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 چکیده
 

در مناطق خشک و های ساده و اقتصادی  ها و روش با اجرای سازه و استحصال آب باران آوری جمع

مؤثر در تقویت منابع آب و خاک حوزه آبخیز به شمار آید. در این مطالعه سعی  یگام تواند میخشک  نیمه

منابع آب، و استحصال آب باران معرفی و کارایی آنها در تقویت  آوری جمعهای  شد چند تا از تکنیک

های مختلف برای برخی  های آبخیز بررسی شود. با این هدف نتایج پژوهش خاک و پوشش گیاهی حوزه

ی استحصال آب باران، مطالعه و مطالب و نکات مهم استخراج شد. نتایج نشان داد که هر سازه ها تکنیک

و ذخیره آب را برای مصارف خاص  آوری جمعتوانایی  ،مختص به خودساخت محل و شرایط با طراحی 

کنترل رسوب، ها، باعث  ها و مسیل ها، دره سار، و جسور عالوه بر کنترل رواناب دامنه . خوشاب، بنددارد

شوند. تورکینست نیز با کنترل سرعت  تقویت رطوبت خاک و آب زیرزمینی و توسعه اراضی کشاورزی می

کند و آب انبار با هدایت آب باران  دست فراهم می رواناب شرایط را برای تقویت منابع آب زیرزمینی پایین

ای ساکنین شهرها و روستاها را فراهم ها و یا کاریزها به خزینه، دسترسی به آب شرب بر از طریق کانال

تواند در تقویت و مدیریت منابع آب و خاک  ها می نماید. در مجموع استفاده از این نوع  تکنیک می

رفاه اقتصادی و اجتماعی ساکنین  طبیعت،های آبخیز نقش مؤثری داشته باشد که ضمن پایداری  حوزه

 ها بایستی بر مبنای مطالعات گونه سازه ء و توسعه اینشود. در پایان، اجرا های آبخیز تقویت می حوزه

ها، مشارکت مردم و بهبود کیفیت آب توجه  هیدرواقلیمی و فیزیکی منطقه صورت گیرد و به حقابه دقیق

 شود. 

 

 آب، تقویت آب و خاک آوری جمعهای  استحصال آب باران، آبخیزداری، تکنیکها:  لید واژهک
 

 

   

 مقدمه

 

آب تمیز و مقرون به صرفه نیاز اصلی بشر و اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور دسترسی به 

(. تقاضای باالی آب برای بخش های کشاورزی و صنعت از یک طرف Adeboye ،2010و  Aladenolaاست )
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رویه آب با توجه به پویایی و رشد جمعیت، مهاجرت به شهرهای پرازدحام، تغییرات در  همچنین مصرف بی

 (. WWAP ،2009اند ) سبک زندگی از طرف دیگر باعث فشار حداکثری به منابع آب شیرین شده

های انسانی  میزان رواناب حاصل از بارش  بسته به به شرایط اقلیمی، جغرافیایی، فیزیکی و فعالیت 

ر مناطق کشور ها در اکث بارش مناطق مختلف متغیر است.  با توجه به خصوصیت اقلیمی و جغرافیایی، معموالً

آسا بوده و میزان هرزآب حاصل از آنها قابل توجه است. ذخیره بارش و رواناب می تواند باعث  بصورت سیل

افزایش قابلیت نفوذپذیری و نگهداری آب در خاک، تقویت آب های زیرزمینی و بهبود پوشش گیاهی شود 

انی آن در تولید و عملکرد محصوالت کشت توجه به میزان بارندگی و توزیع زم (.2010) قضاوی و همکاران، 

 شده در اراضی دیم همواره مد نظر پژوهشگران بوده است. 

د. چنانچه خاک توانایی تحت تاثیر قرار می گیربوسیله خصوصیات خاک و مراحل رشد گیاه اثر بارندگی 

آخر فصل رشد برای گیاه  ذخیره آب مورد نیاز گیاه را داشته باشد، قطع بارندگی یک هفته یا بیشتر بویژه در

های خشک و نیمه خشک جایی که نیاز روزانه آب باالست و خاک  قابل تحمل خواهد بود و برعکس در اقلیم

(. Gowing ،2012و  Critchleyقابلیت کمتری برای ذخیره آب دارد حساسیت گیاه به قطع بارندگی باال است )

و استحصال آب باران برای تقویت رطوبت  آوری جمع های یکتکنتوان از  این رو برای جبران این کمبود میاز 

آب باران یک مفهوم جدید در مدیریت منابع آب نیست بلکه  آوری جمعخاک و منابع آب منطقه استفاده کرد. 

