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  چکیده
  

 مین نیازهايأگیاهان قادر به ت ،بودن میزان بارشدر مناطق خشک دنیا و بالطبع کشور ما ایران، بدلیل کم
از آنجائیکه وقوع بارش در این مناطق با توزیعی . باشندیو ضروري خود براي تولید محصول نماولیه 

 توانـد عامـل تضـمینرو نمیگیرد، از اینیرشد و رویش گیاهان صورت منامناسب و خارج از دوره 
از سوي دیگر بخش زیادي از بارش به شکل رواناب و تبخیر از دسترس . کننده کشاورزي اقتصادي باشد

این در حالی . شودمیطی مراحل رشد گیاهان مالحظه  آبـیشده و در نتیجه دوران خشکی و کم خارج
-زرگ به ویژه در مناطق خشک و نیمههاي بشبکه رودخانهپهناوري در خارج از است که وجود مناطق 

هاي ها از جمله سامانهکند تا از دیگر روشا نبود آب روبرو هستند، ایجاب میخشک که با معضل کمبود ی
م با تکمیل و به روز کردن أآوري و استحصال آب است توبگیر باران که روش سنتی براي جمعسطوح آ

مین آّب، أفنون نوین در تطبیق و سازگاري با شرایط اقلیمی به منظور ت انش وگیري از دها با بهرهآن
هایی آب باران، باید در انتخاب روش مناسب به ویژگی صالهاي استحتوجه به تنوع روش با. استفاده شود

عوامل اقتصادي و  زمین، نوع خاك، عمق خاك و وگرافیاز قبیل مقدار بارندگی و نحوه توزیع آن، توپ
آوري رواناب و هاي جمعسعی شده است انواع روش در این پژوهش .جتماعی هر منطقه توجه جدي نمودا

بررسی و تحلیل مورد بحث، ، هاي سطوح آبگیر سنتی و نوینهاي انواع سامانهو کابرداستحصال آب باران 
  . جانبه قرار بگیردهمه

 رودخانه، شکخمناطق خشک و نیمه، استحصال آب، رواناب: ها کلید واژه
 

Investigation of Different Methods of Runoff Collection and Rain Water 
Catchment in Arid and Semi-arid Regions 

 
Abstract 

 
In arid regions of the world and in our country, plants are not able to provide their basic 
needs for crop production because of low precipitation. Precipitation in these areas occurred 
with inappropriate distribution that is in the outside of the period of plant growth. Therefore, 
agriculture won’t economical. On the other hand, much of the rainfall is lost in the form of 
runoff and evaporation. So that plants face to drought during growth stages. The existence of 
vast areas outside the rivers, especially in arid and semi-arid regions, which face the problem 
of low or lack of water. That requires other methods such as rain water catchment system. So 
it’s necessary to combine traditional way of collecting and extracting water with new 
methods, knowledge and techniques in different climate conditions. Due to the rain water 
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catchment system methods, it should be considered to the parameters of rainfall amount and 
distribution, soil topography, soil type, soil depth, and economic and social factors for 
selecting best method in each area. In this research, it has been attempted to discuss and 
analyze all kinds of traditional and modern methods for collecting runoff and rainwater 
catchment. 
Key words: Rain water catchment, Runoff, Arid and semi-arid regions, River 

 
  مقدمه

  
مین آب شـهري و أرویه آب مشکالت زیادي را در تافزایش روزافزون جمعیت در کنار مصرف بی

باشد، لذا آنجا که عمده مصرف آب مربوط به بخش کشاورزي میاز . استفراهم نموده روسـتایی کـشور
جویی در مصرف آب بسیار  هاي صرفهمنابع آب جایگزین و نیز روش ضرورت تحقیق در زمینه استفاده از

تواند باعث کاهش اتکاء به منابع آب معمول نظیر می هایی که بطور غیر مـستقیمیکی از روش. ضروري است
ام دارد کـهچاه و قنات و یا  اران ـن برداري آوري و بهرهمنظور از آن جمع آب رودخانه باشد، استحـصال آب ـب

همه نقاط کشور وجود  از آنجا که باران، هرچند به مقدار کم، تقریبا در. باشداز آب باران در محل بارش می
 د جهت جبران بخشی ازتواندارد، چنانچه بتواند با اعمال مدیریت صحیح مورد استفاده قرار گیرد، می

