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 چکیده

یروري از سیالب از دیربـاز در ایـرها و خشکه رودها به منظور استحصال آب باران و بهرهها و خشکه رودها به منظور استحصال آب باران و بهرههاي ساماندهی مسیلهاي ساماندهی مسیلروشروش باز در ا یژه در ان و بـه ویـژه در وري از سیالب از دیر به و ان و 
هاي هاي هاي ساماندهی یک مسیل احداث مخزن آب به منظور استفادههاي ساماندهی یک مسیل احداث مخزن آب به منظور استفادهترین بخشترین بخشمناطق ساحلی جنوب کشور رایج بوده است. یکی از مهممناطق ساحلی جنوب کشور رایج بوده است. یکی از مهم

شرب و کشاورزي است. این مهم در مواجه و در سازگاري با کم آبی موجب توسعه فناوري ساخت آب انبار در اشکال و هندسه متفاوت  شرب و کشاورزي است. این مهم در مواجه و در سازگاري با کم آبی موجب توسعه فناوري ساخت آب انبار در اشکال و هندسه متفاوت  
سطوح تقویـت سـطوح رودها در رودها در هاي سنتی ساماندهی خشکههاي سنتی ساماندهی خشکهتلف ایران شده است. هدف این تحقیق، بازخوانی کارکردهاي روشتلف ایران شده است. هدف این تحقیق، بازخوانی کارکردهاي روشدر مناطق مخدر مناطق مخ یت  تقو

ي هرمزگان و ي هرمزگان و هاهارود در ذخیره آب باران به ویژه در مناطق ساحلی استانرود در ذخیره آب باران به ویژه در مناطق ساحلی استانآبگیر باران است. برکه باران به عنوان فناوري ساماندهی خشکهآبگیر باران است. برکه باران به عنوان فناوري ساماندهی خشکه
همچون بستک هنوز بخش قابل توجهی از نیاز آبی به آنها وابسته است. تحقیق حاضر با کنکاش همچون بستک هنوز بخش قابل توجهی از نیاز آبی به آنها وابسته است. تحقیق حاضر با کنکاش بوشهر شناخته شده و در برخی شهرها بوشهر شناخته شده و در برخی شهرها 

باران هاي بـاران در روش سنتی برکه باران، جانمایی، روش احداث و مالحظات فنی ضروري براي توسعه این فناوري را ارائه کرده است. برکهدر روش سنتی برکه باران، جانمایی، روش احداث و مالحظات فنی ضروري براي توسعه این فناوري را ارائه کرده است. برکه هاي 
شمار رودها در سراسر کشـور بـه شـمار هاي نوین ساماندهی خشکههاي نوین ساماندهی خشکهاجرا در مدلاجرا در مدلهاي قابل ترویج براي هاي قابل ترویج براي با کردکردهاي مختلف از جمله فناوريبا کردکردهاي مختلف از جمله فناوري به  شور  رودها در سراسر ک

. احداث . احداث باشدباشدمیمیو پایین دست یک خشکه رود و پایین دست یک خشکه رود   ییي ذخیره آب در باالدست، حاشیه و میاني ذخیره آب در باالدست، حاشیه و میانهاهاروند. این فناوري از جمله بهترین گزینهروند. این فناوري از جمله بهترین گزینهمیمی
یدا میکیفیت آن کاهش پیـدا می  کشاورزي در فصولی کهکشاورزي در فصولی کهبراي براي انسان و دام انسان و دام این سطوح آبگیر عالوه بر کارکرد آب شرب این سطوح آبگیر عالوه بر کارکرد آب شرب  شا کنـد بسـیار راهگشـا کیفیت آن کاهش پ سیار راهگ ند ب ک

و در حاشیه و در حاشیه   هاهادرجه بر روي مخروط افکنهدرجه بر روي مخروط افکنه  33هاي باران در بخش میانی حوزه به ویژه در طبقات شیب بین صفر تا هاي باران در بخش میانی حوزه به ویژه در طبقات شیب بین صفر تا باشد. احداث برکهباشد. احداث برکهمیمی
نینشود. همچنـینخشکه رود با حوضچه رسوبگیر و دریچه سرریز براي روستاهاي مناطق ساحلی جنوب کشور توصیه میخشکه رود با حوضچه رسوبگیر و دریچه سرریز براي روستاهاي مناطق ساحلی جنوب کشور توصیه می ست، ضـروري اسـت،   شود. همچ ضروري ا

نابع آب و اي ترمیم و بازسازي شوند تا سـهم خـود را در تـأمین منـابع آب و هاي باران موجود با توجه به مالحظات فنی و بهداشتی به گونههاي باران موجود با توجه به مالحظات فنی و بهداشتی به گونهبرکهبرکه تأمین م خود را در  سهم  اي ترمیم و بازسازي شوند تا 
 بهره وري از سیالب بازیابند. بهره وري از سیالب بازیابند. 

