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 چکیده
شور ما جزء کشورهای کم بارش بوده و کم آبی به عنوان یک محدودیت روز به روز جدی تر میشود. توسعه روشهای ک

استحصال آب باران اصلی ترین راه استفاده بهینه از آب موجود در کشور و غلبه بر مشکل کم آبی است. استحصال آب 

باشد و شامل استفاده از رودخانه و ان بطور مستقیم معمول میهایی اطالق می شود که برای تامین آب از بارباران به روش

ها آن بخش از رواناب ناشی از  باران که قبل از تبدیل شدن به سیالب و یا نفوذ به اعماق شود. در این روشیا چاه نمی

گیرد. رار میبرداری ق های مختلفی مهار شده و مورد بهرهزمین تبخیر شده و یا از دسترس خارج میشود، به شیوه

سدهای سنگی نفوذ پذیر یک نوع تکنیک کنترل سیالب است که در آن رواناب در پایین دست دامنه برای استحصال 

های در حال تواند از خندقشود. همچنین این تکنیک میآوری و نفوذ آب و تولید پوشش گیاهی انجام میآب، جمع

 .معرفی این روش و راهکارهای آن پرداخته خواهد شددر این مقاله به  توسعه در اراضی جلوگیری کند.

 
  ،نفوذپذیر استحصال آب، سیالب، سد های سنگیها: کلید واژه

 
Abstract 

 
 

Our country is one of the least rain fed countries and water is becoming more and more serious as a 

constraint. Developing rainwater extraction methods is the main way to make optimal use of available water 

in the country and to overcome the problem of dehydration. Rainwater extraction refers to methods that are 

common to direct rainwater supply and do not involve the use of rivers or wells. In these methods, that 

portion of the rainfall-runoff that evaporates or reaches deep before it becomes flooded or penetrates deep 

into the ground is exploited in a variety of ways. Permeable rock dams are a type of flood control technique 

in which runoff is performed downstream of the slope for water extraction, water collection and infiltration 

and vegetation production. This technique can also prevent ditches developing in the ground. This article will 

introduce this method and its solutions. 
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 مقدمه
 

 مناطقی در چنین مقادیر ناچیز بارندگیو خشک کشور در حال حاضر گستره وسیع مناطق خشک و نیمه

شود. در این  توسعه اصلی ها و کمبود آب، مانعتا وقوع خشکسالی موجب گشته همراه با پراکنش نامناسب آن

برداری مناسب از در مدیریت بهینه و بهرههای علمی و عملی ط عدم برخورداری ساکنین آبخیزها از روشیشرا

های جوی، از عوامل اصلی کاهش تولیدات گیاهی، تشدید فرسایش و هدر رفت آب حاصل از بارش ریزش

های آبخیز، آگاهی از توزیع زمانی و مکانی باشد. از مهمترین پارامترهای مهم در بهبود وضعیت تولید حوضهمی

سطوح آبگیر جهت افزایش زمان ماندگاری رطوبت در پروفیل خاک  ش سامانهترین روو اجرای مناسببارندگی 

 .باشدمی

 

 سابقه تحقیق

استحصال آب از  به عالقه فاسو در کشور بورکینا خاص طور و به قاره آفریقا غرب ( در1980در دهه دوم )سال 

همچنین در  .است اشتهد ای مالحظه قابل رشد در میان مردم بومی نفوذ قابل سنگی طریق احداث سدهای

های پایین آوری رواناب در دامنهدر مناطق روستایی نشین، استفاده از این روش از طریق جمع کشور فرانسه،

وارد  طبیعی طور به دیگر رواناب نتیجه ها میگردید، بسیار محبوب است. دردست که موجب گسترش خندق

این گردد. با توجه به اینکه اجرای ن دست نمیسر خندق و موجب فرسایش خاک و خسارت به اراضی پایی

 .(2دارد) احتیاج نیز گروهی گیرد، قبل از احداث در منطقه به رویکردروش با کمک مردم محلی انجام می

 

 مواد و روشها 

 تعاریف :

 استحصال آب

دارای بارش  حاصل از بارش به درون خاک در اراضی که آبآوری و نفوذ عبارتند از جمع استحصال آبسیستم 

قابل آب مقدار  موجب افزایش عملیات. انجام این ناکافی یا آبی با کیفیت نامناسب برای کشت گیاهان است

به  شود.های عمقی خاک جهت مصارف در فصول خشک سال میو همچنین ذخیره آب در الیهدسترس گیاه 

استحصال " "اصطالحارا ر طبیعت د (مصنوعی)بطور دخالت انسان با رواناب و ذخیره آن  آوریجمعاصول 