مبناي کار این است که براي جبران کمبود، رواناب ناشی از بارندگی بر روي . کمبودهاي موجود، مفید واقع شود
در نتیجه اگـر . شودآوري نموده و به محل کشت انتقال داده میاي مجاور محل کشت را جمعهزمین بخشی از

آوري آب اختصاص یابد، مقدار سهم آب شت شده، به جمعوسعت مشابه زمین ک بطـور مثـال زمینـی بـا
وجود آب انبارهاي  .به دو برابر افزایش خواهد یافت )تلفات انتقال نظر ازصرف(دریافت شده توسط گیاه 

مصارف  قدیمی با معماري متنوع در اکثر نقاط خشک کشور گویاي میزان توجه به استحصال آب بـاران جهـت
اگرچه این روش بطور عمده در مقیاس کوچک مورد اسـتفاده بـوده اسـت، امـا . اشدبمختلف در گذشته می

استحصال آب باران بصورت سنتی در نقاط مختلف با اسامی . هاي اجرا شده بسیار قابل توجه استطرح تعـداد
تان و هاي سیستان و بلوچـستوان به هوتک وخوشابشود که از آن جمله میشناخته می خاص همان منطقـه

آوري آب باران و ذخیره عبه جم ).1390رشیدي و همکاران، ( نمود یـا بندسـارهاي اسـتان خراسـان اشـاره
توان به درون تانکر شده را می آوريآب جمع. شودالق میطهاي آتی استحصال آب باران اآن براي استفاده

ها اقدام به برداشت از آن ا در مواقع نیازهاي زیرزمینی هدایت کرد تنواسازي یا خاك و یا حتی آبخذخیره
توان در فلسطین و می ها راترین آنهاي بسیار دیرین است و قدیمیتاریخچه استفاده از این سیستم. نماییم

آوري آب باران میالد، جمع سال پیش از 4000تا  3000در این نواحی . بلوچستان ایران و پاکستان دنبال نمود
تواند براي مصارف خوراکی و هم غیرخوراکی مصرف ب بدست آمده از این روش هم میآ .مرسوم بوده است

از طرف دیگر مصارف غیر . توان نام بردرا می... شرب، تأمین آب دام و حیات وحش و  مثالً تأمین آب. شود
توان به پاك از جمله فواید استفاده از آب باران می. هاي خانگی دانستاستفاده توانخوراکی آن را نیز می

همچنین . نمک بوده و استفاده زراعی از آن منجر به شوري خاك نخواهد شد این آب، فاقد. بودن آن اشاره کرد
هاي زیرزمینی همچنین در مواردي که آب. تغذیه آب زیرزمینی استفاده کرد توان برايها میاز این سیستم

استفاده از این آب . مهم است شد استحصال آب باران بسیارقابل استفاده با منطقه شور یا آلوده و بنابراین غیر
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د یت و کیفیت منابع آب را توسعه دهمنابع آب موجود را کمتر کرده و کم تواند فشار برآوري شده نیز میجمع
)Unanimous, 2008.(  

نابع آب در مناطق دیریت مچون استحصال آب باران جهت مهاي متعددي هماقدامات و استراتژي
هاي نیکتوان ادعا کرد که تکمی. اندا استعدادهاي محیطی توسعه یافتهب بجهان، متناس کخشهو نیم خشک

بخش نمودن دانش آمد و اثرکارشناسان در جهت روز ابتکارات و خالقیت برداري از آب باران، محصولبهره
هایی باران به کلیه روشاستحصال آب ). 1391، بهزادفر( بومی استحصال آب باران براي مصارف مختلف است

مستقیم و غیر مستقیم  مین آب از باران به طورأخشک براي تشود که در مناطق خشک و نیمهق میالطا
 ب ناشی از باران قبل از اینکه تبدیل به سیالب شود به وسیله نفوذ دادنادر این روش ها روان. باشدمعمول می

امروزه با ). 1393، یزدي طباطبایی(گیرد برداري قرار میرد بهرهدر مخازن کوچک مهار و مو به زمین و یا ذخیره
تواند یکی از راهکارهاي وجود بحران آبی که درتمام نقاط کشورمان شاهد آن هستیم، استحصال آب باران می

باشد که البته در اکثر نقاط جهان به عنوان یک طرح کارآمد  مدیریتی مناسب ذخیره آب باران در محل بارش
با توجه به مشکالت کمبود آب شیرین و هدر رفت  .)1391 کومه و همکاران،( باشدحال بررسی و اجرا میدر 