  کلیدي: هايواژه
 ساماندهی خشکه رود، برکه باران، فناوري ذخیره آب، استان هرمزگانساماندهی خشکه رود، برکه باران، فناوري ذخیره آب، استان هرمزگان
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 مقدمه 
با سطوح آبگیر سنتی آب انبار در مناطق ساحلی از جمله کهن ترین روش استحصال آب باران در کشور به شمار رفته کـه عمـدتاً بـا  مدتاً  که ع سطوح آبگیر سنتی آب انبار در مناطق ساحلی از جمله کهن ترین روش استحصال آب باران در کشور به شمار رفته 

ستاناند. فنـاوري سـاخت آب انبارهـا در اسـتاناهداف تأمین آب شرب و کشاورزي طراحی و ساخته شدهاهداف تأمین آب شرب و کشاورزي طراحی و ساخته شده ها در ا ساخت آب انبار ناوري  طور هاي هرمزگـان و بوشـهر بـه طـور اند. ف به  شهر  گان و بو هاي هرمز
هی رودهاي منتهـی جانمایی آنها در خشکهجانمایی آنها در خشکه  مشهور بوده ومشهور بوده و  ""برکهبرکه""انبارها در استان هرمزگان به نام انبارها در استان هرمزگان به نام شود. آب شود. آب چشمگیري استفاده شده و میچشمگیري استفاده شده و می رودهاي منت

ست. همزمـان اسـت.   یرانیراناا  ييتمدنهاتمدنها  ینیناولاول  یدایشیدایشبا پبا پ  یباًیباًمانده از آب انبار تقرمانده از آب انبار تقر  ييآثار بجاآثار بجا  ترینترینیمییمیقدقدبه دشت ساحلی انتخاب می شده است. به دشت ساحلی انتخاب می شده است.  مان ا همز
شوش در استان خوزستان) مربوط شوش در استان خوزستان) مربوط   یخییخیشهر تارشهر تار  ییجنوب شرقجنوب شرق  یلومتريیلومتري(در چهل ک(در چهل ک  یلیلدورانتاش در چغازنبدورانتاش در چغازنب  -یالمییالمیمخزن آب انبار شهر امخزن آب انبار شهر ا
 است.است.  ییهنوز باقهنوز باق  یالدیالدبه هزاره دوم قبل از مبه هزاره دوم قبل از م

شتند. نروزمره و فرهنگ و اعتقادات مـردم مـردم هرمزگـان داشـتند. ن  ییدر زندگدر زندگ  ییانبارها نقش مهمانبارها نقش مهمببآآ گان دا مردم هرمز مردم  صفیه و حـوه سـاخت آب انبـار، تصـفیه و روزمره و فرهنگ و اعتقادات  بار، ت ساخت آب ان حوه 
کهنواز برکـهمعماري جذاب و چشممعماري جذاب و چشم  .دارددارد  هاهاکایت از معماري هوشمندانه و دانش بنیان برکهکایت از معماري هوشمندانه و دانش بنیان برکهبندي آن با اصول مهندسی و علمی ، حبندي آن با اصول مهندسی و علمی ، حعایقعایق ها ها نواز بر

ستطیلی هاي هرمزگان به سه شکل طولی و مسـتطیلی پالن برکهپالن برکه  .ي گرما زده و تشنه هرمزگان همچون ستاره اي می درخشدي گرما زده و تشنه هرمزگان همچون ستاره اي می درخشدهاهادر میان دشتدر میان دشت هاي هرمزگان به سه شکل طولی و م
اي با سقف اي با سقف اند که از این میان معماري با پالن دایرهاند که از این میان معماري با پالن دایرهساخته شدهساخته شدهاي با سقف گنبدي و گرد همچنین به شکل صلیبی اي با سقف گنبدي و گرد همچنین به شکل صلیبی با طاق آهنی، دایرهبا طاق آهنی، دایره
لت در شود و برکه خونسـرخ و برکـه دریـا دولـت در برکه میبرکه می44یا یا   55معماري به شکل صلیبی ویژگی خاصی دارد و شامل معماري به شکل صلیبی ویژگی خاصی دارد و شامل   .گنبدي بیشتر استگنبدي بیشتر است یا دو که در سرخ و بر شود و برکه خون

نش بنهوشـمندانه و دانـش بن  ييهاهاييو معمارو معمار  هاهاکه با سبککه با سبک  بناهاییبناهایی  .))13931393(قبادیان، (قبادیان،   ترین آنهاستترین آنهاستلنگه از معروفلنگه از معروفشهرستان بندرشهرستان بندر شمندانه و دا   یریـراز داز د  یانیـانهو
شدهاز آب باران ساخته شـده  ینهینهبا استفاده بهبا استفاده به  ییگذر از مشقت خشکسالگذر از مشقت خشکسال  ييزمان برازمان برا کهسـاخت برکـه  ييرارا  اند.اند.از آب باران ساخته  سنگ در گذشـته از سـاروج و سـنگ   هاهاساخت بر ساروج و  شته از  در گذ