سالیان پیش وجود داشته است و همواره مورد تشویق و ترویج کشورهای مختلف جهان مثل ایران، چین، 

و آفریقا بوده است. اولین سیستم ذخیره باران در خاورمیانه در کوهستان ادوم در شمال  برزیل، استرالیا، هند

هزار سال قدمت دارد، ساخته شده است همچنین حفر قنات در  9اردن که بر مبنای بررسی باستان شناسان 

به مناطق های زیرزمینی از مناطق کوهستانی  هزار سال پیش توسط ایرانیان به منظور هدایت آب 3حدود 

آب باران عالوه بر کاهش  آوری جمع(.  1387ها مراتع و آبخیزداری،  خشک ابداع کرده اند )سازمان جنگل

رواناب سطحی به تقویت منابع آب زیرزمینی برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی و شرب و حتی در برخی 

های  ن در مقیاساآب بار آوری جمعهای  موارد برای آب مورد نیاز صنایع می تواند استفاده شود. سیستم

ها  کوچک و بزرگ از جمله سیستم های خانگی شهری و استخرها یا سازه های بزرگ )چکدم ها و تانک

 های آبخیز گزارش شده است. در مناطق شهری بدلیل گسترش مناطق های حوزه زیرزمینی(در عرصه

شدید معموال آبگرفتگی معابر و حتی طغیان ها، طی رگبارهای  بام نفوذناپذیر مثل آسفالت ها و پشت

تواند  ن میاآب بار آوری جمعافتد که از لحاظ مدیریت آبخیز شهری،  های عبوری در شهرها اتفاق می رودخانه

و  آوری جمع(.  El-Agha ،2019و  Gadoها، مشکالت کمبود آب را مرتفع کند ) عالوه بر کنترل و تنظیم سیالب

های  برنامه مدیریت جامع آبخیزداری است که یک رویکرد  آبخیز از جمله رویکرد مدیریت آب در حوزه های

و استحصال آب باران  آوری جمعهای  از سازه .(Sharda ،2006نگر را برای توسعه منابع آب دنبال می کند ) کل

سار و بند خوشابهایی نظیر کنتور فارو، پیتینگ، بانکت، چکدم، آب انبار،جسور، تورکینست،  توان به سازه می

ها در حفاظت منابع آب و خاک، تقویت منابع آب زیرزمینی و قنوات و  آب بندان  اشاره کرد. نقش این سازه

های مختلف دنیا نشان دهنده اثر مثبت آنها  بوده است  گیاهی در مکان تولید پوشش افزایش رطوبت و 

(Schiettecatte  ؛  2005و همکارانAl-Seekh  وMohammad ،2009  ؛Yosef  وAsmamaw ،2015 ؛
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های  تکنیک برخی (.   در این مقاله سعی بر آن است که نتایج پژوهشگران در مورد1398زاده و همکاران  حبیب

 های آبخیز به تفصیل بیان شود. و استحصال آب باران  و نقش آن در مدیریت حوزه آوری جمع

 

 

   

 ها مواد و روش

 

در این مقاله با بررسی و مطالعه مقاالت و کتاب های مختلف، نتایج تحقیقات پژوهشگران مختلف  بررای  

 آوری آب باران و نقش آن در مدیریت جامع حوزه های مختلف استخراج و مطالب و نکات مهم بیان شد.        جمع

 

   

  نتایج و بحث
 

شوند که  ندی میآبگیر کوچک و بزرگ طبقه بهای استحصال آب به دو دسته سطوح  بطور کلی روش

های کوچک  دار نظیرحوضچه ای و مراتع شیب های درون مزرعه های سطوح آبگیر کوچک شامل سیستم سیستم

ها هستند. سطوح  بام بندی روی خطوط تراز ، پشته های تراز و هاللی شکل و پشت رواناب، بانکت یا تراس

ای و  سیالب، مخازن ذخیره های پخش ار، جسور، سیستمشامل خوشاب، بندس آبگیر بزرگ مقیاس

 (     1398زاده و همکاران،  ؛ حبیب1395ها هستند )نوری و زارع چاهوکی  تورکینست

    

 بندسار -

( بندسار خاکریزهای کوتاه هستند که در روی خطوط 1398طبق مطالعه علی آبادی و طباطبایی یزدی )

تدریج باعث افزایش رطوبت خاک و شرایط برای  هرواناب احداث می شوند که بتراز و پشت سرهم برای ذخیره 

گردد. این سازه درمکانی که مساحت حوزه آبریز باالدست آن قابل توجه باشد و در مناطق  کشت مهیا می