توان یکی از ها را میبام ساختمان مقادیر قابل توجهی از بارش به صورت هرز آب، جمع آوري آب باران از سطح
به ) باران سامانه سازگار در مناطق پرتوان هاي کاهش این مشکل دانست به طوري که این سامانه را میراه حل

کومه و همکاران، (به لحاظ ذخیره آب دانست  خشکو نیز در مناطق خشک و نیمه  رفتلحاظ جلوگیري از هدر
همچنین استحصال آب باران براي آبیاري تکمیلی در بسیاري از مناطق خشک با موفقیت مورد ). 1394

شود و در زمان کمبود آوري و ذخیره میباران از اراضی مجاور جمعآب  بدین منظور. استفاده قرار گرفته است
  ).Laura, 2004(رسد میآب به مصرف گیاه 

  
  ها مواد و روش

  
آوري رواناب و هاي جمعانواع روشی بوده و به منظور بررس يمطالعه به صورت اسناد نیدر ا قیروش تحق

 نیموجود در ا یمنابع علم يآوربه جمع ح آبگیر سنتی و نوینهاي سطوو کابردهاي انواع سامانهاستحصال آب باران 
  .گیرده مورد بحث و بررسی دقیق قرار میدر این زمین موانع موجود ها وچالشپرداخته و  نهیزم
  

  نتایج و بحث
  
  هاي جمع آوري آبنواع سیستما

هاي خود ا نیز زیر گروهههر کدام از این گروه. توان بر سه دسته دانستهاي استحصال آب را میسیستم
هاي استحصال آب عبارتند از استحصال رواناب سطحی و رطوبت موجود در انواع سیستم. خواهند داشت را

ترین فاکتورهایی که در ز مهما). Krausman, 2003( زمینیاستحصال آب باران و استحصال آب زیر  هوا،
 :شودرد زیر اشاره میداشت به موا سیستم استحصال آب باید بدان توجهانتخاب 

، هیدرولوژي و بررسی منابع آب، نوع و عمق خاك ،توپوگرافی و ناهمواري سطح زمین ،پوشش گیاهی ،بارش
آوري آب ممکن است به هاي جمعانواع روش برخی از. محیطیزیست اثرات، اجتماعی-مسائل اقتصادي
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پوشش گیاهی و از دست رفتن بخشی  تخریبآبگیر به  از طرفی نیز ایجاد سطح. افزایش فرسایش منجر شوند
  .)1394معماریان و همکاران، ( از اراضی خواهد انجامید

  
  هاي استحصال آباجزاي مهم سازنده سیستم

آوري و به شود تمام یا بخشی از بارندگی جمعقسمتی از زمین است که باعث می  ):آبخیز(سطح آبگیر 
. ال در محلی خارج از محدوده سطح آبگیر واقع شده استمعمو منطقه هـدف. طرف منطقه هدف هدایت شود

 تواند یک زمینمی ایـن سـطح. باشـدرمربع تا چندین کیلومتر مربع مـیسطح حوزه آبگیر متغیر از چند مت
- محل ذخیره .اي و یا حتی پشت بام منازل یا یک محدوده سنگفرش شده باشداي و یا حاشیهکشاورزي، صخره

منبـع . ماندتا زمان استفاده در آنجا باقی میشود و رواناب به آنجا هدایت و ذخیره میکه منبعی است : سازي
وعذخیـره مـی خلل و فرج (سطحی، مخازن زیرزمینی مانند آب انبارها و داخل پروفیل خاك  توانـد از ـن

کانی است که آب منظور م: منطقه هدف .هاي فصلی باشدو یا آبرفت بستر آبراهه )خاك در محل ریشه گیاه
 مین آب مـورد نیـازأدر بخش کشاورزي، هدف عمده ت. گیرددر آن محل مورد استفاده قرار می استحصال شده

  مین نیازها و احتیاجات انسان استأگیاهان یا حیوانات است در حالی که در مصارف خانگی هدف اصلی، ت
  ).1شکل() 1390رشیدي مهرآبادي و همکاران، (

  