قابل رطوبت قابل رطوبت مقاومت درممقاومت درم  یلیلبه دلبه دل  ساروجساروج  شود.شود.  ییاستفاده ماستفاده م  یزیزو گچ هرنگ نو گچ هرنگ ن  یمانیمانشد و امروزه از سشد و امروزه از س  ییرودخانه و سنگ مرجان استفاده مرودخانه و سنگ مرجان استفاده م
کهسـاخت آب انبارهـاو برکـه  ييکرد و براکرد و براییمم  یفایفامخزن را امخزن را ا  یقیقها و نقش عاها و نقش عاباال در دوران گذشته به عنوان روکش برکهباال در دوران گذشته به عنوان روکش برکه  ییو شرجو شرج هاو بر   یتیـتاهماهم  هاهاساخت آب انبار

که هزار برکـه   2حدود حدود   وجودوجود  کردند.کردند.  ییاستفاده ماستفاده م  ييضد پشه اضد پشه ا  یتیتاز سنگ مرجان به خاطر خاصاز سنگ مرجان به خاطر خاص  هاهادر آب انباردر آب انبار  یمیمقدقد  معمارانمعماران  داشت.داشت.  ییخاصخاص هزار بر
سیالب وفناوران بهره برداري از سـیالب و، این استان را در صدر ، این استان را در صدر در هرمزگاندر هرمزگان سیلسـاماندهی خشـکه رودهـا و مسـیل  فناوران بهره برداري از  ها و م شکه رود سعه ها و توسـعه ساماندهی خ ساحلی منـاطق سـاحلی ها و تو ناطق    م

 قرارداده است. قرارداده است. 
بشهرستان بنـدرعباس، برکـه بـ  ینیینیباران، برکه گرد واقع در محله شاه حسباران، برکه گرد واقع در محله شاه حس  ييهاهاموزه، مجموعه برکهموزه، مجموعه برکه  ييمجموعه آب انبارهامجموعه آب انبارها که  ندرعباس، بر در در   ییببـ  ییشهرستان ب

که و دولت و پنج برکـه و   یایادردر  ييهاهابرکهبرکه  یر،یر،پل انگور در شهرستان بندرخمپل انگور در شهرستان بندرخم  یریرمالو ممالو م  ييهاهابرکهبرکه  یان،یان،شهرستان پارسشهرستان پارسدر در   یوانیوانقشم، برکه دقشم، برکه د  یرهیرهجزجز دولت و پنج بر
ترمعروفتـر  یشیشککـ  یرهیـرهجزجز  یریربادگبـادگ  5  ییدر شهرستان بستک، برکه سنتدر شهرستان بستک، برکه سنت  یکییکیو کرو کر  یخیخشش  ييهاهابرکهبرکه  گه،گه،شهرستان بندر لنشهرستان بندر لن  ييبشاربشار کهبرکـه  ینینمعروف   ييهاهابر

هه یکی آبراهـه وجود وجود   ""برکه بارانبرکه باران""یکی از اجزاء اصلی سامانه سطوح آبگیر باران سنتی یکی از اجزاء اصلی سامانه سطوح آبگیر باران سنتی   ..)1390(کریمی و ملکی،   استان هرمزگان هستنداستان هرمزگان هستند یکی آبرا
لف با رژیم دائمی یا فصلی است. ساماندهی خشکه رودها از دیرباز با استفاده از فنون آبیـاري و زهکشـی و ذخیـره آب در سـطوح مختلـف  سطوح مخت یره آب در  شی و ذخ یاري و زهک با رژیم دائمی یا فصلی است. ساماندهی خشکه رودها از دیرباز با استفاده از فنون آب

شکه . لذا هدف این تحقیق، ارائـه روش تلفیقـی سـاماندهی خشـکه توپوگرافی به ویژه در مناطق ساحلی مورد توجه آبخیزنشینان بوده استتوپوگرافی به ویژه در مناطق ساحلی مورد توجه آبخیزنشینان بوده است ساماندهی خ قی  ئه روش تلفی . لذا هدف این تحقیق، ارا
 رودها و توسعه سطوح آبگیر باران در مناطق ساحلی است. رودها و توسعه سطوح آبگیر باران در مناطق ساحلی است. 

