
 

 

 تحلیل کاربرد روشهای سنتی و نوین استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک
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 نخبگان، خلخال، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، استادیار واحد خلخال، باشگاه پژوهشگران جوان و  -1

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خلخال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، خلخال، ایران -2

 ، واحد تنکابن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تنکابن، ایرانیدانشگاه آزاد اسالم -3

 چکیده

 ایين  در را پربياري  و غنيی  سنتی فرهنگ ما كه چرا نيست نوینی و جدید پدیده آب آوري جمع و استحصال فرآیند

 ایيران  جمله از دنيا، در وخاك آب مدیریت بومی روشهاي قدمت .داریم یادگار به د خو پيشينيان تجربيات از زمينه

 .دارنيد  كارایی مختلف مناطق در روشها این هنوز نوین، روشهاي توسعه رغم علی .ميرسد پيش سال هزار 5 تا 3 به

 كميك  به كه ميکنند بنا سازه هایی بومی دانش بر تکيه با و خاك و سنگ كمك با حال تا گذشته از نشينها، آبخيز

وجود مناطق پهناوري در  .داد كاهش نيز را فرسایش و رسوب سيل، شدت ميتوان سيل، از بهره برداري بر عالوه آنها

روبيرو   معضيل كمبيود یيا نبيود آب    هاي بزرگ به ویژه در مناطق خشك و نيمه خشك كه با  خارج از شبکه رودخانه

آبگير بياران كيه روش سينتی بيراي جميع آوري و       سامانه هاي سطوح مانند ییهستند، ایجاب می كند تا از روش ها

 به روز كردن آنها با بهره گيري از دانش وفنون نوین در تطبييق و سيازگاري بيا    استحصال آب است توام با تکميل و

در این تحقييق سيعی شيده بيا مقایسيه روشيهاي سينتی و نيوین         . ب، استفاده شودشرایط اقليمی به منظور تامين آّ

  گردد. ارایه آنها محدودیتهاي و ویژگيهاي و شناساییاستحصال آب در مناطق خشك به بيانی ساده این سازه ها 

 ، دگارهوتك، مناطق خشك، روشهاي نویناستحصال آب،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 ایين  در را پربياري  و غنيی  سنتی فرهنگ ما كه چرا نيست نوینی و جدید پدیده آب آوري جمع و استحصال فرآیند

 ایيران  جمله از دنيا، در وخاك آب مدیریت بومی روشهاي قدمت .داریم یادگار به د خو پيشينيان تجربيات از زمينه

 .دارنيد  كارایی مختلف مناطق در روشها این هنوز نوین، روشهاي توسعه رغم علی .ميرسد پيش سال هزار 5 تا 3 به

 كميك  به كه ميکنند بنا هایی سازه بومی دانش بر تکيه با و خاك و سنگ كمك با حال تا گذشته از نشينها، آبخيز

وجيود منياطق    . [1]داد كياهش  نييز  را فرسيایش  و رسيوب  سييل،  شدت ميتوان سيل، از بهره برداري بر عالوه آنها

هاي بزرگ به ویژه در مناطق خشك و نيمه خشك كه با معضل كمبود یيا نبيود    پهناوري در خارج از شبکه رودخانه

آبگير باران كه روش سينتی بيراي جميع     سامانه هاي سطوح مانند ییروبرو هستند، ایجاب می كند تا از روش ها آب

طبييق و  به روز كردن آنهيا بيا بهيره گييري از دانيش وفنيون نيوین در ت        آوري و استحصال آب است توام با تکميل و

امکيان پيذیري استحصيال     شرایط اقليمی به منظور تامين آّب، استفاده شود . این اندیشه كه برخاسته از سازگاري با

یکی از راهکاري تامين آب و بهره برداري از آبهاي قابيل   وجمع آوري مستقيم ریزشهاي جوي است، امروزه به عنوان

 ر پژوهشی با هدف شناشائی و مشخص نمودن نوع، مشخصات. د [2]مختلف به حساب می آید دسترس براي مقاصد
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تحليل روش هاي مختلف بومی و نيوین   و كابرد هاي انواع سامانه هاي سطوح آبگير سنتی و نوین ، اقدام به بررسی و