  
  اي مهم سیستم استحصال آباجز: 1شکل

  
  هاي استحصال آب باران معرفی انواع سیستم

ق خشک دنیا معمول بوده با توجه به اینکه فرآیند استحصال آب بعنوان یک سنت کهن در اغلب مناط
ق طره ه بندي سیستم هاي استحصال آب بطبق. اندآمده هاي متفاوتی نیز در این راسـتا بوجـودلذا تکنیک
-مبناي طبقه تـرینامـا رایـج. آب انجـام مـی شـود سازي بر اساس نحوه استفاده یا ذخیرهمعموال گوناگون و

رشیدي مهرآبادي و همکاران، ( اکنون نیز مورد استفاده است، اندازه و وسعت سطح آبگیر استبندي که هم
  ).2شکل( )1390
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  انواع روش هاي استحصال آب باران - 2شکل 

  
  Micro catchments  :هاي آبگیر کوچکسیستم

. شـودیم آوريعک با طول کوتاه جمز کوچطح آبخیسک ک رواناب سطحی از یچدر سطوح آبگیر کو
برداري آوري به بهرهه زمین زراعی، در مجاورت سطح جمعآوري شده در یک قطعجمع ابدر ایـن سیستم روان

شود و یا داخل مخزنی ه مصرف میتوسط گیا تحصالی در محل ریشه گیاه ذخیره و مستقیماسآب ا. رسدمی
متغیر  مترمربع 1000سطح آبگیر از چند مترمربع تا حدود  . رسدو در مواقع مورد نیاز به مصرف میآوري جمع
شکل طبیعی با پوشش گیاهی دست نخورده و بکر باشد و یا به منظـور ه سطح آبگیر ممکن است ب. است

سایر سطوح آبگیر از جمله پشت بام و حیاط منازل و . اشدداشته ب وعینفزایش تولید رواناب پوشش مصا
در نواحی استپی معموال سطوح  .شوندیز جزء سطوح آبگیر کوچک منظور میسطوح مشابه غیرقابل نفوذ ن

با توجه به موقعیت منطقه . هستند معروف "رداري از سیالببههاي بهرسیستم"بزرگ و وسیع بنام آبگیر 
 Wadi – bed( برداري در بستر مسیلبهره - 1 .بزرگ و سیستم سیالبی وجود داردر نوع سطح آبگی 2هـدف 

systems(. 2 - نحراف سیالب در اراضی خارج از بستر ا)Off- wadi bed system(  
  

  )Wadi – bed systems( برداري در بستر مسیلبهره
بر روي سطح تجمع یافته  جریان آب. شودکردن آب استفاده میاین روش از بستر مسیل براي ذخیرهدر 

  .شودمی و یا بداخل پروفیل خاك نفوذ کرده و ذخیـره
  

  خشکآوري آب در مناطق خشک و نیمههاي جمعروش
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  )On Farm( اين مزرعهرواي دهسیستم آوري آب بارانجمع
. ندشوند و با صرف هزینه اندك احداث میاي داراي طراحی نسبتا سادههاي آبگیر درون مزرعهسیستم

در مقایسه با سطوح آبگیر بزرگ، . نسبتا زیادي نیز دارند ده و سـازگازيواز اینرو به آسانی قابل اجرا ب
د استفاده از  .آبگیرهاي کوچک توانایی بیشتري در تولید رواناب دارند و معموال نیاز به سیستم انتقال ندارـن

دن رسوبات در موده و منجر به ته نشین شآوري کننده آب، فرسایش خاك را نیز کنترل نسطوح کوچک جمع
گرچه سطوح کوچک آبگیر در هر نوع شیب و براي هر محصول زراعی قابل  .وندشاراضی کشـاورزي می

هاي کوچک، کشاورز می در سیستم .اجراست، لیکن نیاز به نگهداري مداوم و تحمل زحمات نسبتا زیادي دارد
کلیه اجزاء تشکیل دهنده ایـن . نترل و نظارت داشته باشدتواند هم بر سطح آبگیر و هم منطقه هدف ک

 یدآشوند که به لحاظ مراقبت و نگهداري یک مزیت بشمار میزراعی تاسیس می حاشیه زمین سیسـتم در
  . )1388چرم زاده و همکاران، (

  
  )دارسطوح فوقانی پوشش(ها سیستم پشت بام

ها، حیاط منازل و هاي بزرگ، گلخانهنازل و ساختمانمدر این سیستم بخش عمده آب باران از پشت بام 
استحصال شده آب . شودسازي میجمع آوري و سپس ذخیره یا هر سطح غیر قابل نفوذ دیگري مانند جاده ها