 
  هامواد و روش

یق هاي باران در مناطق سـاحلی و تلفیـق اي در بازخوانی روش دیرینه توسعه برکهاي در بازخوانی روش دیرینه توسعه برکهروش این تحقیق عمدتاً مبتنی بر مطالعات کتابخانهروش این تحقیق عمدتاً مبتنی بر مطالعات کتابخانه ساحلی و تلف هاي باران در مناطق 
ها نیز یک روش سنتی و کهن در ایران به شمار ها نیز یک روش سنتی و کهن در ایران به شمار اصوالًساماندهی خشکه رودها و مسیلاصوالًساماندهی خشکه رودها و مسیلباشد. باشد. دهی خشکه رودها میدهی خشکه رودها میهاي سامانهاي سامانآن با مدلآن با مدل

کارگیري آید که در سازگاري با اقالیم خشک تا نیمه خشک کشور داراي ابعاد و روش شناسـی متفـاوتی بـوده اسـت. ضـرورت بـه کـارگیري میمی به  ضرورت  ست.  بوده ا فاوتی  سی مت آید که در سازگاري با اقالیم خشک تا نیمه خشک کشور داراي ابعاد و روش شنا
ستفاده ها در مناطق ساحلی جنوب کشور به خوبی درك شده و از آنها اسـتفاده هی مسیلهی مسیلهاي باران به عنوان بخش اصلی عملیات ساماندهاي باران به عنوان بخش اصلی عملیات ساماندبرکهبرکه ها در مناطق ساحلی جنوب کشور به خوبی درك شده و از آنها ا

نین هاي باران از طریق بیان ضرورت و کارکردهاي آنها ارائـه شـده اسـت. همچنـین بازخوانی روش دیرینه توسعه برکهبازخوانی روش دیرینه توسعه برکه  مناسبی شده است.مناسبی شده است. ست. همچ شده ا ئه  هاي باران از طریق بیان ضرورت و کارکردهاي آنها ارا
 ئه گردد.ئه گردد.ارااراسعی شده است، نقش ساماندهی خشکه رودها در تقویت سطوح آبگیر برکه باران سعی شده است، نقش ساماندهی خشکه رودها در تقویت سطوح آبگیر برکه باران 
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 و بحث نتایج
 هاي بارانکارکردهاي برکه

ندرشـد و نمـو دارنـد  ييبه نور برابه نور برا  یاجیاجاحتاحتکه که   یرهوازيیرهوازيغغ  هايهايیکروبیکروبمم، ، محضمحض  یکییکیاراردر برکه باران به دلیل وجود تدر برکه باران به دلیل وجود ت -11 مو دار شد و ن بز بـاا  ر ته و رفتـه و   ینینز  رف
 ..شودشودبراي مدت مدیدي کیفیت آب حفظ میبراي مدت مدیدي کیفیت آب حفظ می

 هاي گندزدایی سنتی مانند افزودن مقادیر مناسب نمک و آهک هاي گندزدایی سنتی مانند افزودن مقادیر مناسب نمک و آهک امکان ترسیب امالح و مواد معلق و به کارگیري روشامکان ترسیب امالح و مواد معلق و به کارگیري روش -22
 امکان حفظ دماي مطلوب آب استحصال شده و جلوگیري از یخ زدگی در زمستان و گوارایی آب در تابستان امکان حفظ دماي مطلوب آب استحصال شده و جلوگیري از یخ زدگی در زمستان و گوارایی آب در تابستان  -33
 امکان ایجاد سامانه تهویه هوا به منظور حفظ کیفیت آبامکان ایجاد سامانه تهویه هوا به منظور حفظ کیفیت آب -44
 هاي باران در برابر مخاطرات زمین شناسیهاي باران در برابر مخاطرات زمین شناسیاي برکهاي برکهپایداري سازهپایداري سازه -55
 هاي سطوح آبگیر بارانهاي سطوح آبگیر بارانکاهش قابل مالحظه تبخیر در مقایسه با دیگر سامانهکاهش قابل مالحظه تبخیر در مقایسه با دیگر سامانه -66
 امکان ذخیره سازي آب قبل از قرارگیري در معرض واحدهاي سنگی شورکننده آب در مناطق ساحلی به ویژه گنبدهاي نمکیامکان ذخیره سازي آب قبل از قرارگیري در معرض واحدهاي سنگی شورکننده آب در مناطق ساحلی به ویژه گنبدهاي نمکی -77

 هاي بارانجانمایی روش سنتی برکه
یر هاي ساحلی جنوبی کشور به ویژه در اسـتان هرمزگـان و جزایـر در استاندر استاني باران ي باران هاهابررسی جانمایی روش سنتی سطوح آبگیر برکهبررسی جانمایی روش سنتی سطوح آبگیر برکه گان و جزا ستان هرمز هاي ساحلی جنوبی کشور به ویژه در ا
جی ها و در انتهاي بالفصل خشکه رود اصـلی خروجـی درصد و در پاشنه مخروط افکنهدرصد و در پاشنه مخروط افکنه  33آن نشان داد که غالب آنها در سطوح شیب صفرتا آن نشان داد که غالب آنها در سطوح شیب صفرتا  صلی خرو ها و در انتهاي بالفصل خشکه رود ا

سیلهاي سـیلشیه مسیلشیه مسیلهاي باران در حاهاي باران در حا).  به عالوه، برکه).  به عالوه، برکه11اند (شکل اند (شکل از مخروط افکنه یا دامنه احداث شدهاز مخروط افکنه یا دامنه احداث شده ظور بهرهگیر بـه منظـور بهرههاي  به من برداري از بـرداري از گیر 
یره هاي باران در باالدست دشت ساحلی، این امکان را فرآهم آورده است که آب ذخیـره احداث برکهاحداث برکه). ). 33وو22اشکال اشکال اند (اند (سیالب استفاده شدهسیالب استفاده شده هاي باران در باالدست دشت ساحلی، این امکان را فرآهم آورده است که آب ذخ

