحي اطالعات مربوط به خصوصيات بارندگي )شدت و نحوه توزيع( 

 در اين رابطه فاكتورهاي ديگري كه براي طراحي الزم هستند عبارتند از : البته سيستم استحصال آب است

 باشد تعداد روزهايي كه بارندگي از حد بارندگي آستانه حوزه اضافه تر مي(1

 ( احتمال وقوع بارندگي حداكثر و حداقل2 

 ع بارندگي متوسط ساالنه( احتمال وقو3 

 (.7)هاي معين ( توزيع و تواتر رگبارها با شدت4 

ب( بهره برداري از زمين يا پوشش گياهي: پوشش پارامتر مهم ديگرري اسرت كره برر روانراب سرطحي تراثير        

 (.7)گذارد مي

انتخراب   ج( نوع خاك: مناسب بودن خاك از دو منظر كاربرد روش مناسب براي غير قابل نفروذ كرردن زمرين و   

 (.7)باش مع آوري و ذخيره سازي مهم ميسيستم ج

چنانجه بهره برداري از منابع طبيعي )خاك و آب( بطور ناگهاني برا اعمرال روشرهاي     :د( مسائل زيست محيطي

 .استحصال آب تغيير كند، نتايج محيط زيستي ممكن است بسيار متفاوت با پيش بيني هاي انجام شده باشد

 

   

  بحثنتايج و 
 

هاي كشاورزي و باغي باال رود  استحصال آب بارن و سيل باعث ميشود كه راندمان توليد مراتع و زمين

سيستمهاي متكي به پمپاژ، روشهاي استحصال آب باران كه عمدتا ثقلي عمل ميكنند كه اين موضوع  برخالف

اطقي كه استفاده از آب زيرزميني دو حسن دارد اول اينكه نگهداري از آنها آسانتر است و دوم اينكه در من

آفرين شده،روشهاي استحصال آب باران كه مناسب با  بخاطر افت زياد سطح سفره و شور شدن آن مشكل

هاي استحصال آب  برداران به راحتي پذيرفته ميشود و سوم اينكه اين شيوه شرايط منطقه است، توسط بهره

ها وابستگي  كند. چهارم اينكه اين سيستم بيشتر فراهم مي باران، شرايط مديريت بر منابع آب باال دست را

 (.7نمايد) گذاري خارجي دارند و مشاركت مردمي بيشتري را جذب مي كمتري نسبت به سرمايه

 

به اجررا درآمرده    هاي اجرايي و پژوهشي آبخيزداري در قالب برنامه 1348سال هاي پخش سيالب از  طرح

رود در قالرب طررح    .اولين طرح اجرايي پخش سيالب در منطقره سررچم واقرع در حروزه آبخيرز زنجران      است

اجرا شد و به دنبال آن در نودهك قرزوين اولرين طررح تحقيقراتي پخرش       1351آبخيزداري سفيدرود در سال 

 (.  12ت)به وسيله موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع اجرا شده اس 1352سيالب به صورتي فني در آدرماه 
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 نتيجه گيري
 

سرزمين ايران بواسطۀ شرايط اقليمي ، توپوگرافي و ژئومورفولوژي در بسياري از مناطق همه ساله در 

وسعت شهر درصد  80خطر اين بالي طبيعي قرار دارد به طوري كه بررسي ها نشان داده است بيش از  معرض

% از بالياي طبيعي در ايران مربوط به سيل بوده  32ي معرض وقوع سيل قرار دارد كه به طور كل هاي ايران

هاي  استحصال آب باران و سيل اين امكان را فراهم ميكند كه بتوان راندمان توليد مراتع و زمين (.10)است

كاري و  هاي جنگل توان به طرح هاي آبي باال برد. از اين طريق همهنين مي كشاورزي را از طريق كاهش تنش

 .اياني نمودباغباني كمك ش

فن و دانش پخش سيالب عبارت از استحصال، باشد  يكي از روشهاي استحصال آب از سيالب، پخش سيالب مي

 پخش رواناب سطحي و متمركزكردن سيالب ها در عرصه هاي مشخص براي مقاصد چند منظوره شامل زراعرت 

توليد علوفه و تغذيه مصرنوعي منرابع   سيالبي، توليد چوب و ايجاد محيط هاي سبز، اصالح خاك، احياي مراتع، 

پخش سيالب بر آبخوان ها يك حركت چند جانبه در زمينه مبارزه برا كرم    .آب زيرزميني )آبخوان ها( مي باشد

از نتايج اجرايي شبكه هاي پخش سيالب عالوه بر كاهش خسرارات ناشري از    آبي و حفاظت از آب و خاك است.

يرزميني، بهبود پوشش گيراهي، بهبرود كيفيرت آب آبخروان، كنتررل      سيل مي توان به تغذيه سفره هاي آب ز

 .فرسايش خاك و احياي مراتع اشاره كرد

   
 

   منابع فارسي
 

بامها و مزاياي آن.ششمين  هاي استحصال آب باران از پشت زاده،ز.رجايي،ح.ولحدي طرقي،ع. معرفي سيستم شيباني -

 شهر. دانشگاه آزاد اسالمي،واحد خميني-96بهمنهاي سطوح آبگير باران،  همايش ملي سامانه

 -صنعت و گردشگري-پايگاه خبري بازار مالي-معماريان،ه. نقش سيستمهاي استحصال آب باران در كنترل سيالبها -

 202711398122302435142شناسه خبر

رواناب در مناطق نيمه  اوري آب باران بر كاهش ميزان سيل و هاي جمع دخاني،س.سليماني،ك. بررسي آماري اثر روش -

مجله علمي پژوهشي -زير حوزه آبخيز در استان اصفهان(  9خشك تا نيمه مرطوب ايران مركزي )مطالعه موردي در 

  76-71صفحه 94سال چهارم، شماره ششم، بهار -مهندسي اكوسيستم بيابان

 نيرو نيوز-727631كد خبر  29/12/98كنترل سيالب شهري  -

 11/2/98تاريخ -864559شناسه خبر-روزنامه جام جم-از سيلشگردهاي گرفتن آب  -

اولين همايش -حهان تيغ،م. ارزيابي تاثير عمليات آبخيزداري در كاهش سيالب در حوضه آبخيز سنيب)تفتان خاش(  -

 سطوح آبگير باران

 آوري آب سيل نجارزادگان،ح.روشهاي جمع -

برداري بهسنه از سيالب براي كاشت محصوالت  جهت بهرهجعفري،ع.توكلي راد،ف.آبياري سيالبي روشي مناسب  -

 . 91تابستان -زراعي و باغي
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 -نشريه پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي–هاي پخش سيالب و معرفي نيازهاي تحقيقاتي وهابي،ج.تحليل سامانه -

 82پاييز-60شماره

مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي :ژورنال سيالب و مروري بر سيالب هاي استان اصفهانمعيري،م.انتظاري،م.  -

 .22-08-2008 تاريخ انتشار110-124 صفحات  6 شماره  3 دوره انساني

-5202شماره: -91مهر  25سه شنبه-ايران روزنامه-پخش سيالب بر آب خوان راهكاري مناسب براي حفاظت خاك -

 .دكتر كوروش كمالي

برداري  ها، كارگاه آموزشي بخش تحقيقات مديريت بهره هاي پخش سيالب و كاربرد آن (معرفي روش1378قدوسي،ج.) -

 .از سيالب، مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري كشور

 .داري بخوانداري ايستگاه سبزوار. سومين همايش آ (. بررسي تاثير عملكرد سيستم آبخوان1382كش،آ.) فيله -
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