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 چكیده
 

  بدليل آب تشکیل داده است و در این مناطق مان را سرزمین های خشک و کم حدود دو سوم مناطق کشور
  براي یورت طبیعص را به  دو خ  ضروري و اوليه  نيازهاي تامين یوانایت گياهان ساالنهش ارین کم بگیانم

قه  از چرخه ی آبی منط تبخير  و رواناب  شكل  به  بارش  از  زیادي بخش  دیگر  سوي از  .د رنندا محصول  توليد 
  رد.ر می گزایاهان منطقه تاثی گرشد و پرورش بر    آبـي كم و  خشكي  ن زمابازه ی  نتيجه  در  و  د وخارج میش 

  بخش  تنها  و  شود  مي  خارج  دسترس ازو  تبخير ي، سطح جریانات شكل به قن مناطدگی در ای ارن ب ر اکث
ق  مناطهش کا ث ع باعین موضوکه هم. شـود مـي وارد  زیرزميني  آب  هاي سفره  به  جوي نزوالت  از  اندكي 
  این  در  . خیر شده استالهای ار سر دغباپدیده ی گرد و دید تش  باعث آن بع توشش گیاهی شده و به تحت پ 
  استفاده  قابل  آب ميزان افزایش  برای در  مناسـب  و  مطمـئن روشـي  نا اربـ آب  استحصال  فرآیند  به  توجه ميان
ب  که در این مقاله ما قصد داریم روش های مختلف استحصال آ هود آب بک و کم خشمناطق  سطح واحد   در

ن آنها  ز میا برسی کرده و ا حیطیمسائل زیست مپوشش گیاهی و  بر محوریت تاثیر آنها بر خاک، باران را
 بیان کنیم. آن را  راه را انتخاب کرده و مزایا و معایبرین و کم هزینه ترین  ت  یعرس  ،ینبهتر
 

 بر، خشکسالی، رواناغبا و ردرندگی، گن، باهایاگ ، بآاستحصال  :هاكلید واژه

 

Environmental Benefits of Rainwater Ponds and Their Impact on Soil and Vegetation 
 

 
Abstract 

Around two-thirds of our country is made up of arid and low-water lands, and in these regions the average 

annual rainfall often has the ability to produce fruits that are not naturally fertile. The higher the waste water, 

the more likely it is to leave the region's water cycle; the longer the irrigation interval affects the region's 

plants. Most of the rainfall in these areas is in low frequency, high and low winds, but not in the low winds. 

This has led to a decrease in vegetation areas and consequently has exacerbated the dust phenomenon in 

recent years. Costs of purchasing In this article, we are going to study different methods of rainwater 
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extraction focusing on their impact on soil, vegetation and environmental issues and choose among them the 

best, fastest and least costly way and its advantages and disadvantages Let's say. 
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 مقدمه 

 

زان  یمه ی که طوربد. کن یدست وپنجه نرم م یآب کم ست که با بحرانهایی ار وشمله کز جکشور ما ایران ا        
ه درست و ادفو است ت. از این رجهان اسقاط ر ندگی در سایرنمیانگین باک سوم دود یحر ما ندگی در کشوربا

سزایی  همیت به یران ا اله تند از جمهسو رو به ر ل کم آبییی که با مشکار همانی در کشوست آالواز نزعلمی 
ر اغبو رد پدیده گت اسه کردو جدیدی رو به رچالش ان را با رمکشواخیر ای هالپدیده ای که در سین چنهم رد.دا

  یستمسو راز این  رده است.جاد کت برای ما اییسحیط زمه صری را در عزیادکه مشکالت باشد ا میز گرد هو ری
نموده تا پس  یتهدا یاهرا به پاي گ زیآبخ حطسل  از طوري طراحي مي شوند تا رواناب حاص یرهاي سطوح آبگ

راي  بول معم ورط هكوچك، ب یرروش سطوح آبگ .برسد یاهبه مصرف گ یشه،ر یهآن در ناح یرهز نفوذ و ذخا
 یاهگ یشهپاي رنسبتاً كوچك به  یرآبگ حسط یكآب از  یمقمستو مشخصه آن ورود  شوداده مي درخت استفت كاش
سه دسته تقسیم  حاصل از بارش که شمال برف و باران میشود بعد از برخورد به سطح زمین به آب  .اشدبی م