روی سطح زمین به طرف  آب تند و رگباری، جریان مازاد هایپس از وقوع بارش معموالا . گویندمی "2آب

ح آبگیر و وسط درآوری رواناب جمعکمک به کند. استحصال آب عبارت از ها و اراضی پست حرکت میگودال

. از آب استحصال شده آنها استین به منظور استفاده ای معیا هدایت آب به سمت منطقه نگهداریسپس 

ها، حیات وحش و عالوه بر مصارف زراعی و باغبانی، در مواردی از جمله تامین آب شرب مورد نیاز انسان، دام

 (.1یابد )از طریق تولید افزایش اقتصادی  بازدهدر نتیجه  برد.توان بهره اهداف زیست محیطی دیگر نیز می

 
 ی نفوذپذیرسدهای سنگ
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آوری و یک نوع تکنیک کنترل سیالب است که در آن رواناب در پایین دست دامنه برای استحصال آب، جمع

های در حال توسعه در تواند از خندقشود. همچنین این تکنیک مینفوذ آب و تولید پوشش گیاهی انجام می

دارد. بخش بورکینافاسو در غرب آفریقا، اراضی جلوگیری کند. دیواره سد در سراسر دره بطور معمول وجود 

(. این 1ای داشته است )شکلبوده که افزایش قابل مالحظه 1980برداری از این نوع سدها در سال محور بهره

ها کاربرد دارد. از این روش برای کنترل پیشروی سر تکنیک در فرانسه برای جلوگیری از گسترش خندق

 (.4خت این سدها نیاز به کار گروهی است )شود. برای ساها استفاده میخندق

 

 

 
 (2نمایی از سد سنگی نفوذپذیر در کشور بورکینوفاسو) -1شکل

 

 مشخصات فنی سدهای سنگی نفوذپذیر 

میلیمتر در سال همراه با خاک  750تا  200این عملیات در مناطق خشک و نیمه خشک که بارشی بارش بین 

 های مسطح و کم عمق اجرا می شود.درصد و دره 2یب باالی ای با شمناسب نفوذپذیر و در دامنه

همچنین احداث این سد در مناطقی باید انجام شود که سنگ مورد نیاز در دسترس باشد یا در صورت لزوم 

 (. 2هزینه حمل سنگ به محل پروژه در نظر گرفته شود)

 

 ساختار سدهای سنگی نفوذپذیر

قسمت مرکزی سد عمود بر مسیر سیالب است. بدین ترتیب سد بر روی مسیر سیالب گسترده شده و 

ها ذخیره شده و برای رشد گیاه محیط های سد و در بستر خاک درهها به تدریج در البالی سنگرواناب

های کم شیب و در مناطق مستعد (. سدهای سنگی، کم و بیش عریض در میان دامنه16شود)مناسبی فراهم می

شوند. بدین ترتیب رواناب بجای اینکه تبخیر یا از دسترس ها  احداث میاز سرخندقپخش سیالب و یا باالتر 

 50شود. این سدها معموال بین خارج گردد، به درون خاک نفوذ کرده و به میزان کمتری وارد اراضی خندقی می
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تواند رتفاع سرخندق میمتر ارتفاع دارد که با توجه به ابعاد و ا1متر طول دارند و دیواره آنها معموال  300تا 

 (.3باشد)می1(. ساختار سدهای سنگی نفوذپذیر طبق جدول2سانتیمتر تغییر کند) 150تا  80بین

 

 (.3مقدار سنگ موردنیاز برای احداث اولین سد) - 1جدول

 )%(شیب اراضی  (m)فاصله افقی سدها  ()مقدار سنگ مورد نیاز 

70 140 0.5 

140 70 1 

208 47 1.5 

280 35 2 

 است. متر 0.7فاصله عمودی بین سدها معموال  

 

 یافته ها 

 طراحی سدهای سنگی نفوذپذیر 

سانتیمتر درنظر میگیرند. حداکثر ارتفاع سد در کنترل پیشروی سر خندق  70ارتفاع دیواره سد را معموال  

ها ، کاهش می یابد. دیواره سد به کناره متر باالتر از کف خندق است. ارتفاع دیوار سد از قسمت وسط 2معموال 

متر متغیر است.  300تا  50متر گسترش یابد اما بطور معمول بین  1000تواند تا ترین قسمت دامنه میدر وسیع

 پذیرد. های سیالبی، بازوهای کناری سد به موازات سیالب منطقه پایان میدر روی خطوط تراز دره