 نتایج به دست آمده مبيين كارآئی   ت.آنها شده اسدر محل نزول  استحصال و جمع آوري مستقيم ریزش هاي جوي

 

بير ایين    .سيتند همصارف مختلف در مناطق روستائی و حتی شهري  ثر چنين روشهائی در تأمين آب برايو نقش مو

ترویجی و ترغيبی از چنين روش هيائی بيه    اساس ضروت دارد با اتخاذ راهبرد هاي مقتضی،سرمایه گذاري و اقدامات

حييط هياي طبيعيی اسيتفاده     براي تأمين آب در منياطق روسيتائی و م   ویژه در بخش هاي كشاورزي، محيط زیست

 .شایسته شود

 و هيا  رودخانيه  جریيان  كنتيرل  بيراي  بلکيه  اسيت،  بياران  بدون ایام در آب تامين براي تنها نه باران آب آوري جمع

 سيفره  تغذیه یا آبزیان پرورش و انرژي توليد یا دست پایين زراعی و مسکونی نواحی به رساندن آسيب از جلوگيري

 نييز  و هيدف  همين با آبخيزداري طرحهاي از بخشی لذا .ميگيرد صورت هم قنوات و ها چشمه زیرزمينی، آب هاي

 .[3]ميگيرد صورت خاك و آب حفاظت

 (:(Water Harvestingآب استحصال مفهوم- 2

 گياهيان  كشت براي باست آ ممکن كه زمين از مناطقی در دریافتی آب كه است استوار اصل این بر آب استحصال

 .[4]شود اضافه منطقه دیگر هاي بخش به و شدهآوري  جمع باشد، نامرغوب یا ناكافی

 آن وسييله  بيه  كه است بارش محل نزدیکی در باران آب از بهره برداري روشهاي از است مجموعه اي آب استحصال

 هميان  شيده  پوشيش  سيطوح  از آبرسيانی  متمركيز  سيستم هياي  به اتکا بدون را مجموعه هر نياز مورد آب ميتوان

 .[5]نمود تامين آن اطراف و مجموعه

 بيا  اشيغالی  فلسيطين  صيحاري  در بيار  اول روش ایين  كيه  دهد می نشان دنيا در باران آب استحصال موجود سوابق

 اسيتراليا  در . اسيت  نموده منطقه در علوفه توليد به زیادي كمك و شده انجام سال درميليمتر 90 متوسط بارندگی

 بيراي  دسيتورالعملی  بصيورت  آن نتيایج  كه شده استفاده باغات به باران آب هدایت جهت شکل ناودانی آبگير سطوح

 .[12]است آمده در كشور این خشك مناطق اضطراري آب تامين

 از پي   سييل  از اسيتفاده  سيطحی،  هيرزآب  كاهش محورهاي با وخاك آب مدیریت سنتی روشهاي كاربرد پيشينه

 و سيسيتان  خشيك ایيران از جمليه    نيميه  و خشك مناطق در زمين، از بهره برداري مناسب شيوه گزینش و رخداد

 جمله از مختلف نواحی در بزرگ و كوچك آبگير سطوح از مانده جاي به آثار .رسد می سال هزار چند به بلوچستان،

 آبخيزهيا  عرصه خاك و آب منابع از دیرینه و خردمندانه استفاده ي از حکایت مکران و سراوان شهرسوخته، مناطق

 .[1]دارد

 آب هيدایت " عنيوان  تحيت  دیيم  انگور درختکاري براي روش این از تحقيقاتی در، [12]حقيقی كامکار و سپاسخواه

 كيفييت  و محصول افزایش درختان، رشد افزایش آن، نتيجه كه نمودند استفاده " درخت هر پاي به درختان حوضه

 .است بوده آن

 . اسيت  گرفتيه  قيرار  استفاده مورد موفقيت با خشك مناطق از بسياري در تکميلی آبياري براي باران آب استحصال

 ميی  گيياه  مصيرف  بيه  آب كمبيود  زميان  در و شود می ذخيره و آوري جمع مجاور اراضی از باران آب منظور بدین

 .[13,14,15]رسد

 .[16]شود می تقسيم اصلی دسته دو به خشك مناطق رزي كشاو براي باران آب استحصال نحوه

 در .است گياهان آبياري براي شده جمع هاي رواناب از مستقيم استفاده بر مبتنی بيشتر سنتی آب استحصال روش 