تر نسبت به  گردد. عالوه بر این، مساحت بندها  در اراضی رسی بدلیل نفوذپذیری آهسته شیب اجرا می کم

دو عامل  ،شود. حجم مورد انتظار سیالب و مساحت حوزه باالدست بند اضی شنی، بیشتر در نظر گرفته میار

تعیین کننده تعداد خاکریزهای بندسار می باشند. روش ساخت آنها بسیار ساده و هزینه اجرای این بندها 

(  بندسارها  را به سه دسته داخل 1394اکبری و همکاران ) شود. بسیار پایین و با کارگر یا تراکتور انجام می

ای در مناطق  هها. بر اساس این مطالعه بندسار داخل آبراندای، کنار آبراهه ای و دشتی معرفی کرده  آبراهه

ای اغلب در دشت سرلخت و  ارتفاع بلندتری دارد. نوع کنار آبراهه ،ها کوهستانی با سطح آبگیری کم و پشته

سر پوشیده اجرا شده است.  کشت محصوالت مختلف نظیر گندم و جو، جالیز و  ژ و نوع دشتی در دشتآپاندا

سیل در بندسارها انجام می شود. اجرای  آوری جمعگیاهان دارویی مثل زیره بسته به زمان رخداد بارندگی و 

بخشد. در  ز را بهبود میشود  و اقتصاد و معیشت ساکنان حوزه آبخی میاین نوع سازه باعث رونق کشاورزی 

ها  و  ( اهمیت این نوع بندها در بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک1381مطالعه جعفری و همکاران )
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را   تصویری از بندسار در زمان آبگیری 1شکل  تقویت آب زیرزمینی و  رونق زراعت سیالبی اثبات شده است.

 دهد. نشان می

  

 
 (1398بندسار در زمان آبگیری )مأخذ: علی آبادی و طباطبایی یزدی   -1شکل 

 جسور  -

ها برای نگهداری آب باران و رسوبات  ها یا خندق جسور بندهای کوچک ساخته شده در سراسر دره

(. 2020و همکاران  Caliannoکنند ) شوند و امکان رشد گیاه بویژه کشت درخت زیتون را فراهم می ساخته می

و اغلب با  1های زمینی به نام تابیا ها با دایک ارت دیگر سیستم جسور از تراس سنگی ساخته شده در درهعب هب

مستحکم می شوند. رسوباتی که  پشت دایک ها تجمع می کنند شرایط را برای کشت گیاه  ،های سنگی دیواره

 (.  Mohammad ،2009و  Al-Seekhفراهم می کنند )

جنوب  2ها  در منطقه زامور ( اثر احداث بندهای جسور در گالی2020همکاران )و   Caliannoدر مطالعه 

گیری رطوبت آب خاک، آزمایش گرانولومتری لیزری و تحلیل مواد  شرقی تونس با استفاده از سنسورهای اندازه

ادل گیری مع توانست طی یک سال اندازه 3متر بارندگی، هر جسر میلی 3/123مادری نشان داد که با وجود 

ظرفیت آب در  2018متری نگه دارد. همچنین در سراسر تابستان  25/1میلیمتر رطوبت خاک را تا عمق  3/410

متر برای هر جسر بود  که در آن شرایط مقدار آن برای گالی بدون جسر صفر بود.  میلی 55دسترس خاک باالی 

تواند برای  هیدروکشاورزی مناسب می عنوان سیستم هگیری نهایی آنها نشان داد که سامانه جسور ب نتیجه

شکل گونه مناطق باشد.  آب باران و توسعه در این آوری جمعای مناسب برای  شکننده و خشک، سازه های اقلیم

 دهد. ها را نشان می تصویری از شبکه جسور و محل احداث هر جسر در داخل دره 2

 

                                                   
1
 .tabia 

2
 . Zammour 

3
 .Jesr 
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 (2020و همکاران  Caliannoها )مأخذ:  شبکه جسور و محل احداث هر جسر در داخل دره -2شکل

 

 خوشاب -

 هدف توسعه بارواناب و رسوب  آوری جمعخوشاب روشی سنتی  با قدمتی بیش از چهار قرن جهت 

همکاران  شود )قربانی و های سیالبی ساخته می باشد که با مصالح محلی در عرض رودها و آبراهه کشاورزی می

میلی متر گسترش دارند )بشری و  2200تا  150ها برای مناطق با بارش کم در حدود  (. معموال این سازه1392

خاکی، نیمه سنگی و نیمه  -دسته سنگی، خاکی، سنگی 4( خوشاب برحسب نوع مصالح به 1391همکاران، 