ای بدنه داخل سد از مترو یا بزرگتر( و برسانتی 30های بزرگ )به ابعاد سنگبرای ساخت دیواره سد از تخته 

و شیب  3به1شود. شیب پایین دست سد شوند، استفاده میسنگهای کوچک که مانند ساندویچ بسته بندی می

متر و سانتی 10شود یک پی با عمق (. برای پایداری بیشتر سد توصیه می2است)طبق شکل 1به1باالدست سد 

شن برای جلوگیری از زیرشویی ناشی از رواناب متر حفر شود. پی سد را با سنگ کوچک یا سانتی 280عرض 

 (. 2کنیم)پر می
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 (2ها)طراحی شیب سدهای سنگی نفوذپذیر وابعاد سنگ - 2شکل 

 

سانتی متر و  280متر و عرض  100مترمربع، طولی برابر  0.98بطور میانگین برای طراحی سدی با سطح مقطع 

 (.3متر است)طبق شکل 0.7مودی بین این سدها هم گیرند. فاصله عمتر در نظر میسانتی 70ارتفاع 

 

 
 (2نمایی از طراحی فاصله عمودی و افقی سدها از یکدیگر) -3شکل 

 

توان فاصله افقی گیرند. همچنین میسانتیمتر درنظر می 70بطور معمول فاصله عمودی سدها را بطور معمول 

 (.4سدها از یکدیگر را از فرمول زیر محاسبه نمود)شکل

 (2له افقی این سدها از یکدیگر توسط فرمول زیر محاسبه می شود.)فاص
HI=(VI×100)×%SLOP 

HI فاصله افقی به متر : 

 VIفاصله عمودی به متر : 

%SLOP شیب اراضی به درصد : 
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 (4نمایی از فاصله عمودی و فاصله افقی سدها از یکدیگر) - 4شکل

 

اهی سنگ از مکان دیگری به محل پروژه حمل و در آنجا برای ساخت این سدها، نیاز به سنگ داریم که گ

متر مکعب سنگ چینی سد به یک نفر/ روز  0.5های صورت گرفته برای هر شود. بر اساس تخمینشکسته می

 (.4شود)تن سنگ هم استفاده می 2000کارگر نیاز داریم. برای ساخت این سدها با طول زیاد حتی از 

 

 سرریز سد سنگی نفوذپذیر

ر عمق خندق کمتر از یک متر باشد ، نیاز به ساخت سرریز نیست. ولی پس از شناسایی محل اجرای پروژه، اگ

متر باشد، باید سرریز ساخته شود. نکته مهم در ساخت این سدها، این است که  2اگر عمق خندق بیش از 

شود. ابعاد ی سد محسوب میارتفاع سد باید باالتر از سر خندق باشد. زیرا سقوط خندق بعنوان یک خطر برا

 باشد. می 4گابیون طبق شکل 

 

 
 (4نمایی از پروفیل سرریز سد)-5شکل

 

 برای ساخت سرریز از گابیون )سازه توری سنگی( الزم است به نکات زیر توجه شود: 

 های کوچک در داخل سد نیاز است. مجموعه ای از سنگ

 مقاومت در برابر نیروهای مخرب الزم است. مقداری از سنگهای بزرگ در داخل بدنه سرریز جهت

 قسمت جلوی سد برای جلوگیری از آبشستگی سنگ فرش شود. 

 

 مرمت و نگهداری سد سنگی نفوذپذیر 

گاهی اوقات برخی از سنگ های شسته شده توسط سیالب نیاز به جایگزینی دارد. جهت جلوگیری از  

دهند. برای جلوگیری از آسیب شده در آنجا قرار میزیرشویی آب در زیر سد، سنگ های کوچک بسته بندی 

 های شدید باید در اسرع وقت، سد را مرمت نمود.
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 توسعه کشاورزی در منطقه اجرای پروژه 

کند بخصوص در مناطقی که رطوبت عامل محدودکننده این سدها شرایط الزم برای رشد گیاه فراهم می

ه شده در پشت سد، رسوبات همراه رواناب حاوی مواد غذایی شود. عالوه بر این رواناب انباشتمحسوب می

ای شنی باشد، بدلیل اینکه رطوبت را زیادی است که برای رشد پوشش گیاهی مناسب است. اگر خاک منطقه

توان محصوالتی مانند ارزن و بادام زمینی کشت شود میکند و آب از دسترس گیاه خارج میدر خود حفظ نمی

توان محصوالتی مانند سورگوم و شود، میاطقی با خاک سنگین که آب در پشت سد غرقاب مینمود. ولی در من

