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  چکیده
 نموده فراهم کشور روستایی و شهری آب تامین در را زیادی مشکالت آب رویه بی مصرف کنار در جمعیت افزون روز افزایش

 باران آب استحصال هایروش از استفاده زمینه در تحقیق ضرورت لذا باشد،می اورزیکش بخش به مربوط آب مصرف عمده که آنجا زا .است

 به اتکاء کاهش باعث تواندمی مستقیم غیر بطور که هاییروش از یکی. است ضروری بسیارو  آب مصرف در جویی صرفه هایروش نیز و
 آب از برداری بهره و آوریجمع آن از منظور که است باران آب تقیممس استحصال باشد، رودخانه آب یا و قنات و چاه نظیر معمول آب منابع

آب باران بر حـسب شـرایط آب و هوایی، توپوگرافی، جنس خاك، نفوذپذیری خاك  آوریجمع هایروش . باشدمی بارش محل در باران

به عنوان یک روش مناسب برای افزایش منابع  تواندمیآب باران  آوریجمع این بنابرسطحی و نوع محـصوالت کـشاورزی متفـاوت اسـت. 

 کم، مقدار به هرچند باران، که آنجا از مورد توجه قرار گیرد. در مزارع کیشخو مقابله با تنش  آبـی مـورد نیـاز در بخـش منـابع کشاورزی
 از بخشی جبران جهت تواندمی گیرد، قرار استفاده مورد صحیح مدیریت اعمال با بتواند چنانچه دارد، وجود کشور نقاط همه در تقریبا

 . شود واقع مفید موجود، کمبودهای

 

 ، تنش .آوریجمع، عمزار، آب باران، استحصال های کلیدی :واژه

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 2 

 استحصال آب بارانروشهای 

 
-مـهنـابع آب در منـاطق خشـک و نیهای متعددی هم چون استحصال آب باران جهت مـدیریت ماقدامات و استراتژی

های بهره برداری از آب باران، اند. میتوان ادعا کرد که تکنیکخشـک جهـان، متناسـب بـا استعدادهای محیطی توسعه یافته

محصول ابتکارات و خالقیت کارشناسان در جهت روز آمد و اثر بخش نمودن دانش بومی استحصال آب باران برای مصارف 

برای تامین آب از باران  خشککه در مناطق خشک و نیمه شودهایی اطالق میوشمختلف است. استحصال آب باران به کلیه ر

ب ناشی از باران قبل از اینکه تبدیل به سیالب شود به وسیله اها روان. در این روشباشدعمول میطور مستقیم و غیر مستقیم مب

گیرد. امروزه با وجود بحران آبی که در تمام ار مینفوذ دادن به زمین و یا ذخیره در مخازن کوچک مهار و مورد بهره برداری قر

تواند یکی از راهکارهای مدیریتی مناسب ذخیره آب باران در محل نقاط کشورمان شاهد آن هستیم، استحصال آب باران می

 [1].باشدبارش باشد که البته در اکثر نقاط جهان به عنوان یک طرح کارآمد در حال بررسی و اجرا می

توان برداری از منابع آب سطحی در مناطق خشک است که به وسیله آن  می ب باران روشی برای توسعه بهرهاستحصال آ

-بی آب مورد نیاز مصارف خانگی، دام و کشاورزی را در مقیاس کوچک تأمین نمود. افزایش روزافزون جمعیت در کنار مصرف

راهم نموده است. با توجه به اینکه عمده مصرف آب در بخش رویه آب مشکالت زیاد را در تأمین آب شهری وروستایی کشور ف

های صرفه جویی درمصرف آب بسیار کشاورزی است، لذا ضرورت تحقیق در زمینه استفاده از منابع آب جایگزین و نیز روش

انه باشد، نظیر چاه، قنات و رودخ هایی که بطورغیرمستقیم میتواند جایگزین منابع آب معمول،ضروری است. یکی از روش

برداری از منابع آب سطحی در مناطق خشک  برای توسعه بهره روشی ناستحصال مستقیم آب باران است. استحصال آب بارا

-توان آب مورد نیاز مصارف خانگی، دام و کشاورزی را در مقیاس کوچک تأمین نمود. توسط سیستماست که به وسیله آن می

رسند. دراین زمینه، های مختلف به مصرف میوری و ذخیره شده و سپس به روشآهای استحصال آب، نزوالت آسمانی جمع