ا نـوعبسته به نوع سطح جمع تصفیه  مصرف بعد از آوري کننده، مراحل پاکسازي را طی نمـوده و متناسـب ـب
مین نیازهـاي دامـی و حیـوانی کـاربرد أگرچه این روش عمدتا بـراي تـ. گیردرار میشدن مورد استفاده ق

  .)1390رشیدي و همکاران، ( کشاورزي نیز جایگاه خاص خود را دارد دارد، لـیکن در مصـارف
  

  هاي سیالبیح آبگیر بزرگ و سیستمسطو
. آبگیر نسبتا بزرگ است طوحز سع آوري آب ایالبی، جمهاي سخصه بارز سطوح بزرگ آبگیر و سیستممش

سطح جمع آوري آب در . تواند یک مرتع طبیعی، منطقه استپی یا منطقه کوهستانی باشدمی ریطح آبگغالبا س
قرار دارد که کشاورزان کنترل بسیار کمی بر آن  این سیستم معموال خارج از محدوده مزرعه و در موقعیتی

هاي  استحصال آب از شـیب "این سیستم با اصطالحاتی مانند. ت کنندبر آن نظار داشته و یا اصال نمی توانند
هاي تند و جریانات وجود رواناب. شودمعرفی می "ايل از یک سامانه آبگیر برون مزرعهاستحصا"و یا  "طویل

بزرگ وجه تمایز این سطوح با سطوح آبگیر کوچک و داراي جریانات شیاري و  راي در سامانه هاي آبگیآبراهه
شده در واحد سطح کمتر از سطوح  اب ایجـادح آبگیـر میـزان رواندر این سطو. باشدمی )ايصفحه(ورقه اي 

آوري شـده معمـوال در مخـازن آب جمـع. الیانه متغیر استهاي سبارش 50%آبگیر کوچک و کمتر از 
  .)1393طباطبایی یزدي، ( شودزیرسطحی ذخیره می سـطحی یـا

  
  آوري آب باراناي جمعهتقسیم بندي روش

آوري آب باران را به سه نوع اکتیو، پسیو و خاکستري هاي جمعتوان سیستمدر حالت بسیار کلی می
. شوددر نوع اکتیو از تجهیزات گردآوري و ذخیره آب و همچنین تجهیزات پمپ آب استفاده می. نمود تقسیم
در این روش، آب . ذخیره آب استفاده خواهد شد آوري واز خصوصیات طبیعی منطقه براي جمعپسیو،  در نوع
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اي ناشی هدر نوع خاکستري نیز آب باران با آب. خاك ذخیره شده و نیازي به مخزن وجود نخواهد داشت درون
معماریان و همکاران، ( مصارف خانگی که آلودگی کمی داشته باشند به صورت ترکیبی استفاده خواهد شد از

1394(.  
  

  آوري رواناب حاصل از بارشجمع
آوري رواناب، سیستم هدایت کننده، سیستم تصفیه آب، سیستم ذخیره آب این روش از سیستم جمع

آوري رواناب، مولفه اصلی سیستم جمع. ل شده استها تشکیتوزیع آب براي آبیاري یا سایر استفاده و سیستم
-سطوح طبیعی شامل آن سطوحی می. باشد گیرنده آب است که ممکن است طبیعی یا دستکاري شده سطح

-توان به جاده مثالً می. آوري رواناب نبوده استها جمعسازند اما هدف از ساخت آن طبیعی یا دست شود که
منظور از سطح دستکاري شده نیز آن دسته از سطوح . اشاره کرد... شده، باغات، حیات منازل و  هاي آسفالت

آوري آب در منطقه ی، براي جمعگاه .اندوسط بشر ساخته یا دستکاري شدهتولید رواناب ت است که با هدف
اما در مکانی . رواناب خوبی تولید نمایند هاي سنگی قادرندنیازي به ایجاد سطح خاصی نیست چون مثالً شیب

هاي زیادي براي روش. صورت داده شود که این خصوصیت موجود نباشد بایستی اقدامی براي تولید رواناب
: بندي نمودتوان بدین نحو دستهرا می هااین روش. اندکاهش ذخیره سطحی و کاهش ظرفیت نفوذ ابداع شده

در این زمینه مطالعات  از غشاها مدیریت پوشش گیاهی، تیمار سطحی، استفاده از مواد شیمیایی، استفاده
 Boers and( اندباران پرداخته استحصال آب هاي مناطق مناسب برايزیادي صورت پذیرفته و به بیان ویژگی