 كمبيود  دوره در را گياهان آبياري بتوان تا شود می گرفته بهره ذخيره و آوري جمع براي مخزن از نوین هاي روش

 .نمود اعمال ها بارش بين زمانی فاصله ر د یا آب



 
 گياهيان  آبياري به نياز زمان با بارش فصل كه مناطقی در تواند نمی مستقيم استفاده روش كه داده نشان تحقيقات

 كرد ذخيره خشکی دوره براي مرطوب فصل از خاك در را رطوبت توان نمی زیرا . باشد موفقيت با توأم ندارد، تطابق

 .[17]نمود نخواهند كشاورز عاید را عملکردي و رفت خواهند بين از گياهان شرایط این در و

 

 آب استحصال سازه های بررسی -3

 سنتی  روشهای 1-3

 را آنها بتوان تا انداخته دام به را هرزآبها یا و باران آب كه دیگر چيزهاي یا سنگ خاك، از شده ساخته هاي سازه به

 .گویند آب استحصال هاي سازه نمود، خاك در رفتن فرو به وادار یا و كرده انبار جایی در

هياي   آب  هياي اسيتخراج معيادن، و عبيارت اسيت از بهيره بيرداري از سيفره         قنات تکنيکی است داراي ویژگیقنات: 

 زیرزمينی به كمك دهليزهاي زهکشی آب.

 به بيشتري توجه خود، نياز مورد آب تامين براي روستایيان كه است شده باعث اخير هاي خشکسالی وجود :هوتك

 ارتفياع  با محل یك در گودبرداري با و است پایين تر زمين سطح از هوتکها این ارتفاع .دهند نشان هوتك ها مرمت

 ایين  از بسياري كه است گفتنی .می آورند باالتر زمين سطح از را آنها اطراف دیواره هاي و ميشوند احداث پایين تر

 مهاجرت و كوچ به ناگزیر محل ساكنان آنها، شدن خشك با و هستند منطقه هر فرد به منحصر آبی منابع ها هوتك

 .[3]ميشوند

 و كند می نفوذ خاك داخل به نيز آن از مقداري و شده پخش دشت زمين هاي بر سيالب دگار، سامانه ي در: دگار

 سيامانه . شيود  می زیرزمينی هاي آب تغذیه و سيالبی زارعت جهت زمينی ایجاد سيل، شدت كاهش سبب همزمان

 انبيار  آب مثابيه  بيه  ها سامانه این كنار در ها هوتك حضور طرفی ازباشد.  می هم كنار در اغلب هوتك و دگار هاي

 .[6]كند می ذخيره بومی مردم مختلف مصارف جهت بيشتري مدت به را آب و كرده عمل

منطقيه سيراوان سيسيتان بلوچسيتان بيا       آبخيزنشينان دیرینه همزیستی از شاخص نمونه هایی ها خوشاب: خوشاب

 عالوه. دارند كارایی منطقه این در روشها این هنوز اما نوین آبياري توسعه عليرغمعوامل غير زنده آبخيز ها ميباشد. 

 ایين  مردمان .است برخوردار اي ویژه جایگاه از نيز سيل همراه مواد با زمين ایجاد بحث ناحيه این در آب، مسئله بر

 و سييل  برمهيار  عالوه ميتوانند آنها كمك به كه كنند می بنا هایی سازه بومی دانش با و خاك و سنگ كمك با دیار

 اساسيی  شرط دو به نياز خوشاب استقرار جهت. باشند داشته غنی زارهاي كشت و آباد هاي زمين ازآن بهره برداري

 وكميی  زیياد  نسيبتا   هزینيه  نيز ميگردند ها خوشاب ساخت محدودیت موجب كه عواملی. باشد می ورسوب سيالب

 . [1]هستند سيالب دربرابر آنها مقاومت

 هياي  روانياب  نهير،  یيك  طریيق  از و ميشيود  سياخته  دل زمين در كه است اي سرپوشيده مخزن انبار آب: انبار آب

 از قدیم در انبارها آب گيرد. بيشتر قرار استفاده مورد تا شده منتقل آنجا به دیگر آب منابع یا و آبخيز حوزه خروجی