های سطوح آبگیر باران، روشی شناخته شده در استفاده از نزوالت جوی، با هدف ایجاد و توسعه پوشش گیاهی به کار سامانه

جمله  شود که از آنه شناخته میشوند. استحصال آب باران بصورت سنتی درنقاط مختلف با اسامی خاص همان منطقبرده می

بندسارهای استان خراسان اشاره نمود. سوابق موجود استحصال آب  های سیستان و بلوچستان و یاتوان به هوتک وخوشابمی

میلیمتر در سال،مورد  09باران دردنیا نشان میدهد که این روش اول بار در صحاری فلسطین اشغالی با بارندگی متوسط

گرفت و این امر منجر به افزایش تولید علوفه در این منطقه گردید. سطوح آبگیر ناودانی شکل را در استرالیا جهت استفاده قرار 

هدایت آب باران به باغات مورد استفاده قرار داد که نتایج آن بصورت دستورالعملی برای تأمین آب اضطراری در مناطق خشک 

ها برای تأمین آب برای کشت گیاهان و ایجاد باغ بر روی ن از این نوع سامانهدر آمد. امروزه به طور سنتی و نوی این کشور

شود که در تمامی آنها وجود سطح تولید کننده رواناب، استفاده از های شیبدار در بسیاری از نقاط کشور استفاده میدامنه

رواناب در محل کشت نهال یا گیاه مورد  تیمارهای مختلف جهت افزایش تولید رواناب در سطح سامانه و وجود چاله پذیرنده

آبگیر باران، از مالچ گیاهی، کود  های سطوحاب در محدوده رشد گیاه در سامانهجهت نفوذ حداکثری روان .باشدنظر الزامی می

 [2]شود.به لحاظ داشتن تخلخل و ظرفیت نگهداشت باالی آب، استفاده می هادامی، و سوپرجاذب

 برای دلیل این به گردد آوریجمع زیاد آلودگی از قبل که دارد را مزیت این زمین به رسیدن از لقب باران آب آوریجمع

 و کارخانجات و مسکونی هایخانه هایبام پشت و هاشیروانی از روش این در .شودمی استفاده نیز خانگی مصارف از بسیاری

 که ایمنطقه وسعت و بارندگی مقدار عامل دو به گرددمی وریآجمع روش این از که آبی مقدار شود،می استفاده انبارها آب

 آماده قبل از د وندار را عایق سطح سازی آماده هزینه چون سطوح این از استفاده.  دارد بستگی گرددمی آوریجمع آن از آب

  . است دیگر هایروش از ارزانتر بسیار است
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 استفاده و چپری بندهای گابیون، سنگچین، خاکی، های پشته و بندها شامل آبخیزداری در مطالعه مورد کوچک سدهای
 برخورد ها سازه این سطح به باران قطرات خاك، فرسایش از جلوگیری در نقش بر عالوه آبخیزداری در بیولوژیکی روشهای از

 آبی برق انرژی ب،شر منظورهای به سدها پشت در شده آوری جمع آب از میتوان و جمع ها سازه این کف یا پشت در و کرده

 . کرد استفاده... و زراعت و

 طور به آنها آب که است ثانیه در لیتر 5 تا 2 بین آنها دبی که دارند وجود متعددی های چشمه معموال القییی مراتع در

نفوذ  آن در سرعت آب به که است ای و واریزه ای نوع ماسه محل از خاك اینکه جنس یا استفاده نیست، قابل چندان مستقیم

 به ها برکه این میکنند اقدام برداری بهره استخر یا ذخیره منابع ساخت به آبی منابع این از بهینه استفاده برای عشایر میکند لذا

 [3. ]کنند می تضمین دام شرب و باغداری زراعت، برای محل در را دامداران معیشت و است کوچک برداری بهره سد عنوان

نوینی است که برای اولین بار با الهام  روش (R.H.M) ا استفاده از دستگاه استحصال آب بارانآوری آب باران بروش جمع

ای شکل گرفته است. به طوری که از تلفیق این سه روش، های استحصال آب و آبیاری قطرهای، تکنیکاز آبیاری کوزه

ن و جهان، بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک دستگاهی بسیار ساده، ارزان، کاربردی و قابل اجرا در مناطق مختلف ایرا

شود. این دستگاه در زمینه تأمین آب مورد نیاز ممکن یا کم است، ساخته مینیمه مرطوب که دسترسی به آب نا و حتی