Asher, 1981.(  
  

  روش استفاده از پمپ بادي براي استخراج آب زیرزمینی
هاي اولیه از باد براي ساخت آسیاب بادي و استفاده. ها است انسان از انرژي باد استفاده کرده استقرن

دي براي تأمین آب شرب دام مورد هاي بامیالدي، توجه به پمپ 1800اما از دهه اول . سازي بوده است کشتی
هاي بزرگ شمالی آمریکا از ها هزار مزرعه در دشتدر طول سالیان، شاید بیش از ده. قرار گرفته است توجه
هاي بادیاي شده است که اما امروزه تکنولوژي منجر به تولید پمپ ).Chiras, 2010( اندبردهبهرهبادي  هايپمپ

ترین کاربرد این نوع پمپها، در مناطقی مشهود است که به انرژي مهم. تر هستندبادوامتر و ساده تر،بسیار ارزان
به همین خاطر انتظار . ها مقرون به صرفه نباشدموتورهاي دیزلی دسترسی نبوده یا استفاده از آن الکتریکی و

د اي داشته باشرد گستردهها نه تنها منسوخ نشود، بلکه در آینده همچنان کارباز این سیستم رود استفادهمی
)Sathyajith, 2006.( توان به ارتفاع ترین شرایط براي انتخاب یک مکان براي استفاده از انرژي بادي میاز مهم

همچنین . ود موانع بخصوص در مسیر باد غالب اشاره نمودزمین و وجود ناهمواري و وج پمپ، زبري سطحی
اثر ارتفاع برج به آشفتگی جریان باد در . بر دستگاه داشته باشد واند اثر مخربیتمی هاي ماسهوجود توفان

همچنین . سرعت باد دائماً باال و پایین رفته و براي تولید انرژي مناسب نخواهد بودکه  سطح زمین اشاره داشته
در مسیر باد سبب میشود عملکرد موتور کاهش یابد به همین خاطر پیشنهاد شده  وجود درخت و یا ساختمان

ساختمان یا درخت باید فاصله در نظر گرفته شود یا اینکه سه چهارم ارتفاع درخت به  برابر ارتفاع 10است تا 
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بر  متر 12-15تا  3حداقل و حداکثر سرعت متوسط باد براي استفاده از پمپ بادي بین  ارتفاع برج افزوده شود
  ). Kentfield, 1996( تثانیه اس

  
  پمپ خورشیدي

استفاده از این . هاي کسب انرژي در مناطق دور دست استژي خورشیدي یکی از گزینهاستفاده از انر
پمپ آب براي مصارف خانگی، دام و حیات : بسیاري از کاربردها مقرون بصرفه است که عبارتند از روش براي

 25ول  در ط. روشنایی براي بسیاري از مناطق دور دست که دسترسی به شبکه برق میسر نباشد وحش، تأمین
ها هنوز توان رقابتی گیري داشته است اما از طرفی استفاده از این سیستمانرژي پیشرفت چشم سال اخیر این

خورشیدي به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم  هايپمپ ).Kala et al., 2008(ندارد دیزلی را  با موتورهاي
شود اما در نوع غیر مستقیم برق به باطري و می پمپ فرستاده در نوع مستقیم، برق مستقیماً به. شوندمی

ها به تانکر عدم توانایی در پمپ مستمر آب در این سیستم اما در کل به خاطر. شودسپس به پمپ ارسال می
  ).Miranda et al., 2011( بودذخیره آب نیاز خواهد 

  
   سدهاي زیرزمینی

گفته  هاي شنیها رودخانهدارند و به آن خشک معموالً بستري شنیهاي مناطق خشک و نیمهرودخانه
در . گیر هستندها در طول فصل بارانی، سیلاما این رودخانه. و در بیشتر اوقات سال خشک هستند شودمی

هایی درعرض رود آب را در فضاي خالی بین رسوبات براي آینده ذخیره توان با ایجاد سازهفصل می طول این
 ).Mati, 2006( هستنده آب در این حالت سدهاي شنی و یا سدهاي زیرزمینی راه براي ذخیر بهترین. نمود

ها که از رسوبات پر سدهاي زیرزمینی و سدهاي شنی، بسترهاي سنگی رودخانه بهترین مکان براي ساخت
ت تواند در بلند مداستفاده از این سدها می .باشدپس از عبور رود از یک دره می اند یا رسوبات جمع شدهشده