 .[3]دارد وجود نقاط برخی در هم هنوز كه ميشد ساخته ساروج و سنگ

 موقعيت به خود كه است كشاورزي و خانگی مصارف شرب، مصارف براي آب ذخيره انبارها، آب احداث اصلی هدف

 و ميکرده اند ذخيره انبار آب نام به محل هایی در را باران مازاد كه معنی بدین .دارد بستگی انبارها آب محل مکانی

دشيت   بيابان هيا،  كویرها، كنار در آنها نمونه هاي كه است ميرفته بکار غيره و دهات كاروان ها، نيازهاي تامين براي

 .[7]است موجود سرپوشيده صورت به ایران جنوب گرم و خشك هاي

 و ميشيوند  حفير  مالیم شيب با مناطق در زمين، درون كه هستند خاكی آب ذخيره مخازن معموال استخرها: استخر

 مشيکالت  .نماینيد  آوري جميع  و دریافيت  بيزرگ  آبگيير  هياي  سامانه از هم و ها مسيل بستر از هم را آب ميتوانند

 نموده جذب را حشرات و شده آلودگی دچار راكد آبهاي اینکه جمله از دارند، وجود استخرها از استفاده در متعددي



 
 محصور مخازن اطراف معموال چون همچنين .ميآیند در مختلف بيماري هاي و امراض به ابتال منبع یك صورت به و

 .[5]دارد وجود احشام و انسان شدن غرق خطر همواره نيست

نهركشی: در ایران قدیم از رودخانه هاي بزرگی چون دجله و هيرمند نهرهایی منشعب كرده بودنيد كيه آب آن را بيه    

ایرانيان قدیم در ساخت نهرها و كانال هاي آبياري دقت بسيار مبذول داشيته انيد و   بيابانهاي اطراف منتقل ميکردند. 

 اند. رش كرده اند و مالت یا آهك آب بند به كار بردهاگر مسير آب سست و آبکش می نمود، كف نهرها را آجر ف

 

 :سدهاي قدیمی ایران كه همه با مصالح بنایی ساخته شده اند به انواع زیر دسته بندي می شوند: سد هاي قدیمی

تحقيقات نشان داده است كه كليه مسائل عمده طراحی كه در عصر حاضر در مورد ایين گونيه سيدها     : سدهاي وزنی

سال عمر و سد ششطراز با  700شود، در سدهاي قدیمی ایران، از جمله سد قدیمی ساوه با بيش از  فته میدر نظر گر

 سال عمر منظور شده است. 900بيش از 

 700ها پی برده بودند. سد قدیمی كبار بيا بييش از    ایرانيان قبل از روميان با خصوصيات باربري قوس :سدهاي قوسی

 ند.سال عمر از این جمله می باش

متر كه حجم مخزن آن سيه ميلييون مترمکعيب     12متر و ارتفاع  230سد اخلمد با طول تارج : سدهاي پشت بنددار

سال عمر كه در حال حاضر در دست بهيره بيرداري اسيت. از ایين نيوع سيدها ميی         400فرمان با بيش از  است، سد

  باشند.

مخيزن بيزرگ حفياري شيده در بييرون دیيوار و یيك        تاسيسات هيدروليکی متشکل از یيك  : هيدروليکی تاسيسات  

كه آب را از طریق یك سري كانالهاي كوچيك و پي  از صياف و تيه نشيين شيدن در       آن ميباشد  حوضچه در داخل

داراي  و متير  35/44عمق  ،25/7، عرض 10/70به طول  معموال این مخزنميکند.  مخزن به حوضچه كوچکی منتقل

 ميباشد.متر مکعب  350رفيت حدود ظ

 مجاري و آب، ذخيره منبع یا مخزن آرامش، حوضچه عایق، سطح اصلی جزئ4 داراي صيقل سطح یك: صيقل سطح

 فصل در و قشالق منطقه در عشایر اقامت با همزمان صيقل سطح از. باشد می دام یا انسان استفاده براي آب هدایت

 .شود می برداري بهره باران بارش مدت طول در و زمستان و پایيز

 در تيا  ميشيده  ساخته دام و انسان آمد و رفت محل در و خشك نيمه و خشك مناطق در سازه این: سنگی انبار آب