دستگاه، مشکالت و معایب سه روش فوق به  های مختلف کشاورزی، شرب، توریسم و... کاربرد دارد. با ابداع و ساخت اینبخش

گردد. دستگاه استحصال آب باران دستگاهی ساده و چند منظوره است. هدف اصلی این دستگاه تأمین ور کامل بر طرف میط

باشد همچنین از آن برای ایجاد آب کافی به منظور ایجاد و توسعه باغات و درختکاری در مناطق کم آب یا فاقد منابع آب می

های زیرزمینی و به حفاظت از منابع آب توانترین اهداف فرعی این دستگاه میشود. از عمدهاشتغال مولد نیز استفاده می

جلوگیری از فرسایش خاك اشاره کرد. روش کار در گام نخست بر اساس طراحی، ساخت و نصب دو نمونه دستگاه استحصال 

سنج، نسبت به ه از یک دستگاه بارانلیتر انجام شد. در مرحله بعد با استفاد 1099و  039گیری های بارانآب باران با ظرفیت

گیری ارتفاع بارش روزانه و حجم آب ذخیره شده در مخزن دستگاه اقدام و قابلیت آنها در ذخیره سازی و نگهداری آب اندازه

باران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، این دستگاه از کارایی الزم برای استحصال و نگهداری آب باران تا زمان 

 5برداری، کمتر از گیری و ذخیره سازی آب باران تا زمان بهرهبرداری برخوردار بوده و کل تلفات آب، در طول فرآیند بارانبهره

 [0]باشد.درصد می

شود.  به منظور جذب، ذخیره و آزاد کردن آسان آب برای فعالیت های کشاورزی، مواد بسیار متنوعی به خاك افزوده می

اصالح کننده خاك هستند که در جهت اصالح خصوصیات فیزیکی خاك های بدون ساختمان در مناطق  پلیمرها از مواد

خشک توسعه پیدا کرده اند. پلیمرها را میتوان به دو دسته پلیمرهای محلول و غیرمحلول )هیدروژل یا سوپرجاذب( در آب 

بوده و با ایجاد پل در بین ذرات خاك شرایط بندی نمود. پلیمرهای محلول در آب دارای ساختار زنجیرهای خطی  تقسیم

به عالوه، این  .بخشند و از این طریق تأثیر خوبی بر رشد و توسعه گیاهان دارند تهویه، دما و جریان آب در خاك را بهبود می

پلیمرهایی  بخشند. هیدروژلها خاك، توانایی حفظ آب را بهبود میگروه از پلیمرها با ایجاد پوستهای محافظ در الیه سطحی 

منظور تشکیل شبکه های سه بعدی هستند. این پلیمرها قادرند تا هزار برابر  هستند که دارای زنجیرهایی با اتصاالت عرضی به

دهند و از فرونشت عمقی آب جلوگیری نموده و  وزن خود آب حاصل از آبیاری یا بارندگی را جذب کرده، تشکیل فرم ژلها

بار( توسط گیاهان قابل  3تا  9)  شده در هیدروژل ها با ایجاد مکش کم رطوبت ذخیره .هندکارایی مصرف آب را افزایش د

باشد. بنابراین، این گروه از پلیمرها با افزایش تخلخل خاك، ظرفیت نگهداری آب در خاك و آب قابل استفاده گیاه  استفاده می

 [5]شرایط تنش خشکی فراهم می آورند.شرایط مطلوبی را برای رشدونمو گیاهان به خصوص در 

است. این موضوع حتی در  تخاذ راهکارهایی با هدف تامین آبترین نگرانیها در خصوص حل مشکالت کم آبی، ا از مهم

که کشور ما از   تنش آبی زیاد المللی و مورد اجماع همه متخصصین جهان موکداً بحث و بررسی شده که در شرایط  متون بین
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  نگاه واقع بینانه هم این اصل را . پایداری منطقه است نیست و نگرانی   تامین آب عبور کرده است، هرگز مساله  این مرز هم

ظاهراً این واقعیت پذیرفته نشده است  شود. هنوز ی شفابخش حتی موقتی، محسوب نمیپذیرد که اکنون تامین آب، نسخه می

 ت آب است. که مشکل فقط بجران آب نیست، مشکل بحران مدیری

ترین عامل محدودیت یترین و استراتژ های کشور، اصلیمسلم است که کاهش منابع آب و بروز بحران آب در اغلب دشت

توان آن را مهمترین چالش کنونی دولت و جامعه دانست. بر همگان روشن است که آبهای زیرزمینی  توسعه بوده و به جرات می