آن وارد سفره های آب زیرزمینی میشود و بخشی دیگر روی سطح زمین می ماند و مقدار میشوند. بخشی از 
مقدار زمین میماند و مقدار آن بسته به   . رواناب به آن بخشی گویند که روی سطحتبخیر میشوندکمی نیز 

باعث کاهش مقدار رواناب شده و موجب جمع  این اقداماتی که بارندگی و پوشش گیاهی متفاوت خواهد بود. بنابر
ه منبع بسیار مفیدی برای جبران کمبود نه ها میگردد بسیار با ارزش بوده واین مقدار آب را بآوری آنها در دام

ود برای حفظ رطوبت خاک و جمع آوری رواناب ها از میان راهکار های موج باشد.آب در مناطق خشک می
نقش اصلی این سامانه ها برای محیط زیست زمانی مشخص می شود که  استفاده از سطوح آبگیر باران است. 

نکه از  اول ای آب باران قرار میگیرد که دو نتیجه مهم را در بر دارد رواناب حاصله در سامانه های جمع آوری
در ادامه   تبدیل رواناب به سیالب جلوگیری میکند و دوم اینکه آب در همان محل در دسترس گیاه قرار میگیرد.

بین آن ها مقایسه ای  خواهد شد وو سامانه های استحصال آب باران به اختصار توضیح داده  انواع روش ها
 انجام خواهیم داد.

 
 

   
 هامواد و روش

 
 باران را بر محوریت تاثیر آن ها بر پوشش گیــاهی و آبگیر های سامانهقصد داریم انواع مختلف  بتدادر ا          
 پردازیم.را برسی کرده و به معرفی اجمالی از آنان ب کنترل گرد و غبارآن  به تبع

 باران عبارتند از:آبگیر  سامانه هایاع انو
  
  (:crescent heapی)های هاللپشته -1

یجاد میشود که متناسب با مساحت مورد نظر و میزان بــارش در آن منطقــه ابعــاد ایــن اکریز هایی ادر این روش خ
گیــرد از پشــته  میانگین بارش زیــاد بــوده و مســاحت زیــادی را در بــرباشد. در مناطقی که  خاکریز ها متفاوت می
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کمــک  از ماشــین االت صــنعتیجــرا بــرای اتفاده میکنیم که در این موارد عمدتا های هاللی شکل با ارتفاع زیاد اس
میتــوان از خــاکریز هــای بــا ارتفــاع کمتــر ولــی بــا چک باشد ی در مواردی که مساحت مورد نظر ما کومیگیریم ول

ســاخته ســانتی متــر  45و بــا ارتفــاع متــر  8تــا  1صــله بــین تعداد بیشتر استفاده کرد. و این پشته ها معمــوال از فا
 ی قرار گیری ریشه گیاهان می باشد.مناسبی برا گودال های ایجاد شده محل وند.میش
 
 

                 
 :(contour ridges)پشته های خطی-2

متــر بــه صــورت  20الی  5ا فاصله به طوری که خاکریز هایی را ب کاربرد دارد این روش برای اراضی با شیب کم
متــری  1نــد. بــه صــورتی کــه در فاصــله برای استحصال آب باران مورد اســتفاده قــرار میگیر موازی ایجاد کرده و

محیط مناســبی بــرای رشــد خاکریز مابقی فاصله میان دو  گیاهان فراهم است وها شرایط برای کشت انواع خاکریز 
پوشش گیاهی  اتفاقات موجب ایجاد شدناین مجموعه ایجاد میشود.  درخت های گز وگیاهان خود رو مانند علوفه 

 .موثر استمین امر در کنترل پدیده گرد و غبار بسیار مناسب در مناطق خشک  شده که ه
 
 
 

 :(runoff strips)سطوح نواری آبگیر باران-3
را بــه طــور با این تفاوت که در محیط مــورد نظــر دو ســطح تا حدودی شبیه به پشته های خطی میباشد این روش 

تفاع کمتــر باشــد یــا بــه ر دارای ارکنیم به صورتی که یک سطح دارای ارتفاع بیشتر و سطح دیگ موازی ایجاد می
نتقال دهنده آب را بر عهــده ل نقش ااین حالت سطح اور دمی کنیم.د م را با عمق بیشتر ایجاسطح دو دیگر عبارت