 انبيار  آب یيك . گيردد  می باز زرتشت دوران به آن قدمت گيرد قرار استفاده مورد تدریج به و شود پر بارندگی زمان

 ایجياد  صيخره  یيا  سنگ تخته دل در و تراشيده سنگ از كه انبار آب بدنه -1است اصلی جزء دو داراي معموال سنگی

 ميانع  كه.ميباشد شکل استوانه یا مستطيل شده ساخته داده شکل سنگهاي تخته از كه انبار آب پوش در -2. ميشود

 و تابسيتان  و بهيار  فصيول  در معوال و ماه 4 یا3 مدت به سنگی انبار آب سازه این از شود وحشی حيوانات یا دام عبور

 مصيرف  انسيان  آشياميدن  هيم  و دام شيرب  براي هم شده جمعآوري آب ميشود برداري بهره گله، آمد و رفت هنگام

 . [11]رسد می مکعب متر 18 حدود به شدن پر مرتبه هر در سازه این در آب نگهداري متوسط گنجایش .ميشود

 از سينگ  تکههياي  شدن كنده یا و سنگ روي بر آب ریزش تغييرات اثر در فرسایش وسيله به آب سنگ: آب سنگ

 فصيل  طيول  در و قشيالقی  مراتيع  در عشایر اقامت هنگام بيشتر آبها سنگ از برداري بهره. ميشود ایجاد مادر سنگ

 كف از آّبها سنگ گنجایش است محدود آب سنگ به دامدار آبی نياز. است ماه اسفند تا مهرماه از معموال و بارندگی

 تغيير ميکند. منطقه بارندگی ميزان به توجه با باشد می مترمکعب 2 تا دست

 در و ميشيود  نسب آن باالي در كه است چاه چوبی چرخ یك و چاه حلقه یك شامل مالداري چاه یك: مالداري چاه

 بييرون  بيراي  .است متر 1 حدود آن قطر و متر 20 تا 2 از چاه عمق .دارد قرار دام آبشخور یا حوضچه یك آن كنار

 یيالقيی  و قشيالقی  مراتع در مالداري هاي چاه. .كنند می استفاده دلو طناب و چوبی چاه چرخ از چاه از آب آوردن



 
 چشيمه  و ها رودخانه به یيالق در دامداران و عشایر چون است قشالقی مراتع بيشتر آن ضرورت اما ميشود استفاده

 .[12]دارند دسترسی فصلی هاي

 كيه .شيود  ميی  ایجياد  زميين  سطح از پایينتر و مستطيل مکعب شکل به معموال عشایري انبار آب: عشایري انبار آب

 در معموال

 3 تا 2 عمق متوسط با متر 3 طول و متر 6 عرض به گودالی است باران آب عبور مسير كه محلهایی و مراتع و دشتها

  معموال كه است محدود قشالق به انبار آب از برداري بهره فصل. ميکنند سنگچين را آن هاي دنهبو .ميکنند اقدام متر

 

 

 برداشت براي است آب داراي ماه اردیبهشت و فروردین تا مواقع برخی البته ميانجامد طول به ماه اسفند تا ماه مهر از

 . [12]شود می استفاده پلکان از بزرگتر انبارهاي آب در و طناب و سطل از كوچکتر انبارهاي آب در آب

 شييب  بيا  و آب كم چشمه یك دست زیر در كلنگ و بيل با هايه دایر هاي چاله حفر با سازه این: (او چال)آب چلپ

 هيدایت  آنهيا  بيه  چشيمه  آب و شيوند  ميی  متصل هم به باریك جوي یك وسيله به و. ميشود ساخته زمين در اندك

 .[12]شود می انجام قشالق فصل در معموال در آبی كم مواقع در آن از بررداري بهره. ميشود

 است ثانيه در ليتر 5 تا 2 بين آنها دبی كه دارند وجود متعددي چشمههاي معموال یالقی مراتع در: عشایري ي بركه

 كه است اي واریزه وه ماس نوع از محل خاك جن  اینکه یا نيست، استفاده قابل چندان مستقيم طور به آنها آب كه