ران فعلی، اند و کل آن با نفوذ ساالنه آب باهزار سال قبل تاکنون( ذخیره شده 299های بسیار دور)از حدود  از گذشته

ها امکان تجدید  مضافاً اینکه در اثر افت مستمر سطح آب زیرزمینی و تغییرات ساختار رسوبات آبخانه، تجدیدپذیر نخواهد بود

)القایی یا  کسری مخزن سبب تغییرات کیفی آبعالوه افت سطح آب زیرزمینی و  باشد. بهذخیره به میزان قبلی ممکن نمی

های مشهد، نیشابور،  های کشور)مانند دشت اکتسابی( نیز خواهد گردید. پیامدهای ناگوار نشست زمین در بسیاری از دشت

 های کشور داللت بر عوارض و پیامدهای کاشمر، گلپایگان، رفسنجان، کرمان، زرند، و ...( و نیز افزایش شوری آب در دشت

های مختلف  المللی به وضوح میتوان پیامدهای منفی و آسیب ناگوار کاهش منابع آب دارد. با کمی تامل در تجارب ملی و بین

طور کلی محدودیت توسعه همه جانبه در  محیطی و به زیست ،های اجتماعی، اقتصادیناشی از کاهش منابع آب در بخش

 جوامع مختلف را دریافت. 

ازگاری با محیط بوده که رویکرد مصرف و استفاده از پتانسیل موجود و بضاعت بارشی کشور شرط اولیه سبراین تغییر در بنا

های خود غافل ه ل آب توجه نمودهایم لیکن از داشتهای ارائه شده فوق جدا نمی باشد. ما امروز متاسفانه به انتقااز نمونه

 [1]هایم که به دنبال انتقال از دریای عمان و یا جای دیگر هستیم. ایم. ما با آنچه که داریم و خواهیم داشت چه کردمانده
 
 :که کرد گیری نتیجه چنین توان می آب، تامین های روش سایر با آب استحصال های روش مقایسه در کلی طور هب

 .کنددستی را بطور موثرتری فراهم می های استحصال آب باران، قابلیت مدیریت بر منابع آبی باال شیوه*

های بحرانی کم آبی مورد استفاده قرار بعی برای آبیاری تکمیلی در دورهتواند بعنوان منهای استحصال آب باران میروش *

 .گیرد و از خسارت جلوگیری نماید

ای پتانسیل ها دارنماید، اما این نوع طرح ر چاه نا چیز میفاگر چه مقیاس استحصال آب باران در مقایسه با سد سازی و یا ح*

 .نمایدو مشارکت مردمی بیشتری را جذب میباشند، با محیط سازگارتر است ایی بیشتری در اقصی نقاط کشور میاجر

 .باشداین سیستم ها وابستگی کمتری به سرمایه گذاری خارجی دارند اگرچه تسهیالت بانکی محدود اغلب مورد نیاز می*

طق این منا بحران جدی و مداوم است، لذا الزم است ساکنین از آنجایی که کمبود آب در مناطق خشک یک

وان هدفی اطالعاتی در خصوص ذخیره و مصرف بهینه آب داشته باشند. برای رسیدن به این منظور، استحصال آب به عن

های وناگون جمع آوری آب و همچنین روششود و کسب اطالعات دقیق درباره سیستم های گاقتصادی و مفید مطرح می

 .مربوط به آن از نیاز های عمده این مبحث می باشند
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 تنش خشکی در مزارع
 

عناصر اقلیمی به ویژه میزان بارش به صورت معنی داری در مناطق مختلف تفاوت دارد. توزیع پراکنش میزان بارندگی در طی سال در      

توزیع و پراکنش گیاهان در هر اقلیم مستقیما به شرایط  ردار نیست.اغلب مناطق از شرایط مناسبی که برای رشد گیاه مفید باشد، برخو

 حرارتی و رطوبتی آن بستگی دارد.