متر با تراکتور و ابعاد سرریز آن  6متر با دست و   2خاکی تقسیم می شوند.  ارتفاع خوشاب خاکی حدود 

خاکی بخشی از سازه با سنگ و بخشی با  -شود. در خوشاب سنگی براساس تجربه و عرض رودخانه تعیین می

آید. اینگونه بندها در ارتفاعات خاش در  خاک ساخته می شود و بخش داخلی خوشاب به صورت محدب درمی

(. 1392جات اختصاص یافته است )قربانی و همکاران  یفیاستان سیستان و بلوچستان بنا شده و به کشت ص

 دهد. تصویری از یک خوشاب نشان می 3شکل 
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 (1392نمایی از یک خوشاب  )مأخذ: قربانی و همکاران  - 3 شکل

 آب انبار -

در مناطق کویری و  بیشترای است که  های سنتی و بومی ایران، استخر سرپوشیده آب انبار از معماری

آب در زیر زمین ساخته شده  کم آب برای ذخیره آب باران و رواناب های فصلی جهت استفاده در فصول کم

برداری نوین از منابع آب از این سازه  دلیل تغییر شیوه  بهره ه(. در حال حاضر ب1392است )رهبر و همکاران 

های دیدنی تاریخی با جذب گردشگری باال بویژه  یکی از مکان شود. البته این بناها امروزه استفاده چندانی نمی

 -فرهنگی و اقتصادی –تواند از لحاظ گردشگری  آید که می در مناطق مرکزی و کویری ایران به شمار می

اجتماعی برای ساکنین حوزه آبخیز بسیار سودمند باشد. آب انبارها  از چهار جزء خزینه )مخزن واقعی(، گنبد، 

ای داخل زمین جهت ذخیره آب ورودی  اند. خزینه با یک شکل استوانه پاشیر و برج بادی )بادگیر( تشکیل شده

شود تا  ای در باالی خزینه ساخته می ند. گنبد به شکل نیمکرهشو از قنات )کانال های زیرزمینی( ساخته می

تونل گام به گام  ،. پاشیرحفاظت کند ،های زیست محیطی آلودگیآن را از  ،آبعالوه بر جلوگیری از تبخیر 

دهی آب استفاده  برای برداشت آب از خزینه می باشد. برج باد برای هدایت  و چرخش هوا جهت اکسیژن

و  مقطع  یک نمونه آب انبار  تصویریماندگی و فاسد شدن آب داخل آب انبار جلوگیری شود. شود تا از  می

 نشان داده شده است.  4در شکل  آنعرضی 
 

انبارها بسته به نوع استفاده )خصوصی یا عمومی(، نوع پوشش، شکل و حجم مخزن، نوع دسترسی،  آب

اند. آب انبارهای خصوصی یا خانگی در  م بندی کردهرسانی، نوع تهویه، و نوع مصرف آب و نما تقسی روش آب

ها و و  اند و آب باران پشت بام ها از طریق  ناودان حیاط منازل، و بعضاً در داخل باغات در زیر زمین احداث شده

متر مکعب  400شوند. حجم این آب انبارها از چند متر مکعب تا  های کوچک به درون آنها هدایت می کانال

رسد. آب  ها می شده در آنها به مصرف شرب و بهداشت و  بعضاً آبیاری باغچه آوری جمعمتغیر است و آب 

های شهری ساخته شده و آب ذخیره شده عمدتا برای مصارف شرب  انبارهای عمومی معموال در مناطق و محله
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هایی از آنها وجود دارد که هدف  اده شده است. البته در مناطق روستایی و صحرایی نیز نمونهو بهداشت استف

آنها ذخیره آب جهت مصرف شرب و یا بعضا کشاورزی بوده است. حجم آب انبارهای شهری متغیر بوده و 

آب انبار کل در گراش   توانند آب را ذخیره کنند.  یک نمونه از این انبارها متر مکعب می 1000عضی از آنها تا ب

شده داخل این  آوری جمعمتر مکعب ظرفیت دارد. از لحاظ دسترسی به آب  7800در منطقه الرستان هست که 

هایی که در ساختمان این سازه تعبیه  رایج بوده که از طریق روزنهه از دلو و طناب در قدیم االیام مخازن استفاد

کشی این کار  . امروزه از طریق نصب پمپ و لولهآب برداشت شده است ،شده با انداختن دلو به داخل آب انبار

داشتن آب  کردن و سالم نگه گیرد. از لحاظ نوع تهویه روزنه و بادگیر برای جلوگیری از ماندگی، خنک صورت می

 (. 1390های آبی استفاده شده است )کاظمی و همکاران  در این نوع سازه

 