 اسيتخر  یيا  ذخييره  منيابع  ساخت به آبی منابع این از بهينه استفاده براي عشایر لذا ميکند نفوذ آن در سرعت به آب

 بيراي  محيل  در را دامداران معيشت و است كوچك برداري بهره سد عنوان به ها بركه این ميکنند اقدام بهرهبرداري

 .[11]كنند می تضمين دام شرب و باغداري زراعت،

 

 روشهای نوین 2-3

یك روش ساده و كاربردي براي جمع آوري و ذخيره سازي آب در مناطق خشك و نيمه خشك  :سدهاي زیر زمينی

و به طور عام تا سنگ بستر ادامه  این سد ها در بستر رودها و به طور ارجح خشکه رودها ساخته ميشوند .است

ن آبرفتی بستر ميابند. با بکارگيري این روش جریانهاي زیرسطحی رودخانه بوسيله سد متوقف شده و در مخز

 .[18]ينی محدود ميدهدرودخانه تشکيل یك سفره آب زیرزم

روش نوینی براي رفع مشکل كم آبی ارائه نماید. در این گونه تركيب فناوري سدهاي زیر زمينی با قنات ميتواند 

رفتهاي كم عمق مناطق ميتوان با استفاده از سدهاي زیر زمينی از هدر رفتن جریانهاي كم آب زیر زمينی از داخل آب

 .[19]نمودي كرده و به داخل قنات هدایت جلوگير

دراین روش ،مواد،امالح ویا دیگر مواد شيميایی ومصنوعی وغيره به : روش تغيير دادن یا اصالح كردن سطح زمين

كار برده نمی شود وفقط با عملياتی شرایط خاك را تاحدودي درجهت كمتر نفوذ كردن آب درآن وجاري شدن 

 بيشتر آب باران ،اصالح می گردد ومعموال ساده تراز روش هاي دیگر است . 

ردن سطح زمين وایجاد جوي ها،متراكم كردن سطح خاك وایجاد ناهمواري این روش ها عبارتند از : صاف وپاك ك

ساده جمع آوري آب باران ،فرسایش خاك است . چنانچه شرایط  هايش در سطح زمين. مهمترین مسأ له دراین رو

ا این سيستم ها می توانند ب ودقيق انجام گيرد، به گونه اي باشد كه خاك فرسایش نيابد وعمليات ازروي حساب

صرفه ترین روش جهت جمع آوري آب باران درمناطق خشك باشند . در روش متراكم كردن خاك ،سطح آبخيز 

به قطعاتی به عرض  در هزار داده می شود ، بعد5مورد نظر باوسایل مکانيکی تسطيح وبه آن شيب یك در دویست یا 

سطح آبخيز ادامه دارد، )به صورت یك نوار  متر است وازباال تا پایين 9هر قطعه عرض آن متر تقسيم می گردد .  9

پهن( طوري انحنا وغلطك زده می شود كه آب باران به سرعت به جوي هاي كوچك كه درحکم مرز بين آن هاست 



 
می ریزد . آّب این جوي ها ي باریك كه درجهت شيب زمين حفر شده اند به یك جوي بزرگ یا نهر اصلی می ریزد 

آبخيز است ،عمود برجوي هاي كنار هرقطعه آبخيز درانتهاي یاپایين ترین قسمت آبخيز ،نهراصلی كه درواقع زهکش 

درهزار تنظيم می گردد . چنانچه شرایط 2.5،احداث می شود . شيب این جوي اصلی تقریبا یك در چهارصدیا 

 آب تاازسرعت آورند می وجود به آن درداخل سنگی شکن ،شيب گردد تندتر ازاین  طوري باشد كه شيب زمين

 از كه ازآن قبل شده آوري جمع هاي آب.  آید عمل به جلوگيري نهراصلی داخل خاك وازفرسایش شود كاسته

وسيله گل والي آن  این به تا عبوركرده گير رسوب ي ازحوضچه مخزن ،درجلوي بریزد آب مخزن به اصلی نهر طریق

به ميزان قابل توجهی گرفته وآب تقریبا صاف گردد . درسطح این آبخيز ها كه شيب دارساخته شده اند وغلطك زده 

 مترمکعب آب بدست 800هکتاري ،1.6ازیك سطح . [6]ميلی متر باران ،آب جاري می شود7.5می شوند باحداقل 

 

وسائلی كه دستيابی به  م كردن خاك آن است كه ازخاك موجود وآمده است . ازمزایاومحسنات این روش براي متراك

 آن هاآسان است استفاده می شود .