خــود ذخیــره میکنــد و بــرای کشــت محصــوالت مــورد به دلیل عمق بیشتر حجــم اصــلی آب را در  دارد و سطح دوم
بــه و شرایط برای کشت محصوالت زراعی و یــا حتــی پــرورش گیاهــان خــود راستفاده قرار میگیرد. به این ترتیب 

آن منطقه خطر افزایش گرد و غبار و انتقال آنها بــه م میشود و با افزایش پوشش گیاهی بهترین شکل ممکن فراه
 شهر های بزرگ به طور چشمگیری کاهش میابد.

 

 

 

 
 
 :(small runoff basins)حوضچه های کوچک رواناب-4

چهــار  وته ســازه هــای بســ زمــین  در ز تا حدودی شبیه به پشته های هاللی میباشد با ایــن تفــاوت کــهوش نیاین ر
کــه در اجــرای ایــن ولــی نکتــه ای  .میکنند که این محیط محــل مناســبی بــرای پــروش گیاهــان میباشــد گوشی ایجاد

ی شــیب تما باید در راســتافر شده در زمین ححوضچه ها حائز اهمیت است این است که قطر بزرگ چهار ضلعی ح
لویت استفاده از ایــن روش بــرای د. اوجاد شوایمکن زمین باشد تا شرایط برای پرورش گیاهان به بهترین شکل م

در صورت اجــرای درســت میتــوان مقــدار استحصــال ین ها ر این زمزیرا دزمین های مسطح و بدون شیب میباشد 
اعــث ایجــاد پوشــش گیــاهی مناســب و بــه تبــع آن جلــوگیری از ب درصد رساند که همــین عامــل 80را به آب باران 

 شود. و بسیاری دیگر فواید زیست محیطی می گرد و غبارکاهش تولید  همچنین رسایش خاک وف 
         

 
 
 

 :(terrace alignment lines)تراس بندی روی خطوط تراز-5
خطــرات زیــادی ر مناطقی با شیب زیــاد شد. دید میبادر زمین هایی با شیب بسیار تند و شدمورد کاربرد این روش 

از این رو در این مناطق سکو هایی  .دید میکندهمنطقه را ت محیط زیست آنفرسایش خاک و مانند تشکیل سیالب 
با سنگ و یــا چــوب میپوشــانیم تــا از ســرعت آب بکاهــد و و دیواره های آن را متر احداث کرده  8-4را با عرض 

محیطــی بــا ت در نهایــت منجــر بــه ایجــاد اقــداما. ایــن مجموعــه در این نقاط ذخیره کرد بتوان مقدار آب بیشتری را
 د میشود که نتایج زیر را به دنبال دارد:یاهی کار آمپوشش گ
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 الف( کاهش سرعت آب باران و جلوگیری از ایجاد سیالب
 کخاب(جلوگیری از فرسایش 

 ق مجاوررد ها و گرد و غبار در مناطج(کاهش احتمال افزایش ریز گ
 

      
 
 
 

    
 

  نتایج و بحث
 

 
م از سامانه های آبگیر باران با توجــه بــه شــرایط هر کداکه ه می شود ه مشاهدبا برسی اطالعات داده شد          

کــار هــای نــد. بــا توجــه بــه اینکــه در مختلفــی کــاربرد داررایی خاصی که دارند برای منــاطق و شــرایط و روش اج
 درباید همه ی موااز اهمییت باالیی برخوردار هستند  …بازدهی و،هزینهسرعت، فی از جمله:اجرایی موارد مختل

همچنــین ممکــن اســت بــا یرد تا بهترین گزینــه موجــود انتخــاب شــود. به صورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گ
ایــن پیــدا کنــد کــه  حاصل می شود با انتظارات مــا تفــاوت بســیاری یک محیط نتایجی که نادرست در یانتخاب روش

 و محیط زیست می افزاید. در راستای تقویت پوشش گیاهیانتخاب سامانه آبگیر همیت موضوع هم به ا
 مقایسه کوچکی بین سامانه های آبگیر باران انجام گیرد:در جدول زیر سعی شده است 

 
 
 