سطوح فـت جزیـره قشـم و سـطوح در مواردي خاص همچون سطوح آبگیر روستاي الدر مواردي خاص همچون سطوح آبگیر روستاي الشده به طور ثقلی براي بهره برداراي قابل استفاده باشد. شده به طور ثقلی براي بهره برداراي قابل استفاده باشد.  شم و  یره ق فت جز
ر مسیر خشکه رود و در سطح دامنه به صورت مخازن کوچک منظم تأخیري ر مسیر خشکه رود و در سطح دامنه به صورت مخازن کوچک منظم تأخیري هاي باران مستقیماً دهاي باران مستقیماً دآبگیر باستانی سیراف به ترتیب برکهآبگیر باستانی سیراف به ترتیب برکه

با ). در روستاي الفت که در منتهی الیه غربی جزیره قشم واقع شده است به دلیـل عـدم وجـود ارتفاعـات بـا 55وو44اند (اشکال اند (اشکال احداث شدهاحداث شده عات  جود ارتفا عدم و یل  ). در روستاي الفت که در منتهی الیه غربی جزیره قشم واقع شده است به دل
اند. وجود طبقات مارنی نفوذ ناپذیر سبب نگهداشت منابع اند. وجود طبقات مارنی نفوذ ناپذیر سبب نگهداشت منابع احداث شدهاحداث شدهه آبخیز مناسب، برکه باران با فرمت چاه در بستر خشکه رود ه آبخیز مناسب، برکه باران با فرمت چاه در بستر خشکه رود حوزحوز

شهر، ي مشرف بر روستاي باسـتانی سـیراف در اسـتان بوشـهر، هاهاشوند. از طرفی در دامنهشوند. از طرفی در دامنهها شده و براي مدت مدیدي ذخیره میها شده و براي مدت مدیدي ذخیره میآب در چاهآب در چاه ستان بو سیراف در ا ستانی  ي مشرف بر روستاي با
به اند که به ترتیب با پـر شـدن سـطوح بـاالتر بـه ر سطح دامنه و در حاشیه خشکه رود به ترتیبی حفر شدهر سطح دامنه و در حاشیه خشکه رود به ترتیبی حفر شدهفناوري سنتی سطوح آبگیر دفناوري سنتی سطوح آبگیر د باالتر  سطوح  شدن  پر  اند که به ترتیب با 

مدلسطوح زیرین سرریز شده و باعث نفوذ آب در مخروط افکنه مشرف به روستا شده اسـت. ایـن روش مـی توانـد بـراي مـدل براي  ند  می توا ین روش  ست. ا نوین هاي نـوین سطوح زیرین سرریز شده و باعث نفوذ آب در مخروط افکنه مشرف به روستا شده ا هاي 
 ساماندهی خشکه رودها در مناطق باالدست به کار برده شود. ساماندهی خشکه رودها در مناطق باالدست به کار برده شود. 

 
 

 
 برکه باران در انتهاي خشکه رود با خاکریز خاکی هدایت آب به مخزن -1 شکل

 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

229 
 

 
 برکه باران در حاشیه آبراهه اصلی براي بهره برداري از سیالب  -2 شکل

 
 میلیمتري 10داله هرمزگان پس از آبگیري کامل با بارندگی ببرکه باران خضریان در فاریاب میرع -3 شکل

 
 سطوح آبگیر باران تل اًو روستاي ساحلی الفت جزیره قشم  -4 شکل  
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 سطوح آبگیر باران پلکانی روستاي ساحلی باستانی سیراف استان بوشهر  -5 شکل  

 
 نحوه اجرا و نوع مصالح

مین برکه باران ضروري است نقطه ایمنی در انتهاي یک مسیل آبگیر یا حاشیه خشکه رود جانمایی شود. مالحظـات زمـین احداث احداث   ييبرابرا ظات ز برکه باران ضروري است نقطه ایمنی در انتهاي یک مسیل آبگیر یا حاشیه خشکه رود جانمایی شود. مالح
تودهها و دوري از حرکـات تـودهشناسی از قبیل عدم تماس با سازندهاي کاهش دهنده کیفیت آب، فاصله مناسب از گسلشناسی از قبیل عدم تماس با سازندهاي کاهش دهنده کیفیت آب، فاصله مناسب از گسل کات  سنگ اي ماننـد سـنگ ها و دوري از حر ند  اي مان