اي در کنیا استفاده از  مثالً در منطقه .البته در صورتی که نیاز آبی نیز شدید باشد، مقرون بصرفه باشند
براي هر متر مکعب آب در بر داشت  دالر 3/0 تا 2/0 اي در حدود سدهاي زیرزمینی براي تأمین آب دام، هزینه

با کنترل . مصنوعی است ن سدها تغذیهیکی دیگر از کاربردهاي ای .)Mati, 2006( تکه هزینه زیادي نیس
 ,.Santos Pereira et al( نمودهاي بعدي نگهداري توان آب را براي استفادهجریان زیرقشري و تغذیه سفره می

 هاي شنی و فصلی، توپوگرافیبراي تعیین مناطق مناسب براي تعبیه سدهاي زیرزمینی وجود رودخانه ).2009
 در این .خواهد بود شناسی منطقه ضروريصرف کننده، و بررسی ساختار زمینممناسب براي تعبیه سد، وجود 

مرطوب  درصد در مناطق 60 درصد در مناطق خشک و بیش از 60 میان بارش به تبخیر و تعرق بایستی کمتر از
مقیاسی  هاي استحصال آب کوچکالبته باید مد نظر قرار داد که سدهاي شنی و سدهاي زیرزمینی سازه. باشد

توان می در کل .ها به مطالعات گسترده و درجا نیاز خواهد داشتهستند و تعیین منطقه مناسب براي تعبیه آن
بر خالف  همچنین هاي نامناسب، مکان مناسب براي این نوع سدها را تعیین نمودبا حذف مناطق و آبراهه

اطالعات  رد که دسترسی به اینشناسی تفضیلی نیاز داطراحی این سدها، به اطالعات زمینسدهاي سطحی، 
  ).Unanimous, 2008( تچندان مقدور نیس
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  هاي فصلیذخیره رواناب حاصل از سیالب و جریان
هاي توان روانابمی. هاي فصلی، استفاده از سدهاي کوچک مقیاس استهاي ذخیره روانابیکی از روش

آوري توان آب گردحتی می. ی گردآوري نمودهاي آتشوند را براي استفادهکه در مناطق خشک تولید می فصلی
با استفاده از انرژي باد و خورشید که قبالً  در صورتی که کیفیت نامناسبی داشته باشد مثالً شور باشد شده را

فائو از  ).Unanimous, 2008(سازي نمود و براي شرب حیات وحش مورد استفاده قرار داد شد، شیرین اشاره
مقاوم و  طقه براي سدهایی برا گردآوري رواناب، به توپوگرافی مناسب، وجود سازندترین خصوصیات منمهم

کم بین  نزدیک منطقه، فاصله شناسی، عدم وجود جاده و ساختمان، دسترسی به مواد الزم دراپذیر زمیننفوذن
  ).Unanimous, 2012( کندسد و محل استفاده از آب اشاره می

  
  آوري روانابجمع اي براياستفاده از سطوح صخره

ها توان گردآوري رواناب از سطوح صخرههاي گردآوري آب در مناطق خشک را مییکی دیگر از شیوه
هاي بزرگ، با شیب مناسب و بدون درز و شکاف را براي توان رواناب تولیدي از سطوح صخرهمی .دانست

م براي استفاده از این شیوه، وجود ترین شرایط الزاز مهم. در درون مخازنی نگهداري نمود مصارف بعدي
بدون شکاف، شیب مناسب، میزان بارش، عدم وجود پوشش گیاهی، میزان نیاز به آب و  هاي بزرگ وصخره

  ).Unanimous, 2012( شکل صخره دانست
  

  نتایج و بحث
  

یان است که در گام اول به م هاي استحصال آب اینحیح، معرفی، شناخت و توسعه پروژهراه عملی و ص
 هاي سنتیوجه به یافتهتوان با تدر نتیجه می. ها را شناسایی کنیمان رفته و عالیق و استعدادهاي آنبرداربهره

-اثبات رسیده است که اجراي سیستم در مقام مقایسه به. ها را اجرا نمودو دانش بومی یا مشارکت مردم طرح
فی نسبت به موسسات عمومی و دولتی از هاي صنآب توسط کشاورزان و مشارکت انجمنهاي استحصال 