ل و مسائ پوشش گیاهی ، تاثیر بر خاک محل اجرا سرعت اجرا هزینه اجرا نام سامانه
 زیست محیطی

کم تا  یببا ش مناطق  متوسط کم هاللیپشته های 
 شیب متوسط

 
 زیاد

با شیب کم تا  مناطق زیاد متوسط پشته های خطی
 متوسط

 
 متوسط

  با شیب کم مناطق متوسط متوسط سطوح نواری آبگیر باران
 متوسط

  با شیب کم مناطق متوسط زیاد حوضچه های کوچک رواناب
 ر زیادبسیا

 

با شیب بسیار  مناطق کم زیاد س بندی روی خطوط ترازترا
 زیاد

 
 سیار زیادب
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 پشته های هاللی -1شکل

 
 
 
 

 
 پشته های خطی-2شکل
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 سطوح نواری آبگیر باران-3شکل

 
 
 
 
 
 
 

 
 حوضچه های کوچک رواناب -4شکل
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 تراس بندی روی خطوط تراز-5شکل 

 
 
 
 
 

   
 

 نتیجه گیري
 

اخیــر و افــزایش مشــکالت زیســت محیطــی ماننــد فرســایش خــاک و  الهایدر ســ به دلیل وجــود خشکســالی          
ر کند بیش از را از این خطرات زیست محیطی دونیاز به پیدا کردن روشی که ما  رد هاافزایش گرد و غبار و ریزگ

آب  اســتفاده از مقابله با ایــن مشــکالت وجــود دارد برای . یکی از کم هزینه ترین روش هایی کهپیش حس میشود
  ترین وکاربردی ترین آنهــا اله با برخی از مهمی آبگیر باران که در این مقانه هاسام ازباران میباشد که می توان 

یــا تبخیر میشد و  زیادی از آب باران که درصدند که این دست سامانه ها به ما کمک میکن آشنا شدیم استفاده کرد.
ســزایی در رشــد و تــاثیر بــه گرفت وارد چرخــه ی پــرورش گیاهــان شــده و  مورد استفاده قرار نمیه دالیل دیگر ب

بــه مقــدار  درحتمال وقوع سیالب های فصلی ر مثبت ابه دنبال این تاثی ارد.ذگن به صورت طبیعی میگیاهاپرورش 
بــر میــانگین جهــانی مان که پنج برار کشوردمیانگین فرسایش سالیانه خاک  قابل توجهی کاهش میابد و به تبع آن

 بــه مراتــب کمتــر شــاهد  قطانــ م نیــ ارد یهایگ ششوپبا افزایش از سوی دیگر  بسیار کمتری میرسد.است به عدد 
هی گســترده در منــاطق خشــک طوفــان هــای در شهر ها خواهیم بود زیرا با ایجاد پوشش گیــا غبار پدیده ی گرد و

  پدیده ی گرد و غبار خواهد شد. کاهش یافته و منجر به کنترلشن 
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رواناب در منطقه نیمه   نه هاي مختلف سطوح آبگیر باران در تولیدعملكرد ساما ی بررس م ، ناصری. ا، روغنی. نیکزاد.د، -
 داری ، نشریه علمی پژوهشی آبخیز( ی)آذربایجان شرق ی خشك عون ابن عل

 
پدیده خشكیدگي جنگل هاي  نقش سطوح آبگیر باران در مقابله با .م، ، شیخ ویسی شهبازی.خسرو حشمتی.م، قیطوری.م، -

 ، بلوط زاگرس
 

و   خاك برآن  ثراتو ا بخيزداريآ عمليات طریقاز  يجو نزوالت ستحصالا م،محسنی.ش، صادقزاده. رزمغانلو.ک،مهرو -
 آبگیر باران سامانههاي ملی همایش هفتمين – تهران – سفندماهاول و دوم ا  97 ،خواجه یستگاها گياهی پوشش

 
ســطوح آبگیــر منــاطق  یوشــش گیــاهبــر  پ یتــاثیر پشــته  خــاک ه،م ، تــاجبخش.م، معماریــان.جهــان تیــ .م، جهــان تیــ . -

 رشت - اسفند 5و 4همایش سامانه های سطوح آبگیر باران.،پنجمین خشك
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