نهها باید رعایت شود.  همچنین ضروري است برکه باران به گونـهنهنهلغزه و زمین لغزش و در تماس بودن با مخروط افکلغزه و زمین لغزش و در تماس بودن با مخروط افک شود اي جانمـایی شـود ها باید رعایت شود.  همچنین ضروري است برکه باران به گو مایی  اي جان
 گیر مسیل قرار نداشته باشد و توسط عوارض طبیعی حفاظت شود. گیر مسیل قرار نداشته باشد و توسط عوارض طبیعی حفاظت شود. که در حریم سیلکه در حریم سیل

مین زمـین از آنجائیکه برکه باران باید متناسب با هدف احداث داراي ظرفیت کافی باشد، ضروري است در محلی بنا شود که امکان حفر از آنجائیکه برکه باران باید متناسب با هدف احداث داراي ظرفیت کافی باشد، ضروري است در محلی بنا شود که امکان حفر  ز
شفته با شـفته فضاي حفر شده فضاي حفر شده کف کف روند. بر اساس روش سنتی، روند. بر اساس روش سنتی، شمار میشمار میها بهها بهاي مناسبترین محلاي مناسبترین محلوجود داشته باشد. لذا اراضی مخروط افکنهوجود داشته باشد. لذا اراضی مخروط افکنه با 

خزن در شـرایط حاضـر بـراي ایزولـه کـرده مخـزن . . شودشودییاجرا ماجرا مشعاعی از مرکز شعاعی از مرکز به صورت به صورت   یکپارچهیکپارچه  ییپپ  یکیکو و پوشانده می شود پوشانده می شود کامالً کامالً   ییآهکآهک کرده م له  براي ایزو ضر  شرایط حا در 
 ن و ایزوگام و نظائر آن استفاده کرد و سپس با مصالح دردسترس مفروش گردد. ن و ایزوگام و نظائر آن استفاده کرد و سپس با مصالح دردسترس مفروش گردد. توان از ژئوممبراتوان از ژئوممبرامیمی

ست هاي باران در مناطق ساحلی از مصالح محلی اسـتفاده شـده اسـت هاي برکههاي برکههاي انجام شده نشان داد که براي ساخت دیوارههاي انجام شده نشان داد که براي ساخت دیوارهبررسیبررسی شده ا ستفاده  هاي باران در مناطق ساحلی از مصالح محلی ا
مدپور و (محمـدپور و   شده استشده استاستفاده استفاده   باشد،باشد،ییل آب مقاوم مل آب مقاوم ممعروف است و در مقابمعروف است و در مقاب  يياز آجر قرمز که بنام آجر آب انباراز آجر قرمز که بنام آجر آب انبارلیکن در برخی مناطق لیکن در برخی مناطق  (مح

به اند. براي پوشش دیوارها در برکه باران، طاق و تویزه و یا طـاق کلمبـه دیوارها عموماً توسط ساروج اندود و آستر شدهدیوارها عموماً توسط ساروج اندود و آستر شده. . ))13951395همکاران، همکاران،  طاق کلم اند. براي پوشش دیوارها در برکه باران، طاق و تویزه و یا 
  ييستون جهت نگهدارستون جهت نگهدار، از ، از ام در بوشهرام در بوشهرهرمز و آب انبار قوهرمز و آب انبار قو  یرهیرهبزرگ جزبزرگ جز  هايهايآب انبارآب انبارمانند مانند   استفاده شده است. همچنین در برخی مخازناستفاده شده است. همچنین در برخی مخازن

   استفاده شده است.استفاده شده است.ها ها طاقطاق
ششروع شـده و تـا پاشـ  ینینزمزم  يياز سطوح مخزن بوده و از سطح رواز سطوح مخزن بوده و از سطح رو  یکییکیعمود بر عمود بر   یایاعموماً مجاور و عموماً مجاور و یا راه دسترسی به مخزن یا راه دسترسی به مخزن   پلهپلهراهراه تا پا شده و    یریرشروع 
  یواریوار) ضخامت د) ضخامت دینینمخزن است (مانند آب انبار سردار در قزومخزن است (مانند آب انبار سردار در قزو  ییاز سطوح جانباز سطوح جانب  یکییکیپله مجاور پله مجاور که راهکه راه  ییاست. در مخازناست. در مخازن  کردهکردهییمم  یدایداادامه پادامه پ

طب (کریمی قطـب   زلزله بشودزلزله بشود  یاناًیاناًآب و احآب و اح  ییجانبجانب  یرويیرويمقاومت در مقابل نمقاومت در مقابل ن  ييپله براپله براراهراه  خالیخالی  ييتا جبران فضاتا جبران فضا  گرفتندگرفتندییمم  یشتریشترآن سمت را بآن سمت را ب (کریمی ق
 . . ))13901390آبادي و همکاران، آبادي و همکاران، 