 1359999درجه با وسعت تقریبی  33 تا 00درجه و طول جغرافیایی  09 تا 25ایران در منطقه معتدل شمال از عرض جغرافیایی      

و بخش وسیعی از مرکز را  های بلند پوشیده شده است لسله کوهی بوسیله ساز کل اراض %59کیلومتر مربع قرار گرفته است. حدود 

تغییر . نمایدمی متر در قله دماوند تغییر 5039متر در سواحل دریای خزر تا  -23آورند. ارتفاع از سطح دریا از های خشک بوجود  میدشت

های لف زیست محیطی، سالمت انسان، امنیت غذایی، فعالیتاقلیم به عنوان یکی از خطرهای جدی که توسعه پایدار را در ابعاد مخت

اکوسیستمهای جنگلی در ابعاد جهانی یک  کند، مورد ارزیابی قرار گرفته است.و  ساختارهای زیر بنایی تهدید میاقتصادی، منابع طبیعی 

 و خاك به عهده دارد. نقش کلیدی در ارتباط با تغییر اقلیم با جذب گاز کربنیک جو و ذخیره آن در پوشش گیاهی 

از مناطق ایران را می توان به مناطق خشک و یا  %59خشکی یا محدودیت آب یکی از مهمترین عوامل اقلیمی در ایران است. تقریباً      

طول میزان بارش به صورت معنی داری در مناطق مختلف تفاوت دارد. توزیع پراکنش میزان بارندگی در  .بندی نمود نیمه خشک  تقسیم

تنها دمای زیاد در مناطق جنوبی، مرکزی و  مناسبی که برای رشد گیاه مفید باشد، برخوردار نیست. نه سال در اغلب مناطق از شرایط

پائین نیز در مناطق شمالی، غربی و ارتفاعات به عنوان عامل محدود کننده رشد گیاهان  یباشد، بلکه دماها عامل محدود کننده  می دشت

اید. بعضی از خصوصیات خاك، مثل زهکشی ضعیف، بافت بسیار سبک و غلظت زیاد نمک وقتی با بارندگی پایین تلفیق شود نمعمل  می

 [3]آورد.ر مناطق خشک و نیمه خشک بوجود میمشکالتی را برای رشد گیاهان د

میلیـون هکتار برای کشت  8/7ـط میلیون هکتـار از کـل مـساحت ایـران فق 165به دلیل محدودیت منابع آبی، از مجموع      

گیرد. افـزایش روز افـزون جمعیـت و کمبـود منـابع آبـی سبب توجه بیش از پیش به الت فاریاب مورد استفاده قرار میمحصو

جمع آوری آب باران شده است. روش های جمع آوری آب باران بر حـسب شـرایط آب و هوایی، توپوگرافی، جنس خاك، 

 سطحی و نوع محـصوالت کـشاورزی متفـاوت اسـت.نفوذپذیری خاك 

عمالً  المللی در چنین شرایطی  در حال حاضر کشور در شرایط تنش آبی زیاد به سر میبرد که بر اساس رهنمودهای بین     

ه تنها شود. هجوم به سمت منابع استراتژیک و از بین بردن این ذخایر، امیدها را برای ن توسعه مناطق متوقف شده فرض می

توان عمر زیادی را برای  ترین حالت هم نمی توسعه بلکه حفظ حیات از بین برده است. با تداوم شرایط فعلی در خوشبینانه

ای نه چندان های کشور متصور گردید. افزایش شوری این منابع زنگ هشداری است که در آینده منابع آب بسیاری از دشت

 ها وجود نخواهد داشت. این دشتدور، عمالً چیزی به نام آبخوان در 

 کاهش مانند مشکالتی وجود چنین هم و سو یک از ایران در خشک نیمه و خشک مناطق توجه قابل گسترش به توجه با     

 خاك، رطوبتی ذخیره حفظ دیگر، سوی از آبی کم بحران و بارندگی مکانی و زمانی پراکنش بودن نامناسب جوی، هایریزش

 [5].شوندهره برداری از منابع محدود آب میب بهبود و آبیاری راندمان افزایش
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Abstract  
Increasing population along with excessive water consumption has provided many problems in urban 

and rural water supply of the country. Since the main water consumption is related to the agricultural 

sector, so the need for research on the use of rainwater harvesting methods and methods Water 

conservation is essential. One of the methods that can indirectly reduce reliance on conventional water 

sources such as wells and aqueducts or river water is the direct extraction of rainwater, which means 

the collection and operation of It is raining at the place of precipitation. Rainwater collection methods 

vary according to climatic conditions, topography, soil type, topsoil permeability and type of 

agricultural products. Therefore, rainwater collection can be considered as a suitable method to 

increase the water resources needed in the field of agricultural resources and to deal with soil stress in 

farms. Because rain, although small, exists in almost all parts of the country. Yes, if it can be used 

with proper management practices, it can be useful to compensate for some of the existing 

shortcomings. 
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