ه هاي باشد که ساکنین محلی نیز بتوانند ببه گونهموفقیت بیشتري برخوردار است، لذا طرح انتخاب شده باید 
کت مردمی، پذیرش طرح از نظر مواردي همچون مشار). 1386 اویس و همکاران،(آسانی آن را اجرا نمایند 

وزش و ارائه مطالب، آگاهی دادن از منافع و مزایا، رعایت حقوق مالکیت و اجاره برداران و افراد ذینفع، آمبهره
هاي استحصال آب باران نیازهاي موفقیت در طرحتوان از پیشدست را می حقابه پایین اراضی و رعایت

ر و هاي استحصال آب نیازمند داشتن اطالعات بهتظم و فراگیر در جهت مدیریت سیستمتحقیقات من. برشمرد
امل اقتصادي و اجتماعی است بیشتر از خصوصیات اقلیمی، وضعیت خاك، محصوالت بومی و سازگار و عو

تواند به عنوان ابزاري مهم در برنامه ریزي توسعه از نگرش مدیریتی دانش بومی می). 1391 بشري و همکاران،(
آوري و کارایی می در نقاط مختلف جمعبنابراین ضرورت دارد دانش بو. و مدیریت منابع آبی به کار گرفته شود

). 1388چرم زاده، (یرند ها سنجیده شود و به عنوان یک الگوي عملی مقابله با خشکسالی مد نظر قرار گآن
. اندبرداران وارد این عرصه نشدهما هنوز به شکل دولتی است و بهرههاي استحصال آب در کشور تمام روش

را که از گذشته به کار  هاي استحصال آباي شوند و روشرد چنین عرصهآن رسیده که مردم وااکنون وقت 



١٠ 

-هاي آبخیزداري و مرتعین عرصه وارد شوند، با اجراي طرحوقتی که مردم در ا. شد، تغییر داده شودگرفته می
. دکننایی هاي خود و مدیریت آن تالش میبرداران که مردم هستند، تجهیز شده و براي حفظ دارداري، بهره

سازي در ه ظرفیتر این که بترصه به آموزش، تغییر قانون و مهمد توجه نمود که ورود مردم به این عیالبته با
- با توجه به اقلیم خشک و نیمه. هاي دولتی براي پذیرش چنین واگذاري به مردم نیاز داردنهادها و دستگاه

و نگهداري آبدر آوري هاي بومی جمعسازه هاي تأمین آب و از جملهخشک ایران، نیاز است تا تمامی روش
هایی ها روشخشک به منظورهاي مختلف با دقت مورد توجه و بررسی قرار گیرند زیرا آنمناطق خشک و نیمه

کل تأمین آن در مناطق خشک و آب مورد نیاز انسان و دام براي مقابله با مش مناسب و سازگار براي تأمین
تواند بهبود یابد و حتی به با دانش رسمی می تلفیق ها در صورترایی این سازهکا .آیدخشک به شمار مینیمه

کمک دانش رسمی به  ها باسازي آنلذا بهینه .عنوان تنها راه حل تأمین آب در برخی از مناطق به شمار آید
در دام برداران به آب شیرین و بهداشتی براي مصارف آشامیدنی و خانوادگی و شرب گسترش دسترسی بهره

آوري و تأمین آب عبارتند از هاي بومی جمعبرخی از سازه. کندمی شایانیکمک خشک مناطق خشک و نیمه
  .سطح سیقل، آب انبار سنگی، سنگ آب، چاه مالداري، آب انبار عشایري، و چلپ آب و برکه عشایري

باید به  شک ایرانخمناطق خشک و نیمهآوري آب براي عهاي مختلف جمدر نهایت، در انتخاب روش
است استفاده از  طبیعی. دقت داشت.... ، کیفیت تجهیزات، خطر سرقت، تناسب منطقه براي هر روش وهزینه

از طرف . بود ها نیازمند مشارکت مردم محلی، کارشناسان خبره، مدیران و مسئوالن ذیربط خواهداین روش
نیز دقت  ز طرف دیگر کمبود آب موجود در منطقهدیگر باید به بازدهی هر روش در تأمین آب مورد نیاز و ا

تأسیسات  ها براي جانداران منطقه و همچنین حفظ و نگهدارياز طرف دیگر، باید به مقبولیت این روش. داشت
است  طبیعی. هاي گفته شده نیازمند برآورده شدن نیازهاي خاصی هستندهر کدام از روش. نیز توجه داشت

  .تاي منطقه اطالع کافی داشهانسیلقبل از تصمیم باید از پت
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