  ییمقاومت خوبمقاومت خوب  نند کهنند کهککییاندود ماندود م  یدیدبه سفبه سف  یلیلمتمامتما  ییه رنگ طوسه رنگ طوسمخصوص بمخصوص ب  ییجنوب کشور را با گلجنوب کشور را با گل  ييهاهابرکهبرکه  یوارهايیوارهايگنبد و دگنبد و د  رويروي
ندکنـدییمم  یريیرياز حد آب داخل مخزن جلوگاز حد آب داخل مخزن جلوگ  یشیشرطوبت دارد و به جهت رنگ آن و انعکاس تابش نور آفتاب از گرم شدن برطوبت دارد و به جهت رنگ آن و انعکاس تابش نور آفتاب از گرم شدن ب  مقابلمقابلدر در    بامبـام  ..ک

باز آب انبارها مانند آب انبار قوام در بوشـهر بـ  ییدر بعضدر بعض  ییللي شکل است، وي شکل است، واغلب آب انبارها گنبداغلب آب انبارها گنبد شهر  صورت کـوچکتر بـه صـورت   ييهاهـاا زدن طاقا زدن طاقاز آب انبارها مانند آب انبار قوام در بو به  کوچکتر 
 . . ))13931393(قبادیان، (قبادیان،   هاي دیگر نیز فرآهم آیدهاي دیگر نیز فرآهم آیدشده تا کاربريشده تا کاربريمسطح مسطح 
نوز آب انبار وجود دارد کـه هنـوز   یاديیاديزز  یاریارفارس، تعداد بسفارس، تعداد بس  یجیجبندر لنگه و بندر کُنگ در ساحل خلبندر لنگه و بندر کُنگ در ساحل خل  یبايیبايزز  یاریارو بسو بس  یخییخیدو شهر تاردو شهر تار  دردر که ه آب انبار وجود دارد 

سترس قابل دسـترس   یرینیرینلحاظ است که در شهرستان بندر لنگه کماکان تنها آب شلحاظ است که در شهرستان بندر لنگه کماکان تنها آب ش  ینینامر بدامر بد  ینیناا  یلیل. دل. دلباشدباشدییمم  ییمورد استفاده گسترده اهالمورد استفاده گسترده اهال قابل د
صله بـه طـور مثـال شـهر بسـتک در فاصـله . . باشدباشدییشده در آب انبارها مشده در آب انبارها م  یرهیرهآب ذخآب ذخ  ی،ی،اهالاهال  ييدر دوازده ماه سال برادر دوازده ماه سال برا ستک در فا شهر ب ثال  طور م غرب کیلـومتري غـرب   230230به  لومتري  کی
کن علی رغم ورود فناوري آب شیرین کـن ران است. ران است. برکه بابرکه با  800800هزار نفري خود را متکی بر هزار نفري خود را متکی بر   8080درصد از جمعیت درصد از جمعیت   9595بندرعباس، نیاز آبی بندرعباس، نیاز آبی  علی رغم ورود فناوري آب شیرین 



 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

231 
 

کردن ي باران از جمله منابع آب مهم این مناطق به شمار رفته که نیازي به وجود منابع انرژي براي شیرین کـردن هاهادر مناطق ساحلی، برکهدر مناطق ساحلی، برکه ي باران از جمله منابع آب مهم این مناطق به شمار رفته که نیازي به وجود منابع انرژي براي شیرین 
 آب ندارند. آب ندارند. 

یت که در شرایط پر شـدن آن قابلیـت یکی از مالحظات مهم ساخت برکه باران به ویژه در ساماندهی خشکه رودها، تعبیه سرزیر است یکی از مالحظات مهم ساخت برکه باران به ویژه در ساماندهی خشکه رودها، تعبیه سرزیر است  شدن آن قابل که در شرایط پر 
صورت ي هـوادهی صـورت هاهاي بسیار قدیمی دریچه یا سرریز آب عمالً از پنجرهي بسیار قدیمی دریچه یا سرریز آب عمالً از پنجرههاهازهکشی و سرریز شدن آب مازاد وجود داشته باشد. در برکهزهکشی و سرریز شدن آب مازاد وجود داشته باشد. در برکه هوادهی  ي 

 ). ). 66ي جدید تر سرریز متناسب با ظرفیت آبگیري و بهره برداري تعبیه شده است (شکلي جدید تر سرریز متناسب با ظرفیت آبگیري و بهره برداري تعبیه شده است (شکلهاهامی گرفته است، لیکن در برخی نمونهمی گرفته است، لیکن در برخی نمونه

 
 شهر اوز منطقه الرسامانه سرریز و زهشکی آب از برکه باران   -6 شکل  

 
ضچهیکی دیگر مالحظات مهم ساخت برکه باران به ویژه در پایین دست خشـکه رودهـا، وجـود حوضـچه جود حو ها، و شکه رود بل از ورودي هاي رسـوبگیر قبـل از ورودي یکی دیگر مالحظات مهم ساخت برکه باران به ویژه در پایین دست خ سوبگیر ق هاي ر