شدن مقاومند را کشت کرد. در برخی از مناطق میتوان چند ذرت که نیاز آبی باالیی دارند و نسبت به غرقاب

 (.4محصول را با هم کشت کرد)

 

 
 (4نمایی از سد سنگی احداث شده درکنیا) -6شکل

 

 اقتصادی در احداث سد  -اجتماعی عوامل

مقدار زیادی از  یکبرای احداث این سدها، تعیین می شود.  اجرای پروژه توسط مهندسین فنی مناسبمکان 

تا از منابع مالی دیگر )غیر از  از مناطق دیگر نیاز است. حمل و نقل سنگ بدلیل نیاز به است. سنگ مورد نیاز

تواند میها نسازه این. هستندذینفع ها اغلب افراد بومی منطقه گونه پروژه مردم محلی( استفاده نمود. در این

است. پایداری طوالنی  نیازدر ساخت و ساز  همه افراد محلی به همکاریبلکه فردی ساخته شود، یک توسط 

رکت تواند بهترین انگیزه برای مشامنطقه بعد از احداث سد سنگی نفوذپذیر میتوسعه  افزایشو سدها مدت 

 (.4مردم محلی در ساخت این سدها باشد)

 

 نتیجه گیری 
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موفقیت اجرای پروژهای استحصال آب در کشورهای مورد مطالعه )نپال، اتیوپی ، نیجریه ، هند ، سوریه( به این 

میلیمتر اجرا شده  1000میلیمتر در سال و کمتر از  250جهت است که این مطالعات در اراضی با بارندگی باالی 

 .است

وقوع خشکسالیهای مکرر و بهره برداری بی رویه ازعرصه های منابع طبیعی از جمله عواملی هستند که 

ظرفیت مناطق استپی را برای تامین نیازهای غذایی بشدت محدود میکند. نتیجه این امر چیزی نیست جز 

را بدنبال خواهد  افزایش مهاجرت جمعیت بسمت مراکز شهری که بالطبع مشکالت اجتماعی و زیست محیطی

داشت. بانگاهی گذرا به این وقایع و پیامدهای ناشی از آن ، لزوم توجه به طرحهای حفاظتی و توسعه فعالیتهای 

تحقیقاتی در مناطق خشک دور از انتظار نخواهد بود. عدم اقدام موثر در این راستا و در نتیجه ادامه روند 

د. در صورتیکه قرار باشد استانداردها و سطح زندگی مردم تخریب و مهاجرت خسارتهای زیادی بدنبال دار

بهبود یابد و نرخ مهاجرت نیز کاهش پیدا کند ، بایستی اقدام موثری در جهت بهبود مدیریت منابع طبیعی در 

 مناطق خشک انجام شود. 

نتظار در در بررسی سیمای منابع طبیعی مناطق خشک بارندگی جزو اهم خصوصیات بشمار می اید. برخالف ا

این مناطق معموال مدیریت بارش بنحو مطلوبی انجام نمی شود. بطوریکه بخش اعظم بارندگی به اشکال مختلف 

از دسترس خارج می شود. در کلیه طرحهای جامع تحقیقاتی ، مهار بارش به منظور استفاده موثر و بهینه از آن 

این مقوله پرداختن به بحث استحصال آب می تواند باید بعنوان امری حیاتی و ضروری در نظر گرفته شود. در 

نقش مهمی در هماهنگی و هم جهت شدن اهداف نظری و پروژه های اجرایی داشته باشد. طرح هایی که بر 

اساس استفاده از مقادیر متنابهی فناوری های باال باشد. ، به نظر نمی رسد که پایدار باشند. لذا شناسایی و 

جمع آوری و استحصال آب جایگاه خاص خود را دارد. هرچند دانش سنتی ساخت  معرفی سیستم های سنتی

این نوع سیستم های ذخیره آب یک فناوری پیشرفته برای غلبه بر مشکل کم آبی است . لیکن متاسفانه در 

نقاط مختلف باالخص در ایران رو به افول می باشد. لذا ضروری است سیستم های سنتی جمع آوری و 

آب باران احیا شود تا عالوه بر حفظ منابع طبیعی کشور در بهبود وضعیت معیشتی دامداران ساکن استحصال 

در این مناطق گام بلندی برداشته شود. تاکید زیاد بر آن است که تکنیک جمع آوری آب بعنوان بخشی از 

د و همچنین کلیه ابعاد طرحهای بزرگ که به منظور تلفیق منابع آب و خاک طراحی شده اند. ، درنظر گرفته شو

  و دیدگاههای فنی ،کشاورزی ، اقتصادی و اجتماعی و اهداف بنیادی منظور شوند.
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