 سطوح درهمه باران آب مسطح هاي زمين درسطح معمول طور به.  مسطح اراضی درسطح ناهمواري ایجاد روش    

باایجادپستی وبلندي هایی جهت جمع آوري آب باران ایجاد نمی شود ،درچنين شرایطی زیادي  ورواناب شده پخش

مرتفع امکان جاري شدن اب بيشتر به نقاط پست تر كه بالفاصله  منظم درسطح زمين وشيب دادن به سطح هاي

عمل درواقع یك حوضه آبریز درست می  . باایند فراهم گردددردوطرف سطح هاي مرتفع یا پشته ها به وجود می آی

قرار گرفته است  كه به صورت نواري دردوطرف سطح هاي مرتفعشود كه آب ازنقاط مرتفع به قسمت هاي پست 

ها آبخيز وهمچنين نوار كشت متفاوت است . نسبت بين ودر آن ها زراعت می شود ،می ریزد . عرض سطح پشته 

 4به 1تا2به1پشته ها به عرض نوار كشت به مقدار بارندگی ساالنه بستگی دارد ،این نسبت به طور معمول  عرض

ایجاد . [7]وبراي گياهان ردیفی مانند پنبه ،نوار هاي باریك تر درنظر گرفته می شود غالت ،نوار پهن تر است وبراي

چنين ناهمواري هایی درسطح زمين هاي مسطح سبب می شود ،كه مقدار آب باران بيشتري براي زراعت بدست آید 

 .رطوبت بيشتري درخاك سطح هاي قابل كشت ذخيره گردد وبعالوه

دربعضی موارد كه خاك منطقه ي مورد نظر متخلخل ودرمقابل اثر فرسایشی آب  اندن سطح خاك :روش پوش

ازنفوذ وتأثير آب درزمين جلوگيري كرد تابه این وسيله آب باران  بهتراست باپوشاندن سطح آن، ناپایداراست،

 خاك و مواد مصنوعی بيشتري جاري وجمع آوري شود . موادپوششی به دودسته تقسيم می شوند :

از خاك زمانی كه مواد مصنوعی براي پوشاندن دردسترس نباشد ویاگران تمام شود ، استفاده می شود. ازخاك رس 

این روش براي آبخيز هاي خيلی    . كرد استفاده توان می آبخيز خاك سطح پوشاندن براي دارد  كه درمحل وجود

اي یك حوض یایك آب انبارصحرایی بسيار مناسب است ،ولی براي كوچك به عنوان مثال جمع آوري آب باران بر

آبخيز هاي بزرگ تر نياز به ماشين آالت دارد . مهمترین مسأ له دراین روش فرسایش خاك به وسيله آب هنگام 

بارندگی هاي شدید است ،ازاین روبراي آن كه خسارت كمتري وارد شود ونتيجه بهتري ازاین روش گرفته شود ،باید 

ب زیاد نتواند ه شيب زمين ودیگر عوامل ،توجه كافی گردد وسطح آبخيز طوري ساخته شود كه فشار جزیان آب

الیه ي  رابا خاك سطح روش دراین.  خاك سطح پوشاندن جهت روش استفاده از موادمصنوعی  .خرابی به بار آورد

وش هاي مناسب استفاده از نمك هاي سدیم است نازك ازمواد فلزي ،پالستيکی ،پلی اتيلن ،قيرو ... می پوشانند . ازر

كه باعث می شود تادانه هاي رس)خاك دانه ( ازهم جداوباز شوند وبه این طریق فاصله بين ذرات رس ازهم كم 

بشود ویا ازبين برود ،درنتيجه همين مختصرخلل وفرج خاك رس نيز ازبين می رود ومسدود می شود . دریکی 

دركشور. ما  درصد برسانند.70گرم كربنات سدیم درهکتارتوانسته اند درصد رواناب رابه  كيلو45ازآبخيز ها بامصرف 

به دليل فراوان وارزان بودن این امالح نسبت به دیگر موادشيمایی ،می توان ازآن براي جمع آوري رواناب به خوبی 