له). همچنین، احـداث چالـه77شده است (شکل شده است (شکل ها ها ها تعبیه شده و مانع پر شدن نابهنگام مخزن برکهها تعبیه شده و مانع پر شدن نابهنگام مخزن برکهها است که در برخی برکهها است که در برخی برکهدهانهدهانه حداث چا ي ي هاها). همچنین، ا
 رود. رود. تأخیري در مسیر دهانه برکه باران براي ترسیب رسوب از جمله ضروریات ساماندهی خشکه رودها به شمار میتأخیري در مسیر دهانه برکه باران براي ترسیب رسوب از جمله ضروریات ساماندهی خشکه رودها به شمار می

 
 ي رسوبگیر پیش از دهانه آبگیر برکه باران در کاهش مخاطرات پرشدگی مخزنهانقش حوضچه -7 شکل  

براي کاربري آب شرب در برخی روستاهاي استان هرمزگـان، بـراي هاي باران عالوه بر هاي باران عالوه بر برکهبرکه گان،  ستفاده میمصـارف کشـاورزي نیـز اسـتفاده میکاربري آب شرب در برخی روستاهاي استان هرمز یز ا شاورزي ن صارف ک شوند شـوند م
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شی در شوند، براي کشاورزي استفاده شده و نقـش بسـیار اثربخشـی در ). ذخایر آب ایجاد شده در فصولی که براي شرب نامناسب می). ذخایر آب ایجاد شده در فصولی که براي شرب نامناسب می88(شکل(شکل سیار اثربخ قش ب شوند، براي کشاورزي استفاده شده و ن
نابع اي بـه منـابع ب دامداران در مناطق خشک جنوب کشور به طور گستردهب دامداران در مناطق خشک جنوب کشور به طور گستردهکنند. عالوه بر کشاورزي، آب شرکنند. عالوه بر کشاورزي، آب شرتوسعه پایدار روستاها ایفا میتوسعه پایدار روستاها ایفا می به م اي 

 ها تکیه دارد. ها تکیه دارد. آب برکهآب برکه

 
 نقش برکه باران در تأمین آب کشاورزي روستاهاي ساحلی استان هرمزگان، منطقه گاوبندي -8 شکل  

 
  و پیشنهادها گیرينتیجه

در تقویت سطوح آبگیرباران از جمله اهداف این همایش بـوده ها و خشکه رودها هاي سنتی ساماندهی مسیلاهمیت بازخوانی روش
هاي روش، بـازخوانی کارکردهـاي روشکه در تحقیق حاضر به خوبی به آن پرداخته شده است. لذا هـدف ایـن تحقیـق بازخوانی کارکرد ساماندهی هـاي سـنتی سـاماندهی ،  سنتی  هاي 

زگـان و بوشـهر از جملـه آبخیزنشینان مناطق ساحلی کشور به ویـژه اسـتان هرمرودها در تقویت سطوح آبگیر باران قرار گرفت. رودها در تقویت سطوح آبگیر باران قرار گرفت. خشکهخشکه
برکه  2000روند. احداث بیش از شمار میهاي باران بهوري از سیالب از طریق برکهها و بهرهفناوران بسیار پرتجربه در ساماندهی مسیل

یـق بـا باران در این استان به خصوص در شهرستانی لنگه، کنگ و بستک و در جزایر قشم و کیش گواه بر این نتیجه است. در این تحق
ي باران ارائه شده است. احداث ایـن هاکنکاش در این روش دیرینه و کارکردهاي آن، جانمایی و مالحظات فنی ساخت و نگهداري برکه
هاي یک حوزه آبخیز تأمین کند که از فناوري چند منظوره قادر است نیاز آبی مناطق روستایی را براي شرب و کشاورزي در کلیه بخش

هـاي تهویـه هـوا، سـرریز و مالحظات فنـی همچـون ایجـاد برجرود. ها به شمار میین روش در مقایسه با دیگر روشهاي اجمله مزیت
حوضچه رسوبگیر قبل از دهانه برکه باران در افزایش دامنه کارکردي آنها ضروري است. احداث این سـامانه بـه ویـژه در بخـش میـانی 

شود. این درحالی است کـه احـداث آنهـا در پـایین ست سکونتگاههاي روستایی توصیه میو در باالد هاحوزه و منطبق بر مخروط افکنه
حلهـاي هاي باران از جمله راهشود. برکهها و مزارع کشاورزي به دلیل نفوذ پسابها و بروز مشکالت بهداشتی توصیه نمیدست سکونتگاه

مواد جدید در آب بندي و حفر مخزن، قابل اجرا در همه اقالیم کشـور  بسیار مناسب سازگاري با کم آبی به شمار رفته که با استفاده از
هاي باران هستند که آن را بـراي اجـرا باشند. پایداري بسیار طوالنی و کاهش شدید تبخیر از مخزن به عنوان بهترین مشخصه برکهمی

ي باران بـه ویـژه در منـاطق سـاحلی جنـوب اهدر طول و حاشیه خشکه رودهاي کشور قابل ترویج کرده است. همچنین بازسازي برکه
 کشور براي بقاء این میراث فنی و فرهنگی بسیار ضروري است. 
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