ها را مورد بررسی  عیت شرب آب ذخیره شده توسط این نوع سازهبرخی مطالعات از لحاظ کیفی، وض

(   با بررسی کیفیت شیمیایی آب ذخیره شده توسط آب انبارهای 1385قرار داده اند بطور مثال ظفرزاده )

الکتریکی،  های شیمیایی شامل اسیدیته، هدایتنمونه آب، نتایج  پارامتر 140روستایی استان گلستان در 

های شیمیایی آب شرب در حد مطلوب گزارش  دری، کلرور، نیترات و منگنز در قیاس با استانداقلیائیت، سخت

درصد نمونه ها  12ها، آهن در  درصد نمونه 15شده است.  اما غلظت برخی پارامترهای شیمیایی مثل فسفات در 

های سطحی  نفوذ آبها بیشتر از حد مجاز گزارش شده که علت احتمالی  آن به  درصد نمونه 6و کروم در 

رود و آلودگی هوا در هنگام ریزش نزوالت جوی ذکر شده است. از لحاظ  کشاورزی و انتقال آب گرگان

 شرایط اضطراری مین و ذخیره آب درأاستفاده ازآب انبارهای قدیمی جهت ت ،آبخیزداری و مدیریت منابع آب

شود، ضروری است. البته این امر مستلزم  میکه آب شرب شهرها دچار مشکل آلودگی  مثل سیل و زلزله زمانی

توجه  به بحث کیفیت آب ذخیره شده و گندزدایی آن و استفاده از سیستم پمپاژ و نصب مخزن ذخیره است 

 (. 1390)راستی و همکاران، 

 

  
 (1396کسمایی،  کامران)پورزرگر و  چپمقطع آب انبار با اجزای آن در سمت انبار در سمت راست و  نمایی از یک آب  -4شکل 
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 تورکینست  -

ترین نوع سدهای خاکی کوچک است. این سازه  های استحصال آب باران و معمول تورکینست از سامانه

ها ساخته  ها یا حاشیه رودخانه ها و جریانات سیالبی در مسیر آبراهه عنوان مخازن فصلی و ذخیره رواناب هها ب

درصد و مصالح  بکاررفته از نوع خاک رس مناسب می باشد. نوعی  7شود. شیب محل ساخت آنها کمتر از  می

شوند تا با نگهداری آب در مخزن فرصت نفوذ به  از تورکینست ها در حاشیه و عمود بر رودخانه ها احداث می

تصویر  5 (. شکل1398همکاران حبیب زاده و )الیه های پایین زمین فراهم و باعث تقویت آب زیرزمینی شوند 

 دهد.  ارث نمونه بند تورکینستی را در حوضه دادآباد لرستان را نشان می گوگل

های آب  تغذیه سفرهایجاد بندهای تورکینستی در استحصال آب باران و ذخیره رواناب و نقش آن در 

زاده و  حبیبت. بطور مثال باالی این سازه در مدیریت منابع آب حوزه آبخیز اس کاراییزیرزمینی گویای 

(  با مطالعه اثر احداث دو بند تورکینستی بر تغذیه مادر چاه قنات کت کهریزی در کنار 1398همکاران )

 35با کمینه تخلخل در صورت رعایت اصول فنی که  گیری کرد نتیجهرودخانه مشنق در شمال دریاچه ارومیه 

به سطح آب زیرزمینی در مادر چاه قنات تغذیه خواهد شد.  هزار مترمکعب آب در هر آبگیری 10درصد بیش از 

بر روی عملکرد پوشش  های تورکینستی ( با بررسی اثر سازه1396و  1395تیغ ) تیغ و جهان جهان اتدر مطالع

گیری خواهد  ها عالوه بر کنترل رواناب، باعث رسوب گونه سازه گیاهی و خصوصیات خاک نشان دادند که  این

      شوند. میشد که در نهایت باعث بهبود پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک 

 

 
 ارث نمونه بند تورکینستی را در حوضه دادآباد لرستان تصویر گوگل -5شکل 

 

های استحصال آب باران اجرا شده نقش  در مجموع بر مبنای مطالعات انجام شده در  مناطقی که روش

مثبت و ارزنده آنها در جهت مدیریت منابع آب و خاک حوزه های آبخیز گزارش شده که این مبین توجه و 
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به  دستیابیهای مردم نهاد جهت  ها با پشتیبانی مالی دولت و سازمان ترویج بیشتر اجرای این گونه تکنیک

 می باشد. ساکنین آن  اجتماعی  –و  ثبات اقتصادی  حوزه آبخیز توسعه پایدار
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