 ازفرسایش ناشی هاي خسارت كه درمناطقی باید كه است خاك  استفاده كرد . مسأ له مهم دراین روش فرسایش



 
. استفاده ازمواد  است مزه شور كمی كه شده آوري جمع آب نامطلوب وكيفيت كرد استفاده روش ازاین است كم

کون ها براي غير نفوذ كردن خاك سطح آبخيزها ،مورد سيلي.  جامد وپارافين شيميایی مانند سيليکون ،التک  ،موم 

توان آب باكيفيت مطلوب  ی نيز داده است . بدیهی است كه بااین مواد میآزمایش قرارگرفته ونتایج رضایت بخش

. درسال هاي اخير از پارافين جامدبه دوصورت استفاده می گردد ،به صورت دانه درسطح خاك پاشيده می تهيه كرد

به عمل  شود كه بعد به صورت مایع درآمده وتمام سطح خاك رامی پوشاند وبه صورت مایع . دریکی ازبررسی هاي

درصدممکن  90آمده در زمينه استفاده ازپارافين نشان داده شده است كه استفاده ازپارافين جمع آوري رواناب راتا

 می سازد . 

ه درطی سال هاي اخير قيمت آن بسيار افزایش یافته وصرفه چاگر. قير ازمواد بسيار خوب است روش استفاده ازقير

 .[8]نداردویا كمتردارداقتصادي كه درقبل داشت درحال حاضر 

 

 صرفه به مقرون و مناسب بسيار روش سطح بودن آماده به توجه با روش این: جمع آوري آب از سطح بزرگراهها

 شده جمع آوري آب است رسانده اثبات به عمال را روش این آمریکا متحده ایالت در تحقيقات .شود می محسوب

 كرد. هدایت اطراف مزارع به یا و نمود استفاده توان می سبز فضاي و درختکاري جهت را بزرگراهها در باران

جمع آوري آب از سطوح آماده) پشت بامها،سطح عایق كارخانجات و انبارها باند فرودگاهها، سطح معابر،خيابانها، 

 به گردد جمعآوري زیاد آلودگی از قبل كه دارد را مزیت این زمين به رسيدن از قبل باران آب جمع آوري(: و... جاهها

 خانه هاي بامهاي پشت و شيروانيها از روش این در .شود می استفاده نيز خانگی مصارف از بسياري براي دليل این

 مقدار عامل دو به ميگردد جمعآوري روش این از كه آبی مقدار ميشود، استفاده انبارها آب و كارخانجات و مسکونی

 آماده هزینه چون سطوح این از استفاده . دارد بستگی ميگردد آوري جمع آن از آب كه منطقهاي وسعت و بارندگی

 پشت باران آب جمع آوري با امروز .است دیگر روشهاي از ارزانتر بسيار است( آماده قبل از ندارد) را عایق سطح سازي

 با برمودا مناطق برخی و هند در راجستان ایالت از قسمت هایی و اشغالی فلسطين افریقا، مناطق بسياري در بام ها

 براي دولتی قوانين برمودا در هستند خانگی مصارف براي آب جمع آوري به متکی مردم متر ميلی 1340 بارندگی

 آب صحرا تركمن منطقه در ایران مناطق برخی. دارد وجود آب باران آوري جمع و وجود بام پشت ساخت در تناسب

 آب (Crestern) قبل از دیده درتدارك. ميرسد خانگی مصارف به و منتقل انبارها آب با بامها پشت از آوري جمع

 ها هدایت بام پشت آبخيز ( RooF catchment) انبارهاي آب به لولههایی توسط و آوري جمع را بارندگی

 .[13]ميکند
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طراحی روش ها،الزم با آن كه روش هاي زیادي براي جمع آوري آب باران به كار می رود ،ولی مهارت زیادي جهت 

استفاده ازیك روش ،بستگی به شرایط آب وهوایی منطقه ومسائل مربوط به خاك دارد،ازاین رو قبل ازهر  نيست.

اقدامی باید شرایط طبيعی وامکانات اجراي طرح را سنجيد تا بهترین ومناسب ترین روش كه كمتر خسارت جانبی 

 .داشته باشد ،اعمال گردد
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